
رو�سيا: �سنبد�أ باإنتاج لقاح  كورونا يف غ�سون �أ�سبوعني
ال�شحة العاملية:هناك تن�شيق م�شتمر مع رو�شيا ب�شاأن اللقاح املبتكر

-  بن بوزيد يتطرق مع �شفري رو�شيا اإىل مدى جاهزية اللقاح

الرئي�س يوؤكد:
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الرئيس تبون في خطاب شديد اللهجة: 

تـوقـيـف بـع�ص �مل�سوؤولني 
�ملحليني "ماهي �إال بد�ية"

-  الطامعون يف مرحلة انتقالية خمطئون وال�شعب مييز بني املخل�س واملتحايل عليه
-  توفري املاء والكهرباء مبناطق الظل اأولوية والدولة 

-  الوقوف باملر�شاد يف وجه حماولت اإثارة الغ�شب ال�شعبي
-  الدعوة اإىل ال�شتعداد ملرحلة ال�شتفتاء على الد�شتور
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�لوقوف باملر�ساد يف وجه حماوالت �إثارة �لغ�سب �ل�سعبي

حممد علي
-------------------

على  اإ���راف��ه  خ��ال  ل��ه  كلمة  يف  و 
بالوالة,  للحكومة  الثاين  االجتماع 
التم�سك  على  ت��ب��ون  الرئي�س  ���س��دد 
تعد  ال��ت��ي  الت�ساور  و  احل���وار  باآلية 
اال�ستقرار  و  االأم��ن  لتوطيد  "�سمانة 
الذي  االجتماعي:  التوتر  �سبح  اإبعاد  و 
زعزعة  يريدون  من  بع�س  اليه  يدعو 
اأجندة  يف  الدخول  و  الوطني  اال�ستقرار 

معروفة". قوى 
بكون  تذكريه  اجلمهورية  رئي�س  جدد  و 
القوى  هذه  قبل  من  م�ستهدفة  اجلزائر 
املواطن  غ�سب  اإثارة  على  تعمل  التي 
مت  ال��ت��ي  ال��ه��وة  بفعل  اأ�سحى  ال��ذي 
�سهلة  "فري�سة  دولته,  بني  و  بينه  خلقها 
الفا�سدة". اأموالهم  و  امل�سبوهني  لهوؤالء 

احلوادث  عند  ال�سدد  هذا  يف  توقف  و 
تزامنت  ال��ت��ي  "امل�سبوهة"  االأخ���رية 
عيد  و  احل���رارة  درج���ات  ارت��ف��اع  م��ع 
"�سيتم  اأنه  على  اأكد  التي  و  االأ�سحى, 
اجلناة  معاقبة  و  ماب�ساتها  عن  الك�سف 

وراءها". يقفون  الذين 
ال�سيولة  نق�س  احلوادث,  هذه  بني  من  و 
مكاتب  من  العديد  م�ستوى  على  املالية 
املعمقة  التحريات  ك�سفت  حيث  الربيد, 
االأط���راف  بع�س  ق��ي��ام  املتوا�سلة  و 
ق�سري,  ظرف  يف  طائلة  مبالغ  ب�سحب 
 4 ب�سحب  �سخ�س  قيام  غ��رار  على 
ال  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  �سنتيم  م��اي��ري 
املبلغ  م��ن  باملائة   10 دخ��ل��ه  يتجاوز 

مل�سحوب. ا
وجود  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  لفت  و 
"املتنقلة"  االحتجاجية  احلركات  بع�س 
االأط���راف  نف�س  وراءه����ا  يقف  ال��ت��ي 
هذا  و  الواقع",  يف  حتى  "ت�سكك  التي 
زعزعة  اإىل  ترمي  "موؤامرة  اإط��ار  يف 
ال�سياق  هذا  يف  لي�سيف  اال�ستقرار", 
اال�ستقرار  يخدمهم  ال  اأ�سخا�س  "هناك 
الرجوع  يف  االأم��ل  يحذوهم  يزال  ال  و 
خرج  فال�سعب  هيهات,  :لكن  بقوة 

تقهر". ال  اإرادته  و  لل�سارع 
على  املواطنني  اأغلبية  اأن  اأكد  اأن  بعد  و 
اال�ستقرار,  على  املحافظة  باأهمية  وعي 
"من  اأن  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سار 

كانوا  الذين  اأولئك  هم  اليوم  يتحرك 
نحو  هربوها  التي  باملايري  يلعبون 
لهم  "نحن  بالقول:  لي�سدد  اخلارج", 
على  الق�ساء  على  م�رون  و  باملر�ساد 

الع�سابة". بقايا  و  الفا�سد  املال 
هذه  من  الغاية  اأن  اإىل  م�سريا  ووا�سل 
غ�سب  "اإثارة  هي  املدبرة  االحتجاجات 
يف  حقه  م��ن  حرمانه  ق�سد  ال�سعب 
الكفاءات  متكني  عدم  و  اجلذري,  التغيري 
يف  فر�ستها  م��ن  املخل�سة  الوطنية 
جديدة  بعقلية  الدولة  دواليب  ت�سيري 
ذر  و  الرتقيع  �سيا�سة  مع  تتعاي�س  ال 

العيون". يف  الرماد 
على  تبون  الرئي�س  اأك��د  ذل��ك,  اإزاء  و 
التي  اجل���ذري  التغيري  "معركة  اأن 
و  رجاالتها  و  اأدوات��ه��ا  و  منطقها  لها 
موا�سلة  م��ن  منا�س  ال  ت�سحياتها 
اأنه  ليو�سح  الثمن",  كان  مهما  خو�سها 
بالتم�سك  اإال  ذلك  حتقيق  اإىل  �سبيل  "ال 
 , الطموح  بني  جتمع  ت�ساركية  مبقاربة 
التنفيذ  يف  ال�سادقة  الرغبة  و  الواقعية 
ممار�سات  ع��ن  لابتعاد  ال��ت��دري��ج��ي 
جديدة  انطاقة  واإعطاء  البليد,  املا�سي 

يف  و  بنف�سه  املواطن  ثقة  تعيد  للبلد 
وطنه". و  موؤ�س�ساته 

هذا  يف  اجلمهورية  رئي�س  خل�س  و 
رجعة"  "ال  اأنه  على  التاأكيد  اإىل  ال�ساأن 
و  للباد  اال�ستقرار  اإع��ادة  م�سعى  يف 
الق�ساء  و  ال�سعب  حقوق  كل  ا�ستعادة 
من  تبقى  وم��ا  الفا�سد  امل���ال  ع��ل��ى  

"الع�سابة".
حتلي  �رورة  على  اإ�راره  �سجل  كما 

خا�سة  ذلك,  حتقيق  يف  باالإرادة  اجلميع 
بعد  اجتماعي  دخ��ول  اأول  اق��رتاب  مع 
دي�سمرب   12 ل�  الرئا�سية  االنتخابات 
االإ�سغاء  اإىل  امل�سوؤولني  داعيا  الفارط, 
املدين  املجتمع  جمعيات  و  للمواطن 
التي  امل�روعة  طلباته  حتقيق  اأجل  من 
تركة  الأن  تدريجيا,  لتلبيتها  "ن�سعى 
حلها  ميكن  ال  االأخ��رية  �سنة  الع�رين 

تبون. الرئي�س  يقول  واحدة",  دفعة 

�أكد �لرئي�ص تبون, �أم�ص �الأربعاء, وقوف �لدولة "باملر�ساد" يف وجه حماوالت �إثارة �لغ�سب �ل�سعبي عرب �حتجاجات "مدبَّرة" ترمي �إىل �سرب �ال�ستقر�ر �لوطني يف �إطار "�أجندة قوى معروفة" 
ت�ستهدف �لبالد.

�لرئي�ص تبون يوؤكد:

 

�لنائب �لعام لدى �ملحكمة �لعليا: 

حركة �لتغيري يف �ملنظومة �لق�سائية جاءت 
��ستجابة ملطالب �حلر�ك لع�سرنة �لعد�لة 

مقدمتها  يف  و  املنظمة  اجلرائم  اأن  العليا  املحكمة  لدى  العام  النائب  قال 
يتعنينّ  مما  االإن�سانية,  عرفتها  التي  اجلرائم  اأخطر  من  الف�ساد  ق�سايا 
التي  املكا�سب  �سمن  تعد  التي  احلريات,  و  احلقوق  ال�ستعادة  حماربتها 
هوادة  دون  العمل  و  املثابرة  تتطلب  اأ�ساف  كما  هي  و  اجلزائر  حققتها 
املحكمة  لدى  العام  النائب  حتدث  و   , الق�سائي  العمل  حت�سني  اأجل  من 
يعترب  الذي  الد�ستوري  التعديل  م�سودة  عن  �سلة  ذي  �سياق  يف  العليا, 
التعديل  اأن  بالقول  م�سريا  اليومية,  احلياة  يف  االأ�سا�سية  اللبنة  قال  كما 
اأجل  من  الق�سائية  باالأ�رة  تتعلق  جديدة   اأحكاما  ت�سمن  الد�ستوري, 

العدالة ا�ستقالية 
العليا  املحكمة  لدى  العام  النائب  جميد  الرحيم  عبد  اأم�س  �سبيحة  اأ�رف 
مو�سى  و  ق�سنطينة  ق�ساء  ملجل�س  رئي�سا  ب�سبا�سي  عي�سى  تن�سيب  على 
ال�سلطات  و  الق�سائية  االأ�رة  من  كل  بح�سور  وذلك  عاما,  نائبا  عثمان 
الربملان  نواب  و  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  الع�سكرية   و  املدنية 
العدل  وزير  مثنّل  الذي  العليا  املحكمة  لدى  العام  النائب  قال  و  بغرفتيه, 
حركة  اإطار  يف  تدخل  التن�سيب  عملية  اأن   , كلمته  يف  االأختام    حافظ  و 
تعزيز  اجل  من  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اجراها  التي  التغيري 
و  الوطني  احلراك  حملها  التي  ال�سعب  ملطالب  وا�ستجابة  القانون,  دولة 
الف�ساد  مكافحة  يف  امل�سوؤوليات  من  لتمكينها  ال�سابة  بالنخب  االإ�ستعانة 
ال�ساحة  ت�سهده  ما  ظل  يف  للمواطن,  الثقة  اإعادة  و  االإجتماعية  االآفات  و 
حفظ  و  اجلذرية  باالإ�ساحات   تنادي  عادية,  غري  حركة  من  الوطنية 
دون  املواطن  حق  فيها  ُيحرتم  الت�ساركية,  الديقراطية  حتقيق  و  احلريات 

�سخ�سية. اعتبارات  اأو  متييز 
و�سعت  الو�سية   الوزارة  اأن  العليا  املحكمة  لدى  العام  النائب  اأ�ساف  و 
 , عام  ب�سكل  الق�سائي  العمل  اأخلقة  الق�سائية  االأ���رة  عاتق  على 
اأخطر  من  الف�ساد  ق�سايا  مقدمتها  يف  و  املنظمة  اجلرائم  اأن  مو�سحا 
و  احلقوق  ال�ستعادة  حماربتها  يتعنينّ  مما  االإن�سانية,  عرفتها  التي  اجلرائم 
اإرادة  بف�سل  اجلزائر  حققتها  التي  املكا�سب  �سمن  تعد  التي  احلريات, 
اأجل  من  هوادة  دون  العمل  و  املثابرة  تتطلب   اأ�ساف  كما  وهي  ابنائها, 
ع�رنة  اإط��ار  يف  تدخل  كما   , مردوديته  و  الق�سائي  العمل  حت�سني 
حتقيق  �ساأنه  من  هذا  و  التكنولوجي,  للتطور  مواكبتها  و  العدالة  قطاع 
ملجل�س  رئي�سا  ب�سبا�سي  عي�سى  اختيار  ياأتي  و  القانون,  و  احلق  دولة 
ق�ساء  ملجل�س  رئي�سا  عني  الذي  بعدا�س,  لل�سيد  خلفا  ق�سنطينة  ق�ساء 
العام  للنائب  خلفا  ذلك  و  له   عاما  نائبا  عثمان  مو�سى  و  بومردا�س,  
القانونة  ال�سوؤون  مديرية  را�س  على  عني  الذي  بوجمعة,  لطفي  ال�سابق 
يف  جتربة   من  منهما  كل  به  يتمتع  ملا  هذا  و  العدل,  بوزارة  الق�سائية  و 
املجال�س  خمتلف  يف  عديدًة  م�سوؤولياٍت  االإثنان  توليا  حيث  الق�ساء,  جمال 
عامني,  نواب  كق�ساة,   , اليوم  اإىل  الثمانينات  منت�سف  منذ  الق�سائية 
التفاين  و  االإخا�س  منتهى  يف  وكانا  م�ست�سارين,  و  جمهورية  وكاء 

مهامهما. اأداء  يف 
عي�س علجية 

�لرئي�ص تبون يحّيي جهود بع�ص �لوالة يف مكافحة تف�سي كورونا
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  حيا 
والة  بع�س  جهود  االربعاء  يوم  تبون 
احل�سن"  الباء  "اأبلوا  الذين  اجلمهورية 
الوباء)كوفيد19-(  تف�سي  من  احلد  يف 
مثل  باأن  باملقابل  موؤكدا  والياتهم,  يف 
واليات  يف  مل�سها"  يتم  "مل  اجلهود  هذه 

اأخرى.
لدى  كلمة  يف  ت��ب��ون  الرئي�س  وق��ال 
الثانية  الطبعة  انطاق  على  اإ�رافه 
هذا  بان  بالوالة,  احلكومة  اجتماع  من 
بع�س  جهود  "لتحية  فر�سة  اللقاء 
احلد  احل�سن يف  الباء  اأبلوا  الذين  الوالة 
تو�سيع  بعد  �سيما  ال  الوباء,  تف�سي  من 
مع  التعامل  يف   �ساحياتهم  جم��ال 
مل  اال�سف  مع  لكن  الوباء  م�ساعفات 
ملثل  كبريا  اأثرا  اأخرى  واليات  يف  نلم�س 
العناية  يف  حتى  اأحيانا  اأو  اجلهود  هذه 

وحميطه  امل��واط��ن  ب�����س��وؤون  الكافية 
يف  منهم  مطلوبا  كان  ما  واإجناز  وبيئته 
املواطنني  من  املايني  معي�سة  حت�سني 
يف  يعي�سون  زالوا  ما  الذين  واملواطنات 
كاأنه  زمنهم  غري  زمن  يف  الظل,  مناطق 

حمتوم". وقدر  ق�ساء 
ب"اننا  موؤكدا  اجلمهورية  رئي�س  وتابع 
ا�سهر  ال�ستة  خال  االكرب  اجلهد  بذلنا 
يف  يكن  مل  لعامل  للت�سدي  املا�سية 
التي  ك��ورون��ا  جائحة  وه��و  احل�سبان 
ق��ال--  --ك��م��ا  لله  واحل��م��د  ا�ستطعنا 
علمائنا  بف�سل  ال�سيطرة  حتت  ابقاءها 
االبي�س  باجلي�س  ي�سمى  وما  واطبائنا 
وعمال  طبي  �سبه  و�سلك  اطباء  من 

. ل�سحة" ا
التكفل  ب��اأن  ال��والة  خماطبا  اك��د  كما 
مهامكم  من  "هو  املحلية  باالن�سغاالت 

احلق  دول��ة  بناء  اإط��ار  يف  اال�سا�سية 
هو  ا�ستعجاال  واح��دث��ه��ا  وال��ق��ان��ون, 
ميدانيا  ال�سحي  الو�سع  تطور  متابعة 
حتى  القادم  ال�سبت  من  ابتداء  يوميا 
ملنع  ال��ف��وري  ال��ت��دخ��ل  لكم  يت�سنى 
االمر  ادى  ولو  اجلائحة  عدوى  انت�سار 

ال�سحي". احلجر  فر�س  اعادة  اىل 
ال�سياق  هذا  يف  الدولة  رئي�س  واأ�ساف 
نتحكم  ما  بقدر  ننا  اأ �سك  ال  قائا:" 
اقتناء  انتظار  يف  ال�سحي  الو�سع  يف 
�روطا   نوفر  ما  بقدر  املنا�سب,  اللقاح 
لانعا�س  اال���س��اف��ي��ة  اخل��ط��ة  لتنفيذ 

واالجتماعي". االقت�سادي 
رئي�س  ليعرب  الفر�سة  ي��ف��وت  ومل 
العاجل  بال�سفاء  متنياته  عن  اجلمهورية 

كورونا. بفريو�س  اأ�سيبوا  والة  الأربعة 
ق.و

     ح�سيلة �لتدخالت خالل 24 �ساعة �الأخرية 

  وفاة 09 �أ�سخا�ص و�إ�سابة 181 �آخرين بجروح
اىل   11 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خال 
اإىل غاية �سبيحة  2020  و  اأوت   12
�سباحا,  الثامنة  ال�ساعة  على  اأم�س 
املدنية  احل��م��اي��ة  وح���دات  �سجلت 
مناطق  ع��������دة  يف  ت��دخ��ا   2899

الوطن من  خمتلفة 
املتعلقة  الن�ساطات  يخ�س  فيما   
ب��ال��وق��اي��ة م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 
وحدات  قامت  كوفيد19-  كورونا 
الفرتة  نف�س  خ��ال  املدنية  احلماية 
 58 ب���  الوطني  ال��رتاب  كافة  ع��رب 
والي��ة   15 ع��رب  حت�سي�سية  عملية 
عرب  املواطنني  لفائدة  بلدية(   38  (
وتذكرهم  حتثهم  ال��والي��ات  ك��اف��ة 
احلجر  قواعد  اح��رتام  ���رورة  على 
االجتماعي,  التباعد  وكذا  ال�سحي 
عملية   93 ب�  القيام  اإىل  باالإ�سافة 
56 بلدية(, من  ( 16 والية  تعقيم عرب 
وخا�سة  عمومية  وهياكل  من�ساآت 
اأين  وال�سوارع,  ال�سكنية  املجمعات 
للحماية  العامة  املديرية  خ�س�ست 
 359 العمليتني  ل��ه��ات��ني  امل��دن��ي��ة 
الرتب,  مبختلف  مدنية  حماية  عون 

�ساحنة,   45 و  اإ�سعاف  �سيارة   55
اأمنية  اأجهزة  و�سع  اإىل  باالإ�سافة 
موجهة  لاإقامة  مكاَنا    23 لتغطية 
 10 ب�  للمواطنني  ال�سحي  للحجر 
اجلزائر   : اإجاوؤهم  مت  الذين  واليات  
قاملة,  تيبازة,  ال��ط��ارف,  م�ستغامن, 
عنابة  ,بومردا�س,  ق�سنطينة  وهران, 

  . و والية الوادي 
املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كما  
تدخا    145 ب�  الفرتة   نف�س  خال 
ب�سببب عدة حوادث  مرور عرب عدة 
وفاة  احل��وادث  ه��ذه  خلفت  والي��ات 
اآخرين   181 اإ�سابة  و  اأ�سخا�س   09
اخلطورة  متفاوتة  و  خمتلفة  بجروح 
ثم  احلوادث  مكان  يف  اإ�سعافهم  مت   ,
املحلية,  امل�ست�سفيات  اإىل  حتويلهم 
م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل 
04 اأ�سخا�س  والية اأم البواقي  بوفاة 
بجروح   اآخرين م�سابني   06 اإ�سابة  و 
حوادث  يف  تدخات   04 ت�سجيل  مع 

. املرور 
غرقا  وفيات   04 ت�سجيل  مت  للعلم, 
وفاة  �سكيكدة  والية  م�ستوى  على 

غرقا  �سنة,    20 عمره   �سخ�س,   01
ببلدية  القط  واد  ب�ساطئ  البحر,  يف 
 01 وف��اة  مع�سكر  والي��ة  الفلفلة, 
حو�س  يف  غرقا  �سنة(,   18 ( �سخ�س 
والي��ة  ق��ادة,  �سيدي  ببلدية  مائي 
 21  ( �سخ�س   01 وف��اة  م�ستغامن 
بن  ببلدية  ال�سلف  بواد  (,غرقا   �سنة 
ال�سلف  والية  رم�سان,  املالك  عبد 
غرقا  �سنة(,   42  ( �سخ�س   01 وفاة 
ببلدية  القطار  ب�ساطئ  البحر  يف 

املر�سى.
مكافحة  جهاز  قام   , هذا  جانب  اىل 
املحا�سيل  و  ال��غ��اب��ات  ح��رائ��ق 
باإخماد  الفرتة,  نف�س  خال  الزراعية 
 08 غابة,  حريق   36 منها  حريقا,   65
ح�سائ�س  حريق   21 اأدغ��ال,  حريق 
حما�سيل  ح��رائ��ق   07  , اأح��را���س  و 
 441 ت���اف  اإ اىل   اأدت  زراع��ي��ة 
84 هكتارا من   , الغابات  هكتارا من 
احل�سائ�س  من  هكتارا   213  , االأدغال 
  3402 ت��ن,  ح��زم��ة   1600 ك��ذا  و 
. 300 نخلة حمروقة  �سجرة مثمرة و 
علي حممد 
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حممد علي 
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وق����ال ال��رئ��ي�����س ت��ب��ون يف 
الجتماع  االفتتاحية  كلمته 
االأمم,  بق�ر  احلكومة-الوالة 
لا�ستعداد  االآن,  من  "اأدعوكم 
)حول  اال�ستفتاء  مرحلة  اإىل 
الد�ستور(,  تعديل  م�روع 
الظروف  اأف�سل  نوفر  حتى 
والنف�سية  املادية  وال�روط 
ق��ول  م��ن  امل��واط��ن  لتمكني 
م�ستقبل  يف  الفا�سلة  كلمته 
"لكل  بال�سكر  ه  وتوجنّ وطنه", 
وتعديل  اإث��راء  يف  �ساهم  من 
مل�سودة  التمهيدي  امل�����روع 
�سخ�سيات  من  الد�ستور,  هذا 
�سيا�سية  واأح����زاب  وطنية 
مدنية  وجمعيات  ونقابات 
وغريهم",  جامعيني  واأ�ساتذة 
من  قدموه  ما  "عاليا"  ر  ونقدنّ

اقرتاحات.
الرئي�س  جدد  ال�سدد,  وبهذا 
"التغيري  اأن  على  التاأكيد  تبون 
املبارك  احلراك  به  طالب  مثلما 
هو تغيري �سلمي, لكن جذري, 
هو  ال��ذي  الد�ستور  على  يتم 
اأن  اإىل  م�سريا  الدولة",  اأ�سا�س 

"التغيري ال يكون داخل املكاتب 
بل  معينة,  جماعة  بيد  اأو 
ال�سعب هو من يقرر وله احلرية 
اأو  الد�ستور  م�سودة  قبول  يف 
رف�سه  حالة  ويف  رف�سها", 
-ي�سيف الرئي�س تبون- "�سيتم 

مع  القدمي  بالد�ستور  العمل 
االإ�رار على اإحداث التغيري".

يف  "الطامعني  اأن  على  و�سدد 
واملخططني  انتقالية"  مرحلة 
هم  البحر",  وراء  "من 
انطلق  القطار  الأن  "خمطئون 

ولن يرجع اإىل الوراء".
عن  اجلمهورية  رئي�س  واأعرب 
"د�ستور  اإع���داد  يف  طموحه 
توافقي", معلنا اأن "ن�سا �سيتم 
ن�ره الحقا, يت�سمن اقرتاحات 
اجلميع, وكل مادة تت�سمن كل 

االأخذ  بعدها  ليتم  االقرتاحات, 
باقرتاحات االأغلبية", الفتا اإىل 
العملية,  بهذه  القيام  بعد  اأنه 
الد�ستور  تعديل  �سي�سبح 
الوقت  يف  اأم��ا  "م�روعا", 
جمع  مرحلة  يف  "فنحن  احلايل 

االقرتاحات".
ويف ذات ال�سياق, اعترب رئي�س 
اجلديدة  "اجلزائر  اأن  اجلمهورية 
جديد  �سلوك  اإىل  حاجة  يف 
الفعل  مع  القول  فيه  ين�سجم 
احلميد  ال�سلوك  فيه  وين�سجم 
مع العمل املخل�س, ويف حاجة 
عليها  يرتكز  متينة  اأ�س�س  اإىل 
روحه  ي�ستمد  توافقي  د�ستور 
ويجمع  نوفمرب,  اأول  بيان  من 
يف  االأم���ل  وي���زرع  ال�سمل 

امل�ستقبل".
"نحن جميعا  وا�ستطرد بالقول 
وخدامه,  ال�سعب  خدمة  يف 
حتقيق  على  موؤمنون  ونحن 
رفعها  التي  امل�روعة  مطالبه 
يوم 22 فرباير 2019", م�سيفا 
علمته  اجلزائري  "ال�سعب  اأن 
بح�سه  مييز  كيف  التجارب 
الفطري بني املخل�س من اأبنائه 

واملتحايل عليه".

�جلز�ئر حتتل �ملرتبة 146 عامليا يف حرية �ل�سحافة بعد تون�ص و مورتانيا و �ملغرب

ك�سفت اأرقام عن ح�سول اأزيد من 18 
األف جزائري على اجلن�سية الفرن�سية يف 
اليوم  اإىل   2018 منذ  اأي  �سنتني  ظرف 
 11 ح�سل  التي  تون�س  مع  باملقارنة 
الفرن�سية,  اجلن�سية  على  تون�سي  األف 
اجلن�سية  املغرب  �سباب  اختار  حني  يف 
و  االأملانية,  اجلن�سية  ليبيا  و  االإ�سبانية 
قد �سكلت ق�سية التجن�س عند املغاربة 
منعرجا خطريا, خا�سة بالن�سبة للجزائر 
متم�سكا  منهم  البع�س  يزال  ال  التي 
ربط  و  الفرن�سي  اال�ستعمار  بخيوط 
تف�سيله  و  ���س��داق��ة,  ع��اق��ات  معه 
حتت  الوطني,  ال��رتاب  خ��ارج  العي�س 
تطور  ظ��ل  يف  جت���اري,  ثقايف  غطاء 

و  اجلزائر  بني  الدبلوما�سية  العاقات 
على  البلدين  اتفاق  بعد  خا�سة  فرن�سا, 
اإعادة جماجم اأبطال املقاومة ال�سعبية, و 
التي كانت لها �سدى  لدى الراأي العام 
االإع��ام  و�سائل  عرب  اأي�سا  �سدى  و 
مل  ذل��ك   من  بالرغم  لكن  الوطنية, 
اأي خطوة يف  حتقق ال�سحافة اجلزائرية 
بالن�سبة  �سواء  االإعامي  الفعل  ترقية 
لل�سحافة املكتوبة اأو ال�سمعي الب�ري 

.
ح�سب التقارير فمن خال االأرقام, احتل 
موؤ�ر حرية ال�سحافة يف اجلزائر املراتب 
يف  اجلزائر  جاءت  حيث  عامليا,  االأخرية 
املركز 146 عامليا بعد تون�س التي احتلت 

املرتبة 72 عامليا, و موريتانيا يف املرتبة 
املركز  احتلت  التي  املغرب  تليها   ,92
133 و تاأتي بعدها اجلزائر, اأما ليبيا فقد 
با�ستثناء  و  عامليا,   164 املرتبة  احتلت 
ليبيا التي تعي�س حربا اأهلية, فاإن تراجع 
م�سل�سل  اإىل  يعود  اإعاميا  اجل��زائ��ر 
حماكماتهم  و  لل�سحافيني  االإعتقاالت 
 2019 فرباير   22 ثورة  تداعيات  منذ 
التي خرجت فيها اجلماهري اإىل ال�سوارع 
بالتغيري  مطالبة  العمومية  ال�ساحات  و 
يف  امل��ت��ورط��ني  حماكمة  و  اجل���ذري 
الف�ساد, و ا�ستقالية الق�ساء و الق�ساء 
اإىل  باالإ�سافة  املنظمة,  اجلرمية  على 
للقطاعات  جذرية  باإ�ساحات  القيام 

االقت�سادية التي كانت �سببا يف ارتفاع 
ن�سبة الهجرة   غري ال�رعية  لل�سباب 
البحر  املوت عرب قوارب  الذين ف�سلوا 
اآخرون  اإىل ال�سفة االأخرى و  للو�سول 
للهروب من  االنتحار كو�سيلة  اختاروا 
دون  فوق  عليهم من  ُفر�س  مرير  واقع 
تغيري  يف  اجلزائرية  ال�سلطات  حترك  اأن 
الذي  ال�سعبي  احلراك  لوال  االأو�ساع, 
من  ر�سم  و  كله   العامل  �سوته  اأ�سمع 
ال�سليمة  ال�سعبية  م�سرياته  خ��ال 
الواقع اجلزائري الذي يعي�س ابناوؤه حتت 
و  باأمواله  و  به  تاعبت  ع�سابة,  ظل 

تاعبت مب�سري جيل كامل.
علجية عي�س

جمل�ص ق�ساء �جلز�ئر:

�حلكم بـ12 �سنة 
حب�سا نافذ� يف حق 

عبد �لغني هامل

مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأ���س��درت 
حكما  االربعاء  يوم  اجلزائر  ق�ساء 
حق  يف  ن��اف��ذا  حب�سا  �سنة   12 ب 
الوطني,  لاأمن  ال�سابق  العام  املدير 
ذات  بتهم  املتابع  هامل  الغني  عبد 
"تبيي�س  اأبرزها  ف�ساد  مبلفات  �سلة 
امل�روع"  غري  و"الرثاء  االأموال" 
"احل�سول  وكذا  النفوذ"  و"ا�ستغال 
غري  بطرق  عقارية  اأوع��ي��ة  على 
م�روعة". كما اأبقت الغرفة اجلزائية 
على الغرامة املقدرة ب 8 مايني دج.
اأحكاما  الهيئة  نف�س  اأ���س��درت  و 
الغاين  عبد  ابناء  حق  يف  بال�سجن 
ب  عميار  ابنه  اإدانة  متت  حيث  هامل 
8 �سنوات حب�سا و  �سفيق 6 �سنوات 
�سهيناز   ابنته  و  �سنوات   5 مراد  و 

ب�سنتني منها �سنة نافذة.
ب�سيدي  االبتدائية  املحكمة  كانت  و 
اأبريل  من  الفاحت  يف  اأدان��ت  اأحممد 
هامل  الغاين  عبد  املتهم  ال��ف��ارط, 
بعقوبة 15 �سجنا نافذا وغرامة مالية 

قدرها 8 مايني دج.
 10 ب�  عميار  ابنه  اإدان���ة  متت  كما 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات 
 8 ب�  �سفيق  ابنه  و  دج  مايني   6 ب� 
 5 ب�  وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات 
7 �سنوات  ب�  ابنه مراد  مايني دج و 
حب�سا نافذا و غرامة ب� 5 مايني دج 
حب�سا  �سنوات   3 ب�  �سهيناز  وابنته 
نافذا مع غرامة قدرها 5 مايني دج, 
�سليمة  عناين  زوجته  اأدينت  فيما 
بعامني )2( حب�سا نافذا وغرامة مبليون 

)1( دج.
الق�سية  نف�س  يف  املحكمة  واأدان��ت 
عبد  ال�سابقني  الوزيرين  من  كا 
املالك بو�سياف وعبد الغاين زعان 
بوهران  �سابقان  واليان  ب�سفتيهما 
وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات  ب3 

مالية مبليون )1( دج .
زبري  �سبان  بن  اإدان���ة  اأي�سا  ومت��ت 
 3 ب�  لتلم�سان  �سابق   واٍل   ب�سفته 
مو�سى  وغاي  نافذا  حب�سا  �سنوات 
 5 ب�  لتيبازة  �سابق   واٍل   ب�سفته 
مبليون  وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات 
العام  املدير  رحاميية,  وحممد  دج   )1(
والت�سيري  الرتقية  لديوان  ال�سابق 
�سنوات   3 ب�  داي,  بح�سني  العقاري 
حب�سا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 

األف دج.
كما ق�ست املحكمة بتغرمي ال�ركات 
التي متلكها عائلة هامل ب� 32 مليون 
االأم��اك  جميع  م�سادرة  م��ع  دج 

واملنقوالت املحجوزة.
ق.و

عطار  املجيد  عبد  الطاقة  وزير  حتادث 
عرب تقنية التحا�ر املرئي عن بعد يوم 
االثنني مع ال�سيد �سمري ال�سيهابي نائب 
اأوك�سيدنتال  الأفريكا  التنفيذي  الرئي�س 
اآف��اق  ح��ول  كوربوري�سن  برتوليوم 
و  �سوناطراك  التعاون بني جممع  تعزيز 
اأوك�سيدنتال برتوليوم يف جمال  �ركة 
املحروقات, ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة 

يوم الثاثاء.
و بهذه املنا�سبة, �سكر ال�سيد ال�سيهابي 
منحه  الذي  الوقت  على  عطار  ال�سيد 
ال�سيدة فيكي هولوب  لنقل حتيات  اإياه 
برتوليوم  اأوك�����س��ي��دون��ت��ال  رئي�سة 

كوربوري�سن, ح�سب ذات امل�سدر.
و بعد تكذيبه ب�سكل قطعي للمقاالت 
اأوك�سيدنتال  اأن  مفادها  التي  ال�سحفية 

اجلزائرية  ح�س�سها  عن  التنازل  تعتزم 
التي حازتها موؤخرا من خال اعادة �راء 
�سدد  اجلزائر,  يف  اأناداركو  م�ساهمات 
ال�سيد ال�سيهابي "ارادة اأوك�سيدنتال يف 
تطوير تعاونها مع �سوناطراك يف جميع 
باملباحثات  مذكرا  املحروقات  جماالت 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  مع  املثمرة 

�سوناطراك" , ح�سب ذات البيان.
ارادة  عن  ال�سيهابي  ال�سيد  اأعرب  كما 
على  م�ستقبا  العمل  يف  اأوك�سيدنتال 
اإ�راك املزيد من الكفاءات اجلزائرية يف 

ن�ساطاتها باجلزائر.
و من جهته, اأكد ال�سيد عطار باأن وزارة 
الطاقة م�ستعدة لدعم كل اجلهود الرامية 
و  �سوناطراك  بني  ال�راكة  تطوير  اإىل 
اأوك�سيدنتال يف اطار العقود اجلارية, و 

جميع  يف  اجلديدة  الفر�س  حول  خا�سة 
اطار  يف  ال�سيما  املحروقات  ميادين 
االأحكام اجلديدة لقانون املحروقات -19

13 ح�سب البيان.
و بخ�سو�س اإعداد الن�سو�س التطبيقية 
حول القانون اجلديد للمحروقات, حر�س 
ال�سيد  واإط��اع  طماأنة  على  الوزير 
من   , حاليا  فرقة  جتنيد  على  ال�سيهابي 
التنظيمية  الن�سو�س  ا�ستكمال  اأجل 
ذات االأولوية و اأن جميع هذه الن�سو�س 
االآج��ال  اأق��رب  يف  لاعتماد  �ستطرح 

متا�سيا مع القانون اجلديد.
فيكي  ال�سيدة  �رحت  جانبها,  ومن 
هو�سنت  من  لها  مداخلة  خال  هولوب 
اأن  الثاثاء  ي��وم  املتحدة(  ال��والي��ات   (
ا�سرتاتيجيا  ق��رارا  "اتخذت  �ركتها 

اأ�سا�سيا"  فاعا  اجلزائر  جل  يف  يتمثل 
مو�سحة باأن فرق اأوك�سيدنتال توا�سل  
اخلا�سة  املعطيات  تعميق  على  عملها 
باجلزائر ال�سيما حول الفر�س اال�سافية 
ال�ركة  فيها  تن�سط  التي  باملناطق 
حتقيق  اأج��ل  من  التو�سع  مناطق  ويف 
القدرات  دعم  بهدف  لاأ�سول  اأق�سى 
العملياتية يف تنظيم العمل امل�سرتك مع 

�سوناطراك.
"رئي�سة  اأن  اىل  ال��ب��ي��ان  خل�س  و 
اأوك�����س��ي��دن��ت��ال ���س��ددت ع��ل��ى وج��ه 
اخل�����س��و���س ب����اأن ال��ع��اق��ات بني 
اأوك�سيدنتال و احلكومة اجلزائرية ممتازة 
بالن�سبة للجزائر  القيمة  و ت�سمح بخلق 

و امل�ساهمني يف اأوك�سيدنتال".
ق.و

دعا رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد تبون, �أع�ساء �حلكومة و�لوالة �ملجتمعني يوم �الأربعاء باجلز�ئر �لعا�سمة, �إىل �ال�ستعد�د ملرحة �ال�ستفتاء 
حول �مل�سروع �لتمهيدي لتعديل �لد�ستور, �لذي هو حاليا يف مرحلة "جمع �القرت�حات".

