
خالل اجتماع ال�شركاء الجتماعيني بالأمني العام لوزارة التعليم العايل 

15 دج   : www.altahrironline.com• الأربعاء  26 اأوت  2020 م   املوافــق لـ  07 حمرم  1442 هـ     •  ال�شنة الثامنــــة   •  العــــدد  2071   •  الثمـــــن  الإلكرتوين  • املوقـع 

03

ر�سميا..ا�ستئناف الدرا�سة ح�سوريا يف اجلامعات يوم 19 �سبتمرب

توقعات باختفاء
 ال�سحف غري امل�ستوفية 

ل�سروط الإ�سهار

املدير العام للموؤ�ش�شة الوطنية للن�شر والإ�شهار 
العربي ونوغي يوؤكد:

ال�شتفتاء على الد�شتور الذي حدد يوم 
 2020 نوفمرب   1

جت�سيد كربى اأولويات 
الرئي�س تبون من اأجل 

جزائر جديدة
0416

نحو  اإن�ساء فرع  ملوؤ�س�سة  
املعار�س والت�سدير 

"�سافاك�س" بتمرنا�ست

مدير الرتبية يطلع 
على مدى تطبيق الربتوكول 

ال�سحي ل�ستقبال التالميذ

الرتب  ملختلف  مرتب�سا   350
بقطاع الرتبية يوا�سلون 

العمليات التكوينية

توقيف �سخ�س وحجز  كمية من 
املخدرات واملوؤثرات العقلية بكنتة

الوادي

ورقلة

اأدرار

�ص 05

�ص 06

�ص 06

حتذير من ارتفاع درجة احلرارة 
الق�سوى يف اجلنوب

مقري يوؤكد: اجلزائر متر 
باأخطر مرحلة منذ ال�ستقالل

�ص 16

�ص 04

الوزير املنتدب املكلف بال�شناعة ال�شيدلنية، لطفي بن باحمد:

-  وزارة ال�شحة تدعو املتعاملني ال�شيدلنيني لت�شوية الرخ�ص
-  ال�شروع يف ا�شترياد املواد الأولية حت�شبا ل�شتئناف اإنتاج الأدوية

-  خياطي يدعو لتطبيق �شارم للربوتوكول ال�شحي يف املدار�ص
-  بن بوزيد يوؤكد على اللتزام ال�شارم للوزارة برتقية قطاع ال�شحة

ال�سروع يف ت�سنيع دواء م�ساد 
لكورونا باجلزائر ال�سهر املقبل

�سبط مركبة حمملة بـ 731843 قر�سا مهلو�سا بالوادي
فيما مت طعن �شاب ب�شكني وتركه يغرق يف بركة من الدماء بحي 19 مار�ص
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16/05
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ال�سروع يف ا�سترياد املواد الأولية حت�سبا ل�ستئناف اإنتاج الأدوية

حممد علي 
-------------------

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  وجهت 
دع��وة  امل�ست�سفيات  واإ���س��اح 
احلائزين  ال�سيدالنيني  للمتعاملني 
لتنفيذ  م��وؤق��ت��ة  رخ�����س��ة  ع��ل��ى 
بهم  اخلا�سة  اال���س��ت��راد  ب��رام��ج 
لت�سوية  مقرها  اإىل  للح�سور 
بيان  يف  الوزارة،  ودعت  ملفاتهم، 
لل�سيدلة  العامة  املديرية   ، لها 
جميع  و  الطبية  التجهيزات  و 
احلا�سلني  ال�سيدالنيني  املتعاملني 
تنفيذ  اأجل  من  موؤقتة  رخ�سة  على 

برامج اال�ستراد اخلا�سة بهم. ياأتي 
الوطنية  النقابة  حتذيرات  بعد  هذا 
تداعيات  من  اخلوا�ص  لل�سيادلة 
خا�سة  االأ�سواق،  االأدوية يف  ندرة 
امل�ستع�سية،  باالأمرا�ص  املتعلقة 
يعانون  الذين  للمر�سى  املوجهة  و 
اأمرا�ص مزمنة، وهي تراكمات  من 
ظل  يف  خا�سة  تاأثر  اأكرث  اأ�سحت 

كورونا. اأزمة 
نقابة  رئي�ص  اأو�سح  جهته،  من 
اأنه  بلعمربي  اخلوا�ص  ال�سيادلة 
 60 ّن اجلزائر تنتج ما يقارب  اأ رغم 
اإ�سافة  حمليا،  االأدوية  من  باملائة 

من  كبر  خمزون  على  توفرها  اإىل 
يف  ت�ستخدم  التي  االأولية  امل��واد 
ذلك  اأن  اّل  اإ االأدوي��ة،  بع�ص  اإنتاج 
يف  حاد  نق�ص  ت�سجيل  من  مينع  مل 
غائبة  تبقى  التي  االأدوي��ة  بع�ص 
من  الأكرث  ال�سيدليات  رفوف  عن 
منذ  ت�سوق  مل  وبع�سها  اأ�سهر،   5

الفارطة. ال�سنة 
ط��ال��ب  اخل�����س��و���ص،  ب���ه���ذا  و 
حلول  ب�سياغة  النقابة  رئي�ص 
موؤكدا  االأزم��ة،  حلل  ا�ستعجالية 
االأزمة  هذه  الإنهاء  الوحيد  احلل  اأن 
لتنظيم  الدولة  تدخل  يف  يف يكمن  الت�رسيع  خال  من  القطاع  هذا 

حمليا،  امل�سنعة  االأدوية  ت�سجيل 
امل�ستوردين  اعتماد  ت�رسيع  كذا  و 

ل�سيدالنيني.  ا

تدعم قطاع ا�سترياد الأدوية مبتعاملني جدد �سي�ساهمون يف الق�ساء على اأزمة الندرة، بعد اأن دعت وزارة ال�سحة، اأم�س، املتعاملني ال�سيدلنيني لإيداع ملفاتهم اإثر توقف ن�ساطهم ب�سبب 
جائحة كورونا، وكذا الت�سيري الفو�سوي خالل تعاقب وزراء النظام ال�سابق على هذا القطاع احل�سا�س املرتبط مبا�سرة بال�سحة العامة للمواطنني.

 

وزارة ال�سحة تدعو املتعاملني ال�سيدلنيني لت�سوية الرخ�س

غرفة ال�سيد البحري وال�سندوق الوطني للتاأمني الفالحي 
يوقعان اتفاق تاأمني و�سراكة

اجلزائرية  الغرفة  باجلزائر،  وقعت 
امل��ن��ت��ج��ات  و  ال��ب��ح��ري  ل��ل�����س��ي��د 
الوطني  ال�سندوق  و  ال�سيدية 
تاأمني  اتفاقية  الفاحي  للتعاون 
مهنيي  مبرافقة  ت�سمح  ���رساك��ة  و 
تتما�سى  تاأمينية  مبنتجات  القطاع 
ومن  ن�ساطهم.  خ�سو�سيات  و 
وقعت  التي  االتفاقية  ه��ذه  ���س��اأن 
و  البحري  ال�سيد  وزي��ر  بح�سور 
احمد  �سيد  ال�سيدية،  املنتجات 
التنمية  و  الفاحة  وزير  و  فروخي، 
�سمان  حمداين  احلميد  عبد  الريفية 
املهنية  االأخطار  من  املهنيني  حماية 
التي  االأ����رسار  ع��ن  التعوي�ص  و 
مع  ن�ساطهم   اأداء  خ��ال  تلحقهم 
االإر�ساد  و  التقنية  املرافقة  توفر 
هذه  املهني.ومتكن  م�سارهم  خال 
اال�ستفادة  من  املهنيني  االتفاقية 
ح�سب  مكيفة  تاأمينية  تغطية  من 
ال�سيد  جم��االت  يف  احتياجاتهم 
املدجمة  املائيات  تربية  و  البحري 
جانب  اإىل  الفاحية،  االأنظمة  يف 
احلرفيني  ن�ساط  تدعيم   و  مرافقة 
البحري  ال�سيد  جمال  يف  ال�سغار  
املدجمة  و  القارية   املائيات  تربية  و 
وعقود  منتجات  عرب  الفاحة  مع 
تتما�سى  و  الفئة  بهذه  خا�سة  بينية 
االتفاقية   ت�سمن  مداخيلها.كما  مع 
مل��ه��ن��ي��ي ق��ط��اع ال�����س��ي��د ح��م��اي��ة 
م�سوؤولياتهم  و  ملمتلكاتهم  تاأمينية 
اىل  باالإ�سافة  الغر  جت��اه  املدنية 
حتت  اال�ست�سارة  و  اخل��ربة  و�سع 
توقيع  على  اإ�رسافه  لدى  ت�رسفهم.و 
و  الفاحة  وزي��ر  ���رسح   االتفاقية 
حمداين  احلميد  عبد  الريفية  التنمية 
حو�سلة   " يعترب  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  اأن 
تعبرا  و  القطاعني  بني  لل�رساكة 
القطاعات  بني  القائم  التكامل  عن 

اهداف  حتقيق  �سبيل  يف  الوزارية  
الهام  العمل  اإىل  م�سرا  التنمية، 
نتج  الذي  و  املخت�سون  به  قام  الذي 

االتفاقية. هذه  اإم�ساء  عنه 
فيه  "�سيكون  قائا:  الوزير  تابع  و 
�سيوفرها  التي  املنهجية  لكل  اآفاق 
ال�����س��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ع��اون 
للتاأمني  جديد  منوذج  ملنح  الفاحي 
و  ال�سيد  قطاع  ملهنيي  القرو�ص  و 
ال�رسكاء  كل  و  املوالني  و  الفاحني 
وزير  اأ�سار  جانبه،  االجتماعيني".من 
ال�سيدية  املنتجات  و  البحري  ال�سيد 
تعزيز  اأهمية  اإىل  فروخي  اأحمد  �سيد 
مثل  ميدانية  باآليات  املهنيني  بيئة 
يف  هاما  دورا  يلعب  ال��ذي  التاأمني 
وعلى  الن�ساطات  على  ال��ت��اأم��ني 
ذاته  لل�سخ�ص  �سواء  اال�ستثمارات 
توجه  فروخي  اأكد  ال�ستثماراته.و  اأو 
االتفاقيات  ت�سجيع  نحو  القطاع 
واملوؤ�س�سات  املهنيني  بني  املبا�رسة 
وج��ه  ع��ل��ى  م��ذك��را  اخل����ربة،  ذات 
اخل�����س��و���ص ب�������رسورة ت��ط��وي��ر 
من  ال�سحراوية  املناطق  الن�ساطات 
امليدان.و  يف  فعلية  �رساكات  خال 
االأوىل  ب��االأح��رف  االتفاقية  وق��ع 
لل�سندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن  ك��ل 
ال�سيد  الفاحي  للتعاون  الوطني 
العام  واملدير  ال�رسيف  حبيل�ص  بن 
البحري  لل�سيد  الوطنية  للغرفة 
عبد  لزعر  ال�سيد  املائيات  وتربية 
هذا  حبيل�ص يف  بن  واأو�سح  احلكيم.  
على  ي�سجع  ال�سندوق   ": ان  االإطار 
البحري  ال�سيد  مهنيي  متثيل  زيادة 
الهياكل  يف  امل��ائ��ي��ات  ت��رب��ي��ة  و 
من  اجلهوية   لل�سناديق  االإداري���ة 
امل�سرتكني  قاعدة  يف  انخراطهم  اجل 
راأ�ص  يف  امل�ساهمة  و  اأف�سل  ب�سكل 

االجتماعي". مالها 

نف�ص  بح�سب  االتفاقية  تراعي  و 
الفريد   " الفئة   هذه  ن�ساط  امل�سوؤول 
التي  ل��اأخ��ط��ار  ن��ظ��را  نوعه"  م��ن 
ممار�ستهم  اأثناء  املهنيون  يواجهها  
بتاأمني  تتكفل  بحيث   ، لعملهم 
التاأمني  و  املمتلكات،  و  االأخ��ط��ار 
بن  تابع  الطبيعية.و  الكوارث  �سد 
الوطني  ال�سندوق  يطمح   " حبيل�ص: 
بارز  دور  للعب  الفاحي  للتعاون 
قطاع  اإمكانيات   تعزيز  يف  وفعال 
املائيات  وتربية  البحري  ال�سيد 
املهنيني  ن�ساطات  تطوير  يف  و 
على  ي�رس  كما  امنهم،  �سمان  و 
ت�سير  يف  االقت�سادي  دوره  تاأدية  
من  الن�ساط  بهذا  املتعلقة  االأخطار 
على  امل�ستثمرين   ت�سجيع   خال 
حث  و  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اال�ستثمار 
م��ردوده��م  حت�سني  على  املنتجني 
ع��ن ط��ري��ق و���س��ع خ���ربة خ��ربائ��ه 
الزيارات  بوا�سطة  ت�رسفهم  حتت 
و�ستمكن  الدورية".  اال�ست�سارية 
مرافقة  من  اجلديدة  التاأمني  عقود 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة مب��ن��ت��ج��ات ت��ائ��م��ه��ا 
تعزيز  جانب  اإىل  ال��والي��ات،  ع��رب 
االقت�ساد  تنمية  يف  م�ساركتها 

الوطني.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح امل��دي��ر ال��ع��ام 
اأن  احلكيم  عبد  لزعر  ال�سيد  للغرفة 
درا�ستها  �سيتم  التاأمينية  املنتجات 
املهنة  خ�سو�سيات  مع  لتتما�سى 
تربية  و  البحري  ال�سيد  جماالت  يف 
املدجمة  املائيات  تربية  و  املائيات 
ال�سغار،  احلرفيني  و  الفاحة  مع 
تكوين  على  ال�سيادين  ت�سجع  و 

ال�سندوق. يف  لهم  متثيليات 
قاعدة  اإن�ساء  �سيتم  الغر�ص  ولهذا 
خلرباء  ت�سمح  بيانات  و  معلومات 
كيفية  على  بالتعرف  ال�سندوق 
قطاع  خ�سو�سيات  مع  التعامل 
املائيات  تربية  و  البحري  ال�سيد 
يف  م�ساريعهم  على  ال��ت��ع��رف  و 

بدقة. الواليات 
ي��ام  اأ تنظيم  يتم  اأن  يرتقب  كما 
قبل  م��ن  اإع��ام��ي��ة  و  حت�سي�سية 
ال�����س��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ع��اون 
لل�سيد  اجلزائرية   الغرفة  و  الفاحي 
لفائدة  املائيات  تربية  و  البحري 
على  املائيات  مربي  و  ال�سيادين 
خال  من  الوطني  الرتاب  م�ستوى 

. ال�سندوق  �سبكة 
ق/و

اأ�سعار النفط “غري م�ستقرة”
كبر  جزء  توقف  تاأثر  متعاملون  يدر�ص  فيما  الثاثاء،  اأم�ص  النفط،  اأ�سعار  تباينت 
االع�سارين  ب�سبب  املك�سيك  خليج  على  املتحدة  الواليات  �ساحل  على  االإنتاج  من 
و  اآ�سيا  يف  بكورونا  االإ�سابة  حاالت  ارتفاع  مقابل  لورا  و  ماركو  املداريني 
يعادل  ما  �سنتا   14 االآجلة  العقود  يف  برنت  العاملي  القيا�ص  خام  ارتفع  اأوروبا.و 
يف  اجلزائر  بتوقيت   08:00 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دوالر   45.27 اإىل  باملئة   0.3
 0.1 يوازي  ما  �سنتات  اأربعة  االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب  خام  نزل  حني 
على  امل�سايف  يف  االإنتاج  الطاقة  �رسكات  خف�ست  دوالر.و   42.58 اإىل  باملئة 
النفط  اإنتاج  من  باملئة   82 اإغاق  بعد  املتحدة  الواليات  يف  املك�سيك  خليج  �ساحل 
رئي�سية  مناطق  على  الإع�سارين  النادر  الهبوب  يهدد  اإذ  املنطقة  يف  البحري  اخلام 
هذا  قوية  رياح  و  اأيام  لعدة  غزيرة  اأمطار  بهطول  املتحدة  بالواليات  النفط  الإنتاج 
على  يوميا  برميل  مليون   1.5 يتجاوز  نفطيا  اإنتاجا  منتجون  اأوقف  االأ�سبوع.و 

االأمريكي. االإنتاج  اإجمايل  من  باملئة   14 نحو  ميثل  املك�سيك  خليج  �ساحل 
ق/و

ت�سجيل 17 وفاة غرقا 

اأ�سبوع خالل  املرور  حوادث  يف  وفاة   40
خال  اآخرين   1427 جرح  و  �سخ�سا   40 وفاة  املدنية  احلماية  م�سالح  �سجلت 
من  واليات  عدة  عرب   )2020 اأوت   22 اإىل    16 بني  ما  املمتدة  )الفرتة   اأ�سبوع  

امل�سالح. لذات  بيان  ح�سب  الوطن، 
اآخرين   45 جرح  و  اأ�سخا�ص   05 بوفاة  م�ستغامن  والية  يف  ح�سيلة  ثقل  و�سجلت 
ح�سب  مرور،  حادث   35 اإثر  على  اال�ست�سفائية  املراكز  اإىل  حتويلهم  و  اإ�سعافهم  مت 

امل�سدر نف�ص 
ال�سواطئ   يف  غرقا   12 منها  وفيات   17 املدنية   احلماية  م�سالح  �سجلت  كما 

.  2020 اأوت   22 اإىل    16 املمتدة ما بني  الفرتة  املمنوعة خال 
يف  غرقا   12 منها  وفيات   17 ت�سجيل  “مت  انه  املدنية  احلماية  بيان  يف  وج��اء 
و  بجاية  وفيات،   04 ب�  �سكيكدة  واليات  م�ستوى  على  املمنوعة   ال�سواطئ  
02 وفيات و واليات عني متو�سنت،  03 وفيات، جيجل و بومردا�ص ب�  تيزي وزو ب� 

وفاة”. حالة   01 ب�  م�ستغامن  و  وهران 
احلرا�سة  اأعوان  “قام  اال�ستجمام،  و  ال�سواطئ  حرا�سة  جهاز  يخ�ص  ما  يف  اأما  و 
 4482 حقيقي  غرق  من  باإنقاذ  �سمح  ما  تدخل   6331 ب  الفرتة   نف�ص  خال 
ال�سحية  للمراكز  وحتويل  اأخر  �سخ�ص   1405 ل�  االإ�سعافات  تقدمي  و  �سخ�ص 

م�سطاف”.  353
ق/و

مقري يوؤكد: 

اجلزائر متر باأخطر مرحلة منذ ال�ستقالل
منذ  مرحلة  باأخطر  متر  اجلزائر  اإن  مقري،  الرزاق  عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�ص  قال 
كلمة  يف  مقري  الوطنية.وحذر  وحدتها  تواجهها  التي  التهديدات  ظل  يف  اال�ستقال 
جناح  عدم  من  العا�سمة،  باجلزائر  اأم�ص  حلزبه  ال�سيفية  اجلامعة  يف  األقاها  افتتاحية 
االنتقال  هذا  يف  ننجح  مل  “اإذا  ال�سياق:  هذا  يف  م�سيفا  احلالية،  الظروف  يف  االنتقال 
ال�سنوات  يف  ال�سيا�سي  حزبه  مواقف  املتحدث  اجلزائر”.وا�ستعر�ص  ا�سمه  بلدا  جند  لن 
تعاملت  حم�ص  باأن  واأ�ساف  فيها،  و�سارك  طرحها  التي  املبادرات  خال  من  االأخرة  
مع  وتفاعلت  الكلمة  جلمع  ا�ستعدادها  واأبدت  ال�سيا�سية  التطورات  كل  مع  باإيجابية 
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ص  مقرتحات.و�سدد  تقدمي  خال  من  االأخرة  الد�ستور  م�سودة 
ال�سعب  م�سلحة  حتددها  ال�سيا�سية  ومواقفه  معار�سا  �سيا�سيا  خطا  يتبنى  حزبه  باأن 
احلكام  “اأ�سماهم  ملن  ن�سائح  مقري  قوله.ووجه  حد  على  والدين  والباد  اجلزائري 
واملمار�سات  ال�سابقة  التجارب  تكرار  لعدم  املوؤ�س�سات”  جميع  يف  ا�ستثناء  دون  اجلدد 
االأبوية،  راأ�سها  على  املمار�سات  هذه  فيفري.وعدد   22 يف  ال�سعب  خلروج  اأدت  التي 
والرغبة  باملوؤ�س�سات  االإميان  وعدم  عليها،  والو�ساية  ال�سيا�سية  االأحزاب  يف  والتحكم 
�سبكات  و�سناعة  جديدة،  �سبكات  وبناء  والف�ساد  املواطنني،  مع  مبا�رسة  التعامل  يف 
اإياه  معتربا  الهوية  بعنا�رس  التاعب  فهي  االأخرة  املمار�سة  اأما  واالنتهازية  زباتونية 
م�رسوع  على  لاإ�ستفتاء  كموعد  نوفمرب   1 حتديد  على  تعليقه  اأول  خطرا.ويف  اأمرا 
وبينه  امل�سار  على  وتوافق  حوار  ي�سبقه  اأن  ينتظر  كان  اإنه  مقري  قال  الد�ستور  تعديل 

االإ�ستتفاء. موعد 
ق/و



رحب باأي مبادرة مل �سمل، بلحيمر يوؤكد:

اإعطاء دفع لالحتاد املغاربي من اأهداف “اجلزائر اجلديدة” 

األربعاء  26  أوت 2020 م الموافق لـ 07  محرم 1442هـ 03
العدد
2071

حممد علي 
--------------------

امللك  مب��ب��ادرة  ال��وزي��ر  ك��م��ا رح���ب 
ت�سفية  ب�ساأن  ال�ساد�ص  املغربي حممد 
واإمكانية  البلدين  ب��ني  اخل��اف��ات 
اجلزائر  موؤكدا  ثنائي،  حقيقي  تقارب 
ومل  البناء  هدفها  مبادرة  باأي  “ترحب 
احلوار  “اأ�سلوب  وباعتماد  ال�سمل” 
مع  �سفافية،  بكل  امل�رسوعة  والطرق 
�سيادته،  و  بلد  كل  احرتام خ�سو�سية 
االأ�سا�سية  باملبادئ  امل�سا�ص  دون 
للدبلوما�سية اجلزائرية املبنية على عدم 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية الأي بلد”.
“املغرب  ب��اأن  التذكر  على  وحر�ص 
اجلزائر  مع  تربطه  و�سقيق”،  جار  بلد 

التاريخي  عمقها  لها  “عاقات 
ميلكان  البلدين  ب��اأن  و  واحل�ساري” 
“الو�سول  خال  من  م�سرتكا”  “هدفا 

بتوفر  موحد  مغاربي  �رسح  بناء  اإىل 
االإرادة  اأن  ط��امل��ا  ال�����رسوط  جميع 
و  موجودة  البلدين  لقادة  ال�سيا�سية 

التحديات  ظل  يف  م�سرتك  م�سرنا 
املعمورة  تعي�سه  ما  خا�سة  الراهنة، 

ب�سبب تداعيات االأزمة ال�سحية”.
الأي  تلتفت  “ال  اجلزائر  ب��اأن  تابع  و 
ال�سعبني  بني  اجل��و  لتعكر  حماولة 
املغربي و اجلزائري ال�سقيقني” باعتبار 
اأن الغاية االأ�سمى هي “ح�سد الطاقات 
مغاربي  احت��اد  لبناء  الهمم  �سحذ  و 
قوي نحمي فيه م�ساحلنا، وندافع عن 

وحدتنا”.
يف  يتم  امل�سعى  ه��ذا  ب��اأن  اأ���س��اف  و 
الدولية  للمواثيق  التام  االحرتام  “ظل 
حلماية  ال��دويل،  املجتمع  ق��رارات  و 
تقرير  يف  حقها  اإعطاءها  و  ال�سعوب 
بالن�سبة  احل��ال  هو  مثلما  م�سرها” 

للق�سية ال�سحراوية.

خياطي يدعو 
لتطبيق �سارم 

للربوتوكول ال�سحي 
يف املدار�س

لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�ص  دع��ا 
م�سطفي  العلمي،  والبحث  ال�سحة 
املوؤ�س�سات  على  القائمني  خياطي، 
واحرتام  التقيد  اإىل  الباد  يف  الرتبوية 
بالدخول  اخلا�ص  ال�سحي  الربتوكول 
كورونا  فرو�ص  انت�سار  ملنع  املدر�سي، 
و�سط التاميذ و م�ستخدمي القطاع.و 
خياطي  م�سطفى  الربوفي�سور  اأو�سح 
اخلا�ص  ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول  اأن 
�رسامة  اإىل  يحتاج  املدر�سي  بالدخول 
يف التطبيق الأنه متعلق باالأطفال وهي 
الفئة التي ي�سعب التحكم فيها خا�سة 
جتنب  و  اجل�سدي  بالتباعد  تعلق  ما 
االحتكاك و اللم�ص االأمر الذي ي�ستدعى 
 19 انت�سار كوفيد  احليطة و احلذر ملنع 
رئي�ص  ح�سب  املدر�سي.و  الو�سط  يف 
الهيئة الوطنية لرتقية ال�سحة و البحث 
اأجريت  التي  الدرا�سات  فاإن  العلمي، 
تثبت  ايطاليا مل  اأوروبا ال�سيما يف  يف 
كورونا  لفرو�ص  ناقلون  االأطفال   اأن 
 15 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  خا�سة   ،
بالربتوكول  املتحدث  نوه  �سنة.باملقابل 
ال�سحي الذي حددت من خاله وزارة 
تطبيقها  الواجب  االإج���راءات  الرتبية 
اإعادة  العمل على  و  الوباء  انت�سار  ملنع 
�سعار  حتت  املدر�سية  املوؤ�س�سات  فتح 
وجميع  التاميذ  �سحة  على  املحافظة 

م�ستخدمي القطاع.
ق/و

اأكد وزير الت�سال الناطق الر�سمي للحكومة، عمار بلحيمر، باأن عودة ليبيا اإىل ال�ساحة الدولية و تخل�سها من الإرهاب �سيعطي دفعا لالحتاد 
املغاربي الذي يعد من بني اأهداف اجلزائر اجلديدة.واأو�سح بلحيمر يف حوار لوكالة الأنباء الرو�سية “�سبوتنيك” اأن الق�سية الليبية ق�سية 
�سفوفهم  وتوحد  واحدة  طاولة  على  الليبيني  جتمع  التي  امل�ساعي  كل  و  اجلزائر،  اأمن  من  الليبيني  “اأمن  واأن  وحدهم”،  الليبيني  “تخ�س 

وحتافظ على وحدتهم الرتابية، اجلزائر تباركها و تدعمها”.

بال�سناعة  املكلف  املنتدب  الوزير  ك�سف 
اأم�ص  باحمد،  ب��ن  لطفي  ال�سيدالنية، 
ال�سهر  خال  �ست�رسع  اجلزائر  اأن  الثاثاء، 
املقبل يف ت�سنيع بع�ص االأدوية ومنها تلك 
فرو�ص كورونا.  معاجلة  ت�ستعمل يف  التي 
على  �سيفا  مروره  خال  باحمد  بن  اأكد  و 
القدرة  لها  اجلزائر  اأن  الوطنية،  االإذاع��ة 
الوزير  اأكد  االأدوية. كما  ت�سنيع  كبرة يف 
املنتدب اأن ال�سلطات اجلزائرية  بداأت فعليا 
اجل  من  اأجنبية  �رسكات  مع  حمادثات  يف 

ت�سنيع دواء م�ساد لفرو�ص كورونا.
حتتوي  اجلزائر  اأن  ذاته  ال�سياق  يف  موؤكدا 
على م�ساريع الإنتاج اأدوية ال�سكري و اأدوية 

ال�رسطان وبع�ص االأدوية العاجية.
ق/و

واجعوط يوؤكد:

ال�سروع يف تنفيذ تعليمات الرئي�س تبون لتح�سني تدفق الأنرتنت 
لفائدة املواطنني

تراأ�ص ، وزير الربيد و املوا�سات ال�سلكية 
اإبراهيم بومزار، لقاء جمعه  و الا�سلكية، 
الهاتف  ملتعاملي  االأوائ���ل  بامل�سوؤولني 
اأوريدو وموبيلي�ص. الثاثة جيزي،  النقال 
من  الهدف  فان  ل��ل��وزارة،  بيان  وح�سب 
والعمل على  اجلهود  توحيد  هو  االجتماع 
تدفق  �سعة  وحت�سني  اخل��دم��ات  حت�سني 
تنفيذا  وذلك  املواطنني،  ل�سالح  االأنرتنت 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  لتعليمات 

تبون، خال جمل�ص الوزراء االأخر. حيث 
الوقوف  مت  ومثمرا،  �رسيحا  النقا�ص  كان 
التي  االن�سغاالت  خمتلف  على  خاله 
التدفق  توفر  �سبيل  املتعاملون يف  اأبداها 
التزاما  ذل��ك  و  ج��دا،  ال��ع��ايل  و  ال��ع��ايل 
املتعاملني  خمتلف  مع  التعامل  اأن  مببداأ 
على  �سيكون  اخلا�ص  و  منهم  العموميني 
احلقيقي يف  ا�ستثمارهم  امل�ساواة، مع  قدم 
اخلدمات  نوعية  حت�سني  اأجل  من  اجلزائر، 

اأخرى،  جهة  ال�سغل.من  منا�سب  خلق  و 
طيف  من  حزمة  حترير  عن  الوزير  اأعلن 
االأطراف  خمتلف  مع  بالتن�سيق  الذبذبات 
املعنية، التي تعترب موردا نادرا و ثمينا، من 
اأجل و�سعها حتت ت�رسف املتعاملني بغية 
حت�سني اخلدمات، و ذلك بالتن�سيق الوثيق 
االت�ساالت  و  الربيد  �سبط  �سلطة  مع 

االإلكرتونية.
ق/و

الوزير املنتدب املكلف بال�سناعة 
ال�سيدلنية، لطفي بن باحمد:

اجلزائر �ست�سرع يف 
ت�سنيع دواء م�ساد 

لكورونا ال�سهر املقبل

خالل اجتماع ال�سركاء الجتماعيني 
بالأمني العام لوزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي

ا�ستئناف الدرا�سة 
ح�سوريا يف اجلامعات 

يوم 19 �سبتمرب
باالأمني  االجتماعيني  ال�رسكاء  اجتماع  ف�سل 
العلمي،  البحث  العايل و  التعليم  العام لوزارة 
اجلامعية  ال��درو���ص  ا�ستئناف  م��وع��د  يف 
حت�سبا  املقبل،  �سبتمرب   19 يوم  “ح�سوريا” 
جل  ن�ساط  ا�ستئناف  بعد  خا�سة  طارئ  الأي 
الطابية  املنظمة  رئي�ص  ك�سف  امل��راف��ق.و 
دار  اللقاء  اأن  �رسيبلي  فاحت  احل��رة،  اجلزائرية 
البيداغوجي  الن�ساط  ا�ستئناف  “اآليات  حول 
كان  الذي  الوقائي  الربوتوكول  نف�ص  بقاء  و 
يعتمد على التدري�ص احل�سوري غر االإجباري 
“ليتم  لي�سرت�سل:  �سبتمرب”،  الفاحت  من  بداية 
طارئ  الأي  حت�سبا  �سبتمرب،   19 اإىل  تغيره 
تدريجيا  العامة  احلياة  ع��ودة  خلفية  على 
كاملطاعم،  امل��راف��ق  ج��ل  ن�ساط  با�ستئناف 
حمدثنا  امل�ساجد”.وذكر  و  ال�سواطئ  املقاهي، 
ال�سعيد  على  الوقائي  الربتوكول  مب�سمون 
ا�ستئناف  على  ين�ص  وال��ذي  البيداغوجي، 
الدرو�ص ح�سوريا عرب 3 دفعات تعود ال�سلطة 
خ�سو�سيتها  ح�سب  كا  للجامعة  التقديرية 
دفعة  كل  بحيث  الدفعات،  يخ�ص حتديد  فيما 
و  للمراجعة  اأ�سبوعني  منها  اأ�سابيع   3 تدر�ص 
اأن  �رسيبلي  فاحت  اأفاد  لامتحانات.و  اأ�سبوع 
الطابية اجلزائرية احلرة رافعت خال  املنظمة 
و  بعد  التعليم عن  من�سات  اللقاء على حتيني 
ا�ستغال الوقت الراهن الإعادة النظر يف قطاع 

ق/واخلدمات اجلامعية.

