
�لأر�صاد �جلوية حتذر من �أمطار 
رعدية غزيرة بـ09 وليات

مليون و100 �ألف �صائح ز�رو� ولية 
جيجل �لأ�صبوع �ملا�صي
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بهدف فر�س احرتام التدابري الوقائية من فريو�س "كورونا"
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فوروم �لتحرير 
يناق�ش مو�صوع 
�لنخبة وق�صايا 

�ملجتمع

جتنيد 18319 عون حماية لإجناح �متحانات "�لبيام و�لبكالوريا"

05

16/04يورط طرطاق يف ق�صية بيع قو�ئم �لأفالن، طليبة :

�صيف �لإقـــالت يطال م�صوؤوليــــن 
باجلملة لإعطاء نف�ش جديد للت�صيري

03على خلفية اأزمات ال�سيولة املالية واملياه والنرتنت

تعليمات �صارمة للمقاولت 
باإنهاء �أ�صغال ت�صاعد �ملياه 

و�صبكة �ل�صرف بحي �ملخادمة

�مل�صتفيدون من �لتح�صي�صات 
�لجتماعية بالدبيلة يحتجون 

�حتجاجـــــــات و�لو�يل يعد 
بو�صع �حللول ملطالـــــب 

�ملحتجني تدريجيا

• جنل ولد عبا�ش يف�صح عالقة و�لده بال�صعيد بوتفليقة وطليبة
�صبتمرب  9 ليوم  كونيناف  �لإخوة  حماكمة  • تاأجيل 

ورقلة

الوادي

اأدرار

�س 06

�س 05

�س 06

�إعادة بعث �صعبـــــة 
�مليكانيك �لدقيقة عرب 

�ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية 
�ملقعد �لأول بقائمة �لأفالن يف و�ملتو�صطة

ت�صريعيات 2017 بـ7 مالييــر

تاأكيد على �صرورة 
�لتكثيف من �لن�صاط 

�لأمني �صد جتار 
�ملهلو�صات و�ملخدر�ت

املدير العام للأمن الوطني 
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َعب �ل�صرت�تيجية خارطة طريق جديدة لتطوير �ل�ُصّ

 حممد علي
-------------------

الوثيقة  هذه  ف�إن  الوزير،  ح�سب  و 
القط�ع  تطوير  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
اأ�س��سية،  قواعد  ثالث  على  ترتكز 
ب���إط��الق  اأوال  االأم�����ر  وي��ت��ع��ل��ق 
ال�سعب  لتطوير  مهيكلة  م�س�ريع 
ال��واردات  وتقلي�ص  اال�سرتاتيجية 
ت�سكل  التي  املنتوج�ت  ،ال�سيم� 
على  التج�ري  امل��ي��زان  على  عبئ� 

والزيوت. الكربى  الزراع�ت  غرار 
ك��م��� ي��ت��ع��ل��ق االأم������ر ب����إع���داد 
النفق�ت  لعقلنة  ا�سرتاتيجي�ت 
خريطة  "ت�رشك  حيث  العمومية، 
واملهنيني  املتع�ملني  ه��ذه  الطريق 
اخلم��سي  خالل  الفالحة  قط�ع  يف 

."2020-2024
اأن  حمداين  ب��رز  اأ اأخ��رى،  جهة  من 
تطوير  على  كثريا  يراهن  قط�عه 
اأن  �س�أنه�  من  التي  احلبوب  �سعبة 
ملي�ر  واح��د  من  اأك��ر  اإىل  تقل�ص 
القمح،  من  الواردات  ف�تورة  دوالر 
م�ستمدة  احلبوب  ف�تورة  اأن  مذكرا 

اللني. القمح  من  اأ�س��س� 
م�س�حله  اأن  ك�سف  ال�سي�ق،  هذا  يف 
بن�ءة  مق�ربة  تطوير  ب�سدد  الوزارية 
لتغطية  الري  نظ�م  ع�رشنة  اأجل  من 
)ملج�بهة  هكت�ر    140000 يع�دل  م� 

�سبكة  ا�سطراب  عن  الن�جم  التوتر 
هذا  تو�سيع  تعتزم  كم�  امل��ي���ه(، 
هكت�ر   40000 م�س�حة  على  النظ�م 
من�طق  بني  ع�دل  ب�سكل  وتوزيعه   ،

واجلنوب. ال�سم�ل 
ي�سيف  امل�سعى،  ه��ذا  و�سي�سمح 
اإىل  ن��ت���ج  االإ من  "ب�لرفع  ال��وزي��ر، 
للهكت�ر  قنط�را   60 و   50 بني  م� 
اإىل  ال��وزي��ر  تطرق  كم�  الواحد". 
تطويره�  يجب  التي  الزيوت  �سعبة 
 1،3 ت�ستورد  اجل��زائ��ر  ب���أن  مذكرا 
�سنوي�،  الزيوت  من  دوالر  ملي�ر 
االأقل  على  تغطية  "هدفن�  م�سيف� 
الوطنية  احتي�ج�تن�  من  ب�مل�ئة   30
م�  ه��و  و  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��زي��وت  م��ن 
 400 من  اأك��ر  ب�قت�س�د  �سي�سمح 

�سنوي�". دوالر  مليون 
زراعة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  واأ�س�ر 
يف  ال��ن��ب���ت��ي(  )ال�سلجم  ال��ك��ول��زا 
ب�أكر  تقدر  م�س�حة  على  ال�سم�ل 
وجود  م��وؤك��دا  هكت�ر،   3000 من 
على  املق�ربة  هذه  لتعميم  برن�مج 
بخف�ص  ي�سمح  مم�  االأخرى  َعب  ال�سُّ
جدا. كبري  ب�سكل  اال�سترياد  ف�تورة 

تطوير  ب��دي��وان  يتعلق  فيم�  اأم��� 
اأن�سئ  الذي  ال�سحراوية  الفالحة 
الهيئة  هذه  اأن  حمداين  ف�أكد  موؤخرا 
من  امل�ستثمرين  م�س�ر  �ست�سهل 

البريوقراطية  العقب�ت  تخفيف  خالل 
عن طريق �سب�ك موحد، ق�ئال يف هذا 
فقط  تتكفل  الهيئة  "هذه  اخل�سو�ص 
املرافقة  ب�سم�ن  اال�ستثم�ر  بفعل 
العملي�ت  وتقييم  ومت�بعة  واملراقبة 

اال�ستثم�رية".
العق�ر  اإح�����س���ء  بخ�سو�ص  اأم���� 
الوطني،  امل�ستوى  على  الفالحي 
فقد اأو�سح حمداين اأن وزارته تعمل 
و  الدرا�س�ت  مك�تب  مع  ب�لتع�ون 
التي  اجلزائرية،  الف�س�ئية  الوك�لة 
ف�س�ئية  اجليو  الو�س�ئل  ت�ستخدم 
على  واخل��رائ��ط(  ال�س�تل  )���س��ور 
الزراعية  االأرا���س��ي  مواقع  حتديد 
امل�ئية. املوارد  من  والقريبة  اخل�سبة 

من  "انطلقن�  ال�سدد  هذا  يف  وق�ل 
ماليني   6 تخ�ص  ف�س�ئية  درا�سة 
 1.6 حدود  يف  االآن  نحن  و  هكت�ر 
 235.000 منه�  ه��ك��ت���ر  م��ل��ي��ون 
حتت  و�سعه�  ممكن  هكت�ر  األ��ف 
لالأرا�سي  الوطني  الديوان  ت�رشف 

الفالحية".
ورفع  تنظيم  على  الوزير  �سدد  كم� 
طرف  من  املت�بعة  و�رشورة  االإنت�ج 
هي�كل  وتوفري  ال�سبط  موؤ�س�س�ت 
اأن  اإىل  م�سريا  والتحويل،  التخزين 
العمل  الغر�ص  لهذا  تعتزم  وزارته 
ال�ستحداث  ال�سن�عي  القط�ع  مع 

م�سغرة،  �سن�عية  فالحية  من�طق 
يف  اخل��سة  االأقط�ب  م�ستوى  على 

الفالحي. املج�ل 
لتعوي�ص  التحقيق  ا���س��ت��ك��م���ل 
املي�ه. وندرة  احلرائق  من  املت�رشرين 

والتنمية  الفالحة  وزير  ك�سف  كم� 
ح���م���داين، عن  ح��م��ي��د  ال��ري��ف��ي��ة 
من  التحقيق  عملية  ا�ستكم�ل 
واملربني  الفالحني  تعوي�ص  اأج��ل 
ن��درة  و  ال��غ���ب���ت  ح��رائ��ق  �سح�ي� 
فقط  يبقى  ن��ه  اأ اإىل  م�سريا  املي�ه، 
مذكرا  اخل�س�ئر،  لتلك  امل�يل  التقييم 
الفالحني  بتعوي�ص  الدولة  ب�لتزام 
التي  اخل�س�ئر  اأ�س��ص  على   ، "م�دي�" 
بعث  اإع�دة  من  لتمكينهم  تكبدوه� 

. تهم ط� ن�س�

قدمه�  ال��ت��ي  احل�سيلة  وح�����س��ب 
املحلية،  واجلم�ع�ت  الداخلية  وزير 
املن�رشم،  اأوت   5 يوم  بلجود  كم�ل 
والية   40 م�ست  التي  احلرائق  ف�إن 
جنوب  يف  وحتى  وغ��رب  �رشق  يف 
هكت�ر   10000 حوايل  اأتلفت  البالد، 
 1000 منه�  الغ�ب�ت،  اأ�سج�ر  من 
و50  الزراعية  املح��سيل  من  هكت�ر 
و457  نخلة   3600 و  مثمرة  �سجرة 
الغنم  من  راأ�س�  و120  نحل  خلية 
و2000  البقر  م��ن  روؤو����ص  و10 

دج�جة.
الدولة  اأن  ال�سي�ق  هذا  يف  اأكد  كم� 
حرائق  من  املت�رشرين  �ستعو�ص 
ميدانية  بخربة  القي�م  بعد  الغ�ب�ت، 

املت�رشرة. الوالي�ت  يف 

ك�صف وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية، حميد حمد�ين، عن خارطة �لطريق �لتي �أعدتها د�ئرته من �أجل تطوير �ل�صعب �ل�صرت�تيجية �أكرث وتقلي�ش فاتورة �لو�رد�ت. و�أكد حمد�ين �أن 
��صتري�د�". �لغذ�ئية  �ملو�د  �أكرث  من  باعتبارهما  و�لزيوت  �حلبوب  منها  �ل�صرت�تيجية  �ل�صعب  تطوير  حول  �أ�صا�صا  تتمحور  �لطريق  "خارطة 

 

تهدف �إىل تطوير قطاع �لفالحة بالرتكاز على 3 قو�عد �أ�صا�صية

�ملدير �لعام لالأمن �لوطني يوؤكد 
على �صرورة �لتكثيف من �لن�صاط �لأمني

متو�سنت،  عني  بوالية  اأوني�سي،  خليفة  الوطني  لالأمن  الع�م  املدير  دع� 
�سلطًة  هن�لك  اأن  املواطن  لي�سعر  االأمني  الن�س�ط  من  التكثيف  اإىل 

حم�يته. ت�سهرعلى 
ببلدية  احل�رشي  لالأمن  مقر  تد�سني  على  اإ�رشافه  خالل  اأوني�سي  واأكد 
املواطن  لي�سعر  االأمني،  الن�س�ط  تكثيف  �رشورة  على  عدة  بن  �سيدي 
املواطن  يح�ص  اأن  "البد  اأنه  م�سيف�  حم�يته  على  ت�سهر  �سلطة  هن�لك  اأن 

بيته." وخ�رج  بداخل  اأم�ن  اأنه يف 
االأمنية  التغطية  لتعزيز  تعليم�ت  الوطني  لالأمن  الع�م  املدير  ووجه 
 250 و   200 بني  "لتكون  ع��دة،  بن  �سيدي  لبلدية  احل�رشي  ب�الأمن 
امل�سجلة  �رشطي  لكل  مواطن�   354 ن�سبة  بدل  �رشطي   لكل  مواطن� 

" . لي� ح�
طرف  من  امل�سجلة  االإيج�بية  االإح�س�ئي�ت  اأن  من  "ب�لرغم  اأنه  واأ�س�ف 
على  وال�سيطرة  االأمنية  العملي�ت  تكثيف  يجب  اأنه  اإال  احل�رشي،  االأمن 

بيته." خ�رج  و  داخل  موؤمن  ب�أنه  املواطن  لي�سعر  امليدان 
ال�سنوتقني  املركز  اللحم  �سعبة  ببلدية  اأوني�سي  ال�سيد  ع�ين  كم� 
كلية،  ب�سفة  االأ�سغ�ل  به  انتهت  الذي  الوطني  لالأمن  املدربة(  )للكالب 
و  املركز،  هذا  ا�ستغالل  امل�سجل يف  الت�أخر  "ا�ستدراك  ب�رشورة  اأمر  حيث 

".2021 �سنة  خالل  به  التكوين  ويف  جتهيزه  يف  ال�رشوع 
التكويني  اإعط�ء اجل�نب  الوطني على" �رشورة  الع�م لالأمن  املدير  وركز 
�سد  يف  عليه  يعّول  الذي  املرفق  هو  و  الالزمة،  العن�ية  املركز  داخل 

املج�ل." هذا  يف  امل�سجل  العجز 
تقدر  اإجم�لية  م�س�حة  على  الوطني  لالأمن  ال�سينوتقني  املركز  ويرتبع 
وحقل  للكالب  بيت   100 على  ويتوفر  مربع  مرت  األف   78 من  ب�أكر 
 150 ب�سعة  للتكوين  بيداغوجي  جن�ح  و  بيطرية  وعي�دة  للتدريب 
ت�بعة  واإق�مة  اإداري  جن�ح  اإىل  اإ�س�فة  اأق�س�م،   6 على  موزعة  مقعداأ 

املركز. لذات 
الع�م  املراقب  الغرب،  ل�رشطة  اجلهوي  املفت�ص  ق�ل  �سحفي  ت�رشيح  ويف 
الوحيد  املركز  يعد  ال�سنوتقني  املركز  "هذا  اأن  عيني،  بن  م�سطفى 
يتوفر  الوطني  االأمن  و  الوطني،  امل�ستوى  على  اإجن�زه  مت  الذي  امل�ستقل 
برن�مج  اإع��داد   �سيتم  و  املج�ل،  ذات  يف  خمت�سني  و  موؤطرين  على 

العملية." يف  ال�رشوع  و  ال�سنة  نه�ية  قبل  التكوين 
املراقب  اأبرز  متو�سنت،  عني  بوالية  االأمنية  التغطية  تو�سيع  �سي�ق  ويف 
دائرة  اأمن  اإجن�ز  ،يف  ال�رشوع  قريب�  املرتقب  "من  اأنه  عيني،  بن  الع�م 

متو�سنت." عني  مبدينة  احل�رشي  لالأمن  جديد  مقر  و  امل�لح  ببلدية 
ق/و

�حتجو� على جتاهل �لإد�رة حلقوقهم

ت�صريح 1166 عامال مب�صنع "رونو"

الفرن�سي  "رونو"  م�سنع  عم�ل  احتج 
عددهم  الب�لغ  تليالت  ب��وادي  لالإنت�ج 
الت�رشيح  ق���رار  على  ع���م��ال،   1166
امل�سنع  اإدارة  اتخذته  ال��ذي  اجلم�عي 
موا�سلة  قرار  يف  تف�سل  مل  التي  اأم�ص، 
ورفع  عدمه،  من  ب�جلزائر  اال�ستثم�ر 
مق�بل  ا���س��ط��ف��وا  ال��ذي��ن  امل��ح��ت��ج��ون 
ال�سلط�ت  من  تط�لب  �سع�راٍت  امل�سنع، 
حل  الإيج�د  التدخل  البالد،  يف  العلي� 
الفرن�سي  املتع�مل  وتط�لب  مل�سكلتهم، 

اجلزائري؛ الق�نون  ب�حرتام 
اأو  االإنت�ج  ا�ستئن�ف  قرار  يف  والف�سل 
بخدة  واأك��د  الوطني،  ال��رتاب  م��غ���درة 
الإدارة  النق�بي  للفرع  الع�م  االأمني  يون�ص 
ملتزمون  العم�ل  ب���أن  رون��و،  م�سنع 
اإىل  اللجوء  وعدم  وال�سكينة،  ب�لهدوء 
امل�سكلة  هذه  حلل  والبلبلة،  الفو�سى 
رئي�ص  تدخل  ط�لب�  العم�ل،  تواجه  التي 
تبون،  عبداملجيد  ال�سيد  اجلمهورية 
قرار  منتقدا  الع�لقة،  ق�سيتهم  يف  للنظر 

تركت م�سري  التي  "رونو"،  م�سنع  اإدارة 
عدم  منتقدا  وغ�م�س�،  جمهوال  العم�ل 
اخل��سة  اجلزائرية،  القوانني  احرتامه� 
يف  الع�ملة  اليد  واح��رتام  ب�ال�ستثم�ر 
اإذا  م�  ح�لة  يف  اأنه  اإىل  م�سريا  اجلزائر، 
موقفه  عن  الفرن�سي،  املتع�مل  يف�سح  مل 
اجلديد،  ال�رشوط  دفرت  مواد  فحوى  من 
وتعوي�ص  ال��رح��ي��ل  ���س��وى  عليه  فم� 
�سغط،  اأو  م�س�وم�ت  دون  العم�ل، 
الذين  امل�سنع  عم�ل  اأن  على  م�سددا 
دولتهم  م��ع  التقنية  بط�لتهم  انتهت 
العلي�  ال�سلط�ت  وق���وف  وي��ث��م��ن��ون 

امل�رشوعة. مط�لبهم  مع  وجت�وبه� 

��صتياء وحرية
تف�ج�أوا  ب�أنهم  العم�ل   بع�ص  واأك��د 
امل�سنع  اإىل  ب�لدخول  يهمون  وهم  اأم�ص، 
بط�ق�ت  بتوقف  ال��ع��م��ل،  ال�ستئن�ف 
من  زاد  وم���  لهم،  املمنوحة  ال��دخ��ول 
امل�سنع  اإدارة  اتخ�ذ  عدم  هو  ا�ستي�ئهم 

املهني،  م�ستقبلهم  لهم  يو�سح  قرار،  اأي 
ينوي  الفرن�سي  املتع�مل  ك�ن  اإذا  وم� 
اأو  ب�جلزائر  اال�ستثم�ر  يف  اال�ستمرار 
يف  ب�أنه  العم�ل  اأح��د  و���رشح  الرحيل، 
متزوج  ن��ه  واأ ال�سيم�  اأم��ره،  من  ح��رية 
توقفه  ح�لة  يف  ن��ه  واأ اأطف�ل،  ل3  واأب 
لتوفري  �سعوب�ت  �سيواجه  العمل،  عن 
ع�ملة  اأكدت  كم�  ع�ئلته،  وقوت  قوته 
من  م�ست�ءة  ن��ه���  ب���أ م��ت��ع���ق��دة،  اأخ���رى 
حيث  م�سريه�،  يكتنف  الذي  الغمو�ص 
ويف  زوجه�،  رفقة  �سكن�  م�ست�أجرة  اأنه� 
�ستجد  ف�إنه�  عقده�،  جتديد  عدم  ح�لة 
قد  ورمب�  الكراء،  اأعب�ء  دفع  �سعوب�ت يف 
هذه  حتل  مل  اإذا  ال�س�رع،  يف  نف�سه�  جتد 
الذين  وب�لعم�ل  به�  اأملّت  التي  املع�سلة 
ع�مل  لن�  �رشح  كم�  معه�،  ي�ستغلون 
ملتزم  وهو  "عدل"  �سكن  لديه  ب�أنه،  اآخر 
يف  واأنه  دج،   7000 قرابة  بدفع  �سهري� 
الحم�لة  ف�سيجد  توقيفهم،  مت  اإذا  م�  ح�لة 
االإي��ج���ر  اأع��ب���ء  لتخلي�ص  �سعوب�ت، 
عدم  �سبب  عن   «: الت�يل  ال�سوؤال  ط�رح� 
ا�ستئن�ف  قرار  يف  امل�سنع  اإدارة  ف�سل 
اال�ستثم�ر،  ع��ن  التوقف  اأو  ن��ت���ج  االإ
منذ  ال�رشوط،  دفرت  �سدور  بعد  ال�سيم� 
العم�ل  م�سري  هو  وم�  اأ�سبوعني،  حوايل 
تعوي�ص  دون  اأم�ص  ت�رشيحهم  قرار  بعد 
م�دي؟. هذا وعلمن� اأم�ص من االأمني الع�م 
مفت�سية  من  اأعوان�  ب�أن  النق�بي  للفرع 
عم�  تقرير  بتحرير  ق�موا  لل�س�ني�،  العمل 
لت�رشيح�ت  ا�ستمعوا  حيث  اأم�ص،  جرى 
هذه  بخ�سو�ص  امل�سنع،  واإدارة  النق�بة 
احلرب،  من  الكثري  اأ�س�لت  التي  املع�سلة 
وقف�ت  بتنظيم  يهددون  العم�ل  وجعلت 
حل  اإيج�د  غ�ية  اإىل  اأخ��رى،  احتج�جية 

مل�سكلتهم. نه�ئي  وخمرج 
ق/و
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ع�م�  مديرا  رئي�س�  حلوان  ح�سني  تعيني  مت  و 
اإنه�ء  مت  كم�  اجلزائر،  ات�س�الت  ل�موؤ�س�سة 
عبد  اجلزائر،  بريد  ملوؤ�س�سة  الع�م  املدير  مه�م 
الكرمي دحم�ين، ح�سب بي�ن لوزارة الربيد و 

املوا�سالت ال�سلكية و الال�سلكية.
الجتم�ع  "تبع�  اأنه  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
مت  اجلزائر،  ات�س�الت  ملجمع  الع�مة  اجلمعية 
الذي  املجمع  اإدارة  جمل�ص  اأع�س�ء  جتديد 
خالله�  مت  ا�ستثن�ئية،  دورة  يف  بعده�  انعقد 
تن�سيب كرمي بيبي تريكي رئي�س� مديرا ع�م� 
للمجمع". كم� مت تعيني ح�سني حلوان رئي�س� 
اجلزائر  ات�س�الت  ل�موؤ�س�سة  ع�م�  مديرا 
ل�موؤ�س�سة  ع�م�  مديرا  رئي�س�  دك�يل  وع�دل 

موبيلي�ص.
 � البي�ن  ح�سب   � التعيين�ت  هذه  تندرج  و 
للموؤ�س�س�ت  جديد  نف�ص  "اإعط�ء  اإط�ر  يف 
حت�سني  ق�سد  للقط�ع  الت�بعة  العمومية 
جم���ل  يف  ملواطنين�  امل��ق��دم��ة  اخل��دم���ت 
االت�س�الت ومواكبة التحدي�ت اجلديدة التي 

يعرفه� القط�ع".
اإنه�ء  "مت   � البي�ن  ي�سيف   � اأخرى  جهة  من 
مه�م عبد الكرمي دحم�ين ب�سفته مديرا ع�م� 
مله�م  ا�ستدعي  الذي  اجلزائر  بريد  ملوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة  من  اإط���ر  تكليف  مت  فيم�  اأخ��رى، 
مبه�م املدير الع�م ب�لني�بة". كم� مت "اإنه�ء مه�م 

عمر بن ع�لية ب�سفته مدير  للمركز الوطني 
لل�سكوك الربيدية الت�بع لذات املوؤ�س�سة".

االإق�الت،  �سملت  ال�رشب،  مي�ه  قط�ع  ويف 
 14 امل�ئية يف  للموارد  مديرا   14 مه�م  اإنه�ء 
اجلمهورية  رئي�ص  لتعليم�ت  تنفيذا  والية، 
نه�ئي  حل  ب�إيج�د  واملتعلقة  القط�ع،  لوزير 
املوارد  ت�سيري  و�سوء  ال�رشب  مي�ه  النقط�ع 

امل�ئية.
و الوالي�ت املعنية هي وهران �سيدي بلعب��ص، 
و  تلم�س�ن،  و  وغليزان،  تيمو�سنت،  وعني 
النع�مة، و �سعيدة، و تي�سم�سيلت ، و البليدة 
و امل�سيلة و �سوق اأهرا�ص، و خن�سلة و تب�سة. 
امل�ئية،  ب�ملوارد  م�سوؤولني  مه�م  اإنه�ء  مت  كم� 

بوالي�ت جنوبية واآخرين ب�لع��سمة.
اجلزائرية،  ال�سلط�ت  اأنهت  اأ�سبوع،  وقبل 
فرن�سية  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  مه�م 
ب�لع��سمة،  ال�رشب  م���ء  بتوزيع  مكلفة 
خالل  اإم��دادات  اأزم��ة  خلفية  على  وتيب�زة 

عطلة عيد االأ�سحى.
وج�ءت االإق�الت عقب اأوامر الرئ��سة للوزراء 
املعنيني ب�رشورة التحرك واإيج�د حلول ع�جلة 
للم�س�كل االأخرية التي عرفته� عدة قط�ع�ت 
املوارد  قط�ع�ت  بينه�  م�سبوق،  غري  ب�سكل 

امل�ئية و الكهرب�ء و االت�س�الت.
و�سهدت اجلزائر يف ال�سهرين االأخريين ندرة 
ب�لبنوك  امل�لية  ال�سيولة  يف  م�سبوقة  غري 
من  طويلة  طوابري  و�سط  الربيد  ومراكز 
املوظفني الذين مل يتمكن عدد كبري منهم من 

�سحب رواتبهم.
و  كبرياً،  تذبذبً�  االإنرتنت  �سبكة  عرفت  كم� 
م�سكل  ب�إنه�ء  حكومته  تبون  الرئي�ص  اأمر 
بطء تدفق االإنرتنت "ب�سكل فوري" و اإعداد 

تقرير مف�سل عن اأ�سب�ب ذلك.
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأج��رى  اأي���م  قبل  و 
املجيد تبون، حركة جزئية يف �سلك الوالة مت 
مبوجبه� اإنه�ء مه�م 8 منهم و6 والة منتدبني 

اإىل ج�نب تغيريات م�ست 17 والية اأخرى.
الطبعة  خالل  وعد  قد  تبون  الرئي�ص  ك�ن  و 
الدولة  بوقوف  الوالة  مع  اللق�ء  من  الث�نية 
الغ�سب  اإث�رة  حم�والت  وجه  يف  ب�ملر�س�د 
اإىل  ترمي  "مدبرة"  احتج�ج�ت  عرب  ال�سعبي 
"اأجندة  اإط�ر  يف  الوطني  اال�ستقرار  �رشب 
قوى معروفة" ت�ستهدف البالد، م�سددا على 
تعّد  التي  والت�س�ور  احلوار  ب�آلية  التم�سك 
اإبع�د  و  واال�ستقرار  االأمن  لتوطيد  "�سم�نة 
اإليه  يدعو  ال��ذي  االجتم�عي  التوتر  �سبح 
بع�ص من يريدون زعزعة اال�ستقرار الوطني 

و الدخول يف اأجندة قوى معروفة".
وعليه فقد �سّدد الق��سي االأول يف البالد على 
�رشورة "تطبيق القرارات فورا"، م�سريا اإىل 
قرارات  تطبيق  يه�بون  الذين  امل�سوؤولني  اأن 
عليهم  الق�نونية،  املح��سبة  من  خوف�  الدولة 
اأن يدركوا اأنهم لن تتم حم��سبتهم اإذا طبقوا 
املواطن"،  �س�لح  يف  "تكون  التي  القرارات 
املحلية  ب�الن�سغ�الت  التكفل  اأن  منطلق  من 

يندرج يف اإط�ر بن�ء دولة احلق و الق�نون.

لتجاوز �ل�صغوطات �لنف�صية

 �أر�صية رقمية للتالميذ ذوي 
�لحتياجات �خلا�صة �ملقبلني على 

�جتياز �لمتحانات
الوطني  الت�س�من  وزارة  اأم�ص  اأعلنت 
لتج�وز  رقمية  اأر�سية  اط��الق  عن 
ذوي  للتالميذ  النف�سية  ال�سغوط�ت 
على  املقبلني  اخل��سة  االحتي�ج�ت 

اجتي�ز الب�ك والبي�م.
واأ�رشفت الوزيرة على اإطالق االأر�سية 
الرقمية رفقة وزير الرتبية خالل زي�رة 
االأطف�ل  مدر�سة  اإىل  ق�دته�  تفقدية 

املع�قني �سمعي� ب�لرويبة.
املقبلني  مب�س�عدة  االأر�سية  وت�سمح 
على اجتي�ز البك�لوري� و�سه�دة التعليم 
املتو�سط من ذوي االحتي�ج�ت اخل��سة 

بطرح ان�سغ�التهم.
 وق�لت الوزيرة، اأن اإطالق هذه اخلدمة 
االأر�سية  اإط�ر  االلكرتونية يندرج يف 
التي  االأ�رشية  لال�ست�س�رات  الرقمية  

اأطلقته� الوزارة يف اأفريل امل��سي.
النف�سي  اجل�نب  اأن  الوزيرة  واعتربت 
واالجتم�عي مهم جدا ب�لن�سبة للتالميذ 
بغية تهيئتهم وم�س�عدتهم على اجتي�ز 

االمتح�ن�ت.
لدى  متوفرة  االإرادة  اأن  واأ�س�فت 
االمتح�ن�ت  اجتي�ز  على  املقبلني 
االحتي�ج�ت  ذوي  فئة  من  الوطنية 

اخل��سة للنج�ح.
الفرعية  املديرة  اأب��رزت  ج�نبه�،  من 
واالت�س�ل  االإعالم  واأنظمة  لالت�س�ل 
على م�ستوى وزارة الت�س�من الوطني، 
دوجة جدي، اأن هذه اخلدمة يتم الولوج 
اإليه� من خالل اخلدمة الرقمية اخل��سة 
www.se - االأ�رشية  ��ال�ست�س�رات 
لتمكني   vicesolidarité.gov.dz

التالميذ من طرح ان�سغ�التهم.
من  يتم  عليه�  الرد  اأن  اإىل  واأ�س�رت 
اخلالي�  طرف خمت�سني على  م�ستوى 

اجلوارية الت�بعة لوزارة الت�س�من.
الرتبية  وزي��ر  اأك��د  ال��زي���رة  وخ��الل 
ا�ستف�دة  واج��ع��وط  حممد  الوطنية 
�سه�دة   المتح�ن  مرت�سح  األ��ف   200
البك�لوري� و56 األَف  مرت�سٍح  المتح�ن 

�سه�دة التعليم املتو�سط ،على امل�ستوى  
امل��راج��ع��ة  ح�س�ص  م��ن  ال��وط��ن��ي، 
وزارة  فيه�  �رشعت  التي  وامل��ذاك��رة 
الرتبية الوطنية منذ  25 اأوت امل��سي.

مرفوق�  ك�ن  ال��ذي  الوزير،  واأو�سح 
واالأ���رشة  الوطني  الت�س�من  بوزيرة 
و  الت�سغيل  و  والعمل  امل��راأة  وق�س�ي� 
كوثر  ب�لني�بة،   االجتم�عي  ال�سم�ن 
اإىل  تفقدية  زي����رة   ،خ��الل  كريكو 
�سمعي�  املعوقني  االأط��ف���ل  مدر�سة 
اأن  الع��سمة-  -اجل��زائ��ر  ب�لرويبة 
حل�س�ص  االأول��ي��ة  "االإح�س�ئي�ت 
املراجعة واملذاكرة اأثبتت اأنه، متت تهيئة 
األف   200 واإقب�ل  ث�نوية   2400 فتح  و 
لنيل  املراجعة  ح�س�ص  على   تلميذ 
األف   43 جتنيد  و  البك�لوري�،  �سه�دة 

اأ�ست�ذ ".
اأم� بخ�سو�ص �سه�دة التعليم املتو�سط 
 5600 تهيئة  مت"  ال��وزي��ر-  -ي�سيف 
األف   56 من  اأزيد  ا�ستقبلت  متو�سطة، 
مر�سح لنيل �سه�دة التعليم املتو�سط و 

جتنيد اأزيد من 43 األف اأ�ست�ذ ".
التالميذ  الوزير  طم�أن  وب�ملن��سبة، 
املعنية  ال��درو���ص  ب���أن  اأول��ي���ءه��م  و 
متت  التي  تلك  �ستكون  ب�المتح�ن�ت  
"الف�سلني  خالل  "ح�سوري�"  مت�بعته� 
الدرا�سية  ال�سنة   من  الث�ين  و  االأول 
الف�علني  جميع  داعي�   ،"-2020  2019
االإج���راءات  كل  الح��رتام  الرتبويني، 
يف  عليه�  امل��ن�����س��و���ص  ال��وق���ئ��ي��ة 

الربوتوكول ال�سحي.
االحتي�ج�ت  ذوي  فئة  بخ�سو�ص  و 
احلكومة  اأن  ال��وزي��ر  ذك��ر   ، اخل��سة 
ذوي  لفئة  ك��ب��ريا  اهتم�م�   "تويل 
" كل  اأن  " موؤكدا  االحتي�ج�ت اخل��سة 
متوفرة   امل�دية   و  الب�رشية  الظروف 
خالل االمتح�نني املقبلني" ،داعي� جميع 
واالأولي�ء"  الرتبوية   االأ���رشة  اأع�س�ء 

للتجنيد الك�مل الإجن�ح هذا املوعد ".
لوؤي ي

�متد  �صيف �لإقالت للم�صوؤولني �إىل قطاعي �ملو�رد �ملائية و �لت�صالت و �لربيد، على خلفية حتذير �ل�صلطات 
من و وقوف �أطر�ف جمهولة ور�ء تدبري عدة �أزمات، من �صمنها �أزمة �ل�صيولة مبر�كز �لربيد.

