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الإثنني 01 جوان  2020  املوافـق  ل 09 �شوال  1441ه 2
و�شط اأجواء ولدة قي�شرية 

تزكية �أبو�لف�ضل بعجي �أمينا عاما لالأفالن
.           متديد تاريخ املوؤمتر الوطني احلادي ع�شر

زكى  الجتماع ال�شتثنائي لجتماع اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطني  يف �شاعات متاأخرة 
من م�شاء اأول اأم�س  اأبو الف�شل بعجي اأمينا عاما للحزب العتيد اأمام غياب املناف�شني الذين ان�شحبوا يف 

اآخر حلظة ويتعلق الأمر مب�شطفى كحيل�س وب�شري ب�شارة وحممد �شالح �شلوغة كما وافقت اللجنة على 
متديد تاريخ املوؤمتر الوطني احلادي ع�شر الذي كان مقرر اإىل تاريخ لحق.

باية ع 

املركزية  اللجنة  اجتماع  ينتهي  مل 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
متت  كما  منتظرة  مبفاجئات 
املر�شح  مبنع  اأ�شغالها  بداية  عند 
دخول  من  حمودة  بن  جمال 
الدويل  الأ�شغال  باملركز  قاعة 
درجة  ارتفاع  بحجة  للموؤمترات 

اإ�شابته  واحتمال  ج�شمه  حرارة 
هذا  خل�ص  حيث  كورونا  بفريو�ص 
اأبو  تزكية  املحامي  الجتماع  اإىل 
عام  اأمني  من�شب  يف  بعجي  الف�شل 
احلزب العتيد باأغلبية احلا�رضين يف 
ب386  ب  عددهم  واملقدر  القاعة 
الدورة  هذه  خالل  مت  ع�شوا  كما 
التي تاأتي يف ظرف ا�شثتنائية تعي�شها 
التحرير  وجبهة  عامة  ب�شفة  البالد 

بامل�شادقة  خا�شة  ب�شفة  الوطني 
بتاأجيل  تق�شي  �شيا�شية  لئحة  على 
املوؤمتر الوطني ال11 للحزب, الذي 
كان مقررا يف �شهر اأفريل املن�رضم, 

اإىل تاريخ �شيحدد لحقا.
ويف اأول ت�رضيح لل�شحافة  اأكد  اأبو 
اللجنة  اجتماع  اأن  بعجي  الف�شل 
بح�شور  هو  قانوين  املركزية 
وهو  ح�شبه  ع�شوا   368 حوايل 

التي  امل�شوؤولية  روح  على  دليل 
اللجنة  وك�شف  اأع�شاء  بها  حتلى 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اأن 
تنتظره  بالأزمات  كثريا  تاأثر  الذي  
اأن  اإىل  كبرية  م�شريا  ور�شات  عدة 
اإعادة  احلالية  تتطلب  املرحلة 
يلعب  اأن  يجب  الذي  احلزب  بناء 
ال�شيا�شية ,وبهذه  ال�شاحة  يف  دوره 
امل�شوؤول  نف�ص  �شدد  املنا�شبة, 

كافة  �رضورة  جتند  على  احلزبي 
الطبقة ال�شيا�شية للدفاع عن الدولة 
وموؤ�ش�شاتها التي تعترب ملكا لل�شعب 
اجلزائري معربا يف نف�ص ال�شياق عن 
مفهوم  عن  يتم  التخلي  اأن  اأمله يف 
املعار�شة  تيار  �شيا�شية من  اأحزاب 
كما  لأنه  املوالة  من  واأخرى 
ال�شيا�شية  الأحزاب  اأ�شاف  جميع 
اإىل  الو�شول  براجمها  يف  تهدف 

ال�شلطة.
التحرير  جبهة  حزب  اأن  يذكر 
الوطني, كان ي�شري من طرف الأمني 
�شديقي,منذ  بالنيابة, علي  العام 
ا�شتقالة  تاريخ   ,2019 �شبتمرب  �شهر 
الأ�شبق حممد جميعي  العام  الأمني 
املوؤقت  احلب�ص  اإيداعه  مت  الذي 
ق�شائية  م�شتندات  اإتالف  بتهمة 

والتهديد.

24 �ضاعة

ك�شفت مفو�شة الهيئة الوطنية حلماية الطفولة, 
مرمي �رضيف, اأم�ص, اأنه قد مت تخ�شي�ص موقع 
الكرتوين, لت�شهيل عمليات التبليغ, ي�شاف اإىل 
الطفولة,  حلماية  املخ�ش�ص  الأخ�رض  خطها 
بهدف اإنقاذ الطفل من �شوء املعاملة, م�شرية 
اأن هيئتها تفكر حاليا, يف توظيف اآليات اأخرى, 

تخولها التدخل لإنقاذ الأطفال.
على  �شيفة  حلولها  مبنا�شبة  �رضيف,  واأكدت 
خطت  اجلزائر  اأن  الثانية,  الإذاعية  القناة 
الطفولة,  الت�رضيع حلماية  كبرية, يف  خطوات 
 ,2015 �شنة  الطفل  حماية  قانون  �شن  منذ 

بعدما كانت قوانني حماية الطفل موزعة على 
املنظومة القانونية يف قانون الأ�رضة وقانون 

العقوبات وغريها.
كما اأف�شحت ذات املحدثة, عن تلقي مراكز 
بينها  من  يوميا,  مكاملة  اآلف  ع�رضة  الهيئة, 
الأطفال, على  انتهاكات حقوق  تبليغا عن   20

الرقم الأخ�رض حلماية الطفولة 1111.
يف حني دعت مفو�شة الهيئة الوطنية حلماية 
التبليغ  ثقافة  ت�شجيع  �رضورة  اإىل  الطفولة, 
جمددة  الطفولة,  حق  يف  التجاوزات  على 
الذي  الأخ�رض,  بالرقم  الت�شال  اإىل  الدعوة 

م�شرية  وال�شتف�شار,  للتبليغ  الهيئة  و�شعته 
 10 اإىل  اآلف   5 من  يوميا,  تتلقى  الهيئة  اأن 
على  تبليغا   20 بينها  من  يوميا,  ات�شال  اآلف 
الأطفال,  فيها  مبا  الفئات  كل  من  الأقل, 
منوهة يف ال�شياق ذاته, اأن اجلزائر واكبت منذ 
ال�شتقالل, التطورات التي عرفتها ت�رضيعات 
التوقيع  اإىل  �شباقة  وكانت  الطفولة,  حماية 
على التفاقيات الدولية يف هذا ال�شاأن, مدللة 
حماية  قانون  على  اجلزائر  بتوقيع  ذلك  على 

الطفل يف 19 دي�شمرب 1992.
مرمي خمي�شة

ك�شف رئي�ص حزب جيل جديد جياليل �شفيان 
عن ا�شتقباله من طرف رئي�ص اجلمهورية عبد 
طالب  حيث  منه  بطلب  وذلك  تبون  املجيد 
امل�شاجني  عن  الإفراج  الدولة  رئي�ص  من 

ال�شيا�شيني املظلومني .
جيل  حزب  رئي�ص  عنه  ك�شف  ما  وبح�شب 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  التقى  الذي  جديد 

منذ  التوايل  على  الثانية  للمرة  تبون  املجيد 
املرادية  ق�رض  اإىل  تبون  الرئي�ص  و�شول 
جيل  رئي�ص حزب  من  بطلب  املرة  هذه  لكن 
الدولة  لقاء رئي�ص  الذي حر�ص على   , جديد 
لتقدمي له طلب يتعلق بالإفراج عن امل�شاجني 
املظلومني ح�شب تعبري جياليل �شفيان وكذا 
تفا�شيل  ذكره  دون  التعبري  حرية  اإىل  التطرق 
هذا  تفا�شيل  عن  الك�شف  ترك  مف�شال  اأكرث 

اللقاء لرئي�ص اجلمهورية .
جديد  جيل  حزب  م�شوؤول  ت�رضيحات  وتربز 
احلوار  اأ�شلوب   , املعار�شة  تيار  امل�شنف يف 
والت�شاور الذي يعتمده الرئي�ص تبون يف ت�شيري 
ق�رض  باب  فتح  وانه  خا�شة  البالد  �شوؤون 
لكافة  انتخابه  بعد  فقط  اأ�شابيع  املرادية 
الوطنية  وال�شخ�شيات  ال�شيا�شية  التيارات 
الذين ا�شتقبلهم الواحد تلو الآخر للحديث عن 

م�شودة تعديل الد�شتور اأو الو�شع العام للبالد
باية ع  

تقرير املدير العام مل�شت�شفى القطار يوؤكد

جمال بن حمودة رف�ض  �إجر�ء 
�ختبار�ت معمقة 

العام  املدير  اأعده  طبي  تقرير  ك�شف 
املر�شح  اأن  بالقطار  الأوبئة  مل�شت�شفى 
ال�شابق لالأمانة العامة حلزب جبهة التحرير 
الوطني تقدم اأم�ص ال�شبت للم�شت�شفى بعدما 
منع من دخول اأ�شغال اللجنة املركزية بق�رض 
اإ�شابته بفريو�ص  املوؤمترات ب�شبب احتمال 
اأن املعني  ليك�شف  كورونا حيث مت فح�شه 
الوباء  حول  ظاهرية  اأعرا�ص  لديه  لي�ص 
غري اأنه طلب منه القيام باإجراءات خمربية 
 48 ملدة  املنزيل  باحلجر  واللتزام  معمقة 

�شاعة لكنه رف�ص .
وجاء يف التقرير الذي اأعد لرفع اللب�ص عن 
اأ�شغال اللجنة املركزية حلزب جبهة الوطني 
التي زكت ع�شو املكتب ال�شيا�شي �شابقا اأبو 
الف�شل بعجي اأمينا عاما للحزب العتيد بعد 
ومنع  الآخرين  املتناف�شني  تر�شح  تراجع 
ب�شبب  القاعة  اأ�شغال  دخول  من  بن حمودة 
ارتفاع درجة حرارته ما اأثار �شكوك باإ�شابته 
اإىل  تنقله  ا�شتدعى  ما   19 كوفيد  بفريو�ص 
تقريره  اأن  جاء يف  الذي  القطار  م�شت�شفى 
املركزية  اللجنة  ع�شو  اإ�شتقبل  امل�شت�شفى 
وقامت  ال�شتباه  حمودة  بعد  بن  جمال 
بفح�شه الدكتورة برواق ف . والتي لحظت 
اأعرا�ص  وجود  عدم  الطبي  تقريرها  يف 

الذي  لوباء كورونا على بن حمودة  ظاهرية 
اختبارات  باإجراء  امل�شت�شفى  ذات  ن�شحه 
وهو  املخربية  الو�شائل  بالأ�شعة  معمقة 
رف�ص  كما  حمودة  بن  رف�شه  الذي  الطلب 
اللتزام  امل�شت�شفى  تقرير  ح�شب  اأي�شا 
وهو  �شاعة   48 الفوري  املنزيل  باحلجر 
احلالت  كافة  مع  به  يعمل  حتفظي  اإجراء 

املماثلة بن حمودة التي تاأتي للم�شت�شفى
وجاء يف ختام تقرير امل�شت�شفى اأنه  حررهذا 
يف  امل�شت�شفى  م�شوؤولية  لإخالء  التقرير 
اأو ح�شول  م�شاعفات  العدوى  انت�شار  حال 

�شحية لنب حمودة.
باية ع 

خالل ثاين لقاء له برئي�س اجلمهورية

جياليل �ضفيان يدعو �إىل �لإفر�ج 
عن »�مل�ضاجني �ل�ضيا�ضيني«

للمرة الرابعة على التوايل

حمكمة �لبليدة توؤجل ق�ضية هامل وبر��ضدي
قررت حمكمة البليدة تاأجيل حماكمة املدير 
العام الأ�شبق لالأمن الوطني عبد الغني هامل 
ورئي�ص اأمن ولية اجلزائر ال�شابق نور الدين 
املدعو  �شيخي  كمال  ق�شية  يف  برا�شدي 

البو�شي اإىل الـ25 من �شهر جوان القادم.
العام  املدير  لق�شية  البليدة  حمكمة  تاأجيل 
رجال  اأبرز  واحد  الوطني  لالأمن  ال�شابق 
ال�شنوات الأخرية من نظام الرئي�ص املخلوع 
عبد العزيز بوتفليقة هو الرابع من نوعه يف 

وزير  ا�شتدعاء  فيها  مت  التي  الق�شية  هذه 
وكانت  ك�شاهد  لوح  الطيب  ال�شابق  العدل 
العا�شمة  باجلزائر  اأحممد  �شيدي  حمكمة 
يف  هامل  الغني  عبد  ق�شية  ف�شلت  يف  قد 
تتعلق  كبرية  ق�شية  يف  ال�شابق  اأفريل  الفاحت 
بالرثاء الفاح�ص وا�شتغالل النفوذ والوظيفية 
هامل  عبد  فيها  تورط  التي  الق�شية  وهي 
مت  حيث  ال�شغرية  اأ�رضته  اأفراد  وكافة 
فيما  نافذة  �شجنا  �شنة  ب20  هامل  اإدانة 

ال�شابقان  والوزيران  عائلته  اأفراد  اإدانة  مت 
زعالن  الغاين  وعبد  بو�شياف  املالك  عبد 
ال�شابقني  وتل�شمان  تيبازة  واليا  جانب  اإىل 
الرتقية  الدولة وديوان  اأمالك  وم�شوؤولني يف 
والت�شيري العقاري باأحكام ترتاوح بني 15 و7 
�شنوات , ويف ق�شايا م�شابهة اأجلت حمكمة 
 4 اإىل  هامل  الغني  عبد  حماكمة  بومردا�ص 

جوان القادم.
باية ع 

جمل�س ق�شاء اجلزائر 

تاأجيل حماكمة هامل وعائلته �إىل 28 جو�ن �لقادم
اأجلت الغرفة اجلزائية جمل�ص ق�شاء اجلزائر, 
اخلا�شة  مبحاكمة  ال�شتئناف  الأحد  جل�شة 
املدير العام الأ�شبق لالأمن الوطني, عبد الغني 
امل�شوؤولني  من  وعدد  عائلته  واأفراد  هامل 
ب�شبب  املقبل  جوان   28 تاريخ  اإىل  ال�شابقني, 
رف�ص املتهمني اإجراء  املحاكمة عن بعد من 
مقر املوؤ�ش�شات العقابية التي يتواجدون بها .

ويتابع عبد الغاين هامل رفقة عائلة وم�شوؤوليني 
ذات �شلة  تهم  بعدة  الق�شايا  �شابقني يف هذه 
لتحقيق  والوظيفة  النفوذ  وا�شتغالل  بالف�شاد 
ماأرب �شخ�شية و�شبق ملحكمة �شيدي اأحممد 
�شجنا   15 بعقوبة  الغاين هامل  عبد  اأدانت  اأن 
لالأمن  ال�شابق  العام  املدير  حق  يف  نافذا 

مالية  وغرامة  هامل,  الغاين  عبد  الوطني, 
اإدانة  فيما  الق�شية  هذه  يف  ماليني   8 قدرها 
ابنه عميار ب10 �شنوات حب�شا نافذا وغرامة 
مالية ب6 ماليين دج و ابنه �شفيق ب8 �شنوات 
ابنه  و  دج  ماليني  ب5  وغرامة  نافذا  حب�شا 
ب5  غرامة  و  نافذا  حب�شا  �شنوات  ب7  مراد 
حب�شا  �شنوات  ب3  �شهيناز  وابنته  دج  ماليني 
فيما  دج,  ماليني   5 قدرها  غرامة  مع  نافذا 
حب�شا  بعامني   �شليمة  عناين  زوجته  اأدينت 
نافذا وغرامة مبليون  دج واأدانت املحكمة يف 
بو�شياف  املالك  عبد  من  كال  الق�شية  نف�ص 
ب�شفته واليا �شابقا لوهران بـ 3 �شنوات حب�شا 
عبد  وكذا  مبليون  دج  مالية  وغرامة  نافذا 

لوهران  �شابقا  واليا  ب�شفته  زعالن  الغاين 
�شبان  بن  اإدانة  اأي�شا  ومتت  التهمة.  بنف�ص 
زبري ب�شفته واليا �شابقا لتلم�شان ب3 �شنوات 
حب�شا نافذا وغالي مو�شى ب�شفته واليا �شابقا 
وغرامة  نافذا  حب�شا  �شنوات  ب5  لتيبازة 
العام  املدير  رحاميية,  وحممد  دج  مبليون  
العقاري  والت�شيري  الرتقية  لديوان  ال�شابق 
بح�شني داي, ب3 �شنوات حب�شا نافذا وغرامة 
مالية قدرها 500 األف دج كما ق�شت املحكمة 
هامل  عائلة  متلكها  التي  ال�رضكات  بتغرمي 
الأمالك  جميع  م�شادرة  مع  دج  مليون  ب32 

واملنقولت املحجوزة.
باية ع

موقع الكرتوين ل�شتقبال ال�شكاوى 

20 تبليغ يوميا عن جتاوز�ت يف حق �لطفولة 

قا�شي التحقيقفي  حمكمة �شيدي احممد  

�ل�ضتماع لالإخوة كونيناف يف ق�ضايا ف�ضاد 
�شيدي  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�شي  ا�شتمع 
اأم�ص  اجلزائر  ق�شاء  ملجل�ص  التابعة  احممد 
الثالثة كونيناف وهذا يف اطار  الأحد  لالخوة 
العدالة  با�رضتها  التي  العالقة,  الف�شاد  ملفات 

الخوة  ايداع  مت  قد  و   .2019 �شائفة  بداية 
كونيناف ر�شا و عبد القادر-كرمي و طارق يوم 
مثولهم  بعد  احلب�ص  رهن  الفارط   افريل   24
للمرة الوىل اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

بعدة  كونيناف  الخوة  يتابع  و  احممد  �شيدي 
عقارات  حتويل  و  النفوذ  با�شتغالل  تتعلق  تهم 
و امتيازات و عدم الوفاء باللتزامات التعاقدية 

باية ع عند اجناز م�شاريع عمومية.
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حتفظات و�سط غياب كبري للنواب 
.     حمدادو�ش : نحن �شد هذا امل�شروع 

.     بن خالف : �شن�شوت  بال 
.      �شواهلية : اإ�شالح كثري من الأعطاب القت�شادية

من اإعداد : اإميان لوا�ش 

غياب النواب يف جل�شة امل�شادقة
نواب  من  كبري  عدد  اأم�س  غاب 
على   امل�صادقة  جل�صة  عم  الربملان 
م�رشوع قانون املالية التكميلي،  حيث 
اأعلن رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني 

عن تاأجيل اجلل�صة اإىل 2 زواال. 

