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اجتماع وزاري برئا�سة 
جراد لدرا�سة تعوي�ض 
املت�سررين من حرائق 

الغابات

معهد با�ستور: نحو بلوغ 
اإجــــــراء 10.000 

حتليل لفريو�ض كورونا 
يوميـــــــا

احلماية املدنية تخمد 17 حريقا 
خالل الـ 24 �شاعة االأخرية

الربوفي�شور كتفي يحذر من التهاون 
عند فتح امل�شاجد وال�شواطئ

كورونا جتاوز  بعد  ا�ستدعاوؤهم  �سيتم  بورقلة  النفطية  بال�سركات  ناجحا   1439

16/0203

قرية العبا�سلية باملرارة 

نقائ�ض تنموية ومطالب 
بتوفري �سروريات احلياة

انتحار خمتل عقليا بحي 
املنظر اجلميل بعا�سمة 

الوالية

م�ست�سار الرئي�ض املكلف باحلركة اجلمعوية 
يف لقاء مع املجتمع املدين

جمعيات اجلالية باملهجر 
�ستحظى بتكوين دويل يف 

اطار تبادل اخلربات 

الديوان اجلزائري املهني للحبوب 

االإبقاء على نقـــــاط 
تخزين احلبوب مفتوحة 

للفالحني لغاية نهاية 
�سبتمبــــــر

ح�سيلة جديدة:

بكورونا  اإ�سابة   551
و13 وفــــــاة خالل

 24 �ساعـــــــة

الوادي

ورقلة

�س 05

�س 05

�س 06

16

16

تبون يوؤكد لنظريه اللبناين ا�ستعداد اجلزائر لتقدمي امل�ساعدات التي يطلبها

كلم   8 قطرها  دائرة  هز  • االنفجار 
ولبنان يعلن احلداد ملدة ثالثة اأيام

ويعر�ض  لبنان  يعزي  • العامل 
امل�ساعدة و�سط اأزمة اقت�سادية خانقة

العربية تنك�ض علمها حدادا  • اجلامعة 
على �سحايا انفجار بريوت

اإ�سابة   : اجلزائرية  •اخلارجية 
جزائريني وتعر�ض مقر ال�سفارة 

وحمالت جزائريني الأ�سرار

"هريو�سيما بريوت"
 135 �سهيدا و80 مفقودا واأكرث من 5000 جريح

16/11/02
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الويبينار الدويل الثاين جلمعية ال�سباب املتطوع اجلزائرية

خمت�سون يناق�سون ملف "ال�سباب وق�سايا البيئة والتنمية امل�ستدامة"
  �سبطت اجلمعية الوطنية ال�سباب املتطوع املواطن، اآخر ا�ستعداداتها الحت�سان فعاليات  الويبينار الدويل الثاين، والذي يناق�ض فيه عرب تقنية التحاور عن بعد، خرباء و خمت�سون من 

داخل و خارج اجلزائر، حمور غاية يف االأهمية و املحتوى اأال هو "ال�سباب و ق�سايا البيئة و التنمية امل�ستدامة".

وكالة "عدل" توّقع بروتوكول اتفاق مع "�سيال" ل�سمان تزويد 
اأحيائها باملاء

وقعت الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن و 
تطويره "عدل" ام�س  الأربعاء، برتوكول 
اتفاق مع �رشكة املياه و التطهري للجزائر 
هياكل  بت�سيري  التكفل  يت�سمن  "�سيال" 
لأحياء  ال�سكنية  باملواقع  املائية،  املوارد 

عدل، ح�سبما اأفاد به بيان وكالة "عدل".
العام  املدير  التفاق من طرف  وقع  قد  و 
و  بلعريبي  طارق  حممد  "عدل"  لوكالة 
بري�س،  بال  كابي  "�سيال"  لـ  العام  املدير 

و  ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة  مبقر 
تطويره بالعا�سمة و ذلك بح�سور املدير 
العقاري  الت�سيري  لفرع  امل�ساعد  العام 
ر�سيد بال�س .و ح�سب ذات امل�سدر فاإن 
ي�سمل كال من وليتي  الربوتوكول  هذا 
اجلزائر و تيبازة و ياأتي تتويجا لالتفاقيات 
املربمة ما بني وزارتي ال�سكن العمران و 
ين�س  املائية.كما  املوارد  وزارة  و  املدينة 
هياكل  بت�سيري  التكفل  على  الربتوكول 

التزويد باملياه يف الأحياء ال�سكنية عدل، 
و  التدخل  و  املتابعة  و  ال�سيانة  اأعمال 
و  امل�سخات  و  املياه  خزانات  ا�ستغالل 

�سبكات توزيع املياه ال�رشوب.
خدمات  لتح�سني  التفاق  هذا  جاء  قد  و 
مواجهة  و  ــرشوب  ــ� ال مبــيــاه  الــتــزويــد 

النقطاعات املتكررة يف اأحياء "عدل.

ق/و

عماره بن عبد اهلل
--------------------

الــدويل  الويبينار  رئي�س  ح�سب  و 
الأ�ستاذ  املنظمة  الهيئة  اإطارات  واأحد 
النجاح  فاإنه و بعد  الله،  يحياوي عبد 
الذي حظيت به الطبعة الأوىل و التي 
متحور حول ال�سباب و ت�سّيري الزمات 
انطالقا  و  كورونا،  اأزمــة  بعد  مــاذا 
التطوعية  و  الجتماعية  مهامنا  من 
ي�سيف يحياوي، جاءت فكرة الطبعة 
الذي حظي  احل�سا�س،  الثانية و ملفها 
باهتمام ر�سمي ممثل يف رعاية وزيرة 
ال�رشيحة  دور  ملف  فتح  وهو  البيئة، 
وهي  املجتمع  يف  ــم  اله و  الأكـــرب 
املتزامن  العاملي  عيدهم  يف  ال�سباب 
وما ميكن  �سنة،  اأوت من كل   12 مع 
الق�سايا  يف  ال�رشيحة  هاته  تقدمه  اأن 
العام  ــني  الأم يقول  هــذا  و  البيئية، 
املتطوع  ال�سباب  الوطنية  للجمعية 
املواطن، متا�سيا و امل�سوؤولية امل�سرتكة 
ال�سعيدين  على  فاعلني  عــدة  بني 
على  املحافظة  يف  الوطني  و  الدويل 
كل  جهود  ت�سافر  خالل  من  البيئة، 
من الدولة و املجتمع املدين و املواطن، 
املبا�رش  اإ�سهامه  منطلق  من  ذلك  و 
مواطنا،  باعتباره  البيئة  حماية  يف 
يف  املبا�رش  غري  اإ�سهامه  اإىل  اإ�سافة 

ع�سوا  اعتباره  خالل  من  حمايتها 
املعنية  املدين  املجتمع  منظمات  يف 
باملجال البيئي، غري اأن الواقع يفيد  اأن 
�سلبيا  �سلوكا  يلعب  ما  عادة  املواطن 
لعدم  نظرا  البيئة،  حماية  جمال  يف 
اإح�سا�سه بانتمائه البيئي، و هو ال�ساأن 
تنظيم  فكرة  جــاءت  اأجله  من  الــذي 
الوعي  اإدراج مفهوم  الويبينار، ق�سد 
والثقافة البيئية لدى املواطن، و منحه 
التحديات  ملواجهة  وديناميكية  قوة 
ي�سيف  هذا  من  الأ�سمى  و  البيئية، 
متكن  املناق�سات  هاته  "يحياوي"  
البيئية،  املواطنة  مبادئ  حتقيق  من 
امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  بالتايل  و 
الذي  البيئي  الإ�سالح  من  انطالقا 
ي�ستند اإىل القوانني البيئية من جهة، و 
اجلهود الرامية اإىل تفعيل تطبيق تلك 
جهة  من  الواقعي  املجال  يف  القوانني 

اأخرى.
  بخ�سو�س ملف البيئة التكنولوجية 
الذي تطرقت اإليه ورقة الويبينار، فقد 
اجلزائري  ال�ساب  وهو  "يحياوي"  نوه 
امل�ساركات  �ساحب  الــنــمــوذجــي 
اإفريقيا  و  عربيا  مغاربيا  املتعددة 
الدوؤوب  بن�ساطه  املعروف  و  وعامليا، 
التنمية  و  بال�سباب  تعنى  ملفات  يف 
التعاي�س  و  التكامل  قيم  و  امل�ستدامة 
لأي  مهما  اإىل كونها مدخال  العربي، 

خطة ومنهج يتطلع اإىل حتقيق التنمية 
التفكري  بالتايل ل ميكن  و  امل�ستدامة، 
التحديات  و  للم�سكالت  معاجلة  باأي 
حــاجــات  و  الطبيعية  و  البيئية 
و  الجتماعية  و  القت�سادية  التنمية 
التكنولوجيا  اإطار  خارج  ال�سيا�سية، 
لكونها  الع�رش،  تطورات  مواكبة  و 
التنمية  ركائز  لتوفري  حمفزا  عامال 

امل�ستدامة.
تقنية  عرب  ينعقد  املذكور  الويبينار    

الأربعاء  اأم�سية  بعد،  عن  التحاور 
ــاري،  اجل ال�سهر  مــن  ل12  املــوافــق 
البالد  خرباء  من  لفيف  فيه  ي�سارك 
كمال  الدكتور  غرار  على  العربية، 
جمال  يف  اجلــزائــري  اخلبري  خال�س 
مبداخلة  املتجددة،  والطاقات  البيئة 
امل�ستحدثة  والقوانني  الآليات  حول 
الأردنية  اململكة  ومن  البيئة،  حلماية 
الزعبي،  مهى  الدكتورة  الها�سمية 
خبرية يف التغريات املناخية و التنمية 

التنمية  حــول  مبداخلة  امل�ستدامة، 
كما  وموؤ�رشاتها،  اأبعادها  امل�ستدامة 
اإطار  بدوي  اأحمد  الدكتور  �سيتطرق 
نظم  اىل  امل�رشية،  البيئة  وزارة  يف 
ادارة املخلفات واإعادة التدوير احلديثة، 
عواد  نهاد  الدكتورة  تتطرق  اأن  على 
العربي  ال�سباب  حركة  يف  نا�سطة 
دور  اىل  لبنان،  بجمهورية  للمناخ 
للحد  الدولية  املنظمات  يف  ال�سباب 

من التلوث.

�ساعة  24 خالل  املرور  حوادث  يف  قتلى   5
 213 اأ�سيب  و  حتفهم  اأ�سخا�س   5 لقي 
عرب  املـــرور،  ــوادث  ح يف  بجروح  اآخــريــن 
بني  الفرتة  خالل  الوطن،  وليــات  خمتلف 
اأوت اجلاري، ح�سب ح�سيلة مل�سالح  4 و5 

احلماية املدنية  اأم�س  الأربعاء.اأثقل ح�سيلة 
و  �سخ�سني  بوفاة  اجلزائر  بولية  �سجلت 

اإ�سابة 13 اآخرين، ي�سيف ذات امل�سدر.
ق/و

تبون يوؤكد لنظريه اللبناين ا�ستعداد اجلزائر لتقدمي امل�ساعدات 
التي يطلبها

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأجرى 
اجلمهورية  رئي�س  مع  هاتفيا  ات�سال  ام�س 
على  لالإطمئنان  عــون  مي�سال  اللبنانية 
الو�سع يف البالد بعد النفجار الذي �رشب 
�سقوط  عن  اأ�سفر  و  بــريوت،  مرفاأ  اأم�س 
ع�رشات ال�سحايا و اآلف اجلرحى و خ�سائر 

لرئا�سة  بيان  به  اأفاد  مادية ج�سيمة، ح�سبما 
الرئي�س  اأن  ذاته  امل�سدر  ذكر  اجلمهورية.و 
الرئي�س  لأخيه  املنا�سبة  بهذه  جدد  تبون 
ل�سعبه  و  له  اجلزائر  تعازي  عون  مي�سال 
و  النفجار،  �سحايا  لعائالت  و  ال�سقيق 

متنياته بال�سفاء العاجل للجرحى.

ونقل الرئي�س تبون لنظريه اللبناين ت�سامن 
املحنة  هذه  يف  لبنان،  مع  الكامل  اجلزائر 
الإ�سارة  رهن  جانبه  اإىل  والوقوف  الأليمة، 
وطــاأة  من  للتخفيف  طلباته  كل  لتلبية 

الفاجعة.
ق/و

احلماية املدنية ُتخمد 17 حريقا خالل الـ 
االأخرية �ساعة   24

و  الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  متكن 
اخلام�س  و  الرابع  بني  الزراعية،  املحا�سيل 
�ساعة   24 الـ  خالل  اأي  اجلــاري،  اأوت  من 
الأخرية، من اإخماد 17 حريقا، منها 9 حرائق 
غابات، 4 حرائق اأدغال، و حريق ح�سائ�س و 
3 حرائق حما�سيل زراعية،  اأحرا�س، و كذا 

الغابات،  من  هكتارا   813 اإتالف  اىل  اأدت 
هكتارا   326 الأدغـــال،  من  هكتارا   440
مثمرة  �سجرة   300 كذا  و  احل�سائ�س  من 
العامة  للمديرية  من�سور  ح�سب  حمروقة، 

للحماية املدنية، اأم�س الأربعاء.
ق/و

اجلزائر ت�ستعر�ض مع البنك الدويل 
التعاون الثنائي

 تباحث وزير املالية، 
امين بن عبد الرحمان، 
التحا�رش  تقنية  عرب 
نائب  مع  بعد،  عن 
رئي�س البنك الدويل 
منطقة  ــوؤون  ــس ــ� ل
ــط  ــس ــ�ــرشق الأو� ال
اإفريقيا،  �سمال  و 
حيث  بلحاج،  فريد 
اىل  الطرفان  تطرق 
اآفـــاق  و  و�ــســعــيــة 

الدولية،  الهيئة  هذه  و  اجلزائر  بني  التعاون 
ح�سب بيان للوزارة.

و كان اللقاء فر�سة للطرفني من اأجل التبادل 
التي من �ساأنها ان  الو�سائل  ال�سبل و  حول 
اجلزائر  جهود  بدعم  الدويل  للبنك  ت�سمح 
و  الق�سري  املديني  على  �سيما  ل  التنموية، 

املتو�سط، ي�سيف ذات امل�سدر.

و بهذه املنا�سبة اأعرب بن عبد الرحمان عن 
ارتياحه مل�ستوى ال�رشاكة مع البنك الدويل، 
مو�سحا، يف هذا ال�سدد، باأن اجلزائر �رشعت 
م�سعى  وفق  اإ�سالحات طموحة  م�سار  يف 
و  الإدارة  اإىل  اإ�سافة  ي�سمل  ت�ساركي 
ال�رشكاء  خمتلف  العمومية  املوؤ�س�سات 
القت�ساديني و الجتماعيني، ي�سيف البيان.
ق/و

متاأثرة مبخاوف موجة جديدة من فريو�ض كورونا

اأ�سعار النفط ترتاجع وت�سجل 44 دوالرا للربميل
تراجعت اأ�سعار النفط اأم�س، و�سط 
جديدة  موجة  اأن  من  قلق  بواعث 
اأنحاء  يف  كوفيد19-  اإ�سابات  من 
العامل قد تنال من حت�سن يف الطلب 
على الوقود و�سط اإغالقات �ساملة 
اأ�سد �رشامة، و يف وقت يعمد فيه 
منتجون كبار اإىل زيادة الإمدادات.
اأو  نزلت عقود خام برنت 11 �سنتا 
دولرا   44.04 لت�سجل  باملائة   0.3
العقود  كانت  حني  يف  للربميل. 
غرب  الأمــريــكــي  للخام  الآجــلــة 
منخف�سة  الو�سيط،  تك�سا�س 
باملائة   0.1 يعادل  مبا  �سنتات  اأربعة 

اإىل 40.97 دولرا للربميل.
 ياأتي الرتاجع بعد اأن �سعد خام غرب تك�سا�س 
اليومني  خالل  باملائة   1.5 وبرنت  باملائة   1.8
املتوقع  من  اأف�سل  بيانات  بف�سل  املا�سيني 
اآ�سيا واأوروبا والوليات  ال�سناعي يف  للن�ساط 
يف  الأولية  ال�سلع  بحوث  مدير  قال  و  املتحدة. 
بنك اأ�سرتاليا الوطني، لخالن �سو، »على �سعيد 
لقطاع  م�سجعة  )بيانات(  على  ح�سلنا  الطلب، 
بع�س  هناك  زالــت  ما  لكن  العاملي،  الت�سنيع 
يف  النفط  على  الطلب  تعايف  تعرث  على  الأدلة 
الإ�سابة  اأعداد  تنامي  الأ�سواق، مع جتدد  بع�س 

بالوباء«.
ق/و

العدد
2058

احلماية املدنية ُتخمد 17 حريقا خالل الـ 
االأخرية �ساعة   24



الربوفي�سور كتفي يحّذر من التهاون عند فتح امل�ساجد وال�سواطئ

معهد با�ستور: نحو بلوغ اإجراء 10.000 حتليل لفريو�ض كورونا يوميا
اأّكد فوزي درار مدير معهد با�ستور اجلزائر، اأن اجلزائر جتري يوميا 2600 حتليل كورونا غري اأنها تبقى دون التطلعات.
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حممد علي 
--------------------

ي�سعى  املعهد  اأن  درار  فوزي  اأكد  حيث 
لبلوغ ن�سبة اأعلى تناهز 10 األف حتليل 
مدراء  با�ستور  معهد  مدير  دعا  يوميا.و 
و  الدعم  من  مزيد  لتقدمي  امل�ست�سفيات 
جلعلها  ال�ست�سفائية  للمخابر  الو�سائل 
اأكرث ن�ساطا و ديناميكية مما هي عليه، و 
بالتايل تخفيف العبء على املعهد و بقية 
املخابر.و ك�سف الدكتور درار فوزي اأّن 
 60 بتحليل  قام  الأربعة  بفروعه  معهده 
للعينات  الإجمالية  الن�سبة  من  باملائة 
عرب الوطن، كما اأنه ب�سدد مرافقة عديد 
يف  العمومية  و  اخلا�سة  اجلديدة  املخابر 
اآمنة  ظــروف  توفري  و  التحليل  جمــال 

بيولوجيا للن�ساط.
وحدة  رئي�س  ــّذر  ح ــرى  اخ جهة  ومــن 
الــرويــبــة،  م�ست�سفى  يف  “كوفيد” 
من  البا�سط،  عبد  كتفي  الربوفي�سور 
الرتاخي يف التعامل مع وباء “كورونا” 
و  للم�ساجد  التدريجي  الفتح  قرار  بعد 

ال�سواطئ و املتنزهات.

باأن  الأربــعــاء،  اأم�س  كتفي   واأو�ــســح 
مقبول  التدريجي  بالفتح  احلكومة  قرار 
يتم  قد  لكن  احلجر،  مدة  طول  ظل  يف 
اخلطورة  بع�س  �سّجلت  اإن  عنه  الرتاجع 

على م�ستويات معينة.
متخ�س�سون  اتخذه  القرار  باأن  م�سيفا 
لبع�س  ا�ستجابة  متعددة  ميادين  يف 
باأن  يعني  الفتح ل  هذا  لكن  املتطلبات، 
الوباء غري موجود اأو مت التحكم فيه، بل 

لأنه �رشورة اقت�سادية واجتماعية.
ال�سحي  القطاع  اإن  املتحدث  ــال  وق
الحتياطات  جميع  اتخاذ  �سيوا�سل 
باتباع  املــواطــنــني  يطالب  و�سيظل 
ارتداء  و  تباعد  من  الوقائية،  الإجراءات 
الكمامة وعدم الرتاخي اإطالقا مع الوباء 

الذي ل يزال خطريا.
كتفي  اأكد  امل�ساجد،  فتح  اإعادة  ب�ساأن  و 
وزارة  اتخاذ  يف  ثقته  البا�سط  عبد 
وزارة  مع  بالتن�سيق  الدينية  ال�سوؤون 
املطلوبة  الوقائية  ــراءات  الإج ال�سحة، 

قبل ال�رشوع يف الفتح.
حيال  الطبي  التفكري  باأن  كتفي  ويرى 

الذي  الدولة  تفكري  عن  يختلف  الوباء 
باأن فر�س  موؤكدا  اأخرى،  يراعي جوانب 
من  يحّد  قد  ال�سامل  ال�سحي  احلجر 
انت�سار الوباء فقط، لذا واأخذا باملعطيات 

تطبيقه  فاإن  والجتماعية،  القت�سادية 
�سبه م�ستحيل.

“كوفيد”  وحــدة  رئي�س  ــرتف  واع هــذا 
الإنعا�س  وحدة  باأن  الرويبة،  مب�ست�سفى 

اأ�سا�سا  تتعلق  امل�ساكل،  بع�س  تعاين 
عدد  ا�ستيعاب  على  قدرتها  بنق�س 
املــاديــة  ــات  ــان ــك الإم لقّلة  املــر�ــســى 

والب�رشية.

�سوناطراك ُت�سرّي الو�سع بف�سل املرونة املن�سو�ض عليها يف عقودها

عطار  املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  �رشح 
للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة  ــاأن  ب
التي  التاأثريات  ُت�سرّي  "�سوناطراك" 
خّلفها وباء كوفيد19- على �سوق الغاز 
على  خا�س  ب�سكل  بالعتماد  الدولية، 
املرونة املن�سو�س عليها يف عقود الغاز 

اخلا�سة بها، واللجوء اإىل حلول اأخرى.
الإلكرتوين  املوقع  مع  له  حديث  ويف 
 ،"S&P Global Platts"الربيطاين
اأكد عطار اأن "اأ�سعار الغاز قد تراجعت  
يف  تاريخيًا"،  منخف�سة  م�ستويات  اإىل 
من  متكنت  قد  "�سوناطراك  اأن  اأكد  حني 
اإدارة هذا الو�سع ال�ستثنائي مع زبائنها 
يف  عليها  املن�سو�س  املرونة  بف�سل 
احللول  خالل  من  وكذلك  الغاز،  عقود 

التي تتكيف مع ظروف ال�سوق".
تعاين  الغاز  "اأ�سواق  اإن  عطار  وقــال 
بداية  منذ  املفرط  العر�س  من  بالفعل 
عام 2019 وظهور جائحة كورونا، ومن 
ذلك،  عن  الناجم  الطلب  يف  النخفا�س 

مما اأدى اإىل تدهور الو�سع".
مناق�ساٍت  جتري  "�سوناطراك  اإن  وقال 

دائمًة مع زبائنها لإيجاد حلول توافقية، 
العملياتية  باملرونة  يتعلق  فيما  ل�سيما 
بهدف مواجهة هذا الو�سع ال�ستثنائي".
قد  الغاز  اأ�ــســواق  اأن  عطار  اأكــد  كما 
من  العديد  تدخل  بف�سل  تــطــورت 
الغاز  ــارة  جت �سمان  ــل  لأج الفواعل 
الطبيعي امل�سال على م�ستوى الأ�سواق 
يف  التنوع  من  املزيد  وتقدمي  الإقليمية، 
العقود واآليات الت�سعري، وهذا يف �سياق 
الأخــرى،  الوقود  اأنــواع  على  املناف�سة 

ل�سيما يف جمال الكهرباء.
اأنه  اإىل  اأخرى  مرة  الطاقة  وزير  واأ�سار 
�سوناطراك  تزال  ل  ال�سياق،  هذا  ورغم 
بحيث  الغاز،  �سوق  يف  "هاًما"  فاعاًل 
به"،  موثوق  كممون  "�سمعة  اكت�سبت 
ُم�سلًطا ال�سوء على ا�سرتاتيجية التعاون 
والتي  الوطنية،  ال�رشكة  اعتمدتها  التي 
مع  خا�سة  رابح-رابح،  مبداإ  على  تقوم 

�رشكائها الأوروبيني.
كما طماأن بقوله اإن "�سوناطراك ميكن اأن 
تفي بالتزاماتها التعاقدية ولديها املرونة 
ال�سوق  يف  اإ�سافية  كميات  و�سع  يف 

الفورية".
واأفاد بوجود م�رشوع قيد الإجناز بامليناء 
النفطي ب�سكيكدة، من �ساأنه ا�ستيعاب 
الأمر  وهو  جدا،  الكبرية  الغاز  ناقالت 
الذي �سي�سمح، ح�سبه، بتو�سيع خيارات 

توريد الغاز الطبيعي امل�سال.
تنوع  اإىل  اأخــرى  جهة  من  اأ�سار  كما 
"�سوناطراك"،  العمومي  املجمع  زبائن 
يف  الت�سويق  ا�سرتاتيجية  اأن  موؤكدا 
البحث  و  التو�سع  على  ترتكز  املجمع 

عن اأ�سواق جديدة.
ورغم انخفا�س الأ�سعار حاليا و �سعوبة 
�سيظل  الغاز  فاإن  عطار،  يقول  البيئة، 

"الوقود الأ�سا�سي يف امل�ستقبل".
و ا�ستطرد يقول اإن "الو�سع �سيتح�سن 
تدريجيًا و �سيظل الغاز الوقود املف�سل. 
الطاقة  مزيج  يف  ن�سيبه  �سيزداد  كما 

العاملي".
االأزمة ال�سحية فر�سة لتعزيز 

منتدى الدول امل�سدرة للغاز
يتوىل  الـــذي  الطاقة  وزيـــر  واعــتــرب 

رئا�سة الجتماع الوزاري ملنتدى الدول 
امل�سدرة للغاز، الذي �ستحت�سنه اجلزائر 
القت�سادية  الأزمة  اأن  نوفمرب   12 يف 
 19 كوفيد  وبــاء  تف�سي  عن  الناجمة 
الغاز،  لأ�سعار  املتتايل  والنخفا�س 

ميثالن "فر�سة" لتعزيز دور املنتدى.
فر�سة  هي  الأزمة  "هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 
لالبتكار والبحث عن ال�سبل والو�سائل 
امل�سدرة  الدول  منتدى  بتعزيز  الكفيلة 
اأن  مو�سحا  اأكرب"،  ب�سكل  للغاز 
ال�سوق  حاليا  حتكم  التي  الديناميكية 
حتقيق  يف  بعد  تنجح  مل  للغاز،  العاملية 

اأي ا�ستقرار يف الأ�سعار.
مزيد  اإىل  عطار  دعا  ال�سياق  ذات  يف 
من التعاون بني املنتجني العامليني للغاز، 
مربزا الفارق املوجود بني اأ�سواق الغاز و 
اأ�سواق النفط الأمر الذي ي�ستدعي، كما 
قال، تعاونا اأهم بني خمتلف منتجي الغاز 

لتحقيق ا�ستقرار ال�سوق.
اأنه  الطاقة  وزير  اأكد  ال�سدد  ذات  يف 

ليوجد "اأوبيب خا�سة بالغاز".
ــدول  ال ملنتدى  الــعــام  ـــني  الأم وكـــان 
قد  �سانتيورين  يوري  للغاز،  امل�سدرة 
يعترب  ــه  اأن املن�رشم  ــوان   ج يف  �ــرّشح 
منظمة الأوبيب مبثابة "منوذج" لن�ساطات 

املجمعات امل�سدرة للغاز.
الوقت"  حــان  "قد  ــه  اأن اأي�سا  واعترب 
اخلا�سة  احلــلــول  و  املــعــارف  لتطبيق 

بال�سناعة النفطية و الغازية.
ال�ستوائية  وغينيا  اجلزائر  فان  لالإ�سارة 
الإمارات  و  نيجرييا  و  ليبيا  و  اإيران  و 
يف  اأع�ساء  فنزويال  و  املتحدة  العربية 
الدول  منتدى  و  )الأوبــيــب  املنظمتني 

امل�سدرة للغاز(.
امل�سدرة  ــدول  ال منتدى  اأن�سئ  وقــد 
من   70% ميلك  وهو   2001 �سنة  للغاز 
الحتياطات العاملية الثابتة للغاز ح�سب 

ق/والتقديرات.

عبد املجيد عطار يوؤكد: وزارة الدفاع توؤكد: 

اجلرنال �سواب عاد 
الأر�ض الوطن ومل 
يكن يف حالة فرار

الوطني  الدفاع  لــوزارة  بيان  ذكر 
الأ�سخا�س  “بع�س  تناقله  ما  على 
والذين  الوطن  ــارج  خ الهاربني 
احلقائق  وتزييف  الفــرتاء  ميتهنون 
ـــن،  ــه �ــســمــعــة الآخـــري ــ�ــســوي وت
خيالهم  ن�سج  من  كاذبة  معلومات 
تزعم باأن الّلواء مفتاح �سواب قائد 
ال�سابق،  الثانية  الع�سكرية  الناحية 
البلدان  باإحدى  فرار  حالة  يف  كان 
من  ق�سائيا  متابع  واأنه  الأوروبية 

طرف العدالة اجلزائرية”.
قطعي”  ب�سكل  ــوزارة  ال وفندت 
التي  الــكــاذبــة  املعلومات  ــذه  ه
يتداولها اأ�سباه �سحفيني ماأجورين، 
ق�سائيا  متابعون  اأنف�سهم  هــم 
البتزاز  ميار�سون  فرار،  حالة  ويف 
مبا  العام  الــراأي  لتوجيه  والتغليط 

يخدم اأهدافهم املغر�سة”.
واأكد البيان اأن الّلواء مفتاح �سواب 
طرف  من  طبي  تكفل  من  ا�ستفاد 
والجتماعية  ال�سحية  امل�سالح 
الوطني،  الدفاع  ــوزارة  ل التابعة 
امل�ست�سفيات  اإحدى  م�ستوى  على 
�سهر  مــنــذ  اأوروبــــــي  ــلــد  ب يف 
هذا  يغادر  مل  واأنه   ،2020 فيفري 
امل�ست�سفى للعالج يف اأي بلد اآخر، 
 2020 اأوت   04 يوم  عاد  اأن  اإىل 
ن�سحه  اأن  بعد  الوطن  اأر�س  اإىل 
ون با�ستكمال العالج  اأطباوؤه املعاجلجِ
املركزي  امل�ست�سفى  م�ستوى  على 
النقا�س”  ال�سغري  “حممد  للجي�س 
بعني النعجة؛ ونددت وزارة الدفاع 
املمار�سات  ــذه  ه مبثل  الوطني 
ـــراءات  الإج �سُتّتخذ  اخلبيثة...  
هوؤلء  ملتابعة  املنا�سبة  القانونية 

الأ�سخا�س ق�سائيا.
ق/و
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�سدور املر�سوم اخلا�ض مبنح 3 ماليني �سنتيم للمت�سررين 
من كورونا

حممد علي 
-------------------

اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  �سدر 
ــوم الــقــا�ــســي  ــس ــر� الــر�ــســمــيــة امل
�سنتيم  ماليني   3 منحة  بتخ�سي�س 
املهن  بع�س  لأ�سحاب  �سهريا، 

كورونا. جائحة  من  املت�رشرين 
الأخــري  العدد  يف  جــاء  ما  وح�سب 
املر�سوم  فاإن  الر�سمية،  اجلريدة  من 
ال�سادر   211-20 رقم  التنفيذي 
يت�سمن   ،  2020 جولية   30 يف 
لأ�سحاب  مالية  م�ساعدة  منح 

كورونا. من  املت�رشرين  املهن 
املر�سوم  ذات  املنحة ح�سب  وُحددت 
ثالثة  ملدة  تدفع  و  دينار،  األف   30 بـ
اخل�سائر  ــن  ع تعوي�سا  اأ�ــســهــر 

ال�سحي. احلجر  بفرتة  املرتبطة 
عقب  املالية  امل�ساعدة  هذه  متنح  و 
خــالل  مهنية  فــئــة  لــكــل  تقييم 
اأن  كما  املا�سية،  اأ�سهر   الأربعة 
تخ�سع  ل  املنحة  اأو  امل�ساعدة  هذه 
ال�سمان  ل�سرتاكات  ل  و  لل�رشيبة 

الجتماعي.
املر�سوم  هذا  تطبيق  كيفية  حتدد  و 
م�ستحقيها  على  املنحة  توزيع  و 

م�سرتك  وزاري  ــرار  ق خــالل  مــن 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  بني 
بالإ�سافة  املالية،  ووزارة  املحلية 
ال�سمان  و  الــعــمــل  وزارة  اإىل 

الجتماعي.
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأقر  قد  و 
لفائدة  مالية  منحة  تبون،  املجيد 

بقيمة  ال�سغرية  املهن  اأ�سحاب 
اأ�سهر،  ثالثة  ملدة  دينار  األــف   30
اأقرها  الإجــراءات  من  جملة  �سمن 
النعكا�سات  مواجهة  �سياق  يف 
الناجمة  الجتماعية  و  القت�سادية 
ذلــك  و  الــ�ــســحــيــة،  ــــة  الأزم ــن  ع
لو�سعية  �سارم  تقييم  على  بناء 

الأربعة  الأ�سهر  خــالل  حالة  كل 
وزير  تكليف  جانب  اإىل  ــرية،  الأخ
للقطاع  تعليمة  بتوجيه  املالية 
تنفيذ  �سمان  اأجــل  من  امل�رشيف 
احل�سول  بت�سهيل  املتعلقة  التدابري 
لبنك  �سبق  التي  و  التمويل،  على 

اتخذها. اأن  اجلزائر 

�سيتمكن اأ�سحاب بع�ض املهن املت�سررين من جائحة كورونا من �سحب املنحة املقدرة بـ3 ماليني �سنتيم التي اأقرها رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، ر�سميا، بعد �سدور املر�سوم التنفيذي يف العدد االأخري من اجلريدة الر�سمية.