�أزيد من 18 �ألف جز�ئري حت�سل على �جلن�سية �لفرن�سية يف ظرف عامني

ح�سبما �أفاد به بيان لوز�رة �لطاقة

��ستعر��ص �آفاق �ل�سر�كة بني �سوناطر�ك و�أوك�سيدنتال برتوليوم
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تكثيف عمليات تفّقد وتقّييم �لب�سائع �ملكد�سة باملو�ينء 

حممد علي
-------------------

يقول  امل�سوؤول  نف�س  اأكد  حديثه  ففي 
املوؤ�س�سات  م�سوؤويل  جميع  من  "طلبنا 
املكلفة  اللجنة  عمل  بتفعيل  املينائية 
املكد�سة  اأو  الفا�سدة  املنتوجات  مبعاجلة 
تعزيز  ق�سد  امل��وان��ئ,  م�ستوى  على 

الب�سائع". معاجلة  و  مراقبة  اإجراءات 
عملية  فان  عليه  "و  يقول  اأ�ساف  كما 
امل�ستوردة  ال�سلع  تقييم  و  متابعة 
املخازن  م�ستوى  على  املكد�سة  اأو 
يوما   15 ك��ل  اللجنة  بها  �ستتكفل 
مو�سحا  ال�سهر"  يف  مرة  كل  ,عو�س 
التدريجي  بالتحرير  �سي�سمح  ذلك  اأن 
التي  احل��اوي��ات  من  امليناء  لف�ساءات 

. التجاري  الن�ساط  تعرقل 
التي  احلاويات  كرثة  حول  �سوؤال  وعن 
تدخل  م��ن  بالرغم  �سعوبات  ت��واج��ه 
 2010 �سنة  اأ�س�ست  ال��ت��ي  اللجنة 
فاإن  مبدئيا  ن��ه  اأ جلول  ال�سيد  ,���رح 
يحدد  الإجراء  يخ�سع  الب�سائع  تخزين 
اأن  غري  املوانئ  م�ستوى  على  اقامتها 
معرفة  ع��دم  و  الكاذبة  الت�ريحات 
الفرتة  هذه  ميدد  امل�ستورد  املنتوج  م�سار 

اأكرث.
امل�سوؤول  نف�س  تطرق  اأخ��رى  جهة  من 
الق�سائي,  و  االداري  التماطل  اىل 
ب�سبب  تنتظر  التي  ال�سلعة  يف  للف�سل 
مع  املطابقة  غياب  اأو  الكاذب  الت�ريح 

التحديد. قواعد  و  املعايري 

م�سار �ملنتوج
تواجه  حاوية  كل   " اإن  قائا  �رح  كما 

و  قانونيا  و  اداريا  ملفا  تت�سمن  عراقيل 
تكد�س  االجراءات,  هذه  متاطل  ميدد  غالبا 
امل�ساحات  اأن  كا�سفا  الب�سائع"  ه��ذه 
تعرقل  �سنوات,  بل  الأ�سهر,  املحتلة 
 " م�سيفا  للموانئ  احل�سن  ال�سري  فعا 
جند  الأننا  املرة,  احلقيقة  هي  هذه  لاأ�سف 
االأحيان  بع�س  يف  فا�سدة  ب�سائع  اأمامنا 
كما  منفعة".  دون  م�ساحات  حتتل  هي  و 
ن�ساط  تكثيف  اأهمية   , هنا  من  "و  �رح 
الب�سائع  تقييم  و  بتفقد  املكلفة  اللجنة 

." طويلة  ملدة  املكد�سة  اأو  الفا�سدة 
لديها  اللجنة   " فان  دائما  قوله  وح�سب 
هذه  م�سري  يف  الف�سل  �ساحيات 
بها  الت�ريح  يتم  مل  التي  الب�سائع, 
اأو  امل�ستورد  طرف  من  الائق  بال�سكل 
املنتوج,  م�سار  معرفة  اىل  حتتاج  التي 
اأو  املن�ساإ  بلد  يتعلق  فيما  ال�سيما 

للمعايري". مطابقتها  اأو  �سانعيها 
جلول  ال�سيد  �رح  ال�سياق,  نف�س  يف 
غري  اأو  الفا�سدة  الب�سائع  تر�سل   "
نحو  مبا�رة  لا�ستهاك  ال�ساحلة 
م��راك��ز ت��ف��ري��غ ال��ن��ف��اي��ات م��ن ط��رف 
ق�سد  ال��ب��ل��دي��ة  ال�سعبية  امل��ج��ال�����س 
ه��ذه  �سمن  ن���ه  اأ م�سيفا  اإتافها", 
نوعية  ذات  مواد  غالبا  هناك  الب�سائع 
 ," احلالة  ه��ذه  يف  و  ا�ستعادتها  ميكن 
للموؤ�س�سات  ذلك  عن  اللجنة  تتنازل 
العمومية ) ريا�س االأطفال و املدار�س و 
املنتجات,  هذه  بني  ومن  امل�ست�سفيات(. 
اأو  الكهربائية  واملعدات  االألعاب  ذكر 

لكرتونية. االإ
ا  اأي�سً هناك  املعدات,  اإىل  وباالإ�سافة 
التي  اللحوم  ت�سمل  و  الغذائية  املواد 

املنزيل  لا�ستهاك  �ساحلة  غري  تعترب 
اإىل  واإر�سالها  ا�سرتجاعها  ميكن  ولكن 
وقف  يتم  ال  عندما  احليوانات,  حدائق 
املنتج.   على  للحفاظ  التربيد  �سل�سلة 
اللجنة  هذه  ن�ساط  تكثيف  على  عاوة 
االزدحام  لتخفيف  القطاعات,  متعددة 
حيث  املوانئ,  يف  التخزين  اأماكن  يف 
معظم  اأن  على  امل�سوؤول  ه��ذا  حر�س 
رئي�سية,  تطوير  خطة  لديها  املوانئ 
التخزين  ق���درات  تو�سيع  تت�سمن 

الب�سائع. وا�ستام 

ت�سيري �ملو�د �خلطرة عالية �لتاأمني 
اخلطرة  امل��واد  بت�سيري  يتعلق  وفيما   
اأكد  فقد  املوانئ,  يف  لا�ستعال  والقابلة 
اخلدمات  ملجمع  العام  املدير  الرئي�س 
املوانئ  ا�ستغال  قانون  اأن  املينائية, 
يحظر   1975 ع��ام  اإىل  ي��ع��ود  ال���ذي 
م�ستودعات  يف  اخلطرة  الب�سائع  بقاء 
"جميع  اإن  اإىل  اأ���س��ار  كما  امل��وان��ئ. 
خطرة,  اأنها  على  امل�سنفة  الب�سائع 
مو�سحًا   ," جداً حمدد  نظام  وفق  تنتقل 
و  راف��ع��ة.  بوا�سطة  يتم  الت�سليم  اأن 
"الت�ريح  اأن  ال�سياق  ذات  يف  اأ�ساف 
ب�سكل  يتم  رف��ع��ه  و  اخل��ط��ري  باملنتج 
قبل  امليناء,  اإىل  و�سوله  مبجرد  تلقائي 
موؤكدا  املتلقي",  اإىل  مبا�رة  توجيهه 
االأمنية.  االأجهزة  مبرافقة  تتم  العملية  اأن 
بع�س  اأن  اأي�سا,  جلول  ال�سيد  وق��ال 
)ت�سمى  خا�سة  مبعدات  جمهزة  املوانئ 
الب�سائع  لبقاء  خم�س�سة  النار(  حظائر 

حمدودة. لفرتة  اخلطرة 
بهذه  "الت�ريح  اأن  اىل  ا���س��ار  كما 

يتم  حيث  املكان,  عني  يف  تتم  الب�سائع 
املنتجات  لهذه  خا�سة  معاجلة  اإج��راء 
قبل  امل��ي��ن��ائ��ي��ة,  امل��ق��رات  ت��ل��ك  داخ���ل 

م�ستلميها". اإىل  اإر�سالها 
اأربعة  وجود  على  جلول  ال�سيد  واأك��د 
اأن  وذك��ر  ن��ار.  بحظائر  جمهزة  موانئ 
بجاية  "ميناء  من  بكل  يتعلق  االأم��ر 
اإىل  باالإ�سافة  وهران  وميناء  و�سكيكدة 

اجلاف". رويبة  ميناء 
الهائل  االنفجار  حول  �سوؤال  على  ورداً 
بريوت,  ميناء  يف  موؤخراً  حدث  ال��ذي 
جممع  عن  االأول  امل�سوؤول  اعترب  فقد 
الذي  احلادث  هذا  اأن  املينائية  اخلدمات 
ميكن  ك��ان  اللبنانية  بالعا�سمة  اأملنّ 
االأمر  "اأن  ال�سياق  هذا  يف  وقال  تفاديه. 
ب�سائع  بتخزين  االأمر  حقيقة  يف  يتعلق 
النرتات( مل تكن حتى  )اأطنان من  خطرة 
الق�سية  اأن  م�سيًفا  للعا�سمة",  موجهة 
ا�سطرت  عندما   ,2013 عام  اإىل  تعود 
يف  الب�ساعة  تفريغ  اإىل  جانحة  �سفينة 

بريوت. ميناء 
يتم  مل  احلني  ذلك  "منذ  اأنه  اإىل  وخل�س 
ان��دالع  حتى  اخل��ط��رة  امل��واد  ه��ذه  نقل 
امتد  والذي  امليناء  من  بالقرب  احلريق 
يف  ت�سبب  مم��ا  االأم��ون��ي��وم  ن��رتات  اإىل 

االنفجار".
للتذكري اأن جممع اخلدمات املينائية قد مت 
ت�سيري  �ركات  حتويل  اثر  على  ان�ساوؤه 
اقت�سادي.  جممع  اإىل  الدولة  م�ساهمات 
موؤ�س�سات   )10 ( ع�ر  حالًيا  ي�سم  وهو 
املوانئ  ا�ستغال  عن  م�سوؤولة  مينائية 
االأن�سطة  من  العديد   ت�سمن  والتي 

والقطر. والتفريغ  املناولة  مثل 
الن�سطة,  ال�ركات  هذه  اإىل  وباالإ�سافة 
عن  م�سوؤولة  ع�رة  حادية  �ركة  هناك 
املركز  مليناء  اجلديد  امل�روع  ا�ستغال 
واأرب��ع   , )تيبازة(  �ر�سال  يف  الواقع 
بطيوة,  و�ركة  لوجي�ستية  �ركات 
ت�سيري  �ركة  وكذلك  املعدين  وامليناء 

البحري. ال�سيد  ميناء 

�سرح �لرئي�ص �ملدير �لعام ملجمع �خلدمات �ملينائية "�سريبور" �ل�سيد جلول عا�سور  يوم �لثالثاء �ملا�سي باجلز�ئر �لعا�سمة, �أن �ملجمع �أمر م�سوؤويل �ملوؤ�س�سات �ملينائية باال�سر�ع يف تفعيل عمل 
�للجنة �ملكلفة بتفّقد و تقييم �لب�سائع �لفا�سدة �أو �ملكد�سة ملدة طويلة على م�ستوى ف�ساء�ت �لتخزين".

من �أجل حترير ف�ساء�ت �لتخزين

 

�مل�ستبه فيه له �سو�بق عدلية ��ستوىل على 100 مليون �سنتيم

م�سبوق ق�سائيا ير�ص قو�ت �ل�سرطة 
بالغاز �مل�سيل للدموع بق�سنطينة

ق�سنطينة  والية  باأمن  ع�ر  ال�ساد�س  احل�ري  لاأمن  الق�سائية  ال�سبطية  اأوقفت 
حاول  قد  و  �رقة,  ق�سية  يف  �سنة   22 العمر  من  يبلغ  ق�سائيا  م�سبوق  �سخ�سا   ,
امل�سيل  بالغاز  االأمن   عنا�ر  بر�س  قام  حيث  قب�ستها  من  الفرار  فيه  امل�ستبه 
بالف�سل. باءت حماوالته  و  به  االإم�ساك  من  متكنت  له  مقاومة  بعد  اأنه  اإال  للدموع, 
لاعتداء  تعر�سه  بخ�سو�س  �سحية  قبل  من  مقدمة  ل�سكوى  تبعا  جاءت  الق�سية   
مبلغا  طالت  خل�ر,  كوحيل  حي  م�ستوى  على  بال�رقة  متبوع  االأبي�س  بال�ساح 
 16 ب��:  العمل  عن  عجز  ب�سهادة  �سكواه  مدعما  �سنتيم,   مليون   100 قدره  ماليا 
مكان  و  فيه,  م�ستبه  هوية  حتديد  من  املكثفة  االأبحاث  و  التحريات  مكنت  و  يوما, 
حماولة  بعد  الرمال  لواد  املحاذية  االأحرا�س  م�ستوى  على  توقيفه  مت  حيث  تواجده, 
امل�سيل  بالغاز  ال�رطة  قوات  ر�س  خال  من  االأمني,  الطوق  من  للفرار  يائ�سة 
من  �سكني  اإىل  باالإ�سافة  للدموع  م�سيل  غاز  قاروراتا  بحوزته  ُحجزت  و  للدموع, 
ال�ستكمال  امل�سلحة  مقر  اإىل  حتويله  ليتم  اأوكابي,  نوع  من  خنجرين  و  كبري  احلجم 
املبلغ  من  جزء  ا�سرتجاع  من  التحقيق  ن  مكنّ كما  الازمة,  القانونية  االإج��راءات 
م�سكن  بتفتي�س  العملية  توا�سلت  املخت�سة,  ال�سلطة  من  اإذن  على  بناء   , امل�روق 
متثلت  حمظورة  اأ�سلحة  للدموع  م�سيلة  غاز  قارورة  �سبط  مت  حيث  االأخري,  هذا 
اأمام  املعني  م  ُقدنّ لاعتداءات,  معدة  خ�سبية  ع�سي  و  اأوكابي  نوع  من  خنجر  يف 

. املحلية  النيابة 
عي�س علجية 

وزير �لطاقة ي�ستعر�ص فر�ص �ل�سر�كة مع �ل�سفري �ل�سعودي
املجيد  عبد  الطاقة,  وزير  ا�ستقبل 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  �سفري  ع��ط��ار, 
العزيز  عبد  ب��اجل��زائ��ر,  ال�سعودية 
الذي  العمرييني  حمد  اإبراهيم  بن 
ال�راكة  ف��ر���س  معه  ا�ستعر�س 
ال�سناعة  جم��ال  يف  واال�ستثمار 
ل��ل��وزارة.  بيان  ح�سب  الطاقوية, 
عطار  ال�سيد  اأن  البيان  واأو���س��ح 
خال�س  عن  املنا�سبة,  بهذه  اأع��رب 
ال�سعودية,  العربية  للمملكة  �سكره 
ال�سعودي,  الطاقة  وزير  وبخا�سة 
على  ���س��ل��م��ان,  ب��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
املباحثات  اإطار  يف  املبذولة  اجلهود 
وغري  االأع�ساء  املنتجة  ال��دول  بني 
امل�سدرة  الدول  منظمة  يف  االأع�ساء 

�سمان  ب��ه��دف  "اأوبك",  للنفط 
يخدم  مب��ا  النفط  ���س��وق  ا�ستقرار 
وامل�ستهلكة. املنتجة  الدول  م�سالح 

ال�سعودي  ال�سفري  هناأ  جهته,  من 
وزي��را  تعيينه  على  عطار  ال�سيد 
باده  ا�ستعداد  عن  معربا  للطاقة 
كما  البلدين.  بني  التعاون  لتعزيز 
الهام  "الدور  ال�سعودي  ال�سفري  ن  ثمنّ
اجلزائر  طرف  من  املبذولة  اجلهود  و 
يف  االأوب��ك  لندوة  رئي�س   ب�سفتها 
املنظمة  �سمن  احلوار  اإجناح  �سبيل 

النفط". �سوق  ا�ستقرار  اجل  من 
ا�سادا  الطرفني  ان  البيان  ا�ساف  و 
البلدين  ب��ني  الثابتة  ب��ال��ع��اق��ات 
و�سع  وا���س��ت��ع��ر���س��ا  ال�سقيقني, 

و�سبل  الطاقة  جم��ال  يف  التعاون 
املتبادلة". امل�سلحة  بخدم  مبا  تعزيزه 

عن  التعبري  املنا�سبة  بهذه  مت  كما 
فر�س  ا�ستك�ساف  يف  الطرفني  رغبة 
خربات  وتبادل  واال�ستثمار  ال�راكة 
ال�سناعة  �سل�سلة  ك��ام��ل  ح��ول 
البرتوكيمياء  �سيما  ال  الطاقوية, 
لتجربة  نظرا  البحر  مياه  حتلية  و 
هذه  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املجاالت.
اتفقا  الطرفني  اأن  اإىل  البيان  وخل�س 
خ��رباء  ب��ني  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  على 
على  ق��رب  عن  لاطاع  البلدين, 

اال�ستثمار. و  ال�راكة  فر�س 
ق.و

�الأمن �حل�سري �خلام�ص بعلي منجلي والية ق�سنطينة

 ��سرتجاع خز�نة م�سّفحة بها حلّي و 125 مليون �سنتيم 
و���س��ع��ت ق����وات ال�����رط��ة ل��اأم��ن 
علي  دائ��رة  ب��اأم��ن  اخلام�س  احل�����ري 
حدا  ق�سنطينة  والي��ة  باأمن  منجلي  
�سخ�سني  ت�سم  اأ�رار  جمعية  لن�ساط 
متورطني  �سنة   20 العمر  من  يبلغان 
 , اأ����رار  جمعية  تكوين  ق�سية  يف 
التحطيم  جنحة   , بالتعدد  ال�رقة  جنحة 
متت  العملية   , عقار  من  جلزء  العمدي 
ال�رطة  لقوات  راكبة  دوري��ات  ث��ر  اإ
منجلي  علي  اخلام�س  احل�ري  لاأمن 
انتباههم   لفت   ,18 اجلوارية  بالوحدة 
كي�سا  يحمل  اأحدهما  كان  �سخ�سان 
مع  بالفرار  ال��ك��ب��ري....الذا  احلجم  من 

ماحقتهما  لتتم  الكي�س  من  التخل�س 
مت  فيما  املكان  بعني  احدهما  توقيف  و 
عمارات  م�ستوى  على  الثاين  توقيف 
بعد   ,18 اجلوارية  بالوحدة  اميو  كناب 
و  ال�سبهة  حم��ل  الكي�س  ا���س��رتج��اع 
خزانة  بداخله  يحوي  انه  تبني  معاينته 
ال�سغري,  احلجم  من  م�سفحة  حديدية 
تبني  امل�سفح  ال�سندوق  معاينة  بعد 
 125 ب�  يقدر  ماليا  مبلغا  يحوي  انه 
حلي  اإىل  باالإ�سافة   , �سنتيم  مليون 
�ساعة  يف  متثلت  االأ�سفر,  املعدن  من 
اال�سفر,  املعدن  من  خامتني  ن�سائية,  يد 
ا�سرتجاع  املعدن اال�سفر, مت  طقمني من 

نقالة   هواتف   03 كذلك   و  امل�روقات 
ليتم   , االأحرا�س  بني  خمباأة  كانت  ذكية 
اأف�سى  و   , امل�سلحة  مقر  اإىل  حتويلهما 
ال�سالفي  �سلوع  اإىل  املعمق  التحقيق 
اجلوارية  بالوحدة  �سقة  الذكر يف �رقة 
لل�سقة  امليدانية  املعاينة  بينت  كما   ,  18
ق�سيب  ا�سرتجاع  م��ع  تخريب  ث��ار  اأ
بالقرب  مرمي  اع��وج��اج  ب��ه  ح��دي��دي 
امل�روقات  عر�س  بعد  ال�سقة,  من 
,تعرف  ال�سحية  على  امل�سرتجعة 
تقدميهما  مت  ملكه,  انها  موؤكدا  عليها 

املحلية. النيابة  امام 
عي�س علجية 
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الق�سية  تفا�سيل  وت��ع��ود 
مدينة  لها  اه��ت��زت  التي   ,
 , االثنني  �سبيحة   , ال��وادي 
ب�سعة  قتل  جرمية  وقع  على 
يف  �ساب  �سحيتها  راح   ,
اعتدى  ما  بعد   , العمر  مقتبل 
وفتاة  اأ�سدقائه  اأح��د  عليه 
 , "�سيف"  بي�س  اأ ب�ساح 
غائرة  ج��روًح��ا  ل��ه  واأح���دث 
كما   , ورق��ب��ت��ه  ���س��ه  راأ يف 
ح�سب   , ذراع��ه  ب�سلخ  ق��ام 
مت  حيث   , حملية  م�����س��ادر 

جناح  على  امل�����س��اب  نقل 
لا�ستعجاالت  ال�����رع��ة 
 8 حي  م�ستوى  على  الطبية 
فارق  نه  اأ اإال   , بالوادي  ماي 
فيما   , بجروحه  ثرا  متاأ احلياة 
اخ��ت��ل��ف��ت ال���رواي���ات ح��ول 
الب�سع. االعتداء  هذا  اأ�سباب 
ث�������ارت ج���رمي���ة ال��ق��ت��ل  واأ
اخلوف  من  موجة   , الب�سعة 
وال�����س��خ��ط ب��ني ال�����س��ك��ان 
دقوا  الذين   , الوادي  مبدينة 
باالأخ�س   , اخلطر  ناقو�س 
املهلو�سات  م��روج��ي  واأن 
ميار�سون  اأ�سبحوا  واخلمور 

يف  القانوين  غري  ن�ساطهم 
اأو  حياء  دون   , النهار  و�سح 
اأي اعتبار الأي كان , يف حتد 
واملجتمع  للقانون  وا�سح 
وال��ت��ق��ال��ي��د امل��ح��اف��ظ��ة يف 
م��ر  االأ و�سل  بل   , املنطقة 
الرذيلة  ملمار�سة  باملنحرفني 
قام  فيما   , ال�سيارات  يف 
با�ستئجار  اآخرون  منحرفون 
بعد   , الرذيلة  ملمار�سة  �سقق 
والفنادق  املراقد  اإغاق  مت  ما 
اإج����راءات  ان��ط��اق  م��ن��ذ   ,
من  للحد  ال�سحي  احل��ج��ر 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار 

.-19 كوفيد
احلجر  اإج���راءات  وك�سفت 
حقيقة  عن  اللثام   , ال�سحي 
وح��دة   , املنحرف  ال�سباب 
ا�ست�رى  ال���ذي  االإج����رام 
جراء  ال�سيما   , املجتمع  يف 
ن�ساطه  ع��ل��ى  الت�سييق 
املنحرفون  فقد  فيما   , الليلي 
بعد  طباعهم  على  ال�سيطرة 
جت��ف��ي��ف م��ن��اب��ع اإج��رام��ه��م 
الع�سابات  على  والقب�س 
ال��ت��ي ت���روج امل��ه��ل��و���س��ات 
عجل  ال���ذي  م���ر  االأ وه��و   ,
ال�سيوف  ع�سابات  بظهور 
النهار  و�سح  يف  واملعتدين 
وغ���ريه���م م���ن امل��ج��رم��ني 
ال�����س��ك��ان  ط��ال��ب  ي����ن  اأ  ,
�سد  ال�رامة  من  باملزيد 
ومتعاطي  املنحرف  ال�سباب 
 , واخل��م��ور  للمهلو�سات 
لقاء  باإ كذلك  طالبوا  كما 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى حم��رتف��ات 
يف  واملت�سببات   , ال��ب��غ��اء 
اجل��رائ��م وم��ع��اق��ب��ة ال��ذي��ن 
بعد  امل���اأوى  لهن  ي��وف��رون 

واملراقد. الفنادق  غلق 

 , بجثته  �لتنكيل  مع  ب�سعة  للقتل بطريقة  تعر�ص  بوغوفة" �لذي  "خالد  �ل�سحية  و�أقارب  �أهايل   , �أم�ص  �سبيحة  جتمع 
�إىل  �لقتل  بالق�سا�ص , حيث حتّولت جرمية  باالإجر�م و�ملجرمني ومطالبني  ُتنّدد  , ر�فعني الفتات  �لـو�دي  �أمام حمكمة 

ق�سية ر�أي عام يف �لو�دي.

