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ملف الدخول اجلامعي يت�صدر اجتماع جمل�س الوزراء اليوم

و06  غريقا   11
وفيات يف حوادث املرور 

خالل يومني 

توقيف راق مزيف 
متلب�صا بحمل رطل من الكيف 

املعالج بقمار 

مفتــوح  حوار  " يف  " التحرير 
مع �صباب الواليـة

مبادرة تهدف اإىل معرفة تطلعاتهم 
امل�صتقبلية ...

مروع  مرور  حادث  يف  قتلى   3
باحلمراية

الوادي

بـ�ضـار

�ش 05
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�ش 05
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ونقابة  حزبا   50
وجمعية يف مبادرة القوى 

الوطنية لالإ�صالح 

ال وجود ل�صلع خطرية 
اأو مواد متفجرة على 
م�صتوى موانئ الوطن

من اأجل تاأمني م�ضار التحول الوطني مبا 
ي�ضمن وحدة االأمة ويحافظ على هويتها

وزير النقل يوؤكد: 

اجلزائر  تغادر  مب�ضاعدات  حمملة  طائرات   4
نحو لبنان 02
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يف  تورطت  160امراأة 
ق�صايا ال�صرب واجلرح 

العمدي بق�صنطينة

اأوامر ب�صرورة االإ�صراع 
يف عملية اإح�صاء العائالت 

املنكوبة مبيلة

�ش 16

�ش 16

في ظل التقيد الصارم بالبروتوكوالت الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من الوباء

فتح جزئي للم�صاجد ابتداء 
مـن 15 اأوت الـجـاري

يف 29 والية
تكييف مواقيت احلجر اجلزئي من احلادية ع�ضر ليل اإىل ال�ضاد�ضة �ضباحا
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من اأجل تاأمني م�صار التحول الوطني مبا ي�صمن وحدة االأمة ويحافظ على هويتها

لالإ�صالح  الوطنية  القوى  مبادرة  يف  جمعية  و  نقابة  و  حزبا   50
اأعلنت قوى وطنية  متثل تطلعات ال�صعب عن اإطالق مبادرة حتت ا�صم " مبادرة القوى الوطنية لالإ�صالح" لتكون 

اإ�صافة اإيجابية وقوة اقرتاح لتج�صيد اإ�صالحات حقيقية عميقة حتقق االإرادة ال�صعبية يف التغيري، و حتقيقا 
لهذا امل�صعى الوطني ، �صتعقد هذه القوى لقاًء الإطالق مبادرتها واإعالنها لل�صاحة الوطنية يوم 11 اأوت اجلاري 

باجلزائر العا�صمة.

جملة اجلي�س يف عددها اجلديد

علجية عي�س
--------------------

ال�صادر  البيان  يف  ج��اء  كما  امل��ب��ادرة 
بعد  ج��اءت  الوطني  البناء  حركة  عن 
وور�صات  ول��ق��اءات  وم�صاع   جهود 
فاعلة يف  فيها مكونات  �صاركت  عمل 
مكونا   50 حدود  يف  الوطنية  ال�صاحة 
من )اأحزاب �صيا�صية ، نقابات، جمعيات 
مهنية  و  اقت�صادية  منظمات   ، وطنية 
و �صخ�صيات وكفاءات وطنية(، و هي 

الوطنية  للقوى  اإط��ار  بناء  اإىل  تهدف 
النزيهة الوفية للثوابت الوطنية املوؤمنة 
وامل�صار  الآم��ن  الدميقراطي  بالتحول 
احلراك  مكت�صبات  وحماية  الد�صتوري 
و�صمان  تطلعاته،  وجت�صيد  ال�صعبي 
الوحدة  وتعزيز  الأم��ة  هوية  حت�صني 
الدميقراطية،  املكا�صب  ودعم  الوطنية، 
الوطني  املجتمعي  الن�صيج  وحماية 
وتعزيز متا�صكه وجترمي حماولت متزيقه.
اإج���راءات  لتخاذ  امل��ب��ادرة  تاأتي  كما 
الجتماعية  بالو�صعية  للتكفل  ناجعة 

ال�صحية  الأزم��ة  وتبعات  للمواطن، 
القت�صاد  واإنعا�ش  كورونا  وباء  جراء 
واملخاطر  التحديات  واأم��ام  الوطني، 
والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
يقول  الراهنة  والأم��ن��ي��ة  وال�صحية 
الطبقة  واجب  من  اأنه  البيان  ا�صحاب 
املدين،  واملجتمع  والنخب  ال�صيا�صية 
والإرادة  اجلماعية  ال��روح  عن  التعبري 
املن�صود  التغيري  لتحقيق  امل�صرتكة 
مبا  الوطني  التحول  م�صار  تاأمني  يف 
على  ويحافظ  الأم��ة  وح��دة  ي�صمن 

هويتها وثوابتها الوطنية ويوؤ�ص�ش لبناء 
اأول  بيان  اأ�ص�ش  دولة حديثة تقوم على 

وتكري�ش  والعدل  احلرية  وقيم  نوفمرب، 
الدميقراطية والعدالة الجتماعية.

خالل 5457 تدخال بعــدة مناطق يف يومني

حوادث  يف  اأخرى  وفيات  و06  غريقا   11
املرور 

اىل   06 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
2020  و اإىل غاية �صبيحة  08 اأوت 
�صباحا  الثامنة  ال�صاعة  على  اأم�ش 
الأخ���رية(  �صاعة     48 خ��الل  )اأي 
�صجلت وحدات احلماية املدنية 5457 
من  خمتلفة  مناطق  ع��دة  يف  تدخال 
تلقي مكاملات  اإثر  الوطن، وهذا على 
هذه  املواطنني  طرف  من   ال�صتغ�اثة 
جمالت  خمتلف  �صملت  التدخالت 
املتعلقة  �صواء  املدنية  احلماي�ة  اأن�صطة 
املنزلية  احل���وادث  امل��رور  ب��ح��وادث 
احلرائق  اإخم��اد  ال�صحي  الإج��الء 
عمليات  كذا  و  الأمنية  الأجهزة  و 
يخ�ش  فيما  التطهري،  و  التح�صي�ش 

كوفيد19. فريو�ش 
         فيما يخ�ش الن�صاطات املتعلقة 
كورونا  فريو�ش  انت�صار  من  بالوقاية 
احلماية  وح��دات  قامت  كوفيد19-، 
كافة  عرب  الفرتة  نف�ش  خالل  املدنية 
عملية   169 ب���  ال��وط��ن��ي  ال���رتاب 
 103  ( ولي��ة   34 ع��رب  حت�صي�صية 
كافة  عرب  املواطنني  لفائدة  بلديات( 
ب�رضورة  وتذكرهم  حتثهم  الوليات 
وكذا  ال�صحي  احلجر  قواعد  احرتام 
اإىل  بالإ�صافة  الإجتماعي،  التباعد 
 48 عرب  تعقيم  عملية   226 ب�  القيام 
من�صاآت  من  بلدية(،   121  ( ولي��ة 
املجمعات  وخا�صة  عمومية  وهياكل 
خ�ص�صت  اأين  وال�صوارع،  ال�صكنية 
املدنية  للحماية  العامة  امل��دي��ري��ة 
حماية  عون   853 العمليتني  لهاتني 
�صيارة   63 الرتب،  مبختلف  مدنية 
بالإ�صافة  �صاحنة،   115 و  اإ�صعاف 
لتغطية  اأمنية  اأج��ه��زة  و�صع  اإىل 
للحجر  موجهة  لالإقامة،  اأماكن   06
وليات   03 ب�  للمواطنني  ال�صحي 
م�صتغامن،  اجلزائر   : اإجالوؤهم  مت  الذين 

والطارف.  
املدنية  احلماية  وح��دات  قامت  كما  
تدخال    295 ب�  الفرتة   نف�ش  خالل 
ع��دة  ع��رب  ح����وادث   ع���دة  ب�صبب 
وفاة  احل��وادث  ه��ذه  خلفت  ولي��ات 
اآخرين   371 ا�صابة  و  اأ�صخا�ش   06
اخلطورة  متفاوتة  و  خمتلفة  بجروح 

ثم  احلوادث  مكان  يف  اإ�صعافهم  مت   ،
املحلية.  امل�صت�صفيات  اإىل  حتويلهم 

حرائق  مكافحة  جهاز  قام  للعلم،      
خالل  الزراعية  املحا�صيل  و  الغابات 
منها  حريقا   65 باإخماد  الفرتة،  نف�ش 
 16 12 حريق اأدغال،  23 حريق غابة، 
14 حرائق  حريق ح�صائ�ش و اأحرا�ش ، 
اإتالف  اىل   اأدت  زراعية  حما�صيل 
 338  ، الغابات  من  هكتارا   514
هكتارا   650  ، الأدغ��ال  من  هكتارا 
من احل�صائ�ش و كذا 7350 حزمة تنب 

878 �صجرة مثمرة حمروقة .
غرقا  وفيات   11 ت�صجيل  مت   ، للعلم   
يف نف�ش الفرتة منها 09 وفيات غرقا 
 : ولي��ات  م�صتوى  على  البحر  يف 
بجاية،  وه��ران،  وفاة،   02 �صكيكدة 
بومردا�ش،  اجل��زائ��ر،  متو�صنت،  عني 
 02 و  تلم�صان،  وولي��ة  م�صتغامن 
وليتي  املائية يف  املجمعات  وفاة يف 

بوعريريج. وبرج  البليدة 
احلماية  وح��دات  تدخلت  للذكر      
هزة  اإث��ر  على  ميلة،  لولية  املدنية 
بعد  على  �صجلت   4.9 ب�صدة  اأر�صية 
احلمالة،  بلدية  جنوب-�رضق  كلم   02
دائرة قرارم قوقة، وبعد القيام بعملية 
بلديات  عرب  الال�صتطالع  و  التعرف 
بينانن بوحامت،  التالغمة، ترعي  ميلة، 
احلماية  العثمانية،  وواد  الزغاية 
يف  خ�صائر  اي  ت�صجل  مل  املدنية 
اإ�صابة،  اأي  كذا  و  الب�رضية  الأرواح 
فهي  املادية  اخل�صائر  يخ�ش  فيما  اأما 
اخلربة  حي  م�صتوى  على   : ب�  مقدرة 
ت�صجيل  مت  للرتبة  انزلق  اإثر  على  و 
 04 من  متكونة  لبناية  كلي  انهيار 
مل�صكن  جزئي  انهيار  وكذا  طوابق 
ت�صدعات  ت�صجيل  مت  كما  اآخ���ر، 
وبع�ش  وا�صقف  جلدران  وت�صققات 
 ، م�صكنا   75 م�صتوى  على  اأعمدة 
 15 اخلربة،  بحي  م�صكنا   50 منها 
05 بحي ق�رض املاء  بحي ميلة القدمي، 
عني  حي  من  كل  يف  م�صكن   01 و 
ال�صمام�ش،  حي  القطار،  حي  عبا�ش، 
منطقة احلمامات و م�صتة عني حامد.
علي حممد 

اجلزائر توؤكد على �صرورة اإيجاد حل �صلمي لالأزمة الليبية
ركزت جملة اجلي�ش يف عددها الأخري على 
رئي�ش  ت�رضيح  نقلت  و  الليبية،  الق�صية 
الذي حذر من  املجيد تبون  اجلمهورية عبد 
تفاقم الو�صع داخل ليبيا و و�صفه باخلطري 
جدا و يزداد خطورة على دول املنطقة، و من 
ال�رضوري الإ�رضاع يف اإيجاد حلول �صلمية 
بالقول  موؤكدا  الأوان،  فوات  قبل  لالأزمة 
و  عليه  حت�صد  ل  و�صع  يف  اليوم  ليبيا  اأن 
تزايد  ب�صبب  �صوريا  خطى  على  ت�صري  هي 
اعتماد  وجب  اأن��ه  و  الأجنبية،  التدخالت 

مقاربة �صيا�صية بناءة.
و جاء يف افتتاحية املجلة،  اإن تطور الو�صع 
حتديات  م�صدر  يكون  اأن  ميكن  ليبيا  يف 
يعك�ش  ما  القومي، وهو  لالأمن  وتهديدات 
اأمن  اأن  اأكد  عندما  اجلمهورية  رئي�ش  كالم 
قال  و  اجلزائر،  اأم��ن  �صميم  من  هو  ليبيا 
"اآثار  اإىل  بالنظر  اإنه  ت�رضيحاته  يف  تبون 
لتنفيذها  تخطط  التي  بالوكالة  احل��رب 
والتي"�صتكون  ليبيا"  يف  الأط��راف  بع�ش 
مبا  املنطقة،  دول  على  تداعيات  حتم   لها 
يف ذلك اجلزائر، فقد حان الوقت لو�صع حد 
القبائل  تزويد  على  تعمل  التي  لالأطراف 
اإىل  ليبيا  تتحول  اأن  قبل  بال�صالح  الليبية 
فاإن  املجلة  ، و كما جاء يف  �صومال جديدة 
كلم  باألف  ليبيا  مع  خدود  لها  التي  اجلزائر 
بني  وحدت  تاريخية  روابط  تربطها  و  برا 
ليبيا  مي�ش  ما  اأن  اإدراك  اأميا  تدرك  ال�صعبني، 

ال�صميم،  يف  عليها  يوؤثر  و  اجلزائر  مي�ش 
عالقات   و  رواب��ط  من  يجمعهما  ما  لأن 
متجذرة، و ي�رضي يف عروق كل منهما، و 
الأزمة  من  اجلزائر  موقف  باأن  تبون  ا�صاف 
ت�صرت�صد  ثابتة  مبادئ  على  ي�صتند  الليبية 
احلوار  ا�صتخدام  منها  دبلوما�صيتها،  بها 
ال�صلمية  الت�صوية  اأج��ل  من  والتفاو�ش 
للنزاعات واخلالفات، بعيًدا عن لغة  العنف 

و التطرف و التدخل الأجنبي.
و  تون�ش  من  كل  عن  تختلف  اليوم  فليبيا 
�صهدت  و  م�رض  حتى  و  املغرب  و  اجلزائر 
منها  كثرية  لدوافع  اأهلية،  حروبا  منها  كل 
ما تعلق بالنفط الليبي، كون اأطراف ت�صعى 
النفط ملك  الليبي، لأن  النفط  اآبار  لتدمري 
الليبي و لي�ش للعائلة امللكية و ل  لل�صعب 
للجي�ش اأو للحكومة،  و ما ارتبط  بعالقة 
اآف��اق  و  الكردي  بالتيار  القذايف  النظام 
الإفريقي،  بالف�صاء  ي�صميه  كان  ما  تطور 
الطرق،  الآن تقف يف مفرتق  ليبيا  ما جعل 
اإذا ا�صتمرت الوليات املتحدة الأمريكية يف 
دعم اللواء خليفة حفرت يف ال�صمال ال�رضقي 
و  النفطي  الهالل  منطقة  اأي�صا  و  الليبي 
اإىل  ليبيا  تق�صيم  خمطط  اأم��ام  قطر  قيام 
منذ  جذوره  له  النف�صال  هذا  كنفدرليات، 
اأكرث من 70 �صنة، �صجلت فيه ليبيا خ�صائر 
كل  يف  و  بنغازي   يف  حت�صى  ل  ب�رضية 
الع�صكرية  فزان  منطقة  غرار  على  مدنها، 

التي ت�صكل اجلزء الأكرب من ليبيا و توغل 
امليلي�صيات امل�صلحة نتيجة ف�صل بناء هياكل 

الدولة وموؤ�ص�صاتها الأمنية والدفاعية.
تبون  املجيد  عبد  الرئي�ش  ر�صالة  لعل  و 
اأن  خاللها  م��ن  اأراد   ، وقتها  يف  ج��اءت 
ال�صالم  اإحالل  اأن  اخلارج  و  للداخل  يو�صح 
من  اأك��رث  اأ�صبح  ليبيا   يف  وال�صتقرار 
�رضوري كونه يخدم اجلميع، ل�صيما الدول 
اجلمهورية  رئي�ش  دعا  قد  و  بها،  املحيطة 
و  اجلهود  تكري�ش  اإىل  تبون  املجيد  عبد 
تكثيفها  للتو�صل اإىل حل �صيا�صي لالأزمة 
لإراقة  لو�صع حد  الوحيد  ال�صبيل  باعتباره 
وزير  نائب  دعا  جهته  من  الليبيني،  دم��اء 
الدفاع  الوطني قوات اجلي�ش بكل اأ�صالكها 
وحدة  على  احلفتظ  اجل  من  اأكرث  التجند 
م�صريا   ، حدوده  �صالمة  و  الوطني  الرتاب 
اأعلى م�صتوى  بقوة يف  اجلي�ش حا�رض   اأن  
ب�صكل  يعمل  و  وال�صتعداد،  اليقظة  من 
كما  القتالية  الأ�صلحة  تطوير  على  م�صتمر 
يت�صح من التدريبات و املناورات بالذخرية 
الب�رضي  العن�رض  قدرات  تطوير  و  احلية، 
التي نفذتها بنجاح وحداته القتالية، وال�صهر 
والتجهيزات  الو�صائل  جميع  اإعطائه  على 
على طول  املنت�رضة  تلك  �صيما  ،ل  الالزمة 
بالتايل حاجزا  ت�صكل  والتي  الربية   احلدود 

منيعا ل ميكن تخطيه.
علجية عي�ش

زلزال ميلة

الرئي�س تبون ي�صدي تعليمات بتوفري كل االإمكانات مل�صاعدة املت�صررين

اأ�صدى رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون 
الإمكانات  اجلمعة،  تعليماٍت لتوفري كل 
من  املت�رضرين  مل�صاعدة  والو�صائل 
ولية  �رضبتا  اللتني  الأر�صيتني  الهزتني 
عبد  الأول  الوزير  اأكده  ما  ،ح�صب  ميلة 
ت�رضيح  يف  ج��راد  وق��ال  ج��راد.  العزيز 

اجلمهورية  اإن"رئي�ش  اجلزائري  للتلفزيون 
اأ�صدى تعليمات مل�صاحله بالت�صال املبا�رض 
وال�صلطات  الداخلية  وزير  مع  والتن�صيق 
املحلية لتوفري كل الإمكانيات والو�صائل 

مل�صاعدة املت�رضرين من الزلزال".
الدولة  اأن  على  الأول  ال��وزي��ر  و�صدد 

توفري  اأج���ل  م��ن  ج��ه��د  اأي  ت��دخ��ر  ل��ن 
مل�صاعدة  ال�رضورية  الحتياجات  كافة 
نتابع  بالقول"�صنظل  املواطنني،"م�صيفا 
الهزة  وت��داع��ي��ات  الو�صع  ت��ط��وراِت 

الر�صية كل دقيقة".
واأو�صى جراد بالإ�رضاع يف برنامج ترميم 
اأ�صحابها،  وتعوي�ش  املت�رضرة  امل�صاكن 
م�صريا اىل اأن �صد بني هارون مل يت�رضر 
اأي  بفعل الهزتني الر�صيتني ومل ن�صجل 
الهزة  اأنه مت ت�صجيل  به. يذكر  خلل تقني 
على  اأم�����ش،  �صباح  الأوىل  الأر�صية 
�صدتها  وبلغت  دقيقة   15 و   07 ال�صاعة 
وحدد  ري�صرت  �صلم  على  درج��ات   4،9
حمالة،  �رضق  جنوب-  كلم   2 ب  مركزها 
 4،5 ب�صدة  الثانية  الهزة  �صجلت  فيما 
ال�صاعة  على  ري�صرت  �صلم  على  درجات 
كلم   3 مركزها ب  دقيقة وحدد   13 12و 

جنوب حمالة بنف�ش الولية.
حممد علي

_ 169عمليًة  حت�صي�صيًة و 226  تعقيما  تعلق بفريو�س كورونا



يف 29 والية

تكييف مواقيت احلجر اجلزئي من احلادية ع�صرة ليال اإىل ال�صاد�صة �صباحا 
مت تكييف مواقيت احلجر اجلزئي املنزيل من ال�صاعة احلادية ع�صرة )23:00( ليال اإىل غاية ال�صاعة ال�صاد�صة )6:00( من �صباح اليوم املوايل على م�صتوى 29 والية، وهذا يف الفرتة 

املمتدة من 9 اىل 31 اأغ�صط�س اجلاري، ح�صب ما اأفاد به ،ال�صبت، بيان مل�صالح الوزير االأول.

األحد  09 أوت  2020 م الموافق لـ 19 ذو الحجة 1441هـ 03
العدد
2059

حممد علي 
--------------------

لتعليمات  "تطبيقا  اأنه  البيان  يف  وجاء 
املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ش 
اجتماع  خ��الل  اأ���ص��داه��ا  التي  ت��ب��ون، 
 3 يوم  املنعقد  لالأمن  الأعلى  املجل�ش 
اللجنة  مع  الت�صاور  وبعد   ،2020 اأوت 
فريو�ش  جائحة  تطور  ملتابعة  العلمية 
ال�صحية،  وال�صلطة  كوفيد19  كورونا 
قام الوزير الأول بالتوقيع على مر�صوم 
احلجر  مواقيت  تعديل  يت�صمن  تنفيذي 
اإىل   09 من  املمتدة  الفرتة  يف  اجلزئي 
الرتاب  م�صتوى  على   ،2020 اأوت   31
اإط��ار  يف  اتخذ  اإج���راء  وه��و  الوطني، 
امل�صعى التدريجي واملرن الذي اعتمدته 
الأزمة  ت�صيري  يف  العمومية  ال�صلطات 
"تكييف  تقرر  فقد  وهكذا  ال�صحية". 
من  امل��ن��زيل  اجل��زئ��ي  احل��ج��ر  مواقيت 
ليال   ) ع�رضة)23:00  احلادية  ال�صاعة 
 )6:00( ال�صاد�صة  ال�صاعة  غاية  اإىل 
بالن�صبة  امل���وايل،  ال��ي��وم  �صباح  م��ن 

 .)29( والع�رضين  الت�صع   للوليات 
ويتعلق الأمر بوليات بومردا�ش �صوق 
اأهرا�ش، تي�صم�صيلت، اجللفة مع�صكر، اأم 
البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، ب�صكرة، 
�صيدي  ال�صلف،  امل�صيلة،  خن�صلة، 
البليدة،  املدية،  اىل  بالإ�صافة  بلعبا�ش 
ب�صار،  ورقلة،  تيبازة،  بوعريريج،  برج 
اجلزائر، ق�صنطينة، وهران وكذا �صطيف، 
عنابة، بجاية، اأدرار، الأغواط والوادي".
بعد  للولة،  "ميكن  اأنه  البيان  واأو�صح 
كل  اتخاذ  املخت�صة،  ال�صلطات  موافقة 
ال�صحي  الو�صع  ميليها  التي  التدابري 
تعديل  اأو  اإقرار  ول�صيما  ولية،  لكل 
املنزيل  احلجر  اإجراء  مواقيت  تكييف  اأو 
اجلزئي اأو الكلي، ب�صكل ي�صتهدف عدة 
بوؤرا  ت�صهد  اأحياء  اأو  بلدات  اأو  بلديات 
للعدوى، وبالتايل فاإن رفع نظام احلجر 
مدى  على  يتوقفان  عليه  الإب��ق��اء  اأو 
ي�صمح  قد  الذي  الوبائي  الو�صع  تطور 
باإقرار  العمومية،  لل�صلطات  ا�صتقراره 

تدابري اإ�صافية لتخفيفه".

كما تقرر اأي�صا "رفع الإجراء املتعلق مبنع 
حركة مرور ال�صيارات اخلا�صة من واإىل 
الوليات الت�صع  والع�رضين )29( املعنية 
الإج��راء  ومتديد  اجلزئي  احلجر  باإجراء 
ال�متعلق، مبنع حركة مرور و�صائل النقل 

واخلا�ش  العمومي  اجلماعي  احل�رضي 
على  الأ���ص��ب��وع،  نهاية  عطلة  خ��الل 
والع�رضين  الت�صع   الوليات  م�صتوى 

)29( املعنية باإجراء احلجر اجلزئي".
احلكومة  ج���ددت  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 

"للبقاء يف يقظة  املواطنني  اإىل  نداءاتها 
وموا�صلة المتثال ب�رضامة وم�صوؤولية 
اجل�صدي  والتباعد  النظافة  لتدابري، 
للحد  الأن�صب  احلل  التي تظل  واحلماية 

من هذا الوباء".

لبنان نحو  اجلزائر  تغادر  مب�صاعدات  حمملة  طائرات   4
طائرات  اأرب��ع   اخلمي�ش  م�صاء  انطلقت 
الع�صكري  بوفاريك  مطار  من  جزائرية 
غذائية  مب�صاعدات  حمملة  البليدة(  )ولية 
وطبية لفائدة �صحايا انفجار مرفاأ بريوت 
النطالق  اإ�صارة  اإعطائه  وخالل  بلبنان. 
الوزير  جدد  الت�صامنية،  العملية  لهذه 
اجلزائر  ت�صامن  جراد  العزيز  عبد  الأول 
مع لبنان ال�صقيق يف حمنته موؤكدا وقوف 
مع  و�صعبا،  وحكومة  رئي�صا  اجلزائريني، 

اللبنانيني يف ال�رضاء وال�رضاء.
اخلرب  لهذا  �صماعنا  "منذ   : قائال  و�رضح 
بالتن�صيق  اجلمهورية  رئي�ش  قرر  املوؤمل، 

تقدمي  ع��ون،  مي�صال  الرئي�ش  اخيه  مع 
ال�صقيق  اللبناين  م�صاعدة فورية لل�صعب 
للم�صاهمة يف التخفيف من اآلمه" م�صيفا 
اجلزائرية  ال��دول��ة  من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
"توؤكد  اجلزائري،  الحمر  الهالل  مب�صاهمة 
اإخوانها  اجلزائر مع كل  اأخرى وقوف  مرة 

العرب وامل�صلمني يف اأوقات ال�صدة".
مرفوقا  كان  الذي  جراد  ال�صيد  ذكر  كما 
�صعيدة  اجلزائري،  الأحمر  الهالل  برئي�صة 
التاريخية  العالقات  بعمق  حبيل�ش،  بن 
بلبنان.  اجل��زائ��ر  جتمع  التي  والأخ��وي��ة 
ببذل  اجلزائرية   الغاثة  اأطقم  واأو�صى 

اأق�صى جهودهم ملوؤازرة اخوانهم املنكوبني 
يف بريوت.

من  فريق  من  اجلزائرية  البعثة  وتتكون 
 20 من  م�صكال  املدنية  احلماية  رج��ال 
�صبه طبي خمت�صا يف طب  طبيبا وعون 
يف  متخ�ص�صا  تقنيا  و15  ال��ك��وارث 
اىل  ي�صاف  واللوجي�صتيك.  املناجمنت 
طبيبا   12 من  متكون  طبي  فريق  ذلك 
خمت�صا يف اجلراحة والنعا�ش وكذا طقم 
الحمر  الهالل  من  م�صعفني  خم�صة  من 
املتوجهة  امل�صاعدات  وتت�صمن  اجلزائري. 
وعتادا  واأدوية  غذائية  موادَّ  بريوت  نحو 

طبيا و�صيدلنيا واأ�رّضة واأغطية وخيم.
يذكر انه زيادة على هذه الطائرات الربع، 
متنها  وعلى  جزائرية  باخرة  �صتبحر 
يف  للم�صاعدة  البناء  مواد  من  �صحنات 

اإعادة بناء وتعمري ما دمره النفجار.
مرفاإ  يف  وق��ع  قد  �صخم  انفجار  وك��ان 
بحياة  اأودى  الثالثاء،  اأم�ش  اأول  بريوت، 
اآلف   5 137 �صخ�صا على الأقل، وخلف 
جريح ، فيما اأعلن املجل�ش الأعلى للدفاع 
"مدينة  ب��ريوت  العا�صمة  لبنان،  يف 
الطوارئ  اإعالن حالة  قرر  منكوبة"، كما 

ق.وملدة اأ�صبوعني قابلة للتجديد.

تفجريات بريوت حركة وا�صعة يف �صلك 
الروؤ�صاء والنواب 

العامني لدى املجال�س 
الق�صائية

املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ش  اأج��ري 
الروؤ�صاء  تبون، اخلمي�ش، حركة وا�صعة يف �صلك 
والنواب العامني لدى املجال�ش الق�صائية. �صملت 
مهام،  واإنهاء  اأخرى  لوظائف  وا�صتدعاء  تعيينات 
وقد  اجلمهورية.  لرئا�صة  بيان  اأعلنه  ما  ح�صب 
املجال�ش  روؤ�صاء  �صلك  يف  احلركة  هذه  �صملت 
اآخر   18 وحتويل  رئي�صا   17 تعيني  الق�صائية، 
ويف  ق�صائي.  جمل�ش  رئي�ش   17 مهام  واإنهاء 
عاما  نائبا   19 تعيني  مت  العامني،  النواب  �صلك 
نائبا عاما. كما   19 واإنهاء مهام  اآخر   17 وحتويل 
اأنهيت مهام ال�صيد حممد طالب ب�صفته حمافظا 
لتكليفه  بغرداية  الإدارية  املحكمة  لدى  للدولة 

بوظيفة اأخرى.
احلركة  هذه  يف  روعيت  "قد  اأنه  البيان  واأو�صح 
عدة مقايي�ش لإعطاء نف�ش جديد للعمل الق�صائي 
وحت�صني اأداء املرفق العام للعدالة، واإعادة العتبار 

 ق.وللوظائف النوعية يف �صلك الق�صاء".

اإن�صاء خلية لالإ�صغاء والو�صاطة لفائدة حاملي امل�صاريع املبتكرة
الأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  اأعلن   
واملوؤ�ص�صات  املعرفة  باقت�صاد  املكلف 
اإن�صاء  عن  وليد،  املهدي  يا�صني  النا�صئة 
لفائدة حاملي  الو�صاطة  و  لالإ�صغاء  خلية 
النا�صئة  وال�رضكات  املبتكرة  امل�صاريع 
ان�صغالتهم وتذليل  اإىل  بق�صد ال�صتماع 
حتقيق  تعرت�ش  التي  ال�صعوبات  كل 

م�صاريعهم.
وقال املهدي وليد يف كلمة له خالل لقائه 
اأ�صحاب  من  عدد  مع   ، )العا�رض(  الدوري 
النا�صئة،  وال�رضكات  املبتكرة  امل�صاريع 
الوزارة،  مبقر  خمي�ش  يوم  كل  يعقد  الذي 
تقريب  اإط��ار  يف  يدخل  اللقاء  "هذا  اأن 

املبتكرة  امل�صاريع  اأ�صحاب  من  ال��وزارة 
وتذليل  ان�صغالتهم  اإىل  ال�صماع  اأجل  من 
ل�صيما  تعرت�صهم،  التي  ال�صعوبات 
حتقيق  �صبيل  يف  وذل��ك  منها  الإداري���ة 

م�صاريعهم املبتكرة".
�صيقوم  ان��ه  ال�صياق  ذات  يف  واأ���ص��اف 
وليات  خمتلف  م�صتوى  على  بزيارات 
الوطن، للقيام بلقاءات مماثلة مع اأ�صحاب 
النا�صئة،  ال�رضكات  و  املبتكرة  امل�صاريع 
القادم �صيكون له لقاء  اأن الأ�صبوع  معلنا 
اأ�صحاب  و  املبتكرة  امل�صاريع  حاملي  مع 
وليتي  م��ن  النا�صئة،بكل  ال�رضكات 

�صطيف وق�صنطينة.

و  املبتكرة  امل�صاريع  اأ�صحاب  رفع  وقد 
املوؤ�ص�صات النا�صئة اخلمي�ش املا�صي ، عدة 
ان�صغالت اىل الوزير املنتدب لدى الوزير 
الأول املكلف باقت�صاد املعرفة واملوؤ�ص�صات 
اأ�صا�صا بتذليل ال�صعوبات  النا�صئة تتعلق 
يف  لها  يتعر�صون  التي  البريوقراطية 

م�صار حتقيق م�صاريعهم ال�صتثمارية.
خمت�صة    نا�صئة  موؤ�ص�صة  م�صرّي  اأكد  وقد 
اأن  ال�صيدلنية،  النفايات  معاجلة  و  اإزالة 
هي  و   2018 �صنة  تاأ�ص�صت  موؤ�ص�صته 
التعقيدات  من  التاريخ  ذلك  منذ  تعاين 
البريوقراطية بولية تيبازة،  فيما اأكد ممثل 
خيط  �صناعة  يف  خمت�صة  نا�صئة  �رضكة 

ن�صاط  اأن  املعقم،  غري  و  املعقم  اجلراحة 
ال�رضكة معطل منذ ثالث  �صنوات ب�صبب 

امل�صاكل الإدارية.
املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  م��ن  ع��دد  وك��ان 
على  م�صاريعهم  طرحوا  قد  النا�صئة 
ت�صهيالت  على  احل�صول  بغر�ش  الوزير، 
و م�صاعدات لتفعيلها على غرار م�رضوع 
العمالت  جم��ال  يف  اخلدمات  "ت�صدير 
رقمية  من�صة  م�رضوع  كذا  و   " الرقمية 
القيام  ق�صد  الكربى،  لل�رضكات  موجهة 
بعمليات اجلرد يف ظرف قيا�صي ل يتجاوز 

10 اأيام.
ق.و

جازي يخ�ص�س م�صاعدة ب100 مليون دج لدعم جهود كوفيد19
جازي  النقال  الهاتف  متعامل  خ�ص�ش 
خالل  دج  مليون   100 مببلغ  م�صاعدة 
الثالثي الثاين من �صنة 2020 ، من اجل 
كوفيد19-  جائحة  مكافحة  جهود  دعم 
املوؤ�ص�صة  اأو�صحت  ح�صبما  اجلزائر،  يف 
ومت  ل��ه��ا.  ب��ي��ان  يف  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�ش 
�رضاء  يف  خا�صة  املبلغ  ه��ذا  ا�صتثمار 
اأعمال  ترافق  التي  الطبية  التجهيزات 
التي  امل�صاعدة  يف  و  ال�صحة  وزارة 
ذات  اكد  ح�صبما  املعوزين،  اىل  قدمتها 
اإطار  العمال يف  تندرج هذه  و  امل�صدر. 

