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ملف ال�ضتيالء على العقار الفالحي وتبيي�ض الأموال يفتح من جديد

تركيا حترز تقدما 
كبريا يف تطوير لقاحات 

واأدوية �ضد كورونا

مطالب باإعادة ا�ضتغالل احلديقة 
النباتية املغلقة منذ عامني

عقب قرار الفتح التدريجي لف�ضاءات الرتفيه

اإتالف اأكرث من 2.300  نخلة 
ب�ضبب احلرائق منذ مطلع ال�ضنة

جامعة اأدرار تتقدم بـ6 مراتب 
يف الرتتيب العاملي للجامعات 

الأمن يوقف مطلوبني
 للق�ضاء ويحجز كمية من 

املوؤثرات العقلية 
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�ضد  �ضجنا  �ضنوات   3
درارين و�ضنتني منها 

اأربعة اأ�ضهر نافذة �ضد 
بلعربي و حميطو�ض

الفنانة القديرة 
نورية قزدريل واملمثل 

الفكاهي ب�ضري بن حممد 
يف ذمة اهلل
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مري لبوحمامة وموظفون 
بذات املجل�ض حتت الرقابة 

الق�ضائية بخن�ضلة 
�ص 03

أوامر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

و�ضع فرقة متعددة الخت�ضا�ضات 
ملـكـافـحـة   تـ�ضـخـيم الـفــواتـري

-  اأوامر بالإ�سراع يف ا�ستكمال التحقيقات يف احلوادث والختاللت امل�سجلة موؤخرا
-  عودة تدريجية اإىل مقاعد اجلامعة تاأخذ يف احل�سبان متطلبات الو�سع ال�سحي
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و�ضع فرقة متعددة الخت�ضا�ضات ملكافحة ت�ضخيم الفواتري

حممد علي
-------------------

التجارة  لوزير  عر�ض  على  تعقيبه  ويف 
ورق��ة  ح���ول  ال����وزراء  جمل�ض  اأم���ام 
ن�شاطات  بتنمية  املتعلقة  الطريق 
ب�:  الوزير  تبون  ال�شيد  كلف  القطاع, 
االخت�شا�شات  متعددة  فرقة  "و�شع 
حتى  الفواتري  ت�شخيم  مكافحة  ق�شد 
ب�شفة  الظاهرة  هذه  من  التخل�ض  يتم 
التعاون  توطيد  عرب  ال�شيما  نهائية, 
االحتاد  غرار  على  الدولية  الهيئات  مع 
اآليات  اإىل  االن�شمام  وكذا  االأوروبي, 
جناعة  �شمان  �شاأنها  من  دولية  قانونية 
بيان  ح�شب  العملية",  لهذه  اأف�شل 

اجلمهورية. لرئا�شة 
مقيا�ض  باإ�شافة  تبون  الرئي�ض  اأمر  كما 
ال�شجل  م��ن��ح  ����روط  اإىل  ال�����ش��ن 

لال�شتعمال  ح��د  ل��و���ش��ع  ال��ت��ج��اري 
االح��ت��ي��ايل ل��ل�����ش��ج��الت ال��ت��ج��اري��ة 
خالل  من  وذلك  امل��زورة,  وال�شهادات 
م�شالح  مع  بالتعاون  الرقمنة  تعزيز 
اإىل  باالإ�شافة  وال�����رائ��ب  اجل��م��ارك 

االأمن. م�شالح 
ال��ت��ج��ارة,  وزي���ر  تكليف  اأي�����ش��ا  ومت 
ال��ت��ج��ارة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ب��ال�����روع  يف 
وذلك  اجل��ن��وب,  مناطق  يف  احل��دودي��ة 
الدفاع  وزارة  م�شالح  ا�شت�شارة  بعد 
االأمنية  االإجراءات  ت�شديد  مع  الوطني, 

لرقابية. وا
اإمكانية  اأمر بدرا�شة  ويف نف�ض ال�شياق, 
ملوؤ�ش�شة  مبا�رة  ا�شتثمارات  جت�شيد 
بالت�شاور  والنيجر  مايل  يف  "نفطال" 
تقلي�ض  اأجل  من  البلدين,  �شلطات  مع 
اإ�شافة  والغاز,  الوقود  تهريب  ظاهرة 
تكاليف  تعوي�ض  منظومة  مراجعة  اإىل 

وحتيني  البالد  جنوب  واإىل  من  النقل 
للفواتري  جتنبا   , املعنية  ال�شلع  قائمة 
لتج�شيد  اال�شتعداد  وك��ذا  امل���زورة, 
االإفريقية  القارية  املنطقة  م�����روع 
درا�شة  با�شتكمال  خا�شة  احلر,  للتبادل 
يف  "اال�شتفادة  مع  املن�شاإ  قواعد  م�شاألة 
اإىل  االن�شمام  درو���ض  من  املجال  هذا 
ح�شب  احلر",  للتبادل  العربية  املنطقة  
كلف  اخ��رى,  جهة  من  امل�شدر.  نف�ض 
يف  بال�روع  القطاع  وزير  تبون  ال�شيد 
وخا�شة  االأجانب  التجار  تواجد  تقييم 

الفعلي. ن�شاطهم  ومراقبة  الالجئني 
"وجاهة"  عن  اجلمهورية  رئي�ض  واأعرب 
اأخلقة  اإىل  الرامية  املعرو�شة  املقاربة 
الغ�ض,  وحم��ارب��ة  التجاري  الن�شاط 
قدرات  "تعزيز  ���رورة  على  موؤكدا 
عرب  ال�شيما  للتدخل,  التجارة  وزارة 
تتمكن  حتى  املوؤهلة  الب�رية  امل��وارد 

املعتمد". الربنامج  جت�شيد  من 
التجارية  االت��ف��اق��ي��ات  وبخ�شو�ض 
والثنائية,   اجلهوية  االأط��راف,  متعددة 
من  التجارة  لوزير  تعليمة  الرئي�ض  وّجه 
االتفاقيات,  هذه  تقييم  يف  ال�روع  اأجل 

االحت��اد  م��ع  ال�راكة  ات��ف��اق  ال�شيما 
يكون  اأن  "يجب  وال��ذي  االأوروب���ي, 
برتقية  ت�شمح  خا�شة,  عناية  حم��ل 
متوازنة",  عالقات  اأجل  من  م�شاحلنا 

للبيان. وفقا 

اأمر رئي�ض اجلمهورية, عبد املجيد تبون, خالل جمل�ض الوزراء الذي تراأ�ضه الأحد عرب تقنية التوا�ضل املرئي عن بعد, بو�ضع فرقة متعددة الخت�ضا�ضات بغر�ض مكافحة ت�ضخيم الفواتري.

اأوامر من رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون

 

وفاة 5 اأ�ضخا�ض واإ�ضابة 178 اآخرين 
بجروح خالل الـ 24 �ضاعة الأخرية

بجروح  اآخرين   178 اأ�شيب  فيما  حتفهم  اأ�شخا�ض   5 بحياة  املرور  حوادث  اأودت 
املديرية  به  اأفادت  ما  ح�شب  الوطني,  امل�شتوى  على  االأخرية  �شاعة   24 ال�  خالل 
ما  املمتدة  الفرتة  فخالل  لها.  بيان  يف  االثنني,  اأم�ض  يوم   املدنية,  للحماية  العامة 
يف  تدخال   153 املدنية  احلماية  وحدات  اأح�شت  اجلاري,  اأغ�شط�ض   10 اإىل   09 بني 
و  خمتلفة  بجروح  اآخرين   178 واإ�شابة  اأ�شخا�ض   05 وفاة  خلفت  مرور  حوادث 
امل�شت�شفيات  اإىل  حتويلهم  ثم  احلوادث  مكان  يف  اإ�شعافهم  مت   , اخلطورة  متفاوتة 

. ملحلية ا
اآخرين   19 اإ�شابة  و  �شخ�ض  بوفاة  �شطيف  بوالية  ح�شيلة  اأثقل  �شجلت  وقد 
احلماية  غطا�شو  قام  اآخر,  �شعيد  على  و  ذاته.  امل�شدر  اإليه  اأ�شار  مثلما  بجروح, 
يف  غرقا  تويف  �شنة,   21 العمر  من  يبلغ  �شاب  جثة  بانت�شال  البويرة  لوالية  املدنية 

الغزالن. �شور  بلدية  لكحل  واد  امل�شمى  باملكان  �شد 
خالل  الزراعية  املحا�شيل  و  الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  قام  اأخرى,  جهة  من  و 
حريق   19 اأدغال,  حريق   17 غابة,  حريق   17 منها  حريقا   60 باإخماد  الفرتة,  نف�ض 
هكتارا   116 اإتالف  اىل  اأدت  زراعية  حما�شيل  حرائق   07  , اأحرا�ض  و  ح�شائ�ض 
 908 كذا  و  احل�شائ�ض  من  هكتارا   168  , االأدغال  من  هكتارا   63  , الغابات  من 

حمروقة. نخلة   68 و  مثمرة  �شجرات 
مكافحة  اإطار  يف  التطهري  و  التح�شي�ض  �شمن  املندرجة  بن�شاطاتها  يت�شل  فيما  و 
عرب  حت�شي�شية  عملية   59 ب�  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كوفيد19-,  فريو�ض 
احلجر  قواعد  احرتام  ب�رورة  تذكريهم  و  املواطنني  حلث  بلدية(   47  ( والية   14

االجتماعي. والتباعد  ال�شحي 
بلدية(,   61 ( والية   18 تعقيم عرب  عملية   95 ب�  ال�شياق,  ذات  اأي�شا, يف  قامت  كما 

وال�شوارع. ال�شكنية  املجمعات  منها  خا�شة  عمومية,  وهياكل  من�شاآت  �شملت 
مدنية  حماية  اأعوان   407 البيان,  ذات  اأو�شحه  ملا  وفقا  للعمليتني,  خ�ش�ض  قد  و 
اأمنية  اأجهزة  اإىل و�شع  باالإ�شافة  �شاحنة,   55 و  اإ�شعاف  �شيارة   62 الرتب,  مبختلف 
اإجالوؤهم,  مت  الذين  ال�شحي  للحجر  اخلا�شعني  الإقامة  موجها  مكان   23 لتغطية 
و  ق�شنطينة  وه��ران,  قاملة,  تيبازة,  الطارف,  م�شتغامن,  اجلزائر  بواليات  هذا  و 

بومردا�ض
ق.و

ق�ضية ال�ضتيالء على العقار الفالحي باملنيعة وتبيي�ض الأموال 
يعاد فتحها من جديد

الق�شايا  يف  اخل��ب��ري  زاوي  ع��ل��ي  ع���اد 
من  جملة  لك�شف  فيديو  ع��رب  االأمنية 
 ) .ز  )حدة  الغرداوية  مبلف  املتعلقة  احلقائق 
املرتبطة  الق�شايا  من  العديد  يف  املتورطة 
على  اال�شتيالء  و  الدولة  اموال  بتبيي�ض 
بتواطئ  املنيعة  مبدينة  الفالحي  العقار 
زاوي  علي  طالب  و  حمليني   م�شوؤولني 
و  معمق  حتقيق  بفتح  اجلمهورية  رئي�ض 

فيه املتورطني  و  الف�شاد  حماربة 
الق�شايا  يف  اخلبري  زاوي  علي  ���رع  
بال�شوت   ( حلقات  ت�شجيل  يف  االأمنية 
ك�شف  و  بالف�شاد  تتعلق  ال�شورة(   و 
االأوىل  حلقته  و ك�شف يف   , فيه  املتورطني 
عرب �ريط  فيديو  حقائق عن ملف العقار 
بغرداية  املنيعة  املنتدبة  بالوالية  الفالحي 

�ريكها  و  ز(   )ح��دة.  امل�شماة  قبل  من 
اآالف  على  اال�شتيالء  مت  كيف  و  ب(,  )ع. 
مقر  الفالحية,  االأرا�شي  من  الهكتارات 
الوظيف  دار  الفالح,  �شوق  فيال  اجلمارك, 
حمالت   10 و  بامل�شت�شفى,  العمومي 
لل�شباب,ثم  خ�ش�شت  ال��ت��ي  الرئي�ض 
ق�شية  و  املفتعل  امل�شنع  حريق  ق�شية 
م��زورة,  بوثائق  امل�شجلة  البايلك  جنان 
اأموال  بتبيي�ض  مرتبطة  اأخرى  ق�شايا  و 
اخلا�شة  ال��ف��دي��ة  واأم����وال  امل���خ���درات  
 2016 يف  ليبيني  اخ��ت��ط��اف  ب�شحايا 
خا�شة  و   حمليني,  م�شوؤولني  مع  بتواطئ 
و  البلدية  ال��ري,  الفالحة,  مديرية  مع 
)ع.  امل�شمى  مع  بال�راكة  ذلك  مت  الدائرة, 
النتمائها  ال�شيا�شي  نفوذها  م�شتغلة  ب(, 

وت�شاءل  ال�شيا�شية,  االأح��زاب  من  حلزب 
مليار   25 ال���:  م�شري  ع��ن  زاوي  علي 
اأختها,  بناء  الأ ز(  )حدة.  منحتها  التي  �شنتيم 
اأن  من  باملنيعة  املنتدب  الوايل  يتمكن  و مل 
 � الزاوي  قال  كما   � الأنه   الق�شية,  يحرك 
باتت  التي  الع�شابة,  طرف  من  حما�ر   ,
جمهوال  م�شريا  يواجه  االآن  هو  و  تهدده 
الع�شابة  يواجه  اأن  با�شتطاعته  كان  اإن 
)حدة.  اأمثال  اأن  زاوي  علي  قال  و  مبفرده, 
هي  التي  الع�شابة  عن  يختلفون  ال  ز( 
زاوي  علي  دعا  و  ال�شجن,  يف  اليوم  تقبع 
بفتح  تبون  املجحيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
ا�شرتجاع  و  الق�شايا  هذه  كل  يف  حتقيق 

املنهوبة. االأموال 
عي�ض علجية 

علي زاوي يطالب باإيفاد جلنة حتقيق وزارية ل�ضرتجاع الأموال والعقارات املنهوبة

هزة اأر�ضية جديدة بقوة3,2 درجات على 
�ضلم ري�ضرت مبيلة 

هزة  دقيقة    11,31 ال�شاعة  على  االثنني  اأم�ض  يوم  �شبيحة  ميلة   والية  �شجلت 
كلم   2 ب  مركزها  حدد  وقد   , ري�شرت  �شلم  على  درجة   3,2 �شدتها  بلغت  اأر�شية 
علم  يف  البحث  مركز  عنه  اأعلن  ح�شبما  مبيلة  قوقة   القرارم  بلدية  �رق  �شمال 

 . الفلكية  والفيزياء  الفلك 
على  نوعها  من  الثالثة  تعترب  ميلة  �شكان  بها  �شعر  التي   االأر�شية  الهزة  هذه 
اجلمعة  �شبيحة  ميلة  والية  �ربت  التي  االأر�شية  الهزة  بعد  الوالية,  م�شتوى  
اخلربة   بحي  ال�شكنات   من  الع�رات  وت�شدع  منازل  انهيار  يف  ت�شببت  والتي 
ميلة  مبدينة  ال�شيما  املنازل,  لبع�ض  وت�شققات  ميلة  ببلدية  م�شكنا   240 وحي 
العائالت  ترحيل  اىل  ا�شتدعى  الذي  االأمر  الوالية,  بلديات  خمتلف  عرب  و  القدمية 

. ميلة  مبدينة  بلعيد  بلقا�شم  ملعب  م�شتوى  على  ن�شبها  مت  خيم  اإىل  املنكوبة 
الرتبة  اإنزالق  يف  ت�شببت  املتكررة  االأر�شية  الهزات   هذه  فاإن  بالذكر  وجدير 
يف  لل�شقوط  اآيلة  اأ�شبحت  عديدة,  منازل  وت�شققات  ت�شدعات  عنه  اأ�شفر  مما 
يطالبون  اأ�شبحوا  الذين  ال�شكان  و�شط  �شديدين  وهلعا  ذعرا  وخلفت  حلظة  اأي 
بهم  للتكفل  �ريعة  عملية  حلول  واإيجاد  املادية  اخل�شائر  بتقييم  املعنية,  ال�شلطات 

 . اأقرب االآجال  يف 
مهناوي بوجمعة 

تن�ضيق التعاون الأمني وحماربة اجلرمية املنظمة 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزي��ر  ب��رز  اأ
ونظريه  بلجود  ك��م��ال  االق��ل��ي��م,  تهيئة  و 
كارال�شكا,  غ��ران��د  ف��رن��ان��دو  اال���ش��ب��اين, 
"�رورة"  العا�شمة,  باجلزائر  االثنني  يوم 
قدما  للم�شي  واإ�شبانيا  اجلزائر  جهود  تكاتف 
جماالت  يف  والتعاون  الثنائية  بالعالقات 

. املنظمة  اجلرمية  وحماربة  االأمن 
لل�شحافة  ت�ريح  يف  بلجود  ال�شيد  وو�شف 
الداخلية  بوزير  جمعه  ال��ذي  اللقاء  عقب 
اال�شباين الذي يزور اجلزائر حاليا ب"املمتازة 
�شيفه  مع  تبادل  انه  اإىل  م�شريا  القدم",  منذ 
التي  الق�شايا  بع�ض  حول  النظر  وجهات 

بقطاعات واملرتبطة  اجلانبني  تهم 

احلماية املدنية والأمن
اجلانبان  فيه  تطرق  فر�شة  اأي�شا  اللقاء  وكان 
�شدد  حيث  ال�رية,  الهجرة  مو�شوع  اىل 
كان  اأنه  على  ال�شاأن  هذا  يف  بلجود  ال�شيد 
بخ�شو�ض  اال�شباين  الوزير  مع  "وا�شحا" 
وجتنيدها  امل�شكلة   هذه  من  اجلزائر   معاناة 
"جد  وب�رية  وم��ادي��ة  مالية  الإمكانيات 

معتربة......

مهمة" ملحاربة هذه الظاهرة
ت�ريحه  يف  موؤكدا  الداخلية  وزير  وتابع 
ما  ع��ن  اال���ش��ب��اين  ن��ظ��ريه  م��ع  تكلم  ن���ه  اأ
املافوية  ال�شبكات  و  "االنتهازيني  اأ�شماهم 
ال�����ش��دد  ه���ذا  يف  م����ربزا  للمخدرات", 
املعلومات  بتبادل  اجلهود  تكاتف  "�رورة" 
اأن  واأكد   . حماربتهم  تتم  حتى  البلدين  بني 

و�شوف  بع�شهما  فيما  �شيتعاونان  الطرفني 
الوزارتني  من  كل  وفود  بني  لقاءات  تعقد 

واإ�شبانيا". اجلزائر  خري  اأجل  "من 
بحث  بانه  �رح  فقد  اال�شباين  الوزير  اما 
املجال  يف  التعاون  �شبل  بلجود  ال�شيد  مع 
املنظمة  اجلرمية  من  للحد  ال�شيما  االمني 
املنطقة  يف  االرهابية  اجلماعات  ن�شاط  ومن 
تناول  اللقاء  اأن  م�شيفا  ال�شاحل,  ومنطقة 

التعليم مو�شوع  اأخرى  جهة  من 
البلدين  يف  االمنية  للقوات  املتوا�شل 
املدنية  احلماية  عمل  اط��ار  يف  وال��ت��ع��اون 

الطرقات. عرب  واالمن 

كارال�شكا  غراند  فرناندو  ال�شيد   وا�شرت�شل 
االأزمة  كانت  انه مهما  اعلموا كذلك   ": قائال 
كورونا  وباء  تف�شي  عن  الناجتة  ال�شحية 
اال  املعطيات,  من  الكثري  غريت  وانها  حادة 
يف  كبلدين  احلثيثة  م�شاعينا  من  حتد  لن  انها 

تاآزرنا". ويف  عالقاتنا  يف  قدما  امل�شي 
اإىل  زيارته  باأن  اال�شباين  امل�شوؤول  واعترب 
خري   " تعد   -- نوعها  من  --الثالثة  اجلزائر 
الذي  البلدين  بني  القائم  التعاون  على  دليل 
بل  قبل  من  عليه  كان  عما  �شيئا  ينق�ض  ال 

تطويره". �شيتم 
ق.و

حمور حمادثات بني اجلزائر وا�ضبانيا

احلوادث والختاللت امل�ضجلة موؤخرا 

الرئي�ض تبون ياأمر بالإ�ضراع يف ا�ضتكمال التحقيقات
اأمر رئي�ض اجلمهورية, عبد املجيد تبون, لدى تروؤ�شه االأحد املا�شي, اجتماعا ملجل�ض 

الوزراء, احلكومة ب"االإ�راع" يف ا�شتكمال التحقيقات اجلارية حول احلوادث 
واالختالالت اخلطرية التي وقعت يف االأ�شابيع االأخرية, وال�شهر على معاقبة ال�شالعني 

فيها "بكل حزم".
واأو�شح بيان لرئا�شة اجلمهورية, اأعقب االجتماع, اأن رئي�ض اجلمهورية "عقب على 

تقرير الوزير االأول حول احلوادث واالختالالت اخلطرية التي وقعت يف االأ�شابيع 
االأخرية, كاحلرائق الغابية وانقطاع التزويد بالكهرباء واملاء ال�روب والندرة املفاجئة 

لل�شيولة املالية على م�شتوى مراكز الربيد", واأوعز للحكومة ب"االإ�راع يف ا�شتكمال 
التحقيقات اجلارية, مع اإعالم الراأي العام بنتائجها, باحلجة الدامغة, وال�شهر على معاقبة 

ال�شالعني فيها بكل حزم".
وبهذه املنا�شبة, اأخرب رئي�ض اجلمهورية الوزراء, باأنه "مت اإلقاء القب�ض على �شبكة 

متورطة يف حتطيم االأعمدة الكهربائية بوالية البويرة, وعلى �شخ�ض اعرتف باأنه اأ�شعل 
النار من تلقاء نف�شه يف غابة اآيت لعزيز بنف�ض الوالية".                                          ق.و
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رئي�ض  اأ���ش��دى  باملنا�شبة  و 
اإىل  تعليمات  اجل��م��ه��وري��ة 
اإىل  داع��ي��ا  املعنيني,  ال���وزراء 
�رورة  االعتبار  بعني  "االأخذ 
اال�شتئناف التدريجي للدرو�ض, 
الو�شع  متطلبات  مع  متا�شيا 
امليدان,"  يف  وتطوره  ال�شحي 
ح�شبما اأفاد به البيان الذي ن�ر 

عقب اأ�شغال املجل�ض.
العايل  التعليم  قطاع  ك��ان  و 
جملة  اعتمد  العلمي  والبحث 
�شكل  يف  الوقائية  التدابري  من 
خا�ض,  ب��روت��وك��ول  م�����روع 
املو�شم  اإن��ه��اء  بغر�ض  وذل��ك 
 2019-2020 احلايل  اجلامعي 
وحت�شري الدخول املقبل -2020
يف  مقبولة  ظ��روف  يف   2021

ظل انت�شار وباء كورونا.
العايل  التعليم  وزي��ر  وك��ان 
الباقي  عبد  العلمي,  والبحث 
لقاءات  ع��دة  عقد  زي���ان,  ب��ن 
م���ع مم��ث��ل��ي ن��ق��اب��ات ع��م��ال 

الطالبية  والتنظيمات  القطاع 
واالأ�شاتذة اجلامعيني, لال�شتماع 
م�روع  ب�شاأن  مقرتحاتهم  اإىل 
بروتوكول ا�شتئناف الن�شاطات 
ال��ب��ي��داغ��وج��ي��ة واالإداري������ة 
اإع���داده  مت  ال��ذي  واخلدماتية 

بالتن�شيق مع وزارة ال�شحة.
الذي  الربوتوكول  هذا  وي�رح 
البيداغوجية  اجل��وان��ب  مي�ض 
النقاط  واخلدماتية,  وال�شحية 
ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى روؤ���ش��اء 
الرتكيز  اجلامعية  املوؤ�ش�شات 
ا�شتئناف  لتنظيم  ع��ل��ي��ه��ا, 
الن�شاطات اجلامعية يف خمتلف 
وم�شابقات  )تقييم  جوانبها 
متميز  �شياق  يف  وامتحانات( 

بجائحة فريو�ض كورونا.
فاإن  الربوتوكول,  هذا  وح�شب 
موؤهلون,  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء 
اخلا�ض  الو�شع  وتقييم  لتقدير 
االإجراءات  واتخاذ  مبوؤ�ش�شاتهم 
على  اعتماد  وه��ذا  املالئمة, 
من  واأي�����ش��ا  عملياتي  من��ط 
امل�شوؤولني  مع  الت�شاور  خالل 
ال��ب��ي��داغ��وج��ي��ني وم�����ش��وؤويل 

من  وبدعم  اجلامعية  اخلدمات 
ال�شلطات املحلية.

التعليم  تنظيم  الوزارة  وتقرتح 
ع��ن ب��ع��د )درو�����ض واأع��م��ال 
ال�شنة  ال�شتكمال  موجهة( 
والتعليم  احلالية  الدرا�شية 
ت�شمح  عندما  اجلزئي  بالنمط 
عن  ف�شال  ب��ذل��ك,  ال��ظ��روف 
)�شاعة  التدري�ض  مدة  تقلي�ض 
واحدة  و�شاعة  للدرو�ض  واحدة 

و�شاعتان  املوجهة  لالأعمال 
لالأعمال التطبيقية(.

اقرتاح  مت  بالنقل,  يتعلق  وفيما 
اأق�شى  كحد  طالبا   25 نقل 
ع��دة  ت�شمن  ح��اف��ل��ة  ب��ك��ل 
رحالت يوميا اإىل غاية ال�شاعة 
ت�شع  كما  م�شاء,  ال�شاد�شة 
 6 من  اأزي��د  اجلامعية  اخلدمات 
اأالف حافلة حتت ت�رف الطلبة.
الت�شجيالت  وبخ�شو�ض 

االإداري������ة حل��ام��ل��ي ���ش��ه��ادة 
ال��ب��ك��ال��وري��ا اجل�����دد, ف���اإن 
الربوتوكول يقرتح اإجراء خا�شا 

بالت�شجيل عن بعد.
ال�شحية,  ال��ت��داب��ري  وب�����ش��اأن 
درجة  باأخذ  ال���وزارة  تو�شي 
اجلامعة  مدخل  عند  احل���رارة, 
وارتداء القناع االإجباري وتوفري 

معقم اليدين.

دعوة من الرئي�ض تبون 

تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�ض  اأمر 
يوم  تراأ�شه  الذي  ال��وزراء  جمل�ض  خالل 
االأحد املا�شي, عرب تقنية التوا�شل املرئي 
ال�شندوق  بتفعيل  بالتعجيل  بعد,  عن 
وباعتماد  النا�شئة  باملوؤ�ش�شات  اخلا�ض 
م�شاريع الن�شو�ض القانونية املتعلقة بهذا 

النوع من املوؤ�ش�شات.
املنتدب  للوزير  عر�ض  على  تعقيبه  ويف 
واملوؤ�ش�شات  املعرفة  باقت�شاد  املكلف 
النا�شئة, اأكد رئي�ض اجلمهورية على اأهمية 
احلكومة  , معربا عن دعم  املقدم  الربنامج 
بيان  وفق   الكربى,  خطوطه  لتنفيذ  التام 

لرئا�شة اجلمهورية.
املنتدب  للوزير  تعليمات  وج��ه  كما 
م�شاريع  "اعتماد  بغر�ض  بالقطاع  املكلف 
باملوؤ�ش�شات  املتعلقة  القانونية  الن�شو�ض 
و"التعجيل  االآجال"  اأق��رب  يف  النا�شئة 
باملوؤ�ش�شات  اخلا�ض  ال�شندوق  بتفعيل 
النا�شئة, ق�شد اإطالق اأوىل املوؤ�ش�شات يف 

قادم االأ�شابيع".
القطاع,  ت�رف  حتت  بو�شع  اأي�شا  واأمر 
احلا�شنات  ال�شتقبال  العقارية  االأوعية 
جلب  على  ال�شهر  وك��ذا  وامل�����رع��ات, 
اخلارج,  يف  امل�شتقرة  النا�شئة  املوؤ�ش�شات 
نف�ض  اجل��زائ��ر,  يف  لها  ت�شمن  اأن  على 

ال�روط التي تتمتع بها حاليا يف اخلارج.
من جهة اأخرى, ا�شتمع الرئي�ض اإىل عر�ض 
باملوؤ�ش�شات  املكلف  املنتدب  الوزير  قدمه 
الوكالة  ن�شاطات  بعث  حول  امل�شغرة 

الوطنية لدعم ت�شغيل ال�شباب.
اأن  تبون  ال�شيد  الحظ  االط��ار,  هذا  ويف 
النظرة  اأ�شرية  بقيت  املقرتحة  "املقاربة 
للوكالة,  اأعطيت  التي  القدمية  االجتماعية 
المت�شا�ض  اأ�شا�شا  موجهة  كانت  والتي 

حني  يف  ال�شباب,  اأو���ش��اط  يف  البطالة 
للموؤ�ش�شات  اجلديدة  اال�شرتاتيجية  اأن 
مقاربة  �شمن  تندرج  اأن  يجب  امل�شغرة 
ال�شوق",  ملتطلبات  ت�شتجيب  اقت�شادية 
رئي�ض  ق���ال  -ك��م��ا  ال��ه��دف  اأن  ذل���ك 
من  جديد  جيل  "خلق  هو  اجلمهورية- 
بنقاء  يتحلون  مل�شاريع   احلاملني  املقاولني 

ال�ريرة والديناميكية والطموح".
الرئي�ض  اأم��ر  املالحظة,  هذه  �شوء  ويف 
باملوؤ�ش�شات  املكلف  املنتدب  ال��وزي��ر 
ظل  يف  ا�شرتاتيجيته  مبراجعة  امل�شغرة 
وعر�شها  اجلديدة,  االقت�شادية  املقاربة 
ال��وزراء,  ملجل�ض  املقبل  االجتماع  على 

ح�شب البيان.
ق.و

قدمت من اململكة العربية ال�ضعودية

و�ضع 274 رعية 
جزائرية يف احلجر 
ال�ضحي ببومردا�ض

ال�شكان  و  ال�شحة  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت 
 274 با�شتقبال  االثنني  يوم  ببومردا�ض 
ال�شحي  احلجر  حتت  وو�شعهم  جزائريا 
اجلزائري  للمعهد  الر�شمية  باالإقامة 
اإجالئهم  بعد  الوالية,  بعا�شمة  للبرتول 
اإطار  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
وباء  تف�شي  من  الوقاية  تدابري  تنفيذ 

كورونا.
بخلية  املكلف  قال  ل/واأج  ت�ريح  ويف 
ال�شكان,  و  ال�شحة  مبديرية  االإع���الم 
جزائريا  مواطنا   274 اأن  باركي,  حممد 
يف  ا�شتقبلوا  اخل��ارج,  يف  عالقني  كانوا 
اليوم, و  الثانية من �شباح  ال�شاعة  حدود 
عمومية  حافالت  طريق  عن  بعدها  نقلوا 
االإقامة  نحو  بومدين,  هواري  مطار  من 
للبرتول  اجل��زائ��ري  للمعهد  الر�شمية 

ببومردا�ض يف "ظروف جيدة".
املذكورون  اجلزائريون  الرعايا  وُو�شع 
من  والي��ات  عدة  من  ينحدرون  ,الذين 
ال�شلطات  اإجالوؤهم من طرف  الوطن بعد 
بالرعايا  التكفل  اإط��ار  يف  العمومية, 
ب�شبب  اخل��ارج  يف  العالقني  اجلزائريني 
تف�شي وباء كورونا, حتت احلجر ال�شحي 
حلمايتهم  اأي���ام  �شبعة  مل��دة  االح���رتازي 
الداء  بهذا  اإ�شابتهم  عدم  من  التاأكد  و 

املعدي, ح�شب نف�ض امل�شدر.
واأ�شاف اأن م�شالح الوالية املعنية و�شعت 
يف  وامل��ادي��ة  الب�رية  اإمكانياتها  "كل 
املتناول", من اأجل مرافقة و التكفل اجليد 
اإطار  يف  اخلارج  من  الوافدين  باجلزائريني 
ال�شحي  احلجر  تدابري  و  اإج��راءات  تنفيذ 

ق.وللوقاية من تف�شي وباء كوفيد16-.
تراأ�شه  الذي  ال��وزراء  جمل�ض  اعتمد 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  االح��د  ي��وم 
ال�روط  دف��رت  على  ت��ب��ون,  املجيد 
االإعفاء  وكيفيات  ب�روط  املتعلق 
على  والر�شم  اجلمركية  احلقوق  من 
القيمة امل�شافة, على املكونات واملواد 
اقتناوؤها  التي مت  اأو  امل�شتوردة  االأولية 

حمليا من طرف املناولني.
اجلمهورية  لرئا�شة  بيان  يف  وج��اء 
دفرت  م�روع  على  املوافقة  بعد  انه 
ال�روط الذي عر�شه وزير ال�شناعة 
رئي�ض  �شدد  ال���وزراء,  جمل�ض  على 
على  ال�شهر  "اأهمية  على  اجلمهورية 
الأحكام  وال�شفاف  الفعلي  التنفيذ 
منح  بتوجيه  ي�شمح  مبا  الن�ض,  هذا 
االقت�شاديني  للفاعلني  االمتيازات 
جمال  يف  ين�شطون  الذين  احلقيقيني 

املناولة".
"مراقبة  على  تبون  ال�شيد  اأكد  كما 
امل�شتفيدين  قبل  من  التام  االح��رتام 
والتطبيق  ال�����روط  دف��رت  الأح��ك��ام 
ال�شارم للعقوبات يف حالة اأي اإخالل 

مبقت�شياته".
من جانب اآخر, ذكر رئي�ض اجلمهورية 
دفرت  لن�ر  اال�شتعجايل  بالطابع 
اجلديدة  بال�شيارات  اخلا�ض  ال�روط 
يعني  اأن  على  اال�شبوع,  نهاية  قبل 
اجلزائريني  االأوىل  املرحلة  يف  االأم��ر 
الوزراء  جمل�ض  لقرارات  طبقا  فقط, 
الحقا  و�شي�شدر  االأخرية,  دورته  يف 

ن�ض خا�ض باالأجانب, ي�شيف البيان.
املنعقد  االخري,  الوزراء  جمل�ض  وكان 
مرا�شم  اأربعة  اعتمد  اأ�شبوعني,  قبل 

اخلا�شة  ال�����روط  ب��دف��ات��ر  تتعلق 
الكهرومنزلية  املعدات  اإنتاج  باأن�شطة 
ال�شيارات,  وت�شنيع  وااللكرتونية, 
وا�شترياد املركبات اجلديدة, وترخي�ض 
مت  التي  واملعدات  اخلطوط  جمركة 
جتديدها يف اإطار الن�شاطات االإنتاجية.
املحدد  ال�روط  دف��رت  وبخ�شو�ض 
وكيل  ن�شاط  مم��ار���ش��ة  لكيفيات 
ال�����ش��ي��ارات اجل���دي���دة, ك���ان وزي��ر 
براهم,  علي  اآيت  فرحات  ال�شناعة, 
اأنه �شيفر�ض, زيادة  قد اأو�شح موؤخرا 
القدرات  على  التوفر  اإلزامية  على 
الالزمة ملمار�شة هذا الن�شاط, ال �شيما 
فيما يخ�ض قاعات العر�ض, وور�شات 
وامل�شتخدمني  البيع  بعد  ما  خدمات 
الزبون  املوؤهلني, احل�شول على طلبية 
يف  ال�����روع  قبل  م�شبق  ب�شكل 

اال�شترياد.
ق.و

اأكد جمل�ض الوزراء املنعقد الأحد حتت رئا�ضة رئي�ض اجلمهورية ال�ضيد عبد املجيد تبون على العودة التدريجية اىل مقاعد الدرا�ضة يف اجلامعة, مع الخذ 
يف احل�ضبان توفري كافة ال�ضروط ال�ضحية يف هذا الظرف املتميز بانت�ضار جائحة كورونا )كوفيد19-(.

