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انـعـدام االأمـن بـاالأحـيـاء

- زغماتي يعلن: العمل جار لتحقيق مزيد من الفعالية يف عملية ا�صرتداد الأموال املنهوبة
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وفاة 69 عامال واإ�سابة اأزيد من 4000 مهني من خمتلف اأ�سالك قطاع ال�سحة

حممد علي
-------------------

جلنة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
ر���س��د وم��ت��اب��ع��ة ف��رو���س ك��ورون��ا 
فقد  "القطاع  اأن  فورار  جمال  الدكتور 
اآخرون   4025 تعر�س  كما  عامال   69
انت�ساره  منذ  الوباء  بهذا  الإ�سابة  اإىل 
لهذا  "اأ�سفه  ع��ن  م��ع��را  باجلزائر". 
بالدرجة  فيه  ت�سببت  ال��ذي  الو�سع 
الطائ�س   ال�����س��ل��وك   بع�س  الأوىل 
قواعد  يحرتمون  ل  الذين  للمواطنني 

الوقاية".
اجلائحة  ل��ه��ذه  �سحية  اآخ��ر  وك��ان��ت 
هو  امل�سوؤول  ذات  بها  ذّكر  بالقطاع، 

م�سلحة  رئي�س  عميور  الروف�سور 
املجل�س  ورئي�س  والتوليد  الن�ساء  طب 
ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  الطبي 

العا�سمة. غرب  لزرالدة  العمومية 
اآخر  جانب  من  ف��ورار  الدكتور  ودعا 
ال�سارم  اللتزام  اإىل  املواطنني  جميع 
فتح  اإع��ادة  بعد  الوقائية،  بالقواعد 
امل�ساجد  من  لعدد  ال��ق��ادم  الأ�سبوع 
الت�سلية  وف�����س��اءات  ال�سواطئ  و 
هذا  خالل  �ست�سهد  والتي  والرتفيه، 
احل��رارة  ب�سدة  يتميز  ال��ذي  املو�سم 
وذلك  املواطنني،  من طرف  كبرا  اإقبال 

للفرو�س. الوا�سع  لالنت�سار  تفاديا 
جلنة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وحّمل 

بع�س  كورونا  فرو�س  ومتابعة  ر�سد 
العدوى  نقل  يف  امل�سوؤولية  املواطنني 
للقواعد  اح��رتام��ه��م  ع���دم  ب�سبب 
يف  اخل�سو�س  على  املتمثلة  الوقائية، 
املجهودات  من  بالرغم  الكمامة  ارتداء 
العمومية  ال�سلطات  بها  قامت  التي 

الوباء. لهذا  الت�سدي  اأجل  من 
"ارتياحه"  عن  امل�سوؤول  ذات  وع��ّر 
الو�سعية  لتح�سني  اأخ��رى،  جهة  من 
من  الأخ���رة  ي���ام  الأ خ��الل  الوبائية 
عدد  يف  طفيف  تراجع  ت�سجيل  خالل 
واملر�سى  الوفيات  ون�سبة  الإ�سابات 

املركزة. للعناية  يخ�سعون  الذين 
اإ�سابة   498 الثنني  اأم�س  اأّول  �سجل  و 

)كوفيد19-(  كورونا  بفرو�س  جديدة 
�ساعة  ال24  خ��الل  وف��ي��ات   10 و 
الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف  الأخ��رة 

ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   414 فيه  متاثل 
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق 

كورونا. فرو�س 

فقد قطاع ال�سحة يف اجلزائر 69 عامال فيما اأ�سيب 4025 اآخرون من خمتلف االأ�سالك الطبية و �سبه الطبية بجائحة كورونا )كوفيد19-(، ح�سب اآخر ح�سيلة ك�سفت عنها وزارة ال�سحة و 
ال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات يوم الثالثاء.

بجائحة كورونا )كوفيد19-(

 

خالل  الفرتة  املمتدة ما بني 02  اأوت اإىل 08 اأوت 2020  

م�سرع 32 �سخ�سا وجرح 1462 اآخرين 
يف حوادث املرور

مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخال   22960 املدنية  احلماية   وحدات  �سجلت 
اأن�سطة  جمالت  خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف  من   ال�ستغ�اثة 
ال�سحي  الإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية 
 11283 بينها   من  التظاهرات،  ملختلف  الأمنية  الأجهزة  تغطية  و  احلرائق  اإخم��اد 
اإجالء  و  اإ�س��عاف  ف��يه��ا  مت  اأي�ن  ال�سحي،  الإج��الء  بعمليات  خا�سا  تدخ��ال 

املدني�ة. احل��ماية  اأعوان  طرف  من  امل�ست�سفيات  اإىل  مري�سا  جريحا   10952
ت�دخ�ال   2093 ب�  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  املرور  حوادث  يخ�س  فيما  اأما 
مت  اآخرين   1462 جرح  و  �سخ�سا   32 وفاة  اإىل  اأدت  مرور،  حادث   1182 اأجل  من 

ال�ست�سفائية. املراكز  اإىل  نقلهم  و  اإ�سعافهم 
اآخرين   30 جرح  و  ا�سخا�س   03 بوفاة  اجللفة  ولي��ة  يف  �سجلت  ح�س��يلة  اأثقل 

. مرور  حادث   19 ث�ر  اإ على  ال�ست�سفائية   املراكز  اإىل  حتويله��م  و  اإ�سعافهم  مت 
حريقا   2994 باإخ���ماد  �سمح  تدخال   4069 ب�  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كما 

م��ختلف�ة.  وحرائق  �سناعية  منزلية  منها 
 5515 ب�  املدنية  احلماية  وحدات  قامت   ، املختلفة  العمليات  يخ�س  فيم��ا  اأما 
يف  الأ�سخا�س  اإنقاذ  و  اإ�سعاف  عمليات   5009 لتغطية  الفرتة  نف�س  ف�ي  تدخ�ال 

     . خطر
اأما فيما يخ�س الن�ساطات املتعلقة بالوقاية من انت�سار فرو�س كورونا كوفيد19-، 
 611 ب�  الوطني  الرتاب  الفرتة عر كافة  نف�س  املدنية خالل  احلماية  قامت  وحدات 
�رضورة  على  وتذكرهم  حتثهم   ، ولية   48 عر  املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية  عملية 
ب�  القيام  اإىل  بالإ�سافة  الإجتماعي،  التباعد  وكذا  ال�سحي  احلجر  قواعد  احرتام 
عمومية  وهياكل  من�ساآت  عدة  م�ست  ولية،   48 عر  عامة  تعقيم  عملية   638
للحماية  العامة  املديرية  خ�س�ست  اأين   ، وال�سوارع  ال�سكنية  املجمعات  وخا�سة 
اإىل  بالإ�سافة  الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية  عون   2711 العمليتني  لهاتني  املدنية 

م�سخة. �ساحنة   337 و  اإ�سعاف  �سيارة   444
نف�س  خالل  الزراعية  املحا�سيل  و  الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  قام  للعلم،   
حريق   42 اأدغال،  حريق   38 غابة،  حريَق   122 منها  حريقا    233 باإخماد  الفرتة، 
الغابات  2946 هكتارا من  اإتالف  اأدت اىل   31 حرائَق حما�سيَل زراعية   ، اأحرا�س 
ربطة   21180 كذا  و  احل�سائ�س  من  هكتارا   2289  ، الأدغال  من  هكتارا   4845  ،

نخالت.  1909 و  مثمرة حمروقة  �سجرة   6354 تنب 
من  مّكن  املدنية،  احلماية  لوحدات  الدائم  والتجنيد  ال�رضيع  التدخل  للذكر،      
وممتلكاتهم.   املواطنني  حماية  وكذا  النباتي  الغطاء  من  الهكتارات  من  الألف  اإنقاد 
       ق.و

التخفيف يف ال�سالة اأمر حتمي و فتح املدار�س القراآنية مرهون 
بزوال اجلائحة  

اإمام  بوخزة  اأحمد  الأ�ستاذ  ذلك  يف  قال 
طالب  ابي  بن  جعفر  مب�سجد  خطيب  و 
غلق  قرار  اأن  بق�سنطينة،  منجلي  علي 
اأطياف  جميع  على  �سلبا  ث��ر  اأ امل�ساجد 
الله  بيوت  مرتادي  بخا�سة  و  املجتمع 
روح  امل�سجد   اأن  باعتبار  امل�سلني،  من 
نف�سيتهم  اأ�ساف  كما  كانت  و  اجلماعة 
اأدائهم  لعدم  اأك��ر  حمطمة  و  منهارة 
الأ�سحى  عيد  و  الفطر  عيد  �سالتي 

املبارك.
غلق  ا�ستمرار  اأن  بوخزة  الأ�ستاذ  قال  و 
لكن  و  موؤمل،  الله  بيوت  اأبواب  من  باب 
الت�رضع  و  ال�سر  ال  امل�سلني   على  ما 
يحر�س  لذا  و  الوباء،  هذا  عنا  لرفع  لله 
املقاطعة  م�ساجد  م�ستوى  على  الأئمة 
ق�سنطينة  بولية  منجلي  علي  الإدارية 
امل�ساجد،   مرتادي  و  امل�سلني  حماية  على 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  قرار  بعد 
فاح  ب��اإع��ادة  الأوىل  ال���وزارة  و  تبون 
امل�ساجد،  و ما اأو�ست به جلنة الفتوى من 
الحرتازية  التدابر  و  الإجراءات  تفعيل 
الأئمة  و�سع  قد  و  بها،  التقيد  الواجب 
هو  و  امل�سلون،  بها  يلتزم  اأخرى  �رضوطا 
اإمام  بوخزة   اأحمد  الإمام  اإليه  ا�سار  ما 
طالب  ابي  بن  جعفر  مب�سجد  خطيب  و 
اإنه  قال  الذي  بق�سنطينة،  منجلي  علي 
بها  يلتزمون  �رضوط  اي�سا  الأئمة  على 
التقيد  اأولها  امل�سلني  حماية  اأج��ل  من 
قبل  �ساعة  بربع  امل�ساجد  فتح  بتوقيت 
دون  ال�سالة،  يف  التخفيف  و  الآذان، 

. الأخرى  الدينية  بال�سعائر  امل�سا�س 
بعد  التدابر  و  الإج���راءات  هذه  تاأتي   
ل�:  تت�سع  التي  امل�ساجد  فتح  اإعادة  قرار 
الأفر�سة  تغير  اإمكانية  مع  م�سلي،  األف 

التزام  و  التعقيم،  بعمليات  القيام  و 
احلر�س  ال�سالة،  اأثناء  اجل�سدي  بالتباعد 
�سملت  و  ال��ك��م��ام��ات،    و���س��ع  على 
يف  مغلقة  امل�ساجد  ب��ق��اء  اإ التعليمات 
قرار  اأي  ي�سدر  مل  و  املوبوءة،  املناطق 
خا�سة   ، املعنية  الهيئات  قبل  من  اآخر 
الإمام  حّذر  و  اجلمعة،  ب�سالة  تعلق  ما 
املكيفات  ا�ستعمال  من  امل�سلني  بوخزة 
بالو�سوء  امل�سلني  التزام  و  الهوائية، 
داخل  اأحذيتهم  و�سع  و  بيوتهم،  يف 
للدخول  بالن�سبة  بال�ستيكية،  اكيا�س 
املدار�س  فتح  ل�سيما  املقبل  الجتماعي 
الأ�ستاذ   اعتر  الأطفال،  امام  القراآنية 
الوباء،  بزوال  مرهون  فتحها  اأن  بوخزة 
بيد  تبقى  امل�سائل  ه��ذه  اأن  مو�سحا 

الخت�سا�س. اأهل  و  املعنية  ال�سلطات 
عي�س علجية 

�سروط جديدة و�سعتها الهيئة الوطنية لل�سوؤون الدينية..اأحمد بوخزة اإمام بعلي منجلي بق�سنطينة :

رابطة حقوق االإن�سان بعنابة ترا�سل رئي�س اجلمهورية حول خطر 
�سركة فريتال

عن  للدفاع  اجلزائرية  “الرابطة  حذرت 
بعنابة  الولئي  املكتب  الإن�سان  حقوق 
خزان  فيه  يت�سبب  قد  حمدق”  “خطر  من 
املنطقة  �سكان   ، يهدد  “الأمونيا”  ملادة 

.. عنابة  بولية 
رئي�س  الرابطة   نا�سدت  لها،  بيان  وعر 
العاجل  التدخل  اأج��ل  م��ن  اجلمهورية 
من  “فرتيال”  �رضكة  اإىل  خراء  واإر�سال 
النفجار  �سيناريو  تكرر  تفادي  اأج��ل 
اللبنانية  العا�سمة  يف  وقع  الذي  املهول 
الت�رضبات  اأن  البيان  اأو�سح  و   .. بروت 
املنقولة  الكيميائية  للمواد  املتكررة 
�سيبو�س  بحي  م��رورا  عنابة  ميناء  اإىل 
ب�سبب  العنابي  املواطن  توؤرق  اأ�سبحت 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  امل���واد،  ه��ذه  خ��ط��ورة 
غرها  و  ال�رضطان  يف  الأول  املت�سبب 
الكارثة  عن  ف�سال  كالربو  الأمرا�س  من 
ال�رضكة  هذه  فيها  تت�سبب  التي  البيئية 

خملفاتها  ترمي  التي 
طريق  عن  ال�سناعية 
البحر  يف  ن���ب���وب  اأ
اأن  وك�سف  مبا�رضة.. 
تعد  اأ�سميدال  �رضكة 
بيئيا  موقوتة   قنبلة 
حميطة  ���س��ح��ي��ا  و 
�سيبو�س   حي  ب�سكان 
ال����ذي ي��ف��وق ع��دد  
قاطنيه حاليا 100 األف ن�سمة  و هذا راجع 
تت�رضب  التي  الكميائية   املواد  خلطورة 
مبا�رضة..  البيئي  للمحيط  ال�رضكة  من 
ال�رضكة  اأن  ال��راب��ط��ة  ب��ي��ان  اأ���س��اف  و 
عن  الكيميائية  ف�سالتها  بتفريغ  تقوم 
البحر  يف  مبا�رضة  ت�سب  نابيب  اأ طريق 
عنه  اإجنر  مما  ال�ساحلية،  بالقرية  املتواجد 
تدهور  و   احليوانية  البحرية   الروة  تلف 
توقف  قد  املركب  وكان  ال�سكان..  �سحة 
“الأمونياك”  اأو  “الأمونيا”  اإنتاج  عن 
لغاز  الناقلة  نابيب  الأ اأحد  انفجار  منذ 
وهو   ،2019 ماي   10 يوم  الهيدروجني 
ك�سفت  ما  وفق   ، ت�سبب  الذي  احل��ادث 
يف   ، حملية  اإع��الم  و�سائل  حينها  عنه 
»فرتيال«  جممع  يعد  العمال..و  اأحد  وفاة 
»اأ�سميدال«  مركب  فروع  اأهم  اأحد  عنابة 
وكان   .. الأ�سمدة  �سناعة  يف  املخت�س 

ال�سبت،  قام  قد  هاين  لزهر  النقل  وزير 
خلو  على  اأك��د  و  اجلزائر  مليناء  بزيارة 
ال�سلع  من  ن��وع  اأي  من  البالد  موانئ 
باإعداد  مطالًبا  املتفجرة،  املواد  اأو  اخلطرة 
املحجوزة  لل�سلع  اأ�سبوعية  اإح�ساءات 
مف�سلة  ت��ق��اري��ر  واإر���س��ال  وامل��خ��زن��ة 
وت�سوية  فيها  للنظر  للم�سوؤولني  ب�ساأنها 

. . �سعيتها و
التجاين ن-ق 

اعتربتها قنبلة موقوتة تهدد ال�سكان         

�سكن ترقوي عمومي 

دعوة املكتتبني يف عدة مواقع ال�ستكمال االإجراءات االإدارية واملالية
دعت املوؤ�س�سة الوطنية للرتقية العقارية يوم اأم�س الثالثاء املكتتبني املوجهني اإىل مواقع ال�سكن الرتقوي العمومي عر عدة وليات 

للتقرب من م�ساحلها التجارية على م�ستوى املديريات اجلهوية ومديريات امل�ساريع ق�سد ا�ستكمال الإجراءات الإدارية و املالية، حت�سبا 
لعملية ت�سليم املفاتيح، ح�سبما اأفاد به بيان للموؤ�س�سة. و يتعلق الأمر، ح�سب ذات امل�سدر بكل من مواقع  حي 114 م�سكنا ترقويا 

عموميا )علي عمران 6 (التابع ملديرية امل�ساريع بالرويبة وحي 476/36ترقويا عموميا " ماكوتا" بعني البنيان التابع ملديرية امل�ساريع 
باأولد فايت و للمديرية اجلهوية و�سط غرب بعني النعجة باجلزائر العا�سمة، و كذا  حي 60/ 260 م�سكنا ترقويا عموميا ببالطو 

بال�سويدانية التابع ملديرية امل�ساريع باأولد فايت و ملديرية اجلهوية و�سط غرب بعني النعجة.
كما يتعلق الأمر مبواقع حي 80 م�سكنا ترقويا عموميا بالأربعاء التابع ملديرية امل�ساريع بولية البليدة، و حي 82 م�سكنا ترقويا عموميا 

ببلدية الق�رض التابع ملديرية امل�ساريع بولية بجاية، وحي 150/ 300  م�سكن ترقوي عمومي بولية م�ستغامن التابع ملديرية اجلهوية 
غرب بولية وهران، و حي 218 م�سكنا ترقويا عموميا بولية تيارت التابع ملديرية امل�ساريع بولية تيارتاأ وحي 16 م�سكنا ترقويا 

عموميا بولية البي�س التابع ملديرية امل�ساريع بولية تيارت.
و يوجد من �سمن املواقع اأي�سا حي 40/ 200 م�سكن ترقوي عمومي بولية الوادي، التابع ملديرية اجلهوية جنوب، و حي 28/ 369 

م�سكنا ترقويا عموميا بولية الأغواط التابع ملديرية اجلهوية جنوب.
ق.و



وزير ال�سحة بن بوزيد لالإذاعة : 

تراجع ملحوظ لل�سغط الذي كان على امل�ست�سفيات �سابقا 

األربعاء 12   أوت 2020 م الموافق لـ 22 ذو الحجة 1441هـ 03
العدد
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حممد علي 
--------------------

نزل  الذي  بوزيد  بن  واأ�ساف 
�سيفا هذا الثالثاء على "القناة 
القطاع  ان  الثانية"  الذاعية 
الف   19 على  يتوفر  ال�سحي 
فقط  باملئة   36 ون�سبة  �رضير، 
يجعل  ما  وهذا  م�ستغلة  منها 
اريحية  ت�سهد  امل�ست�سفيات 
يف هذا املجال، مذكرا باملنا�سبة 
عمال  بذلها  التي  بالت�سحيات 
تويف  ال��ذي��ن  ال�سحة  قطاع 
منهم اكر من 70 بينما ا�ساب 

الفرو�س نحو 4000 عامل.
الع���ت���داءات  وبخ�سو�س 
الخ��رة  ال��ف��رتة  يف  امل�سجلة 
اإن  قال"  القطاع،  عمال  على 

موجودة  تعد  مل  الظاهرة  هذه 
التي �سدرت  القوانني  ان  كما 

يف هذا ال�ساأن اأعطت ثمارها".
وعي  ذات��ه  الوقت  يف  وثّمن 
باإجراءات  باللتزام  املواطنني 
ا�ستعمال  غرار  على  الوقاية 
اجل�سدي  والتباعد  الكمامة 
موؤ�رضا  ال�سلوك   هذا  واعتر 
انت�سار  ح�رض  يف  ايجابيا 
على  �سدد  انه  غر  الفرو�س 
احليطة  واخ��ذ  ال��رتاخ��ي  ع��دم 

واحلذر.
املرتقب  اللقاح  ق�سية  وع��ن 
اجل��زائ��ر  ان  ال��وزي��ر  او���س��ح 
�سيكون  وان��ه  انتاجه  ترتقب 
فور  اجلزائري  لل�سعب  متوفرا 
يخ�سع  هذا  ان  غر  ت�سويقه، 

فعاليته  منها  ���رضوط  لعدة 
هو  الرو�سي  اللقاح  ان  وقال: 

ان  غ��ر  الآن  حتى  الأق���رب 
�سهر  قبل  يكون  لن  ت�سويقه 

اأق�سى  ،على  املقبل  اكتوبر 
تقدير.

  املحلل واخلبري االقت�سادي عبد القادر بري�س يوؤكد:

عبد  الإقت�سادي،  واخلبر  املحلل  ثمن 
القادر بري�س، دعوة رئي�س اجلمهورية، 
جمل�س  خ��الل  ت��ب��ون،  املجيد  عبد 
ال��وزراء الأخ��ر، يف اإع��ادة النظر يف 
اتفاق ال�رضاكة مع الحتاد الأوروربي، 
املتعددة  التجارية  التفاقيات  وتقييم 
تدخله  خالل  بري�س  واأكد  الأط��راف. 
اأم�س  الوطنية،  الإذاع��ة  اأم��واج  على 
الثالثاء، اأن هذا القرار ي�سب، يف اإطار 
القت�سادية  اجلزائر  م�سالح  مراعاة 
 ،" قائال  رابح"  "رابح-  قاعدة  وفق 
فيما  اجلمهورية،  رئي�س  قرار  اأثّمن 
يخ�س اإعادة النظر يف اتفاق ال�رضاكة 
مع الحتاد الأوروبي، حقيقية القرار مل 
يكن من�سفا للجانب اجلزائري، بحيث 

كان  بل  رابح"  "رابح-  اتفاق  يكن  مل 
اتفاق "رابح- خا�رض" بالن�سبة للطرف 
اجلزائري"، لي�سيف "اخلزينة العمومية 
ج��راء  م��ن  ك��ب��رة،  خ�سائر  تكبدت 
الطرف  ل�سالح  اجلمركي،  التفكيك 
القت�ساد  ي�ستفد  ومل  الأوروب����ي، 
اجلزائري، من الإطار ال�سامل لالتفاق، 
ومن  التجارية،   التبادلت  حيث  من 
حرية ال�ستثمار، الآن ملا يطلب رئي�س 
اجلمهورية اإعادة النظر يف هذا التفاق 
اأ�سا�س  على  فيه  النظر  اإعادة  �سيتم   ،
"رابح - رابح"، اأي اأن الطرف اجلزائري 
يجب اأن ي�ستفيد من هذا التفاق، لكي 
اإىل  النفاذ  اجلزائري،  املنتوج  ي�ستطيع 

الأ�سواق الأوروبية".

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  واأوعز 
التجارية  التفاقيات  مبراجعة  تبون، 
متعددة الأطراف حفاظا على م�سالح 
عقب  تعليماٍت  وّج��َه   حيث  اجلزائر، 
اجتماع جمل�س الوزراء الأخر، لوزير 
تقييم  يف  ال�رضوع  اأجل  من  التجارة، 
التفاقيات التجارية متعددة الأطراف، 
اتفاق  ل�سيما  والثنائية،  اجلهوية 

ال�رضاكة مع الحتاد الأوروبي.
ال��وزراء،  جمل�س  اإجتماع  بيان  واأك��د 
الحتاد  مع  ال�رضاكة  اتفاق  اأن  على 
اأن يكون حمل عناية  الأوروبي يجب 
اجلزائر  م�سالح  برتقية  ت�سمح  خا�سة 

من اأجل عالقات متوازنة.
ق.و

املنظمة الطالبية 
احلرة تثمن قرارات 

الرئي�س بخ�سو�س 
التكوين واخلدمات 

اجلامعية
رحبت املنظمة الطالبية احلرة 

بالقرارات املتخذة الأحد  املا�سي من 
طرف جمل�س الوزراء فيما يخ�س 
حت�سني اخلدمات اجلامعية واجلانب 
البيداغوجي. وحظي ملف التعليم 
العايل وحت�سني اخلدمات اجلامعية 

واجلانب البيداغوجي يف اجتماع 
جمل�س الوزراء الأحد املا�سي، جانبا 

كبرا من الدرا�سة.
 ومن بني القرارات املتخذة ا�سالح 

منظومة اخلدمات اجلامعية . وثمنت 
املنظمة الطالبية احلرة تعليمات 

رئي�س اجلمهورية ب�رضورة حت�سني 
اخلدمات اجلامعية املقدمة للطلبة من 

ايواء ونقل.
من جانبه اعتر فاحت �رضبيلي رئي�س 

املنظمة الطالبية احلرة، اأن ملف 
اخلدمات اجلامعية �سائك وتر�سد له 

ميزانية �سخمة �سنويا دون اأن ينتفع 
بها الطالب، م�سرا اإىل اأن هناك 

ندوًةوطنية �ستعقد بهذا اخل�سو�س 
ق�سد ا�سالح وت�سويب عمل 

املنظومة.
من جهة اأخرى رحبت املنظمة بقرار 

فتح التكوين يف املا�سرت والدكتوراه، 
اأمام الطلبة الراغبني يف ا�ستكمال 

م�سارهم اجلامعي دون انتقاء م�سبق.
ق.و

اأحمد  الق��ت�����س��ادي،  اخل��ب��ر  ي��ق��ول 
اتخذها  التي  الإجراءات  اأن  �سواهلية، 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
خالل جمل�س الوزراء الأخر، واملتعلقة 
التجارة  ق��ط��اع  ن�ساطات  بتنمية 
اأجل  من  عميقة،  لإ�سالحات  �ستمهد 

تطوير القطاع.
الوطنية  لالإذاعة  �سواهليلة،  و�رضح 
الإج����راءات  اأن ه��ذه  ال��ث��الث��اء،  ه��ذا 
ال�سجل  ملنح  ال�سن  مقيا�س  باإ�سافة 
قائال  للتحايل  حدا  �ست�سع  التجاري، 
باإ�سافة  اجلمهورية  رئي�س  "تعليمات 
ال�سن،  غ��رار  على  املقايي�س،  بع�س 
�ست�سع  التجاري،  ال�سجل  منح  يف 
لل�سجالت  حدا لال�ستعمال الحتيايل 

املزورة"،  وال�����س��ه��ادات  التجارية 
غر  ا�ستعمالت  "هناك  لي�سيف 
قانونية وحتايالت با�ستعمال �سجالت 
�سجل  ا�ستعمال  اأو  اأخ��رى  جتارية 
وبالتايل  باملعني،  خا�س  غر  جتاري 
القت�سادية  الآف���ات  ه��ذه  حم��ارب��ة 

�رضورية جدا".
�سواهلية  القت�سادي  اخلبر  وختم 
تدخله قائال ،"تعزيز الرقمنة بالتعاون 
وال�رضائب  اجل��م��ارك  م�سالح  م��ع 
الأم���ن،  م�سالح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
لهذه  عميقة  اإ�سالحات  يف  �سي�ساهم 
بع�س  ما  نوعا  تعيق  التي  املنظومة، 

املوؤ�س�سات القت�سادية." 
ق.و

اأكد وزير ال�سحة وال�سكان وا�سالح امل�ست�سفيات عبد الرحمن بن بوزيد على ا�ستقرار الو�سع ال�سحي يف البالد، واأن امل�ست�سفيات عرب الوطن 
باتت يف اريحية ومل تعد ت�سهد �سغطا كبريا م�سجال يف الوقت نف�سه تراجعا طفيفا يف عدد اال�سابات.

االقت�ساد اجلزائري مل ي�ستفد من اتفاق ال�سراكة 
مع االحتاد االأوروربي

جزء منها اإىل االأ�سقاء يف لبنان

اإر�سال 354 طًنا من 
امل�ساعدات اإىل والية 

ميلة ومناطق الظل 

عن  رزيق  كمال  التجارة  وزير  اأعلن 
امل�ساعدات  من  طًنا   354 نحو  جمع 
تت�سمن مواد غذائية ومياه وجتهيزات 
طبية وو�سائل تعقيم وحماية مت اإر�سال 
يف  لبنان،  يف  الأ�سقاء  اإىل  منها  جزء 
ال�سقيق  البلد  هذا  مع  الت�سامن  اإطار 

يف حمنته جراء النفجار الأخر.
من  طًنا   230 من  اأزي��د  اأن  واأ�ساف 
اإىل �سكان  اإر�سالها  �سيتم  امل�ساعدات 
الزلزال  ج��راء  املت�رضرة  ميلة  ولي��ة 
اأيام، ف�سال  قبل  املنطقة  الذي �رضب 

عن بع�س مناطق الظل.
الهالل  رئي�سة  اأك��دت  جهتها،  من 
حبيل�س،  بن  �سعيدة  اجلزائري  الأحمر 
�ستم�س  امل�ساعدات  هذه  بع�س  اأن 
حوايل 3 اآلف عائلة معوزة بعدد من 
مناطق الظل برج باجي خمتار وبرج 
وتيمتارابني  وتيمياوين  اإدري�س  عمر 
احلدودية  واملناطق  العليا،  وباله�ساب 

الغربية وال�رضقية.
 ق.و

اخلبري االقت�سادي اأحمد �سواهلية: 

اإ�سافة مقيا�س ال�سن ملنح ال�سجل 
التجاري �سي�سع حدا للتحايل

وزارة التجارة تعلن: 

اإطالق تطبيق الكرتوين جديد خا�س باإيداع احل�سابات االجتماعية للموؤ�س�سات
الثالثاء،  هذا  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  اأ�رضف 
اخلارجية،  بالتجارة  املكلف  املنتدب  الوزير  رفقة 
تطبيق  اإط���الق  مرا�سم  على  ب��ك��اي،  عي�سى 
للموؤ�س�سات  اأ�سا�سا  موجه  جديد  الكرتوين 
 . الجتماعية  ح�ساباتها  اإي��داع  بعملية  للقيام 
التي  ال�سحفية  الندوة  واأو�سح رزيق خالل يف  
لل�سجل  الوطني  املركز  مبقر  باملنا�سبة،  عقدها 
عر  اإطالقه  مت  الذي  التطبيق  هذا  اأن  التجاري 
البوابة الإلكرتونية "�سجل كوم"، يدخل يف اإطار 
انه  الوزير  التجاري. واأ�سار  جهود رقمنة القطاع 
تطبيقات  عدة  ا�ستحداث  مت   ،2020 جانفي  منذ 
القطاع  ع�رضنة  اأجل  من  الوزارة  م�ستوى  على 

والق�ساء على البروقراطية.
باإيداع  ملزمة  وال�رضكات  املوؤ�س�سات  اأن  وذكر 
على  �سنة  كل  الجتماعية،  و  املالية  ح�ساباتها 
اأو  التجاري  لل�سجل  الوطني  املركز  م�ستوى 
لدى فروعه عر الوطن، مما يجر املتعاملني على 
للقيام  طويلة  مل�سافات  الأحيان  بع�س  التنقل يف 
بهذا الإجراء، لذلك فان هذا التطبيق �سيمكن من 
هذه  الوزير  وثّمن  العناء.  تفادي  و  الوقت  ربح 
اخلدمة اجلديدة التي بف�سلها �سوف يقوم املتعامل 
اإىل  التنقل  دون  ح�ساباته  باإ�سهار  القت�سادي 
م�سالح ال�سجل التجاري مع اإمكانية القيام بدفع 
اأدوات  ا�ستخدام  طريق  عن  الن�رض  م�ستحقات 

الدفع اللكرتوين.
ا�ستخدام  على  املتعاملني  لت�سجيع  انه  واأو�سح 
هذا التطبيق بدل الإيداع الكال�سيكي للح�سابات 
يدفعها  التي  الن�رض  م�ستحقات  فاإن  الجتماعية، 
الجتماعية  احل�سابات  اإي���داع  عند  املتعامل 
الكرتونيا ، تكون اقل تكلفة من تلك املطبقة عند 

الإيداع على م�ستوى فروع املركز.
اإي��داع  "عملية  اأن  الوزير  قال  ال�سدد  هذا  يف 
 2020 خالل   " لين  "اأون  الجتماعية  احل�سابات 
تكون اختيارية ،لكن انطالقا من 2021، �سيكون 
عن  والدفع  اللكرتوين  التطبيق  عر  الت�رضيح 

بعد اإجباريا".
التجاري  القيد  يف  الت�سجيل  اأن  رزي��ق  واأعلن 
)طلب و ا�ستخراج ال�سجل( �سيكون يف امل�ستقبل 
كل  اللكرتوين عر  التطبيق  طريق  عن  القريب 

وليات الوطن.
وزارته  �سعي  القطاع  عن  الأول  امل�سوؤول  واأكد 
احلثيث لع�رضنة و رقمنه الت�سير ، م�سيدا بالنظام 
متوين  عمليات  ملتابعة  امل�ستحدث  املعلوماتي 
ال�سوق مبادة احلليب املدعم )الأكيا�س(، الذي �سمح 
بالتن�سيق مع م�سالح وزارة الفالحة بر�سد نقاط 
و  الإنتاج  حلقة  يف  الختالل  مواطن  و  ال�سعف 

التوزيع .
وذكر اأي�سا بالنظام املعلوماتي اخلا�س بالرقابة و 

مبتابعة  الكفيل  احلدود  م�ستوى  على  الغ�س،  قمع 
حتى  امليناء  من  خروجها  منذ  ال�سلع  حاويات 