عدم توفر الن�شاب القانوين 

اأجل  رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، 
على  الت�صويت  جل�صة  �صنني   �صليمان 
اإىل  التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع 
عدم  زواال،  والن�صف  الثانية  ال�صاعة 
ي�صمح  الذي  القانوين  الن�صاب  توفر 

باإجرائها.
اجلل�صة  افتتاح  خالل  �صنني  واأو�صح 
ال�صعبي  املجل�س  نواب  اأمام  اليوم 
متر  التي  للحالة  بالنظر  اأنه  الوطني، 
انت�صار  ظل  يف  خا�صة  البالد  بها 
من  ذلك  يفر�صه  وما  كورونا،  جائحة 
الن�صاب  فاإن  التنقل،  يف  �صعوبات 

القانوين مل يتوفر 

حمدادو�ش 
هذه مربراتنا لرف�ش امل�شروع

اأكد النائب الربملاين عن حركة جمتمع 
حركة  باأن  حمدادو�س  نا�رش  ال�صلم 
املالية  قانون  م�رشوع  �صد  حم�س 
مربرات  و  اأ�صباب  لعدة  التكميلي 
هذا  مبرّبرات  الوفاء  عدم  اأبرزها  
االختالالت  معاجلة  وهي  امل�رشوع، 
ل�صنة  املالية  قانون  عن  الناجمعة 

2020م.
ولفت النائب الربملاين عن حركة حم�س 
يف ت�رشيح »للو�صط » اأنه  بالرغم من 
القاعدي  االأجر  قيمة  لرفع  تثميننا 
االأقل  الدخل  ذوي  واإعفاء  امل�صمون 
اأن  اإال  ال�رشيبة،  من  دج  األف   30 من 
موؤ�رشات  يعالج  مل  امل�رشوع  هذا 
للمواطن،  ال�رشائية  القدرة  حت�صني 

 %1.8 من  النمو  ن�صبة  تراجع  ومنها 
قيمة  انهيار  ا�صتمرار   ،%2.6  - اإىل 
الدينار، ارتفاع ن�صبة الت�صخم، تراجع 
ال�صنوي،  الدخل  من  الفرد  ن�صيب 
فر�س �رشائب ور�صوم جديدة، ارتفاع 

االأ�صعار.
رغم  باأن  حمدادو�س  نا�رش  واإعترب 
اال�صتثمار  لتح�صني  تدابري  اتخاذ  اأن 
لها  يوفر  مل  امل�رشوع  هذا  اأن  اإال 
ذلك،  على  امل�صجعة  االأعمال  بيئة 
امل�رشيف  اجلهاز  رقمنة  ومنها 
االإدارة  ال�رشائب،  ع�رشنة  واملايل، 
الت�رشيعي،  اال�صتقرار  االإلكرتونية، 
البريوقراطية االإدارية، عدم ال�صفافية 

وتكافوؤ الفر�س بني امل�صتثمرين..
املتحدث  قال   ، ال�صدد  ذات  ويف 
لتحقيق  جّدية  تدابري  اتخاذ  عدم    »:
ت�صجيع  وهي  امل�رشوع،  هذا  اأهداف 
اخلزينة  موارد  وتعبئة  اال�صتثمار، 
متويل  م�صادر  وتنويع  العمومية، 

االقت�صاد..
والتهرب  الغ�س  اإ�صكالية  يعالج  فلم 
و�صعف التح�صيل ال�رشيبي، ومل يعالج 
واآثارها  املوازية  ال�صوق  اإ�صكالية 
واالقت�صاد  الوطنية  للعملة  املدمرية 
تق�صفية  اإجراءات  واتخذ  الوطني، 
على ميزانية التجهيز ب�صبب ارتباطها 
يوؤثر  مبا  العمومية  باخلزينة  الوحيد 
�صلبًا على اال�صتثمار دون تقدمي بدائل 
�صاملة  روؤية  تقدمي  وعدم  اأخرى، 
وبديلة عن جدوى وعدالة التحويالت 
واالإبقاء  احلايل،  ب�صكلها  االجتماعية 
يف  اخلا�صة  ال�صناديق  �صيغة  على 
ت�صيري املوؤ�ص�صات النا�صئة والعمومية 
ال�صفافية  عن  بعيًدا  الو�صاية  حتت 

والرقابة واملحا�صبة..«
على  االإ�رشار  باأن  النتحدث  �صدد  و 
ال�صيا�صات  اأعباء  املواطن  حتميل 
للحكومة  الفا�صلة  واخليارات 
ويف  الطاقوية  املواد  يف  بالزيادات 
ال�رشائب والر�صوم، دون االعتماد على 
اخلزينة،  عجز  لتمويل  اأخرى  بدائل 
واالأموال  القرو�س  ا�صرتجاع  ومنها 

التي  الربوية  الفوائد  واإلغاء  املنهوبة، 
تتحملها اخلزينة..

القبول  عدم   »: املتحدث  واأ�صاف 
القانونية لل�صريفة  بالتاأطري واحلماية 
ومنتجاتها  ن�صاطاتها  بكل  االإ�صالمية 
ال�رشعية،  ال�صوابط  وفق  وعملياتها 
غري  االإدارية  باملرا�صيم  واالكتفاء 
فتح  امل�صمونة،  وغري  امل�صتقرة 
 - املقنعة  اخلارجية  اال�صتدانة  باب 
وبطريقة غري مبا�رشة - مبا قد مي�ّس 
مع  خا�صة  االأر�س،  على  بال�صيادة 
ال�صيادية  والقاعدة  ال�صفعة  حق  اإلغاء 
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بن خالف :  �شوتنا  بال 

ال�صعبي  املجل�س  يف  النائب  اأكد  
باأن  خالف،  بن  خل�رش  الوطني، 
بال  �صت�صوت  والتنمية   العدالة  جبهة 
التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع  على 
م�صالح  يخدم  ال  لكونه   ،2020 ل�صنة 
قانون  م�رشوع  باأن   الفتا  املواطنني، 
على  املعرو�س  التكميلي  املالية 
هدفه  اليوم،  عليه  للم�صادقة  النواب 
هي  التي  املواطنني  جيوب  اإفراغ 

فارغة اأ�صال
اجلبهة  باأن  املتحدث  و�صدد 
االجتماعية م�صتعلة، ونحن ال نريد اأن 
نحرقها اأكرث، لهذا �صن�صوت بال عليه، 
داعيا من و�صفهم بالنواب ال�رشفاء اأن 
يرف�صوا جميع االجراءات التي جاءت 
بها مواد القانون الأنها ترهق املواطن، 
لكي  وهذا  ال�صياق:”  هذا  يف  متابعا 
�صارة  غري  مفاجاأة  اأي  الوطن  جننب 

�صيما يف هذه الظروف ال�صعبة«.
اأحمد �شواهلية 

الهدف  اإ�شالح كثري من 
الأعطاب القت�شادية

اأحمد  االقت�صادي  اخلبري  اإعترب 
قانون  م�رشوع  باأن   �صواهلية 
بالطابع  ات�صم  التكميلي   املالية 
من  كثري  وبتغيري  اال�صتعجايل  جد 
قانون  يف  وردت  التي  الت�رشيعات 

اأنه قانون  املالية االأويل ما يدل على 
ت�صحيحي لالخطاء الكثرية التي وردت 
يف االأويل ، حيث مت تقلي�س النفقات 
دج  مليار   450 يقارب  مبا  العمومية 
م�صت اأغلبها كما ذكرنا نفقات الت�صيري 
اللوازم واالأدوات مع  الثاين  يف جزئها 
االجتماعي  الطابع  على  املحافظة 
للدولة خا�صة قطاعي ال�صحة والتعليم 
، كما مت ر�صد تقل�س الإيرادات الدولة 
مبا يقارب 870 مليار دج ب�صبب تراجع 
مرجعي  �صعر  واعتماد  النفط  ا�صعار 
لل�صادرات  وتراجع  للربميل  دوالر   30
وتراجع  دوالر  مليار   17 يقارب  مبا 
الحتياط ال�رشف مبا يقارب  7 مليار 
بثالثة  قدر  وجيز  ظرف  يف  دوالر 
ح�صابات  اعتماد  مت  كما   ، اأ�صهر 
تخ�صي�س  للخزينة  العمومية وتعديل 
اأخرى متا�صيا مع توجهات و�صيا�صات 

حكم اجلزائر اجلديدة .
واأكد اأحمد �صواهلية يف ت�رشيح خ�س 
التي  االإجراءات  باأن     « به«الو�صط 
تعد  التكميلي  املالية  قانون  ت�صمنها  
جديد  من  باالقت�صاد  للنهو�س  مهمة 
جزائر  يف  حاد  ف�صاد  من  �صهده  ملا 
يف  حاد  وركود  القريب  املا�صي 
االأ�صهر املا�صية كما تبقى االإجراءات 
م�صاعدة  يف  مهمة  امليدانية 
ك�صيا�صة  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات 
التجارة اخلارجية املتمثلة يف تقلي�س 
املحلي،   املنتج  وحماية  اال�صترياد 
اأ�صواق عاملية له لالإ�صهام يف  واإيجاد 
يف  املوؤ�ص�صات  وم�صاعدة  الت�صدير 
اإجراءات االعتماد واالإدارة والت�صويق 
لكل  الالزم  العقار  وتوفري  واجلمركة 
االإنتاجية  قدرتها  تثبت  موؤ�ص�صة 

واإ�صهامها يف االقت�صاد الوطني .
وقال اأحمد �صواهلية :« حمل م�رشوع 
حماور  ثالثة  التكميلي  املالية  قانون 
اأ�صا�صية متثل املحور االأول يف حت�صني 
عبد  بها  تعهد  التي  ال�رشائية  القدرة 
ويف  اجلمهورية  رئي�س  تبون  املجيد 
فاإنه  ال�صعب  التمويلي  الو�صع  ظل 
يعترب �صجاعة كبرية ملا قد تقابل هاته 

النفقات من حت�صني االأجور من تغطية 
مالية معتربة خا�صة فيما تعلق باإلغاء 
للموظفني  ال�صامل  الدخل  �رشيبة 
الذين يتقا�صون اأجورا اأقل من 30 األف 
االأدنى  الوطني  اإ�صافة رفع االأجر  دج 
وتخفي�س  دج  األف   20 اإىل  امل�صمون 
فوائد املداخيل املحققة يف مناطق 
اأو  للموظفني  اإىل 50 % �صواء  اجلنوب 
ملدة  واملوؤ�ص�صات  احلرة  الن�صاطات 
لتحفيز  حماولة  يف  اأعوام  خم�صة 
 ، اجلنوب  يف  االقت�صادي  الن�صاط 
حت�صني  يف  الثاين  املحور  ومتثل 
املردود اجلبائي وهو ما ن�صجعه الأنه 
على  االعتماد  من  تدريجيا  يخل�صنا 
اجلباية النفطية يف موازنة الدولة التي 
ميثل فيها الثلث من االإيرادات العامة 
ال�رشائب  بع�س  تب�صيط  مت  حيث   ،
كال�رشيبة على الن�صاط احلر واعتماد 
ال�صنوي  الت�رشيح  بدل  اجلزافية 
ال�رشيبة  قواعد  حت�صني  اإىل  اإ�صافة 
بال�رشيبة  وا�صتبدالها  االأمالك  على 
يف  بفعالية  ي�صهم  مما  الرثوة  على 
اأن عوائق  اإال  العادية  حت�صني اجلباية 
امليدانية  املتابعة  تتطلب  اجلباية 
ثقل  تعيقه  الذي  التح�صيل  وحت�صني 
وطول  بالت�رشيح  ال�رشيبية  االأداة 
مع  الدقيقة  املعلومة  وغياب  الفرتة 
وهذا  التح�صيل  يف  اليدوية  ا�صتعمال 
ال�رشيبية  االإدارة  من  يتطلب  ما 
وت�صهيل  القطاع  رقمنة  يف  االإ�رشاع 
التهرب  وحماربة  ال�رشائب  حت�صيل 
ال�صرتجاع  العمل   مع  ال�رشيبي 
بلغت  التي  �رشيبيا  املهربة  الكتلة 
الت�رشيحات  ح�صب  دج  مليار   4500
الثالث  املحور  ومتثل  الر�صمية، 
اال�صتثمار  االنفتاح على  للم�رشوع يف 
االمتيازات  مبنح  واالأجنبي  املحلي 
الالزمة للموؤ�ص�صات النا�صئة من مزايا 
واإيجاد  وجمركية  �رشيبية  جبائية 
املوؤ�ص�صات  هاته  لتمويل  اآليات 
كاعتماد ال�صريفة االإ�صالمية واإ�صالح 
املنظومة امل�رشفية واإ�صهام وحتفيز 
الالزم  التمويل  يف  االأعمال  رجال 

كالفالحة  االإنتاج  لقطاع  وتوجيهها 
وال�صناعات  ال�صحراوية  خا�صة 
اأما   ، وغريها  والن�صيجية  الغذائية 
بخ�صو�س اال�صتثمارات االأجنبية فقد 
كانت  التي   51/49 قاعدة  اإلغاء  مت 
االأجنبي  للم�صتثمر  حقيقية  عقبة 
اإيجاد �رشيك  الذي كان يفر�س عليه 
اإ�صافة  اال�صتثمار  يف  يتحكم  حملي 
اإىل اإلغاء حق ال�صفعة يف حال التنازل 
عن االأ�صهم اأو بيعها اإال يف الن�صاطات 
احليوية للدولة واإلغاء التمويل املحلي 

لال�صتثمارات االأجنبية .«
اجلزائر  باأن  �صواهلية  اأحمد  و�صدد 
اأحوالها  باأ�صعب  اليوم  متر  
تدهور  من  �صهدناه  ملا  االقت�صادية 
توقف  اأو   وتذبذب  النفط  الأ�صعار 
الوباء  ب�صبب  االقت�صادية  للموؤ�ص�صات 
حكومات  جل  اأ�صطر  مما  العاملي  
واإجراءات  تدابري  اتخاذ  العامل 
االنهيار  من  اقت�صادياتها  حلماية 
اجلزائر  اإليه  اجتهت  ما  وهذا   ،
وت�صديد  التاأخري  غرامات  بتاأجيل 
املختلفة  واال�صرتاكات  القرو�س 
للموؤ�ص�صات  مالية  م�صاعدات  ومنح 
احلكومة  ا�صطرت  كما   ، املت�رشرة 
التكميلي  بقانون املالية  التعجيل  اإىل 
راجية منه اإ�صالح كثري من االأعطاب 
احلاد يف  التقل�س  ب�صبب  االقت�صادية 
العادية  اجلباية  من  �صواء  املوارد 
منطقيا  تتطلب  مما   ، النفطية  اأو 
انكما�صا حادا لل�صيا�صة املالية تتقابل 
�صحا  للموارد  احلاد  التقل�س  فيه 
العمومية  للنفقات  كبريا  وتر�صيدا 
الثاين  الت�صيري يف �صقها  �صواء نفقات 
التي تقل�صت بن�صبة  اللوازم واالأدوات 
تت�رشر  اأن  ميكن   %  50 بلغت  كبرية 
منها املوؤ�ص�صات امل�صغرة التي كانت 
تعي�س من �صندات الطلب ، اأو نفقات 
منها  بع�س  جمدت  التي  التجهيز 
اآخر منها  اأخرى ومت اخ�صاع  واألغيت 
االأول  الوزير  من  م�صبق  ترخي�س  اإىل 
اإ�صدار  مت  التي  امل�صاريع  واأعفيت 

اأوامر باالنطالق فيها .«

ناق�ش نواب املجل�ش ال�شعبي الوطني اأم�ش على م�شروع قانونية املالية التكميلي ل�شنة 2020 ، رغم النتقادات العديدة التي وجهها البع�ش منهم للقانون الذي ل 
يخدم م�شلحة املواطنني ح�شبهم. واأحال مكتب املجل�ش ال�شعبي الوطني، الأربعاء املا�شي، 30 تعديال مقرتحا على م�شروع قانون املالية التكميلي، اإىل جلنة املالية 

و امليزانية من اأجل درا�شتها ورف�ش 23 تعديال ملخالفتها للمادة 139 من الد�شتور بينما مت رف�ش 3 تعديالت لأن جمالها لي�ش هذا القانون. وناق�ش نواب ال�شعب 
م�شروع قانون املالية التكميلي يومي الثالثاء والأربعاء املا�شي يف جل�شات وجهت فيها العديد من النتقادات �شيما مواده املتعلقة باأ�شعار البنزين واملازوت.

