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قال اأنها تهدف اإىل خلق "الفتنة" ، جراد:

نق�ش ال�سي�لة، املياه وحرائق 
الغابات "اأعمـــال مدبـــرة" 
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وطنيا ال��سع  تط�رات  وتقييم  لليقظة  خلية  • تن�سيب 
الغابات حرائق  مل�اجهة  اأجهزتها  ت�ستنفر  • احلك�مة 
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ال�زير الأول عبد العزيز جراد:

نق�ش ال�سي�لة، حرائق الغابات والنق�ش يف التزود باملياه "اأعمال مدبرة تهدف اإىل خلق الفتنة"
ك�سف ال�زير الأول عبد العزيز جراد، ي�م الأحد باجلزائر العا�سمة، اأن ظ�اهر نق�ش ال�سي�لة مبراكز الربيد وحرائق الغابات والنق�ش "الن�سبي" يف التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب وكذا 

انقطاعات الكهرباء امل�سجلة م�ؤخرا بعدة مناطق من البالد  هي "اأعمال مدبرة" تهدف اىل "خلق الفتنة وعدم ال�ستقرار" يف البالد.

حجز كميـات مـن القنـب الهندي والهريويـن وم�ؤثـرات 
عقلية بالعا�سمة

حجز ن�سف ملي�ن وحدة دواء و مليارْي �سنتيم

ت�قيف �ساحب �سركة وهمية لت�زيع الأدوية و �سريكه بق�سنطينة

متكنت م�صالح اأمن والية اجلزائر من 
باملتاجرة  متعلقة  ق�صايا  عدة  معاجلة 
يف املخدرات و حجز كميات متفاوتة، 
من نوع "القنب الهندي" و املخدرات 
كذا  و  "الهريوين"  نوع  من  ال�صلبة 
عدد  توقيف  مع  العقلية،  املوؤثرات 
،كانوا  فيهم  امل�صتبه  االأ�صخا�ص  من 
ين�صطون عرب خمتلف بلديات اجلزائر 
ذات  به  اأف��ادت  ح�صبما  العا�صمة، 

امل�صالح يف بيان لها.
ال�رشطة  فرقة  اأن  البيان،  اأو�صح  و 
الق�صائية و م�صالح االأمن احل�رشي 
الأمن  التابعة  النعجة  لعني  التا�صع 
راي�ص،  مراد  بئر  االإداري��ة  املقاطعة 
عاجلت ثالث ق�صايا متفرقة متحورت 
املتاجرة  و  احليازة  حول  جمملها  يف 
نوع  من  امل��خ��درات  يف  الرتويج  و 
امل��وؤث��رات  ك��ذا  و  الهندي،  القنب 
العقلية وعر�صها للبيع بطريقة غري 
م�رشوعة وحجزت على اإثرها )484( 
غراما   )70( عقليا،  م��وؤث��را  قر�صا 
قارورات   )04( الهندي،  القنب  من 
طبية،  و�صفات   )05( عقلي،  موؤثر 
دينار  األ��ف   )73( ق��دره  ماليا  مبلغا 
و)04( هواتف نقالة، مع توقيف اأربع 
ق�صايا  يف  فيهم  م�صتبه  اأ�صخا�ص 
االجت��ار يف امل��خ��درات وامل��وؤث��رات 

العقلية.
 )04( اأربعة  توقيف  بعد  اأنه  واأ�صاف 
ي�صتغل  بع�صهم  ك��ان  اأ�صخا�ص 
امل��وؤث��رات  ل�����رشاء  طبية  و�صفات 
تبني  وقد  ترويجها،  لغر�ص  العقلية 
عند  من  حمررة  الو�صفات  تلك  ان 
اأخ�صائيني  اأو  عامني  اأط��ب��اء  ع��دة 
غري  وف���رتات  خمتلفة،  بعناوين 
اأن  حني  يف  جدا،  ومتقاربة  منتظمة 
البع�ص االآخر كان يروج للمخدرات 
الذي يقيم  العقلية باحلي  املوؤثرات  و 
فيه اأو حتى االأحياء املجاورة، حيث مت 
يف هذا ال�صدد حجز كميات خمتلفة 
على  �صواء  العقلية،  املوؤثرات  من 
�صبق  كما  حملول  اأو  اأقرا�ص  �صكل 

الذكر.
اإعالم  خلية  اأكدت  اآخر،  بيان  يف  و 
االأمن الوالئي،  اأن املقاطعة الو�صطى 
اىل  تو�صلت  الق�صائية   لل�رشطة 
معلومة، مفادها عزم ثالث اأ�صخا�ص 
اإبرام �صفقة  م�صبوقني ق�صائيا على 
العقلية...  املوؤثرات  من  كمية  لبيع 
حمكمة  تر�صد  عملية  ذلك  اإثر  لتتم 
توقيف  اأث��م��رت   فيهم،  للم�صتبه 
الثالث  ال�صخ�ص  فرار  مع  �صخ�صني 
الذي ال تزال االأبحاث قائمة يف حقه، 
بال�صتيكيا  كي�صا  وت��رك  فر  حيث 

اأنه يحتوي على  ات�صح بعد تفتي�صه 
450 قر�صا موؤثرا عقليا.

و يف ق�صية ثالثة، اأ�صار ذات امل�صدر، 
التابعة  الق�صائية  ال�رشطة  متكن  اإىل 
ال�رشاقة،  االإداري���ة  املقاطعة  الأم��ن 
من  فيه  م�صتبه  �صخ�ص  توقيف  من 
بحوزته  عرث  حيث  ت�رشفاته،  خالل 
علبة �صجائر بها كمية من املخدرات 
اأكيا�ص  يف  متثلت  "هروين"  ال�صلبة 
 7 بلغ  االإجمايل  وزنها  بال�صتيكية 
قدره  مايل  مبلغ  حجز  مع  غرامات 

36000 دج.
و بدورها حجز  عنا�رش فرقة ال�رشطة 
املقاطعة  الأم��ن  التابعة  الق�صائية 
من  قطعة  احممد،  �صيدي  االإداري��ة 
فيه  م�صتبه  بحوزة  كانت  املخدرات 
و ذلك بعد اخ�صاعه لعملية التلم�ص 
اإذن  تنفيذ  بعد  و  القانونية،  اجل�صدي 
مت  نيابي،  الإذن  وفقا  منزله  بتفتي�ص 
الهندي  القنب  من  �صفيحة  حجز 

وزنها 59 غراما، وفق ذات البيان.
االإجراءات  ا�صتكمال  بعد  اأنه  يذكر 
يف  فيهم  امل�صتبه  حق  يف  القانونية، 
على  عر�صهم  مت  الق�صايا،  خمتلف 
اجلهات الق�صائية املخت�صة للنظر يف 

ملفهم.
ق/و

والية  اأم��ن  م�صالح  جهود  تتوا�صل 
لل�صبكات  الت�صدي  يف  ق�صنطينة 
واملوؤثرات  لالأدوية  املروجة  االإجرامية 
العقلية و حماربة كل اأ�صكال التزوير، 
لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  و�صعت  حيث 
�رشكة  لن�صاط  ا  ح��دًّ باملا،  الق�صائية 
األف   462 من  اأزي��د  حجز  مع  وهمية 
 02 و  العقلية،  امل��وؤث��رات  من  قر�ص 
مليار�صنتيم، مت خاللها ايقاف �صخ�صني 
قانونية  غري  �رشكة  اإطار  يف  ين�صطان 

لتوزيع االأدوية
ميدانية  حتريات  اإىل  تعود  الق�صية   
مكنت من الو�صول اإىل معلومات عن 
بعدة  القيام  ليتم  ال�صبكة،  هاته  ن�صاط 
تعود  مب�صتودعات  تفتي�ص  عمليات 

مناطق  مبختلف  الكائنة  و  للمعنيني 
هاته  حجز  خاللها  مت  ق�صنطينة،  والية 
الكمية من االأدوية من خمتلف االأنواع، 
و كذا املبلغ املايل املعترب ،و عتاد اإعالم 
اقتناء  فواتري  بي�صاء مع  اأ�صلحة  و  اآيل 
االأدوية التي تبني اقتناءهما اأي�صا لدواء 
بريغابالني، ذي اخل�صائ�ص املوؤثرة عقليا 
 ، كب�صولة  األ��ف   150 ب�حوايل  تقدر 
االإداري��ة  امل�صالح  مع  التن�صيق  ليتم 
بنينّ  و   ، التجارة  و  ال�صحة  ملديريتي 
و  وهمية  ال�رشكة  اأن  املعمق  التحقيق 
الأجل  االأختام  و  الفواتري  تزوير  د  تعمنّ
لفت  دون  امل�صانع  من  االأدوي��ة  اقتناء 
انتباه و اإبعاد ال�صكوك، مت تقدمي اأطراف 
ا�صتعمال  التزوير و  الق�صية عن تهمة 

تقليد   ، اإداري���ة  امل��زور يف حم��ررات 
املتعلقة  القواعد  احرتام  عدم  االأختام، 
االإدارية  و  التقنية  و  االإدارية  باملراقبة 
االأدوي��ة  ت�صليم  و  بتوزيع  اخلا�صة 
خمالفة  عقليا،  املوؤثرة  اخل�صائ�ص  ذات 
باجلملة  بالتوزيع  املتعلقة  االأح��ك��ام 
امل�صتلزمات  و  ال�صيدالنية  للمواد 
 ، الب�رشي  الطب  امل�صتعملة يف  الطبية 
املمار�صة  غري ال�رشعية ملهنة ال�صحة، 
�صيدالنية  اأدوية  بيع  و  توزيع  تخزين 
دون رخ�صة، ممار�صة ن�صاط جتاري دون 
اأ�صلحة  حيازة  الفوترة،  عدم  رخ�صة، 
بي�صاء حمظورة دون مربر �رشعي، يف 

اإطار جماعة اإجرامية منظمة.
علجية عي�ص

حممد علي 
--------------------

وقال ال�صيد جراد يف ت�رشيح لل�صحافة 
خ�ص�ص  وزاري  اجتماع  هام�ص  على 
امل�صاد  اللقاح  �صوق  ال�صتك�صاف 
"لقد كلفني رئي�ص   : لفريو�ص كورونا 
تبون  املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية 
الغابات،  حرائق  حول  حتقيق  مببا�رشة 
والنق�ص  الربيد  مبراكز  ال�صيولة  نق�ص 
اأن  مربزا  العيد"  اأيام  املياه  يف  الن�صبي 
االمر  هذا  "اأعطى  اجلمهورية  رئي�ص 
ت�صجل  ان  اوال�صدفة  الغرابة  من  الأنه 
ثالث عمليات يف نف�ص ال�صهر و مت�ص 
م�صاكل يف عالقة  وتخلق  باال�صتقرار 

املواطن بال�صلطات العمومية".
ال�صيولة  م�صكل  بخ�صو�ص  واك��د 

النقدية اأنه مت خالل �صهر واحد "�صحب 
4 اأالف مليار �صنتيم من مراكز الربيد" 

وا�صفا هذا الرقم ب"الهائل".
و بعدما اأن اأو�صح باأن وقوع هذا "اخللل 
من  نقائ�ص  هناك  لي�صت  اأنه  يعني  ال 
الناحية العملية واالدارية" اأبدى الوزير 
مواطنني  لوجود  "ا�صتغرابه"  االول 
اأيام  لعدة  يوميا  االم��وال  "ي�صحبون 
من  ن��وع  مالحظة  مت  التدقيق  وبعد 
املوؤامرة خللق ا�صكال يف االأيام االأخرية 
وذكر  اال�صحى".  عيد  �صبقت  التي 
االأ�صحى  عيد  ع�صية  نه  االول  الوزير 
يتم  "مل  ال�صبت  اأم�ص  ويوم  )اخلمي�ص( 
وبالتايل-كما  امل�صكل"  هذا  ت�صجيل 
قال- "هناك خلفية البد اأن نبحث عنها" 
التحقيقات  انتظار  "يف  اأنه  اىل  الفتا 

هذه  باأن  تفيد  موؤ�رشات  هناك  الكاملة 
البلبلة  خلق  اىل  ترمي  خبيثة  العملية 

يف �صفوف املواطنني".
فقد  الغابات  بحرائق  يتعلق  فيما  اأما 
القب�ص  القاء  مت  اأنه  جراد  ال�صيد  اأعلن 
"يحرقون  اأ�صخا�ص  على  باتنة  بوالية 
غابات عمدا" ، كما مت "ت�صجيل 4 اىل 
نف�ص  ويف  الوقت  نف�ص  يف  حرائق   5

املكان والتحقيق جار يف هذا ال�صاأن" .
االأول  الوزير  و�صف  اأخرى  جهة  من 
انقطاع املياه وتوقف حمطة حتلية مياه 
البحر بفوكة )تيبازة(  ب"العمل املدبر 
باأنه  مذكرا  معينة"  جماعة  طرف  من 
"مت فتح حتقيق ورفعت دعوى ق�صائية 
املوارد  وزير  طرف  من  جمهول  �صد 
املائية للو�صول اىل اأ�صباب هذا العمل 

التخريبي الوا�صح".
وفيما يتعلق مب�صكل انقطاع التيار 
الكهربائي اأ�صار الوزير االول اىل 
اأنه مت "بوالية عنابة وعدة مناطق 
من الوطن ت�صجيل تخريب بع�ص 
جراد  وخل�ص  للكهرباء".  اأعمدة 
اىل انه اذا "مت االأخذ بهذه املعطيات 
خلق  هدفها  مدبرة  اأعمال  فهناك 
الفتنة وعدم اال�صتقرار يف البالد" 
اجلزائري  ال�صعب  باملنا�صبة  داعيا 
لهذه  ب"املر�صاد  ي��ك��ون  الن 
"الدولة  ب��اأن  اأك��د  و  العمليات". 
وعلى  باملر�صاد  دائما  �صتكون 
الذي  اال�صتقرار  حماية  املواطن 

يعترب مك�صبا كبريا للبالد".

اجتماع حك�مي ح�ل لقاح ك�رونا

احلرائـق ُتتلـف 1000 هكتـار اإ�سافيـة 
من امل�ساحات اخل�سراء يف تيزي وزو

مث�ل “�سكرتري” قايد �سالح اأمام املحكمة 
الع�سكرية الي�م

تراأ�ص الوزير االأول، عبد العزيز جراد،  
ال�صوق  ال�صتك�صاف  اجتماعا  اأم�ص 
لقاح فريو�ص كورونا،  اقتناء  اأجل  من 

ح�صبما اأفاد به بيان للوزارة االأوىل.
االجتماع  ب��اأن  ذات��ه  امل�صدر  وذك��ر 
من  كل  االأول،  الوزير  معية  ح�رشه  
وزير ال�صحة عبد الرحمان بن بوزيد، 
بال�صناعة  املكلف  املنتدب  الوزير 
ال�صيدالنية عبد الرحمن لطفي جمال 
عبد  بن  اأمين  املالية  ووزير  باحمد  بن 

الرحمان.
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  واأمر 
االأول  ال��وزي��ر  االأح���د،  تبون،اأم�ص  
اإجراء  يف  باالإ�رشاع  جراد،  العزيز  عبد 
التي  الدول  مع  الالزمة  االت�صاالت 
العلمية، الإنتاج  االأبحاث  فيها  تقدمت 
ق�صد  ك��ورون��ا  جائحة  �صد  اللقاح 
املطلوبة  بالكميات  اللقاح،  هذا  اقتناء 

فور ت�صويقه.
ق/و

زي��ادة  وزو  ت��ي��زي  والي���ة  �صجلت 
امل�صاحات  من  هكتار   )1.000( باألف 
منذ  النريان  عليها  اأتت  التي  اخل�رشاء 
اأم�ص،  غاية  اإىل  �صهرجوان   مطلع 
وهذا مقارنة بالفرتة نف�صها من ال�صنة 
حمافظة  من  ُعلم  ح�صبما  املا�صية، 

الغابات للوالية.
و اأو�صح رئي�ص ق�صم حماية احليوانات 
والنباتات، حممد �صكندراوي ان 166 
حريقا قد اأتلف، منذ مطلع �صهر جوان 
الفارط، 2.618 هكتارا من امل�صاحات 
من  هكتارات   704،5 منها  اخل�رشاء 
 806 من  اأزيد  و  حريقا(   54( الغابات 

حريقا(   66( االأدغ��ال  من  هكتارات 
 25( االح��را���ص  من  هكتارا   793 و 
حريقا( باالإ�صافة اىل 314 هكتارا من 
ا�صجار  غرار  على  املثمرة،  االأ�صجار 
الزيتون و التني و اخلروب )21 حريقا(.
�صيف  خالل  انه  امل�صوؤول  واأ�صاف 
عن  يقل  ال  ما  ت�صجيل  مت   ،2019
 1.500 اإت��الف  اإىل  اأدى  حريقا   173
هكتار من امل�صاحات اخل�رشاء، م�صيفا 
ال�صنة  هذه  اأتلفت  "النريان  اإن  بالقول، 
اكرث من 1.000 هكتار مقارنة بال�صنة 

الفارطة".
ق/و

الع�صكري  االأمن  م�صالح  ا�صتلمت 
املتقاعد قرميط بونويرة من نظريتها 
قا�صي  على  اليوم  ليحال   الرتكية، 
البليدة.و  يف  الع�صكري  التحقيق 
الذي  الفار  االأول  امل�صاعد  �صيتابع 
ا�صتغل يف اأمانة الفريق الراحل اأحمد 
الف�صاد  منها  تهم  بعدة  �صالح،  قايد 
و حيازة ممتلكات وعقارات بطريقة 

غري �رشعية.
الذي  بونويرة  قرميط  يواجه  كما 
فر مطلع ال�صنة اجلارية، تهما اأخرى 
و  ع�صكرية  اأ���رشار  باإف�صاء  تتعلق 
التوا�صل  و  ح�صا�صة  وثائق  ت�رشيب 

مع �صباط فارين يف اخلارج.

ق/و

م�سـرع �سخ�سـني وجـرح 209 اآخريـن 
يف ح�ادث املرور خالل 24 �ساعة

 209 واأ�صيب  حتفهم  �صخ�صان  لقي 
اآخرين بجروح يف حوادث املرور، خالل 
ح�صيلة  ح�صب  االأخ��رية،  �صاعة   24 ال� 

مل�صالح احلماية املدنية،ام�ص  االأحد.

اجلزائر،  بوالية  ح�صيلة  اأثقل  و�ُصجلت 
اآخرين،   17 اإ�صابة  و  �صخ�ص  بوفاة 

ي�صيف ذات امل�صدر
ق/و
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دعا االحتاد الوطني ملنظمات املحامني، 
اجلهات الو�صية، اإىل �رشورة احرتام 
حقوق الدفاع يف كل الق�صايا، موؤكدا 
و  احلقوق  حفظ  و  حماية  يجب  باأنه 
�صيادة  مبداإ  احرتام  و  العدالة  حتقيق 

القانون.
وعدد االحتاد جمموعة من اخلروقات 
الق�صية  تاأجيل  رف�ص  اأن  بينها  من 
املحامني  من  بطلب  جل�صة  اأول  يف 
�رشيح  انتهاك  هو  الدفاع،  لتح�صري 
من   351 للمادة  طبقا  الدفاع  حلقوق 
باالإ�صافة  اجلزائية،  االإجراءات  قانون 
املجل�ص  اأمام  الق�صية  جدولة  اأن  اإىل 
الق�صائي قبل انتهاء اآجال اال�صتئناف 

يعترب انتهاكا ملبداإ�صيادة القانون.

�صاعات  بعد  االأخرية  النقطة  تاأتي  و 
الدفاع عن معتقلي  هيئة  اإ�صدار  من 
اأدانت فيه جدولة ق�صية  احلراك، بيانا 
اال�صتئناف اخلا�صة مبعتقلي تيميمون 

يوما قبل انق�صاء فرتة عقوبتهم.
وقعه  الذي  بيانه  يف  االحت��اد  جدد  و 
رئي�صه اأحمد �صاعي ، رف�صه للت�صيري 
االإداري للق�صاء الذي يجب اأن يكون 
طالب  و  االأح���وال  كل  يف  م�صتقال 
املحاكمة  ���رشوط  توفري  ب�����رشورة 
العادلة التي تقت�صي-ح�صب البيان-، 
و  ه��دوء  يف  و  ع  ت�رشنّ دون  تتم  اأن 

ر�صانة حلفظ احلقوق و احلريات.

ق/و

احلك�مة ت�ستنفر اأجهزتها مل�اجهة حرائق الغابات
ملواجهة  اأجهزتها  احلكومة  ا�صتنفرت 
خالل  �صهدت  التي  الغابات،  حرائق 
ملحوظا،  ارتفاعا  االأخ��ريَة  ال�صاعاِت 
الغطاء  يف  معتربة  خ�صائر  خملفة 
النباتي، عرب العديد من واليات الوطن، 
املتابعة  و  لليقظة  خلية  و�صع  مت  حيث 

تتكفل بهذا امللف.
 ن�صب الوزير االأول، عبد العزيز جراد، 
تطورات  وتقييم  ملتابعة  لليقظة  خلية 
با�صتمرار،  ال��غ��اب��ات  ح��رائ��ق  و�صع 
املكافحة  و  الوقاية  اأجهزة  وفعالية 
بيان  ح�صب  الغر�ص،  لهذا  املخ�ص�صة 
اأن دور  االأول، مو�صحا  الوزير  مل�صالح 
اخلمي�ص  يوم  ن�صبت  التي  اخللية،  هذه 
التحقيق  يف  اأي�صا  يتمثل  املا�صي، 
وكذا  احلرائق  هذه  اندالع  اأ�صباب  حول 
طرف  من  املتخذة  الرتتيبات  كل  تنفيذ 
الدولة، من اأجل حماية وتاأمني ال�صكان 
و املمتلكات، م�صريا اإىل اأنه �صيتم اإبالغ 
تطور  ح��ول  دوري��ة  ب�صفة  املواطنني 

الو�صع.

و ح�صب ح�صيلة مل�صالح احلماية املدنية، 
اأوت  والفاحت  جويلية   30 بني  للفرتة 
قام جهاز  �صاعة،   48 اأي خالل  اجلاري، 
واملحا�صيل  الغابات  حرائق  مكافحة 
منها  حريقا،   178 باإخماد  الزراعية، 
و42  اأدغال  حريق   33 غابة،  حريق   89
حما�صيل  حريق  و14  ح�صائ�ص  حريق 
1342 هكتارا  اإتالف  اإىل  اأدت  زراعية، 
االأدغال  من  هكتارا   730 الغابات،  من 
كذا  و  احل�صائ�ص،  من  هكتارا  و567  

32043 �صجرة مثمرة حمروقة.
 66 بت�صجيل  ذروتها  احلرائق  بلغت  و 
حريقا يف اليوم على م�صتوى 20 والية، 
نفت واليات تيزي وزو وبجاية  فيما �صُ
و�صطيف وتيبازة االأكرث ت�رشرا، ح�صب 
ا�صتلزم  مما  للغابات،  العامة  املديرية 
الإخماد  املدنية  احلماية  مروحيات  تدخل 
الذي  التهديد  ب�صبب  منها،  البع�ص 
اأفاد  ما  ال�صكان، على حد  �صكلته على 

به بيان لل�صلك املذكور.
اإىل  للغابات  العامة  املديرية  واأ�صارت 

ن�صوب  اأ�صباب  حول  التحقيقات  اأن 
اأ�صا�صي  ب�صكل  ك�صفت  احلرائق،  هذه 
من  واإهمالهم  املواطنني  تهور  ع��ن 
يف  للنار  امل�صتمر  اال�صتخدام  خ��الل 
االأ�صغال  عن  الناجمة  املخلفات  حرق 
هذه  جتنب  وجوب  واأك��دت  الزراعية، 
املمار�صات يف فرتة احلر، و التي تت�صبب 
مع االأ�صف يف اإحلاق �رشر مدمر بالرثوة 
رة من التهور الذي لوحظ  الغابية، حُمذنّ
ت�صتخدم  التي  الور�صات  بع�ص  يف 
اأدوات تثري �رشارات نارية يف عز احلر. 
املديرية  دع��ت  اخلطر،  ه��ذا  وملواجهة 
من  اأكرب،  بيقظة  التحلي  اإىل  املواطنني 

اأجل احلفاظ على الرثوة الغابية.
على  الغابات  حرائق  �صيناريو  وجتدد 
م�صتوى عدة واليات، بالتزامن مع ذروة 
ف�صل ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة، 
مما خلنّف اأ�رشارا بالرثوة الغابية و الغطاء 

النباتي.

ق/و

حممد علي 
--------------------

من  ال��ه��دف  اأن  بوطالبي،  واأ���ص��اف 
كوجهة  للجزائر  الرتويج  هو  املنتدى 
االأموال  روؤو�ص  ا�صتثمارية ال�صتقطاب 

واال�صتثمارات اخلارجية.
عدة  هناك  اأن  اإىل  املركز،  مدير  واأ�صار 
اجلزائر،  يف  اال�صتثمار  تريد  جهات 
من  خ�صو�صا  ال�رشاكة  طريق  ع��ن 
ورو�صيا  واأوكرانيا  العربي  اخلليج  دول 

وال�صني يف خمتلف القطاعات.
ولفت املتحدث ، اإىل اأن امللتقى �صيكون 
كافة  على  لالطالع  للم�صتثمر،  فر�صة 
باإمكانياتها  والتعريف  املعلومات 
على  والتعرف  واالقت�صادية  الطبيعية 
متنحها  التي  واالمتيازات  التحفيزات 

اجلزائر للم�صتثمرين اجلادين.
دوليا  خبريا   49 �صي�صم  ل��الإ���ص��ارة، 
دول��ي��ة  وجمعية  م��ن��ت��دى  ورئ��ي�����ص 

و�صخ�صيات ورجال اأعمال كبار.ا
تقلي�ص  ���رشورة  اإىل  بوطالبي  ودع��ا 
القت�صاد  البريوقراطية  االإج����راءات 
ال��وق��ت وامل���ال وج��ع��ل اجل��زائ��ر بيئة 

ا�صتثمارية جاذبة.
�صفراء  بوطالبي  حث  ال�صدد،  هذا  ويف 
جمال  يف  العمل  لتكثيف  اجل��زائ��ر 
ال�صتقطاب  االقت�صادية  الدبلوما�صية 
روؤو�ص االأموال، وت�صهيل احل�صول على 

التاأ�صرية لرجال االأعمال ومتديد مدتها

تب�ن ي�جه تعليماٍت 
لل�زير الأول من اأجل 

اقتناء اللقاح
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأعطى 
عبد  االأول،  الوزير  اىل  تعليمات  تبون، 
العزير جراد، الإجراء ات�صاالت مع الدول 
التي تقدمت فيها االبحاث العلمية حول 

فريو�ص كوفيد 19، ح�صبما اأفاد به بيان  
رئا�صة اجلمهورية .

تاأتي  اجلمهورية  رئا�صة  بيان  وح�صب 
امل�صداة  اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات 

اللقاح  اقتناء  ق�صد  االول  الوزير  اىل 
بالكميات املطلوبة فور ت�صويقه.

جتمعها  التي  رو�صيا  ف��اإن  لالإ�صارة 
رفيعة  واقت�صادية  �صيا�صية  عالقات 

اأعلنت  قد  كانت  اجلزائر  مع  امل�صتوى 
تطوريها  عن  الفارط،  االأ�صبوع  بحر 
التي  كورونا  لفريو�ص  م�صاد  للقاح 

�صيتم ت�صويقها قريبا.

الحتاد ال�طني للمحامني يرف�ش الت�سيري تن�سيب خلية لليقظة وتقييم تط�رات ال��سع وطنيا
الإداري للق�ساء

وافقت الهيئة ال�رشعية الوطنية لالإفتاء 
منح  على  االإ�صالمية  املالية  لل�صناعة 
�صهادة املطابقة ال�رشعية للبنك الوطني 
خا�صة  منتجات  بت�صويق  اجل��زائ��ري 
به  اأفاد  ح�صبما  االإ�صالمية،  بال�صريفة 
االإ�صالمي  للمجل�ص  بيان  االأحد،  اأم�ص 

االأعلى.
الهيئة  ف��ان  امل�صدر  ذات  ح�صب  و 
لل�صناعة  لالإفتاء  الوطنية  ال�رشعية 
درا�صة  توا�صل  االإ�صالمية،  املالية 
اأعمالها  ج��دول  يف  املدرجة  امللفات 
املطابقة  �صهادات  ملنح  معمق  ب�صكل 
ال�صريفة  منتجات  لت�صويق  ال�رشعية 
مالية  و  بنكية  ملوؤ�ص�صات  االإ�صالمية، 

اأخرى.
 1 الهيئة يوم  للتذكري، مت تن�صيب هذه 
املجل�ص  م�صتوى  على  املا�صي،  افريل 
لها  اأوكلت  حيث  االأعلى،  االإ�صالمي 

وردت  التي  امللفات  درا���ص��ة  مهمة 
و  البنكية  املوؤ�ص�صات  طرف  من  اإليها 
اإدخال هذا النوع من  املالية التي تعتزم 
املنتجات يف خدماتها امل�رشفية.واأو�صح 
البيان، اأنه و" تنفيذا للنظام ال�صادر عن 
بنك اجلزائر املوؤرخ يف 20 رجب 1440 
املوافق ل� 15 مار�ص 2020، الذي يحدد 
بال�صريفة  املتعلقة  البنكية  العمليات 
االإ�صالمية و قواعد ممار�صتها من طرف 
خا�صة  و  املالية  املوؤ�ص�صات  و  البنوك 
املوؤ�ص�صة  اأو  البنك  فاإن   ، منه   14 املادة 
املالية ملَزمة قبل تقدمي طلب الرتخي�ص 
منتجات  لت�صويق  اجلزائر  بنك  لدى 
على  احل�صول   ، االإ�صالمية  ال�صريفة 
�صهادة املطابقة الأحكام ال�رشيعة ت�صلنّم 
الهيئة ال�رشعية الوطنية  لها من طرف 

لالإفتاء لل�صناعة املالية االإ�صالمية.
ق/و

 منح البنك ال�طني اجلزائري �سهادة 
املطابقة ال�سرعية

اجلي�ش يق�سي على 5 اإرهابيني وي�قف 5 عنا�سر دعم �سهر ج�يلية
متكنت وحدات اجلي�ص الوطني ال�صعبي، 
خالل �صهر جويلية املن�رشم، من الق�صاء 

على 5 اإرهابيني، و توقيف اآخر.
للجي�ص،  العملياتية  احل�صيلة  ح�صب  و 
الوطني  الدفاع  وزارة  ن�رشتها  التي  و 
اأم�ص االأحد، مت يف نف�ص الفرتة، توقيف 

5 عنا�رش دعم اجلماعات االإرهابية.
خمباأ   26 ت��دم��ري  و  ك�صف  مت  ك��م��ا 
قنبلة   39 و  االإره��اب��ي��ة،  للجماعات 

تقليدية.
بندقية  و  بندقيتي �صيد  ا�صرتجاع  و مت 
 4 و  “كال�صينكوف”،  و5  تكرارية، 
للذخرية،  خمازن  و3  اآلية،  م�صد�صات 

و1000  خرطو�ص، و4  قنابل يدوية.
و فيما حماية احلدود و اجلرمية املنظمة، مت 

توقيف 374  �صخ�صا يف اإطار التهريب 
نف�ص  خ��الل  ال��ذه��ب،  عن  التنقيب  و 

الفرتة.
و حجزت وحدات اجلي�ص، 165  مطرقة 
�صغط، و209  مولدات كهربائية و 12 
18 قطعة  و   ، املعادن  جهاز ك�صف عن 
ديناميت، و4 اأمتار من الفتيل ال�صاعق، 

و57 عربة.
قنطارا من   262،7 اإىل حجز  باالإ�صافة 
التبغ، و54840 علبة �صجائر و78633  
“مْنظارات”، و21  الوقود، و4  لرتا من 
و  احلجارة،  و  الذهب  خليط  من  كي�صا 
لل�صيد  اآلتني  و  احلجارة،  لتك�صري  اآلتني 

املحظور للمرجان.
 39802 و  اأدوي��ة،  علبة    2048 وكذا 

و1607640   امل�رشوبات،   من  وح��دة 
يقدر  م���ايل  وم��ب��ل��غ  ن���اري���ًة،  ل��ع��ب��ًة 

ب�2290000 دج.
االجت���ار  حم��ارب��ة  يخ�ص  فيما  اأم���ا 
نف�ص  خالل  مت  بالدنا،  يف  باملخدرات 
و  خم��درات،  تاجر   77 توقيف  الفرتة، 
حجز 57.29  قنطارا من الكيف املعالج، 

و314157 قر�صا مهلو�صا.
غري  الهجرة  حماربة  يخ�ص  وفيما  و 
توقيف  الفرتة  نف�ص  يف  مت  ال�رشعية، 
خمتلف  من  �رشعي  غري  مهاجرا   274
الهجرة  حماولة  اإحباط  و  اجلن�صيات، 

غري ال�رشعية ل� :562 �صخ�صا.