و�سولها اإىل وجهتها.
املوؤطر  املعلوماتي  بالنظام  رزيق  ال�سيد  نوه  كما 
هذا  يف  قال  حيث  الغ�س،  قمع  عمليات  لت�سير 
ال�سنة  العا�سمة  يف  ب��داأت  التجربة   " ال�سدد 
املا�سية و نحن ب�سدد تقييمها مع مركز ال�سجل 
التجاري قبل تعميمها خالل 2021 عر48 ولية 
اللوحة  على  م�ستقبال  �سيعتمد  الرقابة  عون   ،
الإلكرتونية يف اأداء مهامه بدل الو�سائل التقليدية 
اإجراءات ع�رضنة القطاع ذكر عملية  ". ومن بني 
املراقبة للمواد الوا�سعة ال�ستهالك، و اأي�سا ر�سد 
متو�سط اأ�سعارها عر كل وليات الوطن واأي�سا 
نظام اإنذار معلوماتي بالن�سبة للمواد التي ت�سكل 
ت�سجيع  يخ�س  وفيما   . امل�ستهلك  على  خطرا 
 ، الوطني  القت�ساد  تنويع  اإطار  يف  ال�سادرات 
اخلارجية،  بالتجارة  املكلف  املنتدب  الوزير  اأكد 
تعمل  الوزارية  دائرته  اأن  على  بكاي  عي�سى 
منوها  مرافقته،  و  الت�سدير  ن�ساط  تعزيز  على 
ا�ستحدثت  التي  للم�سدرين  الإ�سغاء  بلجنة 
الو�سائل  الوزارة وت�سخر خمتلف  على م�ستوى 
انه خالل  واأ�سار  ت�سجيعهم.  و  مبرافقتهم  الكفيلة 
ت�سدير  فاتورة   8.225 اإح�ساء  مت   ،2020 جانفي 
تنتظر تعوي�س تكاليف النقل متتد من 2016 اإىل 

بغ�سون  ت�سويتها  متت  امللفات  هذه  واأن   ،  2019
ثالثة اأ�سهر. وطماأن يف هذا ال�سدد: "لقد تداركنا 
فواتر  تعوي�س  ب�سدد  حاليا  نحن  و  الأم���ر 
الت�سدير ل�سنة 2020 مما ي�سمح بتح�سني الو�سع 
املجال".  هذا  تن�سط يف  التي  للموؤ�س�سات،  املايل 
اأما فيما يتعلق باملعابر احلدودية يف اجلنوب لبعث 
التجارة اخلارجية مع دول اجلوار يف هذه املناطق، 
�رضح اأن وزارة التجارة اأن�ساأت جلنة للقيام بذلك، 
و هي تن�سق العمل حاليا مع وزارة الطاقة لتفعيل 
بتوزيع  يتعلق  فيما  النيجر  و  مايل  يف  م�ساريع 
رفع  حول  �سوؤال  وعن   . الغاز  م��ادة  و  الوقود 
اأو  املدعمة  املواد  با�ستثناء  الت�سدير  عن  التجميد 
تلك التي تدخل يف عملية ت�سنيعها مواد مدعمة، 
اأجاب الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية اأن 
الظروف التي مت خاللها اتخاذ قرار التجميد كانت 
اأن  ات�سح لحقا  ال�سحي. لكن  بالو�سع  مرتبطة 
بالن�سبة لبع�س  الإنتاج  البالد �سجلت فائ�سا يف 
جمال  نفتح  جعلنا  ما  وه��ذا  املنتجات،  و  امل��واد 

الت�سدير جمددا للمتعاملني القت�ساديني.
يقظة"  "خلية  هناك  اأن  ال�سدد  هذا  يف  واأو�سح 
تعمل بالتن�سيق مع جميع القطاعات، على �سمان 
ا�ستقرار ال�سوق و تفادي اأن يكون الت�سدير على 

ح�ساب احتياجات ال�سوق الوطنية.
 ق.و
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العمل جار لتحقيق مزيد من الفعالية يف عملية ا�سرتداد 
االأموال املنهوبة

حممد علي
-------------------

مبنا�سبة  األقاها  كلمة  يف  زغماتي  وقال 
رئي�سا  ب��و���رضي��ط  خم��ت��ار  تن�سيب 
اإن"حماربة  اجلزائر،  ق�ساء  ملجل�س  
من  تبقى  جتلياته  بجميع  الف�ساد  
بها  ي�سطلع  التي  الرئي�سية  الأهداف 
م�سى،  وق��ت   اأي  من  اأك��ر  الق�ساء 
ق�سد  جار  العمل  فان  ذلك  من  واأكر 
احلالية  القانونية  ل��ي��ات  الأ تطوير 
ل�سيما  الفعالية  من  املزيد  لتحقيق  

املنهوبة" الأموال  با�سرتداد  تعلق  ما 
ان  ال��وزي��ر  اأو���س��ح  اأخ��رى  جهة  م��ن 
اأقرها  التي  الأخرة  ال�سنوية  احلركة 

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  
الق�سائية  اجلهات  روؤ�ساء  �سلك  يف 
حيث  من  �سواء  ك�سابقاتها   لي�ست   "
من  اأو  العامني  النواب  اأو  الروؤ�ساء 
املعتمدة"  املو�سوعية   املعاير  حيث 
هذه  يت�سدر  التخ�س�س"   " اأن  مرزا 
  " ب�سبب  اليه  للحاجة  نظرا  املعاير 
وبعد  وتعقدها".   املنازعات  ت�سعب 
حظوا  الذين  الق�ساة  اأن  اىل  اأ�سار  ان 
احلركة   هذه  يف  اجلمهورية  رئي�س  بثقة 
نائب  مهام  �سنوات  لعدة  مار�سوا  قد   ،
مكنهم  مما  م�ساعد  عام  نائب  او  رئي�س 
ملهامهم  توؤهلهم  التي  التجربة   " من 
اأن  موؤكدا  واقتدار  بكفاءة  اجلديدة 
اأكيدة يف  رغبة  "يعر عن  املعيار  هذا  
املبذول ونبذ العتبارات  مكافاأة اجلهد 
وغرها  واملحاباة  الولء  على  القائمة  

من  كانت  التي  املقيتة  العتبارات  من 
وعجز  اخلرة  الرادات  �سل   اأ�سباب 
لحتياجات  ال�ستجابة  على  الق�ساء 

امل�رضوعة". املتقا�سني 
كما اولت هذه احلركة -ح�سب الوزير- 
ال�ستقامة  خل�سال  فائقة  "عناية 
يف  م��رزا  وال�ستقاللية"،  واحل��ي��اد  
احلركة  هذه  اه��داف  اأن  الط��ار  نف�س 
ال�سلطات  اأه��داف   اطار  يف  "تندرج 
"امللجاأ  الق�ساء  جلعل  للبالد"  العليا 
ان   اأو���س��ح  كما  للمواطن"،  الأم��ن 
النوعية  للوظائف  العتبار  "اإعادة 
جديد"  "بنف�س  ومدها  العدالة  يف   "
التي  "التحديات  م�ستوى  اىل   يرقى 
واخلارجي  الداخلي  الواقع  يفر�سها 

. "
روؤ�ساء  زغماتي  دعا  املنا�سبة  وبهذه 

العامني  والنواب  الق�سائية  املجال�س 
باأخالقيات  ال�سارم"  "اللتزام  اىل  
نوعية  حت�سني  على  واحلر�س  املهنة 
مردوديته"  و  ال��ق�����س��ائ��ي   ال��ع��م��ل 
حتت  هم  الذين  الق�ساة  تاأطر   " وكذا 
ي�سمح   ما  اطار  يف  الإدارية  �سلطتهم 
التام  الح��رتام  ظل  ويف  القانون  به 

العدالة". ل�ستقاللية 
روؤ�ساء  قيام  ���رضورة  على  حث  كما 
حلل  "ا�ستباقي"  بعمل  امل��ج��ال�����س 
بالعمل  امل��رت��ب��ط��ة   الإ���س��ك��الت 
العالقات  عن  الناجتة  اأو  الق�سائي 
بينهم   او  العدالة  موظفي  بني  الب�رضية 

القانونية. املهن  ممثلي  وبني 
ظاهرة  انت�سار  الوزير  اأبرز  ان  وبعد 
على  واجل�����س��دي  اللفظي  الع��ت��داء 
يبذلون  الذين  ال�سحة  قطاع   عمال 

مما  ك��ورون��ا  مبر�سى  للتكفل  جهود 
قانون   �سن   - ق��ال  -كما  ا�ستدعى 
اتباع  ���رضورة  على  �سدد  حلمايتهم، 
الأحكام  تفعيل  يف  واحلزم"  "ال�رضامة 
طالب  كما  القانون،  لهذا  اجل��دي��دة  
القانونية  الأليات  كافة  با�ستعمال 

الظاهرة. لهذه   حد  لو�سع 
 " ان  بد  ل  احلماية  هذه  ان  واأو�سح 
الأخ��رى  العتداء"  مظاهر  اىل  متتد 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  مت�����س   ال��ت��ي 
تنال  التي  تلك  او  ب"تخريبها  �سواء 
قطاع   م�ستخدمي  وكرامة  �رضف  من 
ون�رض  ت�سجيل  طريق  عن  ال�سحة 
امل�سا�س"  ق�سد   " الأنرتنت  عن  اأخبار 
حياتهم  وحرمة  وكرامتهم   ب�رضفهم 
ال��واج��ب  وب���الح���رتام  ال�سخ�سية 

." واملوتى  للمر�سى 

اأعلن وزير العدل حافظ االأختام بلقا�سم زغماتي،  اأم�س الثالثاء، باجلزائر العا�سمة، ان  العمل "جار" لتطوير االآليات القانونية احلالية لتحقيق مزيد 
من "الفعالية" يف  حماربة الف�ساد خا�سة فيما تعلق "با�سرتداد  االأموال املنهوبة".

وزير العدل زغماتي يعلن: 

 

م�ساريع اإجناز حظائر تكنولوجية عرب الوطن تتواجد حاليا قيد الدرا�سة
الوزير  ل��دى  املنتدب  ال��وزي��ر  اأك��د 
و  املعرفة  باقت�ساد  املكلف  الأول 
املهدي  يا�سني  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
باأن  �سطيف  من  الثالثاء  هذا  وليد 
باإجناز  املتعلقة  امل�ساريع  "عديد 
خمتلف  ع��ر  تكنولوجية  حظائر 
قيد  حاليا  تتواجد  الوطن  مناطق 
املنتدب  الوزير  واأو�سح  الدرا�سة"، 
الولية  اإىل  قادته  عمل  زيارة  خالل 
املوؤ�س�سات  من  عددا  خاللها  تفقد 
ن�ساطاتها  على  اطلع  و  النا�سئة 
هذه  "ا�ستحداث  ب��اأن  البتكارية 
اجلزائر  خارج  التكنولوجية  احلظائر 
اأن الإبداع  العا�سمة ياأتي من منطلق 
م�ستوى  على  يتواجد  البتكار  و 
اإىل  م�سرا  الوطن"،  مناطق  جميع 
اإىل  بالإ�سافة  الف�ساءات  هذه  اأن 

التكنولوجية  املراكز  و  احلا�سنات 
اجلزائر  يف  �سابقا  تتمركز  "كانت 
املهدي  يا�سني  وح�سب  العا�سمة". 
احلظائر  ه��ذه  ا�ستحداث  ف��اإن  وليد 
م�ستقبال  "�سي�ساهم  التكنولوجية 
وت�سجيعهم  لل�سباب  املجال  فتح  يف 
جم���ال  يف  ال����س���ت���ث���م���ار  ع���ل���ى 
و  ومرافقتهم  احلديثة  التكنولوجيات 
الواقع"،  اأر�س  على  اأفكارهم  بلورة 
الت�سهيالت  "عديد  ب���اأن  م��ف��ي��دا 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  لفائدة  املوجهة 
القليلة  ي��ام  الأ خ��الل  النور  �سرتى 
ال�سياق  نف�س  يف  واأو�سح  القادمة". 
املنتدبة  ال���وزاري���ة  دائ��رت��ه  ب���اأن 
م�ساعدة  اأجل  من  اأ�سا�سا  "اأن�سئت 
باقت�ساد  واملهتم  املوهوب  ال�سباب 
باأن  م�سيفا  عامة"،  ب�سفة  املعرفة 

بالكثر  يتحلى  اجلزائري  "ال�سباب 
بدليل  املوهبة  وميتلك  ال��ذك��اء  من 
اأثبتت  النا�سئة  املوؤ�س�سات  عديد  اأن 
لغرها  منوذجا  اأ�سبحت  و  جدارتها 

البتكارية". م�ساريعها  خالل  من 
 واأ�ساف الوزير املنتدب لدى الوزير 
و  املعرفة  باقت�ساد  املكلف  الأول 
�سل�سلة  ف��اإن  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
للوليات  بها  يقوم  التي  الزيارات 
ال�سباب  اإطار دعم هوؤلء  "تندرج يف 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  على  والتعرف 
البتكارية  امل�ساريع  على  والطالع 
باملنا�سبة  مبديا  منطقة"،  بكل 
من  حتقيقه  يتم  مبا  وفخره  اإعجابه 
يف  املوؤ�س�سات  ه��ذه  بع�س  ط��رف 

الوطني. القت�ساد  ودعم  تعزيز 
ق.و

املهدي وليد: 

ا�ستئناف ن�ساط خروج ال�سفن لرحالت 
ال�سيد واإعادة فتح م�سمكة اجلزائر 

�سيتم ا�ستئناف ن�ساط خروج ال�سفن لرحالت ال�سيد بداية من ليلة الثالثاء، مع اإعادة فتح م�سمكة 
اجلزائر �سبيحة هذا الأربعاء. واأو�سح بيان ن�رض على ال�سفحة الر�سمية ملديرية ال�سيد البحري 
ا�ستئناف  �سيجري  اأوت،   11 الثالثاء  ليلة  من  بداية  �سيتم  اأّنه  اجلزائر،  لولية  ال�سيدية  واملوارد 
اإعادة فتح م�سمكة اجلزائر  اأخرى  ال�سيد، كما �سيتم من جهة  ال�سفن لرحالت  الن�ساط وخروج 

ابتداء من �سبيحة الأربعاء 12 اأوت اجلاري.
وحدة  البحري،  ال�سيد  موانئ  ت�سير  و�رضكة  العمومية  املينائية  اخلدمات  جممع  كان  للتذكر، 
الوقائية �سد  الإجراءات  اإطار  ن�ساط م�سمكة، وذلك يف  يوًما عن وقف   13 قبل  اأعلنا  اجلزائر، 

تف�سي فرو�س كورونا )كوفيد 19(.
يوم  للجزائر،  البحري  ال�سيد  ميناء  مل�ستعملي  موجه  وال�رضكة  للمجمع  م�سرتك  بيان  وجاء يف 
جويلية   23 يوم  املنعقد  الجتماع  اإثر  املتخذة  للقرارات  "تطبيًقا  املن�رضم:  جويلية   29 اخلمي�س 
2020 للجنة متابعة فرو�س كوفيد19- لل�سيد البحري مبيناء اجلزائر، تقرر وقف الن�ساط على 
اأجل معاينة  2020 من  اأوت   11 اإىل غاية  29 جويلية  ابتداء من  م�ستوى م�سمكة اجلزائر وهذا 

تطورات الو�سع الوبائي ومدى فعالية الإجراءات ال�سحية املتخذة �سابقا".
ق.و 

ت�سليم 282 �ساحنة من عالمة 
مر�سيد�س- بنز حملية ال�سنع

بنز،  مر�سيد�س  عالمة  من  �ساحنة   282 ت�سليم  العا�سمة  باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  مت 
وهيئات  الوطني  الدفاع  ل��وزارة  للعتاد  املركزية  املديرية  لفائدة  ال�سنع،  حملية 

وخا�سة. عمومية  وموؤ�س�سات 
وحدات  يف  الب�سائع  نقل  و  الف��راد  لنقل  املخ�س�سة  ال�ساحنات  هذه  ت�سنيع  ومت 
)�سابل-ام  بنز  مر�سيد�س  عالمة  من  الثقيل  الوزن  �ساحنات  لإنتاج  اجلزائرية  ال�رضكة 

بالرويبة. الواقعة  الوطني  الدفاع  لوزارة  التابعة  بي( 
الع�سكرية  ال�سناعات  خمتلف  تطوير  م�سعى  �سمن  اجلديدة  العملية  هذه  وتاأتي 
الوطني  املنتوج  ترقية  اىل  الرامي  الوطني  للمخطط  طبقا  منها،  امليكانيكية  ل�سيما 
واخلا�سة،  العمومية  واملوؤ�س�سات  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  هياكل  احتياجات  تلبية  و 
الوطني. لدفاع  لوزارة  التابعة  الع�سكرية  ال�سناعات  مديرية  من  مبا�رض  باإ�رضاف  وهذا 
الهيئات  ممثلي  مع  الت�سليم  بروتكولت  على  التوقيع  مرا�سم  خالل  القاها  كلمة  ويف 
خدمات  يف  املتخ�س�سة  بي"  "ا.ام.ا�س-ام  ل�رضكة  العام  املدير  قال  املعنية،  واملوؤ�س�سات 
حمود  مر�سيد�س-بنز،  عالمة  من  الع�سكرية  ال�سناعة  ملركبات  البيع  بعد  وما  بيع 
املركزية  املديرية  لفائدة   221 ت�سليم  مت  �ساحنة،   282 اإجمايل  �سمن  من  اأنه  تازروتي، 

الوطني. الدفاع  لوزارة  للعتاد 
"زاكار"  العمومية  املوؤ�س�سة  ل�سالح  �ساحنة   22 ت�سليم  كذلك  مت  انه  امل�سوؤول  واأ�ساف 
ل�سالح  �ساحنات   07 و  اأنابيب"  "كو�سيدار  العمومية  املوؤ�س�سة  ل�سالح  �ساحنة   21 و 
خا�سة  موؤ�س�سات  ل�ستة  �ساحنة   11 و  للح�سى"  "كو�سيدار  العمومية  املوؤ�س�سة 
كافة  جمهودات  يج�سد  الت�سليم  هذا  ان  موؤكدا  القت�سادية،  القطاعات  ملختلف  تابعة 

مر�سيد�س-بنز. عالمة  منتوجات  توزيع  و  لت�سنيع  اجلزائرية  املوؤ�س�سات 
مر�سيد�س مل�سنع  جديدة  منتوجات  ت�سويق 

لعالمة  جديد  منتوج  توزيع  و  ت�سويق  اطالق  عن  امل�سوؤول  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
من  تعتر  والتي  �سي"   915 "ا�سيلو  �ساحنة  هي  و  اجلزائرية  ال�سوق  يف  مر�سيد�س-بنز 
تعد  انها  مو�سحا  اأطنان،   9 ب�  تقدر  اإجمالية  بحمولة  الوظائف  املتعددة  املركبات  فئة 
مبا  املدن  بني  ما  و  داخل  احلركة  �سهولة  و  الكفاءة  و  اجلودة  عن  يبحث  من  لكل  الأمثل 

التوزيع. و  للنقل  حلول  من  توفره 
اجلديدة  مر�سيد�س-بنز  �ساحنات  انتاج  قريب،  عن  اطالق،  تازروتي  ال�سيد  اعلن  كما 
مكونات  و  بتقنيات  جمهزة  طن  و33  طن   20 بحمولة  "اكرتو�س"  �ساحنات  هي  و 
تزويدها  مت  و  الظروف  اأق�سى  يف  لالختبارات  خ�سعت  التي  و  مر�سيد�س-بنز 
بفعالية  العمل  و  القيادة  متطلبات  جميع  على  تتوفر  يجعلها  ما  املبتكرة  بالتقنيات 

اأمان. اأي مهمة يف  اكر لإجناز 
و  طنا   14 اجمالية  بحمولة  "اأتيقو"  �ساحنات  اإنتاج  يف  ال�رضوع  ح�سبه  �سيتم  كما 
النقل،  مهام  ملختلف  منا�سبة  و  التحمل  �سديدة  و  ال�ستخدامات  متعددة  طنا   17
جتعل  �سيانتها  �سهولة  جانب  اىل  الق�سوى  متانتها  و  العايل  اداوؤها  ان  اىل  م�سرا 
كما  التوزيع.  و  النقل  احتياجات  لتلبية  املوؤهالت  كل  على  تتوفر  متميزة  �ساحنة  منها 
ت�سويق  بداية  قريب  عن  �سيتم 
"زيرتو�س"  ال�ساحنات  ج��رار 
يحظى  طنا   36 بحمولة   6*6
مثيل  ل  ا���س��ت��دام��ة  و  مبتانة 
جمموعة  يدمج  ال��ذي  و  لها 
بالإ�سافة  املكونات  من  كبرة 
خ�سي�سا  معد  ت�سميم  اىل 
ال�سوق. متطلبات  مع  للتوافق 
ق.و

كاتب الدولة املكلف بالتجارة 
اخلارجية عي�سى بكاي: 

ال�سماح جلميع 
املنتجني بت�سدير 

الفائ�س من االإنتاج
اخلارجية  بالتجارة  املكلف  الدولة  كاتب  ك�سف 
املنتجني  جلميع  ال�سماح  عــن  بكاي  عي�سى 
حال  يف  اإال  املنتجات  من  الفائ�س  بت�سدير 

ت�سجيل نق�س اأو ندرة يف ال�سوق الوطنية.
رفعه  ان�سغال  على  ردا  بكاي  ت�سريح  جــاء 
قائمة  بتو�سيع  القا�سي  وال�سناعيون  املنتجون 
يف  بكاي  واأو�سح  للت�سدير.  القابلة  املنتجات 
خلية  تن�سيب  مت  اأنه  االأوىل  للقناة  ت�سريح 
يقظة تعمل بالتن�سيق مع جميع القطاعات تتابع 
وتر�سد املنتوج الوطني و�سيتم توقيف ت�سدير 
ندرة يف  اأو  نق�س  ت�سجيل  منتج يف حال مت  اأي 
املواد  جميع  اأن  اإىل  واأ�سار  الوطنية.  ال�سوق 
قابلة للت�سدير خا�سة تلك التي تعرف فائ�سا يف 

االإنتاج كاالإ�سمنت.
ق.و  

تغرميهم اأ�سحابها بـ 936 مليون  
 اإف�سال حماولة تهريب 1344 حبة مهلو�سة ببئر العاتر تب�سة

ك�سف بيان خلية االإعالم للمديرية اجلهوية للجمارك لوالية تب�سة اأن الفرقة املتنقلة للجمارك التابعة ملفت�سية اأق�سام اجلمارك يف بئر العاتر جنوب مدينة تب�سة. متكنت نهار ام�س خالل عمل م�سرتك يف اطار مكافحة التهريب الدويل مع 
الفرقة االإقليمية للدرك الوطني بالعقلة املاحلة واأفراد الف�سيلة الثالثة لالأمن والتدخل يف حدود ال�ساعة 16:30 اثر و�سع �سد ثابت على م�ستوى الطريق الوالئي رقم 01 الرابط بني مدينتي بئر العاتر و ال�سريعة من اإحباط حماولة عملية 
تهريب كمية معتربة من االأقرا�س املهلو�سة تتمثل يف 1344 قر�س مهلو�س من نوع pregabaline prerica 150 mg كانت خمباأة داخل كي�س بال�ستيكي باملقعد اخللفي ل�سيارة �سياحية يف قيادتها م�ستبه فيه يف العقد الثالث من عمره 
وبعد حتويل املحجوزات ملقر الفرفة مت حترير غرامة م�ستحقة .حيث قدرت الغرامة امل�ستحقة بـ 936 مليون �سنتيم طبقا الأحكام املواد 21، 324 من قانون اجلمارك فيما امل�ستبه فيه فتح حتقيق معه من طرف عنا�سر الدرك الوطني ملعرفة 

حممد الزين �سو�سةم�سرها ووجهتها.
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توزيع 412 �سكنا ومنح 2920 اإعانة مالية 
بالوادي

علي حممد 
---------------- 

ت���ت���وّزع ه���ذه ال���وح���دات 
�سيغتي  ع��ل��ى  ال�سكنية 
ذات  ي��ج��اري  الإ العمومي 
 190 ( الجتماعي  الطابع 
وح����دة ب��ب��ل��دي��ة امل���ق���رن( 
الرتقوي  ال�سكن  و�سيغة 
وح����دة   222 ( امل����دع����م 
والبيا�سة  الوادي  ببلديات 
الإعانات  وتتمثل  والدبيلة(. 
�سكن  لبناء  املوجهة  املالية 
م��ال��ي��ة  اإع���ان���ة   280 يف 

مبختلف  ريفي  �سكن  لبناء 
ل�سيما  ال��ولي��ة،  بلديات 
ال��ري��ف��ي،  ال��ط��اب��ع  ذات 
قرار   2.700 اإىل  بالإ�سافة 
مالية  اإع��ان��ة  م��ن  ا�ستفادة 
من  للم�ستفيدين  موجهة 
الجتماعية،  التح�سي�سات 

امل�سدر.  ذات  ح�سب 
عبد  ال����وادي  وايل  ّك����د  واأ
ال���ق���ادر ب���ن ���س��ع��ي��د، يف 
ع��ر���س م��ل��ف ال�����س��ك��ن يف 
التنفيذي  املجل�س  اجتماع 
تويل  م�ساحله  اأن  للولية، 

يف  للتعجيل  بالغة  اأهمية 
اإجن���از وت��وزي��ع ال��وح��دات 
م�ستحقيها  لفائدة  ال�سكنية 
وذلك  اله�سة،  الفئات  من 
الرنامج  جت�سيد  اإط��ار  يف 
الق�ساء  اإىل  الرامي  امل�سطر 
م��ا  ع��ل��ى اأزم���ة ال�����س��ك��ن. اأ
بع�س  ت��وّق��ف  بخ�سو�س 
على  ال�سكنية  امل�ساريع 
الوعاء  ملكية  اأ�سل  خلفية 
ل�سيما  للخوا�س،  العقاري 
ال�����س��ك��ن  م�����س��اري��ع  يف 
ّك���د  ال���رتق���وي امل���دع���م، اأ

املعنية  امل�سالح  ّن  اأ ال��وايل 
هذه  كل  بت�سوية  ليا  اآ قامت 
عائقا  تقف  التي  العراقيل 
امل�ساريع  هذه  جت�سيد  م��ام  اأ
تغير  خ��الل  من  ال�سكنية 
غاية  اإىل  الر�سية  اختيار 
���س��دور ق��رار ال��ع��دال��ة يف 
واأ���س��اف  ملكيتها.  اأ���س��ل 
 2017 منذ  ّن���ه  اأ امل�����س��وؤول 
وح��دة  ل���ف  اأ  25 ت��وزي��ع  مّت 
ال�سيغ،  مبختلف  �سكنية 
من  اأزي���د  ّن  اأ اإىل  م�����س��را 
ب�سيغة  �سكنية  وحدة   900
ذات  ي��ج��اري  الإ العمومي 
من  بعدد  الجتماعي  الطابع 
للتوزيع  جاهزة  البلديات، 
اإجن��از  ور���س��ات  تفعيل  م��ع 
ال�سكنية  ال��وح��دات  باقي 
مب��خ��ت��ل��ف ال�����س��ي��غ. جت��در 
من  ن����ه  اأ اإىل  �����س����ارة،  الإ
ال�سدا�سي  خ��الل  املرتقب 
توزيع  اجلارية  لل�سنة  الثاين 
�سيغة  �سكنية  وحدة   459
ذات  ي��ج��اري  الإ العمومي 
وق��رار  الإجتماعي  الطابع 
مالية  اإع��ان��ة  م��ن  ا�ستفادة 

�سكن. لبناء 

ال�سدا�سي  الوادي خالل  للبناء بوالية  مالية موّجهة  اإعانة  ا�ستفادة من  2.920 قرار  �سكنية ومنح  412 وحدة  ُوّزعت 
الوالية. 2020، ح�سب م�سالح  ال�سنة اجلارية  االأول من 

2020 ال�سنة اجلارية  ال�سدا�سي االأول من  خالل 

املجتمع  فعاليات  نا�سدت 
ببلدية  اجلديدة  بقرية  املدين 
ال��دب��ي��ل��ة ب��ولي��ة ال����وادي ، 
اأمني  مركز  ن�ساء  اإ ب�رضورة 

. عاجل  ب�سكل 
للجمعيات  �سكوى  واأ�سارت   
حتوز "التحرير"   ن�سخة منها ، 
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  وجهت 
من  تعاين  املنطقة  اأن  اإىل   ،
 ، امل��خ��درات  ظ��اه��رة  تف�سي 
بل  ال��ت��ف��ات��ة  يحتم  م��ا  وه��و 
ال�سلطات  م��ن  عاجل  ق��رار 

وحت���دث���ت   ،
عن  اجلمعيات 
الإطار  تدهور 
امل���ع���ي�������س���ي 
امل��ن��ط��ق��ة  يف 
وح��اج��ت��ه��ا   ،
على  مل�ساريع 
اع���ت���ب���اره���ا 

ظل. منطقة 
اجلديدة  قرية  �سكان  طالب 
ال�سلطات  من  الدبيلة  ببلدية 
الولية،  يف  والأمنية  املحلية 
مبنطقتهم  اأمنية  مالحق  قامة  اإ
التي  ال�سكانية  الكثافة  ذات 
 ، ���س��اك��ن   10.000 ب��ل��غ��ت 
اجلرمية  ظواهر  من  للحد  وذلك 
ما  التي  الجتماعية  الآفات  و 
خميف  ب�سكل  تتزايد  انفكت 

الأخرة.  ال�سنوات  خالل 
وتو�سعها  انت�سارها  من  زاد 

ل  ل��الأم��ن  مرفق  اأي  ان��ع��دام 
الكائن  الوطني  ال��درك  من 
الدبيلة  بلدية  بو�سط  مقره 
ح��ال  ب���اأي  ميكنه  ل  وال���ذي 
من  ول  اأمنيا  قريتهم  تغطية 
تتبع  ل  التي  وال�رضطة  الأمن 
وح�سب   ، قليمها  اإ لخت�سا�س 
ممثلون  و  املواطنون  ك�سفه  ما 
"للتحرير"  املدين  املجتمع  عن 
واأحياءها  اجلديدة  قرية  ف��اإن 
لكرة  ن��ظ��را  م��ن��ة  اآ ت��ع��د  مل 
التي  وال�رضقات  العتداءات 
واملحالت  املنازل  لها  تتعر�س 
التفاقم  عن  ناهيك  التجارية.. 
املخدرات  لتعاطي  الرهيب 
واإزع��اج  امل�سكرات  وتناول 
اجل��ن�����س ال��ل��ط��ي��ف وامل����ارة 
يف  حتى  بل  ليال  واملتنقلني 
الأمر   ، اأي�سا  النهار  و�سح 
املواطنني  ي��وؤرق  ب��ات  ال��ذي 

�سخطهم  ح���دة  م��ن  وي��زي��د 
بني  نف�سهم  اأ وج��دوا  اأن  بعد 
و�سندان  املنحرفني  مطرقة 
وجعلهم  اأمني  مركز  غياب 
للجهات  نداءاتهم  يكررون 
اأن   ، ولئيا  و  بلديا  امل�سوؤولة 
ملطلب  لال�ستجابة  ي�سارعوا 
نه  �ساأ من   ، اأمني  مركز  ن�ساء  اإ
الظاهرة  �سباح  لأ يت�سدى  اأن 
متثل  اأ�سحت  التي  اخل��ط��رة 

لهم. حقيقيا  م�سكال 
الدبيلة  ببلدية  م�سوؤول  فاد  واأ
اأكر  ال�سكان  مطلب  ب��اأن   ،
م�سالح  باأن  فاد  واأ �رضعي  من 
ال��ب��ل��دي��ة را���س��ل��ت اجل��ه��ات 
م��رة،  م��ن  اأك��ر  م��ن��ي��ة يف  الأ
واأ�ساف  الق�سية  يف  للنظر 
طرف  من  وع��وًدا  تلقى  نه  باأ
لال�ستجابة  املعنية  ال�سلطات 

. جلة لعا ا
.ق ف�وزي 

اه��ت��ز ال�������س���ارع امل��ح��ل��ي 
قتل  على  ال���وادي  ب��ولي��ة 
من  الع�رضينات  يف  �ساب 
�سيف  با�ستعمال  العمر 
بعا�سمة  ماي  الثامن  بحي 
�سبب  وي��ع��ود   . ال��ولي��ة 
�سجار  ن�سوب  اإىل  الوفاة 
مل  اآخر  و�ساب  ال�سحية  بني 
وهي  احلقيقية  �سبابه  اأ تتبني 
اجلهات  لدى  التحقيق  قيد 
انتهى  املخت�سة،  الأمنية 
ل�سيف.  ال�ساب  با�ستعمال 
ل��ي��ق��وم ب���ع���دة ���رضب��ات 
م�ستوى  ع��ل��ى  اأخ��ط��ره��ا 

ال���رق���ب���ة. ورغ����م حت��وي��ل 
ال�ستعجالت  اإىل  امل�ساب 
والتي  احلي،  بذات  الطبية 
الأخرة  نفا�سه  اأ فيها  لفظ 
ث���را ب��ع��م��ق اجل���رح  م���ت���اأ

