
عقارب �جلنوب من �أخطر 
�أنو�ع �لعقارب يف �لعامل
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وفاة "موؤذن" و�بنته يف حادث مرور بعني �سمارة يف ق�سنطينة

رو�سيا ت�سجل �أول لقاح 
لفريو�س كورونا

 يف �لعامل �لأ�سبوع �ملقبل

م�ست�سفيان جديد�ن
 يدخالن حيز �خلدمة نهاية 

�ل�سنة �جلارية

م�سرع 3 �أ�سخا�س يف حادث 
مرور خطري بزلفانة 

هذ� ماجاء يف �لجتماع 
�خلا�س بالتح�سري لمتحانات 

�سهادة �لبيام و�لباك
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 �أزيد من 4000 
م�سجد معني بفتح 
�أبو�به �أمام �مل�سلني

�لـ�سحفي �ملُـحرتف 
�لـحقيقي هـو ذلك 

�لذي ل ي�ستغل حرية 
�ل�سحافة لنو�يا مغر�سة

بح�سب بيان لوزارة ال�سوؤون الدينية 
والأوقاف

وزير الت�سال عمار بلحيمر: 
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وفاة طبيبة على كر�سي 
متحرك �إثر �إ�سابتها 

بفريو�س كورونا بق�سنطينة

برملانيون يطالبون بلجان "حتقيق وز�رية"

�ص 03

إرسال صور حادث مرور أو سلوك إجرامي باستعمال الموبايل لألمن

"�ألــو �سـرطـة" تـطـبـيـق 
ذكي لالإبالغ عن �جلرمية

- تفكيك �سبكة اجرامية اأن�ساأت ور�سة ل�سناعة وتقليد املوؤثرات العقلية بوهران
-  توقيف ع�سابة اإجرامية لها علقة مبحر�سني يف داخل وخارج البلد
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وفاة طبيبة على كر�سي متحرك �إثر �إ�سابتها بفريو�س كورونا بق�سنطينة

علجية عي�س
-------------------

بن  خل�رض  النائب  اأ���ص��دره  تقرير  ه��و  
التنمية  و  العدالة  جبهة  ع��ن  خ��اف 
يف  الإ�صامي  التيار  على  املح�صوبة 
"اخلروقات  مااأ�صماها  فيه  ك�صف  اجلزائر 
اإليهم  اجلوهرية" التي ميار�صها من وكلت 
اجلزائر  يف  ال�صحة  قطاع  ت�صيري  اأمانة 
مع  بالتواطئ   ، الثقة  فيهم  و�صعت  و 
عن  البعد  كل  البعيدة  ال�صحف  بع�ض 
اأي  الأخرية  هذه  تذكر  مل  حيث  املهنية، 
فيه  ير�صم  بيان  اإ�صدار  �صبب  عن  كلمة 
اإليه  و�صلت  ال��ذي  الكارثي  الو�صع 
ل�صيما  اجلزائر  يف  ال�صحية  املنظومة 
بعا�صمة  اجلامعي  بادي�ض  ابن  م�صت�صفى 
امل�صوؤولني  تاعب  و  ق�صنطينة  ال�رضق 
عنه  حتدث  ما  هو  و  املواطن،  ب�صحة 
يف  جاء  الذي  خاف  بن  خل�رض  النائب 
و  ر�صمية  مرا�صلة  على  لريد  الأ�صل 
ال�صلطات  اىل  باإم�صائه  و  كنائب  جهها 
الوزير  ال�صحة،  وزير   ( الباد  يف  العليا 
و�صف   ، اجلمهورية(  رئي�ض  ثم  الأول، 
يعي�صها  التي  املزرية  الو�صعية  فيها 
خا�صة  بق�صنطينة  اجلامعي  امل�صت�صفى 
حميطه  و  املوؤقت  املدير  تن�صيب  منذ 
ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  هذه  راأ�ض  على 
كما  بذلك  هم  و   ،2020 مار�ض  �صهر 
الع�صابات  درب  على  ي�صريون  يقول 
واأو�صلت  ف�صادا  الأر�ض  يف  عاثت  التي 

الآن. عليه  ما هي  اإىل  الباد 
بن  خل�رض  الربملاين  النائب  انتقد  وقد 

الوطنية  ال�صحف  بع�ض  موقف  خاف 
و  ال�صفهية  الر�صائل   اعتربت  التي 
للم�صوؤولني  ير�صلها  كان  التي  الكتابية 
ح�صابات  ت�صفية  عن  عبارة  الدولة  يف 
ق�صية  كونها   عن  تخرج  ل  و  �صيا�صية 
م�صت�صفى  وم�صوؤول  نائب  بني  �صخ�صية 
جمهول  بيان  على  للرد  دفعه  ما  موؤقت، 
لتنوير  بالهاتف  تبنيه  مت  والذي  امل�صدر 
عبث  من  فعا  يقع  عّما  العام،  ال��راأي 
ت�صيريه  اأمر  اأوك��ل  جامعي  مب�صت�صفى 
بالت�صيري  له  عاقة  ل  ل�صخ�ض  موؤقتا 
هذه  لت�صيري  توؤهله  التي  اخلربة  ميلك  ول 
الجتماعي  الأثر  ذات  احليوية  املوؤ�ص�صة 
الع�صوائية  القرارات  عن  ناهيك  الكبري، 
اأكرب  مدير   ي�صدرها  التي  الرجتالية 
لت�صفية  جامعي  م�صت�صفى  اق��دم  و 
حيث  يخالفهم،   من  كل  مع  ح�صاباته 
مرة  اخلطر  ناقو�ض  بن خاف  دق  خل�رض 
بهذه  مااأ�صماها  توقيف  اأجل  من  اأخرى 
اإنقاذه قبل فوات  واإنقاذ ما يجب  املهازل 
قطاع  و�صعية  واأن  خا�صة  الأوان، 
امل�صت�صفى  ل�صيما  باجلزائر  ال�صحة 
معروفة  اأ�صبحت  بق�صنطينة  اجلامعي 
هذا  يف  خا�صة  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  عند 
و  الأ���رضة  نق�ض  اأم��ام  بالذات  الظرف 
و  الوقاية  لو�صائل  الكلي  �صبه  النعدام  
ما  خا�صة   ،  19 بكوفيد  امل�صابني  عاج 
وفاة  اىل  اأدى  الذي  بالأوك�صجني  تعلق 
من  متوفر  هو  وما  املر�صى،  من  الكثري 

�صيانة. اإىل  حتتاج  فهي  اأجهزة 

طبيبة ) قابلة( توفيت على كر�سي 

بفريو�س  �إ�سابتها  ــر  �إث متحرك 
كورونا

من  ك��ب��ريا  ج��زء  اأن  ال��ن��ائ��ب   وك�صف 
اخلزينة  اإىل  اأع��ي��دت   2019 ميزانية 
مليار   60 ب����:  ق����درت  ال��ع��م��وم��ي��ة 
نابيب  لأ �صيانة  اأي  اجراء  دون  �صنتيم 
ظهور  من  مار�ض  �صهر  منذ  الك�صجني 
�رضكة  دي��ون  ت�صديد  ودون  ال��وب��اء، 
ب�:  املقدرة   Linde gaz الوك�صجني 
امل�صوؤول  يرف�ض  التي  �صنتيم  مليار   4.7
رغ��م  ال��ي��وم  ايل  ت�����ص��دي��ده��ا  امل��وؤق��ت 
مليار   01 و  لل�رضكة،  املتكررة  الطلبات 
مليار   05 قرابة  و  املركزية   لل�صيدلية 
و  با�صتور  البيولوجية  التحاليل  ملعهد 
قدرت  بالكهرباء  تتعلق  اأخ��رى  اأعباء 
ي�صتغل  مل  و   ، �صنتيم  مليار  من  باأزيد 
وزارة  به  رخ�صت  الذي  التمديد  حتى 
 15 حتى  ال�صنة،  هذه  ا�صتثنائيا  املالية 
باأية  يقم  مل  ه��ذا  ورغ��م   2020 افريل 
املقدرة   2019 نفقات  لت�صديد  مبادرة 
دينا  اليوم  بقيت  والتي  مليار   60 ب 
ت�صديدها،  يرف�ض  وهو  امل�صت�صفى  على 
ال�صارية  ال�صفقات  كل  توقيف  مت  كما 
من  عليها  امل�صادق  و  املربمة  املفعول 
باخل�صو�ض  و  امل���ايل،  امل��راق��ب  ط��رف 
ال�صكانري  ب�صيانة  اخلا�صة  ال�صفقات 
 Les accélerateurs وكذا    IRMو
م�صوؤولو  يحرك  مل  و  ال�رضطان  مب�صلحة 
بل  �صاكنا،  بالولية  ال�صحة  قطاع 
اجلمهورية  رئي�ض  تعليمات  �رضبوا 

ب��اأم��وال  ت��اع��ب��وا  احل��ائ��ط، و  ع��ر���ض 
بح�صب  امل��ري�����ض.  ب�صحة  و  ال��دول��ة 

خاف. بن  خل�رض  النائب 
و  طبية  اإط���ارات  يجد  مل  كعينة  و   
�رضيرا  بالوباء  اأ�صيبوا  من  طبية  �صبه 
بالن�صبة  ال�صاأن  كان  كما  لهم  واح��دا 
التي  عجابي  عواطف  القابلة  للطبيبة 
توفيت  و  الفريو�ض  بعدوى  ا�صيبت 
ديدو�ض  مب�صت�صفى  متحرك  كر�صي  على 
يف  الازمة  العناية  جتد  مل  لأنها  مراد،  
و  خا�صة  به،  تعمل  ال��ذي  امل�صت�صفى 
تنت�صب  ل  و  تاأمني  رقم  حتمل  ل  اأنها 
وقد  الجتماعي  ال�صمان  ل�صندوق 
هذا  من  الع�رضة  زمياتها  و  هي  حرمت 
تع�صف  و  الت�صيري  �صوء  ب�صبب  احلق 
حا�صيته  و  هو  ومترده  املوؤقت  امل�صوؤول 

م�صالح  فتح  بعدم  الوايل  قرارات  على 
،بح�صب   19 كوفيد  ملر�صى  اإ�صافية 
و  ر�صالته،  يف  خاف  بن  النائب  مانقله 
الأول  امل�صوؤول  اأجرب  الو�صع  هذا  اأمام 
قطاع  �صوؤون  ت�صيري  على  الولية  على 
اإيجاد  يف  التفكري  و  بنف�صه  ال�صحة 
43 خم��رج  ت��وف��ري  خ��ال  م��ن  احل��ل��ول 
يف  ما�صية  وهي  للمر�صى  اوك�صجني 
اجلراحة  مب�صلحتي  اآخر  خمرجا   44 توفري 
  87 املخارج  عدد  ليكون   " "ب  و   " "اأ
اأن  خاف  بن  قال  و  القادمة،  الأيام  يف 
بالأدلة  ومدعم  موثق  فهو  جاء  ما  كل 
وا�صتطاع  دقيق  ت�صخي�ض  على  وبناء 
اأطباء  من  دقيقة  و�صهادات  ميداين 
على  ال�صحة  ق��ط��اع  وم�صتخدمي 

ق�صنطينة. ولية  م�صتوى 

مدر�ء ولئيون يديرون  قطاع �ل�سحة  و �سوؤون �ملر�سى بالهاتف و ي�سدرون قر�ر�ت و بيانات بدون توقيع �أو ختم �إد�ري �أو ��سم حمرره مثلما يحدث يف قطاع �ل�سحة بعا�سمة �ل�سرق ق�سنطينة 
�لتي تبعد على �جلز�ئر �لعا�سمة بـ: 500 كلم، ناهيك عن �سوء �لت�سيري و �لتماطل يف حل م�ساكل �لقطاع ، بتو�طوؤ مع بع�س و�سائل �لإعالم ، بح�سب مر�قبني ، وهو عمل مق�سود  كي ل يتحمل 
�أي �سخ�س م�سوؤولية ما يحدث د�خل �مل�ست�سفيات يف  ظل �نت�سار جائحة كورونا ) كوفيد 19( ، هي �لطريقة  نف�سها �لتي كانت تتعامل بها �لع�سابات و�أذنابها )بالهاتف( مع و�سائل �لإعالم 

�ملختلفة حتى �أو�سلو� �لبالد �إىل ما هي عليه �ليوم، كما قال للتحرير عاملون بالقطاع.

يف ظل �نت�سار كوفيد 19 و�رتفاع عدد �لوفيات، برملانيون يطالبون بلجان "حتقيق وز�رية"

 

هزة �أر�سية ب�سدة 4،3 درجة بولية تيبازة 
دقيقة،   00 و   00 ال�صاعة  حدود  ويف   2020 اأوت   09 يوم  من  الأوىل  ال�صاعة  يف 
كلم   10 مركزها  حدد  ري�صرت،  �صلم  على  درجة   4،3 ب�صدة  اأر�صية  هزة  ت�صجيل  مت 
بها  �صعر  الأر�صية  الهزة  هاته  تيبازة،  بولية  غيا�ض  �صيدي  مدينة  غرب  �صمال 
احلماية  وحدات  قامت  اإثرها  على  واجلزائر،  البليدة  ال�صلف،  تيبازة،  وليات  �صكان 
�صعر  التي  الوليات  واأحياء  بلديات  خمتلف  عرب  وتعرف  اإ�صتطاع  بعملية  املدنية  

مادية. اأو  ب�رضية  خ�صائر  اأي  ت�صجيل  يتم  مل  ال�صاعة  حلد  بالهزة،  ال�صكان 
ق.و

وفاة 09 �أ�سخا�س و�إ�سابة 142 �آخرين بجروح خمتلفة 
ومتفاوتة �خلطورة

 09 اىل   08 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خال 
اأم�ض  �صبيحة  غاية  اإىل  و    2020 اأوت 
خال  )اأي  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة  على 
وحدات  �صجلت  الأخ��رية(  �صاعة     24
ع��دة  يف  تدخل   2684 املدنية  احلماية 
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 
من   ال�صتغ�اثة  مكاملات  تلقي  ث��ر  اإ
�صملت  التدخات  هذه  املواطنني  طرف 
احلماي�ة  ن�����ص��ط��ة  اأ جم���الت  خمتلف 
املرور  بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية 
ال�صحي  الإج���اء  املنزلية  احل���وادث 
و  الأمنية  الأجهزة  و  احلرائق  اإخم��اد 
التطهري  و  التح�صي�ض  عمليات  ك��ذا 

كوفيد19. فريو�ض  يخ�ض  فيما 
املتعلقة  ال��ن�����ص��اط��ات  يخ�ض  فيما 
كورونا  فريو�ض  انت�صار  من  بالوقاية 

احلماية  وح���دات  ق��ام��ت  كوفيد19- 
ال���ف���رتة عرب  ن��ف�����ض  امل��دن��ي��ة خ���ال 
عملية   77 ب�  الوطني  ال��رتاب  كافة 
بلدية(   52  ( وليات   15 حت�صي�صية عرب 
الوليات  كافة  عرب  املواطنني  لفائدة 
اإحرتام  �رضورة  على  وتذكرهم  حتثهم 
التباعد  وك��ذا  ال�صحي  احلجر  قواعد 
القيام  اإىل  بالإ�صافة  الإج��ت��م��اع��ي، 
ولي��ة   15 ع��رب  تعقيم  عملية   85 ب��� 
وهياكل  من�صاآت  من  بلدية(،   51  (
ال�صكنية  املجمعات  وخا�صة  عمومية 
املديرية  خ�ص�صت  اأي��ن  وال�����ص��وارع، 
العمليتني  لهتني  املدنية  للحماية  العامة 
الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية  عون   412
�صاحنة،   51 و  اإ�صعاف  �صيارة   70
اأمنية  اأج��ه��زة  و�صع  اإىل  بالإ�صافة 

موجهة  لاإقامة  اأماكن   18 لتغطية 
 06 ب���  للمواطنني  ال�صحي  للحجر 
اجل��زائ��ر   : اإج��ائ��ه��م  مت  ال��ذي��ن  ولي���ة 
و  قاملة   تيبازة،  ال��ط��ارف،  م�صتغامن، 

وهران.  
كما  قامت وحدات احلماية املدنية خال 
اأجل  من  تدخل    123 ب�  الفرتة   نف�ض 
وليات  عدة  عرب  امل��رور  ح��وادث  عدة 
اأ�صخا�ض   09 وفاة  احلوادث  هذه  خلفت 
خمتلفة  بجروح  اأخرين   142 ا�صابة  و 
اإ�صعافهم  مت   ، اخل��ط��ورة  متفاوتة  و 
اإىل  حتويلهم  ث��م  احل���وادث  مكان  يف 
ح�صيلة  اأثقل  املحلية،  امل�صت�صفيات 
ال��وادي  ولي��ة  م�صتوى  على  �صجلت 
ا�صطدام  اثر  على  اأ�صخا�ض   03 بوفاة 
الطريق  م�صتوى  على  �صيارتني  بني 
دائرة  احلمراية،  بلدية   ،48 رقم  الوطني 

 . لرقيبة ا
حرائق  مكافحة  ج��ه��از  ق��ام  للعلم، 
خال  الزراعية  املحا�صيل  و  الغابات 
منها  حريق   40 باإخماد  الفرتة،  نف�ض 
 06 اأدغال،  حريق   06 غابة،  حريق   21
حرائق   07  ، اأحرا�ض  و  ح�صائ�ض  حريق 
 209 حما�صيل زراعية اأدت اىل  اإتاف 
من  هكتار   322  ، الغابات  من  هكتار 
احل�صائ�ض  من  هكتار   115  ، الأدغ��ال 
�صجرة   1742 تنب  حزمة   1500 كذا  و 

. حمروقة  مثمرة 
ق.و

ح�سيلة �لتدخالت خالل 24 �ساعة �لأخرية 

وزير �ل�سكن يك�سف:

ت�سخري 80  مهند�سا لتقييم �ل�سكنات 
�ملت�سررة من �لزلز�ل مبيلة

نا�رضي  كمال  اأك��د 
وزي�������ر ال�����ص��ك��ن 
واملدينة   وال��ع��م��ران 
اإعانات  تقدمي  ،ع��ن  
من  ل��ل��م��ت�����رضري��ن 
التي  الأر�صية  الهزة 
ميلة  ولية  �صهدتها  
اجلمعة  يوم  �صبيحة 
خ�صائر  خلفت  التي  و 

وجاء   . منها  العديد  م�صتوى  على  وت�صققات  مباين  اإنهيار  يف  متثلت  مادية 
املائية  املوارد  وزيري  رفقة  اأم�ض  قادته  التي  امليدانية  زيارته  خال  ذلك 
خلفها  التي  اخل�صائر  حجم  على  كثب  عن  للوقوف  العمومية  ال�صغال  و 
حلول  اإيجاد  �رضورة  اإىل  دعا  ال�صكن  قطاع  على  الول  امل�صوؤول  الزلزال. 
يف  �صنفت  التي  منها  ل�صيما  �صكناتهم  تاأثرت  الذين  للمواطنني  �رضيعة 
عن  الغنب  لرفع  الإعانات  خمتلف  تقدمي  على  بذلك  .م�صددا  احلمراء  اخلانة 
عن  نا�رض  كمال  ك�صف  ذاته  ال�صياق  .ويف  الأزم��ة   هذه  من  املت�رضرين 
ت�صخري  مت  حيث  املت�رضرة  ال�صكنات  ملعاينة  خمت�صة  تقنية  فرق  تخ�صي�ض 
لتقييم  خمت�صا   80 اىل  العدد  و�صي�صل  امليدان  يف  متواجدون  مهند�صا    60

 . التقني   امل�صتوى  على  الأو�صاع 
مهناوي بوجمعة 
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"واج"   مع  ح��وار  يف  الوزير  واأو���ص��ح 
ممار�صة  حت�صني  على  منها  "حر�صا  اأنه 
وزارة  تدعو  اجل��زائ��ر،  يف  ال�صحافة 
الت�صال كل الفاعلني يف احلقل العامي 
الوطني، اىل التفكري معا بطريقة جدية و 
بناءة لأجل حتديد ال�صبل والو�صائل للحد 
من بع�ض املمار�صات غري املهنية ، التي 

ت�صوب العمل ال�صحفي يف بادنا".
املمار�صات  اأن هذه  ال�صيد بلحيمر  ويرى 
املظاهر  من  عدد  يف  تتجلى  املهنية  غري 
لاأ�صماء  املفرط  ال�صتعمال  بينها  من 
الذي يعرتي عاقة  اللب�ض  اأو  امل�صتعارة 
موؤ�ص�صاتهم  و  ال�صحفيني  بني  العمل 

الإعامية".
و يتعلق الأمر اأي�صا بالتفكري "يف اإيجاد 
"ال�صفحات  بظاهرة  ي�صمى  ملا  حلول 
املُوقعة"،  غري  املقالت  كرثة  و  ال�رضية" 
بخ�صو�ض  القارئ  لدى  ال�صك  زرع  مما 

م�صداقيتها وم�صدرها.
الت�صال  وزي��ر  دعا  ال�صدد،  هذا  ويف 
خمتلف  للحكومة  الر�صمي  والناطق 
الفاعلني يف احلقل العامي، اإىل "تبني 
ممار�صة �صحفية اأف�صل يف اجلزائر، التزاما 
حترير  خال  من  الذاتية،  الرقابة  مببداإ 
لاأخاقيات  توافقي  جزائري  ميثاق 
واأكد  ال�صحافة".   قطاع  ت�صيري  بهدف 
اأن هذا امليثاق �صي�صكل "مرجعًا للمجل�ض 
يف  عليها   املن�صو�ض  ال�صلطات  و 

2012 والتي مل تر النور  قانون الإعام 
�صلطة  باأن  ال�صياق  هذا  يف  وذكر  بعد". 
ال�صبط لل�صحافة املكتوبة، "وهي هيئة 
املعنوية  بال�صخ�صية  تتمتع  م�صتقلة 
وال�صتقالية املالية، �صتتكفل خ�صي�صًا 
وال�صهر  العامية  التعددية  بت�صجيع 
على ن�رض املعلومات املكتوبة وتوزيعها 

عرب كامل الرتاب الوطني".
واأ�صاف اأن مهام هذه ال�صلطة تتمثل يف 
العامية  الر�صائل  جودة  على  "ال�صهر 
بكل  الوطنية  الثقافة  واإب��راز  وترقية 
وتعزيز  ت�صجيع  عن  ناهيك  جوانبها، 
الوطنيتني عرب  باللغتني  والتاأليف  الن�رض 
احلر�ض  وك��ذا  املنا�صبة  الو�صائل  كل 
القت�صادية ل�صري  القواعد  على �صفافية 

املوؤ�ص�صات النا�رضة".

تفكري وت�ساور م�سوؤول 
واعترب بلحيمر اأن "عمل تفكري و ت�صاور 
الأ���رضة  و  "الو�صاية"  ب��ني  م�صوؤول 
�صحفيون،  )م�صتخدمون،  العامية 
ببلوغ  ي�صمح  باأن  كفيل  وحده  خ��رباء(، 
الهدف املتوخى، الرامي اىل امل�صاهمة يف 

بروز �صحافة حمرتفة باجلزائر.
جودة  ذو  "تكوين  يقول  الوزير،  واأل��ح 
و  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  و  باجلامعات 
كذا تاأطري ناجع و م�صتنري على م�صتوى 
و�صائل الإعام، مع الرتكيز على قد�صية 
م�صبق  �رضط  املهنة،  اأخاقيات  احرتام 
�صحفي  "اعداد"  بغية  منه  بد  ل  اآخ��ر 

يتمتع ب�صمري حي و وعي و احرتافية".
ويرى الوزير اأنه "من الوا�صح اأن التجربة 
احلزب  زم��ن  يف  اجلزائرية،  ال�صحفية 
الواحد اأو بعد 5 اأكتوبر 1988، هي فتية 
نوعا ما، مقارنة مع جتربة البلدان الرائدة، 
و  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  مثل 
بريطانيا العظمى و اأملانيا اأو بلدان اأخرى 

ذات تقاليد دميقراطية را�صخة".
..... يوا�صل الوزير، القواعد الأخاقية و 

املهنية تبقى نف�صها و هي ثابتة و يجب 
اأن ت�صكل معَلما ل يحق لأحد التق�صري 
بل   " يقول  ا�صتطرد  و  انتهاكه".  اأو  فيه 
قانون  اأو  ت�رضيعي  اطار  غياب  حتى  و 
ال�صحفي  مهنة  ممار�صة  ينظم  ت�رضيعي 
من  حال  باأي  ميكن  ل  تفا�صيله،  بكافة 
الأحوال، اأن ي�صكل حجة لتخطي قواعد 
تنبع من جوهر  التي  ال�صليمة،  املمار�صة 
ال�صحافة و مهمتها املجتمعاتية النبيلة".
و  الأجنبية  بالتجارب  يتعلق  فيما  و 
بقدرتها على اإلهامنا و بن�صيب املك�صب 
وزير  اأ���ص��ار  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  الوطني 
الت�صال، الناطق الر�صمي للحكومة اىل 
باجلزائر  بعد،  تتوفر  مل  ان  و  حتى   " اأنه 
و  املهنة  اأخاقيات  تنظم  را�صخة  تقاليد 
فثمة  ال�صحفي،  التعبري  بتاأطري  كفيلة 
ت�صمح  امل��ق��ارن  القانون  م��ن  عنا�رض 

بالتقريب".
على  ين�ض  امليثاق  ب��اأن  بلحيمر  وذك��ر 
بال�رضورة  تازمها  الإع��ام  مهمة  اأن 
على  ال�صحفيون  يفر�صها  "حدود 
اأنف�صهم ويطبقونها بوعي". كما يتوجب 
"اأن  الوثيقة،  ح�صب  ال�صحفي،  على 
يف�صل بني الإعام والتعليق واأن يحرتم 
يف  وحقهم  لاأ�صخا�ض  اخلا�صة  احلياة 

ال�صورة".
وا�صرت�صل الوزير قائا، اإن امليثاق ين�ض 
ال�صحفي  على  يتعني  اأنه  على  كذلك 
"ال�صعي اإىل نقل احلقائق �صمن �صياقها" 
و"القيام  ال�صائعات  ن�رض  عن  والمتناع 
اإذا  ن�رضها  يتم  معلومات  اأي  بت�صحيح 

ثبتت �صحتها".
املفرط  بال�صتخدام  يتعلق  وفيما 
بلحيمر  ال�صيد  اأكد  امل�صتعارة،  لاأ�صماء 
اأنه "لي�ض هناك اأي اعتبار، ل اأخاقي ول 
عن  الك�صف  عدم  على  ي�صجع  قانوين، 
الهوية يف ممار�صة ال�صحافة، م�صيفا اأنه 
ال�صحفية  املمار�صات  بالفعل  كانت  اإن 
يف  احل��ري��ة  بع�ض  ال�صحفيني  "متنح 

التوقيع اأو عدم التوقيع على الن�صو�ض 
فاإن  ينتجونها"،  التي  الروبورتاجات  اأو 
ل  معينة،  ن�صو�ض  على  التوقيع  "عدم 
ينتجونه  فيما  اأ�صحابها  يلغي م�صوؤولية 
فيما  الإع��ام  و�صائل  م�صوؤولية  ول 

تن�رضه اأو تبثه".
بالن�صبة  نف�صه  "الأمر  اأن  واع��ت��رب 
ا�صم م�صتعار  ا�صتخدام  للم�صوؤولية عند 
اأ�صماء  ا�صتخدام  اأن  اإذ  ن�صو�ض،  لتوقيع 
بالكاد  �صحفية  ممار�صة  م�صتعارة 

مقبولة".
وا�صتطرد قائا "اإن كان من املمكن، من 
الناحية الأخاقية، قبول تعميم ا�صتخدام 
اأيام  جناة  كو�صيلة  امل�صتعارة  الأ�صماء 
ماحقة ال�صحفيني، كما كان احلال خال 
اأن يكون  الع�رضية ال�صوداء"، فا ينبغي 
الأمر كذلك يف ال�صياق احلايل للممار�صة 
اإىل  احلرة للمهنة؛ حيث تن�صب املمار�صة 
"اأقام الظل" وتكون مبثابة "هوية خفية".
امليثاق  لذات  ا�صتنادا  اأنه  يقول  اأردف  و 
فان ال�صحفي املُحرتف احلقيقي هو "ذلك 
لنوايا  ال�صحافة  حرية  ي�صتغل  ل  الذي 
دور  مع  دوره  يخلط  و"ل  مغر�صة"، 

ال�رضطي اأو القا�صي".
الناطق  الت�صال  وزي��ر  اأع��رب  قد  و 
باأنه  "اعتقاده"  عن  للحكومة  الر�صمي 
ي�صمى  ما  فائدة  مراجعة  ال�رضوري  من 
كر�صت  التي  +ال�رضية+  بال�صفحات 
"لن�رضها  نف�صها  ال�صحف  من  العديد 
تف�صل  ما  وغالًبا  �صنوات،  لعدة  يومًيا 
الإع��ام  واج��ب  ح�صاب  على  الإث���ارة 
�صفحاٍت  هناك  اأن  واأ�صاف  الر�صني." 
"تنظم اأجزاء من املقالت، مرفقة بر�صوم 
والتي  اأر�صيفية،  اأو �صور  كاريكاتورية 
والقال  والقيل  ال�صائعات  اإىل  اأقرب  هي 
م�صلحة  ذات  معلومات  اإىل  منها 
عمومية، حيث ل يظهر ا�صم الكاتب ول 
املعلومات  كانت  حال  يف  و  امل�صدر". 
وبالتايل  �صحيحة،  ن�صف  اأو  خاطئة 

املعنية  ال�صحف  فاإن  ت�صحيًحا،  تتطلب 
قليل  لديها  كانت  �صواء  املمار�صة،  بهذه 
"تكتفي  مهنية،  غ��ري  اأو  املهنية  م��ن 
اإحدى  اأ�صفل  يف  �صغري  ت�صحيح  بن�رض 
،ي�صيف   " مقروئية  الأق��ل  ال�صفحات 

الوزير.
العمل  عاقة  ت�صارب  يخ�ض  فيما  اأما 
مع بع�ض الهيئات امل�صغلة الأجنبية، فقد 
اأكد وزير الت�صال اأن بع�ض ال�صحفيني 
"مرا�صلني فعليني" - غري  اأنف�صهم  عينوا 
بها-  املعمول  لاإجراءات  وفًقا  معتمدين 
نوع  وفق  يعملون  فهم  اأجنبية،  لهيئات 
من "قانون الأمر الواقع" يعر�صهم لعدة 
خماطر، اأولها ولي�ض اأقلها عدم العرتاف 
اإىل  يلجاأون  انهم  "كمرا�صلني".   بهم 
اخلا�ض"،  حل�صابهم  "العاملني  مهام 
من   81 املادة  على  للتحايل  واملتعاونني 
املوؤرخ   12-05 رقم  الع�صوي  القانون 
بالإعام:  املتعلق   2012 يناير   12 يف 
يعملون  الذين  املهنيون  "ال�صحفيون 
حل�صاب هيئة خا�صعة لقانون اأجنبي يجب 
ولعتبار  العتماد".  على  يح�صلوا  اأن 
�صحفيني  ف��اإن  "م�صتقلني"،  اأنف�صهم 
غري  عمل،  عاقات  "يقيمون  جزائريني 
مع  القانوين،  امل�صتوى  على  متطابقة 
لديهم  فلي�ض  اأجنبية،  اإع��ام  و�صائل 
�صادرة  مهنية  بطاقة  اأو  قانونية  "عقود 
عن �صاحب العمل يف اخلارج اأو، مكتب 

متثيلي".
و خل�ض وزير الت�صال الناطق الر�صمي 
���رضورة  اإىل  الأخ���ري،  يف  للحكومة 
دوَل  ب��اأن  ال�صحفيون  ه��وؤلء  يعلم  اأن 
و�صائل الإعام التي توظفهم مل يكونوا 
اأبًدا مبثل هذه املمار�صات على  لي�صمحوا 
فقط  ميكن  حيث  اخلا�صة،  اأرا�صيهم 
العمل  ر�صمًيا  املعتمدين  للمرا�صلني 
يتعلق  عندما  بذلك  ت�صمح  فلماذا  هناك، 

الأمر ببلدنا.

�مل�سلني" �أمام  �أبو�بها  بفتح  معنية  م�سجد   4000 من  يو�سف بلمهدي: " �أزيد 
ك�صف وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف، 
يو�صف بلمهدي، الأحد، اأن هناك اأزيد من  

4000 م�صجد  �صيتم فتحها.
ل��اإذاع��ة  بلمهدي،  يو�صف  و����رضح 
الوطنية "بعد عملية املعاينة حت�صلنا على 
امل�صاجد  جمموع  من  باملائة   24 حوايل 
توفرت  الوطني  ال��رتاب  عرب  املوزعة 
 4000 فيها ال�رضوط الازمة، مما يعادل 

لتطبيق  حتدٍّ  يعترب  الرقم  هذا  م�صجد، 
خال  واأ�صاف  ال�صحي".  الربوتوكول 
الربوتوكول  تطبيق  عملية  اأن  تدخله 
باإ�رضاف  امل�صاجد، �صيكون  ال�صحي، يف 
الدينية والأوقاف وحتت  ال�صوؤون  وزارة 
العلمية  اللجنة  يراأ�ض  الذي  الوايل،  قبة 
بها  متر  مرحلة  تعترب    "هذه  الولئية 
وهذا  الأن�صطة،  جميع  عرب  اجل��زائ��ر، 

الوايل  قبة  عرب  �صيطبق  الربوتوكول 
الذي يراأ�ض اللجنة الأمنية الولئية، لأن 
ال�صوؤون  وزارة  فقط  يخ�ض  ل  الأم��ر 
الدينية والأوقاف بل هناك جتند املجتمع 
الله  �صاء  اإن  و�صن�صل  املتتطوع،  املدين 

اإىل نتائج مر�صية".
الوزارية  اللجنة  دعت  اأخ��ر،  جانب  من 
رواد  ت��ع��اون  ����رضورة  اىل  للفتوى، 

والمتثال  واملنظمني  الأئمة  مع  امل�صاجد 
ال�صارم  التطبيق  اأجل  من  لتوجيهاتهم 
عملية  لإجناح  ال�صحية  للربوتوكولت 
من  بداية  للم�صاجد  التدريجي  الفتح 
يوم  به  اأف��اد  ما  ح�صب  املقبل،  ال�صبت 
اأم�ض الأحد، بيان لوزارة ال�صوؤون الدينية 

والأوقاف.
ق.و

- �ل�سحفي �ملُحرتف �حلقيقي هو "ذلك �لذي ل ي�ستغل حرية �ل�سحافة 
لنو�يا مغر�سة

�لحتاد �لأوروبي 
يعترب �ل�سحر�ء 

�لغربية �إقليًما غري 
م�ستقل

اأكد املمثل ال�صامي لاحتاد الأوروبي املكلف 
بال�صوؤون اخلارجية وال�صيا�صة الأمنية، ال�صيد 

جوزيب بوريل، اأن الحتاد الأوروبي "يعترب 
ال�صحراء الغربية اإقليما غري م�صتقل، �صيتم حتديد 
و�صعه النهائي من خال نتائج م�صار الأمم املتحدة 

اجلاري". واأ�صار يف رد كتابي اآخر على ال�صوؤال 
الذي وجهته اإليه الربملانية الأوروبية البولندية 

ال�صيدة جانينا اأو�صوج�صكا، اىل اأن "موقف الحتاد 
الأوروبي فيما يتعلق بال�صحراء الغربية )التي 

يحتلها املغرب منذ عام 1975(، متوافق متاًما مع 
لوائح جمل�ض الأمن الدويل".

