
�ضكان الـوادي ينتف�ضون �ضد بائعي 
اخلمور واملهلو�ضات وبيوت الدعارة

خلل احتجاجات رامية اإىل حماربة وو�ضع حد للآفات االجتماعية
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حان الوقت للتخل�ص 
مــــــــن الأوراق 

والتوجه نحو احلياة 
الرقميــــــة

ترحيب وا�ضع بفتح 
امل�ضاجد والت�ضديد 

على اللتزام 
ب�ضروط الوقاية 

قال اأن "الرقمنة ت�ضاوي �ضفر 
ورق" عبد العزيز جّراد:

اأزيد من 75 األف زائر ملنتزه �ضابلت وغابة بن عكنون
 يف اأول يوم

حرق م�ضجدين وتدني�ص مقابر امل�ضلمني خالل اأ�ضبوع بفرن�ضـــا!
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04/03

وزير ال�ضناعة يوؤكـــــد: 

نتطلــــــــع لقت�ضاد يخلق منا�ضــــب ال�ضغل ولي�ص خلدمة م�ضالــــح اأ�ضخا�ص

الأول للحديد بتندوف  والثاين للزنك ببجاية

منجم غار جبيـــالت وواد اأميزور 
تاأ�ضرية لالقالع الطاقوي باجلزائر

16

05

وفاة عامل �ضقط من اأعلى 
عمود كهربائي بجامعة

الوادي

�ص 05

يف اإطار اختبار لقاح �ضد كورونا 

ال�ضني ت�ضيد بتطوير 
لقاحات يف رو�ضيا وتخطط 

للتعاون معها
وفاة 05 اأ�ضخا�ص خالل 24 �ضاعة الأخرية

اإ�ضابة  كورونا: 450 
جديدة, 373 حالة �ضفاء 

و10 وفيات 
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16/06

بدوائر احلجرية انقو�ضة والطيبات والربمة 
واملقارين ومتا�ضني

ت�ضجيل 43 عملية 
تنموية لفائدة مناطق 

الظل بورقلة
ب�ضبكة  ظل  منطقة   75 • ربط 

الهاتف والنرتنت



02 اإلثنين  17  أوت 2020 م الموافق لـ 27 ذو الحجة 1441هـ
العدد
2065

حان الوقت للتخل�ص من الأوراق والتوجه نحو احلياة الرقمية

علجية عي�ص
-------------------

درجات  املختلفة  للقطاعات  اأن  قال 
فبع�ضها  "الرقمنة"،  م��ن  متباينة 
الأخر  بع�ضها  و  غريه  من  اأكرث  م  متقِدّ
التعامل  يف  الورق  ي�ضتهلك  زال  ما 
"الرقمنة"  اأن  م�ضريا  امل��واط��ن،  م��ع 
برنامج  اأول���وي���ات  م��ن  اأ���ض��ب��ح��ت  
من  فيها،  ال�رشوع  ويجب  احلكومة 
بالأهداف،  الت�ضيري  مقاربة  تبني  خالل 
احلكومة  لإدارة  ال�����رشوط  توفري  و 
حت�ضني  اأج��ل  من  املحلية،  الإدارة  و 
وحتقيق  للمواطن  املعي�ضي  الإط��ار 
جراد   اأ�ضاف  و  القت�ضادي،  النعا�ش 
اإطارات  على   تتوفر  البالد  اأن  بالقول 
و�ضع  وجب  لذا  و  �ضبانية  قدرات  و 
قبل  املحلية  الإدارة  لرقمنة  خطة 
احلكومة  دور  تفعيل  و  ال�ضنة  نهاية 
الرا�ضدة  احلكامة  و  ل��ك��رون��ي��ة   الإ
الق��ت�����ض��ادي��ة  ج��وان��ب��ه��ا  معظم  يف 
مع  التعامل  كذلك  و  والجتماعية، 
مواكبة  و  الرقمية،  املعلومات  تقنيات 
اأجل  من  العامل  ي�ضهده   الذي  التطور 
حتقيق  و   معلوماتي  جمتمع  ب��ن��اء 

ميكن  ل  التي  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف 
باعتبارها  دون"رقمنة"  تتحقق  اأن  

كبرية. تداعيت  ذو  تكنولوجي  تطور 
"الرقمنة"  ُت��َع��دُّ  العوملة  ظ��ل  ويف   
عمل  طريقة  يف  جذرية  تطوير  عملية 
الرقمية  التقنيات  با�ضتخدام  املوؤ�ض�ضة 
الإقت�ضادية  القطاعات  يف  احلديثة 
ل��ك��رون��ي��ة  ل���ض��ي��م��ا ال��ت��ج��ارة الإ
الإ�ضطناعي،   الذكاء  على  بالإعتماد 
كنمط  ن��ف�����ض��ه��ا  ف��ر���ض��ت  ح��ي��ث 
اأنواع  جميع  نقل  و  لتخوين  ا�ضتثنائي 
ال��ورق،  ا�ضتعمال  دون  املعلومات، 
القطاعات  ت��ق��ارب  م��ن  مكنت  كما 
و  ل��الإع��الم  ال��ك��رى  التكنولوجية 
التي  القطاعت  من  غريها  و  الإت�ضال 
جعل  ما  وه��و  الأول،  الوزير  ذكرها 
الولة  اأم��ام  خطابه  يف  الأول  الوزير 
الرقمنة  على  دقة  اأكرث  ب�ضكل  يركز 
�ضفر  ت�ضاوي  "الرقمنة  اأن  قال  حيث 
وج��وب  اإىل  منه  اإ���ض��ارة  يف  ورق"، 
من  التقليل  و  الأوراق  من  التخل�ش 
ا�ضتهالك  خف�ش  طريق  الفو�ضىعن 
الرقمية  احلياة  اإىل  التوجه  ثم  الورق 
فقدان  املجال  ه��ذا  �ضلبيات  تبقى   ،

و  اخل�ضو�ضية  انتهاك  و  العاملة  اليد 
اأمام  ماأزقًا  ُتعد  التي  املعلومات  اأمن 
"للرقمنة"،  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتيعاب 
بالفريو�ضات  اخ��راق��ه��ا  ل�ضهولة 

والتتبع. والتج�ض�ش  والتن�ضت 
اإىل �رشورة  الأول  الوزير  اأ�ضار  ولذا   
و  املعلوماتية  ال�ضبكات  ت��ط��وي��ر 
و  ال��رام��ج  و  اخل��دم��ات  باخل�ضو�ش 
خا�ضة  الع�رش،  مل�ضايرة  التطبيقات 
انت�ضار  و  بالذات  الظروف  ه��ذه  يف 
و  �ضعوب  من  اجلميع  اأجر   19 كوفيد 
الإفرا�ضي  التوا�ضل   على  حكومات 
طريق  ع��ن  بعد  ع��ن  التوا�ضل  اأي 
اخلدمات  تداخل  و  الرقمية  ال�ضبكة 
 ( "الفيزيوفون"  اإىل  ن��رن��ت  الإ م��ن 
امل��رئ��ي(، و ه��ي ره��ن��ات و  ال��ه��ات��ف 
تبعاتها  ك��ل  يف  �ضخمة  حت��دي��ات 
امل�ضتقبل  لأن  احل�ضارية،  و  الثقافية 
البحث  منطق  خارج  ت�ضوره  ميكن  ل 
له  يكتب  لن  و  التطوير،  و  العلمي 
ال�ضيا�ضية  العزمية  غياب  يف  التج�ضيد 

الوا�ضحة. الروؤية  و 

وا�ضحة  �ــضــورة  غــيــاب  ـــّراد:  ج

لالإح�ضاء �ضببه ال�ضيا�ضات اخلاطئة
ال�ضيا�ضات  جّراد  العزيز  عبد  وانتقد 
عدم  يف  �ضببا  كانت  التي  اخلاطئة 
لالإح�ضاء،  وا�ضحة  ���ض��ورة  تقدمي 
املجال،  ه��ذا  يف  ال��ك��ف��اءات  وغ��ي��اب 
كلها  ق��ال  كما  ال���ق���رارات  فكانت 
تعد  مل  اجلزائر  اأن  جراد  قال  و  ن�ضبية، 
ال�ضيوعي  الإ�ضراكي  بالنظام  تعمل 
بل بنظام اآخر، و لذا حان الوقت لإعادة 
و  لالإح�ضاء  الوطني  املجل�ش  حتيني 
لهذا  التنظيمية  الن�ضو�ش  مراجعة 

جلمع  وطنية  �ضبكة  اإن�ضاء  و  املجل�ش، 
الإجتماعية  املوؤ�رشات  و  املعلومات 
التكوين  باب  فتح  مع  الإقت�ضادية  و 
بناء  و  الإح�����ض��اء  يف  للمهند�ضني 
كانت  �ضواء  للتنمية  حقيقية  �ضيا�ضة 
كذلك  تعزيز  و  مركزية،  اأو  حملية 
طريق  ع��ن  الإق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضبكة 
لالإح�ضاء  اإدارية  فروع  و  خاليا  اإن�ضاء 
و  الدوائر  و  الوليات  م�ضتوى  على 
الديوان  �ضبكة  تكثيف  و  البلديات،  
اأكرث  ت�ضبح  لكي  لالإح�ضاء  الوطني 

. لية فعا

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد اأن اجلزائر ل تزال بعيدة كل البعد عن املجال الرقمي, م�ضريا اأنه منذ 20 �ضنة مل ن�ضل بعد اإىل تطبيق الرقمنة يف الإدارات و املوؤ�ض�ضات, و هذا ما يوؤكد 
اأن الرقمنة لها خلفيات �ضيا�ضية, وو�ضح الوزير الأول اأن الرقمنة تعني "�ضفر ورقة", لكن لالأ�ضف ل تزال قطاعات ح�ضا�ضة تعمل بالأوراق مثل قطاع اجلمارك و ال�ضرائب, داعيا يف هذا ال�ضان 
اإىل رقمنة هذين القطاعني ) اجلمارك و ال�ضرائب(, و العمل ب�ضفافية, و و�ضع حد للف�ضاد  و الر�ضوة, و قد حر�ضت ال�ضلطات العمومية يف هذا ال�ضدد على اإطالق الوكالة الوطنية ت�ضرك فيها 

كل الوزارات و الهيئات و املوؤ�ض�ضات ذات �ضلة بهدف تطوير هذا املجال و اإدماجه يف القت�ضاد الوطني

 

لهذه الأ�ضباب ُجّرد “الأميار” من ت�ضيري البتدائيات
�ضلطة  اإىل  بالبتدائيات  املدر�ضية  املطاعم  ت�ضيري  اإ�ضناد  اأن  على  مراقبون  يتفق 
�ضنة  من  �ضبتمر  �ضهر  يف  وطبق   2016 �ضنة  �ضدر  الذي  املر�ضوم  وفق  البلديات 
املدر�ضية  املطاعم  قطاع  اأ�ضحى  حيث  متاما،  العك�ش  بل  باملرة،  اأكله  يوؤت  مل   2017
ف�ضائح  وحتى  امل�ضاكل  وقع  على  وي�ضتيقظ  ينام  مثال  البتدائية  باملوؤ�ض�ضات 
خرجة  اأول  ويف  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش  جعل  الذي  الأمر  الت�ضيري، 
الوجبات  تقدمي  �رشورة  اإىل  داعيا  امللف،  هذا  عن  بالتف�ضيل  يتحدث  له  اإعالمية 

الباردة. الوجبات  تقدمي  يف  البلديات  توا�ضل  وا�ضتنكر  للتالميذ  ال�ضاخنة 
املو�ضم  خالل  اجلمهورية  رئي�ش  تهديد  يردعها  مل  بلديات  هناك  اأن  والغريب 
البتدائية،  املدار�ش  تالميذ  على  الباردة  الوجبات  وتوزيع  تقدمي  ووا�ضلت  املا�ضي 
الإ�رشار  هذا  حول  وال�ضتفهام  التعجب  عالمات  من  العديد  اأثار  الذي  الأمر  وهو 
الوجبات  توزيع  �رشورة  على  توؤكد  والتي  املركزية  التعليمات  على  القفز  على 
الذين  املمونون  ينتهجها  التي  الباردة  الوجبات  لظاهرة  حد  وو�ضع  ال�ضاخنة 
ت�ضيري  ر�ضميا  ت�ضحب  احلكومة  جعل  ال��ذي  الأم��ر  البلدية،  املجال�ش  حتددهم 
وطنية  عمومية  موؤ�ض�ضة  وتن�ضئ  البلديات  �ضلطة  من  البتدائية  املوؤ�ض�ضات 
وجميع  والنقل  الإطعام  بت�ضيري  تتكفل  البتدائي  الطور  يف  املدر�ضية  للخدمات 
املطاعم  ملف  ت�ضيري  يف  عجزها  موؤ�ض�ضات  واأثبتت  الأخ��رى.ه��ذا  الن�ضاطات 
مما  املدر�ضية،  املطاعم  من  العديد  فتح  عن  عجزت  حيث  باخل�ضو�ش،  املدر�ضية 
والتي  املركزية  امل�ضالح  لتعليمات  خالفا  الباردة،  الوجبات  تقدمي  اإىل  تلجاأ  جعلها 
املطاعم  عمل  تفعيل  وبالتايل  ال�ضاخنة  الوجبات  توزيع  على  اأكدت  قد  كانت 
مدر�ضية  مطاعم  هناك  اأن  توؤكد  املتوفرة  املعطيات  اأن  اإل  بالبتدائيات،  املدر�ضية 
يف  اإغالقها  مت  واأخرى  الأ�ضا�ش  من  اخلدمة  تدخل  مل  الوطن  عر  عدة  بلديات  يف 
الباردة  الوجبات  توزيع  على  تركز  البلديات  جعل  الذي  الأمر  املا�ضية،  املوا�ضم 
خبزة  ن�ضف  عن  عبارة  ماتكون  غالبا  والتي  الربوية  املوؤ�ض�ضات  �ضاحات  داخل 
تقدمي  على  الإ�رشار  اأن  اإىل  امل�ضادر  بي�ش.وت�ضري  و»حبة”  “فورماج”  وقطعة 
باملطاعم  الغذائي  النظام  مبخططات  التالعب  توا�ضل  يوؤكد  الباردة  الوجبات  هذه 
هذا  �ضد  انتف�ضت  التالميذ  اأولياء  جمعيات  من  العديد  اأن  العلم  مع  املدر�ضية، 
خبزة  ن�ضف  توزيع  عن  اجلمعيات  هذه  وحتدثت  املرات،  من  العديد  يف  التالعب 
امللف  هذا  يف  التالعب  درجة  يعك�ش  الذي  الأمر  الوجبة،  خالل  فقط  بي�ش  وحبة 

. واأي�ضا  وللممونني  البلديات  لروؤ�ضاء  بالن�ضبة  حلوب  بقرة  يعتر  كان  والذي 
�ضد  تقارير  رفعوا  ما  اأي�ضا  كثريا  البتدائيات  م��دراء  اأن  م�ضادر  واأ�ضافت 
ذلك  ومن  البتدائية  باملوؤ�ض�ضات  عديدة  واإهمال  ت�ضيب  حالت  تت�ضمن  البلديات 
توفري  وعدم  املك�رش  الزجاج  وتغيري  النوافذ  و�ضعية  لإ�ضالح  حتى  التدخل  عدم 
الربوية  املوؤ�ض�ضات  على  يقت�رش  مل  البلديات  اإهمال  اأن  التقارير  وتوؤكد  التدفئة، 

البلديات. مبقرات  املتواجدة  البتدائيات  حتى  مي�ش  بل  النائية  باملناطق  املتواجدة 
دوري  ب�ضكل  يرا�ضلون  املذكورة  الربوية  املوؤ�ض�ضات  مدراء  اأن  امل�ضادر  واأ�ضافت 
اإل  البتدائيات،  اأو�ضاع  واإ�ضالح  بالتدخل  ويطالبون  واملنتخبني  البلديات  روؤ�ضاء 
الذي  الأمر  القانون،  يفر�ضه  مثلما  الآين  التدخل  وعدم  كبريا  تقاع�ضا  ي�ضجل  اأنه 
وهي  اأي�ضا،  جدوى  دون  املعنية  الربية  مديريات  اإىل  تقاريرهم  يوجهون  يجعلهم 
وا�ضتحداث  البلديات  من  البتدائيات  ت�ضيري  ب�ضحب  عجلت  التي  الأمور  بني  من 
واإنتف�ش  اخللل  مكامن  حدد  اجلمهورية  رئي�ش  اأن  خا�ضة  مكلفة،  عمومية  موؤ�ض�ضة 
الو�ضع  هذا  راف�ضا  املدر�ضية،  املطاعم  ملف  ت�ضيري  عن  وعجزها  البلديات  وجه  يف 

وتف�ضيال. جملة 
غربي ر�ضيد 

�ضحح بع�ص املفاهيم  اخلاطئة من قبل امل�ضوؤولني وو�ضائل الإعالم, جراد:

م�ضطلح "اإقليمي" له خلفية �ضيا�ضية واإيديولوجية وغري متداول 
يف الأدبيات اجلزائرية

الوزير  خطاب  بتاأمل  تتبع  من  الكثري 
لقاء  اختتام  يف  جراد  العزيز  عبد  الأول 
و  اخلمي�ش  ي��وم  ال���ولة  م��ع  احلكومة 
يوؤدي  يكن  مل  الأول  الوزير  اأن  لحظ 
فقط،  الدولة  �ضامي يف  دوره كم�ضوؤول 
و  املربي  قبعة  راأ�ضه  على  ي�ضع  كان  بل 
بع�ش  ي�ضحح  اأن  حاول  بحيث  اللغوي، 
مكانها  غ��ري  يف  امل�ضتعملة  املفاهيم 
قبل  م��ن  خ��ط��اأ  املوظفة  اأو  الأ���ض��ل��ي 
رجال  لدى  اأو  خطاباتهم  يف  امل�ضوؤولني 
"الإقليمي"،  مفهوم  غرار  على  الإعالم، 
و  ال�ضحي"  "الن�ضق  الظل"،  "مناطق 
التي  امل�ضطلحات  و  املفاهيم  من  غريها 
للمفهوم  فبان�ضبة  بالأفكار،  عالقة  لها 
قال  "اإقليم"   مب�ضطلح  املتعلق  و  الأول 
خلفية  له  املفهوم  هذا  اأن  الأول  الوزير 
غري  ه��و  و  اإيديولوجية  و  �ضيا�ضية 
موجود يف الأدبيات اجلزائرية، و قال ان 
و  "املحلي"،  مفهوم  يقابله  املفهوم  هذا 
يف  اأو  اخلطب  يف  ا�ضتعماله  عدم  وجب 
امل�ضوؤولني  دعا  و   ، الإعالمية  التعابري 
امل��ف��ه��وم  ه���ذه  ا���ض��ت��ع��م��ال  ع���دم  اإىل 
بخا�ضة  و  اليومية  تعامالتهم  يف 
تقول  كما  و  الإع����الم،  و���ض��ائ��ل  م��ع 
ي�ضكل  املفاهيم  هذه  فمثل  الدرا�ضات 
العالقات  يف  املهمة  الإجتاهات  اإح��دى 
من  عامال  يعد  هو  و  املعا�رشة،  الدولية 

مقوماتها. اأو  الهوية  عوامل 
عبارة  اأن  الأول  الوزير  ح  و�ضّ كما    
�ضاكنة  بها  تخت�ش  الظل"  "مناطق 
كل  تعني  ل  و  ال�����ض��ح��راء  و  اجل��ب��ال 
الإدارة  عن  بعيدة  تكون  املناطق،التي 
الظل  فمناطق  بالتايل  و   ، امل�ضوؤولني  و 
اإليها  الو�ضول  ي�ضعب  التي  املناطق  هي 
م�ضالكها  بفعل  كاجلبال  وجيز،  وقت  يف 
عن  امنطقة  لبعد  ال�ضحراء  و  الوعرة، 

و م�ضطلح  الكيلومرات،  مبئات  األأخرى 
مبفهوم  يتعلق  و  الأول  الوزير  ذكره  اآخر 
قال  خطابه  ففي  ال�ضحي"  "الن�ضق 
مب�ضاكل  تتعلق  ال�ضحية  الأزم���ة  اأن 
اجلمهورية  بري�ش  ادى  مم��ا  هيكلية، 
لبناء  جديدة  بنية  و  ت�ضور  و�ضع  اإىل 
الن�ضق  ان  القول  اأراد  و  �ضحي،  ن�ضق 
اإن�ضاء  ح��دود  عند  يتوقف  ل  ال�ضحي 
اأو  م�ضت�ضفيات  م��ن  �ضحية  هياكل 
و�ضع  اإمنا  و  ذلك  اإىل  ما  و  طبية  خمابر 
ملا  ال�ضحي،  لالإمناء  ا�ضت�رشافية  روؤية 
متيزه  دللت،  من  )الإمناء(  املفهوم  لهذا 
و  كالتطور  الأخرى  املفاهيم   باقي  عن 
املفاهيم  من  غريها  و  الرقي  و  التقدم 
مو�ضعها  يف  ت��ك��ون  اأن  وج��ب  ال��ت��ي 

بها. الالئق 
عن  التخلي  وج��ب  املنطلق  ه��ذا  من  و 
و  مدرو�ش،  الغري  الع�ضوائي  الت�ضيري 
الفو�ضى  لأن  الفو�ضى،  على  الق�ضاء 
عند  يعني  ال��ذي  الن�ضق،  بديل  ه��ي 
اجل�ضدية  العافية  توفر  �رشط  البع�ش 
جمرد  لي�ضت  و  الإجتماعية  و  العقلية  و 
الع�ضوية  الأمرا�ش  من  الإن�ضان  خلو 
املحيط  ال�ضحي  الن�ضق  ي�ضمل  كما   ،
حملت  لذا  و  الإن�ضان،  فيه  يعي�ش  الذي 
لها  اأ�ضماء  اجلزائر  يف  ال�ضحة   وزارة 
امل�ضت�ضفيات  اإ�ضالح  و  ال�ضحة  دللة: 
غاية  يف  هو  اآخر  عامل  لها   اأ�ضيف  و 
توفر  مبعنى  "ال�ضكن"  هو  و  األ  الأهمية 
امل�ضاريع  اإجن��از  يف  ال�ضحي  اجل��ان��ب 
اإىل  يحتاج  الأخ��ري  ه��ذا  و  ال�ضكنية، 
)ال�ضحية،  جوانبه  خمتلف  من  حتليل 
الإجتماعية  الإقت�ضادية،  النف�ضية، 
علم  يركز  ما  عادة  لذا  و   الثقافية(  و 
النف�ش  علم  و  الإج��ت��م��اع��ي   النف�ش 
ال�ضحة  كون  اجلانب،  هذا  على  ال�ضحي 

ارت��ب��اط،  امي��ا  م��رت��ب��ط��ان  ال�����ض��ك��ان  و 
عملية  يف  هاما  عن�رشا  باعتبارهما 
والقت�ضادية  الإجتماعية  التنمية 
والجتماعي  النف�ضي  الإكتمال  وم�ضدر 

لالإن�ضان. واجل�ضمي 
 ، الإج��ت��م��اع��ي  النف�ش  علماء  ي��ق��ول   
اجتماعيا  �ضيا�ضيا،  املقبول  من  لي�ش 
العدالة  م��ي��زان  اخ��ت��الل  اقت�ضاديا  و 
التنمية  اأن  وكما  النا�ش،  بني  ال�ضحية 
مهمة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
فتعزيز  للجميع،  ال�ضحة  لتحقيق 
ل�ضيانة  اأي�����ض��ا  ����رشوري  ال�ضحة 
فال  والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية 
�ضناعية  منطقة  اإن�ضاء  مثال  يجوز 
اأو  ال�ضكانية،  التجمعات  من  بالقرب 
ال�ضكان،  من  بالقرب  حمجرة  اإن�ضاء 
ال�ضحية،  حياتهم  على  يوؤثر  ذلك  لأن 
هذه  من  اجل��زائ��ر  تعاين  لالأ�ضف  لكن 
التخطيط  اإىل  يعود  ه��ذا  و  الظواهر 
طالب  نف�ضه  ال�ضياق  يف  مدرو�ش،  الغري 
عن  التخلي  امل�ضوؤولني  الأول  الوزير 
و  العمومية  املوؤ�ض�ضة  عبارة  ا�ضتعمال 
يدعو  التعبري  هذا  لأن  اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضة 
ن�ضتعمل  لو  حبذا  قال:  و  التفرقة،  اإىل 
مو�ضحا   ، اجلزائرية"  "املوؤ�ض�ضة  عبارة 
الدولة  اأن  هو  املوؤ�ض�ضتني  بني  الفرق  اأن 
لها  التي  و  تنتج  التي  باملوؤ�ض�ضة  توؤمن 
الإعتبار  بعني  تاأخذ  متطورة  حكامة 
على  الإقت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  تطور 
تابعة  كانت  لو  حتى  عاملي،   م�ضتوى 
التي  املوؤ�ض�ضة  هي  اخلا�ش،  للقطاع 
و  العمل  اأرب��اب  مع  تتوا�ضل  و  حتاور 
ملن�ضلحة  تعمل  و  الإجتماعيني  ال�رشكاء 
الإنتقال  اأج��ل  من  امل��واط��ن  و  الوطن 

جديدة. جلزائر  جديد  لإقت�ضاد 
عي�ش علجية 

قال اأن "الرقمنة ت�ضاوي �ضفر ورق" عبد العزيز جّراد:



بعد خم�ضة اأ�ضهر من الغلق ب�ضبب الوباء

ترحيب وا�ضع بفتح امل�ضاجد والت�ضديد على اللتزام ب�ضروط 
الوقاية من كورونا
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حممد علي 
--------------------

اأن  اجواء �ضادها اخل�ضوع وال�رشور  امل�ضاجد يف  امل�ضلون يف  ودعا 
الوباء . وحتدث م�ضلون يف  الله  الله  كليا وان يرفع  تفتح بيوت 
ا�ضداء ُر�ضدت من خمتلف وليات الوطن بغبطة  و�رشور كبريين 
معرين عن امتنانهم لقرار فتح امل�ضاجد ، موؤكدين عزمهم اللتزام 

باجراءات الوقاية  والتباعد الجتماعي .
املكلف  اجلمهورية  رئي�ش  م�ضت�ضار  بلخ�رش  عي�ضى  اأكد  وقد   
باجلمعيات الدينية، اأن التقيد بالجراءات الوقائية  من �ضاأنه النتقال 
مثمنا  الكلي   الفتح  اإىل   الله   لبيوت  التدريجي  الفتح  اعادة  من 
اجلهود التي يبذلها القائمون  على امل�ضاجد  داعيا اياهم اىل موا�ضلة 

ان�ضباطهم لإبراز القيم التي يحملها اأهل امل�ضاجد .

املجتمع  جمعيات  فدرالية  رئي�ش  انتقد 
منتخب(   ( لفوالة  احلكيم  عبد  امل��دين 
يف  البلديات  روؤ���ض��اء  بع�ش  تقاع�ش 
املدين  املجتمع  و  اجلمعيات  مع  التعامل 
ال�ضاملة  التنمية  يف  فعال  ك�رشيك 
خا�ضة  املواطنة،  ترقية  و  امل�ضتدامة، 
التي   19 كوفيد  جائحة  تف�ضي  ظل  يف 
والعمل  اجلميع  جهود  ت�ضافر  تتطلب 
بالتدابري الوقائية التي اأو�ضى بها رئي�ش 
يتخبط  التي  امل�ضاكل  اجلمهورية، و حل 
فيها املواطن من اأجل اخلروج من الأزمة، 
و قال عبد احلكيم لفوالة رئي�ش الفدرالية 
روؤ�ضاء  بع�ش  اأن  الفتتاحية  كلمته  يف 
معزولة،  بت�رشفات  يقومون  البلديات 
اجلمعيات  من   طالب  الوقت،  نف�ش  يف 
اأن تقدم البديل حلل امل�ضاكل و مقرحات 
الولية  ملا حتتاجه  �ضاملة  بروؤية  للخروج 

ويتلبية احتياجات املواطن.
املجتمع  جمعيات  فردرالية  عقدت     
املدين بولية ق�ضنطينة يف لقاء �ضبيحة 
بن  احلميد  عبد  الثقايف  باملركز  اأم�ش 
�ضم  ق�ضنطينة،  مدينة  و�ضط  بادي�ش 
جمعيات و روؤ�ضاء جلان الأحياء و ممثلني 
رئي�ضها  اإ�رشاف  حتت  اليقظة  خاليا  عن 
حول  حماوره  دارت  لفوالة،  احلكيم  عبد 
التي  التدابري  ماهي  و  كورونا"،  "جائحة 
ق�ضنطينة  و  ل�ضيما    ، اتخاذها  يجب 
باحلجر  معنية  لتزال  التي  الوليات  من 
احل��الت  ع��دد  ارت��ف��اع  ج��راء  ال�ضحي 
اللقاء  �ضمل  و  الإ�ضابات،  من  املوؤكدة 
بلديات  فيها  تغرق  التي  امل�ضاكل  طرح 
اأب�ضط  اإىل  �ضكانها  افتقار  و  الولية، 
و  الطبيعي  كالغاز  احل��ي��اة   ����رشوط 
�ضبكات  العمومية،  الإن��ارة  الكهرباء، 
و  التدري�ش  وهياكل  ال�ضحي،  ال�رشف 
النقل املدر�ضي و علق روؤ�ضاء اجلمعيات 
يبق  مل   2020 �ضنة  و  "ليعقل  بالقول: 
املواطن  يزال  اأ�ضهر معدودة  ل  اإل  منها 
هي  و  احلقوق  باأب�ضط  يطالب  اجلزائري 
؛و  احل�رشية  احلياة  و  الكرمي   العي�ش 
م�ضري  عن  اجلمعيات  روؤ�ضاء  ت�ضاءل 
كل  الدولة  تخ�ض�ضها  التي  امليزانيات 
�ضنة للجماعات املحلية لت�ضيري امل�ضاريع 

املواطن  يظل  اأن  يعقل  هل  و   ، التنموية 
اجلزائري يعاين من العط�ش يف ال�ضيف، 
الكهرباء،  لنعدام  الظالم  يف  يبيت  و 
ق�ضنطينة  ولية  يف  عائالت  تزال  فما 
و  الكهرباء،  لغياب  ال�ضموع  ت�ضتعمل 
البوتان لنعدام  تعتمد على قارورة غاز 
باأنها  ت�ضك  عائالت   ، الطبيعي  الغاز 
م�ضتقلة لأنها تعي�ش ال�ضتعمار الداخلي.
الفدرالية  مكتب  رئي�ش  قدم  وكعينة  
الكارثي  الو�ضع  رحمون  اأولد  ببلدية 
ت�ضم  التي  البلدية  �ضكان  يعي�ضه  الذي 
اأولد  القّراح،  بونوارة،   ( مقاطعات:   04
تعتر  بحيث  املحّطة(  و  مركز  رحمون 
بلدية ظل ل منطقة ظل ، لإفتقارها اأدى 
�رشوط احلياة و كمثال ما تزال 15 عائلة 
املحاجر،  مبحاذاة  �ضالح  بن  بدوار  تقطن 
تقع على بعد 10 كلم من بونوارة  تفتقر 
بالن�ضبة   ال�ضاأن  كذلك  الكهرباء،  اإىل 
 10 عددهم  البالغ  معزوز  حي  ل�ضكان 
نف�ش  و  الكهرباء،  اإىل  تفتقر  عائالت 
ببلدية  الواقعة  للقرى  بالن�ضبة  ال�ضيئ 
يف  �ضكانها  يعي�ش  حيث  بادي�ش،  ابن 
دون  الكهرباء،  انعدام  ب�ضبب  الظالم 
قرية  و  يعقوب  بني  قرية  عن  احلديث 
احلمبلي التي تنعدم فيهما �رشوط احلياة، 
و ك�ضفت ممثلة اجلمعية عن وجود ثانوية 
بابن بادي�ش مركز  د�ضنت يف عام 1997 
هذه  اأن  اإل  للريا�ضة  بقاعة  دعمت  و 
اإىل  الإ�ضتغالل  حيز  تدخل  مل  الأخ��رية 
منطقة  بادي�ش  ابن  بلدية  لكون  و  الآن، 
الريفي  البناء  م�ضاريع  تزال  ما  فالحية، 
ال�رشف  قنوات  و  بالغاز  مربوطة  غري 
ال�ضحي  كما ل تتوفر البلدية على وحدة 
وقوع  حالة   للتدخل يف  املدنية  للحماية 

احلرائق يف املحا�ضيل الزراعية.
اأما ببلدية ابن زياد التي يبلغ عدد �ضكانها 
يف  ان�ضداد  حالة  تعي�ش  ن�ضمة  األف   22
م�رشوع   يزال  ل  بحيث  ال�ضكن،  جمال 
دون  حلزونية  بخطى  ي�ضري  �ضكن   400
ما  هو  و  اخلارجية  للتهيئة  اأ�ضغال  اإمت��ام 
نف�ش  عليه،  امل�ضتفيدين  ا�ضتياء  اث��ار 
علوك  �ضكلن  فيها  يتخبط  امل�ضاطكل 
و    ، م�ضكن   163 ي�ضم  الذي  الله  عبد 

يبعد عن بلدية اخلروب ب�: 02كلم، حيث 
"الأميونت"    م�ضكل  من  �ضاكنته  تعاين 
د�ضنت  قرى  اخلروب  بدائرة  توجد  كما   ،
يزال  ل  بومدين  ه��واري  الرئي�ش  اأي��ام 
الغاز،  و  الكهرباء  اإىل  يفتقرون  �ضكانها 
احل�رشية،  احلياة  يف  بحقهم  يطالبون  و 
�ضالح  لقرية  بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  كما 
�ضكان  يعي�ضها  املعاناة  نف�ش   ، الدراجي 
الإدارية  للمقاطعة  التابع  العي�ش  قطار 
 40 العي�ش  قطار  ي�ضم  و  منجلي   علي 
الكهرباء  اإىل  يفتقرون  �ضكني،  جممع 
، و   ال�ضنة  و يعي�ضون اجلفاف على مدار 
بدوار  35 عائلة   ( هم موزعون كالتايل: 
 60 بال�ضعايدية،  م�ضكن   45 ملعاطيل، 
م�ضكن مبزرعة بول�ضفار، و 165 م�ضكن 
بحي الكومينال بدون تهيئة دون احلديث 
عن  عبارة  هو  و  بلفقون  حت�ضي�ش  عن 
بنايات ع�ضوائية، و يف ظل هذه الظروف 
يفتقر 450 تلميذ يف طور املتو�ضط اإىل 
هي  تعليمهم،  فيها  يتابعون  موؤ�ض�ضة 
و  باملزرية  اجلمعيات  و�ضفتها  و�ضعية 

كاأن اأهلها مل ي�ضهدوا  الإ�ضتقالل.
يف اختتام اللقاء طالب روؤ�ضاء اجلمعيات 
من امل�ضوؤولني املحليني اأن يلتفتوا اإىل مثل 
هذه املناطق و اإعادة الإعتبار ل�ضكانها، و 
املدين  املجتمع  فدرالية  رئي�ش  حملوا 
لإي�ضالها  ر�ضالة  لفوالة  احلكيم  عبد 
روؤ�ضاء  من  ب��دًءا  العمومية  لل�ضلطات 
اإىل  و  ال��وايل  اإىل  الدوائر،  و  البلديات 
املجتمع  اعتر  الذي  اجلمهورية،  رئي�ش 
الراب  وحدة  من   يتجزاأ  ل  جزًءا  املدين 
اجلزائري  الد�ضتور  و  ل�ضيما  الوطني 
ال�ضاملة، و يف  التنمية  جعله �رشيكا يف 
اجلمعيات  روؤ�ضاء  ان�ضغالت  على  رده 
حتدث  رئي�ش فدرالية جمعيات املجتمع 
املجتمع  لعبه  ال��ذي  ال��دور  عن  امل��دين 
اإىل احلقبة  املدين يف اجلزائر و الذي ميتد 
هو  و  مراحله  تطور  و  الإ�ضتعمارية 
لتغيري  امل�ضرية  يوا�ضل  اأن  اليوم  مطالب 
ذلك  يف  مثمنا  الأح�ضن  نحو  الأو�ضاع 
جعل  يف  اجلمهورية  رئي�ش  م��واق��ف 
الأوىل  ال�ضفوف  يف  امل��دين  املجتمع 
متر  الذي  بالذات  الظرف  هذا  ل�ضيما يف 

الفرداليةح�ضب  اأن  لف�ضارة  اجلزائر،  به 
رئي�ضها، تاأ�ض�ضت يف 2014 و ت�ضم الآن 

علجية عي�شاأزيد من 100 جمعية .

