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اإنهاء مهام 14 مديرا 
والئيا للموارد املائية 

ب�سبب التقاع�س

فيما مت �إنهاء مهام 4 روؤ�ضاء �أق�ضام 
مبقاطعات �إد�رية

الناقلون اخلوا�س يوؤجلون اإ�سرابهم اإىل ما بعد اجتياز امتحان البيام والباك
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03�لتحدي �لرئي�ضي تنظيم �ل�ضتثمار ، ح�ضب حمد�ين
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االأ�سنام يف عا�سمة الوالية

القمامة حتا�سر املدينة 
وال�سكان ي�ستغيثون من و�سع 

بيئي خطري

انقطاع التيار الكهربائي 
وت�سرر منازل جراء التقلبات 
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الناقلـون اخلـوا�س يوؤجلـون اإ�سرابهـم اإىل ما بعـد اجتيـاز امتحانـات 
البيام والبكالوريا

لوؤي ي
-------------------

لالحتاد  الوطني  املكتب  وح�سب 
فاإن  له،  بيان  يف  للناقلني  الوطني 
 20 اإىل  الإ�����راب  تعليق  ق���رار 
املكاتب  اأغلبية  مبوافقة  جاء  �سبتمرب 
تّوج  الذي  البيان  م�سريا   . الولئية 
بروؤ�ساء  لالحتاد  الوطني  املكتب  لقاء 
يحمل  وال���ذي  ال��ولئ��ي��ة  امل��ك��ات��ب 
اأن  بالل،  حممد  الحتاد  رئي�س  توقيع 

الإ�راب  لتزامن  بالنظر  جاء  القرار 
التعليم  �سهادة  امتحان  و  امل��ق��رر 
 ،2020 �سبتمرب   07 يوم  املتو�سط 
يف  البكالوريا  �سهادة  امتحان  و 
اجلزئية  واحلركة   2020 �سبتمرب   13
اجلمهورية  رئي�س  اأج��راه��ا  ال��ت��ي 
�سلك  يف   2020 اأوت   31 بتاريخ 
كذا  و  املنتدبني،  وال���ولة  ال���ولة 
ملطالب  النقل  وزير  ل�ستجابة  نظرا 

ممثليه. مقابلة  بخ�سو�س  الحتاد 

الحتاد  اأن  امل�سدر  نف�س  اأو�سح  و 
لتعليق  املحددة  املهلة  انتهاء  وبعد 
يف  م��ب��ا���رة  �سيدخل  الإ�����راب، 

م�سبق. اإ�سعار  دون  وطني  اإ�راب 
الحت��اد  اأودع  ���س��اب��ق  وق��ت  يف  و 
بالدخول  اإ�سعارا  للناقلني  الوطني 
يوم  من  بداية  وطني  اإ���راب  يف 
تاأخر  خلفية  على   ،2020 �سبتمرب   2
اأر�سية  معاجلة  يف  النقل  وزارة 
الناقلني  طرف  من  املرفوعة  "كورونا"، املطالب  من  املت�ررين  موؤقتا.اخلوا�س  تعليقه  يقرر  اأن  قبل 

عّلق اأم�س االحتاد الوطني للناقلني الإ�سرابه الذي كان مقررا اليوم االأربعاء اإىل ما بعد اجتياز امتحانات �سهادتي 
اال�ستجابة  عدم  حال  يف  �سبتمرب،   20 التاريخ  هذا  بعد  اإ�سراب  يف  بدخوله  ملوحا  والبكالوريا  االأ�سا�سي  التعليم 

للمطالب املرفوعة وعلى راأ�سها ت�سررهم من جائحة "كورونا".

 

على خلفية تاأخر وزارة النقل يف معاجلة اأر�سية مطالبهم

ارتفاع اأ�سعار النفط
 47 برنت  خلام  الآجلة  العقود  و�سلت  اإذ  الثالثاء،  اأم�س  النفط   اأ�سعار  ارتفعت 
ال�ساعة  بحلول  للربميل  دولرا   45.75 اإىل  املائة  يف  واحدا  يعادل  ما  اأو  �سنتا 

اجلزائر. بتوقيت   07:35
ما  اأو  �سنتا   43 ب�  الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س  خلام غرب  الآجلة  العقود  و�سعدت 

للربميل. دولرا   43.04 اإىل  باملائة  واحدا  يعادل 
ب�ساأن  خماوف  بفعل  الإثنني،  يوم  باملائة  واحد  نحو  القيا�سيان  اخلامان  وانخف�س 
جائحة  قبل  ما  م�ستويات  دون  العاملي  الطلب  ا�ستمرار  مع  النفط،  اإمدادات  فائ�س 

.-19 كوفيد
ق/و

املوؤ�س�سة النا�سئة اأجلرييا داتا تطلق يوم الثالثاء
 من�ستها اجلديدة

"اأجلرييا  النا�سئة  املوؤ�س�سة  �ستطلق 
 "algeriadata.com" من�ستها  داتا" 
القت�سادية  املعلومات  توفر  حتى  وذلك 
نقرات،  بب�سع  مل�ستخدميها  املالية  و 
املوؤ�س�سات  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما 

املعرفة  واقت�ساد  النا�سئة 
 Algéria �ركة  ان  البيان  ذات  وا�ساف 
موثوقة  بيانات  مل�ستخدميها  تقدم   Data
بالإ�سافة  ودولية  وطنية  منظمات  عن 
تتعلق  ب��ه��ا،  خ��ا���س��ة  م��ع��ط��ي��ات  اإىل 

�ستطالعات. با

النا�سئة  ال�ركة  هذه  اأن  امل�سدر  وتابع 
"م�روع  هيكل  �سمن  املحت�سنة 
اأو  "رويرتز  ت�سبح  اأن  تعتزم  بو�سيفال" 
تدريجيا  تكون  واأن  اجلزائرية"،  بلومبريغ 
البيانات  اأنواع  جميع  تقدمي  على  قادرة 

اجلزائريني. القت�ساديني  للمتعاملني 
النا�سئة  ال�ركة  هذه  موؤ�س�سو  اأكد  كما 
يف  فكرنا  ننا  "اأ البيان-،  ذات  -ي�سيف 
من  الكثرَي  هناك  لأن  احلل  هذا  تطوير 
حقيقة  هناك  لي�س  لكن  و  البيانات، 
بالتايل  و  ينظمها.  و  يجمعها  هيكل 

جميع  تركيز  على  قادرين  نكون  اأن  نريد 
القطاعات  حول  القت�سادية  البيانات 

. ملختلفة" ا
اأن املعلوماِت و ن�َرها  كما انهم يعتقدون 
"�روريان"  اأم���ران  �سحيح  ب�سكل 

لالقت�ساد. ال�سليم  للت�سيري 
داتا"  "اأجلرييا  ا�سرتاكات  �ست�سمح  و 
و  بانتظام،  حمينة  بيانات  اإىل  بالو�سول 
من  حتقيقات  موا�سيع  لتقدمي  ا  اأي�سً لكن 

البيانات. قاعدة  اإثراء  اأجل 
 نطمح لال�ستثمار يف اجلزائر التي تعد ال�سريك ق/و

االأول لبالدنا اإفريقيا وعربيا

ال�سفري ال�سربي يوؤكد:

الوزارة،  مبقر  الثالثاء  اأم�س  براهم،  علي  اآيت  فرحات  ال�سناعة،  وزير  ا�ستقبل 
جانكوفيك. األيك�سندر  باجلزائر،  �ربيا  �سفري 

املجال  يف  ل�سيما  البلدين،  بني  القت�سادي  التعاون  حول  الطرفان  حتادث  و 
لقت�ساد  اجلديد  التوجه  ال�ربي  لل�سفري  الوزير  قدم  وباملنا�سبة،  ال�سناعي،  
القت�سادية  الأهداف  لبلوغ  اجلزائرية  احلكومة  طرف  من  املتخذة  التدابري  و  البالد 

. مل�سطرة ا
الطرف  مع  �راكات  لعقد  اجلزائر  اإرادة  ال�سدد،  هذا  يف  براهم،  علي  اآيت  اأكد  و 

بعيد”. زمن  منذ  �ريكنا  �ربيا،  مع  تعاوننا  تعزيز  يف  “نرغب  قائال:  ال�ربي 
لولوج  الطاحمة  ال�ربية،  ال�ركات  اهتمام  ال�ربي عن  ال�سفري  عرّب  جانبه،  و من 
يف  لبالده  الول  ال�ريك  تعد  التي  اجلزائر،  يف  بال�ستثمار  الفريقية،  الأ�سواق 
و  الإعالم  تكنولوجيات  جمالت  يف  ل�سيما  العربي  الوطن  و  الفريقية  القارة 

امليكانيكية. ال�سناعة  و  ال�سيدلنية  ال�سناعة  احلديثة،  الت�سال 
ق/و

تن�سيب خودير ظريفة اأمينة عامة 
لوزارة ال�سناعة ال�سيدالنية

اأم�س  باحمد،   بن  لطفي  جمال  الرحمان  عبد  ال�سيدلنية،  ال�سناعة  وزير  اأ�رف 
للوزارة. عامة  كاأمينة  اجلديدة  مهامها  يف  ظريفة  خودير  تن�سيب  على  الثالثاء، 

املهام  اأداء  يف  اللتزام  و  “املثابرة  اىل  القطاع،  اإطارت  باملنا�سبة   باحمد  بن  دعا  و 
له”.  امل�سطرة  الهداف  بلوغ  للقطاع  يت�سنى  حتى  بهم  املنوطة 

ال�سرتاتيجي  بالدور  ليذكر  امل�سدر،  نف�س  ،ح�سب  املنا�سبة  هذه  الوزير  اغتنم  و 
لتعليمات  وفقا  للبالد،  القت�سادية  التنمية  بعث  اعادة  يف  الفرع  هذا  �سيمثله  الذي 
امل�سادق  العمل  خطة  عليها  تقوم  التي  الأ�سا�سية  املحاور  كذا  و  اجلمهورية،  رئي�س 
عليها.                                                                                               ق/و

 مكتب النزاعات باالأمم املتحدة يرف�س �سكوى �سد ال�سلطات اجلزائرية
بالأمم  النزاعات  مبكتب  ال�سكرتري  اأكد 
املحمدي،  ع�سام  بجنيف،  املتحدة 
بع�س  بها  تقدم  التي  ال�سكوى  ب��اأن 
�سد  اجلزائريني  ال�سيا�سيني  الن�سطاء 
 24 بعد  رف�سها  مت  اجلزائرية  ال�سلطات 
حمتواها  ودرا�سة  اإيداعها  من  �ساعة 
باملكتب. احلقوقيني  املندوبني  طرف  من 
مداخلته  يف  امل�ري،  ال�سكرتري  قال  و 
الدولية  ك��ارل��و  مونتي  اإذاع���ة  ع��رب 
اأ�سباب  لعدة  رف�ست  ال�سكوى  اأن 
يتطابق  ل  ال�سكوى  "حمتوى   : منها 

الن�سان  حقوق  منظمة  تقارير  مع 
على  املم�سيني  وبع�س  ب��اجل��زائ��ر، 
جميع  و  عدلية،  �سوابق  لهم  العري�سة 
ملدة  باجلزائر  مقيمني  غري  املم�سيني 
هم  العري�سة  مقدمو  و  �سنوات،   10
ميلك  ل  من  منهم  و  اجلن�سية  مزدوجو 

اجلزائرية". اجلن�سية 
الأمم  "منظمة  اأن  املحمدي  اأ�ساف  و 
الن�سان  حقوق  منظمات  و  املتحدة 
تقييم  بعد  ال�سكاوي  و  امللفات  تدر�س 
من  حقوقيني  ط��رف  من  عميق  دقيق 

باملنظمة. مندوبني  دول،  عدة 
تقارير  على  تعتمد  املنظمة  اأن  كما 
الأح��زاب  من  ولي�س  بالدول  فروعها 
مع  خالفهم  لأن  املعار�سة  احلركات  اأو 

داخلي". �ساأن  نظامهم 
"اإن  قائال:  ت�ريحه  ال�سكرتري  ختم  و 
ت�سنيف  يعك�س  ال�سكوى  رف�����س 
العربية  الدول  �سدارة  �سمن  اجلزائر 
حماية  و  التعبري  حرية  تكر�س  التي 

الإن�سان". حقوق 
ق/و

وفاة 29 �سخ�سا يف حوادث املرور و28 اآخرين غرقا يف ظرف اأ�سبوع  
فيما  حتفهم،  �سخ�سا   29 لقي 
يف  بجروح  اآخ��رون   1561 اأ�سيب 
خمتلف  يف  وقعت  امل��رور  ح��وادث 
ما  املمتدة  الفرتة  يف  البالد.  مناطق 
بني 23 و 29 اأوت  الفارط، يف حني 
 17 منها  وفاًة، غرًقا   28 ت�سجيل  مت 
املمنوعة،  ال�سواطئ  يف  غرٍق  حالَة 
العام  املديرية  به  اأفادت  ما  ح�سب 
يف  الثالثاء،  اأم�س  املدنية،   للحماية 

الأ�سبوعية. ح�سيلتها 
حلوادث  ح�سيلة  اأثقل  �ُسجلت  قد  و 
اأربعة  بوفاة  امل�سيلة  بولية  املرور 
مت  اآخرين   50 وجرح  ا�سخا�س   )4 (
املراكز  اإىل  حتويلهم  و  اإ�سعافهم 
ث��ر  اإ على  ه��ذا  و  ال�ست�سفائية، 

حادثا.  32 وقوع 
بحرا�سة  يتعلق  اآخر  �سعيد  وعلى 
مت  فقد  ال�ستجمام،  و  ال�سواطئ 
 17 منها  غرقا  وف��اًةاأ   28 ت�سجيل 
املمنوعة،  ال�����س��واط��ئ  يف  ح��ال��ة 
ت�سري  التي  احل�سيلة  ذات  ح�سب 
الوفيات �ُسجلت يف كل من  اأن  اإىل 
وولية  وفيات(،   8 ( م�ستغامن  ولية 
وفيات   3 ( وجيجل  وال�سلف  بجاية 

اجلزائر  ولي��ة  و  ولي���ة(،  كل  يف 
كل  يف  وفاة   2 ( وعنابة  وه��ران  و 
تلم�سان  و  متو�سنت  بعني  و  ولية( 
الطارف  و  �سكيكدة  و  وتيبازة 

)وفاة واحدة يف كل ولية(.
املتعلقة  الن�ساطات  يخ�س  فيما  اأما 
ب��ال��وق��اي��ة م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 
قامت  )كوفيد19-(،  ك��ورون��ا 
نف�س  خالل  املدنية  احلماية  وحدات 
حت�سي�سية  عملية   328 ب� الفرتة 
ولية،   48 عرب  املواطنني  لفائدة 
ب�����رورة  ت��ذك��ريه��م  و  حل��ث��ه��م 
و  ال�سحي  احلجر  قواعد  اح��رتام 
بالإ�سافة  الجتماعي،  التباعد 
تعقيم  عملية   771 ب� القيام  اإىل 
عدة  م�ست  ولي��ة،   48 عرب  عامة 
وخا�سة  عمومية  وهياكل  من�ساآت 
ال�سوارع،  و  ال�سكنية  املجمعات 
العامة  امل��دي��ري��ة  خ�س�ست  اأي��ن 
العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية 
مبختلف  مدنية  حماية  عوَن   1.885
�سيارَة   279 اإىل  بالإ�سافة  الرتب، 

م�سخة. �ساحنة   251 و  اإ�سعاف 
وحدات  اأح�ست  اأخرى،  جهة  ومن 

تدخالت   3.408 املدنية  احلماية 
حريقا،   2.460 باإخماد  �سمحت 
و  �سناعية  و  منزلية  حرائق  منها 

خمتلفة. اأخرى 
حرائق  مكافحة  يخ�س  فيما  اأم��ا 
الزراعية  املحا�سيل  و  الغابات 
قامت  فقد  ال��ف��رتة،  نف�س  خ��الل 
باإخماد  املدنية  احلماية  وح��دات 
غابة،  حريَق   114 منها  حريق   302
حريق  و75  اأدغ���ال،  حريق  و69 
حما�سيل  ح��ري��َق  و44  اأح��را���س، 
 2.024 اإت��الف  اىل   اأدت  زراعية 
هكتارا  الغابات، و418  من  هكتارا 
من  هكتارا   1.175 و  الأدغال،  من 
ربطة   43.270 كذا  و  احل�سائ�س 
و  مثمرة  �سجرة   20.997 و  تنب، 

نخلة.  468
املختلفة،  للعمليات  بالن�سبة  و 
املدنية  احل��م��اي��ة  وح���دات  ق��ام��ت 
 4.460 لتغطية  تدخال   4.960 ب�
الأ�سخا�س  اإنقاذ  و  اإ�سعاف  عملية 

ذاته. امل�سدر  ي�سيف  خطر،  يف 

ق/و



بوقادوم اأكد من تركيا على اأهمية ا�ستقرارها لبلدنا
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لوؤي ي
--------------------

ت�ريح  يف  بوقادوم،  قال  و 
�سحفية  ن����دوة  خ���الل  ل��ه 
برتكيا،اأم�س اأن ” اأزيد من 40 
املنطقة  يف  ال�سكان  من  األف 
املناطق  يف  يقعون  كلهم 
من  خوفا  وذل��ك  احل��دودي��ة، 

النقالب احلا�سل”.
و اأ�ساف الوزير “نحن نتواجد 
ويوجد  احلدودية،  املناطق  يف 
الهجرة التي تهددنا بالإ�سافة 

اإىل دولة ليبيا”.
“هناك  اأن  ب��وق��ادوم  و���س��دد 
املنطقة،  يف  لال�ستثمار  حاجًة 
اأن  م����ايل  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ايل 
مما  اأف�سل  �روطا  تخ�س�س 

تعي�سه الآن”.
اي�سا  جديد  حتدٍّ  “هناك  وقال 
وهو تف�سي فريو�س كورونا”، 
م�سريا يف ال�سياق ذاته ” نحن 
ودولة  الأفكار  نف�س  ن�سارك 

ا�ستقرارها  و  جدا  مهمة  مايل 
لزيادة  لإلينا  بالن�سبة  مهم 

الإتفاقيات” .
الهيئة  اأم�س  دخلت  ولالإ�سارة 
ال�سعب  لإن��ق��اذ  ال��وط��ن��ي��ة 
النقالب  على  املنبثقة  املايل 
العقيد  قاده  الذي  الع�سكري، 
منت�سف  يف  غويطا  اأ�سيمي 
بعثة  مع  مفاو�سات  اأوت يف 

الغربية  افريقيا  بلدان  منظمة 
يف  بالدخول  اأو���س��ت  التي 
 18 انتقالية ل تتجاوز  مرحلة 
�سهرا. لكن الهيئة الع�سكرية 
مرحلة  اإر�ساء  قررت  احلاكمة 
حتت  اأع��وام  بثالثة  انتقالية، 
رئا�سة ع�سكري يكون رئي�سا 
حكومة  وت��دي��ره��ا  ل��ل��دول��ة 

اأغلبها من الع�سكريني.

وك��ان��ت ب��ل��دان ج���وار مايل 
ا�ستثنائية  قمة  يف  املجتمعة 
الرئي�س  ب��اإرج��اع  طالبت  قد 
من�سبه  اإىل  كايتا  بكر  اأب��و 
اإر�سال  و  الدولة  راأ���س  على 
للتفاو�س  باماكو  اإىل  بعثة 
مع النقالبيني. و كان الرئي�س 
 2013 عام  انتخب  قد  كايطا 
واأعيد انتخابه يف 2018 لكنه 

لقي معار�سة قوية و متفرقة 
اأ�سعلت ال�سارع املايل مطالبة 
ما  وهو  املايل.  الرئي�س  براأ�س 
ِقبل  عّجل يف الإطاحة به من 
م�ساندة  لقي  ال��ذي  اجلي�س 
عديد  يف  جت�سمت  �سعبية 
بتحرك  املرحبة  امل��ظ��اه��رات 
باإر�ساء  وعد  اأن  بعد  اجلي�س 

مرحلة انتقالية �سيا�سية.
التفاو�س  جمموعة  ومتكنت 
على  احل�سول  من  الإفريقية 
قبل  م��ن  ال��ت��ن��ازلت  بع�س 
يف  متثلت  الع�سكرية،  الهيئة 
الرئي�س  �راح  باإطالق  الوعد 
اإىل  الرجوع  الذي ميكنه  كايتا 
اخلارج  اإىل  الذهاب  و  منزله 
الوزير  وباإمكان  للتداوي. 
اإىل  يحول  اأن  املعتقل  الأول 
لكن  حم�سنة.  اإقامة  مكان 
بني  اخلالفات  عديد  زالت  ما 
دول  ممثلي  و  امل��ايل  الطرف 

اجلوار.

التحدي الرئي�سي : تنظيم 
اال�ستثمار، ح�سب حمداين

احلكومة تعّول على 
توفري اأكرث من مليار 

دوالر بعد زيادة 
اإنتاج القمح
قال وزير الفالحة و التنمية 

الريفية، عبد احلميد حمداين، اأن 
احلكومة تعول على زيادة اإنتاج 

القمح ما يوفر اأكرث من مليار 
دولر ، وزيت بذور اللفت، 

�سيوفر حوايل 500 مليون دولر 
موؤكدا اإّن قطاع الفالحة وعلى 

مدى ال�سنوات الأربع املقبلة، 
�سيهدف اإىل زيادة اإنتاجه بن�سبة 

30 باملائة.
و اأكد حمداين يف ت�ريح اإذاعي 

اأن الهدف هو تقلي�س الواردات 
ب�سكل كبري. م�سريا يف ال�سياق 

ذاته اأن “ال�سرتاتيجية املو�سوعة 
لتحقيق هذا الهدف تقوم على 

ثالثة اأ�س�س هامة،  وهي اإطالق 
ال�ستثمار يف القطاعات 

ال�سرتاتيجية، كالقمح والزيوت 
وم�سحوق احلليب”.

واأ�ساف وزير الفالحة اأن “زيادة 
اإنتاج القمح �ستوفر اأكرث من مليار 

دولر ، وزيت بذور اللفت، على 
وجه اخل�سو�س، �ستوفر حوايل 

500 مليون دولر”.
ولتحقيق هذا الربنامج ،”�سيتم 

دمج امل�ستثمرين املزارعني 
واملربني، بالإ�سافة اإىل جميع 

العاملني يف القطاع الزراعي”.
وقال وزير الفالحة اأن “التحدي 

الرئي�سي �سيكون تنظيم 
ال�ستثمار عن طريق اإزالة 

البريوقراطية”. معلنا بذلك 
عن “اإن�ساء مكتب اإ�سرتاتيجية 

ال�سناعات الزراعية موؤخًرا، 
حيث �سيكون مبثابة نقطة ات�سال 

فقط”.
واأكد وزير الفالحة على �رورة 

“ال�سعي وراء ت�سهيل م�سار 
امل�ستثمرين ، من خالل اإزالة جميع 

العقبات التي قد يواجهونها”.
ق/و

قال وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم، اإن اجلزائر “لي�س لديها اأي تعليق اأو اأي تقدير ملا يحدث االأن بدولة مايل”. لكنه اأو�سح اأن اجلميع هناك 
يعاين من قلة االأمن والتق�سيم ال�سيا�سي املوجود حاليا يف البلد، و ذلك ب�سبب االنقالبات التي ح�سلت موؤخرا”.

اىل  "عدل"،  لوكالة  العام  املدير  دعا 
�رورة احرتام �ركات اإجناز امل�ساريع 
مع  التعاقدية  التزاماتها  ال�سكنية، 
وكالة عدل و ذلك خالل اجتماع حول 
بامل�ساريع،  الأ�سغال  تقدم  و�سعية 
التابعة  بالوليات  موؤخرا  املنطلقة 

للوكالة اجلهوية اجلزائر �رق.
خالل  لها  بيان  يف  "عدل"  وه��ددت 
�ستتخذ  ال��وك��ال��ة  ب���اأن  الج��ت��م��اع 
ال�ركات  �سد  القانونيَة  الإج��راءاِت 
املناولة،  بنظام  العمل  اأو  املتقاع�سة، 
اجلاهزة  ال�سكنات  من  النتهاء  بهدف 

يف الآجال املحددة.

و ح�سب بيان للوكالة، ح�ر الجتماع 
مبتابعة  املكلف  امل�ساعد  العام  املدير 
ب�سري  املكلف  امل��دي��ر  و  امل�ساريع، 
للجزائر  اجلهوي  املدير  و  العمليات 
امل�ساريع  مدراء  اإىل  بالإ�سافة  �رق، 
بجاية  و   ، البويرة  و  اجلزائر،  من  بكل 

، و تيزي وزو وبومردا�س.
لوكالة  الر�سمية  ال�سفحة  ن�رت 
تداوله  مت  ما  حول  تو�سيحات  عدل 
من طرف بع�س رواد مواقع التوا�سل 
 2600 مبوقع  �سور  من  الجتماعي، 
بالإيجار،  البيع  ل�سيغة  �سكنية  وحدة 

الرتبة ق�سنطينة.

اأن  الر�سمية،  ال�سفحة  ق��ال��ت  و 
اأ�سخا�سا يتهمون وكالة عدل ومكاتب 
الدرا�سات بالتق�سري يف اإجناز امل�ساريع 
يف حماولة يائ�سة منهم لزرع البلبلة و 
اأن  حيث  عدل،  مكتتبي  و�سط  ال�سك 
و  ع��دل  وكالة  على  ال��دخ��الَء  ه��وؤلء 
الأ�سغال  تقدم  يعجبهم  مل  مكتتبيها 
عرفتها  التي  الدينامكية  و  احلركية  و 
ولي��ات  خمتلف  يف  ع��دل  م�ساريع 
الوطن. الأمر الذي دفع بهم اىل اللجوء 
اىل مثل هذه املمار�سات بهدف ت�سويه 

�سورة وكالة عدل.
لوؤي ي

ب�سبب التاأخر يف االنتهاء من ال�سكنات اجلاهزة يف االآجال املحددة

القانونية باملالحقة  املتقاع�سَة  ال�سركاِت  "عدل" تهدد 

رزيق ردا على انتقادات املتعاملني االقت�ساديني

تعديل قائمة املواد املمنوعة من الت�سدير مرتبط بتطورات الظرف ال�سحي
رزيق  التجارة كمال  وزير  رد 
املتعاملني  ان�سغالت  على 
بخ�سو�س  الق��ت�����س��ادي��ني 
من  املمنوعة  امل���واد  قائمة 
منعها  اأن    ، قائال  الت�سدير 
ال�سحي  بالظرف  مرتبط 
اأن  مربزا  البالد،  به  متر  الذي 
ال�سادرات  ي�سجع  القطاع 
تعرف  التي  املنتجات  ماعدا 

نق�سا يف ال�سوق املحلية.
ت�ريح  يف  ال��وزي��ر،  ق��ال  و 
اجلديد  املقر  افتتاح  خالل  له 
للتجار  الوطنية  للجمعية 
املعار�س،  بق�ر  واحلرفيني 
هذه  التخ�س�س  عملية  اأن 
التجارة  ب�"تنظيم  �ست�سمح 
اخلارجية اأكرث يف اإطار املقاربة 
اجلديدة للقطاع، و التي �ستلزم 
يف  بالتخ�س�س  امل�ستورد 
عائلة معينة من املنتجات تقيد 

يف �سجله التجاري".
وجدد الوزير تاأكيده على اأن :" 

اجلزائر،  املوجودة يف  املنتجات 
اإل  ُت�ستورد  لن  حمليا  املنتجة 
ال�سوق  بدعم  الأمر  تعلق  اإذا 
املحلية بكميات قليلة يف حالة 

العجز عن تلبية الطلب".
امل��واد  قائمة  وبخ�سو�س 
قال  الت�سدير  من  املمنوعة 
مرتبط  منعها  اإن  ال��وزي��ر، 
متر  ال��ذي  ال�سحي  بالظرف 
القطاع  اأن  م��ربزا  البالد،  به 
ماعدا  ال�����س��ادرات  ي�سجع 
نق�سا  تعرف  التي  املنتجات 

يف ال�سوق املحلية.
واأو�سح الوزير اأن هذه القائمة 
الظروف  بتغرّي  للتعديل  قابلة 

التي اأدت اإىل و�سعها.
وتابع قائال:" نحن ننفتح نحو 
املمنوعة من  املواد   ، الت�سدير 
املدعمة  امل��واد  هي  الت�سدير 
والكمامات  ال��ث��وم  وم���واد 
وال����ه����الم امل���ع���ق���م، وه��ي 
احتياجات اأ�سا�سية للمواطن". 

ت�ريح  رزيق  يف  اأ�سار  كما 
القطاع  �روع  اإىل  لل�سحافة 
لتنظيم  خريطة  اإع���داد  يف 

عمليات الت�سويق والتخزين.
نف�س  ب��ح�����س��ب  وي��رت��ق��ب 
ن�ساط  فتح  "اإعادة  امل�سوؤول 
للمعار�س  الوطنية  املوؤ�س�سة 
عن  "�سافك�س"  والت�سدير 
برتوكول  اإط���ار  يف  ق��ري��ب، 

�سحي م�سدد".
اإعادة  :" �سيتم  وح�سب الوزير 
و  املوؤ�س�سة  لهذه  العتبار 
تاأثرها  بعد  للن�ساط  اإعادتها 
اإحياء  خ��الل  م��ن  باجلائحة، 

املعار�س املتخ�س�سة".
الوزير  جدد   ، اأخرى  جهة  من 
 31 ب��اآج��ال  للتجار  ت��ذك��ريه 
 111 امل��ادة  لتنفيذ  دي�سمرب 
التي   ،2020 املالية  قانون  من 
تلزم املتعاملني من جتار ومهن 
ت�رف  حت��ت  بو�سع،  ح��رة 
الدفع  و�سائل  امل�ستهلك، 

الزبون  ليبقى  الل��ك��رتوين، 
ا���س��ت��ع��م��ال ه��ذه  خم���ريا يف 

الو�سيلة اأو الدفع نقدا.
العملية  اأن  ال��وزي��ر  واأك���د 
جمانية و لن تكلف امل�ستهلك 
اأي قيمة مالية اإ�سافية، م�سريا 
توفري  يف  الكبري  "دورها  اإىل 
ومراكز  البنوك  يف  ال�سيولة 

الربيد".
املقر  اف��ت��ت��اح  وبخ�سو�س 
الوزير  اأكد  للجمعية،  اجلديد 
اأن هذه الأخريَة تعد من اأدوات 
القطاع لأخلقة العمل التجاري 
اأن  مربزا  الأ�سواق،  وتنظيم 
اأثبتوا وطنيتهم خالل  "التجار 
مرت  التي  ال�سعبة  الظروف 
و�سع  من  مّكن  ما  البالد  بها 

امل�ستهلك يف اأريحية".
القطاع يعترب  اأن  الوزير  واأكد 
جمعياِت التجار و امل�ستهلكني 
ك"�ريك اأ�سا�سي"، من خالل 
العمل يف اإطار جلان ُتعد طرفا 

اجل��دي��دة  النظرة  و���س��ع  يف 
للتجارة اجلزائرية .