وبالإ�صافة اإىل هذا الرد، فقد مت التعبري موؤخًرا 
عن موقف الحتاد الأوروبي املبدئي فيما يتعلق 

بالنزاع ال�صحراوي يف منا�صبات عدة، �صمن 
ردود مكتوبة على الأ�صئلة الربملانية، التي وجهها 

اأع�صاء الربملان الأوروبي، بكل املجموعات 
ال�صيا�صية، اإىل رئي�ض الدبلوما�صية الأوروبية 

ي�صتوقفه حول احتال ال�صحراء الغربية 
وال�صتغال غري القانوين ملواردها الطبيعية، 
وكذلك النتهاكات املتكررة حلقوق الإن�صان 

والتعذيب الذي ميار�ض على نطاق وا�صع يف جميع 
الأنحاء، �صد املعتقلني ال�صيا�صيني ال�صحراويني يف 

ال�صجون املغربية.
ق/و

بلح�سني: �حتو�ء �لوباء يتوقف على �حرت�م تد�بري �لوقاية من طرف �ملو�طنني
بالتحقيقات  املكلفة  اخللية  رئي�ض  قال 
الوبائية واأخ�صائي الوبائيات الربوفي�صور 
حممد بلح�صني ، اإن اأي حالة اإ�صابة جديدة 
بفريو�ض كوفيد 19 تك�صف عن "النت�صار 
بلدنا" ، مما ي�صجعنا  للفريو�ض يف  الن�صط 
م�صريا  ال�صديد".  احل��ذر  توخي  على 
"�صيف  برنامج  على  �صيفا  نزوله  لدى 
التحرير"، الذي تبثه القناة الذاعية الثالثة 
هذا  اأن  يك�صف  ال�صحي  الو�صع  اأن  اإىل 

الفريو�ض ينت�رض ب�صكل ن�صط ، واأنه يوؤثر 
اأخرى  ناحية  باأكملها من  الباد  الآن على 
انت�رض  الذي  الوباء  اأن  اإىل  ، لفت بلح�صني 
بداية يف و�صط الباد ، اأثبت اأن له " قدرة 
تو�صع �رضيعة للغاية" ، حيث انتقل �رضقا ، 
ثم ، يف املرحلة الثانية ، توجه نحو الوليات 
اجلنوبية لكن بدرجة اأقل انت�صارا، من جهة 
اأخرى اأو�صح بلح�صني اأن احتمالية الإ�صابة 
مع  بالحتكاك  مرتبط  الفريو�ض  بوا�صطة 

ال�صبب  هو  هذا  اأن  م�صيفا  اآخ��ر.  اإن�صان 
تعترب من  اجل�صدي  والتباعد  احلجر  اأن  يف 
به ويف  ال�صابة  الوقائية �صد  الإجراءات 
اأعقاب قرار ال�صلطات بتخفيف احلجر يف 
 ، عادة  النا�ض  عامة  يرتادها  معينة  اأماكن 
الأ�صتاذ  يرى   ، ال�صواطئ  اأو  امل�صاجد  مثل 
"تدابري  على  يعتمدون  اأنهم  بلح�صني 
الوقاية" التي بدونها، "من ال�صعب تخيل 
راأيه  ح�صب  الوباء  هذا  احتواء  ميكننا  اأنه 

هناك  اأن  بلح�صني  يرى  ال�صدد،  هذا  ويف 
العديد من الأ�صخا�ض الذين يرتدون الآن 
اأقنعة حلماية اأنف�صهم من العدوى املحتملة 
، لكن رغم ذلك ل يزال يتعني بذل الكثري 
من اجلهود ، ل �صيما فيما يتعلق باإجراءات 
ال�صدد  ، يف هذا  ، معلنًا  اجل�صدي  التباعد 
لدى  والوعي  الن�صباط  على  العتماد   ،

املواطنني
ق.و
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على  "حر�صا  ن���ه  اأ ال��ب��ي��ان  يف  وج���اء 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��د���ص��ي��ة امل�����ص��اج��د 
للعدوى  بوؤر  اىل  تتحول  اأن  وجتنيبها 
اللجنة  تدعو  كورونا"،  فريو�ض  وانتقال 
بكل  الأخ���ذ  اىل  للفتوى  ال��وزاري��ة 
الفتح  ث��ن��اء  اأ ال�رضورية  الحتياطات 
اىل  روادها  داعية  للم�صاجد.  التدريجي 
والمتثال  واملنظمني  الأئمة  مع  التعاون 
املرجو؛  الهدف  لت�صهيل  لتوجيهاتهم 
والعودة  للم�صاجد  الكلي  الفتح  وهو 
القريب  يف  واملنتظمة  العادية  احلياة  اىل 

لعاجل. ا
التطبيق  "اأهمية  على  اللجنة  و�صددت 
وع��دم  ال�صامة  لتعليمات  ال�صارم 
بيوت  تتحول  ل  لكي  فيها،  التهاون 
قد  مما  الفريو�ض  لنت�صار  بوؤرة  اىل  الله 
اجلماعة  �صاة  تعليق  اعادة  اىل  ي�صطر 
بعمليات  القيام  اىل  داعية   ، اأخرى"  مرة 
للم�صلني  حت�صريا  والتوعية  التح�صي�ض 
الفتح  خ��ط��وات  اإجن��اح  على  وحر�صا 

لتدريجي. ا

ال�صحية  ب��ال�����رضوط  ال��ت��ذك��ري  وب��ع��د 
جددت  امل�صلني،  من  املطلوبة  والوقائية 
امل�صاجد  اأن  على  التاأكيد  الفتوى  جلنة 
عليها  ن�ض  التي  تلك  هي  بالفتح  املعنية 
على  لتوفرها  التدريجي  الفتح  ق��رار 
�رضورة  مع  املائمة،  الوقاية  ظ��روف 
تبقى  كما  ال�صحي،  احلجر  وقت  مراعاة 
تتوفر  اأن  اىل  موؤجلة  اجلمعة  �صاة 
لبيوت  الكلي  للفتح  املواتية  الظروف 

لله. ا
لل�صاة  املعنية  امل�صاجد  تفتح  كما 
املجدية  ال��ن�����ص��اط��ات  ب���ق���اء  ،واإ ف��ق��ط 
التعليمية  واحللقات  كالدرو�ض  معلقة 
واملدار�ض  الن�صاء  وم�صليات  واملكتبات 
تعقيم  على  احلر�ض  مع  مغلقة،  القراآنية 
جلنة  ح�صب  يوميا  وتنظيفها  امل�صاجد 
املواطنني  باملنا�صبة  دعت  التي  الفتوى، 
والتعقيم  النظافة  بو�صائل  التربع  اىل 
ذات  وال�صجادات  الواقية  وال،قنعة 

الواحد. ال�صتعمال 
جراد،  العزيز  عبد  الول،  الوزير  وكان 
املت�صمن  القرار  تنفيذ  نظام  حدد  قد 
للم�صاجد  واملراقب  التدريجي  الفتح 
ال�����ص��ارم  ال��ت��ق��ي��د  ظ��ل  يف  وذل���ك   ،

املرتبطة  ال�صحية  ب��ال��ربوت��وك��ولت 
الوباء. انت�صار  من  واحلماية  بالوقاية 

مرحلة  يف   " اأنه  الطار،  هذا  تقرر يف  و 
اأوىل  وعلى م�صتوى الوليات اخلا�صعة 
ولية،    29 وعددها  جزئي   منزيل  حلجر 
لديها  التي  امل�صاجد  اإل  معنية  تكون  لن 
م�صلٍّ   1.000 تفوق  ا�صتيعاب  ق��درة 
الظهر  ل�صلوات  بالن�صبة  وح�رضيا 
وعلى  والع�صاء،  وامل��غ��رب  والع�رض 
يوم  با�صتثناء  الأ���ص��ب��وع   ي��ام  اأ م��دى 
�صلوات  اأداء  فيه  �صيتم  الذي  اجلمعة 
اأن  اإىل  فقط   والع�صاء  واملغرب  الع�رض 
الكلي  للفتح  املائمة  الظروف  تتوفر 

ثانية". مرحلة  يف  وذلك  الله   لبيوت 
عنها  رفع  التي   " الوليات  باقي  يف  اأما 
امل�صاجد  فتح  ف�صيعاد   ، اجلزئي  احلجر 
 1.000 ا�صتيعابها  ق��درة  تفوق  التي 
اليومية  لل�صلوات  بالن�صبة  م�صلٍّ 
ي��ام  اأ ك��ل  م��دى  على  وذل��ك  اخلم�ض  
الذي  اجلمعة  يوم  با�صتثناء  الأ�صبوع،  
واملغرب  الع�رض  �صلوات  اأداء  فيه  �صيتم 

فقط". والع�صاء 
يو�صع  اأن  يجب  القرار  اإجناح  ول�صمان 
الأط��راف  قبل  من  مرافق  وقائي  نظام 

ي�صمل  العملية،   هذه  بتنظيم  املكلفة 
دخ��ول  منع  على  ب��ق��اء  الإ خ�صو�صا 
من  اأق��ل  البالغني  والأط��ف��ال  الن�صاء 
عر�صة  الأك��رث  والأ�صخا�ض  �صنة   15
ال�صاة  قاعات  على  الإبقاء  للخطر، 
مغلقة،  القراآنية  واملدار�ض  وامل�صليات 
مغلقة،  الو�صوء  اأماكن  على  الإبقاء 
حمل  اإجباريا،  الواقية  الكمامة  ارتداء 
�صجادته  ا���ص��ت��ع��م��ال  ع��ل��ى  امل�صلي 
التباعد  اح��رتام  فر�ض  مع  ال�صخ�صية 
تهيئة  وك���ذا  امل�صلني  ب��ني  اجل�����ص��دي 

واح��د  اجت���اه  واخل����روج يف  ال���دخ���ول 
امل�صلني. تاقي  تفادي  اأجل  من  للمرور، 
فر�ض  على  بال�صهر  ال��ولة  ويكلف 
الوقاية  ل��ت��داب��ري  ال�����ص��ارم  الم��ت��ث��ال 
كلما  تو�صيحها   �صيتم  التي  واحلماية 
دع��ت احل��اج��ة، مب��وج��ب ق���رار ولئ��ي،  
من  فجائية  تفتي�ض  بعمليات  والقيام 
بالنظام  التقيد  مدى  من  التحقق  اأجل 
اح��رتام  ع��دم  عن  وينجر     ..." املحدد 
للم�صجد  الفوري  الغلق  التدابري  هذه 

املعني".

دعت  �للجنة �لوز�رية للفتوى، �ىل �سرورة تعاون رو�د �مل�ساجد مع �لأئمة و�ملنظمني و�لمتثال لتوجيهاتهم من �أجل �لتطبيق �ل�سارم للربوتوكولت �ل�سحية لإجناح عملية �لفتح �لتدريجي 
للم�ساجد. بد�ية من �ل�سبت �ملقبل، ح�سب ما �أفاد به يوم �لأحد بيان لوز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�لأوقاف.

بح�سب بيان لوز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�لأوقاف

 

كوفيد19-: م�ساعد�ت �إن�سانية لفائدة 
�ل�سعب �ل�سحر�وي

ال�صعب  لفائدة  الإن�صانية  امل�صاعدات  من  ب�صحنة  حمملة  ع�صكرية  طائرة  اأقلعت 
اجلوية  القاعدة  باجتاه  ببوفاريك  اجلوية  القاعدة  من  موؤخرا  ال�صقيق،  ال�صحراوي 

الوطني. الدفاع  لوزارة  بيان  ح�صب  بتندوف،  لانت�صار 
والدول  اجلزائر  بني  الت�صامنية  العمليات  موا�صلة  اإطار  يف   ": البيان  يف  وجاء 
بانت�صار  املرتبطة  الراهنة  ال�صحية  الو�صعية  ظل  يف  خا�صة  وال�صديقة،  ال�صقيقة 
القائد  اجلمهورية  رئي�ض  ال�صيد  لتعليمات  وتنفيذا  )كوفيد19-(،  كورونا  فريو�ض 
اأوت   08 ال  يوم  �صباح  اأقلعت  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
ال�صعب  لفائدة  الإن�صانية  امل�صاعدات  من  ب�صحنة  حمملة  ع�صكرية  طائرة   ،  2020
اجلوية  القاعدة  باجتاه  ببوفاريك  اجلوية  القاعدة  من  انطاقا  ال�صقيق،  ال�صحراوي 

بتندوف". لانت�صار 
املواد  من  طنا   )31 ( يف  املتمثلة  الإن�صانية  امل�صاعدات  هذه  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ�صار 
واملديرية  اجلزائري  الأحمر  الهال  طرف  من  املمنوحة  الطبية،  واملعدات  الغذائية 
جتّدد  "�صانحة  هي  الوطني،  الدفاع  لوزارة  الع�صكرية  ال�صحة  مل�صالح  املركزية 
ال�صعبني  بني  وال�صداقة  الأخوة  اأوا�رض  تعزيز  على  ،عزمها  اجلزائر  خالها  من 
للم�صاهمة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  جاهزية  مدى  على  اأي�صا  وتوؤكد  ال�صقيقني،  

الإن�صانية". العمليات  هذه  مثل  يف  بفعالية 
ق.و

تخّرج �أربع دفعات جديدة باملدر�سة �لعليا �لبحرية
البحرية  العليا  باملدر�صة  الأحد  يوم  تخرجت 
بوتيغان  حممد  ال��ل��واء  املجاهد  امل��رح��وم 
اأرب��ع  العا�صمة(  )اجل��زائ��ر  بتمنفو�صت 
الدرا�صية  ال�صنة  بعنوان  جديدة  دفعات 

. 2020 / 2019
اجلديدة  الدفعات  هذه  تخرج  على  واأ�رضف 
التحريرية  الثورة  �صهيد  ا�صم  حملت  التي 
ال��ق��وات  ق��ائ��د  ب�صري"  "ورتال  امل��ج��ي��دة 
ح��ويل.  ال��ع��رب��ي  حممد  ال��ل��واء  البحرية 
 )28 ( الدفعة  يف  املتخرجة  الدفعات  وتتمثل 
والدفعة  الأركان  و  القيادة  دورة  ل�صباط 
الدفعة  وكذا  الإتقان  دورة  ل�صباط   )34 (
ات�صالت  تخ�ص�ض  ما�صرت  لدورة  الرابعة 
الدفعة  جانب  اإىل  بحرية  وميكانيك  بحرية 
للدفعة  املوافقة  الأ�صا�صي،  التكوين  من   35
)األ.اأم .دي ( يف تخ�ص�صات،  العا�رضة نظام 
اأنظمة  و  ات�صالت  البحرية،  املاحة  علوم 
اإدارة  و  ت�صيري  بحرية،  ميكانيك  الأ�صلحة، 

البحرية. املحافظة  وكذا  البحرية  ال�صوؤون 

اأربعة  �صفوفها  يف  الدفعات  هذه  وت�صم 
 )5 ( وخم�ض  ن���اث  الإ �صنف  م��ن  اأف���راد 
الكونغو  جمهوريتي  من  اأجانب  مرتب�صني 

والكامريون.
من  املتخرجة  ال��دف��ع��ات  تفتي�ض  وعقب 
األقى  البحرية،  القوات  قائد  اللواء  طرف 
عدنان  اللواء  البحرية  العليا  املدر�صة  قائد 
بالأهمية  فيها  ،ذك���ذر  كلمة  ال�����رضي��ف 
العليا  القيادة  توليها  التي  "اخلا�صة" 
التكوين  ملنظومة  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض 
جميع  امل��در���ص��ة  ت�����رضف  حت��ت  ب��و���ص��ع 
ال�رضورية  املادية  و  الب�رضية  الو�صائل 
مب�صتوى  باملنا�صبة  منوها  "نوعي"،  لتكوين 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ح��ق��ق وك���ذا ح��ج��م اجل��ه��ود 
"ي�صتجيب  حتى  ترقيته  اأجل  من  املبذولة، 

الراهنة". التكنولوجية  للمتطلبات 
كملته  خ��ت��ام  يف  امل��در���ص��ة  ق��ائ��د  وح��ث 
و  احل�صنة  بالأخاق  التحلي  على  املتخرجني 
الت�صّبث  و  مهامهم  تاأدية  اأثناء  العليا  املثل 

التحرير  ث��ورة  ل�صهداء  النبيلة  بالقيم 
"خري  اأ�صاف-  كما   - يكونوا  واأن  املجيدة 
جلي�ض  الأ���ص��او���ض  للمجاهدين  ممثلني" 

الوطني. التحرير 
و  الق�صم  املتخرجة  الدفعات  اأدت  اأن  وبعد 
للطلبة  الرتب  وتقليد  ال�صهادات  ت�صليم 
بني  العلم  وا�صتام  ت�صليم  مت  املتفوقني، 
ال�صاعدة.  وال��دف��ع��ة  املتخرجة  الدفعة 
البحرية  القوات  قائد  واف��ق  ذلك  وعقب 
البطل  ال�صهيد  با�صم  الدفعة  ت�صمية  على 
با�صتعرا�ض  احلفل  ليختتم  ب�صري"  "ورتال 
على  املتخرجة  الدفعات  اأدت��ه  ع�صكري، 
قامت  كما  الع�صكرية.  املو�صيقى  وق��ع 
البحري،  الطريان  ووحدات  عائمة  وحدات 
"الإنقاذ  بعنوان  ا�صتعرا�صي  مترين  بتنفيذ 
عائلة  تكرمي  مت  باملنا�صبة،  و  البحر".  يف 
قائد  ط��رف  م��ن  ب�صري،  ورت���ال  ال�صهيد 

البحرية.  القوات 
ق.و

يف �ل�سنة �لدر��سية 2019 /2020

طاقة : متو�سط �سعر �لنفط �خلام لأوبك يتما�سك عند م�ستوى 45 دولر�
متا�صكت �صلة اأوبك، املكونة من الأ�صعار املرجعية ل� 13 نفطا خاما منها اخلام اجلزائري )�صحراء باند(، يف نهاية الأ�صبوع املنق�صي عند م�صتوى 45 
ا�صتقرت عند  املرجعية لأوبك،  ال�صلة  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح  )اأوبك(.  للنفط  امل�صدرة  البلدان  ال�صادرة عن منظمة  للبيانات  للربميل، وفقا  دولرا 
اأوبك  ا�صتقرت خامات  فقد  اغ�صط�ض،  �صهر  الأول من  الأ�صبوع  مدار  الفارط. وعلى  الربعاء  34ر45 دولرا  مقابل  الأ�صبوع  نهاية  دولرا  17ر45 
عند م�صتويات 44 و45 دولرا للربميل. ويعترب هذا امل�صتوى اأح�صن م�صتوى بلغته خامات اوبك منذ بداية اأزمة �صوق النفط التي ت�صبب فيها اأ�صا�صا 
تداعيات وباء كوفيد19- على اقت�صاديات الدول والنخفا�ض احلاد للطلب العاملي على النفط. ولوقف النخفا�ض احلاد لأ�صعار الذهب الأ�صود، قامت 
اوبك و حلفاوؤها يف ابريل املا�صي، باإبرام اتفاق خلف�ض النتاج على مدار �صنتني و �صف بالتاريخي. ومنذ دخول التفاق حيز التنفيذ يف مايو الفارط، 
و  املحللني  بع�ض  توقعات  بعك�ض  التح�صن  ال�صعار على  ال�صعار حت�صنا. وحافظت  النفط، عرفت  العاملي على  للطلب  التدريجية  العودة  اإىل جانب 
متابعي �صوق النفط .انخفا�ض اأ�صعار الذهب الأ�صود ب�صبب خف�ض م�صتوى تخفي�صات اإنتاج دول اأوبك و حلفائها اىل 7ر7 مايني برميل يف اليوم بعد 
ان كان يفوق م�صتوى 9 مايني برميل يف اليوم خال �صهر يوليو الفارط. و يف اإطار جهود اوبك، اكدت كل من العربية ال�صعودية و العراق اجلمعة 
املا�صية،على التزامهما التام باتفاق خف�ض الإنتاج. يذكر انه يف اإطار اأوبك +، متت اعتماد اآلية تعوي�ض بالن�صبة للدول التي مل تتمكن من بلوغ التوافق 

التام مع اتفاق اأبريل املا�صي خال �صهري مايو و يونيو. حيث متت دعوة الدول املعنية لتدارك الفارق خال اأ�صهر يوليو و اأغ�صط�ض و�صبتمرب 2020.
 ق.و

تتكون من �أربعة �أ�سخا�س �أن�ساأت ور�سة �سرية

تفكيك �سبكة �أن�ساأت ور�سة ل�سناعة وتقليد 
�ملوؤثر�ت �لعقلية بوهر�ن

من  تتكون  اإجرامية  ل�صبكة  حد  و�صع  من  بوهران  ال�رضطة  م�صالح  متكنت 
العقلية  املوؤثرات  وتقليد  ل�صناعة  �رضية  ور�صة  اأن�صاأت  اأ�صخا�ض،  اأربعة 
العامة  والعاقات  الت�صال  خلية  لدى  املا�صي  الأحد  يوم  علم  ح�صبما 
الأمن  م�صالح  طرف  من  "النوعية"  العملية  هذه  متت  وقد  الولئي.  لاأمن 
بتحويل  اأ�رضار  جمموعة  قيام  مفادها  ملعلومات  ا�صتغال   17 ، احل�رضي 
وتقليد  ل�صناعة  �رضية  ور�صة  اىل  وهران  مدينة  و�صط  اأحياء  باأحد  م�صكن 
مبواد  ومزجها  طبية  مواد  با�صتعمال  "اك�صتازي"،  نوع  من  العقلية  املوؤثرات 
وفق   ، ال�صباب  و�صط  يف  ترويجها  اإعادة  مع  بال�صحة  م�رضة  كيميائية 

امل�صدر. نف�ض 
فيما  الق�صية،  يف  الأربعة  املتورطني  توقيف  من  ال�رضطة  متكنت  وقد 
مهياأ   مغ�صو�صا  قر�صا   150 �صبط  عن  امل�صكن  تفتي�ض  عملية  اأ�صفرت 
قارورة  منها  الأقرا�ض،  هذه  ت�صنيع  يف  ت�صتعمل  طبية  ومواد  للرتويج 
فارغة  �صيدلنية  مواد  وعلب  اللون  نف�ض  من  ومعجون  بنف�صجي  �صائل 
يف  ت�صتعمل  كانت  معدات  عن  ف�صا  اأ�صنان،  ومعجون  اأبي�ض  وم�صحوق 

دج. األف   6 يقدر ب  مايل  ومبلغ  الإجرامي،  الن�صاط  هذا 
19 و33  ما بني  اأعمارهم  الذين ترتاوح  املوقوفني،  اإجراء �صد  وقد مت حترير 

اإليه. اأ�صري  مثلما  العدالة  اىل  مبوجبه  �صيحالون  �صنة، 
ق.و

توقيف ع�سابة �إجر�مية لها عالقة مبحر�سني يف د�خل وخارج �لبالد
توقيف  من  موؤخرا  الأمن  م�صالح  متكنت 
مبحر�صني  عاقة  لها   ، اجرامية  ع�صابة 
الفا�صد  وامل��ال  الباد  وخ��ارج  داخ��ل  يف 
بع�ض  و  اإداري�����ون  فيها  وم��ت��ورط��ون 
ح�صبما  الأمنية،  الأ�صاك  من  الأ�صخا�ض 

امل�صالح. ذات  من  الحد  يوم  ُعلم  

متكنت  الأمنية  "م�صاحلنا  اأن  امل�صدر  وذكر 
حد  و�صع  من  املا�صية  القليلة  ي��ام  الأ يف 
ببع�ض  عاقة  لها  اجرامية  ع�صابة  لن�صاط 
وامل��ال  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  املحر�صني 
امل�صوؤولني  بع�ض  فيها  متورطون  الفا�صد 
ال�صاك  من  الأ�صخا�ض  وبع�ض  الداريون 

المنية".
الع�صابة  ب��اأن  الم��ن  م�صالح  واأ�صافت 
كرة  يف  �صابق  دويل  لعب  "يقودها  التي 
من  فارين"  و  م�صجونني  اأي�صا  ت�صم  القدم 

الباد.
ق.و

ح�سبما علم من م�سالح �لأمن
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هذ� ماجاء يف �لجتماع �خلا�س بالتح�سري 
لمتحانات �سهادة �لبيام و�لباك بالو�دي

علي حممد 
---------------- 

املتعلق  اجل���ان���ب  ل���ص��ي��م��ا 
واملجمعات  الهياكل  با�صتام 
اإ�صافة  اجل��دي��دة،  املدر�صية 
من  ال��ه��ائ��ل  ال���ع���دد  اإىل 
ال��ق��اع��ات ال��ت��و���ص��ع��ي��ة يف 
تناول  كما   ، البلديات  جميع 
الج��راءات  اأي�صا  الجتماع 
مواقيت  بتعديل  املتعلقة 
والج���راءات  اجل��زئ��ي  احلجر 

�صا�صا  اأ املتعلقة  ال�صتباقية 
العمومية  امل���راف���ق  ب��ف��ت��ح 
منها  وال���ت���ي  واخل���ا����ص���ة 
واماكن  واملطاعم  امل�صاجد 
انتظار  يف  واملقاهي  الرتفيه 
التنفيذي  املر�صوم  �صدور 
امل���ن���ظ���م ل�������ص���ريه���ا وف���ق 
املانعة  الوقائية  الج��راءات 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  لنت�صار 

.  19 كوفيد 
ول��ل��ت��ذك��ري ف���اإن الج��ت��م��اع 

مف�صلة  عرو�ض  تقدمي  �صمل 
م���ن ط���رف م��دي��ر ال��رتب��ي��ة 
العمومية  التجهيزات  ومدير 
التجارة  مدير  اىل  ا�صافة 
ومدير  الدينية  وال�����ص��وؤون 
ه��م  اأ وم��ن  املحلية،  الدارة 
والتوجيهات  التعليمات 

/ الولية  وايل  قدمها  التي 
الدائم  التن�صيق  ���رضورة   *
مع  الرتبية  مدير  ط��رف  من 
وال�صحة  التجارة  قطاعات 
الدارة  ومديرية  والفاحة  و 
اخت�صا�صة  يف  كل  املحلية 
وزي�������ارة ج��م��ي��ع م��راك��ز 
الإطعام  واأماكن  المتحانات 
النقائ�ض  جميع  وتغطية 

. وجودها  املحتمل 
مليون   600 تخ�صي�ض   *
ف�صا  امليزانية  من  �صنتيم 
لقطاع  املخ�ص�ض  املبلغ  عن 
ظروف  وتهيئة  لجناح  الرتبية 

. المتحانات  ل�صري  مائمة 

خا�ض  طبي  طاقم  تعيني   *
امتحانات  اجراء  مركز  لكل 
الطبية  للمراقبة  �صمانا 
وتطبيق  املرت�صحني  جلميع 
بكل  ال�صحي  الربوتوكول 

. الوقائية  تفا�صيله 
ال��و���ص��ائ��ل  ك��ل  ت�����ص��خ��ري   *
لل�صلطات  والب�رضية  املادية 
ال�صري  ل�صمان  العمومية 

. لامتحانات  احل�صن 
وايل  اك��د  اآخ��ر  �صياق  ويف 
ال���ولي���ة ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال�����ص��ارم ل��ك��ل اج����راءات 
بفتح  اخل��ا���ص��ة  ال���وق���اي���ة 
واملقاهي  واملطاعم  امل�صاجد 
الرتفيه  م��اك��ن  اأ اىل  اإ�صافة 
من  مراقبة  حمل  و�صتكون 
املخت�صة  ال�صلطات  ط��رف 
�صيتم  ذلك  خاف  حالة  ويف 
م�صاومة  ول  تلقائيا  الغلق 
ي�صيف  امل��واط��ن  �صحة  يف 

الولية. وايل 
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املواطنني  من  العديد  اأع��رب 
تذمرهم  عن  الرقيبة  ببلدية 
اأ�صموه  ما  ظل  يف  ال�صديد  
املنتهجة  التهمي�ض  ب�صيا�صة 
ط��ال��ب��وا  ،ح��ي��ث  ح��ق��ه��م  يف 
من  بال�صتفادة  بتمكينهم 
للق�صاء  الجتماعي  ال�صكن 
وت��زداد  اله�ض.  البناء  على 
يف  اله�صة  البنايات  اأع��داد 
�صكناتها  معظم  لأن  الرقيبة 

. تقريبا  اجلب�ض  مبادة  مبنية 
�صكان  من  عدد  وا�صتغرب   
املعقول  غري  من  نه  اأ البلدية 
اح�صائيات  اقامة  تتم  مل  نه  اأ
ل��ل�����ص��ك��ن��ات ال��ه�����ص��ة رغ��م 
الكبرية  امل��واط��ن��ني   معاناة 
وخا�صة  يعي�صونها  ال��ت��ي 
هاته  لأن  الأمطار  نزول  عند 
امل��ن��ازل م��ه��ددة ب��الن��ه��ي��ار 
حلظة،  اأي  يف  اأ�صحابها  على 
اإىل  ن��داءات��ه��م  وج��ه��وا  ي���ن  اأ
اأجل  من  املحلية  ال�صلطات 
املزرية  ال��ظ��روف  يف  النظر 
ال��ت��ي ت��ع��ي�����ص��ون��ه��ا داخ���ل 
اإىل  يفتقر  فاحلي  �صكناتها، 
الكرمية  احلياة  ���رضوط  دن��ى  اأ
والنظافة،  ال�صيانة  لنعدام 
ت�����ص��دع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
على  كبري  ب�صكل  البنايات 
واجلدران،  الأ�صقف  م�صتوى 
من  ال�صكان  خماوف  ثار  اأ ما 
اأي  يف  ان��ه��ي��اره��ا  اإم��ك��ان��ي��ة 
ال�صكان  ب���دى  اأ وق��د  وق��ت. 
ال�صديدين  وذعرهم  تخوفهم 
بهم  املحدقة  الأخ��ط��ار  ج��راء 

قد  التي  ال�صكنات،  هذه  يف 
ب�صبب  حلظة  ي��ة  اأ يف  تنهار 
ي�صتدعي  ما  وهو  ه�صا�صتها، 
لل�صلطات  العاجل  التدخل 
ن��ق��اذ  امل��ح��ل��ي��ة م���ن اأج����ل اإ
وقوع  قبل  العائات  ع�رضات 
ظّل  يف  عقباه  يحمد  ل  م��ا 
وعليه  ال�صكنات،  ترميم  عدم 
القاطنة  ال��ع��ائ��ات  ن���ددت 
بالو�صعية  البنايات  بتلك 
ب�صققهم  حلقت  التي  املزرية 
ب�����ص��ط  اأ ان���ع���دام  ظ����ّل  يف 
م�صيفني  احلياة،  �رضوريات 
حلقت  التي  الهرتاء  درجة  اأن 
بق�صاء  لهم  ت�صمح  ل  بهم 
اأ�صقفها،  حتت  اأخرى  �صنوات 
مما  ال�صديد  تذمرهم  مبدين 
ال�صلطات  بتجاهل  اأ�صموه 
املزرية،  لو�صعيتهم  املحلية 
حلول  م��ع  تت�صاعف  ال��ت��ي 
نها  واأ خا�صة  الأمطار  مو�صم 
حّتمل  ع��ل��ى  ق���ادرة  ت��ع��د  مل 
ما  اجل��وي��ة  ال���ص��ط��راب��ات 
ويهدد  �صوءا  الو�صع  يزيد 
ال�����ص��ك��ان، وه���م ي��ط��ال��ب��ون 
بالتدخل  املعنية  ال�صلطات 
ترميم  اأج���ل  م��ن  ال�����رضي��ع 
نينة  الطماأ لتعود  ال�صقق 
اليومية  حلياتهم  وال�صكينة 
كابو�ض  منها  حرمهم  التي 
عرّب  وقد  �صكناتهم.   انهيار 
ليهم  اإ حتدثنا  ممن  الكثري  لنا 
من  ال�صديد  ا�صتغرابهم  عن 
ال�صلطات  و�صمت  موقف 
حياتهم  م�صري  يقابل  ال��ذي 

و�صعهم  وباأن  ال�صكل،  بهذا 
ا���ص��ط��راري��ا ول  ي��ع��د  ف��ع��ا 
انتظار  غ��ري  فيه  لهم  حيلة 
�رضيعة  يرجونها  التي  احللول 
�صكناتهم   ت��ن��ه��ار  اأن  ق��ب��ل 
عربوا  كما  روؤو�صهم،  ف��وق 
ال�صديد  انزعاجهم  عن  اأي�صا 
م��ن م��و���ص��ع م��رك��ز امل��ح��ول 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال���ذي ه��و يف 
اأ�صبحوا  اذ  املدينة  و�صط 
هذا  ان��ف��ج��ار  م��ن  متخوفني 
�صي�صلبهم  ال���ذي  امل��ح��ول 
كما   ، حلظة  اأي  يف  اأرواحهم 
ج��راء  معاناتهم  ع��ن  ع��ربوا 
يف  وه��ذا  الكهرباء  �صعف 
القانوين  غري  التوزيع  ظل 
ل���اأع���م���دة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
هناك  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
م��ازال��وا  امل��واط��ن��ني  بع�ض 
الكهرباء  م��ن  ي�صتفيدون 
ع��ن ط��ري��ق ك��اب��ات مم��دودة 
هو  ك��م��ا  ك��ل��م   2 ب���ح���وايل 
من  للعديد  بالن�صبة  احل��ال 
ال��ف��اح��ني ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون 
الفاحية  اأرا�صيهم  بتزويد 
الطريقة،  بنف�ض  بالكهرباء 
عدد  لنا  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
يق�صدون  نهم  اأ ال�صباب.  من 
ال�صتقبال  يوم  خال  البلدية 
الأ�صبوع  ي��ام  اأ طيلة  وك��ذا 
حول  ال�صتف�صار  اأج��ل  م��ن 
م��ن�����ص��ب ���ص��غ��ل ���ص��اغ��ر، 
ب��ف��ارغ  ه����وؤلء  ي��ن��ت��ظ��ر  ذ  اإ
�صبح  من  تخلي�صهم  ال�صرب 
غياب  ع��ن  الناجم  البطالة 