�ضرورة التعجيل بتفعيل ال�ضندوق اخلا�ض 
باملوؤ�ض�ضات النا�ضئة

اإجالء 310 رعايا 
جزائريني من تركيا 

اإىل ق�ضنطينة
جزائريني  رعايا   310 االأح��د,   م�شاء  حل 
حركة  توقف  منذ  برتكيا  عالقة  كانت 
فريو�ض  جائحة  ب�شبب  اجل��وي  النقل 
بو�شياف  حممد  مبطار  امل�شتجد  كورونا 

بق�شنطينة.
بينهم  من  اجلزائريني  الرعايا  اج��الء  ومت 
اخلطوط  ط��ائ��رة  م��ن  على  طفال   13
مدينة  م��ن  انطالقا  اجل��زائ��ري��ة  اجل��وي��ة 
ا�شتقبال  يف  وك��ان  الرتكية.  ا�شطنبول 
اجالوؤهم  مت  الذين  اجلزائريني  الرعايا 
م�شوؤولو  وكذا  املحلية  ال�شلطات  ممثلو 
خالل  بهم  بالتكفل  املعنية  القطاعات 
نقلهم على  مت  ال�شحي, حيث  احلجز  فرتة 
املاريوت حيث  فندق  نحو  حافلة   14 من 
ح�شب  ال�شحي,  احلجر  فرتة  �شيق�شون 
بونافع.  الدين  نور  املحلي  ال�شياحة  مدير 
واأ�شار مدير ال�شحة بالنيابة عديل دعا�ض, 
املتابعة  ل�شمان  طبية  فرقة  جتنيد  اإىل 
مت  الذين  للرعايا  ال�شحية  للحالة  اليومية 

اجالوؤهم طوال فرتة احلجر ال�شحي.
جزائريا  مواطنا   844 اجالء  مت  وللتذكري, 
كانوا عالقني يف كل من ايطاليا وماليزيا 
الفارط  جويلية  �شهر  خالل  وكندا  وقطر 
العمليات  اطار  ق�شنطينة, يف  نحو والية 
رعية   5.926 اجالء  برنامج  يف  املندرجة 

جزائرية عالقة يف خمتلف دول العامل.
ق.و

من طرف املناولني

اعتماد دفرت ال�ضروط املتعلق 
بالإعفاءات على املكونات امل�ضتوردة 

منها  و�ضنتان  درارين  �ضد  �ضجنا  �ضنوات   3
اأربعة اأ�ضهر نافذة �ضد بلعربي و حميطو�ض
حق  يف  �ضجنا  �ضنوات  ب3  حكما  الثنني  يوم  العا�ضمة  باجلزائر  اأحممد  �ضيدي  حمكمة  اأ�ضدرت 
ال�ضحفي خالد درارين و �ضنتني �ضجن منها اربعة ا�ضهر نافذة يف حق النا�ضطني �ضمري بلعربي و 
موح �ضليمان حميطو�ض املتابعني بتهمتي "امل�ضا�ض بالوحدة الوطنية" و "التحري�ض على التجمهر 

غري امل�ضلح" .
كما �ضلطت املحكمة على املتهم الول خالد درارين دفع غرامة مالية تقدر ب50.000 األف دج.

و قد التم�ض وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �ضيدي اأحممد يوم 3 اغ�ضط�ض الفارط 4 �ضنوات حب�ضا 
مالية  غرامة  املتهمني  هوؤلء  حق  يف  املحكمة  ذات  التم�ضت  كما   . الثالثة  املتهمني  حق  يف  نافذا 

تقدر ب 100 األف دج على كّل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم املدنية ملدة اأربع �ضنوات.
القليعة  ب�ضجن  املوؤقت  احلب�ض  رهن  درارين  ال�ضحفي  يتواجد  حيث  بعد  عن  املحاكمة  جرت  و 
بولية تيبازة فيما يتواجد املتهمان الآخران بلعربي �ضمري و حميطو�ض حتت الرقابة الق�ضائية.
ق.و

مدير املعهد الوطني لل�ضحة العمومية اليا�ض رحال:

الالمركزية يف اتخاذ القرارات : اأح�ضن 
طريقة للق�ضاء على وباء كوفيد19

لل�شحة  الوطني  املعهد  مدير  قال 
متابعة  جلنة  وع�شو  العمومية 
رحال,  اليا�ض  كوفيد  وب��اء  ور�شد 
اإن االجتاه نحو الالمركزية يف اتخاذ 
الوباء,  مكافحة  �شاأنه  من  القرارات 
والئية  جل��ان  ت�شكيل  اأن  م��وؤك��دا 
اتخاذ  �شالحيات  واإعطاء  للر�شد 
اأعطى  املحلي  امل�شتوى  على  القرار 

نتائج ايجابية.
لالإذاعة  ت�ريح  يف  رح��ال  واعترب 
املتخذة  ال��ق��رارات  اأن  اجل��زائ��ري��ة 
منطقيا  م�شارا  ت�شكل   م��وؤخ��را 

للق�شاء  و�شيلة  اأح�شن  اأن  م�شيفا, 
كما  الالمركزية.  هي  الوباء  على 
نتائج  اأعطت  الالمركزية  اأن  اأك��د 
ايجابية و�شاهمت يف التخفيف على 
امل�شت�شفيات. واأمر رئي�ض اجلمهورية  
خالل اجتماع جمل�ض الوزراء املنعقد 
يقظة  منظومة  بو�شع   , االأحد  يوم  
الوطن,  والي��ات  كل  م�شتوى  على 
باملتابعة  الوايل,  �شلطة  حتت  تكلف, 
الو�شع  لتطور  اليومي,  والتقييم 
ال�شحي واإقرار اإعادة احلجر ال�شحي 

ق.وفورا, يف حالة تدهور الو�شع.



- 3000 موؤ�ض�ضة نا�ضئة على امل�ضتوى الوطني معنية بالدعم و املرافقة امليدانية
- ابواب مفتوحة على املوؤ�ض�ضات النا�ضئة الأيام املقبلة

04 الثالثاء  11 أوت  2020 م الموافق لـ 21 ذو الحجة 1441هـ
العدد
2061

فتح �ضندوق خا�ض لتمويل املوؤ�ض�ضات النا�ضئة بداية من الأ�ضبوع املقبل

علجية عي�ض
-------------------

االأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  وقف 
املوؤ�ش�شات  و  املعرفة  باقت�شاد  مكلف 
و  املدنية  ال�شلطات  رفقة  النا�شئة 
امل�شول  مقدمتهم  يف  و  الع�شكرية 
ق�شنطينة  والية  على  االأول  النفيذي 
باالإبداعات   اخلا�ض  املعر�ض  على  اأم�ض 
بجامعة  النا�شئة  املوؤ�ش�شات  و  العلمية 
كذا  و  بوبنيدر,  �شالح   3 ق�شنطينة 
للم�شاريع  احلامل  ال�شباب  معر�ض 
ح��داد,  مالك  الثقافة  دار  احت�شنته 
التابعة  املوؤ�ش�شات  بع�ض  فيه  �شاركت 
قال  كلمته  يف  و  العمومي,  للقطاع 
والية  اإالأى  زيارته  اأن  املنتدب  الوزير 
على  للتعرف  فر�شة  كانت  ق�شنطينة 
و  النا�شئة,   املوؤ�ش�شات  و  امل�شاريع 
 17 على   املنتدب  ال��وزي��ر  وق��ف  ق��د 

قيد  هو  منه  جزء  عر�شه   مت  م�روع 
ت�شويق  يف  ب��داأت  �ركات  و  االإجن��از, 
اقت�شاد  لرتقية  كاف  هذا  و  منتجاتها, 
الكفاءات  ا�شتعادة  اإمكانية  و  املعرفة, 
اإال  ح�شبه  يتحقق  ال  هذا  لكن  املهاجرة, 
و  القانونية  ال�شمانات  لهم  وفرت  اإذا 
بالقول  ا�شار  و  التنظيمية,  و  االإدارية 
الإعطاء  التدابري  كل  اتخذت  وزارته  اأن 
الفانونية,  ال�شبغة  النا�شئة  ال�ركات 
ما  نوعا  كانت  التي  ال�ركات  خا�شة 
للنمو  قابلة  ال��ي��وم  ه��ي  و   , حمتكرة 
ظل  يف  ن���ه   اأ يعني  ه��ذا  و  ال�����ري��ع, 
التخلي  وجب  التكنولوجي  التطكور 
ت�شيري  يف  الكال�شيكية  الطريقة  عن 
اأ�شا�ض  على  اإليها  النظر  و  ال�ركات, 
ترقية  يف  ت�شاهم  منتجة  �ركة  اأنها 
مداخيل  حت�شني  و  الوطني  االإقت�شاد 

العمومية. اخلزينة 

االإقت�شادية  ال�شاحة  ت�شم  الوزير  ح�شب 
نا�شئة  موؤ�ش�شة   3000 عن  يقل  ال  ما 
هذا  يف  و  لالإرتفاع,  مر�شح  الرقم  و 
للبحث  اأ���ش��اف  كما  ال���وزارة  ت�شعى 
التي  ل��ي��ات  االآ و  عنامليكانيزمات 
حاملي  لل�شباب  توفر  اأن  �شانها  من 
املوؤ�ش�شات  اأ���ش��ح��اب  و  امل�����ش��اري��ع 
لتطوير  تكنولوجية  ف�شاءات  النا�شئة 
, و قد  اإنتاجهم  موؤ�ش�شاتهم و رفع قدرة 
�شندوق  فتح  عن  املنتدب  لوزير  ك�شف 
�شيكون  املوؤ�ش�شات  هذه  لتمويل  خا�ض 
امل�شاريع  حاملي  ال�شباب  ت�رف  حتت 
من  هذا  و  املقبل,  االأ�شبوع  من  بداية 
االإنتاجية  القدرة  رفع  يف  امل�شاهمة  اجل 
ملختلف الربامج و اإمنائها و حت�شني نوعية 
و  راٍق,  م�شتوى  اإىل  ورفعها  اخلدمات, 
امل�شاريع   حامل  بال�شباب  لقائه  يف 
الوزير  عر�ض  حداد  مالك  الثقافة  بدار 

لقطاعه,  االإ�شت�رافية  روؤيته  املنتدب 
من  املعرفة,  الإقت�شاد  اإ�شافته  ميكن  وما 
امل�شاريع  حاملي  ال�شباب  مرافقة  خالل 
التي  القانونية  االأط��ر  لهم  توفري  و 
االإ�شتثمار,  عامل  الولوج  من  متكنهم 
على  املنتدبة  ال���وزارة  حتر�ض  حيث 
و  ال�شباب  لقيادة  طريق  خارطة  و�شع 

ال�ريبية  الت�شهيالت  كل  لهم  تقدمي 
�شياق  يف  معلنا   , االأع��ب��اء  وتخفيف 
على  مفتوحة  اأبواب  تنظيم   عن  مت�شل 
الطاقات  الإبراز  النا�شئة   املوؤ�ش�شات 
الولوج  يف  للتحكم  قدرتها  و  ال�شبانية 
يف  ه��ذا  و  املعرفة,  اقت�شاد  ع��امل  اإىل 

املقبلة. اأيام  الع�رة  غ�شون 

اأعلن الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف باقت�ضاد املعرفة واملوؤ�ض�ضات النائ�ضة يا�ضني وليد عن فتح �ضندوق خا�ض بتمويل املوؤ�ض�ضات النا�ضئة, و �ضيكون هذا ال�ضندوق حتت ت�ضرف 
ال�ضباب حاملي امل�ضاريع بداية من الأ�ضبوع املقبل, و ذكر  الوزير املنتدب وجود 3000 موؤ�ض�ضة نا�ضئة على امل�ضتوى الوطني معظم هذه املوؤ�ض�ضات يديرها �ضباب, موؤكدا على وجوب دعمهم و 

مرافقتهم من اجل امل�ضاهمة يف تطوير افقت�ضاد الوطني.

الوزير املنتدب املكلف باقت�ضاد املعرفة و املوؤ�ض�ضات النا�ضئة:

 

اجلزائر ملتزمة مبكافحة خمتلف التهديدات على حدودها بال هوادة
االقت�شادي  املنتدى  يف  والع�شو  اخلبري  اأكد 
اجلزائر  ان  �شيخاوي,  ار���ش��الن  العاملي, 
على  التهديدات  خمتلف  مبكافحة  ملتزمة 
�شبل  تف�شيل  م��ع  ه���وادة  ب��ال  ح��دوده��ا 
املجاورة  البلدان  جميع  مع  واحلوار  التعاون 
ا�شكال  لكافة  الت�شدي  اج��ل  م��ن  لها 

للحدود. العابر  واالرهاب  التهريب 
يف  االث��ن��ني  اأم�����ض  ن�رت  م�شاهمة  ويف 
ال�شيد  ق��ال  "ليك�شربي�شيون",  يومية 
مبكافحة  ملتزمة  "اجلزائر  ان  �شيخاوي 
مع  ح��دوده��ا  على  ال��ت��ه��دي��دات  خمتلف 
جميع  مع  واحلوار  التعاون  �شبل  تف�شيل 
الت�شدي  اج��ل  من  لها  امل��ج��اورة  البلدان 
العابر  االرهاب  و  التهريب  ا�شكال  لكافة 
تعترب  اجل��زائ��ر  ان  اىل  م�شريا  للحدود", 
و  االآف��ات  خمتلف  مكافحة  �شيا�شات  ان 
بخم�شة  مرتبطة  حدودها  ت�شيري  �شيا�شة 

مبادئ.
مب��ب��داأ  اخل��ب��ري,  ي�شيف  االم���ر,  يتعلق  و 
لكل  بها  املعرتف  باحلدود  امل�شا�ض  ع��دم 
على  ال�شيادة  مبداأ  و  ا�شتقالله  عند  بلد 
ي�شتمدان  اللذان  و  اجلوي  و  الربي  املجالني 
القانون  و  اجلزائري  القانون  من  مرجعهما 
مبداأ  و  اجل��وار  ح�شن  مبداأ  كذا  و  ال��دويل 
احلدودية  املناطق  تنمية  و  احلدود  تر�شيم 
ال��ت��دخ��ل يف  ع��دم  م��ب��داأ  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

من  مراجعه  ي�شتمد  الذي  و  البلدان  �شوؤون 
للجزائر. الدفاع  و  اخلارجية  ال�شيا�شة 

الهجرة  مكافحة  ان  �شيخاوي  ال�شيد  ويرى 
اجلرمية  و  ب��امل��خ��درات  االجت��ار  و  ال�رية 
دعم  ك��ذا  و  االره��اب  و  للحدود  العابرة 
للمناطق  امل�شتدامة  االقت�شادية  التنمية 
ال�شلطات  اولويات  اهم  من  هي  احلدودية 
بخربتها  "اجلزائر  ان  معتربا  اجل��زائ��ري��ة, 
و  االره��اب  مكافحة  جم��ال  يف  الوا�شعة 
هذا  يف  ه��ام  ب��دور  �شت�شطلع  بو�شائلها 

ل�شياق". ا
ويف هذا االإطار ذكر اخلبري بجميع املبادرات 
ال�شعيدين  على  اجلزائر  فيها  ت�شارك  التي 
"اأي  تدخر  ال  انها  حيث  والدويل  االإقليمي 
والتهريب  االرهاب  مكافحة  اجل  من  جهد 
وبالتايل  املنظمة",  اجلرمية  ن��واع  اأ وجميع 
ملكافحة  العربية  االتفاقية  يف  طرف  فهي 
ويف   1998 �شنة  عليها  امل�شادق  االإرهاب 
حول  االفريقي  االحتاد  اتفاقية  بروتوكول 
ل�شنة  ومكافحته  االإره���اب  من  الوقاية 

.2004
ا�شرتاتيجية  باعداد  املبادرة  اأي�شا  تعد  كما 
م��وح��دة مل��واج��ه��ة االآف����ات امل��ن��ت�����رة يف 
امل��خ��درات  وتهريب  )االإره���اب  ال�شاحل 
التي  للحدود(  العابرة  املنظمة  واجلرمية 
تعاون  مذكرة  باإبرام   2009 �شنة  ترجمت 

والنيجر  امل���ايل  م��ع  االع��م��ال  وتن�شيق 
. نيا وموريتا

 2010 �شنة  مت  املذكرة  هذه  اأ�شا�ض  وعلى 
امل�شرتكة  العملياتية  االركان  جلنة  ان�شاء 
ووحدة  اجلزائر(  )جنوب  بتمرنا�شت  مقرها 
ُن�شبت  التي   )UFL ( االت�شاالت  دم��ج 
للبلدان  العملياتية  اجلهود  لتن�شيق  اأي�شا 
على  اأي�شا  اجل��زائ��ر  وت�����ش��ارك  االأرب��ع��ة. 
اجتماعات  جميع  يف  املتو�شطي  امل�شتوى 
وزراء  اجتماعات  �شيما  ال   5+5 جمموعة 

الدفاع. ووزراء  الداخلية 
العامة  اجلمعية  م�شتوى  على  دوريا  وتقدم 
االمن  تعزيز  اجل  من  الئحة  املتحدة  لالأمم 
الالئحة  مثل  املتو�شط  حو�ض  يف  والتعاون 
عليها  امل�شادق   2011 لدي�شمرب   63/66
ثالث  يف  ط��رف  اأي�شا  وه��ي  ب��االإج��م��اع. 
ملكافحة  املتحدة  االأمم  ملنظمة  اتفاقيات 
املنظمة  واجلرمية  والف�شاد  املخدرات  تهريب 

لالأوطان. العابرة 
من  العديد  يف  بن�شاط  ملتزمة  اجل��زائ��ر 
ومل�شاعدة  للتعاون  االأوجه  املتعددة  االعمال 
يف  للم�شاهمة  �شيما  ال  ال�شاحل  بلدان 
ذات  اأ�شاف  ح�شبما  املنطقة,  هذه  تطوير 

اخلبري.
 ق.و

اخلبري والع�ضو يف املنتدى القت�ضادي العاملي, ار�ضالن �ضيخاوي:

رفع تعليق الت�ضدير عن املنتجات املحلية 
با�ضتثناء املواد املدعمة

اإنتاجية با�شتثناء  التي تتوفر اجلزائر ب�شاأنها على قدرات  املنتجات  الت�شدير على  مت رفع تعليق 
املواد املدعمة اأو امل�شنعة من مواد مدعمة ومادة الثوم, ح�شبما افاد به اليوم االثنني بيان لوزارة 

التجارة.
النا�شطني يف  اإىل علم كافة املتعاملني االقت�شاديني  "تنهي وزارة التجارة  البيان:  وجاء يف ذات 
على  ب�شاأنها  اجلزائر  تتوفر  التي  املنتجات  على  الت�شدير  تعليق  رفع  مت  قد  اأنه  الت�شدير,  جمال 

قدرات اإنتاجية با�شتثناء املواد املدعمة اأو امل�شنعة من مواد مدعمة و مادة الثوم".
ت�شدير  كذلك  مينع  البالد  بها  متر  التي  ال�شحية  لالأزمة  "ونظرا  انه  امل�شدر  نف�ض  واأ�شاف 
لتغطية  معتربة  وبكميات  توفرها  ل�رورة  وذلك  لليدين  املطهر  وال�شائل  الهالم,  الكمامات, 

الطلب املتزايد للمواطنني".
الوطنية  ال�شوق  ملتابعة متوين  الوزارة  البيان - خلية يقظة على م�شتوى  ي�شري   - كما مت و�شع 
مع احلر�ض على �شمان ا�شتقراره ,هذا باالإ�شافة اإىل اتخاذ كافة االإجراءات التي من �شاأنها عدم 

االإخالل بحاجيات ال�شوق الوطنية.
ق.و

من قبل وزير ال�ضوؤون الدينية 

دعوة رواد امل�ضاجد اإىل المتثال ال�ضارم 
لالإجراءات الوقائية

باجلزائر  االثنني  اأم�ض  بلمهدي  يو�شف  واالوق��اف  الدينية  ال�شوؤون  وزير  دعا 
يف  والوقائية  ال�شحية  لالإجراءات  ال�شارم  االمتثال  اىل  امل�شاجد  رواد  العا�شمة 
لبيوت  اجلزئي  االفتتاح  مبنا�شبة  وذلك  )كوفيد19-(  كورونا  جائحة  تف�شي  ظل 

امل�شلني. اأمام  القادم  ال�شبت  الله 
البي�شاء  بالدار  "الفتح"  مل�شجد  تفقدية  زيارة  خالل  بلمهدي  ال�شيد  واأو�شح 
وقائية  اإجراءات  من  يتخذ  اأن  ينبغي  ملا  منوذج  على  اطلع  -حيث  العا�شمة  باجلزائر 
اأنه   - اأغ�شط�ض   15 من  ابتداء  اخلم�ض  لل�شلوات  للم�شاجد  التدريجي  للفتح  حت�شبا 
الوقائية  لالإجراءات  ا�شتجابتهم  ومدى  للمواطنني  الذاتي  الوعي  على  "يراهن 
اعادة  اىل  �ريعا  للذهاب  اجلمهورية  م�شاجد  م�شتوى  على  املتخذة  والتنظيمية 

الله". لبيوت  الكلي  الفتح 
للمواطنني  ال�شحية  لوقائية  االجراءات  هذه  اأهمية  على  باملنا�شبة  الوزير  واأكد 
لرواد  ا�شتقباال  االكرث  االماكن  باعتبارها  للم�شاجد  الذهاب  قبل  بها  االخذ  الواجب 
التنظيم  على  ال�شاهرة  واجلمعيات  الوالئية  جلان  من  امل�شوؤولني  داعيا  امل�شاجد 
اجل  من  البع�ض  بع�شهم   على  االعباء  من  للتخفيف  التناوب  نظام  على  االعتماد 

. امل�روع  هذا  اجناح 
اأي  االقل  على  م�شلي  الف  ت�شتوعب  التي  امل�شاجد  �شتفتتح  باأنه  الوزير  وذكر 
يف  البدء  مت  اأنه  اىل  م�شريا  الوطن  عرب  م�شجد  االف  اأربعة  من  اأزيد  يعادل  ما 
يف  واجلمعيات  واللجان  الوالة  وانخراط  الله  لبيوت  ال�شامل  والتعقيم  التطهري 

امل�شلني. اأمام  فتحها  الإعادة  ا�شتعدادا  الوطنية  اليقظة  املنظومة  هذه 
"ال ميكن فتح  اأنه  اال�شتعجال" م�شريا اىل  "عدم  املواطنني اىل  بلمهدي  ال�شيد  ودعا 
الرتتيبات  هذه  كل  اأن  و  موجودا"  يزال  ال  الفريو�ض  الن  واحد  ان  يف  امل�شاجد  كل 
اللجان  باأن  الوزير  وذكر  والوطن".  املواطن   م�شلحة  يف  "ت�شب  التنظيمية 
جمندة  ال��والة  يرتا�شها  التي  املحلية 
العمومية  ل�شحة  حماية  على  لل�شهر 
واالطفال  ال�شن  كبار  و  املر�شى  داعيا 
لت�شهيل  بيوتهم  يف  ال�����ش��الة  اىل 
على  احلفاظ  و  املنظمني  على  العملية 

اجلميع. �شحة 
دورهم  لعب  اىل  االئمة  الوزير  دعا  كما 
امل�شجد  ليبقى  الوقائي  املجال  هذا  يف 
والنظافة  والطهارة  للقدا�شة  "منوذجا 

واالمن". واالمان  ال�شحيح  والتدين 
�شامل  بتعقيم  القيام  مت  فقد  لالإ�شارة 
الوطن  عرب  م�شجد   4000 من  الأك��رث 
والوقاية  االمن  يف  خمت�شني  طرف  من 
كما  متطوعني.  ك��ذا  و  ال�شناعية 
لتفادي  التباعد  ع��الم��ات  و���ش��ع  مت 

الله. بيوت  داخل  االكتظاظ 
ق.و

مري لبوحمامة وموظفون بذات املجل�ض حتت 
الرقابة الق�ضائية خن�ضلة 

علمت التحرير من م�ضادر ق�ضائية باأن قا�ضي التحقيق لدي املحكمة البتدائية باأولد ر�ضا�ض 
25كلم قد و�ضع موؤخرا رئي�ض  خارج مقر الخت�ضا�ض والتي تبعد عن مقر الولية بحوايل 
الولية   عن  ب80كلم  الغربية  باملنطقة  تقع  التي  بالبلدية  موظفني  و�ضتة  بوحمامة  بلدية 
حتت الرقابة الق�ضائية ومنهم منتخبني و08اأ�ضخا�ض اآخرين ذوي النفوذ عن تهمة ا�ضتغالل 
الوظيفة ومنح امتيازات دون وجه حق يف انتظار ا�ضتكمال التحقيقات الأمنية التي با�ضرتها 
م�ضالح الدرك للمنطقة والتي با�ضرتها للمخالفات املذكورة اعاله عملية منح امتيازات خا�ضة 
املتهمني لدى  �ضماع  اأين مت  قانوين  08دون حق  الأ�ضخا�ض  لفائدة  البلدية  قبل  بالعقار من 
فرقة الدرك مبافيهم رئي�ض البلدية واملوظفني والأ�ضخا�ض املتح�ضلني على العقار والمتياز 
حيث متت اأحالة امللف على وكيل اجلمهورية بعدها اىل قا�ضي التحقيق باأولد ر�ضا�ض  اأين 

اأ�ضدر يف حقهم الرقابة الق�ضائية ايل غاية املحاكمة.
  ر�ضيد ب
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مطالب باإعادة ا�ضتغالل احلديقة النباتية 
بالوادي املغلقة منذ عامني

بوطيب هنية 
---------------- 

نهم  اأ  , ع��ائ��الت  ���رح��ت  و 
ا���ش��ت��ب�����روا خ���ريا ب��ق��رار 
للبالد,  العليا   ال�شلطات 
ب��ت��خ��ف��ي��ف االإج���������راءات 
االح����رتازي����ة, ع��ل��ى غ���رار 
احلجر  م��دة  م��ن  التقلي�ض 
و  امل�����ش��اج��د  ف��ت��ح  و  امل��ن��زيل 
ف�����ش��اءات ال��رتف��ي��ه, داع��ني 
تنظيم  اإىل  املحلية  امل�شالح 

احلديقة  لتهيئة  وا�شعة  حملة 
خمتلف  ت��وف��ري  و  النباتية, 
من  التي  الوقائية  امل��ع��دات 
عدوى  من  حمايتهم  نها  �شاأ
تواجدهم  ث��ن��اء  اأ  ,19 كوفيد 
داخ���ل احل��دي��ق��ة.و اأ���ش��اف 
التي  احلديقة  اأن  املتحدثون 
 15 تفوق  م�شاحة  على  ترتبع 
الوحيد  الف�شاء  تعد  هكتارا, 
مع  ليه  اإ التنقل  ميكنهم  الذي 
نهاية  بعد  االأ�رة  فراد  اأ كافة 

امل�شاكن  من  هروبا  ال��دوام, 
بها  يقطنون  التي  ال�شيقة 
ع���رب خم��ت��ل��ف ال��ت��ج��م��ع��ات 
جل  يق�شون  حيث  ال�شكنية, 
املغلقة  الغرف  داخل  نهارهم 
االرتفاع  ب�شبب  املكيفة  و 
التي  احلرارة  لدرجات  الكبري 
درج��ة   50 ق��راب��ة  اىل  ت�شل 
الرحالت  اأن  كما  الظل,  يف 
امل��ن��اط��ق  اإىل  واخل���رج���ات 
حمظورة,  كانت  ال�شاحلية 

اللعب  اإىل  يتوقون  واأطفالهم 
التنزه. و 

اأن  اإىل  بع�شهم  ���ش��ار  اأ كما 
كان  غلقه,  قبل  املرفق,  ذات 
���ر  االأ م��ن  للكثري  م���الذا  
امل��ح��دودة ال��دخ��ل, ال��ت��ي ال 
مالية,  مبالغ  توفري  ت�شتطيع 
الف�شاءات  يف  اأطفالها   لتنزه 
باملنطقة,  القليلة  اخلا�شة 
ت��وف��ر  ع���دم  اإىل  م�����ش��ريي��ن 
خم�ش�شة  عمومية  م�شابح 
ال���ش��ت��ق��ب��ال ال��ع��ائ��الت, و 
فئة  ت�شتقطب  امل���وج���ودة 

املراهقني. و  ال�شباب 
احلديقة  اأن  اإىل  �شارة  االإ جتدر 
حظرية  �شمن  تندرج  النباتية 
م���الك ال��دول��ة ال��غ��اب��ي��ة, و  اأ
من  غلقها  قبل  ت�شري  كانت 
اأكدت  خا�شة  موؤ�ش�شة  طرف 
اأغلقت  نها  اأ �شابق  وقت  يف 
الت�شيري,  عقد  انتهاء  بعد 
اأو  التمديد  لها  يت�شن  ومل 
على  ح�شولها  رغم  التجديد, 
للمناق�شة  ع��ر���ض  اأح�����ش��ن 

با�شتغاللها. اخلا�شة 

وفق  تهيئتها,  و  قرابة عامني  منذ  املغلقة  النباتية  فتح احلديقة  باإعادة  بالوادي,  العائالت  من  العديد  طالبت 
من  ال�ضتفادة  لهم  يت�ضنى  حتى  العامة,  الأماكن  خمتلف  على  كورونا  جائحة  فر�ضتها  التي  الحرتازية  الإجراءات 

الفرتة. ال�ضواطئ طيلة هذه  نحو  الرحالت  منع  بعد  الولية, خا�ضة  بعا�ضمة  النوع  الوحيد من هذا  الف�ضاء 

الرتفيه لف�ضاءات  التدريجي  الفتح  قرار  عقب 

حي  �شكان  من  العديد  ع��رّب 
ال�رقية"  "القارة  الت�شامن 
ل�"لتحرير"  زيارتهم  خ��الل 
ع���ن م����دى ا���ش��ت��ي��ائ��ه��م و 
ا���ش��ت��ن��ك��اره��م ال�����ش��دي��دي��ن 
م��ن ال��واق��ع احل��ي��ات��ي ال��ذي 
اجل��ه��ة  ه���ذا  يف  ي��ع��ي�����ش��ون��ه 
امل��ع��زول��ة م��ن ح��ي ال��ق��ارة 
الوادي.  مدينة  غرب  العتيق 
ال�  يعرت�ض  م�شكل  ه��م  ف��اأ
امل��ق��ي��م��ني  ���ش��اك��ن   4000
وانعدام  نق�ض  هو  باملنطقة 
م�شاكنهم,  ملعظم  الكهرباء 
و  االأعمدة  و  ال�شبكة  النعدام 
فهناك  الكهربائية!   العدادات 
بدون  �شكن   300 من  اأك��رث 

كهربائي!  عداد 
هذا اأدى اإىل اأن يتو�شل االمر 
من  كبري  ع��دد  ا���ش��رتاك  اإىل 
كهربائي  ع��داد  يف  امل�شاكن 
يف  اأ�شال!  عنهم  يبعد  واحد 
نهم  اأ اإال  قانونية  غري  و�شعية 
ي�شحب  ما  و  عليها  جمربين 
عنكبوتية  �شبكة  من  ذل��ك 
ك���واب���ل  و  �����ش����الك  اأ م����ن 
على  ع�شوائية  كهربائية 
متثله  ما  و  طويلة,  م�شافات 
احلي.  كامل  تهدد  خطورة  من 
قد  نه  اأ احلي  �شكان  اأكد  و  هذا 
�شنة  منذ  م�روع  هناك  كان 
كهرباء  �شبكة  ن�شاء  الإ  2008
التماطل  لكن  باحلي  جديدة, 

امل�������روع!  ه���ذا  اجن����از  يف 
وفروا  قد  ال�شكان  اأن  خا�شة 
الالزمة  باالأماكن  تربعوا  و 
قد  نهم  اأ رغم  االإجناز,  لت�ريع 
اأكرث  �شونلغاز  مديرية  زاروا 
حياة  ال  لكن  و  مرة   100 من 
االأ�شبوع  مت  قد  تنادي!و  ملن 
برئا�شة  االت�����ش��ال  ال��ف��ارط 
ملطالبتها  ال����وادي  ب��ل��دي��ة 
اأعمدة   5 بن�شب  االأقل  على 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ك��ح��ل ج��زئ��ي,. 
الطاقة  �شعف  اأن  خا�شة 
ان��ع��دام��ه��ا  و  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ت�شغيل  ع���دم  يف  ت�����ش��ب��ب 
االأج���ه���زة ال��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة 
خ��ا���ش��ة اأج��ه��زة ال��ت��ربي��د و 
يام  االأ هذه  مثل  يف  التكييف 
غري  حر  موجة  ت�شهد  التي 
ي�شاف  ب��امل��ن��ط��ق��ة,  ع��ادي��ة 
ليال  ال��دام�����ض  ال��ظ��الم  ل��ه��ا 
ن���ارة  االإ وج��ود  ع��دم  ب�شبب 
االأع��م��دة  لغياب  العمومية 
ما  هو  و  اأ�شال  الكهربائية 
انت�شار  يف  خطريا  عامال  يعد 
حدوث  و  ال�شارة  احل�رات 
با�شتغالل  ال�����رق��ة  ج��رائ��م 
ليها  اإ ي�شاف  الليل.  ظ��روف 
و  التزفيت  ان��ع��دام  م�شكل 
اأزقة  و  ل�شوارع  الرت�شيف 
اأ���ش��ال عن  امل��ع��زول  ح��ّي��ه��م 
لعدم  ال���وادي,  مدينة  باقي 
يربط  ف��رع��ي  ط��ري��ق  وج��ود 