حوادث املرور 

وفاة 05 اأ�ضخا�ص 
واإ�ضابة 195 

اآخرين بجروح خالل 
الأخرية �ضاعة   24

لقي 05 اأ�ضخا�ش م�رشعهم 
واأ�ضيب 195 اآخرون بجروح 

خمتلفة ومتفاوتة اخلطورة يف 
عدة حوادث مرور وقعت مبختلف 

وليات الوطن خالل  الفرة املمتدة 
ما بني 15 اىل 16 اأغ�ضط�ش احلايل، 
كما ك�ضف عنه الأحد املا�ضي، بيان 

من م�ضالح احلماية املدنية . 
فيما يخ�ش الن�ضاطات املتعلقة 

بالوقاية من انت�ضار فريو�ش كورونا 
كوفيد19- قامت وحدات احلماية 
املدنية خالل نف�ش الفرة ) اي يف 

ظرف 24 �ضاعة الخرية( ب� 84 
عملية حت�ضي�ضية عر 15 ولية ) 
49 بلدية( لفائدة املواطنني حتثهم 
وتذكرهم ب�رشورة اإحرام قواعد 

احلجر ال�ضحي وكذا التباعد 
الجتماعي، بالإ�ضافة اإىل القيام 

ب� 92 عملية تعقيم عر 18 ولية 
)54 بلدية(، من من�ضاآت وهياكل 

عمومية وخا�ضة املجمعات 
ال�ضكنية وال�ضوارع.

وخ�ض�ضت املديرية العامة للحماية 
املدنية لهاتني العمليتني 436 

عون حماية مدنية مبختلف الرتب، 
63 �ضيارة اإ�ضعاف و 55 �ضاحنة، 
بالإ�ضافة اإىل و�ضع اأجهزة اأمنية 
لتغطية 18مكانا لالإقامة موجها 

للحجر ال�ضحي للمواطنني ب� 07 
وليات  الذين مت اإجالوؤهم : اجلزائر 

العا�ضمة ، تيزي وزو، م�ضتغامن، 
ق�ضنطينة ،بومردا�ش، عنابة، و 

الوادي . 
من جهة اأخرى مت ت�ضجيل حالتي  
)02( وفاة غرقا يف البحر، الأوىل 
على م�ضتوى ولية تيبازة بوفاة 
�ضخ�ش يبلغ من العمر 72 �ضنة  

غرقا يف �ضاطئ حمرو�ش تيزيرين 
بلدية �رش�ضال، والثانية �ضجلت 

بولية وهران �ضبيحة اليوم على 
ال�ضاعة 06 و45 دقيقة خارج 

اأوقات احلرا�ضة بوفاة 01 �ضخ�ش 
غرقا ب�ضاطئ كورالز ببلدية عني 

الرك.
اأما على م�ضتوى ولية جيجل قام 

غطا�ضو احلماية املدنية بانت�ضال جثة 
01 �ضخ�ش يبلغ  40  �ضنة كان 

مفقودا يف البحر منذ 13 اغ�ضط�ش 
ب�ضاطئ �ضخرة البلح ببلدية �ضيدي 

عبد العزيز.
وفيما يتعلق مبكافحة احلرائق اأكد 

ذات البيان اأن جهاز مكافحة حرائق 
الغابات و املحا�ضيل الزراعية قام 

خالل نف�ش الفرة، باإخماد 68 حريقا 
منها 43 حريق غابة، 09 حريق 

اأدغال، 10 حرائق ح�ضائ�ش و اأحرا�ش 
، 06 حرائق حما�ضيل زراعية اأدت 

اىل  اإتالف 121 هكتارا من الغابات 
، 10 هكتارات من الأدغال ، 160 

هكتارا من احل�ضائ�ش وكذا 700 
حزمة تنب، 1079  �ضجرة مثمرة و 

كذا 17 نخلة حمروقة.
ق.و

ا�ضتقبل امل�ضلون اأول يوم للفتح التدريجي 
للم�ضاجد باجلزائر بدموع الفرح, بعد خم�ضة 

اأ�ضهر من الغلق ب�ضبب وباء كورونا و�ضط اجراءات 
وتدابري احرتازية .

فدرالية جمعيات املجتمع املدين ت�ضلط ال�ضوء على مناطق الظل بق�ضنطينة

اأمن دائرة اخلروب بق�ضنطينة

اإحباط �ضفقة بيع 
دواء بريغابلني 
وحجز 1020 

كب�ضولة منه
متكنت ال�ضبطية الق�ضائية لأمن دائرة اخلروب 
بيع  �ضفقة  اإحباط  من  ق�ضنطينة  ولية  باأمن 
كمية معترة من دواء بريغابلني ، مت على اإثرها 
توقيف م�ضبوقني ق�ضائيا يبلغان من العمر31 
و 41 �ضنة، متورطني يف ق�ضية بيع و توفري 
اأدوية، ذات اخل�ضائ�ش املخدرة و املوؤثرة عقليا 
مع  �رشعية  غري  بطريقة  اأجنبي  من�ضاأ  ذات 

ا�ضتح�ضار مركبة
 العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بعقد 
�ضفقة لبيع كمية معترة من دواء بريغابلني، 
ال�ضتغالل  و  املكثفة  التحريات  مكنت  و 
املتح�ضل عليها، من حتديد  للمعلومات  اجليد 
مكان عقد ال�ضفقة و كذا املركبة امل�ضتغلة و 
هذا بالطريق املحاذي ملقر دائرة اخلروب، على 
�ضوء املعطيات و الأدلة مت اإعداد خطة عملية 
للمكان، من  بعد تطويق جيد  حمكمة مكنت 
 21 رونو  نوع  من  امل�ضبوهة  املركبة  توقيف 
للتفتي�ش  باإخ�ضاعها  �ضخ�ضان،  متنها  على 
القانونية  الإج��راءات  وفق  م�ضتقليها  رفقة 
معترة  كمية  على  العثور  مت    بها،  املعمول 
من دواء بريغابلني �ضعة 300 ملغ من "�ضنع 
اأجنبي" م�ضكلة من 17 حزمة كل حزمة حتوي 
ملقر  املركبة  رفقة  ليتم حتويلهما  04 �ضفائح، 
القانونية  الإج��راءات  ل�ضتكمال  الدائرة  اأمن 
 1020 حجز  من  مكنت  العملية  ال��الزم��ة، 
كب�ضولة بريغابلني "300 ملغ" اأجنبية ال�ضنع 
العملية،  يف  امل�ضتغلة  املركبة  اإىل  بالإ�ضافة 
مت  فيما  املحلية،  النيابة  اأمام  املعنيني  تقدمي  مت 

حتويل املركبة و و�ضعها باملح�رش.
علجية عي�ش

قرى ُد�ضنت اأيام الرئي�ص بومدين يفتقر �ضكانها اإىل الكهرباء والغاز واملاء
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نتطلع لقت�ضاد يخلق منا�ضب ال�ضغل ولي�ص خلدمة 
م�ضالح اأ�ضخا�ص

حممد علي
-------------------

نزوله  لدى  ال�ضناعة  وزي��ر  واأو�ضح 
ال�ضباح"  "�ضيف  برنامج  على  �ضيفا 
الذي تبثه القناة الأوىل  اأن اللقاء املرتقب 
"�ضنطرح  حيث  ال�ضفافية  لقاء  �ضيكون 
الروؤية اجلديدة لالقت�ضاد التي تتما�ضى 
الدولية  املعايري  ووف��ق  العقالنية  مع 
ال�ضاأن  هذا  يف  احلكومة  مهام  وحتديد 
املتعاملني  من جهة، وما هو منتظر من 
القت�ضاديني خدمة للجزائر والقت�ضاد 
الوطني من خالل قيمة م�ضافة وحيث 
كل  فوق  الوطنية  امل�ضلحة  �ضتطغى 

اعتبار من جهة اأخرى.
على  علي  اآيت  �ضدد  ال�ضدد،  هذا  ويف 
ال�ضخ�ضية  امل�ضلحة  تغليب  منطق  اأن 
الذي  الوطنية  امل�ضلحة  ح�ضاب  على 
القت�ضاديني  املتعاملني  بع�ش  انتهجه 
يف ال�ضابق قد وىل لفتا اإىل اأن املنطق 
اجلديد �ضيكون مبني من طرف احلكومة 
على ال�ضفافية والتخطيط واملو�ضوعية 
فيما يتعلق مب�ضتقبل القت�ضاد اجلزائري. 

واأ�ضاف اأن املنتظر من طرف املتعاملني 
وع��ق��الين  م��و���ض��وع��ي  ت�ضيري  ه��و 
ولي�ش  م�ضافة  قيمة  تخلق  مل�ضاريع 
م�ضاريع وهمية ت�ضتنزف خزانة الدولة.

ال�ضتثمار  ق��ان��ون  يخ�ش  وف��ي��م��ا 
ن�ضو�ضا  اأن  علي  اآيت  ك�ضف  اجلديد 
قريبا  �ضت�ضدر  واأخ��رى  �ضدرت  قد 
املتاهات  من  �ضنة  ع�رشين  لإ�ضالح 
على  ف�ضلت  اقت�ضادية  ومنظومة 

اإىل  اأطراف بعينهم، لفتا  املقا�ش خلدمة 
الو�ضول  هو  القانون  من  الهدف  اأن 
اإىل منظومة اقت�ضادية �ضفافة حيث ل 
اإدارة  اأي  اإىل  للتو�ضط  املتعامل  يحتاج 
لتج�ضيد هدف م�رشوع اأو غري م�رشوع. 
ويف ذات ال�ضياق، اأ�ضار وزير ال�ضناعة 
اإىل اأن قانون ال�ضتثمار اجلديد �ضيو�ضح 
اجلهات  �ضالحيات  وح���دود  م��ه��ام 
فيما  اأما  ال�ضتثمار  بت�ضجيع  املخولة 

وال�رشيبية  اجلبائية  التحفيزات  يخ�ش 
على  امل�رشوع  ق��درة  على  ف�ضتتوقف 
امل�ضافة  والقيمة  ال�ضغل  منا�ضب  خلق 
اأن القانون ت�ضمن ن�ضو�ضا ل  م�ضيفا 
الق�ضري جللب  املدى  التغيري على  تقبل 

ال�ضتقرار وجذب امل�ضتثمرين.
ال�ضيارات  �ضناعة  يخ�ش  فيما  اأم��ا 
�رشوط  دفري  هناك  اأن  الوزير  اأو�ضح 
اإىل  م�ضريا  امليكانيكة  املركبات  يخ�ش 
�ضتتحول  تركيبية  ب�ضناعات  اأن وعود 
املا�ضي  يف  اإدماجيه  �ضناعات  اىل 

ات�ضح انها وعود زائفة وجمرد حتايل.
معامل  يحدد  ال�رشوط  دفر  اإن  وق��ال 
ل�ضناعة  حقيقي  مل�����رشوع  حقيقية 
يف  ي��رغ��ب  ط���رف  لأي  ميكانيكة 
ال�ضتثمار يف �ضناعة ال�ضيارات ولي�ش 
م�ضنعني  هناك  اأن  كا�ضفا  الركيب، 
اآ�ضيا  من  واآخر  اأوروب��ا  من  واحد  اثنني 
اأبدوا رغبتهم يف اقامة م�ضاريع ت�ضنيع 
ال�ضياق  اجلزائر، لفتا يف  ال�ضيارت يف 
اإىل اأن احلكومة يف انتظار ذلك �ضتفتح 
ل�ضترياد  للوكالء  املجال  احلكومة 

ال�ضيارات لكن ب�رشوط اعتماد اأخرى.

اأن لقاء الثالثاء والأربعاء القادمني بني احلكومة واملتعاملني القت�ضاديني وال�ضركاء  اأم�ص الأحد,  اأكد وزير ال�ضناعة فرحات اآيت علي, 
الجتماعيني ل ينخرط يف نف�ص منطق الثالثية حيث كانت تطلق وعودا من جميع الأطراف دون اأن جتد طريقها للتج�ضيد يف امل�ضتقبل.

وزير ال�ضناعة يوؤكد: 

 

و�ضع اإجراء تنظيمي 
لتاأطري عمليات الت�ضدير 

نحو دول اجلوار
املتعاملني  لفائدة  جديد  تنظيمي  اج���راء  و�ضع  مت 
القت�ضاديني لتاأطري عمليات الت�ضدير نحو دول اجلوار 
مايل و النيجر و موريتانيا، ح�ضبما افاد به ال�ضبت بيان 
وزارة  "تنهي   : البيان  ذات  يف  وجاء  التجارة.  لوزارة 
الذين  القت�ضاديني  املتعاملني  كافة  علم  اإىل  التجارة 
و  مايل  اجلوار  دول  نحو  الت�ضدير  بعمليات  يقومون 
النيجر وموريتانيا اأنه قد مت و�ضع اإجراء تنظيمي لتاأطري 
امل�ضدرة  املنتجات  نقل  ب�ضمان  يق�ضي  العمليات  هذه 
واللوج�ضتيك  للنقل  العمومي  املجمع  ط��رف  م��ن 
"لوجي�ضران�ش" اىل غاية النقطة الكيلومرية )0( على 
بذلك  لتكون  بلد،  كل  مع  احلدودي  ال�رشيط  م�ضتوى 
نقطة عبور وا�ضتالم ال�ضلع من طرف اجلهة امل�ضتوردة 
من دول اجلوار، يف ظل الحرام التام لكافة الإجراءات 
فريو�ش  وباء  تف�ضي  من  للحماية  الوقائية  والتدابري 

كورونا والتي اأقرتها ال�ضلطات العمومية".
الذين ي�ضتعملون  للمتعاملني القت�ضاديني  بالن�ضبة  اأما 
للت�ضدير  املوجهة  الب�ضائع  لنقل  اخلا�ضة  و�ضائلهم 
بالتطبيق  ملزمون  "فهم  امل�ضدر-  نف�ش  -ي�ضيف 
ال�ضارم لكل الإجراءات ال�ضحية اخلا�ضة للحماية من 
تف�ضي فريو�ش كورونا خا�ضة اذا مت ت�ضليم ال�ضلع داخل 

اأرا�ضي الدول وجهة الت�ضدير".
عنها  يرتب  اأن  ميكن  عراقيل  اأي  ت��ف��ادي  وق�ضد 
انعكا�ضات �ضلبية قد تعيق ال�ضري احل�ضن لتج�ضيد هذه 
القيام  اقت�ضادي  متعامل  كل  الوزارة  تدعو  العمليات، 
اتخاذ  معه، ب�رشورة  املتعاقد  امل�ضتورد  الطرف  باإخطار 
كل الإجراءات الالزمة ل�ضتالم الب�ضائع امل�ضدرة على 
م�ضتوى النقاط احلدودية التي �ضوف حتدد لهذا الغر�ش.
ق.و

جراد يرتاأ�ص جمل�ضا وزاريا م�ضرتكا خم�ض�ص للدخول الجتماعي
العزيز  عبد  الأول،  ال��وزي��ر  ت��راأ���ش   
م�ضركا  وزاريا  جمل�ضا  ال�ضبت،  جراد، 
ال��دخ��ول  م��ل��ف  ل��درا���ض��ة  خ�ض�ش 
املهني  والتكوين  واجلامعي  املدر�ضي 
بامتحاين  اخلا�ضة  التح�ضريات  وكذا 
املتو�ضط،  التعليم  و�ضهادة  البكالوريا 
اأورده هذا الأحد بيان مل�ضالح  ح�ضب ما 

الوزير الأول.
الأول،  الوزير  "تراأ�ش  البيان:  يف  وجاء 
ال�ضبت  يوم  ج��راد،  العزيز  عبد  ال�ضيد 
وزاري���ا  جمل�ضا   ،2020 اأوت   15
ملف  ل��درا���ض��ة  خ�ض�ش  م�ضركا، 
والتكوين  واجلامعي  املدر�ضي  الدخول 
املهني، والتح�ضريات اخلا�ضة بامتحاين 

البكالوريا و�ضهادة التعليم املتو�ضط".

ال��وزاري  املجل�ش  هذا  يف  �ضارك  وقد 
الوطنية  ال��رب��ي��ة  وزراء  امل�����ض��رك، 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  والتعليم 
وكذا  املهنيني،  والتعليم  والتكوين 
كما  وال�ضكن"،  واملالية  الداخلية  وزراء 
"روؤ�ضاء  املجل�ش  هذا  اأ�ضغال  يف  �ضارك 
الو�ضط  مناطق  بجامعات  املحا�رشات 
اأن  البيان  والغرب.واأو�ضح  وال�رشق 
املجل�ش ا�ضتمع اإىل عرو�ش قدمها على 
الوطنية  الربية  وزير  من  كل  التوايل 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزير 
املهنيني،  والتعليم  التكوين  ووزي��ر 
بالدخول  اخلا�ضة  التح�ضريات  حول 
ا�ضتمع  كما   ،2020/2021 ال�مقبل 
الوطنية  الربية  وزير  قدمه  عر�ش  اإىل 

بامتحاين  اخلا�ضة  التح�ضريات  حول 
املتو�ضط. التعليم  و�ضهادة  البكالوريا 

ويف هذا الإطار، �ضجل املجل�ش "التقدم 
اأجل  من  املتخذة  للرتيبات  جدا  املعتر 
توفري الظروف الأمثل للدخول املدر�ضي 
املهني  التكوين  قطاع  ويف  واجلامعي 
النظام  بعنوان  املحددة  التدابري  وكذا 
البكالوريا  امتحاين  لتنظيم  الوطني 
مبختلف  املتو�ضط  التعليم  و�ضهادة 
والتنظيمية  والأمنية  )ال�ضحية  جوانبها 
واللوجي�ضتية(". وبهذا ال�ضاأن، ا�ضتعر�ش 
ال��روت��وك��ولت  "خمتلف  املجل�ش 
ال�ضلطة  قبل  من  املعتمدة  ال�ضحية 
ال�ضحية املخت�ضة، والتي ت�ضمل جممل 
انت�ضار  من  واحلماية  الوقاية  تدابري 

مع   ،)19� )كوفيد  فريو�ش كورونا  وباء 
الإحلاح خ�ضو�ضا، على �رشورة و�ضعها 
حيز التنفيذ بكل �رشامة". وف�ضال عن 
ب"الإ�رشاك  املجل�ش  اأو���ض��ى  ذل��ك، 
امل�ضتويني  على  املتدخلني  ملختلف  التام 
امل�ضاركة  وك���ذا  وامل��ح��ل��ي  امل��رك��زي 
املجتمع  يف  الآخرين  للفاعلني  املبا�رشة 
وخ�ضو�ضا،  اجلمعوية،  واحلركة  املدين 
الأولياء  وجمعيات  الطالبية  املمثليات 
وال�رشكاء الجتماعيني"، وذلك يف اإطار 
وكذا  النف�ضية،  واملرافقة  "التح�ضي�ش 
يف خمتلف اجلوانب التنظيمية التي من 
ل�ضمان  املثلى  الظروف  توفر  اأن  �ضاأنها 
 2021/  2020 الدرا�ضي  الدخول  جناح 
و�ضري المتحانات".                       ق.و

املدر�ضي , اجلامعي والتكوين املهني

بيان وزارة جتارة: 

لقي قرار  جمل�ش الوزراء الأخري املتعلق بفتح اللتحاق 
خا�ضة  تثمينا  م�ضبق  انتقاء  دون  الدكتوراه  مب�ضابقات 
ما  وهو  امل�ضبق   الو�ضفي  امللحق  ب�رشط  يتعلق  فيما 

يكفل حظوظا وا�ضعة للمر�ضحني .
  واعتر اأ�ضاتذة جامعيون وممثلون عن الطلبة  اأن  القرار 
الرحيب  ي�ضتحق  وهو  والتناف�ش  الت�ضابق  حق  �ضيعيد 
باعتبار اأنه �ضيفتح باب التكوين امام جميع الطلبة لنيل 
�ضهادة الدكتوراه . واأو�ضح الروفي�ضور خل�ضاري نور 
الدين، ا�ضتاذ بجامعة ورقلة، يف ت�رشيح للقناة الوىل،  
اأن القرار فر�ضة ا�ضافية للجميع غري اأنه عر عن تخوفه 
بعمليات  يتعلق  فيما  �ضيما  للجميع  امل�ضابقة  فتح  من  

التاأطري وكذا عدد املنا�ضب املقرحة .
وثمنت املنظمة الطالبية اجلزائرية  ممثلة يف فاحت �رشيبلي  
 : اأو�ضح  حيث  الدكتوراه  م�ضابقات  جمال  فتح  قرار 
"كمنظمة طالبية مازلنا نرافع  من اجل  ا�ضقاط �رشط 
امللحق الو�ضفي  الذي يحرم الكثري من الطلبة الولوج 
وان  خا�ضة  الدكتوراه  ب�ضهادة  املتعلقة  امل�ضابقة  اىل 
املجتهدين".  كل  يت�ضمن  يكن  مل  ال�ضابق  الت�ضنيف 
م�ضابقات  بفتح  اأم��ر  قد  اجلمهورية  رئي�ش  وك��ان 
دون  الراغبني  للطلبة  والدكتوراه  املا�ضر  امتحانات 

انتقاء م�ضبق وكذا اللجوء للتعليم عن بعد .
ق.و

الأ�ضرة اجلامعية تثمن 
فتح م�ضابقات الدكتوراه 

دون انتقاء م�ضبق

اأزيد من 75 األف زائر ملنتزه ال�ضابالت وغابة بن عكنون 
 5 وغابة  "ال�ضابالت"  منتزه  ا�ضتقطب 
العا�ضمة  باجلزائر  عكنون  بنب  جويلية 
اليوم الأول من  األف زائر يف   75 اأزيد من 
التدريجي  الفتح  لقرار  التنفيذ  حيز  دخول 
والرفيه،  الت�ضلية  وف�ضاءات  لل�ضواطئ 
ح�ضبما اأفاد به يوم الأحد املدير العام لديوان 
حظائر الريا�ضات والت�ضلية لولية اجلزائر.

قمقاين  اإليا�ش  اأو�ضح  الإط��ار،  هذا  ويف 
"ال�ضابالت"  منتزه  اأن  ل�/واأج  ت�رشيح  يف 
 2500 دخول  و  زائر  األف   40 توافد  عرف 
الأول  اليوم  يف  ال�ضيارات  ملوقف  مركبة 
من الفتح التدريجي لل�ضواطئ وف�ضاءات 
مبناظر  ترفيهية  وجهة  باعتباره  الت�ضلية 
وف�ضاءات  نوعية  وخدمات  خالبة  بحرية 
ترفيه جمهزة بالألعاب، مع اإمكانية ممار�ضة 
مت  حيث  البحرية  الواجهة  بهذه  الريا�ضة 
الإج��راءات  مبختلف  التقيد  على  احلر�ش 
تف�ضي  من  للحماية  ال�ضحية  الوقائية 
اأخرى  جهة  امل�ضتجد.ومن  كورونا  فريو�ش 
على  الوافدين  عدد  اأن  امل�ضدر  ذات  اأ�ضار 
اإىل  األ��ف   35 زه��اء  بلغ  عكنون  بن  غابة 

غابة  لف�ضاء  زائر  األف   10 ت�ضجيل  جانب 
"منبع املياه" باحلرا�ش وذلك يف نف�ش الفرة 
هذه  يف  العائالت  وجدت  حيث  املذكورة، 
بعد  والراحة  للتنفي�ش  مالذا  الف�ضاءات 
"التزام  مرزا  ال�ضحي،  احلجر  من  �ضهور 
للحد  الوقاية  بتدابري  تام"  ب�ضكل  ال��زوار 
قمقاين،  فريو�ش كورونا.واأفاد  انت�ضار  من 
الزوار  �ضالمة  على  احلفاظ  اإطار  يف  اأنه 
منتزه  موقع  وغلق  فتح  مواقيت  حتديد  مت 
له  التابعة  املواقع  من  وغريها  ال�ضابالت 
�ضباحا  والن�ضف  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  من 
)06 �ضا 30 د( اإىل غاية التا�ضعة ليال )21  
املواطنني  جلميع  ليت�ضنى  وذلك   ،)00 �ضا 
واللتحاق  الرفيهية  الأم��اك��ن  مغادرة 
ال�ضحي  احلجر  مواقيت  قبل  مبنازلهم 
ليال  ع�رش  باحلادية  اجلزائر  لولية  املحددة 
عند  لالزدحام  تفاديا  وكذا   )00 �ضا   23(
املخارج الرئي�ضية للمواقع تعزيزا لإجراءات 

الوقاية ال�ضحية.
حلديقة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأ���ض��ار  جهته،  م��ن 
اأن  اإىل  بوحلية  الكرمي  احلامة عبد  التجارب 

عدد زوار احلديقة يف اليوم الأول من الفتح 
والرفيه  الت�ضلية  لف�ضاءات  التدريجي 
بولية اجلزائر، بلغ 1.685 زائرا بني اأطفال 
اخل�رشاء  امل�ضاحة  هذه  توافدوا على  وكبار 
الفريدة  النباتية  م�ضالكها  لكت�ضاف 
هوؤلء  "اإحرام  موؤكدا  احليوانات،  وحديقة 
مدير  اأ�ضار  الوقائية".بدوره  التدابري  لكافة 

موؤ�ض�ضة  ع��ام 
ال���ن���ظ���اف���ة 
احل���������رشي����ة 
البيئة  وحماية 
اجلزائر  لولية 
ح���م���ي���م���ي 
اإىل  م�ضطفى 
حمالت  تنظيم 
حت�����ض��ي�����ض��ي��ة 
ل�����ف�����ائ�����دة 
امل�����ض��ط��اف��ني 
م�ضتوى  على 
ب�����ع�����������ش 
ال�������ض���واط���ئ 

من  الأول  اليوم  يف  لل�ضباحة  امل�ضموحة 
وف�ضاءات  لل�ضواطئ  التدريجي  الفتح 
اإر���ض��ادات  تخ�ش  وال��رف��ي��ه،  الت�ضلية 
�رشورة  و  كورونا  فريو�ش  من  الوقائية 
ال�ضحية  بالروتوكولت  املواطنني  التزام 

الوقائية واحلماية من اإنت�ضار فريو�ش
 كورونا.                                                   ق.و

يف اأول يوم بعد اإعادة فتحهما

وزير الت�ضال ي�ضلم اعتمادات جديدة لفائدة �ضحفيني 
ومرا�ضلني اأجانب باجلزائر

الناطق  الت�ضال،  وزير  الحد  اأم�ش  �ضلم 
بلحيمر،  عمار  ال�ضيد  للحكومة،  الر�ضمي 
اجلارية،  ال�ضنة  بعنوان  جديدة،  اعتمادات 
الأجنبية  الإع��الم  و�ضائل  ممثلي  لفائدة 
لهم  ال�ضماح  بغية  اجلزائر،  يف  املعتمدة 
قواعد  تقت�ضيه  ما  وفق  عملهم  مبمار�ضة 

املهنة.
وقد ا�ضتقبلت اجلزائر يف هذا الإطار "عدة 
الإعالم  و�ضائل  ممثلي  طرف  من  طلبات 

الأح���داث  بتغطية  املهتمني  الأجنبية 
امل�ضدر،  ذات  يو�ضح  باجلزائر"،  الوطنية 
الطلب،  لهذا  "ا�ضتجابة  اأن��ه  اىل  م�ضريا 
ت�ضليم  عملية  من  الثانية  املرحلة  جاءت 
الأجنبية  الإعالم  و�ضائل  ممثلي  اعتمادات 

يف اجلزائر".
مرا�ضال   20 ق��راب��ة  ال��ي��وم  ت�ضلم  وق��د 
وكالة  مرا�ضلو  بينهم  من  اعتماداتهم، 
قناة  روي��رز،  وكالة  الفرن�ضية،  النباء 

رو�ضيا اليوم، قناة فران�ش 24، قناة امليادين 
عملية  اأن  اإىل  الإ�ضارة  احلدث.جتدر  وقناة 
الإعالم  و�ضائل  ملمثلي  العتمادات  منح 
كل  اأمام  مفتوحة  تبقى  باجلزائر  الأجنبية 
كرى  تغطية  يف  واملهتمني  الراغبني 
طبقا  الوطنية  والأح���داث  الن�ضاطات 
لالإعالم  الع�ضوي  القانون  يقت�ضيه  ملا 

.2012
ق.و
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�ضكان الـوادي ينتف�ضون �ضد بائعي اخلمور 
واملهلو�ضات وبيوت الدعارة

ي�ضني حممد 
---------------- 

وط��ال��ب م��وط��ن��و ال����وادي، 
اأ���ض��ح��اب ب��ي��وت ال��دع��ارة 
وجت����ار اخل���م���ور واحل��ب��وب 
ال�ضحر  واأوك���ار  املهلو�ضة 
بحي  والف�ضاد  وال�ضعوذة 
النور  وحي  وال�ضط  القد�ش 
مار�ش  و19  الذاتي،  والبناء 
ممار�ضاتهم  ع��ن  ب��ال��ع��دول 
عن  واخلارجة  القانونية  غري 
والجتماعي  الديني  الإط��ار 

الثقايف. و 

�ضعارات  املحتجون  رفع  وقد 
ت��ط��ال��ب مب���ح���ارب���ة ب��ي��وت 
ا�ضتفحلت  ال��ت��ي  ال��دع��ارة 
يف  ي��ق��ول��ون،  مثلما  ب��احل��ي، 
ب��وازع��ه��ا  م��ع��روف��ة  منطقة 
بت�ضكيل  مطالبني  الديني، 
ل�ضتئ�ضال  للتحقيق  جلنة 
الو�ضع  وحم��ارب��ة  الظاهرة 
ليه  اإ و�ضلت  ال��ذي  امل��خ��زي 

. ملنطقة ا
ال�ضلطات  اأي�ضا،  طالبوا  كما 
حد  لو�ضع  بالتدخل  املحلية 
الإجرامية،  ال�ضبكات  لهذه 
حد  لو�ضع  بالتدخل  وهّددوا 

ال�ضلطات. تتدخل  مل  ما  لها 
�ضكان  احتج  اآخر،  جانب  من 
بكل  ال�ضعبي  ال��ن��زل��ة  ح��ي 
وقفة  يف  واأعمارهم  اأطيافهم 
مطلبهم  تعك�ش  �ضلمية 
بيد  ال�رشب  يف  �ضا�ضي  الأ
اخلمور  باعة  �ضد  حديد  من 
غ��زوا  ال��ذي��ن  واملهلو�ضات، 
اخلطر  ناقو�ش  ودق��وا  احل��ي، 

بنائهم. اأ م�ضري  حول 
ال�����ض��ك��ان اأك���دوا ب�����رشورة 
من  ال��ف��اع��ل��ني  ك��ل  ت��ك��اف��ل 
ن���ه���اء ه���ذا ال��و���ض��ع  اأج���ل اإ
ج��رائ��م  عليه  اجن���رت  ال���ذي 

يومي.  ب�ضكل  واعتداءات 
بتحيني  املحتجون  طالب  كما 
املفعول  ال�ضارية  القوانني 
وم�����ض��اع��ف��ات ال��ع��ق��وب��ات 
احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�����ض��اه��م يف  
الظاهرة. تف�ضي  على  الق�ضاء 
وجتمع �ضكان احلي يف �ضورة 
الوقوف  اأج��ل  من  ح�ضارية 
الباعة  هوؤلء  وجه  يف  جميعا 
والتباحث  اأولده��م  وحماية 
نهائي  ح��ل  ي��ج��اد  اإ اأج��ل  م��ن 
باعة  انت�ضار  لظاهرة  وجذري 
ب�ضكل  واملهلو�ضات  اخلمور 