باملنطقة،  التنموية  امل�صاريع 
من  البطال  ال�صباب  فمعظم 
وحاملي  اجلامعات  خريجي 
نال  ق��د  العليا  ال�����ص��ه��ادات 
الذي  البحث  من  التعب  منهم 
عن  امل��ج��دي  بغري  و���ص��ف��وه 
غياب  نتيجة  عمل،  من�صب 
وتفتح  تدعمهم  موؤ�ص�صات 
م�صتقبلية،  ف��اق��ا  اآ م��ام��ه��م  اأ
ّرق  ي���وؤ لزال  ال���ذي  م���ر  الأ
ي�صتنجدون  ويجعلهم  هوؤلء 
وحتى  الولئية  بال�صلطات 
لت�صوية  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات 
باأخرى،  و  اأ بطريقة  الأو�صاع 
امل�صاكل  هاته  اىل  بالإ�صافة 
الأحياء  بع�ض  �صكان  ع��رب  
من  ال�صديد  ا�صتيائهم  عن 
و���ص��ع��ي��ة ال��ط��رق��ات ال��ت��ي 
ال�صري  املركبات  على  ي�صعب  
واملطبات  احلفر  لكرثة  فيها 
المطار   نزول  بعد  وخا�صة 
مائية  ب��رك  اىل  ت��ت��ح��ول  اذ 
ك��م��ا ���رضح اأح���د امل��واط��ن��ني 
البلدية  اإن  على  للتحرير 
احل�����رضي��ة  للتهيئة  تفتقر 
ول  خ�����رضاء  م�صاحات  ف��ا 
هاته  اأرج���ع  وق���د  اأر���ص��ف��ة 
الفادح  النق�ض  اإىل  النقائ�ض 
 ، ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ص��اري��ع  يف 
ول��ه��ذا ن��ا���ص��د امل��واط��ن��ون 
وال�صلطات  املعنية  اجلهات 
هوؤلء  اإىل  اللتفات  املحلية 
حل  يف  ���رضاع  والإ املواطنني 

النفجار.  قبل  م�صاكلهم 
علي حممد 

ال�صهيد  القائد  املجاهد 
عمارة  خ�رض  الأ حممد 
املعروف ب  ) حمه خل�رض (...
فيها  ا�صتعملت  معركة  ويف 
واملعدات  الطائرات  فرن�صا 
وقوات  اجلنود  ومئات 
ودامت  جنبي،  الأ اللفيف 
 ،  1955 اأوت   10 اإىل   8 من 
ا�صت�صهد حمه خل�رض  وفيها 

فراد كتيبته. ومعظم اأ
احلاكم  دعت  معركة  وهي 
القدوم  اإىل  الفرن�صي 
ليذرف  الوادي  اإىل  بنف�صه 
ع�رضات  على  الدموع 
الذين  الفرن�صيني  اجلنود 
املعركة،  ار�ض  يف  �صقطوا 
الثورة  �صاعر  ذلك  وخلد 

مفدي زكريا يف اإلياذته:
ي�ام  اأ ث�اث������ة  نن��صى  اأ
�صو�صتال  و  نح��ض   
النائ��������حني  يف  ين�������دب 
حمر  يح�صد  واأخ�رض 
ويقط�ع  فيها  احلوا�صل  
املجاهد  الوتنيهو  من�������ها 
حممد  ال�صهيد  القائد 
املعروف ب  عمارة  خ�رض  الأ
ولد  الذي   ، خل�رض (  حمه   ( 
الدبيلة  اجلديدةبلدية  بقرية 
يف   ،  1930 �صنة  حدود  يف 
اأ�رضة ريفية حمافظة، عرفت 
الدينية  بالقيم  بتم�صكها 
فرادها  اأ ويعي�ض  والوطنية، 
بل يف  والإ الغنم  على رعي 
لوادي  املجاورة  ال�صحراء 
يف  ت�صتقر  وكانت  �صوف، 
وقد  ال�صنة،  يام  اأ بع�ض 
ادخله والده لكتاب، فحفظ 

بع�ض �صور القراآن الكرمي،
ليمار����ض  انقطع  ولكنه 

الرعي اإىل �صن الع�رضين.
ولكن حب املغامرة، والثورة 
والرد  املزري،  الو�صع  على 
َد  ولَّ امل�صتعمر،  ظلم  على 
جديدة  روحا  نف�صه  يف 

دفعته اإىل ال�صفر اإىل مدينة 
وجلب  التون�صية،  قف�صة 
فاحتفظ  �صلحة،  الأ بع�ض 
باإحلاح  الباقي  وباع  بواحدة 
الفرار  ف�صل  ثم  والده،  من 
العمل  اإىل  الواقع  ذلك  من 
ناجي،  �صيدي  بلدة  يف 
واحلاح  بطلب  رجع  ولكنه 
معه،  وا�صتقر  والده،  من 
يف  تاأجج  الثورة  وبقيت 

نف�صه اإىل حني.
الثورة  اندلعت  وملا 
فيها،  انخرط  التحريرية، 

و�صار قائدا لعدة
معركة  اأهمها  من  معارك، 
 17 يوم  خليفة  حا�صي 
اأول  وهي   ،  1954 نوفمرب 
اجلزائرية،  الثورة  معارك 
وادي  منطقة  خلدت  والتي 
الثورية،  ثرها  مباآ �صوف 
هذا  يف  رائدة  وجعلتها 
معركة  قاد  كما  املجال، 
مار�ض   15 يف  الرمت  �صحن 

- 1955
�صيكة  هود  ومعركة 
 20 اأحداث  �صمن  الداخلة 
اأر�صلته  ملا   ،  1955 اأوت 
جلمع  دورية  يف  القيادة 
ظروف  فوقعت  �صلحة،  الأ
اإىل  ا�صطرته  مفاجئة 
بقيادة حمه  املعركة،  خو�ض 
اأكرب  من  وكانت  خل�رض، 

معارك
الثورة اجلزائرية، ا�صتعملت 
الطائرات  فرن�صا  فيها 
ومئات������اجلنود  واملعدات 
جنبي،  الأ اللفيف  وقوات 
اأوت   10 اإىل   8 من  ودامت 
ا�صت�صهد  ،وفيها   1955
فراد  اأ معظم  و  خل�رض  حمه 
ال��ل��ه  رح��م��ه��م   " كتيبته 
مثواهم  واكرم  منهم  وتقبل 

" الفردو�ض  جنات  يف 
علي حممد 
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 حمة خل�سر



ولي��ة  اأم��ن  م�صالح  اأح�صت 
احل�رضي  امل�صتوى  على  ب�ص�ار 
 ) الدوائر  واأمن  الولية  اأمن   (
املا�صي،  جويلية  �صهر  خ��ال 
ج�صمانية   م��رور  ح��وادث   07

.... جرحى   09 خّلفت 
حل�صيلة  الإح�صائي  التحليل 
نَّ  اأ ب����نيَّ  امل������رور،  ح�����وادث 
ال�صبب  كان  الب�رضي  العامل 
بن�صبة  ارتكابها  يف  الرئي�صي 
اح��رتام  ع��دم  نتيجة   100%
امل��رور  قانون  واأح��ك��ام  قواعد 
على  احل�������رضي،  ب��ال��ن�����ص��ي��ج 
ال�رضعة  اح���رتام  ع��دم  غ���رار: 
اح��رتام  ع��دم  قانونا،  امل��ح��ددة 
الجت��اه  يف  ال�����ص��ري   ، ���ص��ارة  اإ
بالأ�صواء،  بهار  الإ املعاك�ض، 
املخالفات  م��ن  ذل��ك  غ��ري  اإىل 
لبع�ض  ال�صلبية  والت�رضفات 
ح���وادث  ت��وزي��ع   ، ال�����ص��واق 
امل�صجلة  اجل�صمانية  امل���رور 
ح�صب  ال���ف���رتة،  ذات  خ���ال 
فقد  ال�صياقة،  رخ�صة  اأقدمية 
اإىل   05 م��ن  يلي:  كما  كانت 
 08 من  حادثني،  �صنوات:   08
لرخ�صة  اأقدمية  �صنة   14 اإىل 
ت�صجيل  مع  حادثني،  ال�صياقة:  
يحوزان  ل  ال�صائقان  حالتني، 
ع��ل��ى رخ�����ص��ة ال�����ص��ي��اق��ة ،  
ب�صار  ولي���ة  م���ن  اأ م�����ص��ال��ح 
امليدان  يف  جمهوداتها  توا�صل 
مروريني  واأمن  �صامة  ل�صمان 
امل��رور،  ح��وادث  من  والوقاية 
خ��ا���ص��ة خ���ال ه���ذا ال��ظ��رف 
بالتدابري  املقرتن  ال�صتثنائي 

انت�صار   م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة 
ج��ائ��ح��ة ف���ريو����ض ك���ورون���ا 
الأمر   ،)19 كوفيد   ( امل�صتجد 
جهود  ت�صافر  يتطلب  ال��ذي 
منه  للوقاية  الفاعلني  جميع 
انت�صاره،  ل�صل�صلة  حد  وو�صع 
اأم��ن  م�صالح  ت��وا���ص��ل  حيث 
التوعوية  حماتها  ب�صار  ولية 
اإىل  ال��ولي��ة،  مواطني  بدعوة 
املنزيل  باحلجر  اللتزام  �رضورة 
بتقليل  النهارية،  الفرتات  خال 
ل��ل�����رضورة  اإل  ال��ت��ح��رك��ات 
ال�صحة  على  حفاظا  الق�صوى 
حوادث  من  والوقاية  العامة، 
باحرتام  الل��ت��زام  م��ع  امل���رور، 
من  املقرر  اجلزئي  احلجر  تدبري 
للباد،  العليا  ال�صلطات  طرف 
ح��ي��ث مُت��ن��ع احل��رك��ة )ح��رك��ة 
اإجباريا  واملركبات(  الأ�صخا�ض 
 20 )من  املحددة  الفرتات  خال 
غاية  واإىل  ي��وم  ك��ل  م��ن  �صا 
مع  املوايل(،  لليوم  �صباحا   05
الإجراء  لهذا  املخالفني  توقيف 
القانونية  الإج���راءات  واتخاذ 
ذي  �صياق  يف  �صدهم،  املقررة، 
املواطنني  حت�صي�ض  يتم  �صلة، 
احل�صبان  يف  الأخ��ذ  ب�����رضورة 
اإىل  للو�صول  ال��ازم  الوقت 
وج��ه��ات��ه��م ق��ب��ل دخ���ول وق��ت 
لتفادي  وه��ذا  اجل��زئ��ي،  احلجر 
وت��ف��ادي  ال�����رضع��ة  ا�صتعمال 
م��روري��ة،  خمالفات  ارت��ك��اب 
عواقب  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن 

. خيمة و
اأ / د

ل�صهاو  قرية  �صكان  ا�صتكى 
امل��ت��واج��دة   " م���زة  "�صيدي  
ولي��ة  �صمال   ببلديةبريدة، 
امل�صاكل  جملة  من  الأغ���واط، 
التي يتخبطون فيها منذ �صنوات 
طويلة،ومن عدم برجمة م�صاريع 
لي��زال  بقريتهم،حيث  تنموية 
ظروف  و�صط  يعي�صون  ه��وؤلء 
مما  ا�صتياءهم  مبدين  �صعبة، 
ال�صلطات  مراعاة  بعدم  و�صفوه 
لن�صغالتهم  والولئية  املحلية 
فهم  اليومية.   باحلياة  املتعلقة 
ي��ع��ان��ون م��ن غ��ي��اب امل��راف��ق 
الغاز  غ��رار  على  ال�����رضوري��ة 
باملاء  التزود  ونق�ض  الطبيعي، 
النق�ض  اإىل  ال�رضوب،اإ�صافة 

ال�صحية  اخلدمات  يف  الفادح 
افتقارها  نتيجة  العاج،  بقاعة 
وتذبذب  ال�صحية  للمعدات 
املر�صى  اأم��ام  فتحتها  عملية 
فيها  تكرث  املنطقة  واأن  خا�صة 
ال�صامة،مع  واحل�رضات  العقارب 
كذلك  الإ�صعاف،  �صيارة  انعدام 
التجمع  ه���ذا  ق��اط��ن��و  ي��ع��اين 
ال�صكاين من غلق الفرع البلدي 
الذي اأ�صبح هيكا با روح يف 
املدنية  احلالة  موظف  غياب  ظل 
الأنرتنات،ناهيك  �صبكة  وانعدام 
ع��ن اه���رتاء ال��ط��رق وان��ع��دام 
القرية،وغياب  داخ��ل  التهئية 
الإنارة العمومية، ما جعل حياتهم 
يف تلك القرية �صعبة بالنظر اإىل 

فيها  يتخبطون  التي  النقائ�ض 
ال�صلطات  تتدخل  اأن  دون  من 
بربجمة  وذلك  لإنهائها،  املعنية 
م�صكل  اأول  تنموية.  م�صاريع 
وال��ذي  القرية  �صكان  طرحه 
اإىل  بالنظر  معي�صتهم  نغ�ض 
حيث  املدينة  غ��از  هو  اأهميته 
على  يعتمدون  ه��وؤلء  ي��زال  ل 
قارورات غازالبوتان التي تعرف 
يف ف�صل ال�صتاء البارد زيادة يف 
ل�صتعمالها  نظرا   ، ال�صتهاك 
يف  وخلا  التدفئة  يف  الكبري 
من  كثري  يف  اأدى  ما  التوزيع، 
وارتفاع  ندرتها  اإىل  الأح��ي��ان 
�صعف  ع��ن  �صعرها،ناهيك 
ب�صبب  ال�رضب  مبياه  التموين 

بالقرية،  الوحيد  اخل���زان  ق��دم 
الذي يعود اإىل �صبعينيات القرن 
املا�صي، والذي اأ�صبح ل يغطي 
املتزايد،  ال�صكان  عدد  احتياجات 
ملوثة  اأ�صبحت  مياهه  اأن  كما 
ما  كريهة  روائح  منها  وتنبعث 
�صحتهم،  على  خطرا  ي�صكل 
وهم يطالبون بربطهم بخزان املاء 
�صنة  منذ  اإجنازه  مت  الذي  اجلديد، 
2013 دون ال�صتفادة منه وبقي 
يوجهون  فهم  روح،  با  هيكا 
ال�صلطات  اإىل  ا�صتغاثة  ن��داء 
اأج��ل  م��ن  وال��ولئ��ي��ة  املحلية 
حلول  واإيجاد  اإليهم.  اللتفات 
مل�صاكلهم يف اأقرب الآجال.             
عبد القادر بر�رضيط

ببلدية  كارثيا  الو�صع  اأ�صبح 
بعدما  ورقلة،  بولية  روي�صات 
البلدية  احياء  خمتلف  �صهدت 
اجل��رذ  حل��ي��وان  ك��ب��ريا   انت�صار 
م��ر  الأ وه��و  ط��وم��ب��ا(،   ( ال�صام 
�صحة  �صامة  يهدد  بات  الذي 
ينا�صدون  جعلهم  ي  ال�صكان 
ا���ص��ح��اب ال���ق���رار ل��ل��ت��دخ��ل 

. . لعاجل. ا
اع�����رب ���ص��ك��ان ح���ي ب��ل��دي��ة 
عن  ورقلة  بولية  الروي�صات 
باتت  ال��ت��ي  البيئية  ال��ك��ارث��ة 
الف   90 �صحة  �صامة  ت��ه��دد 
خلفية  على  �صكانها،  من  ن�صمة 
اجلرذ  حليوان  الرهيب  النت�صار 
اين  طومبا  با�صم  املعروف  ال�صام 
انت�صار  الحياء  خمتلف  �صهدت 
الدي  الم��ر  ال�صام  احل��وان  ه��ذا 

اخلطر. ناقو�ض  يدقون  جعلهم 
ك��م��ا اأرج�����ع ���ص��ك��ان ب��ل��دي��ة 
هذا  انت�صار  �صبب  الروي�صات 
تواجد  اىل  والقاتل  ال�صام  احلوان 
القمامات  مكبات  وان��ت�����ص��ار 
ا�صبحت  حيث  م��ك��ان  ك��ل  يف 
ديكورا،  والف�صات  القمامة 

البلدية  هذه  �صارع  على  يطبع 
عن  امل�صالح  ذات  عجزت  بعدما 
وحمل  تنظيف  يف  بدورها  القيام 
وما  والقمامات   الف�صات  هذه 
هو  املت�رضرين  نفو�ض  يف  يحز 
على  القائمني  ولمبالت  جتاهل 
ا�صبحوا  الذين  البلدية  �صوؤون 
هذه  يف  امل��ت��ف��رج  دور  يلعبون 

البيئية. الكارثة 
حتى  ان  اىل  ال���ص��ارة  وجت���در 
املتواجدة  الفاحية  املحا�صيل 
من  ت�صلم  مل  اجلهة  م�صتوى  على 
الذي  ال�صام  احليوان  هذا  خطر 
املحا�صيل  م��ن  ال��ع��دي��د  ات��ل��ف 

الفاحية. واملنتجات 
اخلطري  البيئي  الو�صع  هدا  واأمام 
الروي�صات  بلدية  �صكان  نا�صد 
ال�صديق  ابوبكر  الولية  وايل 
وايفاد  العاجل  للتدخل  بو�صتة، 
البيئية  الو�صاع  على  تقف  جلنة 
،ا  يعي�صونها  التي  الكارثية، 
الوبائية  الظروف  ظل  يف  خا�صة 
الباد  بها  متر  التي  وال�صعبة 

 . كورونا  انت�صار  ب�صبب 
فا�صل بن  يو�صف 

الت�صالية  للن�صاطات  موا�صلة 
التح�صي�صي  بعدها  يف  اجلوارية 
م�صتعملي  لفائدة  ال��ت��وع��وي 
ال��ط��ري��ق مب��ن��ا���ص��ب��ة م��و���ص��م 
م�صالح  2020،نظمت  ال�صيف 
العديد  الأغ���واط  ولي��ة  اأم��ن 
التح�صي�صية  امل���ب���ادرات  م��ن 
ال�صامة  جم��ال  يف  ال��ت��وع��ي��ة 
اإط���ار  يف  ذل���ك  و  امل���روري���ة، 

الوطنية  التح�صي�صية  احلملة 
اخلطري  ال��وق��وف   " �صعار  حتت 
كانت  ي���ن  اأ  ،" ال��ك��ث��ري  يكلف 
مل�صالح  �صانحة  الن�صطة  هذه 
�صائقي  لتح�صي�ض  الولية  امن 
و  اأ�صنافها  مبختلف  املركبات 
النارية،  الدراجات  �صائقي  كذا 
مب��خ��اط��ر ال���وق���وف اخل��ط��ري و 
على  ت��ه��دي��د  م��ن  ي�صكله  م��ا 

الطريق،  م�صتعملي  �صامة 
التقيد  ب��وج��وب  تذكريهم  م��ع 
ال�صياقة  ب��ق��واع��د  الل��ت��زام  و 
وقوع  لتجنب  الأمنة  و  ال�صليمة 
ا�صتغال  مت  املرور.كما  حوادث 
التح�صي�صية  احل��م��ل��ة  ه���ذه 
ل��دع��وة امل��واط��ن��ني ب�����رضورة 
و  الحرتازية  بالتدابري  التقيد 
فريو�ض  ع��دوى  م��ن  الوقائية 

ال�صحة  على  للحفاظ  كورونا 
تعلق  م��ا  �صيما  ل  العمومية، 
ال��وا���ص��ع  ب��ال���ص��ت��ع��م��ال  منها 
اح��رتام  ال��وق��ائ��ي��ة،  للكمامات 
جتنب  ال�صحية،  التباعد  م�صافة 
املطهرات  ا�صتخدام  التجمعات، 
احل��ج��ر  م��واق��ي��ت  اح�����رتام  و 

. ل�صحي ا
ع.ق
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تقرت ت�ستفيد من م�ست�سفيني جديدين يدخالن 
حيز �خلدمة نهاية �ل�سنة �جلارية

 يو�سف بن فا�سل/ ن-ق- 
�لتجاين

---------------- 
يتم  متا�صني  بلدية  م�صتوى  فعلى   
م�صت�صفى  وجتهيز  اإجن��از  حاليا 
ال��ذي   ، بتما�صني  ���رضي��را   60
���ص��غ��ال  الأ ت��ق��دم  ن�صبة  بلغت 
اأ�صغال  اىل   بال�صافة   .80%
الجتماعية  التجزئات  تهيئة 
حي  300قطعة(-  ( البطاح  بحي 
حي  300قطعة(-  ( ال��ب��ح��ور 
250قطعة(،  ( ع��ام��ر  ���ص��ي��دي 
الأ�صغال  ن�صبة  جت��اوزت  حيث 
ت�صوية  يخ�ض  فيما   80% بها 
باملاء  التزويد  الطرقات،  و�صق 
�صبكة  اإجن���از  وك���ذا  ال�����رضوب 
يتم  ك��م��ا  ال�����ص��ح��ي،  ل��ل�����رضف 
و  للرفع  حمطة  م�رضوع  اجن��از 
 ، ب��امل��وق��ع  التطهري  م��ي��اه  �صخ 
حاليا  يتم  ال�صكن  قطاع  ويف 
م�صكن   100 م�����رضوع  اجن���از 
برنامج  اإط��ار  يف  بالإيجار  بيع 
الأ�صغال  انتهت  وال��ذي  "عدل" 
ت�صهد  مت�صل  �صياق  ويف    ، به 
م�صاريع   عدة  اجناز  تقرت   بلدية 
م�صت�صفى  م�رضوع  اجناز  اأهمها 
وال��ذي   ، بتقرت  ���رضي��را   240
به  الأ�صغال  تقدم  ن�صبة  بلغت 
 500 اإجن���از  م�����رضوع  و   .88%
اإطار  يف  بالإيجار  بيع  م�صكن 

و�صلت  والذي   " عدل   " برنامج 
يتم  كما   .  70% ب��ه  ���ص��غ��ال  الأ
مدر�صي  جممع  م�رضوعي  اإجناز 
وكذا   ، ال�صمايل  امل�صتقبل  بحي 
امل�صتقبل  بحي  مدر�صي  جممع 
�صتنتهي  وال�����ذي  اجل��ن��وب��ي 
 ، املقبل  نوفمرب  ���ص��غ��ال  الأ ب��ه 
بئر  اإجناز  م�رضوع  اإىل  بالإ�صافة 
بتقرت  امل�صتقبل  بحي  لبياين  اأ
به  ���ص��غ��ال  الأ و�صلت  وال��ذي   ،
املاء  توفري  �صي�صمن  حيث   ،40%
الزاوية  اأحياء  من  لعدد  ال�رضوب 
عدل  م�صكن   500 حي   ، العابدية 
يف  اأما   . الجتماعية  والتجزئات 
يتم  الريا�صة  و  ال�صباب  قطاع 
م�صبح  اإجن���از  م�����رضوع  ح��ال��ي��ا 
امل�صتقبل  بحي  25م  اأوملبي  �صبه 
تقدم  ن�صبة  بلغت  والذي  بتقرت، 
الولية  %83..وايل  به  الأ�صغال 
زار  الذي  بو�صتة  بوبكر  ال�صيد 
الأ�صبوع،  نهاية  تقرت  مقاطعة 

�رضعة  م��ن  ال��رف��ع  ع��ل��ى  ���ص��دد 
ل�صتامها  امل�صاريع  اإجناز  وترية 

.. املحددة  اآجالها  يف 
م�ست�سفيني  من  ت�ستفيد  تقرت 

�خلدمة  حيز  يدخالن  جديدين 
�جلارية �ل�سنة  نهاية 

اخلدمات  وتطوير  حت�صني  ق�صد 
داري���ة  الإ باملقاطعة  ال�صحية 
يرتقب  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  ت��ق��رت 
ا�صت�صفائيني  من�صاأتني  ا�صتام 
نهاية  قبل  اإجن��ازه��م��ا   ي��ج��ري 
م��ر  الأ ويتعلق  اجل��اري��ة،  ال�صنة 
بعا�صمة  �رضيرا   240 مب�صت�صفى 
 60 وم�صت�صفى  املنتدبة  الولية 
حيث   . متا�صني  ببلدية  ���رضي��را 
بكر  ب���و  اأ ورق��ل��ة  وايل  ك�صف 
هام�ض  على  بو�صتة  ال�صديق 
بع�ض  لتفقد  ميدانية  زي���ارة 
بالولية  التنموية  العمليات 
التحرير،  جلريدة  تقرت،   املنتدبة 
 240 م�صت�صفى  اإجناز  اأ�صغال  اأن 

بنحو  تقدر  ن�صبة  بلغت  قد  �رضيرا 
�صي�صاهم  والذي    املائة.  يف   95
التكفل  ق����درات  ت��ع��زي��ز  يف  
على  ع���اوة  ب��اجل��ه��ة  ال�صحي 
املوؤ�ص�صة  عن  ال�صغط  تخفيف 
�صليمان  ال�صت�صفائية  العمومية 
حيز  ي��دخ��ل  ع��م��ريات.ب��ع��دم��ا 
ن�صبة  بلغت  وال��ذي  اخل��دم��ة... 

باملائة  60 حوايل  اجنازه 
وي���ت���ك���ون امل���������رضوع ال���ذي 
تعاون  اتفاقية  اإط��ار  يف  يندرج 
بناية  م��ن  �صينية  ج��زائ��ري��ة- 
ع��دة  ت�صم  ط��واب��ق  ث��اث��ة  م��ن 
ال�صتعجالت  ل�صيما  م�صالح 
ن��ع��ا���ض وال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة  والإ
وق�����ص��م اجل���راح���ة وف�����ص��اءات 
وال�صت�صفاء  الطبي  للفح�ض 
على  ي��رتب��ع  ح��ي��ث  وغ���ريه���ا، 
 60 ق��وام��ه��ا  اإجمالية  م�صاحة 
البطاقة  ح�صب  مربع،  مرت  األف 

للم�رضوع.  التقنية 
ان   ال����ولي����ة  وايل  وا�����ص����ار 
بتما�صني  �رضيرا   60 م�صت�صفى 
الأخرية  اللم�صات  مرحلة  بلغ  قد 
التجهيزات  اق��ت��ن��اء  عملية  و 
وب��ه��ذي��ن  الإجن������از.  ط���ور  يف 
�صيودع  اجلديدين  امل�صت�صفيني 
���ص��ك��ان ال��ع��دي��د م��ن ب��ل��دي��ات 
ف�صا  تقرت،  دارية  الإ املقاطعة 
معاناتهم  املجاورة،  املناطق  عن 

. �صحية  تغطية  عن  البحث  يف 

ي�ستلم ويدخل  ما ز�ل مل  �أغلبها    ، �لقطاعات  م�ستوى خمتلف  �لتنموية على  �مل�ساريع  �ملنتدبة تقرت حركة كبرية يف  �لولية  تعرف 
�إمتامها .. �أو  ��ستالمها  بالتماطل يف  �ملو�طنني ينددون  �لكثري من  ما جعل  حيز �خلدمة 

بال�سرعة  �لولية يطالب  بتقرت وو�يل  �لإجناز  قيد  م�ساريع  

يف ح�سيلة لل�سرطة خالل �سهر جويلية 

تخلِّف ج�سمانية  مرور  حو�دث   07
 09 جرحى بب�سار 

جملة من �مل�ساكل توؤرق �سكان قرية ل�سهاو ببلدية بريدة �سمال �لأغو�ط

بعدما �سهدت بلدية �لروي�سات بورقلة �نت�سار� رهيبا للقمامة 
و�لف�سالت

�جلرذ�ن �ل�سامة "طومبا" تهدد �سالمة 
و�سحة �ل�سكان بالروي�سات

حتت �سعار " �لوقوف �خلطري يكلف �لكثري "

�أمن ولية �لأغو�ط يو��سل مبادر�ته �لتح�سي�سية للوقاية من حو�دث �ملرور



جواريات العدد07
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فتح عيادة جديدة للخدمات و5 مالعب جو�رية ب�سعيدة

�بر�هيم حاجي
-----------------

ان�����ص��غ��الت  اىل  ب��ال���ص��اف��ة 
ب��الن��ارة  املتعلقة  ال�����ص��ك��ان  
مبا  ال�����رضب  وم��ي��اه  العمومية 
التي  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق  دل���ك  يف 
�صمن  ح�صتها  من  �صت�صتفيد 
ال���ربن���ام���ح ال���ط���م���وح، ال���ذي 
اوىل  كمرحلة  الولية  خ�ص�صته 
ا�صل  من  م�رضوعا   162 مبجموع 
ا�صا�صا  موحها  م�رضوعا    385
الظل  مناطق  ع��ن  الغنب  لرفع 
املرفوعة  الن�صغالت  وتلبية 
زياراته  خ��ال  ال��ولي��ة،  ل��وايل 

موؤخرا. الظل  ملناطق  العديدة 
على  الول  ال��رج��ل  اك��د  ك��م��ا 
ويف  احلجر  عني  بلدية  م�صتوى 
اوق��ات  بتنظيم  الهتمام  اط��ار 
من  وحمايتهم  ال�صباب  ف��راغ 
انحاز  مت  الحتماعية؛  الآف���ات 
ميزانية  من  جوارية  ماعب   5

التنمية  برامج  اطار  يف  البلدية 
مع  املحلية  للجماعات  املحلية 
خ�ص�صت  ال��ولي��ة  ان  ال��ع��ل��م 
على  املعرو�صة  ميزانيتها  يف 
ال��ولئ��ي؛  ال�صعبي  امل��ح��ل�����ض 
عليها  امل�����ص��ادق��ة  مت��ت  وال��ت��ي 
 15/2018 رقم  للمدوالة  وفقا 
ملرا�صلة  وفقا   6/8/2018 بتاريخ 
 1070/2018 رق���م  ال����وايل 
اإجناز  على   5/8/2018 بتاريخ 
لبلدية  �صيكون  بلديا  ملعبا   11
ذلك  م��ن  ح�صتها  احل��ح��ر  ع��ني 
دح   330.000.000.00 مببلغ 

لكل  ري��ا���ص��ي��ة  ق��اع��ات   3 و 
واولد  احل�صا�صنة  بلديات  من 
اب��راه��ي��م واخ����ري ع���ني احل��ج��ر 
دح،   660.000.000.00 مببلغ 
ملعبا   40 تك�صية  اىل  بالإ�صافة 
ال�صطناعي  بالع�صب  جوارين 

.. 240.000.000.00 دح  مببلغ 
مبركز  مرتب�صا   365 والتحاق 
بامتحانات  املهني  التكوين 

�صبتمرب  يف  ال�صنة  نهاية 
بدرة  قرينة  موؤ�ص�صة  ت�صتعد 
املهني  مركزها  م�صتوى  على 
ابتداء  �صعيدة  مدينة  بو�صط 

حت�صري  يف  املقبل  اوت   30 من 
املواتية  وال��ظ��روف  الإج���راءات 
اط��ار  يف  طلبتها  ل���ص��ت��ق��ب��ال 
ال��درو���ض  ا���ص��ت��دراك  عملية 
من  البيداغوجي  اخللل  ب�صبب 

كورونا. جائحة  خملفات 
�صت�رضع  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  ويف 
اوت   30 من  ابتداء  املوؤ�ص�صة 
ال���ص��ت��دراك  عملية  يف  املقبل 
وال���ت���ي ���ص��ت�����ص��ت��م��ر ح�����ص��ب 
�صهري  طيلة  املركز،  م�صوؤويل 
 7 غاية  وايل  واكتوبر  �صبتمرب 

.2020 اكتوبر 
المتحانات  �صتنظم  ح��ني  يف 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ن��ي��ل ال�����ص��ه��ادات 
التخ�ص�صية  وال��دب��ل��وم��ات 
نهاية  الدرا�صي  املو�صم  لنهاية 
املرتب�صني  لفائدة   �صبتمرب  �صهر 
م��رتب�����ص��ة   365 وال���ت���ح���اق 
املهني  التكوين  مبركز  ومرتب�صا 
عا�صمة  ب�صعيدة  ب��درة  قرينة 

الولية.

ميينة  بن  �سعيدي  بحي  قريبا  �خلدمات  متعددة  عيادة  فتح  عن  �سعيدة،  بولية  �لد�ئرة  مقر  �حلجر  عني  بلدية  رئي�س  �أكد 
ببلدية عني �حلجر، يف �إطار جت�سيد بر�مح �لتنمية �ملحلية )Pcd(ل�سنة 2020 .