جلنة املالية وامليزانية للمجل�ش ال�شعبي الوطني

تعديالت م�سروع قانون املالية التكميلي 2020   
اأقرت جلنة املالية وامليزانية للمجل�س 
على  تعديالت  عدة  الوطني  ال�صعبي 
ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع 
ر�صم  مبالغ  مراجعة  اأهمهما   2020
العمل  ومتديد  ال�صيارات  على  الطابع 
امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  بتقلي�س 
لالأن�صطة  بالن�صبة  باملائة   9 اإىل 

ال�صياحية  اإىل غاية نهاية 2021.
مت تعديل املادة 19 من م�رشوع القانون 
يف  زيادة  احلكومة  فيه  تقرتح  والذي 
اال�صتعمال  على  املفرو�صة  الر�صوم 
لل�صيارات  بالن�صبة  ال�صري  يف  االأول 
وذات  املحرك-بنزين  ذات  ال�صياحية 
امل�صتوردة  اجلديدة  املحرك-ديزال، 

خالل  من  وذلك  حمليا،  املقتناة  اأو 
ح�صب  ال�صيارات  م�صتويات  مراجعة 
�صعة اال�صطوانة ومراجعة مبالغ الر�صم 
على  »حفاظا  وذلك  عليها،  املطبقة 

قدرة املواطنني على اقتنائها«.
ذات  ال�صياحية  ال�صيارات  فاإن  وعليه، 
لر�صم  �صتخ�صع  -بنزين  املحرك 
�صعة  كانت  اإذا  دج  الف  ب100  يقدر 
اال�صطوانة ال تفوق 800 �صم3 وب 150 
األف دج )بدال من 250 األف دج كما كان 
مقرتحا من طرف احلكومة(  اإذا كانت 
 1.600 تتجاوز  ال  اال�صطوانية   �صعة 
 450 من  )بدال  دج  األف   250 وب  �صم3 
األف دج( اإذا �صعة اال�صطوانة ال تتجاوز 

كانت  اإذا  دج  األف   450 و  �صم3   1.800
�صعة اال�صطوانة ال تتجاوز 2.000 �صم3 
)بدال  بقيمة  1،2 مليون دج  واإىل ر�صم 
من 1 مليون(  بالن�صبة لل�صيارات ب�صعة 

ا�صطوانة ال تتجاوز 
)بدال  دج  مليون  ب1،6  و  �صم3   2.500
لل�صيارات  بالن�صبة  دج(  مليون   1،5 من 

ب�صعة ا�صطوانة تفوق 2.500 �صم3.
ذات  ال�صياحية  لل�صيارات  بالن�صبة  اأما 
الر�صوم  قيمة  فاإن  ديازال،  حمرك- 
 200 من  )بدال  دج  الف  ب100  حددت 
ال  اال�صطوانة  �صعة  كانت  اإذا  دج(  الف 
دج  الف  وب250  �صم3   1.200 تتجاوز 
تتجاوز  ال  اال�صطوانة  �صعة  كانت  اإذا 

1.600 �صم3 و ب400 الف دج )بدال من 
800 الف دج( اإذا كانت �صعة اال�صطوانة 
مليون  وب1،5  �صم3   2.000 تتجاوز  ال 
دج اإذا كانت �صعة اال�صطوانة ال تتجاوز 
2.500 �صم3 وب2،5 مليون دج )بدال من 
2 مليون دج( اإذا كانت �صعة اال�صطوانة 

تفوق 2.500 �صم3.
رف�ش عدة تعديالت

عدة  مداوالتها  خالل  اللجنة  ورف�صت 
النواب  طرف  من  مقرتحة  تعديالت 
م�رشوع  من   45 املادة  اإلغاء  بينها  من 
خف�س  على  تن�س  التي  القانون 
الواجب  ال�صعبة  بالعملة  املبلغ  قيمة 

الت�رشيح به لدى ال�صفر اإىل اخلارج من 
5.000 يورو )كما حدد يف قانون املالية 

االأويل( اإىل 1.000 يورو.
كفاية  بعدم  التربير  ميكن  »ال  انه  كما 
احتياجات  لتغطية  يورو   1.000 مبلغ 
القانون  اإذا ي�صمح  املواطن يف اخلارج 
ال�صعبة  بالعملة  ح�صاب  بفتح  فرد  لكل 
القانون  اإطار  يف  مبلغ  اأي  وحتويل 
ح�صب  اعتماد«  بطاقة  اكت�صاب  وحتى 
التربيرات الواردة يف التقرير التكميلي 
اأنه  اإىل  ال�صياق  نف�س  يف  اأ�صار  الذي 
»�صجلت خالل الفرتة التي مت الرتخي�س 
اإلزامية  دون  يورو  ب5.000  خاللها 
للودائع  معتربا  انخفا�صا  بها  الت�رشيح 

بالعملة ال�صعبة يف البنوك الوطنية«.
ين�س عل  اآخر  تعديل  اأي�صا رف�س  ومت 
قانون  يف  الوارد  التدبري  على  االإبقاء 
اآجال  بتمديد  واخلا�س  االأويل  املالية 
�صكنات  ل�صاغلي  االيجارات  ت�صديد 
ثالثة  ملدة  العقارية   الرتقية  دواوين 
�صنوات، وهو ما تقرتح احلكومة الغاءه 

يف م�رشوع قانون املالية التكميلي.
�صعوبات  بان  ذلك  اللجنة  وبررت 
الرتقية  دواوين  كثريا  »تعيق  التح�صيل 
و�صعيتهم  وتثقل  العقاري  والت�صيري 
التكفل  على  �صلبا  وتنعك�س  املالية 
بتكاليف الت�صيري واإعادة تاأهيل احلظرية 

ال�صكنية التي ت�صريها«.
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وزارة التعليم العايل 

مرمي خمي�شة

والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  بيان  واأفاد 
العلمي، اأنه قد تقرر وفق مرا�سلة الأمني 
العام لوزارة التعليم العايل، حتديد الفرتة 
�سبتمرب   18 اإىل  اأوت   16 من  املمتدة، 
املحا�رضات  لإمتام  موعدا  املقبل، 
حني  يف  الثاين،  بال�سدا�سي  اخلا�سة 
حددت، الفرتة املمتدة من 20 �سبتمرب اإىل 
غاية 1 اأكتوبر، موعدا لإجراء المتحانات 
 5 يعني  ما  الثاين،  بال�سدا�سي  اخلا�سة 

اأ�سابيع من الدرا�سة واملراجعة.
اأما فيما يتعلق مبداولت الدورة العادية، 
اأو�سح بيان الوزارة، باإنه قد مت حتديدها 
بالن�سبة  املقبل  اأكتوبر   18 تاريخ  قبل 
طبع  بهدف  وهذا   ، العادية  للدورة 
الدورة  للمتفوقني خالل  النجاح  �سهادات 
يف  اجلامعي  الدخول  و�سمان  العادية، 

نهاية اأكتوبر.
الأول  ال�ستدراكي  وبخ�سو�ص المتحان 

 29 اإىل   18 تاريخ  من  حدد  فقد  والثاين، 
دورة،  بكل  اأاأ�سبوع  بفارق  املقبل،  اأكتوبر 
اأما مداولت الدورة ال�ستدراكية، فقد مت 
حتديدها بتاريخ 16 نوفمرب املقبل، على 
ال�سهادات  وتوزيع  التخرج،  حفل  يتم  اأن 
الدورة  للناجحني يف  نوفمرب 2020،  يف 2 

العادية.، ح�سب ما اأكده امل�سدر نف�سه.
موعد  حتديد  مت  ذلك،  مع  وباملوازاة 
-2020 ل�سنة  املقبل  اجلامعي  الدخول 

فما  الثانية  لل�سنة  اأكتوبر  لنهاية   ،2021
فوق، و15 نوفمرب للطلبة اجلدد الناجحني 

يف البكالوريا 2020-2019.

واأ�ساف البيان ذاته، اأن مناق�سة مذكرات 
العادية،  الأوىل  للدورة  بالن�سبة  التخرج، 
فقد تقرر من 16 اأوت اإىل غاية 15 اأكتوبر 
ال�سحي،  احلجر  رفع  ب�رضط  املقبل، 
وتقدمي املذكرة يف �سيغتها النهائية نظري 
وتطبيقي، اأما الدورة الثانية ال�ستدراكية، 
من  املمتدة،  الفرتة  لها  حددت  فقد 
للدورة  نوفمرب   15 غاية  اإاإىل  نوفمرب   2
الثانية، م�سرية يف ال�سياق نف�سه، اأنه �سيتم 
برجمة مناق�سات مذكرات املا�سرت، وفق 
التعليمة  على  بناءا  ال�سابقة،  الرزنامة 
 ،2020 ماي   14 يف  ال�سادرة  الوزارية، 
الأن�سطة  اإ�ستئناف  تاريخ  حتدد  والتي 
�سهر  منت�سف  من  اإاعتبارا  البيداغوجية، 
اأوت القادم، وميكن تعديل هذه الرزنامة، 
بناءا على قرار ال�سلطات املعنية، يف حال 

رفع احلجر ال�سحي اأو متديده.

اأفرجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اأم�س، يف بيان لها، عن كل التفا�شيل اخلا�شة بانطالق 
ال�شدا�شي الثاين، قبل تاريخ الثاين من �شهر �شبتمرب املقبل، منهية بذلك رزنامة املو�شم اجلامعي احلايل، الذي 

تعطل بفعل الوباء العاملي كورونا.

يف �شفقة دولية مهمة

�سونطراك ت�ستحوذ على 
51 باملائة من »ميدغاز«

للمحروقات  الوطنية  ال�رضكة  اأعلنت 
اإمتامها  عن  لها،  بيان  يف  �سوناطراك، 
�سفقة ال�ستحواذ على 19.10 باملائة، 
القاب�سة  لل�رضكة  اململوكة  الأ�سهم  من 
الإ�سبانية »�سيب�سا« يف �رضكة امل�ساهمة 

»ميدغاز«.
اإمتام هذه  مع  اأنه  ال�رضكة،  بيان  واأفاد 
ارتفعت ح�سة  املهمة،  الدولية  العملية 
اأي  باملائة،   8.04 بن�سبة  �سونطراك 
ما  باملائة،   51 اإىل  باملائة  من 42.96 
ميدغاز،  يف  رئي�سا  م�ساهما  يجعلها 
الغاز  اأنبوب  خط  وت�ستغل  تدير  التي 
البحري، الذي يربط اجلزائر مبا�رضة، 
بني  يف  الواقعة  ال�سغط  حمطة  من 
الو�سول  اإ�سبانيا يف حمطة  اإىل  �ساف، 

الواقعة يف اأملرييا.
كما اأكد ذات البيان، اأنه مع اإمتام هذه 
م�ساهما  �سوناطراك  ت�سبح  ال�سفقة، 

املال  راأ�ص  يف  باملائة،   51 بن�سبة 
ميدغاز،  امل�ساهمة  ل�رضكة  اجلديد 
بن�سبة  ناتورجي  التاريخي  �رضيكها  مع 
49 باملائة، مما �سيعزز مكانتها كمورد 
اجلزائري  للغاز  وموثوق  رئي�سي، 
�سبه  اإىل  ل�سيما  اأوروبا،  يف  للعمالء 
الأنبوب  خالل  من  الأيبريية،  اجلزيرة 

الغازي ميدغاز.
الذي  البحري،  الأنبوب  قطر  ويقدر 
بو�سة،  بـ24  با�سبانيا،  اجلزائر  يربط 
�سنوية  نقل  قدرة  مع  كم،   210 وطوله 
والتي  مكعب،  مرت  مليار   2.8 تبلغ 
من  الأول  الربع  خالل  زيادتها  �ستتم 
عام 2021 اإىل 2.10 مليار مرت مكعب، 
باإ�سافة �ساغط رابع يف حمطة ال�سغط 
له  اأ�سار  ح�سبما  باجلزائر،  �ساف  بني 

امل�سدر ذاته.
مرمي خمي�شة

انطالق ال�سدا�سي الثاين ر�سميا

ك�سفت وزارة الرتبية  الوطنية يف مرا�سلة 
اإىل مديرياتها  على امل�ستوى الوطني اإىل 
ملفات  اإجراءات  اإيداع  �رضورة  متديد 
احلركة التنقلية  ال�سنوية ملوظفي القطاع 
2020-2021  ملدة  الدرا�سية  لل�سنة 
تلبية  �سمان  اأجل  كاملني من  اأ�سبوعني 

رغبات منت�سبي القطاع  للحركة .
التي  املرا�سالت  وح�سب  هذا 
مدراء  طريق  تلقتها  املوؤ�س�سات عن 

تقرر  قد  فانه  بالوليات  الرتبية 
التنقلية  احلركة  ملفات  متديد  اإيداع 
لبع�ص  حد  جوان  وو�سع   14 غاية  اإىل 
التي  الأحادية  والجتهادات  القرارات 
الرتبية  مدراء  بع�ص  بها  تقدم  وان  �سبق 
هذا   ، جوان  و10   07 بني  حددوها  والتي 
وقد مت متديد الإجراءات  نظر للظروف 
الوبائية  ال�ستثنائية التي متر بها البالد ، 
الأع�ساء  املت�ساوية  اللجنة  وجتتمع  هذا 

الثاين  الن�سف  خالل  امللفات  يف  للنظر 
املوظفني  اإبالغ  ل�سمان  ال�سهر  من 
فتح  مع  القانونية  الآجال  وال�رضكاء  يف 
اجال تقدمي الطعون ، بغية �سمان ت�سهيل 
تنقل املوظف واأدائه لواجباته يف اأح�سن 
الظروف املمكنة ح�سب املنا�سب املالية 

ال�ساغرة.
تقدم  اإن  �ساأنها  من  التي  احلركة  هذه 
لل�سنة  الرتبوية  النهائية  اخلريطة 

حاجة  حتديد  مع   2021/2020 الدرا�سية 
اإح�ساء  خالل  من  للموظفني  القطاع 
 ، مواقع  ال�ساغرة  وحتديد  املنا�سب 
املوظفني  املحالني  عدد  حتديد  مع 
الوليات  خارج  واملحولني  التقاعد  على 
للوظيف  ي�سمح  ما   ، اإليها  والداخلني 
على  البعدية  الرقابة  يقيم  اأن  العمومي 

املخطط.
حممد بن ترار

وزارة الرتبية 

متديد اإيداع ملفات احلركة التنقلية 

وقعه الأمني العام لوزارة الدفاع اللواء غري�س 

قرار وزاري م�سرتك لتعيني 
�سباط ال�سرطة الق�سائية

املركز ال�شت�شفائي اجلامعي لوهران

ا�ستئناف الن�ساط 
مب�سلحة اجلراحة العامة 

الدفاع  لوزارة  العام  الأمني  وقع 
غري�ص،  احلميد  عبد  اللواء  الوطني، 
اأم�ص، على قرار وزاري م�سرتك بني 
وزارتي الدفاع، ووزير العدل بلقا�سم 
زغماتي، يق�سي بتعيني �سباط ال�سف 
�سباط  ب�سفتهم  الوطني،  الدرك  يف 

ال�رضطة الق�سائية.
العدد  يف  القرار،  هذا  �سدر  وقد 
حيث  الر�سمية،  اجلريدة  من  الأخري 
غري�ص،  مي�سيه  قرار  اأول  يعترب 
بع�ص  اإىل  �سالحياته  تو�سيع  بعد 
الدفاع  بوزير  اخلا�سة  ال�سالحيات 
عبد  اللواء  مثل  حيث  الوطني. 
احلميد غري�ص، وزير الدفاع الوطني، 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
القرار  توقيع  يف  تبون،  املجيد  عبد 
بعد  وذلك  امل�سرتك،  الوزاري 
رئي�ص  من  بقرار  �سالحياته،  تو�سيع 
اجلمهورية نف�سه، يف مر�سوم رئا�سي، 
�سادر بتاريخ 8 اأفريل 2020، بات من 
الدفاع  لوزارة  العام  لالأمني  خالله 
الوطني، يف حدود �سالحياته، وحتت 
�سلطة وزير الدفاع الوطني، الإم�ساء 
على  الوطني،  الدفاع  وزير  با�سم 
فيها  مبا  واملقررات  العقود  جميع 
اأركان  القرارات، بالتن�سيق مع رئي�ص 

اجلي�ص الوطني ال�سعبي.
مرمي خمي�شة

العامة  اجلراحة  م�سلحة  ا�ستاأنفت 
)اجلناح رقم 14( للمركز ال�ست�سفائي 
اجلامعي »الدكتور بن زرجب« بوهران 
اجلراحية  العمليات  لإجراء  ن�ساطها 
خم�س�سة  كانت  اأن  بعد  العادية 
اإىل  بالنظر  ال�ستعجالية،  للحالت 
ملر�سى  اأ�رضتها  من  عدد  تخ�سي�ص 
الأحد  اأم�ص  علم  ح�سبما  كوفيد-19 
لهذه  والت�سال  الإعالم  مكتب  من 

املوؤ�س�سة ال�سحية.
-وفقا  الن�ساط  ا�ستئناف  ياأتي  و 
لتعليمات  تبعا  ذاته-  للم�سدر 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
با�ستئناف  املتعلقة  امل�ست�سفيات، 
على  واجلراحية  الطبية  الن�ساطات 
مبختلف  الطبية  امل�سالح  م�ستوى 
وباإعادة  بالبالد  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
فتح م�سلحة اجلراحة العامة لإجراء 
حتويل  مت  اجلراحية  العمليات 
اإىل  بكوفيد-19  امل�سابني  املر�سى 

الطب  مل�سلحة  الأر�سي  الطابق 
الوظيفي  التاأهيل  واإعادة  الفيزيائي 
مت  حيث  �رضيرا،  ل23  يت�سع  الذي 
عن  ومبعزل  لهم  ممر  تخ�سي�ص 
الطابق العلوي- الذي �سيبقى مفتوحا 
امل�سلحة  ذات  مر�سى  ل�ستقبال 
وا�سعة  تعقيم  عمليات  حاليا  وجترى 
تاأهبا  العامة  اجلراحة  مل�سلحة 
اإىل  الإ�سارة  مع  املواطنني  ل�ستقبال 
عمليات  بامل�سلحة  جتري  كانت  اأنه 
خا�سة  امل�ستعجلة  للحالت  جراحية 
م�ستوى  على  ال�رضطان  مر�سى 

م�سلحة الأنف والأذن واحلنجرة .
انخفا�ص  اإىل  امل�سدر  نف�ص   واأ�سار 
بفريو�ص  امل�سابني  املر�سى  عدد 
اأي  مري�سا   237 تعايف  بعد  كورونا 
العدد  من  باملائة   90 قاربت  بن�سبة 
ا�ستقبلها  التي  للحالت  الإجمايل 
اجلامعي  ال�ست�سفائي  املركز 

لوهران.