. ئي نها

باملنطقة,  �ضادت  التي  اإىل حماربة وو�ضع حد لالآفات الجتماعية  الوادي يف احتجاجات رامية  اأحياء مبدينة  �ضكان عدة  خرج 
اجلرمية. ملمار�ضة  وبوؤرة  ال�ضاعد  للجيل  ال�ضليمة  بالرتبية  يحدق  خطرا  متثل  واأ�ضبحت 

الجتماعية لالآفات  حد  ع  وو�ضْ حماربة  د  ق�ضْ احتجاجات  خالل 

م�ضادرنا  قبل  م��ن  علمنا 
من  معترا  عددا  اأن  املوثوقة 
التجارية  املحالت  اأ�ضحاب 
جتار  وكذا  البيا�ضة  ببلدية 
اخل�����رش وال��ف��واك��ه ال��ذي��ن 
ام��ت��ث��ل��وا لأوام���ر الأج��ه��زة 
املحلية  وال�ضلطات  الأمنية 
من  ال�ضوق  تغيري  اإجراء  يف 

بحي  الكائن  املاتكو  واإىل 
ب�ضكواهم  تقدموا  الزدهار 
امل�ضوؤولة  اجلهات  جميع  اإىل 
للتجار  حّد  و�ضع  اأج��ل  من 
ميار�ضون  الذين  الفو�ضويني 
خم��ت��ل��ف  يف  ن�����ض��اط��ه��م 
الرئي�ضية  الطرقات  اأر�ضفة 
ال�ضاحات  وك��ذا  والفرعية 

من  املواطنون  يق�ضدها  التي 
تكون  حتى  الأحياء،  خمتلف 
ممار�ضة  يف  �ضانحة  فر�ضتهم 
داخل  اريحية  بكل  ن�ضاطهم 
 ، الأ�ضبوع  يام  اأ طيلة  ال�ضوق 
باأن  يعلم  اجلميع  واأن  ل�ضيما 
يجب  عليهم  املرتبة  احلقوق 
ال�����رشوط  وف��ق  ت�ضويتها 
على  ناهيك   ، بها  املعمول 
م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة ال��ت��ي 
لعائالتهم  ت��وف��ريه��ا  يجب 
كبريا  اإ���رشاره��م  جعل  مما   ،
هوؤلء  لت�رشفات  حّد  لو�ضع 
ا�ضتغلوا  ال��ذي��ن  ال��ب��اع��ة 
ال�ضعبة،  الظروف  بدورهم 

نتيجة  البالد  بها  متر  التي 
ان��ت�����ض��ار ال��وب��اء وب��ال��ت��ايل 
ال��ت��ج��ّول داخ����ل الأح��ي��اء 
بعيدا  الن�ضاط  ومم��ار���ض��ة 
خ�ضو�ضا  ن��ظ��ار  الأ ع��ل��ى 
الأمنية  والأجهزة  املراقبني 
ث��ب��ت��ت، من  اأ ب��دوره��ا  ال��ت��ي 
مع  وحديثها  ردوده��ا  خالل 
يف  ج��اء  كما  التجار  ممثلي 
الباعة  بع�ش  ت�رشيحات 
لن  نهم  اأ التحرير،  ليومية 
حماربة   يف  جهدا  يقت�رشوا 
يف  القانوين  غري  العمل  هذا 

 . امليدان 
زياد   بو  اأ

الأح���د،  م�����ش  اأ ع�����ض��ي��ة  مت، 
بعد  مواطنا   160 ت�رشيح 
ا���ض��ت��ك��م��ال ف����رة احل��ج��ر 
لو�ش  بفندق  لهم  ال�ضحي 
قد  ال����وادي. وك��ان  ب��ولي��ة 
عدة  من  املواطنني  اإج��الء  مت 
ال�ضنغال  منها  اإفريقية  دول 
قمار.  مطار  عر  وموريتانيا 

ظ��روف  يف  ج��رت  العملية 
من  مبا�رش  اإ�رشاف  حتت  جيدة 
وامل�ضالح  الولية  م�ضالح 
ال�ضحة  وم�ضالح  الأمنية 
بكل  التكفل  ومت  وال��ن��ق��ل. 
تنقلهم  و�ضمان  املواطنني 

ولياتهم. اإىل 
ي�ضني حممد 

لقي عامل يف ور�ضة لإجناز 
ث��ن��اء  ال��ك��ه��رب��اء، ح��ت��ف��ه اأ
الركيب  باأ�ضغال  قيامه 
جامعة،  مبدينة  وال�ضيانة 
اإىل  العامل  تعر�ش  حيث 
عمود  اأعلى  من  ال�ضقوط 

. ئي با كهر
اإىل  نقله  يف  الت�رشيع  ورغم 
�ضعد  الطبية  ال�ضتعجالت 

ثم   وم��ن  بجامعة،  دح��ل��ب 
الولية،  لعا�ضمة  حتويله 
ثرا  متاأ احلياة،  فارق  نه  اأ اإل 
التي  والر�ضو�ش  باإ�ضابته 
فتحت  جهتها  من  تلقاها. 
حتقيقا  ال����درك  ع��ن��ا���رش 
وتفا�ضيل  اأ�ضباب  ملعرفة 

املميت. احلادث 
ق.م

حم��ارب��ة  اإط�����ار  يف 
اجل���رمي���ة احل�����رشي��ة 
ن���واع���ه���ا  ب�����ض��ت��ى اأ
خ��ا���ض��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
املا�ضة  باجلرائم  منها 
متكن  ب��امل��م��ت��ل��ك��ات، 
ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة 
م���ن احل�����رشي  ب���الأ

خالل  ال��وادي،  بولية  الثالث 
ا�ضرجاع  من  املا�ضية   يام  الأ

�رشقة. حمل  مركبة 
اإىل  ت��ع��ود  الق�ضية  وق��ائ��ع 
موؤكدة  معلومات  ا�ضتغالل 
�ضياحية  مركبة  بتواجد  تفيد 
ت�ضجيل  للوحة  حاملة  م�ضبوهة 
�ضوارع  جت��وب  مطابقة   غري 
عنا�رش  ليبا�رش  ماي،   08 حي 
و  ال��ر���ض��د  عملية  ال�����رشط��ة 
جنحوا  ي���ن  اأ امل��رك��ب��ة  م��راق��ب��ة 

�ضائقها  �ضبط  و  توقيفها  يف 
و  �ضنة   21 العمر  من  البالغ 

امل�ضلحة. مقر  اإىل  حتويله  
تبني  املفتوح  التحقيق  اإطار  يف 
حمل  املحجوزة  املركبة  اأن  و 
املدينة  اأحياء  اح��د  من  �رشقة 

�ضابق بتاريخ 
الإجراءات  كافة  ا�ضتيفاء  بعد 
امل�ضتبه  تقدمي  مت  القانونية، 
املخت�ضة  املحكمة  ام��ام  فيه 

. قليميا اإ
ق.م

للجنة  امل�ضري  الطاقم  اأن  يبدو 
ببلدية  ب��ال��ع��وا���ض��ري  احل���ي 
ال�ضاحة  اقتحام  يريد  الرباح 
خدمة  تقدمي  اأج��ل  من  بقّوة 
بداية  مع  احلي،  لأهل  اأف�ضل 
من  ه��ذا  جتلى   ، م�����ض��واره��ا 
بعد  امل�ضطر  الرنامج  خالل 
تقرر  الذي  تاأ�ضي�ضها  عملية 
خريي  عمل  بوا�ضطة  ه  ب��دوؤ
انطالقا  اجلميع  نفو�ش  يريح 
برمج  حيث  احل��ي  مقرة  من 
واخلارج  الداخل  من  طالوؤها 
ما  كل  زال��ة  واإ تنظيفها  مع 
 ، الداخلية  �ضورتها  ي�ضوه 
وفق  م���ور  الأ ت�ضري  وح��ت��ى 
الطاقم  بعث  مرمج،  هو  ما 
الأخ��رية  جل�ضته  بعد  امل�ضري 
ل�ضباب  خ�����ض��و���ض��ا  ن����داء 
يف  امل�ضاهمة  اأج��ل  من  احل��ي 
امل�ضتلزمات  بع�ش  اقتناء 

العمليات  لنجاح  ال�رشورية 
م��ن��ه��ا م����ادة ال��ده��ن وك��ذا 
يف  اللجنة  اأع�ضاء  م�ضاعدة 
�ضورة  لإعطاء  الطالء  عملية 
يق�ضدها  التي  للمقرة  لئقة 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��واط��ن��ني يف 
لزيارة  املنا�ضبات  خمتلف 
وال���رح���م ع��ل��ى م��وت��اه��م ، 
بداية  يف  امل�ضاهمة  ومنها 
اجلمعية  ل��ن�����ض��اط  م��وف��ق��ة 
الرنامج  يف  واأن  خ�ضو�ضا 
ع����ّدة ن�����ض��اط��ات م��رجم��ة 
اأهل  منها  �ضي�ضتفيد  بدقة 
حمالت  منها  لح��ق��ا؛  احل��ي 
املوؤ�ض�ضات  لبع�ش  نظافة 
التي  من  وغريها  العمومية 
وم�ضاعدة  م�ضاهمة  تتطلب 
اإىل  العجلة  لبعث  اجلميع 

. جيدا  الأمام 
زياد  بو  اأ

التي  التحقيقات  خل�ضت 
ال�ضوؤون  مديرية  با�رشتها 
ال��دي��ن��ي��ة ب���ولي���ة ال����وادي 
امل�ضاجد  بتحديد  واخلا�ضة 
التدريجي،  بالفتح  املعنية 
خل�ضت  احلكومة،  لقرار  وفقا 
عر  م�ضجدا   88 حتديد  اإىل 
بفتح  معنية  ال��ولي��ة،  ت��راب 
دية  لتاأ امل�ضلني  اأمام  بوابها  اأ
مع  تنطلق  �ضلوات،  اأرب��ع 
مع  وتنتهي  الظهر،  �ضالة 

الع�ضاء. �ضالة 
مديرية  م�����ض��ال��ح  وح�����ض��ب 
والأوق��اف  الدينية  ال�ضوؤون 

هذه  اختيار  ف��اإن  ب��ال��وادي، 
اعتباطا،  يكن  مل  امل�ضاجد 
ال�رشوط  مراعاة  فيه  متت  بل 
ال��ت��ي و���ض��ع��ت��ه��ا ال����وزارة 
على  ترتكز  والتي  الو�ضية، 
امل�ضاحة  ذات  امل�ضاجد  فتح 
لأكرث  تت�ضع  التي  الوا�ضعة 
اأن  معترا  م�ضّل،   1000 من 
خالل  للزيادة  قابل  العدد  هذا 
متليه  ملا  وفقا  املقبلة،  الفرة 

الظروف.
ال�ضوؤون  مديرية  وو�ضعت 
ال��دي��ن��ي��ة والأوق�����اف خ��الل 
اخ��ت��ي��ار ف��ت��ح امل�����ض��اج��د، يف 

احل�����ض��ب��ان ع��ام��ل ال��ت��وزي��ع 
حيث  للم�ضاجد،  اجل��غ��رايف 
���ض��م��ل ال����ق����رار خم��ت��ل��ف 
عر  امل�ضجدية  املوؤ�ض�ضات 
عر  املنت�رشة  الولية،  تراب 
والتي  ال��ث��الث��ني،  البلديات 
الالزمة  ال�رشوط  فيها  تتوفر 
داء  اأ من  امل�ضلني  متكن  التي 
امل�ضا�ش  بدون  ال�ضعرية  هذه 
امل�ضاهمة  وبدون  بح�ضتهم، 

الوباء. انت�ضار  يف 
اإىل  ن��داء  املديرية  ووج��ه��ت 
بتجنب  وامل�ضنني  ال�ضيوخ 
داء  لأ امل�ضاجد  اإىل  التنقل 

ال�������ض���الة، وب���الك���ت���ف���اء 
حفاظا  بيوتهم،  يف  بال�ضالة 
هذه  ظ��ل  يف  �ضحتهم  على 
ال�ضعبة  ال�ضحية  الظروف 

البالد.  بها  متر  التي 
الأولياء  اإىل  نداء  وجهت  كما 
من  الأقل  بنائهم  اأ تنّقل  مبنع 
العبادة.  بيوت  اإىل  �ضنة،   15
ئ���م���ة  و�����ض����ددت ع��ل��ى الأ
الله،  بيوت  على  والقائمني 
ال�ضالة،  داء  اأ �رشوط  احرام 
اأي  م��ع  ال��ت�����ض��ام��ح  وع����دم 

لف. خما
ي�ضني حممد 

بعد حتويل ال�ضوق لـ " ماتكو الزدهار 

اأ�ضحاب املحالت وجتار اخل�ضر والفواكه يطالبون بردع ممار�ضي الن�ضاط الفو�ضوي  

ت�ضريح 160 مواطنا بعد انتهاء فرتة 
احلجر ال�ضحي بفندق لو�ص

وفاة عامل �ضقط من اأعلى عمود 
كهربائي بجامعة

اأمن الوادي ي�ضرتجع �ضيارة حمل �ضرقة 

الربنامج يحتوي على عّدة ن�ضاطات 

جلنة حي العوا�ضري تطلب الدعم 
لطالء املقربة من الداخل واخلارج 

بعد فتح 88 م�ضجدا بالوادي

مديرية ال�ضوؤون الدينية تدعو امل�ضّلني اإىل احليطة واحلذر



ولية  باقليم  امل�ضاجد  فتحت 
ال�ضبت  ي��وم  ب��واب��ه��ا  اأ ورق��ل��ة  
 ، ال��وط��ن  م�ضاجد  غ��رار  على 
تنفيذا   ، امل�ضلني  ل�ضتقبال 
ل���ق���رار رئ��ي�����ش اجل��م��ه��وري��ة 
التدريجي  بالفتح  القا�ضي 

.. للم�ضاجد 
ا�ضتيعاب  طاقة  ذات  امل�ضاجد 
تفتح   م�ضلٍّ   1000 م��ن  اأك��رث 
ب�ضفة  للم�ضلني  ب��واب��ه��ا  اأ
الظهر  �ضالة   داء  لأ ا�ضتثنائية 
 ، والع�ضاء  واملغرب  الع�رش  و 
م�ضددة  وقائية  اإجراءات  و�ضط 
ال�ضالة  القرار،  ي�ضتثنى  حيث   ،
فيه  �ضيتم  ال��ذي  اجلمعة  ي��وم 
واملغرب  الع�رش  �ضلوات  أداء 
أن  أىل   ، ف��ق��ط  وال��ع�����ض��اء 
ال�مالئمة  ال��ظ��روف  ت��ت��وف��ر 
وذلك  الله  لبيوت  الكلي  للفتح 
مواطنو  وعّر  ثانية..  مرحلة  يف 
امل�ضاجد   ئمة  اأ خا�ضة  الولية 
امل�ضاجد  بفتح  �ضعادتهم  عن 
�ضوقهم   عن  معربني   ، تدريجيًا 
للعودة  الكبري  وتعط�ضهم  
 ، جم��دداً امل�ضاجد  يف  لل�ضالة 
ال��ت��زام��ه��م   ع���ن   م��وؤك��دي��ن  و 
ب����الإج����راءات وال�����ض��واب��ط 
على  ا�ضتمر  حيث   .. الحرازية 
املا�ضية،خمتلف  ي���ام  الأ م��دار 
بورقلة   املدين  املجتمع  �رشائح 

البلدية  امل�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
اأعمال  يف  امل�ضاجد  وم�ضوؤولو 
ال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ط��ه��ري ور���ض��م 
 ، امل�ضلني  بني  التباعد  عالمات 
وعديد  الأحياء  جلان  �ضاهم  كما 
ت��اأط��ري  عملية  يف  اجل��م��ع��ي��ات 
من  امل�ضلني  خ��روج  و  دخ��ول 
ال���وزارة  ووج��ه��ت   ، امل�ضجد  
ن�رش  ب�رشورة  تعليمة  الأوىل 
على  امل�ضاجد  فتح  ���ض��واب��ط 
على  والتاأكيد  وا���ض��ع،  نطاق 
عليها  التنبيه  ب�رشورة  ئمة  الأ
التاأكيد  مع   ، �ضالة  كل  عند 
خا�ضة  �ضجادة  ا�ضطحاب  على 
الو�ضوء  ويكون   ، م�ضلٍّ  لكل 
دخ��ول  م��ن��ع  و    ، ال��ب��ي��ت  يف 
من  الق��ل  والط��ف��ال  الن�ضاء 
ذوي  وال�ضخا�ش   ، �ضنة   15
عن  ف�ضال  ال�مزمنة.  المرا�ش 
نزعها  وع��دم  الكمامة  ارت��داء 
التباعد  والتزام   ، ال�ضالة  ثناء  اأ
ث��ن��اء  اأ خا�ضة   ، امل�ضلني  ب��ني 
امل�ضجد  من  اخلروج  و  الدخول 
عقب  ال�ضالة  قامة  اإ تكون  و   ،
ت�ضغيل  وعدم   .. مبا�رشة   ذان  الأ
اأي مردات  ترك  اأو  اأي مكيفات 
 ، امل�ضجد  داخل  نحوها  اأو  مياه 
امل�ضجد  بواب  اأ غلق  عن  ف�ضال  

مبا�رشة.. ال�ضالة  اكتمال  عند 
التجاين    ن-ق- 

م�ضالح  متكنت 
احل�رشي  الأم��ن 
ال��ت��اب��ع  الأول 
م������ن ولي����ة  لأ
بحر  ت���ن���دوف، 
������ض�����ب�����وع  الأ
بعد  امل��ن�����رشم، 
و�����ض����ع خ��ط��ة 
لغر�ش  حمكمة 

�ضلوعهم  بامل�ضتبه  الإط��اح��ة 
من  متفاوتة  �رشقة   ق�ضايا  يف 
مو�ضوفة  املكان  و  الزمان  حيث 
حيث  الك�رش،   و  الليل  و  بالتعدد 
عليهم،  القب�ش  و  توقيفهم   مت 
من  امل��ف��ت��وح  التحقيق  وب��ع��د 
احل�رشي  الأم��ن  م�ضالح  طرف 
متورطون  ن��ه��م  اأ تبني  الأول، 
بقطاع  حديثة  �رشقة  جرائم  يف 
اع���رف���وا  و  الخ��ت�����ض��ا���ش 
مماثلة  اأخرى  بق�ضايا  بتورطهم 
متثلت  ال�ضابقة،  ���ض��ه��ر  الأ يف 
داخ��ل  م��ن  ���رشق��ات  ت�ضع   يف 
باملدعو  الأمر  يتعلق  و  مركبات، 
 24 العمر  م��ن  بالغ   ) ي  ي.   (
 ) ���ش   . ب   ( وامل��دع��و  ���ض��ن��ة، 

و  �ضنة،   21 العمر  من  البالغ 
من   ) ت.ع   ( امل��دع��و  ال��ق��ا���رش 
 ،2002 ع��ام  �ضبتمر  مواليد 
فيهم،  امل�ضتبه  تقدمي  مت  قد  و  هذا 
وكيل  ال�ضيد  اأمام  الذكر  �ضالفي 
تندوف  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ال�ضيد  اإىل  امللف  اأح���ال  ال��ذي 
املحكمة.  لذات  التحقيق  قا�ضي 
 ( امل��دع��و  ح��ق  يف  ���ض��در  حيث 
 ) �ش   . ب   ( املدعو  و   ) ي   ، ي 
املوؤقت،  احلب�ش  رهن  يداع  اإ اأمر 
املو�ضوفة  ال�رشقة  ق�ضايا  ب�ضاأن 
و  التعدد  الليل،  ظروف  بتوافر 
مبا�رش  ا�ضتدعاء  م��ع  الك�رش، 
                                                                                              .) ت.ع   ( املدعو  للقا�رش 
الرحمن عبد  بلوايف 

الك�ضافة  ملحافظة  بيان  يف  جاء 
نه  اأ اأدرار،  بولية  الإ�ضالمية 
كورنا  فريو�ش  انت�ضار  بدء  مع 
ب��ولي��ة  امل�ضتجد  كوفيد19 
مبادئ  م��ن  وان��ط��الق��ا  اأدرار، 
وواجباتها  واأهدافها  الك�ضافة 
املحافظة  �رشعت  الوطن،  اجتاه 
الإ�ضالمية  للك�ضافة  الولئية 
جتنيد  يف  ب����اأدرار  اجل��زائ��ري��ة 
على  ال��ك�����ض��ف��ي��ة  ق��ي��ادات��ه��ا 
والنخراط  الولئي،  امل�ضتوى 
ملكافحة  ال��ولئ��ي��ة  اجل��ه��ود  يف 
���رشاف  اإ حت��ت  ك��ورون��ا،  جائحة 
ولي��ة  وايل  لل�ضيد  م��ب��ا���رش 
خمتلف  مع  وبال�رشاكة  اأدرار، 
ذات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ق��ط��اع��ات 

املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ال��ع��الق��ة، 
الولئية  املحافظة  با�رشت  فقد 
ب��اأدرار  الإ�ضالمية  للك�ضافة 
يف   2020 م��ار���ش   21 م��ن��ذ 
ك�ضفية  اأزم���ة  خلية  ت�ضكيل 
للتدخل  خمطط  وو�ضع  ولئية، 
الولية   بلديات  خمتلف  مي�ش 
ك�ضفيا  ف��وج��ًا   88 ومب�ضاركة 
مع  ال��ولي��ة،  ت��راب  كامل  عر 
 1000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  جت��ن��ي��د 
احلمالت  يف  للم�ضاركة  ك�ضفي 
التي  والتح�ضي�ضية  التوعوية 
وكذا  ال�رشائح،  خمتلف  م�ضت 
املرافق  لبع�ش  تعقيم  حمالت 
التي  واملوؤ�ض�ضات  العمومية 
كبريا  وت��واف��دا  ت��واج��دا  تعرف 

اإىل  اإ�ضافة  املواطنني،  طرف  من 
مل�ضاعدات  ت�ضامنية  حمالت 
ال��ع��ائ��الت امل��ع��وزة وت��وزي��ع 
جلهود  وتقييم    التنظيف؛  مواد 
مكافحة  يف  ب��اأدرار  الك�ضافة 
مار�ش   21 منذ  كورونا،  فريو�ش 
 ،2020 جويلية   30 غاية  اإىل 
خ��الل  م��ن  امل��ح��اف��ظ��ة  �ضجلت 
عر  ن�ضاطا   412 ن�ضاطاتها، 
 91 منها  الولية،  تراب  كامل 
و95  للم�ضاجد،  تعقيم  عملية 
عملية   172 و  ت�ضامن،  عملية 
54عملية  و  وتعقيم،  حت�ضي�ش 
الكمامات   ( قنعة  لالأ ت��وزي��ع 
الكمامات  عدد  و�ضل  حيث   ،)
وتوزيعها  خياطتها  متّ��ت  التي 

م��ن ط��رف ال��ك�����ض��اف��ة ب���ادرار 
قائدا   50 وترع  كمامة،   6358
توزيع  يف  �ضاركت  كما  بالدم، 
ووزعت  ت�ضامنية،  قفة   33360
بالعمليات  تتعلق  مطوية   5650
على  للق�ضاء  التح�ضي�ضية 
كوفيد  كورونا  فريو�ش  تف�ضي 
الفتح  �ضياق  ويف  امل�ضتجد،   19
ب��اأدرار  للم�ضاجد   التدريجي 
احلملة  يف  بامل�ضاركة  املحافظة 
تنظيف  و  لتعقيم  ال��ولئ��ي��ة 
بالتن�ضيق  امل�ضاجد،  وتهيئة 
الدينية  ال�ضوؤون  مديرية  مع 
بلديات  خمتلف  يف  ب����اأدرار، 

الولية.         
الرحمن    عبد  بلوايف   

املنظمة  رئي�ش  عفان  عثمان  اأكد 
يف  واملواطنة  للبيئة  اجلزائرية 
التحرير   " جلريدة  له  ت�رشيح 
جاهدة  ت�ضعى  املنظمة  اأن   ،"
داخل  التطوع  مفهوم  لر�ضيخ 
خالل  م��ن  ال�����ض��ب��اب،  اأو���ض��اط 
بها  ت��ق��وم  مكثفة  ن�����ض��اط��ات 
كامل  ع��ر  املنظمة  اإط����ارات 
ما  غ��رار  على  الوطن  ولي��ات 
مكتبها  ط��ري��ق  ع��ن  ب��ه  ق��ام��ت 
ولي��ة  ون��ي��ف  ببني   ، ال��ب��ل��دي 
اأكادميية  مع  بالتن�ضيق  ب�ضار  
وديوان  ونيف  بني  �ضباب  جيل 
امل�ضجد  جمعية  وممثلي  التطهري 
و�ضباب  احلي  واأطفال  و�ضباب 
تنظيف  بحملة  اأخرى،  اأحياء  من 
للتوعية  مطويات  ل�����ض��اق  واإ
الوقاية  ب��اإج��راءات  وال��ت��ذك��ري 
املطلب  ع.  ابن  العبا�ش  مب�ضجد 

 64 حي  عنه  الله  ر�ضي 
�ضيدي  ب��ولي��ة  حمطتها  ويف 
رئي�ش  ي��ق��ول  حطت  بلعبا�ش 

ال�ضبانية  القافلة   – املنظمة 
من  وال��ت��ح�����ض��ي�����ش  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
ب��دائ��رة  ال��رح��ال   ،19 ك��وف��ي��د 
التعقيم  عملية  لتوا�ضل  تنرية 
املكتب  قام  حيث  والتح�ضي�ش. 
حمزة  م�ضجد  بتعقيم  الولئي 
مركز  وتعقيم  املطلب،  عبد  بن 
تنرية،  بلدية  املهني،  التكوين 
كتيبة  مقر  ال��دائ��رة،  ام��ن  مقر 
العملية  لتختتم  الوطني  الدرك 
الأماكن  يف  املواطنني  بتح�ضي�ش 
ميلة  ب��ولي��ة  و   ، ال��ع��م��وم��ي��ة 
وجبة   100 توزيع  مت    – ي�ضيف 
العائالت  على  اليوم،  غدائية 
ال�ضكنية  ب��الأح��ي��اء  امل��ت��واج��دة 
املنظمة  �ضاهمت  كما  املت�رشرة، 
وتوزيع  اخليم  ن�ضب  عملية  يف 
املدنية  احلماية  رفقة  الأفر�ضة 
مبخيم  اخل���ريي���ة  واجل��م��ع��ي��ات 

. بني ملنكو ا
 " �ضعار  املنظمة  اأطلقت  كما 
خدمة  ه��ديف  ج��زائ��ري  م��واط��ن 

���ض��ارة  اإ اإع��ط��اء  مت  ي��ن  اأ بلدي" 
بالقافلة  اخل��ا���ض��ة  الن��ط��الق 
و  للتوعية  ال�ضبانية  اجلهوية 
كورونا  فريو�ش  من  التح�ضي�ش 
رئي�ش  م��ن  ك��ل  ب��ح�����ض��ور   ،
التنفيذي  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب 
و  للبيئة  اجل��زائ��ري��ة  للمنظمة 
عليها  امل�����رشف��ني  و  امل��واط��ن��ة 
م��ن ع��دة ولي���ات جم���اورة. و 
ال�ضلطات  ا�رشاف  حتت  كذالك 
مع  بالتن�ضيق  للولية  املحلية 
ال�ضباب  منها  مديريات  ع��دة 
البيئة،الن�ضاط  الريا�ضة،  و 
التعليم  و  الجتماعي،التكوين 
امل��ه��ن��ي��ني ،حم��اف��ظ��ة ال��غ��اب��ات 
اخل��ري  ن��ا���ش  جمعية  وك��ذال��ك 
هي  �ضاركت  التي  و  الرد  عني 
القافلة  امل��ب��ادرة.  يف  الأخ���رى 
من  اليوم  هذا  �ضباح  انطلقت 
�ضيدي  ب��ولي��ة  املقطع  ���ض��ارع 
بلديات  ع��دة  ب��اجت��اه  بلعبا�ش، 
توزيع  مت  حيث  للولية.  تابعة 

و  امل��واط��ن��ني  على  الكمامات 
من  الوقاية  اأجل  من  حت�ضي�ضهم 
 19 ، كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 
مع  النطالقة  تلك  تزامنت  وقد 

.. لل�ضباب  الدويل  اليوم 
ال��ذي  ال��وق��ت  ه��ذا يف  ي��ح��دث 
خا�ش  تكرمي    - يوؤكد   � فيه  مت 
املوهوب  الع�ضامي  للنا�ضط 
للمنظمة  ال���ويف  امل��ن��ا���ض��ل  و 
املواطنة  و  للبيئة  اجل��زائ��ري��ة 
املنظمة  رئي�ش  و�ضف  ،ح�ضب 
امليمون  اأولد  البلدي  املكتب   -
عامر  بن  عمر  مرتدى  ال�ضيد 
الفريد  و  ال��رائ��ع  اإجن���ازه  على 
ح��ي��ه  يف  خ�������رشاء  مل�����ض��اح��ة 
حتفة  منها  جعل  التي  ال�ضكني 
التكرمي  هذا  ياأتي   ، بامتياز  فنية 
ي�����ض��ًا   اأ  – امل��ت��ح��دث  ي�ضيف 
نكرويف  املجاهد  لروح  تخليداً  
منذ  عنا  رح��ل  ال��ذي  بوجمعة 

قالئل. يام  اأ
اأ / د
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ت�ضجيل 43 عملية تنموية لفائدة مناطق الظل 
بورقلة

علي حممد 
---------------- 

التي  العمليات  ه��ذه  وت�ضمل 
ال��واق��ع  حت�����ض��ني  اىل  ت��ه��دف 
والرتقاء  لل�ضكان  املعي�ضي 
ب���ه، ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���ش 
امل��ن��اط��ق امل��ع��زول��ة وال��ن��ائ��ي��ة 
للتنمية  وتطلبا  احتياجا  الأكرث 
بدوائر  الكائنة  تلك  غرار  على 
والطيبات  انقو�ضة  احل��ج��رية 
ومتا�ضني  وامل��ق��اري��ن  وال��رم��ة 

�رشحه. جرى  مثلما 
ل��ه��ذه  ت��خ�����ض��ي�����ش  مت  وق����د 
التي  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
�ضغرية  م�ضاريع  باجناز  تتعلق 
اأغلفة  ا�ضتعجايل  طابع  ذات 
خمتلف  اط��ار  يف  هامة  مالية 
للولية،  املحلية  امل��ي��زان��ي��ات 

املقدمة. للتو�ضيحات  وفقا 
املرجمة  العمليات  وتتمثل 

ال��ط��رق��ات  ���ض��ق  يف  ل��الجن��از 
تلك  ع��ن  ال��ع��زل��ة  ف��ك  ب��ه��دف 
املياه  �ضبكات  واإجن��از  املناطق 
اجناز  وك��ذا  لل�رشب  ال�ضاحلة 

العمومية  الن���ارة  �ضبكات 
جممعات  اإجناز  اىل  بالإ�ضافة 
م��در���ض��ي��ة وت��رم��ي��م ق��اع��ات 
ال���ع���الج، م��ث��ل��م��ا او���ض��ح��ت 

الولية. م�ضالح 
هذه  اجن��از  م��دة  ح�رش  مت  وق��د 
امل�����ض��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة خ��الل 
بني  ما  ت��راوح  زمنية  ف��رات 
علما  ا�ضهر؛  ثالثة  اىل  �ضهرين 
النتهاء  الآن  حل��د  ج��رى  ان��ه 
ع�رش  اجن��از  من  فعلية  ب�ضفة 
عملية   14 توجد  فيما  عمليات 
ا�ضتنادا  الجناز،  طور  يف  اخرى 

امل�ضدر. ذات  اىل 
التي  ورق��ل��ة  ولي��ة  وحت�ضي 
وع�رشين  اإح��دى  من  تت�ضكل 
ح��وايل  امل��ج��م��وع  يف  ب��ل��دي��ة 
من  ح��ي��ث  ظ��ل  منطقة   130
جميعها  ي�ضتفيد  ان  املتوقع 
متنوعة  تنموية  م�ضاريع  من 
ن��ه��ا امل�����ض��اه��م��ة يف  م���ن ���ض��اأ
امللحة  بالن�ضغالت  التكفل 
ل�ضكان  ال�رشورية،  واحلاجيات 

اليه. اأ�ضري  مثلما  املناطق،  هذه 

الولية. م�ضالح  من  ُعلم  ورقلة, ح�ضبما  م�ضتوى ولية  املتواجدة على  الظل  مناطق  لفائدة  ال�ضنة  تنموية هذه  43 عملية  ت�ضجيل  مت 

ومتا�ضني واملقارين  والربمة  والطيبات  انقو�ضة  احلجرية  و�ضط اأجواء اإميانية.. م�ضاجد ورقلة بدوائر 
تفتح اأبوابها للم�ضلني 

م�ضالح ال�ضرطة بتندوف تطيح 
باأ�ضخا�ص يحرتفون ال�ضرقة

اإىل غاية 30 جويلية 

حمافظة الك�ضافة الإ�ضالمية باأدرار حت�ضي ن�ضاطاتها يف ظل فريو�ص كورونا 

املنظمة اجلزائرية للبيئة واملواطنة تطلق مبادرات وا�ضعة عرب الوطن ..
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�ضكان قرية جربة, بوخنو�ص, وال�ضوامة بجيجل 
يطالبون بانت�ضالهم من العزلة والتهمي�ص

 ب . عبد اهلل
-----------------

على  تتوفر  ل  التي  وهي  كيف.... 
مطلع  يف  ونحن  النقل  و�ضائل 
اأي  على  تتوفر  ول   2021 �ضنة 
البتدائية  عدا  ما  عمومي  مرفق 
���ض��ن��وات  اإغ���الق���ه���ا  مت  ال��ت��ي 
ال��ظ��روف  ب�ضبب  الت�ضعينات 
املنطقة؛  يف  ال�ضعبة  الأمنية 
الإرهاب  الويالت مع  حيث عانت 
على  القرية  توفر  اإىل  بالإ�ضافة 
اخلدمات  متعددة  �ضحية  عيادة 
ع�رش  من  اأكرث  منذ  اإن�ضاوؤها  مت  
حيز  تدخل  مل  لكنها  �ضنوات 
ال�ضكان  يجهلها  لأ�ضباب  اخلدمة 
ي�ضطر  ح��ي��ث   ، ال��ي��وم  ح��ت��ى 
�ضباحا  يوم  كل  ال�ضغار  الأطفال 
كيلومرات   7 من  اأكرث  للتنقل 
طريق  و�ضط  الأقدام،  على  م�ضيا 
وما  الأحرا�ش،  الغابات،  تغطيه 

حقيقي  خطر  من  ذل��ك،  ي�ضكله 
ف�ضل  يف  خا�ضة  حياتهم  على 
الطريق  غاية  اإىل  وذلك   ، ال�ضتاء 
النقل  يف  للركوب   ، الرئي�ضي 
خط  على  يعمل  الذي  العمومي 
بالإ�ضافة   ، جيجل  اأحمد  بني 
عن  املاء  غياب  م�ضكل  اإىل  اأي�ضا 
ربط  يتم  مل  الآن  فحتى  املنطقة 
للماء  اجلديدة  بال�ضبكة  قريتهم 
عط�ش  اأزمة  من  يعانون  حيث   ،
ال�ضيف،  ف�ضل  يف  خا�ضة  كبرية 
وهذا  والينابيع  الوديان  جتف  اأين 
م��ا ج��ع��ل ع�����رشات ال��ع��ائ��الت 
منازلهم  اإىل  العودة  يرف�ضون 
اإبان  هجروها  التي  واأرا�ضيهم 
غياب  ب�ضبب  ال�ضوداء  الع�رشية 
 ، الكرمي  العي�ش  ���رشوط  اأدن��ى 
القرية  هذه  �ضكان  ينا�ضد  وعليه 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش 
املجل�ش  ورئي�ش  قاو�ش  لبلدية 

جيجل   لبلدية  البلدي  ال�ضعبي 
ملنطقتهم  الل��ت��ف��ات  ب�����رشورة 
على  وتوفري  فيها  التنمية  وبعث 
كاملاء  العي�ش  �رشوريات  الأقل 
خا�ضة  اأي�ضا،  وال��غ��از  والنقل 
مير  ل  الرئي�ضي  ن��ب��وب  الأ واأن 

حتى  وذلك   ، قريتهم  عن  ببعيد 
العي�ش  وعائالتهم  لهم  يت�ضنى 
وهي  ومهياأة،  مريحة  ظروف  يف 
قرية  ل�ضكان  م�رشوعة  مطالب 
الكيلومرات  ببع�ش  اإل  تبعد  ل 

جيجل. الولية  عا�ضمة  عن 

بني  الفا�ضلة  احلدود  يف  الواقعة  وال�ضوامة  بوخنو�ص  ومنطقة  جربة  قرية  يف  تقطن  زالت  ما  التي  العائالت  ع�ضرات  ي�ضتكي 
بلديتي جيجل وقاو�ص والتي ل تبعد اإل ب10 كيلومرتات عن عا�ضمة الولية جيجل, اإل اأنها تعاين التهمي�ص والعزلة التامة .