وخطورته.
م���ن  وف��ت��ح��ت ع��ن��ا���رض الأ
ملعرفة  معمقة  حتقيقات 
اجلرمية  واأ�سباب  تفا�سيل 
�سكان  كل  لها  اهتز  التي 
م��دي��ن��ة ال���وادي وال��ولي��ة 

. ما عمو
ق.م

ت��دخ��ل��ت وح�����دة ال��ق��ط��اع 
باحلمراية  املدنية  للحماية 
ال�ساعة  ع��ل��ى  م�����س  اأ ي���وم 
�سيارة  حريق  ب�سبب   00:15
ما�سرت  رونو  نوع  من  جتارية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ط��ري��ق 
بعد  على   48 رق��م  الوطني 
احلمراية  وح��دة  م��ن  كلم   6
احرتاقا  خلف  ال��وادي.  باجتاه 

يخلف  ومل  لل�سيارة  كليا 
كما  ب�����رضي��ة.  خ�����س��ائ��ر  اي 
حلادث  املقرن  وح��دة  تدخلت 
 11:30 �ساعة  اأخرعلى  مرور 
�سيارتني  ا�سطدام  ب�سبب 
الطرق  مفرتق  يف  �سياحيتني 
وج��ود  ول  ال��وح��دة  بجانب 

ب�رضية  خل�سائر 
هنية بوطيب 

بولية  البيا�سة  بلدية  ت�سهد 
حم�سو�سة  حركة   ، ال��وادي 
املحلية  امل�ساريع  جت�سيد  يف 
الظل  مب��ن��اط��ق  وال��ت��ك��ف��ل   ،
لتطلعات  ي�ستجيب  مب��ا   ،
اإىل  ال��رام��ي��ة   ، امل��واط��ن��ني 
 ، املعي�سي  الإط���ار  حت�سني 
 ، احلياة  �رضوريات  وتوفر 
رئي�س  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
 ، زك��اي��رة  اأح��م��د   ، البلدية 
 ، "التحرير"  مع  ات�سال  يف 
اإجناز  وت��رة  اإن   ، قال  حيث 
بني  ن�سبها  تتفاوت  امل�ساريع 
من  والتي   ، باملائة  و90   40
عدة  على  نق�سي  اأن  نها  �ساأ
ت�سكل  كانت  �سوداء  نقاط 
للمواطنني. بالن�سبة  هاج�سا 

ك�����س��ف رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ، 
ع��ددا  ت�سم  البيا�سة  اأن 
تكفلت   ، ظ��ل  مناطق  م��ن 
الدائرة  م�سالح  مب�ساريعها 
م�سًرا   ، البلدي  واملجل�س 
توجد  التي  امل�ساريع  اأن  اإىل 
م�ست  الإجن�����از  ط���ور  يف 
التي   ، بالبلدية  جهات  عدة 
ال�����رضف  ب��ق��ن��وات  زودت 
ت��زوي��د  م��ن  و   ، ال�����س��ح��ي 

املاء. بقنوات 

للم�ساريع  بالن�سبة  م���ا  اأ
املجل�س  طرف  من  امل�سجلة 
"مر"  لنا  فذكر   ، البلدي 
اإجنازها  وترة  اأن  البيا�سة، 

ملحوظا. تقدما  ت�سهد 
هناك  ب���اأن  حم��دث��ن��ا  ف����اد  واأ
تهيئة  ت��خ�����س  م�����س��اري��ع 
تهيئة  وع��م��ل��ي��ة   ، ال��ط��رق 
بالتدفئة  وتزويدها  مدار�س 
اأخرى  م�ساريع  و   ، املركزية 
 ، العمومية  ن��ارة  الإ تخ�س 
ن�سب  طريق  عن  وع�رضنتها 
وم�سابيح  ج��دي��دة  اأع��م��دة 
املقت�سدة  "الالد"  نوع  من 
التطهر  وك��ذا   ، للكهرباء 
جت�سيد  عملية  جتري  حيث   ،
 ، القطاع  ه��ذا  يف  م�ساريع 
النقاط  ك��ل  على  للق�ساء 
على  ث��ر  ت��وؤ التي  ال�����س��وداء 

املواطنني. و�سحة  البيئة 
اأن   ، زكايرة  ال�سيد  اأكد  فيما 
التي   ، امل�ساريع  من  العديد 
 ، م��دة  منذ  �ستنتهي  كانت 
الظروف  ب�سبب  تاأخرت  قد 
اآخرها   ، البالد  تعي�سها  التي 
�سلت  التي  "كورونا"  جائحة 

البداية. يف  امل�ساريع  حركة 
.ع منل�ي 

الثناء  ت�ستحق  ب���ادرة  يف 
دوار  بلدية  قامت  والتقدير 
ال�رضيط  على  الواقعة  امل��اء 
العربي  بالطالب  احل���دودي 
حني  ت��ون�����س،  ال�سقيقة  م��ع 
مواطني  ذمة  على  و�سعت 
�سجال  احل����دودي  ال�����رضي��ط 
طرف  م��ن  وخمتوما  مرقما 

خمتلف  مي��ّك��ن  م�����س��احل��ه��ا، 
ه���ذه امل�����س��ال��ح ب��الط��الع 
ع��ل��ى ج��م��ل��ة الن�����س��غ��الت 
وهذا  املواطن  يطرحها  التي 
يدل  منا  فاإ �سيء  على  دل  اإن 
امل�سوؤولني  هوؤلء  وعي  على 
ي�سغل  مبا  كثب  عن  لالطالع 
ب���ال ال�����س��ك��ان  وحم��اول��ة 

لتجمعات  حتا�سيا  حلحلتها 
انت�سار  و�سهولة  املواطنني 
ال���ع���دوى ب��ي��ن��ه��م خ��ا���س��ة 
العربي  الطالب  دائ��رة  واأن 
كامل  برفع   موؤخرا  ا�ستفادت 
وهو  املنزيل،  ال�سحي  للحجر 
عليه  املحافظة  وجب  مك�سب 
ومبجرد  مت�سل  �سياق  ويف 

طريق  عن  البيان  ه��ذا  ن�رض 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
انتقلت  حتى  الفاي�سبوك، 
ال�سجل  ه��ذا  ان�ساء  ع��دوى 
بهذه  اقتداء  بلديات،  عدة  يف 
فيها  ي�سدق  التي  الفكرة 
النهر  يف  يوجد  العامي  املثال 

البحر. يف  يوجد  ل  ما 
مبارك  قدودة 

املنطقة تعاين من تف�سي ظاهرة املخدرات

�سكـان قرية اجلديدة بالدبيلة يطالبون باإقامة مركز اأمني

مقتل �ساب ب�سيف بحي 08 ماي 
بعا�سمة الوالية

انحراف �سيارة يوؤدي 
اإىل احرتاقها باحلمراية

حركة يف التكفل مبناطق الظل 
بالبيا�سة

بلدية دوار املاء تفتح �سجال الن�سغاالت املواطنني



اجلارية  ال�ستعدادات  اإط��ار  يف 
واجل��وام��ع  امل�ساجد  فتح  لإع���ادة 
جديد عقب  من  امل�سّلني  ل�ستقبال 
التدريجي  الفتح  احلكومة  اعالن 
خمتلف  ت��ع��رف   ، ال��ل��ه  ل��ب��ي��وت 
م�ساجد ولية ورقلة  حملة تنظيف 
وتعقيم و�سيانة ، كاإجراء احرتازي 
ك��ورون��ا  ف��رو���س  م��ن  للوقاية 
ابتداًء  لفتحها،  ا�ستعدادا  امل�ستجد، 
بعدما   ، اأوت   15 ال�سبت  يوم   من 
املا�سي،  مار�س  منذ  مغلقة  ظلت 
الت�سدي  اإج����راءات  �سياق  يف 
و  التنظيف  عملية   ، للجائحة 
وحامالت  دواليب  �سملت:  التعقيم 
والأبواب  والأر�سيات  امل�ساحف 
وال��ن��واف��ذ م��ن ال��داخ��ل واخل��ارج 
 ، الداخلية  واجل���دران  والإن����ارة 
وتنكب   ، الزرابي  نزع  عن  ف�سال 
مع  بالتن�سيق  البلدية  امل�سالح 
املدين  املجتمع  فعاليات  خمتلف 

ال�رضوط  كل  توفر  على  بورقلة  
الأوق��اف  وزارة  و�سعتها  التي   ،
بيوت  لفتح   ، الدينية  وال�سوؤون 
الله اأمام املواطنني لأداء ال�سلوات 
وقت  الإغ���الق   ا�ستمرار  م��ع   ،
ت�ستقطب  التي   ، اجلمعة  �سالة 
ومن   ، امل�سلني  من  اأك��ر  اأع��دادا 
الواجب  والتعليمات  الإج��راءات 
ق���رار فتح  ب��ه��ا ع��ق��ب  الل���ت���زام 
يلزم  ال�����س��الة  اأداء   ، امل�ساجد 
والعاملني  امل�سلني  جميع  على 
و  الكمامات  و�سع  امل�سجد   يف 
، ورفع  ا�سطحاب  �سجادة خا�سة 
�سمان  مع   ، موؤقتًا   امل�ساحف 
 ، امل�سلني  بني  اجل�سدي  التباعد 
اليد  معقمات  بامل�ساجد  توفر  و 
ا�سطحاب  وع��دم   ، ومعطرات 
الأم��را���س  اأ�سحاب  و  الأط��ف��ال 

.. امل�سافحة  املزمنة وجتنب 
التجاين  ن-ق 

���س��ج��ل��ت امل�����س��ل��ح��ة ال��ولئ��ي��ة 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رضطة 
من  جويلية  �سهر  خ��الل  اأدرار 
من   جم��م��وع��ة    2020 ���س��ن��ة 
ق�سية   24 يف،   متثلت  الق�سايا 
املا�سة  واجلنح  باجلنايات  خا�سة 
 25 فيها  ت���ورط  ���س��خ��ا���س  ب��الأ
ق�سية،    23 منها  حلت  �سخ�سا 
 25 امل�سلحة  نف�س  �سجلت  كما 
واجلنح  باجلنايات  خا�سة  ق�سية 
فيها  ت��ورط  باملمتلكات  املا�سة 
ذات��ه  ال�سياق  يف  �سخ�سا،   17
خا�سة  ق�سايا   07 ت�سجيل  مت 
ال�سيء  �سد  واجلنح  باجلنايات 

 08 ف��ي��ه��ا  ت����ورط  ال��ع��م��وم��ي 
فيما  جميعها،  ُحلت  اأ�سخا�س 
ي��خ�����س اجل���رائ���م الق��ت�����س��ادي��ة 
ق�سايا    05 ت�سجيل  مت  واملالية 
اأ�سخا�س    09 ف��ي��ه��ا    ت���ورط 
فرقة  �ُسجلت  و  جميعها،  ُحلت 
لنف�س  التابعة  املخدرات  مكافحة 
خا�ستان   ق�سيتان   امل�سلحة  
العقلية،  ث��رات  وامل��وؤ باملخدرات 
ُحلت  اأ�سخا�س    06 فيها ت��ورط 
حجز  ث��ره��ا  اإ على  مت     . جميعها 
العقلية  ثرات  املوؤ من  قر�سا   60
القنب.                                                                         رانتج  غراما  وحجز57.35 

...وت�سع حدا ملجرم خطري 

كان حمل بحث
تبذلها  التي  املجهودات  خالل  من 
اأدرار  ولية  باأمن  ال�رضطة  قوات 
على  واحلفاظ  اجلرمية  حماربة  يف 
متكنت  املواطنني،  و�سالمة  اأم��ن 
احل�رضي  بالأمن  ال�رضطة  قوات 
2020 من  اأوت   03 بتاريخ  الثاين 
حمل  ك��ان  خطر،  جم��رم  توقيف 
عن  �سادر  بالقب�س،  واأمر  بحث 
العديد  اأجل  من  ق�سائية  جهات 
منها  الإج��رام��ي��ة؛  الق�سايا  م��ن 
والن�سب،  اأ�رضار  جمعية  تكوين 
ال�رضطة  ق���وات  ت��ع��ام��ل��ت  وق��د 
لولية  الثاين  احل�رضي  ب��الأم��ن 

باحرتافية  امل��ج��رم  م��ع  اأدرار، 
اأمام  وتقدميه  توقيفه  من  مكنتها 
وقال  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات 
م�سالح  تبقى  الأمني  م�سدرنا 
 24/24 جمندة  اأدرار  ولية  اأمن 
بغية  الأ�سبوع،  يام  اأ طوال  �ساعة 
الوطن  و�سالمة  اأمن  على  احلفاظ 
كما  وممتلكاتهم.  امل��واط��ن��ني  و 
الق�ساء  يف  للم�ساهمة  تدعوهم 
التبليغ  خ��الل  م��ن  اجل��رمي��ة  على 
املو�سوعة  اخل�رضاء  الأرقام  على 
17/10 /  15-48 ( ت�رضفهم  حتت 
                                                                              .)4
عبدالرحمن بلوايف 

�رضق  الوادي  زريبة  بلدية  قامت 
بعملية  م�����س،  اأ ب�سكرة،  ولي��ة 
عديد  �سملت  وا���س��ع��ة  تعقيم 
اإط��ار  وال�����س��وارع، يف  الأح��ي��اء 
انت�سار  ملواجهة  الوقائية  التدابر 
مع  بالتن�سيق  كورونا،  فرو�س 
من  والفاعلني  املعنية  الهيئات 
املجتمع  وف��ع��ال��ي��ات  جمعيات 

املدين.
تعقيم  العملية  م�����س��ت  ح��ي��ث 
منها  العمومية،  املرافق  بع�س 
م�����س��ت�����س��ف��ى ع���الق ال�����س��غ��ر 
اجل��واري��ة،  ال�سحة  ،موؤ�س�سة 
العمومية،  دارات  الإ حم��ي��ط 

للخ�رض  ���س��ب��وع��ي  الأ ال�����س��وق 
. والفواكه 

تنفيذا  العملية،  ه��ذه  ج��اءت  و 
الو�سية،  ال�سلطات  لتعليمات 
الوقائية  الإج���راءات  �سياق  يف 
م�ستجدات  ملواجهة  والحرتازية 

الفتاك. الوباء  هذا  وتداعيات 
ح�سب  العملية،  �سملت  كما 
تعقيم  امل��ح��ل��ي��ة،  ال�����س��ل��ط��ات 
وت��ط��ه��ر امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 
حيث  لنفطال،  اخلدمات  وحمطتي 
مواد  بر�س  املكلفون  الأعوان  قام 
الأح��ي��اء  م�ستوى  على  معقمة 
و�ستتوا�سل  املعنية  وامل��راف��ق 

وف��ق  الأح���ي���اء  ب��اق��ي  لت�سمل 
امل�سطر. الرنامج 

املخ�س�سة  احلمالت  �سياق  ويف 
من  للحد  والتعقيم  للنظافة 
على  ح��ف��اظ��ا  ال���وب���اء،  تف�سي 
ق��ل��ي��م  ال�����س��ح��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ب��اإ
ال���ولي���ة، ت��وا���س��ل م�����س��ال��ح 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��ع��ا���س��م��ة ال��ولي��ة، 
ب�سكرة  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق 
وتطهر  تنظيف  عملية  ن��ات، 
ال�سكنية  والأح��ي��اء  ال�����س��وارع 
وذل��ك  ال��ف�����س��الت،  جميع  م��ن 
لعملية  الكبرة  لالأهمية  بالنظر 
م�ستوى  على  خا�سة  التنظيف، 

الأح���ي���اء ال�����س��ك��ن��ي��ة ون��ق��اط 
منعا  اجل��م��اع��ي،  ال���س��ت��ق��ط��اب 
والأوبئة  الفرو�سات  لنت�سار 
فيما    .19 ك��وف��ي��د  خ��ا���س��ة 
الفاعلة  الهيئات  عديد  توا�سل 
املتطوع  ال�سباب  مع  بالتن�سيق 
حمالتها  الفاعلني،  والن�سطاء 
خالل  من  الوا�سعة،  التح�سي�سية 
ومطويات  من�سورات  ت��وزي��ع 
تعليمات  ،حتمل  املواطنني  على 
الوقاية  حول  طبية  واإر���س��ادات 
والوقاية  ك��ورون��ا  فرو�س  من 

  . منه
ق.ج

والت�سال  الع��الم  خللية  بيان  اأف��اد 
والعالقات العامة مبديرية اأمن ولية، 
منه،  ن�سخة  التحرير  يومية  ت�سلمت 
قد  الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح  اأن 
املن�رضم  جويلية  �سهر  خالل  عاجلت 
عاجلت 100   ق�سية منها 9  ق�سايا 
عن  اأ�سفرت  العمومي  ال�سيء  �سد 
منها    ، اأ�سخا�س   10 وتقدمي  توقيف 
تكوين  بجرمية  تتعلق  واحدة  ق�سية 
�سخ�س  فيها   تورط  اأ�رضار  جمعية 
م اأمام اجلهات الق�سائية اأين  واحد، ُقدِّ
ل�07  اإيداع،اإ�سافة  اأمر  �سده  �سدر 
�سالح حمظور  بحمل  تتعلق  ق�سايا 
ُقدموا  اأ�سخا�س   08 فيها  ت��ورط 
ا�ستفاد  اأين  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
�سخ�سان  من اأمر اإيداع، فيما ا�ستفاد 

البقية من ال�ستدعاء مبا�رض.
م�سالح  عاجلت  ثانية  جهة  م��ن   
ال�رضطة الق�سائية خالل نف�س الفرتة 
، 37 ق�سية تتعلق باجلنايات واجلنح 
مت  حيث   ، واملمتلكات  الموال  �سد 
توقيف و تقدمي 45 �سخ�سا، منها 30 
فيها  تورط  بال�رضقة  تتعلق  ق�سية 
33 �سخ�سا �سدر �سد 10 اأ�سخا�س 
اأمر اإيداع و07 اأ�سخا�س من الإفراج 
من  البقية  ا�ستفاد  فيما  امل��وؤق��ت، 
تتعلق  ق�سيتان  املبا�رض،  ال�ستدعاء 
تورط  امل��زور  وا�ستعمال  بالتزوير 
فيها 03 اأ�سخا�س قدموا اأمام اجلهات 
حقهم  يف  �سدر  اأي��ن  الق�سائية  
ا�ستدعاء مبا�رض،ا�سافة ل� 04 ق�سايا 
تورط  الغر؛  ملك  بتحطيم  تتعلق 
فيها 03 اأ�سخا�س قدموا اأمام اجلهات 
من  �سخ�سان  ا�ستفاد  اأين  الق�سائية 
من  واحد  �سخ�س  و   ، موؤقت  اإفراج 
ا�ستدعاء مبا�رض، وكذا  ق�سية واحدة 
تتعلق باحلرائق العمدية، تورط فيها 

�سخ�س  واحد، ا�ستفاد من ا�ستدعاء 
مبا�رض.

اىل جانب ذلك متت معاجلة  58 ق�سية 
�سد  واجلنح  باجلنايات  �سلة  لها 
الأفراد  تورط فيها 84 �سخ�سا، منها  
ق�سية تتعلق مبحاولة القتل العمدي، 
تورط فيها 03 اأ�سخا�س قدموا اأمام 
اأين �سدر �سدهم   الق�سائية  اجلهات 
تتعلق  41  ق�سية  اإي��داع،  منها  اأمر 
 48 فيها  ت��ورط  واجل��رح  بال�رضب 
�سخ�سا قدموا اأمام اجلهات الق�سائية 
، اأين ا�ستفادوا من ا�ستدعاء مبا�رض،و 
تورط  بالتهديد  تتعلق  ق�سايا    03
فيها 03 اأ�سخا�س قدموا اأمام اجلهات 
حقهم  يف  �سدر  اأي��ن  الق�سائية 
تتعلق  ق�سايا   04 مبا�رض،   ا�ستدعاء 
 04 فيها  بانتهاك حرمة منزل تورط 
اأين  العدالة  اأم��ام  قدموا  اأ�سخا�س، 
ا�ستفادوا من ا�ستدعاء مبا�رض،ا�سافة 
وال�ستم  بال�سب  تتعلق  ق�سايا   08 ل� 
قدموا  اأ�سخا�س   08 فيها  ت��ورط 
ا�ستفادوا من  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
تتعلق  مبا�رضو09ق�سايا  ا�ستدعاء 
والآداب  الأ���رضة  �سد  بالعتداءات 
العامة تورط فيها 11 �سخ�سا قدموا 
اأمام اجلهات الق�سائية، حيث ا�ستفاد 
فيما  اإي��داع  اأم��ر  من  09اأ�سخا�س 
اإجراءات  حتت  �سخ�سان   02 ُو�سع 

الرقابة الق�سائية . 
م�سالح  عاجلت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
�سهر  خ��الل  الق�سائية  ال�رضطة 
تتعلق  ق�سية   17  ،2020 جويلية 
فيها  ت���ورط  امل��خ��درات  مبكافحة 
اجلهات  اأم��ام  قدموا  �سخ�سا،   26
اأحكام  حقهم  يف  �سدر  الق�سائية 
ق�سائية خمتلفة.                                                                  
يو�سف بن فا�سل
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�سكان حي باب الواد مب�سعد باجللفة .. يختنقون 
وي�ستغيثون !!!              

ذيب  عمر 
---------------- 

ب��داأت  التحّمل  على  ق��درت��ه��م 
التحدي  على  و�سرهم  تتال�سى 
غر   ، الكثر  ال�سيء  منه  يبق  مل 
كل  ط��ْرق  على  تعاهدوا  ن��ه��م  اأ
حماولة  يف  منتخبيهم  ب���واب  اأ
النائمة  �سمائرهم  يقاظ  لإ اأخرة 
منهجية  ي�ستعملوا  اأن  قبل   ،
للظفر  اأخ��رى  وا�ستنكار  تنديد 
لهم  حت��ف��ظ  ال��ت��ي  ب��ح��ق��وق��ه��م 
�سكان  ه��م  ه���وؤلء   ، كرامتهم 
الواد  "باب  ثابت   بن  زيد  حي 
اجللفة،  بولية  م�سعد  مبدينة   "
اآلف  ع�رضة  عددهم  يفوق  الذين 
�سنوات  ظلوا  ال��ذي��ن   ، ن�سمة 
نيل  اإىل  ي��ت��ط��ّل��ع��ون  ط��وي��ل��ة 
التنموية  امل�ساريع  من  العديد 
الُغنب  ترفع  اأن  نها  �ساأ من  التي 
طموحاتهم  معظم  اأن  اإل   ، عنهم 
اإىل  تزال  ل  الب�سيطة  واأمانيهم 
على  ح��ر  جم���ّرد  ال�����س��اع��ة  ح��د 
مكاتب  اأدراج  حبي�سة  اأوراق 
فمع   ، امل��ح��ل��ي��ة  ���س�����س��ات  امل��وؤ
جتدهم   جديد  اأ�سبوع  كل  مطلع 
املزرية  الو�سعية  من  ي�سكتون 
لفتقاره  حّيهم  فيها  يتواجد  التي 

احلياة  ومتطلبات  ل�رضوريات 
وامل�ساكل  فالنقائ�س   ، العادية 
على  القاطنني  جعلت  الكثرة 
املنطقة  اأحياء  اأكر  اأحد  م�ستوى 
�سخطهم  عن  ويعرون  يتذّمرون 
ح�سب  املحلية  ال�سلطات  م��ن 
التحرير   " ل�  البع�س  ت�رضيح 
الأو���س��اع  ت��ده��ورت  اأن  بعد   "
مع  قلم  التاأ ال�سعب  من  وب��ات 
العي�س  �ُسبل  فيه  تنعدم  حميط 
الكّلي  الغياب  من  بداية   ! الكرمي 
اأن  لدرجة  العمرانية،  للتهيئة 
مّت  ال�����س��ح��ي  ال�����رضف  ق��ن��وات 
بدائية  وو�سائل  باأفكار  اإجنازها 
ال�سنة  مدار  على  تعرف  حيث   ،
يثر  مّم��ا  وت�رضبات  ت�سّدعات 
من  ل��ي��ه��ا  اإ ق���رب  الأ نفو�س  يف 
اختالط  من  خم��اوف  املواطنني، 
ال�رضوب  مبياه  امللوثة  مياهها 

الروائح  انت�سار  اإىل  اإ�سافة   ،
ظهور  يف  ت�ساهم  التي  الكريهة 
خم��ت��ل��ف احل�������رضات ال�����س��ام��ة 
والعجائز  لل�سيوخ  ال�����س��ارة 
وجه  على  ال�سغار  والأط��ف��ال 
النت�سار  عن  ناهيك   ، اخل�سو�س 
والأو���س��اخ  للنفايات  الوا�سع 
عجيبا  ديكورا  ُت�سكل  باتت  التي 
زد   ! والأنوف  الأعني  منه  تنزعج 
عائالت  عدة  تزال  ل  ذلك،  على 
ب�سبكات  بيوتها  بتزويد  تطالب 
ويف   ، وامل��اء  وال��غ��از  الكهرباء 
باب  اأه��ل  ا�ستغرب  اآخ��ر  �سياق 
منا�سب  م��ن  حرمانهم  ال���واد 
الجتماعي  وال�سكن  ال�سغل 
يف  الأول���وي���ة  ل��ه��م  اأن  رغ���م 
ال���س��ت��ف��ادة ب�����س��ب��ب الأزم����ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة اخل��ان��ق��ة ال��ت��ي 
الوقت  يف  مطالبني   ، يعي�سونها 

جلنة  يفاد  باإ اجللفة  وايل  نف�سه 
املعاير  على  ل��ل��وق��وف  حتقيق 
العمل  عقود  منح  يف  املُعتمدة 
كما   ، املتنوعة  ب�سيغه  وال�سكن 
امل�سوؤولة  اجل��ه��ات  م��ن  طالبوا 
من  التخّل�س  يف  م�ساعدتهم 
عن   ، املُ��رع��ب  ال��ب��ط��ال��ة  �سبح 
جتارية  حم��الت  منحهم  طريق 
م�ساريع  لب��ت��ك��ار  دعمهم  اأو 
ي�ستكي  اأخرى  جهة  من   ، ُمثمرة 
من  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  ه���واة 
ملمار�سة  مريح  ف�ساء  ان��ع��دام 
حيث   ، امل��ف�����س��ل��ة  ه��واي��ت��ه��م 
 " اأر�سية  ل�ستغالل  ي�سّطرون 
كرة  للعب  الفالحية   " امل�رضوع 
الفراغ  على  والق�ساء  ال��ق��دم 
بوؤرة  نها  اأ رغم   ، وامللل  والروتني 
�سالمة  ُت��ه��دد  ال��ت��ي  ل��الأخ��ط��ار 
عر�سة  دوم��ا  وجتعلهم  بدانهم  اأ
ال  وال�سوؤ  ، املختلفة  لالإ�سابات 
حاليا  طرحه  يجب  الذي  اجلوهري 
اأع�ساء  �سيتحرك  متى   : ه��و 
اأه��ايل  ن��ق��اذ  لإ م�سعد  جمل�س 
امل�ساكل  دوام��ة  من  ال��واد  ب��اب 
تو�سيات  بتوظيف  ؟!  والأوجاع 
ل  الدولة  وو�سائل  وتوجيهات 

 !! اأقل  اأكر ول 

عجزهم  الدوام  على  ُيثبتون  املحليني،الذين  امل�سوؤولني  عند  له  ت�سفعوا  مل  جغرافيته،   وامتداد  موقعه  واأهمية  حّيهم  و�سهرة  عراقة 
فعل  رد  اأي  و�سكاويهم،  �سرخاتهم  تلقى  اأن  دون  يوم  بعد  يوما  تكرب  املعي�سية  ماأ�ساتهم   ، احل�ّسا�سة  جمتمعهم  بق�سايا  التكفل  على 

الو�سية..  الهيئات  من  اإيجابي 

املتفرج بلعب دور  ال�سلطات  اكتفاء  ا�ستعدادا لفتحها..انطالق حملة يف ظل 
لتنظيف وتعقيم امل�ساجد بورقلة

يف ح�سيلة ال�سرطة الق�سائية

حجز 60 قر�سا من املوؤثرات العقلية خالل �سهر جويلية  باأدرار

زريبة الوادي يف ب�سكرة: حملة تعقيم وا�سعة لالأحياء و املرافق العمومية

من قبل م�سالح ال�سرطة الق�سائية بالوالية 

معاجلة 110 ق�سايا تتعلق باجلنايات 
واجلنح خالل جويلية بورقلة
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وايل ميلة يعاين االأحياء املت�سررة من الزلزال 
وي�ستجيب ملطالب املحتجني 

مهناوي  بوجمعة 
-----------------

وايل ميلة  ولدى وقوفه عن كثب 
تكبدها  التي  اخل�سائر  حجم  على 
ميلة  مبدينة  اخلربة  حي  �سكان 
بذات  م�سكنا   240 حي  وكذلك 
الن�سغالت  اإىل  ا�ستمع  البلدية، 
التكفل  على  موؤكدا  املطروحة 
املت�رضرة   العائالت  بكل  الأمثل 
ا�ستقبل  �سلة  ذي  �سياق  ويف    .
ديوان  مبقر  مولي  الوهاب  عبد 
الأحياء  هذه  عن  ممثلني  الولية 
بوقفة  قيامهم  بعد  املت�رضرة، 
اأمام  اليوم  �سبيحة  احتجاجية 
من  جملة  رافعني  ال��ولي��ة  مقر 
اإع��الن  مقدمتها  يف  امل��ط��ال��ب، 
م�سكنا   240 و  اخلربة  منطقتي 
مطالبتهم   ، بامتياز  حمراء  مناطق 
ال�سكان  لكل  اأر���س��ي��ة  بقطع 
مالية  وتعوي�سات  املت�رضرين، 
رف�س  عن  ناهيك   ، البناء  لإعادة 
العمارات  يف  بال�سكان  التكفل 
التكفل    ، الأم���ر  ك���ان  مهما 
املت�رضرة،  بالعائالت  الفوري 
ناحية   البلدي  امللعب  من  ونقلهم 
دور  تفعيل    ، اجلامعية  الإقامة 
للكوارث  الوطني  ال�سندوق 
للتكفل  وتخ�سي�سه  الطبيعية، 

 240 و حي  اخلربة  من حي   بكل 
طالب  ذلك  عن  ف�سال    ، م�سكناأ
التكفل  ب�����رضورة  امل��ح��ت��ج��ون 
ناحية  م��ن  باملت�رضرين  ال��ت��ام 
احلماية  الأمن  وامل�رضب،  املاأكل 
والأخ�سائيون  الأطباء  املدنية، 
عن  الول  امل�سوؤول  النف�سانيون. 
وخالل  بالولية  التنفيذية  الهيئة 
اأكد  ان�سغالتهم،  اإىل  ا�ستماعه 
التي  املطالب  جميع  رف��ع  على 
لل�سلطات  ال�سكان  عنها  ع��ّر 
الف�سل  ق�سد  للبالد  العليا 
التكفل  اإمكانية  ودرا�سة   ، فيها 
وكذا  العاجل،  القريب  يف  بها 
بكل  ال��ت��ك��ف��ل  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
ل��ي��ات  امل��ت�����رضري��ن وف��ق��ا ل��الآ
اخل��رة  تقرير  ع��ن  ترتتب  التي 
العليا  ال�سلطات  وا�ستجابة 
يبقى  لن  باأنه  والتعهد  للبالد 
ميلة  .وايل  اخليم   يف  مواطن  اأي 
ح�سة  رفع  �سيتم  اأنه  اأي�سا  اأكد 
ب  واملقدرة  الجتماعي  ال�سكن 
الذين  بكل  والتكفل  �سكنا،   184
الهزة  من  �سكناتهم  ت�رضرت 
جميع  درا���س��ة  م��ع  الأر���س��ي��ة، 
طرف  م��ن  امل��ق��دم��ة  امل��ق��رتح��ات 
املتعلقة  تلك  ل�سيما  ال�سكان، 
وتقدمي  اأر�سية  قطع  بتخ�سي�س 

بذلك  م�سددا   ، املالية  الإعانات 
قرار  باأي  ال�سكان    اإعالم  على  
بتداعيات  التكفل  ب�ساأن  ُيتخذ 
عرفتها  التي  الر�سية  الهزة  هذه 
اأ���س��دى  م��ي��ل��ة  .وايل  ال��ولي��ة 
وتوحيهات  �سارمة  تعليمات 
بقدوم  املواطنني  اإعالم  يف  متثلت 
متمثلة  اخل���راء  م��ن  جم��م��وع��ة 
خمت�سة  درا���س��ات  مكاتب  من 
درا���س��ة  ق�سد  تقنية  وخم��اب��ر 
دقيقة،  علمية  اإج��اب��ة  وت��ق��دمي 
الأر�سية  الهزات  ظاهرة  حول 
ميلة  ب��ولي��ة  م��وؤخ��را  امل�سجلة 
اخل��رة  نتائج  على  الع��ت��م��اد   ،
املجموعة  ه��ذه  بها  تقوم  التي 
ال��الزم��ة  ال��ق��رارات  اإت��خ��اذ  يف 

بخ�سو�س  اتخادها،  وال��واج��ب 
الو�سعية  هذه  بتداعيات  التكفل 
ميلة  دائرة  رئي�س  تكليف  وكذا 
املجل�س  منتخبي  مع   بالتن�سيق 
الأحياء  ممثلي  و  البلدي  ال�سعبي 
ب�سبط  اللقاء،  ح�رضوا  الذين 
و�سفافة  وا�سحة  ميكانيزمات 
ل��ت��وزي��ع امل�����س��اع��دات ال��ت��ي 
طرف  م��ن  ال��ولي��ة  ت�ستقبلها 
واملح�سنني  الأخ���رى  ال��ولي��ات 
من  ال��ت��ح��ق��ق  ع���ن  ن��اه��ي��ك   ،
�سمن  املتواجدين  الأ�سخا�س 
طريق  عن  بها،  املتكفل  العائالت 
اإخ��الءه  و  البلدي  بامللعب  اخليم 
م��ن ال��دخ��الء وك���ذا الإح�����س��اء 

املت�رضرين.  لل�سكان  الدقيق 

عاين �سبيحة اأم�س، وايل ميلة عبد الوهاب موالي االأحياء املت�سررة من الهزة االأر�سية التي �سربت والية ميلة �سبيحة يوم 
اجلمعة. خلفت خ�سائر مادية معتربة متثلت اأ�سا�سا يف انهيار مبان  وت�سدعات على م�ستوى خمتلف املنازل وال�سكنات .