بلدية عني �حلجر

�صبكة  فعالية  م��ن  ال��رف��ع  بغر�ض 
الرتبوية،  املوؤ�ص�صات  لفائدة  النرنات 
 VSAT ات�صال  حمطة  تركيب  مت  
اجلزائري  ال�صطناعي  بالقمر  للربط 
مديرية  مقر  من   بكل   1 الكوم�صات 
�صعيدي  وابتدائية    خن�صلة  الرتبية 
�صاٍم  تقني  ف  طر  من  باحلامة،  بلقا�صم 
اجلزائرية  الف�صائية  الت�صالت  بوكالة 
تعمم  ان  على  جتريبية  ب�صفة  ذلك  و 
الرتبوية   املوؤ�ص�صات  جميع  ع��ل��ى  

مت  والذي  البيان،  ح�صب  خن�صلة  لولية 
النتهاء منه وحجز كل البيانات التقنية 
بالقمر  الربط  بعملية  ال�صلة   ذات 
ناجحة،  كانت  اجل��زائ��ري   اال�صناعي 
الرتبية  مديرية  مهند�صو  متكن  حيث 
�صعيدي  البتدائية  املدر�صة  مدير  وكذا 
والولوج  التجريب  من  احلامة  بلقا�صم 
العايل،  التدفق  وا�صتغال  ال�صبكة  اىل 

الذي يتيحه هذا القمر ال�صناعي.
ر�صيد بوزيان

ربط مديرية �لرتبية بالقمر �ل�سطناعي 
�لكوم�سات1 باحلامة يف خن�سلة

باملدر�سة �لبتد�ئية �سعيدي بلقا�سم

من خالل �مل�ساركة يف خمتلف �لعمليات �لتوعوية

حماية �مل�ستهلك مبيلة تكّثف حمالِتها �لتح�سي�سية للحد من �نت�سار كورونا
حلماية  اجلزائرية  للمنظمة  الولئي  املكتب  يزال  ل 
واإر�صاد امل�صتهلك وحميطه لولية ميلة، متواجدا يف 
ال�صفوف الوىل منذ انت�صار فريو�ض كورونا امل�صتجد 
التوعوية  العمليات  خمتلف  يف  امل�صاركة  خال  من 
،وامل�صاهمة  الفريو�ض  خطورة  حول  والتح�صي�صية 
املواطنني  على  الكمامات  توزيع  يف  كبري  ب�صكل 
والأماكن  الهيئات  خمتلف  اىل  والوافدين  والتجار 
اإقليم  النا�صطة على م�صتوى  املنظمة  .ذات  العمومية 
حت�صي�صية  حملة  الربعاء  يوم  نظمت  ميلة  ولي��ة 
توعوية مو�صعة ببلدية �صلغوم العيد جنوب عا�صمة 
الولية، وذلك  بال�رضاكة مع مديرية التكوين والتعليم 

املهني و بالتن�صيق مع جلنة الدائرة امل�صرتكة ملكافحة 
مديرية  و   البلدية  م�صالح   كذا  و  كورونا  فريو�ض 
مديرية  م�صاركة   عن  ف�صا  والريا�صة،  ال�صباب 
التجارة و كذا كل من جمعية نا�ض اخلري �صلغوم العيد 
ال�صلم  و  الأمن  اأجل  من  اجلزائرية  الوحدة  منظمة  و 
رئي�ض  اأكده  ح�صبما  ال�صامية،  الك�صافة  و  املدين 
�صالح  بن  علي  ال�صتاذ  للمنظمة  الولئي  املكتب 
1300 كمامة  من  اأزيد   توزيع  مت  اأنه  بذلك  موؤكدا   ،
طبية على املواطنني و التجار جمانا مع تقدمي ن�صائح 
احرتام  و  الكمامات  ارت��داء  ب�رضورة  واإر���ص��ادات، 
يف  خا�صة  الأف��راد  بني  ما  اجل�صدي  التباعد  م�صافة  

املراكز التجارية واملحات و ال�صوارع والأحياء التي 
تعرف اكتظاظا نوعا ما ،  ل �صيما واأن مدينة �صلغوم 
ناهيك عن   . بامتياز  اقت�صادية  العيد مدينة جتارية و 
املكتب  رئي�ض  ي�صيف  املنظمة،  اأع�صاء  قام  ذلك 
الولئي، بتقدمي  كمية معتربة من الكمامات اىل وحدة 
احلماية املدنية و الأمن احل�رضي لبلدية �صلغوم العيد  
خمتلف  مع  والتاآزر،  التعاون  اإطار   يف  تدخل  والتي 
املنظمة  اأن  باعتبار  العمومية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 
تعترب  وحميطه،  امل�صتهلك  واإر�صاد  حلماية  اجلزائرية 

ك�رضيك فعال جمندة يف كل الظروف .
 بوجمعة مهناوي

حتت �سعار " �لوقوف �خلطري يكّلف �لكثري "

�أمن عني �لدفلى يو��سل حمالته �لتح�سي�سية حول �ل�سالمة �ملرورية
نظم اإطارات و اأعوان مكتب الت�صال والعاقات 
الولئية  امل�صلحة  من  نظرائهم  مب�صاركة  العامة 
 ،06/08/2020 يوم  �صبيحة   العمومي،  لاأمن 
عني  مدينة  م�صتوى  على  �صلة  ذات  حملة 
�صد  غ��رار  على  نقاط  عدة  احت�صنتها  الدفلى، 
بع�ض  للمدينة،  ال�رضقية  باجلهة  املن�صب  املراقبة 
املحطة  الطرق،  حماور  اأهم  و  الرئي�صية  ال�صوارع 
الربية لنقل امل�صافرين و كذا حمطة النقل بوا�صطة 
�صيارات الأجرة، لفائدة ال�صواق من خمتلف الفئات 
العمرية و ال�رضائح املهنية، اأين قدمت لهم ن�صائح 

جراء  امل��رور  ح��وادث  وقوع  لتفادي  اإر�صادات  و 
الذي  اخلطري  بالوقوف  ترتبط  خمالفات  ارتكاب 
من �صاأنه امل�صا�ض بال�صامة املرورية، كما تخللها 
باملوازاة  املو�صوع،  حول  تن�صب  مطويات  توزيع 
ب�رضورة  امل�صتهدفة  الفئات  حت�صي�ض  مت  ذلك،  مع 
موا�صلة التقيد بتدابري الوقاية من فريو�ض كورونا 
عدة  م�صت  التي  اجلائحة،  هذه  انت�صار  من  للحد 
موا�صلة  اجلزائر،     غرار  على  العامل،  يف  بلدان 
للربنامج امل�صطر من طرف اأمن ولية عني الدفلى 
اخلا�ض باحلملة التح�صي�صية حول ال�صامة املرورية 

و  الكثري"،  يكلف  اخلطري،  الوقوف   " �صعار  حتت 
التي تكت�صي طابعا وطنيا، و كذا موا�صلة جهود 
عدة  عرب  كورونا  فريو�ض  من  للوقاية  التوعية 

م�صتويات لفائدة خمتلف �رضائح املجتمع،   
جت�صيدها  مت  مماثلة  حت�صي�صية  عمليات  لاإ�صارة، 
بلديات  ببع�ض  خمتلفة  نقاط  عرب  اليوم،  بنف�ض 
�صوف  حيث  الخت�صا�ض،  بقطاع  الواقعة  الولية 
تتوا�صل �صمن الإطار املخ�ص�ض لهذه احلملة وفق 

برنامج خا�ض معد للغر�ض.
خمتار برادع

�صكيكدة،بعد  جامعة  ادارة  اأنهت 
امل�صاروات،الطريقة  من  �صل�صلة 
اجلامعي،  املو�صم  لنهاء  العملياتية 
ظل  ج��دي��د،يف  ملو�صم  والتح�صري 
يت�صمن  ك���ورون���ا.و  وب���اء  زم��ن 
الطلبة  ع��ودة  الوقائي  الربتوكول 
يرجع  دف��ع��ات،ح��ي��ث  �صكل  على 
يوم  وما�صرت2يف  الدكتوراه  طلبة 
1وال�صنة  املا�صرت  23اوت،وطلبة 
1_15�صبتمرب،وطلبة  بني  الثالثة 
يعودون  لي�صان�ض  الثانية  ال�صنة 
16_30�صبتمرب،والدفعة  ب��ني  
الرابعة يعود طلبة ال�صنة الأوىل بني 
دفعة  لكل  1_15اكتوبر.وتخ�ص�ض 
الدرو�ض  لنهاء  يوما  ع�رض  خم�صة 
عرب �رضحها وتب�صيطها،بعد اأن اأجنزت 
من  ن�صبة83باملئة  �صكيكدة  جامعة 
الأر�صية  عرب  بعد  عن  ال��درو���ض 
المتحانات  ح��ددت  الرقمية،وقد 
�صكل  17اكتوبر،على  من  بداية 
دفعات لكل م�صتوى علمي،ل�صمان 
كما  وال��ت��زاح��م.  الكتظاظ  جتّنب 
الول  ال�صتدراكي  المتحان  برمج 
12نوفمرب،اما  ي��وم  م��ن  انطاقا 
بال�صدا�صي  اخل��ا���ض  ال���ص��ت��دراك 

ال�صابع  من  بداية  فيكون  الثاين 
نوفمرب.

�صكيكدة  جامعة  برتوكول  واعُتمد. 
عن  جديدة،متيزها  مبتكرة  مقرتحات 
تعزيزا  جند  حيث  اجلامعات  رق��ي 
التعليم  بعد،واقت�صار  عن  للتعليم 
عن  بالتعليم  املمزوج  احل�صوري 
ال�صا�صية  ال��وح��دات  على  بعد 
للوحدات  التعليم  وانهاء  واملنهحية، 
طريق  عن  وال�صتك�صافية  تافقية 
ال�صتفادة  فقط،مع  بعد  عن  التعليم 
لتكثيف  املكت�صب  تلزم   حجم  من  
وانهاء  الأ�صا�صية  الوحدات  تعليم 
املقرتحات  هذه  �صان  الربنامج،ومن 
وحماية  الوقاية  �صمان  وغ��ريه��ا 
وتقدمي  جهة  من  اجلامعية  ال���رضة 
ح�صيلة علمية جيدة من جهة اأخرى.
حتتوي  العملية  الطريقة  ان  علما 
على حلول وخطوات كثرية ، خا�صة 
بتنظيم التعليم احل�صوري واخلدمات 
�صتتمكن  تتبعها  حال  اجلامعية،يف 
جيدة  نتائج  حتقيق  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
القدمي  اجلامعي  املو�صم  ت�صيري  يف 

واجلديد.
وليد بوعديلة

جامعة �سكيدة تعّد �لطريقة 
�لعملياتية لعودة �لدر��سة

يت�سمن �أفكار� مبتكرة

وجهت  ل��ه��ا   ن�����ص��اط  اول  يف   
ال�صبابية  ال��ع��رف��ان   ج��م��ع��ي��ة 
والن�صانية  الجتماعية  مبادرتها 
ببلدية  ال�رضطان  م�صت�صفى  اىل 
ال�صبت   يوم  قامت  حيث   ، مزغران 
ال�صبه  واع���وان  الط��ب��اء  ب��ك��رمي 
املوؤ�ص�صة  ب��ذات  العاملني  الطبي 
اجلمعية  قدمت  وق��د  العمومية. 
بع�ض الو�صائل للم�صت�صفى وهدايا  

لل�صلك الطبي واي�صا تكرمي اعوان 
وال��درك  والم��ن  املدنية   احلماية 
الوطني،  وهذا اعرتاف  ملا بذلوه يف 
للتخفيف  الرامية  املجهودات  اطار 
ف�صا  ك��رون��ا؛   وب��اء  تف�صي  من 
على  وحر�صهم  الطباء  تكفل  عن 
ال�رضطان   مر�صى  معاناة  تخفيف 

وخا�صة منهم الطفال،
�صليمان بن قناب

تكرمي �جلي�س �لأبي�س مب�ست�سفى 
مر�سى �ل�سرطان مبزغر�ن يف م�ستغامن

من ِقبل جمعية �لعرفان �ل�سبابية

ربوع  عرب  املواطنني  ع�رضات  اأع��رب 
فرحتهم  عن   ، احلدودية  تلم�صان  ولية 
القرا ر الأخري ال�صادر من  الكبرية بعد 
اأعلى �صلطة يف الباد والقا�صي باإعادة 
ذلك  لكن  بامل�صاجد،  ال�صلوات  بعث 
الوقائية  الإج��راءات  من  عددا  يتطّلب 
له  تطرق  ما  وهو  كورونا  فريو�ض  من 
وجهوا  والذين  تلم�صان،  اأئمة  من  عدد 
لكل  اجل��ري��دة  �صفحات  ع��رب  ن���داء 
امل�صلني الوافدين على امل�صاجد للتحلي 
التباعد  منها  الوقائية  ب��الإج��راءات 
الكمامة  ارت���داء  و����رضورة  اجل�صدي 
ل�صجادته  م�صل  كل  اإرفاق  جانب  اإىل 
اخلا�صة والو�صوء باملنزل والتعقيم عند 

الوقائية  ال�صبل  احرتام  امل�صاجد،  دخول 
اجلميع  �صحة  على  احلفاظ  �صاأنه  من 
اأحد الأئمة الذي ظهر عليه نوع  ح�صب 
باإعادة  املتعلق  القرار  بعد  ال�صعادة  من 
علما  تدريجي.  ب�صكل  امل�صاجد  فتح 
تف�صي  بداية  منذ  اأغلقت  امل�صاجد  واأن 
مت�صل  �صياق  ويف  باجلزائر،  الفريو�ض 
وتنظيف  التعقيم  عملية  تتوا�صل 
تعتزم  كما  الولية.  عرباإقليم  امل�صاجد 
موا�صلة  املدين  املجتمع  فعاليات  عديد 
بخطورة  والتوعية  التح�صي�ض  حمات 
الب�رضية  حياة  غ��رّي  كوفيد19الذي 
ب�صكل ملفت وكبري يف انتظار الفرج .
 ع بوتليتا�ض

�لأئمة بتلم�سان يطالبون باحرت�م 
�لتد�بري �لوقائية

بعد قر�ر �إعادة فتح �مل�ساجد

من ِقبل �ل�سرطة �لق�سائية لأمن �لولية 

معاجلة 373 ق�سية �إجر�مية �سهر جويلية بعني �لدفلى
التابعة  الق�صائية  ال�رضطة  فرق  و  م�صالح  �صجلت 
الدوائر،  اأمن  ذلك  يف  مبا  الدفلى،  عني  ولية  لأمن 
الق�صائية  لل�رضطة  املتنقلة  الفرق  و  احل�رضي  الأمن 
من  جويلية  �صهر  خال  الولية،  اإقليم  عرب  املوزعة 
فيها  تورط   ، اإجرامية  ق�صية   373 اجلارية،  ال�صنة 
اأودع  العمرية،  الفئات  خمتلف  من  �صخ�صا   399
منهم 72 �صخ�صا احلب�ض املوؤقت، �صمن هذا الإطار، 
باجلنايات  تتعلق  ق�صية   167 معاجلة  و  ت�صجيل  مت 
 218 فيها  تورط  الأ�صخا�ض،  �صد  املرتكبة  واجلنح 
�صخ�صا، اأودع منهم 10 باحلب�ض املوؤقت، معاجلة 118 
باملمتلكات،  املا�صة  اجلنح  و  باجلنايات  تتعلق  ق�صية 
فيها،  متورطا  �صخ�صا   53 ومتابعة  هوية  حتديد  مت 
11 منهم اأودعوا احلب�ض املوؤقت، كما مت ت�صجيل 22 
ق�صية تتعلق باجلنايات و اجلنح املرتكبة �صد ال�صيء 
 20 منهم  اأودع  �صخ�صا،   35 فيها  تورط  العمومي، 
طابع  ذات  ق�صية   17 ت�صجيل  املوؤقت،  احلب�ض  رهن 
 07 �صخ�صا،   24 فيها  ت��ورط  م��ايل،  و  اقت�صادي 
املوؤقت، يف حني مت معاجلة  باحلب�ض  اإيداعهم  مت  منهم 
 06 فيها  تورط  العامة،  بالآداب  ما�صة  ق�صايا   05

اأ�صخا�ض، فيما مت ت�صجيل 10 ق�صايا تتعلق باجلرمية 
 04 متابعة  و  هوية  حتديد  مت  ،لأجلها  املعلوماتية 

اأ�صخا�ض .
ا�صتهاك و كذا الجتار غري  اأما يف جمال مكافحة   

قامت  فقد  العقلية،  واملوؤثرات  باملخدرات  ال�رضعي 
امل�صالح و الفرق املخت�صة مبعاجلة 34 ق�صية، تورط 
فيها 59 �صخ�صا، اأودع منهم 24 رهن احلب�ض املوؤقت .
خمتار برادع

ح�سيلة م�سالح �أمن بجاية للمخالفني لإجر�ء�ت 
�حلجر �ل�سحي �جلزئي

يف اإطار الإجراءات املتخذة لل�صهر على تنفيذ قرارات احلجر ال�صحي اجلزئي للوقاية من فريو�ض كورونا، 
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية املعمول بها يف هذا ال�صدد لكل خمالف للتعليمات، �صجلت م�صالح 

اأمن ولية بجاية، خال الفرتة املمتدة من تاريخ : 01 اإىل 05 اأوت 2020 اإح�صاء مراقبة 1327 �صخ�صا، 
وتوقيف 130 �صخ�صا حمل اإجراء ق�صائي ب�صبب عدم اللتزام باحلجر املنزيل، كما متت مراقبة اأكرث من 

946 مركبة، و�صع 19 منها يف املح�رض، اأما بخ�صو�ض الدراجات النارية املخالفة ملواقيت احلجر ال�صحي 
اجلزئي، فقد مت ت�صجيل مراقبة 197 دراجة نارية مت حتويل 10 منها اإىل املح�رض، يف نف�ض ال�صياق مت ت�صجيل 
08 خمالفات تتعلق بالبيع من دون اللتزام بقواعد التباعد، و 67 خمالفة تتعلق بعدم ارتداء القناع الواقي، 

كما مت ت�صجيل 74 عملية حت�صي�صية توعوية  مرتبطة بارتداء القناع.
 ك. ت 



قدم �لكثري لـ "�لحتاد و�لوفاق " وو�كب �أبرز 
حمطاتهم و�إجناز�تهم

عني �حلجل توّدع 
�لالعب و�مل�سري �ل�سابق
 بلخ�سر حممد "�سباق "

اعتباره  ميكن  ما  هــذا  مبكر"..  "نهائي 
وبايرن  بر�سلونة  ملواجهة  الأدق  الو�سف 
بــدوري  الإق�سائية  الأدوار  يف  ميونخ، 
الن�سخة  يف  يتكرر  والــذي  ــا،  اأوروب اأبطال 

احلالية لكن بظروف ا�ستثنائية.
العملق  مــع  ــًدا  ــوع م بر�سلونة  و�ــســرب 
اأبــطــال  دوري  نهائي  ــع  رب يف  الــبــافــاري، 
يف  واحدة  مباراة  من  يقام  والذي  اأوروبــا، 
ليحمل  ل�سبونة،  الربتغالية  العا�سمة 

بالفعل كافة �سفات املباراة النهائية.
من  فاإنه  ال�سابقة،  الن�سخ  يف  اعتدنا  وكما 
الكربى،  املواجهة  هذه  من  فائًزا  يخرج 
و2015   2009 يف  حدث  مثلما  اللقب  يعانق 

مع بر�سلونة و2013 مع البايرن.

رحيل روبن وريبيري

باجلناحني  ل�سنوات  ميونخ  بايرن  ا�ستهر 
ريبريي،  وفرانك  روبن  اآريــن  الطائرين 
اإل اأن الثنائي رحل عن البافاري يف �سيف 

.2019
على  يعتمد  الآن  البافاري  الفريق  وبات 
جنابري  ــريج  ــس � مــثــل  ــــرى  اأخ اأجــنــحــة 

وكينج�سلي كومان واإيفان بريي�سيت�ص.
 

رحيل جوارديوال

لبايرن  الفني  املدير  جوارديول  بيب  كان 
يف موقعة 2015، التي �سهدت ال�سدام الأول 
له كمدرب مع فريقه ال�سابق )بر�سلونة(.

خطوة  �سكلت  البار�سا  اأمام  اخل�سارة  اأن  اإل 
عن  جـــوارديـــول  رحــيــل  قـــرار  يف  مهمة 
يف  له  الثاين  الإخفاق  كانت  لأنها  بايرن، 

دوري الأبطال مع البافاري.
ورحــــل جـــوارديـــول عــن بــايــرن عقب 
الأبــطــال  دوري  يف  لــه  الثالث  ــاق  ــف الإخ

بن�سخة 2016 �سد اأتلتيكو مدريد.
بيب  رحيل  منذ  البافاري  قيادة  وتــوىل 
اأن�سيلوتي  كــارلــو  ــن:  م كــل  الآن،  وحتى 
نيكو   - هاينك�ص  يــوب   - �سانيول  ويلي   -

كوفات�ص - هانز فليك.

اعتزال ثالثي

�سهدت اآخر مواجهة بني بايرن وبر�سلونة 
م�ساركة 3 لعبني كبار يف تاريخ البافاري 
�سفاين�ستايجر  وبا�ستيان  لم  فيليب  وهم: 

وت�سابي األون�سو.
واألون�سو  لم  اعتزل  ال�سدام،  ذلك  ومنذ 
علق  بــيــنــمــا   ،2017 يـــولـــيـــو/متـــوز  يف 
�سفاين�ستايجر حذاءه بعيًدا عن البافاري 

يف يناير/كانون ثان 2020.
 

غدر نيمار

ال�سدام  يف  اأهداف   3 �سيلفا  دا  نيمار  اأحرز 
الغدر  عقب  اأنه  اإل   ،2015 عام  بايرن  مع 
اإىل  ال�سكني  وجــه  امللعب،  يف  بالبافاري 
بر�سلونة يف �سيف 2017 راحًل اإىل باري�ص 

�سان جريمان.

�سرط  وجــود  الربازيلي  اللعب  وا�ستغل 
بر�سلونة  مــع  الأخـــري  عقده  يف  جــزائــي 
قــام  حــيــث  ــــورو،  ي مــلــيــون   222 بقيمة 
بتفعليه نا�سًيا ذكرياته الرائعة مع البار�سا 

وليونيل مي�سي يف دوري اأبطال اأوروبا.

خسارة األساطير

 ،2015 يف  ميونخ  بــايــرن  مواجهة  كانت 
من  امللعب  يف  اثنني  ــود  وج على  �ساهدة 
اإنيي�ستا  اأندري�ص  وهما  بر�سلونة،  اأ�ساطري 

وداين األفي�ص.
ول�سوء حظ بر�سلونة، فاإنه خ�سر اللعبني 
اإنيي�ستا  انتقل  حيث  املا�سية،  ال�سنوات  يف 
اإىل في�سيل كوبي الياباين يف �سيف 2018.
يف  ليوفنتو�ص  انتقل  األفي�ص،  داين  ــا  اأم
2016، قبل اأن يرتكه �سوب �سان جريمان 
ل�سان  ان�سم  واأخــرًيا   ،2017 �سيف  خلل 

باولو يف 2019.

صفقات مفخخة

اآخر  بني  الزمنية  الفرتة  هي  �سنوات   5
ـــرن، ولــقــاء  ـــاي ــة لــرب�ــســلــونــة وب ــه ــواج م
خللها  تعر�ص  حيث  املــقــبــل،  اجلمعة 
اإبرام  فخ  يف  لل�سقوط  الكتالوين  الفريق 
فني  مــردود  دون  مالًيا  �سخمة  �سفقات 

بنف�ص القيمة لتعوي�ص رحيل نيمار.
عثمان  مع   2017 �سيف  يف  البداية  وكانت 
والــذي  دورمتــونــد،  بورو�سيا  من  دميبلي 
بلغت قيمة �سفقته باملتغريات 145 مليون 
عديدة  لإ�سابات  تعر�ص  اأنــه  اإل  ــورو،  ي

اأبعدته عن امللعب.
ــاين يف  ــث وتــلــقــى بــر�ــســلــونــة الــ�ــســربــة ال
�سم  بــعــدمــا   ،2018 ثـــان  يــنــايــر/كــانــون 
 160 نظري  ليفربول  من  كوتينيو  فيليب 
باأداء  ظهر  لكنه  باملتغريات،  يورو  مليون 
متوا�سع، ما جعل البار�سا يعريه حالًيا اإىل 

البافاري.
يف  املفخخة  بر�سلونة  �سفقات  اآخر  وكانت 
جريزمان  اأنطوان  ب�سم  املا�سي،  ال�سيف 
مليون   120 نظري  مــدريــد  اأتلتيكو  مــن 
مع  عقده  يف  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  يورو 

الروخيبلنكو�ص.
اأف�سل  م�ستوى  قدم  جريزمان  اأن  ورغــم 
ي�سكل  مل  لكنه  وكوتينيو،  دميبلي  مــن 

الإ�سافة املنتظرة لرب�سلونة هذا املو�سم.

املنتخب  جنم  بــوداوي،  ه�سام  جنا 
غلم،  فــوزي  م�سري  من  الوطني 
الفحو�سات  اأثبتت  اأن  بعد  وذلك 
يف  لقطع  تعر�سه  عــدم  الطبية 

الرباط ال�سليبي لركبته.

بلما�سي،  جمال  اكت�ساف  ــان  وك
ب�سبب  نــاديــه  ترب�ص  غــادر  قــد 
خلل  لها  تعر�ص  التي  الإ�سابة 
ــة اأمـــام نـــادي اأف  ــودي املــبــاراة ال
و�سريكن  ال�سلوفاكي.  دا�ــص  �سي 

بعدة  راحــة  لفرتة  ــري  الأخ هــذا 
لئقا  يكون  لن  وبالتايل  اأ�سابيع، 
لــلــمــ�ــســاركــة يف مـــبـــاراة اجلــولــة 
الأوىل اأمام لن�ص، واملقرر اإقامتها 

يوم 23 اأوت املقبل.

مع  مباراة   13 يف  بــوداوي  و�سارك 
خلل  الفرن�سي  اجلــنــوب  نـــادي 
 4 يف  فيها  اأ�سهم  الــفــارط  املو�سم 
وت�سجيل.  �سناعة  بني  ما  اأهداف 
وي�سكل بوداوي اأحد اأبرز املواهب 
القدم  ــرة  ك �سماء  يف  ال�ساعدة 
حمل  جعله  ما  وهــو  اجلــزائــريــة، 
اجلماهري  قبل  من  كبرية  اإ�سادة 

وامللحظني.
مبثابة  بـــوداوي  اإ�سابة  وتعترب 
الفني  للمدير  �سارة  غري  مفاجاأة 
لنادي ني�ص، باتريك فيريا، الذي 
ال�ساب  لعبه  على  كثريا  يعول 
املو�سم  يف  الأخرية  املباريات  منذ 
الأول  مو�سمه  كان  والذي  املا�سي، 
فرتة  يف  ان�سمامه  بعد  نــادي  مع 
 ،2019 لعام  ال�سيفية  النتقالت 
 4 مقابل  بــارادو،  نــادي  من  قادما 
اأغلى �سفقة  مليني يورو، لتكون 

حتويل من البطولة اجلزائرية.

ماذ� تغري يف بر�سلونة وبايرن ميونخ منذ 
موقعة 2015 ؟

بود�وي ينجو من م�سري غالم

خـــّلـــف الــرحــيــل 
للعب  املــفــاجــئ 
ال�سباق   وامل�سري 
 – بلخ�سر  حممد 
ــذي  ال  ،   - �ــســبــاق 
اأ�ـــســـلـــم الــــــروح 
لبارئه م�ساء اأم�ص 
ال�سبت مب�ست�سفى 
عي�سى  �ــســيــدي 
ناهز  عــمــره  ــن  ع
و  اأ�سا   ، �سنة    58
عميقني  حـــزنـــا 

القدم  كــرة  ع�ساق  و  اأ�سدقائه  و  اأقــاربــه  �سفوف  يف 
احلجيلية جمهورا و لعبني و م�سريين ،الذين فاجئهم 
عافيته  ي�ستعيد  كان  الراحل  واأن  خا�سة  وفاته  خرب 

تدريجيا وو�سعه م�ستقر جّدا . 
احلجل   لعني  الريا�سي  الحتــاد  لعــب  جثمان  ووري 
وامل�سري ال�سابق لفريق وفاق عني احلجل بلخ�سر حممد 
ال�سبت عن  ، الذي وافته املنية م�ساء  – الأحد   – �سباق 
الوجوه  من  �سباق  الفقيد  ويعد    ، �سنة   58 ناهز  عمر 
عني  يف  واملحرتمة  املعروفة  والجتماعية  الريا�سية 
احلجل بولية امل�سيلة ، وقد بقي وفيا لفريق وفاق عني 
اآخر عمر من حياته، حيث قدم له الكثري  اإىل  احلجل 

ت�سيرييا و�ساهم يف حتقيق ال�سعود   .
الريا�سي  الحتــادي  األــوان  بلخ�سر  حممد  تقم�ص  وقد 
اأجنبت  التي  العريقة  املدر�سة   - احلجل  عني  ملدينة 
الثمانينات  �سنوات  كلعب   - وغريهم   وبلخ�سر  عمور 
، لريكز اهتمامه على املجال الريا�سي والكروي ، حيث 
يعد لعبا ومدافعا �سلبا ، ابتعد عن كرة القدم �سنوات 
الت�سعينيات –  الظروف ال�سعبة التي مرت بها اجلزائر - 
، قبل اأن يعود جمددا اإىل حميط الكرة من بوابة ت�سيري 
عني  اأهلي   ، احلجل  عني  ــاد  احت اأهمها   من  فــرق  عــدة 
اإ�سرافه  خلل  من   ، احلجل  عني  وفاق  واأخــريا  احلجل 
�ساهم   اأين  اأ�سدقائه  من  جمموعة  رفقة  ت�سيريه  على 
ب�سكل فّعال هو ومن معه يف حتقيق ال�سعود مع الفريق 
لثلث مرات متتالية ، بداية من الولئي اإىل ال�سريف اإىل 

اجلهوي الثاين ثم اجلهوي الأول .
حممد  اأن  اإل   ، التزاماته  وتعدد  ال�سن  يف  تقدمه  ورغم 
يف  يتوان  ومل   ، احلجل  عني  لوفاق  وفيا  بقي  بلخ�سر 
املتعددة  م�ساركاته  عن  ناهيك   ، كم�سري  النادي  خدمة 
يف اإقامة دورات ريا�سية يف كرة القدم حملية وجوارية 
اأبرز  تت�سمن  ومواقفه   ، باهرا  ومتيزا  جناحا  حققت   ،
حمطات م�سريته الريا�سية لعبا وم�سريا ، من مرحلة 

التاأ�سي�ص اإىل مطلع الألفية احلالية .
القادر:   عبد  زيان  السابق  والالعب  األستاذ 
اإىل  لعب  الــذي  القادر  عبد  زيــان  اللعب  يرى  بــدوره 
جانب املرحوم  بنادي الحتاد الريا�سي لكرة القدم ، اأن 
حممد بلخ�سر مل يكن لعبا فقط ، بل كان ان�سانا ظاهرة 
بكل ما حتمل الكلمة من معنى ، حتى بعد اعتزاله ، وما 
يزال رمزا من رموز  التاريخ الريا�سي لعني احلجل  ، و 
،  اعترب زيان  وهو �سديق  اأن عّدد مناقب الفقيد  بعد 
وجار املرحوم ولعب اإىل جانبه ، اأن �سباق كان من خرية 
ما اأجنبت كرة القدم احلجيلية يف تاريخها ، حيث جمع 
اإىل  بالإ�سافة  احلميدة  الأخــلق  و  الرفيع  الأداء  بني 
التزامه الديني ،  فهو اأحد رواد امل�سجد العتيق ، ما جعله 
يحظى بالعطف من قبل احلجيليني عموما ، و والو�سط 

الريا�سي على وجه اخل�سو�ص
  : حمزة  مخلوف  السابق  والمدرب  األستاذ 
القدم  كرة  اأهرامات  من  هرما  اليوم  تودع  احلجل  عني 
احلجيلية  ، م�سيفا بتاأثر كبري اأن املدافع القوي وال�سلب 
كان ي�سكل رفقة كل من : بغدادي مو�سى وفلو�ص حممد 
وعمور عبد اهلل دفاعا حديديا ، وكان لعبا من طينة 
فريدة ، حيث كان يتمتع بالأخلق احلميدة و الت�سامح 

و اليثار و التوا�سع �سواء داخل اأوخارج امليدان.
اأ . خل�سر . بن يو�سف

مي�سي يثري ذعر بر�سلونة قبل لقاء �لبايرن

�سو�ريز: فر�سنا مت�ساوية مع بايرن ميونخ

�سيتني: مو�جهة بايرن �ستكون �سعبة علينا وعليهم

باري�س وليون ي�سري�ن عك�س عقارب �ساعة دوري �لأبطال

مولر يدعو ليفاندوف�سكي لإثبات �أف�سليته �أمام �أ�سطورة بر�سلونة

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، ام�ص 
الأرجنتيني  موقف  ــد،  الأح

ــي، جنــم  ــس ــ� ــي ــل م ــي ــون ــي ل
امل�ساركة  من  بر�سلونة، 

�ــســد بــايــرن مــيــونــخ، 
دوري  نهائي  ــع  رب يف 

اأبطال اأوروبا.
ل�سحيفة  ووفــــًقــــا 
الإ�سبانية،  "ماركا" 
يف  ت�سبب  مي�سي  فاإن 

ــل  ذعـــر اجلــمــيــع داخ
�سقط  عندما  بر�سلونة 

ــــرة مــ�ــســرتكــة  ــب ك ــق ع
ــيــبــايل،  ـــع كــالــيــدو كــول م

مباراة  خــلل  نــابــويل،  مدافع 
الفريقني، م�ساء ال�سبت.

العلج  تلقى  مي�سي  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
لبع�ص الوقت يف امللعب، قبل اأن يكمل املباراة.

فاإن  بر�سلونة،  يف  مل�سادر  ووفــًقــا 
لإ�سابة  يتعر�ص  مل  مي�سي، 
حظه  ــن  ــس ــ� حل خـــطـــرية 
يف  �سربة  تلقى  بعدما 

قدمه الي�سرى.
مي�سي  اأن  واأو�سحت 
لن يخ�سع لفحو�سات 
قــدمــه  يف  طـــبـــيـــة 
و�سيقت�سر  امل�سابة، 
ــى و�ــســع  ــل ــــــر ع الأم
نظام  وتطبيق  الثلج 
لتقليل  املعتاد  الرعاية 

التورم.
ل  اأنــه  ال�سحيفة  ـــدت  واأك
توجد اأي �سكوك ب�ساأن م�ساركة 
اجلمعة  ميونخ،  بايرن  اأمــام  مي�سي 

املقبل.

مهاجم  ــز  ــواري ــس � لــويــ�ــص  اأعــــرب 
ـــن �ــســعــادتــه  ــة، ع ــون ــل ــس ــر� ب

 )3-1( بنتيجة  بالنت�سار 
الإيطايل،  نابويل  على 

ــــــــلل مــــواجــــهــــة  خ
الفريقني، باإياب ثمن 
اأبطال  دوري  نهائي 

اأوروبا.
ــم بــر�ــســلــونــة  ــس ــ� وح
بــــهــــذا النـــتـــ�ـــســـار 

نهائي  ربع  اإىل  تاأهله 
الــبــطــولــة، لــيــواجــه 

بطل  مــيــونــخ  ـــرن  ـــاي ب
تخطى  بــدوره  الــذي  اأملانيا 

ت�سيل�سي الإجنليزي.
ت�سريحات  خــلل  �ــســواريــز،  ــال  وق

"لقد حققنا  "ماركا" الإ�سبانية:  نقلتها �سحيفة 
اأ�سبوعني  قبل  الليجا  انتهاء  ومنذ  اأردنـــاه،  ما 
املناف�ص،  �سعوبة  مدركني  للمباراة  ن�ستعد  كنا 

والذي جعل الأمور �سعبة علينا يف الذهاب".
الآن  ونحن  تاأهلنا،  اأننا  املهم  "ال�سيء  واأ�ساف: 

نفكر يف اخل�سم املقبل".
ي�سنع  ــان  ك فــريــق  "نابويل  �ــســواريــز:  وتــابــع 

الكالت�سيو،  يف  الفر�ص  من  الكثري 
�سيخلقون  اأنــهــم  نعلم  وكــنــا 
بال�سغط  وقاموا  الفر�ص، 
لكنهم  ــة،  ــداي ــب ال مــنــذ 
الــفــر�ــص  ــوا  ــول ــح ي مل 
نحن  بينما  لأهــداف، 

�سجلنا".
مــرور  "مع  واأردف: 
خلقنا  نحن  الــوقــت 
ال�سوط  ويف  الفر�ص، 
الــــثــــاين كـــنـــا نــعــلــم 
اأنــــهــــم �ــســيــ�ــســغــطــون 
ــــــرب، وكـــان  ــكــل اأك بــ�ــس
التاأهل،  يف  التفكري  علينا 
التي  املــ�ــســاحــات  ــتــغــلل  وا�ــس
عما  را�سني  من  اأكرث  نحن  تركوها، 

قدمناه يف ال�سوط الأول".
واأمت جنم بر�سلونة: "مواجهة بايرن ميونخ؟ اأي 
وبايرن  الواحدة،  املباراة  يف  فر�ص  لديه  فريق 
فريق عظيم، واأحد املر�سحني للقب، متاما مثل 
الأندية الثمانية التي تاأهلت اإىل ل�سبونة، لكن 

يجب اأن تلعب املباريات".