ق/و

 فيما مت ت�قيف 374  �سخ�سا يف اإطار التهريب و التنقيب عن الذهب 
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 اجلزائـر تلغــي منــا�سك احلــج للمرة الثــانيـة

علجية عي�ش
-------------------

هذا  ملو�صم  احلجاج  عدد  انخف�ص 
ذكرته  ح�صبما   ،  2020 ال��ع��ام 
يتجاوز  مل  بحيث  التقارير،  بع�ص 
 ، وح��اج��ة  ح��اج  اأالف   10 ال��ع��دد 
�صجلت  املا�صي  املو�صم  عك�ص 
 03 ي��ق��ارب  م��ا  ال�صعودية  فيه 
فيه  طبقت  حاجة،   و  حاج  ماليني 
حيث  م��ن  ال��وق��ائ��ة   التدابري  ك��ل 
والتاأكد  القادمني  ح��رارة  فح�ص 
الكمامات  فر�ص  �صالمتهم،  من 
تفعيل  مع  االأمان  م�صافة  احرتام  و 
اأم��ن  ك��ان  و  التعقيم،  عمليات 
خطة  و���ص��ع  ق��د  احل���رام  امل�صجد 
على  تقوم  العام،  هذا  حج  لتنظيم 
و  التنظيم   حيث  من  حماور،   عدة 
احلفاظ  اجل   من  االأمنية،  التغطية 
و   ، احلجاج  و�صالمة   اأم��ن  على 

ال�صحي. املحور 
اآلية  خ��الل��ه  م��ن  و�صعت  حيث   
واخل��روج  ال��دخ��ول  طريقة  حت��دد 
وقد  احل���رام،   امل�صجد  واإىل  م��ن 
بني  فا�صال  ال�صلطات  اأق��ام��ت 
لعدم  وذل��ك  والكعبة،  احل��ج��اج 
منها،  االق��رتاب  اأو  الكعبة  مل�ص 
جتند  اإخبارية  مواقع  ن�رشت  كما 
احلجاج،  ملراقبة  ال�صعودي  االأمن 
للعلم  االإزدح��ام؛  تفادي   اأجل  من 
هذا  اإلغاء   يف  ت�صببت  اجلائحة  ان 
ال��دول  ال��ع��دي��د م��ن  ال��رك��ن  يف 
كارثة  حتدث  ال  حتى  االإ�صالمية 
حيث  املكي،  احلرم  داخل  �صحية  
احلجيج  با�صتقبال  اململكة  اكتفت 

اأرا���ص��ي��ه��ا  ع��ل��ى  ف��ق��ط  املقيمني 
اجلالية  اأي  ال�صعوديني،  غري  من 
 160 ميثلون  بال�صعودية،   امل�صلمة 
على  احلفاظ  اأجل  من  هذا  و  بلدا، 
االإجراءات  فرغم   ، احلجاج  �صالمة 
ال�صعودية  فر�صتها  التي  الوقائية 
حالة   200 من  اأزيد  �صجلت   فقد   ،
معظم  تتمكن  مل  حني  يف  اإ�صابة، 
امل�صاركة  من  االإ�صالمية  ال��دول 
الفائزين  حتى  اجلزائر،  غرار  على 
ب����اأداء  ي��ح��ظ��وا  مل  ال��ق��رع��ة  يف 
بحكم  العام  لهذا  احل��ج  منا�صك 
التي  ال���دول  �صمن  اجل��زائ��ر  اأن 
االإ�صارة  جتدر   ، بالوباء  ت�رشرت 
مرة  لثاين  اجلزائريني  احلجاج  اأن  
االأوىل  احل��ج،  منا�صك  ي��وؤدون  ال 
حجاج  منع  عندما   2012 �صنة  يف 
ال�صفر  م��ن  اجل��ن��وب  مناطق  م��ن 
منا�صك  الأداء  املقد�صة  البقاع  اإىل 

تاأ�صرية  على  ح�صولهم  رغم  احلج، 
ب�صبب  ال�صعودية،  اإىل  ال�صفر 
و   ، ال�صفر  وك��االت  بع�ص  حتايل 
مكان  اأقد�ص  زيارة  من  حرمانهم 

العامل. يف 
 و كانت منظمة ال�صحة العاملية يف 
اجتماع  خالل  اأم�ص   لها  تقرير  اآخر 
 06 بعد  ال��وب��اء  لتطور  تقييمي 
بقاء  رجحت  قد  ظهوره،  من  ا�صهر 
اأ�صدرت  و   ، طويلة  ملدة  الفريو�ص 
ال�رشكات  و  للمنظمات  تعليمات 
التن�صيق   العاملية  االأطراف   متعددة 
التزام  اأج��ل  من  اأك��رث،  التجند  و 
توفري  وك��ذل��ك  ق���وي،  �صيا�صي 
الوباء  مواجهة  اأج��ل  من  امل��وارد 
ذلك  يف  مبا  انت�صاره،   من  احلد  و 
و  واللقاحات،  العالجات  تطوير 
العاملية  ال�صحة  منظمة  كانت 
لت�رشيع   ط��وارئ  جلنة  �صكلت  قد 

مبعرفة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال��ب��ح��ث، 
اآثاره  و  للفريو�ص  احليواين  امل�صدر 
اإىل  اللجنة   دعت  حيث  ال�صحية، 
املغلوطة  االأخبار  مواجهة  موا�صلة 
تطوير  خ��الل  من  الفريو�ص  عن 
وم�صممة  وا�صحة  ر�صائل  ون�رش 
ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص  خ�صي�صا 
ال��ط��وارئ  جلنة  وق��دم��ت  ث���اره،  واآ
الأج��ل  ل��ل��دول  موؤقتة  تو�صيات 
املعلومات  وتبادل  وحتديث  تنفيذ 
ال�صحة  منظمة  م��ع  ب��ان��ت��ظ��ام 
واإر�صادات  تدابري  ب�صاأن  العاملية 
على  واملتنا�صبة  املنا�صبة  ال�صفر 
يف  مبا  املخاطر،   تقييمات  اأ�صا�ص 
للتخفيف  الدخول  نقاط  عند  ذلك 
لالنتقال  املحتملة  املخاطر  م��ن 
ولتي�صري  كورونا  لفريو�ص  الدويل 

الدولية. االت�صال  جهات  تعقب 

مّر الركن الأخري من اأركان الإ�سالم هذا العام يف ظروف ا�ستثنائية و حتت اإجراءات وقائية غري م�سب�قة فر�ستها جائحة ك�فيد 19 ، و قد اأدى 
ما يقرب عن 10 اآلف حاجا و حاجة اأم�ش الأحد،  ط�اف ال�داع الذي يعد اآخر منا�سك احلج؛ مت ذلك  و�سط واإجراءات احرتازية ُم�سددة، 

اتخذتها ال�سلطات ال�سع�دية منذ بداية احلج، لتفادي انت�سار فريو�ش ك�رونا.

�سبح ك�رونا يخيم على احلجاج مل��سم 2020

 

تب�ن ياأمر بفتح حتقيق 
ف�ري يف اأ�سباب احلرائق 
ونق�ش ال�سي�لة وانقطاع 

املاء والكهرباء
الوزير  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  امر 
احل��وادث  اأ�صباب  يف  ف��ورا،  حتقيق  بفتح  االأول 
االأثر  لها  وكان  االأخ��رية،  ي��ام  االأ يف  وقعت  التي 
الوطني. واالقت�صاد  املواطنني  حياة  على  ال�صلبي 
هذا  ي�صمل  اجلمهورية،  لرئا�صة  بيان  وح�صب 
احلرائق  اأ�صباب  عن  الك�صف  الفوري،  التحقيق 
الغابات،  �صا�صعًةمن  م�صاحاٍت  التهمت  التي 
واملراكز  البنوك  بع�ص  يف  ال�صيولة  ونق�ص 
البحر،  مياه  لتحلية  فوكا  حمطة  وتوقف  الربيدية، 
العا�صمة،  يف  اأحياء  عن  والكهرباء  املاء  وانقطاع 
املبارك  االأ�صحى  عيد  يومي  اأخرى  كربى  ومدن 
دون اإ�صعار م�صبق.                                   ق/و

�سحب ا�ستدعاءات البكال�ريا ابتداء من ي�م الأربعاء

امل��ق��ب��ل��ون  ال��ت��الم��ي��ذ  ���ص��ي�����رشع   
�صهادة  امتحانات  اجتياز  على 
ا�صتدعاءاتهم  �صحب  يف  البكالوريا 
املقبل  االأرب��ع��اء  ي��وم  م��ن  ب��داي��ة 
اجلاري، على  اأوت   05 ليوم  املوافق 
غاية  اإىل  العملية  هذه  ت�صتمر  اأن 
�صتجرى  و  املقبل،  �صبتمرب   17 يوم 
الوزارة  رزنامة  ح�صب  االمتحانات 
 17 اخلمي�ص  اإىل   13 االأح���د  م��ن 
اإجراء  مراكز  �صت�صهد  و  �صبتمرب، 
�صحية  اإج����راءات  االم��ت��ح��ان��ات 
ل��ل��ربوت��وك��ول  تطبيقا  م�����ص��ددة، 
الوزارة  عنه  اأفرجت  الذي  ال�صحي 

كورونا  فريو�ص  انت�صار  لتفادي 
خالل  امل��وؤط��ري��ن  و  التالميذ  ب��ني 

االمتحانات.
اإط��ار  يف  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ام��ت 
ملكافحة  امل��ت��خ��ذة  االإج������راءات 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  وب���اء  انت�صار 
رزنامة  بتعديل  »كوفيد19-«، 
التعليم  امتحاين  اإج��راء  مواعيد 
كذا  و  والبكالوريا،   املتو�صط  
الدرا�صية  لل�صنة  املدر�صية  العطل 
املدر�صي  الدخول  موعد  و  املا�صية 
مت  و  املقبلة،  ال��درا���ص��ي��ة  لل�صنة 
االحرتازية  التدابري  �صمن  كذلك 

اإلغاء  الوباء،  انت�صار  من  للوقاية 
التعليم  مرحلة  نهاية  ام��ت��ح��ان 

االبتدائي.
الوقائية  ال��ت��داب��ري  لتح�صني  و   
لهذين  االإج���راء  مبراكز  ال�صحية 
للمر�صوم  تطبيقا  و  االمتحانني، 
 21 يف  امل��وؤرخ   69 رقم  التنفيذي 
الن�صو�ص  وجممل   2020 مار�ص 
اإج���راء  ل�صمان  و  ب��ه،  ال��الح��ق��ة 
مريحة،  ظ���روف  يف  االم��ت��ح��ان��ني 
الدورة،  هذه  يف  ا�صتثناًء  تقرر  فقد 
حتت  يعمل  واح��د  ن��ائ��ب  اإ���ص��اف��ة 
املركز  لرئي�ص  املبا�رشة  امل�صوؤولية 
ال�صحي  و  الوقائي  باجلانب  يتكفل 
اأع�صاء من  اأربعة  اإ�صافة  باملركز، و 
بتطبيق  يتكفلون  العامة  االأمانة 
يف  ال��واردة  ال�صحية  االإج���راءات 
احرتام  متابعة  كذا  و  الربوتوكول 
عند  الوقائية  للتدابري  املرت�صحني، 
االأروقة. ال�صاحات و  الدخول و يف 

دي���وان  اأن  ال�����وزارة  اأ���ص��اف��ت 
قرر  امل�صابقات  و  االم��ت��ح��ان��ات 
مركز  لكل  عمال  اأربعة  اإ�صافة 

التعقيم  و  التطهري  خدمات  لدعم 
تخ�صي�ص  و  باملركز،  النظافة  و 
ق��اع��ة  و  م���رك���ز،  ل��ك��ل  ط��ب��ي��ب 
مركز  كل  يف  االأقل  على  احتياطية 
فيها،  امل�صتبه  احلاالت  لعزل  اإجراء 
اإيالء  �رشورة  على  الديوان  و�صدد 
االأهمية  االإر���ص��ال  ه��ذا  م�صمون 
انتقال  تفادي  اأجل  من  الق�صوى، 
اإىل  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  ال��ع��دوى 
االمتحانات،  اإج��راء  مراكز  داخ��ل 
و  التالميذ  �صالمة  على  حفاظا  و 
خا�صة  لالمتحانات،  املوؤطرين  كل 
بالفريو�ص  االإ���ص��اب��ات  ع��دد  اأن 
يكون  قد  و  يوم،  بعد  يوما  ي��زداد 
ن�صبة  ارتفاع  يف  الرئي�صي  ال�صبب 
احرتام  لعدم  راجعا  املوؤكدة  احلاالت 
ما  خا�صة  الوقائية،  االإج���راءات 
االأماكن  يف  الكمامة  بلب�ص  تعلق 
احرتام  و  العمل  اأماكن  و  العمومية 
املطهر  ا�صتعمال  و  التباعد،  م�صافة 
االإج��راءات  من  وغريها  الكحويل، 
تف�صي  من  احلد  على  ت�صاعد  التي 
هذا الوباء.                           ق/و

وزارة الرتبية ت�سدد على تطبيق الربوت�ك�ل ال�سحي خالل المتحانات

 تب�ن ي�قع الأمر املتمم 
لقان�ن العق�بات املتعلق 

بحماية الأطباء
اأم�ص  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وقع 
العقوبات  لقانون  املتمم  و  املعدل  االأمر  االأحد، 
عليه  �صادق  ال��ذي  االأط��ب��اء،  بحماية  املتعلق 
اأفاد  ح�صبما  االأخري،  اجتماعه  يف  الوزراء  جمل�ص 

اجلمهورية. لرئا�صة  بيان  به 
اخلا�صة  اجلديدة  االحكام  اأن  ذاته  امل�صدر  وذكر 
جلميع  اجلزائية  احلماية  توفري  تت�صمن  باالأمر، 
و  العامة  ال�صحية  باملوؤ�ص�صات  امل�صتخدمني 
واجل�صدية،  اللفظية  االع��ت��داءات  من  اخلا�صة، 
العقارية  االأم���الك  تخريب  معاقبة  وك��ذل��ك 
ا�صتغالل  و  ال�صحة،  للموؤ�ص�صات  واملنقولة 
بكرامة  للم�ص  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 

للموتى. الواجب  االحرتام  و  املري�ص 
ق/و

اأم�ص  ب��وق��ادوم،  �صربي  اخلارجية  وزي��ر  تلقى 
بحثا  امل�رشي،  نظريه  من  هاتفية  مكاملة  االأحد، 
املنطقة.  يف  باالأو�صاع  متعلقًة  ملفاٍت  خاللها 
على  ن�رشته  امل�رشية  للخارجية  بيان  وح�صب 
املكاملة  اأن  "فاي�صبوك"،  يف  الر�صمية  �صفحتها 
البلدين  بني  الدائم  التن�صيق  اإط��ار  "يف  ج��اءت 
تناوال  وبوقادوم  �صكري  اأن  م�صيفة  ال�صقيقني"، 
اال�صتقرار  على  ث��رة  امل��وؤ الق�صايا  من  "عددا 
البيان  وتابع  العربي".  القومي  واالأمن  االإقليمي 
لقاء  ترتيب  اإىل  املكاملة  تطرقا خالل  الوزيرين  اأن 
ذات  الق�صايا  متابعة  ملوا�صلة  بينهما،  قريب 
االهتمام امل�صرتك بني الدولتني.                 ق/و

 اجلزائر وم�سر تتباحثان 
ملفات ال�ستقرار الإقليمي 

ا�ستعداد ملرافقة النا�سطني 
يف تربية املائيات

امل�صتدامة  للتنمية  الوطنية  الوكالة  ك�صفت 
ا�صتعدادها،  عن  املائيات  وتربية  البحري  لل�صيد 
جمال  يف  جمعيات  اإن�صاء  يف  الراغبني  ملرافقة 

البحرية. البيولوجية  واملوارد  املائيات  تربية 
لها  من�صور  يف  الوكالة  واأو�صحت  زويد  �صرياز 
“فاي�صبوك”،  موقع  على  الر�صمية  �صفحتها  على 
جمعيات  اإن�صاء  يف  الراغبني  ملرافقة  م�صتعدة  اأنها 
يخ�ص  جمال  اأي  يف  اأو  ثقافية  علمية،  مهنية، 
اإىل  الفكرة  من  بدءا  املراحل،  خمتلف  يف  القطاع، 
االأفكار  اأ�صحاب  الوكالة  التاأ�صي�ص.ودعت  غاية 
اأو  اأفرادا  اإن�صاء جمعيات، �صواء كانوا  الراغبني يف 
على  �صفحتها  عرب  بها  االت�صال  اإىل  جمموعات، 

االإلكرتوين. بريدها  خالل  من  اأو  “الفاي�صبوك” 
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البيع بالت��سيل خيار العائالت ال�س�فية ل�سراء 
مالب�ش العيد

ي�سني حممد 
---------------- 

املتعلقة  التو�صيات  ظل  ويف 
واحرتام  االجتماعي  بالتباعد 
املنزيل  ال�صحي  احلجر  تدابري 
املحالت  بع�ص  غلق  وك��ذا 
العائالت  وج��دت  التجارية 
جم��ربة  نف�صها  ال�����ص��وف��ي��ة 
من�صات  اإىل  اللجوء  على 
مع  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
االلكرتونية  التجارة  عرو�ص 
اأطفالهم  مالب�ص  اقتناء  ق�صد 

الدينية. املنا�صبة  هذه  يف 
ملختلف  املت�صفح  وي�صجل 
جم���م���وع���ات و���ص��ف��ح��ات 
ي��ام  االأ ه��ذه  خ��الل  في�صبوك 
ونوعا،  كما  الفتا،  ارتفاعا 
ل��ع��رو���ص م��الب�����ص الأط��ف��ال 
احللويات  وح��ت��ى  والن�صاء 
وال��ع��ج��ائ��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
خ��دم��ات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
تكون  اأح��ي��ان��ا  ال��ت��و���ص��ي��ل، 
على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  جم��ان��ا، 
اح���رتام اإج����راءات ال��وق��اي��ة 

. ل�صحية ا
ويف هذا االإطار، يرى �صاحب 
االأط��ف��ال  لب�صة  اأ بيع  حم��ل 
الوباء  هذا  اأن  دبي،  مبغازات 
خا�صة  املبيعات  على  ث��ر  اأ
غلق  اإج����راءات  تطبيق  م��ع 
بعد  معينة  فرتة  يف  املحالت 
عنها  ترتبت  الوباء،  تف�صي 

معتربة  اقت�صادية  اأ����رشارا 
كغريه  جل��اأ  ن��ه  اأ اإىل  م�صريا   ،
اإىل  ال�صعبي  احلي  جتار  من 
بفي�صبوك  ���ص��ف��ح��ة  ف��ت��ح 
و  املحل  واج��ه��ة  بها  و�صع 
بال�صور  ق��ائ��م��ة  تت�صمن 
للب�صائع  وال��ف��ي��دي��وه��ات 

االأ�صعار.  وكذا  املقرتحة 
ت�صهد  ال�صفحة  اأن  �صار  واأ
ر�صائل  وت�صله  كبريا  تفاعال 
املالب�ص  نوعية  عن  ت�صتف�رش 
وثمنها،  ومن�صاأها  املعرو�صة 
للزبائن  ي��وف��ر  ن���ه  اأ م���ربزا 
خ��دم��ة ال��ت��و���ص��ي��ل امل��ن��زيل 
اأنحاء  خمتلف  نحو  املجاين 
والي���ة ال���وادي م��ع م��راع��اة 

وال�صحية. الوقائية  تدابري 
م  اأ ت��وؤك��د  االإط���ار  ذات  ويف 
لديها  االأربعينات  يف  عاملة 
الت�صوق  اختارت  نها  اأ بناء  اأ  3
�صحة  على  خوفا  اإلكرتونيا 
لالإ�صابة  وت��ف��ادي��ا  بنائها  اأ
ب��ع��دوى ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

املالب�ص،  �رشاء  عملية  خالل 
الفطر  عيد  خالل  متكنت  حيث 
مع  التوا�صل  م��ن  ال�صابق 
يقع  ملحل  في�صبوك  �صفحة 
بتحديد  وقامت  ليبيا  ب�صوق 
والقيا�صات  املالب�ص  ن��وع 
قام  ال��ذي  بنائها  باأ اخلا�صة 
املنزل  باب  لغاية  بتو�صيلها 
ال  ب�صعر  البيا�صة  ببلدية 
نه  اأ مربزة  دج،   200 يتعدى 
نه  اأ غري  املالب�ص  غالء  رغم 
�صالمة  ل�صمان  �صحي  حل 

 . ئلة لعا ا
كانت  بيت  رب��ة  واأ���ص��اف��ت 
عبد  ح�صاين  ببلدية  حي  يف 
تطبيق  وب�صبب  ن��ه  اأ الكرمي 
ال�صحي  احل��ج��ر  اإج����راءات 
جمربة  نف�صها  وجدت  اجلزئي 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع اإح���دى 
يعر�صن  ال��ل��وات��ي  الن�صوة 
الفاي�صبوك  �صفحة  ع��رب 
احللويات  من  جيدة  ن��واع��ا  اأ
وكذا  والع�رشية  التقليدية 

ال��ك�����ص��ك�����ص وال��ع��ج��ائ��ن 
تناف�صية  باأ�صعار  التقليدية 
التي  البلدية  من  قريبة  وهي 
توا�صلت  حيث  بها  تقطن 
خمتلفة  كميات  ل�رشاء  معها 

االأ�صحى.  لعيد  حت�صبا 
ف���ادت  اأ ال�����ص��دد  ه���ذا  ويف 
�صنة  ككل  ن��ه��ا  اأ بيت  رب��ة 
االأ�صحى  عيد  حلول  وقبل 
العيد  مالب�ص  ت�صرتي  كانت 
امل��راك��ز  اأح��د  م��ن  الأطفالها 
ال��ت��ج��اري��ة مب���غ���ازات دب��ي 
م�صيفة  معقولة،  باأ�صعار 
ن���ه ب��ع��د ارت���ف���اع ح��االت  اأ
االإ���ص��اب��ة ب��ال��وادي واأج��واء 
احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي وج���دت 
مع  للتعامل  جم��ربة  نف�صها 
الفي�صبوك  ع��رب  املحل  ه��ذا 
بنائها  الأ العيد  ك�صوة  القتناء 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع 
دون  االأطفال  مالب�ص  اأ�صعار 

�صنة.  16
م  )اأ فتحية  فادت  اأ جهتها  من 
مالب�ص  ا�صرتت  نها  اأ لطفل( 
ذو  بطفلها  اخلا�صة  العيد 
طريق  ع��ن  �صنوات  االأرب���ع 
عن  م��ع��رب��ة  اخل���دم���ة،  ه���ذه 
املقدمة،  للخدمة  ا�صتح�صانها 
عن  را�صية  نها  اأ اأكدت  حيث 
وفق  و�صلها  ال��ذي  املنتوج 
ارت��ف��اع  رغ��م  مت��ام��ا  الطلب 

ر. �صعا الأ ا

م�ست�ى  على  ملح�ظا  انتعا�سا  الأزرق  بالف�ساء  املبارك  الأ�سحى  عيد  حل�ل  ع�سية  الأطفال  مالب�ش  بيع  عملية  �سهدت 
لالإ�سابة بعدوى وباء ك�رونا  التجارية تفاديا  مبا�سرة من املحالت  الزبائن عدم القتناء  اإذ ف�سل  ال�ادي،  ولية 

امل�ستجد.

املبارك الأ�سحى  عيد  ع�سية 

الغابات  حمافظة  ���رشع��ت 
ل��والي��ة ال����وادي م��وؤخ��را، 
احلمالت  م��ن  �صل�صلة  يف 
والتوعوية  التح�صي�صية 
من  وال�����ص��الم��ة  ل��ل��وق��اي��ة 
خالل  من  الغابات،  حرائق 
ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
����ص���ب���اب  ال���ع���وام���ل واالأ
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة امل��ت�����ص��ب��ب��ة يف 
تعلق  م���ا  خ��ا���ص��ة  ذل����ك، 
ب��ال�����ص��ل��وك��ي��ات ال��ب�����رشي��ة 
االأوىل  بالدرجة  تعود  التي 
ل���ل���م���واط���ن، ج�����راء ع��دم 
هذه  حميط  لنظافة  احرتامه 

اخل�رشاء.  الف�صاءات 
اإطار  املبادرة، يف  هذه  وتاأتي 
التوعوية  احلمالت  موا�صلة 

من  للوقاية  والتح�صي�صية 
تطال  التي  احلرائق  خمتلف 
مع  انطلقت  التي  الغابات، 
احلايل،  ال�صيف  ف�صل  حلول 
ح��ي��ث ع���م���دت م��ق��اط��ع��ة 
بالتن�صيق  للوالية،  الغابات 
اإىل  اجلمعيات،  خمتلف  مع 
حت�صي�صية  ح��م��ل��ة  تنظيم 
تنظيف  اأجل  من  وتطوعية 
وت��ن��ق��ي��ة غ��اب��ة ال��ن��خ��ي��ل ، 
وحماية  اأك��ف��ادو،  ومنطقة 
ه���ذه امل�����ص��اح��ات ال��غ��اب��ي��ة 
قد  التي  احل��رائ��ق  خطر  من 
واالآخ��ر،  احل��ني  ب��ني  تطالها 
االرت��ف��اع  ظ��لنّ  يف  ال�صيما 

احلرارة. لدرجات  امللحوظ 
ي�صني حممد 

اميه  قرية  �صكان  ي��زال  ما 
غ��رب  ك��ل��م   11 ( م���واله���م 
بوالية  ون�صة(  اميه  بلدية 
اأمل  على  يعي�صون   ، الوادي 
البلدي  املجل�ص  يتحرك  اأن 
التي  املعاناة  من  النت�صالهم 
حت��ري��ك  و  ط��وي��ال  ع��م��رت 
يف  بالقرية  التنمية  عجلة 
كلي  ���ص��ب��ه  ال��غ��ي��اب  ظ���ل 
وعلى  منائية  االإ للم�صاريع 
النقال  الهاتف  �صبكة  راأ�صها 
الكهرباء  م�صكل  جانب  اإىل   ،

املاء. و 
اأن  منهم  العديد  يذكر  حيث 
بدون  ال�صكنات  من  الكثري 
اإىل  ي�صطرهم  مما   ، كهرباء 
ا���ص��ت��ع��م��ال ط���رق ال��رب��ط 
عنها  ينجر  ما  و  الع�صوائي 
عليهما  و�صيكة  اأخطار  من 
على  خا�صة  حلظة  اأي  يف  و 
ب��ن��ائ��ه��م ال�����ص��غ��ار ال��ذي��ن  اأ

املوت. اأ�صالك  حتت  يلعبون 
وح�����ص��ب ب��ع�����ص ال�����ص��ك��ان 
امل��ت��واج��دة  امل��ن��ازل  ف���اإن   ،
اإي�صالها  مت  القرية  و�صط 
عن  متغا�صون  بالكهرباء 

االأخرى. ال�صكنات 
يبقى   ، مت�صل  �صياق  ويف 
اإىل  يفتقرون  املنطقة  �صباب 
الريا�صية  و  ال�صبابية  املرافق 
لعب  �صاحة  و  ال�صباب  كدار 

مع�صو�صبة. جوارية 
قرية  �صكان  ي�صتكي  كما 
اميه  ببلدية  م��واله��م  اميه 
ينا�صد  لذا   ، البطالة  ون�صة 
ال�صلطات  ال��ق��ري��ة  �صكان 
 ، العاجل  بالتدخل  املحلية 
بوجهة  ليهم  اإ النظر  اأجل  من 
امل�صاريع  من  لال�صتفادة  حق 
ي�صتفيدون  مل  التي  التنموية 

االآجال. اأقرب  يف  و  منها 
ي�صني حممد 

يثار  اإ اخلريية  اجلمعية  متكنت 
من  بالوادي  يتام  االأ لرعاية 
اأ�صحية   210 توزيع  و  جمع 
عملية  تهدف  حيث   ، العيد 
على  االأ����ص���اح���ي  ت���وزي���ع 
ي��ت��ام  االأ و  االأرام���ل  ع��ائ��الت 
اإىل  الوالية  بلديات  مبختلف 
بيوت  يف  الب�صمة  اإدخ����ال 

الفقراء. و  املعوزين 
يثار  اإ اخلريية  اجلمعية  ُتعترب 
من  بالوادي  يتام  االأ لرعاية 
االأكرث  اخلريية  اجلمعيات  بني 
ن�����ص��اط��ا ع��ل��ى ط���ول ال��ع��ام 
الكثري  �صهادة  ح�صب  وذل��ك 
م��ن ال��ع��ائ��الت ال��ف��ق��رية و 
كل  ت�صتفيد  التي   ، املعوزة 
اجلمعية  اإع��ان��ات  م��ن  �صهر 
لتوزيع  برناجًما  و�صعت  التي 

العائالت  على  االأ���ص��اح��ي 
ال��ف��ق��رية مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
تنتظر  تزال  ال  حيث   ، الوادي 
ال�صتكمال  املح�صنني  اإعانات 
اإدخ��ال  و  اخل��ريي��ة  مبادرتها 
ال��ف��رح��ة ع��ل��ى ال��ع��ائ��الت 

يتام. االأ و  املعوزة 

مكيفات  وت�زيع 
املع�زين على  وثالجات 

يثار  اإ اخلريية  اجلمعية  وزعت 
ي���ت���ام ب��ال��وادي  ل��رع��اي��ة االأ
ج��ه��از   40 ن��ح��و  م���وؤخ���را، 
على  وثالجة  هوائي  تكييف 
التي  ي��ت��ام  االأ ���رش  اأ م��ن  ع��دد 
حت��ت��اج ل��ه��ذه االأج���ه���زة، يف 
و  خ��ا���ص��ة  ال�����ص��ي��ف،  ف�صل 
كثريا  ارتفعت  اأ�صعارها  اأن 
تف�صي  ج���راء  ال�����ص��وق،  يف 
ف��ريو���ص ك���ورون���ا وت��وق��ف 
احل���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة وع���دد 
ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  من 
ال��ت��ي ت��وف��ر ال��ت��ج��ه��ي��زات 

. لية منز و لكهر ا
البا�صط  عبد  الدكتور  ق��ال 
اأن  اجلمعية،  رئي�ص  هويدي، 
 30 ن��ح��و  �صملت  العملية 
مبختلف  هوائي  تكييف  جهاز 
باالإ�صافة  احلرارية،  الوحدات 
عائلية  ث��الج��ات   10 اإىل 
توفريها  مت  خمتلفة،  باأحجام 
املح�صنني  من  ع��دد  قبل  من 
ال�����ص��وق  يف  ن��درت��ه��ا  رغ���م 
حركة  توقف  ظل  يف  املحلية، 
ب�صبب  والت�صنيع  اال�صترياد 
اأ�صعارها  وزي���ادة  اجل��ائ��ح��ة، 
عن  ناهيك   ،%  100 بنحو 
االإج��������راءات االح���رتازي���ة 
من  ال��ك��ث��ري  اأج����ربت  ال��ت��ي 
غلق  على  املحالت  اأ�صحاب 
مثمنا  ال��ت��ج��اري��ة،  حمالتهم 
طرف  من  املبذولة  املجهودات 
املتطوعني  اجلمعية  اأع�صاء 
فروعها  مبختلف  واملح�صنني 
الوالية،  بلديات  يف  املنت�رشة 
وجوه  على  الب�صمة  ر�صم  يف 