ُتدَفع الأ�سحاب املهن ملدة ثالثة اأ�سهر

 

الرئي�ض تبون يجدد �سعيه 
لتوثيق العالقات مع املغرب

عمق  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  اأكد 
موقف  ــددا  جم اجلزائرية-املغربية،  العالقات 
و  ـــوة  الأخ روابـــط  توثيق  يف  الثابت  ــر  اجلــزائ
يف  جــاء  البلدين.و  �سعبي  بــني  اجلـــوار  ح�سن 
املغربي  للعاهل  تبون  الرئي�س  تهنئة  برقية 
العر�س،  عيد  مبنا�سبة  ال�ساد�س  حممد  امللك 
اأغتنمها  “منا�سبة  املغربية:  نباء  الأ وكالة  نقلتها 
جتمع  التي  ال�سادقة  الأخوة  اأوا�رش  عمق  لتاأكيد 
الدوام  على  تطبعها  التي  و  ال�سقيقني،  �سعبينا 
التاريخ  يف  الرا�سخة  التعا�سد  و  الرتابط  قيم 

امل�سرتك”.
ق/و

اجلزائر تنا�سد القوى الكربى لنجدة الالجئني ال�سحراويني مبخيمات تندوف
 و حمايتهم من وباء كورونا

داخــل  الو�سع  اإن  مالحظون  ــال  ق
اأ�سحى  بتندوف  الالجئن  خميمات 
اخلطر  ناقو�س  يدق  و  خطورة  اأكرث 
تف�سي  ـــام  اأم   ، ــيــا  دول و  اإقليميا 
اأحكام  بحكم   و  كورونا،  فريو�س 
بو�سع  اخلــا�ــســة   1951 اتــفــاقــيــة 

 ، اجلــزائــر  عليها  املوقعة  الالجئني 
بتوفري  ملَزمة  م�سيف،  كبلد  فهي 
بدل من  ترابها   احلماية لالجئني على 
الإدارة  يف  م�سوؤوليتها  عن  التخلي 

الجتماعية.
حالت  بوجود  ر�سميا  العــرتاف  مت 

بفريو�س  اإيجابية(    ( موؤكدة  اإ�سابة 
ال�سحراويني  الالجئني  كورونا و�سط 
جنوب  تــنــدوف  مبخيمات  املقيمني 
فقط   �سهرين  قبل  مت حتديدها  اجلزائر، 
الت�سرت(،  و  الإنكار  من  اأ�سهر  )بعد 
اجلزائرية  ال�سلطات    اعرتفت  حيث 
ــرا  ــوؤخ وجــبــهــة الــبــولــيــ�ــســاريــو  م
يعي�سها   التي  احلرجة  بالو�سعية 
كبري  تخوف  و�سط  ال�سحراويون،  
يتطلب  مما  الغذائي،  املخزون  نفاد  من 
الدويل،  املجتمع  من  عاجلة  م�ساعدة 
ــوى الــكــربى  ــق ــت دعـــوة ال حــيــث مت
ال�سحراويني  جندة  اإىل  العامل  عرب 
طارئة  م�ساعدات   لهم  تقدمي  و  
 ، الأ�سواإ اإىل  الأمور  تتطور  اأن  قبل 
اأن  اجلــزائــريــة  ال�سلطات  قــالــت  و 
التدابري  من  العديد  يتطلب  الو�سع 
ال�سحراويون  و   ، والحــتــيــاطــات 
امل�ساهمات  هذه  اإىل  ما�سة  بحاجة 

. الوقت  هذا  والتربعات يف 

�سكك   بعدما  ــداء  ــن ال ــذا  ه ــاأتــي  ي  
الحتيال  ملكافحة  الأوروبــي  الحتاد 
يف  ــر(   ــري ــرق ت وفـــق   (   )OLAF (
قــادة  قبل  مــن  اخــتــال�ــســات  وجـــود 
جزائريني،  وم�سوؤولني  البولي�ساريو 
كانت  الإن�سانية  بامل�ساعدة  تتعلق 
خمــيــمــات  يف  لــلــمــقــيــمــني  مــوجــه 
عددهم  البالغ  بتندوف  الالجئني 
فــوق،  فما  �سحراويا  لجئا   165
حما�رشين  اأنف�سهم  وجـــدوا  حيث 
مواجهته   عــن  عــجــزوا  و  بــالــوبــاء 
انعدامها  بل  الإمكانيات  توفر  لعدم 
ب�سمت  مالحظون  ندد  قد  و  متاما، 
املدة  هذه  طيلة  اجلزائرية،  ال�سلطات 
عن  تخليها  و  ــاء،  ــوب ال ظهور  مــن 
ترابها  من  جزء  على  �سيادتها  ممار�سة 
ال�سحراويني  الالجئني  يــاأوي  الذي 
م�سوؤوليتها  من  وتتن�سل  بتندوف، 

. املخيم  هذا  اإدارة  يف  الن�سانية 
عي�س علجية 

و�سط تذمر �سعبي و تخّوف من نفاد املخزون الغذائي

لتقييم امل�ساحات املت�سررة و ا�سرتجاع الغطاء النباتي

وكالة الف�ساء اجلزائرية و 
اخلربة االأجنبية لل�سيطرة 

على حرائق الغابات
م�ساحات  تـــالف  اإ يف  الــغــابــات  حــرائــق  ت�سببت 
بداية  منذ  النباتي  الغطاء  و  الغابات  من  وا�سعة 
هكتار،  اآلف   9 بـ  الآن  حتى  ُقّدرت  اجلاري،  العام 
و  بجاية  و  وزو  تيزي  و  جيجل  وليات  ّنفت  �سُ و 

الظاهرة. هذه  من  ت�رشرا  الأكرث  بني  من  �سطيف 
علي  الــغــابــات،  ملحافظة  الــعــام  املــديــر  ك�سف   
الغابات  من  هكتار  األف   32 تلف  عن  حممودي، 
يف  الفارطة،  �سنة  الع�رشين  خالل  �سنوي  كمعدل 
األف   23 تلف   2019 املن�رشمة  ال�سنة  �سجلت  حني 
اآلف   9 الآن  حلد  ال�سنة  هذه  بلغت  بينما  هكتار، 
الوطن  40 ولية عرب  اأن  املتحدث  اأ�ساف  و  هكتار، 
للت�سدي  اأنه  م�سريا    احلرائق،  جراء  �سنويا  تت�رشر 
عملي  خمطط  باإعداد  م�ساحله  قامت  الظاهرة  لهذه 
ولية،  كل  م�ستوى  على  عملياتية  جلانا  يت�سمن 
الآليات  و  الإمكانيات  العتبار  بعني  فيه  اأُخــذت 

والبلديات. الدوائر  جميع  عليها  تتوفر  التي 
العام  املدير  اأ�سار  احلــرائــق،  �سل�سلة  ملواجهة  و 
اإ�سرتاتيجية  ا�ستحداث  اإىل  الغابات،  ملحافظة 
خرباء  جلب  تت�سمن  الغابات  حرائق  ملكافحة  وطنية 
اجلزائرية  الوكالة  مع  التعامل  مت  كما  اخلارج؛  من 
التكنولوجيا  على  بالعتماد  ال�سناعية  لالأقمار 
حمافظة  مبرافقة  الأخـــرية  هــذه  تقوم  و  احلديثة، 
بتقييم  الأمر  يتعلق  و  اأ�سا�سيني،  الغابات يف جمالني 
الغطاء  وا�سرتجاع  احلرائق  من  املت�رشرة  امل�ساحات 
بداية  مع  مبا�رشة  املت�رشرة  للم�ساحات  النباتي 
املحافظة  اأن  م�سيفا  اخلريف،  ف�سل  اأمطار  ت�ساقط 
يوميا،  احلرائق  بتتبع  ت�سمح  تطبيقات  على  تتوفر 
و  الربيد  وزارة  مع  بال�سرتاك  تعمل  م�ساحله  اأن  و 
ا�ستحداث  على  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 
رقمية،  اأر�سية  على  يعتمد  احلرائق،  ملتابعة  تطبيق 
يف  ودورهــا  الغابات  باأهمية  حممودي  علي  ونوه 
ال�سياق  هذا  يف  معلنا  البالد،  اقت�ساد  يف  امل�ساهمة 
املوارد  جمال  يف  »الفاو«  منظمة  مع  م�رشوع  عن 
ثالثة  تطوير  �سيتم  حيث  اخل�سبية،  غري  الغابية 
و  الثمري  بال�سنوبر  الأمر  ويتعلق  نباتية،  اأ�سناف 
لل�سباب  ور�سات  باإن�ساء  ذلك  و  اخلروب  و  احللحال 

املجال. هذا  يف 
 25 اإىل  جــوان   1 ح�سيلة  فــاإن  امل�سوؤول،  وفق  و 
اأتت  حريقا،   817 ت�سجيل  بّينت  املنق�سي،  جويلية 
15 حريقا يف اليوم، منها  4277 هكتارا، مبعدل  على 
الأدغال،  من  هكتارا   1230 غابات،  حرائق   1498
خ�سارة  يف  ت�سبب  مما  الأحرا�س،  من  هكتارا   1549
احل�سيلة  لرتتفع  حريق،  لكل  هكتارات   5.25 بـ 
 47 اإىل   15 من  جويلية   25 بعد  للحرائق  اليومية 
على  اليوم  يف  حريقا   60 غاية  اإىل  اليوم  يف  حريقا 
ت�رشرا  الأكرث  بني  ومن  الوليات،  بع�س  م�ستوى 
و�سوق  �سكيكدة  وزو،  تيزي  جيجل،  ــات  ولي

و�سطيف. وبجاية  املدية  وكذا  اأهرا�س 
ولية   40 بني  من  اأن  حمــمــودي،  علي  واأو�ــســح 
ولية   37 توجد  �سنويا،  احلــرائــق  من  مت�رشرة 
ثالث  تت�رشر  مل  حني  يف  العام،  هذا  احلرائق  م�ّستها 

الأغواط. و  النعامة  و  البّي�س  وهي  اأخرى، 
ق/و

اإجالء التون�سيني العالقني يف اجلزائر هذا اخلمي�ض و االأربعاء املقبل
اجلزائر،  يف  تون�س  �سفارة  برجمت 
ــالء  لإج رحلتني  الأربـــعـــاء،  امــ�ــس  
اليوم  اجلزائر  يف  العالقني  التون�سيني 
الأربــعــاء  يــوم  و  اأوت   6 اخلمي�س  ا 
بيان  وفق  و  اجلاري.  اأوت   12 املقبل 
الر�سمية  �سفحتها  على  ال�سفارة 
تنظيم  ف�سيتم  “الفاي�سبوك”،  يف 
اليوم  اإجــالء  عملية  اأوىل  مرحلة  يف 
ال�سابعة  الــ�ــســاعــة  عــلــى  اخلمي�س 
الطبول”.  “اأم  احلدودي  باملعرب  �سباحا 
املواطنني  الأوىل  العملية  ت�سمل  و 

املتزوجات  اجلزائريات  و  التون�سيني 
ب�سفة  املقيمني  و  تون�سيني  ــن  م
بيان  اأو�ــســح  و  تون�س.  يف  �رشعية 
بدخول  ال�سماح  يتم  لن  باأنه  ال�سفارة 
اإىل  اخلا�سة  العربات  و  النقل  و�سائل 
العملية،  هذه  خالل  التون�سي  الرتاب 
عدم  بهم  الت�سال  يتم  مل  من  معلنة 

حدودي. معرب  اأّي  اإىل  التحّول 
اجلزائر  يف  تون�س  �سفارة  اأعلنت  كما 
عرب  ثانية  اإجــالء  عملية  برجمة  عن 
ــن اخلــطــوط  ــة عــلــى م ــوي ــة ج ــل رح

 12 املقبل  الأربــعــاء  يوم  التون�سية 
ال�سفارة  اأكـــدت  و  ـــاري.  اجل اأوت 
بهذه  املــعــنــيــني  عــلــى  يــتــعــني  ــه  ن ــاأ ب
الربيد  عرب  اأ�سمائهم  ت�سجيل  الرحلة 
ijlatwensa - التايل:  للإلكرتوين 

.ger@gmail.com
يتوجب  باأنه  ال�سفارة  بيان  يف  جاء  و 
باحلجر  ال�ستظهار  املعنيني  على 
للغر�س  املعّدة  النزل  باإحدى  الفندقي 
الر�سمية  �سفحتها  يف  املن�سورة  و 
الإجــبــاري  ال�سحي  احلجر  لق�ساء 

ي�ستظهرون  للذين  ــام  ي اأ  7 مدته  و 
 10 ــدة  مل و   PCR حتليل  ب�سهادة 
القيام  من  يتمكنوا  مل  للذين  ــام  ي اأ

. لتحليل با
باأن هذا الإجراء  ال�سفارة  اأكدت  هذا و 
دون  من  امل�سافرين  كل  على  يطبَّق 
برفقتهم  كــان  لو  و  حتى  ا�ستثناء، 
ُحّدد  فيما  �سنة،   12 �سن  دون  اأبناء 
اأوت   9 الأحد  يوم  للت�سجيل  اأجل  اآخر 

�سباحا. العا�رشة  على 
ق/و
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عرب  ــاق،  ــي ــ�ــس ال نــفــ�ــس  ويف 
ا�ستيائهن  عن  القرية،  ن�ساء 
النقائ�س  ــال  حــي الــ�ــســديــد 
ــرية الــتــي  ــب ــك الــتــنــمــويــة ال
غرار  على  قريتهم  ت�سهدها 
ــق الــ�ــســحــي،  ــرف انـــعـــدام امل
من  حــرمــانــهــن  ــن  ع نــاهــيــك 
ة الــريــفــيــة  مــ�ــســاريــع املـــــراأ
بّلة  الطينة  زاد  وما  املنتجة، 
 - القرية  �سباب  ح�سب   –
ال�سبابية  املرافق  نق�س  هو 
التي  والرتفيهية  والريا�سية 
ذ  اإ كاهلهم،  ثقلت  واأ ّرقتهم  اأ
ّثر  يوؤ اأ�سحى  النق�س  هذا  اأن 
ينعك�س  حيث  �سلبيا  عليهم 
مع  ة  خا�سّ يومياتهم  على 
البطالة  �سبح  من  معاناتهم 
دخولهم  وخمافة   ، جهة  من 
ــّدرات  ــخ امل عــامل  ظلمة  يف 

ــوؤّدي  ت التي  والنــحــرافــات، 
وطــالــب  يــحــمــد  ل  مــا  اإىل 
فتح  ب�رشورة  ال�سكان  هوؤلء 
واإعادة  املهني،  للتكوين  فرع 
منذ  املغلقة  ال�سباب  دار  فتح 

. ر �سهو
ــة  ــري ــق ــان ال ــك ــس مـــل � ويـــاأ

لإجنــاز  م�رشوع  بتخ�سي�س 
برنامج  اإطار  يف  للعالج  قاعة 
املواطن،  من  ال�سحة  تقريب 
ـــداءات املــوجــهــة  ـــن ـــي ال وه
مديرية  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
لدى  التدخل  اأجل  من  ال�سحة 
لتحقيقه  الولئية  ال�سلطات 

باتوا  املر�سى  كون  ميدانًيا، 
خالل  �سعوبات  يــواجــهــون 
اأو  الــدائــرة  مقر  اإىل  تنّقلهم 
العالج  عن  بحًثا  م،  الأ البلدية 
احلوامل. الن�ساء  منهم  خا�سة 
ــــوؤلء الــ�ــســّكــان  وطــالــب ه
بو�سع  املعنية  ال�سلطات 
واإدراج  اليومية  ملعاناتهم  حّد 
من  الــتــي  املــ�ــســاريــع  بع�س 
العزلة  من  اإخراجهم  نها  �ساأ

ل�سنوات. لزمتهم  التي 
م�سوؤل  اأو�ــســح  جهته،  مــن 
حق  من  اأن   ، ــرارة،  امل ببلدية 
بحقوقه،  املطالبة  املواطنني 
تعمل  البلدية  اأن  اإىل  م�سرًيا 
الظروف  حت�سني  على  جاهدة 
ــني.  ــواطــن ــم ــل ــة ل ــي ــس ــ� ــعــي امل
اللتفاتة  ظل  يف  خ�سو�سا 
ــا رئــيــ�ــس  ــه ــب ب ــال ــي ط ــت ال
مناطق  مل�ساعدة  اجلمهورية 

لظل. ا

اليوم،  غاية  اإىل  قائمة  التزال  وم�ساعب  م�ساَقّ كثرية  الـوادي،  بوالية  املرارة  ببلدية  العبا�سلية  قرية  �سكان  يكابد 
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اجلهوية  املديرية  من  �سعيا 
بالوادي  الفالحي  للتعاون 
ببلديات  لها  فــروع  فتح  يف 
اأم�س  اأول  مت  ــوادي  ال ــة  ولي
ــح مــكــتــب لــلــ�ــســنــدوق  ــت ف
خليفة  بــحــا�ــســي  ــفــالحــي  ال
الولية  ذات  �رشقي  الواقعة 
املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
ولو   ، والأمنية  منها  دارية  الإ
بح�سب  متاأخرا  جاء  فتحه  اأن 
�سي�ستفيد  نه  اأ اإل  مواطنني، 
املوا�سي  ومــربــو  الفالحون 

التاأمينات  خمتلف  طريق  عن 
ال�سندوق  هذا  �سيقرها  التي 
املنتوجات  خمتلف  حماية  يف 
خا�سة  واملوا�سي  الفالحية 
فيه  ــارع  ــس ــ� ــت ت ظــــرف  يف 
من  ــة  ــي ــاخ ــن امل الـــتـــغـــريات 
حيث   ، وفي�سانات  عوا�سف 
ــر الــ�ــســنــدوق  ا�ــســتــهــل مــدي
كلمته  ــه  ــل ال ــا  ــط ع ــزة  ــم ح
منوها   باحلا�رشين  بالرتحيب 
الذي  بالدور  الوقت  ذات  يف 
يف  ال�سندوق  هــذا  �سيلعبه 

الفالحية  املنتوجات  تــاأمــني 
تلحق  الــتــي   اخل�سائر  �سد 
كما  املــزروعــة،  بامل�ساحات 
ما  كــل  �سيبذل  نــه  بــاأ تعهد 
هــذا  لــ�ــســمــان   و�ــســعــه  يف 
الفالحني  نــقــاذ  واإ ــاأمــني  ــت ال
كل  ــن  م ــي  ــس ــوا� امل ــي  ــرب وم
تعرت�سهم  الــتــي  ــار  ــط الأخ
التي  املــخــتــلــفــة  ــة  ــئ وب ــالأ ك
خالل  املوا�سي  لها  تعر�ست 
عرفت  والتي  املا�سية  ال�سنة 
املوا�سي  مــن  الكثري  نفوق 
املحلية  ال�سلطات  ــع  دف ممــا 
مثل  بعث  يف  التفكري  اإىل 
كما   ، باجلهة  ال�سناديق  هذه 
املجل�س  رئي�س  الكلمة  تناول 
وني�سي  الــبــلــدي  ال�سعبي 
ــدور  �ـــســـار ب ـــذي اأ حمـــرز ال
حماية  يف  ال�سناديق  ــذه  ه
من  املوا�سي  ومربي  الفالح 
عن  الناجمة  ــار  ــط الأخ كــل 
ــروف املــنــاخــيــة وغــريهــا  ــظ ال
ذات  يف  مــربزا  املخاطر  من 

هذا  عن  امل�رشفني  من  الوقت 
بعمليات  القيام  ال�سندوق 
اأو�ـــســـاط  يف  حتــ�ــســيــ�ــســيــة 
املوا�سي  ومــربــي  الفالحني 
املرتبطة  نظرتهم  يغريوا  حتى 
قبل  الربحي  باملجال  �سا�سا  اأ
ــذي  ــال القــتــ�ــســادي ال ــج امل
كبديل  الدولة  عليه  تراهن 
ما  اأ للمحروقات  م�ستقبلي 
مدير  خي�سة  اجليالين  كلمة 
بحا�سي   الفالحي  الفرعي 
دور  على  ثنى  اأ الذي  خليفة 
العمل  يف  الــ�ــســنــدوق  ــذا  ه
ــــار الــفــالحــة يف  عــلــى ازده
فالحوها  يرهن  التي  اجلهة 
ــة  ــب ــرت ـــن تــ�ــســدرهــم امل ع
البطاطا  ــاج  ــت ن اإ يف  الأوىل 
مربزا  الطبيعة  ق�ساوة  رغم 
دور  عــلــى  ــوقــت  ال ذات  يف 
ــي يف  ــالح ــف ــدوق ال ــن ــس ــ� ال
الفالحية  املنتجات  كل  تاأمني 

�سواء. حد  على  واحليوانية 
مبارك  قدودة 

البيا�سة  بلدية  م�سالح  وا�سلت 
العتبار  واعادة  ب�سيانة  اهتمامها 
بال  ت�سغل  الــتــي  مـــور  الأ لبع�س 

ملواطنني ا
املقدمة  اجلــديــدة  اخلدمة  وتتمثل   ،
لالأ�سالك  حــّدا  و�سع  يف  املــّرة  هذه 
 ، القادر  عبد  الأمــري  بحي  املهرتية 
املارة  على  خطرا  ت�سكل  كانت  حيث 
الأطفال  خ�سو�سا  احلــي  و�سكان 
الوطنية  ال�رشكة  وبا�رشت  ال�سغار، 

امليدانية  الأ�سغال  والغاز  للكهرباء 
لها  مربمج  هو  ما  ووفق  جدية  وبكل 
خالل  من  التقنية  امل�سالح  قبل  من 
وتعوي�سها  القدمية  الأ�سالك  نزع 
اأ�سعد  مما   ، ماأمنه  جديدة  بــاأخــرى 
القريبة  امل�ساكن  اأ�سحاب  كثريا 
التي  الكهربائية  الأعمدة  من  جدا 
املربمج  والأخرى  الأ�سغال  �سملتها 
ليكون   ، اخلدمة  هذه  خالل  تغيريها 
قد  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  بذالك 

اخلطر  هــذا  زالــة  اإ يف  خطوة  خطى 
ــرى  اأخ ــاء  حــي اأ �سمل  الــذي  الــقــائــم 
نوفمرب  الفاحت  حي  �سورة  يف  �سابقا 
قاطنيه  على  خطرا  �سكلت  بعدما 
جميء  غاية  واإىل  طويلة  ل�سنوات 
احلــايل  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
بني  من  البداية  منذ  و�سعها  الذي 
�ساأن  نها  �ساأ وان�سغالته  اهتماماته 
مل  التي  اخلدمات  اأو  املرافق  بع�س 
�سهدتها  واإن  البيا�سة  لبلدية  ي�سبق 

انــتــظــار  يف  قــبــل  ــن  م
الوعود  تنفيذ  موا�سلة 
خمطط  يف  ــة  ــربجم امل
ــدان  ــي امل يف  املــجــلــ�ــس 
بعد  البلدية  اأحياء  جتاه 
التي  امل�ساريع  جملة 
خالل  بها  ا�ــســتــفــادت 
من  ال�سابق  ال�سطر 

. احلالية  العهدة 
زياد       بو  اأ

اأم�س  قامت 
ـــة  ـــن ـــي م الأ
الــــعــــامــــة 
لــلــمــنــظــمــة 
ــة  ــي ــن ــوط ال
من  للت�سا
عي  جتما ل ا
ين  ن�سا لإ ا و
الـــ�ـــســـيـــدة 
فايزة  ــوار  ن
كل  مبرافقة 
اع�ساء  من 
املـــكـــتـــب 
ــــي  ــــولئ ال

ال�سادة  من  كل  كذا  بالوادي، 
البلديات  مكاتب  ــاء  ــس � روؤ
/كونني  /البيا�سة  :الدبيلة 
يخ�س  فيما  ــام  ه باجتماع 
العالقة  امل�سائل  مــن  كثري 
ــي  ــس مــنــهــا مــ�ــســاكــل الأرا�
امل�سماة  باملنطقة  الفالحية 
ــة حــا�ــســي  ــدي ــل ــة ب ــي ــ�ــس املــن
املحيط  وا�ست�سالح  خليفة 
م�سكلة  وكــذلــك  اخلــارجــي. 
لبلدية  ال�سحي  ــرشف  ــ� ال

من  عــنــه  ينجم  ــا  مل كــويــنــني 
ال�سكان  لدى  وتذمر  انزعاج 

. ية لبلد ا
ــــان كـــذلـــك طــرح  كــمــا ك
الجتماعي  ال�سكن  م�سكلة 
مما  الدبيلة  ـــرة  دائ ل�سكان 
الت�ساوؤلت  من  كثريا  خلق 
فيما  املــ�ــســتــفــيــديــن  ـــدى  ل
م�سح  مديرية  تدخل  يخ�س 
امل�سح  )عملية  الأرا�ـــســـي 

جمهول(. اأ�سا�س  على  كانت 
ق.م

ــتــحــر �ــســاب  ان
عقليا  ــل  خمــت
مــ�ــس  �ــســنــقــا، اأ
ربــــــعــــــاء،  الأ
داخـــــل مــنــزل 
وح�سب  جــده، 
املـــعـــلـــومـــات 
املــتــوفــرة، فــاإن 
البالغ  ال�ساب 
مــــن الــعــمــر 
 37 حـــــــوايل 
�ـــســـنـــة، كـــان 
مر�س  يــعــاين 
ـــي ن  ـــس ـــ� ـــف ن
اكت�ساف  ومت 

فراد  اأ اأحد  طرف  من  احلــادث 
على  عــرث  الــــذي  ــة  ــل ــعــائ ال

املنزل. يف  م�سنوقا  الهالك 
ــن،  م ــال الأ خــبــار رج ــور اإ وف
انــتــقــلــت عــنــا�ــرش احلــمــايــة 
حيث  املكان،  عني  اإىل  املدنية 
م�ستودع  اإىل  اجلثة  نقل  مت 

اإخ�ساعه  اأجل  من  الأمــوات 
والوقوف  الطبي  للت�رشيح 
كما  ــاة،  ــوف ال �ــســبــاب  اأ على 
ــا عــنــا�ــرش  ــس ــ� ي حــ�ــرشت اأ
من  الــقــ�ــســائــيــة  ــة  ــرشط ــ� ال
اأ�سباب  يف  حتقيق  فتح  اأجــل 

احلادث.
بوطيب هنية 

بح�سور ال�سلطات املحلية االإدارية واالأمنية 

افتتاح فرع لل�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي بحا�سي خليفة 

بعدما كانت ت�سكل خطرا 

اإعادة االعتبار لالأ�سالك الكهربائية املهرتئة بحي االأمري عبد القادر بالبيا�سة 

يف جولة ببع�ض البلديات

املنظمة الوطنية للت�سامن 
االجتماعي واالإن�ساين تعاين 

بع�ض امل�ساكل بالوادي

انتحار خمتل عقليا بحي املنظر 
اجلميل بالوادي



ــــن  م ــح الأ ــال ــس ــ� ــت م ــن ــك مت
لأمن  التابع  الثاين  احل�رشي 
حد  و�سع  من  تندوف  وليــة 
عيد  يــام  اأ ثاين  يف  ل�سارقني، 
ثر  اإ على  املــبــارك،  الأ�سحى 
و  فرادها  اأ طرف  من  دوريات 
طرف  من  املجهودات   تكاثف 
حتّليه  و  �رشطته  مع  املواطن 
املجرمني  عن  التبليغ  بثقافة 
لدى  املعروفني  و  املطلوبني 
و�سع  مت  ال�رشطة،  م�سالح 
الإطاحة  لغر�س  حمكمة  خطة 
يف  �سلوعهما  يف  بامل�ستبه 
اعــتــداءات،  و  �رشقة  ق�سايا 
الــزمــان  حيث  مــن  متفاوتة 
الخت�سا�س،  بقطاع  واملكان، 
توقيفهما،  مت  ذلك  ثر  اإ وعلى 
من  املفتوح  التحقيق  وبعد 
احل�رشي  الأمن  م�سالح  طرف 
نهما  اأ تبني  معهما،  الــثــاين 
�رشقة  جــرائــم  يف  مــتــورطــان 
الخت�سا�س؛  بقطاع  حديثة 
ب.   ( باملدعو  الأمر  يتعلق  و 
�سنة   19 العمر  من  بالغ   ) �س 
 ) ي.ي   ( املدعو  القا�رش  و   ،
هذا   ،2004 عام  مواليد  من 
فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت  قد  و 
ال�سيد  مــام  اأ الذكر،  �سالفْي 
ــدى  وكـــيـــل اجلــمــهــوريــة ل