اجلديد  ال�صياق  مع  املكيفة  ا�صرتاتيجيتها 
املتميز بانت�صار فريو�ش كورونا امل�صتجد، 
و الرامية اىل "تقدمي خدمة اأف�صل للزبائن 

و حتمل م�صوؤوليتها املجتمعاتية".
ان  املوؤ�ص�صة  اأو�صحت  ال�صياق  هذا  ويف 
الثاين  الثالثي  خالل  توا�صلت  اخلدمة 
�رضيع"  "تكيف  بف�صل   2020 �صنة  من 
احلفاظ  اأجل  من  اجلائحة  اأمام  للموؤ�ص�صة 
�صالمة  على  كذا  و  العمال  �صالمة  على 

زبائنها.
يف  العمال  اغلب  و�صع  مت  فقد  وبالتايل 

تعزيز  مت  حني  يف  بعد؛  عن  العمل  نظام 
يف  للعمال  بالن�صبة  الوقائية  الإج��راءات 
املحالت  يف  الهواتف  )نظافة  امل��ي��دان 
بالن�صبة  التعقيم  هالمات  و  والأقنعة 

للعمال التقنيني(.
كما قام املتعامل بتحديث تطبيقه الر�صمي 
"جازي-اآب" )جازي-ات�صال( مما مكن من 
التحميل  خدمة  طريق  عن  الدفع  ت�رضيع 
ب�صكل "ملحوظ" وجتنيب الزبائن التنقل 

اىل املحالت، ح�صب ذات البيان.
ال�رضيع  "التاأقلم  ان  املتعامل  واأ�صاف 

ي�صبق  الذي  ال�صياق  هذا  مع  للموؤ�ص�صة 
له مثيل، كان ممكنا بف�صل جهود التحول 
الرقمي وحتديث امل�صارات التي و�صعتها 
ال�صنوات  خ��الل  التنفيذ،  حيز  ج��ازي 

الأخرية".
انها  ج���ازي  اأع��ل��ن��ت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
دج،خ��الل  م��ل��ي��ارات  1ر3  ا�صتثمرت 
يف   2020 �صنة  م��ن  ال��ث��اين  الثالثي 
مقارنة  باملائة  ب68  زيادة  اأي  �صبكتها 

بالثالثي ال�صابق.
ق.و

نفط: �صعر خام برنت 
يرتاجع اإىل ما دون 

دوالرا  45
اجلمعة،  تعامالت  خالل  النفط  اأ�صعار  تراجعت 
و�صط  الوقود  على  الطلب  ب�صاأن  القلق  بفعل 
زيادة حالت الإ�صابة اجلديدة بالوباء، لكن اخلام 
يتجه لتحقيق مكا�صب اأ�صبوعية قوية. وتاأثر اخلام 
�صلبا بحالة عدم اليقني حيال التعايف القت�صادي 
الأمريكي وحزمة التحفيز اجلديدة املرتقبة، والتي 
الأبي�ش  البيت  هدد  تفاو�ش، حيث  تزال حمل  ل 
باتخاذ اإجراء تنفيذي يف حال الف�صل يف التو�صل 

لتفاق.
وبحلول ال�صاعة 8:09 �صباحا بتوقيت غرينت�ش، 
انخف�ش �صعر العقود خلام برنت القيا�صي، ت�صليم 
44.95 دولرا  لي�صجل  باملائة   0،3 بنحو  اأكتوبر، 

للربميل.
ناميك�ش  خلام  امل�صتقبلية  العقود  �صعر  هبط  كما 
الأمريكي ت�صليم �صهر �صبتمرب، بنحو 0،3 باملائة 

م�صجال 41،82 دولرا للربميل.
ق.و
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ال�صناعية  الطماطم  اإنتاج  قنطار  12.7مليون 
يف اجلزائر هذا العام

حممد علي
-------------------

ُيفيد  الفالحة،  ل���وزارة  بيان  ويف 
انطلقت  التي  اجلني  "عملياِت  ّن  اأ
م�صتوى  على  املا�صي  جانفي  يف 
الثاين  واملنت�صف  اجلنوب  ولي��ات 
�صمال  مب��ن��اط��ق  ج���وان  �صهر  م��ن 
 12.7 اليوم  غاية  اإىل  بلغت  الوطن، 
بلغ  متو�صط  مب��ردود  قنطار  مليون 
اأي  الواحد  الهكتار  يف  قنطارا   743
املئة  يف   77 ن�صبتها  زيادة  بت�صجيل 
نف�ش  يف  امل�صجلة  بالكميات  مقارنة 
مت  حيث  املا�صية  ال�صنة  من  الفرتة 

قنطار". ماليني   7.2 اإنتاج  ت�صجيل 
حتويل  مّت  الكمية،  هذه  اإجمايل  ومن 
مبا  الطماطم،  من  قنطار  ماليني   5.3
من  قنطارا   471780 باإنتاج  �صمح 
و239.922  الثالثي  الطماطم  مرّكز 
ق��ن��ط��ارا م���ن م��رك��ز ال��ط��م��اط��م 

مل�صاعف. ا
الوزارة  اأو�صحت  ال�صدد،  هذا  يف 
ال�صنة  هذه  املخ�ص�صة  امل�صاحة  ّن  اأ
قّدرت  ال�صناعية  الطماطم  لزراعة 
 17000 جني  مّت  هكتارا   24.453 ب�

منها. هكتار 
منطقة  ن��ه��اء  اإ اإىل  التنويه  وج��رى 
عمليات  ومترنا�صت(  )اأدرار  اجلنوب 
قنطارا    726.385 بلغ  باإنتاج  اجلني 
قناطر   603 بلغ  مردود  مبتو�صط  اأي 
عمليات  اأّن  حني  يف  الهكتار،  يف 
ب�صمال  متوا�صلة  ت��زال  ل  اجلني 
والطارف  وقاملة  )�صكيكدة  الوطن 

وال�صلف(. الدفلى  وعني  وعنابة 

يف  ال��ف��اع��ل��ني  ت�صجيع  وب��ه��دف 
تطبيق  يف  ال�����رضوع  مّت  ال��ق��ط��اع، 
دفع  ت�صهيل  ح��ول  ج��دي��د  اإج����راء 
من  بداية  ال�صريورة  ومراقبة  املنح 
اإىل  ال��وزارة  واأ�صارت  احلملة،  هذه 
بت�صهيل  �صي�صمح  الإجراء  "هذا  ّن  اأ
بالطماطم  املرتبطة  املنح  دفع  عملية 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ل��ف��ائ��دة امل���زارع���ني 

واملحّولني".
امل�صدر  اأو���ص��ح  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
الرقمي  النظام  "بف�صل  ن��ه  اأ ذات��ه 
�صب  ف�صاعدا  الآن  من  يتم  اجلديد، 
املزارعني  ح�صابات  يف  مبا�رضة  املنح 
املحولون  ك��ان  حني  يف  واملحّولني 
منح  ي�صبون  م��ن  ه��م  ال�صابق  يف 
يف�صي  كان  مما  للمزارعني  التدعيم 
الدفع  يف  ت��اأخ��رات  ت�صجيل  اإىل 

. " للمنتجني
باأن  الوزارة  ذكرت  ال�صياق،  هذا  يف 

للكيلوغرام  دنانري   4 متنح  الدولة 
ي�صّلم  ال��ذي  الطماطم  من  الواحد 
تتلقى  ال��ت��ي  ال��ت��ح��وي��ل  ل��وح��دة 
لتحويل  دي��ن��ار   1.5 الأخ���رى  ه��ي 

الواحد. الكيلوغرام 

ا�صتغناء عن ا�صترياد مرّكز 
الطماطم امل�صاعف

الطماطم  ّن  فاإ الوزارة،  اأرقام  ح�صب 
ملحوًظا  تطوًرا  عرفت  ال�صناعية 
اإذ  وامل�صاحة،  ن��ت��اج  الإ ناحية  م��ن 
واإنتاج  هكتارا   16.958 من  انتقلت 
�صنة  ق��ن��ط��ار  م��الي��ني   9.2 ق���دره 
واإنتاج  هكتارا   24.800 اإىل   ،2013

.2019 �صنة  قنطار  ماليني   16.5
الطماطم  م��رك��ز  ان��ت��اج  وارت��ف��ع 
يف  طن   9200 من  ملحوظ  ب�صكل 
  2019 يف  طنا   86.052 اإىل   2013
حني  يف  الرتكيز،  لثالثي  بالن�صبة 

م�صاعف  الطماطم  ن��ت��اج  اإ انتقل 
�صنة  طنا    21.654 م��ن  الرتكيز 

.2019 21.434 طنا يف  اإىل   2013
من  الإنتاج  يف  التح�صن  هذا  ومّكن 
من  الوطني  الذاتي  الكتفاء  بلوغ 
تدريجيا  ال�صترياد  عن  ال�صتغناء 
ا�صترياد  مّت  حيث  الطماطم،  ملركز 
مركز  من   2015 �صنة  طنا   12.782
 5.928 مقابل  امل�صاعف  الطماطم 
ت�صجيل  يتم  ومل   ،2017 يف  طنا 
�صنتي  خالل  املادة  لهذه  ا�صترياد  اأي 

2018 و2019.
الطماطم  م��رك��ز  بخ�صو�ش  اأم���ا 
�صوى  اجلزائر  ت�صتورد  فلم  الثالثي، 
مقابل   2019 �صنة  ط��ًن��ا   6252

.2015 43650 يف 
املتعاملني  بجهود  ال��وزارة  ونّوهت 
�صبيل  يف  وم�صّنعني  فاّلحني  من 
"الإ�صرتاتيجية"  ال�صعبة  هذه  تطوير 
دعم  يف  العمومية  ال�صلطات  ودور 

ال�صعبة. لهذه  التقني  التاأطري 
التطور  "هذا  ّن  اأ ال���وزارة  وت��رى 
اأن  �صاأنه  م��ن  الأداء  يف  امللحوظ 
لالقت�صاد  امل�صافة  القيمة  يخلق 
ال��وط��ن��ي وي��خ��ّف�����ش م��ن ف��ات��ورة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ع��ت��ربة،  ال���ص��ت��رياد 
وفتح  ال�صعبة  بالعملة  اأرباح  حتقيق 

للت�صدير". اآفاق 
املحققة  النتائج  ّن  اأ الوزارة  وذكرت 
القطاع،  طريق  وخارطة  تتما�صى 
الوزراء  جمل�ش  عليها  �صادق  التي 
ترقية  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  م��وؤخ��ًرا، 
من  والتخفي�ش  الوطني  ن��ت��اج  الإ

ال�صترياد. فاتورة 

ك�صفت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، عن حتقيق نتائج مذهلة حلملة جني وحتويل الطماطم ال�صناعية التي بلغت اأوجها، باإنتاج اإجمايل 
بلغ 12.7 مليون قنطار.

ا�صتغناء عن ا�صترياد مركز الطماطم امل�صاعف

 

املراقب ال�صرعي للبنوك ، ال�صريفة املالية 
االإ�صالمية  مو�صى عبد الالوي :

من اأهداف ال�صريفة املالية 
االإ�صالمية الق�صاء على 

ال�صوق ال�صوداء
املراقب  ال���الوي  عبد  مو�صى  ال��دك��ت��ور  ط��م��اأن 
الإذاعة  ميكروفون  يف  املواطنني   للبنوك  ال�رضعي 
يكون  اأن  هي  املرابحة     ": باأن  قائالاأ  اجلزائرية  
الفائدة  تكون  وان  الثمن  معلوم  املبيوع  ال�صيء 
البيع  يكون  اأن  ذل��ك  اىل  بالإ�صافة  معلومة 
يف  املتمثل  الثاين  املنتوج  عن  اأم��ا   . بالتق�صيط 
خري  ب�صارة  فتمثل  بالتمليك،  املنتهية  الإيجار 
لهم  �صت�صرتي  �صكن  �رضاء  لي�صتطيعون  للذين 
وعدا  ي�صمى  اأوليا  عقدا  متنحهم  ثم  ال�صكن  البنوك 
له  يقام  الأق�صاط  كل  املوؤجر  دفع  ومبجرد   ، بالبيع 
موؤجل  الثمن  مقدم  بيع  هو  ال�صلم  هناك   ، ثان   عقد 
عن  اأي�صا  ال�صناعات  باأ�صحاب  يليق  وهو  ال�صلعة 
اأو  مقاول  مع  البنك  ي�صرتك  ْن  كاأ امل�صاركة،  منتوج 
عبد  الدكتور  ".وح�صب  معينة  جتارة  يف  م�صنع 
للق�صاء  الإ�صالمية  املالية  ال�صريفة  تهدف  الالوي 
وتدوير  ال�����ص��وداء  ال�صوق  ت��ل��ك    م��ن  باملقابل 
باأنه  م�صيفا   . القانونية  بالطرق  ال�صخمة  الأموال 
يف  املالية  اخلدمات  هذه  دخول  اليوم  احلمد  ولله   ":
اكرب  بثقة  حتظى  التي  العمومية،   البنوك  قطاع 
الأم��وال  لأ�صحاب  تفتح  اجلزائريني.  عموم  لدى 
بالطريقة  اأموالهم  وي�صتثمروا  اأموالهم  يدخروا  باأن 
القت�صاد  �صيتحرك  حتما  الأموال  ال�رضعية؛وبهذه 

." الوطني 
ق.و

خرباء يحذرون من ا�صتعمال معقمات االأيدي التي حتتوي على مادة "امليثانول"
احلياة  الأمل يف  اأ�صخا�ش فقدوا  اتخذ 
املطهرات   ( ي���دي  الأ معقمات  م��ن 
حد  لو�صع  و�صيلة   ) الكحولية 
تناول  خالل  من  )النتحار(،  حلياتهم 
�صنق  من  بدل  الأيدي"  "معقمات 
ا�صالك  اأو  حبال  بوا�صطة   اأنف�صهم 
اأو  حالقة  �صفرة  ا�صتعمال  اأو  حديدية 
اجل�صور،  اأعايل  من  باأنف�صهم   يلقوا 
على  حت��ت��وي  املعقمات  ه��ذه  ك��ون 
"الإيزبروبانول"  اأو  "امليثانول"،  مادة 
ت�صمى  �صامة  كحولية  م��ادة  هو  و 
ت�صتخدم  ما  غالًبا  و  اخل�صب،  بكحول 
عند  و  للتجمد،  وم�صاد  وقود  خللق 
خالل  من  امت�صا�صها  اأو  تناولها 
حياة  على  كبرية  اأخطار  اجللد،ت�صبب 
اأقدم  اأمريكي  تقرير  ففي  الإن�صان، 
تناولهم  عند  توفوا  اأ�صخا�ش   04
فقدوا  منهم   03 و  املعقمات،  ه��ذه 
حالة  ت�صجيل15  مت  كما  ب�رضهم، 
ابتالع  عن  ناجمة  بامليثانول  ت�صمم 
ذلك   ، الكحولية  الأي��دي  مطهرات 
 (  ،2020 و جوان  ماي  بني  الفرتة  يف 
املطهرات  و  اجلائحة(،  ظهور  بعد  اأي 
 99.9 قتل  على  قادرة  منتجات  هي 
احلفاظ  يعترب  و  اجلراثيم،   من  باملائة 
هو  وتعقيمه  اليدين  نظافة  على 
فريو�ش  �صد  اأهمية  الأكرث  ال�صالح 
القاتل  املر�ش  لأن  وذلك   ، كورونا 
الإن�صان  نظام  اإىل  يت�صلل  اأن  ميكن 

الفم   و  العينني  و  الأن��ف  خ��الل  من 
اإذا  اليدين  عرب  يت�صلل  اأن  ميكن  كما 

ملوًثة. كانت 
امليثانول  مادة  تدخل  اخلرباء  ح�صب 
ب�صكل  اخل��م��ور  ن��ت��اج  اإ عملية  يف 
فيها  ت�صتخدم  والتي  قانوين،  غري 
�صليم،  غري  ب�صكل  معقمة  معدات 
املوت  اأو  الب�رض  بفقدان  وتت�صبب 
ا�صتهالك  و  احل����الت،  بع�ش  يف 
من  كبريتني  ملعقتني  تعادل  كمية 
ال��وف��اة،  لت�صبب  كافية  امليثانول 
الت�صبب  من  اأقل  كميات  وت�صتطيع 
�صلبا  توؤثر  كما  لالأع�صاء،  ب�رضر 

حذرت  قد  و  الب�رضي،  الع�صب  على 
من  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 
وا�صت�صهدت  اليدين،  مطهر  �رضب 
وال��دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  ب��اإر���ص��ادات 
جتنب  على  حتث  والتي  الأمريكية، 
م��ادة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  م��ن��ت��ج��ات  اأي 
ال�رضكات  ح��ذرت  كما  امليثانول، 
املتزايد  ال�صتخدام  من  ت�صتفيد  التي 
الفريو�ش  جائحة  خالل  اليدين  ملطهر 
للخطر  حياتهم  وتعر�ش  التاجي، 
مبكونات  املنتجات  بيع  خ��الل  م��ن 
على  ويجب  مقبولة،  وغري  خطرية 
ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي  امل�صتهلكني 

مطهرات  ا�صتخدام  عدم  ال�صحية 
و  امل��ي��ث��ان��ول،  على  املحتوية  ال��ي��د 
ت��و���ص��ي ال��ع��دي��د م��ن ال�����رضك��ات 
حتتوي  التي  املطهرة  املواد  ا�صتعمال 
للفارق  "الإيثيليك"،  كحول  على 
ينتج  "الإيثيليك"،  فالأول   ، بينهما 
و  الق�صب  العنب،  تخمري  من  طبيعيا 
الطبي  لال�صتعمال  �صالح  و  التفاح، 
"امليثانول"  الثاين   و  به  م�رضح  و 
غري  و  اخل�صب،  احرتاق  من  ي�صتخرج 
اأنه  كما  الطبي.  لال�صتعمال  �صالح 

به. م�رضح  غري 
عي�ش علجية 

يف ظل انت�صار جائحة كورونا..ابتكارات جديدة لالنتحار

ح�صيلة حرائق الغابات واملحا�صيل الزراعية يف �صهرين

و252  142حريقا 
تدخال واإتالف 200 

هكتار  بتب�صة 
املدنية  احلماية  ملديرية  الإع��الم  خلية  بيان  ك�صف 
وحداتها  اأن  منه،  ن�صخة  التحرير  تلقت  تب�صة  لولية 
�صهر  وبداية  وجويلية  جوان  �صهري  خالل  �صجلت 
مكافحة  حملة  ح�صيلة  ،يف   2020 ل�صنة  اوت 
تدخال   252 الزراعية  واملحا�صيل  الغابات  حرائق 
كمايلي:  مف�صلة  حريقا   142 ت�صجيل  عن  اأ�صفر 
حريقا   56 ت�صجيل  عن  ا�صفر  تدخال   87 ت�صجيل  مت 
 ٫ : متثلت يف  ت�صجيل خ�صائر  احلرائق عن  ا�صفرت هذه 
و20  حلبي  �صنوبر  �صجرة   +53 حلفاء  هكتارا   5٫97
ت�صجيل  مت  كما  اكليل  �صجرة  و12  عرعار  �صجرة 
هكتارات   و8٫15  ياب�صة  اأع�صابا  هكتارا   43٫89
و14  قمح  قائمة  �صنابل  و1٫08  �صعري  قائمة  �صنابل 
و156  �صوكيا  تينا  هكتارات   6٫23 �صعريا  كي�صا 

�صهر_جويلية ويف  اأعالفا.   1840 و  مثمرة  �صجرة 
 62 ت�صجيل  عن  اأ�صفر  تدخال   121 ت�صجيل  مت 
خ�صائر  ت�صجيل  عن  احلرائق  هذه  اأ�صفرت  حريقل، 
�صجرة   +64 حلبيا  �صنوبا  هكتارا   11،05 يف:  متثلت 
هكتار  و01  اكليل  هكتارات  و03،05  �صنوبر 
هكتارا  و15،07  عرعار  ا�صجار  عرعار06+  اأ�صجار 
�صنوبر  �صغرية  �صجريات  هكتار  و0،2  حلفاء 
مت  الياب�صة  لالأع�صاب  بالن�صبة  زيتونا  اأ�صجار  و10 
الأعالف  حلرائق  بالن�صبة  هكتار   102،27 ت�صجيل 
وال�صجار  خرطالل  حزمة  و2051  تبنا  12'حزمة 
اىل   01 من  اوت  �صهر  وبداية  �صجرة.   365 املثمرة 
اأ�صفر  تدخال   44 ت�صجيل  مت   2020 اوت   04 غاية 
عن  احلرائق  هذه  ا�صفرت  حريقا   24 ت�صجيل  عن 
�صنوبرا  هكتارات   8 يف:  متثلت  خ�صائر  ت�صجيل 
اكليل و07  هكتار  �صجرة �صنوبر و01   220  + حليا 
و  ياب�صة  اأع�صابا  هكتارا   33،2 و  حلفاء  هكتارات 
ا�صجار  هكتار  و1٫05  �صوكيا  تينا  هكتار   2٫41
تن�صيب  عرفت  تب�صة  ولية  اأن  بالذكر  جدير  مثمرة. 
العمال  توظيف  مع  احلرائق،  ملكافحة  دائرة  جلنة   12
املجاورين  ال�صكان  من  اليقظة  وخاليا  املو�صميني 
للحماية  املتحرك  الرتل  و�صيبقى  الغابات.  ل�صكان 
وامل�صتثمرات  الغابات  من  بالقرب  متواجدا  املدنية، 

. انت�صارها  قبل  النريان  ملكافحة  واحلقول  الفالحية 
�صو�صة الزين  حممد 

اأرزقي براقي: 

مل ن�صجل اأية اأ�صرار اأو اختالالت يف �صد بني هارون 
 طماأن وزير املوارد املائية، اأرزقي براقي، �صكان ولية ميلة و املناطق املجاورة لها باأن �صد بني هارون "مل يتعر�ش لأي 
�رضر ول لأي اختاللت" جراء الهزتني الأر�صيني اللتني �صجلتا �صباح اجلمعة بولية ميلة. وقال براقي يف ت�رضيح ل/
واج/: "اأطمئن �صكان ولية ميلة و املناطق املجاورة لها باأن ال�صد حاليا على م�صتويات عالية من ال�صالمة و الأمان واأنه 
مل يتعر�ش لأي �رضر جراء الهزة الأر�صية التي �صجلت �صباح اليوم )...(" موؤكدا اأن ال�صد "جمهز  باأحدث تكنولوجيات 
التي عاينتها  البيانات  اأي خلل من خالل  "مل ت�صجل  التقنية يف عني املكان  الفرق  اأن  القيا�ش و املعاينة"، و  الفح�ش، 

يوميا".
واأ�صاف الوزير اأنه، و تبعا لنتائج الك�صف و القيا�ش التي اجرتها الفرقة التقنية، التي تن�صط على م�صتوى ال�صد ب�صكل 
يومي و متوا�صل، "مل ت�صجل اأي �رضار او اختالل يف بيانات الفح�ش"، موؤكدا ان هذه الفرقة "تدعمت بفريق ثان من 

التقنيني و اخلرباء تنقل من العا�صمة اىل منطقة  �صد بني هارون لتن�صيق العمل".
اأُن�صئت وفقا لدرا�صات معمقة، ا�صتهلكت  وجدد الوزير تاأكيده  باأن املن�صاآت الكربى للقطاع و على راأ�صها ال�صدود 

�صنوات للك�صف عن  الختاللت املنجرة عن الهزات الأر�صية  واجنراف الرتبة و غريها من الظواهر الطبيعية.
ق.و
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�صكان حي اال�صتقالل بالنزلة ينتف�صون �صد 
بائعي اخلمور واملخدرات

علي حممد 
---------------- 

���ص��ك��ان حي  م�����ش،  اأ ق����دم،  اأ
مبدينة  بالنزلة   ال�صتقالل 
الطريق  غلق  على  ال���وادي 
وذل��ك  ال�����رضق��ي��ة،  اجل��ه��ة  يف 
م���ن اأج����ل ل��ف��ت الن��ت��ب��اه 
ظاهرة  انت�صار  مع  ملعاناتهم 
ب��ي��ع اخل���م���ور وامل���خ���درات 
ُمهني  ب�صكل  الطرقات  يف 
اأجل  من  وكذا  حليهم،  وُم�صني 
عن  اخلارجني  وتخويف  والتقاليد، ف�صح  والعادات  اأفعالهم الأخالق  ع��ن  ي��ك��ف��وا  ح��ت��ى 

. مل�صينة ا
خطرا  �صكل  ال���ذي  م���ر  الأ
واأولده��م،  احلي  �صباب  على 
بوؤر  كل  جابوا  املنتف�صون 
ب�صكل  وت��ع��ام��ل��وا  الف�صاد 
���ص��ل��م��ي م��ع ب��اع��ة اخل��م��ور 
عن  ب��الب��ت��ع��اد  وامل��خ��درات 

لهم. نذار  اإ كاآخر  احلي 
ال�صلطات  ال�صكان  ونا�صد 
ن��ق��اذ  واإ ال��ع��اج��ل،  بالتحرك 
ح��ّي��ه��م ال���ذي اح��ت��ل��ه ب��اع��ة 

املهلو�صة. واحلبوب  اخلمور 

بالتدخل  ال�صلطات  ويطالبون  ال�صرقية  اجلهة  يف  واملخدرات  اخلمور  باعة  �صد  ينتف�صون  بالنزلة  االإ�صتقالل  حي  �صكان 
العاجل

العاجل بالتدخل  ال�صلطات  طالبوا 

الرتفيهية  املرافق  ندرة  ظل  يف 
الكبري،   اجلنوب  م�صتوى  على 
الوادي  ملدينة  بالن�صبة  ول�صت 
الكثبان  اأ�صبحت   ، فح�صب 
قبلة   ال�صحراء  وعمق  الرملية 
الآونة  يف  املنطقة  اأهل  لأغلب 
هذا  عن  وقفنا  بعدما   ، الأخرية 
لعديد  زياراتنا   من  الكثري  يف 
من  بكرثة  امل�صتهدفة   اجلهات 
وملختلف   ال��ع��ائ��الت  ط���رف 
اأ�صبحوا  ال��ذي��ن   ، ف��رده��ا  اأ
ب�صكل  اجلهة   هذه  يق�صدون 
عطلة  يف  خ�صو�صا  مكثف  
التخل�ش   اأجل   من   ، الأ�صبوع 
م���ن ال�����ص��غ��ط  ال�����ص��دي��د 
وملختلف  ���ص��ب��اب  الأ املتعدد 

العاملني  �صواء  الأ�صخا�ش 
ال��ب��ي��وت  يف  امل��اك��ث��ني  و  اأ
املتقدمني  اأو  للن�صوة  بالن�صبة 
راحة  م�صتغلني   ، ال�صن  يف 
ا�صتعادها  عادة   وهي  بنائهم   اأ
اندثرت   بعدما   ، املنطقة  اأهل 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ج���ّدا وال��ت��ي 
اجلميع  ا�صتح�صنها  ّنها  اأ يبدو  
لأخر  يوم  من  تزايدها  بدليل 
اإىل  واللجوء  التفكري  دون   ،
حّدة  من  تخفف  اأخرى   عوامل 
الأه��ايل  زاد  وم��ا   ، اإرهاقهم 
وما  بال�صحراء  ومت�صكا  تعلقا  
خالبة   مناظر  من  حتتويه  ما 
بع�ش   وانت�صار  وج��ود  ه��ي 
يف  بكرثة   احلية   الكائنات 

الكثبان  جانب  اإىل  ال�صحراء،  
يحبذ  التي   املرتفعة  الرملية 
من  فوقها  ال�صعود  اجلميع 
الطويلة  ية  بالروؤ التمتع  اأجل  
ل��ل��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة  وك��ذا 
 ، ال�صم�ش  غ���روب  م�صهد 
الطيور  ���ص��ورة   يف   وه��ذا  
وهو  ال��رم��ال  و�صمك  الربية 
ا�صطياده  ال�صهل  ال��ك��ائ��ن 
خ�صو�صا  اجلميع   قبل  م��ن 
يف�صل  ال����ذي  ال�����ص��ب��اب  
الأط��ب��اق  ج��ان��ب  اإىل  تناوله 
البيوت   ربات  قبل  من  املعّدة 
لأزواجهن  مرافقتهن  ث��ن��اء   اأ
مثل  لل�صحراء   بنائهن   اأ و  اأ
الد�صي�صة   ، امل��ل��ة  خ��ب��زة    "

الطبق  الربكوك�ش  و  فالقي 
ث��ن��اء  اأ اجلميع  ل��دى  املف�صل 
اإىل  طبعا   ، الأمطار  ت�صاقط 
حلم  من   كمية  تناول  جانب  
اإعداده   يتم  الذي   " امل�صوي   "
 " على   البيوت  ربات  قبل  من 
للذين   بالن�صبة  اأو    " احلطب 
من  حت�����ص��ريه  ي��ح�����ص��ن��ون  
الرحلة  تكون  عندما  الذكور  
وهذا   ، فقط  الأ�صدقاء  ت�صمل 
م�����ص��ي��ة  الأ يف  ال��ع��ودة  ق��ب��ل 
البع�ش  وت��وزي��ع  ل��ل��ب��ي��وت 
اجل��ريان  على  امل��اأك��ولت  من 
قبل  من  املورثة  العادة  وهي 

 . القدم  منذ  الأجداد  
زياد بو  اأ

���رض  الأ م��ن  الكثري  اأن  ي��ب��دو 
التي  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�صوفية 
بلديات  خمتلف  يف  تقطن 
حفظت  ق��د  ال����وادي  ولي���ة 
جملة  م���ن  ج��ي��دا  ال���در����ش 
العديد  م�صت  التي  الوفيات 
كبار  خ�صو�صا  العائالت،  من 
فريو�ش  انت�صار  ب�صبب  ال�صن  
على  دليل   ، القاتل  كورونا 
ن�صبة  الكبري يف  الرتاجع  ذالك  
زادت  التي  العائلة  الزيارات 
منا�صبة  خ��الل  اأك��رث  ن�صبتها 

وهي   ، املبارك  الأ�صحى  عيد 
غيابا  �صهدت  التي  املنا�صبة 
العائلية  للزيارات  تام  �صبه 
ت�صم  التي  منها  خ�صو�صا 
ال�صن  يف  متقدمني  اأ�صخا�صا  
الأمرا�ش  بع�ش  من  ويعانون 
الذي  العامل  وه��و   ، املزمنة 
ق����ارب  الأ ت��ف��ه��م  يف  ���ص��اه��م 
التي  للو�صعية  والأ�صدقاء 
يف  ت�����ص��اه��م  اأن  ن��ه��ا  ���ص��اأ م��ن 
وتكون  ب��ال��ع��دوى  الإ���ص��اب��ة 
املعاناة  بعد  الوفاة  يف  �صببا 

اأ�صبح  وبالتايل  املر�ش،  مع 
بع�ش  اأن  رغم  اجلميع  يرف�صه 
ول  ت�صتهرت  زالت  ل  العائالت 
وفريو�ش  وب��اء  بوجود  توؤمن 
يوم  من  الأرواح  يح�صد  قاتل 
نال  وقد  هذا   ، العامل  عرب  لآخر 
العائالت  عند  الوعي  زي��ادة 
ن�صبة  من  م��وؤخ��را  قلل  ال��ذي 
ال��وف��ي��ات خ�����ص��و���ص��ا ل��دى 
الطبقة  اإعجاب  ال�صن  كبار 
زالت  ل  التي  والواعية  املثقفة 
التح�صي�صية  حمالتها  توا�صل 

خ�����ص��و���ص��ا ع����رب ���ص��ب��ك��ة 
من  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
بروح  التحلي  موا�صلة  اأج��ل 
الإجراءات  واتخاذ  امل�صوؤولية 
ال���وق���ائ���ي���ة ب��ك��ل ���رضام��ة 
الأمور  بع�ش  من  لال�صتفادة 
ول  باملواطن  �صلة  لها  التي 
يف  عنها  ال�صتغناء  ي�صتطيع 
التجارية  امل��ح��الت  ���ص��ورة 
خدمة  تقدم  التي  والأخ���رى 

. وغريها  كالنقل  للمواطن 
زياد    بو  اأ

حميا  على  ب��دى  كبري  ارت��ي��اح 
بعد  خليفة  بحا�صي  املواطنني 
ين�ش  ال��ذي  احلكومي  ال��ق��رار 
للم�صاجد  املرحلي  الفتح  على 
مغلقة  ظلت  اأن  بعد  الوطن  عرب 
حماية  ���ص��ه��ر،  اأ خم�صة  ط��وال 
ع��دوى  انت�صار  م��ن  للم�صلني 
ينتقل  الذي  كورونا   فريو�ش  
ويحمل  ن�����ص��ان  الإ اإىل  ب�رضعة 
وقائية   اإج���راءات   ال��ق��رار  ه��ذا 

ل��ت��ف��ادي ال���ع���دوى ك���ارت���داء 
اجل�صدي  والتباعد  الكمامات 
املعقم  ا�صتعمال  مع  امل�صلني  بني 
مع  امل�صجد  اإىل  ال��دخ��ول  عند 
لكل  الفردي  ال�صجاد  ا�صتعمال 
ال�صياق  ذات  ويف  م�����ص��ل��ي، 
بحي  ال��ع��ت��ي��ق  امل�����ص��ج��د  ع���رف 
البلدية  ل��ذات  التابع  ال�رضقية 
ع��م��ل��ي��ات ت��ط��ه��ري وت��ع��ق��ي��م 
ال��ذي  امل�صجد  م��راف��ق   جميع 

غيابا  احلجر  ف��رتة  ط��وال  ع��رف 
اإىل  تنقل  ال��ذي  م��ام  ل��الإ كامال 
مديرية  دفع  مما  جم��اورة  ولي��ة 
والأوق���اف  الدينية  ال�����ص��وؤون 
متطوع  تكليف  ال��وادي  لولية 
لذات  الدينية  اجلمعية  مل�صاعدة 
ت�صمع  فال  امل��وؤذن  ما  اأ امل�صجد، 
اأي  الظهر  ذان  اآ عند  اإل  �صوتا  له 
اخلارج   يف  احل��رارة  ا�صتداد  عند 
نه  باأ ال�صكوك  بع�ش  ث��ار  اأ مم��ا 

الهوائية  املكيفات  �صي�صتغل 
ات�صال  ويف  امل�����ص��ج��د،  داخ���ل 
احلي  اأه��ايل  بع�ش  مع  للتحرير 
احلكومة  خطوة  باركوا  الذين 
منا�صدين  ال�صحيح  الجت��اه  يف 
بكل  الكامل  باللتزام  امل�صلني 
املن�صو�ش  الوقائية  الإج��راءات 
الذي  احلكومة  ق��رار  يف  عليها 

امل�صلني. �صدور  ثلج   اأ
مبارك قدودة 

م�صالح  الأول  اأم�ش  اأوقفت 
مزيف  راق  ب��ق��م��ار  م���ن  الأ
بحمل  متلب�صا  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
املعالج  الكيف  من  �صفيحتني 
لل�صفيحة  غراما   250 ذات 

�صيارته داخل  ة  خمباأ كانت 
حملية  م�صادر  واأو���ص��ح��ت 
بالغ  املوقوف  ب��اأن  للتحرير 
ك��ان  �صنة   48 ال��ع��م��ر  م��ن 
وي�صّوق  قاربه،  لأ زي��ارة  يف 
متمّر�ش  ن��ه  اأ على  لنف�صه 

امل��رة  ه��ذه  ويف  ال��رق��ي��ة.  يف 
كمية  �صيارته  يف  معه  اأخ��ذ 
خارج  لت�صويقها  املخدرات 
اأن  غ���ري  ال������وادي  ولي�����ة 
م�صالح  بلغت  م��ع��ل��وم��ات 
�صمحت  الق�صية  عن  الأم��ن 
وتوقيفه  ل��ه  كمني  بن�صب 
يف  نقلها  طريق  ثناء  اأ متلب�صا 

الولية. خارج  اإىل  مركبته 
ن.ع

وح��دة  م�����ش  اأ اأول  ت��دخ��ل��ت 
من  بالوادي  املدنية  احلماية 
م��ام  اأج��ل حم��اول��ة ان��ت��ح��ار اأ
بال�صط  ل��ولي��ة  احل��ظ��رية 
قرر  حيث  ال���وادي  ببلدية 
الن��ت��ح��ار ع��م��دا م��ن خ��الل 
كهربائي،  عمود  اإىل  ال�صعود 
احلماية  م�صالح  متكنت  وقد 
رجال  مع  بالتعاون  املدنية 

ال�صخ�ش  ثني  من  ال�رضطة 
النتحار. عملية  تنفيذ  عن 

���ص��ب��اب حم��اول��ة  وت��ب��ق��ى اأ
حيث  جم��ه��ول��ة،  الن��ت��ح��ار 
املدنية  احلماية  م�صالح  قدمت 
لل�صخ�ش،  اأولية  اإ�صعافات 
م��ن  الأ م�صالح  فتحت  فيما 

معه. حتقيقا 
بوطيب هنية 

ال�صبت،  اأم�ش  �صبيحة  خلف 
با�صطدام  مروع  مرور  حادث 
الوطني  بالطريق  مركبتني 
بلدية  من  بالقرب   48 رق��م 

قتلى.  3 احلمراية 
عني  يف  ت��وف��وا  ال�����ص��ح��اي��ا 
وترتاوح  احلادث  خالل  املكان 
�صنة  و38   30 بني  اأعمارهم 

الت�صادم. بقوة  ثرين  متاأ
احلماية  اأع���وان  تدخل  فيما 
ال�صحايا  لإج���الء  امل��دن��ي��ة 

حفظ  مل�����ص��ل��ح��ة  ون��ق��ل��ه��م 
اجل���ث���ث. وف��ت��ح��ت ع��ن��ا���رض 
ملعرفة  معمقا  حتقيقا  ال��درك 
احل��ادث  وتفا�صيل  اأ�صباب 

. ملميت ا
رقم  امل��روري  املحور  ويعد 
نظرا  م��روري��ة  جم���زرة   48
الكارثية  الطريق  لو�صعية 
وتخلف  الأرواح  حت�صد  التي 

يومي. ب�صكل  حوادث 
ق.م

وجه �صكان حي 
ببلدية  الن�رض 
ال���ب���ي���ا����ص���ة 
ولي��ة ال��وادي 
اإىل  ����رضخ���ة 
ك��ل امل�����ص��ال��ح 
اذ  امل��ع��ن��ي��ةن 
يف  نهم   اأ قالوا 
م���ط���ل���ع ع���ام 
ك��ان��وا   2020
اإىل  يطمحون 
���ص��ب��ك��ة اجل��ي��ل 
به  ذا  واإ اخلام�ش 

من  يعانون  انف�صهم  وجدوا 
الثالث  اجليل  �صبكة  غياب 
وال���راب���ع، وب��ه��ذا وج��ه��وا 
م�صوؤول  ك��ل  اإىل  ن��داءه��م 
البلدية  على  غيور  كل  واإىل 
اأن  ت��ع��ب��ريه��م-  بح�صب   –

ال�صكال  ه��ذا  حل��ل  يتحرك 
ال�صيل  اأن  واأك��دوا   ، القائم 
هذا  من  وطالبوا  الزبى  بلغ 
يف  وال��ن��ظ��ر  بحقهم  امل��ن��رب 
. اأقرب الآجال  طلبهم هذا يف 
ق.م

يف ظل ندرة املرافق الرتفيهية

عمق ال�صحراء اأ�صبح قبلة اأهل املنطقة للرتفيه والتخل�س من ال�صغط ال�صديد  

اأرجعها البع�س لزيادة ن�صبة الوعي 

تراجع ن�صبة الزيارات العائلية يف الوادي ب�صبب وفيات كورونا 

بعد القرار بفتح امل�صاجد

ارتياح كبري لدى مواطني بحا�صي خليفة

من قبل م�صالح االأمن بقمار 

توقيف راق مزيف متلب�صا بحمل 
�صفيحتني من الكيف املعالج

بعا�صمة الوالية الوادي

حماولة انتحار �صاب خمتل من اأعلى 
عمود كهربائي بحي ال�صط

نتيجة ا�صطدام مركبتني بالطريق الوطني رقم 48

مروع  مرور  حادث  يف  قتلى   3
باحلمراية

�صكان حي الن�صر بالبيا�صة ي�صتكون
 من غياب �صبكة اجليل الثالث والرابع 



ا���ص��ت��م��رارا ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي 
ت��ق��وم ب��ه��ا م�����ص��ال��ح ال�����رضط��ة 
جتفيف  اإىل  والرامية  بغرداية، 
ظاهرة  ،وحماربة  الإج��رام  منابع 
الع���ت���داءات ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 
متكنت  اأغ���را����ص���ه���م،  ل�����رضق��ة 
الأول  احل�رضي  الأم��ن  م�صالح 
�صنة   22 ( توقيف  من  بغرداية 
دراجة  �رضقة  ق�صية  يف  �صخ�صا( 
اجلهات  م��ام  اأ تقدميه  مع   ، نارية 

املخت�صة. الق�صائية 
بتاريخ  تعود  الق�صية  حيثيات 
ت��ق��دم  ي����ن  اأ  2020 اأوت   01
من  �صنة(   56 و   40 ( مواطنان 
�صد  ر�صمية  �صكاوى  تقييد  اأجل 
دراجتيهما  ب�رضقة  قامو  جمهولني 
زمنية  ف���رتات  ع��ل��ى  ال��ن��اري��ة 
بالأمن  ال�رضطة  م�صالح  خمتلفة، 
تلقيها  ف���ور  الأول  احل�����رضي 
بتكثيف  قامت  ال��ب��الغ��ات  ه��ذه 
وفق  فيه  امل�صتبه  عن  ب��ح��اث  الأ
ال�صحايا  قدمها  التي  املوا�صفات 
مع  الق�صية  يف  حتقيق  فتح  مت  و 
والتحري  البحث  عن�رض  تفعيل 
هوية  على  التعرف  ق�صد  بامليدان 

توقيفه. و  الفاعل 
تلقت   02/08/2020 ب��ت��اري��خ 
من  ب��الغ��ا  ال�����رضط��ة  م�����ص��ال��ح 

الرقم  على  املواطنني،  اأح��د  قبل 
بتواجد  يفيد   1548 الأخ�����رض 
���ص��خ�����ش ي��ح��م��ل م��وا���ص��ف��ات 
حي  م�صتوى  على  فيه،  امل�صتبه 
الأم��ن  بغرداية،عنا�رض  الغابة 
هذه  تلقيها  فور  الأول  احل�رضي 
مكان  اإىل  تنقلت  امل��ع��ل��وم��ات 
قامت  ي��ن  اأ فيه،  امل�صتبه  تواجد 
جميع  و���ص��د  امل��ك��ان  ب��ت��ط��وي��ق 
اأمنية  خ��ط��ة  و���ص��ع  و  امل��ن��اف��ذ، 
توقيف  خاللها  من  مت  حمكمة، 
اإىل  حت��وي��ل��ه  و  ف��ي��ه  امل�����ص��ت��ب��ه 
ا�صتدعاء  بعد   ، امل�صلحة  مقر 
فيه  امل�صتبه  وعْر�ش  ال�صحايا 
الوهلة  من  عليه  تعرفوا  عليهم 
كافة  ا�صتكمال  ليتم  الأوىل، 
الالزمة  القانونية  الإج����راءات 
اجل��ه��ات  م���ام  اأ امل��ع��ن��ي  ت��ق��دمي  و 
رهن  و�صعته  التي  الق�صائية 

املوؤقت. احلب�ش 
م�صالح ال�صرطة تنوه.  