يتام. واالأ االأرامل 

اجلمعية  اأن  املتحدث،  واأ�صاف 
ت��وزي��ع  ع��م��ل��ي��ة  يف  راع����ت 
حاجة  الكهرومنزلية،  االأجهزة 
حيث  م��ن  ���ص��واء  ����رشة،  اأ ك��ل 
املكيف  قوة  اأو  الثالجة  حجم 
و  يتنا�صب  وم��ا  ال��ه��وائ��ي، 
الغرفة  وم�صاحة  فرادها  اأ عدد 
ا�صتنادا  ذل��ك  و  امل��ن��زل��ي��ة، 
اللجان  ترفعها  التي  للتقارير 
بعد  ورجال  ن�صاء  من  املكونة 
و  ي��ت��ام  االأ ���رش  الأ معاينتهم 
باجلمعية  امل�صجلني  االأرام��ل 
درجة  ح�صب  كل  وترتيبهم، 
التي  املعدات  ملختلف  حاجته 
مبا  ل�صاحلهم،  بها  التربع  مت 

واملكيفات.  الثالجات  فيها 
اأ�رش  اأن  اإىل  ���ص��ارة،  االإ جت��در 
ن�صاء  من  تتكون  التي  يتام  االأ
اأجنزن  اخلياطة،  يتقن  و�صابات 
الكمامات  م��ن  كبريا  ع��ددا 
اأن  بعد  ال��واق��ي��ة،  واملالب�ص 
ف�صاء  اجلمعية  لهن  وف��رت 

. ين للتكو
ي�صني حممد 

لل�قاية من خمتلف احلرائق التي تطال الغابات

حمافظة الغابات تطلق حمالت 
حت�سي�سية لل�قاية من احلرائق

يعي�س�ن على اأمل اأن يتحرك املجل�ش البلدي لنت�سالهم من املعاناة

�سكـان قـرية اميه م�لهـم يطالبـ�ن 
بالكهـرباء واملـاء

من قبل اجلمعية اخلريية اإيثار لرعاية الأيتام

ت�زيع 210 اأ�سحية على الأرامل والأيتام



ن��ا���ص��د ال��ع��دي��د م���ن ق��اط��ن��ي 
عن  تبعد  التي  الزعفران  بلدية 
بحوايل  اجللفة  والي��ة  عا�صمة 
املحلية  ال�صلطات  ك��ل��م    55
راأ�صها  وع��ل��ى  اجللفة  ل��والي��ة 
للتدخل  اجل��ل��ف��ة،  والي���ة  وايل 
العزلة  ف��ك  اأج��ل  م��ن  ال��ع��اج��ل 
املواطنني  بع�ص  ندد  ،حيث  عنهم 
�صوء  وكذا  التهمي�ص  اأ�صموه  مبا 
املواطن  كاهل  اأثقل  الذي  الت�صري 
�رشوريات  اأب�صط  من  وحرمه 
نهم  اأ واأك���دو  ال��ك��رمي،  العي�ص 
لذات  املحلية  ال�صلطات  را�صلوا 
ذانا  اآ يجدوا  مل  نهم  اأ اإال  البلدية 
من  العديد  يعاين  �صاغية.حيث 
من  ال��زع��ف��ران،  مدينة  �صكان 
ا�صطرهم  مما  الكهرباء  انعدام 
جل��ل��ب ال��ك��ه��رب��اء م��ن االأح��ي��اء 
بع�ص  ت�صهد  كما  امل��ج��اورة، 
و  املدينة  غ��از  ان��ع��دام  االأح��ي��اء 
على  االأحياء  هذه  �صكان  يعتمد 
ناهيك  البوتان،  غاز  ق��ارورات 
التي  ال�صوارع  من  الكثري  عن 
اأكرث  قبل  تها  ن�صاأ منذ  تعبنّد  مل 
تتحول  حيث  �صنوات  ع�رش  من 
هطول  مبجرد  اأوح��ال  و  برك  اإىل 
من  العديد  ،وت��ع��اين  االأم��ط��ار 
نارة  االإ انعدام  من  اأي�صا  االأحياء 
املرافق  غياب  وك��ذا  العمومية 
واملن�صاآت  للحياة  ال�رشورية 
مدينة  ل�����ص��ب��اب  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
هو  ي��ع��اين  ال���ذي  ال��زع��ف��ران، 
والتهمي�ص. البطالة  من  االآخ��ر 
ك��م��ا ت��ع��رف ب��ل��دي��ة ال��زع��ف��ران 
العديد  يف  كبرية  عط�ص  اأزم��ة 
م��ن االأح���ي���اء، ح��ي��ث ت�����ص��اءل 
على  امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
منطقة  م��ن  امل��اء  جلب  �صفقة 
لبلدية  التابعة  ال��ذروع  م  اأ �صد 
كلفت  وال��ت��ي  بايزيد،  �صيدي 

مليار   48 حوايل  الدولة  خزينة 
حنفيات  بقيت  حيث  �صنتيم، 
جافة  امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��ك��ث��ري 
اأن  اخلا�صة   م�صادرنا  واأك��دت 
على  املتواجدين  الفالحني  بع�ص 
الرئي�صي  ن��ب��وب  االأ من  مقربة 
ال��زع��ف��ران  مدينة  ي��زود  ال��ذي 
من  املاء  ب�رشقة  يقومون  باملاء، 
نابيب  اأ عرب  الرئي�صي  نبوب  االأ
االأمر  حما�صيلهم  ل�صقي  �رشية 
املياه،  اإىل �صعف �صخ  اأدى  الذي 
الزعفران  طريق  رواد  يعاين  كما 
الطريق  اه���رتاء  م�صكلة  م��ن 
و  الزعفران  بلدية  بني  الرابط 
؛حيث   1 رقم  الوطني  الطريق 
اه���رتاًء  ال��ط��ري��ق  ذات  ي�صهد 
احلفر  م��ن  العديد  وك��ذا  كبريا 
رواد  ع��ل��ى  خ��ط��را  ي�صكل  مم��ا 
ندد  اأخرى  جهة  الطريق.من  هذا 
يف  القابالت  غياب  من  ال�صكان 
ببلدية  اخلدمات  املتعددة  العيادة 
و�رشحو  ح�صبهم،  ال��زع��ف��ران 
ن���ه���م ي�����ص��ط��رون  ل��ل��ت��ح��ري��ر اأ
املجاورة  البلديات  اإىل  للتنقل 
عن  تقل  ال  م�صافات  ويقطعون 
،كما  الوالدة  حاالت  يف  كلم   45
اأجل  من  ال�صحة  مدير  نا�صدوا 
العيادة.  ب��ذات  االأدوي���ة  توفري 
يعانون  نهم  اأ املواطنون  واأك��د 
يف   االأ�صنان  طبيب  غياب  من 
من  تقربنا  ننا  اأ يذكر  العيادة.و 
من  اخل��دم��ات  املتعددة  العيادة 
جند  مل  ننا  اأ اإال  ال��رد،  حق  اأج��ل 
امل�����ص��وؤول ع��ن ال��ع��ي��ادة، وك��ذا 
برئي�ص  االت�صال  مرارا  حاولنا 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص 
ج��دوى  دون  لكن  ال��زع��ف��ران، 
يرد  ومل  مبكتبه  يكن  مل  حيث 

الهاتف. على 
راقد  حممد 

املبذولة  املجهودات  اإط��ار  يف 
ف��ريو���ص  ان��ت�����ص��ار  م��ن  للحد 
ك���ورون���ا، ت��وا���ص��ل ق���وات 
م���ن احل�����رشي  ال�����رشط��ة ب���االأ
تطبيق  اأدرار،  لوالية  الرابع 
ال�صحي  احل��ج��ر  اإج������راءات 
خمتلف  خالل  من  وهذا  اجلزئي، 
املنت�رشة  العملياتية  الوحدات 
من  مت��ك��ن��ت  ذ  ،اإ امل���ي���دان  يف 
متعلقة  خمالفة   22 ت�صجيل 
اجلزئي  الغلق  ق��رار  مبخالفة 
ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��الت  لبع�ص 
مبخالفة  متعلقتني  وخمالفتني 
تقدمي  مع  االحتفاالت  منع  قرار 
يخ�ص  فيما  و  اإع���ذارن،   52
ت�صجيل  مت  بال�صلع  امل�صاربة 
اأغلبها  تتعلق  ق�صايا  خم�ص 
منتهية  للبيع  �صلع  بعر�ص 
حترير169   م��ع  ال�����ص��الح��ي��ة، 
اح��رتام  بعدم  متعلقة  خمالفة 

االإج��������راءات 
للحد  الوقائية 
م���ن ان��ت�����ص��ار 
ال���ف���ريو����ص، 
م���ن���ه���ا ع���دم 
ارت��������������داء 
ال��ك��م��ام��ة و 
ع����دم ت��وف��ري 
امل������ع������ق������م 
وامل��ط��ه��رات و 
ع���دم اح���رتام 
ال����ت����ب����اع����د 

 47 اإىل  اإ���ص��اف��ة  اجل�����ص��دي 
التح�صي�ص  جمال  ويف  اإعذارا، 
قوات  �صجلت  فقد  والتوعية 
م���ن احل�����رشي  ال�����رشط��ة ب���االأ
حملة   180 عن  يزيد  ما  الرابع 
املواطنني  م�صت  حت�صي�صية 
اخت�صا�ص  قليم  اإ عرب  والتجار 
هذا  ال��راب��ع،  احل�����رشي  م���ن  االأ

يدعوا  اأدرار   اأمن والية  ويبقى 
التجمعات  جتنب  اإىل  املواطنني 
اح��رتام  مع  اأ�صكالها  مبختلف 
ق���واع���د ال��ت��ب��اع��د اجل�����ص��دي 
مع  ال��واق��ي،  القناع  وارت���داء 
وجتنب  م��ن��ازل��ه��م  يف  ال��ب��ق��اء 
ال�رشورة  حالة  يف  اإال  اخلروج 
ال�صحي  باحلجر  االلتزام  وكذا 

للتقدم  يدعوهم  كما  اجلزئي. 
يهددهم  خطر  اأي  عن  واالإبالغ 
اجل�صدية  اأو  النف�صية  �صالمتهم 
باالأرقام  االت�صال  طريق  عن 
قبل  م��ن  امل�صخرة  امل��ج��ان��ي��ة، 
الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 
                   .48  15  ،17  ،104
عبدالرحمن بلوايف   

�صكان   م��ن  العديد  ا�صتكى 
ح���ي ال���ص��ي��ل��ي�����ص ال���ق���ارة 
مدينة  و���ص��ط  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
التي  الو�صعية  من  ورقلة،  
�صعود  نتيجة  احلي  ليها  اإ اآل 
على   ال�صحي  ال�رشف  مياه 
،م��وؤك��دي��ن   ال��ط��رق  م�صتوى 
على  خطرا  ي�صكل  ذل��ك  اأن 
من  جميع  ب���دى  واأ امل��ح��ي��ط. 
التحرير    جريدة  ليهم  اإ حتدثت 
حالتهم  جتاهل  م��ن  تذمرهم 
امل���زري���ة رغ���م ���ص��ك��اوي��ه��م 
اأن  ���ص��ب��ق  ح��ي��ث  امل��ت��ك��ررة، 
املحلية  ال�صلطات  وعدتهم 

لكنها  بان�صغاالتهم،  بالتكفل 
حالها. على  بقيت 

ال�صيلي�ص  حي  �صكان  يعاين 
حيث  ال�����ص��م��ال��ي��ة  وال���ق���ارة 
متاطل  من  ال�صكان  ا�صتكى 
وم�صالح  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
و�صع  يف  والتطهري  البلدية 
ال�صحي،  �رشف  مياه  �صبكة 
ح��ي��ث اأ���ص��ح��ى ق��اط��ن��و احل��ي 
كريهة  روائ��ح  ي�صتن�صقون 
املياه  اأوح���ال  يف  وي��غ��رق��ون 
عدة  م��ن  اأزي��د  منذ  ال��ق��ذرة، 
مياه  تدفق  عن  ف�صال  اأ�صهر، 
�صوارع  يف  ال�صحي  ال�رشف 

القنوات  بع�ص  وانفجار  احلي 
ب�صكناتهم. املت�صلة 

م��ي��اه  ان  اأك�����دوا  ال�����ص��ك��ان 
طفت  ق��د  ال�صحي  ال�����رشف 
مينع  ب�صكل  ال�صطح،  على 
من  ال�����ص��ي��ارات  اأ���ص��ح��اب 
برك  ايل  لت  حتونّ حيث  ال�صري 
واأ�صبحت  القدرة،  املياه  من 
ي��ه��دد  ف��اأ���ص��ب��ح  جت����ف،  ال 
يف  خا�صة  �صحتهم  �صالمة 
التي  الوبائية  ال��ظ��روف  ظل 
ان��ت�����ص��ار  ب�����ص��ب��ب  نعي�صها 
عدد  وارتفاع  كورونا  فريو�ص 

ورقلة. بوالية  الال�صابات 

من  ال�صكان  ا�صتكى    كما 
تنبعث  التي  الكريهة  الروائح 
بة،  املت�رشنّ ال��ق��ذرة  امل��ي��اه  م��ن 
وال��ت��ي اع��ت��ربوه��ا ت��ه��دي��دا 
اجلوفية  املياه  �صالمة  على  
ي�صمنون  ال  اأ�صبحوا  التي 
اإىل  ي��دف��ع��ه��م  م��ا  ن��ظ��اف��ت��ه��ا، 
املعدنية. املياه  قارورت  اقتناء 
الكارثي  الو�صع  هذا  م��ام  واأ
اجلهات  ال�صكان  هوؤالء  ينا�صد 
لو�صع  العاجل  للتدخل  املعنية 
يعي�صها  التي  املعاناة  لهذه  حد 

احلي.  هذا  �صكان 
فا�صل بن  يو�صف 

خا�صة  امل�صتقبل  ح��ي  ع��رف 
للم�صت�صفى  املحاذية  ال�صكنات 
على  ت��ق��رت  ببلدية  اجل��دي��د  
م�����ص��ت��وى ال���والي���ة امل��ن��ت��دب��ة 
ي���ام ع��ي��د االأ���ص��ح��ى  ت��ق��رت، اأ
مبياه  التموين  يف  ال�صح   املبارك  
االإج��راءات  رغم  وهذا  ال�رشب، 
امل��ت��خ��ذة م��ن ط��رف اجل��زائ��ري��ة 
التي  التعليمات  ورغم   ، للمياه 
وجهها  التي  بال�صارمة  و�صفت 
للجزائرية  املائية  امل��وارد  وزير 
متوين  �صمان  اأج��ل  من  للمياه، 
يام   اأ ال�رشب  مباء  للمواطنني   دائم 
عن  غابت  املياه  اأن  اال   ، العيد 
حيث   ، يام  اأ  5 منذ  امل�صتقبل  حي 
يف  العائالت  من  العديد  غرقت 
والتي  العيد،  �صبيحة  فو�صى 
االأمر  احلنفيات  بجفاف  تفاجاأت 
تنظيف  اىل  ا���ص��ط��ره��ا  ال���ذي 
لديهم  تي�رشممنّا  مب��ا  االأ�صحية 
�صِهد  و    هذا   ، خمزنة  مياه  من 
اأزم��ة  بتقرت   االأح��ي��اء  ع��دي��د 
املياه  وتوزيع  توفري  يف  خانقة 

اأن  اإال  كامل،  ع��ام  م��دار  على 
ت��ردي��ا  اأك���رث  ي�صبح  ال��و���ص��ع 
ال�صيف  ف�صل  خالل  وتعقيدا 
القيا�صي  االرتفاع  مع  موازاة   ،
التزود  يف  وقلة  احلرارة  لدرجة 
تلقى  التي   ، احليوية  املادة  بهذه 
ا���ص��ت��ه��الك��ا وا���ص��ع��ا وي��ت��زاي��د 
ما  وهو   ، بكرثة  الطلب  عليها 
يتخبط  الب�صيط  املواطن  يرتك 
للبحث  امل�صاكل  من  دوامة  يف 
على  للح�صول  اأخرى  �صبل  عن 
 ، �صديد  حر  من  تقيه  ماء  قطرة 
�صبب  ال�صكان  هوؤالء  يفهم  مل  و 
التي  امل��ت��ك��ررة  االن��ق��ط��اع��ات 
 ، م��دة  منذ  ه��م  اأح��ي��اوؤ ت�صهدها 
يف  ليه  اإ يحتاجون  ننّهم  اأ ال�صيما 
ويطالب   ، اليومية  ا�صتعماالتهم 
االأحياء  و  امل�صتقبل  حي  مواطنو 
اجلهات  من  جادًة  لفتًة  املت�رشرة 
م�صكل  على  للق�صاء  الو�صية 

.. ال�رشوب  مبياه  التموين 
التجاين ن-ق- 
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 جمع جل�د الأ�ساحي  وبيعها جتارة تخلق فر�ش 
عمل لل�سباب البطال ب�رقلة 

فا�سل بن  ي��سف 
---------------- 

من  ال���ن���وع  ه���ذا  مي���ار����ص  و 
ال��ن�����ص��اط ال��ت��ج��اري ���ص��ب��اٌب، 
ال�صنني  م��رور  م��ع  اأ�صبحوا 
ج��ل��ود  ج��م��ع  يف  م��ت��م��ر���ص��ني 
ق�صابني  اإىل  لبيعها  االأ�صاحي 
و  املحلية  امل�����ص��ال��خ  وب��ع�����ص 
رغبة  ع���دم  ظ��ل  يف  امل��داب��غ 
االح��ت��ف��اظ  امل��واط��ن��ني  بع�ص 
من  تتطلبه  ما  اىل  بالنظر  بها 
لتنظيفها  كبريين  جهد  و  وقت 
ا�صتخدامها  ق�صد  و�صيانتها، 

املنزيل. الديكور  �صمن 
ال�صباب  بع�ص  ك�صف  كما 
ن��ه  اأ الن�صاط  بهذا  املمتهنني 
كمية  اق��ت��ن��اء  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص 

لبيعها  اجللود  هذه  من  كبرية 
ت��رتاوح  باأ�صعار  امل��داب��غ  اإىل 
800دينار  500دينار  ب��ني 
تنظيفها  بعد  وذل��ك  للوحدة 
من  معتربة  بكميات  ولفها 
من  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ح��ف��اظ  امل��ل��ح 

اأكيا�ص  يف  وو�صعها  التعفن 
عملية  ت��ب��داأ  و  بال�صتيكية. 
ي��ع��رف  م���ا  ج��م��ع  و  ال��ب��ح��ث 
بعد  "الهيدورة"  و  اأ "البطانة" 
العيد،  من  االأول  اليوم  ظهر 
ال�صباب  ه��وؤالء  يجوب  حيث 

ذات  املناطق  و  االأحياء  خمتلف 
ال�صكانية؛ الكثافة 

النا�ص  من  الكثري  يلجا  حيث 
االأ���ص��اح��ي  ج��ل��ود  رم���ي  اىل 
البيوت  ربات  ا�صبحت  بعدما 
بها  االح��ت��ف��اظ  .ت��رف�����ص��ن  
من  تتطلبه  م��ا  اىل  بالنظر 
لتنظيفها  كبريين  وجهد  وقت 
ال�صنوات  عك�ص  و�صيانتها 
الن�صاء  كانت  اي��ن  املا�صية، 
من  ه��ام��ا  ج����زءا  ت��ع��ت��ربن��ه��ا 
تفتخر  التى  التقليدية  االأفر�صة 
مل  اللواتي  الن�صاء  من  كثري  بها 
اأوفياء،  وبقني  اأذواقهن  تتغري 
الن�صاء  من  واحدة  كل  وتتباهى 

ُيح�رشنها....   الالئي 
اندثرت  ال�صنني  م��رور  وم��ع 

 . احلرفة  هذه  هذه  

انتعا�سا كبريا  ال�طن  املبارك تعرف جتارة جل�د الأ�ساحي ب�لية ورقلة على غرار وليات  تزامنا مع عيد ال�سحى 
عيد  امل��سمي.ويعترب  الن�ساط  من  الن�ع  هذا  يف  تخ�س�س�ا  ل�سباب  رزق  م�سدر  الأخرية  ال�سن�ات  خالل  اأ�سبحت  ،حيث 

اإىل مدابغ  بيعها  ليتم  امل�اطنني  اقتناء هذه اجلل�د من عند  يت�سابق�ن على  الذين  ال�سباب   للعديد من  الأ�سحى فر�سة 
و  الأوروبية  البلدان  بع�ش  اإىل  اأو ت�سديرها  املنتجات اجللدية  ت�ستخدم يف �سناعة  اأولية  مادة  اإىل  ق�سد حت�يلها 

�سي�ية. الأ

و�سيانتها تنظيفها  ترف�سن  البي�ت  ربات 

م�سروع ب48 مليار �سنتيم جللب املاء وامل�اطن يعاين العط�ش!

بلدية الزعفران باجللفة بني معاناة 
امل�اطن وغياب امل�س�ؤول

ت�سجيل 22 خمالفة متعلقة مبخالفة قرار الغلق اجلزئي لبع�ش املحالت 
التجارية باأدرار

املياه القذرة تهدد �سالمة �سحة �سكان ل�سيلي�ش والقارة ال�سمالية ب�رقلة

عيد اأ�سحى دون ماء بحي ال�ستقبل 
بتقرت 
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اأزمة عط�ش جترب الكه�ل والأطفال لعملية البحث 
للتزود باملاء ببلعبا�ش 

زنازل. ن
-----------------

�صيدي  ب��والي��ة  امل���اء  اأزم����ة  
ال�صاعة  وليدة  لي�صت  بلعبا�ص 
وال  اأمرا جديدا ، بل بات ظاهرا 
غيابه  يف  االأمر  وتعدى  للعيان 
ال�صكان  جممل  جعل  ما  وهو   ،
اأجل  من  ال�صهاريج  يقتنون 
يوم  يف  ولوقليال   � ماء  توفري 
ويف  امل��ب��ارك،  االأ�صحى   عيد 
مواقع  تناقلت  ال�صياق،  ذات 
�صورا  االجتماعي  التوا�صل 
رفع  اأخ��ب��ار  فيديو  وم��ق��اط��ع 
املياه  مديرية  �صد  �صكاوي 
ب�صبب  بلعبا�ص  �صيدي  بوالية 
الفواتري  رغم  متاما  املاء  انعدام 
اآجالها  يف  ي�صتلمونها  التي 
تفاقم  بعد  خا�صة   ، امل��ح��دد 
االأ���ص��ح��ى،  عيد  يف  ال��و���ص��ع 
لرحلة  العطا�صى  ق��اد  ال��ذي 
طبيعية  ي��ن��اب��ي��ع  ع��ن  ب��ح��ث 
�صهاريج  اقتناء  اإىل  وبع�صهم 
باأحياء  يت�صكعون  وبع�صهم 
ماء  عن   جماورة،بحثا  �صكنية 
التي  امل�صاجد  غلق  ظ��ل  يف 
جائحة  مع  تزامنا  اأبوابها  �ُصدت 

كانت  بدورها  والتي   ، كورونا 
مق�صدهم  يف  ف��ع��اال  عن�رشا 
جاء  للماء،  املا�صة  احلاجة  عند 
املبارك  االأ�صحى  عيد  يوم  هذا 
عقده  ال��ذي  االجتماع  وبعد  
بلعبا�ص  �صيدي  والي��ة  وايل 
قبل  ليماين  م�صطفى  ال�صيد 
الديوان  مبقر  العيد  من  يومني 
مديرية  مدير  ح�رشه  وال��ذي   ،
اجل��زائ��ري��ة ل��ل��م��ي��اه، م��ن اأج��ل 

التدابري  جملة  على  ال��وق��وف 
يتعلق  فيما  اتخاذها  مت  والتي 
تزويد  لعملية  احل�صن  بال�صري 
ال�صاحلة  باملياه  الوالية  مواطني 
البلديات  خ�صو�صا  لل�رشب، 
التي  ال�صكانية  والتجمعات 
ت��خ�����ص��ع ل��ل��ت��زوي��د امل��ح��دد ، 
نطاقه   ع��ن  خ��رج  االأم���ر  لكن 
املن�صوب  االن��ق��ط��اع  ب�صبب 
للمياه  الناق�ص  واال�صتغالل 

ال�صعبية  االأح���ي���اء  ب��اإق��ل��ي��م 
امل��ت��واج��دة و���ص��ط امل��دي��ن��ة ، 
ال�صكان  بع�ص  جعل  م��ا  ه��و 
ي��ت�����ص��اءل��ون ع���ن ال�����ص��غ��ط 
بينهم  فيما  واالزدح��ام  الكبري 
ت�صد  ق��ارورات  ملء  اأج��ل  من 
ه��ذا  ك��ل  ي��ح��دث   ، عط�صهم 
متتلكها  التي  االإمكانيات  رغم 
ال�صدود  غ��رار  على  ال��والي��ة 

. امل�صتغلة  غري  اجلوفية  واملياه 

اإ�ستاء قاطن�  الأحياء والبلديات املجاورة ب�لية �سيدي بلعبا�ش ، و  ثاروا  ِغ�سابا تزامنا مع عيد الأ�سحى ، فلم تكتمل فرحتهم 
باأداء �سّنة نبينا اإبراهيم عليه ال�سالم ،  حني غابت املياه عن احلنفيات يف العديد من الأحياء و البلديات كحي تيار، �سيدي يا�سني ،  
فيالج الريح ، عظيم فتيحة ، ،  الرو�سي، حي 115 م�سكنا  ، على غرار البلديات املجاورة  �سيدي حل�سن ،تيغاليمت وقرية بل�لدي 
...دون �سابق اإنذار اأو بيان معلن من مديرية اجلزائرية للمياه على امل�ست�ى املحلي، بينما َتعّ�د اآخرون عن غياب املادة احلي�ية 

اأكرث من خم�سة اأيام و اآخرون ل يرون قطرة ماء نظرا ل�ج�دهم خارج جمال تغطية �سبكات التزويد باملاء ال�سروب  .

ولية غنية باملاء لكن �سكانها عطا�سى! 

نظمت  جمعية قرية لوطة ب�صوق 
حملة  بجاية  والي��ة  يف  االث��ن��ني 
حت�صي�صية لتوعية ال�صكان مبخاطر 
الذي  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 
يف  وهلعا  خوفا  ل  ي�صكنّ ا�صحى 
ت�صاعد  نتيجة  العائالت  اأو�صاط 
عدد  االإ�صابات املتزايدة يف االأيام 
االأخرية، ب�صبب ا�صتهتار املواطنني 
هذا  يحمله  مبا  اكرتاثهم  وع��دم 
تبعات  م��ن  اخل��ط��ري  ال��ف��ريو���ص 
وح�صب   ، االإن�صان  على  �صحية 
هذا  تنظيم  فكرة  فاإن  القرية  ممثل 
مب�صاركة  تلقائية  ج��اءت  احلملة 
الوقاية  ق�صم  رئي�ص  منهم  اأطباء 
اخلدمات  متعدد  مبركز  الطبية 
وذلك   ، االثنني  ل�صوق  ال�صحية 

داء  ب��اأن  ال�صكان  اإق��ن��اع  بهدف 
كورونا لي�ص جمرد �صعار او وهم 
قبل  من  اإدراكها  يجب  حقيقة  بل 
اجلميع ،ولعلنّ االأرقام امل�صجلة يف 
حيث  كافية،  موؤخرا  االإ�صابة  عدد 
اأح�صت  االثنني  �صوق  بلدية  اأن 
لوطة   قرية   حني  يف  مري�صا   50
اأي  حالة   30 لوحدها  �صجلت 
م�صتوى  على  باملائة   17 بن�صبة 
بالقائمني  دفع  ما  ،وه��ذا  البلدية 
ملوا�صلة  القرية،  جمعية  على 
منهم  اإدراك��ا  التوعية  حمالتهم 
التح�صي�صي  امليدان  يف  باأهميتها 
الوباء  حدة  من   التخفيف  ق�صد 
والق�صاء عليه يف القريب العاجل 
.                                     ك . ت

جمعية قرية ل�طة ب�س�ق الثنني  
م حملة حت�سي�سية  ببجاية ُتنظَّ

لت�عية ال�سكان مبخاطر ك�رونا 

بعد تزايد الإ�سابات 

عدد  فيه  ارتفع  ال��ذي  الوقت  يف   
�صكان دائرة �صيدي علي  وبلدياتها 
مع  واوالد   ت��ازق��اي��ت  ال��ث��الث  
رقعة  وات�صاع  علي  و�صيدي  الله 
وال��ع��م��راين،  احل�����رشي  ن�صيجها 
االقت�صادية  احلركة  وترية  وتزايد 
د  بعنّ مما  واالجتماعية   والتجارية 
خ��الل حتركات  م��ن  امل�����ص��اف��ات  
ال�صكان داخل املدينة ومايحيط بها 
ف�صيدي علي... من قرى وحوا�رش 
ات�صاعاتها  بكل  مدينة  اليوم  هي 
النقل  وهو ما بات  مما يحتم توفري 

ينعدم  ومازال مطلبا...

للنقل  ال�صكان  حل��اج��ات  ون��ظ��را 
وجمعيات  عنهم  املمثلني  ف��ان 
ِل��ِلقائهم  وتنادْوا  املدين  املجتمع 
ق�صية  م�صتغامن.....كانت   ب��وايل 
املطالب  جملة  مع  احل�رشي  النقل 
والتي  ل��ه،  لتقدميها  امل��ط��روح��ة، 
تتمثل يف ال�صكن وتقلي�ص البطالة 
ودرا�صة  ال�صغل   منا�صب  وتوفري 
�صناعية  مناطق  اإن�صاء  اإمكانية 
ملحاربة البطالة  وعن ان�صاء وكالة 
�صُيدر�ص  ذلك  و  احل�رشي،  للنقل 
مع مديرية النقل واجلهات املعنية....
�صليمان بن قناب

 �سكان �سيدي علي  مب�ستغامن 
يطالب�ن بالنقل احل�سري على 

م�ست�ى  دائرتهم

حجز 48 رزمة �سيف�ن و150 خرط��سة �سجائرمهربة وتغرمي اأ�سحابها 
بـ)2( ملياري �سنتيم بتب�سة

ك�����ص��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة االإع����الم 
للمديرية اجلهوية للجمارك لوالية 
املهام  متعددة  الفرقة  اأن  تب�صة 
�صمال  ال��ون��زة  مبدينة  للجمارك 

واإط��ار  اأم�ص  اأول  متكنت  تب�صة، 
مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة 
متكنت يوم اأم�ص االأول، من اإحباط 
عن  حم��ظ��ورة  تهريب  عملية 

با�صتعمال و�صيلة  التهريب  طريق 
يف  ال�صلع  هذه  متثلت  حيث  نقل، 
بالية«رثنّة«،  األب�صة  من  رزمة   48
�صيارة  منت  على  حمملة  كانت 
بيان  ح�صب  نفعية. و  �صياحية 
املديرية اجلهوية للجمارك بتب�صة، 
م�صتوى  على  متت  العملية،  فاإن 
الطريق الرابط بني مدينتي الونزة 
والية  يف  م��داورو���ص  و  بتب�صة 
الغرامة  قدرت  و  اأهرا�ص،  �صوق 
�صنتيم  ملياري   )2( ب  امل�صتحقة 
املواد  و260 مليونا، طبقا الأحكام 
 05/06 االأمر  من   16 و   12  ،02

املتعلق مبكافحة التهريب. 