ــر  ــدي اأعـــــرب كــيــكــي �ــســيــتــني امل
ــة، عن  ــون ــل ــس ــرب� ــي ل ــن ــف ال

ــه بــالنــتــ�ــســار  ــادت ــع ــس �
على   )3-1( بنتيجة 

الإيــطــايل،  نابويل 
خــــلل مــواجــهــة 

باإياب  الفريقني، 
ــي  ــائ ــه ـــن ن ـــم ث
ــال  ــط اأب دوري 

اأوروبا.
وحـــــــ�ـــــــســـــــم 

بهذا  بر�سلونة 
تاأهله  النت�سار 

نهائي  ـــع  رب اإىل 
ليواجه  البطولة، 

بطل  مــيــونــخ  ــرن  ــاي ب
اأملانيا الذي بدوره تخطى 

ت�سيل�سي الإجنليزي.
ت�سريحات  خــلل  �سيتني،  ــال  وق

اتخاذ  "اأردنا  "ماركا" الإ�سبانية:  نقلتها �سحيفة 
املباريات  بقية  وننتظر  بالتاأهل،  اخلطوة  هذه 
بنف�ص احلما�ص الذي دخلنا به املباراة، والفريق 

كان جيًدا ون�ستحق النت�سار".
علينا  وكان  �سهل،  يكن  مل  فعلناه  "ما  واأ�ساف: 
يف  الفرق  اأف�سل  اأحد  فهم  كبري،  بذكاء  الدفاع 

اإيطاليا".
يتوجب  كان  الثاين  ال�سوط  "يف  �سيتني:  وتابع 

وكنا  تقدمنا،  على  احلفاظ  علينا 
كنا  كــمــا  الـــدفـــاع  يف  ــل  ــاأم ن

نفعل".
مي�سي،  اإ�سابة  وعــن 
"لقد  ــــــــــــاب:  اأج
حالة  يف  وجدته 
ــــــدة، هــو  ــــــي ج
ل�سربة  تعر�ص 
ـــة جـــــًدا،  ـــوي ق
اأعتقد  ل  لكن 
اأي  هــنــاك  اأن 

م�سكلة له".
مواجهة  وحـــول 
بـــايـــرن مــيــونــخ، 
علق: "كل املناف�سني 
اأقـــــويـــــاء، وجــمــيــع 
�سعبة،  �ستكون  املباريات 
والأمور �ستكون �سعبة علينا 
ونحن  رائــع،  فريق  فهم  وعليهم، 

كذلك".
واأردف: "اآرثر؟ لقد متت مناق�سة الأمر بالفعل، 

ولي�ص لدي ما اأقوله".
مرة  هناأته  لقد  "جاتوزو؟  البايرن:  واختتم 
يقوم  الذي  ال�ستثنائي  العمل  هذا  على  اأخرى 
به والتطور الذي ظهر به الفريق، فهم يقومون 

بعمل اأف�سل كل يوم، واأنا معجب به جًدا".

لربع  املتاأهلة  الفرق  عقد  اكتمل 
ولكن  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
يف  ا�ستثنائية  حالة  هناك  تبقى 

هذه املرحلة احلا�سمة.
ليون  ــك  ــي ــب اأومل فــريــقــا  وتـــاأهـــل 
لربع  ــان  ــريم ج �ــســان  وبــاريــ�ــص 
من  حتديا  ويــواجــهــان  النهائي، 
الدوري  لإلغاء  نظرا  خا�ص  نوع 
الفرن�سي بتو�سية حكومية يف 30 

اأبريل/ ني�سان املا�سي.
دور  يف  مقعده  �سمن  جي  اإ�ص  بي 
كورونا  جائحة  قبل  الثمانية 
دورمتوند  بورو�سيا  اأزاح  حيث 
املا�سي،  اآذار  مــار�ــص/  ـــل  اأوائ يف 
كبرية  مفاجاأة  ليون  حقق  بينما 
ــلق الإيـــطـــايل  ــم ــع ــاء ال ــس ــ� ــاإق ب

يوفنتو�ص.
الفريقان  فرن�سا  قطبا  ويــعــد 
الوحيدان بني اأندية دور الثمانية 
م�سابقتهما  تكتمل  مل  اللذين 
باقي  ا�ستكمال  ظــل  يف  املحلية 
والأملــاين  الإجنليزي  الــدوريــات 
دون  ـــبـــاين  والإ�ـــس والإيــــطــــايل 
ــدار  حــ�ــســور جــمــاهــريي عــلــى م

ال�سهرين املا�سيني.

باريس سان جيرمان

مــبــاريــات وديـــة حقق   4 خــا�ــص 
اأمام  عري�سة  انت�سارات  خللها 

البلجيكي،  بيفريين  لــوهــافــر، 
�سيلتيك ال�سكتلندي و�سو�سو.

بي  مدرب  توخيل  توما�ص  ا�ستغل 
الودية  الــربوفــات  هــذه  جي  اإ�ــص 
يف جتهيز اأكرب عدد من اللعبني، 
كاأ�ص  بلقبي  الفوز  يف  اأي�سا  وجنح 
ــة وكـــاأ�ـــص فــرنــ�ــســا على  ــط ــراب ال

ح�ساب ليون و�سانت اإيتيان.
يعاين  الباري�سي  العملق  اأن  اإل 
ظل  يف  عـــددي  نق�ص  ـــة  اأزم مــن 
كافاين  اإدين�سون  الثلثي  رحيل 
وتوما�ص مونييه وتاجنوي كوا�سي 
بعد انتهاء عقودهم يف 30 يونيو/ 

حزيران املا�سي.
�سفوف  الإ�ــســابــات  �سربت  كما 
حتوم  حيث  الفرن�سي  الــفــريــق 
�ــســكــوك حـــول جــاهــزيــة لعــب 
واملهاجم  فرياتي،  ماركو  الو�سط 
تعر�ص  الــــذي  مــبــابــي  كــيــلــيــان 
ــل  ــاح ــك ال يف  ــد  ــدي ــس � للــــتــــواء 
خــوان  الأيــ�ــســر  الظهري  بخلف 
من  موؤخرا  تعافى  الــذي  برينات 
الزمن  وي�سابق  ع�سلية،  اإ�سابة 
اأتــالنــتــا  ــاراة  ــب م يف  للم�ساركة 

الإيطايل.

ليون

خــا�ــص اأيــ�ــســا 5 مــبــاريــات وديــة 
رينجرز  وجل�سجو  ني�ص  �سد 
ــت ورويـــــال  ــن ــي و�ــســيــلــتــيــك وج
ملدربه  ت�سفع  مل  لكنها  اأنتويرب، 
بــكــاأ�ــص  لــلــفــوز  جــار�ــســيــا  رودي 
اللقب  خ�سر  حــيــث  ــة،  ــط ــراب ال
باري�ص  ــام  اأم الرتجيح  بركلت 

�سان جريمان.
من  اأي�سا  ا�ستفاد  جار�سيا  اأن  اإل 
ا�ستعادة  يف  التوقف  فرتة  طول 
خا�سة  امل�سابني  بع�ص  خدمات 
وجيف  ديباي  ممفي�ص  الثنائي 
القوة  لتتعزز  ــد  ــلي اأدي رينيه 
دميبلي  مو�سى  رفقة  الهجومية 
تراوري  وبرتراند  عوار  وح�سام 
ــو  ــوك ــل كــورنــيــه وت ــوي ــس ــ� ــاك وم

اإيكامبي.
اأ�سلحة  ليون  مدرب  ا�ستحدث  كما 
الو�سط  لعــب  بتواجد  جديدة 
الواعد )كاكرييه( الذي ينتظره 
مان�س�سرت  مواجهة  يف  كبري  دوره 

�سيتي.
لذا �سيكون بطل فرن�سا يف حتدي 
ال�سري عك�ص عقارب ال�ساعة اأمام 
بدنية  جاهزية  اأكــرث  مناف�سني 
ر�سمية  احتكاكات  خو�ص  بف�سل 
قوية يف الدوريات املحلية، ولي�ص 

الكتفاء بعدد من الوديات.

بايرن  مهاجم  مولر،  توما�ص  دعا 
روبرت  البولندي  زميله  ميونخ، 
اأف�سليته  لإثبات  ليفاندوف�سكي 
اأمـــــام لــيــونــيــل مــيــ�ــســي، قــائــد 
بر�سلونة، عندما يلتقي الفريقان 
يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
الفريقان  يلتقي  اأن  املقرر  ومــن 
ملعب  على  املقبل  اجلمعة  ــوم  ي
الربتغالية  بالعا�سمة  ــور  ــن ال
"ل�سبونة"، بعدما جتاوزا دور الـ16 

على ح�ساب ت�سيل�سي ونابويل.
ت�سجيل  يف  ليفاندوف�سكي  وجنح 
خلل  مثلهما  و�سناعة  هدفني 
يف   )4-1( البلوز  على  بايرن  فوز 
مي�سي  اأحرز  بينما  الإياب،  جولة 
�سباك  يف  الــثــاين  البار�سا  هــدف 

نابويل.

ـــان  ك اإذا  ـــا  ـــم ع وبــــ�ــــســــوؤالــــه 
مهاجم  اأفــ�ــســل  ليفاندوف�سكي 
ــاب  اأج حــالــًيــا،  الــعــامل  يف  �سامل 
ن�سرتها  ت�سريحات  يف  ــر،  ــول م
�سحيفة "ديلي ميل": "�سرنى يوم 
للإجابة  بحاجة  فهو  اجلمعة، 
خلل  ال�سوؤال  هذا  على  بنف�سه 

املباراة".
"مي�سي لعب ب�سكل جيد  واأ�ساف: 
ــر  نــابــويل، لكن الأم اأمـــام  ــا  اأيــ�ــسً
يجب  الذي  لليفاندوف�سكي،  يعود 
املــبــاراة  يف  اأف�سليته  يثبت  اأن 

املقبلة".
ويت�سدر الدويل البولندي قائمة 
املو�سم  هذا  الأبطال  دوري  هدايف 
بفارق  متاأخًرا  هدًفا،   13 بر�سيد 
القيا�سي  الــرقــم  عــن  ـــداف  اأه  4

رونالدو،  كري�ستيانو  للربتغايل 
جنم يوفنتو�ص، امل�سجل يف مو�سم 
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حمليات

ماتيو�س: هذ� �ل�سيناريو �لوحيد لإق�ساء �لبايرن من دوري �لأبطال
قال لوتار ماتيو�ص، اأ�سطورة بايرن ميونخ 
فريقه  اإن  ال�سبت  اليوم  اأملانيا،  ومنتخب 
يجب اأن "يرتكب اأخطاء كثرية" للخ�سارة 
مواجهتهما  يف  الإ�سباين  بر�سلونة  اأمــام 
دوري  نهائي  ربــع  �سمن  املقبل،  اجلمعة 

اأبطال اأوروبا.
بالتاأهل  جدارته  البافاري  الفريق  واأكد 
ت�سيل�سي  بــاكــتــ�ــســاح  الــثــمــانــيــة  لــــدور 
باإجمايل  ليتاأهل   ،)4-1( الإجنــلــيــزي 
ناريا  موعدا  وي�سرب   ،)7-1( املواجهتني 
مع الرب�سا الذي فاز على نابويل الإيطايل 

)1-3( على ملعب )كامب نو(.
وقال ماتيو�ص يف ت�سريحات ل�سبكة )�سكاي 
احت�سنه  الـــذي  الــلــقــاء  عقب  �ــســبــورت( 
اأن  الطبيعي  "من  اأريــنــا(  )األــيــانــز  ملعب 
املباراة  يف  لديه  ما  اأف�سل  بر�سلونة  ُيظهر 

بالإمكانيات التي ميتلكها".
البايرن  على  اأنــه  اأعتقد  "لكني  واأ�ــســاف 
كثرية  واأ�سياء  كثرية،  اأخطاء  يرتكب  اأن 

�سيئة للخ�سارة اأمام بر�سلونة".

يف  "املان�سافت"  مــع  الــعــامل  بطل  اأن  اإل 
من  التاأهل  اأن  من  حــذر   ،1990 اإيطاليا 
مباراة واحدة يحمل خماطر عديدة، رغم 

اأنه يرى فريقه ال�سابق كمر�سح اأف�سل.
املباراة  يف  كثرية  اأ�سياء  حتدث  "قد  واأمت 
خطاأ،  ارتكبت  اإذا  الواحدة،  الإق�سائية 
ميكنك  قد  البطولة.  ــارج  خ ت�سبح  قد 
الذهاب  مباريات  يف  الأخــطــاء  ت�سحيح 

والإياب".

ل�سبونة  الربتغالية  العا�سمة  اأن  يذكر 
ــال،  ــط الأب دوري  مــواجــهــات  �ستحت�سن 
النهائي،  وحتى  الثمانية  دور  من  ــدءا  ب
النهائي واملربع  �ستقام مباريات ربع  حيث 
مبا�سرة  املغلوب  ــروج  خ بنظام  الذهبي 

ب�سبب جائحة كورونا.
ملواجهة  م�سرحا  )النور(  ملعب  و�سيكون 
ــاري يــوم  ــاف ــب الــعــمــلقــني الــكــتــالــوين وال

اجلمعة املقبل.
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بقلم :هاين �ل�ساعر/ �لأنا�سول
-------------------------

ال�صنة  اأيام  رتب  عاما   77 قعدان   -
الرقم  من  تبداأ  اللوحة،  على  تنازليا 

365 ، وحّتى الرقم واحد.
قعدان  جنل  الروؤوف  عبد  اأم�صى   -
17 عاما داخل ال�صجون الإ�رضائيلية.
- ينتظر الإفراج عن جنله يف �صهر 

نوفمرب/ ت�رضين ثاين القادم.
وهي  توفت  الروؤوف  عبد  والدة   -

حتلم باأن يعانق جنلها احلرية
 1967 عام  منذ  اعتقلت  ا�رضائيل   -

نحو مليون فل�صطيني
قعدان  �صميح  الفل�صطيني  حّول 
اإىل  بي�صاء،  كبرية  لوحة  عاما   77
جدول زمني رزنامة حتمل عدد اأيام 
�صنة كاملة بانتظار عناق جنله عبد 

الروؤوف. 
قعدان  امل�صن  رزنامة  وتبداأ 
 ،365 الرقم  من  التنازيل  بالرتتيب 
الفرح  رقم  وهو  ب�"واحد"،  انتهاء 
ينعم  عندما  امل�صن،  للرجل  بالن�صبة 
ال�صجون  داخل  من  باحلرية  جنله 

الإ�رضائيلية.
الذي  الروؤوف  عبد  دخول  فمنذ 

يبلغ من العمر الآن 42 عاما، عامه 
 17 نحو  بعد  العتقال،  من  الأخري 
عاما يف �صجون اإ�رضائيل، بداأ قعدان 
اجلمر  اأحّر من  الأيام وهو على  بعّد 

بانتظار اليوم املن�صود حلرية جنله.
* معركة ا�صتثنائية

وبذلك يخو�ض الفل�صطيني قعدان، 
من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، 
النتظار،  من  ا�صتثنائية  معركة 
التي  الأخرية،  والأيام  ال�صهور  مع 

تب�رّضه باقرتاب موعد حترر جنله.
"اأنتظر  لاأنا�صول:  قعدان  ويقول 
ولوعة،  و�صوق  برتقب  الأيام 
فيها  �صاأعانق  التي  اللحظة  واأتخيل 
عبد الروؤوف )..( حلظة و�صوله اإىل 
غزة، بعد اأن ق�صى زهرة �صبابه يف 

معتقات الظلم واحلرمان".
ويف �صبيحة كل يوم، مي�صك قعدان 
عامة  وي�صع  اللون،  اأحمر  بقلم 
اليوم،  هذا  ميّثله  الذي  الرقم  على 
احلرية  رزنامة  يف  يتبّق  مل  والآن 
اخلا�صة بنجله اإل 118 يوما مل تزين 
اأربعة  من  اأقل  اأي  الأحمر  باللون 

اأ�صهر.
رزنامة  "فكرة  اأن  قعدان،  ويو�صح 
من  الأخري  العام  يف  راودته  احلرية 
كل   " م�صيفا  جنله"،  اأ�رض  �صنوات 
حّتى  الرزنامة،  من  اأ�صطبه  مير  يوم 
تنتهي هذه الأيام املُرة، ويحني وقت 

احلرية والعناق".
* اأيام ثقيلة

وي�صعر قعدان ب�"ثقل الأيام املتبقية، 
وا�صفا  الزمنية"،  فرتتها  وطول 
من  "عقد  كاأنه  منها  الواحد  اليوم 

الزمن".
وي�صتطرد قائا" كاأن الأيام املتبقية 

ل تريد اأن مت�صي، اأح�صي الأيام يف 
يتعلق  الذي  الغريق  كما  الرزنامة 

بق�صة!"
التي  الرزنامة،  هذه  جانب  واإىل 
غرفته،  جدران  على  قعدان  علقها 
األ�صق �صورا لنجله الأ�صري ح�صل 
عليها من معتقلني �صابقني حملوها 
داخل  من  عنهم  اأفرج  عندما  اإليه 

ال�صجون الإ�رضائيلية.
عقد  عن  يزيد  ما  مدار  وعلى 
ون�صف، مل يفقد قعدان الأمل يوما 
على  وهو  الروؤوف،  عبد  جنله  بلقاء 

يقني اأن "احلرية اآتية".
املتعب  اخلافت  ب�صوته  ويقول 
اأن  الله  اأدعو  واأنا  اأيامي  "ع�صت 
فرحة  اأرى  كي  اأطول  عمرا  اأعي�ض 
اأحتمل  اأعد  مل  الروؤوف،  عبد  حترر 
ف�صوقي ولهفتي ليوم اللقاء كبرية".
* توفيت والدته وهي حتلم بحريته

ويذكر اأن والدة "عبد الروؤوف" هي 
تنتظر  كانت  وفاتها،  قبل  الأخرى، 
حرمها  الحتال  اأن  اإل  احلرية،  يوم 
يفرح  اأن  قبل  وتوفيت  ذلك،  من 

قلبها بروؤيته.
والدة  توفّيت   ،2018 عام  ويف 
عبدالروؤوف، بعد اأن نال منها "القهر 
اإليه"،  وال�صوق  كبدها،  فلذة  على 

كما يقول قعدان.
يف  تعذب  والدته  كانت  ويتابع:" 
ظل غيابه، وت�صتاق لروؤيته، خا�صة 
اأوقات  يف  اإل  تراه  تكن  مل  واأنها 
�صهرين  كل  جدا،  الق�صرية  الزيارة 

اأو اأكرث".
* لي�ض جنله الوحيد

الوحيد  البن  لي�ض  الروؤوف  عبد 
اأبناء،  �صتة  من  واحد  فهو  لقعدان، 

الأ�صعب،  الظروف  يعي�ض  لكّنه 
والُبعد الق�رضّي الأق�صى.

لعام  ثاين  ت�رضين  نوفمرب/   7 ويف 
الإ�رضائيلي  اجلي�ض  اعتقل   ،2004

قعدان من و�صط قطاع غزة.
الإ�رضائيلية  املحكمة  واأ�صدرت 
الروؤوف  عبد  على  حكما  اآنذاك 
يتم  اأن  قبل  عاما،   27 ملدة  بال�صجن 
جهود  بعد   17 اإىل  احلكم  تخفي�ض 
هذا  يف  فل�صطيني  حمام  بذلها 

الإطار.
الإ�رضائيلية  املحكمة  ووّجهت 
منها  تهم،  عدة  الروؤوف،  لعبد 
الوطني  التحرير  حلركة  "النتماء 
الفل�صطينيفتح، والدخول يف ن�صاط 
الإ�رضائيلي"،  اجلي�ض  �صد  مقاوم 

بح�صب ما يقول والده.
احلكم  ينتهي  اأن  املقرر  ومن 
بال�صجن ال�صادر بحق عبدالروؤوف، 
"نفحة"  معتقل  يف  حاليا  املوجود 
يف  اإ�رضائيل،  جنوبي  ال�صحراوي، 

نوفمرب/ ت�رضين ثاين لعام 2020.
* مليون معتقل

ويقول قعدان، اإن جنله عبد الروؤوف 
الع�رضينات  بداية  يف  وهو  "اعتقل 
�صهور   4 نحو  وبعد  عمره،  من 
مطلع  يف  وهو  ال�صجن  من  يخرج 

الأربعينات".
بيانات  بح�صب  اإ�رضائيل،  واعتقلت 
فل�صطيني،  مليون  نحو  فل�صطينية، 
احتالها  عام  وهو   ،1967 منذ 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة.
القابعني  الفل�صطينيني  عدد  ويبلغ 
حاليا  الإ�رضائيلية  ال�صجون  داخل 
نحو 4700 معتقل، بينهم نحو 700 

معتقل مري�ض و41 �صيدة.

�لحتالل �سجون  من  جنله  خروج  بانتظار  �لأيام  عد  �حلرية"..  "رزنامة 

طفلة �لأ�سري عماد مو�سى : �حلياة م�س حلوة بدون �أبي ..
 ان�صمت املولودة حيفا ل�صقيقتها الطفلة مرمي يف 
القابع يف �صجون الحتال  رحلة انتظار والدهما 
مرة  املبارك  الأ�صحى  عيد  فيها  ي�صتقبل  التي 
 ، الطفلة مرمي  ، كانت  16 �صهراً  اأخرى ، يف عمر 
الأ�صري عماد  والدها  اعتقال  الحتال  اأعاد  عندما 
يا�رض عطا مو�صى ، 42 عامًا ، بعد 4 �صنوات من 
حترره يف �صفقة " وفاء الأحرار "، فحرمت ح�صن 
الذي عانى من قرار الحتال بزجه خلفه  والدها 
البالغة  تبقى من حمكوميته  ما  لق�صاء  الق�صبان 
بداية  له يف  ليعاين من رف�ض طفلته   ، عامًا   25
 7 بعمر  اأ�صبحت  وبعدما   ، الثانية  اعتقاله  رحلة 
�صنوات ، تعترب الأكرث تاأثراً لغياب والدها وكلما 
حلت منا�صبة خا�صة العيد ، تفتح كلماتها  جراح 
التي  والدتها  وخا�صة  عائلتها  حياة  يف  جديدة 
تبكي كلما �صمعت طفلتها تقول "  احلياة والعيد 

وكل املنا�صبات م�ض حلوين بدون اأبي.
غياب الوالد الزوج ..

قانون  اأي   " مرمي  اأم  الزوجة  تقول   ، واأمل  بحزن 
ثمنه  تدفع  الذي  الكبري  الظلم  هذا  جتيز  وعدالة 
ومل  بولدتها  نفرح  نكد  مل  ؟،  الوحيدة  طفلتنا 
ي�صبع والدها بعد 14 عامًا من العتقال وال�صجن 
من روؤيتها حتى انتزعه الحتال من بيننا وزجه 
وت�صيف   ،" �صبب  اأو  ذنب  د1ون  الق�صبان  خلف 
ببنودها  عماد  التزم   ، ال�صفقة  يف  حترره  منذ   "
وكان تركيزه على تاأ�صي�ض حياته وبناء م�صتقبله 
القادمة  حلياتنا  نخطط  ونحن  وفرحنا  تزوجنا   ،
احامنا  ونغ�ض  فرحتنا  �رضق  الحتال  لكن   ،
 " وتكمل   ،" ودموع  وبكاء  حلزن  حياتنا  وحول 
والدها  ح�صن  عن  بعيدة  لترتبى  طفلتي  ذنب  ما 
وما   ، العيد؟  هدية  وحتى  حنانه  من  وحمرومة 
يوؤملني ان اأمام زوجي رحلة اعتقال طويلة ، فكيف 
يف  وم�صاعرها  طفلتنا  وم�صتقبل  حياتنا  �صتكون 

غياب والدها والزوج احلنون؟ 
من حياته ..

مركة  قرية  يف  عماد  عائلة  منزل  جدران  تتزين 

جنوب جنني ، ب�صوره التي تروي حمطات حياته 
منذ الطفولة حتى ال�صجن ، وتقول زوجته اأم مرمي 
" ن�صاأ وتربى يف قريته التي تعلم مبدار�صها حتى 
لوالده  وان�صم  تعليمه  ترك  ثم   ، العا�رض  ال�صف 
واأحبها  ع�صقها  التي  الزراعة  مهنة  يف  للعمل 
الدرا�صة ،فقد برزت لديه روح  وهو على مقاعد 
اجل  من  للت�صحية  وال�صتعداد  واملحبة  النتماء 
يتوانى حلظة عن  فلم   ، العائلة وهو طفل �صغري 
الوقوف جلانب والده الذي تعلم منه حب الأر�ض 
والعطاء والت�صحية يف �صبيلها "، وت�صيف " متيز 
عماد بالأخاق العالية وبر الوالدين ، وكان ملتزم 
دينيا ويواظب على املطالعة وخا�صة يف الق�صايا 
الدينية وال�رضعية حتى اأكمل حفظ القران الكرمي 
واحلنان   بالطيبة  اجلميع  ،عرفه  غيب  عن  كامًا 
وهو دائما ب�صو�ض و�صحوك متفاءل جدا و�صبور 
وتفاقمت  ال�صقيقة  مر�ض  من  عانى   " وتكمل   ،"
عاجه  اإهمال  ب�صبب  اعتقاله  رحلة  خال  حالته 
لفرتات  يفقد وعيه  كان  ال�صجون حتى  اإدارة  من 
طويلة ، وق�صى جزء من اعتقاله الأول يف عيادة 

�صجن الرملة .
العتقال الأول

تروي الزوجة ال�صابرة ، اأن الحتال اعتقل عماد 
" يف  1998 ،وتقول  اأوا�صط عام  املرة الأوىل  يف 
ذلك اليوم ، كان عماد وعائلته انهو مو�صم ح�صاد 
جتهيزها  بعد  للمنزل  واح�رضوها  والعد�ض  القمح 
بعد  الفرحة  عليهم  نغ�ض  الحتال  لكن   ، للبيع 
املنزل  اقتحم  عندما  الأر�ض  يف  والكدح  التعب 
كامل  ب�صكل  املحا�صيل  واإتاف  بتدمري  وقام 
عماد  الحتال  اعتقل   " وت�صيف   ،" ومتعمد 
ثم  اجللمة  زنازين  يف  للتعذيب  تعر�ض  الذي 
25 عامَا بتهمة مقاومة الحتال  حوكم بال�صجن 
وحرمان  عزل  من  املعاناة  �صنوف  كل  فتجرع   ،

زيارات ونقل  بني كافة ال�صجون ال�رضائيلية.
احلرية والعتقال

تن�صم عماد عبري احلرية بعدما ق�صى 14 عامًا من 

وفاء  �صفقة  من    الأوىل  الدفعة  يف  حمكوميته 
حياته  وا�صتانف   ،  18/10/2010 يف   الأحرار 
الوحيدة  بطفلته  ،ورزق    5-3-2011 وتزوج يف 
مرمي ، وتقول زوجته " ع�صنا ايام وحلظات جميلة 
يف كنف زوجي الذي كر�ض حياته لنعي�ض ب�صعادة 
واأمل ، لكن الحتال نغ�ض علينا الفرحة بعد عام 
 ،  18/6/2014 ففي   ، مرمي  ولدة  من  �صهور  و4 
 " وت�صيف   ،" منزلنا  اجلنود  من  الع�رضات  اقتحم 
واجلنود  مروعة  وحلظات  كبرية  �صدمة  ع�صنا 
يفت�صون املنزل ب�صكل دقيق دون معرفة الأ�صباب 
بنود  يخرق  اأو  ن�صاط  اأي  ميار�ض  مل  فزوجي   ،
ب�صكل  اعتقلوه   ، ذلك  ورغم   ، ال�صفقة  �رضوط 
تع�صفي وظامل "، وتكمل " مل ن�صدق ما يحدث ، 
وجل�صت انتظر عودة زوجي حتى فوجئنا بعر�صه 
ال�صابق  حكمه  اأعاده  قررت  التي  املحكمة  على 
25 عامًا والذي بقي منه 10 �صنوات  ، ورف�صت 
�صيا�صاتها  وفر�صت  املحامي  ا�صتئناف  املحكمة 

الظاملة  علينا.
اإكمال امل�صوار ..

و�صط معاناة  الزوجة وقلقها على زوجها وحزنها 
على حياة طفلتها ، �صربت و�صممت على اإكمال 
" تبددت فرحتنا بالإفراج عنه ،  ، وتقول  امل�صوار 
بالإفراج  اإ�رضائيل  لإلزام  �صاكنًا  احد  يحرك  ومل 
من  زوجي  الحتال  ونقل  ال�صفقة  حمرري  عن 
النقب  �صجن  موؤخراً يف  ا�صتقر  حتى  لأخر  �صجن 
"، وت�صيف " كرمني رب العاملني بال�صرب ، واأمنت 
العاملني واحت�صنت طفلتنا وعاهدت  بحكمة رب 
عماد على اإكمال امل�صوار وتربية طفلته كما يحب 
 ،" جديد  من  �صملنا  ويجتمع  القيود  تتحطم  حتى 
وتكمل "  اأملي احلقيقي كان و�صع طفلتنا مرمي ، 
ففي بداية  اعتقال والدها مل تتقبله ،وكان تق�صي 
يومها بالبكاء بعد عودتنا  من الزيارة حتى عرفته 
مع  تعي�ض  مل  انها   ورغم   ، كثرياً  به  وتعلقت 
والدها ، فانها حاليَا و يف غالبية الأوقات وخا�صة  
املنا�صبات ويف العيد حتزن وتبكي وتطلب والدها 

ب�صكل دائم ، ومل تعد تتاأخر عن زيارته اإطاقا.
معاناة الوالدة املري�صة ..

 تبكي الوالدة ال�صبعينية اأم موؤيد ، وقطار العمر 
مي�صي وما زال حبيب قلبها عماد خلف الق�صبان ، 
وقد زاد وجعها واملها منذ وفاة زوجها اثر املر�ض 
خال  الكثري  عانت  حماتي   " مرمي  اأم  وتقول   ،
على  ق�صتها  التي  الأوىل  عماد  اعتقال  مرحلة 
وتعبت  وانهارت   ، والده  مع  ال�صجون  بوابات 
 ،" اجلميع  على  اثر  الذي  اعتقاله  باإعادة  كثريا 
والعائلة  عماد  بحياة  مرحلة  اأ�صعب   " وت�صيف 
وفاة والده ب�صبب جلطة على الدماغ ، فلم يتمكن 
من وداعه ، وما زال حزين ب�صبب عاقته وتعلقه 
الكبري بوالده "، وتكمل " ليل نهار ت�صلي حماتي 
معنا  لرب العاملني ليمد بعمرها ، فالإمرا�ض التي 
تعاين منها حترمها يف غالبية الأوقات من زيارته 
ب�صكل منتظم وحلمها الوحيد عناقه وروؤيته بني 

اأح�صانها.
املولودة اجلديدة ..

اأم مرمي ، طفلة من   يف حتدي لاحتال ، اأجنبت  
نطفة مهربة  من زوجها القابع ب�صجون الحتال 
، اطلقت عليها ا�صم حيفا ، وعربت عن �صعادتها 
ق�صبان  تغيبه  الذي  دربها  رفيق  امنية  بتحقيق 

اأن  جميل  �صيء  المل  رغم   " وقالت   ، ال�صجون 
ن�صتقبل العيد بفرحة جديدة ، فابنتي مرمي اكرثنا 
اأن  وامتنى   ، �صقيقه  لها  ا�صبحت  بعدما  �صعادة 
يف  ويعي�صان  قريبًا  بوالدهما  �صملهما  يجتمع 
الحتال ل  اأن  يوؤكد  اجنابي   " وا�صافت   ،" كنفه 
ي�صتطيع ك�رض اإرادتنا وقوتنا،  وان �صاء الله تكون 

حيفا ب�رضى بحرية قريبة لوالدها ".
 متى ياأتي العيد ؟ ..

مل ت�صتعد اأم مرمي للعيد القادم ، فاحلزن يغمر حياتها 
رغم معنوياتها العالية ، وتقول " اعادة   اعتقاله 
فلم   ، له  بالن�صبة  ظلم  اأكرب  اعتربه  اخرى  مرة 
القامة  عليه  فر�صت  التي  ال�صفقة  بنود  يخالف 
يف القرية ، وكلنا اأمل برب العاملني اأن تنتهي هذه 
املعاناة املريرة ، فكلنا بحاجة لعماد لن امل�صوؤولية 
امللقاة على عاتقي  كبرية و�صعبة جدا واحلياة مرة 
ان  املنا   " وت�صيف   " غيابه  يف  مرة   من  واكرث 
يكون هو وكل ال�رضى معنا يف العيد القادم ، كل 
لنفرح يف  ت�صاألني طفلتي متى يعود والدي  يوم 
العيد ، وا�صبحت اعجز عن الجابة لقلقنا امل�صتمر 

ب�صبب �صيا�صات الحتال التع�صفية الظاملة ".
تقرير: علي �صمودي – اعامي واأ�صري حمرر

هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين

�لحتالل يو��سل عزل 
�لأ�سري عمر خرو�ط باأو�ساع 
قا�سية منذ �أكرث من 4 �سهور

تقرير �صادر عنها  واملحررين يف  الأ�رضى  �صوؤون  هيئة   اأفادت 
ع�رض ال�صبت، اأن �صلطات الحتال توا�صل عزل الأ�صري عمر 
معتقل  داخل عزل  �صهور  اأربعة  من  اأكرث  منذ  فهمي خرواط، 
معتقات  اإدارة  وكانت  قا�صية.  حياتية  باأو�صاع  “جمدو”، 
اأربعة  املا�صي على عزل  اآذار  �صهر  اأقدمت خال  قد  الحتال 
“رميون”  “فتح” يف معتقل  التنظيمية حلركة  اأ�رضى من الهيئة 
ب�صكل تع�صفي، وهم: حامت القوا�صمة، واأ�صامة ا�صعيد، واإبراهيم 
بعدها  نقلهم  وجرى  خرواط،  الأ�صري  اإىل  بالإ�صافة  احلي،  عبد 
من  تعترب  العزل  �صيا�صة  اأن  الهيئة  ولفتت  اأخرى.  �صجون  اإىل 
بحق  ال�صجون  اإدارة  تتبعها  التي  التنكيلية  الإجراءات  اأخطر 
الأ�رضى، وقد ت�صاعدت يف الآونة الأخرية وا�صتهدفت العديد 
من القادة والكوادر التنظيمية. واأ�صافت اأن �صلطات الحتال 
اأدنى  اإىل  تفتقر  �صغرية  زنازين  داخل  الأ�صري  بزج  تكتفي  ل 
تفتي�ض  تنفيذ عمليات  اأي�صا  بل تعمد  الآدمية،  احلياة  مقومات 
الهدف  لي�ض  واهية،  وذرائع  حجج  حتت  لزنزانته  ومداهمات 
وعدم  القلق  من  حالة  يف  وو�صعه  الأ�صري  اإذلل  �صوى  منها 
ال�صتقرار طوال الوقت. يذكر باأن الأ�صري خرواط 49 عامًا من 
حمافظة اخلليل، وحمكوم بال�ّصجن املوؤبد لأربع مرات، ومعتقل 

منذ عام 2002.