غياب النقل وانعدام املاء يف منطقة ل تبعد اإل 10 كيلومرتات عن عا�ضمة الولية 

املدية   ولي��ة  مبقر  ام�ش  �ضباح  مت 
اإ���ض��ع��اف على  ت��وزي��ع ���ض��ي��ارات 
لعملية  موا�ضلة  الظل،  مناطق 
على  ال�ضعاف  �ضيارات  توزيع 
مت   ،اي���ن  ال��ظ��ل  مناطق  ب��ل��دي��ات 
ا�ضعاف  �ضيارات   ع�رش  توزيع 
التجهيزات  باأحدث  جمهزه  طبيه 
ويتعلق  10بلديات،  ع��ل��ى   ،
متزقيدة  بلديه  م��ن  بكل  الأم���ر 
،اولد  ،بوعي�ضون،حربيل،جواب 

،ال��ك��اف خل�رش  ،م��غ��راوة  ه��الل 
 . وبوغزول   ،�ضنيقل،ال�ضهبونية 
ا�ضتجابة  تاأتي  التوزيع  عملية 
ل��الح��ت��ي��اج��ات امل�����ض��ج��ل��ة يف 
يف  �ضيما  ل  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات 
مناطق الظل .الأمر الذي من �ضاأنه 
البلديات  مواطني  متطلبات   تلبية 
املعنية .لتبقى العملية م�ضتمرة اىل 

حني ا�ضتكمال كافة الحتياجات.
حممد م 

توزيع 10�ضيارات اإ�ضعاف باملدية

يف اإطار الفتح التدريجي للم�ضاجد 

بتمو�ضنت  اإجراءات منظمة  امل�ضلني و�ضط  اأمام  اأبوابه  82 م�ضجدا يفتح 
عادت اول ام�ش احلياة اىل م�ضاجد عني متو�ضنت 
بعد  ابوابها  بفتح  الوطن  على غرار كل وليات 
كورونا  وباء  انت�ضار  نتيجة  الغلق،  من  ا�ضهر   5
التي  املرخ�ضة  امل�ضاجد  عدد  بلغ  حيث  باجلزائر 
مت فتحها امام امل�ضلني يف اطار الفتح التدريجي 
لبيوت الله 82 م�ضجدا منت�رشا عر اقليم الولية، 
وكانت اول �ضالة اقيمت بها هي �ضالة الفجر و 
للوعي  نظرا  العملية جناحا كبريا  قد عرفت هذه 
الله،  بيوت  رواد  لدى  مل�ضناه  الذي  اللتزام  و 
الذي  ال�ضحي  للروتوكول  الكامل  بتطبيقهم 
امام  من  انطالقا  له  بالمتثال  امل�ضلون  يقوم 
ذلك  غري  اىل  الكمامة،  بو�ضع  امل�ضاجد  مداخل 

من الجراءات الوقائية الخرى التي حر�ش على 
تنفيذها اول ائمة امل�ضاجد و اللجان الدينية و فرق 
جانب  اىل  املدين،  املجتمع  من  متطوعة  �ضبانية 
واحد  كل  اجلزائرية  ال�ضالمية  الك�ضافة  اع�ضاء 
يف جمال عمله و للوقوف اي�ضا على مدى تطبيق 
اجراءات الروتوكل ال�ضحي، كانت ملدير القطاع 
لعوارج عدة خرجات ميدانية اىل  ال�ضتاذ حمزة 
عدة م�ضاجد بالولية منها م�ضجد ال�ضيدة خديجة 
بعا�ضمة الولية و اب�ضا ببلدية �ضيدي بن عدة. 
م�ضاجد  ام��ام  امل�ضاهد  كانت  اآخ��ر  جانب  من  و 
الولية و هي تفتح ابوابها م�ضاهد عر�ش فرحا و 
ان اجلميع  الله، و ما ر�ضدناه  ابتهاجا برحمة من 

عاتقه  على  امللقاة  بامل�ضوؤولية  الوعي  كل  واع  
باتباع الطرق الوقائية و اللتزام بها و ال�ضتماع 
اأهل  يقدمها  التي  الر�ضادات  و  الن�ضائح  اىل 
بيوت  اإبقاء  على  املحافظة  لأجل  الخت�ضا�ش 
الفتح  عملية  �ضبقت  قد  و  ه��ذا...  مفتوحة،  الله 
ترتيبية  اجراءات  بالولية  للم�ضاجد  التدريجي 
تعليق  و  التعقيم  و  التنظيف  عمليات  يف  متثلت 
بالجراءات  متعلقة  اخرى  و  التوجبه،  مل�ضقات 
يقف  التي  الماكن  ت�ضطري  جانب  اىل  الوقائية 
الجتماعي،  التباعد  مبداأ  بتطبيق  امل�ضلون  فيها 

حر�ضا على عدم انت�ضار فريو�ش كورونا .  
 ن. مزادة

م��ب��ا���رشة ب��ع��د اإع����الن اجل��ه��ات 
لفتح  التدريجية  بالعودة  امل�ضوؤولة 
ال�ضواطئ، عرف �ضاطئ مر�ضى بن 
للم�ضطافني  كبريا  توافدا  مهيدي 
وكذا  للزوار  عارمة  فرحة  و�ضط 
ميتهنون  ما  ع��ادة  الذين  ال�ضباب 
املو�ضمية  التجارية  بالأن�ضطة 
وعائالتهم  اأنف�ضهم  مل�ضاعدة 
لكن  املعي�ضية،  احلياة  اأعباء  لتحمل 
امللفت  الإزدح����ام  ذل��ك  امل��الح��ظ 
الوقائية  ال�رشوط  اح��رام  وع��دم 
؛الأم���ر   19 كوفيد  انت�ضار  م��ن 
الأ���ض��الك  خمتلف  ج��ع��ل  ال���ذي 
اإجراءات الوقاية  الأمنية تكثف من 
مبعية  اجل�ضدي  التباعد  على  وحتث 
الفاعلة ووحدات احلماية  اجلمعيات 
ال�ضوتية، مع  املكرات  املدنية عر 
توزيع املطويات هذا ويعرف كذلك 

�ضاطئ تاف�ضوت بدائرة هنني توافدا 
ذلك  يف  �ضاأنه  للم�ضطافني  معترا 
املرخ�ضة  الأخرى  ال�ضواطئ  �ضاأن 
�ضاطئ  غ��رار  على  لالاإ�ضطياف 
ومو�ضكاردا1و2.  عياد  بن  اأولد 
الأي��ام  ه��ذه  خ��الل  انتع�ضت  كما 
مبدينة  ل�ضيما  املنازل  كراء  عملية 
ال�ضياحية  مهيدي  ب��ن  مر�ضى 
املنطقة  مواطنو  بذلك  ليتنف�ش 
مو�ضم  على  بالأ�ضا�ش  تعتمد  التي 
امل�ضطافني  توافد  حيث  ال�ضيف 
الوطن،  وخارج  داخل  من  والزوار 
اجلميع  على  يبقى  وذاك  هذا  وبني 
من  للوقاية  بالتدابري  الل��ت��زام 
كل  يف  وموجود  ليرحم،  فريو�ش 
مكان وقد دعا عديد املخت�ضني يف 

ال�ضحة ب�رشورة توخي احلذر.
ع بوتليتا�ش

اإقبال كبري على �ضاطئ مر�ضى بن 
مهيدي بتلم�ضان تعي�ش مراكز االريد والبنوك �ضواء 

وامل��وزع��ات  اخلا�ضة   اأو  العامة 
هذ،  يومنا  اىل  بخن�ضلة   الآل��ي��ة  
املواطنني  طرف  من  كبريا  اإقبال 
ورجال  ن�ضاًء  العمار،  خمتلف  من 
اأجورهم  �ضحب  اأج��ل  من  و�ضبابا 
اليوم،  املالية   ال�ضيولة  ال�ضهرية، 
فطوابري  �ضعبة...   و�ضعّية  يف 
�ضهرا  تقريب  منذ  يومية  �ضبه 
لأ�ضباب  ال�ضيولة  هذه  نق�ش  من 
ليعلمها  العامة...اأين طالب رئي�ش 
نق�ش  يف  حتقيق  بفتح  اجلمهورية 
ك�ضف   انتظار  يف  ال�ضيولة  ه��ذه 
امل�ضالح  با�رشتها  التي  التحقيقات 
املخت�ضة للراى العام ح�ضب رئي�ش 

اجلمهورية، مّما
احرام  دون  للتدافع  بهوؤلء  ادى    
والتباعد  ال�ضحية  الج����راءات 
ال�ضحية  �ضالمتهم  على  واحلفاظ 
انت�ضار جائحة كورونا،  خا�ضة بعد 
وامل�ضابون  متواجدون مب�ضت�ضفيات 

الذين  بهم  وامل�ضتبه  خن�ضلة   ولية 
ل  و  ال�����ض��وارع   ع��ر  يتجولون 
املنزيل،  ال�ضحي  احلجر  يحرمون 
وحت���دي���د ���ض��ح��ب امل��ب��ل��غ امل���ايل 
املراكز  هذه  عر  دينار  ب30األف 
وتذمر  ب�ضخط   اأدى  منما  والبنوك 
لدى  املوظفني  هوؤلء  وحرية  وقلق 
اأجهزة  الدولة،  و�ضب اأجور بع�ش 
معدودة  باأيام  متقاربة  املوظفني 
ح�ضب البع�ش . يف لقاء مع التحرير  
بخن�ضلة   ب��ري��دي��ة  م��راك��ز  ب��ع��دة 
امل��دة  ه��ذه  عرفت  التي  والبنوك 
اأقبال  ال�ضحى  عيد  قبل  الخرية 
كبريا من طرف اأ�ضحاب البطاقات 
التي  اجلزائر  لريد  التابعة  الذهبية 
ال�ضحب  النوع من  تعتمد على هذا 
اىل  الآخر  البع�ش  وُيرجع  اجلديد، 
نق�ش ال�ضيولة بحجة عدم التموين 
بالأموال  الآلية  املوزعات  اليومي 
ال��ولي��ة  ع��ر  املنت�رشة  الكافية 
معطل  منها  والبع�ش  بال�ضيولة 

الآخر  والبع�ش  جمهولة  ل�ضباب 
من  التموين  نق�ش  اىل  ذلك  يرجع 
اجل��زائ��ري  امل��رك��زي  البنك  ط��رف 
والبنوك  ال��ري��د  اىل  بخن�ضلة 
ه��وؤلء  �ضئم   ح��ني  يف  ال��ي��وم��ي، 
عامة  ب�ضفة  واملواطنون  املوظفون 
املراكزوالنتظار  هذه  عر  التنقل 
حتت  البنوك،  اأمام  طويلة  �ضاعات 
اأجل  من  احل��ارة  ال�ضم�ش  اأ�ضعة 
حاجاتهم  لت�ضديد  اأموالهم  �ضحب 
الكهرباء  فواتري  مثل  اليومية، 
املحالت  واأ�ضحاب  وامل��اء  والغاز 
موظفي  بع�ش  اأن  ال  املختلفة؛ 
الريد ميار�ضون املحاباة والعرو�ضية 
�ضئ  النفوذ،  ذوي  بوجوه  واملعرفة 
الدولة  مبوؤ�ض�ضات  موؤ�ضفا  يبقى 
ح�ضب الزبائن، دائما واأي�ضا �ضئموا 
لآخر  بريد  من  البحث  رحلة   يف 
يف  �ضاهمت  التي  لآخر  بنك  ومن 
والطوابريمنها  الكتظاظ  تخفيف 
البنك املركزي الوطني و�ضو�ضيتي 

بريدي  مركز  وت�ضخري  ج��ي��رال 
ال�ضحب   عملية  لت�ضهيل  متنقل 
المن   واأف���راد  الأبي�ش  للجي�ش 
خا�ش  مكان  له  حتديد  من  ولب��د 
للمواطنني  املدينة  و�ضط  خ��ارج 
ل��ل��ت��وج��ه ل���ه، م��ن اأم����ام م��راك��ز 
كوفيد  جائحة  ظ��روف  يف  الريد 
اآخر.  اىل  �ضخ�ش  من  19املتنقل 
الريد من وزير  زبائن  حيث طالب 
لبقية  ال�ضحب  ايام  بتحديد  الريد 
امام  الكتظاظ  لتفادي  املوظفني 
املتقاعدين   ا مع  ، كما فعلو  املراكز 
الريدية  ح�ضاباتهم   اأرقام  ح�ضب 
ولية  عر  جديدة  موزعات  وفتح 
الليل  يف  حتى  تعمل  خن�ضلة،  
متخ�ض�ضني  اع��وان  حرا�ضة  حتت 
وك�ضف  التحقيق  انتظار  يف  لذلك 
ال�ضيولة، ازمة مالية  ا�ضباب نق�ش 
اومتعمدة  من طرف ع�ضابة  خللق 

فو�ضى يف اأو�ضاط املواطنني.  
ر�ضيد بوزيان     

اإقبال كبري واكتظاظ اأمام مراكز الربيد والبنوك بخن�ضلة

يعي�ش  اولد  اأمن  م�ضالح  متكنت 
�رشق ولية البليدة على اثر �ضكوى 
المن  لدى  املواطنني  احد  بها  تقدم 
بخ�ضو�ش  يعي�ش،  اولد  احل�رشي 
تعر�ش حمله التجاري اخلا�ش ببيع 
لل�رشقة  النقالة  الهواتف  وت�ضليح 
اأنه  م�رشحا  جمهولني،  طرف  من 
الهواتف  ل�ضيانة  اأجهزة  �رشقة  متت 
الهواتف  لواحق  من  وكمية  النقالة 
مايل  ومبلغ  نقالة  هواتف  و05 
اأين مت فتح حتقيق  وجهاز كمبيوتر، 
عنا�رش  وتكليف  الق�ضية  يف 

حول  والتحري  بالبحث  امل�ضلحة 
التحريات  مكنت  حيث  الق�ضية، 
من ر�ضد �ضخ�ش كان يحاول  بيع 
لأحد  الهواتف  لت�ضليح  جهازين 
عليها  التعرف  مت  اي��ن  امل��ح��الت، 
توقيفه  ليتم  ال�ضحية،  طرف  من 
حيث  الق�ضية؛  يف  معه  والتحقيق 
هوية  حتديد  عن  التحقيق  اأ�ضفر 
واإجناز  وتوقيفهم،  الثالثة  �رشكائه 
ملف ق�ضائي �ضدهم وتقدميهم اأمام 

العدالة.
العي�ضي �رشيف 

اأمن اأولد يعي�ص بالبليدة 
يقب�ص على املتورطني يف �ضرقة 

املحالت التجارية

�ضكان  بع�ش  اأم�����ش  ليلة  ق�ضى 
بعد  مرعبة  ليلة  تاك�ضنة  م�ضاتي 
غابات  يف  كبرية  حرائق  اندلعت  اأن 
م�ضتة  غرار  على  قراهم  من  قريبة 
بني حمرز وحرمة وغابة بوبحري ، 
حيث �ضبت حرائق مهولة و�ضاعدت 
ليلة  الكبرية  الرياح  انت�ضارها  يف 
جيجل  ولية  على  هبت  التي  اأم�ش، 
والياب�ش  الأخ�رش  على  اأتت  حيث   ،
اأمامها  وجدت  ما  كل  على  وق�ضت 
الأ�ضجار  من  العديد  اأتلفت  حيث 
وبيوت  الزيتون  واأ�ضجار  املثمرة 
اأن  ال��دج��اج وامل��وا���ض��ي، وك���ادت 
الذين  املواطنني  بيوت  اإىل  ت�ضل 
يف  جداً  ومتعبة  مرعبة  ليلة  ق�ضوا 
و�ضولها  ومنع  اإخمادها  حماولتهم  

، م�ضالح  املنازل، وحل�ضن احلظ  اإىل 
الفرعية  للوحدة  املدنية  احلماية 
املنا�ضب  الوقت  يف  تذخلت  تاك�ضنة 
منازل  اإىل  و�ضولها  دون  وحالت 

ال�ضكان.
كان  ال�ضيف  هذا  اأن  الإ�ضارة  جتدر 
واإت��الف  للنريان  ا�ضتعال  الأك��رث 
الرثوات الغابية، املحا�ضيل الزراعية 
الأخرين  العقدين  يف  الأق��ل  على 
من  اإح�ضاء  مت  حيث   ، الزمن  من 
اإتالف  مدى  الغابات  حمافطة  قبل 
هكتار   1500 من  اأك��رث  واح��راق 
من الرثوة الغابية، ناهيك عن نفوق 
يف  واملوا�ضي  احليوانات  من  العديد 

كارثة بيئية واإيكولوجية كبرية.
 ب.عبدالله

ليلة بي�ضاء ومرعبة ل�ضكان
 بع�ص م�ضاتي تاك�ضنة بجيجل

 ب�ضبب احلرائق

تاأكد من �ضالمة كل الهياكل من اأي خطر حمتمل 

اإنهاء جلنة املراقبة التقنية للبنايات معاينة املركز اجلامعي مبيلة 
من  امل�ضتقدمة  اخلراء  جلنة  اأم�ش  اأول  اأنهت 
ولية بومردا�ش واملكلفة من طرف مديرية 
املراقبة التقنية للبنايات لولية ميلة،  اإعداد 
عبد  اجلامعي  املركز  لهياكل  اخلرة  تقرير 
احلفيظ بوال�ضوف مبيلة  للوقوف على حجم 
اجلمعة  يوم  زل��زال  خلفها  التي  الأ���رشار 
املن�رشم،  عملية املعاينة والتي م�ضت جميع 

املوؤ�ض�ضة  ذات  عنه  اأعلنت  ح�ضبما  الهياكل 
اجلامعية يف بيان لها على �ضفحتها الر�ضمية 

- الفاي�ضبوك - .
  و اأ�ضاف البيان ذاته اأن اللجنة اأكدت على 
خطر  اأي  من  وخلوها  الهياكل  كل  �ضالمة 
  ، الب�رشي  العن�رش  حمتمل قد يهدد �ضالمة 
موؤكدين بذلك نتائج خرة جلنة جيجل ميلة 

املكونه من اأكادميني خمت�ضني.
على  القائمون  طماأن  ال�ضدد  هذا       ويف 
اأفراد  كافة  التعليمية،  املوؤ�ض�ضة  هذه  اإدارة 
وطلبة  وعمال  اأ�ضاتذة  من  اجلامعية  الأ�رشة 
ي�ضيف  اجلامعي  املركز  هياكل  ب�ضالمة 

البيان . 
بوجمعة مهناوي 



حمادثات حول ا�ضتئناف 
التدريبات بني الوزارة 

والحتاديات الريا�ضية بداية 
من يوم الأحد

اإدارة مولودية اجلزائر جتتمع 
لدح�ص ال�ضائعات

عاد نادي مان�ض�ضرت �ضيتي االإنكليزي بقيادة مدربه االإ�ضباين بيب غواردويل اإىل اخلروج من ربع نهائي 
دوري اأبطال اأوروبا للمرة الثالثة على التوايل، بعدما ف�ضلت كتيبته اأمام اأوملبيك ليون الفرن�ضي، الذي 

فاز يف املواجهة الفا�ضلة بثلثة اأهداف مقابل هدف وحيد بالعا�ضمة الربتغالية ل�ضبونة.
"تيلغراف"  �ضحيفة  دفعت  لدرجة  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  اأخطائه  من  غوارديوال  بيب  يتعلم  ومل 

اأمام  املواجهة  يف  ارتكابها  اإىل  اأخرى  مرة  عاد  اأنه  وبخا�ضة  االأمــر،  عن  لتت�ضاءل  الربيطانية 
وف�ضل  فرناندينهو،  الربازيلي  دفاعه  قلب  باإخراج  قام  اأن  بعد  الفرن�ضي،  ليون  اأوملبيك 

اخليار الهجومي مع ترك م�ضاحات كبرية يف املنطقة اخللفية لكتيبته.
وا�ضتغل اأوملبيك ليون اأخطاء غوارديوال، بعدما ا�ضتطاع املهاجم مو�ضى دميبلي 

النق�ص  ب�ضبب  قاتلة  دفاعية  هفوات  من  متتاليني،  بهدفني  �ضباكهم  دك 
العددي يف املنطقة اخللفية، ما كلف مان�ض�ضرت �ضيتي اخلروج من البطولة، 

التي كانت تعده و�ضائل االإعلم الربيطانية اأحد املر�ضحني لنيلها، ال �ضيما 
اأنه ا�ضتطاع العملق االإ�ضباين ريال مدريد من دوري االأبطال.

وتعر�ضت كتيبة غوارديوال لنف�ص االأمر يف املو�ضم املا�ضي من دوري اأبطال 
غرميه  يد  على  النهائي  ربع  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  خرج  بعدما  اأوروبــا، 
لقاء  يف  حدثت  التي  الفادحة  االأخطاء  با�ضتغلل  جنح  الذي  توتنهام، 
باأربعة  فوز  اإىل  هدفني  مقابل  ــداف  اأه بثلثة  تاأخره  وقلب  ــاب،  االإي

اأهداف مقابل ثلثة.
فيها  وقع  التي  التكتيكية  االأخطاء  فكانت   ،2017/2018 مو�ضم  يف  اأما 
يد  على  بعقابه  كفيلة  القارية،  امل�ضابقة  نهائي  ربع  يف  غوارديوال  بيب 

ليفربول يف مواجهتي الذهاب واالإياب، لي�ضبح جمموعهما )1-5(، ما �ضكل 
اأنف�ضهم باإ�ضافة اللقب القاري  �ضدمة حينها الأن�ضاره، الذين كانوا مينون 

اإىل خزائنهم، بعدما حققوا االألقاب املحلية.
جمموعه  ما  املا�ضية  االأربعة  املوا�ضم  خلل  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اإدارة  و�ضرفت 

يف  االأوىل  ال�ضعبية  اللعبة  جنوم  اأبرز  مع  التعاقدات  على  يورو  مليون   800
العامل، لكن بيب غواردويل مل يح�ضن ا�ضتغللها ب�ضكل �ضحيح يف دوري اأبطال 

فمتى  نهائيًا،  اأ�ضلوبه  تغيري  وعدم  براأيه  مت�ضكه  وا�ضح  ب�ضكل  ويظهر  اأوروبا، 
يتعلم املدرب االإ�ضباين من اأخطائه؟

القدم  لكرة  الــدويل  االحتــاد  رّد 
"فيفا" على ال�ضكوى التي تقدم بها 
فيغويل  �ضفيان  اجلزائري  النجم 
�ضراي  غلطة  احلــايل  ناديه  �ضد 
تــاأخــرت  بعدما  وذلـــك  الــرتكــي، 
م�ضتحقاته  دفع  يف  الفريق  اإدارة 
دون  من  منها  واقتطعت  العالقة 

علمه.
"حريات"  لــ�ــضــحــيــفــة  ووفـــقـــًا 
وجهت  "فيفا"  ـــاإن  ف ــة،  ــي ــرتك ال
�ــضــراي  غلطة  الإدارة  حتـــذيـــراً 
االإ�ــضــراع  ب�ضرورة  فيه  تطالبها 
اأو  فيغويل،  م�ضتحقات  ــع  دف يف 
بعقوبات  ُمهدداً  الفريق  �ضيكون 
�ضارمة قد ت�ضل اإىل حد حرمانه 

من امل�ضاركة االأوروبية.
تركية  اإعلمية  تقارير  ــدت  واأك
غلطة  ـــادي  ن رئي�ص  اأن  اأخـــرى 
غا�ضب  جينكيز  م�ضطفى  �ضراي 
وزميله  فيغويل  قــيــام  مــن  جـــداً 
باللجوء  بلهندة  يون�ص  املغربي 
اإىل "فيفا"، اإذ اإن هذا �ضيعقد اأكرث 
من و�ضعيتهما يف الفريق، الذي مل 
قائمة  �ضمن  و�ضعهما  يف  يــرتدد 

اللعبني املعرو�ضني للبيع.
�ــضــراي  غــلــطــة  اإدارة  وفــتــحــت 
الإجباره  فيغويل  مع  مفاو�ضات 
بـ3  واملقدر  راتبه  تخفي�ص  على 
مع  البقاء  مقابل  يــورو،  مليني 
الأحد  بيعه  اأو  الفريق  ت�ضكيلة 

خدماته،  يف  الراغبة  االأنــديــة 
الرتكية  الكرة  عملق  اأن  خا�ضة 
�ضم  بعد  ــوة  ق مــوقــع  يف  اأ�ضحى 

تـــوران،  اأردا  الــرتكــي  النجم 
مركز  يف  بدوره  يلعب  والذي 

اللعب اجلزائري.
ــت تــقــاريــر اإعــلمــيــة  ــان وك
اأن  كــ�ــضــفــت  ـــد  ق ــة  ــق ــاب ــض �
مفاو�ضات  يف  دخل  فيغويل 

اأنه  كما  قطرية،  اأندية  مع 
حمط اهتمام اأندية اإيطالية 

الت�ضيو  غــرار  على 
و�ضامبدوريا، 

فة  �ضا اإ
ىل  اإ

اأندية فرن�ضية.

العمل  الت�ضيو  فــريــق  يــوا�ــضــل 
على  يناف�ص  فــريــق  بــنــاء  على 
املو�ضم  يف  االإيطايل  الــدوري  لقب 
بعيداً  الذهاب  وحماولة  املقبل، 
اأوروبــا،  اأبطال  دوري  م�ضابقة  يف 
العا�ضمي  النادي  جناح  بعد  وذلك 
بعد  الرابعة  املرتبة  احتلل  يف 

مو�ضم ما�ص مميز.
فوتبول"  "فران�ص  ملجلة  ووفــقــًا 
الت�ضيو  اإدارة  فــاإن  الفرن�ضية، 
ــم الــنــجــم  ــض بــاتــت تــ�ــضــتــهــدف �
الذي  فيغويل،  �ضفيان  اجلزائري 
مغادرة  من  قريبًا  بات  اأنــه  يبدو 
فريقه احلايل غلطة �ضراي، ب�ضب 
رغبة النادي الرتكي يف تخفي�ص 
كاهل  اأثقلت  التي  الرواتب  حجم 
التي  االأزمة  بعد  خا�ضة  االإدارة، 

خلفها فريو�ص كورونا.
طلب  اأن  ــدر  ــض ــ� امل نــفــ�ــص  واأكــــد 
قبل  من  جاء  فيغويل  مع  التعاقد 
"الن�ضور"،  لفريق  الفني  املدير 
يهدف  الــذي  اإينزاغي،  �ضيموين 
التكتيكي  ــم  الــر�ــض تــغــيــري  اإىل 
الــذي  الكل�ضيكي   )3-5-2( مــن 
3-4-2-( اإىل  الفريق  بــه  عــرف 
خط  العبي  توظيف  ومنه   ،)1
م�ضاعدة  مهمتهم  �ضتكون  و�ضط 
هداف اأوروبا لهذا املو�ضم، ت�ضريو 

اميوبيلي.
مع  فيغويل  �ضفيان  ويلعب 

منذ  �ضراي  غلطة  فريق 
قــادمــًا   ،2017 عــــام 

ــــن ويـــ�ـــضـــت هـــام  م
ــزي الــذي  ــي ــل ــك االإن
مو�ضمًا  فيه  ق�ضى 
ـــــداً، مــقــابــل 5  واح

فالن�ضيا  مع  موا�ضم 
�ضمه  الذي  االإ�ضباين 

يف  االأول  نـــاديـــه  مـــن 
فرن�ضا غرونوبل عام 2010، 

اإىل  حتويله  قيمة  اأن  العلم  مــع 
ال�ضفقة  ــام  اإمت حالة  يف  الت�ضيو 
لن تتجاوز 4 مليني يورو، ح�ضب 

ال�ضحيفة الفرن�ضية.
جداً  قريبًا  الت�ضيو  فريق  وبــات 
جزائري  العب  �ضفقة  اإمتــام  من 
حممد  االأي�ضر،  الظهري  وهو  اآخر 
 7 مقابل  �ضبال،  من  قادمًا  فار�ص، 
تو�ضله  اإىل  اإ�ضافة  يورو،  مليني 
مان�ض�ضرت  جنم  مع  نهائي  التفاق 
ديفيد  اال�ضباين  املخ�ضرم،  �ضيتي 
يف  للفريق  �ضين�ضم  الذي  �ضيلفا، 
نهاية  بعد  حــر  انــتــقــال  �ضفقة 
مــ�ــضــرية فــريــقــه االإنــكــلــيــزي يف 

دوري اأبطال اأوروبا.

قّرر الربتغايل خورخي مينديز وكيل النجم 
التكفل  رونــالــدو،  كري�ضتيانو  الــربتــغــايل 
اجلزائري  ــدويل  ال مغادرة  مللف  حل  باإيجاد 
خلل  االيطايل  نابويل  لنادي  غــلم،  فــوزي 

املريكاتو ال�ضيفي احلايل.
واأكدت ال�ضحيفة الريا�ضية االإيطالية 
وعد  مينديز،  اأن  �ضبور”  “توتو 
لورينتي�ص،  دي  ــو  ــي ــل اأوري
بنقل  نــابــويل،  رئي�ص 
ـــــد  غـــــــلم الأح
ـــــــة  ـــــــدي االأن
ــة،  ــق ــدي ــض ــ� ال
وهــــــــــــــو مــــا 
ـــح  ـــم ـــض ـــ� ـــي ـــض �
بالتعاقد  للفريق 
�ضريجيو  مع  ر�ضميا 
ريغيلون، العب ريال 

مدريد.
املر�ضحة  الــفــرق  بــني  ومــن 
ـــد مــــــع غــــلم  ـــاق ـــع ـــت ـــل ل
ــــادي وولــفــرهــامــبــتــون  ن
يتعامل  الذي  االجنليزي 
وكيل  مع  منتظم  ب�ضكل 
ــني الــربتــغــايل  ــب ــلع ال

خورخي مينديز.
غــلم  عــقــد  اأن  يــذكــر 

مع نابويل ينتهي يف �ضنة 2022، وهو ما يجعل 
اللعب يف موقع قوة.

االأ�ــضــبــق  الــنــجــم  اأن  اإىل  الــتــذكــري  ــدر  ــج وي
 183 ر�ضيده  يف  ميلك  ال�ضحراء”  لـ”حماربي 
اأ�ضهم  االإيطايل  اجلنوب  نادي  بقمي�ص  مباراة 

فيها يف 30 هدفا ما بني �ضناعة وت�ضجيل.
با�ضتعادة  ــلم  غ ــري  ــزائ اجل النجم  ويحلم 
اأف�ضل اللعبني بالعامل يف  مكانته كواحد من 

مركز الظهري االأي�ضر.
“البارتينوبي”  مع  جمده  فرتة  غلم  وعرف 
الإ�ضابة  يتعر�ص  اأن  قبل  و2017،   2015 بني 
�ضيتي  مــانــ�ــضــ�ــضــرت  ــة  ــه ــواج م خـــلل  اأوىل 

االإجنليزي يف دوري اأبطال اأوروبا مو�ضم -2017
2018، واإ�ضابة ثانية يف تدريبات فريقه بعد 
فيه  ي�ضتعد  كان  الذي  الوقت  يف  باأ�ضهر،  ذلك 

لتجديد العهد مع اأجواء املباريات.
الفرتات  مــن  فــرتة  يف  دخــل  غــلم  اأن  يذكر 
ح�ضابات اأكرب االأندية يف اأوروبا، حيث تواجد 
على رادار ناديي مان�ض�ضرت يونايتد االإجنليزي 

وباري�ص �ضان جريمان الفرن�ضي.
خــلل  املــنــافــ�ــضــات  نق�ص  ــن  م غـــلم  ــى  ــان وع
املو�ضمني االأخريين، حيث اكتفى بامل�ضاركة يف 
23 مباراة اأ�ضهم فيها يف 5 اأهداف ما بني �ضناعة 

وت�ضجيل.