وقت  بعد  العملية  ه��ذه  تاأتي  و 
ق�����ص��ري م��ن اإح���ب���اط حم��اول��ة 
عن  حم��ظ��ورة  ب�صاعة  تهريب 
 132 يف  متثلت  التهريب،  طريق 
بزن�ص  نوع  خرطو�صة �صجائر من 
مع�صل  خرطو�صة   20 و  رواي��ال 
م��ن ن��وع ف��اخ��ر، ك��ان��ت حمملة 
نفذتها  �صياحية،  �صيارة  منت  على 
للجمارك  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش 
الفرقة  مع  بالتن�صيق  العاتر،  لبئر 
بالعقلة  الوطني  للدرك  االإقليمية 
املاحلة، و الف�صيلة الثالثة لالأمن و 

التدخل ببئر العاتر.   
�صو�صة حممد الزين 

دخ�ل  150 امراة عاَلَ ال�سغل واملقاولتية بخن�سلة 
من  ام���راأة   150 م��ن  اأك��رث  ا�صتفادت 
ال��روح  لتنمية  حت�صي�صية  درو����ص 
وهذا  ال�صغل  عامل  ودخ��ول  املقاوالتية 
لرتقية  الوطني   الربنامج  اإط���ار  يف 
عامل  يف  الدخول  اأجل  من  املراأة،  ومتكني 
عن  يقل  ال  ما  ا�صتفادت  املقاوالتية.  
من  خن�صلة  بوالية  قاطنة  159امراأة 
الذي  القطاع  حول  حت�صي�صية  درو���ص 
للن�صاط  املحلية  املديرية  عليه  ت�رشف 
م�صوؤول  من  ُعلم   ح�صبما  االجتماعي 

املديرية.  هذه 
الن�صاط  مدير  عنه  ك�صف  ما  وه��و    
–ملواح(  )ن  والت�صامن  االجتماعي 

العمليات  ،اأن  االع����الم  ل��و���ص��ائ��ل  
خاللها  ومت  انطلقت  التي  التح�صي�صية 
دخول  برنامج  حول  كامل  �رشح  اإعطاء 
من  واملقاوالتية  ال�صغل  ع��امل  امل���راأة 
وفرتها  التي  الرتاتيب  خمتلف  خ��الل 
بلديات   8 ال�صاعة   حلد  الدولة...م�صت 
وعني  واملحمل  و�ص�صار  ب��اب��ار  وه��ي 
وبوحمامة  والرميلة  وطامزة  الطويلة 
اأنه مت  امل�صوؤول  ذات  وتاوزيانت.وك�صف 
التي  التح�صي�صية  العمليات  هذه  خالل 
البلديات  �صوارع  قوافلها  بع�ص  جابت 
واأهدافه  الربنامج  على  للتعريف  النائية، 
على  امل�صاعدة  �صاأنها  من  التي  وال�صبل 

التنموية  امل�صاريع  خمتلف  جت�صيد 
ترغب  ريفية  ام���راأة   50 واإح�����ص��اء  
اأو  م�صغر  قر�ص  على  احل�صول  يف 
الدعم؛  اأجهزة  خمتلف  خالل  من  قر�ص 
من  الهدف  اأن   املتحدث  ذات  واأ�صاف 
التح�صي�صية  العمليات  ه��ذه  تكثيف 
بالبيت  املاكثات  الن�صاء  ت�صجيع  هو 
املقاوالتية  ع��امل  يف  االن��خ��راط  على 
لهن  دخل  م�صادر  اإيجاد  يف  وامل�صاهمة 
اأن  مردفا  املعي�صية،  ظروفهن  وحت�صني 
مراكز  خمتلف  ت�صتهدف  احلملة  ه��ذه 
ودور  وال��ت��م��ه��ني،  املهني  التكوين 
بلديات  خمتلف  عرب  املتواجدة  ال�صباب 

االإعالمية  القوافل  هذه  اأن  الوالية.اأكد 
�صهدت  التي  التكوينية  وال���دورات 
امل�صاريع  خمتلف  منتوجات  عر�ص 
برامج  من  امل�صتفيدات  لبع�ص  الناجحة 
يف  االأوروب��ي  االحت��اد  واإعانات  الدعم 
والت�صغيل   ال�صباب  دعم  برنامج  اإطار 
التوجه  على  الن�صاء  حتفز  اأن  �صاأنها،  من 
الدعم  و�صناديق  اأجهزة  خمتلف  نحو 
الالزمة  الت�صيري  ق��درات  واكت�صاب 
منا�صب  وخلق  امل�صاريع  خمتلف  الإجناح 
العاطالت  الن�صاء  لفئة  جديدة  �صغل 
الن�صاط  مدير  وخل�ص  العمل.  ع��ن 
خن�صلة  لوالية  والت�صامن  االجتماعي 

اأنه مت موؤخرا برجمة لقاء مع  اإىل التاأكيد 
املحليني،  وال�رشكاء  واجلمعيات  الن�صاء 
للمراأة  الراهن  الو�صع  درا�صة  اأجل  من 
وطبيعة  التوعية  نق�ص  ظل  يف  الريفية 
باملناطق  القاطنة  ال��ع��ائ��الت  ذهنية 
خ��روج  مل��و���ص��وع  ونظرتها  الريفية 
من  التي  احللول،  واقرتاح  للعمل  املراأة 
ال�صعوبات  تذليل  يف  ت�صاهم  اأن  �صاأنها 
تواجه  قد  التي  العراقيل  على  والق�صاء 
املندمج  الوطني،  الربنامج  وجناح  �صري 
اأجل  من  املراأة  ومتكني  لرتقية  املخ�ص�ص 

. املقاوالتية  روح  تنمية 
ب ر�صيد 

اليوم  ولغاية  االول  اليوم  منذ 
املبارك   الفطر  عيد  م��ن  ال��ث��اين 
م�صتغامن  "موؤ�ص�صة  �صخرت 
و  و�صاحناتها  عتادها  كل  نظيفة" 
النظافة   اأع��وان  كل  و  جراراتها  
مما  م�صتغامن   بلدية  م�صتوى  على 
املوؤ�ص�صة من جمع كل  ذات  مكن 
النفايات،  حيث بلغت الكمية التي 
النفايات  من  طن   100 رفعها   مت 
اأ�صاحي  بقايا  وكل  والقمامات 

العيد مبا فيها اجللود.

�صكان  كل  املوؤ�ص�صة   ودعت  هذا 
النظافة  يف  للم�صاهمة  م�صتغامن 
رمي  بعدم  االأع���وان   وم�صاعدة 
فو�صوية  بطريقة  االأ�صاحي  جلود 
باحرتام  االلتزام  واأي�صا  ع�صوائية، 
من  النفايات  اإخ���راج  مواقيت 
احل��اوي��ات  يف  رميها  و  البيوت 
جمعها  ي�صهل  حتى  املخ�ص�صة 
املنا�صب  وق��ت��ه��ا  يف  ورف��ع��ه��ا  

مب�صتغامن و �صواحيها.
�صليمان بن قناب

 رفع  اأكرث من 100 طن من النفايات 
وبقايا ذبح الأ�ساحي مب�ستغامن



وفاة عميد الكرة اجلزائرية 
املجاهد  ال�سيخ �سعيد عمارة

وفاة حار�ش �سطيف ال�سابق 
بك�رونا

الفرن�سي،  النجم  مدريد  ريال  نادي  ي�سع 
كيليان مبابي، على راأ�ص قائمة املطل�بني، 
فــرتة  خـــالل  الأول  امل�ستهدف  لــيــكــ�ن 
النـــتـــقـــالت الــ�ــســيــفــيــة املــقــبــلــة، عرب 
فل�رنتين�  فيها  يت�انى  لــن  مفاو�سات 
اأح�سن  تقدمي  عن  النادي  رئي�ص  برييز 
اأجل نيل ر�سى بطل العامل مع  عر�ص من 

"الدي�ك".
اأ�سباب �ستجعل   6 "اآ�ص"،  وعر�ست �سحيفة 
نح�  ينتقل  جريمان  �سان  باري�ص  جنم 
اأيام،  قبل  ت�سريحه  رغم  قريبًا،  "امللكي" 
احلايل  ناديه  مع  م�س�اره  �سي�ا�سل  باأّنه 
يف امل��سم املقبل، واهتمامه بامل�سروع الذي 

عر�سه عليه جمل�ص الإدارة.
مع  مبابي  لتعامل  الأول،  ال�سبب  ــاء  وج
ثالثة  برف�سه  عــقــده،  متــديــد  ق�سية 
عرو�ص، وه� تلميح وا�سح عن رغبته يف 
اإن  قالت  التي  "اآ�ص"  من  بتاأكيد  الرحيل، 
منه،  مدرو�سة  كانت  الأخرية  ت�سريحاته 
لرغبته يف ربح وقت اأكرب، والتفكري اأكرث 

يف العرو�ص التي ت�سله.
مدريد،  اإىل  النتقال  نح�  مبابي  ومييل 
يك�ن  اأن  �سابق،  وقت  يف  ا�سرتط  اأن  بعد 
قيمة  بتحديد  مــقــرتنــًا  عــقــده  متــديــد 
ي�سمح  الذي  الأمر  ثابتة،  وجعلها  ف�سخه 
املّتفق  املبلغ  مقابل  بك�سرها  "امللكي"  لـ 
بطريقة  الرحيل  لباب  فتح  وه�  عليه، 
املحّددة  القيمة  كانت  اإذ  خا�سة  مبا�سرة، 

يف املتناول.
الباري�سي،  رئي�ص  يرغب  اأخرى،  جهة  من 
ــبء  ــي، يف تــخــفــيــف ع ــف ــي ــل ــر اخل ــس ــا� ن
الالعبني  ــ�ر  لأج ت�ّجه  التي  امل�ساريف 
التي  املالية  اخل�سائر  بعد  وذلك  املرتفعة، 
القطاع  على  ك�رونا  فريو�ص  بها  ت�سّبب 

جميع  على  �سلبًا  ــريه  ــاأث وت الــريــا�ــســي، 
حر�ص  يــعــّد  كما  الأوروبـــيـــة.  ــة  ــدي الأن
جمل�ص الإدارة على �سروط اللعب النظيف 
بيع  نح�  به  يدفع  قد  اآخــر  عاماًل  املــايل، 

بع�ص النج�م.
ول �سّك اأن انتقال مبابي اإىل ريال مدريد، 
اأمــ�ال  من  اأكــرب  مالية  قيمًا  عليه  �سيدّر 
الــذي  الهائل  املبيعات  حلجم  الإ�ــســهــار، 
ذلك  �سيع�د  اإذ  الــفــريــق،  منه  ي�ستفيد 
املم�لني،  من  مالية،  بف�ائد  الالعب  على 
"املرينغي"،  يف  ال�سائدة  القاعدة  اأن  علمًا 
الأرباح  ن�سف  على  النجم  يح�سل  اأن  ه� 

اخلا�سة بهذه العملية.
من  يعّد  جريمان  �سان  باري�ص  كان  واإن 
اأعظم الأندية الأوروبية، اإل اأن ريال 
جن�مهما  تقا�سم  وبر�سل�نة،  مدريد 
وحتى  ومــيــ�ــســي  �ــســابــقــًا  ـــدو  ـــال رون
ملجّلة  الذهبية  الكرات  م�دريت�ص، 
ال�سن�ات  خالل  ف�تب�ل"  "فران�ص 
الأخرية، الأمر الذي يزيد حظ�ظ 
ــال  ــي بــ�ــســكــل كــبــري، يف ح ــاب ــب م
ال�سرف  لينال هذا  انتقاله ملدريد، 
ا�سمه بحروف من ذهب يف  ويدّون 

تاريخ كرة القدم.
واأخــــــرياً، يــعــمــل ريــــال مــدريــد 
ملعبه  عرب  الإ�سهار  عجلة  لدفع 
�سيتم  الذي  اجلديد"،  "برينابي� 
�سيك�ن  اإذ   ،2022 �سنة  تد�سينه 
على  الفرن�سي  الــنــجــم  حــ�ــســ�ر 

الل�حات الإ�سهارية، كطعم �سيد 
�سيعر�س�ن  الــذيــن  للمم�لني 
مبالغ مالية كبرية، متحفزين 
لـــدعـــم الـــنـــجـــ�م الــعــاملــيــني 
�سيع�د  مــا  ــ�  وه ملنت�جاتهم، 

عــــلــــى خـــزيـــنـــة 
الإ�سباين  النادي 

باأرباح طائلة.

بن  �سعيد  اجلزائري  الــدويل  تاألق 
خط�ة  بعد  على  لي�سبح  رحمة 
�س�ب  تاريخي  �سع�د  حتقيق  من 
برفقة  املمتاز،  الإنكليزي  الدوري 
ليك�ن  قـــاده  الـــذي  بــريــتــنــفــ�رد 
تنتظر  حــيــث  ــم،  ــس ــ�� امل ــاأة  ــاج ــف م
النهائية،  املباراة  م�عد  اجلماهري 

ــاء، اأمــــام املــنــافــ�ــص الــقــ�ي  ــالث ــث ال
ف�لهام.

رحمة،  بن  �سعيد  الالعب  وحتدث 
"فران�ص  ـــة  جمـــّل ـــع  م ـــــ�ار  ح يف 
ف�تب�ل"، تناول عدة ج�انب وكان 
عنه:  قــال  ــذي  ال م�ستقبله  اأهمها 
القدم  كرة  على  الرتكيز  "اأحاول 

اأحاول  حيث  باللعب،  وال�ستمتاع 
الآن جتاهل كل الأخبار التي ترّوج 

عني".
وقال  حديثه  رحمة  بن  وا�سل  ثم 
يقرتب  ال�سارع،  يف  اأجت�ل  "عندما 
ـــرى،  الأخ ــة  ــدي الأن م�سجع�  مني 
اأنديتهم،  يف  الت�قيع  ويطلب�ن 

بع�ص  يف  تفاديهم  اأحـــاول  لكنني 
الأحيان".

املــهــاجــم اجلـــزائـــري على  ــق  ــّل وع
على  اأر�سنال  اأ�ساطري  بع�ص  اإ�سرار 
ت�ا�سلهم  بعد  فريقهم  يف  ت�قيعه 
�سّك  "ل  ف�سّرح  الإدارة،  جمل�ص  مع 
لكنني  ــًا،  دوم ي�سعدين  كالمهم  اأن 
مهّمة  ولدي  بريتنف�رد،  مع  الي�م 
يف  التفكري  لكن  ال�سع�د،  حتقيق 
حاليًا،  اآخــر  فــريــق   اإىل  انتقايل 
الذي  لفريقي  احرتام  قّلة  �سيك�ن 

اأعي�ص معه اأيامًا رائعة".
برفقة  عا�سها  حادثة  �سعيد  وروى 
ن�سف  اإيـــاب  مــبــاراة  قبل  زمــالئــه 
كــان  اأوف(  )بـــالي  دورة  نــهــائــي 
"لقد  فاأ�ساف  وراءهـــا،  امل�سجع�ن 
اإلينا فيدي� للمنا�سرين وهم  و�سل 
قبل  الف�ز  حتقيق  على  ي�سجع�ننا 
مباراة �س�انزي �سيتي، عرب تطبيق 
ق�يًا  دافعًا  �سّكل  ما  وهذا  وات�ساب، 
يــ�م  ن�سعدهم  اأن  واأمتـــنـــى  لــنــا، 

الثالثاء اأي�سًا".
كبرياً  م��سمًا  رحــمــة  بــن  و�سنع 
17 هدفًا وتقدميه  بف�سل ت�سجيله 
9 متريرات حا�سمة، لُي�ساهم كثرياً 
يف جناح برينتف�رد الذي قد يعرف 

نهاية �سعيدة له وجلماهريه.

مدريد ريال  من  مبابي  تقّرب  اأ�سباب  بن رحمة: حديثي عن م�ستقبلي الآن ه� قلة احرتام6 

�سعيد  ال�سيخ  ام�ص  �سبيحة  ربــه  ــ�ار  ج اىل  انتقل 
تاريخا  ورائــه  تاركا  87�سنة  ناهز  عمر  عن  عمارة 
بتاريخ   امل�ل�د  �سعيد  عمارة   ، ــازات  الإجن من  حافال 
جبهة  فريق  ب�سف�ف  التحق  11مار�ص1933ب�سعيدة 
كان  بعدما  ال�اجب  لنداء  تلبية  ال�طني  التحرير 
كنادي  اآنـــذاك  الفرن�سية  الأنــديــة  بع�ص  يف  يلعب 
معه  فرن�سا  كاأ�ص  نهائي    اإىل  و�سل  اين   " بــ�ردو   "
عدة  عمارة  �سعيد  تقلد  كما    . "�سرتا�سب�رغ"  ونادي 
للمنتخب  مبــدرب  ــرورا  م ال�ستقالل   بعد  منا�سب  
ال�طني   �سن�ات 1968  - 1969 ، 1974-1972 ورئي�ص 
ورئي�سا  وم�ؤ�س�سا  القدم   لكرة  اجلزائرية  لالإحتادية 
�سف�ف  يف  لعبًا  و  القدم   لكرة  اجله�ية  للرابطة 
اجلمه�رية   بكاأ�ص  معه  ت�ج  والذي  �سعيدة  م�ل�دية 
تدريب  على  اأ�سرف  اأن  للمرح�م  �سبق  كما    1965
كنادي  ال�طن  وداخــل  ــارج  خ الأنــديــة  من  العديد 
تيارت   و�سبيبة  وهــران  م�ل�دية  و  الليبي   بنغازي 
ال�طنية  البط�لة  يف  معه  ت�ج  الذي  مع�سكر  وغايل 
حيث  الأم  ب�ليته  املطاف  به  لي�ستقر    1984 �سنة 
اأ�سرف على ت�سري الرابطة اجله�ية لكرة القدم لعدة 
الت�جيه  يف  عمله  م�ا�سال   غادرها  بعدما  �سن�ات 
وت�سجيع امل�اهب  هكذا  غادر ال�سيخ �سعيد عمارة  ابن 
بالنجاح  حافل  تاريخي  ب�سجل  املانعة   عني  منطقة 
مرا�سيم  متت  الريا�سية  الأ�سرة  و  الأحباب  لي�دع 

ت�سييع جنازته   مبقربة �سيدي معمر  .
عامر ال�سباعي 

�سطيف  وفــاق  اأعلن 
اجلـــــزائـــــري، يــ�م 
ـــت، وفــــاة  ـــب ـــس ـــ� ال
ــه الــ�ــســابــق  ــس ــار� ح

اإثر  قراوي،  ال�سعيد 
بفريو�ص  اإ�ــســابــتــه 

ك�رونا امل�ستجد.
ال�سطايفي،  النادي  وكتب 

على  الر�سمية  �سفحته  عــرب 
اأ�سرة  تلقت  والأ�ــســى،  احلــزن  "ببالغ  "في�سب�ك": 
�سن�ات  يف  للنادي  ال�سابق  احلار�ص  وفاة  نباأ  ال�فاق 
الــرديــف،  للفريق  ال�سابق  ـــدرب  وامل الت�سعينات، 

ال�سعيد قراوي".
امل�ساب اجللل، يعرب وفاق �سطيف  "اإثر هذا  واأ�ساف: 
ولــالأ�ــســرة  الفقيد  لعائلة  اخلال�سة  تــعــازيــه  عــن 
وجل  عز  اهلل  �سائلني  عرفه؛  من  ولكل  الريا�سية، 
اإليه  واإنــا  هلل  ــا  اإن ال�ا�سعة..  برحمته  يتغمده  اأن 

راجع�ن".
على  مــروا  الذين  احلرا�ص،  اأف�سل  من  قــراوي  ويعد 
النادي  قمي�ص  ارتــدى  حيث  �سطيف،  وفــاق  تاريخ 

ل�سن�ات عديدة، وفاز معه بعدة بط�لت.

مب�حلي ودوخة وع�سلة الأكرث م�ساركة يف الدوري ال�سع�دي

حمرز يرتاجع اإىل املركز الثالث يف ترتيب الأغلى اإفريقيا

ميالن يطرق اأب�اب برينابي� من اأجل ج�هرة
 ريال مدريد

مالكم بريطاين �سهري يتعر�ش لل�سخرية من حمرز

عطال يك�سف عن طم�حاته هذا امل��سم

ـــ�ن  ـــي ـــدول تـــ�ـــســـدر احلــــرا�ــــص ال
مب�حلي  راي�ص  اجلزائري�ن، 

ومليك  ــة  دوخ الدين  وعــز 
ــب اأكـــرث  ــي ــرت ــلــة، ت عــ�ــس

الــالعــبــني مــ�ــســاركــة يف 
هذا  ال�سع�دي  ــدوري  ال
يغيبا  مل  حيث  امل��سم، 
عن اأي دقيقة اجل�لت 
قبل  الــفــارطــة،  الـ22 

هذا  الـــدوري  ا�ستئناف 
الثالثاء، و�سمت القائمة 

لعبني  ثالثة  ال�سغرية 
ــط، ما  ــق ـــن ف ـــري اآخ

يربز الأرقام املميزة 
لالعبني اجلزائريني.

وقال تقرير جلريدة “الريا�سية” 
لعــبــني  �ــســتــة  اإن  الــ�ــســعــ�ديــة 
من  اجلــاري  امل��سم  يف  ت�سّبث�ا 
�سلمان  بن  حممد  كاأ�ص  دوري 
ــم يف  ــ�ده ــ�ج لــلــمــحــرتفــني، ب
املباريات  دقائق  طيلة  امللعب، 
4 حرا�ص  الـ22 الفائتة من عمر البط�لة، بينهم 
بداأ  ومناف�سيهم،  زمالئهم  لبقية  وخالًفا  مرمى، 
فرقهم  مباريات  جميع  ال�ستة  الالعب�ن  ه�ؤلء 

يف الدوري، واأكمل�ها حتى �سافرة النهاية.
عز  اجلزائريني  من  كــاًل  ال�ستة  قائمة  وت�سم 
ع�سلة،  ومليك  مب�حلي  وراي�ص  دوخــة  الدين 

املحمدي،  الــعــايل  عبد  واملــغــربــي 
والتفاق  الرائد  فرق  حرا�ص 
واحلزم واأبها بالرتتيب، اإىل 
فاجرن  الربازيلي  جانب 
“األيماو”،  دابـــ�نـــتـــي 
والــ�ــســعــ�دي عــبــد اهلل 
فريقي  مدافعي  الفهد، 

احلزم والرائد.
وخا�ص كل منهم 1980 
على  ــة  ــ�زع م دقــيــقــة، 
املا�سية  الـ22  املباريات 
ت�قفه  قبل  ـــدوري  ال مــن 
كــ�رونــا،  اأزمـــة  خلفية  على 
اأ�سباب  ال�ستة  الالعب�ن  وجتنب 
الغياب وال�ستبدال، املتمثلة يف خ�سارة 
ثقة املدرب وحاجته اإىل التغيري اأو الإ�سابات اأو 

الإيقافات.
احلرا�ص  اأح�سن  من  اجلــزائــري  الثالثي  ويعد 
بالن�سبة  �س�اء  ال�سع�دي،  الــدوري  يف  الأجانب 
اأقدمهم على الإطالق هناك،  لدوخة الذي يعد 
ثم   2017 �سنة  ــد  اأح ــادي  ن اإىل  ان�سمامه  منذ 
قبل  ــ�ايل  امل امل��سم  يف  الرائد  بنادي  التحاقه 
نف�ص  يف  اإ�ــســافــيــني  مل��سمني  لعقده  جتــديــده 
الفريق قبل اأيام، اأو بالن�سبة لع�سلة الذي يلعب 
مع نادي احلزم منذ اأزيد من م��سمني اأو مب�حلي 

قائد نادي التفاق.

فيكت�ر  الــنــيــجــريي  ــح  ــب ــس اأ�
حديثا  املنتقل  اأو�سيمني 

الإيطايل،  ناب�يل  اإىل 
اأغلى لعب اإفريقي، 

بـــالـــتـــ�ـــســـاوي مــع 
الإيــــــــفــــــــ�اري 
بيبي  نيك�ل�ص 
جــنــاح اأر�ــســنــال 
ـــــزي،  ـــــي ـــــل الإجن

ــك  ــذل لـــيـــرتاجـــع ب
حمرز  ريا�ص  اجلــزائــري 

اأن  بعد  الثالث،  املركز  اإىل 
ثم  الأوىل  املــرتــبــة  يف  كـــان 

املا�سي  قبل  ما  امل��سم  يف  الثانية 
واملا�سي على الت�ايل.

واأعلن نادي ناب�يل، اجلمعة، تعاقده مع املهاجم 
الفرن�سي  ليل  مــن  قــادمــا  اأو�سيمني  فيكت�ر 
احلالية،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
ل�رينتي�ص  دي  ــ�  ــي ــل اأوري وبح�سب 
انتقال  �سفقة  فاإن  ناب�يل،  رئي�ص 
اإىل  ال�ساب  النيجريي  املهاجم 
تكلفتها  بلغت  الإيــطــايل  النادي 
راتبا  الالعب  يتقا�سى  اأن  على  ي�رو،  ملي�ن   80

�سن�يا بني 4 و4.5 ملي�ن ي�رو.
اأغلى  اأو�سيمني  بــات  وبــذلــك، 
لعب يف تاريخ ناب�يل، كما 
اإفريقي  لعب  اأغلى  اأنــه 
مع  مت�ساويا  التاريخ  يف 
والذي  بيبي  نيك�ل�ص 
يف  اأر�سنال  اإىل  انتقل 
قادما  املا�سي  ال�سيف 
 80 اأي�سا من ليل مقابل 

ملي�ن ي�رو.
ـــل اجلــــزائــــري  ـــت ـــح وي
الثالث  املركز  ريا�ص حمرز 
الالعبني  ــى  ــل اأغ قــائــمــة  يف 
اإىل  انــتــقــالــه  الأفــــارقــــة، بــعــد 
�سيف  يف  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
2017 من لي�سرت �سيتي مقابل 67.8 ملي�ن ي�رو.

ت�قيع  على  ح�سل  ليل  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 
البلجيكي  �سارل�ا  من   2019 �سيف  يف  اأو�سيمني 
�ساحب  اأن  علما  فقط،  يــ�رو  ملي�ن   12 مقابل 
 27 خــالل   4 و�سنع  هدفا   13 �سجل  عاما  الـ21 
الــدوري  من  املن�سرم  امل��سم  يف  خا�سها  مباراة 

الفرن�سي.

ــايل  ــط الإي مــيــالن  �سي  اإي  نـــادي  اإدارة  تعمل 
�س�ق  يف  الكروية  امل�اهب  من  عــدد  اإيجاد  على 
�سف�ف  تدعيم  اأجل  من  ال�سيفية،  النتقالت 
عــ�دة  بعد  كبرية  بق�ة  ظهر  الــذي  الــفــريــق، 
2020، الذي   /2019 "الكالت�سي�" مل��سم  مناف�سات 

تنتهي امل�اجهات فيه ي�م الأحد املقبل.
اأن  الإيطايل  مريكات�"  "كالت�سي�  م�قع  وك�سف 
ميالن مهتم ب�سم �سانع الألعاب الإ�سباين اأو�ساكر 
رودريغيز، ج�هرة نادي ريال مدريد، الذي عاد 
يف  ليغاني�ص  فريق  مع  اأم�ساها  التي  الإعــارة  من 
م��سم 2019/ 2020، الذي ت�ج فيه "امللكي" بلقب 

الليغا للمرة الـ34 يف تاريخه.
باهتمام  يحظى  عامًا(  الـ)22  �ساحب  اأن  وتابع 
عدد من الأندية الأوروبية، وعلى راأ�سها فياريال 
الإ�سباين وميالن، الذي يريد العمالق الإيطايل 
ال�سيفية،  النتقالت  �س�ق  يف  �سفقته  اإنــهــاء 

ب�سبب املردود الرائع للنجم ال�ساب، بعد ت�سجيله 
9 اأهداف واإعطائه متريرتني حا�سمتني لزمالئه 

يف 32 م�اجهة لعبها بجميع امل�سابقات.
نادي ميالن  اأن عدداً من م�س�ؤويل  امل�قع  واأو�سح 
مدريد  ريال  مع  املفاو�سات  لإطــالق  ي�ستعدون 
يف  عقده  ينتهي  الــذي  ال�سابة،  امل�هبة  ب�ساأن 
 ،2023 عام  ي�ني�/حزيران  �سهر  من  الثالثني 
خزائنه  تدعيم  يريد  الليغا  بطل  اأن  وبخا�سة 
ب�سبب  القت�سادية  الأزمـــة  نتيجة  بــالأمــ�ال 

فريو�ص ك�رونا.
ب��سع  �سيق�م  مدريد  ريــال  بــاأن  امل�قع  وختم 
لبطل  يتيح  رودريغيز،  اأو�ساكر  عقد  يف  بند 
الليغا �سراء عقده مرة اأخرى يف حال اأراد ميالن 
ال�سيفية  اأو  ال�ست�ية  النتقالت  �س�ق  يف  و�سعه 

يف امل�ستقبل.

�ــــســــرد اأ�ــــســــطــــ�رة املـــالكـــمـــة 
ــ�ن،  ــات ــي ه ــك الــربيــطــانــيــة، ري
اأحــد   ،2012 عــام  منذ  املــعــتــزل 
بالنجم  جمعته  الــتــي  ــف  ــ�اق امل
ــق  ــري ــــاح ف ــــن ـــــري وج ـــــزائ اجل
الإنــكــلــيــزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
بينهما،  لقاء  يف  ــرز،  حم ريــا�ــص 
ك�سفته  ملا  وفقًا  �سابق،  وقــت  يف 

تقارير اإعالمية حملية.
�ستار"  "ديلي  �سحيفة  ونقلت 
املالكم  ت�سريحات  الربيطانية 
كيف  فيها  اأكد  التي  هات�ن  ريكي 
ب�سبب  اأعــ�ــســابــه  يفقد  اأن  كــاد 
تعّر�سه لل�سخرية من قبل حمرز، 
يف  خ�سائره  باأ�سهر  ذّكــره  ــذي  ال
الأمــريكــي  �سد  وكــانــت  احللبة، 
 ،2007 ـــام  ع ــذر  ــ�ي ــاي م فــلــ�يــد 
الفيليبيني  املالكم  �سد  والأخرى 

ماين باكياو يف عام 2009
وقال ريكي هات�ن، اأحد ال�سجعني 
مان�س�سرت  لــفــريــق  املتع�سبني 
�سيتي، ح�سب ما نقلته ال�سحيفة: 

لعب  حمــرز  بريا�ص  "التقيت 
له  ــت  ــدم وق �سيتي  مان�س�سرت 
اآه  متفاجئًا،  خاطبني  ثم  نف�سي، 

اأنا اأعرفك".

قال  "ثم  بق�له  هــاتــ�ن  وتــابــع 
للهزمية  تعر�ست  الــذي  اأنــت  يل 
اأراين  ثم  وباكياو،  ماي�يذر  اأمام 
بع�ص الفيدي�هات على الي�تي�ب 
تلك  يف  خــ�ــســارتــي  ُتـــظـــهـــري 
اأغ�سبني،  احلقيقة  يف  املنازلت، 
ال�سخرية،  اأحب  ل  �سخ�ص  لأنني 
مل  ــر  الأم اأن  بعدها  تيقنت  لكن 

يكن اإل مزحة من حمرز".
الآن  ـــرز  حم ريـــا�ـــص  ويــ�ــســتــعــد 
�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  فــريــقــه  مـــع 
ريال  �سد  ق�ية  مــبــاراة  خل��ص 
الفريقني  �ستجمع  التي  مدريد، 
ملعب  على  املقبل  اجلمعة  ــ�م  ي
"الحتاد"، يف اإياب الدور الـ16 من 
مع  اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�سابقة 
العلم اأن لقاء الذهاب انتهى بف�ز 

الفريق الإنكليزي )2-1(.

ي��سف  اجلزائري،  الدويل  حتدث 
للم��سم  ــه  ــداف اأه على  عــطــال، 
نــيــ�ــص على  نـــــادي  ـــع  م ــل  ــب ــق امل
يف  والأوروبي،  املحلي  ال�سعيدين 
“الليغ  يف  بقاء  ت�ؤكد  ت�سريحات 
العرو�ص  رغم  اإ�سايف  مل��سم   ”1
خارج  من  و�سلته  التي  املغرية 

فرن�سا.
وقـــــال املـــدافـــع اجلــــزائــــري يف 
الر�سمي  لــلــمــ�قــع  تــ�ــســريــحــات 
لديه  الــفــريــق  اإن  ني�ص  لــنــادي 
املقبل،  امل��سم  جــديــدة  اأهـــداف 
خــا�ــســة مــع �ــســمــانــه املــ�ــســاركــة 
القارية يف بط�لة “الي�روباليغ”، 
مل  للتدريبات  و�سرح:”الع�دة 
خا�سة  يل  بالن�سبة  �سهلة  تكن 
كـــ�ين كــنــت غــائــبــا لأ�ــســهــر عن 
الإ�سابة”،  بــ�ــســبــب  املـــالعـــب 
اأجــل  مــن  بجد  واأ�ساف:”عملت 
اأنني  اأعــلــم  وكنت  بق�ة  الــعــ�دة 

بل  مبا�سرة،  مل�ست�اي  اأعـــ�د  لــن 
تدريجيا وهذا ما اأ�سعى اإليه”.