وفرنا جميع امل�ستلزمات ويجب على اجلميع التقيد بالإجراءات 
الوقائية

ام�ص  الرتبية، حممد وجعوط،  وزير  دعا 
الثاثاء، جميع موظفي قطاع الرتبية من 
كذا  و  االأ�ساتذة  و  موظفني  و  م�سوؤولني 
التاميذ اإىل �رسورة االلتزام باالإجراءات 
جميع  يف  عليها  املن�سو�ص  الوقائية 
الربوتوكوالت املعتمدة. و قال واجعوط، 

زي��ادت��ه  هام�ص  على  ل��ه  ت�رسيح  يف 
“مكنتني  الرتبية،  للموؤ�س�سات  التفقدية 
على  �سخ�سيا  الوقوف  من  اليوم  زايرة 
املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  العملية  بداية 
“متكنت  واجعوط  اأ�ساف  و  الرتبوية”. 
مع  هام�سية  حمادثات  اإج��راء  من  اأي�سا 

االتزام  مدى  على  الوقوف  و  التاميذ، 
يف  عليها  املن�سو�ص  ب���االإج���راءات 
بروتوكوالت”. و اأ�ساف الوزير “حمطة 
تخ�ص  و  االأوىل،  املحطة  تعترب  اليوم 

بداية ح�س�ص املراجعة”
ق/و

 حممد �سريف: �سلطة النتخابات جاهزة 
لتنظيم ال�ستفتاء

التي  ال�سلطة  جاهزية  �رسيف،  حممد  لانتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  اأكد 
يراأ�سها لتنظيم اال�ستفتاء على م�رسوع تعديل الد�ستور.و اأفاد �رسيف باأن لقائه بالرئي�ص 
تبون، تناول االإ�سكاليات املادية و القانونية التي يتطلب معاجلتها، م�سرا اإىل اأن الرئي�ص 
قرر بعد االإطاع على العر�ص املقدم له حتديد الفاحت نوفمرب 2020 موعدا لا�ستفتاء على 
م�رسوع الد�ستور.و اأ�سار املتحدث اإىل اأن رئي�ص اجلمهورية اأعلن يف وقت �سابق اأن تاريخ 
الفاحت من نوفمرب �سيكون موعد افتتاح امل�سجد االأعظم اأين اقرتن التاريخ مبوعدين هامني.
ق/و

املدير العام للتكوين والتعليم العاليني بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي:

ل توجد �سنة بي�ساء يف اجلامعة
اأكد املدير العام للتكوين و التعليم العاليني بوزارة التعليم العايل و البحث العلمي، بوعام 
�سعيداين، عدم وجود �سنة جامعية بي�ساء بعد توقيف الدرا�سة ح�سوريا يوم 12 مار�ص 
كاإجراء احرتازي للوقاية من وباء كورونا.و قال بوعام �سعيداين يف ت�رسيح للتلفزيون 
العمومي، اأن ال�سنة اجلامعية �ست�ستكمل يف ظروف جيدة با�ستكمال الربامج البيداغوجية 
اأن  املتحدث  الدرا�سي مت االنتهاء منه.وذكر  الربنامج  ثلثي  اأن  يف �سهر �سبتمرب، مو�سعا 
التحاق  انتظار  املدرجات يف  و  اجلامعية  االإقامات  فتح  من خال  بداأ  التدريجي  الدخول 
الطلبة امل�سجلني يف الدكتوراه و الطلبة امل�سجلني يف ال�سنوات الدرا�سية االأخرة ما�سرت 
العليا  املدار�ص  ثم  دولة  اإطار مهند�ص  امل�سجلني يف  للطلبة  بالن�سبة  اخلام�سة  ال�سنة  و   2

ق/ولاأ�ساتذة امل�سجلني يف ال�سنوات الثالثة و الرابعة و اخلام�سة.

املدير الفني ملوؤ�س�سة دعم تطوير الرقمنة يف اجلزائر، الدكتور علي عبا�سن:

تطوير اخلدمات الرقمية ميّر عرب 
ال�ستثمار يف مراكز البيانات باجلزائر

اأكد املدير الفني ملوؤ�س�سة دعم تطوير الرقمنة 
اأم�ص   عبا�سن،  علي  الدكتور  اجلزائر،  يف 
ميّر  الرقمية  اخلدمات  تطوير  باأن  الثاثاء، 
عرب اال�ستثمار يف مراكز البيانات باجلزائر.و 
البنية  دعم  وجوب  على  عبا�سن  علي  �سّدد 
و  االإعام  بتكنولوجيات  اخلا�سة  التحتية 

االت�سال ال�ستيعاب املحتوى الرقمي.
باالأ�سا�ص  تعتمد  العملية  هذه  باأن  موؤكدا 
"احلو�سبة ال�سحابية" التي تعّد التقنية  على 
للجزائر  يوفر  ما  وهو  املجال  يف  الرائدة 
اأو�سح  رق��م��ي.و  حمتوى  ذات  خ��دم��ات 
الرقمية  اخل��دم��ات  تطوير  ب��اأن  املتحدث 
البيانات  مراكز  يف  اال�ستثمار  ي�ستوجب 
اإىل  دفع  مما  اجلزائر،  يف  قليلة  تعترب  التي 
دعا  اخلارج.و  البيانات يف  مبراكز  اال�ستعانة 
املوؤ�س�سات  ال�سياق  هذا  يف  عبا�سن  علي 
هذا  يف  اال�ستثمار  اإىل  النا�سئة  و  امل�سّغرة 

توفر  خدمات  اإنتاج  نحو  التوجه  و  املجال 
املحتوى الرقمي ل�ستى املتعاملني.م�سرا اإىل 
يتطلب  حاليا  اجلزائر  يف  الرقمنة  "�سوق  اأن 
و  ت�رسف  املجال  يف  خربة  ذات  موؤ�س�سات 
حتى  النا�سئة  و  امل�سّغرة  املوؤ�س�سات  توّجه 
للم�ستهلك  مبا�رسة  خدمات  لتقدمي  ترقى 
اجلزائرية  اجلامعات  باأن  املتعامل".م�سيفا  اأو 
متطلبات  مع  براجمها  تتاءم  اأن  يجب 
جمال  يف  خا�سة  ال�سوق،  و  املوؤ�س�سات 
من  التطور  دائمة  االت�سال  تكنولوجيات 
املعامات  رقمنة  عن  مواكبتها.اأما  اأج��ل 
املالية، فقال املتحدث اإنها متوفرة عن طريق 
التي  االإلكرتوين  الدفع  مثل  رقمية،  اآليات 
البنوك اجلزائرية للمتعاملني  توفرها خمتلف 
تغير  يف  امل�سكل  يبقى  و  االقت�ساديني 

الذهنيات االإدارية ملواكبة التطورات.
ق/و
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رزيق يك�سف: 

توقعات باختفاء ال�سحف غري امل�ستوفية ل�سروط الإ�سهار

حممد علي
-------------------

قطعت  املوؤ�س�سة  اأن  ونوغي  واأو�سح 
التطهر  عملية  يف  كبرة  اأ�سواطا 
�سملت،  العملية  اأن  اإىل  م�سرا  املايل 
املالية،  امل�سالح  عمل  جانب  اإىل 
الوطني  ال��درك  وتدقيقات  حتقيقات 

املتوا�سلة لتحديد امل�سوؤوليات.
هذه  من  الهدف  اأن  ونوغي  واأ�ساف 
التي  للفو�سى  حد  و�سع  هو  العملية 
واإعطاء  املوؤ�س�سة  يف  �سائدة  كانت 
التطهر  بعد  لها  احلقيقية  ال�سورة 
الذي �سيرتتب عنه حتديد امل�سوؤوليات 

واملتورطني وحما�سبتهم.
عام  مدير  اأ���س��ار  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
من  تنطلق  التطهر  عملية  اأن  "اأناب" 
رئي�ص  قطعه  الذي  ال�ساد�ص  التعهد 

حرية  حتقيق  يف  واملتمثل  اجلمهورية 
احرتام  و�سمان  وتعدديتها  ال�سحافة 
جميع  من  وحمايتها  املهنة  احرتافية 

اإ�سكال االنحراف.
عملية  اأن  اأو�سح  ال�سدد،  هذا  ويف 
تطهر ال�ساحة االإعامية تبداأ بتفعيل 
وتطهر  جممدة  كانت  التي  القوانني 

االإعامية  غر  القوى  من  ال�سحافة 
املال  لنهب  ج��اوؤوا  الذين  وال��دخ��اء 
ولي�ص من اأجل مهمة االإعام الفتا اإىل 
اأن هناك 15 مقيا�سا مت و�سعها ك�رسط 
العمومي  االإ�سهار  على  للح�سول 
ال�سحف  من  العديد  اختفاء  متوقعا 

ب�سبب عدم ا�ستقائها لهذه ال�رسوط.

اأن  ون��وغ��ي  اأو���س��ح  ال�سياق  ويف 
اأم�ص بني  الذي جرى  االإعامي  اللقاء 
والن�رس  لات�سال  الوطنية  املوؤ�س�سة 
حول  الوطنية  وال�سحافة  واالإ�سهار 
االإ�سهار  لتوزيع  االنتقالية  املقايي�ص 
الفتا  املنحى  هذا  يف  ي�سب  العمومي 
يف  م�سابهة  اأخ��رى  لقاءات  هناك  اأن 
املقايي�ص  ل�رسح  وال��غ��رب  ال�����رسق 
من  ابتداء  التنفيذ  حيز  �ستدخل  التي 
ق��رار  على  القادم.وتعليقا  جانفي 
قال  للجرائد  امل�ستحقة  ديون  ت�سوية 
واالإ�سهار  الن�رس  موؤ�س�سة  اإن  ونوغي 
على  احلفاظ  مهمتها  منطلق  وم��ن 
واال�ستقرار  االإع��ام��ي  اال�ستقرار 
نظرا  القرار  هذا  اتخذت  االجتماعي 
بها  متر  التي  اال�ستثنائية  للظروف 

ب�سبب الظروف املالية ال�سعبة .

 اأكد املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية للن�سر والإ�سهار العربي ونوغي اأم�س الثالثاء اأن اللجنة املكلفة بالتطهري املايل اأنهت اأعمالها يوم 
اخلمي�س املا�سي و�سمحت بالت�سخي�س والوقوف على حجم الختاللت والتجاوزات والواقع احلايل للموؤ�س�سة بالتزامن مع تطهري ال�ساحة 

الإعالمية من الدخالء والقوى غري الإعالمية.

املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية للن�سر والإ�سهار العربي ونوغي يوؤكد:

 

اإطالق قريبا برناجمني 
جديدين بطاقة 500 

ميغاواط لكل واحد
اأكد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، الربوفي�سور 
برناجمني  اإط��اق  قريبا  �سيتم  انه  �سيتور،  الدين  �سم�ص 
جديدين الإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية، بطاقة 500 

ميغاواط لكل واحد منهما، و �سيتم عر�سهما لل�رساكة.
و اأو�سح الوزير على اأمواج القناة الثالثة لاإذاعة الوطنية اأن 
"لدينا االآن 150 ميغاواط يف طور االإعداد والتي مت االإعان 
برناجمني  �سنقدم  ثم  ذلك،  ب�سدد  هي  اأو  مناق�ساتها  عن 
لنا  �سي�سمح  مما  منهما،  واحد  لكل  ميغاواط   500 بطاقة 
باختيار �رسكائنا ". واأو�سح الوزير اأن اجلزائر ال تعتزم بناء 
"حمطات  يف  ت�ستثمر  بل  كبرة،  كهرو�سم�سية  حمطات 
حمطات  نن�سئ  "لن  وقال  مكان".  كل  يف  �سغرة  طاقة 
 50 بطاقة  �سنقيم حمطات �سغرة  بل  ميغاواط.  ب1000 
كما  القطاعات".  طلب  ح�سب  ميغاواط   150 اأو   100 اأو 
على  العثور  االآن  يجب  اأنه  اإىل  �سيتور  الربوفي�سور  اأ�سار 
فان  الوزير-  -ي�سيف  بذلك،  وللقيام  الازمة.  التمويات 
الرواد يف  الرئي�سيني،  االأجانب  اجلزائر تراهن على �رسكائها 
الطاقات املتجددة، ال �سيما ال�سني واأملانيا والواليات املتحدة.

املتجددة يف  الطاقة  برامج  باال�ستثمار يف  اقتناعهم  ومبجرد 
اجلزائر، فان ال�رسكاء امل�ستقبليني "�سيدفع لهم باالأموال التي 
مت توفرها بف�سل التوفر الذي مت حتقيقه من حيث ا�ستهاك 
اأننا  االأجانب  �رسكاءنا  "�سنخرب  واأ�ساف  الطبيعي".  الغاز 
يف  واأو�سح  امل�ستهلك".  غر  الطبيعي  بالغاز  لكم  �سندفع 
ميغاواط   1000 ب  حرارية  طاقة  حمطة  اأن  ال�سياق،  هذا 
�سنوًيا   / الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   1.5 حوايل  ت�ستهلك 
بينما ت�ستهلك حمطة للطاقة ال�سم�سية من 1000 ميغاواط، 

حوايل 500 مليون مرت مكعب من الغاز / �سنة على االأقل.
وقال اإن هذا الغاز املقت�سد �سيتم بيعه اإذا، و�سي�سمح للباد 

بتوفر 200 مليون دوالر يف ال�سنة.
 4000 عن  �سيئا  اأعرف  ال  "ب�رساحة،  ال�سدد  هذا  وقال يف 
يف  البدء  مف�سًا  االإعان"،  تاأثرات  اأحب  وال  ميغاواط 
تنفيذ خمطط الطاقات املتجددة خطوة بخطوة، بدًءا مبحطات 
طاقة �سغرة، مع البحث عن ال�رسكاء والتمويل الازمني. 
وت�سر ح�سيلة موؤقتة ملحافظة الطاقات املتجددة والنجاعة 
الطاقة  ق��درات  تتجاوز  مل   ،2010 منذ  انه  اإىل  الطاقوية 
نور  وبح�سب  ميغاواط.   400 اجلزائر  يف  املثبتة  املتجددة 
اإجنازات  فاإن  الهيئة،  هذه  عن  االأول  امل�سوؤول  ي�سعة،  الدين 
القدرات املثبتة من الطاقة املتجددة يف اجلزائر خال الفرتة 
اأي  390 ميغاواط،  بنحو  تقدر   2019 و   2010 املمتدة بني 
%1.8 من 22 األف ميغاواط من اإجمايل الطاقة التي �سيتم 
توفرها بحلول عام 2030.                                         ق.و

حمطات كهرو�سم�سية: 

نحو  اإن�ساء فرع ملوؤ�س�سة املعار�س والت�سدير "�سافاك�س" بتمرنا�ست
رزي��ق،  كمال  التجارة  وزي��ر  اأع��ل��ن 
ملوؤ�س�سة  فرع  اإن�ساء  قريبا  �سيتم  اأنه 
"�سفاك�ص"  والت�سدير  املعار�ص 
مترنا�ست.  ب��والي��ة  م��راف��ق��ه  بكامل 
قادته  زي��ارة  خ��ال  الوزير  واأ���س��اف 
املنتدب  الوزير  رفقة  مترنا�ست  لوالية 
املعر�ص  اأن  اخلارجية،  بالتجارة  املكلف 
الن�ساطات  خمتلف  �سيحت�سن 
االقت�سادية و غرها، منوها بدور هذه 
منطقة  امل�ستقبلي يف  اجلنوبية  الوالية 

التبادل احلر االإفريقية.
قاما  الوزيران  اأن  للوزارة،  بيان  اأفاد  و 
ال�ستثمار  االإجناز  قيد  م�رسوع  بتفقد 
كربى  جتارية  م�ساحة  يت�سكل  خا�ص 
م�سرا  و�سياحية،  ترفيهية  ومرافق 
يعد  االإ�ستثماري  امل�رسوع  هذا  اأن  اإىل 
االول من نوعه على م�ستوى الوالية.و 
يف  الزيارة  لهذه  الثانية  املحطة  كانت 
ا�ستثمار عمومي لبلدية مترنا�ست حيث 
متعدد  جتاري  ف�ساء  الوزيران  عاين 

على  التجارة  وزير  واأكد  الن�ساطات، 
اال�ستثمارات  من  النوع  هذا  اأهمية 
التي  الكربى  التجارية  امل�ساحات  يف 
يوليها قطاعه عناية بالغة اإذ ميكنها من 
و�سبط  التوزيع  �سبكات  يف  التحكم 
التي  ال�سغل  ملنا�سب  اإ�سافة  االأ�سعار 
اأي�سا  الوزيران  قام  اأن توفرها. و  ميكن 
اإ�سارة  باإعطاء  الزيارة  هام�ص  على 
انطاق عملية ت�سدير ل�سحنة متكونة 
من 35 �ساحنة من خمتلف مواد البناء 

الوزيران  ليختتم  النيجر،  دولة  باجتاه 
الزيارة بلقاء مطول رفقة وايل الوالية 
مت  حيث  االقت�ساديني  املتعاملني  مع 
مناق�سة العديد من املحاور منها جتارة 
عرب  الت�سدير  وعمليات  املقاي�سة 
النقل  دعم  �سندوق  و  الربية  املعابر 
املعر�ص  و  اجلنوب  لواليات  لل�سلع 

الدويل ال�سيهار
حممد علي 

بن بوزيد يوؤكد على 
اللتزام ال�سارم للوزارة 

برتقية قطاع ال�سحة
اأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�ساح امل�ست�سفيات، الربوفي�سور 
ال�سارم  "االلتزام  على  االثنني،  اأم�ص  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد 
تطلعات  يعك�ص  مبا  ال�سحة،  قطاع  ترقية  يف  للوزارة  والتام" 
بادنا"، ح�سب  ال�سحي يف  العاج و"االأمن  املواطنني من جهة 

ما افاد به اأم�ص الثاثاء بيان لذات الوزارة.
ملتعاملني  ا�ستقباله  خال  بوزيد،  بن  ان  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
وا�ستعداد  اإرادة  على  "اأكد  الوزارية  دائرته  مبقر  اقت�ساديني 
اقت�سادية  مقاربة  خال  من  والتام  ال�سارم  بااللتزام  ال��وزارة 
له  تويل  الذي  ال�سحة،  قطاع  ترقية  يف  احلكومة  اإرادة  �سمن 
من االأهمية البالغة باعتباره قطاعا ح�سا�سا وا�سرتاتيجيا، يعك�ص 
تطلعات املواطنني من جهة العاج واالأمن ال�سحي يف بادنا". 
ويف ذات ال�سياق، اأ�ساد بن بوزيد على "�رسورة فتح املجال اأمام 
ال�رسكاء االقت�ساديني" لفك كل العراقيل االإدارية والبروقراطية 
الوفرة  حيث  من  املواطنني  احتياجات  تلبية  مقاربة  خال  من 
االأدوات  وتطوير  جهة،  من  وفعالة،  اآمنة  الأدوي��ة  امل�ستمرة 
القانونية واالقت�سادية من جهة اأخرى، عن طريق ت�سافر اجلهود 
واالقرتاحات  االن�سغاالت  كافة  حول  والت�ساور  واال�ستماع 
ال�رسكاء  وع��رب  الفاعلة.  االأط���راف  جميع  بني  ما  املطروحة 
االقت�ساديون خال هذه اللقاءات عن امتنانهم باال�ستقبال احلار 

الذي حظوا به، كما �سلطوا ال�سوء على اأن�سطتهم.

عبد الرزاق مقري:

النظام الربملاين هو "الأن�سب" لتحقيق النتقال الدميقراطي يف اجلزائر
اعتربت حركة جمتمع ال�سلم، يوم الثاثاء، 
على ل�سان رئي�سها عبد الرزاق مقري، اأن 
لتحقيق  "االأن�سب"  هو  الربملاين  النظام 
واأكد  اجلزائر.  يف  الدميقراطي  االنتقال 
خ�س�ست  �سحفية  ن��دوة  خ��ال  مقري 
لعر�ص مقرتحات احلركة يف اإطار مناق�سة 
م�سودة تعديل الد�ستور، اأنه "بعد الدرا�سة 
ال�سبعة  املعاير  على  بناءا  و  امل�ستفي�سة 
الوثيقة،  على  احلكم  يف  اعتمدت  التي 
ا�ستقر احلزب على مبادئ د�ستورية عامة 
االأن�سب  هو  الربملاين  النظام  اأن  اأهمها 
على  واالأقدر  الدميقراطي  االنتقال  ملراحل 
وا�سع  واجتماعي  �سيا�سي  حزام  توفر 
لدعم وحماية احلكومة يف زمن االأزمات"، 

النظام  على  "التوافق  اأن  اأو�سح  اأنه  غر 
�سبه الرئا�سي ممكن اإذا كان على اأ�سوله". 
ال�سياق  هذا  يف  احلركة  رئي�ص  واأ�ساف 
تعيني  "يقت�سي  الرئا�سي  �سبه  النظام  اأن 
يف  االأول  احل��زب  من  احلكومة  رئي�ص 
االنتخابات الت�رسيعية وجوبا وال معنى له 
الرئي�ص  �رسعية  ال�رسعيتني:  ج�سد  اإذا  اإال 
مقري  الربملاين".وانتقد  التمثيل  و�رسعية 
يف ذات ال�سياق طبيعة النظام القدمي الذي 
رئا�سي  �سبه  وال  رئا�سي  نظام  هو  "ال 
�سبه  بالنظام  ت�سميته  رغم  برملاين  وال 
هجني  ب"نظام  اي��اه  وا�سفا  الرئا�سي"، 
يتمتع  و  امل�ساءلة  فوق  الرئي�ص  يجعل 
بكامل ال�ساحيات وال يتحمل م�سوؤولية 

دعت  التي  املبادئ  بني  الت�سير".ومن 
احلركة اإىل اعتمادها يف م�رسوع الد�ستور 
ال�سلطات  بني  التام  "الف�سل  هي  اجلديد 
و�رسعية  الر�سيد  احلكم  اأ�سا�ص  هو  الذي 
خال  من  للدميقراطية  كرمز  ال��ربمل��ان 
برملان  واإقرار  اخت�سا�سا ورقابة  الت�رسيع 
امل�سعى  هذا  اأن  اإىل  بالنظر  واحدة  بغرفة 
اكرث  ويج�سد  الدميقراطي  للتحول  اأ�سمن 
الت�رسيع  وفاعلية  وامل�ساءلة  الرقابة  مبداأ 
بني  واحلوار  للتعاي�ص  اأن�سب  ف�ساء  وهو 

التيارات ال�سيا�سية والفكرية".
"التمكني  اأي�سا  احلركة  اقرتحت  كما 
امل�ساءلة  م��ن  ال��ربمل��ان  يف  للمعار�سة 
والرقابة وال�سفافية من خال رئا�سة جلان 

والتاأكيد  والت�رسيع  املالية  وجلنة  التحقيق 
الوطنية  الهوية  على  املحافظة  اأن  على 
الد�ستور  ي�سمنها  وترقيتها  و�سيانتها 
ال�سامي  املرجع  هو  نوفمرب  اأول  بيان  واأن 
امل�سدر  االإ�سامية  وال�رسيعة  للدولة 
ت�رسيع  ي�رسع  وال  للت�رسيع  االأ�سا�سي 

خمالف ملبادئ االإ�سام".
مذكرة  يف  ال�سلم  جمتمع  حركة  وت��رى 
اللغات  ا�ستعمال  باأن  امل�رسوع  ردها على 
االأجنبية يف الوثائق واملوؤ�س�سات الر�سمية 
املحافظة  واأن  الوطنية"  لل�سيادة  "ناق�ص 
"واجب  واأ�سالتها  االأ�رسة  ا�ستقرار  على 
الدولة  واملجتمع".                                             
                                                          ق.و

منذ 15 اأغ�سط�س اجلاري

ا�سطياف: رفع اأزيد من 183 طنا من النفايات عرب �سواطئ العا�سمة 
للنظافة  العمومية  املوؤ�س�سة  متكنت 
اجلزائر  لوالية  البيئة  احل�رسية وحماية 
من رفع اأزيد من 183 طنا من النفايات 
بالعا�سمة،  مرخ�سا  �ساطئا   55 عرب 
التدريجي  الفتح  بداية  منذ  وذل��ك 
اجلاري  اأغ�سط�ص   15 يوم  لل�سواطئ 
بيان  الثاثاء  اأم�ص  به  اأف��اد  ،ح�سبما 
اأن  البيان  واأو���س��ح  اجل��زائ��ر.  لوالية 
للنظافة  العمومية  املوؤ�س�سة  م�سالح 
اجلزائر  لوالية  البيئة  احل�رسية وحماية 

 15 بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  �سجلت 
اأغ�سط�ص   24 غاية  اإىل  اأغ�سط�ص 
اجلاري رفع 13ر183 طنا من خمتلف 

النفايات )املنزلية ،ال�سلبة و البحرية(.
ويف هذا االإطار، اأ�سار ذات امل�سدر اأن 
اأكرب  اأح�ست  زرالدة  االإدارية  املقاطعة 
ال�سواطئ  رفعها عرب  مت  نفايات  كمية 
وتقدر  بها  لل�سباحة  امل�سموحة 
ال��دار  مقاطعة  تليها  طنا  ب52.21 
البي�ساء ب 48.14 طنا ثم ت�سجيل رفع 

النفايات  من  طنا   43.37 ب  يقدر  ما 
على م�ستوى املقاطعة االإدارية الرويبة 
ت�سجيل  امل�سدر  ذكر  اأخرى  جهة  .من 
 17.83 رفع  الوالئية  املوؤ�س�سة  ذات 
االإداري��ة  املقاطعة  م�ستوى  على  طنا 
باب الوادي وكذا 14.26 طن ب�سواطئ 
مقاطعة ال�رساقة ، مقابل 7.32 طنا من 

النفايات مبقاطعة ح�سني داي.
من جهة اأخرى مت تن�سيب 4000 حامل 
 17 م�ستوى  على  النفايات  اأكيا�ص 

حت�سي�سية  لوحة  و167  �سياحية  بلدية 
واإر�سادية تخ�ص االإجراءات االحرتازية 
ور�سائل  كورونا  وب��اء  تف�سي  �سد 
اإىل  والوافدين  للم�سطافني  توجيهية 
مرت   10.400 و�سع  مت  كما  ال�سواطئ 
مع  بالتن�سيق  البحرية  العامات  من 
اأماكن  لتحديد  املدنية  احلماية  م�سالح 
من  امل�سطافني  وحماية  ال�سباحة 

املعدات البحرية ذات حمرك.
ق.و



التحرير  دت��ه��ا  اأ زي���ارة  يف 
والية  يف  الربيد  مراكز  الأحد 
مبجموعة  التقت  اأين  الوادي، 
ع��ربوا  ال��ذي��ن  املوظفني  م��ن 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن  لها 
النق�ص  م��ن  ال�����س��دي��دي��ن 
احلا�رسة  بال�سيولة  امللحوظ 
اأجورهم  �سحب  عند  الغائبة 
مع  للتحرير  حديث  ويف   ،
اجلهة  يف  الربيد  م��دراء  اأحد 
توزيع  يف  يجتهد  ن��ه  اأ ق��ال 
على  بالت�ساوي  ال�سيولة 
اإىل  ي�سعى  حتى  ال��زب��ائ��ن 
م�ساكل  م��ن  ج��زء  حلحلة 
يتخل�ص  ح��ني  يف  املوظفني 

اآخ�������رون م���ن ال�����س��ي��ول��ة 
التوزيع  عن  عليها  املتح�سل 
ال  والعتبارات  الع�سوائي 
. العادل  بالتو�سيل  لها  �سلة 
يت�ساءل  مت�سل  �سياق  ويف 
����س���ب���اب  اآخ������رون ع���ن االأ
ال�سيولة  فقدان  يف  احلقيقية 
الربيدية  امل��راك��ز  ه��ذه  م��ن 
من  لها  خمطط  العملية  وهل 
الدولة  م�ساعي  عرقلة  اأجل 
املدين  ال�سلم  ا�ستتباب  يف 
ال  اأحمر  خطا  تعتربه  ال��ذي 
من  حال  ب��اأي  تخطيه  يجوز 

االأحوال.
مبارك قدودة 

االأمني  املخطط  اإط��ار  يف 
م�سالح  طرف  من  امل�سطر 
الهادف  الوادي،  والية  اأمن 
اجلرمية  اأ�سكال  كافة  ملحاربة 
مداهمة  خال  من  احل�رسية 
ت�سيق  و  اجل��رمي��ة  اأوك����ار 
املجموعات  ع��ل��ى  اخل��ن��اق 
ت�ستغل  ال��ت��ي  االإج��رام��ي��ة 
ت�سهدها  التي  الهدوء  فرتة 
املرور  حركة  وجتمد  املدينة 
ن�ساطاتها  خمتلف  ملمار�سة 
منها  خ��ا���س��ة  االإج��رام��ي��ة 
امل�رسوبات  برتويح  املتعلقة 

. لية لكحو ا
امل�سلحة  ع��ن��ا���رس  مت��ك��ن 
الق�سائية  لل�رسطة  الوالئية 
ث��ر  ب��اأم��ن والي���ة ال����وادي اإ
ا����س���ت���غ���ال م��ع��ل��وم��ات 
مروج  توقيف  من  م��وؤك��دة 
الكحولية  ل��ل��م�����رسوب��ات 
ي�ستغل  الثالث  العقد  يف 
امل�رسوبات  لتخزين  م�سكنا 
البيع،  لغر�ص  الكحولية 
من  وح���دة    1620 وح��ج��ز 
امل�������رسوب���ات ال��ك��ح��ول��ي��ة 
ن������واع و  م���ن خم��ت��ل��ف االأ
ا�ستيفاء  وب��ع��د  االأح��ج��ام. 
القانونية  االإج��راءات  كافة 
ملف  اإع����داد  مت  ال���ازم���ة 
وتقدميه  للمتورط  جزائي 
الق�سائية  اجل��ه��ات  م���ام  اأ

. ملخت�سة ا
واأمن الوادي يطيح مبروج 
الأقرا�س املهلو�سة بحي 19 

مار�س
اجلرمية  مل��ح��ارب��ة  موا�سلة 

نواعها  اأ ب�ستى  احل�رسية 
برتويح  املتعلقة  منها  خا�سة 
و  الكحولية  امل�����رسوب��ات 
و�سط  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
عنا�رس  متكنت   ، ال�سباب 
لل�رسطة  الوالئية  امل�سلحة 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة م���ن ت��وق��ي��ف 
املهلو�سة  لاأقرا�ص  مروج 
قر�سا   180 من  اأزيد  وحجز 

