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امل�صادقة على 
بروتوكــول وقائــــي 
خــا�ص باإعــادة فتح 
املوؤ�ص�صات املدر�صية 

اأمن بلعبا�ص يفك 
لغز �صرقة جهاز ك�صف 
اإيكوغرايف من م�صلحة 

كورونــــــا!

�ضرق يف ظروف غام�ضةللمراجعة واملذاكرة

اعتماد 4 اآالف جمعية يف ظرف �صهر ون�صف والعدد يف تزايد م�صتمــر
0216

الرئي�ص تبون يف تعليمة للعدالة: 

عدم االأخذ بعني 
االعتبار ر�صائــل 
التبليغ جمهولـة 

امل�صــــــدر

04/03

مري بلدية البيا�صة لـ "التحرير":

نحن عازمون على اإنهــاء 
كل االإجــراءات وت�صليم 

رخـــ�ص البنــــــاء 

مواطنو حا�صي الرمل 
يحتجون على مياه ال�صرب

مطالب باإن�صاء تعاونية 
احلبوب و البقول اجلافــة 

م�صت�صارو الرتبيـــــــة 
لوالية اأدرار ينظمون 

وقفة احتجاجيــــة

الوادي

الأغواط

تقرت

اأدرار

�س 05

�س 06

�س 06

�س 06
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انخفـــا�ص يف عدد 
امل�صابيـــن بل�صعـــات 

العقارب بورقلــة

 • احتياطي ال�صرف يقدر حاليا ب57 مليار دوالر
لفائـــــــدة  بنكيــة  متاحات  دج  مليار   1900 •

امل�صتثمريـــــــــن خالل 2020
و�صركــــــات  بنوك خا�صة  اإن�صاء  مانــع من  • ال 

خا�صـــــة للنقـــل اجلـــــوي والبحــــــري
القطاعــــــات  كل  رقمنـــة  يف  • االإ�صــــراع 

االقت�صاديــــة واملالية الإزالــــة ال�صبابيــــة
املحروقات  خارج  ال�صادرات  رفع  • �صرورة 

اإىل 5 مليارات دوالر �صنة 2021

الرئي�ص يف الندوة الوطنية حول خمطـــــط 
االإنعا�ص االقت�صـــــــــادي ي�صرح:

ن�صالهم الدائم وت�صحيتهم الكبرية.. 
ي�صتحقان التثميـــــن واالإن�صـــاف!

             " 06عمال ال�ضبكة الجتماعية بحا�ضي بحبح " اجللفة 
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العدد
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�صيكون ملخطط االإنعا�ص االقت�صادي تاأثري اجتماعي واقت�صادي فوري

حممد علي
-------------------

للقناة  متحدثا  بلميهوب،  و�أو���ض��ح 
بخ�ضو�ص  �لوطنية  للإذ�عة  �لثالثة 
ملو�ضوع  �ملخ�ض�ضة  �لعمل  ور���ض��ة 
ي��وم  �ضيرت�أ�ضها  �ل��ت��ي  �ال���ض��ت��ث��م��ار 
�لوطنية  �ل��ن��دوة  �إط���ار  يف  �ل��ث��لث��اء 
�ضياق  يف  �نه  �القت�ضادي،  للإنعا�ص 
�القت�ضادي،  للإنعا�ص  �ملخطط  ه��ذ� 
لها  �ضتكون  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  يجب 
�الجتماعية  �حلياة  على  فورية  ث��ار  �آ
و�ملوؤ�ض�ضات  للمو�طنني  و�القت�ضادية 

�ل�ضنة. هذه  نهاية  قبل  �القت�ضادية 
�إط��ار  يف  "نعمل  ننا  �أ �إىل  �أ���ض��ار  كما 
يجمع  ���ض��ام��ل  ب��ي��د�غ��وج��ي  م�ضعى 
و�ل�رشكاء  �القت�ضاديني  �ملتعاملني 
من  و�ملوؤ�ض�ضات  و�خلرب�ء  �الجتماعيني 
�جلمود  ف��رتة  من  �جل��ز�ئ��ر  �إخ��ر�ج  �أج��ل 

�ملو�رد". و�إهد�ر  �لطويلة 
�جلز�ئر  �أن  �ل�ضدد،  هذ�  �لوزير يف  و�أكد 
�بتد�ء  تر�كمية،  �أزم��ات  بثلث  مرت 
�لتي   2014 ل��ع��ام  �لنفط  �أزم���ة  م��ن 
ل�ضعر  �مل��ف��اج��ئ  باالنخفا�ص  مت��ي��زت 
مرة  "�أظهر  �لذي  �الأم��ر  للمحروقات، 
على  بقوة  �ملعتمد  �قت�ضادنا  �أن  �أخرى 

." بالقوة  يتمتع  ال  �ملحروقات، 
�مل�ضوؤول-  ذ�ت  –ح�ضب  بعدها  جاءت 

م�ضحوبة   ،2019 ل�ضنة  �لنفط  �أزم��ة 
"�لتي  �ل�ضحية  كورونا  فريو�ص  باأزمة 
�لنظام  كليا يف  ��ضطر�با  لتحدث  جاءت 

�لوطني". �القت�ضادي 
حان  قد  �لوقت  �أن  �لوزير،  �عترب  كما 
حتى  �لوقت  لديه  لي�ص  �لبلد  و�ن  للعمل 
�أن  "يجب  �أنه  �لت�ضخي�ص م�ضيفا  الإجر�ء 
طريقة  تغيري  خلل  من  ب�رشعة  نتحرك 
يتعلق،  �الأم��ر  الأن  �القت�ضاد"  عمل 
و�أ�ضاف  "�ضاملة".  باأزمة  قال-  -كما 
يف  �مل�����ض��ارك��ني  م��ع  "�ضنتناول  ن��ن��ا  �أ
�ملوؤ�ض�ضاتية  �جلو�نب  جميع  �لور�ضة، 
�الأعمال  ومناخ  �لقانونية  �مل�ضائل  مثل 
م�ضري�  �الأ�ضو�ق"،  يف  �ملناف�ضة  وكذلك 
�إىل �أن هناك �لكثري من عو�مل �الن�ضد�د 
و  �إز�لتها.  يجب  �لتي  �ال�ضتثمار  يف 
�ال�ضتثمار  "�أعد�ء"  �أن  �ل��وزي��ر  ي��رى 
و�لف�ضاد،  �لبريوقر�طية  ه��ي  �ملنتج 
بال�ضفافية  حماربتهما  يجب  حيث 
و�ل��رق��م��ن��ة. ك��م��ا �أو���ض��ى ب�����رشورة 
و�إ�ضفاء  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت  "تب�ضيط 
�قت�ضادية  �ل��ق��ر�ر�ت  على  �ل�ضفافية 
مبخطط  يتعلق  فيما  �أما  و�ال�ضتثمارية. 
يوم  مناق�ضته  �ضيتم  �لذي  هذ�،  �النعا�ص 
ميتد على ثلث  �أنه  �أو�ضح  فقد  �لثلثاء، 
�ملدى  �ضمن  �الأوىل  وتندرج  مر�حل. 
ت�ضتجيب  �أن  �ضانها  من  �لتي  و  �لق�ضري 

للمتعاملني  ن��ي��ة  �الآ ل��لن�����ض��غ��االت 
�القت�ضاديني.

2021-( �لثانية  �ملرحلة  ت�ضمح  حني  يف 
لتحول  �ل���ظ���روف  بتهيئة   )2022
بني  �ملرحلة  و�أخري�ً  هيكلي،  �قت�ضادي 
باالإ�ضلحات  �ملتعلقة   2022-2025
�جلمهورية. رئي�ص  �أعلنها  �لتي  �لكربى 
�ملكلف  �ملنتدب  �ل��وزي��ر  �أ���ض��ار  كما 
�ملخطط  �ضان  من  �أن  �إىل  باال�ضت�رش�ف، 
بتحول  ي�ضمح  �أن  للإنعا�ص  �جل��دي��د 
خلل  من  �لوطني  للقت�ضاد  �ضامل 
على  �لكبري  �عتمادها  من  �جلز�ئر  �إخر�ج 
تناف�ضي  �قت�ضاد  و�إن�ضاء  �ملحروقات 
�لتجارة  نحو  �لطريق  يفتح  متنوع 

�لدولية.

ميكن لـح�صابات التخ�صي�ص اخلا�ص 
متويل االقت�صاد

لتمويل  �مل��و�رد  بنق�ص  يتعلق  وفيما 
�ملخطط،  لهذ�  �القت�ضادية  �مل�ضاريع 
�لتوجيهات  �إىل  بلميهوب  �ل�ضيد  �أ�ضار 
الإيجاد  �جلمهورية  لرئي�ص  �ل�ضارمة 
�للجوء  �ملحرقات دون  �أخرى غري  مو�رد 

�لدولية. �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �إىل 
�ل�ضياق،  ه��ذ�  يف  �ل�����ض��وء  و���ض��ل��ط 
ت��ق��در  ال  �ل��ت��ي  �الإم���ك���ان���ات  ع��ل��ى 
و�لكيمياء  �ملناجم  لقطاعات  بثمن 

�ل�ضحر�وية  و�ل��زر�ع��ة  �ل�ضيدالنية 
تنويع  خللها  من  للبلد  ميكن  �لتي 

��ضتثمار�تها. ومتويل  �قت�ضادها 
لي�ضت  "�لدولة  �أن  �ل��وزي��ر  �أك��د  كما 
مل  مالية  م��و�رد  هناك  و�أن  مفل�ضة"، 
يجب  �ل��ت��ي  و  �الآن  ح��ت��ى  ت�ضتخدم 

�لوطني. �القت�ضاد  ل�ضالح  ��ضتغللها 
�مليز�نيات  �إىل  �ل�ضدد،  ذ�ت  يف  و�أ�ضار 
مل  ولكن  معينة  لقطاعات  �ملخ�ض�ضة 
�ليوم  ميكن  �نه  م�ضيفا  ��ضتخد�مها،  يتم 
يف  �مل��وج��ودة  �الأم���و�ل  ه��ذه  ��ضتخد�م 
�جل  من  �خلا�ص،  �لتخ�ضي�ص  ح�ضابات 

�القت�ضاد". متويل 
لتمويل  �أخ��رى  و�ضائل  هناك  �أن  كما 
مثل  �مل�ضوؤول-  ذ�ت  -ح�ضب  �القت�ضاد، 
�ملطروحة  �الإ�ضلمي  �لتمويل  منتجات 
من  "متكن  و�لتي  �ملالية،  �ل�ضوق  يف 
�لد�ئرة  خارج  �ملتد�ولة  �الأم��و�ل  جلب 

�مل�رشفية".
�ل�����ض��ي��اق،  ذ�ت  يف  �ل��وزي��ر  و���ض��دد 
على  �النفتاح  من  �جلز�ئر  فائدة  على 
ت�ضجيع  خلل  من  �الأجنبي  �ال�ضتثمار 
�ال�ضتثمار  على  �الأجنبية  �ل�رشكات 

�خلا�ضة. باأمو�لها 

جد  مقاربة  على  "القائم  االقت�صادي،  لالإنعا�ص  اجلديد  "للمخطط  يكون  اأن  �صرورة  على  االثنني  م�صاء  بلميهوب،  �صريف  حممد  باال�صت�صراف  مكلف  االأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  اأكد 
براغماتية" اآثار مبا�صرة على حياة املواطنني واملوؤ�ص�صات.

 

حريق يك�صف بيت م�صعوذ وع�صرات 
ال�صور لتدمري م�صتقبل اأ�صحابها بتب�صة

�لوالية  بعا�ضمة  �لكور�ص  بحي  �ضاحر  منزل  موؤخر� يف  �ضب  �لذي  �حلريق 
ك�ضف  جمروبخور  به  تقليدي  كانون  فيه  ت�ضبب  �إطفاوؤه  مت  و�لذي  تب�ضة 
و  قانونية  و  �إجتماعية  مناق�ضات  فتحت  و  �لدنيئة  جر�ئمه  ف�ضاعة  و  هول 
�حلادثة  من  �مل�ضتخل�ضة  �ال�ضتنتاجات  بني  من  و  �أخلقية  و  نف�ضية  و  دينية 
من  �لبغي�ص  �لعامل  هاذ�  على  �ملطلعني  ح�ضب  �ل�ضاحر  �حرت�فية  نذكرمنها 
�إال  عليه  يقدر  ال  �أمر  هو  و  �ل�ضحر  يف  �جلن  من  ملوك  ��ضتعمال  خلل 
من  طويل  ملدى  �ل�ضحر  تفعيل  على  �ل�ضاحر  حر�ص  و  ؛  حمرتف  �ضاحر 
�أمر  فعاليته  تزول  ال  حتى  �الندثار  من  حفظها  و  �ال�ضحار  جمع  خلل 
وجد  �لذي  و�ل�ضورو�ل�ضحر  من  �لهائل  �لكم  �ن  �إجر�مه.  دقة  على  يدل 
�ل�ضحر  طقو�ص  ملمار�ضة  �ل�ضعب  من  كبرية  فئة  جنوح  مدى  عن  يعرب 
�لكثريون  يكتنزه  �لذي  �ملقيت  �ل�رش  على  داللة  هو  و  �لغري  �إيذ�ء  الجل 
لل�ضحرة  فاجلوء  �لديني  �لو�زع  غياب  عن  يعرب  و  �ضفقة  ال  و  رحمة  دون 
حقد  الجل  �ل�ضاحر  �ىل  يلجوؤون  من  �كرت�ث  عدم  و  �لعقيدة  مي�ص  �أمر 
كثري. عنده  �لتوقف  ي�ضتدعي  �أمر  مري�ضة  قلوب  ميلىء  غل  و  ح�ضد  و 

ومو�طنات  ملو�طنني  �لفوتوغر�فية  �ل�ضور  من  �ملئات  وجدو�  �ملحققون 
�أخرى  و�أغر��ص  �جلن�ضني  ومن  �الأعمار  كل  من  �الأعمار،  خمتلف  من 
�ضخ�ضية  وملب�ص  منزلية  و�أو�ين  قما�ص  وقطع  ب��و�ب  �الأ �أقفال  منها 
.منهم  �مل�ضعوذ  طل�ضم  �أعمال  خلل  من  عديدة   �أ�ضماء  عليها  كتبت 
عر�ضان  وحتى  وعازبات  وعز�ب  وطالبات  وطلبة  ومنتخبون  م�ضوؤولون 
باالأمو�ل  معروفة، وك�ضوف   جدد، كتب على ظهر كل �ضورة رموز غري 
طليت  كما  وحلي،  مال  من  �ضحر  عملية  كل  عن  �مل�ضعوذ  يقب�ضها  �لتي 
�إن  �ل�ضكان  �أحد  وقال  �ل�ضعوذة،  يف  ت�ضتعمل  خمتلفة  باألو�ن  �ل�ضور 
جماورة  والي��ات  من  �ضيار�ت  منت  على  �أ�ضخا�ص  يق�ضده  �لوكر  هذ� 
�أخرى،  وواليات  وقاملة  �هر��ص  و�ضوق  �ضوف  وو�دي  عنابة  ترقيم  حتمل 
�لذرية  طالبات  من  و�لعازبات  �لن�ضاء  وفود  ولكن  تون�ص.  من  وحتى 
�أعمال  يف  ي�ضّكون  �ملو�طنني  جعل  �لذي  هو  �أزو�جهن،  و�ضحر  و�لزو�ج 
ملحاولة  فر�ضة  كانت  حتى  بالنري�ن  بيته  ��ضتعل  �أن  ومبجرد  �لرجل،  هذ� 
و�أي�ضا  �لوكر،  لهذ�  �ملجاورين  �ل�ضكان  تهّدد  قد  �لتي  �لنري�ن،  �إطفاء 
و�أخرجوه  فيه  ما  كل  �الأ�ضخا�ص  من  عدد  ��ضتباح  حيث  بد�خله،  ما  ك�ضف 
على  �ملوجودين  �لنا�ص  �ضور  حتى  وتد�ولو�  �ضوره  وبعرثو�  �ل�ضارع  �إىل 
ل�ضورهم  �لنا�ص  بتد�ول  تب�ضة  يف  �لكثريون  تفاجاأ  حيث  بوك،  �لفاي�ص 
�جلمعة  �ضباح  منذ  �ل�ضكاوي  و�نطلقت  �الجتماعي،  �لتو��ضل  مو�قع  عرب 
�ضامل  �أمني  حتقيق  فتح  مع  تز�منا  �خل�ضو�ص،  بهذ�  �الأمن  م�ضالح  لدى 
�إجر�ء�ت  باتخاذ  �ل�ضكان  ومطالبة  �ملخت�ضة،  �مل�ضالح  من  �لق�ضية  يف 
وفق  ومعنويا،  ماديا  �الأبرياء  �إيذ�ء  حاول  �لذي  �مل�ضعوذ  هذ�  �ضد  عقابية 

بها. �ملعمول  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�ضو�ضة �لزين  حممد 

للمراجعة واملذاكرة

الوزير املنتدب لدى الوزير االأول مكلف باال�صت�صراف حممد �صريف بلميهوب يوؤكد:

امل�صادقة على بروتوكول وقائي خا�ص باإعادة فتح املوؤ�ص�صات املدر�صية 

تف�ضي  ومتابعة  ر���ض��د  جلنة  �ضادقت 
على  �الثنني  يوم  م�ضاء  كورونا  فريو�ص 
فتح  باإعادة  �خلا�ص  �لوقائي  �لربوتوكول 
للمر�جعة  و�لتعليم  �لرتبية  موؤ�ض�ضات 

�الأربعاء. غد  بعد  من  �بتد�ء  و�ملذ�كرة 
و�أفادت وز�رة �لرتبية �لوطنية �أنه يف �إطار 
20- رقم  �لتنفيذي  �ملر�ضوم  �أحكام  تطبيق 
و�ملتعلق   2020 21مار�ص  يف  �ملوؤرخ   69
فريو�ص  وباء  �نت�ضار  من  �لوقاية  بتد�بري 
ذ�ت  و�لن�ضو�ص  ومكافحته،  كورونا 
�ال�ضتثنائية  �لظروف  ظل  ويف  �ل�ضلة، 
�لوقائية  �لتد�بري  تطبيق  عن  �لناجمة 
و�لتي  �لفريو�ص  �نت�ضار  ملنع  و�الحرت�زية 
�ضحية  مدر�ضية  بيئة  توفري  تقت�ضي 
�لرتبية  موؤ�ض�ضات  فتح  �إعادة  عند  و�آمنة 
�لوطنية  �لرتبية  وز�رة  ت�ضع  و�لتعليم، 
و�ل�ضكان  �ل�ضحة  وز�رة  مع  بالتن�ضيق 
وقائيا  بروتوكوال  �مل�ضت�ضفيات،  و�إ�ضلح 

من  عليه  �مل�ضادقة  متت  �ضحيا 
�لوطنية  �لعلمية  �للجنة  طرف 

. ملخت�ضة �
�ل��ربوت��وك��ول  ه��ذ�  ي��ه��دف  و 
�الإج�������ر�ء�ت  حت���دي���د  �إىل 
و�لقو�عد  تطبيقها  �لو�جب 
�ل���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي �ح��رت�م��ه��ا 
كورونا  فريو�ص  من  للوقاية 
�لو�ضط  يف  �نت�ضاره  ومنع 
على  و�ل��ع��م��ل  �مل��در���ض��ي، 
يف  �ملدر�ضية  �ملوؤ�ض�ضات  فتح  �إع���ادة 
�ملحافظة  مع  و�مل��ذ�ك��رة  �ملر�جعة  �إط��ار 
م�ضتخدمي  وجميع  �لتلميذ  �ضحة  على 

و�ضلمتهم". �لقطاع 
�لطاقم  دخ��ول  �أن  �ل���وز�رة  و�أو���ض��ح��ت 
مع  �الأرب��ع��اء  غد  بعد  �ضيكون  �الإد�ري 
مر�فق  كل  وتطهري  تنظيف  على  �حلر�ص 
�ملوؤ�ض�ضة  ف�ضاء  تنظيم  و  �ملوؤ�ض�ضة 

�لتلميذ. تنقل  لكيفية  خمطط  بو�ضع 
بحزمة  �ل�ضياق  نف�ص  يف  ذك��رت  كما 
�تخاذها  �ل��و�ج��ب  �لوقائية  �الإج����ر�ء�ت 
و�الأ���ض��ات��ذة  �لتلميذ  �ضلمة  ل�ضمان 
وبخ�ضو�ص  �ل��ق��ط��اع.  م��وظ��ف��ي  وك��ل 
�غ�ضط�ص   23 يف  �ملقرر  �الأ�ضاتذة  دخول 
"�رشورة"  �ىل  �لربوتوكول  دعا  �جلاري، 
ب�رشورة  �جلميع  ل���ز�م  و�إ �مل��ه��ام  حتديد 
�لظرف  الجتياز  باليقظة  و�لتحلي  �لتجند 

�ليقظة  خلية  تفعيل  م��ع  �ال�ضتثنائي 
كل  م�ضتوى  على  �ملن�ضبة  �ل��د�ئ��م��ة، 

و�لتعليم. �لرتبية  موؤ�ض�ضات 
تطبيق  �إطار  يف  �لربوتوكول  هذ�  يندرج 
 20-69 رقم  �لتنفيذي  �ملر�ضوم  �أحكام 
و�ملتعلق   2020 �ضنة  21مار�ص  يف  �ملوؤرخ 
فريو�ص  وباء  �نت�ضار  من  �لوقاية  بتد�بري 
ومكافحته،   )-19 كوفيد   ( ك��ورون��ا 
ظل  ويف  �ل�����ض��ل��ة،  ذ�ت  و�ل��ن�����ض��و���ص 
تطبيق  عن  �لناجمة  �ال�ضتثنائية  �لظروف 
�نت�ضار  ملنع  و�الحرت�زية  �لوقائية  �لتد�بري 
توفري  تقت�ضي  و�لتي  كورونا،  فريو�ص 
�إعادة  عند  و�آمنة  �ضحية  مدر�ضية  بيئة 

و�لتعليم. �لرتبية  موؤ�ض�ضات  فتح 
ذكرت  قد  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  وكانت 
م��در�ء  �ل�ضبت  �م�����ص  �أول  تعليمة  يف 
ب"�رشورة"  و�لثانويات  �ملتو�ضطات 
�ل��وق��اي��ة  ب��ت��د�ب��ري  �ل�ضارم"   " �لتقيد 
�إع���ادة فتح  ف��ريو���ص ك��ورون��ا خ��لل  م��ن 

و�لتعليم. �لرتبية  موؤ�ض�ضات 
�ملتو�ضط  �لتعليم  �ضهادة  �متحان  �ن  يذكر 
 9 �الأرب��ع��اء  �إىل   7 �الثنني  من  �ضيجرى 
�ضهادة  �م��ت��ح��ان  �أم���ا   ،2020 �ضبتمرب 
حدد  فقد  �لثانوي  للتعليم  �لبكالوريا 
�خلمي�ص  �إىل   13 �الأحد  من  �إجر�ئه  تاريخ 

.2020 �ضبتمرب   17
ق.و

ميلة: ال�صروع يف هدم البنايات امل�صنفة يف اخلانة احلمراء
�رشع �أم�ص �لثلثاء مبيلة يف عملية هدم �لبنايات �مل�ضنفة من طرف �لهيئة �لوطنية للمر�قبة �لتقنية للبناء "�ضي تي �ضي" يف �خلانة �حلمر�ء يف �أعقاب 
�خلربة �لتي مت �لقيام بها جر�ء �لهزتني �الأر�ضيتني �للتني �رشبتا �ملنطقة يف 10 �أغ�ضط�ص �جلاري. ومت يف مرحلة �أوىل "��ضتعجاليا" هدم بنايتني "2" �آيلتني 

لل�ضقوط تقعان بحي �خلربة على �عتبار �أنهما تهدد�ن حياة �ملو�طنني.
و�أو�ضح مدير �لتعمري و�لهند�ضة �ملعمارية و�لبناء بذ�ت �لوالية، كيم حاج �ضدوق باأنه "�ضيتم تباعا ووفقا للإجر�ء�ت �ملعمول بها هدم ما جمموعه 537 

م�ضكنا �آخر� عرب �لوالية �ضنفو� �ضمن �خلانة �حلمر�ء من طرف ذ�ت �لهيئة �ملخت�ضة يف �ملر�قبة �لتقنية للبناء".
و�أ�ضاف باأنه "من �أ�ضل هذ� �لعدد �الإجمايل مت �إح�ضاء 396 م�ضكنا �ضمن �خلانة �حلمر�ء �ضت�ضملهم عملية �لهدم بحي �خلربة �الأكرث ت�رشر� من �لهزتني 

�الأر�ضيتني"، مفيد� باأن "تقارير �خلربة �ضنفت �أي�ضا 352 م�ضكنا �ضمن �مل�ضتوى �لر�بع من �خلانة �لربتقالية وذلك عرب كامل �إقليم والية ميلة".
وف�ضل يف ذ�ت �ل�ضياق باأنه "مت ت�ضنيف على وجه �خل�ضو�ص 240 بناية �ضمن �خلانة �لربتقالية على م�ضتوى حي �خلربة �إ�ضافة �إىل 22 بحي �الأمل و 

22 و�ضط مدينة ميلة و 34 يف �ملدينة �لعتيقة بعا�ضمة �لوالية".
جدير بالذكر �أن �لهزتني �الأر�ضيتني �للتني مت ت�ضجيلهما يف 10 �أغ�ضط�ص �جلاري بوالية ميلة ت�ضببتا يف �نهيار كلي ملنزلني يقعان مبدينة ميلة �لقدمية 
باالإ�ضافة �إىل بناية ذ�ت 4 طو�بق بحي �خلربة بعا�ضمة �لوالية زيادة على �نهيار�ت جزئية ل�15 منزال باملدينة �لقدمية و 11 �آخر بحي �خلربة و 5 بحي 

ق�رش �ملاء بعا�ضمة �لوالية كذلك.                                                                                                                                                                  ق.و



الرئي�ص تبون يف تعليمة للعدالة: 

عدم االأخذ بعني االعتبار ر�صائل التبليغ جمهولة امل�صدر

األربعاء  19   أوت 2020 م الموافق لـ 29  ذو الحجة 1441هـ 03
العدد
2067

حممد علي 
--------------------

حول  �لوطنية  �لندوة  �فتتاح  على  �إ�رش�فه  خلل  كلمته  يف  تبون  و�أك��د 
جديد"،  �قت�ضاد  بناء  �أجل  "من  �ضعار  حتت  �القت�ضادي  �النعا�ص  خمطط 
باملركز �لدويل للموؤمتر�ت عبد �للطيف رحال، �أنه ب�ضدد �إ�ضد�ر تعليمة �إىل 
�لعد�لة ياأمر فيها بعدم �الأخذ بعني �العتبار من �الآن ف�ضاعد� ر�ضائل �لتبليغ 
جمهولة �مل�ضدر، بحيث �أن كل ر�ضالة جمهولة �مل�ضدر �ضيكون م�ضريها 
�ضلة �ملهملت، د�عيا �ال�ضخا�ص �لذين يحوزون على معلومة حول جرمية 
�قت�ضادية وميلكون �ل�ضجاعة لف�ضحها �أمام �جلميع، بالتوجه �إىل �ل�ضحافة 
يف ظل وجود 180 جريدة يومية يف �لبلد. و�ضدد على �أن �لعد�لة يف �جلز�ئر 
متلك �الإمكانيات و�لو�ضائل �للزمة للتحقيق يف �جلر�ئم. كما �أكد يف ذ�ت 
ومتكني  �ملبادرة  لت�ضجيع  �لت�ضيري"  "فعل  عن  �لتجرمي  رفع  على  �ل�ضياق، 

�مل�ضتثمرين من �لقيام مب�ضاريعهم بكل �أريحية.
وتنعقد �أ�ضغال �لندوة حول "خمطط �الإنعا�ص �القت�ضادي من �أجل �قت�ضاد 

جديد"، على مدى يومني، من خلل 11 ور�ضة تتمحور حول: �لتنمية �لفلحية، �لتنمية �ل�ضناعية، �لتطوير �ملنجمي، تطوير �ملو�رد �لطاقوية، متويل �لتنمية، كيفيات 
ت�ضهيل �ال�ضتثمار، �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملوؤ�ض�ضات �لنا�ضئة، تطوير قطاعات �لدعم، �لتحكم يف �لتجارة �خلارجية، �ل�ضناعة �ل�ضيدالنية، فرع ن�ضاط �لبناء و�الأ�ضغال 

�لعمومية و�لري.
وت�ضارك �ضبع )7( هيئات الأرباب �لعمل يف �للقاء بوثيقة موحدة جتمع �قرت�حات م�ضرتكة �ضتعر�ص على �حلكومة من �أجل �إثر�ء خمطط �النعا�ص �جلديد.

الرئي�ص تبون 
يعلن عن حزمة من 
االإجراءات لت�صجيع 

امل�صدرين
�ملجيد  عبد  �ل�ضيد  �جلمهورية،  رئي�ص  �أعلن 
�الإجر�ء�ت  من  حزمة  �لثلثاء عن  �أم�ص  تبون، 
و  �مل�ضدرين  ت�ضجيع  �أجل  من  �ضتطبق  �لتي 

بعث �ل�ضادر�ت �جلز�ئرية خارج �ملحروقات.
�لوطنية  "�لندوة  �فتتاح  على  �إ�رش�فه  وخلل 
�الجتماعي  و  �القت�ضادي  �الإنعا�ص  ح��ول 
�ليوم  �نطلقت  �لتي  جديد"،  �قت�ضاد  �أجل  من 
�رشكائها  و  �حلكومة  بح�ضور  �الأمم،  بق�رش 
�ل�ضيد  �أو�ضح  �الجتماعيني،  و  �القت�ضاديني 
يقل  ال  ما  لت�ضدير  ت�ضعى  �جلز�ئر  �أن  تبون 
�ل�ضنة  م��ن  �ب��ت��د�ء  دوالر  مليار�ت   5 ع��ن 
�ضتطبق  حتفيزية  �إج���ر�ء�ت  بف�ضل  �لقادمة 
لفائدة �مل�ضدرين. وقال بخ�ضو�ص حتقيق هذ� 
�لهدف: "هذ� ممكن جد� و�الإر�دة �ل�ضيا�ضية قوية 

و�لروؤية و��ضحة".
تبون  �لرئي�ص  ذكر  �الإج��ر�ء�ت،  هذه  بني  ومن 
بع�ص  �ضادر�ت  لفائدة  خ�رش�ء  �أروقة  �إن�ضاء 
ل"  �لدولة  ��ضتعد�د  عن  �أعلن  كما  �مل��و�د؛ 
�ل�ضعبة  �لعملة  من  و�ف��ر  جزء  عن  �لتنازل 
جانب  �إىل  �مل�ضدرون"  عليها  يتح�ضل  �لتي 
"حت�ضني �أو�ضاعهم مع وز�رة �ملالية و مع �إد�رة 
�أن ي�ضبحو�  �ل�رش�ئب ق�ضد م�ضاعدتهم على 
�لعملة  من  �لبلد  متويل  م�ضادر  من  م�ضدر� 

�ل�ضعبة".
و�أكد يف نف�ص �ل�ضياق على �رشورة م�ضاهمة 
قوية للدبلوما�ضية �جلز�ئرية يف ت�ضجيع ولوج 

�ملنتجات �جلز�ئرية �ىل �الأ�ضو�ق �خلارجية.
ي�ضدرون  �لذين  �ملتعاملني  باملنا�ضبة  وحيا 
غر�ر  على  عالية  م�ضافة  قيمة  ذ�ت  منتجات 
�ملتحدة  للواليات  �الط��ار�ت  ي�ضدرون  "من 
كذ�  و  �حللويات  �إنتاج  و�رشكات  �الأمريكية 
تغزو  �لتي  �جلز�ئرية  �لتجميل  مو�د  م�ضدري 

�الأ�ضو�ق �الإفريقية".
وقال: "�مل�ضدرون بحاجة �ىل ت�ضجيعهم و لي�ص 
�ملمار�ضات  بع�ص  �ىل  م�ضري�  حماربتهم"  �ىل 
�إىل  م�ضدرون  ب�ضببها  تعّر�ص  �لتي  �ل�ضابقة 

عر�قيل خمتلفة.
لكنه �أكد عزم �لدولة على ت�ضجيع �مل�ضدرين 
"يدعي  من  لي�ص  و  م�ضافة  لقيمة  �ملنتجني 
�حلقيقة  يف  هو  و  مثل  �ل�ضيار�ت  ت�ضدير 
�إ�ضارة  يف  فقط"  �لعجلت  يف  �لهو�ء  ينفخ 
طبقت  �لتي  �ل�ضيار�ت  تركيب  �ضناعة  �إىل 
يف �جلز�ئر يف �ل�ضابق دون �أن ت�ضل �ىل معدل 

�الندماج �ملرغوب.
قطاع  يف  جرى  ما  تبون  �لرئي�ص  و�ضف  و 
�ل�ضيار�ت خلل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية ب"�لتلعب 
بنا  يوؤدي  �أن  "كاد  �لذي  �لوطني،"  باالقت�ضاد 

ق.و�ىل �لهاوية".

 ك�صف رئي�ص اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون، اأم�ص الثالثاء، اأنه ب�صدد اإ�صدار تعليمة اإىل العدالة تق�صي بعدم االأخذ بعني االعتبار من االآن 
ف�صاعدا، ر�صائل التبليغ جمهولة امل�صدر، موؤكدا اأن كل ر�صالة جمهولة امل�صدر �صيكون م�صريها �صلة املهمالت.