مع  ميلك  اأنه  عطال  ي��سف  واأكد 
لتقدمي  كبرية  طم�حات  رفاقه 
التاألق  خالل  من  ا�ستثنائي  م��سم 
بعدما  �سيما  ل  واأوروبــيــا،  حمليا 

لــــالأدوار  ني�ص  ـــادي  ن ــل  ــاأه ت اأن 
ليغ”،  “الي�روبا  ملناف�سة  القادمة 
ـــداف  اأه لــديــه  وقال:”الفريق 
تاأهلنا  لقد  امل��سم،  هذا  جديدة 
الأوروبية  مناف�سة  يف  للم�ساركة 

واأمتنى اأن نقدم م��سما رائعا”.

للمنتخب  الأمين  املدافع  ويعترب 
ال�طني من اأكرث لعبي البط�لة 
الفرق  مــن  متابعة  الفرن�سية 
ت�ليه  التي  الكبرية  الأوروبــيــة 
التعاقد  وتــريــد  كبرية  اأهمية 
اأنــديــة عن  واأعــربــت عــدة  معه، 
تداولت  كما  بانتدابه،  اهتمامها 
اإ�سبانيا  يف  ثقيلة  اإعــالم  و�سائل 
واإجنلرتا ا�سمه، ور�سحته للعب يف 
ومان�س�سرت  مدريد  ريال  �سف�ف 
�سيتي واأتلتيك� مدريد، لكن تبقى 
حيث  كالم،  جمرد  العرو�ص  هذه 
عر�ص  اأي  ني�ص  نــادي  يتلقى  مل 

ر�سمي من هذه الفرق.
ــة ثــانــيــة، عـــرب بطل  ــه مـــن ج
للمناف�سة  ا�ستياقه  عن  اإفريقيا 
وقال:”اأنا  باملالعب،  واجلماهري 
ــة  ــ�ل ــط ــب ـــبـــدايـــة ال مــ�ــســتــاق ل
كما  والأوروبــــيــــة،  الفرن�سية 
ا�ستاق اأي�سا للملعب وللجماهري”.
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حمليات

جات�زو: اأ�ستطيع اإيقاف مي�سي يف البالي �ستي�سن

مان�س�سرت ي�نايتد يحدد البديل اجلاهز لدي خيا

الفني  املــديــر  ــ�زو،  ــات ــدث جــيــنــارو ج حت
م�سيفه  اأمــام  فريقه  مباراة  عن  لناب�يل، 
املقررة  نــ�،  كامب  ملعب  على  بر�سل�نة، 
دوري  نهائي  ثمن  اإيــاب  يف  املقبل  ال�سبت 

اأبطال اأوروبا.
بتعادل  انتهت  قد  الذهاب  م�اجهة  وكانت 

الفريقني )1-1(، على ملعب �سان باول�.
لي�نيل  الأول،  الــبــلــ�جــرانــا  ــم  جن وعــن 
مي�سي، قال جات�زو يف ت�سريحات اأبرزتها 
"ميكنني  الكتال�نية:  "�سب�رت"  �سحيفة 
اأ�سغل  عندما  اأو  اأحالمي،  يف  مي�سي  اإيقاف 
بني  مباراة  ليلعب  لبني،  �ستي�سن  البالي 

ناب�يل وبر�سل�نة".
يف  الت�سجيل  بالفعل  "حاولت  ــاف:  ــس واأ�

مع  األــعــب  كنت  عندما  بر�سل�نة،  �سباك 
ميالن، وكان وزين اأقل 10 اأو 15 كيل�جراًما 

من الآن".
وخمتلفة،  رائعة  مباراة  "�ستك�ن  وتابع: 
ت�سجيل  وجــ�ب  يف  نفكر  اأن  ينبغي  ول 
الأهداف، لكن ل بد من ال��س�ل اإىل كامب 

ن� بروؤو�ص مرف�عة".
ووا�سل: "يعتمد بر�سل�نة على اجل�دة، لذا 
علينا اأن نلعب كفريق ونثق يف حظ�ظنا.. 

نعلم اأن املباراة �ستك�ن �سعبة".
اإنه  معه،  حتدثت  اإن�سيني؟  "اإ�سابة  واأمت: 
لفح�ص  و�سيخ�سع  ــاأمل،  ب �سعر  لأنــه  قلق 
طبي يف ال�ساعات القليلة القادمة.. �سرنى 

ما اإذا كان �سيلعب املباراة اأم ل".

بديل  اأف�سل  ي�نايتد  مان�س�سرت  ــدد  ح
تراجع  ــذي  ال خيا،  دي  ديفيد  حلار�سه، 
من  الكثري  وتلقى  امل��سم  ــذا  ه م�ست�اه 
نطاق  على  يعترب  كان  بعدما  النتقادات، 

وا�سع من اأف�سل حرا�ص العامل.
الربيطانية،  �سن"  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
�سيتي،  لي�سرت  حار�ص  اإىل  ي�نايتد  ينظر 
اجلاهز  اخليار  باعتباره  �سمايكل،  كا�سرب 

لتع�ي�ص الدويل الإ�سباين.
دين  ال�ساب،  احلار�ص  اأن  النادي  يرى  كما 
هندر�س�ن، املعار ل�سيفيلد ي�نايتد، ل زال 

دون امل�ست�ى املطل�ب.
اأ�سط�رة  جنــل  كا�سرب،  عقد  يف  ويتبقى 
مع  �سن�ات   3 �سمايكل،  بيرت  الي�نايتد 

لي�سرت �سيتي.
عاًما،   33 العمر  من  البالغ  احلــار�ــص  لكن 
 ،2016 عــام  الربميريليج  بلقب  واملــتــ�ج 
بحار�ص  مقارنًة  الثمن  يف  اأقل  خياًرا  يعد 

اأتلتيك� مدريد، يان اأوبالك.
وميلك ال�سل�فيني �سرطا جزائيا يف تعاقده 

تبلغ  قيمته  اأن  اإل  الروخيبالنك��ص،  مع 
اإ�سرتليني. ماليني   109

ــار  ــ�ن ج اأويل  اأن  الــ�ــســحــيــفــة  ـــــرت  وذك
�س�ل�سكاير، مدرب ال�سياطني احلمر، ي�سك 
م�س�ؤولية  ت�يل  على  هندر�س�ن  قدرة  يف 
امل�ست�يات  ــم  رغ حاليا،  الفريق  عــريــن 

فقد  كما  امل��سم،  هذا  قدمها  التي  املميزة 
�سربه اإزاء اأخطاء دي خيا.

يثق  حار�ص  امتالك  �س�ل�سكاير  ويريد 
لقب  عــلــى  املــنــافــ�ــســة  يف  لــرغــبــتــه  ـــه،  ب
الربميريليج، يف امل��سم املقبل، اإىل جانب 
الظه�ر ب�سكل ق�ي يف دوري اأبطال اأوروبا.
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اأ�سرى  فل�سطيني�ن

بقلم اأ. حممد حميد 
--------------------------

اأثرياً  خلفه  تاركًا  بالرحيل  متوز  يهمنّ 
الدنيا  احلياة  ا�صرتوا  الذي  اأثري  من 
اأج��راً  ي��وؤت��وا  اأن  ي��رج��ون  ب��االآخ��رة 
ذك��رى  معه  يحمل  اأث���رٌي  عظيمًا، 
القد�ص  �رشايا  يف  القادة  ا�صت�صهاد 
"اأبو  ال�صعيفي  خليل  ال�صهيد/ 
"اأبو  اخلطيب  عمر  وال�صهيد/  زيد" 
البلعاوي  اأحمد  وال�صهيد/  عرفات" 
اأ�صبوٍع كهذا من  ففي  �صادي"،  "اأبو 
طائرات  ا�صتهدفت  2007م  العام 
التي  ال�صيارة  ال�صهيونية  الغدر 
تواجدهم  اأثناء  ي�صتقلونها  كانوا 
قطاع  يف  الو�صطى  املحافظة  يف 
بارئها  اإىل  اأرواحهم  و�صعدت  غزة، 
مباركة  جهادية  رحلة  على  �صاهدًة 
الن�صال  قلب  يف  ن�صاأتهم  واكبت 

لفل�صطيني. ا
ال�صعيفي  خليل  القائد/  فال�صهيد 
اأحد  اخلم�صيني  الكهل  زيد"  "اأبو 
يف  ال�صالح  اإ�صهار  يف  ال�صباقني 
وجه العدو ال�صهيوين وهو �صاحب 
ال��ن��خ��وة وال��ُن�����رشة الإخ��وان��ه يف 
كونه  عن  ف�صاًل  وال�رشاء،  ال�رشاء 
اجلد  عن  يتوانى  ال  عاليٍة  همٍة  ذا 
املقاومة،  اجلهاد  �صبيل  يف  واجلهد 
"زيد"  البكر  جنله  ارتقاء  يثِنه  فلم 
عمله  عن  2003م  العام  يف  �صهيداً 
و�صارك  اجلهادية،  ورحلته  املقاوم 
يف  القد�ص  �رشايا  يف  اإخ��وان��ه  مع 
العمليات  من  للعديد  التخطيط 
اأب��رزه��ا  م��ن  وال��ت��ي  الع�صكرية 
للمغت�صبات  االقتحام  عمليات 
جاثمًة  كانت  التي  ال�صهيونية 
االندحار  قبل  القطاع  اأر���ص  على 
كرب  ورغم   ،2005 عام  ال�صهيوين 
اأنه  اإال  ن�صبيًا  زيد  اأبو  ال�صهيد  �صن 
ميدانيًا  املجاهد  ال�صباب  �صارك 

ف�صاهم  اجلهادية،  مهماتهم  كافة 
القذائف  مئات  واإطالق  ت�صنيع  يف 
م�صتوطنات  على  ال�صاروخية 
الفل�صطينية  املدن  وباقي  غالف غزة 

املحتلة.
مل  احلافلة،  اجلهادية  امل�صرية  ه��ذه 
اإن�صانيته  من  زيد  اأبو  ال�صهيد  حترم 
رافق  فقد  الدعابة،  وح�ص  الالفتة 
ميكن  فال  طاغيًا،  ح�صوراً  جمل�صه 
لب�صاطته  الثغر  مبت�صم  اإال  تلقاه  اأن 
جمعتنا  املميز،  الفكاهي  وح�صوره 
القلب  يف  ول��ه  ع��دي��دة  اأي���ام  ب��ه 
ذكرياٌت را�صخة وثابتة كثباته على 

اجلهاد. طريق 
عرفات  اأب��و  القائد/  ال�صهيد  اأم��ا 
بني  مزيجًا  يحمل  فكان  اخلطيب 
والعلم  ال�صخ�صية  ال��ب�����ص��اط��ة 
رغم  اأن��ه  اإذ  ال��غ��زي��ر،  الع�صكري 
معرفًة  ح��م��ل  الب�صيط  �صمته 
يكن  ومل  عميقًا،  ع�صكريًا  وعلمًا 
وعلمه  نف�صه  تطوير  عن  يتوقف 
واالطالع على ما هو جديد ومتابعة 
االحتالل  ق��در  وق��د  امل�صتجدات. 
ال�����ص��ه��ي��وين م��ب��ك��راً خ��ط��ورت��ه 
لالعتقال  فتعر�ص  الع�صكرية، 
زنازينه  يف  �صهراً  ثالثني  من  الأكرث 
املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  خالل 
ذات  يف  لي�صتمر  منها  خ��رج  وق��د 

الطريق دون هوادة.
ق���درات  ع��اي��ن��ت  اأن  يل  ���ص��ب��ق 
الع�صكرية  عرفات  اأب��و  ال�صهيد/ 
النقا�صات  من  لعدد  ح�صوري  اأثناء 
م���ع اإخ���وان���ه امل��ج��اه��دي��ن ح��ول 
بعد  الع�صكرية  العمليات  بع�ص 
جماهدي  مالحظات  ا�صتعرا�ص 
النظر  يلفت  ما  اإن  واملتابعة،  الر�صد 
العالية  مقدرته  ال�صهيد  نقا�ص  يف 
نقاط  والتقدير وحتديد  التمييز  على 

عملية. بكل  وال�صعف  القوة 

اأح��د  ال�صهيد  ك��ون  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
�رشايا  ق��وة  تد�صني  يف  ال�صباقني 
ال�صفادع  م��ن  البحرية  القد�ص 
على  حينه  يف  اأ�رشف  وقد  الب�رشية، 
من  اأك��رث  نفذت  التي  ال��ق��وة  ه��ذه 
غزة،  بحر  عر�ص  يف  جهادية  عملية 
الكربى"  "بدر  عملية  اأبرزها  ولعل 
القائد/  ال�صهيد  االأخوان  نفذها  الذي 
حانون  بيت  م��ن  امل�����رشي  حممد 
وال�صهيد القائد/ جمال اإ�صماعيل من 
املجاهدان  متكن  حيث  الربيج،  خميم 
حربية  �صفينة  تفجري  من  ال�صهيدان 
من  عدد  اإ�صابة  اإىل  اأدى  ما  للعدو 
غ�صا�صة  وال  ال�صهاينة.  اجلنود 
عرفات  اأبا  ال�صهيد/  اأن  القول  يف 
التنفيذ  اأو  التخطيط  يف  �صارك  قد 
الع�صكرية  العمليات  من  للعديد 
النوعية التي اأحدثت فارقًا كبرياً يف 
ويف  اجلهادي  القد�ص  �رشايا  �صجل 

الفل�صطينية. املقاومة  �صجل 
يف  ال���ذاك���رة  ب��ه  ت�صعفني  ومم���ا 
زيد  اأب��ي  ال�صهيدين  ه��ذه  �صرية 
اأثناء  �صنيعهما  هو  عرفات،  واأبي 
لقوة  �صهيونية  خا�صة  قوة  مباغتة 
تبا�رش  كانت  القد�ص  ���رشاي��ا  م��ن 
على  ال�صاروخية  القذائف  اإطالق 
للقطاع  ال�صمالية  املغت�صبات 
من  بتغطية  معها  واال���ص��ت��ب��اك 
اإىل  اأدى  ما  للعدو  احلربي  الطريان 
عبد  ال�صهيد/  االإخ��وة  ا�صت�صهاد 
اأبو �صنب وال�صهيد/ يو�صف  الرحمن 
مطر،  حممد  وال�صهيد/  املعزة  اأب��و 
واأبو  زيد  اأب��و  ال�صهيدان/  كان  اإذ 
اإىل  و�صل  من  اأوائ��ل  من  عرفات 
الفاعلة  وامل�صاركة  اال�صتباك  منطقة 
من  ان�صحب  من  اآخ��ر  وكانا  فيه، 

ال�صهداء. تاأمني جثامني  بعد  املكان 
البلعاوي  اأحمد  القائد/  ال�صهيد  اأما 
كرميًا  ج��اراً  كان  فقد  �صادي"  "اأبو 

�صنه،  �صغر  رغم  عزيزاً  و�صديقًا 
امل�صلم  لل�صاب  ال�صادق  املثال  فهو 
املعلق  احلدث،  يف  املقت�صد  املجاهد، 
على  وامل��واظ��ب  بامل�صاجد  قلبه 
�صوى  �صيٌء  ي�صده  ال  فيه،  ال�صالة 
عمله  �صابًا  تراه  فال  اجلهادي،  عمله 
اخلا�ص  عمله  على  اإال  وتركيزه 
اأن  دون  اجل��ه��ادي  وعمله  ك��ح��داٍد 
مثل  اأخ���رى  اهتمامات  ل��ه  يكون 
اأ�رشة  ابن  فهو  ال�صباب،  من  اأقرانه 
من  وال��ده  كان  حيث  عزيزة،  كرمية 

اأهل ال�صف االأول يف امل�صاجد.
وا�صعًة  رحمًة  ال�صهداء  الله  رحم 
بهم  واأحلقنا  جناته  ف�صيح  واأ�صكنهم 
عا�صوا  لقد  مدبرين،  غري  مقبلني 
ت�صم  التي  ال�صليمة  الفطرة  على 
يف  وامل�صاغلة  املقاومة  ثناياها  يف 
دون  الغا�صب  ال��ع��دو  ه��ذا  وج��ه 
وت�صم  ت�صويات،  اأو  تفاهمات 
القلب،  و�صالمة  الب�صاطة  اأي�صًا 
فقد عرف جميع ال�صهداء اأن الطريق 
تبداأ  وتعاىل-  –�صبحانه  الله  اإىل 
اجلهاد،  فري�صة  واإح��ي��اء  اآف��اق  من 
االأق�صى  امل�صجد  حت��ري��ر  فثمن 
القيد  وكلفته  غاٍل  واأكنافه  املبارك 
قدر  ففل�صطني  واالأ�صالء،  والدماء 
مباركًة  اأر�صًا  تكون  اأن  تعاىل  الله 
الغرباء  يتمكن  ول��ن  للموؤمنني، 
هيمنتهم  ب�صط  من  االآف��اق  و�صذاذ 
و�صيتكمن  ط��وي��اًل،  واح��ت��الل��ه��م 
ال�صادقني  واإخوانهم  ال�صهداء  رفاق 
الهزمية  واإن��زال  االحتالل  دحر  من 
متحي�ٍص  حلظاُت  فهي  به،  القا�صمة 
اخلبيث  الله  ليميز  للموؤمنني  وابتالٍء 
–باإذنه-  الله  و�صيكتب  الطيب،  من 
االحتالل  الأع��وان  مدويًا  �صقوطًا 
فهذه  واملغرب،  امل�رشق  من  اجلبناء 
اإمياٌن  اإال  الن�رش  وما  التاريخ،  حتمية 

االإ�رشاء. ب�صورة 

رجاٌل تعاهدوا على اجلهاد يف �سبيل اهلل

يف  االإ�رشائيلي  االحتالل  بلدية  اأق��رت 
جممع  اإق��ام��ة  املحتلة  القد�ص  مدينة 
م�صاحة  على  جديد  ا�صتيطاين  ت�صغيل 
العي�صوية  حي  �رشقي  مرت  األ��ف   90

�رشقي املدينة املقد�صة.
وتعهد رئي�ص بلدية االحتالل يف القد�ص 
امل�صاريع  باال�صتمرار يف  لييوؤن  مو�صيه 
فر�ص  خللق  الت�صغيلية  اال�صتيطانية 

عمل للم�صتوطنني.
اال�صتيطاين  الت�صغيلي  وامل�����رشوع 
"ا�صرتاتيجًيا"  م�رشوًعا  ي�صمل  ال�صخم 
من  والذي  ال�صيليكون،  وادي  الإن�صاء 
املال  قطاع  م�صاحات  ي�صم  اأن  املقرر 

واالأعمال وحمال جتارية وغرف الفندقية 
بحجم كبري يف �رشقي القد�ص املحتلة.

�صيتم  اال�صتيطاين  امل�رشوع  اإطار  ويف 
للم�صالح  مربع  مرت  األ��ف   200 بناء 
التجارية ومراكز ت�صغيل يف ال�صناعات 
التقنية الراقية هايتيك، باالإ�صافة اىل 50 
األف مرت مربع ملحالت جتارية، و50 األف 

مرت للفنادق، على االأر�ص الفل�صطينية.
القد�ص  االحتالل يف  بلدية  رئي�ص  وقال 
 10 من  اأكرث  الإيجاد  يهدف  امل�رشوع  اإن 

اآالف فر�صة عمل للم�صتوطنني.
القد�ص  �رشقي  الدويل  املجتمع  ويعترب 
"اإ�رشائيل"،  حتتلها  فل�صطينية  ا  اأر�صً

الفل�صطينية  ال��دول��ة  عا�صمة  وه��ي 
�صيا�صية وفق  ت�صوية  اأي  امل�صتقبلية يف 

قرارات "ال�رشعية الدولية".

جمّمع ت�سغيل ا�ستيطاين �سخم �سرقي حي العي�س�ية بالقد�ش اأخبار فل�سطني

الأ�سري اأحمد 
جرادات 

طيب  :اأحمد  ن�صالية  وم�صرية  �صرية  جرادات 
ع�رش  ال�صابع  عام  مواليد  من  جرادات،  �صليمان 
اليامون  بلدة  �صكان   ،1955 الثاين  كانون  من 
ق�صاء جنني، متزوج ولديه �صتة اأبناء، حا�صل على 
يف  متقاعد  �صابط  حاليا  ويعمل  العامة،  الثانوية 

اأالأمن الوقائي.
مرحلة  الوطني:ع�صنا  بالعمل  االندماج  كيفية 
االحتالل و�صعرنا باأمل الهزمية يف طفولتنا، بداأ جل 
بداأنا  االحتالل،  من  التخل�ص  كيفية  الفرد  اهتمام 
املن�صورات وو�صعها  بع�ص  1974 كتابة  عام  يف 
وبعدها  فردي،  ب�صكل  ذلك  كان  حيث  باملدار�ص، 
نفكر  �صبابية  جمموعات  ت�صكيل  على  عملنا 
البداية  كانت  االحتالل.  مواجهه  وكيفية  بطريقة 

بو�صع من�صورات مقاومة االحتالل وعمالئه.
مراحل االعتقال والتحقيق واملحاكمة : مت اعتقايل 
على توزيع من�صورات داخل البلدة، ومت االعرتاف 
 18 وام�صيت  اعتقالهم،  مت  �صباب  قبل  من  علي 
يو�صف  يدعى  املحقق  جنني،وكان  يف  حتقيق  يوم 
مردخاي وتعر�صت للتعذيب وال�رشب، مت �رشبي 
االآالم  يف  ذلك  وت�صبب  ظهري  على  بالبندقية 
يف  و�صعي  ومت  االآن.  حتى  منها  اأعاين  بالظهر، 
واحد،  بحرام  نتغطى  اأ�صخا�ص  �صته  فيها  غرفة 
عني. االإفراج  ومت  �صدي  �صيء  اي  اإثبات  يتم  مل 

الوطني   بالعمل  اهتمامي  زاد  �رشاحي  اإطالق  بعد 
اإقامة  يف  بداأنا  اأخرى،  بطريقة  االحتالل  ومقاومة 
عالقات بني النا�ص الوطنني. كنا نلتقي ونتفق من 
اأجل مواجهه االحتالل. �صاركنا يف املظاهرات ومت 
على  كنت  العمالء.  قبل  من  ومراقبتنا  مالحقتنا 
منها  للكتب  قراءتي  خالل  من  االأمور  بهذه  علم 
ت�صادمت  كوهن(.  )اإيلي  اإ�رشائيل  من  جا�صو�ص 
وذهبوا  بال�رشب  لهم  وتعر�صت  العمالء  مع 
للمخابرات وقدموا �صكوى �صدي. يف عام 1977 
تعر�ص  ذلك  اأثناء  م�صلحة،  جمموعه  ت�صكيل  مت 
ر�صالة  يل  والتحقيق،وبعث  لالعتقال  يل  �صديق 
ايل  ت�صري  بيننا  اإ�صارة  هذه  وكانت  الوردة،  اقطف 
اخ  بزيارة  مبا�رشة  فقمت  العمالء،  بع�ص  ت�صفية 
يل بال�صجن واأخربين ان �صديقك يقول لك اقطف 
الوردة. م�صاء نف�ص اليوم حاولت اأن اأرى ال�صخ�ص 
الذي يتوفر معه ال�صالح ومل اأجده بالبيت، وعندما 
لياًل،  املنزل  مداهمه  متت  متاأخرا  البيت  ايل  عدت 
حيث قاموا بو�صع القيود يف يدي وع�صب عيوين 
واأخذي من البيت اإىل املقاطعة يف جنني، حيث كان 
ال�صابط يلقب ابو ح�صن، وبداأ بالتحقيق معي مع 
يتبادلون  تركي  واخر  يهودي  �صابط  امل�صاعدين 
يف  وو�صعي  مالب�صي  بخلع  قاموا  تعذيبي.  على 
وقاموا  جدا،  بارداً  اجلو  وكان  مك�صوفة  منطقة 
وبعد  وج�صدي،  راأ�صي  على  البارد  املاء  ب�صكب 
عيني  عن  الرباط  فك  مت  االأر�ص  على  انهياري 
وقمت بارتداء مالب�صي مع ا�صتمرار ال�صبح لثاين 
اأ�صتطع  مل  ولكني  يل  الطعام  اإح�صار  مت  يوم. 
ال�صيء  ال�صحي  و�صعي  ب�صبب  الطعام  تناول 
اأن  اأجل  من  �رشبي  مت  ذلك  ومع  التعذيب،  من 
اتناول الطعام ومت ارجاعي لل�صبح. . تابعت عملي 
1989 مت اعتقايل  الن�صايل بعد خروجي،ويف عام 
من البيت واودعت يف �صجن جنني بدون اي حتقيق 
النقب  �صجن  ايل  نقلي  مت  وبعدها  حمكمة،  او 
واحلكم علي �صته اأ�صهر اداري. وقبل خروجي من 
احلكم  بتمديد  اإبالغي  ومت  االإدارة  جاءت  ال�صجن 
االإداري بثالثة اأ�صهر اإ�صافية ام�صيتهم يف �صجن 

النقب.

اإن  العربية  "معاريف"  �صحيفة  قالت 
االحتالل  جي�ص  وجتهيزات  ا�صتعدادات 
لبنان و�صوريا م�صتمرة منذ  على حدود 
يف  الله  حزب  عنا�رش  اأح��د  ا�صت�صهاد 
اأن  اإىل  م�صيفًة  اأ�صبوعني،  قبل  �صوريا 
اأن  اإىل  ت�صري  االحتالل  جي�ص  تقديرات 

�صت�صتمر  واال�صتعدادات  التجهيزت 
لفرتة طويلة.

التي  القوات  فاإن  ال�صحيفة  وبح�صب 
اأر�صلت للحدود ال�صمالية ب�صبب التوتر 
اآخر،  اإ�صعار  حتى  ال�صمال  يف  �صتبقى 
واأ�صافت "معاريف" باأن جي�ص االحتالل 

زاد قواته ب�صكل كبري على احلدود، وقد 
طول  على  خا�صة  وح��دات  ن�رش  جرى 
االحتالل  جي�ص  اأح�رش  وكذلك  احلدود، 
ال�صتخدامها  ومتقدمة  متطورة  معدات 

عند احلاجة يف حال حدوث اأي طارئ.
جي�ص  ا�صتعداد  اأن  "معاريف"  واأ�صافت 

حماولة  هو  االأول  هدفان،  له  االحتالل 
الله  حزب  يقوم  قد  عملية  اأي  اإحباط 
حني  يف  االحتالل،  جنود  �صد  بتنفيذها 
على  للرد  اال�صتعداد  هو  الثاين  الهدف 

اأي هجوم ينجح حزب الله بتنفيذه.

تقديرات "اإ�سرائيلية": ال�ستنفار �سمال فل�سطني املحتلة �سي�ستمر لفرتة ط�يلة

االح��ت��الل  جي�ص  م��ن  ق��وة  اقتحمت 
االإ�رشائيلي ترافقها مركبة تابعة لالإدارة 
التابعة  املدنية  االإدارة  يف  والتنظيم 
لالحتالل بلدة كفر الديك غربي �صلفيت 
اإخطارات  ت�صعة  و�صلمت  االأح��د  يوم 

حملية  م�صادر  بناء.وقالت  ووقف  هدم 
�صملت  االإخطارات  اإن  "�صفا"  لوكالة 
يقطنها  اأرب��ع��ة  منها  م��ن��ازل  �صبعة 
وبرك�ًصا  االإن�صاء  قيد  وثالثة  مواطنون 
وغرفة داخل مزرعة يف منطقة ال�صعاب 

االإخطارات  اأن  اإىل  واأ�صارت  البلدة.  يف 
طه،  تامر  طه،  ابراهيم  من:  كال  �صملت 
الديك،  ناجي، ح�صام  جناتي طه، حممود 
فرا�ص الديك، اإ�صالم عبد الغني، اإبراهيم 
وترية  وت�صارعت  ناجي.  ه��ادي  ناجي، 

بوترية  االإخ��ط��ارات  وت�صليم  ال��ه��دم 
بالتزامن  االأخ��رية،  االأ�صهر  يف  كبرية 
الذي  ال�صم،  خمطط  عن  احلديث  مع 
)ج(  مناطق  من  كبرية  م�صاحات  ي�صمل 

يف ال�صفة.