. �سا مهلو
تعود  العملية  تفا�سيل 
معلومات  ا�ستغال  اإىل 
بر�سد  تفيد  م��وؤك��دة  ج��د 
على  يحوز  ع�رسيني  �ساب 
االأقرا�ص  من  معتربة  كمية 
البيع  ل��غ��ر���ص  املهلو�سة 
ب��ال��وادي  م��ار���ص   19 بحي 
و�سع  الفور  على   ليتم   ،
كللت  حمكمة  اأمنية  خطة 
الذي  فيه  امل�ستبه  بتوقيف 
كمية  ع��ل��ى  ب��ح��وزت��ه  ع��رث 
قدر  املهلو�سة  االأقرا�ص  من 
كب�سولة   182 ب���  ع��دده��ا 
 REGAPEN ن���وع  م��ن 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   300mg
����س���اح اب��ي�����ص حم��ظ��ور 
م��ن ال�����س��ن��ف ال�����س��اد���ص، 
حتويل  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ليتم 
اإىل  امل��ح��ج��وزات  و  اجل��اين 
ال�ستكمال  ال�رسطة  مقر 

. ت لتحقيقا ا
وب���ع���د ا���س��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة 
االإج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة مت 
�سد  ج��زائ��ي  م��ل��ف  اإع����داد 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  اجلاين 

املخت�سة. الق�سائية 
ق.م

���س��ه��ر ب��ال��ت��م��ام  خ��م�����س��ة اأ
املواطن  اأك�سبت  واالإكمال 
مبناأى  جعلته  �سحية  ثقافة 
الوباء  بهذا  االإ���س��اب��ة  م��ن 
من  الكثر  بالتزام  القاتل 
ال�سحي  باحلجر  املواطنني 
االإجراءات  وتطبيق  املنزيل 
التباعد  م��ن  االح���رتازي���ة 
االج���ت���م���اع���ي وارت������داء 
ال���ك���م���ام���ات وحت��ا���س��ى 

واملاآمت  الوالئم  يف  التجمعات 
البيوت  رب���ات  ح��ني  يف   ،
البيوت  بتطهر  اع��ت��ن��ني 
كلما  ومقاومة  وتعقيمها 
البيئة  يلوث  اأن  نه  �ساأ من 
بنظافة  اعتنني  حيث  املنزلية 
غ�سل  على  وحثهم  اأطفالهن 
وبعده  االأك��ل  قبل  اليدين 
حتول  ذلك  كل   ، نظرها  حتت 
من  ميكن  ايجابي  �سلوك  اإىل 

ثابتة  �سحية  ثقافة  تر�سيخ  
مب��رور  ت��زول  اأن  ميكنها  ال 
اإىل  احل��ي��اة  وع���ودة  ال��زم��ن 
�سحية  ثقافة  فهي  طبيعتها 
من  مكنت  �سلوكية  حياتية 
القاتل  الوباء  اأزم��ة  جت��اوز 
وهذا   ، عمرها  من  وقل�ست 
يدل  منا  فاإ �سيء  على  دل  اإن 
يف  امللحوظ  النق�ص  على 
الوباء  بهذا  امل�سابني  عدد 

يف  ال��وف��ي��ات  نق�ص  وك��ذا 
تولد  االأزمة  وتبقى  اجلزائر 
فخم�سة  يقال،  كما  الهمة 
مواجهة  اأزم��ة  م��ن   اأ�سهر 
مكنت  كافية  كانت  الوباء 
ثقافة  اكت�ساب  من  املواطن 
اإىل  توؤهله  كافية  �سحية 
ال�سحية  املخاطر  مواجهة 

      . م�ستقبا 
مبارك  قدودة 
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مدير الرتبية يطلع على مدى تطبيق الربتوكول 
ال�سحي للوقاية من فريو�س كورونا

.ع منلـي 
---------------- 

الرتبية،  مدير  ���س��ّدد  وق��د 
حم���م���د م����داح����ي، ع��ل��ى 
باالإجراءات  التقّيد   �رسورة 
ال���وق���ائ���ي���ة ال���س��ت��ق��ب��ال 
ال���ت���ام���ي���ذ وم���راج���ع���ة 
وت��وف��ر  معهم  ال���درو����ص 
التباعد  و�سمان  املعقمات 
ب��االإ���س��اف��ة  ب��ي��ن��ه��م،  فيما 
القناع  و�سع  اإجبارية  اإىل 
القاعات،  ونظافة  الواقي 
من  بعدد  تفقده  خال  وذلك 
عودة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
النهائية  االأق�سام  تاميذ 
للتح�سر  الدرا�سة  ملقاعد 
والبيام  البكالوريا  ل�سهادة 
تنظيمية  اإج���راءات  و�سط 
���س��ارم  وتطبيق  حمكمة 
املعد  ال�سحي  للربوتكول 

الرتبية. وزارة  طرف  من 
الرتبية  م��دي��ر  ���س��ّدد  ك��م��ا 
تنظيف  على  الوادي  لوالية 
وت��ط��ه��ر خ���زان���ات امل��ي��اه 
ف�ساء  تنظيم  وج��دت،  اإن 
خمطط  بو�سع  املوؤ�س�سة 

التاميذ  ت��ن��ق��ل  لكيفية 
املوؤ�س�سة  مدخل  وتنظيم 
اأو  م��ادي��ة  ح��واج��ز  بو�سع 
ط��اء  اأو  م��ل��ون��ة  ���رسط��ة  اأ
وو�سع  االأر���ص  على  بارز 
لاأحذية  مطهرة  مم�سحات 
���س�����س��ة  ع��ن��د م��داخ��ل امل��وؤ
الدخول  ممرات  بني  والف�سل 
احلركة  لتتم  اخلروج  وممرات 
ل��ت��ف��ادي  واح����د  اجت����اه  يف 
كل  وا���س��ت��ع��م��ال  ال��ت��اق��ي 
املوؤ�س�سة  يف  املتاحة  املنافذ 
ل��ت��ف��ادي جت��م��ع وازدح����ام 

. ميذ لتا ا
ك��م��ا اأك���د م��دي��ر ال��ق��ط��اع 
قاعات  حت�سر  اأهمية  على 
الطاوالت  وتنظيم  الدرا�سة 
ب�����س��ك��ل ي�����س��م��ن اح���رتام 
اجل�سدي  التباعد  م�سافة 
على  واحلر�ص  التاميذ  بني 
ت��زوي��د ق��اع��ات ال��درو���ص 
وك��ل امل��راف��ق وف�����س��اءات 
ب�سات  الرتبوية  املوؤ�س�سة 
باأكيا�ص  م��زودة  مهمات 
من  للتخل�ص  با�ستيكية 
على  واحل��ر���ص  ال��ن��ف��اي��ات 
التنظيف  م�ستلزمات  توفر 

على  واحل��ر���ص  والتطهر 
احلرارة  قيا�ص  اأجهزة  توفر 
واحلر�ص  الكافية  باالأعداد 
ع��ل��ى و���س��ع ق�����ارورات 
ل��ل��م��ط��ه��ر ال��ك��ح��ويل يف 
ف�سّا  املوؤ�س�سة  م��داخ��ل 
ع��ن احل��ر���ص ع��ل��ى ت��زوي��د 
ب��ق��ارورة  در���ص  قاعة  ك��ل 
والتاأكد  الكحويل  للمطهر 
وتوفر  العيادة  جاهزية  من 
وتوفر  الطبية  امل�ستلزمات 
دورات  يف  وال�سابون  املاء 

ال�سحية. واملرافق  املياه 
وذّك������ر م���دي���ر ال��رتب��ي��ة 
امل�ستمرة  التهوية  باأهمية 
ومكاتب  �ساتذة  االأ لقاعات 
م��اك��ن  االأ وك���ل  دارة  االإ
وو�سع  امل�ستعملة  املغلقة 
وامل��ن�����س��ورات  املل�سقات 
تت�سمن  التي  االإع��ام��ي��ة 
والوقاية  ال�سامة  تعليمات 
احرتامها  الواجب  والقواعد 
املوؤ�س�سة  م��راف��ق  ك��ل  يف 
للموؤ�س�سة  زائ��ر  كل  منع 
عدم  حالة  يف  الدخول  من 

الواقي. للقناع  ارتدائه 
ك��م��ا ح���ّث م��دي��ر ال��رتب��ي��ة 

حم��م��د م���داح���ي، م����دراء 
اإىل  امل��ع��ن��ّي��ة  ���س�����س��ات  امل��وؤ
حت��ف��ي��ز ال��ت��ام��ي��ذ وال��رف��ع 
ملراجعة  معنوياتهم  م��ن 
ال����درو�����ص وا����س���ت���دراك 
منها  امل��ت��اأخ��رة  احل�س�ص 
التاميذ  تاأهيل  اإعادة  وكذا 
ن��ف�����س��ي��ا ل��ام��ت��ح��ان��ات 
�سهر  يف  املقّررة  الر�سمية 

املقبل. �سبتمرب 
املوؤ�س�سات  فتح  عملية  ومتت 
با�ستقبال  بالوادي  الرتبوية 
�ساتذة  اأ طرف  من  التاميذ 
مفت�سي  اإىل  اإ�سافة  مكونني 
م�ست�ساري  وك���ذا  امل���واد 
على  ي��ع��م��ل��ون  ال��ت��وج��ي��ه 
نف�سيا  التاميذ  م�ساعدة 
ومراجعة  للدرا�سة  للعودة 
بالف�سلني  اخلا�سة  الدرو�ص 

والثاين. االأول 
ووف���ق م��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة، 
املراجعة  ف��رتة  ت��دوم  ن��ه  ف��اإ
اإىل  يام  اأ واملرافقة من ع�رسة 
على  التاأكيد  مع  اأ�سبوعني، 
اإياء  على  القطاع  حر�ص 
ل��اإج��راءات  خا�سة  عناية 
يف  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية 
اال�ستثنائي  ال��ظ��رف  ه��ذا 
يكون  قد  ما  ا�ستباق  ق�سد 
احل�سن  لل�سر  و���س��م��ان��ا 
التعليم  �سهادتي  المتحاين 

والبكالوريا. املتو�سط 
اأن  م��داح��ي،  حممد  ب���رز  واأ
ع��م��ل��ي��ة امل��راج��ع��ة داخ���ل 
تاأتي  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
ال��دع��م  درو����ص  اإط���ار  يف 
كل  الوزارة  بها  تعمل  التي 
اختيارية  درا���س��ي  مو�سم 
الوقت  يف  االأح�سن  من  لكن 
التاميذ  بها  يلتزم  اأن  ذاته، 
لامتحانات.  حت�سرا  وهذا 
وح�سب  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
احلجم  فاإن  مطلعة،  م�سادر 
�سيكون  للمراجعة  ال�ساعي 
�سبعني  م��ن  ب��اأك��رث  م��ق��دًرا 
ظرف  يف  ا�ستدراكية  �ساعة 
اأوت   25 من  اأي   ، يام  اأ  10

املقبل. �سبتمرب   3 غاية  اإىل 

للمراجعة  ثانوي  والثالثة  متو�سط  الرابعة  لتالميذ  اأبوابها  الوادي،  بولية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأم�س،  �سباح  فتحت، 
الر�سمية.. لالمتحانات  والتح�سري 

التالميذ ل�ستقبال  الوقائية  بالإجراءات  التقّيد   �سرورة  على  جمموعة من املوظفني التقتهم التحرير�سّدد 

تذمر مبراكز الربيد �سببه غياب 
ال�سيولة

من طرف امل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية 

حجز اأزيد من 1600 وحدة من 
امل�سروبات الكحولية بالوادي

بعد انق�ساء خم�سة اأ�سهر من عمر الأزمة

فريو�س كورونا والثقافة ال�سحية للمواطنني



 350 ق��راب��ة  م�����ص  اأ ا�ستاأنف  
قطاع  موظفي  م��ن  مرتب�سا 
ال���رتب���ي���ة ل���والي���ة ورق���ل���ة 
العمليات  اجلنوبية  واملناطق 
الوطني  باملعهد  التكوينية 
ل��ت��ك��وي��ن م��وظ��ف��ي ق��ط��اع 
ال��رتب��ي��ة ب���ال���والي���ة و���س��ط 
واح��رتازي��ة  وقائية  اج���راءات 
�ستمكن  التي  العملية  وه��ي 
ال��رت��ب  ملختلف  امل��رتب�����س��ني 
التكوينية  دورتهم  انهاء  من 
الوطني  املعهد  مدير  وك�سف 
الرتبية  قطاع  موظفي  لتكوين 
ب��والي��ة ورق��ل��ة ع��دة ق��داري 
التحرير  بجريدة  لقائه  خال 
العملية  ا�ستئناف  اأم�ص  مت   انه 
قطاع  مل��وظ��ف��ي  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة 
التي  العملية  وه��ي  الرتبية 
على  مار�ص  �سهر  خال  توقف 
كورونا  وب��اء  انت�سار  خلفية 
التي  الوبائية  الظروف  وهي 
يتوقفون  املرتب�سني  جعلت 

التكوينية العمليات  عن 
ال��وزارة  لتعليمات  وتنفيدا 
عدة  ق��داري  اأ�ساف  الو�سية 
التعليمات  جميع  تطبيق  مت  انه 
م��ن اإج������راءات وب��رت��وك��ول 
مت  اأين   19 كوفيد  �سد  وقائي 
وتوفر  القاعات  جميع  تعقيم 
امل��ع��ق��م��ات وق��ي��ا���ص احل���رارة 

التحاقهم  قبل  للمرتب�سني 
عن  ناهيك  التدري�ص  بقاعات 
الكمامات  ارت���داء  اج��ب��اري��ة 
التباعد  تطبيق  على  واحلر�ص 
مل�سقات  وو�سع  االجتماعي 
باالإجراءات  التقيد  على  تاأكد 

. ئية لوقا ا
واأ�����س����اف حم��دث��ن��ا ان����ه مت 
تابعة  ملحقات  ا���س��ت��ح��داث 
لتكوين  ال��وط��ن��ي  للمعهد 
على  الرتبية  قطاع  موظفي 
اجلنوبية  ال��والي��ات  م�ستوى 
واليزي  مترنا�ست  غ��رار  على 
من  ���س��وف  ووادي  وغ��رداي��ة 
التحاق  عملية  ت�سهيل  اج��ل 
تامة  اأري��ح��ي��ة  يف  املرتب�سني 
اإط����ار  يف  ت���ن���درج  وال���ت���ي 
اال���س��ت��ع��دادات امل��ت��وا���س��ل��ة 
ل�����س��م��ان جن����اح ال���دخ���ول 
يف   2020/2021 االجتماعي 
النق�ص  عن  بعيدا  جيدة  ظروف 

التاأطر يف 
ثمنوا  املرتب�سون  جهتهم  ومن 
مت  التي  الوقائية  االإج���راءات 
املعهد  دارة  اإ طرف  من  تطبيقها 
انت�سار  م��ن  �ستحد  وال��ت��ي 
من  ومتكنهم  كورونا  فرو�ص 
التكوينية  العمليات  موا�سلة 

. تامة  اريحية  يف 
فا�سل   بن  يو�سف   

املتنقلة  الفرقة  عنا�رس  متّكن 
باأمن   02 الق�سائية  لل�رسطة 
�سخ�ص  توقيف  من  ب�س�ار،  والية 
ق�سية  عن  بالقب�ص  م��ر  اأ حمل 
ال�سنف  من  حربي  عتاد  حيازة 
ال�سلطة  من  رخ�سة  بدون  الثاين 
عن  ونقل  حيازة  قانونا،  املوؤهلة 
ق�سد  للمخدرات  العبور  طريق 
من  والتوزيع  والتخزين  البيع 
منظمة،  اإجرامية  جماعة  طرف 
غر  بطريقة  املخدرات  ا�ستراد 

درجة  على  التهريب  م�رسوعة، 
االقت�ساد  تهدد  اخل��ط��ورة  م��ن 

العمومية. وال�سحة  الوطني 
ا�ستغال  ثر  اإ على  متت  العملية 
بحث  حم��ل  ���س��خ��ا���ص  االأ قائمة 
الق�سائية  اجل��ه��ات  ط��رف  م��ن 
اإىل  التو�سل  مت  ي��ن  اأ املخت�سة، 
اأحد  باأن  تفيد  موؤكدة  معلومات 
على  ر�سده  مت  عنهم  املبحوث 
ه��ذا  ب�����س�����ار،  م��دي��ن��ة  م�ستوى 
عن  للتواري  منه  ورغبة  االأخر 

قام  ومتويهها،  االأمنية  امل�سالح 
املعهودة. ته  هياأ بتغير 

مكنت  الق�سية،  يف  التحريات 
فيه  امل�ستبه  وتوقيف  ر�سد  من 
ال��دب��داب��ة،  ح��ي   م�ستوى  على 
على  تنقيطه  وبعد  االأخ��ر  هذا 
م�����س��ت��وى ق�����س��م امل��ح��ف��وظ��ات 
�سورة  حمل  ن��ه  اأ تبني  اخلا�سة، 
جمل�ص  عن  لل�سجن  نهائي  حكم 
الق�سية،  نف�ص  عن  وهران  ق�ساء 
ق�سم  عن  غيابي  حكم  حمل  وكذا 

عن  ب�س�ار،  حمكمة  لدى  اجلنح 
باالأ�سعار  االإع���ام  ع��دم  تهمة 
قدرها  مالية  بغرامة  فيها  واملدان 

20.000 دج.
وو�سعه  فيه  امل�ستبه  حتويل  مت 
التفوي�سات  فرقة  ت�رسف  حتت 
الوالئية  بامل�سلحة  الق�سائية 
ال�ستكمال  الق�سائية  لل�رسطة 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  االإجراءات 

املخت�سة. الق�سائية 
اأ / د

املبذولة  للمجهودات  موا�سلة 
م���ن ط���رف ق����وات ال�����رسط��ة 
حماربة  يف  اأدرار  والية  باأمن 
اجل��رمي��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن 
وب��ع��د  امل��واط��ن��ني  ���س��ام��ة  و 
التي  االأوىل  النوعية  العملية 
مكافحة  ف��رق��ة  فيها  متكنت 
الوالئية  بامل�سلحة  املخدرات 
حجز  من  الق�سائية  لل�رسطة 
اأم��ن  مهلو�ص،  قر�ص   1199
عملية  ويف  كنته  زاوية  دائرة 
توقيف  من  يتمكن  ثانية  نوعية 
من  كمية  ب��ح��وزت��ه  �سخ�ص 
املهلو�سة،  واحلبوب  املخدرات 
من  مايل  مبلغ  حجز  اإىل  اإ�سافة 
ال�سموم،  لهذه  الرتويج  عائدات 
بحر  اإىل  الق�سية  وقائع  تعود  و 
وردت  اأين  املن�رسم  االأ�سبوع 
ال�رسطة  قوات  اإىل  معلومات 
كنته،  زاوي����ة  دائ����رة  ب��اأم��ن 
يقوم  �سخ�ص  وج��ود  مفادها 
عن  امل��خ��درات  ونقل  ب��رتوي��ج 
نقل  حافات  ا�ستغال  طريق 
لهذه  وا�ستغاال  امل�سافرين 
ال�رسطة  ق���وات  امل��ع��ل��وم��ات، 
ممثلة  كنتة  زاوي��ة  دائ��رة  باأمن 
الق�سائية  ال�رسطة  فرقة  يف 
اأجل  من  حمكمة  خطة  ر�سمت 

مت  حيث  فيه،  امل�ستبه  توقيف 
بالطريق  م��ن��ي  اأ حاجز  ن�سب 
كنتة،  وزاوية  رقان  بني  الرابط 
كان  التي  احلافلة  توقيف  ومت 
ال�سخ�ص  ركابها  �سمن  من 
اإخ�ساعه  مت  والذي  فيه  امل�ستبه 
ليتم  اجل�سدي  التلم�ص  لعملية 
من  كمية  على  بحوزته  العثور 
116،72غ  ب� تقدر  امل��خ��درات 
م���ن م����ادة ال��ك��ي��ف امل��ع��ال��ج 
مهلو�سة  اأقرا�ص  اإىل  باالإ�سافة 
مهلو�ص  قر�ص   509 يف  متثلت 
 16 و  ري��ف��وت��ري��ل  ن���وع  م��ن 
نريكا  نوع  من  مهلو�ص  قر�ص 
يقدر  م���ايل  م��ب��ل��غ  ح��ج��ز  م��ع 
األف  و�ستون  و�ستة  ب�مائتني 
ابي�ص  �ساح  و  جزائري،  دينار 
وهاتف  كلوندانري  ن��وع  م��ن 
قامت  ال�رسطة  ق��وات  ن��ق��ال، 
املقر  اإىل  فيه  امل�ستبه  بتحويل 
�سده،  ق�سائي  ملف  واأجن��زت 
مت  االإج��راءات  جميع  متام  اإ وبعد 
وكيل  ال�سيد  اأمام  املعني  تقدمي 
رقان  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
والذي  اجلاري  اأوت   23 بتاريخ 

املوؤقت. احلب�ص  يداعه  باإ اأمر 
الرحمن عبد  بلوايف 

الرحمن عبد  بلوايف 

الق�سائية  ال�رسطة  فرقة  متكنت 
الرابع  احل�رسي  لاأمن  التابعة 
حد  و���س��ع  م��ن  اأدرار  ب��والي��ة 
متتهن  كانت  ���رسار  اأ ملجموعة 
املنازل  على  وال�سطو  ال�رسقة 
ال�سيف  ف�����س��ل  يف  خ��ا���س��ة 
ب�����س��ب��ب ���س��ع��ور امل�����س��اك��ن 
لق�ساء  اأ�سحابها  وم��غ��ادرة 
و  ال�سمالية،  املدن  يف  العطلة 
تاريخ  اإىل  الق�سية  وقائع  تعود 
على  ب��ن��اءا  اجل���اري،  اأوت   05
ط��رف  م��ن  ر�سمية  ���س��ك��اوي 
تعر�سهم  م��ف��اده��ا  م��واط��ن��ني 

م�ساكنهم  داخ��ل  من  لل�رسقة 
جمهولني  ق��ب��ل  م��ن  العائلية 
من  م�����س��ت جم��م��وع��ة  وال��ت��ي 
وقرط  الكهرومنزلية  االأجهزة 
مع  االأ�سفر،  املعدن  من  �سغر 
وقارورات  املالية  املبالغ  بع�ص 
ال�رسطة  ق���وات  ب��وت��ان.  غ��از 
با�رست  ال�سكاوى  تلقيها  فور 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري 
مت  حيث   ، للفاعلني  للو�سول 
االأ�سخا�ص  اأح��د  على  التعرف 
امل�����س��ت��ب��ه ف��ي��ه��م، ف��ر���س��م��ت 
لاأمن  التابعة  ال�رسطة  قوات 

حمكمة  خطة  الرابع  احل�رسي 
وا�سرتجاع  فيه  امل�ستبه  لتوقيف 
تفتي�ص  مت  ي���ن  اأ امل�����رسوق��ات، 
وا�سرتجاع  وتوقيفه  م�سكنه 
ب��ع�����ص امل�������رسوق���ات ال��ت��ي 
م�سكنه،  داخ��ل  يخفيها  ك��ان 
وا����س���ت���غ���اال ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
وا���س��ل��ت ق����وات ال�����رسط��ة 
لتتو�سل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  عملية 
توقيفهم  و  ال�����رسك��اء،  لباقي 
امل�رسوقات  باقي  وا���س��رتج��اع 
اجناز  مع  بحوزتهم  كانت  التي 
املجموعة  �سد  ق�سائي  ملف 

اأربعة  من  املتكونة  االإجرامية 
االأطراف  جميع  تقدمي  ومت  فراد،  اأ
م��ام  اأ اجل���اري،   اأوت   11 ي��وم 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
اأح��ال  وال���ذي  اأدرار،  حمكمة 
املثول  جل�سة  على  الق�سية 
حقهم  يف  ل��ي�����س��در  ال��ف��وري 
مابني  ت��رتاوح  باحلب�ص  اأحكام 
�سنوات   06 و  ���س��ن��وات   05
وغرامة  يداع  االإ مع  نافدة  حب�ص 
دج   500 . ب000  تقدر  مالية 
منهم.                                                                           واحد  لكل 
الرحمن عبد  بلوايف 

اخل��ر  �سنابل  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
ي���ام و  االأ ،   خ��ال ه��ذه  ب��ورق��ل��ة 
املدر�سي،   الدخول  اق��رتاب  مع 
،   الذي   املدر�سية  احلقيبة   م�رسوع 
م�ساعدة  اىل  خاله  من   ت�سعى 
ي��ت��ام وامل��ع��وزي��ن ،  االأط��ف��ال االأ
رفع  نها  �ساأ من  اخلرية  العملية 
ال��غ��ن ع��ن ال��ع��ائ��ات امل��ع��وزة 
ق��در  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث   ،
ممكن  قدر  اأكرب  جلمع  امل�ستطاع 
ك��ذا  و  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ربع��ات  م��ن 

وبع�ص  يف   امل��اآزر  املتمثلة  تلك 
من  والكراري�ص ..  وغرها  الكتب 
وح�سب   ، الدرا�سية  امل�ستلزمات 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل���ب���ادرة ف��اإن 
امل�رسوع  من  امل�ستفيدة  الفئات 
امل��ع��وزي��ن  و  ي��ت��ام  االأ ه��ي   ف��ئ��ة 
التخفيف  ،   اىل   امل�رسوع  ويهدف 
ع��ن ك��اه��ل االأرام����ل ال��ل��وات��ي  
خا�سة  متمدر�سني  يتاما  اأ  يرعني 
  ، املحدود  الدخل  ذات  العائات 
لدعم  اجلمعية  من   وكم�ساهمة 

،   من  التعليمية  الطاب  م�سرة 
لديهم،   التعليم  م�ستوى  رفع  اأجل 
التعليم  على  الطاب   وت�سجيع 
القادرين  املتفوقني   غر  وخا�سة 
وتقدمي     ، تعليمهم  موا�سلة  على 
يتام  االأ املعنوي   للطاب   الدعم 
اإخوة   يقفون  لهم  باأن  واإ�سعارهم 
تر�سيخ    اإىل  بجانبهم،   باالإ�سافة 
و   ، االجتماعي  التكافل   م��ب��داأ 
ندائها  اخلر  �سنابل  جمعية  توجه  
كل  واإىل  املجتمع  فراد  اأ كافة  اإىل 

يف   اأمل  بذرة  اأن   يزرع  من   يريد 
من  والطلبة  التاميذ   نفو�ص 
اآمالهم  يتام  لتحقيق  االأ �رسيحة 
قامت   النجاح   وللتذكر،   فقد  يف 
جملة  بت�سطر  موؤخرا  اجلمعية 
التي   اخل��ري��ة  الن�ساطات  م��ن 
مد   يد  على  خالها  من   عملت 
خال  املحتاجة  للعائات  العون 
وال��ت��ي   نذكر  الف�سيل  ال�سهر 
العيد.. وك�سوة  املحتاج  قفة  منها 
التجاين  ن-ق- 
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مواطنو بلدية جمبارة باجللفة يطالبون بالتنمية 

حممد.راقد
---------------- 

طالبو  جم��ب��ارة،  بلدية  ف��اح��و 
بالكهرباء  تزويدهم  ب�����رسورة 
منطقتي  خ��ا���س��ة  ال��ف��اح��ي��ة 
منطقة  وكذا  والعراعر  بو�سكني 
الفاحني  واأك���د  ال��ع��واي،  واد 
نهم  اأ اجلزائرية  التحرير  ليومية 
م��ري��ن م��ن ان��ع��دام  ي��ع��ان��ون االأ
،ويتكبدون  الفاحية  الكهرباء 
ظل  يف  خا�سة  كبرة  خ�سائر 
،علما  امل��ازوت  اأ�سعار  ارتفاع 
نتاج  باالإ تعرف  جمبارة  بلدية  اأن 
الفاحية  وحما�سيلها  الفاحي 
النوعية  من  والفواكه  اخل�رس  يف 
لتي  اأ امل�ساكل  اأن  اإال  اجل��ي��دة، 
جمبارة  بلدية  فاحو  منها  يعاين 
امل�ساريع  تو�سيع  دون  ح��ال��ت 
وترة  يف  الزيادة  وكذا  الفاحية 

الفاحي. نتاج  االإ
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ت��ع��اين ع��دة 

من  جم��ب��ارة  ب��ل��دي��ة  يف  اأح��ي��اء 
الطرقات  واإهرتاء  نارة  االإ انعدام 
كما  ال�سحي  ال�رسف  وقنوات 
غر  ال�����س��وارع  م��ن  العديد  اأن 
م�سكلة  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ع��ب��دة 
حيث  املغلقة  البلدية  املكتبة 
جمبارة  بلدية  مواطنو  نا�سد 
اجللفة  لوالية  املحلية  ال�سلطات 
اأن  علما  بان�سغاالتهم،  للتكفل 
البلدية  ذات  �سباب  من  العديد 
حيث  والتهمي�ص  البطالة  يعاين 
�سغل  منا�سب  بتوفر  طالبو 

العدل  التوظيف وكذا  والعدل يف 
و  العقارية  التجزئات  توزيع  يف 
م�ستقبا،  االجتماعية  ال�سكنات 
والية  وايل  ال�سباب  نا�سد  كما 
م�رسوع  منحهم  اأجل  من  اجللفة 
م��ل��ع��ب ج�����واري اآخ����ر ن��ظ��را 
امللعب  ي�سهده  األذي  لاإكت�ساظ 
من  اأكرث  فيه  يلعب  حيث  اجلواري 
ال�سكان  ح�سب  �سعبي   فريق   30
على  رده  ذات��ه،ويف  ال�سياق  يف 
اأكد  املواطنني  ان�سغاالت  طرح 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 

التحرير  ليومية  جمبارة  لبلدية 
ا�ستفادت  البلدية  اأن  اجلزائرية، 
تعبيد  م��ن  التنمية  اإط���ار  يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��وارع وك��ذا 
وملعبني  البلدي  امللعب  ترميم 
الكهرباء  وبخ�سو�ص   ، جواريني 
العديد  اقرتاح  مت  نه  فاإ الفاحية 
من  االأول��وي��ة  ذات  املناطق  من 
وتبقى  والعراعر  بو�سكني  بينها 
م�ستوى  على  االإج���راءات  مت��ام  اإ
بالن�سبة  م��ا  ال��والئ��ي��ة،اأ اللجنة 
بحي  ال�سحي  ال�رسف  لقنوات 
اإكمال  �سيتم  قريبا  نه  اأ اأكد  برمان 
،وم�سكلة  واالإجن��از  االإج��راءات 
ينق�سها  نه  اأ اأكد  البلدية  املكتبة 
و�سيتم  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ب��ع�����ص 
جتهيزها  بعد  مبا�رسة  افتتاحها 
العمومية  ن��ارة  االإ ،وبخ�سو�ص 
مغطاة  جمبارة  بلدية  اأحياء  فاإن 
التكفل  و�سيتم   90٪ بن�سبة 

م�ستقبا االأحياء  ببقية 

املحلية  ال�سلطات  فيها  ،طالبو  البلدية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  جمبارة  بلدية  ومواطني  فالحي  من  العديد  نظم 
مبطالبهم. للتكفل  العاجل  بالتدخل 

الفالحية بالكهرباء  جمبارة  بلدية  فالحو  طالب  موظفو قطاع الرتبية ي�ستاأنفون  العمليات التكوينية و�سط فيما 
برتوكولت وقائية