حتفيز�ت مل�صنعي �ملعد�ت

�إعادة بعث �صعبة �مليكانيك �لدقيقة عرب �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة
اآيت  فرح�ت  ال�سن�عة،  وزي��ر  ك�سف 
 2021 امل�لية ل�سنة  اأن ق�نون  علي براهم، 
لل�سعب  ج��دي��دة  حت��ف��ي��زات  �سيحمل 
مت�م�"  "م�ستقلة  �ستجعله�  ال�سن�عية 

و"ق�بلة للبق�ء".
واأو���س��ح ال��وزي��ر خ��الل اإ���رشاف��ه على 
الوطني  املجل�ص  رئ��ي�����ص  تن�سيب 
املوؤ�س�س�ت  لتطوير  اال���س��ت�����س���ري 
�س��سي،  بن  ع�دل  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
اإمك�نية  "�ستحقق  التحفيزات  هذه  اأن 
يف  ب�جلزائر  ت�سنيعية  ن�س�ط�ت  اإن�س�ء 
املعدات  ب�سن�عة  وت�سمح  االآج�ل،  اأقرب 
مهم� ك�ن حجمه� مب� فيه� تطوير ن�س�ط�ت 

املن�ولني".
اأهمية  اإىل  االإط�ر  الوزير يف هذا  وتطرق 
"�ست�سمح  التي  الت�سنيعية   ال�سن�عة 
للمنتجني ببعث مركب�ت �سن�عية تعتمد 
ق�بلة  جزائرية  معدات  على  ن�س�طه�  يف 

للرتكيب".
على  الرتكيز  اأن  امل�سوؤول  نف�ص  ق�ل  و 

من  �سيمكن  ال�سن�ع�ت،  من  النوع  هذا 
توفري للمنتجني م� يحت�جونه من معدات 
ال�سوق  من  ولي�ص  للرتكيب  ق�بلة  حملية 
االخ��رية  ه��ذه  ُت��رتك  اأن  على  اخل�رجية، 

لل�رشورة الق�سوى .
 2021 امل���ل��ي��ة  ق���ن��ون  ���س��ريك��ز  ك��م��� 
على   ": ب�ل�سن�عة  املتعلق  �سقه  يف 
اال�ستقاللية  بعث  و  اال�ستثم�ر  حتفيزات 
املكر�ص  اال�ستثم�ر  ولي�ص  االقت�س�دية 
من  ميكنن�  م�  هذا  االقت�س�دية،  للتبعية 
ت�ستطيع  جزائرية  �سن�عة  بعث  اإع���دة 
يخ�ص  فيم�  اجلزائر  ا�ستقاللية  �سم�ن 
املوجهة  فيه�  مب���  ال�سن�عية  امل��ع��دات 
االآج�ل  اأق�رش  يف  والت�سنيع  لال�ستهالك 

"، يت�بع الوزير.
اجلزائر  ف���إن  براهم  علي  اآي��ت  وح�سب 
اإذا  اال�ستقاللية  حتقيق  من  تتمكن  لن 
ق���درة  �سن�عة  اإن�س�ء  م��ن  تتمكن  مل 
يف  تدخل  التي  املعدات  �سن�عة  على 
اأخرى  معدات  �سن�عة  و  امل�س�نع  بن�ء 

)ال�سن�عة الت�سنيعية(، من خالل �سن�عة 
بع�ص املعدات واإدم�ج البع�ص منه�.

الوطني  املجل�ص  على  القط�ع  ويعّول 
اال�ست�س�ري لتطوير املوؤ�س�س�ت ال�سغرية 
مهمة  �سعبة  بعث  الإع���دة  واملتو�سطة 
تتمثل يف ال�سن�عة التحويلية و امليك�نيك 
التي يحوزه�  الدقيقة، على اعتب�ر اخلربة 

رئي�سه الذي مت تن�سيبه اأم�ص.
واأكد الوزير اأن تن�سيب بن �س��سي، بعد 
خلربته  ج�ء  ال�س�بق،  الرئي�ص  عهدة  انته�ء 

يف جم�ل امليك�نيك الدقيقة.
وق�ل الوزير خالل حفل التن�سيب اأن :" بن 
�س��سي ميثل �سعبة له� دور مهم يف اع�دة 
واملوؤ�س�س�ت  اجلزائرية  ال�سن�عة  بعث 
بعث  يف  وت�س�هم  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
حقيقي  منتج  واقت�س�د  حقيقية  �سن�عة 

غري مبني على الريع".
�سعبة  مهمة  اأم�م  �س��سي  بن  و�سيكون 
العوي�سة  امل�س�كل  مواجهة  يف  تتمثل 
خ�سو�س�،  ال�سعبة  هذه  تواجهه�  التي 

تقنية  موؤهالت  من  عليه  يحوز  مل�  نظرا 
التحويلية  ال�سن�عة  بعث  الإع�دة  وميول 

وامليك�نيك الدقيقة .
املوؤ�س�س�ت  اأم����م  املجل�ص  و�سيفتح 
للتعبري  املج�ل  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
ال�سعبة  هذه  يخ�ص  فيم�  احتي�ج�ته�  عن 
نظرة  تنفيذ  ج�نب  اإىل  االخرى  وال�سعب 
ال�سن�عة  مل�ستقبل  العمومية  ال�سلط�ت 

يف اجلزائر، ي�سيف الوزير.
بن  ع�دل  املجل�ص  رئي�ص  اأكد  ج�نبه  من 
غري  عالقة  "�سين�سج  املجل�ص  اأن  �س��سي 
يف  واملهنيني  املوؤ�س�س�ت  بني  مب��رشة 
تب�دل  بهدف  ال�سن�عة  ووزارة  القط�ع 
ونقل املعلوم�ت حول عراقيل املوؤ�س�س�ت 
الوزارة  واىل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وتطويره�  دعمه�  على  عمال  واحلكومة، 
نحو  وال��ت��وج��ه  االن��ت���ج  م��ن  ومتكينه� 

الت�سدير م�ستقبال" .
ت�سيري  على  ح�لي�  �س��سي  بن  وي�رشف 
وال�سن�عة  الدقيقة  للميك�نيك  �رشكة 

قطع  ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  ال�سن�عية 
املحروق�ت  منه�  مي�دين  عدة  يف  الغي�ر 
وال��ط���ق��ة وال�����س���ح��ن���ت وال�����س��ي���رات 
ونظرا  وغريه�.  والع�سكرية  ال�سن�عية 
كرئي�ص  يحوزه�  التي  التقنية  للخربة 
الذي  اجلزائري  الدقيقة  امليك�نيك  ملجمع 
يجمع كل �سل�سلة امل�سنعني يف امليك�نيك 
الدقيقة، اأكد بن �س��سي اأنه �سيتكفل من 
ميدانيني  متع�ملني  بو�سع  املجل�ص  خالل 
ب�إ�سك�لي�ت  املتعلقة  املعلوم�ت  لنقل 

ال�سن�عة اإىل الوزارة املعنية.
مبوجب  اأن�سئ  الذي  املجل�ص،  هذا  ويهدف 
املوؤ�س�س�ت  لتطوير  التوجيهي  الق�نون 
يف  �سدر  ال��ذي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وم�ستمر  دائم  حوار  �سم�ن  اإىل   ،2017
وال�رشك�ء  العمومية  ال�سلط�ت  ب��ني 
واالقت�س�ديني حول خمتلف  االجتم�عيني 
بتطوير  املتعلقة  وامل�س�كل  الق�س�ي� 

وع�رشنة هذه املوؤ�س�س�ت.

 لوؤي ي
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دورة  افتت�ح  خالل  �سنني  وعرب 
ل�سنة  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص 
ارت��ي���ح��ه  ع��ن   2020-2021
رئي�ص  اتخذه�  التي  للقرارات 
اجل�ئحة،  مواجهة  يف  اجلمهورية 
امل�س�عي  االعتب�ر  بعني  واالأخ��ذ 
ال��رام��ي��ة مل��واج��ه��ت��ه واحل���د من 

انت�س�ره.
وحتدث �سنني عن الروؤية اجلديدة 
اعتم�د  يف  اجلمهورية،  لرئي�ص 
املواطنني،  مع  التوا�سل  اأدوات 
م���ن خ����الل ان��ت��ه���ج خ��ط���ب 

امل�س�رحة.

ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  وثمن 
انتهجه�  التي  الطريقة  الوطني 
لك�سف  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����ص 
ب���الإجن���رات  امل�سجل  التالعب 

وامل�س�ريع.
���رشورة  على  �سنني  �سدد  كم� 
عن  البعيد  اخل��ط���ب  حم���رب��ة 
احلقيقة، موؤكدا اأن عديد االأزم�ت 
مفتعلة. ال�سيولة  غ��رار  على 

الد�ستور  م�سودة  وبخ�سو�ص 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ق���ل 
اإّن  �سنني،  �سليم�ن  ال��وط��ن��ي، 
�سيت�سمن  الد�ستور  “م�سمون 
من  عليه�  املجمع  امل��ق��رتح���ت 
ال�سي��سيني  ال�رشك�ء  خمتلف 

الوطني”. النق��ص  يف  و�سي�س�هم 
احل�لية  الربمل�نية  “الدورة  وق�ل 
ق��وان��ني  م�����س���ري��ع  �ستت�سمن 
يعرفه�  التي  التحوالت  تت�سمن 
يف  م�سريا  اجلزائري”.  املجتمع 
كممثلني  “نتطلع  ذاته،  ال�سي�ق 
اجل��زائ��ري  لل�سعب  وط��ن��ي��ني 
الإر����س����ء ق��واع��د اجل��م��ه��وري��ة 
اجل��زائ��ري��ة اجل��دي��دة م��ن خ��الل 
اال�ستفت�ء  يف  الفع�لة  امل�س�ركة 
الد�ستور”. تعديل  م�رشوع  حول 

رئي�ص  اخ��ت��ي���ر  اأن  واأو����س���ح 
نوفمرب  االأول  لت�ريخ  اجلمهورية 
الإجراء اال�ستفت�ء  هو ت�ريخ جمد 
م�سيف�  اجلزائري.  لل�سعب  وعزة 

ت�ريخ  �سيكون  نوفمرب  “اأول 
جديدة”.ووا�سل  ل�سفحة  ميالد 
عن  احلديث  ميكن  “ال  اأنه  �سنني 
بف�سل  االعرتاف  دون  الد�ستور 
ي�سعون  الذين  الوطني  اجلي�ص 

املالئمة”. الظروف  كل  ل�سم�ن 
ال�سك  يراودن�  ال   ” ق�ئال  واأك��د 
�سيت�سمن  الد�ستور  م�سمون  اأن 
من  عليه�  املجمع  امل��ق��رتح���ت 
ال�سي��سيني  ال�رشك�ء  خمتلف 
النق��ص  يف  ���س���ه��م  م��ن  وك��ل 
املجل�ص  رئي�ص  الوطني”.واأكد 
“�سوف  ق�ئال  الوطني  ال�سعبي 
وظ�ئفه  خالل  من  الربمل�ن  ي�س�هم 
بن�ء  يف  والرق�بية  الت�رشيعية 
ج�نبه،  اجلديد”.من  االقت�س�د 
عن  االأمة،  جمل�ص  مكتب  اأعرب 
اجلمهورية،  رئي�ص  لقرار  ارتي�حه 
الف�حت  ت�ريخ  بتحديد  الق��سي 
لال�ستفت�ء  موعدا  نوفمرب  من 
مكتب  ال���د����س���ت���وري.وج���دد 
يف  الت�م  انخراطه  االأمة،  جمل�ص 
من  اجلمهورية  رئي�ص  م�سعى 
للد�ستور  عميق  تعديل  خ��الل 
اجلمهورية  ومتطلب�ت  يتواءم 
وثيقة  تنزل  اأن  اجلديدة.وينتظر 
الربمل�ن  اىل  الد�ستوري  التعديل 
واإثرائه�،  ملن�ق�سته�  بغرفتيه، 
اال�ستفت�ء  على  امل�رشوع  ومترير 
املقبل. نوفمرب  ف�حت  ال�سعبي يف  

قال رئي�ش �ملجل�ش �ل�صعبي �لوطني، �صليمان �صنني، �إن �جلز�ئر تعي�ش دخول �جتماعيا ��صتثنائيا، ب�صبب �أزمة كورونا وؤكذلك   �أزمة 
�ل�صيولة �لتي عرفها �لوطن، مفتعلة ير�د بها �صدع ثقة �ل�صعب باحلكومة.

�صنني حّذر من حماولة �أزمات مفتعلة لزعزعة ثقة �ل�صعب باحلكومة

 

�رتفاع �صهية �ملخاطر لدى 
�لبنوك �جلز�ئرية

 "2020 العربية  للدول  امل�يل  "اال�ستقرار  تقرير  ك�سف 
املرتبة  احتلت  اجلزائرية  البنوك  اأن  العربي،  النقد  ل�سندوق 
مق�رنة  االئتم�نية  الت�سهيالت  ن�سبة  حيث  من  االأوىل 
2019 حوايل  ع�م  نه�ية  الن�سبة يف  بلغت  فقد  ب�ملوجودات. 
هذه  لدى  املخ�طر  �سهية  "ارتف�ع  على  يدل  م�  ب�مل�ئة،   80
االإئتم�نية ت�سكل  الت�سهيالت  اأن حمفظة  العلم  البنوك"، مع 

العربي. امل�رشيف  القط�ع  موجودات  من  االأكرب  املكون 
واأورد االإ�سدار الث�لث لهذا التقرير الذي مت اإعداده ب�لتع�ون 
املنبثق  العربية،  الدول  يف  امل�يل  اال�ستقرار  عمل  فريق  مع 
النقد  وموؤ�س�س�ت  املركزية  امل�س�رف  حم�فظي  جمل�ص  عن 
الدول  يف  امل�رشيف  القط�ع  موجودات  حجم  اأن  العربية، 
انخف��ص يف  بعد   ،2018-2019 االرتف�ع يف  العربية ع�ود 

.2017
اأمريكي  دوالر  ملي�ر   3573 حوايل  املوجودات  حجم  وقدر 
3408 ملي�رات دوالر اأمريكي  2019، مق�بل  يف نه�ية ع�م 

ب�مل�ئة.  4،8 بلغ  2018، مبعدل منو  يف نه�ية ع�م 
االأكرب،  احل�سة  على  ت�ستحوذ  االإم�راتية  البنوك  زالت  وم� 
موجودات  من  امل�ئة  يف   23،2 بن�سبة   2019 ع�م  نه�ية  يف 
والقطرية  ال�سعودية  البنوك  تليه�  العربي،  امل�رشيف  القط�ع 
امل�ئة.  يف  و11،8  امل�ئة  يف   19،4 بلغت  �سوقية  بح�سة 
التع�ون  جمل�ص  دول  يف  امل�رشيف  القط�ع  ح�سة  وبلغت 

امل�ئة. 66،1 يف  ن�سبته  م�  اخلليجي 
فقد  املجل�ص،  خ�رج  االأخ��رى  العربية  للدول  ب�لن�سبة  اأم� 
امل�ئة  يف   10،1 ن�سبته  م�  على  امل�رشية  البنوك  ا�ستحوذت 
كل  تلته�  العربي،  امل�رشيف  القط�ع  موجودات  اإجم�يل  من 
يف   6،2 ن�سبته  مب�  واجلزائرية  واملغربية  اللبن�نية  البنوك  من 
4،3 يف امل�ئة و3،9 يف امل�ئة على التوايل. ومن حيث  امل�ئة، 
املرتبة  اجلزائرية  البنوك  احتلت  البنوك،  يف  الودائع  حجم 
 ،2019 نه�ية  ملي�ر دوالر يف   100 ب�أقل من  الث�منة عربي�، 
حتديده  يتم  الذي  الت�أمني  عمق  للتقرير.وبخ�سو�ص  وفق� 
ل�رشك�ت  املكتتبة  االأق�س�ط  اإجم�يل  احت�س�ب  خالل  من 
�سجلت  فقد  االإج��م���يل،  املحلي  ب�لن�جت  مق�رنة  الت�أمني 
ب�مل�ئة،   0،76 بحوايل  ن�سبة  اأقل  اجلزائرية  الت�أمني  �رشك�ت 

ب�مل�ئة. ب3،7  املغربية  لل�رشك�ت  ن�سبة  اأعلى  وك�نت 
ق/و

ح�صب تقرير ل�صندوق �لنقد �لعربي

تاأجيل حماكمة �لإخوة كونيناف 
ليوم 9 �صبتمرب

اأم�ص،   الع��سمة  ب�جلزائر  حممد  �سيدي  حمكمة  اأجلت 
يوم  اىل  ف�س�د  ق�س�ي�  يف  املت�بعني  كونين�ف  االخوة  حم�كمة 
بت�أجيل  الدف�ع  هيئة  طلب  على  الق��سي  �سبتمرب.ووافق   9
والوث�ئق  امللف�ت  بع�ص  على  االطالع  غ�ية  اإىل  الق�سية 

للمح�كمة”. احل�سن  لل�سري  “�رشورية  يرونه�  التي 
ط�رق  و  كرمي  املدعو  الق�در  عبد  و  ر�س�  االخوة  اإيداع  ومت 
الع�م  من  اأف��ري��ل    24 يف  املوؤقت  احلب�ص  ره��ن  كونين�ف 
�سيدي  ملحكمة  اجلمهورية  وكيل  اأم�م  مثولهم  بعد  امل��سي 
“ا�ستغالل  ب�  تتعلق  تهم  بعدة  كونين�ف  االإخوة  حممد.وُيت�بع 
الوف�ء  “عدم  و  امتي�زات”  و  عق�رات  “حتويل  و  النفوذ” 

عمومية”. م�س�ريع  اإجن�ز  عند  التع�قدية  ب�اللتزام�ت 
ق/و

 م�صروع تعديل �لد�صتور ي�صمن رقابة "كاملة" للربملان على �حلكومة يف ظل 
عد�لة "م�صتقلة"

الد�ستوري،  املجل�ص  رئي�ص  اأكد 
تعديل  م�رشوع  اأن  فني�ص،  كم�ل 
رق�بة  حتقيق  ي�سمن  الد�ستور 
على  للربمل�ن  "ك�ملة"  و  "حرة" 
�سي�دة  ظل  يف  احلكومي  الن�س�ط 
الق�نون وعدالة "حرة و م�ستقلة". 
الث�ين  العدد  افتت�حية  كلمة  يف  و 
هيئ�ت  ملوؤمتر  االعالمية  للر�س�لة 
االفريقية  الد�ستورية  الرق�بة 
-الك�ئن مقره ب�جلزائر- ق�ل ال�سيد 
الذي  الد�ستور،  تعديل  اإن  فني�ص 
يف   ال�سعبي  لال�ستفت�ء  �سُيعر�ص 
"يتمتع  نظ�م�  يقرتح  نوفمرب،  ف�حت 
مهمته  مي���ر���ص  و  ال��ربمل���ن  فيه 
مراقبة  يف  وحرية  ك�مل  ب�سكل 
وبطريقة  احل��ك��وم��ي،  الن�س�ط 
ال�سعب  راأي  عن  وتعرب  تعك�ص 

و�سي�دته".
الق�نون"  "�سي�دة  ب���أن  ت�بع  و 
اأ�س��ص  على  تقوم  اأن  يجب  هذه 
ق�درة  م�ستقلة"  و  حرة  "عدالة 
املواطنني  حقوق  �سم�ن  على 
هو  و   ، حري�تهم  و  اجل��زائ��ري��ني 
رئي�ص  ال��ت��زم  ال����ذي  "االأمر 

بتحقيقه". اجلمهورية 
بلجنة  ال�سي�ق  ه��ذا  يف  ذك��ر  و 
التي  ال��د���س��ت��وري��ني  و  اخل���رباء 
ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأن�س�أه� 

الث�ين  اليوم  تبون، يف  املجيد  عبد 
التي  و  ال��رئ������س��ة،  ت��ول��ي��ه  م��ن 
الد�ستور،  مراجعة  يف  �رشعت 
�سي�دة  "الإحالل  تهدف  مب�درة  يف 
ج��دي��دة،  جمهورية  و  ال��ق���ن��ون 
من  قوية  تكون  اأن  اىل  تهدف 

موؤ�س�س�ته�". خالل 
االإرادة  ه��ذه  انعك�ست  ق��د  و 
فني�ص،  ي�سيف  ال�سي��سية، 
امل��ع��دل  ال��ق���ن��ون  م�����رشوع  يف 
"يدعو  ال����ذي  و  ل��ل��د���س��ت��ور، 
املوؤ�س�س�ت  تنظيم  اإع����دة  اإىل 
وا�سح  ف�سل  مع  الد�ستورية، 
�سبه  نظ�م  يف  لل�سلط�ت  مرن  و 
ب�أف�سل  م�سبع�  يكون  رئ��سي، 
الرئ��سي  النظ�مني  مم���ر���س���ت 
و  الكال�سيكيني"  ال��ربمل���ين  و 

اجلزائري". ال�سي�ق  و  "يتوافق 
رئي�ص  ذك��ر  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
ب"التطور  الد�ستوري  املجل�ص 
موؤمتر  ع��رف��ه  ال���ذي  امل�سهود" 
الد�ستورية  ال��رق���ب��ة  ه��ي��ئ���ت 
اجلزائر  يف  ن�س�أته  منذ  االفريقية 
�رشورة  اىل  م�سريا   ،2011 �سنة 
ن�سو�سه  "مالءمة  يف  التفكري 
عمله  اآلي�ت  مراجعة  و  االأ�س��سية 

املتغري". الع�مل  مواكبة  اأجل  من 
معظم  يجمع  ف�س�ًء  املوؤمتر  يعّد  و 

ه��ي��ئ���ت ال��ق�����س���ء ال��د���س��ت��وري 
ب�عتب�ره�  االفريقية  الدول  جلميع 
اىل  ب�ال�س�فة  ن�سطني  اأع�س�ء 
املالحظة  االأع�س�ء  الدول  هيئ�ت 
و هي الربازيل و تركي� و رو�سي�، 
جم�ل  يف  الأن�سطته�  يروج  حيث 
الرق�بة  و  الد�ستوري  الق�س�ء 

االنتخ�ب�ت. على 
االإعالمية  الر�س�لة  تن�ولت  و 
)جويلية  الث�ين  عدده�  يف  للموؤمتر 
التطورات  ب���ب  يف   ،) –اأوت 
التي  امل��ق��رتح���ت  الد�ستورية، 
اىل  الد�ستوري  املجل�ص  قدمه� 
تعديل  بخ�سو�ص  تبون  الرئي�ص 

الد�ستور.  
ن�س�ط�ت  خمتلف  العدد  ت�سّمن  و 

يف  م�س�ركته  غرار  على  املوؤمتر 
االحت���د  نظمهم�  عمل  ور�ستي 
املن�رشم،  جويلية  يف  االفريقي 
املج�ل�ص  و  امل��ح���ك��م  ج��دي��د  و 
االأع�س�ء  الدول  يف  الد�ستورية 
يف  الد�ستورية  التطورات  كذا  و 
االأن�سطة  خمتلف  و  ال��دول  هذه 

للموؤمتر. العملية 
ك��م��� ك�����س��ف ع���ن االأن�����س��ط��ة 
غرار  على  للموؤمتر  امل�ستقبلية 
التنفيذي  ملجل�سه  ال13  الدورة 
يف  اأن��غ��وال  يف  �ستعقد  ال��ت��ي 
الع�مة  اجلمعية  و   ،2021 ج�نفي  
التي  امل�ستوى  رفيعة  ال�س�د�سة 

اأفريل يف  املغرب  �سيحت�سنه� 
 الق�دم.                                ق/و

فني�ش يوؤكد:

�صعر برميل �لنفط يتجاوز 46 
دولر�

العقود  �سعدت  حيث  االأربع�ء،  اأم�ص  النفط  اأ�سع�ر  ارتفعت 
دوالرا   46.03 اإىل  �سنت�   45 بواقع  “برنت”  خل�م  االآجلة 
لرتتفع  اجلزائر،  بتوقيت   06:59 ال�س�عة  بحلول  للربميل، 
“غرب  خل�م  االآجلة  العقود  زادت  و  الث�لث.  لليوم  بذلك 
 43.19 اإىل  �سنت�   43 مبقدار  االأمريكي  الو�سيط”  تك�س��ص 
يف  اخل�م  خمزون�ت  من  التوقع�ت  ف�ق  �سحب  بعد  دوالرا، 
و  االأمريكية  للم�س�نع  قوي  ن�س�ط  و  املتحدة  الوالي�ت 
فريو�ص  ج�ئحة  من  التع�يف  ب�س�أن  التف�وؤل  غذى  ال�سينية 
اخل�م  خمزون�ت  اإن  االأمريكي  البرتول  معهد  ق�ل  كورون�.و 
يف  برميل  ماليني   6.4 انخف�ست  املتحدة  ال��والي���ت  يف 
مليون   501.2 اإىل  امل��سي  اأوت   28 يف  املنتهي  االأ�سبوع 

مليون  1.9 ب�نخف��ص  املحللني  توقع�ت  لتفوق  برميل، 
 برميل.                                                                      ق/و



التح�سي�س�ت  من  امل�ستفيدون  اأم�ص،  جّدد 
الوادي،  بوالية  الدبيلة  ببلدية  االجتم�عية 
مط�لبني  ال��دائ��رة،  مقر  م���م  اأ احتج�جهم 
املتمثل  ان�سغ�لهم  بتلبية  املعنية  ال�سلط�ت 
من  اال�ستف�دة  على  ح�سولهم  ت�أخر  يف 
البلدي�ت،  ب�قي  غرار  على  الريفي  الدعم 
من  تعد  الدبيلة  بلدية  اأن  ال�سك�ن  واأو�سح 
الوالية  م�ستوى  على  االأوىل  البلدي�ت 
داري��ة  االإ و�سعيتهم  بت�سوية  ق�مت  التي 

رية. لعق� وا
 718 ح�سة  من  امل�ستفيدون  اأم�ص،  جتمع 
الريفي  للبن�ء  موجهة  اأر���س��ي��ة  قطعة 
رافعني  الدائرة،  مقر  اأم�م  الدبيلة،  ببلدية 
اجله�ت  بتم�طل  املنّددة  ال�سع�رات  عديد 
 100 ب�  املقدرة  االإع�نة  مبنحهم  امل�سوؤولة 

مت�س�ئلني  �سنتيم،  مليون 
اجله�ت  رف�����ص  �سبب  ع��ن 
رغم  لهم  منحه�  الو�سية 
ع��ن  ����س���ن���وات   6 م�����رور 
ق���رارات  ع��ل��ى  ح�سولهم 

دة. اال�ستف�
التي  ال�سع�رات  بني  وم��ن 
متى  "اإىل  املحتجون  ردده� 
نع�ين  "نحن  االنتظ�ر"، 
ع�ئلة  كبرية..  �سكن  اأزم��ة 
غ��رف��ة  يف  ت��ع��ي�����ص  ك��ب��رية 
االأخرى  ال�سع�رات  من  وغريه�  واحدة"، 
الكبري  غ�سبهم  عن  خالله�  من  عربوا  التي 
اأكد  حيث  امل�لية،  االإع�نة  منحهم  ت�أخر  من 
امل�سوؤولة  اجله�ت  را�سلوا  نهم  اأ املحتجون 
لت�رشيع  وال��ت��دخ��ل  اإن�س�فهم  اأج��ل  م��ن 
يف  ت�س�عدهم  التي  امل�لية  االإع�نة  ملنحهم 

�سكن�تهم. اجن�ز  اأ�سغ�ل  ا�ستكم�ل 
التي  االأر�سية  القطع  اأن  املحتجون،  وق�ل 
تزال  م�   ،  2014 �سنة  منذ  منه�  ا�ستف�دوا 
من  به�  اخل��سة  االإج��راءات  ت�ستكمل  مل 
حيث  ال�سكن�ت،  اجن����ز  ت�سهيل  اأج���ل 
اأزمة  من  يع�نون  نهم  اأ منهم  عدد  اأو�سح 
ع�ئلته  رفقة  يقيم  من  فمنهم  كبرية،  �سكن 
االإع�نة  منحهم  وت�أخر  واح��دة،  غرفة  يف 

اجن�ز  اأ�سغ�ل  ا�ستكم�ل  من  حرمهم  امل�لية 
. ل�سكن ا

االنتظ�ر  متى  اإىل  ال�سك�ن،  وت�س�ءل  هذا 
ب�لن�سبة  حتولت  التي  االإع�نة  ومنحهم  ؟؟ 
انتظ�ره،  ط�ل  حلم  اإىل  �سكن�   720 حلوايل 

مطلبهم. تتج�هل  ال�سلط�ت  اأن  خ��سة 
تف�ج�أوا  نهم  اأ املحتجني،  قلق  من  زاد  وم� 
منه�  ا�ستف�دوا  التي  االأر�سية  القطع  ب�أن 
�سنة  ب�لدعم  مرفقة  ن��ه���  اأ �س��ص  اأ على 
ث�ر  اأ مم�  كذلك  لي�ست  نه�  اأ اكت�سفوا   2014

وت�س�وؤالتهم. ا�ستغرابهم 
املعنية  ال�سلط�ت  ين��سدون  املحتجون 
منحهم  ت�أخر  اأ�سب�ب  يف  والنظر  للتدخل 
م�س�ريعهم،  اإجن���ز  عطلت  التي  االإع�نة 
مل  ح�ل  يف  االحتج�ج  بت�سعيد  هددوا  حيث 

املقبلة. ي�م  االأ يف  م�سكلتهم  ت�سو 
يتعلق  م���ر  االأ ف����إن  امل��ح��ت��ج��ني،  وح�����س��ب 
على  تتوفر  التي  االأوىل  ب�لتح�سي�سة 
الث�نية  التح�سي�سة  اأر�سية،  قطعة   300
الث�لثة  التح�سي�سة  اأر�سية،  قطعة   244
امل�ستفيدين  وح�سب  اأر�سية،  قطعة   174
 2014 منذ  وزعت  التح�سي�س�ت  هذه  اأن 
حترك  اأن  دون   ! االآن  حل��د  ع�لقة  وه��ي 

املخت�سة. ال�سلط�ت 
ي�سني حممد 

يف  خ��رشان  وامل�ستهلك  املنتج 
�سواء،  والندرة على حد  الوفرة 
ل�س�لح  الربح  يعود  حني  يف 
اذ  وامل��ح��ت��ك��ري��ن.  ال��و���س��ط���ء 
املنتج  وال  للم�ستهلك  الميكن 
املنتوج  وف��رة  من  اال�ستف�دة 
والطلب  العر�ص  مع�دلة  ومن 

واملحتكرين  ال��و���س��ط���ء  اأن  ذ  اإ
لفر�ص  �س�ليبهم  ب�أ ي��ت��دخ��ل��ون 
���س��ع���ر دن��ي��� ع��ل��ى ال��ف��الح��ني  اأ
يغطي  ال  ال��ذي  نت�جهم  اإ لقبول 
وتخيريهم  ن��ت���ج  االإ كلفة  اأحي�ن� 
و  اأ الهزيل  ب�ل�سعر  الر�س�  بني 
منه�  واخل��سة  منتوجهم  ت��الف  اإ
ال�����رشي��ع ال��ت��ع��ف��ن، ي��ح��دث ه��ذا 
الطم�طم  يف  تقريب�  مو�سم  كل 
وبع�ص  وال�����س��ل��ط��ة  وال��ب��ط���ط��� 
ذ  اإ التلف  ال�رشيعة  االأخرى  اخل�رش 
التحويل  مع�مل  اأ�سح�ب  يفر�ص 
اأ�سع�را  التربيد  غرف  واأ�سح�ب 
يف  ويتحكمون  لل�رشاء  هزيلة 
ت��زوي��د ال�����س��وق ق��ط��رة ق��ط��رة 
ترهق  مرتفعة  ���س��ع���ر  اأ وف��ر���ص 
اأرب���ح���  وحتقق  امل�ستهلك  جيب 
املتدخلني  وك�فة  للو�سط�ء  خي�لية 

ع��ج��زت  ح��ني  يف  ال�����س��وق،  يف 
م�س�لك  يف  التحكم  عن  الدولة 
وتعديل  مراقبة  ويف  ال��ت��وزي��ع 
اإ�سرتاتيجية  و�سع  ويف  االأ�سع�ر 
ن��ت���ج  االإ ف�ئ�ص  لتثمني  وطنية 
منظوم�ت  بعديد  ا���رش  م�  وه��و 
االكتف�ء  ه��دف  ب��ع��د  واأ ن��ت���ج  االإ
الفالح  الن  املواد  عديد  يف  الذاتي 
فيه  يحقق  فالحي  مو�سم  كل  بعد 
ن��ت���ج  االإ اإع����دة  يرف�ص  خ�س�رة 
وت�سطر  هزيال  العر�ص  فيكون 
بيوت  فتح  او  التوريد  اإىل  الدولة 
واملطلوب  خي�لية  ب�أ�سع�ر  التربيد 
جديدة  و�سبل  طرق  اإيج�د  اليوم 
املنتوج  لرتويج  جديدة  جزائر  يف 
الوفرة  تخ�رش  ال  حتى  الفالحي 

والندرة.
مب�رك قدودة 
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فوروم �لتحرير يناق�ش مو�صوع �لنخبة وق�صايا �ملجتمع