الزلزال خّلف خ�سائر مادية معتربة متثلت اأ�سا�سا يف اإنهيار مباٍن

بجاية : العن�سر الب�سري وراء وقوع حوادث املرور
امليدانية  والوحدات  الفرق  خمتلف  �سجلت 
العاملة يف جمال الأمن العمومي يف ح�سيلتها 
 2020 ل�سنة  جويلية  ب�سهر  اخلا�سة  ال�سهرية 
ويرجع  ج�سمانيا،  مرور  حادث   29 ،عدده  ما 
العن�رض  اإىل  وقوعها  يف  ال�سبب  اأغ��ل��ب 
 43 و  واحد،  قتيل  ت�سجيل  مت  حيث  الب�رضي، 
نف�س  يف  متفاوتة.  بجروح  اأ�سيبوا  جريحا 
يف  الن�سطة  امل�سالح  خمتلف  قامت  ال�سياق 
بت�سجيل  املرورية،  الوقاية  جمال  يف  امليدان 

93 متعلقة  1687 غرامة جزافية، منها  حترير 
ارتداء  بعدم  تتعلق  اأغلبها  النارية  بالدراجات 
املناورة  اأو  الوثائق  تقدمي  اأو عدم  الأمن  خوذة 
مرورية،  جنحة   91 ت�سجيل  مت  كما  اخلطرة، 
النارية  بالدراجات  خا�سة  جنحة   23 منها 
اأغلبها تتعلق بانعدام �سهادة التاأمني ورخ�سة 
 516 �سحب  ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة  ال�سياقة، 
بالدراجات  خا�سة   60 منها  �سياقة،  رخ�سة 
 57 و  مركبة   152 و�سع  مت  كما  النارية، 

دراجة نارية يف املح�رض، بالإ�سافة اإىل مراقبة 
من  نارية  دراج��ة   1083 و  مركبة   12043
فعدد  للرادار  بالن�سبة  اأما  الأ�سناف،  خمتلف 
اخلرجات امليدانية قدر ب� 11 خرجة على اإثرها 
ال�رضعة  بتجاوز  تتعلق  165 خمالفة  مت حترير 
املحددة قانونا، يف الأخر يبقى الهدف املن�سود 
هو احلد من حوادث املرور، التي اأ�سحت توؤذي  

حياة الكثرين يوميا. 
ك . ت

لالأمن  الع��الم  خلية  بيان  ك�سف 
الولئي بتب�سة، تلقت التحرير ن�سخة 
العامة  ال�رضطة   م�سالح  اأن  منه، 
اأح�ست  تب�سة  ولية  باأمن  والتنظيم 
مراقبة  املا�سي  جويلية  �سهر  خالل 
اإقليم  بكامل  جتاريا  حمال   1459
عمليات  اأ�سفرت  اأين  الخت�سا�س، 
 639 ت�سجيل  ع��ن  ه��ذه،  امل��راق��ب��ة 
خا�سة  خمالفة   593 منها  خمالفة 
ال�سالمة،  بقواعد  الل��ت��زام  بعدم 

46 حمال جتاريا  غلق  اقرتاح  مت  فيما 
ق�سائية  متابعة   639 ت�سجيل  وكذا 
 157 اإر�سال  مت  كما  اأخرى.  ملحالت 
العمليات  ه��ذه  وتبقى  اإع����ذارا، 
امل�سلحة  ذات  قبل  من  متوا�سلة 
ال�رضكاء  خمتلف  م��ع  بالتن�سيق 
املعنيني، من اأجل احلفاظ على �سحة 
و�سالمة املواطنني، ح�سب بيان خللية 

الت�سال باأمن الولية.
�سو�سه حممد الزين

اإح�ساء 639 متابعة ق�سائية و593 
خمالفة وغلق 46 حمال بتب�سة 

يف �سهر جويلية

الدفلى  عرف  نهاية ال�سبوع بعني 
عددا من احلرائق يف مناطق خمتلفة 
م�سالح  �سجلت  حيث  الولية،  من 
عدة  الدفلى  بعني  املدنية  احلماية 
حرائق  اإخ��م��اد  اج��ل  من  تدخالت 
غابات   واآخر اخماد حريق م�سكن 
باملكان   " "طوبال  لعائلة  ف��ردي  
ببلدية  يون�س  �سيدي  امل�سمى 
ُمنع  و  احلريق  اخماد  ،مت  بومدفع  
خ�سارة  ت�سجيل   مع   ، انت�ساره 
النباتي  الغطاء  من  06هكتارات  
ة02  اأح��را���س  04هكتارات  منها 
بلدية  يف  ،و  ادغ���ال  هكنارين 
و  العطاف  وحدة  تدخلت  العطاف 

الروينة   بوحدة  مدعمة  كانت  التي 
يقع  ف��ردي  مبيكن  حريق  لإخ��م��اد 
�سط  و  بوعلي  بن  ح�سيبة  ب�سارع 
يف  احل��ري��ق   �سب  ،بحيث  املدينة 
للم�سكن   الول  الطابق  مطبخ 
اخماد  مت  و  3طوابق   من  املتكون 
خ�سائر  ت�سجيل   م��ع  احل��ري��ق   
وبدون   ، انت�ساره  ُمنع  و  مبحتوياته 
�سخ�س  اإ�سابة  ،ال  ب�رضية  خ�سائر 
بحروق من الدرجة الوىل يف اليد 
به خلية   اأفدتنا  ما  ،بح�سب  الي�رضى 
احلماية  مبديرية  الت�سال  و  الإعالم 

املدنية  .
خمتار برادع/عني الدفلى

احلماية املدنية تتدخل يف عدة 
مناطق الإخماد احلرائق بعني الدفلى 

يف ح�سيلة االأمن العمومي خالل �سهر جويلية 2020

ت�سجيل اإ�سابة 13 قا�سرا يف 25 
حادث مرور مع �سحب 388 رخ�سة 

�سياقة ببلعبا�س
�سجلت امل�سلحة الولئية لالأمن العمومي باأمن ولية �سيدي بلعبا�س يف 
 29 اإ�سابة  عنها  نتج  مرور،  حادث   25 املن�رضم  جويلية  ل�سهر  ح�سيلتها 
اأهم  تتلخ�س  حيث  قا�رضا،   13 منهم  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �سخ�سا 
الأ�سباب املوؤدية اإىل هذه احلوادث يف العوامل الب�رضية بالدرجة الأوىل ب� 
21 حادثا ممثلة يف عدم احرتام قوانني املرور، تليها عوامل متعلقة باملركبة 
يف الدرجة الثانية بحادثني )02( ، كما �سجلت ذات امل�سلحة يف نف�س الفرتة 
خمالفات  عدة  ارتكاب  يف  اأ�سحابها  ت�سبب  �سياقة  رخ�سة   388 �سحب 
مرورية ت�ستوجب ال�سحب الفوري لرخ�س ال�سياقة، بالإ�سافة اإىل ت�سجيل 
882 خمالفة مرورية ، يف نف�س ال�سياق مت و�سع 176 مركبة و85 دراجة 
نارية  يف املح�رض والتي ت�سبب اأ�سحابها يف خمالفات مرورية خمتلفة ،هذا، 
ويف اإطار حماربة ظاهرة التجارة  ال�رضعية فقد اأقدمت قوات ال�رضطة خالل 
نف�س الفرتة على حجز اأكر من 11 قنطارا من ال�سلع ال�ستهالكية و غر 

ال�ستهالكية  حيث مت اتخاذ الإجراءات القانونية �سد املخالفني.  
م.رم�ساين

والتح�سي�س  التكفل  اإط���ار  يف 
قافلة   اأنطلقت  ك��ورون��ا  ب��وب��اء 
ال�سلطات  ا�رضاف  حتت  حت�سي�سية 
ال��ولئ��ي��ة مم��ث��ال ل���وايل ال��ولي��ة 
ال�سحي،  احل��ج��ر  حت��ت  امل��ت��واج��د 
رئي�س  و   للولية  العام  الأم��ني 
وم��دراء  بح�سور  ال��وايل  دي��وان 
الجتماعي  الن�ساط  ال�سحة   
ال�سلة  ذات  واجلمعيات  ال�سياحة 
يف  امل�ست�سفيات  وم�����س��وؤويل 
والعاملني   ، منهم  البع�س  غياب 
طبني  �سبه  اجل��واري��ة  باملوؤ�س�سة 
انطالق  باإ�سارة  ،اأُعطيت  واطباء 
لفائدة  حت�سي�سية  طبية  قافلة 
مواطني  خن�سلة واحيائها ال�سعبية 
ب��ه��دف ����رضح ك��ي��ف��ي��ات ات��خ��اذ 
للحد  الوقائية  والتدابر  الإجراءات 

من انت�سار كوفيد 19بعد اأن عرفت 
املتكفلة  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
بها الوباء ب  49حالة موزعة على 
دوائر الولية الكبرة قاي�س خن�سلة 
بالوقاية،   اللتزام  �س�ساروكيفية 
للحد  ال�سحية  ال�سالمة  واتباع 
والق�ساء  الفرو�س  انت�سار  من 
عرفتها  التي  الوفيات  بعد  عليه 
الولية بالوباء؛ حيث خلفت املبادرة 
وا�سعا  املواطنني  عند  ا�ستح�سانا 
التي  النا�سطة  اجلمعيات  ول��دى 
للمحافظة  جهودها،  بكل  ت�سعى 
والعمل من اأجل ال�سالح العام ويف 
عامة  ب�سفة  املدين،  املجتمع  خدمة 
الأزمة  هذه  من  للخروج  وخا�سة 

الوبائية .
 ر�سيد بوزيان 

قافلة حت�سي�سية جتوب �سوارع املدينة  
للحد من انت�سار وباء كوفيد 19بخن�سلة 

مهنيو ال�سيد البحري بنب عبد املالك رم�سان مب�ستغامن يطالبون مبرفاإ لقواربهم
 نظرا  لعتمادهم على مهنة ال�سيد البحري كم�سدر 
تزايد  وبعد  الكرمي،  العي�س  واكت�ساب  ل�سرتزاقهم 
املالك  عبد  بن  ببلدية  ال�سارف  بودية  بحي  عددهم 
رم�سان  ومنهم من حت�سل على قرو�س ل�رضاء قارب 
�سيد؛ يعاين املهنيون الذين حتدثوا عن او�ساعهم من 
لر�سو  مرفاإ �سغر  او  ك�ساطيء  مكان  وجود  انعدام 
قواربهم وان لتبقى يف عر�س البحر وخا�سة عندما 

تكون اجلحالت البحرية لت�سمح بذلك.
�سهادات  لهم  ال�سباب  من  اغلبهم  الذين  املهنيون 
يطالبون  البحري  لل�سيد  التكوين  اطار  يف  التخرج 

اإن�ساء مرفاإ  العمل على  القطاع والبلدية  من مديرية 
البحرية،    العوا�سف  من  وقواربهم   زوارقهم  يحمي 
بحي  مبنطقة   يقطنون  ال�سيادين  اغلب  ان  خا�سة 
حفزهم  مما  البحر  �ساحل  على  الواقع  ال�سارف  بودية 
على احرتاف مهنة ال�سيد، اأب عن جد، وخا�سة بعد 

التكوين واكت�ساب جتربة ال�سيد يف عر�س البحر.
رحب  ال�سيادين   هوؤلء  ان�سغالت  على  رده  ويف   
م�رضوعية  على  مب�ستغامن  البحري  ال�سيد  مدير 
ال�سيد  قوارب  لر�سّو  بال�ساطيء  مرفاإ  اجناز  طلب 
املرايفء  هذه  يخ�س  قانونا  هناك  وان  املنطقة،  بهذه 

ال�سيد  مديرية  وتعمل   ال�سيادين...    وت�سجيع 
البحري بالتن�سيق مع وايل م�ستغامن كما �رضح ذات 
امل�سوؤول على اجناز درا�سات تقنية لل�رضوع يف اجناز 
موقع اومرفاإ لر�سو قوارب ال�سيد وحماية ال�سيادين 
وحماية امتعتهم . كما ا�ساف ان البلديات ال�ساحلية 
على  وتقرتح  ال�سمك  �سيادي  م�ساعدة  بامكانها  
يف  مرافق  باإن�ساء  تعجل  التي  الأفكار  كل  القطاع 
بولية  رم�سان  املالك  عبد  بن  ببلدية  املذكور  احلي 

م�ستغامن
�سليمان بن قناب

جمل�س ق�ساء �سعيدة 

تعيني وايف بن يحي نائبا عاما و�سعيد �سعد اهلل رئي�سا للمجل�س
على اثر احلركة التي اأجراها ال�سيد رئي�س احلمهورية 
يف �سلك الق�ساء يوم اخلمي�س املا�سي، والتي م�ست 
�سلك روؤ�ساء املجال�س الق�سائية والنواب العامني  مت 
نائبا عاما ملجل�س ق�ساء  ال�سيد وايف بن يحي  تعيني 

�سعيدة و�سعيد �سعد الله رئي�سا للمجل�س.

 34 وو�سع  �سياقة  رخ�سة   88 و�سحب 
مركبة باحلظرية

�سعيدة  ولية  باأمن  العمومي  المن  م�سلحة  متكنت 
مركبة   34 وو�سع  حزافية  غرامة   337 ت�سحيل  من 
جنح  اإطار  �سياقة، يف  88 رخ�سة  و�سحب  باحلظرة 

املرور  حلركة  العادية  املراقبة  عمليات  خالل  املرور 
6 حوادث  3109 مركبات والتي �سجلت بها  حلوايل 
العامة  العالقات  مكتب  ح�سب  ج�سمانية،  م��رور 

والت�سال لأمن ولية �سعيدة .

وتوقيف 117 �سخ�سا من بينهم 3 ن�ساء 
وت�سحيل 86 ق�سية اإجرامية 

ولية  لمن  الق�سائية  ال�رضطة  م�سىحلة  متكنت 
ن�ساء   3 بينهم  من  �سخ�سا   117 توقيف  من  �سعيدة 
خالل ال�سهر املن�رضم، مع ت�سحيل 86 ق�سية اجرامية 
بال�سخا�س  املا�سة  باجلرائم  تتعلق  ق�سية   62 اهمها 

واملمتلكات ، اأوقف ب�ساأنها 82 �سخ�سا و14 ق�سية 
�سخ�سا    16 ب�ساأنها  اأوقف  واملمتلكات  الأموال  مت�س 
باجلرمية  تتعلقان  ق�سيتيني  يف  توّرط  من  بينهم  من 
يف  �سخ�سني  توقيف  بخ�سو�سها  مت  ال�سرانية  
والرتويج  املتاجرة  بتهم  �سخ�سا   17 توقيف  مت  حني 
واملوؤثرة  املهلو�سة  والقرا�س  املخدرات  وا�ستهالك 
عقليا  مع ححز 455 قر�سا مهلو�سا ..كما متكنت من 
خالل عمليات املراقبة وعمليات ال�رضطة التي بلغت 
اوقف   �سخ�سا   1632 هوية  فح�س  من  عملية   144
منهم 21 �سخ�سا كانوا حمل بحث من طرف العدالة، 

مت توقيفهم وتقدميهم للجهات الق�سائية ..
ابراهيم  حاجي 



مولودية وهران: 

�سيف�سل  الوزاين  �سريف  "م�ستقبل 
فيه جمل�س االإدارة اجلديد"

�سبيبة القبائل يعني مديرين 
جديدين

مع اقرتاب بطولة دوري اأبطال اأوروبا من 
ب�صبب  ا�صتثنائي؛  مو�صم  يف  النهاية  ف�صل 
بايرن  فريقا  كان  كورونا،  جائحة  تف�صي 
جريمان  �صان  وباري�ص  ـــاين  الأمل ميونخ 
الأرا�ــصــي  اإىل  الوافدين  اأول  الفرن�صي، 
ل�صبونة  العا�صمة  وحتديدا  الربتغالية، 

التي �صتحت�صن مواجهات البطولة.
مقطع  خالل  من  النطالق  �صرارة  وكانت 
فيديو انت�صر �صريعا عرب و�صائل التوا�صل 
فرن�صا،  بــطــل  لــالعــبــي  ــي،  ــاع ــم ــت الج
الربازيلي نيمار دا �صيلفا والإ�صباين اأندير 
اإيريرا، حيث ُيظهر فيه النجم الربازيلي 
مبدينة  فريقه  تدريبات  اأثناء  مهاراته 

فارو، بينما ي�صدد اإيريرا على املرمى.
بقوام  الباري�صي  الفريق  بعثة  وو�صلت 
تالحق  �صكوك  مع  ولكن  لعبا،   28 �صم 
الإ�صابة،  بداعي  املهمة  الأ�صماء  بع�ص 
والنجم  فــرياتــي  مــاركــو  ــايل  ــط الإي مثل 
النجم  حظوظ  تبدو  حيث  مبابي،  كيليان 
مبابي  ي�صابق  بينما  �صعبة،  الإيــطــايل 
ــا يــوم  ــت ــالن ــن لــلــحــاق مبــواجــهــة اأت ــزم ال
يف  القوية  اإ�صابته  بعد  املقبل،  الأربعاء 
نهائي  مباراة  خالل  اليمني  القدم  كاحل 
كاأ�ص فرن�صا اأمام �صانت اإيتيان نهاية ال�صهر 

املا�صي.
دي  اأنخيل  الأرجنتيني  النجم  يغيب  كما 
ب�صبب  الثمانية؛  دور  مباراة  عن  ماريا، 

الإيقاف.

مدينة  فريق  يدخل  الآخر،  اجلانب  على 
�صفوفه  يف  مهم  بغياب  املواجهة  بريجامو 
بيريلويجي  حار�صه  عن  هنا  واحلــديــث 
يف  الإ�صابة  بداعي  يغيب  الذي  جوليني، 

الرباط ال�صليبي اخللفي.
املخ�صرم  كتيبة  خ�صائر  تتوقف  ومل 
جيان بيريو جا�صبرييني عند هذا احلد، 
جو�صيب  ال�صلوفيني  الفريق  جنم  اإن  بل 
ين�صم  وقــد  اأي�صا،  �صيغيب  اإليت�صيت�ص 
الأرجنتيني  ــع  ــداف امل ال�صابق  للثنائي 
اإ�صابة  ب�صبب  بالومينو؛  لوي�ص  خو�صيه 

ع�صلية.
بالفعل  الإيطايل  الفريق  بعثة  وو�صلت 
الفريق يف  للعا�صمة الربتغالية، ويتدرب 

مركز تدريبات بينا مانيكي يف ل�صبونة.
اأتلتيكو  بعثة  ت�صل  اأن  املنتظر  ومـــن 
الربتغال  اإىل  الثالثاء،  الإ�صباين،  مدريد 
اأمام  النهائي  ربع  مواجهات  ثاين  خلو�ص 
على  اخلمي�ص،  يوم  ــاين  الأمل ليب�صيت�ص 

ملعب )جوزيه األفالدي(.
وتاأخر و�صول الفريق املدريدي للربتغال 
م�صابتني  اإيجابيتني  حالتني  ظهور  ب�صبب 
ما  ــو  وه لعبيه،  بــني  كــورونــا  بفريو�ص 
تدريباته  برنامج  على  قطعا  �صيوؤثر 
�صي�صافر  حيث  اخلمي�ص،  مواجهة  قبل 
بقائمة قوامها 21 لعبا من الفريق الأول، 
بالإ�صافة لالعبي الفريق الرديف األيك�ص 
وريكيلمي  �صان�صيز  ومانو  �صانتو�ص  دو�ص 

وتوين مويا.
اإىل  بالفعل  فو�صل  الأملــــاين  فــريــق  اأمـــا 
ملعب  يف  مع�صكره  يقيم  حيث  ل�صبونة، 
مدينة  يف  مــوتــا  دا  ــربا  ــومي ك اأنــطــونــيــو 

اإ�صتوريل.
اأبــرز  ــات  خلــدم ليب�صيت�ص  و�صيفتقد 
يف  املو�صم  ــذا  ه الفريق  وهـــداف  جنومه 
فرينر،  تيمو  هدفا(،   28( البوند�صليجا 
ت�صيل�صي  ل�صفوف  ر�صميا  انتقل  الــذي 

الإجنليزي.
على  بالفعل  يعتاد  بــداأ  اآخــر  اأملــاين  فريق 
الأجواء يف الربتغال، وهو العمالق بايرن 
يف  ت�صيل�صي  �صباك  اأمــطــر  الــذي  ميونخ 
لواحد،  اأهداف  باأربعة  النهائي  ثمن  اإياب 
ويتواجد لعبوه حاليا يف مدينة لجو�ص 
ا�صتعدادا للمواجهة املرتقبة اأمام بر�صلونة 
نابويل  عقبة  تخطي  الـــذي  ــبــاين  الإ�ــص

باإجمايل املواجهتني )4-2(.
للموقعة  م�صرحا  )النور(  ملعب  و�صيكون 
املــنــتــظــرة بــني الــعــمــالقــني الــكــتــالــوين 
�صيدخل  حيث  املقبل،  اجلمعة  والبافاري 
مبعنويات  الــلــقــاء  الــكــتــالــوين  الــفــريــق 
اأهــم  مــن  اثــنــني  ا�ــصــتــعــادة  بعد  مرتفعة 
بو�صكيت�ص  �ــصــرجــيــو  ــا  ــم وه عــنــا�ــصــره 
غاب  حيث  ــدال،  ــي ف ــــورو  اأرت والت�صيلي 

الثنائي عن مواجهة نابويل الأخرية.
بني  ف�صتجمع  الدور  هذا  مباريات  اآخر  اأما 
"ذات  الكاأ�ص  لرفع  بقوة  املر�صحني  اأحــد 
الأذنني" هذا املو�صم وهو مان�ص�صرت �صيتي، 
يف  الــرفــيــع  املــقــام  ب�صاحب  ـــاح  اأط الـــذي 
البطولة ريال مدريد، واأمامه فريق حقق 
�صحيتها  كــان  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة 
ليون  اأوملبيك  وهو  الإيطايل،  يوفنتو�ص 

الفرن�صي.
مبدينة  ــزي  ــي ــل الإجن الــفــريــق  و�صيقيم 
اأوير�ص ا�صتعدادا للمباراة التي �صيحت�صنها 
ال�صبت  ــوم  ي األــفــالدي(  )جــوزيــه  ملعب 
الفرن�صي  الفريق  �صيخو�ص  فيما  القادم، 
يف  )ري�صتيلو(  ملعب  عــلــى  تــدريــبــاتــه 

ل�صبونة.
الحتاد  من  املفرو�ص  للربوتوكول  ووفقا 
�صتكون  )يويفا(،  القدم  لكرة  الأوروبـــي 
واإجــراءات  قوية،  اأمنية  تعزيزات  هناك 
جميع  �صالمة  ل�صمان  �صارمة  احرتازية 
الربتغالية،  العا�صمة  يف  املــتــواجــديــن 
بح�صور  �صتقام  املــبــاريــات  واأن  ل�صيما 

جماهريي حمدود.

يرتّدد ا�صم الدويل اجلزائري، يو�صف عطال، بكرثة يف �صوق النتقالت 
الإ�صابات،  ب�صبب  املا�صي  املو�صم  مباريات  اأغلب  عن  غيابه  من  بالرغم 
مدريد،  ريال  العمالق  من  حتى  بخدماته  كبرية  اهتمامات  توجد  حيث 

بتاأكيد و�صائل الإعالم الإ�صبانية.
وحتدث عطال يف ت�صريحات ملجّلة "ليكيب" عن م�صتقبله وهوية الفريق 
فقال:  راأيــه  لتغيري  �صرطه  وو�صع  املقبل،  املو�صم  يف  معه  �صيلعب  الذي 
"يجب اأن اأعرتف باأنني مل اأ�صارك با�صتمرار ملعاناتي من الإ�صابة، ولهذا 

ف�صاأعو�صها يف هذا املو�صم اجلديد".
يل  اأوروبية  مناف�صة  اأول  خلو�ص  متحم�ص  "اأنا  حديثه  يف  عطال  واأردف 
ني�ص،  عن  فيه  �صاأرحل  الذي  اليوم  ياأتي  وعندما  هنا،  بالرتياح  واأ�صعر 
املناف�صة  اأع�صق  فاأنا  فقط،  كبري  ناد  نحو  النتقال  اأجل  من  ذلك  �صيكون 

لأنها تنعك�ص علي اإيجابيًا".
بويز  يونغ  فريق   من  لوتامبا  ــوردان  ج املدافع  ني�ص  فريق  وا�صتقدم 
ال�صوي�صري، لتعوي�ص الرحيل املرتقب لعطال الذي ميتلك قدرات كافية 
عدة  يف  املواهب  ك�صايف  مراقبة  وحتت  الأندية،  لبع�ص  اأولوية  جعلته 

اأندية اأوروبية.
قليلة  باأيام  فريقه  مع  حت�صرياته  اجلزائري  الأميــن  الظهري  ويوا�صل 
قبل عودة مناف�صات بطولة الدوري الفرن�صي لكرة القدم، اإذ �صتكون اأول 

مباراة اأمام ال�صيف لن�ص يف 23 اآب/اأغ�صط�ص اجلاري.
خط  ولعب  عطال  وهم  �صفوفه،  يف  جزائريني  لعبني  ني�ص  وميتلك 
�صاحب  غويري  اأمني  الواعد  املهاجم  اإىل  اإ�صافة  بــوداوي،  ه�صام  الو�صط 
الأ�صول اجلزائرية، واأم�صى النادي ي�صتهر باأنه الفريق الفرن�صي �صاحب 

النكهة اجلزائرية.

خما�سي "ال�سامبيونزليج" ي�سعل االأجواء يف 
الربتغال.. وكورونا يغرّي خطط اأتلتيكو

عطال يك�سف �سرطه الوحيد ملغادرة فريقه الفرن�سي

وهران،  مولودية  اإدارة  ملجل�ص  اجلديد  الرئي�ص  �صرح 
مت  الذين  املجل�ص  هــذا  اأع�صاء  بــاأن  حمياوي،  الطيب 
عقدت  التي  للم�صاهمني  العامة  اجلمعية  يف  انتخابهم 
م�صاء  الثنني "هم وحدهم املخول لهم بتقرير م�صتقبل 
الدويل ال�صابق �صي الطاهر �صريف الوزاين" الذي تكفل 
املو�صم الفارط باجلانبني الإداري والفني للنادي النا�صط 

يف الرابطة الأوىل لكرة القدم.
وعرب حمياوي، يف ت�صريح لل�صحافة عقب انتهاء اأ�صغال 
البيت  ترتيب  "لإعادة  ارتياحه  عن  العامة،  اجلمعية 
رئي�ص  ــدون  ب ــري  الأخ ظل  بعدما  للنادي"،  الداخلي 
هذه  بــاأن  موؤكدا  املا�صي،  املو�صم  طيلة  اإدارة  وجمل�ص 
"�صتجنب املولودية عقوبات حمتملة من طرف  اخلطوة 
التابعة  واملالية  الت�صيري  ملراقبة  الوطنية  املديرية 

لالحتاد اجلزائري للعبة )فاف(".
قد  عبدو�ص،  ر�صا  يراأ�صها  التي  املديرية،  هذه  وكانت 
اأخطرت اإدارة النادي الوهراين باأنها ملزمة باإعداد ملف 
للح�صول  وثيقة   18 عن  يقل  ل  ما  على  يحتوي  كامل 
اجلديدة  القوانني  وفق  املحرتف،  النادي  اإجــازة  على 
م�صار  يف  النظر  "اإعادة  اأجــل  من  ''الــفــاف''  اأقرتها  التي 

الحرتاف يف اجلزائر".
كما اعترب حمياوي، الذي �صبق له رئا�صة النادي يف اأول 
مو�صم لالحرتاف باجلزائر )2011-2010(، باأن انتخابه 
جديد  جمل�ص  انتخاب  وكذا  الإدارة  جمل�ص  راأ�ص  على 
"�صيمهد الطريق لقدوم موؤ�ص�صة وطنية حت�صبا  لالإدارة 
ل�صراء اأغلبية اأ�صهم ال�صركة الريا�صية ملولودية وهران، 
اأو  م�صريين  �صواء  اجلميع،  عليه  يلح  الذي  املطلب  وهو 

اأن�صار، يف النادي".
ويدخل �صمن هذا امل�صعى، وفق نف�ص املتحدث، "تعيني 
حمافظ للح�صابات اأوكلت له مهمة اإعداد التقارير املالية 
غاية  اإىل   2010-2011 مو�صم  منذ  الريا�صية  لل�صركة 

املو�صم املن�صرم".
بقيادة  ال�صابق،  وهــران  مولودية  اإدارة  ملجل�ص  و�صبق 
يف  من�صبه  من  امل�صتقيل  ب''بابا''،  امللقب  بلحاج،  اأحمد 
على  ال�صنة  ذات  من  يناير  يف  وقــع  واأن   ،2018 يونيو 
بروتوكول اتفاق مع موؤ�ص�صة ''هيربوك'' للنقل البحري 
عا�صمة  لفريق  الأخــري  رعاية  اأجــل  من  للمحروقات 
ملختلف  املالية  التقارير  غياب  اأن  اإل  اجلزائري،  الغرب 
الروؤ�صاء الذين تداولوا على رئا�صة النادي منذ دخوله 
عامل الحرتاف ت�صبب يف تعطيل اإمتام العملية لغاية 

الآن.
اأحمد  "للحمراوة"،  ال�صابق  الرئي�ص  دعا  جهته،  من 
جمل�ص  يف  ع�صوا  ــرة  امل هــذه  انتخب  ــذي  ال بلحاج، 
اإعادة  اأجل  "لتوحيد ال�صفوف من  الإدارة اجلديدة، 
ا�صتعداده  الوقت  نف�ص  يف  مبديا  النادي"،  بريق 
ـــداف  الأه لتحقيق  املــولــوديــة  "مل�صاعدة  الــكــامــل 

جمل�ص  يـــوا�ـــصـــل 
�ــصــبــيــبــة  اإدارة 
ــادة  ــي ــق الـــقـــبـــائـــل، ب
حتركاته  مالل،  �صريف 
امل�صري  املــكــتــب  لــدعــم 
ملنح  ممــيــزة،  بعنا�صر 
نف�ص جديد للفريق يف 

املو�صم املقبل.
الر�صمية  �صفحته  عرب  بيان  يف  القبائلي،  النادي  واأعلن 
كمال  الثنائي،  تعيني  الثنني،  يوم  "في�صبوك"،  على 
عبد ال�صالم، وماليك مقبل، يف من�صبي املدير الريا�صي، 

واملدير الإداري، على الرتتيب.
امل�صري  للمكتب  ومقبل،  ال�صالم  عبد  �صم  قــرار  وجــاء 
النادي  اإدارة  منها  تعاين  فجوة  �صد  بهدف  لل�صبيبة، 
القبائلي منذ فرتة، بعدما افتقدت خدمات خبري كروي 

كبري، مع رحيل الالعب ال�صابق كمال ماراك.
ال�صابقني،  الالعبني  من  اجلديد  الريا�صي  املدير  ويعد 
الذين ا�صتهروا بعدائهم ال�صديد ملحمد �صريف حنا�صي، 
الرئي�ص ال�صابق ل�صبيبة القبائل، حيث قاد يف عام 2015 

زيدان يتدخل الإعادة العب ريال مدريد

مبابي بديال.. الك�سف عن خطة باري�س ملواجهة اأتاالنتا

دورمتوند ينهي اأحالم مان�س�سرت يونايتد يف �سم �سان�سو

نابويل يواجه اأزمة يف بيع غالم

بوجناح يف الت�سكيلة املثالية لقارة اآ�سيا

الوكيل مينديز يعمل على نقل غالم 
اإىل ناد اإجنليزي

مــدريــد،  ـــال  ري اإدارة  اأنَّ  يــبــدو 
اإعادة  ب�صاأن  موقفها  ح�صمت 

املــعــاريــن،  لعبيها  ـــد  اأح
بالأم�ص  وافقت  بعدما 

لعبها  ــل  ــي رح عــلــى 
الــــيــــابــــاين الــ�ــصــاب 
ــو  ــوب ــا ك ــص ــو� ــف ــي ــاك ت

ل�صفوف فياريال.
الإدارة،  وا�صتقرت 
ــب �ــصــحــيــفــة  ــص ــ� ــح ب

ـــص  ـــ� "مــــــــاركــــــــا" ام
عــودة  على  الــثــالثــاء، 

الرنويجي  الو�صط  لعب 
اإىل  املعار  اأوديجارد،  مارتن 

ريال �صو�صيداد ملدة مو�صمني.
اإىل  اأ�صارت  قد  �صابقة  تقارير  كانت 

اأن اأوديجارد يرغب يف ا�صتكمال مدة اإعارته اإىل 
�صو�صييداد.