بقطاع  الرتب  مبختلف  مرتب�سا   350
الرتبية بورقلة يوا�سلون العمليات 

التكوينية

�سرطة ب�سار توقف �سخ�سا حمل بحث

توقيف �سخ�س وحجز كمية من 
املخدرات واملوؤثرات العقلية بكنتة 

باأدرار 

حماربة اجلرمية بغية املحافظة على �سالمة املواطنني وممتلكاتهم

و�سع حد ملجموعة اأ�سرار متتهن ال�سطو على املنازل باأدرار 

اإطالق م�سروع احلقيبة املدر�سية   بورقلة  لفائدة الأيتام واملعوزين
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الفالحون ببلدية الطواهرية يطالبون بتوفري مياه 
ال�سقي الفالحي

�سليمان بن قناب
-----------------

الذين  رزقهم  على  يوؤثر  ما  وهو 
فا  عي�سهم  م�سدر  منه  يتلقون 
ما  لعي�سهم  اأخ��ر  م�سدر  يوجد 
االأ�سجار  وب�ساتني  الفاحة  عدا 
املياه  �سح  ا�ستمرار  حالة  ويف 
و�سعية  فان  بال�سقي  اخلا�سة 

اأكرث. ويعانون  تتاأزم  الفاحني 
يف  النق�ص  ه��ذا  من  وانطاقا   
املعنيني  ال��ف��اح��ني  ف��ان  امل��ي��اه  
اأط��ل��ق��وا ن�����داءات ا���س��ت��غ��اث��ة  
العمومية   ال�سلطات  يطالبون    
م��ن ب��ل��دي��ة ووالي���ة وم��دي��ري��ة 
االلتفاتة  اإىل  مب�ستغامن  ال��ري 

يف  ح��ل  واإي��ج��اد  لو�سعيتهم 
يداهم   ان  قبل  القريب  الوقت 
واملحا�سيل  االأ�سجار  امل�سكل 
وغرها   خ�رسوات  من  الفاحية 
امل�سكل  بان  الفاحون  وي�رسح 
بل  امل��ي��اه  نق�ص  يف  يكمن  ال 
املناطق  يف  توزيعها   �سوء  يف 
تعي�ص  اأن  يجب  ال  التي  الفاحية 

فاحي بدون ري 
هوؤالء  ان�سغال  على  رده  ولدى 
امل��وارد  مدير  اأو�سح  الفاحني 
ب��ان  م�ستغامن  ل��والي��ة  امل��ائ��ي��ة 
تتطلب  املوجودة  املائية  امل��وارد 
الإي�سال  القنوات  من  كلم   42
منطقة  اإىل  ال�����س��ق��ي  م��ي��اه 
فيها  مبا  وب��وق��راط  الطواهرية 

بنف�ص  العملية   وتتم  احل�سيان 
امل�سوؤول  ذات  ح�سب  القنوات 
�سرات  االأول  �سطرين  على 

والثاين  واحل�سيان   وب��وق��راط 
ي�����س��م��ل ب��ل��دي��ة ال��ط��واه��ري��ة 

ومن�سورة 

الفالحون مبنطقة اأولد احلاج العربي الذين ميلكون اأرا�س فالحية �سا�سعة قابلة لإنتاج خمتلف اأنواع اخل�سر والفواكه واأي�سا 
ميلكون ب�ساتني الأ�سجار املثمرة ومنها الربتقال والليمون اأنهم اليوم وح�سبهم يعانون  من اأزمة غياب مياه ال�سقي الفالحي مما 

عر�س اأ�سجارهم املثمرة للتلف وال�سياع  لأنها مل تتلقى ال�سقي الالزم  

مدير الري مب�ستغامن يو�سح يف رده على الن�سغالت

عنا�رس  اجلاري  االأ�سبوع  مطلع  متكن 
توقيف  من  مبيلة  فرجيوة  دائ��رة  اأم��ن 
بفرجيوة  بال�رسقة  متلب�سني  �سخ�سني 
الوالية  اأمن  لدى م�سالح  ح�سبما علم 
تفا�سيل  اأن   ذاته  امل�سدر  .واأو�سح 
م�سالح  تلقي  اإىل  تعود   الق�سية 
الرقم  عرب  لباغ  فرجيوة  دائ��رة  اأمن 
يف  االأول  اأم�ص  فجر   1548 االأخ�رس 
مفاده  �سباحا  الثالثة  ال�ساعة  حدود 
 306 بحي  الواقع  املنازل  اأحد  تعر�ص 
طرف  من  لل�رسقة  بفرجيوة   م�سكن  
تنقل  ال�رسعة  جناح  على  �سخ�سني،  
اأين  املكان  عني  اإىل  ال�رسطة  عنا�رس 
�سخ�سني  وت��وق��ي��ف  حم��ا���رسة  مت��ت 
�سنة يف   23 و  العمر21    من  يبلغان 

اأقنعة  يرتديان  بال�رسقة  تلب�ص  حالة 
بحوزتهم  عرث  حيث  وقفازات،  للراأ�ص 
براغي  مفك  و  امل�سامر  قلع  اأداة  على 
اإىل  باالإ�سافة  يدوي  واآخر  كهربائي 
ومبلغ   )clé à griffe( خا�ص  مفتاح 
األ��ف  و�ستني  �ستة  ب��  ق��در  م��ايل 
 66500( جزائري  دينار  وخم�سمائة 
املنزل   داخل  من  عليها  ال�سطو  مت  دج( 
من  معتربة  كمية  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االإجراءات  ا�ستكمال  بعد  امل�سوغات. 
اأمام  فيهما   امل�ستبه  ُق��دم  القانونية 
اأين  فرجيوة  مبحكمة  املخت�سة  النيابة 
رهن  بالو�سع  اأمر  حقهما  يف  �سدر 

احلب�ص ي�سيف امل�سدر. 
بوجمعة مهناوي

القب�س على �سخ�سني متلب�سني 
بال�سرقة يف فرجيوة مبيلة

ي�ستكي �سكان حي الزاوية مبدينة تب�سة 
البنية  اأعوام عديدة من اهرتاء  منذ عدة 
ال�سحي  ال�رسف  �سبكات  من  التحتية 
مل  والتي  القدمية  ال�رسب  مياه  وقنوات 
تعد تلبي احلاجة، باالإ�سافة اإىل طرقاته 
فرغم  كامل،  ب�سكل  واملهرتئة  املحفرة 
�سبكة  لتجديد  املعنية  اجلهات  حترك 
حتقيق  دون  لل�رسب  ال�ساحلة  امل��ي��اه 
االأ�سغال  بداأت  حيث  االأخرى،  املطالب 
والتي  �سنوات  منذ  امل�رسوع  هذا  يف 
وانتهت  جدا  بطيئة  بوترة  ت�سر  كانت 
هذه االأ�سغال يف معظم �سوارعه، ليفاجاأ 
ربطهم  بعدم  احلي  �سكان  من  العديد 
املادة  بهذه  لتزويدهم  احلديثة  بال�سبكة 
القدمية  ال�سبكة  يف  وظلوا  احليوية، 
�سوارع  باقي  اأن  مع  بال�سدى  املليئة 
احلي االأخرى مت تو�سيلهم بهذه ال�سبكة 
فاإنهم  احلي  قاطني  وح�سب  احلديثة، 
احليوية  امل��ادة  هذه  غياب  من  يعانون 

ال�سهاريج  اإىل  ويلجاأون  اأع��وام  منذ 
هذه  الأن  لل�رسب  ال�ساحلة  باملياه  لتزود 
هذا  ينتظرون  وكانوا  ملوثة  تاأتي  املياه 
نظيفة،  مياه  على  للح�سول  امل�رسوع 
وقد ت�ساءل العديد من �سكان هذا احلي 
امل�ساريع  هذه  ملثل  الرقابة  غياب  عن 
واملعاير  للموا�سفات  مطابقتها  ومدى 
املعنية  اجل��ه��ات  وط��ال��ب��وا  املطلوبة، 
التجاوزات،  لهذه  حدا  لو�سع  بالتدخل 
�سهرين   02 حوايل  قبل  فاإنه  لاإ�سارة 
عطا  "موالتي  ال��والي��ة  وايل  اجتمع 
الله" مع مدراء بع�ص القطاعات املعنية 
ملناق�سة درا�سة لبعث احلياة من جديد يف 
هذا احلي العريق، حيث احتوت الدرا�سة 
�سبكات  وتو�سيع  بتجديد  البداإ  على 
و�سبكة ل�رسف  والتطهر  ال�رسب  مياه 
مياه االأمطار وكذا تدعيم �سبكة االإنارة 

العمومية واإعادة االعتبار للطرقات. 
�سو�سه حممد الزين

التاأخر يف اإجناز �سبكة مياه ال�سرب 
يثري غ�سب �سكان  حي الزاوية بتب�سة

عمال ال�سبكة الجتماعية والن�ساط الجتماعي يحتجون اأمام مقر ولية 
عني الدفلى

ال�سبكة  الوقفات االحتجاجية  لعمال  تتوا�سل 
الوطن،على  واليات  خمتلف  عرب  االجتماعية 
وتيزي  وبجاية  الدفلى  وع��ني  تيارت  غ��رار 
االأخرى،للمطالبة   ال��والي��ات  وزو،وب��ع�����ص 
مبنحهم  و�سعيتهم،وذلك  وت�سوية  باإن�سافهم 
نظم  ال�سدد  هذا  ،ويف  دائمة  عمل  منا�سب 
احتجاجية  الفئة،وقفة  لهذه  املنت�سبون  اأم�ص 
م�ساركة  الدفلى،�سهدت  عني  والية  مقر  اأمام 
والعقود  االجتماعية  ال�سبكة  لعمال  كبرة 
املنتهية،رافعني �سعارات"ال للحقرة ال لاإق�ساء 
ما   500 م�رسوع  حق  االإدم���اج  والتهمي�ص 

يف  العليا  ال�سلطات  مطالبني  تكفينا�ص"، 
هذه  م�ساكل  يف  للنظر  العاجل  التدخل  الباد 
منذ  �سمت  يف  تعاين  التي  املهم�سة  ال�رسيحة 
عمل  منا�سب  يف  باإدماجهم   ذلك  بعيد.و  اأمد 
بالنظر  التوظيف  يف  االأولية  واإعطائهم  دائمة 
عملهم  �سنوات  خال  اكت�سبوها  التي  للخربة 
ي�ستغلونها،مع  التي  املنا�سب  الطويلة،يف 
التقاعد.وت�ساءل  يف  عملهم  �سنوات  احت�ساب 
فعا  كانوا  بنا،اإن  ات�سلوا  ممن  منهم  العديد 
�سيا�سة  جزائريني؟...م�ستنكرين  مواطنني 
غرهم  دون  طالتهم  التي  والتهمي�ص  االإق�ساء 

كلها  نالت  االأخرى،التي  املجتمع  فئات  من 
حقوقها اإال عمال ال�سبكة االجتماعية، رغم اأنهم 
منهم  البع�ص  اجلزائر،واأن  يف  تعاين  فئة  اأقدم 
زهيدة. مبنحة  عمل  �سنة  من20  اأك��رث  ق�سى 
التي  العائات  اآالف  م�سر  عن  مت�سائلني 
تكفي   ال  دج،التي  اآالف  خم�سة  مبنحة  تعي�ص 
الأ���رسة  بالن�سبة  واح��دة  ليلة  مل�رسوف  حتى 
وعلى  امل�سوؤولني  اأفراد،داعني  عدة  من  تتكون 
اإىل  راأ�سهم رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون 

حتمل م�سوؤولياتهم كاملة.     
عبد القادر بو�رسيط

فيما مت حجز اأزيد من 31 كلغ من الكيف

تفكيك �سبكة خمت�سة يف املتاجرة باملخدرات بتمو�سنت 
اأنواعها  ب�ستى  اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإط���ار  يف 
التابعة  التدخل  البحث و  متكنت عنا�رس فرقة 
باأمن  الق�سائية  لل�رسطة  الوالئية  للم�سلحة 
من  االأ�سبوع  هذا  خال  متو�سنت  عني  والية 
املتاجرة  يف  خمت�سة  وطنية  �سبكة  تفكيك 
ال�رسيط  م��ن  انطاقا  تن�سط  ب��امل��خ��درات 
اأ�سخا�ص   04 توقيف  مت  اأين  الغربي  احلدودي 
كلغ   31 ب  مقدرة  كمية  حجز  و  اأفرادها  من 
املخدرات كيف معالج و حجز  700 غ من  و 
التهريب  عملية  يف  ت�ستعمل  كانتا  مركبتني 

تعترب  مالية  مبالغ  نقالة و  اإىل هواتف  اإ�سافة 
العملية  هذه  ال�سموم  هذه  بيع  عائدات  من 
موؤكدة  معلومات  ورود  اثر  جاءت  النوعية 
امل�سبوه  بالن�ساط  تفيد  الفرقة  ذات  لعنا�رس 
الأفراد ال�سبكة على اثر ذلك و بعد و�سع خطة 
مراقبة حتركاتهم  و  الرت�سد  مت  اأمنية حمكمة 
تلب�ص  اأفرادها يف حالة  توقيف ثاثة من  ليتم 
ليتم   . املخدرات  وا�ستام  ت�سلم  ب�سدد  هم  و 
حجز كمية مقدرة ب ب31 كلغ و 700 غ من 
كانت  �سفيحة   330 من  م�سكلة  املخدرات 

خمبئة باإحكام داخل الغطاء اخللفي للمركبة.و 
يتعلق االأمر باملدعو 01/ �ص م 48 �سنة و املدعو 
02/ ت م 41 �سنة ،املدعو 03 / �ص ف 43 �سنة 
اإعام وكيل اجلمهورية و التحقيق مع  و بعد 
الرابع  �رسيكهم  هوية  حتديد  مت  فيهم  امل�ستبه 
 32 / �ص ك  باملدعو  االأمر  يتعلق  و توقيفه و 
وكيل  اأمام  تقدميهم  �سيتم  فيهم  امل�ستبه  �سنة 

اجلمهورية ملحكمة بني �ساف . 

 ن. مزادة 

البيئي   الو�سط  على  احلفاظ  بهدف 
فقد نظمت مقاطعة الغابات الغزوات 
تطوعيا  يوما  اجلاري  االأ�سبوع  بحر 
الدولة  غابة   * لتنظيف  وحت�سي�سيا 
النفايات  خمتلف  م��ن   * ت��وان��ت 
و  م�ساحتها  تغزو  التي  والقمامات 
-رئي�ص  الغابات  اأعوان  مب�ساركة  ذلك 
 - نائبه  و  الغزوات  الغابات  مقاطعة 
رئي�ص اقليم الغزوات- اأعوان الغابات 
و العمال املو�سمني بالتن�سيق مع بلدية 
الغزوات و منت�سبي جمعيات املجتمع 
 * الغزوات*  الريان  جمعية   * املدين 
 *  * تونان  الهوائية  الدرجات  جمعية 
العملية    * الغزوات  ال�سيادين  جمعية 

التطوعية  مكنت من تنظيف املحيط 
العملية  تندرج  ملفت   ب�سكل  الغابي 
حمافظة  تبذلها  التي  اجلهود  �سمن 
الغزوات  مقاطعة  تلم�سان  الغابات 
من  الغابية  امل�ساحات  و  البيئة  حلماية 
ال�سيفية  الفرتة  يف  خا�سة  احلرائق 
امل�سالك و حواف  تنقية  من تنظيف و 
النفايات  من  للغابة  امل��وؤدي  الطريق 
و  الزجاجية  القارورات  جميع  كذا  و 
خمتلف  و  االأوراق  و  البا�ستيكية 
و  الغابة  منظر  تف�سد  التي  االأو�ساخ 
الطبيعي  جمالها  و  نظافتها  لت�سرتجع 

 .
ع بوتليتا�ص

عملية تنظيف وا�سعة النطاق  
للف�ساء الغابي بالغزوات بتلم�سان 

على م�سوؤويل القطاع فك �سيفرة اأزمة  نق�س ال�سيولة

طوابري رهيبة اأمام مكاتب الربيد بعني الدفلى
على  املالية  ال�سيولة  نق�ص  اأزم���ة  خيمت 
املوؤ�س�سات املالية  و على راأ�سها مكاتب الربيد 
املنت�رسة عرب تراب والية عني الدفلى قبيل عيد 
هذه  كتابة  حد  اإىل  م�ستمرة  ومازالت  االأ�سحى 
ال�سطور، و خال جولتنا التي قادتنا اإىل العديد 
كخمي�ص  املدن  كربيات  يف  الربيد  مراكز  من 
العطاف، تاحظ و بكل  الدفلى و  مليانة وعني 
يف  املواطنني   من  العديد  على  حزن  و  اأ�سف 
طوابر رهيبة اأمام مكاتب الربيد �ساربني عر�ص 
م�سافة  التباعد  و  الوقائية  باالجراءات  احلائط  
و  التو�سيات  من  بالرغم  احلائط  عر�ص  االأمان 
اقرتها  التي  التوعوية  و  التح�سي�سية  حمات 
و  رواتبهم  ،ل�سحب  للباد  العليا  ال�سلطات 
و  املكاتب  ابواب  فتح  عند  ،تدافع   معا�ساتهم 
املراكز و يف طوابر غر متناهية  من كل الفئات 
م�سافة  احرتام  بدون   ، ال�سن  كبار  و  العمرية  
االجراءات  بذلك كل  ،متجاوزين  التباعد  االمان 
ال  �سيئ  الله  ،و  كورونا   فرو�ص  من  الوقاية 
املواطنني  يتكبدها  حقيقية  معاناة  العقل  يتقبله 
اللذين  و  الوجوه  الفحة  ال�سم�ص  اأ�سعة  حتت 

نق�ص  غياب  يف  دورهم  تنتظر  التي  ينتظرون 
الو�سعية  و  ال�سحية  االأزمة  ال�سيولة و يف عز 
تعرف  التي  و  ب��ادن��ا   يف  للجائحة  الوبائية 
امل�سابني  اعداد  يف  الرتاجع  اىل  مائا  ا�ستقرار 
بعد مرور فرتة الرتقب و هذا الرتاجع ولد جمددا 
التدابر  تطبيق  اىل  ال�سارم  االحتكام  حينها 
بكبح  التم�سك  اىل  العودة  غرار  على  الوقائية 
عمليات  و  الكمامة  ارتداء  و  االأن�سطة   بع�ص 
ال�سكنية  للفئات   اجلماعي  و  الذاتي  التطهر 
بها  قامت  التي  البلديات  و  االحياء  من  للعديد 
ال�سلطات الوالئية و البلديات و املجتمع املدين 
و اجلمعيات و جلان االحياء  اللذين قاموا بواجبهم  
و �سمرهم املهني و اللذين انخرطوا يف امل�سعى 
و بجانب ال�سلطات العليا للباد  .لكن كل ذلك 
ال ي�سمح باأي افراط يف التفاوؤل يف الوقت احلايل 
،ليعلم  الوقاية  و�سائل  عن  بالتخلي  االنخداع  و 
و  اأخبار  اأم��ام  و  املعركة  يف  مازلنا  اننا  اجلميع 
ببع�ص  م�ستجدة  موجات  بوقوع  منذرة  طائع 
ال�سقيق  املغرب  يف  حتى  و  االوروبية  ال��دول 
املعطيات  تلك  على  بناءا  و  االخرة   االونة  يف 

للباد  العليا  ال�سلطات  تذهب جهود  ،و حتى ال 
االبي�ص  اجلي�ص  راأ�سها  على  و  اخلرين  كل  و 
النظافة  بقواعد  ال�سارم  بااللتزام  علينا  �سدى 
التباعد  و  الوقاية  االإج��راءات  وبروتوكوالت  
للت�سدي  االمان  م�سافة  احرتام  و  االجتماعي 
بت�سامننا  عليها  �سننت�رس  التي  اجلائحة  لهذه 
ان ال تكرر  و  يقظتنا ووعيينا  و م�سوؤوليتنا  و 
و  للغاية  املحزنة  و  املوؤ�سفة  امل�ساهد  هذه  مثل 
عاتقه  على  امل�سوؤولية  من  قدر  اي�سا  للمواطن 
االآخرين  �سحة   يعر�ص  ال  و  نف�سه  حلماية 
ال�سلطات  متليه  ملا  ال�سارم  االمتثال  و  للخطر 
العمومية  ال�سحة  على  للمحافظة  عليه  املعنية 
اأزمة  �سفرة  الربيد فك  قطاع  م�سوؤويل  ،و على 
نق�ص ال�سيولة بكل م�سوؤولية و اإخا�ص حتى ال 
تكون تاأثرات اجتماعية و �سحية على املواطن 
و املحافظة على ال�سحة العمومية  و نخرج من 
هذه االأزمة ال�سحية العابرة �ساملني و منت�رسين 
بحول لله تعاىل على هذا الوباء من بادنا باقل 

�رسر.
خمتار برادع

وايل خن�سلة ي�سرف على مرا�سيم تن�سيب 
املندوب الولئي لو�سيط اجلمهورية 

على  االإ�رساف  خن�سلة  لوالية  الوالية  مبقر  الثاثاء  اأم�ص  يوم  �سبيحة  مت 
مرا�سيم تن�سيب ال�سيد �رسيف حممد الب�سر ب�سفته مندوبا والئيا لو�سيط 
16 جويلية  املوؤرخ يف  الرئا�سي  للمر�سوم  اجلمهورية بوالية خن�سلة طبقا 
بح�سور  خن�سلة  والية  وايل  التن�سيب   مرا�سيم  على  ا�رسف  وقد   2020
رئي�ص   ، الوالية  دوائر  روؤ�ساء  ،ال�سادة  الوالئي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية خن�سلة مقر عا�سمة الوالية ،اأع�ساء اللجنة 
االأمنية والع�سكرية ،االأ�رسة االإعامية واالأ�رسة الثورية وعدد من اإطارات 
الوالية حيث وبعد اال�ستماع اإىل الن�سيد الوطني توجه وايل الوالية بكلمة 
املن�سب متمنيا  باأهمية هذا  ترحيبية مقت�سبة للح�سور منوها من خالها 
للمندوب التوفيق يف مهامه اجلديدة خدمة للوطن والوالية واملواطن كما 
كانت للمندوب كلمة طلب فيها من اجلميع مد يد العون وامل�ساعدة للنجاح 
ال�سعبي  املجل�ص  لرئي�ص  التن�سيب بكلمة موجزة  وانتهى حفل  يف مهامه 
الوالئي وقيام وايل الوالية رفقة املندوب بتفقد اأ�سغال تهيئة مقر البلدية 
القدمي الكائن و�سط املدينة الذي مت حتويله ليحت�سن مقر مندوبية و�سيط 

اجلمعورية.                                                                  
ونا�ص لزهاري



اأ�شاءوا م�شرح  النبالء الذين  البارعني  املُبدعني  عب اخلو�ص يف م�شرية  اأ�شّ    ما 
احلياة العامة باأقوالهم املُهّذبة وباأعمالهم الراقية واأفكارهم النادرة ، وما اأخطر 
التاريخ  التي خّلدها  واآثارهم  التفكري يف تكرميهم والإ�شادة مبناقبهم  واأجمل 
قبل اأن حتتفظ بها ذاكرة الب�شر ! لأن الأمر لي�ص �شهال كما يبدو للكثريين الذين 
فاخلطاأ   ! وحجمه  قيمته  مع  تت�شاوى  جائزة  اأو  هدية  اإبداع  لكل  اأن  يعتقدون 
املعنوية  براعتهم  تثمني  يف  والتق�شري  ال�شرفاء  الأكفاء  الرجال  اإن�شاف  يف 
فله  واأخطاأ  اجتهد  ّمن  اأن  ُمنطلق  من  لكن   ! خا�ص  نوع  من  جرمية  وامليدانية 
اإمكاناتهم  ح�شب  يبادرون  واخلري  الطيبة  اأ�شحاب  من  الكثري  جتد  واحد  اأجر 
�شّتى  يف  للمجتمع  اخلادمني  املُثابرين  النا�شطني  بتكرمي   ، وروؤيتهم  وظروفهم 
املجالت املعروفة ، وهذا يعترب تقليدا نبيال ي�شتحق اأهله املدح والثناء �شريطة 
اأن يتحّلوا يف �شنعه بامل�شداقية واليقظة واحلر�ص ال�شديد ، من اأجل املُ�شي يف 
والبطولت  الزائفة  واملظاهر  املزايدات  عن  بعيدا  خال�ص  حقيقي  ُمثمر  ن�شال 
التافهة !! م�شريته الإن�شانية والجتماعية والريا�شية املُ�شيئة وجدت �شداها 
على  ظل  الذي  فهو   ، اجللفة  بولية  م�شعد  واجلود  الأ�شالة  مدينة  اأبناء  عند 
الدوام يقف يف ال�شفوف الأوىل للدفاع عن م�شالح الب�شطاء الذين يحا�شرهم 
احلرمان من كل جهة ، مل يتاأخر يوما عن تقدمي العون وامل�شاندة لكل حائر اأو 
، فهم احلياة باكرا وعرف ما له وما  اأو �شكر  اأو مّزية  انتظار مقابل  حمتاج دون 
وفرعها  اأ�شلها  الثابت  ال�شجرة  كتلك   ، والعراقيل  للعوائق  �شارخ  حتّد  يف  عليه 
لذاتها  الغذاء  وت�شمن  اجنرافها  لت�شد  الرتبة  يف  بجذورها  تغو�ص  ال�شماء  يف 
الرائدة  �شعيفي  مدر�شة  ابن  والوفاء  والت�شحية  النبل  رمز  هو  هذا   ، ولثمرها 
واملــوؤازرة  الت�شامن  فنون  كل  ممار�شة  على  ن�شاأ  الذي   " كعبا�ص   " حممد  غريب 
ا�شتطاع  حيث   ، والــرداءة  الروتني  واقع  قلب  يف  وال�شمو  والتفاوؤل  الأمل  وزرع 
 ، واملقاومة  الكفاح  دروب  على  �شعبة  رهانات  وك�شب  باهرة  انت�شارات  حتقيق 
فالرجل   ، املُلونة  والتحديات  احلرجة  واملواقف  والتناق�شات  بالأزمات  املليء 
ي�شتحق كل التحايا والت�شريفات على اأداء ر�شالة احلب والإح�شان باأقل اجلهود 
اأمام  متوا�شعة  وملعت  كــُ�ت  مهما  تكرميه  مبادرات  كل  وتبقى   ، والتكاليف 

عطاءاته وعذوبته.
عمر ذيب   

علمنا من قبل بع�ص الالعبني الأ�شا�شيني من ت�شكيلة 
فرق  من  ات�شالت  عّدة  تلقوا  اأنهم  ثور  بني  �شباب 
تن�شط يف الرابطة املحرتفة الأوىل ، بعد تاألقهم يف 
بالألوان  و�شعودهم  املا�شي  املو�شم  بطولة  مناف�شة 
وهو   ، الثاين  الوطني  للق�شم  وا�شتحقاق  جدارة  عن 
املتتبعني  قبل  من  حدوثه  منتظر  كان  الذي  العامل 
مل�شرية النادي الذي �شجل قفزة نوعية �شتزيد دون 
�شك يف رغبة اجلميع ملوا�شلة الزحف نحو املقدمة . 

... االتصاالت زادت من تخوف األنصار 
يف �شياق ذاته ، بلغنا اأن رغبة الفرق يف ال�شتثمار يف تعداد غزلن ال�شحراء قد 
�شاعف من خماوف اأن�شار النادي الذين يخ�شون من املغادرة اجلماعية خ�شو�شا 
الركائز التي �شاهمت ب�شطر كبري يف بلوغ هدف ال�شعود للق�شم الثاين ، وبالتايل 
ميار�شون �شغطهم على الإدارة للمحافظة على التعداد وجتديد عقود الالعبني 
الذين انتهت عقودهم قبل املرور اإىل ال�شطر الثاين وهو جلب وتدعيم الت�شكيلة 

بعنا�شر قّوة ذات خربة كبرية يف هذا امل�شتوى للعب الأدوار الأوىل . 

دربال يغادر نحو نجم مقرة 
يف  خالد  ــال  درب الالعب  ال�شحراء  لغزلن  ــن  الأمي الظهري  اأم�شى  وقــد  هــذا 
الرابطة املحرتفة الأوىل وبال�شبط يف �شفوف جنم مقرة الذي وقع له ملو�شمني 
كاملني ، بعد ات�شال الإدارة به واإقناعه لالإم�شاء لفائدة فريقها ال�شباب بعدما 
وقفت على اإمكاناته خالل البطولة الأخرية التي اأكد فيها الالعب اأن قدراته 

ت�شمح له باللعب يف �شفوف فريق كبري على غرار جنم مقرة .

... كان على وشك اإلمضاء لفريق كبير 
علمنا من قبل م�شادرنا املوثوقة اأن الالعب كان على و�شك الإم�شاء لفريق كبري 
قبل توقيعه لنجم مقرة الذي عرف م�شرييه كيف يقنعون حمبوب  جماهري 
غزلن ال�شحراء من اأجل مغادرة نادي اجلنوب والتوقيع لفائدة فريقهم النجم 
يف  اأخرى  مّرة  للتاألق  املر�شحني  بني  من  يعد  الالعب  اأن  اأخرى  مّرة  يوؤكد  مما   ،

�شفوف ناديه اجلديد النجم . 

... تلقى الدعم المعنوي من قبل الجميع  
تلقى الالعب دربال عّدة ات�شالت من قبل لعبني �شابقني وكذا مدربني �شبق 
لهم واإن اأ�شرفوا على تدريبه واآخرون يعرفونه جيدا قدموا من خاللها دعمهم 
يف  بجدية  العمل  موا�شلة  على  حتفزه  اأن  املنتظر  من  لالعب  الكبري  املعنوي 
بداية  يف  زال  ل  واأن  خ�شو�شا   ، الر�شمية  املباريات  يف  التاألق  ومنها  التدريبات 
يف  الالعبني  اأبــرز  بني  من  واحــدا  يكون  لأنــل  اأمامه  مفتوح  والطريق  امل�شوار 

الرابطة املحرتفة الأوىل املو�شم القادم . 

عدة العبين محليين يطمحون في االنضمام للغزالن 
الق�شم  نحو  ال�شفلى  الأق�شام  من  املتتايل  و�شعوده  ثور  بني  �شباب  تاألق  جعل 
اأبدوا  الذين  ال�شبان  املحليني  الالعبني  من  العديد  رغبة  حمل  الثاين  الوطني 
رغبتهم ال�شديد يف الن�شمام وتقم�ص األوان النادي العريق بني ثور ، وهو العامل 
الذي وقفت عليه يومية التحرير اجلزائري خالل عّدة وقفات مع ال�شبان الذين 
يدركون  واأنهم  خ�شو�شا   ، الأخري  الكروي  املو�شم  بطولة  يف  فرقهم  مع  تاألقوا 
الكبرية  القدرات  اأ�شحاب  بال�شبان  للنادي  امل�شرية  الهيئة  اهتمام  مدى  جيدا 

والفر�ص الكبرية التي ت�شعها اأمامهم لأجل تفجري طاقاتهم يف امليدان .
اأحمد اأمني 

�سباب بني ثور .. الالعب دربال التحق بنجم مقرة 

عّدة فرق من الرابطة املحرتفة الأوىل 
تريد ال�ستثمار يف تعداد الغزلن 

اأخالقه واإجنازاته اأرقى واأكرب من اأي اإن�ساف اأو تكرمي 

اجلوهرة   .. غريب   "كعبا�س 
امل�ّسعدية الثمينة التي ل ت�سداأ"

الفني  املدير  بريلو  اأندريا  الإيطايل  �شدد 
الأرجنتيني  اأن  على  ليوفنتو�ص،  اجلديد 
البيانكونريي، جزء من  باولو ديبال جنم 

م�شروع النادي اجلديد. 
بــاملــوؤمتــر  ت�شريحاته  يف  بــريلــو  ـــال  وق
ا�شتعادة احلما�ص جمدًدا،  "اأريد  ال�شحفي: 
على  وال�شيطرة  ا�شتباقية  قدم  كرة  مع 
اأن  اأوًل  �شيئني،  الالعبني  اأخربت  اللعب، 
عندما  والثاين  دائًما  الكرة  لدينا  يكون 

نخ�شرها فعلينا ا�شتعادتها �شريًعا".
واأ�شاف: "اآرثر لعب ذو جودة وقادر على 
تغطية العديد من الأدوار و�شيكون مفيًدا 
للغاية طوال املو�شم، بينما ديبال هو لعب 

مهم جًدا، و�شيكون جزًء من م�شروعنا".