�لعمر مقتبل  يف  �ساب  �سحيتها  ر�ح 

من  مبكرة  �ساعة  يف  حطت 
تابعة  طائرة  الثاثاء,  �سباح 
اجلزائرية  اجلوية  للخطوط 
متنها  على  و  ال��وادي  مبطار 
خمتلف  م��ن  ج��زائ��ري��ا   87
والي�����ات ال���وط���ن, ك��ان��وا 
ال�سنغال  دولتي  بني  عالقني 
ب�����س��ب��ب  م���وري���ت���ان���ي���ا,  و 
التي  االحرتازية  االإج��راءات 
ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها 

العامل. دول  خمتلف  على 
و���س��ي��خ�����س��ع اجل��زائ��ري��ون 
�سحي  حجر  اىل  ال��واف��دون 
“لو�س”  بفندق  يام  اأ  7 مدته 

العمومي  للقطاع  ال��ت��اب��ع 
اأكدت  حيث  املدينة,  بو�سط 
لل�سياحية  الوالئية  امل�سالح 
ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ه��ي��اك��ل��ه��ا 
ال���س��ت��ق��ب��ال اجل���زائ���ري���ني 
بقاع  خمتلف  م��ن  العالقني 
اخلدمات  �سمان  مع  العامل, 
طيلة  ال��ازم��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

باملنطقة. مكوثهم 
املحلية  امل�����س��ال��ح  وق��ام��ت 
وع����دي����د ال���ه���ي���ئ���ات مب��ا 
املحلية,  اجل��م��ع��ي��ات  ف��ي��ه��ا 
م�ستوى  على  با�ستقبالهم 
حوايل  و�سولهم  حني  املطار 

توفري  مع  �سباحا,  الواحدة 
�سهر  متكامل  طبي  طاقم 
ع��ل��ى اأخ����ذ ق��ي��ا���س درج���ة 
حمرتمني   , وافد  لكل  احلرارة 
االجتماعي,  التباعد  م�سافة 
التعقيم  عمليات  عن  ناهيك 
و  املرور  ممرات  م�ستوى  على 
اإىل  و�سوال  اال�ستقبال  قاعة 
اإىل  نقلتهم  التي  احلافات 

لفندق. ا
ك��م��ا ���س��خ��رت م�����س��ال��ح 
كافة  اجل��م��ارك,  و  ال�رطة 
واملادية  الب�رية  الو�سائل 
عملية  ت�����ري��ع  اأج���ل  م��ن 

اخلا�سة  ال��دخ��ول  اإج���راءات 
ب��ال��ع��ال��ق��ني, ع��ل��ى غ���رار 
ع��م��ل��ي��ات خ��ت��م ج����وازات 
االأمتعة  تفتي�س  و  ال�سفر 
املثبتة  الك�سف  اأجهزة  عرب 

اال�ستقبال. بقاعة 
والية  اأن  اإىل  اال�سارة,  جتدر 
هذه  قبل  ا�ستقبلت  ال��وادي 
اأخرى من  3 رحات  العملية, 
و  ال�سعودية  العربية  اململكة 
العربية,  م�ر  جمهورية 
قدمت  رحلة  اإىل  باالإ�سافة 

فرن�سا. من 
ق.م

ي�������س���ت���ك���ي 
ق��اط��ن��و ح��ي 
ال�������س���ه���داء 
ب����ب����ل����دي����ة 
ال����������وادي , 
ة ,  م��ن��ذ م����دنّ
م����ن اه�����رتاء 
وت�����������رب 
ق�������ن�������وات 

منا�سدين   , ال�سحي  ال�رف 
التدخل  امل�سوؤولني  خمتلف 
انفجار  م�سكل  حلل  العاجل 

احلي. و�سط  القنوات  تلك 
وح�����س��ب اأح���د امل��واط��ن��ني , 
التي  امل��ق��ززة  ال��روائ��ح  ف��اإن 
م�ساهد  اأح��دث��ت  ان��ت�����رت 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   , م��زع��ج��ة 
عدة  منذ  م�ستمرة  الو�سعية 
حاالت  ت�سجيل  واأن   , اأ�سهر 
لدى  جلدية  باأمرا�س  اإ�سابة 
دليل  باحلي  القاطنني  بع�س 
ع��ل��ى خ��ط��ورة ت��ل��ك امل��ي��اه 
بالن�سبة  خا�سة   , �سنة  االآ
والقادم  اأن  موؤكدا   , لل�سبية 

املواطن. ذات  ح�سب  اأخطر 
�سكان  اأن   , املتحدث  وق��ال 
الري  مب�سالح  ات�سلوا  احلي 
و�سجلت  اخللل  عاينت  التي 
ب��وج��ود اه���رتاء ال��ق��ن��وات , 

امل��واط��ن  ي��اح��ظ  مل  ل��ك��ن 
 , املعنية  للجهات  حترك  اأي 
البلدية  م�سالح  اأن  م�سيفا 
ال��ت��ي ح�����رت ال��ب��ط��اق��ة 
كلها  ل��ل��م�����روع  التقنية 
موؤكدا   , تفلح  مل  اإج��راءات 
وال  ا�ستعجايل  امل�روع  اأن 
 , التقليدية  االإجراءات  يقبل 
 , �سهور  منذ  قائم  اخللل  واأن 
حلل  املعنية  اجلهات  وتدخلت 

ترقيعي. ولي�س  دائم 
ال�سهداء  حي  فاإن  �سارة,  لاإ
الكثيفة  االأح��ي��اء  م��ن  يعد 
وال�سكان   , ال��وادي  ببلدية 
ي��ن��ت��ظ��رون ال��ت��ف��ات��ة ج��ادة 
م���ن ق���ب���ل امل�������س���وؤول���ني, 
وتوفري  ال��ط��رق��ات  لتهيئة 
الكرمية  احل��ي��اة  ���روري��ات 
ال�رف  �سبكات  واإ�ساح 

. ل�سحي ا
ي�سني حممد 

مبن  املواطنني  وعي  اأن  يبدو 
والفواكه  اخل�ر  جتار  فيهم 
اإدراك  اىل  بعد  يتو�سل  مل 
ال�سحي  الو�سع  خ��ط��ورة 
الوادي  والية  تعي�سه  الذي 
ت�سجل  ل��ب��ث��ت  م���ا  ال��ت��ي 
لفريو�س  م��وؤك��دة  ح���االت 
عندما  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
 , ���س��واق  االأ بفتح  يطالبون 
هذا  التحرير  علمت  حيث 
بلدية  م�سالح  اأن  ال�سباح 
ح��ا���س��ي خ��ل��ي��ف��ة ال��واق��ع��ة 
���رق��ي ع��ا���س��م��ة والي���ة 
هذه  عا�ست  التي  ال���وادي 
والفر  الكر  ظاهرة  ي���ام  االأ
حتاول  التي  م�ساحلها  بني 
والية  وايل  تعليمة  تطبيق 
اخل�ر  جت��ار  ب��ني  ال����وادي 
ان�سئوا  ال��ذي��ن  وال��ف��واك��ه 
, يف  الع�ر من جديد  �سوق 
البائعني  بع�س  يجوب  حني 
جميع  وال��ف��واك��ه  للخ�ر 

املدينة. اأحياء 
رئي�س  م��ع  ح��دي��ث  ويف   
الذي  حمرز  وني�سي  البلدية 
وعي  لعدم  اأ�سفه  عن  عرب 
الداء  هذا  بخطورة  املواطنني 
بالوقوف  لزمه  اأ الذي  القاتل 
عمليات  عدة  على  �سخ�سيا 
املت�سوقني  قناع  الإ وفر  كر 
�سواء  ح��د  على  وال��ت��ج��ار 
نحو  امل�سي  على  بالعزوف 
ه��ذا ال��ط��رح ال���ذي ���رره 
يرتتب  وما   , نفعه  من  اأكرث 
تف�سي  خ��ط��ر  م���ن  ع��ل��ي��ه 
لهذا  املواطنني  بني  العدوى 
اأحد  تدخل  اأين  القاتل  الداء 
لومه  م��وج��ه��ا  املت�سوقني 
والذي  امل��دين  املجتمع  اإىل 
توعوي  اإج��راء  ب��اأي  يقم  مل 
با�ستثناء  املواطنني  لفائدة 
ظهور  رافقت  التي  احلمات 

البداية  يف  الوباء  هذا 
مبارك  قدودة 

��رت خ��ل��ي��ة ال��ي��ق��ظ��ة  ���س��طنّ
امل��ك��ل��ف��ة مب��ت��اب��ع��ة ك��ورون��ا 
الوادي  بوالية  الرباح  ببلدية 
عيد  يومي  انق�ساء  عقب   ,
للمو�سم  املبارك  االأ�سحى 
ا�ستئناف  اإطار  يف   , اجلاري 
�ساما  برناجًما   , ن�ساطها 
على  وال��ت��ط��ه��ري  للتعقيم 
ا�ستهدف   , البلدية  م�ستوى 
من  جمموعة   , خا�س  ب�سكل 
داري��ة  االإ العمومية  املرافق 
وامل��ل��ح��ق��ات   , واخل��دم��ات��ي��ة 
قباال  اإ ت�سهد  التي  االأخ��رى 

والزبائن. للمواطنني  كبريا 
����رع���ت ب��ل��دي��ة ال���رب���اح 
ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  بالتن�سيق 
احل��رك��ة  يف  وال���ف���اع���ل���ني 
املجتمع  ومنظمات  اجلمعوية 
حمات  جت�سيد  يف   , امل��دين 
والتطهري  للتعقيم  وا�سعة 
الفريو�س  هذا  انت�سار  �سد 
مكتب  من  كل  ا�ستهدفت   ,
ال���دائ���رة..  وم��ق��ر   , ال��ربي��د 
ا�ستخدمت  حيث   , وغريها 
خمتلف  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  يف 
ومعدات  امل��ادي��ة  الو�سائل 

والنظافة  التعقيم  وجتهيزات 
ج��ان��ب  اإىل   , ال�����روري��ة 
�سوائل  من  معتربة  كميات 

اجلافيل. ومادة  التعقيم 
املتوا�سلة  املبادرة  هذه  عرفت 
م�سالح  عليها  ت�رف  التي   ,
بالتن�سيق   , والبلدية  الدائرة 
م���ع ه���ي���ئ���ات وم�����س��ال��ح 
اإطاق   , والنظافة  التطهري 
توعوية  و  حت�سي�سية  حملة 
امل��واط��ن��ني  ���س��ف��وف  يف 
امل��راك��ز  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى   ,
العمومية  ���س�����س��ات  وامل��وؤ

داري���������ة واخل��دم��ات��ي��ة  االإ
توزيع  تخللها   , امل��ذك��ورة 
ق��ن��ع��ة  ك��م��ام��ات ط��ب��ي��ة واأ
 , االأ�سكال  خمتلفة  وقائية 
االلتزام  اإىل  تدعو  ومطويات 
وال��ت��ق��ي��د اجل���اد ب��اإج��راءات 
فريو�س  انت�سار  من  الوقاية 
التجمعات  وتفادي   , كورونا 
بني  التباعد  على  واحلر�س 
االأماكن  يف  ال�سيما   , فراد  االأ
 , العمومية  وال��ف�����س��اءات 

وغريها. واالأ�سواق.. 
ي�سني حممد 

�سيخ�سعون للحجر �ل�سحي لـ7 �أيام بالو�دي 

و�سول 87 جز�ئريا كانو� عالقني بني �ل�سنغال و موريتانيا

يعانون من �هرت�ء وت�سرب قنو�ت �ل�سرف �ل�سحي 

�سكـان حي �ل�سهد�ء بعا�سمة �لوالية 
ي�ستكون من عـّدة نقائ�ص

الإقناع �ملت�سوقني و�لتجار على �لرتيث يف فتح �الأ�سو�ق

�لكر و�لفر متو��سل يف فر�ص �سيا�سة 
�الأمر �لو�قع بحا�سي خليفة

��ستئناف ن�ساط خلية �ليقظة ملتابعة كورونا بالبلدية

برنامج �سامل لتعقيم �ملر�فق �الإد�رية و�خلدماتية بالرباح



ال��ع��امل  يف  امل��ع��ت��م��د  ب��امل��ق��ي��ا���س 
اأكادميي  ت�سنيف  اأكرب  يعد  الذي 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 
وال��ذي   ,2004 �سنة  منذ  العامل 
املجل�س  خال  من  ا�ستعماله  يتم 
 (( ن�سانية  االإ للبحوث  القومي 
مترين  ب��اإج��راء  وذل���ك   ,  CSIC
كل  ومو�سوعي  م�ستقل  عملي 
القيا�س  خمترب  قبل  من  اأ�سهر  �ستة 
حت�سلت   ,  CSIC ل��ك��رتوين   االإ
اأدرار  بوالية  دراية  اأحمد  جامعة 
اجلامعات  لرتتيب  حتديث  اآخر  يف 
W - املقيا�س على   جلجل��زائ��ري��ة, 
طرف  من  املعتمد   ,bometrics
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
املرتبة  على   2019 ل�سنة  العلمي  
 48 املرتبة  يف  كانت  بعدما   42
تقدمت  حيث   ,2018 �سنة  يف 
م��رات��ب  ب�����س��ت  اأدرار  ج��ام��ع��ة 
من   42 امل��رت��ب��ة  يف  االآن  وه��ي 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ب��ني 
لاختبار  بخ�سوعها  ب��اجل��زائ��ر, 
وذكرت  الذكر,  ال�سالف  العاملي 
 ( الويب  يف  موقعها  على  اجلامعة 

عن  ناجت  التقدم  هذا  اأن   ,) االنرتنت 
جانفي  من  فقط؛  اأ�سهر  �ستة  عمل 
2019, من خال  2019 اإىل جوان 
موقع  على  متت  التي  التعديات 
ثم  الله,  بف�سل  التي  و  اجلامعة 
على  اخلدمات  تطورت  بف�سلها 
تقدمه  ا  عمنّ ناجت  عمل  وهو  املوقع, 
جعل  ما  وهذا  الواقع,  يف  اجلامعة 
داء  االأ حيث  م��ن  تتقدم  اجلامعة 
عليها  القائمون  يطمح  وال��ذي 
ال�سنوات  يف  اأف�سل  يكون  اأن  اإىل 
جميع  ج��ه��ود  ب��ت��ك��ات��ف  امل��ق��ب��ل��ة 
�ساتذة  واأ دارة  اإ من  اجلامعة  اأ�رة 
وم��وظ��ف��ني وط����اب وك��ذل��ك 
املجتمع,  من  امل�ساعدة  يد  تقدمي 
ال��ع��ون  ت��ق��دمي   اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال�سلطات  ط��رف  من  املتوا�سل 
ال��والئ��ي��ة وال��و���س��ي��ة ب��ال��دول��ة 
املقال  هذا  ويعترب  هذا  اجلزائرية, 
يوم  املن�سور  للمقال  ت�سحيحا 
2020 يف جريدة التحرير  11 اأوت 

  .06 ال�سفحة  يف  اجلزائرية 
الرحمن         عبد  بلوايف   

من  عدد  نظم 
مدينة  �سباب 
حملة  ب�سار 
ت���ط���وع���ي���ة 
راق�������ي�������ة 
امل�������س���ت���وى 
ت���ع���ك�������س 
الرائع  الفكر 
ل��ل�����س��ب��اب 
ال���ق���ائ���م���ني 
ع��������ل��������ى 

م��اك��ن  اأ ح��ول��وا  حيث  امل��ب��ادرة 
اإهمال  من  كاالإ�سطبات  كانت 
�سوق  مثل  امل�سوؤولة  اجلهات 
املغطى  وال�سوق   " بوهال   "
اإىل  ب�����س��ار,  م��دي��ن��ة  و���س��ط 
ا�ستح�سان  الق��ت  فنية  حت��ف 
جهود  وبف�سل  هناك  ال�سكان  
بداية  مند  امل��ت��ط��وع  ال�سباب 
اأزم��ة  عز  ويف  ال�سحي  احلجر 
قدم  على  كانوا  كورونا,  جائحة 
اجلو  عناء  يتحملون  وهم  و�ساق 
ال�سعبة  وال��ظ��روف  ال�ساخن 
اإال  ب��ط��ال  ���س��ب��اب  ومعظمهم 
الر�سومات  تلك  يف  اأبدعوا  نهم  اأ
اجلدران  على  الفنية  واللوحات 
من�سق  ع��اوي  ب�سري  وق��ال   ,
ملثل  الروحي  واالأب  املجموعة 
هذه  اأن  الراقية,  املبادرات  هذه 
اإح�سا�س  اإط��ار  يف  تاأتي  احلملة 
اجتاه  بامل�سوؤولية  ب�سار  �سباب 

ت�سافر  على  والعمل  مدينتهم 
املبادرات  روح  وغر�س  اجلهود 
ويف   , وال��ت��ط��وع��ي��ة   اخل��ريي��ة 
يف  املخت�سني  اأح��د  مع  حديثنا 
املتحدث  اأكد  النف�س  علم  جمال 
على  الر�سوم  اأن   " التحرير   " ل�� 
ال�سحة  م��ن  حت�سن  اجل����دران 
الطاقة  على  وتق�سي  النف�سية 
ت�سعر  ن��ه��ا  اأ ك��م��ا   , ال�سلبية 
من  اأحيانا  بال�سعادة  االآخ��ري��ن 
اأن  ويرى   , الطيبة  النظرة  خال 
احلائط,  على  الر�سم  مميزات  من 
االفرتا�سي  للعامل  ينقلك  ن��ه  اأ
املر�سومة  اللوحة  يف  امل��وج��ود 
الذي  الوقت  يف  ه��ذا  يحدث   ,
بعدة  ال�سباب  ه��وؤالء  فيه  ق��ام 
ن�����س��اط��ات خ��ريي��ة وم��ب��ادرات 
اخلانقة  االأزم��ة  طيلة  تطوعية 
ج���راء ان��ت�����س��ار وب���اء ك��ورون��ا 

 . امل�ستجد 
اأ / د

البيئة  جمال  يف  نا�سطون  نا�سد  
حتقيق  بفتح   , م�سعود  حا�سي  يف 
وتقاع�س  املزرية  االأو�ساع  يف 
دورها  داء  اأ عن  املعنية  اجلهات 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  امل���ن���وط  
تعرف  حيث   , املحيط  نظافة 
املدينة  مبحيط  النقائ�س  بع�س 
يقال  ما  اأقل  واقعا   , البرتولية 
االنت�سار  ب�سبب  كارثي  نه  اأ عنه 
وال���ردوم  ل��اأو���س��اخ  الف�سيع 

البناء. مواد  وبقايا 
الق�سية  يف  م�ستكون  وت�ساءل 
املعنية  امل�سالح  غ��ي��اب  ع��ن   ,

البيئة  مديرية  ال�سيما  املختلفة 
بالتزام  البع�س  اتهمها  التي 
ال�����س��م��ت ح��ي��ال واق����ع احل��ال 
ال�سكان  امتعا�س  ث��ار  اأ ال��ذي 
ب�  و�سفوه  ما  ه��وؤالء  وانتقد   ,
التي   " والامباالة  ه��م��ال  االإ  "
زاء  اإ املخت�سة  امل�سالح  تنتهجها 
للمزابل  ال�سوداء  النقاط  تزايد 
دون  ال��ع�����س��وائ��ي��ة  وامل���ف���ارغ 

. رقيب  اأو  ح�سيب 
وق�����ال ع����دد م���ن امل��واط��ن��ني 
البيئي  الو�سع  اأن  الغا�سبني 
الن�سيج  داخل  املناطق  من  بعدد 

مقلق   , ل��ل��م��دي��ن��ة  ال��ع��م��راين 
من  الكثري  على  وينطوي  جدا 
املحدقة  واالخ��ط��ار  امل��خ��اوف 
حيث   , ال��ع��م��وم��ي��ة  بال�سحة 
تف�سي  م��ن  امل��واط��ن��ون  ح���ذر 
م���را����س احل�����س��ا���س��ي��ة ال��رب��و  اأ
بقاء  ح��ال  يف  التنف�س  و�سيق 
 , عليه  هي  ما  على  االو���س��اع 
املتحدثني  نف�س  ا�ستغرب  كما 
ال��ذي  امل��ربر  غ��ري  ال�سمت  م��ن 
حيال  املعنية  اجل��ه��ات  تلتزمه 
مدينة  يف  البيئي,  الو�سع  تردي 
بها  يتنف�س  التي  بالرئة  تو�سف 

. الوطني  االقت�ساد 
يف  م��ت��ح��دث��ون  ي���ت���وان   ومل 
بالتحقيق  املطالبة  يف   , الق�سية 
رفع  يف  امل�سجل  التقاع�س  يف 
املحيط  على  واملحافظة  القمامة 
هناك  اأن  هوؤالء  ويوؤكد   , البيئي 
التح�سي�سية  للحمات  غيابا 
وال��ت��وع��ي��ة ل����دى امل�����س��ال��ح 
بالعجز  اتهمت  التي  املتخ�سة 

احلا�سلة  الرتاكمات  معاجلة  عن 
اأ�سبح  ال���ذي  امل��ل��ف,  ه��ذا  يف 
حمدثينا  ت�����ري��ح��ات  ح�����س��ب 
طرف  م��ن  ت��دخ��ا  ت�ستدعي   ,
لو�سع  الوالية  يف  االأول  الرجل 
ح��د ل��اه��م��ال وال��ت��ق��اع�����س يف 
داخل  ال�سوداء  النقاط  احتواء 

. البرتولية  املدينة  وخارج 
البيئي  لل�ساأن  متابعون  وانتقد 
غ��ي��اب   , م�����س��ع��ود  ب��ح��ا���س��ي 
حماربة  يف  الردعية  االج��راءات 
ظ��اه��رة ان��ت�����س��ار ال��ق��م��ام��ة , 
متابعة  ع��دم  اأن  اإىل  م�سريين 
املحيط  ت�سويه  يف  املتورطني 
�سببا  �سكل  ع��ام��ا   , البيئي 
املع�سلة  تفاقم  يف  رئي�س�سيا 
امل�ساكل  م��ن  اأ�سبحت  ال��ت��ي 
الذهب  مبدينة  املطروحة  الكبرية 
تعاين  اأ�سبحت  التي  االأ�سود, 
امل�ساكل  وت��راك��م  االه��م��ال  من 

لها. حلول  اإيجاد  وعدم 
فا�سل بن  يو�سف 
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حديقة �ملر�بطني  بتقرت مك�سب ترفيهي بحاجة 
�إىل تثمني 

�لتجاين  ن-ق 
---------------- 

طويلة  فرتة  احلديقة  عرفت  وقد 
قبل  ال��رك��ود  و  االه��م��ال  م��ن 
املحليون  امل�سوؤولون  يقرر  اأن 
اجلمهور  اأمام  بوابها  اأ فتح  اعادة 
خ�سوعها  ب��ع��د   2017 �سنة 
التهيئة  الإع��ادة  وا�سعة  لعملية 
ه��ي��ل, ع��رف ب��ع��ده��ا ه��ذا  وال��ت��اأ
ال�سنتني  قرابة  البيئي  الف�ساء 
كبريا  اقباال  افتتاحه,  اعادة  من 
 , العائات  منهم  �سيما  للزوار 
مرة  احلديقة  بواب  اأ غلق  اأعيد  و 
من  �سنتني  ح��وايل  بعد  اأخ��رى 

.  .. فتحها 
حمليون  م�سوؤولون  واأو���س��ح 
اأن  والريا�سة  ال�سباب  بقطاع 
الدولة  الأماك  التابع  العقار  هذا 
ق��د م��ن��ح مب��وج��ب ق���رار والئ��ي 
الوكالة  ل��ف��ائ��دة   2014 �سنة 
من  ال�سباب  لت�سلية  والوطنية 
للت�سلية,  كمخيم  ا�ستغاله  اأجل 
املراحل  جميع  ا�ستيفاء  وف��ور 

ت�سليمها  بخ�سو�س  داري���ة  االإ
طريق  ع��ن  ل��ل��وك��ال��ة  ر���س��م��ي��ا 
تبني  للقطاع  الوالئية  املديرية 
اأ�سغال  اأن  امل�روع  درا�سة  بعد 
مكلفة  املخيم  واإجن��از  التهيئة 
اإمكانياتها  ح���دود  وت��ت��ج��اوز 

 , املالية 
مهمة  اأوك���ل���ت  ب��ع��دذل��ك,  و 
مل�سالح  املرابطني  غابة  ت�سيري 
ا�ستفادتها  بعد  النزلة  بلدية 
التهيئة  عملية  من   2016 �سنة 
امل���ذك���ورة ب��ع��ن��وان م��ت��اب��ع��ة 
والرتفيه  للراحة  ف�ساء  وتهيئة 
ال�سمان  �سندوق  من  بتمويل 
املحلية  للجماعات  والت�سامن 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  واأكد   ,
اأن  ببة  حممد  بالنزلة  البلدي 
التابع  العام  الف�ساء  هذا  ت�سيري 
اىل  ا�سند  للدولة  اخلا�س  مللك 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  م�سالح 
امل�����روع  ا���س��ت��ام  بعد  وذل���ك 
مايل  غاف  ر�سد  تطلب  الذي 
دج  مليون   94 بقيمة  اج��م��ايل 

���س��ن��دوق  اط���ار  يف  خ�س�س 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
ويف   ,2016 ل�سنة    املحلية 
م�سادر  اأ�سارت  مت�سل  �سياق 
بني  ن���زاع  ن�����س��وء  اإىل  حم��ل��ي��ة 
���س��اح��ب امل�����روع وامل��ق��اول��ة 
���س��غ��ال  ���رف��ت ع��ل��ى اأ ال��ت��ي اأ
كل  ت�سديد  عدم  نتيجة  التهيئة 
االأخرية,  لهذه  املالية  امل�ستحقات 
احلديقة  غلق  يف  ت�سبب  ما  هذا  و 
و  التهيئة  ا�سغال  بعد  جم��ددا 
لقرابة  املواطنني  امام  فتحها  بعد 
امل�سادر  واأ�سافت   , ال�سنتني 
ب�رورة  طالبت  نها  اأ املحلية 
اأجل  من  امل�سوؤولة  اجلهات  تدخل 
ومنح  الو�سعية  ه��ذه  ت�سوية 
للبلدية  احلديقة  ت�سيري  مهمة 
هذا  يف  متخ�س�سة  ملوؤ�س�سة  اأو 
ت�سيري  اإط��ار  يف  وذل��ك  املجال, 
فتح  اإع��ادة  بهدف  العام,  املرفق 

 . احلديقة.
و  الرونق  اأعادت  التجديد  عملية 

للحديقة البهجة 

التي  التجديد  عملية  �سمحت   
بخ�سو�س  الدولة  ارادة  ترتجم 
والثقايف  الطبيعي  الرتاث  تثمني 
احلديقة,  لهذه  الوطن  بجنوب 
غاية  واىل  ت�سم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
نخيل  واحة  الثمانينات  �سنوات 
العديد  على  ت�ستمل  جميلة 
م��ن ان���واع ال��ن��ب��ات��ات امل��زه��رة, 
وبهجتها  رون��ق��ه��ا  با�ستعادة 
يف  را���س��خ��ة  ظلت  ال��ت��ي  وه��ي 
�سيما  ال  املدينة,  �سكان  ذاك��رة 
هذا  ويف   , ال��ق��دمي  اجليل  منهم 
من  جمموعة  ق��ام��ت  ال�سياق, 
باملحافظة  املهتمني  املواطنني 
 2018 �سنة  املحلي,  الرتاث  على 
)نبتة  تقرت  وردة  زراعة  باإعادة 
وقد  �سوريا,  موطنها  م��زه��رة 
�ساطني  ط��رف  م��ن  جلبها  مت 
م�ستوى  على  جاب(  بني  مملكة 
خال  وج��رى   , املرابطني  غابة 
ت�سدير  اال�ستعماري  العهد 
قبل  فرن�سا  نحو  تقرت  وردة 
ذلك  عن  الحقا  التوقف  يتم  ان 
عن  بالتخلي  متعقلة  الأ�سباب 
ا�سبحت  ال��ت��ي  احل��دي��ق��ة,  ه��ذه 
ول�����س��ن��وات ع���دي���دة, وك���را 
ف��ان  ���س��ارة,  ل��اإ  , للمنحرفني 
يرتبع  الذي  العام  الف�ساء  هذا 
قوامها  اجمالية  م�ساحة  على 
�سمن  ك���ان  ه��ك��ت��ارات  7ر3 
طرف  من  ميدانية  زيارة  برنامج 
للوقوف  ال��والئ��ي��ة  ال�سلطات 
املحلية  التنمية  و�سعية  على 
االجن��از,  اأ�سغال  تقدم  ون�سبة 
امل�ساريع  خمتلف  م�ستوى  على 

باجلهة.. االمنائية 

�ملنتدبة  �لوالية  ل�سكان  �لهامة  �ملكت�سبات  �حدى  متثل  �لنزلة  �ملر�بطني" ببلدية  "غابة  با�سم  �ملعروفة  �لنباتية  �حلديقة  تز�ل  ال 
لالأطفال.. و�ألعاب  ��سطناعية  و بحرية  و�ال�ستجمام  للر�حة  وف�ساء�ت  م�ساحات خ�سر�ء  من  عليه  تتوفر  ملا   , تقرت 
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�إحالة 07 �أ�سخا�ص �أمام �لنيابة يف ق�سايا متعددة بق�سنطينة

عي�ص علجية 
-----------------

تعود  االأوىل  الق�سية  حيثيات 
عليها  حت�سلت  معلومات  اإىل 
قيام   بخ�سو�س  الفرقة  عنا�ر 
ب�سدد  كانوا  فيهم  م�ستبه   04
على  الكحولية  امل�روبات  بيع 
بعد  ال��زي��ادي��ة,  ح��ي  م�ستوى 
للمعلومات  اجليد  اال�ستغال 
حتديد  مت  املكثفة,  التحريات  و 
هذه  بيع  و  عر�س  ن�ساط  مكان 
املكان  مداهمة  لتتم  امل�روبات, 
الذي  و  الزيادية,  بحي  املتواجد 
من  نفعية  مركبة  بتوقيف  اأثمر 
مت �سبط  بتفتي�سها  ني�سان,و  نوع 
امل�روبات  م��ن  معتربة  كمية 
و  االأنواع  خمتلف  من  الكحولية 
مركبة  توقيف  مت  كما  االأحجام, 
نوع  من  املكان  ب��ذات  مركونة 
بداخلها  العثور  مت  ميقان  رونو 
امل�روبات  من  اخرى  كمية  على 
�سخ�سني  توقيف  و  الكحولية 
مقر  اإىل  حتويلهم  ليتم  اآخ��ري��ن 
االإج��راءات  الفرقة,ال�ستكمال 

العملية  ال��ازم��ة,  القانونية 
قدره  اإجمايل  حجز  من  مكنت 
كحولية  م�روبات  وحدة   2198
االأحجام,  و  االأنواع  خمتلف  من 
اأوق��ف   امل��خ��درات  ق�سية  يف  و 
لل�رطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�ر 
عبد  ب��ال��دق�����س��ي  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
ق�سنطينة  والية  باأمن  ال�سام, 
ال��زي��ادي��ة,  ح��ي  م�ستوى  على 
مروجي  اأك��رب  من  يعد  �سخ�سا 
 " ن��وع  من  ال�سلبة  امل��خ��درات 
على  متت  العملية   , اإك�ستازي" 
م�ستوى  على  مراقبة  دورية  اإثر 
اإيقاف  م��ن  مكنت  احل��ي,  ذات 
كمية  بحيازة  متلب�سا  املعني 
نوع  من  ال�سلبة  املخدرات  من 
قطعة,   73 ب�  قدرت  اك�ستازي 
عليها  عرث  خمتلفة,  ل��وان  اأ ذات 
. الدقيق  للتفتي�س  اخ�ساعه  بعد 

م�سالح  ا�سرتجعت  جهتها  من   
االأم��ن  مم��ث��ا يف  ال��والي��ة  اأم���ن 
علي  مبدينة  اخلام�س  احل�����ري 
حلي  بها  م�سفحة  خزانة  منجلي 
القيام  بعد   �سنتيم  مليون   125 و 
م�ستوى  على  راكبة  بدوريات 

بعلي   18 رقم  اجلوارية  الوحدة 
جمعية  تفكيك  خالها  مت  منجلي, 
متورطني  �سخ�سني  ت�سم  ا�رار 
كان  كي�س   ا�سرتجاع  مت  اأي��ن   ,
م�سفحة  حديدية  خزانة  بداخله 
معاينة  بعد  ال�سغري  احلجم  من 
ن��ه  اأ تبني  امل�سفح,  ال�سندوق 
االأ�سفر  املعدن  من  حليا  يحوي 
ن�سائية,  ي��د  �ساعة  يف  متثلت 
خ��امت��ني م��ن امل��ع��دن اال���س��ف��ر, 
و   اال�سفر,  املعدن  من  طاقمني 
مليون   125 ب�  يقدر  مايل  مبلغ 
هواتف  اإىل  باالإ�سافة  �سنتيم 

التحقيق  اأف�سى  و   , ذكية  نقالة 
ال�سالفي  �سلوع  اإىل  املعمق 
بالوحدة  �سقة  �رقة  يف  الذكر 
املعاينة  بينت  كما   18 . اجلوارية 
تخريب  ث��ار  اأ لل�سقة  امليدانية 
حديدي  ق�سيب  ا�سرتجاع  مع 
من  بالقرب  مرمي  اعوجاج  به 
امل�روقات  عر�س  بعد  ال�سقة, 
تعرف  ال�سحية,  على  امل�سرتجعة 
بعد   , ملكه  انها  موؤكدا  عليها 
اإجراءات  ملفي  اجناز  من  االنتهاء 
املعنيني,  حق  يف  منف�سلة  جزائية 

املحلية. النيابة  اأمام  تقدميهم  مت 

عاجلت فرقة �لبحث و �لتدخل باأمن والية ق�سنطينة عدة ق�سايا تتعلق باملتاجرة باملخدر�ت و �مل�سروبات �لكحولية, مت من 
خاللها حجز كميات كبرية منها ما كانت موجهة للبيع دون رخ�سة مع �نعد�م �ل�سجل �لتجاري و �نعد�م �لفوترة, و ق�سايا تتعلق 
بال�سرقة مت توقيف 07 متورطني ترت�وح �أعمارهم بني 20 و 37 �سنة, ُقدمو�  �أمام �لنيابة �ملحلية, و تو��سل ذ�ت �لفرقة 

جهودها يف مكافحة �جلرمية مبختلف �أ�سكالها.