�سدر  حيث   ، تندوف  حمكمة 
 18  ) �س  ب.   ( املدعو  حق  يف 
يداع  الإ مع  نافذا  حب�سا  �سهرا 
قدرها  مالية  و غرامة  بال�سجن 
ق�سية  ب�ساأن   ، دج   100.000
لغر�س  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
ال�رشقة  جــنــايــات  ــاب  ــك ارت
التعدد،  الليل،  ظروف  بتوافر 
مت  و  ــكــ�ــرش،  ال و  العـــتـــداء 
 ( املدعو  القا�رش  يداع  اإ كذلك 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�س�سة   ) ي.ي 
قا�سي  الــ�ــســيــد  طـــرف  ــن  م
و  تندوف،  مبحكمة  الأحــداث 
تبقى  الأمني،  م�سدرنا  قال 
تندوف  ــة  ولي اأمــن  م�سالح 
حلماية  با�ستمرار  و  م�ستعدة 
و  اأرواحـــهـــم  يف  ــني  ــواطــن امل
و  الأوقات  كل  يف  ممتلكاتهم 
املواطنني  على  ما  و  الظروف، 
و  التبليغ  بثقافة  التحلي  اإل 
اأجل  من  �رشطتهم  مع  التعاون 
اآمن.                        تندويف  جمتمع 
عبدالرحمن بلوايف   

ــس مــديــرا الــ�ــســنــدوق  ــ� رف
البطالة  عن  للتاأمني  الولئي 
ادرار  و  متــرا�ــســت  بــوليــتــي 
التغيري  حركة  لقرار   المتثال 
وزارة  طرف  من  عنها  املعلن 
ال�سمان  و  الت�سغيل  و  العمل 
 07 تــاريــخ  منذ  الجتماعي 

. الفارط  جوان 
املطالبة  ــوات  ــس الأ� تعالت 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رشورة 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
لدى  بالتدخل  القا�سي  تبون 
من  الوىل،  الــوزارة  م�سالح 
على  الــقــائــمــني  ــقــدمي  ت اجـــل 
والت�سغيل  الــعــمــل  وزارة 
ــاعــي  ــم ــت الج ــان  ــم ــس ــ� ال و 
لل�سندوق  العامة  واملديرية 
البطالة،  عن  للتاأمني  الوطني 

القانونية  املــ�ــســاءلت  مـــام  اأ
ــقــدمي تــو�ــســيــحــات حــول  ــت ل
مديرا  دفعت  التي  الأ�سباب 
للتاأمني  الولئيتني  الوكالتني 
مترا�ست  من  بكل  البطالة  عن 
حلركة  لالمتثال  اأدرار،   و 
عنها  املعلن  اجلزئية  التغيري 
 ،  2020 07جوان  تاريخ  منذ 
وكالة ولئية   11 م�ست  والتي 
 " "التحرير  يومية  حتوز  والتي 

. منها   ن�سخة  على 
ثـــارت  اأ فقد  مــو�ــســوع  ويف 
اأن تدخل ال�سلطات   : م�سادرنا 
حتمية  �رشورة  بات  املركزية 
الطــراف  عن  اللثام  لك�سف 
مدير  دعــم  خلف  تقف  التي 
للتاأمني  الــولئــيــة  الــوكــالــة 
غري  بتمرا�ست  البطالة  عن 

طرف  من  �سواء  فيه،  املرغوب 
امل�ساريع  طالبي  او  العمال 
نف�س  ذهبت  حيث   ، ال�سبانية 
حديثها  معر�س  يف  اجلهات 
مدير  على  بــقــاء  الإ اأن  معنا 
القوة  جتهل  ــذي  ال مترا�ست 
تقف  ــتــي  ال الــقــانــونــيــة  ــري  غ
من  الذي  المر   ، حمايته  خلف 
بالقطاع،  قالقَل  يثري  ان  نه  �ساأ
بظروف  متر  البالد  وان  خا�سة 
الن�سياب  ت�ستدعي  �سعبة 
لتجاوز  الداري  العمل  يف 
التف�سي  خلفها  التي  الأ�رشار 

. كورونا   جلائحة  الرهيب 
لن�ساط  ــعــون  ــاب ــت م ويــــرى 
البطالة  عن  التاأمني  وكالة 
اأدرار،  و  مترا�ست  بوليتي 
ملدير  الرجتالة  القرارات  ان 

ــت ُتــ�ــســّنــف  ــس ــرا� وكــالــة مت
ال�رشيح  الــتــحــدي  خــانــة  يف 
اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات 
خرجاته  جميع  يف  تعهد  الذي 
بال�رشب  الخــرية  العالمية 
ُت�سول  من  كل  حديد  من  بيد 
قوانني  على  الدو�س  نف�سه  له 

. اجلمهورية 
من  جــاد  تدخل  انتظار  ويف 
املعنية  الخت�سا�س  دوائـــر 
مترا�ست  وكالة  مدير  لــزام  لإ
اأدرار  لوكالة  التوجه  على 
تبقى  ــه  ــام ــه م ،ل�ـــســـتـــالم 
البطالني  ومــلــفــات  الدارة 
هكذا  مثل  من  الأكرب  اخلا�رش 
ظل  وخـــروقـــات،  ــــاوزات  جت

. �سهرين  منذ  عنها  م�سكوتا 
فا�سل بن  يو�سف 

م�ست�سار  برم�سان  نزيه  اأكد 
املكلف  اجلمهورية  رئي�س 
اجلمعوية  باحلركة  بجمعيات 
بــاخلــارج  الوطنية  واجلــالــيــة 
بجمعيات  لــقــائــه  ،خــــالل  
ورقلة  بولية  املدين  املجتمع 
يف  ــدرج  ــن ي الــلــقــاء  هـــدا  ان 
بتو�سيات  ــزام  ــت الل اطـــار 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ــة لــالطــالع  ــي ــرام تــبــون  ال
ــالت وكــذا  ــغ ــس ــ� عــلــى الن
نها  �ساأ من  التي  املقرتحات 
املحلية  اجلــمــعــيــات  ـــرشاك  ا�
التنمية  يف   امل�ساهمة  يف 
ذات  يف  موؤكدا   ، امل�ستدامة 
تتحدث  الــدولــة  اأن  ال�سدد 
وال�سفافية  ال�رشاحة  بلغة 
ال�سدد  ذات  يف  ــدا  ــوؤك م  ،
�سرتفع  املقرتحات  جميع  اأن 
ــالد  ــب ــال ب الول  لـــلـــرجـــل 
ــى خــريــطــة  ــل لإطــــالعــــه ع
للولية  امل�ستقبلية  الطريق  
ال�سرتاتيجية  ن�سيان  دون   ،
املجتمع  لتاطري  التنظيمية 

. املدين 
ــــال مــ�ــســتــ�ــســار رئــيــ�ــس  وق
من  الــغــايــة  ان  اجلــمــهــوريــة 
ــات املــجــتــمــع  ــي لــقــاء جــمــع
بتو�سيات  التزام   هو  املدين 
ل�ــرشاك  اجلمهورية  رئي�س 
التنمية  يف  املحلية  اجلمعيات 
يــنــدرج  كــمــا   ، املــ�ــســتــدامــة 

وطنية  جولة  اطار  يف  اللقاء 
وليات  خمتلف  بها  �ستحظى 
فقد  ذلك  جانب  .اىل  الوطن  
هناك  اأن  برم�سان  نزيه  فاد  اأ
اجلزائرية  اجلمعيات  عــديــد 
ــاء  ــب ـــارج يــقــودهــا اط ـــاخل ب
بتكوين  �ستحظى  وعلماء 
امريكا   ، ـــا  اوروب يف  دويل 
الــعــربــي  ــج  ــي ــل واخل ــدا  ــن ك  ،
هذه  وتاطري  وتاأهيل  لتكوين 
تبادل  اطـــار  يف  اجلمعيات 

. دوليا  اخلربات 
ممثلو  قــال  ثــانــيــة  جــهــة  ــن  م
امل�ساركون  املحلية  اجلمعيات 
مبثابة  اللقاء  اأن  اللقاء  يف 
للجمعيات  مـــل  اأ ب�سي�س 
 ، ــدين  امل املجتمع  وممثليات 
بع�س  لتقدمي  فر�سة  لإعطاء 
ــرتحــات والقـــرتاحـــات،  ــق امل
ذات  عـــن  ــي  ــف خ مل   ــا  ــم ك
يف  تطلعاتهم  املــتــحــدثــني   
العري�سة  ــوط  ــط اخل ر�ــســم 
باجلانبني  للنهو�س  الهادفة 
القت�سادي  و  الجتماعي 
ــة  ــل ـــة ورق ـــولي ــالد ول ــب ــل ل
بالعا�سمةاملركزية  املعروفة 
كما   ، ــ�ــرشقــي  ال لــلــجــنــوب 
التاكيد  ـــوؤلء    ه يخفي  مل 
رئي�س  يوليه  الذي  بالهتمام 
املجتمع  مل�سرية  اجلمهورية 

املدين   .
فا�سل بن  يو�سف 

ــم  جــرائ مــكــافــحــة  ــــار  اإط يف 
ــن  الجتــــار بـــاملـــخـــدرات، متــكَّ
التدخل  و  البحث  فرقة  فــراد  اأ
توقيف  من  ب�سار،  ولية  باأمن 
من  كمية  حجز  و  فيه  م�ستبه 
�سالح  و  العقلية،  ــرات  ث ــوؤ امل

) )�سيف   بي�س  اأ
وقــائــعــهــا  ــود  ــع ت الــقــ�ــســيــة   
تفيد  مــعــلــومــات  ل�ــســتــغــالل 
العقد  يف  فيه  م�ستبه  بقيام 
بتخزين  الــعــمــر،  مــن  ــاين  ــث ال
العقلية  ثــرات  املــوؤ ــج  ــروي وت

منزله  ذلـــك  يف  م�ستغال   ،
ـــور، و  ـــف ــى ال ــي، عــل ــل ــائ ــع ال
للمعلومة،  اجليد  بال�ستغالل 
مكنت  حمكمة  خطة  اإعــداد  مت 
امل�ستبه  وتوقيف  ر�سد  مــن 
التمل�س  حـــاول  الـــذي  فــيــه، 
بدائه  باإ ال�رشطة  قب�سة  مــن 
لكن  فرادها،  لأ عنيفة  مقاومة 
اإجراء  مبا�رشة  مع  جدوى،  دون 
مبوجب  العائلي  منزله  تفتي�س 
لدى  اجلمهورية  وكيل  عن  اإذن 
مكنت  يـــن  اأ بــ�ــســار،  حمكمة 

 106 كمية: حجز  من  العملية 
نواع  اأ من  عقليا  ثرة  موؤ اأقرا�س  
ال�سياق،  نف�س  يف  خمتلفة، 
حمله  تفتي�س  عملية  مكنت 
لت�سليح  املخ�س�س  التجاري 
النارية، من �سبط و  الدراجات 
 18 بـ: قدرت  اأخرى  كمية  حجز 
 300 لرييزان  نوع  من  قر�سا 
)�سيف(  بي�س  اأ و�سالح   ، ملغ 
الإجمالية  الكمية  لت�سبح 
 124 املهلو�سة: ــس  ــرا� ق ــالأ ل

خمتلفة. نواع   اأ من  قر�سا 

ق�سائي  ـــراء  اإج ملف  مبــوجــب 
العقلية  ـــرات  ث ـــوؤ امل حــيــازة 
�سالح  حيازة  مع  البيع،  لغر�س 
ال�سنف  مــن  حمظور  اأبي�س 
امل�ستبه  ُقّدم  )�سيف(،  ال�ساد�س 
اجلمهورية  وكــيــل  مـــام  اأ فيه 
ــذي  ال بــ�ــســار،  حمكمة  لـــدى 
الفوري،  املثول  جلل�سة  اأحاله 
احلكم  قا�سي  حقه  يف  لُي�سدر 
الرقابة  حتــت  بو�سعه  ـــرا  م اأ

. ئية لق�سا ا
اأ / د
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 1439 ناجحا بال�سركات الوطنية النفطية �سيتم 
ا�ستدعاوؤهم بعد جتاوز كورونا

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

الولئي  الفرع  رئي�س  اأكــد 
فــار�ــس  بــورقــلــة  للت�سغيل 
تن�سيب  تاريخ  منذ  نه  اأ داوي، 
للت�سغيل  الولئية  اللجنة 
و  قطاعات  عدة  من  امل�سّكلة 
التوظيف  باإجراءات  املتعلقة 
08- ــخ  ــاري ــت ب والنـــتـــقـــاء 

عدد  بلغ  فقد   ،  12-2019
يف  املهني  الفح�س  عمليات 
34عملية  التكوين  مــراكــز 
املرت�سحني  عــدد  بلغ  حيث   ،
 1719 على  مرت�سحا   6165
طالبي  لفائدة  عمل  من�سب 
ــعــمــل مبـــا فــيــهــم خــريــجــو  ال
الكربى  ،املعاهد  اجلامعات 
،مرتب�سو  العليا  املدار�س   ،
 ، التمهني  و  املهني  مــراكــز 
الناجحني  تعدد  و�سل  فيما 
با�ستغالل  نــاجــحــا   1439
من  بــاملــائــة   80 ن�سبته  ــا  م

 ،  ، املتاحة  العمل  منا�سب 
لعر�س  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س 
املتعلق  �ــســونــاطــراك،  عمل 
املقدرة  و  اجلامعية  بالطارات 
من  املتبقية  و  من�سبا،   167 بـ 

،حيث   515 لـ املعالج  العر�س 
من  �سوناطراك  مع  التفاق  مت 
اليام  يف  عنها  الفــراج  اأجل 
جهة  من   . القادمة  القليلة 
املتحدث  نف�س  اأكد  فقد  ثانية 

الوقائية  التدابري  رغــم  ــه  ن اأ
الحــرتازيــة  ـــــراءات  الج و 
ال�سلطات،  طرف  من  املتخذة 
جائحة  تف�سي  جماح  لكبح 
اأن  ّل  اإ كـــورونـــا؛  ــس  ــريو� ف
للت�سغيل  ــي  ــولئ ال ــفــرع  ال
من  مــعــيــنــا  عــــددا  ا�ــســتــلــم 
ن�رش  امل  على  العمل  عرو�س 
لإجــراءات  املر�سحني  قوائم 
مبا�رشة  املهنية  الفحو�سات 
ال�سحية  الظروف  جتاوز  بعد 
البالد  بها  متر  التي  ال�سعبة 
الت�سغيل  قطاع  اأن  ومعلوم   .
بني  من  يعترب  ورقلة  بولية 
ظل  يف  احل�سا�سة  القطاعات 
بالتطبيق  البطالني  مت�سك 
احلكومية  للتعليمة  ال�سارم، 
ــاء  ــن ب ــة اأ ــاأحــقــي الــقــا�ــســيــة ب
باجلنوب  املركزية  العا�سمة 
�رشط  التوظيف،  يف  ال�رشقي 
الأولويات  ح�سب  مبداإ  تطبيق 

املتاحة. والمكانات 

التحرير، عن معطيات  لقاء  خ�ض به جريدة  فار�ض داوي خالل  للت�سغيل بوالية ورقلة  الوالئي  الفرع  رئي�ض  ك�سف 
النفطية،  الوطنية  بال�سركات  الناجحني  وعدد  واملرت�سحني  املهني  الفح�ض  بعمليات  املتعلقة  احل�سيلة  تخ�ض  واأرقام 

ال�سنة اجلارية . كما حتدث اي�سا عن عرو�ض عمل عديدة منتظرة بعد جتاوز جائحة كورونا خالل 

:"التحرير": لـ  يك�سف  بورقلة  للت�سغيل  الوالئي  الفرع  رئي�ض  داوي  فار�ض 

بتندوف : متورطون يف ق�سايا ال�سرقة 
وراء الق�سبان

التجاوزات تتنافى مع تعليمات وتوجيهات رئي�ض اجلمهورية 

مديرا الكناك بتمرنا�ست و اأدرار يتحديان قرار وزارة العمل
�سهرين  منذ  التحويلية  للحركة  االمتثال  • رْف�ض 

م�ست�سار رئي�ض اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية يف لقاء مع 
جمعيات املجتمع املدين بورقلة 

جمعيات اجلالية باملهجر �ستحظى 
بتكوين دويل يف اإطار تبادل اخلربات 

توقيف ع�سريني يف ق�سية ترويج املهلو�سات وحيازة �سيف بب�سار 
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االأمطار تك�سف الربيكوالج يف قرية تينت يحي 
جنوب بلعبا�ض

زنازل.ن
-----------------

يحي  تين  قرية  �سكان  ي�ستكي 
تدهور  جراء  التهيئة  انعدام  من 
 ، باحلفر  املليئة  الطرقات  حالة 
مائية  بــرك  اإىل  حتولت  والــتــي 
املواطنني  منعت  بالأوحال  مليئة 
و�سوارع  اأحياء  عرب  التنقل  من 
يحي  تين  �سكان  واأكد    . القرية 
يف  الأمطار  خطر  من   تخوفهم 
نعمة  من  تتحول  التي   ، مرة  كل 
جراء  م�ساكنهم  تغزو  نقمة  اإىل 
حياتهم  تهدد  التي  الفيا�سانات 
اخلوف  على  يجربهم  اأ�سبح  ما   ،

اجلارفة.  ال�سيول  مياه  يف  غرقا 

...واأطفال ميرحون لل�سباحة 
يف امل�ستنقعات

ــاب املــرافــق الــرتفــيــهــيــة و  غــي
ـــر خــالل  ــم احل ــس انـــطـــالق مــو�
فيها  ت�سهد   التي  الأخرية  الأيام 
على  مرتفعة  جو  حرارة  املنطقة 
وباتت  ــوم،  ــي ال �ساعات  مــدار 
الرتفيه   مراكز  اإىل  اللجوء  فيها  
 ، �ــرشوريــا  اأمــرا  وال�ستجمام 

الع�رشات  نحوه  ان�ساق  ما  هو 
لبدائل  اللجوء  يف   الأطفال  من 
على  خطرية  ذلــك  عــن  لبدائل 
الربك  يف  ال�سباحة  من  �سحتهم، 
مياه  �سكلتها  التي  وامل�ستنقعات 
يف  يحي،  تين  بقرية  الأمــطــار 
املرح   الأطفال  فيه  اختار  وقت  

بال�سباحة يف الواد  رغم الأخطار 
 ، النظيفة  غــري  ــاه  ــي امل ب�سبب 
ب�سبب  الغرق  خطر  عن  ناهيك 
فيه  الــو�ــســع  وخــطــورة  عمقه 
داخله،   املتواجدة  نابيب  الأ من 
ي�ستجيب  ل  الذي   الواقع  لكنه 
ال�سكان  ملتطلبات  اإطالقا  فيه 

امل�سوؤولني  على  يجب  والــذي   ،
به،  الهتمام  واملحليني  الولئيني 
خ�رشاء  م�ساحات  بت�سييد  وذلك 
ال52  البلديات  كل  يف  وم�سابح 
متنف�سا  يكون  حتى  بالولية، 
عطلتهم  يف  وخا�سة  لالأطفال 

. ية ل�سنو ا

غرقت اأغلب �سوارع  قرية تينت يحي التابعة لبلدية واد ال�سبع الواقعة جنوب والية �سيدي بلعبا�ض يف مياه ال�سيول واالأوحال ، بعد 
زخات من االأمطار  التي  �سهدتها املنطقة، حيث عا�ض �سكان املنطقة حالة رعب و هلع بعد ارتفاع من�سوب املياه، التي ت�سربت داخل 

البيوت ، ب�سبب ان�سداد بالوعات ال�سرف. 

عا�ض �سكان املنطقة حالة رعب و هلع بعد ارتفاع من�سوب املياه

املن�رشم  جويلية  �سهر  بداية  منذ 
الربعاء،  اأم�س  يوم  غاية  واىل 
لولية  الغابية  امل�ساحة  تعر�ست 
اكرثها  حــرائــق  لعدة  م�ستغامن 
ع�سعا�سة  الظهرة  مبنطقة  كــان 
وبن  خ�رشاء  و  خل�رش  �سيدي  و 
املالك رم�سان و اي�سا بغابة  عبد 

منطقة ال�سقة  العني نوي�سي.
ان  الغابية  امل�سالح  قــدرت  و 
املذكورة  باملناطق  احلرائق  جممع 
يف  �سببا  كان  حريقا،     40 كان 
من  هكتارا    12 ــوايل  ح ــالف  اإت
امل�ساحة الغابية  تتمثل يف ا�سجار 

و  احللبي  ال�سنوبر  و  ال�سنوبر 
ذلك،  غري  اىل  والعرعار  البلوط  

من الع�ساب و احل�سائ�س.
من  ُيطلب  خلطرذلك    نظرا  و 
احلذر،  و  احليطة  توخي  املواطنني  
م�سوؤويل  من  امل�ستمّرة  واليقطة 
الــغــابــات و احلــمــايــة املــدنــيــة و 
احلذر...  و  البلديات......    اأي�سا 
ُيعّر�س  مــا  كــل  مــن  واحلــــذر.... 
خا�سة  و  ـــالف   الت اىل  الغابة 
املجاورين  لل�سكان  بالن�سبة 

الغابي. للحزام 
�سليمان بن قناب

اندالع 40 حريقا  واإتالف م�ساحة 
مب�ستغامن هكتارا    12

منذ بداية �سهر جويلية املن�سرم  

احل�رشي  الأمـــن  م�سالح  متكنت 
ب�سيدي خل�رش بولية عني  اخلارجي 
اأ�سخا�س  اأربعة  توقيف  من  الدفلى 
 39 و   27 بني  ما  اأعمارهم  تــرتاوح 
4833 وحدة خمر من  �سنة، و حجز 
اإىل  الأحجام،  و  العالمات  خمتلف 
جانب �ساحنة و �سيارة خا�سة، كانتا 

ت�ستعمالن يف ن�ساطهم الإجرامي.
ا�ستغالل  ــر  اإث ــاءت  ج العملية      
ف�سيلة  عليها  حت�سلت  معلومات 
ال�رشطة الق�سائية التابعة للم�سلحة 
قيام  مفادها  الذكر،  �سالفة  الأمنية 
لدى  املعروفني  الأ�سخا�س  ــد  اأح
يف  الق�سائية  ب�سوابقه  امل�سلحة 
املــ�ــرشوبــات  ــاجــرة يف  ــت امل جمـــال 
الكحولية بطريقة غري قانونية، بنقل 
كمية معتربة من املادة الأخرية على 
من �ساحنة، بغر�س ترويجها لحقا، 
خطة  تنفيذ  ا�ستدعى  الــذي  الأمــر 
اأمنية ميدانية، مكنت قوات ال�رشطة 
بدقة  م�ساره  و  هويته  حتديد  بعد 
�سيارة  موؤخرا على من  توقيفه  اإىل 

رفقة  مليانة،  خمي�س  مبدينة  خا�سة 
تاأمني  ب�سدد  هما  و  اآخــر  �سخ�س 
التي  ال�ساحنة  لذات  الطريق  م�سار 
الزمان،  ، بنف�س املكان و  مت توقيفها 
اإىل  تفتي�سها  عملية  اأف�ست  اأيــن 
�سبط و حجز كمية من امل�رشوبات 
وحدة   4833 بـ  قــدرت  الكحولية 
خمر من خمتلف الأنواع و الأحجام، 
و كمرحلة ثانية ا�ستكمال للتحريات 
حتديد  بعد  و  الق�سية،  هــذه  حيال 
هوية �سائق ال�ساحنة الذي فر �سابقا 
مبعية  توقيفه  مت  ال�رشطة،  كمني  من 
�سقيقه مالك ال�ساحنة بعد اأن تبينت 
الإجرامي. الن�ساط  بهذا  �سلتهما 
هذا، و جتدر الإ�سارة، بعد ا�ستكمال 
مت  ــة،  ــالزم ال التحقيق  اإجــــراءات 
مبوجب  املوقوفني  الأ�سخا�س  تقدمي 
اجلهة  اأمام  الفوري  املثول  اإجــراءات 
اأمــرت  التي  املخت�سة،  الق�سائية 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�س  باإيداعهم 

حماكمتهم.
خمتار برادع

 حجز 4833 وحدة خمر
و توقيف 4اأ�سخا�ض ب�سدي خل�سر 

بعني الدفلى 

 االأمن اجلواري ي�سهد تطورا ملحوظا بف�سل ال�سيا�سة املنتهجة ببجاية 
تطورا  اجلــــواري  ـــن  الأم ي�سهد 
ــرية  الأخ ال�سنوات  يف  ملحوظا 
بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة التي داأبت 
عليها املديرية العامة لالمن الوطني  
امل�سلحة  �سجلت  ال�ساأن  هذا  ويف 
لأمن  التقنية  للو�سائل  الولئية 
ولية بجاية يف ح�سيلتها ال�سهرية 
ل�سنة  جويلية  ب�سهر  اخلــا�ــســة 
ات�سالت   3803 عدده  ما   ،2020
لالأمن  الأخ�رش  الرقم  على  هاتفية 

النجدة  ــم  ورق  ،15-48 الوطني 
بالق�رش  104اخلا�س  والرقم   ،17
من  اأكرث  اأن  حيث  اله�سة،  والفئات 
ق�سد  كــان  هاتفيا  ات�سال   318
اأثناء  جرائم  و  حوادث  عن  الإبالغ 
حماولت  عن  التبليغ  اأو  وقوعها 
الأ�سخا�س  امل�سا�س والعتداء على 
اخلا�سة،  و  العامة  املمتلكات  و 
هاتفي  ات�سال   3407 �سجلت  كما 
من  والتدخل  النجدة  طلب  ق�سد 

قطاع  كافة  عرب  ال�رشطة  م�سالح 
اأو  معلومات  طلب  اأو  الخت�سا�س 
والإر�ساد،  والتوجيه  ال�ستف�سار 
هاتفيا  ات�سال   77 ت�سجيل  مت  كما 
املرور  حــوادث  وقوع  عن  للتبليغ 
الإح�سائيات  اكت�ساف جثة، هذه  اأو 
لدى  الأمني  الوعي  تنامي  توؤكد 
ــة بــجــايــة حــول  ــولي املــواطــنــني ب
ال�رشطة  م�سالح  ــالغ  اإب ــرشورة  �
و  الإجرامية  الن�ساطات  كل  ،عن 

امل�سبوهة و التي تقلق راحته ب�سفة 
بحالت  يتعلق  فيما  خا�سة  عامة 
بفريو�س  امل�سابني  الأ�سخا�س 
يف  امل�ساربني  التجار  اأو  كورونا، 
ملواقيت  املخالفني  اأو  الغذائية  املواد 
ما  هذا  و  اجلزئي،  ال�سحي  احلجر 
ال�رشطة  ــوات  ق تــدخــالت  يجعل 
ق�سد حماية الأ�سخا�س واملمتلكات 

العامة و اخلا�سة يف حينها.
ك. ت

باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  و�سعت 
ع�سابة  لن�ساط   حــدا  م�ستغامن 
على  ال�سطو  يف  خمت�سة  اأ�ــرشار 
املحالت التجارية ترتاوح اأعمارهم 
قاطني  من  �سنة،   24 و   20 بني 
ق�سيتي  يف  تورطوا    ، م�ستغامن 
ال�رشقة  ا�ــرشار،  جمعية  تكوين 
ق�سية  و  جتــاري  حمل  داخــل  من 
حماولة ال�رشقة بالك�رش و الت�سلق 

من داخل م�سكن .
ـــر �ــســكــاوى تــقــدم بها  اإث عــلــى 
اأولهما  تعر�س  تفيد  مواطنون، 
التجاري  حمله  داخل  من  لل�رشقة 
و  خمي�ستي  حممد  بنهج  الكائن 
اأجهزة تلفزية من نوع  التي طالت 
ال�ساكية  تعر�ست  كما  بالزما، 
و  بالك�رش  ال�رشقة  اإىل  الثانية 
الت�سلق من داخل م�سكن �سقيقتها 
منزلية،  اأغرا�سا  طالت  التي  و 

مالب�س و اأجهزة كهرومنزلية . 

ــريا املــحــل و  ــام وبــا�ــســتــغــالل ك
متكنت  ــدة،  ــواج ــت امل الب�سمات 
اإثنني  هوية  حتديد  من  ال�رشطة  
التحريات  تبقى  فيما  منهم؛ 
هوية  حتديد  لغر�س  متوا�سلة 
اإجراء  ومبوجب  الثالث،  �رشيكهما 
قدم  املــتــورطــني  �سد  ق�سائي 
وكيل  اأمــام  املوقوف  فيه  امل�ستبه 
اجلمهورية لدى حمكمة م�ستغامن، 
و بعد اإجراءات املثول الفوري حكم 
عليه بـ 03 �سنوات حب�سا نافذا مع 
 20 بقيمة  مالية  غرامة  و  الإيداع 
على  حكم  فكما  �سنتيم،  مليون 
�سنوات   05 بـــ  الأول  �رشيكه 
بقيمة  مالية  غرامة  و  نافدا  حب�سا 
اأمر  اإ�سدار  مع  �سنتيم،  مليون   30
بالقب�س على ال�سخ�س الفار  فيما 
لغر�س  متوا�سلة  التحريات  تبقى 

حتديد هوية ال�سخ�س الثالث.
�سليمان بن قناب

ع�سابة خمت�سة يف ال�سطو على 
املحالت التجارية ت�سقط يف �سراك 

ال�سرطة مب�ستغامن خط النجدة 17 ينقذ قارب حراقة من ال�سياع بعر�ض البحر ب�سواحل 
عني متو�سنت

بقاعة  ال�رشطة  عنا�رش  قيام  اأثناء 
متو�سنت  عني  ولية  باأمن  الر�سال 
ات�سال  اإليهم  ورد  العادية،  مبهامهم 
من   17 النجدة  خط  على  هاتفي 

طرف اأحد احلراقة يطلب فيه النجدة 
رفقة مرافقيه الذين كانوا على من 
وجه  على  و  مبا�رشة،  �رشيع  قارب 
املراقبة  مبركز  الت�سال  مت  ال�رشعة 

و  بوزجار  مبيناء  لل�رشطة  البحري 
الذين بدورهم قاموا باإعـــالم حرا�س 
العثور  ليتم  بوزجار  مليناء  ال�سواحل 
البحر  عر�س  يف  تائهني  عليهم 

حوايل 08 اأميال بحـرية �سمال �رشق 
قارب  من  على  ال�سبيعات  �ساطئ 
 17 متنه  على  كان  الذي  و  �رشيع، 
مهاجرا غري �رشعي كانوا قد انطلقوا 
ــران  وه وليـــة  �سواطئ  اأحـــد  مــن 
بتاريخ  ال�سبانية  ال�سواحل  باجتاه 
29/07/2020 ،اإّل انهم تاهوا بعر�س 
البحر ب�سبب نفاد الوقود.... املعنيون 
اىل  ت�سليمهم  مت  انقاذهم  بعد عملية 
فرقة الدرك الوطني لبلدية بوزدجار 
املخت�سة اقليميا ل�ستكمال التحقيق 
هذا و تبقى م�سالح اأمن ولية عني 
 24 �ساعة/   24 جمندة  متو�سنت 
املواطن  �سالمة  على  حفاظا  �ساعة، 
و ممتلكاته و تقدمي اخلدمات الالزمة 
عرب  امل�ساعدة  طلبات  على  الرد  و 
 15-48 و   17 املجانيني  اخلطني 

لالأمن الوطني . 
ن. مزادة   



وفاق الزعفران 

 .. والرُبهان  ال�ّسان  اأحمد  "�سي 
الّزعفراين فور دميا فرحان"

اإحتاد بويرة االأحداب 

الكحلة   .. وا�ستحقاق  "بجدارة 
واحلمرة يف الق�سم ال�سريف" 

املواجهة  قبل  الفريق،  وهداف  جنم  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  على  كبرية  اآماال  يوفنتو�س،  ع�شاق  يعلق 
ال�شعبة اأمام ليون الفرن�شي، غدا اجلمعة، مبلعب األيانز �شتاديوم، يف اإياب دور الـ16 من دوري اأبطال اأوروبا.