ب��ني ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي�����ش��ي و 
�شيارات  اأعاق  ما  هو  و  احلي, 
و  اال���ش��ع��اف  و  امل��واط��ن��ني 
�شاحنات  و  املدينة  احلماية 
ال��دخ��ول اىل  ال��ق��م��ام��ة م��ن 
يف  ّما  اأ بحرية.  التنقل  و  احلي 
نه  اأ رغم  و  االت�شاالت  جانب 
ال�شكان  اهتمامات  اآخ��ر  من 
امل��ق��وم��ات  ان��ع��دام  ب�شبب 
اأ�شال!  حلياتهم  �شا�شية  االأ
االأنرتنت  و  الثابت  فالهاتف 
م���ازال���ت ح��ل��ًم��ا ل�����ش��ك��ان 
فئة  خا�شة  الت�شامن  ح��ي 
منهم,  الطلبة  و  ال�شباب 
خطوط  �شبكة  انعدام  ب�شبب 
دخول  مينع  مما  الثابت  الهاتف 
عالقة  له  ما  كل  و  االنرتنت 

االت�شال.. و  بالهاتف 

نهم  اأ ال�شكان  ممثلو  ولي�شيف 
جمعية  ن�شاء  الإ �شعيهم  رغم  و 
ملطالبهم  تكون  حتى  حليهم 
داري  االإ و  ال��ق��ان��وين  ث���ر  االأ
م����ام ال�����ش��ل��ط��ات  ال���ق���وي اأ
والوطنية  والوالئية  البلدية 
املدقع  ال�شمت  ظل  يف  حتى, 
امل�شوؤولني.  به  يبادلهم  الذي 
ه��ذا  �شعيهم  ح��ت��ى  ن���ه  اأ اإال 
اأن  بحجة  الرف�ض  عليه  تلقوا 
مواطنو  ليوؤكد   ! �شغري,  احلي 
اإال  فعال  �شغري  حّيهم  اأن  احلي 
كبرية  و  كبرية  م�شاكله  ان 
م�شالح  �شتتحرك  جدا!فهل 
ملنح  ال��وادي  والي��ة  و  بلدية 
حقهم  الت�شامن  حي  �شكان 

الكرمية؟  احلياة  يف 
مي�شه عا�شوري 

رمل  م��ع��دن  مناجم  ينح�ر 
تقديدين  منطقة  يف  ال��ب��ن��اء 
���رق دائ���رة ج��ام��ع��ة ب��والي��ة 
بني  ال��راب��ط  الطريق  ال���وادي 
يبعد  ,حيث  ال��وادي   و  جامعة 
جامعة  دائ��رة  عن  املحجر  هذا 
نه  اأ اإال  فقط,  16كيلومرتا  ب 
داري  االإ التق�شيم  وح�����ش��ب 
تابعة  امل��ن��اج��م  ف��ان  االأخ����ري  
ورقلة  بوالية  نا�ر  بن  لبلدية 
بلدية  لرتاب  تابع  غري  نه  اأ اأي 
الوادي  والية  حتى  وال  جامعة 

.
اجلديد  داري  االإ التق�شيم  وكان 
ارتقت  ال��ذي   1984 �شنة  يف 
والي��ة  اإىل  ال����وادي  مب��وج��ب��ه  
جامعة  دائ���رة  ل��ي��ه��ا  اإ �شمت 
باملقابل  لكن  وجغرافيا  داريا  اإ
حتى  وال  جامعة  بلدية  حتظ  مل 
ب��ل��دي��ة اأخ���رى ت��اب��ع��ة ل��والي��ة 
تتواجد  التي  باملنطقة  الوادي 
وبالتايل  البناء  رمال  مناجم  بها 
ن��ه��ا   اأ م��ن��ه��ا رغ���م  ت��ن��ت��ف��ع   ال 
بالرغم  قليمها  باإ اليها   االأقرب 
عدم  بحجة  ,وهذا  له  قربها  من 
اجلغرايف  املوقع  خريطة  توافق 
بني  احل��دود  تر�شيم  خ��الل  من 
ورقلة  ,ووالي��ة  ال��وادي  والية 
املخطط  بداأ  ذ  اإ  ,1984 �شنة  يف 
,اأو  براجم  �شكل  على  احلدودي 
"منطقة  ب  عليها  يطلق  م��ا 
بلدية  بني  املتداخلة   " االأ�شبع 
بوالية  الطيبات  بدائرة  املنقر 
بالوادي  جامعة  ,وبلدية  ورقلة 
اأن  امل��ف��رت���ض  م��ن  ه���ذا  ,ك���ل 
اجلغرافية  الرقعة  هذه  تكون 
رم��ل  )ح��ق��ل  اجل��ي��ول��وج��ي��ة   و 
جامعة  لبلدية  تابعة  البناء( 
والبيئة  امل�شافة  ق��رب  بحكم 

يكن  مل  كله  ه��ذا  اأن  اإال  معا 
لفائدة  من  فكان  ن�شيبها  من 
التي  بالطيبات  املنقر  بلدية 
هذا  على  بالت�رف  االآن  تتمتع 
,وا�شتغالل  الرملي  املكمن 
الرمل  ملعدن  الباطنية  ال��رثوة 
عائدات  من  يدره  ما  خالل  من 
بلدية  منها  ت�شتفيد  مالية 

. ح�ري  ب�شكل  املنقر 
ال�شدد  ذات  يف  للتذكري  و 
البناء  رمل  من  النوع  هذا  فاإن 
ال�شالف  باملنطقة  امل��ت��واج��د 
الوحيد  االأخري  هذا  يعرت  ذكرها 
م�شتوى  على  نوعية  االأجود  و 
الطلب  عليه  يكرث  حيث  الوطن 
وي�شدر   , يوميا  با�شتمرار 
3000 مرت مكعب من  اأزيد من 
الطبيعية  املادة  هذه  ا�شتغالل 
ت�شدر  اأ�شبحت  التي  الثمينة 
هذا  ت��وج��ه  حتى  اخل���ارج  اإىل 
و  اأوروب��ا  دول  �شوب  املعدن 
معدن  �شكل  على  �رقا  �شيا  اآ
ت�شفيته  ل��ي��ت��م  خ���ام  ت��راب��ي 
ا�شتخراج  ثم  ,ومن  ,وتنقيحه 
اإال  يعلمها  ال  ثمينة  مواد  منه 

لعاملون. ا
الوادي  والية  اأن  يذكر  و  هذا 
املركزية  ال�شلطات  را�شلت 
ق�شية  ح��ول  م��رة  م��ن  اأك���رث 
الواليات  مع  دارية  االإ حدودها 
م�شاكل  وجود  ب�شبب  املجاورة 
والية  مع  خا�شة  حتديدها  يف 
ت�شببت  ما  كثريا  التي  خن�شلة 
بني  م��واج��ه��ات  ان����دالع  يف 
���ش��ك��ان ال��والي��ت��ني ووالي���ة 
ي��ع��رف  ب���ات  م��ا  يف  ورق��ل��ة 
فيه  ترتكز  وال���ذي  بالل�شان 

. الرمل  ا�شتخراج  مناجم 
عريبي فريد 

���ش��ب��وع  االأ مطلع  ا�شتلمت 
الوطنية  ال�����رك��ة  م�شالح 
ب��ال��وادي  وال��غ��از  للكهرباء 
اأرب��ع��ة ق����رارات م��ن ط��رف 
البيا�شة  ب��ل��دي��ة  م�����ش��ال��ح 
الكهرباء  �شبكة  لتو�شعة 
حي  وهي  كاملة  اأحياء  الأربعة 
املحاذي  بادي�ض  بن  احلميد  عبد 
الوالية  عا�شمة  بلدية  لرتاب 
 05 وح��ي  غ��رب��ا  الن�ر  ح��ي 
ال�شكنات  وكذا  �رقا  جويلية 
بالقرب  امل��وج��ودة  اجل��دي��دة 
���ش�����ش��ة ال��رتب��وي��ة  م���ن امل��وؤ
 , غراي�شة  م��در���ش��ة  �شمال 
تنطلق  اأن  املنتظر  من  حيث 
من  القادمة  ي��ام  االأ االأ�شغال 
اأ�شندت  التي  املقاوالت  قبل 
لالأحياء  التو�شيع  عملية  لها 
هذه  انتظرت  التي  املذكورة 
من  طويلة  ل�شنوات  العملية 
التيار  �شعف  م��ن  امل��ع��ان��اة 
على  ن��اه��ي��ك   , ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
منها  وياأتي  االأخ��رى  املخاطر 
مم���دودة حتت  ���ش��الك  اأ وج���ود 

فوق  مو�شولة  اأو  االأر����ض 
حيث   , ح��دي��دي��ة  ق�����ش��ب��ان 
االأح��ي��اء  �شكان  �شيتخل�ض 
العملية  ه��ذه  من  امل�شتفيدة 
خ�شو�شا  املارة  وكذا  اجلديدة 
املخاطر  من  املركبات  بوا�شطة 
���ش��الك  ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل��ه��ا االأ
الأحيائهم  للكهرباء  الناقلة 
املقاوالت  هذه  اأن  خ�شو�شا 
التعليمات  لها  اأعطيت  ق��د 
االإجناز  يف  لالإ�راع  الالزمة  
من  ه����وؤالء  ي�شتفيد  ح��ت��ى 
انتظار  يف  معاناة  دون  الطاقة 
اأخرى  عمليات  من  اال�شتفادة 
واأن  �شيما   , اأخ���رى  الأح��ي��اء 
من  ا���ش��ت��ف��ادت  ق��د  ال��ب��ل��دي��ة 
كانت  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ات  ك��ل 
تو�شعت  الأج��ل  اأودعتها  قد 
ل��الأح��ي��اء  ال��ك��ه��رب��اء  �شبكة 
امل�شاكن  عدد  ت�شاعفت  التي 
اإجن��از  و  اأ ق��دوم  ب�شبب  بها 
لعائالت  ج��دي��دة  ���ش��ك��ن��ات 

. نف�شها  باالأحياء  تقطن 
زياد    بو  اأ

ب�ضبب �ضعف الكهرباء و الت�ضالت و التزفيت و الرت�ضيف

العزلة تهدد �ضكان حي القارة ال�ضرقية 

مناجم رمال البناء يف طريق جامعة –الوادي  

م�ضدره يف جامعة وريعه يف الطيبات

ال�ضركة ا�ضتلمت القرارات  

ال�ضروع يف تو�ضعة �ضبكة الكهرباء 
لأربعة اأحياء ببلدية البيا�ضة  



واقعنا  يف  اليوم  يح�شل  ما 
االج��ت��م��اع��ي ال����ذي غ��زت��ه 
امل�شاكل واملحن من كل جهة , 
واملوؤازرة  الت�شامن  يجعل من 
حاجة اإن�شانية ودينية �رورية 
كلما  اأن��ه  �شك  وال   , وُملحة 
املعاناة  وعمق  حجم  ت�شاعف 
ازداد  كلما  تاأثرياتها  وارتقت 
لها  واملت�شّدين  املواجهني  عدد 
يتوقفون  ال  الذين  اأكرث  فما   ,
اخلا�شة  م�شاحلهم  ق�شاء  عند 
وينطلقون اإىل االأبعد واالأهّم , 
وهو االقرتاب وفق اإمكانياتهم 

املغبونني,  املتعبني  من  وقدراتهم 
 , واملر�ض  االحتياج  اأتعبهم  الذين 
هنا  يتحّرك  ال�شياق  ه��ذا  و�شمن 
وهناك اأهل الرب واالإح�شان واملروءة , 
ويّتجهون فعال وبكل قناعة و�شدق 
كل  ومالم�شة  ممار�شة  اإىل  وجدية 
التاجر  اأطلق   , وُمثمر  اإيجابي  هو  ما 
اأ�شدقاء  جمعية  ورئي�ض  املعروف 
اجللفة   بوالية  م�شعد  مبدينة  املواطن 
��ار  جُتّ لكل  دع��وة   " درب��اك  احل��اج   "
اإيجابي  املنطقة حّتى يكون لهم دور 
وم�شاهمة فّعالة اأكرث من ال�شابق يف 
م�شاعدة وتدعيم املواطنني "الغالبة" 
مادية  مع�شالت  حا�رتهم  الذين 
خا�شة   , ومتنوعة  عديدة  ومعنوية 
فريو�ض  جائحة  ات�����ش��اع  ظ��ل  يف 
حياة  اأوراق  اأخلطت  التي  كورونا 
يف  يعي�شون  وجعلتهم  الكثريين 
والقلق  واحل��رية  احلرمان  من  دوام��ة 
يف  عليه  يطلقون  ال��ذي  درب���اك   ,

الو�شط املحلي ا�شم " حبيب الزوالية 
للتجار  يكون  اأن  البد  اأنه  لنا  اأكد   "
حقيقية  وخري  كرم  ومواقف  وقفات 
تاهوا  الذين  الب�شطاء,  معاناة  لتبديد 
وهذا   , املعي�شة  تكاليف  زحمة  يف 
ميكن حتقيقه اأوال بالتخّلي عن االأنانية 
التي �شيطرت على العقول وبتنظيم 
مدرو�ض  ب�شكل  ت�شامنية  مبادرات 
اأن  املتحّدث  ذات  واأ�شاف   , ومنتظم 
التقدير  ي�شتحق  الذي  املثايل  التاجر 
الذي  ذاك  هو  والتكرمي  واالح���رتام 
املحتاجني  نفو�ض  يف  الفرح  ي��زرع 
وجتده   , وي�شتطيع  ميلك  ما  بقدر 
الواجب  لتقدمي  دائ��م  ا�شتعداد  يف 
 , ابتزاز  اأو  ري��اء  ب��دون  واملطلوب 
اأنه  حقا, الت�شامن نعمة عظيمة غري 
يتطلب جهادا نف�شيا كبريا وت�شحية 
احل�شابات  م��ن  وال��ت��ج��ّرد   , اأك��ي��دة 
اخلاطئة واخللفيات التافهة التي ت�شّل 

االأفكار والعزائم والطاقات .
عمر ذيب

مت���ك���ن ع���ن���ا����ر ال�����رط��ة 
اجللفة,  والية  باأمن  الق�شائية 
���ش��ب��وع ال��ف��ارط,  ن��ه��اي��ة االأ
�رطية  ع��م��ل��ي��ات  ث���ر  اإ ع��ل��ى 
بقطاع  اجلرمية  ملكافحة  مربجمة 
النقاط  ملداهمة  االخت�شا�ض 
على  اخلناق  وت�شييق  ال�شوداء 
توقيف  من  االإج���رام,  معتادي 
املطلوبني  االأ�شخا�ض  عديد 
حجز  مع  الق�شائية  للجهات 
العقلية  ث��رات  امل��وؤ م��ن  كمية 
وامل���خ���درات ك��ان��ت ب��ح��وزة 
الذين  بهم,  امل�شتبه  من  البع�ض 
20و33  مابني  اأعمارهم  ترتاوح 

. �شنة
الرامية  اال�شتباقية  العملية  هذه 
االإجرامية  الظواهر  ملكافحة 

من  مكنت  ن��واع��ه��ا,  اأ ب�شتى 
العقد  يف  �شخ�شني  توقيف 
وبحوزتهما  عمرهما  من  الرابع 
�شدهما  جِن��ز  اأُ بي�شاء,  اأ�شلحة 
�شا�ض  اأ على  ق�شائيان  ملفان 
من  ب��ي�����ش��اء  ���ش��ل��ح��ة  اأ ح��م��ل 
مربر  دون  ال�شاد�ض  ال�شنف 
على  ي�����ش��ًا  اأ مت  كما  ���رع��ي, 
ثالثة  توقيف  العملية  هذه  ثر  اإ
بحوزتهم,  عرث  اآخرين  اأ�شخا�ض 
التلم�ض  لعملية  اإخ�شاعهم  بعد 
من  كمية  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون��ي��ة, 
 13 قدرها: العقلية  ث��رات  امل��وؤ
بااَلإ�شافة  مهلو�شا   قر�شا 
 19800 قدر: م��ايل  مبلغ  اإىل 
املواد  هذه  لبيع  كعائدات  دج 
مطلوب  اأح��ده��م  امل��ح��ظ��ورة, 

الق�شائية. للجهات 
مراقبة  ال�شياق,  ذات  يف  مت  كما 
االأ�شخا�ض,  من  العديد  هوية 
اأحد  �شمنهم  من  وج��د  الذين 
الثالث  العقد  يف  بهم  امل�شتبه 

من  كمية  وبحوزته  عمره,  من 
من  غ   0,77 وزنها: املخدرات 
مطلوب  واآخر  املعالج,  الكيف 

الق�شائية. للجهات 
حممد.راقد  

امليدانية  الن�شاطات  تتوا�شل 
للطاقم  املكثفة  واخل��رج��ات 
بالعيادة  الطبي  وال�شبه  الطبي 
امل��ت��ع��ددة اخل��دم��ات امل��ج��اه��د 
املربوك  احل��اج  قويدر  املرحوم 
جنوب  الدالعة  حا�شي  ببلدية 
احلملة  اإطار  يف  االأغواط,وهذا 
الوقاية  ح��ول  التح�شي�شية 
بفريو�ض  العدوى  انتقال  من 
واإج���راء  امل�شتجد,  ك��ورون��ا 
ف��ح��و���ش��ات ل��ف��ائ��دة ك��ب��ار 
م��را���ض  االأ اأ�شحاب  و  ال�شن 
يف  "ريح  �شعار  حتت  املزمنة 
.كما  الطبيب  يجيك  دارك 
كافل  اخلريية  اجلمعية  قامت 
من  ال��ب��ل��دي��ة  ب���ذات  ال��ي��ت��ي��م 
ت�شامنية  ق��ف��ة   50 ت��وزي��ع 
لفائدة  اال�شحى  عيد  مبنا�شبة 
والن�شاء  امل��ع��وزة  ال��ع��ائ��الت 
رئي�ض  وب��ح�����ش��ب  االأرام�����ل, 
حممد  ق��رق��اب  ال��ل��دي  املكتب 

العمل  ه��ذا  ف��اإن  البوطي  ب��ن 
مع  بالتن�شيق  ك��ان  اخل���ريي 
ال�شبانية  الن�شاطات  جمعبة 
اجل��واري  الريا�شي  للمركب 
حل��ا���ش��ي ال��دالع��ة,ب��اال���ش��اف��ة 
هدية   68 توزيع  مت  ذال��ك  اىل 
على  العيد  وحلوى  وق�ش�شا 
اجلمعية  يف  امل�شجلني  يتام  االأ
جمموعة  مع  بالتعاون  وذالك 
خ��ري غ��را���ض ب��والي��ة االغ��واط 
م���ن اأج����ل ادخ�����ال ال��ف��رح��ة 
ي��ت��ام.                       االأ قلوب  يف  وال�����رور 

ع.ق
الف�شاء  عرب  متوا�شلة  واأخرى 
االأمن   " الوالية  الأمن  االإذاعي 

" خدمتكم  يف  الوطني 
ل��ل��ن�����ش��اط��ات  م��وا���ش��ل��ة    
بعدها  يف  اجلوارية  االت�شالية 
ال��ت��ح�����ش��ي�����ش��ي ال��ت��وع��وي و 
 2020 ال�شيف  مو�شم  مبنا�شبة 
م���ن والي���ة االأغ���واط  ك��ث��ف اأ

م���ن ن�����ش��اط��ات��ه االإع��الم��ي��ة 
ذاع��ي  االإ ف�شائه  عرب  الهادفة 
الوطني  "االأمن  االأ�شبوعي 
عرب  يبث  الذي  خدمتكم",  يف 
اجلهوية,  االأغ��واط  ذاع��ة  اإ اأثري 
اإطارات  عكف  االإطار  هذا  يف 
م����ن ال���والي���ة ع��ل��ى ت��ق��دمي  اأ
املهمة  االإر�شادات  و  الن�شائح 
املجال  يف  امل��واط��ن��ني  ل��ف��ائ��دة 
الو�شع  مع  املتكيفة  و  االأمني 
لاللتزام  كدعوتهم  ال��راه��ن, 
الالزمة  االحرتازية  بالتدابري 
فريو�ض  ع��دوى  م��ن  للوقاية 
ال�شحة  على  للحفاظ  كورونا 
ماتعلق  ال�شيما  العمومية, 
الوا�شع  باال�شتعمال  منها 
اح��رتام  الوقائية,  للكمامات 
ال�شحية,  ال��ت��ب��اع��د  م�شافة 
ا�شتخدام  التجمعات,  جتنب 
مبواقيت  التقيد  و  املطهرات 

ال�شحي. احلجر 

ع����الوة ع��ل��ى ال��ت��ح�����ش��ي�����ض 
جم���االت  ح���ول  ال��ت��وع��ي��ة  و 
ل�شبكة  م���ن  االآ اال���ش��ت��ع��م��ال 
ل��ع��اب  االأ خماطر  و  االن��رتن��ت 
ف��ة  ل��ك��رتون��ي��ة, خم��اط��ر اآ االإ
تقدمي  اإىل  اإ�شافة  امل��خ��درات, 
االإر����ش���ادات  و  ال��ن�����ش��ائ��ح 
ال�شالمة  مبو�شوع  املتعلقة 
حوادث  من  للوقاية  املرورية 
نهاية  يف  التطرق  مع  امل��رور, 
هذا  �شمن  ذاع��ي  اإ ف�شاء  كل 
اإىل  ���ش��ب��وع��ي  االأ ال��ربن��ام��ج 
و  االت�شال  باأهمية  التذكري 
االأمن  م�شالح  مع  التوا�شل 
الدعائم  خمتلف  عرب  الوطني 
العامة  للمديرية  االت�شالية 
املو�شوعة  ال��وط��ن��ي,  ل��الأم��ن 
حتت  و  امل��واط��ن��ني  خ��دم��ة  يف 
ال�شاعة  م��دار  على  ت�رفهم 

االأ�شبوع. يام  اأ طيلة 
ق.ج

Web - ت�شنيف خ��الل   ���ن 
اأك��رب  ي��ع��د  ال����ذي   metrics
ملوؤ�ش�شات  اأك��ادمي��ي  ت�شنيف 
منذ  العامل  يف  العايل  التعليم 
ت�شنيف  ب��ه  يتم   ,2004 �شنة 
مترين  باإجراء  العامل,  اجلامعات يف 
ومو�شوعي  م�شتقل  عملي 
خمترب  قبل  من  اأ�شهر  �شتة  كل 
امل�شمى  ل��ك��رتوين,  االإ القيا�ض 
للبحوث  ال��ق��وم��ي  امل��ج��ل�����ض 
حت�شلت   ,  CSIC  (( ن�شانية  االإ
اأدرار  بوالية  دراية  اأحمد  جامعة 
اجلامعات  لرتتيب  حتديث  اآخر  يف 
Webome - على  جلجل��زائ��ري��ة 
وزارة  طرف  من  املعتمد   ,rics
العلمي   والبحث  العايل  التعليم 
 42 املرتبة  على   2019 , ل�شنة 
يف   48 املرتبة  يف  كانت  بعدما 
جامعة  تقدمت  حيث   ,2018 �شنة 
االآن  وهي  مراتب  ب�شت   اأدرار 
 108 اأ�شل  من   42 املرتبة  يف 
خ�شعت  جامعية  موؤ�ش�شات 
ل��الخ��ت��ب��ار ال��ع��امل��ي, وذك���رت 
الويب  يف  موقعها  على  اجلامعة 
ناجت  التقدم  هذا  اأن   ,) االنرتنت   (
من  فقط؛  اأ�شهر  �شتة  عمل  عن 
 ,2019 جوان  اإىل   2019 جانفي 
متت  التي  التعديالت  خالل  من 

التي  و  اجل��ام��ع��ة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
تطورت  بف�شلها  ثم  الله  بف�شل 
تقدمه  وما  املوقع  على  اخلدمات 
ما  وه���ذا  ال��واق��ع,  يف  اجل��ام��ع��ة 
حيث  من  تتقدم  اجلامعة  جعل 
القائمون  يطمح  وال��ذي  داء  االأ
يف  اأف�شل  يكون  اأن  اإىل  عليها 
جهود  بتكاتف  املقبلة  ال�شنوات 
دارة  اإ من  اجلامعة  االأ�رة  جميع 
���ش��ات��ذة وم��وظ��ف��ني وط��الب  واأ
من  امل�شاعدة  يد  تقدمي  وكذلك 
تقدمي   اإىل  باالإ�شافة  املجتمع, 
ال��ع��ون امل��ت��وا���ش��ل م��ن ط��رف 
والو�شية  الوالئية  ال�شلطات 
ومما  ه��ذا,  اجل��زائ��ري��ة,  ب��ال��دول��ة 
جامعة  هناك  لي�ض  نه  اأ فيه  �شك 
على  امل�����ش��اك��ل  م���ن  ت��خ��ل��و  
اجلزائر  يف  ولي�ض  العامل  م�شتوى 
الت�شيري  يف  احلكمة  لكن  فقط, 
م������ور ب��ال�����ش��رب  وم��ع��اجل��ة االأ
االأ�ر  اأطراف  جميع  من  والتعقل 
لكل  االأمثل,  احلل  هي  اجلامعية 
قد  التي  والنقائ�ض  امل�شاكل 
واإن  احل��االت,  بع�ض  يف  توجد 
الداخلية  االأ�رة  م�شاكل  اإخراج 
يحل  ل��ن  للخارج  ����رة  االأ م��ن 

تاأزما.  يزيدها  قد  بل  م�شاكلها, 
الرحمن عبد  بلوايف 
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اإتالف اأكرث من 2.300 نخلة ب�ضبب احلرائق 
بورقلة 

علي حممد 
---------------- 

احلرائق  ه��ذه  ���ش��ف��رت  اأ كما 
ال�شيما  �شبابها  اأ تعود  التي 
امل�شجلة  املرتفعة  احلرارة  اإىل 
واالإهمال  يوليو  �شهر  خالل 
عن  التخريبية,  واالأع��م��ال 
4.329 مرتا طوليا من  اإتالف 
 49.930 و  الرياح  م�شدات 
احل�شائ�ض,  م��ن  مربعا  م��رت 
املكلف  ل/واأج/  اأو�شح  كما 
الوالئية  باملديرية  باالإعالم 
امل��الزم  امل��دن��ي��ة,  للحماية 

ميموين. الدين  حمي 
بب�شاتني  العناية  قلة  اأن  كما 
من  وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا  ال��ن��خ��ي��ل 

لال�شتعال,  القابلة  �شياء  االأ
امل�شالك  غياب  ع��ن  ف�شال 
عنا�ر  دخ��ول  ت�شهل  التي 
اأخرى  عوامل  املدنية,  احلماية 
احلرائق,  ان��دالع  يف  ت�شاهم 

املتحدث. ذات  ي�شيف 

���ش��ار  اأ مت�شل  �شياق  ويف 
اأن  اإىل  م��ي��م��وين  ال�����ش��ي��د 
م�����ش��ال��ح احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
ب���ورق���ل���ة ق����د ���ش��خ��رت 
ومادية  ب�رية  اإمكانيات 
ال�شيما  ال�����ش��اأن,  يف  ه��ام��ة 

رت����ل م��ت��ن��ق��ل خم�����ش�����ض 
عرب  النخيل  حرائق  ملكافحة 

الوالية. مناطق  خمتلف 
املدنية  احلماية  تعكف  كما 
اإعالمية  حمالت  تنظيم  على 
وم�شتمر,  دوري  ب�شكل 
مكافحة  م��و���ش��وع  ح���ول 
وذلك  النخيل  ب�شاتني  حرائق 
القطاعات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
من  املدين,  واملجتمع  املعنية 
لتوخي  املواطنني  توعية  اأجل 
و���رورة  واليقظة  احليطة 
اح����رتام ت��داب��ري ال�����ش��الم��ة 
ال�رورية,  واالحتياطات 
النخيل,  ث��روة  على  حفاظا 

ليه. اإ �شارة  االإ متت  كما 

اأول يناير ونهاية يوليو املن�ضرم  308 حرائق, خالل الفرتة املمتدة ما بني  2.302 نخلتان جراء اندلع  اأتلفت ما ل يقل عن 
املدنية. احلماية  مديرية  م�ضالح  من  الأ�ضبوع  هذا  ا�ضتفيد  ح�ضبما  ورقلة,  بولية 

اجلارية ال�ضنة  مطلع  احلاج درباك " جمعية اأ�ضدقاء املواطن باجللفة "                       منذ 

الت�ضامن واجب و�ضرورة .. يف عّز 
الأزمات واملحن !                     

على اإثر عمليات �ضرطية مربجمة ملكافحة اجلرمية

اأمن اجللفة يوقف مطلوبني للق�ضاء ويحجز كمية من املوؤثرات العقلية 

بالعيادة املتعددة اخلدمات بحا�ضي الدلعة

ن�ضاطات ت�ضامنية واأخرى توعوية للطاقم الطبي واجلمعيات النا�ضطة بالأغواط

من �ضنة 2018 اإىل �ضنة 2019

جامعة اأدرار تتقدم بـ6 مراتب 
يف الرتتيب العاملي للجامعات 
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مكتتبو ارباكوا يحتّجون اأمام مقر ولية خن�ضلة

ر�ضيد بوزيان 
-----------------

الرتقوية  �شكناتهم  لهم  وت�شليم   
مع  واحل���وار  احل��ل��ول  غياب  يف 
وال�شلطات  ال�ركة  ه��ذه  ممثل 
مرة  كل  يف  تعدهم  التي  الوالئية 
�شد  القانونية  االجراءات  باتخاذ 
املحتجون  اعتربها  التي  ال�ركة, 
ت�شيري  يف  ومفل�شة  فا�شلة  
كما  10�شنوات.  منذ  امللف  هذا 
طالبوا  املكتتبون   . اأع��اله  ج��اء 
عمله  موقع  يف  كل  ال�شلطات  
لق�شيتهم  حل  الإيجاد  التدخل 
اليومية  وملعاناتهم  العالقة 
عند  م��ت��واج��دة  ع��ائ��ل��ت��ه��م   و 
واالأغلبية  م��واط��ن��ني.   بع�ض 
عمال  امل�شتفيدون,  ه��وؤالء   من 
الذين  ال��دول��ة  يف  وم��وظ��ف��ون 
معتربة  مالية  مببالغ  �شاهموا 

املبلغ  من  االول  ال�شطر  ودفعوا 
ب60مليون  وامل���ق���در  امل���ايل 
الوكالة  م�شتوى  على  �شنتيم  
دفرت  وام�شاء  باالجناز  املعنية 
�شكناتهم,   اجناز  على  ال�روط  
اخلارجية   التهيئة  اىل  باالإ�شافة 

�شنوات,   03 قبل  الت�شليم  مع 
ال�شندوق  اىل  ُرفعت  وملفاتهم 
للمر�شوم  طبقا  لل�شكن  الوطني 
امل��وؤرخ  رقم94/308  التنفيذي 
امل��ح��دد   1994/10/04 يف 
ل��ق��واع��د ت��دخ��ل ال�����ش��ن��دوق 

م��ي��دان  يف  لل�شكن  ال��وط��ن��ي 
ال���دع���م امل����ايل ل���الأ����رة؛ يف 
ان��ت��ظ��ار االن��ط��الق ب��امل�����روع 
بطريق  وامل��ت��واج��د  امل��ت��وق��ف 
االقامة  بجانب  الثقيل  ال��وزن 
هذا  يعترب  حيث  للبنات,  اجلامعية 
الرتقوية  ال�شكنات  من  النوع 
حتت  التنفيذي  للمر�شوم  طبقا 
ل�روط  105/01املحدد  رق��م 
بيع  اط���ار  يف  وال�����راء  البيع 
امل��ن��ج��زة من  ال�����ش��ك��ن��ات  ه���ذه 
طريق  عن  العمومية,  االأم��وال 
طالب  االأخ��ري  ويف  ت��اأج��ريه��ا.   
ال�شلطات  امل��ح��ت��ج��ون  ه���وؤالء 
الإيفاد  ال�شكن  ووزي��ر  العليا 
ملعاناتهم  حد  لو�شع  حتقيق  جلنة 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  لهم  تغيري  اأو 
اأخ���رى  ن���وع  اىل  ال�����ش��ك��ن��ات 
الوالئية  ال�شلطات  ط��رف  من 
       . الو�شية  اجلهات  ومرا�شلة 

اأمنية رافعني عدة  اإجراءات  �ضلميا �ضباح الأحد  حتت  اأمام مقر الولية   دخل م�ضتفيدون ومكتتبو ارباكو325 يف احتجاج 
�ضعارات تعرب عن ا�ضتيائهم وتذمرهم من هذه ال�ضركة منذ 10�ضنوات من النتظار..

325 م�ضكنا ب�ضبب م�ضروع 

�شيدي  لوالية  املدنية  احلماية  تدخلت 
ب�شبب  االم�ض,   �شبيحة   بلعبا�ض 
ال�شيار  بالطريق  مميت  مرور  حادث 
 , –غرب بلدية �شيدي يعقوب   �رق 
�شيارة  انقالب  يف  احلادث  هذا  يتمثل 
من  واحد  �شخ�ض  وفاة  خلف  نفعية 
العمر  من  –البالغ  .م  -م  ذكر   جن�ض 
ا�شخا�ض   03 واإ���ش��اب��ة  �شنة   35
بجروح خمتلفة قدمت لهم االإ�شعافات 

االأولية وحولوا اىل م�شت�شفى �شيدي 
بلعبا�ض ,اأما اجلثة حولت اىل م�شلحة 

حفظ اجلثث ب�شيدي بلعبا�ض   
لالإ�شارة اأنه يف �شهر جويلية, �شجلت 
بلعبا�ض  �شيدي  لوالية  املدنية  احلماية 
 93 اإ�شابة  خلف  م��رور,  ح��ادث   79
 03 ووف��اة  خمتلفة  بجروح  �شخ�شا 

اأ�شخا�ض.
م.رم�شاين

وفاة �ضخ�ض واإ�ضابة 03 اآخرين 
بجروح ببلعبا�ض

وايل تلم�ضان يقوم بزيارة عمل لدائرة باب الع�ضة وبلدياتها الثالث
قام ال�شيد اأمومن مرموري وايل والية تلم�شان 
رئي�ض  بال�شيد  مرفوقا  تفقدية  بزيارة  موؤخرا 
العام  االأمني  ال�شيد   , الوالئي  ال�شعبي  املجل�ض 
التنفيذيني,  املدراء  ال�شادة  و  ال�شيدات   , للوالية 
اإىل دائرة باب الع�شة  ببلديتها الثالث ال�شواين 
العديد  ,اأين عاين  الثالثاء  , �شوق  الع�شة  باب   ,
ذات  اإجنازها  اجل��اري  و  املنجزة  امل�شاريع  من 
اأن  و  ال�شيما  االقت�شادي  و  االجتماعي  الطابع 
الهدف منها حت�شني االإطار املعي�شي للمواطنني.  
حيث ا�شتهل هذه الزيارة بالتوجه اأوال اإىل بلدية 
امل�شب  متديد  اإجناز  م�روع  تفقد  اأين  ال�شواين 
النهائي للمياه امل�شتعملة مبغاغة, مع تقدمي عر�ض 
حول م�شاريع جتديد و تو�شيع �شبكتي التطهري 
, و هذا من اأجل متكني املنطقة من توفري �شبكة 
تعاين منها يف  التي كانت  املياه  خا�شة ب�رف 
ال�شابق , بعدها اأ�رف ال�شيد الوايل على تد�شني  
قاعة متعددة اخلدمات باملدر�شة االبتدائية بحي 

زاوي ميلود.
خ��الل هذه الزيارة ت��م ت�قدي���م كذلك ع��ر�ض 
و  بال�شواين  امل�شتلمة  امل�شاريع  حول  م�ف�ش�ل 
�شيدي بوجنان  و املتمثلة يف تهيئة ملعب بلدي 
مالعب   )04( اأربعة  ا�شطناعيا,  مع�شو�شب 
جوارية بالع�شب اال�شطناعي, تهيئة املقر القدمي 
بحي  احل�رية  التهيئة  كذا  و  البلدي  للحر�ض 

احلمري.
ال��وايل  لل�شيد  مواتية  الفر�شة  كانت  كما 
جماالت  يف  املواطنني  الن�شغاالت  لال�شتماع 
عدة, تعلقت يف جمملها بال�شكن , املاء ال�روب , 
االإنارة الريفية , التهيئة و الربط بالغاز الطبيعي 
اأكد لهم ال�شيد الوايل بالتكفل بها ح�شب  اأين   ,

االأولويات و بف�شل نظام جهود اجلميع
بعد هذه املحطات توجه ال�شيد الوايل  اإىل بلدية 
باب الع�شة اأين وقف على معاينة م�روع اإجناز 
خزان مائي مع تقدمي عر�ض الأهم امل�شاريع التي 
حت�شني  اإىل  الهادفة  املنطقة,  منها  ا�شتفادت 
االجتاه  نف�ض  يف   , للمواطن  املعي�شي  االإط��ار 
حول  تو�شيحات  اإىل  ال��وايل  ال�شيد  ا�شتمع 
�شبكتي  تو�شيع  و  بتجديد  متعلقة  م�شاريع 
التطهري اإىل جانب التهيئة احل�رية مبنطقة الظل 

ميبو و قرية �شيدي خمتار.
بعد هذا الن�شاط قام ال�شيد الوايل بو�شع حجر 
�شكن  و  بريدي  مكتب  اإجناز  مل�روع  االأ�شا�ض 
نوعية  خدمات  م�شتقبال  �شيقدم  الذي  وظيفي 
املناطق  يف  املتواجدون  ال�شيما  للمواطنني, 
البعيدة مما �شيقرب اخلدمات الربيدية و العمليات 
 100 م�روع  لزيارة   ذلك  بعد  ليتجه   , املالية 
�شكن عمومي اإيجاري . اأكد يف عني املكان على 
ق�شد  اخلارجية  التهيئة  اأ�شغال  اإنهاء   �رورة 

قبل  امل�شتفيدين  لفائدة  ال�شكنات  هذه  ت�شليم 
نهاية هذه ال�شنة.