قال اإن متويل اال�صتثمار �صيتم باللجوء اإىل موارد داخلية 
بحتة ، الرئي�ص تبون:

بنكية  متاحات  دج  مليار   1900
لفائدة امل�صتثمرين خالل 2020

�جلمهورية،  رئي�ص  ك�ضف 
�أم�ص  تبون،  �ملجيد  عبد  �ل�ضيد 
متاحات  وجود  عن   ، �لثلثاء 
1900 مليار دج  بنكية قيمتها 
�ضتخ�ض�ص لفائدة �مل�ضتثمرين 
لغاية نهاية �ضنة 2020. و�أبرز 
�فتتاحه  خلل  تبون،  �لرئي�ص 
ح��ول  �ل��وط��ن��ي��ة  ل"�لندوة 
�القت�ضادي  �النعا�ص  خمطط 
من �أجل بناء �قت�ضاد جديد"، �أن 
متويل �ال�ضتثمار باجلز�ئر �ضيتم 
باللجوء �ىل مو�رد د�خلية بحتة 
لكل  �لقاطع"  "رف�ضه  جمدد� 

�أ�ضكال �ال�ضتد�نة �خلارجية.
"�للجوء  �ل�ضياق:  وقال يف هذ� 
حتت  �خل��ارج��ي  �لتمويل  �ىل 
يتكرر...لقد  ل��ن  و�ٍه  م��ربر 
خ�ض�ضنا على م�ضتوى �لبنوك 
1900 مليار دج �ىل غاية نهاية 

2020 ملن يريد �ال�ضتثمار".
ودعا �لرئي�ص تبون �مل�ضتثمرين 
�مل�ضتطاع  قدر  "�البتعاد  �ىل 
قائل  �لثقيل"  �ال�ضتثمار  عن 
"ملاذ� منّول �إن�ضاء م�ضنع ب750 

عو�ص  )مثل(  دوالر  مليون 
متويل 10 م�ضانع ب75 مليون 

دوالر للم�ضنع".
يف  �ال�ضتثمار  باأن  تابع  لكنه 
مفتوحا  يبقى  �لثقيلة  �مل�ضاريع 
قيمة م�ضافة  يوفر  �أن  �رشيطة 

عالية.
و�إىل جانب هذه �ملو�رد �لبنكية 
�إمكانية  عن  ك�ضف  �ملتاحة، 
 10 بني  يرت�وح  ما  تخ�ضي�ص 
خلل  دوالر  مليار   12 �ىل 
�حتياطات  من  �جلارية  �ل�ضنة 
�ل�رشف لتمويل �ال�ضتثمار�ت.
و  �ال�ضتثمار  ت�ضجيع  وق�ضد 
�مل�ضتثمرين، �أعلن �لرئي�ص تبون 
فعل  على  �لتجرمي  رف��ع  عن 
�مل�ضتثمرين  "لتمكني  �لت�ضيري 
بكل  مب�ضاريعهم  �لقيام  من 

�أريحية".
�خل�ضو�ص  وج��ه  على  ودع��ا 
تطوير  يف  �ال�ضتثمار  �ىل 
لتفادي  �لتحويلية  �ل�ضناعات 

��ضتري�د منتجاتها.
ق.و

جدد رف�صه لال�صتدانة اخلارجية مهما كانت، وقال، اإن ال�صيادة تبقى منقو�صة، الرئي�ص تبون: 

احتياطي ال�صرف يقدر حاليا بـ57 مليار دوالر
�ل�ضيد  �جلمهورية،  رئي�ص  �أفاد 
�أم�ص  ي��وم  تبون،  �ملجيد  عبد 
�ل�رشف  �حتياطي  �أن  �لثلثاء،  
ب57  حاليا  يقدر  �جل��ز�ئ��ري 
مد�خلة  ويف  دوالر.  مليار 
�ألقاها خلل �إ�رش�فه على �فتتاح 
�الإنعا�ص  �لوطنية حول  "�لندوة 
من  و�الجتماعي  �القت�ضادي 
و�ضف  جديد"،  �قت�ضاد  �أج��ل 
�ملايل  �لو�ضع  تبون  �لرئي�ص 
للبلد ب"�لقابل للتحمل" رغم 
وجود  بدليل  "�ضعبا"  كونه 
كاحتياطيات  دوالر  مليار   57
متاحات  وج���ود  و  لل�رشف 

�ال�ضتثمار  ل��ف��ائ��دة  بنكية 
توقع  و  دج  مليار  ب1900 
ب24  نفطية  عائد�ت  ت�ضجيل 
�ل�ضنة  نهاية  مع  دوالر  مليار 

�جلارية.
و ك�ضف عن �مكانية تخ�ضي�ص 
مليار   12 و   10 ما يرت�وح بني 
�ل�رشف  �حتياطات  من  دوالر 
متويل  ل��ف��ائ��دة  �ل�ضنة،  ه��ذه 
�حتياطات  كانت  و  �ال�ضتثمار. 
مليار   62 ب  تقدر  �ل�����رشف 

دوالر مطلع �ل�ضنة �جلارية.
�إعد�د  �إىل  تبون  �ل�ضيد  �أ�ضار  و 
�أ�ضا�ص  على   2020 ميز�نية 

�لنفط  لربميل  مرجعي  �ضعر 
�لذي  �لوقت  يف  دوالر�  ب30 
�ضعر  متو�ضط  فيه  ي���رت�وح 
دوالر�،   44 حول  حاليا  �لنفط 
متويل  يف  �أريحية  يعطي  م��ا 

�مليز�نية.
رف�ضه  تبون  �لرئي�ص  وج��دد 
�خلارجية  �ال�ضتد�نة  �ىل  للجوء 
"�أرف�ص  قائل:  كانت،  مهما 
و  �لنقد  ل�ضندوق  �ل��ل��ج��وء 
و  تاما  رف�ضا  �ل��دويل  �لبنك 
لدى  �ال�ضتد�نة  حتى  �أرف�ص 
�ضقيقة...هكذ�  و  �ضديقة  دول 
�ضيادتنا �ضتبقى كاملة".    ق.و

اجلزائر تعي�ص اأزمة مزدوجة متمثلة يف انخفا�ص عائدات النفط وجائحة كورونا،الرئي�ص تبون: 

الندوة الوطنية حول خمطط االإنعا�ص االقت�صادي 
تعقد يف"ظرف ا�صتثنائي"

عبد  �جلمهورية،  رئي�ص  �أك��د 
�أن   ، �لثلثاء  يوم  تبون،  �ملجيد 
خمطط  حول  �لوطنية  �لندوة 
تعقد  �القت�ضادي  �الإن��ع��ا���ص 
فيه  تو�جه  ��ضتثنائي  ظرف  يف 
ُفر�ضت  مزدوجة،  �أزمة  �جلز�ئر 
�نخفا�ص  يف  و�ملتمثلة  عليها 
ع���ائ���د�ت �ل��ن��ف��ط وج��ائ��ح��ة 
�أقوى  �أهلكت  �لتي   19 كوفيد- 

�قت�ضاد�ت �لعامل.
على  �إ�رش�فه  خلل  كلمته  ويف 
حول  �لوطنية  �لندوة  �فتتاح 
�القت�ضادي  �الإنعا�ص  خمطط 
بناء  �أج���ل  "من  �ضعار  حت��ت 
�لدويل  ،باملركز  جديد"  �قت�ضاد 
رحال،  �للطيف  عبد  للموؤمتر�ت 
�لندوة  �أن  تبون  �ل�ضيد  �أك��د 
�خلطط  لكل  �م��ت��د�د�  تاأتي   "
ميادين  يف  عليها  �رشنا  �لتي 
�لتنظيم و�لتقنني يف �جتماعات 
و�ملجل�ص  للحكومة  متتالية 
�أن  و�رتاأينا  �لوطني،  �ل�ضعبي 
�الأ�ضا�ص  هي  خامتتها  تكون  

�إىل  م�ضري�  �القت�ضاد"،  وهي 
��ضتثنائي  ظرف  يف  "تعقد  �نها 
تو�جه فيه �جلز�ئر �أزمة مزدوجة 
يف  و�ملتمثلة  عليها،  ُفر�ضت 
�لنفط  ع��ائ��د�ت  �ن��خ��ف��ا���ص 
وجائحة كوفيد 19 �لتي �أهلكت 

�أقوى �قت�ضاد�ت �لعامل".
رئي�ص  ج���دد  وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة، 
وتقدير  "�متنان  �جلمهورية 
مل�ضتخدمي  ج��م��ع��اء  �الأم����ة 
�أطباء  من  �لعمومية  �ل�ضحة 
�ل�ضحة  وعمال  طبي  و�ضبه 
�الأمنية  �الأ���ض��لك  وخمتلف 
من  ول��ك��ل  �ملدنية  و�حل��م��اي��ة 
وباأي  بعيد  �و  قريب  من  �ضاهم 
�ضكل من �الأ�ضكال يف مكافحة 
جائحة كوفيد 19، على ما بذلوه 
من جهود وت�ضحيات لتخلي�ص 
�ل��ب��لد م��ن ه��ذ� �ل��وب��اء �ل��ذي 
ح�ضد مئات �الآالف من �الأرو�ح 
�لب�رشية يف �لعامل، و�أحلق �رشر� 
باالقت�ضاد �لعاملي �إىل درجة �أن 
ت�ضطدم  �القت�ضاد�ت  �أق��وى 

�لعودة �ىل  ب�ضعوبات جمة يف 
م�ضتويات �ضابقة من �لنمو".

حول  �ل��ن��دوة  �أ�ضغال  وتنعقد 
�القت�ضادي  �الإنعا�ص  "خمطط 
على  جديد"،  �قت�ضاد  �أجل  من 
م��دى ي��وم��ني، م��ن خ��لل 11 
�لتنمية  حول:  تتمحور  ور�ضة 
�ل�ضناعية،  �لتنمية  �لفلحية، 
�لتطوير �ملنجمي، تطوير �ملو�رد 
�لطاقوية، متويل �لتنمية، كيفيات 
�ملوؤ�ض�ضات  �ال�ضتثمار،  ت�ضهيل 
�لنا�ضئة،  �ل�ضغرية و�ملوؤ�ض�ضات 
تطوير قطاعات �لدعم، �لتحكم 
�ل�ضناعة  �خلارجية،  �لتجارة  يف 
�لبناء  ن�ضاط  فرع  �ل�ضيدالنية، 

و�الأ�ضغال �لعمومية و�لري.
هيئات   )7( �ضبع  وت�����ض��ارك 
�للقاء  يف  �ل��ع��م��ل  الأرب����اب 
�قرت�حات  جتمع  موحدة  بوثيقة 
على  ���ض��ت��ع��ر���ص  م�����ض��رتك��ة 
�إثر�ء خمطط  �أجل  �حلكومة من 

�الإنعا�ص �جلديد.
ق.و

دعا امل�صتثمرين واملوؤ�ص�صات االقت�صادية اإىل تقلي�ص فاتورة ا�صترياد اخلدمات،الرئي�ص تبون :

المانع من اإن�صاء بنوك خا�صة و�صركات خا�صة للنقل 
اجلوي والبحري

�ملجيد  �ل�ضيد عبد  �أكد رئي�ص �جلمهورية، 
تبون، �أم�ص �لثلثاء ، �أنه ال مانع من �إن�ضاء 
للنقل  خا�ضة  و�رشكات  خا�ضة  بنوك 

�جلوي و �لبحري للب�ضائع و للم�ضافرين.
خلل  له  كلمة  يف  تبون  �لرئي�ص  و�أعرب 
�لوطنية  �ل��ن��دوة  �فتتاح  على  �إ���رش�ف��ه 
و  �القت�ضادي  �النعا�ص  خمطط  ح��ول 
جمال  لفتح  ��ضتعد�ده  �الجتماعي،عن 
و  �جلوي  �لنقل  قطاعات  يف  �ال�ضتثمار 
�لبحري و �لبنكي قائل : " ال �أمانع �ليوم 

ل�رشكات  خو��ص  م�ضتثمرين  �إن�ضاء  من 
خا�ضة للطري�ن و �لنقل �لبحري للب�ضائع 
د�عيا  لبنوك"  كذلك  و  للم�ضافرين  و 
�القت�ضادية  �ملوؤ�ض�ضات  و  �مل�ضتثمرين 
��ضتري�د  فاتورة  تقلي�ص  على  �لعمل  �إىل 
�خلدمات. وذكر رئي�ص �جلمهورية يف هذ� 
تقدر  �لنقل  خدمات  فاتورة  �أن  �ل�ضياق 
4ر3  منها  �ضنويا  دوالر  مليار  ب5ر12 
تكاليف  لت�ضديد  خ�ض�ضت  دوالر  مليار 
�ل�ضيد  و�عترب  للب�ضائع.  �لبحري  �لنقل 

�إيجاد  �ل�رشوري  من  "�أ�ضبح  �نه  تبون 
تقلي�ص  �أج��ل  من  �لو�ضعية"  لهذه  حل 
�ل�ضعبة  �لعملة  من  �ملالية  �لتحويلت 

للخارج.
تبون:  �لرئي�ص  قال  �لبنوك،  وبخ�ضو�ص 
�لبنكي  �لقطاع  يف  يكون  �أن  �ملانع  "ما 
خو��ص يوؤ�ض�ضون بنوكا، ممكن بال�رش�كة 
مع بنوك عمومية..." د�عيا �إىل �إعادة �لنظر 
�لذي و�ضفه  �جلز�ئري  �لبنكي  �لنظام  يف 

ب"جمرد �ضبابيك عمومية".            ق.و
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له  كلمة  يف  تبون،  �لرئي�ص  وعرب 
�لندوة  �فتتاح  على  �إ�رش�فه  خلل 
�النعا�ص  خمطط  ح��ول  �لوطنية 
عن  �الجتماعي،  و  �القت�ضادي 
هذه  رقمنة  "عدم  م��ن  ��ضتيائه 
غاية  �ىل  �حل�ضا�ضة  �لقطاعات 
بقطاع  يتعلق  فيما  ال�ضيما  �ليوم 
�أم���لك  م�����ض��ال��ح  و  �ل�����رش�ئ��ب 
�الد�ر�ت  "هذه  وق��ال  �لدولة". 
قدمية  و�ضائل  و  بطرق  تعمل  التز�ل 
مبعرفة  ت�ضمح  ال  و  �لزمن  جتاوزها 
عقار�ت  من  �جلز�ئريون  ميتلكه  ما 
�لوطني". �مل�ضتوى  على  �رشكات  و 

رئي�ص  �م��ر  �ل�����ض��ي��اق،  ه��ذ�  ويف 
�جل���م���ه���وري���ة ب�����االإ������رش�ع يف 
�جلبائية  و  �مل��ال��ي��ة  �ال���ض��لح��ات 
�ال�ضتمر�ر  يجب  ال  �ن��ه  مو�ضحا 
كعقوبة  �ل�رش�ئب  دفع  �عتبار  يف 

كو�ضيلة  �ل�رشيبة  �عتبار  يجب  بل 
و  �ملد�خيل  حت�ضني  �جل  من  حتفيزية 

�لعمل. منا�ضب  �ن�ضاء 
�ل�رشكة  بان  �الطار  هذ�  يف  وذكر 
�ضبيل  على  كو�ضيد�ر  �لوطنية 

�مل��ث��ال ت��ع��د م��ن ب��ني �ل�����رشك��ات 
ت��دف��ع  �ل��ت��ي  �الوىل  �خل��م�����ض��ة 
�رشكات  توجد  بينما  �ل�����رش�ئ��ب 
تفوق  �عمال  �رق��ام  بحجم  خا�ضة 
وحت�ضب  �ل�ضنة  يف  دوالر  مليار   20
ت�ضديد  حيث  من   54 �ملرتبة  يف 

�ل�رش�ئب. �مو�ل 
�خرى  من جهة  تبون  �لرئي�ص  دعا  و 
�لقانونية  �لن�ضو�ص  مر�جعة  �ىل 
من  �لتجاري  بالن�ضاط  �ملتعلقة 
فعل  ع���ن   �ل��ت��ج��رمي  رف���ع  �ج���ل 
جتارية  حماكم  �ن�ضاء  و  �لت�ضيري 
با�رش�ك  �لوطني  �مل�ضتوى  على 
�القت�ضادية  �ملوؤ�ض�ضات  م�ضريي 

�لتجارية. و 

اأكد رئي�ص اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون، يوم الثالثاء، على �صرورة اال�صراع يف رقمنة كل القطاعات االقت�صادية و املالية الإزالة 
الوطني. باالقت�صاد  النهو�ص  ق�صد  ال�صفافية  تكري�ص  و  القطاعات  هذه  املفتعلة" يف  "ال�صبابية 

الإزالة "ال�صبابية املفتعلة" يف هذه القطاعات ، الرئي�ص تبون : 

 

العامل مازال بعيدا عن 
م�صتوى "املناعة اجلماعية" 

لكورونا
ماز�ل  �لعامل  �أن  �لثلثاء،  يوم  �لعاملية،  �ل�ضحة  منظمة  �أعلنت 
�جلماعية ومل يقرتب من  �ملناعة  �لبعد عن م�ضتوى  بعيد� كل 
�مل�ضتوى �ملطلوب للحد من �نت�ضار فريو�ص كورونا �مل�ضتجد. 
�لطو�رئ  �لتنفيذي لربنامج  �ملدير  ر�يان،  �لدكتور مايك  وقال 
�أنه   - جنيف  �ملنظمة يف  مبقر  موؤمتر �ضحفي  - خلل  باملنظمة 
�الآن".  باملجتمعات حل حتى  �ملناعة �جلماعية  �عتبار  "ال ميكن 
�لعام  �لو�رد، كبري م�ضت�ضاري �ملدير  �أ�ضار برو�ص  ومن جهته، 
للغاية  عالية  ن�ضبة  �إىل  حاجة  "هناك  �أن  �إىل  �ل�ضحة،  ملنظمة 
من �ملناعة للو�ضول �إىل ذلك �مل�ضتوى"، م�ضري� �إىل �أنه "حتى 
يف حال توفري �للقاح لن�ضبة 50 باملائة من �ضكان بلد ما، فقد 
هذ�  يف  ودعا  جماعية...  مناعة  وجود  ل�ضمان  كافيا  يكون  ال 
للحد  �للزمة  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �حلذر  ��ضتمر�ر  �إىل  �ل�ضدد، 
�لتباعد  ذلك من  ي�ضمله  مبا  �لعامل،  �لفريو�ص حول  �نت�ضار  من 

�الجتماعي وغريه.
يف  �خلبرية  كريكوف  فان  ماريا  �لدكتورة  قالت  وبدورها، 
يتعلق  ما  لدر��ضة  دولة   50 مع  تعمل  "�ملنظمة  �أن  �ملنظمة، 
باملناعة �جلماعية"، مو�ضحة �أن "ما تعرفه �ملنظمة حتى �الآن هو 
�أن �أقل من 10 باملائة من �ل�ضكان لديهم �أدلة بتكون م�ضاد�ت 
لديهم"، م�ضرية  مناعة  �الأج�ضام �ضد فريو�ص كورونا ووجود 
�إىل �أن "ما حتاول �ملنظمة معرفته و�لو�ضول �إليه هو قوة �ملناعة 
�لفريو�ص  من  وتعافى  �أ�ضيب  �لذي  �ل�ضخ�ص  لدى  �ملتكونة 

ومدى ��ضتد�متها".
من  �ل�ضمايل  �لن�ضف  يف  �ل�ضتاء  ف�ضل  �قرت�ب  وبخ�ضو�ص 
�لفرتة،  تلك  يف  �الإنفلونز�  فريو�ص  و�نت�ضار  �الأر�ضية  �لكرة 
قالت خبرية �ملنظمة �أن "هناك نظاما قائما منذ 7 �ضنو�ت لدى 
�ملنظمة و�لدول لر�ضد فريو�ضات �الإنفلونز� وجمع �لعينات من 

�مل�ضابني لدر��ضتها".
و�أو�ضحت  �أن ما تعرفه �ملنظمة �الآن هو �أن ح"�الت �الإنفلونز� 
كانت منخف�ضة يف �لفرتة �الأخرية يف ن�ضف �لكرة �الأر�ضية 

�جلنوبي، وهو ما قد يعود �إىل �لتباعد �الجتماعي".
على  �لعامل  كل  يف  �الأ�ضخا�ص  كريكوف  فان  ماريا  وحثت 
�حل�ضول على لقاح �الإنفلونز� حتى ميكن �لتفريق بني �أعر��ص 
به  �أ�ضيب  �إن  كورونا  فريو�ص  و�أعر��ص  �الإنفلونز�  حمى 

�ل�ضخ�ص.
وفيما يتعلق باقرت�ب فتح �ملد�ر�ص، قالت �لدكتورة ماريا فان 
كريكوف "�إن كانت �ملد�ر�ص يف مناطق باملجتمع �ملحلى ينت�رش 
مرتفعة"،  �ملد�ر�ص  �إىل  و�ضوله  �إمكانية  فاإن  �لفريو�ص،  فيها 
ودعت يف هذ� �ل�ضدد �إىل �إتباع �الإجر�ء�ت �ملنا�ضبة ملنع ذلك".

ونوهت باأن �ملنظمة وجهت �إر�ضاد�ت �إىل �لدول ب�ضاأن �لتد�بري 
�لتي ميكن ��ضتخد�مها، على �أن تقوم �جلهات �ملعينة بتحديد ما 
�إذ� كان �رشوريا ��ضتخد�م �ملد�ر�ص لفرت�ت معينة، �إ�ضافة �إىل 
�إمكانيات �كت�ضاف حاالت �الإ�ضابة بالفريو�ص يف �ملد�ر�ص �إن 

ظهرت وب�رشعة.
ومن جانبه، طالب  تادرو�ص �دهانوم �ملدير �لعام ملنظمة �ل�ضحة 
�لعاملية - خلل �ملوؤمتر �ل�ضحفي - مب�ضاركة �الإمد�د�ت �لطبية 
م�ضتوى  على  ��ضرت�تيجي  ب�ضكل  كورونا  بفريو�ص  �خلا�ضة 
�إىل  ينفذ  �أن  فقط  لبلد  ميكن  "ال  �أن��ه  على  م�ضدد�  �لعامل، 
�الإمد�د�ت و�لعلجات و�للقاحات و�لتكنولوجيا �ملطورة، الأنه 

ال �أحد �ضيكون وحده يف مناأى عن �لفريو�ص".
و�أكد على �رشورة �لرتكيز على نفاذ �جلميع وب�ضكل مت�ضاو، 
�أدو�ت  مع  تعاملها  يف  ظهر  �لذي  �خلطاأ  �لبلد�ن  تعاود  و�أال 
وحدها  وتقوم  �لوباء  �نت�ضار  بد�ية  خلل  و�لكمامات  �حلماية 

�أي�ضا با�ضتخد�م �للقاح حني وجوده.
هناك  �ضتكون  فاإنه  ناجعا  لقاحا  �ملنظمة  حتدد  "عندما  وقال 
با�ضتخد�مه"،  �لتو�ضيات  برفع  �ضتقوم  ��ضت�ضارية  جمموعة 
ب�ضكل  �جلرعات  تقدمي  �ضتكون  �الأوىل  "�ملرحلة  �أن  مو�ضحا 
مت�ضاو و�لنظر �إىل �لبلد�ن �ملعر�ضة ملخاطر، �إ�ضافة �إىل �لنظر 
للعاملني يف �خلطوط �الأمامية ملو�جهة �لفريو�ص"، م�ضري� �إىل 
�ل�ضكان،  من  باملائة   20 حو�ىل  �ضتغطى  �الأوىل  "�ملرحلة  �أن 

وخا�ضة �ملعر�ضني للخطر".
وحذر من �أنه �إن مل يتم حماية �لعامل كله يف نف�ص �لوقت، فاإن 
مليار�ت  الإنتاج  حاجة  هناك  �ضتكون  وحده.  �ضينجو  �أحد  ال 
ما  وهو  �جلميع،  �إىل  �للقاح  و�ضول  ل�ضمان  ب�رشعة  �جلرعات 
ي�ضتدعى �لتخطيط على �أعلى �مل�ضتويات لتح�ضري �لو�ضول 

�إىل �للقاحات وت�رشيع �لبحث �لعلمي للو�ضول �إىل حل.
"كوفاك�ص"  مرفق  �إىل  �لدول  �ن�ضمام  �أهمية  على  �ضدد  كما 
�إىل  و�لعادل  �ملت�ضاو  �لو�ضول  ل�ضمان  �ملنظمة  �أن�ضاأته  �لذي 
كافة �الأدو�ت و�لعلجات و�للقاحات �خلا�ضة مبو�جهة فريو�ص 

كورونا.
ق.و

منظمة ال�صحة العاملية :

تنويع ال�صادرات وت�صجيع اال�صتثمار من اأجل بعث االقت�صاد الوطني
�ل�ضيد  �جلمهورية،  رئي�ص  �ضدد 
�لثلثاء  �أم�ص  تبون،  �ملجيد  عبد 
و  �ل�ضادر�ت  تنويع  �رشورة  على 
بناء  �أج��ل  من  �ال�ضتثمار  ت�ضجيع 
حد  و�ضع  و  جديد  وطني  �قت�ضاد 

�ملحروقات. لعائد�ت  للتبعية 
كلمة  يف  ت��ب��ون،  �لرئي�ص  �أب��رز  و 
حول  �لوطنية  �لندوة  خلل  �فتتاحية 
و  �القت�ضادي  �الن��ع��ا���ص  خمطط 
يف  يعقد  �للقاء  هذ�  �أن  �الجتماعي، 
�جلز�ئر  فيه  تو�جه  ��ضتثنائي  ظرف 
�نخفا�ص  يف  متمثلة  مزدوجة  �أزمة 
كوفيد19-  وجائحة  �لنفط  عائد�ت 
من  �المكانيات  كل  جتنيد  �إىل  د�عيا 
ت�ضجيع  و  �ل�ضادر�ت  تنويع  �أجل 
وطني  �قت�ضاد  لبعث  �ال�ضتثمار 
عن  �ل�ضدد  هذ�  يف  ك�ضف  و  جديد. 
�ضتطبق  �لتي  �الجر�ء�ت  من  حزمة 
و  �مل�����ض��دري��ن  ت�ضجيع  �أج���ل  م��ن 
خارج  �جلز�ئرية  �ل�ضادر�ت  بعث 
ت�ضعى  �جلز�ئر  �أن  معلنا  �ملحروقات 
مليار�ت   5 عن  يقل  ال  ما  لت�ضدير 
من  �بتد�ء  �ملحروقات  خارج  دوالر 

�لقادمة. �ل�ضنة 
ذكر  �الج����ر�ء�ت،  ه��ذه  ب��ني  م��ن  و 
خ�رش�ء  �أروقة  �ن�ضاء  تبون  �لرئي�ص 
كما  �مل��و�د  بع�ص  �ضادر�ت  لفائدة 
�أعلن عن ��ضتعد�د �لدولة ل "�لتنازل 
�ل�ضعبة  �لعملة  من  و�فر  جزء  عن 
�مل�ضدرون"  عليها  يتح�ضل  �لتي 
مع  �أو�ضاعهم  "حت�ضني  جانب  �ىل 

�ل�رش�ئب  �د�رة  مع  و  �ملالية  وز�رة 
ي�ضبحو�  �أن  على  م�ضاعدتهم  ق�ضد 
م�ضدر� من م�ضادر متويل �لبلد من 

�ل�ضعبة". �لعملة 
�أن  �ل�ضياق  ذ�ت  يف  �لرئي�ص  �أبرز  و 
ب�ضفة  �لوطني  �القت�ضاد  �عتماد 
وع��ائ��د�ت  ري��ع  على  كلية  �ضبه 
للذكاء  قاتل  هو"�عتماد  �ملحروقات 
من  �بتد�ء  �أنه  م�ضيفا  �ملبادر�ت"  و 
تقلي�ص  �ضيتم  �لقادمتني،  �ل�ضنتني 
�ملحروقات  عائد�ت  على  �التكال 
 98 �الأقل مقابل  باملائة على   80 �إىل 

حاليا. باملئة 
�ملتخذة  �الج���ر�ء�ت  بخ�ضو�ص  و 
ت�ضهيل  فيها  مبا  �مل�ضتثمرين،  لفائدة 
عن  �لرئي�ص  �ل�ضيد  ك�ضف  �لتمويل، 
 1900 قيمتها  بنكية  متاحات  وجود 
لغاية  لهم  �ضتخ�ض�ص  دج  مليار 
متويل  �أن  مو�ضحا   2020 �ضنة  نهاية 
باللجوء  �ضيتم  باجلز�ئر  �ال�ضتثمار 
�للجوء  دون  بحتة  د�خلية  مو�رد  �ىل 
�ال�ضتد�نة  �أ�ضكال  من  �ضكل  الأي 
�لنقد  �ل�ضندوق  ل��دى  �خل��ارج��ي��ة 

�ل�ضقيقة. �لدول  �أو  �لدويل 
�ىل  "�للجوء  �ل�ضياق:  هذ�  يف  قال  و 
و�هي  مربر  حتت  �خلارجي  �لتمويل 
قدر  "�البتعاد  �ىل  د�عيا  يتكرر  لن 
و  �لثقيل"  �ال�ضتثمار  عن  �مل�ضتطاع 
�ضغرية  موؤ�ض�ضات  بتمويل  �الكتفاء 
موؤ�ض�ضات  ك��ذ�  و  متو�ضطة  و 

�ضئة. نا

�ملتاحة،  �لبنكية  �ملو�رد  جانب  �ىل  و 
ما  تخ�ضي�ص  �مكانية  عن  ك�ضف 
12 مليار دوالر  10 �ىل  يرت�وح بني 
�حتياطات  من  �جلارية  �ل�ضنة  خلل 

�ال�ضتثمار�ت. لتمويل  �ل�رشف 
من  �حلد  و  �ال�ضتثمار  لت�ضجيع  و 
�أعرب  �لنقل،  و  �خلدمات  تكاليف 
لفتح  ��ضتعد�ده  عن  تبون  �ل�ضيد 
بنوك  الإن�ضاء  �خلو��ص  �أمام  �ملجال 
للنقل  خا�ضة  �رشكات  و  خا�ضة 
و  للب�ضائع  �ل��ب��ح��ري  و  �جل���وي 

فرين. للم�ضا
�لقطاعات  ع�رشنة  يخ�ص  فيما  و 
�لرئي�ص  �ألح  �ملالية  و  �القت�ضادية 
رقمنتها  يف  �ال�رش�ع  �رشورة  على 
و  �ملفتعلة"  "�ل�ضبابية  الإز�ل���ة 
�لنهو�ص  ق�ضد  �ل�ضفافية  تكري�ص 
ال  �أن��ه  م��ربز�  �لوطني  باالقت�ضاد 
دفع  �عتبار  يف  �ال�ضتمر�ر  يجب 
كو�ضيلة  ب��ل  كعقوبة  �ل�����رش�ئ��ب 
و  �ملد�خيل  حت�ضني  �أجل  من  حتفيزية 

�لعمل. منا�ضب  �ن�ضاء 
و باملنا�ضبة و�ضف رئي�ص �جلمهورية 
"�لقابل  ب  للبلد  �مل��ايل  �لو�ضع 
بدليل  "�ضعبا"  كونه  رغم  للتحمل" 
كاحتياطيات  دوالر  مليار   57 وجود 
عائد�ت  ت�ضجيل  توقع  و  لل�رشف 
نهاية  مع  دوالر  مليار  ب24  نفطية 

�جلارية. �ل�ضنة 
�ضاهم  �لفلحي  �لقطاع  �أن  ذكر  و 
من  �أك��رث  قيمتها  بلغت  مبنتجات 

و  �أن��ه،  معترب�  دوالر،  مليار   25
تاأتي  �جلز�ئر  تاريخ  يف  مرة  الأول 
من  مردودية  �أكرث  مبد�خيل  �لفلحة 
�جلز�ئر  هي  "هذه  قائل  �ملحروقات 

�ل�ضهد�ء". بها  حلم  �لتي 
�أكد على �رشورة  �ل�ضياق  هذ�  و يف 
و  �لتحويلية  �ل�ضناعات  تطوير 
�لفلحي  �ملنتوج  حتويل  باالأخ�ص 
ل��ت��ف��ادي ����ض��ت��ري�د ه��ذه �مل���و�د من 
�إىل  م�ضري�  باه�ضة  باأمو�ل  �خلارج 
م�ضانع  �جن��از  ت�ضجيع  �مكانية 
�مل��و�د  من  �لتحويلية  لل�ضناعات 
غ��ر�ر  على  �ل��وف��ري  �الن��ت��اج  ذ�ت 

�حلم�ضيات. و  �لبطاطا  حتويل 
�ال�ضتري�د،  ملف  �إىل  تطرقه  لدى  و 
قيمة  لبلوغ  ��ضتيائه   ع��ن  ع��رب 
60 مليار دوالر يف �ل�ضنة  �لو�رد�ت 
�ن  باإمكانها  كان  �جلز�ئر  �ن  حني  يف 
بقيمة  ����رشوري  ه��و  م��ا  ت�ضتورد 
بينها  من  فقط  دوالر  مليار   20
ما  ت��رت�وح  بقيمة  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�أن  م�ضيفا  دوالر  مليري   9 و   8 بني 
�لوطنية  لل�رشكة  �ل�ضيانة  تكاليف 
لوحدها  �ضوناطر�ك  للمحروقات 
دوالر  مليري   7 �إىل   6 من  ت�ضتهلك 

. �ضنويا
و ذكر يف �ضياق �حلديث عن �رشورة 
بالقر�ر  �ل����و�رد�ت،  يف  �لتحكم 
��ضتري�د  عن  كليا  بالتوقف  �ملتعلق 

.2021 �ضنة  �بتد�ء من  �لوقود 
ق.و

لو�صع حد للتبعية لعائدات املحروقات، الرئي�ص تبون: 

�صرورة رفع ال�صادرات خارج املحروقات اإىل 5 مليارات دوالر �صنة 2021
اليوم وغدا 

�ل�ضيد  �جلمهورية،  رئي�ص  �أك��د   
�لثلثاء  �أم�ص  تبون،  �ملجيد  عبد 
�رشورة  على  �لعا�ضمة،  باجلز�ئر 
�ملحروقات  خارج  �ل�ضادر�ت  رفع 
مليار�ت   5 ع��ن  يقل  ال  م��ا  �ىل 
ق�ضد   2021 �ضنة  �و�خ��ر  دوالر 

لعائد�ت  �لتبعية  م��ن  �خل���روج 
تبون،  �لرئي�ص  �ملحروقات.و�أبرز 
�لوطنية  ل"�لندوة  �فتتاحه  خلل 
�القت�ضادي  �النعا�ص  خمطط  حول 
�ن  جديد"،  �قت�ضاد  بناء  �أجل  من 
ب�ضفة  �لوطني  �القت�ضاد  �عتماد 

وعائد�ت  ري��ع  على  كلية  �ضبه 
قاتل  هو"�عتماد  �مل��ح��روق��ات 
على  موؤكد�  �ملبادر�ت"  و  للذكاء 
�ل�ضادر�ت  قيمة  "رفع  ���رشورة 
�ضنة  لتبلغ  �مل��ح��روق��ات  خ���ارج 
دوالر  مليار�ت   5 قيمته  ما   2021

حاليا". دوالر  مليار�ت   2 مقابل 
�ل�ضنتني  من  �بتد�ء  �نه  و�أ�ضاف 
�التكال  تقلي�ص  �ضيتم  �لقادمتني، 
 80 �إىل  �ملحروقات  عائد�ت  على 
باملئة   98 مقابل  �الأقل  على  باملائة 
حاليا.                                  ق.و

الرئي�ص تبون: 
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نحن عازمون على اإنهاء كل االإجراءات وت�صليم 
رخ�ص البناء 

ي�صني حممد 
---------------- 

وت�����ض��ل��ي��م رخ�����ص �ل��ب��ن��اء 
ل��ك��ل �مل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن م��ن 
�الجتماعية  �لتح�ضي�ضات 
 1912 ع��دده��ا  ب��ل��غ  �ل��ت��ي 
تهيئتها  جانب  �إىل  حت�ضي�ضة 
موزعة  بال�ضبكات  وربطها 
بالبلدية  �أح��ي��اء  ع��دة  على 
نوفمرب،  �أول  جويلية،   5 منها 

فيفري   18 �ل�ضومام،  �لوئام، 
�ل�ضو�لح.  وحي 

ر�ئدة  �لبيا�ضة  بلدية  وتعترب 
تهيئة  �أ�ضغال  تقدم  جمال   يف 
�الجتماعية  �لتح�ضي�ضات 
عمليات  خللها  من  بالوالية، 
�خلا�ضة  �الأر���ض��ي��ات  تهيئة 
�الجتماعية،  بالتح�ضي�ضات 
�خلا�ضة  �ل�ضبكات  و�إجن���از 
و�ملياه  �ل�ضحي،  بال�رشف 

لل�رشب. �ل�ضاحلة 

االآجال يف  اأقرب  لالنتهاء يف  و�صاق  البلدية على قدم  اأن م�صالح  زكايرة  اأحمد  البيا�صة  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد 
االإجراءات االإدارية ..