متى يتعلم غوارديول من اأخطائه
 يف دوري اأبطال اأوروبا؟

�ضراي غلطة  ناديه  �ضد  فيغويل  �ضفيان  "الفيفا" ين�ضف 

لت�ضيو يفاو�ص فيغويل !

وجهة غالم امل�ضتقبلية تت�ضح و "وولفرهامبتون" الجنليزي الأقرب ل�ضمه

لــوزارة  التابعة   للريا�ضة  العامة  املديرية  ت�ضرع   
يف  االأحـــد،  غد  يــوم  من  بداية  والريا�ضة،  ال�ضباب 
�ضل�ضلة من املحادثات مع خمتلف االحتاديات الريا�ضية 
التدريبات،  ال�ضتئناف  حت�ضبا  القدم،  كرة  بينها  من 

ح�ضبما علمته "واأج" اليوم ال�ضبت من م�ضدر معلوم.
وت�ضعى الوزارة  من خلل هذه املبادرة  بتعليمات من 
انتظار  يف  الوقت  ربح  اإىل  خالدي،  علي  �ضيد  الوزير 
من  املخت�ضة  ال�ضلطات  من  االأخ�ضر  ال�ضوء  تلقي 
والن�ضاطات  التدريبات  ا�ضتئناف  قرار  اتخاذ  اأجل 
الريا�ضية  املن�ضاآت  خمتلف  فتح  ــادة  واإع الريا�ضة 

)ملعب، قاعات متعددة الريا�ضات، م�ضابح...(.
وباالإ�ضافة اإىل خطة العمل التي �ضتعتمدها خمتلف 
اجلــاريــة،  ال�ضنة  نهاية  غــايــة  اإىل  االحتــاديــات 
�ضتت�ضمن املحادثات مع املديرية العامة للريا�ضة، 
ال�ضحي  املناف�ضات ومناق�ضة الربوتكول  ا�ضتئناف 
لطب  الوطني  املركز  طرف  من  اإعــداده  يتم  الذي 
جائحة  تطور  ملتابعة  العلمية  اللجنة  الريا�ضة، 

الريا�ضية. "كوفيد19-" واالحتاديات 
رخ�ضت  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  اأن  للتذكري 
الريا�ضيني  اأوىل-  -كمرحلة  الفارط  يوليو   9 يف 
االألعاب  اإىل  للتاأهل  واملر�ضحني  املتاأهلني  اجلزائريني 
 2021 ل�ضنة  )اأجــلــت   -2020 الرباملبية  و  االوملبية 
"التطبيق  اإىل التدريبات مع  ب�ضبب اجلائحة( العودة 

ال�ضارم لتدابري الوقاية من كوفيد19-".
وكانت وزارة ال�ضباب والريا�ضة قد قررت يف 16 مار�ص 
الريا�ضية  واملناف�ضات  الن�ضاطات  كل  تعليق  املا�ضي 

ب�ضبب تف�ضي جائحة كورونا فريو�ص.

عقد عبد النا�ضر اأملا�ص، رئي�ص جمل�ص اإدارة مولودية 
لتو�ضيح  االأع�ضاء،  بكافة  مغلقا،  اجتماعا  اجلزائر، 
اأثريت حول جلنة  التي  لل�ضائعات  الروؤى، وو�ضع حد 

اال�ضتقدامات يف االآونة االأخرية.
وجود  عن  حتدثت  قد  التقارير،  من  العديد  وكانت 
االأمر  اال�ضتقدامات،  جلنة  اأع�ضاء  بني  قوية  خلفات 

الذي دفع بالبع�ص اإىل اإعلن ان�ضحابه من اللجنة.
الر�ضمي  ح�ضابه  عرب  بيان  يف  العا�ضمي  النادي  وقال 
داخل  االأحــداث  ت�ضارع  خ�ضم  "يف  "في�ضبوك":  على 
مغلقا  اجتماعا  اأملا�ص  عقد  اجلزائر،  مولودية  بيت 
فيهم  مبــا  االأعــ�ــضــاء،  كــل  بح�ضور  االإدارة،  ملجل�ص 
اأثريت  اللذان  عوف،  علي  و�ضيد  با�ضطا،  اأنور  الثنائي 
اإدارة  مع  مب�ضتقبلهما  تتعلق  كثرية  اإ�ضاعات  حولهما 

النادي".
يف  اليد  و�ضع  ب�ضرورة  االأع�ضاء  كافة  اأملا�ص  وطالب 

اليد، والتفكري يف م�ضلحة النادي قبل كل �ضيء.
عن  احلــديــث  االأعــ�ــضــاء  تــبــادل  كما   " البيان  وختم 
م�ضتجدات النادي، ومت التطرق لعديد النقاط املهمة، 
بكل  االإ�ضتقدامات  عملية  اإنهاء  �ضرورة  غــرار  على 
ع�ضاق  طموحات  وفق  يتما�ضى  فريق  لت�ضكيل  قوة 

العميد".
ق.ر

يوفنتو�ص ي�ضمح برحيل ديبال يف حالتني

فريديناند ملي�ضي: هل تريد البقاء يف بر�ضلونة 
بدون األقاب ؟

اأ�ضطورة اليونايتد يهاجم غوارديول
 ب�ضبب حمرز

اأكــــد تــقــريــر �ــضــحــفــي اإيـــطـــايل، 
يوفنتو�ص  اأن  االأحـــد،  اليوم 

قـــــد يـــ�ـــضـــمـــح بــرحــيــل 
ــو  ــاول االأرجــنــتــيــنــي ب

الفريق،  جنــم  ديــبــاال 
ـــــــرتة  خــــــــــــــلل ف
االنــــــتــــــقــــــاالت 

ال�ضيفية.
قريًبا  ديباال  وكان 
�ضفوف  مغادرة  من 

يــوفــنــتــو�ــص يف 
املا�ضي،  ال�ضيف 

قبل اأن يبقى يف 
العجوز  ال�ضيدة 

ويثبت اأنه اأحد اأهم 
خلل  الفريق  العبي 

رئي�ضًيا  �ضبًبا  كان  بعدما  املو�ضم، 
الــدوري  بلقب  فريقه  تتويج  يف 

للمرة التا�ضعة على التوايل.
ديللو  "الجازيتا  ل�ضحيفة  ووفًقا 

يغادر  قــد  ديــبــاال  ــاإن  ف �ضبورت"، 
لن  الــنــادي  لكن  يوفنتو�ص، 
يف  اإىل  بــرحــيــلــه  ي�ضمح 

حالتني فقط.
احلالة  اأن  واأو�ــضــحــت 
و�ــضــول  هــي  االأوىل 
 90 ــص بــقــيــمــة  ــر� ع
يورو،  مليون   100 اأو 
م�ضرية اإىل اأن اليويف 
طاولة  على  �ضيجل�ص 
هــذه  يف  ــات  ــض ــاو� ــف امل

احلالة.
ــة  ــال احل اأن  ـــافـــت  واأ�ـــض
ــة يف  ــل ــي ــة هـــي رح ــي ــان ــث ال
اآخر  العب  مع  تبادلية  �ضفقة 
االأوروبية  االأندية  اأحــد  من  كبري 

الكربى. 
يف  خرجت  �ضحفية  تقارير  اأن  بالذكر  جدير 
االأ�ضابيع املا�ضية، لتوؤكد اأن ريال مدريد ي�ضعى 

للتعاقد مع ديباال يف ال�ضيف.

يونايتد  مان�ض�ضرت  جنم  فريديناند،  ريو  ت�ضاءل 
قائد  مي�ضي  ليونيل  ــان  ك اإذا  عما  ال�ضابق، 

�ضنواته  لق�ضاء  بال�ضرب  �ضيتحلى  بر�ضلونة 
البلوجرانا،  �ضفوف  يف  بامللعب  االأخرية 

على و�ضعه احلايل.
دوري  نهائي  ربع  ورفاقه  مي�ضي  وودع 
كارثية  بــخــ�ــضــارة  ـــــا،  اأوروب ــال  ــط اأب
ميونخ،  بايرن  اأمــام   )8-2( بنتيجة 
ليخرج مبو�ضم �ضفري دون اأي األقاب.

ت�ضريحاته  خلل  فريديناند،  وقال 
"هل  االإجنليزية:   "BT Sport" لقناة 

املناف�ضة  عدم  مع  بر�ضلونة  يف  البقاء  مي�ضي  يريد 
على االألقاب الكبرية؟".

بهذا  االأخـــرية  �ضنواته  يق�ضي  اأن  يريد  "هل  الــقــمــيــ�ــص، واأ�ــضــاف: 
بالنظر اإىل االأداء والطريقة يف الوقت احلايل مقارنة بالفرق االأخرى يف اأوروبا؟".

"هل لدى مي�ضي الوقت للبقاء هناك واالنتظار؟ كرة القدم  ال�ضابق:  اليونايتد  وتابع جنم 
هي لعبة تاأتي وتذهب ب�ضرعة كبرية يف حياتك".

املباريات  يف  التاأثري  على  بالقدرة  بتمتعه  ي�ضتمر  عندما  املقبلني،  العامني  "يف  واأمت: 
بالطريقة التي يفعلها، هل �ضريغب يف فعل ذلك دون التناف�ص على االألقاب الكبرية؟".

مل  اإذا  البلوجرانا،  مع  اال�ضتمرار  عدم  يف  جدًيا  ُيفكر  مي�ضي  اأن  تقارير،  عدة  واأفــادت 
حتدث تغيريات جذرية على م�ضتوى االإدارة والقيادة الفنية وداخل الفريق.

اأمام  اأوروبــا  اأبطال  دوري  نهائي  ربع  من  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اإق�ضاء  خلف 
ليون الفرن�ضي ردود اأفعال قوية يف اإنكلرتا، اإذ مت توجيه �ضهام االنتقاد 

بقوة للمدير الفني بيب غوارديوال، الذي فاجاأ املتابعني بخياراته الغريبة 
على حد و�ضف اأ�ضطورة مان�ض�ضرت يونايتد ريو فريديناند.

اأن  الربيطانية،  "مريور"  �ضحيفة  نقلته  ملا  وفقًا  املعتزل،  املدافع  ويرى 
لهذه  اختارها  التي  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  من  بــداأت  غوارديوال  اأخطاء 
املواجهة، خ�ضو�ضًا عند تركه النجم اجلزائري ريا�ص حمرز على مقاعد 

البدالء، والذي يرى فريديناند اأنه قدم االإ�ضافة بعد دخوله.
ويقول فريديناند: "منذ ا�ضتئناف املناف�ضة يف دوري اأبطال اأوروبا، لعب 

البدالء دوراً اأ�ضا�ضيًا، فهم مهمون جداً ويحدثون فارقًا كبرياً. 
اأح�ضن  اأبــقــى  ــوال  ــواردي غ اأن  راأيــنــا  لقد 

ريا�ص  مثل  البدالء،  مقاعد  يف  العبيه 
اأف�ضل  الفريق  اأ�ضبح  الــذي  حمــرز، 
اأر�ص  اإىل  دخوله  منذ  بكثري 

امللعب".
وتابع فريديناند "اأتوقع اأنه على غوارديوال اأن يعيد النظر اإىل نف�ضه يف 

مثل هذه اخليارات، ليون كان �ضعيداً بعد علمه بالت�ضكيلة االأ�ضا�ضية التي 
دخل بها مان�ض�ضرت �ضيتي، وهذا طبيعي، فل يعقل اأن العبني، مثل حمرز الذي حترك 

الفريق بعد دخوله، و�ضيلفا وفودين، تبقيهم كلهم على مقاعد البدالء".
الربازيلي  زميله  مكان  الـ54  الدقيقة  عند  حمــرز  ريا�ص  ــول  دخ املــبــاراة  وعرفت 

�ضجله  الذي  التعادل  هدف  يف  امل�ضاهمة  اجلزائري  النجم  ا�ضتطاع  حيث  فريناندينيو، 
النادي  من   هدفني  فريقه  دفــاع  تلقي  بعد  كافيًا  يكن  مل  ذلك  لكن  بروين،  دي  كيفني 

الفرن�ضي اأنهت اأحلمه يف امل�ضابقة.
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حمليات

بر�ضلونة يجهز ملذبحة النجوم.. 
وي�ضتثني هذا اخلما�ضي

نائب رئي�ص بر�ضلونة امل�ضتقيل: "الدعوة لالنتخابات باتت مطلب الأغلبية"

اإدارة  اأن  االأحـــد،  ام�ص  اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  اأكــد 
الفريق  قائمة  يف  مذبحة  ـــراء  اإج تنوي  بر�ضلونة 

الكتالوين خلل املو�ضم املقبل.
وجاء ذلك عقب خروج بر�ضلونة بدون بطوالت هذا 
بايرن  اأمام   )2-8( املذلة  خل�ضارته  باالإ�ضافة  املو�ضم، 

ميونخ يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
فاإن  االإ�ضبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�ضحيفة  ووفًقا 

ال�ضيفي  املريكاتو  يف  للبيع  قابلني  بر�ضلونة  العبي  كل 
با�ضتثناء الثلثي الكبري ليونيل مي�ضي واأندري تري �ضتيجن 

وفرينكي دي يوجن، باالإ�ضافة لثنائي ال�ضباب اأن�ضو فاتي وريكي 
بويج.

واأ�ضارت اإىل اأنه قد يحدث اإنهاء عقود لبع�ص اللعبني الذين يتبقى لهم مو�ضم 
اأو مو�ضمان مع النادي الكتالوين.

واأو�ضحت اأن لوي�ص �ضواريز من االأ�ضماء التي �ضي�ضمح لها بالرحيل مع انتهاء عقده يف �ضيف 
و�ضامويل  دميبلي  عثمان  الفرن�ضي  الثنائي  من  التخل�ص  يف  بر�ضلونة  يرغب  كما   ،2021

اأومتيتي.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" اأن اإيفان راكيتيت�ص، خارح ح�ضابات النادي ويجب اأن يبحث عن 

وجهة له يف املو�ضم املقبل، كما اأن جوردي األبا ال يقدم االأداء الذي يجعله ي�ضتمر اأ�ضا�ضًيا.
ورغم ا�ضتمرار عقد األبا حتى 2024، اإال اأن بر�ضلونة �ضيوافق على رحيله يف حالة احل�ضول على 

عر�ص جيد.
ا الباب اأمام رحيل اأنطوان جريزمان بعد مو�ضم واحد له يف "كامب  ويفتح النادي الكتالوين اأي�ضً

نو"، لكن ب�ضرط اأن يكون العر�ص كبرًيا.
مقتنع  غري  االأخري  لكن  جريزمان،  �ضم  يف  يرغب  جريمان  �ضان  باري�ص  اأن  ال�ضحيفة،  واأكــدت 

باالنتقال اإىل "حديقة االأمراء".
ويتفاو�ص بر�ضلونة مع العبني ب�ضاأن التجديد مثل �ضريجي روبرتو ونيل�ضون �ضيميدو، لكن هذا ال 

ا. مينع رحيلهما اأي�ضً
م�ضتقبله  لكن  املقبل،  املو�ضم  خلل  بر�ضلونة  مع  اال�ضتمرار  يف  يرغب  فيدال  اأرتورو  اأن  على  و�ضددت 

غري وا�ضح حتى االآن.

قال اإمييلي رو�ضو، نائب رئي�ص بر�ضلونة امل�ضتقيل، اإنَّ الدعوة للنتخابات باتت مطلب االأغلبية، يف خطاب 
اأمام بايرن ميونخ )2-8( بربع نهائي  التي مني بها بر�ضلونة  الثقيلة  الهزمية  لو�ضائل االإعلم بعد  اأر�ضله 

دوري االأبطال.
وبعدما ذكر باأنه بعدما ا�ضتقال يف اأبريل/ني�ضان املا�ضي ومعه 5 اآخرين من اأع�ضاء جمل�ص االإدارة دعا رو�ضو اإىل "احتاد جميع اأع�ضاء 

بر�ضلونة من اأجل اإحداث التغيري بال�ضكل املنا�ضب".
ويطالب رو�ضو بـ"جتنب القرارات املت�ضرعة التي ميكن اأن تعر�ص م�ضتقبل النادي للخطر والتي مل تعد تتوافق مع رئا�ضة منهكة".

لكنه يف الوقت نف�ضه، يعترب اأنه "يجب اأن نت�ضرف بحزم حتى يتم العمل يف اأ�ضرع وقت ممكن على م�ضروع جديد" ي�ضمح "با�ضتعادة 
القوة الريا�ضية واالقت�ضادية التي تتوافق مع اأكرب ناد يف العامل".
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اأ�ضرى  فل�ضطينيون

بقلم : عي�ضى قراقع
--------------------------

املتعارف  ال�ضعبية  ال��ع��ادات  يف 
يحا�رشك  عندما  تاريخيًا  عليها 
عليك  وتنهال  والياأ�ش،  الحباط 
يف  الجتاهات،  كل  من  ال�رشبات 
والوجه  واخلا�رشة  وال�ضدر  الراأ�ش 
وال��ظ��ه��ر، ي��خ��ون��ك الأ���ض��دق��اء، 
نف�ضك  جتد  ب��راج،  الأ عنك  تتخلى 
�ضوى  متلك  ل  ووح��ي��داً  حم��ا���رشاً 
اب��داأ  حينها  والنتظار،  الكرامة 
ل�ضد  الأواين  وتك�ضري  بتحطيم 
ف�ضول  ول��ت��ب��داأ  وال�����رش  النح�ش 
يذكره  مل  برجًا  تدخل  خمتلفة،  حياة 

الثورة. برج  هو  الفلكيون 
وا�ضتنكرت  لقد �ضجبت  �ضيدي:  يا   
القرارات  مئات  واجرحت  ونددت 
�ضعبك  حلقوق  املن�ضفة  الدولية 
اأع��داءك  ح��ا���رشت  الفل�ضطيني، 
حتى  وقانونيًا  واخالقيًا  دبلوما�ضيًا 
الدوبلوما�ضي،  بالرهاب  اتهموك 
اعجازيًا  �ضموداً  �ضعبك  �ضمد 
وال�ضتيطان  ال��ق��م��ع  جحيم  يف 
مل  ال��ي��وم��ي،  والقتل  والع��ت��ق��ال 
يتنازل،  اأو  ي�ضت�ضلم  اأو  ي�ضاوم 
معادلة  ه��و  و���ض��م��وده  دم��ه  ك��ان 
بني  القوى  م��وازي��ن  يف  التكافوؤ 

يد  قطعوا  الغا�ضمة،  والقوة  احلق 
قطعوا  الدولية،  وال�رشعية  العدالة 
ال�ضامل  لل�ضالم  امل��م��دودة  ي��دك 
اأن  �ضيدي  يا  الوقت  حان  والعادل، 

الأواين. تك�رش 
اأن  ب��ع��د  الأواين  اإك�����رش  الآن 
املعازل  يف  يح�رشوك  اأن  حاولوا 
م��وؤمت��رات��ه��م  ويف  وال��ك��ن��ت��ون��ات 
الإق��ت�����ض��ادي��ة ح���ول ال��رف��اه��ي��ة 
عن  تتنازل  اأن  مقابل  وال�ضالم 
باحلرية،  وحقك  واأ�رشاك  �ضهدائك 
ال���رشائ��ل��ي��ون  املحتلون  م��ار���ش 
وا�ضتوح�ضت  والقر�ضنة  البلطجة 
انك  معتقدة  ال�رشائيلية  املافيا 
عبد  اىل  ت��ت��ح��ول  جت���وع  ع��ن��دم��ا 
و�ضفقاتهم  موائدهم  على  ذليٍل 
وامالأ  الأواين  اإك�رش  امل�ضمومة، 
�ضعبك  ب��ن��ريان  اأع��دائ��ك  ع��ي��ون 

احلامية.
رف�ضت  لنك  الأواين  اإك�رش  الآن 
على  ح��ج��راً  و�ضعت  املقاي�ضة، 
الركوع،  ل  اجلوع  وقلت:  معدتك 
لكنهم  الجتاهات  كل  يف  حتركت 
كرثوا  الأع��داء  �ضيدي،  يا  الأع��داء 
و���ض��ارت ل��ه��م وج��وه��ا ج��دي��دة، 
دول��ة  يف  وال��غ��ادرون  املطبعون 
الإم����ارات وغ��ريه��ا م��ن ال���دول، 
�ضعب  ح��م��اي��ة  ع��ن  وال��ع��اج��زون 

يف  ا�ضتعمار  اأعتى  يقاوم  عظيم 
�ضعب  ي�ضمى  اأن  ي�ضتحق  التاريخ، 
على  و�ضامًا  يكون  واأن  ال�رشف 
الأواين  اإك�رش  الآن  العامل،  جبني 
القيد  �ضوى  نخ�رشه  م��ا  يعد  مل 

والظلمة. واخليمة 
الأواين لنك قادر على  اإك�رش  الآن 
املتكل�ش  املتبلد  الطق�ش  هذا  تغيري 
وعقاًل  فكراً  التغيري  اأعلن  البارد، 
ي���ة واإق��ل��ب ال��ط��اول��ة، اأخ��رج  وروؤ
�ضبحك  داره���م،  عقر  يف  عليهم 
نوم  ل  يقلقهم،  حيا  بقاوؤك  يقلقهم، 
�ضوء  ل  النوم،  من  �ضعبي  مينع  ملن 
ال�ضوء،  م��ن  �ضعبي  ي��ح��رم  مل��ن 
القد�ش  على  يتاآمر  ملن  ه��دوء  ل 
وح��ق ت��ق��ري��ر امل�����ض��ري وال��ع��ودة، 
فوق  الأواين  واإك�رش  عليهم  اخرج 
من  خرجنا  باأننا  ذّكرهم  روؤو�ضهم، 
ورقمًا  رحمًا  و�رشنا  يومًا  ال�ضفر 
امل�ضتعمرين  حلوق  يف  و�ضكينًا 
الق�ضية،  واأع����داء  وامل��ت��خ��اذل��ني 
غباراً  اننا  اعتقدوا  عندما  ذّكرهم 

عا�ضفة. الغباُر  هذا  ف�ضار 
اأراك  كي  الأواين  اإك�رش  �ضيدي  يا 
الر  من  عليهم  اخرج  امل�ضتقبل،  يف 
النفط وال�ضحراء، من  والبحر وبئر 
ذلك  اأن  ليعرفوا  وال�ضماء،  الأر�ش 
�ضعبًا  وان  الغابة،  على  يدل  احلريق 

ظ��روف  يف  النتفا�ضات  اج��رح 
ي�ضعل  ان  لقادر  واأ�ضوا  م�ضابهة 
وال��ع��ا���رشة،  الثالثة  الإنتفا�ضة 
ان  ي�ضتطيع  �ضعبًا  اأن  وليعرفوا 
والقيامة  بيمينه  الأق�ضى  يحمل 
 40 ال�ضجن  يف  وي�ضمد  بي�ضاره 
معذبي  كل  يحرر  اأن  لقادر  عامًا 

الآخرة. الدنيا ويف  الأر�ش يف 
وردد  الأواين  اإك�����رش  �ضيدي  ي��ا 
اجل��واه��ري  مهدي  حممد  اأ���ض��ع��ار 
والكاز  والزيت  بالفحم  املغمو�ضة 

قال: عندما 
باُب �ضَ ْطِبْق  اأ  ، ُدجى  ْطِبْق  اأ

�َضحاُب يا  َجهامًا  اأْطبْق 
ال�ضمري من  دخاُن  اأطبق 

َعذاب  ، اأطبق  قًا  رَّ حُمَ
ُحماِة على  َدماُر  اأطبق 
َتباب اأطبق   ، دماِرهم 
ُبناِة على  َجزاُء  اأطبق 
ِعقاب اأطبق  ُقبوِرهم 

�ضداَك ُيِجْب   ، نعيُب  اأطبق 
َخراب يا  اأطبق   ، الُبوُم 

ُمَتبلِّديَن على  اأطبق 
باب الذُّ ُخموَلهُم  �ضكا 

ال�ضماِء لوَن  َيعِرفوا  مل 
الرقاب انحَنت  ما  ِلَفْرِط 

روؤو�ضهُم ِدي�َضْت  ما  ولفرِط 
الراب ِدي�َش  كما 

اإِك�ضر الأواين لأراك يف امل�ضتقبل

الإ���ض��الم��ي يف  اجل��ه��اد  اأك���دت حركة 
اأن   ،16/8/2020 الأحد  اأم�ش  فل�ضطني 
العدوان  على  ترد  اأن  املقاومة  حق  من 
املقاومة  اأن  على  م�ضددًة  املت�ضاعد، 
الإرهاب  العدوان وردع  قادرة على جلم 

ال�ضهيوين.
�ضحفي،  ب��ي��ان  يف  احل��رك��ة  ووج��ه��ت 
على  ي�رش  الذي  الثائر  لل�ضباب  التحية 
املقاوم  ال�ضعبي  حراكه  يف  ال�ضتمرار 

باأدواته املعروفة.
دعمنا  ن��وؤك��د  احلركة:"اإننا  وق��ال��ت 
وا�ضتعداد  الثائر،  لل�ضباب  واإ�ضنادنا 
م�ضا�ش  اأي  على  والرد  حلمايته  املقاومة 
فعاليات  يف  بامل�ضاركني  الحتالل  من 
الغ�ضب  عن  تعر  التي  الثائر  ال�ضباب 
احل�ضار  وجه  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعبي 

والعدوان".
ال�ضهيوين  العدو  اأن  احلركة:  واأ�ضافت 
اأي عدوان  امل�ضوؤولية عن  يتحمل كامل 

يقع على اأبناء �ضعبنا، واأن هذا الإرهاب 
املت�ضاعد �ضيواجه با�ضتمرار املقاومة.

وذكرت احلركة، اأن م�ضاء اأم�ش ا�ضت�ضهد 
ال�ضاب الفل�ضطيني عقاب ب�ضري دراو�ضة 
اأن ده�ضه م�ضتوطن �ضهيوين عند  بعد 
التي  ال�ضهيونية  امل��وت  حواجز  اأح��د 
الفظيعة  املعاناة  م�ضاهد  عندها  ترت�ضم 
التي يتعر�ش لها اأبناء �ضعبنا يف ال�ضفة 

الغربي.
ال�ضاب  ده�ش  جرمية  اأن  واأو���ض��ح��ت 
بالأم�ش  الوحيدة  هي  تكن  مل  دراو�ضة 
ال�ضمالية  اأهلنا يف ع�ضرية  تعر�ش  فقد 
لأر�ضهم  فالحتهم  اأثناء  ع��دوان  اإىل 
الزراعية على جبل عيبال، حيث هاجمهم 
حماية  حتت  ال�ضهاينة  امل�ضتوطنون 
عدداً  اأوقع  ما  ال�ضهيوين  اجلي�ش  قوات 

من الإ�ضابات يف �ضفوف املواطنني.
بالتزامن مع هذه  اأنه  اإىل  ولفتت احلركة 
عدداً  الحتالل  طائرات  �ضنت  اجلرائم 

من�ضاآت  ا�ضتهدفت  التي  الغارات  من 
ت�ضعيد  يف  غزة  قطاع  داخل  وم��زارع 
وقع  على  يجري  الذي  للعدوان  جديد 
اإقامة  نحو  والهرولة  الر�ضمي  التطبيع 

عالقات مع الكيان ال�ضهيوين.
وا�ضحًا  بات  اأنه  على  احلركة  واأك��دت 

اأجواء  ي�ضتفيد من  ال�ضهيوين  العدو  اأن 
على  اأكرث  اخلناق  لت�ضييق  هذه  التطبيع 
اإغالق  الحتالل  اأعلن  فقد  �ضعبنا،  اأبناء 
يتوا�ضل  فيما  ال�ضيادين  اأم��ام  البحر 

اإغالق املعابر التجارية.

اجلهاد الإ�ضالمي: الإرهاب ال�ضهيوين املت�ضاعد �ضُيواجه باملقاومة
اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري اأجمد عبيدي 

ون�ضالته  بوالده  يعتز  الذي  زيد  ال�ضجن:  حياة 
لغياب  حزنه  عن  يعر   ، الق�ضبان  خلف  و�ضموده 
املا�ضة  ا�ضقاءه رغم حاجتهم  الق�رشي عنه وعن  والده 
الحتالل  يتحكم  �ضجون  كلها  حياتنا   " ويقول   ، له 
يجل�ش  ان  امتنى  فانا كنت   نواحي عمرنا،   بكل  فيها 
المتحانات،  ويرعاين يف  درا�ضتي  جلانبي خالل  ابي 
لي�ضاركني  له  ا�ضلمها  اح�ضل على �ضهادتي  وعندما 
 ،" والتفوق  النجاح  يف  احالمه  احقق  وانا  فرحتي، 
وي�ضيف " مت�ضي اليام والعوام ونحن حمرومني من 
كل �ضيء ، حتى يف العياد يفرح الطفال ويق�ضون 
يف  العيد  نق�ضي  بينما  واللعاب،  املالهي  يف  ايامها 
كبري  بفراغ  اأ�ضعر   ، ونتامل  ونحزن  نبكي  ابي،  زيارة 
  " بيننا"،ويكمل  والدي  وجود  لعدم  منقو�ضة  وفرحة 
وامتنى   انتظر  كنت    ، الحرار  وفاء  �ضفقة  اجناز  قبل 
واعيد  اقبله  لكي  معنا  العيد  والدي  يف  يكون   اأن  
بي�ضدة لن  لكننا �ضدمنا   ، الطفال  كافة  كما  عليه  
ابي مل يتحرر ،ومرة اخرى ق�ضينا حياتنا  معه ا�ضريا ، 
ممنوعني من عناقه وقبله حنانه ، ل اريد عيدية ول اأي 
�ضيء هديتي  الوحيدة حتطيم القيود وك�رش الق�ضبان 

ليجتمع �ضملنا بابي ".
حياة  تفا�ضيل  بكل  زيد  ذاكرة  حتتفظ  الذاكره:  من 
احلديث  عن  يتوقف  ل    الذي  اأجمد  ال�ضري  والده 
عنه ، ويقول " والدي عا�ش حياته منا�ضال يف �ضبيل 
دون  بكرامة  لنعي�ش  ينا�ضل  كان  وحريتها،  فل�ضطني 
احتالل ومعاناة ،�ضحى بعمره و�ضبابه بوفاء وبطولة 
املجازر  ا�ضتمرار  بعد   " وي�ضيف   ،" دوما  بها  نفخر 
طريق  اختار  �ضعبنا،  بابناء  والتنكيل  ال�رشائيلية 
املقاومة فانخرط يف �ضفوف اجلناح الع�ضكري حلركة 

اجلهاد ال�ضالمي.
اأجمد  مبالحقة  الحتالل  قوات  بدات  واعتقال:  تهديد 
الذي ادرج ا�ضمه على را�ش قائمة املطلوبني للت�ضفية 
مع توايل عمليات �رشايا القد�ش التي اتهم بال�ضلوع 
ت�ضليمه  اأجمد  رف�ش   " زيد  ام  الزوجة  وتقول   ، فيها 
نف�ضه بعدما هددنا الحتالل باغتياله، وكلما كانت تقع 
عملية ل�رشايا القد�ش يداهم الحتالل منزلنا ويعاقبنا 
روؤيته  من  حمرومني  ا�ضبحنا  حتى  حمتوياته  ويدمر 
نفذتها   التي  القد�ش  �رشايا  عملية  بعد   " وت�ضيف   ،"
الحتالل  �ضلطات  حملت  جرادات،  هنادي  ال�ضهيدة 
اأجمد امل�ضوؤولية عنها، فقامت فجر 2003-10-5 بهدم 

منزلنا وت�رشيدنا وتهديدنا بت�ضفيته.
م�ضوار  القد�ش  �رشايا  يف  القائد  ...وا�ضل  العتقال 
اجلهاد ، وحتدى الحتالل اثر جناته من عدة حماولت 
اغتيال وا�ضتمرت عمليات مالحقته ون�ضب الكمائن 
 7-11-2003 يف  خا�ضة   عملية  يف  اعتقل  حتى  له 
،وتقول زوجته " غ�ضب اجلنود لنهم ف�ضلوا يف اغتياله 
واقتادوه  التحقيق القا�ضي الذي ا�ضتمر لفرة طويلة 
بتهمة  عاما  ل50  ا�ضافة  املوؤبد  بال�ضجن  حوكم  حتى 
�رشايا  عمليات  يف  وال�ضلوع  القد�ش  �رشايا  قيادة 
وابلغت   ، الثالثة  اولدها  زيد  ام  ".احت�ضنت  القد�ش 
الوفاء  بعهد  التزامها  عام  بعد  زيارة  اأول  يف  زوجها 
والت�ضحية ، وتقول " رغم تاثرنا بهدم منزلنا وت�رشيد 
رف�ضت   ، ال�ضمود  قررنا  القا�ضي  واحلكم  العائلة 
ايام  وع�ضنا  لهم  حياتي  ابنائي وكر�ضتي  التخلي عن 
ع�ضيبة مع منع زيارة اجمد ملدة عام كامل كجزء من 
العقاب بحقه "، وت�ضيف " لكن يف كل حلظة ندعوا 
وبطل  منا�ضل  فهو  وال�ضمود..  وال�ضر  بالثبات  له 
ن�ضاله  حمطات  ن�ضتذكر  وابنائي  انتظره  و�ضابقى 

بفخر واعتزاز حتى يتحقق املنا بحريته.