يلعبه  ال���ذي  ال��ف��ع��ال  ب��ال��دور 
كل  ع��ن  التبليغ  يف  امل��واط��ن��ون 
اأرواحهم  مي�ش   اأن  نه،  �صاأ من  ما 
ال��و���ص��ائ��ط  ع��رب  ممتلكاتهم  و 
حتت  امل��و���ص��وع��ة  الت�����ص��ال��ي��ة 

. فهم ت�رض
عامر.ع بن 

ع���اجل���ت م�����ص��ال��ح ال�����رضط��ة 
الأغ��واط  ولية  باأمن  الق�صائية 
ال�صنة  من  جويلية  �صهر  خ��الل 
فيها  تورط  ق�صية   )101 ( اجلارية 
ملفات  متام  اإ بعد  �صخ�صا،   )143 (
اخلا�صة  الق�صائية  الإج���راءات 
تقدمي  بعد  و  املعاجلة  بالق�صايا 
مت  العدالة  م��ام  اأ فيها،  املتورطني 
احلب�ش  منهم  �صخ�صا   )22 ( يداع  اإ
يف  �صدرت  البقية  م��ا  اأ ق��ت،  امل��وؤ
خمتلفة.  ق�صائية  اأحكام  حقهم 
يف  ع��وجل��ت  ق�صية   )23 ( منها 
�صد  اجل��ن��ح  و  اجل��ن��اي��ات  اإط���ار 
ت��ورط  املمتلكات،  و  م���وال  الأ
تقدميهم  بعد  �صخ�صا،   )31 ( فيها 
 )01 ( ي����داع  اإ مت  ال��ع��دال��ة  م���ام  اأ
���ص��خ�����ش، م��ع ���ص��دور اأح��ك��ام 
البقية  حق  يف  خمتلفة  ق�صائية 
امل��ع��اجل��ة:  ال��ق�����ص��اي��ا  ب��ني  م��ن  و 
بال�رضقات  متعلقة  ق�صايا   )10 (
ق�صايا   )07 ( اأ�صكالها،  مبختلف 
الغري.اأما  ملك  بتحطيم  متعلقة 
اجلنح  و  اجل��ن��اي��ات  يخ�ش  فيما 
معاجلة  مت  ف��ق��د  ف�����راد  الأ ���ص��د 
 )74 ( فيها  ت��ورط  ق�صية،   )61 (
م���ام  ���ص��خ�����ص��ا، ب��ع��د ت��ق��دمي��ه��م اأ
اأ�صخا�ش   )08 ( ايداع  مت  العدالة 
كانوا  البقية  ما  اأ املوؤقت،  احلب�ش 
و  اأخ���رى،  ق�صائية  نتائج  حم��ل 

 )30 املعاجلة:) الق�صايا  بني  من 
اجلرح  و  بال�رضب  متعلقة  ق�صية 
متعلقة  ق�صية   )11 ( العمديني، 
موظف،  على  التعدي  و  بالإهانة 
ب�التهديد. متعلقة  ق�صايا   )09 (
�صد  اجلنح  و  اجلنايات  ل�  بالن�صبة 
معاجلة  متت  فقد  العمومي  ال�صيء 
 )20 ( فيها  ت��ورط  ق�صايا،   )07 (
العدالة  اأمام  تقدميهم  بعد  �صخ�صا، 
ق�صائية  اأحكام  حقهم  يف  �صدرت 
يف  و  ال�صياق  نف�ش  يف  خمتلفة. 
اإط���ار حم��ارب��ة ظ��اه��رة الجت��ار 
املهلو�صة  الأقرا�ش  و  باملخدرات 
خالل  مت  الخت�صا�ش،  قطاع  عرب 
ق�صايا   )04 ( معاجلة  جويلية  �صهر 
اأ�صفرت  املخدرات،  ببيع  متعلقة 
من  كمية  ح��ج��ز  و  �صبط  ع��ن 
املعالج  الكيف  مادة  من  املخدرات 
توقيف  مع  كغ(،   2.935 ( ب�  تقدر 
اأمام  تقدميهم  بعد  �صخ�صا،   )12 (
اأ�صخا�ش   )09 ( ي��داع  اإ مت  العدالة 
حني  يف  ق��ت،  امل��وؤ احلب�ش  منهم 
اأحكام  الآخرين  حق  يف  �صدرت 

خمتلفة. ق�صائية 
معاجلة  الفرتة  نف�ش  خالل  مت  كما 
ثرات  املوؤ ببيع  متعلقة  ق�صايا   )06 (
و  �صبط  عن  اأ�صفرت  العقلية، 
مع  مهلو�صا،  قر�صا   )52 ( حجز 
بعد  ���ص��خ��ا���ش،  اأ  )06 ( ت��وق��ي��ف 

 )01 ( اأودع  العدالة  اأمام  تقدميهم 
حني  يف  املوؤقت،  احلب�ش  �صخ�ش 
اأحكام  الآخرين  حق  يف  �صدرت 

خمتلفة. ق�صائية 
وتوقيف 3 اأ�صخا�س م�صتبه 

بتورطهم يف ال�صرقة 
لأم��ن  ال�رضطة  عنا�رض  اأوق��ف��ت 
���ص��ب��وع  دائ���رة ب��ري��دة خ��الل الأ
اأ�صخا�ش   )03 ( ثالثة  املا�صي 
اأعمارهم  ت��رتاوح  فيهم؛  م�صتبه 
لتورطهم  �صنة   )20-33 ( مابني 
جمعية  ت��ك��وي��ن  ق�����ص��ي��ة:  يف 
������رضار، ال�����رضق��ة امل��و���ص��وف��ة  اأ
التعدد  و  الليل  بظروف  املقرتنة 
التحطيم  و  مركبة،  ا�صتعمال  و 
حيثيات  ال��غ��ري،  مل��ل��ك  ال��ع��م��دي 
ت��ي،  ي��اأ ال���ذي  م��ن��ي  الأ الن�صاط 
امل��ي��داين  ال��ربن��ام��ج  اإط����ار  يف 
اأم��ن  م�صالح  قبل  م��ن  امل�صطر 
مكافحة  اإىل  ال��ه��ادف  ال��ولي��ة 
مبختلف  احل�رضي  الإج��رام  ظاهرة 
املواطنني  حماية  �صمان  اأ�صكاله، 
العام،  النظام  كذا  و  املمتلكات  و 
تعود  الراهن  الوقت  يف  �صيما  ل 
يبلغ  �صخ�ش  تقدم  �صكوى  اإىل 
بخ�صو�ش  �صنة   )63 ( العمر  من 
من  لل�رضقة  م�صكنه  ت��ع��ر���ش 
ا�صتهدفت  )ي���ن(،  جم��ه��ول  قبل 

و  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  بع�ش 
�صلع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ع��دات، 
التبغ،  و  ال�����ص��ج��ائ��ر  م���ادة  م��ن 
ال�رضطة  فرقة  ثرها  اإ على  لتفتح 
يف  حتقيقا  الدائرة  لأمن  الق�صائية 
الأبحاث  اأ�صفرت  ين  اأ الق�صية، 
مبا�رضتها  متت  التي  التحريات  و 
قيا�صي  ظرف  يف  الإط��ار  هذا  يف 
ا�صرتجاع  من  اليوم  نف�ش  بتاريخ 
ثالثة  توقيف  م��ع  امل�����رضوق��ات، 
ال�صالف  فيهم،  م�صتبه  اأ�صخا�ش 
الق�صية. هذه  يف  لتورطهم  ذكرهم 
ثناء  اأ ن��ه،  اأ اإىل  ���ص��ارة  الإ جت��در   
مت  احل���ال  ق�صية  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
نارية  دراجة  هيكل  على  العثور 
اللون،  رم��ادي��ة  لوجيا  ن��وع  م��ن 
التي  امل�����رضوق��ات  �صمن  كانت 
النارية  الدراجة  ا�صرتجاعها،  مت 
العمر  م��ن  يبلغ  ل�صخ�ش  ملك 
من  �رضقت  قد  كانت  �صنة،   )36 (
�صهرين. حوايل  منذ  بريدة  مدينة 

اجلزائية  الإجراءات  ا�صتكمال  بعد 
فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت  للق�صية، 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  م��ام  اأ
لي�صتفيد  اف��ل��و،  حمكمة  ل��دى 
مع  ف��راج  الإ من  الق�صية  اأط��راف 

املحاكمة.  تاأجيل 
ق.ج

وقلة  املداخيل  يف  �صح  رغم 
املمونني،   ط��رف  م��ن  ال��دع��م 
فنوغيل  احت��اد  ف��ري��ق  متكن 
الوطني  للق�صم  التاأهل  من 
ثم  الله،  بف�صل  هواة،  الثاين 
الالعبني  جمهودات  بف�صل 
وط���واق���م  ال��ف��ري��ق ال��ذي��ن 

لتحقيق  ج��ه��دا  ي��دخ��روا  مل 
ّهل  تاأ ومبنا�صبة  الفوز،  هذا 
اأدرار  وايل  بعث  ال��ف��ري��ق 
بر�صالة  ال��ع��رب��ي  ب��ه��ل��ول 
فيها  منوها  للفريق  تهنئة 
بذلها  ال��ت��ي  ب��امل��ج��ه��ودات، 
الفنية  وط��واق��م��ه  ال��ف��ري��ق 

ط��ل��ي��ة امل��و���ص��م ال��ك��روي، 
اجلماهري  ت�صجيع  وك��ذل��ك 
بفنوغيل  امل��دين  واملجتمع 
الر�صالة  يف  وج��اء  للفريق، 
مفتوحة،  الولية  ب��واب  اأ اأن 
الفريق  م�صتقبل  ملناق�صة 
خالل  من  ان�صغالته  وطرح 

ي����ام  الأ يف  م��وع��د  حت��دي��د 
الفريق  تكرمي  ومت  هذا  املقبلة، 
ال�صباب  مديرية  طرف  من 
مع  ب��ال��ولي��ة،  وال��ري��ا���ص��ة 
باملرتبة  الفائزين  الفريقني 

والثالثة. الثانية 
              بلوايف عبد الرحمن

لالأمن  الولئية  امل�صلحة  �صجلت 
اأدرار،  ولي��ة  ب��اأم��ن  العمومي 
�صنة  م��ن  جويلية  �صهر  خ��الل 
مرور  حادث   11  ،2020 اجلارية 
ت�صجيل  ع��ن  اأ�صفر  ج�صمانيا 
اخلطورة  متفاوتة  اإ�صابة   12
اإىل  الغالب  يف  تعود  لأ�صباب 
ذات  ومتكنت  الب�رضي،  العن�رض 
امل�����ص��ل��ح��ة م��ن خ���الل ح��واج��ز 
،عرب  املنت�رضة  املرورية  املراقبة 
اأدرار  مدينة  خم��ارج  و  مداخل 
والراجلة  الراكبة  وال��دوري��ات 
الخت�صا�ش  قليم  اإ م�صتوى  على 
مرورية  جنحة  ت�صجيل54  من 
ب��ق��ي��ادة،  جم��م��ل��ه��ا  يف  ت��ع��ل��ق��ت 
احليازة  دون  النارية  الدارجات 
مع  ال�����ص��ي��اق��ة،  رخ�����ص��ة  ع��ل��ى 
وع��دم  التاأمني  �صهادة  ان��ع��دام 
التقنية  املراقبة  حما�رض  �رضيان 
يف  ال���ص��ت��م��رار  و  للمركبات، 
ب�صحب  التبليغ  رغ��م  قيادتها 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صياقة،  رخ�صة 
�صمحت  و  تن�صيقية،  جنحة   16
بت�صجيل  الإح�صائيات  نف�ش 
اإح�صاء  مع  اأخرى،  خمالفة   366
للمركبات  توقيف  حالة   127
ا�صتوجبت  النارية،  والدراجات 
احلظرية  يف  �صيارات   07 و�صع 
ت�صجيل  ال�صياق  نف�ش  يف  ليتم   ،
ال�صياقة  لرخ�ش  �صحب  حالة   58
على  ع��الوة  التعليق،  لغر�ش 
�رضطة  فرقة  �صجلت  فقد  ذل��ك 
ع��ددا  البيئة  وحماية  العمران 
ظل  يف  وذل��ك  املخالفات،  م��ن 
املبذولة  امليدانية  امل��ج��ه��ودات 

املا�صة  املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
يف  متثلت  وال��ع��م��ران،  بالبيئة 
متعلقة  خمالفات   06 ت�صجيل 
متعلقة  واحدة  وخمالفة  بالعمران 
اأم��ن  ي�صعى  و  ه��ذا  ب��ال��ب��ي��ئ��ة، 
امل�صلحة  يف  ممثال  اأدرار  ولي��ة 
اإىل  العمومي  لالأمن  الولئية 
من  للتقليل  املجهودات  تكثيف 
على  ال�صهر  و  امل��رور،  ح��وادث 
حت�صي�ش  و  املرور  حركة  تنظيم 
حمالت  تنظيم  ع��رب  امل��واط��ن��ني 
من  الطريق  مل�صتعملي  توعية 
ويف  ال��راج��ل��ني،  و  ال�����ص��ائ��ق��ني 
���ص��ي��اق ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��ك��امل��ات، 
ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت ق��اع��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 
�صهر  خ��الل  اأدرار  ولي��ة  لأم��ن 
 606 اجلارية  ال�صنة  من  جويلية 
قبل  من  واردة  هاتفية  مكاملات 
الأرق��ام  على  موزعة  املواطنني 
104وخط  اخل�رضاء15/48و 
17،  حيث �صمحت  النجدة  �رضطة 
من  ال���واردة  املكاملات  خمتلف 
و�صملت  الق�صايا  عديد  معاجلة 
خا�صة  مكاملة   64 النداءات،  هذه 
  94 والإغاثة، امل�صاعدة  بتقدمي 
ال�صتعالم  بطلب  متعلقة  مكاملة 
خا�صة  مكاملة  والتوجيه92  
امل��رور-  ح��وادث   ( عن  بالتبليغ 
ال�����رضق��ة- احل���رائ���ق- ح���الت 
ذات  ���ص��ج��ل��ت  و  الخ���ت���ف���اء(، 
هاتفية  مكاملة   181 امل�صالح 
خمتلف  ب��ط��ل��ب  ال�����ص��ل��ة  ذات 
 175 ورود  جانب  اإىل  التدخالت 
                                                         . ملة مكا
الرحمن عبد  بلوايف 
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معاناة ُتكتب  ببحر من املداد .. واملنتخبون 
يتحّملون امل�صوؤولية ؟!          

 عمر ذيب  
---------------- 

الأخ��رية  تكون  ول��ن  اأخ��رى  م��رة 
ن�صانية  الإ �صاة  املاأ اإىل  نتطرق 
قاطني  حُتا�رض  التي  والجتماعية 
م�صعد  مبدينة  املجاهدين  ح��ي 
من  فالإق�صاء   ، اجللفة  بولية 
احليوية  وامل�صاريع  الربامج  كل 

ت��ده��ور  يف  ت�صبب  امل��ت��ن��وع��ة 
ما  وه��و   ، املعي�صي  م�صتواهم 
وحقرة  حقهم  يف  اإجحافا  اعتربوه 
مّمن  لي�صوا  نهم  اأ بحكم  متعّمدة، 

!! والو�صاطة  النفوذ  ميلكون 
هل  املجاهدين  اأه��ل  ويت�صاءل 
املدينة  اإىل  ينتمون  حقا  ن��ه��م  اأ
�صنويا  خزينتها  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 
ال��ذي��ن  وه���م   ! امل��الي��ري  م��ئ��ات 

ي��ع��ي�����ص��ون احل���رم���ان وال��ع��زل��ة 
ثالثني  من  اأكرث  منذ  والإق�صاء 
طرف  م��ن  فتهمي�صهم   ، �صنة 
تعاقبت  التي  املنتخبة  املجال�ش 
وم�صالح  ���ص��وؤون  ت�صيري  على 
التنّعم  يف  حقهم  �صلبهم  املنطقة، 
وقد   ، م�صتقرة  كرمية  لئقة  بحياة 
مع  لقائهم  يف  منهم  العديد  اأبدى 
كبريين  وقلقا  تذمرا  التحرير"   "
املحليني  امل�صوؤولني  جتاهل  من 
التي  الج��ت��م��اع��ي��ة  للم�صاكل 
فقد   ، يوميا  اأوجاعها  يتكّبدون 
مبقدورهم  يعد  ومل  �صربهم  نفد 
�رضوريات  اأب�صط  انعدام  حتّمل 
والنظافة  امل���اء  م��ث��ل  العي�ش 
م�صوؤولية   حمّملني   ، والتهيئة 
ك��ل ه��ذا لأ���ص��ح��اب ال��ق��رارات 

يتذكرونهم  ل  الذين  والأوام��ر 
النتخابية   املواعيد  يف  �صوى 
اأن  ذل���ك  ع��ل��ى  دل��ي��ل  وخ���ري   ،
واحتجاجاتهم  ن��داءات��ه��م  ك��ل 
و���ص��ك��اوي��ه��م ال��ت��ي و���ص��ل��ت 
لها  مُتنح  مل  املنتخبني  مكاتب 
الذين  ه��وؤلء  وياأمل   ، قيمة  اأي 
يف  والقحط  الغنب  واقع  تعبهم  اأ
الولئية  ال�صلطات  من  التفاتة 
مطالبهم  جت�����ص��ي��د  خ���الل  م��ن 
 ، احلقيقة  ميدان  على  الب�صيطة 
مل  التي  املا�صي  �صفحة  وط��ي 
والذكريات  الوقائع  من  تخُل 
ورغ��م  امل��ج��اه��دون   ، القا�صية 
اإىل  نداءهم  يجّددون  �صيء  كل 
يف  للنظر  والربط   احلل  اأ�صحاب 

. اأمدها  طال  التي  ان�صغالتهم 

اأنواع واأ�صكال واألوان  بالكنوز والعامر بالرثوات ، ي�صارعون كل  الب�صطاء يف هذا الوطن الزاخر  ال يزال الكثري من املواطنني 
، ويتبعون بكل جدية  وجراأة  �صيا�صة الالمباالة  امل�صوؤولون االأو�صياء عليهم ميار�صون معهم  املحن ما ظهر منها وما خفي ! وال يزال 
ميكن  ال  التي  املف�صلة  "الغالبى" هوايتهم  وهموم  بق�صايا  الت�صّلي  جعلوا  بل   ، ال�صّيقة  ال�صخ�صية  م�صاحلهم  عليهم  مُتليه  ما  وبراعة 

! عنها  اال�صتغناء 

                         " " اجللفة  حي املجاهدين مب�صعد 

االأمن بغرداية يطيح ب�صارق الدراجات 
النارية 

ح�صيلة ن�صاطات ال�صرطة الق�صائية ل�صهر جويلية 2020

باالأغواط �صخ�صا   143 فيها  توّرط  ق�صية   101

الوايل يبعث بتهنئة للفريق وطواقمه

فريق احتاد فنوغيل يتاأهل للق�صم الوطني الثاين 

يف ح�صيلة �صهر جويلية

اأمن اأدرار ي�صجل 366 خمالفة 
وي�صتقبل 606 مكاملات 



جواريات العدد07
األحد 09  أوت 2020 م الموافق لـ 19 ذو الحجة 1441هـ2059

الكاتــب العمــومي مهنــة تنتظــر من ال�صلطــات 
العموميــة تنظيــمها وتقنينهــا

عي�س علجية 
-----------------

مدينة  يف  العموميون  الكتاب 
عنهم  بحثت  اإن  ق�صنطينة 
اأحد  يحتاج  و ل  ب�صهولة،  جتدهم 
من  اتخذوا  لأنهم  عنهم،  للبحث 
ب�صاحة  املركزي  الربيد  مدخل 
،مقرا  املدينة  و�صط  نوفمرب  اأول 
و  �صيفا  العراء  يف  يعملون  لهم 
حمل  اإىل  يفتقرون  ن��ه  لأ �صتاًء 
التي  مهنتهم،  فيه  ي��داوم��ون 
طويلة،  �صنني  منذ  فيهم  جتذرت 
خ�صبي،  كر�صي  على  يجل�صون 
حجارة  على  يجل�ش  وبع�صهم 
بال�صتيكية  كرا�ٍش  اأو  مربعة، 
���ص��ن��دوق  م���ن  ي��ت��خ��ذون  و 
للخ�رض  خم�ص�ش  بال�صتيكي 
ي�صعون  ط��اول��ة  اأو  مكتبا، 
قدمية،  تقليدية  كاتبة  اآلة  عليها 
اليد  اأ�صابع  يتعدى  ل  عددهم 
ال�صلطات  باإمكان  بالتايل  و   ،
و  مهنتهم  تنظيم  اجل��زائ��ري��ة 
مقرات  لهم  توفري  و  تقنينها، 
منحهم  و  حم��رتم��ة،  و  لئ��ق��ة 
اأمام  يعملون  طاملا  مهنية،  بطاقة 
الأمن،  رجال  و  امل�صوؤولني  مراأى 
للم�صايقات،  يتعر�صون  ل  و 
بني  و�صل  همزة  ميثلون  كونهم 
يعتربون  و  الإدارة  و  املواطن 
الأ����رضار،  حلفظ  ���ص��وداء  علبة 
غري  الن�صاط   ه��ذا  اأن  للعلم 
رزق  ي��ع��ت��ربم�����ص��در  امل��ن��ظ��م  
ظل  يف  العموميني،  الكتاب 

اجلزائر. يف  البطالة  اأزمة  تفاقم 
ال��ك��ت��اب  م���ه���ام  ت��ق��ت�����رض  و 

العرائ�ش  كتابة  على  العموميني 
الأحوال  و  بالطالق  تتعلق  التي 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وال���ن���زاع���ات 
عالوة  والعقارية،  الجتماعية 
ع��ل��ى امل��را���ص��الت الإداري�����ة،  
اأ�صبحوا  ال��ت��ج��رب��ة  بحكم  و 
و  بالقوانني  كبري  اط��الع  على 
رغم  الت�رضيعية،  الن�صو�ش 
لي�صوا  فهم  املتو�صط،  م�صتواهم 
ل��ة  الآ ي�صتعملون  طاملا  اأميني 
ي�صتقبلون  جعلهم  ما  الكاتبة، 
اإذ   ، املجتمع  من  كبرية  �رضائح 
على  مقت�رضا  عملهم  يعد  مل 
اإىل  حت��ول��وا  ب��ل  فقط  الكتابة 
انطالقا  قانونيني  مر�صدين 
مع  التعامل  يف  خربتهم  م��ن 
اأن  لدرجة  الق�صايا،  هذه  مثل 
بينهم؛  ربطت  حميمية  عالقة 

العمومي  الكاتب  ربطت  كما 
الراقنة،  الآلة  بني  و  بينه  عالقة  
مفارقتها،  على  يقدر  مل  بحيث 
ق�صنطينة  بريد  م�صتوى  على 
عمومي  كاتب  يوجد  املركزي 
يعملون  الباقي  و  معتمد   واحد 
و غري منظمة،  فو�صوية  بطريقة 
الزبائن  توافد  يت�صبب  اأحيانا   و 
و  الكتظاظ  اإحداث  يف  عليهم 

الربيد. مدخل  اأمام  الإزدحام 
ال��ك��ات��ب  ي��ق�����ص��د   ج���ل م���ن 
لي�ش  الن�صاء،  من  هم  العمومي 
من  يجدن  ل  اأو  اأمّيات  لأنهن 
اإمن��ا  و  العرائ�ش،  لهن  يكتب 
خا�صة  الأ����رضار،  على  حفاظا 
ن��زاع��ات  ال��الت��ي يف  ال��ن�����ص��اء 
حاولنا  اأزواجهن،  مع  ق�صائية 
لكنه  الكتاب  اأحد  من  التقرب 

و  يومياته،  عن  احلديث  رف�ش 
نك�صبوا  "خليونا  بالقول:  اكتفى 
يوجد  حني  يف  �صالم"،  يف  خبزنا 
ما  ح��د  اإىل  ي�صبهون  �صباب 
بع�صهم  العمومي،   الكاتب 
احلالة  م�صتوى  على  يتواجدون 
الوثائق  مللء  البلديات(   ( املدنية 
يتوزعون  اآخ��رون  و  الإداري���ة، 
ع��ل��ى م��ك��ات��ب ال��ربي��د اأي�����ص��ا، 
على  مهنتهم  تقت�رض  ح��ي��ث 
لفئة  الربيدية  ال�صكوك  ملء 
يجيدون  ل  الذين  الأميني  من 
ملء  و  املتقاعدين،  اأو  الكتابة، 
الربيدية،   احلوالت  يف  البيانات 
م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ زه��ي��د ج���دا ل 
ل  مبلغ  هو  و  دج   30 يتعدى 
ج��وع،   م��ن  يغني  ل  و  ي�صمن 
مبكاتب  يوميا  متواجدون  فهم 
يدرد�صون  و  يتجولون  الربيد، 
م���ع ال���زب���ائ���ن، ي�����ص��ج��ل��ون 
وقت  حان  كلما  بقوة  ح�صورهم 
تبقى  املتقاعدين،  منحة  ت�صديد 
واكبت  ال��ت��ي  ج��دا  قليلة  فئة 
حيث  ال��ت��ك��ن��ول��وج،  ال��ت��ط��ور 
التوا�صل  م��واق��ع  م��ن  جعلت 
بينها  و�صل  همزة  الإجتماعي 
املرا�صالت  تتم  الزبون،  بني  و 
الزبون  اإىل  تر�صل  و  بعد،  عن 
قد  و  ل��ك��رتوين  الإ ال���ربد  ع��رب 
تنقل  العملية  ه���ذه  �صهلت 
بع�ش  ا���ص��ب��ح  ب��ل  ال��زب��ائ��ن، 
يعر�صون  العموميني  الكتاب 
التوا�صل  مواقع  عرب  خدماتهم 
الج��ت��م��اع��ي ي��ن�����رضون اأرق���ام 
الإلكرتوين. بريدهم  و  هواتفهم 

ميار�س كثري من الكتاب العموميون ن�صاطهم بطريقة غري قانونية، ب�صبب �صعوبة احل�صول على اعتماد ينظم مهنتهم، و هذا ب�صبب العراقيل 
ال�صريحة متتلك ثقافة عامة و  زبائنهم، ال�صيما و هذه  تاأويهم الإ�صتقبال  اإىل مقرات  االإدارة، كما يفتقرون  التي متار�صها  البريوقراطية 
لها اطالع وا�صع على القوانني و الن�صو�س الت�صريعية، ثم اإن ن�صاطها ال يقت�صر على حترير العرائ�س فقط، بل ترجمتها اأحيانا اإىل لغات 
اأجنبية و بالتايل هذه املهنة حتتاج اإىل تنظيم و تقنني من قبل ال�صلطات اجلزائرية، فمن حقهم كمواطنني مواكبة التطور التكنولوجي و 

ا�صتعمال االأجهزة املعلوماتية، كما هو معمول به يف الدول االأوروبية بدال من العمل بالو�صائل التقليدية

ميثلون همزة و�صل بني املواطن واالإدارة وُيعتربون علبة �صوداء حلفظ االأ�صرار

كمال  ال�صيد  البليدة  ولية  وايل  �صدد 
ن��وي�����رض ع��ل��ى الإ������رضاع يف وت��رية 
خ�ص�صت  عمل  جل�صة  خالل  الأ�صغال 
ال�صكنية  امل�صاريع  تقييم  و  ملتابعة 
العقاريني،  للمراقني  اجنازها  املوكل 
و  العقاري  الت�صيري  و  الرتقية  دي��وان 
التنظيم  و  للت�صيري  الولئية  الوكالة 
املنتدب  ال���وايل  بح�صور  ال��ع��ق��اري 
المني  بوعينان،  الداري��ة  للمقاطعة 
املعنيني و روؤ�صاء  املدراء  للولية،  العام 

الدوائر و كذا املرقني العقاريني.
بال�صيغة  ال�صكنية  للم�صاريع  بالن�صبة 
الجتماعي  بال�صكن  املتعلقة  و  القدمية 
الت�صاهمي الذي يعرف تاأخرا يف الجناز 

و عددها 585 م�صكنا املتعلقة ب�
ت�صاهميا  اجتماعيا  م�صكنا    32
للمرقي  اجنازها  املوكل  يعي�ش  ب��اأولد 

 ،DOGHA
ت�صاهميا  اجتماعيا  م�صكنا   198
ل�مرقي  اجن��ازه��ا  امل��وك��ل  ببوفاريك 

 ،AKEB العقاري
ت�صاهميا  اجتماعيا  م�صكنا   130
ل�مرقي  اجن��ازه��ا  امل��وك��ل  ببوفاريك 

.DAHMOUN العقاري
ت�صاهميا  اجتماعيا  م�صكنا   150
ل�مرقي  اجن��ازه��ا  امل��وك��ل  ببوفاريك 

.IMMAR العقاري
ت�صاهميا  اجتماعيا  م�صكنا    75  ،
العقاري  ل�مرقي  اجنازها  املوكل  بوقرة 

.TITA
اكد مدير ال�صكن بالولية  يف عر�صه، 
الربامج  بهذه  ال�صغال  ن�صبة  تقدم  ان 
يرجع  و   85% و   35 بني  ما  ي��رتاوح  

ال�صبب اإىل م�صاكل تقنية.
تدخالت  اىل  الولية  وايل  ا�صتمع  كما 
امل�صاكل  بع�ش  حول  العقاريني  املرقني 
الجراءات  ببع�ش  تتعلق  التي  التقنية 

الدارية. اما بالن�صبة للربنامج ال�صكني 
املوكل اجنازه لديوان الرتقية و الت�صيري 
ال�صكن  ب�صيغة  املتعلق  ال��ع��ق��اري 
و  اجلديدة  بال�صيغة  املدعم   الرتقوي 
ب�2710 وحدات �صكنية املوزعة  املقدر 
تقدما  تعرف  بلديات   08 م�صتوى  على 
يف  ا�صتلم  ال��ذي  منها  ال�صغال  يف 
ال�صدا�صي الول، اما باقي الربنامج فهو 
يف طور الجناز او يف طور الإجراءات 
الدارية. كما قدم مدير ال�صكن  للولية 
ال�صكني  الربنامج   يف عر�صه و�صعية 
للوكالة  امل��وك��ل  امل��دع��م،  ال��رتق��وي 
العقاري  التنظيم  و  لت�صيري  الولئية 
على  �صكنية  وح���دة  ب�602  امل��ق��در 
م�صتوى بلديات بوفاريك ،اولد يعي�ش 
، موزاية حيث يعرف حاليا النطالق يف 
بعد  املتوقفة  الور�صات  كل  بعث  اإعادة 

النتهاء من كل الجراءات الدارية.
الولية  وايل  ا�صدى  ذاته  ال�صياق  يف 
ت�صليم  املتمثلة يف   و  الآتية  التعليمات 
للمراقني  اجنازها  املوكل  ال�صكنات  كل 
�صهر  نهاية  ح��د  اق�صى  العقاريني 
بالإ�صافة   ، احلالية  ال�صنة  من  دي�صمرب 

لذلك 
اجلهاز  عن  الأول  امل�صوؤول  ،ا���ص��دى 
�صندوق  ملدير  تعليمات  التنفيذي 
يف  النظر  اع���ادة  لل�صكن  ال��وط��ن��ي 
ب�صيغة  ال�صكني  الربنامج  ملفات 
ال�صكن الجتماعي الت�صاهمي لرفع كل 

التقنية. العراقيل 
املوؤ�ص�صات  لكل  اع����ذارا  توجيه   
قوائم  تكملة   الجن��از،  يف  املتقاع�صة 
غرب  ا  للملفات  بالن�صبة  امل�صتفيدين 
الدوائر يف اقرب  الكائنة على م�صتوى 
بالبطاقة  التحقيقات  اجراء  مع  الآجال 