مطعم  بتد�شني   ال��وايل  قام  املحطة  هذه  بعد 
بن  بقرية  حمزة"  "بوخاري  مبدر�شة  مدر�شي 
كرامة,  و الذي �شيكون له دور مهم  يف توفري 
وجبات غذائية �شاخنة لفائدة تالميذ املنطقة . و 
مف�شل حول  اإىل عر�ض  ا�شتمع  املدينة  بو�شط 
اأ�شغال تهيئة الطريق الرابط  بني الثانوية القدمية 
ببوزاكي  تهيئة نقطة دوران  الدائرة, مع  و مقر 
 5 ب�شوارع  احل�رية  التهيئة  عملية  اإىل  اإ�شافة 
بني  الرابط  الطريق   , التحرير  جي�ض    , جويلية 
الطريق  و  االإجتماعي  ال�شمان  مقر  و  نافطال 
القدمي املوؤدي اإىل بوكانون  و كذا عملية اإجناز 07 
مالعب ريا�شية مع�شو�شبة ا�شطناعيا , ليختتم 
االنطالق  اإ�شارة  باإعطاءه  البلدية  لهذه  زيارته 
ال�رب,  مبياه  املنطقة  تدعيم  م�روع  الإجن��از  
انطالقا من حمطتي بوزاكي و الربان�شية  و كذا 
اإعطاء اإ�شارة انطالق اإجناز الطريق املحاذي لواد 

املاحلة و 17 �شكنا؛
كانت بلدية �شوق الثالثاء املحطة االأخرية للزيارة 
دائرة  اإىل  الوايل  ال�شيد  بها  قام  التي  التفقدية 
باب الع�شة ,اأين اطلع على ا�شغال اإجناز م�شاريع 
ج��واري  ريا�شي  ملعب  و  احل�رية  التهيئة 
مبنطقة وا�شح , ليتجه بعدها اإىل و�شط البلدية 
ال�شتالم كل من م�شاريع التهيئة احل�رية , دار 
ال�شنعة بوعادل , م�روع اإجناز ملعب ريا�شي 
بعدها  ليزور   , االإ�شطناعي  بالع�شب  جواري 
�شاأنه  من  الذي  و  البلدية  مقر  اإجن��از  م�روع 
تقدمي خمتلف اخلدمات و العمليات ذات ال�شلة 

باملواطنني , كما كانت له الفر�شة ال�شتماع اإىل 
عر�ض حال حول تو�شيل املياه ال�شاحلة لل�رب 
 , دار �شالح   , بنانتة   , اأطهر علي مقران  ملناطق 
القطاع بهذه  اأجل تدعيم  و روي�شيني و هذا من 
االأ�شغال  االأخري �شّكل قطاع  , يف  احليوية  املادة 
الور�شات  اأخر  العمرانية  التهيئة  و  العمومية 
و  الكوادرة  طريق  اإجناز  كم�روع  عاينها  التي 
كذا ا�شتالم م�روع �شيانة الطريق الوالئي رقم 

,108 بابنانتة مرورا بدار �شالح.
بتد�شني  الزيارة  هذه  الوايل  ال�شيد  اختتم  كما 
حممد  �شافعي  مبدر�شة  اخلدمات  متعددة  قاعة 
�شاأنها  من  التي  و  عابد  بن  اأوالد  بحي  الكائنة 
اال�شتعمال  متعدد  و  تربوي خا�ض  توفري مرفق 

الأبنائنا التالميذ.
ا�شتمع  اليوم,  زي��ارة  حمطات  خمتلف  خالل 
اإىل  مبا�ر  ب�شكل  و  اهتمام  بكّل  الوايل  ال�شيد 
املواطنني,  من  العديد  نقلها  التي  االن�شغاالت 
الربط   , ال�شحة   ال�شكن,  مبوا�شيع  واملتعلقة 
الريا�شية  املن�شاآت   , الطبيعي  الغاز  ب�شبكة 
الطرقات  اإجناز  الريفية,  و  العمومية  االإن��ارة   ,
قال  ان�شغاالت  وهي  الخ   احل�رية...  والتهيئة 
اأولويات  يف  تدخل   اأنها  ال��وايل,  ال�شيد  عنها 
على  حر�شه  موؤكدا   , للبالد  العليا  ال�شلطات 
التكفل  اإطار  يف  تدريجيا  وت�شويتها  درا�شتها 
طريق  عن  وذل��ك  املواطنني,  معي�شة  بظروف 
جديدة,  ج��واري��ة  تنموية  م�شاريع  ت�شجيل 
تتجاوب مع خ�شو�شيات هذه املناطق وطلبات 

املواطنني.
بكاي عمر

النارية  الدراجات  حتركات  من  للحد 
االزع��اج   يف  تت�شبب  ما  كثريا  التي 
ال�شكاين؛  الو�شط  يف  وال�شجيج 
مبدينة  املروري  االمن  م�شالح  توايل 
يف  مت  للظاهرة؛  حد  و�شع  م�شتغامن  
توقيف  املن�رم  جويلية  �شهر  ظرف 
142 دراجة نارية  الرتكاب ا�شحابها  
ع���دة خم��ال��ف��ات م��ن��ه��ا خم��ال��ف��ات 
ال�شو�شاء  اأح��دث��ت  وم���ن���اورات 

خمالفة   28 منها  واي�شا   وال�شجيج. 
تقدمي  عدم   47 اخل��ودة   ارت��داء  لعدم 
 . املمنوع  حركة  عرقلة   01  , الوثائق 
يف حني مت ت�شجيل : 67 جنحة مرورية 
بانعدام  تتعلق  خمالفة   50 منها   ,
النعدام  17خمالفة  التاأمني   �شهادة 
وجود رخ�شة ال�شياقة, فيما مت �شحب 

28 رخ�شة �شياقة لذات الفئة.
�شليمان  بن قناب

توقيف 142 دراجة نارية  يف هذا  
ال�ضيف مب�ضتغامن

لرتكابها خمالفات باجلملة

املرور  ح��وادث  يف  ثقيلة  ح�شيلة 
تلك  و�شواحيها,  م�شتغامن  مبدينة 
امل��رور,  �رطة  عنها  اعلنت  التي 
املن�رم  جويلية  واحد  �شهر  ففي 
عرفت م�شتغامن ت�شجيل  38 حادث 
عنه   نتج  ج�شمانيا,  مرور  �شتغامن 
اإ�شابة50 جريحا,  01 و  قتيل واحد 
 03  , ذكورا   13( ا  قا�ر   16 منهم 

اإناث(.
االأكرث  ال�شواق  فئة  وا�شبابها     
 17 ب�معدل  احل���وادث  يف  ت�شببا 
العمرية  الفئة  اىل  تنتمي  حادثا,  

40�شنة. من25ال��ى 
اأكرث  لل�شواق  العمرية  •       الفئة 

حادثا   11 يف  ت�شببت  �شنة   40 من 
من املجموع الكلي.

من   لل�شواق  العمرية  الفئة         •
 04 يف  ت�شببت  �شنة   25 اإىل   18

حوادث .
 18 من  االأقل  العمرية  الفئة         
اإثنني)02(.  حادثني  �شجلت  �شنة 
�شجلت  املذكورة  الفرتة  اثناء  ويف 
رخ�شة   247 �شحب  امل�شلحة 
�شياقة  وكذلك 80 خمالفة التن�شيق 

)تتعلق ب�شيارات االأجرة(.
 40 وو�شع   : احلظرية  يف  الو�شع 

مركبة  يف املح�ر.
�شليمان بن قناب

ح�ضيلة ثقيلة 50 جريحا وقتيل 
واحد يف ظرف �ضهر واحد مب�ضتغامن

بينما مت �ضحب 257 رخ�ضة �ضياقة وو�ضع 40 �ضيارة يف املح�ضر

مع توفري كل الو�ضائل املادية والب�ضرية لإجناح البيام والباك واحلد من كورونا

وايل بلعبا�ض ي�ضدد على �ضرورة توفري النقل للتالميذ املمتَحنني يف املناطق النائية
اأ�رف ام�ض االأول وايل والية �شيدي بلعبا�ض ليماين م�شطفى بح�شور  االأمني العام للوالية على االجتماع التح�شريي  لالمتحانات الر�شمية دورة 2020 

اأين قدم مدير الرتبية  تقريراً مف�شاًل حول رزنامة االمتحانات الر�شمية يف الطورين املتو�شط و الثانوي , و املواعيد الر�شمية الإجراء هذين االمتحانني,و عدد 
املرت�شحني يف كل مرحلة, وكذا عدد مراكز اإجراء االمتحانات والزاد الب�ري امل�شخر لالإ�راف على هذه العملية.

ومن خالل تقرير مدير الرتبية فعدد امل�شجلني بوالية �شيدي بلعبا�ض ببلدياتها ال 52 الجراء �شهادة  التعليم املتو�شط واملحددة اأيام  07 , 08 و 09 �شبتمرب 
2020  فالعدد امل�شجل بلغ 11716 مرت�شحًا منهم 607 مرت�شحني اأحرارا  موزعني جميعهم على 65 مركز اجراء.  اأما امتحان �شهادة البكالوريا واملحددة يف 
الفرتة املمتدة ما بني 13 و 17 �شبتمرب  2020 فقد بلغ عدد امل�شجلني 9331 مرت�شحا من بينهم 3241 مرت�شحا حرا, موزعون على 38 مركز اإجراء,ومن خالل 

هذا االجتماع املنعقد مبقر ديوان ال�شيد الوايل, وجه  وايل الوالية جملة من التعليمات حر�ض فيها على �رورة ال�شهر على نقل التالميذ اإىل مراكز اإجراء 
االمتحانات ب�شكل يومي, خ�شو�شا يف القرى الناآئية ,وجتنيد كل الو�شائل املادية و الب�رية طبيا و بيداغوجيايف, يف ظل التدابري االحرتازية التي اتخذتها 

بالدنا من اأجل احلد من انت�شار وباء كورونا امل�شتجد”.  , باال�شافة اىل اأوامر  بتخ�شي�ض فرق طبية و �شبه طبية على م�شتوى كل مركز اإجراء االمتحان, 
وجتهيزها بكافة اللوازم الطبية وكذا توفري املرافقة النف�شية؛ من خالل اأخ�شائيني نف�شانيني على مدار كل االمتحانات الر�شمية.

لالإ�شارة االجتماع ح�ره روؤ�شاء دوائر الوالية اإىل جانب املديرين التنفيذيني لقطاعات: االإدارة املحلية,  التجهيزات العمومية الطاقة, ال�شحة و ال�شكان,  
احلماية املدنية, النقل,  الربيد و املوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية و التكنولوجيا و الرقمنة, املوارد املائية , امل�شالح الفالحية التجارة , باالإ�شافة ملديري 

موؤ�ش�شتي اجلزائرية للمياه و �شونالغاز. 
م.رم�شاين



 املدرب الفرن�ضي ل�ضباب بلوزداد, فرانك دوما : 

امل�ضتوى  يف  نكون  اأن  "علينا 
على كل اجلبهات"

  مولودية املحّطة 

    "�ضغار عني و�ّضارة .. على 
درب كبارها"

اإيطاليا-  -بطل  يوفنتو�ص  يتوقف  مل 
اخلروج  اأ�سباب ومالب�سات  بحث  يف  طويال 
الــقــدم،  لــكــرة  اأوروبــــا  اأبــطــال  مــن دوري 
عن  بال�ستغناء  الــقــرار  اتــخــذ  و�سريعا 

خدمات املدرب مارويت�سيو �ساري.
وجاء قرار ال�ستغناء عن املدرب بعد يوم 
واحد من اخلروج اأمام اأوملبيك ليون، رغم 
بلقب  فقط  اأ�سبوعني  قبل  الفريق  تتويج 
كربى  جناح  بــاأن  ليذّكر  املحلي،  ــدوري  ال
الأندية الأوروبية يتحدد فقط بناء على 

دوري الأبطال.
الــدرجــة  دوري  بلقب  يوفنتو�ص  وفـــاز 
الت�سعة  املــوا�ــســم  يف  الإيـــطـــايل  الأوىل 
باللقب  الفوز  اأهمية  رغم  لكن  الأخــرة، 
التتويج  يعترب  اأ�سبح  النادي  فاإن  املحلي 
على  �سيتعني  ما  وهــو  اأدنـــى،  حــدا  املحلي 
ي�سعه  اأن  برلو  اأنــدريــا  اجلديد  ــدرب  امل

ن�سب عينيه.
على  اأي�سا  ال�سعب  الواقع  هــذا  وينطبق 
يف  األقاب   8 باآخر  الفائز  ميونيخ  بايرن 
وباري�ص  ــاين،  الأمل الأوىل  الدرجة  دوري 
 8 ــر  اآخ من   7 ح�سد  ــذي  ال جرمان  �سان 
عليهما  يتعني  اإذ  فرن�سا،  دوري  يف  األقاب 
الأوروبـــي  امل�ستوى  على  النجاح  حتقيق 

لتاأكيد تفوقهما الفعلي.

الأوروبية  البطولة  يف  ال�سغوط  و�ستكون 
الأوىل لالأندية هذا املو�سم مركزة ب�سورة 
يف  البطولة  ــرق  ف تتجمع  بينما  ـــرب،  اأك
م�سغرة  بطولة  يف  الأ�سبوع  هذا  ل�سبونة 
 23 يوم  النهائي  اإقامة  مع  اللقب،  حل�سم 

اأغ�سط�ص/اآب اجلاري.
ي�سبق  مل  ــذي  -ال جرمان  �سان  و�سيبداأ 
هذه  يف  النهائي  ن�سف  الــدور  ــاوز  جت له 
مع  النهائي  ربع  يف  مبواجهته  املناف�سة- 
فوز  �ساأن  ومــن  املقبل،  الأربــعــاء  اأتالنتا 
الإيطالية  برغامو  من  الــقــادم  الفريق 
مدرب  م�ستقبل  حــول  النقا�ص  بــاب  فتح 

النادي الفرن�سي توما�ص توخيل.
املحلي كافيا  الدوري  الفوز بلقب  ومل يكن 
كارلو  ال�سابقني  جــرمــان  �ــســان  ملــدربــي 
اإميــري،  واأونـــاي  بــالن  ولــوران  اأن�سيلوتي 
دوري  يف  النجاح  حتقيق  يف  ف�سلوا  عندما 

الأبطال.
�ستكون  النهائي  ربع  يف  الأبــرز  واملواجهة 
بر�سلونة  بــني  و�ستجمع  اجلــمــعــة،  ــوم  ي
وبايرن ميونيخ، بعد فوز كل منهما بلقب 

البطولة 5 مرات.
بايرن  مدرب  فليك  هانز  فعل  وبالتاأكيد، 
نوفمرب/ت�سرين  يف  املهمة  تــوىل  ــذي  -ال
ما  كوفات�ص-  لنيكو  خلفا  املا�سي  الثاين 

من  الق�سرة،  الفرتة  هذه  خالل  يكفي 
الأمر  لكن  اأمل،  خيبة  اأي  اآثار  جتاوز  اأجل 
مدرب  �سينت  كيكي  على  ينطبق  ل  رمبــا 

بر�سلونة.
فقط  اأ�سهر  قبل  املهمة  �سيتني  توىل  فقد 
عندما خلف اإرن�ستو فالفردي يف املن�سب 
واخلروج  املا�سي،  الثاين  يناير/كانون  يف 
من ربع نهائي دوري الأبطال بعد احتالل 
�سيثر  املحلي،  ــدوري  ال يف  الثاين  املركز 
جدارته  مــدى  حــول  ت�ساوؤلت  بالتاأكيد 

بال�ستمرار يف املهمة.
حول  القبيل  ــذا  ه مــن  اأ�سئلة  تــثــار  ول 
بيب  الأ�سبق  بر�سلونة  ــدرب  م م�ستقبل 
لكنه  �سيتي،  مان�س�سرت  مدرب  غوارديول 
البطولة  للفوز بلقب  اأي�سا يتوق بكل قوة 
بلقبه  فوزه  من  اأعــوام   9 بعد  جديد،  من 

الأوروبي الثاين مع بر�سلونة.
على  بجدارة  تفوق  -الذي  �سيتي  ويدخل 
ريال مدريد يف ثمن النهائي- هذه املرحلة 
اأي�سا  مر�سحا للفوز على ليون، وهو مر�سح 

للفوز باللقب.
فاإن  الفرن�سي،  املناف�ص  �سيتي  جتاوز  واإذا 
غوارديول �سيواجه يف قبل النهائي واحدا 
من فريقيه ال�سابقني: بر�سلونة اأو بايرن.

يف  املــرحــلــة  هـــذه  يف  اأيــ�ــســا  و�سيناف�ص 
دييغو  املخ�سرم  الأرجنتيني  ل�سبونة: 
الذي  مدريد  اأتليتيكو  مــدرب  �سيميوين 

يعرف جيدا مثل هذه الأجواء.
و�سبق ل�سيميوين الو�سول اإىل نهائي دوري 
مرتني  فــوزه  جانب  اإىل  مرتني،  الأبطال 
خالل  اأنــه  كما  الأوروبـــي،  ــدوري  ال بلقب 
اللقب  حامل  على  تفوق  ــايل  احل املو�سم 

ليفربول بطل الدوري الإجنليزي.
اأتليتيكو مدريد اخلمي�ص املقبل  و�سيلتقي 
مع ليبزيغ الذي يظهر يف هذا الدور لأول 
مرة يف تاريخه، و�سي�سرب فريق �سيميوين 
اأو باري�ص �سان جرمان  اأتالنتا  موعدا مع 

اإذا ما جتاوز املناف�ص الأملاين.
مغلقة  ـــواب  اأب خلف  املــبــاريــات  و�ستقام 
ل�سبونة  �سبورتنغ  ملعبي  يف  جمهور  ودون 
النهائية  املــبــاراة  �ستقام  حيث  وبنفيكا، 

اأي�سا.

اجلزائر  منتخب  جنوم  يــرتدد  ل 
الت�سابق  يف  الــقــدم  لكرة  الأول 
ودعم  امل�ساعدات  تقدمي  �سوب 
داخل  �سواء  النا�ص  من  املحتاجني 
البالد اأو خارجها، وهذه املرة كان 
بودبوز  ريا�ص  النجم  مع  ــدور  ال
اإيتيان  �سانت  فريق  يف  املحرتف 

الفرن�سي.
ويف التفا�سيل، ن�سر اأحد املغردين 
مبوقع  ح�سابه  على  الفرن�سيني 
"تويرت"،  الجتماعي،  التوا�سل 
ترمز  هدية  اإر�سال  اأجل  من  نداًء 
والــده  اإىل  اإيتيان  �سانت  لــنــادي 
ال�سرطان  مر�ص  ُيكافح  كان  الذي 

ملدة عام.
امل�سمى  احل�ساب  �ساحب  وكتب 
"مرحبًا  تغريدته:  يف  "ينيل" 
اإيتيان، والدي منا�سر  نادي �سانت 
لقد  ال�سبعينات.  منذ  للفريق 
ال�سرطان  مر�ص  على  للتو  تغلب 
ــرتة  ــد ف ــع ــًا ب ــب ــري ــرج ق ــخ ــي ــس و�

ولكي  املنزل،  يف  عام  ملدة  نقاهة 
اأردت  اأب،  اأقوى  كونه  على  اأهنئه 
املمكن  مــن  كــان  اإذا  مــا  اأعـــرف  اأن 
�سغرة  هــديــة  عــلــى  احلــ�ــســول 

حتمل األوان النادي؟ �سكراً لكم".
اأول  بــــودبــــوز  ريـــا�ـــص  وكـــــان 
مع  تفاعلوا  الــذيــن  الأ�ــســخــا�ــص 
تغريدة هذا ال�سخ�ص، حيث كتب 
اأن  وميكنك  مثال  هو  "والدك  له: 
الكامل  ا�سمك  تفخر به، اكتب يل 
قمي�سي  لك  و�ساأر�سل  وعنوانك، 
بوالدك"،  اعـــنت  �ـــســـرور.  بــكــل 
لقيت  مميزة  اإن�سانية  لفتة  يف 

ا�ستح�سان املتابعني على ح�سابه.
قريبًا  بودبوز  يبقى  ذلك،  ورغم 
اإيتيان  �سانت  فريق  مــغــادرة  من 
ال�سيفية،  النــتــقــالت  فــرتة  يف 
كلود  الفني  املدير  رغبة  مع  وهذا 
كانت  الفريق.  دماء  جتديد  بويل 
�ساحب  مــع  بالتعاقد  الــبــدايــة 
ـــة، عـــادل  ـــري ـــزائ الأ�ــــســــول اجل
�سان  باري�ص  نــادي  من  عو�سي�ص، 

جرمان.

ل �ضيء ي�ضاهي الفوز بذات الأذنني.. فرق حت�ضد 
الألقاب وتو�ضم بالف�ضل ب�ضبب دوري الأبطال

بودبوز يخطف الأ�ضواء بلفتة اإن�ضانية رائعة

دوما،  فرانك  بلوزداد،  ل�سباب  الفرن�سي  املــدرب  اأ�سار   
على  ناجح   2020-2021 مو�سم  حتقيق  �ــســرورة  اإىل 
ملختلف  اجليد  الإعــداد  خالل  من  وذلك  الأ�سعدة  كل 

املناف�سات التي �سي�سارك فيها الفريق.
التوا�سل  �سفحة  على  فيديو  ت�سريح  يف  دوما  �سرح  و 
يف  ثــقــة  "يل  لــلــ�ــســبــاب:  "فاي�سبوك"  الجــتــمــاعــي 
علينا  املقبل،  املو�سم  مناف�سة  اي  نختار  لن  جمموعتي. 
يف  احلق  للجميع  البطولت.  كل  يف  متناف�سني  نكون  اأن 
الذي  هو  املناف�ص  كون  اأنا،  اإل  الأبطال،  برابطة  احللم 
لكن  حمدودة،  لي�ست  طموحاتنا  قدراتنا.  عن  يك�سف 
بهذه  توجت  اأو  طويل  باع  لها  اأندية  اأمام  �سنكون  مثال، 
عند  معقدة  الأمـــور  �ستكون  و  الإفريقية،  املناف�سة 

مواجهتها".   
وكان دوما )52 �سنة( قد التحق بالطاقم الفني ل�سباب 
امل�ستقيل  للمدرب  خلفا  املا�سي،  يناير  �سهر  يف  بلوزداد 
حي  فريق  بقاء  يف  جنح  حيث  عمراين،  القادر  عبد 
بلقب  التتويج  بالتايل  و  الرتتيب  �سدارة  "العقيبة" يف 
اجلزائرية  الحتــاديــة  ــرار  ق بعد  الوطنية  البطولة 
2019- مو�سم  مناف�سات  بتوقيف  )فــاف(  القدم  لكرة 

امل�ستجد  كورونا  فرو�ص  تف�سي  ب�سبب  نهائيا   2020
)كوفيد19-(.

التاأهل  هدفنا  كان  املو�سم،  بداية  "منذ  دوما:  ي�سيف  و 
مو�سم  كل  ن�ستهدف  اأن  علينا  و  اإفريقية  مناف�سة  اإىل 
الكبر  لال�ستثمار  بالنظر  قارية،  م�ساركة  الأقل  على 
ملجمع مدار. هذا اأقل �سيء، لنا احلق اأن نكون طموحني، 

وهو ما يوؤكد ا�ستقرار و طموحات النادي".
اأقدامنا  و�سع  "علينا   : يقول  الفرن�سي  املــدرب  ختم  و 
علما  البطولة،  يف  يتمثل  اليومي  فقوتنا  الأر�ص.  على 
باأن رابطة الأبطال الإفريقية تتطلب طاقة كبرة. ل 
اأن  �سن�سعى  املناف�سة،  او تلك  ان نختار تلك  يجب علينا 
نكون متناف�سني مرة اأخرى على كل اجلبهات، لكن هذا 

ل يعني باأننا �سنفوز بكل �سيء".

الف�ساء  و�سارة  عني  مبدينة  الريا�سي  احلقل  �سيبقى 
عن  يبحثون  الــذيــن  املبدعني  للريا�سيني  املف�سل 
عامرة  دروبهم  كانت  ولو  حتى   ، والرتقاء  ال�سمو 
حديث   ، لها  نهاية  ل  التي  واملــعــّوقــات  باملثّبطات 
الهائلة  والتقنية  الفنية  قدراتهم  عن  املتتبعني 
ملحة  باإعطاء  كفيال  كان   ، الأخالقي  متيزهم  وعن 
اأناقتهم  من  اّتخذوا  �ساعدين  ريا�سيني  واقــع  عن 
والت�ساوؤم  واجلــمــود  الــفــراغ  �سد  �سالحا  وفنياتهم 
وو�سيلة لال�ستمتاع والإمتاع ، بعيدا عن اأولئك الذين 
يعجزون عن اإ�سعال �سمعة ينرون بها يومياتهم التي 
ال�سهل  من  يكن  مل    ! جهة  كل  من  البوؤ�ص  يحا�سرها 
اأن   " و�سارة  عني   " املحّطة  مولودية  فريق  جنوم  على 
يبدعوا يف كل املنا�سبات والتظاهرات التي �ساركوا فيها 
املادية  اإمكانياتهم  لأن   ، امل�سوار  بداية  يف  وعدوا  كما 
ذات  اأ�سياء  يحققوا  لن  باأنهم  توحي  كانت  الب�سيطة 
قيمة ومعنى ، غر اأن ع�سق كرة القدم اأزال خمولهم 
الربوز  يف  والرغبة   ، عزائمهم  واألهب  ياأ�سهم  واأذاب 
والتاألق كانت اأكرب من كل امل�ساكل والعراقيل ، �سحيح 
اأن  كــادت  م�ساعب  من  امل�سوار  بداية  يف  عانوا  اأنهم 
ت�ستت �سملهم وتعبث بطموحاتهم واأحالمهم ، لكنهم 
واقتنعوا  باأنف�سهم  ثقتهم  ا�ستعادوا  الأيــام  مرور  مع 
جمددا باأنهم طاقات فّذة ل ميكن جتاهلها على م�ستوى 
ال�ساحة الريا�سية الولئية ، وقد اأكد قائد املولودية 
" اأن �سيطرتهم على اخل�سوم لي�ست اأمرا  " عّجال قادة 
غريبا كما يظن البع�ص لأن بالنظام والعمل واجلدية 
يتحّقق كل �سيء ، فت�سحيات املجموعة اأعطت ثمارها 
على اأر�ص الواقع ومن كل النواحي ، ومن ثّم فالجتهاد 
هو  واحلمراء  اخل�سراء  الت�سكيلة  األعاب  �سانع  يقول 

�سرورة حتمية لتعبيد م�سار التفوق والنجاح.
عمر ذيب

اخلربة نق�ض  رغم  بريلو  على  يوفنتو�ض  لرهان  اأ�ضباب   5

عرب الكالت�ضيو..

 بن نا�ضر يخطف الأ�ضواء يف ميالن

�ضفيان فيغويل يقرتب من دوري 
جنوم قطر

مدرب اأ�ضتون فيال ُيبدي رغبته الوا�ضحة يف �ضم بن رحمة

بتعيني  اجلميع  يوفنتو�ص  فاجاأ 
اأندريا  ال�سابق  الفريق  جنم 

للفريق  ـــًا  ـــدرب م بــرلــو 
ملاوريت�سيو  خلفًا  الأول، 

بعد  وذلـــــك  �ـــســـاري، 
تعيينه  ــن  م ــوع  ــب ــس اأ�
مدربًا لفريق ال�سباب 
بــــالــــنــــادي، ورغــــم 
ــه يف  ــربت انـــعـــدام خ

عامل التدريب.
برلو  ا�سم  يكن  ومل 

الإطالق،  على  مر�سحًا 
ب�ساأن  تقارير  وظــهــرت 

فقط  دقائق  قبل  اختياره 
حيث  ر�ــســمــيــا،  تعيينه  مـــن 

الإيطالية  ال�سحف  كــربى  تكهنت 
بتعيني ماوري�سيو بوكيتينو اأو �سيموين اإنزاغي.
وح�سل برلو )41 عاما( على دورات بالتدريب، 
مل  لكنه  قريبا،  املهنة  مــزاولــة  رخ�سة  ــال  ون
يعمل حتى كم�ساعد ملدرب، لذا تبدو خماطرة 
بع�ص  لها  يكون  وقد  اإيطاليا،  بطل  من  كبرة 

الأ�سباب املنطقية.

خيارات محدودة

لرئي�ص  الأول  املطلب  زيــدان  الدين  زين  كان 
ريال  يف  �سي�ستمر  لكنه  اآنييلي،  اأندريا  اليويف 
وكذلك  ــح،  الأرج على  اأخــرى  ل�سنوات  مدريد 
مثل  منا�سبهم،  يف  ال�سفوة  مــدربــو  �سيبقى 
مع  كلوب  ويورغن  �سيتي،  مع  غوارديول  بيب 

ليفربول.

راتب بوكيتينو

البارز  املدرب  هو  بوكيتينو  الأرجنتيني  اأن  بدا 
ترك  بعد  حاليًا،  العمل  عن  العاطل  الوحيد 
كبراً  راتبًا  يطلب  لكنه  هوت�سبر،  توتنهام 
اليويف  يريد  ول  يــورو،  ماليني   10 من  يقرتب 

حتمله.
املناف�ص  لكن  �سيموين،  ــان  ك الــثــاين  واخلــيــار 
اإليه  يحتاج  اإذ  اأبدا،  به  ليفرط  يكن  مل  لت�سيو 
يف دوري اأبطال اأوروبا، وللمناف�سة جمددا على 

لقب الكالت�سيو وكاأ�ص و�سوبر اإيطاليا.

عـــــودة  ـــة  ـــع ـــوق ـــت م ـــن  ـــك ت ومل 
بعد  األــيــغــري  ما�سيميليانو 
التي  اآنييلي،  مع  خالفاته 
املو�سم  يف  ب�سببها  رحل 

املا�سي.

غوارديوال أو 
زيدان جديد

ال�سائد  التيار  اأ�سبح 
على  العــتــمــاد  الآن 
ــان،  ــب ــس ــ� املــــدربــــني ال
ــــة  ــــرب وجنـــــــحـــــــت جت
بر�سلونة،  مــع  ــول  ــواردي غ
مدريد،  ريــال  مــع  زيـــدان  ثــم 
لمبارد  يحقق  حالًيا  اإنكلرتا  ويف 
ت�سل�سي  مع  مميزة  نتائج  واأرتيتا  و�سول�ساير 
عي�ص  الــيــويف  اأراد  ــذا  ل ــنــال،  واأر�ــس ويونايتد 

جتربته اخلا�سة مع برلو.

شخصية بيرلو

توج  النجم ال�سابق كالعب بكل الألقاب الكربى 
تقريبا، فهو بطل العامل مع اإيطاليا وبطل اأوروبا 
والثبات  الهادئة  ب�سخ�سيته  وعرف  ميالن،  مع 
ثاقبة  ــة  روؤي امتالك  بجانب  ال�سغوط،  حتت 
ومل�سة جمالية يف امللعب، ويحظى ب�سعبية هائلة 
قد  العوامل  وهذه  وال�سحافيني،  اجلماهر  بني 

تعو�ص غياب خربته بالتدريب.

فترة انتقالية

اأو  ملو�سم  برلو  على  الرهان  يف  اليويف  ميانع  ل 
اأنه قد يوا�سل الهيمنة املحلية مع  اثنني، حتى 
�ساري  مع  بالكالت�سيو  توج  مثلما  ال�ساب،  املدرب 
خ�سر  اإذا  وحتى  والنتائج.  الأداء  �سوء  رغــم 
�سنوات   9 بعد  كبرة  م�سكلة  تكون  لن  الــدوري 

من الحتكار.
برلو  ـــام  اأم متاحا  املــجــال  الــيــويف  و�ــســيــرتك 
هجومية  اأفــكــارا  �سيطبق  ورمبـــا  للتجربة، 
مبرحلة  اأ�سبه  فــرتتــه  تــكــون  ــد  وق جــديــدة، 
العيار  مــن  ــدرب  مب ال�ستعانة  قبل  انتقالية 
الثقيل مثل زيدان اأو غوارديول اأو كلوب لحقا.