"التحرير": لـ  البيا�صة  بلدية  مري  االجتماعية،  التح�صي�صات  من  امل�صتفيدين  لكل 

ط��ال��ب ���ض��ك��ان ح��ي �ل��ق��دد 
�ل�ضلطات  �ل���و�دي  ببلدية 
عجلة  ب��ت��ح��ري��ك  �مل��ح��ل��ي��ة 
منذ  باحلي  �ملنعدمة  �لتنمية 
وبعث  �الإهمال،  من  �ضنو�ت 
م�����ض��اري��ع ت��ن��م��وي��ة ق���ادرة 
قوقعة  م��ن  �إخ��ر�ج��ه��م  على 
فيما  ال���ض��ي��م��ا  �لتهمي�ص، 
�حل�رشية  �لتهيئة  يخ�ص 
و�جن����از �مل���ر�ف���ق �جل��و�ري��ة 
�ملطلب  تعد  �لتي  و�خلدماتية 

باملنطقة. �الأول 
�ل�ضكنات  بع�ص  ي��ز�ل  م��ا 
غياب  م��ن  ي��ع��ان��ون  ب��احل��ي 
حيث  �لطبيعي  �ل��غ��از  م��ادة 
مطالبهم  �إن  �ل�ضكان  ق��ال 
�ملعنية  لل�ضلطات  �ملرفوعة 
منازلهم  ب��ت��زوي��د  �ملتعلقة 
ذ�ن���ا  �آ جت��د  مل  �مل����ادة  ب��ه��ذه 

�ل�ضاعة. حلد  �ضاغية 
ي�ضني حممد 

عرفته  �ل��ذي  �الن��ف��ر�ج  بعد 
بخ�ضو�ص  �ل���و�دي  والي���ة 
طالب   19 ك��وف��ي��د  ع���دوى 
ببلدية  م��اي   8 ح��ي  ه���ايل  �أ
�ملحلية  �ل�ضلطات  من  �لو�دي 
�ملغطاة  �ل�ضوق  بفتح  �ل�ضماح 
�لتخفيف  �أجل  من  �حلي  بذ�ت 
مركز  �إىل  �لتنقل  عبء  عنهم 
كامل  غياب  ظل  يف  �ملدينة 
حل��اف��لت �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي 
عن  تنقلهم  �أ�ضبح  حيث   ،
ط��ري��ق ���ض��ي��ار�ت �ل��ف��رود 
�ملت�ضوقني،  جل��ي��وب  مكلف 
�لبائعني  بع�ص  حتول  حني  يف 
و�لفو�كه  للخ�رش  �ملتجولني 
يتحينون  م��ن��ت��ه��زي��ن  �ىل 

لزيادة  �ل�ضوق  غلق  فر�ضة 
���ض��ع��ر ه���ذه �مل�����ض��ت��ل��زم��ات 
ويف  ل��ل��ب��ي��ت.  �ل�����رشوري��ة 
بع�ص  م��ع  للتحرير  حديث 
و  �حل��ي  ه��ذ�  �مل��و�ط��ن��ني يف 
�ل�ضلطات  ن��ا���ض��دو�  �ل��ذي��ن 
نقاذهم  �إ و�ل��والئ��ي��ة  �ملحلية 
م��ن ج�����ض��ع ه����وؤالء �ل��ت��ج��ار 
�حلجر  فر�ضة  �نتهزو�  �لذين 
للك�ضب  �مل��ن��زيل  �ل�ضحي 
ع��ل��ي ج��م��اج��م �ل���زو�ول���ة، 
مع  �ل�����ض��وق  ب��ف��ت��ح  وذل���ك 
�ل�ضحية  باالإجر�ء�ت  �لتز�م 
خرب�ء  من  عليها  �ملن�ضو�ص 

�لعمومية. �ل�ضحة 
مبارك قدودة 

ي���ط���ال���ب ����ض���ك���ان ق��ري��ة 
�ضيدي  ببلدية  �ل�ضويهلة 
�الأو���ض��اع  بتح�ضني  ع���ون، 
�لتي  �لقرية  لهذه  �لتنموية 
�مل�ضجلة،  �لقرى  بني  من  تعد 
�لظل  مناطق  قائمة  �ضمن 
�مل���ت���و�ج���دة ع���رب �ل���والي���ة 
من  ي�ضتكون  حيث  �ل��و�دي، 
منا�ضدين  ن��ق��ائ�����ص،  ع���دة 
عمليات  ت�ضجيل  ب�رشورة 
ج���دي���دة ت���ع���ّزز ح��ق��ه��م يف 

�لتنمية. من  �ال�ضتفادة 
ن��ه  �أ �ملو�طنني  بع�ص  �عترب 
ت�����ض��دد  �ل����ذي  �ل���وق���ت  يف 
�ل��دول��ة  يف  �لعليا  �جل��ه��ات 

�لظل  مناطق  �إع��ط��اء  على 
ت�ضجل  �لتنمية،  يف  �أولوية 
و�ضعا  �ل�����ض��وي��ه��ل��ة  ق��ري��ة 
للمو�طن  مر�ص  غري  تنمويا 
�ل��ع��دي��د من  م��از�ل��ت  �ل���ذي 
ترى  ومل  �لظل  يف  �ن�ضغاالته 
بزيارة  مطالبني  بعد،  �لنور 
�جلهات  ط��رف  م��ن  ميد�نية 
متحي�ص  �أج��ل  من  �مل�ضوؤولة 
تعي�ص  �ل��ذي  �لتنمية  و�ق��ع 
و�لتقرب  �لقرية  هذه  ظله  يف 
�ن�ضغاالتهم  و�ضماع  منهم 
لبع�ص  حلول  �إيجاد  وحماولة 

�لعالقة. �لتنموية  �مل�ضاكل 
.ق ف�وزي 

�لغربية  تك�ضبت  حي  يعرف 
ب��ب��ل��دي��ة �ل����و�دي، و�ل���ذي 
ل���ي���ه �ل��ع��ائ��لت  رح��ل��ت �إ
بالبيوت  تقيم  كانت  �لتي 
يف  نق�ضا  �ل��ق�����ض��دي��ري��ة، 
�خلدماتية  �جلو�رية  �ملر�فق 
�إىل  باالإ�ضافة  و�لرتفيهية، 
بالرغم  �لنقل  و�ضائل  غياب 

�ملعزول. �حلي  موقع  من 
من  جملة  �ل�ضكان،  وح�ضب 
قاطنو  منها  يعاين  �لنقائ�ص 
�لذي  �ل�ضكني  �ملجمع  هذ� 
�لهياكل  من  للعديد  يفتقر 

و�مل��ن�����ض��اآت، ح��ي��ث ي��اأم��ل 
م�ضاريع  ت�ضطري  يف  �ضكانه 
�لغنب  عنهم  ترفع  تنموية 
���ض�����ض��ات  ع��ل��ى غ���ر�ر �مل��وؤ
و�ملر�فق  �جلو�رية  �ل�ضحية 
�ل��ري��ا���ض��ي��ة ك��امل��لع��ب، 

�مللحقات. �إىل  باالإ�ضافة 
�حلي  باأن  �أكدو�  �حلي  �ضكان 
معترب  عدد  به  ويقطن  كبري 
يتطلب  م��ا  �ل��ع��ائ��لت  م��ن 
�أن  غ��ري  ج��و�ري��ة،  م��ر�ف��ق 
للمر�فق  تام  غياب  �للفت 
مقدمتها  ويف  �خل��دم��ات��ي��ة 

�لربيد  وم��ر�ك��ز  �ل�ضحية 
�أور�ق  ��ضتخر�ج  وملحقات 

�ملدنية. �حلالة 
�ل�ضكان  طالب  �آخر  م�ضكل 
و�ضائل  غياب  وهو  بحّله، 
خطوط  و�ن���ع���د�م  �ل��ن��ق��ل 
جعلهم  م��ا  �حل��ي  و�إىل  م��ن 
�ملدينة  و�ضط  عن  معزولني 
حيث  �الأخ����رى،  و�مل��ن��اط��ق 
�إىل  ند�ءهم  �ملعنيون  ج��ّدد 
ّي��اه��ا  �ل�����ض��ل��ط��ات د�ع���ني �إ
من  ن��ق��ل  و���ض��ائ��ل  ل��ت��وف��ري 
�حلي  عن  �لعزلة  فك  �أج��ل 

عملية  وت�ضهيل  جهة  من 
جهة  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  تنقل 

�أخرى.
م�ضكل  �ل�ضكان  ث��ار  �أ كما 
�ملر�فق  يف  �لفادح  �لنق�ص 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة و�ل��ري��ا���ض��ي��ة، 
تعد  �ل��ت��ي  �ل��ف�����ض��اء�ت 
وكذ�  لهم  �لوحيد  �ملتنف�ص 
يتمّكنو�  حتى  ل��لأط��ف��ال، 
فر�غهم  �أوق��ات  ق�ضاء  من 
�ل��ري��ا���ض��ة  مم��ار���ض��ة  يف 

�ملف�ضلة. ون�ضاطاتهم 
ي�ضني حممد 

�ملنطقة  �ضكان  من  عدد  عرب 
بلدية  �ل�ضو�لح  بحي  �لريفية 
�لتحرير  ليومية  �لبيا�ضة 
من  �لعميق  ��ضتيائهم  ع��ن 
للف�ضلت  �لع�ضو�ئي  �لرمي 
�الأو���ض��اخ  وخمتلف  �ملنزلية 
�الأخ�����رى ب��ج��ان��ب �ل��ط��ري��ق 
قبل  م���ن  حل��ي��ه��م  �مل������وؤدي 
خ�ضو�ضا  �لطريق  م�ضتعملي 
فيه  تقل  �لتي  �الأوق���ات  يف 

و�ل�ضباح  �لليل  منها  �ملر�قبة 
�لعام  �ملنظر  �ضوه  مما   ، �لباكر 
�إزعاجا  لهم  �ضبب  وبالتايل 
هذ�  مو��ضلة  ب�ضبب  كبري� 
�ل��ذي  �ل��لئ��ق  غ��ري  �لت�رشف 
ت��ك��رر، وي��ح��دث ه��ذ� رغ��م 
�ملتتالية  �لنظافة  ح��م��لت 
من  �لبلدية  بها  تقوم  �لتي 
تتكد�ص  ال  حتى  الآخ��ر  ح��ني 
�لطريق  حافتي  يف  �الأو�ضاخ 

�لعتيد  �حل���ي  م��دخ��ل  ويف 
�ل�ضكان  مطالبني   ، خ�ضو�ضا 
�الأمنية  �الأج��ه��زة  جميع  من 
خمالفا  �ضبط  من  كل  ردع 
�لعمل  هذ�  وميار�ص  للقانون 
�مل��رف��و���ص ���رشع��ا وق��ان��ون��ا 
قد  �حل��ي  و�أن  خ�ضو�ضا   ،
جملة  بعد  نوعية  قفزة  �ضهد 
�ملتتالية  �لتنموية  �مل�ضاريع 
قللت  منها  ����ض��ت��ف��اد  �ل��ت��ي 

�إىل  ب��ه  �ملقيمني  تنقل  م��ن 
�ضورة  يف  �الأخ��رى  �الأح��ي��اء 
وحدة   ، �لرتبوية  �ملوؤ�ض�ضات 
و�الت�ضال  بريد  وحدة   ، علج 
حت�ضي�ضات   ، د�ري  �إ فرع   ،
�أغلب  منها  ��ضتفاد  �جتماعية 
ريا�ضية  مر�فق   ، �حلي  �ضباب 
�ضاهمت  �خلدمة  تقدم  و�أخرى 

. �ل�ضكان  �أريحية  يف 
زياد   بو  �أ

وقعه  له  كان  �مل�ضاجد  فتح 
�ملو�طنني  على  �الي��ج��اب��ي 
ببد�ية  خ��ري�  و����ض��ت��ب�����رشو� 
حيث  �جلائحة  لهذه  �لنهاية 
�ل�رشقية  م�ضجد  �م��ام  هناأ 
�ملو�طنني  خليفة  حا�ضي  يف 
موؤكد�  �حل��ي  م�ضجد  مبفتح 
ب��وج��وب  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف 
من  بجملة  �مل�ضلني  �لتز�م 
ملنع  �الح��رت�زي��ة  �الج��ر�ء�ت 
�ل��ذي  �ل��وب��اء  ه��ذ�  �نت�ضار 
�ملر�فق  هذه  غلق  يف  ت�ضبب 
كما  �ضهور،  لعدة  �لدينية 
جميع  خ�����ض��وع  �إىل  ن��ب��ه 
للتاأكد  �ملر�قبة  �إىل  �مل�ضاجد 
�مل�ضلني  �ل��ت��ز�م  م��دى  م��ن 
لتفادي  �لوقائية  باالجر�ء�ت 
و�لن�ضو�ص  بينهم  �لعدوى 

�لتعليمات  خمتلف  يف  عليها 
�ل���ت���ي ���ض��م��ح��ت ب��ف��ت��ح 
���ض��ار يف  �مل�����ض��اج��د، ك��م��ا �أ
هذ�  �أن  �حل��ي  الأه��ل  خطابه 
طرف  من  م�ضتهدف  �مل�ضجد 
كل  ح��ني  يف  ب��ه  �ملرتب�ضني 
وجود  ال  �أن  توؤكد  �ملوؤ�رش�ت 
يت�ضبب  �أن  �ده  فوؤ ياأبى  مل�ضلم 
بقدر  �لعبادة  دور  غلق  يف 
ي�ضدر  ما  متابعة  �لتز�مه 
من  و�ملتطوعني  �الئمة  عن 
طياته  يف  ي��ح��م��ل  خ��ط��اب 
ف���ك���ار� �ي��دي��ول��وج��ي��ة يف  �أ
���ض��ك��ل ر���ض��ائ��ل م�����ض��ف��رة 
�إىل  خ��لل��ه��ا  م��ن  ي�����ض��ع��ى 
�ل��ذي  �لتغيري  قطار  ع��ودة 
يعود  �ن  ميكنه  وال  �نطلق 
�لفرد  يت�ضوره  كما  �أدر�جه 

�لتعليمات  ك��ل  ح��ني  يف 
فيها  مبا  �لدولة  عن  �ل�ضادرة 
كلها  ت�ضب   229 �لتعليمة 
�الزم���ة  ع��م��ر  تقلي�ص  يف 
من  ف��ائ��دة  وال  �ل�����ض��ح��ي��ة 
�ل�ضوت  مكرب�ت  ��ضتغلل 
مع  يتنافى  مل��ا  للم�ضاجد 
فائدة  وال  �لتعليمات  ه��ذه 
�أحد  قاله  ما  ذكر  من  كذلك 
م�ضاجد  ب��اأح��د  �مل��ت��ط��وع��ني 
�ضبق  و�ل��ذي  خليفة  حا�ضي 
تناولته  �أن  �لتحرير  جلريدة 
�ل�ضلطات  لكن  بالتف�ضيل 
ما  كل  متابعة  لها  �ملخول 
�لتزمت  �ملجتمع  يف  يحدث 
عرب  تطرقه  وم��ا  �ل�ضمت، 
�مل�ضجد  لهذ�  �ل�ضوت  مكرب 
ب���اأن ه���ذ� �ل��وق��ف �ل��دي��ن��ي 

بع�ص  طرف  من  م�ضتهدف 
ت�ضع  �ضماعة  �إال  �ملرتب�ضني 
�مل�ضلي يف حرية ، ويف حديث 
مو�طني  بع�ص  مع  للتحرير 
خري�  ��ضتب�رشو�  �لذين  �حلي 
وعربو�  حيهم  م�ضجد  بفتح 
و��ضتح�ضانهم  �رتياحهم  عن 
�ل�����ض��دي��دي��ن ل��ه��ذ� �الج���ر�ء 
للم�ضة  ���ض��ي��ع��ي��د  �ل����ذي 
�لديني  دوره���ا  �مل�ضجدية 
و�الج��ت��م��اع��ي و�ل��رتب��وي 
�ل��وق��ت  ذ�ت  يف  مطالبني 
�ح��رت�م  �مل�ضلني  جميع  من 
�الج�������ر�ء�ت �الح���رت�زي���ة 
�لقاتل،  �لوباء  هذ�  ملو�جهة 
بالتعليمات  �لتام  �لتز�م  مع 

. �لوقائية 
مبارك  قدودة 

طالبوا بتحريك عجلة التنمية املنعدمة باحلي منذ �صنوات 
من االإهمال

�صكان حي القدد يتطلعون اللتفاتة 
ال�صلطات

للتخفيف من عبء التنقل اإىل مركز املدينة

فتح ال�صوق املغطاة مطلب مواطني 8 
ماي بالوادي

م�صّنفة �صمن مناطق الظل

�صكان قرية ال�صويهلة ينتظرون التفاتة 
ال�صلطات

حي تك�صبت الغربية ببلدية الوادي 

ال�صكان يطالبون باملرافق ال�صحية والرتفيهية

�صوه �صورة الطريق املوؤدي حليهم 

�صكان املنطقة الريفية بال�صوالح ي�صتكون من الرمي الع�صوائي للف�صالت 

املواطنون بحا�صي خليفة ي�صتب�صرون بفتح امل�صاجد



ن��ظ��م �ل��ع�����رش�ت م��ن م��و�ط��ن��ي 
�لو�قعة  �ل��رم��ل  حا�ضي  مدينة 
�الأغ��و�ط،ح��رك��ة  والي��ة  بجنوب 
حا�ضي  د�ئرة  مقر  �أمام  �حتجاجية 
على  ل��ل�����ض��غ��ط  �ل���رم���ل،وه���ذ� 
و�ضع  �أجل  من  �ملحلية  �ل�ضلطات 
لونها  تغرّي  �لتي  �ل�رشب  ملياه  حد  
على  �حل��ال  لزمهم  �أ م��دة،مم��ا  منذ 
�لتي  �ملعدنية  �مل��ي��اه  ��ضتعمال 
طيلة  و�أنهكتهم  جيوبهم  �أرق��ت 
�ملنطقة  ب�ضكان   �أدى  ما  �ملدة  هذه 
ل��ل��ع��زوف ع��ن��ه��ا م��رغ��م��ني،رغ��م 
�لتي  و�ملادية  �الجتماعية  �لظروف 
هذه  توفري  يف  هناك  �الأ�رش  بها  متر 

عليها  يكرث  �لتي  �حليوية  �مل��ادة 
بالذ�ت،مع  �لف�ضل  هذ�  يف  �لطلب 
وعود�  تلقو�  �نهم  ح�ضبهم  �لعلم 
لتد�رك  �لبلدية  م�ضالح  طرف  من 
حل  بعد  يلم�ضو�  مل  نهم  �أ �الأمر.�إال 
يجددون  جعلهم  �ملع�ضلة،مما  لهذه 
معاناتهم  ُتنهى  حتى  �حتجاجهم 
وت��ل��ب��ى م��ط��ال��ب��ه��م، ال���ض��ي��م��ا 
�ل�رشورية  �مل��ادة  ه��ذه  �ضا�ضها  �أ
ب�ضكل  حنفياتهم  ت�ضخها  �لتي 
ل�رش�ء  يتجهون  جعلهم  ما  د�ئ��م 
�أمو�ال  كلفهم  �لتي  �ملعدنية  �ملياه 

غد�. معاملها  تنتهي  ال  قد  معتربة 
ع.ق

ن��ا���ض��د ف���لح���ون وم���و�ل���ون 
�ملنتدبة  بالوالية  مو��ٍص  ومربو  
و�مل��دي��ر  �لفلحة  وزي��ر  ت��ق��رت، 
�ملهني  �جل��ز�ئ��ري  للديو�ن  �لعام 
ن�����ض��اء ت��ع��اون��ي��ة  ل��ل��ح��ب��وب، الإ
بتقرت،  �جلافة  و�لبقول  للحبوب 
من  ن�ضخة  على  �لتحرير  حت�ضلت 
��ضمية،..  بقائمة  مرفوق   �لطلب 
بهذ�  �لتكفل  ب�رشورة  مطالبني 
�الأولويات  من  بات  �لذي  �ملطلب 
�لر�هن  �لوقت  يف  ليهم  �إ بالن�ضبة 
�الإ�رش�ع  �أن  �ملتحدثون   �أكد   و   ،
�ضيزيح  �لتعاونية  ن�����ض��اء   �إ يف 
ف�ضل  �لغنب،  �أ�ضكال  كل  عنهم 
�ملز�يا  خمتلف  من  �ال�ضتفادة  عن 
 ، �ل��ف��لح��ي  �مل��ج��ال  �مل��ق��دم��ة يف 
�أ�ضمدًة  هنالك  �أن  �لفلحون  وقال  
متر  عنابة  من  جلبها  يتم  كيماويًة 
حمرو�ضة  ورقلة  �ىل  تقرت  على 
يتكفل  م��ن  و�ل��ف��لح  ب��االأم��ن 
م�ضافة  على  عاتقه  على  بجلبها 
كونها  خطورتها  رغم  كلم    160
 ، �ملتفجر�ت  �ضناعة  يف  ت�ضتخدم 
و   ، �ملالية  �لتكاليف  من   يزيد  مما 

فتح   ح�ضبهم  ي�ضتدعي  بات  ما  هو 
تقرت   �ملنتدبة  بالوالية  تعاونية 
عبء  لتخفيف   ، �الآجال  �أقرب  يف 
ورقلة   ، م  �الأ �لوالية  �إىل  �لتنقل 
�أن   .. �ملتحدثني  ذ�ت  �أو�ضح  و   ،
�ملخ�ض�ضة  �ل��دف��ع  و���ض��والت 
يتح�ضل  �لتى  �ل�ضعري  لكمية 
ورقلة  والي��ة  من  �ملربون  عليها 
تهدف  و  ه��ذ�   ، ناق�ضة  ت��ي  ت��اأ
�الأمثل،  �لتكفل  �إىل  �لتعاونيات 
�ملربني   و  �حلبوب  �ضعبة  مبز�رعي 
 ، م�ضتمر�  ت��ط��ور�  ت��ع��رف  �ل��ت��ي 
جمال  يف  �لتنظيم  هذ�  يعمل  كما 
�أمام  �لعالقة  �مل�ضاكل  بع�ص  حل 
تذليل  م��ع   ، �ملخت�ضة  �جل��ه��ات 
���ض��ع��وب��ات �أخ����رى ق��د ت���وؤدي 
يف  �مل��رب��ني  و  �لفلحني  ببع�ص 
ن�ضطتهم  �أ عن  �لتخلي  �إىل  �الأخري، 
باأخرى،  و��ضتبد�لها  �لفلحية 
من  د�رة  �الإ تقريب  �ىل  باالإ�ضافة 
 ، بتقرت  �ل�ضعبة  ه��ذه  ممار�ضي 
بالتكفل  �ملتحدثني  ذ�ت  وطالب 

.. �جلد  حممل  على  بان�ضغالهم 
�لتجاين  ن-ق- 

�لرتبية  م�ضت�ضارو  موؤخر�  نظم 
�أمام  �أدر�ر  وقفة �حتجاجية  لوالية 
رفعو�  للوالية،  �لرتبية  مديرية 
�ملطالب  من  �لعديد  خللها  من 
م�ضت�ضاري  تهم  مطالب  وه��ي 
ن��ح��اء  �ل���رتب���ي���ة  ع���رب ج��م��ي��ع �أ
ت�ضنيفهم  باإعادة  تتعلق  �لوطن.و 
من  و��ضتفادتهم   ،15 �ل�ضلم  يف 
منها،  �مل��ح��رم��ون  �مل��ن��ح،  بع�ص 
وو�ضوح  بدقة  مهامهم  وحتديد 
�ملهام  وب��ني  بينها  تد�خل  ودون 
�ملطالب  بني  من  كان  كما  �الأخرى، 
�ملر�ضوم  تطبيق  ُرف��ع��ت،  �ل��ت��ي 
و�لذي   ،266  –  14 رقم  �لرئا�ضي 
ذناب  و�أ �لنقابات  بع�ص  �أن  ذكرو� 
عدم  يف  ي�ضاهمون  �لع�ضابات 
لرتبة  �لرتقية  وح�رش  تطبيقه، 
م�ضت�ضاري  على  متو�ضطة  مدير 
و�الأقدمية  �خلربة  و�عتماد  �لرتبية 
نقابة  و�إ�رش�ك  لذلك،  �لرتقية  يف 
خمتلف  يف  �لرتبية  م�ضت�ضاري 

�لتي  �الق��رت�ح��ات  و  �مل�ضاور�ت 
بخ�ضو�ص  �لرتبية،  وز�رة  جتريها 
بالقطاع  �خلا�ص  �لقانون  تعديل 
�لرتبية،  بقطاع  يتعلق  ما  وك��ل 
وك����ان م��ن �ل�����ض��ع��ار�ت �ل��ت��ي 
�مل�ضت�ضار  �أن  �لوقفة  يف  رفعت 
بكل  م�ضري  وغد  باالأم�ص،  �ضتاذ  �أ
�مل�ضت�ضارون  ودعا  و�أمانة،  ثقة 
�ل�ضلمية  �لوقفة  �آخر  يف  ب��اأدر�ر 
وطنية  وق��ف��ة  �ضتتبعها  �ل��ت��ي 
�لوطن،  عرب  �لرتبية  مل�ضت�ضاري 
ق�ضد  �حلو�ر  طاولة  �إىل  �لوز�رة 
مهددين  ملطالبهم  �ال�ضتجابة 
�الحتجاجية  �حل��رك��ة  بتو�ضيع 
ل��ت�����ض��م��ل م��ق��اط��ع��ة ت���اأط���ري 
لل�ضنة  �لر�ضمية  �الم��ت��ح��ان��ات 
�الأعمال  مقاطعة  كذ�  و  �جلارية، 
د�ري�����ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��دخ��ول  �الإ
تف�ضلنا  ال  �لذي  �لقادم  �ملدر�ضي 
قليلة.                                                                                                              يام  �أ �إال  عنه  
�لرحمن عبد  بلو�يف 

���ض��ب��وع  �الأ ه��ذ�  ب��د�ي��ة  نظمت 
عبد�لو�حد  موالي  ق�رش  جمعية 
مع  بالتن�ضيق  ���ض��ايل  ببلدية 
لقطع  تطهري  حملة  �ل��ب��ل��دي��ة 
للمياه  �لع�ضو�ئية  للتو�ضيلت 
للب�ضاتني،  �ل�����رشب  �ل�ضاحلة 
من  �ضباب  �حلملة  يف  و�ضارك 
ه��ذ�،  �لبلدية،  وع��م��ال  �لق�رش 
�لريفي  �ملركز  جمعية  وكانت 
قد  عبد�لو�حد  م��والي  لق�رش 
هذه  �إىل  �ضابق  وقت  يف  نبهت 
و�لتي  �لع�ضو�ئية  �لتو�ضيلت 
�ملنطقة  �ضكان   منها  ت�رشر 
بالكف  �مل��و�ط��ن��ني  وط��ال��ب��ت 
وق��ال  �لتو�ضيلت،  ه��ذه  ع��ن 
�لتو�ضيلت  �أن  �ضابق  م�ضدر 
باملياه  للب�ضاتني  �لع�ضو�ئية 

�أزم��ة  تخلق  لل�رشب  �ل�ضاحلة 
عبد  م����والي  ب��ق�����رش  خ��ان��ق��ة 
�مل��و�ط��ن��ون  ي��ع��اين  و  �ل��و�ح��د 
ب�����ض��ب��ب��ه��ا م���ن غ��ي��اب �مل��ي��اه 
�حلنفيات  من  لل�رشب  �ل�ضاحلة 
روتينية  �عطاب  ب�ضبب  بع�ضها 
 ) الف���ان   ( �ل�����ض��ب��ك��ة  ت��ع��رف��ه��ا 
فيه  يت�ضبب  �الآخ���ر  وبع�ضها 
طريق  ع��ن  �ل��ب�����رشي  �ل��ع��ام��ل 
�ل�ضاحلة  باملياه  ب�ضتانه  رب��ط 
�ملو�طنني  ح�ضاب  على  لل�رشب 
ي�ضتاق  غريه  حني  يف  �الآخرين 
حنفيته  يف  جتري  ماء  قطرة  �إىل 
ب�ضعوبة  �إال  ليها  �إ والت�ضل 
�جلهات  بع�ص  و�أح�ضت  كبرية 
رب��ط��ا   35 ���ض��اب��ق،  وق���ت  يف 
�لق�رش،  م�ضتوى  على  ع�ضو�ئيا 

�لوطني  �ملنرب  ي��ز�ل  وال  وك��ان 
�ضايل،  لبلدية  �ل�ضباب  ل�ضوت 
و�ضّن  �لظاهرة  مبحاربة  يطالب 
�ملتلعبني  �ضد  ردعية  قو�نني 
�ل�رشورية  �حليوية  �مل��ادة  بهذ� 
وتعترب  �حلار  �ل�ضيف  ف�ضل  يف 
ه���ذه �ل��ت�����رشف��ات ت�����رشف��ات 
�لذين  �ملو�طنني  لبع�ص  معزولة 
�لزهيدة  �ملياه  تكلفة  ي�ضتغلون 
�لزر�عية،  ب�ضاتينهم  �ضقي  يف 
كمية  نفاد  يف  يت�ضبب  ما  وهو 
وعدم  ب�رشعة  �خل��ز�ن  من  �ملياه 
نقطة،  بعد  �أ �إىل  �ملياه  و�ضول 
برمي  منهم  �لعديد  يقوم  فيما 
ونهار�  ليل  مفتوحا  �ملاء  نبوب  �أ
مبعاناة  مكرتث  غري  �لب�ضتان  يف 
�ل�ضباب  منرب  ويعمل  �إخ��و�ن��ه، 

ع��ل��ى حم��ارب��ة ه���ذ� �ل��ظ��اه��رة 
و�ل��ط��رق  �ل��و���ض��ائ��ل  مبختلف 
�ملجتمعية  و�لتوعية  �مل�رشوعة 
للتن�ضيق  �جلمعيات  ط��رف  من 
برتكيب  �ل�����ض��ك��ان   ق���ن���اع  و�إ
لهذ�  ح��د  ل��و���ض��ع  �ل���ع���د�د�ت، 
�ملعزولة  و  �مل�ضينة  �لت�رشفات 
�لفو�تري،  ت�ضديد  على  و�إجبارهم 
وبقطع  �ال���ض��ت��ه��لك  ح�����ض��ب 
على  �لع�ضو�ئية  �لتو�ضيلت 
�أن  �ل�ضكان   ويتمنى  �لب�ضاتني، 
م�ضتوى  على  تطهري  حملة  تنظم 
على  للق�ضاء  �الأخرى،  �لق�ضور 
لل�رشب  �ل�ضاحلة  �ملياه  تو�ضيل 
ق�رش  نظمها  كما  �لب�ضاتني،  �إىل 
عبد�لو�حد.                                                             موالي 
�لرحمن عبد  بلو�يف 

ن���ا����ض���د ����ض���ك���ان م��ن��ط��ق��ة 
�ضمال  �ضبقاق   "تبودة"ببلدبة 
�لوالية  �الأغ����و�ط،و�يل  والي��ة 
ب�رشورة  �ملحلية  و�ل�ضلطات 
�ملعي�ضية  و�ضعيتهم  يف  �لنظر 
منطقة  �إىل  حتى  ترق  مل  �لتي 
تعبريهم،بحيث  ح�����ض��ب  ظ��ل 
حقيقية  معاناة  يعي�ضون  نهم   �أ
ت�رشيحهم،  ح�ضب  تامة  وعزلة 
ت�ضل  كهرباء  وال  تنمية  ف��ل 
تعمل  علج  قاعة  منازلهم،وال 
بهذه  �ل�����ض��ح��ة  تغطية  ع��ل��ى 
طريق  وال  �ل��ن��ائ��ي��ة،  �ملنطقة 
بالبلدية  منطقتهم  لربط  ي�ضلح 
ع��زل��ت��ه��م،�إ���ض��اف��ة  وف���ك  �الأم 
�ل��ذي  �ل�����رشب  م��اء  نق�ص  �إىل 
�ل��دو�ب  ظهور  على  يجلبونه  
ن��ظ��ر� ل�����ض��ع��وب��ة �مل�����ض��ال��ك، 
�لريفي. �ل�ضكن  من  وحرمانهم 

يف  بن�ضيبهم  يطالبون  وه��م 
طريق  �إجن��از  �ضيما  �لتنمية،ال 
م�ضاكنهم  وربط  عزلتهم  يفك 
تزويدهم  �إىل  بالكهرباء،�إ�ضافة 
�مل�ضالك  �ل�رشوب،وتهيئة  باملاء 
لكونها  �لوعرة،  �ملنطقة  بهذه 
و�ضفها  غابة،و�لتي  و�ضط  تقع 
"منطقة  ب�  �ملنطقة  �ضكان  �أحد 
من  ح�ض�ضا  ومنحهم  �لظل" 
�ل��ب��ن��اء �ل��ري��ف��ي ك��م��ا ح��ّم��ل��و� 
���ض��اء  �مل�����ض��وؤول��ي��ة ك��ام��ل��ة ل��روؤ
مل  �ل��ذي��ن  �ملتعاقبني  �لبلدية 
عجلة  حت��ري��ك  ي�����ض��ت��ط��ي��ع��و� 
يقطنها  �لتي  مبنطقتهم  �لتنمية 
و�ل��ت��ي  �ضاكنا   50 م��ن  �أك���رث 
ث��ورة  ب��ان  �إ باهظا  ثمنا  دفعت 
�ل�ضود�ء. و�لع�رشية  �لتحرير 

�لو�ضعية،طالب  ه��ذه  م���ام  و�أ
ه�����وؤالء ب�������رشورة �ل��ت��دخ��ل 

والية  و�يل  ط��رف  من  �لعاجل 
عنهم. �ل��غ��نب  ل��رف��ع  �الأغ���و�ط 

�ضبقاق  بلدية  رئي�ص  جهته  من 
على  رده  ويف  زي��د  ب��ن  خ��ال��د 
�لتي  �الن�ضغاالت  حول  �ضئلتنا  �أ
ق��ال:�إن  �ملنطقة  �ضكان  طرحها 
ظل  كمنطقة  مدرجة  �ملنطقة 
�لطريق  منطقة،و�أن   33 �ضمن 
�لغربية  لتبودة  بالن�ضبة  معبد 
تبودة  �أن   كما  �ضنو�ت  منذ 
م�ضلك  من  ��ضتفادت  �ل�رشقية 
�إطار  يف  6كم  طول  على  ريفي 
م�ضالح  �أ�ضندته  �لظل،  مناطق 
�نتظار  يف  للمقاولة  �لغابات 
يخ�ص  �إجنازه،فيما  يف  �النطلق 
�أن  �أ���ض��اف  �لريفية  �لكهرباء 
�لوحيدة  �ملنطقة  ه��ي  ت��ب��ودة 
14كلم  م��ن  ����ض��ت��ف��ادت  �ل��ت��ي 
لتتم  6كلم  �إال  ينق�ضها  وال 

بينما  ،1 0 0 % بن�ضبة تغطيتها
م��ن��اط��ق �أخ�����رى ب��ه��ا ك��ث��اف��ة 
حتى  ت�ضتفد  مل  �أك��رث  �ضكانية 
معروف،  حا�ضي  من1كلم،مثل 
و�حل��ا���ض��ي ل��ب��ي�����ص،و�مل��ردوف��ة 
مياه  بخ�ضو�ص  م��ا  وغ��ريه��ا،�أ
مت  ن��ه  �أ حمدثنا  �أ�ضاف  �ل�رشب 
و�إجن��از  باملنطقة  بئرين  حفر 
لل�رشب،وقاعة  مائيني  جممعني 
م��دي��ري��ة  م��ن  طلبنا  �ل��ع��لج؛ 
يف  ق��ل  �الأ على  فتحها  �ل�ضحة 
�ضكان  الأن  �ل�ضيف   ف�ضل 
بع�ضهم  �ل�ضتاء  يف  �ملنطقة  
ف��ل��و و  ي��ع��ود ل�����ض��ك��ن��ات��ه��م ب��اأ
�إىل  ي��رح��ل  �الآخ����ر   �ل��ب��ع�����ص 
�لق�ضم  �أن  �ل�ضحر�ء،م�ضيفا 
كاٍف  عدد  �إىل  بحاجة  �لرتبوي 

لفتحه.              �لتلميذ  من 
بو�رشيط �لقادر  عبد 
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ن�صالهم الدائم وت�صحيتهم الكبرية.. ي�صتحقان 
التثمني واالإن�صاف! 

ذيب عمر 
---------------- 

مُيّثل  ال  �أن  �ملوؤ�ضف  من  لكن 
قامو�ص  يف  �ضيء  �أي  هذ�  كل 
يعرفون  �ل��ذي��ن  م�ضوؤوليهم 
ج��ي��د� ح��ق��ي��ق��ة �أح��ا���ض��ي�����ض��ه��م 
نتحدث   ! �أوج��اع��ه��م  وم��ق��د�ر 
ه��ن��ا ع���ن ع���م���ال �ل�����ض��ب��ك��ة 
حا�ضي  ببلدية  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�لذين   ، �جللفة  ب��والي��ة  بحبح 
م�ضوؤوليهم  �ضمت  ي�ضتنكرون 
��ضتمرت  �لتي  معاناتهم  �إز�ء 
�ضنة  ع�رشة  خم�ص   من  الأك��رث 
لت�ضحيات  �ضاطع  ُن��ك��ر�ن   ،
م�رشوط  غري  و�إخل�ص  كبرية 
 ، زهيد   م��ايل   �أج��ر   يقابلهما 
دقيق  كي�ص  ل�رش�ء  �إال  يكفي  ال 
متطلبات  ع��ن  ف��م��اذ�  و�ح���د 
ي�ضطر  حيث  ؟!  �الأخرى  �لعي�ص 
��ضتد�نة  �إىل  "�لغلبة"  �لعمال 

�ليومية  حو�ئجهم  لق�ضاء  �ملال 
لكن   ، �ملتنوعة  ���ض��ا���ض��ي��ة  �الأ
ت�ضديد  على  ي��ق��درون  كيف 
؟  �لثقيلة  �مل��رت�ك��م��ة  �ل��دي��ون 
تدهور  �إىل  ّدى  �أ م��وؤمل  و�ق��ع 
و���ض��ع��ه��م �الج��ت��م��اع��ي �ل��ذي 
متطلبات  دن��ى  الأ يفتقر  ب��ات 
لتفاقم  ونظر�   ، �لكرمية  �حلياة 
مرور  مع  و�الأزم���ات  �ملتاعب 
�ل�����ض��ن��و�ت ف��ه��م ي��ن��ا���ض��دون 
للتحرك  عليهم  �الأو���ض��ي��اء 

وتوظيف  �الجت��اه��ات  ك��ل  يف 
ك��ل �ل��و���ض��ائ��ل و�الإم��ك��ان��ات 
من  للتخفيف   ، �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
من  و�ن��ت�����ض��ال��ه��م  م��ع��ان��ات��ه��م 
 ، و�حل��رية  و�لقلق  �لُغنب  دو�م��ة 
وعبثت  كو�هلهم  ثقلت  �أ �لتي 
تطلعاتهم  وحّطمت  مبعنوياتهم 
حرمانهم  فم�ضكل   ، �لب�ضيطة 
د�ئمة  منا�ضب  يف  �إدم��اج  من 
 ، و�حلقوق  �لكر�مة  لهم  ت�ضمن 
و�حتجاجاتهم  يلزمهم  يز�ل  ال 

نفعا  جتد  مل  �ملتكررة  �مل�رشوعة 
�مل�ضوؤولة  �جلهات  تثاقل  م��ام  �أ
�ل�ضحيح  �ملخرج  عن  �لبحث  يف 
الن�����ض��غ��االت��ه��م وه��م��وم��ه��م ، 
��ضتغرب  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
بحبح  حا�ضي  بلدية  فر�ضان 
لهم  �أن  رغ��م  �إن�ضافهم  ع��دم 
�لظفر  يف  و�الأحقية  �الأول��وي��ة 
مطالبني   ، د�ئ��م��ة  ب��وظ��ائ��ف 
�لعليا  �ل���ق���ر�ر�ت  �أ���ض��ح��اب 
�ملهني،  "م�ضو�رهم"  بدر��ضة 
�ملعتمدة  �ملعايري  على  و�لوقوف 
و�المتياز�ت  �لرتقيات  منح  يف 
�العتبار  بعني  م��ره��م  �أ و�أخ��ذ   ،
ناجعة  حلول  �إىل  و�ل��و���ض��ول 
حتى   ، �الآج���ال  ق���رب  �أ يف  ل��ه 
يف  مهامهم  د�ء  �أ من  يتمكنو� 
ظ���روف الئ��ق��ة م��ري��ح��ة وف��ق 
تهدد  ال  م�ضبوطة  معطيات 

�الجتماعي. م�ضارهم 

اأنهم يرف�صون  اإال  5400 دج  �صئيل جدا،  ال�صهري  ، راتبهم  ُينا�صلون بكل جدية واإخال�ص يف خدمة جمتمعهم  هم عمال ب�صطاء 
وُمرهقة .. اأعمال جليلة  اإىل  بعزم و�صالبة ترجمة جهودهم وطاقاتهم  ، ويوا�صلون  التخاذل واالإحباط  لعوامل وعالمات  اخل�صوع 

                   " " اجللفة  بحبح  بحا�صي  االجتماعية  ال�صبكة  ب�صبب تغري لونها وجلوئهم ال�صتهالك املياه املعدنيةعمال 

مواطنو حا�صي الرمل باالأغواط 
يحتجون على مياه ال�صرب

مطالب باإن�صاء تعاونية احلبوب
 و البقول اجلافة بتقرت  

م�صت�صارو الرتبية لوالية اأدرار ينظمون 
وقفة احتجاجية

من قبل جمعية ق�صر موالي عبد الواحد ببلدية �صايل بالتن�صيق مع البلدية 

تنظيم حملة تطهري لقطع التو�صيالت الع�صوائية ملياه الب�صاتني

�صكان"تبودة"باالأغواط يطالبون بن�صيبهم يف التنمية وت�صنيفها كمنطقة ظل



جواريات العدد07
األربعاء  19  أوت 2020 م الموافق لـ 29 ذو الحجة 1441هـ2067

�صكان بلدية تلع�صة بال�صلف يحتجون ويغلقون 
مقر البلدية

يون�ص.ب
-----------------

�لذي  �لتاأخر  هذ�  م�ضتنكرين 
ط���ال ع��م��ل��ي��ة �ل���در�����ض���ة و 
�ل�ضكن  �أزمة  رغم   ، �لتوزيع 
من  �لعديد  تعي�ضها  �لتي  �حلادة 
بالتدخل  مطالبني   ، �لعائلت 
�لوالية  و�يل  لل�ضيد  �لفوري 
الأن   ، عنها  �الإف��ر�ج  �أج��ل  من 
بقرب   - ح�ضبهم   - �ل��وع��ود 
م��ر�ر�  تكررت  قد  توزيعها 
ما  هو  و   ، �ملا�ضي  �لعام  منذ 
موؤكدين   ، غ�ضبهم  من  ز�د 
�ضي�ضتمر  توزيعها  تاأخر  �أن 

 . �أي�ضا 
    للإ�ضارة فقد �أقدم حمتجون 
نف�ص  على  �لعام  ه��ذ�  بد�ية 
بلدية  مقر  �أغلقو�  و   ، �خلطوة 
�ضهر  ظرف  يف  مرتني  تلع�ضة 
و�حد ، �حتجاجا على �لتاأخر يف 
هناك  يكن  �أنه مل  �إال   ، �لتوزيع 
�ضوى   ، ح�ضبهم  �إيجابي  تدخل 
و  لدر��ضة  خا�ضة  جلان  �ف��ادة 
لدى  �ملودعة  �مللفات  معاينة 

�حل�ضن.  ب��و  �أ د�ئ���رة  م�ضالح 
طالبت   ، مت�ضل  �ضياق  ويف 
و  للتوعية  �الأمل  جمعية  �أم�ص 
�ل�ضلطات  من  بتلع�ضة  �لرقي 
ر�ضمية  مر��ضلة  يف  �ملعنية، 
بتوزيع  �لتعجيل  ����رشورة 
و�ضفتها  �لتي  �ل�ضكنات،  هذه 
يف  خا�ضة   ، �ملوقوتة  بالقنبلة 
كذ�  و  �لتامة  جاهزيتها  ظل 
حمذرة   ، توزيعها  عملية  تاأخر 
�أنتج  �مل�ضتمر  �لتاأخر  �أن  من 
غلق  يف  متثلت  �ضلبية  ظاهرة 
�حتجاجا  مرتني  �لبلدية  مقر 
على ذلك ، و �ضاهم يف م�ضاهد 
�لتجارية  �مل��ح��لت  �ق��ت��ح��ام 
��ضتغللها  و  �ل�ضاغرة  للبلدية 
�أن  �إىل  م�ضيفة   ، لل�ضكن 
�لر�ضمية  �ملقر�ت  غلق  م�ضاهد 
بو�در  وجود  ظل  يف  �ضيتكرر 
بل   ، ذلك  ال�ضتمر�ر  حقيقية 
هذه  �ق��ت��ح��ام  �إىل  ي���وؤدي  ق��د 
خا�ضة  م�ضتقبل  �ل�ضكنات 
جميع  �مل��و�ط��ن  ��ضتهلك  �إذ� 

 . �لغلق  و  �الحتجاج  �أ�ضاليب 

�جل��م��ع��ي��ة  ذ�ت  دع����ت  و    
ه��ذه  ب��ت��وزي��ع  �لتعجيل  �أن 
�لوحيد  �حل��ل  ه��و  �ل�ضكنات 
وط��اأة  م��ن  للتخفيف  �أوال   ،
على  �خلانقة  �ل�ضكن  �أزم���ة 

من  للحد  ثانيا  و   ، �مل��و�ط��ن 
��ضتخد�مه  و  �ل��د�ئ��م  �ضعيه 
و�ل�ضلوك   �الأ�ضاليب  ملختلف 
�ل�ضكنات  هذه  من  لل�ضتفادة 

   .