لل�صكن. الوطنية 
العي�صي �رضيف 

وايل البليدة ي�صدد على االإ�صراع 
يف وترية اإجناز امل�صاريع

لتدارك التاأخر امل�صجل يف ال�صكن الرتقوي املدعم 

و  للتوعية  الأم��ل  جمعية  با�رضت 
الرقي الجتماعي بتلع�صة بالتن�صيق 
ب�  الغ��ابات  اإقلي��م  م�صالح  مع 
للحد  حت�صي�صية  حملة  احل�صن  اأب��و 
 " �صعار  حتت   ، الغابات  حرائق  من 
هذه  تاأتي  و   ،  " غاباتنا  نحمي  معا 
ال�صيف  مو�صم  مع  باملوازاة  احلملة  
مع  كذا  و   ، احلرائق  فيه  تكرث  الذي 
اجلمر  على  ال�صواء  ظاهرة  انت�صار 
كل  مع  ت��ربز  التي  الغابات  داخ��ل 
اإىل  اإ�صافة   ، اأ�صحى  عيد  منا�صبة 
من  للغابات  الزائرين  اأع��داد  تزايد 
قرار  بعد  التنزه  و  ال�صتجمام  اأجل 
التدابري  اإط��ار  يف  ال�صطياف  منع 
الوقائية، التي انتهجتها الدولة للحد 
و   ،  19 كوفيد  فريو�ش  تف�صي  من 
املواطنني  قبلة  الغابات  جعل  ما  هو 
ليلة  من  احلملة  وانطلقت   . الوحيدة 
بع�ش  توزيع  فيها  مت  ال�صبت  اأم�ش 
تدعو  مل�صقات  ن�رض  و   ، املطويات 
ال��رثوة  على  احلفاظ  ���رضورة  اإىل 
الغابية ، و خماطر ظاهرة ال�صواء يف 
الغابات و رمي ال�صجائر عند حواف 

وجوب  اإىل  تدعو  كما   ، الغابات 
اأي حريق  التبليغ عن  بثقافة  التحلي 
�صاأنها  من  م�صبوهة  حتركات  اأي  اأو 

تهديد الغابات باملنطقة . 
 كما متت �صباح الأحد، عملية ن�صب 
خطر  م��ن  حت��ذر  حتذيرية  لف��ت��ات 
اإىل  تدعو  و  الغابات  على  النريان 
اأع�صاء  جهود  بت�صافر    ، حمايتها 
ممثل  و  الغابات  اأع��وان  و  اجلمعية 
موؤ�ص�صة زّك�ار للهند�صة الريفية ، و 
ذلك عند املنطقة امل�صماة " لل بختة 
و  تلع�صة  بني  الفا�صلة  املنطقة  و   "
 " ب�  امل�صماة  الرحمان  عبد  �صيدي 

القنطر  الزرقاء " 
اإط��ار  امل��ب��ادرة يف  ت��اأت��ي ه��ذه   و 
النباتي  ال��غ��ط��اء  على  املحافظة 
خا�صة  البيئي،  التوازن  يف  لأهميته 
كبريا  تقل�صا  عرفت  تلع�صة  اأن  و 
يف امل�صاحات الغابية بعد عدة حرائق 
، بني  �صهدتها املنطقة يف وام�صا�ش 
حارث  ، و كذا بع�ش اعتداءات مافيا 

الغابات ... 
يون�ش . ب 

حملة حت�صي�صية �صد حرائق الغابات 
بتلع�صة يف ال�صلف  

بلدية اأوالد ابراهيم ب�صعيدة   
انفراج يف اأزمة العط�س و�صوء ت�صيري املياه ..بدعم من نقبني من املياه 

اجلوفية لواد العبد 
اولد  بلدية  تدعيم  عملية  ام�ش  اول  يوم  انطلقت 
 40 حوايل  م�صافة  على   - الدائرة  مركز   - ابراهيم 
كلم من مقر الولية �صعيدة مبياه ال�رضب مبا يف ذلك 
ال�صهر  خالل  عانت  ما  بعدما  لها  املجاورة  القرى 
باملياه  ال�صكانة  ازمة حقيقية يف تزويد  املا�صية من 
احلزائرية  ت�صيري  ل�صوء  كبرية  بن�صبة  ا�صبابها  تعود 
وهي  اجلمعويني  والفاعلني  املواطنيني  ح�صب  للمياه 
النقطة ال�صوداء التي وقف عليها موؤخرا وزير املوارد 

للولية  زيارته  خالل  براقي  ارزقي  ال�صيد  املائية 
والوقوف على الو�صعية ميدانيا ببلدية اولد ابراهيم 

وتد�صني نقبيني باملنطقة اجلوفية املذكورة ..
العمل  جل�صة  خ��الل  الوزير  ل��ق��رارات  وجت�صيدا 
واملنتخبيني  الولية  وايل  واقرتاحات  الولية  مبقر 
العط�ش  ا�صكالية  اثاروا  الذين  الولئيني والوطنيني 

يف   ال�صيف.
مبياه  لها  املجاورة  والقرى  البلدية  تدعيم  عملية 

ال�رضب، متت على م�صتوى النقبيني اللذيان د�صنهما 
من  بالقرب  العبد  ل��واد  اجلوفية  باملنطقة  الوزير 
على  ابراهيم  اولد  بلدية  باإقليم  علي  اولد  منطقة 
ال�صيد  البلدية  رئي�ش  بح�صور  كلم    25 م�صافة 
لأ�صغال  التقنية  املراقبة  ومدير  م�صطفى  �صعيدي 
الري ومدير امل�رضوع واطارته التقنية بال�صافة اىل 

اطارات اجلزائرية للمياه .
ابراهيم   حاجي

_ �صباب يرتزقون من مداخيل املتقاعدين

املخدرات واملهلو�صات التي تنخر اأج�صاد املراهقني وال�صباب 

اأمن م�صتغامن ي�صاعد املدمنني على التخل�س من االآفات االجتماعية
امل�صاعدة  و  الإ�صغاء  خللية  الرتويج  اطار  يف 
م�صتوى  على  موؤخرا  امل�صتحدثة  للمدمنني 
بتوعية  اأ�صا�صا  املتعلقة  و  م�صتغامن،  ولية  اأمن 
املخدرات  املدمنني على  الأ�صخا�ش  و  املواطنني 
اأخ�صائيني  و  اإط��ارات  طرف  من  متابعتهم  و 
لغر�ش  م�صتغامن،  ولية  لأمن  تابعني  نف�صانيني 
على  العمل  و  توجيههم  و  بحالتهم  التكفل 

اإدماجهم يف املجتمع  .
و  الإ�صغاء  خلية  با�رضت  ال�صاأن،  هذا  يف      
م�صتغامن،  ولي��ة  باأمن  للمدمنني  امل�صاعدة 
و  بالتوعية  متعلقة  عمليات  عدة  تنظيم  يف 
و  املراهقني  فئتي  خا�صة  ا�صتهدفت  التح�صي�ش 
دوائر  و  اأحياء  و  �صوارع  عدة  ُخ�صت  ال�صباب، 

مطويات  خاللها،  من  وزعت  م�صتغامن،  ولية 
املواطنني  ت�رضف  حتت  ت�صع  و  للخلية  تروج 

اأرقاما هاتفية لالت�صال بها .
�صليمان بن قناب

دائرة �صيدي بوبكر ب�صعيدة

االإفراج عن 212 جتزئة عقارية اجتماعية و20 �صكنا اجتماعيا
افرج اول ام�ش اخلمي�ش املحل�ش ال�صعبي البلدي لبلدية �صيدي بوبكر بولية �صعيدة، عن القائمة ال�صمية املوؤقتة للم�صتفيدين 212 من التحزئات الجتماعية العقارية يف اطار اجراءات الطعون طبقا 
للقانون املعمول به ..وقد عرفت عملية ا�صهار القائمة عموميا وعرب �صفحات التوا�صل الحتماعي للبلدية والدائرة جتاوبا كبريا وترحيبا من طرف املواطنيني، وتثمينا لأ�صلوب ال�صفافية والت�صاركية 

مع املواطنيني. ويف نف�ش الطار افرجت جلنة الدائرة لل�صكن الحتماعي عن قائمة 20 م�صتفيدا موؤقتا يف انتظار  طعون  مواطني منطقة الظل بقرية مولي التهامي، التي ا�صتب�رض �صكانها خريا بهدا 
اخلرب املفرح الذي اثلح قلوبهم بعد معاناة وانتظار طويل. وتاتي هده العمليات ال�صكانية يف اطار الربنامح الذي اعده وايل الولية، لزرع الطمئنان واراحة النفو�ش للعائالت املغبونة ل�صتئناف 

عملية الرتحيل واعادة ال�صكان وتوزيع التجزئات العقارية الجتماعية وا�صكان قاطني ال�صكنات الفو�صوية والق�صديرية، عرب بلديات اولد ابراهيم..يوب ..اولد خالد..عني احلحر..معمورة ..دوي 
ثابت ..�صيدي احمد..�صيدي بوبكر و�صعيدة مدينة التي �صتفرح بلديتها مقر عا�صمة الولية،اأفرج عن 973 جتزئة عقارية بعد عمل �صاق و�صفاف للجنة الرباعية التي طبقت �صلم التنقيط حرفيا، مع 

ا�صفاء ال�صفافية لول مرة يف حياة بلدية �صعيدة. 
ابراهيم  حاجي 



املدير العام للموؤ�ص�صة الوطنية لالإت�صال والن�صر واالإ�صهار 
العربي ونوغي: 

مليار   30 من  اإ�صتفاد  "ماجر 
�صنتيم يف ثالث �صنوات رغم 

اأن جريدته مل تطبع"

�صبيبة القبائل يرد على 
ال�صائعات يف بيان ر�صمي

وجه زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، ال�ضكر للعبيه رغم الهزمية )1-2( اأمام م�ضيفهم 
مان�ض�ضرت �ضيتي، اليوم اجلمعة، وتوديع دوري اأبطال اأوروبا من ثمن النهائي.

تكون  اأن  ميكنك  ال  تخ�ضر  "حني  "ماركا" االإ�ضبانية:  �ضحيفة  نقلتها  ت�ضريحات  خلل  زيدان،  وقال 
�ضعيًدا، لكن علينا اأن نفخر مبا فعلناه ونهنئ خ�ضمنا، حيث لعب ب�ضكل جيد للغاية.. وال يجب البحث 

عن اأعذار فنحن خ�ضرنا املباراتني".
واأ�ضاف: "اأنا فخور جًدا بالفريق، لقد فعلنا كل �ضيء على اأر�ش امللعب، لكن يف بع�ش االأحيان هذا 
حتى  اأف�ضل  كنا  الثاين  ال�ضوط  ويف  جيد،  ب�ضكل  لعبنا  ثم  دقيقة،   20 اأول  يف  عانينا  ينجح..  ال 

�ضجلوا الهدف الثاين".
النهاية  اأن يكون لهم راأي، واأنا املدرب ويف  "ميكن للجميع  اأجاب:  وعن عدم م�ضاركة فيني�ضيو�ش، 

القرار بيدي.. يوجد العبون ي�ضاركون واآخرون ال، واليوم كان �ضمن االآخرين".
وتابع: "مل ننه املو�ضم بنتيجة جيدة، لكنه كان جيًدا جًدا يف كل �ضيء، ويجب اأن نكون �ُضعداًء جًدا 

مبا فعلناه".
وحول م�ضتقبله، قال زيدان: "�ضرنى ما �ضيحدث املو�ضم املقبل، واالآن حان وقت الراحة.. واأنا هنا، 
فاأنا مدرب ريال مدريد حتى يحدث �ضيء ما، وال يجب عليكم التفكري يف اأي �ضيء، فاأنا املدرب وال 

�ضيء اآخر".
واأردف: "هازارد؟ لقد �ضارك اليوم وكان يف حالة جيدة".

لتغيري  فر�ضة  لدينا  كانت  مفقود،  ما  �ضيء  هناك  يكون  نخ�ضر  "حني  الفرن�ضي:  املدرب  ووا�ضل 
موقفنا، لكننا مل ن�ضتطع، ولن نبحث عن اأعذار.. واأ�ضكر اللعبني".

واختتم: "فاران؟ لقد حتدثنا، وال اأحد ميكنه اأن يكون �ضعيًدا مبا حدث.. يجب اأن تتقبل االأ�ضياء 
التي حتدث يف كرة القدم، وتهنئ املناف�ش".

بــات الــلعــب الـــدويل اجلــزائــري 
الــ�ــضــابــق ريــا�ــش بـــودبـــوز غري 
التقني  قــبــل  ــن  م فــيــه  ــوب  ــرغ م
كلود بويل مدربه يف فريق �ضانت 
و�ضي�ضطّر  الــفــرنــ�ــضــي،  اإيــتــيــان 
مُيّثل  جديد  نــاٍد  عن  البحث  اإىل 

األوانه.
اإدارة  بويل  كلود  ــدرب  امل واأعــلــم 
الفرن�ضي  اإيــتــيــان  �ــضــانــت  ـــادي  ن
ح�ضاباته  خـــارج  العــبــني   4 اأن 
املقبل،  املــو�ــضــم  يف  التكتيكية 
ت�ضريحهم  ـــوب  ـــوج ِل ــــــرادف  املُ

ال�ضيفية  ــاالت  ــق ــت االإن �ــضــوق  يف 
امليدان  متو�ضط  ــم:  وه احلالية، 
ــوز )30  ــودب ــش ب ــا� الــهــجــومــي ري
وهبي  التون�ضي  واملهاجم  �ضنة(، 
خزري )29 �ضنة(، واجلناح رومان 
ومتو�ضط  �ــضــنــة(،   33( حمومة 

امليدان يان مفيل )30 �ضنة(.
يف  اإيتيان  �ضانت  مــدرب  ويرغب 
يف  يــقــوده  �ــضــاب،  فــريــق  حت�ضري 
للمو�ضم  الّر�ضمية  االإ�ضتحقاقات 
�ضحيفة  ذكــرتــه  كــمــا  ــل،  ــب ــق امل

اخلمي�ش. “ليكيب” الفرن�ضية، 
اأبعد  قد  بويل  كلود  املدرب  وكان 
حار�ش  املا�ضية  القليلة  االأّيــام  يف 
املرمى �ضتيفان روفيي )33 �ضنة(، 
ــن فريق  الــبــحــث ع وطــلــب مــنــه 

جديد.
نادي  مع  بودبوز  ريا�ش  ويرتبط 
ِبعقٍد،  الفرن�ضي  اإيتيان  �ضانت 
بداأت مّدته �ضيف 2019 وتنق�ضي 
 .2022 عــام  من  ــه  ذات الف�ضل  يف 
وِبــخــ�ــضــو�ــش زمـــلئـــه: روفــيــي 
)�ضيف  ــزري  وخ  )2021 )�ضيف 
 )2021 )�ضيف  وحمومة   )2022
ومفيل )�ضيف 2022(. اأما املدرب 
فريق  على  َفُي�ضرف  بويل،  كلود 
مطلع  منذ  واالأبــيــ�ــش  االأخــ�ــضــر 
�ضيف  غاية  واإىل   2019 اأكتوبر 

.2022

زيدان يعلق على "فاران" .. ويك�صف م�صريه
مع ريال مدريد

بودبوز غري مرغوب فيه "�صانت ايتيان"

والن�ضر  االت�ضال  ملوؤ�ض�ضة  اجلديد  العام  املدير  ن�ضر 
الهائلة  العربي ونوغي، االأرقام  واالإ�ضهار اجلزائرية، 
التي كانت حت�ضل عليها جرائد مملوكة لرجال اأعمال 
و�ضيا�ضيني، وحتى ريا�ضيني على غرار اأ�ضطورة الكرة 

اجلزائرية رابح ماجر.
اأن  "اخلرب" املحلية،  واأّكد ونوغي يف لقاء مع �ضحيفة 
مدرب املنتخب اجلزائري ال�ضابق، رابح ماجر، توّرط 
عند ح�ضوله على قيمة مالية كبرية، بلغت 30 مليار 
البلغ  �ضحيفتيه،  عرب  دوالر(  مليون   2.3( �ضنتيم 
 2016 من  املمتدة  الفرتة  يف  وذلك  الريا�ضي،  والبلغ 

اإىل 2019.
الثقيل،  العيار  من  ف�ضيحة  ونوغي  العربي  وفّجر 
عندما ك�ضف باأن ماجر قد ح�ضل على االأموال كاملة، 
ما  وهــو  نهائيًا،  ت�ضدر  ال  �ضحيفته  كانت  وقــت  يف 
اأن  العام، بحكم  للمال  اإهداراً  القانون وُيعترب  يخالف 

امل�ضاريف تعترب متويًل من خزينة الدولة.
وكان ماجر قد نفى هذه االتهامات، عندما �ضّرح قبل 
اأ�ضابيع: "ال تن�ضوا اأن عدالة اهلل موجودة، اأنا وعائلتي 
ال اأ�ضتحق كل هذه االتهامات، والبع�ش يريد اأن ميحو 
لكنني  عني،  العامل  يعرفها  التي  اجلميلة  ال�ضورة 
�ضاأترككم مع �ضمريكم واهلل �ضيعاقبكم يوم القيامة".

بتلك  امل�ضوؤولية  عن  تخلى  اأّنه  وقتها،  ماجر  واأو�ضح 
املا�ضي،  االأول  اأكتوبر/ت�ضرين  �ضهر  منذ  اجلريدة، 

وذلك بالوثائق والدالئل عند املوّثق ب�ضكل قانوين.
تدريبه  فرتة  خلل  اأر�ش  قطعة  من  ماجر  وا�ضتفاد 
ت�ضييد  ــّرر  ق اأن  بعد  اجلــزائــري،  الوطني   املنتخب 
مل  امل�ضروع  اأن  غري  ال�ضالة،  داخــل  �ضغرية  ملعب 
يعرف النور حتى االآن، اإذ اأّكد �ضاحب "العقب الذهبي" 

اأن اأعداء النجاح كانوا وراء ف�ضل م�ضروعه.

بقيادة  القبائل،  �ضبيبة  نــادي  اإدارة  جمل�ش  ــرب  اأع
راجت  التي  ال�ضائعات  من  ا�ضتيائه  عن  ملل،  �ضريف 
حول  االجتماعي،  التوا�ضل  مــواقــع  عــرب  مــوؤخــرا، 
املكتب  م�ضتوى  على  جذرية  تغيريات  اإجراء  اإمكانية 

امل�ضري، بطلب من ال�ضلطات العليا.
انتهاء  قرب  اأكــدت  قد  التقارير،  من  العديد  وكانت 
القبائلي،  بالنادي  ــايل  احل االإدارة  جمل�ش  علقة 
ال�ضركات  الإحدى  تعليمات  العليا  ال�ضلطات  منح  بعد 

العمومية باحل�ضول على ملكية النادي.
الر�ضمي  ح�ضابه  عرب  بيان  يف  القبائلي  النادي  وقال 
"عك�ش ما مت تداوله  "في�ضبوك"، يوم اخلمي�ش:  على 
يف ال�ضاعات القليلة املا�ضية من �ضائعات عرب �ضفحات 
معروفة، تود اإدارة �ضبيبة القبائل اأن تنكر باأكرب قدر 
اأبدا  تخدم  ال  التي  ــرتاءات،  االف هذه  كل  احلزم،  من 

م�ضلحة النادي".
وختم: " كما نريد اأن نطمئن جميع حمبي النادي، باأن 
 ،2021 2020ـ  ملو�ضم  لل�ضتعداد  العمل  توا�ضل  االإدارة 

واأن كل �ضيء ي�ضري يف ظروف جيدة".

هل يرحل رونالدو ل�صان جريمان ؟

توتنهام يقّدم عر�صه االأول ل�صم بن رحمة

الك�صف عن اأ�صباب تف�صيل ويليان الآر�صنال 
جوفنتو�س االإيطايل يريد ح�صام عوار مقابل 70 مليون يوروعلى بر�صلونة

اأوباميانغ �صيجدد عقده مع اأر�صنال

�صاري عن م�صتقبله مع يوفنتو�س.. �صوؤال مهني !!

على  اجلمعة،  يوم  يوفنتو�ش،  رئي�ش  اأنييلي،  اأندريا  علق 
جنم  رونالدو،  كري�ضتيانو  انتقال  احتمال  عن  تردد  ما 

وهداف الفريق، اإىل باري�ش �ضان جريمان.
قد  الفرن�ضية  فوتبول"  "فران�ش  جملة  وكانت 
ذكرت موؤخرا، اأن رونالدو غري �ضعيد يف �ضفوف 
بطل  اإىل  للن�ضمام  وم�ضتعد  البيانكونريي، 

الليج اآ.
"�ضكاي  ل�ضبكة  ت�ضريحات  يف  قال  اأنييلي  لكن 
اإيطاليا"، عقب توديع اليويف لدوري  �ضبورت�ش 
ليون:  يد  على  النهائي  ثمن  من  اأوروبا،  اأبطال 
�ضيبقى..  )رونــالــدو(  باأنه  متاًما  مقتنع  "اأنا 
اأُجريت  مقابلة  اإىل  يعود  التقرير  هذا  اأن  اأعتقد 

منذ عدة اأ�ضهر".
اأنها  خا�ضًة  قدمية،  اإعلمية  خدعة  "اإنها  واأ�ضاف: 
اأن  ميكنني  فرن�ضي..  فريق  اأمــام  نلعب  اأن  قبل  ُن�ضرت 

اأوؤكد لكم، اأن رونالدو يظل اأحد اأعمدة يوفنتو�ش".
العجوز  ال�ضيدة  ليقود  اليوم،  ليون،  �ضباك  يف  لهدفني  ت�ضجيله  ورغم 
للنت�ضار )1-2(، ف�ضل رونالدو يف بلوغ ربع النهائي مع فريقه، نظرا لفوز املناف�ش 

الفرن�ضي ذهابا على اأر�ضه )1-0(.

اأندية الدوري االإنكليزي  ت�ضاعفت اهتمامات 
رحمة،  بن  �ضعيد  اجلزائري  بالنجم  املمتاز 
حتقيق  يف  برينتفورد  فــريــق  ف�ضل  عقب 
اإذ  فولهام،  اأمــام  "الربميريليغ"  اإىل  ال�ضعود 
تقّدمت فرق �ضهرية، على غرار ليدز يونايتد 

واأ�ضتون فيل ولي�ضرت �ضيتي، بطلب خدماته.
الفني  املدير  فــاإّن  "مريور"،  ل�ضحيفة  ووفقًا 
عر�ضًا  ر  ح�ضّ مورينيو  جــوزيــه  الربتغايل 
اأجل  من  اإ�ضرتليني،  جنيه  مليون   16 بقيمة 
ا�ضتقدام بن رحمة ل�ضفوف فريق توتنهام يف 
هجومه  وتدعيم  ال�ضيفية،  االنتقاالت  �ضوق 
راأ�ضهم  وعلى  بارزين،  العبني  ميتلك  الــذي 
هيونغ  �ضون  والكوري  كني  هــاري  االإنكليزي 

مني.
لــلــدويل  ــــروج  اخل بـــاب  "الدبابري"  ــح  ــت وف
اجلزائري، �ضعيد بن رحمة، مقابل ح�ضولهم 
على عر�ش بقيمة 25 مليون جنيه اإ�ضرتليني، 
اأندية  اأحــد  مع  اللعب  يف  رغبته  �ضتزيد  كما 

النخبة، ال�ضغط على فريقه من اأجل ت�ضهيل عملية بيع عقده يف �ضوق االنتقاالت ال�ضيفية.
مع  دّربه  اأن  بعد  رحمة  بن  جّيداً  يعرف  الذي  �ضميث،  دين  مدّربه  على  فيل  اأ�ضتون  نادي  ويعّول 
فريق برينتفورد، وذلك الإقناعه من اأجل قبول عر�ش "الفيلن�ش"، بعد �ضمانهم البقاء بالدوري 

االإنكليزي املمتاز يف اجلولة االأخرية من املو�ضم املا�ضي.
�ضوب  العائد  بيل�ضا،   مار�ضيلو  يونايتد،  ليدز  ملدرب  امللّحة  الرغبة  خرب  ال�ضحيفة  ذات  ون�ضرت 
من  الكثري  له  �ضتتاح  الذي  اجلزائري،  خدمات  على  الكبري  الطلب  يعك�ش  ما  وهو  "الربميريليغ"، 

الفر�ش لنيل م�ضروع ريا�ضي مهم، ومقابل مادي مريح.
 9 17 هدفًا وتقدميه  اأّن املردود املميز الذي قّدمه اجلناح االأي�ضر اجلزائري، بت�ضجيله  وال �ضك يف 
متريرات حا�ضمة، جعله العبًا مطلوبًا ب�ضدة يف "املريكاتو"، اإذ من املرتقب اأن تدخل اأندية جديدة 

يف �ضراع �ضّمه خلل االأيام املقبلة.

ك�ضف تقرير �ضحفي اإجنليزي، يوم 
اأنهى  اآر�ضنال  نادي  اأن  اجلمعة، 

ويليان،  الربازيلي  مع  اتفاقه 
جناح ت�ضيل�ضي، للتعاقد معه 

ملدة 3 �ضنوات.
"�ضكاي  �ضبكة  وبــحــ�ــضــب 
فاإن  الربيطانية،  �ضبورت" 
ــدم عــقــًدا ملدة  اآر�ــضــنــال ق

�ضابق  ــت  وق يف  �ضنوات   3
ــو ما  ــذا االأ�ــضــبــوع، وه مــن ه

ا�ــضــرتطــه ويــلــيــان عــلــى نــاديــه 
ت�ضيل�ضي لتجديد عقده.

الـ31  �ضاحب  الربازيلي  النجم  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
بر�ضلونة  عر�ضي  على  اآر�ضنال  عر�ش  ل  ف�ضّ واإنرت عاما، 

ميامي، اللذان كانا ي�ضعيان ل�ضمه.
مدة  طول  هو  اآر�ضنال،  اإىل  االنتقال  على  يوافق  ويليان  جعلت  التي  االأ�ضباب  اأن  واأو�ضحت 
العقد، اإىل جانب فر�ضة العمل مع مواطنه اإيدو، م�ضوؤول االأمور الفنية يف �ضفوف اجلانرز.

27 متوز/يوليو،  اأ�ضابيع اعتباًرا من   10 وت�ضتمر فرتة االنتقاالت ال�ضيفية يف اإجنلرتا ملدة 
وتنتهي يف متام ال�ضاعة 11 م�ضاء يوم 5 ت�ضرين االأول/اأكتوبر.

اإيطالية،  �ضحفية  م�ضادر  قالت 
جوفنتو�ش  نـــادي  اإن  اجلــمــعــة، 
االإيطايل الذي يلعب له الظاهرة 
كري�ضتيانو رونالدو قد و�ضع يف 
الفرن�ضي  ليون  العب  مفكرته 

اجلزائري ح�ضام عوار.
“توتو  �ــضــحــيــفــة  و�ــضــّلــطــت 
على  ال�ضوء  االإيطالية  �ضبورت” 
عوار، م�ضرية اإىل اأنه كان اللعب 
بني  الذهاب  مواجهة  يف  االأف�ضل 
ليون  انت�ضر  حني  واليويف،  ليون 

يف ملعبه بهدف نظيف.
باراتيت�ضي  فابيو  اأّن  اإىل  واأ�ضارت 
ــق  ــري ــف ـــي ل ـــض ـــا� ـــري ــــر ال ــــدي امل
يتابع  االإيـــطـــايل  جــوفــنــتــو�ــش 
اأّن  يدرك  لكنه  فرتة،  منذ  عوار 
التعاقد معه �ضيكون مببلغ ال يقل 

عن 70 مليون يورو.
لتجديد  جوفنتو�ش  ويــحــتــاج 
وانتقاء  الو�ضط  خط  يف  الدماء 
مع  ــم  ــل ــاأق ــت ال ميكنهم  ــني  ــب الع
اأ�ضلوب ماوريت�ضيو �ضاري اإذا اأكمل 

بالفعل  م�ضاعيه  وبـــداأ  مهمته، 
بالتعاقد مع الربازيلي اأرتور ميلو 
العب بر�ضلونة يف �ضفقة تبادلية 

مع مرياليم بيانيت�ش.
ح�ضام  اجلزائري  اأم�ش،  وخا�ش، 

ملعب  يف  ــه  ل ــاراة  ــب م اأول  ـــوار  ع
قد  والذي  االإيطايل،  جوفنتو�ش 
اأنه قد جذب  اإليه خا�ضة  ينتقل 
حمل  واأ�ضبح  املو�ضم  هذا  االأنظار 
وعلى  االأندية  من  العديد  اأطماع 

راأ�ضهم البطل االإيطايل.
ــة اأخـــــــرى، يــتــوا�ــضــل  ــه ـــن ج م
الدويل  امل�ضتقبل  حيال  الغمو�ش 
عــوار،  ح�ضام  ليون،  نــادي  لنجم 
منتخب  اإىل  ــام  ــم ــض ــ� االن بـــني 
وهذا  فرن�ضا،  منتخب  اأو  اجلزائر 
بعد  كبرية  بن�ضبة  �ضيتحدد  ما 
ان�ضمامه اإىل ناٍد جديد، يف فرتة 
احلالية،  ال�ضيفية  االنتقاالت 
بعد  حدوثها  املتوقع  واخلــطــوة 
االأوروبية  فريقه  م�ضرية  نهاية 

هذا املو�ضم.
ــع  ــوق ووفـــقـــا لــتــقــاريــر مـــن م
حدثت  دوفينيك”،  “الغازيت 
امللف،  هــذا  يف  جديدة  تطورات 
عوار،  عائلة  من  مقربني  ح�ضب 
من  جــاهــزا  بــات  الــلعــب  اإن  اإذ 
اجلزائري،  للمنتخب  اللعب  اأجل 
من  اتــ�ــضــاال  فــقــط  ينتظر  وهـــو 
جمال  اجلــزائــري  الفني  املــديــر 
اإىل  االن�ضمام  اأجل  من  بلما�ضي، 
اأبطال اإفريقيا بداية من املع�ضكر 

بيري  الغابوين  املهاجم  يقرتب 
ــك اأوبــامــيــانــغ مــن اإنــهــاء  ــريي اإمي
من  م�ضتقبله  حـــول  التكهنات 
خـــلل تــوقــيــع عــقــد جــديــد مع 
لكرة  االإجنليزي  اأر�ضنال  فريقه 
القدم، ح�ضب ما اأفادت به تقارير 

اإعلمية يوم اخلمي�ش.
�ضبورت�ش"  "�ضكاي  �ضبكة  وذكرت 
ــــة عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــــاري ــــب االإخ
وكذلك  الر�ضمي،  ــرتوين  ــك االإل
تلغراف"  "ديلي  ــة  ــف ــي ــح ــض �
اأوباميانغ  اأن  اليوم  الربيطانية 

متديد  ب�ضاأن  اتفاق  من  ــرتب  اق
ــق  ــري ــف ـــده احلــــــايل مــــع ال ـــق ع
اأن  املقرر  من  ــذي  ال االإجنــلــيــزي، 

ينتهي نهاية املو�ضم املقبل.
هــدفــا   22 اأوبــامــيــانــغ  ـــــرز  واأح
بــبــطــولــة الـــــدوري االإجنــلــيــزي 
ليحتل  املنق�ضي،  املو�ضم  املمتاز 
هــدايف  ترتيب  يف  الــثــاين  املــركــز 
هدف  بفارق  العريقة  البطولة 
واحد خلف جيمي فاردي، الفائز 
هدفني  اأحرز  كما  الهداف،  بلقب 
ت�ضل�ضي  على   2-1 اأر�ضنال  فوز  يف 

االحتــاد  كــاأ�ــش  بطولة  نهائي  يف 
االإجنليزي ال�ضبت املا�ضي.

وكان تتويج اأر�ضنال بلقب الكاأ�ش 
هــداف  بــقــاء  يف  فــارقــة  نقطة 
معظم  ــت  ــان ك الــــذي  ــق،  ــري ــف ال

اإىل  ت�ضري  ال�ضحفية  التقارير 
عانى  الــذي  الفريق  عن  رحيله 

�ضوء النتائج بالربميريليغ.
قادما  اأر�ضنال  اإىل  انتقاله  ومنذ 
من بورو�ضيا دورمتوند االأملاين يف 
�ضجل   ،2018 الثاين  يناير/كانون 
مباراة   85 يف  هدفا   54 اأوباميانغ 

يف 

ـــــــدوري  ال
االإجنليزي املمتاز.

ماوري�ضيو  ي�ضعر 
ــدرب  �ــضــاري، م
يــوفــنــتــو�ــش، 
"حمطم  بــاأنــه 
بعد  معنويا" 
اخلـــــــــروج مــن 
ثمن نهائي دوري 
على  اأوروبا  اأبطال 
الفرن�ضي،  لــيــون  يــد 
لكنه اأكد اأنه غري قلق من 

فقدان من�ضبه.
من  لــواحــد  بهدفني  اإيــابــا  الــيــويف  وفــاز 
رونالدو،  كري�ضتيانو  للربتغايل  ثنائية 
على  ذهابا  فاز  قد  كان  الذي  ليون،  لكن 
اأر�ضه بهدف نظيف، تاأهل بف�ضل هدفه 
بوا�ضطة  قــواعــده  خــارج  �ضجله  الــذي 
الهولندي ممفي�ش ديباي من ركلة جزاء 

على طريقة بانينكا.
�ضبورت(:  )�ضكاي  ل�ضبكة  �ضاري  و�ضرح 
هدفا  ا�ضتقبلنا  كبرية،  مباراة  "قدمنا 

جنوننا،  اأثــارت  جــزاء  ركلة  من  مبكرا 
بثلث  وحظينا  النتيجة  قلب  يف  جنحنا 
معنويا  حمطم  واأنــا  التقدم،  بعد  فر�ش 
هذا  حــدث  يكن  مل  اإذا  االإقــ�ــضــاء،  لهذا 

لكنت اأ�ضبح �ضعيدا باالنت�ضار".
اأعلم  "ال  �ــضــاري:  قــال  م�ضتقبله،  وعــن 
اعتمادا  تتخذ  قــرارات  هناك  كانت  اإذا 
ما  اأعلم  ال  وحيدة،  مباراة  نتيجة  على 
�ضيحدث، واعترب هذا النوع من االأ�ضئلة 

حول م�ضتقبلي مهينة، لدي عقد". 
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حمليات

جوارديوال: هزمت زيدان مرتني..
 وعلينا احلذر من ليون

جي�صو�س: اأعمل الأ�صبح مثل رونالدو

اعرتف بيب جوارديوال، مدرب مان�ض�ضرت �ضيتي، باأن فريقه حقق الفوز على ريال مدريد )-2
املناف�ش. اأخطاء  بف�ضل  اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�ضابقة  نهائي  ثمن  اإياب  يف  اجلمعة  م�ضاء   )1

فريقه  مرمى  دخول  يف  ت�ضببتا  قاتلتني،  هفوتني  فاران  رفاييل  مدريد  ريال  مدافع  وارتكب   
هدفني �ضجلهما رحيم �ضرتلينج وجابريال جي�ضو�ش، ليتاأهل �ضيتي اإىل ربع النهائي بعد فوزها 

ذهابا بالنتيجة ذاتها.   
وقال جوارديوال يف ت�ضريحات ل�ضبكة "بي. تي. �ضبورت" عقب انتهاء اللقاء: "خلقنا 

اإقناعهم بالهجوم، لكن  العديد من الفر�ش و�ضجلنا هدفني من اأخطاء لهم، حاولنا 
ذلك مل يكن �ضهل اأمام هذا الفريق".

 واعتمد مان�ض�ضرت �ضيتي على طريقة ممار�ضة ال�ضغط العايل من اأجل اإرباك دفاع 
ريال مدريد وهو ما حدث فعل، وعن ذلك قال جوارديوال: "نحاول فعل هذا االأمر، 

اأحيانا ننجح واأحيانا اأخرى ال ننجح، ب�ضكل عام قمنا بعمل جيد".
خلقنا  الثاين  ال�ضوط  اأهداف،  بـ4  التقدم  دقيقة   30 بعد  نتوقع  نكن  "مل  واأ�ضاف:   

فر�ضا، اللعبون كلهم قاموا بعمل مذهل، ال�ضوط االأول لعب اجلناحان يف العمق اأكرث، 
االأمر يف  ال�ضوط الثاين وكنا اأف�ضل".كان هذا خطاأ من جانبي، �ضححنا 
على  الفوز  اأهمية  عن  جوارديوال  وحتدث  فوز   "اإنه  بقوله:  مدريد  ريــال 
من مهم، فزنا عليهم مرتني، رغم اأن زيدان مل  مباراة  اأي  يخ�ضر 

قبل يف االأدوار االإق�ضائية".
وال�ضخ�ضية  الهدوء  روؤية  "ت�ضتطيع  واأردف: 
جيد،  فريق  اإنــه  بها،  الفريق  يلعب  التي 

االأبطال،  دوري  بلقب  الفوز  ملحاولة  هنا  نحن 
هذا  فاإن  كاف  الفوز  باأن  اآمنا  اإذا  واحدة،  خطوة  اإنها 

�ضيثبت كم نحن فريق �ضغري، اإذا اأردت الفوز باللقب 
عليك تخطي الفرق الكبرية".