ا�صتعادة  على  ا�صتقرت  مدريد،  ريال  اإدارة  لكن 
ل�صو�صييداد،  اإعارته  جتديد  وعدم  اأوديجارد 

الفرن�صي  املدرب  رغبة  على  بناء 
اأكد  الــذي  زيــدان  الدين  زين 
حاجته له باملو�صم املقبل.

�صحيفة  ـــت  ـــح ـــص واأو�
اأن  امــــ�ــــص،  ــــا،  ــــارك م
عاما(   21( اأوديجارد 
للعودة  ي�صتعد  كــان 
مــــن الــعــطــلــة يـــوم 
اآب  اأغ�صط�ص/   14
لالنتظام  اجلــــاري، 
�صو�صييداد،  ب�صفوف 
ـــــدان تــدخــل  ــن زي ــك ل
للقلعة  باإعادته  مطالبا 
اإىل  ــة  ــاج ــح ــل ل املــلــكــيــة، 

اإمكانياته.
ــم قد  ــاج ــه ــط امل ــص ــو� ـــب ال ـــان لع ك
من  قــادمــا   2015 يف  مــدريــد  لــريــال  انــ�ــصــم 
�صرتوم�صجود�صت الرنويجي ولعب معارا باأندية 
هريينفني، فيتي�صه اآرنهيم، وريال �صو�صييداد.

ك�صفت تقارير فرن�صية عن مالمح 
جريمان  �صان  باري�ص  خطة 

الإيطايل،  اأتالنتا  ملواجهة 
دور  يف  الأربــعــاء،  اليوم 

الثمانية لدوري اأبطال 
اأوروبا.

�صحيفة  وكــ�ــصــفــت 
الفرن�صية  "ليكيب" 
توخيل  تــومــا�ــص  اأن 
مدرب بي اإ�ص جي قد 

ي�صطر لتغيري خطته 
اإىل   4-3-3 من  املعتادة 

2-4-4 لتعوي�ص الغيابات 
�ــصــفــوف  يف  الــهــجــومــيــة 

الفريق.
�صيوظف  توخيل  اأن  اإىل  ــارت  ــص واأ�

نيمار يف مركز �صانع الألعاب، بينما �صمن كيليان 
مبابي مكانا له على مقاعد البدلء.

الهجومية  اخليارات  قلة  ظل  يف  اأنه  اإىل  ولفتت 
اآنخيل دي ماريا ب�صبب الإيقاف، �صيعاون  لغياب 
وبابلو  اإيــكــاردي  ــاورو  م من  كل  هجوميا  نيمار 

�صارابيا.
باريزيان"  "لو  �صحيفة  اأمــا 
الفريق  اأن  اإىل  لفتت  فقد 
يلعب  قـــد  ــي  ــص ــ� ــاري ــب ال
 ،4-3-1-2 ــة  ــط ــخ ب
ويبقى ال�صغل ال�صاغل 
من  حتديد  لتوخيل 
لتعوي�ص  ــب  ــص ــ� الأن
الو�صط  لعــب  غياب 
الإيـــــطـــــايل مـــاركـــو 

فرياتي.
ــدرب  امل اأن  واأو�ــصــحــت 
الأملــــــــاين ميـــيـــل اأكــــرث 
الإ�ــصــبــاين  على  لالعتماد 
ـــــرث من  اأك ـــرا  ـــريي اأنــــديــــر ه

الأرجنتيني لياندرو باريدي�ص.
واتفقت ال�صحيفتان على اأن ت�صكيل بي اإ�ص جي 
نافا�ص،  كيلور  عن  يخرج  لن  اأتالنتا  ملواجهة 
خوان  كيمبيمبي،  �صيلفا،  تياجو  كريير،  تيلو 
ماركينيو�ص،  باريدي�ص،  اأو  هرييرا  برينات، 

جايي، نيمار، �صارابيا واإيكاردي.

مع  يونايتد  مان�ص�صرت  مفاو�صات  و�صلت 
طريق  اإىل  دورمتوند  بورو�صيا  فريق 
جادون  الإنكليزي  جنمه  ل�صّم  م�صدود 

ال�صيفية  النتقالت  فرتة  يف  �صان�صو 
اإىل اتفاق  احلالية، بعد عدم التو�صل 

حول القيمة املالية لل�صفقة.
ويف تطور جديد لالأحداث، اأكد املدير 

بورو�صيا  لفريق  الريا�صي 
ــال  دورمتــــــونــــــد، مــيــ�ــص

�صان�صو  بــقــاء  زورك، 
وجتديد  الفريق  يف 

اإ�صايف،  لعام  عقده 
يعترب  مـــا  وهــــو 

�ــصــربــة قــويــة 
جلـــــمـــــاهـــــري 
طني  ل�صيا ا "
التي  احلمر"، 
تتمنى  كــانــت 

الالعب  ـــة  روؤي
بقمي�ص  الــ�ــصــاب 

ــة من  ــداي الــفــريــق ب
املو�صم املقبل.

يف  زورك  وقــــــــــال 
الــنــادي  ن�صرها  ت�صريحات 
�صان�صو  "جادون  الأملـــــاين: 
املقبل،  املو�صم  معنا  �صيلعب 
اأنه  واأظــن  نهائي  ــرار  ق هــذا 

تودون  التي  الأ�صئلة  كّل  على  ُيجيب 
طرحها، وزيادة على ذلك قمنا العام 
املا�صي بتجديد عقده اإىل عام 2023 

بطريقة اأتوماتيكية".
اأغ�صط�ص/   10 الثنني  اليوم  وانتهت، 
املهلة التي كان قد حددها  اآب، 
لفريق  دورمتــونــد  بورو�صيا 
لتقدمي  يونايتد  مان�ص�صرت 
الذي  املنا�صب  العر�ص 
ببيع  ـــه  ل يــ�ــصــمــح 
�صان�صو،  عــقــد 
ـــه كـــان  ـــن وم
الـــــالعـــــب 
�صافر  قـــد 
ـــة  ـــف ـــص ـــ� ب

مــــع زمـــالئـــه عــــاديــــة 
ــراء  اإج ــل  اأج مــن  �صوي�صرا  اإىل 
مع�صكر حت�صري للمو�صم املقبل.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر اإعــالمــيــة 
بورو�صيا  اأن  ك�صفت  قد  �صابقة 
 108 مبلغ  ا�ــصــرتط  ــد  ــون دورمت
مـــاليـــني جــنــيــه اإ�ــصــرتلــيــنــي 
مبلغ  وهو  �صان�صو،  عن  للتخلي 
يونايتد  مان�ص�صرت  اإدارة  راأته 
مبالغ فيه، وراأت اأنه من الالزم 
من  الن�صحاب  اأو  تخفي�صه 

ال�صفقة.

150 مليون يورو من بيع بع�ص لعبيه، ومن بينهم اجلزائري فوزي غالم  يكثف فريق نابويل جهوده جلمع 
الذي عانى من الإ�صابات يف املوا�صم الأخرية.

واأو�صحت �صحيفة "لغازيتا ديلو �صبورت" الإيطالية اأن فريق نابويل يواجه م�صكلة يف بيع غالم، اأوًل ب�صبب 
تخوف الأندية من حالته البدنية وثانيًا ب�صبب راتبه املرتفع.

ويح�صل غالم على 3.5 ماليني يورو �صنويًا وميتد عقده حتى عام 2022، لكن ل توجد اأندية تقبل بدفع هذا 
الراتب لالعب يعاين من م�صاكل بالركبة يف اآخر ثالثة موا�صم، و�صارك يف عدد قليل من املباريات يف 

هذه الفرتة.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن احلل الوحيد اأمام نابويل هو حتمل جزء من راتب غالم حتى 

نهاية عقده، بعد بيعه هذا ال�صيف اإىل فريق اآخر، كما وت�صري بع�ص التقارير اإىل اأنه 
قد يعود للدوري الفرن�صي.

وي�صتعد فريق نابويل، بطل كاأ�ص اإيطاليا، هذا املو�صم لثورة جتديد بعد اخلروج 
من دور الـ16 ملناف�صات دوري اأبطال اأوروبا اأمام بر�صلونة، انطالقًا بتمديد عقد 

املدرب جينارو غاتوزو لثالث �صنوات.
القريب  كوليبايل  كاليدو  املدافع  لتوديع  النادي  ي�صتعد  غالم  جانب  واإىل 

املر�صح  ميليك  اأركاديو�ص  واملهاجم  �صيتي،  اأو  يونايتد  مان�ص�صرت  اإىل 
لالنتقال ليوفنتو�ص، ولعب الو�صط الربازيلي األن.

بات النجم اجلزائري فوزي غالم، ا�صمًا غري مرغوب فيه مع نادي نابويل الإيطايل، 
الذي و�صعه �صمن قائمة الالعبني املعرو�صني للبيع، يف فرتة النتقالت ال�صيفية، 

بعد تراجع م�صتواه ب�صبب الإ�صابة.
ووفقًا ل�صحيفة "توتو �صبورت" الإيطالية، فاإن نادي ولفرهامبتون، يعد حاليًا الوجهة 
الأقرب لغالم، حيث يعمل حاليًا وكيل اأعماله ال�صهري خورخي مينديز، على حتويله 

لهذا النادي الإجنليزي، الذي يقدم م�صتويات كبرية يف "الربميريليغ" منذ مو�صمني.
اأن العرو�ص ل تنق�ص غالم، نظراً لإمكاناته الكبرية رغم ابتعاده  واأكد امل�صدر ذاته، 

الطويل عن املالعب، وم�صاركته املتذبذبة مع نابويل، منذ اإ�صابته اخلطرية مع الفريق 
يوم 2 نوفمرب/ت�صرين الثاين 2017 �صد مان�ص�صرت �صيتي، يف دوري اأبطال اأوروبا.

اأوروبي اآخر،  واإ�صافة اإىل ذلك لن يجد وكيل اأعماله اأي �صعوبة يف حتويل غالم اإىل ناٍد 
اأنه  اإىل  اإ�صافة  الأندية،  خمتلف  مع  الكبرية  بعالقته  معروفًا  وكياًل  يبقى  اأنه  خا�صة 

ُيعترب اأحد امل�صاهمني الأقوياء يف نادي ولفرهامبتون، الذي ا�صتقدم له العديد من الالعبني 
التابعني لوكالته.

الالعبني  اأبرز  اأحد  ريغيليون،  �صرييجيو  اإ�صبيلية،  نادي  اإىل  املعار  مدريد  ريال  ظهري  ويعد 
املر�صحني خلالفة غالم يف نابويل، وهو الذي يحظى كذلك باهتمام العديد من الأندية الكبرية 

على غرار ت�صل�صي ومان�ص�صرت يونايتد.

جاء الدويل اجلزائري بغداد بوجناح جنم نادي ال�صد القطري يف الت�صكيلة املثالية لن�صخة العام 2018 من دوري 
اآ�صيا، التي اأعلن عنها الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، عقب النتهاء من ال�صتفتاء اجلماهريي الذي اأطلقه  اأبطال 

على موقعه الر�صمي على مدار �صهر كامل و�صارك فيه 250 األف زائر للموقع الإلكرتوين اخلا�ص بذات الهيئة.
يف  و�صتة  املجموعات  دور  يف  اأهداف  �صبعة  منها  هدفا   13 م�صجال   2018 العام  لن�صخة  هدافا  توج  قد  بوجناح  وكان 

الأدوار الإق�صائية، و�صناعته لثالثة اأهداف، و�صدد 49 مرة من بينها 25 ت�صديدة على املرمى، حمتال املركز الأول 
بني املهاجمني اأي�صا.

هداف  بجائزة  فاز  بعدما   2018 اآ�صيا  اأبطال  رابطة  يف  بقوة  نف�صه  فر�ص  ال�صد  مهاجم  اأن  للعبة  الآ�صيوي  الحتاد  واأكد 
البطولة، وعادل الرقم القيا�صي لعدد الأهداف امل�صجلة يف ن�صخة واحدة مت�صاويا مع موريكي )2013( واأدريانو )2016( .

ت�صايف  الثنائي  خلفه  ومن  بوجناح  تواجد  خالل  من  �صاربة  قوة  الن�صخة  هذه  يف  امتلك  ال�صد  نادي  اأن  الحتــاد  بني  كما 
هرينانديز واأكرم عفيف، وقد �صجل بوجناح 7 اأهداف يف دور املجموعات ثم اأ�صاف �صتة اأهداف خالل الأدوار الإق�صائية.

100809
الإربعاء 12 اأوت 2020 م املوافق  لـ 22 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2062 الإربعاء 12 اأوت 2020 م املوافق  لـ 22 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2062

حمليات

توخيل يف�سي �سر �سالبة �سان جريمان يف دوري االأبطال
الفني  املـــديـــر  ــل،  ــي ــوخ ت ــص  ــا� ــوم ت ـــال  ق
اأتالنتا  اإن مواجهة  لباري�ص �صان جريمان 
الإيطايل، اليوم الأربعاء، يف دور الثمانية 
خمتلفة  �صتكون  ـــا  اأوروب اأبــطــال  لـــدوري 

لعتبارات عدة.
الر�صمي للنادي  اأو�صح توخيل عرب املوقع 
عديدة  اأ�صياء  تختلف  "قد  الباري�صي: 
�صنعتمد  التي  التبديالت  منها  املباراة  يف 
انتظار  اأو  للتعوي�ص  جمال  ل  لأنه  عليها، 

فر�صة اأخرى يف مباراة الإياب".
جاهزون،  لكننا  خمتلف،  "الأمر  وتابع: 
الــكــاأ�ــص،  نــهــائــي  ــي  ــارات ــب م لعبنا  ــا  ــن لأن
وركالت  الإ�صايف  للوقت  امتدت  اإحداهما 

الرتجيح".
دور  يف  "اللعب  الأملـــاين:  ــدرب  امل واأ�ــصــاف 
فريق  نحن  هدية،  يل  بالن�صبة  الثمانية 
حملية  األقاب  بـ4  توجنا  لقد  للغاية،  قوي 
هذا املو�صم، و�صعيد جدا باأنني مدرب لهذا 

الفريق".
ال�صالبة  لتف�صري  توخيل  توما�ص  وتطرق 
 4 تلقى  ــذي  ال جريمان  ل�صان  الدفاعية 
اأهداف فقط يف دوري الأبطال هذا املو�صم.

نافا�ص،  كيلور  يبقى  "املفتاح  وفــ�ــصــر: 
ويتميز  للغاية  هــادئ  مرمى  حار�ص  فهو 
الكبرية  واخلـــربة  القوية  بال�صخ�صية 
ينعك�ص  ــدوءه  ه اأن  كما  البطولة،  بهذه 

بدوره على زمالئه".
هو  ــاين  ــث ال العن�صر  "ويبقى  ووا�ـــصـــل: 
جماعية الفريق، ل نكتفي فقط بتقدمي 

اأ�صياء مذهلة هجوميا".

لتحمل  ا�صتعداد  على  "الالعبون  واأردف: 
واحــدة  ككتلة  واللعب  واملعاناة  ال�صغط 

عندما نفقد الكرة".
واأمت توخيل ت�صريحاته: "هذا هو املفتاح، 
اإيجاد  علينا  لكن  رائعون،  مهاجمون  لدينا 
بــالأداء  �صعيد  لذا  امللعب،  داخــل  التوازن 
نوا�صل  اأن  ونتمنى  للفريق،  الــدفــاعــي 

بنف�ص امل�صتوى".
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و�سط اإجراءات وقائية م�سددة . .

بقلم  :  �سري القدوة
----------------------------

املبارك  ال�سحى  عيد  حلول  مع 
اجلريحة  وفل�سطني  ال��ع��ام  ه���ذا 
يوا�سل  الغا�سب  والحتالل  تنزف 
و�رضقته  �سيطرته  وميار�س  عدوانه 
يكون  فكيف  الفل�سطينية  للحقوق 
يلحق  ال��دم��ار  ه��ذا  وك��ل  ال��ف��رح 
ولكن  الفل�سطيني  ال�سعب  باأبناء 
اجلريحة  فل�سطني  فان  الأمل  برغم 
لر�سم  جراحنا  ويعلو  �ستنت�رض 
عيدنا  يكتمل  ولن  الوطن  خارطة 

اإل يوم عودتنا.
هذا العيد يواجه ال�سعب الفل�سطيني 
والعامل  والإ�سالمية  العربية  والأمة 
وا�ستمرار  القاتل  الكورونا  وب��اء 
م�����س��اري��ع الح���ت���الل ال��غ��ا���س��ب 
الفل�سطينية  الرا���س��ي  وتهويد 
الرا�سي  على  العدوان  وا�ستمرار 
لبنان  على  وخ�سو�سا  العربية 
والع���ت���داءات  الهجمات  وت��ل��ك 
املتكررة  اللبنانية  الرا�سي  على 
واأك��ر  و�رض�سة  �ساملة  ح��رب  يف 
لكل  الح��ت��الل  وت��ن��ك��ر  ب�ساعة 
واإع��الن��ه  الفل�سطينية  احل��ق��وق 
�ساربا  فل�سطني  دولة  على  احلرب 
الدولية  القوانني  كل  احلائط  بعر�س 
تاركا  القد�س  على  ح�ساره  فار�سا 
يعربدون  امل�ستوطنني  ع�سابات 

اقتحم  حيث  القد�س  يف  وي�سولون 
امل�سجد  متطرفون  م�ستوطنون 
�رضطة  من  م�سددة  بحماية  الق�سى 
ت�سييق  فر�س  ظل  يف  الح��ت��الل 
يف  واملرابطني  امل�سلني  دخول  على 
وقاموا  الأق�سى  امل�سجد  باحات 

امل�سجد. اأبواب  كافة  باإغالق 
الحتالل  يوا�سل  اخري  ناحية  ومن 
علي  ���س��ام��ال  ح�����س��ارا  ف��ر���س��ه 
وو�سع  الفل�سطيني  القت�ساد 
والتي  حل�ساره  واخلطط  الرامج 
متخ�س�سة  اجهزة  عليها  ت�رضف 
ال�رضائيلية  املدنية  الدارة  يف 
وعمل  املحلي  الناجت  لتدمر  وذلك 
تطور  اأي  رب��ط  علي  الح��ت��الل 
باملوافقة  الفل�سطيني  لالقت�ساد 
وعملت  ال�سيا�سية  ال�رضائيلية 
ح��ك��وم��ة الح���ت���الل ع��ل��ي ات��ب��اع 
القت�ساد  وتدمر  �رضب  �سيا�سة 
اإط��ار  ويف  الفل�سطيني  الوطني 
�سلطات  ح��ارب��ت  ال�سيا�سة  ه��ذه 
للمنتجات  تطوير  اأي  الح��ت��الل 
مفتوحا  الباب  واأبقت  الفل�سطينية 
العمل  �سوق  يف  لالنخراط  فقط 
ح�سار  يف  �ساهم  مما  الإ�رضائيلي 
وربطها  الفل�سطينية  الي���رادات 
وال��ي��وم  ال���رضائ��ي��ل��ي  بالقت�ساد 
وتتحكم  الحتالل  �سلطات  تفر�س 
ال�سلطة  م�ستحقات  ت��وري��د  يف 

عائدات  من  الفل�سطينية  الوطنية 
الغرامات  وتفر�س  بل  ال�رضائب 
الموال  وم�سادرة  باخل�سم  وتقوم 
علي  العمالء  ل�سالح  الفل�سطينية 
تابعة  حمكمة  ا�سدرته  ما  ح�سب 
حجج  وحتت  ال�رضائيلي  لالحتالل 
القت�ساد  يخ�سع  حيث  واه��ي��ة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ن��ظ��ري��ة الم���ن 

ال�رضائيلية.
و�سعبنا  الع�سيبة  الي��ام  هذه  يف 
الحتالل  ووباء  كورونا  وباء  يواجه 
ندعو ايل اهمية زيارة اأ�رض ال�سهداء 
اأوا�رض  وتعزيز  واجلرحى  والأ�رضى 
ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي وامل��ح��ب��ة 
ال�سهداء  واأبناء  لالأيتام  وخ�سو�سًا 
معاناتهم  من  للتخفيف  والأ���رضى 
القت�سادية  الأو���س��اع  ظ��ل  يف 
فقد  احلالية  ال�سعبة  واملعي�سية 
دومًا  الفل�سطيني  ال�سعب  عودنا 
الت�سامح  قيم  وتعزيز  العطاء  على 
والتكاتف  والتعاون  الآخر  وقبول 
ال��ع��دوان  مواجهة  يف  اجلماهري 
الذي  الكورونا  ووب��اء  الغا�سب 
نتطلع  واأننا  �سعبنا  معاناة  من  يزيد 
الوحدة  ا�ستعادة  وناأمل اىل �رضورة 

�سعبنا. وتطلعات  اماين  وحتقيق 
العطاء  �سعب  فل�سطني  �سعب  ان 
يف  نكون  ان  ايل  يتطلع  والت�سحية 
ال�سحيح ونعمل على تفعيل  الجتاه 

والنفكاك  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 
عن الحتالل ال�رضائيلي ونعمل من 
اجل امل�سى قدما لتحقيق ال�ستقالل 
و�رضقة  والقتل  الرهاب  عن  بعيدا 
الن�سال  �سورة  وت�سويه  الثورة 
خالل  م��ن  الفل�سطيني  الوطني 
م�ساريع  ودع��م  امل��وؤام��رات  ادارة 
والإدارات  القرى  روابط  ت�سكيل 
الحتالل  خمططات  تخدم  املحلية 
الت�سفية  م�ساريع  ا�ستمرار  يف 

الفل�سطينية. للق�سية 
الفل�سطينية  الق�سية  ت�سهده  ما  ان 
�رضورة  ايل  تدفعنا  موؤامرات  من 
من  ك��ل  مل��ح��ارب��ة  اجل��ه��ود  توحيد 
الفل�سطيني  الج��م��اع  عن  يخرج 
احللم  حتقيق  ام��ام  عقبة  وي�سكل 
���س��وت  ول��ي��ع��ل��و  الفل�سطيني 
�سد  فل�سطني  �سعب  انتفا�سة 
امل�ستوطنني  وق��ط��ع��ان  الح��ت��الل 
قوية  مدوية  ولنعلنها  احلرية  اعداء 
غ�سب  انتفا�سة  ال�سماء  عنان  يف 
الع�سيان  يف  ولن�ستمر  فل�سطينية 
امل���دين ال�����س��ام��ل ���س��د الح��ت��الل 
لالحتالل  �ساملة  مقاطعة  ولنعلن 
معتمدين  ال�رضائيلي  ولالقت�ساد 
الوطني  الق��ت�����س��اد  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
ال�ستقالل  لنا  يحقق  مما  الفل�سطيني 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  وب��ن��اء 

. مل�ستقلة ا

عيد احلرية واال�ستقالل والدولة الفل�سطينية امل�ستقلة

الثالثاء  �سباح  امل�رضية  ال�سلطات  فتحت 
معر رفح يف اليوم الأول لفتحه ا�ستثنائًيا يف 
الجتاهني؛ ل�سفر احلالت الطارئة، عقب اإغالق 

دام نحو خم�سة اأ�سهر يف وجه املغادرين.
واأفادت وزارة الداخلية يف ت�رضيح مقت�سب 
امل�رضية  البوابة  ب�"فتح  "�سفا"  وكالة  و�سل 
الأول  اليوم  العمل يف  لبدء  متهيًدا  رفح  ملعر 
من فتحه ا�ستثنائًيا ملغادرة وو�سول اأعداد من 

املواطنني العالقني يف الجتاهني".
الثالثاء  اأيام  رفح  معر  يعمل  اأن  املقرر  ومن 
يف  الأ�سبوع  هذا  من  واخلمي�س  والأرب��ع��اء 

الجتاهني، حلالت طارئة.
الفئات  اأن  بغزة  الداخلية  وزارة  واأو�سحت 
اجل��وزات  حملة  هي  ال�سفر  لها  امل�سموح 
امل�رضية والإقامات امل�رضية وحملة اجلوازات 

احل��الت  املر�سى  م��ن  وك�سف  الأجنبية، 
الطارئة.

واأ�سارت اإىل اأن القادمني كافة �سيتم حجرهم 
للحجر  فتح مركزين جديدين  اإذ مت  يوًما،   21
ال�سحي، اأحدهما يف دير البلح والآخر يف خان 

يون�س.
وهذه املرة الأوىل التي ُيفتح فيها باب ال�سفر 
منت�سف  يف  املعر  اإغ��الق  منذ  القطاع  من 
مار�س املا�سي بفعل اأزمة كورونا، بينما ُفتح 

مرتني لعودة العالقني اإىل غزة.
وُيتوقع اأن ي�سل اإىل القطاع نحو ثالثة اآلف 
عالق يف م�رض، عانوا من ظروف �سعبة خالل 

الأ�سهر املا�سية.
اإجراءاتها  اأمتت  اإنها  فقالت  ال�سحة،  اأما وزارة 
مراكز  داخل  وتوزيعهم  العالقني  ل�ستقبال 

احلجر.
كمامات  ت��وزي��ع  �سيتم  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
للعائدين، واإجراء فح�س مبدئي للدم من اأجل 

الك�سف عن امل�سابني بفرو�س كورونا.
الإ�سابات  تكون  اأن  ال���وزارة  وتوّقعت 

بالفرو�س من %30-20 من بني العائدين.

فتح معرب رفح اليوم يف كال االجتاهني بعد اإغالق دام لعدة �سهور
اأخبار فل�سطني

لتن�سيق  الرئا�سية  اللجنة  اأعلنت 
العامة  ل��الإدارة  التابعة  الب�سائع 
الح��ت��الل  اأن  واحل���دود  للمعابر 
الإ�رضائيلي قرر منع دخول كل مواد 
البناء، وما يتعلق بها مثل الأ�سمنت 
ومت  وغ��ره��ا،  واحل�سمة  واحل��دي��د 
بالقرار،  اخل��ا���س  القطاع  اإب���الغ 
اإطالق  ا�ستمرار  خلفية  على  وذلك 
امل�ستوطنات  على  احلارقة  الباللني 

املحاذية لقطاع غزة.
الإ�رضائيلي  الحتالل  اأن  اإىل  ي�سار 
من  اأك��ر  عن  اأم�س  م�ساء  اأعلن 
م�ستوطنات  يف  حريقا  ث��الث��ني 

"غالف غزة"، بزعم اطالق الباللني 
هرعوا  امل�ستوطنني  واأن  احلارقة، 
الباللني  انفجار احد  للمالجئ جراء 

حمدثًا �سوتًا كبراً.
الح��ت��الل  اأن  ذك�����ره،  اجل���دي���ر 
مرة  كل  يف  يتن�سل  الإ�رضائيلي 
التي  للتفاهمات  وفقًا  التزاماته  من 
بانتهاكات  ويقوم  موؤخراً،  حدثت 
امل��زارع��ني  على  ال��ن��ار  ب��اط��الق��ه 
حركة  ملنعه  بال�سافة  وال�سيادين، 
املواطنني من واىل القطاع، وهو ما 
مل تقبل به ف�سائل املقاومة كافة يف 

قطاع غزة.

االحتالل يقرر وقف دخول مواد البناء لغزة حتى ا�سعار اخر

اأ�سرى  فل�سطينيون

االأ�سري عمار مو�سى 
من حياته ..يعتر ال�سر 
عائلته  يف  الرابع  عمار 
بلدة  يف  النور  اأب�رض   ،
الظهربتاريخ  �سيلة 
وتقول   9/10/1977
زهر"  "ام  والدته 
العقد  جتاوزت  التي 
�سغره  منذ   " ال�ساد�س 
اخوانه  بني  املميز  كان   ،

وحب  عالية  اأخالق   ، �سمات  من  به  حتلى  ملا  واأقرانه 
العائلة وبر الوالدين ، عا�س مطيعًا ومتوا�سعًا وكرميا 
عن  يتخلف  يكن  ومل   ، امل�سجد  يف  ال�سالة  ويوؤدي 
م�ساعدة ال�سغر والكبر ، فارتبط بعالقة طيبة مع 
 " "، وت�سيف  الذين احبوه واحرتموه دوما  النا�س  كل 
التي تلقى تعليمه مبدار�سها  عا�س وترعرع يف بلدتنا 
، اأحب العلم وامتلك الطموح فاجتهد وثابر حتى انهى 
الثانوية العامة بنجاح ، لكن ب�سبب الظروف مل يكمل 

طريقه للجامعة.
يف  عمار  �سارك   ، �سنه  �سغر  ..رغم  واعتقال  ن�سال 
وطنية  بروح  متتع   ، والدته  احلجر،وتتذكر  انتفا�سة 
ويتقدم  الحتالل  يهاب  يكن  مل   ، عالية  ون�سالية 
ال�سفوف باملواجهات مما عر�سه لالعتقال ملدة �سهرين 
، وتقول " كاأبناء جيله ، تر�سخ حب وع�سق الوطن يف 
وعندما   ، و�سعبه  ار�سه  على  غيوراً  فكان   ، اعماقه 
اندلعت �رضارة انتفا�سة الق�سى ، مل يتاأخر عن تلبية 
لكن   ، اجلماهرية  الفعاليات  كافة  يف  �سارك   ، النداء 
 ،" لالعتقال  تعر�س  حتى  وبطولته  بدوره  نعلم  مل 
لي�سارك  لياًل  يت�سلل  كان   ، ب�سكل �رضي   " وت�سيف 
وال�ستباك مع  باملقاومة  القد�س  اخوانه يف �رضايا  مع 
19/8/2003 يف كمني  بتاريخ  اعتقله  الذي  الحتالل 
للوحدات ال�رضية اخلا�سة "، وتكمل " تعر�س للتحقيق 
القا�سي على مدار �سهرين يف زنازين التعذيب ب�سجن 
النف�سية  ال�سغوط  من  الكثر  خاللها  عانى   ، اجللمة 

واجل�سدية ، وع�سنا اأيام ع�سيبة لنقطاع اأخباره.
للتحقيق  يتعر�س  عمار  كان  ..عندما  والهدم  احلكم 
عاقبت   ، الع�سكرية  املحاكم  بني  توقيفه  ومتديد 
وتروي   ، وت�رضيدها  منزلها  بهدم  عائلته  الحتالل 
 ، زيارته  مبنع  عوقبنا  البداية  يف   ، زهر  اأم  الوالدة 
رحلة  بعد  عليه  والطمئنان  لروؤيته  احلاجة  با�سد  كنا 
التحقيق والعزل ، ولكن حتى يف املحاكم ، مل ي�سمح 
، وكانت �سدمتنا  باحلديث معه وحتى م�سافحته  لنا 
يف  العذاب  جل�سات  من  ون�سف  عام  بعد  الكبرة 
املحاكم باحلكم عليه  بال�سجن 21عامًا ،  بتهمة النتماء 
والع�سوية يف �رضايا القد�س اجلناح الع�سكري حلركة 
للمقاومة  عمليات  يف  وامل�ساركة  الإ�سالمي  اجلهاد 
وردد   ، املحكمة  قاعة  يف  عمار  ابت�سم   " وت�سيف   ،
لرب  احلكم  والدتي  يا  ا�سري   : ال�سجانني  رغمًا عن 
العاملني ، فرفع معنوياتي كثراً ، لكن م�سل�سل العقاب 
والنتقام مل ينتهي ، فقد احتجز رهن العزل النفرادي 
من  الحتالل  وحرمنا   ، طويلة  لفرتات  ال�سجون  يف 
زيارته ل�سنوات طويلة ، لكن �سرنا وكنا دومًا جلانبه 

بثقة كبرة برب العاملني ليحميه ويفرج �سجنه. 
ا�رضاب عن الطعام ..