لعب  نا�سر،  بن  اإ�سماعيل  اجلــزائــري  متكن 
يف  جيدة  ب�سورة  ذاته  اإثبات  من  ميالن،  و�سط 
اأول موا�سمه مع الرو�سونري، بعدما ظهر ب�سكل 

ممتاز على مدار املو�سم. 
�سفوف  اإىل  نا�سر  بن  ان�سم   ،2019 �سيف  يف 
ميالن قادًما من اإمبويل، ومتكن يف اأول مو�سم له 
ولغنى  اأ�سا�سًيا  لعًبا  ي�سبح  اأن  من  الفريق  مع 

عنه يف ت�سكيلة الفريق الأحمر. 
 38 اأ�سل  من  مــبــاراة   31 يف  نا�سر  بن  و�ــســارك 
جل�ص  بينما  الإيطايل،  الدوري  يف  ميالن  لعبها 
 3 عن  وغاب  مباريات   4 يف  البدلء  مقاعد  على 

لقاءات ب�سبب الإيقاف لرتاكم البطاقات.
املهم  لدوره  كثرة  اإ�سادات  نا�سر  بن  ونال 
مبثابة  كــان  حيث  ميالن  ملعب  و�سط  يف 

اأبرز  وكان  احلمر،  ت�سكيلة  يف  امليزان  رمانة 
الالعبني العرب هذا املو�سم يف الكالت�سيو.

وبعيًدا عن بن نا�سر، فهناك لعب جزائري 
اآخر لعب بالدوري الإيطايل هذا املو�سم، وهو 

حممد فار�ص مدافع �سبال، اإل اأن مو�سمه مل 
ي�سر بال�سكل الأف�سل واملنتظر.

هذا  طويلة  ــابــات  لإ�ــس فــار�ــص  وتــعــر�ــص 
مو�سم  ن�سف  من  لأكرث  غاب  حتى  املو�سم، 

ال�سليبي،  الرباط  يف  بتمزق  اإ�سابته  ب�سبب 
اأن  قبل  مباريات  عدة  يف  �سارك  عودته  وبعد 

يتلقى اإ�سابة جديدة بالفخذ.
اإل  فار�ص  حممد  ي�سارك  مل  املو�سم،  مدار  وعلى 
يف 8 مباريات، ليهبط مع فريقه لدوري الدرجة 

الثانية.
بوربيعه،  مهدي  املغربي  يظهر  مل  املقابل،  ويف 
فريقه،  مع  �سغر  دور  يف  اإل  �سا�سولو،  مدافع 
متكن  املو�سم،  هــذا  مباراة   17 يف  �سارك  حيث 

ت�سجيل  من  فيما خاللها  هــــدف 
ب�سناعة  هدفني.�ساهم 

فيال،  اأ�ستون  فريق  مــدرب  عرّب 
دين �سميث، عن رغبته ال�سديدة 
بن  �سعيد  ـــري،  ـــزائ اجل �ــســم  يف 
يف  ت�سكيلته  لتدعيم  رحــمــة، 
يف  جناحهم  بعد  اجلديد،  املو�سم 
جولة  اآخر  خالل  البقاء  حتقيق 
املمتاز  الإنــكــلــيــزي  الـــدوري  مــن 

لكرة القدم.
وقال �سميث يف ت�سريحات ل�سبكة 
الربيطانية:  �سبورت�ص"  "�سكاي 
بن  مبــتــابــعــة  حمــظــوظــًا  "كنت 
دوري  يف  ـــان  ك عــنــدمــا  ــة  ــم رح
وكنت  بفرن�سا،  الثانية  الدرجة 
معجبًا به ومقتنعًا بنجاحه، وهو 
على  تاأثره  لأن  فعاًل  حــدث  ما 

نتائج بريتنفورد كان كبراً".
رحمة  بــن  "ميتلك  ــل  وا�ــس ثــم   
لعب  وهو  النجاح،  مقومات  كل 
واتكين�ص  مثل  مثله  متكامل، 
التهديفي،  بح�ّسه  اأبهرين  الذي 
ون�سجه الكبر رغم �سنه املبكرة 
كافية  خــربة  اكت�سابه  وعـــدم 

مبن�سب ح�سا�ص".
تقدمي  حـــول  الأخـــبـــار  وتــــدور 
لربينتفورد،  عر�سًا  "الفيالن�ص" 

ال�سعود  حتقيق  يف  ف�سله  بعد 
غر  اأوف"،  "بالي  نهائي  خــالل 
يف  �سهلة  تكون  لــن  املناف�سة  اأن 
الثالثي  على  الكبر  الطلب  ظل 
الذين  "الدبابر"  لـــ  الهجومي 
الأهـــداف  بعدد  ــدث  احل �سنعوا 

الكبر الذي �سجلوه.
عر�سًا  �سيتي  لي�سرت  فريق  وقّدم 

ر�ـــســـمـــيـــًا مــن 
�سم  اأجـــــل 

ــــدويل  ال

اخلطوة  نف�ص  وهــي  اجلــزائــري، 
مورينيو  جــوزيــه  اتخذها  التي 
ميتلك  اإذ  توتنهام،  نــادي  مــدرب 
�سيح�سم  بن رحمة عّدة خيارات 
املو�سم  انطالق  قبل  خياره  بها 

اجلديد.

ـــدوري  تــوا�ــســل اأنــديــة ال
ــرة الــقــدم  ــك الــقــطــري ل
التعاقد  �سوب  ال�سباق 
الالعبني  اأف�سل  مع 
ـــــــــــرتة  ف يف 
النــــــتــــــقــــــالت 
احلالية،  ال�سيفية 
اأهــم  اآخـــر  ــان  ك حيث 
ـــاء املــلــتــحــقــة  ـــم ـــس الأ�
الإ�سباين  النجوم  بدوري 
املن�سم  كازورل،  �سانتي 
يف  ــد  ــس ــ� ال ـــــادي  ن اإىل 
انـــتـــقـــال حر  �ــســفــقــة 
ــده مع  ــق بــعــد نــهــايــة ع

فياريال.
ويبدو اأن النجم اجلزائري �سفيان 
لاللتحاق  طريقه  يف  فيغويل 
اأكدت  بعدما  القطري،  بالدوري 

تقارير اإعالمية تركية، اأن لعب 
غلطة �سراي يدخل يف مفاو�سات 

متقدمة مع اأحد الأندية.
مات�ص"  "فوتو  ل�سحيفة  ووفــقــًا 
يدخل  فيغويل  فـــاإن  الــرتكــيــة، 
وغرميه  الدحيل  اهتمام  دائــرة 
تت�سح  مل  الآن  اإىل  لكن  ال�سد، 
عر�سًا  قــدم  الــذي  النادي  هوية 
ل�سم  يــــورو،  مــاليــني   5 قيمته 
فالن�سيا  لنادي  ال�سابق  الالعب 

الإ�سباين.
وكيل  اأن  ذاتــــه  املــ�ــســدر  ــــد  واأك
الأيام  يف  اجتمع،  فيغويل  اأعمال 
من  قطري  ناٍد  اإدارة  مع  املا�سية، 
العقد  ــدة  م على  ــاق  ــف الت اأجـــل 
تقارير  وكانت  الالعب.  و�سروط 
�سابق  وقت  يف  حتدثت  اإعالمية 
عن تلقي النجم اجلزائري عر�سا 

ــا مـــن نـــادي  ــري ــغ م
الغرافة.

فيغويل،  ويرتبط 
مع  اأفريقيا،  بطل 
�سراي  غلطة  ــادي  ن

لغاية  ميــتــد  بعقد 
ــات  ب لــكــنــه   ،2022

ــًا مـــن املـــغـــادرة  ــب ــري ق
املغربي  زميله  برفقة 

ــذا  يــونــ�ــص بــلــهــنــدة، وه
املرتفع،  راتبهما  ب�سبب 
ي�ستطيع  يعد  مل  والــذي 
التكفل  الرتكي  الفريق 
ـــة  ــع الأزم بـــه، خــا�ــســة م
ـــي خــلــفــهــا  ـــت ـــة ال ـــي ـــال امل

فرو�ص كورونا.
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حمليات

ريال مدريد يخطط ل�ضم جنم يوفنتو�ض.. وعني بريلو على اإي�ضكو
�سفوفه  لتدعيم  مــدريــد  ــال  ري يخطط 
املايل  الإنفاق  لتقليل  تبادلية  ب�سفقات 
الناجتة  باخل�سائر  امليزانية  تاأثر  ب�سبب 

عن جائحة كورونا.
وذكرت تقارير �سحفية اإيطالية اأن الريال 
جنم  ل�سم  �سخم  عر�ص  لتقدمي  يخطط 

يوفنتو�ص باولو ديبال هذا ال�سيف.
"Sport Mediaset" فاإن بطل  ووفقا ملوقع 
الدوري الإ�سباين يريد التعاقد مع ديبال 
اإىل  اإي�سكو  اأو  كرو�ص  توين  انتقال  مقابل 
املال يتم التفاق عليه  تورينو، ومبلغ من 

مع يوفنتو�ص.
على  تزيد  قد  ال�سفقة  اإن  املوقع  ــال  وق
100 مليون يورو، وهو ما دفع النادي امللكي 
�سيدفعه،  ما  لتقليل  فيها  املبادلة  لإدخال 
تتمثل  ــرة  ــب ك عــقــبــة  ــه  ــه ــواج ت ــن  ــك ول
الـــدوري  لقب  حــامــل  رغــبــة  اإمكانية  يف 
الإيطايل احلفاظ على النجم الأرجنتيني 
من  اإق�سائه  بعد  �سفوفه  لتعزيز  ال�ساب 

دوري اأبطال اأوروبا.
ديبال  مع  حمادثات  يوفنتو�ص  بــداأ  وقد 
بعد  جــديــد،  عقد  على  توقيعه  ب�ساأن 
جرمان  �سان  باري�ص  برغبة  التكهنات 
قوي  مناف�ص  وهو  اأي�سا،  معه  التعاقد  يف 

للريال يف التعاقدات.

ال�سفقة  اإمتــام  يف  امللكي  موقف  يعزز  وما 
باأن  اإ�سبانية،  �سحيفة  تقارير  اأكدته  ما 
برلو،  اأندريا  ليوفنتو�ص  اجلديد  املدرب 
اإي�سكو  ــارات  ــه وم اأداء  بطريقة  معجب 
البالغ 28 عاما، واأنه قد طالب اإدارة اليويف 

بالتعاقد مع الالعب يف �سيف 2019.
وكان توتنهام ومان�س�سرت يونايتد يريدان 
من  البالغ  الأرجنتيني  النجم  �سم  اأي�سا 

انهيار  قبل  املا�سي  ال�سيف  عاًما   26 العمر 
جتديد  ي�ستبعد  ول  النتقالت،  مو�سم 

رغبتهما يف ال�سفقة.
و�سجل ديبال 17 هدفًا يف جميع امل�سابقات 
تتويج  يف  كبر  بدور  و�ساهم  املو�سم،  هذا 
ـــــدوري الإيــطــايل  يــوفــنــتــو�ــص بــلــقــب ال

املو�سمني املا�سيني.
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مدير مركز الأ�ضرى للدرا�ضات الدكتور راأفت حمدونة

اأ�ضرى  فل�ضطينيون

تقرير:  مهجة القد�ض
----------------------------
القد�ض*  *مهجة  موؤ�ش�شة  نظمت 
اليوم  واجل��رح��ى  واالأ����رى  لل�شهداء 
االأحد يف قاعة "اأوريجانو" و�شط مدينة 
الف�شائل  دور  حول  عمل  ور�شة  غزة, 
االأ�رى  ق�شية  دعم  يف  الفل�شطينية 
ال�شهيوين؛ وذلك  يف �شجون االحتالل 
تنظمها  التي  الفعاليات  اإط��ار  حتت 
الأ�رانا  واإ�شناًدا  دعًما  القد�ض*  *مهجة 
وهدفت  االأ����ر.  ق��الع  يف  االأب��ط��ال 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الور�شة 
والدولية  والر�شمية  ال�شعبية  االأدوار 
االأ���رى  ق�شية  دعم  يف  واالإعالمية 
دور  وتو�شيح  االحتالل,  �شجون  يف 
االأ���رى  حترير  يف  التبادل  �شفقات 
ال�شهيونية.  واملعتقالت  ال�شجون  من 
الناطق  ال�شقاقي  حممد  االأ�شتاذ  وافتتح 
القد�ض  مهجة  ملوؤ�ش�شة  االإع��الم��ي 
مو�شًحا  باحل�شور,  ورح��ب  الور�شة 
يف  جاءت  واأنها  الور�شة  عقد  اأهمية 
االأدوار  كافة  تعزيز  على  العمل  �شياق 
يف  االأبطال  االأ�رى  لق�شية  الداعمة 
بدوره  ال�شهيوين.  االحتالل  �شجون 
القيادي  عليان  جميل  الدكتور  ق��ال 
واملدير  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  يف 
�شّكل  القد�ض,  مهجة  ملوؤ�ش�شة  العام 
اجلامعة  الوطنية  الدوام  على  االأ�رى 
الوطنية  احلا�شنة  �شعبنا  �شكل  كما 
ودعا  واالنحراف.  اخلطاأ  على  الع�شية 
اإىل  االأ�رى  ق�شية  حتويل  اإىل  عليان 

وكرة  العدو,  وجه  يف  ملتهبة  نار  كرة 
الواقع  فل�شطينًيا يف ظل  ثلج متدحرجة 
واإ�رائيلًيا  فل�شطينًيا  املعقد  ال�شيا�شي 
العاملي.  التعاطف  و�شعف  وعاملًيا 
توا�شل  ب�����رورة  ع��ل��ي��ان  وط��ال��ب 
اللحظة  وا�شتغالل  ال�شعبي  ال�شغط 
ل��الإف��راج  ك��ورون��ا  بجائحة  املتمثلة 
احلياتية  ال��ظ��روف  وحت�����ش��ني  عنهم 
واملعتقالت  ال�شجون  داخل  لالأ�رى 
االأ����رى  �شيما  وال  ال�شهيونية, 
جانبه  من  والن�شاء.  واالأطفال  املر�شى 
القيادي  امل�ري  م�شري  االأ�شتاذ  قال 
دور  حول  كلمته  يف  حما�ض,  حركة  يف 
املقاومة  اأجرتها  التي  التبادل  �شفقات 
ال�شهيوين  العدو  مع  الفل�شطينية 
�شجون  يف  االأ���رى  ق�شية  دع��م  يف 
متتلك  الفل�شطينية  املقاومة  اإن  االحتالل 
على  لل�شغط  االأوراق  من  العديد 
تبادل  �شفقة  الإبرام  ال�شهيوين  العدو 
اأ�رى جديدة. من جهته حتدث الدكتور 
القيادية حلركة  عماد االأغا ع�شو الهيئة 
اأهمية  عن  اجلنوبية  املحافظات  يف  فتح 
االأ�رى  الر�شمي يف دعم ق�شية  الدور 
االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطينيني 
املوؤ�ش�شات  جناعة  ومدى  ال�شهيوين, 
م�شاندة  يف  والدولية  املحلية  الر�شمية 
وظروفهم  اأو�شاعهم  وحت�شني  االأ�رى 
�شالح  االأ���ش��ت��اذ  وق��ال  االعتقالية. 
ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  نا�ر  اأب��و 
دور  عن  كلمته  يف  الدميقراطية  للجبهة 
ق�شية  دع��م  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات 

للمعتقلني  القانوين  املركز  اأن  االأ�رى 
اجتهادات  حمل  الفل�شطينيني  واالأ�رى 
م��ت��ن��وع��ة, مي��ك��ن ح�����ره��ا يف ث��الث 
يعتربهم  االأول:  االجتاه  وهي:  اجتاهات 
التفاقية  يخ�شعون  ح��رب  اأ����رى 
احلرب,  باأ�رى  اخلا�شة  الثالثة  جنيف 
باعتبارهم  معهم  يتعامل  الثاين:  االجتاه 
اتفاقية  بحماية  يتمتعون  معتقلني 
املدنيني,  بحماية  اخلا�شة  الرابعة  جنيف 
خمتطفون  اأنهم  يرى  الثالث:  واالجت��اه 
االحتالل  كون  �رعية,  غري  بطريقة 
اأ�شامة احلاج  غري �رعي. واأكد االأ�شتاذ 
للجبهة  املركزية  اللجنة  ع�شو  اأحمد 
االإعالم  توجيه  �رورة  على  ال�شعبية 
على  حا�رة  واإبقاوؤها  االأ�رى  لق�شية 
يف  تغيري  اإحداث  على  والعمل  الدوام, 
باالأ�رى  باال�شتعانة  االإعالمية  اخلطط 
ال�شفارات  دور  وتفعيل  املحررين 
اأنحاء  كافة  يف  واجلاليات  والقن�شليات 
وثائقية عن  اأفالم  اإعداد  اأجل  العامل من 
تهدف  لغات  بعدة  مرتجمة  االأ���رى 
ال�شهيوين  العدو  انتهاكات  لف�شح 
وناق�ض  ال�شجون.  يف  اأ���ران��ا  بحق 
طرق  الور�شة  يف  وامل�شاركني  احل�شور 
الكل  عرب  االأ�رى  ق�شية  دعم  و�شبل 
اأجل  من  اجلهود  وتوحيد  الفل�شطيني, 
حت�شني  يف  وم�شاندتهم  اأ�رانا  ن�رة 
ال�شجون  يف  املعي�شية  اأو���ش��اع��ه��م 
واختتمت  ال�شهيونية.  واملعتقالت 

اأبرزها:  تو�شيات  بعدة  الور�شة 
نقلها  عرب  االأ�رى  ق�شية  تدويل  اأواًل: 

ال�شت�شدار  املتحدة,  االأمم  اأروق��ة  اإىل 
لها. قرارات جديدة وداعمة 

واملتوا�شل  ال��دائ��م  ال�شغط  ث��ان��ًي��ا: 
على  املتعاقدة  ال�شامية  االأطراف  على 
االأ�رى  مو�شوع  جتاه  جنيف  اتفاقيات 
فل�شطينًيا  مطلًبا  وجعله  واملعتقلني, 

ثابًتا.
يف  ال�شعبية  التحركات  تفعيل  ثالًثا: 
وال�شفارات  املوؤ�ش�شات  اأم��ام  اخل��ارج 
منط  على  متوا�شل  ب�شكل  الدولية 
اأمام  املقررة  واالإ�شناد  الدعم  فعالية 

بغزة.   االأحمر  ال�شليب  مقر 
مع  اأوثق  عمل  عالقات  توطيد  رابًعا: 
وخا�شة  ال�شتات,  يف  الفل�شطينيني 
و�شائل  مع  التوا�شل  يف  مل�شاعدتهم 
العامل  عن  نتحدث  كنا  �شواء  االإعالم, 
اأو  العربية  اأو  االإجنليزية  باللغة  الناطق 
حملة  اإطار  يف  الفرن�شية,  اأو  االإ�شبانية 
واملعتقلني. االأ�رى  لالإفراج عن  دولية 

ال�شعبي  االحت�شان  زي��ادة  خام�ًشا: 
واجتماعًيا  معي�شًيا  االأ�رى  لعائالت 

ومالًيا. واإن�شانًيا 
م��ادة  اإ�شافة  على  العمل  �شاد�ًشا: 
ال�شجون  يف  االأ����رى  ع��ن  تعليمية 
املناهج  يف  ال�شهيونية  واملعتقالت 
املدار�ض  يف  تدر�ض  التي  الدرا�شية 

واخلا�شة. احلكومية 
االأ�رى مكلفة من  �شابًعا: جعل ق�شية 

ال�شفة. ق�شية  تفعيل  خالل 
االأخ��رى  ال�شاحات  مع  التوحد  ثامًنا: 

كاالأردن.

مهجة القد�ض تنظم ور�ضة عمل حول دور الف�ضائل الفل�ضطينية يف دعم ق�ضية 
الأ�ضرى  يف �ضجون الحتالل ال�ضهيوين

للدرا�شات  االأ�رى  مركز  مدير  طالب 
املوؤ�ش�شات  حمدونة  راأف��ت  الدكتور 
وجمموعات  واالإن�شانية  احلقوقية 
االأحمر  وال�شليب  الدولية  ال�شغط 
لل�شجون  ع��اج��ل��ة  ب��زي��ارة  ال����دوىل 
االأ�رى وخا�شة  اأحوال  لالطالع على 

النقب  �شحراء  و�شجون  معتقالت  يف 
وبنَي   . احل��رارة  درج��ة  ارتفاع  ظل  يف 
حرارة  من  يعانون  االأ�رى  اأن  حمدونة 
و�شجون  النقب  معتقل  يف  ال��غ��رف 
ال�شم�ض  ت�ربها  والتى  عامة  اجلنوب 
درجات  ارتفاع  ظل  يف  النهار  طوال 

احلرارة باأعلى من معدلها الطبيعى من 
مما   , الغرف  يف  واالكتظاظ   , عام  كل 
حارة  اأفران  اإىل  الغرف  اإىل حتويل  اأدى 

ال تطاق .
على  الرقابة  عدم  اأن  حمدونة  واأك��د 
اإدارة  وا�شتفراد   , ال�شجون  اأو�شاع 

التحري�ض  ظل  يف  باالأ�رى  ال�شجون 
االح��ت��الل  �شلطات  م��ن  ال��ر���ش��م��ى 
وجتاهل   , اال���رائ��ي��ل��ي��ة  واحل��ك��وم��ة 
لل�شغط  جدية  لوقفة  يحتاج  مطالبهم 
اأجل حت�شني �روط  على االحتالل من 

املعتقلني حتى حريتهم .

زنازين الأ�ضرى تتحول اإىل اأفران ل تطاق يف ظل ارتفاع درجات احلرارة
اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري البطل الفار�ض 
الُهماْم/  ماهٌر  يون�ض

�شجون,  يف  االأب��ط��ال  االأ���ري  ق�شية  و�شتبقي  الزال��ت, 
من  املُجرم  االإ�رائيلي  االحتالل  اأق��زام   ع�شابة  وزنازين 
الق�شية  االأر�ض, هي   املُف�ِشدون يف  القردة, واخلنازير؛  اأحفاد 
الكون  يف  منلك  ما  اأغلي  الأن  وفل�شطني,  كالقد�ض  املركزية, 
امليامني  االأ�ري  فاإن  ولذلك  وكرامته؛  وحريته  االإن�شان  هو 
ُهم  االحتالل  با�شتيالت  يف  االأبطال  االأماجد   االأ�شاو�ض 
وال  لن,  مُتعاقبة  ُمعاناتهم  وق�شية  فل�شطني؛  اأبناء  خ��ريُة 
تغيب, كتعاقب الليل, والنهار, وال�شم�ض, والقمر؛ فهي راأ�ض 
ومازالوا  كانوا,  َفُهْم  والنهايات؛  البدايات,  واأُم  احلكايات, 
ولل�شرب,  والعنفوان,  والتحدي,  وال�شموخ,  لل�شمود,  عنوانًا 
املُعاناة, وهم رمزاً لل�شمود, واملثابرة, وامل�شابرة, واإن  وحتمل 
وكبرية؛  وعظيمة,  ومركزية,  وحمورية,  م�شريية,  ق�شيتهم 
ولن تنتهي اإال بتحريرهم جميعًا من ُقبور االحتالل: )ال�شجون 
اأو  للج�شد, وق�شية حياة  لنا  كالروح  والزنازين(؛ وق�شيتهم 
�شنديٍد  �شامخ,  جبل  على  ال�شوء  نلقى  اليوم  اإننا  موت!؛؛  
حتدي  بطل  اإنُه  باهِر,  وقلٍب  هادر,  وبحٍر  عابر,  َكنوٍر  �شابر, 
والقرِب,  وال�ِر,  واحلِر,  واملُر,  اجلمر,  حر  وم�شي علي  الباطل, 
القائد/  البطل  االأ�شري  اإنه  وال�شجان,  ال�شجن  َفتحدي  والقهِر, 
�شجون  واملعتقل يف  يون�ض"؛  القادر  اللطيف عبد  "ماهر عبد 
املُجرم  الظامل  الغا�شم  ال�شهيوين  الفا�شي  االحتالل  ع�شابة 
يف  ُعقود   االأربعة  وُزه��اء  عامًا    39 حوايل  منُذ  العن�ري 
القائد  هذا  عاًما(,   61( العمر   من  بلغ  وقد  االحتالل؛  �شجون 
ابن فل�شطني, �شكان قرية عاره من  البطل ماهر  الفل�شطيني 
اأرا�شي  فل�شطني املحتلة  عام النكبة 1948م؛؛ , الزال حتى 
اليوم  كثاين اأقدم اأ�شري فل�شطيني يقبع يف �شجون االحتالل 
ال�شهيوين, يف معتقل النقب ال�شحراوي, وهو ابن عم عميد 
االأ�ري الفل�شطينيني االأ�شري القائد كرمي يون�ض, وقد ن�شاأ منذ 
االحتالل  وقاوم  فل�شطني,  وحب  ع�شق,  علي  اأظفاره  نعومة 
وقد  �شبابِه؛   ريعان  وحتى  من طفولتِه,  ب�َشالة  بكل  الفا�شي 
ال�شهيوين  العن�ري  االحتالل  ق��وات  ع�شابة  اعتقلتُه 
وت�شعمائة  األف,  عام  يناير,  �شهر  من  ع�ر,  الثامن  يوم  يف 
االأ�رى  ابن عمه عميد  اعتقال  بعد  وذلك  وثمانون؛  وثالثة, 
كرمي يون�ض باأ�شبوعني, وهو من كوادر, وقيادات حركة فتح, 
�شهيوين,  جندي  وقتل  االحتالل,  مقاومة  تهمة  له  ووجهت 
باالإعدام  اعتقاله حكما  بداية  واأ�شدرت حماكم االحتالل يف 
�شنًقا بحقه برفقة االأ�شريين كرمي و�شامي يون�ض, وبعد �شهر 
العقوبة  بتخفي�ض  واأ�شدرت حكما  االحتالل  عادت حمكمة 
من االإعدام اإىل ال�شجن املوؤبد مدى احلياة, وبعد جهود قانونية 
حثيثة, حددت �شلطات االحتالل يف اأيلول من عام 2012 حكم 
املوؤبد 40 عاما, لعدد من اأ�رى ال�48 من بينهم االأ�شري البطل 
ماهر؛ وقد اقرتب االآن االأ�شري البطل ماهر من اأربعة عقود يف 
االأ�ر, بعزمية فوالذية  واإرادة �شلبة, واإميان عميق, ور�شا مبا 
فعله الأجل حترير فل�شطني, واالأق�شى؛ وَماهٌر الُهمام املاهر مل 
تك�ره  م�شي ال�شنون يف ال�شجن, وال  التعذيب وال�رب, 
ق�شوة  ال�شجن, وال  تلني عزميتُه مع عتمة  وال�شبح؛ ومل, ولن 
وال  الليايل,  وحلكة  �شواد,  وال  الُق�شبان,  باأ�ض  وال  ال�شجان, 
ينتظر  املحتلني,  جنود  وحقد  وجحود  وكفر,  الزنازين,  �شواد 
�شاعة اأن يولد من جديد, فاخلارج من �شجون ع�شابة املحتلني 
ولالأ�ري  !؛  مفقود  �شجونهم  يف  والداخل  ُمولود,  كاأنُه 
وننت�ر  نن�ر  اأن  واجبًا وطنيًا  ماهر,  راأ�شهم  االأبطال وعلي 
العدو, واأن  العادلة, واأن نربز معاناتهم يف �شجون  لق�شيتهم 
مات  وقت  يف  الن�شري,  فيِه  عز  وقت  يف  لهم  ن�شرياً  نكون 
الذين  االأبطال  االأ�ري  ق�شية  ون�شوا  العاملي  ال�شمري  فيه 
�شوي   – ال�شجن  اأي جرمية ت�شتحق  ال ذنب لهم ومل يرتكبوا 
اأنهم ع�شقوا االأوطان واأحبوا احلرية وحتدوا الغا�شبني املحتلني 
لكل  الدرب  ت�شيء  و�شموع  الطريق  ت�شيء  قناديل  وكانوا 
فيجب  االحتالل,  من  واالنعتاق  باحلرية  واحلاملني  العا�شقني 
علينا اأن  نذكرهم يف كل وقت وحني واأن نحيي ق�شيتهم واأن 
طي  تبقي  ال  واأن  و�شوب,  حدٍب,  كل  ويف  لل�شوء,  تخرج 
الن�شيان, كاالأحياء  �شكنوا املقابر فال ذاكر لهم, وال معني, اأو 
ذاكٍر, اأو نا�ر, واأن ن�شعى جميعًا  جاهدين  لن�رتهم فهم من  
اأم�شوا زهرة �شبابهم, وعمرهم يف �شجون املحتلني املجرمني؛ 
فحقهم وواجبهم علينا اأن نرفع راياتهم عاليًا كما نرفع رايات 
فل�شطني؛ ففل�شطني من�شورة بهم ومعهم وبحريتهم؛ ومهما 
كان ظالم الليل فاإن فجر احلرية قادم؛ واإن اأ�شد �شاعات الليلة 
بزوغ  ت�شبق  التي  ال�شاعة  تلك  هي  و�شواداً  وحلكةن  ظلمة, 
الفجر؛ وفجر احلرية قريب باإذن الله؛ فال غرف التحقيق باقية 
ال�شال�شل, واحلرية الأ�ري احلرية االأحرار  االأ�شياد,  وال زرد 

واالحتالل هم العبيد.
االأ�شتاذ الدكتور/ جمال عبد النا�ر حممد عبد الله اأبو نحل

املخت�ض يف �ضوؤون ال�ضرى واملحررين الفل�ضطينيني

يف  املخت�ض  فروانة,  النا�ر  عبد  ك�شف 
�شوؤون اال�رى واملحررين الفل�شطينيني, 
اليوم االأحد, عن حقائق مرعبة ومعطيات 
الذين  باالأ�رى  اإح�شائية �شادمة خا�شة 
�شجون  يف  عاما   15 من  اأك��رث  اأم�شوا 

االحتالل االإ�رائيلي.

اأ�شري   500 عن  يزيد  "ما  فروانة:  وقال 
قد  االإ�رائيلي  االح��ت��الل  �شجون  يف 
عاما,   15 من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�شى 
القادمني  العامني  خالل  �شن�شهد  اأننا  كما 
االأ���رى  اأرق���ام  ج��دا يف  ارت��ف��اع كبري 
من  اأك��رث  اعتقالهم  على  م�شى  الذين 

اإىل  اأن عددهم و�شل  ".واأ�شاف  20 عاما 
اأمام  بعد عامني  �شنكون  فيما  اأ�شرياً,   50
على  الفل�شطينيون  اأ�شري,ويطلق   300
وما  عاما   20 اعتقالهم  على  م�شى  من 
فروانة  االأ�رى".وطالب  “عمداء  يزيد 
ف�شائل  ال�شيما  الفل�شطيني,  الكل  من 

اخلطري  املوقف  هذا  ت��دارك  اإىل  املقاومة 
وال�شعي ملعاجلته. واأكد اأن حترير االأ�رى 
و�شيا�شيا  ودينيا  وطنيا  واج��ب��ا  لي�ض 
�رورة  ولكن  فقط,  واأخالقيا  واإن�شانيا 
املقاومة  ثقافة  لتعزيز  وجوهرية  حيوية 

لدى ال�شعب الفل�شطيني.

الحتالل �ضجون  يف  عاما   15 من  اأكرث  اأم�ضوا  اأ�ضري   500

املحكمة العليا لالحتالل ترف�ض النظر يف التما�ض حمرري "وفاء الأحرار" ب�ضكل جماعي

افاد نادي االأ�شري ان املحكمة العليا لالحتالل 
 ,9/8/2020 املوافق  االح��د  يوم  رف�شت 
�شفقة  حمرري  اأ�رى  التما�ض  يف  النظر 
وقررت  جماعي,  ب�شكل  االأحرار"   "وفاء 
النظر يف التما�شاتهم ب�شكل فردي, اأي كل 
ق�شية على حدا. وبناء على قرارها نظرت 
رام  من  امل�ري  اإبراهيم  االأ�شري  ملف  يف 
الله, ورف�شت التما�شه متذرعة باالإدعاءات 
امل�ري  االأ�شري  اأن  علمًا  ملفه,  الواردة يف 
عام  ويف   ,2014 حزيران  يف  اعتقاله  اأُعيد 
ال�شابق  حكمه  بحقه  االحتالل  اأعاد   2015
والبالغ موؤبدين و20 عامًا, علما اأنه ق�شى 
قبل حترره يف ال�شفقة 17 عامًا. واعتربت 
عائالت االأ�رى اأن قراري املحكمة, ما هو 

االأ�رى  م�شري  يف  التالعب  من  مزيد  اإال 
اأن عمليات  واإثبات جديد على  وعائالتهم, 
�شفقة  حمرري  ا�شتخدام  هدفها  املماطلة 

"وفاء االأحرار" كرهائن. 
فار�ض  ق��دورة  االأ�شري  ن��ادي  رئي�ض  وق��ال 
الق�شائي  الهرم  قمة  "اإن  ذلك:  تعقيبًا على 
املوؤ�ش�شة  مع  ب�راحة  يتواطاأ  لالحتالل 
االأمنية وال�شيا�شية, على الرغم من الدالئل 
كافة  تورط  ُتثبت  التي  واملتنوعة  الكثرية 
موؤ�ش�شات دولة االحتالل مبا فيها املوؤ�ش�شة 
الق�شائية يف اجلرائم التي يقرتفها االحتالل 
اليوم  الفل�شطيني, وت�رفت  ال�شعب  بحق 
كما ت�رفت على مدار الوقت وفقًا للدور 
املنوط بها كم�شوق للجرائم." وتابع فار�ض: 

"فلم تكتف هذه املحكمة باأن تلكاأت خلدمة 
من  املزيد  والإعطائهم  واحلكومة  االأم��ن 
الوقت, وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف 
باأن  يق�شي  �شخيفًا  قراراً  قررت  باأن  ذاته, 
يتعامل مع كل حالة على حدا, وذلك يعني 
املحكمة �شتطول وتطول,  اأن جل�شات هذه 
على  القائمة  االحتالل  خطة  مع  ان�شجامًا 
اأ�شا�ض اإجناز �شفقة للتبادل باأقل ثمن ممكن 
اإىل  باالإ�شافة  االأ�رى  بحيث يكون هوؤالء 
جثامني ال�شهداء املحتجزة �شمن اأي �شفقة 
اأنه  م�شيفًا  واملقاومة"  االحتالل  بني  قادمة 
من  الدوؤوبة  املحاوالت  من  الرغم  وعلى 
اإال  اجلرمية  لت�ريع  االحتالل  موؤ�ش�شات 
على  ت�شادق  بالعليا  املُ�شماة  حمكمته  اأن 

اأن  اإبراهيم رغم علمها  املوؤبد لالأ�شري  احلكم 
�شلوك احلكومة �شلوك ع�شابات واأن هوؤالء 
ملفات  يف  تنظر  واأنها  رهائن  هم  االأ�رى 
وذكر  رهائن.  اأنهم  تعلم  الأ�رى  م�شطنعة 
لالحتالل  العليا  املحكمة  اأن  االأ�شري  نادي 
عدة  االلتما�ض  يف  النظر  اأرجاأت  قد  كانت 
اأن  اإىل  م�شرياً  ع��ام,  من  اأك��رث  منذ  م��رات 
اأكرث  اعتقال  توا�شل  االحتالل  �شلطات 
االأحرار"  "وفاء  )50( حمرراً من �شفقة  من 
حمرراً   )70( قرابة  اأ�شل  من  وهم  كرهائن 
جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م, من 
يق�شي  الذي  الربغوثي  نائل  االأ�شري  بينهم 
وجمموعها  االأ���ر  يف  اعتقال  فرتة  اأط��ول 

اأكرث من 40 عامًا.