الحتالل ي�سلم 9 اإخطارات هدم ووقف بناء غربي �سلفيت
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لعق�د �سيبقى  والتاأثري  لالأزمة  نهاية  ل  العاملية” ت�ؤكد:  ”ال�سحة 

حالة  ملي�ن  ون�سف  اأمريكا  يف  اإ�سابة  األف   61
يف جن�ب اأفريقيا.. 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ت�صجل  الذي  اخلام�ص  اليوم  هو  وهذا 
 60 من  اأك��رث  املتحدة  ال��والي��ات  فيه 
يف  اجل��ام��ع��ة  بح�صب  اإ���ص��اب��ة،  ل��ف  اأ
 1،051 ت�صجيل  مت  كما  بالتيمور. 
وبلغ  ال��ي��وم.  نف�ص  يف  اي�صا  وف��اة 
الواليات  يف  االإ�صابات  عدد  اإجمايل 
باالإ�صافة  مليون   4،6 من  اأكرث  املتحدة 
يجعلها  م��ا  وف���اة،   154،319 اىل 
ال��ع��امل.  ت�����رشرا يف  االأك���رث  ال��دول��ة 
الوقت  يف  اجلديدة  االأرقام  هذه  وتاأتي 
ال�صتقبال  فلوريدا  فيه  ت�صتعد  الذي 
التي  اي�صايا�ص،  اال�صتوائية  العا�صفة 
اإع�صار  اىل  تتحول  اأن  املتوقع  من 
اجلنوبي  اجل��زء  م��ن  اق��رتاب��ه��ا  مب��ج��رد 
يجتاحها  التي  الوالية  من  ال�رشقي 
الواليات  جميع  بني  ومن  كوفيد19-. 
فقط،  كاليفورنيا  ف��اإن  االأم��ريك��ي��ة 
مليون   21 �صكانها  عدد  يبلغ  التي 
�صكان  �صعف  من  يقرب  ما  اأي  ن�صمة 
حاالت  من  املزيد  �صجلت  فلوريدا، 
وال�صبت  كورونا.  بفريو�ص  االإ�صابة 
جديدة،  وف��اة   179 فلوريدا  �صجلت 
رقم  اىل  وفياتها  عدد  اجمايل  لي�صل 
االأخرى  الواليات  �صائر  بني  قيا�صي 
م��واج��ه��ة  ويف  وف����اة.   6،843 ب��ل��غ 
رون  فلوريدا  حاكم  اأعلن  االإع�صار، 
“جمرد  االأف�صل  من  نه  اإ دي�صانتي�ص 
النا�ص  اإر���ص��ال  ع��و���ص  االحتماء” 
فيها  ي�صعب  مكتظة  مالجىء  اىل 
االجتماعي،  التباعد  على  املحافظة 
تهديدا  اأك��رث  الو�صع  ي�صبح  مل  ما 
حاالت  عدد  جتاوز  كما  قوله.  حد  على 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�ص  االإ�صابة 
الن�ص  حاجز  اأفريقيا  جنوب  دولة  يف 

حالة. مليون 

″24،االإخباري  “نيوز  موقع  وذك��ر 
عدد  اإجمايل  اأن  االأحد  اأم�ص  املحلي، 
اآالف   503 بلغ  البالد  يف  االإ�صابات 
و  ل��ف��ا  اأ  342 منهم  تعافى   ،290 و 
لفا  اأ  152 هناك  يزال  وال  حالة.   461
رئي�ص  ودع��ا  ن�صطة.  حالة   676 و 
�صعبه  راموفو�صا،  �صرييل  ال��ب��الد، 
مواجهة  يف  اليقظة  ا�صتمرار  اإىل 
�صخ�صا   8153 “فقد  وقال:  الفريو�ص 
امل��رج��ح  وم���ن  ح��ي��ات��ه��م،  ب��الدن��ا  يف 
ب�صبب  للوفيات  الفعلي  العدد  اأن 
ويف  الرقم”.  هذا  �صيتجاوز  الفريو�ص 
الغو�ص،  حاكم  اأعلن  ال�صياق  ذات 
لنيجرييا،  واملالية  التجارية  العا�صمة 
والكنائ�ص  امل�صاجد  فتح  اإعادة  ال�صبت 
اال�صبوع  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل��دي��ن��ة  يف 
خطوات  ال�صلطات  اتخاذ  مع  املقبل، 
املفرو�صة  االإغالق  اجراءات  لتخفيف 
وقال  كوفيد19-.  وب��اء  تف�صي  ملنع 
بيان  يف  �صانو-اأولو  باباجيد  احلاكم 
�صتفتح  الغو�ص  يف  العبادة  “دور  اإن 
اآب/اأغ�صط�ص   7 اجلمعة  من  اعتبارا 
اآب/اغ�صط�ص   9 واالأحد  امل�صلمني  اأمام 

امل�صيحيني”. اأمام 

امل�صلني  عدد  حتديد  �صيتم  نه  اأ واأ�صاف 
االإ�صابات  من  احلد  تدابري  اإط��ار  يف 
باملئة   50 بن�صبة  اإال  ن�صمح  و”لن 
الق�صوى  اال�صتيعابية  الطاقة  من 
لكن  امل�صاجد”.  م  اأ الكنائ�ص  يف  �صواء 
ال�صموع  اإ�صاءة  مثل  اأخرى  جتمعات 
ون�صح  حم��ظ��ورة.  ت��زال  ال  وغ��ريه��ا 
الذين  ال�صن  يف  الكبار  �صانو-اأولو 
بالبقاء  عاما   65 اأعمارهم  تتجاوز 
الغو�ص،  مدينة  وكانت  منازلهم.  يف 
عدد  يبلغ  وال��ت��ي  ال��ب��الد  يف  االأك��رب 
ن�صمة،  مليون   20 من  اأكرث  �صكانها 
وم�صاجدها  كنائ�صها  اأغ��ل��ق��ت  ق��د 
والفنادق  الليلية  النوادي  اىل  اإ�صافة 
فريو�ص  انت�صار  البطاء  ذار/مار�ص  اآ يف 
نيجرييا  مل��رك��ز  ووف��ق��ا  ك���ورون���ا.  
عدد  اجمايل  بلغ  االأمرا�ص  ملكافحة 
حتى   43،151 البالد  يف  االإ�صابات 
منذ  �صخ�صا   879 منهم  تويف  االن، 
�صباط/ اأواخر  يف  حالة  اأول  ت�صجيل 

ب��وؤرة  هي  الغو�ص  ومدينة  ف��رباي��ر. 
حيث  نيجرييا  يف  كوفيد19-  تف�صي 
اإ�صابة  ل��ف  اأ  15 م��ن  اأك��رث  �صجلت 
جلنة  اأو���ص��ح��ت  ك��م��ا   وف���اة.  و192 

منظمة  مدير  �صكلها  التي  الطوارئ 
نهاية  توجد  ال  ن��ه  اأ العاملية  ال�صحة 
“كوفيد-19”  الأزم��ة  ف��ق  االأ يف  بعد 
 17 من  اأكرث  االآن  حتى  اأ�صابت  التي 
 650 من  اأكرث  وقتلت  �صخ�ص  مليون 

�صخ�ص. األف 
�صكلها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  و���ص��ل��ط��ت 
ده���ان���وم  ال���دك���ت���ور ت���ي���درو����ص اأ
يوم  ال�صادر  بيانها  يف  جيربي�صو�ص 
الطويلة  “املدة  على  ال�صوء  ال�صبت  
اجل��ائ��ح��ة،  ر  ال���ص��ت��م��را  املتوقعة” 
جهود  ا�صتدامة  “اأهمية  اإىل  م�صرياً 
والوطنية  املجتمعية  اال�صتجابة 
املوقع  وذكر  والعاملية”.  قليمية  واالإ
بعد  ن���ه  اأ امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ر���ص��م��ي 
ومراجعتها،  دلة  لالأ كاملة  مناق�صة 
اأن  على  “باالإجماع”  اللجنة  وافقت 
حالة  ي�صكل  ي��زال  ال  املر�ص  تف�صي 
دوليا.  قلقا  تثري  عامة  �صحية  طوارئ 
يف  اللجنة  تيدرو�ص  الدكتور  بلغ  واأ
اأزم��ة  نها  “اأ االفتتاحية  مالحظاته 
القرن،  يف  واحدة  مرة  حتدث  �صحية 
لعقود  حم�صو�صة  ثارها  اآ و�صتكون 

قادمة”.
باال�صتمرار  االأممية  الوكالة  واأو�صت 
االأطراف  متعددة  املنظمات  تعبئة  يف 
من  وال�رشكاء  قليمية،  واالإ العاملية 
الدول  ودعم  واال�صتجابة  التاأهب  اأجل 
اخلدمات  على  احلفاظ  يف  االأع�صاء 
البحث  وت��رية  وت�����رشي��ع  ال�صحية، 
اإىل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  وال��و���ص��ول 
كما  واللقاحات.  والعالج  الت�صخي�ص 
تدابري  بتنفيذ  الدول  اللجنة  ن�صحت 
بناًء  ال�صفر،  ب�صاأن  متنا�صبة  ون�صائح 
هذه  ومراجعة  املخاطر،  تقييمات  على 

بانتظام. االإجراءات 

 24 اإ�سابة جديدة بفريو�ش ك�رونا امل�ستجد يف   61،262 اأح�ست ال�ليات املتحدة حتى م�ساء ال�سبت )00،30 ت غ( 
ه�بكنز. ج�نز  جلامعة  تعداد  وفق  �ساعة، 

���ص��ادر  ب��ي��ان  م�����رش يف  اأع��رب��ت 
عن  االأح���د،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع��ن 
حادث  ثر  اإ ال�صودان  مع  ت�صامنها 
النيل  بوالية  "بوط"  �صد  انهيار 
ما  ال��ب��الد،  ���رشق  جنوب  االأزرق 

املنازل. مئات  تدمري  عن  اأ�صفر 
م�رش  "وقوف  على  البيان  واأك��د 
يف  ���ص��ق��اء  االأ م��ع  جنب  اإىل  جنبا 
هذا  تداعيات  ملواجهة  ال�صودان 
الروابط  منطلق  من  وذلك  احلادث، 

وادى  �صعبي  تربط  التى  االأخوية 
ال��ن��ي��ل وال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
التي  وامل�����ص��ري  امل�����ص��ار  ووح����دة 
ال�صلطات  وكانت  البلدين".  جتمع 
اجلمعة  يوم  اأعلنت  قد  ال�صودانية 
منزل   600 م��ن  اأك��رث  ت��دم��ري  ع��ن 
انهيار  ج��راء  ب��وط  مدينة  باأحياء 
النيل  على  "بوط"  ل�صد  مفاجئ 

االأزرق.
ق/د

مملكة  خارجية  وزارة  ا�صتنكرت 
“العدائية”  الت�رشيحات  البحرين 
خلو�صي  ال��رتك��ي  ال��دف��اع  ل��وزي��ر 
العربية  م��ارات  االإ دولة  جتاه  اأكار 
 ” واعتربتها  ال�صقيقة،  املتحدة 
مع  يتناق�ص  مرفو�صا  ا�صتفزازا 
وقالت  الدبلوما�صية”.  االأع���راف 
وكالة  بثته  ب��ي��ان  يف   ، ال����وزارة 
االحد،اإن   ) بنا   ( البحرينية  نباء  االأ
“تهديدا  تعد  الت�رشيحات  ه��ذه 
�صقيقة  عربية  لدولة  م�صتهجنا 
االأ�صيلة  القومية  مبواقفها  متيزت 
املجتمع  يف  البناء  الفاعل  ودورها 

“ت�صامن  على  واأك��دت  الدويل”. 
�صقيقتها  م��ع  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 
املتحدة،  العربية  م���ارات  االإ دول��ة 
دول��ة  م��ع  واح���دا  �صفا  ووق��وف��ه��ا 
ب�صاأن  الثابت  موقفها  يف  االإمارات 
ال�صوؤون  يف  الرتكية  التدخالت 
والتي  العربية  ل��ل��دول  الداخلية 
االأمم  ميثاق  مبادئ  مع  تتعار�ص 
التعاون  منظمة  وميثاق  املتحدة، 
لالأمن  تهديدا  ومتثل  اال�صالمي، 
وال�صلم  واالأم��ن  العربي  القومي 

قليمي”. الإ ا
ق/د

دعت وزارة اخلارجية االأمريكية ليل 
احرتام  اإىل  طهران  االأح��د  ال�صبت 
بعد  الدولية”،  القانونية  “املعايري 
“جمموعة  زعيم  توقيف  اإعالنها 
“عمليات  دارة  ب��اإ متهم  اإرهابية” 
من  يران  اإ �صد  وتخريبية”  م�صلحة 
وزارة  وكانت  املتحدة.  الواليات 
بثه  بيان  يف  اأعلنت  يرانية  االإ االأمن 
توقيف  ال�صبت  يراين  االإ التلفزيون 
مقرها  اإرهابية”  “جمموعة  زعيم 
بالوقوف  متهمة  املتحدة  الواليات 
���ص��رياز  م��دي��ن��ة  يف  تفجري  وراء 
اأخرى  وهجمات   2008 يف  )جنوب( 
اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت  اإحباطها.  مت 
“جمموعة  زعيم  �صارمهد  جم�صيد 
عمليات  يقود  كان  “الذي  توندار 
ي��ران  اإ داخ��ل  وتخريبية  م�صلحة 
االأمن  قوات  قب�صة”  يف  اليوم  بات 

نية.  يرا االإ
وزارة  ان��ت��ق��دت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
وا�صنطن  بحدة  يرانية  االإ اخلارجية 

و”دعمها  �صارمهد  ال�صت�صافتها 
ع��ددا  تبنوا  م��ع��روف��ني  اإره��اب��ي��ني 
داخل”  االإره��اب��ي��ة  االأع��م��ال  م��ن 
“الكيان  اإن  بيان  يف  وقالت  البالد. 
م���ريك���ي ي��ت��ح��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ة  االأ
واجل��ن��اة  االإره��اب��ي��ة  للزمر  دع��م��ه 
الواليات  داخل  من  يديرون  الذين 
وم�صلحة  تخريبية  عمليات  املتحدة 
ي��راين  االإ ال�صعب  �صد  واإره��اب��ي��ة 
وقال  مواطنينا”.  دم��اء  ويريقون 
االأمريكية  اخلارجية  با�صم  ناطق 
املتعلقة  باملعلومات  علما  “اأخذنا 
“النظام  اأن  واأ�صاف  ب�صارمهد”. 
ي����راين ل��دي��ه خ��ربة ط��وي��ل��ة يف  االإ
على  بناء  واأجانب  يرانيني  اإ احتجاز 
الناطق  وتابع  خاطئة”.  اتهامات 
“نحث  االأمريكية  اخلارجية  با�صم 
ممكن  قدر  اأكرب  التزام  على  ي��ران  اإ
املعايري  احرتام  واإىل  ال�صفافية  من 

الدولية”. القانونية 
ق/د

احلوثية  الله  ان�صار   جماعة  اأعلنت 
اجلوية   دفاعاتها   اأن  اليمن  يف 
جت�ص�ص  طائرة  االأحد  ام�ص  اأ�صقطت 
قبالة   )20 كيو  اآر   ( نوع  اأمريكية 
 . ال�صعودية  يف  ج���ازان  منطقة 
نت”  “امل�صرية  قناة  موقع  ونقل 
ع�صكري  م��ت��ح��دث  ع��ن   ال��ي��وم 
طائرة  اإن  قوله   احلوثيني  با�صم 
يف  �صقطت  االأمريكية  التج�ص�ص 
جازان  قبالة  حر�ص  مديرية  اأجواء 
�صابق  وقت  ويف  منا�صب.  ب�صالح 
باليمن،   “احلوثي”  جماعة  اأعلنت 
حلفاء  من  الع�رشات  وجرح  مقتل 
حمور  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��ق��وات 
املوقع  ونقل  اململكة.  حنوبي  جنران 
التابع  الله”  “اأن�صار  االإلكرتوين 

مل  ع�صكري  م�صدر  عن  للحوثيني، 
حماولة  “ك�رشت  قواته  اأن  ي�صمه، 
ال�صعودي  للجي�ص  وا�صعة  تقدم 
مينيني(  م�صلحني  اإىل  ���ص��ارة  اإ )يف 
اململكة(”.  )جنوبي  جن��ران  قبالة 
“املقاتلني  اأن  امل�صدر  واأو���ص��ح 
تقدم  حم��اول��ة  ن��ف��ذوا  )احل��وث��ي��ني( 
ال�صوح  جبهة  يف  م�صارات   3 من 
�صاعات”.   4 ا�صتمرت  بنجران 
من  متكنت  “القوات  اأن  واأ�صاف 
ال��ق��وات  وتكبيد  ال��زح��ف،  ك�رش 
و�صقوط  ك��ب��رية،  م��ادي��ة  خ�صائر 
قتيل  بني  يحددهم(  )مل  الع�رشات 
اإحراز  من  يتمكنوا  اأن  دون  وجريح 

تقدم”. اأي 
ق/د

العبارات  باأ�صد  االأحد  �صورية  دانت  اأ
�صورية  )ق��وات  بني  املوقع  االتفاق 
نفط  و�رشكة  “ق�صد”  الدميقراطية( 
ال�صوري  النفط  ل�رشقة  اأمريكية 
والغيا  باطال  تعتربه  نها  اأ موؤكدة   ،
وكالة  ونقلت  له.  قانونيا  ث��ر  اأ وال 
عن  اأم�ص   ) )�صانا  ال�صورية  نباء  االأ
اخلارجية  وزارة  يف  ر�صمي  م�صدر 
اجلمهورية  قوله:”تدين  واملغرتبني 
العبارات  باأ�صد  ال�صورية  العربية 
“ق�صد”  ميلي�صيا  بني  املوقع  االتفاق 
ل�رشقة  م��ري��ك��ي��ة  اأ ن��ف��ط  و���رشك��ة 
ال��ن��ف��ط ال�����ص��وري ب��رع��اي��ة ودع��م 

االأمريكية”. دارة  االإ
االت��ف��اق  “هذا  اأن  امل�����ص��در  واأك���د 
وال  االأرك��ان  متكاملة  �رشقة  يعد 
بني  ب�صفقة  اإال  يو�صف  اأن  ميكن 

ت�صرتي  ول�صو�ص  ت�رشق  ل�صو�ص 
ال�صيادة  على  اع��ت��داء  وي�صكل   ،
للنهج  وا���ص��ت��م��رارا  ال�����ص��وري��ة 
�صورية  جت��اه  م��ري��ك��ي  االأ العدائي 
ال�صوري  ال�صعب  ثروات  �رشقة  يف 
ال�صورية  ال��دول��ة  ج��ه��ود  واإع��اق��ة 
الإع���ادة اإع��م��ار م��ا دم��ره االإره��اب 
دارة  االإ قبل  من  مبعظمه  امل��دع��وم 

نف�صها”. االأمريكية 
“اجلمهورية  اأن  امل�صدر  واأ���ص��اف 
االتفاق  هذا  تعترب  ال�صورية  العربية 
 ، له  قانونيا  ثر  اأ وال  والغيًا  باطاًل 
االأفعال  هذه  مثل  باأن  جمدداً  وحتذر 
هذه  ونهج  منط  عن  تعرب  اخل�صي�صة 
ارت�صت  التي  العميلة  امليلي�صيات 
بيد  رخي�صة  دمية  تكون  اأن  لنف�صها 

االأمريكي”. االحتالل 

“هذه  ع��ل��ى  ن���ه  اأ امل�����ص��در  و���ص��دد 
االح��ت��الل  اأن  ت���درك  اأن  ال��ق��وات 
ال  زوال  اإىل  الغا�صم  م��ري��ك��ي  االأ
مثلهم  �صيُهزمون  ن��ه��م  واأ حم��ال��ة 
التي  االإره��اب��ي��ة  املجموعات  مثل 
ا���ص��ت��ط��اع��ت ال���دول���ة ال�����ص��وري��ة 
االأ�صيلون  فال�صوريون  هزميتها.. 
ق����ادرون ع��ل��ى ح��م��اي��ة ث��روات��ه��م 
اأر�صًا  بالدهم  وحدة  على  واحلفاظ 

. ” �صعبًا و
اأن  اع��الم��ي��ة  م�����ص��ادر  وك�����ص��ف��ت 
���ص��ب��وع  االأ ُوق���ع  ال���ذي   ، االت��ف��اق 
با�صم  ت��دع��ى  ���رشك��ة  م��ع  املا�صي 
 Delta Crescent Energy
مبوجب  ة  من�صاأ �رشكة  وهي   ،LLC
على  ين�ص   ، ديالوير  والية  قوانني 
احلقول  وحتديث  وتطوير  �صيانة 

مناطق  �صمن  ال��واق��ع��ة  النفطية 
الذاتية. دارة  االإ �صيطرة 

االتفاق  ف��اإن   ، امل�صادر  وبح�صب 
نفط  م�صفاتي  تاأ�صي�ص  يت�صمن 
بحيث  ال��ف��رات  ����رشق  متنقلتني 
يوميًا  برميل  األف   20 حوايل  تنتجان 
حاجة  من  ق�صم  �صد  يف  ي�صاهم  ما 

املحلي. اال�صتهالك 
يبلغ  النفط  من  �صورية  انتاج  وكان 
قبل  يوميًا  برميل  األف   360 حوايل 
حدود  اإىل  وانخف�ص    ،  2011 عام 
 80 حوايل  ويقع   ، برميل  األف   60
ون�صف  ال�صوري  النفط  من  باملئة 
احل�صكة  حمافظتي  مناطق  يف  الغاز 
ل�صيطرة  اخلا�صعة  ال���زور  ودي���ر 

. الدميقراطية  �صورية  قوات 
ق/د

الليبي”  الوطني  “اجلي�ص  قائد  قال 
الليبيني  اإن  حفرت  خليفة  امل�صري 
ال�����رش،  اإال  ت����راك  االأ م��ن  ي���روا  مل 
و�صفهم  ملن  در�ص  بتلقني  متعهدا 
وق��ال  و”املرتزقة”.  ب�”الغزاة” 
و�صباط  جنود  اأمام  كلمة  يف  حفرت 
التابعة  زياد”  بن  ط��ارق  “كتيبة 
تراك  “االأ اإن  ال�صبت،  يوم  لقواته 
 300 من  اأكرث  ليبيا  يف  بقوا  الذين 
ال�رش  اإال  منهم  الليبيون  ير  مل  عام 
وتابع:  والنهب”.  والقتل  والعبث 

نعرف  ال  نحن  باملر�صاد،  لهم  “نحن 
بد  ال  هو  طردهم  اأن  نعرف  التويل، 
نحن  �صا�صي.  االأ الهدف  يكون  اأن 
عرفناه  باال�صتعمار،  نر�صى  ال 
اأن  نقبل  ال  نحن  واحدة…  م��رة 
حفرت  وتعهد  ثانية”.  مرة  ن�صتعمر 
م�صريا  للغزاة”،  در���ص  ب�”تلقني 
ال  امل�صرتزقة  “املجموعات  اأن  اإىل 
العامة  للقيادة  و�صبق  لهم”.  وطن 
اأن  الليبي”  ال��وط��ن��ي  “للجي�ص 
الكتيبة  زار  حفرت  اأن  اإىل  اأ�صارت 

لكافة  زياراته  “�صمن  املذكورة 
للوقوف  امل�صلحة  القوات  وحدات 
جهتها  وم��ن  جاهزيتها”.  ع��ل��ى 
“بركان  عمليات  غ��رف��ة  اأع��ل��ن��ت 
الوفاق  حلكومة  التابعة  الغ�صب” 
كل  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا  ال��ل��ي��ب��ي��ة، 
مدينة  من  الكهرباء  توليد  حمطات 
وذك��رت  م�����رشات��ة.  اإىل  ج��ن��زور 
“في�صبوك”  على  بيان  يف  الغرفة 
�صيكون  االأح���م���ال  “طرح  اأن 
العملية  قوات  وكانت  بالت�صاوي”. 

اليوم  من  �صابق  وق��ت  يف  ف��ادت  اأ
حفرت  ملي�صيات  “بع�ص  با�صهتداف 

�رشت”. غرب 
للكهرباء  العامة  ال�رشكة  اأن  يذكر 
جمموعة  اأن  اجلمعة  اأعلنت  الليبية 
�رشق  حمطة  اإىل  دخلت  م�صلحة 
بالقوة،  االأحمال  واأرجعت  طرابل�ص 
يعرقل  العمل  هذا  اأن  من  حم��ذرة 
�صالمتها  وي��ه��دد  ال�صبكة،  بناء 

. رها �صتقرا وا
ق/د

م�سر تعلن ت�سامنها مع ال�س�دان ب�ساأن 
انهيار �سد "ب�ط"

البحرين: ت�سريحات تركيا جتاه 
الإمارات “تهديد وعدائية وا�ستفزاز”

اأمريكا تدع� اإيران “لحرتام املعايري 
الدولية” وطهران ترد: وا�سنطن 

داعمة لالإرهاب

يتحدث�ن عن خ�سائر فادحة و�سق�ط ع�سرات القتلى واجلرحى 

احل�ثي�ن يعلن�ن اإ�سقاط طائرة 
جت�س�ش اأمريكية قبالة “جازان” 

اعتربته عداء اأمريكيا يف �سرقة ثروات ال�سعب ال�س�ري

�س�ريا تدين ب�سدة التفاق امل�قع بني “ق�سد” و�سركة نفط اأمريكية 

حفرت: ليبيا ل تر من الأتراك اإل ال�سر ولن نقبل اأن ن�ستعمر مرة ثانية 
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مهرجان البندقية ال�سينمائي الـ77

فيلمان جزائريان ط�يالن يف فئة اأول عمل

علي  حممد 
---------------- 

ه��ذا  ب��ط��ل  اأك���د  "�صوال"،  ع��ن 
عيبو�ص  بن  يدير  اإ املمثل  الفيلم 
�صابع  يعدنّ  ال��ذي  ل»للتحرير"، 
الروائية  ف��الم  االأ يف  له  جتربة 
ع�رشة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��وي��ل��ة، 
اأعمال  وكلها  ق�صرية،  ف��الم  اأ
"�صوال"  بكون  فخره  �صينمائية، 
ينل  ومل  م�صتقل  جزائري  نتاج  اإ

و�صية. جهة  ية  اأ من  دعما 
نا  "بداأ قائال  عيبو�ص  بن  تابع 
جويلية  يف  الفيلم  بت�صوير 
ب��ات��ن��ة  والي����ات  ب���ني   ،2019
نوع  من  وهو  وعنابة،  وق�صنطينة 
اأم  لق�صة  ويتطرق  الطريق،  فيلم 
كثرية  �صعوبات  تواجه  عازبة 
النظرة  ب�صبب  ابنتها،  لرتبية 
دوره  وعن  للمجتمع"  القا�رشة 
ن��ه،  اأ املمثل  ك�صف  الفيلم،  يف 
العازبة  م  االأ هذه  نقاذ  اإ �صيحاول 

االغت�صاب. من 

�صالح  املخرج  ع��ربنّ  جهته،  من 
الختيار  �صعادته  ع��ن  ���ص��ع��اد  اإ
اإخ��راج��ه،  م��ن  طويل  فيلم  اأول 
final Cut in V -  ققائمة
من   77 ال  الطبعة  يف   nise
)البندقية(.  فني�صيا  مهرجان 
املمثلة  تراأ�صها  التي  الطبعة 
وقال  بلون�صات،  كايت  العاملية 
اخلال�ص  بال�صكر  تقدم  اأ اأن  "اأود 
والفني،  التقني  الفريق  كل  اإىل 
وبذلوا  بامل�رشوع  اآمنوا  الذين 
اإجناح  اأجل  من  جمهوداتهم  كل 
ب�صكر  اأي�صا  تقدم  اأ الفيلم.  هذا 

تبننّى  ال��ذي  فيني�صيا  مهرجان 
العمل". هذا 

ب��خ�����ص��و���ص ال��ف��ي��ل��م ال��ث��اين 
"هاجر،  جعاد،  ني�ص  اأ للمخرج 
وقائعه  فرتوي  الزيتون"  ب�صتان 
اُغتيل  �رشطي  اأرملة  هاجر  ق�صة 
تعي�ص  ال�صوداء،  الع�رشية  خالل 
ُتعيل  نائية،  جزائرية  قرية  يف 
جميل،  امل��راه��ق  وابنها  نف�صها 
تنظيف  �صيدة  كونها  خالل  من 
امل���ج���اورة.  ال��ب��ل��دي��ة  دار  يف 
زيتون  ملتقط  جميل  ويعمل 
�صائعة  القريب.  الب�صتان  يف 

مع  �صجار  يف  يوقعهما  �صيئة، 
ي��ل��وذان  يجعلهما  ال��ق��روي��ني، 
التالية.  املدينة  اإىل  بالهروب 
�صديقة  ا�صتقبلتهم  ه��ن��اك، 
حممد.  وزوج��ه��ا  فاطمة  هاجر، 
يف  �صعوبات  وجميل  هاجر  جتد 
ما  ويفعالن  عمل،  على  العثور 
نفقاتهما.  لتغطية  بو�صعهما 
قبل  من  للم�صايقة  يتعر�صان 
التي  ال��ف��ق��رية  االأح��ي��اء  م��ال��ك 
عليهما  وك��ان  فيها،  يعي�صون 
اإىل  ي�صالن  اأخ��رى.  مرة  الفرار 
ق��ادر،  وي�صتقبلهما  ال�صاحل 
مينحهما  �صغري،  فندق  �صاحب 
بينما  ي�����ص��ا.  اأ ال��ع��م��ل  بع�ص 
ودية  عالقة  هاجر  تبداأ  ت�صتقر، 
يكت�صف  جهته،  ومن  قادر.  مع 
يتعر�ص  ثم  االأول،  احلب  جميل 
البالد  مغادرة  فيحاول  للخيانة، 
الذي  م��ر،  االأ ف��احت  مع  بالقارب 
التي  املعاناة  كل  بعد  هاجر  دمر 

ابنها. لرتبية  تكبدتها 

املقبل،  �سبتمرب   9 اإىل   7 من  املمتدة  الفرتة  تنظيمه يف  املرتقب  ال�سينمائي ال77،  البندقية  فيلمان جزائريان مبهرجان  ي�سارك 
 Final" امل�سماة  فيلم ط�يل  اأول  فئة  الزيت�ن" لأني�ش جعاد، �سمن  ب�ستان  اإ�سعاد، و»هاجر،  الأمر ب»�س�ل" للمخرج �سالح  ويتعلق 

."Cut in Venise

ل���ف  امل���وؤ ت����ويف   
املو�صيقي  واملوزع 
بو�صلو�ص  �صعيد 
العا�صمة،  باجلزائر 
ع���ن ���ص��ن ن��اه��ز 
بعد  ���ص��ن��ة  ال45 
مع  طويل  ���رشاع 
ح�صبما  امل��ر���ص، 

قاربه. اأ من  علم 
وب�������داأ اه��ت��م��ام 
باملو�صيقى  الفقيد 

ل����دى ال��ت��ح��اق��ه ب�����ص��ف��وف 
اجلزائرية؛  االإ�صالمية  الك�صافة 
ح��ي��ث ت��ع��ل��م ال���ع���زف ع��ل��ى 
و  موهبته  وب���رزت  ال��ب��ي��ان��و 
ليه  اإ لفت  ما  املو�صيقي،  ح�صه 
امل�صل�صالت  خم��رج��ي  ن��ظ��ار  اأ
���ص��ه��ارات  االإ و  التلفزيونية 
االأغ��اين  منتجي  اىل  اإ���ص��اف��ة 
فيها  تفتقت  التي  و  الع�رشية 
من  العديد  يف  اأبدع  و  مواهبه 
عرفت  التي  الفنية  امل�صاريع 

وا�صعا. جناحا 
عر�ص  على  املرحوم  تربع  وقد 
ل��ي��ف م��و���ص��ي��ق��ى ���ص��ارات  ت��اأ
دون  )اجلنرييك(  امل�صل�صالت 
 1990 �صنوات  بني  ما  منازع 
يف  لفاته  ملوؤ ا�صافة   2000 و 

امل�رشح.
م�صريته  خ��الل  الفقيد  وحل��ن 

على  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
�صيد  خ��ال��د،  ال�����ص��اب  غ���رار 
كادير  عالوة،   احلرا�صي،  احمد 
كما  ك�صيلة.  ر�صيد  و  اجلابوين 
و2"  "توندون�ص1  البومان  له 
لالأطفال  اأغنية  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
للطفولة،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
العديد  مو�صيقى  عن  ناهيك 

امل�رشحيات. من 
التلفزيونية  االأعمال  عن  م��ا  اأ
ال�صارة  مو�صيقى  لها  حلن  التي 
�صبيل  على  نذكر  فيها؛  اأبدع  و 
 )2006 ( االأ�صود  الربيع  املثال 
 )2007 ( ال�صعب  االمتحان  و 
 )2008 ( ����رشاع  يف  وق��ل��وب 
الفنك  بف�صله  ن��ال  وال���ذي 
اإ�صافة   ،  2009 يف  الذهبي 
االأخرية  الذكرى  م�صل�صل  اىل 

.)2010 (
ق/ث

بوخاللة  حنان  الكاتبة  تتخذ 
من  "�صو�صطارة"  روايتها  يف 
الأهم  مكاين  كحيز  اجلزائر  مدينة 
يف  جاء  الذي  العمل،  هذا  اأحداث 
وهموم  ذاتية  اعرتافات  �صكل 
التاريخ  اأحداث  بني  جتمع  نف�صية 
الوجودية. والت�صاوؤالت  والواقع 
بحي  ال���رواي���ة  اأح����داث  ت���دور 
والفقري  ال�صعبي  "�صو�صطارة" 
والذي  العا�صمة،  اجلزائر  بقلب 
ق��دم��ت��ه ب��وخ��الل��ة ك�����ص��ورة 
العميقة؛  اجلزائر  عن  م�صغرة 
ق�����ص��ة حب  خ���الل  م���ن  وه����ذا 
مطلقة  فتاة  زي��ن��ب،  ب��ني  جتمع 
العمر  من  والع�رشين  الرابعة  يف 
وذات  كئيبة  �صو�صطارة،  من 
�صعب،  ونف�صي  اجتماعي  ما�ٍص 
امل��ج��اور  احل��ي  م��ن  و"عليلو" 
عليه  ف  تتعرنّ ال��ذي  "الزغارة" 
عالقة  وجتمعهما  االنرتنت  عرب 

افرتا�صية. "حب" 
و"عليلو"  "زينب"  البطلني  كال 
ما�صيهما  ���ص��ريْي  واأ حمبطني 
حزنها  حبي�صة  فزينب  ل��ي��م.  االأ
ال��ق��دمي وال��ع��رج ال���ذي ول��دت 
املت�صنجة  عالقتها  وك���ذا  ب��ه 
بيها،  الأ الكبري  وحبها  اأمها  مع 
يف  رج��ع��ة  دون  اخ��ت��ف��ى  ال���ذي 
الت�صعينيات،  يف  االإرهاب  فرتة 
القدمي  ع�صقها  اإىل  باالإ�صافة 

. �صف ليو
يف  في�صتغل  "عليلو"  م����ا  واأ
اأي  ب��دون  ولكن  انرتنت  مقهى 
بني  تائه  م�صتقبل،  اأو  حا�رش 
احلزين  وتاأمله  البائ�ص  ما�صيه 
وعواملهم  العابرة  النا�ص  حلياة 

حبه  ق�صة  ي�����ص��ا  واأ الداخلية، 
ليا�صمني. ال�صابقة 

دار  ع��ن  -ال�����ص��ادرة  ال��رواي��ة 
 132 يف  ل��ل��ن�����رش  "خيال" 
ف�صولها  عرب  جتمع   - �صفحة 
وهواج�ص  خمتلطة  م�صاعر  بني 
والهيام  كاحلب  متداخلة  ن�صانية  اإ
وال�رشاعات  العائلية  وامل�صاكل 
الزوجية  والعالقات  االجتماعية 
واالنتحار  واجلن�ص  الفا�صلة، 
واالأمل  القدم  كرة  ع�صق  وكذا 

اأف�صل. مب�صتقبل  الدائم 
ي�����ص��ا ���ص��ورة  ك��م��ا ُت���ق���دم اأ
وبع�ص  العا�صمة  عن  بانورامية 
معاملها  واأي�صا  العتيقة  اأحيائها 
كت�صاوة  ك��ج��ام��ع  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اإىل  باالإ�صافة  مالكوف  ومقهى 
كقعدات  اأهلها  وتقاليد  عادات 
ول��ه��ذا  وال��ق�����ص��اي��د،  ال�صعبي 
من  ال��ع��دي��د  الن�ص  حمل  فقد 