و�شقط يوفنتو�س يف فخ الهزمية اأمام ليون يف مباراة الذهاب التي اأقيمت يف فرن�شا، وانتهت بفوز اأ�شحاب االأر�س 
بنتيجة )0-1(، لت�شبح املهمة �شعبة على يوفنتو�س يف العبور لربع النهائي. 

مهمة صعبة

ا�شتئناف  منذ  امل�شتوى  تذبذب  من  يعاين  الفريق  اأن  خ�شو�شا  ليوفنتو�س،  االإطالق  على  �شهلة  املهمة  تكون  ولن 
الن�شاط الريا�شي الذي كان قد توقف يف مار�س/اآذار املا�شي ب�شبب جائحة كورونا، رغم متكنه من ح�شم لقب 

اال�شكوديتو هذا املو�شم.
ورغم ذلك كان م�شهد اخلتام غري �شعيد باملرة لع�شاق يوفنتو�س، حيث خ�شر الفريق على 

يد ذئاب العا�شمة روما بثالثية، اأظهرت االأزمة الكربى التي يعاين منها اأبناء املدرب 
ماوري�شيو �شاري.

12 مباراة،  وعانى اليويف كثرًيا من الناحية الدفاعية، فا�شتقبل 19 هدًفا يف اآخر 
لي�شبح مهدًدا باخلروج من الكاأ�س التي يحلم بها منذ 24 عاما، حال ا�شتمرت تلك 

املعاناة.
ا اإذا امتلك  لكن يظل االأمل قائًما اأمام فريق عمالق بحجم يوفنتو�س، خ�شو�شً

كبرية  كل  يعلم  الــذي  رونــالــدو،  كري�شتيانو  الــدون  االأبــطــال،  دوري  ملك 
و�شغرية عنها وتوج بها 5 مرات من قبل.

طفرة رونالدو

والعبور  ليون  على  الفوز  لتحقيق  مطمئًنا  اليويف  يجعل  ما  اأبرز  ولعل 
خ�شو�شا  رونالدو،  كري�شتيانو  يعي�شها  التي  احلالة  هو  النهائي،  لربع 

بعد ا�شتئناف الن�شاط، باالإ�شافة اإىل اأنه �شيلعب يف بطولته املف�شلة. 
 11 اأهداف يف   10 الكالت�شيو، متكن الدون من ت�شجيل  ا�شتئناف  فمنذ 
مباراة �شارك فيها، بينما قدم 4 متريرات حا�شمة، جتعله مير بفرتة 

رائعة هذا املو�شم.
اأن رونالدو هو خري من يعرف  وما يثري تفاوؤل البيانكونريي اأكرث، 
واأنــه  ال�شيما  جيد،  ب�شكل  االإق�شائية  واالأدوار  االأبــطــال  دوري 
االأدوار  يف  اأهداًفا  �شجل  من  اأكرث  ا  واأي�شً للبطولة  التاريخي  الهداف 

االإق�شائية.

تخصص الدون

اأهداًفا بتاريخ امل�شابقة، حيث  اأكرث من �شجل  بل ويعد رونالدو هو 
�شجل 128 هدفا بفارق 14 هدفا عن اأقرب مناف�شيه ليونيل مي�شي 

)114 هدفا(. 
كاأكرث  التاريخ،  عرب  الـ16  بدور  31 مباراة  يف  و�شارك كري�شتيانو 
من ظهر يف هذا الدور متفوًقا على ليونيل مي�شي الذي �شارك يف 29 

مباراة.
رفـــــــقـــــــة وخالل مبارياته بدور الـ16، ا�شتطاع كري�شتيانو اأن ي�شجل 23 هدًفا 

العب االأندية التي مثلها )مان�ش�شرت يونايتد، ريال مدريد ويوفنتو�س(، ويتفوق  عليه 
واحد فقط وهو مي�شي الذي �شجل 26 هدفا بهذا الدور. 

وفى العموم، �شجل رونالدو 65 هدًفا يف االأدوار االإق�شائية �شواء بدور الـ16، ربع النهائي، ن�شف 
النهائي والنهائي، مقابل 63 هدفا يف دور املجموعات.

نابويل  لنادي  الفني  املدير  ح�شم 
ــارو غـــاتـــوزو،  ــن ــي االإيـــطـــايل ج
ــة املــعــنــيــة بــاالنــتــقــال  ــم ــائ ــق ال
النادي  ملواجهة  بر�شلونة،  �شوب 
ــاب  اإي ــاراة  ــب م بر�شم  الكتالوين 
اأبطال  دوري  من  الـ)16(،  الــدور 
ال�شبت  �شتقام  والــتــي  اأوروبـــــا، 

املقبل.
ــــدم غـــــاتـــــوزو مــدافــعــه  ــــش و�
ـــالم، بعد  ـــوزي غ اجلـــزائـــري، ف
املعنية  القائمة  من  ا�شمه  اإ�شقاط 
باملواجهة بحجة عدم جاهزيته، 
بالن�شبة  ــــال  احل نــفــ�ــس  ــــو   وه
االأ�ــشــول  ــب  ــاح ــش و� للفرن�شي 
ــة، كــيــفــن مــالــكــويــت،  ــي ــرب ــغ امل
ح�شبما  يون�س،  اأمــن  واالأملــــاين 

ن�شره موقع "كالت�شيو مريكاتو".
ـــدرب االإيــطــايل،  وجـــاء قـــرار امل
االأي�شر،  للظهري  مبا�شرة  كر�شالة 
يلعب  فريق  عن  البحث  ليبا�شر 
له يف املو�شم املقبل، بعد اأن منحه 
خــالل  لــلــعــب،  ب�شيطة  فــر�ــشــة 
ــدوري  ال من  االأخـــرية  املباريات 

االإيطايل.

االأ�شا�شية  مكانته  غــالم  وخ�شر 
�شنوات،  لــعــّدة  بها  �ــشــارك  الــتــي 
ل�شالح الربتغايل ماريو روي، بعد 
اأوروبــا،  اأبطال  دوري  يف  اإ�شابته 
 ،2017 �شنة  �شيتي  مان�ش�شرت  اأمام 
يف الركبة، لتتكرر اإ�شابة مماثلة 
حيث  االأوىل،  مــن  عــودتــه  بعد 
ت�شببت يف اإبعاده عن امل�شاركة يف 

كاأ�س اأمم اأفريقيا اأي�شًا.
و�شيكون الدويل اجلزائري جمرباً 
اال�شتمرار  واإال  الــرحــيــل،  على 
غري  بنابويل،  ثانوي  دور  ب�شغل 
وا�شح،  االإدارة  جمل�س  راأي  اأن 
من  التخّل�س  يف  رغبته  لناحية 
اأن  دون  كبرياً  راتبًا  ينال  العب 

يقّدم االإ�شافة املطلوبة منه.

جمموعة  نابويل  مدرب  وميتلك 
تخ�ّس  التي  ال�شائكة  امللفات  من 
راأ�شهم  وعلى  الراحلن،  الالعبن 
االآخــر،  اجلزائري  وزميله  غالم 
اأونا�س، الذي ُعر�س للبيع هو  اآدم 
جتربة  مــن  عــودتــه  بعد  االآخـــر، 
ني�س  ـــادي  ن ــع  م انق�شت  ــــارة  اإع

الفرن�شي.

مدرب نابويل غاتوزو ي�سدم فوزي غالمطفرة رونالدو االأمل الإنقاذ حلم يوفنتو�ض

اأخريا مّت الف�شل يف م�شري املو�شم الكروي الذي توّقف عند 
فقرار   ، كورونا  فريو�س  جائحة  ب�شبب  االأخــرية  جوالته 
املكتب الفيدرايل باإ�شدال ال�شتار على املناف�شة ب�شكل نهائي 
دون تكملة ما بقي منها بتفعيل خيار نظام ال�شعود بال نزول 
املجموعة االأوىل يف  الزعفران مت�شّدر  ، جعل فريق وفاق  
نقطة   36 بر�شيد  اجللفة  لرابطة  ال�شريف  الق�شم  بطولة 
يتّوج قبل االأوان بتاأ�شرية ال�شعود اإىل الق�شم اجلهوي الثاين 
والويل  والفرو�شية  اجلود  مدينة  االأيام  هذه  تعي�س  حيث   ،
ال�شالح ال�شيخ " �شي اأحمد " على وقع تاألق ت�شكيلتها بقيادة 
امل�شتوى  اإىل  ارتقاءها  وطغى   " مّكاوي  اأحمد   " الفذ  املدرب 
 ، الزعفرانين  يوميات  على  وا�شتحقاق  بجدارة  اجلهوي 
الذين انتظروا هذا االجناز بفارغ ال�شرب بعد �شنوات عجاف 
التي كانت حتت  املادية املحدودة  ، نتيجة االإمكانات  طويلة 
بفرق  مقارنة   ، القادر  عبد  �شادقي  الرئي�س  اإدارة  ت�شّرف 
اأخرى جماورة جتد كل الدعم والت�شجيع من الهيئات الو�شية 
اأو  التاأ�شرية  الوفاق مل ي�شرقوا  اأبناء  املتتبعن فاإن  ، وبراأي 
التنظيمية  ُمنحت لهم كهدية بل ظفروا بها بف�شل قوتهم 
والفنية واملعنوية ، حيث كانوا اأكرث رغبة وطموح وجدية 
روا ب�شكل جيد ومن كل النواحي  من خ�شومهم ، بعدما ح�شّ
وا�شتغلوا بذكاء وواقعية قدراتهم وطاقاتهم وفق ما تتطلبه 
وحنكة  خربة  على  ُمعتمدين   ، املناف�شة  وظروف  معطيات 
بال  فالنجاح   " العيفاوي  خل�شر   " ال�شنديد  املنا�شل  ونفوذ 
االأبي�س  اللونن  حمبي  كل  مب�شاهمة  جماعيا  كــان  �شك 
واالأ�شود ، انطالقا من املكتب امل�شرّي الذي طرق كل االأبواب 
 ، رائــدا  �شامدا  واقفا  الزعفرانية  الكرة  ممثل  يظل  حّتى 
مرورا بالالعبن ومدربهم الذين تعاهدوا منذ البداية على 
الت�شحية والتعاون من اأجل ت�شريف رمز املنطقة ، وو�شوال 
م�شاندة  يف  حلظة  يبخلوا  مل  الذين  االأوفياء  االأن�شار  عند 

فريقهم وكانوا اإىل جانبه يف جل االأزمات واالأفراح.
 عمر ذيب 

متّكن  متميزين  والعبن  فــّذ  ومــدرب  اأكــّفــاء  مب�شوؤولن 
فريق اإحتاد بويرة االأحداب من االرتقاء اإىل الق�شم ال�شريف 
اخل�شوم  كل  على  مطلقة  �شيطرة  بعد   ، اجللفة  لرابطة 
واحد  وتعادل  فوز   14 ح�شيلة  نقطة   43 على  واحل�شول 
وتلّقي خ�شارة واحدة ، حيث انتظر اأن�شاره االأوفياء خم�شة 
اأ�شهر لتحديد م�شري فريقهم يف �شمان ال�شعود من عدمه ، 
االإعالن  نحو  �شيّتجه  الفيدرايل  املكتب  اأن  خرب  رواج  بعد 
الكروية  املناف�شات  لتوقف  كنتيجة   ، اأبي�س  مو�شم  عن 
جائحة  اأزمة  ب�شبب  املا�شي  مار�س  يف  بجوالت  نهايتها  قبل 
فريو�س كورونا ، املتتبعون لوقائع بطولة اجللفة الوالئية 
بنيل  واالأ�شود  االأحمر  اللونن  اأ�شحاب  اأحقية  على  اتفقوا 
لقب البطولة ، فلي�س هناك اأي تف�شري اأو تو�شيح للم�شتوى 
الراقي الذي ظهر به اأ�شبال املدرب املخ�شرم " خل�شر جخنن 
" �شوى اأنهم اأخل�شوا النية وعقدوا العزم وبا�شروا م�شريتهم 
مل  املادية  امل�شاكل  اأن  لدرجة   ، وان�شجام  وجدية  ثقة  بكل 
 ، املن�شودة  وغاياتهم  الكبرية  طموحاتهم  من  �شيئا  تنق�س 
الريا�شية  ال�شاحة  عن  الغائب  البويرية  الكرة  ممثل  الأن 
جذري  تغيري  اإىل  يحتاج  كان   ، عديدة  ل�شنوات  املحلية 
الطاقم  م�شتوى  على  اأكــرث  وبرتكيز  اجلوانب  كافة  من 
يتمّتعون  ـــن  اإداري اإىل  بحاجة  كــان  ــذي  ال  ، الت�شيريي 
ل�شناعة  واحلما�س  الرغبة  وميلكون  واخلربة  بالكفاءة 
لديهم  اأن  القندوز"  فر�شان   " حظ  ح�شن  ومن   ، االأف�شل 
م�شلحة  وي�شعون  جانبهم  اإىل  يقفون  ذهب  من  اأن�شار 
يقوده  الذي  االإحتاد  اأن  ويرون   ، اعتبار  كل  فوق  النادي 
اأن يظل  " ال يجب  " عبد الباقي �شديقي  الرئي�س املكافح 
حبي�س االأق�شام ال�شفلى بالنظر اإىل القدرات الب�شرية التي 
" حممد خين�س  ُيعرف بها اأفراده ، وما اأظهره رفقاء القائد 
ونتائج  باهر  واأداء  رائع  تنظيم  من  العام  هذا  مناف�شة  " يف 
مكانة  ت�شتحق  احلديبية  الكرة  اأن  قاطع  دليل  هو  عري�شة 

مرموقة و�شبابها جدير بالتاألق واالحرتام.
 عمر ذيب 

باليلي ينفي �سائعات اإ�سابته بكورونا وهذا موعد 
عودته اإىل جدة

اأندية وجنوم العامل يت�سامنون مع بريوت

ع�سلة يت�سدر ترتيب احلرا�ض االأكرث 
ت�سديا يف ال�سعودية

ه�سام بوداوي يتعر�ض النتكا�سة قبل انطالق املو�سم اجلديد

الريان والغرافة القطريان يتناف�سان على �سم فغويل

جناح  باليلي،  يو�شف  اجلــزائــري  ــدويل  ال ك�شف 
حول  تردد  ما  حقيقة  ال�شعودي،  االأهلي  فريق 

“كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابته 
.”19

ون�شر باليلي عرب ح�شابه الر�شمي على موقع 
التوا�شل االجتماعي “تويرت” تغريدة، يك�شف 
كرثة  “بعد  قــال:  حيث  تــردد،  ما  حقيقة  فيها 
بع�س  من  املتداولة  االأخــبــار  وبعد  االإ�شاعات 

القنوات حول اإ�شابتي بفريو�س كورونا”.
ويتواجد يو�شف باليلي حاليا يف اجلزائر، 

جدة  اإىل  ــودة  ــع ال ي�شتطع  مل  حيث 
ب�شبب  ال�شعودية،  العربية  باململكة 

من  اجلوي  املجال  وغلق  الطريان  حظر 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  وهــــــــــذا طرف 

�شمن االإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
اإىل  باليلي  عودة  موعد  عن  �شعودية  �شحيفة  تقارير  ك�شفت  ال�شياق  هذا  ويف 
جدة، حيث اأ�شارت اإىل اأن عودته اإىل جدة مرتقبة مطلع االأ�شبوع املقبل، لين�شم 

اإىل تدريبات االأهلي ب�شكل ر�شمي.
اجلاري  املو�شم  خالل  مباراة   18 يف  ال�شعودي  االأهلي  مع  باليلي  يو�شف  ولعب 

بجميع امل�شابقات، �شجل فيها 5 اأهداف و�شنع 3 اأخرى لزمالئه بالفريق.
اأم�س  لعبت  التي  احلزم  اأمام  جدة  اأهلي  فريق  مواجهات  اأوىل  عن  باليلي  وغاب 
بن  حممد  كاأ�س  دوري  بطولة  من  الـ23  اجلولة  مناف�شات  �شمن  وذلك  الثالثاء، 

�شلمان للمحرتفن.

ــة، عرب  ــون ــل ــش ــر� ـــن نـــــادي ب ـــل اأع
�شفحاته الر�شمية على مواقع 

ــل االجــتــمــاعــي،  ــش ــوا� ــت ال
العا�شمة  ــع  م ت�شامنه 

بعد  بــريوت،  اللبنانية 
الذي  املــدوي  االنفجار 

�شرب مرفاأ بريوت.
ــــــادي  ــــــن وقــــــــــــال ال
بيانه  يف  الــكــتــالــوين، 

"خال�س  ــوم  ــي ال م�شاء 
�شحايا  اأ�شر  اإىل  التعازي 

انفجار بريوت".
اللبنانية،  العا�شمة  وتعي�س 

االنفجار  بعد  الهلع،  من  حالة 
ال�شخم الذي ت�شبب يف حدوث م�شابن 

ووفيات.
�شيتي،  مان�ش�شرت  ثنائي  عرب  ثانية،  جهة  من 
حزنهما  عن  �شرتلينج،  ورحيم  حمرز  ريا�س 

ال�شديد جراء االنفجار.
جذور  من  االأملــاين  النجم  يون�س،  اأمــن  وقــال 
اإىل  وحمبته  �شالته  ير�شل  اإنـــه  لبنانية، 

لبنان.
ــي نــيــمــار جنم  ــل ــربازي ــــدى ال كــمــا اأب

باري�س �شان جريمان، ت�شامنه مع 
�شعب لبنان.

مان�ش�شرت  ــادي  ن وت�شامن 
مع  االجنــلــيــزي  يونايتد 
لبنان، من خالل ر�شالة 
باأن  اللبنانين  طالبت 

يكونوا اأكرث قوة.
ــك ريــبــريي  ــران اأمـــا ف
ــــب فــيــورنــتــيــنــا،  الع
علم  االآخـــر،  هــو  ن�شر 
ح�شابه  عـــرب  ــان،  ــن ــب ل
"كلنا  ــال  وق تــويــرت،  على 

بريوت".
ومان�ش�شرت  ت�شيل�شي  وتفاعل 
العنيف،  بريوت  حادث  مع  يونايتد، 
و�شاندوا ال�شعب اللبناين بعبارات حتمل الكثري 

من احلزن.
"قلوبنا  تويرت  عرب  ت�شيل�شي  ح�شاب  وكتب 
يف  االنفجار  من  املت�شررين  كل  مع  امل�شاء  هذا 

بريوت، اأبقوا اأقوياء".
"نتوجه  يونايتد  مان�ش�شرت  ح�شاب  وذكـــر 
االنفجار  من  املت�شررين  لكل  وال�شالة  بالدعاء 

االأخري يف بريوت".

الريا�شي احلايل من كاأ�س دوري االأمري حممد بن �شلمان للمحرتفن  املو�شم  ت�شهد مناف�شات 
ال�شعودي، تاألًقا الفًتا من حرا�س املرمى الذين يلعبون دوًرا هاما مع فرقهم، الحتالل مركز 
متقدم يف امل�شابقة املحلية، وك�شف ح�شاب الدوري ال�شعودي للمحرتفن الر�شمي على موقع 
امل�شابقة  يف  للت�شديدات  ت�شدًيا  االأكرث  املرمى  حرا�س  عن  “تويرت”،  الق�شرية  التدوينات 

املحلية بعد مرور 22 جولة على انطالق البطولة.
املو�شم،  هذا  احلزم  نادي  مع  مميز  مب�شتوى  ع�شلة  مليك  الدويل  اجلزائري  احلار�س  وظهر 
ليت�شدر القائمة بـ81 ت�شدًيا، وذلك بعد قبل انطالق اجلولة الـ23 من كاأ�س دوري االأمري 
املحمدي ثانًيا  العايل  املغربي عبد  اأبها،  �شلمان للمحرتفن، وحل حار�س مرمى  حممد بن 
يف القائمة بـ76 ت�شدًيا، يليه الربازيلي كا�شيو اأنغو�س حار�س مرمى التعاون حيث قام بـ75 

ت�شدًيا يف الـ22 جولة املا�شية بالت�شاوي مع حار�س �شمك، اجلزائري م�شطفى زغبة.
اخلام�س  املركز  يف  دوخــة  الدين  عز  اجلزائري  الرائد،  نــادي  مرمى  حار�س  ويتواجد 
بالقائمة، بعدما قام بـ68 ت�شدًيا خالل اجلوالت املا�شية من دوري كاأ�س االأمري حممد بن 

�شلمان للمحرتفن.
�شهر  منذ  توقفه  بعد  الثالثاء،  للمحرتفن،  �شلمان  بن  حممد  االأمري  كاأ�س  دوري  وعاد 
مار�س املا�شي، ب�شبب اأزمة انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد والتي اأدت اإىل تعليق الن�شاط 
الريا�شي يف معظم دول العامل، و�شت�شهد اجلولة الـ23 من الدوري اإقامة “داربي” الريا�س 
بن الهالل والن�شر م�شاء اليوم، و�شط طموحات من الفريقن بتحقيق الفوز واالقرتاب 

من ال�شدارة.

عن  الفرن�شي  ني�س  ــادي  ن اأعلن 
ه�شام  اجلزائري،  جنمه  تعّر�س 
الركبة،  يف  الإ�ــشــابــة  بــــوداوي، 
مع�شكر  ــادرة  ــغ م على  ــه  ــربت اأج
النم�شا،  يف  يقيمه  الذي  الفريق 
حت�شبًا النطالق الدوري املحلي يف 

اجلاري. اآب  اأغ�شط�س/    24
اأن  بيانه  يف  ني�س  نــادي  وك�شف 
فرن�شا،  �ــشــوب  تــوجــه  ــــوداوي  ب
فحو�شات  اإىل  اخل�شوع  اأجل  من 
معمقة حول هذه االإ�شابة، حيث 
مركز  ــوداوي  ب " غــادر  فيه:  جاء 
النم�شا،  يف  الفريق  حت�شريات 
حيث �شتوجه اإىل فرن�شا من اأجل 
جديدة،  فحو�شات  اإىل  اخل�شوع 
ت�شاف اإىل تلك التي خ�شع لها يف 

النم�شا".
اإ�شابة  اأن  كذلك  البيان  واأكـــد 
تعر�شه  بــعــد  جــــاءت  بـــــوداوي 
لتدخل قوي يف اللقاء الودي الذي 
املا�شي  ال�شبت  يوم  فريقه  لعبه 

ال�شلوفاكي،  دا�ــس  �شي  اأف  �شد 
وعرف تاألق الالعب وفوزاً كا�شحًا 

لني�س بنتيجة )6/0(.
مبثابة  بـــوداوي  اإ�شابة  وتعترب 
الفني  للمدير  �شارة  غري  مفاجاأة 

لنادي ني�س، باتريك فيريا، الذي 
ال�شاب  العبه  على  كثرياً  يعول 
املو�شم  يف  االأخرية  املباريات  منذ 
االأول  مو�شمه  كان  والذي  املا�شي، 
فرتة  يف  ان�شمامه  بعد  نــادي  مع 

 ،2019 لعام  ال�شيفية  االنتقاالت 
قادمًا من نادي بارادو اجلزائري، 
لتكون  ـــورو،  ي مــاليــن   4 مقابل 
الدوري  من  حتويل  �شفقة  اأغلى 

اجلزائري.

من  ناديان  رغبة  عن  تركية  اإعالمية  تقارير  ك�شفت 
اجلزائري  ــدويل  ال مع  التعاقد  يف  القطري  ــدوري  ال
الرتكي،  غاالتا�شاراي  ميدان  متو�شط  فغويل  �شفيان 
بكل  االأمر  ويتعلق  القادمة.  التحويالت  فرتة  خالل 
يا�شن  اجلزائري  �شفوفه  يف  ي�شم  الــذي  الريان  من 
عدالن  من  كال  له  يلعب  الــذي  والغرافة  براهيمي، 

قديورة و�شفيان هني.
وك�شفت �شحيفة ال�شباح الرتكية، عن تناف�س فريقي 
الريان والغرافة على �شم “�شو�شو”، مقابل راتب �شنوي 
اإدارة غاالتا�شاراي  اأورو، خا�شة واأن  يقدر بـ5 مالين 

ترغب يف بيعه يف ظل االأزمة املالية.
الظفر  يف  واالأ�شفر”  “االأحمر  الفريق  اإدارة  وترغب 

بـ10 مالين اأورو لبيع النجم اجلزائري.
العرو�س  عديد  مــوؤخــرا  اجلــزائــري  الــدويل  وتلقى 
ال�شعودية  البطولتن  من  ال�شيما  خليجية  اأندية  من 

والقطرية، وبات قريبا من الرحيل عن تركيا.
 8 قيمته  عر�شا  قدمت  واأن  الغرافة  الإدارة  و�شبق 
“املحاربن”،  منتخب  جنم  �شم  اأجل  من  يورو  مالين 
الذي  “الفهود”،  نــادي  جانب  من  قيا�شي  عر�س  وهو 
املهاجم  �شم  عند  تاريخه،  يف  �شفقة  اأغــلــى  اأبـــرم 
االأرجنتيني لي�شاندرو لوبيز �شيف عام 2013 مقابل 

الفرن�شي. ليون  نادي  من  يورو  مالين   7.2
و�شع  عن  ك�شفت  قد  تركية،  اإعالمية  تقارير  وكانت 
الالعبن  قائمة  يف  لفيغويل  غــاالتــا�ــشــاراي  اإدارة 
يورو  مالين   10 مبلغ  حتديد  مع  للبيع،  املعرو�شن 

امل�شاكل  جتاوز  اأجل  من  وهذا  خدماته،  يف  للراغب 
املالية التي مير بها فريق جراء االأزمة التي خلفها 

فريو�س كورونا.
عام  غاالتا�شاراي  لنادي  عاما(   30( فيغويل  وان�شم 

2017 من وي�شتهام االإجنليزي، اإذ جنح يف قيادة 
والكاأ�س  البطولة  لقب  ــراز  الإح الفريق 

وهو  متتالين،  ملو�شمن  تركيا  يف 
الفوز  مــع  مــوعــد  على  �شيكون 

ا�شتئناف  عند  الثالث  باللقب 
املو�شم.

ويــعــتــرب فــيــغــويل من 
الـــالعـــبـــن الـــذيـــن 

متثيل  ـــاروا  ـــت اخ
املنتخب الوطني 
اجلـــــــزائـــــــري 
ـــان  ـــا ك ـــدم ـــن ع
ـــع  ـــــب م ـــــع يـــــل

فالن�شيا  فــريــق 
ــذي  ــاين ال ــب ــش االإ�

ــــان يـــتـــاألـــق مــعــه،  عــكــ�ــس ك
التي  الــ�ــشــاعــدة  ــاء  ــم ــش االأ� بع�س 
االأ�شلي  بلدهم  اختيار  بن  ترتدد 

وبلد االإقامة.

100809
اخلمي�س 06 اأوت 2020 م املوافق  لـ 16 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2058 اخلمي�س 06 اأوت 2020 م املوافق  لـ 16 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2058

حمليات

بر�سلونة ي�ستعيد جريزمان ودميبلي يف وقت حا�سم
ملواجهة  ا�ــشــتــعــدادتــه  بر�شلونة  ــل  وا�ــش
خوان  مركز  يف  ــاء،  ــع االأرب ام�س  نــابــويل، 
�شعيدة  مفاجاأة  املران  �شهد  حيث  جامرب، 

لكيكي �شيتن.
يوم  نابويل،  ملواجهة  بر�شلونة  وي�شتعد 
ال�شبت املقبل، على ملعب كامب نو، يف اإياب 

دور الـ16 لدوري اأبطال اأوروبا.
الكتالونية،  "�شبورت"  �شحيفة  وبح�شب 
فقد �شارك يف املران الثنائي عثمان دميبلي 
اأراوخو، وباتا حتت ت�شرف كيكي  ورونالد 

�شيتن، حيث ميلك حرية الدفع بهما.
بالتواء  الإ�شابة  تعر�س  قد  اأراوخــو  وكان 
بر�شلونة  فريق  مباراة  خالل  الكاحل  يف 
اأدى  حيث  املا�شي،  االأ�شبوع  �شابادل  �شد   B
تدريبات خفيفة يوم الثالثاء خارج امللعب 
اجلماعي،  باملران  لي�شارك  االأربعاء  وعاد 

وكذلك احلال بالن�شبة لدميبلي.
وتعترب هذه املباراة هي االأول لدميبلي )اإن 
�شمح له �شيتن بامل�شاركة(، بعد اإ�شابته يف 

فرباير/ �شباط املا�شي واإجرائه جراحة كانت �شتبعده لنهاية املو�شم، لوال فريو�س كورونا.
يف الوقت ذاته، �شارك الفرن�شي اأنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، باملران وتخل�س من كافة االآالم 

ليزيل ال�شكوك حول احتمالية عدم حلاقه بلقاء نابويل
عدم  يف  يفكر  �شيتن  كيكي  اأن  اإال  الع�شلية،  اإ�شابته  من  بالكامل  جريزمان  تعايف  من  الرغم  وعلى 
اأن يتواجد على مقاعد البدالء، والدفع به حال االحتياج  املخاطرة به من البداية، ومن املحتمل 

له.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم : الدكتور حنا عي�سى 
-------------------------

 – عي�سى  حــنــا  ــور  ــت ــدك ال ــرب  ــت اع
ق�سية  ــاأن  ب الـــدويل  القانون  خبري 
معتقالت  يف  الفل�سطينيني  الأ�رشى 
الإ�رشائيلية  العتقال  ومع�سكرات 
على  ح�سا�سية  الق�سايا  ــرث  اأك من 
الوطني  و  ال�سعبي  ال�سعيدين 
الفل�سطينية..حيث  ال�ساحة  على 
ب�ستى  الحتجاجات  تت�ساعد  يوميا 
باإطالق  مطالبة  املمكنة  الو�سائل 
الق�سية  ــذه  ه و�ستظل  �ــرشاحــهــم، 
م�ستعلة وقابلة لالنفجار يف اأية حلظة 
الأ�رشى  جميع  عن  الإفراج  يتم  حتى 
اأ�سار  ذاته  ال�سياق  ويف  الفل�سطينيني. 
الأمني العام د. عي�سى اأن عدد الأ�رشى 
معتقالت  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
الحتالل بلغ حتى 30 حزيران 2020، 
اأ�سرية،   41 منهم  اأ�سري،   4700 نحو 

الأطــفــال  املعتقلني  ــدد  ع بلغ  فيما 
والقا�رشين يف �سجون الحتالل نحو 
نحو  الإداريني  املعتقلني  وعدد   ،160
365. واأكد د. عي�سى على ما جاء يف 
“ما  عبا�س:  حممود  الرئي�س  خطاب 
يتنف�س  اأن  بد  ل  اأ�سري  كل  اأن  يهمنا 
بال  لنا  يهداأ  لن  ونحن  احلرية،  هواء 
الأ�رشى من �سجون  اإل بخروج جميع 
لن  انه  �سيادته:  موؤكدا   .. الحتالل 
اإ�رشائيل  مع  �سالم  اتفاق  هناك  يكون 
الأ�ــرشى  كل  عن  الإفـــراج  دون  من 
الإ�رشائيلية”.  ال�سجون  يف  القابعني 
قائاًل  عي�سى  الــدكــتــور  ــاف  ــس واأ�
حتتجز  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  :”ان 
عن  بعيداً  الفل�سطينيني  الأ�ـــرشى 
مناطق �سكناهم يف �سجون تقع خارج 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  حدود 
 49 املادة  بذلك  خمالفة   1967 �سنة 
ل�سنة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مــن 
يحظر  انــه  على  تن�س  التي   1949

الفردي  اأو  اجلماعي  اجلــربي  النقل 
من  نفيهم  اأو  املحميني  لالأ�سخا�س 
دولة  ــس  اأرا� اإىل  املحتلة  الأرا�ــســي 
نف�س  مــن   76 واملـــادة   ، ــالل..  ــت الح
يحتجز  ــه  ان على  تن�س  التفاقية 
يف  املتهون  املحميون  الأ�سخا�س 
عقوبتهم  فيه  ويق�سون  املحتل،  البلد 
ان  عي�سى  الدكتور  وقال  اأدينوا.  اإذا 
الأعوام  خالل  الإ�رشائيلية  ال�سلطات 
من  الآلف  باعتقال  تقوم  الأخـــرية 
من  عــدد  بينهم  مــن  الفل�سطينيني 
ع�رشة  الثامنة  �سن  دون  الأطــفــال 
الفل�سطينيني  اعتقال  وتنتهج  والن�ساء 
بحقهم  التعذيب  اإىل  بالإ�سافة  اإداريا 
املعاملة  و�سوء  التعذيب  ي�سكل  حيث 
جتاه  ال�سجون  اإدارة  تتبعها  منهجية 
على  للح�سول  الفل�سطينيني  املعتقلني 
اعرتافات منهم، حتى و�سل الأمر يف 
العليا  املحكمة  بان  ــرية  الأخ ــة  الآون
ت�رشع  قرارات  اأ�سدرت  الإ�رشائيلية 

عي�سى  الدكتور  واختتم  التعذيب. 
اأعاله  ذكر  ما  �سوء  وعلى  باأنه  قائال 
التي  املعتقلني  تعذيب  �سيا�سة  تخالف 
اأحكام  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  تتبعها 
وغريها  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية 
العقوبة  اأو  املعاملة  �ــرشوب  مــن 
 32 املادة  و  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 
متنع  التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من 
وتخالف  احلرب  زمن  املدنيني  تعذيب 
املبادئ  جمموعة  من   21 املبداأ  اأي�سا 
الأ�سخا�س  جميع  بحماية  اخلا�سة 
اأ�سكال  من  �سكل  لأي  اخلا�سعني  من 
من   40 املادة  و  ال�سجن  اأو  العتقال 
حتظر  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية 
لو�سع  املنا�سب  غــري  ال�ستغالل 
اإجبارهم على العرتاف  املعتقلني بغية 
اأو  جنائية  تهم  يف  اأنف�سهم  وتوريط 
من  الأ�سخا�س  �سد  معلومات  تقدمي 

اآخرين.