جّدد العديد من �صكان بلدية تلع�صة �صمال والية ال�صلف احتجاجهم ، حيث اأقدموا �صباح اأم�ص الثالثاء على غلق كامل ملقر 
البلدية ، احتجاجا على تاأخر توزيع ال�صكنات االجتماعية املقدرة بـ 90 وحدة �صكنية مكتملة االإجناز منذ مدة . 

ال�صكنات االجتماعية  احتجاج  على ال�صلل الذي تعرفه بلديتهم منذ اأزيد من 50 يوماطالبوا بتوزيع 

لتخفيف االكتظاظ عن م�صت�صفى بولعرا�ص بوقرة ببكارية بتب�صة

علي  هوام  مب�صت�صفى  الكورونا  مبر�صى  للتكفل  يتطوعون  وممر�صا  35موظفا 
�لعمومية  �ال�ضت�ضفائية  �ملوؤ�ض�ضة  مدير  ك�ضف 
هو�م علي مبر�ضط �ضمال عا�ضمة �لوالية تب�ضة، 
عن برجمة عمليات تطوعية �أ�ضبوعيا مل�ضاعدة 
�مل�ضلحة �ملرجعية كوفيد 19 مب�ضت�ضفى بكارية، 
دعم  �مل�ضابني و�رشورة  عدد  تز�يد  �إىل  بالنظر 
معاناة  لتخفيف  بالوالية  �لرئي�ضية  �مل�ضلحة 
�ملر�ضى و�لطاقم �لطبي و�الإد�ري. وح�ضب ذ�ت 
�ال�ضت�ضفائية  �ملوؤ�ض�ضة  �إطار�ت  فاإن  �مل�ضوؤول، 
و�ملمر�ضني  �الأط��ب��اء  من  مبر�ضط  �لعمومية 
على  �الإثنني  �أم�ص  �أّول  يوم  كانو�  و�لعمال 
للتدخل  �لثانية  �لتطوعية  �حلملة  مع  موعد 
�ال�ضت�ضفائية  �ملوؤ�ض�ضة  م�ضتوى  على  �الإر�دي 

�لتي  بكارية،  بولعر��ص  بوقرة  �لعمومية 
حتت�ضن م�ضلحة كوفيد 19 �لرئي�ضية بالوالية 
للتكفل  ت�ضهده  �لذي  �لكبري  لل�ضغط  بالنظر 
من  موظفا   35 من  �أكرث  �ضارك  �أين  باملر�ضى، 
يف  �لطبيني  و�ل�ضبه  و�الأطباء  �ملهنية  �الأ�ضلك 
�لر�ضمي  �لعمل  �أوقات  خارج  تطوعية  عملية 
�لنظافة  عمال  يتكفل  �أين  مر�ضط،  مب�ضت�ضفى 
وتعقيم  �ال�ضت�ضفاء  وحجر�ت  �ملياه  ب��دور�ت 
خمتلف �ملر�فق وتوجيه �الهتمام لنظافة �ملر�ضى 
وحاجاتهم من �حللقة و�الإطعام �إىل غري ذلك....
منهم  �ملزمنني  و�ملر�ضى  �ل�ضن  كبار  ال�ضيما 
�لطبي  و�ل�ضبه  �لطبي  �لطاقم  يعمل  فيما   .

و�ملتابعة  �ملر�قبة  �إمت��ام  على  �لتطوع  فرتة  يف 
.وقد  للمر�ضى  و�الإر�ضاد�ت  �لن�ضائح  وتوجيه 
لقيت �لعملية �رتياحا كبري� و�ضط زملئهم من 
�لعمال  لكل  �لند�ء  موجهني  بكارية  م�ضت�ضفى 
للتجند  �الأخ��رى،  �ملوؤ�ض�ضات  يف  و�ملوظفني 
و�لت�ضامن للتكفل بامل�ضابني ومو�جهة �نت�ضار 
يزيد  مر�ضط  م�ضت�ضفى  مدير  وي�ضيف  �لوباء. 
مرة  م�ضتمرة  �لتطوعية  �لعملية  �إن  عريف، 
فيها  �مل�ضاركة  وترية  �رتفاع  وت�ضهد  �أ�ضبوعيا 
ب�ضفة طوعية من خمتلف �الأ�ضلك، مع تكفل 

�ملوؤ�ض�ضة بو�ضائل ومو�د �لتنظيف.
�ضو�ضه حممد �لزين

من  �لع�رش�ت  �ليوم  �ضباح  �أق��دم 
عبد�لقادر  �الأم��ري  بلدية  �ضكان 
�لوطني  �لطريق  بغلق   ، بجيجل 
جيجل  ب���ني  �ل���ر�ب���ط   43 رق���م 
م�ضتوى  على  وذل��ك  وق�ضنطينة 
 ، تا�ضو�ضت  جامعة  بجانب  �ملحول 
وتدخله  �لو�يل  بح�ضور  مطالبني 
�لبلدية  مقر  ق�ضية  يف  �ضخ�ضيا 
 50 �لذي يطاله �لغلق ملدة �أكرث من 
حمتجني  قيام  ب�ضبب  وذلك  يومن؛ 
وتعطيل  بغلقه  �ل�ضكن  قو�ئم  على 
ملدة  و�إن�ضغاالتهم  �لنا�ص  م�ضالح 
�أي طرف الإيجاد  طويلة دون تدخل 
�أمام  �لعمومي  �ملرفق  حل وفتح هذ� 
�ملحتجون  رف�ص  حيث   ، �ملو�طنني 
كل حلول �لتهدئة لفتح �لطريق �أمام 
�ملركبات بعد ت�ضكل طو�بري كبرية 
يطالبون   حيث   ، �ل�ضيار�ت  من 
الإيجاد  �ضخ�ضيا  �ل��و�يل  بح�ضور 

حل مل�ضكلتهم �لتي طال �أمدها.
رئي�ص  عهدة  �أن  �الإ���ض��ارة  جت��در 
�حلايل  �لبلدي  �ل�ضعبي  �ملجل�ص 
�ل�ضيد  �لقادر  عبد  �الأم��ري  لبلدية 
له  �لثانية  هي  عو�طة،  بن  �ضمري 
 ، �لبلدية  ر�أ�ص  على  �لتو�يل  على 
ُت�ضرّي كلأوىل حيث عرفت  لكن مل 
وبني  بينه  �الن�ضد�د�ت  من  �لكثري 
�الأمني  وبني  وبينه  �ملجل�ص  �أع�ضاء 
�ضخ�ضيا  �ل���و�يل  وت��دخ��ل  �ل��ع��ام 
لت�ضوية �ملو�ضوع و�خللف �حلا�ضل 
�إىل  ما طفت  لكن �رشعان    ، بينهم 
�ل�ضكنات  توزيع  م�ضكلة  �ل�ضطح 
�لبلدية  �أدخلت  �لتي  �الجتماعية 
تام،  و�ضلل  �مل�ضاكل  من  دو�مة  يف 
�لذي  وحقهم  �لنا�ص  م�ضالح  عّطل 
ممار�ضة  يف  �لد�ضتور  لهم  يكفله 

مو�طنتهم ب�ضفة عادية وطبيعية .
ب.عبد �لله

والي��ة  و�يل  لتعليمات  تنفيذ� 
تنطلق  �ن  �ملنتظر  م��ن  خن�ضلة، 
�مللعب  باإجناز  �خلا�ضة  �لعملية 
�جلو�رية عرب كامل بلديات �لوالية 
كل  يف  �جلو�رية  �مللعب  وتك�ضية 
من بلدية عني �لطويلة وبلدية بغاي 
�كد  ؛  �ال�ضطناعي  بالع�ضب  مركز 
�جتماعه  يف  للوالية  �لعام  �المني 
د�ئ��رة  رئي�ص  م��ن  ك��ل  بح�ضور 
باال�ضافة  و�حلامة  �لطويلة  عني 
�أم�ص  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  مدير  �ىل 
�آجال  �حرت�م  �لثلثاء، على �رشورة 
نوعية  و�حرت�م  �مل�ضاريع  هذه  �إجناز 

�ن تكون وفقا  �لتي يجب  �ال�ضغال 
يف  �ملعتمدة   و�ملقايي�ص  للمعاير 
و�لوفد  له  كانت  كما  �الط��ار  هذ� 
�ين  �ل�ضباب  مع   وقفة  له  �ملر�فق 
�الن�ضغاالت  خمتلف  �ىل  ��ضتمع 
للنائب  طروحها  �لتي  و�القرت�حات 
�أنه  بدورهم،  لهم  �كد  �لذي  �لعام 
�القرت�حات  هذه  خمتلف  �ضياأخذ 
ون�ضري  �جلد.  حممل  و�الن�ضغاالت 
جت�ضيد  يف  م�ضتمرة  �لعملية  �ن 
تر�ب  عرب  جو�ريا  ملعبا  و�جناز98 

بلديات �لوالية �ل� 21   
ونا�ص لزهاري

�صكان بلدية االأمري عبد القادر 
بجيجل يغلقون الطريق الوطني 43 

انطالق اإجناز وتك�صية املالعب 
اجلوارية عرب بلديات خن�صلة 

بالع�صب اال�صطناعي

لل�رشطة  �لوالئية  �مل�ضلحة  متكنت 
�لدفلى  عني  والية  الأمن  �لق�ضائية 
و  �ملخدر�ت  مكافحة  بفرقة  ممثلة 
 10740 حجز  من  �جلنائية،  �لفرقة 
و  �الأن��و�ع  خمتلف  من  خمر  وحدة 
يبلغ  �ضخ�ص  توقيف  و  �لعلمات، 
بالوالية،  يقيم  �ضنة،   31 �لعمر  من 

و كذ� حجز �ضاحنة.
 13 يوم  �إىل  تعود  �لعملية  وقائع 
حت�ضلت  �أي��ن  �جل��اري،  �ل�ضهر  من 
تفيد   معلومات،  على  �مل�ضلحة 
و  نقل  ب�ضدد  �الأ�ضخا�ص  �أحد  �أن 
�مل�رشوبات  من  معتربة  �إدخال كمية 
قانونية  رخ�ضة  دون  �لكحولية 
على منت �ضاحنة، لغر�ص تو�ضيلها 
�إىل �أحد �الأماكن بالوالية، ليتم على 
ميد�نية  �أمنية  خطة  �إع��د�د  �لفور 

�ل�رشطة  ق��و�ت  مكنت  حمكمة، 
نف�ص  م�ضاء  �ملعني  توقيف  م��ن 
�ل�ضاحنة  ذ�ت  م��نت  على  �ل��ي��وم، 
�إح��دى  م�ضتوى  على  �مل��ذك��ورة 
مدينة  ب�ضو�حي  �الجتنابية  �لطرق 
�الأخرية،  هذه  تفتي�ص  بعد  و  جليدة، 
من  خمر  وحدة   10740 �ضبط  مت 
و يف  �لعلمات،  و  �الأنو�ع  خمتلف 
مع  بالتن�ضيق  و  �لتحقيق  �ضياق 
هوية  حتديد  مت  �جلمهورية،  نيابة 
�ضخ�ضني �آخرين و �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�إ�ضتباه  بعد   �ضدهما  �لقانونية 

�ضلوعهما يف ق�ضية �حلال.
�ل�ضخ�ص  ت��ق��دمي  مت  ل��لإ���ض��ارة، 
�لق�ضائية  �جلهة  �أمام  �ليوم  �ملوقوف 
�ملخت�ضة للنظر يف ق�ضيته.            
خمتار بر�دع/عني �لدفلى

حجز اأكرث من 10اآالف وحدة خمر 
وتوقيف �صخ�ص يف العملية بعني الدفلى

حجز اأزيد من 60 و�صفة طبية ورخ�ص �صياقة مزورة 

تفكيك �صبكة اإجرامية خمت�صة يف التزوير وانتحال هوية الغري بق�صنطينة
�لق�ضائية  لل�رشطة  �ملتنقلة  �لفرقة  فككت 
 05 من  تتكون  �إجر�مية  �ضبكة  مربوك  �ضيدي 
�أ�ضخا�ص ترت�وح �أعمارهم بني 21 و 43 �ضنة، مت 
توقيفهم مع حجز و�ضفات طبية مزورة ، �أجهزة 
�إعلم �آيل ، دعائم �لكرتونية و �أدوية �ضيدالنية 
و موؤثر�ت عقلية  ووثائق �إد�رية بانتحال هوية 

�لغري 
فجائية  مر�قبة  نقطة  �إثر  على  جاءت  �لعملية 
يو�ضف،  �ضيدي  �ضاقية  حي  م�ضتوى  على 
حمل  للمركبات  �لروتينية  �ملر�قبة  خ��لل 
هيوند�ي  نوع  من  مركبة  توقيف  مت  �ل�ضبهة 
و  �ملر�قبة  عملية  بعد  �ضخ�ضان،  متنها  على 
�لتفتي�ص مت �ضبط 08 كب�ضوالت من دو�ء  من 
حقيبة  على  كما عرث  تر�مادول.   دولك�ص  نوع 
�لعديد من �لو�ضفات  ظهرية د�خل �ملركبة بها 
�لطبية، ليتم حتويلهما �ىل مقر �لفرقة ، و �أف�ضى 
�لتحقيق �ملعمق �ىل توقيف 03 �رشكاء �آخرين، و 
تفتي�ص  مت  �ملخت�ضة  �ل�ضلطة  من  �إذن  على  بناء 
مقر�ت �إقامة �مل�ضتبه فيهم، حيث عرث على عتاد 
�إعلم �آيل وو�ضفات  طبية باالإ�ضافة �إىل قطع 
)�ملا�ضة(،  باأور�ق  خا�ضة  كذ� علب  و  خمدر�ت 
�مل�ضتعملة يف لف و ح�ضو �ل�ضجائر باملخدر�ت.

و�ضفة   60 حجز  من  مكنت  �لنوعية  �لعملية 
، دعامتني  ، رخ�ص �ضياقة مزورة  طبية مزورة 
�لكرتونيتني بها �ضور لوثائق �إد�رية و و�ضفات 

 ، حممول  حا�ضوب  جهاز   ، تزوير  حمل  طبية 
وحدة مركزية ، 229 وحدة من خمتلف �الأدوية 
17 وحدة من  �لعقلية،  �ملوؤثر�ت  و  �ل�ضيدالنية 
و  �ل�ضجائر  لف  يف  �مل�ضتعملة  �ملا�ضة  �الأور�ق 
08 قطع خمدر�ت ، بعد �النتهاء من �جناز ملف 
تقدميهم  مت  �ملعنيني،  حق  يف  جز�ئية  �إج��ر�ء�ت 
�ضبكة  تكوين  ق�ضية  ،عن  �ملحلية  �لنيابة  �أمام 
لوثائق  �مل��زور  ��ضتعمال  و  �لتزوير  �إجر�مية، 

�د�رية بانتحال هوية �لغري و �لتزوير و ��ضتعمال 
�ملخدر�ت  حيازة   ، ر�ضمية  ملحرر�ت  �مل��زور 
حيازة  و  �لبيع  ق�ضد  م�رشوعة  غري  بطريقة 
ق�ضد  م�رشوعة  غري  بطريقة  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
�ل�ضحة  ملهنة  �ل�رشعية  غري  �ملمار�ضة  و  �لبيع، 
�دوية �ضيدالنية دون رخ�ضة  بحيازة و توزيع 

مع �لعود .
علجية عي�ص

�جلهوية  �مل�ضلحة  متكنت   
ل����لجت����ار غ����ري �ل�����رشع��ي 
�لعقلية  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت 
حجز  من  تلم�ضان،  �لرم�ضي 
�ل�ضيدالنية  �الأدوية  من  كمية 
خم���درة  خ�����ض��ائ�����ص  ذ�ت 
ب�  ق���درت  عقلية  وم��وؤث��ر�ت 
�لعملية  متت  حيث  قر�ص،   500
على �إثر حاجز مر�قبة مت توقيف 
مركبة من نوع Mégane  على 
ترت�وح  �أ�ضخا�ص  ثلثة  متنها 
و35  �ضنة   20 بني  �أعمارهم 
�ملحجوز�ت  حتويل  ليتم  �ضنة، 

�ىل  فيهم  و�مل�ضتبه  و�ملركبة 
ال�ضتكمال  �مل�ضلحة  م��ق��ر 
باإجناز  �لقانونية،  �الإج���ر�ء�ت 
�ضاأن  يف  ق�ضائي  �إج��ر�ء  ملف 
�لق�ضية متعلق بحيازة وتوزيع 
خمدرة  خ�ضائ�ص  ذ�ت  �أدوي��ة 
خا�ضعة  عقلية  وم���وؤث���ر�ت 
بدون  �لتقنية  �الأمنية  للرقابة 
�ملمار�ضة  جنحة   – رخ�ضة 
�ل�ضحة.  ملهنة  �ل�رشعية  غري 
�أمام  مبوجبه  فيهم  �مل�ضتبه  قدم 

�لعد�لة.
بكاي عمر

حجز كمية من االأدوية ال�صيدالنية 
ذات خ�صائ�ص خمدرة بتلم�صان حملة وا�صعة لتطهري وتنظيف جماري ال�صرف 

واالأمطار ب�صعيدة  
نظم �لديو�ن �لوطني للتطهري ب�ضعيدة موؤخر� حملة تطهري و��ضعة على م�ضتوى �ملنطقة �ل�ضناعية 
،م�ضت جماري �ل�رشف و�المطار .�لعملية عرفت م�ضاركة وحدتي �لبي�ص و�لنعامة  وهذ� بت�ضخري 
ت�ضهدها  كانت  �لتي  �ل�ضيول  وجمرى  �لفيا�ضانات  ،لتفادي  و�لب�رشية  �ملادية  �الإمكانيات  كافة 
�ل�ضو�رع �لكربى للوالية وكذ� �ملناطق �ل�ضود�ء، �لتي مت �إح�ضاوؤها ح�ضب ما �أ�ضار �إليه بن خمي�ص 
عبد �لعزيز،�ملدير �جلهوي ملنطقة �ضعيدة .م�ضري� �ن �حلملة هذه تز�منت وتنظيم حملة حت�ضي�ضية 
حول �الأمر��ص �ملتنقلة عرب �ملياه ،وخا�ضة ونحن يف ف�ضل �ل�ضيف و�حلر �أين تكرث �المر��ص �لتي 
ت�ضببها تلوثات �ملياه .حيث قام �لديو�ن خلل حملته �لوقائية بتوزيع مطويات ومنا�ضري لتح�ضي�ص 
�ملو�طنني بخطورة �المر��ص �ملتنقلة عرب �ملياه �مللوثة ،كما حذرت من رمي �ملخلفات �ل�ضلبة يف 
�ملجاري �خلا�ضة و�لعمومية لتفادي �ن�ضد�دها ، ح�ضب �لتجارب �ل�ضابقة يف �مليد�ن.وللإ�ضارة فاإن 
و�لنعامة عرفت  فيها عمال و�طار�ت وحد�ت �ضعيدة و�لبي�ص  �لتي �ضارك  �لو��ضعة  �حلملة  هذه 

��ضتح�ضانا كبري� لدى �ضكان  �لوالية.  
 عامر �ل�ضباعي 



املخطط الوطني لل�صباب .. 
لقاء الإثراء احلوار وتبادل 

االأفكار

ومل  بــو�ــضــوح،  اجلميع  اأوراق  انك�ضفت 
لإعــان  الأخـــرة  اللم�ضات  �ضوى  تتبَق 
كورونا  مو�ضم  يف  ــال  ــط الأب دوري  بطل 

ال�ضتثنائي. 
هانز  على  �ضيكون  بخطوة،  النهاية  وقبل 
اأمــام  ــر  اآخ نــوع  من  مغامرة  خو�س  فليك 
نهائي  ن�ضف  يف  املقبل،  الأربــعــاء  ليون، 
بر�ضلونة  اأغرق  بعدما  القارية،  البطولة 

يف قاع �ضحيق. 
–نظريا-  جار�ضيا  رودي  فريق  يكون  لن 
جيدا  يعرف  فليون  امل�ضت�ضلم،  كرب�ضلونة 
ظهر  اإمكانياته،  وي�ضتثمر  ي�ضغط،  كيف 
اأمام يوفنتو�س، ثم مان�ض�ضرت �ضيتي،  ذلك 

وكان يف اأف�ضل اأحواله يف املواجهتني.
خا�ضة  وفــرة  جار�ضيا  اأوراق  كانت  واإن   
تفوقه  بايرن  فمزايا  امللعب،  منت�ضف  يف 
بــكــثــر، لــكــن عــلــى اأر�ــــس املــلــعــب هناك 
ح�ضابات اأخرى �ضتفر�ضها تقلبات املباراة.

الثنائي  يــربز  الفريقني  جنــوم  بني  ومــن   
عــوار،  وح�ضام  ليفاندوف�ضكي،  روبــرت 
الأهداف  �ضناع  قائمة  يت�ضدران  اللذين 
اجلـــاري،  املــو�ــضــم  يف  الأبــطــال  دوري  يف 
بح�ضب  حا�ضمة،  متريرات   5 منهما  ولكل 

اإح�ضاءات يويفا.
يف  كبر  دور  عليهما  �ضيكون  وبالتايل   
من  فمن  للنهائي،  التاأهل  بطاقة  حتديد 

هما �ضينت�ضر؟
 

ليفاندوفسكي.. حصان طروادة
 

كا�ضيكيا  مهاجما  كونه  من  الرغم  على 
الكا�ضحة،  التهديفية  �ضطوته  جانب  واإىل 
حرفيا  ليفاندوف�ضكي  يــلــتــزم  ل  لــكــن 
الطراز  املركز، فهو من ذلك  بوظائف هذا 

القادر على الأداء يف كل مواقع الهجوم.

فليك  هانز  طبقة  الذي  الأ�ضلوب  يعتمد 
مما  الاعبني  كل  بني  الأدوار  تبادل  على 
يزيد من قدرة بايرن على اكت�ضاب املزيد 
مــن الــوقــت واملــ�ــضــاحــات، وبــالــتــايل فــاإىل 
ليفاندوف�ضكي  يتاأخر  املعتاد،  دوره  جانب 
امللعب  لو�ضط  التكتيكي  القالب  هــذا  يف 
يف  الأجنحة  على  ينتقل  بينما  اأحيانا، 
يف  يت�ضبب  الـــذي  ـــر  الأم اأخـــرى،  اأوقـــات 

"�ضداع" للمناف�ضني.
حتركات  كانت   )8-2( بر�ضلونة  مباراة  يف   
ليفاندوف�ضكي كالعادة، نقطة مهمة خللق 
من  للقادمني  ثمينة  وم�ضاحات  فر�س 
�ضبيل  على  وجوريت�ضكا،  دافيز  اخللف، 
�ضحب  يف  ومولر  جناحه  خال  من  املثال، 
وال�ضغط  مواقعهم،  عن  بعيدا  املدافعني 

على ارتكاز الو�ضط بالتبادل.
ليفاندوف�ضكي  مييل  اأخـــرى  اأحــيــان  يف   
عــدديــة  مــيــزة  ي�ضكل  ــا  مم لــاأجــنــحــة، 
لبايرن، كما يربك قلبي الدفاع اإذ يجعلهما 
اأكرب  م�ضاحات  يخلق  مما  لل�ضغط،  عر�ضة 
و�ضط  لعبي  ي�ضتطيع  وبالتايل  خلفهما، 

بايرن اأو الأجنحة اللعب بحرية اأكرب.
 ومن ثم تعد مرونة املهاجم البولندي من 

اأبرز اأ�ضلحة فليك القاتلة. 
كهداف  ليفاندوف�ضكي  اأهمية  تكمن  كما 
امل�ضاحات  يف  اللعب  على  قدرته  يف  بــارع 
وحميطها،  اجلزاء  منطقة  داخل  ال�ضيقة 
الكافية لنف�ضه مما يعزز  امل�ضاحات  وخلق 
الــدور  وهــو  الت�ضجيل،  يف  دائــمــا  فر�ضه 

املنتظر منه اأمام ليون.
 

حسام عوار.. إبداع بين السطور
 

ــا خمــتــلــفــة لكن  ــرق ــون ط ــي يــ�ــضــتــخــدم ل
ــول  ــض الأ� ذو  ـــوار  ع يعترب  غالبيتها  يف 

الهجومي  املــحــرك  ــا،  ــم دائ ــة،  ــري ــزائ اجل
للفريق ذو الرتكيبة الدفاعية. 

الو�ضط  ــب  لع مركز  يف  اإمــا  عــوار  يلعب 
الأي�ضر اأو لعب الو�ضط الهجومي، ويتميز 
البينية  والــكــرات  الق�ضرة  بتمريراته 
مهارته  وهــي  اخلطوط،  بني  من  القاتلة 
عر�ضيات  �ضاحب  اأنـــه  كما  الأ�ضا�ضية، 

دقيقة للغاية. 
يلعب   3-5-2 بطريقة  جار�ضيا  يلعب  حني 
لدعم  اأي�ضر  و�ضط  لعب  كان  لو  كما  عوار 
امل�ضاندة  �ضعف  يعيبه  لــكــن  الــظــهــر، 
من  كثر  يف  يتجاوزها  التي  الدفاعية، 
الو�ضط  يف  الذكية  حتركاته  عرب  الأحيان 
وعلى الأطراف يف الوقت املنا�ضب، مبعاونة 

لعب املحور.
عندما  اأكــرب  ب�ضكل  عــوار  ح�ضام  ويبدع   
تتاح  حيث  اأي�ضر  و�ضط  كاعب  ي�ضارك 
ــا يجيد  اأو�ــضــع وهـــو م اأمــامــه مــ�ــضــاحــات 
مما  ــات،  ــراوغ امل يف  قوته  مــع  ا�ضتغاله، 
بينما  بايرن،  و�ضط  على  ال�ضغط  �ضيزيد 
بينه  ا�ضتباك  جمال  املنطقة  تلك  �ضتكون 
يتاأخر  مــا  عــادة  الــذي  وليفاندوف�ضكي 

للم�ضاندة، وال�ضغط مع لعبي الو�ضط.
 

فليك VS جارسيا.. هل تتكرر 
مأساة برشلونة؟

 
رغم احلما�س الكبر لدى فليك بعد �ضحق 
بر�ضلونة، اإل اأن عليه احلذر، فليون يبقى 
البافاري،  الفريق  اإيذاء  وميكنه  خمتلفا، 

كما فعل مع ال�ضيتي.
نف�ضها  هي  فليك  لدى  ال�ضعف  نقاط  اأبرز 
العتماد  يف  وتتمثل  ــول،  ــواردي ج لــدى 
ا�ضتفاد  الــذي  املتقدم  الدفاع  على  غالبا 
على  الطاولة  وقلبوا  جار�ضيا  لعبو  منه 

ال�ضيتي. 
ـــال لــلــمــخــاطــرة غر  ــايل فــا جم ــت ــال وب
يجيد  �ـــضـــاب  فـــريـــق  ـــــام  اأم ــوبــة  املــحــ�ــض
ال�ضتحواذ، والكرات اخلاطفة، اإ�ضافة اإىل 

حما�ضه الكبر. 
اأكرث  فليك  نظام  يبقى  عــام،  ب�ضكل  لكن 
�ضابة من منوذج جوارديول، مع مفاتيح 
خمتلفة يعتمد عليها املدرب الأملاين لقتل 
املكثف،  ال�ضغط  عــرب  �ــضــواء  خ�ضومه، 

وتبادل املراكز بني كل الاعبني.
الهجومي  احل�ضار  هناك  ذلك  جانب  واإىل 
ــر،  ــول ـــرب م ــة ع ــض ــا� ــه خ ــض ــر� ــف الـــــذي ي
وبري�ضيت�س  جنابري،  ليفاندوف�ضكي، 

)كومان(.
هذا الأمر �ضي�ضع ليون وعوار بالتاأكيد يف 
رهنا  نتيجته  تبقى  م�ضبوق،  غر  اختبار 

مبا يقدمه كل طرف على اأر�س الواقع.

الو�ضط،  خط  من  �ضفوفه  ترميم  مرحلة  اإيطاليا  بطل  يوفنتو�س  ــداأ  ب
بارتي  توما�س  ويبدو  الإ�ضباين،  ــدوري  ال من  مميزة  مبواهب  بال�ضتعانة 

اخليار الثاين بعد اأرتور ميلو.
وا�ضتغنى اليويف عن مراليم بيانيت�س يف �ضفقة تبادلية مع بر�ضلونة، نظر 
احل�ضول على اأرتور، والآن يبدو م�ضتعدا للتنازل عن ثاثة لعبني مقابل 

الغاين بارتي جنم اأتلتيكو مدريد.
وذكرت �ضحيفة )كوريري ديلو �ضبورت( الإيطالية، اأن اليويف عر�س الثاثي 
برناردي�ضكي ودوغا�س كو�ضتا و�ضامي خ�ضرة اأمام اأتلتيكو، الذين خرجوا 

من ح�ضابات املدرب اجلديد اأندريا برلو، مقابل بارتي �ضاحب الـ27 عاما.
فريق  و�ضط  خط  يف  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا  واأ�ضبح  املو�ضم  هــذا  بارتي  وتــاألــق 
اأهداف   4 46 مباراة �ضجل خالها  �ضيميوين، بجانب كوكي و�ضاوؤول، وخا�س 

بجانب متريرة حا�ضمة.
وكان اأر�ضنال الإنكليزي م�ضتعدا لدفع قيمة ال�ضرط اجلزائي يف عقد بارتي، 
بطل  لدى  اأ�ضا�ضيا  اللعب  فكرة  اأكرث  تغريه  قد  لكن  يورو،  مليون   50 والبالغ 

اإيطاليا.

ــح كــيــكــي �ــضــيــتــني مـــدرب  ــب ــض اأ�
عقب  الأوىل  ال�ضحية  بر�ضلونة 
بايرن  مــن   8-2 املــذلــة  الهزمية 
اإقالته،  قرار  اتخاذ  بعد  ميونخ، 
املنتظر  بديله  على  و�ضيتعني 
بع�س  ــب  ــن جت كـــومـــان  ـــد  ـــال رون

الأخطاء اذا اأراد النجاح.

التحكم في غرفة 
المالبس

ـــول  ـــواردي ــب غ ــي ــل ب ــي ــنــذ رح م
ـــدرب قــوي  مل يــحــظ الــرب�ــضــا مب
ال�ضخ�ضية مبا ميكنه من ال�ضيطرة 
كان  ورمبـــا  املــابــ�ــس،  غــرفــة  يف 

الوحيد  ال�ضتثناء  اإنريكي  لوي�س 
على  نـــفـــوذه  فـــر�ـــس  ــــــاول  وح
الاعبني، حتى ت�ضاجر مع مي�ضي 
جماهر  ــب  ــال ــط وت مــــرة.  ذات 
الرب�ضا الآن باإنهاء �ضطوة "الأبقار 
و�ضائل  ت�ضميهم  كما  املقد�ضة" 
الإعام الإ�ضبانية، وتق�ضد مي�ضي 
و�ضواريز  وبو�ضكيت�س  وبيكيه 
واألبا، لذا يجب على كومان فر�س 

الن�ضباط والحرتام بالفريق.

التدخل في الصفقات

يف  كــوارث  الرب�ضا  اإدارة  ارتكبت 
الأخــرة،  ال�ضنوات  يف  ال�ضفقات 

وكوتينيو  دميبلي  ب�ضراء  خا�ضة 
دون  قيا�ضية  مببالغ  وغريزمان 
مع  الــتــ�ــضــاور  ودون  ــادة،  ــف ــت ــض ا�
كومان  على  ويتوجب  املــدربــني. 
النتقالت،  �ضوق  يف  راأيــه  فر�س 
يخدمون  لعــبــني  مــع  والتعاقد 

فل�ضفته فقط.

تخفيف الضغط على 
ميسي

املو�ضم  يف  البقاء  مي�ضي  قــرر  اإذا 
تخفيف  كومان  على  يجب  املقبل، 
ال�ضغط عنه بتوفر حلول قادرة 
احلال  كــان  كما  م�ضاعدته،  على 

واإنيي�ضتا.واأ�ضبح  ت�ضايف  فرتة  يف 
الوحيد  اخلــطــر  م�ضدر  مي�ضي 
ــــرة،  ــم الأخ ــض ــوا� امل لــلــرب�ــضــا يف 
واكــتــفــى املـــدربـــون بــذلــك دون 
وتراجع  ال�ضن  يف  لتقدمه  مراعاة 

لياقته.

الرهان على الناشئين

الــوحــيــدة  احل�ضنة  كــانــت  رمبـــا 
اأن�ضو  تــاألــق  املو�ضم  ــذا  ه للرب�ضا 
الفريق  مــع  بــويــغ  وريــكــي  فــاتــي 
املالية  امل�ضاعب  وو�ــضــط  الأول، 
كومان  يراهن  اأن  يجب  احلالية 
على مواهب لما�ضيا لتجديد دماء 
من  تدريجيا  والتخل�س  الفريق، 

احلر�س القدمي.

أسلوب اللعب

كرويف،  ملدر�ضة  كومان  ينتمي 
بال�ضغط  ي�ضعر  األ  يجب  لكن 
تاكا  تيكي  اأ�ضلوب  نف�س  لتطبيق 
املنا�ضبة،  العنا�ضر  ميتلك  مل  اإن 
اأكرث  اأ�ضلوبا  يتبع  اأن  يجب  ورمبا 
هوية  ا�ـــضـــرتداد  ــني  حل واقــعــيــة 
بفر�س  ملزما  بــات  كما  الــنــادي. 
وتناف�ضية،  قوة  اأكــرث  تدريبات 
من  الاعبني  بع�س  �ضكوى  بعد 
الفرتة  يف  اخلفيفة  التدريبات 

املا�ضية.

ك�ضفت م�ضادر يف احلزب امل�ضيحي الدميقراطي، 
اأجنيا  الأملانية  امل�ضت�ضارة  اأن  الثنني،  اليوم 
بالعودة  للم�ضجعني  ال�ضماح  ا�ضتبعدت  مركل، 
البوند�ضليجا يف ال�ضتادات، يف  حل�ضور مباريات 

الوقت احلايل.
ـــــــرت املـــ�ـــضـــادر  اأول وذك يف  ــــه  اأن

افرتا�ضي  ت اجتماع  ا د لقيا
امل�ضيحي  ـــزب  احل
بعد  الدميقراطي، 
الإجازة ال�ضيفية، 

كرة ك�ضفت مركل  اأن 
الــقــدم لن 
املزيد  ت�ضهد 
من التخفيف يف 
اخلا�ضة  القيود، 
ــس  ــرو� بــجــائــحــة ف
ظل  يف  امل�ضتجد،  كورونا 

تزايد حالت العدوى باأملانيا.
وكان وزراء �ضحة الوليات الأملانية، قد اتفقوا 
 31 قبل  امل�ضجعني،  اأمام  ال�ضتادات  فتح  اأن  على 

ت�ضرين اأول/اأكتوبر، هو اأمر ل ين�ضح به.
القدم  لكرة  الأملـــاين  الـــدوري  رابطة  واأعلنت 
اإىل  تو�ضلت  قد  كانت  اأنها  رغم  للقرار،  تقبلها 
حمدود  لعدد  ال�ضماح  ب�ضاأن  الأندية،  مع  اتفاق 
بداية  مع  ال�ــضــتــادات،  بدخول  امل�ضجعني  من 
اأيلول/�ضبتمرب  منت�ضف  يف  اجلــديــد  املو�ضم 

املقبل.
لكن القرار يظل بيد ال�ضلطات ال�ضيا�ضية.