حجز 2198 وحدة خمر وخمدر�ت من نوع �ك�ستازي وحلّي و 125 مليونا 

خلية  ال��ث��اث��اء,  ي���وم  اف��ادت��ن��ا 
العامة  وال��ع��اق��ات  االت�����س��ال 
فرقة  بان  م�ستغامن,   والية  الأمن 
البيئة  حماية  و  العمران  �رطة 
منذ  عملها   اط��ار  ويف  مب�ستغامن 
�سهر  يف  واالكرثية  ال�سيف  بداية 
 65 م��ن   اأك��رث  لت   �سجنّ جويلية, 
البيئة  و  بالعمران  تتعلق  خمالفة 
بالعمران  تتعلق  خمالفة   2  3 منها 
الرامية  ال��واق��ع  كثريا  �سوه  ممنّ��ا  
نف�س  يف  ��ر  واأثنّ ُمعا�س  تطوير  اىل 
الرامية  املجهودات  على  الوقت 
وللحد  وحت�سينه   العمران  لتطوير 

الوجه  ت�سويه  يف  التمادي  م��ن 
اتخذت  واحل�����س��اري,  العمراين 
عدة اجراءات يف 23 خمالفة  هناك 

بع�س امللفات تقدم اإىل العدالة. 
فقد  بالبيئة  املتعلقة  املخالفات  اأما 
33 خمالفة خا�سة  الفرقة   �سجلت 
بالنظافة و ال�سحة العمومية  حيث 
�سلوكا    املخت�سة  امل�سالح  الحظت 
�سلبيا غري مقبول  وخا�سة يف هذا 
االأوبئة  فيه  تكرث  الذي  ال�سيف, 
يف  النظافة  غياب  ع��ن  الناجتة 

بع�س املحات التجارية.
�سليمان بن قناب

تعدٍّ  �سارخ على  �لبيئة و�لعمر�ن... 
م�ستغامن يف  خمالفة   65

وقعت بالطريق �لعام بالبليدة

للتحرير  اأمنية  م�سادر  اأك���دت 
اإىل  و�سلت  معلومات  اإث��ر  على 
الأمن  الق�سائية  املناوبة  عنا�ر 
ا�ستقبال  مفادها  بوعينان,  دائ��رة 
الطبية  اال�ستعجاالت  م�سلحة 
لبوعينان  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
بجروح.  م�سابني  اأ�سخا�س  اأربعة 
مبا�رة  ال�رطة  عنا�ر  انتقل 
من  متكنت  اأي��ن  امل��ك��ان  ع��ني  اإىل 
توقيف وحتويل اأربعة اأ�سخا�س اإىل 
الق�سية  يف  حتقيق  وُفتح  امل�سلحة, 

يف  متورطون  املعنيني  اأن  تبني  اأين 
بو�سط  العام  الطريق  يف  �سجار 
ا�سلحة  با�ستعمال  بوعينان  مدينة 
�ريط  ا�ستغال  مت  كما  بي�ساء, 
فيديو متداول عرب و�سائل التوا�سل 
اجناز  ليتم  الوقائع,  يبني  االجتماعي 
فيهم  امل�ستبه  �سد  ق�سائي  ملف 
اأين �سدرت  اأمام العدالة,  وتقدميهم 
ق�سائية  اأحكام  منهم  اربعة  يف حق 

متفاوتة.
العي�سي �ريف 

توقيف متورطني يف  م�ساجرة باالأ�سلحة 
�لبي�ساء وتقدميهم �أمام �لعد�لة 

تبليغ �ن�سغاالتهم �إىل �ل�سلطات �لعليا 

و�يل خن�سلة يطمئن �مل�ستثمرين �حلقيقّيني بالق�ساء على �لعر�قيل �لبريوقر�طية
واملتعاملني  امل�ستثمرين  تدعيم  اط���ار  يف 
قام  خن�سلة,  ب��والي��ة  املحلني  االقت�ساديني  
منطقة   اىل   تفقدية  بزيارة  خن�سلة  والية  وايل 
هذه  وبتطهري  موؤخرا   ال�سناعية   الن�ساطات 
للم�ستثمرين   دقيق  واح�ساء  ال�سناعية  املنطقة 
بهذه املنطقة واالأموال, التي ا�ستفاد بها البع�س 
العجز  كل  الذين عجزوا  امل�ستثمرين  هوؤالء  من 
وتطوير  بالوالية  �سغل  منا�سب  خلق  ع��ن 
اأ�سبحت ا�سماعلى م�سمى  االنتاج املحلي حيث 
االعامية  اال�رة  رفقة  خن�سلة,   مواطني  عند 
ومدير  الدائرة  ورئي�س  للوالية  العام  واالم��ني 
ال�سناعية,   املنطقة  ومدير  واملناجم  ال�سناعة 
لبع�س  اإنتاجية  موؤ�س�سات  عدة  على  وقف  اأين 
البريوقراطية  والعراقيل  اخلوا�س  امل�ستثمرين 
واالدارية  بكل انواعها,  التي تعرقل ن�ساطتهم 
يف ظل جائحة كورونا  التي اأتت على االقت�ساد 
اخلا�سة  ان�سغاالتهم  لكل  وال�سماع  الوطني 
يف  والعليا,  املخت�سة   اجلهات  اىل  ورفعها  بهم 
تقرير مف�سل  لدفع وترية االنتاج املحلي وتوفري 
البطالة بعد تخفي�س  العاملة للق�ساء على  اليد 
اخلطريكوفيد19,  الوباء  هذا  اأثناء  العمال  ن�سبة 
الذي يهدد االقت�ساد الوطني واملحلي يف نف�س 
�سجع  زيارته  خال  من  خن�سلة  وايل  الوقت, 
واأكد  امل�ستثمرين يف عدة وقفات معهم,  هوؤالء 
هوؤالء  عن  تتخلى  لن  واحلكومة  الدولة  ب��اأن 
امل�ستثمرين  وا�ستقطاب  احلقيقيني,   امل�ستثمرين 
يريدون  الذين  االخرى  الواليات  من  االآخرين 
املهمة,   املجاالت  اأنواع  يف  باأموالهم  اال�ستثمار 

ورفع كل العراقيل البريوقراطية خا�سة االدارية 
تعاين  التي  االورا�س  م�سابك   �ركة  ومنها    ,
من عدة م�ساكل منها عملية الت�سدير ملنتجاتها 
ل�سناعة  االملنيوم  ور�سكلة  �سناعة   الدولية 
حمركات ال�سيارات وقطع الغيار باخلارج, رغم 
وت�ريح  اأجنبية   دول  عدة  مع  املربمة  العقود 
عمالها منذ التوقف عن الن�ساط ب�سبب اجلائحة, 
و توقت عملية الت�سدير التوقيف الثاين. وكان  
ذاي  النتاج م�سكولت  "عثماين"  التغذية  جممع 
الت�سدير  عامل  دخول  وميكنها  اجليدة  النوعية 
15/08 ,منذ  يف انتظار لت�سوية العقارية خارج 
�سنة من االنتظار نظرا ل�سوء التوجه من طرف 
ت�سقرنت  ملبنة  ثم  واملناجم  ال�سناعة  مديرية 
احلليب  جمال  يف  انتاجها  بكل  تدخل  مل  التي 
الذاتي  لاكتفاء  مالية  اأ�سباب  لعدة  وم�ستقاته 
املحلي وت�سدير نحو الواليات املجاورة,  ووعد 
العليا  ال�سلطات  اىل  ان�سغاالتهم  برفع  الوايل  ه 
جديدة  معامل  وحتديد  االمتيازات,  كل  ومنحهم 
اقت�ساديا  بديا  يعترب  الذي  االقت�سادي  لتوجه 
خارج املحروقات .اما فيما يخ�س القرارات التي 
اتخذها ال�سيد الوايل يف هذا ال�ساأن, نذكرتهيئة 
جميع مناطق الن�ساطات على غرار بغاي 1,بغاي 
2,قاي�س ,بوحمامة ,بابار و التي تعرف تقدما يف 
االإجراءات االإدارية و املعول عليها يف تغيري وجه 
احلركة االقت�سادية بالوالية من خال ا�ستقطاب 
امل�ستثمرين احلقيقيني, ال�سيما فيما يتعلق ب�سعبة 
ال�سناعات التحويلية التي تتما�سى و حما�سيل 
مبنطقة  التفاح  اإنتاج  املثال  �سبيل  ,على  املنطقة 

يف  ا�ستغالها  دون  وطنيا  االأوىل  بوحمامة 
الأحد  �سوؤال  على  رده  االقت�سادي.ويف  اجلانب 
ال�سادة ال�سحفيني حول تطهري العقار ال�سناعي  
, اكد ال�سيد الوايل باأنه و طاقمه ب�سدد جرد كل 
باأن  م�سيفا  الفاحي  العقار  �ساأن  �ساأنه  العقار 
املبادرة  العقار,  على  احلائزين  امل�ستثمرين  على 
بالو�سعية  االكتفاء  وع��دم  ن�ساطاتهم  بدفع 
عاملة  يد  توفري  و  ثروات  خللق  ذلك  و  احلالية, 
املرافقة  و  االدارية  الت�سهيات  كل  �سمان  مع 
اليومية ملواكبة �سيا�سة االقت�ساد اجلديدة للباد.
م�سيفا باأنه عازم على ت�سجيع ال�سباب الن�ساء 
لل�سناعات  منها  خا�سة  م�سغرة  موؤ�س�سات 
اأ�سار  كما   , املنطقة  ثروات  و  متا�سيا  التحويلية 
باأن م�سالح وزارة الداخلية ب�سدد اعداد درا�سة 
مناطق  حتديد  و  للوالية,  االقت�سادية  للخريطة 
انتاج  االخت�سا�س  ح�سب  ال�سناعية  الن�ساطات 
املوا�سي,انتاج  و  االأبقار  الفواكه,تربية  و  التفاح 
ذات  ال�سناعية  املنطقة  تعمل  احلبوب.حيث 
املتعاملني  م��ن  %32فقط  ب  الن�ساطات 
االقت�ساديني, 69  %  بقية حتولت اىل �سكنات 
انتظار  يف  واالخ��رى  اأبوابها  اأغلقت  واالخ��رى 
للنهو�س  االولية  املواد  ال�سترياد  الوباء  زوال 
باالنتاج املحلي, يف اال�راع بتهيئة هذه املناطق 

ذات الن�ساطات  ال�سناعية.
ر�سيد بوزيان   

فيما بقي �ل�سخ�ص �خلام�ص �ملمون للمجموعة باملخدر�ت
 يف حالة فر�ر

للمعلومات  ا�ستغالها   بعد 
االربعاء,  ام�س  يوم  ال���واردة   
و  لل�رطة  الوالئية  للم�سلحة 
من  مركبة  بوجود  تفيد  التي 
ثاثة  متنها  على  هونداي  نوع 
برتويج  يقومون  اأ�سخا�س, 
حي  م�ستوى  على  امل��خ��درات 
خروبة  مب�ستغامن, تنقلت عنا�ر 
ذات الفرقة للتحري, اأين اوقفت 
املركبة التي حاول �سائقها رمي 
�سفيحة  به  با�ستيكي  كي�س 
فور  ه���ذا...   و  امل��خ��درات  من 

م�ساهدتهم لقوات ال�رطة .
وخال  التحريات مع املوقوفني 
الثاث  مت حتديد هوية ممونيهم 
اأحدهما  اأوقف  اذ    باملخدرات, 
اخلام�س  ال�سخ�س  بقي  فيما 
حجز  مت  كما  ف���رار,  حالة  يف 
يف  امل�ستعملتني  ال�سيارتني 
نوع  االأوىل  ال��رتوي��ج,  عملية 

نوع  الثانية  و  اأتو�س  هونداي 
مايل  ومبلغ  الرابع,  اجليل  كليو 
يعترب من عائدات الرتويج يقدر 
اإىل  باالإ�سافة  دج   7500 ب��� 
يقارب  التي  املخدرات  �سفيحة 

وزنها 94 غراما .
عددهم  البالغ  و  فيهم   امل�ستبه   
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  اأرب��ع��ة, 
واليتي  من  �سنة,   36 و   20
اأمام  قدموا  وهران,  و  م�ستغامن 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
امللف  اأح��ال  ال��ذي  و  م�ستغامن 
املثول  جل�سة  قا�سي  على 
�سدهم  اأ�سدر  اأي��ن  ال��ف��وري, 
و  حيازة  ق�سية  عن  اإيداع  اأمر 
البيع,  لغر�س  املخدرات  نقل 
�ريكهم  حق  يف  اأ�سدر  فيما 
فرار  حالة  يف  املتواجد  اخلام�س 

اأمر بالقب�س.
�سليمان  بن قناب

جمموعة �أ�سر�ر خمت�سة يف �ملتاجرة 
باملخدر�ت يف �سباك �ل�سرطة مب�ستغامن

عبد  بجامعة  املحلية  اخللية  ح��ددت 
�روط  اأربعة  مبيلة  بوال�سوف  احلفيظ 
اجلارية  اجلامعية  ال�سنة  الإنهاء  اأ�سا�سية 
تتمثل  اجل��دي��دة,  لل�سنة  والتح�سري 
عن  التعليم  عملية  يف  اال�ستمرار  يف 
بتحقيق  الكفيلة  الو�سائل  بعد, حت�سري 
تطبيق  كورونا,  جائحة  من  الوقاية 
خا�س  وحم��ور  ال�سحية  االإج���راءات 
به  اأف��اد  ح�سبما  اجلامعية,  باخلدمات 
لذات  االع��ام  خلية  عن  �سادر  بيان 

املوؤ�س�سة اجلامعية .
يتعلق  فيما  اأن��ه  ذات��ه  البيان  ذك��ر  و 

ح��ددت  التخرج  م��ذك��رات  مبناق�سة 
�سبتمرب  �سهر   من  الثامن  يوم  اللجنة 
و�ستجرى  املذكرات,  الإيداع  اأجل  اآخر 
 30 اإىل   12 من  الفرتة  يف  املناق�سات 

�سبتمرب.
املكثف  للتعليم  بالن�سبة  اأم���ا  و 
تقرر  املوجهة,  واالأعمال  للمحا�رات 
الدفعة  دفعتني,  على  العملية  اإج��راء 
االأوىل  ال�سنة  طلبة  ت�سم  االأوىل 
ما�سرت  االأوىل  وال�سنة  لي�سان�س 
يوم  من  وم�ساًء,  �سباحا  بالتناوب 
نف�س  من   15 يوم  اإىل  �سبتمرب  الفاحت 

الثانية  الدفعة  ت�سم  حني  يف  ال�سهر. 
لي�سان�س  والثالثة  الثانية  ال�سنتني  طلبة 
بالتناوب �سباحا وم�ساء, ابتداء من يوم 

16 �سبتمرب اإىل 30 من نف�س ال�سهر.
الفرتة  يف  االمتحانات  فرتة  وح��ددت 
�سهر   من  الثالث  اليوم  من  املمتدة  
وتن�ر  ن��وف��م��رب؛   10 اإىل  اأك��ت��وب��ر 
نوفمرب.   17 يوم  النهائية  امل��داوالت 
اجلديدة  اجلامعية  ال�سنة  �ستنطلق  فيما 
يوم الثامن ع�ر نوفمرب القادم ي�سيف 

البيان .
 بوجمعة مهناوي

جامعة ميلة ت�سع �أربعة �سروط الإنهاء �ل�سنة �جلامعية
تن�سيب �لرئي�ص و�لنائب �لعام �جلديدين لدى 

جمل�ص ق�ساء تي�سم�سيلت
اأ�رف رئي�س الغرفة باملحكمة العليا بوناظور بوزيان, ممثا عن وزير العدل حافظ االأختام على 
لل�سيد  خلفا  احلفيظ,  عبد  تبحريتي  اجلديد  تي�سم�سيلت  ق�ساء  جمل�س  رئي�س  تن�سيب  مرا�سيم 
لطرو�س �ريف الذى حول بدوره رئي�سا ملجل�س ق�ساء والية البي�س, كما مت تن�سيب بذات املقر 
لدى  املهام  لنف�س  الذي حول  النور,  عبد  قا�سي  ل  خلفا  املجل�س  لذات  عاما  نائبا  ميمون  قادري 

جمل�س ق�ساء بومردا�س
هذا وجرى حفل التن�سيب بح�سور ال�سلطات الوالئية واالأمنية وكذا اأ�رة العدالة بالوالية 

ز/ حميد



تد�سني �ملركز �جلز�ئري �الول 
لتنمية �ل�سباب بعني �لبنيان

�سبيبة �لقبائل يربم �سفقتني 
جديدتني

العقدين  مــدى  على  القدم  كــرة  اأ�شبحت 
اأرباحا  حققت  �شخمة  �شناعة  املا�شيني 
الكربى  لــ�أنــديــة  ــــدولرات  ال مبــلــيــارات 
ما  وهو  الأوروبــي،  امل�شتوى  على  وجنومها 
يف�شر ارتفاع قيمة الرواتب ال�شنوية التي 

تنفقها الأندية على ال�عبني.
عن   )SafeBettingSites( موقع  وك�شف 

قائمة ت�شم اأكرث 10 اأندية اأوروبية اإنفاقا 
املا�شي  املو�شم  يف  ال�عبني  رواتـــب  على 

.2019-2020
حيث  القائمة  بر�شلونة  نـــادي  وت�شدر 
 12.28 لعــبــيــه  رواتـــــب  مــتــو�ــشــط  بــلــغ 
النادي  حقق  اأن  بعد  وذلك  دولر،  مليون 
 960 الكتالوين عائدات قيا�شية بلغت نحو 

مليون دولر يف مو�شم 2018-2019.
ــــدوري  ــل ال ــط ــــال مـــدريـــد ب واحـــتـــل ري
جتارية  ع�مة  ــرب  اأك �شاحب  الإ�ــشــبــاين، 
يف  الثانية  املرتبة  العامل،  يف  القدم  لكرة 
مليون   11.15 بلغ  رواتب  مبتو�شط  القائمة 
الـــدوري  بطل  يوفنتو�س  يليه  دولر، 

الإيطايل )  10.11 م�يني دولر(.
وت�شري الإح�شاءات اإىل اأن بر�شلونة وريال 
مدريد ويوفنتو�س، هي الأندية الأوروبية 
التي يبلغ متو�شط   راتب  الث�ثة الوحيدة 

ال�عب ال�شنوي فيها 10 م�يني دولر.
املراكز  على  الإجنليزية  الأندية  وتهيمن 
التالية حتى العا�شر، حيث يحتل مان�ش�شرت 
دولر(  م�يني   9.15   ( الرابع  املركز  �شيتي 
يليه باري�س �شان جريمان الفرن�شي )8.93 
الأملاين  ميونيخ  بايرن  ثم  دولر(،  م�يني 

)8.12 م�يني دولر(.
العا�شر  ال�شابع حتى  فيما حتتل املراكز من 
يونايتد  مان�ش�شرت  اأنــديــة  الــتــوايل  على 
وبطل  دولر(،  م�يني   8.02( الإجنليزي 
م�يني   7.25( ليفربول  الــربميــريلــيــغ 
 7.04( الإ�شباين  مدريد  واأتلتيكو  دولر(، 
م�يني دولر(، واأر�شنال الإجنليزي )6.27 

م�يني دولر(.

ب�شبب  للغاية  ا�شتثنائي  مو�شم  يف 
�شارت  كــورونــا،  ــس  ــريو� ف اأزمـــة 
بطولة الدوري الفرن�شي، يف اجتاه 
ــة  ــي الأوروب لــلــدوريــات  معاك�س 

اخلم�س الكربى.
بقرار حكومي، �شدر فرمان باإلغاء 
اأبريل/ني�شان   30 يف  وان  الليج 
املا�شي ب�شبب جائحة كورونا، مع 
اعتماد جدول البطولة بعد مرور 

امل�شابقة. من  فقط  جولة   28

ثنائي الجزائر في القمة

الأمم  بــكــاأ�ــس  ــج  ــوي ــت ــت ال ــد  ــع ب

املا�شي،  العام  �شيف  الأفريقية 
�شليماين،  اإ�ش�م  اجلزائري  انتقل 
مـــعـــاًرا مـــن لــيــ�ــشــرت �ــشــيــتــي اإىل 

موناكو.
جنوم  من  �شليماين  اإ�ــشــ�م  ــان  وك
 9 �شجل  حيث  الفرن�شي،  املو�شم 
 18 يف  لزم�ئه   7 و�شنع  اأهــداف 

مباراة.
ــم الــ�عــب كــثــرًيا  ــش وارتـــبـــط ا�
ال�شتوية  النــتــقــالت  فــرتة  يف 
اأندية  اإىل  بالنتقال  الأخـــرية 
عديدة اأبرزها مان�ش�شرت يونايتد 

وتوتنهام هوت�شبري.
ـــل، انــتــقــل  ـــاث ــو مم ــاري ــن ــي ــش ــ� وب

تولوز  من  ديلور  اأنــدي  اجلزائري 
 ،2019 �شيف  يف  مونبلييه  اإىل 
 9 بت�شجيل  لفريقه  هداًفا  وبات 
اأهداف و3 متريرات حا�شمة يف 26 

مباراة.
اأن  اإل  ال�شن،  يف  تقدمه  ورغـــم 
 32( احلميد  عبد  يون�س  املغربي 
عاًما( مدافع رمي�س، اأثبت جدارة 
يف  مكاًنا  لنف�شه  وحجز  كبرية 
 28 لعب  حيث  الأ�شا�شي،  الت�شكيل 
و�شاهم  ــداف،  اأه  3 و�شجل  مباراة 
باملركز  فريقه  م�شوار  اإنــهــاء  يف 

اخلام�س.
عليوي  ر�ــشــيــد  املــغــربــي  ــك  ــذل ك

املو�شم  ــذا  ه ملــع  فقد  عــاًمــا(   28(
ومتــريــرة  ــــداف  اأه  6 بت�شجيله 
بقمي�س  مــبــاراة   28 يف  حا�شمة 

اأجنيه.
ــى طـــريـــق الـــتـــاألـــق،  ــل ـــار ع ـــش و�
فرحات  الــديــن  ــن  زي ــري  ــزائ اجل
�شجل  الذي  نيم،  اأوملبيك  مهاجم 
 26 يف  لزم�ئه   4 و�شنع  اأهداف   3

مباراة.

أسهم هابطة

ب�شمة  ــت  ــع ــراج ت املــقــابــل،  يف 
املو�شم  يف  ــن  ــري اآخ عـــرب  جنـــوم 
ابتعد  حيث  وان،  بالليج  املنتهي 
ظهري  عطال  يو�شف  اجلــزائــري 
اإ�شابة  ني�س لفرتة طويلة ب�شبب 
يف الركبة، لذا �شارك يف 13 مباراة 
و�شنع  هدفا  خ�لها  �شجل  فقط، 

اثنني لزم�ئه.
وهبي  التون�شي  مو�شم  يكن  ومل 
اخلزري مع �شانت اإيتيان ك�شابقه، 
اإىل  التهديفي  معدله  تراجع  بل 
مــبــاراة،   16 يف  فقط  ـــداف  اأه  3
بعدما كان من هدايف ال�شف الأول 

بنهاية مو�شم 2018-2019.
بن  اآيــت  يو�شف  املغربي  وكذلك 
نا�شر، مل يظهر �شوى يف 12 مباراة 
خ�لها  اكتفى  موناكو،  مع  فقط 
اأن  دون  فقط،  حا�شمة  بتمريرة 

يهز �شباك املناف�شني.

�سليماين وديلور ي�سيئان طريق �لعرب بالدوري �لفرن�سي�الأندية �لـ 10 �الأعلى �أجر� �أوروبيا

يوم  خالدي،  علي  �شيد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  د�ّشن   
البنيان  بعني  اعمر  زعـــرور  ال�شباب  ــدار  ب الث�ثاء 
لتنمية  الول  اجلزائري  املركز  العا�شمة(،  )اجلزائر 
الفئة  لهذه  العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�شبة  ال�شباب، 

وامل�شادف ل12 اغ�شط�س من كل �شنة.
هذا  اأن  قائ�  باملنا�شبة  القاها  كلمة  يف  الوزير  واأو�شح 
احلركة  و  قطاعه  بــني  ال�شراكة  "يج�شد   املــ�ــشــروع  
الت�شيري  جانب  اىل  ت�شمل  التي  ال�شبانية  اجلمعوية 
لل�شباب  الرقمي  املنتدى  ال�شباب،  ــدور  ل الت�شاركي 
هذه  مع  الت�شاورية  الــدورات  من  و�شل�شلة  اجلزائري 
وكلها  الوزارة  عليها  ت�شرف  التي  واجلمعيات  ال�شريحة 
وتنفيذ  �شياغة  يف  ال�شا�شي  ال�شريك  جعله  اىل  تهدف 

املخطط الوطني لل�شباب".
قطب  مبثابة   " وهو  خالدي-   ي�شيف   - املركز  ويعمل 
ال�شبانية  واجلمعيات  ال�شباب  تكوين  على  منوذجي، 
يف  م�شاركتهم  خ�ل  من  قدراتهم  وتعزيز   ومرافقتهم 
احلياة العامة ،اىل جانب انه ميثل قوة اقرتاح وخمرب 
ال�شيا�شات  لتنفيذ   ، ال�شباب  وم�شاريع  مبادرات    ، افكار 

العمومية اخلا�شة بهم ."        
ميدان  يف  بتجربتها   " اجلزائر  ان  الطار  هذا  يف  وذكر 
املتحدة  المم  اجــنــدة  يف  انخراطها  تــوؤكــد  ال�شباب 
لتمكني ال�شباب من امل�شاركة يف احلياة العامة عن طريق 
و�شرعية   م�شتدمية  الدميقراطية  العمومية  ال�شيا�شات 
بني  الع�قة  توطيد   اىل  الوىل  بالدرجة  وتــهــدف 

ال�شباب وموؤ�ش�شات الدولة."
من جهته،  افاد م�شوؤول الع�م  مبركز تنمية ال�شباب  
"خم�ش�شة لتنمية  ، حممد امني زلق ان هذه املوؤ�ش�شة، 
مهمته  ودقــيــق  متطور  جمعوي  هيكل  وهــو  ال�شباب 
املجتمع  ومنظمات  ال�شباب  مبادرات  وتعزيز  حتديد 

املدين."
ومن اهدافه، "تعزيز واثراء النقا�شات حول ال�شباب يف 
اجلمعوية  ومنظماتهم  ال�شباب  ودعم  تدريب  اجلزائر، 
وفعاليتها  كفاءتها  وزيــادة  هيكلتها  تطوير  اجــل  من 
والريا�شة  ال�شباب  وزارة  دعم  يف  م�شاهمته  اىل  ا�شافة 

يف تنفيذ املخطط الوطني  لهذه الفئة."
فيما  مرتابطة  اقــطــاب  اربــعــة  على  املــركــز  وي�شمل 
مفتوحة  برامج   وتقدمي  ال�شباب  تن�شيط  وهي:  بينها 
مقاربة  ا�شتعمال  خــ�ل  مــن  لفائدتهم  ومتنوعة 
يف  واملرافقة  التدريب  على  ع�وة  الب�شري  ال�شمعي- 

ت�شيري العمل اجلمعوي .
اإ�شافة اىل ذلك يوجد اي�شا القطب العلمي وهو "خمرب 
م�شاركة  تعزيز  اإىل  ويرمي  والبحث  ل�بتكار  افكار 
ال�شباب يف تطوير الدميقراطية الت�شاركية املحلية عن 
طريق اإعداد درا�شات وتقارير ت�شخي�شية حول موا�شيع 

ال�شباب ل�شالح الو�شاية مب�شاركة خرباء خمت�شني".

حاج  الثنائي  مع  تعاقده  القبائل،  �شبيبة  نــادي  اأعلن 
م�شاعيه  �شمن  ديب�س،  واأ�شامة  ف�حي،  �شعيد  حبيب 

لتعزيز �شفوفه، ا�شتعداًدا للمو�شم اجلديد.
اقتناع  بعد  موا�شم،   3 ملدة  ميتد  عقًدا  الثنائي،  ووقع 
م�ل،  �شريف  القبائل،  �شبيبة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ديب�س  خا�شة  الإ�شافة،  تقدمي  على  ال�عبني  بقدرة 

الذي يعد من اأبناء النادي.
قدم  حيث  املميزين،  املهاجمني  مــن  ف�حي  ويعترب 
رديف  مع  املا�شي  املو�شم  خ�ل  مميزة  فنية  م�شتويات 
اأ�شا�شي  مقعد  حجز  عن  عجز  اأنه  غري  ال�شلف،  جمعية 
مباراة  يف  بامل�شاركة  واكتفى  الأول،  الفريق  رفقة 

وحيدة.

ر�ي�ص مبوحلي: "وجدت �سالتي مع �التفاق و�جلميع 
هنا يحرتمني"

جو�رديوال يهدد �سفقة ليفربول �ملنتظرة

�سيتني يعلن قائمة بر�سلونة ملو�جهة بايرن ميونخ

ميالن �الإيطايل يدخل �ل�سر�ع للظفر بخدمات بن رحمة

غو�رديوال يريد ح�سام عو�ر

قال حار�س مرمى املنتخب الوطني، 
اإنــه  مبوحلي،  وهـــاب  رايــ�ــس 

مع  عقده  ت�شريف  يريد 
ال�شعودي  التفاق  نــادي 

جوان  يف  نهايته  حتى 
.2021

ـــي  ـــام ــــــرح ح ــــــش و�
اأول  اخل�شر،  عرين 
لو�شائل  اأمــ�ــس،  ــوم  ي
الإعــــــــ�م املــحــلــيــة 

عقب الفوز املهم الذي 
اأمام  زم�ئه  مع  حققه 

بـ3/2  الــفــيــحــاء  نــــادي 
من  الـ24  الأ�ــشــبــوع  بر�شم 

لكرة  الــ�ــشــعــوديــة  الــبــطــولــة 
التفاق  يف  راحته  وجد  اأنه  القدم،  

حيث يلقى معاملة جيدة من اجلميع. وقال: “اأنا 
ويقدرين  يحرتمني  اجلميع  التفاق،  يف  �شعيد 
يف  فــرد  وكــل  مــتــوازنــة  ت�شكيلة  لدينا  هــنــا، 
املجموعة يوؤدي عمله من اأجل رفع راية النادي 

اإىل الأعلى”.
مبوحلي”  “راي�س  نــفــى  ــة،  ــي ــان ث جــهــة  مـــن 
الإع�م  و�شائل  بع�س  قدمتها  التي  التاأوي�ت 
اإىل  فرن�شا  من  الــعــودة  يف  تــاأخــره  �شبب  حــول 
زم�ئه  مع  التح�شريات  ل�شتئناف  ال�شعودية، 

من  تبقى  ــا  م مــوا�ــشــلــة  ـــل  اأج ــن  م
ال�شعودي،  ــدوري  ال مباريات 
ــو الآخـــر  ـــذي تــوقــف ه ال
كل  مثل  مار�س  �شهر  يف 
املناف�شات الريا�شية يف 
جائحة  ب�شبب  العامل 
ـــا  ـــورون فــــريو�ــــس ك
ــتــجــد. وقــــال:  املــ�ــش
“تاأخري يف اللتحاق 
كان  الفريق  مبع�شكر 
�شخ�شية،  للتزامات 
الــرتخــيــ�ــس  مت  ــد  ــق ل
على  الإدارة  قبل  من  يل 
لب�شعة  متاأخرا  الو�شول 
اأيـــــام لرتـــبـــاطـــات عــائــلــيــة 
اأعـــود  لكنت  ذلـــك  لـــول  بفرن�شا، 
اإدارة  حددته  الــذي  الوقت  يف  التدريبات  اإىل 

الفريق”.
يف  الإعــ�مــيــة  املنابر  بع�س  فـــاإن  ــارة،  لــ�إ�ــش  
بني  ما  الع�قة  تدهور  عن  حتدثت  ال�شعودية 
بعدما  التفاق،  نادي  وم�شوؤويل  اإفريقيا  بطل 
حاولت الأخرية تخفي�س راتبه ما دفع به اإىل 
التمرد �شد هذا القرار ومقاطعة التدريبات يف 

بداية املع�شكر التح�شريي.

ميونخ  بــايــرن  م�شوؤولو  يخف  مل 
الإ�شباين  الو�شط  لعب  رغبة 

األكانتارا يف الرحيل  تياجو 
اأرينا  األيانز  ملعب  عــن 

بنهاية املو�شم احلايل.
�شحيفة  وبــحــ�ــشــب   

فاإن  بيلد"،  "�شبورت 
ملعب  غادر  األكانتارا 
بحزن  اأريــنــا  األــيــانــز 
مواجهة  عقب  بــالــغ 

املــا�ــشــيــة،  ت�شيل�شي 
دوري  نهائي  ثمن  يف 

لكونها  ــــا،  اأوروب اأبــطــال 
لــه داخــل معقل  ـــرية  الأخ

الفريق البافاري. 
الو�شيك  األكانتارا  رحيل  يعد  ومل 

بايرن،  ــدرب  م فليك،  هانز  ــد  اأي بعدما  �ــشــًرا، 
الرئي�س  رومينيجه،  هاينز  كــارل  ت�شريحات 
التنفيذي للنادي، باإع�نه اقرتاب �شاحب الـ29 

عاًما من اأحد اأندية الدوري الإجنليزي املمتاز. 
الدويل  بتوقيع  للظفر  الأقرب  ليفربول  ويعد 

ــدرب  امل رغبة  ظــل  يف  الإ�ــشــبــاين، 
الأملاين يورجن كلوب يف الفوز 

بخدماته هذا ال�شيف. 
ا  اأي�شً ال�شحيفة  واأفــادت 
�شيتي  مان�ش�شرت  ــاأن  ب
�ــشــبــاق  اإىل  انــ�ــشــم 
الــتــعــاقــد مــع لعــب 
ال�شابق،  بر�شلونة 
بــطــلــب مـــن املــــدرب 
ـــــبـــــاين بــيــب  الإ�ـــــش

جوارديول.
ــــول  ــــواردي ج وكــــــان   
قـــد طــلــب الــتــعــاقــد مع 
األكانتارا فور تعيينه مدرًبا 
اإذ   ،2013 البافاري عام  للفريق 
يحظى ال�عب بثقة مواطنه، الذي 

يعد اأحد املعجبني ب�شدة بقدراته. 
ب�شم  �شيتي  املان  جانب  من  الهتمام  هذا  وياأتي 
األكانتارا، يف ظل اقرتاب رحيل النجم الإ�شباين 
م�شوار  بنهاية  الحتــاد  ملعب  عن  �شيلفا  ديفيد 

الفريق يف دوري اأبطال اأوروبا.