"المكان المناسب والوقت 
المناسب"

املكان  يف  اأنني  مقتنع  "اأنا  بريلو:  وتابع 
املنا�شب يف الوقت املنا�شب، تكتيكًيا ميكننا 
اللعب بثالثة لعبني يف الدفاع اأو اأربعة، 

لي�ص لدي مناذج حمددة".
ميكنهم  اجلــودة  ذو  "الالعبون  واأردف: 
اأن  هو  املهم  ال�شئ  لكن  فريق،  لأي  اللعب 
يف  ويــفــكــرون  بت�شحيات  اجلميع  يــقــوم 
الفريق، واحلما�ص يجب اأن ياأتي يوًما بعد 

يوم".
اإىل  للتحدث  بــحــاجــة  "نحن  ووا�ـــشـــل: 
الالعبني، وجعلهم ي�شاركون يف التدريبات 
هدف  منهم،  نريده  ما  يفهمون  وجنعلهم 

يوفنتو�ص دائًما واحد وهو الفوز".

"النتائج ستحدد إذا كنت مؤهاًل 
أم ال"

الفني  جلهازي  تيودور  اإيجور  "�شم  وزاد: 
من  م�شاعد  اإىل  بحاجة  كنت  قراري،  كان 
�شابًقا  ومدافًعا  لعًبا  كان  اخلــربة،  ذوي 

ال�شخ�شية،  من  معني  بنوع  �شئ  كل  وقبل 
ــا �ــشــابــًقــا يف  ــًب ـــه كـــان لع بــالإ�ــشــافــة لأن

يوفنتو�ص، لذلك كان اخليار الأمثل".
كنت  اإذا  مــا  �شتحدد  "النتائج  واختتم: 
ذلك  يل  قيل  ل،  اأم  املهمة  لهذه  مــوؤهــاًل 
وحتقق  قدم  كرة  لعب  اأ�شبحت  عندما 
كذلك  الأمــر  يكون  اأن  ــل  اآم لذلك  ــك،  ذل

بعدما اأ�شبحت مدرًبا".

الريا�شي  املدير  مالديني،  باولو  ك�شف 
زلتــان  ال�شويدي  موقف  ميالن،  لنادي 
من  الــفــريــق،  مهاجم  اإبراهيموفيت�ص، 

باملو�شم  الرو�شونريي  �شفوف  يف  البقاء 
املقبل.

"يف  �شحفي:  موؤمتر  خالل  مالديني  وقال 

املو�شم املا�شي و�شعنا اأ�ش�ص خططنا مليالن، 
املريكاتو  بني  ما  لعبني   9 مع  وتعاقدنا 

ال�شيفي وال�شتوي".
هناك  �شتكون  العام  هــذا  "لكن  واأ�ــشــاف: 
ــداع  خ نــريــد  ل  م�شتهدفة،  تــعــاقــدات 
للقيام  الفر�شة  لنا  تتاح  ولن  جماهرينا، 
املا�شي،  يف  ــان  ك كما  التعاقدات  بنف�ص 
�شوق  يف  املتاحة  بالفر�ص  مهتمون  لكننا 

النتقالت".
"نحن نعمل  وحول موقف زلتان، اأو�شح: 
بجد للتو�شل لتفاق، �شنبداأ يف غ�شون 20 
ق�شري  وقت  لدينا  �شيكون  اأنه  نعلم  يوًما، 
ال�شفقة  اإغالق  هي  وفكرتنا  لال�شتعداد، 

مع اإبراهيموفيت�ص قريًبا".
الطبيعي  "من  مالديني:  باولو  واختتم 
وثالثة  ثــانــيــة  خــطــة  لــديــك  يــكــون  اأن 
ــى رابـــعـــة، لــكــن لــديــنــا اأولـــويـــات  ــت وح

واإبراهيموفيت�ص هو اأولويتنا".

ب�شاأن  مهما  تــنــازل  ميونخ  بــايــرن  ــدم  ق
تياجو  الإ�شباين  و�شطه  لعب  م�شتقبل 
�شحفية  تقارير  اأكدته  ملا  وفقا  األكانتارا، 

اإجنليزية ام�ص الثالثاء.
بــاريــن  اأن  "مريور"  �شحيفة  وذكــــرت   
تياجو  ــن  ع التخلي  ميــانــع  ــن  ل مــيــونــخ، 

جنيه  مليون   27 مقابل  ليفربول  لفريق 
اأ�شر  بعدما  يورو(،  مليون   30( اإ�شرتليني 
من  باأقل  عنه  ال�شتغناء  عدم  على  �شابقا 

اإ�شرتليني. جنيه  مليون   36
 واأ�شافت اأن اإدارة بايرن، در�شت اخليارات 
تخفي�ص  النهاية  يف  وف�شلت  املطروحة، 
ثمن الالعب بدل من ال�شتغناء عنه دون 
مقابل �شيف العام املقبل، حيث يتبقى يف 

عقده احلايل اأقل من عام.
و�شطه  خــط  لتعزيز  ليفربول  ويــهــدف   
اأداء  ـــدم  ق الــــذي  الإ�ــشــبــاين  ــب  ــالع ــال ب
اأوروبا  اأبطال  دوري  م�شابقة  يف  منوذجيا 
هذا املو�شم، وكان اأحد الأ�شباب الرئي�شية 

يف نيل اللقب.
ـــوب  ـــش ــب الأ� ــاح ــش ـــب � ـــالع ــى ال ــش ــ�  وق
النادي  جــدران  بني  اأعــوام   7 الربازيلية، 
م�شريته  بــــداأ  بــاأنــه  عــلــمــا  الـــبـــافـــاري، 

الحرتافية يف �شفوف بر�شلونة.

ــدرب  م ــان،  ــش ــ� دي ــه  ــدي دي يعقد 
�شحفية  ــدوة  ن فرن�شا،  منتخب 
مبقر  اجلــــــاري،  اأوت   27 يــــوم 
بالعا�شمة  القدم  كــرة  احتــاديــة 
قائمة  ــن  ع للك�شف  ــص،  ــ� ــاري ب
مبواجهتي  املعنية  “الديكة” 
�شهر  بــدايــة  وكــرواتــيــا  ال�شويد 
ت�شفيات  اإطار  يف  املقبل  �شبتمرب 

البطولة الأوروبية لالأمم.
ولن ت�شتقطب ندوة مدرب اأبطال 
العامل ال�شحافة الفرن�شية فقط، 
بل اأنظار اجلزائيني اأي�شا، ل�شيما 
لئمة  حتــمــل  اأن  يــتــوقــع  وانـــه 

جنم  عوار،  ح�شام  ا�شمم  دي�شان، 
اأخرى  مرة  اأكد  الذي  ليون،  نادي 
الأبــطــال  رابــطــة  يف  كعبه  علو 
مواجهات  يف  ل�شيما  الأوروبية، 
�شيتي،  ومانت�ش�شرت  جوفنتو�ص 
اأمــام  النهائي  ن�شف  يف  وحــتــى 
الإق�شاء،  رغــم  ميونيخ،  بارين 
نف�شه  ربيعا   22 ابن  ب  ن�شّ بحيث 
يف  العجوز  القارة  �شماء  يف  جنما 

الأ�شابيع القليلة املا�شية.
الإعــالم  و�شائل  بع�ص  وقــربــت 
منتخب  ــن  م ـــوار  ع الفرن�شية، 
يف  الكبري  اأدائـــه  بعد  الــديــكــة، 

الأبــطــال  رابــطــة  مباريات  ــر  اآخ
البع�ص  اعترب  كما  ــة،  ــي الأوروب
يعد  املــرة  هــذه  ا�شتدعائه  عــدم 
بالن�شبة  كبرية  خ�شارة  مبثابة 
الفرن�شي،  املنتخب  لت�شكيلة 
مناف�شة  بو�شعه  وانـــه  ل�شيما 
ــط مـــيـــدان وتــقــدمي  ــش جنـــوم و�

اإ�شافة كبرية ” للمنتخب.
العك�ص،  ـــرى،  اأخ م�شادر  ــرى  وت
بحيث يبدو عوار، قريبا من حمل 
خا�شة  اجلزائري،  املنتخب  األوان 
يف حال عدم ا�شتدعائه للرتب�ص 
هذه  الفرن�شي  للمنتخب  املقبل 

للدوري  مغادرته  اأن  كما  املــرة، 
الفرن�شي هذا ال�شيف، �شتقلل من 
جون  ليون،  نــادي  رئي�ص  �شغط 
لدفع  ال�شاعي  ـــص،  اول� مي�شال 
الالعب نحو ت�شكيلة بطل العامل، 
وبيع عقده بقيمة �شخمة يف �شل 
الأوروبية  الأندية  بع�ص  اهتمام 
غــرار  على  بخدماته  الــكــبــرية 

مانت�ش�شر �شيتي وريال مدريد.
والدة  ارتباط  ن�شيان  دون  وهذا، 
ــولــهــا اجلــزائــريــة،  ــــوار بــاأ�ــش ع
ال�شحراء  ملحاربي  ابنها  وت�شجيع 
وهي   ،2019 اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  يف 
نحو  الطريق  يف  ت�شعه  موؤ�شرات 
التي  القائمة  انتظار  يف  اجلزائر، 
�شيعلن عنها دي�شان، يوم اخلمي�ص 
عوار،  ان  اىل  الإ�شارة  مع  املقبل، 
ا�شتدعي يف اآخر ترب�ص للمنتخب 
 ،2019 الفرن�شي، يف �شهر نوفمرب 
ب�شبب  الــدعــوة  يلبي  مل  ولكنه 

الإ�شابة.
ومن جهته، رف�ص مدرب املنتخب 
اخلو�ص  بلما�شي،  جمال  الوطني 
بحيث  عـــوار،  ح�شام  ق�شية  يف 
رغبته  اإفريقيا  بطل  يخف  مل 
واعد  وجنــم  كبري  لعــب  �شم  يف 
ت�شريحات  يف  عـــوار،  طينة  مــن 
اأن  مـــوؤكـــدا  ــابــقــة،  �ــش �شحفية 
فقط،  الالعب  بيد  يبقى  القرار 
نوال  ان  بلما�شي،  يــدرك  بحيث 
مواهب  عن  تتخلى  لن  لوغريت، 

الدوري الفرن�شي ب�شهولة.

ر�شمت خ�شارة نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا اأمام بايرن ميونخ الأملاين، 
باري�ص  نادي  على  حزينة  �شورة 
مينع  مل  هذا  لكن  جريمان،  �شان 
من  ليوناردو،  الريا�شي،  مديره 
"للمريكاتو"  التخطيط  بــدايــة 
الأ�شماء  مع  والتعاقد  ال�شيفي، 
التي  النقائ�ص  ملء  على  القادرة 

ظهرت على الفريق هذا املو�شم.
"ليكيب"  لــ�ــشــحــيــفــة  ووفــــقــــًا 
النجم  ــم  ــش ا� فــــاإن  الــفــرنــ�ــشــيــة، 
نا�شر،  بن  اإ�شماعيل  اجلزائري، 
ــادي  ــن ــابــات ال ــوة حلــ�ــش ــق ـــاد ب ع
الالعب  يتابع  الــذي  الباري�شي، 
منذ مدة، بعد التطور الذي �شهده 
ان�شمامه  منذ  خا�شة  م�شتواه 
العام  �شيف  الإيطايل  ميالن  اإىل 

املا�شي.
ا�شماعيل  اأن  ذاتــه،  امل�شدر  واأكــد 

بن نا�شر ل مُيانع يف النتقال اإىل 
باري�ص �شان جريمان، لكن �شرط 
الكافية  امل�شاحة  على  ح�شوله 
قدراته،  باإبراز  له  ت�شمح  التي 

"الرو�شونريي"  اإدارة  اأن  ــم  رغ
حيث  بخدماته،  متم�شكة  تبقى 
مل�شروع  اأ�ــشــا�ــشــيــة  نقطة  ـــراه  ت
للم�شابقات  للعودة  حت�شبًا  النادي 

الأوروبية.
اأن  الــ�ــشــحــيــفــة،  واأكــــــدت  ــا  ــم ك
كذلك  �شّم  ي�شتهدف  ليوناردو 
وجنم  الفرن�شي  الو�شط  ــب  لع
غندوزي،  ماتيو  ال�شاب،  اأر�شنال 
التي  الــ�ــشــعــوبــات  بــ�ــشــب  وهــــذا 
تواجه النادي يف �شّم و�شط ميدان 
ميلينكوفيت�ص  ال�شربي  لت�شيو، 
املالية  القيمة  ب�شبب  �شافيت�ص، 

التي ي�شرتطها الرئي�ص لوتيتو.
جريمان  �شان  باري�ص  و�شيكون 
ماتيو  ل�شم  اأفــ�ــشــل  و�شعية  يف 
ب�شبب  ال�شيف،  ــذا  ه غــنــدوزي 
رغبة النادي اللندين يف التخل�ص 
بدفع  مطالبًا  يبقى  حني  يف  منه، 
قيمة ل تقل عن 30 مليون يورو، 
اجلاحمة  الــرغــبــة  لــه  كــانــت  اإذا 

ل�شم ا�شماعيل بن نا�شر.

اجلزائري،  النجم  م�شتقبل  بات 
عند  نقا�ص  حمل  ماندي،  عي�شى 
فريقه  اإدارة  مع  اأعماله  وكــالء 
الــذي  الإ�ــشــبــاين،  بيتي�ص  ريــال 
هــذا  يف  ببيعه  مــطــالــبــًا  اأ�ــشــبــح 
�شري�شخ  فاإنه  واإل  "املريكاتو" 
لرحيله جمانًا �شيف العام املقبل، 
نهاية  مــع  ذلــك  �شيتزامن  حيث 

عقده ب�شفة ر�شمية.
"ا�شتوديو  ل�شحيفة  ـــًا  ـــق ووف
فــاإن  الإ�ــشــبــانــيــة،   ديبورتيفو" 
يعترب  الفرن�شي  ني�ص  فــريــق 
ماندي  لعي�شى  حمتملة  وجــهــة 
�شمه  على  ي�شُر  اإذ  ال�شيف،  هذا 
عرب تقدمي عر�ص جديد للنادي 
ذلك  قبل  مت  بعدما  الأندل�شي، 
تقل  الــذي  الأول  العر�ص  رف�ص 

قيمته عن 10 ماليني يورو.
الالعب  اأن  نف�شه  امل�شدر  ــد  واأك

بالنتقال  يحلم  زال  مــا  بـــدوره 
الإنكليزي  الدوري  فرق  اأحد  اإىل 
الذي  الهتمام  اأن  رغــم  املمتاز، 
قبل  من  �شابقًا  عنه  احلديث  مت 
ــي لــيــفــربــول، ويــ�ــشــت هــام  ــادي ن

يونايتد ونيوكا�شل يونايتد، بقي 
ُتقدم  ومل  ورق،  على  حرب  جمرد 
خطوة  اأي  على  الأنــديــة  هــذه 

ر�شمية من اأجل �شمه.
وي�شعى فريق ني�ص لإقناع ماندي 

ـــدوري  مبــ�ــشــاركــة الــفــريــق يف ال
�شمه  اإىل  ــافــة  اإ�ــش الأوروبــــــي، 
بالتناف�ص  لها  ي�شمح  لت�شكيلة 
الــدوري  يف  الأوىل  الأدوار  على 
لعبني  وجـــود  ــع  م الــفــرنــ�ــشــي، 
ــن، يــتــقــدم مــواطــنــيــه،  ــزي ــي مم

يو�شف عطال وه�شام بوداوي.
اأن حظوظ  ال�شحيفة  كما واأكدت 
جتديد  يف  بيتي�ص  ريــال  فريق 
اإذ ت�شعى  عقد ماندي مل تتال�َص، 
اإدارة النادي "الأندل�شي" اإىل رفع 
اجلزائي،  �شرطه  وقيمة  راتبه 
الفني  املـــديـــر  واأن  خــ�ــشــو�ــشــًا 
لن  بليغريني،  مانويل  للفريق، 
عن  ـــر  اآخ ــع  ــداف م رحــيــل  يقبل 
الفريق بعد املغربي زهري ف�شال 
اإىل فريق �شبورتينغ  الذي انتقل 

ل�شبونة الربتغايل.

بريلو: "ديبال جزء من م�سروعنا.. واآرثر 
متعدد الأدوار"

ما هي اجلن�سية الريا�سية التي �سيختارها ح�سام عوار ؟

خ�سارة اللقب الأوروبي تعيد بن نا�سر حل�سابات باري�س

ني�س الفرن�سي ُيقّدم عر�سًا جديدًا من اأجل �سّم عي�سى ماندي

مالديني: ل نريد خداع جماهرينا.. وهذا موقف اإبراهيموفيت�س

بايرن يرفع اأ�سهم ليفربول يف �سم تياجو

توخيل يرحب مبي�سي يف باري�س �سان جريمان 
وي�سفه بـ"�سيد بر�سلونة"

كلوب: احلظ وراء تتويج البايرن بالثالثية

�سر تراجع م�ستوى مبابي بنهائي دوري الأبطال

تياجو �سيلفا يتو�سل لتفاق مع ت�سيل�سي

ــص تــوخــيــل مــدرب  ــا� ــوم رّحــــب ت
بالنجم  جريمان  �شان  باري�ص 

مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
يف النادي اإذا قرر الرحيل 

و�شيف  بر�شلونة  ــن  ع
الإ�شباين  ــدوري  ال بطل 

لكرة القدم.
و�ــشــجــل مــيــ�ــشــي، الــذي 

بــر�ــشــلــونــة  اإىل  ــم  ــش ــ� ان
وعمره 13 عاما، 634 هدفا 

الــنــادي  مــع  ــاراة  ــب م  730 يف 
ـــه الــالعــب  الــكــتــالــوين، كــمــا اأن

الــنــادي  تــاريــخ  يف  تتويجا  ـــ�  الأك
البالغ  33 لقبا، لكن الالعب  بح�شوله على 
عقده  من  الأخري  عامه  يف  عاما   33 عمره 

مع النادي.
اإ�شبانية  اإعالم  و�شائل  يف  تقارير  واأثــارت 
مو�شم  عقب  م�شتقبله  ب�شاأن  ال�شكوك 
اأمام   8-2 مذلة  بهزمية  توج  لالآمال  خميب 
لــدوري  الثمانية  دور  يف  ميونيخ  بايرن 

اأبطال اأوروبا هذا ال�شهر.
تي  "بي  ملحطة  الأملـــــاين  ــــدرب  امل وقـــال 

خــ�ــشــارة  ــب  ــق ع �شبورت" 
ـــام  اأم -1�شفر  فــريــقــه 
ــي  ــائ ــه ن يف  ــــرن  ــــاي ب
الأبــــطــــال  دوري 
"اإنه  الأحـــد  اأمــ�ــص 
مرحب  )مــيــ�ــشــي( 
ــة. من  ــاي ــغ ــل ل بـــه 
املدرب الذي يقول 
اأعتقد  ملي�شي؟  ل 
�شينهي  مي�شي  اأن 
م�شريته يف بر�شلونة. 

اإنه �شيد بر�شلونة".
الــنــادي  اإن  ــل  ــي ــوخ ت ــــال  وق
اجلديدة  التعاقدات  من  اأهدافه  �شيناق�ص 
ملواجهة  اأكــرب  ت�شكيلة  اإىل  يحتاج  حيث 

متطلبات املو�شم اجلديد.
"فقدنا الكثري من الالعبني خالل  واأ�شاف 
�شيلفا  تياغو  الآن  وخ�شرنا  املو�شم  هــذا 
نريد  موتينغ.  ت�شوبو  مك�شيم  واإيــريــك 
لتعزيز  الآن  النتقالت  فــرتة  ا�شتغالل 
للغاية  مرهقا  �شيكون  املو�شم  الت�شكيلة. 

ومن دون فرتات راحة".

كلوب  ــن  ــورج ي ــــاين  الأمل يـــرى 
بايرن  اأن  ليفربول،  مدرب 

باحلظ  متــتــع  مــيــونــيــخ 
بالثالثية  للتتويج 
هـــذا املــو�ــشــم، وكـــان 
بلقب  الــفــوز  ــا  ــره اآخ

دوري اأبطال اأوروبا.
ميونيخ  بايرن  وتوج 

اأبــطــال  دوري  بلقب 
التغلب  عقب  ــــا،  اأوروب

على باري�ص �شان جريمان 
بهدف  النهائية  املــبــاراة  يف 

دون رد.
 ،"ZDF" لقناة  ت�شريحات  يف  كلوب  وقال 
تاريخ  كتابة  ال�شعب  "من  الثالثاء:  اليوم 
اأكرب يف 8 �شهور، بايرن كان حمظوًظا بع�ص 
ال�شيء، فبعد كل هذه الفو�شى يف جدولة 

جدولتهم  كــانــت  ــات،  ــاري ــب امل
ــب لــــدوري اأبــطــال  ــش ــ� الأن

اأوروبا".
واأ�ـــــــشـــــــاف مــــــدرب 
الوقت  "يف  ليفربول: 
بالطبع  ــم  ه احلـــايل 
ــل  ــش ــ� ـــن اأف ـــــد م واح
ــم  ــه ــا اأن ــم ـــرق، ك ـــف ال
رائع،  ب�شكل  جمهزون 
وميــلــكــون نــخــبــة من 
كل  يف  الالعبني  اأف�شل 

مركز وبالأعمار املنا�شبة".
الــدولــة  كــانــت  اأملــانــيــا  اأن  يــذكــر 
الأوروبية الأوىل التي ا�شتاأنفت الن�شاط يف 
جراء  التوقف  بعد  املا�شي،  اأيار/مايو  �شهر 

تف�شي فريو�ص كورونا.

ام�ص  ــاين،  ــب ــش اإ� �شحفي  تــقــريــر  ك�شف 
الفرن�شي  م�شتوى  تراجع  �شر  الثالثاء، 

�شان  باري�ص  جنم  مبابي،  كيليان 
دوري  نــهــائــي  يف  ــان،  ــريم ج

اأبطال اأوروبا.
خ�شر  ــص  ــ� ــاري ب ــــان  وك

بايرن  ـــام  اأم النهائي 
ميونخ بهدف دون رد، 
وظهر مبابي مب�شتوى 
ــــع واأهـــــــدر  ــــرتاج م
فر�شة حمققة لزيارة 

�شباك البافاري.
ـــج  ـــام ـــربن ووفــــــًقــــــا ل

الإ�شباين،  "ال�شريجنيتو" 
ـــاإن مــبــابــي مل يــكــن جــاهــًزا  ف

دوري  نهائي  خلو�ص   100% بن�شبة 
الأبطال.

�شيلفا،  دا  نيمار  جعل  الأمر  هذا  اإىل  واأ�شار 
بايرن  فريق  يواجه  جريمان،  �شان  جنم 

ميونخ يف املباراة مبفرده.
مــدريــد  ريـــال  اأن  واأو�ـــشـــح 
ــاه  جت ــه  ــف ــوق م ــري  ــغ ي مل 
ـــي، حـــيـــث كـــان  ـــاب ـــب م
ــم الــالعــب  ــد �ــش ــري ي
دوري  ــي  ــائ ــه ن ــل  ــب ق
ويحتفظ  ــال،  ــط الأب
الآن،  موقفه  بنف�ص 
ــارة �ــشــان  ــش ــ� ـــم خ رغ

جريمان.
يذكر اأن مبابي عائد من 
كاحل  يف  بالتواء  اإ�شابة 
ــدم الــيــمــنــى حــرمــتــه من  ــق ال
دوري  نهائي  ربع  يف  اأ�شا�شًيا  امل�شاركة 

الأبطال اأمام اأتالنتا.

تو�شل  ــن  ع �شحفية،  تــقــاريــر  ك�شفت 
الربازيلي تياجو �شيلفا، مدافع باري�ص �شان 
الإجنليزي،  ت�شيل�شي  مع  لتفاق  جريمان، 

لالنتقال ل�شفوف البلوز هذا ال�شيف.
حر،  انتقال  �شفقة  يف  �شيلفا  و�شينتقل 
باري�ص  مع  لتفاق  التو�شل  يف  ف�شل  بعدما 
اآخر  وكانت  عقده،  لتجديد  جريمان  �شان 
مباراة له اأم�ص �شد بايرن ميونخ، يف نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا.

"RMC Sport" الفرن�شية،  اإذاعة  وبح�شب 
و�شبكة "Sky Sport Italia" الإيطالية، فاإن 
ت�شيل�شي،  مع  �شفهي  لتفاق  تو�شل  �شيلفا 
يتبقى  ول  عامني،  ملدة  عقد  على  و�شيوقع 

�شوى التوقيع الر�شمي على العقود.
و�شيبلغ النجم الربازيلي عامه الـ36 ال�شهر 
املقبل، والذي لعب يف �شفوف البي اأ�ص جي 
ميالن  �شفوف  عن  رحل  حني   ،2012 منذ 

الإيطايل.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

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

�سيطرتها  حتكم  االحتال  �سلطات  ومازالت 
االعتقال  قوانني  وتطبق  املحتلة  االأرا�سي  على 
املحاكم  متار�ص  حيث  دوليا  املرفو�سة  االإداري 
واالع��ت��ق��ال  التوقيف  ل��ي��ات  اآ االإ���رسائ��ي��ل��ي��ة 
حماكمات  دون  الفل�سطينيني  للمواطنني 
متتثل  املحاكم  هذه  واأن  اعرتافات  او  اأدل��ة  او 
بالعدالة  تتمتع  وال  القمعية  االحتال  ل�سيا�سة 
واأن  الدولية  بالقوانني  االلتزام  وال  النزاهة  اأو 
الوطنية  الروح  قتل  ي�ستهدف  االإداري  االعتقال 
االأ�سر  يعرف  ال  بحيث  الفل�سطينيني  للمعتقلني 
عنه  االإف��راج  �سيتم  متى  وال  معتقل  هو  مل��اذا 
هذه  ا�ستخدامها  االحتال  �سلطات  وتوا�سل 
الدويل  للمجتمع  وا�سح  حتدى  يف  القوانني 
اإىل  حتولت  االإداري��ة  االعتقاالت  �سيا�سة  اإن   .
االحتال  �سلطات  متار�سها  عادية  اإج���راءات 
يخالفهم  من  لكل  املتعمد  التوقيف  ومتار�ص 
و�سباط  طاقم  املحاكم  هذه  على  وي�رسف  الراأي 
يقومون  حيث  االإ�رسائيلية  املخابرات  اأجهزة  من 
قانونية  م�ستندات  اي  دون  يريدون  من  باعتقال 
اأو  تهمه  بدون  اعتقال  هو  االإداري  واالعتقال 
�رسية  واأدلة  �رسي  ملف  على  ويعتمد  حماكمة 
عليها  االط��اع  حماميه  اأو  للمعتقل  ميكن  ال 
االإ�رسائيلية  الع�سكرية  االأوامر  ح�سب  وميكن 
اأمر االعتقال االإداري مرات غر حمدودة  جتديد 
لفرتة  اإداري  اعتقال  اأمر  ا�ست�سدار  يتم  حيث 

ل�سنوات  للتجديد  قابلة  �سهور  �ستة  اأق�ساها 
فا�سحا  انتهاكا  يعد  مما  مفتوح  ب�سكل  متعددة 
الدولية  واملعاهدات  واملواثيق  الدويل  للقانون 
لوقف  العاجل  التدخل  �رسورة  ايل  ي�ستدعى  مما 
وتوفر  والعقيمة  املرفو�سة  ال�سيا�سة  هذه 
الفل�سطينيني  للمعتقلني  ال��دول��ي��ة  احلماية 
حتولت  التي  االإداري  االعتقال  �سيا�سة  واإنهاء 
العقاب  اأ�سكال  من  و�سكل  ممنهجة  �سيا�سة  اإىل 
القانون  يخالف  مبا  النف�سي  والتعذيب  اجلماعي 
من  بد  ال  ذل��ك  ظل  ويف  ن�����س��اين،  االإ ال��دويل 
االحتال  �سيا�سة  ف�سح  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
االإ�رسائيلية  التع�سفية  للقوانني  والت�سدي 
ال�سعب  وحل��ق��وق  ن�����س��ان  االإ حلقوق  امل��ع��ادي��ة 
�سجون  يف  اأ�رسى  اأربعة  ويوا�سل  الفل�سطيني. 
احتجاجا  الطعام  عن  املفتوح  اإ�رسابهم  االحتال 
من  االأخر�ص  ماهر  االأ�سر  وهم:  اعتقالهم  على 
لليوم  م�رسب  وهو  جنني،  جنوب  الظهر  �سيلة 
الوزن  يف  نق�ص  من  ويعاين  التوايل،  على   30
�سديد،  واإع��ي��اء  املفا�سل  يف  واآالم  و�سداع 
رام  �سمال  رنتي�ص  من  وهدان  حممد  واالأ�سر 
احتجاجا  التوايل  على   21 لليوم  م�رسب  الله 
من  زهران  ومو�سى  التع�سفي،  اعتقاله  على 
لليوم  م�رسب  الله،  رام  �سمال  م�سعل  اأبو  دير 
من  �سعيبات  الرحمن  وعبد  التوايل،  على   19
م�رسب  حلم  بيت  مبحافظة  �ساحور  بيت  بلدة 
ت�سع  ال�سيا�سات  تلك  اإن   . ال�ساد�ص  لليوم 
جماعية  م�سوؤولية  امام  الدولية  املوؤ�س�سات 

املاأ�ساة  تلك  مواجهة  على  والعمل  للمطالبة 
املعاملة  و�سوء  االإداري  االعتقال  امل�سماة 
اإ�سافة  االأ���رسى  له  يتعر�ص  الذي  والتنكيل 
يف  �رسخة  مبثابة  هي  االإ�رسابات  هذه  اأن  اإىل 
الإنهاء  وا�سحة  ومطالبة  االعتقال  هذا  وجه 
االأم��ر  ه��ذا  واأن  التع�سفية  اعتقالهم  ظ��روف 
للم�رسبني  جماهريا  ودعما  اإ�سنادا  يتطلب 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  قبل  من  الطعام  عن 
م��ن خ���ال ح��م��ات امل��ن��ا���رسة االإع��ام��ي��ة 
املوؤ�س�سات  ومطالبة  واجلماهرية  والقانونية 
باأخذ  االإن�سان  حقوق  بق�سايا  واملعنية  الدولية 
االعتقال  �سيا�سة  مواجهة  يف  م�سوؤولياتها 
من  حرمان  هو  االإداري  االعتقال   . االإداري 
تتحمل  الع�سكري  االحتال  وحكومة  احلرية 
ال�سيا�سة  ه��ذه  ت��داع��ي��ات  ع��ن  امل�����س��وؤول��ي��ة 
حقوق  واحرتام  االإن�سان  حلقوق  تتنكر  والتي 
والقانون  الدويل  للقانون  واالمتثال  املدنيني 
ت�ستخدم  االحتال  دولة  واإن  االإن�ساين  الدويل 
ابناء  بحق  قمعي  ك�ساح  االإداري  االعتقال 
من  كاأ�سلوب  وتعتمده  الفل�سطيني  ال�سعب 
ويعد  الفل�سطيني  ال�سمود  ارادة  قمع  اجل 
االإن�سان  حلقوق  فا�سحا  انتهاكا  العمل  هذا 
على  ن�ست  التي  جنيف  اتفاقيات  والأحكام 
وحق  عادلة  حماكمة  دون  االعتقال  جواز  عدم 
خال  من  اأنف�سهم  عن  الدفاع  يف  املعتقلني 