من جانبه، اأكد رئي�س اجلمعية 
احلرفيني،  و  للتجار  الوطنية 
احلاج الطاهر بولنوار، ا�ستعداد 
اإط��ار  يف  للعمل  اجلمعية 
ترقية  على  اجلديدة  املرحلة 
الن�ساطات التجارية و احلرفية 
و املهن، و ولوج عامل الرقمنة 

القت�سادية .
تاأييده  ع��ن  ب��ول��ن��وار  وع��رّب 
امل�سرتك  ال����وزاري  ل��ل��ق��رار 
عرب  املقاي�سة  جت��ارة  لتقنني 
يف  لأهميتها  نظرا  احل���دود 
املنطقة،  يف  التجارة  اإنعا�س 
و  م��ايل  دولتي  مع  ل�سيما 
باملنا�سبة  �سدد  كما   . النيجر 
بفعالية  التجار  م�ساركة  على 
التظاهرات  خمتلف  اإجناح  يف 
باملنتج  والتعريف  القت�سادية 

الوطني يف اخلارج.
لوؤي/ي 
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حذف موا�سيع الف�سل الثالث من امتحانات "البيام" 
و الباك"

لوؤي/ي
-------------------

للتعليم  العام  املدير  ك�سف  و 
يف  الوطنية  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة 
رفع  عن   ، لل�سحافة  ت�ريح 
الأمهات  و  احلوامل  اإعفاء  قرار 
المتحانات  يف  احل��را���س��ة  م��ن 
�سيتم  اإن��ه  مو�سحا  الر�سمية. 
للح�سور  لالأ�ساتذة  النقل  توفري 
بالتن�سيق  المتحان  مراكز  اإىل 
الإب��ق��اء على  م��ع  ال����ولة.  م��ع 
قاعة  يف  املرت�سحني  عدد  نف�س 
مع   ،”20“ وه���و  الم��ت��ح��ان 
ن�سف”.  و  “مرت  التباعد  احرتام 
عدد  تقلي�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
يف  حار�سني  اإىل   3 من  احلرا�س 
املتمدر�سني،  املرت�سحني  قاعة 
قاعة  يف  حرا�س   3 اإىل   5 وم��ن 

الأحرار. املرت�سحني 
اأن  امل�������س���وؤول،  ذات  ق���ال  و 
ما  ح��ول  �ستكون  المتحاناِت 
الف�سلني  يف  التالميذ  در���س��ه 
بالن�سبة  فقط،  الثاين  و  الأول 
و”الباك”  “البيام”  ملرت�سحي 
كون  للتالميذ،  فر�سة  اأنها  اي 
الدرو�س قد تقل�س بحوايل  حجم 
الدولة  اأن  اأك��د  باملائة.كما   30
لإجراء  الإمكانيات،  كل  وفرت 
من  جيدة  ظروف  يف  المتحانات 
التنظيف  و  �سحية  م�ستلزمات 
املراجعة  بخ�سو�س  التعقيم.و  و 
املا�سي،  اأوت   25 يوم  من  بدءا 
املوؤ�س�سات  تنظيم  مت  قد  اإنه  قال 
 15“ القاعات  وتهيئة  الرتبوية 
اإع��داد  و  فوج”،  كل  يف  تلميذا 
ي�سم  للمراجعة  خا�س  برنامج 

فيها. املمتحن  املواد  كل 
ح�س�س  ادراج  مت  ح��ني  يف   
و  بالتالميذ،  النف�سي  التكفل 
م�ست�سارو  عليها  ي�رف  الذي 
النف�سي،  الإر���س��اد  و  التوجيه 
ببطاقات  تزويدهم  مت  الذين  و 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  لكيفية  تقنية 
ال��ظ��رف.و  ه���ذا  ال��ت��الم��ي��ذ يف 
املقبل،  املدر�سي  الدخول  حول 
ال��وزارة  اإن  امل�سوؤول  ذات  قال 
�سحيا  برتوكول  اعتمدت  قد 
وزارة  طرف  من  عليه  م�سادٌق 
وزارة  وجهت  ال�سحة.باملوازاة، 
اإىل  مرا�سلة  الوطنية،  الرتبية 
مديري الرتبية و منه اإىل روؤ�ساء 
اتخاذ  ب�رورة  اأعلمتهم  املراكز، 
الحتياطية  و  الالزمة  الإجراءات 
الأ�ساتذة  تاأخر  اأو  تغيب  حال  يف 

احلرا�س عن مراكز اإجراء امتحاين 
.  ” البيام  البكالوريا و” 

الأ�ستاذ  اأن  املرا�سلة،  اأكدت  و   
رئي�س  يبّلغ  اأن  يجب  احل��ار���س 
قبل  �ساعة   48 بتغيبه  املركز 
يتم  كي  هذا  و  المتحان  انطالق 
الحتياطيني  بالأ�ساتذة  تعوي�سه 

.
ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع���ت���ربت  و 
لالأ�ساتذة  تاأخر  اأي  اأن  الوطنية، 
غيابا،  يعترب  دقائق   10 ب�  احلرا�س 
املتاأخرين  تعوي�س  �سيتم  حيث 

اأي�سا. الحتياطيني  بالأ�ساتذة 
رئي�س  اأن  ال����وزارة  اأك���دت  و 
الأ���س��ات��ذة  م��ع  يجتمع  امل��رك��ز 
من  ر�سميا  امل�ستدعني  احلرا�س 
قبل  يومني  الرتبية،  مدير  طرف 
يوؤكد  و  الخ��ت��ب��ارات.  انطالق 
و  ال�رامة  على  خا�س  ب�سكل 
ُيقدم  و  احلرا�سة  يف  الن�سباط 
احل�سور  التالية:  التعليماِت  لهم 
على  �ساعة  بن�سف  املركز  اإىل 
اختبار  كل  انطالق  قبل  الأق��ل 
و  ال��ه��وي��ة،  ببطاقة  م�سحوبا 
كل  و  ف��رتة  كل  يف  ال�ستدعاء 
يعد  دقائق   10 عن  يزيد  تاأخر 

غائبا. �ساحبه 
احلرا�س  الأ�ساتذة  الديوان  منع  و 
اأو بني  الأروقة  النتقال يف  بعدم 
تغيري  يتم  اأنه  اأكد  كما  القاعات، 
يف  القاعة  يف  احلرا�س  الأ�ساتذة 
من  واح��د  اإبقاء  مع  اختبار  كل 
اأيام  خالل  ثابتا  احلرا�س  الأ�ساتذة 

المتحان.

اأكدت وزارة الرتبية الوطنية اأن موا�سيع امتحاين “البيام” و”الباك”،  �ستكون متعلقة بالف�سلني االأول والثاين بينما مت تقلي�س 
اعداد التالميذ املرت�سحني بقاعات االمتحان اىل 20 اىل جانب تقلي�س اأعداد احلرا�س.

مع تقلي�س اأعداد احلرا�س و التالميذ املرت�سحني بالقاعات

 

م�ستقبل واعد ينتظر ال�سناعة 
ال�سيدالنية باجلزائر

ث���م���ن رئ��ي�����س 
الوطنية  النقابة 
ل���ل�������س���ي���ادل���ة 
م�سعود  اخلوا�س، 
ب����ل����ع����م����ربي، 
ام�����س ال��ث��الث��اء، 
ال��ت��و���س��ي��ات و 
التي  ال���ق���رارات 
رئي�س  ات��خ��ذه��ا 
خالل  اجلمهورية 
جمل�س  اج��ت��م��اع 

�سيدال  ملجمع  الإنتاجية،  القدرة  برفع  الأخ��ري  ال��وزراء 
ال�سناعة  نحو  ال�ستثمار  توجيه  و  ال�سيدلنية  لل�سناعة 
ل�سناعة  للتطلع  حافز  مبثابة  الأمَر  هذا  اإن  قال  و  الدوائية، 

واعدة. دوائية 
اأن �سيدال ظلت قدوة ورائدة يف جمال  اأو�سح بلعمربي  و 
عراقيل،  من  له  تعر�ست  ما  رغم  ال�سيدلنية  ال�سناعة 

لتحطيمها. ال�سترياد  لوبيات  طرف  من 
خلق  يف  للدولة  ال�سيا�سية  الإرادة  اأن  بلعمربي  اأ�ساف  و 
ل�سناعة  نتطلع  و  نطمح  جتعلنا   " حقيقية  دوائية  �سناعة 
طرف  من  املربجمة  امل�ساريع  ظل  يف  واع��دة،  �سيدلنية 
�سيحد  الذي  الأن�سولني  خمرب  م�روع  مثل  �سيدال  جممع 

ال�سترياد".                            فاتورة  من  كثريا 
                                                                        ق/و

بلعمربي يوؤكد:

مبادرة االإ�سالح �ستتخذ موقفا 
جماعيا من م�سروع الد�ستور

ممثلي  با�سم  الناطق  و  اجلديد  الفجر  ح��زب  رئي�س  اأك��د 
موقفهم  اأن  بعيب�س،  بن  الطاهر  الوطني،  الإ�سالح  مبادرة 
الك�سف  بعد  �سيتحدد   الد�ستور  م�روع  من  الر�سمي 
على  كثريا  يعّول  ل  حزبه  اأن  م�سريا  النهائية،  الن�سخة  عن 
عليه  امل�سادقة  قبل  تعديالت  لإدراج  الت�ريعية  الهيئة 

ال�سعبي. لال�ستفتاء  ومتريره 
ال�سالح  مبادرة  ممثلي  اأن  بعيب�س  بن  الطاهر  اأ�سار  و 
الد�ستور  بخ�سو�س  جماعيًة  مقرتحاٍت  ،قدموا  الوطني 
نوفمرب  الفاحت  حتديد  قبل  اجلمهورية  برئي�س  لقائهم  خالل 

ال�ستفتاء. لجراء  كموعد  املقبل 
املبادرة  اأ�سحاب  اأن  اجلديد  الفجر  حزب  رئي�س  وك�سف 
التي  النقاط  من  العديد  ت�سم  عمل  اأر�سية  و�سعوا 
التي  الد�ستور�،  وثيقة  بينها  من  الوطنية،  ال�ساحة  ت�سغل 

النهائية. امل�سودة  نزول  فور  منها  موقفهم  �سيتحدد 
بخ�سو�س  خا�س  موقف  له  كان  حزبه  اأن  املتحدث  اأكد  و 
املنتخبة  املجال�س  حل  ا�سرتط  حيث  الدت�سور،  تعديل  م�سار 
الد�ستور. م�روع  مناق�سة  قبل  م�سبقة  انتخابات  اإجراء  و 

الذي  الوطني،  ال�سالح  مبادرة  م�ستقبل  بخ�سو�س  و 
بعيب�س،  بن  قال  فيها  موؤ�س�سا  اجلديد  الفجر  حزب  يعد 
يف  راف�سا  ا�ستثناء،  دون  اجلميع  اأم��ام  مفتوح  الباب  اإن 
اإهمال  و  املبادرة  ملكونات  انتقاداٍت  توّجه  اأن  الوقت  نف�س 

امل�روع. طبيعة  و  املحتوى 
املبادرة  يرف�س  “من  اجلديد:  الفجر   حزب  رئي�س  ختم  و 
التي  املبادرات  كل  ندعم  نحن  و   ، اجلديد  يقدم  اأن  عليه 
ت�سب يف م�سلحة الوطن”.                                   ق/و

قانون املالية 2021 �سيحمل حتفيزات جديدة لل�سعب ال�سناعية
فرحات  ال�سناعة،  وزي��ر  ك�سف 
باجلزائر  الثالثاء  براهم،  علي  اآيت 
ل�سنة  املالية  قانون  اأن  العا�سمة 
جديدة  حتفيزات  �سيحمل   2021
�ستجعلها  ال�سناعية  لل�سعب 

للبقاء". و"قابلة  متاما"  "م�ستقلة 
اإ�رافه  خ��الل  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
املجل�س  رئي�س  تن�سيب  على 
لتطوير  ال�ست�ساري  الوطني 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
هذه  اأن  �سا�سي،  بن  عادل  ال�سيد 
اإمكانية  "�ستحقق  التحفيزات 
باجلزائر  ت�سنيعية  ن�ساطات  اإن�ساء 
يف اقرب الآجال، وت�سمح ب�سناعة 
مبا  حجمها  ك��ان  مهما  امل��ع��دات 
املناولني".  ن�ساطات  تطوير  فيها 
الإط��ار  ه��ذا  يف  ال��وزي��ر  وتطرق 

الت�سنيعية   ال�سناعة  اأهمية  اإىل 
ببعث  للمنتجني  "�ست�سمح  التي 
يف  تعتمد  �سناعية  م��رك��ب��ات 
جزائرية  معدات  على  ن�ساطها 
نف�س  ق��ال  و  للرتكيب".  قابلة 
هذا  على  الرتكيز  اأن  امل�سوؤول 
�سيمكن  ال�سناعات  من  النوع 
يحتاجونه  ما  للمنتجني  توفري  من 
للرتكيب  قابلة  حملية  معدات  من 
على  اخلارجية،  ال�سوق  من  ولي�س 
لل�رورة  الخ��رية  هذه  ترتك  اأن 
قانون  �سريكز  كما  الق�سوى. 
املتعلق  �سقه  يف   2021 املالية 
حتفيزات  على   ": بال�سناعة 
ال�ستقاللية  بعث  و  ال�ستثمار 
ال�ستثمار  ولي�س  القت�سادية 
القت�سادية،  للتبعية  املكر�س 

بعث  اع���ادة  م��ن  ميكننا  م��ا  ه��ذا 
�سمان  ت�ستطيع  جزائرية  �سناعة 
يخ�س  فيما  اجلزائر  ا�ستقاللية 
فيها  مب��ا  ال�سناعية  امل��ع��دات 
والت�سنيع  لال�ستهالك  املوجهة 

يف اأق�ر الآجال "، يتابع الوزير.
امليكانيك  �سعبة  بعث  اإعادة 

املوؤ�س�سات  عرب  الدقيقة 
واملتو�سطة ال�سغرية 

وقال الوزير خالل حفل التن�سيب 
ميثل  �سا�سي  ب��ن  ال�سيد   ": اأن 
�سعبة لها دور مهم يف اإعادة بعث 
واملوؤ�س�سات  اجلزائرية  ال�سناعة 
وت�ساهم  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
يف بعث �سناعة حقيقية واقت�ساد 
على  مبني  غ��ري  حقيقي  منتج 

بن  ال�سيد  و�سيكون  الريع". 
�سعبة  م��ه��م��ة  اأم����ام  ���س��ا���س��ي 
-بح�سب نف�س امل�سدر- تتمثل يف 
التي  العوي�سة  امل�ساكل  مواجهة 
 ، خ�سو�سا  ال�سعبة  هذه  تواجهها 
موؤهالت  من  عليه  يحوز  ملا  نظرا 
بعث  لإع�����ادة  وم��ي��ول  ت��ق��ن��ي��ة 
وامليكانيك  التحويلية  ال�سناعة 
اأمام  املجل�س  و�سيفتح   . الدقيقة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
احتياجاتها  عن  للتعبري  املجال 
وال�سعب  ال�سعبة  هذه  يخ�س  فيما 
نظرة  تنفيذ  جانب  اإىل  الخ��رى 
مل�ستقبل  العمومية  ال�سلطات 

، ي�سيف ال�سناعة يف اجلزائر 
 الوزير.                          

                                         ق.و

بن بعيب�س يوؤكد: 

حتديد تاريخ 3 �سبتمرب كاآخر اأجل الإيداع ملفات الرت�سح لرئا�سة جلنة 
االأوملبية اجلزائرية

التابعة  الرت�سيحات  جلنة  حددت 
والريا�سية  الومل��ب��ي��ة  للجنة 
�سبتمرب   3 ت��اري��خ  اجل��زائ��ري��ة، 
اأج��ل  ك��اآخ��ر  00ر17(،  ( ع��ل��ى 
ي����داع م��ل��ف��ات ال��راغ��ب��ني يف  لإ
الهيئة   هذه  رئا�سة  من�سب  تويل 

النتخابية  العامة  اجلمعية  خالل 
مبقر  �سبتمرب   12 ي��وم  امل��ق��ررة 
كما  )اجلزائر(.  بنب عكنون  اللجنة 
الراغبني  ال�سخا�س  ملفات  متر 
املكتب  اأع�ساء  على  الرت�سح  يف 
وبعد  اللجنة،  ل��ذات  التنفيذي 

�سيتم  امللفات،  جميع  درا���س��ة 
الر�سمية  القائمة  عن  الع��الن 
يف  ال�روع  ومت  للمرت�سحني". 
على  وذلك  امللفات  تقدمي  عملية 
العام  الأم���ني  مكتب  م�ستوى 
الآن،  حد  واإىل  الوملبية،  للجنة 

واح��د،  مرت�سح  ملف  ي���داع  اإ مت 
ال�سابق  بالوزير  الأم��ر  ويتعلق 
والرئي�س  والريا�سة  لل�سباب 
احل���ايل ل��الحت��ادي��ة اجل��زائ��ري��ة 
برناوي. �سليم  روؤوف  للمبارزة، 
ق.و



اجلزائر  �رق  زرت  عديدة،  وبلدانا  كثرية،  مدنا  زرت 
وزرت  جنوبها،  وبع�س  غربها،  وبع�س  وو�سطها 
وم�ر   ، والقرويني  الرباط  ومغرب  اخل�راء  تون�س 
زرت  ب��ي��ة،  الأ و�سورية  الن�سامة،  واأردن  الكنانة، 
احلديثة،  م��ارات  الإ واأر���س  الطاهرة،  احلجاز  اأر���س 
واأر���س  وال��ع��راق��ة  واحل�����س��ارة  اجل��م��ال  ب��الد  وزرت 
الطيبني،  فيها  قابلت  البلدان  هذه  كل  تركيا.  اخلالفة، 
غري  الأكرمني.  كرم  فيها  مل�ست  علماء،  فيها  جال�ست 
اأر�س  ال�سحر،  وادي  �سوف،  يف  معلقا  بقى  قلبي  اأن 

لطيبني ا
ما �سر هذا الع�سق يا �سوف ؟! 

ع�سقتها  ملا؟؟؟؟  اأدري  ول�ست  املدينة،  هذه  قلبي  اأ�رت 
رمالها،  نا�سها،  اأ ع�سقت  معنى،  من  الكلمة  حتمل  مبا 
القدمية،  منازلها   ، الب�سيطة  البي�ساء  بيوتها  اأزقتها، 
الأ�سماء  تلك  جتذبني  اأماكنها،  اأ�سماء  حتى  ع�سقت 
تاك�سبت،  كوينني،  كياين:  يف  وت�سكن  جذبا  ليها  اإ
التيجانية،  ال��زاوي��ة  ال��ده��دوه��ي،  ق��م��ار،  ورم��ا���س، 
الرباح،  طريق  العلندة،  واد  الرملي،  اجلمل  الرقيبة، 
اأهلها  ب�ساطة  الأ�سالة،  عبق  منه  يفوح  القدمي  ال�سوق 
اأخالقهم  ها،  علماوؤ جامعتها،  احلامتي،  كرمهم  طيبتهم،   ،
اأخرج  اإن  ما  ترحابهم.  حفاوة  اجلم،  توا�سعهم  الراقية، 
تو�سف،  ل  �سعادة  وتنتابني  ال  اأق�سده  بيتي  من 
حنني  يراودين  الطريق  وطول  اليها،  الأ�سواق  تغمرين 
من  حورية  حتفني  حتى  اأ�سل  اإن  وم��ا  بها،.  اللقاء 
بحبها  برعايتها،  حتوطني  باأجنحتها،  اجلنة  حوريات 
جنة،  هناك  ...واألقى  متلك  ما  بكل  بقلبها،  بكرمها، 
تكاد  ل  واملكرمات،  واخلدمات  اخلريات  من  جنات  بل 
الأر�س  يل  وتفر�س  والولدان  الأهل  ترتك  تفارقني، 
ذلك،  كل  اأمام  نف�سي  من  اأخجل  واحتواء،  وكرما  حبا 
وطيبتها  وحيائها  م�ساعرها  بكل  العواطف،  وتغمرين 
ووفائها،  و�سفائها  براءتها  مثل  يف  اأر  مل  املالئكية، 
الكلمات  تخونني  �سوف،  ن�ساء  اأويف  ل  قلت  مهما 
ونقائهن.  �سفاتهن  يف  جمروحة  و�سهادتي  حقهن،  يف 

ما �سر هذا الع�سق يا �سوف ؟! 
اأختهم  اأين  منهم،  واح��دة  اأين  ي�سعرونني  ها،  علماوؤ
مقاماتهم  يف  هم  من  وهم  اأخالقهم،  وطيب  بتوا�سعهم 
 ، ال��الوي  عبد  يو�سف  �سيخي  العالية،  ومنازلهم 
رحماين،  براهيم  اإ ���س��ت��اذي  واأ ق��دة،  كمال  و�سيخي 
الكرمي  عبد  �ستاذي  اأ مهاوات،  القادر  عبد  �ستاذي  واأ
�سيخي  مباركية،  املجيد  عبد  ���س��ت��اذي  اأ ب��وغ��زال��ة، 
�ساخمة،  والقامات  كثرية  الأ�سماء  حميداتو،  م�سطفى 
خمتار،  واأخ��ي  �سلمان،  �سيخي  زمالئي،  ن�سى  اأ ول 
ول  علي.  وف�سل  قلبي  يف  طيب  ث��ر  اأ لهم  ...كلهم 
اخللوقة  الفا�سلة  ابنتي  داود  �سريين  الدكتورة  ن�سى  اأ
واأخذ  ادي  فوؤ اأ�ر  �سيء  واأهم  اأول  ولكن  امل�سيافة... 
اأهل  قبال  اإ �سوف،  يف  القراآن  ح�سور  قلبي  ب�سعاف 
ويف  حي  كل  يف  النظري،  منقطع  القراآن  على  �سوف 
والنا�س  نية،  القراآ واملدار�س  الكتاتيب  جتد  �سارع  كل 
 ، كبريهم  �سغريهم  عجيبا،  ق��ب��ال  اإ عليها  مقبلون 
ومراجعة،  وحفظا  ت��الوة  مدويا،  اأزي��زا  لهم  ت�سمع 
كتاب  ال  �سغل  ول  لها  هم  ل  �سوف  وك��اأن  �سعرت 
 . عيني  يف  اأهلها  وكرب  نف�سي،  يف  ذلك  فعظم  الله، 
يف  غر�س  ذلك  كل  تكلفهم،  عدم  معي�ستهم،  ب�ساطة 
يتها  لروؤ قلبي  يقفز  ال�ساحرة  رمالها  �سوف،  حب  قلبي 
�سا�سعة  م�ساحات  فح�سب،  خميلتي  يف  متر  حني  وحتى 
يتها  روؤ من  عيني  ت�سبع  ل  الب�ر  مد  على  منها 
اأقدر  ل  اآخر  ف�سحر  مالم�ستها  اأما  مبنظرها،  والكتحال 
الدائرية  اخل�راء  حقولها  و�سفت.  مهما  و�سفه  على 
كل  الطائرة،  نافذة  من  عل،  من  خا�سة  بديع  منظرها 
تتجلى  فيها  �سيء  كل  خالقه،  بحمد  ي�سبح  فيها  �سيء 

اخلالق... عظمة  فيه 
ما  ولكن  وقلوبا.  ونا�سا  �سوف.اأر�سا  يا  الله  حفظك 

الع�سق؟. هذا  �ر  ما  جوابا  له  اأجد  مل 

امل��واط��ن  ي��ت��وق��ع  ي��ك��ن  مل 
ب��ح��ا���س��ي خ��ل��ي��ف��ة ال��واق��ع��ة 
الوادي  ولية  عا�سمة  �رقي 
ففي  للعط�س  يتعر�س  اأن 
يت�سم  ال���ذي  ال�����س��ي��ف  ع��ز 
م��ن��اخ��ه ب���احل���رارة امل��ف��رط��ة 
دارة  الإ بريوقراطية  اأن  اإل 
هذا  اجن��از  تاأخر  وراء  كانت 
ي��راوح  بقي  ال��ذي  امل�����روع 
ال��ق��رار  ت��اأخ��ر  ج���راء  مكانه 

الطريق  ب�سق  ي�سمح  ال��ذي 
م��ن ط���رف م�����س��ال��ح امل��ي��اه 
جعل  مم��ا   ، خليفة  بحا�سي 
امل��واط��ن��ني ب��ح��ي امل��رزاق��ة 
البلدية  لذات  التابعة  الغربية 
ال�سلطات  ل��دى  ي�ستكون 
موقفها  بررت  التي  املحلية 
ولية  وايل  لقرار  بانتظارها 
مل�ساحلها  ال�سماح  ال���وادي 
ح��ني  يف  ال���ط���ري���ق  ب�����س��ق 

مناطق  بع�س  يف  جريانهم 
ب��امل��اء  يتمتعون  احل��ي  ه��ذا 
دون  ي��ام  الأ كامل  ال�روب 
اخلزانات  متتلئ  حيث  انقطاع 
اإىل  الأ�سطح  فوق  املتنطية 
املياه  فت�سيل  التخمة  درج��ة 
م�ساكنهم  اأن  اإل  ال�سارع  يف 
ما  م��ن��ذ  امل��ي��اه  ت�سلها  مل 
احلجر  حتت  ال�سهرين  يقارب 
ليغتنموا   ، املنزيل  ال�سحي 

حليهم  التحرير  زيارة  فر�سة 
ولية  وايل  عربها  لينا�سدوا 
اجناز  يف  ي�سارع  اأن  ال��وادي 
يتمتعوا  حتى  ال��ق��رار  ه��ذا 
باملاء  ال�سكان  من  كغريهم 
ال�������روب ح�����س��ب ق��ول��ه��م 
املادة  هذه  مع  معاناتهم  لأن 
ول  م��ده��ا  اأ ط��ال  قد  احليوية 
القرار. بهذا  اإل  الأفق  يف  حل 

مبارك     قدودة 

امل��اء  م�سكل  حللحلة  ث��ر  اأ ل 
بالأ�سنام  الأحد  بحي  ال�روب 
حيث  ال��وادي  لبلدية  التابعة 
�سابيع  اأ منذ  احلنفيات  جفت 
احلي  ه��ذا  م��واط��ن��ي  جعل  مم��ا 
ي���خ���رج���ون ع����ن ���س��م��ت��ه��م 
املحلية  ال�سلطات  وينا�سدون 
هذا  من  انت�سالهم  والولئية 
ودفعهم  ارق��ه��م  ال��ذي  الغنب 
ال�سحافة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اإىل 

ذانا  اآ يجدون  لعلهم  املكتوبة 
�سحي  ظ���رف  يف  ���س��اغ��ي��ة، 
اأقل  �سائفة  ويف  ع��ادي  غري 
لكن  حارقة  نها  اأ عنها  يقال  ما 
يف  اآخ���رون  يطالب  باملقابل 
ا�ستهالك  تر�سيد  اإىل  الولية 
حديث  ويف   . ال�����روب  امل��اء 
املواطنني  بع�س  مع  للتحرير 
نه  اأ املياه  اأزمة  من  املت�ررين 
الولية  بلديات  احد  يف  �ساهد 

البال�ستيكية  اخلزانات  بع�س 
متتلئ  املنازل  ف��وق  املتن�سبة 
التخمة  م�ستوى  اإىل  وت�سيل 
يف  ال�����س��وارع،  يف  وت�سيل 
فقدان  من  اآخ��رون  يعاين  حني 
منازلهم  يف  احلياتية  املادة  هذه 
امل�ستكيات  رغم  �سابيع  اأ لعدة 
للمياه  اجلزائرية  اأن  اإل  العديدة 
احلي  لهذا  ظهرها  تدير  بقيت 
ال�سيء   ، مواطنوه  يقول  كما 

املواطنني  ه���وؤلء  دف��ع  ال��ذي 
�سخطهم  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  اإىل 
عرب  ال�سديدين  وا�ستيائهم 
ملطالبة  الإع��الم��ي  املنرب  ه��ذا 
التدخل  ال���وادي  ولي��ة  وايل 
باملاء  بتزويده  احلي  هذا  نقاذ  لإ
�ركاء  النا�س  مادام  ال�روب 
وال��ه��واء،  امل����اء،  ث��الث��ة:  يف 

. والكالأ
مبارك قدودة 
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ب��ه  خ�������سّ  ت�����ري��ح  ويف 
الرتبية  مدير  اأكد  "التحرير"، 
ل���ولي���ة ال�������وادي، حم��م��د 
امل�سجلني  ع��دد  اأن  م��داح��ي، 
التعليم  �سهادة  امتحان  يف 
�سيتم  وال����ذي  ال��ت��و���س��ط 
املمتدة  ال��ف��رتة  يف  تنظيمه 
املقبل،  �سبتمرب   9 اإىل   7 من 
منهم  م��رت���س��ح��ا،   15842
عدد  اأما  حًرا،  مرت�سحا   336
لهذا  امل�سخرة  الإجراء  مراكز 
مركًزا،   69 بلغ  فقد  الغر�س، 

لالأحرار. واحد  مركز  منهم 

�سهادة  امتحان  وبخ�سو�س 
�سيتم  ال���ذي  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
من  املمتدة  الفرتة  يف  تنظيمه 
ال�سهر،  ذات  من   17 اإىل   13
امل�سجلني  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ق��د 
 16446 ال����دورة،  ه��ذه  يف 
عدد  بلغ  حني،  يف  مرت�سحا، 
 6001 الأح���رار،  املرت�سحني 
ت�سخري  مت  ك��م��ا  م��رت���س��ًح��ا، 
ه��ذا  لإج�����راء  م���رك���زا   68
م�سار  يف  امل�سريي  المتحان 
مركًزا   23 منهم  التالميذ، 
الأح��رار،  باملرت�سحني  خا�س 
 2235 عليها  و���س��ي�����رف 
من  ح��ار���س  و3967  م��وؤط��ر 

القطاع. م�ستخدمي 
ثبات  اإ لمتحان  بالن�سبة  ما  اأ
 13699 �ُسجل  فقد  امل�ستوى 
على  توزيعهم  مت  مرت�سًحا 
اإط����ار  ويف  م����رك����ًزا،   50
ومتابعة  اجل��ي��د  التح�سري 
الر�سمية  المتحانات  �سري 
الولئية  اللجنة  تن�سيب  مت 
طرف  من  واملتابعة  للتن�سيق 
القرار  على  بناء  الولية  وايل 
 30 يف  امل���وؤرخ   814 رق���م: 

.  2020 جويلية 
املتحدث،  ل��ذات  وا���س��ت��ن��اًدا 
املدر�سي  ال��دخ��ول  �سيعرف 
2021 بولية   - 2020 اجلديد 