لرب�شلونة،  الفني  املدير  �شيتني،  كيكي  اأعلن 
اإىل ل�شبونة  قائمة فريقه امل�شتدعاة لل�شفر 

ملواجهة بايرن ميونخ.
ميونخ،  بايرن  نظريه  مع  بر�شلونة  ويلتقي 
اأبطال  دوري  نهائي  ربع  يف  اجلمعة،  م�شاء 

اأوروبا.
الدمناركي  املهاجم  تواجد  القائمة  و�شهدت 
ــن بــرايــثــوايــت، رغـــم عـــدم قــيــده يف  ــارت م

القائمة الأوروبية.
وذكرت تقارير �شحفية اأن الحتاد الأوروبي 
جدد  ل�عبني  ا�شتثنائي  بقيد  ي�شمح  قد 
من  كبري  عــدد  ــود  وج حالة  يف  فريق  لكل 
يقل  ل  كورونا  بفريو�س  الإ�شابة  حــالت 
الأوروبية ولذلك  القائمة  لعًبا من   13 عن 

ا�شطحب �شيتني املهاجم الدمناركي.
 وجاءت قائمة بر�شلونة كالتايل:

راكيتيت�س،  بيكيه،  �شيميدو،  �شتيجن،  تري 
نيتو،  دميبلي،  مي�شي،  �شواريز،  بو�شكيت�س، 

بينا،  اإيناكي  فريبو،  فيدال،  يوجن،  دي  روبرتو،  �شريجي  برايثوايت،  األبا،  جريزمان،  لينجليت، 
ريكي بويج، اأن�شو فاتي، اأراوخو، مون�شو، مينجويزا، كونراد، ري�س، األيخاندرو.

دخل نادي مي�ن الإيطايل �شباق 
مهاجم  ــري  ــزائ اجل الـــدويل  �شم 
واأف�شل  الإجنليزي  برينتفورد 
الأوىل  الدرجة  بطولة  يف  لعب 

الإجنليزية “ال�شاميون�شيب”.
الرحيل  وكان بن رحمة قد قّرر 
ال�شعود  يف  ف�شله  بعد  ناديه  عن 
املمتاز  الإجنــلــيــزي  الـــدوري  اإىل 
خ�شارته  بــعــد  “الربميرليغ” 
املباراة النهائية بامللحق اأمام نادي 

فولهام.
�شحفية  تـــقـــاريـــر  ــت  ــف ــش ــ� وك
مهتم  مي�ن  نــادي  اأن  اإجنليزية 
ال�عب  خدمات  على  باحل�شول 
اجلزائري �شعيد بن رحمة، وهذا 
خ�ل فرتة التحوي�ت ال�شيفية 

احلالية.
�شحيفة  ـــــرت  ذك ـــا  م ــب  ــش ــ� وح
نادي  فــاإن  اإك�شربي�س”،  “ديلي 
يفرط  لن  الجنليزي  برينتفورد 
 28 من  باأقل  ال�عب  خدمات  يف 
مليون يورو، �شواء لنادي مي�ن اأو 

اأي فريق اآخر.
لــدوري  الأخـــري  املــو�ــشــم  و�شهد 
ــزي،  ــي ــل الإجن الأوىل  الـــدرجـــة 

توهج بن رحمة، البالغ من العمر 
24 عاما، والذي اأ�شبح مرغوبا من 

قبل عديد الأندية الكربى.
النجم  ــن  م ــــارزة  ب ومبــ�ــشــاهــمــة 
ـــــوب، كـــان  ـــــوه ـــــري امل ـــــزائ اجل
التاأهل  مــن  قريبا  برينتفورد 
املمتاز  الإجنــلــيــزي  الـــدوري  اإىل 
الفريق  لكن  املقبل،  املو�شم  يف 
املتعلقة  الفا�شلة  املواجهة  خ�شر 
اأمام  الأخــرية،  التاأهل  ببطاقة 

فولهام.
هــدفــا   17 رحــمــة  بـــن  ــل  ــج ــش و�

لـ  الأخـــري  املو�شم  مناف�شات  يف 
 9 �شنع  كما  “�شامبيون�شيب”، 
عديدة  تقارير  لت�شنفه  اأهداف، 
كما  امل�شابقة،  لعــبــي  كاأف�شل 
مع  الأول  مو�شمه  يف  اأي�شا  تاألق 
اأهــداف   10 �شجل  حيث  الفريق، 

و�شنع 15 هدفا.
الأنــديــة  ـــرز  اأب ت�شيل�شي  ويــعــد 
ــن رحــمــة،  املــهــتــمــة بــخــدمــات ب
اأن  بريطانية  تقارير  اأكــدت  كما 
اأندية توتنهام، هوت�شرب، اأر�شنال 
ترغب  في�  واأ�شتون  هام  ووي�شت 

مع  بالتعاقد  �شفوفها  تعزيز  يف 
فرتة  خــ�ل  اجلــزائــري،  اجلناح 
دخول  قبل  احلالية،  النتقالت 

نادي مي�ن ال�شباق.
الــدويل  �شفقة  جنــاح  اأن  ويبدو 
نا�شر  بــن  اإ�شماعيل  ــري  ــزائ اجل
وراء حتم�س اإدارة “الرو�شينريي” 
على ال�شتثمار يف لعب جزائري 
التعاقد  يف  رغبتها  واإبــداء  اآخر، 

مع بن رحمة.
ذاته  اإثبات  من  نا�شر،  بن  ومتكن 
اأول موا�شمه مع  ب�شورة جيدة يف 
ممتاز  ب�شكل  ظهر  بعدما  مي�ن، 
على مدار املو�شم، حيث �شارك يف 
يف  لعبها   38 اأ�شل  من  مباراة   31
جل�س  بينما  الإيــطــايل،  ــدوري  ال
على مقاعد البدلء يف 4 مباريات 
ب�شبب  ـــاءات  ـــق ل  3 عـــن  ــــاب  وغ
ــم الــبــطــاقــات.  ــرتاك الإيـــقـــاف ل
كثرية  ــادات  ــش اإ� نا�شر  بــن  ونــال 
املهم يف و�شط ملعب مي�ن  لدوره 
امليزان  رمانة  مبثابة  كان  حيث 
ــرز  اأب وكــان  احلــمــر،  ت�شكيلة  يف 
يف  املو�شم  هــذا  العرب  ال�عبني 

“الكالت�شيو”.

�شاحب  ل�شم  غــوارديــول  بيب  تخطيط  فرن�شية،عن  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
خ�ل  الفرن�شي،  “ليون”  و�شط  خط  لعب  عــوار،  ح�شام  اجلزائرية  الأ�شول 
برفقة  اأوروبــا  اأبطال  دوري  من  الـ16  دور  يف  عوار  وتاألق  ال�شيفية،  النتقالت 
اهتمام  جدد  الذي  الأمر  الإيطايل،  بجوفنتو�س  ل�إطاحة  الفريق  ليقود  ليون، 

غوارديول بال�عب ال�شاب.
ال�عب  يتابع  �شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  فاإن  “ليكيب” الفرن�شية،  �شحيفة  وح�شب 
�شيتي  مان�ش�شرت  نظريه  ليون  فاجاأ  اأن  وبعد  عامني.  حــوايل  منذ  عــوار  ح�شام 
من  الأوىل  باجلولة  الحتاد  ملعب  على  الأبطال  دوري  يف   ،)2-1( عليه  بالتغلب 
“الفيل�شوف” اإعجابه ب�عب خط الو�شط املطلوب لأكرب  املو�شم املا�شي، مل يخف 
الأندية الأوروبية. وعقب مرور عامني على املباراة تقريبًا، ل يزال مدرب بايرن 
عر�س  لتقدمي  ويخطط  ليون،  مع  عامًا(   22( عوار  تطور  يتابع  ال�شابق،  ميونيخ 

ر�شمي لفريقه، متهيداً للح�شول على خدماته.
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حمليات

حل ��ستثنائي ميهد لفك عقدة جو�رديوال
مان�ش�شرت  مــدرب  جــوارديــول  بيب  عانى 
الدفاعية  امل�شاكل  من  العديد  من  �شيتي 
وا�شح  ب�شكل  ت�شببت  والتي  املو�شم،  هذا 
لقب  على  املناف�شة  عن  املبكر  ابتعاده  يف 

ــوج به  ـــدوري الإجنــلــيــزي الـــذي ت ال
ليفربول.

رحيل  جـــوارديـــول  يعو�س  فلم 
فين�شينت  ال�شابق  الفريق  قائد 

ليجد  املا�شي،  ال�شيف  كومباين 
دفاعية  اأزمــــة  يف  نف�شه 

املو�شم  ــذا  ه كــبــرية 
بــــعــــد تـــعـــر�ـــس 

مدافعي  معظم 
ــــــق  ــــــري ــــــف ال
ـــات  ـــاب ـــش ـــ�إ� ل
ــة الــتــي  ــوي ــق ال
تـــ�ـــشـــبـــبـــت يف 
عن  ــم  ــه ــاب ــي غ
الـــعـــديـــد مــن 

ــات هــذا  ــاري ــب امل
املو�شم.

و�شارك اإميرييك 
 15 يف  لبـــــــورت 

مــــبــــاراة فــقــط يف 
الــربميــريلــيــج هــذا 
عانى  بعدما  املو�شم، 
مـــن اإ�ــشــابــة قــويــة 

اأبــعــدتــه  الــركــبــة  يف 
�شهر  من  املباريات  عن 

املا�شي  اأيــلــول/�ــشــبــتــمــرب 
الثانى/يناير،  كانون  حتى 

ومل ي�شارك يف دوري اأبطال 
اأوروبا �شوى يف مبارتي ريال 

مدريد يف دور الـ16.
ف�شارك  �شتونز  جـــون  ـــا  اأم
الـــدوري  يف  مـــبـــاراة   16 يف 
واحدة  ومباراة  الإجنليزي، 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  فقط 
ابتعد  بعدما  املــو�ــشــم،  ــذا  ه

ــيــتــي يف  ـــن تــ�ــشــكــيــل الــ�ــش ع
�شواء  املو�شم  مواجهات  معظم 

من  للخروج  اأو  الإ�شابة  ب�شبب 
القائمة.

على  ــول  ــواردي ج بيب  واعتمد 
يف  جار�شيا  اإيريك  ال�شاب  املدافع 

بواقع  املو�شم،  هذا  املباريات  بع�س 

املمتاز،  الإجنليزي  ــدوري  ال يف  لقاء   13
ومباراة واحدة يف دوري الأبطال.

اأوتاميندي  نيكول�س  ل�أرجنتيني  وكان 
ن�شيب الأ�شد من امل�شاركات بني املدافعني 
يف مان�ش�شرت �شيتي، بواقع 24 مباراة 
يف  لقاءات  و8  الربميريليج،  يف 

دوري اأبطال اأوروبا.

الحل السحري

ـــل الــ�ــشــحــري  وكــــان احل
ـــذا  جلـــــــوارديـــــــول ه
على  للتغلب  املو�شم 
تــلــك املــ�ــشــاكــل، هو 
العــــتــــمــــاد عــلــى 
فــرينــانــديــنــيــو 
ـــــــاع،  ـــب دف ـــل ـــق ك
 30 يف  لــيــ�ــشــارك 
الـــــدوري  يف  مــــبــــاراة 
دوري  يف  و7  الإجنـــلـــيـــزي 
قد  دقائق  بعدد  الأبطال، 
التي  �شعف  ــن  م ــارب  ــق ي
مدافع  اأي  خ�لها  �شارك 
هذا  ال�شيتي  مــن  ــر  اآخ

املو�شم.
والــــ�فــــت لــلــنــظــر 
مل  ـــول  ـــواردي ج اأن 
على  يــعــتــمــد  ــد  ــع ي
فــرينــانــديــنــيــو كــحــل 
يف  باللعب  ا�شتثنائي 
للتغلب  ــاع  ــدف ال قلب 
على اإ�شابات لعبيه، 
ــــل بــــــداأ يــفــ�ــشــل  ب
يف  عليه  العــتــمــاد 
مع  حتى  املركز  هذا 
مدافعي  جــاهــزيــة 

ال�شيتي.
املباراة  اإىل  وبالنظر 
ملان�ش�شرت  الأخــــــرية 
فيها  تغلب  الــتــي  �شيتي 
 ،)2-1( مدريد  ريال  على 
يف اإياب دور الـ16 من دوري 
الأبطال، اعتمد جوارديول 
قلب  يف  فريناندينيو  على 
ــورت،  ــوار لب اإىل ج الــدفــاع 
ــم  ــرغ ــى ال ــل وذلـــــك ع

و�شتونز  اأوتاميندي  الث�ثي  تواجد  من 
وجار�شيا على مقاعد البدلء.

رفض وهفوات

الثاين،  الدور  يف  ليفربول  مواجهة  ومنذ 
لبــورت  ثنائية  يف�شل  جــوارديــول  ــداأ  ب
ـــادة  ــع اإع وجــار�ــشــيــا يف قــلــب الـــدفـــاع، م
فريناندينيو اإىل مركزه الأ�شلي كمتو�شط 
جار�شيا  رفــ�ــس  اأن  اإل  ــي،  ــاع دف مــيــدان 
واقــرتابــه  الــفــريــق،  مــع  تعاقده  جتديد 
اأخرجه  بر�شلونة،  اإىل  النتقال  من  رمبا 
مدريد  ريال  �شدام  يف  بيب  ح�شابات  من 
الكبرية  الإ�شادة  من  الرغم  على  الأخري، 
التي كان يتلقاها املدافع ال�شاب من املدرب 

الإ�شباين.
وخا�شة  اأوتاميندي  الثنائي  هفوات  ومع 
�شتونز الذي حتوم ال�شكوك حول م�شتقبله 
اأكي  ناثان  مع  التعاقد  بعد  الفريق،  مع 
العتماد  جوارديول  ف�شل  بورمنوث،  من 
جوار  اإىل  جديد  من  فريناندينيو  على 
يوا�شل  اأن  املتوقع  الثنائية  وهي  لبورت، 
بها يف املباراة املقبلة يف دوري الأبطال اأمام 

ليون يف ربع النهائي يوم ال�شبت املقبل.
قــدرات  يف  جــوارديــول  ثقة  جانب  ــاإىل  ف
الدفاع،  قلب  يف  اللعب  على  فريناندينيو 
الإ�شباين  مدربه  ا  اأي�شً الربازيلي  مينح 
ما  بف�شل  اخللف  من  اللعب  بناء  فر�شة 
والت�شلم  الت�شليم  مهارات  من  به  يتمتع 
فريناندينيو  ليتحول  بالكرة،  واخلــروج 
من حل ا�شتثنائي اإىل حل دائم جلوارديول 

هذا املو�شم.
عقدة  فك  ــول  ــواردي ج بيب  وي�شتهدف 
مواجهة  يف  �شيتي  مان�ش�شرت  مع  له  خا�شة 
املدرب  يتمكن  مل  حيث  الفرن�شي،  ليون 
النهائي  ربع  الــدور  تخطي  من  الإ�شباين 
الفريق  رفــقــة  الأوروبـــيـــة  امل�شابقة  يف 

الإجنليزي من قبل.
ودع   )2016-2017( الأول  مو�شمه  ويف 
الـ16، بينما  الفرن�شي من دور  اأمام موناكو 
النهائي  ــع  رب مــن  مو�شمني  اآخـــر  يف  ودع 
على  هوت�شبري  وتوتنهام  ليفربول  اأمــام 
دوري  بــلــقــب  ــوج  ــت ي مل  كــمــا  ــب،  ــي ــرتت ال
رفع  عندما   ،2011 ــام  ع منذ  ــال  ــط الأب
رفقة  الأخرية  للمرة  الأذنني  ذات  الكاأ�س 

بر�شلونة.
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بقلم  :  �سري �لقدوة
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االح��ت��ال  حكومة  ا���س��ت��م��رار  ان 
ال�سم  �سيا�سة  بت�سعيد  اال�رائيلي 
االن  القائمة  للظروف  وا�ستغالها 
يف االرا�سي املحتلة وقيامها موؤخرا 
بامل�سادقة على امل�سي قدما يف بناء 
يف  اال�ستيطانية  ال�سكنية  الوحدات 
القد�س  �رقي  E1الواقعة  منطقة  
احل��رب  ج��رائ��م  م��ن  ي��ع��د  املحتلة 
دولية  ادانة  يتطلب  الذي  الكربي 
ملواجهة  الوطنية  الوحدة  وحتقيق 
لل�سعب  الت�سفوية  ال�سيا�سية  هذه 
خمططات  ول��وق��ف  الفل�سطيني 
االرا�سي  وابتاع  �رقة  ا�ستمرار 
ال  ح��ت��ى  ي��وم  ك��ل  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  االر�س  على  ن�ستيقظ 
االحتال  �سيادة  حتت  كلها  ونراها 
باأ�سلوب  و�سمها  تهويدها  ومت 
جزء  ا�ستقطاع  يتم  يوم  كل  التجزئة 

. وتهويده و�رقته  جديد 
الذي  اال�ستيطاين  املخطط  هذا  ان 
يف  االح��ت��ال  �سلطات  مت��ار���س��ه 
مرفو�س  املحتلة  العربية  االرا�سي 
ال��دويل  للقانون  خ��رق��ًا  وي�سكل 
وخطوة  االأم��ن  جمل�س  وق���رارات 
الدولتني  حل  فر�س  تقو�س  اأحادية 

ال�رعية  ق���رارات  اأ���س��ا���س  على 
ال�روري  وم��ن  ويجب  الدولية 
اال�ستيطانية  املمار�سات  كافة  وقف 
كان  �سواء  والا�رعية  الاقانونية 
م�سادرة  او  تو�سعتها  او  بناوؤها 
وما  الدويل  للقانون  وفقا  االأرا�سي 
قرارات  من  الدولية  ال�رعية  اقرته 

. اخل�سو�س  بهذا 
كل  تعمل  االح��ت��ال  حكومة  اإن 
ي���وم وحت����اول م��د اال���س��ت��ي��ط��ان 
واأن  جديدة  ا�ستيطانية  بوؤر  وخلق 
اال�ستيطاين  التو�سع  �سيا�سة 
من  وم�سادرتها  االأر���س  بق�سم 
موجودة  جديدة  وقائع  فر�س  اأجل 
ال�سم  خمطط  عن  االإع���ان  قبل 
مواجهة  اجل  ومن  ذلك  ظل  ويف 
اال�ستعمارية  ال�سيا�سية  ه��ذه 
ايل  الفل�سطيني  ال�سعب  يتطلع 
للوحدة  ���ري��ع  حتقيق  ����رورة 
ج��والت  ت��ك��ون  ال  وان  الوطنية 
من  قيادات  بني  امل�ساحلة  ولقاءات 
من  جمردة  الفل�سطينية  الف�سائل 
ال�سعب  يعي�س  حيث  م�سمونها 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  الفل�سطيني 
يتطلب  مما  ال�سعبة  االقت�سادية 
ال�سديد  واحلر�س  الوحدة  من  املزيد 
ال�ساحة  يف  ملف  اه��م  اجن��از  على 

امل�ساحلة  ملف  وهو  اال  الفل�سطينية 
امل�سالح  او  للظروف  تركها  وعدم 
يتطلب  القائم  فالو�سع  ال�سخ�سية 
عن  والبحث  الوقت  م�سيعة  عدم 
مهمة  فاملرحلة  وال��وه��م  ال�����راب 
يف  امل�ساهمة  اجلميع  على  ويجب 
ملف  واجناز  الوطنية  اجلهود  توحيد 
الن�سال  روح  على  حفاظا  امل�ساحلة 
ال  وح��ت��ى  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي 
ا�ستغال  م��ن  االح��ت��ال  يتمكن 
واخلراب  والدمار  الفو�سى  عنا�ر 
ال�سم  خمططات  ال�ستمرار  ال�سامل 
اجل  من  اجلهود  كل  توحيد  ويجب 
وطنية  ا�سرتاتيجية  بناء  �سمان 
االأمريكية  القرن  �سفقة  ملواجهة 

. االإ�رائيلي  ال�سم  وم�روع 
وممار�سات  العملية  ال��وق��ائ��ع  ان 
االحتال ت�ستدعى من اجلميع جتاوز 
االمكانيات  وتوحيد  اخلافات  كل 
االأمريكي  التكتل  ملواجهة  واجلهود 
من  النيل  يحاول  الذي  االإ�رائيلي 
واإن  الفل�سطيني  ال�سعب  اإرادة 
مع  املواجهة  لتكون  اآن  قد  الوقت 
مو�سوع  يف  فقط  لي�س  االحتال 
وكن�س  انهاء  يتم  اأن  يجب  اإمنا  ال�سم 
وو�سع  كامل  ب�سكل  االح��ت��ال 
التاريخ  عرفه  احتال  الأط��ول  حد 

ايل  ال�سعي  من  بد  وال  املعا�ر 
كركيزة  اجلماهريي  العمل  ع��ودة 
ال�سعبي  الن�سال  لتفعيل  ا�سا�سية 
املقاومة  جل��ان  ت�سكيل  و���رورة 
القرى  غالبية  يف  املوحدة  ال�سعبية 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  واملدن 
بامل�سادرة  املهددة  وخ�سو�سا  غزة 
اعادة  ويتطلب  اال�ستيطان  ملجابهة 
اهمية  م��ع  اللجان  تلك  ت�سكيل 
الب�سائع  مقاطعة  يف  اال�ستمرار 
االإ�رائيلية يف اأعقاب قرار حكومة 
االح��ت��ال ا���س��ت��م��رار االق��ت��ط��اع 
م��ن اأم����وال ع��ائ��دات ال�����رائ��ب 
احلكومة  ع��ن  نيابة  جتبيها  التي 

. الفل�سطينية 
تكثيف  م��ن  مت��ك��ن  االح��ت��ال  ان 
ار�س  على  اال�ستيطان  وتر�سيخ 
املجتمع  وان  التاريخية  فل�سطني 
حد  و���س��ع  يف  ف�����س��ل  ال�����دويل  
اجلرائم  على  االح��ت��ال  وم�ساءلة 
بحق  يوميا  يرتكب  الذي  والعدوان 
الوقت  وحان  الفل�سطيني  ال�سعب 
حلول  واإيجاد  الدويل  املوقف  لتغري 
واال�ستنكار  االدانة  تتعدى  رادعة 
والتنديد بجرائم االحتال وممار�سته 
العربية  االرا�سي  يف  لا�ستيطان 

. املحتلة 

�ال�ستيطان جتاوز �حلدود وجتاهل �لقانون �لدويل

اأكد الناطق با�سم حركة حما�س فوزي برهوم 
قطاع  بح�سار  تقبل  اأن  ميكنها  ال  حركته  اأن 
ال�سعب  اأن  على  م�سددة  واقًعا,  اأم��ًرا  غزة 
يف  ي�ستمران  لن  ومقاومته  الفل�سطيني 

ال�سكوت عليه.
اليوم  �سحفي  ت�ريح  يف  برهوم  و�سدد 
على  االحتال  ت�سعيد  ا�ستمرار  اأن  على 
غزة وق�سف مواقع املقاومة يوؤكد م�سيه يف 

�سيا�ساته وجرائمه.
الفل�سطيني  �سعبنا  تثني  "لن  اإنها  وق��ال 
طريق  موا�سلة  ع��ن  البا�سلة  ومقاومته 
وحريته,  حقوقه  عن  دفاعا  والكفاح  الن�سال 

وو�سع حد ملعاناة غزة وح�سارها".
الذي  الظامل  احل�سار  اأن  اإىل  برهوم  واأ�سار 
مليون   ٢ من  اأكرث  على  االحتال  يفر�سه 

عاًما,   14 منذ  غ��زة  قطاع  يف  فل�سطيني 
جغرافيا  وعزلهم  �سكانه  حياة  تدمري  بهدف 

واجتماعيا و�سيا�سيا.
وبني اأن اال�ستهداف امل�ستمر لغزة ياأتي �سمن 
ال�سيا�سة العدوانية ال�ساملة على كامل بادنا 
ا�ستهداف  عن  ينف�سل  ال  والذي  فل�سطني, 
والداخل  والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف  اأهلنا 

الفل�سطيني املحتل عام 48.
الكل  على  يحتم  ذل��ك  اأن  ب��ره��وم  ولفت 
وف�سائلًيا  و�سعبًيا  ر�سمًيا  الفل�سطيني 
ملخططات  الت�سدي  يف  م�سوؤولياتهم  حتمل 
االحتال والدفاع عن �سعبنا وحماية م�ساحله.
يوم  فجر  �سنت  االحتال  طائرات  وكانت 
يف  اأه��داف  على  غ��ارات  �سل�سلة  االأرب��ع��اء, 

القطاع, دون اأن يبلغ عن وقوع اإ�سابات.

حما�ص: �لت�سعيد �الإ�سر�ئيلي لن يثنينا عن و�سع حد ملعاناة غزة �أخبار فل�سطني

اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة 
د.  فل�سطني  يف  االإ�سامي  اجلهاد 
الثاثاء,  اليوم  احل�ساينة,  يو�سف 
االإ�رائيلي  االحتال  حكومة  اأن 
واحل�سار  اخلناق  ت�سديد  ق��ررت 
من   والتن�سل  غ��زة,   قطاع  على 
عليه  املرتتبة  وتعهداته  التزاماته 
واالتفاقيات  التفاهمات  مبوجب 
يف  ذلك  ع��اًدا  الدولية,  والقوانني 
املتعددة  الكيان  حم��اوالت  اإط��ار 

للخروج من ماأزقه الراهن.

واأو�سح د. احل�ساينة, يف ت�ريحات 
ق�سية  جعل  االحتال  اأن  متلفزة, 
و�سيلة  واإغاقها  غزة  معابر  فتح 
والت�سييق  �سعبنا  على  لل�سغط 
اأجل  من  مقاومته   وابتزاز  عليه, 
و�سيا�سات  ملطالب  ال��ر���س��وخ 

االحتال العدوانية.
"االإ�رائيلي"  االحتال   " اإن  وقال: 
�سواء  عميق,  م���اأزق  يف  يعي�س 
املخاطر  اأو  الداخلي,  ال�سعيد  على 
يف  م�ستقبله  تهدد  التي  الوجودية 
ظل تنامي وتعاظم قوى املقاومة 

يف املنطقة".
االحتال  �سلطات  اأن  ذكره,  اجلدير 
اإغاق  االإثنني,  اأم�س  م�ساء  قررت 
با�ستثناء  �سامل"  اأب��و  "كرم  معرب 
والوقود,  االإن�سانية  امل��واد  دخ��ول 
البناء  مواد  اإدخال  منع  قررت  كما 
اآخر,  اإ�سعار  حتى  وم�ستلزماتها 
البالونات  اإطاق  ت�ساعد  بذريعة 
"غاف  م�ستوطنات  باجتاه  احلارقة 

غزة".
�سعبنا  اأن  على  احل�ساينة  د.  و�سدد 
يقبل  لن  املقاومة,  احت�سن  ال��ذي 

الر�سوخ  االأح���وال  من  ح��ال  ب��اأي 
ال�سماح  اأو  االح��ت��ال,  ملطالب 

البتزاز مقاومته.
ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  ولفت 
العدوان  اأن  اإىل  "اجلهاد"  حلركة 
مهما  �سعبنا  على  االإ���رائ��ي��ل��ي 
تعاظم, لن يفلح يف ثنيه عن خياراته 
االحتال,  مواجهة  يف  امل�روعة 
على  ع�سينّة  مقاومتنا  و�ستبقى 
االنك�سار مهما تعر�ست مل�سايقات 

وماحقات وا�ستهدافات.

د. �حل�ساينة: �الحتالل ي�ستخدم معابر غزة لل�سغط على �سعبنا و�بتز�ز مقاومته

االإ�رائيلي,  االحتال  طائرات  �سنت 
مكثفة  غ��ارات  االأربعاء,  اليوم  فجر 

على قطاع غزة.
الطائرات  اإن  حملية,  م�سادر  وقالت 
موقعًا  ق�سفت  "االإ�رائيلية"  احلربية 

للمقاومة و�سط قطاع غزة.
ا�ستهدفت  الطائرات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ب��4 �سواريخ اأر�سًا فارغة يف حميط 

مطار غزة جنوب القطاع.
االحتال  مدفعية  وا�ستهدفت  كما 
�رق  للمقاومة  تتبع  ر�سد  نقطة 

بقذيفة  ال��ربي��ج  خميم 
واح����دة ع��ل��ى االأق���ل, 
اأخ��رى  ر���س��د  ونقطة 
�رق  للمقاومة  تتبع 

جحر الديك.
وق����ال����ت ���س��ح��ي��ف��ة 
اأحرنوت"  "يديعوت 
اجلي�س   "اإن  ال��ع��ربي��ة, 
قطاع  يف  اأهدافا  ق�سف 
اإط��اق  على  رداً  غ��زة 

البالونات احلارقة".