االعتقال. اأ�سباب  على  واالطاع  حمامني 
 

�سيا�سة العتقالت الإدارية اجلماعية خمالفة للقانون الدويل

مدير  احل��اج  اأب��و  فهد  الدكتور  قال 
ع���ام م��رك��ز اأب���و ج��ه��اد ل�����س��وؤون 
ج��ام��ع��ة  يف  االأ�����س����رة  احل���رك���ة 
�سجون  يف  االأ����رسى  اإن  القد�ص 
رف�سهم  ع��ن  ع���ربوا  االح���ت���ال 
ملا  وا�ستنكارهم  و�سجبهم  القاطع 
من  العربية  االإمارات  عليه  اأقدمت 
ظل  يف  االحتال  دولة  مع  التطبيع 
احلقوق  الأب�سط  االإ�رسائيلي  التنكر 
معتربين  الفل�سطينية،  الوطنية 
للق�سية  طعنة  هي  اخلطوة  هذه  اأن 
جانب  اإىل  وا�سطفاف  الفل�سطينية 
م�سيفا  جرائمه،  وتقا�سم  االحتال 
اأقدمت  كيف  يت�سائلون  االأ�رسى  اأن 
االحتال  مكافئة  على  عربية  دولة 

مع  يتعار�ص  ومب��ا  ج��رائ��م��ه  على 
على  موؤكدين  العربي،  االإج��م��اع 
امل�رسوعة  الوطنية  باحلقوق  مت�سكهم 
جاء   . لتحقيقها  الن�سال  وا�ستمرار 
جمعه  الذي  اللقاء  م�ستهل  يف  ذلك 
رئي�ص  م��ع  ال��ب��رة  بلدية  مقر  يف 
اإ�سماعيل  ع��زام  ال�سيد  البلدية 
�سلطف  جمال  ال�سيد  وبح�سور 
املجل�ص  وع�سو  البلدية  رئي�ص  نائب 
قدم  وق��د  الطويل،  جعفر  البلدي 
اأب���و احل���اج ���رسح��ا حول  ال��دك��ت��ور 
جممل  على  االإم��ارات��ي  املوقف  اثر 
ق�سية  وعلى  الفل�سطينية  الق�سية 
اخل�سو�ص،  وج��ه  على  االأ����رسى 
جرائم  ت��زداد  اأن  املتوقع  من  حيث 

الطمئنان  نتيجة  بحقهم  االحتال 
دولة االحتال بعدم ح�سول اأي ردة 
املزري  الو�سع  ظل  يف  عربية  فعل 
االإمارات  ترتاجع  اأن  متمنيا  احلايل، 
تعيد  واأن  املدمرة  اخلطوة  هذه  عن 
الدكتور  ناق�ص  كما   . ح�ساباتها 
اأن�سطة  ا�ستمرار  �سبل  احل��اج  اأب��و 
االقت�سادي  الو�سع  ظل  يف  املركز 
االأرا�سي  به  متر  الذي  واملجتمعي 
االأزمات  وتراكم  حاليا  الفل�سطينية 
واالقت�سادية،  وال�سحية  ال�سيا�سية 
عمل  ت��ق��ري��ر  م��ن  ن�سخة  وق���دم 
به  جاء  ما  اب��رز  م�ستعر�سا  املركز 
لبلدية  �سكره  ومقدما  اأن�سطة  من 
للمركز  �رسيك  كانت  حيث  البرة 

جانبه  من   . االأن�سطة  من  العديد  يف 
�سكر ال�سيد عزام اإ�سماعيل الدكتور 
اأن  عن  معربا  الزيارة  على  احلاج  اأبو 
زمام  ي�ستعيدون  �سوف  �سعبنا  اأبناء 
احلقبة  هذه  واأن كل  باأيديهم،  املبادرة 
ال�سوداء اإىل زوال واأنه مهما حاولت 
دولة االحتال تزييف احلقائق والقفز 
تغر  اأن  ت�ستطيع  فلن  اأزماتها  عن 
احلل فقط  واأن  �سيء،  اأي  الواقع  من 
الفل�سطينيون  نحن  معنا  �سيكون 
الوطنية،  باحلقوق  باالإقرار  وذل��ك 
املركز  ي�ستمر  باأن  اأمله  عن  كما عرب 
باأداء ر�سالته الهامة يف ظل الظروف 
االأ�رسى  ر�سالة  الإي�سال  ال�سعبة 

 . ق�سيتهم  تغييب  وعدم 

الأ�سرى يت�ساءلون كيف اأقدمت دولة عربية على مكافئة الحتالل
 على جرائمه

اأخبار فل�سطني

الربملان  اأع�ساء  م��ن  ع��دد  طالب 
�رسورة  االحتال  دولة  اال�سرتايل 
االإف�����راج ال��ف��وري ع��ن االأ���س��ر 
من  احللبي  خليل  الفل�سطيني حممد 
والذي  غ��زة،  قطاع  �سمال  �سكان 
موؤ�س�سة  لعمليات  مديراً  ي�سغل 

الروؤية العاملية يف قطاع غزة.
الق�ساء  وزي��ر  االأع�ساء  وطالب 
اأر�سلت  ر�سائل  عرب  االإ�رسائيلي 
االإف���راج  ع��ل��ى  بالعمل  ملكتبه؛ 
االإن�ساين  النا�سط  �سبيل  واإخ��اء 
خال  م��ن  اث��ب��ت  وال���ذي  احللبي، 
اأ�رسفت  التي  امل�ستقلة  التحقيقات 

االأ�سر  براءة  ا�سرتاليا  دولة  عليها 
االإ�رسائيلية  االإدع��اءات  من  احللبي 
يف  م�سلحة  منظمات  متويل  حول 
قطاع غزة من خال ا�ستخدام عمله 
مطالب  الر�سالة  وحملت  االن�ساين. 
االإفراج  اأهمها  بالعادلة،  و�سفوها 
يتعر�ص  الذي  احللبي،  عن  الفوري 
االحتال  تاريخ  يف  حمكمة  الأطول 
االأ�سر  براءة  موؤكدين   ، ال�سهيونى 
اأكرث  يف  لهم  ثبت  وال��ذي  احللبي، 
وزارة  به  قامت  م�ستقل  حتقيق  من 
�سحة  ال  انه  اال�سرتالية  اخلارجية 
بخ�سو�ص  االإ�رسائيلية  لادعاءات 

�رسعية"  غر  جلهات  اأموال  "حتويل 
العاملية  ال��روؤي��ا  موؤ�س�سة  ان  كما 
والتهم  االدع���اءات  بطان  اأثبتت 
وطالبوا  للحلبي،  وجهت  التي 
و�سلت  وقد  فورا.  �رساحه  باإطاق 
وجهت  التي  الر�سالة  من  ن�سخة 
اإىل  االإ�رسائيلي  الق�ساء  لوزير 
العاملة  االإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات 
ن�سخة  وو���س��ل��ت  اإ���رسائ��ي��ل  يف 
االأ�سر  لوالد  االإلكرتوين  بالربيد 
ر�سالتهم  يف  وت�ساءلوا  احللبي. 
االن  حتى  ���رساح��ه  يطلق  مل  مل��اذا 
ال�سغط  الهدف  يكون  ان  ونخ�سى 

زيادة  و  االإن�سانية  املوؤ�س�سات  على 
قطاع  يف  املدنيني  على  احل�سار 
الفل�سطيني  االأ���س��ر  وميثل  غ��زة. 
اخلمي�ص  اليوم  �سباح  احللبي  حممد 
العليا  املحكمة  اىل  اأغ�سط�ص،   20
عددها  و�سل  والتي  القد�ص  يف 
اإثباتات  دون  حماكمة،   ١٤٦ اىل 
اتهمه  الذي  ال�ساباك  جهاز  الدعاء 
بعد  وذلك  حلما�ص؛  اأموال  بتحويل 
ايرز،  بيت حانون  اعتقاله عرب حاجز 
اثناء   2016 يونيو  �سهر  منت�سف 
ملوؤ�س�سة  عمل  مهمة  من  عودته 

العاملية. الروؤية 

اأع�ساء برملان اأ�سرتاليا يطالبون بالإفراج عن اأ�سري من غزة

اأم�ص،   ، االحتال  �سلطات  حولت 
علي  اأبو  اأ�سعد  اأحمد  ب�سام  االأ�سر 
)59 عامًا( من مدينة جنني ، لاعتقال 
واف��ادت   . �سهور   6 مل��دة  االداري 
�سلطات  اأن  ل�"القد�ص"،  زوج��ت��ه 

منزله  من  ب�سام  اعتقلت  االحتال 
ورف�ست   ،  9-7-2020 تاريخ  فجر 
رغم  عنه  ب��االف��راج  حماميه  طلب 
معاناته من عدة امرا�ص مزمنة منها 
موؤخراً  والقلب حيث خ�سع  ال�سغط 

مرور  وبعد   ، ق�سطرة  عمليات  لعدة 
جرى   ، اعتقاله  على  �سهر  من  اأكرث 
حتويله لاداري بذريعة امللف ال�رسي 
وغر  وظامل  تع�سفي  اعتربته  الذي 
علي  اأبو  ،اأن  ذكره  اجلدير   . قانوين 

متزوج ولديه ولدين وهو اأ�سر حمرر 
ان�سار  �سجن  يف  لاعتقال  تعر�ص 
يف جنوب لبنان عام 1982 ، ويعمل 
وما   ، البرتول  هيئة  يف  موظفًا  حاليًا 

زال حمتجز يف �سجن "عوفر ".

حتويل اأ�سري مري�س لالإداري ملدة 6 �سهور

الأ�سري هيثم �ساحلية

تقدمي  عن  متتنع  ال�سهيونية   ال�سجون  اإدارة 
له العالج 

املوؤبد  بال�سجن  حمكوم  الله،  رام  من  �ساحلية  هيثم 
�سهداء  لكتائب  واالنتماء  م�ستوطن  قتل  بتهمة  مرتني، 
عاما   15 واأ�سافت   2015 عام  يف  وعادت  االأق�سى، 
بعد   2002 عام  منذ  معتقل  وهو  حكمه،  على  جديدة 
بتاريخ  اعتقل  اأ�سهر،  وت�سعة  عاما  ا�ستمرت  مطاردة 
 3 من  الأك��رث  قا�ٍص  لتحقيق  وتعر�ص   ،6/11/2002
انتهاء  وبعد  امل�سكوبية،  معتقل  يف  متوا�سلة  اأ�سهر 
ا�ستمر  الذي  االنفرادي  العزل  اإىل  نقله  التحقيق مت  فرتة 
التي  التهمة  ال�سبع.  بئر  عزل  يف  متتالية  �سهراً  ثاثني 
اأاأطلق  م�ستوطن  قتل  حماولة  هي  هيثم  اإىل  وجهت 
جتهيز  اإىل  باالإ�سافة  ن�سفي  ب�سلل  واأ�سيب  النار  عليه 

اأبيب. تل  ليلي يف  ملهى  نف�سه يف  فجر  ا�ست�سهادي 
باأنه تلقى تعليمات من مدير  2011، يعرتف عميل  عام 
�سم  حبة  لي�سع  ال�سهيونية   ال�سجون  ا�ستخبارات 
اإ�سابته  اإىل  اأدى  ما  بهيثم،  اخلا�ص  القهوة  فنجان  يف 
�سعبًا  و�سعه  زال  وال  الدم،  وتقيوؤه  مبا�رسة  باالإغماء 
من اأثار هذا ال�سم، حيث اأنه يعاين من �سداع �سديد يف 
راأ�سه  ال�ساعة يف  الراأ�ص مع طنني متوا�سل على مدار 
اإ�سافة  ال�سدر،  يف  واأمل  الرتكيز،  ي�ستطيع  ال  يجعله 
واأ�سبح  الي�رسى،  وقدمه  يده  يف  بخدر  ي�سعر  انه  اإىل 
الكبد  على  اأث��رت  كما  االأم���ور،  من  الكثر  ين�سى 
والكلى واأدت اإىل حدوث اإ�رسابات يف القلب. �ساومت 
احلديث حول مو�سوع  بعدم  هيثم حينها  ال�سجون  اإدارة 
انه رف�ص  اإال  له،  املنا�سب  العاج  االغتيال مقابل تقدمي 

اآخرين. خوفا من تكرار تلك احلادثة مع ا�رسي 
االأمني  العمل  من  نابعة  هيثم  اغتيال  يف  الرغبة  كانت   
ك�سفه  عن  اأ�سفر  والذي  املعتقل،  داخل  مار�سه  الذي 
ال�سجن، و�سغطه عليهم  داخل  ل�سبعة عماء لاحتال 

االإ�رسائيلية. املخابرات  مع  التعامل  لرتك 
يف  باأو�ساع  عزل  ق�سم  اإىل  ال�سبع  �سجن  من  نقله  مت 
غاية الق�سوة ، ومتت معاقبته 19 يوم يف زنزانة انفرادية 
غرفة  يف  يوم   21 وبعدها  فقط،  الفر�سة  بحجم  عقابية 
 3 زي��ارات،  منع  �سهور  و3  رمي��ون،  ب�سجن  معزولة 

مالية. غرامة  �سيكل  و750  كانتينا،  منع  �سهور 
يقول هيثم عما حدث معه، بتاريخ 9/1/2011: "�سعرت 
االأمين  جانبي  على  االأر�ص  على  ووقعت  دوران  بحالة 
و�سعرت ب�سجيج يف الراأ�ص وخدران يف اجلهة الي�رسى 
بحملي  ال�سجن  يف  ال�سباب  قام  بعدها  ج�سمي،  من 
اأكرب كمية  تن�سق  اأمتكن من  النافذة كي  قرب  وو�سعي 
يف  ال�سجيج  زي��ادة  اإىل  اأدى  الذي  االأم��ر  الهواء،  من 
حالة من  لت�سيبني  اال�ستحمام  اإىل  ا�سطرين  ما  راأ�سي 
ومن  �ساعات،  ثاث  مدة  ا�ستمرت  والربد  الق�سعريرة 
النوم  من  ا�ستيقاظي  عند  اأ�سعر  اليوم  وحتى  بعدها 

كاملة". �ساعة  ت�ستمر  قد  ورجفة  الراأ�ص  ب�سجيج يف 
هيثم،  لاأ�سر  املرتدية  ال�سحية  احلالة  من  الرغم  وعلى 
له  العاج  تقدمي  عن  متتنع  تزال  ال  ال�سجون  اإدارة  فاإن 

له. "االأكامول"  بتقدمي  وتكتفي 
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تنقل مواد حربية للبلد بطائرات “اإيه 400 اإم”

تركيا تنتهك احلظر الأممي املفرو�س
 على توريد اأ�سلحة لليبيا 

قراءة / حممد علي
---------------- 

اأم�ص  ملانية  االأ بافاريا  ذاعة  اإ وذكرت 
باإحدى  قامت  تركيا  اأن  الثاثاء 
اإىل  االأقل  على  جوية  طلعة  ع�رس 
طراز  من  ع�سكرية  بطائرات  ليبيا 
هذا  يف  و���س��ارك  اإم”.   400 يه  “اإ
“اآرتي”  حمطة  اأي�سا  اال�ستق�ساء 
التليفزيونية  ملانية-الفرن�سية  االأ

ومركز  �سبانية  االإ دياريو”  و”اإل 
“اليتهاو�ص  الهولندي  اال�ستق�ساء 
م�����رسوع  اإط���ار  يف  ريبورت�ص” 
متحدث  وق��ال   .”EUArms#“
مدينة  يف  يربا�ص”  “اإ �رسكة  با�سم 
الع�سوة  تركيا،  اإن  ملانية  االأ ميونخ 
)الناتو(  االأطل�سي  �سمال  حلف  يف 
“اإيه  لربنامج  املوؤ�س�سة  الدول  من 
ملانيا  اأ بجانب   2003 عام  اإم”   400
االحت��اد  يف  اأخ��رى  ودول  وفرن�سا 

اأن  اإىل  �سارة  االإ جتدر  االأوروب��ي. 
يه  “اإ لطائرات  النهائي  الرتكيب 
وقال  �سبانيا.  اإ يف  ُيجرى  اإم”   400
حتى  ح�سلت  تركيا  اإن  املتحدث 
هذا  من  طائرات  ت�سع  على  االآن 
ت�سلم  على  واأو���س��ك��ت  ال��ط��راز، 
عمليات  كافة  اأن  م�سيفا  العا�رسة، 
املتحدث  �سار  واأ قانونية.  الت�سليم 
الطائرات  �سيانة  جُت��رى  ن��ه  اأ اإىل 
ال��رتك��ي��ة  ق��ي�����رسي��ة  م��دي��ن��ة  يف 

مو�سحا  الغيار،  بقطع  وتزويدها 
عن  م�سوؤولة  غر  يربا�ص”  “اإ اأن 
اإىل  م��ا  دول��ة  تنقلها  التي  امل��واد 
ونقلت  طائراتها.  منت  على  اأخرى 
عن  و”�سترن”  دي”  اآر  يه  “اإ
احل��زب  يف  ال��دف��اع  ���س��وؤون  خبر 
مل��اين،  االأ الدميقراطي  اال�سرتاكي 
“من  قوله:  برونر،  هارل-هاينت�ص 
التجارة  ق��وان��ني  نكيف  اأن  املهم 
لذلك،  وفقا  ال�سلة  ذات  اخلارجية 
م��ن اأج���ل جت��ن��ب ���س��يء ك��ه��ذا يف 

. ” مل�ستقبل ا
يف  الت�سليح  �سوؤون  خبر  وطلب 
ليندنرب،  توباي�ص  اخل�رس،  ح��زب 
عنه  حتدثت  ما  ماب�سات  ك�سف 
اأن  مي��ك��ن  “ال  وق���ال:  ال��ت��ق��اري��ر، 
يف  تركيا  اأوروبية  �رسكة  ت�ساعد 
املفرو�ص  االأ�سلحة  حظر  ك�رس 
النائبة  وط��ال��ب��ت  ليبيا”.  ع��ل��ى 
“الي�سار”،  ح��زب  ع��ن  الربملانية 
ملانيا  اأ تنهي  باأن  داجدلني،  �سيفيم 
م�ساريع  يف  االأوروب���ي  التعاون 

“اأوكار”. برنامج  يف  الت�سلح 

“�سحنة مهمة حربيا” نقل  اأن اجلي�س الرتكي  “�سترين” الأملانية  اآر دي” الأملانية الإعالمية وجملة  “اإيه  ل�سبكة  ك�سف تقرير 
لليبيا. اأ�سلحة  املفرو�س على توريد  ليبيا، وانتهك بذلك احلظر الأممي  اإىل  اإيربا�س   على منت طائرات من طراز 

الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�ص  توجه 
الثاثاء  اأم�ص  عمان  اإىل  ال�سي�سي 
م�رسية  ثاثية  قمة  فى  للم�ساركة 
عاقات  دعم  لبحث  عراقية  اأردنية 
واآخر  الثاثاء،  الدول  بني  التعاون 
ويلتقي   . باملنطقة   ال��ت��ط��ورات 
زي��ارت��ه  خ��ال  امل�����رسي  الرئي�ص  
الله  عبد  امل��ل��ك  االأردين  العاهل 
بني  التعاون  دع��م  لبحث  الثانى، 
اإىل  امل��ج��االت،  جميع  يف  البلدين 
املنطقة  يف  التطورات  اآخ��ر  جانب 
رئي�ص  الزعيمني  اإىل  ين�سم  اأن  قبل 
الكاظمى،  م�سطفى  العراق  وزراء 
ال��ت��ع��اون  لبحث  ث��اث��ي��ة  ق��م��ة  يف 
وكان   . التطورات  واآحدث  الثاثى 

على  االأردن  اإىل  توجه  الكاظمي 
للم�ساركة  اليوم  وزاري  وفد  راأ�ص 
للديوان  لبيان  ووفقا   . القمة  يف 
ال��ق��م��ة،  ف���اإن  االأردين،  امل��ل��ك��ي 
تركز  الثالثة،  للمرة  تعقد  التي 
االقت�سادي  التعاون  تعزيز  على 
الدول  بني  واال�ستثماري  والتجاري 
ق�سايا  بحث  اإىل  اإ�سافة  الثاث، 

. قليمية اإ
الثاثية  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ذار/ اآ يف  القاهرة  يف  عقدت  االأوىل 
يف  ثانية  قمة  تلتها   ،2019 مار�ص 
من  يلول/�سبتمرب  اأ يف  نيويورك 

املا�سي. العام 
ق/د

االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  غ��ادر 
اإ�رسائيل  الثاثاء،  بومبيو،  مايك 
اأول  يف  ال�سودان،  اإىل  طريقه  يف 
اأبيب  تل  بني  مبا�رسة،  جوية  رحلة 
تغريدة  بومبيو يف  وقال  واخلرطوم. 
طائرته  من  تويرت  يف  ح�سابه  على 
منت  على  ننا  اأ اأعلن  اأن  “ي�سعدين 
توقف،  بدون  ر�سمية،  رحلة  اأول 
وال  ال�سودان”.  اإىل  اإ�رسائيل  من 
دبلوما�سية  عاقات  ال�سودان  ُتقيم 
ياأمل  بومبيو  ولكن  اإ�رسائيل،  مع 
حتقيق  اإىل  زي��ارت��ه  ُت�����س��ف��ر  اأن 

البلدين.  ب��ني  “تطبيع”  ات��ف��اق 
اأم�ص  التقى  ق��د  بومبيو  وك���ان 
اإ�رسائيليني  م�سوؤولني  مع  االإثنني، 
�ست�سمل  التي  جولته  اإط��ار  يف 
كل  ال�سودان،  اإىل  اإ�سافة  اأي�سا 
العربية  م��ارات  واالإ البحرين  من 
با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت  املتحدة. 
م��ري��ك��ي��ة  االأ اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ت�رسيح  يف  اأورت��اغ��و  م��ورغ��ان 
نا�سول  االأ وكالة  ح�سلت  مكتوب 
الوزير  “�سيجتمع  منه  ن�سخة  على 
برئي�ص  ال�����س��ودان  يف  ب��وم��ب��ي��و 

ورئي�ص  حمدوك  الله  عبد  الوزراء 
جم��ل�����ص ال�����س��ي��ادة ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
االأمريكي  الدعم  ملناف�سة  الربهان، 
ذات  انتقالية  حلكومة  املتوا�سل 
دعم  ع��ن  والتعبر  مدنية  ق��ي��ادة 
ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ة ب��ني ال�����س��ودان 
�سحيفة  ون��ق��ل��ت  واإ�رسائيل”. 
االإ�رسائيلية  بو�ست”  “جروزاليم 
قولهم  اأمريكيني  م�سوؤولني  عن 
املبا�رسة  اجل��وي��ة  ال��رح��ل��ة  نها  “اإ
واخلرطوم”.  بيب  اأ تل  بني  االأوىل 
يف  �سمحت  قد  ال�سودان  وكانت 

للطائرات  املا�سي  ذار  م��ار���ص/اآ
جمالها  يف  بالتحليق  االإ�رسائيلية، 
لطائرات  ت�سمح  مل  ولكن  اجلوي، 
على  بالهبوط  اإ�رسائيل  من  قادمة 

. ر�سها اأ
و����س���ب���ق ل��رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة 
اأن  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلية 
ال�سيادي  املجل�ص  رئي�ص  التقى 
الربهان،  الفتاح  عبد  ال�سوداين 
خال  املا�سي،  فرباير/�سباط  يف 

اأوغندا. اإىل  زيارة 
ق/د

امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ���س��ه��دت   
املرحلة  تنفيذ  يف  تقدما  وال�سني 
بينهما  التجارة  اتفاق  من  االأوىل 
التجاري  املمثل  مكتب  ذلك  .ذكر 
االثنني  اأم�ص  بيان  يف  االأمريكي 
اجلانبني. بني  هاتفي  ات�سال  عقب 
التجاري  املمثل  اإن  البيان  وقال 
اليتهايزر  روب���رت  م��ري��ك��ي  االأ

منوت�سن  �ستيفن  اخلزانة  ووزير 
الهاتفي  االت�سال  يف  �ساركا 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  مع  املجدول 

. خه  ليو  ال�سيني  الدولة 
اجلانبني  “اأن  البيان  واأ���س��اف   
اجلوهرية  الزيادات  اأي�سا  بحثا 
امل��ن��ت��ج��ات  م�������س���رتي���ات  يف 
ال�سني  ق��ب��ل  م��ن  م��ري��ك��ي��ة  االأ

امل�ستقبلية  االج���راءات  واأي�سا 
واأن  االت��ف��اق.  لتطبيق  الازمة 
تقدما  ي�سهدان  اجل��ان��ب��ني  ك��ا 
اخلطوات  باتخاذ  ملتزمان  نهما  واأ
ال�������رسوري���ة ل�����س��م��ان جن��اح 

االتفاق”.
اإىل  تو�سلتا  الدولتني  اأن  يذكر   
يف  االتفاق  من  االأوىل  املرحلة 

والتي   ، املا�سي  ثان/يناير  كانون 
كميات  ب�����رساء  ال�����س��ني  ت��ل��زم 
الزراعية  املنتجات  م��ن  كبرة 

ال�سلع. من  وغرها  االأمريكية 
تقدر  ال  رمبا  ال�سني  اأن  يبدو  لكن 
ب�سبب  املطالب  هذه  تلبية  على 

كورونا. فرو�ص  وباء 
ق/د

الثاثاء  االإ�رسائيلي  اجلي�ص  اأعلن 
مواقع  �سد  جديدة  �رسبات  �سّن 
رداً  غ��زة،  قطاع  يف  حما�ص  حلركة 
متفجرة  ب��ال��ون��ات  اإط���اق  ع��ل��ى 
وح���ارق���ة م���ن ال��ق��ط��اع ب��اجت��اه 
���رسائ��ي��ل��ي��ة. واأع��ل��ن  االأرا���س��ي االإ
ب��ي��ان  يف  ���رسائ��ي��ل��ي  االإ اجل��ي�����ص 
ط��ائ��رات  “ا�ستهدفت  مقت�سب 
م��ق��ات��ل��ة وط���ائ���رات ع�����س��ك��ري��ة 
حلما�ص  ع�سكرية  مواقع  ودبابات 
ت�سم  غزة”  ق��ط��اع  ج��ن��وب  يف 
وتق�سف  االأر�ص”.  حتت  “من�ساآت 
يومي  �سبه  ب�سكل  غزة  اإ�رسائيل 
على  ردا  اآب/اأغ�����س��ط�����ص   6 منذ 
حارقة  وبالونات  �سواريخ  اإطاق 
ت�سببت  الفل�سطينية،  االأرا�سي  من 
حرجية  مناطق  يف  احلرائق  بع�رسات 
منذ  اإ�رسائيل  وتفر�ص  اإ�رسائيل.  يف 
وبحريا  بريا  ح�سارا  عقد  من  اأكرث 
الفل�سطيني  القطاع  ع��ل  وج��وي��ا 
مليوين  �سكانه  ع��دد  يبلغ  ال��ذي 
ن�����س��م��ة وت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه ح��رك��ة 
امل��ق��اوم��ة اال���س��ام��ي��ة )ح��م��ا���ص(. 
�سل�سلة  موؤخرا  اإ�رسائيل  وفر�ست 
على  ردا  القطاع  على  العقوبات  من 
ت�سمنت  احلارقة،  البالونات  اإطاق 
ووقف  ال�سيادين  اأمام  البحر  اإغاق 
كرم  معرب  واإغاق  الوقود  اإمدادات 
ب��و ���س��امل )ك��رمي ���س��ال��وم( ال��ذي  اأ
اإىل  والوقود  الب�سائع  منه  تدخل 
عمل  توقف  ث��ر  االإ وعلى  القطاع. 
يف  الوحيدة  الكهرباء  توليد  حمطة 
ب�سبب  ال�سهر  مطلع  يف  القطاع 

حركة  وو���س��ف��ت  ال���وق���ود.  ن��ف��اد 
غزة  على  احل�سار  اإحكام  حما�ص 
داعيًة  ن�سانية”  االإ �سد  “جرمية  نه  باأ
الدولية  املنظمات  بيان  يف  االثنني 
املنطقة”  يف  ال��ق��رار  و”اأ�سحاب 
والعمل”  �سمتهم  عن  “اخلروج  اإىل 

احل�سار. نهاء  اإ على 
بعد  اجل��دي��دة  ال�����رسب��ات  ت��ي  وت��اأ
االأم��رك��ي  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة 
اإ�رسائيل  اإىل  االثنني  بومبيو  مايك 
ي��ام  اأ خم�سة  ت�ستمر  جولة  �سمن 
االإعان  ثر  اإ االأو�سط،  ال�رسق  يف 
بني  العاقات  لتطبيع  اتفاق  عن 
تزامنًا  وكذلك  واالإمارات،  اإ�رسائيل 
الربيطاين  اخلارجية  وزير  زيارة  مع 
ومن  القد�ص.  اإىل  راب  دومينيك 
الثاثاء  راب  يلتقي  اأن  امل��ق��رر 
بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ص 
الفل�سطيني  الرئي�ص  ثم  نتانياهو 
واأكدت  الله.  رام  يف  عبا�ص  حممود 
“القرارات  غياب  اأن  االثنني  حما�ص 
عن  والتغا�سي  لاحتال  الرادعة 
ال�سبب  هو  معه،  والتطبيع  جرائمه 
جرائمه  يف  ل��ت��م��ادي��ه  ال��رئ��ي�����س��ي 

الفل�سطينيني.  �سد  وانتهاكاته” 
فل�سطينيون  حم��ل��ل��ون  وي��ق��ول 
احل��ارق��ة  ال��ب��ال��ون��ات  اإط����اق  اإن 
اإىل  يهدف  غ��زة  من  وال�سواريخ 
لت�سمح  ���رسائ��ي��ل  اإ على  ال�سغط 
�سهرية  مالية  م�ساعدة  ب��اإدخ��ال 
من  الهدنة  يف  عليها  من�سو�ص 

القطاع. اإىل  قطر 
ق/د

جايت�ص،  مات  املحافظ  النائب  �ساد  اأ
االأمريكي  بالرئي�ص  فلوريدا،  من 
ب�سن  قيامه  لعدم  ترامب  دونالد 
الرئا�سية  واليته  يف  جديدة  حروب 
بها  ادىل  كلمة  يف  وذل��ك  االأوىل، 
اجلمهوري.  للحزب  الوطني  متر  باملوؤ
اأول  ه��و  ت��رام��ب  “الرئي�ص  وق��ال: 
منذ  ج��دي��دة  حربا  ي��ب��داأ  مل  رئي�ص 
واتهم  ريجان”.  رون��ال��د(  )ع��ه��د 
نه  باأ بايدن  جو  الدميقراطي  املر�سح 
احلروب  من  عقودا  بحماقة  “�سجع 
و�سف  بدوره  نهاية”.  اأو  فوز  دون 
نه  باأ بايدن،  جو  مناف�سه،  ترامب 
خ��ال  اق���رتح  ل��ك��ون��ه  “جمنون” 
ن��ه  اأ ���س��ب��وع  االأ مطلع  يف  مقابلة 
يف  االقت�سادي  الن�ساط  �سيغلق 
ف��رو���ص  تف�سي  الح��ت��واء  ال��ب��اد 