االأ�سرى الفل�سطينيون يف معتقالت االحتالل …تعذيب.. معاناة وحرمان
االأ�سريحبيب فواز  

اأ�سارك  مل   ، عيد  اأو  مبنا�سبة  اأفرح  ،مل  اليوم  حتى  اإعتقاله  منذ 
اإعتقاله  ، وخالل  اإبني غري متواجد معنا  افراح لن  باأي  النا�س 
تزوج اأخوانه و�سقيقاته لكن الفرحة مل تدخل منزلنا يف غيابه 
"، قالت الوالدة زينب اأبو عابد ، يف م�ستهل حديثها عن وجعها 
 ، عابد  ابو  خمي�س  فواز  حبيب  الأ�سري  جنلها  على  امل�ستمر 
املحكوم مدى احلياة ، واأ�سافت " كل يوم نعي�س �سور معاناة 
الذين  ل  اأحفادي  اأمام ظلم الحتالل الذي يعاقب حتى  رهيبة 
وجعنا   ، المني  باملنع  عقابهم  ب�سبب  وعمهم   خالهم  يعرفون 
الدموع  ، ق�سيتها و�سط  18 عامًا من حياتي  منذ   يتوقف  مل 
والمل والوجع ، وكل حلظة اأ�رشخ متى تتحطم الق�سبان ويعود 

لح�ساين ، لكن ل ي�سمعني اأحد .
بكاء ووجع ..:  يرتبط الأ�سري حبيب بعالقة وطيدة مع والدته 
 ، لقلبها  الأحب  وتعتربه  بل   ، ال�ساد�س  العقد  جتاوزت  التي 
فوزعت �سوره يف كافة انحاء منزلها يف بلدة يعبد ، تخاطبه 
تارة وت�سلي دوما لنهاية رحلة المل واجتماع ال�سمل ، وتقول 
 ، تفارق خميلتي  مثلما ذكرياته ل  ،و  بدونه  ل معنى حلياته   "
فان �سوره تتوزع يف كل مكان ...  ال�سالون وغرف ال�سيوف 
 " وت�سيف   ،" حلظة  كل  يف  معنا  ليعي�س  وغرفتي  واملطبخ 
تفريق  على  واملقيتة  املظلمة  و�سجونه  بظلمه  قادر  الحتالل 
اج�سادنا ، لكن  يوميًا اأ�سعر بحبيب يناديني لحت�سانه ، ارواحنا 
�ستبقى حرة  تتحدى الق�سبان وتلحتم مع مهجة قلبي الذي لن 

نفقد المل بتن�سمه احلرية ".
 8 من  املكونة  عائلته  اأبناء  باكورة  حبيب  يعترب    :.. حياته  من 
اأنفار ، اأب�رش النور قبل 36 عامًا  يف بلدة يعبد ، وتقول والدته 
عانقته  هنا   .. وح�سور  وب�سمة  ذكرى  له  مكان  كل  يف   "
ورويته حب الوطن ، وهناك كان يجل�س ونتناول الطعام ونفرح 
ونتحدث .. متتع  بالخالق احلميدة وبرب الوالدين وحب العائلة 
وبلده ووطنه " ، وت�سيف "  تلقى تعليمه مبدار�س يعبد  حتى 
انهى ال�سف احلادي ع�رش ، وب�سبب الظروف املعي�سية ال�سعبة 
لعائلتنا الكبرية ، حتمل امل�سوؤولية يف وقت مبكر ، ترك املدر�س 
"  حل�سن خلقه  "، وتكمل  اعتقاله  البناء حتى  وعمل يف مهنة 
يف  اجلميع  فان   ، النا�س  مع  الوطيدة  وعالقاته  مع�رشه  وطيب 
ينتهي  بنق�س كبري وامل ل  ت�سعر  التي  يفتقده كعائلتنا  بلدتنا 
لغيابه "، وتتابع " رغم م�سوؤولياته ، مل ين�سى وطنه وواجباته ، 
�سارك  �سعبه م�سرية الن�سال  ومل نعرف ببطولته ودوره يف 

مقاومة الحتالل حتى اعتقل.
..:  طارد الحتالل حبيب حتى اعتقل   فجر  مطاردة واعتقال 
بال�سجاعة والقدام  " حتلى  ، وتقول والدته   8/7/2002 تاريخ 
ون�سب  مبالحقته  فا�ستمر   ، وتهديداته  الحتالل  يهاب  مل   ،
الكمائن حتى اعتقل يف عملية خا�سة �سارك بها الع�رشات من 
اجلنود  الذين اعتدوا عليه بال�رشب خالل  اعتقاله  "، وت�سيف 
وم�سري  حياة  على  والقلق  اخلوف  م�ساعر  نعي�س  كنا  عندما   "
، بعودة الحتالل   9-7-2002 التايل  اليوم  ، فوجئنا فجر  ابني 
بال�ستئناف  لنا  ال�سماح  دون  لهدمه  منه  اخرجونا  الذي  ملنزلنا 
اأو العرتا�س على قرار العقاب التع�سفي والظامل "، وتكمل "  
بلمح الب�رش ، هدم الحتالل منزلنا وتعب و�سقى العمر و�رشدوا 
حتى  املعاناة  �سنوف  كل  خاللها  ع�سنا  طويلة  لفرتة  عائلتنا 
واكمل   ، املنزل  ببناء جزء من  العامة  ال�سغال  �ساعدتنا وزارة 

زوجي على ح�سابنا اخلا�س بناءه واعماره.
يف  الحتالل  ا�ستمر   ، الهدم  �سدمة  بعد   :.. وحكم  حتقيق 
التكتم على م�سري حبيب الذي تعر�س للتعذيب والتحقيق يف 
رحلة  وبعد   ، زيارته  من  عائلته  حرمان  و�سط  اجللمة  زنازين 
معاناة قا�سية بني املحاكم ، حوكم بال�سجن  مدى احلياة ، وتقول 
والدته ال�ستينية التي تعاين من عدة امرا�س مزمنة " مل نهتم 
�سدمتنا  لكن   ، ع�سناها  التي  الويالت  رغم  وت�رشيدنا  بالهدم 
الكربى بقرار احلكم ، وعندما انهرت يف قاعة املحكمة ، وقف 
اعماقي  يف  ويبعث  معنوياتي  لريفع  وحتدي  ب�سموخ  ابني 
ال�سرب والمل "، وت�سيف " مرت ال�سنوات ، ونحن ننتقل بني 
ال�سجون لزيارته ، فلم يبقى �سجن اإل واحتجز فيه حتى ا�ستقر 
منذ فرتة يف �سجن جلبوع ، وقد �سارك يف جميع  ال�رشابات 
الن�سايل  " لدوره  "، وتكمل  املفتوحة عن الطعام مع ال�رشى 
ومواقفه اجلرئية خلف الق�سبان ، تعر�س مرات عديدة للعزل ، 
واحتجز يف الزنازين النفرادية ومنع من الزيارات ، وكل ذلك 

مل ينال من �سموده وعزميته ومعنوياته.
خوف وقلق:   توؤكد الوالدة اأم حبيب ، اأن فلذة كبدها يعاين منذ 
اعتقاله من عدة م�ساكل �سحية وترف�س ادارة ال�سجون عالجه 
، وتقول " خالل التحقيق ، تعر�س لل�رشب الوح�سي على قدمه 
اليمنى ، وما زال يعاين من اوجاع م�ستمرة واثارها ، كما يعاين 
، وب�سعوبة متكنا من  بالب�رش  من م�ساكل يف عينيه و�سعف 
"، وت�سيف " يف  ادخال نظارات طبية له على ح�سابنا اخلا�س 
ال�سجون  الطلبات لدارة  ، قدم ع�رشات  ظل مر�سه ومعاناته 

لعالجه وعر�سه على طبيب خمت�س لكن دون جدوى.
الذي  والده  مع  وطيدة  بعالقة  حبيب  ارتبط    :.. الوالد  رحيل 
، وتقول الوالدة " مل يتوقف عن زيارته حتى  كان يحبه كثرياً 
وا�سابته  ال�سحية  امل�ساعفات  ب�سبب  لكن   ، مر�س  عندما 
زيارته  على  قادراً  يعد  مل  والع�ساب  الدماغ  بتلف يف خاليا 
ملدة 6 �سنوات "، وت�سيف " اخر مرة زار زوجي حبيب ، كانت 
ابننا  بوا�سطة كر�سي ، وكان احلزن الكبري امل�سرتك بيننا وبني 
ب�سبب و�سع والده الذي كان يتمنى حريته وعودته لح�سانه "، 
وتكمل " من �سدة حبه له ، ا�سماه والده حبيب تعبرياً عن مدى 
تعلقه به ، وبعدما دمر املر�س �سحته ، مل يكن يتوقف عن ترديد 
ا�سمه واملناداة عليه "، وتتابع " تويف زوجي ب�سبب �سدة املر�س 
قبل 3 �سنوات وهو  يردد ا�سمه ويو�سي به وان تبقى ق�سيته 
اولوية حتى  يتحرر من ال�سجون، الميان بالله وال�سرب والثبات 
والرادة هي  المل الوحيد الذي بقي يل  يف انتظار  حترير ابني  

وم�ساهدته مبنزلنا  و�سط ا�رشتنا  وعلى مائدة طعام واحدة" .

االحتالل ال�سهيونى يعتقل 13 مواطنا من ال�سفة
املا�سية  الليلة  الحتالل  قــوات  اعتقلت 
 04/08/2020 املوافق  الثالثاء  يوم  وفجر 
رافق  فتاة،  بينهم  ال�سفة  من  مواطنًا   13  ،
املنازل،  ملقتنيات  تخريب  عمليات  ذلك 
واإ�سابة  املــواطــنــني،  على  واعــتــداءات 
جي�س  بر�سا�س  اأريحا  يف  اثنني  مواطنني 
له،  بيان  يف  الأ�سري  نادي  وقال  الحتالل. 

منذ  اعتقالهم  جرى  مواطنني  اأربعة  اإن 
جنني  من  اليوم  فجر  وحتى  اأم�س  م�ساء 
عرانة،  بلدة  من  حنانة  اأبو  معت�سم  وهم: 
واأحمد  طيار،  حاجز  اأمام  من  اُعتقل  حيث 
خميم  من  الزكي  اأبو  وحممد  �سالح،  اأبو 
من  ال�رشقاوي  اأمري  اإىل  بالإ�سافة  جنني، 
اعتقل  والبرية  الله  رام  ومن  الزبابدة.  بلدة 

عامًا،   28 القا�سي  ت�سنيم  الفتاة  الحتالل 
فادي  قلقيلية وهو  اُعتقل من  اآخر  ومواطن 
اخلليل،  يف  اأمر  بيت  بلدة  ومن  �سنينة،  اأبو 
يف  عو�س  علي  ر�سيد  الحتالل  اعتقل 
اعتقال  جرى  فيما  العمر.  من  الع�رشينيات 
ملواطنني من خميم عقبة جرب يف اأريحا وهما: 
حركة  من�سق  وهــو  ر�سالن،  حممد  علي 

القد�س  جامعة  يف  الطالبية  ال�سبيبة 
حكمت  اأميــن  اإىل  بالإ�سافة  املفتوحة، 
مواطنني  املعتقلني  اإىل  ُي�ساف  عوي�سات. 
مهند  وهما:  نابل�س  يف  عوريف  بلدة  من 
البكري  وزكريا  �سحادة،  ويو�سف  �سحادة، 
اإىل  ي�سار  القد�س.  من  عبيد  منذر  وكاظم 
اأن قوات الحتالل اعتقلت خالل اأيام العيد 

ال�سفة. 33 مواطنًا من 

اأخبار فل�سطني

اأ�سريان يف �سجون االحتالل يوا�سالن اإ�سرابهما عن الطعام
 50 الأخر�س  ماهر  الأ�سريان  يوا�سل 
 54 عرام  اأبو  وخليل  جنني،  من  عامًا 
املفتوح  اإ�رشابهما  اخلليل،  من  عاما 
الحــتــالل  �سجون  يف  الــطــعــام  عــن 
اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت  الإ�رشائيلي. 
اأن الأ�سري الأخر�س م�رشب منذ ت�سعة 
اأيام، ويقبع يف زنازين �سجن “عوفر”، 

وذلك رف�سًا لعتقاله، علمًا اأنه معتقل 
ومن   ،2020 يوليو  ــوز/  مت  27 منذ 
حمكمة  جل�سة  له  ُتعقد  اأن  املفرت�س 
يف  اعتقاله  متديد  جرى  حيث  اليوم، 
اخلمي�س  عقدت  التي  ال�سابقة  املحكمة 

اليوم. املا�سي حتى 
الأ�سري  اأن  اإىل  الأ�سري  نــادي  واأ�سار 

ما  ق�سى  �سابق  اأ�سري  هو  الأخــر�ــس 
اأربع  الحتالل  �سجون  يف  جمموعه 
اإداري،  واعتقال  اأحكام  بني  �سنوات 
فيما  اأبناء.  ل�ستة  واأب  متزوج  وهو 
من  عــرام  اأبــو  خليل  الأ�سري  يوا�سل 
اخلليل اإ�رشابه عن الطعام لليوم الثالث 
ال�سجون،  اإدارة  مطالبًا  التوايل،  على 

اأحمد  الأ�سري  جنله  بلقاء  له  بال�سماح 
�سهر  منذ  ــًا  اإداري واملعتقل  عامًا،   25
الأ�سري  اأن  اإىل  ُي�سار   ،2019 اأيلول 
2002م،  عام  منذ  واملعتقل  عرام  اأبو 
يقبع  احلياة،  مدى  بال�سجن  واملحكوم 
وجنله  “ع�سقالن”،  �سجن  زنازين  يف 

ال�سحراوي. “النقب  اأحمد يف �سجن 

االحتالل ميّهد لتمديد اعتقال اأ�سغر اأ�سري اإداري
للمرة  الإداري  لتجديد  الحتالل  ميهد 
اداري  اأ�ــســري  اأ�سغر  بحق  الثالثة 
رام  من  عامًا   16 قط�س"   "�سليمان 
"م�سدر  زال  مــا  اأنــه  بــدعــوى  الــلــه 
ال�سهر  اعتقاله  تنتهي مدة  حيث  خطر" 
اأفاد  ــرشى  الأ� اإعــالم  مكتب   . القادم 
 " الطف  اعتقلت  الحتالل  قــوات  اأن 
بعد   ،19/12/2019 بتاريخ  قط�س" 
منزل  اقتحام 

اإىل  ونقلته  حمتوياته،  وحتطيم  عائلته، 
ق�سم  اإىل  ثم  �سجن عوفر،  التحقيق يف 
اأيام   10 وبعد  ال�سجن،  بنف�س  الأ�سبال 
حمكمة  بحقه  اأ�سدرت  اعتقاله  على 
اإداري  اعتقاٍل  قرار  الع�سكرية  عوفر 
الأ�رشى  اإعــالم  وبني   . �سهور   4 ملدة 
الإداري  جددت  الحتالل  حمكمة  باأن 
اأخــرى،  اأ�سهر  لأربعة  ثانية  ملــرة  له 
يف  الأ�سبال  ق�سم  اإىل  بنقله  وقامت 

اأ�سري  اأ�سغر  ويعترب  ــدو،  جم �سجن 
ل  حيث  الحتالل،  �سجون  يف  اإداري 
ع�رش  احلــادي  ال�سف  يف  طالبًا  يــزال 
وبني   . الثانوية  يربود  مدر�سة عني  يف 
الطفل  حمامي  ــاأن  ب الأ�ـــرشى  اإعــالم 
لوقف  ا�ستئناف  بطلب  تقدم  "قط�س" 
اأن  اعتقاله الإداري واإطالق �رشاحه ال 
ال�ستئناف،  رف�ست  الحتالل  حمكمة 
انه  الحتالل  خمابرات  تدعى  بينما 

لتمديد  ميهد  مما  خطر،  ي�سكل  يزال  ل 
انتهاء  حني  ثالثة  ملرة  الإداري  اعتقاله 
اأغ�سط�س  املدة احلالية والتي تنتهي يف 
لالأ�سري  اأن  بالذكر  جدير  ــادم.   ــق ال
وهو"  اأ�ــســري  ــر  اآخ �سقيق  "�سلمان" 
بحقه  �سدر  والذي  عامًا   17 ق�سي" 
اإ�سافة  �سهراً   20 ملدة  بال�سجن  حكمًا 
اآلف �سيكل    4 بقيمة  مالية  اإىل غرامة 

1300 دولر اأمريكى. اى ما يعادل 

االعتقال االإداري حماولة االحتالل لتدمري االإرادة وك�سر ال�سوكة
وعائلتهم  اإداريــًا  املعتقلني  الأ�رشى  يعي�س 
من  عليهم  والتنغي�س  التنكيد  من  حلظات 
اإىل  ت�سعى  التي  الحتالل،  خمابرات  قبل 
فهو  اإداريًا،  املعتقلني  قلوب  يف  الياأ�س  زرع 
الأ�سعب  العدو  ويعترب  املجهول  اعتقال 
الحتالل.  �سجون  يف  القابعني  لالأ�رشى 
يتحدث املحرر الطالب يف برنامج املاج�ستري 
29عامًا  عذبة  اأبو  �ساجي  النجاح  جامعة  يف 
ملدة  اإداريًا  اعتقل  الذي  قلقيلية،  مدينة  من 
الإداري  العتقال  عن  �سهراً،  ع�رش  خم�سة 
املحتل  يحاول  ويقول:  القا�سية  وتفا�سيله 
احلــب يف  ــداء  ن واإ�ــســكــات  ــا  ــن اإرادت تدمري 
اأي  دون  طويلة  لأ�سهر  يعتقلنا  �سمائرنا، 
والتنغي�س  عي�سنا  تنكيد  يف  ويتفنن  تهمة، 
اأن  احلقيقي  م�رشوعة  وي�سيف:  اأهلنا.  على 

من  كل  بها  يرهبون  بة  معذَّ مناذج  يجعلنا 
واملهانة،  الذل  قيود  على  يتمرد  اأن  حاول 
لكنهم ل يعلمون اأننا من تراب هذه الأر�س 
ون�سع  بعزائمنا،  املحتل  كيد  ندو�س  احلرة، 
اعتقاٌل  قائال:  ويتابع  اأقدامنا.  حتت  اخلوف 
من غري تهمٍة ول مربر، خم�سة ع�رش �سهراً 
خم�سة  فيها  قتلوا  لقد  الإداري،  ذمة  على 
وكرّبنا  �سلينا  الأ�سرية،  احلركة  �سهداء  من 
جمرد  هم   ،224 رقم  ال�سهيد  مع  وهتفنا 
عالماٌت  لكنهم  حمتلينا،  مقابر  يف  اأرقــام 
اأبو  املحرر  ي�سرتدف  بها.  نهتدي  وجنــوٌم 
كثيفا  العتقال  هــذا  كــان  حديثه:  عذبة 
ت�سعيٌد  وقمعات،  اإ�رشابات  اأحداثه،  يف 
ال�سحراوية وجموع  احلر  ونقليات، موجات 
واأوجاعهم، كورونا  الرفاق  احل�رشات، هموم 

وعا�ست  فيها  ع�سنا  التي  واملعاين  واآثاره، 
هذا  يف  فارقة  عالمًة  �ستظل  كلها  فينا، 

العتقال".
الإهمال  �سيا�سة  اإن  عذبة  اأبو  املحرر  ويرى 
الأمر  نهاية  يف  �ستوؤدي  العن�رشية  الطبي 
فال�سجون  الأ�رشى،  على  عامة  كارثة  اإىل 
الأوبئة،  وانت�سار  لالأمرا�س  مكانًا  اأ�سبحت 
الكارثة  هذه  ملنع  حترك  هناك  يكن  مل  واإذا 
ي�سعب  قامتة  النتائج  ف�ستكون  املرتقبة، 
املر�سى  الأ�ــرشى  ف�سحة  معها،  التعامل 

انحدار م�ستمر. على وجه اخل�سو�س يف 
املحرر  يقول  الإداري  العتقال  وعن حماكم 
ويحمل  �سوريًا  القا�سي  يكون  عذبة:  اأبو 
هذا  الإداري  العتقال  اأن  للمعتقل،  ر�سالة 
ت�ستطيع  يتم ق�س جناحيك حتى ل  جاء كي 

التحليق، فهي ر�سالة عن�رشية بكل ما تعني 
الكلمة، فهم يعتقلون بدون تهمة وخوفًا من 
فهذه  يذكر،  اإثبات  دون  امل�ستقبل  يف  حترك 
ل�سبهة  الأعمار  تخطف  التي  حماكمهم  هي 
باأمن  ت�رش  قد  بن�ساطات  والقيام  التحرك 
والظن.  ال�سك  على  قائمة  فهي  املنطقة، 
مكتب اإعالم الأ�رشى اأ�سار اإىل اأن الحتالل 
يف  عذبة  اأبو  �ساجي  الأ�سري  اعتقل  قد  كان 
من  عودته  اأثناء  �سنوات  قبل  �سابق  وقت 
الأردن عند و�سوله اإىل معرب الكرامة حيث 
�سهرين  ملدة  للتحقيق  واإخ�ساعه  اعتقاله  مت 
 20 وبعدها مت حتويله لالعتقال الإداري ملدة 
اأن  املخابرات  �سابط  وقتها  واأخربه  �سهراً 

احل�ساب معه مل يغلق.
اأبو عذبة املحرر �ساجي 
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لبنان يعلن احلداد ملدة ثالثة اأيام

دائرة  هز  انفجار  بريوت"..  "هريو�سيما 
قطرها 8 كلم 

قراءة / حممد علي
---------------- 

يف  الــثــالثــاء،  هــائــل،  انفجار  ــع  وق
بريوت،  اللبنانية  العا�سمة  مرفاأ 
الإ�سابات  من  كبري  عدد  عن  اأ�سفر 
واأ�ــــــرشار مـــاديـــة جــ�ــســيــمــة، يف 
بينها  وخــا�ــســة  عــامــة  مــنــ�ــســاآت 
الوكالة  فادت  واأ دبلوما�سية.  مقار 
كبريا  حريقا  اأن  نباء،  لالأ الر�سمية 
مب�ستودع   12 رقم  العنرب  يف  اندلع 
ما  ــريوت،  ب مرفاأ  يف  للمفرقعات 
"�سهداء  و�سقوط  انفجاره،  اإىل  اأدى 
ال�سحة  ــر  وزي واأعــلــن  وجرحى". 
النفجار،  موقع  يف  ح�سن،  حمد 
 4000 وحوايل  �سهيد   100 "وجود 
م�ست�سفيات  ا�ستقبلت  فيما  جريح 
عــددا  املحيطة،  واملناطق  ــريوت  ب
قــ�ــســام  اأ يف  اجلــرحــى  مــن  ــريا  ــب ك
العام  الأمــني  وك�سف  ــطــوارئ.  ال
جورج  اللبناين  الأحمر  لل�سليب 
تنقل  ــزال  ت ل  فرقهم  اأن  كتانة، 
دّوى  الذي  التفجري  جراء  م�سابني 
عن  النائب  وقال  بريوت.  مرفاأ  يف 
حنك�س،  ليا�س  اإ "الكتائب"  حزب 
الأمني  "تويف  خمت�رش:  ت�رشيٍح  يف 
جناريان،  نزار  الكتائب،  حلزب  العام 
الكالم،  عن  اأحتفظ  النفجار،  جراء 
الرئي�س  ووجــه  ال�سالم".  لروحه 
الأجهزة  كل  بيان،  يف  عون،  مي�سال 
النفجار،  تــداعــيــات  معاجلة  اإىل 
املنكوبة  الأحياء  يف  الأمن  و�سبط 

وال�سواحي. العا�سمة  من 
بريوت" "هريو�سيما   

وقــطــره  ــجــار  ــف الن طبيعة  وعـــن 
العميد  اأو�ــســح  موجته،  وامــتــداد 
اللبناين  باجلي�س  املتقاعد  الركن 
 7 عن  يقل  "ل  نــه  اأ �سخر،  يعرب 
على  يــدل  ما  كيلومرتات،   8 اإىل 
�سمن  اأو  الأر�ــس  فوق  ح�سل  نه  اأ
�سديدة  مواد  على  يحتوي  م�ستودع 
تي  اأو  فور،  �سي  مواد  من  النفجار 

تي". اإن 
اإىل  النفجار  �سبب  �سخر،  واأرجع 
اأو ظروف  اإهمال  و  اأ "ا�ستعال جماور 
م�ستودع  اأو  ــزن  خم يف  الطق�س 

التفجري".  �سديدة  مواد  على  يحتوي 
العام  لالأمن  العام  املدير  واعترب 
براهيم، يف ت�رشيحات  اإ اللواء عبا�س 
النفجار،  مكان  تفقده  بعد  �سحفية 
مثري  مفرقعات  عــن  "الكالم  اأن 
مواد  منا  اإ مفرقعات،  فال  لل�سخرية، 
اأ�ستطيع  ول  النــفــجــار،  �سديدة 
جهته،  من  التحقيقات".  ا�ستباق 
فهمي،  حممد  الداخلية  وزيــر  قال 
"يجب  بــريوت:  مرفاأ  تفقده  خــالل 
�سبب  ملعرفة  التحقيقات  انتظار 
الأولية  املعلومات  لكن  النفجار، 
النفجار  �سديدة  مــواد  اإىل  ت�سري 
ــت مــ�ــســادرتــهــا مــنــذ �ــســنــوات  مت
 ."12 رقـــم  الــعــنــرب  يف  ــفــجــرت  ان
ــروان  وو�ــســف حمــافــظ بـــريوت م
النفجار،  مكان  تفقده  خالل  عبود، 
اأن  اإىل  م�سريا  بـ"املنكوبة"  املدينة 
حدث  و"ما  هائل،  الأ�ــرشار  حجم 
هريو�سيما  )مدينة(  بتفجري  اأ�سبه 
ــة عــام  ــكــي مــري ــة اأ ــووي )بــقــنــبــلــة ن
الدفاع  جمل�س  ويجتمع   .")1945
برئا�سة  الأربــعــاء،  م�ساء  الوطني 

النفجار. تداعيات  لبحث  عون، 
مواطنني �سهادات   

ممتلكات  النفجار  من  وت�رشرت 
و�سيارات  بنية  واأ وخا�سة،  عامة 
وحتــدثــت  عــــديــــدة،  حــــيــــاء  اأ يف 
املواطنني  من  عدد  اإىل  نا�سول،  الأ
للتفجري،  الأوىل  اللحظات  عــن 
اأرجاء بريوت. وقالت  الذي دوى يف 
ال�سباك  فرن  منطقة  من  عبدو،  اآمال 
�سمعنا  ة  "فجاأ بـــريوت(:  )�ـــرشق 
وحلظات  لتفجري،  متتالية  اأ�سواتا 
من  منزلنا  بواب  اأ وتفتحت  معدودة، 
احلمد  م�سارعها،  على  ال�سغط  قوة 
بدورها،  اأحياء".  زلنا  ما  ننا  اأ الله 
كانت  التي  ال�سويدي،  مرياي  روت 
احلمرا  منطقة  يف  النفجار  وقــت 
عملي  يف  "كنت  بــريوت(:  )غــرب 
املكتب،  التفجري  قــوة  من  وتــدّمــر 
علينا،  بواب  والأ النوافذ  وتطايرت 
واأ�سبت  بــدا،  اأ التحرك  ن�ستطع  مل 
نتيجة  وجهي  يف  طفيفة  بجروح 
ولفت  الأبواب".  خ�سب  تطاير 

نه  اأ اإىل  رعد،  م�سطفى  ال�سحفي 
)�رشق  الرمانة  بعني  منزله  يف  كان 
املبنى  بنا  "اهتز  ــال:  وق بـــريوت(، 
التفجري  قوة  ومن  فيه،  اأقطن  الذي 
الأوىل  اللحظات  الزجاج، ويف  تدّمر 
من  خوفا  املدخل،  اإىل  ب�رشعة  نزلنا 
م�سادر  عن  ولالبتعاد  التفجري  قوة 

اخلطر".
من  قطي�س،  اأمني  اأو�سح  جهته،  من 
بريوت(:  )غرب  البالط  زقاق  منطق 
بالكامل،  منزيل  واجهات  "تدمرت 
على  تــفــتــحــت  املـــنـــزل  بــــــواب  واأ
التفجري  كهذا  ن�سهد  مل  م�سارعها، 
 1975 ( الأهلية  احلرب  عّز  يف  حتى 
يف  الإ�رشائيلي  والعدوان   ،)1990 ـ 