ديدي  �أحمد 
---------------- 

على  امل��و���س��وع  ه��ذا  وملن�ق�سة 
ط���ول��ة ف���وروم ال��ت��ح��ري��ر وع��رب 
مب��رش  والف�ي�سبوك  اليوتيوب 
مكتب  مدير  ال�سحفي  من  كل  مع 
���س��ت���ذ  ج��ري��دة اخل��رب ب���ل��وادي االأ
االإعالمي  �ست�ذ  واالأ قعيد  خليفة 
التحرير  جل��ري��دة  ال��ع���م  امل��دي��ر 

. بريك  العربي  �ست�ذ  االأ
اأن  قعيد  خليفة  ال�سحفي  ح���ول 
على  ال��ن��خ��ب��ة  م�سطلح  ي��ع��رف 
�سيء  كل  من  ال�سفوة  هي  نه�  اأ
جمموعة  م��ن  القلة  تلك  وه��ي   ،
على  ال��ق��درة  على  تتوفر  كبرية 

وهي  االأغلبية  وق��ي���دة  التحكم 
ن�سطة  اأ جم���الت  ح�سب  متنوعة 
و�سي��سية  ثق�فية  نخب  املجتمع، 
جم�ل  يف  كل   ، اقت�س�دية  واأخرى 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  اخت�س��سه 
الق�عدة  نخبة  وهن�ك  به  والرقي 
على  تتحرك  التي  النواة  نخبة  اأو 
نخبة  وت�سمى  ال�سلطة  م�ستوى 
ت�����س��ري كل  ال��ت��ي  ال��ن��خ��ب وه���ي 
نه�  الأ وتوجهه�  االأخ��رى  النخب 
يحكم  ال��ذي  النفوذ  �س�حبة  هي 
النخب  نخبة  ك�نت  ذا  ف���إ  ، البلد 
ذلك  فينعك�ص  ف��سدة  اأو  �س�حلة 
فلكه�  يف  تدور  التي  النخب  على 
�رشب  كم�  ب�الإيج�ب  اأو  ب�ل�سلب 

مثال  ق��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ح��ف��ي 
ب�ن  اإ ال�سبعين�ت  مبرحلة  مق�رنة 
ال�سي��سي  والنظ�م  اال�سرتاكية 
التي  الطليعة  بقوة  ن��ذاك  اآ املتبع 
للنخبة  ال�سلبة   ال��ن��واة  ك���ن��ت 
توجيه  يف  ودوره�  الي�س�ريني  عند 
ب�سبغة  الق�عدية  االأخرى  النخب 
وعندم�   ، ا�سرتاكية  يديولوجية  اأ
النظ�م  من  التخل�ص  النظ�م  اأراد 
ال�سيوعي  الي�س�ري  اال�سرتاكي 
ديني�  م��وؤدجل��ة  اأخ��رى  بنخب  ج���ء 
ل��زح��زح��ة ال��ن��خ��ب اال���س��رتاك��ي��ة 
االإ�سالح  ح�ل  يقت�سيه  م�  ح�سب 
الليربالية  على  التفتح  ومرحلة 
وي�ستفي�ص  ال�سوق  واقت�س�د 
لفكرة  طرحه  يف  خليفة  �ست�ذ  االأ
املتكل�سة  للنخب  احلقيقي  البديل 
وف�سلت  دوره���  ا�ستنفذ  وال��ت��ي 
وتراجعت  ب�ملجتمع  النهو�ص  يف 
الركود  حل�لة  الوقوف  وتخ�ذلت يف 
كبرية  ط�ق�ت  هن�ك  والتخلف،ب�ن 
لو  اأف�سل  م�هو  تقدمي  على  ق�درة 
فيم�  ون�سقت  احتدت  اأو  اجتمعت 
النخبة  ه��ي  تكون  �سوف  بينه� 
الذي  ب�لدور  واملنوطة  امل�أمولة 
احلراك  اأمنوذج  مقدم�  انتظ�ره  ط�ل 
النخب  نخبة  يف  هزة  اأحدث  الذي 
بظهور  يب�رش  ال��ذي  ي��ه  راأ ح�سب 
و  ت���وازن  خلق  ب�إمك�نه�  نخب 
لعب  اإىل  االأخ��رى  النخب  اإرج���ع 

جم�الت  كل  يف  التنمية  يف  دوره� 
ة. احلي�

بريك  العربي  �ست�ذ  االأ تدخل  ويف 
طرح  التحرير  جلريدة  الع�م  املدير 
ال�سفوة  على  مركزا  اأفك�ر  عدة 
ك��ل جم����ل من  ت��ت�����س��در  ال��ت��ي 
املجتمع  ت�سو�ص  التي  املج�الت 
ال�سي��سية  املختلفة  جوانبه  يف 
م�سريا  واالقت�س�دية  والثق�فية 
ال��ق��دم  م��ن��ذ  ال��ن��خ��ب  ت���ري��خ  اإىل 
الن��ص  ب�قي  عن  مميزة  نه�  اأ على 
والنبالء  ب�الإقط�ع  مثال  �س�رب� 
مفهوم  ب���أن  وم�سريا  والفر�س�ن، 
نظرا  احل���يل  الع�رش  يف  النخبة 
ل��ل��ت��ح��والت ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��� 
احلكم  الأمن�ط  وتقلي�سه�  ال�سعوب 
بحكم  واال�ستعم�ري  اال�ستبدادي 
االجتم�عية  والثورات  الدميقراطية 
حديثة  اجتم�عية  نظم  اأفرزت  التي 
ك�ن  التي  احلديثة  الدولة  اأبرزت 
يف  وامل�س�ركة  ن�س�ن  االإ حلقوق 
الد�ستورية  املوؤ�س�س�ت  عرب  احلكم 
مواطن�  كونه  حقه  تكفل  التي 
وي�ستطرد  احلقوق  بجميع  يتمتع 
عن  اأفك�ره  طرح  العربي  �ست�ذ  االأ
احل���يل  الع�رش  يف  النخبة  دور 
ق�ئم  الأمر  حم�سلة  هي  نه�  اأ على 
اأم  موجودة  النخبة  عن  مت�س�ئال 
فع�ليته�  مدى  وم�  موجودة  غري 
التي  ب�لبو�سلة  ي���ه���  اإ وا�سف� 

الك��سفة  و  املجتمع  وجهة  حتدد 
حتديد  وكذا   ، انحرافه  اأو  مل�س�ره 
وحركته  امل�سهد  ف���ق  الآ ي��ة  ال��روؤ
و  اأ الطبيعية  الظروف  ة  ن�س�أ عن 
الوالدة  ك�نت  ذا  ف�إ الطبيعية  غري 
متتلك  النخبة  ه��ذه  ف���إن  طبيعية 
م�  وال��ق��درات  االم��ت��ي���زات  م��ن 
التغيري  اإح����داث  ع��ل��ى  ه��ل��ه���  ي��وؤ
من  وقي�دة  امل�ستقبل  وا�ست�رشاف 
االجتم�عي  الطيف  هذا  يف  ورائه� 
ال��ظ��روف  ويف  �سل�سة  بطريقة 
�ست�ذ  االأ يوا�سل  الطبيعية  غري 
نظ�م  هن�ك  حيث  اأفك�ره  �سل�سلة 
هن�ك  ف���إن  دولي�  اأو  وطني�  ق�ئم 
كونه�  امل�س�ر  حتدد  التي  هي  نخب� 
جم�ل  تر�سم  التي  وهي  م�سيطرة 
احل��رك��ة وف��ق اخل��ط��وط احل��م��راء 
وجود  رغم  جت�وزه�  ميكن  ال  التي 
والدميقراطية. احلرية  من  م�س�ح�ت 

وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي ال 
على  ال�سف�فية  م��ن  ح�لة  توجد 
حجم  نعرف  اأن  ن�ستطيع  �سوئه� 
وفع�ليته�  ودوره���  النخب  ه��ذه 
م�س�ءلته�  وب���ل��ت���يل  ث��ريه���  وت���أ
غري  ف�لو�سع   ، عليه�  واحل��ك��م 
النخب  هذه  عن  لنتحدث  طبيعي 
رمب�  اأو  واملتط�حنة  املت�س�رعة 
تقدم  اأن  ت�ستطيع  ال  نخب  هن�ك 
مقوم�ت  لكل  تفتقر  كونه�  �سيئ� 

االإ�س�فة. وتقدمي  القي�دة 

ي�صتدعي  ف�صفا�ش  مفهوم  فهو  و�لثقافية  و�ل�صيا�صية  �لجتماعية  �لأو�صاط  د�خل  و�نت�صاره  ح�صوره  رغم  �مل�صطلحات  فو�صى  ظل  يف  �صبابية  �ملفاهيم  �أكرث  من  �لنخبة  مفهوم  يز�ل  ما 
من  ي�صهده  ما  خالل  من  وتفعيله  طرحه  و�إعادة  مو�صوع  وتناول  فعالياته  �أو�صاط  يف  تطبيقاته  وجمالت  م�صطلحاته  و�صبط  وح�صر  و�لعلمية  �ملعرفية  �آفاقه  وحتديد  فيه  �لغو�ش 

�لنجاة. �إىل طوق  �ملجتمع  قيادة  �لريادي يف  فيها ترت�جع عن دورها  �لنخب  بال�صلب مما جعل  �ل�صعيفة  �لبلد�ن  �نعك�صت على  حتولت خطرية 

�ملجتمع ق�صايا  حول 

فلكها �لتي تدور يف  �لنخب  ينعك�ش ذلك على  فا�صدة  �أو  �لنخب �صاحلة  كانت نخبة  �إذ�  �ل�صحفي خليفة قعيد:   -
�لنخب و�حلكم عليها. م�صاءلة  �صفاف من خالله  لي�ش هناك و�صع �صحي  بريك:  �لعربي  �لأ�صتاذ   -

ت�صاءل �ل�صكان �إىل متى �لنتظار؟؟ ومنحهم �لإعانة �لتي حتولت �إىل حلم طال �نتظاره

�مل�صتفيدون من �لتح�صي�صات �لجتماعية يحتجون بالدبيلة 
كميات كبرية من �خل�صر تتلف �صنويا 

بالو�دي و�لأ�صباب مت�صعبة



ال�س�رع  تزفيت  عملية  تعرف 
لو�سط  امل����وؤدي  الرئي�سي 
املعروف  بحبح  ح��سي  مدينة 
الع�ص  ح��سي  طريق  ب�س�رع 
تهيئته  عملية  يف  ت��ذب��ذب��� 
منذ  انطلقت  التي  و  لتزفيته، 
ا�ستكى  حيث   ، �سهر  من  اأكر 
هذا  م�ستعملي  من  العديد 
اأ�سح�ب  من  احليوي  الطريق 
امل��واط��ن��ني  و  ال�����س��ي���رات  
املحالت  اأ���س��ح���ب  حتى  و 
ال��ت��ج���ري��ة م��ن ال��ب��طء يف 
�سغط�  خم��ّل��ف���  اإجن�������زه،  
م��رور  ح��رك��ة  ان�س�بية  يف 
عنه�  نتج  التي  و  ال�سي�رات  
ب�سكل  ّث��ر  اأ الغب�ر،   تط�ير 
املنطقة  �سك�ن   على  كبري 
ط�لبوا  الذين  و  به،  امل�رين  و 
تزفيت  عملية  يف  ب�الإ�رشاع 
اله�م. و  احليوي  ال�س�رع  هذا 

بع�ص  ب��دى  اأ اأخ��رى  جهة  من 
من  ا���س��ت��ي���ءه��م  امل��واط��ن��ني 
ط��ري��ق��ة  اإجن�����ز  ب���ل��وع���ت 
الطريق،  بهذا  املي�ه  ت�رشيف 
ن�بيب  اأ على  فيه�  اعتمد  التي 
ملم   200 ق��ط��ره���  ���س��غ��رية 
تفي  ال  اع��ت��ربوه���  ال��ت��ي  و 
�سلب�  ثر  �ستوؤ و  ب�لغر�ص 
االأمط�ر،  مي�ه  ت�رشيف  على 
ال��ط��ري��ق   ه���ذا  اأن  ب���ع��ت��ب���ر 
جتمع�ٍت  ي�سهد  �س�بق�   املنجز 
تكون  م�  اأ�سبه  للمي�ه  كبريًة 
اأجزائه  ك�فة  عرب  م�ئية  بربك 

املطر. قطرات  اأوىل  مع 
على  ب�لعمل  ط�لبوا  حيث 
لت�رشيف  ن���ب��ي��ب  اأ و���س��ع 
من  الكبري   احلجم  من  املي�ه 
ي���ة  ان�����س��داد  اأج���ل ت��ف���دي اأ
ب���أك��ر  امل��ي���ه  ل��ت�����رشي��ف  و 
ان�����س���ب��ي��ة حل��م���ي��ة ال��ط��ري��ق 
تنجم  التي  الت�سقق�ت،  من 
ب�الإ�س�فة  امل��ي���ه،  جتمع  عن 

الب�لوع�ت  ه�ته  تعميم  اإىل 
الطريق  اأط���راف  ك���ف��ة  ع��رب 
تعد  التي  التجمع�ت  خ��سة 
ال��زي���دة  م��ع  ���س��وداء،  نق�ط� 
ب�لوعة   32 ك��ون  عدده�  يف 
ك�فية  غري  اإجن�زه�  امل�سجل 
املعنية  كلم   2 م�س�فة  ع��رب 

  . فيت لتز ب�
اأك��د  ال�����س��ي���ق   ذات  يف  و 
ال��ن���ئ��ب امل��ك��ل��ف ب���ل��ب��ن���ء و 
بحبح  ح��سي  ببلدية  التعمري 
يف  م�سطفى"   غربي  "بن 
اأن  م��ع��ه،  ه���ت��ف��ي  ات�����س���ل 
للمواطن  دخ��َل  ال  العملية 
حم�سة،  تقنية  ب�عتب�ره�  فيه� 
حول  التقنيَة  الدرا�س�ِت  اأن  و 
ب�حرتام  املخولة  هي  امل�رشوع 
مثل  يف  به�  املعمول  املع�يري 
ه�ته  اأن  م�سيف�  النق�ط،  ه�ته 
لت�رشيف  ه��ي  ال��ب���ل��وع���ت 
لي�ست  و  فقط،  االأمط�ر  مي�ه 
ال�سحي  ل��ل�����رشف  ق��ن��وات 
بحجم  ن�بيب  اأ تتطلب  التي 

كرب. اأ
اأحي�ء  اأغلب  تبقى  ذلك  اإىل 
تع�ين  بحبح  ح��سي  مدينة 
ن���رة  االإ انعدام  و  نق�ص  من 
ال��ع��م��وم��ي��ة،  وه���ي ال��ت��ي 
ا���س��ت��ف���دت م���ن م�����رشوع 
ن���رة  االإ �سبكة  ت�أهيل  اإع���دة 
ا���س��ت��ب���دل��ه���  و  ال��ع��م��وم��ي��ة 
بقيمة  )ال�����الد(  مب�����س���ب��ي��ح 
�سنتيم،  ملي�ر   20 ال�  تتج�وز 
يف  الدائرة  رئي�ص  اأكد  قد  و 
حول  ل�"التحرير"   حديثه 
امل�رشوع  اأن  املو�سوع  ه��ذا 
تزويدن�  ننتظر   و  م�سجل 
قبل  م��ن  امل�����رشوع  مب��ق��ررة 
غرار  على  الوالية  م�س�لح 
التي  و���س���رة  ع��ني  ب��ل��دي��ة 

الو�سعية.    نف�ص  تعي�ص 
حممد  �س�لح 

املدنية  احلم�ية  عن��رش  متكن 
اأ�سخ��ص  ع�رشة  ن��ق���ذ  اإ م��ن 
ارتف�ع  ب�سبب  ع�لقني  ك�نوا 
في�س�ن  و  امل��ي���ه  من�سوب 
التقلب�ت  ث��ر  اإ على  االأودي��ة، 
االأم��ط���ر  ت�س�قط  و  اجل��وي��ة 
بلدي�ت  عدة  �سهدته�  التي 
ال�  خ��الل  مت��را���س��ت  ب��والي��ة 
ح�سب  االأخ���رية،  �س�عة   24

للحم�ية  ب��ي���ن  ب��ه  ف����د  اأ م��� 
نق�ذ  ب�إ م��ر  االأ املدنية.ويتعلق 
حم��رشين  ك�نوا  مراهقني   6
واد  ف��ي�����س���ن  ث�����ر  اإ ع��ل��ى 
من  ع�ئلة  ك��ذا  و  ت�نغ�كلي 
�سي�رة  م��ن  على  ف���راد  اأ  4
ت�غرمب�يت  واد  مي�ه  جرفته� 

مترا�ست. ببلدية 
ق/ج

موؤخرا  اأدرار  والية  �سهدت 
م�ستوي  على  احتج�ج�ت 
زاوية  ودائرتي  الوالية  مقر 
وغ��ريه��م���،  رق����ن  و  ك��ن��ت��ه 
هذا  منت�سف  اأخره�  وك���ن 
البط�لني  احتج�ج  االأ�سبوع  
دارية  االإ ب�ملق�طعة  بتيركوك 
يف  حقهم  تيميمون،مط�لبني   
ت�سغيل  م�ستنكرين  ال�سغل 
اأخرى  من�طق  من  اأ�سخ��ص 
يف  املنطقة  ب��ط���يل  ب��ق���ء  و 
و  هذا....  البط�لة،  "ح�سن" 
لق�ء  اآخر  اأدرار يف  وايل  ك�ن 
و�س�ئل  خمتلف  ممثلي  مع  له 
�سبيحة  ب�لوالية،  االإع��الم 

املوافق  امل��سي  اخلمي�ص  يوم 
مبقر   ،2020 اأوت   27 ل��� 
تطرق  ب�لوالية،قد  الديوان 
املوجهة  التنموية  للربامج 
الظل  من�طق  على  للق�س�ء 
العمل  الوالية،وتدعيم  عرب 
عن  الت�س�ركي  اجل��م��ع��وي 
احل��وار،  و  التوا�سل  طريق 
م���ع احل���رك���ة اجل��م��ع��وي��ة 
امل��ج��ت��م��ع  ف���ع����ل���ي����ت  و 
تتعلق  ق�س�ي�  املدين،وحول 
و  ال�سغرية  ب�ملوؤ�س�س�ت 
بعث  الإع������دة  امل��ت��و���س��ط��ة 
منه�،و  املتعرة  الن�س�ط�ت 
امل��دراء  بع�ص  اللق�ء  ح�رش 

اأكد  و  ب�لوالية،  التنفيذيني 
اإح�س�ء  اللق�ء  خالل  الوايل 
التي  و  النق�ئ�ص  من  العديد 
م�سنفة  لي�ست  ن��ه���  اأ ي��رى 
تعترب  بل  الظل،  من�طق  يف 
من  البد  و  التنمية  يف  عجزا 
اأجل  من  العمل  و  تداركه� 
جملة  من  و  عليه�،  الق�س�ء 
مت  التي  النق�ئ�ص  و  امل�س�كل 
ب�لفالحة  تتعلق  ه�  اإح�س�وؤ
ال�سكن  و  ال��ت�����س��غ��ي��ل  و 
و  العمومية  ���س��غ���ل  االأ و 
الكهرب�ء  و  البيئة  و  ال�سحة 
الوايل  ق�ل   ، التي  الغ�ز،و  و 
ن����ه ���س��وف ي��ت��خ��ذ اجل��ه��د  اأ
اأج��ل  م��ن  ط�قته  يف  ال���ذي 
له�  املن��سبة  احللول  و�سع 
املمكن  من  تدريجي�،ولي�ص 
ع�سية  بني  له�  احللول  و�سع 
نق�ئ�ص  ن��ه���  و���س��ح���ه���،الأ
كم�  قبل،  من  مرتاكمة  كثرية 
عهد  اأن  الوقت  ذات  يف  اأكد 
ال�سغوط�ت  و  التدخالت 
طرف  من  الوجود  فر�ص  و 
وىّل،و  قد  االأ�سخ��ص  بع�ص 
من  ي�سعى  اأن  للجميع  البد 
ت�سوده�  جديدة  جزائر  اأجل 
بني  امل�����س���واة  و  ال��ع��دال��ة 
لكل  فيه�  ُيعطى  و  اجلميع 

اإن  و   ، حقه  وجهة  �سخ�ص 
جمموعة  ملك  لي�ست  اأدرار 
من����  اإ و  ���س��خ������ص  االأ م���ن  
ال�سك�ن  جلميع  ملك  ه��ي 
جميع�  منهم  يتطلب  ،الذين 
كل   ، تنميته�  يف  امل�س�ركة 
م�سوؤوليته  ح�سب  واح���د 
جهد،و  من  ط�قته  يف  م�  و 
اجلمعوي  العمل  خ��الل  من 
ك���ن  و  ال��ت�����س���رك��ي،ه��ذا، 
وقت  يف  اأع��ل��ن  ق��د  ال���وايل 
خلية  و���س��ع  ع���ن  ���س���ب��ق 
املواطنني  ال�ستقب�ل  خ��سة 
ت�ستقبل  و  ال��والي��ة؛  مب��ق��ر 
يوم  امل��واط��ن��ني  اخللية  ه��ذه 
خم�س�ص  يوم  هو  و  االثنني 
ان�سغ�الت  خمتلف  ال�ستقب�ل 
ال�سكن،و  عدا  م�  املواطنني 
ال�ستقب�ل  االأرب���ع����ء  ي��وم 
االن�������س���غ����الت اخل������س��ة 
امللحق  بح�سور  ب�ل�سكن 
ب�ل�سكن،و  املكلف  ب�لديوان 
من  دارة  االإ تقريب  ق�سد 
على  �سفحة  فتح  مت  املواطن، 
االجتم�عي  التوا�سل  موقع 
ا�ستقب�ل   : ب��سم  بوك  الفي�ص 
مواطني  وهموم  ان�سغ�الت 

اأدرار.        والية 
عبدالرحمن  بلوايف    
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علي  حممد 
---------------- 

عدد  يف  التنمية  غي�ب  يثري 
و  ال�سك�ن  قلق  االأحي�ء  من 
املواطنني  من  كثري  اآراء  تتفق 
االأح���ي����ء  ب��ع�����ص  اأن  ع��ل��ى 
املدينة  و�سط  م��ن  القريبة 
ي�����س��� م��ن���ط��ق ظ��ل و  ت��ع��د اأ
فعلية،  تنمية  اإىل  ح�جة  يف 
اأن  اإىل  بع�سهم  ���س���ر  اأ كم� 
بورقلة  احل�����رشي��ة  التهيئة 
بطبيعة  و�سفوه  مب�  ترتبط 
م�  خ��سة  التحتية،  البنية 
خمتلف  بتدهور  منه�  تعلق 
من  ق��دم��ه���،  و  ال�����س��ب��ك���ت 
بع�ص  اإجن���ز  مع�يري  و  جهة، 
جت�سيد  ت���أخ��ر  و  امل�����س���ري��ع 
ذلك  ك��ل  ت�سبب  و  اأخ���رى، 
التنمية،  عجلة  تعطيل  يف 
ت�سجيل  من  الرغم  وعلى  ذ  اإ
بع�ص  يف  تنموية  عملي�ت 
بعد  ت�س�هم  مل  االأح��ي���ء  ه��ذه 

نه�ئي�. امل�سكل  هذا  حل  يف 
نه  اأ ُيذكر  ال�سي�ق،  ه��ذا  يف 
��ل��ت م���وؤخ���را وق��ف���ت  ��جِّ ���سُ
الت�بع  خم���دم��ة  ح��ي  �سك�ن 
رفع  اأجل  من  ورقلة  لبلدية 
تتعلق  ال��ت��ي  ان�سغ�التهم، 
ب�لتنمية  ب�ملط�لبة  �س��س�  اأ
حلّيهم  احل�رشية  التهيئة  و 

النق�ئ�ص  ك���ف��ة  م��ع���جل��ة  و 
فيه. امل�سجلة 

ف���إن  احل��ي  ���س��ك���ن  بح�سب 
م�����س���ك��ل ع����دة ت��ن��غ�����ص 
ت�س�عد  بينه�  من  يومي�تهم 
م��ي���ه ال�����رشف ال�����س��ح��ي و 
مفتوحة  ور���س��ة  احل��ي  ب��ق���ء 
ع��دم  ب�سبب  ط��وي��ل،  م���د  الأ
م�رشوع  اأ�سغ�ل  من  االنته�ء 
مم�  التطهري،  ق��ن��وات  اإجن����ز 
هذه  يف  احل��ي  ره��ن  اإىل  اأدى 
ثر  اأ كم�  املرتدية،  الو�سعية 
احل�رشية  التهيئة  م�س�ر  على 
الت�بعة  ال�سك�نية  للتجمع�ت 
و  االأر�سفة  اإجن�ز  من  للحي 
ف�سال  و  العمومية،  ن���رة  االإ
وتط�ير  ت��رب��ة  االأ تراكم  عن 

و�سعية  عن  الن�جم  الغب�ر 
تعبيد  ت�أخر  �س�هم  الطرق�ت، 
احل��ي  ع���زل  يف  ال��ط��رق���ت 
اأ�سح�ب  يجد  اأ�سحى  الذي 
كبرية  ���س��ع��وب��ة  امل��رك��ب���ت 
التجمع�ت  بع�ص  دخ��ول  يف 

له.      الت�بعة  ال�سكنية 
اإىل  املتحدثون  بع�ص  �س�ر  اأ و 
م�س�كل  عدة  ي�سجل  احلي  اأن 
تعبيد  بغي�ب  تعلق  م�  منه� 
احلي  تربط  حيوية  طرق�ت 
نقطة  متثل  و  اأخ��رى،  مبن�طق 
ن��ه���  ع��ب��ور م��ه��م��ة م��ن ���س���أ
الطرق�ت  على  اخلن�ق  تخفيف 
الطريق  غرار  على  الرئي�سية 
�سيدي  و  خم�دمة  بني  الرابط 
انطالقة  تر  مل  الذي  عمران، 

بعد،  ال��ن��ور  اإجن����زه  اأ�سغ�ل 
احل���ل  ه��ذا  على  بق�ئه  رغ��م 

. ت ا ل�سنو
م�س�لح  ذك��رت  ج�نبه�،  من 
تو�سيحي  بي�ن  يف  الوالية 
بع�ص  حت���رك  خلفية  ع��ل��ى 
مط�لبهم،  لرفع  احلي  �سك�ن 
من  م�س�عيه�  اإط�ر  يف  و  نه  اأ
ب�ن�سغ�الت  التكفل  اأج���ل 
املتعلقة  خم�دمة  حي  �سك�ن 
اخل��سة  التحفظ�ت  ببع�ص 
يف  التطهري  ق��ن��وات  ب���إجن���ز 
مطلب  و  ���س��غ���ل  االأ ط���ور 
طريق  م�رشوع  يف  االنطالق 
مت  ع��م��ران؛  �سيدي  خم���دم��ة، 
حينه�  يف  تعليم�ت  ���س��داء  اإ
ت��دارك  اأج��ل  م��ن  لل�رشك�ت 
ب�سفة  ال��و���س��ع  م��ع���جل��ة  و 
بعد  و  ن��ه  اأ اإال  م�ستعجلة، 
من  جمموعة  ب��داء  اإ ت�سجيل 
اأخرى  ان�سغ�الت  املواطنني 
املنطقة،  بتنمية  متعلقة 
امل�����س���ل��ح  ذات  اأو���س��ح��ت 
ا���س��ت��ف���د  خم���دم��ة  ح��ي  اأن 
من  امليزاني�ت  خمتلف  م��ن 
ذك��ره���،  مت  م�����س���ري��ع  ع���دة 
حم�ولة  اإىل  ���س���رت  اأ كم� 
االأط��راف  مبختلف  االت�س�ل 
ان�سغ�التهم  على  لالطالع 

جدوى. بدون 

�حل�صرية،  �لتهيئة  و  لل�صكان   �ملعي�صي  �لإطار  ترقية  و  �لتنموي  �لو�قع  لتح�صني  �ملحلية  �ل�صلطات  ورقلة  مو�طنو  ينا�صد 
�لأ�صا�صية. �ملتطلبات  من  للعديد  تفتقد  �لتي  �لأحياء  بع�ش  يف 

بورقلة �ملخادمة  تخّوف من �لغ�ش يف �إجنازه مثل �مل�صروع �ل�صابقحي 

م�صروع تزفيت �صارع طريق حا�صي 
�لع�ش بو�صط حا�صي بحبح  باجللفة 

يثري �ل�صتياء 

�حتجاجات باأدر�ر و�لو�يل يعد بو�صع �حللول ملطالب �ملحتجني تدريجيا

�إنقاذ 10 �أ�صخا�ش جر�ء في�صان 
�لأودية بتمرن��صت
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�صكان حي �لزيتون ببلدية �صيدي دحو �لز�ئري 
يحتجون �صد مع�صرة �خلمر ببلعبا�ش

زنازل.ن
-----------------

ح��ي��ث ط���ل��ب ال�����س��ك���ن يف 
ن�س�ط  بتغيري  انتف��ستهم 
للخوا�ص  امل�ست�أجرة  املخمرة 
تغري   اأن  ���س��ن��ة   99 ل��ف��رتة 
لع�سري  ح��الل   رزق  ن�س�ط 
ج�ء  اخلمر،  بدل  اخلل  اأو  العنب 
هذا وراء  ال�رشر الذي يحدق 
تخنق  روائح  من  ي�سكله  وم� 
عنه�   ت�سبب  وم���  املنطقة 
مزج  بعد   ، الربو  ب�أمرا�ص   
  " م�دة"النيقريت مع  العنب 
رائ��ح��ة  منه�  تنبعث  ال��ت��ي 
دحو  �سيدي  بلدية  ُتغرق  قوية 
و  القوية   بروائحه�  الزائري  

�سحي�  عبئ�  ت�سكل  ال��ت��ي 
عن  ن�هيك   ، حي�تهم  على 
تخلفه  م�  و  الطريق  ازدح���م 
ال�س�حن�ت   وراء  حوادث  من 
اإىل    ، العنب  م�دة  تنقل  التي 
التي  الف�كهة  بق�ي�  ج���ن��ب 
وهن�ك  هن�  الطريق  يف  تتبعر 
ال�سك�ن   رف���ع  وق���ت  يف   ،
جلريدة  ت�رشيحهم  يف  غبنهم 
ن�س�ط  عن  ب�لكف  التحرير،  
ا�ستفحلت  ال��ت��ي  امل��خ��م��رة 
بوازعه  ُيعرف  ال��ذي  ب�حلي 
بتغيري  م��ط���ل��ب��ني  ال��دي��ن��ي، 
ال��ت��ي  و  امل��ع�����رشة  ن�����س���ط 
ن�س�طه�  ب��ف���ئ��دة   ت��ع��ود  ال 
كون  البلدية  على  التج�ري  
ترجع  الن�س�ط  م�ستحق�ت 

نددوا  بهذا  و   ، وهران  لوالية 
من  ال���ذي  الن�س�ط  بتغيري 
حالال  م���ال  يكون  اأن  �س�أنه 
التي  البط�لة  اأزم��ة  يحل  و 
كم�   ، املنطقة  �سب�ب  تخنق 
ال�سلط�ت  على  ال�سك�ن   اأكد 
هذا  ردع  ب�����رشورة  املحلية 
حل  اإيج�د  اأج��ل  من  الن�س�ط 

مع�رشة  �سد  جذري  و  نه�ئي 
حرام  م�سدر  تعد  التي  اخلمر 
الدين  اأخ��الق  عن  خ�رجة  و 
املحرم�ت  من  يعد  و  احلنيف 
اجل  من  ك�رشه�  يجب  التي 
الن�س�ط،  ه��ذا  عن  ال��وق��وف  
والتب�حث  اأوالده��م  حم�ية  و 

واأخالقي. �سليم  حد  لو�سع 

��صتغاث �صكان حي �لزيتون ببلدية  �صيدي دحو �لز�ئري يف ولية �صيدي بلعبا�ش، يف وقفة �حتجاجية مطالبني �لعدول عن ن�صاط 
مع�صرة �خلمر مبنطقتهم ، من �أجل و�صع حد لالآفات �لجتماعية و �لتي تعد خطر� يحدق بالرتبية �ل�صليمة لأبنائهم.