طائر�ت �الحتالل ت�سن عدة غار�ت على قطاع غزة

�أ�سرى  فل�سطينيون

�الأ�سري جماهد
 �أبو خليفة 

االأ�سري  اب�ر   , جنني  خميم  يف    .. حياته  من 
جماهد النور قبل 23 عامًا , ليكون باكورة عائلته 
املكونة من 9 اأنفار , وتقول والدته " ن�ساأ وتربي 
والرب  العالية  باالخاق  متيز   , املخيم  يف  وعا�س 
الجلها  وم�ستقبله  بحياته  �سحى  التي  بعائلته 
مبدار�س  تعليمه  يكمل  مل   , بكرامة  ولنعي�س 
الدرا�سة  مقاعد  وترك   , الدولية  الغوث  وكالة 
انت�سب   " وت�سيف   ," ع�ر  احلادي  ال�سف  بعد 
بتخ�س�س  وتخرج  املهني  التدريب  ملدر�سة 
املكانيك , ثم انخرط يف �سوق العمل مبهنة البناء 
لنعي�س بكرامة ", وتكمل " ال يغيب ا�سمه وذكره 
فهو   , لفرافه  ونبكي  دوما  نفقتده   , ال�سنتنا  عن 
نوارة املنزل و�سندي واملعيل لنا , وامتنى من رب 
العاملني ان يفرج كربه ويعود لنا قريبًا واخلا�س 
االداري  االعتقال  االحتال وداومة  من كوابي�س 

التع�سفي الظامل.
املواطنة  معاناة  بدات   .. واملعاناة  االعتقال 
قوات  اقتحمت  عندما   , جماهد  ام  اخلم�سينية 
تاريخ  فجر   , جنني  خميم  يف  منزلها  االحتال 
جماهد  ابني  يعمل    " وتقول   ,  18/12/2018
يتدخل  , ومل يكن  ا�رتنا  ليعيل  البناء  يف جمال 
بال�سيا�سة او ينتمي الي تنظيم , كل همه وحياته 
منزلنا  االحتال  حا�ر  وفجاأة   , والعمل  ا�رته 
 " وت�سيف   ," اجلنود  من  الع�رات  واقتحمه 
عملية  انتهت  حتى  واحدة  غرفة  يف  عزلونا 
وحرمونا  بيننا  من  ابني  انتزعوا  ثم  التفتي�س 
حتى من وداعه ومنعوه من اخذ الدواء معه حيث 
انقطعت   " وت�سيف   ," �سدرية  ازمة  من  يعاين 
ايامها  ق�سيت  التي  التحقيق  فرتة  طوال  اخباره 
املر�سية  فحالته   , عليه  خلويف  باكية  حزينة 
 ," التحقيق   وزنازين  العزل  ظروف  حتتمل  ال 
حوكم   , مرات  عدة  توقيفه  متديد  بعد   " وتكمل 
ون�سف  �سهر  ملدة  الفعلي  بال�سجن  البداية  يف 
�راحه  اطاق  رف�سوا  الفرتة  انتهت  وعندما   ,
6 �سهور بذريعة  وحولوه لاعتقال االداري ملدة 
وحرمنا  حياتنا  علينا  نغ�س  الذي  ال�ري  امللف 

ابننا الذي عا�س �سدمة لعدم ادانته باأي تهمة.
�سيا�سة التاعب .. حتملت املواطنة " اأم جماهد ", 
 " ل�سجن  وال�سفر  الطويلة  العذاب  رحلة  م�ساق 
النقب " ال�سحراوي , بانتظار انتهاء فرتة االعتقال 
االداري , وتقول " مل اهتم مبا كنا نكابده يف كل 
�سجن  وبوابة  احلواجز  بني  مريرة  معاناة  رحلة 
النقب , فاالهم بالن�سبة يل روؤية ابني واالطمئنان 
على او�ساعه ال�سحية , فتحملت و�سربت حتى 
تنتهي فرتة االداري ال�سعبة ", وت�سيف " خال 
, فوجئت بعر�س جماهد رغم  انتظاري و�سربي 
قرار االعتقال االداري  على املحكمة الع�سكرية 
 11 مرة اخرى , وحماكمته بال�سجن الفعلي ملدة 
املوعد  حتديد  بعد  عنه  االفراج  وتوقعنا   , �سهراً 
اجلديد من ادارة �سجن النقب ", وتكمل " بعدما 
انهينا اال�ستعدادات وق�ساء ابني 14 �سهراً خلف 
الق�سبان , ع�سنا حلظات �سعبة وقا�سية وكانت 
�سدمتي كبرية بعد حتويله لاداري  دون اباغنا 
عبري  بتن�سمه  االجمل  اخلرب  �سماع  فانتظرنا   ,
 " اأم جماهد وتقول  املواطنة  احلرية. تنهمر دموع 
بكيت و�سعرت باق�سى �سدمة بحياتي عندما مر 
اليوم , ومل يغادر ابني ال�سجن ومل نعلم اال بعد 
مرور يومني بالقرار التع�سفي الظامل , وتوجهت 
وت�سيف   ," جدوى  دون  لكن  املوؤ�س�سات  لكافة 
غيابه  يحتمل  قلبي  يعد  فلم   , اأبكي  يوم  كل   "
ادارة  ورف�س  مر�سه  ب�سبب  بقلق  وا�سعر   ,
النقب  �سجن  ظروف  الن   , عاجه  ال�سجون 
ليل  وا�سلي   , كثرياً  وحياته  �سحته  على  اثرت 
نهار حتى ال ي�ستمر االحتال بعقابه وظلم ابني 

ومتديد اعتقاله مرة اخرى.



الخميس 13 أوت 2020 م الموافق لـ 23 ذو الحجة 1441هـ11
العدد
2063

وزير �ل�سحة �لرو�سي ميخائيل مور��سكو: 

�سنبد�أ باإنتاج لقاح كورونا يف غ�سون �أ�سبوعني

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

االأربعاء  اأم�س  مورا�سكو  و�رح 
اأوىل  نتاج  اإ اأن  �سحفي  موجز  خال 
اجلديد  ال��رو���س��ي  ال��ل��ق��اح  دف��ع��ات 
االأ�سبوعني  غ�سون  يف  �سيبداأ 
ا�ستخدامه  يبداأ  اأن  على  القادمني, 
اللقاح  منتجي  اأن  اإىل  م�سريا  فورا, 
احتياجات  تلبية  على  �سريكزون 
وذكر  الرو�سي.  الداخلية  ال�سوق 
على  �ستعر�س  رو�سيا  اأن  الوزير 
لقاحها  توريد  االأج��ان��ب  �ركائها 
نتاجه  اإ و  اأ التاجي  للفريو�س  امل�ساد 
مفاو�سات  اأن  موؤكدا  بادهم,  يف 
مب�ساركة  حاليا  جارية  ال�ساأن  بهذا 
لا�ستثمارات  الرو�سي  ال�سندوق 

حملة  اأن  ال��وزي��ر  واأك��د  امل��ب��ا���رة. 
رو�سيا  يف  كورونا  �سد  التطعيم 

ح�را. طوعية  �ستكون 
اللقاح  اأن  اإىل  مورا�سكو  ولفت 
علمية  اأر�سية  على  يعتمد  الرو�سي 

ث��ب��ت  واأ ب��ه��ا,  وم��وث��وق  ملمو�سة 
ال�ريرية,  االختبارات  يف  فعاليته 
االأجنبية  املواقف  باأن  قناعته  مبديا 
ب�ساأن  ال�سكوك  عن  اأعربت  التي 
لي�ست  ال��رو���س��ي  ال��ق��اح  فعالية 

االأجانب  "الزماء  وتابع:  حيادية. 
ال��ذي��ن ي�����س��ع��رون ع��ل��ى االأرج���ح 
التناف�سي  وال��ت��ف��وق  باملناف�سة 
ب��داء  اإ يحاولون  الرو�سي  للعقار 
اإط��اق��ا,  ل��ه��ا  ���س��ا���س  اأ ال  م��واق��ف 
ي����ن����ا.. ل��ك��ن ال��ل��ق��اح  ح�����س��ب راأ
اأخ��رى,  م��رة  اأك��رر  كما  ال��رو���س��ي, 
املعارف  اإىل  ي�ستند  الذي  احلل  هو 
املحددة".  ال�ريرية  واملعطيات 
دولة  اأول  اأم�س  رو�سيا  واأ�سبحت 
لقاحا  ر�سميا  لت  �سجنّ ال��ع��امل  يف 
امل�ستجد.  كورونا  لفريو�س  م�سادا 
ت�سمية  اجلديد  اللقاح  على  واأطلقت 
قبل  من  تطويره  ومت   "V "�سبوتنيك 
الرو�سي  الوطني  "غاماالي"  مركز 
املجهرية. والبيولوجيا  االأوبئة  لعلم 

فعاليته  �أثبت  �مل�ستجد  كورونا  رو�سيا يف تطويره �سد فريو�ص  �لذي جنحت  �للقاح  �أن  مور��سكو  ميخائيل  �لرو�سي  �ل�سحة  وزير  �أعلن 
قريبا. بالوباء  �مل�سابني  معاجلة  يف  و��ستخد�مه  �إنتاجه  و�سيبد�أ 

تقرير  يف  اقت�ساديون  خرباء  �سار  اأ
اأن  العاملية,  االقت�سادية  ف��اق  االآ
انكما�سا   عرف  العاملي  االقت�ساد 
العام,  لهذا  باملائة    5.2 بن�سبة 
التي  ال�سديدة  اال�سطرابات  جراء 
والعر�س  الطلب  جانبي  اأ�سابت 
والتمويل  وال��ت��ج��ارة,  املحليني, 
احلرب  منذ  انكما�س  اأول  هو  و 
عاما   60 منذ  اأي  الثانية  العاملية 
من  ل��ذل��ك,  ونتيجة  ق��ل  االأ على 
متو�سط  ينخف�س  اأن  امل��ت��وق��ع 
بن�سبة  الدخل  من  الفرد  ن�سيب 
املتوقع  من  ك��ان  و  باملائة,   3.6
ال�سنة  منت�سف  اجلائحة  احتواء 
اجل���اري���ة, ل��ك��ن ك��ل امل��ح��اوالت 
باءت  احلكومات  بها  قامت  التي 
يف  ي�سبب  ق��د  ه��ذا   و  بالف�سل 
العامل  يف  الفقر  ن�سبة  ارت��ف��اع 
 08 اإىل  االإنكما�س  يرتفع  قد  و 

اجلارية ال�سنة  نهاية  قبل  باملائة 
التي  ك��ورون��ا  جائحة  ت�سَبنّبت 
يف   2020 يف  ال��ع��امل  ���رب��ت 
ان��ه��ي��ار ال��ن�����س��اط االق��ت�����س��ادي 
تدابري  من  الرغم  على  العاملي, 
ال��ت��ح��ف��ي��ز االق��ت�����س��ادي ال��ت��ي 
البلدان  يف  احل��ك��وم��ات  تتخذها 
امل��ت��ق��دم��ة وك��ث��ري م��ن ال��ب��ل��دان 
و  اخل���رباء  اأح��د  ي��رى  و  النامية, 
خبري  غينيت  داميان  ج�ستني  هو 
ف��اق  اآ مبجموعة  اأول  اقت�سادي 
ال��دويل  للبنك  التنميةالتابعة 
اجلائحة  هذه  احتواء  اأمكن  ذا  اإ نه  اأ
يف  الحق  وقت  يف  كافية  ب�سورة 
ال�ساعدة  ���س��واق  االأ اقت�سادات 
يتوقع  ن��ه  ف��اإ النامية,  وال��ب��ل��دان 
العاملي  االق��ت�����س��اد  ينتع�س  اأن 
 ,2021 يف  ب��امل��ائ��ة   4.2 بن�سبة 
ب��امل��ائ��ة  يف   3.9 ب��واق��ع   وذل���ك 

باملائة  و4.6  املتقدمة  االقت�سادات 
ال�ساعدة  االأ�سواق  اقت�سادات  يف 
من  ب��ال��رغ  و  النامية,  وال��ب��ل��دان 
تت�سم  امل�ستقبل  فاق  اآ تزال  ال  ذلك 
و  ال�سبابية  م��ن  عالية  ب��درج��ة 
تطول  اأن  يحتمل  حيث  الغمو�س, 
ا�سطراب  يحدث  مما  اجلائحة  مدة 
����س���واق امل��ال��ي��ة, وان��ح�����س��ار  االأ
ال�سلة  وانقطاع  العاملية,  التجارة 

التوريد. ب�سا�سل 
البلدان  اأن  اإىل  ي�سري  التقرير  نف�س 
للتغُلنّب  ا�ستعدادا  ق��ل  اأ النامية 
عليه  كانت  مما  عاملي  ركود  على 
العاملية,  امل��ال��ي��ة  االأزم���ة  ث��ن��اء  اأ
خ��ا���س��ة ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ع��اين 
ال�سحية,  اأنظمتها  يف  �سعف 
على  ك��ب��ريا  اع��ت��م��ادا  وت��ع��ت��م��د 
وت�سهد  االأولية,  ال�سلع  �سادرات 
الديون  من  مرتفعة  م�ستويات 
هي  و  ال�ركات,  وديون  ال�سيادية 
�سيا�ساتها  بتغيري  مطالبة  بالتايل 
للتخفيف  االإقت�سادية  و  ال�سحية 
ال�سكان,  حماية  و  الوباء  ثار  اآ من 
تعمل  اأن  ال�����روري  م��ن  ك��م��ا 
اأنظمتها  تقوية  على  البلدان  هذه 
وال��ت�����س��دي  ال��ع��ام��ة,  لل�سحة 
انت�سار  يخلقها  التي  للتحديات 
ن�������س���ط���ة غ���ري ال��ر���س��م��ي��ة,  االأ
واأن  م��ان,  االأ �سبكات  وحمدودية 
حتقيق  هدفها  اإ�ساحات  تطبق 
تنح�ر  حينما  وم�ستدام  قوي  منو 
يركز  هذا  يف  و  ال�سحية,  االأزمة 
ت�سجيع  ����رورة  ع��ل��ى  اخل���رباء 
التي  التقنيات  يف  اال�ستثمار 
خلق  و  نتاجية  االإ معدالت  ز  ُتعِزنّ
خال  م��ن  ق���وي,  حوكمة  اإط���ار 

. املدى  طويلة  تدابري  اتخاذ 
عي�س علجية 

القحطاين  م��اج��د  ب��ن  مطلق  ق��ال 
اخلارجية  لوزير  اخلا�س  املبعوث 
ال��ق��ط��ري مل��ك��اف��ح��ة االإره�����اب 
املنازعات  ت�سوية  يف  والو�ساطة 
ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  م���واق���ف  اإن 
ما  ع��ادة  عليها  املتفق  اخلليجي 
خارجية  وزراء  اجتماع  عن  ت�سدر 
ول��ي�����س عرب  االأع�����س��اء,  ال����دول 
اإىل  الفتا  ال��ع��ام,  م���ني  االأ بيانات 

راأي  متثل  العام  االأم��ني  بيانات  اأن 
م��ان��ة ال��ع��ام��ة ف��ق��ط. واأ���س��اف  االأ
بيان  على  تعليق  يف  القحطاين, 
اإىل  دعا  للمجل�س  العامة  مانة  لاأ
على  لاأ�سلحة  دويل  حظر  متديد 
نرى  ال  قطر  يف  :”نحن  ي����ران,  اإ
ي��ران  اإ على  احلالية  العقوبات  اأن 
كما  ي��ج��اب��ي��ة,  اإ نتائج  ع��ن  ت�سفر 
االأزم��ات,  حل  يف  ت�ساهم  ال  نها  اأ

يكون  اأن  يجب  االأزم����ات  وح��ل 
ت�ريحات  يف  وقال,  احلوار”.  عرب 
جارة  دولة  يران  “اإ اإن  اجلزيرة,  لقناة 
اجلوار  ح�سن  عاقات  بها  وتربطنا 
قطر  دول��ة  يف  نثمنه  موقف  ولها 
خال  خ�سو�سا  و�سعبا,  حكومة 
وتابع  قطر”.  على  اجلائر  احل�سار 
اإىل  حتتاج  قليمي  االإ االأمن  :”ق�سية 
كافة  ي�سم  وحقيقي  �سامل  حوار 

اأما  املنطقة,  باأمن  املعنية  االأطراف 
واالإنكار  التعنت  �سيا�سة  ا�ستمرار 
اال�ستقرار”.  عدم  اإىل  اإال  يقود  فلن 
تدعو  قطر  اإن  القحطاين  وق��ال 
اح���رتام  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  ح���وار  اإىل 
�سيادة  واح��رتام  ال��دويل  القانون 
�سوؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول 

. خلية لدا ا
ق/د

الدكتور  العربي  الربملان  رئي�س  دان  اأ
اأم�س  ال�سلمي,  فهم  ب��ن  م�سعل 
الذي  ال�سافر  االع��ت��داء  االأرب��ع��اء, 
منطقة  بق�سف  تركيا  ب��ه  ق��ام��ت 
العراقية  اأربيل  مبحافظة  �سيدكان 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر  م�سرية  بطائرة 
حر�س  عنا�ر  بع�س  واإ�سابة  قتل 

العراقي. احلدود 
يف  العربي,  الربملان  رئي�س  و�سدد 
االأعمال  “هذه  اأن  على  ر�سمي,  بيان 
ال��ع��دائ��ي��ة ال�����س��اف��رة واخل��روق��ات 
تقوم  التي  امل��ت��ك��ررة  الع�سكرية 
االأرا�سي  على  الرتكية  القوات  بها 
على  خطريا  تعديا  تعد  العراقية 
وانتهاكًا  العراق,  جمهورية  �سيادة 

امل��ت��ح��دة  االأمم  مل��ي��ث��اق  ���س��ارخ��ا 
وال���ق���ان���ون ال����دويل واالأع�����راف 
لقرارات  وا�سحًا  وخرقا  الدولية, 
احرتام  وعدم  الدويل,  االأمن  جمل�س 

اجلوار”. ح�سن  لعاقات 
“ت�سامن  ال�سلمي,  الدكتور  واأكد 
ووق���وف ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي ال��ت��ام 
اأمنه  على  احلفاظ  يف  ال��ع��راق  مع 
كل  يف  ودعمه  مواطنيه  و�سامة 
وت��داب��ري  اإج����راءات  م��ن  يتخذه  م��ا 
الأي  والت�سدي  �سيادته  عن  للدفاع 
عن  معربا  اأرا�سيه”,  على  اعتداء 
للعمل  العربي  الربملان  “ا�ستعداد 
حل�سد  العراقي  النواب  جمل�س  مع 
والدويل  قليمي  االإ والدعم  ييد  التاأ

ي���ق���اف االع����ت����داءات ال��رتك��ي��ة  الإ
العراقية”. االأرا�سي  على  املتكررة 

العربي,  ال��ربمل��ان  رئي�س  وط��ال��ب 
بالتحرك  ال��دويل  االأم��ن  “جمل�س 
ي���ق���اف  ال����ف����وري وال���ع���اج���ل الإ
على  املتكررة  الرتكية  االعتداءات 
حفاظا  ال��ع��راق  جمهورية  �سيادة 

املنطقة”. يف  وال�سلم  االأمن  على 
�سنته  هجوم  اأعقاب  فى  ذلك  جاء 
احلدود  على  م�سرية  بطائرة  تركيا 
 5 ���س��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل  ال��ع��راق��ي��ة, اأ
حر�س  م��ن  ق��ادة  بينهم  ع��راق��ي��ني, 

العراقي. احلدود 
العراقية,  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
م�����س  اأ م�����س��اء  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  يف 

وزير  زي��ارة  بغداد  لغاء  اإ الثاثاء, 
مقررة  كانت  التي  الرتكي  الدفاع 
�سفري  وا�ستدعاء  ���س��ب��وع,  االأ ه��ذا 
احتجاج  م��ذك��رة  لت�سليمه  ن��ق��رة  اأ
الرئا�سة  قالت  فيما  اللهجة,  �سديدة 
ملنطقة  تركيا  ا�ستهداف  اإن  العراقية 
خطريا  انتهاكا  يعد  كان”  “�سيد 

العراقية. لل�سيادة 
 14 فى  اأعلنت  قد  تركيا  وكانت 
عملية  بدء  املا�سي  حزيران  يونيو/ 
���س��م��ايل  م��ن��اط��ق  يف  ع�����س��ك��ري��ة 
بزعم  النمر“,  “خملب  با�سم  العراق, 
“حزب  عنا�ر  من  االأكراد  ماحقة 

الكرد�ستاين”. العمال 
ق/د

وزراء  اأن  االأوروب���ي  االحت��اد  اأعلن 
فيه  االأع�����س��اء  ال����دول  خ��ارج��ي��ة 
جل�سة  ال��ق��ادم  اجلمعة  �سيعقدون 
مبا  ملحة,  ملفات  عدة  لبحث  طارئة 
والو�سع  لبنان  يف  امل�ستجدات  فيها 

املتو�سط. �رق  يف 
وذك���ر امل��م��ث��ل االأع��ل��ى ل��ل�����س��وؤون 
م��ن��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ة االأ
بوريل,  جوزيب  االأوروب��ي,  لاحتاد 
ح�سابه  ع��ل��ى  ن�����ره��ا  ت��غ��ري��دة  يف 
االأربعاء:  اليوم  "تويرت"  يف  الر�سمي 
طارئ  اجتماع  عقد  اإىل  "�ساأدعو 

ظهر  بعد  اخلارجية  ال�سوؤون  ملجل�س 
ملحة  ملفات  و�سنبحث  اجل��م��ع��ة, 
�رق  يف  الو�سع  اإىل  و�سنتطرق 
يف  الرئا�سية  واالنتخابات  املتو�سط 
امل�ستجدات  اآخر  وكذلك  بيارو�س, 

لبنان". يف 
خلفية  على  التغريدة  ه��ذه  وج��اءت 
احلكومة  اأن  مفادها  اإعامية  تقارير 
االأووب���ي  االحت���اد  دع��ت  اليونانية 
لبحث  ع��اج��ل  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  اإىل 
واليونان  تركيا  بني  احلا�سل  التوتر 
بها  امل��ع��رتف  ق��رب���س  وج��م��ه��وري��ة 

املتو�سط,  البحر  ���رق  يف  دول��ي��ا, 
اأعمال  ا�ستئناف  نقرة  اأ قرار  ظل  يف 

املنطقة. تلك  يف  البحري  التنقيب 
االأوروب��ي��ون  ال����وزراء  و�سيبحث 
اأزمة  خلفية  على  لبنان  يف  الو�سع 
دخلتها  عميقة  واجتماعية  �سيا�سية 
هز  الذي  املدمر  االنفجار  بعد  الباد 
العا�سمة  مرفاأ  املا�سي  االأ�سبوع 

بريوت.
منف�سلة  تغريدة  يف  بوريل  ون��دد 
م���������س ب��ن��ت��ائ��ج االن���ت���خ���اب���ات  اأ
ال��ب��ي��ارو���س��ي��ة, ح��ي��ث ا���س��ت��دع��ى 

االإع�����ان ع���ن حت��ق��ي��ق ال��رئ��ي�����س, 
انت�سارا  لوكا�سينكو,  األك�سندر 
الرئا�سية  االنتخابات  تلك  يف  �ساحقا 
يف  اجتماعية  ا���س��ط��راب��ات  م��وج��ة 

الباد. اأنحاء  خمتلف 
يف  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  ب��وري��ل  وذك���ر 
نزيهة",  وال  حرة  تكن  مل   " بيارو�س 
ح��وار  اإط���اق  اإىل  احلكومة  داع��ي��ا 
ممار�سة  ووق��ف  املجتمع  مع  �سامل 
ال��ع��ن��ف وال��ك��ف ع��ن ق��م��ع ح��ري��ات 
والتعبري". االإعام  وو�سائل  التجمهر 
ق/د

روحاين  ح�سن  يراين  االإ الرئي�س  قال 
لدول  داعمة  دوم��ا  كانت  ي��ران  اإ اإن 
االأخ�ر  ال�سوء  منحنا  ولو  اخلليج 
الحتل  احل��رب  ب��ان  اإ ح�سني  ل�سدام 
وابتلع  وقطر  واالمارات  ال�سعودية 

اخلليج. دول  كل 
ت�ريحات  يف  روح���اين  واأ���س��اف 
للحكومة,  اجتماع  خ��ال  �سحفية 
اإىل  تقف  يران  “اإ االأرب��ع��اء:  ال��ي��وم 
هاجم  عندما  ذل��ك  ثبتنا  واأ جانبكم 

اأول  كنا  ال��ك��وي��ت,  ح�سني  ���س��دام 
دانت  ي��ران  اإ الهجوم..  ذلك  دان  اأ من 
قبل  ال��ك��وي��ت  على  ���س��دام  ه��ج��وم 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دان����ة  اإ
نحن  الكويتي..  ال�سعب  و�ساعدنا 
وندعم  املنطقة  دول  جانب  اإىل  نقف 
روحاين  وتابع  االإقليمي”.  ال�سام 
اإن  اجلوار  دول  لبع�س  “نقول  قائا: 
موجهة  غري  الت�سليحية  اي��ران  قوة 
اجل��وار  دول  لبع�س  ق��ول  اأ �سدهم.. 

ي��ران  اإ ق��درات  اإن  ي��ران  اإ جنوب  يف 
كل  ل�سالح  والت�سليحية  الدفاعية 
نف�سنا  اأ عن  للدفاع  اأ�سلحتنا  املنطقة, 
اأجنبي”.  اع��ت��داء  اأي  م��واج��ه��ة  يف 
موجها  لي�س  يران  اإ “�ساح  واأ�ساف: 
ينهبون  ال��ذي��ن  واول��ئ��ك  ���س��دك��م, 
لق�سف  ال�ساح  ويبيعونكم  اأموالكم 
ال�سعب  على  والق�ساء  جريانكم 
ولي�س  ي�رونكم  من  هم  اليمني, 
رفع  اأن  اأن  روحاين  واأو�سح  يران”.  اإ

من  ي���ران  اإ �سيمكن  الت�سلح  حظر 
الرئي�س  ولفت  ال�ساح.  و�راء  بيع 
بتمديد حظر  قرار  اأي  اأن  اإىل  يراين  االإ
انتهاكا  �سيكون  ايران  على  الت�سلح 
وعلى  ال��ن��ووي  ل��ات��ف��اق  ���س��ارخ��ا 
حتمل  ال��ق��رار  �ستدعم  التي  ال��دول 
اأن  :”ناأمل  قائا  وتابع  تداعياته. 
بتمديد  قرار  مترير  يف  اأمريكا  تف�سل 

ايران”. على  الت�سلح  حظر 
ق/د

لبنانية  �سيا�سية  م�سادر  ف��ادت  اأ
ال�سيا�سية  واحلركات  االأحزاب  باأن 
جت���ري م�����س��اورات م��ك��ث��ف��ة, يف 
جديدة  حكومة  لت�سكيل  م�سعى 
ال�سعبي  الغ�سب  ب�رعة  حتتوي 
مرفاأ  ان��ف��ج��ار  فيه  ت�سبب  ال��ذي 

بريوت.
نباء  االأ لوكالة  امل�سادر,  وقالت 
حثيثة  “جهودا  اإن   ) )د.ب.اأ ملانية  االأ
جديد  وزراء  رئي�س  لت�سمية  ُتبذل 
من  االأول  قبل  حكومة  وت�سكيل 
اأن  املقرر  من  حيث  يلول/�سبتمرب,  اأ
ميانويل  اإ الفرن�سي  الرئي�س  يعود 
الباد الإجراء حمادثات  اإىل  ماكرون 

. ” �سية �سيا
يف  ب���ريوت  زار  م��اك��رون  وك���ان 
بعد  اآب/اأغ�سط�س,  من  ال�ساد�س 
والتقى   , املرفاأ انفجار  من  يومني 
بجولة  وق��ام  ال�سيا�سيني  بالقادة 
ج��راء  م��ن  امل��ن��ك��وب��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
حكومة  وا���س��ت��ق��ال��ت  االن��ف��ج��ار. 
االثنني  االأول  اأم�س  دي��اب  ح�سان 
على  احتجاجية  تظاهرات  و�سط 
مقتل  ع��ن  اأ�سفر  ال��ذي  االنفجار 
عن  ف�سا  �سخ�سا   165 من  اأكرث 

اآخرين. اآالف  �ستة  اإ�سابة 
ذكر  عدم  طلب  لبناين,  نائب  وقال 
يكون  اأن  “يجب   :) ل���)د.ب.اأ ا�سمه, 
على  قادرا  اجلديد  ال��وزراء  رئي�س 
الحتواء  ط��وارئ  حكومة  ت�سكيل 
اأن  يتعني  ولهذا  ال�سعب,  غ�سب 

ال�سيا�سية  الطبقة  خارج  من  يكون 
�سيتعني  نه  اأ على  و�سدد  احلالية”. 
ع��ل��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ق��ادم 
اللبناين”.  ال�سعب  ثقة  “ا�ستعادة 
النواب  جمل�س  يعقد  اأن  املقرر  ومن 
اخلمي�س  غد  يوم  اجتماعا  اللبناين 
و�سبل  االنفجار  تداعيات  لبحث 
ف��راغ  ال��ب��اد يف  دخ���ول  ت��ف��ادي 

. �سي �سيا
ب���ريوت,  م���رف���اأ  ع���اد  ذل���ك  اإىل 
بهدف  تدريجيا  للعمل  االأرب��ع��اء, 
املحلية,  لاأ�سواق  ال�سلع  تاأمني 
تفجري  م��ن  ���س��ب��وع  اأ ب��ع��د  وذل���ك 
مئات  وخ��لنّ��ف  ل��ه  ت��ع��ر���س  ه��ائ��ل 
اجلرحى.  واآالف  دين  وامل�رنّ القتلى 
حكومة  يف  االقت�ساد  وزير  واأعلن 
نعمة,  راوؤول  االأع��م��ال  ت�ريف 
اأن  “تويرت”  موقع  على  ح�سابه  عرب 
اأ�سل  من  تعمل  رافعة   12 “هناك 
نعمة  وذكر  بريوت”.  مرفاأ  يف   16
تفرغ  كي  االآن  يعمل  “املرفاأ  اأن 
التجار  وياأتي  حمولتها,  البواخر 

.” املرفاأ من  ب�ساعتهم  الأخذ 
م�سوؤول  قرر  مت�سل  �سياق  ويف 
م�����س االأرب���ع���اء  اإخ��اء  ل��ب��ن��اين اأ
على  خ��ط��را  ت�����س��ك��ل  ع���ق���ارات 
ب��ريوت  العا�سمة  يف  �ساغليها 
االأر���س��ف��ة  ع��ل��ى  امل���رور  وم��ن��ع   ,

بها. املحيطة  والف�سحات 
ق/د

�سنــ 2020 ــــة �سهدت �نكما�ص �الإقت�ساد �لعاملي بن�سبة 05 %

�لدول �لنامية معر�سة الرتفاع م�ستوى 
�لفقر ب�سبب �لوباء و مطالبة بخلق 

�إطار حوكمة قوّي

م�سوؤول قطري: عالقاتنا مع �إير�ن يحكمها ح�سن �جلو�ر 

�لربملان �لعربي يدين ب�سدة �العتد�ء�ت �لرتكية  د�خل �الأر��سي �لعر�قية

�الحتاد �الوروبي: جل�سة عاجلة لبحث �مل�ستجد�ت يف لبنان و�لبحر �ملتو�سط

لو منحنا �ل�سوء �الأخ�سر ل�سد�م ح�سني البتلعها كلها

روحاين: �إير�ن كانت دوًما د�عمة لدول �خلليج و�سالحنا لي�ص موجها �سدهم 

تد�عيات �النفجار �لكارثي ببريوت.. 