من  العديد  ا�ستالم  ال��وادي، 
يف  اجلديدة  الرتبوية  الهياكل 
الثالثة،  التعليمية  الأط��وار 
الرتبية  مديرية  قامت  حيث 
جميع  ب��ت��ه��ي��ئ��ة  ب��ال��ولي��ة 
املوعد  هذا  لإجن��اح  الظروف 
التح�سري  خ��الل  م��ن  ال��ه��ام 
يف  التالميذ  ل�ستقبال  اجليد 
ظروف ح�سنة، وهذا من خالل 
بتطبيق  ال�����س��ارم  الل��ت��زام 
املعتمد  ال�سحي  الربوتوكول 
كورونا. فريو�س  من  للوقاية 

لولية  الرتبية  مدير  وح�سب 
فمن  مداحي،  حممد  ال��وادي، 
القطاع  يتدعم  اأن  املرتقب 
يف  ال��ولي��ة  م�ستوى  ع��ل��ى 
جممع   11 ب�  البتدائي  الطور 
حي  من  بكل  جديدة  مدر�سي 
حي  الناظور،  حي  امل�ساعبة، 
ال��وادي،  ببلدية  مار�س   19
بالبيا�سة،  نوفمرب  اأول  حي 
عبد  بح�ساين  اخل��ط��ارة  ح��ي 
تغزوت،  وبلديات  ال��ك��رمي، 
ون�سة،  اميه  الدبيلة،  الرقيبة، 
اإىل  بالإ�سافة  وقمار،  النخلة 
مدر�سية  ملجمعات  نوية  اأ  07
اإىل  ال��ظ��ل،  مبناطق  خا�سة 
ج��ان��ب ث��ان��وي��ت��ني ج��دي��دت��ني 
الطيور  م  اأ بلديتي  من  بكل 
درا�سة  قاعة   158 و  وجامعة 
البتدائي  التعليم  يف  تو�سعة 
يف  تو�سعية  ح��ج��رة   20 و 

املتو�سط. التعليم 

االإ�سابة  من  والوقاية  للحد  ال�سحي  الربوتوكول  لتطبيق  والب�سرية  املادية  املوارد  كل  الوادي،  لوالية  الرتبية  قطاع  �سخر 
�ستجرى  والتي   2020  -  2019 الدرا�سية  لل�سنة  الر�سمية  املدر�سية  اإجراء االمتحانات  اأجل  بفريو�س كورونا، وهذا من 

املوعد،  لهذا  التح�سري  اآمنة، فقد مت  اجتياز االمتحانات يف ظروف  التالميذ من  ولتمكني  ال�سنة،  ا�ستثنائية هذه  يف ظروف 
املدين. املجتمع  وجمعيات  املخت�سة  وامل�سالح  املحلية  اجلماعات  من  بدعم  وذلك 

ال�سروريات وتوفري  ال�سحي  بالربوتوكول  �سارم  التزام 

ما �سر هذا الع�سق يا�سوف ؟!
بو�سعالة  فتيحة  الدكتورة 

القادر االأمري عبد  بجامعة  اأ�ستاذة حما�سرة   

عمود

�سق الطريق من طرف م�سالح املياه ببلدية حا�سي خليفة

بريوقراطية االإدارة كانت وراء تاأخر امل�سروع

اأزمة ماء يف عز ال�سيف بحي االأ�سنام بعا�سمة الوالية



الدويل  الويبينار  جناح  بعد 
جامعة  نظمته  الذي  الأوىل 
القانون  خمرب  يف  ممثلة  اأدرار 
مع  بالتن�سيق  املجتمع،  و 
جلمعية  اأدرار  ولي��ة  مكتب 
 18 اجليل الرائد الوطنية، يوم 
املن�رم،  جويلية  �سهر  من 
)امل��ع��اجل��ة   : ع���ن���وان  حت���ت 
لأزمة  والقانونية  الإعالمية 
يام،  الأ هذه  حت�ر   ،) كورونا 
املخرب  نف�س  يف  ممثلة  اجلامعة، 
ذات  مكتب  مع  وبالتن�سيق 
ويبينار  لتنظيم  اجلمعية، 
ع��ن��وان  حت���ت  ث���اين  دويل 
امل��م��ار���س��ة  اأخ��الق��ي��ات   (  :
الرقمية  البيئة  يف  الإعالمية 
اأكتوير  و18   17 يومي   ،)
تطبيق  تقنية  ع��رب  امل��ق��ب��ل، 
 Google و  اأ  ZOOM
تنظيم  ينطلق  و   ،meet
حماور،  �ستة  من  الويبينار 
منها  الأوىل  املحاور  يتعلق 
الإعالمية  املمار�سة  مبفاهيم 
الثاين  و  الرقمي،  الف�ساء  يف 
الإعالمية  املمار�سة  بواقع 
بني  الإعالمي  ال�سبق  ظل  يف 
�سا�سات  و  الذكية  الهواتف 
باأخالقيات  الثالث  و  التلفاز، 
امل��م��ار���س��ة الإع��الم��ي��ة يف 
ال���ف�������س���اء ال���رق���م���ي ب��ني 

و  الن���ف���الت،  و  ال��ت��ح��ك��م 
يتعلق  اخل��ام�����س  و  ال��راب��ع 
مب�����اآلت ج�����ودة امل��ح��ت��وى 
هيمنة  ظ��ل  يف  الإع���الم���ي 
و�سوابط  الرقمية  البيئة 
امل��م��ار���س��ة الإع��الم��ي��ة يف 
خالل  من  الرقمي،  الف�ساء 
ال��ت�����ري��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، و 
يتم  الأخ����ري  و  ال�����س��اد���س 
اإىل  خ��الل��ه  م���ن  ال��ت��ط��رق 
الإعالمية  املمار�سة  �سوابط 
خالل  من  الرقمي  الف�ساء  يف 
�ستن�ر  و  اجلزائري،  القانون 
جماعي  كتاب  يف  املداخالت 
و  معتمد،  دويل  ترقيم  ذي 
اإىل  الويبينار  عقد  يهدف 
الإعالمية  املمار�سة  تعزيز 
و  ال��رق��م��ي،  ال��ف�����س��اء  يف 
النتاج  م�ستقبل  ا�ست�راف 
النفتاح  ظل  يف  الإع��الم��ي 
تو�سيف  و  التكنولوجي، 
البيئة  يف  املهنية  ال�سوابط 
قد  و  اجل��دي��دة،  الإع��الم��ي��ة 
اآخ��ر  املنظمة  اجل��ه��ة  جعلت 
امل��داخ��الت  ل�ستقبال  اأج��ل 
اجل���اري  �سبتمرب   20 ي���وم 
ل���ك���رتوين  ع��ل��ى ال��ربي��د الإ
e t h i q e s 2 0 2 0 @ u n i v -
                                               .adrar.edu.dz
عبدالرحمن بلوايف    

امليدانية  ملهامها  ا�ستمرارا 
مل��ج��اب��ه��ة ج���رائ���م الجت����ار 
ف���راد  ب���امل���خ���درات، مت��ّك��ن اأ
ال�����رط��ة ل��ف��رق��ة ال��ب��ح��ث و 
ب�س�ار،  ولية  باأمن  التدخل 
فيهما  م�ستبه  توقيف  م��ن 
ث��رات  امل��وؤ من  كمية  حجز  و 

. لعقلية ا
وق���ائ���ع ال��ق�����س��ي��ة ت��ع��ود 
مفادها  معلومات  ل�ستغالل 
برتويج  ف��ي��ه،  م�ستبه  ق��ي��ام 
على  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ث���رات  امل���وؤ
الدبدابة،  اأحياء  اأحد  م�ستوى 
خطة  اإع��داد  متَّ  ال��ف��ور،  على 
توقيف  مت  ثرها  اإ على  حمكمة 
ح���دود  يف  ف��ي��ه  امل�����س��ت��ب��ه 
بطت  �سُ ي��ن  اأ ليال،  التا�سعة 
من  قر�سا   81 كمية: بحوزته 
و  ملغ   300 بريقابلني  نوعي 
مبلغ  ملغ،   50 �سوبرامادول 
�سنتيم،  املليويْن  جاوز  مايل 

�سكينان،  و  �سغري  مق�س 
املكان،  بعني  توقيف  مت  كما 
برفقته،  كان  اآخر  فيه  م�ستبه 
الفرقة  مقر  اإىل  حتويلهما  مع 
معهما  التحريات  ملوا�سلة 

الق�سية.     ب�ساأن 
ب��ع��د ا���س��ت��ي��ف��اء اإج�����راءات 
قدم  الق�سية،  يف  التحري 
وكيل  م��ام  اأ فيهما  امل�ستبه 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
اإج��راء  ملف  مب��وج��ب  ب�سار، 
ث��رات  امل��وؤ ح��ي��ازة  ق�سائي، 
مع  البيع  لغر�س  العقلية 
املتعلقة  الأح��ك��ام  خم��ال��ف��ة 
خ�سائ�س  ذات  اأدوية  بحيازة 
اإجراء  ا�ستيفاء  بعد  و  خمدرة، 
حق  يف  �سدر  الفوري،  املثول 
حتت  بالو�سع  ْمر  اأ منهما،  كل 
اإىل  الق�سائية  الرقابة  اإجراء 

باحلكم.  النطق  جل�سة  غاية 
اأ / د

اجل��وي��ة  التقلبات  ت�سببت 
خمتلفة  مناطق  �سهدتها  التي 
حدوث  يف  اأدرار  ولي��ة  من 
الكهربائي  للتيار  انقطاع 
رق��ان  و  ���س��ايل  ب��ب��ل��دي��ات 
�سقوط  بعد  الولية  جنوب 
للتوتر  كهربائيني  عمودين 
الكهرباء  نقل  بخط  العايل 
)���رق  اأول���ف  و  رق���ان  ب��ني 
ال���ولي���ة( ب�����س��ب��ب ال��ري��اح 

من  ا�ستفيد  ح�سبما  القوية، 
�سونلغاز. و  الولية  م�سالح 

الأم��ط��ار  ه��ط��ول  اأدى  ك��م��ا 
املنتدبة  ب��ال��ولي��ة  ال��غ��زي��رة 
اأدرار،  ولية  �سمال  تيميمون 
ملنزلني  ج��زئ��ي  ان��ه��ي��ار  اإىل 
ال�����رف  ق��ن��اة  ان�����س��داد  و 
ال�����س��ح��ي ب���ج���وار ف��ن��دق 
مائية،  برك  ت�سكل  و  قورارة 
احل�رية  الطرق  عر�س  يف 

تيميمون. ملدينة 
تعبئة  متت  ذل��ك  ث��ر  اإ على  و 
امل��ادي��ة  و  الب�رية  امل���وارد 
ل��ت��دخ��ل ال���ف���رق ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
نقل  و  ت�سيري  ل�ركة  التابعة 
اإ���س��الح  ف��رق��ة  و  الكهرباء 
التوزيع  مبديرية  الع��ط��اب 
من  مت��ك��ن��ت  ح��ي��ث  ب�����اأدرار؛ 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  اإرج���اع 
ُحرموا  الذين  الزبائن  لألف 

الو�سعية  تلك  ب�سبب  منه 
اجلوية.

امل��ن��ت��دب��ة  ال���ولي���ة  يف  م����ا  اأ
فرق  ت�سكيل  مت  فقد  تيميمون 
الق�سور  جتوب  ميدانية  عمل 
قليم  اإ بعا�سمة  الأح��ي��اء  و 
اخل�سائر  لإح�ساء  ق���ورارة، 
باملت�ررين  التكفل  و  املادية 

الأولوية. ح�سب 
ق/ج

الأعرق  دّمد  حي  �سكان  يزال  ل 
م�سعد  مدينة  م�ستوى  على 
يف  يتخّبطون  اجللفة،  بولية 
نتيجة   ، �سعبة  حياتية  اأو�ساع 
تعّر�سوا  الذي  العلني  الإق�ساء 
املنتخبة  املجال�س  قبل  من  له، 
ت�سيري  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��ت  ال��ت��ي 
ال�ساربة  منطقتهم  ���س��وؤون 
و   ، التاريخ  اأعماق  يف  جذورها 
التجمعات  اأكرب  من  تعترب  التي 
ال�����س��ع��ب��ي��ة داخ����ل ال���ولي���ة 
الق�سايا  بني  من  و   ، املليونية 
و  العناية  تتطلب  التي  الهامة 
باحلياة  تتعلق  كونها  الهتمام، 
بالدرجة  للمواطن  اليومية 
ق�سية  ه��ن��ا  ن��ذك��ر   ، الأوىل 
اأخ��ذت  ال��ت��ي  احل�����ري  النقل 

الكبري  احل��ّي��ز  ي���ام  الأ ه��ذه  يف 
و   ، الدمديني  ان�سغالت  من 
ي��ظ��ه��ر ذل���ك ج��ل��ي��ا م��ن خ��الل 
و�سائل  يف  احتجاجاتهم  كرثة 
حيث   ، امل��ت��ن��وع��ة  الإع�����الم 
النقل  مركبات  اأن  اأو�سحوا 
با�ستمرار  ي�ستغلونها  التي 
دي��اره��م ويف  م��ن  ال��ذه��اب  يف 
�ساحلة  تعد  مل   ، ليها  اإ العودة 
على  تتوفر  ول  لال�ستعمال 
و  ال�سحة  وع��وام��ل  ����روط 
مل�ستغليها  الراحة  و  ال�سالمة 
من  البع�س  اأن  هذا،  على  زْد   ،
يت�ّرفون  املركبات  اأ�سحاب 
ويفر�سون  ل��ه��م  يحلو  ك��م��ا 
خوف  اأو  حياء  دون  منطقهم 
ال��دول��ة  ق��وان��ني  ي��رم��ون  و   !

�سلة  يف  املهنة  اأخ��الق��ي��ات  و 
كبريتني  ة  جراأ و  بثقة  املهمالت 
التي  الرادعة  القوة  غياب  يف   !!
التالعب  مل��ه��ازل  ح��دا  ت�سع 
غبنت  ال��ت��ي  ال���س��ت��ه��ت��ار  و 
املادية  الناحيتني  من  الب�سطاء 
ما  اإىل  اأ���س��ف   ، وال�����س��ح��ي��ة 
من  لب��د  ليه،  اإ ���س��ارة  الإ �سبق 
من  التي  املحطة  على  الرتكيز 
هي  و  حمطة  ُت�سّمى  اأن  العار 
واقع  �سّيق  �سارع  عن  عبارة 
تفتقر   ، �سعبي  �سوق  قلب  يف 
وعالمات  اخلدمات  دن��ى  اأ اإىل 
كل  فرغم   ، الهدوء  و  النظافة 
طرف  من  املبذولة  املجهودات 
راحة  ل�سمان  النقل   مديرية 
اإل  معا،  امل�سافرين  و  الناقلني 

حا�رة  ال�سلبية  املظاهر  اأن 
و   ، الإيجابية  املظاهر  من  اأكرث 
هوؤلء  يطالب  ال�سياق  هذا  يف 
ال�سلطات  من  بالتفاتة  ال�سكان 
و  الناجعة  احللول  لتقدمي  املعنية 
التي  الأزم��ة  لحتواء  العاجلة 
طال اأمدها ، و اأكدوا على ل�سان 
 " عبا�س  رمزي  يون�س   " ممثلهم 
�سكاوى  بعدة  ت��ق��ّدم��وا  ن��ه��م  اأ
منا�سبات  يف  م��را���س��الت  و 
و  امل�سالح  ك��ل  اإىل  متعددة 
نها  اأ اإل   ، ة  املخت�سّ اجل��ه��ات 
لفرتة  الأدراج  حبي�سة  بقيت 
اأعرب  وعليه   ، طويلة  زمنية 
التجاهل  و  التهمي�س  �سحايا 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  مدى  عن 
جت���اه ال��و���س��ع امل����زري ال��ذي 
يتخل�سوا  اأن  دون   ، يعي�سونه 
ث��ق��ل  م���ن ح�����س��اره ال����ذي اأ
 ، ا�ستقرارهم  و�سّتت  كواهلهم 
قلقهم،  و  حريتهم  من  زاد  ما  و 
و  القرارات  اأ�سحاب  متاطل  هو 
الإج��راءات  اتخاذ  يف  الأوام��ر 
تقت�سيه  م��ا  وف��ق  احل��ا���س��م��ة  
عن  بعيدا   ، العامة  امل�سلحة 
التي  الت�رفات  و  احل�سابات 

! معينة  اأطرافا  تخدم 
ذيب   عمر   

06 العدد
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القمامة حتا�سر مدينة تقرت

التجاين ن-ق- 
---------------- 

و  ال�سكان.  لنا  اأكده  ما  ح�سب 
اإىل ظهور  اأدى  الذي  الأمر  هو 
ال�سامة  احل�����رات  خمتلف 
احليوانات  و  العقارب  خا�سة 
الكالب  غ��رار  على  ال�سالة 
وغريها  الفئران  و  القطط  و 
م�سددين  احل��ي��وان��ات،  م��ن 
التدابري  اتخاذ  ���رورة  على 
التي  القمامة  لرفع  الالزمة 
و  بالبلديات  الأح��ي��اء  غ��زت 
عمومية  مفرغات  اإىل  حولتها 
اأبدى   ، اخل�سو�س  هذا  يف  و   ،
على  الأح��ي��اء  بع�س  �سكان 
ببلدية  امل�ستقبل  ح��ي  غ��رار 
ببلدية  امل��ن��ار  ح��ي  و  ت��ق��رت  

ل�"  ت�ريحهم  خالل  من  النزلة 
ال�سديد  ا�ستياَءهم   ، التحرير" 
ليها  اإ اآلت  التي  الو�سعية  من 
يف  ون��ح��ن  خا�سة  ه��م  اأح��ي��اوؤ
�سيا�سة  ظل  يف   ، احلر  ف�سل 
املحلية،  لل�سلطات  الالمبالة 
الظاهرة  ه��ذه  ت��اأخ��ذ  مل  التي 

كل  متجاهلة  العتبار  بعني 
ال�سحية  و  البيئية  امل�ساكل 
و�سعا  نعي�س  نحن  و  خا�سة 
وب��ائ��ي��ى ب�����س��ب��ب ف��ريو���س 
تتفاقم  على  قد  التي   ، كورونا 
النفايات  هذه  ب�سبب  ال�سكان 
من  زاد  ما   ، قولهم  حد  على 

اأن   ، املنطقة  �سكان  تخوف 
حياة  يهدد  اأ�سحى  امل�سكل 
بكاملها  املواطنني  �سالمة  و 
م�����س��درا  ي�سكل  ل��ك��ون��ه   ،
بالنظر   ، املختلفة  لالأمرا�س 
القمامة  من  اأطنان  لنت�سار 
الأر�سفة  على  تكد�سها  و 
اأرج��ع  ح��ني،  يف  الطرقات،  و 
امل�ساكل  ه��ذه  ك��ل  ال�سكان 
يف  ال�سلطات  تقاع�س  اإىل 
النظافة،  ع��م��ال  اأج���ور  دف��ع 
العمومية  للموؤ�س�سة  التابعني 
بتقرت  النظافة  و  ن��ارة  ل��الإ
والتي  اأ�سهر،   6 منذ  العالقة 
و  العمل  عن  اإ�رابا  ف��رزت  اأ
عند  اعت�ساماٍت  و  احتجاجاٍت 

.. العمال  هوؤلء 

 ، للنفايات  الرهيب  االنت�سار  ب�سبب  العاجل   للتدخل  املحلية  ال�سلطات   ، الكربى  تقرت  مقاطعة  اأحياء  مواطنو  ينا�سد 
اأ�سبحت م�ساهد القمامة و احلاويات املمتلئة على قارعة الطرق و االأحياء على طول و عر�س املدينة،  حدثا و  حيث 

باأكملها املنطقة  ي�سوه  ديكورا  و   ، عاديا  م�سهدا 

خطري بيئي  و�سع  من  ي�ستغيثون  ر لتنظيم الويبينار ال�سكان  جامعة اأدرار حت�سّ
الدويل الثاين بالتن�سيق مع مكتب 

اأدرار جلمعية اجليل الرائد   الوطنية

توقيف م�ستبه فيهما وحجز موؤثرات 
عقلية بب�سار

انقطاعات التيار الكهربائي وت�سرر منازل جراء التقلبات اجلوية االأخرية باأدرار 

يف انتظار تدخل جّدي عاجل من طرف مديرية النقل                

�سكان دّمد باجللفة .. يطالبون مبحطة و و�سائل نقل ت�سمن لهم 
الكرامة و ال�سالمة ! 
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النريان تتلف الرثوة الغابية بق�سنطينة

عي�س علجية 
-----------------

احلماية  م�سالح  ت�سجل 
ق�سنطينة   ل��ولي��ة  املدنية 
ال�سيف  ف�سل  دخ��ول  منذ 
خ�سائر  اليوم  مدار  على  و 
الغابات،  حرائق  يف  كبرية 
امل��ت��واج��دة ب��رتاب ال��ولي��ة، 
ح��ي��ث ���س��ج��ل��ت م���وؤخ���را  
على  غ��اب��ة  ح��ري��ق  ان���دلع 
منها   ، امل�ساتي  م�ستوى 
م�ستة   ، �سفرجنة  م�ستة 
دالية   عني  م�ستة   ، طاكونت 
عني  وم�ستة  عياطة  ،م�ستة 
لهذه  ت�سخري  مت  الن�سور، 
عليه  تتوفر  ما  كل  العملية 
عتاد  من  الولئية  املديرية 
 05 يف  متثل  ب�رية  موارد  و 
تابعني  عونا    20 و  اآليات 
ل��وح��دة زي��غ��ود ي��و���س��ف ، 
وحدة  و  بوزيان  حامة  وحدة 
احلريق  اإخماد  ،مت  زي��اد  ابن 
احلرا�سة  بعملية  القيام  و 
بغابة  ح��ري��ق  ���س��ب  ك��م��ا   ،
امل�سمى  ب��امل��ك��ان  ال��واق��ع��ة 
عني  و  زك����ري  ب��ن  دوار 
الوح�س  جبل  ،غابة  ب�سام 
ال�سطايح  امل�سمى  باملكان 
العملية  لهذه  ت�سخري  ،مت 
الرتل  اإق��ح��ام  مع  اآلية   22
من  ع��ون��ا   60 و  امل��ت��ح��رك 
التحكم  مت   ، الرتب  خمتلف 
احلريق  على  ال�سيطرة  و 

جارية  زال��ت  ما  العملية  و 
تقع  ما  غالبا  و  ال�ساعة،  حلد 
ال��ذروة،  اأوق��ات  يف  احلرائق 
النهار  منت�سف  من  ب��دًء  
ال�سم�س،  حرارة  ت�ستد  اأين 
تبذلها  التي  اجلهود  رغم  و 
ال�����س��ل��ط��ات ال��ولئ��ي��ة يف 
حت�سي�س  و  احل��رائ��ق  اإخ��م��اد 
بقايا  رمي  بعدم  املواطنني 
بجانبي  اأر���س��ا  ال�سجائر 
الغابات  و�سط  اأو  املحا�سيل 
اإل  ال�ستجمام،  فرتة  اأثناء 
تثمر  ل  ما  عادة  اجلهود  اأن 
امل��واط��ن،  ت��ه��اون  ب�سبب 
الأع���وان  ق��ل��ة  ع��ن  ف�سال 
م��واج��ه��ة  يف   امل��خ��ت�����س��ني 
اأجل  من  الطبيعية  الكوارث 
على   احلفاظ  و  منها  التقليل 
من  ذلك  الطبيعية،  ال��رثوة 

املبكر  ن��ذار  الإ تفعيل  خالل 
الطبيعية. للحوادث 

الولئية  املديرية  تعمل  و   
بالتن�سيق  املدنية  للحناية 
و  الفالحية  امل�سالح  م��ع 
لتجنب  الغابات   حمافظة 
تفعيل  و  احل��رائ��ق  ح��وادث 
الإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة، 
ق�سطينة  ولية  اأن  لالإ�سارة 
و  غ��اب��ات   06 على  تتوفر 
ترتبع  و  امل��ري��ج  غ��اب��ة  ه��ي 
هكتار،   202 م�ساحة  على 
غابة  هكتارا،    48 البعراوية 
م�ساحة  ع��ل��ى  ب��رن��از  ع��ني 
عني  غابة  هكتارا،   1487
بابا  ح���اج  غ��اب��ة  و  ع��ب��ي��د، 
 305 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  مت��ت��د 
و�سع  مت  حيث  ه��ك��ت��ارات، 
ل�سيما  خم��ط��ط��ات  ع���دة 

النباتية  احلديقة  خمطط  
حماية  و  ال��وح�����س،  بجبل 
اإن�ساء  الأرب���ع،  البحريات 
تهيئة  و  خفيفة  ه��ي��اك��ل 
ت�سهد  و  النباتية،  احلديقة 
كثافة  الوح�س  جبل  حديقة 
اإىل  غر�سها  يعود  نباتية 
 42 ت�سم  حيث   ،1855 �سنة 
 15 اإىل  ينتمي  نباتيا  نوعا 
ن��واع  الأ اإىل  اإ�سافة  عائلة 
تعي�س   ، املختلفة  احليوانية 
تفوق  اإجمالية   م�ساحة  على 
منها  مربع   مرت  ماليني   03
مربعا  م��رتا   1.704.139
م�ساحة احلظرية و 3.04227 
م�سجرة  م�ساحة  مربعا  مرتا 
لعبت  العبث  ي��ادي  اأ لكن   ،
هي  و  النباتية؛  الرثوة  بهذه 

النريان. تلتهمها  اليوم 

اأّثرت احلرائق على الرثوة الغابية و البيئة و الغطاء النباتي و التوازن االإيكولوجي،  خا�سة و اأن الغابات بوالية ق�سنطينة ُتعّد 
م�سدرا للتنوع البيئي  و ت�ساهم يف املحافظة على البيئة  و التنوع البيولوجي، من خالل ما حتوزه من حيوانات و نبات و طيور، و 
ال تزال ال�سلطات اجلزائرية ت�سدد على اأهمية التكوين يف جمال الغابات و اال�ستثمار يف العن�سر الب�سري، عن طريق التوظيف 

لل�سباب و اإ�سراكهم يف حماربة احلرائق، و اتخذت يف ذلك قرارات من اأجل  تعزيز القدرة على حماية الغابات.

جمعية " وافعلوا اخلري " مديرية احلماية املدنية تدق ناقو�س اخلطر و تن�سح  املواطن بعدم رمي بقايا ال�سجائر يف الو�سط الغابي 

 " اخلري  وافعلوا   " جمعية  ب��ادرت 
خالل   ، امل�سيلة   ولية  احلجل  بعني 
الدخول  اق��رتاب  مع  و  الأي��ام  هذه 
املدر�سي ، اإىل اإطالق م�روع ُيعنى 
و  املدر�سية  احلقيبة  تكلفة  بتوفري 
م�ستلزماتها للطالب ، الذي ت�سعى 
الأطفال  م�ساعدة  اإىل  خالله  من 
م�روع  فكرة   ، واملعوزين   الأيتام 
اإدراك  من  نابع  املدر�سية  احلقيبة 
امل�ساركة  ب�رورة  عليه  القائمني 
ي�ساهم  اجتماعي،  حراك  له  مب�روع 
وذوي  واملعوزين  الفقراء  اإعانة  يف 
 " املكتب  رئي�س  واأو�سح   ، احلاجة 
حميدي مربوك " اأن  العملية اخلريية 
العائالت  الغنب عن  �ساأنها رفع  من 
قدر  اجلمعية  تعمل  حيث   ، املعوزة 
من  قدر ممكن  اأكرب  امل�ستطاع جلمع 
املتمثلة يف  ، و كذا تلك  التربعات  
والكراري�س..  الكتب  وبع�س  املاآزر 
وغريها من امل�ستلزمات الدرا�سية ، 
فاإن  املبادرة  على  القائمني  وح�سب 
هي  امل�روع  من  امل�ستفيدة  الفئات 
امل�روع   ، املعوزين  و  الأيتام  فئة 
كاهل  عن  التخفيف  اإىل   يهدف 
اأيتاما  يرعني  ال��ل��وات��ي  الأرام���ل 
ذات  العائالت  خا�سة  متمدر�سني 
من  وكم�ساهمة   ، املحدود  الدخل 

الطالب  م�سرية  لدعم  اجلمعية 
م�ستوى  رفع  اأجل  من  التعليمية  
الطالب  وت�سجيع   ، لديهم  التعليم 
غري  املتفوقني  ،خا�سة  التعليم  على 
تعليمهم  موا�سلة  على  القادرين 
للطالب  املعنوي  الدعم  وتقدمي    ،
اإخوًة  لهم  باأن  واإ�سعارهم  الأيتام 
اإىل  بالإ�سافة   ، جانبهم  اإىل  يقفون 
الجتماعي  التكافل  مبداإ  تر�سيخ  
وزي���ادة ال��رتاب��ط وال��ت��ع��اون بني 
الإعانة  وتقدمي   ، املجتمع  اأطياف 
مطلب  وه��و  واملع�رين  للفقراء 
 " اخل��ري  وافعلوا   " فريق  ي�سعى 
النا�سئة  نفو�س  يف  لزرعه  اخلريي 
املتاأ�سلة  والعادات  القيم  لتعزيز 
توجه   و   ، احلجيلي   املجتمع  يف 
نداءها  اخلري"   وافعلوا    " جمعية 
واإىل   ، املجتمع  اأف���راد  كافة  اإىل 
اأمل  ب��ذرة  ي��زرع  اأن  يريد  من  كّل 
من  والطلبة  التالميذ  نفو�س  يف 
اآمالهم  لتحقيق   ، الأيتام  �ريحة 
قامت  فقد  وللتذكري   ، النجاح   يف 
من  جملة  بت�سطري  موؤخرا  اجلمعية 
من  عملت  التي  اخلريية  الن�ساطات 
خاللها على مد يد العون للعائالت 

املحتاجة 
اأ . خل�ر . بن يو�سف 

اإطالق م�سروع احلقيبة 
املدر�سية   بعني احلجل بامل�سيلة 

 لفائدة االأيتام و املعوزين

تثبيت �سهاريج غازالربوبان ب 9 مدار�س ابتدائية ريفية باملاء االأبي�س يف تب�سة 
اأن  تب�سة،  لولية  الرتبية  مديرية  بيان  ك�سف 
تثبيت  مواقع  باختيار  قامت  اخلا�سة    اللجنة 
�سهاريج الغاز باملدار�س البتدائية الريفية،  يف 
بخرجة  تب�سة،  بولية  الأبي�س  املاء  بلدية  اإقليم 
ميدانية، موؤخرا، بح�سور ممثلي خمتلف امل�سالح، 
املنا�سبة  الأماكن  باختيار  اللجنة  قامت  حيث 
باملوؤ�س�سات  الغاز  �سهاريج  تثبيت  و  لإجن��از 
الرتبوية املعنية. و ذكر رئي�س بلدية املاء الأبي�س، 
الواقعة  البتدائية  املدار�س  تزويد  عملية  اأن 
خارج التغطية ب�سبكة الغاز الطبيعي على تراب 
ل�ستخدامه  الربوبان  غاز  بخزانات  البلدية، 
لأغرا�س التدفئة و الإطعام املدر�سي، جارية يف 
ال�ستاء. ف�سل  حلول  قبل  ذلك  و  جيدة  ظروف 
من  الأوىل  تعترب  التي  العملية  باأن  مو�سحا 
نوعها بالبلدية، �ستم�س 9 مدار�س ابتدائية تقع 
باملناطق املعزولة، و مل يتم اإي�سالها ب�سبكة الغاز 
املازوت  �سيعو�س  الربوبان  اأن غاز  و  الطبيعي 
�سيكون  و  املدار�س  بهذه  للتدفئة  امل�ستخدم 
تخ�سي�س  مت  حيث  الغاز،  ب�سهاريج  التزويد 
ال�سهاريج  هذه  لو�سع  جمهزة  و  مبنية  اأماكن 
داخل املوؤ�س�سات الرتبوية.كما اأو�سح املتحدث، 
و  الطاقة  مديرية  مع  التن�سيق  حاليا  يتم  باأنه 
املوؤ�س�سة  ���روع  اأج��ل  من  البلدية،  و  املناجم 
البرتولية  املنتجات  توزيع  و  لت�سويق  الوطنية 
نفطال، لإجناز العملية و تقييم التكلفة املالية و 
ذات  الربوبان،  غاز  خزانات  تثبيت  ال�روع يف 
اأ�سار  البتدائية.و  املدار�س  بهذه  الكبري  احلجم 
بالنظر  اقت�سادية  تعترب  العملية،  هذه  اأن  اإىل 

ل�سعر هذا النوع من املواد الطاقوية و �سالمتها 
على التالميذ و املواطن و على البيئة ككل، كما 
للمدار�س  �ستوجه  جديدة  مدافئ  البلدية  اقتنت 
على  حفاظا  الغاز،  خزانات  من  ا�ستفادت  التي 
يف  الدرا�سة  مزاولة  �سمان  و  التالميذ  �سالمة 
ظروف مريحة، ل�سيما و اأن هذه املدار�س كانت 
املازوت  مبادة  ت�ستغل  التي  املدافئ  على  تعتمد 
بق�ساوة طبيعتها يف ف�سل  يف منطقة معروفة 
كبريا. تدنيا  احلرارة  درجات  تعرف  اأين  ال�ستاء، 

تعميم  على  املخت�سة،  اجلهات  تعمل  حني  يف 
املربني، ل�سيما مربي  و  الفالحني  العملية على 
معتربة  كميات  ي�ستهلكون  الذين  الدواجن 
�سياع  لتفادي  ال�ستاء،  خالل  يوميا  الغاز  من 
�ستمكن  التي  العملية  هي  و  الدجاج  كتاكيت 
اأزمة  حل  و  للغاز  القت�سادي  ال�ستهالك  من 
ندرة قارورات الغاز التي يعاين منها املواطن.و 

البلدية،  ال�سعبية  املجال�س  فاإن  البيان  ح�سب 
التدفئة  اأجهزة  ل�سيانة  �سنة  كل  يف  ت�ستعد 
املوؤ�س�سات الرتبوية للطور البتدائي، كما  عرب 
كل  يف  بالبنزين  اخلزانات  تعبئة  عملية  تتوىل 
اأو  النق�س  ت�سجيل  لتفادي  البتدائية،  املدار�س 
العجز يف اأي جانب، كما تبني اأنه يف الوقت الذي 
املدينة  غاز  على  البلديات  من  الكثري  تعتمد 
للتدفئة، مل يتم بعد ربط العديد من املناطق بهذه 
الطاقة، كما اأن هناك بلدياٍت بلغتها الطاقة لكن 
من  النتهاء  البلديات يف  روؤ�ساء  ياأمل  جزئيا.و 
مبختلف  منها  الريفية  ل�سيما  و  املدار�س  تزويد 
احتياجاتها و خا�سة ما تعلق بالتدفئة قبل حلول 
ف�سل ال�ستاء و ت�ساقط الأمطار و الثلوج، التي 
عادة ما تت�سبب يف عزل الأرياف و القرى.                            