�أخبار فل�سطني

�أ�سرى  فل�سطينيون
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بريوت مرفاأ  يف  �لأمنية  �لأجهزة  م�سوؤويل  ت�ستجوب  �حل�ساب” و�ل�سرطة  “�سبت 

��ستقالة وزيرة �لإعالم ، مقتل �سرطي و�إ�سابة 
مبظاهر�ت   20 وتوقيف  عن�سًر�   70

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

ت�رضيحات  يف  ال�صمد  عبد  وقالت 
الذين  اللبنانيني  من  متلفزة:”اأعتذر 
طموحاتهم،  تلبية  م��ن  نتمكن  مل 
اأن  ومب��ا  امل��ن��ال،  بعيد  بقي  التغيري 
هول  وبعد  الطموح  يطابق  مل  الواقع 
من  با�صتقالتي  تقّدم  اأ بريوت  كارثة 
الأوىل  هي  وال�صتقالة  احلكومة”. 
وقوع  منذ  احلكومة  اأع�صاء  لأح��د 

الثاثاء. بريوت  كارثة 
وال�����ص��ب��ت، اأع���ل���ن رئ��ي�����ض ح��زب 
اجلمّيل،  �صامي  اللبنانية”  “الكتائب 
من  الثاثة  ح��زب��ه  ن��واب  ا�صتقالة 
امل�صتقلة  النائبة  اأعلنت  كما  الربملان، 
ودعت  ا�صتقالتها،  يعقوبيان  ب��ول 
ا�صتقالت  “تقدمي  اإىل  النواب  بقية 
“اللقاء  كتلة  ع�صو  وكان  جماعية”. 
حماده،  مروان  النائب  الدميقراطي”، 
جمل�ض  من  با�صتقالته  الأربعاء،  تقدم 
مرفاأ  انفجار  خلفية  على  ال��ن��واب 
اللبناين،  الأم��ن  اأعلن  كما  ب��ريوت. 
واإ�صابة  عنا�رض  اأح��د  مقتل  الأح��د، 
 20 وتوقيف  عن�رضا   70 من  اأك��رث 
“�صبت  مظاهرات  خ��ال  �صخ�صا، 
و�صط  ���ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي  احل�صاب”، 
وقالت  ال�صبت.  ب��ريوت،  العا�صمة 
الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  املديرية 
لقوى  “�صقط  ب��ي��ان:  يف  اللبناين، 
الرقيب  الواجب  �صهيد  الداخلي  الأمن 
ما  واأ�صيب  الدويهي،  توفيق  الأول 
نه  اأ واأ�صافت  70عن�رضاً”.  ال�  يفوق 
بط  �صُ ا  �صخ�صً  20 “توقيف  ج��رى 
ب��ح��وزة اأح��ده��م خم����ّدرات، وت��ب��نّي 

 13 ب��اأن  الفحو�صات،  اإج��راء  نتيجة 
مع  ت��زام��ًن��ا  امل��ت��ع��اط��ني،  م��ن  منهم 
�صبت  ي��وم  مت  ُنظِّ التي  التظاهرة 
والتي  ب��ريوت،  و�صط  يف  احل�صاب 
يت�صن  ومل  �صغب”.  اأعمال  تخّللها 
من  ف��وري  تعقيب  على  احل�����ص��ول 
ما  بخ�صو�ض  للمظاهرات  الداعني 
التوقيفات.  حول  الأمن  قوى  اأعلنته 
تعليق  ال�صبت،  احتجاجات  و�صهدت 
يف  كبار  مل�صوؤولني  الرمزية  امل�صانق 
حزب  �صاح  ومهاجمة  ال�صاحات، 
امل�صوؤولني  مبحا�صبة  واملطالبة  الله، 
اقتحام  على  ع��اوة  النفجار،  عن 
ل��ب��ع�����ض م��ق��ار ال������وزارات، ل��ع��دة 

منها. اخلروج  قبل  �صاعات 
مناو�صات  تخللتها  الأحداث  هذه  كل 
وقوى  املتظاهرين  بني  ومواجهات 
�صقوط  عن  اأي�صا  اأ�صفرت  م��ن  الأ
لل�صليب  بيان  بح�صب  متظاهرا،   238

اللبناين. الأحمر 
انفجار  بعد  الحتجاجات  هذه  وتاأتي 
الثاثاء، يف مرفاأ بريوت،  �صخم وقع، 
قتيا   158 ع��ن  يقل  ل  م��ا  وخ��ل��ف 

ح�صيلة  يف  جريح  اآلف   6 من  واأكرث 
“يوم  واح��ت��ج��اج��ات  ن��ه��ائ��ي��ة.  غ��ري 
عرب  نا�صطون  ليها  اإ دع��ا  احل�صاب” 
وهناك  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 
ب��ريوت.  يف  الأح��د  للح�صد  دع��وات 
وج���راء ه���ذه ال��ت��ط��ورات، اأع��ل��ن��ت 
ب��ريوت،  م��ري��ك��ي��ة يف  الأ ال�����ص��ف��ارة 
يف  للمتظاهرين  “دعمها  ال�صبت، 
مطالبة  ال�صلمي”،  بالحتجاج  حقهم 
عن  ب��الم��ت��ن��اع  امل��ع��ن��ي��ني  “جميع 
قيادة  دع��ت  امل��ق��اب��ل،  يف  العنف”. 
املحتجني  ال�صبت،  تغريدة،  يف  اجلي�ض 
التعبري،  ب�صلمية  “اللتزام  اإىل 
والتعدي  الطرق،  قطع  عن  والبتعاد 

واخلا�صة”. العامة  الأماك  على 
اأوجاع  من  بريوت  مرفاأ  انفجار  وزاد 
���ص��ه��ر،  اأ م��ن��ذ  ي�صهد  ال���ذي  ل��ب��ن��ان 
انتهاء  منذ  اقت�صادية  اأزم��ة  ���ص��واأ  اأ
 ،)1990  �  1975 ( ه��ل��ي��ة  الأ احل��رب 
 17 منذ  �صعبية  احتجاجات  فجر  ما 
املا�صي،  الأول  ت�رضين  اأك��ت��وب��ر/ 
و�صيا�صية.  اقت�صادية  مطالب  ترفع 
يوما،   12 بعد  امل��ح��ت��ج��ون،  واأج���رب 

ح��ك��وم��ة ���ص��ع��د احل���ري���ري ع��ل��ى 
حكومة  حملها  وحلت  ال�صتقالة، 
�صباط  فرباير/   11 منذ  دياب،  ح�صان 
برحيل  املحتجون  ويطالب  املا�صي. 
يحملونها  التي  ال�صيا�صية،  الطبقة 
يف  امل�صت�رضي”  “الف�صاد  م�صوؤولية 
يرونه  وال��ذي  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات 
املايل  لانهيار  �صا�صي  الأ ال�صبب 

الباد. يف  والقت�صادي 
ال�رضطة  تتابع  مت�صل  �صياق  ويف 
اللبناين  اجل��ي�����ض  يف  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
ا���ص��ت��ج��واب م�����ص��وؤويل الأج��ه��زة 
اإط��ار  يف  ب��ريوت،  مرفاأ  يف  الأمنية 
 ، امل��رف��اأ ان��ف��ج��ار  ح��ول  التحقيقات 
التمييزية  العامة  النيابة  ب��ا���رضاف 
التمييزي  العام  النائب  من  وبتكليف 
وذكرت  عويدات.  غ�صان  القا�صي 
الحد  لاإعام”  الوطنية  “الوكالة 
القا�صي  التمييزي  العام  املحامي  اأن 
ثنني  الإ اليوم  ي�صتاأنف  اخلوري  غ�صان 
���ص��اء  روؤ اىل  ���ص��ت��م��اع  الإ جل�صات 
على  لاإطاع  تباعا،  الأمنية  الأجهزة 
لديهم  املتوافرة  التقنية  املعلومات 

النفجار. ماب�صات  حول 
نرتات  من  طنا   2750 انفجار  وكان 
يوم  ب���ريوت  م��رف��اأ  ه��ز  م��ون��ي��وم  الأ
دم��اراً   اأح��دث  ما  املا�صي،  الثاثاء 
عدد  ويف  وحميطه  امل��رف��اأ  يف  هائًا 
وام��ت��دت  العا�صمة،  ���ص��وارع  م��ن 
كما  وا�صعة،  م�صافات  اإىل  الأ�رضار 
امل�صت�صفيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�����رضر 
�صاحلة  غ��ري  وب��ات��ت  العا�صمة  يف 

. م ا �صتخد لا

بريوت”. مرفاأ  كارثة  “هول  بعد  من�سبها،  من  ��ستقالتها  �لأحد،  �ل�سمد،  عبد  منال  �للبنانية،  �لإعالم  وزيرة  �أعلنت 

حركة  �صورى  جمل�ض  رئي�ض  ق��ال 
الكرمي  عبد  تون�ض،  يف  “النه�صة” 
القبول  مي��ك��ن  ل  ن���ه  اإ ال���ه���اروين، 
م�صددا  قلية،  اأ حكومة  بت�صكيل 
ع��ل��ى �����رضورة اح����رتام احل��ك��وم��ة 
ونتائجها  الأح���زاب  ل��دور  املقبلة 
ت�رضيحات  يف  ذلك  جاء  النتخابية. 
�صورى  جمل�ض  انعقاد  هام�ض  على 
تون�ض  ���رضق  باحلمامات  احل��رك��ة 

ال�صبت. م�صاء 

حركته  حتظى  الذي  الهاروين  وقال 
يف   217 اأ���ص��ل  م��ن  مقعدا   54 ب��� 
ت�صكيل  مي��ك��ن  “ل  ن���ه  اإ ال��ربمل��ان، 
يف  تنجح  مل  قلية  اأ باأحزاب  حكومة 
حكومي  لت�صامن  اأر���ص��ي��ة  خلق 
غري  يجعلها  ذل��ك  لأن  وب��رمل��اين، 
احلكومة  رئي�ض  ويجعل  م�صتقرة 
قرارات”.  عدة  تنفيذ  على  قادر  غري 
“تبنى  اأن  ����رضورة  على  و���ص��دد 
والنتائج  الأحزاب  على  احلكومات 

“نحن  م�����ص��ي��ف��ا  النتخابية”، 
امل�صاورات،  جناح  على  حري�صون 
العمل  هو  لذلك،  �صا�صي  الأ وال�رضط 
حترتم  �صيا�صية  حكومة  تكوين  على 
“لبد  قائا  وم�صى  الأحزاب”.  دور 
اإرادة  اجل��دي��دة  احلكومة  حت��رتم  اأن 
الربملان،  يف  والتوازنات  الناخبني 
متكنها  اأغلبية  لديها  تكون  حتى 
واإ�صاحات”.  ق���رارات  مترير  م��ن 
الرئي�ض  كلف  متوز/يوليو   25 ويف 

امل�صي�صي  �صعيد،  قي�ض  التون�صي 
خال  اجل��دي��دة  احلكومة  بت�صكيل 
متوز  يوليو/   26 من  بداية  �صهر، 
نه  باأ امل�صي�صي،  ويعرف  املا�صي. 
انتمائه  وبعدم  م�صتقلة،  �صخ�صية 
�صيا�صية،  ق��وى  اأو  ح��زب  اأي  اإىل 
قوى  اأي  قبل  من  ُير�صح  مل  نه  اأ كما 
111الرت�صيحات  �صمن  �صيا�صية 

للمن�صب. �صعيد  طلبها  التي 
ق/د

وبحريا  جويا  ج�رضا  فرن�صا  اأقامت 
من  ط��ن��ا   18 م���ن  اأك�����رث  ل��ن��ق��ل 
طن   700 ونحو  الطبية  امل�صاعدات 
لبريوت  الغذائية  امل�صاعدات  من 
�رضب  ال��ذي  الهائل  النفجار  بعد 
اأعلنت  ح�صبما  اللبنانية،  العا�صمة 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ال�صبت  م�����ص��اء 
يف  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت  الفرن�صية. 
حاليا  ي�صمل  ال��ربن��ام��ج  اإن  ب��ي��ان 
اأولها  اأقلعت   – جوية  رحات  ثماين 
 – الكارثة  وق��وع  غ��داة  الأرب��ع��اء 

بحريني. وخطني 
طائرة  ق��ل��ع��ت  اأ الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
من  اجل��وي��ة  للقوات  تابعة  �صحن 
الأح��د  �صباح  “ايه400ام”  ط��راز 
فرن�صا،  و���ص��ط  يف  اأورل��ي��ان  م��ن 
غذائية  م�صاعدات  متنها  وعلى 
هيئة  ق��ي��ادة  اأك���دت  ك��م��ا  وط��ب��ي��ة 
تقلع  اأن  ويفرت�ض  اجلي�ض.  اأرك��ان 
“تران�صال”  نوع  من  اأخ��رى  طائرة 
بعد  نف�صها  الع�صكرية  القاعدة  من 
مب�صاعدات  اأي�صًا  حمملة  الظهر، 
حتركت  وال�صبت،  وطبية.  غذائية 
اإىل  ال��ط��راز  اأخ��رى م��ن��ذات  ط��ائ��رة 
ه��ذه  ت��ق��ل  اأن  وي��ف��رت���ض  ب���ريوت. 
طنًا   13 جممله  ما  الثاثة  الرحات 
من  اأطنان  وثاثة  الغذائية  املواد  من 
واأقلعت  اخلارجية.  ح�صب  الأدوي��ة، 
جنديا   55 تقان  الأربعاء  طائرتان 
طنا  و15  امل��دين  الأم��ن  ق��وات  من 
�صحيا  ومركزا  التدخل  معدات  من 
 500 رعاية  على  ق��ادرا  للطوارئ 
الأدوي��ة،  من  اأطنان  و5،5  مري�ض 
ب��ال��ق��رب من  م��ط��ار روا���ص��ي  م��ن 
�صمحت  نف�صه،  اليوم  ويف  باري�ض. 
“�صي  جمموعة  ا�صتاأجرتها  طائرة 
يف  عامليا  الرائدة  ام”  جي  اآ-�صي  ام 
عنا�رض  ت�صعة  بنقل  البحري،  النقل 
معدات  من  كلغ  و500  بحارة  اإطفاء 
)جنوب  مر�صيليا  من  الطبي  التدخل 
اخلمي�ض  رابعة  رحلة  ونقلت  فرن�صا(. 
الداخلية.  وزارة  ف��راد  اأ من  �صتني 
من  اجلمعة  خام�صة  طائرة  ونقلت 
)و�صط(  الع�صكرية  اأورليان  قاعدة 
اأك��رث  لعاج  الأدوي���ة  م��ن  طنا   11
ع�رضة  جانب  اإىل  جريح،  ل��ف  اأ من 
اأن  ويفرت�ض  لقاحات.  جرعة  اآلف 
الربمائية  املروحيات  حاملة  تبحر 
من  مب�صت�صفى  املجهزة  “تونري” 
�صفينة  تليها  الأح��د،  طولون  مرفاأ 
اجليو�ض،  وزارة  ا�صتاأجرتها  �صحن 
و�صتنقل  املقبل.  الأ�صبوع  مطلع 
هند�صية  وم��ع��دات  فرقا  “تونري” 

ومنتجات  الدقيق  من  طن  ومئتي 
الأطفال  حليب  ومنتجات  ل��ب��ان  الأ
الغذائية  احل�ص�ض  من  طنا  و134 
ال�����رضب  م��ي��اه  م��ن  ل��رت  ل���ف  اأ و75 
بالإ�صافة  الإعمار.  لإع��ادة  وم��واد 
املقررة  الغذائية  امل�صاعدات  اإىل 
ع�رضين  نقل  يتم  اأن  “ميكن  حاليا 
األف  وع�رضين  القمح  من  طن  األف 
املقبلة”،  يام  الأ يف  الدقيق  من  طن 
الفرن�صية.  اخلارجية  ذكرت  ح�صبما 
الدولة  من  مقدمة  امل�صاعدات  وهذه 
وموؤ�ص�صات  وجمعيات  الفرن�صية 
عنا�رض  ي�صارك  ميدانيا،  زراعية. 
البحث  عمليات  يف  فرن�صيون  نقاذ  اإ
من  ف��راد  اأ وي�صاعد  الركام.  زال��ة  واإ
على  التعرف  يف  وال��درك  ال�رضطة 
النفجار.  اأ�صباب  ومعرفة  ال�صحايا 
اأي�صا  الفرن�صيون  اخلرباء  وي�صارك 

الكيميائية. املخاطر  تقييم  يف 
الفرن�صي  ال��رئ��ي�����ض  ودع���ا  ه���ذا، 
“التحرك  اإىل  الأحد  ماكرون  ميانويل  اإ
و�صول  ل�صمان  وبفعالية”  �رضيعًا 
ال�صعب  اإىل   ” “مبا�رضًة امل�صاعدات 
متر  موؤ م�صتهل  يف  وذل��ك  اللبناين، 
بعد  لبنان  لدعم  الفيديو  عرب  دويل 
ال�صخم  النفجار  من  ي��ام  اأ خم�صة 
ماكرون  حّث  كما  بريوت.  هز  الذي 
“التحرك  اإىل  اللبنانية  ال�صلطات 
ولا�صتجابة  الغرق  الباد  لتجنيب 
ال�صعب  عنها  يعرب  التي  للتطلعات 
يف  م�رضوع  ب�صكل  حاليًا  اللبناين 
نفعل  اأن  علينا  ب���ريوت.  ���ص��وارع 
يهيمن  ل  لكي  اأم��ك��ن  م��ا  جميعًا 
امل�صهد  على  والفو�صى”  العنف 
البابا  اأع��رب  جهته،  من  لبنان.   يف 
مع  ت�صامنه  عن  الأح��د  فرن�صي�ض 
مل�صاعدة  دع��وت��ه  جم���دداً  ل��ب��ن��ان، 
خم�صة  بعد  “ب�صخاء”،  البلد  ه��ذا 
ع�صف  ال��ذي  الن��ف��ج��ار  م��ن  ي���ام  اأ
�صاة  بعد  وقال  بريوت.  بالعا�صمة 
�صاحة  على  املطلة  �رضفته  من  الأحد 
“يف  الفاتيكان  يف  بطر�ض  القدي�ض 
غالبا  ف��ك��اري  اأ تتجه  ي���ام،  الأ ه��ذه 
“كارثة  اأن  واأ���ص��اف  لبنان”.  اإىل 
جميعا،  تدعونا  املا�صي  الثاثاء 
من  التعاون  اإىل  باللبنانيني،  ب��دءا 
البلد  لهذا  العامة  امل�صلحة  اأج��ل 
اأن  الأعظم  احلرب  واعترب  احلبيب”. 
ثمرة  هي  خا�صة،  هوية  له  “لبنان 
والتي  املختلفة،  ال��ث��ق��اف��ات  ل��ق��اء 
كنموذج  ال��زم��ن  م��ر  على  ب���رزت 

امل�صرتك”.  للعي�ض 
ق/د

رئا�صة  يف  الإع���ام  مكتب  اأك��د 
الحد  اأم�ض  اللبنانية  اجلمهورية 
يف  ال��دويل  بالتحقيق  املطالبة  اأن 
الهدف  بريوت  مرفاأ  انفجار  ق�صية 
املكتب  وقال  احلقيقة.  ت�صييع  منه 
اأوردت���ه  م�����ض  اأ �صحفي  ب��ي��ان  يف 
لاإعام”،  ال��وط��ن��ي��ة  “الوكالة 
ل��ك��رتوين  الإ �صا�ض  اأ موقع  “ن�رض 
لقاء  ح���ول  م��غ��ل��وط��ة  م��ع��ل��وم��ات 
مي�صال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض 
الدول  جلامعة  العام  الأمني  مع  عون 
وتناقلت  الغيط،  بو  اأ اأحمد  العربية 
املعلومات  ه��ذه  الإع���ام  و�صائل 
اجلمهورية  رئي�ض  م��وق��ف  ح��ول 
دولية  اأو  عربية  جهات  تويل  من 
يف  الكبري  النفجار  يف  التحقيق 

بريوت”. مرفاأ 
مطلقا  �صحة  اأن”ل  املكتب  واأك��د 

موقف  لأن  �صا�ض  اأ موقع  لرواية 
خال  عنه  عرب  اجلمهورية  رئي�ض 
اجلمعة  يوم  الإعاميني  مع  احلوار 
املطالبة  اأن  اعترب  حيث  املا�صي 
املرفاأ  ق�صية  يف  الدويل  بالتحقيق 
احلقيقة”.  ت�صييع  م��ن��ه  ال��ه��دف 
اأي  للحكم  يعود  “ل  نه  اأ على  و�صدد 
والق�صاء   ، �صدوره  طال  ذا  اإ معنى 
العدالة  لأن  �رضيعا  يكون  اأن  يجب 
يجب  بل  بعدالة،  لي�صت  املتاأخرة 
ت�رضع  دون  ومن  فورية  تكون  اأن 
هو  ومن  جمرم  هو  من  التاأكد  ليتم 
من  بد  :”ل  املكتب  واأ�صاف  بريء”. 
الرئي�ض  عن  ي�صدر  مل  نه  اأ التاأكيد 
التحقيق  مو�صوع  بخ�صو�ض  عون 
فاقت�صى  املوقف،  هذا  غري  الدويل 

 . ” يب لت�صو ا
ق/د

اأج��ل  م��ن  ر�صحناك  “حراك  اأ���ص��در 
�صيف  لتوىل  الداعم  اخرتناك”  ليبيا 
بيانا  ليبيا،  قيادة  القذايف  الإ�صام 
 20 تظاهرات  ب�صاأن  ال�صبت،  ي��وم 
ينظمها  ال��ت��ي  اجل���اري  اأغ�����ص��ط�����ض 
رئي�ض  اإىل  بيانه  احلراك  ووجه  احلراك. 
فائز  الوفاق  حلكومة  الرئا�صي  املجل�ض 
با�صا  فتحي  الداخلية  ووزير  ال�رضاج، 
امل�صرتكة  العمليات  غرفة  واآمر  اآغا، 
���ص��ام��ة  اأ ال��ل��واء  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة 
“يف  البيان:  ن�ض  يف  وقال  اجلويلي. 
بيانا  اإ�صدار  علينا  وجب  الذي  الوقت 
ر�صحناك  حراك  به  يقوم  ملا  تو�صيحا 
من  ليبيون  وبنات  �صباب  يقوده  الذي 
بالتغري  املوؤمنني  الليبية  املدن  خمتلف 
يف  الوطنية  للكوادر  الفر�صة  تاحة  واإ
كوننا  الليبية  الأزمة  بحل  امل�صاركة 
بعد  خ�صو�صا  ال��وط��ن  يف  ���رضك��اء 
ال�صباب  لدور  والإق�صاء  التهمي�ض 
احلراك  فاإن  املا�صية،  ال�صنوات  طيلة 

والتي  نقاط  عدة  تو�صيح  عليه  وجب 
الآتي: يف  تتلخ�ض 

ل  م�صتقل  ر�صحناك  ح��راك  اأول:   –
عليه  ي�رضف  �صيا�صي  ج�صم  اآي  يتبع 
اأهدافهم  �صلمية  �صعارهم  ليبيا  بناء  اأ
املتمثل  ال�صيا�صي  ال�صتحقاق  تنفيذ 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  ع��ق��د  يف 
طريق  خ��ارط��ة  ح�صب  وال��ربمل��ان��ي��ة 
يهدف  وال���ذي  ال�صيا�صي  الت��ف��اق 

ل�صلطة. ال�صلمي  لانتقال 
�صيف  الدكتور  لدعم  نهدف  ثانيا:   –
ليبيا  مواطنا  كونه  القذايف  الإ�صام 
عري�صة  �صعبية  قاعدة  ولديه  و�صابا 
كمر�صح  به  والدفع  جتاهلها  ميكننا  ل 
يحدد  اإقرتاع  �صناديق  عرب  �صيا�صي 

الليبيون. م�صريها 
الوطنية  للم�صاحلة  نهدف  ثالثا:   –
العنف  نبذ  علي  موؤكدين  ال�صاملة 
التحري�صي  الإع��ام��ي  واخل��ط��اب 
لتطبيق  ندعوا  ذا  اإ ن��ن��ا  واإ العدائي، 

التي  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق  ال��ق��وان��ني 
ال�صلمي  اخل����روج  ح��ق��وق  حت��ف��ظ 

املدنية. باحلقوق  للمطالبة 
اجلديدة  ليبيا  لبناء  نهدف  رابعا:   –
واإع������ادة اع���م���اره���ا وا���ص��ت��ك��م��ال 
توقفت  التي  الغد  ليبيا  م�صاريع 
ملك  كونها  املا�صية  ال�صنوات  طيلة 
التمتع  حقهم  وم��ن  الليبي  ال�صعب 

القادمة. الأجيال  وحقوق  بحقوقهم 
اأ�صكال  ك��اف��ة  نرف�ض  خام�صا:   –
�صواء  �صلمي  الغري  والعنف  التخريب 
طرابل�ض  بية  الأ عا�صمتنا  يف  ك��ان 
لرفع  داعيني  الليبية،  املدن  باقي  اأو 
املطالب  وحتقيق  ال�صلمية  �صعار 
كافة  تكفلها  والتي  لها  تدعوا  التي 

الدولية. املواثيق 
لي�ض  احل��راك  اأن  ن��وؤك��د  �صاد�صا:   –
ل��ه ع��اق��ة ب��ال��دع��وات ل��ل��خ��روج يف 
���ص��ق��اط الأج�����ص��ام  ان��ت��ف��ا���ص��ات لإ
يف  �صت�صاهم  بدورها  التي  ال�صيا�صية 

باأمان  العبث  يحاولون  ملن  ا�صتغالها 
الوطن. وا�صتقرار 

التي  الدعوات  اأن  نوؤكد  �صابعا:   –
بالحتفال  ت��ه��دف  احل���راك  اأط��ل��ق��ه��ا 
الليبي  ل�صباب  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
الرئا�صية  بالنتخابات  للمطالبة 
�صلمية  م�صريات  �صمن  والربملانية 
اأجندات  تنفيذ  عن  البعد  كل  بعيدة 
باأن  نوؤمن  كوننا  دول  اأو  فراد  اأ ل�صالح 
الليبية  الأزمة  مفتاح  ال�صيا�صي  احلل 
اجلميع  ي���دي  اأ علي  ن�صد  وب��دورن��ا 
لرب  بالوطن  للخروج  املطالب  بتنفيذ 

مان. الأ
م�صلحتنا  لأحد  اأعداء  ل�صنا  -ثامنا: 
ول  والليبيني  ليبيا  م�صلحة  م��ن 
�صخ�صية،  اأغ��را���ض  ل�صالح  نعمل 
حقوق  حتفظ  التي  ليبيا  بناء  هدفنا 
الغايل  ق��دم  ال��ذي  الليبي  ال�صباب 

الوطن. هذا  �صبيل  يف  والنفي�ض 
ق/د

يطالب بت�سكيل حكومة وفق نتائج �لنتخابات ويرف�س”�حلكومة �لأقلية”

حزب �لنه�سة �لتون�سي ي�سع �سرًطا �أ�سا�سًيا لإجناح �مل�ساور�ت 

ج�سر جوي وبحري فرن�سي لنقل م�ساعد�ت �إىل بريوت 

ماكرون يدعو �إىل “�لتحرك �سريعًا 
وبفعالية” لتقدمي �لدعم للبنان

توؤكد: �ملطالبة بالتحقيق هدفه ت�سييع �حلقيقة

لبنان تنفي تويل جهات عربية ودولية 
�لتحقيق يف �نفجار مرفاأ بريوت 

ليبيا..“حر�ك ر�سحناك” �لد�عم ل�سيف �لإ�سالم �لقذ�يف يوجه ر�سالة حلكومة 
�ل�سر�ج
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والزهرية  اجللدية  الأمرا�ض  يف  خمت�ض 
مب�صت�صفى  الفحو�صات  ق�صم  ورئي�ض 
�صتاذ  كاأ عمل   ، اجلامعي   با�صا  م�صطفى 
اأدى  ثم  اجللد،  اأمرا�ض  مب�صلحة  م�صاعد 
الع�صكري  بامل�صت�صفى  الوطنية  اخلدمة 
مهنة  م��ع  وب��ال��ت��وازي   ، بالعا�صمة 
م�صاجد  يف  التدري�ض  يزاول  فهو  الطب 
�صنة  بداية  اإىل    1979 منذ  العا�صمة 
و�صارك  نظم  املر�ض،  اأقعده  حني   2020
وعلى  ودولية  وطنية  ملتقيات  عدة  يف 
الإ�صامي  الفكر  ملتقيات   ���ص��ه��ا  راأ
جلمعية  العلمي  املجل�ض  وتراأ�ض  باجلزائر، 
و  والتدخني،  املخدرات  �صد  امل�صباح  نور 
عبد  الأمري  موؤ�ص�صة  لرئي�ض  نائبا  انتخب 
كما  العلمي،  جمل�صها  ورئي�ض  القادر 
عاما   ،1991 الدينية  لل�صوؤون  وزيرا  عني 
عمل  بعد  ال�صوداء،  الع�رضية  بداية  مع 
الإعامي  للعمل  تفرغ  ب�صنة،  ال��وزارة 
اآلف  بعدها  وق��دم  اأع��د  حيث  الطبي،  و 
التلفزيون  يف   ، ال��دي��ن��ي��ة  احل�����ص�����ض 

العربية. و  الفرن�صية  باللغة  اجلزائري 
جيل  من  الأول  الرعيل  من  يعد  واملرحوم 
التف  الذي  الذهبي،  ال�صبابي  ال�صحوة 
يف  الإ�صاحية  احلركة  جيل  بقايا  حول 
ن�رض  يف  كبري  ب��دور  وق��ام  ال�صبعينات، 
وبناء  ال�صحيحة،  الإ�صامية  الثقافة 
واإح��ي��اء  ال�صحيح،  ���ص��ام��ي  الإ ال��وع��ي 
النخبة  اأو���ص��اط  يف  ال�صحيح  التدين 
ال�صعبية  الأو�صاط  يف  ثم  اأول،  اجلامعية 
انخراطه  خال  من  ال�صتقال،  ُبعيد  ثانيا 
ال�صحوة  م�صرية  يف  مبكرا  الله،  رحمه 
كوكبة  "مع  بنائها  يف  وم�����ص��ارك��ت��ه 
اجلامعة  يف  ال�صحوة  نخبة  من  كبرية 
م��ث��ال  اأ خا�صة،  بالعا�صمة  اجل��زائ��ري��ة 
د.  و  حمودة،  الوهاب  عبد  �صي  املرحوم 
و  الله،  جاب  حممد  د.  و  مدين،  عبا�صي 
احلميد  عبد  د.  و  بوجلخة،  التيجاين  د. 
عي�صى،  ب��ن  ر�صيد  د.  و  �صيكو،  ب��ن 
بن  اأحمد  د.  و  ال�صعيد،  حممد  وال�صيخ 
ُكرٌث  وغريهم  بو�صاق..  اأحمد  ود.  حممد، 
اأخرى،  جزائرية  و�صاحات  جامعات  يف 
د.  و  �صامل،  اآيت  يون�ض  بن  ال�صيخ  اأمثال 
ك�صاط..  العربي  د.  و  الرفاعي،  �رضيف 
النخبة  من  واآلف  مئات  بل  وع�رضات 
حقيقة  وع��ت  التي  الذهبية  اجلامعية 
املجتمع،  يف  دوره���ا  وحقيقة  نف�صها 
الإغ���راءات،  من  كثري  على  وا�صتعلت 
بقدر  ال��وط��ن��ي��ة  مبهمتها  وا�صطلعت 
الي�صاري  امل��د  وواج��ه��ت  ت�صتطيع،  ما 
يف  ميتد  كان  الذي  ّمعي  والإ والليربايل 
بحكم  العام،  الثقايف  املجال  ويف  اجلامعة 
التي  ال�صخمة  ال�صتعمارية  ال��رتك��ة 
املد  وبحكم  جهة،  من  جمتمعنا  ورثها 
يف  اأخرى،  ناحية  من  العامل  يف  الي�صاري 
على  العاملي"،  التطور  من  املرحلة  تلك 
الطيب  الدكتور  اجلزائري  املفكر  تعبري 

بينية.. التاأ كلمته  يف  برغوث 
كما   – الذهبي  اجليل  ه��ذا  �صكل  لقد  
التي  ال�صخرة  اجلزائري-  املفكر  �صف 
يف  التغريبي  امل��د  ه��ذا  عليها  تبعرث 
�صوكته،  وانك�رضت  اجلامعية،  ال�صاحة 
الدكتور  زميله  املرحوم  و�صف  كما  اأو 
يف  ال�صغل  يف  رافقه  الذي  خدة  بن  �صليم 
عن  اجلامعي  با�صا  م�صطفى  م�صت�صفى 
ما  اأو  مر�صاه،  خدمة  يف  تفانيه  و  عمله 

الذي  بوزينة  �صالح  ال�صيخ  عنه  كتبه 
مدر�صا  ك��ان  ملا  ق��رب  عن  عليه  تعّرف 
الدكتور  ذك��ره  اأوم���ا  ب��ن��ات��ه..  لأح���دى 
املرحوم  توا�صع  ع��ن  بومدين  ب��وزي��د 
كانت   ": املرحوم  عن  قال  حيث  وحيائه، 
رفيقه  مثل  فهو  حمّياه،  ل  جتمِّ ابت�صامته 
واأطال  الله  )حفظه  �صيبان  �صعيد  ال�صيخ 
بهما  ينتهي  حيثما  يجل�صان  عمره(  يف 
للعلم،  لا�صتماع  القاعة  يف  املجل�ض 
والبهرجة  الأول  ّف  ال�صّ عن  يبحثان  ل 
الثامنة  ن�����رضة  وان��ت��ظ��ار  الت�صويرية 
الخت�صا�ض  جمعهم  فيها،  ليظهرا 
الكرمي  ب��ال��ق��راآن  واله��ت��م��ام  ال��ط��ب  يف 
ال�صوؤون  لهما وزارة  واأُ�صِندت   وتف�صريه، 
بلقب  مناداتهما  من  وي�صتكنفان  الدينية 
هّمه  راتبه،  من  بر�صوان  عا�ض  "الوزير"، 
اجلمهور  عليه  وتعّرف  والقراءة  الكتابة 
خال  م��ن  ال��غ��رب  يف  خا�صة  املفرن�ض 
عمار  الدكاترة  مع  الدينية  ح�ص�صه 
�صكاط  وكمال  �صيبان  و�صعيد  طالبي 

الله حفظهم  بوجنون  وم�صعود 
�صداقة  ادعي  ل  اأين  قر  اأ اأن  اأحب  هنا  و 
معرفة  اأعاه  عرفوه  ممن  كغريي  املرحوم 
الحتكاك  اأدع��ي  ول   ، قرب  وعن  جيدة 
م�صاجد  حلقات  يف  عليه  والتتلمذ  به 
و  معا�رضيه،  بع�ض  ذكر  كما  العا�صمة، 
من  عابرا  عليه  تعرفت  اين  اذكر  لكنني 
بن  مالك  تاميذ  قدماء  من  كطبيب  بعيد 
الفكر  ملتقيات   " بع�ض  يف   خا�صة  نبي، 
التي  الدعوية   املدر�صة  هذه  الإ�صامي"، 
ومنها  فيها  وتعلمت  تكونت  و  تربت 
اأ�صبحت  اأ  ذ  اإ املباركة،  ال�صحوة  اأجيال 
داء  اأ ���ص��دق  م��ع��ي��ار  امل��ل��ت��ق��ي��ات  ه���ذه 
وعربون  املتعاقبة  اجلزائرية  احلكومات 

.. الوطنية  لثوابتها  وفاء 
اأحممد  الدكتور  على  تعرفت  اأي�صا  و   
زمائه  بع�ض  خ��ال  من  ر���ص��وان،  بن 
من  الطبية  العلوم  يف  معه  در�صوا  ممن 
جامعة  م�صجد  رواد  وطلبة  ���ص��ات��ذة  اأ
ثابت  حممد  كالدكتور  املركزية،  اجلزائر 
�صهره  و  ه��دام  حلبيب  الدكتور  و  اأول 