م�ساور�ت مكثفة لت�سكيل حكومة 
جديدة الحتو�ء �لغ�سب �ل�سعبي
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''ال��از''  رواي��ة  �ساحب  م��اأ 
بكتاباته  دب��ي��ة  االأ ال�����س��اح��ة 
ال��ق��ي��م��ة ون�����س��اط��ه احل��ث��ي��ث 
من  وغ��ريه��ا  ال�����س��ح��اف��ة  يف 
وال�سيا�سية  الثقافية  املجاالت 
ا�سهامات  ل��ه  ك��ان��ت  ك��م��ا   .
ب���االأدب  ال��ن��ه��و���س  يف  قيمة 
خال  من  اجلزائرية  والثقافة 
ن�ساطها  كان  التي  "اجلاحظية'' 

. يا ثر
دب��ي��ة  االأ وق��راءات��ه��ا  بندواتها 
اإ�سافة  املختلفة  وعرو�سها 
االأول  امل�����س��ج��ع  ك��ون��ه��ا  اإىل 
جمال  يف  امل��وه��وب  لل�سباب 

. بة لكتا ا
با�ستمرار  حا�را  املرحوم  كان 
يف اجلمعية ومكتبه ال يخلو من 
ي�ستقبلهم  كان  الذين  ال��زوار 
وبقبعة  املعهودة  بابت�سامته 
دفعه  وقد  ال�سهرية,  "البريي" 
اأي�سا  تاأ�سي�س  اإىل  لاأدب  حبه 
زك��ري��اء''  ''م��ف��دي  م�سابقة 
مل  ن��ه  اأ رغ��م  لل�سعر  املغاربية 
على  ال�سعر  يف  ب���دا  اأ ي��ب��دع 
الق�سة  يف  عليه  كان  ما  عك�س 

وامل�رح. والرواية 
 1936 يف  وط��ار  الطاهر  ول��د 

اجلزائر(  )�رق  اأهرا�س  ب�سوق 
ا�ستعمارية  بيئة  يف  وع��ا���س 
�سوى  لاأهايل  فيها  ي�سمح  مل 
وهو  الديني  التعليم  من  بق�سط 
جمعية  مبدر�سة  يلتحق  جعله  ما 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
درا�سته  ليوا�سل   1950 عام 

ق�سنطينة. مبدينة  بعدها 
التحريرية  الثورة  اندالع  ومع 
تون�س  اإىل  �سافر   1954 ع��ام 
بجامع  ق�سرية  مل��دة  ودر����س 
1956 التحق  الزيتونة ويف عام 
جبهة  ل�سفوف  وان�سم  بالثورة 
منا�سا  وظل  الوطني  التحرير 
اأن  بعد   1984 غاية  اإىل  فيها 
وهو  املبكر,  التقاعد  على  اأحيل 
ب�سبب  واالأربعني  ال�سابعة  يف 
للجدل  املثرية  الق�سرية  ق�سته 

وال�سابط". "الزجنية 
�سارك  بتون�س  قامته  اإ وخال 
من  العديد  تاأ�سي�س  يف  الراحل 
عمل  وق��د  التون�سية  اجل��رائ��د 
"ال�سباح"  يومية  يف  اأي�سا 
االأوىل  ق�سته  بها  ن�ر  التي 
فتحت  التي  ال�سائع"  "احلب 
كما  ل��ل�����س��ه��رة,  ال��ط��ري��ق  ل��ه 
التي  "الفكر"  مبجلة  ا�ستغل 
الوحيدتني  م�رحيتيه  بها  ن�ر 
ال�سفة  و"على  "الهارب" 

االأخرى".
اأ�س�س  للوطن  رجوعه  وبعيد 
اأول  بق�سنطينة   1962 يف 
اجلزائر  ت��اري��خ  يف  اأ�سبوعية 
"االأحرار"  عنوان  حتت  امل�ستقلة 
اأ�سبوعية  اأط��ل��ق  وب��ع��ده��ا   ,
بعدها  ليوؤ�س�س  "اجلماهري" 
"ال�سعب  اأ�سبوعية   1974 يف 
جل��ري��دة  ال��ت��اب��ع��ة  الثقايف" 
هذه  م�سري  كان  وقد  "ال�سعب" 
طرف  من  الغلق  االإ���س��دارات 

. ت ل�سلطا ا
�سغل  فقد  الت�سعينيات  يف  واأما 
من�سب  ق�سرية  لفرتة  الراحل 
اجلزائرية  ذاع��ة  ل��اإ ع��ام  مدير 
اأ�س�س  وق��د   ,)1992 �1991 (
"اجلاحظية"  جمعية  ه��ذا  قبل 
اإىل  حتولت  التي   1989 ع��ام 
يف  وامل��ث��ق��ف��ني  للكتاب  م��ن��رب 
اجلزائر  فيه  تعرف  كانت  وقت 
االأخ�ر  على  اأتى  م�سلحا  عنفا 

ب�س. ليا ا و
املبدعة  االأقام  من  وطار  يعد 
واملتمردة  الثائرة  اأي�سا  ولكن 
اأعماله  يف  ذل��ك  جت�سد  وق��د 
منها  ال�سيا�سية  ال��روائ��ي��ة 
على  واالجتماعية  والتاريخية 
"الاز"  االأ�سهر  عمله  غ��رار 
فيه  ان��ت��ق��د  ال����ذي   )1974 (

اجلزائرية  ال��ث��ورة  من  جوانبا 
حاكم  ح��ني  يف  ال��داخ��ل,  م��ن 
التي  "الزلزال"  رواي��ت��ه  يف 
النزعة  العام  نف�س  �سدرت 

عية. قطا الإ ا
دبية  االأ بتجربته  وطار  ترك  لقد 
ي��زال  اإرث���ا زاخ���را ال  ال��رائ��دة 
والتثمني  الدرا�سة  اإىل  يحتاج 
تقدي�س؛   اأو  حقد  اأي  عن  بعيدا 
القراء  اأبهرت  التي  واأعماله 
من  اأك��رث  اإىل  ترجمت  والنقاد 
االإجنليزية  بينها  لغات  ع�ر 

والرو�سية. والفرن�سية 
والق�ر"  و"احلوات  "الزلزال" 
الزمن  يف  وامل��وت  و"الع�سق 
بغل"  و"عر�س  احلرا�سي" 
اإىل  ي��ع��ود  ال��ط��اه��ر  و"الويل 
ه��م  اأ م��ن  ه��ي  الزكي"  مقامه 
اإىل  اإ�سافة  الروائية  بداعاته  اإ
التي  التذلل"  يف  "ق�سيدة 

املر�س. فرا�س  على  كتبها 
-التي  الق�سة  جمال  يف  م��ا  واأ
وهو  دب��ي  االأ م�سواره  بها  ب��داأ 
اأعماله  من  فتربز  تون�س-  يف 
و"ال�سهداء  "الطعنات" 
االأ�سبوع"  ه���ذا  ي���ع���ودون 

قلبي". من  و"ودخان 
اأعماله  من  العديد  اقتبا�س  ومت 
منها  وم�رحيات  ف���ام  اأ يف 
املجموعة  )م��ن  نوة"  "ق�سة 
قلبي"(  من  "دخان  الق�س�سية 
تلفزيوين  فيلم  اإىل  حتولت  التي 
و"ال�سهداء  جوائز  عدة  ح�سد 
التي  االأ�سبوع"  هذا  يعودون 
م�رحية  اإىل  ب��دوره��ا  حولت 
مبهرجان  االأوىل  اجلائزة  نالت 

الدويل. قرطاج 
يف  بقوة  �ساهم  ال��ذي  ���ار  وطنّ
اجل���زائ���ري  االأدب  ت��ر���س��ي��خ 
بالعديد  توج  بالعربية  الناطق 
والعربية  اجلزائرية  اجلوائز  من 
خلدمة  ال�سارقة  جائزة  برزها  اأ
 2005 ع��ام  العربية  الثقافة 
املتحدة  االأمم  منظمة  وج��ائ��زة 
وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة  للرتبية 

للثقافة )يون�سكو( 
وكذا  العام  نف�س  يف  العربية 
بن  �سلطان  موؤ�س�سة  ج��ائ��زة 
للق�سة  الثقافية  العوي�س  علي 

.2010 والرواية يف 

يناديه �جلميع خا�سة رو�د  �لطاهر'', كما كان  ''عمي  �أو  �لطاهر وطار  �لكبري  �لرو�ئي  �لعا�سرة لرحيل  �لذكرى  �الأربعاء  �أم�ص  حلت 
�الأدبية �جلز�ئرية و�لعربية. �الأو�ساط  �ليوم يف  �إىل  �أدبه وذكر�ه حيني  "�جلاحظية", وماز�ل  �لثقافية  جمعيته 

جائحة  ظ���روف  م��ن  ب��ال��رغ��م 
باجلميع  ملنّ���ت   اأ ال��ت��ي  ك��ورون��ا 
ببع�س  ال��ق��ي��ام  دون  وح��ال��ت 
هو  ك��م��ا  الثقافية  االن�����س��ط��ة 
الوقاية  وتدابري  متا�سيا  معتاد 
وال���ت���ب���اع���د, ال���ت���ي اق��رت��ه��ا 
الباد.  يف  العليا  ال�سلطات 
احلايل  الواقع  من  بالرغم  نه  فاإ
ح�سب  قائما  يبقى  االم��ل  ف��ان 

حم��اف��ظ امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي 
الطبعة  لتنظيم  الهواة  مل�رح 
امل��ق��ب��ل��ة  اال���س��ه��ر  يف  ال53 
ال�سنة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  وحت��دي��دا 
,وحت�����س��ريا   2020 اجل���اري���ة 
املهرجان  حمافظة  كانت  لذلك, 
مع  وات�سال  توا�سل  على  دائما 
امل�رح  و�سخ�سيات  جمعيات 
وم��راع��اة  االع��م��ال  يف  للنظر 

فرقة  كل  وامكانيات  ظ��روف 
القطر كامل  عرب 

طرف  م��ن  املوافقة  حالة  ويف 
وزارة  ال��و���س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 
الطبعة  تنظيم  ف��اإن  الثقافة, 
اجراءات  على  معتمدا  �سيكون 
ال�سحي  الو�سع  بقي  لو  خا�سة 

حاله. على 
الهاوية  الفرق  كل  وتامل  هذا 

جمال  لها  يعود   ان  للم�رح 
وامل�ساركة  والتظيم  الن�ساط 
عندما  الوطني,  مهرجانها  يف 
حدة  وت��خ��ف  االم���ور  تتح�سن 
 ,  19 كوفيد  جائحة  ف��ريو���س 
ن�ساط  باي  القيام  ي�ستحيل  نه  الأ
وباء  بقي  اذا  ثقايف  او  م�رحي  

التباعد. يتطلب  اجلائحة 
قناب بن  �سليمان 

�سامية  ال��دك��ت��ورة  رت  ح���ذنّ
غ�����س��ري, م���ن ق����رار ع���ودة 
يف  اجل��ام��ع��ات  اإىل  الطلبة 
كورونا  وب��اء  ت�ساعد  ظ��ل 
قرار  اأن  الباحثة  واعتربت   ,
قرارا  يعد  امل�سوؤولة  اجلهات 
وذل��ك  ؛  اخل��ط��ورة  غ��اي��ة  يف 
غياب  اإىل  ح�سبها  راج���ع 
اجلامعي  املحيط  يف  الوعي 
وعدم   , الطلبة  عند  خا�سة 
الوقائية  بالتدابر  االل��ت��زام 
يف  اجل��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  فمنذ   ,
اجل���زائ���ر الح��ظ��ن��ا ح���االت 
الوباء  وا�ست�سغار  الت�سيب, 
وج���وده  ت�����س��دي��ق  وع���دم   ,
اإىل  اإ�سافة   , �سا�س  االأ من 
التي  االح��ت��ي��اط��ات  جت��اه��ل 
اجلزائرية  ال��دول��ة  و�سعتها 
فر�سته  ال����ذي  واحل��ج��ر   ,
و���رب  ���س��ه��ر,  اأ �ستة  منذ 
االأطباء  وتوجيهات  ن�سائح 
الطبي  املجال  يف  واملخت�سني 

احلائط. عر�س 
ف��رز  م���ر ق��د اأ ول��ع��لنّ ه��ذا االأ
الوفيات   : منها  �سلبية  نتائج 
كبار  عند  خا�سة  املتعددة 

واالأطباء.  , ال�سن 
يوميا  االإ���س��اب��ات  ازدي����اد 
احلياة  تعطل    , خميف  ب�سكل 
والو�سائل  املرافق  وتعطيل   ,

وامل�ساجد. املهمة,  احليوية 
اإىل  العودة  اإن  قالت  غ�سري 
ال��ظ��رف  ه���ذا  يف  اجل��ام��ع��ة 
حم�سوبة  غري  خطوة  الع�سيب 
بال�سلب  ت��ع��ود   , ال��ع��واق��ب 
ع��ل��ى ال��و���س��ط اجل��ام��ع��ي , 
وقلة   , الوعي  لغياب  نظرا 
وجتاهلهم   , الطلبة  ان�سباط 
من  ال��وق��ائ��ي��ة  ل��ل��و���س��ائ��ل 
التعقيم  وو�سائل   , كمامات 
التباعد  مبداإ  احرتام  وعدم    ,
نه  �ساأ من  وهذا   , االجتماعي 
 , مظلما  نفقا  الباد  يدخل  اأن 
ويطيل  �سوءا,  الو�سع  يزيد 
كل  ينت�ر  الذي  الوباء  عمر 

هامية. ب�سورة  يوم 
نه  اأ اإىل  ذاته  الوقت  يف  الفتة 
الدولة  على  االأح�سن  من  كان 
 , بعد  ع��ن  التعليم  اعتماد 
���س��ات��ذة  م��ن خ��ال ت��ق��دمي االأ
مرئية  ب�سورة  حما�راتهم 
م����ام ال��ط��ل��ب��ة ع��رب ب��رام��ج  اأ
وغريها   , زوم  اأو   , ال�سكايب 
التقييم  اعتماد  اإىل  اإ�سافة   ,
توجيههم  خال  من   , الذاتي 
ينجزونها  توجيهية  الأعمال 
 , ميايل  االإ عرب  وير�سلونها   ,
حمافظني  الطلبة  يظل  حتى 
وحتى   , الدرا�سة  منط  على 
اإىل  ال��ن�����س��ي��ان  ي��ت�����رب  ال 
تقييم  طريقة  انتهاج   , فكرهم 
االختبارات  عو�س  ن�سطة  االأ
العام  الو�سع  الأن  ؛  الكتابية 
يف  قامتها  اإ وي�ستحيل  �سيء, 

جيدة. ظروف 
اجلديد  ال��ق��رار  ع��ن  ��ا  منّ اأ      
اجلمهورية  رئي�س  اأقره  الذي 

تبون"  املجيد  "عبد  ال�سيد 
لتكوين  املجال  يف�سح  والذي 
وال��دك��ت��وراه  املا�سرت  طلبة 
ف��ال��ب��اح��ث��ة ث��م��ن��ت ال��ق��رار 
تخف  ومل  اخل��ط��وة  وب��ارك��ت 
راه  اأ  : قائلة  القرار  اإزاء  قلقها 
اآن  يف  و�سلبيا  اإيجابيا  قرارا 

واحد
الباحثني  ت�سجيع   : اإيجابيا   -
من   , ال�ريف  التناف�س  على 
العدالة  م��ب��داأ  ق���رار  اإ خ��ال 
من  م��ر  االأ فهذا  االجتماعية, 
متميزة  نخبة  اإج��اء  نه  �ساأ
ومعرفيا  علميا  زادا  متلك   ,
املعدل  اإىل  االحتكام  دون   ,
ال����ذي ي��ظ��ل��م ال��ك��ث��ريي��ن , 
املا�سرت  طلبة  من  فالبع�س 
من   , عاماتهم  خمت  �سُ قد 
�سمريهم  باعوا  �ساتذة  اأ قبل 
ف��ا���س��ت��ط��اع   , واأخ���اق���ه���م 
ه����وؤالء ال��ط��ل��ب��ة احل�����س��ول 
�سمن  جيد  ت�سنيف  على 
 , وال��ن��ج��اح  امل�����س��ارك��ة  لهم 
طلبة  جن��اح  الحظنا  ات  وم��رنّ
الو�سائط  و  اأ  , الغ�س  ب�سبب 
النف�سية  الظروف  اأن  كما   ,
واالج��ت��م��اع��ي��ة ق��د اأع��اق��ت 
فلم   , الطلبة  م��ن  البع�س 
ف�ساعت   , ج��ي��دا  ي��در���س��وا 
ع��ل��ي��ه��م ف��ر���س��ة ال��ن��ج��اح 

لتفوق  وا
���س��ل��ب��ي��ا: مت��ي��ي��ع ���س��ه��ادة 
من  واحل����ط   , ال���دك���ت���وراه 
فتح  خ���ال  م��ن   , ن��ه��ا  ���س��اأ
الت�سنيفات  ل��ك��ل  امل��ج��ال 
تغييب  وه��ذا   , للم�ساركة 
يف  وتفوقهم  الطلبة  لتميز 
فاأمر   , الدرا�سي  م�سارهم 
طالب  ن�����س��اوي  اأن  جمحف 
طالب  مع  تخ�س�سه  يف  اأول 
وك��ان   , ب��اال���س��ت��دراك  جن��ح 
 , درا���س��ت��ه  يف  م�����س��ت��ه��رتا 
 , درو���س��ه  يح�ر  يكن  فلم 

�ساتذة. االأ مع  ويتفاعل 
  : ب��ال��ق��ول  تدخلها  ختمت    
الذاتي  الطالب  تكوين  ننّ  اإ
والتميز  النجاح  �سا�س  اأ هو 
اإىل  وال��و���س��ول  وال��ت��ف��وق, 
فالدكتوراه   , حممودة  نتائج 
طويل  ب��ن��اء  م�����روع  احل��ق��ة 
الطالب  فيه  ن  يكونّ  , امل��دى 
 , واأخ��اق��ي��ا   , علميا  نف�سه 
جم��رد  ول��ي�����س   , ن�����س��ان��ي��ا  واإ
فارغة  ة  ه�سنّ ورقية  �سهادة 

. واالفتخار  للتباهي  عقيمة 
يو�سف   بن   . خل�ر    . اأ  بقلم/ 

�لطبعة 53 ملهرجان م�سرح �لهو�ة مب�ستغامن تنظم قبل نهاية �ل�سنة

�لدكتورة �سامية غ�سري �أ�ستاذة جامعية وكاتبة

قر�ر �لعودة للدر��سة خاطئ , 
و�لدكتور�ه م�سروع بناء طويل �ملدى 
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�جلز�ئر يف زمن كورونا... والأن �ل�سد�ئد ُتظهر معدن �لرجال..!!

�حلب  م�سدر �الإلهام 
و�لت�سامن بني �الأفر�د �أثناء 

�ملحن ووقت �ل�سد�ئد
بقلم :كرمي  تقلميمت

---------------
�سنعها  التي  الت�سامنية  االجتماعية  ال�سورة  يف  جيدا  نتاأمل  حينما 
اأوقات  يف  وجنوبا  �سماال   , وغربا  �رقا  اجلزائري  ال�سعب  وي�سنعها 
ال�سدائد  واملحن, ندرك جلنّيا مدى التاحم القائم بني اأفراد هذا ال�سعب    
الواحد االأبنّي  منذ فجر التاريخ اإىل يومنا هذا , فالت�سامن االجتماعي  
�سه ال�سعب  ب�سورة ملمو�سة وحم�سو�سة   جتاه اخوانهم  يف  الذي كرنّ
والية البليدة  ممزوجا مبعاين االأخوة وامل�ساعر احلميمية بني اأفراد الوطن 
ينة يف عنوانها وجوهرية يف م�سمونها وحكيمة  االأم , هي ر�سالة ثمنّ
يف اأ�سلوبها وهادفة يف مراميها ونبيلة يف غايتها اإىل   لكل من  يحاول 
ك يف م�سداقية احلب القائم بني اأفراد  هذا ال�سعب الذي قال  اأن ي�سكنّ
عنه العامة  بن بادي�س رحمة الله  عليه ) ال�سعب اجلزائري ينت�سب 
األنّف  بينهم حب  اىل بن يعرب وبن مازيغ الذي وحدهم االإ�سام ( و 
الوطن وجعلهم كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر 
االأع�ساء بال�سهر واحلمى , اإنه ال�سعب  الذي يتغذى من قينّم و�سمائل 
اأبطال  و�سهداء  ثورة نوفمرب 54  رحمهم الله واأ�سكنهم ف�سيح جنانه  
اأمثال ديدو�س مراد , عبان رم�سان ,زيغود يو�سف , كرمي بلقا�سم , �سي 
وال�سيخ  القادر واملقراين  االأمري عبد  قبل  , عمريو�س   ومن  احلوا�س 
احلداد والقائمة طويلة , ال �سك اأنه  حينما  جتري القينّم االأ�سيلة  ذات 
املعاين ال�سامية والوجدانية يف عروق اأفراد ال�سعب جمرى الدم , فاإن 
التي  وال�سور  املزيفة  باالألوان  املزينة  واالأفخاخ  اخلبيثة  الد�سائ�س 
يحاول الغرب اأن ميررها عرب خمتلف الو�سائل والو�سائط االجتماعية 
وغريها فاإن م�سريها الزوال والتهاوي اإىل اأ�سفل الدركات .. تلك هي 
هو  فاحلب  االأمور,  تعقدت  مهما  عنها  االغفال  يجب  التي ال  احلقيقة 
مفتاح   يجعل من كل باب يفتحها تنبعث منه حلول عديدة ومتعددة 
التاريخ  ن�ستذكر  وحينما  ومعقدة.  �سائكة  كانت  مهما  مع�سلة  لكل 
تتج�سد  ومتنوعة  عديدة  الت�سامن  �سور  اأن  نكت�سف  االجتماعي 
يف   خمتلف عمليات التعاون االإن�ساين كالتي كان املجتمع اجلزائري 
و   " "التويزة  عمليات  تنظيم  مثل  االأوق��ات    عنها يف كل  يتاأخر  ال 
الفقرية خا�سة مع حلول كل �سعرية  املعوزين   والعائات  م�ساعدة 
االأنام حممد  مولد خري  منا�سبة  عا�سوراء,  رم�سان,  �سهر  مثل  دينية 
�سلى الله عليه و�سلم و�سف ذلك اإىل عيدي الفطر واالأ�سحى .. اإن 
وحدة االأمة را�سخة يف جذور ال�سعب اجلزائري والتي �ستبقى حمفورة 
يف اأذهان كل فرد من اأفرادها و�سلوك يتعزز يوما بعد يوم وجيل بعد 
جيل, تلك هي م�سدر عظمة ال�سعب اجلزائري الذي ي�سعى دوما لبناء 
بلده و�سمان م�ستقبل اأبنائه والعي�س يف رفاهية و�سلم واأمان, فقيمة 
احلب ال ميكن ح�رها يف املعنى الظاهري اأو الوجداين والعاطفي بل 
الثنّمني  وزنها  ومبعرفة   , الكون  هذا  نقطة يف  اأبعد  اإىل  يتو�سع  مداها 
كل  يف  مفعولها  ي�رى  التي   االأزلية  احلقيقة  تلك  ندرك  اأن  ميكن 
جماالت احلياة , حينما ن�ستمع لزقزقة الع�سافري واأ�سوات احليوانات 
املختلفة وحتى ن�سائم البحار واجلبال ..ندرك اأن العاقة احلميمية بني 
خمتلف هذه الكائنات ت�ستمد طاقتها الكامنة  من احلب احلقيقي الذي 
ليتج�سد على �سكل �سلوكيات   املخلوقات   اأٍرواح  اخلالق يف  اأودعه  

اأقرب اإىل املائكية يف �سموها ونبلها . 

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

وقائية  ا�سرتاتيجية  اإنها  فعا 
امل��وب��وءة,  ال���دول  اعتمدتها 
�سمن  اجلزائر  عليها  و�سارت 
درج��ة  ورف���ع  اليقظة  ن��ظ��ام 
ا�ستدعته  ما  ح�سب  التاأهب 
وب�رعة  احلتمية,  ال�����رورة 
مواطنون  معها  جتاوب  ويقظة 
الت�سامن  ب���روح  وه��ي��ئ��ات 
غريبا  لي�س  وه��ذا  وال��ت��اآزر, 
عا�سوا  الذين  اجلزائر  اأبناء  عن 
املاأ�ساة  �سنوات  وعاي�سوا 
الت�سعينيات,  خال  الوطنية 
لي�س غريبا وهم من كرمهم الله 
والوطن والتاريخ, كيف ال وهم 
االأعمى,  لاإرهاب  ت�سدوا  من 
وكانوا ذلك ال�سند القوي لقواتنا 
مرابطني  ظلوا  اأي��ن  امل�سلحة, 
وال��ودي��ان  وال�سعاب  باجلبال 
واملناطق املهجورة ويف بيوتهم, 
اخلطر  يواجهون  كذلك  وه��م 
ب�سدور عارية, وها نحن نفتح 
مو�سوعة  من  جديدة  �سفحة 
ظ��روف  يف  لكن  الت�سامن, 

فها  مغايرة,  واأ�سباب  اأخ��رى 
االبي  ال�سعب  وبنات  اأبناء  هم 
وطواقم  وممر�سني  اأطباء  من 
اأمنية  وقوات  و�سيادلة,  طبية 
امل��دين  وال��دف��اع  وع�سكرية 
وجامعية  حملية  و�سلطات 
فواعل  عن  ف�سا  واإعامية, 
املجتمع املدين باختاف اأنواعها, 
التاريخ  مع  جديدة  حمطة  يف 
حرب  واأي  احل��رب  هاته  وم��ع 
الوهلة  فمنذ  كورونا,  جائحة 
�سارعوا  الوباء  لظهور  االأوىل 
تف�سيه,  ملحا�رة  واحد  كرجل 
حد  اأق�سى  اىل  اأذاه  واإب��ع��اد 
والب�رية  املادية  الو�سائل  وفق 
باعتماد  تعلق  ما  خا�سة  املتاحة 
العمل  هذا  يف  الوقائي  اجلانب 
عنها  ال�سحي,  التح�سي�سي 
انت�رت مبادرات تطوعية من 
وموؤ�س�سات,  وجمعيات  �سباب 
الوقاية  م�ستلزمات  لتوفري 
بالت�سدي  الكفيلة  واالأدوات 
يف  الوباء,  عن  الناجم  للخطر 
ظل احلديث عن نق�س الو�سائل 
اال�ست�سفائية,  باملوؤ�س�سات 
ن��ت��ي��ج��ة ال�����س��غ��ط ال��ك��ب��ري 

للمر�سى مبختلف امل�سالح.

االأزم��ة  هذه  اأثبتت  فقد  نعم    
واأبناء  نافعا,  ذخرا  للجزائر  اأن 
ي��ج��ح��دون,  وال  ي��ن��ك��رون  ال 
م��ت�����س��ام��ن��ون م��ت��ع��اون��ون 
ون يف الع�ر وال�سيق,  وم�سحنّ
فذاك ال�سبل من ذاك االأ�سد, وال 
ال��وراء  اإىل  للعودة  هنا  داع��ي 
واحلديث,  القدمي  التاريخ,  واإىل 
للتفتي�س عن البطوالت اخلالدة 
باأحرف  ل���ون  االأونّ كتبها  التي 
ال�سدائد  والأن  ودماء,  ذهب  من 
تلك  وما  الرجال,  معدن  ُتظهر 
الت�سامن,  من  امل�رقة  ال�سور 
اأف��راد  تفا�سيلها  ر�سم  التي 
الوطن  و�سعوا  وموؤ�س�سات 
انخرطوا  حيث  �سيء,  كل  قبل 
تطهري  حمات  يف  طواعية 
واملباين,  وال�ساحات  ال�سوارع 
ولعل ال�سورة اجلميلة ملبادرات 
التعقيم, تلك التي انخرط فيها 
املدنية  واملوؤ�س�سات  االأف���راد 
جمندون  االأمنية,  واالأ���س��اك 
كل واحد يف جبهته ولكن كيد 
الوطن  اأر���س  لتطهري  واح��دة, 
من الوباء, كما �سخروا اأنف�سهم 
وقف  للم�ساعدة يف  وو�سائلهم 
الدعم  مقدمني  القاتل,  الوباء 

ال�سحي,  احلجر  حتت  للواقعني 
لتخفيف عنهم اأعباءه و�سغطه, 
االأبواق  بع�س  راحت  وقت  يف 
ت�سويد  الهمم, وحتاول  ت�سعف 
مبمار�سات  االإن�ساين  امل�سهد 
من  ب�سيد  للخروج  الاأخاقية, 
طريق  عن  ال��ط��ارئ,  الو�سع 
اجلزائريني,  قوت  يف  امل�ساربة 
والوقاية,  احلماية  و�سائل  ويف 
لكن عيون اجلزائر التي ال تنام, 
اأحبطت خمططات الكثري منهم, 
يف عمليات نوعية انتهت بحجز 
اأطنان املواد الغذائية  وم�سادرة 
وم��واد  اال�ستهاك  وا���س��ع��ة 
ال�سور  بتلك  ختاما  التطهري, 
بامل�ساعدات  معباأة  ل�ساحنات 
�سور  هي  فعا  تدخل  البليدة, 
رغم  وال�رور  ال�سعادة  تبعث 
نعي�سها,  التي  ال�سعبة  احلالة 
اجلزائر يف كل  اأبناء  ترى  واأنت 
مكان يت�سابقون الإر�سال قوافل 

اإغاثية ملدينة الورود.
  وهكذا تتكاتف كل اجلهود من 
اأجل هدف واحد, وهو اأن ُينجي 
هذا  من  ال�سهداء  جزائر  الله 
�ساملة  ويخرجها  والباء  الوباء 

معافاة من االبتاء. يا رب

   يقال �إن "�الأزمة تلد �لهمة", وهو ما وقع حينما ��ستدت �ملحنة �لوبائية, على �جلز�ئر بعد مرور 
�أ�سابيع من �الإعالن عن �أول �إ�سابة بفريو�ص كورونا, �إىل �أن �رتفع عدد �مل�سابني و�ل�سهد�ء و�سط 
�ملو�طنني مبختلف �لواليات, حيث بد�أت بو�در �اللتفاف �ل�سعبي حول �ملوؤ�س�سات �ل�سحية, و�لكو�در 
�لطبية �خلط �لدفاعي �الأول يف مو�جهة �لفريو�ص, وهذ� فعال ما ثمنته �لدولة �جلز�ئرية من خالل 
توجيهات �لرئي�ص تبون �سو�ء باالجتماعات �لوز�رية �ال�ستثنائية �أو ما يكتبه عرب �سفحته �لر�سمية.

�لدكتور �أحمد موني�ص/ �أ�ستاذ 
�لفل�سفة �ل�سيا�سية �ملعا�سرة 

هم�ست  مل��اذا  امل��ط��روح  وال�����س��وؤال 
اإيطاليا يف الوقت الذي ينبغي اأن ال 

تهم�س فيه؟ 
علينا  تفر�س  ال�سوؤال  عن  االجابة 
الرجوع وتتبع اأحداث ال�سنة االأخرية 
اأوروبا  اإليه  و�سلت  مبا  ٌحبلى  كونها 

اليوم وما �ست�سل اإليه غدا.

بريك�ست ...خروج 
بريطانيا من �ل�سرح

خروج  اتفاق  م�روع  هو  بريك�ست 
اأعده  االأوروبي  االحتاد  من  بريطانيا 
خرباء اأوربيون يتكون من 585�س. 
ن�س االتفاق على دفع بريطانيا ل�40 
االأوروب��ي  االحت��اد  اإىل  يورو  مليار 
وك����ذا م��ع��اجل��ة م�����س��األ��ة احل���دود 
جبل  وك��ذا  االيرلندية  الربيطانية 
طارق بني ا�سبانيا وبريطانيا وم�ساألة 
جزر قرب�س. كما عالج ق�سية التنقل 
من قبل مواطني بريطانيا نحو باقي 
تلك  ومواطني  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
تبادل  وق�سة  بريطانيا  نحو  الدول 

ال�سلع. وهي كلها عامات ه�سا�سة 
فالدول  االأوروب��ي.  االحتاد  يعي�سها 
االأم�س مل  اتفقت  التي  اال�ستعمارية 

تعد اليوم كذلك. 
يف  امل�ساهمني  بفا�سفتها  اجنلرتا 
بزوغ ع�ر احلداثة بعد مرور خم�س 
قبل  اأفكارهم  لتطبيق  رجعت  قرون 
اأن يعتنوا م�روع العقد االجتماعي.
االأنانية  لتعظيم  "هوبز"  دعى  لقد 
مقولة  يف  بلوره  ما  وهذا  والفردية 
ال  االن�سان"  الأخيه  ذئب  "االن�سان 
عن  يعدل  اأن  قبل  التفاق  وج��ود 
للعقد  ويدعو  عمره  نهاية  يف  ذلك 
م�سطلح  �ساحب  اإن  االجتماعي. 
االتفاق  ان  على  يوؤكد  "الاويثان" 
اأفكار  توافق  نتيجة  يكون  ما  عادة 
ال�سياق  نف�س  ويف  الكل,  وم�سالح 
�سد  ح��رب  يف  "الكل  اأن  ي��وؤك��د 
من  امل�سالح  وحدها  اإذن  الكل".  
انف�سال.   و  اتفاق  بح�سول  ت�سمح 
لي�ست  حاليا  اجن��ل��رتا  وم�سالح 
تاأ�سي�س  ب��داي��ة  يف  نف�سها  ه��ي 
الذي  الوقت  االأوروب��ي يف  االحت��اد 
االإدارة  اأن  املتتبعني  بع�س  يعزي 
تنافر  �سبب  هي  االأمريكية  احلالية 

االأوروبيني وكذا نفور بريطانيا.

�إيطاليا ت�ستنجد بالدول 
�ل�سيوعية

خرب  االإع��ام  و�سائل  تناقلت  اليوم 
االيطالية  ال�سلطات  اأن  م��ف��اده 
ا�ستبدلت علم االحتاد االأزرق احلامل 
وهي  االأحمر,  ال�سني  بعلم  للنجوم 
االأوروب���ي  ل��احت��اد  موجه  �ربة 

املتهالك.
اأوروب���ي  اقت�ساد  ثالث  اإيطاليا 
وثامن عامليا برقم اأعمال 520 مليار 
من  جمموعة  موؤخرا  �سهد  اأورو, 
الدبلوما�سية  و  النف�سية  ال�راعات 
"ال�سرتات  فرن�سا.  م��ع  خا�سة 
العبارة  هي  ت�ست�سلموا"  ال  ال�سفراء 
التي اأطلقها رئي�س الوزراء االيطايل 
ماكرون.  الإ�سقاط  الداعية  للحركة 
يف الوقت الذي رف�س ماكرون الرد 
بقولها"  الثقافة  وزيرة  ردت  عليه 
على  اإيطاليا  مع  تت�سابق  ال  فرن�سا 

جائزة الغباء".
االختافات مهدة  هي جمموعة من 
اليوم  اإيطاليا  تعي�سها  التي  للعزلة 
خا�سة يف ظل تغول فرن�سا اأوروبيا  

اأو  مبا�رة  ب�سورة  �سواء  يد   ولها 
غري مبا�رة يف عزلة اإيطاليا.