ال�ضهداء  موؤ�ض�ضة  با�ضم  الناطق  دعا 
القد�ش،الأ�ضتاذ  مهجة  اجل��رح��ى،  و 
املقاومة  الأح��د  اأم�ش  ال�ضقاقي،  حممد 
الحتالل  على  لل�ضغط  الفل�ضطينية 

يف  الأ����رشى  معاناة  ان��ه��اء  اأج��ل  م��ن 
ال�ضقاقي  حديث  جاء  الحتالل.  �ضجون 
ل�ضت�ضهاد   32 ال���  الذكرى  مبنا�ضبة  
الحتالل  �ضجون  داخ��ل  اأ�ضريين  اأول 

ي�ضادف  و  احلي  بالر�ضا�ش  ال�ضهيوين 
الذكرى  اآب  من  ع�رش  ال�ضاد�ش  اليوم 
املجاهدين  الأ�ضريين  ل�ضت�ضهاد   32 ال� 
مبدينة  ال�ضجاعية  حي  من  ال�ضوا  اأ�ضعد 
اليامون  قرية  من  �ضمودي  وب�ضام  غزة، 
باإ�ضابتهما  ارتقيا  واللذان  جنني،  مبدينة 
ال�ضهيوين  العدو  من  احلي  بالر�ضا�ش 

داخل معتقل اأن�ضار 3 ب�ضجن النقب.
و وفقًا للناطق با�ضم املهجة، فقد اعترت 
هذه احلادثة الأوىل من نوعها يف تاريخ 
اأُطلق  حيث  الأ�ضرية  الوطنية  احلركة 
اأثناء  الُعزل  الأ���رشى  على  الر�ضا�ش 
اعتقالهم  ظروف  على  �ضلمًيا  احتجاًجا 
لتنفيذ  ورف�ضهم  واملجحفة،  ال�ضيئة 
ومطالبني  واملذلة،  املهينة  الإدارة  اأوامر 

باأب�ضط حقوقهم الأ�ضا�ضية.

ال�ضهيوين  العدو  اأن  اأو�ضح  ال�ضقاقي 
املعنوية  الروح  نزع  لالأ�رشى  بقتله  اأراد 
باأب�ضط  املطالب  احلر  �ضوتهم  واإخماد 
من  يفت  مل  لكنه  املعي�ضية؛  احلقوق 
وحتًما  حمدودة،  الال  واإرادتهم  عزميتهم 
�ضجانهم  على  الأ�����رشى  �ضينت�رش 

املتغطر�ش.
و اعتر اأن ا�ضتمرار الحتالل ال�ضهيوين 
بحق  التع�ضفية  واإجراءاته  عنجهيته  يف 
على  وا�ضحة  دلل��ة  الأب��ط��ال؛  اأ�رشانا 
حتفظ  التي  الدويل  القانون  ملواد  خرقه 

لهم حقوقهم الإن�ضانية.
الفل�ضطينية  املقاومة  ال�ضقاقي  دعا  و 
ال�ضهيوين؛  الحتالل  على  لل�ضغط 
وحتريرهم  الأبطال  اأ�رشانا  معاناة  لإنهاء 

من غياهب ال�ضجون.

مهجة القد�ص تدعو املقاومة لل�ضغط على الحتالل لنهاء معاناة الأ�ضرى
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العن�ضرية تبقى م�ضتمرة رغم احلجر ال�ضحي

حرق م�ضجدين و تدني�ص مقابر امل�ضلمني
 يف فرن�ضا..

حاب�ص م�ضطفى  حممد  بقلم/ 
---------------- 

املحلية  ال�����ض��ح��اف��ة  ����ض���ارت  اأ ذ  اإ  
ت�ضجيل  اإىل  ل��ي��ون  يف  الفرن�ضية 
دمرت  حيث  للمبنى،  ج�ضيمة  اأ�رشار 
للم�ضجد  الأر���ض��ي  الطابق  النريان 
يف  الإطفاء  رجال  تدخل  وقد  باأكمله. 
النريان  على  لل�ضيطرة  �ضاعتني  ظرف 
�ضحايا  �ضقوط  عن  ت�ضفر  مل  التي 
مغلقا  كان  امل�ضجد  لأن  احلمد،  ولله 
وباء  من  ال�ضحية  الإج���راءات  ج��راء 
اأ�ضهر  منذ  �ضاعد  الذي  الأمر  كورونا، 
فور  امل�ضجد  غلق  على  امل�ضجد  جلنة 
ليلية  �ضالة  اية  ومنع  الع�ضاء،  �ضالة 
امل�ضاجد  اأن  معلوم  غريها..  و  قيام  من 
تابعة  عموما  الدينية  ال�����ض��وؤون  و 
وزير  حينها  وكتب  الداخلية،  لوزارة 
مو�ضى  جريالد  الفرن�ضي،  الداخلية 
يف  جزائرية(،  اأ�ضول  )من  دارمانان 
احل��ادث  ع��ن  توير  على  ل��ه  تغريدة 
يف  �ضا�ضية  اأ قيمة  العبادة  "حرية  اأن 
من  حتقيق  فتح  مت  وقد  )فرن�ضا(.  بالدنا 
مالب�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  نه  �ضاأ
وايل(   ( عمدة  اأوفد  قد  و  احلريق"،  هذا 
حتري  ق�ضد  كثب  عن  للوقوف  املنطقة 
واللقاء  وال��دواف��ع،  الأ�ضباب  حقيقة 

اجلهة. يف  امل�ضلمة  اجلالية  مبمثلي 
للديانة  الفرن�ضي  املجل�ش  وك��ان   
ب�  جهته  م��ن  دان،  اأ ق��د  الإ�ضالمية، 
احلريق  ال�ضتنكار"،  عبارات  "اأ�ضد 
اأتى  الذي  "الإجرامية"  الطبيعة  ذي 
بلدة  يف  “عمر”  م�ضجد  مرافق  على 
يعد  وال��ذي  ليون،  �ضواحي  ب��رون، 
يكن  مل  اإن  املنطقة،  م�ضاجد  اأقدم  من 

. قدمها اأ
للديانة  الفرن�ضي  املجل�ش  ���ض��ار  واأ
الأول  املحاور  يعد  الذي  الإ�ضالمية، 
يتعلق  ما  يف  الفرن�ضية  لل�ضلطات 
اأن  اإىل  ���ض��الم��ي،  الإ الدين  ب�ضوؤون 
م�ضدرين  ع��ن  ن��ت��ج  ال���ذي  احل��ري��ق 
للريد،  �ضندوق  ذلك  يف  مبا  للنريان، 

وج��ب  اإجرامي"،  عن"عمل  ن��اج��م 
فاعليه. معاقبة 

م����ن ج��ه��ت��ه ا���ض��ت��ن��ك��ر م��ر���ض��د 
فتاء  الإ لدار  التابع   - الإ�ضالموفوبيا 
املتعمد  ال�ضتهداف  ب�ضدة  امل�رشية- 
م��اك��ن  واأ ���ض��الم��ي��ة  الإ للمقد�ضات 

فرن�ضا.   يف  العبادة 
م��ع��دلت  اأن  امل��ر���ض��د  واأو����ض���ح 
من  فرن�ضا  يف  تتزايد  الإ�ضالموفوبيا 
 ،2019 ع��ام  �ضهد  فقد  لآخ���ر؛  ع��ام 
بالعام  مقارنة   54% ق��دره��ا  زي��ادة 
لت�ضاعف  نتيجة  2018؛  له  ال�ضابق 
املتطرفة  اليمينية  التيارات  ن�ضاط 
وتطويعها  الأح���داث  وا�ضتغاللها 
امل�����ض��اع��دة  يف  اأج��ن��دات��ه��م  خل��دم��ة 
خلريطة  اجل��غ��رايف  الن��ت�����ض��ار  ع��ل��ى 
الكراهية  بتغذية  الإ�ضالموفوبيا، 
مقد�ضاتهم  وا�ضتهداف  امل�ضلمني  �ضد 
بني  وال��رب��ط  ع��ب��ادت��ه��م،  م���اك���ن  واأ
الأ�ضماء  خالل  من  والإرهاب  الإ�ضالم 

الإرهابية..   املنظمات  على  املطلقة 
تاأوي  فرن�ضا  اأن  اإىل  املر�ضد  �ضار  واأ
ذ  اإ اأوروب��ا؛  يف  اإ�ضالمية  جالية  اأك��ر 
  7 اإىل   6 حوايل  فيها  امل�ضلمون  ميثل 
الأ�ضل،  مغاربية  اأغلبها  ن�ضمة  ماليني 
من  الأوىل  احلادثة  لي�ضت  ه��ذه  واأن 

على  العتداء  فيها  يتم  التي  نوعها 
ففي  الإ�ضالمية،  وامل��راك��ز  امل�ضاجد 
واجهة  على  العتداء  مت  املا�ضي  يوليو 
ع��الم��ات  ب��و���ض��ع  "اأجني"،  م�ضجد 
على  نابية  وعبارات  نازية  �ضعارات 

امل�ضجد. مدخل  واجهة 
حتى  العن�رشية  هذه  من  ينجو  مل  و 
اأي�ضا  لوحظ  حيث  امل�ضلمني،  موتى 
الن�ضاط  تزايد   ،2008 عام  منذ  ن��ه  اأ
خمربون  قام  حيث  للم�ضلمني،  املعادي 
ق��ًرا   148 ب��ت��دن��ي�����ش  ع��ن�����رشي��ون 
�ضمال  يف  ع�ضكرية  مبقرة  للم�ضلمني 
على  اخلنازير  رءو�ش  وتعليق  فرن�ضا، 
و�ضائل  ذلك  تناقلت  كما  القبور،  اأحد 
مواقع  و  الفرن�ضية  املحلية  الع��الم 

ال�ضالمية. املرا�ضد 
يف  الإ�ضالمية  اجلالية  قامت  جهتها  من 
�ضد  العنف  اأعمال  با�ضتنكار  فرن�ضا 
وحذرت  عبادتهم،  واأماكن  امل�ضلمني 
ثر  توؤ التي  الع��ت��داءات  انت�ضار  من 
املجتمع  ن�ضيج  وعلى  عبادتهم  على 
�ضلمي  جتمع  بتنظيم  وذلك  الفرن�ضي، 
للتعبري  املا�ضي،  ال�ضبت  يوم  حا�ضد 
والعنف  الكراهية  اأعمال  رف�ش  عن 
و  عبادتهم،  واأماكن  امل�ضلمني  �ضد 
الديانات  عن  ممثلون  الكلمة  تناول  قد 

حقوق  رابطة  و  اليهودية  و  امل�ضيحية 
كذا  و  ل��ب،  اأ ال��رون  بجهة  الن�ضان 
ليون  مبدينة  الكبري  امل�ضجد  عميد 
جهته  م��ن  قبطان.  كمال  اجل��زائ��ري 
م�ضجد  م��ام  اإ احلق  عبد  ال�ضيخ  �ضكر 
حمنتهم  يف  �ضاندوهم  من  كافة  عمر، 
كذا  و  واجلريان،  املحلية  ال�ضلطات  من 
بالتجنيد  اجلميع  مذكرا  امل�ضجد،  رواد 
بناء  يف  اجلالية  م�ضاعدة  يف  والإ�رشاع 
احل��ايل  الهيكل  لأن  ج��دي��د،  م�ضجد 
التهيئة  م�ضالح  واف��ق��ت  وق��د  ق��دمي 
�ضنة  من  اأزيد  منذ  للبلدية  العمرانية 
جزء  النريان  تلتهم  اأن  قبل  ذلك،  على 

الأ�ضبوع.      هذا  منه  كبري 
من  اخل��ت��ام  يف  املتدخلون  ح��ذر  كما 
الإ�ضالموفوبيا  �ضعار  تزايد  خطورة 
الن�ضيج  على  ذلك  وتاأثري  اأوروبا،  يف 
التعاي�ش  لقيم  وتهديده  املجتمعي، 
وخلق  الآخر،  واحرام  الدينية  واحلرية 
وال�ضتفزاز  ال�ضتنفار  م��ن  ح��ال��ة 
هيئات  طالبت  كما  امل�ضلمني،  ل��دى 
اجلهات  اأوروبية  و  فرن�ضية  اإ�ضالمية 
واحلماية  الرقابة  بت�ضديد  امل�ضئولة 
امل�ضطهدة،  ال��ع��ب��ادة  م��اك��ن  اأ على 
التمييز  من  التخل�ش  على  والعمل 
والأجنبية،  الدينية  قليات  الأ �ضد 
اجلناة،  تتبع  يف  اجلهد  ق�ضارى  وبذل 
لتحجيم  �ضديدة  عقوبات  وف��ر���ش 
داع��ني  امل�ضاجد،  على  الع��ت��داءات 
اإىل  الأوروب��ي   و  الفرن�ضي  املجتمع 
ونبذ  بينهم،  فيما  والتالحم  التعاون 
للعنف،  الداعية  املتطرفة  التيارات 
العنف  بن�رش  لهم  ال�ضماح  وع��دم 
ال��واح��د،  املجتمع  داخ��ل  وال��ت��ط��رف 
بناء  اأ بني  ال�ضلمي  التعاي�ش  ق�ضد 
اإمكانهم  يف  كان  الذي  الواحد،  الوطن 
الوحدة  و  الخوة  درو�ش  ا�ضتخال�ش 
بني  ل��ف  اأ ال��ذي   ، ك��ورون��ا  وب��اء  م��ن 
تعبري  على  ال�ضفوف..  ووحد  القلوب 
هو  و  احلق  يقول  الله  و  اخلطباء..  اأحد 

ال�ضبيل. يهدي 

للم�ضلمني  العداء  تنامي  ال�ضنيع  , ويج�ضد هذا  الفرن�ضية  ليون  ب�ضواحي مدينة  م�ضجد ثاين  الأ�ضبوع, مت حرق  اآخر  هذا  يف حادث 
مبنى  اإحراق  �ضباح اجلمعة, على  ليلة اخلمي�ص-  متطرفون عن�ضريون,  اأو  متطرف  اأقدم  فرن�ضا خ�ضو�ضا, حيث  و  الغرب عموما  يف 

, بجنوب-غرب فرن�ضا ليون  بلدة برون  �ضواحي مدينة  “عمر” يف  م�ضجد 

عون  مي�ضال  اللبناين  الرئي�ش  قال 
“بي  �ضبكة  مع  مقابلة  خالل  ال�ضبت 
الفرن�ضية  الإخبارية  يف”  تي  اف  ام 
اإ�رشائيل  مع  امل�ضاكل  حل  يجب  نه  اإ
�ضالم  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���ض��ل  ق��ب��ل 
اأحد  ع��ون،  ت�رشيحات  ت��ت  واأ معها. 
اللدود  العدو  الله  حزب  حلفاء  برز  اأ
تو�ضل  على  يومني  بعد  لإ�رشائيل، 
واإ�رشائيل  العربية  م���ارات  الإ دول��ة 
ال��ع��الق��ات  ل��ت��ط��ب��ي��ع  ات���ف���اق  اإىل 
“خيانة”  الفل�ضطينيون  فيه  راأى 
مبوجب  اإ�رشائيل  وتعّهدت  لق�ضيتهم. 
اأرا�ش  ل�ضم  خطتها  بتعليق  التفاق 
دول  به  رّحبت  تنازل  يف  فل�ضطينية، 
العربية  احلكومات  وبع�ش  اأوروبية 
بتحقيق  م��ال  الآ يعزز  نه  اأ راأت  التي 
ال  �ضوؤ على  ورداً  املنطقة.  يف  ال�ضالم 

للتو�ضل  م�ضتعداً  كان  ذا  اإ ما  حول 
اأجاب  ا�رشائيل،  مع  �ضالم  اتفاق  اإىل 
مع  م�ضاكل  لدينا  “بح�ضب.  ع��ون 
وحول  اأوًل”.  حلها  ويجب  اإ�رشائيل، 
قال  والإمارات،  اإ�رشائيل  بني  التفاق 
�ضارة  اإ يف  م�ضتقلة”  دولة  نها  “اإ عون 
���رشائ��ي��ل  واإ ولبنان  م����ارات.  الإ اإىل 
لبنان  و�ضهد  حرب.  حال  يف  ر�ضميًا 
اإ�رشائيل  بني  دامية  حربًا   2006 يف 
وقتل  يومًا   33 ا�ضتمرت  الله  وحزب 
لبنان  يف  �ضخ�ش   1200 خ��الل��ه��ا 
ا�رشائيليًا  و160  مدنيون  معظمهم 
حتقيق  يف  تنجح  ومل  جنود.  معظمهم 
حزب  على  الق�ضاء  يف  املعلن  هدفها 
احلرب  نهاية  يف  الأخري  اأظهر  ما  الله، 

املنت�رش.  مبوقع  داخليًا 
علي حممد   / قراءة 

حممد  ي����راين  الإ ال��دف��اع  وزي���ر  ق��ال 
لتلبية  م�ضتعدون  :”نحن  اأم�ش  حامتي 
لكن  ال�ضالح  من  لبنان  احتياجات 
م��ارات  الإ وحمل  لهم”،  يبقى  اخليار 
ق��دام  اأ م��واط��ئ  تو�ضيع  “م�ضوؤولية 
املنطقة”.  يف  ال�ضهيوين  ال��ك��ي��ان 
ال�ضناعات  ي��وم  مبنا�ضبة  و����رشح 
اللبناين  “�ضعب  يرانية:  الإ الدفاعية 
�ضاعدناهم  وقد  نا  اأ�ضدقاوؤ هم  العزيز 
يقاوم  من  كل  ون�ضاعد  املقاومة  خالل 
الظروف  اإىل  ونظرا  اإ�رشائيل،  ظلم 
ن��ت��اج  اإ يف  ب��ه��ا  نتمتع  ال��ت��ي  اجل��ي��دة 
لتلبية  م�ضتعدون  فنحن  الأ�ضلحة، 
لكن  الأ�ضلحة،  من  لبنان  احتياجات 

م��ارات  الإ اتفاق  وع��ن  لهم”.  اخليار 
وتواجد  العالقات  لتطبيع  واإ�رشائيل 
�ضواحل  م���ام  اأ اأجنبية  حربية  قطع 
“الكيان  يراين:  الإ الوزير  قال  لبنان، 
وقاتل  غا�ضب  كيان  هو  ال�ضهيوين 
وما  الكلمة،  معنى  بكل  و�رش  لالأطفال 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  خيانة  هو  حدث 
اأرادوا  ذا  واإ امل��ن��ط��ق��ة،  و���ض��ع��وب 
للكيان  جديدة  ق��دام  اأ مواطئ  اإيجاد 
حالة  ف�ضيخلق  املنطقة،  يف  ال�ضهيوين 
م�ضوؤولية  ويتحملون  الأمن  انعدام  من 
عليهم”.  بال�رشر  ذلك  و�ضيعود  ذلك، 
له  �ضحفي  مت��ر  م��وؤ خ��الل  واأ���ض��اف 
يحاولون  الأحد:”الأعداء  اليوم  �ضباح 

ويحاولون  العام  ال��راأي  على  التاأثري 
والتاأثري  باملكا�ضب  اخل�ضائر  ا�ضتبدال 
م�ضريا  النخب،  لدى  القرار  �ضنع  على 
حيث  بريوت  مرفاأ  انفجار  حادثة  اإىل 
احلادثة  هذه  ا�ضتغالل  الأعداء  يحاول 
اأن  ال��دف��اع  وزي��ر  واأك��د  ل�ضاحلهم”. 
اأط��م��اع  ي���ة  اأ لديها  لي�ضت  يران  “اإ
ال��وق��ت  نف�ش  يف  ول��ك��ن  خ��ارج��ي��ة، 
حيثما  وقال:  ثرة،  موؤ رادعة  قوة  متتلك 
دول  �ضد  اأو  �ضدنا  ام��رة  م��وؤ توجد 
ننا  فاإ اأمننا،  يت�ضابك  حيث  املنطقة 
التطورات  اإىل  وتطرق  �ضنواجهها”. 
مبنا�ضبة  املت�ضارعة  والعاملية  قليمية  الإ
وق��ال:  ال��دف��اع��ي��ة  ال�ضناعات  ي��وم 

م��ام  اأ ت�ضعنا  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  “اإن 
منا  يتطلب  الذي  الأمر  متغري  حميط 
بال�ضكل  املتغريات  هذه  مع  التعامل 

. ” ل�ضحيح ا
قائال:  يراين  الإ الدفاع  وزير  وم�ضى 
فيما  ث��رة  م��وؤ خ��ط��وات  ات��خ��اذ  مت  لقد 
املنطقة،  من  اأمريكا  بان�ضحاب  يتعلق 
املنطقة،  �ضعوب  ك��ل  مطلب  وه��ذا 
اأمريكا  عظام  ك�رش  �ضوت  �ضمع  كما 
الأخ��ري  احل���ادث  يف  العظمى  ال��ق��وة 
ال��ولي��ات  )ف�ضل  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
احلظر  لتمديد  قرار  مترير  يف  املتحدة 

يران(. اإ على  الت�ضليحي 
ق/د

القومي  لالأمن  ال�ضابق  امل�ضت�ضار  قال 
الرئي�ش  اإن  بولتون،  جون  الأمريكي، 
يعلن  قد  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
الناتو  من  املتحدة  الوليات  ان�ضحاب 
 3 يف  اإجراوؤها  املقرر  النتخابات  قبل 

الثاين. نوفمر/ت�رشين 
حوايل  هناك  يزال  "ل  بولتون،  وقال 
ومن  النتخابات(،  )حتى  اأ�ضهر  ثالثة 
الأمريكية،  ال�ضيا�ضة  نظر  وجهة 
واإن  ج���دا.  ط��وي��ل��ة  م��دة  ه���ذاه  ف���اإن 
اأكتوبر"  ة  "مفاجاأ ن�ضميه  ما  احتمال 
الرابعة  القمة  خالل  للغاية  حقيقي 

كيم  ال�ضمالية(  ك��وري��ا  )زع��ي��م  م��ع 
�ضحيفة  بح�ضب  اأون..."،  ج��ون��غ 
واأ���ض��اف  ���ض��ب��ان��ي��ة.  الإ رازون"  "ل 
"قد  )ترامب(  نه  اأ ال�ضابق،  امل�ضوؤول 
الأمريكية  القوات  جميع  �ضحب  يقرر 
اأو  النتخابات.  قبل  اأفغان�ضتان  من 
الناتو".  م��ن  الن�ضحاب  يعلن  ق��د 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�ش  وق��ال 
ال�ضحفي  مع  مقابلة  يف  يوليو/متوز 
تخرج  اأن  يريد  ل  نه  اإ تاي�ضن،  مارك 

الناتو. من  املتحدة  الوليات 
ق/د

ليك�ضي  اأ الرو�ضي  ال�ضيناتور  علق 
على  ت��غ��ري��دة  يف  ب��و���ض��ك��وف، 
ال��ولي��ات  ف�ضل  ع��ل��ى  "توير"، 
ال��دويل،  الأم��ن  جمل�ش  يف  املتحدة 
الأ�ضلحة  حظر  متديد  مو�ضوع  يف 
ي�����ران. وق���ال ب��و���ض��ك��وف:  ع��ل��ى اإ
نف�ضها،  املتحدة  الوليات  "وجدت 
ف�ضل  لقد  مذلة:  عزلة  يف  اأخرى  مرة 
اإىل  قدمته  ال��ذي  قرارها  م�رشوع 
حظر  ب�ضاأن  ال��دويل،  الأمن  جمل�ش 
الزمنية  الناحية  م��ن  حم��دود  غ��ري 
يران".  لإ الأ�ضلحة  م��دادات  اإ على 
يعتر  ذل��ك  اأن  بو�ضكوف،  وي��رى 
الوليات  وهيبة  ملكانة  قوية  �رشبة 

اإىل  ال�ضيناتور  وخل�ش  املتحدة. 
الوليات  لت�رشفات  الت�ضدي  اأن 
اإىل  فنزويال  "من  ي��زداد  املتحدة، 
مل��ان��ي��ا، ح��ي��ث حت���اول ال��ولي��ات  اأ
ال�ضيل  م�رشوع  اإجناز  منع  املتحدة 
ق��ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  ال�ضمايل2-". 
الدائم  املمثل  نيبينزيا،  فا�ضيلي 
اإن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ل��دى  لرو�ضيا 
الأم��ن  جمل�ش  يف  �ضوتت  رو�ضيا 
الذي  القرار  م�رشوع  �ضد  ال��دويل 
نها  لأ املتحدة،  ال��ولي��ات  اقرحته 
فر�ش  حماولت  با�ضتمرار  تعار�ش 

طهران. على  القيود  هذه  مثل 
ق/د

غ�ضبها  ع��ن  الأح���د  ن��ق��رة  اأ اأع��رب��ت 
املر�ضح  فيه  ينتقد  ت�ضجيل  ن�رش  بعد 
جو  الأمريكية  للرئا�ضة  الدميوقراطي 
طيب  رج��ب  الركي  الرئي�ش  بايدن 
خ�ضومه.  دعم  اإىل  ويدعو  اأردوغان، 
الت�رشيحات  ب��ه��ذه  ب��اي��دن  واأدىل 
�ضحيفة  مع  م�ضورة  مقابلة  خالل 
الأول/ كانون  يف  تاميز”  “نيويورك 

يظهر  فيديو  مقطع  لكن  دي�ضمر، 
الركية  احلكومة  ينتقد  وه��و  فيه 
اأ�ضعل  ما  ال�ضبت،  اأخ��رى  مرة  ظهر 
ولدى  الجتماعي.  التوا�ضل  و�ضائل 
املر�ضح  و�ضف  تركيا،  عن  اله  �ضوؤ
“م�ضتبد”،  نه  باأ اأردوغان  الدميوقراطي 
ودعا  الأك��راد  جت��اه  ب�ضيا�ضته  ون��دد 
بايدن  وق��ال  امل��ع��ار���ض��ة.  دع��م  اإىل 
لدينا  يكون  اأن  “يجب  خ�ضو�ضا 

نو�ضح  واأن  معه،  متاما  خمتلف  نهج 
واأو�ضح  املعار�ضة”.  قادة  ندعم  ننا  اأ
خ�ضوم  “ت�ضجيع”  ال�رشوري  من  نه  اأ
من  يتمكنوا  “حتى  الركي  الرئي�ش 
عر  لي�ش  وهزميته،  اأردوغان  مواجهة 
النتخابية”.  بالعملية  بل  انقالب، 
ال�ضحيفة  مع  بايدن  مقابلة  ترث  ومل 
ن�ضها  ن�����رش  ب��ع��د  ك��ب��ريا  ف��ع��ل  رد 
الثاين/يناير،  ك��ان��ون  يف  املكتوب 
تركيا  يف  �ضجة  ث��ار  اأ الفيديو  لكن 
الرئا�ضة.  قبل  م��ن  قويا  فعل  ورد 
املتحدث  ل�ضان  على  املوقف  وج��اء 
كالني  براهيم  اإ الركية  الرئا�ضة  با�ضم 
جو  “حتليل  اأن  الأح��د  اأع��ت��ر  ال��ذي 
مطلق  جهل  اإىل  ي�ضتند  لركيا  بايدن 

ونفاق”.  وغطر�ضة 
ق/د

واإ�رشائيلية  اإماراتية  �رشكتان  وّقعت 
و  اأبحاث  لتطوير  عقدا  اأبوظبي  يف 
كورونا  بفريو�ش  خا�ضة  درا���ض��ات 
نوعها  من  خطوة  اأول  يف  امل�ضتجد، 
تطبيع  على  التفاق  عن  الإعالن  منذ 
واإ�رشائيل  م���ارات  الإ بني  العالقات 

املا�ضي. اخلمي�ش 

م��ارات��ي��ة  ن��ب��اء الإ وق��ال��ت وك��ال��ة الأ
�رشكة  ّن  اإ الثنني  الأحد  ليل  منت�ضف 
اتفاقا  وّقعت  لال�ضتثمار  بيك�ش”  “اأ
الإ�رشائيلية  “تريا”  مع جمموعة  جتاريا 
والدرا�ضات  الأبحاث  لتطوير  “�ضعيا 
امل�ضتجد”.  كورونا  بفريو�ش  اخلا�ضة 
خوري  يو�ضف  خليفة  التفاق  ووّقع 

بيك�ش”  “اأ �رشكة  دارة  اإ جمل�ش  رئي�ش 
جمل�ش  رئ��ي�����ش  ���ض��ادي��ف  واأوري����ن 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ش  دارة  الإ
الإماراتية  يف  ال�رشكة  مقر  يف  “تريا” 
التوقيع  وح�رش  اأبوظبي.  العا�ضمة 
الإماراتية  الإعالم  و�ضائل  عن  ممثلون 
الوىل  امل��رة  وه��ذه  ���رشائ��ي��ل��ي��ة.  والإ

�رشكتني  توقيع  عن  فيها  ُيعلن  التي 
���رشائ��ي��ل��ي��ة ع��ق��دا يف  م��ارات��ي��ة واإ اإ
و�ضائل  بح�ضور  الإماراتية  العا�ضمة 
منذ  عقد  اأول  وهو  اإ�رشائيلية،  اإعالم 
العالقات  تطبيع  عن  املفاجئ  الإعالن 

يام. اأ ثالثة  قبل 
ق.د

لن اأتنازل عن حكم البالد حتى ل اأترك فراًغا

الرئي�ص اللبناين: يجب حل امل�ضاكل مع 
اإ�ضرائيل قبل توقيع اتفاق �ضالم معها 

حتمل الإمارات م�ضوؤولية تو�ضيع مواطئ اأقدام اإ�ضرائيل باملنطقة بعد التطبيع

اإيران تعر�ص تزويد لبنان بال�ضالح 

بولتون: ترامب قد يعلن الن�ضحاب
 من الناتو قبل النتخابات

�ضيناتور رو�ضي عن هزمية وا�ضنطن
 يف جمل�ص الأمن الدويل: عزلة مذلة

و�ضفه “م�ضتبد” وندد ب�ضيا�ضته جتاه الأكراد ودعا اإىل دعم 
املعار�ضة

اأنقرة غا�ضبة من انتقادات وجهها 
بايدن قبل اأ�ضهر لأردوغان 

اأوىل ثمار التطبيع..