وتقرر النظر باللتما�ضات ب�ضكل فردي
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حمافظ بريوت يتحدث عن جثث كثرية لقتلى اأجانب ل تزال جمهولة الهوية

دعوات للتظاهرات واأزمة احلكومة تت�ضاعد 
و�ضط تهديد با�ضتقالت جديدة 

قراءة / حممد علي
---------------- 

�شهدت  ب��ريوت  ���ش��وارع  وك��ان��ت 
التظاهرات  م��ن  ثانيا  يوما  م�����ض  اأ
مع  عنيفة  م��واج��ه��اٌت  تخللتها 
اإىل  الو�شول  املحتجني  حم��اوالت 
�شدامات  �شهد  الذي  الربملان  مقِر 
املطالبني  واملحتجني  االأمن  قوى  بني 
اجلي�ض  ق��ي��ادة  ال��ن��ظ��ام.  ���ش��ق��اط  ب��اإ
بالتعبري  بااللتزام  املحتجني  طالبت 
نافية  م��ط��ال��ب��ه��م,  ع��ن  ال�����ش��ل��م��ي 
�شد  احل��ي  ال��ر���ش��ا���ض  ا���ش��ت��خ��دام 
تداولت  و�شيا�شيا,  املتظاهرين. 
نية  عن  نباء  اأ لبنانية  اإعالم  و�شائل 
تقدمي  فهمي  حممد  الداخلية  وزير 
هذا  ياأتي  االثنني.  اليوم  ا�شتقالته 
والتنمية  البيئة  وزير  ا�شتقالة  بعد 
داري������ة ال��ل��ب��ن��اين دم��ي��ان��و���ض  االإ
عبد  منال  االإع��الم  ووزي��رة  قطار, 
العمل  وزيرة  اأكدت  فيما  ال�شمد, 
يف  احلكومة  اجتماع  بعد  ميني,  مليا 
�شار  واأ ت�شتقيل,  لن  ّنها  اأ ال�راي, 
ّن  اأ الله  حب  عماد  ال�شناعة  وزير 
معلومات  اأن  اإال  �شامدة.  احلكومة 
ب���رزت ع��ن م�����ش��اورات وا���ش��ع��ة 
ح�شان  احلكومة  رئي�ض  برئا�شة 
جماعية.  ا�شتقالة  لتقدمي  دي��اب 
بري  نبيه  اللبناين  الربملان  رئي�ض 
“النهار”  �شحيفة  ووف��ق  ب��دوره, 
اخلمي�ض  ���ش��ي��ب��ا���ر  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة, 
لبحث  مفتوحة  جل�شات  امل��ق��ب��ل 
ت��داع��ي��ات ان��ف��ج��ار م��رف��اأ ب��ريوت. 
فيد  اأ لل�شحيفة,  معلومات  ويف 
باإ�شقاط  اتخذ  ال�شيا�شي  القرار  باأن 
دياب  يدفع  قد  ما  برملانيا,  احلكومة 
النيابي  املجل�ض  قرار  ا�شتباق  اإىل 
خالل  حكومته  ا�شتقالة  وت��ق��دمي 
ح�شل  اإن  قرار  املقبلة.  �شاعة   24 ال�
موؤقت  ولو  فراغ  اأمام  لبنان  �شي�شع 
التنفيذية,  ال�شلطة  �شعيد  على 
امل�شتقيلة  احل��ك��وم��ة  حت���ول  م��ع 
حكومة  اإىل  طبعا  ا�شتقالت  اإن 

اأعمال. ت�ريف 
حمافظ  ق��ال  مت�شل  �شياق  ويف 
االأحد,  م�شاء  عبود,  مروان  بريوت, 
انفجار  يف  لقتلى  كثرية  جثثا  اإن 
الهوية.  جمهولة  ت���زال  ال  امل��رف��اأ 
ت�ريحات  يف  ع��ب��ود  واأ����ش���اف 
معظم  اإن  اللبنانية,  “اجلديد”  لقناة 
ل�شائقي  هي  الهوية  جمهولة  اجلثث 
وتابع  اأج��ان��ب.  وع��م��ال  �شاحنات 
اليوم  جثتني  على  العثور  “مت  عبود: 

�شاحبيها,  هوية  حتديد  يتم  مل  لكن 
عنهم  م�رح  غري  مفقودون  وهناك 
اأن  واأكد  البحث”.  ي�شعب  ما  وهذا 
م�شتمرة  تزال  ما  البحث  “عمليات 
ما  االآن  حتى  لكن  توقف  دون  من 

مفقودين”.  7 هناك  يزال 
اأن  اإىل,  ب���ريوت  حم��اف��ظ  ���ش��ار  واأ
املنازل  اإح�شاء  يف  �شعوبة  “هناك 
واليوم  هدم  اإىل  يحتاج  يها  اأ ومعرفة 
مبنع  ق���رارات  �شل�شلة  اأ���ش��درت 
ومنع  ال�شوارع  بع�ض  يف  امل��رور 
العقارات”.  بع�ض  م��ن  االق���رتاب 
يوم  مدوًيا,  انفجاًرا  لبنان,  و�شهد 
�شقوط  يف  ت�شبب  املا�شي,  الثالثاء 
اآالف   6 ونحو  قتيل   150 من  اأكرث 
قدرت  مادية  خ�شائر  مع  م�شاب, 
مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات. واأرج��ع��ت 
اإىل  احل��ادث,  اللبنانية  ال�شلطات 
م��ادة  م��ن  ط��ن   2700 ا���ش��ت��ع��ال 
تخزينها  مت  التي  االأمونيوم  نيرتات 
 6 منذ  ب��ريوت  مرفاأ  مب�شتودعات 
االنفجار,  ث��ر  واإ تقريبا.  �شنوات 
اإىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اآالف  ت���واف���د 
عنيفة  مواجهات  واندلعت  ال�شاحة 
مكافحة  وعنا�ر  املحتجني  ب��ني 
املحتجون  خاللها  ق��ام  ال�شغب, 
االأمنية  القوى  على  احلجارة  لقاء  باإ
امل�شيلة  القنابل  لقاء  باإ بادلتهم  التي 
عدد  املحتجون  واقتحم  للدموع. 
واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  مباين  من 
اأعقبه  ما  وهو  لبنان,  يف  القومية 
الربملان  اأع�شاء  من  عدد  ا�شتقالة 

احلكومة. يف  ووزراء 
من  ي�شتقيالن  والعدل  البيئة  وزيرا 

مة  حلكو ا
لالإعالم”  الوطنية  “الوكالة  فادت  اأ
العدل  وزيرة  باأن  الر�شمية  اللبنانية 

االثنني  اأم�ض  قدمت  جنم  كلود  ماري 
اإىل  احلكومة  من  خطيا  ا�شتقالتها 
دياب.  ح�شان  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ا�شتقالة  غداة  اال�شتقالة,  هذه  وتاأتي 
دارية”  االإ والتنمية  “البيئة  وزيري 
منال  واالإع���الم  ق��ط��ار,  دميانو�ض 
اال�شتقاالت  وجاءت  ال�شمد.  عبد 
الذي  الهائل  االنفجار  خلفية  على 
���ش��ب��وع  االأ ب���ريوت  م��رف��اأ  وق��ع يف 
فادحة  خ�شائر  يف  وت�شبب  املا�شي, 
ث��ار  واأ واملمتلكات,  االأرواح  يف 
هذا  وا�شعة.  �شعبية  غ�شب  موجة 
لربنامج  التنفيذي  امل��دي��ر  واأط��ل��ع 
بي�شلي  ديفيد  ال��ع��امل��ي  االأغ��ذي��ة 
مي�شال  اللبنانى  الرئي�ض  ثنني,  االإ
قرر  التي  امل�شاعدات  على  ع��ون 
اللبنانيني  اإىل  تقدميها  ال��ربن��ام��ج 
بريوت.  مرفاأ  انفجار  من  املت�ررين 
لالإعالم”  الوطنية  “الوكالة  ونقلت 
امل��دي��ر  ع��ن  ال��ر���ش��م��ي��ة  اللبنانية 
العاملي  االأغذية  لربنامج  التنفيذي 
عون  الرئي�ض  مع  لقائه  عقب  قوله 
دائم  توا�شل  “على  نه  اإ بريوت  فى 
الدوليني  امل�شوؤولني  من  ع��دد  مع 
الالزمة  امل�شاعدات  توفري  اأجل  من 
الظرف  ه��ذا  يف  اللبناين  لل�شعب 
اأن  اإىل  الفتا  به”,  مير  الذي  الدقيق 
ح�شة  األف   150 يوزع  “الربنامج 
ملدة  تكفي  للمت�ررين  غذائية 
�شخ�ض”.  ل��ف  اأ  25 وتغطي  �شهر 
�شيتم  ي���ام  اأ ع�����رة  :”خالل  وق��ال 
من  م��رتي  ط��ن   17500 اإر���ش��ال 
التي  البواخر  اأبحرت  وقد  احلبوب, 
بريوت,  اجتاه  يف  الكمية  هذه  حتمل 
مرتي  طن  األف   30 تاأمني  �شيتم  كما 
املخابز  على  توزع  القمح  دقيق  من 
ولفت  اخلبز”.  انتاج  لتاأمني  اللبنانية 

ير�شل  ���ش��وف  “الربنامج  اأن  اإىل 
بقيمة  ومولدات  وجتهيزات  معدات 
بقعة  تنظيف  بعد  دوالر  مليون   30
ال�شفن  ال�شتقبال  بريوت  مرفاأ  من 
خمتلف  م��ن  احل��ب��وب  تنقل  ال��ت��ي 
ب��ريوت  اإىل  و�شت�شل  ن����واع.  االأ
تو�شع  قتة  موؤ خم��ازن  ي��ام  اأ خ��الل 
التي  احل��ب��وب  لتخزين  امل��رف��اأ  يف 
واأو���ش��ح  بريوت”.  اىل  �شرت�شل 
ع��دد  “�شي�شاعف  ال��ربن��ام��ج  اأن 
خدمة  من  امل�شتفيدين  اللبنانيني 
تعطى  ال��ت��ي  ال��ن��ق��دي  ال��و���ش��ع 
امل�شتفيدين  عدد  و�شيزداد  �شهريا, 
يبلغ  مبجموع  وذلك  اخلدمة  هذه  من 
يف  ت�شاهم  �شهريا  دوالر  مليون   25

اللبناين”. االقت�شاد  نعا�ض  اإ
احلكومة  رئي�ض  تقدمي  �شحة  م��ا 

ا�شتقالته؟ اللبنانية 
رئي�ض  ان  لبنانية  م�شادر  اف��ادت 
يبلغ  مل  دي���اب  ح�����ش��ان  احل��ك��وم��ة 
تقدمي  نيته  ع��ون  مي�شال  الرئي�ض 

. لة �شتقا ال ا
قد  لبنانية  اإع��الم  و�شائل  وكانت 
رئي�ض  ب��اأن  �شابق  وقت  يف  ف��ادت  اأ
ات�شل  دي���اب  ح�����ش��ان  احل��ك��وم��ة 
معه  وع���ر����ض  ع���ون  ب��ال��رئ��ي�����ض 
وذلك  احلكومة,  ا�شتقالة  مو�شوع 
اإىل  دي��اب  دع��وة  على  يومني  بعد 
نظرا  مبكرة  نيابية  انتخابات  اإجراء 
ت�شهدها  التي  ال�شعبة  للمرحلة 
يف  االنفجار  تداعيات  ب�شبب  البالد 

بريوت. مرفاأ 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا, ك�����ش��ف��ت او���ش��اط 
اّن  ب���ريوت  يف  مطلعة  �شيا�شية 
دياب  على  متار�ض  �شغوطًا  "هناك 
ال  ح��ت��ى  اال���ش��ت��ق��ال��ة,  اىل  ل��دف��ع��ه 
احلل  نافذة  ام��ام  عرثة  حجر  يكون 
هذه  وذكرت   ." خارجيًا ُفتحت  التي 
اىل  دياب  امهال  "مّت  انه  االو�شاط 
جل�شة  اثر  ا�شتقالته  يقّدم  حتى  اليوم 
ا�ّر على  الوزراء, ويف حال  جمل�ض 
القوى  ل��دى  اج��م��اع  هناك  البقاء, 
من  جمموعة  وقع  على  ال�شيا�شية 
ان  على  اال�شتقالة,  اىل  ال���وزراء 
من  الثقة  �شحب  االخري  اخليار  يكون 
الذي  النواب,  جمل�ض  يف  احلكومة 
من  ابتداء  مفتوحة  جل�شات  �شيبداأ 
فيما  ذلك  وياأتي  املقبل".  اخلمي�ض 
لتقدمي  ل��ب��ن��ان  يف  ت��رق��ب  ي�����ش��ود 
قانون  م�����روع  ال����وزراء  رئي�ض 
مع  مبكرة  انتخابات  الجراء  للربملان 

االحتجاجات. ا�شتمرار 

 12:00 ال�ضاعة  ال�ضلح يف و�ضط بريوت, الثنني, عند  �ضاحة ريا�ض  للتجمع يف  ال�ضعبي, دعوات  وجهت جمموعات من احلراك 
اللبنانية. للحكومة  مقرر  اجتماع  مع  بالتزامن  وذلك  غرينت�ض,  بتوقيت 

جمل�ض  يرانية  االإ اخلارجية  هاجمت 
بعدما  وذل��ك  اخلليجي,  ال��ت��ع��اون 
االأم��ن  جمل�ض  اأم�ض  املجل�ض  دع��ا 
االأ�شلحة  حظر  متديد  اإىل  ال��دويل 
وكالة  ونقلت  يران.  اإ على  املفرو�ض 

اجلمهورية  ن��ب��اء  اأ
�����ش����الم����ي����ة  االإ
ي��ران��ي��ة )اإرن����ا(  االإ
با�شم  املتحدث  عن 
يرانية  االإ اخلارجية 
ع��ب��ا���ض م��و���ش��وي 
“جمل�ض  اإن  القول 
ال��ت��ع��اون ل���دول /
الفار�شي/  اخلليج 
ف�شله.  ذروة  يف 
اإيل  حت����ول  وق����د 
االأفق  �شيقي  بع�ض  با�شم  متحدث 
املنطقة,  وخ���ارج  املجل�ض  داخ���ل 
بوقا  العامة  مانته  اأ اأ�شبحت  فيما 
االإ�شالمية”.  للجمهورية  للمعادين 

التعاون  ملجل�ض  العام  االأم��ني  كان 
احلجرف,  نايف  الدكتور  اخلليجي, 
جمل�ض  اإىل  بر�شالة  االأح���د,  بعث 
بتمديد  للمطالبة  ال��دويل  االأم��ن 
االأم��ن  جمل�ض  ق��رار  ملحق  اأح��ك��ام 
نقل  تقييد  ب�����ش��اأن   2231 رق���م 
يران  اإ واإىل  من  التقليدية  االأ�شلحة 
اأول/ ت�رين   18 �شينتهي يف  والذي 
العام  االأمني  واأو�شح  املُقبل.  اأكتوبر 
يف  يران  اإ ا�شتمرار  اإىل  “نظرا  نه  باأ
وت�شليح  املنطقة  يف  االأ�شلحة  ن�ر 
االإرهابية  واحل��رك��ات  التنظيمات 
تلتزم  مل  يران  اإ اإن  وحيث  والطائفية, 
االأم��ن  جمل�ض  ق��رار  �شدور  ومنذ 
باالمتناع   2015 2231 يف عام  رقم 

يف  امل�شلح  ال��ت��دخ��ل  ع��ن  وال��ك��ف 
طريق  وع��ن  مبا�رة  اجل��وار,  دول 
تقوم  التي  واحل��رك��ات  املنظمات 
من  يجعل  مما  وتدريبها,  بت�شليحها 
توريد  عن  القيود  رفع  املالئم  غري 
اأن  اإىل  ي��ران  اإ واإىل  من  االأ�شلحة 
املزعزعة  ن�شطتها  اأ ع��ن  تتخلى 
وتتوقف  املنطقة,  يف  لال�شتقرار 
االإرهابية  التنظيمات  تزويد  عن 
اأن  واأ�شاف  بال�شالح”.  والطائفية 
متديد  ���رورة  يحتم  “االأمر  ذل��ك 
وما   2231 رقم  القرار  ملحق  اأحكام 
الأمن  و�شون  �شمان  من  ذلك  ميثله 

والعامل”. املنطقة  وا�شتقرار 
ق/د

اأع��ل��ن ال��دف��اع امل��دين ال�����ش��وداين, 
 13 واإ�شابة  �شخ�شا   20 م�رع 
غزيرة  واأمطار  �شيول  ب�شبب  اآخرين 
وبذلك  البالد,  مناطق  خمتلف  يف 
لل�شحايا  االإج��م��ايل  العدد  يرتفع 
 .30 اإىل  اأغ�شط�ض   6 اخلمي�ض  منذ 
 20 “لقي  امل���دين:  ال��دف��اع  وق��ال 
 ,13″ واأ�شيب  م�رعهم  �شخ�شا 
عاما.  مرفقا   66 تدمري  اإىل  الفتا 
نباء  لالأ ال�شودان  وكالة  ف��ادت  واأ
اأر�شل  املدين  الدفاع  باأن  الر�شمية 
اإىل  مروحيات  بوا�شطة  م�شاعدات 
الذهب  تعدين  عمال  م��ن   2000
�رق  يف  ال�شيول  مياه  حا�رتهم 
فرق  اإن  “�شونا”  وقالت  ال�شودان. 
وطبيا  غذائيا  دعما  قدمت  االإغاثة 
حيوية  وم�����ش��ادات  حم��ال��ي��ل  م��ن 
املحا�رين  عدد  يقدر  حيث  واأدوية, 

منطقة  بني  متفرقة  مبناطق   2000 ب�
ال��ن��اب��ع و���ش��الت��ني وت��ل��خ�����ش��ت 
وامل��واد  ال�رب  مياه  يف  حاجتهم 
املتحدة  االأمم  مكتب  وكان  الغذائية. 
قد  بال�شودان  ن�شانية  االإ لل�شوؤون 
األف  خم�شني  اأن  االأربعاء  يوم  ذكر 
اإن  وقال  باالأمطار.  ثروا  تاأ �شخ�ض 
يف  هطلت  التي  الغزيرة  “االأمطار 
�شببت  ال�شودان  يف  االأخرية  يام  االأ
اأر���ش��ي��ة  وان��زالق��ات  في�شانات 
وبنى  منازل  يف  اأ���رارا  و�شببت 
والية   18 اإجمايل  من   14 يف  حتتية 
انهار  ذلك,  اإىل  اإ�شافة  البالد”.  يف 
االأزرق  النيل  “بوط” يف والية  �شد 
املنازل,  مئات  تدمري  اإىل  اأدى  ما 
املحلية  ال�شلطات  ف��ادت  اأ ما  وفق 

�شابق.  وقت  يف 
ق/د

ق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة 
من  هناك  اإن  االثنني  اأم�ض  يرانية  االإ
مرفاأ  انفجار  ا�شتغالل  يحاولون 
�شيا�شية,  ه��داف  اأ لتحقيق  بريوت 
مقبول”.  “غري  اأمر  هذا  اأن  موؤكدا 
يرانية  االإ “فار�ض”  وكالة  ونقلت 
مو�شوي  عبا�ض  �شيد  املتحدث  عن 
كبريا,  احل��ادث  ك��ان  :”لقد  القول 
النا�ض  ي�شتاء  اأن  الطبيعي  وم��ن 
ولكن  ت��داع��ي��ات,  ل��ه  تكون  واأن 
بع�ض  يحاول  اأن  املقبول  غري  من 
ف����راد وامل��ج��م��وع��ات وال���دول  االأ
لتحقيق  ذريعة  احلادثة  هذه  جعل 
ويبدو  �شيا�شية,  واأغرا�ض  اأهداف 
ي�شعون  ف��راد  االأ بع�ض  هنالك  اأن 
بتحري�ض  خا�شة  اأغرا�ض  لتحقيق 
م��ن اخل�����ارج”. وح���ث امل��ت��ح��دث 
احل��ف��اظ  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��اين  ال�شعب 
امل�شوؤولون  “ليتمكن  الهدوء  على 
اآالم  ومعاجلة  االأمور  يف  البت  من 

ودع��ا  احلادثة”.  م��ن  املت�ررين 
يرانية  االإ اخلارجية  با�شم  املتحدث 
مع  بعمق  التعاطي  “�رورة  اإىل 
الو�شول  اأج��ل  من  ب��ريوت  ح��ادث 
الت�رع  وعدم  احلقيقي  ال�شبب  اىل 
اإىل  �شار  واأ االأحكام”.  اإط��الق  يف 
نها  باأ تتظاهر  ال���دول  بع�ض  اأن 
نها  واأ لبنان  �شعب  عن  “املدافع 
ذا  “اإ وق���ال:  الوجع”,  ت�����ش��ارك��ه 
عر�ض  ب�شاأن  �شادقة  اأمريكا  كانت 
ترفع  اأن  فينبغي  للبنان,  امل�شاعدة 
موؤخرا  فر�شت  التي  العقوبات” 
اللبناين.  وال�شعب  احلكومة  على 
م�����ش��وؤوال  اأن  م��و���ش��وي  واأع��ل��ن 
لبنان  اإىل  �شيتوجه  كبريا  يرانيا  اإ
دائما  تقف  يران  اإ اأن  موؤكدا  قريبا, 
اإر���ش��ال  واأن  ل��ب��ن��ان  ج��ان��ب  اإىل 
�شواء  �شيتوا�شل  امل�����ش��اع��دات 

حت�شل.  مل  اأم  الزيارة  ح�شلت 
ق/د

�شكرتري  ن��ائ��ب  ���رح 
الرو�شي,  االأمن  جمل�ض 
فينيديكتوف,  األك�شندر 
عن  يعرب  املجل�ض  اأن 
يف  الدعوات  اإزاء  القلق 
يف  النظر  الإعادة  اليابان 
ذا  واإ ال�شالم,  �شيا�شة 
ف�شيتعني  ذل��ك,  ح��دث 

فعل.  رد  لها  يكون  اأن  رو�شيا  على 
مقابلة  يف  فينيديكتوف,  وق��ال 
الرو�شية:  "�شبوتنيك"  وكالة  مع 
احل��دي��ث  ج���راء  ب��ال��ق��ل��ق  "ن�شعر 
حول  الياباين  املجتمع  يف  ال��دائ��ر 
من  لطوكيو  ح��ان  ق��د  ال��وق��ت  اأن 
ال�شلمية  املبادئ  عن  التخلي  اأجل 
ال��ق��ان��ون  يف  عليها  امل��ن�����ش��و���ض 
نف�شها  واإعطاء  للدولة  �شا�ض  االأ
خارج  وقائية  �ربات  �شن  يف  احلق 
�شبب  هذا  اأن  الوا�شح  من  البالد. 
لنا,  بالن�شبة  فقط  لي�ض  للتفكري 
ال�شينيني.  ل�ركائنا  اأي�شًا  ولكن 

يف  رو�شيا  على  الهجوم  باأن  وذكر 
االع��ت��داءات  وكذلك   ,1904 ع��ام 
�شنوات  يف  ال�شني  على  الثالثة 
اأعلنتها  و1937,  و1931   1894
على  ال��ي��اب��ان��ي��ة  م���رباط���وري���ة  االإ
ن��ه��ا اإج���راءات وق��ائ��ي��ة. واأ���ش��اف  اأ
مثل  اإىل  "بالنظر  فينيديكتوف: 
بالقلق  ن�شعر  ننا  فاإ ال�شوابق,  هذه 
ذا  اإ اجل��دي��دة.  طوكيو  خطط  م��ن 
�شكاًل  امل���ب���ادرات  ه���ذه  ات��خ��ذت 
�شت�شطر  بالطبع,  فعندئذ,  حقيقيًا, 
�شمان  اأج��ل  من  ال��رد  اإىل  رو�شيا 

. " منها اأ
ق/د

بعد دعم قرار متديد حظر الأ�ضلحة

اإيران تهاجم ب�ضدة جمل�ض التعاون اخلليجي 

كارثة ت�ضرب ال�ضودان.. 

ا  الفي�ضانات وال�ضيول تقتل 30 �ضخ�ضً
وت�ضرد ع�ضرات الآلف

اإيران حتذر من ا�ضتغالل انفجار مرفاأ 
بريوت “لأغرا�ض �ضيا�ضية” 

ت�ضريحات يابانية تثري قلق رو�ضيا



12منوعات
العدد
2061 الثالثاء 11 أوت 2020 م الموافق لـ 21 ذو الحجة 1441هـ

لعبة كرة ال�ضلة  ي�ضرى عقوين : 

العاملية طموحي , ول م�ضتحيل اأمام الفتاة
 يف حال توفر الدعم والهتمام 

بقلم / اأ. خل�ضر . بن يو�ضف   
----------------

الهجوم   خط  العبة  ي�رى  عقوين 
 , �شابة  ه��ي    ,  - ي�����ر  اأ جناح   -
ال�شلة  بكرة  ال�شغف  يجمعها 
ال��والي��ة  يف  اأح��م��ر  ملعب  على 
تب�شة  اجلزائر"   �رق  يف  الواقعة 
والر�شاقة  بال�رعة  مت��ت��از   ,  "
اال�شتحواذ  على  العالية  والقدرة 
ودف��اع��ا  هجوما  ال��ك��رات  على 
اجليد  والدفاع  وامل�شاندة  والبلوك 
 , واالخرتاق  الثالثي  والت�شويب 
يف  ال�شلة  كرة  ريا�شة  ّن  اأ رغم 
بالغة  اأهمية  لها  تعطى  ال  اجلزائر 
جنحت  ذل��ك  وم��ع  ال��ع��م��وم,  يف 
طريقها  و�شق   , التقدم  يف  ي�رى 
ال  ق��د   , ب��و���ش��وح  االأع��ل��ى  نحو 
بعيد  حلما  هذا  ي�رى  هدف  يكون 
ي�شاهدها  من  كل  يرى  ذ  اإ ؛  املنال 
اأن   " "حتما  علينا  نه  اأ  , ويتابعها 
؛  ج��ي��دا  ي�����رى  م��ب��اري��ات  نتابع 
يف  ال���ذروة  م��ن  تقرتب  في�رى 
باجتاه  طريقها  يف  هي   , هوايتها 
اأن يكون  توقيت ال ميكن  القمة يف 
يف  �شاركت   , لها  بالن�شبة  اأف�شل 
الوطنية  البطوالت  من  العديد 
مع  وحازت  املدر�شية,  للريا�شة 
املراتب  من  مرتبة  على  فريقها 
مرات  عدة  وطنيا  االأوىل  الثالث  
الوطنية  البطولة  يف  �شاركت   ,
مرتني  ال�شلة  ل��ك��رة  اجل��ام��ع��ي��ة 
يف  �شابقة  العبة   , التوايل  على 
ال�شلة  لكرة  الوالية  ندية  اأ اأح��د 
البطولة  يف  معهم  ���ش��ارك��ت   ,

ندية لالأ الوطنية 
ريا�ضة  مع  بدايتك  كانت  كيف 

كرة ال�ضلة , وملاذا اخرتت 
اللعبة من بني كل الألعاب  هذه 

الأخرى؟
 11 �شن   يف  ن��ا  واأ بدايتي  كانت 
ال�شلة  لكرة  املتو�شطة  فريق  يف 
كل  ب���ني  م���ن  اخ��رتت��ه��ا  وق���د   ,
منذ  لها  حلبي  االأخرى  الريا�شات 

. ل�شغر ا
الالتي  الالعبات  من  العديد 
اأن  اإل  كبري,  يتمتعن مب�ضتوى 

طرف  من  املمار�ضة  ال�ضغوطات 
اإبراز  من  منعتهن  عائالتهن 

اأنت من  , كيف متكنت  مواهبهن 
وما   , الن�ضائية  الريا�ضة  اقتحام 

هو رد فعل العائلة , وما الر�ضالة 
اخل�ضو�ض,  هذا  يف  توجهينها  التي 
من  الإناث  مل�ضاعدة  الفاعلني  لكل 
باعتبار   , الريا�ضة  ممار�ضة  اأجل 

اأنها تفيد يف جميع احلالت.؟
الالعبات  من  العديد  تعاين   , نعم 
اأ�رية  �شغوطات  من  املوهوبات 
م��ر  االأ وه��و  ك��ب��رية  واجتماعية 
والتخلي  لالإحباط  يدعوهن  الذي 
ما  اأ مبكرا,  الريا�شي  الطموح  عن 
الدعم  تلقيت  فلقد  نا  اأ يل  بالن�شبة 
االأوىل  ب��داي��ات��ي  منذ  العائلي 
م��ر  االأ  , الريا�شي  امل�����ش��وار  يف 
كبرية  اأم��ل  جرعة  اأعطاين  ال��ذي 

اال�شت�شالم. وعدم  للموا�شلة 
ال��ع��ائ��الت  جميع  اأدع���و  ول��ه��ذا 
بناتهن  طموحات  ي�شجعوا  اأن 
كل  اأدع��و  وكذلك   , الريا�شيات 
عن  للتخلي  اجل��زائ��ري  املجتمع 
ة  للمراأ املوجهة  ال�شلبية  النظرة 
حكم  اإال  ه��ي  فما   , الريا�شية 

خاطئ م�شبق 
 , ال�ضلة  لكرة  بداأ ع�ضقك  كيف 
ومن الذي كان ال�ضبب يف ذلك؟

ب��دي  االأ واحل��ب  الع�شق  .ت��ط��ور 
مدربني  اأول  ب�شبب  الريا�شة  لهذه 
ل��ل��ف��ري��ق ال���ذي ل��ع��ب��ت ف��ي��ه يف 
نويري  مراد  املدرب   , املتو�شطة 
رحمه  مكاحلية  الراحل  واملدرب   ,
فلقد   , جنانه  ف�شيح  واأ�شكنه  الله 
لقائنا  خطوات  اأول  يف  رافقاين 

ال�شلة كرة  مع 
قدمتها  التي  الت�ضحيات  هي  ما 

التقدم  اإىل هذا  للو�ضول 
؟ وامل�ضتوى 

العبات  باقي  مثل  مثلي  قدمت 
ملوا�شلة  كبرية  ت�شحيات  الفريق 

الريا�شي  م�شوارنا 
ال��ف��راغ  ب��اأوق��ات  كالت�شحية   ,

وبذل   , للتدريب  لتخ�شي�شها 
اإ�شابات  وحتمل  كبرية  جمهودات 
ت�شيب  ق��د  م��ت��ع��ددة  ج�����ش��دي��ة 
م��واج��ه��ه  وك���ذل���ك   , ال��الع��ب��ة 
ال��رف�����ض االج��ت��م��اع��ي وال��ن��ق��د 

الريا�شية ة  املراأ لفكرة  ال�شلبي 
وطالبة  العبة  بني  توفقني  كيف 
دور  ه��و  وم��ا   , وفنانة  وكاتبة 
كرة  مع  م�شوارك  خالل  ���رة  االأ

؟ ال�شلة 
خمتلف  بني  التوفيق  اأن  اأنكر  ال 
التي  وال��ن�����ش��اط��ات  م��ي��والت��ي 
للفن  ح��ب��ي  م���ن  م���ار����ش���ه���ا,  اأ
ككاتبة  دب�����ي  االأ وم�����ش��واري 
تلميذة  وكذلك  وريا�شية  مبتدئة 

جدا... جمهد  اأمر  هو  وطالبة 
وااللتزام  اجليد  بالتخطيط  لكن   ,
للفرد  مي��ك��ن  ال��وق��ت  وت��ن��ظ��ي��م 
وحتقيق  ي��ري��د...  ما  كل  ممار�شة 
طويلة  فالطريق   , اأهدافه  جميع 
البداية فقط ما زلت فقط يف  نا  واأ

ما هو املركز الذي جتيدين 
اللعب فيه يف امللعب , و ما اأهم 

فى  اأحرزتها  التى  البطولت 
؟ بداياتك 

اأي�ر  جناح  هو  الفريق  يف  مركزي 
تاأهلت   , ع�����راء  ك��وين  بحكم 
املتو�شطة  املدر�شة  فريق  رفقة 
اأربع  للمدار�ض  الوطنية  للبطولة 
لنحقق    ال��ت��وايل,  على  �شنوات 
وطنيا  الثالثة  املرتبة  منها  مرتني 
 , الربونزية  بامليدالية  والتتويج   ,
البطوالت  ه��م  واأ اأول  كانت  تلك 
لتليها   , م�����ش��واري  ب��داي��ة  يف 
جامعة  فريق  رفقة  م�شاركتي 
الوطنية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  تب�شة 
التوايل  على  ل�شنتني  للجامعات 

الوطنية... البطولة  يف 
مو�شم  ن�شف  WNMTولعبي   ,
جن�����وم  وداد  نادي  مع  ريا�شي 

ندية  لالأ تب�شة  مدينة 
هذا  ب��داي��ة  يف  اأ�شتعد  وكنت   ,
ف��اق  اآ بنادي  لاللتحاق  املو�شم, 
 HEST تب�شة   الريا�شي  االأمل 
ب�شبب  ذلك  من  اأمتكن  مل  اأين  اإال 

خا�شة ظروف 
واحلزينة  ال�شعيدة  حلظاتك  ه��م  اأ

ال�شلة؟ كرة  مع  م�شوارك  ثناء  اأ
كان  ال��ري��ا���ش��ي  م�����ش��واري  ك��ل 
 , �شعيدة  جت��رب��ة  يل  بالن�شبة 
ال�شعيدة  اللحظات  ه��م  اأ لكن 
الفوز  عند  كانت  ع�شتها  التي 
حت�ض  ع��ده��ا  فعند   , وال��ت��ت��وي��ج 
املبذول  واجل��ه��د  التعب  ب��ح��الوة 
احلزينة  للحظات  بالن�شبة  م��ا  اأ  ,
مرة  كّل  فراقنا  عند  كانت  فهي 
الإح����دى ال��الع��ب��ات ال��رائ��ع��ات 
الفريق  ملغادرة  ا�شطررن  اللواتي 

اخلا�شة ظروفهن  ب�شبب 
مدينتك  متثلني  واأنت  �ضعورك  ما 

يف  ووطنيا  حمليا  وموؤ�ض�ضاتك 
؟ البطولت 

����ش���ع���ور مت��ث��ي��ل��ي مل��دي��ن��ت��ي 
جميل  ���ش��ع��ور  ���ش�����ش��ات��ه��ا  وم��وؤ
كبرية  م�����ش��وؤول��ي��ة  تتخلله    ,
وامل��درب   الزميالت   باقي  اجت��اه 
بتقدمي  مطالبون  فنحن   , وواليتي  
ندحر  اّل  واأ تقدميه  ن�شتطيع  ما  كل 
الب�شمة  ر�شم  �شبيل  يف  جهدا 