م�صالح �لأمن حذرت �لأولياء من ترك �أبنائهم دون رقابةمن �أجل و�صع حّد لالآفات �لجتماعية

ميلة  اأمن والية  تقرير مديرية  اأف�د   
اله�سة  الفئ�ت  حم�ية  فرقة  اأن 
لل�رشطة  ال��والئ��ي��ة  ب�مل�سلحة 
من  متكنت  له�،  الت�بعة  الق�س�ئية 
امل��سي،   االأح��د  زوال  ا�سرتج�ع  
لع�ئلة  تنتمي�ن  ق��رشتني  طفلتني 
واحدة تبلغ�ن من العمر  بني �سنتني 
ون�سف  �سنوات  وث��الث  ون�سف 
مت  اأن  بعد  ميلة،  مبدينة  تقطن�ن 
عن��رش  طرف  من  عليهم�  العثور 
ميلة،  مدينة  و�سط  ت�ئهتني  الفرقة 
و بتكثيف االأبح�ث وتفعيل خمتلف 
ت�سليمهم�  مت  االت�����س���ل  اآل��ي���ت 
ك�نت  و   ، جيدة  �سحة  يف  الأهلهم� 
من  و  اله�سة  الفئ�ت  حم�ية  فرقة 

خالل ن�س�طته� امليدانية،  قد �سجلت 
الثم�نية  خ��الل  طفال   15 ف��ق��دان 
اإىل  ج�نفي  من  اأي  امل��سية  ا�سهر 
ح�لة  يف  ك�نوا   ،  2020 اأوت  اآخر 
بعيدين  بتواجدهم  معنوي،  خطر 
العثور  من  متكنت  و  من�زلهم،  عن 
قد  و   ، الأه�ليهم  ت�سليمهم  و  عليهم 
ميلة   والية  اأمن  م�س�لح  و�سعت 
حتت ت�رشف االأولي�ء الرقم االأخ�رش 
اختط�ف  اأو  ب�ختف�ء  اخل��ص   104
االأطف�ل ال�ستعم�له يف ح�لة �سي�ع 
ترك  من  حذرتهم  كم�   ، ابن�ئه�  اأحد 
دون  البيت  خ�رج  يلعبون  اأبن�ئهم  

رق�بة.
علجية عي�ص

��صرتجاع 15 طفال مفقود� خالل 
�لثمانية �أ�صهر �لأخرية مبيلة

و�صع حد لع�صابة �أ�صر�ر خطرية  �خت�صو� يف �لعتد�ء على �ملو�طنني 
باأ�صلحة بي�صاء حمظورة ببلعبا�ش

من  املبذولة  الكبرية  للمجهودات  موا�سلة 
اأمن  ل�سم�ن  بلعب��ص  �سيدي  �رشطة  طرف 
خالل  م��ن  ممتلك�تهم  و�سالمة  امل��واط��ن��ني 
اأنواعه�، متكنت قوات  مك�فحة اجلرائم مبختلف 
ال�رشطة الق�س�ئية ب�أمن والية �سيدي بلعب��ص 
اأبط�له  اإجرامي خطري،   لن�س�ط  من و�سع حد 
اأفراد ع�س�بة اأ�رشار خطرية اخت�ست ب�العتداء 
من  بي�س�ء  اأ�سلحة  ب��ستعم�ل  املواطنني  على 

احلجم الكبري مع ا�ستح�س�ر مركبة . 
فرقة  ا�ستغالل  على  بن�ًء  ج�ءت  هذه  العملية 
لل�رشطة  الوالئية  ب�مل�سلحة  والتدخل  البحث 
اأربعة  اإق��دام  مف�ده�  ملعلوم�ت،  الق�س�ئية 
اأ�سخ��ص معت�دي االإجرام ترتاوح اأعم�رهم بني 

املواطنني  على  االعتداء  على  �سنة   30 و   25
و�سلب ممتلك�تهم، خ��سة يف االأم�كن املعزولة 
 ، لوق�ن  رون��و  ن��وع  من  �سي�رة  ب��ستعم�ل 
الرتتيب�ت  كل  ب�تخ�ذ  عجلت  املعطي�ت  هذه 
وبعد   ، الف�علني  هوية  لتحديد  واالإج���راءات 
ح�لة  منهم يف  اإثنني  توقيف  مت  عليهم  التعرف 
احلجم  من  بي�س�ء  اأ�سلحة  وبحوزتهم�  تلب�ص 
ا�ستمرارا  املركبة،  ذات  من  على  الكبري 
الع�س�بة  اأفراد  ب�قي  لتوقيف  اأّدى    للتحقيق 
وبعد تفتي�ص م�س�كنهم بن�ًء على اإذن ب�لتفتي�ص 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  عن  �س�در 
�سيدي بلعب��ص ، اين مت �سبط وحجز م�رشوق�ت 
متمثلة يف اأموال وهواتف نق�لة  ملك لل�سح�ي� 

الب�لغ عددهم 06 اأ�سخ��ص اأغلبهم ن�س�ء ، حيث 
تعرفوا على الف�علني من الوهلة االأوىل . بعد 
ملف  اإجن�ز  مت  الق�نونية  االإج��راءات  ا�ستكم�ل 
ق�س�ئي �سد اأفراد الع�س�بة ومن َثم مّت تقدميهم 

اأم�م العدالة.
بذل  م��سية  يف  بلعب��ص  �سيدي  ....   �رشطة 
املزيد من املجهودات ل�سم�ن اأمن املواطنني  و 
املواطنني  جميع  تدعو  كم�  ممتلك�تهم  �سالمة 
اأمن  �سفحة  عرب  التوا�سل  من  املزيد  اإىل 
ف�ي�سبوك  االجتم�عي  التوا�سل  مبوقع  الوالية 
اخلدمة  يف  املوجود   1548 االأخ�رش  والرقم 

24/24 �س� للتبليغ عن خمتلف اجلرائم .
م.رم�س�ين

املدنية  احلم�ية  وحدات  اأح�ست 
لوالية خن�سلة من خالل اجم�يل 
احل��وادث   �ستى  يف  تدخالته� 
من  املمتدة  الفرتة  يف  امل�سجلة 
23 اوت اىل غ�ية 29 منه، 416 
عملية تدخل حيث �سجلت ب�س�أن 
حوادث املرور، 29 ح�دث� مروري� 
�سخ�س�   20 ا�س�بة  عنه�  جنم 
و  خمتلفة  الإ�س�ب�ت  تعر�سوا 
متف�وتة اخلطورة اين ُقدمت لهم 
الالزمة  االأولية  كل اال�سع�ف�ت 
بعني املك�ن و نقلهم مب��رشة اىل 
كم�  للعالج.  م�ست�سفى  اأقرب 
 192 ب�  ال��وح��دات  ذات  ق�مت 
و  املر�سى  نقل  �سملت  عملية 
امل�س�لح  خمتلف  نحو  اجلرحى 
مب�ست�سفي�ت  اال�ستعج�لية 
احلرائق  بخ�سو�ص  اّم�  الوالية؛ 
ال��وح��دات  ذات  �سجلت  فقد 

عملية   38 له�  بي�ن  بح�سب 
اخم�د  بعملي�ت  تتعلق  تدخل 
اكر  �سهدته�  التي  احل��رائ��ق 
وقد  حيث  ب���ل��والي��ة،  منطقة 
ال�سيطرة  من  الوحدات  متكنت 
ام�  ذروته�  ت�سل  ان  قبل  عليه� 
املختلفة  العملي�ت  بخ�سو�ص 
خمتلفة  عملية   157 ت�سجيل  مت 
التخفيف  وق�سد  االأخري  ويف  ؛ 
احلوادث  هذه  خمتلف  اآث���ر  من 
تدعو  املديرية  ف���إن  امل�سجلة 
امل��واط��ن��ني  بي�نه�  خ���الل  م��ن 
قواعد  ات��ب���ع  على  للحر�ص 
و  الوق�ئية  التدابري  و  ال�سالمة 
كونه�  االأمنية  االحتي�ط�ت  كذا 
ال�سالمة،  لتحقيق  �سبيل  اأح�سن 
ح�سب  ذكره�  ال�س�لف  الغ�ية  و 
امل��سي.     ال�س�درالثالث�ء  بي�نه� 
ون��ص لزه�ري

�إخماد 38 حريقا و�إ�صابة 
مرور حو�دث  يف  �صخ�صا   20

متفرقة بخن�صلة 

اأكر  مب�ستغ�من   ال�رشطة  حجزت 
ك�نت  اخلمر  من  900 وحدة  من 
غري  بطريقة  للرتويج  موجهة 
م�رشوعة يف مو�سعني خمتلفني.
 60 ب�  املقدرة  و  االأوىل  الكمية 
الكحولية  امل�رشوب�ت  من  وحدة 
مت ح��ج��زه��� م��ن ط���رف االأم���ن 
ب�أمن  حج�ج  اخل�رجي  احل�رشي 
توقيف  و  خل�رش،  �سيدي  دائرة 
فيه�  متورطني  اأ�سخ��ص  ثالثة 
الفالحية  االأرا���س��ي  ب���إح��دى 
املح�ذية للمجمع ال�سكني بذات 

البلدية.
ب�  املقدرة  و  الث�نية  -الكمية 
مت حجزه�  اخلمر  من  وحدة   878

من طرف قوات ال�رشطة ب�الأمن 
مب�ستغ�من،  الت��سع  احل�����رشي 
مب�سكنني  تفتي�ص  عملية  بعد 
بعد  �سخ�س�ن  فيه�  متورط  و 
يف  اأمنية  معلومة  ا�ستغالل 
الكمية  لتكون  ال�����س���أن،  ه��ذا 
وحدة   938 املحجوزة  االإجم�لية 
مت  الكحولية،  امل�رشوب�ت  من 
اإدارية  اإج��راءات  وفق  ت�سليمه� 
بينم�  ال��دول��ة،  اأم��الك  مل�س�لح 
فقد  فيه�  املتورطون  االأ�سخ��ص 
العدالة  اأم���م  بع�سهم  تقدمي  مت 
يف  االآخ��ر  البع�ص  يبقى  فيم� 

ح�لة فرار اإىل غ�ية توقيفهم.
�سليم�ن بن قن�ب

حجز �أكرث من 900 وحدة 
من �مل�صروبات �لكحولية ب�صيدي 

خل�صر وم�صتغامن

ت�صليم  �أكرث من 10000 وحدة �صكنية خالل عامني ب�صعيدة
اأكد رئي�ص دائرة املمتلك�ت بديوان الرتقية 
�سعيب  �سعيدة  لوالية  العق�ري  والت�سيري 
مقررات  ت�سليم  ه�م�ص  على  و  فريد، 
ال�سكنية  ال�سيغ  خمتلف  من  اال�ستف�دة 
واملقدرة  االجتم�عية  العق�رية  والتجزئ�ت 
االإ�سالمي   املتحف  مبقر  وحدات  ب1403 
،ان  �سعيدة  مدينة  و�سط  الن�رش  بحي 
الديوان وزع منذ �سنة 2018 اىل غ�ية 20 
اوت امل��سي حوايل 10000 وحدة �سكنية 
عملية  بعد  اأن  .م�سريا  الوالية  اقليم  عرب 
اال�سبوع  اجتم�عي�  �سكن�   1237 توزيع 
طبق�  طعن   حمل  هي  والتي  امل��سي، 

للم�دة 41 من املر�سوم 142/08 املوؤرخ يف 
اال�ستف�دة  بكيفي�ت  ،املتعلق   11/5/2008
،اأن بلدية �سعيدة  من ال�سكن االجتم�عيى 
نه�ية  مع  تكميلية  ح�سة  من  �ست�ستفيد 
نف�ص  من  �سكنى   2700 ب  تقدر  ال�سنة 
بلدية  ان  املتحدث  اأك��د  .كم�  ال�سيغة 
هي  احلجر  عني  ب��دائ��رة  العربي  م��والي 
�سكن�   60 ح�سة  من  �ست�ستفيد  االخرى 
اجتم�عي� ،اإ�س�فة اإىل 110 وحدات ببلدية 
�سكن�   20 ح�سة  منه�  بوبكر،  �سيدي 
لقرية موالي التوه�مي ب�ال�س�فة اىل 95 
ببلدية   290 و  اعمر  �سيدي  ببلدية  �سكن� 

�سكن�ت   209 اىل  ،ب�ال�س�فة  احل�س��سنة 
اجتم�عية ببلدية اوالد ابراهيم مقر الدائرة 
على م�س�فة 40 كلم �رشق ع��سمة الوالية 
م�بني  االقليمية،  احل��دود  على  �سعيدة 
ا�س�ر  وتي�رت.املتحدث  �سعيدة  واليتي 
ال�سخونة  عني  بلدية  ا�ستف�دة  اىل  اي�س� 
ب�  الوالية،  مقر  من  كلم   98 م�س�فة  على 
26 �سكن� واملعمورة من ح�سة 150 �سكن� 
و50  �سكن�   90 ح�سة  من  احمد  و�سيدي 
�سمن  االوبيجي  اإجن�ز  من  �سكنية  وحدة 

برن�مج األ.بي�. 
ع�مر ال�سب�عي 

توقيف جمموعة �إجر�مية خمت�صة يف ترويج �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية بالبليدة 
اأنواعه�  ب�ستى  اجلرمية  مك�فحة  اإط�ر  ''يف 
يف  امل�رشوع  غري  االجت���ر   جرمية  ال�سيم� 
العقلية، متكن عن��رش  واملوؤثرات  املخدرات 
بوقرة  دائرة  الأمن  الق�س�ئية  ال�رشطة  فرقة 
يف  فيهم�  م�ستبه  �سخ�سني  توقيف  من 
امل��خ��درات  يف  وامل��ت���ج��رة  نقل،  احل��ي���زة، 
معلومة  اث��ر  وعلى  العقلية،  وامل��وؤث��رات 
افراد  قي�م  مف�ده�  العن��رش  لذات  و�سلت 
�سبكة برتويج ال�سموم على م�ستوى مدينة 
بوقرة متخذين من م�سكن اأحد امل�ستبه فيهم 
اأ�سفر  الق�سية  يف  حتقيق  فتح  مت  الإخف�ئه�، 
حيث  فيهم  امل�ستبه  اأحد  هوية  حتديد  على 
ب�لتفتي�ص  اإذن  مبوجب  مب�سكنه  العثور  مت 

كمية  على  اجلمهورية،  وكيل  عن  �س�در 
من  كلغ  ب1.712  ق��درت  املخدرات  من 
الكيف املع�لج و 919 قر�س� ذا اأ�س��ص خمدر 
مبختلف االنواع، 05 اأ�سلحة بي�س�ء حمظورة 
م�سيلة  غ���ز  وق����رورة  االأح��ج���م  مبختلفة 
يف  ت�ستعمل  كيتور  قواطع   05 للدموع 

املخدرات، ومبلغ م�يل من ع�ئدات  تقطيع 
كم�  214965دج.  قدره  ال�سموم  هذه  بيع 
�رشك�ئه  احد  توقيف  من  التحري�ت  مكنت 
واجن�ز ملف ق�س�ئي �سدهم� وتقدميهم� اأم�م 

العدالة.
العي�سي �رشيف

�صرطي ينقذ حياة �مر�أة رفقة �بنتها من �لغرق مب�صتغامن 
اأقدم �رشطي الأمن م�ستغ�من من اإنق�ذ امراأة و ابنته� من الغرق على م�ستوى �س�طئ �سيدي املجذوب .

ف�ل�رشطي ك�ن يزاول مه�مه اليومية لت�أمني �س�طئ �سيدي املجذوب رفقة زمالئه، اأين  لفت انتب�هه �رشاخ امراأة رفقة ابنته� تطلب�ن النجدة من و�سط االأمواج املتالطمة، االأمر الذي 
دفعه للدخول اإىل عر�ص البحر  ببذلته الر�سمية النق�ذهم�، م�ستغال خربته يف جم�ل ال�سب�حة من عمله ال�س�بق كح�ر�ص بحر مو�سمي لدى م�س�لح احلم�ية املدنية

�سليم�ن بن قن�ب



ــايل من  ــغ ــربت ـــريرّ نــــادي بــوافــيــ�ــســتــا ال غ
كبري،  مو�سم  لتحقيق  ا�سرتاتيجياته 
اأعمال  لرجال  ال�ستثمار  اأبواب  فتح  عرب 
�سمرّ  على  النادي  م�ساعدة  ق�سد  معروفني، 
من  �سواًء  املميزين،  اللعبني  من  جمموعة 

املواهب ال�ساعدة اأو الوجوه املعروفة.
د املالك اجلديد،  ووفقًا ل�سحيفة "اآبول"، اأكرّ
ل  التكفرّ عــلــى  ــه  ــزم ع لــوبــيــز،  ــــريارد  ج
ــري،  ــزائ اجل ـــدويل  ال املــهــاجــم  با�ستقدام 
�سراي،  غلطة  نــادي  من  فيغويل،  �سفيان 
باأربعة  رة  ــدرّ ــق م مالية  قيمة  ــع  دف عــرب 
بنيل  اإقناعه  بعد  ــك  وذل يـــورو،  مليني 

راتب �سنوي مغري.
علقة  �سوء  ا�ستغلل  بوافي�ستا  وينوي 
علقته  وتدهور  الرتكي،  بناديه  فيغويل 
عقب  بقائه،  �سد  �سارت  التي  باجلماهري 
با�ساك�سهري،  لعب  على  اعتدائه  حادثة 
�سه  تعررّ بعد  ناديه  خ�سارة  يف  به  وت�سبرّ
حه لتغيري الأجواء يف  للطرد، وهو اأمر ير�سرّ

اأقرب وقت ممكن.
من  �سيكون  فيغويل  اأن  لوبيز  ويعترب 
اإ�سافة  تــقــدمي  على  الــقــادرة  ــاء  ــم ــس الأ�

ــداً،  ــي ــــه يــعــرفــه ج لــفــريــقــه، خــا�ــســة اأنرّ
الفرن�سي،  ليل  نـــادي  كــذلــك  لمــتــلكــه 
عن  الفرن�سية  الــقــدم  لــكــرة  ومتابعته 
قرب، خا�سة اأن اجلزائري يعترب من اأ�سهر 

املواهب التي اأخذت تكوينًا يف فرن�سا.

م�سواره،  يف  مهمة  جتارب  فيغويل  وخا�س 
تاألرّق  الذي  فالن�سيا  نادي  مع  اأ�سهرها  كانت 
معه، كما لعب يف الدوري الإنكليزي املمتاز، 
ــادي  ن ــع  م خا�سها  قــ�ــســرية  جتــربــة  ــرب  ع

وي�ست هام.

فريق  مغادرة  يف  رغبته  من  الرغم  على 
الأرجنتيني  النجم  اأن  اإل  بر�سلونة، 
دعايا  يف  الرئي�سي  البطل  هو  مي�سي  ليو 
الــنــادي  طــرحــه  الـــذي  اجلــديــد  القمي�س 

الأربعاء يف الن�سخة املخ�س�سة للجمهور.
اجلديد  للقمي�س  الرتويجية  ال�سورة  ويف 
جانبيه  وعلى  املقدمة  يف  مي�سي  يظهر 
واأنطوان جريزمان، بينما  عثمان دميبيلي 
ودي  �ستيجن  وتري  بيكيه  جــريارد  يظهر 

يوجن يف اخللفية.
اأن  الكتالوين  الــنــادي  م�سادر  واأو�ــســحــت 
يظهر  الأرجنتيني  املهاجم  جعل  قــرار 
يتخذ  مل  للدعايا  الرئي�سي"  "البطل  بدور 
من  بل  والإعــلن  الدعاية  �سركة  ِقبل  من 
ال�ستمرار  يعتزم  الذي  نف�سه،  الكيان  قبل 
املقبل،  للمو�سم  للفريق  كرمز  اإظهاره  يف 
للتاأكيد على اأنه لي�س على ا�ستعداد للتخلي 

عنه.
على  للنور  الدعائية  ال�سور  هذه  وخرجت 
من  ــذي  ال نف�سه  اليوم  يف  التحديد  وجــه 
املقرر اأن يلتقي فيه رئي�س النادي جو�سيب 
ماريا بارتوميو يف بر�سلونة مع والد اللعب 

خورخي مي�سي.
دميبيلي  اأهمية  فــاإن  ــرى،  اأخ ناحية  ومن 
عن  يرحل  لن  اأنــه  بارتوميو  اأعلن  )الــذي 
املتكررة(  اإ�ساباته  من  الرغم  على  الفريق 

وجريزمان يف ال�سورة دليل على اأن جمل�س 
فريق  اأعمدة  من  اثنني  يعتربهما  الإدارة 
رونالد  ي�سكله  الــذي  اجلــديــد  بر�سلونة 

كومان، املدير الفني اجلديد للفريق.
�ستيجن  وتري  يوجن  دي  يحل  اخللفية  ويف 
يف  يظهر  )حيث  بو�سكيت�س  �سريجيو  حمل 
�سورة هذا العام 6 لعبني ولي�س 5 كما كان 
الذي  والوحيد  ال�سابق(،  املو�سم  يف  احلال 
الذي  بيكيه،  ــريارد  ج هو  ظهوره  يتكرر 
بعد  بر�سلونة،  يف  ا�ستمراره  عمليا  يتاأكد 
اأن عر�س الرحيل اإذا لزم الأمر بعد هزمية 

الفريق املذلة اأمام بايرن ميونخ )8-2(.
اأ�سبحت  الــدعــايــة  اأن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
علنية الآن، فقد التقط اللعبون �سورهم 
ميكن  ل  لذلك  املا�سي،  �سباط  فرباير/  يف 
باأي حال من الأحوال  تف�سري ظهور مي�سي 
بر�سلونة  اإىل  جانبه  من  اإ�ــســارة  اأنــه  على 

بالبقاء.
ووكيل  والــد  مي�سي،  خــورخــي  اأن  يذكر 
العا�سمة  اإىل  و�سل  مي�سي،  ليونيل  اأعمال 
حول  للتفاو�س  الأربعاء  هذا  الكتالونية 
الــنــادي  ــر  ــط اأخ الـــذي  ــب  ــلع ال م�ستقبل 
عرب  املا�سي  الأ�سبوع  الرحيل  يف  برغبته 
على  باحل�سول  فيه  طالب  ر�سمي  فاك�س 
بطاقته الدولية ليتمكن من الرحيل جمانا 
عقده  جتديد  عند  و�سعه  �سرط  مبوجب 

ي�سمح   ،2017 يف 
العقد  بف�سخ  لــه 
املــو�ــســم  نــهــايــة  يف 

احلايل.

غري  فريقه  يف  الو�سع  باأن  بر�سلونة،  لعب  يوجن،  دي  فرينكي  الهولندي  اعرتف 
ليونيل  القائد  م�ستقبل  حول  حتوم  التي  ال�سكوك  ظل  يف  حالًيا،  م�ستقر 

مي�سي.
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  نقلت  مــا  بح�سب  يــوجن  دي  ــال  وق

مل  ولكني  احلايل،  الوقت  يف  الفو�سى  بع�س  "هناك  الإ�سبانية: 
اأحتدث مع مي�سي ومل اأحتدث مع النادي موؤخًرا".

ولكني  احلايل،  املوقف  هو  ما  اأعرف  ل  احلقيقة  "يف  واأ�ساف: 
الأجندة  من  عودتي  فور  النادي  مع  �ساأحتدث  باأين  ثقة  على 

الدولية عن الو�سع احلايل".
اخلا�سة  املجموعة  يف  مي�سي  تواجد  على  يوجن  دي  اأكد  كما 

بالفريق على "وات�س اآب" م�سيفا اأنها هادئة.
الأمور  ل  املجموعة؟  على  ر�سائل  مي�سي  ير�سل  "هل  وزاد: 

هادئة يف اللحظة احلالية".
مي�سي:  مــع  توا�سله  اإمكانية  عــن  بالتعليق  يــوجن  دي  واأمت 

به  الت�سال  من  ميكنني  الذي  امل�ستوى  يف  لي�ست  معه  "علقتي 
واحلديث عن �سعوره احلايل، اأنا ل�ست ال�سخ�س الذي يتوجب عليه 

من  الكثري  هناك  وبالطبع  �سيء،  باأي  لإقناعه  ليونيل  مع  التحدث 
الأ�سخا�س الذين حاولوا التوا�سل معه يف تلك الأيام".

اإدارة  الأخرية  الأيام  خلل  تلقت 
بلقا�سم  بلخرية  املخ�سرم  الرئي�س 
اأن�سار  قبل  من  كبريا  معنويا  دعما 
النادي ، حيث وقفت على هذا الأمر 
ة منا�سبات جمعت الطرفني ،  يف عدرّ
خمتلف  يف  تداوله  ما  على  ناهيك 
بوا�سطة  منها  ــــلم  الإع و�ــســائــل 
تهاطلت  التي  الإيجابية  الـــردود 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على 
لعبني  جلب  بعد   ،  " فاي�سبوك   "
�سعود  يف  كبري  ب�سطر  �ساهموا 
الثاين  الوطني  للق�سم  فريقهم 
وهو   ، وا�ستحقاق  جـــدارة  وعــن 
الطاقم  ارتياح  لقي  الذي  اجلانب 
من  تخل�س  بعدما   ، للنادي  امل�سري 
املهمة  العملية  هذه  بداية  عقدة 
اإبرام  يف  ال�سروع  يف  املتمثلة  ا  جدرّ
انتظار  يف  اجلديد  اللعبني  عقود 
جديدة  اأخرى  عنا�سر  مع  التعاقد 
منح  وباإمكانها  كبري  �ساأنها  لها 

الإ�سافة اللزمة للنادي . 

... مصره على إنجاح 
االنتدابات الجديدة    

الإدارة  رد  كــان   ، ذاتــه  ال�سياق  يف 
ا جتــــاه الأنـــ�ـــســـار  مــطــمــئــن جـــــدرّ
عملية  ــب  ــان ج مـــن  خــ�ــســو�ــســا   ،
الذين  اللعبني  وجلب  النتدابات 
خلطوط  الــلزم  الدفع  �سيعطون 
 ، ــادم  ــق ال البطولة  يف  الت�سكيلة 
ــن قبل  ة م ــورّ ــق بــعــدمــا انــطــلــقــت ب
ل�سيما   ، للنادي  امل�سري  الطاقم 
مفكرة  يف  ــــرى  اأخ عــنــا�ــســر  واأن 
الإدارة وكانت قد اأعطت موافقتها 
للعب  الأوىل  الوهلة  منذ  املبدئية 
 ، القادم  املو�سم  الفريق  �سفوف  يف 
القادمة  ال�سفقات  ح�سم  انتظار  يف 
للعنا�سر  مماثلة  تكون  اأن  املنتظر 
مع  ر�سمية  ب�سفة  تعاقدت  التي 
الإدارة بعدما اأقنعتها على التوقيع 

 .

... تؤكد على أنها ستعمل 
بنصائح وطلب األنصار   

حتدثت م�سادرنا املوثوقة اأن اإدارة 
العلقة  جيدا  �ست�ستغل  الــنــادي 
جتمعها  التي  والوطيدة  احلميمة 
ــــك بــاإتــبــاع  بــعــ�ــســاق الـــنـــادي وذال
طلب  عند  اأي�سا  والنزول  الن�سائح 
جناح  يف  ي�ساهموا  حتى  الأن�سار،  
كل خطوة تقوم بها الهيئة امل�سرية 
مـــن تــرتــيــبــات لــبــطــولــة املــو�ــســم 
الكروي القادم ، خ�سو�سا اأن الكثري 
من ع�ساق النادي لهم دراية كبرية 

يف  الــنــادي  منها  ي�ستفيد  ــربة  وخ
خمتلف املجالت .

... ومصصمة على إنهاء 
الترتيبات قبل بداية 

التدريبات

�سهدنا رغبة �سديدة من قبل اإدارة 
ــراءات  الإج بجميع  للقيام  النادي 
لتح�سري  ــة  ــلزم ال والــرتتــيــبــات 
التي  ــادي  ــن ال تــدريــبــات  ــلق  ــط ان
�سبتمرب  �سهر  منت�سف  �ستنطلق 
�سفقات  ح�سم  ــلل  خ مــن  وذلـــك 
واختيار  النادرة  الع�سافري  بع�س 
ــه قــيــادة  ــان ــك ــاإم ــــذي ب املـــــدرب ال
وجمارات  اأمان  بكل  النادي  �سفينة 
�ستكون  التي  البطولة  ون�سق  رمت 
ي  الفنرّ امل�ستوى  حيث  من  خمتلفة 
ـــدين مــقــارنــة بــالــ�ــســنــوات  ـــب وال
الدرجة  يف  تاأتي  كونها  ال�سابقة 
الرابطة  بطولة  بعد   ، الثانية 

املحرتفة الأوىل .  

عالم محمد جديد الشباب 

الــنــادي  اإدارة  ح�سمت  ــد  وق ــذا  ه
ك�سب  يف  بلخرية  الرئي�س  بقيادة 
نوعها  من  الثالثة  جديدة  ورقــة 
وجلب  ــات  ــس ــاو� ــف امل بــدايــة  مــنــذ 
ة  املررّ هذه  الأمر  يتعلق   ، اللعبني 
ــ  حمــمــد  عـــلم  ــب  ــلع ال بتوقيع 
بعدما  الغزلن  لفائدة  ــ  �سنة   26
يكون  لأن  امل�سرية  الهيئة  اأقنعته 
ــني الــلعــبــني الــذيــن  ــن ب ـــد م واح
�سيلعبون يف �سفوف النادي ، بعدما 
واإىل  من  م�ساره  تغيري  يف  وفقت 
و�سك  على  كــان  بعدما   ، تعدادها 
التوقيع لفريق اآخر طلب خدماته 
ال�سر  ويعود  املا�سية  ال�سائفة  منذ 
الرغبات  عند  الإدارة  نــزول  اإىل 
ــد  ــواف ـــان يــبــحــث عــنــهــا ال ــي ك ــت ال

اجلديد .

... خريج مدرسة مثالية 
تغنيف

من بني البنود الأ�سا�سية التي كانت 
وراء بل حفزت الإدارة يف جلبه هو 
مر  التي  املراحل  جيدا  تدرك  اأنها 
الكروي  م�سواره  خلل  اللعب  بها 
حتى الآن منها التدرج مع املدر�سة 
وليــة  تغنيف  مثالية  العريقة 
جعلته  الأ�ــســنــاف  ولــكــل  مع�سكر 
امليدان  اللزمة يف  يكت�سب اخلربة 
التي  الأوراق  بني  من  ذالك  ويكون 
والنادي  الإدارة  منها  �ست�ستفيد 

ككل املو�سم القادم .

... توّج هدفا للوفاق 
الموسم الماضي بعدد 24 

هدفا 

ــرز  ــلم مــن بــني اأب ــان الــلعــب ع ك
مثالية  وفاق  ت�سكيلة  يف  اللعبني 
و�ساهم  املــا�ــســي  املــو�ــســم  تغنيف 
ــد ،  ــي ــوار اجل ــس ــ� مــع الـــنـــادي يف امل
للنادي  هدفا  ج  تورّ اأنه  على  ناهيك 
 ، هدفا   24 بعدد  ككل  والبطولة 
وقدراته  اإمكاناته  لتوؤكد  جــاءت 
يدخل  لأن  له  كافية  كانت  التي 
الوا�سع  الباب  من  التحويلت  �سوق 
التوقيع  هو  املوالية  املحطة  وتكون 

لفائدة النادي .

... ينشط مهاجم صريح 
وسيحمل رقم 27 

حممد  ــــلم  ع ـــب  ـــلع ال يــنــ�ــســط 
م�سواره  طيلة  �سريح  كمهاجم 
املوفق حتى الآن ، كما �سيحمل رقم 
27 يف �سفوف ناديه اجلديد �سباب 
الإدارة  مع  اتفاقه  بعد  ثــور،  بني 
حلمل هذا الرقم بعدما ف�سله على 
انتظار  يف  ــرى  الأخ ــام  الأرق بقية 

اإجازته  وا�ستخراج  ملفه  ت�سوية 
اجلديدة مع فريقه اجلديد �سباب 

بني ثور . 

... األنصار يعوّلون عليه 
ألن يكون هدافا لناديهم 

الوافد  النادي  اأن�سار  بع�س  غازل 
فريقهم  ت�سكيلة  ــن  ع ــد  ــدي اجل
حممد  عــــلم  الـــلعـــب  ــاب  ــب ــس ــ� ال
لفائدة  الــتــوقــيــع  بــعــد  مــبــا�ــســرة 
ــني اأبـــرز  ــن ب نــاديــهــم ، ويـــاأتـــي م
املــحــافــظــة على  طــلــبــاتــهــم جنـــد 
القادمة  البطولة  ــلل  خ هيبته 
�سباك  معانقة  موا�سلة  يف  واملتمثل 
اأن  جديا  يدركون  لأن   ، املناف�سني 
اأمام  النقاط  جلمع  الوحيد  ال�سبيل 
وخارجه  الديار  داخــل  املناف�سني 
انتظار  يف  الأهـــداف  ت�سجيل  هــو 
وهو  املــيــدان  يف  طموحه  جت�سيد 

ة للمناف�سة .  الدخول بقورّ

العب بارز سيمضي اليوم 
أو غد الجمعة 

الرئي�س  اإدارة  بـــاأن  علمنا  ــد  وق
يف  ــت  ــل دخ ــد  ق بلقا�سم  بــلــخــرية 
بــارز  ــب  لع مــع  جـــادة  مفاو�سات 
يا�سي  الررّ اجلمهور  لدى  ومعروف 
اأن�سار  خ�سو�سا   ، ورقلة  مبدينة 
ـــل اإقــنــاعــه  �ــســبــاب بــنــي ثـــور لأج
للعب  النادي  �سفوف  يف  بالن�سمام 
 ، القادم  املو�سم  النادي  �سفوف  يف 
رغبته  اللعب  ــدى  اأب جانبه  من 
تعداد  �سمن  يكون  لأن  ال�سديدة 
ل�سيما   ، العقد  واإم�ساءه  ثور  بني 
الــنــادي  رغــبــة  على  ــف  وق بعدما 
حتى  امل�ستوى  يف  لعبني  جلب  يف 
يكون للنادي �ساأن كبري يف املناف�سة 

القادمة .