مناف�ضه  ليون،  عن  احلديث  ــوال  ــواردي ج ين�ش  ومل   
طاقم  مــع  "حتدثت  ـــال:  وق الــنــهــائــي،  ــع  رب يف  املقبل 

اال�ضتك�ضاف لدي عن ليون واأخربوين باأنه يتوجب علي 
�ضن�ضتمتع  املباراة،  لهذه  للتح�ضري  اأيــام   8 لدينا  احلــذر، 

عرب مهاجم مان�ض�ضرت �ضيتي، جابرييل جي�ضو�ش، عن �ضعادته بفوز فريقه على �ضيفه 
ريال مدريد )1-2(، اليوم اجلمعة، ليتاأهل اإىل ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

"بي   وقال جي�ضو�ش، الذي �ضنع الهدف االأول و�ضجل الثاين، خلل ت�ضريحات ل�ضبكة 
تي �ضبورت": "كما يف املباراة ال�ضابقة، رك�ضنا كثريا، لعبنا جيدا و�ضجلنا هدفني".

وتابع الدويل الربازيلي: "تغلبنا على فريق من الطراز الرفيع، الفريق االأف�ضل يف هذه 
امل�ضابقة، لذلك فاإن الفوز هائل بالن�ضبة لنا".

ارتكاب  ميكننا  ب�ضر  نحن  اأخطائهم..  وا�ضتغلل  باالإميان،  يتعلق  "االأمر  واأ�ضاف: 
كنت  القوة،  نقاط  اإحدى  اإنها  كثريا..  ال�ضغط  باأهمية  دائما  اأوؤمــن  لذلك  االأخطاء، 

�ضعيدا لت�ضجيلي الهدف".
رونالدو  مثل  اأ�ضبح  اأن  ــد  اأري عظيما،  مهاجما  ــون  اأك اأن  اأجــل  من  "اأعمل  ووا�ــضــل:   
مهاجما  الأ�ضبح  العمل  علي  لكن  بي،  مقارنًة  خمتلفة  جودته  كانت  )الربازيلي(.. 

عظيما".
هزميتنا،  ي�ضتطيعون  اللعبني،  من  الكثري  لديهم  جيد،  فريق  مدريد  "ريال  وختم:   
العمل  موا�ضلة  علينا  يجب  اأخـــرى..  مــرة  بجد  العمل  ــل  اأج من  امللعب  دخلنا  ولهذا 

واالحتفاظ بقوتنا، من اأجل املباراة املقبلة".
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم :ح�صام زهدي �صاهني 
-------------------------

مع  حياتهم  م�صرية  تبداأ  النا�ش  غالبية 
فم�صرية  احلرية،  مقاتلي  اإل  احلياة، 
احلرب  مع  امل��وت،  مع  تبداأ  حياتهم 
اأكرث،  احلياة  حب  منها  يتعلمون  التي 
التفا�صيل  معمعانها  يف  ويكت�صفون 
ال�صغرية التي تطرز حوا�صيها بالأمل، 
وجتعل من قيمة اأ�صغر الأ�صياء بحجم 
قيمة اأكربها، لذلك يزدادون �رضا�صة يف 
اإ�صرتداد ما  اأجل  فو�صى معاركهم من 
�رضق منهم، ودفاعًا عما ميكن اأن ي�رضق 
من �صعبهم، بعد اأن يكونوا قد اكت�صفوا 
على  من  الندى  بطعم  الوطن  م��ذاق 
براعم نرج�صة ُت�صلي يف بهاء الكرمل، 
ويفوح عبق عطرها مع جنمة ال�صباح 
ليحاكي  العتيقة،  القد�ش  �صدر  على 
اأيادي جداتنا يف  عناقيد عنب حتتويها 
كروم قباطيا. بب�صاطة هذا هو الكمال 
يف حب الوطن، ومن رحمه جاء كمال 
اأبو وعر، الفدائي الذي يقد�ش الوطن، 
يراها  الأ�صياء،  فل�صطني يف كل  ويرى 
ب�صعوبة  ت�صق طريقها  برية  يف زهرة 
برتقال  يف  يراها  كما  حجرين،  بني 
بحر  يف  يراها  اجلليل،  جبال  ويف  يافا، 
وفرحهم  الفالحني  اأعرا�ش  ويف  غزة 
بعد مو�صم وفري، ويراها يف مدن تعج 
والأنا�صيد  امليالد،  ترانيم  ويف  باحلياة، 
اأو  ال�صم�ش  غروب  عند  اأو  النبوية، 
الالجئني.  حقائب  يف  اإ�رضاقها  �صاعة 
قبل  من  الوطن  بحب  الأ�صري  كمال 
وقدميه  مع�صميه  الإحتل  يكبل  اأن 
قطف  عامًا،  وخم�صني  موؤبدات  ب�صتة 
لي�صنع  ال�صنوات  اأجمل  عمره  من 
وبعد  اجلرمق،  راأ�ش  تكلل  غيمة  منها 

ال�صال�صل  لقن  بحبه  الوطن  اأُ�رض  اأن 
اأنا�صيد احلرية بينما حتمله البو�صطة يف 
وال�صيف،  ال�صتاء  بني  متنقلة  جوفها 
حمطات  من  حمطة  يف  التقينا  وكلما 
والأم��ل،  الياأ�ش  بني  املت�صظي  الزمن 
الوطن  يكرب  لنا:  ويقول  يبت�صم  كان 
فينا بحب اأ�صغر الأ�صياء فيه، ون�صغر 
كثرياً اإذا ما اختزلناه باأكرب الأ�صياء فيه!! 
باأنه  اأبلغوه  كمال مقاتل �صجاح، حلظة 
النوع  من  احلنجرة  ب�رضطان  م�صاب 
مبت�صمًا  امل�صت�صفى  من  عاد  اخلطري، 
مبكراً  ا�صتيقظ  يكن،  مل  �صيئًا  وكاأن 
جلبوع  �صجن  �صاحة  ويف  كعادته، 
اقرتبت  الريا�صة،  منار�ش  كنا  حيث 
من  واأع��زز  معنوياته  من  لأرف��ع  منه 
ال�صالمة  لك  اأمتنى  له:  فقلت  �صموده، 
ودوام ال�صحة والعافية من كل قلبي.  
الب�صو�ش  بوجهه  اإيل  نظر  وكعادته 
اأجرا�ش  يل:  وقال  اأمل،  بهالة  املحاط 
�صاأعود  �صديقي،  يا  تناديني  العودة 
ي�صتطيع  لن  الذي  فل�صطني  رحم  اإىل 
اأن يخرجني منه اأحد اإل الله، و�صاأدفن 
اأ�صتهيها، فاأنا يا  عمري بالطريقة التي 
�صديقي لزلت اأرى النهار يف العتمة، 
بينما غريي ُي�رض على اأن يرى العتمة 
احلركة  وحدة  عن  دافعوا  النهار،  يف 
الأ�صرية، وانبذوا من بينكم كل الآفات 
التي تراكمت طوال ال�صنوات املا�صية 
اأن  واأمتنى  والإه��م��ال!!  ال�صمت  جراء 
لأنني  ريا�صتك  اإنهاء  اإىل  ت�صارع 
وقفت  �صيجارتي؟!   اأقبل  اأن  اأرغ��ب 
قوة  من  ال�صمت  وطاأة  حتت  مذهوًل 
اأدار  جيداً،  اأعرفه  اأنني  رغم  عزميته، 
توقف  ثم  خطوات  عدة  وم�صى  ظهره 
وقال:  جم��دداً  نحوي  اإلتفت  فجاأت، 

�صاأفقد  باأين  يبدو  ما  اأخي ح�صام على 
مل  الذي  ال�رضاخ  كرثة  من  حنجرتي 
الغبار  تراكم  لقد  اأح��د،  ي�صمعه  يعد 
فوق الكلمات ال�صادقة على طاولت 
امل�صوؤولني، واأوراقهم اأ�صابها ال�صمم!! 
ب�صوت  وقهقه  جم��دداً،  ظهره  اأدار 
اأن  قبل  �صوتي  �صاأودع  وقال:  مرتفع، 
يعرف  ملن  نعمة  املوت  حلمًا،  ي�صبح 
لكم  �صاأترك  وال�صهادة،  احلرية  طريق 
حاولوا  قباطيا،  ه�صاب  فوق  ذاكرتي 
كمال  الندى!!  دموع  مع  تلتقطوها  اأن 
كبقية الأ�رضى الذين ا�صتبدل معظمهم 
برتابها،  اأيامه  وكفن  بفل�صطني،  قلبه 
زنبقًا  الإجنيل  وتراتيل  الفاحتة،  ونرث 
على �صفاف طربيا، ونذر روحه ج�رضاً 
عرب  وطنهم  اإىل  امل�رضدين  يعود  لكي 
عرب  لعودهم  كفى  الطبيعية،  احل��دود 
"العزة  اإ�رضاب  خالل  ال�صماء!!  بوابة 
والكرامة" يف العام 2017، وحتديداً 
التقيت  والثالثني  اخلام�ش  يومه  يف 
ول��وؤي  ���رضمي  من�صور  و�صديقاي 
�صوان بكمال ونحن مكبلني فوق اأ�رضة 
الإحت�صار يف اإحدى م�صايف الإحتالل، 
قلياًل  تاأخر  الذي  مبوتنا  فخورين  كنا 
الذي  الوفاء  ح�صان  منتطي  كنا  لأننا 
قارعة  فوق  تتعفن  وراءه  اخليانة  ترك 
وبني  بيننا  همزة و�صل  الزمن، و�صار 
الذي  يون�ش  كرمي  وبني  بيتنا  اأ�صماءنا، 
وثالثني  بثمانية  احلرية  طريق  لنا  عبد 
بيننا  يبت�صم،  ولزال  عمره  من  عامًا 
اللواتي  الأمهات  وكل  كرمي  اأم  وبني 
جبلن بدموعهن تراب الوطن وغر�صن 
لنا على بوابة كل �صجن �صجرة رمان، 
الذي  الربغوثي  م��روان  وب��ني  بيننا 
ُدفن حيًا يف مقربة �صجن اجللمة وعاد 

احلياة  عن  �صوموه  اأن  بعد  حيًا  الينا 
على  نطمئن  كنا  بينما  يومًا.  اأربعني 
اأحد  منا  اإقرتب  البع�ش،  بع�صنا  اأخبار 
حرا�صتنا  على  تناوبوا  الذي  ال�صجانني 
نحو  الت�رضب  من  الأم��ل  مينعوا  لكي 
الأوىل،   الفجر  �صاعات  م��ع  ال��غ��د 
البندقية  بع�صالت  القوي  وب�صخرية 
هاتفية  مكاملة  اإجراء  اأجل  اأمن  �صالنا: 
لإجابته  تنطح  متوتون؟؟  ثانية  وزيارة 
ترى  اأن  ت�صتطيع  هل  ق��ائ��اًل:  كمال 
الوجع اأو الكرامة اأو احلب اأو الكراهية؟ 
اأ�صتطيع  ل  ل،  قائاًل:  ال�صجان  فاأجاب 
اأ�صعر  اأن  اأ�صتطيع  لكنني  اأراه��ا  اأن 
احلرية  بال�صبط،  كمال:  له  فقال  بها! 
الناق�صة  والكرامة  وج��ع،  املفقودة 
وجع،  باحلرمان  املغمو�ش  واحلب  وجع، 
والكراهية العمياء وجع.  نحن نحارب 
واأنت  اأوجاعنا،  من  التخل�ش  اأجل  من 
وت�صنع  اأوجاعك  لتحر�ش  هنا  جتل�ش 
اأوجاع الأخرين!! لزالت قافلة الأ�رضى 
على  امل���وت  نحو  ت�صري  امل��ر���ص��ى 
املتعمد،  الطبي  الإهمال  من  عجالت 
والتواطوؤ  الذريع،  ال�صيا�صي  والف�صل 
الإحتالل  وكراهية  املُعيب،  ال��دويل 
ر�صيف  وعلى  الفل�صطيني،  حلياة 
وع�رضون  واأربع  مائتا  تنت�صب  دربها 
بلغة  ال�صماء  جنوم  حتاكي  �صنديانه، 
معلقة  الأنبياء،  مذبح  على  القربان 
ذكرياتها على �صدر الوطن لعنة لكل 
من كان باإمكانه اإنقاذها ومل يعتذر عن 
�صوء اأدائه، بعدما اأغرق اأمهات النخيل 
ومديحًا  لها،  لقيمة  جوفاء  ب�صعارات 
على  يقب�صون  لزالوا  الذين  لأولئك 
واأمعاءهم  العارية  باأياديهم  اجلمر 

اخلاوية وما بدلوا تبدياًل!

حنجرة كمال اأبو وعر اأقوى من االحتالل
االأ�صريماهر يون�س 

يعاين  الذي  الأ�صري 
ب�صيط  مر�ش  من 
خطر  يف  حياته  وعادي 
�صجون  ق�صبان  خلف 
يوفر  ل  الذي  الحتالل 
له ادنى رعاية اأو العالج 
اذا  فكيف   .. املطلوب 
كنا نتحدث عن فريو�ش 
..لو كان  ومر�ش خطري 
وحقوق  عدالة  هناك 
اأ�صري  بقي  ما   .. ان�صان 
".. قالت  خلف الق�صبان 

الوالدة الثمانينية وداد �صليمان �صعيد يون�ش ، معربة عن قلقها 
يف  اأ�صري  اأقدم  ثاين  جنلها  وبينهم  الأ�رضى  حياة  على  وخوفها 
انت�صار  ، يف ظل  يون�ش  القادر  اللطيف عبد  ماهر عبد  العامل  
املعقمات  �صحب  على  الحتالل  واقدام   ،" كورونا   " فريو�ش 
اأق�صام ال�رضى ورف�ش تزويدهم بو�صائل  وادوات النظافة من 
الوقاية واحلماية "، وا�صافت " اذا كنا يف منازلنا وحياتنا اليومية 
، ورغم الر�صادات والن�صائح والوقاية والحتياطات باملعقمات 
ونعي�ش  املر�ش  حقيقة  الكثري عن  زلنا جنهل  ما   ، �صيء  وكل 
من  حمرومني  الأ�رضى  وابنائنا  حالنا  فكيف   ، والقلق  اخلوف  
كل �صيء واخلطر يتهدد حياتهم "، وتكمل " كل عائلة ووالدة 
وزوجة اأ�صري ، تعي�ش م�صاعر اخلوف والقلق على اأ�رضانا ب�صبب 
ارتفاع ن�صبة ال�صابة يف �صفوف ال�رضائيليني الذين يحتكون 
الن�صان  حقوق  على  املتباكني  فاأين   ، وقاية  دون  يوم  كل  بهم 
وملاذا ل يتحركون لنقاذ حياتهم واعادتهم ل�رضهم قبل فوات 

الوان.
ال�صرب والمل ..

 ، نادر  اأم  الوالدة  تق�صي   ، الداخل  يف  عارة  ببلدة  منزلها  يف   
وفريو�ش  بالأ�رضى  املتعلقة  خا�صة  الخبار  متابعة  يف  اأوقاتها 
كل  ليحمي  العاملني  لرب  وال�صالة  "،والت�رضع  "كورونا 
ماهر  اعتقال  منذ   " وتقول   ، وحريتهم  وال�صريات   ال�رضى 
بتاريخ  18/1/1983  ، مل يبقى �صجن اإل ووقفت على اأبوابه 
عزله  من  ملنعهم  والقهر  والمل  الوجع  �صنوف  كل  حتملت   ،
رحل  حتى  لح�صاين  عودته  يوم  كل  وانتظرت   ، وح�صاره 
والده قبل اأن يتحقق حلم حياتنا ورغم ذلك �صربت "، وت�صيف 
بالفرح  حياتي  ليغمر  ابني  بعودة  العاملني  برب  دومًا  املنا   "
القلب  امرا�ش  ب�صبب  وا�صبحت  مني  المرا�ش  نالت  بعدما 
 ، عامني  منذ  زيارته  عن  عاجزة  واجللطة  وال�صغط  واملفا�صل 
كل يوم منهما ي�صاوي قرن باكمله ، فحياتي لي�ش معنى دون 
روؤيته "، وتكمل " حويل دوما ابني نادر وبناتي اخلم�صة و30 
حفيداً جميعهم ولدوا بعد اعتقال ماهر الذي مل يعرفهم ال من 
خالل ال�صور ، لكن مل افرح يومًا بحفل زفاف اأو اجناب مولود 
اأ�صرية معه حتى تتحطم  ، فالفرحة �رضقها الحتالل وما زالت 

الق�صبان وجنتمع دون �صجن و�صجان.
�صور اخرى

رغم رباطة جاأ�ش الوالدة اأم نادر ، وما تتمتع به من معنويات 
الغياب  رحلة  يف  ابنها  وثبات  ب�صمود  واعتزازها   ، عالية 
م�صاعر  حاليًا  عليها  ت�صيطر   ، عامًا   37 منذ  امل�صتمرة  الق�رضي 
اخلوف والقلق كباقي اأهايل الأ�رضى ب�صبب املخاوف من انت�صار 
عديدة  مرات  تهياأت   " وتقول   ، ال�صجون  فريو�ش كورونا يف 
ل�صتقباله وحريته ، لكن الحتالل بدد فرحتنا ب�صطب ا�صمه من 
كل �صفقات التبادل وعمليات الفراج طوال ال�صنوات املا�صية 
حمافظًا  وبقي  ماهر  و�صمد  �صربنا  والعذاب  العقاب  ورغم   ،
على معنوياته وعزميته ومبادئه وقيمه التي نا�صل و�صحى من 
اجلها "، وت�صيف " حزنت كثرياً عندما اوقف نتيناهو الفراج عن 
اخر دفعة من ال�رضى القدامى وبينم ماهر ، لكن مل ا�صعر بقلق 
الراهن  فالو�صع   ، اليوم  اأ�رضى  كاهايل  نعي�صه  كالذي  ورعب 
خلف  هم  مبن  فكيف  اخلارج  يف  لنا  مقلق  الفريو�ش  لنت�صار 
ان�صان  وحقوق  عدالة  يوجد  ل  لال�صف   " وتكمل   ،" الق�صبان 
هناك  كان  ولو   ، الفل�صطيني  بالأ�صري  املو�صوع  يتعلق  عندما 
عدالة ، لفر�ش العامل على ا�رضائيل اطالق �رضاح كل ال�رضى 
فوراً ويف مقدمتهم املر�صى والطفال وال�صريات وكبار ال�صن 
الذين  ال�رضى  هوؤلء  ي�صكله  الذي  اخلطر  هو  ما   " وتتابع   ،"
يخلى  ل  حتى  الكاملة  واملناعة  املنا�صبة  الرعاية  لهم  تتوفر  ل 
؟"،  وال�صعبة  اخلطرية  الو�صاع  هذه  ظل  يف  خا�صة  �صبيلهم 
مل  و  عمره  من  ال�صاد�ش  العقد  جتاوز  الذي  ماهر   " وت�صتدرك 
كبار  ال�رضى  من  وغريه  �صنوات    3 �صوى  حكمه  من  يبقى 
وماذا  ؟،  اعتقالهم  ا�صتمرار  من  ا�رضائيل  ت�صتفيد  ماذا   ، ال�صن 
�صيفعل  ماذا  والخطر  ؟،  وقاية  حماية  و�صائل  من  لهم  وفرت 

الحتالل اذا انت�رض الفريو�ش ل �صمح الله يف ال�صجون ؟.
احلامي رب العاملني ..

يحرمها  التي   ، نادر  اأم  الوالدة  ولوعة   بحزن  رددتها  ا�صئلة   
 " النقب   " �صجن  يف  ماهر  زيارة  من  الثاين  للعام  املر�ش 
 ،" ا�رضائيل  يف  ال�صجون  ا�صواأ   " تعتربه  والذي   ، ال�صحراوي 
وا�صافت " ن�صلي من قلوبنا حتى ل ي�صاب اأحد ونوكل ابنائنا 
ال�رضى وفلذات اكبادنا لرب العاملني ، ونتمنى ان يكون هناك 
جهد وحترك حقيقي لل�صغط على ا�رضائيل لالفراج عن ا�رضانا 
الو�صاع  وتدهور  حاليًا  عزلهم  يوؤملنا  ما   " وت�صيف   ،" فوراً 
ب�صبب قيام الحتالل ب�صحب ما يتوفر من ادوات نظافة ب�صيطة 
يلزمها  التي  احلماية  وو�صائل  باملعقمات  تزويدهم  وعدم  لهم 
.. لكن يف كل الحوال احلامي  الدويل والن�صاين  القانون  بها 
قلوبنا  ليفرح  له  نت�رضع  الذي  العاملني  رب  و�صعبنا  ل�رضانا 
بحمايتهم وفك قيدهم وعودتهم لنا �صاملني غامنيم لنعي�ش ب�صالم 

و�صعادة وحرية.

هيئة االأ�صرى تطالب مبتابعة حالة االأ�صري اللحام وباقى االأ�صرى 
املر�صى يف ال�صجون اال�صرائيلية

يف  واملحررين  الأ�رضى  �صوؤون  هيئة  طالبت 
اإطار  يف  اخلمي�ش  اليوم  اجلنوبية  املحافظات 
املر�صى  الأ�رضى  واإنقاذ حياة  لن�رضة  حملتها 
الفل�صطينية  الإن�صانية واحلقوقية  املوؤ�ص�صات 
الحتالل  على  لل�صغط  والدولية  والعربية 
ال�صجون  يف  املر�صى  الأ�رضى  حياة  لإنقاذ 
الأ�صري  الأ�صري  اأن  م�صيفة   ، ال�رضائيلية 
، مواليد  اللحام  املري�ش �صمري حمدان حممد 
قطاع  جنوب  خانيون�ش  و�صكان   ، 1987م 
العام  املعتقل يف  املوا�صي"،  غزة" البحر حي 
يعانى  عاما،  بال�صجن20  واملحكوم    ،2005
من  يعاين  وليزال  الروماتزم  مر�ش  من 

�صوى  يتناول  ول  واليدين  باملفا�صل  اآلم 
اأ�صماء  من  عدد  الهيئة  وذكرت   . امل�صكنات 
اجلنوبية  املحافظات  من  املر�صى  الأ�رضى 
وهم : اللواء فوؤاد حجازى ال�صوبكى ، جمعة 
ح�صام   ، �صحادة  احمد  جهاد   ، عزام  ابراهيم 
 ، ال�صيالوي  خليل  خالد   ، الزعانني  حممد 
خالد �صابر ابو عم�صة ، رائد فريد احلج احمد 
عابد  زامل   ، �صالح  الرحمن  عبد  رمزي   ،
�صلمان   ، الكفارنة  حممد  زكريا   ، �صلوف 
معتق ابو عتيق ، �صادي �صمري حالوة ، عابد 
م�صطفى  الرحمن  عبد   ، عابد  املعطي  عبد 
املقادمة ، عمر ا�صماعيل وادي ، حممد عماد 

ن�صال   ، النجار  علي  نائل   ، العم�صي  الدين 
اياد   ، ريحان  علي  نعمان   ، الربعي  حممد 
 ، جالل  ابو  حممد  احمد   ، نا�رض  ابو  ر�صدي 
ابو  فهمي  مراد   ، عي�صة  ابو  �صحده  حممود 
معيلق ، ي�رضي عطية امل�رضي ، ابراهيم خليل 
خالد  طارق   ، اللحام  حمدان  �صمري   ، البيطار 
الطب�ش ، عبد القادر �صعد القرا ، حممد ح�صن 
الروؤوف  عبد   ، ال�صاعر  عادل  ابراهيم   ، غايل 
�صميح قعدان ، عالء ابراهيم الهم�ش ، حممد 
 ، م�صعود  توفيق  يو�صف   ، جزر  ابو  �صليمان 
اللوح  م�صطفى  ح�صني   ، الزهار  رزق  احمد 
مو�صى  �رضار   ، حجازي  ابراهيم  رامي   ،

عبد   ، عطوة  م�صطفى  طاهر   ، �صي�صي  ابو 
عمر حممد عكاوي   ، مقداد  يو�صف  الرحمن 
 ، قنديل  �صعيد  فواز   ، زغره  حممود  فادي   ،
 ، �صامل  داوود  حممد   ، �صامل  ممدوح  جمدي 
حممد حممود ابو مر�صة ، ناه�ش فرج القرع 
الهيئة  وطالبت   . مقداد  م�صطفى  يو�صف   ،
الفل�صطينية  الإن�صانية واحلقوقية  املوؤ�ص�صات 
الحتالل  على  لل�صغط  والدولية  والعربية 
لإنقاذ حياة الأ�رضى الفل�صطينيني املر�صى يف 
وبنود  مبواد  واللتزام  الإ�رضائيلية،  ال�صجون 
والقانون  والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيات 

الدويل والإن�صاين.

اأخبار فل�صطني

عبد النا�صر فروانة، املخت�س ب�صوؤون االأ�صرى واملحررين

االحتالل اعتقل 13 مواطًنا من غزة خالل �صهر يوليو املن�صرم
ب�صوؤون  املخت�ش  فروانة،  النا�رض  عبد  قال 
الحتالل  قوات  اأن  واملحررين  الأ�رضى 
الإ�رضائيلي اعتقلت 13 مواطنا من قطاع غزة 
اأن  وتابع:  املن�رضم.  متوز/يوليو  �صهر  خالل 
3مواطنني من هوؤلء مت اعتقالهم اثناء عبورهم 
على  ح�صولهم  بعد  حانون/اإيرز،  بيت  حلاجز 
العتقال،  رهن  زالوا  وما  مرور،  ت�صاريح 
ال�صفدي،  ومن�صور  الدغمة،  الله  عبد  وهم: 
مواطنني   4 اعتقال  مت  فيما  ال�رضفا،  و�صعيد 
قبالة  ال�صيد  مهنة  يف  يعملون  اآخرين 
عماد  وهم:  غزة،  قطاع  جنوبي  رفح  بحر 
الربدويل،  وخالد  �صيام،  وحممد  الربدويل، 
بعد  عنهم  الفراج  مت  وقد  الربدويل،  ووديع 

اأما  اعتقال ا�صتمر لقرابة ا�صبوعني. وا�صاف: 
الباقون وعددهم 6 مواطنني فقد مت اعتقالهم 
يف فرتات خمتلفة خالل ال�صهر املن�رضم بعد 
اجتيازهم للحدود ال�رضقية وال�صمالية لقطاع 
 1948 عام  املحتلة  الأرا�صي  باجتاه  غزة 
بالعودة  لهم  و�صمح  جميعهم  عن  اأفرج  وقد 
وا�صتجوابهم  احتجازهم  بعد  القطاع  اإىل 
والتحقيق معهم ل�صاعات معدودة.  واأو�صح 
فروانة اأن معاملة جي�ش الحتالل للمت�صللني 
الفل�صطينيني الذين مت اعتقالهم خالل ال�صهر 
املن�رضم، تثري الكثري من املخاوف وال�صكوك 
ال�رضيع  الفراج  حيث  الإ�رضائيلية،  بالنوايا 
ع�صوائية  نقاط  عرب  القطاع  اىل  واعادتهم 

من  �صاعات  ب�صع  بعد  ر�صمية،  وغري 
ثالثة  يف  والتحقيق،  وال�صتجواب  الحتجاز 
املا�صي.  ال�صهر  خالل  ذاته  بال�صياق  حوادث 
تلك  مثل  ت�صجيل  من  بالرغم  فروانة:  وقال 
"كورونا"  اأزمة  بدء  منذ  املذكورة  الأحداث 
ويف  اأنها  اإل  املا�صية،  القليلة  الأ�صهر  خالل 
كل مرة، تثري الكثري من املخاوف وال�صكوك 
حماولة  تكون  اأن   من  الإ�رضائيلية،  بالنوايا 
“كورونا”  فايرو�ش  لنقل  متعمدة  اإ�رضائيلية 
الذين  اجلنود  يكون  اأن  اأو  غزة،  قطاع  اإىل 
هم  بهم  واختلطوا  ال�صبان  هوؤلء  مع  حققوا 
�صجل  واأنه  �صيما  ل  بالفريو�ش  م�صابني 
اجلنود  �صفوف  يف  امل�صابني  باأعداد  ارتفاعا 

الأ�صخا�ش  كافة  فروانة  ودعا  الإ�رضائيليني. 
ويطلق  يعتقلوا  ثم  ومن  يت�صللون  الذين 
�رضاحهم وي�صمح لهم بالعودة اىل القطاع عرب 
مبا�رضة  اأنف�صهم  بت�صليم  الع�صوائية  النقاط 
من  املخت�صة  واجلهات  الأمنية  الأجهزة  اإىل 
باعتبارهم  وحجرهم  فح�صهم  يتم  اأن  اأجل 
قادمني من منطقة موبوءة، وذلك حفاظا على 
فايرو�ش  املواطنني من  واأمن  املجتمع  �صالمة 
اإبالغ  ب�رضورة  بالعائالت  ؟كورونا".واأهاب 
اأبناءهم  من  اأي  تعر�ش  لو  املخت�صة  اجلهات 
لأي اعتقال على احلدود وعاد اإىل البيت دون 
اأن ي�صلم نف�صه لالأمن وذلك من اأجل �صمان 

�صالمتهم و�صالمة املجتمع.

ق�صى 17 عاما.. اإ�صرائيل تفرج عن الفل�صطيني "البيطار"
عن  اخلمي�ش،  الإ�رضائيلية،  ال�صلطات  اأفرجت 
عاما   39 البيطار  خليل  اإبراهيم  الفل�صطيني 
17 عاما. وقال عبد النا�رض  بعد اعتقال ا�صتمر 
والتوثيق  الدرا�صات  وحدة  رئي�ش  فروانة، 
ر�صمية،  واملحررين  الأ�رضى  �صوؤون  هيئة  يف 
اأفرج عن  "الحتالل ال�رضائيلي  اإن  لالأنا�صول، 

يف  عام   17 دام  اعتقال  بعد  البيطار  اإبراهيم 
ال�صجون".

البيطار  اعتقلت  الحتالل  "قوات  اأن  واأ�صاف 
بحقه  واأ�صدرت   ،2003 اآب  اأغ�صط�ش   7 يف 
اأن  اإىل  عامًا".ولفت   17 ملدة  بال�صجن  حكما 
حيث  املر�صى؛  الأ�رضى  من  واحد  هو  "البيطار 

يعاين من عدة اأمرا�ش وتعر�ش لالإهمال الطبي 
البيطار  اإ�رضائيل  املتعمد".واعتقلت  الإ�رضائيلي 
عام 2003 عرب معرب رفح اأثناء رحلة عالج يف 
عاما،   17 بال�صجن  حكما  بحقه  و�صدر  م�رض، 
الإ�رضائيلي،  اجلي�ش  على  نار  اإطالق  بتهمة 
قطاع  يف  البيطار  و�صيخ�صع  فروانة.  ح�صب 

فريو�ش  من  الحرتازي  الإلزامي  للحجر  غزة 
 5 اإ�رضائيل نحو  21 يوما. وتعتقل  كورونا ملدة 
�صيدة،   43 منهم  �صجونها؛  فل�صطيني يف  اآلف 
و700  اإداريا،  معتقال  و430  طفال،  و180 
مري�ش، ح�صب اإح�صائية لهيئة �صوؤون الأ�رضى 

واملحررين.



األحد 09 أوت 2020 م الموافق لـ 19 ذو الحجة 1441هـ11
العدد
2059

ماكرون يف لبنان.. 