�سو�سه حممد الزين

بالأمن  ال�رطة  عنا�ر  متكنت 
احل�ري ال�ساد�س باأمن ولية بجاية 
من توقيف م�سبوق ق�سائيا، تورط 
بالك�ر  ال�رقة  حماولة  ق�سية  يف 
تفا�سيل  ببجاية،  جتاريني  ملحلني 
العملية جاءت بعد تقدم تاجرين اإىل 
�سكوى  وتقدمي  ال�رطة،  م�سالح 
حول  �سنة،   24 ي،  م  املدعو/  �سد 
،الأول  التجاريني  حمليهما  تعر�س 
والثاين  احلمام،  لوازم  ببيع  خا�س 
ال�رقة  حماولة  اإىل  ريا�سة  قاعة 
فيه،  امل�ستبه  ط��رف  من  بالك�ر 
حيث قام هذا الأخري يف وقت متاأخر 
احلديدي  ال�ستار  بك�ر  الليل،  من 
الأمامية  ال��واج��ه��ة  زج��اج  وك��ذا 

للمحلني التجاريني لغر�س ال�رقة، 
اجلريان  لبع�س  م�ساهدتهما  وبعد 
جمهولة،  وجهة  نحو  بالفرار  لذا 
تكثيف  وبعد  ال�رطة  عنا�ر 
من  متكنت  والتحريات،  الأبحاث 
اإيقاف امل�ستبه فيه، والذي تبني باأنه 
مماثلة،  جزائية  ق�سايا  بعدة  معروف 
لأجل  �سده  جزائي  ملف  اأُجِنز  وقد 
بالك�ر  ال�رقة  حماولة  ق�سية 
بتوافر  جت���اري  حم��ل  داخ���ل  م��ن 
ظرف الليل، ومت تقدميه اأمام اجلهات 
جل�سة  وبعد  املخت�سة،  الق�سائية 
عقوبة  �سده  �سدر  الفوري  املثول 

عامني حب�سا نافذا. 
ك. ت

توقيف �سارق املحالت التجارية ببجاية

حمور  الظل  مناطق  تنمية  �سكلت 
بحر  عليه  اأ����رف  ال���ذي  اللقاء 
الأ�سبوع اجلاري، جمال منية الأمني 
العام للولية و وايل ولية تلم�سان 
املجل�س  رئي�س  مبعية  بالنيابة 
و  م��دراء  وك��ذا  الولئي  ال�سعبي 
باملو�سوع  املعنيني  الدوائر  روؤ�ساء 

اإىل جانب روؤ�ساء البلديات.
الوايل  اأب��رز   افتتاحية  مداخلة  يف 
التنفيذ  بالنيابة �رورة و�سع حيز 
للبالد  العليا  ال�سلطات  تعليمات 
الهادفة اإىل حت�سني الإطار املعي�سي 

املتواجدين  الأه��ايل،  و  للمواطنني 
بعدها  املناطق،  هذه  م�ستوى  على 
البلديات  روؤ�ساء  مع  النقا�س  ُفتح 
حتديد  مت  و  ال��دوائ��ر  روؤ���س��اء  و 
امل�ساريع  يخ�س  فيما  الأولويات 
 ، لل�رب  ال�ساحلة  باملياه  املتعلقة 
الكهرباء  توفري   ، ال�سحي  ال�رف 
اأك��د  ح��ي��ث  الطبيعي  ال��غ��از  و 
على  الجتاه  هذا  يف  الوايل  ال�سيد 
�رورة اإنهاء كل امل�ساريع املتعلقة 
قبل  للمواطنني  املعي�سي  بامل�ستوى 
فاإن  لالإ�سارة  اجلارية.  ال�سنة  نهاية 
بالولية  الظل  مناطق  من  ع��ددا 
واأن  لقاطنيها  �سبق  احل��دودي��ة 
املعي�سي  اإطارهم  بتح�سني  طالبوا  
على غرار منطقة دوار ب�سط اأولد 
هذه  �سكان  طالب  حيث  الكبري؛ 
مناطق  �سمن  امل�سنفة  املنطقة 
الطريق  تهيئة  يف  بالإ�راع  الظل 
�سيدي  وبلدية  الدوار  بني  الرابط 
م�سافة  ع��ل��ى  وامل��م��ت��د  ج��ي��اليل 
يبقى  وذاك  ه��ذا  وب��ني  13كلم، 
انتظار  يف  النائية  املناطق  �سكان 

غد اأف�سل . 
ع بوتليتا�س

ال�سلطات الوالئية بتلم�سان تو�سي 
باالهتمام مبناطق الظل

حجز3450 وحدة من امل�سروبات الكحولية و توقيف �سخ�سني 
بعني متو�سنت

يف اإطار مكافحة التهريب ب�ستى اأ�سكاله ، متكنت فرقة مكافحة املخدرات التابعة للم�سلحة الولئية لل�رطة الق�سائية باأمن ولية عني متو�سنت من حجز 
كمية معتربة من امل�روبات الكحولية و توقيف �سخ�سني. العملية جاءت نتيجة ا�ستغالل  معلومات تفيد بوجود ن�ساط تهريب  م�روبات  كحولية 
بطريقة غري �رعية ، و عليه مت اإعداد خطة اأمنية حمكمة لالإطاحة باأفراد ال�سبكة، و ذلك بو�سع نقطة مراقبة على م�ستوى املخرج ال�رقي ملدينة عني 
متو�سنت. حيث مت توقيف �سخ�سني يتعلق الأمر بكل من املدعو/ خ . ع 29 �سنة /و املدعو / اإ ع 42 �سنة/ على منت مركبة نفعية من نوع هيليك�س، حمملة 
ب 3450 وحدة من امل�روبات الكحولية من خمتلف الأنواع و الأحجام مموهة ب�سحنة من مادة الب�سل، كانت متجهة اإىل ولية تلم�سان، امل�ستبه فيهم مت 
تقدميهم اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة عني متو�سنت، بتهمة حيازة و نقل م�روبات كحولية بدون رخ�سة حيازة ب�ساعة اأجنبية عن طريق التهريب، 

با�ستعمال و�سيلة نقل و بعد اإجراءات املثول الفوري �سدر يف حقهم اأمر اإيداع .  
 ن. مزادة



كري�ضتيانو  ــايل،  ــغ ــربت �ل �لــنــجــم  ــى  ــق �أل
ـــــرد�ء �حلــــزن �لــــذي مــّيــز  ــــدو، ب ــــال رون
فريق  خــروج  بعد  �لأخـــرة   ت�ضريحاته 
�أبــطــال  دوري  مــن  ــايل  ــط �لإي يوفنتو�ص 
رفع  حيث  لــيــون،  �أوملــبــيــك  ـــام  �أم ــــا  �أوروب
�ملو�ضم  قبل  �لفريق  م�ضجعي  معنويات 

�جلديد للدوري �لإيطايل.
على  عزمه  عن  مادير�"  "�ضاروخ  ــرّب  وع
�ضعيه  ومــو��ــضــلــة  كــبــر  مــو�ــضــم  ــدمي  ــق ت
�ل�ضاد�ص  �أوروبا  �أبطال  لتحقيق لقب دوري 
عرب  ت�ضريحات  يف  فــقــال  ــو�ره،  ــض ــ� م يف 
"�إن�ضتغر�م":  موقع  يف  �لر�ضمي  ح�ضابه 
فريق  ــع  م يل  �لــثــالــث  �ملــو�ــضــم  ر  "�أح�ضّ
كبرين". و�إر�دة  برغبة  "�لبيانكونري"، 

لتحقيق  "�ضاأ�ضعى  حديثه  خالل  و�أردف 
�أهد�يف، بالنت�ضار�ت و�لتاأّلق و�لثبات على 
قوتي  كل  �ضاأوّظف  بالحرت�فية،  �مل�ضتوى 
وجميع  زمــالئــي،  من  �لقيمة  بامل�ضاعدة 
لنحتل  و�لطبي،  �لفني  �لطاقم  �أع�ضاء 

�إيطاليا و�أوروبا و�لعامل �أي�ضًا''.
�ملناف�ضات،  لعودة  متحم�ضًا  رونالدو  وبد� 
ــرب �لــفــيــديــو، فــاأ�ــضــاف  ــــرزه ع ــا �أب وهـــو م
�لقيا�ضية،  �لأرقـــام  ك�ضر  على  "�ضاأعمل 

بتحقيق  �ضعيد�ً  و�ضاأكون  �ملعيقات،  وجتاوز 
�لألـــقـــاب �جلــمــاعــيــة و�لــفــوز بــاجلــو�ئــز 
نحن  يوفنتو�ص،  نحن  كــذلــك،  �لفردية 

�لأبطال، �ضنعود �أقوى من قبل".
ولتحقيق �أهد�ف هذ� �ملو�ضم، منح �لرئي�ص 
�أندريا �أنييال �لفر�ضة للنجم �ل�ضابق برلو 
�لأوروبي،  �ملجد  نحو  �إيطاليا  �أبطال  ليقود 

"�ل�ضيدة �لعجوز" عن من�ضة  �إذ غاب فريق 
�لتتويج منذ مو�ضم 1995/1996.

وتــبــدو عــالقــة �لــربتــغــايل رونــالــدو مع 
مدّربه �أف�ضل بكثر من �ضابقه، ماوريت�ضيو 
�لنادي  جماهر  به  ��ضتب�ضرت  �أمر  �ضاري، 
�لتي ل ز�لت تنتظر عودة "يويف" �لعمالق.

بايرن  جناح  كــومــان،  كينج�ضلي  ــرتف  �ع
ميونخ �لأملاين، ب�ضعوبة �لعودة �إىل باري�ص 
وجود  ظل  يف  �مل�ضتقبل،  يف  جرمان  �ضان 

�لرب�زيلي نيمار د� �ضيلفا.
لقب  لتحقيق  �لبافاري  فريقه  كومان  وقاد 

بعدما  �ملو�ضم،  هــذ�  �أوروبـــا  �أبــطــال  دوري 
على  �لفوز  يف  �لوحيد،  �ملبار�ة  هدف  �ضجل 
ناديه �ل�ضابق باري�ص �ضان جرمان، بهدف 

دون رد، يف نهائي �مل�ضابقة.
وقال كومان يف ت�ضريحات �أبرزتها �ضحيفة 

معقدة  باري�ص  �إىل  "�لعودة  ميل":  "ديلي 
�لي�ضرى،  باجلهة  مــوجــوًد�  نيمار  كــان  �إذ� 
ويكاد يكون من �مل�ضتحيل، باري�ص لي�ص يف 

خططي �ملهنية".
10 �ضنو�ت  8 �إىل  "رمبا �أم�ضيت من  و�أ�ضاف: 
يف م�ضتوى عاٍل، لذ� ل ميكننا �إغالق �لباب، 
وهناك  ر�أ�ضي،  يف  �لطفولة  ذكريات  هناك 
�لقليل من �لأ�ضياء �جليدة، لكنني �حتفظ 

بالذكريات �جليدة يف وقتي بباري�ص".
�لــنــادي  ــا  ــًم د�ئ �ضيكون  "باري�ص  ــع:  ــاب وت
�لقر�ر  كان  يل  بالن�ضبة  لكن  يل،  �ملف�ضل 
�ضائًبا بالرحيل، ورمبا لو مل �أغادر ملا كنت 

�ضاأفوز بدوري �لأبطال".
خياًر�  �أتخذ  "مل  �لفرن�ضي:  �لنجم  و�ختتم 
بف�ضل  �أنه  د�ئًما  �أعتقد  كنت  لكنني  �ضهاًل، 

�ضفاتي ميكنني �للعب مع ناٍد كبر". 
لأكادميية  �ن�ضم  قد  كان  كومان  �أن  يذكر 
يف  و��ــضــتــمــر   ،2004 يف  ــص  ــ� ــاري ب �ــضــبــاب 
�لأكادميية لت�ضع �ضنو�ت قبل �أن يلعب �أول 

مبار�ة �حرت�فية له مع �لفريق يف 2013.

مي�ضي  ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم  يو�جه 
عقبة جديدة يف طريق خروجه من نادي 
�إ�ضبانيا  يف  جديد  تقرير  و�أظهر  بر�ضلونة، 
من  يخرج  قــد  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ــادي  ن �أن 
ح�ضابات  ب�ضبب  �لالعب  مع  �لتعاقد  �ضباق 

�قت�ضادية.
ديــبــورتــيــفــو  مـــونـــدو  �ضحيفة  وذكـــــرت 
�أن  �لإ�ضبانية   )Mundo Deportivo(
�إد�رة �لنادي �لإجنليزي خل�ضت بعد در��ضة 
�أنها  �إىل  جو�نبها  جميع  من  مي�ضي  �ضفقة 
قابلة للتطبيق يف حالة وحيدة فقط وهي 

خروج �لالعب جمانا من بر�ضلونة.
مان�ض�ض�ضرت  �إد�رة  �أن  �ل�ضحيفة  و�أو�ضحت 
�لتعاقد  �مل�ضتحيل  من  �أنــه  تــدرك  �ضيتي 
كبر  ــايل  م مبلغ  ــع  دف مقابل  مي�ضي  مــع 
خطر  �أمــام  �ضي�ضعهم  ذلك  لأن  لرب�ضلونة 
بخ�ضو�ص  جديدة  لتحقيقات  �لتعر�ص 

قو�نني �للعب �ملايل �لنظيف.
يت�ضمن  مي�ضي  مع  �لتعاقد  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 
لتقلي�ص  �ل�ضعي  تت�ضمن  �أخــرى  خماطرة 
من  جنوم  عن  �لتخلي  ورمبــا  �لأجــور  كتلة 

�لفريق من �أجل توفر �ملبلغ �لكايف لتاأمني 
�أجور �لنجم �لأرجنتيني.

�لــنــادي  مــن  �ملقربة  �ل�ضحيفة  وبح�ضب 
مــدرب  ــول  ــو�ردي غ بيب  فــاإن  �لكتالوين، 
و�أبلغه  مي�ضي  مع  تو��ضل  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
�أمام  تقف  �لتي  �لقت�ضادية  بال�ضعوبات 

�نتقاله �إىل �لدوري �لإجنليزي.
له  حل  �أف�ضل  �أن  مي�ضي  غو�رديول  و�أبلغ 
مع  �ل�ضتمر�ر  هو  ــايل  �حل �لو�ضع  ظل  يف 
�لنادي  بــاألــو�ن  �للعب  و�عــتــز�ل  بر�ضلونة 

�لكتالوين.
توؤكد  �ل�ضحفية  �لتقارير  �أغلب  �أن  يذكر 
للتعاقد  �لأقــرب  هو  �ضيتي  مان�ض�ضرت  �أن 
بر�ضلونة،  عن  رحيله  حــال  يف  مي�ضي  مع 
�تفاق  عن  �ضابق  وقت  يف  م�ضادر  وحتدثت 
بــني �لــالعــب و�لــنــادي �لإجنــلــيــزي يق�ضي 
ثم  �ضنو�ت،  ثالث  ملدة  عقد  على  بالتوقيع 
�لالحقني  �ملو�ضمني  خالل  �لالعب  ينتقل 
�لتابع  �ضيتي �لأمركي  نادي نيويورك  �إىل 

للمجموعة �ملالكة نف�ضها ملان�ض�ضرت �ضيتي.
مي�ضي  ��ضتمر�ر  على  بر�ضلونة  �إد�رة  وت�ضر 

غاية  �إىل  �لفريق  مع 
�لعام  عقده  نهاية 

دفــع  �أو  �ملــقــبــل، 
700 مليون يورو 
�ل�ضرط  قيمة 
�جلـــــــز�ئـــــــي، 
وذكـــــــــــــــــرت 
�أن  ـــر  ـــاري ـــق ت
�لــــرئــــيــــ�ــــص 
ـــب  ـــي ـــض ـــوز� ج
مـــــــــــاريـــــــــــا 
بــارتــتــومــيــو 
�ـــضـــيـــعـــر�ـــص 

�لـــتـــجـــديـــد 
ملو�ضمني على 
ـــــي  ـــــورخ خ

مي�ضي  و�لـــــد 
ووكـــيـــل �أعــمــالــه 

ـــاء  ـــق ــــــــالل ل خ
بينهما  مرتقب 

�ليوم �لأربعاء.

ــبــاب بــنــي ثــور  بــعــث رئــيــ�ــص �ــض
مفتوحة  ر�ضالة  بلخرة  بلقا�ضم 
�لجتماعي  �لتو��ضل  �ضبكة  عرب 
من  �جلميع  نحو   ،  " فاي�ضبوك   "
ومدربني  للنادي  �ضابقني  روؤ�ضاء 
�أي�ضا  و�لأن�ضار  قدماء  ولعبني 
يد  مد  طلب  خاللها  من  يهدف   ،
مبختلف  �إد�رتــه  وم�ضاعدة  �لعون 
تفيد  �ضاأنها  مــن  �لــتــي  �لن�ضائح 
خالل  ــور  �لأم خمتلف  يف  �لفريق 
يدرك  كونه   ، �لقادمة  �لبطولة 
�لريا�ضيني  من  �لكثر  �أن  جيد� 
ما  �خلربة  من  لهم  ورقلة  مبدينة 
ناهيك   ، �لنادي  يفيدون  يجعلهم 
على �لنقاط �لأخرى منها ك�ضب ود 
كل من له �ضيلة بالألو�ن وغرها 
منها  ي�ضتفيد  �لــتــي  �ل�ضبل  مــن 

�لنادي خالل �ملناف�ضة �لقادمة .
 

... يرحب برجال اإلعالم 
لتغطية أخبار النادي 

يف  بلخرة  �أكــد   ، مماثل  �ضياق  يف 
�لإعــالم  و�ضائل  ملختلف  حديثه 
�لأمــور  كل  �تخذت  قد  ــه  �إد�رت �أن 
ــال  رج مهمة  ت�ضهيل  ـــل  �أج ــن  م
�لأخبار  من  �ل�ضتفادة  يف  �لإعالم 
متكن  �ضاأنها  من  �لتي  �ل�ضحيحة 
�أخــبــار  متابعة  �لهيئات  جميع 
يف  موؤكد�   ، �إ�ضكال  �أي  دون  �لنادي 
وخالل  �إد�رتـــه  �أن  نف�ضه  �لوقت 
�لفريق  باإ�ضم  �لر�ضمي  �لناطق 
بكل  �لإعالميني  لتزويد  جاهزة 

كبرة و�ضغرة تخ�ص �لنادي .
 

... طمأن الجميع بأن 
االنتدابات مدروسة  

م�ضادرنا  قبل  من  علمنا  وقد  هذ� 
على  �لأول  �لــرجــل  �أن  �ملوثوقة 
بني  �لعريق  �لنادي  �إد�رة  م�ضتوى 
ثور طماأن �جلميع باأن �لنتد�بات 
خالل  ــادي  ــن �ل بها  �ضيقوم  �لــتــي 
�ل�ضائفة �جلارية مدرو�ضة وت�ضر 
من  �لتعد�د  يتطلبه  ما  وفق  �لآن 
تدعيمات لتغطية �لنق�ص �مل�ضجل 
نحو  �لعنا�ضر  بع�ص  رحيل  بعد   ،
وكذ�  �لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة 
بع�ص  عــلــى  ــق  ــري ــف �ل ��ــضــتــغــنــاء 
�لــقــدرة  لها  لي�ص  �لــتــي  �لأور�ق 
وحمل  �لفريق  مع  للبقاء  �لكاملة 
�لكروي  �ملو�ضم  بطولة  يف  �ألو�نه 

�لقادم . 

بن يمينه يوقع رسميا 
لفائدة الغزالن  

من  �ضابق  عدد  يف  �إليه  �أ�ضرنا  كما 
وقع   ، �جلز�ئري  �لتحرير  يومية 
�لــهــادي  عبد  ميينه  بــن  �لــالعــب 
بعد   ، �ل�ضحر�ء  ــزلن  غ لفائدة 

�لعر�ص �لذي تلقاه من قبل �لإد�رة 
�لعقد  بنود  جميع  حول  و�لتفاق 
�لطرفني  تفاهم  �أي�ضا  حمل  �لذي 
مهما  يعد  ــذي  �ل ــايل  �مل �جلانب  يف 
ــز �لـــالعـــب عــلــى �لــتــوقــيــع  ــف وح
 ، �ل�ضحر�ء  غزلن  تعد�د  لفائدة 
ويكون بذ�لك �لورقة �لثانية �لتي 
�ملو�ضم  �لت�ضكيلة  منها  �ضت�ضتفيد 

�لقادم .

...  قادم من مولودية 
حساسنة وسيحمل رقم 

08

لعب بن ميينه �لبالغ من �لعمر 25 
مولودية  يف  �ملا�ضي  �ملو�ضم   ، �ضنة 
هو�ة  �لثاين  �لق�ضم  من  �حل�ضا�ضنة 
حيث   ، هجومي  ميد�ن  كمتو�ضط 
على  �لالعبني  ــرز  �أب بني  من  كــان 
هذ�   ، �لأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة  م�ضتوى 
وفق   08 رقــم  �لــالعــب  و�ضيحمل 
بعد   ، �لنادي  و�إد�رة  بينه  �لتفاق 
�جلل�ضة �لتي جمعت �لطرفني ، يف 
لالأن�ضار  �لالعب  تقدمي  �نتظار 

�لتح�ضر�ت  بد�ية  حفل  �أثــنــاء 
كمرحلة   ، �لقادم  �لكروي  للمو�ضم 
مدينة  مــن  �ضتنطلق  �لتي  �أوىل 
ــة قــبــل �ــضــد �لـــرحـــال نحو  ــل ورق
�لتح�ضر  يف  لل�ضروع  خــارجــهــا 

�لفعلي للمناف�ضة �جلديدة . 

األنصار مرتاحون لخطوات 
اإلدارة 

غزلن  �ألــو�ن  ع�ضاق  بع�ص  �ضّرح 
ــر�ء لــيــومــيــة �لــتــحــريــر  ــح ــض ــ� �ل
مرتاحون  جــد  �أنــهــم  ــري  ــز�ئ �جل
بها  قامت  �لتي  �لأوىل  للخطو�ت 
�لإد�رة من عملية ��ضتقد�م لعبني 
�ضديد  قلقهم  كــان  بعدما  ــدد،  ج
جعلتهم  وبالتايل  عالية  وبن�ضبة 
 ، �لعملية  جنــاح  ير�ضحون  �أي�ضا 
�ملتد�ولة  ــار  ــب �لأخ و�أن  ل�ضيما 
�أخرى  �أور�ق  �أن  �إىل  ت�ضر  بينهم 
�ضتم�ضي لفائدة �لنادي قبل نهاية 

�لأ�ضبوع �جلاري . 

... ويتداولون كل كبيرة 
وصغيرة تخص النادي

�هتمام  �لتحرير  يومية  تابعت 
و�ضغرة  كــبــرة  بكل  �لأنــ�ــضــار 
ــد�ول  ت بو��ضطة  ــادي  ــن �ل تخ�ص 
�لتو��ضل  �ضبكة  على  �لأخبار  كل 
لتوؤكد  ــاءت  ج �لتي  �لجتماعي 
بالألو�ن  وتعلقهم  �هتمامهم  مدى 
عودتها  يف  كــثــر�  �ضاهمو�  �لــتــي 
�لقوية لل�ضاحة �لكروية و�أ�ضبحت 
خمتلف  يف  �أفر�حهم  ت�ضنع  �ليوم 

�ملناف�ضات �لر�ضمية.
�أحمد �أمني 

من  مقرب  م�ضدر  قبل  مــن  علمنا 
للق�ضم  ــد  ــدي �جل �لــ�ــضــاعــد  �إد�رة 
�لوطني �لثالث ، �مل�ضتقبل �لّريا�ضي 
�ملحلي  �ملدرب  هوية  �أن   ، �حلمادين 
�جلديد للنادي �ضيتم �لتعرف عليها 
نظر�  �جلاري  �لأ�ضبوع  نهاية  قبل 
�لطرفني  بني  �ملفاو�ضات  لتقدم 
تــريــد  ــي  ــت �ل و�لإد�رة  �ملـــــدرب 

لأجل  �جلانب  هــذ�  ح�ضم  بدورها 
�لتنقل و�لتطرق لنقاط �أخرى هامة 
تخ�ص �لنادي ، يف �ضورة �ملفاو�ضات 
�لتي  �لفريق  وركائز  �لالعبني  مع 
�ضاهمت يف �ل�ضعود للق�ضم �لأعلى يف 

�ملناف�ضة �لأخرة. 

... ستعقد جلسة للفصل 

في نقاط مهمة 

�إد�رة  �أن  بلغنا   ، مماثل  �ضياق  يف 
جل�ضة  برجمة  بامل�ضعود  �لرئي�ص 
�لأ�ضبوع  نهاية  قبل  عقدها  �ضيتم 
تخ�ص  مهمة  نقاط  عّدة  يف  للف�ضل 
ــم �لـــكـــروي �جلــديــد ، ومــن  �ملــو�ــض
بع�ص  قبل  من  ت�ضتغل  �أن  �ملنتظر 

�ن�ضغالتهم  لتمرير  للنادي  �ملحبني 
 ، �لــهــامــة  ومالحظاتهم  و�أر�ئـــهـــم 
ل�ضيما و�أنهم يطمحون لأن يتو��ضل 
�ل�ضعود  بعد  ــــاز�ت  و�لإجن �لتاألق 
�لأول  �جلهوي  �لق�ضم  من  �لتاريخي 
ب�ضيغته  �لثالث  �لوطني  �لق�ضم  �إىل 

�جلديدة. 
�أحمد �أمني 

عبيد  فتحي  �ملـــدرب  تعيني  بعد 
�لفنية  ــة  ــض ــار� ــع �ل ر�أ�ـــــص  عــلــى 
�لرئي�ص  تزكية  وكــذ�   ، لالأوملبي 
�ضوؤون  لت�ضير  لأجــل  عمر  يحي 
�لنادي �لعريق يف �لبطولة �لقادمة 
�أن  مــ�ــضــادرنــا  قــبــل  ــن  م علمنا   ،
لأجل  جل�ضة  برجمة  قد  �لأخــر 
�حل�ضم  �لطريق  خريطة  و�ــضــع 
�لنادي  تخ�ص  هامة  �أمــور  عّدة  يف 
�لالعبني  قائمة  و�ضع  �ضورة  يف   ،
�لفريق  بــهــم  �ضيحتفظ  ــن  ــذي �ل
وكذ�  �ألو�نه  على  �لّدفاع  ومو��ضلة 
تنوي  �لــتــي  ــدة  ــدي �جل �لعنا�ضر 
خدماتهم  من  �ل�ضتفادة  �لإد�رة 
يف �لبطولة �جلديدة ، ل�ضيما و�أن 
جمموعة من �لالعبني �ملخ�ضرمني 
�هتمامهم  �أبدو�  �ملدينة  �أبناء  من 
�لكبر بالألو�ن ورغبتهم �لكبرة 
ـــعـــودة لــهــا وحــمــلــهــا خــالل  يف �ل
يف  للم�ضاهمة  �لقادمة  �لبطولة 

 ، �لثالث  �لوطني  للق�ضم  �ل�ضعود 
لأنه يعد حلم �جلميع �لآن بعدما 
�حلقيقية  هيبته  �لفريق  ��ضتعاد 
�لفرجة  ي�ضنع  و�أ�ضبح   �مليد�ن  يف 
�ملناف�ضة  ــرق  ــف �ل حــتــى  ــرج  ــح وي
عليه  كان  ما  غر�ر  على  مبيادينها 

يف �لبطولة �لأخرة .