."2006 )يوليو(  متوز 
�سكان  ــن  م الــ�ــســاهــر،  ريــنــا  مـــا  اأ
فقالت:  بــريوت(،  )�رشق  الأ�رشفية 
فيلم  �ساهدت  نني  وكاأ "باخت�سار 
ن�ستطع  مل  تطاير،  الزجاج  رعــب، 
خوًفا  املنزل  مبدخل  نا  اختباأ التفكري، 
املنزل،  �سا�سات  اأ من  اأي  وقوع  من 

جدا". مبٍك  امل�سهد 
ودبلوما�سية ر�سمية  مبان   

النفجار  اأن  اعالمي،  م�سدر  وذكر 
اأدى اإىل ت�رشر منزل رئي�س الوزراء 
ومقر  احلــريــري،  �سعد  الــ�ــســابــق 
و�ُسمع  بــريوت،  و�سط  احلكومة 
العا�سمة  اأرجـــاء  جميع  يف  ــه  دوي
ال�سفارة  عــلــنــت  واأ و�سواحيها. 
مبنى  اأن  ــان،  ــي ب يف  ــة،  ــي ــس ــرو� ال
واأ�سيبت  لأ�رشار،  تعر�س  ال�سفارة 
ت�سظي  ثر  اإ طفيفة،  بجروح  موظفة 
كما  النفجار.  حطمها  نوافذ  زجاج 
يف  كازاخ�ستان،  �سفارة  اأعلنت 
اأجزاء  وت�رشر  ال�سفري  اإ�سابة  بيان، 
النفجار.  جراء  ال�سفارة  مبنى  من 
جوزيف  ال�سحفيني  نقيب  واأعلن 
النهار  جريدة  "مبنى  اأن  الق�سيفي، 
باأ�رشار  اأ�سيب  ــريوت(  ب )و�سط 
النفجار"،  جــراء  وفادحة  ج�سيمة 
وقع  وعلى  داخله.  جريحا   15 ووقع 
يف  الداخلية،  وزير  اأعلن  النفجار، 
التجوال،  حظر  ــرار  ق لــغــاء  اإ بيان، 
 10 اإىل   6 مــن  مــقــررا  كــان  ــذي  ال
�سمن  اجلــــاري،  اآب  اأغــ�ــســطــ�ــس/ 
كــورونــا.  جائحة  مواجهة  تــدابــري 
ترتقب  وقــت  يف  النفجار  تــي  ويــاأ
والعربية  اللبنانية  الأو�ساط  فيه 
املحكمة  حكم  �ــســدور  والــدولــيــة 
اجلمعة،  بلبنان،  اخلا�سة  الدولية 
الــوزراء  رئي�س  اغتيال  ق�سية  يف 
تفجري  عرب  احلريري،  رفيق  الأ�سبق 
و�سط  موكبه،  ا�ستهدف  �سخم 
�سباط  ــر/  ــرباي ف  14 يف  ـــريوت،  ب

.2005
اأزمــة  اأ�سهر،  منذ  لبنان،  ويعاين 
وا�ستقطابا  قا�سية  اقــتــ�ــســاديــة 
تتداخل  م�سهد  يف  حــادا،  �سيا�سيا 

ودولية. قليمية  اإ اأطراف  فيه 
االأ�سرار  حمافظ بريوت: حجم 

3 و5 مليارات دوالر  بني 
باتوا  �سخ�ض  األف  و300 

م�سردين
لالإعالم  الوطنية  الوكالة  نقلت 
مروان  بريوت  حمافظ  عن  اللبنانية 
الأ�ـــرشار  حجم  اإن  ــقــول  ال عــبــود 
التي  ــارات  ــج ــف الن عــن  الــنــاجــمــة 
واأثرت  بريوت  مرفاأ  اأم�س يف  وقعت 
،العا�سمة  يف  وا�سعة  مناطق  على 
مليارات  وخم�سة  ثالثة  بني  ترتاوح 
 300 نــحــو  اإن  ــاف  ــس وا� دولر، 
يف  م�رشدين  بــاتــوا  �سخ�س  ــف  ل اأ
النفجار.  بعد  اللبنانية  العا�سمة 
عن  بـــريوت،  حمافظ  ك�سف  كما 
يحذر   2014 من  اأمني  تقرير  وجود 
ــريوت.  ب يف  انفجار  ح�سول  مــن 
اللبنانية،   ”LBC“ قناة  موقع  ونقل 
هي  “املواد  اإن  قوله  املحافظ،  عن 
من  حمجوزة  النفجار  �سديدة  مواد 
ل  بطريقة  ومو�سوعة  الق�ساء  قبل 
واأ�ساف:  العامة”.  ال�سالمة  تراعي 
اإطفاء  فوج  من  عنا�رش   10 “خ�رشنا 
ــرتاوح  بــريوت وحــجــم الأ�ـــرشار ي
ورمبــا  دولر  مــلــيــارات  و5   3 بــني 
هـــايل بــريوت  ــات مــن اأ ــئ اأكــرث وامل
وكان  �سكن”.  دون  من  اأ�سبحوا 
مـــروان عــبــود قد  ــريوت  ب حمــافــظ 
مع  مــفــقــود  التــ�ــســال  اأن  ــن،  ــل اأع
عنا�رش،   10 من  مكون  اإطفاء  فريق 
النفجار  بعد  احلريق  لإطفاء  جاءوا 
النفجار  وقع  ثم   ، املرفاأ يف  الأول 
معهم.  الت�سال  فقدان  ومت  الثاين 
“ما  يبكي:  وهو  املحافظ  واأ�ساف 
يف  اليابان  يف  حدث  مبا  اأ�سبه  حدث 

وناغازاكي”. هريو�سيما 
العام  الأمــني  �رشح  ال�سياق،  ويف 
جورج  اللبناين  الأحمر  لل�سليب 
اأكرث  “هناك  اأن  ــعــاء،  رب الأ كتانة، 
النفجار  نتيجة  اإ�سابة   4000 من 
خطرة  بع�سها  بــريوت،  مــرفــاأ  يف 
اإىل  ي�سل  ــد  ق الــ�ــســحــايــا  وعـــدد 
يــزال  ل  ال�سحايا  وبع�س   ،100
رئي�س  نا�سد  كما  الركام”.  حتت 
ديــاب،  ح�سان  اللبناين  احلكومة 
العون  يد  بتقدمي  ال�سديقة  الــدول 
للدول  بنداء  “اأتوجه  قائال:  للبنان، 
للوقوف  والــ�ــســديــقــة  ال�سقيقة 

لبنان”. بجانب 
العا�سمة  �ــســخــم  ــفــجــار  ان وهـــز 
ما  اأم�س،  م�ساء  بــريوت،  اللبنانية 
78 �سخ�سا،  اأكرث من  اإىل مقتل  اأدى 
اللبنانيني. من  اآلف   4 نحو  واإ�سابة 
هائل  دمــار  يف  النفجار  وت�سبب 
واأعلن  املجاورة؛  واملناطق  باملرفاأ 
ثالثة  ملدة  احلــداد  ذلــك،  ثــر  اإ لبنان، 

يام. اأ

كيلومرتات .  8 انفجار قطره و�سل اىل  اللبنانية ت�سررت من  بالعا�سمة  اأحياء عديدة  و�سيارات يف  واأبنية  ممتلكات عامة وخا�سة 

اأم�س  عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س  اأكــد 
يف  ال�سري  على  “م�سممون  نهم  اأ الربعاء 
يف  ح�سل  ما  مالب�سات  وك�سف  التحقيقات 

ممكن”. وقت  اأ�رشع 
جمل�س  جل�سة  م�ستهل  يف  عــون  و�ــســدد 
حما�سبة  “�رشورة  على  امــ�ــس،  ـــوزراء  ال
�ــســد  ــــزال اأ ن ــن واإ ي ّ ــقــ�ــرشجِ املــ�ــســوؤولــني وامل
�سيعلنون   انهم  اإىل  لفتا  بهم”،  العقوبات 
�ستجريها  التي  التحقيقات  نتائح  ب�سفافية 

التحقيق. جلنة 

هول  ي�سف  كــالم  هناك  :”لي�س  واأ�ــســاف 
احلزن  وقت  نه  اإ ببريوت  حلت  التي  الكارثة 
داعيا  ومفقودينا”،  وجرحانا  �سهدائنا  على 
نتجاوز  كــي  الت�سامن  اإىل  “اللبنانيني 
رئي�س  اأكد  بــدوره،  الكارثية”.  ثــار  الآ معًا 
التحقيق  ملف  اأن  ــاب  دي ح�سان  الـــوزراء 
 ، �رشيعة  تكون  اأن  يجب  ونتائجه  اأولوية 
ال�سحايا  انت�سال  عمليات  تكثيف  اإىل  داعيا 
اجلرحى  ومعاجلة  املفقودين  عن  والبحث 
املنازل  لأ�سحاب  قــت  مــوؤ مــاأوى  وتــاأمــني 

. املت�رشرة 
�رشيعة  عملية  اإطــالق  عن  ديــاب  وك�سف 
عاجلة  م�ساعدات  و�رشف  الأ�ــرشار  مل�سح 

الأ�رشار. لإ�سالح 
جل�سة  اللبناين  الـــوزراء  جمل�س  وعــقــد 
للبحث  اليوم  بعبدا  ق�رش  يف  ا�ستثنائية 
للدفاع  ــى  ــل الأع املجل�س  تــو�ــســيــات  يف 
يف  وقعت  التي  الكارثة  تداعيات  ومتابعة 
املوقف  م�ستجدات  املجل�س  ويبحث  بريوت. 
منكوبة  مدينة  ــريوت  ب اإعــالن  �سوء  يف 

رفعها  التي  النــهــاءات  ــرار  ق واإ ولدرا�سة 
م�ساء  اجتماعه  يف  للدفاع  الأعلى  املجل�س 
اجلل�سة  و�سبق  ــوزراء.  ال جمل�س  اأىل  ام�س 
ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  بــني  اجتماع 
العامة  ــاع  ــس الأو� خالله  بحثا  احلكومة 

مل�ستجدات. وا
انفجاراً  مــ�ــس  اأ �سهد  بــريوت   مــرفــاأ  كــان 
من  طنا   2750 حــوايل  عن  ناجما  �سخما 
النفجار  واأحــدث  النفجار،  �سديدة  املواد 
ويف  وحميطه  ــاأ  ــرف امل يف  �ــســامــاًل   ـــاراً  دم

اإىل  الأ�ــرشار  وامتدت  العا�سمة،  �سوارع 
العديد  ت�رشرت  كما  وا�سعة،  م�سافات 
غري  وباتت  العا�سمة  يف  امل�ست�سفيات  من 

لال�ستخدام. �ساحلة 
�سباح  اللبناين  الأحمر  ال�سليب  واأعلن 
التي  النفجارات  قتلى  عدد  ارتفاع  اليوم 
اإىل  بالإ�سافة  قتيل،  مئة  اإىل  املرفاأ  �سهدها 

م�ساب. اآلف  اأربعة  حوايل 
ق/د

مــ�ــســاء  ــذ  ــن م دول  ـــدة  ع ــت  ــدم ق
ــازي لــلــبــنــان يف  ــع ــت ــاء ال ــالث ــث ال
يف  وقــع  ــذي  ال النفجار  �سحايا 
م�سفرا  بريوت  مرفاأ  م�ستودعات 
واإ�ــســابــة  ــعــ�ــرشات  ال مقتل  ــن  ع
بجروح.  �سخ�س  اآلف  اأربعة  قرابة 
"البالد  على  امل�ساعدة  وعر�ست 
ة اأكــرب  ــرازحــة اأ�ــســال حتــت وطــاأ ال
عقود  منذ  ُتواجهها  اقت�سادية  اأزمة 
كوفيد19-"  جائحة  فاقمتها  والتي 
ح�سان  الـــوزراء  رئي�س  قــال  كما 

الكارثة. عقب  دياب 
التعازي للبنان يف   قدمت دول عدة 
الثالثاء  وقع  الذي  النفجار  �سحايا 
ــريوت  ب ــاأ  ــرف م مــ�ــســتــودعــات  يف 
واإ�سابة  �سهيد   100 عن  واأ�سفر 
بجروح.  �سخ�س  اآلف  اأربعة  قرابة 
اللبناين  الــوزراء  رئي�س  دعا  وقد 
ال�سديقة"  "الدول  ديــاب  ح�سان 
اأ�سال  الرازحة  البالد  م�ساعدة  اإىل 
اقت�سادية  اأزمــة  اأكــرب  ة  وطــاأ حتت 
فاقمتها  والتي  عقود،  منذ  ُتواجهها 

كوفيد19-. جائحة 
عربي دعم 

من  اأول  ــيــج  اخلــل دول  وكــانــت 
وعر�س  التعازي  تقدمي  اإىل  �سارع 
قطر  ــري  اأم تعهد  فقد  امل�ساعدة. 
ثــاين  اآل  حــمــد  ــن  ب متــيــم  الــ�ــســيــخ 
ميدانية  م�ست�سفيات  بــاإر�ــســال 
اللبناين  ال�سحي  القطاع  مل�ساعدة 
�سرت�سل  نــهــا  اأ الكويت  واأعلنت 

طبية. م�ساعدة 
بالغ"  "قلق  عــن  م�رش  ــت  ــرب واأع
النفجار،  عن  الناجم  الدمار  اإزاء 
جلامعة  الــعــام  الأمــني  تقدم  فيما 
الغيط  بــو  اأ اأحمد  العربية  ــدول  ال
"اأهمية  على  م�سددا  بالتعازي، 
�ساأن  يف  احلقيقة  ا�ستجالء  �رشعة 
التفجريات  وقوع  عن  امل�سوؤولية 
نقل  مــا  ــق  وف بها"،  واملُت�سببني 
العامة  مــانــة  الأ يف  م�سوؤول  عنه 

. معة للجا
اأمين  الأردين  اخلارجية  وزير  واأبدى 
لتقدمي  بــالده  ا�ستعداد  ال�سفدي 
نها  اأ يــران  اإ اأعلنت  فيما  امل�ساعدة، 
بكل  امل�ساعدة  لتقدمي  متاما  "جاهزة 
الرئي�س  ووجه  الالزمة".  الو�سائل 
تعزية  برقية  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
اأكد  عون،  مي�سال  اللبناين  لنظريه 
لبنان  جانب  اإىل  �سوريا  وقوف  فيها 

�سعبه. مع  وت�سامنها  ال�سقيق 
اللبناين  الرئي�س  تلقى  كــذلــك، 
برهم  العراقي  نظريه  من  ات�سال 
مع  الت�سامن  فــيــه  اأكـــد  �ــســالــح 
امل�ساعدة.  تقدمي  عار�سا  لبنان، 
املجيد  عبد  اجلزائري  الرئي�س  وبعث 
عرب  عون  اإىل  تعزية  ر�سالة  تبون 
العميق"  والأ�سى  "احلزن  عن  فيها 
ووجه  بريوت.  يف  النفجارين  بعد 
�سعّيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س 
عرب  اللبناين  نظريه  اإىل  ر�سالة 
اللبناين  لل�سعب  "دعمه"  عن  فيها 

. " ل�سقيق ا "
غربي تعاطف 

ميانويل  اإ الفرن�سي  الرئي�س  واأجرى 

خالله  قدم  بعون  ات�سال  ماكرون 
م�ساعدات  اإر�سال  معلنا  التعازي، 
ـــر اخلــارجــيــة  لــلــبــنــان. وكـــان وزي
ــان  ــودري ـــف ل ي الــفــرنــ�ــســي جـــان اإ
لتقدمي  "م�ستعدة  بــالده  اأن  اأعلن 
التي  احلــاجــات  ــق  وف م�ساعدتها 

اللبنانية". ال�سلطات  عنها  �سُتعرب 
الرو�سي  الرئي�س  اأعلن  جهته،  من 
ت�سارك  "رو�سيا  اأن  بوتني  فالدميري 
بيان  وفق  حزنه"،  اللبناين  ال�سعب 
التعازي  بوتني  وقــدم  للكرملني. 
للم�سابني  متمنيا  بال�سحايا، 

العاجل. ال�سفاء 
اليومي  ال�سحايف  متره  موؤ بداية  ويف 
امل�ستجد،  كــورونــا  فريو�س  حــول 
دونالد  مــريــكــي  الأ الرئي�س  ــد  اأك
املتحدة  الوليات  تعاطف  ترامب 
بالده  "ا�ستعداد"  مكررا  لبنان،  مع 

. ته عد مل�سا
الأمريكي  اخلارجية  وزير  وعر�س 
م�ساعدة  تــقــدمي  بــومــبــيــو  مــايــك 
تويرت:  على  كاتبا  للبنان،  اأمريكية 
وم�ستعدون  الو�سع  نراقب  "نحن 
لبنان  ل�سعب  م�ساعدتنا  لتقدمي 

املروعة". �ساة  املاأ هذه  من  للتعايف 
تزال  ل  التي  اإ�رشائيل  وعر�ست 
لبنان،  مــع  حــرب  حالة  يف  تقنيا 
بيان  يف  ــاء  وج املــ�ــســاعــدة.  تــقــدمي 
واخلارجية  الدفاع  لوزيري  م�سرتك 
اأ�سكينازي  غابي  الإ�رشائيليني 
ــل  ــي ــرشائ � اإ ّن  اأ غــانــتــ�ــس  ــيــنــي  وب
جهات  "عرب  لبنان  اإىل  توجهت 
وعر�ست  دولية  و�سيا�سية  اأمنّية 

وطبية". ن�سانية  اإ م�ساعدة 
نغيال  اأ ملانية  الأ امل�ست�سارة  وعربت 
حدث  ملا  "�سدمتها"  عن  مريكل 
"دعم  بتقدمي  واعــدة  بــريوت،  يف 

. " ن للبنا
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  واأعرب 
"تعازيه  عن  غوتريي�س  اأنطونيو 
الــعــمــيــقــة... عــقــب النــفــجــاَريــن 
قال  واللذين  بريوت"  يف  املروعني 
بع�س  باإ�سابة  اأي�سًا  ت�سببا  نهما  اإ

املتحدة. الأمم  فراد  اأ من 
الـــوزراء  رئي�س  و�ــســف  ـــدوره،  ب
جون�سون  ــ�ــس  بــوري ــاين  ــط ــربي ال
الواردة  الفيديو  ومقاطع  ال�سور 
"�سادمة".  ــا  ــه ن ــاأ ب ـــريوت  ب ــن  م
اأفكاري  "كل  تويرت  على  وكتب 
"هذا  �ــســحــايــا  ــع  م و�سلواتي" 
"اإن  ــاف:  ــس واأ� املرّوع".  احلـــادث 
لتقدمي  م�ستعدة  املتحدة  اململكة 
يف  مبا  ممكنة،  طريقة  ّي  ــاأ ب الدعم 
ذلـــك لــلــمــواطــنــني الــربيــطــانــّيــني 

هناك. املت�رشرين" 
الكندي  ـــوزراء  ال رئي�س  وكتب 
ــى و�ــســائــل  ــــرودو عــل ــســن ت جــا�
يف  "ُنفكر  الجتماعي  التوا�سل 
هــذا  يف  اأ�ــســيــبــوا  ــن  ــذي ال جميع 
يف  وكذلك  �ــســاوي،  املــاأ النفجار 
يجدوا  اأن  ُيحاولون  الذين  اأولئك 
العائلة،  من  فردا  اأو  اأ�سدقائهم  اأحد 
نحن  اأحبائهم.  اأحد  فقدوا  الذين  و  اأ

مل�ساعدتكم". م�ستعدون 
ق/د

رين واإنزال اأ�سد العقوبات بهم..  ّ �سُنحا�سب امل�سوؤولني واملق�سِ

الرئي�ض اللبناين: ُم�سّممون على ك�سف مالب�سات انفجار مرفاأ بريوت 

العامل يعزي لبنان ويعر�ض امل�ساعدة 
و�سط اأزمة اقت�سادية خانقة
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بعنوان الرتاث الثقايف العاملي

تلم�سان حتت�سن ال�سالون الدويل االفرتا�سي 
لل�سورة الفوتوغرافية

مهناوي  بوجمعة 
---------------- 

التي  التظاهرة   تناولت  و 
ــربامــج  ال اإطــــار  يف   تــنــظــم 
جائحة  ظــل  يف  و  الثقافية 
اجلزائر  تعي�سها  التي  كورونا 

العامل،   دول  باقي  غرار  على 
ـــرتاث  ـــدة حمــــاور مـــن ال ع
الالمادي  و  ــادي  امل الثقايف 
ال�سعبي  الرق�س  و  كالفنون 
و  ــة  ــي ــخ ــاري ــت ال ـــعـــامل  امل و 
غريها.  و  التقاليد  و  العادات 

ح�سب  و  الإطـــار  هــذا  يف  و 
ــام  الإعــالمــي  ــع ــ�ــرشف ال امل
الــفــوتــوغــرايف  املــ�ــســور  و 
على  �ــســقــرون  عــبــدالــقــادر 
ا�ستقبال  مت  فقد  ال�سالون، 
م�ساركة   100 ــن  م زيــــد  اأ
من  فقط  يـــام  اأ ثالثة  خــالل 
و  العمرية  الفئات  خمتلف 
ناثا  اإ و  ذكــورا  اجلن�سني  من 
تنوعت  و  تباينت  التي  و   ،
اأ�سكال  عدة  يف  الت�سوير  يف 
دول  عــدة  متثل  الفنون  مــن 
من  مــنــاطــق  عــدة  يــ�ــســا  اأ و 
اأي�سا  متيزت  كما   ، اجلــزائــر 
قــوي  بــتــواجــد  بــدايــتــهــا  يف 
فل�سطني  لــفــنــاين  هـــام،  و 
ــوا لـــوحـــاٍت و  ــدم ــن ق ــذي ال
من  تاريخيٍة  ملعامَل  �ــســوًرا 
اأي�سا  �ــســورا  و  فل�سطني 
اللبا�س  و  ال�سعبي  للرق�س 
خمتلف  ميثل  الذي  التقليدي 
ي�سيف  الفل�سطينية  اجلهات 
ال�سالون  على  العام  امل�رشف 

. الفرتا�سي 
و  ـــــــرى  خ اأ جـــهـــة  ــــن  م و 
اأكد   التظاهرة  هــذه   ــاح  لإجن
مت  ــه  ن اأ �سقرون  عبدالقادر 
الــ�ــرشوط  مــن  جملة  و�ــســع 
بال�سالون  خا�س   نظام  مبثابة 
من  يــتــكــون  الفــرتا�ــســي، 

قريب  هو  و  هامة  نقاط  ت�سع  
ــن حــيــث الــ�ــســكــل و  جـــدا م
يتم  التي  تلك  من  امل�سمون 
�سالونات  يف  بها  التعامل 
ل�سمان  ذلك  و  اأخرى  عاملية 
و  املقدمة  الأعــمــال  نوعية 
عن  ا�ستقبالها  يــتــم  الــتــي 
اللكرتوين  الربيدي  الطريق 
عليها  املوافقة  تتم  اأن  قبل 
كل  ُيــكــّلــل  اأن  ُينتظر  و   ،
معار�س  عــدة  بتنظيم  ذلــك 
اأعمال  فيها  تعر�س  ميدانية 
و  اجلزائريني  من  امل�ساركني 
العرب  خا�سة  و  الأجــانــب، 
الثقايف  الــرثاء  ــراز  ب لإ منهم 

. العربي  و  اجلزائري 
�سقرون  عبدالقادر  اأكد  كما 
ا�ستقبال  اأن  عــلــى  يــ�ــســا  اأ
اإىل  م�ستمر  ــاركــات  ــس ــ� امل
حينها  اجلاري  اأوت   21 غاية 
عن  النهائي  ـــالن  الإع يتم 
للم�ساركني  النهائية  القائمة 
و  اجلزائر،  خارج  و  داخل  من 
اأوا�ــرش  توطيد  بهدف  ذلــك 
بني  الحــتــكــاك  و  الــتــعــاون 
الت�سوير  فن  حمرتيف  و  هواة 
الفنون  باقي  و  خا�س  ب�سكل 
بني  ــام،  ع ب�سكل  املــتــداولــة 
�سعوب  و  بـــنـــاء  اأ خمــتــلــف 

. العربي  الوطن 

غاية  الذي ميتد اىل  و  الفوتوغرافية  لل�سورة  الدويل االفرتا�سي  ال�سالون  فعاليات  االأ�سبوع اجلاري  انطلقت مطلع 
اأ�سرف  التي  التظاهرة    هذه  الفن" .  �سعار" كوكب  حتت  العاملي"  و  الثقايف  "الرتاث  بعنوان    ، اجلاري  ال�سهر  من   21

العمومية  للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  و  الثقايف،  لالإعالم  اجلزائرية  لل�سبكة  تلم�سان  والية  مكتب  من  كل  تنظيمها  على  
 30 امل�ساركة  الواليات  ال�ساعات االأوىل من انطالقها حيث جتاوز عدد  بتلم�سان؛ عرفت م�ساركة قوية خالل  حممد ديب 

10 دول  . والية  و بلغ عدد الدول العربية 

ـــــــن  ـــــــل ع اأ
ـــــوان  ـــــدي ال
الـــوطـــنـــي 
ــــــوق  ــــــق حل
ــــف و  ل ــــوؤ امل
احلـــــقـــــوق 
املــــجــــاورة 
 ”O N D A “
ا�ستفادة  عن 

املنحة  من  فنانني،  و   2902
اأعلنت  الــتــي  ال�ستثنائية 
مليكة  الثقافة،  وزيرة  عنها 
عملية  اأن  موؤكدًة  دودة،  بن 
املت�رّشرين  الفنانني  ــم  دع

اليوم. غاية  اإىل  م�ستمرة 
نـــه مت  اأ ــوان  ــدي ال ــح  او�ــس و 
عرب  م�سّجال   5517 اإح�ساء 
عرب   1084 و  ــت  ــي ــرتن ن الأ
والفاك�س  املبا�رش  الت�سجيل 

الربيد. و 
الــوطــنــي  الـــديـــوان  ـــد  اأك و 
م�ستحقات  بدفع  قــام  نه  باأ
ــات بــنــكــيــة و  ــاب ــس عـــرب حــ�
عملية  يف  مبا�رشة،  ب�سيغة 
ع�سوا   319 ل�سالح  اأوىل 
فــريــل  اأ  28 ــوم  ي م�ستفيدا 
 3 يوم  قائمة  تلتها  الفارط، 

م�ستفيد.ا  781 �سملت  ماي 
 395 بـ  قائمة  اإىل  بالإ�سافة 
و  ــاي  م  10 ــوم  ي م�ستفيدا 
 17 يوم  م�ستفيدا  فنانا   722
م�ّست  اأخرى  قائمة  ثم  ماي، 
اأخـــرى  و  م�ستفيدا   352
م�ستفيدا،   226 �ــســمــلــت 
جويلية   21 يوم  قائمة  لتليها 
م�ستفيدين،   107 �سّمت 
اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع 

وم�ستفيد.ين  2902
اأن  اإىل  الــديــوان  ــى  ــه ن اأ و 
م�ستمرة  ــزال  ت ل  العملية 
درا�ــســة  اإىل  حتــتــاج  ــي  ه و 
تن�س  مــا  ح�سب  ومــراجــعــة 
ُي�سرّي  التي  القوانني،  عليه 

الديوان. بها 
ق/ث

ــم  ــح ــت ــق ي
ــب  ــات ــك ال
اجلــزائــري 
عـــــبـــــد 
ايزا  احلمد 
الــكــتــابــة 
ية  ر ل�سذ ا
نافذة  من 
ف  لت�سو ا
ـــدم  ـــق ـــي ل
�سا  ن�سو

ــفــ�ــس �ــســويف  ــن ــة ب ــق عــمــي
ثرية  حياتية  بتجربة  ت�سي 
على  ــا  ــع ــس وا� اطـــالعـــا  و 
الكبرية،  ال�سوفية  التجارب 
يف  وا�ــســح  ب�سكل  تتجلى 
و  املت�سوفة  مع  املحاورات 
الطافح  العرفان  قامو�س  يف 
�ساراتهم. اإ و  هوؤلء  بعبارات 
 _ كتابه  بدقة   ايــزا  يق�سم 
اىل  قــريــبــا-   ي�سدر  ــذي  ال
ما  ـــدرك،  لي ــا  )م ـــواب  ب اأ  7
ــاق،  ــط لي ــا  م ــارك،  ــس ــ� ي ل 
مــا ليـــقـــال، مــا لُيـــَذكـــر، 
لُي�سكت  ــا  وم لينكر  مــا 
 7 ــم  ــرق ال يــحــيــل  و  عــلــيــه( 
ــاين  ــع وامل ــة  ــس ــدا� ــق ال اإىل  
لدى  يكت�سيها  التي  اخلفية 
ديان  الأ جميع  يف  املت�سوفة 
الروحي  باجلانب  لرتباطه 
ــاء، )فــالــ�ــســمــاوات  ــي ــس � ــالأ ل
و  �سبع  الكنائ�س  و  �سبع 
اخللق  و  دركات  �سبع  جهنم 
ـــوان  الل و  ـــام  اي �ــســبــع  يف 
قد  و  �سبعة(  الــكــواكــب  و 
ــدى  ـــذا الـــرقـــم ل ارتـــبـــط ه

الــكــابــال  مــذهــب  معتنقي 
خفي  معنى  بوجود  بالعتقاد 
عنوان  يحيل  حـــرف.  لكل 
)�سعب  الــ�ــســذرات  ـــذه  ه
اأهمية  اىل  الهديل(  تــاأويــل 
يف  خا�سة  اللغة  وخــطــورة 
فال�سعوبة  الت�سوف،  حقل 
على  النفتاح  و  التعذر  و 
متعددة  ويــلــيــة  تــاأ دللت 
اخلطاب  �سمات  احــدى  هي 
التاأويل  ان  كما  ال�سويف، 
الفهم  مبحاولة  ل�سيقة  �سفة 
 ، وا�سيائه  للعامل  الإدراك  و 
احلمام  �سوت   ( الهديل  اما 
النواح   بني  مزيج  هو  الــذي 
ومثري  مهّيج  فهو  الغناء(  و 
عنا�رش  هــم  اأ اأحــد  لل�سوق 
ــة، و  ــي ــوف ــس ــ� ــة ال ــرب ــج ــت ال
قامو�س  يف  ح�سورا  اأكرثها 
ب�سياغته  العنوان  و  هوؤلء، 
ال�سكان   و  اجلامدة،  ال�سمية 
التجربة  عمق  اىل  يحيلون 
اأمل  ــا،  ــه ــرشح � �ــســعــوبــة  و 
ات�سعت  كلما  النفري:  يقل 

العبارة؟ �ساقت   ، �سارة  الإ
ق/ث

اجلزائريان  ال�ساعران  اختري 
الدين  ــور  ون جــفــال  �سامية 
حتكيم  جلنة  لع�سوية  رزاقي 
العربي  ال�سعرية  امل�سابقة 
اأطلقها  التي  العرب"  "�ساعر 
للمثقفني  الــــدويل  الحتــــاد 
�سبعة  ــدوم  ت التي  الــعــرب، 
يوم  ثالث  من  انطالقا  ــام  ي اأ
ــد الأ�ــســحــى  ــــام عــي ي مــن اأ
مو�سوع  ُحـــّدد  و  ــارك  ــب امل
وهــو  بــاملــ�ــســاعــر،  امل�سابقة 
القائمني  ح�سب  مــو�ــســوع، 
احلرب،  "ي�سيل  امل�سابقة  على 
و  ال�سعراء  ــدع  ب اأ لطاملا  ْذ  اإ
م�ساعر  ترجمة  يف  ّلــقــوا  تــاأ
و  الــفــراق  و  اللقاء  و  احلــب 

ر�سموا  و  احلنني  و  العتاب 
عامَلا  ق�سائدهم  و  بحروفهم 
الكلمة  ع�ّساق  ّل  اإ يفقهه  ل 

ال�سعر". و 
العرب  �ساعر  م�سابقة  تعترب 
يف  امل�سابقات  اأ�سخم  تعترب 
�سي�سارك  ذ  اإ ال�سعر  جمــال 
ــن بــلــدان  ــراء م ــع ــس فــيــهــا �
و  يت�سابقون  خمتلفة  عربية 
املراتب  نيل  على  يتناف�سون 
و  جوائُز  ُتر�سد  كما  الأوىل. 
غــرار  على  هــامــة،  تكرميات 
�سيحمل  مــن  هــو  و  "امللك" 
و  العرب"،  "�ساعر  لــقــب 
دكتوراه  �سهادة  له  �ستمنح 
دولة  من  وخمتومة  مطبوعة 
توقيع  و  ختم  و حتمل  الكويت 
رئي�س  ال�سباح  نوال  ال�سيخة 
للمثقفني  الــــدويل  الحتــــاد 
خمتوم  حقيقي  درع  العرب، 
نــوال  ال�سيخة  مــن  ومــوقــع 
خمتومة  عليا  �رشفية  و�سهادة 
املراكز  اأ�سحاب  ما  موقعة.اأ و 
لون  ف�سيتح�سّ الأوىل  الثالثة 
عليا  فــخــريــة  �ــســهــادة  عــلــى 

دروع  خمــتــومــة،  و  مــوّقــعــة 
الكري�ستال  من  ــداع  ب واإ متيز 
�سهادات  خمتومة،  و  موقعة 
ملن  متــنــح  فــخــريــة  دكـــتـــوراه 
متيزت  و  م�ساركات   3 اأكمل 
و  بيات  الأ باأروع  م�ساركاته 
عليا،  �رشفية  �سهادات  كــذا 
متيز  �سهادة   200 عن  ناهيك 
م�ساركات  لأف�سل  بــداع  اإ و 

ء. ع�سا الأ
عدد  ي�سارك  اأن  املتوّقع  ومن 
يف  ال�سعراء  من  به  باأ�س  ل 
�ستكون  و  امل�سابقة  هــذه 
من  وثرية  غنية  امل�ساركات 
القيمة  و  واجلودة  العدد  ناحية 
جلنة  تكليف  مت  دبية....لهذا  الأ
خرية  ت�سم  حمــايــدة  حتكيم 
الوطن  يف  ال�سعراء  و  دباء  الأ
�ــســالحــيــة  ــا  ــه ل  ، ــي  ــرب ــع ال
حــذف املــ�ــســاركــات اخلــارجــة 
ــامــج و  عــن مــو�ــســوع الــربن
حتتوي  ــي  ــت ال ــاركــات  ــس ــ� امل
وتقييم  لغوية  اأخــطــاء  على 
اإعــطــائــهــا  و  ــات  ــارك ــس ــ� امل

الدرجات.