اخلطوط  ل�رضكة  تابعة  طائرة  و�سلت 
اجلزية اجلزائرية اإىل اجلزائر فجر اأم�ص 
البي�ساء  الدار  مطار  من  قادمة  الأحد 
م�سافر   229 متنها  على  و  باملغرب 
جزائري من الرعايا العالقني يف هذا البلد 
الطريان  حركة  اأمام  الأجواء  غلق  ب�سبب 
املكلف  واأو�سح  املا�سي.   مار�ص  منذ 
اجلوية  اخلطوط  �رضكة  لدى  بالإعالم 
اأن  ت�رضيح  يف  اأندل�سي  اأمني  اجلزائرية 
هواري  مطار  اأر�سية  على  الرحلة حطت 
الثانية  ال�ساعة  حدود  الدويل يف  بومدين 

و الن�سف �سباحا )02 �سا و 30 د( و على 
هي  و  الطائرة  كانت  و  راكبا.   229 متنها 
من  اأقلعت  قد   A330 اإربا�ص  نوع  من 
حدود  يف  باملغرب  البي�ساء  الدار  مطار 
كانت  و  الأحد  اإىل  ال�سبت  ليل  منت�سف 
اجلوية اجلزائرية قد قامت اأم�ص ال�سبت 
من  جزائري  م�سافر   600 نحو  باإجالء 
من  انطالقا  جويتني  رحلتني  عرب  فرن�سا 

مطار �سارل ديغول بباري�ص .
ال�ساعة  الأوىل على  الطائرة  و قد حطت 
ال�ساد�سة م�ساء باجلزائر و على متنها 301 

م�سافر و 15 ر�سيعا، بينما و�سلت الطائرة 
الليل  ال�ساعة  منت�سف  الثانية  يف حدود 
 298 متنها  على  و  45د(  �سا   23  ( ربع  اإل 
و  امل�سدر  ذات  ي�سيف  ر�سع،   6 و  راكبا 
برنامج  اإطار  يف  الرحالت  هذه  تندرج 
اإجالء املواطنني اجلزائريني العالقني يف 
اجلوي،  النقل  حركة  وقف  نتيجة  اخلارج 

طبقا للتعليمات التي اأعطاها رئي�ص 
ب�رضورة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اإجالء كل الرعايا اجلزائريني العالقني يف 
اخلارج ب�سبب تف�سي وباء كورونا امل�ستجد 

الدول  يف  اجلزائرية  ال�سفارات  وت�رضف 
التي ما تزال ت�سم رعايا جزائريني عالقني 
على تنظيم الرحالت والتوا�سل معهم عن 
طريق الربيد اللكرتوين والر�سائل الن�سية 

الق�سرية.
يذكر اأنه يف 27 من �سهر مايو اجلاري مت 
كانوا  جزائري  مواطن   300 قرابة  اإجالء 
ومتكنت  )بريطانيا(  لندن  يف  عالقني 
اجلزائر من اإجالء اأكرث من 8.000 رعية 
تف�سي  ب�سبب  ال�سحية  الأزمة  بداية  منذ 

فريو�ص كورونا.

اإجالء الرعايا اجلزائريني باملغرب

و�سول 229 م�سافر فجر اأم�س الأحد

بتو�شيات من جلنة متابعة  تف�شي كورونا

حتقيقات وبائية يف 16 ولية 
با�رضت وزارة ال�سحة  وال�سكان واإ�سالح 
يف  وبائية  حتقيقات  امل�ست�سفيات  يف 
16 ولية �سهدت انت�سارا كبريا لفريو�ص 
الإمكانات  الكبرية  رغم   19 كوفيد 
انت�سار  ملكافحة  تو�سع  املر�سودة 
الوباء ، للوقوف على العوامل الأ�سا�سية 
امل�سابني رغم  دائرة  يف  تو�سع 

التي  ال�سارمة  الطبية  الحرتازات 
تبا�رضها  ال�سلطات .

بتو�سيات  من  اأع�ساء  التحقيق  جاء 
فريو�ص  ومتابعة  تف�سي  جلنة  ر�سد 
على  درا�سة  وقفت  التي   ، كرونا 
اإح�سائية  لتطور انت�سار الوباء  و تو�سلت 
اإىل وجود 16 ولية تعرف تو�سعا لنت�سار 

املدن  متباينة  خا�سة  ب�سفة  الفريو�ص 
 ، ،العا�سمة  البليدة  غرار  على  الكربى 
،  تلم�سان  ، وهران  ، �سطيف  ق�سنطينة 
... حيث �سيتم اإعداد تقارير وبائية حول 
وزير  ال�سيد  اإىل  تقدميها  الق�سية  ويتم 
ت�سكيل  عاتقه  على  يقع  والذي  ال�سحة 
على  التقارير والوقوف  جلنة  لتقييم 

الإ�سابات  بهذه  عدد  اأ�سباب ارتفاع 
الوليات رغم اإجراءات احلجر والوقاية 
ارتفاع  يف  املبا�رض  ال�سبب  اأن  ،وي�ستبه 
اللتزام  بعدم  مرتبط  الإ�سابات  عدد 
الوقائية  الإجراءات  بتطبيق  ال�سارم 

�سد  فريو�ص كرونا.
حممد بن ترار

ال�ساحلية  البلديات  روؤ�ساء  با�رض 
وهران  م�ستغامن،   ، �سلف  لوليات 
بغلق  مداخل  متو�سنت  وتلم�سان  ،عيد 
املواطنني  ملنع  البناء  مبواد  ال�سواطئ 
خلفية  انت�سار  على  دخولها  من 
خرب  انت�سار فريو�ص كوفيد 19 يف املاء 
الإ�سابة  تو�سع  دائرة  اإىل  قد  يوؤدي  ما 

و�سط مرتادي ال�سواطئ.
ولة  من  العديد  اأ�سدر  وقد  هذا 
مبنع  قرارات  الغربية  اجلهة 
فرق  ال�سواطئ  ون�رض  اإىل  الدخول 
ملنع  ال�ساحلية  الطرق  مراقبة  على 
وايل  كانت  حيث   ، امل�سطافني  دخول 
ال�سباقة  لبية ويناز  متو�سنت  ولية  عني 

حني  يف   ، التعليمة  هذه  اإ�سدار  اإىل 
وتلم�سان  وم�ستغامن  وجه  ولة  �سلف 
البلديات  روؤ�ساء  اإىل  تعليمات  ووهران 
ال�سواطئ  منافذ  بغلق  ال�ساحلية 
با�ستعمال مواد البناء وت�سديد  احلرا�سة 
اإليها  والذين  امل�سطافني  ولوج  ملنع 
توافد  ت�سجيل  مت  اجلائحة  فقد  رغم 

احلرارة  بفعل  �سواطئ  اإىل عدة  ال�سواح 
التي اجتاحت املنطقة  موؤخرا.

من جانب اآخر مت تكليف فرق خا�سة  من 
م�سالح الدرك الوطني والأمن من اأجل 
ومنع  ال�سواطئ  على  بدوريات  القيام 

ارتيادها. 
حممد بن ترار

روؤ�شاء البلديات ال�شاحلية بالوليات الغربية 

غلق مداخل ال�سواطئ ودوريات اأمنية ملنع املخالفني
الجتماع  اجلزائر،عقد  اقرتحت 
الرابع  يف  وحلفائها،  لأوبك  املقبل 
التا�سع  من  بدل  املقبل  جوان  من 
ع�رض من نف�ص ال�سهر واأفادت وكالة 
اجلزائر  اأن  اعتبار  على  اأنه  رويرتز، 

تتوىل رئا�سة اأوبك، فقد وجهت دعوة 
لكل الدول املن�سوية حتتها، بتقدمي 
بفرتة  املقبل،  اأوبك  اجتماع  موعد 
جوان   4 اإىل  يوما،  ع�رضة  خم�سة 

املقبل.

بدل من الـ19 من نف�س ال�شهر

اجلزائر تدعو اإىل تقدمي 
موعد اجتماع اأوبك 

مرمي خمي�شة
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اح�شن خال�ص   

يهم  الذي  املوقف  هذا 
وتيارات  باأكمله  احلزب 
�صار  اأخرى  �صيا�صية 
رئي�س  بني  جدال  �صاحة 
احلركة عبد الرزاق مقري 
ومعادين  له  مناوئني  وبني 
منابر  عرب  للفكرة 
فرانكفونية  اإعالمية 
التوا�صل  ف�صاءات  وعلى 
هو  فيجتهد  االجتماعي، 
فولتري  بلغة  عليهم  للرد 
احلركة  اأن  على  للداللة 
لي�صت �صد اللغة الفرن�صية 
الت�صاق  �صد  بل  كلغة 
الدولة  بهوية  الفرن�صية 
اجلزائرية ال�صيما مع بقاء 

الفرن�صية  اللغة 
يف  �صائدة 
ت  مال تعا
ت  �ص�صا ملوؤ ا
ونحن  الر�صمية 
من  نقرتب 
الذكرى  اإحياء 
للحظة  ال�صتني 
اال�صتقالل  نيل 
طني  لو ا
ع  جا �صرت ا و
اأنه  حتى  ال�صيادة 
مقطع  ا�صتدعى 
فيديو لتدخل قدمي 
الفرن�صية  باللغة  له 
اأجل  ينافح فيه من 
العربية  اللغة  متكني 
يف  الفرن�صية  مكان 

املوؤ�ص�صات اجلزائرية. 
يف  مقري  اأحيى  لقد 
جدال  االأمر  حقيقة 
منذ  مطروحا  كان  قدميا 

يربز  واأخذ  اال�صتقالل 
�صعود  مع  بقوة  تدريجيا 
من  اأكرب  �صارت  اأجيال 
يف  تكونت  العدد  حيث 
واجلامعات  املدار�س 
وتنامي  العربية  باللغة 
االإ�صالمية  احلركات 
الناطق  االإعالم  وهيمنة 
على  العربية  باللغة 
ورثت  وقد  ال�صاحة، 
من  ر�صيدا  االأجيال  هذه 
اإيجاد  اأجل  من  الن�صال 
بجنب  العربية  للغة  مكان 
يف  الفرن�صية  اللغة 
قاده  اجلزائري  املحيط 
مولود قا�صم نايت بلقا�صم 
ومعه جمموعة من النخب 
العربي  التكوين  ذات 

املنطلق  واالإ�صالمي 
واجلوامع  الزوايا  من 

االإ�صالمية املعروفة. 
احلرب  من  وبالرغم 

�صنها  التي  ال�رضو�س 
»الغزو  على  هوؤالء 
الثقايف« واحل�صور ال�صامل 
الفرن�صية  للغة  واملهيمن 
اإال  والدولة  املجتمع  يف 
جتد  مل  اجلهود  تلك  اأن 
ال�صيما  للنجاح  طريقها 
عهد  اجلزائر  دخول  عند 
والتعددية  ال�صوق  اقت�صاد 
واالإعالمية  ال�صيا�صية 
اإذ  الت�صعينيات  بداية  مع 
تعريب  �صيا�صة  حتى  اأنه 
بعد  تراجعت  املحيط 
الفرن�صية  اللغتني  عودة 
واجهات  اإىل  واالإجنليزية 
املحالت العامة واخلا�صة 
واإ�صارات  املعلبة  واملواد 
�صيارات  واألب�صة  الطرق 
الدولة  اأجهزة 

الر�صمية. 
مقري  هو  وها 
يف  لوحده  يخو�س 
�صجل ي�صرتك فيه 
حزب  من  تيار 
التحرير  جبهة 
واأحزاب  الوطني 
ويفتح  اأخرى 
يعني  ملفا 
هاما  قطاعات 
املجتمع  من 
يعي�س  يزال  ال 
مفارقة عجيبة 
يف  تكمن 
لغة  هيمنة 
غري  ر�صمية 
�س  من�صو
الد�صتور  يف  عليها 
الدولة  دواليب  على 
مبا  الر�صمية  ون�صو�صها 
يقول  اإذ  د�صتورها،  فيها 

الن�صخة  اإن  العارفون 
ما  الد�صتور  من  العربية 
الن�س  اإال ترجمة من  هي 
الذي  االأ�صلي  الفرن�صي 
على  هيمنته  تن�صحب 
االقت�صادي  الن�صاط  جل 
الوطني العمومي واخلا�س 
اأخرى،  لغة  ح�صاب  على 
اأكد  وقد  العربية،  وهي 
باالألف  ر�صميتها  الد�صتور 
والالم دون اأن تكون كذلك 
واقع  يف  املكانة  وبهذه 
ولغة  الر�صمية  التعامالت 
االأمازيغية،  هي  اأخرى، 
ر�صميتها  الد�صتور  اأقر 
اأي  لها  جتد  اأن  دون 
اأر�س  على  للتطبيق  حيز 

الواقع.
مقري  معنا  يتفق  ال  وقد 
اإن  قلنا  اإذا  وحزبه 
على  الفرن�صية  هيمنة 
ال  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 
تعود فقط اإىل وجود لوبي 
اإىل  يحن  قوي  فرنكفوين 
كما  الكولونيالية  الفرتة 
حتدث عنه بل اإىل عوامل 
مو�صوعية  تاريخية 
الوطنية  احلركة  فاأدبيات 
التحريرية  والثورة 
وكل  بالفرن�صية  �صيغت 
بني  الر�صمية  املرا�صالت 
القادة الوطنيني كانت بهذه 
اللغة وقد بينت اإح�صاءات 
حول عدد القادة الوطنيني 
 90 اأن  التحريرية  للثورة 
يتعاملوا  مل  منهم  باملائة 
اإذ  العربية  باللغة  قط 
قليال ما جتد وثيقة باللغة 

الثورة  اأر�صيف  العربية يف 
التحريرية وحتى بيان اأول 
ال�صومام  واأر�صية  نوفمرب 
جبهة  موؤمترات  وخمتلف 
كانت  الوطني  التحرير 
بلغة فولتري ثم ترجمت اإىل 
جاء  وملا  العربية.  اللغة 
اال�صتقالل مل جتد اجلزائر 
اأمامها اإال »جرمية« انتهاج 
يف  الفرن�صية  االإدارة  نهج 
وطريقة  ولغتها  تنظيمها 
ت�صيريها لل�صاأن العام. كما 
ورثت اجلزائر ر�صيدا اأدبيا 

يا  فكر و
ن�صية  لفر با
قدم اإ�صهاما 
ا  معترب
حترير  يف 

البالد.  
لكن 

ملني  ملتعا ا
للغة  با
يف  الفرن�صية 
حياتهم اليومية 
اليوم  واملهنية 
يقرون برتاجعها 
الرهيب يف كثري 

من ميادين احلياة ال�صيما 
االإعالمي  اجلانب  من 
من  الكثريين  اإن  بل 
املتع�صبني  الفرانكفونيني 
عزلة  يف  اليوم  �صاروا 
من  جيو�س  زحف  اأمام 
احلياة  على  املعربني 
بع�س  وتعريب  العامة 
املحلية  االإدارة  اأجهزة 
وترك االختيار بني اللغتني 
يف  والفرن�صية  العربية 

لدى  التعامالت  بع�س 
املوؤ�ص�صات العمومية. وما 
عدا ذلك فاإن اأجهزة االإدارة 
املركزية واحلكومية وكذا 
االقت�صادي  القطاع  جل 
هيمنة  يعي�س  يزال  ال 
واأ�صاليب  الفرن�صية  اللغة 
موروثة  ت�صيري  ومناهج 
النظام  من  م�صتمدة  اأو 
الفرن�صي وال عجب اإذا قلنا 
باأن اللغة الفرن�صية تعترب 
اجلزائرية  اللغات  من 
اندماجها  اأن  اإىل  بالنظر 

يزال  ال  املحيط  يف 
العامة  احلياة  يف  قائما 
ويف لهجاتنا العامية التي 
تعترب خليطا بني الكلمات 

العربية والفرن�صية. 
اللغوي  الواقع  هو  هذا 
مقري  فيه  يقرتح  الذي 
وحزبه جترمي تداول اللغة 
املوؤ�ص�صات  الفرن�صية يف 
الر�صمية.  والوثائق 
وجد  اإن  املقرتح  هذا 

الفوري  للتطبيق  طريقه 
الدولة  �صي�صبط  فاإنه 
حالة  يف  معا  واملجتمع 
العقوبة  كانت  واإذا  تلب�س 
�صالبة للحرية فاإنه �صي�صع 
الدولة  اإطارات  جميع 
ال�صجون،  يف  اجلزائرية 
مفيدا يف  القمع  كان  فلو 
اأخرى  بلغة  لغة  ا�صتبدال 
الر�صمية  التعامالت  يف 
بومدين  الرئي�س  لفعلها 
وهو الذي كانت له �صطوة 
كلها.  الدولة  اأجهزة  على 
طبقنا  اإذا  اإنه  ثم 
باأثر  مقري  قانون 
رجعي فاإن التجرمي 
قادة  �صيطال 
الوطنية  احلركة 
التحريرية  والثورة 
بن  اأمثال  من 
وبن  بولعيد 
وكرمي  مهيدي 
بلقا�صم وغريهم.