زكايرة على رأس البلدية 
في مصلحة األولمبي  

�لتي  �لإيجابية  �لعو�مل  بني  من 
�إد�رة �لأوملبي لتذليل  تعّول عليها 
�ضبيل  تــعــرت�ــص  �لــتــي  �لــ�ــضــعــاب 
�لتي  منها  �ملالية  خ�ضو�ضا  �لفريق 
فــرق  لــكــل  �لأ�ـــضـــود  �ل�ضبح  تــعــد 
عدم  ور�ء  وكانت  ــو�دي  �ل مدينة 
، هو تعيني  �أعلى  �ضعودها لأق�ضام 
�ل�ضيد/ علي زكايرة رئي�ضا لبلدية 
عا�ضمة �لولية �لو�دي ، لأنه يعد 

وله  �ل�ضابقني  �لريا�ضيني  بني  من 
روؤ�ضاء  جميع  مع  وطيدة  عالقة 
لعا�ضمة  �لتابعة  �ملحلية  �لفرق 
�ل�ضابقني  �لالعبني  وكذ�  �لولية  
ــو�ن  �أل على  ب�ضّدة  د�فــعــو�  �لذين 
مو��ضم  يف  �لأوملبي  �لعريق  �لنادي 
�هتمامه  منح  وبالتايل   ، �ضابقة 

بالريا�ضة و�لفرق �ملحلية �لعريقة 
�ضيقدم خدمة يف �مل�ضتوى �ملطلوب 
�نتظار  يف   ، خــز�ئــنــهــا  وينع�ص 
يف  �جلميع  بــه  يحلم  مــا  جت�ضيد 

�مليد�ن . 
�أحمد �أمني 

�سباب بني ثور  رونالدو: �سنحتل اأوروبا والعامل قريبًا

بلقا�سم بلخرية يدعو اجلميع لتقدمي الن�سائح واملالحظات حتى ي�ستفيد النادي  

امل�ستقبل الّريا�سي احلمادين   

االإدارة تنوي ح�سم �سفقة املدرب اجلديد قبل نهاية االأ�سبوع اجلاري 

اأوملبي الوادي 

االإدارة تربمج جل�سة حل�سم عّدة نقاط هامة 

كومان: العودة ل�سان جريمان يف وجود نيمار م�ستحيلة

ورطة اقت�سادية.. مان�س�سرت �سيتي يرتاجع وغوارديوال يدفع 
مي�سي لال�ستمرار مع بر�سلونة
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نادي تقرت حمليات

 فرق حملية واأخرى جماورة تريد 
اال�ستثمار يف تعداد النادي 

اإ�ستئناف تدريجي لالأن�سطة الريا�سية 
دون جمهور

�سبيبة القبائل يك�سر عزلة االأندية 
اجلزائرية

تتو��ضل مغادرة ركائز �لفريق 
بعد   ، تـــقـــرت  نـــــادي  لــبــيــت 
تــاأ�ــضــرة  ك�ضب  يف  �لإخـــفـــاق 
�لثاين   �لوطني  للق�ضم  ــرور  �مل
و�لــتــي �ــضــاهــمــت فــيــهــا كــرة 
�لنقاط  وت�ضييع  �لأخـــطـــاء 
حيث   ، خ�ضو�ضا  �لديار  د�خل 
ح�ضم  �لـــنـــادي  ــان  ــك ــاإم ب كـــان 
�ل�ضعود لو ك�ضب  جملة �لنقاط  
و�أمـــام  مبيد�نه  �ضيعها  �لــتــي 
كانو�  �لــذيــن  �أنــ�ــضــاره  ــار  ــظ �أن
 ، وبــقــّوة  �للقاء�ت  يح�ضرون 
وبالتايل مر�ضح �لنادي لنزيف 

حاد يف ظل رغبة �لكثر من �لفرق �ضو�ء �ملحلية �أو �ملجاورة يف �ل�ضتفادة 
�ملو�ضم �لكروي  من خدمات بع�ص �لركائز �لتي تاألقت ب�ضكل لفت طيلة 
وغياب  �لنادي  مل�ضتقبل  و��ضحة  �لغر  �لروؤية  �أمــام  خ�ضو�ضا  �لأخــر 
كارثة  من  �لنادي  لإنقاذ  �لأن�ضار  نــد�ء�ت  رغــم  �لت�ضير  يف  �لرغبة 

�لن�ضحاب من �ملناف�ضات �لر�ضمية .
�أحمد �أمني 

�ل�ضباب  ــر  وزي �حلكومة  كلفت 
خالدي،  علي  �ضيد  و�لريا�ضة 
خمتلف  مع  بالت�ضاور  بالقيام، 
بدر��ضة  �لريا�ضية،  ــاد�ت  �لحت
�لتدريجي  �ل�ضتئناف  �إمكانية 
ـــر�ت  ـــاه ـــظ ـــت لـــالأنـــ�ـــضـــطـــة و�ل
ح�ضب  جمهور،  دون  �لريا�ضية 
مع  مكيفة  �ضحية  بروتوكولت 
يوم  بيان  ح�ضب  �خت�ضا�ص،  كل 

�لثنني مل�ضالح �لوز�رة �لأوىل.
�ل�ضيد  �لبيان:"كلف  يف  ــاء  وج

وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة بالقيام، 
�ل�ضتئناف  �إمكانية  بدر��ضة  �لريا�ضية،   �لحتاد�ت  خمتلف  مع  بالت�ضاور 
ح�ضب  جمهور،  دون  �لريا�ضية   و�لتظاهر�ت  لالأن�ضطة  �لتدريجي 

بروتوكولت �ضحية مكيفة مع كل �خت�ضا�ص".
للتذكر فاإن جممل �ملناف�ضات �لريا�ضية يف جميع �لتخ�ض�ضات قد علقت 
منذ 16 مار�ص �لفارط ب�ضبب �نت�ضار جائحة فرو�ص كورونا )كوفيد19-(.

وكانت وز�رة �ل�ضباب و�لريا�ضة قد �أعلنت يف 9 يوليو �ملن�ضرم عن �ل�ضماح 
كمرحلة �أوىل للريا�ضيني �جلز�ئريني "�ملوؤهلني و�لقابلني للتاأهل" لالألعاب 
ب�ضبب   2021 �إىل  �ملوؤجلة  بطوكيو،   2020 �أوملبية  و�ضبه  �ملقبلة  �لأوملبية 
جائحة فرو�ص كورونا �مل�ضتجد )كوفيد19-(، با�ضتئناف �لتدريبات "مع 

�لحرت�م �ل�ضارم لالإجر�ء�ت �لوقائية".
كما قررت وز�رة �ل�ضباب و�لريا�ضة موؤخر� "رفع �جر�ء�ت تعليق ن�ضاطات 
�لر�بطات  و  للنو�دي  ي�ضمح  مما  �لريا�ضي"  �لتن�ضيط  و  �لتنظيم  هياكل 

�لحتاديات �لريا�ضية بتنظيم جمعياتها �لعامة ل�ضنة 2019.
�لوطنية  �للجنة  ذكرتها  �لتي  �لوقائية  "�لجر�ء�ت  �أن  �لــوز�رة  وذكرت 
حترتم  �ن  يجب  �لريا�ضي  للطب  �لوطني  �ملركز  و  �جلائحة  ملكافحة 

بحذ�فرها" خالل �جر�ء �جلمعيات �لعامة".
قد  �لريا�ضة  و  �ل�ضباب  لوز�رة  �لتابعة  للريا�ضة  �لعامة  �ملديرية  كانت  و 
�لريا�ضية  �لحتاديات  مع  �ملحادثات  من  جملة  يف  �أ�ضابيع   3 منذ  �ضرعت 

منها �حتادية كرة �لقدم بغية ��ضتئناف �لتدريبات.

اإ�سبيلية يعلن عودة راكيتيت�س

رانيريي: كانتي �سفقة ممتازة للدوري 
االإيطايل باأكمله

�ساين: اأنا جاهز بن�سبة 
الكثري وتعلمت   ..80%

�إ�ضبيلية،  نــادي  تعاقده �أعــلــن  �لثالثاء،  �م�ص 
ر�كيتيت�ص، ر�ضمًيا مع �لكرو�تي  �إيفان 

بـــر�ـــضـــلـــونـــة، لعـــــــب و�ـــضـــط 
للفريق  ـــي ليعود  ـــض ـــ� ـــدل �لأن

ـــــه ملـــــــدة 3 �لـــــــذي لــعــب  ل
�ضنو�ت.

ــــــــــــــــــر  �إ�ــضــبــيــلــيــة وذك
موقعه  ــرب  �أن ع �لر�ضمي، 

ــى ر�كــيــتــيــتــ�ــص  ــل وقـــــــع ع
ــد يــربــطــه  ــق مــــع �لـــفـــريـــق ع

مقبلني �لأنــدلــ�ــضــي ملــدة  مو�ضمني 
حتى �ضيف 2022.

�إ�ــضــبــيــلــيــة وبــر�ــضــلــونــة وقال بيان �لنادي "تو�ضل 
باللونني  �لثانية  مرحلته  �ضيعي�ص  �لذي  ر�كيتيت�ص،  �ضفقة  على  لتفاق 
�لأبي�ص و�لأحمر، بعدما لعب للكيان يف �لفرتة ما بني يناير/كانون ثان 

."2014 يونيو/حزير�ن  وحتى   2011
�ن�ضم  ر�كيتيت�ص  �أن  تويرت،  موقع  على  ح�ضابه  عرب  بر�ضلونة  ــد  و�أك

لإ�ضبيلية مقابل 1.5 مليون يورو، بالإ�ضافة �إىل 9 ماليني كمتغر�ت.
وكان �إيفان ر�كيتيت�ص قد لعب لإ�ضبيلية، 105 مباريات، ورحل يف 2014، 

من �أجل �لن�ضمام ل�ضفوف بر�ضلونة.

ـــــق كــــــالوديــــــو  ـــــل �لفني ع �ملدير  ر�نيري، 
على  �لــتــكــهــنــات بــ�ــضــاأن ل�ضامبدوريا، 

تعاقد  �إنـــرت مــيــالن مع �إمكانية 
كانتي  ـــــم و�ـــضـــط جنــولــو  جن

ت�ضيل�ضي.
ـــــر  ـــــض ـــــ� تـــــقـــــاريـــــر وت
�قــرت�ب �ـــضـــحـــفـــيـــة  �إىل 
ــم كــانــتــي �إنـــــــــــرت مـــن  ــض �

ـــن �أجـــــل مل  ــع م ـــه م ـــمـــل �ـــض
كونتي  �لفني �أنطونيو  �ملـــديـــر 

ــزوري،  ــر�ت ــن ــل بـــيـــنـــمـــا حــــدد ل
مليون   50 على ت�ضيل�ضي  للمو�فقة  يورو 

بيعه.
"كانتي  �ضبورت:  ديلو  لجازيتا  ل�ضحيفة  ت�ضريحات  يف  ر�نيري  وقال 
بالن�ضبة  ا  �أي�ضً لكن  تاأكيد،  بكل  للنر�تزوري  ممتاًز�  توقيًعا  �ضيكون 

للبطولة �لإيطالية باأكملها".
��ضتعادة  يف  وجيد  �مللعب،  �أر�ص  على  د�ئمة  بحركة  يتمتع  "�إنه  و�أ�ضاف: 
�لكر�ت وتوزيعها، �إنه يتمتع ب�ضفات جيدة حتى لو مل يكن �ضانع �ألعاب".
�أن يفقد متريرة لأنه د�ئًما يلعب دوره  "من �ل�ضعب جًد� عليه  و�ختتم: 

باهتمام كبر وتركيز".

�إنه  ميونخ،  بايرن  لعــب  �ضاين  لــروي  قــال 
ي�ضعر �أنه عاد تقريبا �إىل طبيعته عقب فرتة 

تعر�ضه  ب�ضبب  �ملالعب،  عن  �لطويل  �لغياب  من 
عودته  قبل  وذلك  �ل�ضليبي،  �لرباط  يف  لتمزق 

�لأمم  دوري  يف  �لأملاين  �ملنتخب  مع  للم�ضاركة 
�لأوروبية لكرة �لقدم.

ن�ضره  فيديو  مقطع  يف  عاما،  �لـ24  �ضاحب  �ضاين  و�أ�ضاف 
"�أنا  و�ضوي�ضر�:  �إ�ضبانيا  مو�جهة  قبل  �لأملــاين،  ــاد  �لحت
جاهز بن�ضبة %80، بالطبع �أنا مفتقد حل�ضا�ضية و�إيقاع 

�ملباريات، ومن هنا تاأتي �لن�ضبة �ملتبقية".
�ضاين  فيها  يــكــون  �لــتــي  �لأوىل  �ملـــرة  تلك  و�ضتكون 
متو�جد� مع �ملنتخب �لأملاين حتت قيادة يو�خيم لوف، 
عام  من  �آب/�أغ�ضط�ص  يف  لالإ�ضابة  تعر�ضه  منذ  وذلك 

.2019
غيابه  فــرتة  من  �إيجابيات  هناك  �أن  يقول  �ضاين  لكن 
�لطويلة، حيث �أو�ضح: "كان علي �أن �أعمل من �أجل �لعودة، 
�لتعلم  على  قادر�  كنت  لأنني  جيد�  عاما  كان  �أنه  �لقول  �أود 
�أكر"، كما ك�ضف �ضاين عن تعرفه على نف�ضه و�إمكانياته ب�ضكل 

�أف�ضل.
�إىل  �نتقاله  تاأجيل  �إىل  �ملا�ضي  �لعام  لالإ�ضابة  تعر�ضه  و�أدى 
دوري  بلقب  فريقه  بفوز  بعيد  من  �لحتفال  عليه  وكان  بايرن، 
�أوروبا، حيث قال عن فوز �لفريق بالبطولة على ح�ضاب  �أبطال 
على  لهم  جــد�  �ضعيد�  "كنت  �لفرن�ضي:  جرمان  �ضان  باري�ص 

�مل�ضتوى �ل�ضخ�ضي".

عاد نادي �ضبيبة �لقبائل �جلز�ئري، �م�ص �لثالثاء، �إىل �لتدريبات لأول مرة 
�أذ�ر �ملا�ضي، وذلك بعد تعليق �لن�ضاط �لريا�ضي ب�ضبب  منذ منت�ضف مار�ص/ 

جائحة كورونا.
�مل�ضاعد  �ملدرب  �أن  "في�ضبوك"،  مبوقع  �لر�ضمية  �ضفحته  عرب  �لنادي  وذكر 
�ملر�ن  على  �أ�ضرفا  من  هما  حمناد،  عمر  �ملرمى  حر��ص  ومدرب  كعروف  مر�د 

�لأول �لذي خ�ض�ص للجانب �لبدين.
كما �أ�ضار �إىل �لتز�مه بالتد�بر �ل�ضحية �لوقائية، كا�ضفا عن �إخ�ضاع �أع�ضاء 
�لفريق وكل �لعاملني بالفندق �لذي يقيم به �لفريق يف مدينة �أقبو بولية 

بجاية �ضرقي �جلز�ئر، لفحو�ص فرو�ص كورونا.
�أن  �لتدريبات، رغم  �إىل  �أول ناد جز�ئري يعلن عودته  �لقبائل  وبات �ضبيبة 

�ل�ضلطات �حلكومية مل تقرر بعد �إعادة فتح �ملن�ضاآت �لريا�ضية.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

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

متار�س حكومة الحتالل الع�سكري ال�رائيلي اأب�سع 
الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  املنظم  الإره��اب  �سور 
للحقوق  و�سلب  ونهب  وتزيف  وتدمري  �رقة  من 
دليل  اإل  امل��م��ار���س��ات  تلك  وم��ا  الفل�سطينية، 
اأجهزة  تقوده  ال��ذي  املنظم  الإره���اب  فظاعة  على 
ال�ستخبارات الإ�رائيلية املعروفة با�سم ال�سني بيت 
جثمانني  احتجازها  يف  ت�ستمر  حيث  واملو�ساد،  واأمان 
تتعمد حكومة  بل  دفنهم،  من  اهلهم  ال�سهداء وحترم 
الحتالل والطواقم الطبية ال�رائيلية �رقة اأع�ساء 
ي�رف  حيث  عليهم،  ال�ستيالء  ويتم  ال�سهداء  جثث 
عدد من الأطباء الإ�رائيليني على تنفيذ اأدق واخطر 
ال�سهداء  واأجهزة  لأع�ساء  املنظمة  ال�رقة  عمليات 
وبالتايل  اأ�رهم،  وعلم  موافقة  دون  الفل�سطينيني 
من  كربى  عمليات  اإمام  تقف  الحتالل  حكومة  فان 
والتاريخ  الأر�س  �رقت  اأن  فبعد  والنهب،  التزوير 
الفل�سطيني فاإنها تقوم ب�رقة الأع�ساء الب�رية يف 
خمالفة  الحتالل  ع�سابات  تنفذها  معقدة  عمليات 
وواقعا  ب�سعة  جرمية  هذه  وتعد  القوانني  كل  بذلك 

مريرا بكل املقايي�س .
القائمة  ال�رائيلي  الع�سكري  احلكم  �سلطات  ان 
ل�سهداء  جثمانا   66 احتجاز  توا�سل  الحتالل  بقوة 
الثالجات،  يف  قانوين  غري  ب�سكل  فل�سطينيني 

املقابر اجلماعية  254 فل�سطينيا يف  بالإ�سافة لوجود 
التي ت�رف عليها اجهزة خمابرات الحتالل  ال�رية 

والتي تعرف با�سم مقابر الرقام .
بها  تقوم  وممنهجة  خطرية  �سيا�سة  ام��ام  نقف  اننا 
�سلطات الحتالل حيث تعد �سيا�سة احتجاز اجلثامني 
اثار وا�سحة  مما ترتكه من  الدولية  احلرب  من جرائم 
على العائالت وا�ر ال�سهداء واملجتمع الفل�سطيني، 
واملهينة،  والالاإن�سانية  القا�سية  املعاملة  اإىل  وترقى 
الن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  مواد  تنتهك  وهي 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   7 املادة  وخا�سة 
الذي  العريف،  الدويل  والقانون  وال�سيا�سية  املدنية 
يحظر التعذيب و�سوء املعاملة، مبا يف ذلك القاعدة 90 
من درا�سة القانون الدويل العريف، التي يتوجب على 
ال�سكان  مع  تعاملها  يف  بها  اللتزام  الحتالل  دولة 
�سيا�سة  وحت��رم  املحتلة،  الفل�سطينية  بالأرا�سي 
وعائالتهم  الفل�سطينيني  ال�سحايا  من  اجلثامني  حجز 
القتل،  عمليات  مالب�سات  يف  والتحقيق  املنكوبة 
وبالتايل تت�سرت حكومة الحتالل على اجلرائم الب�سعة 
التي ترتكبها ع�سابات امل�ستوطنني وال�رطة وجنود 
الحتالل وحتيل دون ف�سح هذه اجلرائم، وباحتجازها 
جلاثمني ال�سهداء متنع فتح واإجراء التحقيقات واملعاقبة 
واملالحقة ملرتكبي هذه اجلرائم، مت�سرتين على اجلرائم 
باإجراء  ال�سماح  احلجز  عمليات  حتيل  حيث  الب�سعة 
ت�ريح طبي منا�سب بوا�سطة فاح�س �رعي م�ستقل 

الدولية  للمحاكم  التقدم  او  ذلك  الأ���رة  طلبت  اإذا 
ومعاقبة مرتكبى هذه اجلرائم .

حقوق  تنتهك  ال�رائيلي  الحتالل  �سلطات  ان 
اجلرائم  ارتكاب  يف  وت�ستمر  الفل�سطيني  الن�سان 
ممار�سة  الفل�سطيني،  ال�سعب  ابناء  بحق  الب�سعة 
املبا�ر  املتعمد  القتل  ا�سليب  وم�ستخدمة  العدوان 
توا�سل  وبذلك  احلي،  الر�سا�س  ا�ستخدام  من خالل 
ل  ذلك  ظل  ويف  الن�سان،  حلقوق  املبا�ر  النتهاك 
وفتح  الدولية  واملوؤ�س�سات  الدويل  التدخل  من  بد 
جثمانني  احتجاز  وخا�سة  جرائم  من  يجرى  مبا  حتقيق 
احلماية  لتوفري  ال��دويل  املجتمع  ودع��وة  ال�سهداء، 
لل�سعب الفل�سطيني وو�سع حد ل�سيا�سات الحتالل 
املدعي  مكتب  عمل  ودع��م  والتمييزية،  املنهجية 
الأولية  درا�سته  يف  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام 
حتقيقات  بفتح  والقا�سية  فل�سطني  يف  للو�سع 
جرائم  ومرتكبى  الحتالل  لقيادة  حماكمات  واإجراء 
حتقيق  بدء  على  اخلا�سني  املقررين  وحثت  احل��رب، 
اختبار  تطوير  ذلك  يف  مبا  اجلثامني،  اإعادة  يف  جنائي 
التعرف  الت�سجيل، وت�سهيل  النووي وخدمة  احلم�س 
على اجلثث والرفات ودفنها ب�سكل �سحيح، والعمل 
وقفة  الوقوف  و�رورة  اخلطري  امللف  هذا  فتح  على 
جادة للمطالبة بفر�س رقابة على جرائم الحتالل من 
خالل ردع قانوين دويل وفتح حتقيق وا�سع يف جرائم 

الحتالل .

احتجاز جثامني ال�سهداء انتهاك خطري للقوانني الدولية 

الناطق  الوحيدي  ن�ساأت   . د  اأك��د   
والأ���رى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح 
الوطنية  للقوى  الأ����رى  جلنة  يف 
الإ�رائيلي  الحتالل  اأن  والإ�سالمية 
ال�رائع  بكافة  احلائط  عر�س  ي�رب 
وبكل  والأدي��ان  والأخ��الق  ال�سماوية 
الدولية  والتفاقات  واملواثيق  الأعراف 
واحتجاز  اختطاف  يف  والإن�سانية 
والعرب  الفل�سطينيني  ال�سهداء  جثامني 
واعتقالها  و�سيوخا  ون�ساًء  اأط��ف��ال 
مهينة  حفر  ويف  وثالجات  اأماكن  يف 
لكرامة الإن�سان بعد موته تعرف مبقابر 
اأهايل  اإطالع  دون  الإ�رائيلية  الأرقام 
اأو  احتجازها  اأم��اك��ن  على  ال�سهداء 
ال�سماح لهم باإلقاء نظرة الوداع الأخرية 
على جثامني اأحبتهم . وقال د . الوحيدي 
ع�سو احلملة الوطنية ل�سرتداد جثامني 
ال�سهداء والك�سف عن م�سري املفقودين 
احلملة  لنطالق  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
الح��ت��الل  اأن   2008  /  8  /  27 يف 
الهبة  ان���دلع  منذ  ق��ام  الإ�رائيلي 
اأكتوبر  اأول  يف  الفل�سطينية  ال�سعبية 
التي  اجلثامني  ع�رات  باحتجاز   2015
تعود ل�سهداء فل�سطينيني معظمهم من 
جثمانا   66 يحتجز  يزال  ول  املقد�سيني 
الأ�ساليب  اأب�سع  يف  التاريخ  ذلك  منذ 
العن�رية من اأجل امل�ساومة وال�سغط 
الفل�سطينية  والقيادة  ال�سعب  على 
وا�ستقطاب  �سيا�سية  مكا�سب  لتحقيق 
ظل  يف  خا�سة  الإ�رائيلي  ال�سارع 
من  لعدد  الفل�سطينية  املقاومة  اأ���ر 
ن�ساأت   . د  واأفاد   . الإ�رائيليني  اجلنود 
ل�سرتداد  الوطنية  احلملة  اأن  الوحيدي، 
م�سري  عن  والك�سف  ال�سهداء  جثامني 
القد�س  ومركز  فل�سطني  يف  املفقودين 
ق�سارى  يبذلون  القانونية  للم�ساعدة 
اأ�سماء  توثيق  اأج���ل  م��ن  ج��ه��وده��م 
الذين  والعرب  الفل�سطينيني  ال�سهداء 
الطاهرة  جثامينهم  اإ�رائيل  تعتقل 
الأرقام  مقابر  يف  طويلة  �سنوات  منذ 
الكلي  العدد  اأن  مبينا  الإ�رائيلية 
املوثق حاليا هو 320 �سهيدا من �سكان 
وهو  الدوريات  اأبطال  من  اأو  فل�سطني 

254 ( ا�سما موثقا  على النحو التايل ) 
جثامني  ل�سرتداد  الوطنية  احلملة  لدى 
ال�سهداء املحتجزين منذ �سنوات طويلة 
 66  + الإ�رائيلية  الأرق��ام  مقابر  يف 
املحتجزة  ال�سهداء  جلثامني  موثقا  ا�سما 
بينها  من   2015 اأكتوبر  اأول  هبة  منذ 
5 جثامني ل�سهداء النفق يف �رق  عدد 
حمافظة خان يون�س بجنوب قطاع غزة 
يف تاريخ 3 / 11 / 2017 + 11 جثمانا 
انطلقت  التي  العودة  ل�سهداء م�سريات 
اآذار   30 بتاريخ  غزة  قطاع  �رق  يف 
ق�سوا  ل�سهداء  جثمان   12  +  2018
نحبهم يف �رق قطاع غزة باإطالق نار 
ال�رائيلي  الحتالل  قوات  من  مبا�ر 
. واأو�سح اأنه مت ا�سرتداد 38 جثمانا يف 
 2014 العام  وبداية   2013 العام  نهاية 
يف  بياناتها  تكتمل  مل  اأ�سماء  وهناك 
 119 بوجود  اعرتفت  اإ�رائيل  اأن  حني 
اإعادتها  يف  متاطل  ت��زال  ول  جثمانا 
 D.N.A فح�س  وحجة  ذريعة  حتت 
ال�سعب  ن�سالت  اأن  على  م�سددا 
القيادة  وجهود  واملقاومة  الفل�سطيني 
الوطنية ل�سرتداد  الفل�سطينية واحلملة 
م�سري  عن  والك�سف  ال�سهداء  جثامني 
للم�ساعدة  القد�س  ومركز  املفقودين 
جثمانا   91 اأدت ل�سرتداد  قد  القانونية 
2012 ول�سرتداد جثمان   /  5  /  30 يف 
�سالح  عو�س  طلب  م�سهور  ال�سهيد 
من   (  2010  /  8  /  12 يف  العاروري 
الله وهو من  قرية عارورة ب�سمال رام 
كان حمتجزا يف  الذي   )  1956 مواليد 
35 عاما  مقابر الأرقام الإ�رائيلية ملدة 
رفيقه  وجثمان   1976  /  5  /  18 منذ 
 ( الفدائية  النابل�سي  لينا  عملية  يف 
من  زن��ط  اأب��و  ح�سني  حممد  ح��اف��ظ 
 1954  /  5  /  24 يف  نابل�س  مواليد 
التاريخ  نف�س  يف  حمتجزا  كان  والذي 
قد  ال�سهيدين  وكانا   1976  /  5  /  18
رفيقهم  مع  بطولية  فدائية  عملية  نفذا 
خالد اأبو زياد يف منطقة اجلفتلك بغور 
الأردن ومبينا اأن عملية �سحب وفح�س 
من  ب�سمانات  اأجريت  كانت   D.N.A
يف  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
جلثمان   2017  /  7  /  30 الأح��د  ي��وم 
ال�سهيد البطل اأنور حممد عطية �سكر 

ال�سجاعية يف  من مواليد حي 
10 / 12 / 1972 وبلدته الأ�سلية بيت 
يف  بطولية  عملية  نفذ  وال��ذي  جرجا 
عبد  �سالح  ورفيقه  اأخيه  مع  ليد  بيت 
 22 احلميد �ساكر يف �سباح يوم الأحد 
فح�س  عملية  جانب  اإىل   1995  /  1  /
هنادي  ال�سهيدة  جلثمان   D.N.A
الفح�س من  واأجري  جرادات من جنني 
اأجل اإعادة اجلثمانني الطاهرين لذويهما 
يف  مياطل  الإ�رائيلي  الحتالل  ولكن 
. الوحيدي مبنا�سبة  . واأ�سار د  اإعادتهما 
اليوم الوطني لنطالقة احلملة الوطنية 
ل�سرتداد جثامني ال�سهداء يف 27 / 8 / 
2008    اإىل اأن الحتالل الإ�رائيلي ل 
يزال يعتقل جثمان ال�سهيدة دلل �سعيد 
املغربي منذ تاريخ 11 / 3 / 1978 ول 
منفذي  ال�سهداء  جثامني  يعتقل  يزال 
النقب  ب�سحراء  البطولية  دميونا  عملية 
القادر  1988 ) حممد عبد   /  3  /  7 يف 
عبد   – احلنفي  خليل  حممد   – عي�سى 
اأ�رف  التي   ) كالب  املجيد  عبد  الله 
اأبو جهاد وحطمت  ال�سهداء  اأمري  عليها 
وال�ست�سعار  الأمن  قاعدة  حينها  يف 
اأني�س  ال�سهيد  وجثمان  الإ�رائيلية 
املحتجز  قلقيلية  من  دول��ة  حممود  
ال�سهيد  وجثمان   1980  /  8  /  30 منذ 
منفذ  العي�س  اأب��و  يو�سف  �سعدي 
 /  15 يف  اإيالت  يف  البطولية  العملية 
7 / 1979 و�سهداء عملية الوهم املتبدد 
وحامد  فروانة  عزمي  حممد  البطولية 
يف  ا�ست�سهدا  الذين  الرنتي�سي  مو�سى 
ال�سهيدين  جانب  اإىل   2004  /  6  /  25
م�سعود وحممود  اإبراهيم  نبيل  البطلني 
عملية  يف  ا�ست�سهدا  الذين  �سامل  زهري 
 /  3  /  14 يف  اأ���س��دود  مبيناء  نوعية 
امللفوح  نافذ  موؤمن  وال�سهيدين   2004
وح�سني ب�سري اله�سي الذين ا�ست�سهدا 
ب�سمال  امل�سرتكة  البطولية  العملية  يف 
وكوكبة   2004  /  6  /  24 يف  غ��زة 
الفل�سطينيني  ال�سهداء  من  طويلة 
ف�سيح  واأ�سكنهم  الله  رحمهم  العظماء 
الإ�رائيلي  اأن الحتالل  جناته ومذكرا 
 2015 يوليو   13 يف  تعهد  قد  ك��ان 
لل�سهداء  جثمانا   119 عن  ب��الإف��راج 
مل  اإ���رائ��ي��ل  ول��ك��ن  الفل�سطينيني 