اإىل  التحكيم  جلنة  وت�سم 
اجلزائريني،  ال�ساعرين  جانب 
الدكتور  ال�ساعر  مــن  كــال 
ال�سعبي  ــفــايــز  ال ــم  ــي ــراه ب اإ
العراق،  من  اللجنة  رئي�س 
دبــاء  والأ ال�سعراء  جانب  اإىل 
و  بدران  ناهد  فار�س،  قطيف 
معال  علي  وكذا  اأحمد  ميادة 
�ستاذة  الأ �سوريا،  من  ب�سما 
فل�سطني،  من  م�ساروة  ميان  اإ
ال�سودان  مــن  عطية  بابكر 
م�رش،  مــن  الــلــه  عبد  ــالل  ج
من  امل�سعودي  علي  بن  حمرز 
اجلميلي  عماد  كذا  و  تون�س، 
العراق. من  معمر  اآل  و�سذى 

لحق  ــت  وق يف  �سيتم  كما 
ال�سعرية  بيات  الأ اأجمل  جتميع 
ملحمية  ق�سيدة  يف  امل�ساركة 
�سمن  بــالحتــاد  ن�رشها  يتم 
اإن   ‘‘ �سعار  وحتت  احتفالية 
�ساعر  فاأنت  هنا  بياتك  اأ كانت 
مبثابة  وهـــي  �ساعر‘‘  ابـــن 
الحتاد  دباء  لأ جماعي  تكرمي 

لحقا. عنها  و�سيعلن 
ق/ث

  2902 فنان  ي�ستفيدون من 
املنحة اال�ستثنائية ب�سبب توّقف 

الن�ساط الثقايف

ايزا احلميد  الهديل" لعبد  تاأويل  "�سعب 

 اأ�سئلة وجودية بنكهة �سوفية

جفال ورزاقي ع�سوا جلنة التحكيم

االحتاد الدويل للمثقفني يطلق "�ساعر العرب"



حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون اأالأ�سرة علنيا ح�سوريا ابتدائيا: 
قبل  ال�سادر  احلكم  اإفراغ  املو�سوع:  يف  الرتجيع.  دعوى  قبول  ال�سكل  يف 
الف�سل بتاريخ: 16 /12 /2018 حتت رقم: 18 /01943 ومعه امل�سادقة 
قا�سم  �سالح  ال�سيخ  الطبيب  طرف  من  املنجزة  العقلية  اخلربة  تقرير  على 
املحررة بتاريخ: 04 /02 /2019 حتت رقم: 19 /18 وبالنتيجة الق�ساء 
 07/  23 بتاريخ:  املولود  اأيوب  عثمان  بن  امل�سمى  على  احلجر  بتوقيع 
/1950 بغرداية ابن �سالح وباجو زيلوخة وتعيني املرجع بن عثمان حممد 
منطوق  ن�سر  مع  واالإدارية  القانونية  �سوؤونه  وت�سيري  لرعايته  عنه  مقدما 
املرجع  حتميل   . لالأعالم  الوطنية  اليومية  ال�سحف  اإحدى  يف  احلكم  هذا 
واأف�سح  احلكم  اأ�سدر  اخلربة.بذا  م�ساريف  فيها  مبا  الق�سائية  امل�ساريف 
اأعاله ليوقع  به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان والزمان املذكورين 

اأ�سله الرئي�ض واأمني ال�سبط

حكـــــــــم

اشهار العدد13
الخميس  06 أوت  2020 م الموافق لـ 16 ذو الحجة 1441هـ2058

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                                               وزارة العدل

                                                      حم�سر ن�سر حكم باحلجر                                                         
                                       )املادة 106من قانون االأ�سرة (

نحن االأ�ستاذ : علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ض حمكمة املنيعة جمل�ض ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه -لفائدة ال�سيد : ب�سبا�ض احميدة  
بن عبد اهلل ال�ساكن : حي ق�سر بلقا�سم املنيعة – غرداية -بعد االطالع على املادة 106 من قانون االأ�سرة .-قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية  وطنية مكتوبة باللغة  العربية 
املت�سمن ن�سر منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ 2020/07/21 رقم الفهر�ض 20/00367 رقم اجلدول : 00322 /20 والقا�سي 
مبا يلي : -حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة حكما علنيا ابتدائيا ح�سوريا : يف ال�سكل : قبول دعوى الرجوع بعد اخلربة �سكال  يف املو�سوع : اإفراغ احلكم ال�سادر عن 
ق�سم �سوؤون االأ�سرة ملحكمة املنيعة يف 10-03-2020 فهر�ض رقم 20 /00192 ، وامل�سادقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف الدكتور خطارة نور الدين املخت�ض يف االأمرا�ض 
العقلية املودع باأمانة �سبط املحكمة بتاريخ : 30-06-2020 حتت رقم 2020 /43 فهر�ض: 2020 /37 ومن ثمة احلكم باحلجر على املرجع �سده  ب�سبا�ض ا�سماعيل املولود 
بتاريخ:1985/10/31 باملنيعة ابن احميدة وبحو�ض الزهرة وتعيني املرجع اأبوه مقدما عليه من تاريخ النطق باحلكم اإىل غاية زوال اأ�سباب احلجر اأو �سدور حكم خمالف وذلك 
لت�سيري  �سوؤونه والقيام مكانه بالت�سرفات املالية مع التاأ�سري على هام�ض �سهادة ميالد املعني يف �سجالت احلالة املدنية ب�سعي من النيابة العامة االأمر بن�سر احلكم احلايل بو�سيلة اإعالم 

وطنية مكتوبة على نفقة املرجع حتميل املرجع امل�ساريف الق�سائية املقدرة  باأربعمائة وخم�سون دينار جزائري )450دج (                   
وحتى ال يجهل 

املح�سـر الق�سائياإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون  

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
االأ�ستاذ : علوي خل�سر  حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة 

الكائن مكتبه ب�سارع القد�ض باملنيعة 
الهاتف : 00 28 21 )029(

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                                                                      وزارة العدل

                                                      حم�سر ن�سر حكم باحلجر                                                         
                                 )املادة 106من قانون االأ�سرة (

-نحن االأ�ستاذ : علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ض حمكمة املنيعة جمل�ض ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه -لفائدة ال�سيدة : فرهودي 
106 من قانون االأ�سرة .-قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية  وطنية  – غرداية -بعد االطالع على املادة  ح�سنية  بنت بوجمعة  ال�ساكنة : حي �سيد احلاج يحيى  املنيعة 
مكتوبة باللغة  العربية ، املت�سمن ن�سر منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ 2020/06/02 رقم الفهر�ض  :00244 /20 رقم اجلدول : 
00133 /20 .والقا�سي مبا يلي : حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة حكما علنيا ابتدائيا ح�سوريا : يف ال�سكل : قبول دعوى الرجوع بعد اخلربة يف املو�سوع : اإفراغ 
احلكم ال�سادر عن ق�سم �سوؤون االأ�سرة ملحكمة املنيعة يف 25-12-2019 فهر�ض رقم 19 /00658 ، وامل�سادقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف الدكتور خطارة نور الدين 
املخت�ض يف االأمرا�ض العقلية املودع باأمانة �سبط املحكمة بتاريخ : 10-02-2020 حتت رقم 2020 /20 ومن ثمة احلكم باحلجر على املرجع �سده فرهودي حل�سن  املولود بتاريخ 
14-08-1981 باملنيعة ابن بوجمعة و �سنقلة جمعة  وتعيني املرجعة اأخته  مقدما عليه من تاريخ النطق باحلكم اإىل غاية زوال اأ�سباب احلجر اأو �سدور حكم خمالف وذلك لت�سيري  
�سوؤونه والقيام مكانه بالت�سرفات املالية مع التاأ�سري بذلك على هام�ض �سهادة ميالد املعني يف �سجالت احلالة املدنية ب�سعي من النيابة العامة االأمر بن�سر احلكم احلايل بو�سيلة اإعالم  
وطنية مكتوبة على نفقة املرجعة اإلزام املرجع املقدم باإيداع تقرير دوري كل ثالثة اأ�سهر عن اإدارة اأموال املحجور عليه باأمانة �سبط املحكمة ابتداء من تاريخ �سريورة  هذا احلكم 

نهائيا مع اإبالغ املحكمة عن كل تغيري ملكان االإقامة   حتميل املرجعة  امل�ساريف الق�سائية املقدرة  باأربعمائة وخم�سون دينار جزائري )450دج(
وحتى ال يجهل 

املح�سـر الق�سائياإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون  

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
االأ�ستاذ : علوي خل�سر  حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة 

الكائن مكتبه ب�سارع القد�ض باملنيعة 
الهاتف : 00 28 21 )029(

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية –دائرة غرداية-بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم .:37 / 2020
و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 

امل�سماة :جمعية ال�سياحة لبلدية غرداية– بلدية غرداية .
املودعة بتاريـخ: 27 /05 /2018 

رئي�ض اجلمعية:ال�سيد: فخار عمر
املولود بتاريخ: 11 /11 /1951 بـ غرداية .

الكائن مقرها:مقر بلدية غرداية - بلدية غرداية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية –دائرة غرداية-بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم .:38 / 2020
و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 

امل�سماة :جمعية يور للرت�سيد ال�سياحي – بلدية غرداية .
املودعة بتاريـخ: 24 /06 /2019 
رئي�ض اجلمعية:ال�سيد: عدون عمر

املولود بتاريخ 13 /01 /1943  بـ غرداية .
عمي  �سارع  فخار  عند  التقليدية  ال�سناعة  مقرها:دار  الكائن 

�سعيد - بلدية غرداية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

الرقم 09 /2020 
و�سل اإن�ساء جمعية والئية ذات طابع حقوق االن�سان 

�سفر   18 يف  املــوؤرخ   06/  12 القانون  من   70 املادة  الخحكام  طبقا 
ان�ساء  لقد مت  باجلمعيات  املتعلق    2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
عن  والدفاع  الت�سغيل  لتنمية  اآفاق  امل�سماة:جمعية  الوالئية  اجلمعية 
حقوق البطالني لوالية النعامة امل�سجلة حتت رقم: 09 بتاريخ: 04 اوت 
2020 املقيمة ب : رقم اأ باب 02 حي الوئام 40 م�سكن بلدية النعامة 

والية النعامة يرتاأ�سها ال�سيد : �سيخاوي حميد 
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�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، 
journalaltahrir@gmail.com   :مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

ببناء  املعت�سم  اخلليفة  اأمر  836م  �سنة  ويف 
دجلة  نهر  �ساطيء  على  كبرية  م�رشحة 
باأنواع  امل�رشحة  هذه  تزود  وان  بغداد،  يف 
بج�سم  تركيبها  يف  ال�سبيهة  القرود  من 
الطب  طلبة  يتدرب  لكى  وذلك  الإن�سان 
على ت�رشيحها، ومل يخل كتاب من موؤلفات 
عن  م�ستقل  باب  من  الطب  يف  امل�سلمني 
املختلفة  الأع�ساء  فيه  تو�سف  الت�رشيح 
وع�سب  وعــرق  ع�سلة  وكل  بالتف�سيل 
كتابه:  يف  يقول  ـــرازي  ال ــان  وك با�سمه 
))ميتحن املتقدم لالإجازة الطبية يف الت�رشيح 
اأن متتحنه  فاإذا مل يعرفه فال حاجة بك  اأول، 

على املر�سى((.
على  اأمرهم  اأول  يعتمدون  امل�سلمون  وكان 
الإن�سان  الإغريق يف ت�رشيح ج�سم  ما كتبه 
وذلك جتنبا للحرج الديني ولكنهم اكت�سفوا 
ت�رشيح  )اأي  املقارن  الت�رشيح  طريق  عن 
احليوانات( الكثري من الأخطاء يف معلومات 
اأنف�سهم،  على  العتماد  فابتدوؤوا  الإغريق 
زمن خالل درا�ستهم للت�رشيع، اأين اكت�سف 
النفي�س على الدورة الدموية ال�سغرى  ابن 
ف�سني  من  يتكون  الكبد  اأن  واكت�سفوا 
ولي�س من خم�سة ف�سو�س كما كان يعتقد 
البغدادي  اللطيف  عبد  واكت�سف  الإغريق، 
ال�سفلي  الفك  اأن  1231م  �سنة  املتوفى 
لالإن�سان يتكون من عظمة واحدة ولي�س من 

عظمتني كما ذكر جالينو�س بعد اأن فح�س
اأن  واكت�سف  ب�رشية،  جمجمة   )2000(  
عظمة العجز تتكون من قطعة واحدة ولي�س 
من �ست قطع كما ذكر جالينو�س الإغريقي. 
قد  1037م  �سنة  املتوفى  الهيثم  ابن  وكان 
ووظائف  العني  طبقات  ت�رشيح  اكت�سف 
وال�سبكية  واحلدقة  كالعد�سة  طبقة،  كل 
اإىل  العني  من  املت�سلة  الأع�ساب  وتركيب 
املخ، كما اكت�سف ابن ر�سد وظائف �سبكية 
طب  على  يطلقون  امل�سلمون  وكان  العني، 
من  عدد  ا�ستهر  وقد  الكحالة،  ا�سم  العيون 
هذا  يف  لربوزهم  الكحال  بلقب  اأطبائهم 
العالج  على  الكحالة  تقت�رش  ول  الفن، 
الكحل(  )فدرج  فح�سب  والقطور،  بالكحل 
على  ــة  الأدوي هذه  جانب  اإىل  ي�سمل  كان 
املتخ�س�سة، وقد تطورت  اجلراحية  الآلت 
جراحة العيون يف البالد التي تكرث فيها هذه 

الأمرا�س مثل م�رش والأندل�س.
األوف  اكت�سفوا  الأع�ساب  طب  علم  ويف 
وبينوا  معروفة  تكن  مل  التي  النباتات 
جترب  الأع�ساب  معظم  وكانت  فوائدها، 
على احليوانات كالقرود اأول، وكان الطبيب 
املعالج هو ال�سيديل اأو الع�ساب يف اآن واحد، 
الطبيب  التخ�س�سات واأ�سبح  انف�سلت  ثم 
يكتب الو�سفات وت�سمى )الأنعات(، وكان 
العطار  اأو  الع�ساب  اإىل  املري�س  ي�سلمها 
دم�سق  ا�ستهرت  وقــد  لــه،  يركبها  الــذي 
العطارين  اأ�سهر  بها  وكان  الأع�ساب  بطب 
وكان  بالأع�ساب،  والعاملني  واملعاجلني 
الأدوية  على  يتحايلون  امل�سلمون  العلماء 
بطرق  املري�س  نف�س  تعافها  التي  ــرة  امل

خمتلفة، فابن �سينا اأول من اأو�سى بتغليف 
الدواء باأمالح الذهب اأو الف�سة لهذا ال�سبب، 
امل�سلمني  عند  ــدواء  ال اأقرا�س  فاأ�سبحت 

مغلفة لي�س لها طعم. 
العطارين( يجوب  )�سيخ  البيطار  ابن  فكان 
العامل ومعه ر�سام ير�سم له يف كتبه النبات 
بالألوان يف �ستى اأحواله واأطواره ومنوه، وقد 
اكت�سف وحده 300 نبات طبي جديد �رشحها 
كبار  األــف  و  معه،  وا�ستجلبها  كتبه  يف 
واملو�سوعات  الكتب  من  العديد  الع�سابني 
العلمية يف هذا العلم ومن اأهم موؤلفات ابن 

البيطار كتاب )مفردات الأدوية(.
وكان الطب العربي قد عني )بطب امل�سنني( 
كطب  الع�سوي(  النف�سي  )الطب  وعرف 
اأول  �سينا  ابن  وكان  وامل�سجونني  املجانني 
على  النف�سية  الأحــوال  اأثر  اإىل  اأ�سار  من 
اجلهاز اله�سمي وقرحة املعدة وعلى الدورة 
الأطباء  وكــان  النب�س،  و�رشعة  الدموية 
والأمرا�س  الوقائي  الطب  يتبعون  العرب 
)العدوى  يعرفون  كانوا  حيث  املعدية، 
اكت�ساف  قبل  الأمرا�س  نقل  يف  ودورهــا 
امليكرو�سكوب وامليكروبات مبئات ال�سنني(، 
معد  مبر�س  املري�س  خمالطة  اأ�رشار  فبينوا 
، ودور الب�ساق  اأو ا�ستعمال اآنيته اأو مالب�سهجِ
والإفرازات يف نقل العدوى، وكان ابن ر�سد 
قد اكت�سف املناعة التي تتولد لدى املري�س 
ــدري،  اجل مثل  معد  مبر�س  اإ�سابته  بعد 
وكانوا  اأخــرى،  مرة  به  ي�ساب  ل  اأنه  وبني 
اجلدري  �سد  التطعيم  من  نوعا  ي�سنعون 
ناقه  مري�س  من  البثور  بع�س  ياأخذون  )اإذ 
ويطعم به ال�سخ�س ال�سليم باأن تو�سع على 
خد�سا  يحدثون  اأو  جيدا  وتفرك  اليد  راحة 
التي  التطعيم  يف مكانها( وهي نف�س فكرة 

ن�سبت فيما بعد اإىل علماء اأوروبا.
الطب  مهنة  بتنظيم  الأمــويــون  اهتم  وقد 
واأ�ــســدروا  واملعاجلة  بها  العمل  ــرق  وط
وللمعاجلني  لذلك  املنظمة  الت�رشيعات 
والأطباء، وكان يوجد قانون ت�رشيعي ينظم 
مزاولة مهنة الطب ففي عهد اخلليفة املقتدر 
الطبية  للرخ�س  قانون  اأول  العبا�سي �سدر 
بعد  اإل  الطب  ممار�سة  يجوز  ل  ومبوجبه 
امتحان و�سهادة، وو�سعت اآداب واأخالقيات 
مهنة  مبمار�سة  يقوم  من  كل  وكان  املهنة، 
امل�سلم  الطبيب  ق�سم  عليه  يوؤخذ  الطب، 
على  املحافظة  على  يعتمد  كــان  ــذي  وال
يحفظ  واأن  متييز  دون  املري�س وعالجه  �رش 
�سنة  يف  وكــان  واأ�ــرشارهــا،  املهنة  كرامة 

218هـ/833 م.
اأول قانون  و يف عهد اخلليفة املاأمون �سدر 
امتحان  يجري  ومبوجبه  ال�سيدلية  للرخ�س 
لل�سيدلين ثم يعطى مبوجبه مر�سوما يجيز 
ال�سيدليات  القانون  واأخ�سع  العمل،  لُه 
كلف  قد  اخلليفة  وكان  )التفتي�س(،  للح�سبة 
كتاب  بتاأليف  الأطــبــاء  �سيخ  ))الـــرازي(( 
للطلبة،  ليدر�س  الطبيب(  )اأخــالق  بعنوان 
وقد �رشح فيه العالقة الإن�سانية بني الأطباء 
واملر�سى وبينهم وبني بع�سهم كما �سمنه 
الطبيب  مع  تعاملهم  يف  للمر�سى  ن�سائح 
ي�سف  الفقراء(  )طب  كتاب  اأي�سا  وو�سع 

لهم فيه الأدوية الرخي�سة للعالج املنزيل.
له  علمًا  اأ�سبحت  قــد  البيطرة  وكــانــت 
بالرفق  عني  الإ�سالم  لأن  واأ�سوله  قواعده 
باحليوان وعالجه وتغذيته ونهى عن حتميله 
اإل  قتله  ومنع  تعذيبه،  اأو  به  له  ما ل طاقة 
اأو  اأنفه  جدع  اأو  و�سمه  وحــرم  ل�رشورة، 
قدرا  العرب  حقق  وقد  ــادة،  ح باآلة  وخــزه 
عظيما من التطور العلمي يف ميدان الطب 
البيطري حيث عني باأمرا�س اخليل، واملظهر 
للفر�س  املميزة  العامة  وال�سفات  اخلارجي 
واحلمار والبغل ووظائف الأع�ساء اخلارجية 

والعيوب الوراثية يف اخليل.
)دفع  متنه  �سينا يف  ابن  الطبيب  يقول  كما 
اأّما  الإن�سانية(  الأبــدان  عن  الكلية  ار  املَ�سَ
اأبخرة  خالط  اإذا  وذلك  عفونة،  فهو  الوباء، 
تفارقها  ومل  بقيت  لكّنها  طيبة،  اأو  رديئة 
الوباء �سار  هول  تعذب«. ومن  حّتى  الّريح 
عن  و  اإثره،  على  �سنينهم  يح�سبون  الّنا�س 
اخلطاب  بن  عمر  اأنَّ  عّبا�س  بن  الله  عبد 
ر�سي الله عنه خرج اإىل ال�سام، حّتى اإذا كان 
ب�رشغ -على حدود الأردن وال�سعودية- لقيه 
اأمراء الأجناد اأبو عبيدة بن اجلراح واأ�سحابه، 

فاأخربوه اأّن الوباء قد وقع باأر�س ال�سام.
قال ابن عّبا�س: فقال عمر: ادُع يل املهاجرين 
واأخربهم  فا�ست�سارهم،  فدعاهم  الأّولــني، 
فقال  فاختلفوا،  بال�سام،  وقع  قد  الوباء  اأّن 
بع�سهم: قد خرجت لأمر ول نرى اأن ترجع 
الّنا�س  بقّية  معك  بع�سهم:  ــال  وق عنه، 
واأ�سحاب ر�سول الله �سّلى الله عليه و�سّلم 
فقال:  الوباء،  هذا  تقّدمهم على  اأن  نرى  ول 

ارتفعوا عّني.
فدعوتهم  ــار،  ــس ــ� الأن يل  ادُع  قــال  ثــّم 
املهاجرين،  �سبيل  ف�سلكوا  فا�ست�سارهم، 
عّني،  ارتفعوا  فقال:  كاختالفهم،  واختلفوا 
ثّم قال: ادع يل َمن كان ها هنا من م�سيخة 
فلم  فدعوتهم،  الفتح،  مهاجرة  من  قري�س 
اأن  نرى  فقالوا:  رجالن،  عليه  منهم  يختلف 
الوباء،  بالّنا�س، ول تقّدمهم على هذا  ترجع 
على  م�سبح  اإينيِّ  الّنا�س:  يف  عمر  فنادى 
بن  عبيدة  اأبو  قال  عليه،  فاأ�سبحوا  ظهر، 

راًرا من قدر الله؟! اجلراح: اأَفجِ
فقال عمر: لو غريك قالها يا اأبا عبيدة، نعم، 
نفّر من قدر الله اإىل قدر الله، اأراأيت لو كان 
اإحداهما  عدوتان،  له  وادًيا  هبطت  اإبل  لك 
رعيت  اإن  األي�س  جدبة،  والأخــرى  خ�سبة، 
اخل�سبة رعيتها بقدر الله، واإن رعيت اجلدبة 

رعيتها بقدر الله؟.
وكان  عــوف،  بن  الّرحمن  عبد  فجاء  قــال: 
عندي  اإنَّ  فقال:  حاجته،  بع�س  يف  متغّيًبا 
يف هذا علًما، �سمعُت ر�سول الله �سّلى الله 
باأر�س،  به  �سمعُتم  ”اإذا  يقول:  و�سّلم  عليه 
واأنتم  باأر�س  وقع  واإذا  عليه،  ُموا  َتْقدجِ فال 
بها، فال َتْخُرُجوا فراًرا منه”، قال: فحمد الله 

عمر، ثّم ان�رشف.
واإثبات انتقال املَر�س بالعدوى ثابٌت بالن�س، 
قال  قال:  عنه  الله  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 
عدوى،  ”ل  و�سّلم:  عليه  الله  �سّلى  الّنبّي 
ول �سفر، ول هامة”، فقال اأعرابي يا ر�سول 
كاأّنها  الّرمل  يف  تكون  الإبل  بال  فما  الله، 

باء، فيخالطها البعري الأجرب فيجربها؟. الظيِّ
و�سّلم:  عليه  الله  �سّلى  الله  ر�سول  فقال 
”فَمن اأعدى الأّول”، وقال: قال الّنبّي �سّلى 
على  ممر�س  يــوردن  ”ل  و�سّلم:  عليه  الله 
م�سّح”، فنهى الّنبّي �ساحب الإبل املري�سة، 
وهو املمر�س يف احلديث اأن يرد على �ساحب 
حيحة؛ حّتى ل يت�سبَّب يف انتقال  الإبل ال�سّ
حيحة،  العدوى من الإبل املري�سة لالإبل ال�سّ

وكره الّنبّي مقابلة امل�ساب مبر�س معد.
ثقيف رجل  وفد  كان يف  قال:  ال�رّشيد  فعن 
اإليه الّنبّي �سّلى الله عليه  جمذوم، فاأر�سل 
ُيروى  ما  اأّما  فارجع(،  بايعناك  قد  )اإّنا  و�سّلم 
اأخذ  و�سّلم  عليه  الله  �سّلى  الله  ر�سول  اأّن 
بيد جمذوم فاأدخله معه يف الق�سعة، ثّم قال: 
”ُكْل ب�سم الله، ثقة بالله، وتوّكاًل عليه”، فال 
العدوى،  اإثبات  الأحاديث  هذه  ففي  َي�سّح، 
القَدر،  من  احلذر  يرد  فال  الله،  باأمر  ها  لكنَّ
وما ورد من نفي العدوى كقول الّنبّي: ”ل 
تنتقل  العدوى  كون  نفي  فاملراد:  َعْدَوى”، 

بنف�سها على ما كان يعتقده اأهل اجلاهلية.
اإّن العزل واحلجر ال�سحي قاعدتان و�سعهما 
الّر�سول �سّلى الله عليه و�سّلم ملنع انت�سار 
الفّتاكة  ــة  ــئ الأوب كــانــت  ــد  وق الأوبــئــة. 
والأمرا�س املعدية يف العامل الإ�سالمي اأقّل 
التاريخية  الفرتة  اأوروبا يف  بكثري منها يف 
نف�سها، بل اإّن موجات الطاعون اّلتي كانت 
كانت  ـــا  اأوروب �سكان  ربــع  على  تق�سي 
تنك�رش حّدتها عند حدود العامل الإ�سالمي، 
الطب  اأ�س�س  بو�سع  د  تفرَّ الإ�سالم  لأّن 
اإعجازها،  احلديث  العلم  اأثبت  اّلتي  الوقائي 
هي  بينما  مكت�سفها،  ــه  اأّن الغرب  )وزعــم 

لة يف جذور العقيدة الإ�سالمية(. متاأ�سّ
العظيمة  العلمية  القدرة  هذه  كل  بعد  اإذا 
الإ�سالمية  ــة  الأم قب�سة  يف  كانت  التي 
�سابقا، ت�ست�سلم اليوم يف زمننا هذا و تبقى 
مكتوفة الأيدي يف �سبات النوم العميق، و 
ملاذا و�سل  باإحلاح هي،  التي تطرح  الأ�سئلة 
بنا الأمر اليوم اإىل اأق�سى حالة من لالمبالة 

و اجلهل و ال�سبات؟.
و ملا تقدم الغرب دون اإميان وتاأخر امل�سلمون 

وبني اأيديهم القراآن الكرمي؟.
اأف�سل  نا�سجة  عقول  لديهم  الغرب  هل 
فقط  معمولة  ــاذج  من نحن  و  بكثري،  منا 

لال�ستهالك؟.
كما  ملكانتها  تعود  و  الأمة  تتوحد  متى  و 
العلماء  ــام  اأي املا�سي  زمــن  قائمة  كانت 

العظماء؟.
وباء  لفريو�س  اليوم  م�سيبة  فعال  هل  و 
كورونا دواءه ال�سايف موجود عند الغرب اأم 

يف قب�سة امل�سلمني لو اجتهدوا؟.
الفتاكة  الأوبئة  لفريو�سات  القاهر  الدواء 
هو يف حوزة امل�سلمني، بكل تاأكيد و بدون 
اأعطت  و  الأمــة  توحدت  اإن  هذا  و  مبالغة 
الأولوية لعلمائها يف جمال البحث العلمي، 
فكل  املعجزات موجودة يف القراآن الكرمي و 
�سنة نبيه امل�سطفى عليه ال�سالة و ال�سالم، 
اإليه  فعامة فروع علوم احلياة و ما تو�سلت 
جد  بتقنيات  هذا  ع�رشنا  يف  التكنولوجيا 

معقدة م�سدرها العلوم ال�رشعية.
العالج  م�ساألة  يف  ينطلق  والإ�ــســالم 
ال�سحية ب�سورة عامة  والّتداوي واجلوانب 
والبدن  الّنف�س  على  احلفاظ  اأّن  منطلق  من 
وريات الأ�سا�سية  والعقل والفكر من ال�رشّ
عليها،  احلفاظ  لأجل  ال�رّشيعة  جاءت  اّلتي 
تعاىل  الله  اأمر  ولذلك  وتنميتها،  وحمايتها 
و�سّلم  عليه  الله  �سّلى  الكرمي  ر�سوله 
اإجِىَل  يُكْم  اأَْيدجِ بجِ ُتْلُقوْا  ))َوَل  فقال:  بالّتداوي، 
ّنة الّنبوّية بالعديد من  ((، وتزخر ال�سُّ ْهُلَكةجِ التَّ
اأدعية  بها  وردت  اّلتي  ال�رّشيفة،  الأحاديث 
الأمرا�س  من  للوقاية  امل�سلمون  اإليها  يلجاأ 
اإىل الله بها للّنجاة من  والأوبئة، والت�رّشع 
عليه  الله  �سّلى  الّنبّي  كقول  بها،  الإ�سابة 
الرب�س  من  بك  اأعــوذ  اإيّن  ))الّلهّم  و�سّلم: 

واجلنون واجُلذام ومن �سييِّئ الأ�سقام((.
من  العامل  ي�سهده  ما  ــواء  اأج يف  و  ختاما 
انت�سار الأوبئة والبالء الذي حل عليه، حيث 
اأخر  اإىل  ابتالء واختبار  دار  الدنيا  الله  جعل 
فالبالء  احلياة  يف  تدابريه  ملعرفة  فيها  يوم 
الله  عند  درجاته  لرفع  اإل  هو  ما  لالإن�سان 
الذنوب  وتخفيف  الدنيا  يف  �سربه  واختبار 
الله  اإىل  الدعاء  اإىل  امل�سلمني  ويتجه  عليه، 
اجلميع  اأمــام  املفتوح  الوحيد  الطريق  فهو 
وايل ل يرد من طرق هذا الباب، وحثنا الله 
على  ت�ساعد  التي  العبادات  على  وجل  عز 
رفع البالء على �سائر امل�سلمني، وهي تقوى 
الله  اإىل  والرجوع  والدعاء  وجل  عز  الله 
اأنفع واأف�سل عالج للوباء الذي انت�رش  فهو 
ب�سكل وا�سع و�سمل �رشائح املجتمع كاملة، 
ول نن�سى كرثة ال�ستغفار حر�سا منا على 
الوباء  ورفع  وتعاىل  �سبحانه  الله  ا�ستجابة 
امل�سلمني و جميع �سعوب  اأمة  والبالء على 

اأمم املعمورة.