واأبدى فريتز كيلر، رئي�س الحتاد الأملاين لكرة 
القدم، تفهما ملوقف ال�ضيا�ضيني.

وقال كيلر، خال ت�ضريحات لل�ضحفيني يف 
فرانكفورت: "هذا كان متوقعا... وهذا يظهر 

اأننا بحاجة لإجراء املزيد من الفحو�س، ملعرفة 
الأ�ضخا�س امل�ضابني بدون اأعرا�س، والذين 

تنتقل 
منهم 

العدوى 
اإىل 

الآخرين". 
ــس  ــو� ــخ ــي ــض و�

الأملـــاين  املنتخب 
العام،  هذا  له  مباراة  ـــــــــــــع اأول  م

انطاق مناف�ضات دوري اأمم اأوروبا، اأمام نظره 
اأيلول/ من  الثالث  يف  �ضتوجتارت،  يف  الإ�ضباين 

�ضبتمرب املقبل، بدون جماهر.
من  عدد  بح�ضور  ال�ضماح  يف  ياأمل  الحتــاد  لكن 

امل�ضجعني، يف مباريات تالية للمنتخب.
اإيجاد  اأجــل  من  العلماء  مع  "نعمل  كيلر:  وقــال 
طريقة، لإعادة املتفرجني اإىل ال�ضتادات.. لقد 

راأينا جميعا مدى كاآبة الو�ضع بدونهم".

يــ�ــضــتــعــد مــانــ�ــضــ�ــضــرت يــونــايــتــد 
لدخول بقوة على خط املفاو�ضات 
من  لعبني   4 ل�ضم  بر�ضلونة  مع 
�ضوق  خــال  الكتالوين  العماق 

النتقالت اجلاري.
ويرغب بر�ضلونة يف التخل�س من 
بعد  الفريق،  لعبي  من  العديد 
التي تكبدها  الثقيلة  الهزمية 
دوري  يف  ميونخ  بايرن  اأمام 
بنتيجة  اأوروبــــا  ــال  ــط اأب
يرحب  وبالتايل   ،8-2

بال�ضتماع للعرو�س.
"موندو  وبـــحـــ�ـــضـــب 
ديبورتيفو" الإ�ضبانية، 
ــرت  ــض ــ� ــض ــ� ــان ــــب م ــــرغ ي
يونايتد يف �ضم الرباعي 
ـــان دميـــبـــلـــي،  ـــم ـــث ع
واأرتــــــــورو فـــيـــدال، 
راكيتيت�س،  واإيــفــان 

و�ضامويل اأومتيتي.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي يبحث 
فيه اأويل جونار �ضول�ضكاير مدرب 
ــادة  اإع عــن  يونايتد،  مان�ض�ضرت 
بعد  املقبل،  املو�ضم  الفريق  بناء 
نهائي  ن�ضف  من  املحبط  اخلــروج 

الدوري الأوروبي اأمام اإ�ضبيلية.
دميبلي  اإىل  يــونــايــتــد  ويــنــظــر 
جلادون  املنا�ضب  البديل  باعتباره 
ال�ضياطني  ف�ضل  الــذي  �ضان�ضو، 
من  ــه  ــع م ــد  ــاق ــع ــت ال يف  احلـــمـــر 
�ضيوفر  كما  دورمتوند،  بورو�ضيا 
ظل  يف  الــثــمــن  يف  ــــل  اأق خـــيـــارا 
مع  قدمه  الــذي  الباهت  امل�ضتوى 

البار�ضا هذا املو�ضم.
تكرار  من  كثرا  اأومتيتي  وعانى 
م�ضتواه،  ليرتاجع  ــات،  ــاب ــض الإ�
املرغوب  غر  الاعبني  من  وبات 

فيهم داخل �ضفوف البار�ضا.

عر�س  راكيتيت�س  جتاهل  ورغم 
الثاين  كانون  يناير/  يف  يونايتد 
يف  �ضول�ضكاير  يرغب  لكن  املا�ضي، 
اأنه يتبقى يف عقده  �ضمه خا�ضة 
وبالتايل  البار�ضا،  مع  واحــد  عام 

من ال�ضهل �ضمه ب�ضعر منا�ضب.

خطط  ميلك  �ضول�ضكاير  اأن  يذكر 
طالب  بعدما  ال�ضيف،  هذا  كبرة 
الإدارة ب�ضرورة الإنفاق من اأجل 
مان�ض�ضرت  مــع  الــفــجــوة  تقلي�س 

�ضيتي وليفربول املو�ضم املقبل.

 ليفاندوف�صكي وجنم ليون.. �صراع خا�ص 
بني اخلطوط

بر�صلونة يف  جتنبها  كومان  على  يجب  اأخطاء   5

مريكل ت�صدم اجلماهري االأملانية

يونايتد ي�صتهدف 4 العبني من الكامب نو

خامي�ص: �صاأرحل بحثا عن ال�صعادة وزيدان له 
اأذواقه اخلا�صة ببع�ص الالعبني

نوير: بايرن ميونخ لن ي�صقط يف الفخ

يوفنتو�ص يعر�ص 3 العبني مقابل ال�صخرة بارتي

ــــدث الــكــولــومــبــي خــامــيــ�ــس  حت
م�ضتقبله  عــن  رودريــغــيــز 

ــد، وعــرب  ــدري ـــال م ــع ري م
ملنعه  تقبله  عــدم  عــن 

ــن مـــغـــادرة الــفــريــق  م
وقال  املا�ضي،  ال�ضيف 
بفر�س  يحظ  مل  اإنه 
ــــات  ــــب ــــرة لإث ــــث ك
قـــــدراتـــــه بــ�ــضــبــب 
زين  املــدرب  خيارات 

الدين زيدان.
ماركا  �ضحيفة  ونقلت 

الإ�ضبانية   )MARCA(
حوارا للمهاجم الكولومبي، 

للرحيل  ي�ضعى  ــه  اإن فيه  قــال 
عن النادي امللكي والذهاب اإىل "مكان 

واأين  بال�ضعادة  فيه  واأ�ضعر  اللعب  فيه  ميكنني 
حمبوب من اجلميع".

م�ضواره  موا�ضلة  لعدم  يخطط  كان  اأنه  واأو�ضح 
اإىل  اإعارته  فرتة  انتهاء  بعد  مدريد  ريال  مع 
اأن  "اأردت  وقال  املا�ضي،  ال�ضيف  ميونيخ  بايرن 
اأردت  ذلك،  على  اعرت�س  الفريق  ولكن  اأذهب 
كنت  فيه،  اللعب  باإمكاين  مكان  اإىل  النتقال 
اأعرف اأين لن اأح�ضل على فر�س مع زيدان الذي 

كانت لديه بالفعل اأفكاره".
"له اأذواقه اخلا�ضة ببع�س  واأ�ضار اإىل اأن زيدان 

انزعاجه  عن  ــربرّ  وع الاعبني"، 
فر�س  على  ح�ضوله  لــعــدم 
ــه  ــدرات ـــات ق ـــب لــلــعــب واإث
يف  اآخرين  لعبني  مثل 

الفريق.
واعــــــرتف الــاعــب 
ــد مع  ــاق ــع ـــــذي ت -ال
بعد  مـــدريـــد  ريــــال 
 2014- العامل  كاأ�س 
اأنــــــه كـــــان يــتــمــنــى 
الرحيل، واأن يحتفظ 
مدريد  ــال  ري م�ضجعو 
الأوىل  مرحلته  بذكرى 
اإعــارتــه  قبل  الــفــريــق  مــع 
ــال  وق  ،2017 يف  ــرن  ــاي ب اإىل 
"كانت اأمنيتي اأن يحتفظ امل�ضجعون 
هذه  ل  مدريد  يف  ال�ضابقة  مرحلتي  بذكرى 
متريرة  و42  هدفا   36 ت�ضجيل  ذكرى  املرحلة، 

حا�ضمة".
اأتلتيكو  اإىل  النتقال  من  قريبا  خامي�س  وكان 
مدريد ال�ضيف املا�ضي، ولكن اإدارة ريال مدريد 

عطلت ال�ضفقة يف اآخر حلظة.
خال  مباراة   16 يف  الكولومبي  الاعب  و�ضارك 
النادي  مع  امل�ضابقات  جميع  يف  املا�ضي  املو�ضم 
متريرة  ومــنــح  ـــدا  واح هــدفــا  و�ضجل  املــلــكــي، 

حا�ضمة.

بايرن  وقائد  مرمى  حار�س  نوير،  مانويل  قال 
ليون  اأوملبيك  ملواجهة  جاهز  فريقه  اإن  ميونخ، 
ــا  اأوروب اأبطال  دوري  نهائي  قبل  يف  الفرن�ضي 
مر�ضحا  فريقه  كــون  اأن  معتربا  الــقــدم،  لكرة 
من  التقليل  فخ  يف  ي�ضقطه  لن  باللقب  للفوز 

خ�ضمه.
عرب  ن�ضر  فيديو  مقطع  يف  نوير  واأ�ــضــاف 
على  اعتدنا  "لقد  لناديه:  الر�ضمي  املوقع 
ونحن  البطولت،  يف  التناف�ضية  املواقف 
ولدينا  النــتــ�ــضــارات  لتحقيق  جائعون 
يعنيه  ما  ونعرف  اأي�ضا،  ال�ضليمة  العقلية 

ذلك بالن�ضبة لنا".
باللقب  الفائز  ميونخ،  بــايــرن  ويــدخــل 

كبرة،  ثقة  حالة  يف  املباراة  مرات،  خم�س 
الإ�ضباين  بر�ضلونة  على   الكا�ضح  فوزه  بعد 

مل  الفريق  اأن  كما  الثمانية،  دور  يف   2  /  8
يتعر�س للخ�ضارة يف 28 مباراة وفاز يف 27 منها، 

مبا يف ذلك اآخر 19 مباراة وكل املباريات الـ13 
املتوقفة  املناف�ضات  ــودة  ع منذ  الأخـــرة 

الفريق  و�ضجل  كورونا،  فرو�س  ب�ضبب 
الفرتة. تلك  خال  هدفا   94

وقال نوير: "لدينا معدل تهديفي جيد، 
اأن لدينا املرونة ولعبون باإمكانهم  كما 

حالة  يف  اأننا  اأعتقد  ــداف،  الأه ت�ضجيل 
فنية جيدة".

بالثاثية  للفوز  ميونخ  بــايــرن  وي�ضعى 
اأوروبــا(  اأبطال  ودوري  والكاأ�س  )الـــدوري 

املرة  ترجع  حيث  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة 
اأنه تغلب على ليون  2013، كما  اإىل عام  الأوىل 

التقى  حينما  املباراتني،  جمموع  يف   0  /  4
النهائي(  )قبل  ذاتها  املرحلة  يف  الفريقان 

عام 2010.
بر�ضلونة  مــبــاراة  نوير  وو�ــضــف 

باملجنونة، حيث اأكد اأن 
�ضريعا  تتحرك  الأمور 

يف كرة القدم.
ميكنك  "ل  واأ�ــضــاف: 
ملــدة  ــح  ــرتي ــض ــ� ت اأن 

اإىل  وتــنــظــر  ــة،  ــل ــوي خللف ط ا
حــقــقــنــاه وتــقــول، اإنـــه اأمـــر رائـــع ما 

من قبل، عو�ضا عن ذلك علينا اأن نتخذ اخلطوة 
املقبلة ومعاجلة الأمور يف املهمة التالية لنا".

كاأمر  �ضيئا  يعترب  لن  ميونخ  بايرن  فاإن  ولذلك 

م�ضلم به خال مباراة ليون، خا�ضة واأن الفريق 
الفرن�ضي جنح يف الفوز على يوفنتو�س الإيطايل 
ومان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي يف طريقه للتاأهل 

اإىل الدور قبل النهائي.
وتابع نوير: "ليون فريق جيد جدا من الناحية 
يف  حتى  اللعب  ميكنه  التكتيكية، 
فرتة ال�ضرتاحة، كما اأن لديهم 
ـــون عــاقــبــوا  ـــع لعـــبـــون رائ
مان�ض�ضرت �ضيتي با رحمة".

واختتم: "ل بد اأن نتاأكد اإننا 
اخلطاأ  لأن  انتباه  حــالــة  يف 
خروجنا  يف  يت�ضبب  رمبـــا 

�ضريعا من البطولة".
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حمليات

وزيـــــر  ـــد  ـــق ع  
ــــاب  ــــب ــــض ــــ� ال

 ، والريا�ضة 
علي  �ــضــيــد 
خـــــالـــــدي 
ــــــــد  ــــــــع ب
ــوم  ــر ي ــه ظ
الثـــــنـــــني 

اجــتــمــاعــا 
ـــا  ـــاوري ـــض ـــ� ت

املنظمات  ــع  م
واجلـــمـــعـــيـــات 

ــــة  ــــي ــــان ــــب ــــض ــــ� ال
راأ�ـــضـــهـــا وعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 

اثراء  يف  للم�ضاهمة  اجلزائرية  ال�ضامية  الك�ضافة 
احلوار وتبادل الفكار والآراء حول املخطط الوطني 

لل�ضباب.
واو�ضح الوزير يف كلمة له باملنا�ضبة ان "ترقية ال�ضباب 
واحلركة اجلمعوية واملجتمع املدين قد و�ضعها رئي�س 
اكرث  يف  اياها  وا�ضفا  الولويات  م�ضاف  يف  اجلمهورية 
الول  ال�ضرتاتيجي  باحلليف  حق-  وعن   - مرة  من 
لل�ضباب  الوطني  "املخطط  ان   اىل  م�ضرا  للدولة"، 
ومن�ضجمة  موحدة  عمومية  �ضيا�ضة  و�ضع  اىل  يهدف 

لرتقية ال�ضباب بال�ضراكة مع ال�ضباب واجلمعيات."
م�ضروع  مع  متاما  يتوافق  "امل�ضعى   هــذا  ان  وا�ــضــاف  
اجلمهورية  رئي�س  طرحه  الذي  الد�ضتوري  التعديل 
الدولة  دعــم  على  يــوؤكــد  والـــذي  ـــراء  والث للنقا�س 
التزامها  على  مرة  لأول  وين�س  اجلمعوية  للحركة 
العامة  احلياة  يف  امل�ضاركة  على  ال�ضباب  بت�ضجيع 

وال�ضيا�ضية."
من  جملة  اىل  لل�ضباب  الوطني  املخطط  ويــرمــي 
الهداف ال�ضرتاتيجية، كاإعادة الثقة بني ال�ضباب 
اجتماعي   عقد  بناء  ا�ضا�س  على  الدولة  وموؤ�ض�ضات 
ال�ضباين والولوج  ال�ضباب واملجتمع املدين  جديد مع 
العامة  احلياة  ت�ضير  يف  فعلية  مل�ضاركة  الفئة،  بهذه 
م�ضار  خدمة  يف  وجتنديهم  ال�ضباب  تعبئة  جانب  اىل 
التنمية امل�ضتدامة ال�ضاملة املحلية والوطنية وحترير 

طاقات ال�ضباب خلدمة الوطن.
ويتوخى املخطط اي�ضا ، ترقية وتعزيز روح املواطنة 

وت�ضجيع العمل التطوعي والن�ضاط اجلمعوي.
ولتج�ضيد هذه ال�ضرتاتيجية و�ضعت الو�ضاية، اآليات 
"تفعيل املجل�س الأعلى لل�ضباب كاطار دائم  تتمثل يف 
الت�ضير  على  ــاوة  ع واحلـــوار  والتن�ضيق  للت�ضاور 
ال�ضبانية  اجلمعيات  مــع  ال�ضباب  ــدور  ل الت�ضاركي 
كف�ضاء  اجلزائري  لل�ضباب  الرقمي  املنتدى  واطــاق 
ربوع  خمتلف  �ضباب  بني  والت�ضاور  للحوار  مبتكر 

الوطن حول ق�ضاياهم".
امل�ضاورات  من  "�ضل�ضلة  اطــاق  الــوزارة  برجمت   كما 
لتنمية  الوطني  املركز  وبعث  ال�ضبانية  اجلمعيات  مع 
ال�ضباب الذي مت تد�ضينه موؤخرا مبنا�ضبة اليوم العاملي 
لل�ضباب وهو قطب منوذجي يعمل على تكوين ال�ضباب 
احلياة  يف  للم�ضاركة  قدراتهم  وتعزيز  واجلمعيات 
القطاعات  متعددة  جلنة  تن�ضيب  ــر  واخ العامة  
الوطني  املخطط  ل�ضياغة  املقبلة  القليلة  اليــام  يف 

لل�ضباب."
من جهته، �ضرح قائد الك�ضافة ال�ضامية اجلزائرية، 
بطرح  �ضمح  الــلــقــاء  ان  ــزاوي   ــم ح الــرحــمــان  عبد 
خمتلف  يف  اجلزائري  ال�ضباب  ان�ضغالت  من  العديد 
املجالت والرامية - كما اكد- اىل جت�ضيد طموحاتهم 
من  الــكــثــر  يف  عليها  ـــربوا  ع الــتــي  وانــ�ــضــغــالتــهــم 

املنا�ضبات.
" اإلتم�ضنا اإرادة كبرة لدى الوزير لتبني هذه  وقال: 
يف  للم�ضاهمة  لل�ضباب  الفر�ضة  واتاحة  الن�ضغالت 

تطوير جمالته وتنمية الوطن ."
وخمتلف  ال�ضبانية  اجلمعية  ــة  ــرك احل ان  يــذكــر 
املنظمات التي ح�ضرت هذا اللقاء ، قدمت مقرتحات  
الوطني  واملخطط  بال�ضباب  اخلا�ضة  الد�ضتور  تعديل 

لل�ضباب.
ق.ر
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم/عبد النا�صر فروانة
-----------------------------------

للعتقال  تعر�ضو�  �لذين  �لفل�ضطينيني  عدد  يزيد 
�أ�ضري  �ملليون  يف �ضجون �الحتلل �الإ�رش�ئيلي عن 
�أطفااًل  ون�ضاًء،  رجااًل  وكبار�ً،  �ضغار�ً  ومعتقل، 
ويجب  هامة  �الإح�ضاء  م�ضاألة  كانت  و�إن  وفتيات. 
ت�ضهي�ل  �أج��ل  من  و�الآخ��ر  �حل��ني  بني  بها  �لقيام 
ما  �أن  غري  و�ملعتقلني.  �الأ�ض�رى  �أو�ض�اع  در��ضة 
�الأرقام  هذه  خلف  �أن  هو  ومعرفته،  فهمه  ينبغي 
مت�ضي  و�أعمار  ب�رش  وحياة  هامة  مدلوالت  تكمن 
خلف �لق�ضبان، و�آالف من ق�ض�ص �لعذ�ب و�الأمل 
و�حلرمان. فلكل �أ�ضري من هوؤالء ق�ضة وحكاية متلأ 
حروفها  و�ضّجل  حكايته  �ضّطر  وبا�ضل  جملد�ت. 
بفخر وعزة ممزوجة باحلزن و�لدموع وجمبولة باأمل 
تكن  �ل�ضجان.  مل  وق�ضوة  �حلرمان  ووجع  �ل�ضجن 
تعلم �الأم وهي حامل بجنينها، باأنها �ضُتنجب جنلها 
�أكرث من ذلك،  ليق�ضي ن�ضف عمره، ولرمبا  �لبكر 
يكن  ومل  �ل�ضم�ص.  وور�ء  �ل�ضجون  ق�ضبان  خلف 
لو�لده �أن يتوقع، وال حتى يف ��ضو�أ �لكو�بي�ص، �أن 
يكون ذ�ك �للقاء عام 2000 هو �الأخري بينهما، ومل 
�ىل  �حلال  بهم  ينتهي  �أن  با�ضل"  "�با  يتخيل  يكن 
بعد،  ينتِه  ومل  �ضنة  ع�رشين  قبل  بد�أ  طويل  فر�ق 
بفعل �ل�ضجن �الإ�رش�ئيلي و�جر�ء�ت �الحتلل ومنع 
زيار�ت �الأهل بذريعة ما ُي�ضطلح على ت�ضميته ب� 
"�ملنع �الأمني"، يف ظل �ضمت و�ضعف وتر�جع دور 
�ملوؤ�ض�ضات �لدولية. فكم كانت �ضعبة حلظة �لفر�ق 
�حلرمان  ��ضتمر�ر  وم��وؤمل  قا�ضي  هو  وكم  تلك، 
كلهيب  حزن  فالفر�ق  و�لعزيز.  �حلبيب  روؤية  من 
�لفر�ق.  �أ�ضعب حاالت  �البن من  �ل�ضم�ص، وفر�ق 
فكان �لله يف عونك �أخي و�ضديقي �أبو با�ضل و�أنت 
�حتجازهم  وظروف  �ملقلقة  �الأ���رشى  �أخبار  تتابع 
�لقا�ضية و��ضتمر�ر �الهمال �لطبي �ملتعمد يف ظل 
�الأ�رشى  بحياة  �ملت�ضاعد  �الإ�رش�ئيلي  �ال�ضتهتار 
دون  "كورونا"،  زمن  يف  �ل�ضحية  و�أو�ضاعهم 

فرتة  و�حدة طو�ل  مرة  ولو  بزيارته  لك  ُي�ضمح  �أن 
يف  �نخرط  عريف:  عماد  با�ضل  �لطويلة.   �ضجنه 
�ضفوف كتائب �ضهد�ء �الأق�ضى �لذر�ع �لع�ضكري 
حلركة "فتح" مع �ندالع �نتفا�ضة �الأق�ضى، ولكل 
�مرئ من ��ضمه ن�ضيب، فكان بطًل با�ضًل، �ضجاعًا، 
ياأبه  ومل  بب�ضالة  �ملحتل  وقاوم  ب�ضدة،  عدوه  قاتل 
قبل  و�لبطولة  �ملجد  من  �ضفحات  ف�ضّطر  �ملوت، 
بال�ضجن  حكمًا  بحقه  وَي�ضُدر  وُيَعَذب  ُيعَتقل  �أن 
مدينة  �ب��ن  �لفل�ضطيني  عريف:  با�ضل  �مل��وؤب��د. 
�الأ�رشى  ويحفظه  �جلميع،  يعرفه  بات  ��ضٌم  غزة، 
و�ملحررون، ويذكره �لنا�ضطون و�ملتابعون لق�ضايا 
�الأ�رشى، ويردده �ل�رشفاء و�ملخل�ضون، فهو منا�ضل 
عنيد، حفر ��ضمه باأحرف من نور ونار على جدر�ن 
�ل�ضمود  من  ف�ضواًل  وكتب  �ملعتمة،  �لزنازين 
و�لتحدي خلل م�ضريته �لن�ضالية، و�ضارك �إخو�نه 
�ل�ضجان  ومقاومة  �خلاوية  �الأمعاء  معارك  �الأ�رشى 
باإر�دة �ضلبة مل تلن، وعزم جبار مل ي�ضعف، فَحَفر 
��ضمه عميقًا يف �ضجلت �حلركة �لوطنية �الأ�ضرية.
 ولد �الأ�ضري "با�ضل عريف" يف �لر�بع من ني�ضان/

�أ�رشته يف حي  1982، وكان يقطن مع  �بريل عام 
�لرمال غرب مدينة غزة، فكرب وترعرع يف عائلة 
منا�ضلة وبني �أزقة و�ضو�رع �ملدينة، و�نتمى حلركة 
�لتحق   1998 عام  �أظافره، ويف  نعومة  منذ  "فتح" 
تدريبية  دورة  وتلقى  �لفل�ضطينية  �ل�رشطة  بجهاز 
�ل�ضفة  حمافظات  يف  �لعمل  �ىل  �نتقل  ثم  ومن 
�لغربية، ومع �ندالع �نتفا�ضة �الأق�ضى عام2000، 
�ن�ضم �إىل كتائب �ضهد�ء �الأق�ضى �لذر�ع �لع�ضكري 
حلركة �لتحرير �لوطني �لفل�ضطيني "فتح"، و�ضارك 
�أبرزها  ولعل  �لفد�ئية،  �لعمليات  من  �لعديد  يف 
د�خل  ��رش�ئيليني  م�ضتوطنني  قتل  يف  �مل�ضاركة 
�ضديقه  ال�ضت�ضهاد  �نتقامًا  "عوفر"  م�ضتوطنة 

ورفيق دربه "مهند حلوة".
 2002 عام  �آب/�أغ�ضط�ص  من  ع�رش  �لتا�ضع  ويف   
متكنت  طويلة،  ل�ضهور  ��ضتمرت  مطاردة  وبعد 

قو�ت �الحتلل �الإ�رش�ئيلي من ��ضتدر�جه عرب �أحد 
به يف �ضجونها، فتعر�ص  �لعملء و�عتقاله و�لزج 
و�لنف�ضي  �جل�ضدي  �لتعذيب  من  خمتلفة  ل�ضنوف 
رغم �الإ�ضابة �لتي كان يعاين منها يف يده �ليمنى، 
و�ال�ضتجو�ب  �لتوقيف  من  �ضنو�ت  ثلث  وبعد 
حمكمة  �أ�ضدرت  �ملحاكمة،  جل�ضات  من  و�لعديد 
عوفر �الإ�رش�ئيلية �لع�ضكرية حكمًا بحقه بال�ضجن 
�ملوؤبد )مدى �حلياة( مرتني �إ�ضافة �إىل 52 عاما. ومنذ 
�عتقاله قبل ثمانية ع�رش �ضنة تنقل يف عدة �ضجون 
ع�ضقلن  يف  متفاوتة  �ضنو�ت  وق�ضى  �إ�رش�ئيلية 
وبئر �ل�ضبع وهد�رمي و�ي�ضل ونفحة، ومكث فرت�ت 
�النفر�دي، وح�ضل على  �لعزل  طويلة يف زنازين 
يف  �لبكالوريو�ص  و�ضهادة  �لعامة  �لثانوية  �ضهادة 
�لعلوم �ل�ضيا�ضية د�خل �ضجنه، فيما يقبع �الآن يف 
فل�ضطني  جنوب  �لنقب  �ضحر�ء  يف  نفحه  �ضجن 
�ملحتلة. ومتر �الأيام و�ل�ضهور ومت�ضي معها �ل�ضنني، 
وحتل  �ل�ضجون  ق�ضبان  خلف  �الأعمار  وُتق�ضى 
يف  "با�ضل عريف"  �لثامنة ع�رش العتقال  �لذكرى 
�لتا�ضع ع�رش من �آب/�أغ�ضط�ص �جلاري ليدخل عامه 
�لتا�ضع ع�رش ب�ضكل متو��ضل، و�الأمل يزد�د و�لوجع 
يتفاقم، ومعاناة با�ضل و�أ�رشته تت�ضع، ول�ضان حالهم 
ما  يكفي  فاأال  �للعني،  �ل�ضجن  �أيها  بنا  رفقًا  يقول: 
�أحلقته بنا من �أمل وقهر وحزن جر�ء ما تفر�ضه علينا 
�لروح  يف  عاد  ما  �لله  فو  قيود،  من  �أبنائنا  وعلى 
�لوجع.  من  مزيد�ً  حتمل  مبقدورنا  عاد  وما  مت�ضع، 
�لذي  �الأم��ل  ذ�ك  هو  وجعنا  من  يخفف  ما  ولعل 
تبادل  �ضفقة  �متام  باقرت�ب  يوم  بعد  يوما  يتعاظم 
من  وتنجح  �ملوؤبد�ت،  قيد  يك�رش  و�نت�ضار  جديدة 
خلله �ملقاومة �لفل�ضطينية يف �طلق �رش�ح رموز 
َيكون  �أن  َع�ضى  ُقل  ُهو.  َمتى  ويُقولون  �ملقاومة. 
َقريًبا. ويبقى �الأخ با�ضل عريف، �الأ�ضري و�ملنا�ضل 
�ضامٌخ  ور�أ�ٌص  َينحِن،  مي�ضي ومل  �لقامة  منت�ضب   ..
ومنا�ضل  ينك�رش،  مل  كبرٌي  وعنفو�ٌن  يطاأطئ،  مل 

يت�ضلح باأمل �النت�ضار وك�رش �لقيود.

با�صل عريف: االأ�صري الذي مل يَر والده منذ 20 �صنة

�أ�ضار �لدكتور فهد �أبو �حلاج مدير عام 
مركز �أبو جهاد ل�ضوؤون �حلركة �الأ�ضرية 
�لق�ضية  �أن  �إىل  �لقد�ص  جامعة  يف 
�لفل�ضطينية متر باأ�ضعب حاالتها وذلك 
بالنظر للأخطار �ملتز�منة �لتي تع�ضف 
�لعربي  �ل���رتدي  م��ن  حالة  ظ��ل  يف 
�الحتلل  حكومة  �ضجع  مما  و�لدويل، 
بنكر�ن  �لتمادي  على  �الإ�رش�ئيلي 
بالقو�نني  �لثابتة  �لفل�ضطينية  �حلقوق 
بقدرة  قناعته  عن  معربا  �لدولية، 
�لتي  �ملحن  كل  جت��اوز  على  �ضعبنا 
حلت عليه . جاء ذلك يف م�ضتهل �للقاء 
�لعايل  �لتعليم  وزير  مع  جمعه  �لذي 
�أبو  حممود  �لدكتور  �لعلمي  و�لبحث 
على  �طلعه  بهدف  وذل��ك  موي�ص، 

�ملركز  يعكف  �لتي  �لتطويرية  �خلطط 
على �لقيام بها، وذلك بح�ضور  �ل�ضيد 
ر�ئد بركات مدير �لتعليم �جلامعي يف 
�ملركز  منجز�ت  م�ضتعر�ضا  �ل��وز�رة، 
من  وذل��ك  �مل�ضتويات  كافة  على 
خلل عر�ص �لتقرير �ل�ضنوي و�إعطاء 
�أن�ضطة  من  به  ورد  ما  كل  عن  نبذة 
�لكبري  �لتقدم  �إىل  م�ضري�  وفعاليات 
كما  ودوليا،  حمليا  �ملركز  حققه  �لذي 
�لذي  �الأك��ادمي��ي  �جلهد  �إىل  وتطرق 
يبذله �ملركز من خلل تدري�ص م�ضاق 
جامعة  يف  �الأ���ض��رية  باحلركة  خا�ص 
�أخرى  �أكادميية  وموؤ�ض�ضات  �لقد�ص 
�مل�ضتوى  على  نوعها  من  فريدة  وهي 
م�ضتويات  على  �لطلبة  تفيد  �لعاملي 

عديدة . وعدد �لدكتور �أبو �حلاج �خلطة 
�لتطويرية للمركز موؤكد� �أنه �ضي�ضتمر 
�الأ�رشى  هموم  وحمل  ر�ضالته  ب��اأد�ء 
�لعام  للر�أي  ر�ضالتهم  و�إي�ضال  عامليا 
�لر�ضمي  �الهتمام  �ضاكر�  �ل��دويل 
�لذي يتلقاه من �حلكومة �لفل�ضطينية. 
موي�ص  �أبو  حممود  �لدكتور  عرب  وقد 
عليها  يقوم  �لتي  بالر�ضالة  فخره  عن 
�جلانب  على  تركيزه  وبالذ�ت  �ملركز 
�لفائدة  �إىل  و�لبحثي م�ضري�  �الأكادميي 
�لعظيمة �لتي �ضتعود على �لطلبة من 
خلل زيادة وعيهم ومتكينهم من حمل 
�لقد�ص  جامعة  و�ضكر   . �لوطني  �لهم 
و�لدكتور �أبو �حلاج على منجز�تهم يف 
�أن  �إىل  م�ضري�  �الأ���رشى  ق�ضية  جمال 

جامعة �لقد�ص ومركز �أبو جهاد مفخرة 
وطنية بامتياز.

الدكتور اأبو احلاج... الق�صية الفل�صطينية متر باأ�صعب حاالتها
اأخبار فل�صطني

االأ�صري با�صل عريف

�ضهد�ء  كتائب  �ضفوف  يف  �نخرط  عريف:  عماد  با�ضل 
�ندالع  مع  "فتح"  حلركة  �لع�ضكري  �لذر�ع  �الأق�ضى 
فكان  ن�ضيب،  ��ضمه  من  �مرئ  ولكل  �الأق�ضى،  �نتفا�ضة 
�ملحتل  وقاوم  ب�ضدة،  عدوه  قاتل  �ضجاعًا،  با�ضًل،  بطًل 
بب�ضالة ومل ياأبه �ملوت، ف�ضّطر �ضفحات من �ملجد و�لبطولة 
قبل �أن ُيعَتقل وُيَعَذب وَي�ضُدر بحقه حكمًا بال�ضجن �ملوؤبد.

با�ضل عريف: �لفل�ضطيني �بن مدينة غزة، ��ضٌم بات يعرفه 
�لنا�ضطون  ويذكره  و�ملحررون،  �الأ�رشى  ويحفظه  �جلميع، 
و�ملخل�ضون،  �ل�رشفاء  ويردده  �الأ�رشى،  لق�ضايا  و�ملتابعون 
على  ونار  نور  من  باأحرف  ��ضمه  حفر  عنيد،  منا�ضل  فهو 
�ل�ضمود  من  ف�ضواًل  وكتب  �ملعتمة،  �لزنازين  جدر�ن 
و�لتحدي خلل م�ضريته �لن�ضالية، و�ضارك �إخو�نه �الأ�رشى 
مل  �ضلبة  باإر�دة  �ل�ضجان  ومقاومة  �خلاوية  �الأمعاء  معارك 
تلن، وعزم جبار مل ي�ضعف، فَحَفر ��ضمه عميقًا يف �ضجلت 
يف  عريف"  "با�ضل  �الأ�ضري  ولد  �الأ�ضرية.  �لوطنية  �حلركة 
�لر�بع من ني�ضان/�بريل عام 1982، وكان يقطن مع �أ�رشته 
�لرمال غرب مدينة غزة، فكرب وترعرع يف عائلة  يف حي 
"فتح"  �أزقة و�ضو�رع �ملدينة، و�نتمى حلركة  منا�ضلة وبني 
منذ نعومة �أظافره، ويف عام 1998 �لتحق بجهاز �ل�رشطة 
�لفل�ضطينية وتلقى دورة تدريبية ومن ثم �نتقل �ىل �لعمل 
�نتفا�ضة  �ندالع  ومع  �لغربية،  �ل�ضفة  حمافظات  يف 
�الأق�ضى  �ضهد�ء  كتائب  �إىل  �ن�ضم  عام2000،  �الأق�ضى 
�لفل�ضطيني  �لوطني  �لتحرير  حلركة  �لع�ضكري  �لذر�ع 
ولعل  �لفد�ئية،  �لعمليات  من  �لعديد  يف  و�ضارك  "فتح"، 
د�خل  ��رش�ئيليني  م�ضتوطنني  قتل  يف  �مل�ضاركة  �أبرزها 
ورفيق  �ضديقه  ال�ضت�ضهاد  �نتقامًا  "عوفر"  م�ضتوطنة 
�آب/�أغ�ضط�ص  من  ع�رش  �لتا�ضع  حلوة".ويف  "مهند  دربه 
طويلة،  ل�ضهور  ��ضتمرت  مطاردة  وبعد   2002 عام 
�أحد  متكنت قو�ت �الحتلل �الإ�رش�ئيلي من ��ضتدر�جه عرب 
�لعملء و�عتقاله و�لزج به يف �ضجونها، فتعر�ص ل�ضنوف 
خمتلفة من �لتعذيب �جل�ضدي و�لنف�ضي رغم �الإ�ضابة �لتي 
من  �ضنو�ت  ثلث  وبعد  �ليمنى،  يده  منها يف  يعاين  كان 
�ملحاكمة،  جل�ضات  من  و�لعديد  و�ال�ضتجو�ب  �لتوقيف 
�أ�ضدرت حمكمة عوفر �الإ�رش�ئيلية �لع�ضكرية حكمًا بحقه 

بال�ضجن �ملوؤبد )مدى �حلياة( مرتني �إ�ضافة �إىل 52 عاما.
ومنذ �عتقاله قبل ثمانية ع�رش �ضنة تنقل يف عدة �ضجون 
وبئر  ع�ضقلن  يف  متفاوتة  �ضنو�ت  وق�ضى  �إ�رش�ئيلية 
يف  طويلة  فرت�ت  ومكث  ونفحة،  و�ي�ضل  وهد�رمي  �ل�ضبع 
�لثانوية  �ضهادة  على  وح�ضل  �النفر�دي،  �لعزل  زنازين 
د�خل  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم  يف  �لبكالوريو�ص  و�ضهادة  �لعامة 
�لنقب  �الآن يف �ضجن نفحه يف �ضحر�ء  �ضجنه، فيما يقبع 
جنوب فل�ضطني �ملحتلة.ومتر �الأيام و�ل�ضهور ومت�ضي معها 
وحتل  �ل�ضجون  ق�ضبان  خلف  �الأعمار  وُتق�ضى  �ل�ضنني، 
�لتا�ضع  يف  عريف"  "با�ضل  العتقال  ع�رش  �لثامنة  �لذكرى 
�لتا�ضع ع�رش  عامه  ليدخل  �جلاري  �آب/�أغ�ضط�ص  من  ع�رش 
ومعاناة  يتفاقم،  و�لوجع  يزد�د  و�الأمل  متو��ضل،  ب�ضكل 
�أيها  بنا  رفقًا  يقول:  حالهم  ول�ضان  تت�ضع،  و�أ�رشته  با�ضل 
�ل�ضجن �للعني، فاأال يكفي ما �أحلقته بنا من �أمل وقهر وحزن 
جر�ء ما تفر�ضه علينا وعلى �أبنائنا من قيود، فو �لله ما عاد 
يف �لروح مت�ضع، وما عاد مبقدورنا حتمل مزيد�ً من �لوجع. 
ولعل ما يخفف من وجعنا هو ذ�ك �الأمل �لذي يتعاظم يوما 
بعد يوم باقرت�ب �متام �ضفقة تبادل جديدة و�نت�ضار يك�رش 
يف  �لفل�ضطينية  �ملقاومة  خلله  من  وتنجح  �ملوؤبد�ت،  قيد 
�طلق �رش�ح رموز �ملقاومة. ويُقولون َمتى ُهو. ُقل َع�ضى 
�أن َيكون َقريًبا.ويبقى �الأخ با�ضل عريف، �الأ�ضري و�ملنا�ضل 
.. منت�ضب �لقامة مي�ضي ومل َينحِن، ور�أ�ٌص �ضامٌخ مل يطاأطئ، 
وعنفو�ٌن كبرٌي مل ينك�رش، ومنا�ضل يت�ضلح باأمل �النت�ضار 

وك�رش �لقيود.