الغزالن سيستفيدون من 
دعم أنصار الفرق األخرى

 
�سيكون  ــور  ث بني  �سباب  اأن  ــا  ومب
اجلنوب  ملنطقة  الوحيد  املمثل 
الوطني  الق�سم  بطولة  يف  ال�سرقي 
وا�سعة  مبتابعة  �سيحظى  الثاين 
حتى  ــني  ــب ــح وامل الأنـــ�ـــســـار  ــل  ــك ل
مـــن فــــرق الــــوليــــات اجلــنــوبــيــة 
له  �سيعطي  مــا  وهـــذا   ، املــجــاورة 
ت�سجيل  اأجل  من  الإيجابي  الدعم 
البطولة  بداية  يف  قوية  انطلقة 
املو�سم  يف  طيبة  نتائج  وت�سجيل 

ككل .
اأحمد اأمني 

الكرماء  عطر  الوفاء   " �سعار  حتت 
 " �سبيل  اإليه  ا�ستطاع  ملن  والتاألق 
روائــح  زادتــهــا  متميزة  اأجـــواء  ويف 
رونقا  والــتــاريــخ  الأ�ــســالــة  واحـــة 
املا�سي  اأم�سية  انطلق   ، وجــمــال 
بحي  التقليدي  ــروي  ــك ال الــعــر�ــس 
وقع  على  م�سعد  مبدينة  النواورة 
مب�ساركة  وهذا   ، والإثارة  احلما�س 
كل الراغبني يف ال�ستمتاع والإمتاع 
اإق�ساء ، وقد عرف  اأو  دون ا�ستثناء 
مقابلة  ـــراء  اإج الفتتاحي  الــيــوم 
الأخرية  الكلمة  فيها  عادت  قة  �سيرّ
الأناقة  لفريق  جميلة  وبثنائية 

على  طيبي  املختار  الفنان  بقيادة 
بقيادة  الــ�ــســداقــة  فــريــق  ح�ساب 
هذه  فـــاإن  وعليه   ، دربـــاك  احلـــاج 
املبادرة التي �ستدوم اإىل غاية نهاية 
�سهر �سبتمرب �ستكون حمطة بل �سك 
والأخبار  الأفكار  وتبادل  للتلقي 
وقائع  عاي�سوا  ممن  البع�س  ويرى   ،
التظاهرة  هذه   من  عديدة  طبعات 
تر�سيخ  من  متكنت  اأنها   ، ال�سنوية 
لدى  للريا�سة  احلقيقية  القيمة 
اجلــيــل اجلـــديـــد مـــن ممــار�ــســيــهــا 
املواهب  ت�سجيع  وكــذا   ، وحمبيها 
على  والتاألق  املثابرة  موا�سلة  على 

وحتقق  جدارتها  تثبت  كي  دربها 
�ساهمت  كما   ، اأهمية  ذات  اأ�سياء 
اأهلها  ي�سميها  كما  الوفاء  تظاهرة 
توطيد  يف  املتتابعة  ُن�سخها  خلل 
بني  ما  واملحبة  ال�سداقة  علقات 
ف�سحة  ومنحهم  املنطقة  �سباب 
القحط  ــع  واق ح�سار  على  للتغلب 
جل  فيه  اأوجدهم  الذي   ، واجلفاف 
ا دون  امل�سوؤولني املحليني الذين تخلورّ
خجل اأو خوف عن دورهم الأ�سا�سي 
ط فيها  يف تبديد الأزمات التي يتخبرّ
جلنة  رئي�س  وح�سب   ، جمتمعهم 
فــاإن   " خميلة  الــنــوري   " التنظيم 

املدينة   على  م  يخيرّ الــذي  الروتني 
طــــوال اأيــــام الــ�ــســيــف يــجــعــل من 
حاجة  الريا�سية   املبادرات  اإقامة 
املــبــادرات  هــذه  يف  والأهـــم   ، ملحة 
اأنـــهـــا ل تــتــوقــف عــنــد حمــتــواهــا 
تذهب  ولكنها  الظاهر  الريا�سي 
مبلم�ستها  والأرقــــى  الأبــعــد  اإىل 
للحياة  الأخـــرى  املــجــالت  حلقول 
هنا  ــر  الأم يتعلق  عندما  خا�سة   ،
باإن�ساف وتكرمي الذين وهبوا ربيع 
من  جهودهم  كل  وبذلوا  اأعمارهم 

اأجل خدمة الآخرين .    
عمر ذيب

�صباب بني ثور ... �لق�صم �لوطني �لثاين ملياردير �صهري يعد ناديه ب�صفقة فيغويل

�لإد�رة تتلقى �لدعم �ملعنوي من قبل �لأن�صار وت�صر على �إجناح �لإ�صتقد�مات

                               " حي �لنو�ورة مب�صعد " �جللفة 

�نطالق تظاهرة �لوفاء .. يف �أجو�ء متمّيزة

مي�صي يت�صدر �لرتويج لقمي�ش بر�صلونة �جلديد

دي يوجن: بر�صلونة يعاين من �لفو�صى.. 
ومي�صي ل يز�ل معنا
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حتديد تاريخ 3 �صبتمرب كاآخر �أجل حمليات
لإيد�ع ملفات �لرت�صح لرئا�صة جلنة 

�لوملبية �جلز�ئرية

�صريف �لوز�ين يرف�ش مو��صلة جنله 
مع مولودية وهر�ن

مناف�صات �لأندية �لفريقية لكرة �لقدم:

 �جلز�ئر يف �ملركز �خلام�ش يف ت�صنيف �لكاف

حددت جلنة الرت�سيحات التابعة للجنة الوملبية والريا�سية اجلزائرية، 
الراغبني  ملفات  لإيــداع  اأجــل  كاآخر  )00ر17(،  على  �سبتمرب   3 تاريخ 
النتخابية  العامة  اجلمعية  خلل  الهيئة   هذه  رئا�سة  من�سب  تويل  يف 
ما  ح�سب  )اجلزائر(،  عكنون  بنب  اللجنة  مبقر  �سبتمرب   12 يوم  املقررة 

ن�سرته وكالة النباء اجلزائرية من "الكوا".
حتديده   مت  قد  الرت�سيحات  ملفات  لإيداع  اأجل  "اآخر  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
ال�سخا�س  ملفات  متر  كما  )00ر17(،  ال�ساعة  على  �سبتمرب   3 بتاريخ 
وبعد  اللجنة،  لذات  التنفيذي  املكتب  اأع�ساء  على  الرت�سح  يف  الراغبني 

درا�سة جميع امللفات، �سيتم العلن عن القائمة الر�سمية للمرت�سحني".
الأمني  مكتب  م�ستوى  على  وذلك  امللفات  تقدمي  عملية  يف  ال�سروع  ومت 
واحد،  مرت�سح  ملف  ــداع  اإي مت  الآن،  حد  واإىل  الوملبية،  للجنة  العام 
احلايل  والرئي�س  والريا�سة  لل�سباب  ال�سابق  بالوزير  ــر  الأم ويتعلق 

للحتادية اجلزائرية للمبارزة، روؤوف �سليم برناوي.
اأوملبية  عهدة  من  تبقى  ما  ت�سيري  للجنة  اجلديد  الرئي�س  على  و�سيكون 

واملنتهية مع اأوملبياد 2021 بطوكيو.
مت  التي  ــراف،  ب م�سطفى  ال�سابق،  الرئي�س  ا�ستقالة  وبعد  اأنــه  يذكر 
قبولها يوم 12 مايو 2020 من قبل املكتب التنفيذي، اأوكلت مهمة الرئي�س 
بالنيابة اإىل النائب الأول للرئي�س حممد مريجة، ح�سب القوانني املعمول 
بها، لت�سيري "الكوا" يف هذه املرحلة بتح�سري اجلمعيتني العامتني العادية 

والنتخابية.

فليك: �ألكانتار� �تخذ قر�ره

دجيكو �أو �صو�ريز؟ بريلو ح�صم �ختياره

كورونا ي�صطاد نيمار وزميليه يف �صان جريمان

مدرب  فليك،  هانز  رحيل اأكد  ميونخ،  بايرن 
ـــط  ـــو�ـــس تياجو لعــــــب ال ــاين  ــب ــس الإ�

عن  البافاري األـــكـــانـــتـــارا  النادي 
ال�سيف،  لـــرغـــبـــتـــه يف هــذا 

جديدة.خو�س جتربة 
الـــــــــــدويل  الإ�ــــســــبــــاين  
ــــــــط  ــــــــب مــــــــوؤخــــــــًرا ارت
لــيــفــربــول، بالنتقال اإىل 

اأن  ــــــــل قـــــبـــــل  ــــــــدخ ي
على مـــانـــ�ـــســـ�ـــســـرت  يــونــايــتــد 

املفاو�سات،  بالت�سال بوكيل خط 
اللعب.

تــ�ــســريــحــات  وخـــــلل  نـــ�ـــســـرتـــهـــا �ــســحــيــفــة  
اأنه  "اأعتقد  األكانتارا  م�ستقبل  عن  فليك  قال  الربيطانية،  "مريور" 

�سريحل عن النادي، واأظن اأن قراره مت اتخاذه بالفعل".
للنادي  التنفيذي  الرئي�س  رومينيجه،  هاينز  كــارل  قــال  جانبه  من   
البافاري، خلل مقابلة مع �سحيفة "Welt am Sonntag" الأملانية "نحن 

نتوقع و�سول عر�س من ناٍد اآخر يف غ�سون الأيام القليلة املقبلة".
نهاية  يف  جديدة  جتربة  خو�س  يف  يرغب  باأنه  اأخربنا  "تياجو  واأمت:   

م�سريته".
غرميه  قبل  عاًما  الـ29  �ساحب  بتوقيع  الظفر  يونايتد  املــان  ويحاول   
ليفربول، رغم عدم تقدمه بعر�س ر�سمي حتى الآن، لكنه بداأ حتركاته 

بالفعل ببدء حمادثات مع ممثلي اللعب.
 وت�سري التقارير اإىل رغبة بايرن ميونخ يف احل�سول على 30 مليون جنيه 

اإ�سرتليني نظري التخلي عن لعب بر�سلونة ال�سابق.

موقف  اأمام  نف�سها  يوفنتو�س  اإدارة  وجدت 
ـــرية  ــــام الأخ مــفــاجــئ وحمـــري يف الأي

ولوي�س  دجيكو  اإيدن  بني  للمفا�سلة 
�سواريز، لدعم كري�ستيانو رونالدو 

وباولو ديبال يف ثلثي الهجوم.
وكان اليويف يدر�س خيارات 
تــعــويــ�ــس غـــونـــزالـــو 
ــت  اإيـــغـــوايـــني، و�ــســمرّ

ــة املــر�ــســحــني  ــم ــائ ق
رومــا،  جنــم  دجيكو 

ومــيــلــيــك هــــداف 
نابويل، وزاباتا لعب 

اأتلنتا، وراوؤول خيمينيز 
مهاجم وولفرهامبتون. لكن حدثت مفاجاأة با�ستغناء 
بر�سلونة عن الهداف الأوروغوياين �سواريز، مما �سجع 
اليويف على التفاو�س معه، باعتبارها فر�سة ل تفوت 

يف املريكاتو.
وانت�سرت  الإنــرتنــت  على  اليويف  جماهري  �ست  وحتمرّ
تغريدات ترحب بال�سفقة، التي تبدو واقعية، بدًل من 

�سائعات �سم ليونيل مي�سي.
املدرب  اأن  اأكدت  �سبورت(  ديلو  )كوريري  �سحيفة  اأن  غري 
هو  دجيكو  املخ�سرم  البو�سني  اأن  وؤيرى  بريلو  اأندريا  اجلديد 

الختيار املنا�سب خلططه، ف�سًل عن خربته يف الكالت�سيو.
فولف�سبورغ  جنم  بدجيكو،  ات�سل  بريلو  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
يعر�س  حيث  بالفعل،  معه  للتفاق  ال�سابق،  �سيتي  ومان�س�سرت 

يوفنتو�س عقداً لعامني مقابل 7.5 مليني يورو.

باإ�سابة  تتعلق  �سادمة  اأنباء  جريمان  �سان  باري�س  جماهري  تلقت 
بع�س لعبي الفريق الفرن�سي بفريو�س كورونا امل�ستجد.

الأربعاء،  ام�س  ر�سمي،  بيان  يف  الفرن�سية  العا�سمة  نادي  واأعلن   
3 لعبني بالفريو�س بعد الفحو�سات الطبية التي خ�سعوا  اإ�سابة 

لها موؤخًرا.
املتوقع  امل�سابني،  اللعبني  اأ�سماء  بيانه  يف  جريمان  �سان  يعلن  ومل 

و�سعهم يف احلجر ال�سحي ملدة اأ�سبوعني على الأقل.
من جانبها، اأكدت اإذاعة "مونت كارلو" الفرن�سية اأن الثنائي الأرجنتيني 
اأنخيل دي ماريا ولياندرو باريدي�س تعر�س للإ�سابة بالفريو�س، بعدما 

جاءت عينته اإيجابية.
املهاجم  هو  امل�ساب  الثالث  اللعب  باأن  "ليكيب"  �سحيفة  اأفــادت  بينما 

الربازيلي نيمار دا �سيلفا.
الطاقم  من  بداية  الفريق،  عنا�سر  كافة  خ�سوع  ا�ستمرار  النادي  وقرر   
املقبلة،  القليلة  ــام  الأي يف  دوريــة  لفحو�سات  اللعبني،  اإىل  التدريبي 

للطمئنان على �سلمتهم. 
يف  مبارياته  اأوىل  جريمان  �سان  خو�س  من  قليلة  اأيــام  قبل  ذلك  ياأتي 
الدوري الفرن�سي مبو�سم 2021-2020، اإذ �سيواجه لن�س يف عقر داره يوم 

الثانية. اجلولة  مناف�سات  �سمن  اجلاري،  اأيلول  �سبتمرب/   20

�سريف  طاهر  �سي  العام اأعلن  املــديــر  ــــوزاين،  ال
ـــنـــادي  ـــابـــق ل ـــ�ـــس ــة وهـــران، ال ــودي ــول م

ــــخ عـــقـــد  ــــس ــــ� ابـــنـــه اإلـــيـــا�ـــس، ف
�ساعات   4 ــــــقــــــط، مـــن بعد  ف

عقًدا  احــرتافــيــا مع توقيعه 
الفريق.

�سريف  الـــــــــوزاين يف وقــال 
عرب  ــو  ــدي ــي ــــه ف ــــاب ــــس ــــ� ح

ــي،  ــس ــ� ــخ ــس ــ� عــــــــــــلــــــــــــى ال
 : " ك في�سبو بلغني " ــد  ــق ل  "

على  ابني  ـــــرتايف توقيع  عـــقـــد اح
وهذا الأمر ت�سبب يف رفـــقـــة املـــولـــوديـــة، 

الأن�سار على  يحمل هجوم بع�س  اأنه  رغم  �سخ�سي، 
قمي�س النادي منذ �سغره".

لل�سبان،  احـــرتايف  عقود  بتوقيع  امل�سريون  يقوم  ــاذا  مل اأعــلــم  "ل  ووا�ــســل 
وتقدميهم لو�سائل الإعلم، رغم اأنهم ل زالوا يف �سنف الرديف".

واأ�ساف " لقد ات�سل بي ابني، واأعلمني برف�سه املوا�سلة رفقة املولودية رغم 
طالتني،  التي  ال�سعواء  احلملة  ب�سبب  ال�سبانية،  فئاته  خمتلف  يف  تدرج  اأنه 

وهذا الأمر جعلني اأ�سعر باحل�سرة".
�سورتي  وت�سويه  اإغاظتي،  الطرق  بكل  يريدون  املولودية  "م�سريو  وتابع 
موا�سلة  من  يحرمني  ولن  عزميتي،  يحبط  لن  الأمر  وهذا  اأبنائي،  و�سورة 

احلرب �سد �سيا�ستهم".

 حتتل اجلزائر ال�سف اخلام�س يف ت�سنيف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم  
للحتاديات الع�ساء  امل�ساركة يف مناف�ستي رابطة البطال و كا�س الكونفدرالية 
امل�سابقتني  يف  دولــة  لكل  املمثلة  الأندية  عدد  معرفة  خلله  من  يتم  الــذي  و 

القاريتني للفرق.
البطولت  يف  �سنوات   5 اآخر  يف  دولة  كل  اأندية  نتائج  على  الت�سنيف  واعتمد 
الأفريقية، وذلك يهدف اإىل ال�سماح لأول 12 دولة، باإ�سراك فريقني يف كل من 

رابطة  الأبطال وكاأ�س الكونفدرالية.
و مينح الفائز برابطة الأبطال 6 نقاط،  مقابل 5 ملن يخ�سر النهائي، و4 نقاط ملن 
يق�سى من ن�سف النهائي، و3 نقاط ملن يق�سى من ربع النهائي، ونقطتني لثالث 

املجموعة، ونقطة واحدة ملتذيل املجموعة.
وبالن�سبة لكاأ�س الكونفدرالية مينح البطل 5 نقاط، مقابل 4 ملن يخ�سر النهائي، 
و3 نقاط للخا�سرين يف ن�سف النهائي، ونقطتان ملن يخ�سر ربع النهائي، ونقطة 

وحيدة لثالث جمموعته، ون�سف نقطة لرابع جمموعته
وجاءت اأندية املغرب مت�سدرة الت�سنيف بـ 180 نقطة، مقابل 147 نقطة لـ م�سر 
التي جاءت يف املركز الثاين، بفارق 7 نقاط فقط عن تون�س الثالث بـ 140 نقطة. 

و احتلت اجلزائر املركز اخلام�س  81 نقطة.
يذكر اأن الدول التي حتتل املراكز ال 12 الوىل قاريا لها ممثلن اثنان يف م�سابقة 

رابطة الأبطال و نف�س العدد يف كاأ�س الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
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�أ�صرى  فل�صطينيون

بقلم ح�صن ليف
----------------------------------

اإثر  و"اإ�رشائيل"  غزة  قط�ع  بني  احل��سل  التوتر  اإنَّ 
عن  كتعبري  احل�رقة،  الب�لون�ت  الفل�سطينيني  اإطالق 
االإ�رشائيلي  احل�س�ر  ال�ستمرار  راف�سة  �سعبية  ح�لة 
الق�سف ال�سهيوين  القط�ع، وم�سل�سل  على �سّك�ن 
مدنه،  على  والط�ئرات  ب�لدب�ب�ت  الغ��سم  الليلي 
املفرطة  الع�سكرية  القّوة  ا�ستخدام  من  ح�لة  يف 
لك�رش  ال�سعبية  الفل�سطينية  امل�س�عي  مواجهة  يف 
احل�س�ر  ا�سرتاتيجية  ق��راءة  اإىل  يعيدن�  احل�س�ر، 
االآلي�ت  وحتليل  غّزة،  �سّد  امل�ستخدمة  االإ�رشائيلي 
التي جنحت به� "اإ�رشائيل" يف ا�ستمرار ح�س�ره� له� 

طوال هذه الفرتة.
االإ�رشائيلّية  وال�سي��سّية  الع�سكرّية  املوؤ�ّس�سة  تفّرق 
االأوىل  واالإغ��الق،  احل�س�ر  من  ا�سرتاتيجيتني  بني 
املنطقة  ك�مل  اإقف�ل  يتّم  اإذ  الت�م،  االإغالق  ت�سّميه� 
كّل  يف  منه�  واخل��روج  ب�لدخول  ال�سم�ح  وع��دم 

الظروف، ك�آلية ح�س�ر �س�ملة.
وهي  املتنّف�ص،  االإغالق  هي  الث�نية  واال�سرتاتيجية 
يبقى  لكي  والزفري  ال�سهيق  فكرة  من  م���أخ��وذة 
ا�ستخدام  وي�أتي  ميوت.  وال  احلي�ة  قيد  على  االإن�س�ن 
الت�م  االإغالق  اأنَّ  بحقيقة  اعرتافً�  "متنّف�ص"  �سفة 
يف  لذلك،  ب�لك�مل.  املح��رَشين  ال�سك�ن  يخنق 

عن  التخفيف  ميكن  معينة،  وظروف  حمددة  �رشوط 
الدولة  م�سلحة  بح�سب  عليهم  الت�سديد  اأو  ال�سك�ن 

ة. املح��رشِ
اإنَّ خّطة االحتالل االإ�رشائيلي حل�س�ر غزة مبنية على 
خالل  من  غزة،  يف  ال�سّك�ن  على  ال�ّسديد  غط  ال�سّ
درج�ت  اأق�سى  مي�ر�ص  م�  الت�م،  احل�س�ر  فر�سه� 

ال�ّسلل املمكن للحي�ة اليومّية ل�سك�ن القط�ع.
وعندم� تبداأ اإ�س�رات الك�رثة االإن�س�نية ب�لظهور يف 
اإث�رة املجتمع  غزة ب�سكل كبري، وي�سبح من املمكن 
ينتقل  م�  �رشع�ن  ح�س�ره�،  �رشعية  جت�ه  ال��دويل 
ال�سم�ح  خالل  من  املتنّف�ص،  احل�س�ر  اإىل  االحتالل 
احلي�ة  ال�ستمرار  ال�رشورية  املنتج�ت  بع�ص  بدخول 
ت�سهيالت  ب���إح��داث  له�  ال�سم�ح  دون  من  فيه�، 
االإ�رشائيلي،  اإثر احل�س�ر  ال�سك�ن  جوهرية على حي�ة 
اأّي  ت�سكل  الطريق عن  لقطع  اإ�رشائيلية  يف حم�ولة 
مليونني ون�سف  لنزع �رشعية ح�س�ره� على  م�س�ر 
اإىل  ال�سعي  دومً�  واالأهم  القط�ع،  يف  اإن�س�ن  مليون 
بوجه  احل�س�ر  من  االإن�س�نية  غزة  اأزمة  انفج�ر  عدم 

االحتالل.
حتدث م�س�ٍع من غزة اأو خ�رجه� يف فرتات احل�س�ر 
خالل  من  عليه�،  الظ�مل  احل�س�ر  لك�رش  املتنّف�ص 
املط�لبة ب�الزدي�د التدريجي يف الكّم والنوع لكل م� 
من �س�أنه تخفيف احل�س�ر كحّد اأدنى للحّق الغزاوي. 

التلق�ئية  "اإ�رشائيل" ذلك ب�لعودة  و�رشع�ن م� تواجه 
اإىل اأ�سلوب احل�س�ر اخل�نق )الت�م( لفرتة م�، الإحداث 
من  ح�لة  خلق  اأجل  من  غزة،  جمهور  لدى  ال�سدمة 
امل�س�عي  بتلك  الغزي  اجلمهور  قبل  من  الثقة  عدم 
وقدرته� على اإحداث اخرتاق فعلي يف جدار احل�س�ر 
على  الق�ئمني  قدرة  يف  �سلبً�  يوؤثر  م�  االإ�رشائيلي، 

اال�ستمرار يف تلك امل�س�عي.
وتعتمد املوؤ�ّس�سة الع�سكرّية وال�سي��سّية االإ�رشائيلّية 
من  اأ�س��سً�  املنهك  الفل�سطينّي  الّنف�ص  ق�رش  على 
الدبلوم��سية  اأدواته�  ا�ستخدام  اإىل  اإ�س�فة  احل�س�ر، 
ك�رش  من  الغزي  املطلب  حلرف  والعربية  الدولية 
جديد،  من  املتنّف�ص  احل�س�ر  اإىل  العودة  اإىل  احل�س�ر 
من  مفرغة  دائ��رة  على  "اإ�رشائيل"  حت�فظ  وبذلك 

احل�س�ر على قط�ع غزة ال ميكن ك�رشه.
على  احل�س�ر  من  ع�مً�   14 بعد  فل�سطينيً�  املطلوب 
و�سلت  التي  امل�أ�س�وية  االإن�س�نية  والظروف  غزة، 
اأن  فيه�،  واالجتم�عية  االقت�س�دية  احل�لة  اإليه� 
على  املوحدة  الفل�سطينية  وامل�س�عي  املط�لب  ترتكز 
ج��ذري،  وب�سكل  ك�فة،  ب�أ�سك�له  احل�س�ر  ك�رش 
ال�سي��سية  اخلطوات  لكل  ووحيد  اأ�س��سي  كهدف 
الداخلية واخل�رجية،  املثبط�ت  الفل�سطينية، رغم كل 
بعيداً من لعبة وعود االنتق�ل من احل�س�ر االإ�رشائيلي 

الت�م اإىل احل�س�ر املتنّف�ص من جديد.

غّزة يف د�ئرة �حل�صار �لإ�صر�ئيلّي �ملفرغة.. �إىل متى؟

ب��سم  الن�طق  الوحيدي  ن�س�أت   . د  كتب 
واجلرحى  واالأ���رشى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العلي�  القي�دية  ب�لهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غ��زة  قط�ع 
اأن  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رشى 
هن�ك املئ�ت من اأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني 
االحتالل  يد  على  اآث�رهم  فقدت  الذين 
التي  ب�لت�رشيح�ت  منددا  االإ�رشائيلي 
يف  احل���ك��م��ة  النخبة  األ�سنة  تطلقه� 
اجلنود  حول  االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة 
املق�ومة  ل��دى  االأ����رشى  االإ�رشائيليني 
لوجود  يتنكرون  حني  يف  الفل�سطينية 
الفل�سطينيني  املفقودين  من  طويلة  ق�فلة 
التي حتتجزه�  ال�سهداء  وجث�مني  والعرب 
 . د  واأك��د   . االإ�رشائيلي  االحتالل  دول��ة 
ال�سرتداد  الوطنية  احلملة  اأن  الوحيدي 
م�سري  عن  والك�سف  ال�سهداء  جث�مني 
 /  18 الثالث�ء  يوم  يف  ق�مت  املفقودين 
للم�س�عدة  القد�ص  مركز  عرب   2013  /  6
ا�سم�   65 ت�سم  ق�ئمة  بت�سليم  الق�نونية 
اللجنة  ممثلي  اإىل  فل�سطينيني  ملفقودين 
الدولية لل�سليب االأحمر يف مدينة القد�ص 
للمط�لبة ب�لك�سف عن م�سريهم ومعرفة 
اإن ك�نوا على قيد احلي�ة  مك�ن احتج�زهم 

اأو �سهداء .
الن�طق  الوحيدي  ن�س�أت   . د  واأ�س�ف   
واالأ����رشى  ال�سهداء  مفو�سية  ب��سم 
حلركة  العلي�  القي�دية  ب�لهيئة  واجلرحى 
يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قط�ع  يف  فتح 
جلنة االأ�رشى للقوى الوطنية واالإ�سالمية 
جث�مني  ال���س��رتداد  الوطنية  احلملة  اأن 
املفقودين  م�سري  عن  والك�سف  ال�سهداء 
الع�رشات  بتوثيق  ق�مت  الفل�سطينيني 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأبن�ء  اأ�سم�ء  من 
االحتالل  يد  على  اآث�رهم  فقدت  الذين 
قبل  وم�   1967 الع�م  منذ  االإ�رشائيلي 

الع�م 1967 .
ل�س�ن  على  موثقة  اإف���دة  بح�سب  وق���ل 
من  ي��سني  حممود  خ�لد  املحرر  االأ�سري 
يف  عك�  مدينة  بق�س�ء  نحف  مواليد 
العربي  املن��سل  اأن  تفيد   1944 الع�م 
يحيى حممد علي �سك�ف ال يزال حي� يف 
يف  تردد  ك�ن  حيث  االإ�رشائيلية  ال�سجون 

�سجن ع�سقالن على ل�س�ن اأ�رشى حترروا 
يف عملية التب�دل يف ع�م 1985 اأنه بقي 
اللبن�نيني  االأ���رشى  اأح��د  املعتقل  داخ��ل 
الراأ�ص  يف  واإ�س�بة  اأمرا�ص  من  ويع�ين 
االأ�سري  اأنه  يعلم  حينه�  اأحد يف  يكن  ومل 
اأن  الوحيدي   . د  واأف���د   . ا�سك�ف  يحيى 
املن��سل يحيى �سك�ف ) اأعزب ( هو منفذ 
 /  3  /  11 يف  البطولية  ال�س�حل  عملية 
1978 التي ق�دته� ال�سهيدة دالل املغربي 
من  ب�لقرب  تقع  منطقة  مواليد  من  وهو 
نهر الب�رد والبداوي ب�سم�ل لبن�ن ا�سمه� 
قرية بحنني املنية يف 15 / 12 / 1959 وله 
– اأحمد - جم�ل  اأ�سق�ء هم ) م�سطفى   6
– ف�طمة – خديجة – اآمنة ( وك�ن والده 
1987 يف حني رحلت  قد ف�رق احلي�ة يف 
والدة املن��سل يحيى عن احلي�ة يف 2 / 8 

 . ) 2004 /
واأو�سح د . ن�س�أت الوحيدي الن�طق ب��سم 
واجلرحى  واالأ���رشى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العلي�  القي�دية  ب�لهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غ��زة  قط�ع 
واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى  االأ���رشى 
املحرر خ�لد حممود  االأ�سري  اإف�دة  بح�سب 
اأنه  اأخ��رى  حقوقية  وموؤ�س�س�ت  ي��سني 
االحتالل  قوات  يد  على  اعتقل  قد  ك�ن 
بعد   1973 ني�س�ن   9 يف  االإ�رشائيلي 
التي  زي��ف  عني  عملية  يف  م�س�ركته 
عن�ت�   – االأو�سط  القط�ع  من  انطلقت 
الدميقراطية  اجلبهة  مع  لبن�ن  جنوب  يف 
لتحرير فل�سطني وقد اأطلق �رشاحه يف 20 
/ 8 / 1987 وك�ن قد التقى ب�ل�سهيد احلي 
االأوىل  مرتني  ا�سك�ف  يحيى  املن��سل 
ك�نت يف �سجن ع�سقالن ع�م 1985 واملرة 
الث�نية ك�نت يف معتقل اجللمة ع�م 1987 
م�سريا اأنه ق�م بتوثيق �سه�دته وهو بك�مل 
قواه العقلية والبدنية واأنه ال يبغي �سوى 
زن�زين  يف  يقبع  من��سل  اإن�س�ن  اإن�س�ف 
منذ  ال�سنني  ع�رشات  االإ�رشائيلية  العزل 
اأن  اإىل  اإ�س�فة   1978  /  3  /  11 اأ�رشه يف 
ك�ن  ي��سني  حممود  خ�لد  املحرر  االأ�سري 
اأم�م  واإف�دته  �سه�دته  لتقدمي  ا�ستعد  قد 
االخت�س��ص  وجه�ت  املعنية  امل��راج��ع 
بخط  مكتوبة  ر�س�لة  هن�ك  اأن  موؤكدا 

ال�سهيد  االأ�سري  الق�ئد  فيه�  خ�طب  يده 
يحيى  االأ�سري  حول  الق��سم  حممود  عمر 
ا�سك�ف . و�سدد على دور املجتمع الدويل 
االحتالل  دول��ة  اإل���زام  يف  واالإن�����س���ين 
ال�سجون  ع��ن  ب�لك�سف  االإ�رشائيلي 
االإ�رشائيلية  االأرق����م  ومق�بر  ال�رشية 
دولة  واإلزام  ال�سجون  وعن  ومك�ن�  عددا 
االحتالل االإ�رشائيلي ب�لك�سف عن م�سري 
خ��سة  والعرب  الفل�سطينيني  املفقودين 
ك�نت  االإ�رشائيلي  االحتالل  دول��ة  واأن 
 1391 ال�رشي  ال�سجن  بوجود  اعرتفت 
لل�سفة  املج�ورة  املنطقة  يف  يقع  الذي 
1967 وهو عب�رة  الع�م  قبل  الغربية من 
كيبوت�ص  و�سط  يف  ا�سمنتية  بن�ية  عن 
التع�ونية  القرى  الإحدى  ت�بع  اإ�رشائيلي 
 . حرجية  ب�أ�سج�ر  وحم�ط�  اال�ستيط�نية 
وو�سف د . ن�س�أت الوحيدي الن�طق ب��سم 
واجلرحى  واالأ���رشى  ال�سهداء  مفو�سية 
ب�لهيئة القي�دية العلي� حلركة فتح يف قط�ع 
االأ�رشى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
ال�سجن  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
ال�رشي 1391 بح�سب م�س�در خمتلفة اأن 
جدران ال�سجن مرتفعة جدا ويحده برج�ن 
ويقع  م�سددة  حوله  واحلرا�سة  للمراقبة 
املغلقة  الع�سكرية  املن�طق  �سل�سلة  يف 
م�سريا  االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة  لدى 
مركز  وك�أنه�  للن�ظر  تبدو  البن�ية  اأن  اإىل 
الثالثين�ت  يف  الربيط�نيون  بن�ه  �رشطة 
ال�سنوات  يف  االحتالل  دولة  ق�مت  وقد 
التي  الرقمية  الي�فط�ت  ب�إزالة  االأخ��رية 
ت�سري اإىل وجود ال�سجن ال�رشي وتوعدت 
يف  االإبع�د  بعقوبة  والب�حثني  االإعالميني 

تلك  حول  معلوم�ت  عن  الك�سف  ح�ل 
معلوم�ت  اإىل  واأ�س�ر   . ال�رشية  ال�سجون 
بن�ية   70 ع��ن  ي��زي��د  م���  ب��وج��ود  تفيد 
االإ�رشائيلية  لل�رشطة  كمراكز  ت�ستخدم 
ومنه�  �سيده�  الربيط�ين  االنتداب  ك�ن 
االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة  ت�ستخدمه  م� 
ك�سجون �رشية مثل �سجن �رشفند وك�ن 
و�سجن  عك�  و�سجن  بريط�نية  ق�عدة 
زن�زين  واأن  وكي�سون  وا�سموريت  ب�راك 
اإىل  االأ�سود  ب�للون  مطلية  ال�سجون  تلك 
الربيط�ين  االنتداب  ك�ن  �سجن  ج�نب 
اأق�مه يف منطقة ع�سلوج ب�أق�سى جنوب 
كبري  عدد  لت�سفية  وا�ستخدم  غزة  قط�ع 
م�سريهم  يعرف  مل  الذين  الفدائيني  من 
الوحيدي  ن�س�أت   . د  واعترب   . اليوم  حتى 
الن�طق ب��سم مفو�سية ال�سهداء واالأ�رشى 
حلركة  العلي�  القي�دية  ب�لهيئة  واجلرحى 
يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قط�ع  يف  فتح 
جلنة االأ�رشى للقوى الوطنية واالإ�سالمية 
هي  الفل�سطينيني  املفقودين  ق�سية  اأن 
وال�سي��سية  الوطنية  الق�س�ي�  اأب��رز  من 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  ن�فذة  وهي 
الفل�سطينية  للق�سية  االعتب�ر  اإع�دة  نحو 
ب�جلذور  والت�سبث  الن�س�لية  والذاكرة 
ويجب  الفل�سطينية  الوطنية  والهوية 
الطبيعي  ت�أخذ مك�نه�  اأن  اأجل  العمل من 
ال�رشاع  يف  ورئي�سي  اأ�س��سي  كجزء 
على  م�سددا  االإ�رشائيلي  االحتالل  مع 
اإلزام  واالإن�س�ين يف  الدويل  املجتمع  دور 
االحتالل االإ�رشائيلي ب�لك�سف عن م�سري 

املفقودين الفل�سطينيني والعرب .