ا�ستنجد  اإيطاليا  وزراء  رئي�س 
كورونا  تف�سي  م�سدر  بال�سني 
الوحيدة  الدولة  ال�سني  باأن  و�رح 
واليوم  امل�ساعدة,  على  ال��ق��ادرة 
�سهدنا و�سول طائرة حمملة بفريق 
"لومباردو"  اإىل  كوبي  طبي  وعتاد 
بعدما  اإيطاليا.  يف  املوبوءة  املنطقة 
طن   45 اإر�سال  عن  رو�سيا  اأعلنت 

من امل�ساعدات الطبية.
كورونا ن�سفت على ما كان االم�س 
ت�ررت  ما  وبقدر  لت�سليح,  قابا 
خا�سة  اأخرى  ا�ستفادت  دوال  منها 
اأعلنت  اليوم  ال�سيوعية.  ال��دول 
ت�سجيل  ع��دم  ي��وم  لثالث  ال�سني 
بعودة  جتلى  كلي  حتكم  اإ�سابة,  اأي 
وترية االقت�ساد للت�سارع, يف الوقت 
باده  حتكم  عن  بوتن  يعلن  ال��ذي 
امل�سارعة  وكوبا  كليا.  الو�سع  يف 
فاالأ�سدقاء  الغريقة.  اإيطاليا  الإنقاذ 
احلقيقيون يعرفون وقت ال�سيق وهو 
ما تبنته هذه الدول, يف الوقت الذي 
وفرن�سا  وبريطانيا  اأملانيا  �سارعت 

فاإ�سبانيا لغلق حدودها والتقوقع. 

بريك�ست ,كورونا ...�أوروبا �ملتحدة نحو �لت�سٌدع
�ثنان.   عليه  يختلف  ال  �حتادها  مكونات  �نق�سام  بات  �لتي  �أوروبا  نحو  موؤخر�  �لدولية  لالأحد�ث  �ل�سيا�سيني  �ملحللني  �هتمامات  جل  تتجه 
فاإ�سقاط �أعالم ورفع �خرى يف �إيطاليا مبثابة �حلجر �لذي ينجر عليه تدفق مياه �ل�سد �إذ� ما حِول من مكانه. دول �الحتاد �الوروبي كلها 

تعاين من ويالت كورونا, وكلها يف ت�سارع و�سباق مع �لزمن. وهي يف تن�سيق م�ستمر بينها دون �إيطاليا.

بقلم: عماره بن عبد �هلل 

هل يبقى �الحتاد �الأوربي ؟
بقلم: ح�سني علي غالب

----------------
عند بداأ االأزمة االقت�سادية العاملية كلنا �سهدنا كيف اأن ثاث كيانات وهما 

اليونان واإيطاليا وا�سبانيا كانوا قاب قو�سني او ادين من �سبح االإفا�س املرعب 
لكن االإحتاد االأوربي وعلى راأ�سهم اأملانيا قدموا برنامج دعم طويل وخطة اإنقاذ 

مف�سلة , �سحيح اأن الربنامج واخلطة كانتا خانقة وم�ست كل �رائح املجتمع 
وا�ستمرت ل�سنوات طويلة كانت عجاف اإال اأنها اأو�سلتهم اإىل بر االأمان , 

اأ�سحاب القرار لهذه الدول اعتربوها انت�سارا لكن ال�سعوب بقى يف داخلها 
براكني ثائرة ولهذا جند �سعود لتيارات راف�سة للبقاء يف االحتاد االأوربي 

ومعار�سة لكل قراراتها  مهما كانت .
املفاأجاة جاءت من بريطانيا والتي كانت الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري عرب 

اال�ستفتاء حيث ظهرت اأن ال�سعب الربيطاين يريد اخلروج من االحتاد وبن�سبة ال 
ي�ستهان بها ,وجاءت حكومة وبعدها حكومة ومت اإ�ساعة الكثري من الوقت لكن 

اخلروج مت وبقت تفا�سيل �سغرية بني بريطانيا واالحتاد االوربي , هذا اخلروج 
�سجع الكثريين على اأن يدقون اأول م�سمار يف نع�س االحتاد االأوربي ولقد جاءت 

الفر�سة االآن اجلاهزة .
وباء كروونا اأثبت اأن دول االإحتاد االأوربي لي�ست على قلب رجل واحد , وبات 

كل يغني على لياه فدولة ت�رق كمامات طبية خم�س�سة جلارتها ودولة اأخرى 
ترف�س تقدمي م�ساعدة متوا�سعة الأ�سباب تافهة غري واقعية .

بكل تاأكيد وجود اإحتاد اأوربي مثل �سابق عهده اأ�سبح من املا�سي  , وقد ن�سهد 
دول اأخرى تن�سحب من هذا االحتاد , وي�سبح حينها اإحتاد هزيل منهك باأزمات 
اأهمها االقت�سادية وتقل�س اأعداد �سعوب هذا االحتاد لعدم وجود مواليد جدد .
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النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

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

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �شرفنا الإع�مي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

غلق مقر بلدية تندلة 
بوالية �لو�دي من طرف 

�سكان قرية �الأغفيان 
ر�فعني الفتات و�سعار�ت 
تطالب بتوزيع �الأر��سي 

�ل�سكنية

�صــورة وتعلــيـق

قضت حمكمة إسالمية يف والية كانو بشمال نيجرييا بإعدام 
مغن )22 عاما( إلدانته باإلساءة للنيب حممد يف أغنية قام 
بتوزيعها على تطبيق التراسل “واتساب” يف مارس. والشاب 
الذي صدر ضده احلكم، أمس من سكان مدينة كانو، عاصمة 
ومنع  نيجرييا.   لشمال  التجاري  املركز  أيضا  وهي  الوالية، 
حراس املحكمة الصحفيني من احلديث إىل املحكوم شريف 
شريف  إن  املحكمة  باسم  متحدث  وقال  احلكم.  بعد صدور 
العام  من  سابق  وقت  احلكم. ويف  يوما الستئناف  أمامه 30 

اجلاري أحرق حمتجون مزنل أسرة شريف بسبب األغنية.

 

�سر�ع جن�ص " يا لطيف"

أن تكون مسؤوال منتخبا من 
االلتزام  يعين  الشعب 

بالتعهدات  والــوفــاء 
وخــدمــة الــصــاحل 
على  ــذا  ه  ، الــعــام 
النظري،  املستوى 
ــن الـــواقـــع يف  ــك ول

بالدنا عكس ذلك متاما 
األمة  جملس  يف  فالنائب 

)السيناتور( والنائب 
بعضهم  يقضي  الذين  الوطين  الشعيب  املجلس  يف 
الفاخرة  األريكة  يف  النوم  بني  االنتخابية  عهدته 
املشاريع  على  التصويت  عند  للمصادقة  األيدي  ورفع 
الشيء  وقبول  تدخل  أو  تعديل  دون  والتشريعات 
عالمة الرضا على املقترحات مع ضمان التقاعد بعد 
انتهاء العهدة وإنشاء تعاونية تتكفل مبصاريف العالج 
يف الداخل واخلارج وكذا الدفن عند الوفاة ، أما رئيس 
البلدية يريد سيارة فارهة  تشبه سيارة الوزير تسهيال 
لتنقله ، هؤالء نسوا أو تناسوا سبب انتخاهبم ووضعوا 
يافطة  امتيازات حتت  من  سيغنمون  ما  أعينهم  نصب 
“ويف ذلك فليتنافس املتنافسون” ...حتما الشعب مل 

ينتخبكم من أجل كل ذلك.

...STOP : قف
�مل�سوؤول و�المتياز�ت ؟

البعض وصف احلادثة بـ»الصراع العنيف 
علقوا  وآخــرون  اللطيف«،  للجنس 
مستهزئني بأن ما حدث كان صراعا 
يا  اللطيف واجلنس  بني اجلنس 
لطيف، كانت تلك بعضا من ردود 
األفعال اليت تداوهلا اجلزائريون 
كوثر  بني  مبعركة  علمهم  عقب 
أوعالل، بطلة إفريقيا للجيدو، ودنيا 
حيث   ،2018 عام  ملكة مجال  زاوي،  بن 
مجاهلا  فيه  تظهر  فيديو  »انستغرام«  يف  حساهبا  عرب  األخرية  نشرت 
العني وضربات بالسكني يف فخذها، اهتمت خالله  مشوهًا بكدمات على 

صديقتها القدمية كوثر باالعتداء عليها.

منتخبون يف خرب كان منذ 
تف�سي كورونا بباتنة

يف  بباتنة  البلدية  الشعبية  املجالس  منتخبو  ان  يبدو 
ذريعة  كورونا  فــريوس  تفشي  من  اختــذوا  قد  معظمهم 
انشغاالت  بعديد  التكفل  عن  يغنيهم  سبات  يف  للدخول 
أي  يسمع هلم  اثرا، ومل  لغالبيتهم  ير  املواطنني، حيث مل 
نشاط يذكر بسبب اجلائحة، األمر الذي جعل املواطنني يف 
حرية من أمرهم جراء عديد االنشغاالت اليت يبدو ان حلها 

مقترن برحيل وباء كوفيد 19.

�إرحموهم
يعيش  الذهن،  وصفاء  واإلسترخاء  النفسية  للراحة  احلاجة  أمس  يف  هم  وقت  يف 
التشويش واالضطراب،  البكالوريا، على  امتحانات شهادة  املقبلون على إجتياز  الطلبة 
التواصل اإلجتماعي، حول  مواقع  اليت تعج هبا  الشائعات  والقلق، وذلك على خلفية 
الذي  الصحي  والربوتوكول  األسئلة،  تعلق بطبيعة  ما  املصريي خاصة  االمتحان  هذا 

قاعات  داخــل  تبنيه  املوسم سيتم  مصري  عن  فضال  االمتحان، 
والسنة  املاضي  اجلامعي 
اجلامعية اجلديدة .. وعليه 
التصدي  الواجب  من  بات 
اإلشاعات  هــذه  لناشري 
يشكلون  كوهنم  ومعاقبتهم 
للمستقبل  ـــدا  هتـــدي

الدراسي ألبنائنا.
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هل تكون رو�سيا هي 
منقذة �لعامل ..؟

اأمل �سخم م�س  الرو�سية مو�سكو, �سعاع  العا�سمة  اأم�س  ن�رت 
التو�سل  عن  الرو�سي,  الرئي�س  اأعلن  اأن  فبمجرد  العامل,  دول  كل 
وال�سعوب  احلكومات  اأغلب  تنف�ست  حتى  »كورونا«  �سد  للقاح 
ال�سعداء, وبات الكل ينظر اإىل رو�سيا على اأنها طوق النجاة من 
.. ففي وقت مل تعلن  اأرواح املايني  الفتاك الذي ح�سد  الوباء  هذا 
اأي من املخابر العاملية التي اأطلت بحوثا وجتارب للتو�سل اإىل لقاح 
�سد »كوفيد19-« عن اأية نتائج ر�سمية حلد ال�ساعة .. فهل �ستكون 

رو�سيا منقذة العامل ؟.

در��سة تك�سف على �أن �ملدخنني �أكرث عر�سة 
لال�سابة بـ"كوفيد19-"

أظهرت دراسة ُنشرت يوم الثالثاء أن الشباب 
اإللكترونية  السجائر  يدخنون  الذين 

بفريوس  لإلصابة  عرضة  أكثر  هم 
كورونا.

أجرهتا  اليت  الدراسة،  ووجدت 
الشباب  أن  ستانفورد،  جامعة 
بني  أعمارهم  تــتــراوح  الذين 
عرضة  أكثر  هم  عاما،  و24   13

لإلصابة بـ “كوفيد19-” خبمس 
السجائر  استخدموا  إذا  ــرات  م

أولئك  أن  حــني  يف  اإللــكــتــرونــيــة، 
اإللكترونية  السجائر  يستخدمون  الذين 

للمرض  عرضة  أكثر  فإهنم  العادية،  والسجائر 
بنحو 7 مرات.

معدي  كبرية  فيلشر،  هالبرين  بــوين  الدكتورة  وقالت 
توقعنا  فوجئنا.  “لقد   :NBC News لشبكة  الدراسة، 
األرجحية  بنسب  ليس  بالتأكيد  ولكن  ما،  عالقة  نرى  أن 

واألمهية اليت نراها هنا”.
مجيع  من  مشاركا   4351 مشل  مسحا  الباحثون  وأجرى 
و3  كولومبيا،  ومقاطعة  اخلمسني،  األمريكية  الواليات 
يعتمد  وطين  حتليل  أول  إنه  للدراسة.  أمريكية  مناطق 

على السكان لفحص العالقة بني التدخني 
لدى  كورونا  وفــريوس  اإللكتروين، 

الشباب.
وقال فريق البحث إنه قد يكون 
الرتفاع  أسباب  عدة  هناك 
الــعــدوى.  انتقال  خماطر 
منتجات  تتسبب  أن  وميكن 
السجائر اإللكترونية يف تلف 
الرئتني، ويكون هلا تأثري على 
جهاز املناعة، ما جيعل التعرض 

للعدوى أكرب.
أن  احتمال  أيضا  هناك  أن  وأوضحوا 
حيمل البخار قطرات حتتوي على الفريوس، 
أن تنتشر إىل شخص آخر ويعاد استنشاقها،  واليت ميكن 

مثل الدخان غري املباشر.
والسجائر  “كوفيد19-”  بني  الطبية  العالقة  تزال  وما 
متغريات  أخذ  بعد  ولكن  متاما،  واضحة  غري  اإللكترونية 
بالوالية  اخلاصة  العدوى  ومعدالت  واجلنس  العرق  مثل 
معدو  قال  االعتبار،  املزنل يف  البقاء يف  واالمتثال ألوامر 
يتعلق  عندما  واضحة  صحية  خماطر  هناك  إن  الدراسة 

األمر بالتدخني اإللكتروين أثناء اجلائحة.
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توقيف بع�ص �مل�سوؤولني �ملحليني "ماهي �إال بد�ية"
التقاع�س يف التكفل مبناطق الظل:

اأكد رئي�س اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون اأم�س الأربعاء، اأن القرارات التي اتخذها موؤخرا باإنهاء مهام عدد من  امل�شوؤولني املحليني "ما 
هي ال بداية" يف م�شار حما�شبة املتقاع�شني يف التكفل بان�شغالت املواطنني وم�شاكلهم يف مناطق الظل.

حممد علي 
----------------------

وقال يف كلمة له خ�ل افتتاح اجتماع 
بع�س  اتخذت  لقد   ": احلكومة-الولة 
بع�س  توقيف  يف  اجلزئية   الــقــرارات 
بداية  ال  هي  وما  املحليني،  امل�شوؤولني 
يف  يتقاع�س  مــن  كــل  �شنحا�شب  حيث 
وا�شتطرد  املواطنني".  م�شاكل  حــل 
 2020 �شنة  يف  اأنـــه  اأفــهــم  :"ل  قــائــ� 
القرارات  وكل  املبارك  احلــراك  وبعد 
الو�شع  لتخفيف  الدولة  اتخذتها  التي 
وجود  اليومية،  احلياة  يف  املواطن  على 
مناظر ب�شعة كان يعرفها املواطن خ�ل 

هذه  اأن  اعتقد  كنت  الخرية  ال�شنوات 
مثلما   - وهي  اختفت"  قد  الت�شرفات 
للخطاب  "موا�شلة  ت�شكل  ــور  اأم  - قــال 

ال�شلبي للع�شابة".
توفري املاء والكهرباء مبناطق 

الظل اأولوية والدولة 
املاء  توفري  اأن  تبون  الرئي�س  واعترب 
من  الظل  مناطق  ل�شاكنة  الكهرباء  و 
عمل  بــرامــج  يف  الق�شوى  الأولــويــات 
الدولة �شتقف  احلكومة، حمذرا من ان 
املتهاونني  املــ�ــشــوؤولــني  �شد  باملر�شاد 

واملخربني.  

اأعلن رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
، عن مبا�شرة "حتريات" لتحديد امل�شوؤولني 
"عرقلة" �شرف املنح التي مت اإقرارها  عن 
وحما�شبتهم.  ال�شحة  قطاع  عمال  ل�شالح 
لــلــقــاء  ــة  ــي ــاح ــت ــت ــة الف ــم ــل ك ـــــال يف  وق
"قرارات  اأن  الأمم،  بق�شر  حكومة-ولة 
لت�شجيع  ـــوزراء  ال جمل�س  خــ�ل  اتــخــذت 

اأعطيناهم  الذين  ال�شحة  القطاع  عمال 
تطبيق  عــدم  اأ�شباب  منتقدا  امتيازات"، 
هذه القرارات وعدم �شرف املنح املخ�ش�شة 
اأ�شهر"،  ثــ�ثــة  "ملدة  الطبية  لــ�أطــقــم 
وامل�شوؤولون".  الــولة  هم  "اأين  مت�شائ� 
تعمل  "قوات  مــن  تبون  الرئي�س  وحــذر 
اأطــراف  من  بتواطوؤ  الب�د  ا�شتقرار  �شد 

ب"حما�شبة  متوعدا  الإدارة"،  داخــل  من 
"حتريات"  ــود  وج عن  ومعلنا  امل�شوؤولني" 
تبون  ال�شيد  واأ�شاف  امل�شوؤوليات.  لتحديد 
"عرقلة"  اأن الهدف من هذه الت�شرفات هو 
�شرورة  على  موؤكدا  الدولة،  تنمية  م�شار 
اأن  اإىل  م�شريا  فورا"،  القرارات  "تطبيق 
قرارات  تطبيق  يهابون  الذين  امل�شوؤولني 

القانونية"،  املحا�شبة  من  "خوفا  الدولة 
حما�شبتهم  تتم  لن  اأنهم  يدركوا  اأن  عليهم 
�شالح  يف  "تكون  التي  القرارات  طبقوا  اإذا 
املواطن"، بالرغم من اأن "ظروف العمل هي 
�شعبة ومل ي�شبق لها مثيل يف امل�شار املهني 

للكثري من امل�شوؤولني".
ق.و

بن  الرحمن  عبد  ال�شحة،  ــر  وزي تطرق 
فيدرالية  �شفري  ا�شتقباله  خ�ل  بوزيد، 
مدى  اىل  بالييف  اغــور  باجلزائر  رو�شيا 
الرو�شية  املخابر  لــدى  اللقاح   جاهزية 
والتقدم الكبري يف انتاجه من طرف املركز 
الرو�شي  املكروبيولوجية  للبحوث  الوطني 

،كما اأكده يوم الربعاء بيان للوزارة .

الوزير  ح�شره  الــذي  اللقاء،  هذا  وتناول 
امل�شت�شفيات  بــاإ�ــشــ�ح  املــكــلــف   املــنــتــدب 
الوبائية  "الو�شعية  م�شباح  ا�شماعيل 
تف�شي  جــراء  حاليا  العامل  ي�شهدها  التي 
ذكر  "حيث  "كوفيد19-  كــورونــا  جائحة 
رئي�س  "تعليمات  ب  ال�شاأن  هذا  يف  الوزير 
بني  من  اجلزائر  تكون  اأن  على  اجلمهورية 

الدول الأوائل لقتناء اللقاح �شد فريو�س 
�شحة  على  حفاظا  "كوفيد19-"وذلك 

املواطنني" .
ــات بني  ــادث ــح كــمــا مت الــتــطــرق خـــ�ل امل
"مدى  اجلانبني - ي�شيف ذات البيان --اىل 
الرو�شية  املخابر  ــدى  ل اللقاح  جاهزية 
هذا  يف  الــرو�ــشــي  ال�شفري  ابـــرز  "حيث 

انتاج  ــال  جم يف  الكبري  "التقدم  الطـــار 
للبحوث  الوطني  املركز  طرف  من  اللقاح 
جماليا"  "مركز  الرو�شي  املكروبيولوجية 
و�شيكون  ت�شجيله  عن  ــ�ن  الع مت  الــذي 
متوفرا يف ال�شوق الدولية اأواخر �شنة 2020 

وبداية 2021 ".
ق.و

الباقي  العلمي، عبد  التعليم العايل والبحث  ك�شف وزير 
بن زيان، ام�س الأربعاء ، عن عودة الطلبة اىل اجلامعات 
مقعد  األــف   41 ا�شت�م  قطاعه  وتوقع  �شبتمرب،   6 يوم 
القادم  املدر�شي  للدخول  حت�شبا  جديدا  بيداغوجيا 
لقاء  مبنا�شبة  له  كلمة  يف  زيان  بن  وقال   .-2021  2020
"ي�شتعد  قطاعه  اأن  الأمم،  بق�شر  بــالــولة  احلكومة 
على  موزعة  جديد  بيداغوجي  مقعد   41.000 ل�شت�م 
اليوم  غاية  اإىل  منها  مقعد   7.600 ا�شت�م  مت  ولية،   15
والبي�س،  تي�شم�شيلت  وهران،  ال�شلف،  وليات  من  بكل 
33.400 مقعد املتبقية تدريجيا، علما  فيما ياأمل ا�شت�م 

وليات  تهم  اجلديدة  البيداغوجية  القدرات  هذه  اأن 
تلم�شان،  تب�شة،  البليدة،  بجاية،  البواقي،  اأم  الأغواط، 
وعني  خن�شلة  بوعريريج،  برج  ق�شنطينة،  اجلزائر، 
اجلامعي  الــدخــول  بداية  مع  ــه  اأن واأ�ــشــاف  متو�شنت". 
خمتلف  يف  طالب   1.650.000 ا�شتقبال  �شيتم  املقبل، 
هياكل  تدعيم  يتطلب  عدد  وهو  العايل،  التعليم  اأطوار 
ا�شت�م  �شيتم  اأنه  الوزير  اأكد  الغر�س،  ولهذا  القطاع. 
الآن  حتى  منها  �شرير   8.410 ا�شتلم  �شرير،   28.580
ينتظر  فيما  والبي�س،  ورقلة،  وهران،  وليات  من  بكل 
هذه  اأن  علما  تدريجيا،  املتبقية  �شرير   20.160 ا�شت�م 

الأغواط،  اأدرار،  لوليات  خم�ش�شة  اخلدماتية  القدرات 
وزو،  تيزي  تيارت،  تب�شة،  ب�شار،  ب�شكرة،  البواقي،  اأم 

�شطيف، امل�شيلة، الوادي، خن�شلة، تيبازة وغرداية".
للوليات  املخولة  "امل�شالح  زيــان  بن  دعــا  وباملنا�شبة، 
املحلية  الآلية  تفعيل  اىل  الولة،  اإ�شراف  حتت   ، املعنية 
م�شوؤويل  مع  بالتن�شيق  اجلامعية،  امل�شاريع  اإجناز  ملتابعة 
وتائر  ت�شريع  اأجل  من  واخلدماتية  اجلامعية  املوؤ�ش�شات 
الآجــال  يف  امل�شتهدفة  املن�شاآت  ت�شليم  و�شمان  الإجنــاز 

املقررة".
ق.و

الأربعاء  ام�س  عطار،  املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  ك�شف 
ان خ�شائر �شركات الطاقة الوطنية بلغت نحو 125 مليار 
)كوفيد19-(،  فريو�س  كورونا  وباء  تداعيات  ب�شبب  دج 
يقارب  ما  هدر  عن  الطاقوي  النتقال  وزير  ك�شف  فما 
15 باملئة من النتاج الوطني يف التبذير. واأو�شح عطار 
احلكومة  اجتماع  ا�شغال  افتتاح  يف  األقاها  كلمة  خ�ل 

بالولة، الذي تراأ�شه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
اخل�شو�س  وجه  على  النفط  �شوق  و  العاملي  القت�شاد  ان 
انخفا�س  و  الأ�شعار  بانخفا�س  تتميز  �شعبة  بفرتة  مير 
ال�شنة  مــن  الأول  الث�ثي  نهاية  منذ  العاملي  الطلب 
�شلبا  اثــر  مما  كوفيد19-  وبــاء  انت�شار  ب�شبب  اجلارية 
تراجعت  الوزير،  يقول  بهذا،  و  الوطني.  القت�شاد  على 

ال�شدا�شي  خ�ل  املحروقات  �شادرات  من  الدولة  عائدات 
2019 بحوايل  2020 مقارنة بنف�س الفرتة من  الأول من 
�شجلتها  التي  اخل�شائر  ان  اىل  كذلك  م�شريا  باملائة،   40
�شركات قطاع الطاقة ب�شبب تاأثريات كوفيد19- قدرت 

بنحو 125 مليار دج.

يف  امل�شجليني  املهنيني  العمال  من  الع�شرات  اإحتج 
بولية  الرتبية  مديرية  اأمــام  الإحتياطية  القوائم 
التدخل  ب�شرورة   املحتجون  طالب  ،حيث  اجللفة 
قوائم  لتفعيل  اإ�شتثنائي  ترخي�س  وو�شع  العاجل 
املتوفرة  ال�شاغرة  املنا�شب  �شل  يف  ،خا�شة  الإحتياط 
ح�شبهم،  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  بها  �شرح  األتي 
اخلدمات  توفري  على  املوؤ�ش�شات  بع�س  عجز  ــذا  وك
تنامي  مــع  ونظافة  و�شيانة  حرا�شة  مــن  املتعددة 

،ناهيك  العمال  وقلة  الأق�شام  يف  الإكت�شاظ  �شاهرة 
الدخول  خ�ل  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  �شتعرفه  ما  عن 
الإجتماعي القادم من تزايد الإكتظاظ ب�شبب اإرتفاع 
اأخرى  جهة  من   . النهائية  الأطــوار  يف  النجاح  ن�شبة 
يذكر اأن النقابة الوطنية ل�أ�ش�ك امل�شرتكة والعمال 
ال�شهر  يف  قامت  الوطنية  الرتبية  لقطاع  املهنيني 
منها(  ن�شخة  على  التحرير  )حتوز  مبرا�شلة  املن�شرم 
مدير الرتبية لولية اجللفة حيث طالبت النقابة من 

املدير التدخل العاجل من اأجل احل�شول على رخ�شة 
املهنيني  العمال  اإحتياط  قوائم  لإ�شتغ�ل  اإ�شتثنائية 
موؤكدة يف ذات ال�شياق اأن املوؤ�ش�شات الرتبوية يف ولية 
مما  املهنيني  العمال  يف  فادحا  نق�شا  تعرف  اجللفة 
ت�شبب يف حرمان العمال املهنيني باملوؤ�ش�شات الرتبوية 
من عطلهم امل�شروعة مما جعلهم ي�شعرون بالتهمي�س 

والتعف�س ح�شب ذات البيان .
حممد راقد

حتريات عن عرقلة �سرف منح عمال قطاع �ل�سحة ومعاقبة �ملتورطني

وزير �ل�سحة يتطرق مع �سفري رو�سيا باجلز�ئر �إىل مدى جاهزية �للقاح

ر�سميا عودة �لطلبة �ىل �جلامعات يوم 6 �سبتمرب

كورونا  ب�سبب  �لطاقة  قطاع  يف  خ�سائر  دج  مليار   125

حمتجون يطالبون با�ستغالل �لقو�ئم �الحتياطية للعمال �ملهنيني باجللفة

وز�رة �لتعليم �لعايل

حو�يل 15 باملئة من �النتاج يذهب يف �لتبذير

يوم  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 
اجلهود  بتن�شيق  تقوم  اأنــهــا  ــاء،  ــع الأرب
ب�شاأن  وعلمائها  الرو�شية  ال�شلطات  مع 
واحتمال  موؤخرا  املبتكر  الرو�شي  اللقاح 
اعتماده من قبلها بعد الدرا�شات العلمية 
لوكالة  ت�شريحات  ويف  عليه.  الإ�شافية 
انباء "�شبوتنيك" الرو�شية قالت املنظمة 
العلماء  مع  م�شتمر  توا�شل  على  "نحن 
التعاون  اإىل  ونتطلع  الرو�س  والأطــبــاء 
وهناك فر�شة جدية لدرا�شة هذا اللقاح 
جناحه  اأثــبــت  ــال  ح ويف  مــوؤخــرا  املعلن 
لإنقاذ  مدخ�  ليكون  اعتماده  ف�شيتم 
منظمة  ــارت  ــش واأ� الب�شر".  مــن  املــ�يــني 
بحاجة  "اللقاح  اأن  اىل  العاملية  ال�شحة 
للح�شول  دولية  واختبارات  لدرا�شات 
على ت�شجيل وترخي�س عاملي ومن بعدها 

ميكن اأن يتوفر يف خمتلف دول العامل".
ق.د

فرقة  ـــاء  ـــع الرب ــس  ــ� ام ـــوم  ي انــتــ�ــشــلــت 
املدنية  احلــمــايــة  مل�شلحة  الغطا�شني  
جثة  مب�شتغامن   ال�شلف  وادي  مب�شب 
بلدية  من  �شنة   22 عمره  ل�شاب  غريق 
وادي اخلري كان  قد غرق يف نف�س امل�شب  
وقد مت حتويل جثة الغريق اىل م�شلحة 
بينما  م�شتغامن  مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ 
للو�شول  حتقيقا  المنية  امل�شالح  فتحت 
ــادث  احل لــهــذا  احلقيقية  الأ�ــشــبــاب  اىل 

املاأ�شاوي
تدعو  املدنية  احلماية  مديرية  وتظل 
توخي  اىل  ال�شباب  وخا�شة  املواطنني 
ال�شباحة  احليطة واحلذر والمتناع عن 

يف الماكن املمنوعة
�شليمان بن قناب

للنفط  املــ�ــشــدرة  الــــدول  منظمة  ـــرت  ذك
�شعر  متو�شط  اأن  الأربــعــاء،  اأم�س  ــك(،  )اأوب
دولرا  عند45،21  ا�شتقر  خاماتها  �شلة 
للربميل اأم�س الث�ثاء، مقابل 45،01 دولرا 
اأوبك،  خامات  �شلة  وت�شم  املا�شي.  الثنني 
الإنتاج  م�شتوى  قيا�س  يف  مرجعا  تعد  التي 
13 نوعا من �شمنها خام �شحاري  للمنظمة، 
من  الأول  الأ�شبوع  مدار  على  و  اجلزائري. 
عند  اأوبك  خامات  ا�شتقرت  اأغ�شط�س  �شهر 
44 و45 دولر للربميل. و يعترب  م�شتويات 
خامات  بلغته  م�شتوى  اأح�شن  امل�شتوى  هذا 
التي  النفط  �شوق  ــة  اأزم بداية  منذ  ــك  اأوب
ت�شبب فيها اأ�شا�شا تداعيات وباء كوفيد19- 
على اقت�شاديات الدول و  النخفا�س احلاد 

للطلب العاملي على النفط.

ال�شابق  النائب  حماكمة  الربعاء  يوم  اأجلت 
حممد  �شيدي  مبحكمة  طليبة  الدين  بهاء 
ب�شبب غياب ال�شهود -ح�شب ما علم من  م�شدر 
ق�شائي. وقد مت ايداع  نائب املجل�س ال�شعبي 
 17 يف  طليبة  الدين  بهاء  ال�شابق  الوطني 
اكتوبر املا�شي احلب�س املوؤقت ب�شجن احلرا�س 
طرف  من  ف�شاد  ق�شايا  يف  اليه  ال�شتماع  بعد 
املــذكــورة  املحكمة  بنف�س  التحقيق  قا�شي 
حيث اأن هذا الخري متابع بعدة تهم من بينها 
"تبي�س الموال" و "التمويل اخلفي ل�أحزاب" 

و "�شراء ال�شوات" خ�ل ت�شريعيات 2017.
ق.و

هناك تن�سيق م�ستمر مع رو�سيا 
ب�ساأن �للقاح �ملبتكر

�نت�سال جثة غريق يف م�سب 
و�دي �ل�سلف مب�ستغامن

منظمة �ل�سحة �لعاملية:

�سعر �سلة خامات �أوبك 
يتجاوز 45 دوالر� للربميل

تاأجيل حماكمة �لنائب �ل�سابق 
بهاء �لدين طليبة



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/