املتعاملني  اإن 
الفرن�صية  باللغة 
دواليب  يف 
لي�صوا  الدولة 
اأقل وطنية من املتعاملني 
باللغة العربية، ثم اإن اللغة 
حمل  تكون  اأن  ينبغي  ال 
مزايدات �صيا�صية قبل اأن 
بقلب  وطني  نقا�س  يفتح 
اجلزائر  اأبناء  بني  مفتوح 
ب�صيا�صة  للخروج  كلهم 
مفيدة  تكون  لغوية 
واال�صتقرار  للتما�صك 
الوطني وللرقي احل�صاري 

واالجتماعي.

جترمي الفرن�سية بني الواقع واملزايدة ال�سيا�سية
ا�شتغلت حركة جمتمع ال�شلم منا�شبة مناق�شة م�شودة ال�شلطة للتعديالت الد�شتورية لتدخل يف معركة مع 
ما اأ�شمته اللوبي اخلادم للم�شالح الفرن�شية يف اجلزائر بعد ما ورد بند يف بيان احلركة اخلا�ص باملوقف من 
التعديالت الد�شتورية يقرتح »جترمي ا�شتعمال اللغة الفرن�شية كلغة تداول يف املوؤ�ش�شات الر�شمية وكلغة 

تعامل يف الوثائق الر�شمية«. 

تطبيق مقرتح مقري �شيعاقب اجلميع

باللغة  املتعاملني  " اإن 
الفرن�شية يف دواليب الدولة 

لي�شوا اأقل وطنية من 
املتعاملني باللغة العربية، ثم 

اإن اللغة ل ينبغي اأن تكون 
حمل مزايدات �شيا�شية قبل 
اأن يفتح نقا�ص وطني بقلب 

مفتوح بني اأبناء اجلزائر كلهم 
للخروج ب�شيا�شة لغوية تكون 
مفيدة للتما�شك وال�شتقرار 
الوطني وللرقي احل�شاري 

والجتماعي "

ال�شرو�ص  احلرب  من  " بالرغم 
التي �شنها هوؤلء على »الغزو 

الثقايف« واحل�شور ال�شامل 
واملهيمن للغة الفرن�شية يف 

املجتمع والدولة اإل اأن تلك 
اجلهود مل جتد طريقها للنجاح 

ل�شيما عند دخول اجلزائر 
عهد اقت�شاد ال�شوق والتعددية 

ال�شيا�شية والإعالمية مع بداية 
الت�شعينيات "
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�شالح عو�ض

يكفي  �أال  �لبديهي  �ل�س�ؤ�ل  يطرح  هنا  ولكن 
�ال�ستعماريني �أنهم يرون باأم �أعينهم �إىل �أين 
�الأمة؟  �سد  يخ��س�نها  معركة  كل  تنتهي 
بني  و�لكره  و�الأحقاد  �جلر�ح  يزرع�ن  �إنهم 
�ل�سع�ب �ملتجاورة ح�ل �ملت��سط ويكلف�ن 
�سع�بهم خ�سار�ت فادحة يف �لبنني و�الأم��ل 
على  �الإ�رص�ر  فلم  لهم؟  �لهزمية  تك�ن  ثم 
فل�سطني  �لعدو�ن جمدد� يف  �ال�ستمر�ر يف 
�أخرى  مناطق  ويف  و�لعر�ق  وليبيا  و�س�رية 
عدو�نهم  ي���سل�ن  وكما  �سافر،  ب�سكل 
يف  عديدة  جبهات  يف  مت�سرتة  باأ�سكال 
�ل�سيا�سة و�القت�ساد يف �أكرث من مكان؟ و�ىل 
متى ي�رصون على �ساللهم يف دعم منقطع 
�ر�ض  على  �ل�سهي�ين  �لكيان  ل�ج�د  �لنظري 
وعيا  منتلئ  وحتى  �لفل�سطيني؟..  �ل�سعب 
مبا يحكم �لعالقة �لتاريخية بيننا وبينهم من 
�ملفرو�ض  �ل�رص�ع  ل�سياق  نب�سط  �أن  �ملهم 
ذلك  يف  فلعل  قرون،  ع�رص  منذ  �أمتنا  على 
لي�ض  �لتي  �ال�ستعمارية  �لطبيعة  �إىل  تنبيه 
�لثقايف  �لتحرر  �إال مزيد� من  لها من عالج 
�ملجاالت  �ستى  يف  و�الإعد�د  و�القت�سادي 
و�أولها ر�ض �ل�سف�ف و�ل�حدة و�أحياء قيمة 

�النتماء.

�شريورة ال�شراع:

�لتاأ�سي�ض  يف  بعيد�  نذهب  �أن  نريد  ال   
حرب  منذ  �أي  بقرون  �مليالد  قبل  لل�رص�ع 
قرطاج وهنبعل مع روما الأن �ل�رص�ع �لق�مي 
من  يرتك  �أن  ميكن  ما  ومع  �أهميته  مع 
خلفيات نف�سية لكنه لي�ض ه� م��س�ع �لبحث 
هنا، �إمنا حديثنا هنا عن �ل�رص�ع �حل�ساري 
�ال�ستباك  منذ  ب��س�ح  �أبعاده  �أخذ  و�لذي 
�الأول يف ب��تييه وبالط �ل�سهد�ء.. قبل �ألف 

�سنة بد�أ �لهج�م �ال�ستعماري على 
ماآ�سي  من  حمله  ما  بكل  �أمتنا 
كانت  و  وت�تر�ت  عميقة  وجر�ح 
�لفرن�سية  �ال�ستعمارية  �لدو�ئر 
ر�سد  �بن  لفكر  ت�سديها  بد�أ  منذ 
هي  �أوربا  يف  �لظالم  ع�س�ر  يف 
�أمتنا م�رصقا  �لهجمة على  طليعة 
ومغربا جتر معها ق�ى �ال�ستعمار 
�نتحارية  حماولة  يف  �أوربا  يف 
لي�ض  وج�دنا  و�إنهاء  لتحطيمنا 

فقط �حل�ساري بل و�الإن�ساين..
ه�  ما  منها  عديدة  �ال�ستعمارية  �لدو�فع 
ما  منها  ظريف  ه�  ما  ومنها  ��سرت�تيجي 
كل  وير�ها  عميق  ه�  ما  ومنها  ظاهر  ه� 
باحث من ز�وية فيقدم وي�ؤخر ح�سب وجهة 
نظره ولكن مهما كانت ق�ة �لدو�فع �إال �أنها 
�سع�ب مل  �الإجر�مي يف حق  �لفعل  تربر  ال 
فقد  و�لف�سيلة..   �لعلم  �إال  للغرب  حتمل 
نظاماً  �الآونة  تلك  يف  تعي�ض  �أوروبا  كانت 
�لدين  رجال  طبقة  وكانت  �إقطاعياً  طبقياً 
و�مل�سيطرة  �الأبرز  �لطبقة  هي  و�لنبالء 
على كل خري�ت �لبالد، فا�ستعبد �الإقطاِعّي 
للُفقر�ء:  �لباباو�ت  دع�ة  فكانت  �لفالحني، 

�لذين عان�� من ظلم �الإقطاِعي، ومن  وهم 
�ُسِحّ �حلياة، ف�جدو� يف �حلمالت �ل�سليبية 
من  للتخل�ض  �أوالً  لهم،  �لنجاِة  قارُب  تلك 
خري�ت  عن  للبحث  وثانياً  �الإقطاعي،  ظلم 
به  ُوِعُدو�  ما  وهذ�  للدخل،  �أخرى  وو�سائل 
هناك  يكن  ل� مل  �لباباو�ت.. حتى  ِقبَل  من 
�ملقه�رة  جي��سهم  �سي�س�ق�ن  فانهم  فقر 
م�سانعهم  �أب��ب  ويفتح�ن  حرب  ل�ساحات 

لتزويد �حلروب.
تدر  �سناعة  و�أ�سبحت  �لقتل  �آلة  تط�رت 
�الأرباح وت�سمن �لهيمنة وتط�ر نظام �لدولة 
�ملجتمعات  و�أ�سبحت  ��ستبد�دها  ومتركز 
و�آالت  م�سنعة  جي��ض  من  �لعبيد  قيد  يف 
مرة  كل  ويف  متجددة..  وم�سالح  متط�رة 
�نها  �ل�سع�ب  جتد  للعدو�ن  �سعار�  يرفع 
رغبة..  وال  منها  ر�أي  بال  �إليه  م�ساقة 
فاأ�سبحت �حلرب �أكرث �رص��سة.. فلرمبا كان 
حترك  دون  يح�ل  �سابقة  �أزمنة  يف  �جلهل 
�إال  �ل�سع�ب وو�سع حد جل�سع �مل�ستعمرين 
�أن �ملجتمعات �الآن رغم �ملعرفة و�الإعالم 
و�لدر�ية ورغم رف�سها ال ت�ستطيع �أن ت�قف 
عدو�نا حتى ل� �سارت يف �ل�س��رع باملاليني 
تهتف �سد �حلرب ذلك الن �لنظام و�لدولة 

�أ�سبحت هي �ل�سيد و�ل�سع�ب عبيد.
�ألف �سنة يهد�أ �ال�ستباك قرونا ليندلع قرونا 
وفر  كر  بني  عنيفا  متتالية  عق�د�  �أو  �أخرى 
على  �الأخرية  �لفرن�سية  �حلملة  كانت  حتى 
على  �لعربي  �ملغرب  ثم  �لعربي  �مل�رصق 
ومل  تقريبا..  ون�سف  قرنني  قبل  �لت��يل 
�مل��قع يف  �خطر  مفت�حا يف  �ل�رص�ع  يزل 
فل�سطني فبعد �ن �درك �ال�ستعماري�ن �ن كل 
ق�تهم مل متكنهم من �حتالل بيت �ملقد�ض 
�ستات  من  بع�سابات  جاءو�  ه�يته  وتغيري 
�الأر�ض ب�سعار�ت عن�رصية  ممزوجة بالقتل 
لها  وجمند  �لرهيبة  �ملادية  و�الإمكانات 

و�إقامة  فل�سطني  �ر�ض  الغت�ساب  �سيء  كل 
�لكيان �ل�سهي�ين وتغيري معامل بيت �ملقد�ض 
�أن هذ� �الأمر  �إنهم يدرك�ن  وكل فل�سطني.. 
�جلر�ح..  نكاأ  يف  يزيدون  ولكنهم  زو�ل  �إىل 
�ل�سهي�ين  �لكيان  عمر  متديد  ويحاول�ن  

لتكبيل �الأمة و�خرت�قها وتف�سيخها.

الدر�ض التاريخي:
�الأمة  م�رصق  على  �لفرجنة  هج�م  بد�أ 
وكانت  و�حدة  تاريخية  مرحلة  يف  ومغربها 
�الإ�سرت�تيجية تق�سي باإ�سقاط �لقد�ض �لرمز 
�لروحي و�إ�سقاط �الأندل�ض �لرمز �حل�ساري 

معا..  ويف ظل هذه �الإ�سرت�تيجية ي�سيطر 
�الإ�سالمية  �لدولة  خري�ت  على  �الأوروبي�ن 
حدود  �ىل  �ل�سني  حدود  من  �ملرت�مية 
طريق  عن  وذلك  و�قت�سادها،  فرن�سا، 
�ل�سيطرة على جتارتها وزر�عتها، وممر�تها 
�القت�ساد  �إنعا�ض  وبالتايل  و�لربية،  �ملائية 

�الأوروبي.
قالع  �أول  �سقطت  �لغربي  �جلزء  ففي   
 1085 عام  طليطلة  �الأندل�ض  يف  �مل�سلمني 
وبعدها  �لغربية  �لهجمة  �سط�ة  حتت 
بيد  1099م  �لعام  يف  �لقد�ض  �سق�ط  كان 
ومغربا  �لهج�م م�رصقا  ليت���سل  �ل�سليبيني 

فاجتاحت  �لعرب  قالع  الإ�سقاط 
�ل�سام  �ساحل  �ل�سليبية  �لق��ت 
و�قتحمت مدنا م�رصية ويف �الأندل�ض 
�لقالع  �سق�ط  وت��ىل  �لهج�م  بد�أ 
لقد  �الأخرى..  تل�  و�حدة  �الأندل�سية 
كان �سق�ط طليطلة، و�لقد�ض مبثابة 
جرعة معن�ية كبرية للنزعة �لعدو�نية 
�لعرب  �سد  �ملتطرف  �لغرب  يف 
�حلمالت  هذه  يف  و�مل�سلمني.. 
يف  �جلر�ئم  �أب�سع  �رتكبت  �لعن�رصية 
�مل�سلم�ن  د�فع  ولقد  �الإن�سانية  حق 
�ىل  بيت  ديارهم وح�سارتهم من  عن 
بيت ومن قلعة �ىل قلعة ولكن �لهمجية 
�لعن�رصية بلغت مادها ففي ي�م و�حد 
بيت  �أهل  من  �ألفا  �سبعني  قتل  مت 
ح�سل  ما  �أما  فل�سطني  يف  �ملقد�ض 

�كرب  فه�  �لتفتي�ض  حماكم  من  �الأندل�ض  يف 
�و  �ل�سليبية  �حلمالت  ت��لت  �ل��سف..  من 
�أ�سالفنا  ي�سميها  �لفرجنة كما كان  حمالت 
�الأ�سبان  جي��ض  و�قتحمت  �مل�رصق  على 
�سلطانها  ففر�ست  �لعربي  �ملغرب  بالد 
مدن  وعلى  �جلز�ئري  �ل�ساحل  على 
وتالحمها  �لعثمانية  �لنجدة  �أن  �إال  مغربية 
�أف�سل  �جلز�ئر  يف  �مل�سلمني  مقاومة  مع 
كان  كما  �أعقابها..  على  وردها  �حلملة 
يف  �لرئي�ض  �لدور  �مل�رصق  يف  لالأي�بيني 
وبالد  وفل�سطني  �ملقد�ض  بيت  حترير 
�أ�رص قائد  �ل�سام وم�رص ولقد متكن�� من 
غرناطة  �سق�ط  كان  �ل�سليبية..   �حلملة 
�آخر  وكانت   ..1492 �لثاين  يناير/كان�ن 
��ستهدفت  �لتي  تلك  �سليبية  حملة 
�الإ�سكندرية 1365م.. �سقط �الأندل�ض كله 
و�أ�سبح بالن�سبة للعرب و�مل�سلمني فردو�سا 
مت  ولكن  و�ل�سجن..  لتدبر  ي�سلح  مفق�د� 
�إنقاذ �ملغرب �لعربي من خمالب �ال�ستعمار 
بث�رة �جلز�ئر  �لعثماين ومرة  بالتدخل  مرة 
�ملجيدة ولكن اليز�ل �ل�طن �لعربي ي�سارع 
يف �ساحات معركة �لبقاء و�ل�ج�د مبعطيات 

خمتلفة و�رصوط �أي�سا خمتلفة..