بالدارجة. العبارات 
-بالن�صبة  العا�صمة  اأن  غ��ري 
"املدينة  اأي�صا  هي  للروائية- 
الفقر  يف  ال��ع��ائ��م��ة  التعي�صة 
والو�صخ"  واجلرائم  والفو�صى 
ن���ه���ا ح��ا���ص��ن��ة ال��ف��ك��ر  ك��م��ا اأ
"العنف"  ميار�ص  الذي  الذكوري 
تعي�ص  ويجعلها  ة،  امل���راأ على 
ال�����ص��غ��وط  م���ن  "دوام�����ة  يف 

الرواية. ح�صب  الالمتناهية"، 
الرواية  "�صو�صطارة"  وتعترب 
يف  عملت  التي  لبوخاللة  االأوىل 
نها  اأ مييزها  وما  ال�صحافة،  جمال 
قلما  التي  اجلزائر،  مبدينة  حتتفي 

الروائيني. �صغف  تثري  جندها 
ق/ث

كرمي  وال�صيا�صي  الكاتب  ق��دم 
له  عملني  اآخ��ر  باجلزائر  يون�ص 
»جنة  ب��رواي��ة  م���ر  االأ يتعلق  و 
رومان�صي  عمل  وهو  ا�صطناعية« 
»من  و  �صخ�صية  بدراما  يتعلق 
املتحدة«  االأمم  اأروق��ة  اإىل  جبالنا 
فيه  ي��ت��ن��اول  ت��اري��خ��ي  مبحتوى 
اجلزائرية  الدبلوما�صية  عبقرية 
الكفاح  جناح  يف  املتفوق  ودورها 
من  ال�رشعي  والكفاح  امل�صلح 

اجلزائر. ا�صتقالل  اأجل 
لكرمي  رواي���ة  الآخ��ر  فبالن�صبة 
ي��ون�����ص »ج��ن��ة ا���ص��ط��ن��اع��ي��ة« 
داليمان  دار  عن  �صدرت  التي 
 Point« مكتبة  يف  وعر�صت 
 143 يف  ف���رتوي   ،  »virgule
املوؤلف  عا�صها  درام���ا  �صفحة 
بحرب  ق��ول��ه  ح��د  ع��ل��ى  وكتبها 

دموعه.
بنوبة  املحبوب  جنله  اأ�صيب  فقد 

و�صول  ينتظر  كان  حينما  �رشع 
للذهاب  الر�صيف،  على  امليرتو 
يف  ف�صقط  ع��م��ل��ه  م��ك��ان  اإىل 
�صخ�صان  ينقذه  اأن  قبل  احلفرة 
دقيقة  اآخر  يف  اأفريقي  اأ�صل  من 
وا�صع  نطاق  على  املجال  فتح  مما 
يف  املقيمة  االأفريقية  للجاليات 
ق�صة  يف  نف�صها  جتد  و  فرن�صا 
يون�ص  كرمي  قدم  يون�ص.كما  كرمي 
»من  له  تاريخي  كتاب  اأح��دث 
املتحدة«  االأمم  اأروق��ة  اإىل  جبالنا 
املوؤ�ص�صة  ع��ن  م��وؤخ��را  ���ص��در 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الت�����ص��ال وال��ن�����رش 
تقدميه  مت  وال����ذي  ���ص��ه��ار  واالإ
جميع  ح��ول  »اإ���ص��اءة  ن��ه  اأ على 
م�صاهمة  تثريها  التي  �صئلة  االأ
يف  اجل��زائ��ري��ة«  الدبلوما�صية 
امل�صلح  الكفاح  مراحل  خمتلف 
يف  جاء  كما  ال�صيا�صي،  والن�صال 
ال�صابق  والوزير  ال�صفري  مقدمة 

للجامعة  ال��ع��ام  م���ني  االأ ون��ائ��ب 
رابحي. ح�صن  العربية 

العمل  ه��ذا  يف  ل��ف  امل��وؤ يعود  و 
حركة  ب��داي��ات  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي 
اأدت  التي  ال�صيا�صية  املقاومة 
متوا�صل  دبلوما�صي  زخ��م  اإىل 
خالد  االأمري  عهد  خالل  �صيما  ال 
ي�صتح�رش  1936-1875(.كما  (
عززت  التي  ماي1945   8 جمازر 
ال��ذات  لتحرير  املطلقة  احل��اج��ة 
اإىل  واأدت  امل�صتعمر،  و�صع  من 
وح�صدت   1954 ث��ورة  ان��دالع 
للدبلوما�صية  احلا�صم  »العمل 
اجل����زائ����ري����ة«.و ي��خ��ت��ت��م »م��ن 
املتحدة«  االأمم  اأروق��ة  اإىل  جبالنا 
ل���الأح���داث  زم��ن��ي  بت�صل�صل 
 1919 من  الهامة  الدبلوما�صية 
يو�صح  �صور  لبوم  واأ  1962 اإىل 
للدبلوما�صية  الهامة  اللحظات 

ئرية. اجلزا

عام  يون�ص  ك��رمي  ُول��د  للتذكري، 
خريج  وه��و  ب��ج��اي��ة  يف   1948
العديد  ول��دي��ه  اجل��زائ��ر  جامعة 
»من  منها  ال�صيما  الكتب  م��ن 
اجل��زائ��ر-ع��ظ��م��ة  اإىل  ن��وم��ي��دي��ا 
»ع��ل��ى  و   )2012 ( وق��ط��ي��ع��ة« 
قرًنا  ع�رشون   : امل�صتقبل  بواب  اأ
من  عاًما  خم�صون  املقاومة،  من 
وك��ذل��ك   )2014 اال�صتقالل«)
اجلغرافيا  اأو  غرناطة  »�صقوط 
 )2015 ( ل���ل���ع���امل«  اجل���دي���دة 
الن�صيان  و  اأ ال��غ��زو  و»اأع����ذار 
يعترب  2017(.كما  (« امل�صتحيل 
للدولة؛  ال�صامية  االإط��ارات  من 
املهني  للتكوين  وزيرا  كان  حيث 
الوطني  للمجل�ص  رئي�صا  ث��م 
فرباير  �صهر  تعيينه  قبل  ال�صعبي 
و�صيط  من�صب  يف  امل��ا���ص��ي 

. اجلمهورية
ق/ث

امل�رشحي  واملخرج  املمثل  تويف 
جمال  اجل��زائ��ري-ال��ف��رن�����ص��ي، 
�صنة   54 ناهز  عمر  ع��ن  ب��ارك 
املر�ص،  مع  طويل  ���رشاع  بعد 
على  ق��ارب��ه  اأ ب��ه  ف���اد  اأ ح�صبما 

االجتماعي. التوا�صل  مواقع 
كان  بفرن�صا،  ا�صتقر  بعدما 
اأدوارا  اأدى  قد  ال��راح��ل  الفنان 
غرار  على  فنية  اأعمال  عدة  يف 
اليا�ص  للمخرج  "الوهراين"  فيلم 
"اخلاوة  وامل�صل�صلني  ���ص��امل، 
احلالل"  و"اأوالد   )2017 (  "2
دور  اآخر   ميثل  اأن  قبل   ،)2019 (
�صنة  االآخرة"   "حياة  فيلم  يف  له 
  "La vie d'après"  2020

االآن  وهو  جعاد،  ني�ص  اأ للمخرج 
نتاج. االإ بعد  ما  مرحلة  يف 

م�صواره  الكوميدي  بداأ  وبعدما 
عدة  دي��ا  م��وؤ امل�����رشح  يف  الفني 
القامة  م�رشحيات  يف  اأدوارا 
جورج،  ومي�صال  ح�صني  روبرت 
عن  ب��ارك  جمال  ال��راح��ل  برهن 
ال�صينما  يف  ممثل  ب�صفته  مواهبه 
جعبته  يف  ويك�صب  الفرن�صية، 
تلفزيونيا  فيلما   60 ح���وايل 
ط��وي��ال وق�����ص��ريا، وك����ذا يف 
فيها  مثل  ما  كثريا  م�صل�صالت، 
"مهاجر"  ابن  و  اأ "املغاربي"  دور 

دائه. اأ يف  تفنن  بحيث 
الفنان  لعب   ،1999 �صنة  ومنذ 

ك��ربى  يف  اأدوارا  ال���راح���ل 
واالأجنبية  الفرن�صية  ف���الم  االأ
للمخرج  "ميونخ"  غ��رار  على 
اأحرار"  و"رجال  �صبلربغ  �صتيفن 
و"العائدون"  فروخي  ال�صماعيل 
جانب  اإىل  ك��ام��ب��ي��ل��و،  ل��روب��ن 
و"بعيدا  اأعداء"  "اإخوة  فيلمي 
اأولهوفن،  لدفيد  الرجال"  عن 
 2014 �صنة  ُع��ر���ص��ا  ال��ل��ذي��ن 
ال�صنيمائية  ي����ام  االأ مبنا�صبة 

العا�صمة. باجلزائر 
الفقيد  اأخرج   ،2005 �صنة  ويف 
ماي  "نوت  ب��ع��ن��وان  م�رشحية 
اأن  قبل  موليريي(  )لي�ص  موليري" 
اأخرى  جتربة   2009 عام  يخو�ص 

نه  اأ علما  "لو�صيول"،  ا�صم  حتمل 
بني  اخل�صبة  على  ب��دع  اأ لطاملا 

1987 و2007.
اأدوار  ع��دة  ل��ه  كانت  وق��د  ه��ذا 
ال  املثال  �صبيل  على  بها  ا�صطلع 
اأكتوبر   17 "ليلة  فيلم  احل�رش، يف 
تا�صما،  ل��ني  الأ املظلمة"   1961
االأحد"  "اليوم  الق�صري  والفيلم 
"بيت�صون"  و  اأ قا�صمي  ل�صمري 
وحتى  بل  كاتب،  ر�صا  للمخرج 
م�صل�صل  م��ن  االأول  اجل��زء  يف 
و"بالطان"  اخلرافات"  "مكتب 
و"كاندي�ص  الله"  و"رحمهم 

رونوار".
ق/ث

وفاة امللحن �سعيد ب��سل��ش

ع�ال اجلزائر العا�سمة وهم�مها 
يف رواية "�س��سطارة" حلنان ب�خاللة

 » جنة ا�سطناعية« دراما ُكتبت بحرب الدم�ع

الكاتب كرمي ي�ن�ش يقدم اآخر اأعماله يف اجلزائر

وفاة املمثل اجلزائري-الفرن�سي جمال بارك
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Par décision n°899 du 29 Juillet 2020 du Ministre de l'Energie، un
agrément définitif portant autorisation d'exercice de l'activité de
stockage et de distribution des carburants)activités  de vente de car-
 burants( a été accordé à LA SARL NAFT SOUF SERVICES sis à la
،commune de HASSI KHALIFA ، Wilaya d'EL-OUED
 conformément aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08
Février 2015
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واالقت�صاد  ال�صلطة  على  ال�صيطرة  ظلت 
اغنياء  من  وحلفائها  الكبرية  الربجوازية  بيد 
الفالحني. اذن القوة االقت�صادية كانت العامل 
الثاين الذي برز اىل جانب ال�صلطة يف ت�صكل 

الدولة الراأ�صمالية.
هذه ال�صيغة �صادت منذ بداية ن�صوء املجتمع 
الراأ�صمايل. لكن منذ اأوا�صط القرن الع�رشين، 
وخا�صة منذ �صنوات الت�صعني، ن�صهد حتوالت 

جذرية عميقة يف املجتمعات الراأ�صمالية. 
الفكري  ومبناها  العاملة  الطبقة  دور  اأوال 
طرح  عما  وينقلب  يتغري  ب��داأ  واالجتماعي 
بالدرا�صات املارك�صية، وغريها من الدرا�صات 
حول  الرثثرة  ورغم  واالقت�صادية،  الفل�صفية 
ال�رشاع  هذا  مثل  ن�صهد  مل  الطبقي  ال�رشاع 
يف  مارك�ص  طرحها  التي  املفاهيم  ح�صب 
التي  التاريخية"،  "احلتمية  ع��ن  نظريته 
طرحت مو�صوع ال�رشاع بني الطبقة العاملة 
والربجوازية وبانه �صيقود اىل �صقوط النظام 
العاملة وحلفائها  الطبقة  الراأ�صمايل وا�صتالم 
ال�صيوعي  املجتمع  وبناء  لل�صلطة  الفالحني 
هاما،  ام��راأ  نالحظ  ان  )اال�صرتاكي(.يجب 
العاملة  الطبقة  عن  �صادت  التي  املفاهيم  ان 
قيادة  حتت  الدولية،  ال�صيوعية  احلركة  يف 
وبعيدة  متخلفة  ظلت  ال�صيوعي،  الكومنرتن 
وحتولها  العاملة  الطبقة  تطور  واق��ع  عن 
التطور  عرب  راق��ي��ة،  مهنية  عمل  ق��وة  اىل 
التعليم وبروز  والعلمي وتطور  التكنولوجي 
مهنيني  كعمال  الفقرية  الطبقات  من  قوى 
وحما�صبني  قانون  ورجال  واأطباء  ومهند�صني 
وادباء  واعالميني  �رشكات  ومدراء  وباحثني 
ظلت  التي  القاعدة  ن�صف  مما  الخ،   .. وكتاب 
الطبقات  ع��ن  املارك�صي  بالفكر  �صائدة 
املارك�صية  �صمته  ما  او  والفالحية،  العمالية 
)بروليتاريا(  وتعبري  الربوليتارية،  الطبقة 
لو�صف  الرومانية  االمرباطورية  من  اقتب�ص 
الفئات االجتماعية امل�صحوقة التي ال متلك ان 
كما  الربوليتاريا  اآخر  مبعنى  ال�رشائب.  تدفع 
تغريت  الراأ�صمايل  النظام  تطور  مع  برزت 
تعد  ومل  والعلمي  التكنولوجي  التطوير  مع 
لكي  عملها  قوة  تبيع  التي  الربوليتاريا  تلك 
علمية  قوة  اأ�صحت  عملها.  قوة  وجتدد  تاأكل 
ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  تدير  تكنوقراطية 
عملها  قوة  تبيع  تعد  ومل  ال�صخمة.  واملزارع 
تطور  بداية  يف  �صائدا  كان  الذي  باالأ�صلوب 
ا�صحى  بل  �صود،  كعمال  الراأ�صمايل  النظام 
كبار الربجوازيني بحاجة لعمال مهنيني اداريني 
االقت�صادية،  املوؤ�ص�صات  الإدارة  تكنوقراطيني 
اجورا  يفر�ص  املهنيني  على  الطلب  وب��ات 
كبرية للمهنيني. فتطور التعليم التكنولوجي، 
ان  اأي  بعد،  فيما  واحلا�صوب  االإدارة  وعلوم 
ع�رش  التا�صع  القرن  يف  �صادت  التي  الفكرة 
بداأت  الع�رشين  القرن  اأوا�صط  او  بداية  حتى 
اليوم  يفكر  ومن  وتختفي  تدريجيا  تتال�صى 
الطبقي هو قانون اجتماعي قائم،  ال�رشاع  ان 

ي�صتح�صن ان يذهب للعالج النف�صي. 
اأ�صال ظاهرة الربوليتاريا، اأي الفئات العمالية 
الفقرية فقرا مدقعا وال مفر امامها اال بيع قوة 
عملها حتت اأي ظرف ا�صتغاليل، كانت ظاهرة 
تتطور  مل  ق�صري،  بزمن  حم��دودة  اأوروب��ي��ة 
يف  تتال�صى  وب��داأت  اطالقا،  اأوروب��ا  خ��ارج 

اأوا�صط القرن الع�رشين تقريبا. 
ما الذي تغري يف الدولة الربجوازية اذن؟

�صنوات  بعد  الراأ�صمالية  الدولة  و�صف  ميكن 
الدولة  بانها  املا�صي  القرن  من  الت�صعني 
لوحدها  وتدير  ت�صيطر  ب��داأت  التي  اجلديدة 
الوظائف االجتماعية االأ�صا�صية، هذا االأمر كان 

املجتمع  تطور  يف  الكبري  التقدم  على  تعبريا 
الدولية،  املنظمات  ذلك،  من  واأكرث  الب�رشي. 
فهموا  املتحدة،  واالأمم  ال��دويل  البنك  ومنها 
ب�صكل جيد انه بدون املجتمع املدين، ال ميكن 
واالجتماعية  االقت�صادية  املجاالت  تفعيل 
على  واأي�صا  العامل،  م�صتوى  وعلى  حمليا 
امل�صتوى ال�صيا�صي. وبات ا�صطالح ال�رشاكة 
ذي الثالثة عوامل، او روؤو�ص )اقت�صاد، �صلطة 
عالقات  تكامل  عن  تعبريا  مدين(  وجمتمع 
الثالثة:  املركبات  بني  متوازنة  اجتماعية 
من  مفر  ال  مدين،  وجمتمع  اقت�صاد  �صلطة، 
التطور  ا�صتمرار  اجل  من  بالقرار  ال�رشاكة 
املدين  للمجتمع  جتاهل  واأي  املجاالت،  بكل 
جر يف اعقابه انتفا�صات �صعبية وا�صعة جدا، 
فهمت  حتى  لبع�صها،  م�رشحا  اأوروب��ا  كانت 
املدين  املجتمع  مطالب  جتاهل  ان  ال�صلطة 
الهائل  ال�رشر  ويلحق  النظام  تطور  �صي�صل 
وا�صح،  ب�صكل  كانت  االإنتاج.العوملة  بعجلة 
القوة وراء التطور االقت�صادي العاملي، واثرت 
منذ  والثقافة  ال�صيا�صة  تطور  على  بقوة 

�صنوات الت�صعني من القرن املا�صي. 
بالتلخي�ص: ال ميكن تطوير اقت�صاد بقوة عمل 
غري مهنية وتفتقد ملعرفة التكنولوجيات التي 
بداأت تتطور وحتول ال�صناعة اىل علم ولي�ص 
اىل قوة ع�صالت. التطور العلمي والتقني يف 
كل  مرة  رمبا  يحدث  كان  ع�رش  التا�صع  القرن 
يحدث  التطور  بداأ  الع�رشين  القرن  يف  �صنة. 
احلا�رش  وقتنا  يف  �صهر،  كل  اأك��رث  او  م��رة 
اأ�صبوع بل وكل يوم. اذن مل يعد  التطور كل 
عقال  اأ�صبح  للبيع،  ع�صالت  جمرد  العامل 
قدراته  بدون  االإنتاج  يتقدم  ال  ومهنيا  مبدعا 
اأ�صبح  والعلمي،  والتقني  املهني  واملامه 
االإنتاج،  لتطوير  �رشوريا  ج��زءا  احلا�صوب 
)التقنية(  التكنولوجية  العلمية  الثورة  هذه 
وغريت  الراأ�صمايل،  املجتمع  مبنى  غريت 
العمل.  و�صاحب  العامل  بني  العالقة  �صكل 
العمل  ال�رشاع على �رشوط  يتوقف  طبعا مل 
�رشاعا  يعد  مل  لكن  واخل��دم��ات،  واالأج���ور 
ال  وه��ذا  اأخ��رى.  على  طبقة  لق�صاء  دمويا 
من  ن�صالها  وا�صلت  املنتجة  القوى  ان  ينفي 
وخدمات  اأف�صل  عمل  ���رشوط  حتقيق  اجل 
م�صتقبلها.  ل�صمان  خمتلفة  وتاأمينات  اأف�صل 
اما احلديث عن ال�رشاع الطبقي لق�صاء طبقة 
على اأخرى فلم يعد امرا واردا، بقي جمرد لغو 
لفكر  لدين ولي�ص  اأقرب  املارك�صية  يرون  ملن 
اىل  معينة  بفرتة  ال�رشاع  وانتقل  فل�صفي، 
الواقع  ويف  وال�صيا�صية.  االنتخابية  املعارك 
احلديث  ميكن  ال  اليوم،  ال�صائد  الراأ�صمايل 
طبقات  بها  ت�صارك  �صعبية  ن�صاالت  عن  اال 
احلقوق  من  املزيد  الإجن��از  املختلفة،  ال�صعب 
اأ�صا�ص  على  يقوم  ال  الن�صال  وهذا  العامة. 
اجتماعية  قاعدة  على  بل  الطبقي،  ال�رشاع 
وا�صعة جدا، ت�صمل او�صاطا برجوازية �صغرية 
متعددة  اجتماعية  قوى  وت�صمل  ومتو�صطة، 

ولي�ص عماال ب�صكل خا�ص ومميز.
الراأ�صمايل  االقت�صاد  تطور  يكون  وق��د 
الراأ�صمايل  املجتمع  االإيجابي على  وانعكا�صه 
من حيث اخلدمات، االأجور، التاأمينات، التعليم، 
اجلهة  يف  بينما  املختلفة،  واحلريات  الثقافة 
املفاهيم  بكل  قمعي  ا�صرتاكي  نظام  املقابلة 
العامل،  عن  ومنغلق  �صتالني(،  فرتة  )خا�صة 
للغاية،  بطيء  اقت�صادي  تطور  وم�صتوى 
مثيلها  من   30% تتجاوز  ال  عمل  وانتاجية 
ذلك  ينعك�ص  بحيث  الراأ�صمايل،   النظام  يف 
على الرفاهية االجتماعية، بكل جماالتها، هو 
وراء �صقوط مفاهيم ال�رشاع الطبقي الإ�صقاط 
ا�صرتاكي،  نظام  وبناء  الراأ�صمايل  النظام 
املجموعة  دول  بكل  اال�صرتاكي  النموذج 

منوذجا  ي�صكل  ومل  �صلبيا  كان  اال�صرتاكية، 
م�رشقا للطبقة العاملة. 

 ال بد ان اأ�صجل هنا ان واقع املجتمع الراأ�صمايل 
توحد  �صيا�صية  اجتماعية  قوة  بن�صوء  تغري 
يف  وال�صيا�صية  االجتماعية  القوى  خمتلف 
يعد  مل  ال��ذي  الراأ�صمايل  النظام  مواجهة 
واأعني  اجلديدة،  القوة  هذه  با�صتطاعته جتاهل 
ال  قوة  له  اأ�صبحت  الذي  املدين  املجتمع  تيار 

ميكن جتاهلها.
الدولة  اأن  ون��وؤك��د،  نالحظ  ان  املهم  م��ن 
بيدها  تركز  ب���داأت  اجل��دي��دة،  الراأ�صمالية 
وهذا عك�ص  االأ�صا�صية،  االجتماعية  الوظائف 
الب�رشي.  املجتمع  تطور  على  العميق  اث��رة 
الوحدة  �صعارات  ان  نالحظ،  ان  بد  ال  كذلك 
ظل  احتدوا(  العامل  عمال  )يا  العاملية  العمالية 
هو  ال�صبب  للتنفيذ.  قابل  غري  وهميا  �صعارا 
اأوروب��ا  يف  احلديثة،  القومية  الدولة  تطور 
ع�رش  الثامن  القرن  بني  ال�صمالية  وامريكا 
الفكر  ا�صتطاع  حيث  الع�رشين،  وال��ق��رن 
القومي ان يحتل مكان الفكر الطبقي، وبقيت 
حربا  العاملية  العاملة  الطبقة  وحدة  نظريات 
انه جرت  اأي�صا،  ان ن�صجل  على ورق.  ال بد 
واالع��رتاف  للفرد  ال�صخ�صية  القيمة  تقوية 
كان�صان.  وقيمته  بحريته  املتزايد  االجتماعي 
بداية  او وجود ملمو�ص يف  اأثر  له  مما مل يكن 
تطور املجتمع الراأ�صمايل. لذا ا�صحت الدولة 
االجتماعية  القيم  الإجن��از  م�صطرة  احلديثة 
اأخذتها  التي  الوظائف  بكل  والقيام  املتنوعة، 
يف  دوره���ا  وتعريف  �صابقا،  عاتقها  ع��ل 
االقت�صاد واملجتمع  اجلوهرية الإدارة  املجاالت 
نفي  ميكن  ال  ال�صلطات.  بني  الف�صل  واالأهم 
فيها  مبا  الكبرية،  االقت�صادية  التنظيمات  تاأثر 
القومية،  متعددة  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات 
ال�صحة،  العامة،  احلياة  جماالت  خمتلف  على 
احلرب  بعد  خا�صة  الفن،  الثقافة،  التعليم، 
ن�صاال  الدول  �صهدت  طبعا  الثانية.  العاملية 
ومظاهرات(  )ا���رشاب��ات  االأ�صكال  متعدد 
التي  الطبقية  باملفاهيم  �رشاعا  لي�ص  لكن 
هو  ما  حول  ن�صاال  كان  املارك�صية،  طرحتها 
وكيف  االجتماعي  الرفاه  دولة  من  املطلوب 
ان  جند  وهنا  االن�صان،  حقوق  حماية  جتري 
تنظيمات املجتمع املدين بداأت تفر�ص نف�صها 
دولة  مفهوم  وتعمق  النظام  على  ومطالبها 
التنظيمات  ان  جتاهل  ميكن  ال  طبعا  الرفاه. 
مل  القوميات،  املتعددة  الدولية  االقت�صادية 
ال�صلطة،  يف  يجري  ما  على  تاأثريها  تفقد 
ال��دول  يف  ال��وج��وه  متعدد  ك��ان  وال��ت��اأث��ري 
كان  حيث  ال�صمالية،  امريكا  ويف  االأوروبية 
لكن  وات�صاعا.  قوة  اأكرث  الراأ�صمايل  التطور 
الواقع  مع  التعامل  اخلطاأ  من  الوقت  بنف�ص 
بد  ال  العتيقة.هنا  املارك�صية  النظرة  بنف�ص 
اإ�صارة هامة، ان املجتمعات املدنية تنق�صم  من 
الثقافات واالأديان والقوميات  اىل العديد من 
ولي�ص �رشا انه توجد بينهم تناق�صات وا�صعة 
اأحيانا وبع�صه منفر وعنيف جدا. رغم ذلك مع 
بدانا  الع�رشين،  القرن  نهاية  نحو  اأكرث  التقدم 
الثقافات  خمتلف  بني  حواريا  ات�صاعا  ن�صهد 
االأو�صاط  واالثنية، وبني  الدينية  واالنتماءات 
االجتماعية ذات املكانة البارزة. ومن املهم ان 
متعددة  اأو�صاط  بني  الت�صامن  حركة  نالحظ 
قاعدة  على  وانتماءاتها  بثقافتها  وخمتلفة 
ي�صكل  ذات��ه  بحد  وه��ذا  الثقة،  لبناء  جديدة 
ت�صمية  ما  وهو  �صابقا  ين�صا  مل  مدنيا  منظرا 
املدين"،  "املجتمع  ب  ال�صيا�صية  الدرا�صات 
طبقة  بواقع  ويتطور  يحدث  ان  له  كان  وما 
ميكن  اذن  وعامة.  مهنية  ثقافة  بدون  عاملة 
يب�رش  ال��ذي  ه��و  امل��دين  املجتمع  ام  ال��ق��ول 
واإقرار  االقت�صادي،  التجديد  اجل  من  باالأمل 

واخلدماتية  واالجتماعية  االقت�صادية  احلقوق 
دفع ويدفع لربوز  الذي  للمجتمع عامة. وهو 
اجتاه  لتعميق  ين�صط  وهو  جديدة،  قيادات 
يف  املختلفني  جميع  بني  االجتماعي  ال�صالم 
الدميوقراطية،  و�صيانة  الواحد،  املجتمع  اإطار 
ك�رشط ل�صمان ا�صتمرار التطور االقت�صادي.
دور  ب��روز  بداية  ان  نالحظ  ان  ميكن  رمب��ا 
�صنوات  يف  جت�صمت  املدنية،  املجتمعات 

الت�صعني من القرن الع�رشين.
بع�ص  ع��ل��ى  ثقيلة  ت��ك��ون  ق��د  ب�����رشاح��ة 
املتم�صكني بنظريات مارك�ص، تعززت مكانة 
االحت��اد  انهيار  ب��دء  مع  املدنية  املجتمعات 
له،  التابعة  اال�صرتاكية  والكتلة  ال�صوفييتي 
ب�صكل  ال�صيوعية  احلركة  دور  تقل�ص  واي�صا 
التفكك.  لدرجة  و�صل  بع�صها  بل  كبري 
جمتمع  على  جادا  خطرا  كان  الوقت  بنف�ص 
الرفاه االجتماعي، خا�صة بقاء دول كثرية يف 
واقت�صادي  اجتماعي  بو�صع  واآ�صيا  افريقيا 
غري  والهجرة  ج��دا  ومتخلف  ج��دا  �صعب 
زالت  وما  اقت�صاديا.  متقدمة  لدول  ال�رشعية 
االأوروبية، وال  الدول  قائمة يف  امل�صكلة  هذه 
يبدو ان حلها قريب دون تطور كافة االأقطار 
يف ا�صيا وافريقيا.روؤيتي اننا اليوم امام توازن 
على  لي�ص  لكن  جديدة،  اجتماعية  قوى  بني 
قاعدة حزبية اطالقا، بل على قاعدة اجتماعية 
اقت�صادية ومدنية. وهذا انعكا�ص اأي�صا لتطور 
االقت�صادية  واملوؤ�ص�صات  ال�صلطة  يف  مفاهيم 
اىل  الو�صول  حتمية  بو�صوح  ترى  ب��داأت 
اجلديدة.  االجتماعية  القوى  مع  جديد  توازن 
اأث��ره��ا  ت��رك��ت  ال�صوفييتية  التجربة  رمب��ا 
التوازن  خلق  يف  النوعية  النقلة  لهذه  الكبري 
مع  التعامل  رف�ص  وعدم  اجلديد،  االجتماعي 
املمثل  باعتبارها  امل��دين  املجتمع  منظمات 
والطبقات  للمجتمع  االأحزاب،  ولي�ص  االأول، 

االجتماعية داخله.
العوملة  ان  ننفي  ان  ميكن  ال  الوقت  بنف�ص 
وقوة  مكا�صب  وحتقق  تت�صاعد،  االقت�صادية 
ال �صابق لها يف االقت�صاد. وان املجتمع املدين 
موا�صلة  له  ي�صمن  ب�صكل  بعد  يتنظم  مل 
الن�صاط املربمج، بدل هبات ن�صالية متباعدة. 

يف جذورها الق�صايا االقت�صادية باالأ�صا�ص.
بتطورها  املدنية  املجتمعات  ان  روؤيتي  اذن 
الواقع  على جممل  حا�صم  تاأثري  ذات  اأ�صحت 
�صيخلق  وبذلك  واالقت�صادي.  االجتماعي 
بحيث  املجتمع.  داخل  جديدة  قوى  بني  توازن 
ي�صبح توزيع م�صوؤوليات بني القوى الثالث، 
يف  يربز  بداأ  كما  املجتمع  منها  يت�صكل  التي 
احلادي  القرن  وبداية  الع�رشين  القرن  نهاية 
ثانيا  ال�صلطة،  اأوال  وهي  اأ�صا�صا.  والع�رشين 

االقت�صاد وثالثا املجتمع املدين. 
ت��وازن  مو�صوع  تناولت  عديدة  درا���ص��ات 
يثبت  ب��داأ  ال��ذي  اجلديد  االجتماعي  القوى 
القرن  م��ن  الت�صعني  �صنوات  بعد  نف�صه 
عمليات  اأربعة  الباحثون  ويطرح  املا�صي. 
تفر�ص  متداخلة  واقت�صادية  اجتماعية  ثقافية 
الواقع  م�صتويات  بكل  الب�رشية  على  نف�صها 

االجتماعي وهي:
-1العوملة املرنة يف املجال االقت�صادي.

ال�صيا�صي  املجال  يف  الرفاه  دولة  -2�صعف 
االقت�صادي.

روؤية  اأ�صا�ص  على  املدين  املجتمع  -3�صعود 
جديدة وحتوله اىل قوة اجتماعية م�صتقلة.