مرت ال�سنوات ، وال�سجان يعاقب عمار باملنع الأمني 
، فاأعلن ال�رضاب عن الطعام ، وتقول والدته " ف�سلت 
ت�رضيح  على  للح�سول  واملحاولت  اجلهود  كافة 
مفتوحا  ا�رضابًا  وخا�س  التحدي  فقرر   ، لزيارته 
ورغم   ، التع�سفي  القرار  بالغاء  مطالبًا  الطعام   عن 
وت�سيف   ،" خطوته  عن  الرتاجع  رف�س  ال�سغوط 
يف  جنح  بعدما  اإ�رضابه  عمار  علق   ، ا�سبوعني  بعد   "
ال�سماح  على  الحتالل  ووافق  امل�رضوع  حقه  انتزاع 
اأن�ساها  لن  جميلة  حلظات  كانت  التي  بزيارته  يل 
اأمرا�س   من  معاناتي  رغم   " وتكمل   ،" عمري  طوال 
ال�سغط وال�سكري و�سعف يف النظر ، مل اأتاأخر عن 
 ، ، لأراه واأكحل عيني منه  زيارة واحدة لبني عمار 
ال�سجون  بوابات  على  اأقف   ، عامًا   17 منذ   ولزلت 
وظلم  واحلواجز  الطريق  وم�ساق  ال�سعاب  رغم   ،
وتع�سف الحتالل "، وتتابع " اأنتظر موعد اللقاء كاأنه 
عيد، و�سنبقى  �سامدون وثابتون يف وجه املحتل الذي 
يريدنا باإجراءاته التع�سفية اأن نتخلى عن اأ�رضانا ، لكن 
هم  فاأولدنا  بذلك  ابدا  يحلم  لن   ، ل  واألف  ل   " نقول 

اأرواحنا ولن نتخلى عنهم اأبداً.

اأعلن مدير جممع فل�سطني الطبي الدكتور 
اأحمد البيتاوي وفاة فتاة ع�رضينية من رام 

الله، متاأثرة باإ�سابتها بفرو�س كورونا.

واأو�سح يف ت�رضيحات اإذاعية، اأن مواطنة 
ال�ساعة  ام�س  الينا  و�سلت  �سنة   21
الأك�سجني  ون�سبة  م�ساء،  ون�سف   7

احلرارة  درجة  وارتفاع   50 من  اقل  بالدم 
م�سابة  انها  وتبني  متليفة،  والريئتني 

بكورونا.

من  تعاين  كانت  الفتاة  اأن  اإىل  واأ�سار 
من  وتتعالج  �سنوات  منذ  الروماتيزم 

املر�س ولديها �سعف يف املناعة.

وفاة فتاة من رام اهلل متاأثرة باإ�سابتها بفريو�س كورونا
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بعد اجتيازه كافة االختبارات الطبية ، ويعلن تلقي اإحدى بناته اللقاح اجلديد

ر�سميا..بوتني يعلن عن ت�سجيل اأول لقاح 
�سد “كورونا” يف العامل 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ث��ن��اء  وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي اأ
اج��ت��م��اع م��ع اأع�����س��اء احل��ك��وم��ة، 
كونفران�س":  "فيديو  تقنية  عر 
�سد  لقاح  ت�سجيل  مت  نه  اأ "بلغني 
لأول  ال�سباح  هذا  كورونا  فرو�س 
بوتني  واأ���س��اف  العامل".  يف  م��رة 
ال�سحة  وزي���ر  م��ن  طلبه  ث��ن��اء  اأ
مورا�سكو،  ميخائيل  الرو�سي، 
"اأعلم  اللقاح:  حول  تفا�سيل  تقدمي 
فعال  ب�سكل  يعمل  )اللقاح(  ن��ه  اأ
م�ستقرة،  مناعة  وي�سكل  للغاية، 

الختبارات  جميع  اجتاز  نه  اأ واأكرر 
الرو�سي،  الرئي�س  وقال  الالزمة". 
تطعيمها  مت  ق��د  بناته  اإح��دى  اإن 
ب��ال��ل��ق��اح اجل��دي��د ���س��د ف��رو���س 

مع  اجتماع  خالل  وتابع  كورونا. 
نتمكن  اأن  "اآمل  احلكومة:  اأع�ساء 
لهذا  ال�سخم  ن��ت��اج  الإ ب��دء  م��ن 
القريب"،  امل�ستقبل  يف  ال���دواء 

اأن  يجب  التطعيم  اأن  على  م�سددا 
كل  يتمكن  حتى  "طوعيا"  يكون 
ال�ستفادة  من  ذلك  يف  يرغب  من 

الرو�س. العلماء  اإجنازات  من 
العمل  اأن  "اأعلم  بوتني:  واأ�ساف 
يف  النوع  ه��ذا  من  لقاحات  على 
موؤ�س�سات  يف  م�ستمر  رو�سيا 
جلميع  ال��ن��ج��اح  مت��ن��ى  اأ اأخ�����رى، 
نكون  اأن  ي��ج��ب  املتخ�س�سني. 
هذه  اتخذوا  الذين  لأولئك  ممتنني 
جدا  مهمة  وه��ي  الأوىل،  اخلطوة 

باأ�رضه". وللعامل  لبلدنا، 
ق/د

بناته تلقت تطعيمه. اأن احدى  العامل، موؤكدا  لقاح �سد فريو�س كورونا يف  اأول  الرو�سي فالدميري بوتني عن ت�سجيل  الرئي�س  اأعلن 

اأن  ���رضي��ة،  م�ستندات  ك�سفت 
عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س 
ح�سن  امل�ستقيل  احلكومة  ورئي�س 
وق��وع  قبل  حت��ذي��را  تلقيا  دي��اب، 
باأ�سبوعني.  بروت  انفجار  كارثة 
ن�رضته  ال��ذي  التقرير  وبح�سب 
م�سوؤول  عن  نقال  “رويرتز”  وكالة 
ا�سمه  عن  الك�سف  رف�س   – اأمني 
احلكومة  ورئي�س  الرئي�س  تلقى   –
اأن  م��ن  حت��ذي��را  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
الأمونيوم  نرتات  من  طنا   2750
ت�سكل  ب��روت  ميناء  يف  املخزنة 
العا�سمة  تدمر  وقد  اأمنيا،  خطرا 
تقرير  وت�سمن  ان��ف��ج��رت.  ذا  اإ
الدولة  لأم��ن  العامة  للمديرية 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الأح����داث  ح��ول 
خا�سة  ر�سالة  اإىل  �سارة  اإ التفجر 
ت��ل��ق��اه��ا ال��رئ��ي�����س م��ي�����س��ال ع��ون 
يف  دياب  ح�سان  ال��وزراء  ورئي�س 
م�سوؤول  وق��ال  ي��ول��ي��و/مت��وز.   20
خل�ست  “الر�سالة  اإن  كبر،  اأمني 
يف  ب���داأ  ق�����س��ائ��ي  حتقيق  ن��ت��ائ��ج 
اإىل  وخل�س  الثاين  يناير/كانون 
الكيميائية  امل��واد  تاأمني  ���رضورة 

تقرير  لرويرتز.  وفقا  الفور”،  على 
على  يحتوي  ال��ذي  ال��دول��ة  اأم��ن 
الإبالغ  مت  اأن  ي�سبق  مل  امل�ستندات 
املوجهة  املرا�سالت  اأكد  حيث  عنه، 
ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 
ال����وزراء، وف��ق��ا ل��روي��رتز. وق��ال 
خطر  هناك  “كان  الأمني،  امل�سوؤول 
�رضقتها  حالة  يف  املواد  هذه  اأن  من 
ه��ج��وم  يف  ت�����س��ت��خ��دم  اأن  مي��ك��ن 
نهاية  “يف  نه  اأ واأو�سح،  اإرهابي”. 
لدى  العام  النائب  اأع��د  التحقيق 
غ�سان  القا�سي  التمييز  حمكمة 
اإر�ساله  مت  نهائيا  تقريرا  عويدات 
اإىل  ���س��ارة  اإ يف  ال�سلطات”،  اإىل 
املديرية  اأر�سلته  ال��ذي  اخل��ط��اب 
رئي�س  اإىل  ال��دول��ة  لأم��ن  العامة 
واإىل  دياب  ح�سن  الوزراء  جمل�س 
ت�رضف  التي  الدولة  اأم��ن  رئا�سة 
امل�سوؤول  وقال  املوانئ.  اأمن  على 
الر�سالة،  كتابة  يف  �سارك  ال��ذي 
ا�سمه،”حذرتهم  ذكر  عن  وامتنع 
ذا  اإ ب��روت  يدمر  قد  ه��ذا  اأن  من 

نفجرت”. ا
ق/د

م�ساء  ال�سعودية  ال�سلطات  اأعلنت 
ال�سعوديني  من  عدد  يقاف  اإ الثنني 
حايل  �سورى  جمل�س  ع�سو  منهم 
وعدد  عدل  وكاتب  �سابق  وقا�س 
بعد  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ال�����س��ب��اط  م��ن 
ف�ساد.  ق�سايا  من  عدد  يف  تورطهم 
الر�سمية  ن��ب��اء  الأ وك��ال��ة  ونقلت 
م�سدر  عن  اليوم  م�ساء  “وا�س” 
ومكافحة  الرقابة  هيئة  يف  م�سوؤول 

با�رضت  الهيئة  “اإن  قوله  الف�ساد، 
الفرتة  خالل  جنائية،  ق�سية   )218 (
الرقابة  هيئة  وق��ال��ت  املا�سية”. 
كانت  املعاجلة  الق�سايا  ب��رز  اأ ان 
باملنطقة  الأعمال  رجال  اأحد  يقاف  “اإ
مواطنني،   )10 ( وع��دد  ال�رضقية 
حايل  �سورى  جمل�س  ع�سو  منهم 
حايل  ع��دل  وكاتب  �سابق  وق��ا���سٍ 
وم���وظ���ف ب��ن��ك ���س��اب��ق وك��ذل��ك 

ومدير  �سابق  منطقة  �رضطة  مدير 
وعدد  املطارات  لأحد  �سابق  جمرك 
يتم  )مل  املتقاعدين  ال�سباط  م��ن 
لتورط  ال�سحية(  لظروفهم  يقافهم  اإ
مالية  ر�ساوي  بدفع  الأعمال  رجل 
تفوق  عملهم  ف��رتة  ث��ن��اء  اأ وعينية 

ريال”. مليون  ع�رضين  قيمتها 
ق�سايا  يف  تورطه  الهيئة  وبينت 
برفع  تتمثل  وتزوير،  م��وال  اأ غ�سل 
ملا  اململكة،  داخ��ل  عقاراته  قيمة 
ت�سخيم  بهدف  ري��ال  مليار  يفوق 
بيوع  اإجراء عمليات  ثروته من خالل 
�سخمة،  نقدية  ومببالغ  لها  �سورية 
جمل�س  ع�سو  ذلك  يف  م�ستخدمًا 
“قبل  اأع��اله  ل��ه  امل�سار  ال�سورى 
وعدداً  ال�سورى”،  مبجل�س  التحاقه 
واحل�سول  �رضكاته  موظفي  م��ن 
بنوك  من  وقرو�س  ت�سهيالت  على 
غر  بطريقة  اململكة  وخارج  داخل 
وكيانات  �رضكاته  باأ�سماء  نظامية، 
مببالغ  لديه  عاملني  ملوظفني  عائدة 

�سخمة. مالية 

مدير  يقاف  اإ مت  نه  اأ الهيئة  واأو�سحت 
املوظفني  م��ن  وع��دد  امل��وان��ئ  اأح��د 
العالقات  مدير  منهم  العاملني، 
امل�ساريع  دارة  اإ وم��دي��ر  ال��ع��ام��ة 
لإخاللهم  ال�سيانة  دارة  ب��اإ واثنني 
وا�ستغالل  الوظيفية  بواجباتهم 
م�سالح  لتحقيق  الوظيفي  نفوذهم 
غر  م���ايل  وك�����س��ب  ���س��خ�����س��ي��ة 
خالل  من  م��وال  الأ وغ�سل  م�رضوع 
بامليناء  م�ساريع  على  احل�����س��ول 
اأُوق��ف  جتارية  كيانات  با�ستخدام 

. كها مال
عدد  توقيف  مت  اأخ��رى،  ق�سية  ويف 
بتزوير  لقيامهم  ولواء  ال�سباط  من 
نتج  للحج  مركبات  توريد  حما�رض 
نوع  من  فارهة  مركبة  توريد  عنها 
ا�ستخدمها  مايباخ”  “مر�سيد�س 
ال�سباب  اأح��د  �رضف  فيما  اللواء، 
بواقع  ال�����رضك��ات  لإح���دى  وق���ودا 
غر   بطريقة  بنزين  لرت  مليون  7ر1 

. مية نظا
ق/د

وعلى  الثالثاء،  اأم�س  م�رض  بداأت 
يف  الت�سويت  عملية  يومني،  مدار 
وهو  ال�سيوخ،  جمل�س  انتخابات 
امل�رضي،  للرملان  الثانية  الغرفة 
بعد  اإع��ادت��ه��ا  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي 
ق��راره��ا  اإ مت  د�ستورية  ت��ع��دي��الت 
�سنوات  بعد   ،2019 املا�سي  العام 
الناخبون  وي�سوت  لغائها.  اإ من 
مليون   63 عددهم  البالغ  امل�رضيون 
على  مر�سح   100 لختيار  �سخ�س، 

اآخ��ري��ن  و100  ال��ف��ردي��ة،  امل��ق��اع��د 
بينما  املغلقة،  املطلقة  القوائم  بنظام 
ن�س  ح�سبما  امل�رضي،  الرئي�س  يعني 
الأخ��رة،  تعديالته  يف  الد�ستور 
اإجمايل  لي�سل  اآخرين  ع�سو   100
اجلديد  ال�سيوخ  جمل�س  نواب  عدد 
عملية  وجت���رى  ن��ائ��ب.   300 اإىل 
بعد  النتخابات،  تلك  يف  الت�سويت 
انتخابات  قانون  قرار  اإ من  �سهرين 
ال��ب��الد يف  ال�����س��ي��وخ يف  جم��ل�����س 

امل��ا���س��ي،  مت��وز  ي��ون��ي��و  منت�سف 
انتخابية  جلنة  ل��ف  اأ  14 خ��الل  من 
الوطنية  الهيئة  م��ن  ���رضاف  وب��اإ
عملية  واأج���ري���ت  ل��الن��ت��خ��اب��ات. 
النتخابات  تلك  يف  الت�سويت 
البعثات  م��ق��ار  يف  ال��ب��الد  خ��ارج 
اأنحاء  جميع  يف  مل�رض  الدبلوما�سية 
 9 ال��ع��امل ي��وم��ي الأح���د والث��ن��ني 
وجترى  اجلاري.  اآب  اأغ�سط�س  و10 
انتخابات  يف  الت�سويت  عملية 
و�سط  م�رض،  يف  ال�سيوخ  جمل�س 
وباء  من  ثانية  موجة  من  خم��اوف 
عودة  بعد  خا�سة  كورونا  فرو�س 
بالفرو�س  اليومية  امل�سابني  اأعداد 
من  ف���رتة  ب��ع��د  ال��ت�����س��اع��د  اإىل 
اجلديدة.  الإ�سابات  اأعداد  انخفا�س 
عدًدا  امل�رضية  ال�سلطات  وتفر�س 
انت�سار  من  للحد  الإج���راءات  من 
الت�سويت  عملية  خالل  الفرو�س 

امل�رضي. ال�سيوخ  جمل�س  لنتخاب 

ال�سيوخ  جمل�س  م��ه��ام  وت�سمل 
القرتاحات  يف  ي��ه  راأ اأخ��ذ  اجلديد، 
من  اأكر  و  اأ مادة  بتعديل  اخلا�سة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��د���س��ت��ور،  م��واد 
للتنمية  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��ة  م�����رضوع 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة، 
والتحالف،  ال�سلح  وم��ع��اه��دات 
تتعلق  ال��ت��ي  امل��ع��اه��دات  وجميع 
وم�����رضوع��ات  ال�����س��ي��ادة،  بحقوق 
القوانني  وم�����رضوع��ات  ال��ق��وان��ني 
امل��ك��م��ل��ة ل��ل��د���س��ت��ور ال��ت��ي حت��ال 
و  اأ اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ن  ل��ي��ه  اإ
رئي�س  يحيله  وما  النواب،  جمل�س 
من  امل��ج��ل�����س  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة 
بال�سيا�سة  تت�سل  مو�سوعات 
يف  ب�سيا�ستها  اأو  للدولة،  العامة 
ن�س  ح�سبما  اخلارجية،  ال�سوؤون 
تعديله  يف  امل�����رضي  ال��د���س��ت��ور 

.2019 املا�سي  العام  الأخر 
ق/د

الإ�رضائيلي  الوزراء  رئي�س  حمل 
املتحدة  الوليات  نتنياهو  بنيامني 
خلطة  تنفيذه  عدم  عن  امل�سوؤولية 
الغربية  ال�سفة  م�ستوطنات  �سم 
ونقلت  ���رضائ��ي��ل��ي��ة.  الإ لل�سيادة 
بو�ست”  “جروزاليم  �سحيفة 
م�����س ال��ث��الث��اء ع��ن��ه ال��ق��ول يف  اأ
كان  :”لقد  تليفزيونية  مقابلة 
تطبيق  اأن  البداية  م��ن  وا�سحا 
مع  بالتفاق  اإل  يتم  لن  ال�سيادة 
ذل��ك،  ول��ول  املتحدة.  ال��ولي��ات 
وقال  فرتة”.  منذ  فعلتها  لكنت 
الأمريكي  الرئي�س  اإن  نتنياهو 
حاليا  م�سغول  “ترامب  دون��ال��د 
)خطة  م��ر  الأ وه��ذا  اأخ��رى  ب��اأم��ور 
����س  ال�����س��ي��ادة( ل��ي�����س ع��ل��ى راأ
يف  اأمله  عن  واأع��رب  اأولوياته”. 
القريب  امل�ستقبل  يف  “نتمكن  اأن 
ال�سيادة،  لتطبيق  امل�سي  م��ن 
دبلوما�سية  ق�سايا  اإىل  بالإ�سافة 

لإ�رضائيل”. ويف  اأهمية  ذات  اأخرى 
لل�سالم  ترامب  خطة  اإىل  �سارة  اإ
ال�سيادة  ب��ف��ر���س  ت�سمح  ال��ت��ي 
ال�سفة  من   30% على  الإ�رضائيلية 
عملت  :”لقد  نتنياهو  قال  الغربية، 
اخلطة  هذه  على  ترامب  فريق  مع 
ي��ي،  راأ ويف  �سنوات.  ث��الث  مل��دة 
على  حتافظ  التي  الوحيدة  ه��ي 

لإ�رضائيل”. �سا�سية  الأ امل�سالح 
خطط  عن  نتنياهو  حديث  وياأتي 
الغربية  ال�سفة  م�ستوطنات  �سم 
و���س��ط ت��زاي��د ال��ت��ك��ه��ن��ات ب��اأن 
انتخابات  اإىل  تتجه  قد  اإ�رضائيل 
من  اأقل  غ�سون  يف  رابعة  عامة 
انتخابات  اإج��راء  ويعني  عامني. 
امل�ستحيل  من  �سيكون  نه  اأ جديدة 
على  ر�سميا  ال�����س��ي��ادة  تطبيق 
اأول/ كانون  حتى  امل�ستوطنات 

تقدير. اأقل  على  دي�سمر 
ق/د

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��اي��واين، 
ال�سحة  ل��وزي��ر  وو،  ج��وزي��ف 
الذي  ع��ازار،  ليك�س  اأ الأمريكي 
تفر�س  ال�سني  اإن  ت��اي��وان،  ي��زور 
اإىل  تايوان  حتول  اأن  وميكن  �سغوطا 

اأخرى. كوجن  هوجن 
تايوان  يف  احلياة  اأن  وو،  واأ�ساف 
متزايد  ب�سكل  �سعبة  اأ�سبحت 
فر�س  يف  ال�سني  ت�ستمر  “حيث 
���س��غ��وط ع��ل��ى ت���اي���وان ل��ق��ب��ول 
���رضوط��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وه��ي 
اإىل  تايوان  �ستحول  التي  ال�رضوط 

التالية”. كوجن  هوجن 
دولية  انتقادات  ال�سني  وت��واج��ه 

ج��دي��دا  ق��ان��ون��ا  ف��ر���س��ت  اأن  ب��ع��د 
كوجن،  ه��وجن  على  الوطني  لالأمن 
على  وا�سع  نطاق  على  ليه  اإ ُينظر 
اأعطت  التي  التفاقية  ينهي  ن��ه  اأ
عام  حتى  اإ�سافية  حريات  قليم  الإ
اإعادة  ، وهو جزء من �رضوط   2047
يف  ال�سني  اإىل  امل�ستعمرة  بريطانيا 

1997 . عام 
اأعلى  وهي   ، عازار  زيارة  ثارت  واأ  
حكومي  م�سوؤول  بها  يقوم  زيارة 
 1979 عام  منذ  تايوان  اإىل  اأمريكي 
اجلزيرة  تعتر  التي  ال�سني  غ�سب   ،

اأرا�سيها. من  جزءا 
ق/د

قبل انفجار مرفاأ بريوت باأ�سبوعني

م�ستندات �سرية حذرت عون وذياب
منهم ع�سو جمل�س �سورى من “وقوع الكارثة” 

اإيقاف عدد من ال�سعوديني بعد توّرطهم يف ق�سايا ف�ساد 

و�سط اإجراءات اأمنية وطبية ُم�سددة

ال�سيوخ  جمل�س  الختيار  الت�سويت  مرحلة  يبداأون  م�سري  ناخب  مليون   63

نتنياهو غا�سًبا من ترامب “امل�سغول”:

الواليات املتحدة تتحمل م�سوؤولية 
منعي تنفيذ خطة �سم امل�ستوطنات 

بال�سفة الغربية

تايوان حتذر وا�سنطن 

ال�سني تفر�س �سغوًطا على البالد 
للقبول ب�سروطها ال�سيا�سية 
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من خالل كتابه "القالة مهد التاريخ واجلمال"

الكاتب يحي خ�سراوي ُيبحر بني �سواطئ القالة وكنوزها ال�سياحية 

علي حممد 
----------------

التحرير: عرف القراء على خ�سراوي 
يحي اأكرث؟

مرحلة  يف  كانت  اخل��اط��رة   مع  بدايتي 
���س��ات��ذت��ي، وه��و  امل��ت��و���س��ط  م��ع اأح���د اأ
وم�سجعي  الثالث   مواهبي  مكت�سف 
الكتابة،  جتربة  غمار  يف  اخلو�س  على 
وعمري  يل  خ��اط��رة   اأول  كتبت  وق��د 
زلت  وما  الوطن  عن  تتحدث  �سنة   15
قلبي،  على  كثرا  عزيزة  نها  لأ بها  اأحتفظ 

اأدبي يل. نتاج  اإ اأول  وهي  ل  كيف 
با�ستمرار،  البتكار  ميكنني  �سخ�س  نا  اأ
اأجد  كتب،  اإىل  الأفكار  حتويل  يف  اأجنح 
حتى  معينة،  قيمة  لها  �سياء  الأ جميع  اأن 
اأ�ستطيع  اخلطرة  والرهانات  ال�سغط  مع 
القدرة  غياب  يف  حتى  حا�سما،  اأكون  اأن 
التقاط  على  ق��ادرة  عني  لدي  الكافية، 
اإىل  اجلزء  من  لأحولها  التفا�سيل  اأ�سغر 
رغم  خمتلف  مبنظور  احلياة  اأرى  الكل، 
واأط��ر،  اأح��ل��م  زل��ت  م��ا  واجهُته  م��ا  ك��ل 
نعومة  منذ  حلمي  كان  كاتب  وم�سطلح 
خطى  على  اأ�سر  اليوم  نا  اأ وها  اأظافري 

احللم. ذلك  حتقيق 
التحرير: كم كتابا قراأ خ�سراوي يحي ويف 

اأي احلقول العلمية واالأدبية والفكرية 
يجد ميوله؟

نني  اأ اإل  �سني  يفاعة  من  الرغم  على  نا  اأ  •
اأطلعكم  اأن  ي�سعني  ول  باملطالعة،  مولع 
كثرة  فهي  تها  قراأ التي  الكتب  عدد  على 
عيوين  تقع  ما  كل  قراأ  اأ نني  اأ حيث  جدا، 
ميكن  للكتب  وقراءتي  الكتب،  من  عليه 
مبطالعة  مولع  نا  فاأ انتقائية.  نها  باأ اأقول  اأن 
قدرة  ويل  الفائدة،  ذات  اجليدة  الكتب 
اأجد  كما  والرديء،  اجليد  بني  التمييز  على 
من  كثرة  اأ�سناف  بني  دوما  اأبحر  نف�سي 
ال�سعر  وحتى  دبية،  والأ العلمية  املراجع 
ن���واع  الأ م��ن  ن��ه  اأ حيث  ل��ق��راءت��ه  م��ي��ل  اأ

قراءتها. ت�ستهويني  التي  دبية  الأ
التحرير: كتابك االأول "القالة مهد 

التاريخ واجلمال"؟ ملاذا القالة حتديدا؟
املرجان،  عرو�س  نها  لأ القالة  اخرتت   •
ببحرها  فاتنة،  نها  لأ نظرة  اأول  من  تغريك 
ومرجانها،  وبحراتها  ثارها  واآ وغاباتها 
اأن  اأمتنى  بامتياز،  �سياحي  قطب  وه��ي 
وال���وزارة  ال�سلطات  م��ن  عناية  تلقى 

فيها. ال�سياحة  نعا�س  لإ الو�سية 
التحرير: حدثنا اأكرث عن كتابك "القالة 

مهد التاريخ واجلمال"؟
تعتر  نها  لأ القالة  عن  كتابي  يف  حتدثت 
وهذا  اجلزائرية،  ال�ساحلية  املدن  اأجمل  من 
يف  تناولت  وقد  زوارها،  عنها  يقوله  ما 
وكيفية  العريق،  املدينة  تاريخ  الكتاب 

عليها،  املتعاقبة  واحل�سارات  تها،  ن�ساأ
التحرير: كتابك الثاين مو�سوم بعنوان 

"كورونا والعامل يحت�سر"، ما راأيك يف هذا 
الوباء املتف�سي؟ 

التي  العلمية  درا���س��ات��ي  ���س��وء  على 
 19 اأج��ري��ت��ه��ا ع��ل��ى ف��رو���س ك��وف��ي��د 
ن�رضها  اأبحاث  خالل  من  وذلك  املتف�سي، 
املو�سوم  كتابي  كتبت  اأج��ان��ب،  علماء 
ل  يحت�رض"،  والعامل  "كورونا  بعنوان 
اأقول  اأن  اإل  املو�سوع  هذا  حول  ي�سعني 
مثل  اإىل  وقت  اأي  يف  معّر�س  العامل  باأن 
تق�سي  التي  اخلطرة  الفرو�سات  هذه 
اجلزائر  يف  ونحن  الب�رض،  من  املاليني  على 
طبيعية  كثرة  ب��اأزم��ات  م��ررن��ا  لطاملا 

ال�سعب  اأن  غ��ر  وح����روب،  ووب��ائ��ي��ة 
دوما. �سامدا  يبقى  اجلزائري 

التحرير: تكتب يف حقل اخلاطرة، حدثنا 
عن هذه امليول لديك، وما هي املوا�سيع 

التي تتناولها يف خواطرك؟ 
مرحلة  يف  كانت  اخل��اط��رة   مع  بدايتي 
مكت�سف  وه��و  �ستاذي  اأ مع  املتو�سط  
 ، عليها  وم�سجعي  ال��ث��الث   مواهبي 
 15 وعمري  يل  خاطرة   اأول  كتبت  وقد 
كتبت  كما  ال��وط��ن،  ع��ن  تتحدث  �سنة 
والطبيعة  ة  وامل��راأ واحل��ب  ن�سان  الإ عن 

واجلمال.
التحرير: كلمة اأخرية جليل ال�سباب 

اأمثالكم؟
الكتابة  حمبي  النا�سئني  للهواة  اأمتنى 
ليف  التاأ �سا�س  اأ هي  فاملطالعة   .. املطالعة 
الن�رض  دور  اأف�سل  واختيار  الكتابة  و 
ال�سكر  فكل  دب��ي��ة.   الأ اأعمالهم  لتبّني 
التوزيع  و  للن�رض  موجود  نها  اإ دار،  لي   

لأعمايل  الرئي�سي  الداعم  كانت  فهي 
التحرير   جلريدة  واي�سا  لكم  ال�سكر  وكل 

ال�سيق. احلوار  هذا  على 

واجلمال"    التاريخ  مهد  "القالة  بعنوان  اأدبي  مولود  اأول  يل  �سي�سدر  ثانوي،  ثانية  �سنة  واقت�ساد  ت�سيري  �سعبة  الطارف  والية  من  كاتب  ثانوي،  طالب  يحي  خ�سراوي   •
والر�سم واخلط.  الكتابة  موهوب يف 

بن  ابراهيم  املجاهد  جثمان  الرى  اأُوِري 
عمر  عن   ،  " العا�سمة   " ب�  امللّقب  حامد 
 ، اأم�س  يوم  م�ساء  قبل   ، �سنة   94 ناهز 
عظيم  رجل   ، اخللود  جنان  اإىل  رحل  والذي 
ما  اأح�سن  على  ّداه��ا  اأ التي  املهام  عظمة 

. املهام  توؤدى 
 1926 فيفري   3 مواليد  م��ن   ، الفقيد 
الأول  الّرعيل  من  ويعتر   ، احلجل  بعني 
اجل��زائ��ر  مبنطقة  امل��ج��اه��دي��ن  ل��ك��وك��ب��ة 
 ، وال���رج   اجللفة  ي�����س��ا  واأ والأخ�����رضي��ة 
نقل  منها  م��ه��ام  ع��دة  ل��ه  اأوك��ل��ت  حيث 
جي�س  جماهدي  واإمداد   ، امل�سفرة  الر�سائل 
جي�س  وحت��رك��ات  باملعلومات  التحرير 
م�سالك  عر   ، ال�سالح   وتو�سيل  العدو،  
جنود  طرف  من  مراقبة  وغر  وعرة  جبلية 

. الفرن�سي  الحتالل 
عاّمة  واجلزائر  احلجل  لعني  كبرة  خ�سارة 
تودع  هي  و  خا�سة،  الثورية  ����رضة  والأ
رحل   ، ابراهيم   الثائر  البطل  فّذا   جماهدا 
وم�سرة  رحلة  تاركا  احلياة  عن  الفقيد 
�ساهدا  تعد  هي  و   ، احلرب  زمن  يف  طويلة 
حياة  و  اجلزائرية  الثورة  اأحداث  على  ا  حيًّ
واأّرخت   ، ال�ستقالل  بعد  والت�سييد   البناء 
الن�سايل  للرتاث  و  اجلزائر  هوية  و  لأ�سالة 
ج�سدها  التي  املواقف   ، اجلزائري   لل�سعب 
برحيله  ترحل  لن  ابراهيم  عمي  املجاهد 
ذه��ان  الأ يف  را�سخة  تبقى  �سوف  ب��ل   ،
جزء  نها  لأ  ، ومكان  زمان  لكل  و�ساحلة 
رف�س  �سعب  ون�سال  تاريخ  من  يتجزاأ  ل 

والعبودية.  اخل�سوع 
ا�ستهر  الذي  ابراهيم  عّمي  ال�سفاح  رحيل 
اأح��د   ، ك�����س��الح    " امل��و���س   " ب��اخل��دم��ي 
باأدوار  قامت  التي  الثورية  ال�سخ�سيات 
ال�سمت  بفعل  ال�سوء  عن  بعيدة  مهمة 
 ، املظفرة  الثورة  ه��داف  واأ اأغرا�س  خلدمة 
الذين  التحريرية  الثورة  �سناع  من  واحد 
ال�سعب اجلزائري  كانوا يريدون فقط خدمة 
ال�سعوب  كبقية  وجعله  عنه  الظلم  ورفع 
فاجعة  والزده��ار،  بالرخاء  وينعم  يتقدم 
ا�ستيقظ  كبرة  كارثة  بل   ، ج��دا  ليمة  اأ
ُه  َحبَّ اأ و  الرجل  هذا  عاي�س  من  كلُّ  عليها 

بالغا   ثرا  اأ تركت  التي  و   ، بعيد  من  لو  و 
اأحد  تودع  و هي  الثورية  الأ�رضة  قلوب  يف 
بكاه  قد  و   ، التاريخيني  املقاومني  اأبطالها 
قلبه  طيبة  و  احلميدة  خل�ساله  نظرا  الكثر 
فوفاة   ، �رضيرته  نقاوة  و   ، يديه  طهر  و 
تعتر  العا�سمة   ابراهيم  ن�سان  والإ الرجل 
و   ، للجزائر  و  احلجل  لعني  كبرة  خ�سارة 
كلمات   الأوراق  نا  مالأ و  احلر  �سكبنا  مهما 
، فلن نويف حق هذا الرجل ، لأن هذا ال�سبل 
الرعيل  من  يعد  فالرجل   ، الأ�سد  ذاك  من 
الوطني  التحرير  جي�س  ملجاهدي  الأول 
ومال  ماله  من  ترع  و  غنم  راعي  كان   ،
انخرط   ، التحرير  جلبهة  عمومته  بناء  اأ
لت�سليل  واحت��ادي��ات  منظمات  ع��دة  يف 
 ، نوفمر  اأول  بيان  منها  ال��ع��دو  ق��وات 
جبهة  حزب   ، للفالحني  الوطني  الحت��اد 
الثورة  ب�سفوف  التحق   ، الوطني  التحرير 
عمومته  بناء  اأ رفقة  اجلبال  يف  اجلزائرية 
ونقبيل  ال�ساكر  وح��الب  برية  حامد  بن 
ن�ساطا  املجاهدين  اأك��ر  من  كان   ، املانع 
يف  للمجاهدين  الر�سائل  باإي�سال  وحتركا 
وحمام  يلمان  وبني  الغزلن  �سور  اأعايل  
و�رضاء  واملال  باملوؤونة  واإمدادهم  ال�سلعة 
�رضية  مم��رات  عر  ليال  ال�سالح  وتهريب 
وبلحول  بلوني�س  جي�س  عن  بعيدا  وجبلية 
ودادية  يف  انخرط   ، هجر�س  �سيدي  مبنطقة 
ومناطق  اأخبار  جللب  بفرن�سا  اجلزائريني 
فيها  يدوية  قنابل  ل��زرع  فرن�سا  متركز 