زيارة ق�صرية ور�صالة حازمة للطبقة ال�صيا�صية

قراءة / حممد علي
---------------- 

اإىل  الق�صرية  زي��ارت��ه  خ��ت��ام  يف 
اخلمي�ش  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
اأغ�صط�ش  اآب/  م��ن  )ال�����ص��اد���ش 
مرفاأ  انفجار  خلفية  على   )2020
الفرن�صي  الرئي�ش  طالب  بريوت، 
"حتقيق  باإجراء  ماكرون  ميانويل  اإ
لك�صف  و�صفاف"  مفتوح  دويل 
مل  موقف  وهو  النفجار،  م�صّببات 
يف  احلاكمة  الطبقة  لدى  قبول  يلق 

. ن لبنا
عن  الفرن�صي  الرئي�ش  واأع��ل��ن 
بعد  لبنان  لدعم  دويل  موؤمتر  تنظيم 
متر  موؤ يف  واأ���ص��اف  املرفاأ  انفجار 
ال�صفري  مقر  يف  ع��ق��ده  �صحايف 
من  الهدف  اأن  بريوت  يف  الفرن�صي 
تنظيمه  ينوي  الذي  الدويل  متر  املوؤ
"من  دويل  متويل  على  احل�صول  هو 
وكل  والأم��ريك��ي��ني  "الأوروبيني 
اأجل  من  وخارجها  املنطقة  دول 
والطعام  والرعاية  الأدوي��ة  توفري 
اأن  واأك��د  البناء".  وم�صتلزمات 
الفرن�صية  امل�صاعدة  هذه  "جممل 
�صفافة  بطريقة  �صتدار  الدولية  و  اأ
اإىل  م��ب��ا���رضة  لت�صل  ووا���ص��ح��ة 
احلكومية  غري  واملنظمات  النا�ش 
يكون  فال  امليدانية،  الطواقم  واىل 
مكان  اىل  حتويلها"  الإم��ك��ان  يف 

قوله. ح�صب  اآخر 
جديد"  ميثاق  تاأ�صي�ش  "اإعادة 
ال�صيا�صية  للطبقة  ماكرون  وتوجه 
بتنفيذ  ياها  اإ مطالبا  حازمة  بلهجة 
نتظر  "اأ وق��ال  ملحة.  اإ�صالحات 
اأجوبة  اللبنانية  ال�صلطات  م��ن 
بالن�صبة  تعهداتها  حول  وا�صحة 
واحلرية  وال�صفافية  القانون  لدولة 
وال��دمي��وق��راط��ي��ة والإ���ص��الح��ات 

"اإعادة  ب�  طالب  كما  ال�رضورية". 
واإج���راء  جديد"  ميثاق  تاأ�صي�ش 
بها  يطالب  ال��ت��ي  الإ���ص��الح��ات 
نه  اأ اىل  م�صريا  ال��دويل،  املجتمع 
ل�  ي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب  اأ يف  �صيعود 
وتابع  للو�صع.  تقييم"  "اإجراء 
والأم��ل  الثقة  بناء  اإع��ادة  "يجب 
ليلة  ب��ني  ي�صتعاد  ل  وه��ذا   )...(
بناء  اإع��ادة  يفرت�ش  منا  اإ و�صحاها، 
واأ�صاف  جديد".  �صيا�صي  نظام 
اليوم  عر�صها  التي  امل��ب��ادرة  اأن 
التقاهم  ال��ذي��ن  امل�صوؤولني  على 
م�صوؤولياتهم  "حتمل  على  تقوم 
واإط��الق  املقبلة  �صابيع  الأ خ��الل 
حكومة  وت�صكيل  الإ���ص��الح��ات 
���ص��ه��ر  وح����دة وط��ن��ي��ة خ���الل الأ

البالد". نها�ش  واإ القادمة، 
معاناة  يعمق  م�صبوق  غري  انفجار 

نيني للبنا ا
الذي  ال�صخم  النفجار  ويعّمق 
ن���ه جن��م عن  اإ ال�����ص��ل��ط��ات  ق��ال��ت 
نيرتات  مادة  من  طنًا   2750 تخزين 
مبقتل  وت�صّبب  املرفاأ  يف  الأمونيوم 
اآلف  خم�صة  واإ�صابة  �صخ�صًا   137
ووقع  اللبنانيني.  معاناة  اآخرين، 
�صواأ  اأ لبنان  يواجه  فيما  النفجار 
وتوقفت  الق��ت�����ص��ادي��ة.  اأزم��ات��ه 

التي  املفاو�صات  املا�صي  ال�صهر 
النقد  �صندوق  مع  لبنان  عقدها 
الأخري  مطالبة  خلفية  على  الدويل، 
بتوحيد  اللبنانيني  امل��ف��او���ص��ني 
املالية  ال��دول��ة  خليار  تقديراتهم 
باإ�صالحات.  للم�صي  يتهم  وروؤ
ل�صحايف  ال  ����ص���وؤ ع��ل��ى  ورداً 
فر�ش  اإم��ك��ان��ي��ة  ح��ول  فرن�صي 
اللبنانيني  امل�صوؤولني  على  عقوبات 
قال  الإ�صالحات،  يعرقلون  الذين 
"يف  م�صيفًا   ،" �صيئًا اأ�صتبعد  "ل 
لي�صت  العقوبات  الظروف،  بع�ش 
الأجنع  احلل  اأن  اعتقد  الأكرث جناعة، 
لية"  اآ يف  اجلميع  اإدخ��ال  اإع��ادة  هو 

الأزمة. حّل 
م��ري��ك��ي  م���ا ال����ذي ي��خ�����ص��اه الأ
بريوت مرفاأ  كارثة  بعد  والفرن�صي 
اللبناين  ال�صيا�صي  الباحث  اعترب 
الرئي�ش  م�صارعة  ان  ماجد  ا�صد 
لزيارة  ماكرون  اميانوئل  الفرن�صي 
ت��اأت  مل  ت�صامنه  واع��الن  لبنان 
اخ�رض  ب�صوء  متت  وامن��ا  عبث  عن 
هام�ش  على  ماجد  وقال  امريكي. 
انفجار  يف  التحقيق  ملف  يف  البدء 
ماكرون  ان  ال�صخم:  بريوت  مرفاأ 
لول  بريوت  لزيارة  ليتجراأ  كان  ما 
امريكية،  موافقة  على  ح�صوله 

القت�صادي  احل�صار  ب�صبب  وذلك 
المريكية  الدارة  تفر�صه  ال��ذي 
الرئي�ش  ان  اىل  م�صرياً  لبنان،  على 
الم��ري��ك��ي اع��ل��ن ب��الم�����ش ان��ه 
اليه  دعت  ال��ذي  متر  املوؤ �صيح�رض 
وو�صفه  لبنان،  مل�صاعدة  فرن�صا 
وراأى  بامتياز.  امريكي  باجتماع 
عقده  املقرر  الجتماع  هذا  ان  ماجد 
علنية  بق�صايا  ال  يخرج  لن  �صوف 
لبنان  مع  الت�صامن  وهو  معروفة 
واعادة  جراحه  مللمة  يف  وم�صاعدته 

بريوت. مرفاأ  بناء 
تلقى  لبنان  ان  م��اج��د،  واو���ص��ح 
الدول  بع�ش  من  كثرية  عرو�صًا 
والقليمية،  والعربية  الوروبية 
ان  اىل  ولفت  والمارات،  كال�صني 
يعني  فهذا  بالمارات  قبل  اذا  لبنان 
نهائيًا  لل�رضق  ظهره  اعطى  ان��ه 
المريكي  اليه  ي�صعى  م��ا  وه��ذا 
لبنان  يذهب  ال  من  والفرن�صي، 
موقعهما  وتخ�رضان  ال�رضق  اىل 
امل��ه��م وف��ي��ه ت��ت��واج��د امل��ق��اوم��ة 
وا�صاف  الله.  ن�رض  ح�صن  وال�صيد 
حل�صور  ترامب  ا�صتماتة  ان  ماجد، 
فرن�صا،  اليه  دع��ت  ال��ذي  مت��ر  امل��وؤ
لبنان  خ�رضانه  من  اخل��وف  يف�رض 
قائال:  وت�صاءل  ح�صاره،  واف�صال 
تعترب  ه��ذه  ت��رام��ب  خطوة  لي�ش  اأ
لبنان  ح�صار  عن  امريكيًا  تراجعًا 
ا�صافة  اللبناين،  ال�صعب  وجتويع 
ومنها  الوروبية  الدول  موقف  اىل 
على  الله  حزب  و�صعت  التي  املانيا 

ا�صهر. عدة  منذ  الرهاب  لئحة 
امريكية  خ�صية  هناك  ان  اىل  ولفت 
وتاأتي  ال�رضق  اىل  لبنان  توجه  من 
والرو�صية  ال�صينية  ال�رضكات 
لبنان  ب��ن��اء  لع���ادة  والي��ران��ي��ة 

جديد. من  وازدهاره 

البالد.  ال�صيا�صة يف  القيادة  مع  وا�صحة وحازمة  بلغة  لبنان  اإىل  الق�صرية  زيارته  ماكرون خالل  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  حتدث 
"حتقيق دويل" لك�صف مالب�صاته. باإجراء  املرفاأ مطالبا  انفجار  بعد  لبنان  لدعم  ملوؤمتر  الدعوة  نيته  ك�صف عن  كما 

و���ص��ف م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل احل��ك��وم��ة 
ال�صبت  كونغ  هونغ  يف  ال�صينية 
منطقية”  وغ���ري  ب”الوح�صية 
الوليات  فر�صتها  التي  العقوبات 
املنطقة.  قادة  من  عدد  على  املتحدة 
ه��ذه  اإن  ب��ي��ان  يف  امل��ك��ت��ب  وق���ال 
اخلبيثة  النوايا  “تك�صف  العقوبات 
بدعم  الأم��ريك��ي��ني  لل�صيا�صيني 
وبزرع  لل�صني  مناه�صني  اأ�صخا�ش 

كونغ”. هونغ  يف  الفو�صى 
قد  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وك��ان��ت 
على  ع��ق��وب��ات  اجل��م��ع��ة  ف��ر���ص��ت 
يف  التنفيذية  ال�صلطة  رئي�صة 
وع�رضة  لم  ك���اري  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
يف  املنطقة،  يف  اآخرين  م�صوؤولني 
بكني.  على  �صغوطها  تعزيز  اإطار 
بتجميد  العقوبات  ه��ذه  وتق�صي 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأ���ص��ول  اأي 
الأم��ني  وق��ال  امل�صوؤولني.  ل��ه��وؤلء 
كونغ  ه��ون��غ  يف  للتجارة  ال��ع��ام 
فر�صتها  التي  العقوبات  اإن  ال�صبت 

هونغ  م�����ص��وؤويل  على  وا�صنطن 
منطقية”،  وغ��ري  “وح�صية  كونغ 
لذلك  حمتملة  تاأثريات  من  حمذرا 
الأمريكية  التجارية  امل�صالح  على 

العاملي. الأعمال  مركز  يف 
“هذا  لل�صحافيني  يان  ادوارد  وقال 
ك��ان  اذا  ال��ع��ق��وب��ات،  م��ن  ال��ن��وع 
يف  زعماء  اأو  م�صوؤولني  ي�صتهدف 
وغري  وح�صي  اج��راء  هو  اآخ��ر،  بلد 
واأ�صاف  منطقي”.  وغري  متنا�صب 
ب�صكل  وا���ص��ن��ط��ن  ط��ب��ق��ت  “اذا 
ف��ع��ال  اأح���ادي ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأ
يف  لها  ف�صيكون  املنطقية،  غ��ري 
ال�رضكات  على  تاأثري  املطاف  نهاية 

مريكية”. الأ
وت���ت���ه���م وا����ص���ن���ط���ن ه�����وؤلء 
“م�صوؤولون  نهم  باأ ال�صخ�صيات 
�صيا�صات  تنفيذ  عن  مبا�رض  ب�صكل 
والعملية  احلريات  قمع  يف  بكني 

لدميقراطية”. ا
ق/د

ق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م اخل��ارج��ي��ة 
بالده  اإن  مفتي،  دينا  ثيوبية،  الإ
ي�صرتط  ات��ف��اق  توقيع  ميكنها  ل 
�صد  مياه  من  حمددة  ح�ص�ش  مترير 
ال�صودان  امل�صب،  لدول  النه�صة 

وم�رض.
�صحفي  موؤمتر  خالل  مفتي،  ف��اد  واأ
الذي  املقرتح  ب��اأن  ال�صبت،  اليوم 
املفاو�صات،  يف  ثيوبيا  اإ قدمته 
اأك���دت خ��الل��ه ال��ت��زام��ه��ا مب��راع��اة 
ح��الت  م��ن  امل�صب  دول  خم��اوف 
امل�صتقبل. قد حتدث يف  التي  اجلفاف 
لذلك،  تتح�صب  ثيوبيا  اإ اأن  واأو�صح 
حالت  مع  للتعامل  اعتبارا  وت�صع 
مواجهتها،  من  ميكن  مبا  تلك  اجلفاف 
اتفاق  على  توقع  اأن  ميكن  ل  لكنها 
من  حمددة  ن�صب  مترير  يحدد  ملزم 

امل�صب. لدول  املياه 
ب��اب��ا  اأ دي�����ش  اأ اأن  مفتي  واأ���ص��اف 
ال�صودان  امل�صب  لدولتي  اأك��دت 

مراحل  موا�صلتها  على  وم�رض 
لة  مل�صاأ التطرق  وعدم  ال�صد،  ملء 
مياه  حل�ص�ش  امل�صتدام  التقا�صم 
“ال�رضوق”  ل�صحيفة  وفقا  النيل، 

. مل�رضية ا
الق�صايا  ه��ذه  اأن  مفتي  واأو���ص��ح 
املياه  “تقا�صم  قائال:  اآخر،  منرب  لها 
ال��ث��الث،  ال���دول  ب��ني  ينح�رض  ل 
التي  النيل  حو�ش  دول  هناك  منا  واإ
معربا  فيها”،  طرفا  تكون  اأن  يجب 
لنجاح  تطلعه  عن  ذاته  الوقت  يف 
اتفاق  اإىل  والتو�صل  املفاو�صات 
ملء  قواعد  ب�صاأن  وقت  اأ�رضع  يف 

النه�صة. �صد 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
اأن  ال�����ص��ب��ت،  ال��ي��وم  ث��ي��وب��ي��ة،  الإ
م�رض  ب��ني  الثالثية  امل��ف��او���ص��ات 
يوم  �صتبداأ  ثيوبيا  واإ وال�صودان 

القادم. الثنني 
ق/د

دونالد  الأمريكي،  الرئي�ش  قال 
�صخ�ش  اآخر  نني  اأ “اأعتقد  ترامب، 
)كرئي�ش(  يته  روؤ يف  رو�صيا  ترغب 
البيت  البي�صاوي)يف  باملكتب 
هناك  يكون  مل  ن��ه  لأ ب��ي�����ش(؛  الأ
ب�صالبة  مو�صكو  مع  تعامل  اأحد 

. ” مثلي
بها  اأدىل  ت�رضيحات  يف  ذلك  جاء 
عقده،  �صحفي  موؤمتر  خالل  ترامب 
نيوجري�صي؛  بولية  اجلمعة،  م�صاء 
ل��ل��ح��دي��ث عن  خ��الل��ه��ا  وت��ط��رق 
ورو�صيا  ال�صني  من  كل  حماولت 
الرئا�صية  النتخابات  يف  التدخل 
ترامب  واأ�صاف  املقبلة.  الأمريكية 
ال��ذي  الأول  ال��ي��وم  “منذ  ق��ائ��ال 
اتخذت  احلكم  ل�صدة  فيه  و�صلت 
كل  �صد  اخل��ط��وات  م��ن  العديد 
م�صيًفا  وال�صني”،  رو�صيا  من 
خ�رضت  ذا  اإ �صتفرح  “وال�صني 
الذي  بايدن  جو  اأمام  النتخابات 
ال��ولي��ات  ف�صت�صبح  جن��ح  ذا  اإ

لبكني”. ملًكا  املتحدة 
ل  يران  اإ اأن  على  ترامب  �صدد  كما 
للوليات  رئي�ًصا  يته  روؤ يف  ترغب 
لو  “لكن  م�صيًفا  جمدًدا،  املتحدة 

ف�صاأ�صارع  ثانية،  انتخابي  اأعيد 
ب���رام ات��ف��اق��ي��ات م��ع ط��ه��ران  ب���اإ

ال�صمالية”. وكوريا 
عن  يتابعون  نهم  اأ كذلك  واأك��د 
مبحاولة  املتعلقة  امل��زاع��م  كثب 
ال�����دول ال���ث���الث، ال��ت��دخ��ل يف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة امل��زم��ع 
ثان  نوفمرب/كانون  يف  ه��ا  اإج��راوؤ

. ملقبل ا
ق��ال  اجل��م��ع��ة،  ���ص��اب��ق  وق��ت  ويف 
ال�صتخبارات  يف  رفيع  م�صوؤول 
ل  تف�صّ ال�صني  ّن  اإ الأمريكية، 
ترامب  “املتقلب”  الرئي�ش  خ�صارة 
م�صيًفا  الرئا�صية،  النتخابات  يف 
للتاأثري”  جهودها  “عززت  بكني  ّن  اأ

القرتاع. قبيل 
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  واأو���ص��ح 
وليام  التج�ص�ش  ومكافحة  لالأمن 
ت�صعى  يران  اإ ّن  اأ بيان،  يف  ايفانينا، 
الرئي�ش  “اإ�صعاف  اإىل  ب��دوره��ا 
ت�صتخدم  رو�صيا  فيما  ترامب”، 
لت�صويه  خا�صة  اأدوات،  “عدة 
جو  الدميوقراطي  مناف�صه  �صمعة” 

بايدن.
ق/د

يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  ق��رار  ث��ار  اأ
نحو  بت�رضيح  القا�صي  ب���ريوت  
ا�صتياء  كوادرها  من  �صخ�ش   650
الأزمة   ظل  يف  اللبنانية  الإط��ارات 
لبنان  يعي�صها  التي  الإقت�صادية 
الأزم��ة  ب�صبب  ه��ذا  و  عقود،  منذ 
الأمريكية  اجلامعة  تواججها  التي 
قد  و   ،1860 ع��ام  تاأ�صي�صها  منذ 
�صفوف  يف  كبري  غ�صب  القرار  لقي 
وط��الب��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
"املجزرة  ب�:  البع�ش  و�صفها  حيث 
وقع  الذي  نفجار  الإ اأمام  اجلماعية" 
و  مادية  خ�صا�رض  خلف  بريوت  مبرفاأ 

ية ب�رض
العديد  اأن  �صببه  املفاجئ  القرار  هذا 
الثقافية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  من 
النفجار  منطقة  من  بالقرب  تقع 
يو�صف  ال��ق��دي�����ش  ج��ام��ع��ة  ك��ح��رم 
البلمند  جلامعة  وف��رع  ب��ريوت،  يف 

ومتحف  ���رضف��ي��ة  الأ م��ن��ط��ق��ة  يف 
كثرياً  احل��ال  يختلف  ل  و  �رض�صق، 
اجلامعة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة  يف 
عرّب  و  البالد،  يف  الوحيدة  احلكومية 
م�صتقبلهم  ب�صاأن  قلقهم  عن  ا�صاتذة 
م�صري  من  ينتظرهم  ما  و  املهني 
جويلية  يف  �صدر  القرار   ، جمهول 
اجلامعة  دار  اإ ابلغت  حينما  املن�رضم 
موظفيها  م��ن   650 م��ري��ك��ي��ة  الأ
وامل�صت�صفى  اجلامعي  احل��رم  داخ��ل 
هذا  و  ت�رضيحهم،  ق��رار  لها  التابع 
لبنان  يف  ال�صيا�صي  الو�صع  ب�صبب 
اجلامعة  و�صع  على  �صلبًا  ثر  اأ الذي 
قدرة  عدم  ت�صبب  ذ  اإ القت�صادي، 
اإىل  ال�صتقرار  تعزيز  على  ال�صلطة 
باإمكانية  اخلليج  دول  ثقة  زعزعة 
بعد  التعليم.   بقطاع  ال�صتثمار 
العمل  وزارة  يف  لهم  ت�صوية  اإجراء 
اجلامعة  يف  املوظفني  نقابة  وم��ع 

عقود  جتديد  ع��دم   اإىل  بالإ�صافة 
اأخرين. موظف   200

القت�صادية  القدرة  انهيار  رغم  و   
ب��زي��ادة  مطالبتهم  و  ���ص��ات��ذة  ل��الأ
مواجهة  على  مل�صاعدتهم  اأجورهم 
ت�صهدها  التي  القت�صادية  الأزم��ة 
ب��ق��رارات  �صدموا  لكنهم  ال��ب��الد 
به  ق��ام��ت  م��ا   ، الأخ����رية  اجل��ام��ع��ة 
 " ن�����ص��اء  اإ ه��و  الأمريكية  اجلامعة 
مو�صعة"  اجتماعي  م��ان  اأ �صبكة 
�صهرا    24 اإىل   06 اأج��ور  لت�صديد 
مع  اخلدمة  ن��ه��اء  اإ على  كتعوي�ش 
اخلدمة  �صنوات  مقيا�ش  ح�صاب 
بالإ�صافة  العمل،   من  للم�رضحني 
تكاليف  ب��دف��ع  ال���ص��ت��م��رار  اإىل 
يف  البكالوريو�ش  برامج  يف  التعليم 
لأولد  بريوت  الأمريكية يف  اجلامعة 
غ���ادروه���ا حلني  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني 
متويل  كامل  على  واحلفاظ  تخرجهم، 

مع  واحد  عام  ملدة  املدر�صي  التعليم 
الذي  الو�صع  ه��ذا  �صحي،  تاأمني 
مل  بريوت  انفجار  جراء  لبنان  تعي�ش 
وحدهم،  اللبنانيني  على  �صلبا  ثر  يوؤ
لبنان،  يف  العربية  اجلالبة  على  بل 
الذين  ال�صوريني  الطلبة  ل�صيما 
و  اللبنانية  باجلامعة  ي��در���ص��ون 
هذا  و  بلبنان،  الأمريكية  اجلامعة 
اأزم��ة  �صتعي�ش  �صوريا  ان  يعني 
بعد  العايل،  التعليم  قطاع  يف  اأخرى 
ال�صوريني  دخول  من  �صنوات  ثمان 
الأهلية،  احلرب  من  هربا  لبنان   اإىل 
ال�صوريني  الطلبة  اأزم��ة  ب��داأت  و 
املا�صية  ال�صنة  من  بداية   ، تتفاقم 
يف  تراجعا    2019 �صهدت  حيث 
لالجئني  املتاحة  الدرا�صية  املنح  عدد 
و  لبنان  يف  للدرا�صة  ال�صوريني 

الأردن.
عي�ش علجية 

احلكومة  متثيل  مكتب  و���ص��ف 
ال�صبت  كونغ  هونغ  يف  ال�صينية 
منطقية”  وغ��ري  ب”الوح�صية 
ال��ع��ق��وب��ات ال���ت���ي ف��ر���ص��ت��ه��ا 
من  عدد  على  املتحدة  الوليات 
يف  املكتب  وق��ال  املنطقة.  ق��ادة 
“تك�صف  العقوبات  هذه  اإن  بيان 
لل�صيا�صيني  اخل��ب��ي��ث��ة  ال��ن��واي��ا 
���ص��خ��ا���ش  الأم��ريك��ي��ني ب��دع��م اأ
م��ن��اه�����ص��ني ل��ل�����ص��ني وب����زرع 

كونغ”. هونغ  يف  الفو�صى 

قد  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  وك��ان��ت 
على  عقوبات  اجلمعة  فر�صت 
يف  التنفيذية  ال�صلطة  رئي�صة 
وع�رضة  لم  ك��اري  كونغ  هونغ 
املنطقة،  يف  اآخ��ري��ن  م�صوؤولني 
على  �صغوطها  تعزيز  اإط��ار  يف 
العقوبات  ه��ذه  وتق�صي  بكني. 
الوليات  يف  اأ�صول  اأي  بتجميد 
وقال  امل�صوؤولني.  لهوؤلء  املتحدة 
هونغ  يف  للتجارة  العام  الأم��ني 
التي  العقوبات  اإن  ال�صبت  كونغ 

م�صوؤويل  على  وا�صنطن  فر�صتها 
وغ��ري  “وح�صية  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
ث��ريات  ت��اأ م��ن  حم��ذرا  منطقية”، 
امل�صالح  ع��ل��ى  ل��ذل��ك  حمتملة 
مركز  يف  الأم��ريك��ي��ة  التجارية 

العاملي. الأعمال 
لل�صحافيني  ي��ان  ادوارد  وق��ال 
اذا  العقوبات،  من  النوع  “هذا 
و  اأ م�����ص��وؤول��ني  ي�صتهدف  ك��ان 
اج��راء  ه��و  اآخ���ر،  بلد  يف  زع��م��اء 
وغ��ري  متنا�صب  وغ��ري  وح�����ص��ي 

طبقت  “اذا  واأ���ص��اف  منطقي”. 
ه��ذا  اأح���ادي  ب�صكل  وا���ص��ن��ط��ن 
املنطقية،  غري  الأفعال  من  النوع 
املطاف  نهاية  يف  لها  ف�صيكون 
الأمريكية”. ال�رضكات  على  تاأثري 

وت���ت���ه���م وا����ص���ن���ط���ن ه�����وؤلء 
“م�صوؤولون  نهم  باأ ال�صخ�صيات 
تنفيذ  ع���ن  م��ب��ا���رض  ب�����ص��ك��ل 
احلريات  قمع  يف  بكني  �صيا�صات 

الدميقراطية”. والعملية 
ق/د

بكني ترد على خطوة وا�صنطن بفر�س 
عقوبات على هونغ كونغ

ُت�صعد موقفها 

اإثيوبيا ترف�س توقيع اتفاق ي�صرتط 
مترير ح�ص�س من مياه �صد النه�صة 

لل�صودان وم�صر

ترامب: اأنا اآخر �صخ�س ترغب رو�صيا 
يف روؤيته كرئي�س وال�صني �صتفرح

يف ظل االأزمة االقت�صادية التي متر بها لبنان والتي تزامنت مع انفجار بريوت

اجلامعة االأمريكية ت�صتغني عن خدمات 650 اإطارا جامعيا لبنانيا

بكني ترد على خطوة وا�صنطن بفر�س عقوبات على هونغ كونغ
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مبادرة تهدف اإىل معرفة تطّلعاتهم امل�صتقبلية ...

ب�صار  واليـة  �صباب  مع  مفتــوح  حوار  " يف  " التحرير 

اأحمد بقلم : دوكي 
---------------- 

ل��  ب�صار  بولية  احلايل  للو�صع  املتابعني  اأحد  ذكر 
يعي�صون  املنطقة  �صباب  معظم  اأن   " التحرير   "
الكثري  جراء   " الدار   " داخل  الإغرتاب  من  حالة 
احيانا  اإحباطا  لهم  �صّببت  التي  الأزم��ات،  من 
اأحيانا  املعا�صة  ال�صيئة  الظروف  يف  والتخبط 
بداخله  التي جتود  الوردية  الأحالم  اأخرى، يف ظل 
و�صعادة  رفاهية  كلها  بعي�صة  ي�صيف،   – حتدته 
�صباب  معظم  ي�صعر   – اآخر  يقول  الذي  الوقت  يف 
ففكرة  وظيفا.  تهمي�صا  يعانون  نهم  اأ املنطقة 
اإىل  م�صتبعدة  تزال  ل  لل�صباب  امل�صعل  ت�صليم 
ما  التي  الأ�صوات  رغم  املنطقة،  هذه  يف  ما  حد 
ا�صتنادا  ال�صابة  الكوادر   باإدماج  تنادي  فتئت 

... املهارية؛  والقدرات  الكفاءة  مبداإ  على 
احلوار  خالل  من  املنطقة  �صباب  اآراء  هذه  فكانت 

 : املفتوح 
ال�صياحة  ت�صجيع  على  يوؤكد  حمزة  منوين 
بوكاي�س ..(   ، ال�صمال ) حلمر  بق�صور 

يربط  اأن  لبد  الدول  رقي  و  تقدم  عن  املتكلم  اإن 
ميكن  ل  ن��ه  لأ بال�صباب،  الرقي  و  التقدم  ه��ذا 
ملا  ال�صباب  يد  على  اإل  النهو�ش  للمجتمعات 

هذه. الفرتة  يف  حيوية  و  طاقة  من  لهم 
و  عامة  اجل��زائ��ري  ال�صباب  اإىل  هنا  ن�صري  و 
موقع  م��ن  ل��ل��ولي��ة  مل��ا  خ�صو�صا  ال��ب�����ص��اري 
مربع،  كيلومرت   162.200 على  يرتبع  جغرايف 
و  اجل��ري  مثل  طبيعية  م��وارد  من  حتتويه  ما  و 
و  اجل��ري  و  النحا�ش  و  املغنزيوم  و  الفو�صفات 
الفالحية  الرثوة  عن  ناهيك   ، غريها  و  ال�صرياميك 

. احليوانات  تربية  و 
فر�ش  عن  البحث  هو  لل�صباب  ال�صاغل  فال�صغل 
باجلنوب،  م�صانع  و  مرافق  خلق  حماولة  و  عمل 
ب�صار  ب��ولي��ة  التنمية  بعجلة  ال��دف��ع  ق�صد 

عموما. الوطن  و  خ�صو�صا 
من  ك��ل  و  املنتخبة  املجال�ش  ك��ل  تقدر  فلم   
يف  �صواء  بالولية،  احلكم  �صدة  على  تعاقبوا 
النهو�ش  على  الوطنية  اأو  املحلية  املجال�ش 
 ، الفالحة  و  ال�صناعة  جم��الت  يف  بالولية 
ت�صتهر  ما  و  العبادلة  دائرة  املثال  �صبيل  فعلى 
اإل  العبادلة  �صهل  ما  و  الفالحة  جم��ال  يف  به 
يعرف  مل  التي  اجلزائرية  ال�صهول  من  واح��دا 
باءت  و  بل  قدميا،  عليه  القائمون  متنى  النوركما 
ا�صتغل  فلو  بالف�صل.  ا�صت�صالحه  حماولت  كل 
للعمل  منا�صَب  لوفر  ال�صتغالل  حق  ال�صهل 
و  الفالحيني  التقنيني  و  املهند�صني  من  للعديد 
اجلنوب  وليات  و  للولية  الذاتي  الكتفاء  لوفر 
اأن  فبالإمكان  الذهبية  الكثبان  ذات  بتاغيت  ما  اأ  ،
املعروف  و  دوليا  و  وطنيا  و  حمليا  التمور  ت�صدر 
خا�صة  النوعية  و  اجلودة  تاغيت  متور  على  حمليا 
بجودته  وطنيا  املعروف  "الفقو�ش"  متر  بها  اأن  و 
ن�صاء  اإ بالإمكان  ال�صناعة  جمال  يف   ، الرائعة 
و  و  كاجلري  الطبيعية  امل��وارد  ملختلف  م�صانع 
ناهيك  ال�صرياميك،  و  املغنزيوم  و  الفو�صفات 
ببلدية  ال�صم�صية  كالطاقة  املتجددة  الطاقات  عن 
ملختلف  لالأدوية  ال�صيدلنية  ال�صناعة  و  كرزاز 
خمتلف  على  الولية  �صحراء  لتوفر  الأمرا�ش؛ 
غريه  و  ال�صكري  مب��ر���ش  اخلا�صة  الأع�����ص��اب 
ال�صناعة  جمال  يف  اأما   ، املزمنة  الأمرا�ش  من 
فتح  على  بالتوازي  العمل  فبالإمكان  الغذائية، 
ك�صناعة  الغذائية  التحويلية  لل�صناعات  م�صنع 
جمال  يف   ، الغذائية  املعجونات  و  امل�صربات 
ن�صاء  اإ على  العمل  من  لبد  الرتفيه  و  ال�صياحة 
بالبلديات  خا�صة  و  ال�صياحية  املرافق  من  املزيد 
عبا�ش  بني  و  تاغيت  و  كالقناد�صة  ال�صياحية 
بوكاي�ش  و  موغل  و  كلحمر  ال�صمال  ق�صور  و 
و  تتما�صى  فنادق  حتى  بها  يوجد  ل  التي  و 
املناطق  هذه  اأن  املعلوم  و  الدولية...   باملعايري 
تاغيت  خ�صو�صا  و  ال�صنة  طول  ال��زوار  جتلب 
ال�صباب  جمال  يف   ، القناد�صة  و  عبا�ش  بني  و 
نواد  ن�صاء  اإ على  العمل  من  بد  فال  الريا�صة  و 
الريا�صة  ممار�صة  ثقافة  زرع  حماولة  و  ريا�صية 
و  القطاع  ت�صيري  �صعف  بالولية  املالحظ  و   .
ف��راد  اأ على  �صلبا  يعود  مما  الكفاءات،  �صعف 
�صلح  فلو  ذاته؛  حد  يف  القطاع  على  و  املجتمع 
.) فراد املجتمع  اأ  ( الثاين  الأول  )الإطارات( �صلح 
�صباب  يوميات  يروي  اإبراهيم  العزيز  عبد 

عرق فراج ...
احلدودية  البلديات  من  ف��راج  عرق  بلدية  تعد 
البلديات  اهم  من  تعترب  حيث  ب�صار.  ولية  يف 

راجع  وهذا  والعزلة  التهمي�ش  تعاين  اليوم  لكنها 
غرار  على  ال�صباب  اأن  رغم   ، عديدة   لأ�صباب 
عدة  وهمومهم  ان�صغالتهم  رفعوا  البلدية  �صكان 
ببلديتهم،  واملعنية  امل�صوؤولة  للجهات  م��رات 
بالتماطل  ه���وؤلء  اأح���الم  م��ن  الكثري  فقابلت 
اأدراج  راحت  التي  والوعود  والتاأخري  والتاأجيل 
يقول  احل�رض  ولي�ش  الذكر  �صبيل  فعلى  الرياح. 
بعرق  اجل��واري  امللعب  بناء  اإع��ادة   – املتحدث 
يف  الريا�صية  ة  املن�صاأ هذه  ا�صبحت  حيث  فراج، 
 ، للعيان  املالحظ  الإهمال  جراء  كارثي  و�صع 
الوحيد  املالذ  يعترب  اجلواري  امللعب  هذا  اأن  علما 

البلدية  ل�صباب 
قريتي  معاناة  عن  يتحدث  م�صطفى  قريتلي 

مانونات ... اللطفي وحا�صي  قري 
منطقة  الثالث  بقراها  فراج  عرڨ  بلدية  تعترب 
�صمن  تن�صف  مل  ولالأ�صف  الظل  مناطق  من 
احلدودية  البلديات  من  بلدية  نها  اأ كما  ذال��ك. 
اجلمهورية  رئي�ش  طرف  من  و�صايا  لها  التي 
جميع  يف  الإق�صاء  و  التهمي�ش  تعاين  نها  اأ اإل 
ال��ق��ط��اع��ات وخ��ا���ص��ة م��ن ح��ي��ث ال��ت��وظ��ي��ف و 
التنمية  لعجلة  �صلل  ذالك  عن  نتج  مما  املن�صاآت 
يقول  املتكررة،  مرا�صالتنا  من  وبالرغم   ، هناك 
�صنوات  منذ    – قريتلي  م�صطفى  النا�صط 
�رضبت  ،و  لنا  ت�صغ  مل  الو�صية  ال�صلطات 
برز  اأ ومن  احلائط.  عر�ش  املرا�صالت  تلك  كل 
يف  النظر  اإعادة   ، البلدية  هذه  �صكان   ان�صغالت 
بلديات  خمتلف  على  ال�صغل  منا�صب  توزيع   
بالن�صبة  ح�صة  بتخ�صي�ش  واملطالبة   ، الولية 
م�صاعدي  م�صابقات  يف  ف��راج  ع��رڨ  لبلدية 
املدنية.  للحماية  بفرع  املطالبة  وكذا  التمري�ش 
� حول ح�ص�ش  قالوا  � كما     �  � ننتظرالتفاتة  كما 
موؤ�ص�صة  من  لكل  الإدماج  على  امل�صاعدة  عقود 
و  لطفي  ڨير  ف��راج  عرق  املو�صالت  و  الربيد 
تنموية  مب�صاريع  نطالب  كما  منونات،  حا�صي 
معهد  فتح  و  اأوملبي  م�صبح  �صورة  يف  ك��ربى 
ال�صحراوية؛  ال��زراع��ة  و  للفالحة  متخ�ص�ش 
ال�صغل  عامل  يف  ال�صباب  دمج  عوامل  اهم  ومن 
ت�صجيع  و  العبادلة  ل�صهل  العتبار  اإع��ادة  هو 
و�صعياتهم  ت�صوية  و  الفالحة  على  ال�صباب 

.. الزراعية  الأرا�صي  يخ�ش  فيما 
ال�صباب  عن  يتحدث  الغني  عبد  يعقوبي 

... وال�صيا�صة 
الب�صاري  ال�صباب  منها  يعاين  التي  الأمور  من 
يكون  قد  الذي  الإق�صاء  هو  التنمية،  عن  ف�صال 
ال�صباب  اإقحام  عدم  يف  اإراديا،  ل  واأحيانا  اإراديا 
املحطات  جممل  يف  ال�صيا�صة  رواق  �صمن 
وجود  ال�صاحة  عن  يغيب  حيث  النتخابية،  املهمة 
احلزبية  القيادات  داخل  فعال  تاأثري  لهم  �صباب 
امل�صكل...   – ي�صيف   � نطرحت  وهنا  الوازنة، 
�صباب  يف  والثقة  الكفاءة  عدم  اإىل  راجع  هذا  هل 
عن�رضية  من  له  ما  له  توريث  انه  م  اأ الولية، 
وبالرجوع  معينة.  جهات  تخدم  وقبلية  وعنجهية 
بروز  جليا  نرى  املحلية  ال�صيا�صية  ال�صاحة  اإىل 
لأي  الأمامية،  القاطرة  قيادة  باإمكانه  واع  �صباب 
ميتلكه  ملا  نظرا  اجلمهورية؛  م�صتوى  على  حزب 
يقول  اأرى  وازنة،  ية  وروؤ النظر  وبعد  خربة  من 
من  له  املجال  فتح  الأج��در  من   – الغني  عبد 
الحزاب  ت�صيري  يف  املحلية  الكفاءة  اإظهار  اأجل 
الوزارية  احلقائب  ل،  ومَل  الوطنية  واجلمعيات 
حلد  منه  نعاين  نزال  ل  والذي  مزمن  تهمي�ش  بعد 

.. الأ�صطر.  هذه  كتابة 
يف  ال�صباب  باإقحام  يطالب  اإ�صماعيل  �صاملي 

... املهمة  املحطات 
دفع  يف  امل�صاهمة  يعني  بال�صباب  الهتمام  اإن 
وا�صتالم  البقاء  ويعني  الأمام  اإىل  التنمية  عجلة 
رنانة  ع��ب��ارات  ي��ك��ون  اأن  يجب  ل  امل�صعل، 
جوع،  من  ت�صمن  ول  تغني  ل  جوفاء  و�صعارات 
ثبتت  اأ كلها  والتجارب  ي��ام  والأ الدرا�صات  لأن 
كانت  ح�صارة،  اأي  وبناء  دولة  اأي  نهو�ش  اأن 
قدراتهم  با�صتغالل  ال�صابة  الفئة  على  �صتناد  بالإ
ينبئ  يزال  ل  اليوم  نراه  فما  احلما�صية،  وطاقاتهم 
هذه  باإقحام  جدية  اأكرث  عمل  اإىل  بحاجة  ننا  اأ على 

 ... القرار  �صدة  اإىل  الفئة 
امل�صطوبني  معاناة  يحكي  عيا�صي  القادر  عبد 

بب�صار...
التن�صيقية  اإط���ار  �صمن  نن�صط  حاليا  نحن 
جموعة  ط��رف  م��ن  ن�صائها  اإ مت  التي  الوطنية 
اجلي�ش  وم�صطوبي  ومعطوبي  متقاعدي  من 

و  امله�صومة  باحلقوق  للمطالبة   ،  2016 عام 
ومعطوبي  متقاعدي  من  الأغلبية  ليها  اإ انظم 
الأول  امل��الذ  مبثابة  وه��ي  اجلي�ش  وم�صطوبي 
والتهمي�ش  الإق�صاء  من  يعاين  الذي  لل�صباب 
خاللها  من  وقمنا  ب�صار.  بولية  طبعا  كفرع 
املطالب  بتلبية   وذلك   العليا  اجلهات  مبنا�صدة 
ولي��ات   عرب  وزاري��ة  مبرا�صالت  الجتماعية  
وقطع  ال�صكن  م��ن  ���ص��ت��ف��ادة  ل��الإ اجل��م��ه��وري��ة 
الرئي�ش  �رضح  التطبيق،   انتظار  يف  الأرا�صي 
واأعطى  النتخابية  حملته  يف  تبون  املجيد  عبد 
الفئة  ه��اذ  مطالب  وتلبية  امللف  بفتح  وع��ود 
فئة  وبقيت  تلّبى  مل  الأ�صطر  ه��اذ  كتابة  وحل��د 
يف  اجلي�ش  وم�صطوبي  ومعطوبي  متقاعدي 
يعي�صونها،  التي  الأو�صاع  ب�صبب  مزرية  حالة 
ي��ام  لأ يكفي  ول  لئ��ق  غ��ري  �صهري  رات��ب  م��ن 
هذا..  ورغم  املطالب  تلبية  انتظار  يف  معدودة 
ت�صامنية،  بحمالت  قامت  التن�صيقية  اأن  اإل   .
من  ال��ع��دي��د  يف  ف��راده��ا  اأ م�صاركة  يف  متثلت 
وتوزيع  الولية  مرافق  ملختلف  التعقيم  عمليات 
العمل  عن  العاطلني  امل�صطوبني  على  قفة   53
ت�صامن  خالل  من  وه��ذا  للتن�صيقية،  التابعني 
املتحدث  ي�صيف  عالوة    التن�صيقية  فراد  اأ وتربع 
الت�صامنية  والن�صاطات  ع��ل��ىاحل��م��الت     –
واملجتمع  اجلمعيات  مع  للتن�صيقية  امل�صرتكة 
التعقيم،  عمليات  يف  امل�صاركة  يف  تتمثل  املدين 
كمامة   2500 وخياطة  الولية  مرافق  ملختلف 
تعقيم  اآلت   10 وتركيب  لل�صلطات  وت�صليمها 
البنوك  الربيد،  مراكز  الولئية،  باملرافق  اليدين 
 48 و�صناعة  ال��دائ��رة،  البلدية  ،امل�صت�صفى، 
وامل�صاركة  للم�صت�صفى  وت�صليمها  واقي  قناعا 
املعوزة  العائالت  على  قفة   550 ت��وزي��ع  يف 
مليون   15 قدره  مايل  مبلغ  توزيع  يف  وامل�صاركة 
جمعية  رفقة  والتكفل  معوزة،  عائلة   30 على 
 65 ق��دره  مايل  مبلغ  بجمع  ال�رضطان  مر�صى 
احلنجرة. يف  جراحية  عملية  لإجراء  لطفل،  مليون 