ط��ال��ب��ت ه��ي��ئ��ة ����ض���وؤون �الأ�����رشى 
�جلنوبية  �ملحافظات  يف  و�ملحررين 
و�إن��ق��اذ  لن�رشة  حملتها  �إط���ار  يف 
�ملوؤ�ض�ضات  �ملر�ضى  �الأ���رشى  حياة 
�لفل�ضطينية  و�حلقوقية  �الإن�ضانية 
على  لل�ضغط  و�لدولية  و�لعربية 
�الحتلل لتقدمي �لعلج للأ�ضري ح�ضام 

 1985 ، مو�ليد  �لزعانني  حممد جمعة 
وحمكوم  غ��زة،   قطاع  �ضمال  من   ،
منذ  و�ملعتقل   ، عامًا   )17( ل�  بال�ّضجن 
حاجز  عرب  مروره  خلل   ،2013 �لعام 
للعلج،  �لقد�ص  �إىل  غزة  من  "�يرز" 
�الأوت��ار  يف  تهتك  من  يعانى  و�ل��ذى 
كان  �إ�ضابة  وم�ضاعفات  و�الأع�ضاب 

قد تعّر�ص لها يف كتفه ويده يف �لعام 
�ملوؤ�ض�ضات  �لهيئة  وطالبت   .2006
�ملتحدة  �الأمم  ر�أ�ضها  وعلى  �لدولية 
بال�ضغط  �لدوىل  �الأحمر  و�ل�ضليب 
�الأ�رشى  �أحو�ل  ملتابعة  �الحتلل  على 
�لطو�قم  باإدخال  و�ل�ضماح  �ملر�ضى، 
 ، �أو�ضاعهم  على  للطلع  �لطبية 

و�لقيام بالفحو�ضات �ملخربية �لدورية 
�تفاقيات  وبنود  مبو�د  و�اللتز�م  لهم، 
و�لقانون  و�ل��ر�ب��ع��ة  �لثالثة  جنيف 
�لدوىل �الن�ضانى فيما يتعلق بحقوقهم  
يف  وخا�ضة  و�الن�ضانية  �الأ�ضا�ضية 
�ل�ضحية  و�لرعاية  �لعناية  مو�ضوع 

وتقدمي �لعلجات و�ملتابعة �لطبية. 

االأ�صري الزعانني يعانى من تهتك يف االأوتار واالأع�صاب

�أبرقها  موؤثرة  ر�ضالة  ن�ص  من  بع�ص 
�الأ�ضرية  �لوطنية  �حلركة  هامات  �أحد 
�الأ�رشى،و�ضلت  مفو�ضية  و�ضلت 
مبفو�ضية  �الإع��لم��ي��ة  �ل��د�ئ��رة  �إىل 
بحركة  و�بجرحى  و�الأ�رشى  �ل�ضهد�ء 
من  ومقت�ضبة  ق�ضرية  ر�ضالة  فتح 

�لوطنية  �حلركة  وقامات  عمد�ء  �أحد 
ربع  من  �أكرث  �أم�ضى  و�لذي  �الأ�ضرية 
�الإحتلل وحمكوم  �ضجون  د�خل  قرن 
�أبو  نا�رش  �الأ���ض��ري  �مل��وؤب��د  بال�ضجن 
حلم  بيت  من  عايدة  خميم  من  �رشور 
�إخو�ين  �أ�ضدقائي  �أحبائي  ن�ضها:  هذ� 

�ل��ز�وي��ة  متلىء  ز�ل��ت  ال  �أ�ضو�تكم 
�لزمن  هذ�  تزين  �جلد�رية  و�ضوركم 
و�نتم  �جملكم  م��ا  �لله  ي��ا  �لطويل 
زنز�نتي  كربت  �حلمكم.  تعي�ضون 
و�لله  باأفر�حكم  قلبي  وك��رب  بكم 
يعمر  �حلب  وليت  و�ك��رث  ت�ضتحقون 

مني  غزة  بلغو�  وم�ضاكنكم  قلوبكم 
ما  ورجال  و�ل�ضاطىء  بحرها  �ل�ضلم 
ي�ضبههم  ما  تنجب  فل�ضطني  ع��ادت 
يذكرننا  زلن  ال  �لتعب  رغم  ون�ضاء 

بفل�ضطني �حبكم جميعًا.
�أخوكم �الأ�ضري  نا�رش �بو �رشور

بلغوا غزة مني ال�صالم.. ورجال ما عادت فل�صطني تنجب ما ي�صبههم...اأحبكم جميعًا
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املحكمة الدولية تعلن عدم وجود دليل الإتهام 
حزب اهلل باغتيال احلريري

قراءة / حممد علي
---------------- 

ر�ي،  د�ي��ف��ي��د  �ل��ق��ا���ض��ي  وق����ال 
�إن  �حل��ك��م،  خل�ضة  ق��ر�ءت��ه  خ��لل 
بيانات  على  �ع��ت��م��دت  �ملحكمة 
منفذي  �إىل  للو�ضول  �الت�ضاالت 
�غ��ت��ي��ال �حل���ري���ري، و�مل��ت��ه��م��ون 
للتن�ضيق  �الت�ضاالت  ��ضتخدمو� 
�إن  ر�ي  وق��ال  �الغ��ت��ي��ال.  بعملية 
على  �إرت��ك��زت  �الإدع����اء  "ق�ضية 
�ملحققون  ونظر  �الت�ضاالت  دل��ة  �أ
�الت�ضاالت  م��لي��ني  �ضجلت  يف 
يف  �لتدقيق  ومت  دل���ة  �أ الكت�ضاف 
��ضتخدمت  �لتي  �لهو�تف  �ضجلت 
ومكان  �لنو�ب  جمل�ص  حميط  يف 
�إن  ر�ي  �لقا�ضي  وقال  �الغتيال". 
مت  �إرهابية  عملية  �حلريري  �غتيال 
وقالت  �ضيا�ضية.  ه��د�ف  الأ تنفيذها 
لية  �آ يقود  �نتحاريا  �إن  �ملحكمة 

��ضتهدف  "ميت�ضوبي�ضي"  نوع  من 
�ملتهمون  وح��اول  �حلريري،  موكب 
بتحميلها  �الغتيال  عملية  تغطية 

وهمية. ل�ضخ�ضيات 
دليل  يوجد  ال  ر�ي:  �لقا�ضي  وقال 
�لله  ح��زب  قيادة  م�ضوؤولية  على 
هذه  يف  ل�ضوريا  مبا�رش  �ضلوع  وال 
ح�ضن  "�ل�ضيد  و�أ�ضاف:  �لعملية"، 

كانا  �حل��ري��ري  ورف��ي��ق  ن�����رش�ل��ل��ه 
�لتي  �الأ�ضهر  يف  طيبة  علقة  على 
�ملحكمة  ولفتت  �العتد�ء".  �ضبقت 
�للبناين  م���ن  �الأ �أن  �إىل  �ل��دول��ي��ة 
�جلرمية  م�رشح  من  هامة  دل��ة  �أ �أز�ل 
و�أك���دت  م��ب��ا���رشة.  �لتفجري  ب��ع��د 
بلبنان  �خلا�ضة  �لدولية  �ملحكمة 
��ضتنتجت  �الأوىل  �لدرجة  غرفة  �أن 

لي�ص  وهو  �العتد�ء  نفذ  �نتحاريا  �أن 
حتميلها  مت  و�ملتفجر�ت  عد�ص  ب��و  �أ
ميت�ضوبي�ضي  �ضاحنة  مق�ضورة  يف 
���رشق��ت م��ن �ل��ي��اب��ان وب��ي��ع��ت يف 

�لهوية. جمهويل  لرجلني  طر�بل�ص 
�لرئي�ص  قال  �جلل�ضة،  على  وتعليقا 
"جرمية  �إن  ع��ون  مي�ضال  �للبناين 
ث��رت  �أ �حل��ري��ري  �لرئي�ص  �غ��ت��ي��ال 
وم�ضار  �للبنانيني  حياة  على  كثري� 
ما  تقبل  وعلينا  لبنان،  يف  �الأحد�ث 
ولو  �لدولية،  �ملحكمة  عن  �ضي�ضدر 

بعد�لة". لي�ضت  �ملتاأخرة  �لعد�لة  �أن 
 7 يف  م���ق���ررة  ك��ان��ت  و�جل��ل�����ض��ة 
لكن  �جل�����اري،  �أغ�����ض��ط�����ص/�آب 
�ل�ضهر  من   18 �إىل  �أجلتها  �ملحكمة 
�نفجار  لتد�عيات  مر�عاة  نف�ضه، 
منذ  �ملحكمة  وكلفت  بريوت.  مرفاأ 
دفع  دوالر،  مليون   600 تاأ�ضي�ضها 
�قت�ضادية،  �أزمة  يف  �لغارق  لبنان 

منها. جزء�ً 

دليل  باأن ال يوجد  املحكمة  قالت  اليوم حيث  الهولندية هذا  االأخرية يف مدينة الهاي  بلبنان جل�صتها  الدولية اخلا�صة  املحكمة  عقدت 
باغتيال احلريري. "حزب اهلل" و�صوريا  على �صلوع قيادة 

�لثلثاء  �ليوم  كويتيا  نائبًا   37 �أكد 
م��وق��ف دول���ة �ل��ك��وي��ت �ل��ث��اب��ت 
�إ�رش�ئيل.  مع  للتطبيع  و�ملناه�ص 
�أ���ض��دروه  بيان   يف  �ل��ن��و�ب  وق��ال 
�ملنعقدة  �الأمة  جمل�ص  جل�ضة  خلل 
تر�جع  �أي  �ل�ضعب  يقبل  :”لن  �ليوم 
بق�ضية  ب��لده  حكومة  �لتز�م  عن 
و�ضيبقى  �الأوىل،  و�مل�ضلمني  �لعرب 
�ل�ضيا�ضية  �لقيادة  يد  على  ي�ضد 
جتاه  و�لثابت  �ل�ضجاع  موقفها  يف 
وجر�ئم  �ل�ضنني،  مر  على  �لق�ضية 
من  ننزعها  �أن  ميكن  ال  �الح��ت��لل 

بنائنا”. �أ نفو�ص 
�لرئي�ص  م�ضت�ضاري  كبري  وك��ان 
و�ضهره  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 
ج��اري��د ك��و���ض��ر و���ض��ف م��وق��ف 
نه  باأ للفل�ضطينيني  يد  �ملوؤ �لكويت 

بّناء. وغري  ر�ديكايل  موقف 
�ضحفي  ت�رشيح  يف  كو�ضر  و�أكد 
وج��ود  ع���دم  �الأح����د،  م�����ص  �أ �أول 
�لكويت  على  �أمريكية  �ضغوط 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  �أو 

�إ�رش�ئيل. مع  علقات  قامة  الإ
ق/د

بيع  �لثلثاء،  �إ�رش�ئيل،  عار�ضت 
م��ري��ك��ي��ة،  �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الأ
 ،35 �إف  ط����ر�ز  م���ن  ط���ائ���ر�ت 
وقال  �ملتحدة.  �لعربية  م��ار�ت  ل��لإ
�الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب 
به  غ���رد  م��ك��ت��وب،  ت�����رشي��ح  يف 
�إن  ت��وي��رت،  على  نتنياهو  بنيامني 
�لذي  �الإمار�ت،  مع  �لتطبيع  �تفاق 
�ملا�ضي،  �خلمي�ص  ي��وم  عنه  �أعلن 
جانب  من  مو�فقة  “�أي  يت�ضمن  مل 
�أ�ضلحة  �ضفقة  �أي  على  �إ�رش�ئيل 
م��ار�ت  و�الإ �ملتحدة  �لواليات  بني 

�ملتحدة”. �لعربية 
�أغ�����ض��ط�����ص/�آب،   3 “يف  و�أ���ض��اف 
�لتقى  �لوزر�ء،  رئي�ص  من  بتوجيه 
و��ضنطن  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�ضفري 
�خلارجية  وزي���ر  م��ع  در�م���ر  رون 
و�أك��د  بومبيو،  مايك  م��ري��ك��ي  �الأ
لبيع  �إ�رش�ئيل  معار�ضة  �رش�حة 
متطورة  �أ�ضلحة  ن��ظ��م��ة  و�أ  F35
�ل�رشق  يف  دول���ة  �أي  �إىل  �أخ���رى 
�ل�ضلم  “�تفاق  وتابع  �الأو�ضط”. 
ال  �ملتحدة،  �لعربية  م��ار�ت  �الإ مع 
�ل�ضاأن،  ه��ذ�  يف  بند  �أي  يت�ضمن 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �أو�ضحت  وق��د 
د�ئ��ًم��ا  �ضت�ضمن  ن��ه��ا  �أ ���رش�ئ��ي��ل  الإ
���رش�ئ��ي��ل ع��ل��ى �مل��ي��زة  ح�����ض��ول �إ
بد�أت  قد  �إ�رش�ئيل  وكانت  �لنوعية”. 
من  طائر�ت  بت�ضّلم   2016 �لعام  يف 

من  “�ل�ضبح”،  و  �أ  35 �ف  ط��ر�ز 
�ضحيفة  وكانت  �ملتحدة.  �لواليات 
�الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت”  “يديعوت 
�لواليات  �أن  �لثلثاء  �ليوم  ك�ضفت 
“�إف-35”  مقاتلت  �ضتبيع  �ملتحدة 
بني  �ل�ضلم  �تفاق  بعد  م��ار�ت  ل��لإ

و�الإمار�ت. �إ�رش�ئيل 
بيع  �أن  �إىل  �ل�ضحيفة  ول��ف��ت��ت 
للإمار�ت  متقدمة  �أ�ضلحة  �أنظمة 
�لع�ضكري  �لتفوق  نهاية  يعني  قد 
�إىل  ولفتت  �ملنطقة،  يف  �الإ�رش�ئيلي 
عهد  ويل  فر�ضه  �رشطا  كان  هذ�  �أن 
متام  �إ قبل  ز�ي��د  بن  حممد  �أبوظبي 

التفاق. �لتو�ضل 
د�رة  �إ �أن  �ل�ضحيفة  وك�����ض��ف��ت 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 
وطائر�ت  �إف-35  مقاتلت  �ضتبيع 
�الإمار�ت  �إىل  متطورة  طيار  بدون 
�تفاقية  من  كجزء  �ملتحدة  �لعربية 
�لدبلوما�ضية  �ل��ع��لق��ات  ق��ام��ة  �إ
ونقلت  م���ار�ت.  و�الإ �إ�رش�ئيل  بني 
�أمريكية  م�ضادر  عن  �ل�ضحيفة 
�ل��ذي  �الت���ف���اق  �أن  م���ار�ت���ي���ة  و�إ
من  ب��و���ض��اط��ة  ل��ي��ه  �إ �ل��ت��و���ض��ل  مت 
بند�  ت�ضمن  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات 
���رش�ئ��ي��ل مب��وج��ب��ه  ���رشي��ا ت��رف��ع �إ
�الأ�ضلحة  �أنظمة  لبيع  معار�ضتها 

. تيجية � �ضرت ال �
ق/د

�إن  مل���اين،  �الأ �ل���وزر�ء  جمل�ص  ق��ال 
مريكل،  �أنغيل  ملانية  �الأ �مل�ضت�ضارة 
�ل��رو���ض��ي  �ل��رئ��ي�����ص  م��ع  ناق�ضت 
�لو�ضع  �لهاتف،  عرب  بوتني  فلدميري 
�الن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  ب��ي��لرو���ص  يف 

�جلمهورية. هذه  يف  �لرئا�ضية 
مل��ان��ي��ة،  �الأ �حلكومة  لبيان  ووف��ق��ا 
�أك�����دت �مل�����ض��ت�����ض��ارة م��ريك��ل، 
ع��ل��ى �����رشورة ن��ب��ذ �ل�����ض��ل��ط��ات 
عن  و�الإفر�ج  للعنف،  �لبيلرو�ضية 

�ل�ضيا�ضيني. �ل�ضجناء 
جت��ت��اح ب��ي��لرو���ض��ي��ا �ح��ت��ج��اج��ات 
�نتخابات  فتيلها  �أ�ضعل  �ضعبية، 
�لتلعب  مت  نه  باأ �ملعار�ضة  تعتقد 
�لذي  �حل��ايل  �لرئي�ص  ل�ضالح  بها 
طويلة  ف��رتة  م��ن��ذ  �ل��ب��لد  يحكم 

لوكا�ضينكو. �ألك�ضندر 
�ملعار�ضة  �مل�ضري�ت  حجم  يعترب 
فقد  م�ضبوق:  غري  بيلرو�ضيا  يف 
�ضو�رع   100000 من  �أك��رث  ج��اب 

�ل�ضاد�ص  يف  مين�ضك  �لعا�ضمة 
�جل��اري،  �أغ�ضط�ص/�آب  من  ع�رش 
ك��م��ا خ��رج��ت م�����ض��رية ل�����ض��ال��ح 

. �ضينكو كا لو
�ضد�مات  وقوع  �ضهد  �أ�ضبوع  وبعد 
�ملعار�ضة،  متظاهري  مع  عنيفة 
بعنف  �خلا�ضة  �ملز�عم  من  و�لعديد 
بلبا�ص  للن�ضاء  ومو�كب  �ل�رشطة، 
عن  و�إ�رش�بات  �لورود  مع  بي�ص  �أ
�ملوؤ�ض�ضات  ك��ربي��ات  يف  �لعمل 

على  نظرة  نلقي  دعونا  �حلكومية، 
هناك. �الأحد�ث  تطور  كيفية 

وهو  لوكا�ضينكو،  �لرئي�ص  ويتوىل 
يف  من�ضبه  يف  بقاَء  �لزعيم  �أول 
 26 منذ  بيلرو�ضيا  رئا�ضة  �أوروبا، 
يف  �ل�ضلطة  �إىل  و�ضل  حيث  عامًا، 
�لفو�ضى  حالة  و�ضط   1994 عام 
�ل��ت��ي جن��م��ت ع��ن �ن��ه��ي��ار �الحت��اد 

.1991 عام  يف  �ل�ضوفيتي 
ق/د

ب���ن���ربة ه��ج��وم��ي��ة، وج��ه��ت 
�الأوىل  �الأم��ريك��ي��ة  �ل�ضيدة 
�أوب��ام��ا  مي�ضيل  �ل�����ض��اب��ق��ة 
�حل���زب  مت���ر  م���وؤ �ف��ت��ت��اح  يف 
�حلاد  �النتقاد  �لدميوقر�طي 
دونالد  �المريكي  �لرئي�ص  �إىل 
غري  رئي�ص  نه  �أ معتربة  ترمب، 
تاما  "�فتقار�  ُيظهر  كفوء 

�أوباما  مي�ضيل  ودعت  للتعاطف". 
جو  �لدميوقر�طي  �ملر�ضح  النتخاب 
ت�رشين  من  �لثالث  �قرت�ع  يف  بادين 
زوجة  وقالت  �ملقبل.  �لثاين/نوفمرب 
ب��ار�ك  �ل�ضابق  �الأمريكي  رئي�ص 
�ىل  نلتفت  م��رة  ك��ل  "يف  �أوب��ام��ا: 
بع�ص  ع��ن  بحثا  ب��ي�����ص  �الأ �لبيت 
مظهر  �أي  �و  �ملو��ضاة  �و  �لقيادة 
�ضوى  الن��رى  �لثبات،  مظاهر  من 
و�الفتقار  و�النق�ضام  �لفو�ضى 
�أعرف  نا  �أ للتعاطف.  و�ملطلق  �لتام 
ر�ئعًا  نائبًا  ك��ان  لقد  ب��اي��دن.  ج��و 
يتوّجب  م��ا  ي��ع��رف  ه��و  للرئي�ص 
و�لتغّلب  �القت�ضاد  ن��ق��اذ  الإ فعله 
ع��ل��ى �جل��ائ��ح��ة ور���ض��م �ل��ط��ري��ق 
خلطف  منه  حماولة  ويف  لبلدنا". 
�لدميوقر�طي،  متر  �ملوؤ من  �الأ�ضو�ء 
قرب  خطابا  تر�مب  �لرئي�ص  لقى  �أ

�لبلدة  بن�ضيلفانيا،  يف  �ضكر�نتون 
بالتز�من  بايدن،  ن�ضاأ  حيث  �لعمالية 
�ل�ضيا�ضية  �مل�ضرية  يف  حلظة  �أهم  مع 
من  �أ�ضهر  وب��ع��د  وه��ن��ا  ملناف�ضه. 
�لربيد  عرب  �لت�ضويت  ب��اأن  �دع��اءه 
ي�ضاعد  قد  ك��ورون��ا  جائحة  ث��ن��اء  �أ
�ضكك  �الن��ت��خ��اب��ات،  ت��زوي��ر  على 
�النتخابية،  �لعملية  يف  ت��ر�م��ب 
م��دع��ي��ًا ب���اأن �ل��ط��ري��ق��ة �ل��وح��ي��دة 
�ال�ضتحقاق  يف  �ضخ�ضيًا  خل�ضارته 
تكون  �أن  ه��ي  �مل��ق��ب��ل  �ل��رئ��ا���ض��ي 

مزورة. �نتخابات 
"�لطريقة  كلمته:  يف  تر�مب  وقال 
نوفمرب  يف  خل�����ض��ارت��ن��ا  �ل��وح��ي��دة 
�نتخابات  ت��ك��ون  �أن  ه��ي  �ملقبل 
على  نكون  �ن  علينا  لهذ�  م��زورة 
�للعب،  ميكننا  ال  للغاية،  �ضديد  حذر 
�حت�ضاب  من  وتاأكد  و�ضوّت،  �خرج 

. �ضوتك"
ق/د

جماعة  يف  �ل��ب��ارز  �ل��ق��ي��ادي  �ضن 
علي  حممد  )�حلوثيني(،  �لله  �أن�ضار 
هجومًا  �الثنني،  �أم�ص  م�ضاء  �حلوثي، 
�لذي  �لعربي  �لتحالف  على  الذعًا 
�حلكومة  وعلى  �ل�ضعودية  تقوده 
وقال  دوليا.  بها  �ملعرتف  �ليمنية 
قناة  على  مقابلة  خ��لل  �حل��وث��ي، 
�لو�ضاطة  جهود  “�إن  “�جلزيرة”: 
�خلا�ص  �الأممي  �ملبعوث  يقودها  �لتي 
مع  غريفيث،  مارتن  �ليمن،  ل��دى 
طريق  �إىل  و���ض��ل��ت  �ل�����ض��ع��ودي��ة 
م�������ض���دود، م��ت��ه��م��ا �ل�����ض��ع��ودي��ة 
وتعمد  �ل�ضلم  باإعاقة  م��ار�ت  و�الإ
�لذي  �لوقت  يف  �ليمن  يف  �لقتال 
مع  لل�ضلم  �لدولتني  كل  ت�ضعى 
من  مت  ما  �أن  �إىل  �ضار  و�أ ��رش�ئيل”. 

�إىل  يرتقي  ال  �ل�ضعودية  مع  حديث 
�حلديث  “مت  ن��ه  �أ مبينا  مفاو�ضات، 
�لنقاط  بع�ص  ح��ول  �لت�ضاور  و  �أ
هذه  مثل  ت�ضتخدم  و�ل�ضعودية 
�لعامل  على  للت�ضليل  �لتفاهمات 
وهي  ���رشي��ة  ه��ن��اك حم��ادث��ات  ب��اأن 
�ليمني  �ل�ضعب  قتال  يف  م�ضتمرة 
�ملجاعة”.  ح��د  �إىل  و���ض��ل  �ل���ذي 
مفاو�ضات  �أي  توجد  “ال  وق���ال: 
�ل�ضعودية  مع  �الإطلق  على  �رشية 
مفاو�ضات  �أي  ه��ن��اك  ك��ان  ول��و 
لدينا  يوجد  ال  للعامل،  الأظهرناها 
ما  ك��ل  م��ن��ه��ا،  ن��خ��اف  �أج��ن��دة  �أي 
�أن  ن�ضتطيع  وطني  �ضقف  هو  لدينا 
من  ل�ضنا  �جلميع،  م��ام  �أ به  نتحدث 
مفاو�ضات  �إىل  نذهب  حتى  �لعملء 

����رشي���ة، ل���و ك��ان 
مفاو�ضات  ه��ن��اك 
الأعلناها،  حقيقية 
ه�����ن�����اك ب��ع�����ص 
من  �الت�����ض��االت 
�لتفاهمات  �أج���ل 
ترقى  ال  ولكنها 
�لتفاو�ص”.  �إىل 
ع��ل��ى  رده  ويف 
�ل ح���ول  �������ض������وؤ
�لعمق  ��ضتهد�ف 

حممد  �أك��د  ج��دي��د،  م��ن  �ل�ضعودي 
�أي  يحدث  “مل  ن��ه  �أ �حل��وث��ي،  علي 
غار�تهم  يف  �لعدو�ن  ِقبل  من  توقف 
حتدث  �لثورة  وقائد  و��ضتهد�فهم، 
نه  باأ بالعني”  “�لعني  معادلة  عن 

�ضن�ضتهدفهم،  ��ضتهدفونا  كلما 
منها  ينطلق  �لتي  �لقاعدة  هي  هذه 
�لعدو�ن  مو�جهة  يف  �ليمني  �ل�ضعب 
مبا  عدو�نهم  نو�جه  �أن  �ضا�ص  �أ على 

�لردع”. من  ��ضتطعنا 
ق/د

عون  مي�ضال  �للبناين  �لرئي�ص  �أكد 
مع  ���ض��لم  ال  ن��ه  �أ �ل��ث��لث��اء  م�����ص  �أ
الأر����ص  �الح��ت��لل  طاملا  �إ�رش�ئيل 
ونقلت  ق��ائ��م��ا.  ي���ز�ل  ال  لبنانية 
عن  للإعلم”  �لوطنية  “�لوكالة 
�أجرتها  مقابلة  خ��لل  قوله،  ع��ون 
دي��ل  “كوريريي  �ضحيفة  م��ع��ه 
بعبد�،  ق�رش  يف  �الإيطالية  �ضري�” 
�الحتلل  بقي  :”طاملا  �ليوم  ن�رشت 
لبنانية،  الأر������ص  ���رش�ئ��ي��ل��ي  �الإ
ومنها  �الأخرى  �مل�ضاكل  حل  وعدم 
و�لق�ضية  و�لبحرية  �لربية  �حلدود 
لبنان  ي�ضتقبل  �لتي  �لفل�ضطينية، 
�ضلم  قامة  �إ ميكن  فل  منها،  الجئني 

�إ�رش�ئيل”. مع 
مغلقا  حتقيقا  “هناك  �أن  عون  و�أكد 
م��رف��اأ  يف  �الن��ف��ج��ار  ق�����ض��ي��ة  يف 
�ل��ع��ديل،  �ملجل�ص  ي��ت��واله  ب��ريوت 
�لق�ضايا  يف  بالنظر  �ملعني  وه��و 
�الأعلى  �لق�ضائية  و�ل�ضلطة  �ملهمة 
متورط  الي  ميكن  وال  �لبلد،  يف 
“�ننا  وق���ال:  متخفيا”.  يبقى  �أن 
عدم  �ملعنوية  �لناحية  من  ملزمون 
�لتدخل  فيه  مبا  �حتمال  �أي  ��ضقاط 
ولو  حتى  حملي،  �ضبب  �أو  �خلارجي 
ح�ضل  ح��ادث  ن��ه  ب��اأ مقتنعني  كنا 
يف  �ملعنيني  �ح���رت�ز  ع��دم  ب�ضبب 
يف  �لتحقيق  بالتايل  وعلينا   ، �ملرفاأ

�لطريق  نقطع  كي  �لفر�ضيات،  كل 
�تهامات  �و  ت��اأوي��لت  �أي  على 

�لوقائع”. بطم�ص 
�نتخابات  خو�ص  ميكن  ن��ه  �إ وق��ال 
قانون  وف��ق  منا  “�إ مبكرة،  نيابية 
�ل�ضعب،  خ��ي��ار  �ح���رت�م  ي�ضمن 
على  نيابي  تو�فق  ح�ضول  ويجب 
ميكن  ال  �ل���ربمل���ان،  ف���رتة  تق�ضري 
ن�ضل  �أن  وناأمل  لذلك،  وقت  حتديد 
�لربملان  من  �لطلب  �إىل  �ضنة  خلل 
ال  ق��ر�ر  ولكنه  والي��ت��ه،  تق�ضري 
�لنو�ب  جمل�ص  لرئي�ص  بل  يل،  يعود 
�لت�رشيعية  �ل�ضلطة  فهم  و�لنو�ب، 

�لبلد”. يف 

للمحكمة  �مل��رت��ق��ب  �حل��ك��م  وع��ن 
رئي�ص  �غتيال  جرمية  يف  �لدولية 
رفيق  �الأ�ضبق  �للبناين  �ل���وزر�ء 
عون  �لرئي�ص  �أكد  ورفاقه،  �حلريري 
على  لنبني  �حلكم  �نتظار  “علينا  �أن 
�لنا�ص  علم  ولو  مقت�ضاه،  �ل�ضيء 
�ملحكمة،  �إىل  و�  جلاأ ملا  �ملذنب،  من 
عن  �ضي�ضدر  م��ا  تقبل  وعلينا 
�لعد�لة  �أن  ولو  �لدولية،  �ملحكمة 
ولفت  بعد�لة”.  لي�ضت  �مل��ت��اأخ��رة 
كثري�  ث���رت  �أ �جل��رمي��ة  ه��ذه  �أن  �إىل 
م�ضار  وعلى  �للبنانيني،  حياة  على 

لبنان. يف  �الأحد�ث 
ق/د

موقف  يوؤكدون  كويتًيا  نائبًا   37
بالدهم املناه�ص للتطبيع  

”F-35“ ي�صمح للواليات املتحدة بيع االإمارات طائرات

ت�صارب وتخبط اإ�صرائيلي حول وجود 
بند �صمن �صفقة “التطبيع” 

بوتني ومريكل يبحثان هاتفيا الو�صع يف بيالرو�صيا

ترامب: خ�صارتي يف االنتخابات تعني 
اأن هناك تزويرا!

احلوثي ي�صن هجوًما على “التحالف” ويوؤّكد و�صول املفاو�صات مع ال�صعودية اإىل 
طريق م�صدود

التحقيقات يف انفجار بريوت م�صتمرة 

عون:ال �صالم مع اإ�صرائيل مع احتاللها الأرا�ِص لبنانية وعدم حل الق�صية 
الفل�صطينية 
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ال�صابة املبدعة : "لبنى جمرقي".. موهبة واعدة حتّلق يف �صماء االإبداع 
باحرتافية  

بقلم / اأ . خل�صر . بن يو�صف
---------------- 

بكلية  �الأوىل  �ل�ضنة  يف  تدر�ص  وهي   
 ، فل�ضفة  تخ�ض�ص  �الجتماعية   �لعلوم 
 ،   02 دباغني  ملني  حممد  بجامعة  وه��ذ� 
ُيخَف  مل   ، �لدر��ضة  يف  وتفوقها  لقها  تاأ
ب��د�أت  فهي   ، للطالبة  �الآخ���ر  �جل��ان��ب 
وكتابة  ب��د�ع��ي��ة   �الإ �ل��ك��ت��اب��ة  ت��ت��ذوق 
�لثانوية  �ضنو�ت  �أوىل  يف  وهي   ، �خلو�طر 
مو�هبها  ب�ضقل  حينها  �ضاتذتها  �أ ليقوم   ،
عو�مل  فيها  تتوفر  نها  �أ �عتبار  على   ،
و�مل��ردود  قويا  �ل��د�ف��ع  فكان   ، ب���د�ع  �الإ
�أكدت  لبنى،  جهتها   من   ، و�أعلى  �أرقى 
�لبيت  د�خل  وحتى  �خلارجية  �لظروف  �أن 
يف   ، المتناهية  ق��وة  منحها  �لعائلي 
ورو�ي��ة  خ��و�ط��ر  كتابة  جت��رب��ة   خو�ص 
و�أخ��رى  �لنجاح  تعانق  كلمات  وب��ني   ،
من  وز�دت  قوتها  �ألهمت  عو�مل  حتاكي 
 ، د�خلها  �حلما�ص  فتيل  و�أ�ضعلت  عزميتها 
�لفرح  بني  �متزجت  نف�ضية  حاالت  وبني 
�إال   ، لبنى   كلمات  �ختلفت  و�لبكاء 
طاملا  يكون  لن  جناحها  �أن  وح�ضبها  نه  �أ
وق�ض�ص  رو�ي��ات  كتابة  هو  حلمها  �أن 
 ، �لعلمي  �ملجال  يف  و�لنجاح  و�لتفوق 
خا�ضة   ، بامل�ضتحيلة  لي�ضت  �أمنيات  وهي 
يف  ت�ضبُّ   و�جلو  و�ملوهبة  �الأر�ضية  و�أن 
قريب  �حللم  �أن  ت��وؤك��د  فهي   ، �ضاحلها 
قالت  كورونا  جائحة  وع��ن   ، �لتحقيق 
ويح�ّض�ص  يخط   باأن  للقلم  فر�ضة  هي 
�جلميع  يحرتم  �أن  ���رشورة  على  ويحث 
�إال  كورونا  وما   ، �ملنزيل  �حلجر  �إجر�ء�ت 
ما  �ذ�  �لله،  بحول  �ضتمر  ع�ضيبة  فرتة 

�حلجر. بقو�عد  �لتزمو�  �ملو�طنون 
وحتفيظ  �لتجويد  �أحكام  �ضتاذة  �أ �أ�ضغر   
للم�ضحف  ختامها  بحكم   ( �لكرمي  �لقر�آن 
 ، �لقر�آن  حتفيظ  �ضهادة  على  متح�ضلة   ،  )
يف  و�ضهادة   ، �لقر�آين  �لتف�ضري  يف  �ضهادة 
على  متح�ضلة   ، كاتبة   ، �لتجويد  �أحكام 
 ، موؤخر�  دبية  �الأ �ل�ضاحة  يف  لقاب  �أ عدة 
 ، �لعرب  ب�ضاعرة  ف��ازت  �أ�ضبوع  وقبل 
دبية  �الأ و�الأجنا�ص  �لفنون  كل  يف  تكتب 
�لنجاح  فل�ضفة  عنو�ن  حتت  كتاب  لها   ،
ورو�ي��ة   ، ق��ري��ب  ع��ن  �ضي�ضدر  �ل��ذي 
�ملقبلة.  يام  �الأ يف  �إ�ضد�رها  �ضيتم  كذلك، 
�ضهادة   250 من  �أك��رث  على  متح�ضلة 
�لدينية  ���ض��و�ء  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
يف  وحتى   ، �لدر��ضية  و  �أ  ، دب��ي��ة  �الأ �أو 
تنمية  م��درب��ة    ، �لتكوينية  �ل���دور�ت 

�أطفال. مدربة   ، ب�رشية 
حتى  �ل��ت��ايل،  �حل���و�ر  معها  ....�أج��ري��ن��ا 

: �لتحرير  لقّر�ء  نقّدمها 
بالقلم  لاللتقاء  فر�صة  اأول  كانت  متى 

والكتابة ، وَمن �صّجعِك  ؟
على  ج��ّد�  �أ�ضكركم   ، معكم  بي  مرحبا 
يعني  بعد...  ّما  �أ  ، �لر�ئعة   �اللتفاتة  هذه 
فكان   ، �لكتابة  �أهوى  نا  و�أ �ضغري  منذ 
يف  هو  و�ل��ورق��ة  �حل��رب  مع  يل  لقاء  �أول 
�حلفلت  كل  كانت  �أين   ، �لثانوية  مرحلة 
كلماتي  ح�ضور  من  تخلو  ال  تقام  �لتي 
 ، ب��د�ع  �الإ يقاع  �إ على  لفاظي  �أ ورق�ص   ،
يف  �نطلقت  عندما  موهبتي  وجت�ضدت 
قالب  يف  كتب  �ضكل  على  كلماتي  جعل 

دبية  �الأ �الأجنا�ص  كل  يتناول 
بال   ت�صغل  التي  الق�صايا  اأهم  ماهي 

الوقت احلا�صر ؟ لبنى يف  الكاتبة 
هي  ب��ايل  ت�ضغل  �ل��ت��ي  �لق�ضايا  ه��م  �أ
ق�ضايا   ، �جتماعية  ق�ضايا  ���رش�ح��ة، 
فالق�ضية   ، �ل��و�ق��ع  م��ن  م�����ض��ت��وح��اة 
�جتماعية  م�ضكلة  متّثل  ال  �الجتماعية 
بل   ، �ضابه  ما  �أو  معينة  لفئة  خم�ض�ضة 
�أوتار  على  تتلعب  �جتماعية  حالة  هي 
هذه  �لكاتب  فيتناول   ، �لكاتب  م�ضاعر 
ويحدث   ، معاجلتها  ويحاول  �لق�ضايا 
وحتى  معياريا  �ضلوكيا  تغيري�  فيها 
�لو�قع  من  �مل�ضتوحاة  و�لفكرة   ، فكريا 

يحاول  ؟  مطروح  �ل  �ضوؤ �ضكل  يف  تتبلور 
 ، معانيه  يف  �لغو�ص  �لكاتب  خلله  من 
حو�ضلة  ومنه   ، معاجلته  يف  ب��ح��ار  و�الإ

فائدة  وفيها  هادفة 
اأعرف اأنك تكتبني يف جماالت عديدة ، 
ما هو املجال االأقرب لوجدان لبنى    ؟