الداخل  من  فرن�سا  وتخريب 
كانت  ي��ام  الأ من  ي��وم  يف  ن��ه  اأ ويحكي   ،
تعر  اأن  تريد  الوطني  التحرير  جبهة 
فا�ستعانوا  بال�سالح  حمملة  �ساحنة 
عمه  اب��ن  اإىل  فذهب  ح��ال  لهم  ليجد  ب��ه 
رئي�س  وه���و  ح��ام��د  ب��ن  ب��ري��ة  امل��ج��اه��د 
ومت  اجلبهة  نف�س  يف  ومنا�سل  البلدية 
املقدمة  يف  ال�سالح  وو�سع  �ساحنة  اقتناء 
م��وؤخ��رة  يف  وال���ط���اولت  وال��ك��را���س��ي 
وعند   ، العدو  ق��وات  لت�سليل  ال�ساحنة 
نقطة  كانت  حاليا  املراقبة  نقطة  و�سولها 
ال�ساحنة  ايقاف  مت  الفرن�سي  العدو  مراقبة 
تفتي�سها  لتم  برية  حامد  بن  تدخل  ولول   ،

وو�سلت  ذل��ك  دون  م��ر  الأ ح��ال  ولكن   ،
جماهدين  طريق  عن  البويرة  اإىل  احلمولة 
معهم  ابراهيم  عمي  البطل  وكان  اآخرين 
وتوزيعها  الأخ�رضية  جلبال  و�سلت  اأن  اإىل 
حبه   ، الوطني  التحرير  جي�س  فراد  اأ على 
وفعال  قول  يج�سده  كان  اجلزائر  لوطنه 
اجلزائر  حترير  هو  العا�سمة  فتحرير    ،
وحمل  اجل��زائ��ر  العا�سمة  زار   ، ككل 
الفرن�سية  القوات  مع  وا�ستبك  ال�سالح 
اأربعني  تقريبا  ح��وايل  رفاقه  مع  وك��ان 
للمجاهدين  موؤونة  نقل  ب�سدد  �سخ�سا 
  ،" الأخ�رضية   " بال�سبط  طريقهم  ويف 
ومت  فرن�سا  جي�س  من  قافلة  مع  ا�ستبكوا 
تلك  ومنذ   ، �سالحهم  اأخذ  و  جميعا  قتلهم 
كلمته  لكرة  بالعا�سمة  لقب  اللحظة 
كانوا  كما  اجلزائرية  العا�سمة  حترير  يجب 
 ، العا�سمة  هي  اجلزائر  القدمي  يف  يقولون 
تلك  يف  احلجل  عني  اأ�سد  ت�سحيات  كانت 
واخليانة  للغدر  تعّر�س  ذ  اإ كبرة،  الفرتة 
ومت  فرن�سا  جي�س  لدى  احلركى  طرف  من 
اليمنى  يده  تعر�ست  اأين   ، عليه  القب�س 
�سارت  حتى  حديدية  مبطرقة  لل�رضب 
و  احلر  �سلنا  اأ فمهما   ، ورقة   �سفحة  نها  كاأ
 ، الرجل  هذا  اأخالق  بو�سف  الأوراق  نا  مالأ
النادرين  الرجال  من  نه  لأ حقه،  نوفيه  فلن 
واجلزائر  احلجل  عني  و   ، نقاوة  و  طهرا 

وجماهدا  و   ، عظيما  رج��ال  تبكي  اليوم 
لنف�سه  ينت�رض  كيف  عرف  �رض�سا  واأ�سدا 
مبا  الرياح  جتري  لكن  و  واجلزائر،  وللثورة 
لكثر  تعر�س  فالرجل   ، ال�سفن  ت�ستهيه  ل 

التهمي�س  من 
اأ�سد عني احلجل الذي زاأر يف وجه عدوتنا 

فرن�سا 
بوعكاز   بن   " العا�سمة   " حامد  بن  ابراهيم 
فيفري   3 مواليد  من   ، م�سرت  الرمي  واأمه 
امل�سيلة  ولية  احلجل   عني  ببلدية   1926
اأخالق  ذات   ، حمافظة  عائلة  من  ينحدر    ،
اإ�سالميا  عربيا  تكوينا  تلقى   ، نبل  و 
حاد  بذكاء  يتمتع  �سغره  منذ  ك��ان  و   ،
يف  ب��ال��ث��ورة  التحق  ق��وي��ة.      ذاك���رة  و 
يف  ���س��ارك   ، واجل��زائ��ر  الأخ�����رضي��ة  جبال 
مع  الطاحنة  واملعارك  املواجهات  عديد 
 ، عظيمة  انت�سارات  وحقق  العدو  جي�س 
عديدة  مّرات  املوت  ابراهيم  عمي  حتّدى 
اأ�سيب  عندما  املاآ�سي  و  الآلم  حتمل  و   ،
خالل  من  و   ، العدو  مع  مواجهات  خالل 
اجلزائر  فقيد  يعّد   ال�سهادات  من  العديد 
و  ل��ل��ج��زائ��ر  امل��خ��ل�����س��ني  ال��رج��ال  م��ن   ،
الأول  الرعيل  من  و   ، للجبهة  و  للجي�س 
التحرير  جي�س  يف   ، البوا�سل  للمجاهدين  
فنحن    ، تبديال  بدلوا  ما  الذين  الوطني 

عظيما  ومنا�سال  جماهدا  �سخ�سية  اأمام 
�سبيل  يف  اجل��ه��اد  �سفات  ك��ل  يحمل   ،
الّرجل  هذا  م�سرة  يف  فاملتاأمل   ، الوطن 
ابراهيم  اأن  هي  واحدة  حقيقة  على  يقف   ،
"الن�سال"،  يف  مدر�سة  كان  العا�سمة  
 ، العقول  تبني  و  الرجال  ت�سنع  مدر�سة 
يف  كان  فقد  لالآخر،  التبعية  من  حتررها  و 
حياته  كّر�س   ، الت�سحية  و  العطاء  م�ستوى 
�سحى  و   ، ا  �سابًّ كان  مذ  وطنه  خدمة  يف 
 ، البقاء   اأجل  من  املرء  يطلبه  �سيء  باأغلى 
عنده  اجلهاد  فكان   ،  " "احلياة   هو  و  األ 
الأر�س  َر  ُيَحرِّ اأن  به  اأراد   ، ُمقد�ًسا  �سيئا 
امل�ستعمر،  قيود  من  اجلزائري  ن�سان  الإ و 
 ، واجلزائريني   احلجيليني  لكل  قدوة  فكان 
ي�ستحق  هو  بل   ، جماملة  لي�س  هذا  نقول 
ك��ل ال��ث��ن��اء ووج���ب ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ات 
اإحدى  وت�سمية  الرمز  هذا  اإىل  اللتفات 
تقدير  ك��ع��رف��ان  ب��ا���س��م��ه،  ���س�����س��ات  امل��وؤ
عني  اإن   ، لالأجيال  ور�سالة  للت�سحيات 
اأجنبت  الثورية  ..اجلزائر  العظيمة  احلجل  
و  ظلمتهم  اأط��راف��ا  لكن   ، عظماء  رج��ال 
جلرمية  هي  و   ، بعدتهم  اأ و   ، تن�سفهم  مل 
كما  و   ، الأجيال  م��ام  اأ التاريخ  ي�سجلها 
دارة  الإ احلمر  تتوىل  حني   : احلكمة  تقول 

لالأ�سود. مكان  فال   ..
يو�سف  بن   . خل�رض   . اأ   / بقلم 

رحيل املجاهد ابراهيم بن حامد ، امللقب بـ" العا�سمة " 

ثائر ارتبطت روحه بالّثورة و الّثوار، و ازداد بالثورة و املقاومة تعّلقا 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  

دائرة البيا�سة   
بلدية البيا�سة    

الرقم : 13 /2020       
اإعالن باإعداد �سهادة حيازة  

طبقا للتعليمة  رقم: 254/91 املوؤرخ يف :1991/07/27، املحدد لكيفيات  اإعداد 
�سهادة احليازة وت�سليمها فان  ال�سيد :رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية البيا�سة ، 
يعلن باأن ال�سيد )ة(: عثمان دومي حممد العيد ابن )ة( اإبراهيم وابن )ة( : بالنا�سر 
بـحي: عبد  ال�ساكن )ة(  – الوادي  الرقيبة  1951 يف:  املولود )ة( خالل:  فاطمة  
�سهادة  البلدية طالبا ت�سليمه  اأودع )ت( ملفا مل�سالح  البيا�سة قد  بادي�س  احلميد بن 
حيازة للعقار ذات املوا�سفات التالية :نوعية احليازة : �سكن عائلي قدمي موقعها حي 
من  يلي:  كما  حدودها  م2    294.11  : م�ساحتها  بادي�س– البيا�سة  بن  احلميد  عبد 
دوميي  ثم  �سارع  اجلنوب:  من  م�سعود  بن  اهلل  عبد  م�سجد  ثم  معبد  طريق   : ال�سمال 
فعلى  علي   حممد  �سوالح  ثم  �سارع  الغرب:  من  ال�سيف    عي�سو�س  ال�سرق:  من  علي 
بطلب  يتقدم  اأن  ال�سهادة  هذه  حترير  على  اعرتا�سات  اأو  مطالب   له  �سخ�س  كل 
كتابي  مل�سالح  البلدية، وهذا  يف مدة اأق�ساها: �سهرين )02 اأ�سهر( من تاريخ هذا 

االإعالن.   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية الروي�سات
الرقم: 2020/015

و�سل ت�سجيل للت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية 
 12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم:  القانون  مبقت�سى 
ت�سليم   2020/07/19 اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   1012 يناير 
امل�سماة:  حملي  الطابع:  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  و�سل 
الروي�سات  البقي  القد�س  حي  مقرها:  الكائن  البقي  القد�س  حي  جمعية: 
لرئي�س اجلمعية ال�سيد: ن�سريي عمر تاريخ ومكان امليالد: 1985/03/29 

بـ: الروي�سات العنوان: حي القد�س البقي الروي�سات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  

دائرة حا�سي خليفة  
بلدية حا�سي خليفة  

مكتب اجلمعيات 
رقم : 1486 /2020

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع 
لقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
     طبقا الأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات ال �سيما املادة الثامنة ع�سر )18( منه ، لقد مت هذا اليوم جتديد 
الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية : امل�سماة : اجلمعية الدينية مل�سجد 
عبد احلميد بن بادي�س   املعتمدة حتت رقم : 62 بتاريخ : 2011/09/08 
– حا�سي خليفة رئي�س اجلمعية : مو�ساوي عبد  املقيمة بـــ: حي ال�سوايحة  
1960/10/12  حا�سي خليفة عنوان  احلفيظ  . تاريخ ومكان االزدياد : 

الرئي�س : * حي ال�سوايحة  حا�سي خليفة *

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  

دائرة حا�سي خليفة  
بلدية حا�سي خليفة  

مكتب اجلمعيات 
رقم : 1479 /2020

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع 
لقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
        طبقا الأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
القيادية  الهيئة  اليوم جتديد  لقد مت هذا   ، منه  الثامنة ع�سر )18(  املادة  �سيما  ال 
جلمعية ذات �سبغة حملية : امل�سماة : اجلمعية الدينية مل�سجد اأن�س بن مالك االأن�ساري 
بري  �سحن  حي  بـــ:  املقيمة    2010/03/25  : بتاريخ   17  : رقم  حتت  املعتمدة 
 : االزدياد  ومكان  تاريخ    . الفتاح  عبد  موالتي   : اجلمعية  رئي�س  خليفة  – حا�سي 

* خليفة  حا�سي  بري  �سحن  حي   *  : الرئي�س  عنوان  بتقرت     1983/12/06

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
والية الوادي  

دائرة الطالب العربي 
بلدية الطالب العربي 

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة 
و�سل اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية للجمعية رقم : 01 /2020  

طبقا الأحكام املادة : 18 من القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات – بناءا على طلب جتديد اجلمعية املوؤرخ يف : 2020/07/12 
- بناء على مرا�سلة مديرية الثقافة حتت رقم : 319 بتاريخ : 2020/07/21 التي  تبدي من خاللها موافقتها على جتديد املكتب امل�سري للجمعية.  

- امل�سماة : جمعية اخليمة لن�سر ثقافة البادية والرتاث بالطالب العربي الكائن مقرها : املركز الثقايف الطالب العربي .-املقيمة : بلدية الطالب العربي .
رئي�س اجلمعية : من�سوري حممد . – تاريخ ومكان امليالد :1984/02/25 الوادي – عنوان الرئي�س : حي �سمينه  حممد الطالب العربي 
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ومنذ   ،1941 اآذار   13 دروي�س  حممود  ولد 
ال�سعرية  واهبه  ترز  بداأت  ثانويا  طالبا  كان 
�سعرية  مبهرجانات  يافع  �ساب  وهو  و�سارك 
حيث  كفريا�سيف.  يف  اذكر  كما  تنظم  كانت 

الثانوية. مبدر�ستها  يتعلم  كان 
بكارثة  اأ�سبه  كان  دروي�س  حممود  وفاة  خر 
بال  ح��راك.  بال  جل�ست  لدقائق  ت�سونامي. 
كان  اخل��ر.  �سحة  ا�ستيعاب  على  ق��درة 
ال�ساعر  ال��وق��ت  نف�س  يف  فكري  ي�سغل 
و�سع  من  اأي�سا  يعاين  ال��ذي  ج��ران  �سامل 
�سديقه  و�سع  عن  خطرا  يقل  ل  �سحي 
اأكر  اأحد  كان  جران  �سامل  دروي�س.  حممود 
ينفك  ل  وال��ذي  دروي�س  ملحمود  املقربني 
و�سعره  ملحمود  ع��ادي  غر  بحب  يحدثني 
ي�سكل  الذي  والطفل  و�سفافيته  وان�سانيته 
عن  حدثني  وقد  �سخ�سيته.  من  كبرا  جانبا 
بيته قبل توجهه  له يف  الأخرة  زيارة حممود 
كان  اأمريكا.  يف  اخلطرة  القلب  عملية  لأجراء 
و�سعه  على  قلقه  من  اأكر  على حممود  قلقه 
�سامل  و�سع  يكن  ومل  ال�سخ�سي.  ال�سحي 

اإطالقا.  مطمئنا  ال�سحي 
وحممود  ���س��امل  ب��ني  الأخ���ر  اللقاء  ح�رض 
�سجله  ما  ان  ويبدو  بول�س،  جواد  املحامي 
تفا�سيل  تنقل  التي  الوثيقة  هو  بول�س  جواد 
جواد  �سجله  ما  اأقتب�س  وعليه  الأخر  اللقاء 

اللقاء: ذلك  عن  بول�س 
جران(  )�سامل  ال�سعيد  اأبي  بيت  و�سلنا   "
وبدعابة  حممود،  درجاته.  بهبوط  نا  وبداأ
ينادي:  اأخذ  "عتاقي"،  اأ�سدقاء  بني  ماألوفة 
يف  كنا  ...ث��وان  ال�سعيد  اأبو  �سامل،  يا  �سامل 
اأن  يحاول  �سامل  كان  ال�سعيد.  اأبي  �سالون 
خانه  ال�سدر  لكن  بالنداء،  النداء  على  يجيب 
ن�سمة  تقابال،  خنيًقا.  عاجًزا  كان  وال�سوت 
ل  فواًحا.  العطر  فكان  ن�سمة،  كتف  على 
ت�سبب  �سعرت،  هكذا  لكّنه،  املاآقي،  يف  دمع 
حتدثا،  ال�سلوع.  اأط��راف  وعلى  احلنايا  بني 
عقداه  ما  قطع  على  الزمن  يقَو  مل  �سديقان 
طول  يف�سده  مل  وعهد  للمودة،  حبل  من 
اأعند  وهمٍّ  ال�ستات،  من  اأقوى  ودرب  بعاد، 

ال�سقاء. من 
عن  يتحدثا  مل  وحميمًيا.  خا�سا  اللقاء  كان 
زائد  بهدوء  �سامل،  الكبرة.  الع�رض  ق�سايا 
عن  �رضح  وباخت�سار،  العادي  هدوئه  عن 
وا�سح  باهتمام  و�ساأل  ال�سحية  حالته  تردي 
اأجاب  وحممود  حممود،  حالة  عن  باٍد  وقلق 
ليطمئنَّ  �سامل  اإىل  ليعود  حقائق  بق�سا�سات 

. لُيَطمِئن و
يعي�س  فمحمود  اأ�سميُتها  ل��غ��ام  الأ لعبة 
ميعاد  اأح���د  ي��ع��رف  ل  ���س��دره  يف  ول��غ��م 
ومزيلة  كا�سحة  عملية  بعد  و�سامل  انفجاره، 
لإبطال  ي�سعى  كالهما  �سدره.  من  لالألغام 
�رضيكه/ �سالمة  لي�سمن  لغمه  وت�سخيف 

رفيقه.
الَوهن  اأن  اإل  ذل��ك،  اإخ��ف��اء  حماولته  رغ��م 
�سعفه  اأقلَقنا  ال�سعيد.  اأبي  على  بادًيا  كان 
خالطت  ياأ�س  من  نرة  البادي.  حزُنه  واأخافنا 
عاوَدت  اإبعادها  حاول  وكلما  املمتع  حديثه 

ا. وهمًّ غّمة  ل�سانه  طرف  من  و�سقَطت 
الذي  �سامل.  بيَت  غادرنا  �ساعة  من  اأكر  بعد 
من  معافى  وهو  �سليمة  عودة  ملحمود  متنى 
ل�سامل  متنى  وحممود  منفى،  وم��ن  مر�س 
ب�سيادة  م�سحوبة  بال  وراحة  كاماًل  �سفاًء 
حمّلقتني  الريح  مهب  يف  كنحلتني  كانا  ج�سد. 

القتبا�س. انتهى  قدر".  جناحي  على 

تفا�سيل  من  اأك��ر  م�ساعره  يل  نقل  �سامل 
مقاله.  يف  بول�س  جواد  اوردها  التي  اللقاء 
و�سفاته  حممود  عن  �سعرا  يتحدث  ك��ان 
اأيام  امل�سرتكة،  ايامهما  وي�ستعيد  الن�سانية 
بال�سحافة  والعمل  املبكر  وال�سباب  الدرا�سة 
وحد  ال��ذي  الأيديولوجي  الفكري  واللقاء 
م�سارا  �سكل  الذي  الوطني  والهم  بينهما، 
واللقاءات  وال�سيا�سي.  ال�سعري  لإبداعهما 

العربي. للعامل  حممود  انتقال  بعد 
هكذا تعرفت على حممود 

دروي�س
اأدر�س  حينها  وكنت   ،1969 �سنة  اأواخر  يف 
مو�سكو- يف  الجتماعية  العلوم  معهد  يف 
ان  لعلمنا  و�سل  اآنذاك،  ال�سوفييتي  الحتاد 
جواز  على  اأخ��را  ح�سل  دروي�����س  حممود 
قليال  اأقل  اأو  واحدة  �سنة  ملدة  موؤقت،  �سفر 
معهدنا.  اىل   .. مو�سكو  اىل  ا�رضائيل  ملغادرة 
يعرف(. كان  كما  ال�سيوعية  الأحزاب  )معهد 

اأعلم  كنت  خا�س.  ب�سكل  �سدين  اخلر  هذا 
ال�رضائيلية  ال�سلطات  ان  الوطن،  يف  وانا 
لأنها  ا�رضائيليا،  �سفر  جواز  منحه  ترف�س 
من  نزل  رمبا  مقيما،  امنا  مواطنا،  تعتره  ل 
امل�سكلة عانى  اإ�رضائيل. هذه  ال�سماء يف دولة 
هربوا  الذين  الفل�سطينيني  من  الكثر  منها 
التي   1948 العام  العرقية يف  الت�سفيات  من 
يف  الباقني  العرب  املواطنني  �سد  تنفذ  كانت 
اىل  الأح��داث  هدوء  بعد  ع��ادوا  ثم  وطنهم، 
ان  بعد  وطنهم  يف  م�رضدين  لجئني،  وطنهم، 
ومنعوا  ارا�سيهم  و�سودرت  قراهم  هدمت 
ال�رضائيلي  اجلي�س  وكان  اليها.  العودة  من 
يقتلوا  مل  الذين  العائدين  يجمع  ما  غالبا 
احلدود  احلدود، ويقذفهم من جديد وراء  على 

العربية.  الدول  نحو 
ب��داأت  قد  دروي�����س  حممود  ق�سائد  كانت 
وما  نرددها.  وطنية  حمفوظات  اىل  تتحول 
التي  عربي(  نا  اأ )�سجل  ق�سيدته  اأذكر  زلت 
�سد  التحدي  معركة  يف  اجلماهر،  األهبت 
العرب  على  املفرو�س  الع�سكري  احلكم 
ان�ساء  ال�سلطات  قررت  حني  ا�رضائيل،  يف 
العرب،  من   " "ال�سلبيني  �سد  �سوداء  قوائم 
والوطنية  ال�سيوعية  القوى  �سد  والق�سد 
�سيا�سة  �سد  وبطولة،  كلل  بال  تنا�سل  التي 
العن�رضي.  والتمييز  القومي  ال�سطهاد 
القامات  القوى  هذه  على  تفر�س  وكانت 
يف  الوجود  واثبات  التنقل  وحتديد  اجلرية 
حممود  منه  عانى  ما  وهو  ال�رضطة،  مراكز 
ل�سنوات  رفاقه  من  والع�رضات  دروي�����س 
ومل  اأي�سا  تنقلي  حرية  قيدت  وقد  طويلة. 
الثانوية  املدر�سة  من  حديثا  تخرجت  قد  اأكن 

عمل.  عن  وابحث 
وبني  بيني  �سخ�سية  �سابقة  معرفة  تكن  مل   
نف�س  من  كنا  اننا  رغ��م  دروي�����س،  حممود 
للمجلة  حم��ررا  وك��ان  ال�سيا�سي،  امل��وق��ع 
جملة  املحلية.  ثقافتنا  فخر  اعترت  التي 
اأف�سل  م��ن  اي�سا  تعتر  ال��ت��ي  "اجلديد" 
ول  الأطالق.  على  العربية  الثقافية  املجالت 
ثقافية  جامعة  كانت  اجلديد  ان  بالقول  ابلغ 
نف�سي  اأعتر  زل��ت  ما  املثقفني.  لع�رضات 
لعبت  التي  الثقافية،  اجلامعة  ه��ذه  خريج 
دائرة  ك�رض  يف  هاما،  �سيا�سيا  ثقافيا  دورا 
عن  عزلنا  وك�رض  العربي،  برتاثنا  التجهيل 
من  جديد  جيل  وتن�سئة   .. العربية  الثقافة 

النكبة. بعد  املثقفني 
ونقلوه  مو�سكو،  اىل  دروي�س  حممود  و�سل 

للنقاهة  ق�رض   –  " "الدات�سا  اىل  كالعادة 
الفحو�سات  جترى  كانت  حيث  اجلبال.  يف 
احلزبية  للمدر�سة  الوافدين  لكل  الطبية 
وبدء  الداخلية  اىل  نقلهم  قبل  مو�سكو..  يف 

املعهد. يف  التعليم  برامج 
من  العرب  الرفاق   – الطالب  نحن  ذهبنا، 
يف  ورفاقه  دروي�س  حممود  لزيارة  ا�رضائيل 
األتقي به وجها  " الداتا ". كانت تلك اول مرة 
بالأيدي. الت�سافح  ونتبادل  ونتعارف،  لوجه، 
ل�سبب  دروي�س  حممود  حركات  كل  راقبت 
العالقة بني هذا الن�سان  اأفهمه، رمبا لأفهم  ل 
وله  حممود،  ا�سمه  ال��ذي  الوديع،  الهادئ 
املتفجر  �سعره  وبني   ... احلامل  الن�سان  مظهر 
ان  توقعت  واجل��راأة.  والثورة  الغ�سب  بنار 
فعل  لكلماته  رهيبا  حديديا  ان�سانا  اأرى 
حلو  ان�سانا  وج��دت  ولكني   ... الر�سا�س 
احلياة،  يحب  رمبا،  جذاب  حديثه عذب  املع�رض، 
حتمله  ما  لأق�سى  رقيق  بطالقة،  ي�سحك 
حامل  مظهر  له  معنى.  من  والدماثة  الرقة 

احلياء. بع�س  حتى  ورمبا  قلت،  كما 

هذا هو انطباعي االأول عنه.
املختلفة،  الرتتيبات  وانتهاء  الفحو�سات  بعد 

مبعهدنا. حممود  التحق 
وكيف  بيننا،  الثلج  ذاب  كيف  اأدري  ل 
به  جمعتني  التي  الفريدة  العالقة  ا�ستقرت 
ا�سابيع  غر  ت�ستغرق  مل  ولكنها  املعهد.  يف 
التخل�س  ا�ستطعت  حتى  اذكر،  ما  على  قليلة 

.. معه  احلر  واحلديث  ارتباكي  من 
تبلغ  التي  بوداعته  �سخ�سيته  �سحرتني 
كنت   ، به  معرفتي  ازدياد  الطفولة.ومع  حد 
ان�سانا   ، نقيا  �سلبا  معدنا  اأمامي  اأكت�سف 
يبني  ول   ، الطارئة  امليول  تتنازعه  ل  حقيقيا 

. الحرتام  ا�سا�س  على  ال  عالقاته 
بيت  نف�س  يف  وج��ودن��ا  ان  ال��وا���س��ح  م��ن 
طبقة  نف�س  ويف  املعهد،  نف�س  ويف  الطلبة، 
يتعدى  ل  واح��دة  فرقة  ويف  الطلبة،  بيت 
بيننا  امل�سافة  جعل   ... الثمانية  اأف��راده��ا 
يف  تفاهما  يولد  بدا  اليومي  واللقاء  تتقل�س، 
حتمله  ما  بكل  احلياة،  وحب  وامليول  الذوق 
معرفتي  جانب  اىل   .. معاين  من  الكلمة  هذه 
وبالعا�سمة  الرو�سية  باللغة  ن�سبيا  اجليدة 
وحدائقها  اجل��ي��دة  ومطاعمها  مو�سكو 
وقد   ... تفا�سيلها  و�سائر  و�سوارعها  اجلميلة 
يحفظ  ل  احلامل  الن�سان  هذا  ان  اكت�سفت 
بنظام  التقيد  يحب  ول  ب�سهولة،  ال�سوارع 
خارج  بقائنا  �ساعات  يحدد  الذي  الطلبة  بيت 
كان  حيث  مثال،  ع�رضة  احلادية  حتى  املنزل 
يتاأخر  ومن  ب��واب  الأ يغلق  للمبنى  احلار�س 
وانتقادا..  تنبيها  ثم  الدخول،  م�سكلة  يواجه 
اأخرت حممود  باخلارج  �سهراتنا  اأول  األخ. يف 
عن  معرا  �ساحكا  فرف�سه  التحديد..  بهذا 
خارج  �سهراته  بق�ساء  طالت  التي  امنيته 
يعني  انه  ففهمت  الفجر.  ل�ساعات  غرفته 
�سيعود  �سنة  فبعد  العمر،  فر�سة  هذه  ان 
غروب  بعد  املنزيل  احلب�س  واىل  حيفا  اىل 
قانون  ح�سب  ���رضوق��ه��ا،  وحتى  ال�سم�س 
ا�رضائيل  وا�سلت  الذي  النتدابي  الطوارئ 
حممود  اأم��ث��ال  "امل�ساغبني"  على  فر�سه 

دروي�س!!
يعود  ل  ان  ال��ك��رى  متعته  ان  جليا  ك��ان 
�رضطة  يقهر  ن��ه  ك��اأ الفجر.  قبل  للمنزل 
يف  هنا  الفجر  حتى  ب�سهراته  ا���رضائ��ي��ل 

. �سكو مو
بالناقد  دروي�س  حمود  التقى  مو�سكو  يف 

الذي  مروة،  ح�سني  ال�سهيد  اللبناين  واملفكر 
املعهد.  نف�س  يف  الدكتوراه  ر�سالة  يعد  كان 
حممود   )1969 ( وق��ت��ه  يف  اع��ت��ر  وال���ذي 
يف  معا�رض.  عربي  �ساعر  كاأبرز  دروي�س 
ا�ساتذة  امام  املعهد  اإطار  يف  قدمها  مداخلة 

املعهد. وطالب 
من  بعدد  مو�سكو  يف  دروي�س  حممود  التقى 
الكاتب  منهم  ذهني  يف  بقي  العربية،  ادباء 
يحرر  كان  الذي  حورانية،  �سعيد  ال�سوري 
العربية،  باللغة   " مو�سكو  انباء   " ا�سبوعية 
اأحد  حممود  ون�رض  ق�س�سا  اأن�رض  كنت  حيث 
مو�سكو،  يف  كتبها  التي  اجلديدة  ق�سائده 
عربية  لأنظمة  انتقادا  كانت  انها  واأظ��ن 
كذلك  لل�سهيونية.   كعمالء  معنا  تعاملت 
عبد  جيلي  ال�سوداين  ال�ساعر  مع  التقى 
دار  م��ن  اللبناين،  النا�رض  وم��ع  الرحمن، 
والأدي��ب  حممدية،  �سعيد  حممد  ال��ع��ودة، 
الآداب  �ساحب  ادري�س  �سهيل  د.  اللبناين 
دكروب،  حممد  اللبناين  والكاتب  اللبنانية، 
وغرهم  اللبنانية  "الطريق"  جملة  حم��رر 

 ... اأ�سمائهم  تفوتني 
حممود  مع  �سنة  ن�سف  من  اأك��ر  ق�سيت 
يومية،  واأحاديث  يومي  لقاء  يف  دروي�س، 
كان  وبع�سها  منها،  يا  اأ اأ�سجل  مل  لالأ�سف 
وم�ساكل  م�ساكله  املحلي،  باأدبنا  يتعلق 
بداأت  وقد  ال�سعر،  يف  والتجديد  تطويره، 
دروي�س  حممود  انطالقة  وقتها  من  اأمل�س 
بالف�ساء  اليوم  �سعره  يف  يعرف  بات  ما  نحو 
مرحلة  م��ن  خ��ارج��ا   ... العاملي  الن�����س��اين 
�سعره  وقبلها  التقليدي.  الوطني  ال�سعر 

... مبعظمه  الغزيل  الغنائي 
ال�سعر  مرحلة  من  للتقليل  ه��ذا  اأق��ول  ل 
�سعرا  يكتب  يعد  مل  حممودا  اأن  اأو  الوطني، 
بداأت  الوطني  �سعره  يف  حتى  ولكن  وطنيا، 
تاأخذ  ال�سمويل  الن�ساين  الفكر  مالمح 

كتاباته. يف  هامة  م�ساحة 
اأكر  اأو  ب�سهر  عودتي  بعد  �سمعت،  عندما 
القاهرة  اذاع��ة  عر  يعلن  دروي�س  حممود 
وفرحت  حزنت  اآخر،  ملوقع  انتقاله   )1970 (
الركن  هذا  لفقداننا  حزنت  الوقت.  نف�س  يف 
لنطالقة  وفرحت  املحلي،  �سعرنا  يف  الهام 
اأتفاجاأ  مل  الوقت  بنف�س  اأ���رضه.  من  الن�رض 
ذلك،  تف�سر  على  ي�سعب  رمبا  خطوته.  من 
تفاجئني  مل  التي  خطوته  تف�سر  اأحاول  ولن 

  . ي�سا ا
العربي  ال��ع��امل  خل��ارط��ة  ننظر  ح��ني  ال��ي��وم 
ملحمود  املرموقة  املكانة  ن��رى  الثقافية، 
ال�سعر  خريطة  يف  الطليعي  ودوره  دروي�س، 
لق�سية،  عنوانا  �سار  الذي  وا�سمه  العربي، 

الوقت. نف�س  يف  وان�سانية  وطنية 
فا�سلة  عالمة  دروي�����س  حممود  �سيبقى 
ولقدرتنا  لإن�سانيتنا،  لثقافتنا،  ل�سعرنا، 

التحدي  وموا�سلة  الب��داع.  موا�سلة  على 
ملحمود  الكبر  احللم  لتحقيق  والن�سال 
فل�سطني  دول��ة  باإقامة  حم��م��ود،  ول�سعب 
الفل�سطيني،  لل�سعب  دافئا  بيتا  الدمقراطية، 
�ساعرهم  فل�سطني  ل�سعب  فخرا  ويكفي 
ا�سمه  ���س��ار  ال���ذي  الن�����س��اين،  ال��ق��وم��ي 
العربي  الأدب  يف  وراق  جميل  هو  ملا  مرادفا 

كله. والعاملي 
ل�سامل  ق�سيدة  اأ�سجل  املنا�سبة  هذه  ويف 
والأخ  العمر  �سديق  فيها  ي��رث��ي  ج��ران 

دروي�س. حممود  بالروح 

ق�سيدة رثاء ملحمود دروي�س. 
ن�سرها �سامل جربان با�سم �سعيد 

حيفاوي 
عند  توْقَف  االأخري  " القطاُر 

الر�سيف االأخري "
�سوادا اأ�َسّد  ليٌل  هنالك 

"  ُ قُلّ اأ ورد  هنالك   "
" اأبي  يا  يو�سف  نا  اأ  "

طويْل طويٌل  وليٌل  كثارٌ   طقو�سٌ   اأمامي 
" اأبي  يا  يو�سف  نا  اأ  "

حويل النا�ِس  من  بحرا  ان  وي�سعدين 
الطيبني، من 

الب�سطاء، من 
ال�سادقني من 

حزين امتعا�ٍس  يف  اأبي  يا  ولكنني 
يتقدم ان  يحاول  الذباِب  فكل 
مكان اأخذ  حتاول  الذئاِب  وكل 

الغياب �سالة  وتتلو  نع�سي،  بجانب 
نع�سي حول  �سورة  ياأخذوا  ان  يريدون 

الطيبني واخوتي  اأمي  باإزاحة  ولو 
انا�ٌس الزعماء  من  وحويل 

نع�سي حول  �سورة  ياأخذوا  ان  يريدون 
رم�سي بع�س  اقتلعوا  َقدروا  ولو 

لهم ليبقى 
بهم ارتباطي  يعلنون  وبه 

النتخاب يقرب  عندما 
روحي مزقوا حلم  قدروا  ولو 

اأبي يا  يو�سف  انا 
اأنى غر  طيب،  انا 

اأبتي يا  ال�سذاجة،  قليل 
العتاب قليل  دوما  كنُت  مثلما 

اأبي يا  يو�سف  انا 
بالد وكل  بالدي  النا�س  كل 

واأهلي رفاقي 
اأبد الآبدين ولكنني ل اأزال و�سوف اأظل اىل 

الذباب! عدو 
nabiloudeh@gmail.com

يف الثامن اآب 2008 ودعنا باأمل ودموع �ساعر فل�سطني الكبري حممود دروي�س، الذي تويف على اإثر عملية قلب معقدة يف الواليات املتحدة.