قائم  جديد  اجتماعي  قوى  ت��وازن  -4تعزز 
دولة  اقت�صاد،  مرتكزات:  ثالثة  اأ�صا�ص  على 
الو�صع  يبدل  مما  مدين.  �صلطة( وجمتمع  )اأي 
اقت�صاد  هما  مرتكزين  على  القائم  ال�صابق 

و�صلطة.
لذا اجزم ان التطورات الالحقة يف املجتمعات 

دور  يف  وكبري  هام  ارتفاع  �صت�صهد  الب�رشية 
املجتمعات املدنية كجزء مكمل وموؤثر ب�صكل 
حا�صم على نهج ال�صلطة واالقت�صاد وخمتلف 
القوانني املتعلقة باإدارة املجتمع االإن�صاين. وهنا 
وحتى  االأح��زاب،  دور  ان  من مالحظة،  بد  ال 
االأحزاب القائمة بداأت تتجه اأكرث نحو �صكل 
تنظيمي ملجتمع مدين ولي�ص ملناهج �صيا�صية 

وثورية او طبقية بهدف قلب النظام مثال.
�صعود قوة املجتمع املدين لفتت انتباه االأو�صاط 
االجتماعية ذوي املكانة ال�صيا�صية العليا للقوة 
املتعددة  واجنازاتها  املدين،  للمجتمع  املتنامية 
حتولها  را�صها  وعلى  خمتلفة  جم��االت  يف 
اأننا  اأي  اأي�صا،  متنامية  دولية  قوة  اىل  البارز 
املدين،  املجتمع  امام ظاهرة حداثية هي عوملة 
ت�صمل  بن�صاطات  القيام  على  قدرتها  وبروز 
تهم  ق�صايا  حول  الوقت،  بنف�ص  بلدان  عدة 
هذا  الدول.  من  العديد  يف  املواطنني  خمتلف 
عزز مكانة املجتمع املدين املتنامية يف خمتلف 
البلدان حتى التي تزال مبراحل تتطور اأبطاأ. اأي 
كحركة  املدين  املجتمع  حركة  بقدرة  اأ�صبح 
وقدرتها  ال��دويل  تاأثريها  تفر�ص  ان  دولية، 
على اإقرار اجتاهات مركزية يف النظام العاملي. 
الباردة  نهاية احلرب  ان  اأكدوا  الباحثني  بع�ص 
جديدا  تق�صيما  فر�ص  والغرب،  ال�رشق  بني 
الدويل  وتاأثريها  ال��دول  بني  القوى  لتوزيع 
نرى  وهنا  التجارية.  االأ�صواق  تقا�صم  و�صكل 
ان هذه التنظيمات غري احلكومية ا�صبحت هي 
املحرك يف جممل املجتمعات يف عاملنا. وحتى 
ان تاأثريها اأكرث قوة من قرارات االأمم املتحدة. 
ان  اأي�صا  املدين  املجتمع  بل وبقدرة منظمات 
تفر�ص على حكومات الدول الكبرية مطالبها 
لتنمية  ال��دويل  التعاون  فيها  مبا  املختلفة 
اأكرث  من   30 حوايل  اتفقت  حيث  االقت�صاد 
جماعي  اتفاق  توقع  ان  �صناعيا  تقدما  الدول 
م�صرتك  برنامج  ح�صب  اخلارجية  للتوظيفات 
مينع املناف�صة بني ال�رشكات املتعددة اجلن�صيات. 
والهدف منع مبادرة �رشكات دولية معينة من 
خمتلف  م�صالح  مع  يتناق�ص  مبا  ع  ال�صيطرة 
نالحظ  ان  ميكن  وهكذا  االأخ��رى.  ال�رشكات 
القطاعات  بداية توازن اجتماعي يرتكز على 

الثالثة: اقت�صاد، �صلطة وجمتمع مدين!!
حكومة  �صد  االحتجاجية  املظاهرات  تنويه: 
املدين،  املجتمع  لدور  هام  اثبات  اإ�رشائيل هي 
بل  فقط،  عاملة  طبقة  لي�صوا  املتظاهرون 
من  االجتماعية،  ال�رشائح  خمتلف  عن  ممثلني 
وعاملي  واأطباء  وموظفني  وعمال  م�صتقلني 
م�صت�صفيات ومعلمني ورجال �صناعة وجتار. 
حركة  اإ�رشائيل  يف  قامت   2011 عام  اأي�صا 
على  احتجاجا  املواطنني  االف  مئات  جندت 
عمالية  مظاهرات  تكن  مل  االأ�صعار،  ارتفاع 
كل  وحدت  مدين  جمتمع  حركة  بل  اطالقا، 
ن�صهده  ما  بال�صبط  وهذا  االجتماعية.  القوى 
املتطورة  الراأ�صمالية  االأقطار  خمتلف  يف 
عن  تعبريا  كان  العربي  الربيع  وحتى  اأي�صا، 
مبطالب  امل��دين  املجتمع  اأط���راف  كل  وح��دة 
قامت  و�صتيال  �صربا  مذابح  وبعد  م�صرتكة. 
جندت  �صيا�صي  احتجاج  حركة  اإ�رشائيل  يف 
يف مظاهرة تعترب من اأ�صخم املظاهرات التي 
اإ�رشائيل ويقدر عدد امل�صاركني فيها  �صهدتها 
املجاز  على  احتجاجا  ان�صان،  مليون  بن�صف 

وعلى تورط اإ�رشائيل بجرائم حرب!!
مالحظة: هذه اأفكار اأولية اطرحها، لكن يبدو 
ان املو�صوع يحتاج اىل درا�صات اأكرث ات�صاعا 
وعمقا، رغم ان االجتاه البارز، كما اراه �صحيح 
ذهبت  ما  �صتعزز  االأخرى  واال�صافات  متاما. 
التعاون  اأ�صلوب  اأعمق  ب�صكل  وتك�صف  اليه 
التطور  واآف��اق  املدنية،  للمجتمعات  الدويل 

التي جتري باإطار �رشاكتها بالقرار والتنفيذ.

روؤية فل�سفية: املجتمع املدين ُي�سقط مفاهيم ال�سراع الطبقي!! 

تط�ر املجتمع الراأ�سمايل الكال�سيكي على قاعدتني اأ�سا�سيتني، اأول: �سلطة وثانيا: اقت�ساد، هذا الدمج بني ال�سلطة والقت�ساد ميز املجتمع الراأ�سمايل يف ن�ساأته وتط�ره. طبعا 
ظهرت طبقات اجتماعية وخا�سة طبقة العمال، وكذلك برزت الطبقة الربج�ازية ال�سغرية واملت��سطة. وكان معظم افرادها اأقرب بفكرهم وارتباطهم بالطبقة الربج�ازية 
التي ت�سيطر على اجلزء الأكرب من القت�ساد. حتى الزراعة والطبقات الفالحية انق�سمت اىل جمم�عات اكرثها غناء ارتبط بالنظام الراأ�سمايل الربج�ازي الكبري. لدرجة 

بات من ال�سعب الف�سل بني الربج�ازية ال�سناعية والربج�ازية الفالحية. وغني عن الق�ل ان الفئات الأفقر من الفالحني اأ�سحت اأكرث ارتباطا بالطبقة العمالية.

•• املجتمع املدين يتح�ل اىل ق�ة اجتماعية و�سيا�سية مقررة يف اإطار الدولة الراأ�سمالية*

بقلم : نبيل ع�دة



ج�سع  "الب��سية"
�صهدت حمالت الق�صابات عرب جل املناطق 

هجوما من طرف املواطنني لقطع اأ�صاحي العيد 
وو�صل �صعر التقطيع للكب�ص الواحد يف حدود 
2000 دج، وهو ال�صعر الذي تذمر منه الزبائن 

ما جعل الكثريين يف�صلون تقطيع اأ�صاحهيم يف 
بيوتهم هروبا من ج�صع ا�صحاب هذه املحالت، 

الذين الهمنّ لهم �صوى الربح ال�رشيع والوفري ولو 
على ح�صاب القدرة ال�رشائية للجزائريني.
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حـدث وال حـرج
من "الكريدي" 

اإىل القمامة

احتجاجات ب�سبب العط�ش يف ميلة

صـــورة و تعــليق 

مل مير عيد الأ�سحى هذا العام 
بردا و�سالما على اجلزائريني، 

فبعد حرمان فريو�ص "ك�فيد- 
�سراء  من  العائالت  من  19" الكثري 

الأ�سحية ب�سبب الأزمة املالية، 
حتّ�ل ي�م العيد اإىل كاب��ص 
لدى الكثري من اجلزائريني 

ب�سبب النقطاعات الكهربائية 
املتكررة، التي كبدتهم خ�سائر 
معتربة نتيجة تعطل الأجهزة 

الكهرومنزلية .. املكيفات اله�ائية 
والثالجات نتيجة �سعف التيار 

اأو انقطاعه وع�دته ب�سدة، حتى 
اأن بع�ص العائالت التي ا�سرتت 

اأ�ساحيها ب "الكريدي" ا�سطرت اإىل 
رمي كمية ل باأ�ص بها من حل�مها 

بعد تلفها نتيجة اأعطاب م�ست 
ثالجاتهم.

حرائق �سطيف التهمت مئات الهكتارات
تعرف يف الأيام الأخرية، خمتلف 
وليات ال�طن حرائق مه�لة اأتت 

على اآلف الهكتارات من الغطاء 
النباتي، ولعل اأخطرها تلك التي 

تعرفها ولية �سطيف، حيث مت 
تداول �س�ر خميفة جلبال م�ستعلة 

عن اآخرها اأتت حتى على بي�ت 
م�اطنني بعدة قرى، على غرار 

تلك املت�اجدة يف منطقة "�سارن 
الر�سفة"، ولالأ�سف اأ�سجار بعمر 

مئات ال�سنني احرتقت، وعجز اأع�ان 
احلماية املدنية عن اإنقاذها له�ل 

النريان و�سخامة األ�سنة اللهب.

�سلحفاة �سفراء "نادرة" تثري اجلدل
عرث مزارع �رشق الهند، على �صلحفاة �صفراء،                               

يقول اخلرباء اإنها نتاج املهق. وقالت 
�صوزانتا ناندا، امل�صوؤولة عن الغابات، 

يف مقطع فيديو و�صورة ن�رشتهما عرب 
ح�صابها على موقع "تويرت" للتوا�صل 

االجتماعي، "اإن با�صوديف ماهاباترا ر�صد 
ال�صلحفاة، اأثناء عمله يف حقوله يف قرية 

�صوجانبور يف منطقة باال�صور باأودي�صا، وقرر اإعادتها 
اإىل املنزل".

ح�صب �صبكة "�صي اأن اأن" االأمريكية، عرث ماهاباترا على ال�صلحفاة، 
و�صلمها مل�صوؤويل الغابات الذين ا�صتدعوا خرباء �صيانة. وقال �صيدهارتا 
باتي، املدير التنفيذي جلمعية احلفاظ على التنوع البيولوجي، التي تعمل 

على حماية احلياة الربية واملوائل، "اإنها املرة االأوىل التي يرى فيها هذا 
النوع من ال�صالحف"، وي�صمى هذا النوع ب�صلحفاة "القنفذ الهندي"، 

وتوجد عادة يف اأجزاء من جنوب اآ�صيا.ى املهق. ز بغياب كامل اأو جزئي ل�صب يف التريوزين"، 
واأ�صاف باتي اأن ال�صلحفاة مت اإطالقها االآن يف الربية و�صمن اأ�صوار.....

ك�رونا تغلق م�سمكة ◄
العا�سمة

اأعلن جمّمع اخلدمات املينائية العم�مية و�سركة 
ت�سيري م�انئ ال�سيد البحري - وحدة العا�سمة 

- عن وقف ن�ساط م�سمكة اجلزائر العا�سمة، 
ب�سببب معاينة تط�رات ال��سع ال�بائي ومدى 

فعالية الإجراءات ال�سحية املتخذة يف اإطار 
ال�قاية من تف�سي فريو�ص ك�رونا. وقد تقرر 

يف هذا الإطار فر�ص تقدمي التزامات كتابية 
من طرف وكالء البيع، ت�سمن �سالمة العمال، 

من ال�باء وهذا ي�م اإعادة الن�ساط داخل 
امل�سمكة كاإجراء احرتازي وقائي. كما تقرر 

تقدمي �ساعات فتح امل�سمكة اإىل ال�ساعة الرابعة 
�سباحا، من اأجل الفح�ص البيطري للم�ارد 

ال�سمكية مع فر�ص احرتام الق�اعد ال�سحية، 
لتفادي انت�سار ال�باء وتكثيف عمليات التعقيم 

والتنظيف با�سرتاك م�سالح ال�لية.

رجل يقطع اأ�سابعه اأثناء ذبح 
الأ�سحية ب�سعيدة 

ا�ستقبلت م�سلحة ال�ستعجالت الطبية بالقطاع ال�سحي بعني احلجر 
خالل الي�م الأول من عيد الأ�سحى املبارك، رجل يف عقده الرابع 

اأ�سيب بجروح بليغة على م�ست�ى الأ�سابع وذلك عندما كان 
ب�سدد ذبح اأ�سحية العيد مب�سكنه العائلي مبنطقة 
�سفيد ببلدية �سيدي اأحمد  ب�سعيدة. وقد مت نقله 

على جناح ال�سرعة اإىل م�سلحة ال�ستعجالت 
الطبية بالقطاع ال�سحي بعني احلجر، اأين ُقدمت له 

الإ�سعافات الالزمة من قبل الطاقم الطبي املناوب .

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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اجلزائر حت�ز على كل امل�ؤهـــــالت لتنميـــة 
الفالحــــــة يف اجلن�ب

مبا فيها زراعات اإنتاج الزي�ت وامل�اد ال�سكرية ، عبد احلميد حمداين ي�ؤكد:

حممد علي
----------------------

لتنمية  الطريق  "خارطة  اأن  حمداين  واأو�سح 
خالل  درا�ستها  متت  التي  الفالحية  الأن�سطة 
هامة  اأ�س�ص  على  ترتكز  الخري  ال�زراء  جمل�ص 
تتمثل يف بعث ال�ستثمار املهيكل وتنمية ال�سعب 
ال�سرتاتيجية خا�سة احلب�ب وتر�سيد النفقات 
العم�مية واأخريا ال��س�ل اىل تقلي�ص حم�س��ص 
هذه  اأن  اإىل  ــار  ــس واأ� ال�سترياد".  ــ�رة  ــات ف يف 
اخلارطة تطرقت مل�سائل ح�سا�سة، اأولها حت�سني 
بال�سقي  ي�سمى  مــا  با�ستعمال  احلــبــ�ب  اإنــتــاج 
التكميلي، مبا �سي�سمح بتقلي�ص فات�رة ا�سترياد 
هذه املادة. اأما الربنامج الثاين يف خارطة طريق 
القطاع فيتمثل يف تنمية الفالحة ال�سحراوية، 
لها  التي  ال�سرتاتيجية  لل�سعب  بالن�سبة  خا�سة 
اآثار عل القت�ساد ال�طني من حيث ال�سترياد. 
"بالت�جه اإىل انتاج  ويتعلق الأمر ح�سب ال�زير 
والبنجر  الذرة  خا�سة  والزي�ت  ال�سكرية  امل�اد 
ا�ستريادها  فــاتــ�رة  قيمة  تبلغ  التي  ال�سكري 
مت�سل  �سياق  يف  م�سريا  دولر"،  مليار   1،5 الي�م 
والقدرات  امل�ؤهالت  كل  متلك  "اجلزائر  اأن  اإىل 
لإنتاج هذه امل�اد خا�سة يف املناطق ال�سحراوية 
وكل الدرا�سات امل�جهة يف هذا الطار با�ستعمال 
ال�كالة  مبــرافــقــة  و  التكن�ل�جيات  ـــدث  اأح
الف�سائية ن�ستطيع على الأقل تخ�سي�ص ملي�ن 
اإىل  ال��س�ل  ثمة  من  و  امل�اد  هذه  لإنتاج  هكتار 
باأن  �سرح  كما  ا�ستريادها".  فــاتــ�رة  تقلي�ص 

"لي�ص  اجلــديــدة  ال�سعب  هــذه  تنمية  برنامج 
وال��س�ل  جت�سيده  وميكن  واقعي  واإمنا  خياليا 
باملائة   50 اإىل   30 بني  ما  اإنتاج  اىل  القــل  على 
امل�اد".  ــذه  ه مــن  ال�طنية  الحــتــيــاجــات  مــن 
اأي�سا الهتمام  القطاع  وتت�سمن خارطة تنمية 
اإىل  اإ�سافة  البــل،  �سعبة  و  الرع�ية  باملناطق 
والهتمام  القطاع  ورقمنة  البتكار  ت�سجيع 
الــ�زراء  جمل�ص  كان  و  الفالحي.  بالعقار  اأكــرث 

وتنمية  لبعث  طريق  خارطة  در�ص  قد  الأخري 
الن�ساطات يف قطاع الفالحة و التنمية الريفية، 
خمتلف  دقيقة،  رزنــامــة  اإطـــار  يف  حتــدد  التي 
من  املمتدة  ــة  ــ�ي الأول ذات  الــربامــج  ن�ساطات 
ال�سدا�سي الثاين لل�سنة اجلارية اإىل غاية نهاية 
2021 وكذا الن�ساطات الأفقية ذات الطابع  �سنة 

امل�ستمر على املدى املت��سط )2020-2024(.
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اإطالق تطبيق لإيداع احل�سابات الجتماعية عرب الأنرتنت قريبا

املدير العام ملركز "فيكت�ر" العلمي يف رو�سيا، رينات ماك�سي�ت�ف

لقاحان رو�سيان م�سادان لك�رونا يف ال�س�ق ابتداء من اأكت�بر 

ثالثيني يقتل امراأة �سبهته بابنها الراحل يف بلعبا�ش

ت�قيف 3 �سبان بح�زتهم 16704 حب�ب مهل��سة بتب�سة

عن  اإلكرتوين،  تطبيق  اإطالق  التجارة  وزارة  تعتزم 
باإيداع  ي�سمح  التجارية  لل�سركات  م�جه  قريب، 
اأفاد  ح�سبما  الأنرتنت،  عرب  الجتماعية  احل�سابات 

به ي�م الأحد بيان لل�زارة.
وملتابعة تقدم اإجناز هذا التطبيق اجلديد، تراأ�ص ي�م 
الأحد وزير التجارة كمال رزيق رفقة ال�زير املنتدب 
اجتماعا  بكاي،  عي�سى  اخلارجية  بالتجارة  املكلف 

مبقر ال�زارة، وذلك يف اإطار م�ا�سلة عمليات ع�سرنة 
ورقمنة القطاع، ي�سيف نف�ص امل�سدر.

التجارة  ــر  وزي ــر  اأم ــذي  ال التطبيق  هــذا  و�سي�سمح 
با�ستحداثه على م�ست�ى الب�ابة الإلكرتونية لل�سجل 
مراكز  اإىل  التنقل  بتجنب  ك�م"،  "�سجل  التجاري 
اإيداع  ال�سجل التجاري املنت�سرة عرب ال�طن من اأجل 

احل�سابات الجتماعية.

ا�ستعمال  اآليات  تعزيز  يف  �سي�ساهم  ذلك،  عن  وف�سال 
الدفع الإلكرتوين مع ربح ال�قت يف الإجراءات حيث 
يف  الدفع  اإي�سال  على  احل�س�ل  من  املــ�دع  �سيتمكن 

نف�ص ي�م الإيداع.
تاريخ  يف  التطبيق  بهذا  العمل  يف  ال�سروع  و�سيتم 
خمتلف  بح�س�ر  ــك  وذل اأ�سب�عني"  "اأق�ساه  لحــق 
و�سائل الإعالم، ي��سح بيان وزارة التجارة.            ق.و

يف  العلمي  “فيكت�ر”  ملركز  الــعــام  املــديــر  اأعــلــن 
اإنتاج  �سيبداأ  املركز  اأن  ماك�سي�ت�ف  رينات  رو�سيا، 
وكالة  ن�فمرب.ونقلت  يف  كــ�رونــا  �سد  اللقاح 
اإطالق  “نت�قع  ق�له:  املتحدث  عن  “�سب�تنيك” 
اأقرب  ولذلك،  العام.  هذا  من  ن�فمرب  يف  الإنتاج 
ميكننا  الــتــايل،  العام  بداية   – العام  نهاية  اإىل 

الأقل  على  التطعيم  اإىل  النتقال  عن  التحدث 
للمجم�عات املعر�سة للخطر مع النتقال الالحق 
ال�سحة  وزير  قال  ال�سامل”.واأم�ص،  التطعيم  اإىل 
�سيك�ن  التطعيم  اإن  م�را�سك�  ميخائيل  الرو�سي 
جمانًيا للرو�ص، و�سيتم تغطية جميع التكاليف من 
ملجم�عات  اأول  اللقاحات  اإعطاء  �سيتم  امليزانية. 

خا�سة – الأطباء واملعلمني.
ال�سريرية  التجارب  من  النتهاء  عن  حتدث  كما 
– مت تط�يره من  اآخر �سد فريو�ص ك�رونا  للقاح 
قبل املركز الق�مي للبح�ث لعلم الأوبئة والأحياء 
اأن  املقرر  من  مل�را�سك�،  “غامايل”.وفًقا  الدقيقة 
يبداأ التطعيم ال�سامل يف رو�سيا يف اأكت�بر.       ق/د

الأ�سحى  عيد  من  الثاين  الي�م  فجر  بلعربي  ،بلدية  اهتزت 
امراأة  �سنعاء راحت �سحيتها  املبارك على وقع جرمية قتل 
تبلغ من العمر ح�ايل 60  �سنة بعد اأن طعنها �ساب تاركا اإياها 
من  فائقة  ب�سرعة  ت�قيفه  قبل  الدماء  من  بركة  يف  ت�سبح 

قبل م�سالح الدرك ال�طني 
اأم�ص،عندما  اأول  ليلة  اإىل  املروعة  احلادثة  تفا�سيل  تع�د 
مقر  عن  البعيدة  بلعربي  ببلدية  ــراأة   امل نح�  �ساب  ت�جه 

البالغ  اجلاين  اأقدم  ،اأين  كلم   6 بنح�  بلعبا�ص  �سيدي  ولية 
العمر  من  البالغة  ال�سحية  طعن   على  �سنة   37 العمر  من 
م�سلحة  نح�  ال�سرعة  جناح  على  نقلها  مت  ،حيث  �سنة     60
،اأين  ح�ساين  القادر  عبد  مب�ست�سفى  الطبية  الإ�ستعجالت 
الدم  من  كبرية  كمية  �سياع  ب�سبب  هناك  اأنفا�سها  لفظت 
،وعلى جناح ال�سرعة اأوقفت م�سالح الدرك ال�طني اجلاين 
،ولالإ�سارة  العدالة  اأمام  مث�له  قبل  للتحقيق  يخ�سع  الذي 

ه�  اجلرمية  هــذه  وقــ�ع  اأ�سباب  من  فاإنه  م�سدرنا  ح�سب 
يف  وانف�ساما  كاب��سا  لتعي�ص  �سن�ات  منذ  ال�سحية  اإبن  وفاة 
ال�سخ�سية اأثر عليها ب�سكل �سلبي ما جعلها تراقب هذا ال�ساب 
الأمر  وه�  الراحل  لبنها  �سبيها  اعتقادها  ح�سب  كان  الذي 
الذي اأزعجه كثريا وجعله يرتكب اجلرمية يف حق العج�ز 
،يف انتظار ما �سيك�سفه التحقيق .                                       م.رم�ساين

لالأمن  العـــالم  خلية  بــيــان  ك�سف 
ال�سرطة  م�سالح  اأن  بتب�سة  ال�لئي 
لفرقة مكافحة الجتار غري ال�سرعي 
العقلية  املــــ�ؤثــــرات  و  ــدرات  ــخ ــم ــل ل
اأمــ�ــص،  متكنت  تب�سة،  وليـــة  بــاأمــن 
حجز  ــن  م منف�سلتني  عمليتني  يف 
املهل��سة،  احلب�ب  من  معتربة  كمية 
اأو�ساط  داخل  للرتويج  م�جهة  كانت 
جمم�عة  لن�ساط  حد  وو�سع  ال�سباب 

خلية  لــبــيــان  ــتــنــادا  اإجــرامــيــة.وا�ــس
حيثيات  فاإن  ال�لية،  باأمن  الت�سال 
ذات  ل�ستغالل  تع�د  الأوىل  الق�سية 
الفرقة ملعل�مات مفادها وج�د �سفقة 
بيع و �سراء لكمية معتربة من الأدوية 
املجاورة،  البلديات  باإحدى  املهل��سة 
مهل��ص  قر�ص   13104 حجز  مت  حيث 
اأعمارهما  ترتاوح  �سابني  ت�قيف  مع 
31 و35 �سنة.اأما الق�سية الثانية،  بني 

ت�قيف  من  الفرقة  ذات  متكنت  فقد 
قر�ص   3600 حجز  و  اأ�سخا�ص   03
خمباأة  "بريقابالني"  ن�ع  من  مهل��ص 
داخل مركبة يف طريقها للبيع. وبعد 
اأمــر  الق�سائية  للجهات  ملفهم  رفــع 
احلب�ص  باإيداعهم  التحقيق  قا�سي 
بــاملــ�ؤثــرات  املــتــاجــرة  بتهمة  املــ�ؤقــت 

العقلية.                     
      �س��سة ممدب الزين 

دخ�ل الحتاد الأوروبي:

اخلارجية: عدم وج�د اجلزائر 
�سمن قائمة البلدان "ل يحدث 

اأي اأثر عملي"

خالل الـ 24 �ساعة الأخرية

ك�رونا: 515 اإ�سابة جديدة، 
وفيات  و8  �سفاء  حالة   431

انت�سال جثة بالقرب من 
�ساطيء �سيدي جل�ل بتيم��سنت

تفكيك حملني ملمار�سة الف�سق 
والدعارة بق�سنطينة 

عن  الأحـــد،  يــ�م  اخلارجية،  ال�س�ؤون  وزارة  اأعــربــت 
التي  للدول  املحدثة  ــرية  الأخ بالقائمة  "تفاجئها" 
ي�سمح مل�اطنيها بدخ�ل اإقليم الحتاد الأوروبي والتي 
"ل  ــراء  الإج هذا  اأن  اىل  م�سرية  اجلزائر،  تت�سمن  مل 
يحدث اأي اأثر عملي، نظرا لك�ن اجلزائر �سبق اأن قررت 
اإبقاء حدودها مغلقة" يف اإطار م�اجهة فريو�ص ك�رونا.
اأنها  لها  بيان  يف  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزارة  واأو�سحت 
التي  للدول  املحدثة  الأخرية  بالقائمة  علما  "اأخذت 
ي�سمح مل�اطنيها بدخ�ل اإقليم الحتاد الأوروبي والتي 

مل تت�سمن اجلزائر".
عن  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزارة  تعرب  ال�سدد،  هذا  ويف 
اأثر  اأي  يحدث  ل  الذي  ــراء  الإج هذا  اأمــام  "تفاجئها 
عملي، نظرا لأن اجلزائر �سبق اأن قررت اإبقاء حدودها 
اإطار التزامها ال�سارم مببداأ حماية م�اطنيها  مغلقة يف 
بداية  وراء  كانت  التي  امل�ست�ردة  العدوى  حالت  من 

انت�سار الفريو�ص يف اجلزائر".
ب"ال��سائل  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزارة  تذكر  هذا،  مع 
ال�سخمة واجله�د اجلبارة التي تبذلها الدولة، والتي ل 
نظري لها على م�ست�ى كثري من الدول اأين يتم ت�سجيل 
عدد  اأ�سعاف  عن  يقل  ل  ما  مع  خط�رة  اأكــرث  اأو�ساع 

حالت الإ�سابة امل�سجلة يف اجلزائر".
ق.و

و  )ك�فيد19-(  ك�رونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   515 �سجلت 
ال�قت  �ساعة الأخرية يف اجلزائر، يف   24 ال  8 وفيات خالل 
ي�م  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  مري�سا،   431 لل�سفاء  متاثل  الذي 
الأحد الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�ص ك�رونا، 

الدكت�ر جمال ف�رار.
ق.و 

جثة  مت��سنت  عني  ب�لية  املدنية  احلماية  م�سالح  انت�سلت 
ال�سخرية  باملنطقة  عالقة  اله�ية  جمه�ل  ــر  ذك �سخ�ص 
ال�سايف(،  �سيدي  )بلدية  جل�ل  �سيدي  �ساطئ  غرب  ال�اقعة 

ح�سبما علم ام�ص الأحد لدى ذات الهيئة.
وا�ستغرقت عملية انت�سال اجلثة التي يقدر اأن يك�ن �ساحبها 
�ساعات   3 من  اأكرث  ال�طنية،  الإذاعة  ح�سب  اخلم�سينات،  يف 
و  اإثنني  وغطا�سني  �سلب  ن�سف  زورق  ت�سخري  ا�ستلزمت  اأين 
ببني  الثان�ية  لل�حدة  املدنية  احلماية  م�سالح  من  ع�نا   11

�ساف، ح�سبما اأ�سار اإليه ذات امل�سدر. 
وبينما مت اإجالء اجلثة اإىل م�سلحة حفظ اجلثث بامل�ؤ�س�سة 
الأمنية  امل�سالح  فتحت  �ساف،  ببني  ال�ست�سفائية  العم�مية 
املخت�سة اإقليميا حتقيقا لتحديد ه�ية اجلثة ومعرفة اأ�سباب 

ال�فاة.
ق/و

ملمار�سة  حملني  تفكيك  من  بق�سنطينة،  الأمن  ق�ات  متكنت 
 08 ت�قيف  و  متفرقتني،  ق�سيتني  يف  الــدعــارة  و  الف�سق 
حمل  اإن�ساء  ق�سية  يف  متهمني  فتيات   03 بينهم  من  اأ�سخا�ص 
حيازة   ، الغري  دعــارة  حماية  و  الدعارة  و  الف�سق  ملمار�سة 

اأ�سلحة بي�ساء حمظ�رة )�سكاكني(. 
املناوبة  متكنت  تلقته  لبالغ  وقائعها  تع�د  الأوىل  الق�سية 
الف�سق  ملمار�سة  ل�كر  �سقة  حت�يل  بخ�س��ص  لالأمن  الليلية 
ال�سقة  مداهمة  ليتم   ، فتاتني  بداخلها  تت�اجد  و  الدعارة  و 
اأ�سخا�ص   03 ت�قيف  و  داخلها  فتاتني  �سبط  من  كللت  والتي 
اإقامة  مقر  تفتي�ص  بعد   ، امل�سلحة  مقر  اإىل  حت�يلهم  ليتم   ،
و  احلجم  كبريي  �سكينني  �سبط  مت  الرئي�سي  فيه  امل�ستبه 
خنجر ، ليتم تقدميهم اأمام النيابة املحلية عن ق�سية اإن�ساء 
حمل ملمار�سة الف�سق و الدعارة و حماية دعارة الغري ، حيازة 
اأ�سلحة بي�ساء حمظ�رة )�سكاكني( ( من ال�سنف ال�ساد�ص دون 
بالغ  اىل  وقائعها  تع�د  الثانية  الق�سية  اأمــا   ، �سرعي  مربر 
على  الدعارة  و  الف�سق  ملمار�سة  ل�كر  �سقة  حت�يل  بخ�س��ص 
من  اإذن  على  بناء  و  ق�سنطينة،  ببلدية  ميم�زا  حي  م�ست�ى 
ال�سلطة املخت�سة تدخلت ق�ات الأمن بعد غلق جميع املنافذ 
الدقيق  التفتي�ص  ، كما مكن  اأين مت �سبط �سخ�سني و فتاة   ،
اأدويــة  كذا  و  خمــدرات  و  بي�ساء  اأ�سلحة  حجز  من  للم�سكن 
ملف  اجناز  و  امل�سلحة  مقر  اإىل  حت�يلهم  ليتم   ، �سيدلنية 

اإجراءات جزائية يف حقهم.
ع.ع

اأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين، اأن اجلزائر متلك امل�ؤهالت والقدرات الكافية 
لتنمية ال�سعب ال�سرتاتيجية يف اجلن�ب مبا فيها زراعات انتاج الزي�ت وامل�اد ال�سكرية وبالتايل تقلي�ص 

فات�رة ا�ستريادها التي تف�ق حاليا 1،5 مليار دولر. 

التحرير ُتعـّزي
نباأ  بلغنا  قدره  و  اهلل  بق�ساء  را�سية  بقل�ب 
اأمني  الزميل  والد  اهلل  باإذن  له  املغف�ر  وفاة 

يتقدم  اجللل  امل�ساب  هذا  اإثر  وعلى   . ل�ني�سي 
بريك  العربي  يتقدمهم  التحرير  جريدة  طاقم 

الفقيد  لعائلة  التعازي  بخال�ص   ، بية  ووردة 
اأن  و  رحمته  ب�ا�سع  ي�سمله  اأن  امل�ىل  من  راجني 

ال�سل�ان. و  ال�سرب  ذويه  يلهم 

راجع�ن. اليه  واإنا  هلل  اإنا 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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