تعهداتها  من  كالعادة  وتن�سلت  تلتزم 
الأع��راف  بكل  احلائط  عر�س  �ساربة 
وندد   . والإن�سانية  الدولية  والتفاقات 
با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت   . د 
واجلرحى  والأ�رى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
والإ�سالمية  الوطنية   للقوى  الأ�رى 
الذي  الإ�رائيلي  العن�ري  بالقانون 
�سادقت عليه ما ت�سمى بالهيئة العامة 
 /  7 الأربعاء  الإ�رائيلي يف  للكني�ست 
والثالثة  الثانية  بالقراءتني   2018  /  3
يف  الداخلي  الأم��ن  وزير  قدمه  وكان 
دولة الحتالل الإ�رائيلي جلعاد اأردان 
ال�سهداء  جثامني  باحتجاز  ويق�سي 
�روط  وفر�س  والعرب  الفل�سطينيني 
عدد  وحتديد  جنازاتهم  ت�سييع  على 
م�ساركة  ومنع  وهويتهم  امل�ساركني 
اجلنازة  م�سار  وحتديد  معني  �سخ�س 
يف  القانون  هذا  ياأتي  حيث  وموعدها 
امل�سعورة  الإرهابية  احلرب  م�سل�سل 
الحتالل  دولة  متار�سها  التي  واملفتوحة 
ال�سعب  اأبناء  �سد  تاريخيا  الإ�رائيلي 
واعترب   . واأم��وات  اأحياًء  الفل�سطيني 
جرمية  ترتكب  اإ�رائيل  اأن  الوحيدي، 
حرب �سد الإن�سانية يف احتجاز جثامني 
ب�سكل مهني يف حفر  ودفنهم  ال�سهداء 
�سغرية ل تليق بكرامة الإن�سان  وكاأن 
الإ�رائيلي يخ�سى من عودة  الحتالل 
كل  على  حراكا  ي�ستدعي  ما  ال�سهداء 
والدينية  العربية  واملنابر  امل�ستويات 
اجلرح  لوقف  والإن�سانية  والدولية 
والعمل  املفتوح  الدامي  الفل�سطيني 
اجلاد يف مالحقة وف�سح جرائم اإ�رائيل 
ال�سهداء  جثامني  واعتقال  احتجاز  يف 
الفل�سطيني  ال�سعب  حق  على  موؤكدا 
احلرية  ويف  الحتالل  من  التخل�س  يف 
حق  وعلى  وال�ستقالل  وال��ك��رام��ة 
ا���س��رتداد  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
جثامينهم  وت�سييع  �سهداءه  جثامني 
يليق  مبا  الإ�سالمية  ال�ريعة  ح�سب 
حرية  لأجل  قدموها  التي  بت�سحياتهم 
وطنهم  وا�ستقالل  ومقد�ساتهم  �سعبهم 

فل�سطني. احلبيبة 

ال�سهداء الفل�سطينيون كواكب حرية وقيام االحتالل االإ�سرائيلي باحتجاز 
جثامينهم الطاهرة جرمية حرب �سد االإن�سانية

اأخبار فل�سطني

االأ�سريرمزي 
عبد الرحمن جرب �سالح 

الأ�سري املري�س:- رمزي عبد الرحمن جرب �سالح
- تاريخ امليالد:- اجلمعة 9/12/1983

- احلالة الجتماعية:- اأعزب
- البلدة الأ�سلية:- برير

منطقة   "8" بلوك  جباليا  خميم  ال�سكن:-  مكان   -
ح�سني  اأب��و  مدر�سة  "بجوار  ناجي  كمال  ال�سهيد 

للبنات
- العائلة الفا�سلة:- تتكون عائلة الأ�سري من ثمانية 
وياأتي  والأم  الأب  فيهم  مبا  بنت(   + �سباب   5( اأفراد 

الأ�سري رمزي يف الرتتيب الأول.
جباليا  خميم  مدار�س  يف  ودر�س  العلمي:-  املوؤهل   -
بن  عبيدة  اأبو  مدر�سة  يف  الثانوي  تعليمه  واأنهى 
الأو�ساع  �سوء  ب�سبب  درا�سته  يكمل  ومل  اجلراح 
املعي�سية وكان ي�ساعد والده يف اإعالة الأ�رة واأكمل 
العامة )�سجن نفحة( ويدر�س حاليا  الثانوية  درا�سته 
مادة  تخ�س�س  الأق�سى  جامعة  اإىل  بالنت�ساب 
كتائب  يف  نا�سط  اإليه:-  املوجة  التهمه   - التاريخ 
ثابت  �سامل  ال�سهيد  جمموعات  الأق�سى  �سهداء 

ومقاومة الحتالل - مكان العتقال:- �سجن رميون
- تاريخ العتقال:- 19/12/2005م

- احلكم:- 18 عام
- كيفية اعتقاله:- رمزي �سالح

املحتلة  الأرا�سي  داخل  ال�سهيوين  العدو  اعتقله   -
عام 1948م خالل توجهه لتنفيذ عملية ا�ست�سهادية 
حتقيق  جلولت  خ�سع  وقد  19/12/2005م،  بتاريخ 
قا�سية و�سعبة، واأ�سدرت املحكمة ال�سهيونية بحقه 
امل�ساركة  بتهمة  عامًا،  ع�ر  ثمانية  بال�سجن  حكمًا 
ال�سهيوين،  اأعمال مقاومة �سد قوات الحتالل  يف 
فل�سطني،  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  ينتمي  وهو 
تزوره  التي  والدته  ا�ستثناء  اأهله  زيارة  من  وحرم 
�سالح  �سعيد  الأ�سري  �سقيق  وهو  عليه،  احلكم  بعد 
قبل  من  اعتقل  والذي  عامًا   )25( بال�سجن  املحكوم 
05/04/2004م،  بتاريخ  ال�سهيوين  الحتالل  قوات 
بتهمة النتماء والع�سوية يف حركة اجلهاد الإ�سالمي 
يف  وامل�ساركة  القد�س  �رايا  الع�سكري  وجناحها 
عمليات للمقاومة �سد قوات الحتالل ال�سهيوين، 
يف  حاليًا  و�سعيد  رمزي  ال�سقيقان  الأ�سريان  ويقبع 

�سجن رميون.
- احلالة ال�سحية لالأ�سري املري�س:- رمزي �سالح

و�سعف  الكلى  يف  ح��ادة  التهابات  م��ن  يعاين 
القدمني  الأم يف  ب�سبب  امل�سي  بالنظر و�سعوبة يف 
من  العديد  وخا�س  الطبي،  الهمال  �سيا�سة  نتيجة 
يف  البوا�سل  الأ���رى  مع  اخلاوية  الأمعاء  معارك 
اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل  �سطور  على  ال�سجون،من 
منظمة  وخا�سة  الدولية  والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة 
ال�سحة العاملية وال�سليب الحمر ومنظمة اأطباء بال 
املري�س/  الأ�سري  حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود 
له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج  �سالح  رمزي 
البوا�سل  احلرية لأ�رانا  احلرية كل  ال�سجون-  خارج 
للمر�سى  العاجل  وال�سفاء  املاجدات-  واأ�سرياتنا 
لأ�رانا  احلرية  كل   - خمتلفة  باأمرا�س  امل�سابني 

واأ�سرياتنا املاجدات.
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ماكرون من بريوت

 �سغوط كبرية على ال�سيا�سيني لت�سكيل احلكومة 

قراءة / حممد علي
---------------- 

وق��ال م��اك��رون خ��الل ح��وار مع 
والأمم  امل��دين  املجتمع  عن  ممثلني 
املروحيات  حاملة  منت  على  املتحدة 
“نحن  ب��ريوت  مرفاأ  يف  “توّنري” 
الأ�سهر  خالل  الرتكيز  اإىل  بحاجة 
الطوارئ  حالة  على  املقبلة  ال�ستة 
املجتمع  ح�سد  يف  ن�ستمر  واأن 
م�ستعد  نا  “اأ واأ�ساف  الدويل”. 
منت�سف  بني  رمبا   ، جم��دداً لننظم 
الأول/اأك��ت��وب��ر،  ت�رين  ونهاية 
موؤمتر دعم دويل مع الأمم املتحدة”، 
ل�ست�سافة  ا�ستعداده  اإىل  م�سرياً 
اأن  اإىل  �سار  واأ باري�س.  يف  املوؤمتر 
اأن  م��ن  “نتمكن  اأن  ه��و  ال��ه��دف 
ال��دول  م��ن  دع��م��ًا  جم���دداً  نطلب 
م�ساعدات  لتمويل”  املختلفة 
ويف  ب��ريوت.  اإىل  ف��وراً  و�سحنها 
بعد  اآب/اأغ�سط�س،  من  التا�سع 
ي���ام م��ن وق���وع ان��ف��ج��ار م��رف��اأ  اأ
مت��راً  م��وؤ فرن�سا  رع��ت  ب���ريوت، 

خالله  تعهد  لبنان  لدعم  دول��ي��ًا 
 250 من  اأكرث  بتقدمي  امل�ساركون 
اللبنانيني،  مل�ساعدة  يورو  مليون 
املتحدة  الأمم  برعاية  تقدم  اأن  على 
اللبناين،  لل�سعب  مبا�ر  وب�سكل 
الدولة  مبوؤ�س�سات  متر  اأن  دون  من 

بالف�ساد. املتهمة 
الأحمر  ال�سليب  رئي�س  وتوجه 

للرئي�س  زغبي  اأنطوان  اللبناين 
اللقاء  خ��الل  بالقول  الفرن�سي 
جيد  تقييم  م��ن  “ما  احل����واري 
اآب/ من  الرابع  منذ  للم�ساعدات 

“ثمانني  اأن  مو�سحًا  اأغ�سط�س”، 
يف املئة من الأدوية التي ت�سل اإىل 
الحتياجات.  مع  تتواءم”  ل  لبنان 
ذا  اإ نه  اأ “اأعتقد  ماكرون  واأو�سح 

اأف�سل،  بطريقة  امل�ساعدة  اأردن��ا 
وباأق�سى  ال�سغط  �سنوا�سل 
تقدم”  التي  الدول  على  ميكن  ما 
ال��دع��م، م�����س��دداً ع��ل��ى ���رورة 
املتحدة  الأمم  من�سة  عرب  “العمل 
من  نتمكن  حتى  معكم  بالتوا�سل 
ثر  اأ وتقفي   )..( احلاجات  معرفة 
برنامج  ويحفل  ي�سل”.  ما  كل 
الثالثاء  الطويل  م��اك��رون  عمل 
برزها  اأ مهمة  �سيا�سية  بلقاءات 
مي�سال  اجلمهورية  رئي�س  م��ع 
ال�سيا�سية  القوى  وممثلي  ع��ون 

. ئي�سية لر ا
وي��ح��ذر م��اك��رون ال���ذي ي��زور 
اأقل  خالل  الثانية  للمرة  ب��ريوت 
تعّد  م�ساعيه  ّن  ب���اأ ���س��ه��ر،  م��ن 
النظام  نقاذ  لإ الأخرية”  “الفر�سة 
املتداعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
القوى  ا�ستبقت  وق��د  لبنان،  يف 
و�سوله  �سا�سية  الأ ال�سيا�سية 
م�سطفى  تكليف  على  بالتوافق 

جديدة. حكومة  ت�سكيل  اأديب 

بالتعاون  املقبل  ال�سهر  للبنان  جديد  دويل  دعم  موؤمتر  لتنظيم  ا�ستعداده  الثالثاء  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأبدى 
ت�سكيل حكومة مبهمة حمددة. لالإ�سراع يف  ال�سيا�سية  القوى  بينما ميار�س يف بريوت �سغوطًا على  املتحدة،  االأمم  مع 

للتنقيب  مهمة  متديد  تركيا  اأعلنت 
ال�سواحل  قبالة  املتو�سط  �رق  يف 
ال��ق��رب���س��ي��ة، و���س��ط ا���س��ت��م��رار 
وذك��رت  املنطقة.  يف  ال��ت��وت��رات 
اأن  الرتكية  نا�سول”  “الأ وكالة 
�سفينة  مهمة  م��ددت  ال�سلطات 
للم�سح  الرتكية  عروج”  “الري�س 
املتو�سط  البحر  والتنقيب يف �رقي 
�سبتمرب/  م��ن  ع�ر  ال��ث��اين  حتى 
“الري�س  واأطلقت  املقبل.  يلول  اأ
جديد  “نافتيك�س”  اإعالن  عروج” 
حول  البحرية(  الن�سية  )الر�سائل 
ال�  اإىل  الأول  م��ن  مهامها  متديد 
اجل��اري.  يلول/�سبتمرب  اأ م��ن   12
ن�سطتها  اأ ال�سفينة  و�ستوا�سل 
���رق  يف  وال��ت��ن��ق��ي��ب  ب��ال��ب��ح��ث 

قرب�س  �سواحل  وقبالة  املتو�سط 
وجنكيز  تامان  اأ �سفينتي  جانب  اإىل 

خان.
ج��زي��رة  اأن  اإىل  ����س���ارة  الإ جت���در 
اإىل   1974 عام  منذ  مق�سمة  قرب�س 
اأغلبية  ذو  م�ستقل  جنوبي  �سطرين: 
الأوروبي  بالحتاد  وع�سو  يونانية 
ل  تركي  و�سمايل   ،2004 عام  منذ 
وميكن  نقرة.  اأ اإل  ب�سيادته  تعرتف 
اإج��راء  عروج”  “الري�س  ل�سفينة 
بعاد  الأ ثالثية  �سيزمية  عمليات 
مرت،  اآلف  ثمانية  اإىل  عمقها  ي�سل 
بعاد  الأ ثنائية  �سيزمية  وعمليات 

مرت. األف   15 اإىل  عمقها  ي�سل 
ق/د

ال�سعب  نواب  رئي�س جمل�س  اعترب 
الغنو�سي،  را���س��د  ت��ون�����س،  يف 
النا�سئة  “الدميقراطية  اأن  الثالثاء 
بعد  ي��وم��ا  ت��ون�����س  يف  ت��رت���س��خ 
ونقلت  ال�سعوبات”.  رغم  يوم 
الغنو�سي  عن  “موزاييك”  ذاعة  اإ
منح  جل�سة  افتتاح  خالل  قوله، 
املكلف  احلكومة  لرئي�س  الثقة 
جل�سة  اإن   امل�سي�سي،  ه�سام 
القابل   للد�ستور  حتتكم  اليوم 
قابال  م��ر  الأ ك��ان  متى  للتعديل 
نه  اأ الغنو�سي  واأ���س��اف  لذلك. 
ي�سهدها  التي  اخل��الف��ات  “رغم 
نها  فاإ ال�سعب،  ن���واب  جمل�س 
يف  قدما  امل�سي  دون  حت��ول  لن 

و�سط  الوطنية  الأع��ب��اء  حتمل 
تعي�سها   طارئة  �سحية   م�ساكل 
القت�سادية  وال�سعوبات  تون�س 
ا�ستثنائي  و�سع  يف  والجتماعية 
بروح  التحلي  اإىل  مايدعو  وهو 
كل  على  للتغلب  امل�����س��وؤول��ي��ة 
توجه  ب����دوره،  ال�سعوبات”. 
ه�سام  احلكومة  بت�سكيل  املكلف 
والتقدير  ب��الإك��ب��ار  امل�سي�سي، 
�سعيد   قي�س  اجلمهورية  لرئي�س 
احلكومة  بت�سكيل  كلفه  ال��ذي 
الوطنية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  وحت��م��ل 
وفريقه  ب��رن��اجم��ه  ت���الوة  خ��الل 
امل�سي�سي  واع��ت��رب  احل��ك��وم��ي. 
حكومته  برنامج  تالوته  خ��الل 

تعي�س  “تون�س  اأن  الربملان،   اأمام 
�سهدت  نها  اأ رغ��م  نزيفًا  اليوم 
متييز،  دون  بتنمية  تنادي  ث��ورة 
تت�ساوى  اأن  ال�سعب  منها  وانتظر 
التعليم  يف  ب��ن��ائ��ه��م  اأ ف��ر���س 
وخ��دم��ات  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 
دولة  يف  امل�روع  لتطلعاته  ترقى 
فيها  ولي�سعر  مواطنيها  حترتم 
واخلارج  الداخل   يف  التون�سيون  
ال��واق��ع  اأن  واع��ت��رب  بالتمييز”. 
للثورة  الطلبات  “هذه  اأن  اأظهر 
للكثري  اأمل  وخيبة  وهمًا  انقلبت 
اإىل  دفعهم  مما  تون�س،  بناء  اأ من 
الأمل  مطاردة  يف  املوت  قوارب 

وطنه”. يف  ممكنا  ليراه  الذي 

اأ�سبحت  تون�س  اأن  اإىل  �سار  واأ
دينار  مليار   15 بقيمة  تقرت�س 
 80 ديونها  ن�سبة  و�ستبلغ  �سنويا 
ال�سنة،  هذه  اأواخر  يف  دينار  مليار 
بناءنا   اأ �سنورث  ماذا  مت�سائاًل:” 

القادمة؟”. واأجيالنا 
“ن�سبة  اأن  اإىل  امل�سي�سي  ولفت  
تون�س  �ست�سهدها  التي  املديونية 
مليار   14 �ستبلغ   القادمة  ال�سنة 
نفقات  �سي�ساعف  مم��ا  دي��ن��ار 
على  ال��ق��درة  ويفقدها   ال��دول��ة 
ح�سب  ال��ت��ن��م��وي  دوره���ا  ل��ع��ب 
الو�سع  ت�سخي�س   يف  ت�ريحه 

العام”.
ق/د

مادبا   وحمافظ  الأوبئة  جلنة  قررت 
حول  م�ساجد   5 اإغالق  الأردن  فى 
اإ�سابة  ت�سجيل  بعد  مادبا  خميم 
الثنني  م�ساء  املخيم  يف  بكورونا 
بعد  ���س��اع��ة   48 مل��دة  اح��رتازي��ا 
اأوق���اف  م��دي��ر  وق���ال  تعقيمها. 
عي�سى  الدكتور  الأردن  فى  مادبا 
تلك  اإغ��الق  تقرر  ن��ه  اإ البواريد 
ظهور  حل��ني  اح��رتازي��ا  امل�ساجد 
التي  املخربية  الفحو�سات  نتائج 
واليوم  الأم�س  م�ساء  من  اأجريت 
الأوب��ئ��ة  ق�سم  قبل  م��ن  الثالثاء 
مبحافظة  ال�����س��ح��ة  م��دي��ري��ة  يف 
امل�ساجد  اغالق  اأن  واأ�ساف  مادبا. 
الربوتوكولت  �سمن  من  ياأتي 

التعقيم  ح��ي��ث  م��ن  ال�����س��ح��ي��ة 
التي  ال��ك��ب��رية  الع���داد  ب�سبب 
حمافظ  واأعلن  امل�سلون.  يرتادها 
�سعد  عمان  الأردن��ي��ة  العا�سمة 
ثنني،  الإ اأم�س  جرى  نه  اأ ال�سهاب، 
وفندق  �سكنية  مبان   10 ع��زل 
اكت�ساف  بعد  وذل��ك  عمان،  فى 

فيها. كورونا  بفريو�س  اإ�سابات 
واأو����س���ح حم��اف��ظ ال��ع��ا���س��م��ة 
يقعان  مبنيني  اأن  عمان،  الأردنية 
بالإ�سافة  عزلهما،  مت  نزال  حى  فى 
وادي  مناطق  يف  تقع  مبان  اإىل 
وم��ارك��ا  النظيف  وج��ب��ل  ال�سري 
ح�سن  الأم��ري  و�ساحية  اجلنوبية 
واجلبيهة  ن�سري  ب��و  اأ ���س��ك��ان  واإ

ولفت  وال��ب��ن��ي��ات.  ن���وارة  م  واأ
عمان  الأردنية  العا�سمة  حمافظ 
املباين  م��ع  التعامل  مت  ن��ه  اأ اإىل 
العدوى  انت�سار  ملنع  وتعقيمها 
ال�سحي  ل��ل��ربوت��وك��ول  وف��ق��ا 
اتخاذ  مت  نه  اأ اإىل  م�سريا  املعتمد، 
الالزمة  الح��رتازي��ة  الإج���راءات 
ل�سمان  �رطة  دوري���ة  وت��اأم��ني 
�سخ�س  اأي  خروج  اأو  دخول  عدم 
تتمكن  حتى  ال�سكنية  املباين  اإىل 
اأخذ  من  الوبائي  التق�سي  ف��رق 

. ت لعينا ا
الأردنية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  و 
ت�سجيل  عن  املا�سي،  الأحد  يوم 
ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   73

ح�سيلة  اأكرب  يف  وذلك  كورونا، 
ي��وم��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ظ��ه��ور 
ال��وزارة  بيانات  وت�سري  ال��وب��اء. 
موؤكدة  اإ�سابة   1966 ت�سجيل  اإىل 
املجمل  يف  بالفريو�س  وفاة  و15 

مار�س. مطلع  يف  ظهوره  منذ 
عدد  يف  ق��ف��زة  الأردن  وي�سهد 
يام  اأ  10 منذ  اليومية  الإ�سابات 
حظر  لت�سديد  ال�سلطات  دفع  مما 
البالد  ن��ح��اء  ب��اأ الليلي  ال��ت��ج��وال 
بدل  م�ساء   11 ال�ساعة  من  ليبداأ 
وتطبيق  �سباحا،  ال��واح��دة  م��ن 
اجلمعة  يوم  ال�سامل  العام  العزل 

عمان. العا�سمة  يف 
ق/د

ي��ران،  اإ يف  الأعلى  املر�سد  و�سف 
الثالثاء،  خامنئي،  علي  الله  ي��ه  اآ
العالقات  تطبيع  م��ارات  الإ ق��رار 
���رائ��ي��ل ب��اخل��ي��ان��ة. وق��ال  م��ع اإ
ح�سابه  نقلها  كلمة  يف  خامنئي، 
“الإمارات  اإن  “تويرت”  ع��ل��ى 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خ��ان��ت ال��ع��امل 
العربية،  وال�سعوب  الإ�سالمي، 
اأي�سا،  وفل�سطني  املنطقة  وبلدان 
اخليانة  ه��ذه  ت�ستمّر  ل��ن  ط��ب��ع��ًا 
�ستبقى  عارها  و�سمة  لكّن  طوياًل، 
ي�سحو  اأن  م��ل  اآ جباههم.  على 

ويعو�سوا  �ريعًا  م��ارات��ي��ون  الإ
واأ�ساف:  بها”.  قاموا  التي  اخلطوة 
ب��واب  الأ �رعوا  “الإماراتيني  اأن 
م����ام ح�����س��ور ال�����س��ه��اي��ن��ة يف  اأ
فل�سطني،  ق�سية  واأودعوا  املنطقة 
لأحد  اغت�ساب  ق�سية  هي  التي 
وبادروا  الن�سيان  غياهب  البلدان، 
“ال�سعب  اأن  موؤكدا  التطبيع”،  اإىل 
ل�سغوط  يتعر�س  الفل�سطيني 
ثم  ك��اف��ة،  اجل��ه��ات  م��ن  ق��ا���س��ي��ة 
الإ�رائيليني  مع  للتعاون  يبادرون 
مثل  اخلبيثة،  الأمريكية  يادي  والأ

ترامب  عائلة  يف  اليهودي  ذل��ك 
العامل  م�سالح  �سد  يعمل  ال��ذي 
العامل  مع  ويتعاملون  الإ�سالمي، 
���س��الم��ي مب��ن��ت��ه��ى ال��ق�����س��وة.  الإ
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وا���س��ت��دع��ت 
يف  ب��الأع��م��ال  القائم  م��ارات��ي��ة  الإ
و�سلمته  ظبي،  بو  باأ يران  اإ �سفارة 
التهديدات  على  احتجاج  مذكرة 
م���ارات،  ي��ران��ي��ة جت��اه دول��ة الإ الإ
خطرية  تداعيات  حتمل  نها  اأ معتربة 
منطقة  يف  وال�ستقرار  الأمن  على 
ت�ريحات  بعد  ذلك  ياأتي  اخلليج. 

روحاين،  ح�سن  ي��راين  الإ للرئي�س 
“من  م���ارات  الإ فيها  ح��ذر  التي 
الكيان  لدخول  املنطقة  بواب  اأ فتح 
ف�سيكون  فعلت  واإن  ال�سهيوين، 
وت�رف  اآخ��ر  ح�ساب  معها  لنا 
اأركان  رئي�س  قال  فيما  خمتلف”، 
اجلرنال  يرانية،  الإ امل�سلحة  القوات 
جتاه  طهران  “نهج  اإن  باقري،  حممد 
مع  اتفاقها  بعد  �سيتغري  الإمارات 
���رائ��ي��ل، ع��دو ط��ه��ران ال��ل��دود،  اإ

العالقات”. تطبيع  ب�ساأن 
ق/د

ّول  اأ ظّل  يف  الأخ��رية،  �سابيع  الأ يف 
ال�سّكان  بني  كورونا  لوباء  تف�سٍّ 
اإ�رائيل  تتخذ  غ��ّزة،  قطاع  داخ��ل 
للم�س  ت��ه��دف  اإج����راءات  �سل�سلة 
الواجبات  خارقًة  القطاع،  ب�سكان 
كما  الإ�رائيلّي  القانون  مُيليها  التي 
اأم�س  يوم  قّدمت  ذلك،  ثر  واإ الدويّل، 
–”چي�ساه  حقوقّية  منّظمات  خم�س 
ال��دف��اع  م��رك��ز  ع��دال��ة،  -م�سلك”، 
املواطن  حقوق  جمعّية  الفرد،  عن 
التما�ًسا  ن�سان-  الإ حلقوق  واأطباء 
عن  فوًرا  بالرتاجع  اإ�رائيل  يطالب 
تفر�سها  ال��ت��ي  التقييدات  جميع 
والب�سائع  املحروقات  دخ��ول  على 
بو  اأ ك��رم  معرب  طريق  عن  الأخ��رى 
ملليويّن  امل��رك��زّي  ال�ريان  ���س��امل، 
يف  وجاء  القطاع.  �سّكان  من  ن�سان  اإ
املُلتم�سة،  اجلمعيات  اأ�سدرته  بياٍن 
ن�سخًة  اليوم(  )راأي  تلّقت  وال��ذي 
 11 منذ  اإ�رائيل،  جاء:”متنع  منه، 
 13 ومنذ  البناء،  م��واد  دخ��ول  اآب، 
واملحروقات  الوقود  دخول  متنع  اآب، 
ذلك،  نتيجة  �سامل.  بو  اأ كرم  معرب  من 
الوحيدة  الطاقة  توليد  حمّطة  تعّطلت 
والتي  اآب،   18 منذ  ال��ق��ط��اع  يف 
الكهرباء  ثلث  ع��ام  ب�سكٍل  ت��زّود 
باتوا  الذين  ال�سّكان،  ت�سل  التي 
�ساعات  الأرب��ع  يقارب  ما  يتلّقون 
اآب،   16 ومنذ  يومًيا.  الكهرباء  من 
كاماًل  بحرًيا  اإغالًقا  اإ�رائيل  تفر�س 

متنع  اآب   23 ومنذ  غّزة،  قطاع  على 
كرم  معرب  عرب  الب�سائع  جميع  دخول 
والأغذية.  الأدوية  با�ستثناء  �سامل  بو  اأ
اللتما�س،  يف  ل  ُيف�سَّ ما  بح�سب 
منع  وحت��دي��ًدا  اخل��ط��وات،  ه��ذه  ف��اإن 
ت�سكل  واملحروقات،  الوقود  دخول 
احليوّية  احلاجات  بتلبية  خطرًيا  م�سًا 
على  ثقال  الإ وتزيد  غّزة  يف  للمدنيني 
وبناها  ال�سحّي  وجهازها  اقت�سادها 

الأخرى”. �سا�سّية  الأ التحتّية 
ّن���ه اأُحل��ق��ت  و���س��ّدّد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى اأ
عمق  على  تدل  �سهادات  باللتما�س 
ذ  اإ املدنّيون.  يتكّبدها  التي  الأ�رار 
م�ست�سفى  يف  اأط��ف��ال  طبيب  ح��ّذر 
الأطفال  موت  من  غّزة  يف  ال�سفاء 
اآلت  ت�سغيل  يتوا�سل  مل  حال  يف 
م�سّخات  اأو  ال�سطناعّي  التنّف�س 
�رورّية  ومعّدات  الوريدّية  املعاجلة 
ّن  اأ اإىل  عينه  الوقت  يف  لفًتا  اأخرى، 
يف  املياه  �سلطة  يف  م�سوؤوًل  موظًفا 
مع  ّن��ه  اأ على  ّك��د  اأ ال�ساحل  بلدّيات 
من  املحروقات،  دخول  منع  ا�ستمرار 
�سبكة  اأجهزة  جميع  وق��ف  املتوّقع 
املياه  �سخ  حمّطات  ذلك  يف  مبا  املياه، 
في�سان  اإىل  ّدي  �سيوؤ ما  العادمة، 
غري  ال�سحّي  ال�رف  مياه  و�سيل 
بيئّي  م�س  وهو  البحر،  اإىل  املعاجلة 
ّك��ده  اأ ما  وف��ق  باجلمهور،  و�سحّي 

ن. لبيا ا
ق/د

تركيا مُتدد مهمة �سفينة “الري�س 
عروج” يف التنقيب باملتو�سط

يف جل�سة “منح الثقة للحكومة”.. الغنو�سي: 

الدميقراطية ترت�سخ يف تون�س يوما بعد يوم رغم ال�سعوبات

االأردن يغلق 5 م�ساجد بعد ظهور اإ�سابة بكورونا

املر�سد االأعلى يف اإيران:

قرار االإمارات بالتطبيع وعقد اتفاق مع اإ�سرائيل و�سمة عار على جبينها 

خم�س منّظمات حقوقّية تقّدم التما�ًسا عاجاًل للمحكمة العليا: 

اإ�سرائيل عليها الرتاجع عن منع اإدخال 
الوقود لغّزة 

من  ب��ارزون  دبلوما�سيون  اجتمع 
ي����ران وال����دول اخل��م�����س ال��ك��ربى  اإ
يف  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  يف  املتبقية 
التطورات  اآخر  لبحث  الثالثاء  فيينا 
جانب  من  ال�سغوط  تزايد  ظل  يف 
وزير  نائب  وقال  املتحدة.  الوليات 
عراقجي،  عبا�س  يراين  الإ اخلارجية 
الإ�سالمية،  يران  اإ جمهورية  ذاعة  لإ
يراقب  ���ره  ب��اأ :”العامل  فيينا  من 
ال���دول  �ستفعله  ال���ذي  م��ا  الآن 
امل�سرتكة  العمل  /خطة  يف  الأع�ساء 
لالتفاق  الر�سمي  )ال�سم  ال�ساملة/ 
�سد  القادمة  املرحلة  يف  النووي( 
مهم  وه���ذا  م��ري��ك��ي��ة،  الأ اجل��ه��ود 
امل�ستقبلي  امل�سار  لتو�سيح  للغاية 
اخلم�س  الدول  اأن  ورغم  للتعاون”. 
ن��ق��اذ الت��ف��اق  ن��ه��ا ت��ري��د اإ ت��وؤك��د اأ
قلقها  ع��ن  اأع��رب��ت  فقد  ال��ن��ووي، 
تخ�سيب  بتو�سيع  ي��ران  اإ قيام  من 
املتفق  احلدود  يتجاوز  مبا  اليورانيوم 
اتخذتها  التي  اخلطوة  وهي  عليها، 
ان�سحاب  على  فعل  ك��رد  ي���ران  اإ
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة م��ن الت��ف��اق. 