مفو�صية �ل�صهد�ء و�لأ�صرى تدعو لإطالق حملة فل�صطينية                      
دولية لإلز�م �إ�صر�ئيل بالك�صف عن م�صري �ملنا�صل يحيى �صكاف

�أخبار فل�صطني

�أني�ش دولة: �ل�صهيد 
�لأ�صري 

يف  اأعتقل  لفل�سطيني  ا�سم  دولة:  حممود  اأني�ص 
و�سقط   ،1968 ع�م  حزيران/يونيو  من  الثالثني 
بت�ريخ  االإ�رشائيلي  ع�سقالن  �سجن  يف  �سهيدا 
�سلط�ت  زال��ت  وم�   ،1980 31اآب/اأغ�سط�ص 
جثم�نه،  احتج�ز  على  ُت�رش  االإ�رشائيلي  االحتالل 
فُتبقيه اأ�سرياً لديه�، وترف�ص االعرتاف اأو االعالن 
عن مك�ن احتج�زه، فهي تخ�فه وهو حتت الرتاب، 

وتخ�سى ظهوره حتى وان ك�ن جثة ه�مدة.
ومن  قلقيلية  مدينة  من  فل�سطيني  دولة:  اأني�ص 
بكل  من��سلة  ع�ئلة  من  وينحدر   ،1944 مواليد 
االأوائل  من  يعترب  مع�ين،  من  الكلمة  تعنيه  م� 
من  الفل�سطينية  الثورة  ل�سفوف  انتموا  الذين 
ليتحمل  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  خالل 
الرعيل االأول عبء املط�ردة واملالحقة ومه�م  مع 
يف  و�س�رك  كم�  ب�ل�سالح،  والتزويد  التموين 
اعتقل  ان  اىل  الفدائية،  العملي�ت  من  العديد 
 1968 ع���م  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م��ن  الثالثني  يف 
االحتالل،  قوات  مع  متك�فئ  غري  ا�ستب�ك  بعد 
اجل�سدي  التعذيب  من  خمتلفة  ل�سنوف  وتعر�ص 
املوؤبد  الفعلي  ب�ل�سجن  عليه  وحكم  والنف�سي، 
ان�سقت  وجيزة  بفرتة  اعتق�له  وبعد  احلي�ة(.  )مدى 
ان�سم�مه  ليعلن  ال�سعبية  عن  الدميقراطية  اجلبهة 
22 فرباير/ للجبهة الدميقراطية منذ انطالقته� يف 

ا�ست�سه�ده. 1969 حتى  �سب�ط 
اإخوانه  مع  ت�أقلم  االأوىل العتق�له  اللحظ�ت  ومنذ 
ال�سجون  يف  املرير  الواقع  مع  وتكيف  ورف�قه، 
بحث� عن اأ�سك�ل جديدة للن�س�ل يف �س�حة جديدة 
والوطني  الن�س�يل  دوره  فم�ر�ص  اعتربه�،  كم� 
احلقوق  وان��ت��زاع  والتطوير  التغيري  اأج��ل  من 
الوقت  ا�ستغالل  ف�أج�د  االأ�س��سية.  االإن�س�نية 
والت�أثري  ب�إمك�ني�ته،  واالرتق�ء  ذاته  تطوير  يف 
وتطلع�ته  الثورية  ب�أفك�ره  حوله  هم  من  على 
ال�سجن،  ح�ل  هو  هكذا  وت�أثر،  ف�أثر  امل�رشوعة، 
اختالف  على  اجلميع  مع  وا�سعة  عالق�ت  ون�سج 
و�س�ركهم  والتنظيمية،  الفكرية  انتم�ءاتهم 
عن  يتخلف  ومل  وهمومه�،  مع�نيه�  بكل  احلي�ة 
واالإ�رشاب  الن�س�لية  اخلطوات  يف  م�س�ركتهم 
اخل�وية"  االأمع�ء  "مع�رك  ُت�سمى  الطع�م، وم�  عن 
يع�نيه  ك�ن  وم�  اجل�سدي  ال�سعف  من  ب�لرغم 
يف  ف��سرتك  القلب،  مر�ص  �سيم�  ال  اأمرا�ص  من 
1976 حتى  اأواخر ع�م  ال�سهري  اإ�رشاب ع�سقالن 
على  تقريب�  �سهرين  مل��دة   1977 ع���م  بداي�ت 
له  ت�سبب  مم�  معدودة،  اأي���م  تف�سلهم�  فرتتني 
ب�لعديد من االأمرا�ص حتولت مع الوقت الأمرا�ص 
وامل�س�كل  االآالم  من  العديد  له  �سببت  مزمنة 

ال�سحية.
يف  �ستبقى   .. ه�مدة  جثة  اأم  كنت  حيً�   ... اأني�ص 
ال�س�هد  و�ستبقى   ... اأبداً  متوت  ولن  حي� مل  قلوبن� 
االأحي�ء يف �سجونهم  االأ�رشى  على جرائمهم بحق 
املق�مة فوق االأر�ص، واالأ�رشى االأموات املحتجزة 
"مق�بر  ب�  ُيعرف  م�  يف  جوفه�  يف  جث�مينهم 

االأرق�م" .
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بعدما ف�صلت جهود و��صنطن يف �إعادة فر�ش �لعقوبات �لدولية عليها

�إير�ن ت�صيد بدعم جمل�ش �لأمن �لدويل لالتفاق 
�لنووي �صد �لوليات �ملتحدة 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

من  اثنتني  ���س��وى  ت�سوت  ومل 
يف  االأع�������س����ء   15 ال� ال�����دول 
على  ال�����دويل  م�����ن  االأ جم��ل�����ص 
يك�سف  م���  م���ريك���ي،  االأ ال��ن�����ص 
ع��م��ق اخل��الف���ت ب��ني ال��والي���ت 
االأوروب��ي��ني  وحلف�ئه�  امل��ت��ح��دة 
االأمريكي  الرئي�ص  ان�سح�ب  منذ 
النووي  االتف�ق  من  ترامب  دون�لد 
2018. وق�ل روح�ين  ي�ر/م�يو  يف اأ
ال���وزراء  جمل�ص  اج��ت��م���ع  خ��الل 
على  يبعث  م�  “اإن  االأربع�ء  �سب�ح 
اأعلنت   1+4 جمموعة  اأن  االرتي�ح 
وا�سح  وب�سكل  اأم�ص  فيين�  يف 
واأن  ال��ن��ووي  ب�التف�ق  مت�سكه� 
ب��ستغالل  حق  اأي  له�  لي�ص  اأمريك� 
فقد  منه”.  خرجت  الذي  االتف�ق 
واحد  ج�نب  من  وا�سنطن  اأع�دت 
اجلمهورية  على  عقوب�ت  فر�ص 
ي���ران  ���س��الم��ي��ة. و���س��ع��دت اإ االإ
امل��سي  الع�م  النووية  ن�س�ط�ته� 
وا�سنطن  ان�سح�ب  على  رد  يف 
ب��سم  ر�سمي�  املعروف  االتف�ق  من 
امل�سرتكة”.  ال�س�ملة  العمل  “خطة 
“ت�سور  روح������ين  واأ�����س�����ف 
الطريقة  بهذه  نهم  اأ االأمريكيون 

يف  امله�نة  حيثيتهم  �سي�ستعيدون 
ب�ألف  معرفة  اأدنى  له  من  اأن  حني 
ي��درك  وال��ق���ن��ون  ال�سي��سة  ب���ء 
النووي  االتف�ق  من  خرج  من  اأن 
ي�ستخدم  ان  ميكن  ال  ك�مل  ب�سكل 

االخر”. الطرف  �سد  بنوده 
م��ي��ن��ة  االأ �سميد  هيلغ�  وق���ل��ت 
يف  اخل�رجي  العمل  جله�ز  الع�مة 
تراأ�ست  التي  االأوروب���ي  االحت���د 
امل�س�ركني  اإن  فيين�،  يف  املح�دث�ت 
على  ت�سميمهم  يف  “متحدون 

رغم  النووي  االتف�ق  على  احلف�ظ 
واأو�سحت  احل�لية”.  ال�سعوب�ت 
ت�ستطيع  ال  املتحدة  الوالي�ت  اأن 
املتحدة  االأمم  عقوب�ت  فر�ص  اإع�دة 
جمل�ص  قرار  ب��ستخدام  يران  اإ على 
�سفقة  ي��ك��ر���ص  ال����ذي  م����ن  االأ
ال�سي�ق  هذا  ويف  منه�.  ان�سحبت 
بني  املوقف  مت��سك  ع�نى  املتوتر، 
والرو�ص  واالأوروبيني  يرانيني  االإ
بني  التع�ون  نق�ص  من  وال�سينيني 
للط�قة  الدولية  والوك�لة  طهران 

مم��ي��ة  ال���ذري���ة، وه���ي ال��ه��ي��ئ��ة االأ
ي��ران  اإ ن�س�ط�ت  مراقبة  املكلفة 
هذه  تطلب  اأ�سهر،  ومنذ  النووية. 
اإىل  ب�لدخول  له�  ال�سم�ح  االأخرية 
يف  بهم�  ي�ستبه  نوويني  موقعني 
ي��ران  اإ اأن  اإال  لتفتي�سهم�  ي��ران  اإ
جعل  م���  م���ر،  االأ ت��رف�����ص  ك���ن��ت 
�سعوبة  يزداد  االأوروبيني  موقف 
االأمريكيني.  حلف�ئهم  مواجهة  يف 
ال�سوء  اأخ��رياً  ي��ران  اإ اأعطت  وقد 
اإىل  للدخول  للوك�لة  االأخ�����رش 

ملوقعني. ا
ات�سل  ان��ه  اإىل  روح���ين  ���س���ر  واأ
االأمن  جمل�ص  برئي�ص  يومني  قبل 
ك�نت  يته  روؤ ان  مو�سح�  الدويل 
وان��ه  اي���ران  ي���ة  روؤ م��ع  متط�بقة 
وبعد  املتحدة  ال��والي���ت  اأن  اأك��د 
مل  النووي،  االتف�ق  من  خروجه� 
فقرة  اأي  تفعيل  يف  احلق  له�  يعد 
اي��ران.  �سد  االتف�ق  فقرات  من 
االإ�سالمية  “اجلمهورية  اإن  وق�ل 
يف  جديدا  انت�س�را  اليوم  حققت 
مو�سح�  الدويل”،  االأمن  جمل�ص 
ت���ري��خ  يف  ح�����س��ل  “قلم�  ان���ه 
اإحدى  تقوم  ان  الدولية  املنظمة 
�سي��سي�  اأمريك�  مبواجهة  ال��دول 

مرات”. عدة  وتهزمه�  وق�نوني� 

 ،2015 �أظهرها �أطر�ف �لتفاق �لنووي �ملربم يف �لعام  �أ�صاد �لرئي�ش �لإير�ين ح�صن روحاين �لأربعاء بالوحدة �لذي 
�لدولية على بالده. �لعقوبات  �إعادة فر�ش  �لأمريكية يف  ف�صلت �جلهود  بعدما 

انف�قه�  ال�سعودية  اململكة  تقّل�ص 
اإىل  ب�ك�ست�ن  م��ن  الدبلوم��سي 
�سي��سة  ع��ن  اب��ت��ع���د  يف  ل��ب��ن���ن، 
النفوذ  تعزيز  هدفه�  ك�ن  تقليدية 
�سوى  حتقق  مل  لكّنه�  ال�سي��سي 
امللمو�سة،  املك��سب  م��ن  القليل 
فعلى  مراقبون.  ي��رى  م�  بح�سب 
اململكة  قّدمت  طويلة،  عقود  مدى 
امل�س�عدات  من  امللي�رات  الرية 
البع�ص  ي�سميهم  من  وحتى  حللف�ئه� 
حم���ول��ة  يف  االأعداء”،  “اأعداء 
عربية  ك��ق��ّوة  مك�نته�  لتعزيز 
يف  لكن  االإ�سالمي.  للع�مل  وق�ئدة 
تعيد  النفط،  اأ�سع�ر  انخف��ص  ظل 
القدمية  التح�لف�ت  تقييم  اململكة 
�سعوديون  مراقبون  يقول  التي 
القليل،  مق�بل  اأموالهم  تبتلع  نه�  اإ
اقليمية  من�ف�سة  تخو�ص  وقت  يف 
وق�لت  وقطر.  وتركي�  ي��ران  اإ مع 
االأو�سط  ال�رشق  �سوؤون  يف  اخلبرية 
كبرية  جمموعة  اإن  ف�روق  ي��سمني 
بينه�  م��ن  واالأط���راف،  ال��دول  م��ن 
وال�سلطة  وم�رش  ولبن�ن  االأردن 
اأكرب  ك�نت  وب�ك�ست�ن،  الفل�سطينية 
ال�سعودية  للم�س�عدات  املتلقني 
واأ�س�فت  امل��سي.  العقد  مدى  على 
ك�رنيغي  “موؤ�س�سة  يف  الب�حثة 
“الت�أثري  ّن  اأ الدويل”  ل��ل�����س��الم 
لفريو�ص  امل����زدوج  االق��ت�����س���دي 
اأ�سع�ر  وانخف��ص  امل�ستجد  كورون� 

اإىل  ال�سعودية  يدفع�ن  قد  النفط 
م�س�عداته�”.  وتر�سيد  هيكلة  اإع�دة 
اإىل  ب�لفعل  البالد  “ت�سعى  وت�بعت 
�رشاف  م�كينة  كونه�  مفهوم  نه�ء  اإ

اآيل”.
احلفل”  “انتهى   

�سبيل  يف  امللي�رات  اململكة  قّدمت 
احل��رب  بعد  لبن�ن  اإع��م���ر  اإع����دة 
لكّنه�   ،)1975-1990 ( االأهلية 
غ��سبة  امل��سية  ال�سنوات  يف  بدت 
حزب  جم�ح  كبح  يف  ف�سله�  جراء 
من  املدعوم  والن�فذ  امل�سلح  الله 
خ�لد  ال�����س��ع��ودي  وك��ت��ب  ي����ران.  اإ
“عك�ظ”  �سحيفة  يف  ال�سليم�ن 
ال�سعودية  ال�سلط�ت  من  القريبة 
لن  “ال�سعودية  امل��سي  ال�سهر 
الله،  حزب  فواتري  دفع  يف  ت�ستمر 
يتحملوا  اأن  اللبن�نيني  وع��ل��ى 
بالدهم”.  جت����ه  م�����س��وؤول��ي���ت��ه��م 
ممكن�  يعد  “مل  الك�تب  واأ���س���ف 
دف��ع  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ت�ستمر  اأن 
وتلقى  �سب�ح�  للبن�ن  امللي�رات 
ليال،  ���س������س���ت��ه  ع��ل��ى  ال�����س��ت���ئ��م 
مع  يتن��سب  يعد  مل  الو�سع  ه��ذا 
اخل�رجية  لل�سي��سة  اجلديدة  املرحلة 
ال  ال�سعودي  ف���مل���ل  ال�سعودية، 
يف  ينبت  وال  ال�سم�ء  م��ن  يهبط 
ال�سعودية  وت��ب��دو  ال�سحراء”. 
بعدم�  ب�ك�ست�ن  من  حمبطة  كذلك 
التخ�ذ  القدمية  حليفته�  دفعته� 

ك�سمري  منطقة  ب�س�أن  ح�زم  موقف 
بنقل  وه���ّددت  عليه�،  امل��ت��ن���زع 
اإ�سالمية  منظم�ت  اإىل  الق�سية 
قلق  التهديد  ه��ذا  وي��ث��ري  اأخ���رى. 
ق��د���ص  اأ ت�سم  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة 
نف�سه�  وتعترب  االإ�سالمية  املواقع 
وق���ل  ���س��الم��ي.  االإ للع�مل  ق���ئ��دة 
فران�ص  لوك�لة  دبلوم��سي  م�سدر 
ّخرا  موؤ ا�سرتجعت  اململكة  اإن  بر�ص 
بقيمة  قر�ص  من  دوالر  ملي�ر  مبلغ 
ب�ك�ست�ن  م��ن  دوالر  ملي�رات   3
ومل  م�لية،  �س�ئقة  من  تع�ين  التي 
نفطي  ائتم�ين  ت�سهيل  جتديد  يتم 
ب���د  اأ ���س��الم  الإ ال�سالحية  منتهي 

الدوالرات. مبلي�رات 
ك�تب  وهو  ال�سه�بي  علي  وكتب 
يف  ح�س�به  على  �سعودي  وحملل 
الب�ك�ست�نية  النخب  “لدى  تويرت 
ال��دع��م  اع��ت��ب���ر  يف  �سيئة  ع����دة 
ب�لنظر  به  م�سلم  ك�أمر  ال�سعودي 
لب�ك�ست�ن  ال�سعودية  قّدمته  م�  اإىل 

عقود”. مدى  على 
وحتت�ج  احل��ف��ل  “انتهى  واأ���س���ف 
العالقة.  لهذه  قيمة  ملنح  ب�ك�ست�ن 
جمرد  اأو  جم�نية  غداء  وجبة  تعد  مل 

واحد”. ب�جت�ه  �س�رع 
اأموالهم”  “خذوا   

يف  وم�����رش  ب�ك�ست�ن  ورف�����س��ت 
اإر���س���ل  ال��ري������ص  طلب  ال�س�بق 
ق�����وات ب���ري���ة ل���دع���م ح��م��ل��ت��ه��� 

���س��د  ال��ي��م��ن  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
من  املدعومني  احلوثيني  املتمردين 
القلق  ث����رة  اإ م��ن  زاد  ومم���  ي���ران.  اإ
مت  �سوتي  ت�سجيل  ال��ري������ص  يف 
الرئي�ص  اأظهر   2015 ع�م  ت�رشيبه 
ال�سي�سي  ال��ف��ت���ح  عبد  امل�����رشي 
يف  مب�  اخلليجية  القوى  من  ي�سخر 
نهم  اإ ق�ئاًل  ال�سعودية،  اململكة  ذلك 
االأرز”.  “مثل  م���وال  االأ ينفقون 
يف  ال�سعور  ه��ذا  ���س��دى  وت���رّدد 
االأم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����ص  م��ع   2018
دون����ل���د ت��رام��ب ع��ن��دم��� ع��ر���ص 
البي�س�وي  امل��ك��ت��ب  يف  خمطط� 
ملي�رات  بقيمة  ع�سكرية  ملعدات 
وق�ل  الري��ص.  ا�سرتته�  الدوالرات 
نيوز”  �سي  بي  “اأن  ل�سبكة  ترامب 
اأموالهم”.  “خذوا  الت�يل  الع�م  يف 
العالق�ت  من  الكثري  حت��ّول  وم��ع 
امل�لية،  املع�مالت  ي�سبه  م���  اإىل 
االح��رتام  لك�سب  الري��ص  تك�فح 
بينم�  ت�ستحّقه  نه�  اإ تقول  ال��ذي 
الع�مل  يف  ال��رائ��د  دوره���  يتعّر�ص 
من  متزايدة  لتحدي�ت  االإ�سالمي 
وق�لت  االقليميني.  من�ف�سيه�  قبل 
اأك�دميية  وه��ي  الر�سيد  م�س�وي 
م��ق��ّرا  ل��ن��دن  م��ن  تتخذ  ���س��ع��ودي��ة 
ليه�  اإ ينظر  تعد  مل  “ال�سعودية 
و  اأ العربي  للت�س�من  كمركز   )…(

�سالمي”. االإ
ق/د

الكويتي،  االأمة  جمل�ص  رئي�ص  ق�ل 
طلب�  ت�سلم  نه  اإ الغ�من"،  "مرزوق 
ب��ط��رح  ن����واب   10 م��ن  م��وق��ع��� 
جمل�ص  رئي�ص  ن���ئ��ب  يف  الثقة 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال���وزراء 
الداخلية،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ص 
ذلك  اأن  واأو�سح  ال�س�لح".  ن�ص  "اأ
ث��ر  اإ وذل��ك  تقدميه  ج��رى  الطلب 
الن�ئب  من  له  املوجه  اال�ستجواب 

لالئحة  ووف��ق���  ه�يف".  "حممد 
يجوز  ال  م��ة  االأ ملجل�ص  الداخلية 
ھذا  يف  قراره  ي�سدر  اأن  للمجل�ص 

تقدميه. من  ي�م  اأ  7 قبل  الطلب 
�سيتم  ذلك  على  بن�ء  نه  اأ واأ�س�ف 
الثقة  طرح  طلب  على  الت�سويت 
املوافق  اخلمي�ص  خ��سة  جل�سة  يف 
اجل����ري.  ي��ل��ول  ���س��ب��ت��م��رب/اأ  10
ال��ن��واب  اأن  "الغ�من"  وك�����س��ف 

الثقة  ط��رح  طلب  على  املوقعني 
العتيبي"،  "خ�لد  م��ن  ك��ل:  ه��م 
و"عبد  ال�سويط"،  و"ث�مر 
و"حممد  الكندري"،  ال��ك��رمي 
املردا�ص"،  و"ن�يف  املطري"، 
و"ع�دل  الع�زمي"،  و"حمدان 
فه�د"،  و"عبدالله  الدخمي"، 
و"حممد  املويزري"،  و"�سعيب 
ا���س��ت��ج��واب  وت�����س��م��ن  ه�يف". 

هم�  حم��وري��ن  "ه�يف"  ال��ن���ئ��ب 
ب�لتج�س�ص  اخل�سو�سية  انته�ك 
دون  من  املواطنني  على  والتن�ست 
على  والت�سرت  الق�نون،  من  �سند 
ومرتكبيه�  اجلن�ئية  اجلرائم  بع�ص 
واجلن�ئية  الدولة  اأمن  دارت��ي  اإ يف 
واملن�سب  ب�لرتقية  تهم  ومك�ف�أ

االإ�رشايف.
ق/د

مي�نويل  اإ الفرن�سي  الرئي�ص  ق���ل 
“زي�رة  اإن  ت��وي��رت،  على  م���ك��رون 
�سم�ن  يف  للم�س�عدة  تهدف  العراق 
االقت�س�دية  و�سي�دته  العراق  اأمن 
بغداد:  من  واأكد  واخل�رج”.  ب�لداخل 
هزمية  اإحل�ق  حتى  احلرب  “�سنوا�سل 
واال���س��ت��ق��رار  ب����الإره����ب،  نه�ئية 
وت���ب��ع  املحك”.  ع��ل��ى  ق��ل��ي��م��ي  االإ
�سي�دة  ل�سم�ن  كثرية  “التحدي�ت 
املنطقة”.  ويف  الداخل  يف  العراق 
برهم  العراقي  الرئي�ص  وا�ستقبل 
التي  زي�رته  خالل  م�كرون  �س�لح، 
ق�رش  يف  واح���دا،  ي��وم���  ت�ستغرق 
وت�أتي  بغداد.  الع��سمة  يف  ال�سالم 
اقت�س�دية  اأزم���ة  و���س��ط  ال��زي���رة 
كورون�،  فريو�ص  وانت�س�ر  ط�حنة، 
على  ه���ئ��ال  ���س��غ��ط���  ���س��ّك��ل  م���� 
وك�لة  وذكرت  العراقية.  ال�سي��سة 
تليغرام،  على  ال��ع��راق��ي��ة  ن��ب���ء  االأ
الرئ��س�ت  جمع  م�سرتك�  لق�ء  اأن 
الرئي�ص  مع  بغداد  ق�رش  يف  الثالث 

. ن�سي لفر ا
العراقي  للرئي�ص  �سحفي  موؤمتر  ويف 
م�كرون  ق���ل  الفرن�سي،  ون��ظ��ريه 
مف�سلية  مرحلة  يعي�ص  “العراق 
م��ن ت���ري��خ��ه، ف��ه��و ي��واج��ه حت��دي 
ت�سعف  التي  اخل�رجية  التدخالت 
“فرن�س�  وق��وف  واأك��د  حكومته”. 
يف  نحن  العراق..  ج�نب  اإىل  الدائم 
ودعمه”.  م�س�عدته  اأجل  من  العراق 
“ال  العراقي:  الرئي�ص  ق�ل  ب��دوره، 
�رشاع  �س�حة  العراق  يكون  اأن  نقبل 
اأهمية  “على  م��وؤك��دا  لالآخرين”، 

االإره�ب”. متويل  م�س�در  جتفيف 
االأربع�ء،  الفرن�سي،  الرئي�ص  وو�سل 
وك�لة  نقلت  م�  بح�سب  بغداد،  اإىل 
ن��ب���ء ال��ع��راق��ي��ة، وه��ي زي���رت��ه  االأ

م�س�عدة  بهدف  العراق،  اإىل  االأوىل 
يف  “�سي�دته”  ت�أكيد  على  البلد  هذا 
التوتر  و�سط  يف  نف�سه  يجد  وقت 
وط��ه��ران.   وا�سنطن  حليفني:  ب��ني 
ق�دم�  العراق  م�كرون�ىل  وو�سل 
يومني.  اأم�سى  حيث  ب��ريوت  م��ن 
البالد  يف  �س�ع�ت  ب�سع  و�سيم�سي 
وهو  امل�سوؤولني.  برز  اأ �سيلتقي  حيث 
منذ  العراق  يزور  دولة  رئي�ص  اأول 
رئي�س�  الك�ظمي  م�سطفى  تعيني 
���س��ب���ب  والأ م���ي��و.  يف  للحكومة 
ال��رئ������س��ة  ت��ك�����س��ف  مل  م���ن���ي���ة،  اأ
يف  اإال  ال���زي����رة  ع��ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
م�سوؤولني  اأن  علم�  االأخرية،  اللحظة 
وق�ل  ي�م.  اأ منذ  عنه�  اأعلنوا  عراقيني 
م�س�ء  �سح�يف  موؤمتر  خالل  م�كرون، 
الث�نية  زي�رته  خت�م  يف  الثالث�ء، 
ّكد  وؤ “اأ �سهر:  من  اأقل  خالل  للبن�ن 
يف  �سب�حً�  غداً  �س�أكون  ّنني  اأ لكم 
مع  ب�لتع�ون  اأطلق،  لكي  العراق 
م�سرية  لدعم  مب�درة  املتحدة،  االأمم 
وك���ن  ال��ب��ل��د.  ه��ذا  يف  ال�سي�دة” 
مع  لق�ء  يف  اجلمعة  ق���ل  م���ك��رون 
اأجل  من  “املعركة  اإن  ال�سح�فيني، 
لل�سم�ح  �س��سية”  اأ العراق  �سي�دة 
اللذين  البلد  وه��ذا  ال�سعب  “لهذا 
اإىل  اخل�سوع  ب�”عدم  كثريا”  ع�ني� 
قليمية  االإ القوى  �سيطرة  حتمية 
ق�دة  “هن�ك  واأ�س�ف:  واالإره�ب”. 
اأن  ويريدون  لذلك  مدركون  و�سعب 
م�سريا  نف�سهم”،  ب�أ م�سريهم  يحددوا 
م�س�عدتهم  فرن�س�  “دور  اأن  اإىل 
اإىل  م���ك��رون  ���س���ر  واأ ذلك”.  على 
قوية،  مب�درة  معهم  “بن�ء  ينوي  نه  اأ
اأجل  من  املتحدة،  االأمم  مع  ب�لتع�ون 

العراق”. �سي�دة 
ق/د

ال�سحية  ال�����س��ل��ط���ت  ���س��ج��ل��ت 
�س�عة   24 اآخ���ر  خ��الل  ال��رو���س��ي��ة 
جديدة  اإ�س�بة  و4952  وف���ة   115
مق�بل  امل�ستجد،  كورون�  بفريو�ص 
اليوم  يف  وف�ة  و123  اإ�س�بة   4729

. بق ل�س� ا
اخل��سة  العملي�ت  غرفة  واأعلنت 
يف  الت�جي  الفريو�ص  انت�س�ر  مبح�ربة 
االإ�س�ب�ت  اأن  االأربع�ء  اأم�ص  رو�سي� 
اأ�سل  من   84 بني  تتوزع  اجلديدة 
)ب��ستثن�ء   85 ال� ال��ب��الد  ق���ل��ي��م  اأ
احلكم  ذات��ي��ة  نينيت�ص  اأوك����روغ 
البالد(،  �سم�ل  اأق�سى  يف  الواقعة 
اأع��را���ص  ظهور  ع��دم  اإىل  م�سرية 
املر�سى  من   24.2% لدى  االإ�س�بة 
احل�سيلة  بذلك  و�سهدت  اجل��دد. 
بكورون�  لالإ�س�ب�ت  االإجم�لية 
خالل   0.5% ب� ارتف�ع�  رو�سي�  يف 
واأ�سبحت  امل��سية   24 ال� ال�س�ع�ت 
منه�  م��وؤك��دة  اإ�س�بة   1005000
و166417  وف����ة  ح���ل��ة   17414
انخف��س�  ميثل  )م���  ن�سطة  ح���ل��ة 
يوم  منذ  ن�سطة  ح�لة   627 بواقع 
مري�س�   5464 ومت���ث��ل  م�������ص(.  اأ
اأم�ص،  منذ  الفريو�ص  من  لل�سف�ء 
يف  املتع�فني  عدد  اإجم�يل  يرفع  م� 
هذا  �سخ�س�.   821169 اإىل  رو�سي� 
والتج�رة  ال�سن�عة  وزي��ر  ق���ل  و 
ال��رو���س��ي دي��ن��ي�����ص م���ن��ت��وروف، 
�سد  بلق�ح  تطعيمه  مت  ن��ه  اإ اأم�ص، 
لي�سبح  امل�ستجد،  كورون�  فريو�ص 
احلكومة  يف  ف��ي��درايل  وزي��ر  اأول 
بتطعيمه  علن�  يفيد  ال��رو���س��ي��ة، 
ردا  م�نتوروف،  واأ�س�ف  ب�للق�ح. 
قد  ك���ن  ذا  اإ م���  ح��ول  ال  ���س��وؤ على 
ب�لقول:  الرو�سي،  اللق�ح  ا�ستخدم 

يف  ي��رق��د  مل  ن���ه  اأ وذك���ر  "نعم". 
وقت  ويف  التطعيم.  بعد  امل�ست�سفى 
الوزراء  رئي�ص  ن�ئب  اأعلن  �س�بق، 
نه  اأ خو�سنولني،  م���رات  الرو�سي 

كوفيد19-. �سد  التطعيم  تلقى 
وب�لتحديد  رو���س��ي���  م��ن  وق��ري��ب��� 
ال�سلط�ت  اأعلنت  اأوك��ران��ي���،  يف 
ارتف�ع  اأك��رب  ر�سد  عن  ال�سحية 
االإ���س���ب���ت  ح�سيلة  يف  ي��وم��ي 
خالل  امل�ستجد  ك��ورون���  بفريو�ص 

�س�عة.  24
يوم  خ��الل  اأوك��ران��ي���  يف  و�سجلت 
جديدة  اإ�س�بة   2495 الثالث�ء  اأم�ص 
مر�ص  ي�سبب  ال���ذي  ب���ل��ف��ريو���ص 
اإ�س�بة   2088 )مق�بل  "كوفيد19-" 
الرقم  حطم  م�  ال�س�بق(،  اليوم  يف 
ت�سجيله  مت  الذي  ال�س�بق  القي��سي 
)اأي  امل������س��ي  اأغ�سط�ص   29 يف 
�س�عة(.   24 خ��الل  اإ�س�بة   2481
االإ�س�ب�ت  من  ع��دد  اأك��رب  ويعود 
الع��سمة  اإىل  ح�لة(   332 ( اجلديدة 
ك��ي��ي��ف. و���س��ج��ل��ت ال�����س��ل��ط���ت 
 51 االأخري  اليوم  خالل  االأوكرانية 
 48 مق�بل  الوب�ء،  جراء  جديدة  وف�ة 
مت�ثل  فيم�  ال�س�بق،  اليوم  يف  وف�ة 
واأ�سبح  لل�سف�ء.  مري�س�   1015
ب��ذل��ك اإج��م���يل ع��دد االإ���س���ب���ت 
اأوكراني�  يف  �سجلت  التي  بكورون� 
منه�  اإ�س�بة   125798 اليوم  حتى 

وف�ة. ح�لة   2656
وترية  اأن  من  ال�سلط�ت  وح��ذرت 
�ستوا�سل  البالد  يف  كورون�  تف�سي 
االإ�س�ب�ت  معدل  يبلغ  وقد  االرتف�ع 
ح�لة  اآالف  الثالثة  عتبة  اجل��دي��دة 

اجل�ري. �سبتمرب  نه�ية  حتى  يومي� 
ق/د تتخلى عن �صيا�صة “�لنفوذ و�لقوة” 

�ل�صعودية ُتعيد تقييم جدوى �صيا�صة “�لإنفاق و�لتحالفات �خلارجية”

نو�ب مبجل�ش �لأمة �لكويتي يطالبون بطرح �لثقة يف وزير �لد�خلية

خالل لقاء م�صرتك يف بغد�د.. ماكرون

�صيادة �لعر�ق تو�جه حتديات كثرية 
و�لتدخالت �خلارجية ُت�صعف حكومته

رو�صيا.. 115 وفاة بكورونا و�أول 
وزير يتلقى لقاحا �صد �لفريو�ش
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جمعهما �لفن و فّرقهما �ملوت: "فريوز" �صوت غّرد للزمن "�لّرحباين"