   االأخطاء الب�سرية بني ال�سراع و اال�ستهزاء  مبخاطر فريو�سات 
االأوبئة امل�ستجدة..

    االأوبئة هي اأ�سواأ ما ميكن اأن يحدث و لو احتد الب�سر املختلفون على �سيء ف�سيتحدون للتخل�ض منها اليوم، �سيء هو ا�سغر من االإن�سان بخم�سة 
ماليني مرة �سيت�سبب باأكرب حجر �سحي يف تاريخ الب�سر، يحدث هذا يف املعمورة على اأكرث من واحد و ن�سف مليار اإن�سان، مدن حمظورة خاوية 

على عرو�سها، و وفيات قدرت بعدة اأالف و اإ�سابات جتاوزت املليون و ن�سف، اإنه وباء  فريو�ض كورونا الفتاك.

حممد  االأمني غــــرنا�ض

اجلزء االأخري



حقيقة ظهور كائن غريب �سديد ال�سمية 
يف م�سر وليبيا وتون�ض

تناقلت و�سائل التوا�سل الجتماعي خرب ظهور كائن غريب ي�سبه العقرب، قيل اإنه �سديد ال�سمية 
وينت�رش يف تون�س وليبيا وم�رش. وكذبت و�سائل اإعالم م�رشية،ال�سورة التي يتم تداولها عرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث قال موقع "�سدى البلد" امل�رشي، اإن ملتقط هذه ال�سورة 
م�سور اإيطايل. وب�سوؤاله من خالل ح�سابه اخلا�س يف "في�سبوك"، اأكد اأن ما يظهر يف ال�سورة لعبة 

بال�ستيكية لأحد الكائنات امل�ستوحاة من فيلم خيال علمي، ولي�س كما يّدعي البع�س باأنه كائن 
حقيقي و�سديد ال�سمية بح�سب رو�سيا اليوم.

وكان قد حذر رواد التوا�سل الجتماعي امل�سيفني اأو املقيمني باملدينة ال�ساحلية يف الإ�سكندرية 
التي تعد العا�سمة الثانية مل�رش، بغلق ال�سبابيك والبلكونات باإحكام حتى ل يت�سلل هذا الكائن 

الذي ي�سبه العقرب اإىل منازلهم.
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حـدث وال حـرج
الزاوية 

التيجانية حتتج

فتاة قا�سر تعتدي على جمموعة من ال�سباب 
وهي حتمل �سكينا، بق�سنطينة  

صـــورة و تعــليق 

تلقت �شلطة �شبط ال�شمعي الب�شري احتجاجا من 
الزاوية التيجانية الكربى بعن ما�شي بوالية 

االأغواط، تتاأ�شف فيه على الكيفية التي بث بها 
التلفزيون العمومي خرب وفاة اأحمد التيجاين 

اأنيا�س، وكذا طريقة تداوله من ِقبل بع�س القنوات 
االأخرى، التي اعتربت هذا االأخري اخلليفة العام 

للطريقة التيجانية، واأن والده املرحوم ال�شيخ 
اإبراهيم اأنيا�س هو موؤ�ش�شها.

اكت�ساف طريقة جديدة لتحديد 
�سدة االإ�سابة بـ"كورونا"!

يوؤكد علماء يابانيون، اأنهم اكت�شفوا طريقة جديدة لتحديد �شدة االإ�شابة 
مبر�س "كوفيد19-"، من خالل حتليل البول. وتفيد قناة NHK التلفزيونية، 

باأن الباحثن يف املركز الوطني للبحوث الطبية الدولية يف اليابان، در�شوا 
العالقة بن تركيز عالمات تلف الكلى - بروتينات L-FABP، التي تظهر يف 

البول عند انخفا�س كمية االأك�شجن التي ت�شل اإىل اجل�شم، وبن تغريات 
اأعرا�س املر�شى امل�شابن بـ |كوفيد19-"، الذين كانت اإ�شابتهم خفيفة يف 

بدايتها.
ا، اأن تركيز الربوتينات L-FABP كان مرتفًعا  وقد ظهر من اختبار 41 مري�شً

يف بول 13 منهم، �شعر ثمانية مر�شى ب�شوء حالتهم مدة اأ�شبوع واحد، واثنان 
منهم احتاجوا اإىل تهوية ميكانيكية للرئتن وفقا لقرار االأطباء.

ا،   ومل يكت�شف الباحثون ارتفاع تركيز بروتينات L-FABP يف بول 28 مري�شً
كما مل تظهر عليهم اأعرا�س �شديدة للمر�س. وي�شري ارتفاع تركيز بروتينات 

كلوي  تلف  اإىل  الكبدية،  الدهنية  االحما�س  يربط  الذي  البول،  يف   L-FABP
حاد، قد يوؤدي اإىل م�شاعفات خطرة. ويذكر اأن تركيز بروتينات L-FABP يف 

بول االأ�شخا�س االأ�شحاء هو 16 نانوغراًما لكل مليلرت.

طبيبة حتّذر من "عالمات ينبغي االنتباه 
لها" الإ�سابة "كوفيد19-"

حذر اأحد الأطباء من اأن احلكة واحلرق واأمل اجللد هي "اأعرا�س جديدة لفريو�س كورونا" ينبغي احلذر منها.
و�سهد اخلرباء ارتفاعا متزايدا يف عدد املر�سى، الذين �سهدوا اأعرا�سا م�سابهة لأمرا�س ال�رشايني، ولكن اإ�سابتهم اكُت�سفت بعد ذلك 

بفريو�س كورونا.
ويعد مر�س ال�رشايني م�سكلة �سائعة يف الدورة الدموية، حيث توؤدي ال�رشايني ال�سيقة اإىل تقليل تدفق الدم اإىل الأطراف.

وقالت الدكتورة ليان اأتكني، التي تعمل كم�ست�سارة يف م�ست�سفى Pinderfields يف ويكفيلد، اإن املر�سى الذين يعانون من اأعرا�س 
خفيفة من فريو�س كورونا ميكن اأن تظهر عليهم اأعرا�س مثل احلرق.

واأو�سحت اأتكني، وهي ع�سو يف معهد �سالمة اجللد والوقاية من العدوى يف جامعة "هال"، اأن هناك "ارتفاعا مقلقا" يف عدد املر�سى 
الذين تظهر عليهم اأعرا�س احلكة.

وتعد اأعرا�س "اأ�سابع كوفيد" حالة جلدية ب�سبب "كوفيد19-"، وُحددت لأول مرة يف اأبريل من قبل العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية 
الإ�سبان. و�سيبدو اأولئك الذين طوروا احلالة كما لو كانوا يعانون من تورم الأ�سابع.

وتقول NHS England اإن الأعرا�س الرئي�سية للفريو�س ت�سمل: �سعال م�ستمرا جديدا وارتفاع درجة احلرارة وفقدان التذوق وال�سم.
وبينما ما يزال اخلرباء يحاولون فهم الفريو�س، قال بع�س العلماء اإن هناك اأعرا�سا اأخرى قد ت�سري اإىل اإ�سابتك بالفريو�س. واأُدرجت 

م�ساكل اله�سم والتغيري يف عادات الأمعاء من قبل كاأعرا�س. كما اأبلغ بع�س املر�سى �سابقا عن الأوجاع والآلم وكذلك الق�سعريرة.
ويعمل جهاز املناعة لدى كل �سخ�س ب�سكل خمتلف، وت�سمل الأعرا�س الأخرى املبلغ عنها: اإح�سا�س بالدوار اأو الوخز، والدوخة، 

والعني الوردية، اأو التهاب امللتحمة.
كما اأدرجت الأبحاث التي اأجرتها جامعة اإمربيال كوليدج يف لندن، ال�سداع كعار�س رئي�سي اآخر للفريو�س.

وميكن للمر�سى الذين يعانون من "اأ�سابع كوفيد" اأن ي�سعروا اأي�سا باحلرقة واحلكة حول املناطق امل�سابة، وقالت الدكتورة اأتكني اإن 
هذا "عر�س جديد ن�سبيا"، و"من ال�رشوري اأن يكون هناك وعي متزايد بني الأطباء حول اأقدام املر�سى، وكيف ميكن اأن تكون التغريات 

يف اللون عالمة على الإ�سابة حتى يف حالة عدم وجود اأي اأعرا�س اأخرى".
واأ�سافت اأتكني اأن مثل هذه الأعرا�س ميكن اأن تظهر على مر�سى "كوفيد19-" املعتدل، الذين يوا�سلون ال�سفاء التام، وقد يكون لديهم 

اأي�سا اأمل وتغري يف لون القدمني.
وقالت اإن هناك زيادة يف عدد الأ�سخا�س امل�سابني بنق�س تروية الأطراف احلاد واإ�سابات الرتوية، وكلها مرتبطة بفريو�س كورونا، 

بح�سب التقرير. ويقيد نق�س تروية الأطراف احلاد اإمداد الأن�سجة بالدم وميكن اأن ي�سبب نق�سا يف الأك�سجني.

انت�سال جثة طفل من ◄
عر�ض البحر ببني 

�ساف  بتمو�سنت 

انت�شل اأم�س عنا�شر احلماية املدنية جثة غريق بعر�س البحر 
باأحد �شواطئ بلدية بني �شاف (والية عن متو�شنت)، ح�شبما 
علم من ذات امل�شالح. و متت العملية بعد اأكرث من 15 �شاعة من 

البحث اإثر االإعالن عن فقدان ذات ال�شخ�س بعر�س البحر ب�شاطئ 
"مدريد" ببني �شاف، مثلما اأبرزه ذات امل�شدر. و قد �شّخرت م�شالح 

احلماية املدنية 8 غطا�شن و 11 عونا وزورقا ن�شف �شلب ملبا�شرة 
عملية البحث بعر�س البحر. و قد ُنقلت جثة ال�شحية البالغ 

من العمر 15 �شنة، اإىل م�شلحة حفظ اجلثث باملوؤ�ش�شة العمومية 
اال�شت�شفائية ملدينة بني �شاف، مثلما اأ�شري اإليه.

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

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

                فاك�س:021.73.95.59

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

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

اجلي�ض االأبي�ض عماد االأمم
ال�شورة بن اأيدينا لدكاترة وممر�شن 

يف لبنان ي�شرفون على عالج اأحد 
امل�شابن يف انفجار ميناء بريوت، 

حتت �شوء م�شباح الهاتف ب�شبب 
انقطاع الكهرباء، م�شهد يعك�س 

حجم املعاناة التي يتكبدها 
اأ�شقاوؤنا يف بريوت من جهة على 

جميع االأ�شعدة، ويوؤكد مرة اأخرى 
معدن اجلي�س االأبي�س ومكانته يف اأي 

بلد كان .. فاألف حتية لهم.



تاأجيل ق�سية "مدام مايا" اإىل 26 اأوت
ملفات ف�شاد تورط فيه عدد من امل�شوؤولن ال�شابقن

حممد علي
----------------------

وتتابع مايا يف ملفات ف�شاد تورط فيه 
حيث  ال�شابقن،  امل�شوؤولن  من  عــدد 
�شنتيم  مليارا   11 يفوق  ما  حجز  مت 
ال�شعبة  بالعملة  �شخمة  مــبــالــغ  و 
“موريتي” يعتقد اأنها عموالت  باإقامة 
بن  الــو�ــشــاطــة  عمليات  ــن  م تلقتها 
يف  نافذين  و  االأعــمــال  ــال  رج �شالح 
من  كل  امللف  هذا  يف  يتابع  الدولة.و 
زعالن  الغاين  عبد  ال�شابقن  الوزرين 
املدير  كــذا  و  جنله  و  الغازي  حممد  و 
عبد  الــلــواء  الوطني  لــالأمــن  ال�شابق 
متهمن   10 جانب  اإىل  هامل  الــغــاين 
اأو�شاط  يف  املتهمة  اآخــريــن.وعــرفــت 
امل�شوؤولن  وكــذلــك  ــال  ــم االأع رجـــال 
ال�شابق  الرئي�س  عائلة  مــن  بقربها 
من  بناتها  رفقة  مكنها  ما  بوتفليقة، 
اال�شتفادة من عدة م�شاريع وامتيازات 
املعنيون  تــورط  ــة.و  والي من  اأكــرث  يف 

مبخالفة  املتعلقة  التهم  من  جملة  يف 
اخلا�شن  التنظيم  و  الت�شريع  اأحكام 

من  االأمــوال  روؤو�س  حركة  و  بال�شرف 
يف  ـــوال  االأم تبيي�س  و  اخلـــارج  اإىل  و 

اإ�شاءة  اإجرامية منظمة،  اإطار جماعة 
ا�شتغالل الوظيفة و ا�شتغالل النفوذ.
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يرتاأ�سه الوزير االأول عبد العزيز جراد 

اجتماع وزاري لدرا�سة كيفية تعوي�ض املت�سررين من حرائق الغابات

الديوان اجلزائري املهني للحبوب 

االإبقاء على نقاط تخزين احلبوب مفتوحة للفالحني لغاية نهاية �سبتمرب

وزير ال�سحة اللبناين: 

ارتفاع عدد �سحايا انفجار املرفاأ اإىل 135 قتيال و80 مفقودا و5000 جريح

اجلامعة العربية تنك�ض علمها حدادا على �سحايا انفجار بريوت

انفجار بريوت

اإ�سابة جزائريني اثنني 
وتعر�ض مقر ال�سفارة 

وحمالت جزائريني الأ�سرار

جمعية التجار تطالب بفتح 
املقاهي واملطاعم

ح�سيلة جديدة:

بكورونا  اإ�سابة   551
و13 وفاة

حادث مرور يخلف هالك 
�سخ�ض باأم البواقي

�سحب رواتب موظفي 
ال�سحة من مقرات عملهم

تراأ�س الوزير االأول عبد العزيز جراد 
العا�شمة  باجلزائر  ــاء  ــع االأرب اأمــ�ــس 
لدرا�شة  خم�ش�شا  ـــا  وزاري اجتماعا 
املت�شررين  تعوي�س  �شبل  و  كيفيات 
االمكانيات  كذا  و  الغابات  حرائق  من 
التي  الظاهرة  هذه  ملواجهة  امل�شخرة 
م�شت العديد من املناطق عرب الوطن.

من  كل  وزراء  االجتماع  هذا  يح�شر  و 
املالية و الداخلية و اجلماعات املحلية 
و  الفالحة  و  العمرانية  التهيئة  و 

العمران  و  ال�شكن  و  الريفية  التنمية 
العامن  املــدراء  جانب  اىل  املدينة  و 

للغابات و احلماية املدنية.
ت�شريح  يف  ــــراد  ج الــ�ــشــيــد  قـــال  و 
ا�ــشــغــال  انــطــالق  قــبــيــل  لل�شحافة 
االجتماع  "هذا  اأن  االجــتــمــاع  ــذا  ه
�شيخ�ش�س لبحث اخر تطورات الو�شع 
م�شت  التي  الغابات  حرائق  عن  املنجر 
الريفية  املناطق  بع�س  يف  ال�شكان 
انعكا�شات  بحث  ــذا  ك و  الــوطــن  عــرب 

الريفي  املحيط  على  الظاهرة  هــذه 
وال�شاكنة ".

اأي�شا  "�شنعكف  جــراد  ال�شيد  واأ�شاف 
تقييم  عــلــى  االجــتــمــاع  هـــذا  خـــالل 
اخل�شائر املادية التي ت�شببت فيها هذه 
تنجر  مل  هلل  احلمد  و   )..( احلرائق 

عنها  اأية خ�شائر ب�شرية ".
بح�شور  ايــ�ــشــا  "�شنتحدث  تــابــع  و 
عن  املعنية  الــقــطــاعــات  ــل  ك وزراء 
لت�شخريها  حاليا  املتاحة  الو�شائل 

"توفر  موؤكدا  احلرائق"،  هذه  ملواجهة 
الو�شائل للتقليل من حدة هذه االزمة 

الظرفية".
اجـــراءات  اأن  االأول  ــر  ــوزي ال قــال  و 
االجتماع  هذا  عن  �شتتمخ�س  هامة 
بالتعوي�شات  املتعلقة  تــلــك  �شيما 
باملت�شررين  اخلا�شة  املالية  و  املادية 
رئي�س  اأقرها  التي  احلرائق  هذه  من 

اجلمهورية ال�شيد عبد املجيد تبون.
حممد علي

للحبوب  املهني  اجلزائري  الديوان  اأفاد 
نقاط  ان  االأربـــعـــاء  يــوم  ــه  ل بــيــان  يف 
مفتوحة  �شتبقى  ــوب  ــب احل تــخــزيــن 
�شبتمرب  �شهر  نهاية  لغاية  للفالحن 

املقبل.
وزارة  ن�شرته  ــذي  ال البيان  يف  ــاء  وج
الــريــفــيــة على  الــفــالحــة والــتــنــمــيــة 
التوا�شل  موقع  عرب  الر�شمي  ح�شابها 
الديوان  "يعلم  في�شبوك  االجتماعي 
فالحي  كافة  للحبوب  املهني  اجلزائري 
اأن نقاط جمع حما�شيل  �شعبة احلبوب 
حملة احل�شاد والدر�س للمو�شم احلايل 

�شبتمرب   30 لغاية  مفتوحة  �شتبقى 
املقبل".

ــراء  االإج هــذا  ان  امل�شدر  ذات  وا�شاف 
بدفع  للفالحن  ال�شماح  اإىل  يهدف 
نقاط  لـــدى  ــوب  ــب احل ــن  م منتجاتهم 

التخزين لغاية التاريخ املذكور.
املهني  اجلــزائــري  الــديــوان  اأو�شح  كما 
الذين  للفالحن  بالن�شبة  اأنه  للحبوب 
اأن  ميكن  النقل"  لو�شائل  يفتقرون 
والبقول  احلــبــوب  تعاونيات  تتكفل 
مزارعهم  من  حما�شيلهم  بنقل  اجلافة 

اإىل نقاط الت�شليم".

�شابقة  توقعات  وح�شب  فاإنه  الإ�شارة 
ت�شهد  ان  يتوقع  فانه  الفالحة  ة  لوزا 
اجلزائر وفرة يف منتوج احلبوب خالل 
املو�شم  لهذا  والــدر�ــس  احل�شاد  حملة 

ببلوغه 56 مليون قنطار.
موؤ�شرات،  على  التوقعات  هذه  وت�شتند 
�شهري  ــالل  خ ــار  ــط االأم ت�شاقط  منها 
جانب  اإىل  املا�شين،  واأبــريــل  مــار�ــس 
وعوامل  التقني  التاأطري  يف  التح�شن 
واالإنتاجية،  االإنتاج  يف  ت�شاعد  اأخرى 
الوطنية  اللجنة  م�شاهمة  غــرار  على 
الفعال  ـــدور  ال وكـــذا  احلملة  ملتابعة 

والــديــوان  التاأمن  ـــاالت  ووك للبنوك 
الوطني للحبوب.

ا�شتالم  مت  بالتخزين،  يتعلق  وفيما 
كبرية  خمازن  ت�شع  ال�شنة  هذه  خالل 
مليون   5،3 اإىل  ت�شل  ا�شتيعاب  بطاقة 
اخــرى  اإجــــراءات  اإىل  ا�شافة  قنطار 
خا�شة  التخزين  قدرات  تعزيز  بهدف 
على م�شتوى املزارع البعيدة يف اجلنوب 
و يف املناطق التي اأ�شبحت ت�شكل اقطابا 
يف االنتاج مع الرفع من نقاط التجميع 

اىل 500 نقطة عرب الوطن.
ق.و

حمد  اللبناين،  ال�شحة  وزيـــر  اأعــلــن 
مرفاأ  انفجار  �شحايا  ارتــفــاع  ح�شن، 
حتى  مفقودا  و80  قتيال   135 اإىل  لبنان 
اجلمهورية  �شحيفة  وكانت  ال�شاعة، 
الــوزراء  جمل�س  بــاأن  ــادت  اأف اللبنانية، 
االأربعاء،  ام�س  قــرارا  اتخذ  اللبنانى، 
بانفجار  املعنين  امل�شوؤولن  كل  بو�شع 
حن  اإىل  اجلربية  االإقــامــة  فى  املــرفــاأ 

حتديد امل�شوؤولية.
فى  الثالثاء  وقع  الذى  االنفجار،  وكان 
مواد  ت�شم  بريوت  مبيناء  م�شتودعات 
�شديدة االنفجار، هو االأقوى منذ اأعوام 
اأزمة  من  بالفعل  يعانى  الذى  لبنان  فى 
االإ�شابات  عدد  فى  وزيــادة  اقت�شادية 

بفريو�س كورونا.
وقال الرئي�س اللبنانى مي�شال عون، اإن 

التى  االأمونيوم،  نرتات  من  طنا   2750
والقنابل،  االأ�شمدة  �شناعة  فى  تدخل 
ــة فــى املــيــنــاء مــنــذ �شت  ــزن ــت خم ــان ك
هذا  واإن  �شالمة  ــراءات  اإج دون  �شنوات 
عقد  اإىل  ــا  ودع مقبول"،  "غري  االأمـــر 
ام�س  الوزراء  ملجل�س  ا�شتثنائية  جل�شة 

االأربعاء.
البحرى  بــريوت  ميناء  منطقة  وكانت 

ونطاقها بالعا�شمة اللبنانية، قد �شهدت 
اللبنانى،  اجلي�س  لقوات  كثيفا  انت�شارا 
املروحية  الطائرات  تــزال  ال  حن  فى 
التابعة للقوات امل�شلحة توا�شل عمليات 
امليناء  داخل  امل�شتعلة  احلرائق  اإطفاء 
جراء االنفجار املدمر الذي وقع بامليناء 

ع�شر اول اأم�س.
 ق.د

علمها  العربية  ــدول  ال جامعة  نك�شت 
فوق مقرها، ام�س االأربعاء، حدادا على 

�شحايا انفجار بريوت.
العامة  باالأمانة  م�شوؤول  م�شدر  قال  و 
“تنكي�س  اإن  العربية،  الــدول  جلامعة 
الت�شامن  عمق  يعك�س  اجلامعة  علم 
العربي مع ال�شعب اللبناين، و مع بريوت 
مدينة  اللبنانية  احلكومة  اأعلنتها  التي 
التي  احلزن  “حالة  اأن  موؤكدا  منكوبة”، 
اإىل  اأق�شاه  من  العربي،  العامل  انتابت 

بن  اللحمة  قــوة  تعك�س  ــا  اإمن اأق�شاه، 
يتمتع  التي  املكانة  و  العربية،  ال�شعوب 

بها لبنان العزيز يف قلوب العرب”.
الغيط،  اأبو  اأحمد  اأن  امل�شدر،  اأ�شاف  و 
منا�شدة  اأطلق  قد  كــان  الــعــام،  االأمــن 
لكافة الدول العربية و املجتمع الدويل 
االإغاثية  امل�شاعدات  بتوجيه  باالإ�شراع 
على  مل�شاعدته  لبنان  اإىل  العاجلة 

مواجهة الكارثة املروعة التي مير بها.
ق/و

ح�شيلة  االأربــعــاء،  اأم�س  اخلارجية،  وزارة  ك�شفت 
خملفات تفجري بريوت بالن�شبة للرعايا اجلزائرين 
املتواجدين بلبنان. و ح�شب بيان للوزارة، فقد اأ�شيب 
مواطنن جزائرين اإثنن، بجروح طفيفة، بينما مل 
اأي مواطن جزائري  التبليغ حلد االآن عن وجود  يتم 

اآخر يف م�شت�شفيات بريوت.
هذا و قد اأ�شيبت منازل وحمالت جتارية تعود ملكيتها 
لثالثة مواطنن جزائرين، باأ�شرار ج�شيمة، و مقر 
ال�شفري،  اإقــامــة  و  ــريوت  ب يف  اجلزائرية  ال�شفارة 
باأ�شرار طفيفة جدا “حتطم زجاج بع�س النوافذ”. و 
اأكدت الوزارة، اإن نتائج هذا االإنفجار املاأ�شاوي، تبقى 
حل�شر  الدبلوما�شية  ممثليتنا  قبل  من  متابعة  حمل 
لبنان  يف  املقيمة  اجلزائرية  للجالية  بالن�شبة  اآثاره 

ال�شقيق.
ق/و

اأم�س  واحلرفين،  للتجار  الوطنية  اجلمعة  طالبت 
التدريب  ومــراكــز  املطاعم  و  املقاهي  فتح  بــاإعــادة 
التدريجية  العودة  ــار  اإط يف  ذلــك  و  اللغات،  تعلم  و 
ن�شاطات  معظم  فتح  بعد  و  االقت�شادية  احلياة  اإىل 
التجارة واحلرف و اخلدمات.و بررت اجلمعية، طلبها 
التجار  هوؤالء  يعي�شها  التي  الو�شعية  ل�شعوبة  نظرا 

نتيجة توقف ن�شاطاتهم.
ق/و

تف�شي  متابعة  و  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  اأعلن 
وباء كورونا يف اجلزائر، جمال فورار،  ام�س االأربعاء، 
كورونا،  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   551 ت�شجيل  عن 
 48 عــرب  مــوزعــة  حالة   33055 اإىل  الــعــدد  لريتفع 
اليومية  ال�شحفية  ندوته  يف  فــورار  ك�شف  واليــة.و 
العدد  لريتفع  جديدة  وفــاة  حالة   13 ت�شجيل  عن 

االإجمايل اإىل 1261 وفاة.
ق/و

لقي ام�س �شخ�س) ن ،ع (من �شكان عن الطويلة  بخن�شلة 
مركبة  ا�شطدام  يف  متثل  اليم  مرور  حادث  اثر  حتفه 
الرابط  مابن مدينتي م�شكاينة  ب�شاحنة عرب الطريق 
مير  مل  الذي  ال�شحية  نقل  ليتم  البواقي  باأم  وال�شلعة 
�شهرعلى وفاة والده نحو امل�شفى ومنه اىل م�شلحة حفظ 
اجلثث  هذا وقد مت فتح حتقيق من قبل امل�شالح االمنية 
املعنية يف مالب�شات احلادث.                                ونا�س لزهاري

اإ�شالح امل�شت�شفيات  اأر�شلت وزارة ال�شحة و ال�شكان و 
�شحب  بخ�شو�س  القطاع  ــدراء  م كافة  اإىل  تعليمة 

رواتب موظفي وعمال قطاع ال�شحة..
العام  ــن  االأم طــرف  من  املوقعة  التعليمة  يف  جــاء  و 
و  ــد  ــربي ال وزارة  ــع  م الــتــوا�ــشــل  مت  ـــه  اأن لـــلـــوزارة، 
االإتفاق  مت  حيث  الال�شلكية،  و  ال�شلكية  املوا�شالت 
على اأن يكون �شحب رواتب عمال و موظفي موؤ�ش�شات 
ال�شحة من داخل املوؤ�ش�شات امل�شتخدمة بالن�شبة لتلك 
التي حتتوي على عدد كبري من الوظفن، و ذلك عن 
عن  ت�شخريها  يتم  متنقلة  بريدية  مكاتب  طريق 
كما  عملهم.  مقر  م�شتوى  على  الربيد  م�شالح  طريق 
طريق  عن  رواتبهم  تقا�شي  ال�شحة  لعمال  ميكن 
كل  ــرب  ع ــد  ــربي ال ك�شاعي  ــل  ــوؤه م مــوظــف  تعين 
املوؤ�ش�شات لدى اأقرب مركز بريد توكل له مهمة �شحب 
الرواتب با�شم املوظفن الراغبن يف ذلك دون التنقل 
اإىل مراكز الربيد.و طالبت الوزارة ب�شرورة التقرب 
االإ�شت�شفائية  و  اجلامعية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  با�شم 
بكل  الــوزارة  تبليغ  و  للربيد  الوالئين  ــدراء  امل من 

ال�شعوبات التي تواجه العملية
ق/و

اأجلت حمكمة ال�شراقة اأم�س  االأربعاء، جل�شة حماكمة "ن ز" املعروفة بـ مدام مايا مع عدد
 من امل�شوؤولن اإىل تاريخ 26 اأوت.
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