جاهدة  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعمل 
فر�س  لإع��ادة  لل�سغط  ف��رتة  منذ 
مفرو�سة  كانت  التي  العقوبات 
اإط��ار  يف  رفعها  ومت  ي���ران  اإ على 
التو�سل  مت  الذي  النووي  التفاق 
متديد  ذلك  يف  مبا   ،2015 عام  ليه  اإ
�سينتهي  ال���ذي  ���س��ل��ح��ة  الأ ح��ظ��ر 
ال��ق��ادم.  اأول/اأك��ت��وب��ر  ت�رين  يف 
ال�سهر  ت��رام��ب  دارة  اإ وت��ق��دم��ت 
“�سناب  لية  اآ لتفعيل  بطلب  املا�سي 
للعقوبات(  التلقائية  )العودة  باك” 
املوقعة  الدول  من  لأي  تتيح  التي 
تفعيل  اإعادة  النووي  التفاق  على 
طهران  متتثل  مل  حال  يف  العقوبات 
دعما.   يلق  مل  الطلب  اأن  اإل  لالتفاق. 
عام  ان�سحبت  ترامب  دارة  اإ وكانت 
التفاق  من  اأحادية  ب�سورة   2018
منه  تن�سحب  مل  بينما  ال��ن��ووي، 
الأخ��رى  الكربى  ال��دول  ول  ي��ران  اإ
وال�سني  )رو���س��ي��ا  فيه  الأط���راف 

ملانيا(. واأ وفرن�سا  وبريطانيا 
ق/د

مفاو�سات حا�سمة بني اإيران والدول 
الكربى حول االتفاق النووي
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بعد اإعالن م�سرّيها اأمني معا�س عن وقف الن�ساط ب�سبب االأزمة

مثقفون يتجندون الإنقاذ مكتبة »يا�سمني الغرب« 
مب�ستغامن

علي  حممد 
---------------- 

ارتياحه  معا�س  اأمني  ُيخف  مل 
الذي  الإيجابي  ال�سدى  بعد 
مكتبة  بغلق  ق���راره  لق���اه 
»ي��ا���س��م��ني ال���غ���رب« ال��ت��ي 
منها  جعل  و  فيها  ا�ستثمر 
لقاء  نقطة  و  ثقافيا  مركزا 
الطلبة  و  دب��اء،  الأ �ساتذة،  الأ
قبل  كاملتني،  �سنتني  م��دة 
كورونا  فريو�س  يفر�س  اأن 
م��ن��ط��ق��ه، ف��ل��م ي��رح��م ه��ذا 
ماليا،  عانى  ال��ذي  الف�ساء 
م��ا اأج���رب م��ال��ك��ه ع��ل��ى رف��ع 
بولية  ،املاّر  البي�ساء  الراية 
حتما  �سُي�سمع  م�ستغامن 

م���ني م��ن اأج��ل  ع��ن ج��ه��ود اأ
جتعل  جتربة  يف  ال�ستثمار 
الثقافة  حقل  يف  املت�سائم 
ذ متكن  اإ اجلزائرية يتفاءل خريا، 
عنوان   500 تخ�سي�س  من 
ن�سانية  الإ العلوم  جمايل  يف 
والتبادل  ل��الإع��ارة  والأدب 
الطلبة  و  ����س���ات���ذة  الأ ب��ني 
تفعيل  جانب  اإىل  اجلامعيني، 
حيث  بالتق�سيط؛  البيع  نظام 
باقتناء  الفئة  لهذه  ي�سمح 
�سهر  بعد  الدفع  مع  الكتب 
الطالب-و  لظروف  -مراعاة 
ا�ستطاع  املبادرات  هذه  مبثل 
من  كبري  عدد  �سماَن  املعني 
املكتبة  من  جعلوا  الأوف��ي��اء 

ت��ب��ادَل  و  للتثقيف  منبعا 
ف��ك��اِر.و مب��رور ال��وق��ت، و  الأ
كورونا،  فريو�س  تف�سي  مع 
ترحم  ومل  الأزم���ة  ع�سفت 
ال��غ��رب«  »ي��ا���س��م��ني  مكتبة 
معا�س  اأم��ني  امل�سري  جعل  ما 
التوا�سل  مواقع  عرب  يعلن 
مرارة- بكل  –و  الجتماعي 
عليها  ث��ن��ى  اأ جت��رب��ة  ن��ه��اي��ة 
اإىل  ف��اإ���س��اف��ة  ال��ك��ث��ريون، 
عن  وعجزه  املقر  كراء  اأعباء 
ال�رائب  م�ستحقات  دف��ع 
اأكد  الجتماعي،  ال�سمان  و 
ا�ستئناف  رغم  –و  ن��ه  اأ اأم��ني 
يعد  مل  م���وؤخ���را-  ال��ن�����س��اط 
ال�سابق،  يف  كان  كما  العمل 

ب��ات��ت  امل��ك��ت��ب��ة  اأن  ح��ي��ث 
 5000 تتعدى  ل  عائداتها 
ويف  يوميا  ج��زائ��ري  دي��ن��ار 

ذلك. من  اأقل  الأحيان  بع�س 
الزاوي  اأمني  الروائي،  بعد  و 
ا�ستغاثة  ن��داء  اأط��ل��ق  ال��ذي 
الف�ساء  يف  �سفحته  على 
الثقافة  وزير  مطالبا  الأزرق، 
هذه  نقاذ  لإ بالتدخل  الفنون  و 
على  احل��ف��اظ  و  الف�ساءات 
للنا�سطني  اليومي  ال��ق��وت 
ف��ي��ه��ا، خم��ت��ت��م��ا م��ن�����س��وره 
بهذا  ن��وا���س��ل  »ل��و  ب��ال��ق��ول 
يام  اأ بعد  مكتبة  جند  لن  الريتم 
�ساتذة  اأ الوطن«، حترك  يف هذا 
م�ستغامن  ب��ولي��ة  جامعيون 
م�ستحقات  دف��ع  اق��رتح��وا  و 
نقاذ  اإ يف  م�ساهمة  ي��ج��ار  الإ
ك�سف  الثقايف،  املك�سب  هذا 
ت�ريحات  يف  معا�سي  اأمني 
ات�سال  تلقيه  عن  �سحفية 
الثقافة  بورزاة  م�ست�سار  من 
الت�سال  بربط  طالبه  الذي 
مل�ستغامن،  الثقافة  مب��دي��ري��ة 
من  كمية  �ست�سرتي  ال��ت��ي 
مبكتبة  امل��ت��وف��رة  ال��ك��ت��ب 
لتفادي  ال��غ��رب«،  »يا�سمني 
منابع  من  اآخ��ر  منبع  جفاف 
اجلزائر.   يف  التثقف  و  املطالعة 

الكتاب -على  و  للقراء  ف�ساء  اأ�سهر  امل�سرف على  قرار  الذي خلف  الكبري  التجند  ي�سمع  الثقايف خريا، وهو  لل�ساأن  املتابع  يتفاءل 
االأماكن  اإحدى  باتت  اأنها  الغرب« رغم  »يا�سمني  اأعلن عن غلق مكتبة  ي�سري منذ عامني، حني  الذي  معا�س،  اأمني  ال�سواء-مب�ستغامن، 
التدخل  املذكورة عن  بالوالية  الكثريون  يتوان  و مل  �سالتهم،  املختلفة  العناوين  و اجلديد يف  للمطالعة  املتعط�سون  فيها  التي يجد 
مفتوحة. املكتبة  الإبقاء  للم�ساهمة  ا�ستعدادهم  و  ت�سمانهم  عن  اأعلنوا  طلبة  و  جامعيني  من  الن�ساط،  عن  التوقف  خرب  ن�سر  مبجرد 

و  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وق��ع��ت 
الف�سائية  الوكالة  و  الفنون 
اتفاقيتي  ع��ل��ى  اجل��زائ��ري��ة 
ال�ستغالل  اأجل  من  �راكة 
ق��م��ار  ن��ظ��م��ة الأ م��ث��ل لأ الأ
حماية  ق�سد  ال�سناعية، 
التنوع  و  الثقايف  ال���رتاث 
احل��ظ��ائ��ر  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي 

. فية لثقا ا
التوقيع  م��را���س��م  ج��رت  و 
زكرياء  مفدي  الثقافة  بق�ر 
و  الثقافة  وزي��رة  بح�سور 
دودة،  ب��ن  مليكة  ال��ف��ن��ون، 
ل��ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  و 
عز  اجل��زائ��ري��ة،  الف�سائية 

اأو�سديق. الدين 
اأول   اإطارا   التفاقية  متثل  و  
تزويد  يف  الوكالة  مع  موقعا 
لو�ساية  اخلا�سعة  الهيئات 
ب"اأدوات  الثقافة  وزارة 
الت�سوير  على  قائمة  علمية، 
الن��ظ��م��ة  و  ال��ف�����س��ائ��ي 
من  اجلغرافية"  املعلوماتية 
التحليل  يف  امل�ساهمة  اأج��ل 
ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  ك��ذا  و 
ال��رتاث  حلماية  "املنا�سبة" 

لثقايف. ا
هذا  يف  دودة  بن  ا�سارت   و   
التفاقية  ه��ذه  اأن  ال�سدد، 
ال��رتاث  "تثمني  اإىل  تهدف 
خريطة  متابعة  و  الثقايف 
الثقافية  واحلظائر  امل��واق��ع 
عن  ثرية"،  الأ امل��ع��امل  و 
بيانات  قواعد  اع��داد  طريق 
معلوماتية  انظمة  و  جغرافية 
هذه  تاأمني  و  متابعة  اجل  من 

املحمية. املواقع 
اإىل  ال��وزي��رة  تطرقت  كما 
الرتاث  تعدد  حماية  و  تاأمني 
يربز  الذي  اجلزائري،  الثقايف 
الذي  ث��ري  الأ "الر�سيد  يف 
تاريخية  حقبات  عدة  يروي 

اجلزائر". بها  مرت 
اأن  كذلك  دودة  بن  اكدت  و 
"اثراء  ي�ساهم يف  التفاق  هذا 
الرقمية  ال��رتاث��ي��ة  اخلريطة 
ت�سيري  يف  ك��ذا  و  للجزائر 
مما  الطبيعية"،  ال��ك��وارث 
اتخاذ  يف  فعال  ب�سكل  ي�سهم 
ب�ساأن  املنا�سبة  ال��ق��رارات 
ال�ستثمار  و  املحلية  التنمية 
ه��ذه  "حماية  م��راع��اة  م��ع 

الرتاثية". املواقع 
امل��دي��ر  اأك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن  و 
الف�سائية  للوكالة  ال��ع��ام 
�ست�سع  وكالته  اأن  اجلزائرية 
الثقافة  وزارة  ت�رف  حتت 
الب�رية  و  التقنية  "و�سائلها 
لإع����داد خ��ري��ط��ة )رق��م��ي��ة( 
متابعة  و  ملعرفة  للرتاث" 
يف  الثقافية  للمواقع  اأك��رث، 

ئر. اجلزا
الف�سائية  الوكالة  متتلك  و 
�سناعية  اأقمار   4 اجلزائرية 
قمر  و  الأر������س  ل��ر���س��د 
خم�س�س  اآخ����ر  ���س��ن��اع��ي 
مبوجب  ي��راف��ق  لالت�سالت 
الثقافة  وزارة  التفاق،  هذا 
لرقمنة  م�روعها  اإجناز  يف 
مب�ساعدة  الثقافية  م��اك��ن  الأ
و  لالأماكن  اجلغرايف  التحديد 
للمناطق  الأقمار  ا�ستك�ساف 

امل�ستهدفة. ثرية  الأ
وقعت  اأخ���رى،  جهة  م��ن  و 
اجلزائرية  الف�سائية  الوكالة 
مع  خا�سة  اتفاقية  كذلك 
مل�روع  الوطنية  املديرية 
اجلزائرية،  الثقافية  احلظائر 

ت��ث��م��ني  و  ل����س���ت���خ���دام 
ال�سناعية  لالأقمار  اأنظمتها 
ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  للمحافظة 

الرتاث. و  البيئي 
ال��وط��ن��ي  امل��دي��ر  ����س���اد  اأ و 
الثقافية  احلظائر  مل�����روع 
و  الوكالة  مع  ال�راكة،  بهذه 
"املحافظة  يف  �سي�ساهم  الذي 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ئ��ي يف 

الثقافية". احلظائر 
التفاقية  ه��ذه  اأن  ت��اب��ع  و 
الربامج  "تنفيذ  اإىل  تهدف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ع���رب ا���س��ت��غ��الل 
املعلومات  ن��ظ��م��ة  لأ م��ث��ل  اأ

فية". اجلغرا
ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��ل  ج����رى  و 
ب��ح�����س��ور م��دي��ر ال��رتم��ي��م 
ب����وزارة  ال����رتاث  ح��ف��ظ  و 
مدير  و  باللو  زهري  الثقافة، 
لالأبحاث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
وعلم  ال��ت��اري��خ  ق��ب��ل  فيما 
فريد  ال��ت��اري��خ  و  ن�����س��ان  الإ
اجلمارك  ممثلي  ،و  خربو�س 
الوطني  ال��درك  و  اجلزائرية 

الوطني. الأمن  و 
علي  حممد 

ال�ساأن  على  امل�رفون  ي�سعى 
لتدارك  اجلزائر  يف  الثقايف 
امل��ع��امل  ح��م��اي��ة  يف  ث��ر  ال��ت��اأ
فيها  ال�ستثمار  و  ث��ري��ة  الأ
للرثوة،  م�سادر  اإىل  لتتحول 
الثقافة،  وزارة  دعوة  لعل  و 
اقتحام  اإىل  اخلوا�س  موؤخرا، 
رغبة  على  دليل  املجال  هذا 
نف�س  تكري�س  يف  الو�ساية 
بها  ُت�سرّي  التي  ال�سيا�سة 
بالإ�سافة  التي  الأماكن،  هذه 
الذاكرة  من  جزءا  كونها  اإىل 
ت�سّكل  بلد،  كل  يف  اجلماعية 
حتقيق  نها  �ساأ من  ف�ساءاٍت 
ذات  ثقافة  جت�سيد  و  اأرب��اح 

اقت�سادية. مردودية 
اأ�سوار  بني  التفكري  يجري    
لت�سيري  ال��وط��ن��ي  ال��دي��وان 
امل��م��ت��ل��ك��ات  ا���س��ت��غ��الل  و 
و�سع  ،يف  املحمية  الثقافية 
خا�س  ج��دي��د  ����روط  دف��رت 
اخلوا�س  املتعاملني  با�ستثمار 
التابعة  القاعدية  الهياكل  يف 
و  بال�ستقبال  املتعلقة  و  له 
ال�ستغالل  بغر�س  اخلدمات 
للمواقع  م��ث��ل  الأ ال��ت��ج��اري 
وهو  متاحفها،  و  ث��ري��ة  الأ
امل�����س��وؤول��ني  اأن  ي��ع��ن��ي  م��ا 
امل��واق��ع  اأن  ق��ن��اع��ة  ع��ل��ى 
البعد  عن  بعيدا  –و  ثرية  الأ
به  تتمتع  ال��ذي  التاريخي 
لعراقة  ت�سهد  اعتبارها  على 
تعاقبت  ال��ت��ي  احل�����س��ارات 
اأن  من  بد  ل  اجل��زائ��ر-  على 
و  للرثوة  منابع  اإىل  تتحول 
معمول  ه��و  -ك��م��ا  الأرب���اح 
ال��ب��ل��دان  خم��ت��ل��ف  يف  ب���ه 
تثمني  كيفية  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
ال��وق��ت  ي��ع��د  مل  و  ت��راث��ه��ا- 
حتت�سن  ب��اأن  لالكتفاء  كاف 
على  جميد،  مبا�س  ف�ساءات 
بالأورا�س،  »متوقادي«  غرار 
ك����وي����ك����ول« ب��ع��ا���س��م��ة 
معامل  و  العليا،  اله�ساب 
تيبازة،  بتن�س،  اأخ��رى  ثرية  اأ
من  وغريها  عنابة  �ر�سال، 
من  و  ال�سمال  اإىل  اجلنوب 
حفالت  الغرب،  اإىل  ال�رق 
م��واع��ي��د  و  م��ه��رج��ان��ات  و 
فخ  يف  ال��وق��وع  و  ثقافية 
�سالحية  وكاأن  »املنا�سبتية« 
حم���دودة،و  ال��وج��ه��ات  تلك 
مو�سم  ن�ساط  يف  تخت�ر 
حُتّدق  يام  الأ باقي  يف  و  معني 
و   ، ب��ع��د  ع��ن  فيها  الأع���ني 

من�سية. اأطالل  نها  كاأ
ت�ر  ال��ذي  الثقايف  الفعل 

جمانيته  نهاء  لإ الثقافة  وزارة 
ملنتوج  ليتحول  �سنوات  منذ 
مبلغ  دف��ع  مقابل  ي�ستهلك 
حتفيز  يف  م�ساهمة  رم��زي، 
قدر  يحاول  ب���داع،  الإ ���رة  اأ
ال�سبات  رغ��م  –و  الإم��ك��ان 
تفر�سهما  اللذين  ال�سلل  و 
املا�س،ي  مار�س  �سهر  منذ 
مواجهة  ك��ورون��ا-  جائحة 
تفر�سها  ال��ت��ي  التحديات 
فريو�س  فلعل  اأحيانا،  الأقدار 
اأن  الكثريين  قنع  اأ كورونا 
ال��ع��امل الف��رتا���س��ي ط��رف 
مل  اأن  ب��ع��د  ل���ه  ل��ل��رتوي��ج 
مالئما  ف�ساء  ال��واق��ع  يعد 
اخلا�س  القطاع  و  للعملية، 
ال����ذي ي���رتك ب�����س��م��ت��ه يف 
الهند�سة  ال�سيارات،  جمال 
امل��ع��م��اري��ة، ال��درا���س��ة، و 
جم����الت اأخ�����رى م��ط��ال��ب 
الثقافة،  يف  جتربته  باإقحام 
ال�سيقة  ف��ك��ار  الأ ت��رك  و 
ل  »املغامرة«  لكون  جانبا، 
من  »ال�����رب  دائ��م��ا  تعني 
اأروق��ة  لعل  و  ف���ارغ«  ن���اء  اإ
دور  ال�سينما،  قاعات  الفن، 
ث��ري��ة  الأ امل��ع��امل  و  امل�����رح، 
و  هنا  اجل��زائ��ر  متلكها  التي 
دعم  و  للتفاتة  حتتاج  هناك، 
فيها،  احلياة  لبعث  اخلوا�س 
الأزمة  اأوقات  يف  خ�سو�سا 
ية  نية يف روؤ اإن مل تكن هناك 
امتالك  رغم  تنطفئ  �سمعتها 

نقاذ.   الإ و�سائل  هوؤلء 
حريق  -وجتربة  ثرية  الأ املعامل 
بباري�س  دام  نوتر  كني�سة 
نقاذها  لإ ن�سانية  الإ جتّند  و 
عن  بعيدا  و   - ذلك...  علمنا 
اأن  علينا  التاريخية،  قيمتها 
ال�ستثمار  كيفية  ت��ع��رف 
اختزال  عدم  اأردنا  اإن  فيها�، 
مبنا�سبات  الحتفاء  يف  دورها 
نفرتق  »زردات«  تنظيم  و 
اأو  فعالياتها،  اختتام  مبجرد 
ت��ك��رار جت���ارب ال��رتم��ي��م و 
الإحل��اح  و  التهيئة،  اإع���ادة 
يف  اخلوا�س  م�ساركة  على 
بحد  م�سوؤولية  تن�سيطها 
بع�س  اأن  خ�سو�سا  ذاتها، 
التي  ال�سيفية  امل��ب��ادرات 
بها،  قاموا  اأن  لهوؤلء  �سبق 
الوقت  حان  و  جناحها  ثبتت  اأ
من  نانية«  »الأ تلك  لتجاوز 
ذلك  فما  الأجمل،  تقدمي  اأجل 
و  �سعب  لثقافة  خدمة  اإل 

وطن. 
ق/ث

التوقيع على اتفاقيتني حلماية الرتاث الثقايف بوا�سطة الت�سوير عرب 
االأقمار ال�سناعية

املعامل االأثرية والدعوة ال�ستثمار اخلوا�س فيها

�سرورة جتاوز البعد التاريخي خدمة 
للفعل الثقايف
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يف   : ح�سوريا  ابتدائيا  علنيا،  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
للحكم  اإفراغا   : املو�سوع  يف  اخلربة.  بعد  الدعوى  يف  ال�سري  اإعادة  قبول  ال�سكل: 
 ،20/100 فهر�س  رقم  حتت   2020-02-04 بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر 
باعتماد اخلربة الطبية  املنجزة من طرف اخلبري الدكتور خطارة نور الدين املخت�س 
يف االأمرا�س العقلية والنف�سية واملودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ -2020
12/20، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع احلجر على املدعى  10-02 حتت رقم فهر�س : 
عليه العايدي  م�سطفى املولود بتاريخ 07-06-1973 باملنيعة الأبيه حممد، واأمه 
موالي فاطمة، و تعيني املدعية بوعكاز فاطمة مقدما عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه 
بن�سر هذا احلكم باجلرائد  88 من قانون االأ�سرة، واالأمر  املادة  اأحكام  مع مراعاة 
اليومية الوطنية ب�سعي من املقدم وعلى نفقته لالإعالم، مع اأمر �سابط احلالة املدنية 
بالتاأ�سري بهذا احلكم على هام�س �سهادة ميالد املعني، مع حتميل املدعية بامل�ساريف 
الق�سائية الثابت منها الر�سوم الق�سائية املقدرة بـ 450 دج  ولكي ال يجهل ما تقدم 

-اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

حكـــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

املقاطعة االإدارية تيميمون 
دائرة اوقروت

بلدية دلدول
و�سل اإ�سهاري بتاأ�سي�س جمعية بلدية 

حتت رقم:06/2020 بتاريخ: 2020/08/30
واملتعلق   2012 يناير   12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 

باجلمعيات ال�سيما املادة 18 منه مت تاأ�سي�س اجلمعية البلدية.  
والية  دلدول  اق�سطن  بق�سر  اخلري  �سواعد  اخلريية  اجلمعية  امل�سماة: 
اأدرار.  املقيمة بـ : م�سكن ال�سيد/ احميدي حممد بن احمد ق�سر اق�سطن 
بلدية دلدول والية اأدرار  رئي�س اجلمعية: عبد احلفيظ بوالهي  تاريخ 
ومكان امليالد: 1987/06/13 باق�سطن  العنوان: اق�سطن بلدية دلدول 

اوقروت اأدرار 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة بونورة
بلدية العطف

مكتب اجلمعيات
رقم: 02/ 2020  

و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية ذات طابع تربوي
امل�سماة: جمعية منتدى املربني العطف.

املودعة بتاريخ: 2019-04-24
1965-02- بتاريخ  املولود  يحيى،  �سعيد  حاج  اجلمعية:  رئي�س 

بالعطف   24
الكائن مقرها: املركز الثقايف �سعيد عبد احلفيظ. العطف 

-حكمت  املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا،  ابتدائيا  ح�سوريا : يف 
ال�سكل : قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى  بعد اخلربة.  يف املو�سوع : اإفراغا  للحكم 
فهر�س20/21،  رقم  حتت   2020-01-07  : بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر 
يف  املخت�س  علي  مرباح  الدكتور  اخلبري  طرف  من  املنجزة  الطبية  اخلربة   باعتماد 
االأمرا�س العقلية والنف�سية واملودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ -2020-02
بتوقيع احلجر على املدعى عليه  الق�ساء   24/20، وبح�سبها  18 حتت رقم فهر�س 
بال غيث اأ�سامة املولود بتاريخ : 13-11-2000 باملنيعة الأبيه الها�سمي- واأمه حاج 
قويدر زوليخة، وتعيني املدعية حاج قويدر زوليخة  مقدما عليه لرعايته والقيام 
احلكم    هذا  بن�سر  واالأمر  االأ�سرة،  قانون  من   88 املادة  اأحكام  مراعاة  مع  ب�سوؤونه 
اأمر �سابط  اليومية الوطنية ب�سعي من املقدم وعلى نفقته   لالإعالم، مع  باجلرائد 
حتميل  مع  املعني،  ميالد  �سهادة  هام�س  على  احلكم   بهذا  بالتاأ�سري  املدنية   احلالة 

املدعية  بامل�ساريف الق�سائية الثابت منها الر�سوم الق�سائية املقدرة بـ 450دج . 
وحتى ال يجهل اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون

حكـــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  
دائرة املقرن   
بلدية املقرن     

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة  
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي   للمر�سوم  طبقا 
املحدد لكيفيات  اإعداد �سهادة احليازة وت�سليمها فان رئي�س املجل�س ال�سعبي 
بن  العايل   عبد  �سعباين   : )ة(  ال�سيد  باأن  يعلن   ، املقرن  لبلدية  البلدي 
رم�سان، املولود )ة( بـ : املقرن بتاريخ: 1972/07/04 ال�ساكن )ة( بـ : 
املنانعة. قد اأودع ملفا مب�سالح البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة احليازة للعقار 
الواقع بـ املنانعة- بلدية املقرن. العقارعبارة عن: �سكن عائلي م�ساحته: 
681.44  م2  والذي حدوده كالتايل : من ال�سمال : �سارع. من اجلنوب 
: وقادي عبد اهلل و�سارع حاد . من ال�سرق : وقادي عبد اهلل و�سارع . من 
الغرب : ورثة قريف احمد . فعلى كل �سخ�س له مطلب  اأو اعرتا�سات على 
حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة  مل�سلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة 

اأق�ساها �سهرين من تاريخ ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحف الوطنية. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ب�سكرة

دائرة ب�سكرة 
بلدية ب�سكرة 

 مديرية ال�سوؤون االجتماعية والقانونية
 مكتب اجلمعيات 

رقم 439/م.�س.اإ/م.ج/2020
            و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي جلمعية بلدية  

                    "ذي قيمة اإعتماد"  
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املــوؤرخ   06  /12 رقم  القانون  مبقت�سى   -
ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020  /08  /26 اليوم  هــذا  مت  باجلمعيات. 
الثقافية  الريحان  امل�سماة:جمعية  البلدية  للجمعية  التاأ�سي�سي  الت�سريح 
لبلدية ب�سكرة املقر االجتماعي: حي لعطيلة 104 بلدية ب�سكرة الرئي�س: 

حممدي �سفيان تاريخ ومكان امليالد: 08/08/ 1984 ب�سكرة 
العنوان: حي لعطيلة 104 بلدية ب�سكرة
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لتطوير  املحموم  ال�سباق  ه��ذا  ي�سبه 
روايات  اإحدى  كورونا  لفريو�س  لقاح 
املتحدة  اململكة  اتهمت  اإذ  اجلا�سو�سية، 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا اأج��ه��زَة 
وراء  بالوقوف  الرو�سية  املخابرات 
حول  اأبحاث  ل�رقة  قرا�سنة  هجمات 
وجه  املتحدة،  الوليات  ويف  لقاحات. 
مماثلة.  لأ�سباب  �سينيني  اإىل  التهام 
هذه  وبكني  مو�سكو  م��ن  ك��ل  ونفت 

التهامات.
اأب��رز  على  نتعرف  التقرير  ه��ذا  يف 
تطوير  على  حاليا  تعمل  التي  الأطراف 
اللقاحات  طبيعة  وم��ا  لكورنا،  لقاح 

تطورها. التي 
لفريو�س  ظهور  على  اأ�سهر  ثمانية  بعد 
لقاح  اأي  يثبت  مل  ال�سني،  يف  كورونا 
وباء  �سد  فعاليته  الآن  حتى  اختباري 
"�سار�س  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
"كوفيد19-"  ملر�س  امل�سبب   "2 كوف 
رغم  مت  اأنه  غري  �ريرية،  جتارب  خالل 
مليارات   5.7 عن  يقل  ل  ما  �راء  ذلك 
اللقاح  م��ن  ال��ع��امل  يف  م�سبقا  جرعة 
الأنباء  لوكالة  وفقا  اجلديد،  الرو�سي 

لفرن�سية. ا
اأ�سا�سيا  اأمرا  لقاح  اإىل  التو�سل  وبات 
اأكرث من اأي وقت م�سى، يف حني تتجدد 
مما  ال��دول  من  العديد  يف  الإ���س��اب��ات 
كان  بعدما  الوباء،  من  ثانية  مبوجة  ينذر 

تباطوؤ. بوادر  اأظهر  قد  املر�س  انت�سار 
ت�ريع  العامل  اأنحاء  جميع  يف  وج��رى 
غري  ب��ط��رق  ل��ق��اح  تطوير  اإج����راءات 
الدول واملوؤ�س�سات  بداأت  م�سبوقة. وقد 
امل�ستوى  على  الأم��وال  بجمع  الكبرية 

الدويل.
بالت�سنيع  البدء  لل�ركات  هذا  وي�سمح 
الذي  نف�سه  الوقت  يف  للقاح  التجاري 
يف  وتكونان  تطويره،  على  فيه  تعمل 

منف�سلتني. مرحلتني  العادة 

التجريبية اللقاحات  عدد  كم 
 يف العامل؟

يوليو/متوز،   31 لها يف  تو�سيح  اآخر  يف 
 26 العاملية  ال�سحة  منظمة  اأح�ست 
تقييمها  يجري  العامل  يف  مر�سحا  لقاحا 
يف  الب�ر،  على  �ريرية  جتارب  خالل 
منت�سف  يف  جتريبيا  لقاحا   11 مقابل 

يونيو/حزيران.
وما زال معظم هذه التجارب يف "املرحلة 
اأ�سا�سي اإىل  الأوىل" التي تهدف ب�سكل 
الثانية"  "املرحلة  اأو  املنتج،  �سالمة  تقييم 
م�ساألة  ا�ستك�ساف  بالفعل  يتم  حني 

لية. لفعا ا
فقط  منها  لقاحات  خم�سة  هناك  بينما 
حني  تقدما،  الأكرث  الثالثة"  "املرحلة  يف 
املتطوعني:  اآلف  على  الفعالية  تقا�س 
التجريبية  اللقاحات  على  ينطبق  وهذا 
الأملانية  بيونتك  �ركتا  طّورتها  التي 
مودرنا  وخمتربات  الأمريكية،  وفايزر 
�سينوفارم  وخم��ت��ربات  الأم��ريك��ي��ة 
اأك�سفورد  وجامعة  ال�سينية  و�سينوفاك 

الربيطانية. اأ�سرتازينيكا  مع  بالتعاون 
جتريبية  لقاحات  على  اختبارات  وجتري 
بلدان  يف  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  اأخ���رى 
الثالثاء  اإندوني�سيا  بداأت  وقد  اأخ��رى. 
هو  متطوع   1600 على  اآخر  لقاح  جتربة 