 ، يل  ق��رب  �الأ �ملجال  �ضابقا  قلت  مثلما 
عندما  فيه،  ر�حتي  و�أج��د  ه��و�ه  �أ و�ل��ذي 
 ، فيه  �أعي�ص  �لذي  �ملجتمع  ق�ضايا  �أعالج 
متاما  خمتلفة  بطريقة  �أدر�ضها  �أن  و�أحاول 
 ، خميلتي  يف  مو��ضيع  �أر�ّضح  فد�ئما   ،
 ، �لكل  يفهمها  �ضهلة  بلغة  فاأر�ضمها 
هّم  �أ يف  ذ�ت��ي  ناق�ص  �أ �لوقت  نف�ص  ويف 

�ملختلفة.  �حلياة  وجماالت  م�ضائل 
ح�صور  لها  �صيكون  التي  الروايات  من 

" الأنها جاءت  "اجلريح  روايتك املو�صومة 
الق�صة  خلفية  فما   ، للواقع  عاك�صة  مراآة 

يا ترى ؟
 ، م��ايل  �آ فيها  �أحمل  رو�ي��ة    " �جلريح    "
هي   ، ناجحة  �ضتكون  نها  �أ على  و�أر�هن 
ت��روي   ، و�قعية  حكاية  ت��روي  رو�ي���ة 
ظل  يف  �ل��ف��رد  يعي�ضها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ان��اة 
 ، و�لتحّديات  عاب  بال�ضّ مليء  جمتمع 
قلب  �إىل  طريقه  �حلزن  ي�ضق  كيف  تروي 
 ، �ضفري�  �لّدمع  يكون  وكيف   ، ن�ضان  �الإ
�الآالم  من  �لفرد  ياأخذها  �لتي  �حل�ضة  تبنّي 
ينزف  �أن  ن�ضان  الإ كيف  تروي   ، و�لهموم 
تروي   ، خليل  دون  يحيا  و   ، نزيف  دون 
، كيف  �حلياة  نامل حتكي جرح  �الأ �أن  كيف 
 ، �لقلوب  على  و�ل�ّضو�د  �لّظلم  يخّيم 

�لف�ضاد  �أر�ص  يحرق  �أن  للقلم  ّن  �أ كيف 
يتناول  ماذا   ، " النجاح   " فل�صفة 

املوا�صيع واملحاور  اأهم   ، املنجز  هذا 
التي  احل�صا�صة  الق�صايا   ، فيه  الرئي�صية 

معاجلتها؟ حاولت 
عن  ع��ب��ارة  ه��و  �لّنجاح  فل�ضفة  كتاب 
وفل�ضفة  بفل�ضفتي   ، دب��ي��ة  �أ ن�ضو�ص 
�لنجاح  �أجعل  �أن  حاولت   ، �لفل�ضفة 
�لطريق  ويبنّي  نف�ضه  ويحيي  يتفل�ضف 
يحاول  ن�ضان  �إ كل  ي�ضلكه  �أن  يجب  �لذي 
لتجاوز  �أفكار�  ر�ضمت   ، ناجحا  يكون  �أن 
�لّنجاح  �إىل  و�لو�ضول  �لدنيا  �ضخور 

حلقيقي  �
و�ملجتمع   ، �أوال  نف�ضك  تتحّدى  كيف 
هو  وما  ؟  �حلقيقي  �لنجاح  ماهو  ؟  ثانيا 
تر�ضم  عندما  يعني  ؟  �أ���ض��ل  �لنجاح 
قر�ءتك  بعد  خميلتك،  يف  �الأ�ضئلة  هذه 
ب��اإذن  �الإج��اب��ة  على  �ضتح�ضل  للكتاب 

 . لله �
طالبة  اأنك  بحكم  جتاربك  عن  ثينا  َحدِّ

فل�صفة  تخ�ص�ص  اجتماعية  علوم  جامعية 
اأحكام جتويد وحتفيظ  اأ�صتاذة  واأ�صغر   ،

والقا�صم  املمّيز  ال�صيء  ما   ، القراآن 
العلمي  والبحث  الكتابة  بني  امل�صرتك 

�ص  تخ�صّ �صاحبة  اأّنك  خا�صة   ، والقراآن 
وماذا   ، اإبداعية  اأدبية  وهوايتك  فل�صفي 

كاإن�صانة  التجارب  هذه  كل  لك  اأ�صافت 
؟ وككاتبة 

�الجتماعية  �لعلوم  ق�ضم  �أدر����ص  نعم 
�ضتاذة  و�أ  ، �لله  ب��اإذن  فل�ضفة  تخ�ض�ص 
�لكرمي  �لقر�آن  وحتفيظ  �لتجويد  �أحكام 
ختامي  ه��و  ح��ي��ات��ي  يف  جن��اح  ه����ّم  و�أ  ،
�إىل  قادتني  فكرة  �ل�رّشيف،  للم�ضحف 
و�جلد  و�ل�ّضهر  �لتعب  م�ضمار  خو�ص 
حقيقية  و�ضعادة  فرح  وبعدها   ، و�لعمل 
�أن  ت�ضتطيع  وال   ، �لكلمات  ترويها  ال 
 ، حمطة  ه��ّم  �أ �أعتربها   ، �حل��روف  تنرثها 
�ل�ضعادة  خللها  من  تعّلمت   ، جتربة  و�أهم 

 . جناح  تعب  كل  بعد  و   ، �حلقيقية 
�ضعيدة  �أكانت  �ضو�ء   ، جتارب  كلها  �حلياة 
�لتجربة  �ملهم   ، فا�ضلة   ، ناجحة   ، حزينة   ،

�أن  علينا  لذ�   ، �لعامل  تقودين  كيف  تعلمك 
، وال  �حلياة  �ضّنة  �لتجربة هي  ّن  �أ نن�ضى  ال 
قال  كما   ، �لتجارب  من  بد�  �أ �حلياة  تخلو 
�ضارة  �إ  ، �حلكيم  كتابه  يف  وجل  عز  �لله 
ومقا�ضدها  �حل��ي��اة  تعريف  على  منه 
ليبلوكم   ، و�حل��ي��اة  �مل��وت  خلق  �ل��ذي   (
�لغفور.  �لعزيز  وهو  عمل  �أح�ضن  ّيكم  �أ
تعر�ضت   ، ع��دي��دة  جت��ارب  خ�ضت   ،  )
فن  �أترك  ومل  فنه�ضت  ف�ضلت  ل�ضقوط 
يل  كدر�ص  جعلته  بل   ، يحرقني  �لف�ضل 
�أ�ضافت  جتربة  كل   ، حقيقية  وكبد�ية   ،
جتربة  كل   ، حياتي  يف  �خلا�ضة  نكهتها 

وجهي.  على  ب�ضمة  ر�ضمت 
نعود اإىل رواية اجلريح ، يثري البطل 

املتلقي، كونه يبحث  اأي رواية اهتمام  يف 
من  بالرغم  الغربة  و�صط  احلقيقة  عن 
اأين  فمن   ، وق�صوتها  احلياة  تناق�صات 
لر�صم  ال�صجن  هذا  كل  لبناء  ت�صتوحني 

وخ�صو�صا  الرواية  �صخ�صيات  مالمح 
؟ البطل 

قلت  مثلما  �جلريح  رو�ي��ة  �إىل  بالعودة 
�أو  ثانوية  �أكانت  �ضو�ء  �ل�ضخ�ضيات 
قالب  يف  جعلها  �أح��اول   ، �لبطل  حتى 
�لتي  هي  �جليدة  فالكتابة   ، �لو�قعية 
جو�نب  ��ضتك�ضاف  م��ن  �ل��ق��ارئ  متّكن 
يتحقق  ول��ك��ي   ، وج��د�ن��ه  يف  خمتلفة 
�ل��ق��ارئ  ب��ني  رو�ب���ط  خلق  يجب  ذل��ك 
تنمو  وح��ت��ى   ، �ل��ّرو�ي��ة  و�ضخ�ضيات 
�ضلبة،  �أك��رث  �ل��رو�ب��ط  ه��ذه  وت��ك��ون 
حّية  �ل�ضخ�ضيات  تكون  �أن  علينا  يتعنّي 
وكل   ، �لقارئ  م�ضاعر  تلم�ص  وو�قعية 
�أعر�ضها  �أن  �أحاول  رو�يتي  يف  �ضخ�ضية 
�جل�ضمي  �لبعد   ( بعاد  �أ ثلثة  يف   و��ضحة 

        ) �الجتماعي    ، �لنف�ضي   ،
االإبداعية  الكتابة  الذي يغريك يف  ما 

؟ عموما 
�أن  يكفي  ال   ، �أوال  بد�عية  �الإ �لكتابة 
و�لكتب  �لرو�يات  بع�ص  تقر�أ  �أو  تكتب 
نف�ضك  على  �ال�ضطلح  ت�ضتطيع  حتى 
�لكتابة  ب��ني  ���ض��ت��ان    ، ب��د�ع��ي��ا  �إ كاتبا 
ميكن  �الأخرية  فهذه   ، بد�عية  �الإ و�لكتابة 
مل  ب�ضيء  ت��ي  ت��اأ عندما  جت�ضيدها  ل��ك 
 ، للتقليد  تناق�ص  هو   ، مثيل  له  ي�ضبق 
�البتكار  على  تعتمد  فكرية  عملية  هي 
�نهيار  من  حتّرر   ، باالأفكار  و�لتلعب   ،
وما   ، و�مل�ضاعر  للأحا�ضي�ص  ك�ضف   ،
�ملركزة  خ�ضائ�ضها  هو  فيها  يغريني 
 ، ب��ال��وج��د�ن  و�مل�ضتقرة   ، �لنف�ص  يف 
وخربة  خا�ضة  مهار�ت  على  �عتمادها 
كّل  يبدع  �أن  �أروع  ما   ، وجمالية  فنية 

جماله.  ح�ضب 
الكتابة لديك تتحول من  الذي جعل  ما 
اإىل كتاب من�صور وبداية  جمرد هواية 

ملجال احرتايف جديد؟
يف  �لدخول  ق��ّرر  �أ جعلني  �لذي  �ل�ضيء 
كتب  يل  تكون  و�أن   ، �الإ�ضد�ر�ت  جمال 
�أجد  �لتي   ، �لهو�ية  ، هو حبي لهذه  خا�ضة 
�لكتابة   ، متنف�ضي  �أعتربها   ، ر�حتي  فيها 
هي حرف ، كلمة ، جملة ، حاولت �أن �أكون 
كتب  وجمعتنا   ، كفريق  �الأخرية  هذه  بني 
�لنور  ذلك  هي  �لكتابة  �أن  نعلم  كما   ،
يعرّب   ، �لكتاب  نفو�ص  على  ي�رشق  �لذي 
 ، له  �لد�خلية  �لّروح  عن  �ضا�ضي  �أ ب�ضكل 
�لنف�ص  د�خل  للغو�ص  ت�ضعى  نها  �أ كما 
تلك  كل  �إخ��ر�ج  وحماولة   ، ن�ضانية  �الإ
وك�ضف   ، بي�ضاء  �ضفحة  على  �مل�ضاعر 
لذ�   ، ن�ضانية  �الإ �لّروح  د�خل  يدور  ما  كّل 

عني.  تعرّب  �لكتابة  جعلت 
ر�صالة  اإر�صال  تريدين  الأنك  تكتبني  هل 
من خالل كتاباتك ، اأم هي طاقة تخرج 

كلمات ؟ منك على هيئة 
بقلمي  �أخط   ، ر�ضالة  �أحمل  نني  الأ �أكتب 

�أح��اول   ، ب��خ��اط��ري  ي��ج��ول  الأع���رّب ع��ّم��ا 
مّرة  حزنه  مي�ضك  يل  يقر�أ  من  �أجعل  �أن 
�أبعث  �أن  �أح��اول   ، م��ّر�ت  و�ضحكاته   ،
�مل�ضائل  من  بالقليل  �الآخر  الأخرب  بر�ضائل 
 ، للأمام  قدما  مي�ضي  �أن  ي�ضتطيع  حتى   ،
بالثقة   ، يفعله  �أن  ينبغي  ما  كل  يفعل  �أن 
ينهي  عندما  له  تكون  �أن  ينبغي  �لتي 
الأخرب   ، كاتبة  نني  �أ ن�ضى  �أ د�ئما   ، �لقر�ءة 
�أن  �أعلم    ، ثانيا  �لغري  ثم   ، ّوال  �أ نف�ضي 
ولو  تغرّي  �أن  لها  ممكن  �لت�ضجيع  كلمات 
فعندما   ، �ملعركة  ثناء  �أ  ، ب�ضيطا  �ضيئا 
بهزمية  �أ�ضبه  هي  منك  غ��ريك  ي�ضتفيد 
فيها  منحوتة  لكم  بّثها  �أ ر�ضالة   ، عدو 
جت�ضيد  �أحاول  يعني   ، نف�ضي  �أ�ضكال  كل 
للقارئ.  بعثها  �أ �لتي  �لّر�ضالة  يف  نف�ضي 

الكتابة  متى فكرت يف خو�ص غمار 
والغو�ص يف  جمال التاأليف والربوز اإىل 

؟ العلن 
ليف  �لتاأ جم��ال  يف  �لغو�ص  يف  فكرت 
على  قادرة  طاقة  ذ�تي  يف  ر�أيت  نني  الأ
عن  �أع��رّب  �أن  �أردت   ، ب��د�ع  و�الإ ليف  �لتاأ
جعل  �أحاول  و�أن   ، يل  �ل�ضخ�ضية  �لروؤى 
�أفكاري  وجعل   ، معا�ضا  و�قعا  ت�ضّور�تي 

�أور�ق.  على  عبار�ت  يف 
الكتابة  لبنى عند ولوجها عامل  اأّن  البد 

اإىل حتقيقها ، هل  اأهداف ت�صعى  لها 
اأن تبوحي لنا بها ؟ ميكن 

هو  �لكتابة  من  هديف  �ضابقا  قلت  مثلما 
لعامل  ولوجي  يعني   ، ر�ضالة  �ي�ضال 
 ، �لن�ضيحة  ف��ّن  تقن  �أ جعلني  �لكتابة 
حتقيق  وهو  ومر�ضوما  و��ضحا  هدفا  كان 
و�ملجتمع   ، خا�ضة  �لفرد  به  ينتفع  �ضيء 
�لذي  �لقارئ  �أثري ده�ضة  �أن  �أحاول   ، عامة 
ب�ضمة  ت��رك  �أ �أن  د�ئما  �أح��اول   ، يل  يقر�أ 
كتاباتي  من  �أجعل   ، نف�ص  كل  يف  خا�ضة 

. منها  ميّل  وال  �الآخر  يحّبها  حتى  ممتعة 
االجتماعي  الو�صع  انعكا�ص  حجم  ما 

على  اأي�صا  ع�صته  الذي  الثقايف  والو�صع 
؟ االإبداعية  كتابتك 

و�لثقايف  �الجتماعي  �لو�ضع  �نعكا�ص 
ج��ّل  يف  م��ب��ا���رش  ب�����ض��ك��ل  و����ض��ح  يل 
خرب�تي  بني  �ملزج  د�ئما  �أحاول   ، كتاباتي 
 ، �أكتبه  ما  يف   ، له  تو�ضلت  ما  ه��ّم  و�أ  ،
�أرى  نني  الأ  ، �ملزج  تقن  �أ �أ�ضبحت  حتى 
بالو�ضع  مقرتنة  �أقلمي  حرب  �ضيولة  �أن 

عي. �الجتما
؟ امل�صتقبلية  وطموحاتك  اأهدافك 

كثرية   .... �مل�ضتقبلية  وطموحاتي  �أهد�يف 
�لفرد  يف  له  ي�ضعى  هدف  وكّل   ، �رش�حة 
 ، فكرة  عنه  يكّون  �أن  يجب   ، �حلياة  هذه 
�أهد�فه  كّل  حتقيق  يف  ويبد�أ   ، يدر�ضه  ثم 
من  �لتي  �حلو�جز  كل  ك�رش  يحاول  و�أن   ،
مّت�ضمة  فاأهد�يف  لذ�   ، تهزمك  �أن  نها  �ضاأ
 ، �لهمم  ب�ضّد   ، �لقمم  معايل  بلوغ  يف 
فل�ضفة  باحثة  وهو  حلمي  �أحّقق  �أن  �أريد 
�أخرى  لفات  موؤ �إ�ضد�ر  و   ،  ) دكتورة   (
�ل�ّضاحة  يف  عديدة  مفاجاآت  ترقبو�  لذ�   ،

. دبية  �الأ
اأخرية ... كلمة 

�أن  وت��ع��اىل،  �ضبحانه  �ل��ك��رمي  ���ض��األ  �أ  
بلغت  ق��د  وح����رويف  ك��ل��م��ات��ي  ت��ك��ون 
و�إىل   ، �أمثلة  �إىل  ُيرتجم   ، ح�ضنا  مبلغا 
وما  نعمه  على  لله  و�حلمد   ، ��ضتفادة 
ال   ، �أح��د  ين�ضحكم  فعندما   ، �أك��رثه��ا 
�نظرو�    بل  ن�ضحكم،  من  �إىل  تنظرو� 
حر�رة  من  فيها  وما   ، �لّن�ضيحة  وتاأملو� 
فهل  �لور�ء  �إىل  تلتفتو�  ال   ، �ال�ضتفادة 
�لنظر  يعيد  �ل�ضباق  خو�ص  عند  �لعّد�ء 
�لله  عباد  فنحن   ، نتم  �أ كذلك  ل��ل��ور�ء 
 ، نهاية  فيها  وحياتنا   ، لغاية  خلقنا 
لذ�   ، حياتنا  تنتهي  كلماتنا  تنتهي  فكما 
ما  حّقق   ، ر�ئعة  �خل��و�مت  جتعل  �أن  حاول 
�خلتام  ويف   ، �أح��د�  تنتظر  وال  بالك  يف 
دعمني  من  لكل  �جلزيل  بال�ضكر  تقدم  �أ
�حلو�ر  هذ�  على  �لتحرير  و�أ�ضكرجريدة   ،
فر�ضة  ومنحنا   ، بالت�ضويق  �ملفعم  �لر�ئع 
�أملك  ال  و�الآن   ، كلماتنا  �ضوت  الإي�ضال 
حمبي  ولكل  لكم  دعو�ت  �أدعو  �أن  �ضوى 

. جزيل  �ضكر�   ، لبنى 

العلمي . " م�صارها  " لبنى جمرقي  نب�صار  بوالية �صطيف،  الطالبة  ابنة تيزي  ، ت�صق  العائلي  العزمية واالإرادة والت�صجيع  ، و�صط ح�صور  بطموح ال متناهي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية ايليزي  

دائرة ايليزي   
بلدية ايليزي    
مكتب اجلمعيات 

رقم :  14 /2020
و�صل ت�صجيل الت�صريح تاأ�صي�ص جمعية حملية    
18�صفر  يف  املــوؤرخ   12-06 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 

هذا اليوم 2020/07/01 اإيداع ملف اجلمعية :
-امل�صماة  : جمعية حي امل�صاحلة بلدية ايليزي  

جلول  موالي   : )ة(  ال�صيد  يرتاأ�صها   . ايليزي   : املقيمة  
ف�صيل  - تاريخ ومكان االزدياد  : 1972/09/26 زاوية 

كنتة – العنوان ال�صخ�صي : حي امل�صاحلة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية الوادي  

دائرة اميه ون�صه 
بلدية وادي العلندة 

مكتب اجلمعيات 
الرقم : 1052 

اإ�صهار اإن�صاء جمعية ذات �صبغة حملية تخ�صع للقانون رقم 12 /06 
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   01/12/  2012 يف  املوؤرخ   12/06 القانون  الأحكام  طبقا 
 )09( التا�صعة  املادة  ال�صيما  االجتماعي،  الطابع  ذات  باجلمعيات 
باإ�صهار  و�صل  ت�صليم   2020 اأوت   16 اليوم  هذا  مت  لقد  منه، 
الدينية  اجلمعية   : امل�صماة    : حملية  �صبغة  ذات  جمعية  تاأ�صي�ص 
مل�صجد اأبو بكر ال�صديق  املقيمة بـ: وادي العلندة ال�صمايل  رئي�ص 
 1971  : االزدياد  ومكان  تاريخ  التجاين   حممد  تامة   : اجلمعية 

/10/19 بالوادي 

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا  ح�صوريا  يف اأول 
اإعادة ال�صري يف الدعوى  بعد اجناز  اخلربة .يف  درجة  يف ال�صكل / قبول 
املو�صوع / اإفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة احلال  بتاريخ 25-12-2019 
اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة   واعتماد     00307-19 رقم   فهر�ص 
بتاريخ  املحكمة    �صبط  اأمانة  لدى  املودعة  قا�صم   �صالح  ال�صيخ  الدكتور 
2020-004 و تبعا له احلكم بامل�صادقة على  -02-2020 02 حتت رقم 
املولودة  املرجع �صدها عمر غزيل   وبالنتيجة احلكم باحلجر على  حمتواها 
بتاريخ 17-10-1964 بالقرارة - تعيني  االأم املرجع علية م�صعودة مقدما 
عليها   لرعايتها والقيام  ب�صوؤونها  مت�صرفا يف ذلك ت�صرف الرجل احلري�ص 
اأمره  بن�صر  على نف�صها ومالها ومراعيا يف ذلك م�صلحة املحجور عليها ، مع 
منطوق هذا احلكم لالإعالم  يف جريدة يومية باللغة العربية - حتميل املرجع 
امل�صاريف الق�صائية املتعلقة بالدعوى احلالية والدعوى االأ�صلية بذا �صدر 
هذا  احلكم و�صرح به جهارا  يف اجلل�صة  العلنية املنعقدة بالتاريخ  املذكور 

اأعاله واأم�صي اأ�صل هذا  احلكم الرئي�ص و اأمني ال�صبط.

حكـــــــــم
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا ، ح�صوريا  يف اأول 
درجة  يف ال�صكل : قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى  بعد اخلربة .يف املو�صوع 
: اإفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة احلال ق�صم �صوؤون االأ�صرة  بتاريخ -17
2020-02 حتت  رقم  فهر�ص 20-00047 ، وبح�صبه الق�صاء بامل�صادقة 
يف  املخت�ص  �صليمان  حاج  لع�صاكر  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة   على 
االأمرا�ص العقلية والع�صبية والق�صاء بافتتاح التقدمي واحلجر على املرجع 
الأبيه  بربيان   1970-05-11 بتاريخ  املولود   �صليمان  مو�صى  كا�صي  �صده 
مقدما  عومر   مو�صى  كا�صي  املرجع  تعيني   و    ، مامة  بودي  واأمه  عومر 
الرجل  ت�صرف  مكانه   يف  الت�صرف  و   ب�صوؤونه  والقيام   لرعايته   عليه   
بافتتاح  بالتاأ�صري  بريان  للبلدية  املدنية  احلالة  �صابط  اأمر  .مع  احلري�ص 
التقدمي مع احلجر على املرجع �صدها على هام�ص عقد ميالده لالإ�صهار ب�صعي 
النيابة . وحتميل املرجع امل�صاريف الق�صائية مبا فيها الر�صم الق�صائي  من 
املقدر بـ450دج  وم�صاريف اخلربة . و بذا �صدر هذا  احلكم واأف�صح  به 
جهارا  يف اجلل�صة  العلنية املنعقدة بالتاريخ  املذكور اأعاله ول�صحته اأم�صيناه 

نحن الرئي�ص واأمني ال�صبط   

حكـــــــــم
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الطاهر زبريي �صّهل الطريق لل�صاذيل ليكون رئي�صا و ال�صاذيل انقلب على حممد ال�صالح يحياوي

•• هل كان ال�صاذيل بن جديد رجل انقالبات؟و هل كان بن بلة دكتاتور حقا؟             •• اللقاء ال�صري بني  بن بلة واجلرنال ديغول يف باري�ص ظل لغزا اإىل اليوم

�صفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�صايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�صيا�صية، فعلى كل  من يريد امل�صاهمة مبو�صوع ، مقال، فكرة اأن ير�صلها لركن 
journalaltahrir@gmail.com   :م�صاهمات   على اميايل التحرير

�لزعماء  و  �لقادة  مذكر�ت  نقر�أ  عندما 
نقف على  �جلز�ئر  �حلكم يف  �أد�رو�  �لذين 
�رشد  يف  �لتنا�ضق  غياب  و  �لتناق�ضات 
�الأحد�ث، و بدون تعميم بع�ص �ملذكر�ت 
 ، �ملو�ضوعية  من  تعرت  و  بذ�تية  كتبت 
حتى  باالأفكار  تلعب  فيها  يلحظ  كما 
�أ�ضحابها  تعمد  �حلقيقة،  تنك�ضف  ال 
ال  بالتايل  و   ، ربي  رحم  من  �إال  �إخفاءها 
�أدق  ملعرفة  �ملتعط�ص  �لقارئ  نهم  ت�ضفي 
�لق�ضايا  من  �لعديد  فظلت  �لتفا�ضيل، 
�لعقيد  �إعد�م  و  حماكمة  كق�ضية  مبهمة 
مذكر�ت  �أن  و  خا�ضة  �ضعباين،  حممد 
ور�ء  ك��ان  بلة  بن  �أن  تقول  �ل�ضاذيل 
�لق�ضايا  من  غريها  و  �ضعباين  �غتيال 
ت�رشيحات  �أن  �إثنان  واليختلف  �لهامة، 
�أو  �الإع��لم  و�ضائل  عرب  �حلكام  �لقادة 
للباحثني  ر�بحة  عرب مذكر�تهم هي ورقة 
�ل�ضيا�ضيني،  �ملحللني  و  �الأك��ادمي��ي��ني 
هذه  ور�ء  ما  حتليلتهم  يف  ليك�ضفو� 
�أو  يوؤولونها  نقول  ال  حتى  �لت�رشيحات 
عليها  يبني  �لتي  �لز�وية  و  كلٌّ  مييعونها، 
�إال  منا�ضبة،  هو  ير�ها  و  للأحد�ث  حتليله 
م�ضرية  �إىل  تطرقت  �لتي  �لكتابات  �أن 

قليلة  بلة  بن  �حمد  �الأ�ضبق  �لرئي�ص 
باجلر�ل  بعلقته  تعلق  ما  خا�ضة  جد�، 
باري�ص  يف  معه  �ل�رشي  لقاوؤه  و  ديغول 
ق�رش  يف    به  �جتماعه  و   1964 ع��ام 
�ضهادة حماميته،  جاء يف  مثلما  �لب�ضاتني، 
بل  بن  بني  �ل�رش�ع  عن  ك�ضفت  �لتي 
�أو  �ل�ضلطة  �أجل  من  يكن  مل  بومدين  و 
�ل�ضعبية  �مليل�ضيات  �ضببه  لكن  و  �حلكم، 
كان  �لذي  بلة،  بن  �أن�ضاها  �لتي  �مل�ضلحة 

بوتفليقة. من  �لتخل�ص  يريد 
�لكثري من  �أ�ضالت  �لتي  �الأحد�ث   و لعل 
�لرئي�ص  وف��اة  بعد  ما  مرحلة  هي  �حلرب 
�الإنقلبية  �حلركة  و  بومدين،  ه��و�ري 
يحياوي  �ل�ضالح  حممد  �لعقيد   على 
�لرئي�ص  بخلفة  ��ضمه  �رتبط  �ل��ذي 
مبا   ،1978 دي�ضمرب  يف  بومدين  هو�ري 
�لتحرير  جبهة  حزب  ر�أ�ص  على  كان  �أنه 
مناف�ص  �آخ���ر  ����ض��م  ليظهر  �ل��وط��ن��ي، 
هو  �جلمهورية  رئا�ضة  على  ليحياوي 
�خلارجية  وزي��ر  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد 
مل  جديد  بن  �ل�ضاذيل  ��ضم  �أن  �إال  �آنذ�ك، 
هو  يكون  �أن  �أحد  بال  على  يخطر  يكن 
�لقا�ضي  و  لبومدين  �لر�ضمي  �خلليفة 
يتميز  يكن  مل  الأن��ه   ، �لبلد  يف  �الأول 
تطلعات  عليه  تظهر  مل  و  بال�رش�مة 
�لعقيد  مذكر�ت  يف  جاء  ما  هذ�  للقيادة، 
قرن  "ن�ضف  بعنو�ن:  �لزبريي،   �لطاهر 
من �لكفاح" تناول فيها  وقائع �الإنقلب 
لتنحية  هو  فيه  ��ضرتك  �لذي  �لع�ضكري 
�ضوؤ�ل:  طرح  و  بلة،  بن  �أحمد  �لرئي�ص 
يف  يعرتف  و  دكتاتور؟  بلة  بن  كان  هل 
�إطاحة  من  بلة  بن  متكن  كيف  مذكر�ته 
�لع�ضكريني  و  �ل�ضيا�ضيني  خ�ضومه 
قادو�  �لذين  �لثلث  �لباء�ت  من  بد�ية 
يكونو�  �أن  رف�ص  و  �لن�رش،  �إىل  �لثورة 

للحزب. �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  يف 
بباري�ص،  �ملنفى  �لزبريي  يف  �لطاهر  كان 
�إىل  �لدخول  يف  قوية  رغبة  له  كانت  و 
هو-   يقول  كما   - ح��اول  قد  و  �جلز�ئر 
�ل�ضالح  حممد  �لعقيد  من  يطلب  �أن 
حزب  ر�أ���ص  على  ك��ان  �ل��ذي  يحياوي 
�الأمور  عليه  ي�ضهل  �أن  �لوطني  �لتحرير 
حل�ضور  �جلز�ئر  دخول  و  باري�ص  ملغادرة 
�أن ي�ضايقه  �أنه تردد و مل يرد  �إال  �ملوؤمتر،  
كثري  تطرح  �لعبارة  هذه  و  �مل�ضاألة،  بهذه 
�أن  �لزبريي  رف�ص  ملاذ�  �لت�ضاوؤالت،  من 
يتدخل �لعقيد يحياوي له لدخول �جلز�ئر، 
حتت  يعمل  ك��ان  �الأخ���ري  ه��ذ�  الأن  ه��ل 
�إمرته؟ �أم هناك �أ�ضباب �خرى خارج �إطار 
�لزبريي  ينتقل  و  �مل�ضوؤوليات؟  و  �لرتب 
�لتخطيط فيها ملجيئ  �لتي مت  �ملرحلة  �إىل 
يك�ضف  و  �حلكم،  �إىل  جديد  بن  �ل�ضاذيل 
لقاء  يف  �مل�ضاركني  ب��ني  م��ن  ك��ان  �أن��ه 
ن�رش  عليهم  �قرتح  و  بباري�ص  �ملعار�ضة 
�لتي دعو�  �أحمد حم�ضا�ص  �ملجاهد  ر�ضالة 
جبهة  حزب  موؤمتر  تنظيم  �إعادة  �إىل  فيها 
بومدين  نظمه  �لذي  �لوطني  �لتحرير 
�أحمد  على  �قرتح  كما   ،  1979 �ضنة  يف 
�إىل �جلز�ئر  �لعودة  �أحمد قايد  حم�ضا�ص و 
قرر  �لذي  �حلزب  موؤمتر  يف  للم�ضاركة 
�لر�ضالة  عن  حتدث  و   ، عقده  �ل�ضاذيل 
جديد  بن  �ل�ضاذيل  �إىل  بها  بعث  �لتي 
و  جيد�  ق�ضيتي   تعرف  "�أنت  فيها:  قال 
رئي�ضا  ت�ضبح  و  �ملوؤمتر  تنظم  تركتك  قد 
 1979 نوفمرب  �أول  يف  لكني  و  للدولة 
�عتقايل  �أر�دو�  �إن  و  �جلز�ئر  �ضاأدخل 
�لعقيد  �أن دخل  بالفعل  فليفعلو�، و حدث 
�ملنفى  يف  �ضنة   13 بعد  �جلز�ئر  �لزبريي 
�لرئا�ضي   �لعفو  قر�ر  بعد   ، �الإ�ضطر�ري 

جديد. بن  �ل�ضاذيل  �أ�ضدره 

يف  لوني�ضي  ر�بح  �لدكتور  ذهب  قد  و 
�لذي  �مليز�ن"   يف  �جلز�ئر  "روؤ�ضاء  كتابه 
قال �ن �ختيار �ل�ضاذيل ليكون هو �لرئي�ص 
و  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  من  بقر�ر  كان 
�لتنفيذي  للم�ضوؤول  تكتيكي  تنازل  بعد 
لكن  يحياوي،  �ل�ضالح  حممد  للحزب 
من  �أز�حه  و  �جلي�ص  على  �نقلب  �ل�ضاذيل 
غ�ضب  �أثار  ما  هو  و  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضاحة 
�رش�ع  يف  دخل  �لذي  نز�ر  خالد  �جلر�ل 
و  �لثورة  �ضباط  بني  زرو�ل  �ليامني  مع 
�لفرن�ضي  �جلي�ص  من  �لفارين  �ل�ضباط 
كما  بلخري،  �لعربي  يقوده  ك��ان  �ل��ذي 
و  مرباح  قا�ضدي  على  �ل�ضاذيل  �نقلب 
 ،1988 �أكتوبر  �أحد�ث  م�ضوؤولية  حمله 
باالإنقلب  جديد  بن  �ل�ضاذيل  يكتف  مل 
على  �نقلب  بل  ذكرهم،  �ضبق  من  على 
عندما  يحياوي  �ل�ضالح  حممد  �لعقيد 
تعديل  ع��لق  حممد  �لعقيد  من  طلب 
�ضمح   و  للحزب  �الأ�ضا�ضي  �لقانون 
ر�أ�ص  على  من  يحياوي  باإقالة  �لتعديل 
و  �ملركزية  للجنة  �لتنفيذية  �الأم��ان��ة 
 ، م�ضاعدية  �ل�رشيف  حممد  مكانه  تعيني 
من  �أي �ضلحية  لبوتفليقة  و  يعطه  و مل 

�ل�ضلطة. من  نهائيا  �إبعادهما  �أجل 
عديدة  باعتقاالت  �ل�ضاذيل  ق��ام  كما 
�أنهى  و  بو�ضياف،  حممد  ومنهم  للقادة 
�أحمد  �آيت  حل�ضني  �مل�ضلحة   �ملعار�ضة 
�ملعار�ضة  كذلك  و  �لقبائل  منطقة  يف 
حممد  باإقناع  �لثالثة  �لوالية  يف  �مل�ضلحة 
�رش�ع  يف  دخ��ل  كما  باإيقافها،  بلحاج 
و  �حلكم  �أج��ل  م��ن  عبا�ص  ف��رح��ات  م��ع 
لنف�ضه  منح  و  �ل�ضحر�ء،  �إىل  بنفيه  قام 
جمال  مثل  مثله  �لثورية  �لزعامة  �ضفة 
عبد �لنا�رش و كا�ضرتو و غريهم، مل يكن 
ر�ضا  على  �ل�ضباط   كبار  و  بومدين 

�الإنفر�دية  �ضيا�ضته  و  بلة  بن  ب�ضلوكات 
�أن  �لنتيجة  فكانت  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف 
كل  عليها  وقع  جماعية  ��ضتقالة  قدمو� 
بوتفبيقة،  �أح��م��د،  قايد  بومدين،  م��ن  
مل  و  م��دغ��ري،  �أح��م��د  بلقا�ضم،  �رشيف 
يده  من  �أفلت  �جلي�ص  بلأن  بل  بن  �ضعر 
جمال  بالرئي�ص  ��ضتنجد  بومدين  ل�ضالح 
كما  للجز�ئر،  زيارته  خلل  �لنا�رش  عبد 
على  بوتفليقة  حتري�ص  حاول  بل  بن  �أن 
لكن   ، به  �الإط��اح��ة  �أج��ل  من  بومدين، 
فكانت   ، لبومدين  وفيا  كان  بوتفليقة 
من  �خل��ارج��ي��ة  �ن��ت��ظ��اع  ه��ي  �لنتايجة 

تفليقة بو
هذه  �أن  ي��رون  ل��لأح��د�ث   �ملتتبعون  و 
�ل�ضاذيل  مذكر�ت  بخا�ضة  و  �ملذكر�ت 
 ، �الإنتقاد�ت  من  كثري  تلقت  جديد  بن 
باأنها  �لوطنية  �ل�ضحف  لها بع�ص  روجت 
�ل�ضخ�ضية  �حل�ضابات  ت�ضفية  من  نوع 
خالد  �ل�ضابق  دفاعه  وزي��ر  بني  و  بينه 
الكو�ضت،   دفعة  من  ك��ان  �ل��ذي  ن��ز�ر 
الأحد�ث  �لرئي�ضي  �ملدبر  عن  فيها  ك�ضف 
بع�ص  تدبري  من  �أنها  و   ،1988 �أكتوبر 
�لو�حد و �حلاكم جبهة  من قياد�ت �حلزب 
�أح��د�ث  ع��ن  وق��ال  �لوطني،  �لتحرير 
جهات  تدبري  من  باأنها  �الأمازيغي  �لربيع 
يف  �الأو���ض��اع  خلط  �أر�دت  فرن�ضية 
�أعلن حقده على �الأمازيغية، و  �جلز�ئر، و 
�لزمن،  جتاوزها  �الأمازيغية  �للغة  �أن  قال 
�ل�ضحف  بع�ص  ن�رشتها  ت�رشيحات  هي 
�ل�ضاذيل  �لر�حل  �لرئي�ص  فندها  قد  و 
بل  مدبرة  موؤ�مرة  �عتربها  و  جديد،  بن 
خالد  �أما  �إال...،  لي�ص  �لتاريخ  على  �ضطو 
بتخريب  �ل�ضاذيل  �تهم  مذكر�ته  يف  نز�ر 
كفاءته يف  عدم  ب�ضبب  �لهروب  و  �لبلد 

�حلكم. �ضوؤون  �إد�رة 

مذكرات القادة ال�صّيا�صّيني يف اجلزائر اأخلطت كل االأوراق

معظم الذين رحلوا عن احلياة من القادة ال�صيا�صيني و الع�صكريني تركوا مذكراتهم، ) خالد نزار، علي كايف، ال�صاذيل بن جديد،  اأحمد بن بلة، عبد احلميد براهيمي، و مذكرات اأحمد طالب 
االإبراهيمي( وثقوا فيها �صهاداتهم حول ق�صايا  مهمة و املنعطفات احلا�صمة يف الثورة، اإال اأن هذه املذكرات اأخلطت كل االأوراق الإفتقارها اإىل املو�صوعية كما يرى البع�ص، ف�صاعت الّذاكرة 
و �صاعت معها احلقيقة، ماعدا بع�ص املذكرات التي ارادا ال�صلطات الق�صائية اإجها�صها، كمذكرات الرئي�ص علي كايف التي مت �صحبها عام 2000، هذه املذكرات جمعها االإعالمي امل�صري عادل 

اجلوجري يف كتاب حتت عنوان: "اعرتافات القادة العرب اأ�صرار و حقائق مثرية" �صم فيه �صهادات و ت�صريحات حكام عرب.