يف الثامن اآب 2008 ودعنا باأمل ودموع �ساعر فل�سطني الكبري حممود دروي�س، الذي تويف على اإثر عملية قلب معقدة يف الواليات املتحدة.
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

ANEP الوكالة الوطنية للن�صر والإ�صهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

ميثاق �صرفنا الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

ابتدائية عروة عمار باأميه موالهم 
بالوادي ..... خرابة قد تت�ساقط 
على روؤو�س التالميذ ، حالة كارثية 

اأق�سام مهرتئة جدران مت�سدعة، 
اأبواب متاآكلة �سباغة باهته ومرافق 

منعدمة وال�سيء يوحي باأنها مدر�سة، 
اأين ال�سمائر لتقف وتبكي هذه 

االأطالل؟ يت�ساءل بع�س االأولياء.

�صــورة وتعلــيـق

 65 مادته  يف   70  \20 املدنية   احلالة  قانون  على   نطلع  عندما 
جنده  واضحا كل الوضوح يف حتديد قائمة األمساء،  وهو ساري 
املفعول لغاية اليوم ومل جيدد منذ صدوره  وماهو مطلوب يف إطالق 
تكون  ان  املدونة  القائمة  حسب  هو  اجلدد،  املواليد  على  األمساء 
أمساء  جزائرية حمضة وان تكون نابعة من أصالة وواقع الشعب 
اجلزائري وخاصة تلك األمساء اجلزائرية اجلميلة اليت اعتمدها 
اجلزائريون ابا عن جد من سالف األزمان وكل الظروف واملناسبات.

أما اليوم  ومنذ سنوات  وجدت احلالة املدنية ببلدية مستغامن وقد 
بعض  باملصلحة  جتد  البلديات.   من  الكثري  يف  الوضع  نفس  يكون 
البلدية لتسجيل امساء  الوافدين على  اإلشكال واملشاكل من طرف 
اطالق  يريدون  املواطنني   بعض  هناك  حيث   اجلدد؛  مواليدهم 
امساء على مواليدهم هي غري جزائرية والغريب اهنم يصممون على 
ذلك متناسني القانون اجلزائري الذي يضبط ذلك  وبعض االمساء 
هي مستمدة من امساء شخصيات  يف املسلسالت التركية واالسيوية  
من  والكثري  اجلزائرية،   واألمساء  بالواقع  له  صلة  ال  واالجنبية 
الرجال عندما طالبوا منهم يف املصلحة تقدمي معاٍن لبعض األمساء 
املسؤول عن  هو  األب  ويبقى  ومعناها  فإهنم جيهلون متاما مصدرها 
تسمية ابنائه .ويبقى على اجلهات املختصة باحلالة املدنية ان تقوم 
بعمليات توجيه وحتسيس، فيما يتعلق بإطالق االمساء على املواليد 

اجلدد  فكم هي مجيلة أمساؤنا  اجلزائرية.

 

عنرت يحيى: " مت�سوق للعمل
 يف امليدان بعد احلجر ال�سحي"

الثانوية  للوحدة  التدخل  فرق  األمس،  صبيحة  انتشلت 
شاب  جثة  باتنة،  بوالية  سريانة  لدائرة  املدنية  للحماية 
يبلغ من العمر 25 سنة وجد ميتا على قارعة الطريق الوطين 
رقم 75 الرابط بني والييت باتنة وسطيف، باملكان املسمى 
البيضاء، حيث مت حتويل جثته اىل  زانة  ببلدية  الركنية 
أين سيتم  باتنة اجلامعي،  مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 
إخضاع اجلثة للتشريح ملعرفة ظروف الوفاة، يف وقت فتحت 
فيه مصاحل الدرك الوطين حتقيقا يف احلادثة للوقوف عند 
قتل  جبرمية  يتعلق  األمر  إن  ثبت  ومرتكبيها،إذا  أسباهبا 
الذ  بالطريق،  له  تعرض  الضحية  يكون  قد  سري  حادث  أو 
وكذا  التحقيقات  عنه  ستكشف  ما  وهو  بالفرار.  مرتكبه 

تقرير الطبيب الشرعي.

انت�سال جثة �ساب 
ُوجد ميتا على قارعة 

الطريق بباتنة

احتاد  لفريق  اجلديد  الرياضي  املدير  وّجــه 
ألنصار  حتياته  حيــى”  “عنتر  العاصمة 
يقضي  أين  العاصمة  فنادق  أحد  من  الفريق 
عودته  بعد  مباشرة  الصحي  احلجر  فترة 
للمنتخب  السابق  الالعب  ونشر  فرنسا.  من 

التواصل  شبكة  على  ــه،  ل ــورة  ص الــوطــين 
بتعليق:  أنستغرام مرفوقة  اإلجتماعي 

مبشيئة  أصدقائي،  اخلري  “مساء 
اهلل وصلت البارحة اىل العاصمة، 
بعد  امليدان  يف  للعمل  متشوق  وأنا 

انقضاء مدة احلجر الصحي”.

وي�ساألونك عن الكمامة، 
قل هي يف خرب كان…

خمالفة مل جيد هلا زمالء مهنة املتاعب 
صاحبها  وان  خاصة  تفسريا 

بوالية  ــار  اط
البواقي،  ام 
ــــــــذي مل  ال

إلجراءات  ميتثل 
القاضية  ــوقــايــة  ال

الكمامة  ارتــداء  بإلزامية 
يف األماكن واإلدارات العمومية، 

من  بالرغم  اليعنيه  االمــر  وكــأن 
املهنة  وزمــالء  املضيف  املدير  التزام 

والرياضة  الشباب  مدير  مع  صحفي  لقاء  يف  كانوا  الذين 
التقيد، بارتداء الكمامة مما أثار استغراهبم هلذا التصرف 
غري املسؤول واملستهتر من قبل إطار بالوالية مع صديق له 
وكأن األمر اليعنيه ..وهلل يف خلقه شؤون...يقول بعضهم.

عجوز مل تق�ص �شعرها منذ 64 عاما
توقفت جنوين تاي دينة صاحبة ال83 عاما عن قص شعرها، عندما 

أن بلغ طوله  النتيجة بعد 64 عاما  كان عمرها 19 عاما، وكانت 
“أودييت  موقع  حسب  الثعبان.  مثل  يتلوى  وأصبح  أمتار،   6
ألول  شعرها  قصت  إهنا  الفيتنامية،  العجوز  تقول  سنترال”، 
مرة عندما كان عمرها 19 عاما، وبعدها عانت صداعا شديدا، 

لدرجة أهنا ذهبت إىل الطبيب طلبا للعالج.
نفعا، واستمرت  الطبيب مل جيد  الذي وصفه هلا  العالج  أن  إال 

أعراض الصداع تالحقها، لكنه بدأ خيتفي رويدا رويدا عندما بدأ 
شعرها ينمو، ومنذ ذلك احلني امتنعت عن قص شعرها، وقالت “منذ 

ذلك احلني، توقفت عن قص شعري، ومع منوه حتسنت تدرجييا. لكن الغريب، 
عندما غسلت شعري، بدأ رأسي يؤملين مرة أخرى. لذلك توقفت أيضا عن غسل شعري متاما منذ 

ذلك احلني”.
ال يزال شعر دينة ينمو مبعدل حوايل 10 سنتيمترات يف السنة، ورغم أنه قد ال حيطم أبدا الرقم 

القياسي يف موسوعة “غينيس” ألطول شعر يف العامل، فإنه ال يزال مثريا لإلعجاب.
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تروح احلرام  “دراهم 
 يف الظالم” .. !

على  ال�سفحات  من  الع�رضات  تداولت 
“الفاي�سبوك”، خا�سة منها املخت�سة يف ن�رض 

اأخبار الولية، التي ينحدر منها عبد ال�سالم 
الأ�سبق،  ال�سناعة  وزير  بو�سوارب، 
بعدة  واملتابع  البالد  من  الفار 
تهم ف�ساد، اأخبارا مفادها اأن 
بروت  يف  الأخ��ر  منزل 
عقب  اآخ��ره  عن  انفجر 
العا�سمة  مرفاأ  انفجار 
اللبنانية، اخلر يبدو قريبا للت�سديق خا�سة واأن م�سادر عدة اأكدت 
بالعا�سمة  الراقية  الأ�رضفية  منطقة  يف  �سقة  ميلك  بو�سوارب،  اأن 
مغادرة  يف  يفكر  الأ�سبق،  الوزير  اإن  تقول  الأخبار  اآخر   .. بروت 
تو�سل  عن  معلومات  وردته  اأن  بعد  هناك  ممتلكاته  وبيع  لبنان 

ال�سلطات اجلزائرية واللبنانية لتفاق يق�سي بت�سليمه قريبا.

عالمة يف الرباز حتذر من احتمال االإ�سابة 
ب�سرطان االأمعاء!

تشمل أعراض سرطان األمعاء فقدان 
استخدام  عــادة  وتغيري  ــوزن  ال

بالتعب  والشعور  املرحاض 
واضح.  سبب  دون  الشديد 

األمعاء  سرطان  ويعد 
ـــواع  ــر أن ــث أحـــد أك
شيوعا،  السرطان 
تفكر  أن  وينبغي 
إىل  ــدث  ــح ــت ال يف 
الطبيب، إذا وجدت أن 

عن  خمتلف  بــرازك  لون 
اللون الطبيعي، وفقا خلرباء 

العالمات  أوىل  ومن  الصحة. 
التحذيرية لسرطان األمعاء، وجود 

براز داكن اللون أكثر مما اعتدت عليه. وقد 
غامق  أمحر  بلون  يبدو  أو  أمحر،  برازك  لون  يكون 
MacMillan Cancer Sup- جلمعية وفقا   ددا، 

لزنيف  مباشرة  نتيجة  اللون  ويأيت  اخلريية.   port
يف منطقة الظهر، أو أعلى يف األمعاء. وقد جيد بعض 
الناس أن برازهم أمحر فاتح، وقد يكون سبب ذلك 

من  عانيت  حال  أيضا.ويف  البواسري 
غضون  يف  تتحسن  ال  أعــراض 
ساءت  إذا  أو  قليلة،  أسابيع 
املهم  فمن  األعــــراض، 
إىل  إحالتك  تتم  أن 
ملجرد  ولكن،  أخصائي. 
يف  دم  وجــود  اكتشاف 
يعين  ال  فهذا  بــرازك، 
مصاب  أنك  بالضرورة 
ــاء.  ــع ــســرطــان األم ب
الصحة  إدارة  وقــالــت 
إن  الربيطانية،  الوطنية 
ملرة  ــدم  ال من  صغرية  كمية 
أي شيء  عادة عن  تنتج  واحدة ال 
املعدة  التهاب  عن  ناجتا  يكون  وقد  خطري. 
واألمعاء أو ورم األمعاء أو البواسري أو الشق الشرجي.

سرطان  أسباب  مجيع  من   90% من  أكثر  وحتدث 
األمعاء، لدى األشخاص فوق سن اخلمسني. وميكنك 
تقليل خطر اإلصابة باملرض عن طريق تقليل كمية 

الكحول يف نظامك الغذائي، واإلقالع عن التدخني.
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قريبا.. قانون رادع لظاهرة انعدام االأمن باالأحياء 
مبا فيها ا�صتعمال مواقع التوا�صل للم�صا�ص بكرامة الأ�صخا�ص وحياتهم اخلا�صة

ك�صف وزير العدل بلق�صام زغماتي، اأم�ص الثالثاء باجلزائر العا�صمة، اأن م�صروع القانون اخلا�ص بردع الظواهر "الغريبة" التي توؤدي اىل 
النهائية". "ال�صياغة  مرحلة  يف  الأحياء" يوجد  يف  الأمن  انعدام  من  جو  وخلق  "الرتويع 

حممد علي 
----------------------

مبنا�صبة  األقاها  كلمة  يف  الوزير  وقال 
تن�صيب ال�صيد بو�صريط خمتار ،رئي�صا 
العا�صمة،  ــر  ــزائ اجل قــ�ــصــاء  ملجل�ص 
غريبة  ظاهرة  مبجتمعنا  "نالحظ 
الع�صابات  ظاهرة  وهــي  الغرابة  كل 
بينها  فيما  املتحاربة  املجموعات  او 
ــة اأنـــــواع الأ�ــصــلــحــة  ــاف بــا�ــصــتــعــمــال ك
اأن  مذكرا  ال�صيوف"  فيها  مبا  البي�صاء 
رئي�ص اجلمهورية " اأمر باإعداد م�صروع 
قانون لردع" هذه الظواهر وهو "حاليا 
النهائية".  الــ�ــصــيــاغــة  مــرحــلــة  يف 
له  ال�صلوك  هــذا  ان  زغماتي  واأ�ــصــاف 
انعدام  من  جو  وخلق  الرتويع  يف  "اأثر 
ان  مربزا  ونهارا،  ليال  بالأحياء  الأمن 
الق�صاء " معني عناية �صديدة بحماية 
الآليات  كافة  بتوظيف  والأمن  ال�صلم 
الظواهر  هذه  مع  والتعامل  القانونية 
نبه  ان  وبعد  خلطورتها".  ب�صرامة 
الوزير من ظاهرة اخرى " تهدد ال�صلم 
قال-  -كما  وهي   " املجتمع  يف  ــن  والأم

التوا�صل الجتماعي  "ا�صتعمال مواقع 
وحرمة  الأ�صخا�ص  بكرامة  للم�صا�ص 
هذه  اأن  اإىل  اأ�صار   " اخلا�صة  حياتهم 
"امتدت حد العتداء على  الت�صرفات 
له  ي�صبق  مل  ب�صكل  الدولة  موؤ�ص�صات 
مرتكبي  اأن  زغماتي  واأ�صاف  مثيل". 
الإح�صا�ص  "ا�صتغلوا  ــال  ــع الأف ــذه  ه
الأنرتنات"  ي�صمنه  الذي  بالالعقاب 

األــقــاب  وراء  الت�صرت   " اإمــكــانــيــة  مــع 
احلدود"  خارج  من  والتهجم  م�صتعارة 
�صرورة  على  ــار  الط هــذا  يف  و�صدد   .
اليقظة  ب"  الق�صاء  رجــال  "التزام" 
لو�صع حد لذوي النوايا ال�صيئة الذين 

يرتب�صون بالبالد من كل جانب".
اأن  ــر  ــوزي ال ك�صف  اأخــــرى،  جهة  مــن 
اأر�صية  اىل  وردت  التي  ال�صكاوى  عدد 

التي دخلت حيز  النيابة اللكرتونية 
بلغ  الفارط،  جويلية   28 يف  التنفيذ 
ب�صفة   324 معاجلة  مت  �صكوى   553  "
ان  مو�صحا  وجيز"،  ظــرف  يف  نهائية 
هذه التطبيقة ت�صتغل ب202 حمكمة 
الوزير  اأعلن  . كما  و48 جمل�صا ق�صائيا 
اأخرى  عن تطوير تطبيقه معلوماتية 
اجلزائر  بريد  م�صالح  مع  بالتعاون 
"بالإر�صال  ــال-  ق -كما  ت�صمح  حيث 
ما  وتــلــقــي  للتبليغات  اللـــكـــرتوين 
الكرتونيا".  التبليغ  ا�صتالم  يثبت 
يوجد  الــذي  امل�صروع  هذا  و�صي�صاعد 
-ح�صب  النهائية  مرحلته  يف  حاليا 
اأ�صباب  اأحد  على  "الق�صاء  يف  الوزير- 
م�صداقية  يف  الرئي�صية  الت�صكيك 
العمل الق�صائي" لأنه من " الإ�صكاليات 
القطاع،  جهود  تقو�ص  التي  العوي�صة 
"عدم  ب�صبب  الغيابية  الأحكام  �صدور 
متديد  اىل  املــوؤديــة  ـــراف  الأط تبليغ 
اأجال التقا�صي وبالتايل اإ�صاعة الوقت 

واملال "ي�صيف زغماتي.

اجلــزائــري،  الوطني  البنك  اأطــلــق 
"ال�صريفة  ن�صاط  الــثــالثــاء  اأمــ�ــص 
وكالتني  م�صتوى  على  الإ�صالمية" 
ح�صني  وھمــا  بالعا�صمة  ا�صافيتني 
به  اأفـــاد  ح�صبما  و�ــصــطــاوايل  داي 
ديدو�ص  وكالة  وكانت  للبنك.  بيان 
اأول  ــي  الــعــا�ــصــمــة ه بــو�ــصــط  مـــراد 
يف  الن�صاط  هــذا  فيها  اأطلق  وكالة 

ذات  اأعلنه  ح�صبما  الفارط،  اأوت   4
فــاإن  امل�صدر  ذات  وح�صب  البيان. 
ــار  ــذه الجـــــراءات تــدخــل يف اإط ه
البنك  ا�صرتاتيجية  وتنفيذ  جت�صيد 
الــوطــنــي اجلـــزائـــري الــهــادفــة اإىل 
على  الإ�صالمية"  "ال�صريفة  تعميم 
جميع وكالتها عرب الوطن. واأ�صاف 
التدريجي  التعميم  هذا  ان  امل�صدر 

عرب  ال�صالمية  ال�صريفة  لن�صاط 
القبال  عقب  ياأتي  البنك  وكــالت 
امللحوظ  الب�صري  والتدفق  الكبري 
مراد،  ديدو�ص  وكالة  م�صتوى  على 
ت�صويق  يف  ال�صبق  لھا  ــان  ك الــتــي 
خالل  املخ�ص�صة  الت�صع  املنتجات 
بال�صريفة  العمل  من  املرحلة  ھذه 
الإ�صالمية. واأبرز ان البنك الوطني 

تعميم  ت�صريع  يعتزم  ــري  ــزائ اجل
ملبادئ  املطابقة  املنتجات  ت�صويق 
م�صتوى  على  الإ�صالمية  ال�صريعة 
الوطني  الرتاب  كامل  عرب  وكالته 
وكالت  خم�صة  عن  يقل  ل  مبعدل 
اأوت   16 من  بداية  وذلــك  اأ�صبوعيا 

املقبل.
ق.و

الولئي  لالأمن  العالم  خلية  بيان  ك�صف 
بتب�صة اأن م�صالح ال�صرطة يدائرة الونزة 
من  �صكوى  اأم�ص  اأول  تلقت  تب�صة،  بولية 
�صنة،   64 العمر  من  يبلغ  �صخ�ص  طــرف 
30 �صنة، تتعلق  �صد ابنه البالغ من العمر 
بالتعدي عليه مع التهديد ب�صالح اأبي�ص.و 
ح�صب بيان خلية الت�صال باأمن الولية، 
فقد فتحت م�صالح الأمن املخت�صة مبا�صرة 

توقيف  عن  اأ�صفر  الق�صية،  يف  حتقيقا 
على  بحوزته  عــرث  ــذي  ال بــالأمــر  املعني 
من  اأقرا�ص   6 و  كيتيل  دواء  من  قر�صا   23
�صيجارة  اإىل  بالإ�صافة  برومازيبام،  دواء 
اإثر ذلك، مت  ملفوفة بها املخدرات و على 
الأول  منف�صلني،  جزائيني  ملفني  اجنــاز 
الأ�صول  اأحد  على  التعدي  ق�صية  يخ�ص 
ب�صالح  التهديد  مع   « الأب   « ال�صرعيني  

الثانية  والق�صية  العود  مع  حمظور  اأبي�ص 
و�صيجارة  مهلو�صة  حبوب  حيازة  حــول 
ملفوفة باملخدرات بطريقة غري �صرعية 
لال�صتهالك ال�صخ�صي، ليتم تقدميه بناء 
التي  العوينات،  حمكمة  ــام  اأم ذلــك  على 
مع  بالإيداع  يق�صي  اأمر  حقه  يف  اأ�صدرت 

تاأجيل النطق باحلكم يف الأيام القادمة.
حممد الزين �صو�صة

وقع رئي�ص اجلمهورية مرا�صيم رئا�صية 
م�صوؤولني  عدة  مهام  اإنهاء  على  تن�ص 
يف  التالعبات  خلفية  على  الوطن  عرب 
الظل.  مبناطق  خا�صة  امل�صاريع  اجناز 
وح�صب ما نقل التلفزيون العمومي فاإن 

هذه القرارات م�صت رئي�ص دائرة اأولد 
ــرة  دائ رئي�ص  بال�صلف،  الــقــادر  عبد 
دائرة  رئي�ص  باجللفة،  البطمة  ف�ص 
ال�صانية بوهران ورئي�ص دائرة الرمكة 

بغليزان.

توقيف  مت  اأنــه  امل�صدر  نف�ص  واأ�صاف 
ال�صحمي  �ــصــيــدي  ــات:  ــدي ــل ب ـــاء  روؤ�ـــص
بوهران، �صوق احلد بغليزان، اأولد عبد 

القادر بال�صلف واأم العظام باجللفة.
حممد علي

�صنتها  التي  التم�صيط  حملة  مكنت 
بلعبا�ص،  �صيدي  وليــة  اأمــن  م�صالح 
والتي  املن�صرم  جويلية  �صهر  خالل 
ا�صتهدفت اأ�صحاب الدراجات النارية، 
لعدم   ، نــاريــة  دراجـــة   85 حجز  مــن 
توفر اأ�صحابها على الوثائق القانونية 
الالزمة، خا�صة ما تعلق منها بوثائق 
التاأمني، وعدم حيازة رخ�صة �صياقة 
النارية،  الــدراجــات  بقيادة  موؤهلة 
من  وغريها  اخلوذة  و�صع  عدم  وكذا 
املخالفات الأخرى، التي مت حتريرها 

املحجوزة،  ــات  ــدراج ال �صائقي  �صد 
وتندرج حملة التم�صيط �صد اأ�صحاب 
الــنــاريــة،  ـــات  ـــدراج ال وم�صتعملي 
عن  الناجتة  ال�صلبية  النتائج  ب�صبب 
الطرقات  يف  النارية  الدراجات  �صري 
وب�صاعة حوادث املرور املرتكبة اأي�صا 
يف  تت�صبب  ما  غالبا  والتي  ب�صببها، 
وقوع حوادث مرور ج�صمانية، ف�صال 
الــدراجــات  بع�ص  فيه  تت�صبب  عّما 
من  للمواطنني  ـــاج  اإزع مــن  النارية 
يف  خــا�ــصــة  راحــتــهــم  يقلق  �صجيج 

اأن  الليل،كما  من  املتاأخرة  الأوقــات 
النارية ت�صتعمل يف  الدراجات  بع�ص 
الأ�صخا�ص،  بع�ص  طرف  من  ال�صرقة 
بع�ص  بارتكاب  اأفــرادهــا  يقوم  التي 
منها  خا�صة  الإجــرامــيــة  ــال  ــم الأع
والفرار  اخلطف  اأو  بالن�صل  ال�صرقة 
عرب  الــنــاريــة  الــدراجــات  مــن  على 
املــرور  ــاور  حم اأو  ال�صيقة  الــ�ــصــوارع 
والإفــالت  ال�صيارات،  على  املمنوعة 

من املالحقة.
م.رم�صاين

اإطالق ن�ساط ال�سريفة االإ�سالمية يف وكالتي ح�سني داي و�سطاوايل

رئي�س اجلمهورية ينهي مهام روؤ�ساء دوائر ويوقف اأميار

توقيف �ساب �سرب والده وهدده ب�سالح اأبي�س بتب�سة

حجز 85 دراجة نارية كانت تزعج ال�سكان وت�ستعمل يف ال�سرقة ببلعبا�س

البنك الوطني اجلزائري: 

على خلفية التالعبات يف اجناز امل�ساريع خا�سة مبناطق الظل

بفريو�ص  جــديــدة  اإ�ــصــابــة   492 �صجلت 
خالل  وفيات   10 و  )كوفيد19-(  كورونا 
ال24 �صاعة الأخرية يف اجلزائر، يف الوقت 
لل�صفاء،  مري�صا   343 فيه  متاثل  ــذي  ال
ح�صب ما ك�صف عنه اأم�ص الثالثاء الناطق 
فريو�ص  ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
 ق.و

اإىل  الرامية  امليدانية  للجهود  موا�صلة 
مبختلف  احل�صرية  اجلرمية  مكافحة 
وال�صكينة  الأمــــن  �ــصــمــان  و  اأ�ــصــكــالــهــا 
ظاهرة  حماربة  اإطــار  يف  و  للمواطنني، 
املهلو�صة  الأقرا�ص  و  باملخدرات  الجتار 
عرب قطاع الخت�صا�ص، عاجلت م�صالح 
ال�صرطة الق�صائية باأمن ولية الأغواط 
من  املا�صية  الأ�صهر   )07( �صبعة  خــالل 
ق�صية   )82(  2020 اجلــاريــة  ال�صنة 
ــدرات،  ــخ امل ا�صتهالك  و  ببيع  متعلقة 
من  كمية  حجز  و  �صبط  عــن  اأ�ــصــفــرت 
قدرت  املعالج   الكيف  مادة  من  املخدرات 
 )107( توقيف  مــع  كلغ   )12.064  ( بـــ 
مت  العدالة  اأمام  تقدميهم  بعد  اأ�صخا�ص، 
اإيداع )43( �صخ�ص منهم احلب�ص املوؤقت، 
اأحكام  الآخرين  حق  يف  �صدرت  حني  يف 
نف�ص  خالل  مت  كما  خمتلفة.  ق�صائية 
الفرتة معاجلة )59( ق�صية متعلقة ببيع 
و ا�صتهالك املوؤثرات العقلية، اأ�صفرت عن 
مع  مهلو�ص،  قر�ص   )897( حجز  و  �صبط 
تقدميهم  بعد  �صخ�ص،   )75( توقيف 
اأمام العدالة مت اإيداع )29( �صخ�ص منهم 
حق  يف  �صدرت  حني  يف  املوؤقت،  احلب�ص 

الآخرين اأحكام ق�صائية خمتلفة.
ق.ج

�صيدي  لولية  املدنية  احلماية  تدخلت 
نقل  اجــل  مــن  اأمــ�ــص   �صبيحة  بلعبا�ص 
اخلام�ص  الطابق  من  �صقط  رجــل  جثة 
�صيدي  بلدية  الرو�صي  م�صكن    175 بحي 
–�ص  �صنة   62 العمر  من  البالغ  بلعبا�ص 
م�صلحة  اإىل  اجلثة  حولت  _حيث  �ص  م 

حفظ اجلثث ب�صيدي بلعبا�ص.
م.رم�صاين

مت اأم�ص الثالثاء تن�صيب رئي�صي والنائبني 
يف  والغواط  ورقلة  ق�صاء  ملجل�صي  العامني 
اإطار احلركة التي اأقرها رئي�ص اجلمهورية 
النواب  �صلك  يف  تبون  املجيد  عبد  ال�صيد 
ومت  الق�صائية.  املجال�ص  وروؤ�صاء  العامني 
القادر  عبد  تن�صيب  ورقلة  ق�صاء  مبجل�ص 
الــقــادر  لعبد  خلفا  عــامــا  نائبا  بلعطرة 
حممد  طالب  تن�صيب  مت  فيما  طا�صو�ص 
خلفا  الق�صائي  للمجل�ص  رئي�صا  بوزيد  بن 
عليها  اأ�ــصــرف  مرا�صم  خــالل  ــاق  رق ملحمد 
لدى  ق�صم  رئي�ص  �صلطاين،  ال�صالح  حممد 
حافظ  العدل  لوزير  ممثال  العليا  املحكمة 
تن�صيب  مت  الغـــواط  وبــوليــة  الأخــتــام. 
خلفا  الق�صاء  ملجل�ص  رئي�صا  فداين  ح�صني 
مقالتي،  ي�صني  ن�صب  فيما  �صعيدي،  ملحمد 
طاهري  حلميد  خلفا  للمجل�ص  عاما  نائبا 
اأ�صرف عليها في�صل بوربالة،  خالل مرا�صم 
املدير العام لإدارة ال�صجون واإعادة الإدماج 

ممثال لوزير العدل حافظ الأختام.
ق.و

كورونا: 492 اإ�سابة جديدة، 
وفيات  10 و  �سفاء  حالة   343

حجز اأكرث من 12 كغ من 
الكيف املعالج و897 قر�سا 

مهلو�سا باالأغواط 

�سقوط مميت لرجل من الطابق 
اخلام�س بحي الرو�سي ببلعبا�س

تن�سيب رئي�سي والنائبني 
العامني ملجل�سي ق�ساء ورقلة 

واالأغواط

الثالثاء  ام�ص  �صباح  غاية  اىل   
عملية  ــن  م كــامــلــة  لــيــلــة  وبــعــد 
احلماية  ــوان  اأع متكن  الطــفــاء  
ــة والــغــابــات والــبــلــديــة  ــي ــدن امل
املجاورين  املواطنني  من  وجمع 
التي  النريان  ال�صنة  اإخماد  من 
ــرا لــقــوة  ــظ الــتــهــبــت بــ�ــصــرعــة ن
ال�صوا�صي  بغابة  ــك  وذل الــريــاح 
مب�صتغامن  علي  �صيدي  بلدية 
ت�صكل  ــي  ــت ال الــ�ــصــوا�ــصــي  ــة  ــاب غ
مدينة  ــني  ــاب م اخــ�ــصــر  حــزامــا 
احلريق   . علي  و�صيدي  م�صتغامن 
ــا  ممــا ادى  ــب ــرع ــول وم ــه كـــان م
هكتار   31 م�صاحة  اتـــالف  اىل 
ــار خمــتــلــفــة الأنـــــواع  ــج ــص مـــن ا�
ــل هـــذا حـــدث يف  والأ�ــصــنــاف ك
اليوم  �صباح  حتى  كاملة  ليلة 
واطفاء  ال�صيطرة  كانت  و  املوايل 
م�صاركة  بعد  متت  قد  الــنــريان 
الغابات  حلرائق  املتنقل  الرتل 
وع�صعا�صة  علي  �صيدي  ووحدتي 
ومـــ�ـــصـــاركـــة اعــــــوان الــغــابــات 
كبري  ــدد  وع البلدية  وم�صالح 

املواطنني من  
ــاك الــعــائــالت  ــن ـــذا وكــانــت ه ه
ــة قد  ــاب ــغ ال بـــجـــوار  الــ�ــصــاكــنــة 
والدخان  النريان  بفعل  تاأثرت 
مبــ�ــصــالــح  اأدى  ـــا  مم والــــريــــاح 
اأماكن  اإىل  اإجالئها  اىل  البلدية 

علي. �صيدي  يف  اأمنة 
قناب بن  �صليمان 

حريق مهول يتلف 
م�ساحة31 هكتارا من غابة 

ال�سوا�سي مب�ستغامن



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/