تهمي�س  عن  يتحدث  مرابطي  �صليمان 
املنطقة .... اإطارات 

الوطنية.  الوحدة  اأمان  �صمام  هي  اجلنوب  تنمية 
ق�����ص��اء  ف��ه��ذه ال��رق��ع��ة اجل��غ��راف��ي��ة ع��رف��ت الإ
للبالد،  العليا  ال�صلطات  طرف  من  والتهمي�ش 
قطبا  اجل��ن��وب  جن��ع��ل  اأن  ل��ن��ا  مي��ك��ن  ك��ان  ف��ق��د 
ث��روات  م��ن  يحتويه  مل��ا  بامتياز  اإ�صتثماريا 
املياه  من  كبري  واحتياطي  الأرا�صي  وخ�صوبة 
الطاقات  مقومات  توفر  ذلك  اإىل  اأ�صف  اجلوفية، 
يقول  اعتقادي  يف  للبيئة،  وال�صديقة  البديلة 
تعتمد  اجلنوب  تنمية  لة  م�صاأ اأن    – املتحدث 
يف  احلقيقية  ال�صيا�صية  الإرادة  على  �صا�صا  اأ
تنق�ش  موجودة  فاملقومات  ذلكاأ  اإىل  الو�صول 
ونقطة  ذلك.  لتحقيق  الناجعة  ال�صيا�صات  فقط 
التنفيذي  اجلهاز  كفاءة  هي  ذلك  يف  الرتكاز 
تبقى  اأن  يعقل  ل  ذ  اإ ب��اجل��ن��وب  ي��ع��ني  ال���ذي 
وال��ك��ف��اءات،  ل��الإط��ارات  م��ق��ربة  املنطقة  ه��ذه 
ارتبط  امل�صوؤولني  من  الكثري  ده����ى.....اأن  والأ
عقوبة  ن��ه��ا  اأ على  اجل��ن��وب  ب��ولي��ات  تعيينهم 
اأزمات  من  حاليا  نعي�صه  حقهم،وما  يف  �صلطت 
يف  الفا�صلة  ال�صيا�صات  �صببه  واخ��ت��اللت 
النفط  اأ�صعار  انهيار  عن  ترتب  وما  اجلنوب، 
عرب  نتفاداه  اأن  ميكن  كان  اإقت�صادي  ركود  من 
�صحراوية  فالحة  من  اجلنوب  مقومات  ا�صتغالل 
وعليه  باطنية،  وث��روات  �صياحية  واإمكانيات 
ت�صجيع  لأجل  القوانني  حتيني  علينا  لزاما  �صار 
الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  ا���ص��ت��غ��الل  و  ال���ص��ت��ث��م��ار 
باقت�صاد  النهو�ش  لأجل  املوجودة،  واملقومات 
خالله  من  وال��ذي  اجلنوب،  ولي��ات  يف  حقيقي 
يف  ت�صاعد  م�صتدامة  حملية  تنمية  نخلق  اأن  ميكن 
ال�صرب  هذا  ا�صتقرار  يف  وامل�صاهمة،  الآمال  حتقيق 

.... احلبيبة  جزائرنا  من  الغايل 
ب�صار  يقول  القناد�صة  من  علي  بن  العيد 
الغنية بالرثوات  فقرية من االإجنازات 

احلوار   هذا  يف   " التحرير   " جلريدة  �صاأقوله  ما   
جمرد  ولكنها   ، اإح�صائيات  ل  و  درا�صة  عن  لي�ش 
ولي��ة  يف  يعي�ش  م��ن  ك��ل  يدركها  مالحظات 
يوم،  كل  نراها  ملة  موؤ م�صاهدات  وهي  ب�صار، 
اجلنوب  فبوابة   ، عدة  اأط��راف  فيها  واملت�صّبب 
التي  الإمكانيات  كل  رغم  و  )ب�صار(  الغربي 
الو�صع  اأن  اإل  ب�رضية  اأو  كانت  طبيعية  حتوزها 
تعي�ش  التنمية  و  م�صتمر  تاأزم  يف    – يقول  فيها 
كل  ف��اإن  للو�صع  تلخي�صا  و   ، فرتاتها  ���ص��واأ  اأ
التنموية  امل�صاكل  خمتلف  تعاين  الولية  بلديات 
الفالحي  القطاع  تدهور  و  يومية  مياه  اأزمة  من 

املوؤ�ص�صات  كورونا  وباء  عرى  فقد  �صحيا  اأما   ،
يف  النقائ�ش  من  الهائل  الكم  ك�صف  و  ال�صحية 
و  الأطقم،  و  الهياكل  و  الإمكانيات  و  الو�صائل 
و  الفا�صلة  الولية  يف  الت�صغيل  �صيا�صة  كذا 
جزء  هذا   ، ال�صغل  منا�صب  خلق  عدم  يف  املتمثلة 
جانب  من  و  امل�صاكل  تعددت  قد  و  كثري،   من  
و  العام  و  اخلا�ش  يعرفها  و  موجودة  فاحللول  اآخر 
الإرادة  هو  ينق�صنا  ما  اأن  اإل  امل�صوؤول،  و  املواطن 
ب�صار  ولية   ، التجاذبات  كل  عن  بعيدا  احلقيقية 
توحيد  اإىل  حتتاج   – ي�صيف  بلدياتها  بجميع  و 
مبختلف  املحلية  اخل�صومات  كل  عن  بعيدا  اجلهود 
و  البناء  معركة  فدخول   ، لوانها  اأ و  اأ�صكالها 
اجتماعية  قوة  يف  بالتكتل  اإل  يكون  لن  التنمية 
و  املحلية  ال�صلطات  مع  تعمل،  و  ت�صغط  مدنية 
الولية. �صكان   مطالب  حتقيق  اأجل  من  الوطنية 

اأمل كبري ميالأ ال�صباب يف  اأمين:  �صاحلي 
اجلزائر اجلديدة ...

اأمة  لكل  احلقيقية  الرثوة  هو  اليوم  ال�صباب  اإن 
والفكرية  اجل�صمية  وقدراته  خل�صائ�صه  نظرا 
ال�صلطات  على  يتوجب  ل��ذا  بها  يتمتع  التي 
ملف  و�صع  اجلمهورية  رئي�ش  بقيادة  املعنية 
اأولويات  �صلم  راأ�ش  على  وان�صغالتهم  ال�صباب 
وامل�صاكل  ملعاناة  ن��ظ��را  ال��دول��ة  واه��ت��م��ام��ات 
ال�صابقة  ال�صلطة  انتهجتها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
وذلك  الهامة،  ال�رضيحة  هذه  على  بالت�صييق 
والالمبالة  اأحيانا  واإق�صاء  تهمي�ش  طريق  عن 
القلق  حدة  من  زاد  الذي  ال�صيء  اأخ��رى  اأحيانا 
جتاه  وهواج�صهم  حفيظتهم  ثار  واأ ال�صباب  لدى 
ظل  يف  ب�صار  �صباب  اليوم  ويطمح  امل�صتقبل. 
اجلمهورية،  رئي�ش  بها  وعد  التي  اجلديدة  اجلزائر 
والتكفل  لل�صباب  املعي�صة  ظ��روف  بتح�صني 

 . الأمثل 
معاناة  عن  يتحدث  يا�صني  �صديقي 

  ... بب�صار  النا�صطة  اجلمعيات 
الغالب  يف  تكون  نواجهها  التي  العوائق  اأهم  اإن 
كل  تكبح  ما  ع��ادة  التي  دارة  الإ بريوقراطية 
كل  ت�صخري  ع��دم  خ��الل  م��ن  �صبابية  م��ب��ادرة 
امل��ب��ادرات،  مت��ام  اإ من  متكننا  التي  الإمكانيات 
تقاع�ش  فرنى  الولية  لتنمية  بها  ن�صعى  التي 
مبا�رضة  وجهنا  يف  ب��واب  الأ �صد  اأو  امل�صوؤولني 
كربى  اأهمية  ذات  الفكرة  ك��ان��ت  اإن  خا�صة 
م�صاريعهم  يف  م��درج��ة  تكن  ومل  وح�صا�صة 
مع  الإح��راج  يف  نوقعهم  اأن  خمافة  التنموية، 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  واأن  خا�صة  ال�صعب 
واملبادرات  الأفكار  لكل  وا�صعا  ف�صاء  اأ�صبحت 
يخ�صون  امل�صوؤولون   فيه  ب��ات  ال��ذي  الوقت 
التوا�صل  مواقع  على  �صورهم  وجود  عدم  من 
اأن   " التحرير   " ل��  يا�صني  وذك��ر   ، الجتماعي 
اأ�صبحت  الدولة  طرف  من  املخ�ص�صة  الإعانة 
�صمن  ت��درج  ال��ت��ي  الن�صاطات  لكل  تفي  ل 
بع�ش  وجند  باجلمعيات؛  اخلا�صة  العمل  برامج 
جدا  ن��ادر  ن�صاط  على  حت��وز  التي  اجلمعيات 
فيجب  الإعانة  من  الأكرب  الن�صيب  على  تتح�صل 
للجمعيات. الإعانات  منح  كيفية  يف  النظر  اإعادة 
قناع  اإ اأج��ل  م��ن  وجنتهد  نكابر  زل��ن��ا   م��ا  كما 
ل  ذ  اإ التطوع،  لفكرة   الأخري  هذا  بقابلية  املواطن 
اأن  اإعتاد  نه  لأ اجلزائري  املجتمع  عن  بعيدا  يزال   
للم�صايقات  ونتعر�ش  �صيء  بكل  تقوم  الدولة 
وكذا  غائب  .الإعالم  ال�صعب  من  جزء  طرف  من 
يعترب  ذ  اإ امل�صوؤولني  طرف  من  والتكرمي  الت�صجيع 

ال�صتمرار.   على  لل�صباب  كحافز 
ت�صجيع  يجب   : احلميد  عبد  يحياوي 

ال�صباب  تكوينات  يف  الفالحة  تخ�ص�صات 
حياة  يف  املراحل  ه��م  اأ من  ال�صباب  مرحلة  لعل 

تكوين  يف  ت�صاهم  التي  املرحلة  لكونها  الفرد 
ثبات  اإ على  قادرا  وجتعله  امل�صتقبل   �صخ�صية 
على  ب�صار  ف�صباب  امليادين.  خمتلف  يف  نف�صه 
الكثري  ينتظرون  ال��وط��ن  �صباب  باقي  غ��رار 
الظروف  ظل  يف  اجلديدة  الدولة  من  والكثري 
اللتفات  فواجب  البالد  بها  متر  التي  ال�صعبة 
عن  بعيدا  التنمية  تخدم  التي  امل�صاريع  اإىل 
و�صهل  ال��ف��الح��ة  اإ�صتغالل  مثل  امل��ح��روق��ات 
لتوفري  ح�رضا  ولي�ش  املثال،  �صبيل  على  العبادلة 
دائرة  وتو�صيع   ، لل�صباب  كبرية  �صغل  منا�صب 
مبجال  تهتم  تخ�ص�صات  بتوفري  املهني  التكوين 
مع  تتما�صى  نها  لأ وال��رع��ي،  وال��ري  الفالحة 

... املنطقة  يف  ال�صغل  �صوق 
اأرهق  التوظيف  : �صعف  ميلودي حممد 

ب�صار...  �صباب 
تكوينه  يف  �صباب   اجل��زائ��ري  املجتمع  يف  اإن 
الكرث  هي  الفئة  هذه  فاإن  وبالتايل  الدميغرايف 
من  يعاين  كغريه  ب�صار  ولي��ة  و�صباب  معاناة 
ب�صقيها  وطنية  م�صاكل  امل�صاكل  من  نوعني 
�صباب  وم�صاكل  واىلجتماعي  القت�صادي 
البطالة  �صمنها  ف��م��ن  الوىل  م���ا  اأ اجل��ن��وب 
العمومية  املوؤ�ص�صات  يف  التوظيف  و�صعف 
الريعي.  القت�صاد  ظل  يف  خا�صة  والقت�صادية 
و�صعف  البريوقراطية  من  �صبابنا  يعاين  كما 
مثل  اخلا�صة  الإقت�صادية  مل�صاريعه  التمويل 
من  بالرغم  وهذا  وال�صبكي،  التكنولوجي  اجلانب 
تقنني  مُيلي  الوجب  ان  اإل  النرتنت  �صبكة  تعميم 

الوظيفي   الباب  بهذا  يليق  وت�رضيع 
 : �صليمان من بني عبا�س روي  حممد بن 

بب�صار  ال�صحة  قطاع  معاناة 
الفر�صة  هذه  على   " التحرير   " جلريدة  �صكرا  اأول 
القطاع  م�صتوى  على  تعاين    ب�صار  ولية  ثانيا 
وم�صمياته  رتبه  مبختلف  منه  فرد  نا  واأ ال�صحي، 
يف  بيولوجي  اأو  ممر�ش  او  طبيب  الوظيفية 
يعاين   – يقول  ال�صحة  فقطاع  العمومية.  ال�صحة 
العالج  عن  يبحثون  الذين  املر�صى  من  اأك��رث 
ل  ال�صيء  فاقد  عبارة  ولعل  عللهم  وت�صخي�ش 
واحيانا  فنق�ش  حقه،  للمعنى  ُتويِف  قد  يعطيه 
ممار�صي  ت�صاعد  التي  الإم��ك��ان��ات  توفر  ع��دم 
ال�صحيح  الت�صخي�ش  على  العمومية  ال�صحة 
حتت  جتعلهم  ق��د  باملر�صى،  الم��ث��ل  والتكفل 
تزيد  التي  النف�صية  ال�صغوط  نواع  اأ �صتى  ة  وطاأ
هي  كاهلهم.  على  العظيمة  امل�صوؤولية  ثقل  من 
حياتهم  على  واحلفاظ  فراد  الأ �صحة  م�صوؤولية 
يف  ال�صحية  املنظومة  �صعف  اجلميع  يعلم  رمبا 
هنا  حتت�رض  انها  النف�ش  يف  يحز  ما  لكن  اجلزائر، 
غري  الت�صخي�ش  �صاليب  اأ ب�صط  فاأ  ، ب�صار  يف 
اأ�صباب  لعدة  للمواطن  املتاح  غري  منها  متوفرة، 
خمابر  ول  تعمل  اإ�صعاعي  ت�صوير  اأجهزة  فال   ،
للم�صابني،  الكبري  العدد  تغطية  على  ق��ادرة 
و  لك�صف  الالزم  التجهيز  ونق�ش  غياب  ب�صبب 
املري�ش  حالة  متابعة  اأو  والعدوى  املر�ش  حتديد 
امل�صعل  ت�صليم  �صروريا  بات  �صنيني:  عثمان 

.... لل�صباب 
امل�صعل  ت�صليم  ال�������رضوري  م��ن  ب���ات  ل��ق��د 
خدماته  ليقدم  وطنه  يف  وجوده  لفر�ش  لل�صباب 
�صحى  التي  اجلزائر،  بناء  �صبيل  يف  وت�صحياته 
الفرن�صي  امل�صتعمر  �صد  واأجدادهم  باوؤهم  اآ عليها 
دارة  لالإ وجاد  فعلي  بت�صلم  اإل  هذا  يحدث  ولن 
�صباب  اإط���ارات   ، املعنية  اجل��ه��ات  ط��رف  م��ن 
التي  الوليات  �صمن  من  كانت  فولية،  ب�صار 
الآن  تتخبط  هي  ولالأ�صف  للجنوب  بوابة  تعد 
لقلة  الت�صيري،  و�صوء  الع�صوائية  من  الكثري  يف 

الهامة.  املن�صاآت  معظم  داخل  واملهارة  الكفاءة 

بقوام   الدولة  تتكاتف اجلهود، وتقوم  اأجلهم  االأمور، ومن  وال�صعوب، ب�صالحهم ت�صلح  للمجتمعات  املن�صود  االأمل  اأنهم  اأو ثقايف عالوة على  اأو فكري  اأي �صرح علمي  لبناء  الفقري  العمود  ال�صباب هم 
، وذلك  االأخرى  املجاالت  وباقي  االإقت�صاد  و  ال�صيا�صة  و�صبابها، يف جمال  الوالية  تواجه  التي  التحديات  متعددة حول  ب�صار ميثلون قطاعات  �صباب منطقة  بالعديد من  ، حوار جمعنا  موؤ�ص�صاتها ومراكزها 

�صتى جماالت احلياة ... املنطقة ملعرفة وجهات نظرهم، حول م�صتقبلهم يف  �صباب  البحث مع  اإىل  املبادرة  " وتهدف هذه  " التحرير  ملناق�صات مائدة م�صتديرة عقدتها جريدة  اإطار تغطية خا�س،ة   يف 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية النعامة 
دئرة م�صرية 

بلدية م�صرية 
م�صلحة ال�صوؤون العامة 

الرقم 16/ 2020 

ان�صاء جمعية حملية ذات طابع البيئة والو�صط املعي�صي 
طبقا الحكام القانون 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق 
2012  املتعلق باجلمعيات مت ان�صاء اجلمعية املحلية  12 يناير  ل 
امل�صجلة حتت  امل�صرية   لبلدية  الب�صمة اخل�صراء  امل�صماة : جمعية 
الغني  عبد  عتبة   : الرئي�س    28/06/2020 بتاريخ   16 رقم 
املقيمة : �صويرف بومدين حي ال�صالم بلدية م�صرية والية النعامة 

- حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا  ح�صوريا  ابتدائيا/ يف 
ال�صكل / قبول دعوى  الرتجيع - يف املو�صوع : اإفراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل 
فيه بتاريخ: 12 - 02 - 2020 حتت فهر�س رقم  20 - 0090   ومعه امل�صادقة 
على تقرير اخلربة  العقلية املنجزة من طرف الدكتور ال�صيخ �صالح قا�صم  املودع  
20 و بالنتيجة الق�صاء بتوقيع احلجر   / 0034 01-06-2020 رقم  بتاريخ 
02-03-2000مبتليلي  بتاريخ  املولودة  الهدى   نور  القروي  امل�صماة   على 
ال�صعانبة  ابنة ال�صيخ بي�صي مليكة  وتعيني املرجع القروي ال�صيخ  مقدما عنها  
ن�صر منطوق هذا احلكم يف  القانونية  واالإدارية مع  �صوؤونها  لرعايتها وت�صيري 
اإحدى ال�صحف اليومية  الوطنية لالإعالم ، واأمر �صابط احلالة املدنية لبلدية 
من  ب�صعي  عليه   املحجور  ميالد  �صهادة  على  باحلجر  بالتاأ�صري  ال�صعانبة  متليلي 
بذا   . اخلربة  م�صاريف  فيها  مبا  الق�صائية  امل�صاريف  املرجع  حتميل   . النيابة 
والزمان  باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�صة  جهارا   به  واأف�صح  احلكم  اأ�صدر 

املذكورين اأعاله ليوقع اأ�صله من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�صبط.

حكـــــــــــــــم

Par décision n°897 du 29/07/2020 du Ministère de l'Energie، un
autorisation définitive portant l´exercice de l'activité de
stockage et de distribution de produits pétroliers)point  de vente 
carburants( a été accordée à Monsieur Deffaf Mohamed ، sis au niveau 
de la sortie de Guerrara vers Berriane)C W33( commune de Guerrara، 
Wilaya de GhardaÏa ،conformément aux dispositions du décret exécu-
tif n°15-57 du 08 Février 2015 portant réglementation du stockage et 
de la distribution des produits pétroliers.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة
م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2020/36
و�صل اإ�صهار خا�س بتجديد جمعية حملية

امل�صماة: جمعية بايزي- بلدية غرداية املودعة بتاريخ: 2020/03/12 
رئي�س اجلمعية ال�صيد: واعلي �صالح املولود بتاريخ: 1970/02/10 بـ: 
غرداية الكائن مقرها: منزل ال�صيد: كربو�س اأحمد بن داود حي بايزي- 

بلدية غرداية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

دائرة زلفانة
بلدية زلفانة

مكتب اجلمعيات
رقم: 2020/06

و�صل اإ�صهار خا�س بتجديد جمعية حملية
امل�صماة: جمعية ن�صاطات ال�صباب اأفاق لبيت ال�صباب زلفانة املودعة 
بتاريخ: 2020/04/15 رئي�س اجلمعية : بن خليفة حممد املولود 
بيت  ب:  مقرها  الكائن  زلفانة   بـ:   1984/01/30 بتاريخ: 

ال�صباب زلفانة

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا ح�صوريا ابتدائيا /
قبل  ال�صادر  احلكم  اإفراغ   / املو�صوع  .يف  الرتجيع  دعوى  قبول   / ال�صكل  يف 
الف�صل فيه بتاريخ 11-12-2019 حتت فهر�س رقم 19 /655و معه امل�صادقة 
على تقرير اخلربة العقلية املنجزة من طرف الدكتور ال�صيخ �صالح قا�صم املودعة 
20 /00014 و بالنتيجة الق�صاء بتوقيع احلجر  30-01-2020 رقم  بتاريخ 
على امل�صمى موالي عمار عبداملجيد املولود بتاريخ 13 - 01 - 1998 مبتليلي 
ال�صعانبة ، ابن حممد و موالي عمار فطوم .و تعيني املرجعة موالي عمار فطوم 
مقدما عنه لرعايته و ت�صيري �صوؤونه القانونية و االإدارية مع ن�صر منطوق هذا 
احلكم يف احدى ال�صحف اليومية الوطنية لالإعالم ، و اأمر �صابط احلالة املدنية 
لبلدية متليلي ال�صعانبة بالتاأ�صري باحلجر على �صهادة ميالد املحجور عليه ب�صعي 
اخلربةبذا  م�صاريف  فيها  مبا  الق�صائية  امل�صاريف  املرجع  .حتميل  النيابة  من 
الزمان  و  باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�صة  جهارا  به  اأف�صح  و  احلكم  اأ�صدر 

املذكورين اأعاله ليوقع اأ�صله من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�صبط.

حكـــــــــــــــم
-حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا  ح�صوريا  ابتدائيا/ 

-يف ال�صكل / قبول دعوى  الرتجيع .- يف املو�صوع / اإفراغ احلكم ال�صادر قبل 
الف�صل فيه بتاريخ / 11 - 12 - 2019 حتت فهر�س رقم  19 - 652   ومعه 
امل�صادقة على تقرير اخلربة  العقلية املنجزة من طرف الدكتور ال�صيخ �صالح 
الق�صاء  بالنتيجة  و   20/  0018 رقم   2020-02-19 بتاريخ  املودع   قا�صم  
 1998-10-07 بتاريخ  املولودة  نوال   بوبطيمة  امل�صماة   بتوقيع احلجر على 
مبتليلي ،ابنة علي وزيدوري رقية.  وتعيني املرجعة بوبطيمة علي   مقدما عنها  
ن�صر منطوق هذا احلكم يف  القانونية  واالإدارية مع  �صوؤونها  لرعايتها وت�صيري 
اإحدى ال�صحف اليومية  الوطنية لالإعالم ، واأمر �صابط احلالة املدنية لبلدية 
من  ب�صعي  عليها   املحجور  ميالد  �صهادة  على  باحلجر  بالتاأ�صري  ال�صعانبة  متليلي 
بذا   . اخلربة  م�صاريف  فيها  مبا  الق�صائية  امل�صاريف  املرجع  حتميل   . النيابة 
والزمان  باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�صة  جهارا   به  واأف�صح  احلكم  اأ�صدر 

املذكورين اأعاله ليوقع اأ�صله من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�صبط.

حكـــــــــــــــم

نداء ا�صتغاثة
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زعماء و �صخ�صيات حتدثوا عن جتاربهم يف اإدارة حتديات امل�صتقبل  

بوناطريو...ظاهرة تهويلية 
اأم ميدانية؟

بقاط  م���وؤخ���را  ق���ال 
عمادة  رئي�ش  بركاين 
اجلزائريني  الأط��ب��اء 
اليوميات  لإح����دى 
العامل  ب��اأن  الوطنية 
بوناطريو  الفلكي 
نظري  يحاكم  اأن  يجب 
التي خرج  ت�رضيحاته 
وال��ت��ي  للعلن  ب��ه��ا 
اإكت�صف  باأنه  مفادها 
عراقيني  اأطباء  رفقة 
ملر�ش  الناجع  ال��دواء 
م�صيفا  ك���ورون���ا؟ا 

واأنه  الطبية؟ا  والأمور  امل�صائل  يف  دخله  وما  فلكي  عامل  باأنه 
يتالعب مب�صاعر املاليني. واإىل غاية هنا تبدو احلقيقة مع عميد 
الأطباء اإىل حني اأن يثبت العك�ش ويطلع لنا بوناطريو باحلقيقة 
النا�صعة التي تبناها واأعلن عنها � لكنها  لالأ�صف ظلت �رضا من 
اأ�رضار املهنة � ول�صنا ندري ما الذي ينتظره هذا العامل كي يحرر 

هذا الدواء الذي فتك حلد ال�صاعة ب�اآلف الأ�صخا�ش.
فعال  حمقا  كان  اإن  بوناطريو  فاإن  ال�صخ�صي  ظني  وح�صب 
بجائزة  مبا�رضة  تكرميه  يتم  ف�صوف  امل�صاد  للقاح  باكت�صافه 
نوبل للطب والعلوم...ومن ثمة �صتدخل اجلزائر التاريخ من بابه 
الوا�صع؟ا       املعني �صاحب الإخرتاع قال باأن معهد با�صتور 
يواجه اكت�صافه هذا بعدة عراقيل....لكن باملقابل نقراأ باأن  مدير 
باأن معهده غري معني  يرد وي�رضح  درار  فوزي  ال�صيد  املعهد 
ولي�ش من �صالحياته اأن يعطي املوافقة على جناعة هذا الدواء اأو 
ذاك.واإمنا يتخذ بع�ش الإجراءات العلمية للموافقة على تواجده 
بال�صوق فقط . ولرمبا يق�صد باأن املخابر توؤكد باأن اأي دواء غري 
م�رض جل�صم الإن�صان وبالتايل حتريره ...وهذا الإجراء يذكرنا مبا 
حدث مع مع توفيق زعبيط الذي �صنع الهالة من حوله  يوم 
اإ�صمه  ال�صكري  الب�رضية من  باأنه اكت�صف دواءا يخل�ش  ادعى 
)رحمة ربي(ويف الأخري ات�صح باأنه جمرد مكمل غذائي لي�ش 
تهمة  األ�صق   .بوناطريو  وخمل�صا  خال�صا  دواءا  ولي�ش  اإل.. 
العراقيل بجهات جزائرية هذا على الرغم اأن كل العامل وبع�ش 
الدول تطالب بلقاحه)وال�صوؤال املطروح هنا( ما هو موقف وزارة 
ال�صحة يف هذا ال�صاأن وهي اجلهة املعنية بالدرجة الأوىل؟ا فقط 
ت�صجيل  بعد  الو�صع  احتواء  عليها  ا�صتحال  الوزارة  باأن  نقراأ 

حالت متزايدة ل�صحايا هذا الفريو�ش القاتل.
وال�صوؤال الذي نطرحه يف هذا املقام اأي يف الوقت الذي تتناف�ش 
فيه كربيات املعاهد العاملية واملخابر يف اأملانيا واأمريكا وفرن�صا 
اجلهود  هذه  كل  جتاوز  بوناطريو  اأن  ...يبدو  وغريها  وال�صني 
والعقول التي ت�صارع الزمن بغية الظفر برباءة الإخرتاع.واأراد 
الأمر  تعلق  اإذ  ي�رضفنا جميعا  �صيء  الإ�صتثناء...وهذا  يكون  اأن 
جهودهم  تكون  األ  �رضيطة  ،ولكن  وباحثيها  علمائنا  باحرتام 
بفوبيا  مغلفة  تكون  اأن  اأي  وتظاهرية  مظهرية  عرو�ش  جمرد 
ال�صهرة واعتالء املن�صات هدفا لها...لقد �صبق واأن قال بوناطريو 
التقومي  لدى  الفلكي  التقومي  يف  خلال  اكت�صف  باأن  نف�صه  هذا 
الهجري.وكان يق�صد �صهر رم�صان الكرمي .ليعود مبا�رضة اإىل 

عهد النبي و�صحابته وي�رضح باأنهم كانوا ي�صومون
ال�صهر خطاأ...وهذا ما خلف ا�صتنكارا وا�صحا لدى عدة اأو�صاط..
الأولني  اأن  اأ�صا�ش  على  نف�صه  بالدين  م�صا�صا  هذا  واعتربوا 
والقدامى كانوا يتبعون اآية)�صوموا لروؤيته وافطروا لروؤيته( اأي 
اأنهم كانوا يعتمدون على روؤية الهالل...لكن بوناطريوا اأدخلنا 
قدر  بليغا  يكن  مل  هو؟الأنه  اإل  ليفهمها  معقدة  ح�صابات  يف 
الإمكان ،ومل يو�صل املعنى الدقيق وال�صفاف ،بل اأنت ل تفهمه 
وهو يكتب اأو يتحدث.)اإلأى درجة اأنك ت�صك يف قدراتك(وهذا 
ما و�صعه يف مو�صع ل يح�صد عليه...وفهمنا جميعا باأن الرجل 
يحمل من الدقة واحل�صابات اأكرث منا ونحن هم القا�رضين يف 
اأنها لن  التفكري وال�صتنتاج؟ا ثم حلقتنا اخلرجة الثانية والأكيد 

تكون الأخرية.وهي عن مر�ش كورونا...وحلد ال�صاعة
ولي�ش يف  باأنه  ن�صت�صف  اأن  حقنا  ...من  الرجل  نظلم  ل  وحتى 
اجلزائر فقط توجد ظاهرة نف�صية معقدة لدى كثري من الطاحمني 
وهذا يف جميع املجالت حتى الأدبية والفكرية والفنية،حتاول 
ذاتها  وتوؤكد  ال�صاحة  على  تربز  اأن  ،وحتاول  الزمن  ت�صابق  اأن 
ولو بال�صري على دروب املغالطات...وهذه م�صكلة يف حد ذاتها 
ت�صخي�ش...لأن  اأميا  ت�صخي�صها  ما.بل  دائرة  يف  ح�رضها  ميكن 
اأ�صحابها مهو�صون بع�صق الريادة وت�صليط الأ�صواء نحوهم..
اأو  ال�صطحات  هذه  من  براء  والطبيعة  نف�صه  العلم  فاإن  وعليه 
بل  الدين  العلوم ولحتى  الإن�صانية ول  تلك..لأنها لتخدم ل 
تدخلنا يف عامل هواأغرب من اخليال نف�صه.وبالتايل فهي ت�صيء 
مع مرور الأزمنة والتاريخ للناطقني واملروجني لها....ول عزاء 

لنا اإل القول هاتوا برهانكم اإن كنتم �صادقني ؟ا

�صفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�صايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�صيا�صية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�صاهمة مبو�صوع ، مقال، فكرة اأن ير�صلها لركن م�صاهمات   على اميايل التحرير

فريو�ش  عن  احلديث  ت�صّدر  فقد   
و  املحلية  الإع��الم  و�صائل  كورونا 
تفا�صري  عدة  له  اأعطيت  و  الدولية، 
عدة  حوله  طرحت  و  حتليالت،  و 
ت�صاوؤلت دون الو�صول اإىل احلقيقة 
اأو اإىل نتيجة علمية ملمو�صة، لدرجة 
اإىل  الإنتباه  لفتوا  املحللني  بع�ش  اأن 
جوانب اأخرى هي �صيا�صية اأكرث منها 
كورونا  فريو�ش  اأن  قالوا  و  �صحية 
اأو  ال�صحي  باجلانب  فقط  يرتبط  ل 
يفر�ش  الذي  ال�صوؤال  البيولوجي، 
نف�صه اليوم ملعرفة ماذا يحدث داخل 
املتحكم  العلمية؟، من هو  املختربات 
يف �صناعة الفريو�صات؟، هل حقيقة 
اأفالم  يف  ن�صاهده  اأو  ن�صمعه  كنا  ما 
و  "املافيا"   ق�ص�ش  عن  الهوليود 
اأ�صخا�صا  اأن  اجلرثومية  احل��روب 
اأيام ال�رضاعات  ميلكون العلم و املال 
يقومون ب�صناعة فريو�ش خللق اأزمة 
اخل�صم  الدولة  ل�رضب  اأو  عاملية؟ 
و  اأمريكا  بني  الآن  يحدث  مثلما 
و  املتحدة  اململكة  بني  اأو  ال�صني، 
انف�صال  بعد  الأوروب����ي  الإحت���اد 
با�صتخدام   ذلك  الثانية،  عن  الأوىل 
اإط��ار  �صمن  الأن���واع  من  العديد 
البكترييا  مثل  ة،  البيولوجيَّ احلرب 
بحيث  والفريو�صات،  والُفطريات 
اأو  اللم�ش  خالل  من  العدوى  ُتنَقل  
وقد  الهواء،  اأو  وال�رضاب  الطعام 
اأن  ت�صميم  جاء يف �صحيفة رو�صية 
الرئوي  اللتهاب  بفريو�صات  النا�ش 
واأنفلونزا الطيور واأنفلونزا اخلنازير..
الأنغلو�صك�صونيني،  تكتيكات  من 
اأن فهم  والأمريكيني لأنهم يدركون 
اجلماهري ملعظم الق�صايا حمدوذ جدا، 
اإىل درجة اأن هذه الق�صايا ينظر اإليها 
مبعاين مب�صطة ، و لذا تهمل الوليات 
اإن�صاء  على  األأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
باإ�رضاف  �رضية،  بيولوجية  خمتربات 
و  الأبي�ش  البيت  و  البنتاغون  من 

ما  وهو  الع�صكرية،   DTRA وكالة 
البلغارية  ال�صحف   اإحدى  اأوردت��ه 
ينتج  يزال  ل  الأمريكي  اجلي�ش  اأن 
والبكترييا  القاتلة  الفريو�صات 
مقتل  يف  يت�صبب  و   ، وال�صموم 
مئات الآلف من النا�ش، لأنها تخرج 

ب�رضعة عن �صيطرة ُم�صتخدميها
�رضكات  هم  الربامج  هذه  فمنفذوا 
حتى  للم�صاءلة  تخ�صع  ل  خا�صة 
املتحدة،  الأمم  اتفاقيات  انتهكت  لو 
جماعات  متثل  لأنها  اإل  ل�صيئ  ل 
و  ال��ل��وب��ي(   ( ال��دع��م  و  ال�صغط 
هذه  اإدارة   يف  تتحكم  التي  ه��ي 
اتخاذ  �صلطة  لها  و  امل��خ��ت��ربات، 
تقارير  تقول  ال�صيا�صية،  القرارات 
الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
جت��ارب   لها  ب��ل  احل���روب،  �صانعة 
عليها  اأطلق  فيما  احل�رضات  على 
نوع  وهي  احل�رضية،   احل��رب  ا�صم: 
من احلرب البيولوجية التي ت�صتخدم 
الأم��را���ش  لن�رض  احل�����رضات  فيها 
مت  التي  اخلبيثة  كاجلمرة  املعدية، 
غالبا  اأنه  يقال  و  ك�صالح،  تطويرها 
ما تن�صاأ هذه املختربات حتت الأر�ش 
اأو هيئة  بحيث ل ميكن لأي �صخ�ش 
الذي  ال�صوؤال  رمبا  و  اإليها،  التو�صل 
�صيطرح الآن له عالقة مبا يحدث، و 
هو: ماذا وراء الإتفاقيات التي تربمها 
الدول يف املجال ال�صحي، )الإتفاقية 
التقارير   ح�صب  الكوبية(  اجلزائرية 
فاإن الكوبيني و ال�صهاينة اجلماعتان 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الوحيدتان 
لوبي  جهود  تاريخيا  تدعمان  اللتان 
لقد  البعيد،  املدى  على  و  م�صتمرة 
كانت الإدارة الإ�صتعمارية الفرن�صية 
لإختيار  جتريبي  حقل  عن  تبحث 
الهيمنة  اأجل  من  العلمية  فر�صياتها 
 ، عينة  هذه  كانت  اإن  و  الآخر،  على 
تتوقع  عربية  حكومات  ت��زال  فما 
من �رضكات اأجنبية اأن تقوم  بعملها 
بالنيابة عنها و هذه املطامح غالبا ما 
يرى  الغرب  لأن  اأمل،  بخيبة  تنتهي 
)�ش(   حممد  نبيهم  منذ  العرب  اأن 