بقلم / كرمي تقلميمت
�ملفهوم   لهذ�  �حل�ضاري  �ملدلول  ف��اإن 
�ل�ضلوكيات  بتلك  ح�رشيا  مرتبط  يبقى 
يدعم  �أن  �ملرء  خللها  من  يحاول  �لتي 
بالو�قع،  تربطه  �لتي  �لعلقة  تلك 
�لرتكيز  بعد  جاءت   حتليلية  روؤية  وهذه 
�ل�ضو�ضيولوجية  �ل��در����ض��ة  ع��ل��ى  
�لتي  �لتاأثري�ت  خلل  من  للمجتمع  
خمتلف  على  كورونا  جائحة  �أحدثتها  
فهذ�   ، للإن�ضان  �ل�ضيكولوجية  �جلو�نب 
قدما  �مل�ضي  يف   �ضعوبة  يجد  �الأخري 
�ضعيا  و�ملعي�ضي  �ليومي  م�ضاره  يف 
�لعو�قب  تقبل  و  جهة  من  للتاأقلم  منه 
�أخرى  جهة  من  �لوباء  هذ�  من  �ملتوخاة 
وجود  على  �مليد�نية  �لدر��ضة  وتبني   ،

تلك  نتيجة  �لفرد  �ضخ�ضية  يف  متلمل  
�جلانب  م�ضت  �لتي  �ل�ضلبية  �لتاأثري�ت 
ح��االت  ب���روز  �أن  بحيث   ، �لنف�ضي 
�لع�ضبية  �حل��االت  تز�يد  و  �النتحار 
�الجتماعية  �لو�ضعية  و  �مل��ت��و�ت��رة 
 ، �ل��ع��ائ��لت  م��ن  للعديد  �مل��ت��ده��ورة 
مل  نف�ضية  تعقيد�ت  خلق  يف  �ضاهمت 
وج��دت  �ن  وحتى  �ل�ضابق  يف   تكن 
بعد  �لوجود  �ىل  بروزها  �إىل  �أدت  فقد 
 ، و�لل�ضعور  �ل��لوع��ي  يف  كبوتها 
من  عاجل  تدخل  ي�ضتدعي  ما  وه��ذ� 
�لع�ضبية  �الأمر��ص  يف  �ملخت�ضني  قبل 
بع�ص  �أن  و�مل��لح��ظ   ،.. و�لنف�ضية 
جتاه  �لبع�ص  يتبناها  �لتي  �ل�ضلوكيات 
يك�ضف   ، �لوباء  من  �لناجمة  �الأزم��ة 

كعن�رش  يتاأ�ض�ص  بد�أ  �لذي  �خللل  عن 
، مبعنى  �الإن�ضانية  �لعلقات  جوهري يف 
�أن طريقة �لتعامل مع �أبجديات �لقو�عد 
، يقود  �ل�ضحية و�ل�ضلمة جتاه  �جلائحة 
يف  �أو  حدث  ما  �ضيء  باأن  للتفكري  بنا 
�لنف�ضي  �مل�ضتوى  على  �حلدوث  طريق 
�لتاأثري�ت  عن  �لنظر  بغ�ص   ، للإن�ضان 
�مل�ضابني  �ملر�ضى  على  للد�ء  �ل�ضلبية 
يف  �ملخت�ضني  ح�ضب  يحتاجون  حيث   ،
100 يوم للخروج نهائيا  �إىل  هذ� �ملجال 
�جل�ضد  �لفريو�ص يف  توطني  من مع�ضلة 
هذ�  م�ضار  تطور  مرحلة  �أن  باعتبار   ،
�لعلماء  لدى  مبهما  يز�ل  ما  �لفريو�ص 
يف  يجمع  ح��ي  ك��ائ��ن   �الإن�����ض��ان   ،�إن 
و�آخر  �ضعوري  كيان  �لع�ضوية  �أعماقه  

بهما  يتفاعل  فكلهما   ، ال�ضعوري 
�لنف�ضية  حاجياته  مع  يتناغم  ب�ضكل 
من  ذ�ته  م�ضايرة  على  قادر  جتعله  �لتي 
ح�ضية  م��ربر�ت  �إيجاد  حماولة  و  جهة 
من  م�ضتقل  كيان  بناء  �إىل  به  تقود 
�أ�ضا�ص  �لتي هي  �ل�ضلوكيات  تلك  خلل 
ت�ضاعده  �لتي  �ل�ضيكولوجية  �لعو�مل 
�ملفاهيم  وفق  �الأمور  وتف�ضري  فهم  على 
�لثقافة  م��ن  �مل��وروث��ة  �و  �ملكت�ضبة  
�ملعلومات  لكل  �جلامعة  �الجتماعية 
للمن�ضاأ  توؤ�ض�ص  نظره  يف  يعتربها  �لتي 
�لفكرية  �لروؤية  هذه  و�أمام   . �الجتماعي 
يف  �ملجتمع   تعامل  م��ن  �مل�ضتلهمة 
من  متكنه  جديدة  مفاهيم  تاأ�ضي�ص  �طار 
له  ت�ضمح  تو�فقية  �ضيغة  �يجاد  حماولة 

لذ�ته  يبني  �أن  �الأحو�ل  من  حال  �أي  يف 
�ملوؤثر�ت  من  يحميه  ف�ضاء   ونف�ضيته 
حياته  على  �لدخيلة  وخا�ضة  �خلارجية 
يف  مي�ضي  �أخرى  جهة  ومن   ، جهة  من 
�ملختلفة  �لعنا�رش  تلك  مع  �لتعامل 
و�ملتغري�ت  �ملعطيات  تفر�ضها  �لتي 
�حلا�ضل  �لتطور  من  �لناجمة  �ضو�ء 
�لتي  تلك  �أو  فيها  يعي�ص   �لتي  للبيئة 
 . �الأي��ام  م�ضتقبل  يف  بتحقيقها  يحلم 
�أن  ميكن  �مل�ضتجد�ت  هذه  �ضوء  وعلى 
�ل�ضلوك  ب��اأن  �لقول  الأنف�ضنا  ن�ضمح 
تطور  ن��ت��اج  �إال  ه��و  م��ا  �الج��ت��م��اع��ي 
جديدة  �جتماعية  مفاهيم  يبلور  تلقائي 
من  جوهريا  جانبا  ت�ضكل  ومتجددة 

�الإن�ضان.  ثقافة 

ال�صلوك االجتماعي ثقافة قابلة للتطور وفق ابجديات حتكمها قواعد التغيري
ارتاأيت  يف هذا املو�صوع اأن اأتطرق اىل م�صمون م�صطلح ال�صلوك االجتماعي الذي ي�صكل جزء   حموري يف املفاهيم االجتماعية على اأ�صا�ص اأنه  ثقافة  قابلة للتطور والتغيري.. ، ويكون ا�صرت�صالنا  ويف هذا 
ال�صاأن على �صوء املعطيات اجلديدة التي اأفرزتها اأزمة كورونا يف اأيامنا هذه، واإذا ف�صرنا هذا امل�صطلح على اأ�صا�ص انه ميثل جمموعة من املفاهيم املكت�صبة من خالل تفاعل االإن�صان مع طبيعته وبيئته واملحيط 

الذي يعي�ص فيه، وفق قدرته على تف�صري تلك الظواهر ذات العالقة باملن�صاأ االجتماعي، 

 علجية عي�ص
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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.
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حـدث وال حـرج15

برج الغرافة ب�صحراء 
دوار املاء بالوادي ار�صيف 

يعاين االإهمال،  معلم 
تاريخي ي�صهد على اأ�صواإ 

عمليات التعذيب التي قام 
بها امل�صتعمر الفرن�صي.

�صــورة وتعلــيـق

عرف  اليوم األول من رفع احلجر على الشواطئ 
بوالية جيجل إقباال كبريا للمصطافني، وصاحبه يف 

ذلك عودة الفتات كراء املنازل بقوة وبأسعار رخيصة 
مقارنة باملواسم املاضية. حيث أنه ومنذ ليلة أمس، 

الحظنا بداية انتشار الفتات كراء املنازل يف اجلدران 
ويف أعمدة التيار الكهربائي عند مداخل الوالية بل 

وأكثر من ذلك، بل يتم ختصيص سيارات جتوب مداخل 
الوالية وفيها الفتات وملصقات ألرقام هواتف ومعلومات 

عن الشقق وأمثاهنا الستقطاب الزبائن ، خاصة وأن 
جتارهتم أصاهبا الركود هذا املوسم بفعل جائحة 

كورونا، وبالتايل حياولون تدارك ما تبّقى من فصل 
الصيف ، ويف املقابل أيضا عرف اليوم   بداية عودة 

بعض املظاهر الطفيلية اليت تظهر كل موسم اصطياف 
وهي عصابات الباركينغ اليت تستويل على مساحات 

بدون وجه حق وعلى األرصفة ويف الطرقات.... 
ومتارس النصب وبالقوة ، وهو ما شهده اليوم شاطئ 

املنار الكبري غرب جيجل حيث حدثت الكثري من 
املناوشات وأصحاب السيارات، الذين تفاجؤوا هبم 

يطلبون منهم دفع مستحقات الباركينغ وهم متوقفون 
على حافة الطريق مهددين إياهم بالدفع أو االنصراف 

، وهي مظاهر وجب على  سلطات البلدية تنظيمها 
جيدا وأيضا على السلطات األمنية حماربة هذه 

العصابات من أجل إكمال ما تبقى من موسم اصطياف 
يف راحة وطمأنينة وأمان تريح زوار الوالية. 

 

"بركات" اأ�صهر   6

» رجال الكهف “ هو موقع أثري يتواجد بضواحي 
مدينة   عن  كلم   13 بعد  على  ماسرة  مدينة 
قرون  منذ  ُبين  تارخيي،  مكان  وهو  مستغامن، 
يقل  ال  بطول  األرض  ودهاليز حتت  مغارات  فوق 
من  املنطقة  أهل  حسب  وذلــك  كيلومترين،  عن 
الشيوخ الذين حتدثنا معهم، وكان بعض الباحثني 
واملختصني يف األثريات قد عثروا سابقا يف املنطقة 
على أدوات حجرية وأواٍن  وفؤوس كانت تستعمل 
من طرف اإلنسان األول، لكن لألسف مل يتم البحث 
عن سر “رجال الكهف “الذي ال يزال لغزا حمريا 
وموقعا ينتظر اهتمام الباحثني يف علم اآلثار، من 
من  وغريها  عمره  وحتديد  حقيقته  كشف  أجل 

التفاصيل اليت ال تزال مبهمة إىل غاية اليوم.

موقع " رجال الكهف" 
االأثري مبا�صرة : لغز 

يحرّي ال�صكان !!

قال رئيس احتاد الصيادلة، يوسف طواهرية، أمس، إنه أصبح من 
الضروري واحلتمي إعادة فتح النشاطات التجارية والسياحية 
واالستجمام  والــزهــة  الــراحــة  وفــضــاءات  واالقتصادية 
والشواطئ، مع إلزامية احترام التدابري االحترازية والوقائية. 
وأبرز عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فريوس كورونا، يف 
العامل  يف  بلد  أي  يوجد  ال  إنه  اجلزائري،  للتلفزيون  تصريح 

بإمكانه تعليق النشاطات االقتصادية أكثر من ستة أشهر.

�صنتان حب�صا ملبتز 
�صيدة وتهديدها 

بن�صر �صورها
أيدت أمس الغرفة اجلزائية ملجلس قضاء وهران ,احلكم املستأنف 
لضلوعه  نافذا،  حبسا  بسنتني   ، عشريين  بإدانة  والقاضي  فيه 
على  وإقدامه  اجلزائري،  الشرق  من  تنحدر  موظفة  هتديد  يف 
وسلبها  منحه مصوغها  على  بإرغامها  الفايسبوك،  ابتزازها عرب 
صورها  بنشر  وهتديدها  مراحل،  على  سنتيم  مليون   300 مبلغ 

وحمادثات بينهما عرب شبكة التواصل االجتماعي.

ال�شحة العاملية: تف�شي كورونا 
�شببه ال�شباب

أكد املدير اإلقليمي ملنطقة غرب املحيط اهلادي مبنظمة الصحة 
يقوده  كورونا  فريوس  انتشار  أن  الثالثاء،  أمس  يوم  العاملية،  
والثالثينيات  العشرينات  بني  أعمارهم  أشخاص  متزايد  بشكل 

واألربعينيات وال يدرك كثريون أهنم أصيبوا بالعدوى.
من  يزيد  “هذا   : األنترنت  عرب  إفادة  يف  كاساي  تاكيشي  وقال 
خماطر التداعيات على الفئات األكثر ضعفا: كبار السن واملرضى 
مناطق  يف  يعيشون  والذين  األمد،  طويلة  رعاية  يتلقون  الذين 

مكتظة بالسكان ومناطق حمرومة”.
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غوارديوال ينال ن�صيبه من اجلزائرّيني 
ب�صبب عدم اإ�صراكه حمرز �صد ليون

اشتعلت شبكات التواصل االجتماعي بردود األفعال 
بيب  سييت  مانشستر  مدرب  مهامجة  والتعليقات، 
غوارديوال، الذي مل يشرك اجلزائري رياض حمرز 
يف مباراة الدور ربع النهائي، من رابطة أبطال أوربا 
ضد أوملبيك ليون، واخلروج من املسابقة هبزمية مذلة 
بثالثة أهداف مقابل واحد. ومل يسلم غوارديوال من 
حيث  حمرز،  رياض  وحميب  اجلزائريني  انتقادات 

اعترب املتتبعون أنه يستحق كل هذه االنتقادات.
املدرب  غوارديوال  أصبح  املاضي،  السبت  يوم  ومنذ 
األكثر استهدافا يف العامل، ومن اجلزائريني خاصة؛ 
السييت،  هزمية  عن  الوحيد  املسؤول  يعتربونه  إذ 
رؤية  وجود  وعدم  العشوائية  باختياراته  خاصة 
واضحة للعب، حىت أن البعض قال بأن هذا املدرب 

يصطدم  ال  حىت  اخلسارة،  تعّمد  وكأنه  يبدو  كان 
البارصا  أذل  الذي  موينيخ،  بايرن  السابق  بفريقه 
يف  الفريق  هذا  مع  اللعب  وحتاشى  كاملة،  بثمانية 

نصف النهائي حىت ال يلقى نفس املصري.
وبايرن  برشلونة  لنادي  السابق  املدرب  ُنعت  وقد 
غضبهم  أشفوا  وآخرون  “الفيلسوف”،  ب  ميونيخ، 
أنه  معتربين  واألمساء،  النعوت  شىت  عليه  بإطالق 
املدروسة  غري  باختياراته  سييت  مانشستر  هدم 
رياض  يدعون  املعلقني  جعل  املتواصل، مما  وبتعنته 
حمرز إىل مغادرة هذا الفريق واختيار ناد آخر يلعب 
جناحاته.  يف  ويساهم  إمكانياته  فيه  وُيظهر  فيه، 
ومن املؤكد أن يفكر القائد اجلزائري يف املوضوع مليا، 

ويتخذ القرار املناسب له.

املنجل يحل بوهران
وقع  الذي  العبث  بعد 
األراضي  عقار  مبلف 
ـــران،  ــة وه ــوالي ب
قررت مصاحل األمن 

ملف  غري فتح  العقارية  التجزئات 
القانونية، واليت مت مبوجبها تغيري طبيعة 
ذات  أراض  إىل  وحتويلها  فالحية  أراٍض 
ملفات  أن  حيث  ملتوية،  بطرق  سكين  طابع 
أكثر من 800 بناء وقطعة أرض مسيجة تنتشر 
يف 9 بلديات بالوالية، متت إحالتها على اجلهات 
قــرارات  حــول  التحقيقات  ملباشرة  األمنية 
التالعب بالعقار الفالحي وجتاوز إىل التالعب 
تأخذ  القضية  ما جيعل  وهو  امللكية،  عقود  يف 

أبعادا خطرية.

كشف بيان خلية اإلعالم ملديرية احلماية املدنية لوالية تبسة، تلقت التحرير نسخة منه أن  الِفرق العاملة 
بالوحدة الثانوية للحماية املدنية بالعقلة متكنت ليلة أمس األول من امخاد حريق مهول، شب مبزل ريفي 
وسيارة على مستوى تامروت بالعقلة، املزل مساحته حوايل 100 متر مربع والسيارة كانت مركونة امام 
املزل، مت إمخاد احلريق وتسجيل احتراق كلي للسيارة وخسائر مادية باملزل.  وما زالت أسباب احلريق 
جمهولة فيما باشرت مصاحل الدرك باملنطقة  فتح حتقيق ملعرفة مالبسات هذا احلريق الذي أتلف ودمر 
مزال بكامله. ومن جهة أخرى كشف بيان احلماية املدنية أن فرقة اإلجالء الصحي عثرت مساء أمس األول، 
على جثة شيخ يبلغ من العمر 58 سنة، ملقاة على األرض داخل بستان لشجريات زيتون على مستوى املكان 
املسمى النبكة1 بإقليم بلدية بئر العاتر والية تبسة، وعلى الفور تدخلت مصاحل احلماية  احلماية املدنية 
مرفوقة بفرقة الدرك الوطين ببلدية بئر العاتر، أين متت معاينة اجلثة، قبل حتويلها إىل مصلحة حفظ 
اجلثث مبستشفى الدكتور التيجاين هدام ببئر العاتر، يف انتظار عرضها على الطبيب الشرعي.وفتح حتقيق 

ملعرفة مالبسات الوفاة.

واأخريا ا�ستفاقت الـ “كنا�ص”
االجتماعية  للتأمينات  الوطين  الصندوق  وكالة  أدرجت 
تتعلق  جديدة  رقمية  خدمة  بقسنطينة،  األجراء  للعمال 
بإمكانية التصريح بالعطل املرضية عرب األنترنت، وأوردت 
»كناص« قسنطينة عرب بيان إعالمي، إطالق خدمة جديدة 
بواسطة الفضاء الرقمي اهلناء، من أجل التصريح بالعطل 
املرضية، دون تكبد املؤمن عناء التنقل إىل مراكز  االنتساب.



اعتماد 4 اآالف جمعية يف ظرف �صهر ون�صف 
والعـــــدد يف تزايـــد م�صتمــــــر

م�ضت�ضار رئي�س اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية نزيه رم�ضان:

حممد علي
----------------------

ت�ضاوري  لقاء  خال  برم�ضان  واأو�ضح 
بقاعة  اجلمعوية،  احلركة  ممثلي  مع  
بلقا�ضم  نايت  قا�ضم  مولود  املحا�ضرات 
)�ضطيف1(،  عبا�س  فرحات  بجامعة 
جاء  اجلمعيات  ــذه  ه اعــتــمــاد   " بـــاأن 
لإن�ضاء  اعتماد  طلب  اآلف   8 بني  من 
الت�ضهيات  ظــل  يف  وذلـــك  جمعيات 

املمنوحة يف هذا الإطار."
اأمرت  التي  الت�ضهيات  هذه  وترتكز 
واجلــمــاعــات  الــداخــلــيــة  وزارة  بــهــا 
تطبيقا  العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
ال�ضيد  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
على  باخل�ضو�س  تبون  املجيد  عبد 
ال�ضلة  ذات  العراقيل  و  امل�ضاكل  "حل 
مع  بالتن�ضيق  الق�ضائي  باملح�ضر 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزارتي 
كذا  و  العدل،  و  العمرانية  التهيئة  و 
مدة  و  املطلوبة  الوثائق  عدد  تقلي�س 
درا�ضتها،" ح�ضب ما ذكره ذات امل�ضوؤول.
اجلمهورية  رئي�س  م�ضت�ضار  واأ�ضاف 
اجلالية  و  اجلمعوية  باحلركة  املكلف 
باأنه  ال�ضياق  الوطنية باخلارج يف ذات 
املدين  املجتمع  فعاليات  على  يتعني   "
م�ضتمرا  ارتفاعا  عددها  ي�ضهد  التي 
و  التنظيم  نحو  م�ضتقبا  تتجه  اأن 
و  بينها  املرافقة  و  التاأهيل  و  التاأطر 

بني موؤ�ض�ضات الدولة."
تلعبه  ـــذي  ال الــــدور  اأبــــرز  اأن  وبــعــد 
اجلمعيات و فعاليات املجتمع املدين يف 
برم�ضان  نزيه  قال  قوية،  دولة  بناء 
عبد  ال�ضيد  اجلمهورية  رئي�س  ــاأن  ب

اجلمعيات  على  اأثنى  قد  تبون  املجيد 
الدولة  موؤ�ض�ضات  رفقة  �ضاركت  التي 
خففت  و  كورونا  جائحة  مكافحة  يف 
الأزمــــة  ـــذه  ه ـــال  خ عليها  الــعــبء 
اجلي�س  على  اأثــنــى  مثلما  ال�ضحية، 
�ضبه  اأعــــوان  و  ــاء  ــب اأط ــن  م الأبــيــ�ــس 
طبيني و م�ضتخدمني يف قطاع ال�ضحة 

و غرهم.
علينا  املــفــرو�ــس  "من  ـــه  اأن واأ�ـــضـــاف 
العمل  منط  تغير  نحو  امل�ضي  اليوم 

اجلمعوي،" م�ضرا يف نف�س ال�ضياق اإىل 
ا�ضرتاتيجية  يتطلب  التغير  "هذا  اأن 
ذو  قانونية  اآليات  على  تعتمد  روؤية  و 
الو�ضول  اأجل  من  تنظيمية  و  اإداريــة 
يــرافــق  مــنــظــم  مـــدين  جمــتــمــع  اإىل 
موؤ�ض�ضات الدولة و احلكومة التي تعمل 
حاليا على م�ضاريع التنويع القت�ضادي 
ب  ي�ضمى  ما  اإطار  يف  كذلك  ي�ضت�ضار  و 

+الدميقراطية الت�ضاركية+."
ــه بــرمــ�ــضــان فــــاإن هــذا  ــزي وحــ�ــضــب ن

اللقاءات  �ضل�ضلة  �ضمن  يندرج  اللقاء 
الوطن  ــات  ولي جميع  عرب  املنعقدة 
اأجل  من  املــدين  املجتمع  مع  للت�ضاور 
القــرتاحــات  من  مبجموعة  ــروج  اخل
بعني  اأخذها  �ضيتم  التي  التو�ضيات  و 
اجلمعوية  احلركة  لتنظيم  العتبار 
و جعلها اأداة فعالة يف امل�ضاهمة يف بناء 
اجلزائر اجلديدة و فقا ل�ضرتاتيجية 
دورهــا  تــاأديــة  من  متكنها  م�ضتقبلية 

الأ�ضا�ضي يف التنمية.
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كارثة ايكولوجية بيئية و�صيكة يف حالة عدم نقل مواد �صامة يف م�صتغامن

وفاة دركي دراج اإثر ا�صطدامه ب�صاحنة مقطورة مبنطقة تا�صو�صت جيجل

مواطنو قرية الوندورة ب�ص�صار يف خن�صلة يغلقون الطريق

اأمن بلعبا�ص يفك لغز �صرقة جهاز ك�صف اإيكوغرايف من م�صلحة كورونا 

رئي�ص دائرة بوحمامة يف خن�صلة يواري الرثى متاأثرا بفريو�ص كوفيد 19

انخفا�ص يف عدد امل�صابني 
بل�صعات العقرب بورقلة

بيدي" فيلم  قتلتها  "ميمتي 
ق�صري يحاكي اال�صتهانة 

مبخاطر كوفيد- 19

كورونـــــا: 419 اإ�صابة 
جديدة، 306 حالة �صفاء 

و12 حالــــــة وفــــاة

ملاذا  ويت�ضاءلون  م�ضتغربون  ال�ضكان 
الكارثة   ــوع  وق قبل  امل�ضكل  ليعالج 
وبقدر  امــدهــا  طــال  ــرة   ــاه ظ لكونها 
ــا تــطــول يــكــون الحــتــمــال خطرا  م
واملــتــمــثــل يف وجــــود مــــواد �ــضــامــة يف 
الواقع  ان  ومبا  ال�ضكان  قرب  م�ضتودع 
فقد  اكرث  يتحملوا  مل  فال�ضكان  �ضعب 
احتجاجهم  ال�ضبوع   هــذا  يف  عـــاودوا 
وبقوة بعدما �ضاقت بهم ال�ضبل لباغ 

على  امل�ضكل  خطورة  فرغم  معاناتهم  
ق�ضد  ابنائهم  حــيــاة  وعــلــى  حياتهم 
احد  ل  بيئية  كارثة  املنطقة  جتنيب 
على  اجلهات  كل  اأن  مع  اليهم  ا�ضتمع 
املوجودة  ال�ضامة  املــواد  بو�ضعية  علم 
هو  فاملكان  طويلة.  مدة  منذ  باملنطقة 
زراعية  مــواد  جتميع  فيه  مت  م�ضتودع 
اإحــدى  طــرف  من  ال�ضاحية  منتهية 
ال�ضكان  ـــره  ذك ــا  م ح�ضب  املــوؤ�ــضــ�ــضــات 

املكان  وهناك روائح كريهة تنبعث من 
املوؤثرات  كل  يحمل  وا�ضع  انت�ضار  ولها 

واملخاطر .
وحول الو�ضعية ذكرت  مديرية البيئة 
جلنة  �ضنة   مــن  اكــرث  منذ  �ضبق  بانه 
وزارية زارت الطواهرية واطلعت على 
البلدية  بح�ضور  وذلــك  ـــواد   امل مكان 
ان  على  ين�س  فالقانون  ما�ضرة   ودائرة 
معاجلة هذه النفايات هو من م�ضوؤولية 

وكانت  منتجها  او  النفايات  هذه  حائز 
امل�ضكل  ــل  ح اىل  �ضعت  ــد  ق الــبــلــديــة 
املعنية  املوؤ�ض�ضة  طرف  من  املــواد  لنقل 
بال�ضلطات  العديدة  املرا�ضات  ولكن 
من  تطالب  والبلدية  منه  ـــدوى  لج
نقل  ال�ضامة  باملواد  املعنية  املوؤ�ض�ضات 
خالية  اأخرى  وجهة  اىل  النفايات  هذه 

من ال�ضكان .
�ضليمان بن قناب

لقي دركي دراج �ضباح اليوم حتفه يف الطريق  الرابط بني منطقة اأ�ضواط وتا�ضو�ضت  
ببلدية الأمر عبد القادر ، اإثر اإ�ضطدام دراجته النارية ب�ضاحنة مقطورة بذات 
الطريق املذكور ، حيث مت نقله على جناح ال�ضرعة اإىل م�ضت�ضفى جمدوب ال�ضعيد 

بالطاهر، ليفارق احلياة دقائق  فقط  بعد و�ضوله متاأثرا بجروح غائرة يف اأنحاء 
متفرقة من ج�ضده.

 ب.عبد اهلل

قرية  و�ضباب  �ضاكنة  مــن  عــدد  ــدم  اق
اين  احتجاجية  حركة  ب�ضن  الوندورة 
لقريتهم  العابر  الطريق  بغلق  قاموا 
اكرث  حتمل  لفــتــات  ــع  ورف باحلجارة 

الو�ضع  على  منهم  تعبرا  مطلب  مــن 
ل�ضيما  القرية  تعي�ضه  الذي  التنموي 
وال�ضقي  الــ�ــضــرب  مبــيــاه  يتعلق  فيما 
مطلبهم  اىل  و�ضول  الطبيعي  والــغــاز 

من  جملة  هي  العاج،  بقاعة  املتعلق 
ام�س  اجلهااول  من  خرج  التي  املطالب 
التي  القرية  ــذه  ه مواطني  مــن  ــدد  ع
بالولية  الــظــل  مناطق  احـــدى  تعد 

التدخل  املحلية  ال�ضلطات  مطالبني 
اجلد  حممل  امل�ضروعة  مطالبهم  لخذ 

وتلبيتها يف اقرب الجال.                     
ونا�س لزهاري

�ضيدي  وليـــة  اأمـــن  م�ضالح  تــوا�ــضــل 
الأمن  الرامية لب�ضط  بلعبا�س جهودها 
والأمان يف كامل ربوع الولية ليا نهار 
حيث  واملنا�ضبات،  الــظــروف  كــل  ويف 
ق�ضايا  عــدة  �ضفرات  فك  من  متكنت 
واإجها�ضها  املنا�ضب  الوقت  يف  اإجرامية 
الإحرتافية  لعبت  كما   ، وقوعها  قبل 
والتجربة التي اإكت�ضبها اأفراد ال�ضرطة 
لعبت   ، اليومية  مهامهم  طبيعة  بحكم 
خمططات  عدة  اإحباط  يف  هاما  دورا 

من  مواطنني  ت�ضتهدف  كانت  اإجرامية 
الإح�ضائيات  توؤكد  املــواقــع،  خمتلف 
م�ضالح  خمتلف  ــرف  ط مــن  امل�ضجلة 
معدل  يف  كبرا  اإنخفا�ضا  ال�ضرطة 
خانة  �ضمن   60% بن�ضبة  اجلــرميــة 
بنف�س  مقارنة  العام  القانون  جرائم 
نف�س  وهو   ، املا�ضية  ال�ضنة  من  الفرتة 
املرور  حوادث  ملعدل  بالن�ضبة  الطرح 
حم�ضو�ضا  تراجعا  بــدوره  �ضهد  ــذي  ال
اجلرحى  اأو  الوفيات  ناحية  من  �ضواءا 

اأو حتى اخل�ضائر املادية املرتتبة عنها 
من  متكنت  بلعبا�س  �ضيدي  ،�ضرطة 
امل�ضرة  الق�ضايا  من  العديد  لغز  حل 
مرتبطة  واأخــرى  الوطني  بالإقت�ضاد 
ــا  ــره ــام وكـــان اأخ ــع بــتــبــديــد املـــال ال
بتخطيط  الت�ضوير  جهاز  اإ�ضرتجاع 
�ضرقته  متت  اإيــكــوغــرايف(   ( ال�ضدى 
 05 توقيف  مع  عمومي  م�ضت�ضفى  من 
يف  الق�ضية  هــذه  يف  تورطو  اأ�ضخا�س 
تقدميهم  مت  ومـــن   ، قيا�ضي  ظـــرف 

اإىل  ت�ضاف  ق�ضية  وهي  العدالة  اأمــام 
جملة الق�ضايا املنجزة من طرف قوات 
اأمــن  على  ال�ضاهرة  الــعــني  ال�ضرطة 
اخلا�ضة  املمتلكات  و�ضامة  املواطنني 
والعامة �ضمن ما متليه قواعد احلفاظ 
يف  املتمثلة  العام  النظام  اأركــان  على 
ال�ضكينة  العامة،  ال�ضحة  العام،  الأمن 
البيئة  ــة،  ــام ــع ال الآداب   ، ــة  ــام ــع ال

واملحيط.
م.رم�ضاين

اأم�س الثنني يف جو جنائزي حزين جنازة الفقيد عي�ضاين نور الدين  اأول  �ضيعت 
 19 كوفيد  فرو�س  اثر  ق�ضنطينة  ولية  اخلروب  مبقربة  بوحمامة  دائرة  رئي�س 
مب�ضت�ضفى قاي�س بخن�ضلة حيث كان يعالج بعد تعر�ضه لاإ�ضابة بذات الفرو�س 

الفقيد  ويعرف  عموما  والعامل  الوطن  عرب  الوفيات  من  الكثر  يف  ت�ضبب  الــذي 
بخ�ضاله احلميدة وتفانيه يف العمل دون هوادة او كلل.

ونا�س لزهاري

العقارب  بل�ضعات  امل�ضابني  عدد  يف  انخفا�س  �ضجل 
مع  باملقارنة  ال�ضنة  هذه  مطلع  منذ  ورقلة  بولية 
افادت به  املن�ضرمة، ح�ضبما  ال�ضنة  الفرتة من  نف�س 

اأم�س الثاثاء مديرية ال�ضحة وال�ضكان للولية.
1.255 ا�ضابة وحالتي  وقد مت ت�ضجيل ما ل يقل عن 
مطلع  منذ  العقربي  للت�ضمم  التعر�س  جراء  من  وفاة 
هذه ال�ضنة واىل غاية نهاية �ضهر يوليو الفارط بينما 
املا�ضية  ال�ضنة  من  الفرتة  نف�س  خال  اح�ضاء  مت 
وفقا  وفيات،  واأربع  العقارب  بل�ضعات  ا�ضابة   1.629
ت�ضجيل  املا�ضي  يوليو  �ضهر  عرف  وقد  امل�ضدر.  لذات 
�ضهر  يليه  حالة   364 بواقع  ال�ضابات  من  عدد  اأكرب 
الرتفاع  مع  ذلك  يتزامن  حيث  ا�ضابة   331 ب  يونيو 
ال�ضنة  من  الف�ضل  هذا  يف  احلرارة  درجات  يف  الكبر 
يناير  �ضهري  يف  امل�ضجلة  ــالت  احل اقــل  كانت  بينما 
25 حالة على  13 و  وفرباير من هذه ال�ضنة مبجموع 
ورقلة  ولية  وخ�ض�ضت  اليه.   ا�ضر  مثلما  التوايل، 
لدعم  دج  مايني  ب10  يقدر  ماليا  مبلغا  ال�ضنة  هذه 
تنظيم  ق�ضد  وذلك  العقربي  الت�ضمم  مكافحة  جهود 
عمليات جمع العقارب التي كانت قد انطلقت اواخر 

�ضهر يونيو املنق�ضي.
املبالغ  قيمة  يف  النظر  اعادة  ال�ضنة  هذه  تقرر  وقد 
عمليات  يف  للم�ضاركني  متنح  التي  التحفيزية  املالية 
كل  عن  دج   100 مبلغ  منح  يتم  حيث  العقارب  جمع 
مينح  �ضرحه.كما  جرى  كما  النوع،  هذا  من  ح�ضرة 
الكبرة  الخــرى  ــواع  الن باقي  مقابل  دج   50 مبلغ 

احلجم و25 دج لاأ�ضغر حجما .
انطاق  موعد  يف  امل�ضجل  التاأخر  من  الرغم  وعلى 
نظرا  بالولية  ال�ضنة  هــذه  العقارب  جمع  حملة 
جرى  اأنــه  اإل   19 كوفيد  بجائحة  املت�ضلة  للظروف 
زهاء  الولية  مناطق  خمتلف  عرب  جمع  الن  حلد 
خال  مكنت  احلملة  نف�س  ان  علما  عقرب،   4.000
ذكر  عقرب،  الف   80 نحو  جمع  من  املن�ضرمة  ال�ضنة 

نف�س امل�ضدر.
ق.ج

اأنتجت جمعية "ال�ضتثمار الفكري والعطاء الإن�ضاين" 
قتلتها  "ميمتي  بعنوان  ق�ضر  فيلم  تلم�ضان  لولية 
اليوم  علم  ح�ضبما  بكوفيد19-،  للتح�ضي�س  بيدي" 
بوعزة  ترار  بن  اجلمعية  هذه  رئي�س  لدى  الثاثاء 

اكرم.
تدور  و  للجمعية  فني  عمل  اأول  الفيلم  هــذا  ويعد 
ابنيها  اأحــد  اأم،  حول  دقيقة   15 مــدار  على  وقائعه 
كورونا  فرو�س  من  الوقاية  باإجراءات  مبايل  غر 
مبر�س  امل�ضابة  لوالدته  العدوى  نقل  يف  ويت�ضبب 
رئي�س  واأ�ضاف  بكوفيد19-.  متاأثرة  ووفاتها  مزمن 
املقبل  الأ�ضبوع  الفيلم  هذا  بث  يرتقب  اأنه  اجلمعية 

عرب بع�س قنوات التلفزيون العمومي.
ببلدية  ت�ضويره  مت  الذي  الفيلم  باإخراج  قام  وقد 
وزهــرة  ــرار  خ فـــاروق  تلم�ضان(  )وليـــة  املن�ضورة 
م�ضاركة  جانب  اإىل  ال�ضيناريو،  كتابة  يف  العجامي 
متثيل  يف  اجلمعية  يف  املنخرطني  لبع�س  تطوعية 
وليــة  مــن  م�ضرحيني  وممثلني  الثانوية  الأدوار 
لنف�س  ا�ضتنادا  البطولة،  اأدوار  تقم�س  يف  تلم�ضان 

امل�ضدر.
ق.ث

كــورونــا  بــفــرو�ــس  ــدة  ــدي ج اإ�ــضــابــة   419 �ضجلت   
�ضاعة  ال24  خــال  ــاة  وف حالة   12 و  )كوفيد19-( 
الأخرة يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 306 
الثاثاء  يوم  عنه  ك�ضف  ما  ح�ضب  لل�ضفاء،  مري�ضا 
فرو�س  ومتابعة  ر�ضد  للجنة  الر�ضمي  الناطق 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
واج

اأكد م�ضت�ضار رئي�س اجلمهورية املكلف باحلركة اجلمعوية و اجلالية الوطنية باخلارج نزيه رم�ضان يوم الثاثاء من �ضطيف 
باأنه "مت اعتماد 4 اآلف جمعية على امل�ضتوى الوطني يف ظرف �ضهر و ن�ضف و العدد يف تزايد م�ضتمر."
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