�ضركتان اإماراتية واإ�ضرائيلية توقعان عقًدا لتطوير اأبحاث خا�ضة بـ “كورونا”



12ثقافي
العدد
2065 اإلثنين 17 أوت 2020 م الموافق لـ 27 ذو الحجة 1441هـ

مدير امل�ضرح مراد �ضنو�ضي

اإجراءات ت�ضنيف م�ضرح وهران كرتاث وطني 
يعرف "تقدما جيدا"

علي حممد 
---------------- 

اجلهوي  امل�رشح  ت�ضنيف  ويعرف 
حممي،  وطني  ك��راث  لوهران 
الثقافة  وزيرة  عنه  اأعلنت  والذي 
التفقدية  زيارتها  خالل  والفنون 
وهران،  اىل  املن�رشم  يوليو  يف 
ل/ اأو�ضحه  مثلما  جيدا  تقدما 

�ضنو�ضي. ال�ضيد  واأج/ 
عمل  "جل�ضات  اأن  اإىل  �ضار  واأ
خمت�ضة  اإط����ارات  م��ع  ع��ق��دت 
ب���ال���وزارة ال��و���ض��ي��ة لإج���راء 
الراثية  العنا�رش  حل�رش  اخلرة 

املعماري". الو�ضع  وت�ضخي�ش 
مدير  اأع��ل��ن  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة  م��ن 
ل��وه��ران عن  اجل��ه��وي  امل�����رشح 

اأ�ضغال  يف  لل�رشوع  التح�ضري 
قبة  وزج���اج  التماثيل  ترميم 
التي  العملية  وه��ي  امل�����رشح، 

الثقافة  وزي���رة  عنها  اأع��ل��ن��ت 
ي�����ض��ا خ��الل زي��ارة  وال��ف��ن��ون اأ

وهران. اإىل  الأخرية  العمل 
ن��ه  ب�����رز م���راد ���ض��ن��و���ض��ي اأ واأ
عملية  يف  ق��ري��ب��ا  "�ضُي�رشع 
مهند�ضني  ِق��ب��ل  م��ن  ال��رم��ي��م 
املجال  يف  خمت�ضني  معماريني 
يف  وذلك  الت�ضيك  جمهورية  من 

البلد. هذا  مع  التعاون  اإطار 
وذك����ر ب����اأن ع��م��ل��ي��ة ال��رم��ي��م 
الفنون  طلبة  ���رشاك  اإ �ضتعرف 
معماريني،  ومهند�ضني  اجلميلة 
تدعيم  يف  �ضي�ضاهم  مما  �ضباب 

التطبيقي. تكوينهم 

ح�ضبما  جيدا",  "تقدما  وطني  علولة" كرتاث  القادر  "عبد  لوهران  اجلهوي  امل�ضرح  بت�ضنيف  املتعلقة  الإجراءات  تعرف 
�ضنو�ضي. مراد  الثقافية  املوؤ�ض�ضة  هذه  مدير  ال�ضبت,  به  اأفاد 

بقلم الكاتبة فاطمة حفيظ
لرواية  عنوانا  "�ضمعون"  ميثل 
اجتماعية  و   ، تاريخية   ، رمزية 
اجلزائرية  الكاتبة  ليف  تاأ م��ن 
يتاألف  ، و هو عمل  فاطمة حفيظ 
مدركات  و  مفاهيم  مزيج  من 
املواقف  و  اجلوانب  لفهم  داة  ك��اأ
���ض��ا���ض��ي��ة اجت���اه ال�����ض��ورة  الأ
كل  مع  لالإزالة،  القابلة  الذاتية 
التقلبات  و  الروحية  التغيريات 
هوية  تنك�رش  عندما  الع�ضوائية 
ال�ضتقطاب  داخ���ل  ال�����ض��ع��ب 
اإىل  ذل��ك  اأدى  قد  .و  اجل��غ��رايف 
عميقة  بعاد  اأ ذي  ال  �ضوؤ ط��رح 
الدينية  اجلماعات  تقاتل  هل   :
م  اأ التاريخي   امل��وروث  لأج��ل 
ال�ضخ�ضية  ال�����روؤى  لأج����ل 

؟ الدينية  للتعليمة 
كان   ، الروائي  العمل  اأعماق  يف 
حتكيمي  ق�ضائي  معيار  هناك 
للف�ضل  ل��ي��ه  اإ ال��و���ض��ول  ميكن 
التاريخية  الأحداث  على  الأدبي 
ال��رك��ي��ب  ت��ق��ي��ي��م  مي��ث��ل  ان���ه   ،
حتويل  على  تاأثرياته  و  اجليني 
ت�ضوهات  اإىل  املتداخلة  احلقائق 
ذلك  على  عالوة  و   ، اجتماعية 
كاملة  اأو�ضافا  الرواية  اأعطت   ،
ح���ول ال��ت��غ��ريات ال��روح��ي��ة و 
ت�ضنع  التي  ال�ضديدة  التقلبات 

. الب�رشي  العقل 
الق�ضرية  ال��رواي��ة  ه��ذه  ت��ث��ري 
ال�����رشاع ال��ق��ائ��م ب��ني ال��وح��دة 
�ضناع  و  كذاكرة  الجتماعية 
 ، كق�ضة  ال�ضخ�ضي  ال��ق��رار 
جمموعات  حياة  كانت  لذلك 
اليهودي  ال�ضعب  مثل  عرقية 
تطورات  مدى  لتو�ضيح  مثال 
الهيمنة  و  العرقية  ال�ضيادة 
 . ب�رشية  معاناة  خللق  النبذ  و 
نزعة  �ضمعون  واجه   ، جهة  من 
كق�ضية  هويته  لعزل  طبيعية 
من  و   ، البقاء  لأج��ل  مركزية 
كل  �ضد  مترده  اأبدى  اأخرى،  جهة 
الراديكالية  التفا�ضري  و  الأوهام 
حالة  يف  نف�ضه  يجد  جعله  مما 

 . كارثية  فكرية 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا 
يعود   ، اليهودية  املخطوطات 
نبوءة  اإىل  �ضمعون"   " تاريخ 
حيث  ال�����ض��الم  عليه  م��و���ض��ى 
تعاليمهم  يتلقون  اليهود  كان 
جديدة  موجات  ملواجهة  الأوىل 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ي��ري  م��ن 

بالتايل  و   ، الأخ��الق��ي  اخلطاب 
اأجل  من  الكفاح  عليهم  كان   ،
احلفاظ  و  ال�ضخ�ضية  خياراتهم 
كن�ضخة  اجلينية  �ضيغتهم  على 

 . مقد�ضة 
كان  �ضمعون  اأن  م��ن  بالرغم 
الديانات  لأحدى  رمزية  ت�ضمية 
ال   ، :ال��ي��ه��ودي��ة  ب��راه��ي��م��ي��ة  الإ
مع  تتعامل  مل  الرواية  هذه  اأن 
العقائدية  احل��ري��ة  م��ع��ار���ض��ة 
حول  ت��دور  لكنها  و   ، نف�ضها 
لوعود  وا�ضح  فهم  عن  البحث 
كبرية  جمموعة  خالل  من  الله 
عن  امل���روي���ة  ال��ق�����ض�����ش  م���ن 
كان   ، الآن  حتى   ، ���ض��الف  الأ
لتجديد   دليل  مبثابة  الراكم  هذا 
بني  املتاعب  اإح��داث  و  اخلطايا 

. ال�رشقية  ديان  الأ
و�ضط  ط��وي��ل��ة  م��ت��اه��ة  خ���الل 
هناك  كان   ، ال�ضا�ضعة  ال�ضحراء 
املعلم    " بدور  العراف  من  نوع 
اأ�ضبح  ال��ذي   " اخلفي  ال�رشير 
رغبة   ل��ق��ي��ادة  النهائي  ��ذ  امل��ن��فِّ
ثروتهم  و   ، �ضلطتهم   ، ال�ضعب 
املتتالية  الأح���داث  انتهت  و   ،
فهم  كيفية  حول  بيان  لت�ضكيل 
و  املطلق  للعلم  ال�ضعب  ه��ذا 
لفهم  م�ضاو  كمفهوم  الكمال 
من  ان��ط��الق��ا  ل��ه��ي��ة  الإ ال���ذات 
تعني  اإ�رشائيل  كلمة  اأن  مفهوم 

الله. اأ�رشة 
هذا  الله  برهان  هوؤلء  ا�ضتخدم 
املختار،  الله  �ضعب  ت�ضور  خللق 
العرقية  املجموعات  كل  بني  من 
العرقي  التفوق  بداية   متنح  حيث 
من   للمفاهيم  ان��ح��راف  منحى 
اىل  عبودية طويلة  واقع  جتارب 
العرقي.  التفوق  ملفهوم  تثبيت 
فقد   ، امل�رشية  الأرا�ضي  على 
ك�ضعب  الثقايف  عقلهم  اليهود 
من  ك��ان   ، خمتلفة  بطرق  و   ،
�ضناعة  جتربة  خو�ش  لزامي  الإ
اأح���داث  ب��ني  م��ازج��ة  تاريخية 
اجل  من  خيالية  اأخرى  و  واقعية 
توافق  دقيقة  منطية  �ضور  و�ضع 

 . رغبتهم 
 ، التحول  هذا  على  فعل  ك��ردة 
ب�ضكل  الت�رشف  �ضمعون  قرر 
���ض��اة  ف���ردي م��ن اأج���ل ف��ه��م م��اأ
خ��الل  م��ن  ال��ي��ه��ودي  ال�ضعب 
الحتفاظ  و  ال�ضخ�ضي  انطباعه 
ق�ضته.      ثنايا  يف  فارقة  بعالمة 
علي  حممد 

�ضباح  الله  رحمة  اإىل  انتقل 
مب�ضت�ضفى  الأح���د  م�����ش  اأ ّول  اأ
���ض��ك��ي��ك��دة، م���دي���ر امل�����رشح 
الفرقاين  الطاهر  حممد  اجلهوي 
عن  بوكرومة  فريد  بق�ضنطينة 
ُعلم  ح�ضبما  �ضنة،   60 ناهز  عمر 

ق�ضنطينة. م�رشح  دارة  اإ من 
كممثل  م�ضريته  الراحل  وب��داأ 
مب�رشح  ال�ضبعينات  �ضنوات  يف 
"الثقافة  جمعية  �ضمن  �ضكيكدة 
خم��رج��ا  ع��م��ل  ث��م  ال�ضعبية" 
حيث  دارة.  الإ اإىل  بعدها  ليتحول 
للمركز  م��دي��ر  من�ضب  �ضغل 

جمال،  رم�ضان  ببلدية  الثقايف 
الن�ضاطات  م�ضلحة  رئي�ش  ثم 
لولية  الثقافة  مبديرية  الثقافية 
مل�رشحها  وم��دي��را  �ضكيكدة 
يونيو  يف  حتويله  ليتم  اجلهوي 
ق�ضنطينة  م�����رشح  اإىل   2018

اجلهوي.
الثقافة  وزارة  ن�����رشت  وق���د 
مدير  وف��اة  ث��ر  اإ تعزية  ر�ضالة 
لق�ضنطينة،  اجل��ه��وي  امل�����رشح 
فيها  ورد  ب��وك��روم��ة،  ف��ري��د 
ننعى  كبريين،  واأ�ضى  "بحزن 
وف���اة م��دي��ر امل�����رشح اجل��ه��وي 

ل��ق�����ض��ن��ط��ي��ن��ة ال�����ض��ي��د ف��ري��د 
املحب  اخلدوم،  الفنان  بوكرومة، 
وهو  امل�رشح،  ولفناين  للم�رشح 

يف  الفنانني  جميع  احت�ضن  الذي 
وغريها". املعلقة  اجل�ضور  مدينة 
ق.ث

ت�ضكيليون  ف��ن��ان��ون  ح�����ض��د 
ج��وائ��ز  م��ن  ق�ضطا  ج��زائ��ري��ون 
والفن  للرواية  ك��ت��ارا  م�ضابقة 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ي، 
الثقايف  للحي  العامة  املوؤ�ض�ضة 
موؤخرا  عنها  الإع��الن  مت  التي  و 
اأ�ضل  من  جوائز  �ضت  بافتكاك 

جائزة. ع�رشة  اأربع  
التي  امل�����ض��اب��ق��ة  ه��ذه  يف  وف���از 
من  فنانا   856 م�ضاركة  عرفت 
من  ،كل  العربية  البلدان  خمتلف 
عن  ال��دي��ن  زي��ن  حممد  زن���داوي 
"املخطوفة"  رواية  لغالف  لوحة 
عبد  ينا�ش  اإ و  بدرال�ضامل  ل��وارد 

رواي��ة  لغالف  لوحة  ع��ن  املنعم 
كروا�ضون"  وقطعة  قهوة  "فنجان 
ل��ل��روائ��ي ���ض��امل��ي ن��ا���رش ون��ور 
لغالف  لوحة  عن  مرابط،  ميان  الإ
للحبيب  وحاييم"  نا  "اأ رواي���ة 

. يح �ضا
امل�ضابقة  هذه  يف  ا  اأي�ضً وف��ازت 
لغالف  لوحة  عن  �ضاحب  وئ��ام 
لالأردنية  ذاتها"  ت�ضبه  "ل  رواية 
من�ضورية  �ضليم  و  الطر�ش،  ليلى 
"زائر من  الغالف رواية  لوحة  عن 
كذا  و  دبو�ضي  لعماد  امل�ضتقبل" 
لغالف  لوحة  ع��ن  لعيدي  طيب 
هذه  اجلبل"و  يها  اأ "عفوا  رواي��ة 

الدورة  بجوائز  فازت  الروايات 
للرواية. كتارا  مل�ضابقة  الأخرية 

جائزة  على  فائز  كل  و�ضيح�ضل 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  ت�ضجيعية،  مالية 
غالف  على  الفائزة  اللوحة  و�ضع 
الفنان  ا���ض��م  ذك��ر  م��ع  ال��رواي��ة 

الإ�ضدار. يف  الت�ضكيلي 
للرواية  كتارا  م�ضابقة  اأُطلقت 
�ضنة  مرة  لأول  الت�ضكيلي  والفن 
بالفن  الرواية  ربط  بهدف   2017
فنانون  ق��ام  حيث  الت�ضكيلي. 
اأغلفة  بر�ضم  قطريون  ت�ضكيليون 
للرواية  كتارا  جائزة  اإ�ضدارات 
ال�ضابقة  ال���دورات  يف  العربية 

يف  ال�ضاد�ضة  الطبعة  غاية  اإىل 
باب  فتح  مت  ،حيث   2019 �ضنة 
الت�ضكيليني  للفنانني  امل�ضاركة 

العامل. اأنحاء  خمتلف  من 
العامة  املوؤ�ض�ضة  ّن  ف��اإ للتذكري، 
على  ت�����رشف  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ح��ي 
املعامل  اأحد  وهو  كتارا  حي  دارة  اإ
القطرية  للعا�ضمة  احل�ضارية 
والفنانني،  للمثقفني  ملتقى  ويعد 
ق���ام���ة ال���ن���دوات  وم���رك���زا لإ
واحلفالت  واملعار�ش  وامل�ضابقات 
اأ�ضكال  من  وغريها  املو�ضيقية، 

الفني. التعبري 
 ق.ث

عر  الثقافة  مديريات  كباقي 
الثقافة  مديرية  تنظم  الوطن، 
ي��ام  الأ مهرجان  اأدرار   لولية 
التقليدي،عر  للبا�ش  الوطنية 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائط 
لفقاري�ش  جمعية  مع  بالتن�ضيق 
ل��ن�����ض��اط��ات ال���ه���واء ال��ط��ل��ق 
حتت  املهرجان  وينظم  بتيميمون، 
وثقافتي  ذاكرتي  لبا�ش   (  : �ضعار 
معار�ش  املهرجان  ويت�ضمن   ،)

واحل��رف،  التقليدية  لل�ضناعة 
التقليدي  للبا�ش  وم��ع��ار���ش 
وال��ق��وراري  عموما  الأدراري 
الر�ضم  ومعار�ش  خ�ضو�ضا، 
ل��الأط��ف��ال، وت��ق��ي��م ور���ض��ات 
التقليدي  اللبا�ش  حول  وح�ضة 
تنفيذ  وي��ت��م  امل��ب��ا���رش،  ع��ل��ى 
اأوت   16 م��ن  الن�ضاطات  ه��ذه 
القادم،  �ضبتمر   28 اإىل  احلايل 
�ضفحة  ع��ل��ى  �ضتنظم  ف��ي��م��ا 

ال��ف��ي�����ش ب��وك 
ل����دار ال��ث��ق��اف��ة 
حممد  ال�ضهيد 
تزامنا  �ضيباين، 
الن�ضاطات  م��ع 
الذكر  ال�ضالفة 
اإىل  اأوت   10 من 
���ض��ب��ت��م��ر،   10
حم�����ا������رشات 

و  خمتلفة،  ومعار�ش  تفاعلية 

وبورتريهات.                        حية  ور�ضات 
الرحمن    عبد  بلوايف 

رواية �ضمعون : 

عندما ت�ضنع اخليارات التاريخية 
اجلماعية والفردية عالقة ثقافية بني 

النبذ والتفوق العرقي

مدير امل�ضرح اجلهوي لق�ضنطينة فوؤاد بوكرومة يف ذمة اهلل

ت�ضكيليون جزائريون يح�ضدون 6 جوائز يف م�ضابقة "كتارا للرواية والفن 
الت�ضكيلي"

بالتن�ضيق مع جمعية لفقاري�ص بتيميمون ومديرية الثقافة لولية اأدرار 

تنظيم مهرجان الأيام الوطنية للبا�ص التقليدي عرب و�ضائط التوا�ضل الجتماعي 
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العدوى" "يف 

َهْر َهْر,  وَل  َتنَّ َل  َتقَّ
مَتَ����ُر الأوط�����ان ب��املُ��ر، 
اأَغلب  وَمَعها  وامل��رارة، 
املُ��واط��ن��ني ال��َع��رب، 
ُح��ك��اًم��ًا،  واملُ�ضِلِمني 
��ُك��وِم��نِي، والأُم��ة  وحَمَ
اأَي����اٍم   َج��م��ع��اء،  يف 
َحُيوْن  َيّ حيُث  َنِح�َضاْت؛ 
ا�ضتثنائية،  ُظروًفا  فيها 
اعتيادية،  اأو  غري عادية 
َفريُو�ش  بعد   وخا�ضة 
فالبع�ُش  ك���ورون���ا؛ 
الإرادة،  ��ل��وِب��ي  َم�����ضُ

َعتل اأولُه، واآخره،  ِعْل احُلر، والَفاِعْل منُهم ُمّ والقرار، والَفّ
وَمَعُلوٍل، وُمَعَلٍل فِيِه  ِعلِة، والَعرب اأقرُب  حاًل   للم�ضرِي 
اأو  الَغاِئب،  ِمري  ال�ضَ اأو  ِبه،  واملَفُعول  والنكرة،  املجُهوِل، 
واملنُقو�ْش،  وْر،  املق�ضُ ِكال�ضم  منهم  وبع�ضًا  املُ�َضَتر، 
ولي�ضوا ا�ضمًا ممنوعًا من ال�رشف؛ واحلَاُل كالِفعل املا�ضي 
املَُطِبِعني  املذلة لبع�ش  ُنوِن  ُثبُوِت  املبني علي  الَناِق�ْش، 
لفل�ضطني!؛   الَغا�ضبني  املُحتلني  اليُهود  ع�ضابة  مع 
رغم  الأع��َداء!؛  من  لُهم   املُوجه  الأمر  لِفِعل  ُمَنَقادون  
اأنُهم يعلمون اأن التطبيع  فيِه ك�رٌش، وَن�ضٌب،  وُو�ضٌب، 
وٌب  عليِه، َمبنٌي َمبَناُه على احَلَذِف، الغري  ونا�ضٌب، ومن�ضُ
ال�ضعوب فهي  واأما  الزائل!؛  الَزائد  اجَلر  ُم�ضتمٍر؛ وَحرِف 
 ، بالأََننِيِ مك�ضورة   لالأخر،  ُمعتلة  ال�رشْف،  من  مَمَنوعٌة 
واُل�ضُكُوِت،  وال�ضُكوِن،  اخُلنُوْع،  على  َمبني  وَحالُها  
ال�رشِط  فعل  لأن  واخل�ضوع!؛  اجل��اِزم،  احل��ازم  واملُ��وِت 
رُور!؛ واإن، ولِكْن احلال الآن مثل  زوم، ومهزوم، وجَمَ جَمَ
واجلَامدة  والناق�ضة،  التامة،  الأفعال  من  واأخواتِها  كان، 
من ال�رشْف؛ َفُهم  اأبعُد  حاًل  اليوم  عن اخلِر الذي كان 
ة،  ل   مرفوعًا لهم  يف املا�ضي، واقربوا الآن  من الَك�رَشِ
للرفِع،  اأو الرفعة، وابتعُدوا  عن  واو اجلماعة، وعن جمع 
املُذكر، واملُوؤنِث  ال�ضامل،  وعن الَفتِح  يف احلال احلا�رش، 
بالَهمِز،  املُ�ضتمر  ور�ضوا   املُ�ضتقبل  امل�ضارع يف  وعن 
َة،  �رَشَ والكَّ والَك�رِش،  واملََجُروْر،  واجَلاِر،  واجَلِر،  واللَمِز، 
اأول  يعُوُدوا �ضدراً يف  اليوم مل  نا  َبَع�ضُ واملَك�ُضوِر!؛واإن 
اجُلَمَلة؛ وَل حمل لُهم من الإِعراب!!؛؛ ولقد تكالبت علينا  
��َداْء،  واَل��داء، وقد كان  الأمُم  الأُخ��رى، من الأَع��داء الأَِلّ
ال�َضَعَب علمًا مرُفوعًا ُثم اأ�ضبح الآن، واأ�ضحي، واأم�ضي، 
تئ، وما  فَّ برح، وما  وبات، وظل، و�ضار، وما زال، وما 
انفك، وما داَم يبحُث عن الدواَء، واملَاء، والغداء، والع�ضاء، 
اء،  والف�ضَ والرخاء،  وال�ضخاء،  والنقاء،  والهناء،  والبقاء، 
العراء،  وال�ضفاء، والُهدوء، وال�ضياء، بعدما �ضكنوا يف 

ُل العناء، وال�ضقاء!!؛؛  وَحْل بهم َوَحّ
 فنحُن، مثل كان، واإخواننا، واأخواتها  يف زَماٍن  ا�َضَتباَح 
الأعداء الديار وانتهكوا احُلرُماْت، والأعرا�ش، و�ضفُكوا 
وال�رُشَفاء،  والُعلماء،  والأتقياء،  الأبرياُء،  وقتلوا  الُدماء، 
األيمة،  خداعات  �ضنواٍت  يف  والأ�ضفياُء،  والأذك��ي��اُء، 
فا�ضحٍة،  كا�ضفٍة  رة،  وَباقِّ وَقاِهرة،  وُمفِجعة،  موجعة، 
وا�ضحة،    ِ َغ��ريِّ ��رِيٍة   حُمَ واأحياًنا  اِدمة،  و�ضَ �ضادحًة،  
ُخُون فيها الأُمناء، الُعلماء، والأَُدباَء، وال�ُضعراء، الأجالء، 
والُعمالء،  اخُلونُة،  ��ن  ِ واأُمتُّ وت�ضيد   و�ضاد،  الُف�ضالء، 
ُفهاْء!!؛؛ وتتقلب، وتتبدل الأُحوال،  واجُلهالء، وال�ضفهاء الَتّ
الأقزام  اعتلى  وقد  القُوم،  ِلية  ِعّ الآن  الأم��وال  وميتلك 
فيا  والذهب،  والكنوِز،  الف�ضِة،  على  َف�ضيطروا  الِقَمم، 
والف�ضيلة،  القيم،  حطموا  لأنُهْم  الُعجاْب!!؛  للعجب 
مع  ال�ضالم،  وقتلوا  اخليام،  وهدموا  الرذيلة!؛  ون�رشوا 
احَلمام، حتى النيام، وا�ضكتوا  البيان، والكالم، ون�رشوا 
والفقر، واملر�ش، واجَلهل،  اخلوف،  وَعْم    املوت،  ثالوث 
والقهر،  والأمل؛ من الأباطرة، الظلمة  الفجرة، من الذين 
مل  يعتروا من درو�ش التاريخ؛  فاإن قارون كان من قوِم 
ِعْلٍم  َعَلى  اأُوِتيُتُه  َا  اإِمنَّ َقاَل   " فقال:  عليهم،  فبغي  مو�ضي 
َخ�َضَفَنْا ِبِه،   ِعنِدي"؛ وكانت النتيجة الربانية فوراً  هي: " فَّ
وبدارِه الأر�ش"؛ فيا �ضاحب اجلاه، وال�ضلطان،  والأموال، 
والأطيان، والوزارة، والإمارة، والبيارة، والنف�ش الأمارة 
بال�ضوء؛  َفاَحّذر  فاأما اليتيم فال تقهر،  واأما ال�ضائل فال 
،  وَتن�ِضْب  تنهر!؛ ول تكونن مثل هامان، وقارون، َفّتَغَرْ
الف�ضل لنف�ضك بالغني، وكرثة  العر�ش الُدنيوي  الزائل 
والقوِة�،  والَهيلمان،  واحلكم،   والأموال،  الأولد،   من  
َبَحَذلِقِتْك، وعلمك، فال  متنُْن  اأوتيته  وال�ضلطان، وكاأنك 
يعُز من  الله؛  ماُل  واملال  الله،  اأر�ًش  فالأر�ش  ت�ضتكرث، 
ي�ضاُء، ويذُل من ي�ضاء، وهو على كل �ضيٍء قدير؛ ولكل 
 ، ف�ضُينعى  ناٍع   ، وكل  َف�ضُيبكى  باٍك  َفُكُل  نهاية  بداية 
لي�ش   ، ف�ضُين�ضى  مذكور  وكل   ، �ضيفنى  مذخور  وكل 
غري الله يبقى ، من عال  فالله  اأعلى،  قال تعاىل: " واتقوا 

يومًا ُترجُعوْن فيِه اإل الله".

�ضفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام, تتناول خمتلف الق�ضايا الوطنية , العربية وحتى الدولية , الجتماعية منها , الثقافية وال�ضيا�ضية, فعلى كل  
journalaltahrir@gmail.com   :من يريد امل�ضاهمة مبو�ضوع , مقال, فكرة اأن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على اميايل التحرير

عزالدين عناية
-------------------

املرحلة  خ��الل  الكتاب  �ضدرهذا  فقد 
اإيطاليا،  على  الفريو�ش  لهجوم  الأوىل 
واقعا  العمل  يعك�ش  اأن  الطبيعي  ومن 
اعتبارها  �ضّح  اإن  امل��ف��اج��اأة،  فر�ضته 
مفاجاأة، وما رافق حلظات املفاجاأة الأوىل 
وتناق�ش. وذه��ول،  وخوف،  تخّبط،  من 

ف�ضول  من  العدوى"  "يف  كتاب  يتاأّلف 
مقت�ضبة  تاأّمالت  بالأحرى  هي  ق�ضرية، 
يقود كّلمنها اإىل غريه. تطرح ت�ضاوؤلت 
اأّل نتجاهلها، كي  يدعونا باولو جوردانو 
ل تذهب ت�ضحياتنا وتنازلتنا وخ�ضائرنا 
الكتاب  يت�ضّمن  كما  الوباء�ضًدى.  خالل 
يحدث،  عّما  مب�ضوؤوليتنا  متعّلقة  تاأّمالت 
حول العدوى، حول الفريو�ش، خا�ضة مع 

تخّبط اخلراء فيما يقولون.
ورغم اأّن الكاتب باولو جوردانو ينقل كّل 
هذا الواقع الذي يعي�ضه مثل غريه،اإّل اأّنه 
اجلديد.  الو�ضع  هذا  يف  يتاأّمَل  اأن  اختار 
غور  اإىل  النظر  يف  املوؤّلفقدرة  فلدى 
والأفكار  والآراء  امل�ضاعر  رغم  الأ�ضياء 
ما  رغم  وكذلك  املت�ضاربة،  والرغبات 
جراء  غمو�ش  من  العامل  م�ضري  يكتنف 
على  الفريو�ش  فر�ش  فقد  اجلائحة.  هذه 
اجلميع وقفة ل ُيعرف كم وقًتا ت�ضتمّر.يف 
كلمة  الكاتب  اختيار  اأّن  اإىل  الأثناءن�ضري 
من  ذلك  مِلا يف  لعمله،  عنواًنا  "العدوى" 
ترابط وتوا�ضل بني الب�رش َمْهما تباعدت 
بني  الفا�ضلة  احلدود  وَعلت  الف�ضاءات 
اأّما  ينت�رش،  واملجتمعات.فالوباء  الدول 
اآخر.  اإىل  �ضخ�ش  من  فتنتقل،  العدوى 
مع  متبادلة  عالقة  يف  يجعلنا  ما  وهو 

البيئة بكل ما يف ذلك من معنى.
العامل  د  َتعقُّ الفريو�ش عن  لنا  يك�ضف  اإذ 
الجتماعية  حيثياته  د  َتعقُّ ن�ضكنه،  الذي 
واأي�ضا  والقت�ضادية،  وال�ضيا�ضية 
النف�ضية. فما منرُّ به له طابع فوق الهوية 
ل  خيايلٍّ  بذجلهٍد  على  يجرنا  والثقافة. 
الطبيعية:  الأو�ضاع  يف  به  القيام  نعتاد 
بالآخرين  مرتبطني  اأنف�ضنا  ن��رى  اأن 
بعنِي  ناأُخَذ  واأن  منف�ضٍل،  غري  ب�ضكٍل 
الفردّية.  اختياراتنا  يف  وجودهم  العتبار 
يف العدوى نحنكائٌن واحٌد، نعود لنكون 
هو  الت�ضامن  غياب  العدوى  جماعًة.يف 

قبل كّل �ضيء عيٌب يف التخّيل.
النطالقمن  ع��دم  امل��وؤل��ف  اخ��ت��ار  لقد 
ملو�ضوع  التطّرق  يف  املجّرد  التفل�ضف 
الفريو�ش والعدوى،وقد �ضاعده يف ذلك 
املنطق الريا�ضي املحايد الذي ا�ضتند اإليه. 

وجدير بالذكر يف هذا املقام اأن ن�ضري اإىل 
التكوين  فيزيائي  هو  جوردانو  باولو  اأن 
وال�ضتغال اإىل جانب كونه كاتبا، وهو ما 
اأ�ضفى على الكتاب م�ضحة خا�ضة.باولو 
جوردانو من مواليد عام 1982يف مدينة 
تورينو يف �ضمال اإيطاليا. وقد �ضبق له اأن 
املرموقة  الإيطالية  "�ضريغا"  بجائزة  فاز 
الأوىل"،  الأرق���ام  "عزلة  رواي���ة  ع��ن 
ال�ضادرة عن دار موندادوري 2008، واأّن 
اآخر اإ�ضداراته رواية "ِالِتهام ال�ضماء" عن 
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كتـاب تاأّملي فـي تداعيــات جـائحـة كـورونا
"يف  بعنوان:  الإيطالية  عن  الإماراتيرتجمةجديدة  كلمة"  "م�ضروع  اأ�ضدَر  الرتجمة  برنامج  اإطــار  يف 
التون�ضي  الأ�ضتاذ  ومراجعة  رزق  ناجي  امل�ضري  املرتجم  وبرتجمة  جوردانو  باولو  الإيطايل  العدوى"للكاتب 
عزالدين عناية.وكما يوحي عنوان الكتاب وموعد اإ�ضداره,فهو يحّدثنا عن حالة اجلائحة التي �ضملت العامل 
باأكمله تقريبا, وما ترّتبت عليها من عدوى.وهي اأو�ضاعفر�ضها �ضيف ثقيل غري منتظر, اأو رمبا جتاهلنا احتمال 

زيارته, اإنه فريو�ص كورونا اخلبيث. 

بدر ال�ّضالم موّفق
من اأبرز تعقيدات امل�ضهد اللبناين،اعتماد 
الرئا�ضة  منح  ..ال��ذي  املحا�ض�ضة  نظام 
لل�ضنة  ال���وزراء  ،ورئا�ضة  لل�ضيحيني 
هذا  كان  لل�ضيعة..رمبا  النواب  ،ورئا�ضة 
الّن�ضاأة ،حيث كانت  التوزيع منطقيا عند 
باملائة.. ال�ضتني  تقارب  امل�ضيحيني  ن�ضبة 
موجة  قبل  بكثري  اأعلى  كانت  ولعّلها 
�ضّكل  اجلديد..بينما  العامل  اىل  الهجرات 
الأربعني  زه��اء  بطوائفهم  امل�ضلمون 
الطائفي  امل�ضهد  ال�ضاكنة..  من  باملائة 
اليوم  متاما..فال�ضيعة  خمتلف  ال��ي��وم 
من  باملائة   32 قرابة  ي�ضكلون  وحدهم 
الن�ضبة  بنف�ش  ال�ضّنة  اللبنانيني،وكذلك 
تقريبا اأو بهوام�ش فرق جد �ضئيلة..بينما 
انخف�ضت ن�ضبة امل�ضيحيني اىل قرابة 31 

باملائة..
اأغلبية  ذات  دول��ة  من  لبنان  حتول  لقد 
م�ضيحية باأقلية م�ضلمة..اإىل دولة م�ضلمة 
الر�ضمي  الراعي  م�ضيحية..فرن�ضا  باأقلية 
م�ضتقبلهم  اأّن  متاما  ،تدرك  للم�ضيحيني 
الأدنى  ال�رشق  منطقة  يف  نفوذها  ومعه 

مل يعد يعتمد متاما على اأعداد الكاتوليك 
هناك.. التقل�ش الكبري حلجم هذه الطائفة 
،وه��و  �ضيا�ضيا  حمالة  ل  �ضي�ضعفها 
الأمر  اأخذنا  اأك��رث..واإذا  لي�ضعف  مر�ّضح 
الطوائف  و�ضط  الزيادة  مقايي�ش  وفق 
اأغلبية  �ضي�ضبحون  املختلفة..فامل�ضلمون 
�ضاحقة مع تفوق �ضيعي...بينما �ضي�ضيح 
ت�ضعر  ،ل  �ضغرية  اأقلية  امل�ضيحيون 
اأبنائها  من  الكثري  ..و�ضيف�ضل  بالأمان 
اأو  فرن�ضا  ،اأو  اجلديد  العامل  اىل  الهجرة 

اليونان واأرمينيا على وجه اخل�ضو�ش..
عوامل  تتدخل  مل  اذا  ال�ضيناريو  ه��ذا 
ان�ضانية للحوؤول دونه ،فهو قابل للتحقيق 
ويف مدة ب�ضيطة قد ل تتجاوز الع�رشين 
على  الن�ضان  اأث��ر  لطاملا  عاما..لكن 
يف  الفرن�ضي  التاريخ..واملجهود  حركة 
كثرية  قرونا  جدا..وا�ضتنفذ  طويل  لبنان 
،وا�ضتثمارات كبرية..ل ميكن الت�ضليم فيه 

من فرن�ضا الر�ضمية بهده ال�ضهولة..
نظام  بناء  اعادة  هو  القرب  ال�ضيناريو 
�ضيا�ضي ي�ضتجيب للمرحلة ..نظام تكون 
فيه للم�ضيحيني دولة خا�ضة بهم وحدهم 
اأحد.. عليهم  فيها  يهيمن  غريهم..ل  دون 

وميكنهم داخلها ال�ضعور بالراحة ،وميكنها 
اأن حتظى بدعم اقت�ضادي فرن�ضي لتكون 
جزيرة اآمنة يف ال�رشق الأدنى ،و�ضتحظى 
فرن�ضية  غربية  ع�ضكرية  بحماية 
ع�ضكريا  قوية  خ�ضو�ضا،وبعالقات 
وان�ضانيا واقت�ضاديا مع اجلار امل�ضابه لها 

يف الو�ضع )الكيان ال�ضهيوين (..
وبتقديري فاإن رفع العلم اللبناين يف تل 

اأبيب هو ا�ضارة ملا هو قادم..
فو�ضى  من  ب��ّد  ،ل  ذل��ك  يتحقق  حتى 
كالذي  �ضحم  تفجري  ل  ك��ب��رية..ومل 
لهذه  ب��داي��ة  نقطة  ليكون  �ضهدناه 
لفريق  ال�ضهام  توجه  الفو�ضى..ثم 
حلرب  الطوائف  بعينه..لتندفع  لبناين 
فرن�ضا  اأبناء  بع�ش  جديدة..�ضريفع  اأهلية 
الفرن�ضية(.. )احلماية  نريد  لفتة  هناك 
والذي  املعني  الفريق  ..من  ممن؟؟  احلماية 
اإّل حزب الله..حزب الله �ضيتم  لن يكون 
داخليا..و�ضيتم  الطريقة  بهذه  احتواوؤه 
دويّل.. بتدخل  معه  احل�ضاب  ت�ضفية 
جديد..بعد  طائف  موؤمتر  اثرة  على  ينعقد 
ت�ضوية  القتال..ويتم  اجلميع من  يتعب  اأن 
جديدة... �ضيا�ضية  بخارطة  الو�ضعية 

ال�رشق  يف  دولة  اأول  فيها  للم�ضيحيني 
احلكم  �ضقوط  منذ  بهم  خا�ضة  الأدن��ى 
حمكمتان  البيزنطي..اعرفت  الغ�ّضاين 
برازيلية  اح��داه��م��ا  م��وؤخ��را  دول��ي��ت��ان  
غاريو�ش  بالدكتور  اأمريكّية  والأخ��رى 
النعمان ،وريثا للعر�ش الغ�ضاين يف لبنان 
قبيلة عربية  )الغ�ضا�ضنة  الأدنى  وال�رّشق 
حكمت  مالكة  ،و�ضاللة  اأزدية  قحطانّية 
با�ضم  العرب  وغ��ري  العرب  امل�ضحيني 
من  انطالقا  ال�ّضام  يف  البيزنطية  الدولة 
،ابتداء  )دم�ضق(  ح��وران  يف  عا�ضمتهم 
اآخ��ر  �ضقوط  حتى  الثالث  ال��ق��رن  م��ن 
الرابع(  )جفنة  الأيهم  بن  جفنة  ملوكها 
الله  ر�ضي  اخلّطاب  بن  عمر  اأي��ام  على 
يف  جفنة  اأن�ضال  بع�ش  ،ا�ضتمّرت  عنه 
لبنان  ،يف  ال�رشقيني  امل�ضيحيني  م�ضيخة 
خ�ضو�ضا وتوّلوا حكم اقطاعات �ضغرية 
البيت  بعث  اأو  ان�ضاء   موؤخرا  مّت  ..وق��د 
على  رئي�ضه  وح�ضل  الغ�ضاين  امللكي 
الدوليتني  املحكمتني  ،باعراف  اأمري  لقب 
من  الكثري  يطرح  ما  ،وهو  املذكورتني 

الأ�ضئلة(...