غريهم.. و  �صيكو  بن  الدكتور 
الكلمة،  هذه  خال  من  و  ذلك  كل  رغم 
وتربير  ����رضاع  يف  اأدخ���ل  اأن  اأح���ب  ل 
ودواف��ع  ال�صيا�صي  م�صاره  تقييم  عن  
اأحمد  �صيد  حلكومتي  لان�صمام  املرحوم 
 ( ح�صا�ض  و  ع�صيب  جد  ظرف  يف  غزايل 
  ،)  1992 فرباير   22   -  1991 18جوان 
فيها  دائه  اأ تقييم  اأدوات  حتى  اأملك  ول 
الدينية  ال�صوؤون  وزارة  يف  واإجن��ازات��ه 
بعده  لياأتي  قليا،  ال  فيه  يعمر  مل  التي 
يزعم  الذي  لعموري،  ال�صا�صي  الوزير 
نبي، وقد  بن  نه من طلبة مالك  اأ اأي�صا  هو 
اأي�صا-  هو  الأخري  هذا  �صخ�صيا  حدثني 
يف  �صويا  اأقمنا  ملا  وزيرا-  ي�صبح  اأن  قبل 
الفكر  ملتقى  يام  اأ وهو  نا  اأ امل�صكن  نف�ض 
املنعقد  والع�رضين،  الثالث  الإ�صامي 
يف  اجلزائري  بال�رضق  تب�صة  مدينة  يف 
نه  اأ اأي�صا   هو  يل  ذكر   ..1989 �صبتمرب 
نبي  بن  مالك  املرحوم  مرافقي  من  كان 
كان  قد  و  بالعا�صمة،  عمره  يام  اأ اآخر  يف 
ال�صا�صي  �صتاذ  لاأ نبي  بن  مالك  ي�صكو 
راأ�صه من حني  حادة يف  األم  من  لعموري 
�صي  يا   "  : له  يقول  ك��ان  حيث،  لآخ��ر، 
�صتنهي  التي  هي  ال�رضبة  هذه  لعموري، 
���ص��ت��اذ  الأ ق���ول  ح��د  ع��ل��ى   ،".. ع��م��ري 

.. لعموري   ال�صا�صي 

الت�صعينات  يف  احلكومة  تعديل  مت  طبعا، 
عدم  على  دليل  وهذا  املرات،  من  العديد 
اجلزائر  يف  ال�صيا�صي  الو�صع  ا�صتقرار 
احممد  الدكتور  اأُع��ِف��ي  و  وه�صا�صته، 
يفلح  اأن  دون  مهامه  من  ر���ص��وان  بن 
الإ�صامي"  الفكر  ملتقيات   " اإرجاع  يف 
الدولية"   " للدعوى  فتفرغ  متنى،  كما 
بالفرن�صية  التلفزي  برناجمه  طريق  عن 
و  العلماء  م��ن  كوكبة  رف��ق��ة  خا�صة، 
الوهاب  عبد  املرحوم  اأمثال  املفكرين، 
و  �صيبان  �صعيد  ال��دك��ت��ور  و  ح��م��ودة 
زيان  م�صعد  و   ميموين  ر�صيد  الدكتور 
اأوروبا  يف  برناجمه  فاأ�صبح   وغريهم.. 
طبعا،  الفارق  مع  املفقود  امللتقى  مبثابة 
ملتابعة  اأوروبا  يف  �صبابنا  اأ�صّجع  كنت  و 
فرن�صية  بلغة  التنويرية  احللقات  ه��ذه 

.. راقية 
الدينية  ال�صوؤون  وزارة   يف  بعده  وجيء 
لعموري،  ال�صا�صي  �صتاذ  بالأ والأوقاف 
اأح��م��د  )���ص��ي��د  م��ن  ك��ل  ح��ك��وم��ات  يف 
ومقداد   - ال�صام  عبد  -بلعيد  غ��زايل 
يف  اأي�صا  هو  يفلح  اأن  دون   ،) �صيفي 
الإ�صامي"،  الفكر  ملتقيات   " اإرج��اع 
يف  �صنوات  ��ع   ُب�����صْ منذ  التقيت  وق��د 
و  الدينية  ال�صوؤون  بوزير  املكرمة  مكة 
وحدثته  عي�صى،  حممد  ال�صبق  الأوقاف 
ال��وزراء  م��ن  �صبقه  م��ن  اإخ��ف��اق��ات  ع��ن 
"ملتقيات  مل�صتلة  الع��ت��ب��ار  رد  يف 
الو�صطية  التنويرية  الإ�صامي"  الفكر 
زال��ت  م��ا  و  اجل��زائ��ر  خ�رضتها  ال��ت��ي   ،
علي  ف��رد  بركاتها،  م��ن  روح��ي��ا  تنزف 
اأمام  واثقة  بنربة  عي�صى  حممد  الوزير 
�صت�صمع   " جدة،  يف  اجلزائري  القن�صل 
ملتقيات  و�صتعود  قريبا،  ت�رّضك  اأخبار  
الو�صطية  لر�صالتها  الإ�صامي  الفكر 
من  بوتفليقة  يزحني  مل  اإن  التنويرية، 
احلكومي  التغيري  مع  اأ�صهر  بعد  الوزارة 
بل  اأ�صهر،  و  اأ�صهر  مرت  لكن  املقبل"، 
الدكتور  و  �صنوات  و  �صنوات  م��رت 
كر�صيه  يف  م��ت��ق��وق��ع  عي�صى  حم��م��د 
عودة  م�رضوع  بالتايل  ق��رب  واأ بالوزارة، 

..  " الإ�صامي  الفكر  "ملتقيات 
اأحد  حدثني  فقط،  اأ�صهر  ومنذ   ، اأخريا  و   
املو�صوع،  يف  املعنية  ال��وزارة  اإط��ارات 
ال��ف��ك��ر  م��ل��ت��ق��ي��ات  "عودة  يل  ق��ائ��ا 
تنتظر  نف�صك-   يف  التي   – الإ�صامي 
روحها،  لها  لريد  املنتظر  املهدي  ع��ودة 
الدكتور  املنتظر)  املهدي  جاء  قد  ها  و 
اأي�صا  هو  يزعم  الذي   ،") بلمهدي  يو�صف 
نبي"  بن  مالك   " بقرة  لنب  من  ر�صع  نه  اأ
اأ�صهر  و  اأ�صهر  م�صت  امللتقى..  موؤ�ص�ض 
باملهدي،   الدكتور  ا�صتوزار  من  اليوم 
و  حالها،  على  زال��ت  ما  لقمان  بيت  و 
"ملتقيات  ع��ودة  منع  ق��رار  اأن  ي��ب��دو 
ياأتي  عدمها  م��ن  الإ�صامي"  الفكر 
الأخ��رى  ال�صفة  يف  البحار  وراء  م��ن 
 " معه  اأو  قبله  اأتخذ   كما  للمتو�صط، 
بالتايل  و  التعريب"،  تعميم  د  واأ م�رضوع 
احلكومات  جبني  يف  عار  و�صمة  �صتبقى 
عاقتهم  كانت  مهما  املتعاقبة  اجلزائرية 
اأر�صيف  يف  و�صتكتب  والوطن،  بالدين 
"ملتقيات  م�صادرة  و  منع  اأن  تاريخها، 
لاإ�صام  �رضيح  ظلم   الإ�صامي"  الفكر 
لفكر  وخ��ي��ان��ة   ال�����ص��ه��داء   اأر����ض  يف 
ازدراء  و  ت�صحياتهم  و  موؤ�ص�صيها 
العلم  طلب  يف   اجلزائري،  ال�صعب  حلق 
كما  م��ا،   يوما  العباد  عليه  يحا�صبهم 

مال  ينفع  ل  يوم  العباد،  رب  يحا�صبهم 
�صليم.   بقلب  الله  اأتى  من  اإل  لبنون  و 

الفكر  "ملتقيات  لأن،  اإل  ل�صيء،  ل 
وف��ك��ري  ع��ل��م��ي  "حدٌث  ���ص��ام��ي  الإ
عا�صته  قد  كانت  كبري،  عاملي   وثقايف 
اجل���زائ���ر ع��ل��ى م���دار ن��ح��و رُب���ع ق��رن 
اإىل   1967 �صنة  اأواخ���ر   م��ن  تقريبا، 
اأقرب  خالها  اجلزائر  كانت   1990 �صنة 
للثقافة  عاملية   “عا�صمة  تكون  اأن  اإىل 
الأعام  العلماء  يق�صدها  الإ�صامية”، 
امل�رضق  دول  من  الدنيا:  اأقطار  كل  من 
اأوروب��ا  دول  ومن   ومغربه،  الإ�صامي 
فكرية  م�صارب  من  م�صلمني:  واأمريكا، 
خمتلفة،  متنوعة  ومذهبية  يديولوجية  واإ
العلم  اأع��ام  من  اأي�صا  م�صلمني  وغ��ري 

والثقافة. والفكر 
امللتقيات  تلك  اأن  والداين  القا�صي  ي�صهد 
الفكر  على  التعّرف  “ملتقيات  امل�صماة 
تقّدم  متنقلة،  جامعة  كانت  الإ�صامي” 
�صاتذة  اأ م��ن  يح�رضونها  مم��ن  للمئات 
الثانويات،  وتاميذ  جامعات  وطلبة 
بعيد،  م��ن  يتابعونها  ال��ذي��ن  ول���اآلف 
وتعلّمهم  ال�صحيح،  الفكر  خا�صات 
“الثقافة  ُي�����ص��م��ى  مم��ا  امل��ط��ل��وب  احل���ّد 
اأن  ينبغي  مما  الازم  القدر  وهي  الذاتية” 
دينه  من  وم�صلمة  م�صلم  كل  يجهله  ل 
على  تدّربهم  كما  وتاريخه،  وح�صارته 
اأحيانا.. واجلدل  والنقا�ض  التحاور  اأ�صول 
ممن  ل��وف  الأ ذلك  على  ي�صهد  اأن  وميكن 
يف  باآخر  و  اأ ب�صكل  وتعلّموا  "تتلمذوا" 
ال��وارف  املعريف  العلمي  املنتدى  ذل��ك 
اليوم  جميعا،  ���ص��اروا  وق��د  ال��ظ��ال، 
يف  متنوعة،  مواقع  يف  عليا  اإط���اراٍت 
العلم  ح��ق��ول  يف  اخل����ارج،   و  ال��داخ��ل 

والت�صيري.. دارة  والإ والفكر، 
 - الإ�صامي   الفكر  ملتقيات  كانت  ذ  اإ
و�صفها  كما  احل�صور،  لهوؤلء  بالن�صبة 
اأن  اإىل  ق��رب  اأ  - خليفة  ح�صن  ا�صتاذنا 
مدة  مفتوحا  ثقافيا  علميا  ترّب�صا  تكون 
ع�رضات  اإىل  فيه  ي�صتمعون  اأ�صبوع، 
وي�صتمعون  وامل��داخ��ات،  املحا�رضات 
والتعقيبات  املناق�صات  ع�رضات  اإىل  اأي�صا 
حما�رضات  ومداخلة…  حما�رضة  كل  عن 
وذوي  الوازنة،  الكبرية  العقول  لذوي 
علماء  من  املتدفق  النافع  الغزير  العلم 
الفكر  يف  وم�صت�صارين  وُخرباء  �صاتذة  واأ
فيتعّلمون  ن�صاين،  الإ والفكر  الإ�صامي 
�صقل  على  يعينهم  ما  بكل  ويتمّرنون، 
وتطوير  �صخ�صياتهم  و�صحذ  ذواتهم 

الوطن. ثوابت  وفق  نف�صهم،  اأ
�صا�صي  اأ م��ر  اأ على  هنا  التاأكيُد  ينبغي 

ك�صبا  ك��ان��ت  امللتقيات  تلك  اأن  وه��و 
على  �صعبا،  و  حكومة  للجزائر  خال�صا 
جمال،  من  اأكرث  ويف  م�صتوى،  من  اأكرث 
ذكره  مما  ذلك،  من  بع�صا  ولن�صتعر�ض 

الله: حفظه  خليفة-  ح�صن  الدكتور 
و�صعبا  وحكومة  دولة  اجلزائر،  خ�رضت   �
اجلليلة  امللتقيات  تلك  ب�"توقيف"  الكثري 
الإيجابية  الدعاية  خ�رضت  واجلميلة، 
�صورتها  ت�صويق  وخ�����رضت  لنف�صها، 
الفكر  خ��دم��ة  يف  امل�����رضق��ة  ال��رف��ي��ع��ة 

ن�صاين لإ ا
فكرية  وقيادة  ريادة  اجلزائر  خ�رضت   -  –
الإ�صامي  العاملني  م�صتوى  على  ثقافية 
مئاُت  فيها  جتتمع  كانت  ذ  اإ والعربي؛ 
�صتى،  اأقطار  من  العاملة،  الكبرية  العقول 
هائلة،  ث��ري  ت��اأ ق��وة  مينحها  ذل��ك  وك��ان 
م��ب��ادرات  ودول���ة   خ��ري  ق��اط��رة  فتكون 
اخلافات  وحلِّ  النزاعات،  ف�ضِّ  يف  عاملية 
 � ومينحها  والأ���ص��دق��اء،  ���ص��ق��اء  الأ ب��ني 
تلك  بف�صل  ثم  اأول�  تعاىل  الله  بف�صل 
الدائم  وح�صورهم  العلماء  من  النخبة 
مينحها  باجلزائر..  ومعرفتهم  و�صداقتهم 
يف  ري���ادة  دول��ة  تكون  اأن  يف  ال�ّصبق 
ودول  عوا�صم  على  الناعم  النفوذ  ب�صط 

و�صديقة �صقيقة 
ا�صتمرت  لو  اأخ��رى،  خ�صارات  وهناك   �
ال�صحيح  الفهم  ز  لرتكَّ امللتقيات  تلك 
ون�صاأت  والعقول،  النفو�ض  يف  لاإ�صام 
احلقيقية   املعرفة  على  واأج��ي��ال  اأج��ي��اٌل 
علمائه  ف���واه  واأ اأ�صوله  م��ن  لاإ�صام 
ليحدث  كان  وما  الرا�صدين،  الأ�صفياء 
الع�رضية  يف  واحرتاب،  فنت  من  حدث  ما 

.. ال�صوداء 
تلك  بف�صل  اجل��زائ��ر  اإم��ك��ان  يف  ك��ان   �
تكون  اأن  ال��رائ��دة   العاملية  امللتقيات 
و���ص��ي��ط��ا ن��اع��م��ا ق��وي��ا ب���ني ال��ف��رق��اء 
العاملني  يف  اليوم  يحدث  وما  املتخالفني. 
ال�صعودية   � يران  اإ والإ�صامي:  العربي 
اليمن-  �صوريا-  العراق،   � اخلليج  دول   �
اجلزائر  حر�صت  لو   … م�رض-   - ليبيا 
خال  م��ن  دول��ي��ة  “�صمعة”  بناء  على 
بالعلماء  ال�صغط  لها  لأمكن  العلماء 
وحلققت  العلماء  حتب  التي  وال�صعوب 

الإ�صام... ديار  يف  الك�صب  من  الكثري 
قتلها  التي  املكا�صب  ه��ذه  اإىل  فانظر 
امللتقيات.  تلك  يف  العميم  اخلري  يقاف  اإ
مر�صاة  وطلب  الدين  خدمة  واأعظمها 
ن�صان  الإ يقدمه  ما  اأعظم  وهو  تعاىل،  الله 
�صبحانه  تعاىل  لله  ودولة  وجماعة  فردا 
بعُد. ومن  قبل  من  الأمر  ولله   .. تعاىل  و 

2020م، �أحد رموز �لعلم و�لطب و�خللق و �لدعوة �ىل �هلل، �نه �لدكتور �حممد بن ر�سو�ن، �لطبيب �ملتمر�س ، و �لوزير �لأ�سبق لل�سوؤون �لدينية  �أوت   03 فقدت �جلز�ئر �سبيحة  يوم �لثنني: 
�أ�سهر.. �لفر��س ب�سعة  �ألزمه  �إثر مر�س ع�سال   ، �سنة  و�لأوقاف باجلز�ئر، عن عمر ناهز )70( 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية غرد�ية –د�ئرة بريان-بلدية بريان

م�سلحة �لتقنني و�ل�سوؤون �لعامة  - مكتب �جلمعيات
رقم :11 / 2020

و�سل �إ�سهار خا�س بتجديد جمعية حملية 
�سليمان  با�سليمان  ثانوية  �لتالميذ  �أولياء  جمعية  �مل�سماة: 
 03/  09 بتاريـخ:  �ملودعة   . بريان  عامر  �ل�سيخ  حي  ملنور 
�جلمعية:  رئي�س   2020/  02 رقم:  حتت  �مل�سجلة   2020/
  1963/ 06/ 23  : بتاريخ  �ملولود  �لدبوز �سالح بن عومر 
حي  ملنور  �سليمان  با�سليمان  ثانوية  مقرها:  �لكائن  بريان  بـ 

�ل�سيخ عامر بريان .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية غرد�ية –د�ئرة غرد�ية-بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة م�سلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم :42 / 2020

و�سل �إ�سهار خا�س بتجديد جمعية حملية 
�مل�سماة:جمعية �أولياء �لتالميذ لبتد�ئية ح�سيبة بن بوعلي 
 2020/  02/  17 بتاريـخ:  �ملودعة  غرد�ية  بلدية   –
 02 بتاريخ  �ملولود  �سعيد  �لو�هج  �جلمعية:�ل�سيد:  رئي�س 
/01 /1987 بـ غرد�ية �لكائن مقرها:�ملدر�سة �لبتد�ئية 

ح�سيبة بن بوعلي  -بلدية غرد�ية .

حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �لأ�سرة علنيا ح�سوريا �بتد�ئيا: يف 
�لف�سل  قبل  �ل�سادر  �إفر�غ �حلكم  �ملو�سوع:  �لرتجيع. يف  قبول دعوى  �ل�سكل 
على  �مل�سادقة  ومعه   19/02138: فهر�س  حتت   08/12/2019 بتاريخ: 
تقرير �خلربة �لعقلية �ملنجزة من طرف �لطبيب علي مرباح �ملحررة بتاريخ: 
على  �حلجر  بتوقيع  �لق�ساء  وبالنتيجة  رقم:20/12  حتت   15/01/2020
01/03/1980 بغرد�ية �بنتبولنو�ر  �مل�سماةجنار مامة فافة �ملولودة بتاريخ: 
وت�سيري  لرعايتها  عنها  مقدما  ح�سني  جنار  �ملرجع  وتعيني  عائ�سة  وبو�سنان 
�ل�سحف  �إحدى  يف  �حلكم  هذ�  منطوق  ن�سر  مع  و�لإد�رية  �لقانونية  �سوؤونها 
�ليومية �لوطنية لالأعالم .و�أمر �سابط �حلالة �ملدنية لبلدية غرد�ية بالتاأ�سري 
باحلجر على �سهادة ميالد �ملحجور عليه حتميل �ملرجع �مل�ساريف �لق�سائية مبا 
�لعلنية  باجلل�سة  جهار�  به  و�أف�سح  �حلكم  �أ�سدر  �خلربة.بذ�  م�ساريف  فيها 

�ملنعقدة باملكان و�لزمان �ملذكورين �أعاله ليوقع �أ�سله �لرئي�س و�أمني �ل�سبط

حكـــــــــــــــم

ند�ء ��ستغاثة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �جللفة

د�ئرة حد �ل�سحاري
بلدية بويرة �لأحد�ب

مكتب �جلمعيات
رقم:02 /2020

و�سل ت�سجيل �لت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
12 جانفي  – 06 �ملوؤرخ يف   12 09 من �لقانون رقم  طبقا لأحكام �ملادة 
ت�سليم   2020 �أوت    03 �ليـــوم:  هذ�  مت  باجلمعيات،  �ملتعلق   2012
�لدينية  �مل�سماة:�جلمعية  �ملحلية  �جلمعية  بتاأ�سي�س  �لت�سريح  و�سل 
�ل�سيد: دحماين  ير�أ�سها  �لأحد�ب  بويرة  ببلدية  �ل�سالم  "�لهدى" مل�سجد 
ببلدية  �لتجاري  �ملركز  �لو�قع   09 رقم  �ملحل  بـ:  مقرها  �لكائن  بومدين 

بويرة �لأحد�ب

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �أدر�ر  

د�ئرة �أولف
بلدية متقطن

و�سل �إ�سهاري لإن�ساء جمعية حملية حتت رقم004/2020 بتاريخ 2020/08/05 
طبقا لأحكام �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433هـ �ملو�فق لـ 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات خا�سة �ملادة 18 منه مت هذ� �ليوم: 05 �أوت 
بلدية  حل�سني  بالد  بحي  مقرها  �لكائن  متقطن  – بلدية  حل�سني  بالد  حي  جمعية  �مل�سماة:  �لبلدية  �جلمعية  بتاأ�سي�س  �لت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020
�لعنو�ن: حي بالد  1990/07/14 بتمقطن  �لف�سيل تاريخ ومكان �مليالد:  �للطيف بن عبد  �أدر�ر رئي�س �جلمعية: قدوري عبد  �أولف ولية  متقطن د�ئرة 

حل�سني بلدية متقطن د�ئرة �أولف  ولية �أدر�ر

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية ب�سكرة

د�ئرة ب�سكرة 
بلدية ب�سكرة

 مديرية �ل�سوؤون �لجتماعية و�لقانونية 
 مكتب �جلمعيات 

رقم 202/ 2020
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---------------
ال�صباب  بني عقول  كريهة  م�صاحة  ي�صغل  ال�صالونات  زواج  يزال  ل 
فى اأيامنا هذه ، حيث يكون هو اخل�صم للزواج عن حب و يتم ت�صبيهه 
املهتمني  غري  والأمهات  الآب��اء  واأنانية  امليتة  املرا�صم  و  بال�صفقات 

مب�صاعر الأبناء املحبني للرومان�صية و ال�صداقة مع اجلن�ض الأخر .
لكن  الأوقات  بع�ض  فى  يحدث  و  يكون حقيقيًا  قد  �صك   وهذا ول 
اأو �رضيكة للحياة  اإن�صان يذهب لريى �رضيك  اأن كل  لي�ض بال�رضورة 
ت�صتحق  م�صاعر  دون   ، الفهم  غبى  اأو  النية  �صىء  اأقاربه  طريق  عن 

الإحرتام. 
هم فى نهاية الأمر ب�رض و لديهم م�صاعر و م�صاكل واأمور عدة جاءت 

بهم اإىل �صوق عر�ض الأزواج و الزوجات.
كم من النا�ض بب�صاطة لي�صت لديهم اأوقات من الفراغ كافية ليعرفوا 
اأي�صًا كم منا لي�صت لديهم �صجاعة كافية ليتكلموا فى  اأنا�ض جدد و 
اخلوف  مدى  يعرفون  منكم  كرث  و   . غريبني  نا�ض  مع  الأم��ور  تلك 
البع�ض من الرف�ض و النقد و ما قد يحدث لهم من �رضر نف�صى اإذا 
ملناق�صة  هنا  مكان  ل  و   ، ب�صوء  كلمة  اأى  م�صتهم  اأو  عاطفيًا  جرحوا 
عدم  اأو  املاأ�صوية  طفولتهم  و  النف�صية  ه�صا�صتهم  و  ثقتهم  �صعف 
احلياة تعي�ض و�صطنا تعي�ض  ، لكنها مناذج من  التكييف  قدرتهم على 
احلياة و هذا �صيظل �صمن حقوقهم  تتنف�ض و لديها ما حتتاجه من  و 

امل�رضوعة و املعرتف بها.
وهذا احلاجز النف�صى بني ال�صباب من الأعمار 20 – 30 قد �صاهم فيه 
الأمر مكتب  العملية �صواء كان  امل�رضفني على  الأهل و  ب�صكل كبري 
الفتاة  قد ي�صفون  النا�ض  اأو خاطبة غري ر�صمية. هناك بع�ض  للزواج 
جماعى  حديث  يكون  و  العديد  م�صمع  و  مراآى  على  مف�رض  و�صف 

اإليكرتونى اأو وجهًا لوجه .
في�صفوها ب�صيغ ، طولها 165 ، عر�ض و�صطها 70، ممتلئة من الردفني 
اإبداء ملعلومات �صخ�صية  قليًا كاأنها فى �صوق اجلوارى ، كما يوجد 
غري مفيدة لأحد و تعترب من الغيبة و النميمة مثل اأنها ك�صولة و حتب 
امل�صل�صات الرتكى اأو رف�صت اأن تذهب لعمل ما لأن مديرها غازلها 
. هذة لي�صت من اأخاق زواج ال�صالونات ، الرجل اأي�صًا قد يقع عليه 
اأى �صخرية فى غري مكانها و عدة اأحاديث اأي�صًا خا�صة اأو تدخل فى 

تعديل �صىء عليه و اإ�صرتاطه باأ�صلوب غري لبق و غريها و غريها .
 و املق�صود هنا اأن عيوب النا�ض لي�صت مرتبطة باملكان اأو الطريقة هل 
هو زواج فى �صالون اأو �صالة ، الأخاق لو كانت جيدة �صتعي�ض فى 

اأية مكان و القبول احلقيقى ل يعرف طريقة اأو مكان.
منعًا  احلب  زواج  على  املنطق  نف�ض  تطبيق  �صيتم  هنا  وبال�رضورة 
لإزدواجية املعايري ، الكاذب و هو على كر�صى املقهى لن يوؤدبه كر�صى 
اأو �صابة  اأن �صاب  اأى مكان لي�ض معنى  ال�صالون الكاذب كاذب فى 
اأحب اأحد و واعده اأنه غري موثوق مثل معارف املقربون. هو برىء حتى 
تثبت اإدانته ، نعم الأكرب �صنًا من اأهل اأحد من الطرفني قد مر بتجارب 
اأكرث و ميكنه اأن يك�صف كاذبًا اأو كاذبة ل باأ�ض ، لكن ل داعى للمبالغة 
فى هذة النظرية ، حتى اإن تعذر عليه الأمر و وقعت الواقعة و ف�صلت 
الزيجة ، فيفقدوا كاأ�رضة الثقة فى كبريهم ملقون بجبال ثقيلة من اللوم 
عليه ، اللوم لن يفيد اأى اأحد و اأظن اأن كثرياً منكم �صيتفقون معى فى 

هذة امل�صاألة. فى النهاية من منا يعلم الغيب؟
نعلم جميعًا اأنه لعيب فى اأن تنكح املراأة ملالها و جمالها و ح�صبها و 
دينها و الرجل باملثل ، لكن هل ميكننا �صماع احلقيقة من الطرف الآخر 
ب�صدر رحب دون جمامات و كذب اأبي�ض و اإخفاء ما يهمنا حتت بند 
اأو التجميل هل نحن بالفعل لدينا ما يكفى من ال�صدق مع  الإحراج 

الآخر لن�صرتط ما منليه عليه؟.
اإذا كان هناك قلة لديهم م�صتوى عال من ال�صدق و احلكمة و ال�رضاحة 
، هوؤلء ل داع لأية ن�صائح تعر�صها عليهم و هم بالتاأكيد �صيختاروا 
اأهل  من  اأو  �صالونى  كان  �صواء  �صخ�ض  اأى  مع  الإن�صاف  و  العدل 

الع�صق.

�سفحة تفتحها �لتحرير لقر�ئها �لكر�م، تتناول خمتلف �لق�سايا �لوطنية ، �لعربية وحتى �لدولية ، �لجتماعية منها ، �لثقافية و�ل�سيا�سية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد �مل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة �أن ير�سلها لركن م�ساهمات   على �ميايل �لتحرير

النافذة  فتح  اأن  الثانية:  الزاوية 
لل�صريفة  الإ�صامي  ال�صباك  اأو 
فعا حدث  هو  بنك عمومي  يف 
امل�صار  يف  وخ��ط��وة  ت��اري��خ��ي، 
ال�صحيح؛ يف ظل نظام م�رضيف 
الفوائد  باأ�صعار  يتعامل  تقليدي 

الربوية اإقرا�صا واإيداعا.
ال�صريفة  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
الربكة  ببنك  ب��داأت  الإ�صامية 
بنك  ثم  �صنة:)1991(  اجلزائري 
فتح  ومت  اجلزائر)2008(؛  ال�صام 
مطابقة  منتجات  تقدم  �صبابيك 
ثاث  يف  الإ�صامية  لل�رضيعة 
خليج  بنك  وه��ي:  خا�صة  بنوك 
بنك  اجلزائرAGB )2009(؛ 
وتر�صت  )2016(؛  الإ���ص��ك��ان 
ال�صريفة  اأن  اإل   .)2018( بنك 
مكانها  تراوح  بقيت  الإ�صامية 

ل�صببني اثنني:
اختناق  ه��و  الأول:  ال�صبب 
بقوانني  الإ�صامية  ال�صريفة 
خ�صو�صيتها  تراعي  ل  و�صعية 
وال��ق��ر���ض  ال��ن��ق��د  ق��ان��ون  يف 

)الئتمان(.
ُطغيان  ه��و  ال��ث��اين:  ال�صبب 
التقليدية  العمومية  البنوك 
حجم  ع��ل��ى  )ال��ك��ا���ص��ي��ك��ي��ة( 
الأ�صول والقرو�ض والودائع يف 
النظام امل�رضيف اجلزائري، ويتميز 
اجل��زائ��ر  يف  امل�����رضيف  القطاع 
تدير  حيث  عالية  تركز  بن�صبة 
عمومية  جزائرية  6بنوك  اأك��رب 
جمموع  م��ن   % من77  اأك���رث 
موجودات القطاع، ولديها 75% 
من الودائع و62 % من القرو�ض. 
املعتمدة  البنوك  قائمة  )وبح�صب 
جانفي   02 غاية  اإىل  اجلزائر  يف 
عمومية  بنوك   06 يوجد  2020؛ 
بنكيني  منها  خا�صا  بنكا  و14 
 08 اإىل  بالإ�صافة  اإ�صاميني 

موؤ�ص�صات مالية معتمدة(.
ومن ثم فاإن فتح ال�صوق امل�رضيف 
بنافذة  ول��و  العمومية  للبنوك 
ميكن  اأم�ض؛  يوم  واحدة  اإ�صامية 
من  جدي  توجه  بوجود  تف�صريه 
ورائها  ومن  املالية  وزارة  طرف 
رئي�ض  وال�صيد  الأول  ال��وزي��ر 
اجلمهورية )الذي تعهد يف حملته 

النتخابية بذلك.(
مل  ل���و  وح��ت��ى  احل��ق��ي��ق��ة  ويف 
احرتام  منطلق  من  الدافع  يكن 
لعقيدة  تبعا  �صعبي  مطلب 
اأن  فيكفي  اجل��زائ��ري؛  ال�صعب 

اأق��رت  الإ���ص��ام��ي��ة  ال�صريفة 
"كري�صتاين  وفعاليتها  بكفاءتها 
النقد  �صندوق  مديرة  لغارد" 
الدويل)FMI(؛ ملا زارت الكويت 
الإ�صامي،  التمويل  موؤمتر  يف 
نوفمرب2015م،  بالكويت:11 
اأنه  اأرى  الواحد"  باحلرف  وقالت 
نقول  اأن  اأي�صا  الإن�صاف  من 
عليها  يرتكز  التي  املبادئ  اأن 
التمويل الإ�صامي والتي تتمثل 
تعتمد  عاملية  قيم  هيكلها  يف 
والعدالة  امل�صاركة  ت�صجيع  على 
وح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة وال��ق��واع��د 

الأخاقية".
اأ�صبحت  اآخ��ر  �صعيد  وعلى   
كتخ�ص�ض  الإ�صامية  ال�صريفة 
كربى  يف  ُيدر�ض  ا�صرتاتيجي 
الربيطانية  واملعاهد  اجلامعات 

والفرن�صية...
الإ�صامية  ال�صريفة  مييز  وم��ا 
القت�صاد  على  تعتمد  اأن��ه��ا 
الأرباح  اقت�صام  وعدالة  احلقيقي 
اجلهد  واعتبار  اخل�صائر  وحتمل 
عن  بعيدا  الك�صب؛  يف  والعمل 
اأ�صواق  يف  الوهمية  امل�صاربات 
على  املبينة  املالية؛  الفقاعات 
م�صمى  حتت  الديون  ت�صكيك 
طرحها  واإع��ادة  املالية  الهند�صة 
مرات ومرات تعرُب اأ�صواق الدول 

والقارات.
يف   20/02 النظام  اإ�صدار  وبعد 
اجلريدة الر�صمية اجلزائرية بتاريخ 
و�صح  الذي  2020؛  23مار�ض 
اإطاق  ولو ب�صورة عامة كيفية 
م�رضفية  منتجات  تقدم  نوافذ 
العمومية  البنوك  يف  اإ�صامية 

واخلا�صة.
�صارع املجل�ض الإ�صامي الأعلى 
باإن�صاء هيئة �رضعية عليا �صميت 
يف  لاإفتاء  الوطنية  )الهيئة  ب�: 
ال�صناعة املالية الإ�صامية( وهي 
الباد  يف  الوحيد  املرجع  متثل 
جمال  يف  ال�رضعي  الراأي  لإبداء 
الاربوية؛  املالية  املعامات 
طلبات  با�صتقبال  اأي�صا  وتتكفل 
نوافذ  اعتماد  تعتزم  التي  البنوك 

لل�صريفة الإ�صامية.
اجلزائري  الوطني  البنك  وك��ان 
04اأوت  ي��وم  اأط��ل��ق   )BNA(
2020 نافذة لل�صريفة الإ�صامية 
بعد اأن ا�صتوفى ال�رضوط املحددة 
منها:  التي   20-02 النظام  يف 
بني  املحا�صبية  ال��دائ��رة  ف�صل 
مدقق  واعتماد  والبنك  النافذة 
ال�رضعية  للرقابة  وهيئة  �رضعي 
مب��ا فيها  اأع�����ص��اء.  ث��اث  م��ن 
وتاأهيله  الب�رضي  املورد  تكوين 

ومتثلت  املنتجات.  ه��ذه  لتقدمي 
اأول  �صتقدمها  التي  املنتجات 
يف  الإ�صامية  لل�صريفة  نافذة 
منتجات  يف09  عمومي  بنك 
الإ�صامية.  لل�رضيعة  موافقة 
يف  اخلو�ض  ودون  عام  وب�صكل 
تقدمها  كما  املنتجات  تفا�صيل 
فاإن  الإ�صامية؛  امل�صارف  كل 
اإىل  تنق�صم  الت�صعة  املنتجات 

ق�صمني:
اأربعة منتجات متويلية   -
)املرابحة العقارية؛ املرابحة ل�رضاء 
للتجهيزات؛  املرابحة  ال�صيارات؛ 
اأي  بالتمليك(  املتتهية  الإج��ارة 
اأو عقد  اأنها مبنية على عقد بيع 

اإجارة؛
 فالبنك هنا ووفقا لطلبية الزبون 
اآلت  اأو  �صيارة  ب�����رضاء  يقوم 
�صناعي  اأو  �صخ�صي  عقار  اأو 
ا�صتثماري؛ ثم يقوم البنك باإعادة 
عليه  متفق  بثمن  للزبون  بيعها 
وباأق�صاط  حمدد  ربح  وهام�ض 

وا�صحة الآجال م�صبوطة املدة.
اخلم�صة  اخلدمات  اأما   -
اجلاري  فهي:)احل�صاب  الأخ��رى 
الدخ���ار  ح�صاب  الإ���ص��ام��ي؛ 
ح�صاب  الإ�صامي؛  "التوفري" 
ال�صباب؛  الإ���ص��ام��ي  الدخ���ار 
ح�صاب ال�صتثمار الإ�صامي غري 
املقيد "توظيف الأموال"؛ ح�صاب 
هذه  وتعتمد  الإ�صامي(.  ال�صك 
ادخارية  ح�صابات  على  املنتجات 
على  اأ�صا�صا  تقوم  ا�صتثمارية 

�صيغتني �رضعتني هما:
- �صيغة امل�صاركة: وهي اأن راأ�ض 
البنك  فيه  ي�صرتك  امل�رضوع  مال 
على  م�صبقا  ويتفقان  والزبون 
بينهما  الأرباح  من  �صائعة  ن�صبة 
حدود  يف  اخل�صارة  ويتحمان 
راأ���ض  يف  �رضيك  كل  م�صاهمة 

املال.
امل�صاربة:  هي  الثانية  وال�صيغة 
وه���ي دف���ع ل���راأ����ض امل���ال من 
للبنك  املال(  )رب  الزبون  طرف 
وفق  لي�صتثمرها  )امل�����ص��ارب( 
امل�صاربة  اأو  املقيدة  امل�صاربة 
الأرب���اح  ويقت�صمان  املطلقة؛ 
بن�صبة بينهما ُيتفق عليها م�صبقا؛ 
على اأن يتحمل الزبون)رب املال( 
البنك  ويخ�رض  لوحدة  اخل�صارة 

جهده وتعبه.
ومن خال النظر يف باقة ت�صكيلة 
املنتجات التي قدمها اأم�ض البنك 
فاإنه  )BNA(؛  اجلزائري  الوطني 
من  الأموال  با�صتقطاب  �صيقوم 
الزبائن من مدخل ا�صتثمارها؛ ثم 
مطلقة  م�صاربة  ا�صتثمارها  يتم 

من  التمويل  طلبيات  لتغطية 
طرف الزبائن

اأو  ا�صت�صناعا  اأو  مرابحة  اإم��ا 
اعتماد  ا�صتبعد  وهنا  اإج���ارة. 
الأقل يف  امل�صاركة )على  �صيغة 
تواجهها  التي  الق�صري(  الأج��ل 
يف  حتى  وحت��دي��ات  �صعوبات 

م�صارف اإ�صامية عريقة.
فعالية  تظهر  ولكي  وختاما 
ال�صريفة  منتجات  وك��ف��اءة 
نحملها  ل  وحتى  الإ�صامية؛ 
ف��اإن  م��ايل؛  اإخ��ف��اق  اأي  تبعات 
يحتاج  اجلزائري  امل�رضيف  اجلهاز 
جودة  باعتماد  بدءا  ع�رضنة؛  اإىل 
اإىل  وو�صول  ال�صاملة؛  اخلدمات 
عرب  الإل��ك��رتوين  للدفع  اآليات 
الرقمية؛  واملن�صات  املوزعات 
واإل ف�صتكون منتجات ال�صريفة 
متميزة  غيار  قطعة  الإ�صامية 

يف حمرك متهالك.
واإن كانت م�صرية الألف ميل تبداأ 
بخطوة فاإن النافذة الإ�صامية يف 
كل  �صتتبعها  عمومي  بنك  اأول 
الوطني  ال��رتاب  عرب  الوكالت 
الأخ���رى  ال��ب��ن��وك  ب��اق��ي  ويف 

العمومية واخلا�صة؛
املتو�صط)يف  املدى  على  واأتوقع 
اأقل من 5 �صنوات( تاأ�صي�ض بنوك 
لل�صريفة الإ�صامية متخ�ص�صة 

يف التمويل وال�صتثمار؛
امل�صارف  ف��اإن  البعيد  وعلى 
�صمن  دورها  يتعزز  الإ�صامية 
للتمويل  متجان�صة  مالية  بيئة 
التاأمني  يرافقها  الإ���ص��ام��ي 
التكافلي و�صوق مايل )بور�صة( 
لل�صكوك الإ�صامية؛ مع تفعيل 
ل��اأوق��اف  املوؤ�ص�صي  ال���دور 

والزكاة. 