اآخر احلروب:

�أربعة  بعد  �لغربي  �ال�ستعمار  �إلينا  ..عاد 
م�ستبد  بطم�ح  مدف�عا  تقريبا  قرون 
لت�فري �مل��رد �الأ�سا�سية لنه�سة �قت�سادية 
�أوربية �نطلقت متحررة من �سط�ة �لكني�سة 
�مل�رصق  �إىل  ب�نابرت  نابلي�ن  فتحرك 

�سارية  معارك  بعد  م�رص  ع�سكره  و�جتاح 
و�نهارت  عكا  �أ�س��ر  عند  �نك�رص  ولكنه 
و�سقط  �ل�سام  بالد  عن  و�رتدت  �حلملة 
�لع�سكرية،  �أهد�فها  حتقق  ومل  م�رصوعها، 
�أ�س��أ  تركت  ولكنها  م�رص  من  وخرجت 
و�الخرت�ق  للتغريب  �أدو�ت  من  حملته  ما 
�أربعني  بعد  �لعربي  �ملغرب  ويف  �لثقايف، 

�سنة على حملة نابلي�ن على �مل�رصق حترك 
�ال�ستعماري�ن �لفرن�سي�ن بقر�ر �أوربي لغزو 
�جلز�ئر و�إنهاء دورها �الإقليمي وو�سع حد 
و��ستمرت  �مل�ستحقة..  بحق�قها  ملطالبها 
�الأوىل:  �إر�دتني  بني  �سنة   130 �ملعركة 
من  �جلز�ئر  ب�سطب  تق�سي  ��ستعمارية 
جزء�  لت�سبح  �الإ�سالمية،  �لعربية  �خلريطة 
�مل�رصوع  منها  ينطلق  �لفرن�سي  �لكيان  من 
و�لثانية:  �إفريقيا،  كل  يف  �ال�ستعماري 
قياد�ته  يف  مركزة  �جلز�ئري  �ل�سعب  �إر�دة 
و�لع�دة  �لنه�سة  بعثت  �لتي  �لتاريخية 
�لث�ر�ت  و�أطلقت  �حل�سارية،  �لذ�ت  �إىل 
و�ملقاومات و�س�ال �إىل ث�رة ن�فمرب ومتكن 
�ل�سعب �جلز�ئري من طرد �ال�ستعمار وبهذ� 
رحل �ال�ستعماري�ن من كل �ملغرب �لعربي 
فقط  لي�ست  خملفات  من  ترك�ه  ما  رغم 
و�الإ�سعاعات  �ل�سحر�ء  يف  �الألغام  حق�ل 
�ل�سارة نتيجة جتاربهم �لن�وية يف �ل�سحر�ء 
بل �أي�سا حق�ل �ألغام ثقافية.. وهكذ� اليز�ل 

�ل�رص�ع مفت�حا على �أكرث من جبهة.
مربر  غري  عدو�نا  �سن��  �حلرب  هذه  يف 
�أمنها  ��ستهدف   1956 �سنة  يف  م�رص  على 
حربهم  �سّن��  �حلرب  هذه  ويف  و�قت�سادها 
�ال�ستعمارية على �لعر�ق بال مربر وال م�س�غ 
م�ستهدفني وج�د �لدولة و�قت�سادها و�سن�� 
عدو�نهم على لبنان وليبيا ويف هذه �حلرب 
مبفاعل  �ل�سهي�ين  �لكيان  زودو�  �الأخرية 
ن�وي �أن�ساأته فرن�سا يف  �لنقب �لفل�سطيني 

متكن من �إنتاج مئات �لروؤو�ض �لن�وية..
�أن  �ال�ستعماري�ن  متكن  �حلروب  �آخر  يف 

�سناعتهم  من  قان�نية  باأطر  يجهزوها 
كتب�ه  �لذي  �لدويل  للقان�ن  �أ�س�س��  �أن  بعد 
يرفع��  �لتي  �لدولية  و�ل�رصعية  برغباتهم 
�إجناز  �إىل  تف�سي  م�ؤ�س�سات  �سعار�تها 
روؤيتهم يف خريطة �لعامل �الإ�سالمي و�ل�طن 

�لعربي.. 
ال  �أنهم  �إ�رص�رهم  يتجلى  �حلروب  �آخر  يف 
ودية مع  يريدون �سالما وال عالقات 
و�ستظل  �الإ�سالمي..  و�لعامل  �لعرب 
هي  و�لغربية  �لعربية  �ل�سع�ب 
�ل�سحية لهذه �ل�سيا�سات �ال�ستعمارية 
وع�سابات  �أ�سخا�ض  ي�جهها  �لتي 
�لربح  �إال  لهم  �لعامل ال دين  �ملال يف 

و�مل�سلحة.

مال يفهمونه: 

عجيبة  بجدلية  متر  �مل�ساألة  تبدو 
و�لق�ة  �ل�رص..  من  �خلري  يت�لد  حيث 
�لهزمية..  من  و�لن�رص  �ل�سعف  من 
�لتاريخ  حركة  ق��نني  �متز�ج  من 
وحتليل عميق ملا عليه �ال�ستعماريني 
�لعربي  �ل�جد�ن  لعميق  و��ستك�ساف 
يفهم�نه  ال  ما  �أن  نرى  و�الإ�سالمي 
�إىل  �سيق�دهم  وفقه  �لتعامل  يردون  ال  �و 
وتعاىل:  �سبحانه  يق�ل  �ملنطقية  نهاياتهم 
ُطْغيَاِنِهْم  يِف  ُهْم  َومَيُُدّ ِبِهْم  يَ�ْستَْهِزُئ   ُ �لَلّ  «

يَْعَمُه�َن »  
وعيا  وتزد�د  تنم�  �الأمة  �أن  يفهم�ن  ال   
و�ملقاومة  �ل�سم�د  على  قادرة  والتز�ل 
تنظف  م�ستقبلها  نح�  بثقة  ت�سري  و�أنها 
�سف�فها من �خلبائث وتعبد �لطريق بعرقها 
ودمها نح� غد حتما �سيك�ن لها ولقد �أثبتت 
�سناعة  على  قادرة  كلها  �ملعارك  يف  �أنها 

�لن�رص.
لال�ستعماريني  دعمهم  �أن  يفهم�ن  ال 
�ل�سهاينة ه� �أق�رص طريق للخ�سارة �لرهيبة 
لهم ومل�ساريعهم، فدعم هذ� �لكيان يك�سف 
ن��ياهم ويف�سح �أهد�فهم وي�سهل على �أحر�ر 
للت�سدي  فيها  �خلري  طاقات  جتنيد  �الأمة 

للم�ساريع �ال�ستح��ذية �ال�ستعمارية.
ال يفهم�ن �أن �سنن �حلياة ت�سري بال مر�عاة 
وال حماباة الأحد و �أن �ملجتمعات كاالأج�سام 
ما  فكل  ب�سريورة  ي�سري  كائن حي  و�لتاريخ 
يف  م�سم�نا  �عتباره  ميكن  ال  �الآن  عندهم 
��سرت�طات �لتغري�ت �لعميقة �لتي ت�سهدها 
ع�سابات  باأيدي  �ملره�نة  جمتمعاتهم 

�ملال ومغامر�تهم.
عريق  �سعب  �لعرب  �أن  يفهم�نه  ماال 
و�ن  �ل�سنك  �لعي�ض  على  قادر  جل�د  �سب�ر 
�مل�سلمني لديهم من ر�سيدهم �حل�ساري ما 
�أن  قادرة  معن�ية  بطاقة  يزودهم  �أن  يكفي 
على  غالب  و�لل  �أف�سل..  بغد  يقينهم  تثبت 

�أمره.

عندما و�شف املفكر الأممي فران�ض فانون ال�شتعمار بقوله: »اإن ال�شتعمار حيوان 
بليد« مل يكن يبتعد كثريا عن الدقة.. فعندما يتكرر الدر�ض تلو الدر�ض وتكون 
النتيجة نف�شها ي�شبح على املعنيني تعديل الهدف اأو تغيري الو�شيلة، وا�شتحداث 

اأ�شلوب جديد.. اأما اأن ت�شتمر اجلرمية والقتل والغطر�شة هي نف�شها خالل ما 
يقارب ع�شر قرون فهذا يعني ان هناك عقيدة متمكنة من �شناع القرار ل تهمهم 

�شعوبهم ول الب�شرية بغ�ض النظر عن توجهاتهم الفكرية وال�شيا�شية وح�شب 
و�شف العالمة الب�شري الإبراهيمي: ان ال�شتعماريني هم اأنف�شهم �شواء تر�شملوا او 

ت�شركوا يركبون �شفن الغريزة العدوانية ال�شريرة.. 

بالدة

 ما ال تفهمه الدوائر اال�ستعمارية!!.

�شعب  العرب  اأن  يفهمونه  " مال 
عريق �شبور جلود قادر على 

العي�ض ال�شنك وان امل�شلمني لديهم 
من ر�شيدهم احل�شاري ما يكفي 
اأن يزودهم بطاقة معنوية قادرة 

اأن تثبت يقينهم بغد اأف�شل.. واهلل 
غالب على اأمره "

م�شرق  على  الفرجنة  هجوم  " بداأ 
الأمة ومغربها يف مرحلة تاريخية 

واحدة وكانت الإ�شرتاتيجية تق�شي 
باإ�شقاط القد�ض الرمز الروحي 

واإ�شقاط الأندل�ض الرمز احل�شاري 
معا..  ويف ظل هذه الإ�شرتاتيجية 

ي�شيطر الأوروبيون على خريات الدولة 
الإ�شالمية املرتامية من حدود ال�شني 

اىل حدود فرن�شا، واقت�شادها، وذلك عن 
طريق ال�شيطرة على جتارتها وزراعتها، 

وممراتها املائية والربية، وبالتايل 
اإنعا�ض القت�شاد الأوروبي" 
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املقاولني  من  كبري  عدد  نا�شد 
الذين اأجنزوا امل�شاريع امل�شندة 
القطاعات  مبختلف  اإليهم 
البلديات  وم�شالح  العمومية 
 ، ،مترنا�شت  ورقلة  بواليات 
 ، االأغواط  غرداية   ، اإيليزي 
اأدرار ، ب�شار ، تيندوف ، الوادي 
وب�شكرة  يف حديثهم مع جريدة 
اجلمهورية     والة  »الو�شط«، 
الدوائر  لدى  العاجل  بالتدخل 
الت�رسيع  اأجل  من  املعنية 
املالية  و�شعياتهم  ت�شوية  يف 
ن�شف  عن  يزيد  ما  مرور  رغم 
للم�شاريع  ت�شليمهم  من  �شنة  
االآجال  يف  اإليهم  امل�شندة 
املحددة ، وقد ربط ممثلني عن 
ح�شولهم  يف  التاأخر  املقاولني 
املالية   م�شتحقاتهم  على 
الناجمة  الوقائية  باالإجراءات 
فريو�س  جائحة  تف�شي  عن 

مظاهر   عن  ناهيك  كورونا 
واالإهمال  والت�شيب  املح�شوبية 
البريوقراطية، مهددين يف  وكذا 
نف�س ال�شياق بتنظيم مع وقفات 
احتجاجية اأمام مقرات الواليات 
املذكورة  لل�شغط على اجلهات 
مع  التجاوب  اجل  من   ، الو�شية 
�شياق  ويف  املذكور،  مطلبهم  

توعدت  فقد  باملو�شوع  مت�شل 
بتحويل  هوؤالء  من  كبرية  فئة 
نحو  املقاوالتية  ن�شاطاتهم 
مل  ما  حالة  يف  اأخرى   واليات 
يتم ت�شوية و�شعياتهم يف القريب 
العاجل، حمملني يف نف�س ال�شياق 
القائمني على القطاعني العمومي 
البلديات  و االقت�شادي وم�شالح 

بهاته الواليات ، م�شوؤولية ما قد 
معاناتهم،  ا�شتمرار  عن  ينجر 
دفاتر  اأن  على  تاأكيدهم  رغم 
�رسورة  على  ت�شدد  ال�رسوط 
اأمواله يف  على  املقاول  ح�شول 
وذلك  يوما   21 يتجاوز  ال  ظرف 
على  امل�شادقة  بعد  مبا�رسة 

حم�رس ا�شتالم امل�رسوع .
اأكرث  اأكد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
اأنه  املو�شوع  يف  متحدث  من 
ال�شخ�شي  للتدخل  الوقت  حان 
جراد  العزيز  عبد  االأول  للوزير 
و  اجلوع  �شبح  من  النت�شالهم 
الت�رسد يف ال�شارع ، وقد اأرجعت 
ذلك  يف  ال�شبب  اجلهات  ذات 
وغياب  االإداري  التح�شني  لعدم 
الذين  للمقاولني  الت�شهيالت 
املعاناة  من  ي�شتكون  اأ�شبحوا 
االإدارية  العراقيل  مع  اليومية 
املايل  الدفع  مبلفات  اخلا�شة 
املعنية  امل�شالح  قبل  من 

والتقنية .

تعالت اأ�شوات م�شتعملي الطريق 
ببلدية  ال�شقة  قرية  بني  الرابط 
الوادي  بوالية  املرارة  و  العالية 
ال�شلطات  بتدخل  املطالبة 
النقاط  ترميم  الإعادة  الو�شية 
ال�شوداء التي نغ�شت حياتهم يف 
ظل ال�شمت غري املربر للجهات 
املعنية . نا�شد م�شتعملي الطريق 
ببلدية  ال�شقة  قرية  بني  الرابط 
املرارة  ومنطقة  بورقلة  العالية 
يومية  مع  حديثهم  يف  بالوادي 
ورقلة  والية  وايل   ،« »الو�شط 
ب�رسورة التدخل ال�شخ�شي لدى 
م�شالح مدير االأ�شغال العمومية 
للوقوف  ميدانية  زيارة  لربجمة 
امل�شجلة  ال�شوداء  النقاط  على 
من  يعاين  الذي  الطريق  بهذا 
الكبريةالتي  احلفر  من  الكثري 
والتي  الطريق   هذا  يعرفها 
الواقع  الطرق  مفرتق   من  تبداأ 
الرابط  ال�شقةب27كم  �شمال 
رقم1تقرت  الوطني  بالطريق 
بوالية  املرارة  بلدية  اإىل  م�شعد 
هذه  اجربت  حيث   ، الوادي 
املركبات  �شائقي  جميع  احلفر 
املرا�شالت  ورغم  التوقف  على 
لكن  ت�شليحه  ق�شد  والنداءات 
كل  يحدث   ، تنادي  ملن  الحياة 

الذي  الطريق  اأهمية  رغم  هذا 
خا�شة  باجلنوب  ال�شمال  يربط 
القادمة  ال�شاحنات  اأ�شحاب 
عني  اإىل  �شكيكدة  ميناء  من 
جامعة  باملغري-  مرورا   �شالح 
.... -القرارة  -ال�شقة  -املرارة 

الخ .
االأ�شغال  قطاع  اأن  ومعلوم 
عموما  ورقلة  بوالية  العمومية 
النائية  واملناطق  وبالقرى 
يعترب  اخل�شو�س  وجه  على 
تخيم  التي  القطاعات  بني  من 
التهامها  بحكم  ال�شوائب  عليها 
حتقيق  دون  �شخمة  الأموال 
انتظار  ويف   . املرجوة  النتائج 
تدخل ال�شلطات الو�شية للتكفل 
لزاما  يبقى  القائم  بامل�شكل 
ال�شالف  الطريق  على م�شتعملي 
املتاأزم  الو�شع  معاي�شة   الذكر 
االأمر  وهو  م�شمى  غري  الأجل 
الذي يتنافى مع تعليمات رئي�س 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عبد  االأول  الوزير  وتوجيهات 
العزيز جراد القا�شية   بالنزول 
للوقوف  الظل  مبناطق  للميدان 
على اأمهات امل�شاكل لفك العزلة 

عنهم .
اأحمد باحلاج 

نا�شد الع�رسات من امل�شتفيدين 
االجتماعية  ال�شكنات  من 
ال�شلطات   ، العمومية  االيجارية 
التدخل  ب�رسورة  العمومية 
مفاتيح  لت�شليمهم  العاجل 
�شكناتهم اجلديدة املوزعة منذ 

منت�شف ال�شنة الفارطة .
امل�شتفيدين  من  عدد  طالب 
ب�شيغة  االجتماعي  ال�شكن  من 
بحي  العمومي  االيجاري 
ال�شاطو  من  بالقرب   الزياينة 
ال�شديق  اأبوبكر  الوالية  ،وايل 
االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  بو�شتة 
ب�رسورة  التنفيذية  الهيئة  على 
دوائر  لدى  العاجل  التدخل 
اأجل  من  املعنية  االخت�شا�س 
ت�شليمهم  عملية  يف  االإ�رساع 
مفاتيح �شكناتهم ، ومما يحز يف 
نفو�س هوؤالء اأن القوائم اال�شمية 
عنها  االإفراج  مت  للم�شتفيدين 
ال�شنة  من  جويلية   �شهر  منذ 
الغمو�س  لكن   ، املن�رسمة 
موعد  م�شري  يكتنف  يزال  ال 
خا�شة   ، املفاتيح  ت�شليمهم 
من  املت�رسرين  اأن  علمنا  اإذا 
بت�شديد  قاموا  القائم  امل�شكل 
عن  املرتتبة  امل�شتحقات 

اإجراءات اال�شتفادة .
اأكرث  قال  مت�شل  مو�شوع  ويف 
اأن  املو�شوع  يف  متحدث  من 
ت�شليم امل�شتفيدين  التماطل يف 
ب�شكل  �شاهم  �شكناتهم  ملفاتيح 
كبري يف تعر�س بع�شها للتخريب 
يف ظل ال�شمت اجلهات املعنية 
املتفرج  دور  لعب  ف�شلت  التي 
العاجل حللحلة  التحرك  عو�س 

امل�شكل القائم .
بوالية  ال�شكن  ملف  اأن  ومعلوم 
امللفات  بني  من  يعترب  ورقلة 
ال�شلطات  التي عجزت  ال�شائكة 
املحلية على جميع امل�شتويات 
جذرية  حلول  اإيجاد  يف 
للرتاكمات املتوارثة منذ �شنوات 
اأبرزها  لعل  اأ�شباب  لعدة  وذلك 
اجناز  اأ�شغال  وترية  يف  التاأخر 
ناهيك   ، ال�شحيحة  احل�ش�س 
مفاتيح  ت�شليم  يف  التماطل  عن 

ال�شكنات مبختلف ال�شييغ .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
طرف الرجل االأول بوالية  ورقلة  
يبقى لزاما على طالبي ال�شكن و 
امل�شتفيدين منه معاي�شة الو�شع 

املزري الأجل غري م�شمى .
اأحمد باحلاج 

يعاين املئات من املقاولني املكلفني باجناز م�شاريع التنمية املحلية بوليات اجلنوب 
الكبري ،من التاأخر الكبري يف ت�شديد م�شتحقاتهم املرهونة بتجاوز احلجر ال�شحي 

وعودة العمل الإداري ب�شكل عادي رغم تاأكيد غالبية املقاولني عن ت�شليمهم 
للم�شاريع امل�شندة اإليهم يف الآجال املحددة .