�ضيناريو الّدولة العربّية الّن�ضرانّية

لبد لنا من وزارة للقيم ووزارة ملحاربة الف�ضاد 
التي  القيم  اأزمة  عن  كتبت  اأن  �ضبق يل 
عدد  اإعجاب  نال  الذي  اجلزائر  تعي�ضها 
اأن  بينت  حيث  الفاي�ضبوكيني  من  كبري 
على  اإليها   يفتقر  قيم   �ضفر   جمتمعنا 
له  وازع  ل  وان  كثرية  حياتية   اأ�ضعدة 
القيم  تلك  من  عددا  الأقل  على  يحمي 
حياتنا  يف  نحتاجها  التي  ال�رشورية 
الذي  الظرف  هذا  يف  خا�ضة  اليومية 
يف  اجلزائر  بينه  ومن  العامل  فيه  يواجه 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ش  خطر  مواجهة 
الذي اأنهك اقت�ضاديات اأغنى الدول ول 
منا�ش من مقاومته اإل باللتزام الكامل 
ا�ضتهتار  دون  املنزيل  ال�ضحي  للحجر 
وكذا  القاتل  الوباء  هذا  خلطورة  قيمي 
زحف  الذي  القيمي  للت�ضحر  الت�ضدي 

يف كل الجتاهات. 
مدى  على  قيميا  املفل�ش  جمتمعنا  اإن   

وقبل  اليوم  يحتاج  الزمن  من  عقدين 
قوية  قيم  منظومة  اإىل  م�ضى  وقت  اأي 
يف  ولت�ضهم  داخله  ال��ت��وازن  لت�ضمن 
الق�ضاء على الأمرا�ش التي تنخر كيانه 
ويف حل الإ�ضكاليات القائمة التي توؤرق  
ال�ضامل  الزده��ار  حتقيق  ويف  اجلميع 
تخرج  اأن  للجزائر  ميكن  ل   ... املن�ضود 
غياب  يف  روؤيتي  ح�ضب  املاأزق  هذا  من 
، ول ميكن لأي  قيم �رشورية واأ�ضا�ضية 
فائدة  ذا  يكون  واأن  ينجح  اأن  اإ�ضالح 
تبقى  قيم  منظومة  على  يرتكز  اأن  دون 
من جديد يف جزائر جديدة ... ل قيمة ل 
�ضالح اقت�ضادي اأو تربوي اأو اجتماعي 
اأو ثقايف اأو ريا�ضي يف جمتمع �ضفر قيم 
غري  بيئة  يف  نبتة  ننزع  اأن  ميكن  فهل   ،
وتنتج؟  تنمو  اأن  منها  ننتظر  ثم  بيئتها 
من  بعدد  عمارة  نبني  اأن  ميكن  وه��ل 

قوية  اأ�ض�ش  لها  تكون  اأن  دون  الطريق 
للحكومة يف  ؟ وهل ميكن  ترتكز عليها 
القيم  وفيه  عنه  غابت  بلد  يف  مهامها 
معانيه  بكل  الف�ضاد  فيه  يعم  املختلفة 
اأول  املعقد؟  و�ضكله  الب�ضيط  وب�ضكله 
ميكن اأن تكون يف اجلزائر يوما ما وزارة 
ت�ضمى وزارة القيم يكون  دورها العمل 
على بناء منظومة قيمية �ضلبه ون�رشها 
داخل املجتمع وباملوازاة  مع هذه الوزارة 
امل�ضت�رشى  الف�ضاد  ملحاربة  وزارة  نن�ضاأ 
اأغلب موؤ�ض�ضات الدولة القت�ضادية  يف 
التي  الدولة  موؤ�ض�ضات  من  وغريها 
يف  خا�ضة  املايل  الف�ضاد  فيها  ا�ضتفحل 
ع�ضابة  حكم  ب��ان  اإذ  البحبوحة  زم��ن 
ال�ضجون  يف  باأغلبها   زج  التي  الف�ضاد 
عر  لهم  امل��وال��ني  متابعة  انتظار  يف 
وليات الوطن من م�ضوؤويل اأحزاب اإىل 

خرابا  عا�ضوا  والذين  نقابيني  م�ضوؤولني 
للعمال  الجتماعية  اخلدمات  اأموال  يف 
طريق  عن  الأم���وال  نهب  عن  ناهيك 
وحت�ضل  ال�ضيا�ضي  النفوذ  ا�ضتغالل 
املال الفا�ضد املتاأتي عن طريق املخدرات 
ملحاربة  وزارة  اإن�ضاء  حتمية  يجعل  مما   ،
بناء  يف  قطعا  �ضي�ضاهم  ال��ذي  الف�ضاد 

جزائر جديدة وحتقيق حلم ال�ضعب.  

تاأليف  الأديب/ جمال عبد 
النا�ضر حممد عبد اهلل اأبو نحل

بقلم / قدوده  مبارك



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
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�ضر واالإ�ضهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

ميثاق �ضرفنا االإعلمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

عائالت تقطن بيوتا 
ق�ضديرية حتتج 
بعد اإق�ضائها من 
عملية الرتحيل 

ببلعبا�ص

�صــورة وتعلــيـق

أعلن اإلعالمي التونسي عالء 
الشايب السبت، عن شفائه من 

مرض السرطان، مشريا إىل أن 
نتائج عالجه يف فرنسا، جاءت 
إجيابية. وأضاف الشايب 
يف منشور على صفحته 
يف فيسبوك: “احلمد 
والشكر هلل الصحة 

خبري ونتائج العالج 
إجيابية.. شكرا 

لكل من سأل عين 
لالطمئنان”.

ويف 6 جوان املاضي، أعلن الشايب عن إصابته 
مبرض السرطان، حيث قال “أواجه منذ أكثر من 
شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجرب وماكر 

وجبان وذلك يف صمت”.
بعدها سافر اإلعالمي التونسي إىل فرنسا لتلقي 

العالج، بعدما تدخل الرئيس قيس سعيد، لتمكينه 
من السفر، يف فترة تطبيق إجراءات احلجر 

الصحي وحظر السفر.

 

احلل “نوبيلوفور”.. 

املشككني  على  بعنف  جنم  نسيب  نادين  اللبنانية  الفنانة  ردت 
واهتم  بتويتر.  مرفأ بريوت، على صفحتها  بانفجار  إصابتها  يف 
اللبنانية، بأهنا خضعت لعملية جتميل،  النجمة  املتابعني،  أحد 
وأن التورمات اليت تظهر على وجهها هي بسبب تلك العمليات، 
وليس بسبب إصابتها يف اإلنفجار. وكتب املعلق: “اإلزرقاق حول 
أّنو منخاره اجنرح على  بتقول  امليلتني هى  عينها متساوي على 
واضحة  اليسار؟..  على  مكّثف  دم  ليش يف جتّمع  اليمني،  ميلة 
التجميل! ألن  لتربير  هاملأساة  أّنها عملية جتميل وهي تستغل 
ملّا عّرضت حناكها آخر جتميل هبدلوها كتري العامل هّلق حّبت 
توّفر عحاهلا البهدلة بالكذب والدجل”. وردت نادين جنيم على 
عمليات  إلجراء  حباجة  مو  قائلة:”أنا  عنيفة  بكلمات  املتابع 
الفنانة:  وتابعت  إنسانية..”  وال  رمحة  ماعندكم  جتميل، 

“أمثالك الزم يكونوا حتت التراب بدل هل الشهداء!…”. 

نادين جنيم تنفجر 
غ�ضبا: اأنا ل�ضت بحاجة 

اإىل عمليات جتميل!

مشاكل الذاكرة ونقص التركيز 
عقبات  كانت  لطاملا  واالنتباه، 
األطفال  حياة  على  ــرت  أث
وعلى  املتمدرسني  والتالميذ 
يدفع  مما  الدراسية،  نتائجهم 
األولياء يف كل مرة إىل البحث 
أبناءهم  تساعد  ُحلول  عن 
بثقة  االختبارات  اجتياز  على 
وهدوء، وهذا ما جعل اإلقبال 

على املكمل الغذائي “نوبيلوفور” اليوم كبريا جدا خاصة بالنسبة للمقبلني على 
“البيام” و”الباك”، نظرا ملا حيتويه من مضادات أكسدة تساعد على التركيز 
وينصح  “النوبيلتني”  مادة  من  أساسا  املنتج  هذا  ويتشكل  الذاكرة،  وتنشيط 
بتناوله يف الصباح على الريق، قارورة واحدة بالنسبة لألطفال، ومن قارورة إىل 

قارورتني بالنسبة للتالميذ وكبار السن واألشخاص النشطني.

خيانة عظمى

بني  للعالقات  الرمسي  التطبيع  اتفاق  أصــداء  زالت  ما 
لقي  إذ  ودوليا،  عربيا  بقوة  تتردد  وإسرائيل  اإلمــارات 
ترحيبا غربيا، مقابل رفض فلسطيين قاطع، وغضب عريب 
احلكومات  معظم  التزمت  حني  يف  الشعيب،  الصعيد  على 
املسلمني،  لعلماء  العاملي  العربية بالصمت، ووصف االحتاد 
اتفاق التطبيع هذا بـ”اخليانة العظمى”، واعتربه مكافأة 
وحبق  الشريف  بالقدس  الصهاينة  املحتلني  كربى جلرائم 
الفلسطينيني، وهو مبثابة اعتراف ضمين حبق إسرائيل يف 

بسط سيادهتا على الضفة املحتلة.

فرح ودموع يف �مل�سيلة بعد �إعادة 
فتح �مل�ساجد

من  جو  يف  للمصلني  أبوابه  الفتح  باعادة  املعين  مسجدا   31 ال  فتحت  متوقعا  كان  كما 
اخلشوع والدعاء هلل برفع هذا الوباء الذي أسّر السكان .وكعينة شاركت التحرير املصلني 
مبسجد النصر حبي الف مسكن .املصلون عربوا عن فرحتهم هبذا القرار الذي أعاد احلياة 
لبيوت الرمحان بعد غلق دام نصف سنة. من جهته إمام مسجد العيد مليك  أن كل الظروف 

أقرهتا  الــيت  الوقائية  واإلجـــراءات 
من  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  مديرية 
األطفال  دخول  وعدم  ابتعاد  و  تعقيم 
الوقت  نفس  يف  مثمنا  15سنة  من  أقل 
أعضاء  قدمها  اليت  اجلبارة  املجهودات 
اجلمعية واملتطوعون لتوفري اجلو املالئم 

هلذه العودة امليمونة لبيوت الرمحان.

اإلثنين  17  أوت  2020 م الموافق لـ 27  ذو الحجة  1441هـ             العدد 2065

املقاول الن�ضاب 
يف قب�ضة الأمن

متكن عنا�رش الأمن الولئي بوهران، من توقيف مرقي 
عقاري متورط يف ق�ضية ن�ضب واحتيال واإ�ضدار �ضيكات بدون 

مقابل  ترقوية  �ضكنات  باحل�ضول على  اإيهام �ضحاياه  بعد  ر�ضيد 
ال�ضلك الأمني. وجاءت  مبالغ مالية معترة، ح�ضبما علم من ذات 
عملية التوقيف بناء على �ضكوى تقدم بها ال�ضحايا الذين يتجاوز 
من  والحتيال  للن�ضب  تعر�ضهم  مفادها  �ضخ�ضا   30 ال  عددهم 
ترقوية  �ضكنات  ببيع  وعدهم  الذي  العقاريني،  املرقيني  اأحد  طرف 
دج  مليون   2 بني  ما  قيمتها  تراوحت  م�ضبقة  مالية  دفعات  مقابل 
بني  ومن  وهمية.  موؤقتة  عقودا  ت�ضليمهم  مع  دج  ماليني  و5ر7 
عمليات الن�ضب التي كان ي�ضتعملها املرقي العقاري هي بيع �ضقة 
واحدة لأكرث من �ضخ�ش حيث بلغ عدد ال�ضحايا الذي مت �ضماعهم 
على حما�رش ر�ضمية 12 �ضخ�ضا، كما اأ�ضري اإليه. وقد با�رشت ذات 
من  البالغ  ال�ضخ�ش  هذا  توقيف  ليتم  املعمقة،  حترياتها  امل�ضالح 
العمر 54 �ضنة. وقد مت �ضده حترير اإجراء ق�ضائي اأحيل مبوجبه اأمام 

العدالة؛ حيث �ضدر يف حقه اأمر بالإيداع، وفق نف�ش امل�ضدر.

توقيف موظف يزّور وثائق ر�ضمية بخن�ضلة
بأمن  التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 

توقيف  ــن  م خنشلة،  ـــة  والي
التزوير  قضية  يف  شخصني 

يف  ــــزور  م ــال  ــم ــع ــت اس و 
اإلدارة  تصدرها  حمررات 
تعود  القضية  العامة. 
فرقة  عناصر  قيام  إثــر 

بعملية  التدخل  و  البحث 
فيه  املشتبه  مسكن  تفتيش 

بيع خمدرات  و  حيازة  قضية  يف 
ضبط  مت  حيث  عقلية،  مــؤثــرات  و 

مؤثرات  كذا  و  معاجل(  )كيف  املخدرات  من  كمية 
فيه  املشتبه  ملسكن  تفتيش  عملية   خالل  عقلية، 
عثر عرضيا على أربع  )04( نسخ لرخصة التنقل 
 30-04-2020 يف  مؤرخة  فارغة  االستثنائية 
صادرة عن إحدى اإلدارات املحلية لوالية خنشلة، 
مت حجزها و حتويلها ملقر الفرقة، و أثناء التحقيق 
 ، الوثائق  هذه  مصدر  عن  صرح  فيه  املشتبه  مع 

من  الترصد  و  البحث  عملية  خالل 
قبل عناصر الفرقة، مت توقيف 
منت  على  الثاين  فيه  املشتبه 
عامل  السياحية  سيارته 
املحلية  اإلدارات  بإحدى 
أثناء  و  خنشلة،  بوالية 
للتفتيش  مركبته  إخضاع 
بطاقة    )02( على:  عثر 
تعريف وطنية ، )01( بطاقة 
من  نسخ   )02( بيومترية،  تعريف 
بطاقة تعريف وطنية، )01( نسخة من 
حيازة  شهادة  من  نسخة   )01( السياقة،  رخصة 
على امللكية العقارية بواسطة االستصالح الفالحي 
، )06( وصوالت إيداع ملف سكن، بأمساء أشخاص 
طبيعيني آخرين، كما مت استصدار إذن بالتفتيش 
وثائق  حجز  مت  حيث  الثاين،  فيه  املشتبه  ملسكن 
الستكمال  الفرقة  ملقر  املعين  حتويل  ليتم  أخرى 

إجراءات التحقيق. 



منجم غار جبيالت وواد اأميزور تاأ�ضرية 
لالقالع الطاقوي باجلزائر

االأول للحديد بتندوف والثاين للزنك ببجاية

حممد علي
----------------------

واأكد اخلبري الطاقوي بوزيان مهماه 
وم�ضري  جبيلت  غــار  "منجمي  اأن 
عــبــد الــعــزيــز بــاجلــنــوب الــغــربــي ، 
يحتويان على 2 باملائة من االإحتياط 
لل�ضتغلل  والــقــابــل  العاملياملوؤكد 
العاملية  االحتياطات  اأهم  من  ،ويعد 
اجلزائر   " اأن  م�ضيفًا   ،" احلديد  ملادة 
من  عاملي  احتياط  ثالث  على  حتــوز 

مادة الفو�ضفات ".
واد  منجم  اأن  بوزيان  الدكتور  وقال 
اأميزور "يحتوي على 68 طنا من مادة 
الزنك ، اأي ما يقارب 5 اأ�ضعاف الطلب 
العاملي من هذه املادة ، كما اأن اجلزائر 
من  عاملي  اإحتياط  ثــاين  على  حتــوز 

مادة الهيليوم".
الــطــاقــوي  ــال  ــق ــت االن دور  ويــــربز 
من  اجلزائر  بيه  تزخر  ما  وا�ضتغلل 
ثروات منجميه ، والتي �ضتعمل حتمًا 
على حتريك عجلة االقت�ضاد الوطني 
والعمل على اإمت�ضا�ص البطالة وفتح 
اخلروج  يف  ت�ضهم  كما  �ضغل  منا�ضب 

من التبعية النفطية .
احلكومة  اعــتــمــاد  بعد  هــذا  يــاأتــي   
من  لل�ضباب  تعاونيات  تاأ�ضي�ص  على 
والف�ضة  الذهب  على  التنقيب  اأجل 

بعيد   ، قانونية  بطرق  وا�ضتغللها   ،
ال�ضرعي  غري  والتنقيب  النهب  عن 

لها .
اأحمد  االإقت�ضاد  اأ�ضتاذ  �ضدد  حيث 

وبقية  والف�ضة  الذهب   " اأن  طرطار 
كثرية  بـــاأمـــوال  �ــضــتــعــود  الـــــرثوات 
 ، قانونينا  تاأطريها  يجب  وبالتايل 
والعمل   ، اجلبائي  التاأطري  وكذلك 

ر�ضكلة  عمليات  يف  ال�ضباب  دمج  على 
مناخ  وخــلــق   ، الــوطــنــي  ــاد  ــض ــ� االإق
ا�ضتثماري ميكن من خللها ا�ضتقطاب 

امل�ضتثمر اخلارجي".
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كورونا: 450 اإ�ضابة جديدة, 373 حالة �ضفاء و10 وفيات خالل ال24 �ضاعة 

ورقلة: ربط 75 منطقة ظل ب�ضبكة الهاتف والنرتنت

اأمن الأغواط يكثف من اأن�ضطته امليدانية �ضد عدوى كورونا 

بر�ضلونة يعر�ص 17 لعبًا للبيع بعد خ�ضارته الأخرية!

يف اإطار اختبار لقاح �ضد كورونا 

ال�ضني ت�ضيد بتطوير 
لقاحات يف رو�ضيا وتخطط 

للتعاون معها 

اأمواج البحر تلفظ جثتي 
رجل وامراأة ب�ضاطئ بجيجل

اإعالم اإ�ضرائيلي:

لل�ضعودية دور مركزي يف 
ربط الإمارات بـ"اإ�ضرائيل"

ب�ضبب كورونا...

القت�ضاد التون�ضي يتلقى 
موجعة" "�ضربة 

بفريو�ص  جديدة  اإ�ضابة   450 �ضجلت 
وفاة  حاالت   10 و  )كوفيد19-(  كورونا 
خلل ال24 �ضاعة االأخرية يف اجلزائر، 
373 مري�ص  يف الوقت الذي متاثل فيه 
لل�ضفاء، ح�ضب ما ك�ضف عنه يوم االأحد 
ومتابعة  ر�ضد  للجنة  الر�ضمي  الناطق 
فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.

ـــي الــيــومــي  ـــلم ــاء االإع ــق ــل ــــلل ال وخ

الو�ضعية  تــطــور  لــعــر�ــص  املخ�ض�ص 
اأفاد  )كوفيد19-(،  لفريو�ص  الوبائية 
فورار باأن اإجمايل احلاالت املوؤكدة بلغ 
جديدة،  حالة   450 بينها  من   38.583
األــف   100 لكل  حالة   1 ميثل  مــا  ــو  وه

ن�ضمة خلل ال24 �ضاعة املا�ضية.
حالة،   1370 الــوفــيــات  ــدد  ع بلغ  كما 
فيما بلغ عدد املتماثلني لل�ضفاء 27017 

من  املقدمة  املعطيات  ح�ضب  �ضخ�ص، 
واأ�ضاف  للجنة.  الر�ضمي  الناطق  قبل 
26 والية �ضجلت ما بني حالة  اأن  فورار 
�ضاعة  ال24  خلل  حــاالت   9 و  واحــدة 
 10 ــة  والي  22 �ضجلت  بينما  املا�ضية، 
مري�ضا   40 اأن  وذكــر  فــوق.  فما  حــاالت 

يوجدون حاليا يف العناية املركزة.
املواطنني  باملنا�ضبة  فورار  ال�ضيد  ودعا 

الــوقــايــة  بــــاإجــــراءات  ـــزام  ـــت االل اىل 
النظافة  قــواعــد  ـــرتام  واح واليقظة 
االمتثال  جانب  اىل  ج�ضدية  وامل�ضافة 
واالرتــــداء  ال�ضحي  احلــجــر  لــقــواعــد 
االلزامي للقناع الواقي �ضيما بعد اعادة 
ف�ضاءات  و  ال�ضواطئ  و  امل�ضاجد  فتح 

الت�ضلية و الرتفيه.
ق.و

ظل  منطقة   75 عن  يقل  ال  ما  ربط  مت 
الهاتف  ب�ضبكة  ورقــلــة  واليـــة  عــرب 
علم  ح�ضبما  واالنـــرتنـــت،  ــت  ــاب ــث ال
املديرية  م�ضالح  ــدى  ل االأحـــد  الــيــوم 
''ات�ضاالت  الوالئية للمتعامل التاريخي 

اجلزائر".
يف  تــنــدرج  التي  العملية  ــذه  ه ــت  ومت
اإطار برنامج موؤ�ض�ضة ات�ضاالت اجلزائر 
يهدف اإىل فك العزلة عن مناطق الظل 

بالهاتف  االت�ضاالت  خدمات  وحت�ضني 
العايل،  التدفق  الثابت واالنرتنت ذات 
امل�ضاريع  ــن  م الــعــديــد  ـــاز  اجن بف�ضل 
�ضبكة  وع�ضرنة  تعزيز  اإىل  الرامية 
اأم�ضان  ــزة  ــه واأج الب�ضرية  ــاف  ــي االأل
جرى  مثلما  ــع،  ــراب ال اجلــيــل  وتقنية 

تو�ضيحه.
اجنــاز  ــل  اأج مــن  اجلــهــود  تتوا�ضل  كما 
اأكرب  لفائدة  مماثلة  ــرى  اأخ م�ضاريع 

يف  القاطنني  املواطنني  من  ممكن  عدد 
تلك املناطق، كما اأو�ضح ذات امل�ضدر.

املــواطــن  مــن  االإدارة  تقريب  وبغية 
ربط  مت  االت�ضاالت،  �ضبكة  وحت�ضني 
37 فرعا بلديا و67 مكتب بريد، ال�ضيما 
املنت�ضرة  واملعزولة  الريفية  املناطق  يف 
االألياف  ب�ضبكة  الــواليــة،  تــراب  عرب 

الب�ضرية، كما اأ�ضري اليه.
امل�ضرتكني  بــحــظــرية  يتعلق  وفــيــهــا 

زبائن  عــدد  بلغ  فقد  ورقــلــة،  بوالية 
للهاتف  بالن�ضبة  اجلــزائــر  ات�ضاالت 
ــت  ــرتن واالن زبــــون   60.760 الــثــابــت 
 )60.760( اأم�ضان  ونــظــام   )38.588(
ذات  ي�ضيف   ،)28.862( الرابع  واجليل 

امل�ضدر.
ق.و

من  للوقاية  املتوا�ضلة  اجلهود  اإطار  يف 
م�ضالح  قامت  كورونا،  فريو�ص  عدوى 
ـــواط بــدايــة مــن �ضهر  ــة االأغ ــن والي اأم
جويلية  �ضهر  نهاية  غاية  اإىل  اأفريل 
من  االخت�ضا�ص  قــطــاع  عــرب  املا�ضي 
خــالــفــوا  �ــضــخــ�ــص   )4476( تــوقــيــف 

اإجراءات و تدابري احلجر ال�ضحي، اأين 
املخالفني  االأ�ضخا�ص  هوؤالء  حق  يف  مت 
مت  كما  القانونية،  االإجـــراءات  اإتخاذ 
وحتويل  حجز  ــرتة  ــف ال نف�ص  خــلل 
للمح�ضر )618( مركبة و )752( دراجة 
نارية خالف اأ�ضحابها اإجراءات احلجر 

ال�ضحي اجلزئي خلل نف�ص الفرتة.
خلل  الوالية  اأمــن  م�ضالح  كثفت  كما 
االإت�ضالية  اأن�ضطتها  ــرتة  ــف ال هـــذه 
التح�ضي�ضي  بــعــدهــا  يف  اجلـــواريـــة 
الــتــوعــوي مــن خــلل املـــبـــادرات التي 
مت  التي  و  االإطــار  هذا  يف  تنظيمها  مت 

ــادات  ــض االإر� و  الن�ضائح  تقدمي  فيها 
االإحـــرتازيـــة الــ�ــضــروريــة و الــلزمــة 
لفائدة املواطنني و كذا اأ�ضحاب املحلت 
ـــدوى هــذا  ــن ع الــتــجــاريــة لــلــوقــايــة م

الوباء.
ق.ج

بعد  املقبلة،  االأيــام  خلل  اتخاذها  بر�ضلونة  اإدارة  تنوي  خطوة  عن  االأحــد،  اإ�ضبانية،  �ضحفية  ك�ضفت 
"�ضبورت" الكتالونية، فاإن  8-2 يف دوري اأبطال اأوروبا. ووفقا ل�ضحيفة  اأمام بايرن ميونخ  الهزمية املذلة 

اإدارة بر�ضلونة ب�ضدد و�ضع ما ي�ضل اإىل 17 العًبا �ضيتم يف �ضوق االنتقاالت،
بر�ضلونة  ملغادرة  املر�ضحني  اللعبني  اأن  اإىل  اأ�ضارت  حيث  الثقيلة  العيار  من  مفاجاأة  ال�ضحيفة  وفجرت 
بينهم جنوم كانوا حتى وقت قريب "ال ميكن امل�ضا�ص بهم" اأبرزهم االأوروجوياين لوي�ص �ضواريز، �ضريجيو 
رافينيا  روبرتو،  �ضريجيو  فيدال،  اأورتو  راكيتيت�ص،  اإيفان  اأومتيتي،  �ضامويل  األبا.  وغوردي  بو�ضكيت�ص 
وكوتينيو املعار حاليا اإىل بايرن ميونخ. كما ت�ضمل قائمة اللعبني الذين لن ميانع النادي يف رحيلهم حال 
اإىل  تلقيه عرو�ضا لهم كل من احلار�ص االحتياطي نيتو واللعب جونيور برايثويت. واأ�ضارت ال�ضحيفة 
اأن اإدارة بر�ضلونة لن جتد مانعا يف رحيل الثلثي عثمان دميبلي، اأنطوان جريزمان و�ضيميدو حال و�ضول 

عرو�ص منا�ضبة لهم، خا�ضة واأن الثلثي مل يقدم امل�ضتوى املاأمول منهم منذ ان�ضمامهم للبار�ضا.
اأي ظرف على راأ�ضهم االأرجنتيني ليونيل  4 العبني لن يفرط فيهم بر�ضلونة حتت  اأن  ال�ضحيفة  واأكدت 

مي�ضي واحلار�ص االأملاين اأندريه تري �ضتيغن باالإ�ضافة اإىل الثنائي كليمنت لينجليت وفرينكي دي يونغ.
ق.ر

يف  الفريو�ضات  علماء  كبري  نان�ضان  ت�ضونغ  ــال  ق
ال�ضني، اإن بلده تخطط بالتعاون مع رو�ضيا، الإجراء 
فريو�ص  عــدوى  �ضد  للقاحات  م�ضرتكة  اختبارات 
يف  ال�ضيني،  االأكــادميــي  واأ�ــضــاف  امل�ضتجد.  كــورونــا 
حول  الرو�ضي  ال�ضيني  الطبي  املوؤمتر  يف  األقاها  كلمة 
رو�ضيا  يف  اللقاحات  تطوير  اأن   ،-19 كوفيد  مكافحة 

ي�ضري بوترية مرتفعة للغاية.
يف  الوفيات  معدل  جعل  من  رو�ضيا  متكنت  له،  ووفقا 
البلد ب�ضبب املر�ص، يبقى عند م�ضتويات منخف�ضة. 
الرو�ضية  التجربة  ت�ضتحق  ال�ضدد،  هذا  "ويف  وقال: 
دونغ  قوانغ  مقاطعة  يف  املوؤمتر  وعقد  الدرا�ضة". 

بجنوب ال�ضني، وتركز احلديث فيه.....
ق.د

�ضيدي  ب�ضاطئي  االأم�ص  �ضباح  البحر  ــواج  اأم لفظت 
عبد العزيز مركز و �ضخر البلح بذات البلدية جثتي 
حيث    ، ق�ضنطينة  والية  من  ينحدران  وامــراأة  رجل 
حادثتني  يف  هامدتني   جثتني  عليهما  العثور  مت 
منفردتني ، حيث مت العثور على جثة رجل يف العقد 
الرابع من عمره تطفوا فوق �ضطح املاء ب�ضاطئ �ضخر 
والية  من  وينحدر  العزيز  عبد  �ضيدي  ببلدية  البلح 
يف  اإمراأة  جثة  على  اأي�ضا  العثور  مت  فيما  ق�ضنطينة  
تطفوا  العزيز  عبد  �ضيدي  ببلدية  املركزي  ال�ضاطئ 
االخرى  هي  تنحدر  ال�ضخور  بجانب  املاء  �ضطح  فوق 
 ، االآن  حلد  غام�ضة  ظروف  يف  ق�ضنطينة   والية  من 
حيث مت نقلهما من طرف م�ضالح احلماية املدنية اإىل 
الدرك  م�ضالح  فتحت  حني  يف  اجلثث  حفظ  م�ضلحة 

الوطني حتقيقا ملعرفة ملب�ضات وظروف الوفاة .
ب . عبداهلل

االجتماع  خلل  اأنه  اإ�ضرائيلية  اإعلم  و�ضائل  ذكرت 
االإمارات،  يف  كوِهن  يو�ضي  املو�ضاد  رئي�ص  عقده  الذي 
عن  الطرفني  اإعـــلن  اإىل  واأّدى  املا�ضي،  االأ�ــضــبــوع 
املالكة  العائلة  من  ممثلون  اأي�ضًا  ح�ضره  �ضلم،  اتفاق 
"التقدير هو اأن ال�ضعودية كان لها  ال�ضعودية. وقالت 
هي  ولعلها  باإ�ضرائيل،  االإمــارات  ربط  يف  مركزي  دور 
�ضحيفة  قالت  مت�ضل،  �ضياق  يف  احلقيقي".  االإ�ضبني 
"اخلطة  اإن  االإ�ضرائيلية  اأحرونوت"  "يديعوت 
مع  علقات  اإر�ضاء  نحو  الدفع  هي  الإ�ضرائيل  الكربى 

ال�ضعودية".
م�ضاركًا  كــان  كبري،  م�ضدر  عــن  ال�ضحيفة  ونقلت 
يوؤدي  اأن  "ناأمل  قوله:  االإمـــارات،  مع  االت�ضاالت  يف 
ال�ضعودية  مع  ــرتاٍق  اخ اإىل  االإمـــارات  مع  ــرتاق  االخ
وطموحنا  ــًا  دوم الكربى  خطتنا  كانت  هــذه  اأي�ضًا. 

املركزي، واليوم يبدو ممكنًا اأي�ضًا".
ق.د

اأن اقت�ضاد  ك�ضف املعهد الوطني للإح�ضاء يف تون�ص، 
االأول  الن�ضف  خلل  املئة  يف  بـ11.9  انكم�ص  البلد 
 .2019 من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة  اجلاري  العام  من 
االنكما�ص  هذا  اإىل  التون�ضي،  املعهد  بيانات  واأ�ضارت 
الثاين  الربع  خلل  م�ضبوق،  غري  م�ضتوى  اإىل  و�ضل 
املئة، مقارنة بال�ضنة  21.6 يف  العام احلايل، فبلغ  من 
ــراءات  ــاإج ب التون�ضي  االقت�ضاد  وتــاأثــر  املا�ضية. 
انت�ضار  كبح  اأجــل  من  اإغلقها  جرى  التي  ــلق  االإغ
 ،2019 اأواخر  ال�ضني،  يف  ظهر  الذي  كورونا  فريو�ص 
الثاين من  الن�ضف  اإىل جائحة عاملية. ويف  ثم حتول 
العام احلايل، هبط الناجت املحلي لتون�ص بن�ضبة 20.4 

يف املئة مقارنة باالأ�ضهر الثلثة االأوىل من 2020.
وتعاين تون�ص و�ضعا اقت�ضاديا �ضعبا منذ �ضنة 2011، 
زين  ال�ضابق  بالرئي�ص  اأطاحت  احتجاجات  عقب 
ا�ضطرابات  يف  البلد  ودخلت  علي،  بن  العابدين 
اأزمــة  يف  فر�ضها  جــرى  التي  القيود  لكن  �ضيا�ضية. 
10 يف  اأثرت ب�ضدة على ال�ضياحة التي ت�ضكل  كورونا 

املئة من الناجت املحلي يف البلد.
ق.د

يعد منجمي غار جبيلت بوالية تندوف اأق�ضى جنوب غرب اجلزائر ، الذي ياأتي يف املرتبة الثانية عامليًا كاأكرب منجم 
للحديد ،و منجم واد اأميزور ببجاية الذي يزخر بـ5 اأ�ضعاف الطلب العاملي ملادة الزنك القابل لل�ضتغلل ورقة رابحة يف جمال 

االنتقال الطاقوي والتحرر من تبعية املواد النفطية .
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