اأو���س��ى  ذا  اإ امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
خال  بايدن  وق��ال  بذلك.  العلماء 
كاماال  برفقة  م�سرتكة  مقابلة  اأول 
له:  نائبة  اختارها  التي  هاري�ص، 
للعلماء”.  و�ساأ�ستمع   .. “�ساأغلقه 
بي  ي��ه  )اإ ل�سبكة  ب��اي��دن  واأ���س��اف 
على  ب��ق��اء  االإ اأج���ل  “من  ���س��ي(: 
االقت�ساد  ومنو  الباد  وحترك  عمل 
عليكم  ���س��خ��ا���ص،  االأ وت��وظ��ي��ف 
ويف  الفرو�ص”.   )م�سكلة(  اإ�ساح 
نه  اإ قال  بايدن   ”: ترامب  قال  تغريدة 
جنون.  هذا  جم��ددا.  الباد  �سيغلق 
الوظائف  يف  قيا�سيا  منوا  حققنا  لقد 
���س��ه��م،  االأ ���س��وق  يف  وازده�����ار 
هذا  كل  �سينهي  بايدن  جو  لكن 

�سخيف”. هذا  بالكامل.  و�سيغلقه 
ق/د

الدولية  الوكالة  عام  مدير  التقى 
جرو�سي  رافائيل  الذرية  للطاقة 
منظمة  برئي�ص  ال��ث��اث��اء  م�����ص  اأ
علي  ي��ران��ي��ة  االإ ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة 
وذكرت  طهران.  يف  �ساحلي  اأكرب 
االإ�سامية  اجلمهورية  نباء  اأ وكالة 
بحثا  اجلانبني  اأن  )اإرن��ا(  يرانية  االإ
وال�سبل  اجلانبني  بني  القائم  التعاون 
امل�سرتك.  التعاون  بتعزيز  الكفيلة 
م�ساء  طهران  اإىل  جرو�سي  وو�سل 
مع  حمادثات  الإجراء  االثنني  اأم�ص 
اأول  يف  ي��ران��ي��ني،  االإ امل�����س��وؤول��ني 
ب�سفته  طهران  اإىل  بها  يقوم  زيارة 
وق��ال  ال��دول��ي��ة.  للوكالة  م��دي��را 
�سيدفع  نه  اإ الزيارة  قبل  جرو�سي 
موافقة  على  احل�سول  اأج��ل  م��ن 

كان  موقعني  اإىل  للو�سول  ي��ران  اإ
وجود  على  موؤ�رسات  الوكالة  لدى 

بهما. �سابقة  نووية  ن�سطة  اأ
للطاقة  الدولية  الوكالة  وب��داأت 
حول  ت�ساوؤالت  ط��رح  يف  الذرية 
تتلق  مل  لكنها  عام،  قبل  املوقعني 
ُي�سمح  ومل  م��ر���س��ي��ة،  اإج���اب���ات 
املتحدث  وقال  بزيارتهما.  ملفت�سيها 
ي��ران��ي��ة  االإ ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة  با�سم 
ب��اده  اإن  ك��م��ال��ون��دي  ب��ه��روز 
نه  اأ اإال  للتعاون،  �سا�سا  اأ م�ستعدة 
تكون  اأن  يجب  “مطالبهم  اأن  اأكد 
اإىل  ت�ستند  وال  وموثقة  م�رسوعة 
تتعلق  وال  منها”.  طائل  ال  اتهامات 
بانتهاك  مبا�رس  ب�سكل  لة  امل�ساأ
حددها  التي  الرئي�سية  للبنود  يران  اإ

مع   2015 لعام  النووي  االتفاق 
يهدف  كان  والذي  الكربى،  القوى 
ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  م��ن  احل��د  اإىل 
اأ�سلحة  تطوير  من  ومنعها  يران  الإ
ا�ست�سهدت  ذل��ك  وم��ع  ن��ووي��ة. 
الو�سول  برف�ص  املتحدة  الواليات 
وتكثيف  النووية  املن�ساآت  اإىل 
نه  اأ على  كدليل  النووية،  ن�سطة  االأ
وتعمل  بطهران.  الوثوق  ميكن  ال 
لل�سغط  جاهدة  املتحدة  الواليات 
التي  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���ص  الإع���ادة 
ومت  ي��ران  اإ على  مفرو�سة  كانت 
مبا  النووي،  االتفاق  اإطار  يف  رفعها 
الذي  االأ�سلحة  حظر  متديد  ذلك  يف 
اأول/اأكتوبر  ت�رسين  يف  �سينتهي 

لقادم. ا

لتفعيل  ت��رام��ب  دارة  اإ وت�سغط 
الأي  تتيح  التي  باك”  “�سناب  لية  اآ
االتفاق  على  املوقعة  ال��دول  من 
العقوبات  تفعيل  اإع��ادة  النووي 
لاتفاق.  طهران  متتثل  مل  حال  يف 
على  وا�سعة  تاأكيدات  هناك  اأن  اإال 
املتحدة  الواليات  حق  من  لي�ص  نه  اأ
الذي  االتفاق  يف  لية  اآ تفعيل  اإعادة 

بالفعل. منه  ان�سحبت 
عام  ان�سحبت  ترامب  دارة  اإ وكانت 
االتفاق  من  اأحادية  ب�سورة   2018
منه  تن�سحب  مل  بينما  ال��ن��ووي، 
االأخرى  الكربى  ال��دول  وال  ي��ران  اإ
وال�سني  )رو�سيا  فيه  االأط���راف 

ملانيا(. واأ وفرن�سا  وبريطانيا 
ق/د

قمة ثالثية م�سرية-اأردنية-عراقية 
لبحث دعم عالقات التعاون بينها

وزير اخلارجية الأمريكي يغادر اىل اخلرطوم ويقول "اأنا �سعيد" 

اأول رحلة جوية ر�سمية ومبا�سرة من "تل اأبيب" اإىل اخلرطوم

حتققان “تقدًما” كبرًيا يف املحادثات رغم التوترات الأخرية

ال�سني واأمريكا تتفقان على تنفيذ املرحلة الأوىل من اتفاق التجارة 

لليوم الـ20 على التوايل.. و�سط اأزمات معي�سية قا�سية وانقطاع 
للكهرباء

اجلي�س الإ�سرائيلي يوا�سل ق�سفه 
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�ساهدة على ح�سارة معينة 

معامل تاريخية يف طريقها لالندثار بتمرنا�ست 

�س.بلقا�سم 
---------------- 

التي  التاريخية  املعامل  هي  كثرة 
االهقار   الثقافية  احلظرة  بها  تزخر 

اهمها  ومن 
ام�ستان اق  مو�سى  �سورو  ق�سر 

بحي  متنغ�ست  مبدينة  املبنى  يقع 
لوادي  الغربية  ال�سفة  على  �سورو 
طابع  ذات  بناية  وه��ي  متنغ�ست، 
االأهقار  حلاكم  مقرا  كانت  �سكني 
باأمنوكال،بني  ي�سمى  ما  اأو  قدميا 
اق  مو�سى  الأمنوكال   1906 �سنة 
توحيد  يف  جن��ح  ان  بعد  ام�ستان 
ال�سلم  ميثاق  وعقد  الطوارق  قبائل 
عن  وجي�سها،  الفرن�سية  دارة  االإ مع 
عني  يف  ميتو  النقيب  امللحق  طريق 
له  م�سكنا  كان  املبنى  هذا   �سالح، 
لت�سير  مقرا   و   ، جهة  من  ولعائلته 
ال�سيوف  وا�ستقبال  �سعبه  �سوؤون  
على  بنائه  مت  وقد  اخرى،  جهة  من 
مابني  املمتدة  الفرتة  خال  مراحل 
حكم  من  ابتداءا   ،  1929  1906-
باأمنوكال  مرورا  ام�ستان  اق  مو�سى 
 ( حكمه  فرتة  خال  اهما  اق  اخموك 
زين  م��والي  ث��م    )1921-1941
مدر�سة  بنى  الذي  الرقاين  الدين 
م��ن��ه،و  ب��ال��ق��رب  ال��ق��ران  لتعليم 
حملية  بناء  مواد  من  مبني  الق�رس 
واأغ�سان  ج��ذوع  حجارة،  )ط��وب، 
مل�سطلح  بالن�سبة  م��ا  اأ ���س��ج��ار(،  اأ
تعني  تارقية  كلمة  "�سورو"فهي 

االأول. الطابق  اأو  العّلّية 
فوكـــو �ســارل دو  برج   

مدينة  بو�سط  البناية  ه��ذه  تقع 
ح�سن  عن  عبارة  وهي  مترنا�ست، 
دو  ���س��ارل  االأب  ط��رف  م��ن  ب��ن��ي 
قرر  حيث   ،1915 �سنة  يف  فوكو 
ليه  اإ نقل  ح�سينا  برجا  يبني  اأن 
الكثر  و  اجلنود  موؤونة  و  اأمتعته 
كان  و  به،  يعمل  الذي  العتاد  من 
املكان  هو  احل�سن  ه��ذا  اأن  يعتقد 
وجود  لعدم  نظرا  للنجاة،  الوحيد 
ذ  اإ بتمرنا�ست،  ع�سكرية  فرقة  اأي 
برج  يف  ع�سكرية  نقطة  اأقرب  تقع 
و  كلم   50 بعد  على  مونتلن�سكي 

ال�سر. من  كامل  يوم  م�سافة  هي 
 1916 دي�����س��م��رب   01 ي���وم  ويف 
قدمت  ���س��غ��رة  ف��رق��ة  ح��ا���رست 
مهمتها  كانت  ال��ربج،  جانت  م��ن 
ال��ذخ��رة  ال�ساح  على  احل�سول 
اإطاق  بعد  مت  ما  هو  و  املوؤونة،  و 

الراهب. على  النار 
و  حملية  ب��ن��اء  مب���واد  امل��ع��ل��م  ب��ن��ي 
�سكل  ذو  دفاعية،  معمارية  هند�سة 
الزوايا،  يف  كبرة  ب��راج  اأ و  مربع 
ه ال��ع��ل��وي ف��ت��ح��ات و  ت��ع��ل��و ج����زاأ
وحيد  مدخل  له  للمراقبة،  مزاغل 
ية،  الروؤ لك�رس  �سغر  �سور  يتقدمه 
كني�سة  ال��داخ��ل  من  املبنى  ي�سم 
قاعة  م��ك��ت��ب��ة،  م��ك��ت��ب،  خ��ا���س��ة، 
خمزن  مطبخ،  االأ�سدقاء،  ا�ستقبال 
على  العنا�رس  ه��ذه  تنت�رس  حيث 
يف  البئر  يقع  بينما  االأرب��ع،  جهاته 

من  جمموعتان  اأي�سا  له  الو�سط، 
ال�سطح. اإىل  توؤدي  التي  ال�سامل 

ت��ازروك �سورو  ق�رس   
بو�سط  تازروك  مبدينة  البناية  تقع 
�سكني  طابع  ذات  بناية  وهي  املدينة 
 ،Pétri الفرن�سي  طرف  من  بنيت 
البكري  حممد  من   بطلب  ذلك  و 
البكري  احلاج  اأق  اأحمد  احلاج  حفيد 
 )1850-1877 الهق���ار) اأمنوكال 
توات  منطقة  من  بنائني  مب�ساعدة 
و  حملية  ب��ن��اء  مب��واد   1912 �سنة 
كان  و  �سحراوية،  معمارية  هند�سة 
عائلة  طرف  من  م�سغوال  املعلم  هذا 
وقت  اإىل  البكري  حممد  اأحفاد  من 
كانت  املتدهورة   حالته  لكن  قريب، 

غادروه. لذلك  دائما  خطرا  ت�سكل 
بـــــاجــودا ق�سبــة 

�سالح  ان  مدينة  بو�سط  املعلم  يقع 
مقر  من  كلم   700 حوايل  بعد  على 
عن  عبارة  هي  و  متنغ�ست،  الوالية 
براج،  اأ ذو  ح�سن  �سكل  على  بناية 
بنائها  تاريخ  يعود  اأن  االأرجح  من 
عن  عبارة  هي  و   ،1843 �سنة  اإىل 
و  تاريخية  قيم  ذو  تاريخي  ن�سب 
تعترب  حيث  ج��دا،  مهمة  معمارية 
دارة  اإ و  احلماية  و  للدفاع  مكانا 
ب��ان  اإ ك��ان��ت  و  امل��ن��ط��ق��ة،  ���س��وؤون 
ثكنة  مبثابة  اال�ستعمارية  الفرتة 
قيمتها  م��ا  اأ لل�سكان،  مذبحة  و 
ب�سكل  الق�سبة  فتربز  املعمارية 
نه  اأ من  الرغم  على  متاما،  ا�ستثنائي 
النواحي  بع�ص  يف  اعتبارها  ميكن 
الق�سبة  تف�سر  الإع���ادة  حم��اول��ة 
عدة  من  تتكون  نها  اأ كما  الرببرية، 

جمالية. و  زخرفية  عنا�رس 
�سيلت ق�سبة 

على  �سيلت  دائ��رة  يف  البناية  تقع 
ال��والي��ة  مقر  ع��ن  كلم   140 بعد 
املحلية  امل��واد  من  مبنية  مترنا�ست، 
النخيل(  ج��ذوع  ط��وب،  )ح��ج��ارة، 
بكيفية  االأخرى  املعامل  عن  وتتميز 
بناء  عند  املاط  و  احلجارة  ا�ستعمال 
املدينة  مدخل  يف  وموقعها  اجلدران، 
كما  �سيلت،  وادي  و  الواحة  بجوار 
فقارة  و  �سغر  م�سلى  يجاورها 
تعد  اليوم،  غاية  اإىل  مياهها  جتري 
بالن�سبة  امل�ساحة  حيث  من  االأ�سغر 
نعلم  ن��ف��ا،ال  اآ امل��ذك��ورة  للمعامل 
امل�سادر  بع�ص  اأن  اإال  الكثر  عنها 
ا�ستقرار  فرتة  اإىل  تاريخها  ترجع 
.12 القرن  حوايل  ب�سيلت  املرابطني 

ال�سبخـــة ق�سبة 
بحي  اينغر  ب��دائ��رة  الق�سبة  تقع 
اإىل  ملكيتها  ت��رج��ع  ال�����س��ب��خ��ة، 
بن  با�سة  بن  حنيني  بن  ال�سّديق 
ب��ان  اإ بنيت  ب��وح��اج��ة،  ب��ن  ايعي�ص 
القرن  خال  الفرن�سي  اال�ستعمار 
لها  و  م��رب��ع  �سكلها  ال��ع�����رسي��ن، 
االآخر،  يقابل  ال  برج  كل  براج  اأ اأربع 
�سقوط  عند  و  ال�رسق،  نحو  بوابتها 
 ،1900 م��ار���ص   19 ي��وم  ي��ن��غ��ر  اإ
ال�سكان  بح�سد  الفرن�سيون  ق��ام 
كلي  بق�سف  يقومو  اأن  قبل  داخلها 

العرب. و  املرابطني  لق�سبتي 
�ساكنة  ب��دى  اأ اأخ��رى،  جهة  وم��ن   
الو�سعية  من  ر�ساهم  عدم  املنطقة 
حيث  امل��ع��امل  ه��ذه  تعرفها  ال��ت��ي 
�ساهم  ال��ذي  ه��م��ال  االإ حالة  تعرف 
العديد  واختفاء  تدهورها  يف  كثرا 
ال�سيء  املعمارية،  عنا�رسها  من 
مو�سى  ق�رس  على   ينطبق  ال��ذي 
ل�سقوط  تعر�ص  الذي  ام�ستان،  اأق 
وقبلها  ال�رسقي،  مبدخله  القو�ص 
تاظروك  �سكان  �رسخات  تعالت 
ق�رسهم  من  اأج��زاء  تهاوي  ب�سبب 
واالأخ��رى،  الفينة  بني  حتدث  كانت 
قبل  ب��اج��ودا  ق�سبة  ب��راج  اأ اأح��د  و 
جراء  �سوءا  احلالة  لتزداد  �سنوات، 
حاويات  و�سع  و  االأو���س��اخ  رم��ي 
املكان  كاأن  منها،   بالقرب  للقمامة 
ب�سفة  للنفايات  م��ك��ّب��ا  اأ���س��ب��ح 
مدراء  فاإن  اأخرى  جهة  ر�سمية،من 
م��دار  ع��ل��ى  املتعاقبني  الث�قافة 
متباينا  ه��م  داوؤ اأ كان  �سنة،  ع�رسين 
و  املجال،  هذا  يف  باهتا  نقل  مل  اإن 
البحبوحة  عهد  يف  منهم  كان  من 
يغتنم  ك��ي��ف  ي��ع��رف  مل  امل��ال��ي��ة 
عملية  ت�سجيل  مت  حيث  الفر�سة، 
تاريخية  معامل  الأرب��ع  للدرا�سة 
ام�ستان-  اأق  مو�سى  ق�رس  ه��ي: 
ق�سبة  ب��ت��ازروك-  ���س��ورو  ق�رس 
بعد  و  تي����ت،  ق�سبة  باج���ودا- 
الرتميم  عملية  ب��داأت  طويلة  مدة 
م�ّست  التي  و  االأوىل  مرحلتها  يف 
ق�سبة  و  ام�ستان  اأق  مو�سى  ق�رس 
العملية  هذه  توقفت  لكن  باج���ودا، 
مكتب  ال�سبب  و  املرحلة،  هذه  يف 

موؤهل. غر  الدرا�سات 
هذا  ه��م��ي��ة  اأ ظ��ل  يف  ه��ذا   ي��ح��دث 
يقدم  ان  املمكن  من  ال��ذي  االإرث 
ال�سياحة  لتطوير  فعالة  اإ�سافة 
و   ، الثقافية  ال�سياحة  جت�سيد  و 
جهودنا  تتكاتف  خ��ال  م��ن  ه��ذا 
ك���ل ح�����س��ب م���وق���ع���ه:  ق��ط��اع 
ال��والي��ة،  م�ستوى  على  الثقافة 
املتمثل  املدين  املجتمع  البلدي��ات، 
النا�سطة،  الثقافية  اجلمعيات  يف 
اأجل  من  االأح��ي��اء...ال��خ،  جمعيات 
خا�سة  التح�سي�ص  عملية  تقوية 

االأحياء  و  املدار�ص  م�ستوى  على 
تنظيم  معامل،  هكذا  بها  يوجد  التي 

اأ�سبوع. كل  النظافة  عمليات 
هذه  ترميم  عند  و  م�ستقبا،  م��ا  اأ
مراعاة  فيجب  التاريخية،  املعامل 
ت�ستخدم  بحيث  مبحيطها،  عاقتها 
مقرات  تكون  كاأن  دائما  ا�ستخداما 
الثقافة،  قطاع  يف  دارات  االإ لبع�ص 
مثلما  ال�سياحية   للوكاالت  حتى  و 
خا�سة  و  بال�سمال  احلال  عليه  هو 
تاريخية  معامل  جند  اأين  بالعا�سمة، 

دار  مثل  العثمانية  للفرتة  تعود 
ح�سن  العميا،  خداوج  دار  عزيزة، 
دارات  الإ مقرات  اأ�سبحت  قد  و   ،23
ميكن  كما  الثقافة،  ل��وزارة  تابعة 
ن�ساطات  اإط���ار  يف  ا�ستعمالها 
ب��ه��ذه  و  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  اجل��م��ع��ي��ات 
نظافتها  �سيانتها،  ن�سمن  الطريقة 
املحرك  هو  ن�سان  فاالإ حرا�ستها،  و 
لهذه  الروح  اإرج��اع  على  القادر  و 
املا�سي  عبق  حتمل  التي  البنايات 

�سي����ه. ماآ و  اأفراحه  بكل 

العقارية )املعامل  الثقافية  املمتلكات  املادي:  �سّقه  الرتاث يف  القدم، ي�سم هذا  ثقايف �سارب يف  افريقيا، نظرا لإحتوائها على تراث  الهواء يف  اأكرب متحف مفتوح على  لالأهقــار  الثقافية  تعترب احلظرية 
اأو حادثة تاريخية، و املعامل املعنية  اأو على تطور هام  �ساهدا على ح�سارة معينة  اأو جمموع، يقوم  اإن�ساء هند�سي معماري منفرد  اأي  " باأنها  اإقليم هذه احلظرية و املعرفة   التي تنت�سر عرب  التاريخية( 

." ال�سناعي  اأو  الزراعي  اأو  اأو املدين  الع�سكري  اأو  الديني  الفخمة ذات الطابع  املعلمية  اأو املجمعات  املباين  املعمارية الكربى، و  املنجزات  باخل�سو�س هي 

رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة املغربية 
ال�سابقة ثريا جربان 

الثقافة  ووزي��رة  الفنانة  توفيت 
م�ساء  جربان  ثريا  ال�سابقة  املغربية 
البي�ساء  الدار  مبدينة  االثنني  يوم 
امل��ر���ص،  م��ع  طويلة  معاناة  بعد 
وبداأت  املغربية.  لل�سحافة  وفقا 
 1952 مواليد  من  -وه��ي  ج��ربان 
احلقيقي  واإ�سمها  البي�ساء  بالدار 
م�سوارها  قريطيف-  ال�سعدية 
العا�رسة  يف  وهي  امل�رسح  مع  الفني 
ال�ستينيات  اأواخ���ر  يف  لتلتحق 
عرفت  وقد  بالرباط  امل�رسح  مبعهد 
املهم�سني. الأدوار  بتج�سيدها 
"ال�سم�ص  امل�رسحية  اأعمالها  ومن 
باالإ�سافة  و"بوغابة"  حتت�رس" 
امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  اإىل 
�سوق  من  وحكاية  حكاية  "األف 
الراحلة  1985(.وعرفت  ( عكاظ" 
من  العديد  يف  مب�ساركاتها  عربيا 

ال�سهرة  ال�سورية  امل�سل�سات 
و"�سقر   )2003 ( قرطبة"  ك"ربيع 
ال�سينما  يف  واأما   ،)2002 ( قري�ص" 
بالعديد  ب�سمتها  ت��رك��ت  ف��ق��د 
غرار  على  املغربية  االأع��م��ال  من 
و"غراميات"   )1984 ( "الناعورة" 
.)2002 ( و"عط�ص"   )1986 (
كوزيرة   2007 يف  الراحلة  وعينت 
اأول  لتكون  ب��اده��ا  يف  للثقافة 
غر  املغرب  تاريخ  يف  فنانة  وزيرة 
من  باإعفائها  طالب  ما  �رسعان  نها  اأ
الأ�سباب   2009 يف  ذاك  من�سبها 
خ��ال  ج���ربان  �سحية.وح�سلت 
التتويجات  من  العديد  على  حياتها 
الوطني  اال�ستحقاق  و�سام  بينها 
بداع  لاإ ال�سارقة  وجائزة  املغربي 

العربي. امل�رسحي 
ق/ث
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  
ولية الوادي 

دائرة  حا�سي خليفة  
بلدية حا�سي خليفة  

مكتب اجلمعيات 
رقم :1600/ 2020

اإ�سهار جتديد  الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
طبقا لأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات، ل�سيما املادة الثامنة ع�سر )18( منه، لقد مت هذا 
اليوم جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية : امل�سماة : اجلمعية الدينية مل�سجد الأن�سار حي الهمائ�سة املعتمدة حتت رقم 
: 05 بتاريخ : 2012/02/06  املقيمة بـ : حي الهمائ�سة – حا�سي خليفة  رئي�س اجلمعية : نوبلي حممد. تاريخ ومكان الزدياد : 

خليفة*  حا�سي  الهمائ�سة  حي   *: الرئي�س  عنوان  الوادي.   1943/12/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار

دائرة زاوية كنته
بلدية زاوية كنته

الرقم 05 /2019
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 هـ املوافق 
لـ 12 يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم : 2019/04/21.

ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية البلدية امل�سماة : جمعية 
م�سمودي  ال�سيد/  حمل   : مقرها  الكائن  والأمومة  الطفولة  رعاية  جمعية 
كنته  زاوية  بلدية  كنتة  بزاوية  م�سكن   116 حي  القادر  عبد  بن  احممد 

دائرة زاوية كنته  ولية اأدرار 
يحمل  ال�سكل  م�ستطيل  خامت  باجناز  ملزم  اجلمعية  رئي�س   : مالحظة 

املوا�سفات التالية :01. ا�سم اجلمعية 
العتماد وتاريخ  رقم   02-

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات والنتخابات
الرقم: 1725 /م .ج .ا /2020

و�سل اإ�سهار خا�س بتجديد جمعية ولئية
امل�سماة: جمعية الر�سوان الجتماعية - غرداية

املودعة بتاريخ: 16 جانفي 2020
رئي�س اجلمعية : احمد طالب احمد

املولود بتاريخ : 19 /12/ 1949 متليلي
الكائن مقرها : حي بن ا�سمارة بلدية غرداية
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                   الصحافة الوطنية الورقية
                                           من أجل شراكة جديدة

تحديث االتفاقيات
معايير جديدة وتعريفات إشهار جديدة

1/تحديث االتفاقيات : معايير جديدة:
- تجديد اتفاقات األشهار بالمصادقة على 15 معيارا إنتقاليا معدا من طرف المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار .

- تتعلق المعاير بتكوين ملف إتفاقي و معايير المنح
- يبدأ سريان اإلتفاقيات الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2021

- تحدد مدة االتفاقية بثالث )03( سنوات. يمكن تجديدها تلقائيا أو فسخها دون إشعار مسبق.
- ال يمكن تعديلها أو مراجعتها خالل السنة المالية )السنة الجارية(.

- إعداد أو تجديد كل إتفاقية اشهار يحدد في المدة التي تتراوح بين 1 إلى 30 ديسمبر من كل سنة مالية )السنة الجارية(.
2/ منح اإلشهار:

باإلضافة إلى 15 معيارا انتقالي )لتكوين الملف اإلداري االتفاقي أو لالستفادة من االشهار العمومي(، و في انتظار إنشاء ديوان إثبات 
التوزيع )OJD( يخضع للقانون الجزائري في المستقبل سيام منح االشهارالعمومي الذي يمثل نوعا من اإلعانة غير المباشرة من طرف 

الدولة للصحافة المكتوبة المطبوعة، على أساس ثالثة )03( أطوار منفصلة و تدريجية:
الطور األول: يتألف هذا الطور من الجرائد التي لها أقل من أربع )4( سنوات من الوجود دون انقطاعه

الطور الثاني: يتضمن الجرائد التي لها من خمس )05( إلى خمسة عشر )15( سنة من األقدمية
الطور الثالث: يضم الجرائد التي لديها 15 سنة فأكثر من األقدمية.

لالشارة:
الجديدة  90 يوما، يجعل منها نشرية جديدة مما ينجرعنه خضوعها لإلجراءات  للنشرية بعد توقفها عن الصدور لمدة  اي استئناف 

لالعتماد والتوقيع، حسب األصول، التفاقية جديدة تبرم مع المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار 
)الرجوع للمادة 18 من قانون اإلعالم(

3/ التعريفة:
- بما أن المؤسسة الوطنية لالتصال النشر و اإلشهار هي الوسيط الوحيد بين مختلف المعلنين والمتعاملين واإلدارات والمؤسسات 

العمومية األخرى، من جهة و بين دعامات اإلشهار )الجرائد( من جهة أخرى
- نظرا ألن المؤسسة الوطنية لإلتصال, النشر و اإلشهار هي المسير الوحيد لإلشهار العمومي

- ومن أجل تبسيط عمليات الفوترة والمحاسبة....
ستطبق المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اشهار ابتداء من 01 جانفي 2021 التعريفات التالية:

الطور األول: )15 سنة فما فوق(
32/1 ......................... 10.000 دج/ دون رسوم
16/1 ......................... 20.000 دج/ دون رسوم
8/1 ......................... 40.000 دج/ دون رسوم
4/1 ......................... 80.000 دج/ دون رسوم

2/1 ......................... 160.000 دج/ دون رسوم
1 صفحة ......................... 300.000 دج/ دون رسوم

الطور الثاني: )من 5 الى 15 سنة(
32/1 ......................... 9.000 دج/ دون رسوم

16/1 ......................... 18.000 دج/ دون رسوم
8/1 ......................... 35.000 دج/ دون رسوم
4/1 ......................... 70.000 دج/ دون رسوم

2/1 ......................... 140.000 دج/ دون رسوم
1 صفحة ......................... 260.000 دج/ دون رسوم

الطور الثالث: )اقل من 4 سنوات(
32/1 ......................... 8.000 دج/ دون رسوم

16/1 ......................... 15.000 دج/ دون رسوم
8/1 ......................... 30.000 دج/ دون رسوم
4/1 ......................... 60.000 دج/ دون رسوم

2/1 ......................... 120.000 دج/ دون رسوم
1 صفحة ......................... 200.000 دج/ دون رسوم

4/ الخدمة:
سيعمم و يطبق هامش )30 % )للخدمة( على كل الصحافة المكتوبة الوطنية المطبوعة )الخاصة و العمومية( ابتداء من 01 جانفي 

2021
5/ إنشاء هيئة تركيب الصورة:

من أجل تجنب اإلعالنات المتضمنة ألخطاء التي تمثل خسائر كبيرة للمؤسسة الوطنية لالتصال. النشر واالشهار وللجريدة أيضا بغض 
النظر عن اإلزعاج الملحق بالزبائن المعلنين ، ستطلق المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر واالشهار أبتداء من 01 جانفي 2021 هيئة 

التصفيف اآللي.
- سيتم اقتطاع هامش 5 % مقابل هذه الخدمة

ستسمح هذه الهيئة أيضا للمؤسسات اإلعالمية بالتحكم بأعبائها وترشيد عمالها.
6/ أجل الدفع:

سيعمم و يطبق أجل ثالثة )03( أشهر للدفع على كل الصحافة المكتوبة الوطنية
)virement( يجب أن يتم الدفع عن طريق حساب بنكي/ مصرفي

7/ برمجة اإلشهار:
- ال يتم برمجة اإلشهار خالل أيام العطل وأيام السبت.