كل  على  حقيقيا  خطرا  ي�صكلون 
بالن�صبة لأوروبا كلها و هو  ال�صعد 
الإط��اري  امل�صت�رضق  اإليه  اأ�صار  ما 
كاباتون cabaton و برر موقفه باأن 
لبد  املتقدمة  الأوروية  املجتمعات  
من اأن تكون م�صوؤولة اأمام �صمريها 
ال�صعوب  بقية  عن  التاريخ  اأم��ام  و 
اأخالقية  و�صية  بحكم  امل��ت��اأخ��رة، 
عليها  فواجب  �صمنية،  ح�صارية 
معاين  تلقنها  حتى  ت�صتعمرها  اأن 
احل�صارة و ت�صمو بها اإىل م�صتويات 

الرقي.
 احلقيقة اأن الواقع اأن الواقع  احلديث 
قبل  من  رعايتها  و  الإن�صانية  عن 
و  ال�صيا�صيني  العامل  زعماء  و  قادة 
م�صوؤويل ال�رضكات  يف العامل  ياأتي 
اهتمامهم  من  الأخ��رية  املرتبة  يف 
التنمية  ي�صعون  بحيث  بالتنمية، 
اأولويات براجمهم و  القت�صادية يف 
التنمية  ح�صاب  على  ا�صرتاتيجياتهم 
اكرب  توفري  اأج��ل   من  الجتماعية  
التجارة  و حرية دوران  جمال حلرية 
راأ�ش املال ، و لذا فهم ي�صارعون يف 
اإن�صاء املوؤ�ص�صات القت�صادية ل�صنع 
الأ�صلحة و ال�صيارات مثال، من اأجل 
على  ال�صيطرة  و  ال�صلطة  حتقيق 
اأ�صتاذ  فولتيله  جونرت  فهذا   ، العامل 
ا�صت�صاري   خبري  و  اأمل��اين   جامعي 
يف كتابه : " اإدارة حتديات امل�صتقبل" 
�صيا�صية  �صخ�صية   20 حوايل  قدم 
و  زعماء  و  حكام  من   اقت�صادية  و 
اأ�صحاب �رضكات،  معظمهم غربيون 
الرئي�ش   هما  و  منهم  اثنان  ماعدا 
واحل�صن  مبارك  ح�صني  امل�رضي 
الثاين ملك املغرب  الذي كان حامه 
اجل  من  مار�صال  خطة  تتج�صد  اأن 
اأفريقيا، حيث نقلوا جتاربهم جعلتهم 
اإجنازات غري  مبا حققوا من  متميزين 
التاريخ  م�صرية  يف  اأ�صهمت  عادية 
اإل  الكتاب،  مقدمة  يف  ج��اء  كما 
ال�صخ�صيات  هذه  من  وحد  ل  و  اأنه 
البارزة حتدث عن الربنامج ال�صحي 
قد  و  الع�رضين،  و  الواحد  القرن  يف 

ال�صني  جتربة  الكتاب  �صاحب  قدم 
�صوب  ت�صري  هي  و  الإ�صالحية 
يف  حققته  م��ا  و  اجل��دي��دة  الألفية 
من  التكنولوجية  و  العلم  ميدان 
مني   ت�صه  جياجن  قدمه  تقرير  خالل 
جلمهورية  رئي�صا  انتخب  عندما 
ال�صني ال�صعبية يف مار�ش 1993، و 
ال�:21 قدمه  االربازيل للقرن  برنامج 
رئي�ش جمهورية الربازيلي  فريناندو 
يف  انتخب  يوم  كاردو�صو  هرنيك 

اأكتوبر 1994.
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  بالن�صبة  اأم���ا 
كلينتون  بيل  �رضح  فقد  الأمريكية 
يعتمد  حلفائها   و  اأمريكا  رخاء  اأن 
يف  الإقت�صادية  ال�صيا�صة  على 
الداخل و اخلارج و بناء نظام جتاري 
اأجل  من  مفتوح  �صحي(  لي�ش  و   (
اأجل  من  الع�رضين  و  احلادي  القرن  
احلرية  و  الإقت�صادي  ال�صلم  حتقيق 
اأن  ق��ال  و  ال��ع��امل،  ارج��اء  كافة  يف 
عن  الرخاء  حتقيق  على  تعمل  بلده 
و  اخل��ارج،  يف  الأ�صواق  فتح  طريق 
املتحدة  الوليات  �صالم  و  اأمن  اأن 
انتعا�صها،  و  اأوروبا  ب�صالم  مرتبط 
الأوىل  رحلته  يف  به  قام  ما  هذا  و 
ا�صرتاتيجية  طرح  حيث  اأوروبا  اإىل 
للتكامل الأوروبي من خالل الإحتاد 
الأطل�صي  �صمال  وحلف  الأوروب��ي 
من  الغربية  اأورب��ا  اأ�صبحت  ال��ذي 
من  بدل  لالإ�صتقرار  م�صدرا  خالله 
اأملانيا  و  فرن�صا  تنتقل  اأمل   ، العداوة 
اإطار  يف  التعاون  اإىل  ال�رضاع  من 
اذنت   التي  العاملية  التجارة  منظمة 
الق�صاء  من  فيه  لبد  جديد  بع�رض 
البلدان  ب��ني  م��ا  اخل�صومة  على 
يف  الإندماج  و  النامية  و  ال�صناعية 
النظام افقت�صادي العاملي، اأما العرب 
فهم منق�صمون بني ) امل�رضق العربي 
�صاهمت  قد  و  العربي(  املغرب  و 
الإنق�صامية يف اأفول القومية العربية 
اأو بناء الوطن العربي الكبري،  الذي 
تكاد اآثاره اأن تزول من خريطة العامل. 

) للمقال مراجع(

ملاذا التاآمر على الب�صرية؟ و من ي�صعى لتدمري االإن�صانية؟

من ي�صعى اإىل اإفقار ال�صعوب و قتلها؟، من ي�صعى اإىل تدمري االإن�صانيىة؟، �صوؤال وجب ان يطرح اليوم و 
بحدة و نحن نقراأ عن موت االآالف من النا�س جراء ظهور الوباء، فما يحدث يف العامل ينبئ بوقوع انهيار 
اأن يكون  19 حرّي الكّل كيف يظهر الوباء يف بلد كال�صني و هو على  بعد خطوة من  تام، و ظهور كوفيد 
القوة االأوىل يف العامل بعد الواليات املتحدة االأمريكية، ملا ميلكه من تطور علمي و تقني و طاقات ب�صرية 
و كفاءات علمية و تقنية متكنه من اأن يقي نف�صه و �صعبه من التعر�س ملخاطر قد توؤدي بحياة مئات الب�صر، 

اأم اأن االأمر  ال يعدو اأن يكون �صراع قوى؟

ح�صني علي غلب
ما  ا�صتغلوا  الكثريين  اأن  نذكر  اأن  لبد 
تعر�صت له ال�صني ليوجهوا لها ال�صهام 
اجلارحة ،واأولهم كان الرئي�ش الأمريكي 
الوباء  على  اأطلق  الذي  ترامب  دونالد 
واأتهم  بل  ال�صيني"  "الوباء  ت�صمية 
احلقائق  واأخفاء  ال�صفافية  بعدم  ال�صني 
يحملها  اأن  يجب  باأ�رضه  العامل  ،واأن 

اأوروب��ا  اأما   ، الوباء  تف�صي  م�صوؤولية 
والتنديد  وال�صجب  بالرف�ش  امل�صهورة 
اأنها كانت  مل جند منها اأي تعليق �صوى 

متفرجة وال�صعادة تغمرها .
اأحمق من يتوقع اأن ال�صني �صوف تتلقى 
ال��رد يكون  ت��رد، لكن  ول��ن  ه��ذا  ك��ل 
�صوف  وبالتاأكيد  احلزام  وحتت  مدرو�ش 
اإقت�صادي فاأمريكا ومعها اأوروبا  يكون 
مقبلة على اأزمة اإقت�صادية باإجماع خرباء 

واأ�صد  اأعنف  تكون  و�صوف  الإقت�صاد  
التي  املا�صية  القت�صادية  الأزم��ة  من 
�صهدناها واأطاحت بكثريين ومل يتعافى 
�صحاياها حتى يومنا هذا ، وحينها �صوف 
ت�رضب  لكي  احللبة  اإىل  ال�صني  تدخل 
عليه  وتنت�رض  الأمريكي  خ�صمها  اأول 
 ، القا�صية ومن اجلولة الأوىل  بال�رضبة 
عجوزة  اأمة  باتت  فب�رضاحة  اأوروبا  اأما 
ع�رضين  يقارب  ما  ومنهكة  مري�صة 

باملائة من �صكانها هم من كبار ال�صن ما 
اأمة  ،وهكذا  عام  وال�صبعني  ال�صتني  بني 
عروقه  يف  جتري  �صابة  دماء  اإىل  حتتاج 
وال�صتمرار  العي�ش  من  تتمكن  حتى 
التي  ال�صينية  الدماء  هي  الدماء  وهذه 
والأهم  وال�صناعة  والتجارة  املال  متلك 
احلياة  على  املقبلني  ال�صباب  ه��ذا  من 
وخلفهم حكومة تريد التمدد وال�صيطرة 

وتدعمهم بالغايل والنفي�ش .

االنتقام ال�صيني
وباء  من  واملتوفني  امل�صابني  عدد  اأنح�صر  وبالفعل   ، اأخر  لها  ولي�س  اأول  لها  اإجراءات  بعد  ال�صني  اإىل  تعود  التعايف  عالمات  بداأت  اأخريا 

الكورونا بن�صبة كبرية للغاية ، واأعلنت احلكومة اأن عجلة احلياة �صوف تعود لكن رويدا رويدا مع اإتخاذ تدابري ال�صالمة .

 علجية عي�س

بقلم/ جمال ن�صراهلل



ال�صابة خرية تتذكر ابنتها وتكتب:"ملي 
راحت ، الدنيا �صماطت عليا"

تذكرت ال�صابة خرية ابنتها نهاد التي توفيت �صنة 2017، عرب من�صور لها على موقع التوا�صل الجتماعي و كتبت:": من 
اللي روحتي ، الدنيا �صماطت علّيا".

واأ�صافت ال�صابة خرية: " الله يرحمك ويرحم موتى امل�صلمني" . ورغم اأن هذه الأيام ل ت�صادف الذكرى ال�صنوية لبنتها 
نهاد، اإل اأن ذلك مل مينع ال�صابة خرية من نعي ابنتها بكلمات جد موؤثرة طالبة من الكل اأن يدعو لها.. "اأدعو لها 

بالرحمة".
للتذكري، فاإن ابنة ال�صابة خرية توفيت يف 24 فيفري 2017، حيث وجدتها والدتها ال�صابة خرية يف غرفتها 

معلقة يف باب اخلزانة.
لالإ�صارة، �صبق لل�صابة خرية اأن �رّضحت يف اأحد الربامج اأن ابنتها نهاد ملا انتحرت اأخذت �رضها معها.
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حـدث وال حـرج
 "عمي مليح زادلو 

الهوا والريح”

�صكان حي 5جويلية بالبيا�صة يف الوادي يقومون 
بوقفة احتجاجية �صلمية احتجاجا على منح 

م�صتثمرات �صناعية يف و�صط حت�صي�صات �صكنية.

صـــورة و تعــليق 

زيادة على خملفات وباء “كورونا” التي ال تزال 
توؤرق �ضكان هذه املناطق على وجه اخل�ضو�ش، 
م�ضيبة جديدة وقعت على راأ�ش موايل املناطق 

احلدودية اجلنوبية على غرار عني قزام .. نفوق 
ع�ضرات روؤو�ش املا�ضية ب�ضبب مر�ش البكترييا 

الهوائية، واقع حال جعل املت�ضررين يعلقون 
بالقول “عمي مليح زادلو الهوا والريح”.

 انفجار مرفاأ بريوت 
يقطع جل�صة ت�صوير 

عرو�س قبيل زفافها
تداولت مواقع التوا�ضل االجتماعي �ضريط فيديو تظهر فيها 

عرو�ش اأثناء جل�ضة ت�ضويرها قبل اأن ي�ضمع دوي انفجار هائل  ، 
تبعه انفجار كبري ثان �ضقطت على اإثره العرو�ش اأر�ضا.

وكانت العرو�ش اإ�ضراء ال�ضبلين ترتدي ثوبا 
اأبي�ش طويل وحجابا وهي تبت�ضم 

للكامريا، يوم الثلثاء، قبل اأن 
يقتحم  م�ضهد هدير االنفجار 

ال�ضخم الذي هز بريوت، وت�ضبب 
مبقتل الع�ضرات واإ�ضابة وت�ضريد 

االآالف. 

باحثون يزعمون اأن تناول الكثري
 من االأرز قد يكون قاتال!

زعم علماء اأن تناول الكثري من الأرز ميكن اأن يكون قاتال، حيث يحتوي على م�صتويات منخف�صة 
من الزرنيخ، وُربط ب� 50000 حالة وفاة ميكن جتنبها يف جميع اأنحاء العامل �صنويا.

وك�صفت درا�صة اأجرتها جامعتان يف مان�ص�صرت، اأن التعر�ش املطول مل�صتويات منخف�صة من الزرنيخ  
غري ع�صوي، ميكن اأن يكون مرتبطا مب�صاكل �صحية مثل ال�رضطان واأمرا�ش القلب والأوعية الدموية.

وا�صتك�صف الباحثون من جامعتي مان�ص�صرت و�صالفورد، هذه العالقة وُن�رضت نتائجهم موؤخرا يف 
.Science of the Total Environment جملة

اأنه مبجرد احت�صاب العوامل الرئي�صية وتظهر النتائج 
باأنها ت�صاهم يف الإ�صابة باأمرا�ش املعروفة 

القلب والأوعية الدموية، هناك 
ارتباط كبري بني ارتفاع معدل 

وفيات القلب والأوعية 
الدموية وا�صتهالك 

الأرز احلامل للزرنيخ 
غري الع�صوي.

انت�صال جثة طفل ◄
�صقط يف بئر 

ب�صطيف
لفظ م�ضاء  اأم�ش االأول 
طفل يبلغ من العمر 4 

�ضنوات اأنفا�ضه االأخرية، 
داخل خزان مائي �ضقط 

بداخله ،مبني حتت االأر�ش 
ب�ضعة 9 اأمتار مكعبة مملوء باملاء 

اإىل ن�ضفه،يقع بقرية ملول بلدية قلل الواقعة جنوب 
والية �ضطيف ،وقد  تكفلت الفرق املتدخلة بنقل جثة 

ال�ضحية اإىل م�ضت�ضفى عني وملان، مع العلم اأن جثة الطفل 
انت�ضلت من طرف اأهله قبل و�ضول م�ضالح احلماية املدينة،و 

تدخلت فرق احلماية املدنية الأجل حادث �ضقوط فلح يف 
بئر بعمق 20 مرتا وعر�ش 5 اأمتار و م�ضتوى املاء به حوايل 

الفرق  تولت  ،وقد  قلل  ببلدية  املعذر  بدوار  اأمتار،يقع   10
املتدخلة البحث عن ال�ضحية وانت�ضال جثته من جوف البئر، 

ليتم حتويلها اإىل امل�ضلحة املعنية مل�ضت�ضفى حممد بو�ضياف، 
بعد ا�ضتكمال امل�ضالح املخت�ضة للدرك الوطني حتقيقاتها 

امليدانية يف احلادث.
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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.
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هذا ال�صيخ عنوان للعزمية
غادر املدر�ضة ب�ضبب الفقر 
لكنه مل يتخَلّ عن حلمه، 
الذي حققه يف �ضن الـ 96، 

نحن هنا ب�ضدد احلديث 
عن معمر اإيطايل ح�ضل 

على �ضهادته اجلامعية يف 
الفل�ضفة، متقدمًا ف�ضله 

الدرا�ضي مع مرتبة ال�ضرف 
العليا، لي�ضبح بذلك اأكرب 

خريج جامعي يف بلده.
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فتح جزئي للم�صاجد ابتداء من 15 اأوت اجلاري
يف ظل التقيد ال�ضارم بالربوتوكوالت ال�ضحية املرتبطة بالوقاية واحلماية من الوباء

حدد الوزير االأول، ال�ضيد عبد العزيز جراد، نظام تنفيذ قرار الفتح "التدريجي واملراقب" للم�ضاجد يف ظل التقيد ال�ضارم 
بالربوتوكوالت ال�ضحية املرتبطة بالوقاية واحلماية من انت�ضار وباء كوفيد19-، ح�ضب ما اأفاد به اأم�ش ال�ضبت بيان مل�ضالح الوزير االأول.

حممد علي 
----------------------

رئي�ش  لتعليمات  "تطبيقا  البيان:  يف  وجاء 
التي  تبون  املجيد  عبد  ال�ضيد  اجلمهورية 
االأعلى  جمل�ش  ال  اجتماع  خلل  اأ�ضداها 
للأمن املنعقد يوم 3 اأوت 2020 وبعد الت�ضاور 
الدينية  ال�ضوؤون  لــوزارة  الفتوى  جلنة  مع 
تطور  ملتابعة  العلمية  واللجنة  واالأوقــاف 
حدد  كوفيد19-  كورونا  فريو�ش  جائحة 
املت�ضمن  القرار  تنفيذ  نظام  االأول  الوزير 
الفتح التدريجي واملراقب للم�ضاجد وذلك 
بالربوتوكوالت  ال�ضارم  التقيد  ظــل  يف 
من  واحلماية  بالوقاية  املرتبطة  ال�ضحية 
اأنه  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح  الوباء".  انت�ضار 
الواليات  م�ضتوى  وعلى  اأوىل  مرحلة  "يف 
وعددها  جزئي  منزيل  حلجر  اخلا�ضعة 
اإال امل�ضاجد التي  29 والية لن تكون معنية 
م�ضلي   1.000 تفوق  ا�ضتيعاب  قدرة  لديها 

والع�ضر  الظهر  ل�ضلوات  بالن�ضبة  وح�ضريا 
ال�ضبت  يــوم  من  ابتداء  والع�ضاء  واملغرب 
االأ�ضبوع  اأيــام  مدى  وعلى   2020 اأوت   15
با�ضتثناء يوم اجلمعة الذي �ضيتم فيه اأداء 
�ضلوات الع�ضر واملغرب والع�ضاء فقط اإىل اأن 
تتوفر الظروف امللئمة للفتح الكلي لبيوت 
باقي  "يف  اأما  ثانية".  مرحلة  يف  وذلك  اهلل 
19 والية التي رفع عنها  الواليات وعددها 
التي  امل�ضاجد  فتح  ف�ضيعاد  اجلزئي  احلجر 
1.000 م�ضلي ابتداء  تفوق قدرة ا�ضتيعابها 
2020 بالن�ضبة لل�ضلوات  15 اأوت  من ال�ضبت 
اأيام  كل  مدى  على  وذلك  اخلم�ش  اليومية 
�ضيتم  الذي  اجلمعة  يوم  با�ضتثناء  االأ�ضبوع 
فيه اأداء �ضلوات الع�ضر وال مغرب والع�ضاء 
اإىل  البيان  اأ�ضار  ال�ضياق،  ذات  ويف  فقط". 
للم�ضاجد  املربمج  الفتح  يتم  اأن  "يجب  اأنه 
مبوجب قرار من الوايل يل�ضق عند مدخل 
املديريات  واإ�ضراف  رقابة  وحتت  امل�ضاجد 

من  واالأوقـــاف  الدينية  لل�ضوؤون  الوالئية 
واللجان  بامل�ضاجد  القطاع  موظفي  خلل 
مع  الوثيق  بالتن�ضيق  وذلــك  امل�ضجدية 
م�ضالح احلماية املدنية واملجال�ش ال�ضعبية 
البلدية ومب�ضاهمة جلان االأحياء واحلركة 
اجلمعوية املحلية". و"يكلف الوالة بال�ضهر 

لتدابري  الــ�ــضــارم  االمــتــثــال  فــر�ــش  على 
تو�ضيحها  �ضيتم  التي  واحلماية  الوقاية 
والئي  ــرار  ق مبوجب  احلاجة  دعــت  كلما 
من  فجائية  تفتي�ش  بعمليات  والــقــيــام 
ال  بالنظام  التقيد  مدى  من  التحقق  اأجل 

حمدد".

املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزير  اأ�ضدى 
مبيلة  بلجود  كمال  العمرانية  التهيئة  و 
الوالية  لهذه  املحلية  لل�ضلطات  تعليمات 
للتعجيل بعملية اإح�ضاء العائلت املت�ضررة 
�ضربتا  اللتني  االأر�ضيتني  الهزتني  جــراء 

اأو�ضح بلجود  �ضباح اجلمعة والية ميلة. و 
املحلية  ال�ضلطات  مع  عمل  جل�ضة  خــلل 
املجال�ش  روؤ�ضاء  و  الدوائر  روؤ�ضاء  و  مليلة 
املجتمع  عــن  وممثلني  البلدية  ال�ضعبية 
اإىل  زيـــارة  عقب  وذلـــك  بــالــواليــة  املـــدين 

الهزتني االأر�ضيتني  املت�ضررة جراء  املواقع 
ت�ضررت  الــتــي  الــعــائــلت  "اإح�ضاء  ـــاأن  ب
بد  ال  االأر�ضيتني  الهزتني  بفعل  �ضكناتها 
اأن يتم يف اأ�ضرع وقت". و اأكد ال�ضيد بلجود 
الوطني  الت�ضامن  وزيرة  برفقة  كان  الذي 

بالنيابة  وزيرة  و  املراأة  ق�ضايا  و  االأ�ضرة  و 
االجتماعي  ال�ضمان  و  الت�ضغيل  و  للعمل 
�ضيتم  املنكوبة  "العائلت  اأن  كريكو  كوثر 

التكفل بها من جميع اجلوانب".
ق.و

اجلمهورية  رئي�ش  تبون،  املجيد  عبد  ال�ضيد  يرتاأ�ش 
الــــوزراء  ملجل�ش  ــــدوري  ال ــاع   ــم ــت االج ــــد،  االأح ــوم  ــي ال
ال�ضبت،  يوم  به،  اأفاد  ما  ح�ضب  املرئي،  التوا�ضل  بتقنية 
اأعمال  ــدول  ج يت�ضمن  و  اجلمهورية.  لرئا�ضة  بيان 

ذات  امللفات  من  عــدد  درا�ــضــة  و  "بحث  االجتماع،  هــذا 
للإنعا�ش  الوطنية  اخلطة  و  اجلامعي،  بالدخول  ال�ضلة 

ذاته. للم�ضدر  وفقا  االجتماعي"،  و  االقت�ضادي 
ق.و

ال�ضبعة  خلل  ق�ضنطينة،  والية  اأمن  م�ضالح  �ضجلت 
عملياتها  خلل  من  و  اجلارية  ال�ضنة  من  االأوىل  اأ�ضهر 
نقطة  األف   16 حوايل  م�ضت  عملية   9363 ال�ضرطية 
عملية   39 منها  الــواليــة،  اإقليم  كامل  عرب  موزعة 
 62 مراقبة  خللها  مت  الوطني،  الدرك  مع  م�ضرتكة 
445 امراأة و مكنت من توقيف  األف �ضخ�ش، من بينهم 
حمل  كــانــوا  �ضخ�ش   367 بينهم  مــن  �ضخ�ش   1418
بينهم  من  البي�ضاء  االأ�ضلحة  حمل  ق�ضايا  يف  حتقيق 
اأمن  م�ضالح  �ضجلت   الفرتة  نف�ش  خلل  ن�ضاء،   03
و  )�ضرب  باالأ�ضخا�ش  م�ضا�ش  ق�ضية   1421  ، الوالية 
منها  اأجنز  تهديد...الخ(،  �ضتم،  و  �ضب  عمدي،  جرح 

فيها  تورط  باملائة   89.23 اإجناز  بن�ضبة  ق�ضية   1268
ت�ضجيل  مت  كما  امراأة،   160 بينهم  من  �ضخ�ش   1750
بن�ضبة  حلها  مت  بي�ضاء  اأ�ضلحة  حمل  ق�ضية   293
توا�ضل  و  فيها،  متورطا   321 توقيف  مع  100باملائة 
اجلرمية   حماربة  يف  ق�ضنطينة  واليــة  اأمــن  م�ضالح 
و  املــواطــن  ــن  اأم عــلــى   احلــفــاظ  يف  جهودها  تــبــذل  و 
ثقافة  و  املدين  باحل�ش  للتحلي  اإياه  داعية  ممتلكاته 
الأّي  التنقل  اأو  التوا�ضل  و�ضائل  خمتلف  عرب  التبليغ 
املعادلة  حتقيق  يف  الفعالة  للم�ضاهمة   ، اأمني  مقر 

اأ�ضا�ضها. املواطن  يعترب  التي  االمنية 
علجية عي�ش

اإىل وفاة ر�ضيعة  حادث مرور   اأم�ش مب�ضتغامن   اأ�ضفر  يوم    
عمرها 9 ا�ضهر  يف عني املكان بينما اأ�ضيب 3 اأ�ضخا�ش بجروح 
و34  �ضنوات   5 اأعمارهم  عائلة  من  كلهم  اخلطورة  متفاوتة 
نفعية  �ضيارتني   ت�ضادم  بعد   هــذا   ح�ضل  �ضنة   و35  �ضنة  
الوطني  الطريق  مبنطقة     الـــدوران  حمــور  يف  و�ضياحية 

احلماية  وحدة  تدخلت  الفور  وعلى  م�ضتغامن  11�ضواحي 
املدنية فنقلت جثة الر�ضيع املتويف اىل م�ضلحة حفظ اجلثث  
وقدمت اال�ضعافات االولية للجرحى الثلثة  قبل اجلءهم 

اىل م�ضلحة اال�ضتعجاالت الطبية  مب�ضت�ضفى م�ضتغامن
�ضليمان بن قناب

باجلزائر  ال�ضبت  هـــاين،  لــزهــر  النقل،  وزيـــر  اأكـــد 
من  نــوع  اأي  مــن  الــبــلد  مــوانــئ  خلو  على  العا�ضمة، 
باإعداد  مطالبا  املتفجرة،  املــواد  اأو  اخلطرية  ال�ضلع 
اإح�ضاءات اأ�ضبوعية لل�ضلع املحجوزة واملخزنة وار�ضال 
و  فيها  للنظر  للم�ضوؤولني  ب�ضاأنها  مف�ضلة  تقارير 
الوزير  بها  قام  تفقدية  زيارة  ويف  و�ضعيتها.  ت�ضوية 

الــوزارة  اإطــارات  رفقة  اجلزائر،  ميناء  م�ضتوى  على 
كانت  "اجلزائر  اأن  هــاين  اأو�ضح  امليناء،  م�ضوؤويل  و 
الب�ضائع  تخزين  او  حجز  ملنع  ال�ضباقة  ــدول  ال من 
قانون  اأن  اىل  م�ضريا  املوانئ"،  م�ضتوى  على  اخلطرية 
هذا  ان  الوزير  اأ�ضاف  و   .1975 �ضنة  اىل  يعود  املنع 
موانئ  كل  م�ضتوى  على  �ضارم  ب�ضكل  "مطبق  القانون 

بانه  مذكرا  بها"،  خطرية  لب�ضائع  وجود  ال  و  الوطن 
مت يف ثمانينات القرن املا�ضي اتخاذ اجراءات عقابية 
ال�ضجن  حد  بلغت  املوانئ  م�ضوؤويل  بع�ش  �ضد  �ضديدة 
القانونية  ـــراءات  االإج ــرتام  اح عــدم  ب�ضبب  ذلــك  و 

ال�ضارية يف هذا املجال ".
ق.و

اأوامر ب�صرورة االإ�صراع يف عملية اإح�صاء العائالت املنكوبة

مناق�صة ملف الدخول اجلامعي تت�صدر اجتماع جمل�س الوزراء اليوم

بق�صنطينة  العمدي  واجلرح  ال�صرب  ق�صايا  يف  تورطت  160امراأة 

وفاة ر�صيع وجرح 3 اآخرين يف ت�صادم �صيارتني مب�صتغامن

ال وجود الأي �صلع خطرية اأو مواد متفجرة على م�صتوى موانئ الوطن

الهزتان االأر�صيتان مبيلة: 

باال�صافة اىل اخلطة الوطنية لالإنعا�س االقت�صادي واالجتماعي

وزير النقل يوؤكد: 

�ضجلت 538 اإ�ضابة جديدة بفريو�ش كورونا 
)كوفيد19-( و11 وفيات خلل ال24 �ضاعة 
االأخرية يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل 
ك�ضف  ما  ح�ضب  لل�ضفاء،  مري�ضا   416 فيه 
للجنة  الر�ضمي  الناطق  ال�ضبت  يــوم  عنه 
الدكتور  كــورونــا،  فريو�ش  ومتابعة  ر�ضد 
جمال فورار. ويف ذات ال�ضدد، اأ�ضاف ال�ضيد 
 10 من  اأقل  بها  �ضجلت  والية   34 باأن  فورار 
حاالت موؤكدة خلل الفرتة ذاتها و 14والية 
اأح�ضت ما يفوق 10 حاالت. كما اأفاد، باأن 62 

مري�ضا يوجدون حاليا بالعناية املركزة.
ق.و

لــلأمــن  االعــــلم  خلية  بــيــان  ك�ضف 
ن�ضخة  التحرير  تلقت  بتب�ضة  الوالئي 
الق�ضائية  ال�ضرطة  م�ضالح  اأن  منه 
اأم�ش  م�ضاء  متكنت  املتنقلة.  للفرقة 
حملية  �ــضــبــكــة  تــفــكــيــك  مـــن  اأالأول 
النقذية  اأالأوراق  تزوير  يف  خمت�ضة 
اإثر  على  وهــذا   . وترويجها  الوطنية 
على  كان  �ضياحيتني  �ضيارتني  توقيف 
ثابت  ــي  ــن اأم بحاجز  �ضبان   3 متنها 
عملية  بعد  تبني  زروق  عني  مبنطقة 
اأنهم  التفتي�ش اجل�ضدي لهم وللمركبة 
على  بحوزتهم  عــرث  اأيـــن  ــون.  ــرم جم
اأوراق  مليون   22 مبلغ  بداخله  كي�ش 
نقذية مزورة من نف�ش �ضل�ضلة اأالأرقام 
مبلغ  وكذا  للرتويج.  طريقها  يف  كانت 
الفور  .وعلى  �ضامي  �ضنتيم  مليون   40
ملعرفة  معهم  والتحقيق  توقيفهم  مت 
م�ضدرها ووجهتها .وبعد اإحالة ملفهم 
قا�ضي  اأمـــر  الق�ضائية  اجلــهــات  على 
املوؤقت  احلب�ش  باإيداعهم  التحقيق 
يف  ــزور  امل واإ�ضتعمال  التزوير  بتهمة 
حتى  قانوين  �ضند  ذات  نقذية  اأوراق 

تاريخ حماكمتهم .  
�ضو�ضه حممد الزين

416 حالة  اإ�صابة جديدة،   538
�صفاء و 11 وفيات بكورونا

توقيف 3 �صبان بحوزتهم 
نقدية  اأوراق  مليون   22

مزورة بتب�صة

هريو�ضيما بريوت، هكذا اأطلق عمدة بريوت 
اأوت  ال�ضاد�ش  يف  حدث  الــذي  االنفجار  على 
جمازا، تزامنا مع تاريخ اإلقاء القنبلة النووية 
يف ال�ضاد�ش اأوت من العام 1945، والتي �ضميت 
ال  دمــارهــا  كـــان  ــي  ــت وال ال�ضغري  بال�ضبي 
و  ــريوت،  ب يف  حــدث  ما  مع  �ضكل  بــاأي  يقارن 
بريوت  �ضكان  بها  �ضعر  التي  الفاجعة  لهول 
بانفجار "نرتات االأمونيوم" ـ وهي مواد قابلة 
الغاز  مناطق  تفجري  يف  وت�ضتخدم  للنفجار 
املرفاأ  يف  املخزنة  ـ  اأخرى  واأغرا�ش  ال�ضخري 
منذ �ضنة 2013، فاإن حجم اخل�ضائر الب�ضرية 

واملادية كان فادحا.
تتزايد  والتحاليل  االأخبار  بــداأت  هنا  ومن 
اأن هــذه  ــاب والــنــتــائــج، ذلـــك  ــب ــض حـــول االأ�
مل  االأمنيوم"   "نرتات  من  املخزنة  الكميات 
يتم االنتباه اإىل اخلطر الذي قد ت�ضكله على 
اإىل  اإ�ضافة  �ضنوات،  �ضبع  مدة  واملرفاأ  ال�ضكان 
ح�ضب  ميكنها  ال  املتفجرة  املواد  هذه  مثل  اأن 
تفجري،  دون  االنفجار  الع�ضكريني  اخلرباء 
اللبناين  الرئي�ش  ذهــب  هنا  من  �ضاعق،  اأي 
واأن  ممكنة  االحتماالت  كل  اأن  اإىل  "عون"، 
م�ضتبعدة،  غري  ب�ضاروخ  ال�ضرب  احتمالية 
اأو اأي احتماالت اأخرى. طبعا االإجراء االأويل 
املتخذ كان اعتقال بع�ش املدراء التنفيذيني 
احلاليني وال�ضابقني، ولكن يا ترى ما اجلدوى 
بكامله  امليناء  تدمري  مت  اأن  بعد  ذلــك؟  من 

و�ضقوط �ضحايا ب�ضرية.
لـ  م�ضنعا  متتلك  كانت  ا�ضرائيل  املقابل  يف 
عديدة  فوائد  له  " الذي  االأمونيوم  "نرتانت 
حتى  بل  التفجريات،  جمال  يف  فح�ضب  لي�ش 
�ضمع  ملا  ولكن  وغريها،  الــزراعــة  ميدان  يف 
"ن�ضر  االإ�ضرائيليون خطاب زعيم حزب اهلل 
عام  ب�ضاروخ  امل�ضنع  �ضرب  بتهديده  اهلل" 
اإىل  امل�ضنع  بنقل  اإثرها  على  قاموا   2016
منطقة خالية من ال�ضكان يف جنوب فل�ضطني 
حتل  قــد  كــارثــة  مــن  خــوفــا  وذلـــك  املحتلة، 

بال�ضكان.
تبقى  خارجية  اأطــراف  تدخل  فر�ضية  اإن    
منذ  كان  لبنان  اأن  وخا�ضة  �ضك،  دون  قائمة 
و  الطائفي،  واالقتتال  لل�ضراع  ميدانا  زمن 
الأجهزة املخابرات العاملية اليد العجيبة فيه، 
الت�ضاوؤل  يبقى  وذاك،  هذا  عن  بعيدا  ولكن 
ت�ضكل  قد  ــواد  م تخزين  يتم  ــاذا  مل مطروحا 
دون  بـــريوت،  قلب  يف  ال�ضكان  على  خطرا 
من  موؤامرة  وجــود  حالة  ويف  �ضاكن،  حتريك 
ال�ضعب  امل�ضتفيد منها، وملاذا؟ يف هذا الظرف 

الذي تعي�ضه لبنان.
       رمبا لي�ش هذا فح�ضب حال لبنان،  فالعديد 
ماأ�ضوية،  اأو�ضاعا  تعي�ش  العربية  البلدان  من 
التي  ــات  االأزم ظل  يف  وتخبط  ت�ضيري  و�ضوء 
ت�ضنع  اأن  ميكنها  العربية  باملنطقة  تع�ضف 
تخطيط  غــيــاب  ظــل  يف  بامتياز،  الــكــارثــة 
التي حتيط بهذه  املخاطر  ا�ضرتاتيجي الإدارة 
جتاه  امل�ضوؤولية  روح  وغياب  و�ضكانها  الدول 

االأرواح الب�ضرية، فهل من معترب؟.

هريو�صيما بريوت..

بقلم : بيزيد يو�صف



هذه الصحيفة تم تحميل 
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