بنا  يثقون  من  على  والفرحة 

اللواتي   للبنات  ن�شائحك  م��ا 
واحرتافها  ريا�شة  ممار�شة  يردن 
املجتمع؟ نظرة  من  يخفن  ولكن   ,

تر�شى  ال  غاية  النا�ض  ار���ش��اء 
جميل  م��ن  ال��ف��رد  فعل  ومهما   ,
طرف  م��ن  لالنتقاد  �شيتعر�ض 
جمتمعه  من  معينة  و�رائح  فئات 
امل��ب��داإ  يف  تخالفه  ال��ت��ي  تلك   ,

التفكري. وطريقة 
متلك  فتاة  لكل  ن�شيحتي  ل��ذا   ,
اأن  حم��رتم��ا,  ري��ا���ش��ي��ا  ط��م��وح��ا 
كل  متخطية  لتحقيقه  ت�شعى 

تعب. دون  جناح  فال  ال�شعاب 
الن�ضاط  لعودة  ت�ضتعدين  كيف 

الريا�ضي يف ظالأ كورونا؟
الريا�شي  الن�شاط  لعودة  اأ�شتعد 
مبتابعتي  ك��ورون��ا  اأزم��ة  ظل  يف 
وممار�شتي  ال��ري��ا���ش��ة  الأخ��ب��ار 

منزليا. الريا�شية  للتمارين 
امل�ضابقات  يف  املناف�ضة  ترين  كيف 
 , امل�ضابقة  املحلية يف حالة عودة 
؟ املناف�ضات  تتوقعني عودة  وهل 

امل�شابقات  يف  املناف�شة  اأن  اأرى 
خمتلفة  �شتكون  عادت  اإن  املحلية 
والو�شع  يتنا�شب  خا�ض  وبتاأطري 
اأين  مع   , للبالد  الراهن  ال�شحي 
قبل  املناف�شات  ع��ودة  اأن  اأظ��ن 

. جدا  م�شتبعد  اأمر  املر�ض  زوال 
اإيقاف الن�ضاط  ما هو راأيك يف 

كورونا؟ فريو�ض  ب�ضبب  الريا�ضي 
ب�شبب  الريا�شي  الن�شاط  يقاف  اإ
حتمي  اإجراء  هو  كورونا  فريو�ض 
وتفادي  االحتكاك  لتقليل  و�شليم 
وان��ت�����ش��ار   , اإ���ش��اب��ات  ح���دوث 
ال���ع���دوى خ����الل امل��ن��اف�����ش��ات 
مينع  ال  االأمر  هذا  لكن   , الريا�شية 
الريا�شة  ممار�شة  من  الريا�شي 

قتا. موؤ منزليا 
هل الألعاب الأخرى بخالف كرة 

وخا�ضة  اإعالميًا  مهم�ضة  القدم 
بال�ضيدات؟ اخلا�ضة 

ال��ري��ا���ش��ات  اأغ���ل���ب  اأن  اأظ����ن 
وكرة  ال�شلة  ك��رة  من  الن�شوية 
وغريها  والطائرة  اليد  وكرة  القدم 
مهم�شة  الن�شوية  الريا�شات  من 
فكامريات   , واجتماعيا  اإعالميا 
للريا�شات  دائما  موجهة  االإعالم 
 , القدم  ك��رة  وخا�شة  الرجالية 
الدولة  اأج��ه��زة  خمتلف  وك��ذل��ك 
اأك��رث  الرجالية  الريا�شة  تدعم 
يعني  ال  هذا  لكن   , الن�شوية  من 
دائما  فهناك   , التام  الدعم  غياب 
واجتماعية  دولية  اإعالمية  فئات 

الن�شوية الريا�شة  تدعم 
ه���داف���ك وط��م��وح��ات��ك  م��ا ه��ي اأ

؟ املقبلة 
امل�شتقبلية  وطموحاتي  اأه��دايف 
اجلانب  يف  لكن   , ومتعددة  كثرية 
تدريباتي  مزاولة  اأنوي  الريا�شي, 
اأطمح   , كورونا  اأزمة  بعد  مبا�رة 
والو�شول  م��ه��ارات��ي  لتح�شني 

الله باإذن  لالحرتاقية 
ختامية كلمة 

بال�شكر  اأتوجه  ختامية  ككلمة 
 , ال�شيق  احل���وار  ه��ذا  على  ل��ك 
املتوا�شل  الدعم  على  والأ�رتي 
�شجعوا  اأن  بر�شالة  ت��وج��ه  واأ  ,
الريا�شية  ب��ال��ف��ئ��ات  واه��ت��م��وا 

للدعم. يحتجن  فهن   , الن�شوية 

, وها  املتو�ضطة  ال�ضلة مع زميالتها يف فريق  للعب كرة  املدر�ضية وتذهب  , كانت ي�ضرى ترمي حقيبتها  يف احلادية ع�ضرة من عمرها 
" لل�ضيدات "جامعة تب�ضة  21 عاما , لعبة يف  فريق  هي يف 

رحمة  اإىل  انتقل 
اأم�ض  �شباح,  الله 
املمثل  االث���ن���ني, 
بن  ب�شري  الفكاهي 
حم��م��د, امل��ع��روف 
"عمي  ب���ا����ش���م 
ماركة"  ب�����ش��ري 
مب��ن��زل��ه ال��ع��ائ��ل��ي 
ب���ح���ي ف���ي���اليل 
عن  بق�شنطينة, 
 85 ن���اه���ز  ع��م��ر 

ح�شب  ع�شال  مر�ض  ثر  اإ �شنة؛ 
الثقافة. مديرية   من  علم  ما 

يف  الراحل  الفنان  �شارك  وقد 
غرار  على  فكاهية  اأعمال  عدة 
"نا�ض  و  اأوتار"  و  "اأع�شاب 
يا  ع��ام��ر  و"يا  �شيتي"  م��الح 
و  "كحلة  فيلمي  و  نا�شي" 
وغريها  تور"  "ريح  و  بي�شة" 

التي  االأدوار  يف  جمع  حيث 
واجلار  التقليدي  االأب  بني  داها  اأ

املرح. واملنا�ر  الع�شبي 
املرحة  روحه  الفقيد  عن  ويعرف 
تفارق  ال  التي  االبت�شامة  و 
الفقيد  جثمان  ُوري  و  حمياه. 
باملقربة  االثنني  اأم�ض  ظهر  بعد 

ملركزية. ا
 ق.ث

اىل  ان��ت��ق��ل��ت   
رح���م���ة ال��ل��ه 
القديرة  املمثلة 
قزدريل  نورية 
اإىل  االأحد  ليلة 
م�����ض االث��ن��ني  اأ
ناهز  عمر  ع��ن 
بعد  ع��ام��ا   99
 60 م��ن  اأك����رث 
ع�����ام�����ا م���ن 
الفني  العطاء 
امل�������رح  يف 
وال�����ش��ي��ن��م��ا 

من  علم  ح�شبما  والتلفزيون, 
اجلزائري. الوطني  امل�رح 

ن��وري��ة ق����زدريل -وا���ش��م��ه��ا 
ع��اي��دة-  ب��ن  خديجة  احلقيقي 
عام  تيارت  مدينة  مواليد  من 
كانت  متميزة  ممثلة   ,1921
وكبرية  كثرية  ا�شهامات  لها 
والدراما  وال�شينما  امل�رح  يف 
اإحدى  نها  اأ كما  التلفزيونية. 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال���رائ���دة يف 
ال�شغرية  وال�شا�شة  امل�����رح 
خ�شو�شا  فيها  عرفت  التي 

التقليدية. اجلزائرية  م  االأ بدور 
ب�����داأت م�����ش��واره��ا ال��ف��ن��ي 
طلب  حني   1945 ع��ام  �شدفة 
ال��راح��ل  املمثل  زوج��ه��ا  منها 
من  -وه��و  ق��زدريل  م�شطفى 
وعدد  اجلزائري-  امل�رح  اأعمدة 
تعوي�ض  الفنانني,  رفاقه  من 
عر�ض  موعد  عن  تغيبت  ممثلة 
لها  دور  اأول  ك���ان  وه��ك��ذا 
الرحمان  عبد  م��ام  اأ كمت�شولة 
�رعان  زوجها  اأن  غري  عزيز. 
حيث  متثيلها  فكرة  عار�ض  ما 
بعدها  لتعود  ل��ف��رتة  توقفت 
واملخرج  الفنان  من  بت�شجيع 
الذي  ب��دي,  م�شطفى  الراحل 
خ�شبة  على  بعدها  معه  ظهرت 
الوطني  )امل�رح  اجلزائر"  "اأوبرا 
اإ�راف  حتت   1963 عام  حاليا( 
وقد  ب�شطارزي,  الدين  حمي 
اإىل  اخل�شبة  على  حينها  وقفت 
وحبيب  كلثوم  من  كل  جانب 

اآخرين. وفنانني  ر�شا 
العديد  جانب  اإىل  نورية  ومّثلت 
والتلفزيون  امل�رح  رواد  من 
�شابوجني  ف��ري��دة  غ��رار  على 
وكذا  وروي�شد  بوذراع  و�شافية 
�شاركته  الذي  احل�شني  ح�شن 
وكانت  اخلم�شينات  يف  التمثيل 
يف  فرن�شا,  يف  جولة  معه  لها 
قّدمت  بديع  م�شطفى  اأن  حني 
ذاع��ي��ة  اإ متثيليات  ع���دة  م��ع��ه 
مع  تعاملت  كما  وتلفزيونية. 
يف  اجلزائريني  املخرجني  كبار 

عمر  كنب  والتلفزيون  ال�شينما 
واحل��اج  ح��داد  ومو�شى  بختي 
مدار  على  قدمت  وق��د  رحيم, 
اأكرث  الطويل  الفني  م�شوارها 
من  واأزي��د  م�رحية   200 من 
تلفزيونيا,اإ�شافة  فيلما   160
روائ����ي����ة.  ف�������الم  اأ  4 اىل 
ال�شينمائية  اأع��م��ال��ه��ا  وم��ن 
ما  "خذ  البارزة  والتلفزيونية 
و"الليل   )1981 ( الله"  عطاك 
 )1964 ( ال�شم�ض"  من  يخاف 
 .)1963 ( الق�شبة"  بناء  و"اأ
التلفزيونية  اأعمالها  من  واأما 
 )1989 ( "امل�شري"  م�شل�شل 
"العرو�شة  و���ش��ك��ات�����ش��ات 
وهو"  و"هي  والعجوزة" 
رم�شان".  يف  حنيفة  و"خالتي 
اأع��م��ال��ه��ا  م��ن  ت���ربز  ح��ني  يف 
كرار"  االأم  "بنادق  امل�رحية 
و"ممثل  والقاعدة"  و"اال�شتثناء 
حمراء"  و"وردة  نفه"  اأ رغ��م 
لبا". اأ برناردا  و"بيت  و"الغولة" 
مدر�شة  تدخل  مل  التي  نورية 
يف  مدر�شة  كانت  حياتها  يف 
الف�شل  لها  كان  فقد  ذاتها,  حد 
تغيري  يف  ك��ل��ث��وم  ج��ان��ب  اإىل 
اإىل  واملجتمع  املخرجني  نظرة 
حيث  ب��امل�����رح,  ة  امل����راأ ع��م��ل 
قبل  الن�شائية  االأدوار  كانت 
بهذا  فاحتتني  للرجال  ت�شند  هذا 
املمثالت  م��ن  للعديد  امل��ج��ال 

خريات. االأ
للم�رح  ان�شمامها  اأعطى  لقد 
قويا  دفعا   1963 عام  الوطني 
لت�شبح  الن�شائي  للتمثيل 
اجلزائر  يف  الرابع  الفن  يقونة  اأ
امل�رح  "زهرة  ب�  بعدها  ولتلقب 

اجلزائري".
وك��ان��ت ن��وري��ة ق��د ُك��رم��ت يف 
طرف  م��ن  امل��رات  م��ن  العديد 
جمعيات  وكذا  الثقافة  وزارة 
 2017 يف  ُمنحت  كما  فنية, 
من  الوطني  اال�شتحقاق  و�شام 

"عهيد". م�شف 
ق.ث

املمثل الفكاهي ب�ضري بن حممد 
يف ذمة اهلل

الفنانة القديرة نورية قزدريل يف ذمة اهلل



اشهار العدد13
الثالثاء  11 أوت  2020 م الموافق لـ 21 ذو الحجة 1441هـ2061

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية النعامة 

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام 

الرقم 07/ 2020 
ان�ضاء جمعية ولئية ذات طابع مهني

 12 1433 املوافق ل  18 �ضفر  12/06 املوؤرخ يف  طبقا لحكام القانون 
2012  املتعلق باجلمعيات لقد مت ان�ضاء اجلمعية الولئية امل�ضماة  يناير 
اجلمعية الولئية لت�ضجيع ودعم زراعة الزعفران وتثمينه لولية النعامة 
امل�ضجلة حتت رقم 07/بتاريخ 08 جويلية 2020 املقيمة ب�ضارع العامري 
ال�ضيد  يرتا�ضها  النعامة  ولية  ال�ضفراء  العني  بلدية  امزي  حي  احمد 

جديد ه�ضام

               نداء ا�ضتغاثة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية غرداية  
دائرة غرداية 
بلدية غرداية 

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة 
 م�ضلحة التنظيم  
مكتب اجلمعيات  

رقم : 45 /2020 
و�ضل اإ�ضهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 

امل�ضماة : جمعية اخلريية حي 400 واد ن�ضو – بلدية غرداية .
املودعة بتاريخ :2020/03/04 رئي�ض اجلمعية ال�ضيد : بلعور اأحمد 

 املولود بتاريخ : 1969/03/30 بـ: غرداية الكائن مقرها م�ضكن ال�ضيد 
: بن قايد جلول حي 400 م�ضكن واد ن�ضو – بلدية غرداية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
اإعــالن  ثاين عــن بيـــع عقـــار باملـــزاد العــــلني 

)املادة 749 ,750 ,774  من ق اإ م اإ(
لفائدة ال�ضيدة :   ورثـــــة املرحـــوم خليفي حممد بن بلقا�ضم وهم : اأرملته �ضماري م�ضعودة واأبناوؤه : خليفي  عي�ضى , خليفي احمـــــــد , خليفي عبــــــد احلفيظ , خليفي فطيمة 
, خليفي عي�ضة , خليفي عي�ضو�ض , خليفي ربيحة , خليفي بورحلة- ال�ضاكــــــــنني)ة(  بـــــ : اأم الطيور  - الوادي.- تنفيـــذا  :للحكم العفاري   ال�ضــــــــــادر عــــن: حمكمــــــــة 
رقم  حتت   2018/  04/  02 بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذيـة  بال�ضيغة  املمهـور  و   -  .  2016/  00199  : رقــــــــــــــم  حتـــــــت  ـ     2016/  04/  05 بتـــــاريخ:    - املغيــــــــر 
:135 /2018 . - بنـــاءا على حكم  العقـــــــــــــاري الت�ضحيحي - ال�ضـــــــــادر عـــــــــــــن:املغيـــــــــــر.-  بتــــــاريخ: 04 /04 /2017     ـ حتـــــــت رقـــــــــــــــــم 
: 00214 /2017 . - و املمهـــــور بال�ضيغـة التنفيذيـة امل�ضلمـة بتــاريـخ :03 /04 /2018 حتـــت رقــــم :136 /2018القـــــــــا�ضي بـ:ببيع العقار اململوك على ال�ضيوع 
لطراف الدعوى باملزاد العلني  بالإ�ضافـة اإىل امل�ضاريف الق�ضائية. - بناءا على اأمر بتحديد  بيع عقار باملزاد ال�ضادر بتاريخ: 22 /01 /2020 عــن قــا�ضي البيــوع العقارية 
مبحكمة املغــــــــري و القـــا�ضي بتحديد  جل�ضة البيع باملــــزاد العلني للعــقار املــبني اأدنـــاه .   ـ نحـــــن الأ�ضتـــاذ/ احالم �ضلوح  املح�ضـر الق�ضـائي لــدى حمكــمة املغـيـــر املوقع 
اأدنــاه و الكائـن مكتـــــبنا بحي ال�ضعادة  املغــــــــري . نعلن للجمهور و ملن يهمه الأمــر اأنه �ضيجري بتاريخ 08 /09 /2020 على ال�ضاعة:11:00 �ضباحا بقاعة جل�ضات البيوع 
العقارية مبقر حمكمة املغــري بيــع باملزاد العلني للعقـــار اململــوك للمدين ورثة املرحوم خليفي حممد بن بلقا�ضم وهم : اأرملتيه  �ضماري م�ضعودة و جالل عي�ضة واأبناوؤه : خليفي 
عي�ضى , خليفي احمد , خليفي عبد احلفيظ , خليفي فطيمة , خليفي عي�ضة , خليفي عي�ضو�ض , خليفي ربيحة وخليفي بورحلة   خليفي  ن�ضرالدين ,خليفي اأ�ضامة ’خليفي يو�ضف , 
خليفي ربيعة , خليفي زينب  ,خليفي خولة  و املتمـثل يف قطعة ار�ض م�ضيد عليها مبنى �ضكني له واجهة واحدة  تفتح على ال�ضارع املحاذي لها من اجلهة ال�ضمالية ,جزء منه جديد 
منجز على الطابق الأول , يحتوى الطابق الأر�ضي منه على :غرفة ا�ضتقبال +)01(غرفة +مراأب 01+حمام +)02( مرحا�ضني + رواق +�ضلم يوؤدي اإىل الطابق الأول +م�ضاحة 
و�ضبعمائة  العقار:6.785.550 دج)�ضتة ماليني  لبيع  الفتتـــاحي  ال�ضعــــر  ال�ضطح  اإىل  يوؤدي  03+ غرف +رواق+�ضلم  ا�ضتقبال  :  غرفة  الأول على  الطابق  ,اأما   غري مغطاة 
وخم�ضة وثمانون الفا وخم�ضمائة وخم�ضون دبنار جزائري ( و ذلك بح�ضب اخلربة املودعة  بتاريخ 29 /11 /2015 اإيداع رقم:67 /2015فهــر�ض رقم:68 /2015 املنجزة 
من طرف اخلبري درارجة �ضريف  املخت�ض يف املباين املدنية  وال�ضناعية  وذلـك مبوجب الأمر ال�ضادر عن رئي�ض حمكمـة املغيـــــر بـتاريــخ:22/01/2020 �ضروط البيع  اإ�ضافة 
اإىل ال�ضروط  املذكورة يف قـــائمة �ضروط البيع فـاإن الرا�ضي عليه املـزاد يدفــع خم�ض الثمن الرا�ضي به املزاد و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة حال انعقاد اجلل�ضة و يدفـع الباقي 
خالل اأجل اأق�ضاه ثمانية اأيام  باأمانة �ضبط املحكمة و ملزيد من املعلومات و لالطالع على قائمة �ضروط البيع يرجى الت�ضال مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اأو باأمانة �ضـبط 

املح�ضـر الق�ضائيحمكمة املغـري

املكتب العمومي للمح�ضر الق�ضائي      
مكتب الأ�ضتاذ /احالم �ضلوح 

حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة املغيــــر
حي ال�ضعـــــــــــــــادة  املغــــــري

الهــــاتف :**032.18.63.21.**
الرقــــــــــم :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية غرداية 
دائرة زلفانة  
بلدية زلفانة  

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة   
مكتب اجلمعيات  

رقم : 109 /2020  
و�ضل اإ�ضهار خا�ض/ بتجديد جمعية 

امل�ضماة : جمعية البارود ال�ضهيد عبد العايل بولنوار - زلفانة- 
املودعة بتاريخ :2019/12/21رئي�ض اجلمعية: غ�ضي عبد القادر 

الثقايف  النادي   : مقرها  الكائن  بورقلة    1960 خالل    : بتاريخ  املولود 
القدمي بزلفانة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية غرداية 
دائرة غرداية 
بلدية غرداية  

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة 
 م�ضلحة التنظيم  
مكتب اجلمعيات  

رقم : 44 /2020 
و�ضل اإ�ضهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 

بلدية   – والطفولة  ال�ضباب  لرعاية   الأمــل  �ضنابل  جمعية   : امل�ضماة 
 : ال�ضيدة  اجلمعية  رئي�ض   2020/06/15: بتاريخ  املودعة  غرداية. 

بو�ضلقة �ضفية  املولود بتاريخ : 1975/05/10 بـ: غرداية 
الكائن مقرها : حي 300 م�ضكن واد ن�ضو رقم 01 – بلدية غرداية  

يا عباد اهلل اأخوكم اجلموعي فايزي يرتجاكم مل�ضاعدته فهو باأم�ض احلاجة لالإعانة ولو 
بالقليل فامل�ضكني يعاين منذ مدة لي�ضت بالقليلة من منو ورم  خبيث يف رجله فقد اأنهكه 
موؤ�ض�ضة حكومية ول رجل  الأبواب ومل يرتك جمعية خريية ول  واأغلقت عليه  الأمل 
اأعمال اإل وق�ضده طالبا امل�ضاعدة نظرا لغالء تكاليف العالج  وهو غري قادر لوحده 
لتوقيف منو هذا  اإىل عديد ح�ض�ض كيميائي  العالج فهو يحتاج  على توفري م�ضاريف 

الورم وحماولة ال�ضيطرة عليه فامل�ضكني تخلى عليه اجلميع يف اأ�ضد فرتة مير بها   
فيا اأيها رجال الأعمال ويا اأيها املح�ضنني ونا�ض اخلري فاأخوكم اأوىل من ت�ضييد امل�ضاجد 

لوحده ... لذلك وجب علينا  الأمل واحل�ضر  فهو يعاين يف �ضمت ويتحمل كمية  الأعرا�ض  واأوىل من جمعيات  الزواج اجلماعي  واأوىل من 
كم�ضلمني اأن نقف يدا واحدة ملحاولة  اإعانته والتخفيف عليه ملا هو فيه ويد اهلل مع اجلماعة قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم :" واهلل يف 

عون العبد مادام العبد يف عون اأخيه" وقال اأي�ضا :" من كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف حاجته" 
فاأرجوكم اإخواين اأخونا مهموما فلنتحد ونقدم له يد العون قدر ال�ضتطاعة حتى بالدعاء وذلك اأ�ضعف الإميان  

رب النا�ض اذهب البا�ض وا�ضفي اأنت ال�ضايف ل �ضفاء اإل �ضفائك �ضفاءا  ل يغادر �ضقما 
الهاتف: 0666.7786.99

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية: اأدرار

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة
م�ضلحة ال�ضوؤون العامة وتنقالت الوطنيني

و�ضل ا�ضتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذيةالرقم:11/ م.ت . �ض.ع/2016
طبقا لإحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر عام 1433ه املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا 07 دي�ضمرب 2016 
الولئية  الرابطة  امل�ضماة:  الولئية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�ضكيلة  بتغيري  املتعلقة   / 2016/10/31 حتت رقم   : املوؤرخة يف  التعديالت  اإ�ضتالم مذكرة 

لكرة اليد امل�ضجلة حتت رقم : 006 بتاريخ: 1988/10/02 املقيمة ب: املركب الريا�ضي اجلواري حي 140 م�ضكن بلدية ادرار دائرة ادرار ولية ادرار
يرتاأ�ضها ال�ضيد : عبيب�ض العيد

Constitution de l'organisation syndicale
Récépisse du 08/11/2015 - N°225 DRT/MTE55

DECIDE
Article1/ La délégation de la wilaya de ADRAR est installée à compter du 16/10/2019
Artide2] la dite délégation est composée de messieurs
-MENNAD Abdelkader : président -CHERIFI Taha Seyef Rasoul: vice president
-HAKKOUMI Mohammed : secrétaire général -AMRAOUI Ahmed: secrétaire général adjoint
-BEKRAOUI Said: tresorier -BABOULLA Mohammed: trésorier adjoint
-FAOUZI Salem: membre --HAMMOU ZINE Abderrahmanes membre
-BAGUI Boudjernaa: membre
Et de tous les membres élus conformément au PV établi par le maitre KHATIR Messaoud, huissier de justice pres du
tribunal de la wilaya de ADRAR en date du 16/10/2019
Artide3/ les membres de la délégation sont chargée chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente
décision qui prend effet à compter du 22/01/2020.
Article4/ la présente accreditation est donnée pour valoir et servir ce que de droit.
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اح�ش�شتك لي�ض معي ..
وتفرحني كثريا الدمعي.. 

ماكانت  جرميتي
ما كانت؟ 

قويل جناياتي. 
النني احببتك كثريا

ومنحتك
حبا كبريا.. 

اردِت معاقبتي. 
ظاملة جدا بقرارك

�شيدتي. 
جائرة جدا جدا.. 

مبا فعلِت.. 
قتلِت بظلمك كل

زهور احلب.. 
مزقِت بعنادك �شحكة قلب 

واحتِت الكرهه اليك
على �شفتي. 

وجعلت احلب ميوت
بليلتي.. 

قويل الارغب فيك.

قويل ال ا�شعر فيك.
قويل ب�راحة كرهت عينيك

قويل ال اهواك.. 
ال ارغب يف لقياك

ولكن.. 
تكلمي ب�شدق معي
التخذيل ادمعي.. 
احلب �شيدتي لي�ض

   هبة.. 
 هدية.. 
   منة.. 
منحة.. 
عطية.. 

ولي�ض دعاية كما تدعني.. 
   اغ�شبي.. 
    ازعلي.. 
    ك�ري.. 
   حطمي.. 
او اهدئي.. 

انا ال ارغب ان اعود
اليك.. 

او ارجع يوما لذراعيك
وال تكوين

بعد اليوم حبيبتي. 
دفاتر ع�شقك قد احرقتها.. 

ودواوين ا�شعارك بيدي
 مزقتها.. 
 رميتها.. 
  اتلفتها.. 
 القيتها..
حرقتها.. 

ن�شيتها..  
وحررت من احالمك

 و�شادتي..
عودي من حيث اتيت

انا ل�شت دمية بني يديك
احملي كل ما ادعيِت

لن اعود يوما
اليك.. 

  انك باحلب كفرِت
وبدمعي ا�شتهرتِت

ارحلي بعيدا �شيدتي.
  ام�شي وال تلتفتي. 
اين كرهتك جدا جدا
  التاتي يوما لطفا 

وتقويل.. 
كنت بيوم حبيبتك.! 

    وتبكني الرجعك.!  

اح�ض�ضتك لي�ض
معي.. 

ح�ضني علي غالب
---------------------

ال�شعر عدة حتوالت  كتابية  اقت�شت  فقد 
منها  الكتاب  هذا  ر�شده  ما  اأهم  بنائية, 
الذي  الكتابي(  الب�ري  )الت�شكيل  هو: 
الطباعية  هيئتها  يف  الق�شيدة  به  تظهر 
الكتابة  اأنَّ طريقة  �شكَّ  وال  الورق,  على 
م بها الق�شيدة ال�شعرّية احلديثة  التي ُتقدَّ
قد اأ�شبحت ذات بعد جمايل, ولها اأهداٌف 
هذا  يحاول  ُمهّمة  ودالل��ي��ة  اأ�شلوبية 

الكتاب ر�شدها وا�شتق�شاءها, والك�شف 
دة  املُ�تعدِّ عنا�رها  عرب  جماليتها  عن 
مبا  الكتابي  التن�شيق  طبيعة  من  بدايًة 
ال�شعرية  االأ�شطر  توزيع  من  يت�شمنه 
وتوظيف الفراغ وحجم الكلمة اأو الكتابة 
العنا�ر  تتواىل  ثم  اأحياًنا,  اليد  بخط 
امللفوظة  غري  العالمات  توظيف  مثل: 
وا�شتخدام  وغريها,  الرتقيم  كعالمات 
اإىل  الق�شيدة  وتق�شيم  املل�شقات, 
الق�شيدة يف �شكلٍّ  مقاطع, واأخرًيا تقدمي 

وكل  ال��ورق,  على  ٍد  جُم�شَّ كليٍّ  كتابيٍّ 
ًفا  ُم�شنِّ الكتاب  ير�شدها  العنا�ر  هذه 
اأبعادها  بني  للتمييز  حماولٍة  يف  وحملِّاًل 
وجتاوزاتها  زنة,  املتَّ واجلمالّية  الفنِّية 

املُ�نَدِفعة. التجريبّية 
ُكرمي(  )اأحمد  الكاتب  اأن  بالذكر  جدير 
ح�شل  قد  اجلوائز  ب�شائد  األقبه  وال��ذي 
ع��ل��ى ع��دة ج��وائ��ز يف ال��ن��ق��د االأدب���ي 
)اإح�شان  جائزة  منها:  االأدبية  والدرا�شات 
عبد القدو�ض( وجائزة)الطيب �شالح( من 

االأدبي من وزارة  املقال  ال�شودان وجائزة 
الثقافة امل�رية وجائزة كتاب اجلمهورية 
فرع النقد االأدبي من م�ر وجائزة جممع 
الدرا�شات  يف  بالقاهرة  العربية  اللغة 
النقد  يف  "كتارا"  جائزة  واأخ��رياً  االأدبية 

االأدبي الروائي.

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�ضلونا  وم�ضاهماتكم  موا�ضيعكم   ل�ضتقبال    , اأرحب  ف�ضاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ضاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

.. بريوت  هنا   .." " لبنان 
ق�ضري الرمي�ضاء 

----------------------
لي�شودها  املدينة  فيه  تبكي   , رهيب  م�شاء 
و  الهدوء  مع  يتناق�ض  �شخب   و  �شجيج 

ال�شكينة اللذان يعمانها بالعادة .
 م�شاء عال فيه �شوت االنفجار ُمدويًا هدوء 
املدينة ؛ اأمُل الدمار يغزو نظرات قاطنيها , و 
احلزن خّيم على �شاحاتها و زقاقها فانطفاأت 
اأنوارها و ذاك نداء احلداد ُيغالب ا�راقة فجر 

اليوم القادم .
غرقت  كابو�ض  اأو  وهم  اأنه  لو  اجلميع  متنى 
فيه خواطر ال�شعب االأبّي , حملقوا ب�رود 
ي�شتذكرون  م�شوا   , الكارثة  تفا�شيل  يف 
ُيدركون   . ح��دث  ما  تفا�شيل  باأذهانهم 
احلقيقة املرة و ال يقو اأحد عن االف�شاح عما 

ُيخالج وجدانه من انح�شار و خيبة .
ال�شيف  ف�شل  بعز  ال�شماء  اأمطرت  هنا 
التعزية  و  الفقد  دموع  الغيوم  اأمطرت   ,
للفاجعة التي اأملت بلوؤلوؤة ال�رق االو�شط .
هنا عّم الظالم و ال�شم�ض الزالت منت�شبة 
و  ال�شواد  راأينا  هنا  ؛  ال�شماء  اآفاق  تعانق 
هواج�ض  اإنها   .. قط  تغم�ض  مل  جفوننا 

امل�شيبة حُتيط بنا .
ذبل ورد بريوت من عويل النحيب املتعايل 
من  االأج�شاد  و  القلوب  جتمدت   , باالأنحاء 

و  البنايات  ت�شاقطت   , ال�شدمة  اأه��وال 
االأرواح تباعا , �شبح املوت يرت�شد العالقني 
للم�شت�شفيات  يت�شل�شل  و  االأنقا�ض  حتت 
ليخطف نفو�شا تتخبط بني احلياة والهالك .
وغاب   , ال�شغري  الكعك  متجر  اختفى 
مل  ال�شعبي   باملقهى  احلكواتي  �شوت 
هكذا   .. املتنزه   يغلقوا  مل   , الق�شة  يكمل 
اندثر كل �شيء و بقيت االآثار �شاهدة على 

الفاجعة  
..  و ح�شن  ؛ غياب و فقدان  دم  و جثث   
بريوت يكرب ليح�شن كل اأبناء هذه االأر�ض 

الطاهرة .

هنا لبنان ..
بني   . همة  االأزمة  لتلد  احلر  �شعبك  يتالحم 
جلبة الفاجعة ارتفع �شوت الوطنية ي�شُدو 
" منوت لكن يحيا الوطن " ؛ فالوفاء ال يعرف 
اخلوف من املوت .  ك�ر االنفجار زجاجك و 

طرت كنجمة  حُتفها �شلوات االأفئدة .
لتزهر  الدمار  و�شط  اليا�شمني  �شنزرع 
و  عرو�شا  بريوتا  لنُزف  القادم   الربيع  يف 
فريوزية  اأغنية  حلن  على  املرفاأ  نت�شامر يف 
, مير بنا الفرح يجدنا نبكي و يف احلني نف�شه 

ن�شحك 
اإىل بريوت نتلو ال�شالم  .