اَيا  ـَ�صَ �لق ـُلِّ  ك َعلَى  ْه" َقَفَزْت  يَّ ـِ ْحَبان "�لرَّ
ِة يَّ ـِ ُعوِب �لَعَرب ْوَت �ل�صُّ يـَِّة و كانْت �صَ َيا�صِ �ل�صِّ

عي�ش علجية 
---------------- 

ن�����س���أ االأخ����وان ال��رح��ب���ين 
�سق�ء،  كله�  ق��سية،  طفولة 
ل��ك��ن��ه��� ك���ن��ت م��غ��م��ورة 
ب���حل��رك��ة ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى، و 
الفيت�مني  "البزق"  لة  اآ ك�نت 
بداأت  منه�  و   ، لهم�  الروحي 
ب���إح��دى  ال��ف��ن��ي��ة  حي�تهم� 
لهم�  مهدت  التي  الكن�ئ�ص 
ن���ٍد  ت�أ�سي�ص  اإىل  الطريق 
جم�نيًة  ح��ف��الٍت  فيه  قدم� 
يوقع�ن  و  يلحن�ن  و  لف�ن  يوؤ
الرحب�ين  االأخوين   " ب��سم  
التوقيع  ه���ذا  ي��ك��ن  مل   ،"
م��ب��ن��ي��� ع��ل��ى ح���ب ال���ذات 
نكرانه�،  على  بل  الفردية، 
الرحب�ين  الفن  در���ص  فمن 
الواقع  اأن  حقيقة  على  يقف 
من  ه���رب  واق��ع  الرحب�ين 
م�  اإىل  ب������س��ت��م��رار،  ثب�ته 
ه��و خ����رج ع��ن��ه، ه���ئ��م يف 
عن  يبحث  هو  و  الفن  ف�س�ء 
مغ�يرة  قراءة  ُيجري  احلرية، 
عن  تختلف  قراءة  للواقعية، 
يديولوجية،  االإ دبي�ت  االأ كل 
الرحب�ين  االأخوان  اهتم  كم� 
ب��ع��ن�����رش ال���زم���ن، ك���ن��ت 
حلظة  الرحب�نية،  اللحظة 
حتت�ج  اجلري�ن،  دائمة  م�ئية 
تنت�رش  التحرك،  اإىل  دوم��� 
ل��ل��ن��ه��ر ���س��د امل�����س��ت��ن��ق��ع، 
�سد  للتحول  تنت�رش  كم� 
يحقق  مل  جهته  فمن  الثب�ت، 
االأخ  ال��رح��ب���ين  ع������س��ي 
الرحب�ين  ملن�سور  االأك���رب 
يكون  اأن  يف  طفولته  حلم 
حيث  بيه  اأ مثل  "جواهرجي�" 
"�رشطّي"  ك���:  حي�ته  ب���داأ 
 ،� مَّ �سوت�  اأن  غري  ب�سيط، 
نه  اإ اأخرى،  مله�م  ين�ديه  ك�ن 
لتجعل  املو�سيقى  �سوت 
معنى  بكل  وطني�  فن�ن�  منه 
حلق  م�  يرى  هو  و  الوطنية، 
ك�ن  عندم�  اأذى  من  بيه  ب�أ

عليه  احلكم  و  �سب�ب  �سيَخ 
م�سقط  من  هرب  و  ب�الإعدام 
جعال  قد  و  ب��ريوت،  راأ�سه 
القمر"  "ج�رش  لوح�ت  من 
نحو  ب�س�ط�  حرب"  "ت�جر  و 

. لتغيري" ا "
الرحب�ين  االأخوان  ج�ء  فقد   
الأن    ، خم��ت��ل��ف  ب�����س��يء 
ب�لف�سحى  ك���ن  غن�ءهم� 
اللبن�نية  ب�للهجة  و  ت���رة 
حيث  اأخ���رى،  ت���رة  اجلبلية 
ا����س���ت���خ���دم ك����ل م��ن��ه��م��� 
مثل  للغ�ية  مثرية  عب�رات 
فك�نت  ال�سوك،  و  ال�سخر، 
جديدا،  تي�را  مو�سيق�هم� 
ال��ك��ث��ري من  ل��ق��ي  ن���ه  اأ غ��ري 
االته�م�ت  و  االن��ت��ق���دات، 
و   ، لالإجنليز  عمالء  نهم�  ب��أ
تعود   الفنية   اأعم�لهم�  اأن 
م�  ���س��ق��ر،  االأ بول�ص  ل��الأب 
ينجح  الرحب�ين  الفن  جعل 
 ( الرحب�ين  االأخوين  اأن  هو 
يغني�  مل  من�سور(  و  ع��سي 
اأو  ب�ر  يف  اأو  عر�ص  يف  يوم� 
�سخ�س�  ميدح�  مل  و  كب�ريه، 
منهم�  كل  يته�ون  مل  و   ، م� 
ال  و  املواقف،  من  موقف  يف 
غني�  بل  خمر،  قطرة  �رشب� 
و  الق�س�ي�،  و  لل�سعوب 
مواقفهم�  عّر�ستهم�  ق��د 
ح�سب  خمتلفة،  ل�سغوط�ت 
ال��درا���س���ت ف���إن االأخ��وي��ن 
ب�لفال�سفة  ثرا  ت�أ الرحب�ين 
مقدمتهم  يف  و  اليون�نيني 
ع��سي  بخ��سة  و  �سقراط، 
اأ�سد  ك���ن  ال��ذي  الرحب�ين 
بنظرية  ث��را  ت���أ اأخ��ي��ه  م��ن 
ذا  ك���ن  كونه   ، امل��وت  منع 
تخفي  ال  قلقة  �سخ�سية 
ه��واج�����س��ه��� م��ن امل���وت، و 
م�  اإىل  ال�سبب  ي��ع��ود  رمب��� 
ذلك  رغم  مر�ص،  من  ع�ن�ه 
يف  الرحب�نية  ب��دع��ت  اأ فقد 
مل  و  امل���ج����الت،   خم��ت��ل��ف 
"االأورك�سرتا"،  يوم�  تفقد 

فني  ح�����س��ور  لهم�  ف��ك���ن 
م�رش  و  لبن�ن  يف  ثق�يف  و 
ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���الد  ك���ل  و 
على  بحف�ظهم�  ال�سقيقة، 
العربي  ال�سعبي  ال���رتاث 
مدة  يف  و   ، املو�سح�ت  و 
دق���ئ��ق  ���س��ت  ت��ت��ع��دى  ال 
بني  من  و  ال�س�ع�ت،   بدل 
  " ق�سيدة:  املغن�ة  الق�س�ئد 
االأم�ص  لق�ء  ذك��رى  مللمت 
ن� ي� ع�سفورة  " اأ ب�لهدب" و 
اجلديدة  االأحل�ن  م�  اأ ال�سجر"،  
مثل  منه�  البع�ص  على  نقف 
حين�"  اإىل  يوم�  �سرجع   "
جريان"،  القمر  و  نحن   " و 
ق�س�ي�  مع�جلتهم�  عن  ف�سال 
اأحالم  و  االجتم�عية   الن��ص 
امل�رشح،  طريق  عن  ال�سعوب 
االأطروح�ت  تن�ولته  ال��ذي 

. معية جل� ا
 " "�لأ�صطورة  فريوز.. 

�صباح تولد كل  �لتي 
اأن  الرحب�نية  ا�ستط�عت   
اأ�سطورة،  الوطن  من  جتعل 
فنية  اأع���م����ل  يف  ت��ت��ج��دد 
ت��ف��ر���ص وج���وده���� خ����رج 
بينهم�  و  الزم�ن،  و  املك�ن 
املالئكي  فريوز  �سوت  ك�ن 
ي��ت��ح��رك  ل�����س��ي���غ��ة احل��ل��م 
ت�ريخه،  تطويع  و  اللبن�ين 
ال�����س��وت  ه����ذا  اأن  غ���ري 
ك���ن م��وزع��� ب��ني االأخ��وي��ن 
ن�����س��و���ص  و  ال���رح���ب����ين 
على  ك�ن  الذي  عقل  �سعيد 
االأخوين  مع  دائمة  خالف�ت 
�س��سع  الفرق   ، الرحب�ين 
عقل  �سعيد  ن�سو�ص  ب��ني  
خرجت  التي   الرحب�نية  و 
اإىل  ال�سيق  املحلي  دائرة  من 
الوا�سع،  ن�س�ين  االإ الع�مل 
ف�����الأخ����وان ال��رح��ب���ين مل 
وح��ده  ال��ف��رد  اأن  يقتنع� 
جعال  ب��ل  ال��ت���ري��خ  ي��غ��ري 
اآخرين  ب�رشا  �سف�فه  على 
على  الظل  يف  لو  و  يعملون 

النت�س�ر  املالئم  املن�خ  تهيئة 
�رشطني  يحقق  الذي  البطل 
بينهم�،  الف�سل  ميكن  ال 
العدالة"،  و  "القوة  ه��م��� 
يعتقدان   الرحب�ين  ف�الأخوان 
ت�سنده�  ال  التي  "العدالة  اأن 
ن�ق�سة  ع��دال��ة  ه��ي  ال��ق��وة 
و  االإذع����ن  لغري  ت���وؤدي  ال 
به�  مي�����ن  االإ الأن  ���ص،  ال��ي���أ
حتى  عنه�  الدف�ع  ي�ستلزم 
ب�طال  اأ�سبحت  اإال  و  النه�ية؛ 
فقد  لذا  و  الب�طل"  بحكم  اأو 
بني  الرحب�نيني   حَت��ّرُك  ك�ن 
اخلري  بني  و  الب�طل  و  احل��ق 
و  ال�سحية  بني  و  ال�رش  و 

جالده.
الدرا�س�ت  بع�ص  توؤكد  و   
مل  ال��رح��ب���ين   االأخ��وي��ن  اأن 
على  فنهم�  يبني�   اأن  يقبال 
ا�ستج�ب�  ب��ل   ، م���الءات  االإ
و   ، امل��ت��داخ��ل��ة  اه��م���  ل��روؤ
كل  م��ن  حم�يته  م��ن  متكن� 
بلد  ك��ل  يف  ال��ت�����س��ف��ي���ت 
العراق  اإىل  لبن�ن  من  ممزق 
م�س�عر  يحرك  و  م�رش  اإىل 
ك�ن  امل�سطهدة،  ال�سعوب 
التي  االأ�سج�ر  فريوز  �سوت 
ال�سم�ص،  حر  من  حتميهم� 
عنهم�  ي��زي��ح  ال���ذي  امل����ء 
مثل  ك�ن  احل��روب،  "دوخة" 
حي�ة  اإىل  ت�أخذهم�  م��واج  االأ
حي�ة  عن  تبعدهم�  و  االأم��ل 
بلده�  اأهل  فيه�  ق�ل  الي�أ�ص، 
ي��دغ��دغ  م�سقول  ���س��وت 
ي�سمو  و  اخلي�ل،  و  امل�س�عر 
تعي�ص  اأعلى،  اإىل  ب�لذوق 
كل  يف  ال��رح��ب���ين  ال��زم��ن 
الك�تبة  و�سفته�  حترك�ته، 
احلر�سوف  ف�تنة  اللبن�نية 
تولد  التي   " االأ�سطورة   " ب�: 
�سوته�   يرتدد   �سب�ح،   كل 
ال��ال���س��ع��ور،   يف  احل���ن���ني 
���س��وت ي�����س��دو ب���ل��ل��ح��ن 
من  ب���ل��ك��ل��م���ت،  ي��ب��وح  و 
و   ، الع�طفة  تندفق  حنجرته� 
�سوته�  من  ترنيمة  كل  مع 
ورد  ي�ستيقظ  امل��الئ��ك��ي 
اأريجه  لينبعث  فين�  ال��روح 
امل�ستمع  حتمل   ، ج�سدن�  يف 
و  احلب  من  عوامل  اإىل  ليه�  اإ
�سدق  و  النق�ء  و  ال�سف�ء 
الع�طفة،  �سمو  و  التعبري 
عند  تتوفر  ال  �سف�ت  هي  و 
العربي�ت،  الفن�ن�ت  جميع 
لهة  اآ كلثوم  اأم  ك�نت  ذا  ف���إ
�سم�ه�  كم�  العربي  الطرب 
اأم��رية  وردة  و   ، م�رش  اأه��ل 
�سوت  ف�إن  العربي،  الطرب 
مع   ول��د  ال��رح��ب���ين  ال��زم��ن 

يعود. لن  و  وحده�  فريوز 

�آخرين يعملون و لو يف �لظل،  �لتاريخ بل جعل على �صفافه ب�صر�  باأن �لفرد وحده يغري  مل يقتنع �لأخو�ن �لرحباين 
فالأخو�ن  �لعد�لة"،  و  "�لقوة  بينهما هما  �لف�صل  �صرطني ل ميكن  �لذي يحقق  �لبطل  �ملالئم لنت�صار   �ملناخ  تهيئة  على 

"�لعد�لة �لتي ل ت�صندها �لقوة هي عد�لة ناق�صة، ل توؤدي لغري �لإذعان و �لياأ�ش، و لهذ�  �أن  �لرحباين يعتقد�ن  
فنية منها  �أكرث  �صيا�صية  مل�صة  فيها   يلتم�ش  �لرحبانية  �ملو�صيقى  �إىل  ي�صتمع  من  كل  كان 

الفن�نة  اأن  مالحظون  ق���ل 
ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة ف�����ريوز ال��ت��ي 
ب�أغنيته�:   ع�ملي�  ا�ستهرت 
لفه�  اأ التي  املدائن"  "زهرة 
الرحب�ين،  االأخ��وان  حلنه�  و 
)الأج��ل��ك   : مطلعه�  ال��ت��ي  و 
اأ�سلي..  ال�سالة  مدينة  ي� 
امل�س�كن..  بهية  ي���  الأج��ل��ك 
قد�ص  ي���  امل��دائ��ن..  زه��رة  ي��� 
ال�سالة  مدينة  ي�  قد�ص  ي� 
م�كرون  اإن  ق�لوا  و   ،) اأ�سلي 
ب���أن  للع�مل  ُيظهر  اأن  يريد 
يف  دوم����  ال�سب�قة  فرن�س� 
العرب  الفن�نني  كب�ر  تكرمي 
زي���رت��ه  اأن  و  تقييمهم  و 
�سي��سية  نواي�  عن  تك�سف 

ليزي. االإ يخفيه� 
ال���ع���رب  ن���ظ���رة  ت���ك���ن  مل 
ف��ريوز  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة  للفن�نة 
ك��ف��ن���ن��ة ف��ق��ط ب���ل ك���ن��ت 
ذ  اإ كمق�ومة،  له�  نظرتهم 
ال�سداح  �سوته�  من  جعلت 
ل���ة  ���س��الح��� ت��واج��ه ب��ه��� االآ
من  حلف�ئه�   و  اال�رشائيلية 
و  الفل�سطينية  الق�سية  اأجل 
ا�سم  ل�س�نه�  على  ت��ردد  هي 
نت�بع  كن�  ال�رشيف،   القد�ص 
و  الراديو  طريق  عن  حفالته� 
القنوات  ظهور  قبل  ال�س��سة 
التو�سل  مواقع  و  الف�س�ئية 
تلك  ت��زال  ال  و  االجتم�عي، 
و  ذه�نن�  اأ يف  ال�سقة  ال�سورة 
حني  اإىل  خميلتن�،  يف  را�سخة 
و  بريوت  هّز  الذي  االنفج�ر 
وقفت  بك�مله�،  مدينة  خرب 
و  ال��ع���مل،  دول  ك��ل  ع��ل��ي��ه 
اأول  الفرن�سي  الرئي�ص  ك�ن 
مل�ست  ال��ذي  الع�مل  ���س���ء  روؤ
اجلريحة،  لبن�ن  اأر�ص  رجله   
اخل�س�ئر  حجم  على  للوقوف 
ب�سك�نه،  و  ب��ه  حلقت  التي 
ع�دي�  يبدو  م��ر  االأ و  هن�  اإىل 
ك�سخ�سية  فم�كرون  ج��دا، 
فلم  اال�ستعم�ر،  ميثل  معنوية 
الع�م  الراأي  لدى  متوقع�  يكن 
يف  عربية  فن�نة  ت�ستقبل  اأن 
ع�س�قه�  ي�سفه�  فريوز  وزن 
ت�ست�سيف  اأن  ب���مل��ق���ِوم��ة، 
امل�ئوية  لبن�ن  اإحي�ء  ع�سية 
�سخ�سية  لت��سي�سه  االأوىل 
ال�سخ�سي�ت  اأقرب  من  تعترب 
من  واح����دة  و  ����رشائ���ي���ل  الإ

؟ ئه� حلف�
م�كرون  جمع  الذي  ف�للق�ء   
حيث  ع�دي،  غري  ك�ن  بفيزوز 
ب�لع��سمة  مبنزله�  ا�ستقبلته 
ب�����ريوت رف���ق���ة ال�����س��ف��ري 
فو�سيه،  ب��رون��و  الفرن�سي 
اال�ست�س�فة  ك�نت  جهة  فمن 
و من  الع�ئلة  نزوال عند رغبة 
بعيدا  مت  اللق�ء  اأخ��رى،  جهة 
حيث  االإع��الم،  و�س�ئل   عن 
و�س�م  م���ك��رون  ل��ه���   �سلم 
وهو  الفرن�سي  ال�رشف  جوقة 
ر�سمي  ت��ك��رمي  اأع��ل��ى  ي��ع��د 

ن�بليون  ه  ن�����س���أ اأ فرن�س�  يف 
فيم�   ،1802 ع���م  بون�برت 
فنية،  ل��وح��ة  ف���ريوز  ه��دت��ه  اأ
اأن  امل��ف��رو���ص  م��ن  ك����ن  و 
ي��ت��م ه��ذا احل���دث ال��ف��ن��ي يف 
ح��ف��ل ر���س��م��ي  ب��ح�����س��ور 
فنية  و  �سي��سية  �سخ�سي�ت 
يف  لي�ص  و  دبلوم��سية  و 
النخبة  حق  من  طبع�  بيته�،  
اأن  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة  ال�سي��سية 
تزامنت  الزي�رة  الأن  تغ�سب، 
م�  و  بريوت  مرف�إ  انفج�ر  مع  
اقت�س�دي،  انهي�ر  من  حلقه 
الظرف  ا�ستغل  م�كرون  الأن 
لبن�ن  ع��سه  الذي  الك�رثي 
بحذائه  ليدخل  االنفج�ر  جراء 
تعد  وطنية  �سخ�سية  منزل 
لل�سالم  رمزا  و  وطني�  كنزا 
بني  االن��ق�����س���م���ت  ي��ت��ج���وز 
لبن�ن  يف  والطوائف  الف�س�ئل 
الزي�رة  اأن  و  خ��سة  وخ�رجه، 
الذكرى  اإح��ي���ء  مع  تزامنت 
دولة  الإعالن  االأوىل  امل�ئوية 
ل��ب��ن���ن ال��ك��ب��ري خ���الل ف��رتة 

الفرن�سي. االنتداب 
بع�ص  ت��داول��ت��ه  ح�سبم�   
ظهر  فقد  االإخب�رية  املواقع 
تلفزيوين  ب��ث  يف  حمتجون 
ف��ريوز  منزل  خ���رج  مب��رش 
ح����م���ل���ني الف����ت�����ت حت���ذر 
م���ك��رون م��ن ال��وق��وف يف 
و  الت�ريخ  من  اخلط�إ  اجل�نب 
م�سطفى  رف�سهم  اأعلنوا 
الزعم�ء  ر�سحه  الذي  دي��ب  اأ
رئي�ص  االث��ن���ن  اللبن�نيون، 
ال����وزراء ال��ل��ب��ن���ين اجل��دي��د 
هذا  و  فرن�سي،  �سغط  حتت 
اأن  بينه�  من  دالالت  عدة  له 
ك�نت  للبن�ن  م�كرون  زي�رة 
ب��ه��دف ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
فريوز  هي  ه�   ، حمددة  مبهمة 
ح�س�ب  على  الو�س�م  تخت�ر 
اجلرح  ح�س�ب  على  و  القد�ص 
هي  املدائن  زهرة  و  اللبن�ين،  
القد�ص  ملدينة  القدمي  اال�سم 
و  يبو�ص،  ا�سمه�  قبل  ك�ن  و 
االأغنية  هذه  بف�سل  ن�لت  قد 
فرن�سيني  ���س���ء  روؤ اإع��ج���ب  
ال��رئ��ي�����ص  م��ن��ه��م  و  اآخ���ري���ن 
منحه�  الذي  ميرتان  فران�سوا 
واالآداب  الفنون  ق�ئد  و�س�م 
الرئي�ص  ومنحه�   1988 ع�م 
ف�ر�ص  و���س���م  ���س��رياك  ج���ك 
 ،1998 ع�م  يف  ال�رشف  جوقة 
الراي  ت�س�وؤالت  ت��زال   ال  و 
جواب  عن  له�  تبحث  الع�م 
جمع  الذي  اللق�ء  �رِشّ  ملعرفة 
مل���ذا  و  ب��ف��ريوز؟  م���ك��رون 
بقية  دون  ب���ل��ذات  ف���ريوز 
فل�سيت  اللبن�نيني؟،  الفن�نني 
لبن�ن  مت��ث��ل  وح��ده���  ف���ريوز 
اأن  املالحظني،  راأي  على  احللم 
تخفي  الث�نية  م�كرون  زي�رة 

اأجندات. وراءه� 
عي�ص علجية 

�صلم لها و�صام جوقة �ل�صرف �لفرن�صي

��صت�صافة �لفنانة �للبنانية فريوز 
ملاكرون يف بيتها ترتك ت�صاوؤلت لدى 

�لر�أي �لعام �لعربي و �لدويل
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية

 د�ئرة غرد�ية
 بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة  - م�صلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم .:48 / 2020
و�صل �إ�صهار خا�ش بتجديد جمعية حملية

�مل�صماة : جمعية �أمالقا – بلدية غرد�ية .
�ملودعة بتاريـخ: 03/06/2020

رئي�ش �جلمعية: �ل�صيد: حتت �لأر�ش �صعيد 
�ملولود بتاريخ :24/04/1983 بـ غرد�ية 

�لكائن مقرها:م�صكن �ل�صيد: �لزعبي باحمد بن قا�صم كائن بناحية ل�صبور 
�صرق �صد �لتوزوز   - بلدية غرد�ية .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية – د�ئرة غرد�ية - بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة  - م�صلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم .:48 / 2020
و�صل �إ�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية ذ�ت طابع ثقايف

�مل�صماة :جمعية �حلكمة �لثقافية – بلدية غرد�ية .
�ملودعة بتاريـخ: 02/10/2019

رئي�ش �جلمعية: �ل�صيد: كربو�ش عي�صى 
�ملولود بتاريخ :17/09/1971 بـ غرد�ية 

�لكائن مقرها:م�صكن �ل�صيد: بن طريق �لغابة بني جبلني  - بلدية 
غرد�ية .

حكمة �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون �لأ�صرة علنيا �بتد�ئيا ح�صوريا يف �ل�صكل: قبول �إعادة �ل�صري يف �لدعوى . يف �ملو�صوع: �إفر�غ �حلكم �ل�صادر عن حمكمة 
�حلال بتاريخ:02/12/2019 حتت فهر�ش رقم: 02091/2019 و�عتماد �خلربة �ملنجزة و�ملودعة لدى �أمانة �صبط �ملحكمة بتاريخ: 03/02/2020 حتت 
رقم: 40/2020،وبالنتيجة �فتتاح �لتقدمي على �ملرجع �صده بن هنية عز �لدين �ملولد بتاريخ: 13/01/2000 ببلدية �صاية بن �صحوة ولية غرد�ية لأبيه 
عبد �لقادر ولأمه ت�صمون م�صعودة ،مع تعيني و�لدته �ملرجع ت�صمون م�صعودة بنت حلبيب مقدما عليه لرعايته و�لقيام مقامه بكافة �صوؤونه وت�صرفاته �لإد�رية 
و�لقانونية و�ملالية، مع �لأمر بن�صر منطوق �حلكم لالأعالم بيومية وطنية مكتوبة باللغة �لعربية ب�صعي من �ملرجع.�أمر �صابط �حلالة �ملدنية �ملخت�ش بالتاأ�صري 
باحلجر على هام�ش �صهادة ميالده، مع �إبقاء �مل�صاريف �لق�صائية على عاتق �ملرجع. بذ� �صدر �حلكم و�أف�صح عنه باجلل�صة �لعالنية ح�صب �لتاريخ �مل�صار �إليه 

�أعاله ووقعناه نحن �لرئي�ش و�أمني �ل�صبط.

حكـــــم

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية

د�ئرة متليلي �ل�صعانبة 
بلدية متليلي �ل�صعانبة 

رقم: 30/ 2020  
و�صل �إ�صهار خا�ش بتجديد جمعية حملية 

�مل�صماة: جمعية �أولياء �لتالميذ ملتو�صطة �ل�صهيد �صربو �صليمان.
�ملودعة بتاريخ: 2020/03/19

 1965/12/31 بتاريخ:  �ملولود  رئي�ش �جلمعية: هرويني حممد  
مبتليلي.  

�لكائن مقرها: ذ�ت �ملوؤ�ص�صة مبتليلي �جلديدة. 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية ورقلة
د�ئرة ورقلة
بلدية ورقلة 

�لرقم: 14/ 2020
  و�صل ت�صجيل �لت�صريح  بتاأ�صي�ش جمعية حملية  

يناير   12 لـ  �ملو�فق   1433 �صفر   18 يف   12/06 رقم  �لقانون  مبقت�صى 
ت�صليم   2020/08/23 �ليوم:  هذ�  مت   ، باجلمعيات  �ملتعلق   2012
�مل�صماة:    �صباين  طابع  ذ�ت  �ملحلية   �جلمعية  بتاأ�صي�ش  �لت�صريح  و�صل 
فرب�ير،   22 �ل�صباب  بيت  و�لرتفيهية  �لثقافية  �لن�صاطات  ترقية  جمعية: 
�جلمعية  رئي�ش  ورقلة.  فرب�ير،   22 �ل�صباب  بيت  مقرها:  �لكائن  ورقلة. 
في�ش   1987 خالل  �مليالد:  ومكان  تاريخ  فكرون.   مقر�ن  �ل�صيد)ة(: 

�لبطمة، �جللفة   �لعنو�ن: حي بن عطيا�هلل �صكرة،  ورقلة. 
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�لرو�صي  باللقاح  ت�صكيك 
�صباب؟ �لأ هي  ما  لكورونا.. 

فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  اإعالن  بعد   
لق�ح  "اأول"  ط��ورت  ب��الده  اأن  بوتني 
امل�ستجد  ك���ورون����  ف��ريو���ص  ���س��د 
ملر�ص  امل�سبب   "2 ك��وف  "�س�ر�ص 
من  ع������س��ف��ة  ث����رت  كوفيد19-، 
االإعالن  بهذه  والت�سكيك  االنتق�دات 
العلم�ء  حجج  وم�  فلم�ذا؟  الرو�سي، 
ومل�ذا  الرو�سي؟  اللق�ح  يف  امل�سككني 
يكون  قد  اللق�ح  اأن  امل�سككون  يرى 
ولي�ص  "ب�ندورا"  ال�رشور  �سندوق 

النج�ة؟ حبل 
ا�سم  عليه  اأُطلق  الذي  اللق�ح،  طور 
 )Sputnik V ( يف"  "�سبوتنيك 
الرو�سي  الوطني  "غ�م�الي"  مركز 
املجهرية،  والبيولوجي�  االأوبئة  لعلم 
االأول  احلرف  اإىل  "يف"  احلرف  ويرمز 
وفق�  لغ�ت،  عدة  يف  لق�ح  كلمة  من 

الفرن�سية. نب�ء  االأ لوك�لة 
جديد  لق�ح  اأو  دواء  اأي  ف���إن  بداية 
�رشيرية،  لتج�رب  يخ�سع  اأن  يجب 
جلمع  اإج���راوؤه����  ي��ت��م  جت����رب  وه���ي 
وفع�لية  ب�سالمة  املتعلقة  البي�ن�ت 
وت�ستمل  اجلديدة،  واالأجهزة  االأدوية 
واملراحل  اخلطوات  من  العديد  على 
طرح  قبل  املوافقة  على  للح�سول 

ال�سوق. اجله�ز يف  اأو  الدواء 
�ل�صريرية  �لتجارب  مر�حل 

: ية لب�صر �
�لأوىل �ملرحلة 

حتى  اأ�سهر  ع��دة  ت�ستغرق  اأن  ميكن 
من  �سغريا  ع��ددا  وت�سمل  تكتمل، 

.)100 اإىل   20 ( االأ�سح�ء  املتطوعني 
ث���ر  اآ لتحديد  ال��درا���س��ة  وت�سمم 
يف  مب�  الب�رش  على  اجله�ز  اأو  ال��دواء 
وا�ستقالبه  امت�س��سه  كيفية  ذلك 
اأي�س� يف  املرحلة  هذه  وتبحث  واإفرازه. 
زي�دة  مع  حتدث  التي  اجل�نبية  االآث�ر 

اجلرعة. م�ستوي�ت 
�لثانية �ملرحلة 

ت�ستمر  اأن  وميكن  الدواء،  فع�لية  تخترب 
م�  وت�سمل  �سنتني،  اإىل  اأ�سهر  عدة  من 

املر�سى. من  مئ�ت  عدة  اإىل  ي�سل 
�لثالثة �ملرحلة 

ت�سمل  ع�سوائية  اختب�رات  تت�سمن 
اآالف من املر�سى،  اإىل عدة  عدة مئ�ت 
ومبجرد  ال��ن��ط���ق.  وا�سعة  ن��ه���  اأ اأي 
ل�رشكة  ميكن  الث�لثة،  املرحلة  اكتم�ل 
املعنية  االإدارة  موافقة  طلب  االأدوية 

الدواء. ت�سويق  على 

�لر�بعة �ملرحلة 
العق�ر،  على  امل��واف��ق��ة  بعد  جت��رى 
اأخرى  اأدوية  مع  مق�رنته  اإىل  وتهدف 
ومراقبة  ال�سوق،  يف  ب�لفعل  موجودة 
وت�أثريه  الطويل  املدى  على  فع�ليته 
اأن  وميكن  املري�ص.  حي�ة  نوعية  على 
اإىل  الرابعة  املرحلة  درا�س�ت  ت��وؤدي 
و�سع  اأو  ال�سوق  من  العق�ر  �سحب 

ا�ستعم�له. على  قيود 
�لتجارب  من  مرحلة  �أية  �إىل 

�للقاح  و�صل  �ل�صريرية 
�لرو�صي؟

من  نواقل  على  ق�ئم  الرو�سي  اللق�ح 
 Adenoviral ( ال��غ��دي  ال��ف��ريو���ص 
 )vectors ( و"النواقل"   .)vectors
اجلينية  امل�دة  اإي�س�ل  ميكنه�  هي حوامل 
من فريو�ص اآخر يف اخللية. وتزال امل�دة 
Adenov - الغدي للفريو�ص   جلجلينية 
بينم�  العدوى،  ي�سبب  الذي   ruses
لربوتني  "�سيفرة"  يحمل  جني  يدخل 
ا�ستخدام  وتقنية  اآخ��ر.  فريو�ص  من 
اخت�رته�  التي  تلك  هي  غدي  فريو�ص 

اأوك�سفورد. ج�معة  اأي�س� 
اخل��ص  ل��ك��رتوين  االإ امل��وق��ع  وي��ق��ول 
قبل  ن��ه  اإ اجل��دي��د،  الرو�سي  ب�للق�ح 
ال�رشيرية،  ب���الخ��ت��ب���رات  ال�����رشوع 
جميع  ك�مل  ب�سكل  اللق�ح  اج��ت���ز 
من  وذلك  ال�رشيرية،  قبل  م�  املراحل 
و�سمل  وال�سالمة،  الفع�لية  حيث 
من  خمتلفة  ن��واع  اأ على  جت�رب  ذلك 
�سمنه�  م��ن  امل��خ��ربي��ة،  احل��ي��وان���ت 
اأنه  وي�سيف  الرئي�سي�ت.  من  نوع�ن 
من  والث�نية  االأوىل  املرحلتني  اختت�م  مت 
من  االأول  يف  ال�رشيرية  االختب�رات 
جميع  واجت�ز  اجل�ري.  اأغ�سط�ص/اآب 

جيد،  ب�سكل  االختب�رات  املتطوعني 
اأو  متوقعة  غري  ظواهر  اأي  ت�سجل  ومل 
اللق�ح  واأحدث  مرغوبة،  وغري  خطرية 
االأ���س��داد  حيث  من  قوية  ا�ستج�بة 
اخللوية.  املن�عة  جهة  م��ن  واأي�����س��� 
االختب�ر  يف  م�س�رك  اأي  ي�سب  ومل 
كورون�  بفريو�ص  الراهن  ال�رشيري 
ت�أكيد  اأي�س�  مت  كم�  اللق�ح.  تلقيه  بعد 
ب�ختب�رات  للق�ح  الع�لية  الفع�لية 

الدقة. ع�لية 
املرحلة  يف  ُم��درج  الرو�سي  واللق�ح 
منظمة  ب��ي���ن���ت  ق���ع��دة  يف  االأوىل 
يوؤكد  ذل��ك،  وم��ع  الع�ملية،  ال�سحة 
الرو�سي  ال�سي�دي  ال��روة  �سندوق 
الث�لثة  املرحلة  اأن  تطويره  يف  امل�س�رك 
اليوم  �ستبداأ  ال�رشيرية  التج�رب  من 
ال�سحة  وزارة  وت��وؤك��د  االأرب��ع���ء. 
"بتكوين  ي�سمح  لق�حه�  اأن  الرو�سية 
اأن  م��ق��درة  االأم���د،  طويلة"  من�عة 
مدة  املن�عية  اال�ستج�بة  ت�ستمر 

"ع�مني".