مت يوم �لثالثاء 04 �أوت 2020م؛ فتح �أول نافذة لل�سريفة �لإ�سالمية يف بنك عمومي ميكن 
�قت�سادية  ظروف  فر�ستها  �لنافذة  فتح  �أن  �لأوىل:  �لز�وية  �ثنتني:  ز�ويتني  من  قر�ءتها 
متعلقة بع�سر حركية �لأمو�ل يف �جلز�ئر �لناجت عن طبيعة �لنظام �مل�سريف وت�سرب �لأمو�ل 
�ملجتهدين و�لباحثني و�لأ�ساتذة  �إغفال جهود كل  بالطبع بدون  �لبنكي ؛هذ�  خارج �جلهاز 

لبعث �ل�سريفة �لإ�سالمية باجلز�ئر.

بقلم: ح�سني علي غالب 
اأح��دى  يف  حفر  اأحدهم  اأن  م��دة  منذ  ق��راءة 
الإن�صاء  حتت  حتى  زالت  ما  التي  العمارات 
من  اأعرف  ل  ،"وب�رضاحة  بطريقته  علم  لأنه 
اأين جاء بهذا العلم الوا�صع "باأن حتت العمارة 
يحفر  جعله  مما  بالعمق  وهي  قيمة  اآثار  هذه 
 ، العمارة  اأ�صا�صات  بتدمري  و�صاهم  اأيام  لعدة 
واحلمد الله اأنه مت اإلقاء القب�ض عليه من دون 
وقوع �صحايا يف الأنف�ض ب�صبب ما فعله لكن 

العمارة باتت �صبه منهارة .
الإعام  و�صائل  يف  متداولة  كثرية  ق�ص�ض 
التوا�صل  مواقع  �صفحات  على  منها  واأكرث 
الإجتماعي ، وامل�صحك اأن هناك من ي�صدقها 
"لريات   ، املجتمع  �صفوف  يف  ويروجها  بل 
اللف  عمره  و"متثال   " عثمانية  ذهبية 

ال�صنوات " و " كتاب مكتوب باللغات القدمية 
" و "تابوت حمنط لرمز تاريخي "والكثري من 

امل�صميات .
اإثار مدفونة وهي  اأنا هنا ل اأنكر وجود  طبعا 
بكل  ل�صت  هي  لكن  بثمن  تقدر  ول  قيمة 
مكان كما يتوقع البع�ض ، وطرق ا�صتخراجها 
الإث��ار  علم  يف  حمرتفني  خ��رباء  اإىل  حتتاج 

وميزانيات مالية فلكية .
كما باجلدير بالذكر اأن كل دول العامل من دون 
ا�صتثناء تاحق من يبيع الآثار ، ومع هذا جند 
و�صخ�ض  ملكان  ذهب  لأنه  �صحية  يقع  من 
م�صبوه ل�رضاء قطعة معينة "بحجة اأنها اأثرية 
"واأما يقع بني يدي العدالة اأو اأنه بكل ب�صاطة 
تعر�ض للن�صب وبيعت له قطعة لي�ض لها اأي 

قيمة تذكر .

كذبة �لكنوز �لأثرية

بقلم: د.فوزي حمرييق
�أ�ستاذ �لقت�ساد بجامعة �لو�دي
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير
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ميثاق �سرفنا الإعلمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حماية المستهلك 15
تسأل وزارة 

الصحة: فهمونا .. !

حـدث وال حـرج

�سكان حي 
�سكنا   136

بحا�سي م�سعود 
ينتف�سون 

�سد مروجي 
�ملخدر�ت

َتــــواُصــــل كــمــامــة �صــورة وتعلــيـق
“النينجا” اليت تعرف 
لدى  كــبــريا  انــتــشــارا 
اجلزائريني خاصة فئة 
الشباب، صنعت اجلدل 
يف بالدنا، رغم أن دول 

عدة أكدت عدم فعاليتها ضد 
حرية  يف  املواطن  وقت  ففي  “كورونا”،  عدوى  تفشي 
يف  تفصل  مل  الصحية  السلطات  أن  حبكم  أمره  من 
عن  املستهلك،  محاية  منظمة  عربت  القضية،  هذه 
،فيما  لرسالتها  الصحة  وزارة  جتاهل  من  استغراهبا 
خيص خطورة هذا النوع من الكمامات األسفنجية على 
صحة املواطن، وكتبت يف منشور على صفحتها الرمسية 
أال  الوزير،  املعقول سيدي  من  “الفايسبوك”، “هل  يف 
أسابيع،  تقارب  ملدة  الرسالة  هذه  على  مصاحلكم  ترد 
رغم إمكانية خطورة الوقائع وتسببها يف زيادة تفشي 

الوباء”.

 

“�لهندي” بـ“�ملعريفة” .. 

تؤكد  متداولة  معلومات 
أنـــه وبــعــدمــا عــاشــوا 

وسخط  غليان  حالة 
ــرة  ــت ــف ــة ال ــل ــي ط
انتفض  األخــــرية، 
بالتلفزيون  عمال 

املدير  تصرفات  ضد  العمومي، 
اجلديد، الذي ُعني على رأس املؤسسة بتاريخ 27 
يشتكون  تبون،  الرئيس  وراسلوا  الفارط،  جانفي 
له انتهاج املعين نفس ممارسات سابقه سواًء منها 
تصفية  إقصاء،  )هتميش،  واملهنية  التنظيمية 
واملحسوبية  احلقرة،  املحاباة،  الوالء،  حسابات، 
…( واليت قالوا عنها أهنا مبثابة العائق الرئيسي 
هبا  واالرتقاء  التلفزيون  مؤسسة  تطور  كبح  يف 
هزت  ممارسات  هبا،  املنوط  الــدور  مستوى  إىل 
مصداقيتها أمام الرأي العام، ومن َثم أبعدهتا عن 
املسامهة بفعالية يف تشكيل الرأي العام الوطين. 
واخلطاب  حاهلا،  على  لقمان  دار  بقاء  مؤكدين 
اإلعالمي ما زال حمتفظا بلغة ما قبل 22 فيفري.

ENTV غليان يف

هذه  الشوكي  التني  فاكهة  تعرف 
ــاال  ــب ــــــام، إق األي

ـــربا مــن  ـــت ـــع م
املواطنني  طرف 
من  بـــالـــرغـــم 

أسعارها  ــاع  ــف ارت
ــيت تــتــراوح بني  ال
100 و150 دينارا، 

الطاوالت،  أصحاب  من  البائعني  حتركات  ظل  يف  خاصة 
“فاكهة  جعل  ما  الشعبية،  األحياء  خمتلف  يف  ومتركزهم 
أكثر  األثرياء،  حىت  لعاب  وتسيل  نفسها  تفرض  الفقراء” 
من ذلك أضحت تباع بـ “املعريفة” نظرا لكثرة الطلب عليها.

�ل�سعودية �قرتحت
 على تر�مب غزو قطر

كشفت صحيفة “فورين بوليسي” األمريكية أن السعودية اقترحت على 
فرض  بعد  قطر،  دولة  بغزو  تقوم  أن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
تناولت  تقرير  يف  الصحيفة  2017.وقالت  سنة  جوان  يف  عليها  حصار 
العاهل  إن  الشرق، واألزمة اخلليجية،  فيه األزمات اليت تعيشها منطقة 
الرئيس  على  هاتفي  اتصال  يف  اقترح  العزيز  عبد  بن  سلمان  السعودي 
دونالد ترامب يف السادس من يونيو 2017 غزو قطر؛ وذلك بعد يوم من 
فرض حصار ضدها، مضيفة أن ترامب رفض هذا املقترح بشدة. وأوضحت 
الصحيفة أن واشنطن طلبت بعد ذلك من الكويت القيام بوساطة هبدف 

حل الصراع داخل حدود جملس التعاون اخلليجي.

احلماية  ملديرية  اإلعالم  خلية  بيان  كشف 
الغطاسني  فرق  أن  تبسة  لوالية  املدنية 

مداوروش  و  لتاورة  املدنية  للحماية  التابعة 
ساعة  يف  انتشلت   أهراس،  سوق  بوالية 

غريق  شاب  جثة  أمس،  أول  مساء  من  متأخرة 
بصفوف  متعاقد  سنة،   24 العمر  من  يبلغ 

اجلبل  حبي  يقيم  الشعيب،  الوطين  اجليش 
بعدما  غرقا  تويف  الونزة.الضحية  مدينة  يف 

مالق  وادي  سد  يف  السباحة  ميارس  كان 
مدينة  بني  الواقعة   الدريعة”   “ مبنطقة 
و  أهراس  وسوق  تبسة  والية  مشال  الونزة 
الدرك  مصاحل  تنقلت  اخلرب،  إعالمهم  فور 

احلماية  فرق  رفقة  املكان  عني  إىل  الوطين 
إال  املهمة،  صعوبة  رغم  و  عنه  للبحث  املدنية 

الشاب  جثة  انتشال  من  متكنوا  الغطاسني  أن 
احلفظ  مصلحة  إىل  وحتويله  خالد”   “

مدينة  يف  فؤاد  بوغرارة  الدكتور  مبستشفى 
وسط  الدفن،  إجراءات  إلمتام  حتسبا  الونزة، 

أهل  متّلكت  اليت  احلزن  و  األسى  من  حالة 
ابنهم.  بوفاة  فجعوا  الذين  املدينة،  وسكان 

يف  يسبحون  املتهورون  الكبار  الشبان  كان  فإذا 
وأوحاهلا  مياهها  التسمح  راكدة  وديان  مياه 

من  تنتظر  .فماذا  للسباحة  وال  للرؤية  ال 
وقت  املرتفعة  احلرارة  هذه  مع  األطفال 
يف  وفاة  حالة   5 فهذه  .لإلشارة  الظهرية 

مالق  وجلة  سد  يف  شهرين حتدث  ظرف 
النداءات  كل  رغم  املفجع  األمر  هذا  .حيدث 

اإلذاعة  السيما  اإلعالم   وسائل  عرب  املتكررة 
. الوديان  مياه  يف  السباحة  بعدم  املحلية 

�سد مالق بالونزة 
ُيغرق خام�س �سحية 

يف ظرف �سهرين

�أ�ستاذة ت�سع حد� 
حلياتها �سنقا ببلدية 

عني �خل�سر�ء 
يف �مل�سيلة

وضعت مساء أمس 
أســتــاذة  األول، 
حدا حلياهتا شنقا 
العائلي  بــاملــزل 
عني  ــة  ــدي ــل ــب ب
والية  اخلضراء 
مت  حيث  املسيلة. 
اىل  اجلثة  نقل 
مقرة  مستشفى 
علي  ــا  ــه ــرض وع
الشرعي  الطبيب 
ــا فــتــحــت  ــم ــي ف

مصاحل األمن حتقيقا معمقا يف القضية 
تبقي األسباب جمهولة إيل حد  ،فيما 

كتابة هذه األسطر.

النجمة اللبنانية سيرين عبد 
النور تتضامن مع الجزائر

النور،  عبد  سريين  اللبنانية،  املمثلة  نشرت 
التويتر،  على  صفحتها  عرب  هلا  تغريدة 
تضامنت من خالهلا مع اجلزائر، بعد اهلزة 
ميلة  واليــة  هلا  تعرضت  اليت  األرضية 
النور:  عبد  وكتبت  اجلمعة.  اليوم  صباح 

خيلصنا  الشيطانية “اهلل  هالسنة  من 
اهلل حيمي اجلزائر “.

توليد �مر�أة د�خل 
�سيارة �لإ�سعاف للحماية 

�ملدنية بعني متو�سنت

باإقليم بلدية  العاملة  املدنية  جنحت وحدات احلماية 
حا�صي الغلة بولية عني متو�صنت، يف التدخل بكل 
�صنة    34 العمر  من  تبلغ  ام��راأة  وتوليد  احرتافية 
من  بر�صيع  ُرزقت  حيث  الإ�صعاف  �صيارة  داخل 
جن�ض ذكر والإثنان يف �صحة جيدة. حيث لقيت هذه 
اأهايل املنطقة  العملية و املبادرة فرحة عارمة لدى 

و عائلة ال�صبي. 
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عقارب �جلنوب �جلز�ئري من �أخطر �أنو�ع �لعقارب يف �لعامل
اأكدت ت�سجيل 50 وفاة بالت�سمم العقربي �سنويا، د. مرمي حمجوب املخت�سة يف علم ال�سموم: 

ك�سفت الدكتورة مرمي حمجوب املخت�سة يف علم ال�سموم مب�ست�سفى حممد الأمني دباغني باجلزائر العا�سمة عن ت�سجيل اأزيد من  50 حالة 
لدغة بالعقرب �سنويا باجلزائر توؤدي اإىل 50 حالة وفاة، م�سرية اإىل اأن عدد الإ�سابات ت�ساعف منذ الت�سعينيات لكن مت باملقابل انخفا�ص 

يف عدد الوفيات بف�سل التكفل اجليد بامل�سابني بالت�سمم العقربي.

حممد علي 
----------------------

ح�سة  خلل  حمجوب،  الدكتورة  واأو�سحت 
الأحــد،  اأم�ص  الأوىل،  القناة  بثتها  خا�سة 
طرق  و  الــعــقــربــي   الت�سمم  خمــاطــر  حــول 

يعرف  مــا  اأو  العقرب  ل�سعات  مــن  الــوقــايــة 
الإح�سائيات  اأن  املوت"،  ل�سعات  بـ"كابو�ص 
امل�سجلة خلل العام 2019 بينت اأن 42 ولية 
العقارب  هجرة  ب�سبب  الظاهرة  بهذه  معنية 
للتبادلت  نظرا  ال�سمال  نحو  اجلنوب  من 

حالت  ارتــفــاع  مــربزة  وغــريهــا،  التجارية 
تلي  التي  الفرتة  خــلل  العقربي  الت�سمم 
عيد الأ�سحى املبارك ب�سبب اختفاء العقارب 
–ح�سب  املــا�ــســيــة.وحتــتــل  اأ�ـــســـواف  ـــل  داخ
واأدرار  الــوادي  و  ب�سكرة  وليــات  املتحدثة- 
يف  ــة  ــل وورق ــدوف  ــن وت وامل�سيلة  واجلــلــفــة 
معتربة  العقربي،  بالت�سمم  ظاهرة  انت�سار 
مواتية  اجلــنــوب  يف  املناخية  الــظــروف  اأن 
لعي�ص العقارب حيث تعي�ص باملنطقة واحدة 
ح�سب  العامل  يف  العقارب  اأنـــواع  اأخطر  من 
بلدغات  امل�ستهدفة  الفئات  تاأكيدها.وعن 
اأكدت  عموما،  العقربي  والت�سمم  العقارب 
اخلطر   قليلة  عمومها  يف  الت�سمم  حالت  اأن 
هذه  مــن  بــاملــائــة   90 اإىل   80 بــني  اأن  حيث 
تنتج  اأو  اأعرا�ص  اأي  عنها  ينتج  ل  احلــالت 
اأعرا�ص لكنها مو�سعية اأو حملية وهي عبارة 
من  اأنه  م�سيفا  اآلم،  اأو  التهاب  اأو  حروق  عن 

من  اأعرا�ص  اإىل  الأعرا�ص  هذه  تطور  النادر 
درجة  وارتــفــاع  كالتعرق  الثانية  املرحلة 
 ( الثالثة  املرحلة  اأو   ، الدم  و�سغط  احلــرارة 
وهي الأخطر( التي توؤدي للوفاة وهي عبارة 
واأخرى  وع�سبية  تنف�سية  ا�سطرابات  عن 
الأطفال  اإن  اإىل  وا�سارت  والأوعية  القلب  يف 
للت�سمم  تعر�سا  الأكرث  الفئتان  هي  وامل�سنني 
ف�سل  اأن  كما  اجلــنــوب،  بــوليــات  العقربي 
ال�سيف- ت�سيف- ميثل موؤ�سر اخلطورة لهذه 
للت�سمم  امل�ساد  امل�سل  اأن  اإىل  الظاهرةونوهت 
اجلنوب  مبناطق  حاليا  متوفر  العقربي 
اأن  اإىل  م�سرية  بــه،  امل�سابني  بعلج  ي�سمح 
لها يف مايو  ال�سحة ن�سحت يف  تعليمة  وزارة 
2020 اإىل �سرورة تلقي امل�ساب للم�سل امل�ساد 
الت�سمم  مرحلة  كان  مهما  العقربي  للت�سمم 
املرحلة  نحو  التطور  لتفادي  بدايته  يف  ولو 

الثانية اأو الثالثة التي توؤدي لوفاته.  

الوطني  ــن  ــلأم ل الــعــامــة  املــديــريــة  ـــرت  ذك
ت�سمح  التي  �سرطة"  "األو  الذكي  بالتطبيق 
ــك  ــة وذل ــرمي ــن اجل لــلــمــواطــن بـــالإبـــلغ ع
يت�سنى  حتى  املحمول  الهاتف  با�ستعمال 
فعالية  بكل  الــتــدخــل  ال�سرطة  مل�سالح 
حلماية الأ�سخا�ص واملمتلكات، ح�سب ما اأفاد 
به اأم�ص الأحد، بيان لذات امل�سالح. واأو�سح 

الأحــد  اأمــ�ــص  الوطني  ــن  الم مل�سالح  بيان 
التطبيق  هذا  خلل  من  ميكنه  املواطن  اأن 
اإجرامي  �سلوك  اأو  مرور  حادث  �سور  "اإر�سال 
عرب بنك معاجلة املعلومات للمديرية العامة 
ال�سرطة  مل�سالح  ليت�سنى  الوطني  للأمن 
فعالية  بكل  والتدخل  امل�سامني  ا�ستغلل 
واأ�ساف  واملمتلكات".  الأ�سخا�ص  حلماية 

"األو  خدمة  على  الطــلع  ميكن  اأنــه  البيان 
و�سفحات  اللكرتوين  املوقع  عرب  �سرطة" 
العامة  للمديرية  الجتماعي  التوا�سل 
اأ�سدرت  ــر،  اآخ �سياق  ويف  الوطني.  للأمن 
الأول  العدد  الوطني  للأمن  العامة  املديرية 
مقالت  ت�سمن  والــذي  الطبية،  جملتها  من 
ما  الطبي،  باملجال  تتعلق  وبحوث  علمية 

والتجارب  ــربات  اخل لتبادل  ف�ساء  ي�سكل 
والطلبة  والباحثني  املخت�سني  الأطباء  بني 
اجلامعيني يف املجال العلمي والطبي. واأو�سح 
البيان اأن هذا الإ�سدار ي�سكل "مرجعا علميا 
للطلبة واملخت�سني يف املجال النظري واملهني 

اخلا�ص مبجال الطب".
حممد علي

حمزاوي  املدعو  وهو  ابنته  و  اأب  الأول  اأم�ص  �سبيحة  تويف 
البنزين  حمطة  من  بالقرب  وقع  األيم  مرور  حادث  اإثر  ملني 
�سخ�ص  ب�سيارة  �سيارته  ا�سطدام  بعد  ا�سمارة  عني  بلدية 
لفظ  اين  حمجرة،  �ساحب  مطلعة  م�سادر  ح�سب  هو  و  اآخر 
يرتاوح  الذي  ملني  ال�سحية   املكان،  بعني  الأخرية  اأنفا�سه 
طفلن   ، اأطفال   03 له  و  متزوج  �سنة   40 و   35 بني  عمره 
اأنفا�سها  الأخرية  هذه  لفظت  قد  و  عائ�سة،  تدعى  بنت  و 
الطفلن  اأ�سيب  فيما   املكان،  بعني  والدها  رفقة  الأخرية 

بـ:  امللقب  الثانية  املركبة  �سائق  اأ�سيب  كما  بك�سور، 
متواجدون  الثلثة  و  اخلطورة  بليغة  بجروح   " "حمامة 
موثوقة  مــ�ــســادر  ــه  ــدت اأك ح�سبما  املــركــزة،  بــالــعــنــايــة 
طيلة  كان  و  ال�سياقة  مدر�سة  �ساحب  املتويف   ال�سحية 
من  ال�سحايا  نقل  اخلم�ص،   لل�سلوات  يوؤذن  ال�سحي  احلجر 
يف  جنازتهما  �سيعت  وقد   ، املدنية  احلماية  م�سالح  طرف 

. ا�سمارة   عني  مبقربة  اليوم  نف�ص 
عي�ص علجية 

ال�سيليا  ع�سيبة  بن  قرية  �سكان   ، الأ�سبوع  نهاية  خرج 
بغلق  وقاموا  �سمتهم  عن  بلعبا�ص  �سيدي  ولية  جنوب 
وعا�سمة  تــلغ  بني  الــرابــط   13 رقــم  الوطني  الطريق 
فيما  �ساعات،  لعدة  املرور  حركة  عرقلوا  اأين   ، الولية 
الكارثية  الو�سعية  من  ا�ستيائهم   عمق  عن  املحتجون  عرب 
انقطاع  ب�سبب  اأ�سهر  منذ  فيها  يتخبطون  بــاتــوا   التي 
حيث   ، اأخــرى  اأحيانا  توزيعه  وتذبذب   ال�سروب  املياه 
وو�سع  املطاطية  العجلت  حــرق  عن  الإحتجاج  اأ�سفر 
امل�سافرين  مــرور  منع  اأجــل  من  الطريق  و�سط  احلجارة 

هذا  جاء  احل�سا�ص،  املحور  عرب  بلعبا�ص  و�سيدي  تلغ  من 
القرية  �سكان  عا�سها  الغنب  من  اأ�سابيع   عدة  بعد  ح�سبهم 
امل�سوؤولني  غياب  ظل  يف  احلرمان  وطــاأة  حتت  ظلت  التي 
اأكــد  حــني  يف   ، عنهم  الغبار  نف�ص  ــل  اأج مــن  وحتركهم 
جعلتهم  املنطقة  �سربت  التي  العط�ص  اأزمة  اأن  املحتجون  
ال�سهاريج  لقتناء  قادهم  ما  وهو   ، اأمرهم  من  حرية  يف 
طالبوا  وقت  يف   ، دج   500 تفوق  باأثمان  ي�سرتونها  التي 

ال�سكال. هذا  حل  اأجل  من  التحرك  الولية  وايل  فيه 
زنازل.ن

لزالت تتوا�سل منذ يوم ام�ص الحد عمليات البحث املكثف 
من طرف اعوان احلماية املدنية مب�ستغامن للبحث عن طفلة 
كانت قد فقدت يف البحر خلل ال�سباحة ب�ساطيء مطربة 

فرقة  امل�سلحة  ذات  �سخرت  وقد  م�ستغامن  خروبة  مبنطقة 
غطا�سني على امل العثور على الطفلة املفقودة

�سليمان بن قناب

غريدنيف،  اأوليغ  الرو�سي،  ال�سحة  وزير  نائب  �سرح 
طوره  الذي  "كوفيد19-"  �سد  اللقاح  باأن  الأم�ص  �سباح 
جاء  املقبلة.  الأيــام  يف  ت�سجيله  �سيتم  "غماليا"  مركز 
الوطني  للمركز  اجلــراحــي  املبنى  افتتاح  اأثــنــاء  ذلــك 
ملر�ص ال�سرطان يف مدينة اأوفا، ردا على �سوؤال من وكالة 
بالفعل  اللقاح  كان  اإذا  ما  حول  الرو�سية  "اإنرتفاك�ص" 
اأغ�سط�ص اجلاري.   12 �سيجتاز مرحلة الت�سجيل بحلول 

وقال غريدنيف اإن "العمل جار حاليا على اإعداد كميات 
الفئات  تطعيم  �سيتم  اأنه  اإىل  واأ�سار  اللقاح"،  من  كبرية 
الطبي،  املجال  يف  العاملني  من  للمر�ص  تعر�سا  الأكــرث 
اأن  الرو�سي  ال�سحة  وزير  نائب  وتابع  اأول.  ال�سن  وكبار 
يت�سكل  "عندما  ملحوظا  ي�سبح  �سوف  التطعيم  تاأثري 
انتقال  يكون  وعندما  ال�سكانية،  باملناعة  ي�سمى  ما 
الفريو�ص م�ستحيل عمليا"، كما اأن �سرعة ذلك �ستعتمد 

على عدد الأ�سخا�ص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انت�سار 
ــوزارة  ل الإعــلمــي  املــركــز  عّلق  جانبه  مــن  التطعيم. 
لت�سجيل  املطلوبة  "امل�ستندات  بــاأن  الرو�سية  ال�سحة 
"غماليا" التابع للوزارة، مبا يف  اللقاح الذي طوره مركز 
ذلك التجارب ال�سريرية، قيد الفح�ص. و�سيتم البت يف 

م�ساألة ت�سجيل اللقاح بناء على نتائج الفح�ص".
ق.د

�لبورتابل  با�ستعمال  �جلرمية  عن  لالإبالغ  ذكي  �سرطة" تطبيق  "�ألو 

وفاة "موؤذن" و�بنته يف حادث مرور بعني �سمارة بق�سنطينة

�نقطاع مياه �ل�سرب يخرج �سكان قرية بن ع�سيبة ببلعبا�س لل�سارع 

فقد�ن طفلة ب�ساطيء مطربة مب�ستغامن

رو�سيا ت�سجل �أول لقاح لفريو�س كورونا يف �لعامل �لأ�سبوع �ملقبل

�إر�سال �سور حادث مرور �أو �سلوك �إجر�مي عرب بنك معاجلة �ملعلومات لالأمن

فيما يتو�جد طفليه يف �لعناية �ملركزة

حتفهم  اأ�سخا�ص  ثلثة  اأم�ص  �سبيحة  لقي 
الطريق  يف حادث  مرور مروع علي م�ستوى 
بلدية  قرب  وورقلة  غرداية  بني  الرابط 
ــة فــان  ــي زلــفــانــة وحــ�ــســب املــعــلــومــات الول
ذات  �ساحنة  ا�ــســطــدام  ــر  اث ــع  وق ـــادث  احل
خطري،  جتــاوز  يف  نفعية  ب�سيارة  مقطورة 
اين تدخلت م�سالح احلماية املدنية لجلء 
ال�سحايا فيما فتحت م�سالح الدرك الوطني 

حتقيقا معمقا يف اأ�سباب احلادث . 
يو�سف بن فا�سل 

�سجلت 521 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا 
)كوفيد19-( و09 وفيات خلل ال24 �ساعة 
متاثل  الذي  الوقت  اجلزائر،يف  يف  الأخرية 
ك�سف  ما  ح�سب   ، لل�سفاء  مري�سا   423 فيه 
للجنة  الر�سمي  الناطق  الأحـــد  هــذا  عنه 
الدكتور  كــورونــا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد 

جمال فورار.
ق.و

اأعلنت وزارة ال�سحة اللبنانية، اأم�ص ارتفاع  
�سرب  الذي  ال�سخم  النفجار  �سحايا  عدد 
مرفاأ بريوت يوم الثلثاء اإىل 158 �سهيدا و6  
اآلف جريح. واأو�سح بيان �سدر عن املكتب 
املتبقي  العدد  اأن  ال�سحة  لــوزارة  الإعلمي 
للمفقودين  يبلغ 21 مفقودا يف وقت توا�سل 
البحث  والأجنبية  املحلية  الإنقاذ  فرق  فيه 

عن  املفقودين بني انقا�ص املرفاأ.    
يف  اأفــادت  اللبنانية  ال�سحة  وزارة  وكانت 
يف  زالــوا   ما  �سخ�سا   60 اأن  اليوم  �سابق  وقت 
احل�سيلة  كــانــت  فيما  املــفــقــوديــن،  عـــداد 
واإ�سابة   �سخ�سا   154 مبقتل   تفيد  ال�سابقة 

خم�سة اآلف اآخرين.
ق.و

كموؤذن  حياته  كر�ص  بلمهدي  �سعيد  ال�سيخ   
�سنة،   71 عمر  عن  يوؤذن  وهو  فتويف  متطوع 
مب�سجد قرية مليحة ببلدية �سلطة دائرة 
اإىل  و�سوله  عند  بلمهدي  �سعيد  تويف  اأقبو 
�سهادة  بعد  اهلل" اأي  ر�سول  حممدا  اأن  "اأ�سهد 
اإمــام  وفاته  وقــت  معه  كــان  وقــد  التوحيد، 

امل�سجد.
ق.و

اجلــزائــري،  ــدرب  امل اهلل،  رحمة  اىل  انتقل 
بفرن�سا.  مــرور  حــادث  اإثــر  بلحوت  ر�سيد 
تعر�ص  �سنة،   76 العمر  من  البالغ  التقني 
الأحد  فجر  مرور  حادث  يف  خطرية  جلروح 
مبدينة نان�سي الفرن�سية، حينما كان عائدا 
اأخيهم.  ابنة  زفاف  حفل  من  �سقيقيه  رفقة 
مبوقع  الأخرية  اأنفا�سه  املدرب  �سقيق  ولفظ 
اإىل  الثالث  �سقيقهما  نقل  فيما  احلـــادث، 
للغاية.  خطري  �سحي  و�سع  يف  امل�ست�سفى 
املرحوم من مواليد 14 جوان 1944 ب�سطيف، 
من  التدريب  عــامل  يف  م�سواره  بلحوت  ــداأ  ب
البلجيكي،  اأرلونا�ص"  جونا�ص  "روايال  بوابة 
بعدها تنقل اإىل لك�سونبورغ اأين اأ�سرف على 
بويز"،  "راد  نادي  ثم  اأي�سن"  "اأوملبيك  نادي 
لتدريب  البلجيكية  البطولة  اإىل  عاد  بعدها 
نادي "ليوبولد با�ستون"، كما كانت له جتربة 
الأق�سام  يف  وبال�سبط  الفرن�سية  البطولة  يف 
عدة  درب  اأن  للراحل  �سبق  كما  ال�سفلى. 
ال�سلف  جمعية  غرار  على  جزائرية،  اأندية 
مو�سم  �سطيف  ــاق  وف  ،2007-2008 مو�سم 
مو�سم  خلل  القبائل  �سبيبة   ،2006-2007
مو�سم  خلل  ق�سنطينة  و�سباب   2010-2011
على  تون�سية  اأندية  اإىل  بالإ�سافة   2014
واملن�ستري   2001  2009- باجة  ــادي  ن ــرار  غ

مو�سم 200-2012.
ق.و

م�سرع 3 �أ�سخا�س 
يف حادث مرور خطري 

بزلفانة يف غرد�ية

و423  جديدة  �إ�سابة   521
حالة �سفاء و09 وفيات خالل 
�ل24 �ساعة �لأخرية باجلز�ئر

�رتفاع عدد �سحايا 
�نفجار بريوت �ىل 158 

�سهيد� و6 �آلف جريح

 موؤذن ببجاية يفارق �حلياة 
عند رفعه لالآذ�ن

وفاة �ملدرب �جلز�ئري 
ر�سيد بلحوت



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