ل الن�ض ال�ضعري اإىل ن�ض مكتوب يتوجه – يف املقام الأول –  تتناول درا�ضة الكتاب )كتابية ال�ضعر(, مبعنى حتوُّ
اإىل متلٍق قارئ يتلقى الن�ض ال�ضعريَّ مكتوًبا ل م�ضموًعا, ومن ثمَّ كانت: )حتولت البناء(

ال�شاعر اإيليا اأبو ما�شي 
اإذا األقى الزمان عليك �را

و�شار العي�ض يف دنياك مرا
فال جتزع حلالك بل تذكر

كم اأم�شيت يف اخلريات عمرا
واإن �شاقت عليك االأر�ض يومًا

وبت تئن من دنياك قهراً
فرب الكون ما اأبكاك اإال
لتعلم اأن بعد الع�ر ي�را

واإن جار الزمان عليك فا�شرب
و�شل موالك توفيقا واأجرا
لعل الله اأن يجزيك خريا

وميالأ قلبك املك�شور �شربا
واإن �شن البغاة عليك حربًا
واأجروا من دم االأحرار نهرا
فال حتزن فربك ذو انتقاٍم

�شي�شنع من دم االبطال ن�را
واإن فر�ض الطغاة عليك ذاًل
فال تخ�شع وع�ض دنياك حرا

وقل يانف�ض يل رُب كرمُي
�شي�شلخ من ظالم الليل فجرا
واإن جار ال�شديق عليك ظلمًا

وقابل بالوفا بعدا وهجرا
فال حتزن عليه وع�ض عزيزاً
فقد كنت الويف وكفاك فخرا
واإن �شفت احلياة عليك فاحذر

َفُربَّ بليٍة تاأتيك غدرا
فكم من مرتٍف باملال فيها
فاأ�شبح يرتدي ذال وفقرا

وكم يف النا�ض ذو ملك عظيٍم
وقد ملك الدنا براً وبحرا

فبعد العز وافته املنايا
واأدخل يف ظالم الليل قربا
هي الدنيا فال تركن اإليها

وال جتعل لها يف القلب قدرا
ومد يديك للرحمن دومًا

فربك لن يرد يديك �شفرا

اإذا األقى 
الزمان عليك �ضرا

حممد  النا�ضر  عبد  جمال  الدكتور/ 
عبد اهلل اأبو نحل

------------------------
االأيام,  عجلة  وتدوُر  الُدنيا,  احلياُة  بنا  متُر 
ُمتجملة,  ُمتجددًة   جميلًة  عاجلًة,  وحُتور, 
َكَحبيبٍة  َعاطرٍة,  ُمعَطرة,  وُمزهرة  ُمُوِردًة 
َعا�شقٍة  ُم��َت��َوِدَدٍة,  َبَبٍة  حُمَ بٍة  ّ ِ حُمّ حَمُبوَبٍة 
َناِعَمة,  َغاَئِمة,  َنائمًة,  َعائمة,  َهائمة, 
اأو  َحاملٍة؛  َحليمٍة  فاخرة   جميلٍة   �شَاِحرة, 
ِمرة, يف  ُمدَّ قاتلة,  ُمهلكة,  ُموجلًة مُفجعة, 
وُمَتَحِكمة,  ُم�شَتَحكمٍة,  َفريُو�شيٍة  جائحٍة 
ومُهولة,  ُهولٍة  جَمَ ومُمََكنة,  ُمَتَمِكِنة, 
وال  معرُوفة  وغرِي  ومتو�شعٌة,  منت�رٌة 
�َشاحقٍة  وُمهلكة,  ملَة,  ُموؤِّ َفتاكٍة  ماألُوفة!؛ 
َناِفقة!؛  ِقْة,  فِّ ُمَنّ مُميتٍة  فاِئَقْة,  ماحقة,  �شَيارٍة 
َما�شيٍة  �شائقة  ولالأنُف�ْض  خانقة,  َحاِميٍة, 
َتنا, وحُجرتنا,  تُلُفنا, وحا�رِ َية, وهي  َقا�شِ
اأوجعتنا,  و�َشَكَنَتنا,  واأ�َشَكَتَتنا,  َتنا,  وَح�رُ
ُتّطوِينا,  والُدنيا  واأفقرتنا!؛  واأفجعتنا, 

وَتدمُغنا,  نا,  وَتخِف�شُ وَترفُعنا,  وحَتُتوِينا, 
وحُتِزُننا,  وُتِفِرُحنا,  وُتبَكِينا,  ِمُعَنا,  وُتدِّ
لِينا, وال   َّ وجُتّ وُت�َشَقِيَنا,  وَت�َشَقِينا,  �ِشينا,  وُتنَّ
ُتَخلِخُلَنا وتخلُعَنْا,  َنا, وُتُخُلنا َفّ ُبَقِيّ َلِيَنا اأو ُتّ حُتَ
فَما ُتَخِليَنا!؛؛   ومُتُطرنا اأيامًا َبرداً, و�شالمًا, 
واأياًما زَمهَريَرا؛ ثم  ت�شرُي بنا, وجُتْر, َفياأتي 
َلَيكُوِيَنْا,  لهيبًا  احلرور  احَلارق  ِر  واحَلَ املُُر, 
وَتقْر,  وَتك�ُر,  وجترُب,   , ُ َتربِّ ثم  وَي�َشْوِيِنا؛ 
ُثْم   املُ�شتقر,  حيُث  اإيل  وجترجُر  وتقرقُر 
وال�رور,  ال�روٌر,  وفيها   االأياُم,  َت�شرُي  
ومتُْر  ُمرُوَر, الناٍر؛ يف التُنور, وكالُنوْر, ُثْم 
تدور, وحُتور, يف َكٍر, وَفٍر, وُمٍر, وَحِر, وُحٍر, 
وحريٍر, كخرير املطر, يف  بكوٍر, و�َشُحوْر, 
ُثم  وال��ُدور؛  والدُهور,  الع�شور,  كل  يف 
كاَلعَنرب,  وتعرُب   كامل�شِك,  اأحياًنا  َت��ُدور 
وتارًة  ت�شرُي  َتَعِفُر  الُغبار الَعابر, والدمار,  
ومتُر االأيام مبا فيها  من خرٍي, وُجور,  وتطرُي  
وَلَياٍل  الفجِر,  كاأيام  البَاهِر   كالطرِي, 
كَالَعَطِر,  َتّ�َرِ  والَوتر,   وال�شفِع,  َع�ْر, 

وكالبخور, والنور, وال�رور, مع التبكرِي 
بالتكبري, ال بالُزوِر, والتزمري!؛  فهنيئًا ملن 
,  وعرب,  ُثم �َشار, واأ�َر, واأَ�َرْ اأجار اجلار, 
اُوَر, وَدُوْر, وَداْر  وَجرب اخلواطر, واأ�شَاْر, و�شَّ
والعطور,   كالزُهوِر,   رحيقًا   الُدور   بني 
فاأعطي اجَلُواِهْر, واالأ�َشاَوْر, وكان باملنظِر, 

واملَظَهِر, كاجُلوَهِر, واملَخرِب؛؛.
َيمُر,  فبادر ِباخلري, واجَلرِب,   واإن املُر حتمًا �َشّ
��اِر,  اجَلَ والنَهِر   القادر,   الهداِر   كالبحِر  
وَقبل اأن ُتغادر,  وتَعرُب  يف املقابر, وجتاور  
�شُكان القبور  باِدر قبل  اأن ُتغادر  بادر!؛؛ 
والفقِر,   , ال�رُ رغِم  ال�شخر,  يف  واَحِفْر 
وال�ِر,  واملُ��ر,   , �َرِ والكَّ واجّل��ِر,  واحل��ِر, 

واخَلرِي؛؛؛
 , ْ َك��ربِّ والَع�ِر   واَلُظهِر,  الَفجِر,  ويف   
تتكرب  وال  وَثابر,  و�شابر,  وا�شرب,  وهلل, 
احفر   ا�شتمر   تُخ�ر,  ال  حتى   َتَتجرب!؛  اأو 
؛؛ قال تعايل:  "وما  ْ َطرِبّ يف ال�شخر,  وا�شَّ

يلقاها  اإال الذين �شربوا".

احَلَفْر يف اَل�ضَخْر

للناقد الدكتور اأحمد ُكرمي بالل
�ضدور كتاب "كتابية ال�ضعر وحتول البناء" 

بقلم/ د.عالوي ال�ضمري /العراق



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
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journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير
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عندما تُنتهك 15
حُرمات الموتى.. ! حـدث وال حـرج

عندما ي�ضتعمل النقل املدر�ضي 
لأغرا�ض اأخرى ل عالقة لها 

بالنقل املدر�ضي.. !!
هذه ال�ضورة التقطت اأم�ض 

حلافلة خم�ض�ضة للنقل 
املدر�ضي يف عز العطلة 

املدر�ضية.. !!

�صــورة وتعلــيـق
يف مشهد يندى له اجلبني .. حالة من اإلمهال والالمباالة، 
إقليميا  التابعة  مليانة  املوجودة مبشتة  العمومية  املقربة  يف 
هذه  حتولت  حيت  البواقي،  أم  والية  يف  الباللة  لبلدية 
األخرية إىل مأوى للذئاب والثعالب، وذلك حبكم عدم وجود 
جدار أو حىت سياج حول املقربة، حىت اخلنازير عاثت فسادا 
فيها وانتهكت حرمات املوتى... وذلك من خالل نبش قبورهم 
وختريبها، هذا كُله يف ظل صمت غري ُمربر من طرف السلطات 
املوتى.  أهايل  نداءات  رغم  ساكنا  ُتحرك  مل  الّتي  املحلية، 

يقول مواطنون.

 

العدل غائب يف 
اأحياء عدل

أقدم شخص يف العقد السابع من عمره، على وضع حد 
حلياته أمس اإلثنني بعدما شنق نفسه بواسطة قطعة 
بوشية  أوالد  حبي  الواقع  بيته  لسقف  مستندة  قماش 

باملخرج الشرقي ملقر بلدية البويرة.
وحسب املعلومات فإنه “ يف حدود الساعة منتصف الليل 
القطاع  من  املدنية  احلماية  مصاحل  تدخلت  والنصف 
الرئيسي لتحويل جثة شخص وجد متوّف، ومعلق بسقف 
مصلحة  حنو  حتويله  مت  حيث  قماش،  بقطعة  بيته 
حفظ اجلثث مبستشفى حممد بوضياف”. يف حني فتحت 

املصاحل األمنية املختصة حتقيقا يف احلادثة. 

انتحار �ضبعيني 
بالبويرة يف ظرو ف 

غام�ضة

مستأجرو  فيه  يدفع  الذي  الوقت  يف 
أعباء  “عـــدل”  ــة  ــال وك سكنات 
بدال  ــك  وذل الشهري  اإلجيـــار  مــع 
بتنظيف  املتعلقة  اخلــدمــات  عــن 
العناية  وحراسة األجزاء املشتركة، 
غري  والصيانة،  اخلضراء  باملساحات 
تتوفر  ال  املذكورة  األحياء  أغلب  أن 
اعتربه  ما  وهو  اخلدمات.  هذه  فيها 
العدل   الميّثل  غري  أمرا  املستفيدون 
القضاء  أن بعضهم جلأ إىل  إىل حد 

إللغاء األعباء.

طوابري مكاتب الربيد 
مل تنته ومواطنون ل 

يحرتمون �ضروط التباعد 

مازالت الطوابري يف البنوك ومكاتب الربيد يف عنابة مل تنته، حيث 
يدخل املواطنون يوميا يف سباق ضد الساعة من أجل احلصول على 
أمواهلم من حساباهتم، وقد بقي الكثريون أسابيع طويلة، ينتظرون 
البنوك  على  الكبري  اإلقبال  أمواهلم خاصة يف ظل  موعد سحب 
الطامة  وتبقى  األضحى،  عيد  من  أسبوع  قبل  الربيد  ومكاتب 

الكربى أن الكثريين ال حيترمون شروط التباعد والوقاية.

مشكلة  من  يعاين  حيث  املرض  اجللفة  بوالية  القاطن  شكري  يوسف  الصغري  يصارع 
من  املستشفى  إىل  دائم  بشكل  يتنقل  و  ينتجها  جسمه  يعد  مل  واليت  الدموية  الصفائح 

امتألت  اليت  ذراعه  عن  ناهيك  احلمراء،  بالبقع  جسمه  امتأل  أين  بالصفائح   تزويده  أجل 
سنتيم  مليون   800 و  مليار  حبوايل  العملية  تكلفة  وتقدر  اإلبر  وخز  بآثار  األخرى  هي 

تركيا  دولة  يف  بالضبط  الوطن  خارج  حيتاجها  اليت  اجلراحية  العملية  أن  إىل  باإلضافة 
وكذا  األوروبية  الدول  من  العديد  يف  يتوفر  حيث  الشوكي  النخاع  زراعة  عملية  وهي 

اخلاليا  ببنك  يعرف  ما  اآلسيوية 
إىل  والده  إضطر  مما  الفقر  عائلته  وتعاين  يوم  بعد  يوما  سوءا  تزداد  يوسف  حالة 

أهل  وكذا  الصحة  وزير  مناشدة 
التكفل  أجل  من  اإلحسان،  و  الرب 
له  العملية  وإجراء  يوسف  بابنه 

العاجل  القريب  يف 
من  الشباب  من  العديد  أن  يذكر 

حبمالت  قامو  اجللفة  والية 
املبلغ  لكن  املبلغ،  مجع  ملحاولة 

قبل  من  قامو  وأهنم  خاصة  كبري  
ونصف  مليارين  من  أكثر  جبمع 
نفس  تعاين  اجللفة  من  لفتاة 

املرض.

الطفل يو�ضف �ضكري ي�ضارع املر�ض 
وينا�ضد اأهل الرب والإح�ضان

بشرى سارة لمرضى الزهايمر
ذكرت صحيفة “ذي صن” الربيطانية أن عقار “أدوكانوماب” املرتقب لعالج الزهامير سيعمل على 
إبطاء املرض يف غضون ستة أشهر قادمة، وذلك بعد أن أظهر فعالية يف حتسني مهارات الذاكرة 
واللغة، عند مرضى الزهامير. ويعمل العلماء اآلن على مراجعته، و يف حال تتم  املوافقة عليه يف 
مارس/ آذار 2021، سيعطي األمل لنحو 5000 ألف بريطاين يعانون من املرض اخلطري. ومن املعروف 
أن األدوية احلالية تعاجل األعراض فقط، وليس السبب. يعمل “أدوكانوماب” من خالل املساعدة 
تدهور  إبطاء  العالج يف  الدماغ، وجنح  تدمر خاليا  اليت  السامة  الربوتينات  تراكمات  إزالة  على 

اخلرف، مما ساعد املرضى على مواصلة العيش بشكل طبيعي.
ويقول أحدهم: “لقد انتظر األشخاص املصابون مبرض الزهامير وقًتا طوياًل للحصول على عالج 
يغّير حياهتم، حيث ستقرر إدارة الغذاء والدواء األمريكية، ما إذا كان هناك دليل كاف على أن 
العقار آمن وفعال”. وقرر القائمون على صناعة العالج يف البداية إلغاء التجارب بعد ظنهم أهنا 
من مرض  املبكرة  املرحلة  من  يعانون  الذين  املرضى  لدى  أن  التحليل  وجد  ذلك،  بعد  لكن  فشلت، 
الزهامير، لديهم “اخنفاض مهم إحصائًيا يف التدهور السريري” ما يعين حتسن حالتهم، عند تناول 

جرعات عالية، ومل يتسبب الدواء يف أعراض خطرية لدى 3 من كل 4 مرضى.
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اأمن اجللفة يعالج  4 ق�ضايا تتعلق بالتعدي 
على الأطقم الطبية 

اجللفة,  والية  باأمن  جويلية(   5 )حي  اخلام�ض  احل�ري  باالأمن  الق�شائية  ال�رطة  فرقة  عنا�ر  متكن 
العنف  و  وال�شتم  بال�شب  بالتعدي  ذات �شلة  ق�شايا  اأربع   معاجلة  ,من   2020 )جويلية(  الفارط  ال�شهر  خالل 

اجل�شدي على البع�ض من االأطقم الطبية وال�شبه طبية العاملة مب�شلحة اال�شتعجاالت الطبية, بامل�شت�شفى املحلي 
ملدينة اجللفة. الق�شية االأوىل, كان �شحيتها اأحد املمر�شني, األذي تعر�ض لفعل االإهانة اأثناء تاأدية مهامه مب�شلحة 
االإ�شتعجاالت الطبية بامل�شت�شفى املحلي ملدينة اجللفة, من قبل اأحد امل�شتبه بهم يف ال��: 40 من عمره, هذا االأخري 
فيها  تعر�ض  التي  الثانية,  الق�شية  بخ�شو�ض  اأما  اجللفة,  لوالية  العامة  للنيابة  الق�شائي  ملفه  اإر�شال  مت  الذي 
 )3( ثالثة  قبل  من  بال�شب  املتبوعني  العمديلن  واجلرح  بال�رب  لالعتداء  املناوبني  االأطباء  اأحد  امل�شلحة  بنف�ض 
اأمام ال�شيد/  اأعمارهم مابني30 و39 �شنة, �شدر يف حقهم, بعد تقدميهم  اأ�شخا�ض )�شقيقان و�شديقهما( ترتواح 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اجللفة, اأمر باالإيداع رهن احلب�ض املوؤقت, عن تهمة التعدي مع اإهانة موظف اأثناء 
تاأدية املهام. وعن الق�شية الثالثة, التي تعر�ض فيها مراقب طبي وممر�ض, عامالن مب�شلحة اال�شتعجاالت الطبية 
اأثناء تاأدية املهام, من قبل �شخ�شني يف العقد الرابع من عمرهما كانا يف  لذات املوؤ�ش�شة اال�شت�شفائية لالإهنانة 
حالة �شكر, اللذين مت اإيداعهما رهن احلب�ض املوؤقت, عن تهمة اإهانة موظف اأثناء تاأدية املهام, وذلك بعد تقدميها اأمام 
ال�شيد/ وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اجللفة, وبالن�شبة للق�شية الرابعة, التي تورط فيها م�شتبه يف ال��:24 من 
عمره على اأ�شا�ض قيامه باإهانة اأحد املراقبني الطبيني مب�شت�شفى االأم والطفل مبدينة اجللفة اأثناء تاأديته مهامه, فقد 
ُحكم عليه بغرامة مالية قدرها:60 األف د ج, عن تهمة اإهانة موظف اأثناء تاأدية املهام, ن�شري اأن هوؤالء املتورطني 

ال�شبعة مت توقيفهم يف عني املكان من قبل عنا�ر ال�رطة, املكلفة مبهام حرا�شة هذين املن�شاأتني ال�شحيتني.
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ا�ضتخدام تقنيات جيو- ف�ضائية لتحديد الوعاء العقاري للزراعات ال�ضحراوية
 وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد احلميد حمداين

دعا وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد احلميد حمداين اأم�ص الثنني باجلزائر العا�سمة اإىل التعجيل يف حتديد الوعاء العقاري الذي 
�سي�ستقبل امل�ساريع ال�ستثمارية الفالحية وال�سناعية الكربى يف مناطق اجلنوب و ذلك عن طريق ا�ستخدام التقنيات اجليو-ف�سائية  

)الأقمار ال�سطناعية و الت�سوير الف�سائي( .
حممد علي 

----------------------
له  كــلــمــة  يف  حـــمـــداين  واأكـــــد 
تقنية  ور�سة  افتتاح  مبنا�سبة 
ــوارد  امل تثمني  و  اإح�ساء  حــول 
املتوفرة  ال�سحراوية  الفالحية 
اجليو-  التقنيات  با�ستعمال 
الإ�سراع  �سرورة  على  ف�سائية، 
الــعــقــاري  الـــوعـــاء  ــد  ــدي يف حت
و  ــوب  ــن اجل مبناطق  الــفــالحــي 
مياه(  و  )تــربــة  قــدراتــه  ر�سد 
ال�ستثمارات  ــالق  اط ــل  اأج من 
ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  ما  الفالحية 
اقت�سادية  تنمية  حتقيق  يف 
الأمــــن  ــز  ــزي ــع ت و  ــتــدامــة  مــ�ــس
اأن  ــــرز  اأب و  لــلــبــالد.  ــي  ــذائ ــغ ال
الهدف الرئي�سي املنتظر من هذا 
الت�ساوري  و  التن�سيقي  اللقاء 
هو  املعنية  الهيئات  خمتلف  بني 
الــذي  الفالحي  العقار  حتديد 
الوطني  الــديــوان  به  �سيتكفل 
ال�سحراوية  الــزراعــة  لتنمية 
اإعــداد  واإىل  موؤخرا  امل�ستحدث 
ا�ستعمال  اأجل  من  طريق  ورقة 

الدوات اجليو-ف�سائية مبا فيها 
اخلرائط  و  الف�سائية  ال�سور 
املتعددة  التقنية  املعطيات  و 
ـــد الرا�ــــســــي  ـــدي بـــغـــر�ـــص حت
�ستحت�سن  الـــتـــي  اجلــــديــــدة 
ال�سناعية  و  الفالحية  امل�ساريع 

الكربى يف اجلنوب .
الور�سة  هذه  اأن  اأو�سح  ان  وبعد 
ورقــة  جت�سيد  اإطـــار  يف  تدخل 
ــة و  ــالح ــف ــق لــقــطــاع ال ــري ــط ال
متت  الــتــي  الــريــفــيــة  التنمية 

امل�سادقة عليها موؤخرا من طرف 
جمل�ص الوزراء، اأكد ان ا�ستخدام 
التقنيات اجليو-ف�سائية ملعاينة 
الطبيعية  ــدرات  ــق ال تقييم  و 
مـــن مــيــاه و تــربــة بــاملــنــاطــق 
حمالة  ل  �سي�ساهم  ال�سحراوية 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف 

باملناطق اجلنوبية .
وقال اأن قطاعه �سيكون مرفوقا 
الوكالة  من  بكل  الطــار  هذا  يف 
املعهد  و  اجلزائرية  الف�سائية 

والك�سف  لــلــخــرائــط  الــوطــنــي 
الدفاع  لــوزارة  )التابع  بعد  عن 
ــات  ــاع ــط ـــي( وكـــــذا ق ـــن ـــوط ال
وزارة  غرار  على  اأخرى  وزارية 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
وزارة  و  العمرانية  التهيئة  و 

املوارد املائية .
ال�سيد  ،�سدد   مت�سل  �سياق  ويف 
ال�سراع  �سرورة  على  حمداين 
التطبيقات  خمتلف  ا�ستعمال  يف 
اجليو-ف�سائية )�سور و خرائط 
من  اأخــــرى(  تقنية  بــيــانــات  و 
رقمنة  نــظــام  جت�سيد  اأجل" 
يراهن  الذي  الفالحي"  القطاع 
و  القطاع  لتطوير  كثرا  عليه 

الرفع من مردوديته.
الف�سائية  الوكالة  ان  اأ�ساف  كما 
من  جــاهــدة  تعمل  اجلــزائــريــة 
ال�سور  و  املعطيات  توفر  اأجــل 
الف�سائية بغية حتديد و معرفة 
ال�ساحلة  ال�سحراوية  املناطق 
بــالــتــعــاون  ذلــــك  و  لـــلـــزراعـــة 
لتنمية  الــوطــنــي  ــوان  ــدي ال مــع 

الزراعة ال�سحراوية. 

رجب  الــرتكــي  الرئي�ص  اأعــلــن 
بالده  اإن  الحد  اأردوغان  طيب 
م�ساريع  يف  كبرا  تقدما  حترز 
�سد  والأدوية  اللقاحات  تطوير 
 )-19 )كوفيد  كورونا  فرو�ص 
العام  القطاعني  مــع  بالتعاون 

واجلامعات. واخلا�ص 

خالل  كلمة  يف  اأردوغـــان  واأكــد 
التابع  التكامل  مركز  افتتاح 
ــة الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة  ــئ ــي ــه ل
ــة  ــي ــرتك والــتــكــنــولــوجــيــة ال
"كوجه  ــة  ــولي ب ــاك(  ــت ــي ــوب )ت
اأن  تركيا،  غربي  اإيلي"�سمال 
الثالثة  املرتبة  يف  تاأتي  "تركيا 
بعد الوليات املتحدة وال�سني يف 
العاملية  ال�سحة  منظمة  قائمة 
لفتا  للقاحات"،  املطورة  للدول 
اأن تركيا حترز تقدما كبرا  اإىل 
اللقاحات  تطوير  م�ساريع  يف 

كوفيد19-  ــد  ــس � ـــــــة  والأدوي
اخلا�ص  القطاعني  مع  بالتعاون 
يف  ومعربا  واجلامعات،  والــعــام 
جلعل  التطلع  عــن  ذاتـــه،  الآن 
الــرائــدة  الـــدول  اإحـــدى  تركيا 
والع�سرين.  الــواحــد  القرن  يف 
على  العمل  "نوا�سل  واأ�ــســاف: 
 10 و  الــلــقــاحــات  ــن  م اأنــــواع   8
/من�سة  اإطار  يف  خمتلفة  اأدوية 
ت�سكلت  التي   /19 كوفيدـ  تركيا 
العلمية  الأبحاث  هيئة  بقيادة 

والتكنولوجية".

ــارب  ــج ــت ال "اأكملنا  وتـــابـــع: 
ــني عـــلـــى احلـــيـــوانـــات  ــاح ــق ــل ل

بنجاح،
موافقة  على  ح�سل  اأحدهما   
اإىل  وو�ـــســـل  الأخــــــالق  ــة  ــن جل
ال�سريرية  الــتــجــارب  مــرحــلــة 
خالل  اأنــه  مبينا  الب�سر"،  على 
اإن�ساء  مت  ــرة  الأخ عاما   18 الـ
من  والتطوير  لالأبحاث  نظام 

والقوية. الكبرة  تركيا  اأجل 
ق.د

اأم�ص الثنني تن�سيب رئي�سي  مت 
وغرداية  اأدرار  ق�ساء  جمل�سي  
وكذا النائب العام اجلديد ملجل�ص 
احلركة  ـــار  اإط يف  اأدرار  ق�ساء 
رئي�ص  اأقــرهــا  الــتــي  الــوا�ــســعــة 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
العامني  الــنــواب  �سلك  يف  تــبــون 
وروؤ�ساء املجال�ص الق�سائية. وقد 
زحــمــاين  بلعربي  تن�سيب  مت 
جمل�ص  ــدى  ل عــامــا  نائبا  حممد 

اإ�سماعيل  خلفا  اأدرار  قــ�ــســاء 
تن�سيب  مت  فــيــمــا  بــلــخــلــفــة، 
ــد الـــــوايف رئــيــ�ــســا  ــب خــلــيــفــة ع
خالل  لأدرار  الق�سائي  للمجل�ص 
حمافظ  عليها  ــرف  ــس اأ� مــرا�ــســم 
جمل�ص  لـــدى  مــ�ــســاعــد  الـــدولـــة 
ممثال  ــان  ــم دح زنـــاين  الـــدولـــة 
الأخــتــام.  حافظ  العدل  لوزير 
تن�سيب  مت  ــة  ــرداي غ ــة  ــولي وب
ملجل�ص  رئي�سا  �سماتي  م�سطفى 

الق�ساء خلفا ملحمد باعلي خالل 
في�سل  عليها  اأ�ـــســـرف  مــرا�ــســم 
لإدارة  الــعــام  املــديــر  بــوربــالــة، 
ممثال  لإدمـــاج  واإعـــادة  ال�سجون 
الأخــتــام.  حافظ  العدل  لوزير 
التن�سيب  مــرا�ــســم  جـــرت  وقـــد 
املدنية  املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
واأ�سرة  ومنتخبني  والع�سكرية 

الق�ساء. �سلك 
ق.و

بئر  بــلــديــة  ــال  ــم ع اأمـــ�ـــص،  ــن،  ــس �
بلعبا�ص   �سيدي  ــة   ــولي ب احلــمــام 
منهم  احتجاجا   مفتوحا  اإ�سرابا 
ــى الـــظـــروف املــــزريــــة  الــتــي  ــل ع
مطالبني  مهامهم  فيها  ميــار�ــســون 
تلك  ت�سدرت  كما  العالوات  مبنح 
يتعر�ص  التي  ال�سغوطات  املطالب 

خمتلف  �ــســلــوا  الــذيــن  الــعــمــال  لــهــا 
بغياب  ــوؤلء  ه نــدد  .كما  امل�سالح  
اذ  الرتقيات   �ساكلة  على  منح  عدة 
وبا�سم  حتقيق  جلنة  بايفاد  طالبوا 
ال�سبابية   لك�سف  العمال   جميع 
�سوؤون  ت�سير  عملية  تكتنف  التي 
الــبــلــديــة ،ومــــن جــهــتــنــا حــاولــنــا 

ال�سعبي  املجل�ص  برئي�ص  الت�سال 
دون  من  لكن  احلمام  بئر  لبلدية 
من  م�سادر  اأفادت  حني  ،يف  جدوى 
حاول  ــر  الأخ هــذا  اأن  املكان  عني 
جدوى  دون  من  لكن  الو�سع  تهدئة 

.
م.رم�ساين

تركيا حترز تقدما كبريا يف تطوير لقاحات واأدوية �ضد كورونا

تن�ضيب النائب العام اجلديد ملجل�ض ق�ضاء اأدرار ورئي�ضي جمل�ض ق�ضاء اأدرار وغرداية

عمال بلدية بئر احلمام ب�ضيدي بلعبا�ض ي�ضربون عن العمل

اأردوغان قال اأن تركيا تاأتي يف املرتبة الثالثة بعد الوليات املتحدة وال�ضني

ت�سادم  جــراء  مميت  مــرور  حــادث  اأ�سفر 
و�سيارة  نارية  دراجة  مابني  وعنيف  حاد 
الــطــريــق  عــرب  مــ�ــســاء  ــص  ــ� ام اول  ـــع  وق
الثانوية  الوحدة  قرب   88 رقم  الوطني 
هــالك  ــن  ع بخن�سلة  ــة  ــام احل لــبــلــديــة 
واإ�سابة  عاما   34 العمر  من  يبلغ  �سخ�ص 
ومتعددة  متفرقة  بجرورح  �سنة  اآخر28 
م�سالح  طريق  عن  املتويف  حتويل  مت  اين 
نحو  احلــامــة  لبلدية  املــدنــيــة  احلــمــايــة 
احمد  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
الولية  بعا�سمة  باتنة  طريق  بلة  بن 
اىل  امل�ساب  وحتــويــل  وا�ــســعــاف  خن�سلة 
لتلقي  امل�سفى  بذات  ال�ستعجالت  قاعة 
مت  حني  يف  الالزمني  وال�ستطباب  العالج 
المنية  امل�سالح  قبل  مــن  حتقيق  فتح 
احلادث.                                       مالب�سات  يف  املعنية 
ونا�ص لزهاري

هالك �ضخ�ض يف حادث مرور 
مميت بخن�ضلة

بفرو�ص  جديدة  اإ�سابة   498 �سجلت 
وفيات   10 و  )كوفيد19-(  كــورونــا 
يف  الأخــــــرة  ــاعــة  �ــس ال24  خـــالل 
فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر، 
ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   414
الر�سمي  الناطق  الثنني  اأم�ص  عنه 
ــد ومــتــابــعــة فــرو�ــص  ــس لــلــجــنــة ر�
واأفاد  فورار.  جمال  الدكتور  كورونا، 
احلــالت  اإجــمــايل  ــاأن  ب ــورار  ف ال�سيد 
 498 بينها  من   35.712 بلغ  املــوؤكــدة 
حالة جديدة، وهو ما ميثل 1،1 حالة 
ال24  ــالل  خ ن�سمة  األـــف   100 لكل 
الوفيات  عدد  بلغ  كما  املا�سية.  �ساعة 
1.312 حالة، فيما بلغ عدد املتماثلني 
ح�سب  �ــســخــ�ــص،   24.920 لــلــ�ــســفــاء 
الناطق  قبل  مــن  املقدمة  املعطيات 
ال�سدد،  ذات  ويف  للجنة.  الر�سمي 
ولية   27 ــاأن  ب فــورار  ال�سيد  اأ�ــســاف 
موؤكدة  حالت   10 من  اأقل  بها  �سجلت 
خالل الفرتة ذاتها و 21 ولية اأخرى 
اأح�ست ما يفوق 10 حالت. كما اأفاد، 
مري�سا   45 ــاأن  ب �سلة،  ذي  �سياق  يف 

يوجدون حاليا بالعناية املركزة.
ق.و

حالة   414 اإ�ضابة,   498
�ضفاء و10 وفيات خالل 
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ويف  ال�سالم،  ي�سكن  بروت  اجلمال  �سيدة  يف  قيل 
�سيدا  �سواطئ  وعلى  الفرح،  يعي�ص  بعلبك  جبال 
ان  دولـــة.  ُي�سِقط  مبــرفــاأ  فكيف  الأمـــل،  يرق�ص 
و  اجتماعيا  م�سروعا  يفر�ص  مل  الطائف  اتفاق 
ل  مكونا  ثقافيا  عن�سرا  الطائفة  من  جتعل  �سيا�سيا 
الطوائف  �سيوخ  و  امراء  بيد  مرتهنا  �سيا�سيا  كيانا 
وطنية  هيئة  ت�سكيل  ــن  ع وقــتــهــا  ــث  ــدي احل ان 
ــرتاح  واق لدرا�سة  اجلمهورية،  رئي�ص  برئا�سة 
قاعدة  و  الطائفية  بــاإلــغــاء  الكفيلة  الــطــرائــق 
والخت�سا�ص  الكفاءة  واعتماد  الطائفي  التمثيل 
لل�سيف  خجول  اقرتاح  جمرد  العامة  الوظائف  يف 
و امل�سيف و اأعلنوا انه مع انتخاب اأول جمل�ص نواب 
جمل�ٌص  ُي�ستحدث  طائفي،  غر  وطني  اأ�سا�ص  على 
الروحية، وتنح�سر  العائالت  لل�سيوخ، تتمثل فيه 
�سالحياته يف الق�سايا امل�سرية ومل يحدد تاريًخا 
زمنًيا لتنفيذ ذلك، فلم ُتطّبق هذه الإجراءات من 
اتفاق الطائف اىل م�ساء مرفاأ بروت. ان الكيانات 
بل  داخلها،  يف  ا�ستقرار  عوامل  تكن  مل  الطائفية 
اأو  اأزمــة،  اأول  ــام  اأم لالنفجار  جاهزة  و�سفة  هي 
حملًيا  ال�سائدة  القوى  موازين  يف  منعطف  اأي  عند 
قادته  ورهــانــات  الطائف  ح�سابات  ان  واإقليمًيا 
حكومات  �سل  ان  عقدتها.  واإمنــا  امل�سكلة،  حتل  مل 
غياب  اإىل  اأّدى  املعطل،  الطائفي  بالثلث  لبنان 
�سالحيات  تقلي�ص  ان  هيبتها،  فقدان  و  الدولة 
اإجــراء  عن  العجز  اعلن  الــذي  اجلمهورية  رئي�ص 
القرار بيد  اإ�سالحات و بناء قرارات فاعلة. فكان 
و  املدنية  و  احلداثة  ان  الطوائف.  �سيوخ  و  اأمــراء 
الوعي املمار�ص للثقافة ال�سيا�سية وقيم املواطنة يف 
العا�سق يف لبنان ل ي�سلم  لبنان هو جمرد وهم. ان 
الطائفة  و  للمذهب  النتماء  �سوؤال  بعد  ال  قلبه 
يف  الطائفية  التوازنات  عن  احلديث  ان  لفاتنته. 
فال�سيادة  وموؤ�س�ساتها  و  الدولة  كيان  يلغي  لبنان 
قوى  مبوازين  اي�سا  هي  حتكم  خمتلف  مفهوم  لها 
القوى  لهذه  وت�سمح  ــم،  الأع طابعها  يف  اإقليمية 
مالم�سة  و  بروت  مرفاأ  اإىل  النزول  بل  بالتدخل 
الطائفية  ان  الأم�ص.  م�ستعمر  من  احلزين  قمحه 
حت�سد  مل  امرائها  و  كياناتها  عرب  لبنان  يف  امل�سكلة 
املحب  املواطن  ذاك  وُنقلت  والف�ساد،  احلروب  �سوى 
املقاومة  �سامخ  امللهمة  فنيقية  ابن  الفرح  و  للحياة 
واحلرية ليتحول اىل رقم طائفي به تقع امل�ساومة 
و الرهان. اىل امراء الطوائف اتكلم، انه لي�ص تنبوؤ 
ما قبل بل هي حكمة ما بعد، ان الطائفية هي جبل 
جليد عائم ثالثة ارباعه حتت املاء و هناك يكون 
ال�سكال ان حربا اأهلية ا�ستمرت اأربعة ع�سر عاًما، 
بني  اقتتال  و  األًفا  خم�سون  و  مئة  مقتل  اإىل  واأدت 
من  حماولة  يف  ذاتها،  الطوائف  داخل  بل  الخــوة 
التباهي.  و  لل�سيطرة  طائفٍة  كل  يف  احلروب  اأمراء 
و  هيبون  الفنيقية  احل�سارة  مــدن  من  لك  لبنان 
كما  و  حقيقة  حمبة  و  �سالما  واإكوزيوم  رو�سيكاد  
قال نزار مل يكن لبنان يف ع�سقكم بخيال فهل قلتم 

له �سكرا جزيال.

بقلم : الأ�ضتاذ رقيق عبد اهلل

مرفاأ بريوت 
واأمراء 
الطوائف



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/