ت�شديد م�شتحقاتهم مرهون بتجاوز احلجر ال�شحي 

اأحمد باحلاج 

طريق ال�شقة –املرارة بورقلة

بلدية الروي�شات بورقلة

نقاط �سوداء تتطلب تدخل 
مدير الأ�سغال العمومية 

امل�ستفيدون من ال�سكن 
الجتماعي يحتجون 

اأخبار اجلنوب

ع�سرات املقاولني باجلنوب �ساخطون 
.    مطالب بتدخل الوزير الأول 

لتمكني الفالح املحلي من ت�شويق منتجاته 

مطالب با�ستحداث �سوق اأ�سبوعي بتمرنا�ست  
فاعلة  طالب جمعيات حملية 
بوالية  املحلية  ال�شلطات  من 
�شوق  با�شتحداث  مترنا�شت 
بهدف  االأ�شبوعي  الفالح 
من  املحلي  للفالح  ال�شماح 
املو�شمية  منتجاتهم  ت�شويق 
عن  بعيدا  معقولة  وباأ�شعار 

لغة امل�شاربة و االحتكار .
الوالئي  املكتب  نا�شد 
لل�شباب  الوطنية  للمنظمة 
املواطنة  وترقية  ال�شغل  و 
ال�شلطات  مترنا�شت  لوالية 

التدخل  ب�رسورة  العمومية 
الفالح  �شوق  الإن�شاء   العاجل 
للفالح  يخ�ش�س  االأ�شبوعي 
الذي  املحلي  التمرنا�شتي 
لت�شويق  مكان  عن  يبحث 
لعدم  راجع  وهذا  منتوجاته 
ويبع  الفالح  �شوق  توفر 
اخل�رس  �شوق  خارج  منتجاته 
مدينة  يف  املتواجد  الوحيد 
مل�شايقات  دائما  ويتعر�س 
منتجاته  �شعر  ب�شبب  وهذا 
ما  عادة  التي  وحما�شيله  

 ، مواطن  متناول  يف  تكون 
الذي  اخل�رس  �شوق  عك�س  
فالح  ويبقى  ملتهبة  اأ�شعاره 
وكاأنه غريب عن مدينته ب�شبب 
ملا  وت�شهيالت  تنظيم  عدم 
�شوق  وهو  مبطلبه  يتالقاها 
اأ�شبوعي لبيع منتجاته باجلملة 
وهذا مب�شاهدة ال�شباب الذي 
خو�س  يف  الظروف  يتحدى 

دخول عامل الفالحة .
فمثله هاته ت�رسفات يف عدم 
وجود ت�شويق ملنتجاته يجعل 

حاجز يف دخوله للفالحة لهذا 
فقد طالبت ذات املنظمة  من 
ال�شلطات املحلية وكذا وزير 
وزير  مع  وبالتن�شيق  الفالحة 
ملناطق  النظر  يف  التجارة 
مثل  م�شاريع  وتدعيم  الظل 
ت�شجيع  اجل  من  وهذا  هاته 
الفالح وال�شباب يف اال�شتثمار 
تطور  فالحية  م�شاريع  وخلق 
الوطني  املحلي  االإنتاج  من 

وتلبي حاجيات املواطن.
جناة ،ح

حي الدغام�شة بعني �شالح

 الكثبان الرملية حتا�سر 20  عائلة 
بحي  تقطن  20عائلة  باتت 
االإدارية  باملقاطعة  الدغام�شة 
بالدفن  مهددة  �شالح،  عني 
من  م�شاكنها  حما�رسة  ب�شبب 
طرف الكثبان الرملية ومما يثري 
قالقل ال�شكان ال�شمت املطبق 
املحلية  ال�شلطات  طرف  من 
التكفل  بعدم  اتهموها  التي 

بان�شغاالتهم التقليدية .
حي  �شكان  ممثلو  نا�شد 
بلدية  عن  كلم   01 الدغام�شة 

املنتدب،  الوايل  �شالح  عني 
�شدا�س خل�رس ب�رسورة برجمة 
لهم زيارة ميدانية للوقوف على 
يتخبطونها  التي  املعاناة  حجم 
مهددين  اأ�شبحوا  بعدما  فيها 
ب�شبب  م�شاكنهم  داخل  بالدفن 
الكثبان  زحف  ظاهرة  تف�شي 
الرملية التي اأ�شبحت حتا�رسهم 
من كل جهة، و�شط �شمت غري 
مربر للجهات املعنية مبكافحة 
قال  التي  املذكورة  الظاهرة 

تعد  ال  اأنها  حمدثونا  ب�شاأنها 
وليدة اليوم، حيث فتح هوؤالء النار 
على ممثليهم باملجل�س ال�شعبي 
البلدي، واتهموهم بعدم االلتزام 
بهم موؤكدين يف  بالدور املنوط 
املنتخبني  اأن  ال�شياق،  نف�س 
الدغام�شة  ناحية  يعرفون  ال 
االنتخابية  املواعيد  يف  �شوى 
ت�شاءل  اآخر،  �شعيد   وعلى   .
من خماطر  الغا�شبون  ال�شكان 
الرملية  للكثبان  الكبري   الزحف 

ت�شخ  التي  االأموال  م�شري  عن 
امل�شالح  مبيزانية  �شنويا 
الجناز  القطاعية والبلدية 
يف  ال�شدود  و  الت�شجري  عملية 
اإطار م�شاعي ال�شلطات الوالئية 
للت�شدي لظاهرة الت�شحر، وذلك 
من  املمولة  امل�شاريع  اإطار  يف 
لتنمية  الوطني  ال�شندوق  طرف 
مناطق اجلنوب الكبري النائية و 

اله�شاب العليا  .
جناة ،ح 
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م.مرواين

القرى املعنية تتنف�س 
ال�شعداء...

للمياه  »اجلزائرية  مدير  قال 
م�ستغامن  والية  وحدة   «
عمليات  اأن   « حممد  »حابي 
ال�رشوب  املاء  ب�سبكة  الربط 
بالع�رشات من قرى ومدا�رش 
حت�سنت  م�ستغامن  والية 
بعد  خا�سة  وا�سح  ب�سكل 
الظل  مناطق  اإح�ساء 
واأ�سار  بالوالية  املوجودة 
اقتناء  اإىل  املوؤ�س�سة  مدير 
باملناطق  عداد  األف«   23«
اإىل  االإ�سارة  مع  الريفية 
�سمحت  �سابقة  عملية 
بعدادات  دوار   26 بتزويد 

عن  االأول  امل�سوؤول  واعترب 
املوؤ�س�سة اأن هذه العملية �سمحت 
من  ال�رشوب  املياه  ت�سيري  بنقل 
للمياه  »اجلزائرية  اإىل  البلديات 
راهنت  هام  حتول  وهذا    «
�سنوات  منذ  املوؤ�س�سة  عليه 
ال�سلطات  خالله  من  وبادرت 
جت�سيده  اإىل  مب�ستغامن  املحلية 
وبخ�سو�ص  منوذجية  عملية  يف 
تقع  التي  املالية  امل�ستحقات 
والزبائن  املوؤ�س�سات  عاتق  على 
عن  املوؤ�س�سة  مدير  اأ�سار  فقد 
مليار  واأربعون  مئة  ت�سجيل 
على  مالية  كم�ستحقات  �سنتيم 
على  والزبائن  البلديات  عاتق 
تدابري  اإىل  م�سريا  �سنتني  مدار 
خا�سة  امللف  هذا  الإدارة  هامة 
اجلديدة  املوؤ�س�سة  مقاربة  مع 
اخلدمات  ع�رشنة  على  والرهان 
املرافق  خارطة  وتو�سيع 
اخلدمات  وحت�سني  اجلوارية 
املوارد  وتكوين  العمومية 
امل�سوؤول  ذات  اأكد  اإذ  الب�رشية  
للمياه  »اجلزائرية  موؤ�س�سة  اأن 
املعتاد  باملفهوم  ت�سري  ال   «
بل  القطاع  يف  تنموية   م�ساريع 

الري  هي من اخت�سا�ص مديرية 
الو�سي  القطاع  املائية  واملوارد 
ن�ساطات  خمتلف  يوؤطر  الذي 
موؤ�س�سات القطاع فيما يقع على 
اأخرى  اأعباء   « املوؤ�س�سة  عاتق 
ل�سبكات  الت�سيري  بطابع  تت�سل 

لفائدة  ال�رشوب  باملياه  التزود 
وخمتلف  ال�سكنية  املجمعات 
مناطق الوالية عرب البلديات ويف 
اإىل  امل�سوؤول  اأ�سار  االإطار  هذا 
عمليات تنموية يف غاية االأهمية 
�سطر  ا�ستكمال  خاللها  من  مت 
اأ�سا�سا  االأمر  ويتعلق  منها  هام 
األف  وع�رشين  ثالثة  باقتناء 
عداد وتوزيعها على الع�رشات من 
�سطرين  على  واملدا�رش  القرى 
وقد القت هذه العملية ا�ستح�سان 
تزامنت  واأنها  خا�سة  املواطنني 
تبعا  العليا  ال�سلطات  اإطالق  مع 
بوالة  اجلمهورية  رئي�ص  للقاء 
كربى  وطنية  لور�سة  اجلمهورية 
الظل  مناطق  الإح�ساء  تنموية 
التي متلك �سمن تن�سيق فعال مع 
املديرية الو�سية  املوؤ�س�سة بنك 
القرى  معطيات هام عن خارطة 
بتح�سني  املعنية  واملدا�رش 
قدرات التزود لديها ب�سبكة املياه 
م�ساريع  عرب  وتوفريها  ال�رشوب 

تنموية ا�ستعجالية .

التغطية ب�شبكة املاء 
ال�شروب يف حت�شن ...

الهامة  التحديات  اأهم  ومن 
»اجلزائرية  موؤ�س�سة  تواجه  التي 
التغطية  الرفع من ن�سب   « للمياه 
خالل  حت�سنت  التي  بال�سبكة 
ب�سكل  االخرية  الع�رش  ال�سنوات 
اأزيد  املوؤ�س�سة  ت�سري  اذ  ملحوظ 
دوار  وثالثني  مئة  من 
للمياه  احليوية  بال�سبكة 
وقفت  وقد  ال�رشوب 
التي  الوزارية       اللجنة 
موؤخرا  الوالية  عانت 
املوجود  االأداء  و�سعية 
جماالت  خمتلف  عرب 
الري  لقطاع  الن�ساط 
فيها  مبا  املائية  واملوارد 
»اجلزائرية  موؤ�س�سة  ن�ساط 
حني  يف  بالوالية   « للمياه 
و�سعية  مع  التعامل  يبقى 
من�سوب  وتراجع  ال�سدود 
املياه مع �سح االأمطار هذا العام 
يف  اأهمية  االأكرث  التحديات  من 
واأولوياته وبلغة  القطاع  ن�ساطات 
االأرقام فقد مت ربط قرابة ت�سع 
ال�ساحلة  املاء  ب�سكة  دوار  مئة 

التي  م�ستغامن  بوالية  لل�رشب 
بلدية  وثالثني  اثنى  حت�سي 
وع�رش دوائر كما ان عملية تعميم 
و�سع »العدادات » متوا�سلة بقرى 
للوالية  ال�رشقية  اجلهة  بلديات 
من  والعديد  م�ستغامن  وه�سبة 
�سكانها  كان  التي  الوالية  قرى 
من  ال�رشوب  باملاء  يتزودون 
املنابع املائية وبو�سائل تقليدية 
اأن نقل عملية ت�سيري »املياه  كما 
اإىل  البلديات  من   « ال�رشوب 
�سمح  قد   « للمياه  »اجلزائرية 
ت�سيري  طرق  يف  النظر  باإعادة 
املوجودة  املائية  والرثوة  املياه 
التجزئة  ب�سكل  توزع  كانت  التي 
غري اأن نقل الت�سيري الفني واملايل 
لهذا اجلانب اإىل املوؤ�س�سة �سمح 
على  البلديات  ديون  بتقلي�ص 
 « للمياه  »اجلزائرية  موؤ�س�سة 
وباإعطاء ت�سور جديد للقطاع يف 

باملياه  واملدا�رش  القرى  تزويد 
ال�رشوب وتاأطري العملية باأبعادها 
نقل  اأن  اإذ  والتقنية  التنموية 
ال�رشوب  باملاء  اخلا�ص  الت�سيري 
من  كان  اأن  بعد  املوؤ�س�سة  اإىل 
نتائجه  البلديات  اخت�سا�ص 
�سرتى يف املنظور القريب ح�سب 
الذي  املوؤ�س�سة  مدير  تاأكيدات 
بالقرى  املواطنني  اأن  اإىل  اأ�سار 

اأبدوا ارتياحهم  بالت�سيري  املعنية 
التي  الهامة  العملية  لهذه  الوا�سع 

انفردت بها م�ستغامن .

معاجلة ملف الديون 
�شمن الأولويات          

»اجلزائرية  م�ستوى  على 
 « م�ستغامن  وحدة   « للمياه 
تعمل املوؤ�س�سة على تفعيل 
هذا  يف  عمل  خمطط 
الإدارة ملف »امل�ستحقات 
عاتق  على  تقع  التي 
واالإدارات  الزبائن 

البلديات  خا�سة  واملوؤ�س�سات 
ت�ست�رشف  وروؤية  عميقة  بارادة 
املن�سود اإذ اأننا ت�سجل املوؤ�س�سة 
على  كديون  معتربة  اأرقاما 
اأ�سار  البلديات واملوؤ�س�سات وقد 

»حممد حابي » مدير اجلزائرية 
اعتماد  اإىل  مب�ستغامن  للمياه 
تطبيق الكرتوين ي�سمح للمواطنني 
موؤ�س�سات  على  القائمني  وحتى 
الدولة العمومية واخلا�سة ت�سوية 
ودفع  املوؤ�س�سة  اجتاه  و�سعيتهم 
تخ�ص  التي  املالية  امل�ستحقات 
التزود باملاء ال�رشوب م�سريا اإىل 
الوباء امل�ستجد »الكورونا » فر�ص 
واملوؤ�س�سات  الو�ساية  اجتاه 
نظام  اعتماد  اإىل  املعنية 
يف  باال�ستثمار  بعد  عن  اخلدمة 
لالت�سال  احلديثة  التكنولوجيات 
اأن تراجع مداخيل  واالإعالم كما 
املوؤ�س�سة اثر عليه م�سكل الديون 
املوؤ�س�سة  وترى  تراكمت  التي 
بالتدابري  امللف  هذا  تعالج  اأن 
العملية االأكرث ا�ستقطابا للمواطن 
خا�سة مع االأو�ساع الراهنة التي 
فر�سها الوباء الفتاك الذي غري 
و�سبب  املوؤ�س�سات  ن�ساط  اإيقاع 
متاعب ال ميكن اإغفالها على حد 

تعبري العديد من امل�سوؤولني .

برنامج عمل مكيف ملو�شم 
ال�شطياف

اجلزائرية  موؤ�س�سة  هذا وحت�رش 
االأيام  هذه  مب�ستغامن  للمياه 
مو�سم  يخ�ص  عمل  لربنامج 
اأكد بخ�سو�سه  اال�سطياف الذي 

مو�سم  بان  املوؤ�س�سة  مدير 
ا�ستهالك  عمليات  فيه  تكرث 
خمتلف  قبل  من  ال�رشوب  املياه 
لدى  التزود  وحتى  املوؤ�س�سات 
اأنه يف   « امل�سوؤول  وقال  ال�ساكنة 
اخلا�سة  الو�سعية  ا�ستمرار  حال 
بالوباء اخلطري فان التدابري التي 
�سيتم اتخاذها �ستكون مكيفة مع 
امل�ستجدات والتطورات اخلطرية 
اإذ مت اقتناء ثالث االآالف كمامة 
على  يقع  الذين  العمال  لفائدة 
خالل  هامة  عمليات  عاتق 
خا�سة  اال�سطياف  مو�سم 
النقاط  ملعاجلة  التدخل  وهي 
حت�سني  يف  وامل�ساهمة  ال�سوداء 
ال�رشوب  باملاء  الربط  عمليات 
خالل ف�سل ال�سيف الذي يحتاج 
الأي  تفاديا  للمياه  خا�ص  لت�سيري 
طاملا  انقطاعات  اأو  تذبذبات 
هذا  املواطنون  منها  ا�ستكى 
ب�سكة  الربط  م�ساريع  وتبقى 
تنتظر  االآن  حلد  ال�رشوب  املاء 
التدابري التي ميكن جت�سيدها مع 
حلول مو�سم اال�سطياف يف توجه 
لدى ال�سلطات املحلية مب�ستغامن 
م�سادر  توؤكده  ما  ح�سب  يق�سي 
"الو�سط"  ل  مطلعة 
الع�رشات  بعث  اإىل 
التنموية  امل�ساريع  من 
توقفت  التي  القطاعية 
الكورونا  »فريو�ص  ب�سبب 
»ترمواي  م�ساريع  منها   «
وم�ساريع   « م�ستغامن 
مل  التي   « عدل  »�سكنات 
تتحرك بها االأ�سغال كثريا 
منذ ظهور الوباء امل�ستجد 
وت�سعى من جهتها موؤ�س�سة 
للمياه اىل توفري  اجلزائرية 
الوقائية  التدابري  من  قدر  اأكرب 
من  ال�سيف  ف�سل  خالل  لعمالها 
والكمامات  املعقمات  اقتناء 
التدخل  افواج  ن�ساط  وتنظيم 

التقنية

للمياه" مب�شتغامن "اجلزائرية 

م�شاريعهامةلربطمناطقالظلباملاءال�شروب
ت�شعى موؤ�ش�شة اجلزائرية للمياه مب�شتغامن واأمام الو�شعية احلالية التي فر�شها الوباء امل�شتجد »الكورونا » اإىل ت�شيري املوارد الب�شرية املوجودة 

والإمكانيات املتاحة ل�شمان اخلدمات الهامة يف حياة املواطنني اإذ  ي�شكل توفري املاء ال�شروب فيها الأولوية وقد بدى مدير املوؤ�ش�شة »حممد 
حابي » يف اآخر لقاء جمعه من الأ�شرة الإعالمية �شريحا وهو ي�شري اإىل التحديات العديدة التي تواجه املجهود التنموي الهام الذي يبذل يف 
قطاع الري واملوارد املائية حتت اإ�شراف الوزارة الو�شية واملديريات الولئية واملوؤ�ش�شات الفعالة يف ت�شيري املاء ال�شروب عرب خمتلف امل�شاريع 

واملن�شئات املوجودة وطنيا ويبدو اأن تراجع مداخيل املوؤ�ش�شة ب�شبب الو�شع احلايل الذي فر�شه الوباء امل�شتجد والرتكيز على معاجلة ملف 
الديوان التي تقع على عاتق البلديات وا�شتغالل الرثوة املائية ب�شكل عقالين ي�شكل اأهم التحديات الهامة التي تواجه »اجلزائرية للمياه 

بالولية التي ت�شعى اإىل ا�شتكمال اأربع م�شاريع هامة بقرى ومدا�شر م�شتغامن .