كل استثناء سيكون بطلب من الزيون ) خاصة ايام السبت(
8/ إعادة بعث وكاالت اإلشهار:

ضمن مخططها التنموي، وبغرض خلق الشغل والثروة ستعيد المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار بعث الشراكة مع وكاالت 
اإلشهار عبر 58 والية في الوطن )10 واليات منتدبة التي تضمنها التقسيم اإلداري األخير(

ستتكفل الوكاالت المتعاقدة بـ:
- التنقيب عن صفقات “االشهار”

- االعالنات الصغيرة
- التحصيل

- كل خطوة و مهمة مفيدة تحمل قيمة مضافة
سيتم انتقاء الوكاالت المتعاقدة حسب دفتر الشروط الذي سيحدد المهام و يقرر شروط الشراكة “رابح - رابح”

سيتم تحديد عدد الوكاالت الحقا.
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جديدة- تعريفات   - الإ�سهار  اتفاقيات  جتديد 

االشهار بااللوان:
32/1 ......................... 12.500 دج/ دون رسوم
16/1 ......................... 25.000 دج/ دون رسوم
8/1 ......................... 50.000 دج/ دون رسوم

4/1 ......................... 100.000 دج/ دون رسوم
2/1 ......................... 200.000 دج/ دون رسوم

1 صفحة ......................... 400.000 دج/ دون رسوم
1صفحة)24( ................... 500.000 دج/ دون رسوم

2/1صفحة)24( ................... 300.000 دج/ دون رسوم
4/1صفحة)24( ................... 150.000 دج/ دون رسوم

أذين )ص 1( ................... 65.000 دج/ دون رسوم
أذين )ص 24( ................... 60.000 دج/ دون رسوم

شريط )ص 1( ................... 120.000 دج/ دون رسوم
شريط )ص 24( ................... 110.000 دج/ دون رسوم

شريط مزدوج )ص 1( .............. 240.000 دج/ دون رسوم
شريط مزدوج)ص24( .............. 220.000 دج/ دون رسوم

شريط ثالثي )ص 1( .............. 700.000 دج/ دون رسوم
شريط ثالثي )ص 24( .............. 330.000 دج/ دون رسوم
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1.امتالك سجل تجاري
- المادة 4 من القانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 41/97 

)18 جانفي 1997( المتعلق بشروط القيد بالسجل التجاري.
- المادتان 4 و 12 من القانون، العضوي 05.12 المتعلق باإلعالم

2.الحصول على اعتماد من وزارة االتصال
- المادتان 13 و 16 من القانون العضوي 05.12/ قانون اإلعالم

3.تصريح بالوجود / الضرائب
- المادة 183 من القانون الساري المفعول )المعدل بالمادة 14 من قانون المالية 2007(

- مستخرج الضرائب مصفى )ثالثة أشهر(
4.شهادات رقم التعريف اإلحصائي /رقم التعريف الجبائي

أ. رقم التعريف اإلحصائي:
لألشخاص  احصائي  تعريف  رقم  يؤسس   :3 الفصل  ؛  اإلحصائية  بالمنظومة  المتعلق   01.94 رقم  التشريعي  المرسوم 

الطبيعيين والمعنويين المقيمين في التراب الوطني.
ب. رقم التعريف الجبائي:

- طلب الترقيم لدى المصالح الجبائية المختصة خالل اكتتاب التصريح بالوجود
- تبعا لهذا الطلب، سيمنح رقم التعريف الجبائي من طرف المديرية العامة للضرائب.

5.الوضعية اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء:
- القانون 14/83 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان االجتماعي.

- المادتان 6 و 8:
أو  أيا كانت جنسيتهم، سواء كانوا يمارسون نشاط مأجورا  8 : ينتسب إجباريا للضمان االجتماعي األشخاص،  المادة 

شبيها به بالجزائر
6. السحب

تحديد سحب اليوم السابق يعد إجباريا /المادة 26 من القانون العضوي 12. 05 المتعلق باإلعالم : يجب أن يبين كل عدد 
من النشرية : عدد نسخ السحب السابق

7. طبيعة الجريدة: محلية، جهوية أو وطنية
- المادة 65 من قانون الصفقات العمومية )يحرر إعالن طلب العروض باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على األقل(. 

طبيعة الجريدة ترتبط بطبيعة طلب العروض.
يوميتين وطنيتين موزعتين على  في  و   ،)BOMOP( العمومي  المتعامل  لصفقات  الرسمية  النشرة  في  إجباريا  ينشر 

المستوى الوطني
8. إنشاء الجرائد

المادة 25 من القانون العضوي 2012
ال يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة، سواء كانت 

إعالمية عامة أو نشرية دورية في الجزائر
9.الفساد

- متابعة مدير النشر بخصوص الفساد يمكن أن ينجر عنه ايقاف اإلشهار لنفس السبب المادة 9 من قانون العقوبات )الى 
غاية رفع المانع(-

10. إعارة األسم
- المادة 16 من قانون اإلعالم 05/12( : “ اإلعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من اشكال:

- المادة 31/تمنع إعارة االسم )ملكية االعتماد تعتبر شخصية و فردية(
- المادة 23 / يجب أن يتوفر في مسؤول التحرير الشروط األتية:

* بالنسبة للجرائد اليومية واألسبوعية
- مدير النشر )10 سنوات أقدمية(

* بالنسبة للنشريات الدورية: 
- مدير النشر )5 سنوات أقدمية(

11. القذف 
- أن ال يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك )المادة 23 من قانون األعالم(

12. نسبة االشهار الممنوح للنشرية
ال يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث )3/1( من عدد صفحات النشرية )المادة 28 من قانون األعالم(

13. أخالقيات المهنة
المادة 92 )يجب على الصحفي أن يسهر على االحترام الكامل آلداب وأخالقيات المهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي(

المادة 97 ) يعرض کل خرق لقواعد آداب وأخالقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس األعلى لآلداب 
وأخالقيات المهنة(

إحترام أخالقيات المهنة يعتبر مرجعيا خالل منح االشهار .
14. إشهار الحسابات االجتماعية السنوية

- نشر الحسابات االجتماعية السنوية مصادق عليها في جريدتين باللغتين )العربية و الفرنسية( يعد إجباريا )المادة 30 
من القانون العضوي 05/12(

15 . طبيعة النشرية
- ال يجب أن تكون نشرية لحزب أو أي منظمة حزبية أو جمعوية.

)المادة 57 من القانون العضوي رقم 04/12( المتعلق باألحزاب السياسية: يمكن للحزب السياسي أن يمتلك مداخيل ترتبط 
بنشاطه و تكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية. يمنع الحزب السياسي من ممارسة أي نشاط تجاري

)المادة 2 من القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات...(

  ANEP  GRATUIT      التحرير 2020/08/26 

14  /13/ 12  /11/ 08/07  / 04  / 02  /01 *تكوين امللف - املواد: 
15  /13  /10/ 09/ 06  / 05  / 03 * معايري اإنتقالية لالإ�ستفادة من الإ�سهار العمومي املواد: 



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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ميثاق �شرفنا الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

لزالت طوابري 
النتظار اأمام مراكز 

الربيد يف كل من 
مكان.. ومنوذج 

بعني الدفلى 

ق
�صــورة وتعلــيـ

حتى ال�سباحة بـ “الوجوه”
قرار منع استعمال املسابح 
العمومية الذي أثار غضب 

أصحاب الفنادق الكبرية 
اخلاصة يف اجلزائر، ال 

يبدو أنه يطبق بشكل صارم 
و دقيق، هذا ما تكشفه 

صور و فيديوهات نشرها 
بعض األشخاص، تظهر 

أهنم سبحوا يف مسابح ال يظهر أهنا جزء من فيالت 
أو إقامات خاصة، وبالرغم من أن عدد احلاضرين يف الصور كان قليال إال أن 
الصور املنشورة على مواقع التواصل االجتماعي ألشخاص من وهران  تكشف 

أنه حىت قرار منع السباحة كان بـ “الوجوه”.

ما الذي يتوقعه العلماء عن مو�سم 
الإنفلونزا و�سط جائحة كورونا؟

مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، يتساءل الكثريون كيف سيؤثر “كوفيد19-” على موسم اإلنفلونزا -2020
ألحباث  كلينك”  “مايو  جمموعة  مدير  و  املعدية  األمراض  خبري  بوالند،  غريغوري  الدكتور  2021.يقول 
اللقاحات، إنه على الرغم من صعوبة التنبؤ مبا سيحدث بالضبط، فإن نصف الكرة اجلنويب، حيث يقترب موسم 
اإلنفلونزا من هنايته، يقدم بعض األدلة.وأوضح: “من املثري لالهتمام، أنه مع ارتداء أقنعة الوجه واحلفاظ 
على التباعد االجتماعي، فإن ما نراه يف نصف الكرة اجلنويب هو أن عبء اإلنفلونزا اخنفض كثريا. لذا، فإن 
إبطاء  استراتيجيات  التنفسي”.وستكون  اجلهاز  أمراض  انتقال  تقليل  على  وتعمل  مهمة  الواقع  يف  األقنعة 
انتشار “كوفيد19-”، مثل ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد اجلسدي وغسل اليدين بشكل ممتاز، مهمة أيضا 

اإلنفلونزا.ويقول  تفشي  تقليل  أولئك الــدكــتــور يف  على  أنــه  أيضا  “نقترح  بوالند: 
لقاح  على  احلصول  يف  يف الراغبني  عليه  أن حيصلوا  اإلنفلونزا، 
اعتادوا  قد  قليال مما  أبكر  وقت 
سبتمرب،  ــل  أوائ يف  رمبــا  عليه، 
نوفمرب  ينتظروا حىت  أال  وجيب 
أن  بوالند  ديسمرب”.ويشرح  أو 
إىل  تــؤدي  أن  ميكن  اإلنفلونزا 
الكثري من املشاكل الطبية وميكن 
يف  زيادة  ذاهتا  تسبب يف حد  أن 

الطلب على النظام الطيب. 
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�سفري اجلزائر برتكيا يزور م�سجد اآيا �سوفيا
قام سفري اجلزائر 
لدى تركيا، مراد 

جايب، بزيارة 
اىل جامع 
آيا صوفيا 
التارخيي 

مبدينة 
اسطنبول 

وجاءت هذه 
الزيارة اليت 

خصصتها الرئاسة 
التركية لفائدة السفراء 
األجانب املعتمدين حسب 

الناطق الرمسي 
للرئاسة التركية، 
ابراهيم كالن، 

هبدف التعريف 
بتاريخ هذا 

الصرح الديين 
اهلام الذي 

يكتسي أمهية 
بالغة بالنسبة 
للتاريخ السياسي 

والثقايف والديين 
واملعماري لإلمرباطورية 

العثمانية.

اأين م�سالح الرقابة؟

وبعد  الوطن  عرب  املطاعم  من  الكثري  تعرف 
جديد  من  نشاطها  مبمارسة  مؤخرا  هلا  السماح 
بعد إغالق دام أشهر بسبب فريوس كورونا حالة 
شروط  احترام  وعدم  اإلمهال  و  التسيب  من 
و  الصحة  وزارة  طرف  من  املحددة  الوقائية 
التجارة حيث يالحظ ان أصحاب هذه األخرية 
وبدون  مجاعي  بشكل  الزبائن  بإدخال  يقومون 
الطاوالت  التباعد االجتماعي يف  تطبيق شرط 
واحــدة  طاولة  يف  أشخاص   4 جيلس  حيت 
كما  التعقيم  أدوات  غياب  على  زيادة  ملتصقني 
الكمامات  يرتدون  ال  األخرية  هذه  أصحاب  أن 
خطرا  يشكل  ما  وهو  منهم  الطباخني  خاصة 
على صحة املواطنني و يرفع من نسبة اإلصابة 
اليت  املؤسفة  املشاهد  هذه  ظل  يف  بكوفيد19- 
لــوزارة  التابعة  الرقابة  مصاحل  من  تتطلب 
التجارة تشديد الزيارات هلذه املطاعم و معاقبة 
املتالعبني بعقوبات صارمة حىت ال تتكرر هذه 

املمارسات السلبية.

�سراكـة بيــن بن حــراث 
وبن فريحــة

وّقعت وزيرة البيئة نصرية بن حراث رفقة وزيرة التكوين والتعليم 
املهنيني هيام بن فرحية، على اتفاقية إطار للشراكة بني الوزارتني هتدف 
لوضع أسس لشراكة قوية مبنية على أهداف و مبادئ لتقاسم الواجبات 

والفرص بني مجيع الفاعلني وأضافت الوزيرة عرب صفحتها الرمسية 
على الفايسبوك، أن اإلتفاقية ستتوىل إعداد الربامج العصرية وتطوير 
الربامج احلالية يف جمال البيئة مع توسيع التخصصات واملهن احلديثة و 

إدماج املقاوالتية اخلضراء و تعميمها عرب خمتلف املعاهد واملراكز.

ما ال�سر وراء 
اختفاء رئي�س 
كتلة الرندي 

بالربملان؟

التزال التحقيقات األمنية معلقة 
خبصوص برملاين االرندي عن 
والية سكيكدة ورئيس كتلتها 

،بسبب عدم ظهور األخري منذ 
سجن األمني العام للحزب امحد 

اوحيي، وأن األمني الوالئي 
السابق لالرندي قد سافر اىل 

فرنسا ليكون برفقة زوجته 
اليت ُتعاجل هناك،فيما أكدت 
مصادر أخرى أن الرجل هرب 

مبجرد مساعه خلرب فتح 
حتقيقات بشأنه خاصة بعد 

اكتشاف امتالكه ل12 شركة 
مقاولة باسم أفراد من عائلته 
و سيطرته على عدة عقارات و 
امتالكه لفيالت و مبالغ مالية 

طائلة ،بدليل انه سحب جزء من 
أرصدته وقام بتحويلها للخارج 
متهيدا لالستقرار هناك و عدم 

العودة السيما وان االهتامات 
اليت ستوجه له ستكون ثقيلة 

بالنظر لضخامة امللفات املفترض 
تورطها هبا حبسب املعلومات.
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جت�سيد كربى اأولويات الرئي�س تبون من اأجل جزائر جديدة
ال�شتفتاء على الد�شتور حدد يوم 1 نوفمرب 2020: 

�شي�شكل ال�شتفتاء على تعديل الد�شتور، املزمع اإجراوؤه يف 1 نوفمرب املقبل، جت�شيدا لكربى الأولويات التي �شطرها، رئي�ص اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون، غداة 
انتخابه بهدف اإر�شاء اأ�ش�ص "اجلزائر اجلديدة".

حممد علي
----------------------

اأعلن  قد  اجلمهورية،  لرئا�شة  بيان  وكان 
ال�شتفتاء  مــوعــد  حتــديــد  عــن  الثــنــني، 
الــفــاحت من  ــتــور يف  الــد�ــش عــلــى تــعــديــل 
اأن  البيان  ذات  واأو�ــشــح  املقبل.  نوفمرب 
املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية  "رئي�ص 
ال�شيد  )الثنني(،  يوم  ا�شتقبل  قد  تبون، 
الوطنية  ال�شلطة  رئي�ص  �ــشــريف،  حممد 
له  قـــدم  ـــذي  ال لــالنــتــخــابــات،  امل�شتقلة 
لتنظيم  اجلارية  ال�شتعدادات  عن  عر�شا 
بدءا  املربجمة،  النتخابية  ال�شتحقاقات 
بال�شتفتاء على م�شروع تعديل الد�شتور".
هذا  "خالل  ــه  ان اإىل  الإ�ــشــارة  متــت  كما 
رئي�ص  ال�شيد  م�شاورات  �شوء  وعلى  اللقاء 
تقرر  املعنية،  اجلــهــات  مــع  اجلــمــهــوريــة 
القادم   2020 نوفمرب  اأول  تاريخ  حتديد 
مراجعة  م�شروع  على  لال�شتفتاء  موعدا 

الد�شتور".
و�شبق للرئي�ص تبون، اأن دعا خالل اجتماع 
ال�شتعداد  اإىل  الأخري،  والولة  احلكومة 
من  الد�شتور  مراجعة  على  لال�شتفتاء 
والو�شائل  الظروف  اأف�شل  "توفري  اجــل 
ال�شماح  �شانها  من  التي  والنف�شية  املادية 
 ." للمواطن باإبداء راأيه يف م�شتقبل بالده 

وعرب يف الوقت ذاته عن �شكره لكل الذين 
�شاهموا يف اإثراء م�شودة امل�شروع التمهيدي 
ال�شخ�شيات  بــني  مــن  الد�شتور  ملراجعة 
الوطنية والأحزاب والنقابات واجلمعيات 
وغريهم،  اجلامعيني  والأ�شاتذة  املدنية، 
املقدمة  ــات  ــرتاح الق "ثمن"  و  ــوه  ن كما 
مراجعة  اأن  اأكد  كما   .2500 عددها  البالغ 
الور�شات  اأولويات  اإحدى  ت�شكل  الد�شتور 
التي اأعلن عنها لبناء "اجلزائر اجلديدة". 
التي  ال�شحفية  نــدوتــه  ــالل  خ ــح  ــش واأو�
يف  للبالد،  كرئي�ص  انتخابه  غداة  ن�شطها 
12 دي�شمرب 2019، اأن اأولويته على ال�شعيد 
"اإ�شالح عميق"  اإجراء  ال�شيا�شي تتمثل يف 
الرئي�ص  �شرع  لوعده،  وجت�شيدا  للد�شتور. 
جلنة  ت�شكيل  يف   ،2020 يناير   8 يف  تبون 
مقرتحات  ب�شياغة  مكلفة  ــرباء  اخل من 
من اجل مراجعة الد�شتور، يف اإطار جت�شيد 
هذا اللتزام. كما ت�شكل مراجعة الد�شتور 
جديدة  جمهورية  بناء  يف  الزاوية  "حجر 
عرب  التي  �شعبنا  مطالب  جت�شيد  اجل  من 
اأكدته  ما  ح�شب  ال�شعبي"،  احلــراك  عنها 
التي  اللجنة  ـــا  اأم اجلــمــهــوريــة.  رئــا�ــشــة 
يراأ�شها ال�شيد اأحمد لعرابة، ب�شفته اأ�شتاذ 
للقانون الدويل العام، وع�شو جلنة القانون 
فتمثلت  املتحدة،  لــالأمم  التابعة  الــدويل 

جميع  مــن  وتقييم،  "حتليل  يف  مهمتها 
موؤ�ش�شات  وعمل  تنظيم  عملية  جوانبها، 
وتو�شيات  مقرتحات  "تقدمي  و  الدولة" 
تعزيز  بــهــدف  اجلــمــهــوريــة  رئي�ص  اإىل 
النظام الدميقراطي القائم على التعددية 

ال�شيا�شية والتداول على ال�شلطة".
م�شودة  قــدم  ــد  ق لــعــرابــة  ال�شيد  ـــان  وك
 24 يوم  اللجنة  مقرتحات  حول  امل�شروع 
ا�شاد  الــذي  تبون  للرئي�ص  الفارط  مار�ص 
املبذولة  جهودهم  نظري  اللجنة  باأع�شاء 
الرغبة يف  طوال �شهرين من اجل ترجمة 
الد�شتورية  املواد  احداث تغيري جذري يف 
اجلــمــهــوريــة  بــنــاء  ا�ــشــا�ــص  ت�شكل  الــتــي 
ال�شعب  طرف  من  تاأييدها  فور  اجلديدة 
يذكر  النهائية".  التوافقية  �شيغتها  يف 
على  الوثيقة  هذه  توزيع  تاأجيل  مت  انه 
و  الحزاب  روؤ�شاء  و  الوطنية  ال�شخ�شيات 
املجتمع  منظمات  و  اجلمعيات  و  النقابات 
ب�شبب  ــــالم  الع ــائــل  و�ــش كـــذا  و  املــــدين 
الظرف الذي متر به البالد نتيجة انت�شار 
الو�شع  حت�شن  انتظار  يف  كوفيد19-  وباء 

ال�شحي.    الكلمة الأخرية تعود لل�شعب 
واأكد الرئي�ص تبون ان "التغيري مثلما طالب 
لكن  �شلمي،  تغيري  هو  املبارك  احلراك  به 
اأ�شا�ص  جذري، يتم على الد�شتور الذي هو 

يكون  ل  "التغيري  اأن  اإىل  م�شريا  الدولة"، 
بل  معينة،  جماعة  بيد  اأو  املكاتب  داخل 
قبول  يف  احلرية  وله  يقرر  من  هو  ال�شعب 
حالة  ويف  رف�شها".  اأو  الد�شتور  م�شودة 
"�شيتم  تبون-  الرئي�ص  -ي�شيف  رف�شه 
على  الإ�شرار  مع  القدمي  بالد�شتور  العمل 
اإحداث التغيري"، م�شددا على اأن "الطامعني 
"من وراء  يف مرحلة انتقالية" واملخططني 
انطلق  القطار  لأن  "خمطئون  هم  البحار"، 
ال�شياق،  ذات  ويف  الوراء".  اإىل  يرجع  ولن 
"اجلزائر  اأن  اجلمهورية  رئي�ص  اعترب 
جديد  �شلوك  اإىل  حــاجــة  يف  ــدة  ــدي اجل

وين�شجم  الفعل  مع  القول  فيه  ين�شجم 
املخل�ص  العمل  مع  احلميد  ال�شلوك  فيه 
عليها  يرتكز  متينة  اأ�ش�ص  اإىل  حاجة  ويف 
د�شتور توافقي ي�شتمد روحه من بيان اأول 
يف  الأمــل  ويــزرع  ال�شمل  ويجمع  نوفمرب، 
امل�شتقبل". وا�شتطرد بالقول "نحن جميعا 
ال�شعب وخدامه، ونحن موؤمنون  يف خدمة 
على حتقيق مطالبه امل�شروعة التي رفعها 
"ال�شعب  اأن  2019"، م�شيفا  22 فرباير  يوم 
مييز  كيف  الــتــجــارب  علمته  ــري  ــزائ اجل
اأبنائه  من  املخل�ص  بني  الفطري  بح�شه 

واملتحايل عليه".

الوطني  للجي�ص  مــفــارز  ودمـــرت  ك�شفت 
ومت�شيط  بحث  عمليتي  خــالل  ال�شعبي، 
خمابئ  �شبعة  وباتنة،  بومردا�ص  من  بكل 
مفرزة  دمرت  فيما  الإرهابية،  للجماعات 
ال�شنع  تقليدية  قــنــابــل  ــــع  اأرب ــــرى  اأخ
الثالثاء،  اأم�ص  ورد،  ما  ح�شب  باملدية"، 
الوطني  للجي�ص  العملياتية  احل�شيلة  يف 
 24 و   19 بني  ما  بالفرتة  اخلا�شة  ال�شعبي 
اأغ�شط�ص اجلاري. وعلى �شعيد اآخر، متكن 
حر�ص احلدود من حجز ما يربو عن اأربعة 
دورية  خالل  املعالج  الكيف  من  قناطري 
ورد،  ما  ح�شب  بالنعامة،  تفتي�ص  و  بحث 
للجي�ص  العملياتية  احل�شيلة  يف  الثالثاء، 

الوطني ال�شعبي اخلا�شة بالفرتة ما بني 19 
24 اأغ�شط�ص اجلاري. ففي اإطار حماربة  و 
احلدود  حر�ص  "حجز  املنظمة،  اجلرمية 
بـ  تقدر  املعالج  الكيف  من  �شخمة  كمية 
وذلك،  كيلوغرام،  و)61،5(  قناطري   )04(
خالل دورية بحث وتفتي�ص قرب منطقة 
ذات  ويف  النعامة".  بولية  بــورزق،  جنني 
الوطني  للجي�ص  مفارز  "اأوقفت  ال�شدد، 
وحر�ص  الوطني  الدرك  وم�شالح  ال�شعبي 
مع  بالتن�شيق  ال�شواحل  وحر�ص  احلــدود 
عمليات  ــالل  خ الــوطــنــي،  الأمـــن  م�شالح 
متو�شنت  وعني  تلم�شان  من  بكل  متفرقة 
جتار  ثمانية  وب�شار،  وق�شنطينة  والنعامة 

و)42،6(  قنطار   )01( وحجزت  خمــدرات 
�شياق  ويف  املعالج".  الكيف  من  كيلوغرام 
م�شرتكة  مــفــرزة  "�شبطت  �ــشــلــة،  ذي 
مركبة  بالوادي  ال�شعبي  الوطني  للجي�ص 
من  كبرية  بكمية  حمملة  الدفع  رباعية 
فيما  قر�شا،   )731843( بـ  تقدر  املهلو�شات 
بحوزتهم  خمدرات  جتار   )08( توقيف  مت 
ورقلة  من  بكل  املــادة  نف�ص  من   )21859(
وتندوف"،  وباتنة  وق�شنطينة  وغليزان 
اأخــرى،  جهة  ومــن  ــه.  ذات امل�شدر  ي�شيف 
الدرك  وم�شالح  ال�شواحل  حرا�ص  متكن 
غري  هجرة  حماولت  "اإحباط  من  الوطني 
�شرعية واإنقاذ )329( �شخ�شا كانوا على منت 

قوارب مطاطية بكل من وهران وم�شتغامن 
فيما  والطارف،  متو�شنت  وعني  وتلم�شان 
من  �شرعي  غري  مهاجرا   )69( توقيف  مت 
واإن  تلم�شان  من  بكل  خمتلفة  جن�شيات 
قزام ومترنا�شت". ويوؤكد ذات امل�شدر على 
طرف  من  املنفذة  العديدة  العمليات  اأن 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  ومفارز  وحــدات 
"نتائج  عن  اأ�شفرت  قد  الفرتة  هذه  خالل 
العالية  الحرتافية  مدى  تعك�ص  نوعية 
الدائم  وال�شتعداد  امل�شتمرة  واليقظة 
النواحي  خمتلف  عــرب  امل�شلحة  لقواتنا 

الع�شكرية".
ق.و

كــ�ــشــف بــيــان خــلــيــة الإعــــالم 
للجمارك  اجلهوية  للمديرية 
ــة  ــرق ــف ال اأن  تــبــ�ــشــة  ـــة  ـــولي ل
ــلــجــمــارك الــتــابــعــة  املــتــنــقــلــة ل
يف  ــارك  ــم اجل اأقــ�ــشــام  ملفت�شية 
ــر الـــعـــاتـــر جـــنـــوب مــديــنــة  ــئ ب
الفرقة  مع  وبالتن�شيق  تب�شة. 

ــيــمــيــة لـــلـــدرك الــوطــنــي  الإقــل
يف  تب�شة،  بولية  املاحلة  العقلة 
الليل  منت�شف  ال�شاعة  ــدود  ح
مراقبة  األأول،اأثـــنـــاء  اأم�ص  من 
الولئي  الطريق  م�شتوى  على 
بلديتي  بــني  الــرابــط   ،01 ــم  رق
اإحباط  من  وال�شريعة  العاتر  بئر 

اأجنبية  ب�شاعة  تهريب  حماولة 
 32 يف  متثلت  مركبة  با�شتعمال 
هــاتــفــا ذكــيــا جــديــدابــلــواحــقــه 
قيمة  قــدرت  خمتلفة،  وبــاأنــواع 
مليار   1 بـــ  امل�شتحقة  الــغــرامــة 
طبقا  وهـــــذا  �ــشــنــتــيــم،  و500 
من   324  ،02-226 املــواد  لأحكام 

 ،12  ،02 واملــواد  اجلمارك  قانون 
املتعلق   05/06 الأمر  من   16،19
بيان  ح�شب  التهريب،  مبكافحة 
للجمارك  اجلــهــويــة  املــديــريــة 

بتب�شة.
�شو�شة حممد الزين 

 19 بحي  الــثــالثــاء  اأمــ�ــص  م�شاء  ن�شب 
�شجار  الــوادي  الولية  بعا�شمة  مار�ص 
ــول  ــا ح ــف ــل ــت ــني اأخ ــاب ــش عــنــيــف بـــني �
الأولوية  املعلومات  بح�شب  املهلو�شات 
التي وردت اىل جريدة التحرير ، واأدى 
املعتدى  ال�شاب  طعن  اىل  ال�شجار  هذا 
عليه ب�شكني ، وهو �شاب يف عمر الزهور 
�شهود  وح�شب  الرقبة،  م�شتوى  على 

نزيف  يف  ت�شببت  احلادثة  فــاإن  عيان 
بالدماء،  احلــي  ــرق  اأغ ــذي  ال ال�شحية 
ومت على اثره  نقل ال�شحية على جناح 
ال�شتعجالت  م�شت�شفى  اىل  ال�شرعة 
النعا�ص  م�شلحة  اىل  ومنها  بالولية، 
و�شول  قبل  طويال  نزف  ال�شاب  لأن   ،
يف  فورية  حتقيقات  فتح  الذي  الأمــن. 
ولية  اأن  ويذكر  هذا  الأليم.  احلــادث 

املتاجرة  يف  تــغــرق  بــاتــت  قــد  الـــوادي 
باملهلو�شات بدون رادع ديني اأو اخالقي، 
حيث  متكنت عنا�شر امل�شلحة الولئية 
لل�شرطة الق�شائية قبل يوم واحد ، من 
بهذا  املهلو�شة  لالأقرا�ص  مروج  توقيف 
قر�شا.   180 من  ــد  اأزي وحجزت  احلــي 
مفرزة  "�شبطت  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 
ال�شعبي  الــوطــنــي  للجي�ص  م�شرتكة 

حمملة  الدفع  رباعية  مركبة  بالوادي 
بـ  تقدر  املهلو�شات  من  كبرية  بكمية 
توقيف  مت  فيما  قر�شا،   )731843(
)08( جتار خمدرات بحوزتهم )21859( 
من نف�ص املادة بكل من ورقلة وغليزان 
ي�شيف  وتندوف"،  وباتنة  وق�شنطينة 

امل�شدر ذاته.
حممد علي

�سبط مركبة رباعية الدفع حمملة بـ 731843 قر�سا مهلو�سا بالوادي 

طعن �ساب ب�سكني وتركه يغرق يف بركة من الدماء بحي 19 مار�س بالوادي  

فيما مت توقيف08 جتار خمدرات بورقلة،غليزان ، ق�سنطينة ، باتنة وتندوف

ب�سبب �سجار بني �سابني حول املهلو�سات

جمارك تب�سة حتجز 32 هاتفا ذكيا مهربا وتغرمي �ساحبها ب 1 مليار و500 مليون 

بفريو�ص  جــديــدة  اإ�شابة   370 �شجلت 
وفــاة  حالة  و10  )كوفيد19-(  كــورونــا 
اجلزائر،  يف  الأخرية  �شاعة  الـ24  خالل 
مري�شا   218 فيه  متاثل  الــذي  الوقت  يف 
ــا كــ�ــشــف عــنــه هــذا  لــلــ�ــشــفــاء، حــ�ــشــب م
ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  الثالثاء 
ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال 

فورار.

و�شعت م�شالح الديوان الوطني لالأر�شاد 
باللون  الأول  امل�شتوى  من  تنبيها  اجلوية 
احلرارة  درجة  بارتفاع  خا�ص  الأ�شفر 
وتــنــدوف.  اأدرار  وليــتــي  يف  الق�شوى 
وتوقعت م�شالح الأر�شاد اجلوية اأن تكون 
ال�شابعة  ال�شاعة  من  احلر  موجة  بداية 

�شباحا اإىل غاية ال�شاعة التا�شعة م�شاء 
ق/ج

يف  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  اأعلنت 
من  رحــالت  ثالثة  برجمة  عن  لها  بيان 
اأوريل  مطار  باجتاه  العا�شمة  اجلــزائــر 
البيع  اأن  لل�شركة  بيان  بفرن�شا.وذكر 
اأيام  املربجمة  الثالثة  للرحالت  مفتوح 
امل�شدر  اجلاري.و�شدد  اأوت   29،  26،28
لالأرا�شي  والدخول  احلجز  �شروط  بــاأن 
�ــشــواء  حــالــهــا،  عــلــى  تبقى  الفرن�شية 
ذلك  من  وي�شتثنى  الطلبة  اأو  للمقيمني 

احلاملون لتاأ�شريات �شياحية.
ق/و

كورونا: 370 اإ�سابة جديدة 
و218 حالة �سفاء و10 وفيات 

خالل الـ24 �ساعة الأخرية

حتذير من ارتفاع درجة 
احلرارة الق�سوى يف اجلنوب

برجمة 3 رحالت جوية 
نحو فرن�سا
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