الثالثة. املرحلة  يف  بالفعل 
مركز  ط��ّوره  ال��ذي  الرو�سي  اللقاح 
والأحياء  الأوبئة  لعلم  غاماليا  نيكولي 

الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  الدقيقة 
الأوىل  املرحلة  يف  م��درج  الرو�سية 
العاملية. ال�سحة  منظمة  بيانات  بقاعدة 

ول��ك��ن م��ع ذل���ك، ي��وؤك��د ���س��ن��دوق 
امل�سارك  الرو�سي  ال�سيادي  ال��رثوة 
من  الثالثة  املرحلة  ب��دء  تطويره  يف 
ال�سلطات  وتقول  ال�ريرية،  التجارب 
والطاقم  املعلمني  اإن  الرو�سية  الطبية 
من  ابتداء  اللقاح  بتلقي  بدوؤوا  الطبي 
طرحه  قبل  اجل���اري،  اأغ�����س��ط�����س/اآب 
يناير/كانون  من  الأول  يف  للتداول 

.2021 الثاين 

امل�ستخدمة؟ ماالتقنيات 
لقاحات  على  ال��ف��رق  بع�س  تعمل 
"ميت"،  فريو�س  با�ستخدام  تقليدية 
اللقاحات  فئة  ه��ي  اللقاحات  وه��ذه 
ي�سمى  م��ا  اأي�سا  وه��ن��اك  "املعطلة". 
على  تعتمد  التي  "الوحيدات"  لقاحات 
الفريو�سية(  )امل�ست�سدات  الربوتينات 
اأن  دون  مناعية  ا�ستجابة  حتدث  التي 
حتتوي على احلم�س النووي الفريو�سي.
با�سم  تعرف  اأخ���رى  لقاحات  وه��ن��اك 
اأكرث  وهي  الفريو�س"  "ناقالت  لقاحات 
حميدا  فريو�سا  ت�ستخدم  اإذ  ابتكارا 
ملكافحة  وتكييفه  حتويله  يتم  كناقل 
التقنية  ه��ي  وه���ذه  "كوفيد19″-، 
جامعة  وكذلك  الرو�س  اختارها  التي 
فريو�سات  ت�ستخدم  وهي  اأك�سفورد 
عائلة  وه��ي  ال�سمبانزي  م��ن  غ��دي��ة 

جدا. �سائعة  فريو�سية 
على  الأخرى  امل�ساريع  تعتمد  واأخ��ريا، 
النووي  احلم�س  على  حتتوي  لقاحات 
احلم�س  مر�سال  اأو   DNA اإيه(  اإن  )دي 
 Messenger( اإيه"  اإن  "اآر  النووي 
ت�ستخدم  جتريبية  منتجات  وهي   )RNA

املعدلة. الوراثية  املادة  من  قطعا 

ماالنتائج؟
اأن  الرو�سية  ال�سحة  وزارة  ت��وؤك��د 
طويلة"  مناعة  "بتكوين  ي�سمح  لقاحها 
ال�ستجابة  ت�ستمر  اأن  مقدرة  الأم��د، 
امل�سكلة  لكن  "عامني"،  مدة  املناعية 
التي  البيانات  ن�ر  يتم  مل  اأنه  تكمن يف 

الدعاءات. هذه  اإليها  ت�ستند 
اأولية  نتائج  �سوى  تن�ر  مل  عام،  ب�سكل 
الأوىل  للمرحلتني  اأي  اجلارية  للتجارب 
عليه  تعمل  الذي  للقاح  واآخرها  والثانية 

كان�سينو  و�ركة  اأك�سفورد  جامعة 
يوليو/متوز   20 ن�رت يف  وقد  ال�سينية 
واأنه  جيدا  يتحملونه  املر�سى  اأن  وبينت 

قوية". مناعية  "ا�ستجابة  يحدث 

اللقاحات معركة  اأطراف  اأبرز 
مريكا اأ

على  املتحدة  الوليات  حكومة  تراهن 
وقد  التجريبية  اللقاحات  من  العديد 
يف  ال���دولرات  مليارات  ا�ستثمرت 
 300 على  للح�سول  خمتلفة  برامج 

لقاح. جرعة  مليون 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واأعلن 
مليار   1.5 بقيمة  عقد  ع��ن  الثالثاء 
لقاء  الأمريكية  دولر مع �ركة مودرنا 
اختباري  لقاح  من  جرعة  مليون   100
منذ  نوعه  �ساد�س عقد من  تطوره، وهو 

يار. مايو/اأ
مع  لتفاق  تو�سلنا  "لقد  ترامب  وقال 
مليون   100 وتقدمي  لت�سنيع  مودرنا 
لفريو�س  املحتمل  لقاحهم  من  جرعة 

كورونا".
الحتادية  احلكومة  "�ستمتلك  واأ�ساف 
ن�سرتيها". اإننا  اللقاح،  تلك اجلرعات من 
ي�سار اإىل اأن �ركة التكنولوجيا احليوية 
الثالثة من  املرحلة  الأمريكية مودرنا يف 

املحتمل. لقاحها  على  التجارب 
احلكومة  اأن  مو�سحا  ترامب  واأ�ساف 
مع  �راكة  يف  اأي�سا  تدخل  الأمريكية 
وعدة  جون�سون"  اأند  "جون�سون  �ركة 
اإنتاج  لدعم  اأخ��رى  اأمريكية  �ركات 

النطاق. وا�سع  نحو  على  لقاحاتها 

نيا رجنتني-املك�سيك-بريطا االأ
فرنانديز  األربتو  الأرجنتيني  الرئي�س  قال 
واملك�سيك  الأرج��ن��ت��ني  اإن  الأرب��ع��اء، 
اجلرعات  ماليني  اإنتاج  يف  �ست�سرتكان 
الذي طّورته  لفريو�س كورونا  لقاح  من 
�ركة  مع  الربيطانية  اأك�سفورد  جامعة 
زينيكا"  "اأ�سرتا  العمالقة  الأدوي���ة 

الالتينية. لأمريكا 
واملك�سيك  بالده  اأن  فرنانديز  واأ�ساف 
اللقاح  اإنتاج  عن  م�سوؤولتني  �ستكونان 
الربيطانية  اجل��ام��ع��ة  ط��ّورت��ه  ال���ذي 
ال�سويدية  الأدوية  وجمموعة  املرموقة 
مبجرد  الالتينية  اأمريكا  يف  الربيطانية 

التنظيمية. املوافقة  على  ح�سولهما 

اتفاقا  وقعت  زينيكا  اأ�سرتا  اإن  وق��ال 
مليون   250 اإىل   150 بني  ما  لإنتاج 
الالتينية  اأم��ريك��ا  دول  جلميع  جرعة 
ذلك  و�سيكون  ال��ربازي��ل،  با�ستثناء 
 .2021 متاحا يف الن�سف الأول من عام 
األف  من  اأك��رث  �سملت  جت��ارب  واأثبتت 
مناعة،  وينتج  اآمن  اللقاح  اأن  �سخ�س 
األف   100 بالفعل  بريطانيا  وحجزت 
حاليا  يخ�سع  الذي  اللقاح  من  جرعة 

التجارب. من  الثالثة  للمرحلة 

رو�سيا
ك�سف  ودون  املا�سي،  الثالثاء  ي��وم 
لنتائج  املف�سلة  الدرا�سات  عن  مو�سكو 
بالتاأكد  ت�سمح  التي  ال�ريرية  جتاربها 
فالدميري  الرئي�س  اأعلن  اللقاح،  نتائج  من 
العامل  اأول لقاح يف  بوتني ت�سجيل بالده 

كورونا. �سد 
ال�سيادي  ال�سندوق  رئي�س  واأع��ل��ن 
 20 نحو  اأن  دميرتييف،  كرييل  الرو�سي 
جرعة  مليار  طلبت  العامل  حول  دول��ة 
فريو�س  �سد  يف"  "�سبوتنيك  لقاح  من  
مت  وال���ذي  م�سبق،  ب�سكل  ك��ورون��ا، 

حمليا. وتطويره  اإنتاجه 
هوية  عن  مو�سكو  تك�سف  مل  وبينما 
اليوم  الفلبني  اأعلنت   ،20 ال���  ال��دول 
املرحلة  اإىل  تن�سم  �سوف  اأنها  اخلمي�س 
للقاح  ال�ريرية  التجارب  من  النهائية 
من  اعتبارا  الرو�سي  كورونا  فريو�س 

الأول. اأكتوبر/ت�رين 
عن  لالأنباء  "بلومبريغ"  وكالة  ونقلت 
اأن  روك��ي  ه��اري  الرئا�سي  املتحدث 
تراجع  �سوف  الفلبينيني  اخلرباء  من  جلنة 
مبدئيا  رو�سيا  اإليه  خل�ست  ما  نتائج 
على  التجارب  بدء  قبل  اللقاح  ب�ساأن 

الب�ر. على  وا�سع  نطاق 
املرحلة  مت��ول  �سوف  رو�سيا  اإن  وق��ال 
يف  ال�ريرية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  الثالثة 

لفلبني. ا
ولية  مع  تفاهم  مذكرة  رو�سيا  ووّقعت 
للتعاون  الأربعاء  اأم�س  الربازيلية  بارانا 
ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  ل��ق��اح  تطوير  يف 
اإعالم  و�سائل  ذكرت  ح�سبما  امل�ستجد، 

برازيلية.
الآن  وبارانا  رو�سيا  حكومتا  وتعمل 
"�سبوتنيك  لقاح  واإنتاج  لختبار  معا 
نقل  على  التفاو�س  يتم  بينما  يف"، 

ت�سكيل  و�سيتم  اللقاح،  تطوير  تقنية 
ملو�سكو  لل�سماح  ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
الأوىل  املرحلتني  جتارب  نتائج  مب�ساركة 
ومع  بارانا  ولي��ة  مع  للقاح  والثانية 

الربازيلية. احلكومة 
معهد  رئي�س  ك��الدو،  خورخي  وق��ال 
كوريتيبا،  يف  "تيكبار"  التكنولوجيا 
يف  الثالثة  املرحلة  جتربة  تتم  قد  اإن��ه 
كبري  عدد  على  اللقاح  لختبار  بارانا 

النا�س. من 

نيا ملا اأ
يف  امل�سوؤول  اأيرلي�س  باول  معهد  اأعلن 
اللقاحات  ت�ساريح  اإ�سدار  عن  اأملانيا 
�سد  لقاح  اإىل  بالو�سول  تفاوؤله  عن 
وقال  اجل��اري.  العام  نهاية  يف  كورونا 
املعهد  رئي�س  �سيا�سوتيك  ك��الو���س 
اجلاري  اآب  اأغ�سط�س/   9 املا�سي  الأحد 
اإن الت�ساريح الأوىل �ست�سدر يف نهاية 
�رط  املقبل  العام  بداية  يف  اأو  العام 
اختبار  من  الثالثة  املرحلة  تنجح  اأن 
يحمي  اللقاح  هل  توؤكد  التي  البيانات 

الإ�سابة. من  بالفعل 
وكان رئي�س املعهد الأملاين قد �رح يف 
للقناة  املا�سي  الأ�سبوع  من  �سابق  وقت 
 ZDF.. Zweites( الثانية  الأملانية 
باأنه   )Deutsches Fernsehen
�سيعلن  �سارة  اأخبارا  وباأن  جدا  متفائل 

قريبا. عنها 

لهند ا
ا�سمه  لقاح  تطوير  على  الهند  تعمل 
�ركة  عرب   ،)Covaxin( "كوفاك�سني" 
 Bharat( اإنديا"  بيوتيك  "بهرات 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   )Biotech India
الهند  يف  للفريو�سات  الوطني  املعهد 
National Institute of Viro -(

لالأبحاث  الهندي  للمجل�س  التابع   )ogy
Indian Council of Me - )للطبية 

.)ical Research
معطل"  "لقاح  هو  كوفاك�سني  لقاح 
اأي   ،)Inactivated vaccine(
من  ج��زي��ئ��ات  با�ستخدام  �سنعه  مت 
يجعلها  مما  قتلها،  مت  كورونا  فريو�سات 

التكاثر. اأو  العدوى  قادرة على  غري 
مواقع   + وك��الت   + اجلزيرة   : امل�سدر 

لكرتونية. اإ
.. يتبع   ..

يت�سارع ال�سباق بني الدول الكربى من رو�سيا اإىل الواليات املتحدة لتطوير لقاح لفريو�س كورونا امل�ستجد، فهل نحن اأمام "حرب لقاحات" و�سباق حمموم"، خا�سة بعد الت�سكيك االأمريكي باللقاح 
الرو�سي الذي اأعلن عنه الرئي�س فالدميري بوتني الثالثاء؟

اجلزء االأولحرب لقاحات كورونا الكربى.. تعرف على اأطرافها
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األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

ANEP لوكالة �لوطنية للن�ضر و�لإ�ضهار�
�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

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

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15
مواطن يتلقى 
اأجرته البالغة 
يف  �سنتيم  ماليني   10
�سكل قطع نقدية من 

فئة 50 دج ب�سبب 
اأزمة ال�سيولة على 
م�ستوى مركز بريد 

االأخ�سرية بالبويرة.

ق
�صــورة وتعلــيـ

فريوز مع�سوقة روؤ�ساء فرن�سا
يبدو أن املطربة اللبنانية فريوز، معشوقة رؤساء فرنسا بامتياز، 

فبعدما نالت إعجاب الرئيس فرانسوا ميتران، الذي سلمها و 
سام قائد الفنون و اآلداب عام 1988، وبعده عّبر الرئيس 

جاك شرياك، عن ولعه هبا وبشخصيتها و منحها وسام فارس 
جوقة الشرف عام 1998، ها هو الرئيس إميانويل ماكرون، 
يزورها يف بيتها ببريوت على هامش زيارته للبنان، ويصفها 

بـ “اجلميلة والقوية للغاية”، بل وأكثر من ذلك قال يف بث 
تلفزيوين عقب اللقاء، “قطعت التزاما هلا )فريوز(، مثلما أقطع 

التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حىت ُتطّبق إصالحات 
و حيصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنين لن أترككم”، 

و أضاف “حتدثت معها عن كل ما متثله بالنسبة يل عن لبنان 
حنبه و ينتظره الكثري منا… عن احلنني الذي ينتابنا”.

بلعمري “ما راه�ش �سامع”
الالعب  العمري  بن  مجال  شوهد 

نادي  جنم  اجلزائري  الدويل 
أحد  يف  السعودي،  الشباب 

ــب اجلـــواريـــة يف  ــالع امل
مسقط  احلــراش  مدينة 
ــو خيــوض  ه و  ــــه،  رأس
يف  حيه  أبناء  مع  مباراة 
أن  ويبدو  رائعة،  صــورة 

مكترث  الدويل غري  املدافع 
أطلقها  اليت  للتهديدات  متاما 

بتسليط  الشباب  إدارة  مسؤولو 
عقوبات قاسية عليه بعد ختلفه 

عن العودة إىل األراضي السعودية، يف الرحلة اخلاصة اليت 
دفاع  صخرة  عودة  لضمان  السعودي  النادي  إدارة  وفرهتا 

“اخلضر”، واليت كانت مكلفة خلزينة الفريق.
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اإذا عّمت خّفت !

تسبب خطأ يف التكوين ألحد مراكز 
البيانات التابعة للشركة األمريكية 
“CenturyLink” حبدوث فوضى 

يف تدفق االنترنت يف العامل، 
وانتشر هذا اخلطأ إىل خارج شبكة 

“centurylink“، مما أثر على 
عدد كبري من شركات التكنولوجيا، 
أبرزها شركة “أمازون” و”تويتر” 

Bliz-“ و“EA ”””مايكروسوفت” و
 ”Discord”و ”Steam”و ”zard

.“Reddit”و

الدواء اجلزائري اأّوال

رّد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
االعتبار إىل “الدواء اجلزائري” و 

الشركات الصيدالنية الوطنية، بعدما 
أسدى يف جملس الوزراء، مجلة من 

التعليمات الرامية للنهوض بقطاع الصيدلة 
يف اجلزائر، مربزا أن سوق الدواء البد أن 
يتكيف مع املقاربة االقتصادية اجلديدة، 

اهلادفة إىل تشجيع اإلنتاج الوطين و 
توفري العملة الصعبة و العناية بصحة 

املواطن.
و قد أمر الرئيس ب»مرافقة شركة صيدال 

بشكل خاص الستعادة ريادهتا يف إنتاج 
األدوية، و استرجاع حصتها السابقة من 

السوق الوطنية” و اليت كانت تبلغ 30 
باملائة قبل أن تنخفض إىل 10 باملائة 

بفعل التالعبات لصاحل االسترياد، مشددا 
على تقليص فاتورة االسترياد ب 400 

مليون دوالر هناية السنة اجلارية.

"�ساريل 
اإيبدو" تتحدى 

امل�سلمني 
وتن�سر ال�سور 
امل�سيئة جمددا

أعادت الصحيفة الفرنسية 
اهلزلية “شاريل إيبدو” 

نشر رسوم الكاريكاتور 
املسيئة للنيب حممد صلى 

اهلل عليه و سلم.و تأيت 
اخلطوة املشينة للصحيفة 

العنصرية، بنشر الصور على 
غالف العدد اجلديد الذي 

سيتم توزيعه على األكشاك 
و املتاح مبوقعها على 

اإلنترنت ، قبل ساعات من 
حماكمة شركاء املهامجني  

اعتدوا على مقرها يف 
جانفي 2015، و الذي أدى 

ملقتل 12 شخصا.و ذكرت 
هيئة التحرير يف مقال نشر 

بنفس العدد، : “كثريا ما 
ُطلب منا منذ جانفي 2015، 

نْشَر رسوم كاريكاتورية 
أخرى، لكننا كنا نرفض 

القيام بذلك، ليس ألن ذلك 
حمظور، فالقانون يسمح لنا 

بذلك، و لكن ألنه يلزمنا 
بسبب وجيه للقيام بذلك، 
سبب حيمل معًنى و يضيف 

شيئا ما إىل النقاش”.و 
أضاف فريق شاريل إيبدو: 

“إن إعادة نشر هذه الرسوم 
الكاريكاتورية هذا األسبوع 

املوافق لبدء حماكمة 
منفذي اهلجوم اإلرهايب يف 

جانفي 2015، يبدو أمرا 
ضروريا بالنسبة لنا”

بن غربيط 2

ُلقِّبت مديرة تربية تعمل بوالية غربية بـ 
“بن غربيط 2 “، ليس لكون سلوكها أو توجهها 

الفكري وطريقتها يف التسيري تشبه الوزيرة 
السابقة، إمنا لكوهنا تتمتع بقوة شخصية، 

وهي الصفة اليت تتشارك فيها مع نورية، للعلم 
وزيرة التربية السابقة ٌأبلغت يف آخر أيامها على 
رأس الوزارة مبوضوع اللقب الذي حتمله مديرة 

التربية السالفة الذكر، و رّدت مبتسمًة أمام 
اإلعالم “توجد بن غربيط واحدة فقط”.



م�ساعدين  الأ�ساتذة  جديد  من�سب   2700
جدد وا�ست�سفائيني قبل نهاية ال�سنة

بعد �حتجاج حملة �ملاج�ضتر و�لدكتور�ه على غياب �لتوظيف �ملبا�ضر

لوؤي .ي
----------------------

�أعقاب  يف  جــاءت  �لــوز�رة  تو�ضيحات 
�لتعليم  لــوز�رة  �لعام  �لأمني  ��ضتقبال 
�لدين  نــور  �لعلمي،  �لبحث  و  �لعايل 
�ضهادتي  حاملي  من  جمموعة  غــو�يل، 
قامو�  �لذين  و�لدكتور�ه،  �ملاج�ضتر 
مقر  �أمــام  �حتجاجية  وقفة  بتنظيم 

�لوز�رة للمطالبة بالتوظيف �ملبا�ضر.
ويف بيان لها �أو�ضحت �لوز�رة �أن �لهدف 
من هذ� �للقاء هو �ل�ضتماع لن�ضغالت 
�إمكانيات  على  و�طالعهم  �ملحتجني 
�لتوظيف بالقطاع و�لكيفيات �ملنظمة 
�لتعليم  قطاع  �أن  �إعالمهم  مت  كما  له، 
خ�ض�ص  قد  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل 
خـــالل �لــ�ــضــنــة �جلــامــعــيــة �حلــالــيــة، 
�أ�ضاتذة  2000 من�ضب توظيف  "حو�يل 
�ل�ضروع  ب�ضدد  وهو  جدد،  م�ضاعدين 
م�ضاعد  �أ�ضتاذ   700 حو�يل  توظيف  يف 
�ل�ضنة  نهاية  قبل  جامعي،  ��ضت�ضفائي 

�حلالية 2020".
�ضهادتي  حــامــلــي  ـــو�يل  غ ــم  ــل �أع كــمــا 
�ملحتجني،  ــور�ه  ــت ــدك و�ل �ملاج�ضتر 
ميز�نية  �إطار  "يف  �أنه  �لبيان،  ي�ضيف 
على  ــاع  ــط ــق �ل حــ�ــضــل  فــقــد   2021
�أ�ضاتذة  لتوظيف  �آخر  من�ضب   2800
�جلامعية  �ل�ضنة  ــالل  خ م�ضاعدين 

2021-2020"، موؤكد� �أنه "ميكن �للجوء 
�أطر  يف  �لفئة  هذه  ملطالب  حلول  �إىل 
�إثر�ئها  على  �لقطاع  يعكف  �أخـــرى، 

ومناق�ضتها مع �جلهات �ملخت�ضة".
�لتن�ضيقية  مطالب  فـــاإن  ولــالإ�ــضــارة 
�لدكتور�ه  وطلبة  حلاملي  �لوطنية 
وزيــر  �إىل  ُرفــعــت  �لــتــي  و�ملاج�ضتر 

�لعلمي،  و�لــبــحــث  ــايل  ــع �ل �لتعليم 
�ضهادة  �ملبا�ضر حلملة  �لتوظيف  تخ�ص 
مبنا�ضب  و�ملــاجــ�ــضــتــر  �لــدكــتــور�ه 
بجامعات  ــايل  ــع �ل �لتعليم  ــذة  ــات ــض �أ�
�إ�ضد�ر  باإمكانية  و�ملطالبة  �لــوطــن، 
برتبة  لتوظيفهم  ��ضتثنائية  رخ�ضة 
�للجوء  دون  �لعايل،  �لتعليم  �أ�ضاتذة 

�إىل �مل�ضابقة على �أ�ضا�ص �ل�ضهادة.
�لعليا  �ل�ضهاد�ت  هذه  �أ�ضحاب  تعد�د  و 
يبلغ �ضنويا 5000 دكتور �ضنويا، توظف 
فقط  ــور  ــت دك  2000 منهم  �جلــامــعــة 
بـ  عجز  هناك  ويبقى   ،)40% )ن�ضبة 

�ضنويا. دكتور   3000
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ركل �سيارة �سرطة ودفع �سرطي من اأعلى ال�سيارة 
م�سببا له اإ�سابة يف الظهر والعنق مب�ستغامن

رئا�سة اجلمهورية توؤكد:

ا�ستفادة متقاعدي اجلي�س من منحة العطب قبل 
نهاية جانفي 2021

�سريف يوؤكد:اال�ستفتاء حول الد�ستور فر�سة 
لتدعيم الوفاق الوطني

فيما مت اإنهاء مهام 4 روؤ�ساء اأق�سام 
مبقاطعات اإدارية

اإنهاء مهام 14 مديرا 
والئيا للموارد املائية ب�سبب 

التقاع�س

اإنهاء مهام املدير العام 
لديوان احلج والعمرة

اأمطار رعدية غزيرة على 
والية   12

�أوقف يوم �أم�ص �لثالثاء �من م�ضتغامن ثالثيني 
حماولة  ق�ضية  يف  متورط  مب�ضتغامن،  مقيم 
�لتهديد  مع  �لإ�ــضــر�ر  �ضبق  مع  �لعمدي  �لقتل 
و�إهانة  �لغر  مللك  �لعمدي  �لتخريب  �ل�ضب،  و 

هيئة نظامية .
لتفرقة  �ل�ضرطة  ـــو�ت  ق تــدخــل  ـــر  �إث فعلى 
م�ضتوى  على  كــانــو�  �لأ�ضخا�ص  مــن  جمموعة 
و�ضط مدينة م�ضتغامن بهدف �لتجمهر مت�ضببني 
�حلائط  عر�ص  �ضاربني  ــرور  �مل حركة  �ضل  يف 
للحد  �لجتماعي،  و�لتباعد  �لوقاية  تد�بر 
كانت  وبينما  �لــكــورونــا،  فرو�ص  �نت�ضار  من 
�ضيارة �ل�ضرطة حتاول ت�ضهيل حركة �ملرور قام 

و�ضربها  �ضطحها  على  بال�ضعود  �لأ�ضخا�ص  �أحد 
خ�ضائر  يف  لها  ت�ضبب  ممــا  قــوة  بكل  برجليه 
لل�ضعود  �ل�ضرطة  عنا�ضر  �أحد  قام  وملا  مادية، 
�إليه و�لتفاو�ص معه لغر�ص �لعزوف عن �أفعاله 
غر �لقانونية قام هذ� �لأخر برت�ضده لغاية 
بلوغه �أعلى �ل�ضيارة وقام بدفعه من فوق على 
علو 2.5 مرت مما ت�ضبب له باإ�ضابات على م�ضتوى 
قدم  �إليه  �ملن�ضوب  �لفعل  �لرقبة.عن  و  �لظهر 
�مل�ضتبه فيه �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�أودع  �لــفــوري  �ملــثــول  جل�ضة  وبعد  م�ضتغامن 

�حلب�ص �ملوؤقت .
�ضليمان بن قناب

م�ضت�ضار  عالهم  �حلفيظ  عبد  �أمــ�ــص   �جتمع 
رئي�ص �جلمهورية �ملكلف بالعالقات �خلارجية 
�ل�ضعبي،  �لوطني  �جلي�ص  متقاعدي  ممّثلي  مع 
�لوطني،  �لــدفــاع  وز�رة  مــن  ممثلني  بح�ضور 
خالل  �جلمهورية.و  لرئا�ضة  بيان  �أفاد  ح�ضبما 
جمع  �إلز�مية  على  �لإتفاق  مّت  �لأجتماع،  هذ� 

ملفات متقاعدي �جلي�ص �لوطني �ل�ضعبي �لذين 
تقدميها  و  �لطو�رئ،  حالة  �أثناء  خدمتهم  �أدو� 
ق�ضد  �ملعنية  للجهات  ممكن  ــت  وق �أقـــرب  يف 
�أق�ضاه  �أجــل  يف  �لعطب،  منحة  من  �ل�ضتفادة 

نهاية جانفي 2021.
ق/و

�مل�ضتقلة  �لوطنية  �ل�ضلطة  رئي�ص  �عــتــرب 
حول  �ل�ضتفتاء  �أن  �ضريف،  حممد  لالنتخابات 
نوفمرب  من  �لفاحت  يف  تنظيمه  �ملزمع  �لد�ضتور 
و  �لوطني،  �لوفاق  لتدعيم  فر�ضة  يعد  �ملقبل 
و  مدين  جمتمع  من  �لفاعلني  ــر�ف  �لأط كل  �أن 

�أحز�ب �ضيا�ضية مدعوون للم�ضاهمة فيه.
�لثالثاء،  �أم�ص  ��ضت�ضافته،   لدى  �ضريف  قال  و 
ت�ضطر  مت  باأنه  �لثانية،  �لإذ�عــيــة  بالقناة 
�تــ�ــضــالت  �إىل ربـــط  يــهــدف  بــرنــامــج خــا�ــص 
ت�ضاورية مع �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية، د�عيا �إياها، يف 
�ملجتمع  �فر�د  بتاأطر  �لقيام  �إىل  �ل�ضياق،  ذ�ت 

�ملوعد  لــهــذ�  �لبالغة  بالأهمية  توعيتهم  و 
�لنتخابي.

لتح�ضي�ص  �لفعلي  ــالق  ــط �لن ـــاأن  ب و�أو�ـــضـــح 
مبجرد  ــوين  ــان ق ب�ضكل  �ضيكون  ــني،   ــن ــو�ط �مل
رئي�ص  طرف  من  �ل�ضتدعائي  �ملر�ضوم  �إ�ضد�ر 

�جلمهورية �ل�ضيد عبد �ملجيد تبون.
لالنتخابات  �لوطنية  �ل�ضلطة  رئي�ص  �ضدد  و 
�ل�ضحي  �لربتوكول  �أهمية  على  �ضريف  حممد 
وز�رة  لدى  �لعلمية   للجنة  تقدميه  مت  �لــذي 
جهة  مــن  �ملــو�طــنــني  حماية  بــهــدف  �ل�ضحة، 
و�ملوؤطرين من جهة �أخرى .                                      ق/و

 14 مهام  �إنهاء  عن  �أم�ص  �ملائية  �ملــو�رد  وز�رة  ك�ضفت 
يف  �لكبر  و�لتعطل  �لتقاع�ص  نتيجة  ولئيا   مدير� 
باملياه،  و�ل�ضكان  �ملو�طنني  وتو�ضيل  �مل�ضاريع  �جناز 
مت  وحدها  �لعا�ضمة  ولية  �ن  �لــوز�رة  ك�ضفت  حيث 

�نهاء مهام 4 روؤ�ضاء �أق�ضام مبقاطعات �إد�رية.
ق.و

�ضدر يف �لعدد �لأخر من �جلريدة �لر�ضمية مر�ضوم 
�أنهى  تــبــون،  �ملجيد  عبد  �لرئي�ص  وّقــعــه  رئا�ضي 
للحج  �لوطني  للديو�ن  �لعام  �ملدير  مهام  مبوجبه 

و�لعمرة يو�ضف عزوزة.
ق/و

�لثالثاء،  �أم�ص  �جلوية،   �لأر�ضاد  م�ضالح  �أ�ضدرت 
ن�ضرية جوية حتذر من ت�ضاقط �أمطار رعدية غزيرة 

على �لوليات �لد�خلية و �جلنوبية.
هي:  �ملعنيَة  �لــوليــاِت  فــاإن  �لن�ضرية،  ذ�ت  ح�ضب  و 
�جللفة،  ورقلة،  ب�ضكرة،  ــو�دي،  �ل خن�ضلة،  تب�ضة، 
غرد�ية، �لأغو�ط، �لبي�ص، �لنعامة، ب�ضار و تندوف.
ق/و

�أعلنت وز�رة �لتعليم �لعايل و �لبحث �لعلمي عن تخ�ضي�ص حو�يل 2000 من�ضب توظيف �أ�ضاتذة م�ضاعدين جدد وهو 
ب�ضدد �ل�ضروع يف توظيف حو�يل 700 �أ�ضتاذ م�ضاعد ��ضت�ضفائي جامعي، قبل نهاية �ل�ضنة �حلالية 2020.

Anep Gratiut                                                                  2020-09-02 التحرير



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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