للقاح  �ملوجهة  �لنتقاد�ت  ما 
�لرو�صي؟

مركز  اُتهم  ب��ح���ث،  االأ ب��دء  منذ   1-
غ���م���ل��ي��� ب���ن��ت��ه���ك ال��ربوت��وك��والت 
ل��ي��ة  االع��ت��ي���دي��ة ب��ه��دف ت�����رشي��ع االآ

حّد. اأق�سى  اإىل  العلمية 
مل  الأنه  النتق�دات  تعر�ص  اللق�ح   2-
التج�رب  من  الث�لثة  املرحلة  ي�ستكمل 

به. اخل��سة  ال�رشيرية 
-3 حتى االآن مل تن�رش رو�سي� درا�س�ت 
ت�سمح  التي  جت�ربه�  لنت�ئج  مف�سلة 

اأعلنته�. التي  النت�ئج  من  ب�لتثبت 
عق�ر  بتن�ول  ال�سم�ح  يتع�ر�ص   4-
�رشيرية  لدرا�س�ت  نت�ئج  طرح  قبل 

ال��دويل  االإج����راء  م��ع  عليه،  ك��ب��رية 
د. ملعت� ا

"ج�معة  م���ن  ب���ل��و  ف��رن�����س��وا   5-
University Co -  " لند نووليدج 

البدء  قرار  عن  ق�ل   lege London
"اإنه  ال��رو���س��ي  ال��ل��ق���ح  ب��ستعم�ل 
التطعيم  ومتهور.  م�سوؤول  غري  قرار 
ُيخترب  مل  لق�ح  ب��ستخدام  اجلم�عي 
اأخالقي"،  غري  اأمر  هو  جيد  نحو  على 
حملة  يف  م�سكلة  اأي  اأن  من  حم��ذراً 
ت��داع��ي���ت  ل��ه���  �ستكون  التطعيم 
على  اللق�ح  ت�أثري  حيث  من  "ك�رثية" 
تطعيمهم  مت  الذين  االأ�سخ��ص  �سحة 
الن��ص.  ع�مة  بني  ب�لتطعيم  وااللتزام 
الرو�سي  االإع��الن  اأن  ب�لو  واأ���س���ف 
منتج  اأي  الأن  واملعنى"،  للوعي  "ف�قد 
قد  مالئمة…  بطريقة  يخترب  "مل 

ك�رثية". نت�ئج  له  يكون 
الفرن�سية  ال��ف��ريو���س���ت  ع���مل��ة   6-
ال�س�بقة  الن�ئبة  كيني  ب��ول  م���ري 
الع�ملية،  ال�سحة  ملنظمة  الع�م  للمدير 
اأن  الفرن�سية  نب�ء  االأ لوك�لة  �رشحت 
ال  الأنن�  الأوان��ه  �س�بق  االإع��الن  "هذا 
)اأو  اللق�ح  هذا  ك�ن  اإذا  م�  بعد  نعرف 
كوفيد19-"  من  �سيقي  اآخر(  لق�ح  اأي 
اال�ستج�بة  مدة  عليه  �ستكون  "م�  وال 
تكون  ال  ن��ه���  اأ م��ع��ت��ربة  املن�عية" 
الأك��ر  ن�����س���ن  االإ "لدى  ال��واق��ع  يف 
بعد  اأ�س�بيع"  اأو  اأ�سهر  ب�سعة  من 

االأوىل. اجلرع�ت 
رئي�ص  ن���ئ��ب  ف��ل��وري��ه،  دان��ي���ل   7-
امللحقة  ل��ل��ق���ح���ت  الفنية  اللجنة 
لل�سحة،  العلي�  الفرن�سية  ب�لهيئة 
كبرية  ب�رشعة  التج�رب  اإجراء  اإن  ق�ل 
حيث  من  م�سكلة"  يطرح  اأن  "ميكن 
النق�ط  "اإحدى  اأن  م�سيف�  ال�سالمة، 

اأنه  على  دليال  �ستكون  الرئي�سية 
اللق�ح  يت�سبب  اأن  املحتمل  غري  من 
االأ�سخ��ص  ل��دى  املر�ص"  تف�قم  يف 
منه.  الهدف  عك�ص  على  امللقحني، 
القرود  لدى  ذلك  حدث  اأنه  وي�سيف 
�سد  لق�ح�ت  تطوير  حم�والت  "اأثن�ء 
و�س�ر�ص"،  م��ري���ص-ك��وف  ف��ريو���ص 
ع�ئلة  م��ن  اآخ���ران  ف��ريو���س���ن  وه��م��� 
له�  ينتمي  التي  الت�جية  الفريو�س�ت 
ولوحظت  امل�ستجد.  كورون�  فريو�ص 
اأي�س�  الب�رش  عند  املر�ص  تف�قم  ظ�هرة 
بع�ص  مع  امل��سي  القرن  �ستيني�ت  يف 
من  �ُسحبت  التي  احل�سبة  لق�ح�ت 
الق�سيب�ت  الته�ب  و�سد  التداول، 
عنه�.  التخلي  مت  والتي  االأطف�ل،  عند 
يف  املن�عة  علم  اأ�ست�ذ  ق�ل  ج�نبه،  من 
 Imperial لندن"  كوليدج  "اإمربي�ل 
اإن  األتم�ن  داين   College London
اآمن  غري  للق�ح  اجل�نبية  "االأ�رشار 
احل�لية  م�س�كلن�  من  تف�قم  قد  وفع�ل 

عليه". التغلب  ميكن  ال  ب�سكل 
ف���وت�����س��ي،  ن��ت��وين  اأ ال��دك��ت��ور   8-
للح�س��سية  الوطني  املعهد  مدير 
ال��والي���ت  امل��ع��دي��ة يف  واالأم���را����ص 
اأم�ن  يف  جدية  ب�سورة  �سكك  املتحدة، 
اأنه  واأ�س�ف  الرو�سي،  اللق�ح  وف�علية 
اللق�ح  ب�أن  يقنعه  دليل  اأي  ي�سمع  مل 

فعال. ج�هز 
�سب�ن  ين�ص  االأمل�ين  ال�سحة  وزير   9-
الرو�سي  اللق�ح  اإن  االأربع�ء  اليوم  ق�ل 

ك�ف. نحو  على  يخترب  مل 
مدير  م�س�عد  ب�ربو�س�  غ�رب��ص   10-
االأمريكية،  للبلدان  ال�سحة  منظمة 
ال�سحة  منظمة  اإن  ال��ث��الث���ء  ق���ل 
ك�فية  معلوم�ت  تتلق  مل  الع�ملية 

لتقييمه. الرو�سي  اللق�ح  ب�س�أن 
اليوم  االإيرانية  ال�سحة  وزارة   11-
ب�س�أن  احلذر  توخي  على  حثت  االأربع�ء 
املتحدث  وكتب  ال��رو���س��ي،  اللق�ح 
"قبل  تويرت  على  جه�نبور  كي�نو�ص 
ال�رشيرية،  التج�رب  جميع  اكتم�ل 
فتح  مثل  اللق�ح�ت  ا�ستخدام  يكون 
ال�رشور  )�سندوق  ب�ندورا"  �سندوق 
وب�لت�يل  االإغريقية(  االأ�س�طري  وفق 
مل�  وفق�  خطريا"،  يكون  اأن  يحتمل 

االأمل�نية. نب�ء  االأ وك�لة  عنه  نقلت 
األيك�ص  االأمريكي  ال�سحة  وزير   12-
�سكوك  ع��ن  االأرب��ع���ء  ع��رب  ع����زار 
مل  ن��ه  اإ وق���ل  الرو�سي،  اللق�ح  اإزاء 
التج�رب  معطي�ت  عن  الك�سف  يتم 
غري  اأنه�  معتربا  رو�سي�،  يف  االأوىل 

. فة �سف�
نتهى. ا

يت�صارع �ل�صباق بني �لدول �لكربى من رو�صيا �إىل �لوليات �ملتحدة لتطوير لقاح لفريو�ش كورونا �مل�صتجد، فهل نحن �أمام "حرب لقاحات" و�صباق حمموم"، خا�صة بعد �لت�صكيك �لأمريكي باللقاح 
�لرو�صي �لذي �أعلن عنه �لرئي�ش فالدميري بوتني �لثالثاء؟

�جلزء �لأخريحرب لقاحات كورونا �لكربى.. تعرف على �أطر�فها
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املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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حـدث وال حـرج
نو�ل �لزغبي تروج 
لل�صياحة يف �جلز�ئر

�حتجاج مكتتبي عدل �أمام مقر �لوكالة 
ب�صعيد حمدين  بالعا�صمة للمطالبة 
ب�صكناتهم �جلاهزة منذ �صنة 2016

صـــورة و تعــليق 

اأعادت الفنانة 
اللبنانية نوال 

الزغبي ن�سر تغريدة 
على ح�سابها 

الر�سمي يف مواقع 
التوا�سل الجتماعي 

حتمل  "تويرت"، 
�سورة لأحد امل�ساهد 

الليلية امللتقطة من 
ولية مترنا�ست، ما 

يوؤكد على اأن الفنانة اللبنانية معجبة بجمال املنظر امللتقط 
من الولية رقم 11 يف اجلزائر، الأمر الذي اأثار اإعجاب 

اجلزائريني خا�سة اأنه يروج لل�سياحة يف اجلزائر.

ماكـرون يغـّرد بالعربية
اأعرب الرئي�س الفرن�سي، 

اإميانويل ماكرون، عن وقوف 
فرن�سا اإىل جانب لبنان، موؤكدا 

اأن هذا البلد �سيتجاوز الأزمة 
التي مير بها، وكتب امل�سوؤول 

الأول على الإليزي يف تغريدة 
له بالعربية على »تويرت« قائل: 

»احلرية واحلوار والتعاي�س: 
خة يف لبنان،  اإنها قيم مرت�سرّ

ته  هذا البلد الذي ي�ستمدرّ قورّ
من التاريخ املئوي لدولة لبنان 

الكبري... دعوين اأقول لكم 
بالنيابة عن الفرن�سيني، اإننا 

�سنقف دائمًا اإىل جانب ال�سعب 
اللبناين.« 

م�سائب قوم عند قوم فوائد
على  "كلوند�ستان" ي�ستحوذ 

الن�ساط ما بني الوليات 
وباأ�سعار م�ساعفة

عرف ن�س�ط النقل غري الق�نوين عرب �سي�رات »كلوند�ست�ن« م� بني 
وهران وخمتلف الوالي�ت رواج� مع اال�ستمرار يف 

منع ن�س�ط �سي�رات االأجرة واحل�فالت، وهو القرار الذي مت جتديد العمل به 
اأول اأم�ص م� ي�سجع اأكر ن�س�ط �سي�رات الكلوند�ست�ن التي اأ�سبحت تتوقف يف انتظ�ر الزب�ئن ب�سكل 

ع�دي ب�لقرب من املحط�ت النظ�مية، اأو على مداخله� فيم� تبقى �سي�رات االأجرة النظ�مية ممنوعة 
من الن�س�ط وهو م� دفع ببع�ص مهنيي الن�س�ط للعمل ب�سكل غري ق�نوين اأي�س�، م� دامت �سي�رات 

»كلوند�ست�ن« تزاحمهم.
والالفت للذكر يف هذا االإط�ر هو املب�لغة يف فر�ص اأ�سع�ر مرتفعة لنقل الزب�ئن، بحجة اأن �س�حب 
ال�سي�رة ال ميكن له التنقل اكر من مرة حتى ال يلفت انتب�ه اأعوان االأمن، وب�لت�يل ف�إنه يفر�ص قيم 

م�س�عفة، كم� اأنه يطلب من الزبون ت�سديد قيمة اأربع زب�ئن يف ح�ل نقله لوحده الأن �س�حب �سي�رة 
»كلوند�ست�ن« ال ميكن له اأن ينقل اأربعة اأ�سخ��ص الأنه �سيوقف ب�حلواجز االأمنية املوزعة عرب الطريق 

الذي �سي�سلكه ، وب�لت�يل ف�إن الزبون هو من �سيدفع ف�تورة هذا الو�سع... فيم� يبقى الن�قل غري 
ال�رشعي حم�فظ� على مداخيله وغري مت�أثر بهذا الو�سع بل على العك�ص، العثور على الزب�ئن اأ�سبح 

�سهال م� دامت �سي�رات االأجرة ممنوعة من الن�س�ط. 

مقت�صد متو�صطة يعتدي ◄
بال�صكني على مديرة 
�ملوؤ�ص�صة  وم�صت�صارة 

�لتوجيه بجيجل 

�سدمة كبرية تلقتها الأ�سرة الرتبوية �سباح 
اأم�س بجيجل ، وذلك على اإثر قيام مقت�سد 

متو�سطة بوكبو�س الواقعة بحي لعقابي مقابل 
دار الثقافة بالإعتداء بال�سكني على مديرة 

املتو�سطة وكذا امل�ست�سارة الرئي�سية للتوجيه 
، م�سببا لهما جروحا كبرية على م�ستوى 

البطن وال�سدر ، حيث مت نقلهما على جناح 
ال�سرعة اإىل م�ست�سفى حممد ال�سديق بن 

يحي بعا�سمة الولية ، اأين خ�سعتا ال�سحيتان 
لعملية جراحية ، يف حني تبقى اأ�سباب هذه 

اجلرمية جمهولة حتى هذه اللحظات ، حيث 
قامت م�سالح الأمن بتوقيف اجلاين والتحقيق 

معه ملعرفة ملب�سات الق�سية والظروف التي 
جعلته يقرتف هذه اجلرمية يف و�سط املحيط 

الرتبوي.

توقيف دجال يدن�ش �مل�صاحف �ل�صريفة بغليز�ن
متكنت فرقة البحث و التدخل باأمن غليزان من توقيف 

�سخ�س يف العقد الرابع من العمر، تورط يف ق�سية ممار�سة 
ال�سحر و ال�سعوذة داخل منزله ح�سبما علم اأم�س من اأمن 

الولية .
و قد مت �سبطه متلب�سا داخل املنزل بعد تر�سده و مداهمة 

بيته ، حيث كان برفقة 7 ن�ساء و قا�سرين ، كما عرث على 
م�ساحف قراآنية مدن�سة و طل�سم .



جتنيد18319 عون حمايــــــــة لإجناح 
�متحانــــــات "�لبيام و�لباك"

بهدف فر�س احرتام التدابري الوقائية من فريو�س "كورونا"

لوؤي .ي
----------------------

وحداتها  قامت  فقد  احلماية  ووفــق 
خم�س�سا  ـــزا  ـــرك م  4757 بــتــعــقــيــم 
مركزا   153 و  املمتحنني  ل�ستقبال 
واأو�سحت  الت�سحيح.  لعملية  خم�س�سا 
م�سالح احلماية باأنه �سيتم و�سع جهاز 
18319 عوَن  اأمني عملياتي متكون من 
�سيارة   1415 و  الرتب  مبختلف  تدخل 
اإ�سعاف. اإىل جانب 886 �ساحنة اإطفاء، 
�سلمة  على  ال�سهر  اأجـــل  مــن  وذلـــك 
رين لمتحانات  واأمن املمتحنني واملوؤطرّ

�سهادتي “البيام” و”الباك”.
باأن  املدنية  احلماية  م�سالح  ــدت  واأك
هذه الإجراءات تاأتي يف �سياق حت�سري 
لتغطية  والأمــنــي  الــوقــائــي  ــاز  ــه اجل
امتحانات نهاية ال�سنة الدرا�سية 2019 

.2020 –
ة  عــدرّ بــاإجــراء  قــامــت  بــاأنــه  م�سيفة 
لكل  ميدانية  وقائية  اأمنية  ــارات  زي
م�سرية املوؤ�س�سات التعليمية املعنية بامتحانات  و”الباك”.  “اليام”  �سهادتي 

هو  الزيارات،  هذه  من  الهدف  اأن  اإىل 
مقايي�س  تطبيق  مــدى  عند  الوقوف 
الوقائية  التدابري  واحرتام  ال�سلمة 

من فريو�س “كورونا”.
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جنل ولد عبا�ش يف�صح عالقة و�لده بال�صعيد بوتفليقة

�صجلت رقما قيا�صيا على �مل�صتوى �لوطني 

مليون و100 �ألف �صائح ز�رو� جيجل يف �لأ�صبوع �ملا�صي

R-OB1 صوناطر�ك: �ل�صروع يف عملية ��صتغالل �أنبوب نقل �لنفط�

�لنمو �لقت�صادي بلغ 0.8 % باجلز�ئر يف 2019

ورط طرطاق يف ق�صية بيع قو�ئم �لأفالن

طليبة:�ملقعد �لأول بقائمة 
�لأفالن يف ت�صريعيات 2017 

بـ7 ماليري

�لأر�صاد �جلوية حتذر من 
�أمطار رعدية غزيرة بـ09 

وليات

�لعا�صمة تهتز على وقع جرمية 
ب�صعة

كورونا : 325 �إ�صابة جديدة، 
وفيات و7  �صفاء  حالة   253

مركب �حلجار: ��صتئناف �لن�صاط 
بكامل �لوحد�ت �لإنتاجية 
بد�ية من منت�صف �صبتمرب

الأ�سبق حلزب جبهة  العام  اتهم الأمني 
عبا�س،  ولد  جمال  الوطني،  التحرير 
�سغوط  مبمار�سة  بوتفليقة  ال�سعيد 
الت�سريعيات  قــوائــم  ـــداد  اإع يف  عليه 
خلل  عبا�س  ولد  وك�سف   .2017 �سنة 
حمكمة  قا�سي  قبل  ــن  م ا�ستجوابه 
الرئي�س  �سقيق  اأن  اأم�س،  اأحممد  �سيدي 
الوزير  تــواجــد  عليه  فر�س  ال�سابق 

�ــســلل،  ــك  ــال امل عــبــد  ــق  ــب ــس الأ� الأول 
بــدوي،  الــديــن  نــور  الداخلية  ووزيـــر 
اإعداد  اأثناء  لوح،  الطيب  العدل  ووزير 
القوائم.وذكر املتهم املوجود يف احلب�س 
 2019 عــام  من  جويلية   7 منذ  املوؤقت 
ال�سابق  الرئي�س  ب�سقيق  ات�سل  باأنه 
مبجرد  بوتفليقة،  �سعيد  وم�ست�ساره، 
قبل  مــن  جنليه  توقيف  بخرب  علمه 

القوائم  “بيع  ق�سية  يف  الأمــن  اأجهزة 
الإنتخابية”.من جهته، ك�سف ا�سكندر 
الأ�سبق  العام  الأمــني  جنل  عبا�س  ولد 
اأن  الــوطــنــي  الــتــحــريــر  جبهة  حلـــزب 
وم�ست�ساره،  ال�سابق  الرئي�س  �سقيق 
ــر  الأوام يعطي  كان  بوتفليقة،  �سعيد 
�سكر.وبخ�سو�س  حالة  يف  وهو  لوالده 
املتابع  طليبة  الــربملــاين  مــع  علقته 

كان  باأنه  املتهم   ذكر  الق�سية  نف�س  يف 
ميناء  اإن�ساء  يف  م�ساعدته  يف  يطمع 
له  املوجهة  التهم  ا�سكندر  جاف.ونفى 
فيما تعلق بتبيي�س الأموال، كا�سفا اأنه 
عند تفتي�س منزله مت العثور به على 4 
مليري و800 مليون �سنتيم، ومبلغ اآخر 

بالأورو.
ق/و

الأ�سبوع  طيلة  جيجل  ــة  ولي عرفت 
ـــي، اإقــــبــــال كـــبـــريا لــلــ�ــســواح  املـــا�ـــس
ــوع   ــن كـــل  رب ــني م ــادم واملــ�ــســطــافــني ق
�ساطئا   33 عــلــى  ــني  ــوزع م و  ــن  ــوط ال
طول  على  فيها  بال�سباحة  امل�سموح 
حيت   ، اجليجلي  ال�ساحلي  ال�سريط 
اأن  املدنية  احلماية  م�سالح  �سرحت 
ولية جيجل ا�ستقبلت ما يقارب املليون 
املا�سي  الأ�سبوع  طيلة  �سائح  األف  و100 

مع  مقارنة  ومرتفع  كبري  ــدد  ع ــو  وه
الظروف ال�سحية الراهنة والإجراءات 
من  احلــد  �سبيل  يف  املتخذة  الوقائية 
عمليات  �سهدت  حيت   ، ــاء  ــوب ال ــذا  ه
كبريا  وانتعا�سا  حيوية  املنازل  كــراء 
�سعر  ارتفع  حيث   ، الأخري  الأ�سبوع  يف 
وقت  يف  دج   6000 اإىل  الواحدة  ال�سقة 
قبلها بحوايل اأ�سبوعني كانت ترتاوح يف 
حوايل 2500 دج ، كل هذا ب�سبب زيادة 

ال�سيف  ف�سل  واأن  خا�سة  عليها  الطلب 
ــم ال�ــســطــيــاف عــلــى مــ�ــســارف  ــس ــو� وم
للموظفني  ال�سنوية  والعطل   ، النهاية 
على  كلها  اأو�سكت  اأي�سا،  والأ�ــســاتــذة 
فر�سة  اجلميع  يغنتم  حيث  النهاية 
الأ�سبوعني الأخريين لل�ستجمام قبل 

العودة اإىل روتني العمل اليومي .
وطيلة  جيجل  ولية  اأن  الإ�سارة  جتدر 
دائما  كانت  املا�سية،  �سنوات  اخلم�س 

ـــزوار  ال عـــدد  حــيــث  ــن  م الطليعة  يف 
ملا  ــك  وذل للولية  الزائرين  وال�سواح 
طبيعي  جمال  من  �سواطئها  به  تتمتع 
احل�سنة  املعاملة  عــن  ناهيك  ــلب،  خ
املحافظة  العقلية  واأي�سا  للجيجليني 
قبلة  جتعلها  والتي  الولية  يف  ال�سائدة 
لكل الباحثني عن الراحة وال�ستجمام 
ــــن  ــوده الحــــــرتام والأم ــس ــ� يف جـــو ي
والطماأنينة .                              ب.عبد اهلل

للمحروقات  العمومي  املجمع  �ــســرع 
�سبتمرب  من  الفاحت  منذ  �سوناطراك 
النفط  نقل  اأنبوب  ا�ستغلل  يف  اجلاري 
بعد  بجاية(  و  امل�سيلة  )بني   R-OB1
ال�سركة  طـــرف  ــن  م اإجنـــــازه  انــتــهــاء 
التابعة   ENAC للأنابيب  الوطنية 
يف  الأربعاء  املجمع  به  اأفاد  ح�سبما  له، 

فقد  امل�سدر،  نف�س  ح�سب  و  له.  بيان 
اإعــادة  بغية   R-OB1 ــوب  ــب الأن اأجنــز 
الــذي   OB1 الأ�سلي  الأنــبــوب  تاأهيل 
العملية  هذه  وم�ست   .1959 عام  اأجنز 
حمطة  بني  الأنبوب  طول  من  كلم   164
العزل  وحمطة  بامل�سيلة   SP3 ال�سخ 
بجاية.  يف  غري  بواد  املتواجدة   SP13

و�سع  و  ــذ  اأخ مت  للعملية  ا�ستعدادا  و 
كل  ا�سراك  مع  اللزمة  الرتتيبات  كل 
الأطراف املعنية ل�سمان ال�سري احل�سن 
امل�سدر.  نف�س  ي�سيف  العملية،  لهذه 
�سعة  ب"رفع  العملية  هــذه  و�ست�سمح 
الأولية  قدراته  م�ستوى  اىل  الأنبوب 
واملقدرة ب 14 مليون طن �سنويا وجعله 

موافقا للمعايري واملقايي�س املعمول بهما 
كما  وال�سلمة".  بالت�سغيل  يتعلق  فيما 
تهدف اأي�سا "اإعادة التاأهيل لل�ستجابة 
لربنامج النقل ل�سوناطراك على املدى 
املتو�سط والبعيد"، ح�سب نف�س البيان.

ق.و

 0.8% اجلزائري  القت�سادي  النمو  بلغ 
يف 2019، مقابل %1.2 يف 2018، ح�سبما 
للديوان  املوحدة  املعطيات  اإليه  اأ�سارت 
ن�سبة  اأمـــا  لــلإحــ�ــســائــيــات.  الــوطــنــي  
با�ستثناء  ــام  اخل الداخلي  الناجت  منو 
  2019 عــام   2.4% بلغ  فقد  املحروقات 
مقابل %3 عام 2018، وهو معدل ي�سكل 

بح�سب الديوان "اأداًء ملمو�ًسا".
واأ�ساف ذات امل�سدر يف احدث ن�سرياته 
ــابــات القــتــ�ــســاديــة من  حـــول احلــ�ــس
 2019 اأن النمو يف عام    2019 2016 اإىل 
ظرف  مــن  الــرغــم  على  "اإيجابيا  ــان  ك
الــعــجــز يف احلــ�ــســاب اجلـــــاري  ملــيــزان 
احتياطيات  وانخفا�س  املــدفــوعــات، 
النمو  تراجع  وكذلك  الأجنبي،  النقد 

معدل  وكـــان  املحروقات".  قــطــاع  يف  
بقطاعات  اأ�سا�سي  ب�سكل  مدفوًعا  النمو 
العمومية  والأ�سغال   والبناء  الفلحة 
والأ�سغال  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  والري، 
ال�سناعة   و  الــبــرتولــيــة،  العمومية 
الوثيقة  ذات  اأ�سارت  كما  واخلــدمــات. 
منوا  �سجل  قد  الفلحة  قطاع  اأن  اإىل 
مقابل   2019 عـــام   يف   2.7% بن�سبة 
%3.5 يف �سنة 2018، بينما �سجل قطاع 
البناء و الأ�سغال العمومية و  الري، مبا 
العمومية  والأ�سغال  اخلدمات  ذلك  يف 
وهو    3.8% بن�سبة  ــوا  من الــبــرتولــيــة 
معدل ثابت مقارنة بالعام الذي �سبقه. 
-ي�سيف  ال�سناعة  قطاع  �سجل  كما 
 ،  2019 يف   3.8% بن�سبة  منًوا  الديوان- 

  2018 عــام  منو  تقريًبا  مياثل  ما  وهــو 
منوا  اخلدمات  �سهدت  بينما   ،)%  3.9(
الداخلي  الناجت  وانتقل   .3% بن�سبة 
مليار   20452.3 من  ال�سمي  العام  اخلام 
 20.428.3 2018 اإىل  دينار جزائري يف  
بالتايل  م�سجًل   ،2019 يف  دينار  مليار 
من   0.1% بن�سبة   طفيًفا  ا  انخفا�سً
القيمة اجلارية. اأما خلل العام املا�سي، 
الناجت  انكما�س  ُمعامل  انخف�س  فقد 
الداخلي اخلام بن�سبة  %0.9 يف اأعقاب 
قطاع  اأ�سعار  يف  ــادة  احل النخفا�سات 
القيمة  منو  انتقل  حني  يف  املحروقات. 
امل�سافة لقطاع املحروقات من + 31.4% 
ذات  يف   .2019 يف   -7.8% اإىل    2018 يف 
ال�سياق، انخف�ست يف �سنة 2019، القيم 

وبذلك  املحروقات.  ل�سادرات  ال�سمية 
مليار   33.2 ــادرات  ــس ــ� ال قيمة  بلغت 
  2018 يف  دولر  مليار   39 مقابل  دولر 
تراجع  كما   .14.9% قــدره  بانخفا�س 
 70.9 من  اجلزائري  اخلام  �سعر  متو�سط 
العام  دولر    64.7 اإىل   2018 يف  دولر 
 8.7 الربميل  �سعر  برتاجع  اأي  املا�سي، 
)ن�سيب  الفرد  ن�سيب  ح�سب  و  باملائة. 
الفرد من الناجت الداخلي اخلام( ، فقد 
دولًرا   4119.6 من  الأخري  هذا   ارتفع 
 ،2019 يف  دولًرا   3940.0 اإىل   2018 يف 
الوطني  الديون  معطيات  ح�سب   دائما 

للإح�سائيات. 

ق.و

ك�سف الربملاين بهاء الدين طليبة اأثناء ا�ستجوابه من 
قبل قا�سي حمكمة �سيدي اأحممد باجلزائر العا�سمة 
حزب  قوائم  اإعــداد  تخ�س  خطريًة  معلوماٍت  اأم�س، 
2017.وقال  ت�سريعيات  يف  الوطني  التحرير  جبهة 
الأمــني  رفقة  اأم�س  حماكمته  جل�سة  خــلل  طليبة 
 ” اأن  العام للأفلن ال�سابق جمال ولد عبا�س واأبنائه 
املقعد الأول يف قائمة احلزب يف ت�سريعيات 2017 كان 
7 مليري”.وذكر الربملاين املوجود يف احلب�س  يباع بـ 
املوؤقت منذ اأكتوبر املا�سي  اأنه �سجل حمادثات مع ولد 
الأجهزة  ملن�سق  وقدمها  “املوؤامرة”  يف  تدينه  عبا�س 
�سبب  عن  القا�سي  �ساأله  طرطاق.وملا  ب�سري  الأمنية 
عدم توجهه للعدالة والتوجه للمخابرات ذكر املتهم 
ويفتح  العدالة  بدوره  ليبلغ  لطرطاق  “توجه  باأنه 

حتقيقا.
ق/و

اأمطار  ت�ساقط  من  اجلوية  الأر�ساد  م�سالح  حذرت 
اأم�س  للوطن   ال�سرقية  املناطق  على  معتربة  رعدية 
تنبيه  ملم.وح�سب   20 كمياتها  تتجاوز  قد  الأربعاء، 
جيجل،  وليات  �ستخ�س  الأمطار  فاإن  امل�سالح،  لذات 

�سكيكدة، عنابة والطارف.
رعدية  اأمطار  ت�ساقط  من  امل�سالح  ذات  حذرت  كما 
معتربة حمليا بكميات تتعدى 25ملم بكل من وليات 

تب�سة، اأم البواقي، خن�سلة، باتنة وب�سكرة.
ق/و

ببلدية  م�سرعه  �سنة،   25 العمر  من  يبلغ  �ساب  لقي 
اإثــر  خنجر،  بطعنات  العا�سمة،  يف  جـــراح  بــا�ــس 
“حمزة”.وح�سب  التجاري  املركز  من  بالقرب  �سجار 
املعلومات الأولية املتداولة، فاإن ال�سحية تلقى طعنة 
اآخر  �سخ�س  مع  �سجار  اإثر  القلب  م�ستوى  على  خنجر 
ذلك،  اإثــر  وعلى  الآن.  حلد  بعد  حتــدد  مل  لأ�سباب 
تدخل مواطنون لنقل ال�سحية اإىل م�ست�سفى زمرييل 
اأين لفظ اأنفا�سه الأخرية هناك.وفور وقوع احلادث، 
طوقت امل�سالح الأمنية املكان، ملبا�سرة التحريات من 
اأجل الوقوف على حيثيات وملب�سات هذه اجلرمية 

ال�سنعاء.
ق/و

كــورونــا  بــفــريو�ــس  ــدة  ــدي ج ــة  ــاب ــس اإ�  325 �سجلت 
�ساعة الأخرية  7 وفيات خلل ال24  و  )كوفيد19-( 
مري�سا   253 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف 
لل�سفاء، ح�سب ما ك�سف عنه الأربعاء الناطق الر�سمي 
للجنة ر�سد ومتابعة فريو�س كورونا، الدكتور جمال 

فورار.
ق.و 

الن�ساطات  ل�ستئناف  خا�سة  عمل  رزنــامــة  و�سع  مت 
الإنتاجية بكامل وحدات مركب �سيدار احلجار )عنابة( 
"منت�سف  بحلول  وذلك    2 رقم  العايل  الفرن  فيها  مبا 
�سبتمرب اجلاري"، ح�سب ما علم اليوم الأربعاء من املدير 
العام  لذات املركب، ر�سا بلحاج. اأنه تقرر يف هذا الإطار 
بالفرن  الن�ساط  لعودة  اجلاري  �سبتمرب  منت�سف  تاريخ 
ال�ستئناف  عن  الإعـــلن  بذلك  ليتم   ،2 رقــم  العايل 
املواد  ت�سمل  التي  الإنتاجية،  املركب  لن�ساطات  الكلي 
ال�سفائح  اإىل  بالإ�سافة  وامل�سطحة  الطويلة  احلديدية 

احلديدية ذات ال�ستعمالت ال�سناعية املتعددة.
 600 اإنتاج �سنوي يقارب  ويتوقع م�سوؤولو املركب حتقيق 
 2020 اجلارية  لل�سنة  احلديدية  املنتجات  من  طن  األف 
مع توقعات نظرية لتجاوز الـ700 األف طن لل�سنة املقبلة 
مع  احلديدية  املواد  من  طن  مليون   1 بلوغ  قبل   2021
انتهاء ال�سطر الثاين من خمطط ال�ستثمار املرتقب �سنة 

اإليه.                       ق.و الإ�سارة  متت  ما  ح�سب   ،2023

اأعلنت املديرية العامة للحماية املدنية تعقيم 4910 مراكز امتحان وت�سحيح وجتنيد 18319 عونا 
لإجناح امتحانات “البيام” و”الباك”.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