تواجه  التي  الهامة  التحديات  "اأهم 
موؤ�ش�شة »اجلزائرية للمياه » الرفع 

من ن�شب التغطية بال�شبكة التي 
حت�شنت خالل ال�شنوات الع�شر 
الخرية ب�شكل ملحوظ اذ ت�شري 

املوؤ�ش�شة اأزيد من مئة وثالثني دوار 
بال�شبكة احليوية للمياه ال�شروب" 

للمياه  اجلزائرية  موؤ�ش�شة  "حت�شر 
مب�شتغامن هذه الأيام لربنامج 
عمل يخ�س مو�شم ال�شطياف 

الذي اأكد بخ�شو�شه مدير 
املوؤ�ش�شة بان مو�شم تكرث فيه 

عمليات ا�شتهالك املياه ال�شروب 
من قبل خمتلف املوؤ�ش�شات وحتى 

التزود لدى ال�شاكنة"
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ذكرى وترحم
يكون   2020 ماي   30 بتاريخ 
رحيل  على  �أ�سبوعان  مّر  قد 
لها  �ملغفور  �لغالية  �جلدة 
عزيزي   « تعاىل  �هلل  باإذن 
»�لتي  ز�يدي  ر�بح  حرم  حدة 
  2020 14ماي  يوم  توفيت 
رهيبًا  فر�غا ً  ور�ءها  تاركة 
ل ميلأه �سوى �لإميان بق�ساء 

�هلل وقدره .
يطلب  �لأليمة  �لذكرى  وبهذه 
ز�يديفي  عائلة  �أفر�د  وكافة  �لدين  حفيدها�سلح 
�لفقيدة يف خ�سالها  ، من كل ّ من عرف  عني �حلجل 
�حلميدة �أن يدعو� لها بالرحمة و�ملغفرة ، ر�جني من 
�أن يجعل قربها رو�سة من ريا�ض  �هلل �سبحانه وتعاىل 
و�أن   ، احلني  و�ل�سّ �ل�سّديقني  مع  ،ويح�رشها  �جلّنة 

ي�سكنها برحمته �لو��سعة جنة �لنعيم .

الو�شط:2020/06/01

الو�شط:2020/06/01

الو�شط:2020/06/01الو�شط:2020/06/01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن �ملوقع �أدناه �لأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد �حلميد حم�رش ق�سائي لدى �خت�سا�ض جمل�ض ق�ساء تيبازة 
�لكائن مكتبنا بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 �ل�رش�قة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب �ل�سيد)ة( : �ل�رشكة �جلز�ئرية لدر��سات �ملر�فق �لعامة �سايتي �رشكة ذ�ت طابع �إقت�سادي و جتاري ذ�ت �أ�سهم ممثلة يف �سخ�ض مديرها 
�لعنو�ن : 48 �سارع عماين بلقا�سم حيدرة �جلز�ئر 

�لقائم يف حقه )ها( �لأ�ستاذ)ة( : عمارة عبد �حلميد 
متخذ)ة( من مكتب �لأ�ستاذ وليد طاهر حمام لدى �ملجل�ض �لكائن ب�سارع �أول نوفمرب رقم 105 بو�سماعيل ولية تيبازة موطنا خمتار� له )ها( بد�ئرة �خت�سا�ض حمكمة �لقليعة حلني �إنتهاء �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ طبقا لن�ض �ملادة 613 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية --------------------------------------------------------------
-�سد : �ملوؤ�س�سة ذ�ت �ل�سخ�ض �لوحيد و ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �مل�سماة / �سيدكار موتورز �لوكيل �ملعتمد متعدد �لعلمات �رشكة يف حالة ت�سفية ممثلة يف �سخ�ض �مل�سفي 

�لعنو�ن : عني �لدز�ير �لدويرة – �جلز�ئر 
- مبقت�سى �ل�سند �لتنفيذي �ملتمثل يف حكم عن حمكمة �ل�رش�قة �لق�سم �لتجاري / �لبحري بتاريخ 18/06/11 رقم �جلدول 18/02494 رقم �لفهر�ض 18/04928 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية 

�مل�سلمة بتاريخ 2019/10/09 
-بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف : حم�رش تكليف بالوفاء �ملوؤرخ 2019/12/17  عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة .

-بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي �ملوؤرخ يف 2019/12/17
بناء على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء  �ملوؤرخ يف 2019/12/17

- بناء على و�سل �إر�سال ر�سالة بريدية م�سمنة �لو�سول رقم 732 961 77 002
-بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و حم�رش تكليف  عن طريق �لتعليق بالبلدية بتاريخ 2019/12/31-------

--بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و حم�رش تكليف  عن طريق �لتعليق باملحكمة  بتاريخ 12/26/ 2019 
بناء على �ملادة 412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية  و �لإد�رية �سيما �لفقرة �لر�بعة منها ٬ و بناء على �لإذن باإجر�ء ن�رش م�سمون �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة يومية وطنية �سادر عن �ل�سيد رئي�ض 
حمكمة �لقليعة بتاريخ 2020/03/01 رقم 20/00363 ، ياأذن بن�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي �ملتمثل يف : حم�رش تكليف بالوفاء �ملوؤرخ 2019/12/17 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة لل�سند 
�لتنفيذي �ملتمثل يف حكم �سادر عن حمكمة �ل�رش�قة �لق�سم �لتجاري / �لبحري بتاريخ 18/06/11 رقم �جلدول 18/02494 رقم �لفهر�ض 18/04928 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �مل�سلمة بتاريخ 
2019/10/09 ، �ملت�سمنة : ))......يف �ملو�سوع : �إلز�م �ملدعى عليها �ملوؤ�س�سة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة و �ل�سخ�ض �لوحيد �سيدكار موتورز يف حالة ت�سفية ممثل من طرف م�سفيها �أن تدفع 
للمدعية �ل�رشكة �جلز�ئرية لدر��سة �ملر�فق �لعامة �سايتي ممثلة يف �سخ�ض مديرها �لعام : مبلغ ع�رش مليون و ت�سعة و ت�سعون �ألف و ثلثمائة دينار جز�ئري ) 13٬099٬300 دج ( قيمة �لت�سبيق 

�ملدفوع كثمن لإقتناء �ل�سيار�ت من قبل عمالها و رف�ض باقي �لطلبات ...(( يف جريدة يومية وطنية 
املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجلزائر                                                                                             

الدائرة الإدارية للدار البي�شاء 
بلدية باب الزوار 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم 
مكتب اجلمعيات 

الرقم : 1236/اأ ر 2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية ذات الطابع : اإجتماعي
مبقت�سى �لقانون 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 �ملو�فق ل 2012/01/12 �ملتعلق باجلمعيات 

بناء على حم�رش �جلمعيات �لتاأ�سي�سية �ملوؤرخ يف 2019/11/25 �ل�سادر عن �لأ�ستاذ فرج �هلل �ل�سيخ حم�رش ق�سائي لدى حمكمة �لد�ر �لبي�ساء 
جمل�ض ق�ساء �جلز�ئر �لكائن مقره بحي 180 بو�سحاقي ف باب �لزو�ر 

مت ت�سليم و�سل �لت�سجيل �لت�رشيح بتاأ�سي�ض جمعية ذ�ت �لطابع : �جتماعي خريي 

جمعية مفاتيح اخلري لبلدية باب الزوار
�لكائن مقرها : 05 جويلية عمارة ب 77 رقم 01 باب �لزو�ر 

رئي�ض �جلمعية : رقبة عمار 
�لأهد�ف : 

- تقدمي �خلدمات �لجتماعية و �لإن�سانية و �لرتبوية و �لتعليمية و �ل�سحية للمحتاجني و �ملحرومني يف �لبلدية و �إي�سال �ملعونات �ل�رشورية 
- رعاية �سوؤون �لأ�رشة و �لهتمام بالطفولة و �ل�سباب ماديا و معنويا 

- �لتكفل باملر�سى و ذوي �لحتياجات �خلا�سة و تنظيم دور�ت تعليمية للوقاية من �لأمر��ض و �إقامة حملت تربع ل�ساحلهم 
- �إن�ساء مر�كز و معاهد و نو�دي ذ�ت �لبعد �خلريي �لتي ت�سهم يف �لتعليم �لقر�أين و حمو �لأمية و تعليم لغات �أخرى 

- تقدمي �مل�ساعد�ت �للزمة للمحتاجني ماديا و معنويا و كذ� �لإ�سهام يف �إدماجهم و تاأهيلهم من خلل �إقامة م�ساريع تنموية 

باب الزوار يف : 28 اأفريل 2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
الرقم :20/12

و�شل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية 
مبقت�سى �لقانون 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 

�ملو�فق ل 2012/01/12 �ملتعلق باجلمعيات 
مت هذ� �ليوم 2020/03/01 �إيد�ع ملف جتديد جمعية 

ذ�ت �سبغة ولئية 
�لتقوى  مل�سجد  �لدينية  �للجنة   : �جلمعية  ت�سمية   -

بلدية ق�رش �حلري�ن 
ق�رش  بلدية  �لتقوى  م�سجد   : �لجتماعي  �ملقر 

�حلري�ن 
�ملودع : حمزة بن �سعيد�ن 

- �لوظيفة يف �جلمعية : رئي�ض �للجنة 
ملحظة : يجب �لقيام ب�سكليات �ل�سهار تطبيقا لن�ض 

�ملادة 18 من �لقانون �ملذكور �أعله 



تقرير: علي �سمودي

ال�سجن وكورونا ..

قبالوي  املحرر  مع  هاتفي  ات�صال  يف 
" كورونا  ، حول واقع ال�صجون يف ظل 
اأو�صاع  ال�صديد على  القلق  ،  عرب عن 
ظل  يف  ال�صجون  كافة  يف  الأ�رسى 
ال�صجون  اإدارة  واإهمال  كورونا  تف�صي 
يعي�صون  الذين  لالأ�رسى  الإ�رسائيلية 
وخا�صة  حلظة  كل  يف  اخلطر  رهن 
اأن   ، مو�صحاً   ، ال�صن  وكبار  املر�صى 
الأو�صاع خلف الق�صبان �صيئة وازدادت 
�صعوبة وماأ�صاة بعد تف�صى كورونا ، لن 
واإجراءات  �صغوطه  من  زاد  الحتالل 
الأ�رسى  ثمنها  يدفع  التي  التع�صفية 
على  الحتالل  اأقدم  بعدما  خا�صة 
مبا  الكانتني  من  �صنفاً   140 �صحب 
فيها اللحوم واخل�صار ومواد التنظيف 
والدخان الذي اأ�صبح ممنوعاً ، واأ�صاف 
" الإجراء الوحيد الذي اتخذه الحتالل 
اإلغاء الزيارات واملحاكم ومنع زيارات 
املحامني ، وفقدنا الكثري من حقوقنا 
خا�صة على �صعيد الطعام الذي ي�صرتيه 
الكانتني  خم�ص�صات  من  ال�رسى 
اأخر  اإ�صعار  حتى  حتويلها  توقف  التي 
هذه  حل  ترف�ض  الإدارة   " واأكمل   ،"
املعي�صة  متطلبات  وتوفري  الق�صايا 
كان  فقد   ، الدخان  فيها  مبا  لالأ�رسى 
كروزات   6 باإدخال  اأ�صري  لكل  ي�صمح 
توقفت  التي  الأهل  زيارة  عرب  دخان 
احتياطي  ر�صيد  اأي  لديهم  يعد  ومل 
يردده  الذي  ال�صوؤال   " وتابع   ، منه 
ال�صجون  اإدارة  تقوم  ملاذا   ، الأ�رسى 
وحرمانهم  حقوقهم  ب�صحب  ال�صجون 
والدخان  الطعام  وخا�صة  الكانتني  من 
، وما الذنب الذي اقرتفوه لفر�ض هذه 

العقوبات التي تفاقم معاناتهم.

ال�سجن وباء ..

�صجن  من  حترر  الذي   ، القبالوي   
"النقب " ال�صحراوي ، اأو�صح انه رغم 
اأجواء التوتر والقلق والظروف ال�صيئة 
يف ظل جائحة كورونا ، فان الحتالل 
�صيا�صاته  ممار�صة  عن  يتوقف  مل 
العقابية �صد الأ�رسى ، وقال " ب�صكل 
دائم ، يعترب ال�صجن وباء بحد ذاته قبل  
تف�صي كورونا ، وازدادت الأمور �صعوبة 
مل  فالإدارة   ، وانت�صار  اكت�صافه  بعد 
احلماية  لتوفري  خطوة  باأي  تقوم 
والوقاية لنا ، بل منعتنا من اإدخال اأي 
�صنف من اأدوات التنظيف واملعقمات 
الالزمة  اليومية  الحتياجات  وكل 
به  تقوم  ما  كل   " واأ�صاف  لالأ�رسى"، 
الإدارة ، تنفيذ عملية ر�ض ، علماً اأننا 
اأ�صال  ل نعرف مالذي يقومون بر�صه 
، فحتى  واملطالبة  الحتجاج  ورغم   ،
اخلمي�ض  يوم  اعتقايل  من  يوم  اأخر 
التي  ال�صورة  تتغري  مل   ، املا�صي 
حياة  �صعيد  على  خا�صة  القلق  تثري 

املر�صى وكبار ال�صن.

الأو�ساع ال�سحية ..

الإدارة  اأن   ، قبالوي  املحرر  وذكر 
ق�صمت �صجن " النقب "، لثالثة قالع 
يف  ويوجد   ، وغرف  خيام  من  تتكون 
واجلميع    ، ق�صم   12-10 من  قلعة  كل 
وخا�صة املر�صى يعانون من الإهمال 
اخلطر  رغم  يتوقف  مل  الذي  الطبي 
ال�صديد عليهم يف ظل تف�صي " كورونا 
" يف كل  " يف دولة الحتالل ، ويقول 
ووجع  معاناة  �صور  تالزمني   ، حلظة 
من عا�رستهم وع�صت حلظات وجعهم 
املر�ض  ب�صبب  امل�صتمر  واملهم 
الأ�صري   اأمثال   ، ال�صن  لكبار  وخا�صة 
ف�صل الكركي من اخلليل الذي  يعاين 

من م�صكلة يف الراأ�ض، ويتعر�ض اأحياناً  
الوعي  لنزيف داخلي والتقيوؤ وفقدان 
"، ، وي�صيف "  ي�صعر الأ�رسى بخوف 
عطا  �صادي  الأ�صري   حياة  على  وقلق 
مو�صى من  قرية مركة ،فهو يعاين من 
مر�ض يف القلب وتعر�ض لنوبة اإغماء 
موؤخراً مما ا�صطر الإدارة ل نقله عرب 
ورغم   ، ال�رسائيلية  للم�صايف  طائرة 
ل�صجن  نقلوه   للعالج  املا�صة  حاجته 
ع�صقالن لت�صتمر اأوجاعه "  ، ويكمل 
ال�صتيني   الأ�صري  حالة  تختلف  ول   "
اإبراهيم اأبو مخ من باقة الغربية  والذي 
اأم�صى 37 عاماً خلف الق�صبان ، فهو 
يعاين من مر�ض يف الدم وليقدم له اإل 
امل�صكنات فقط ، بينما يعاين اإبن عمه 
الأ�صري  �صالح ابو مخ املعتقل منذ 27 
اإىل  ويحتاج  ال�صكري  م�ض   من  عاماً 
تنظيم ال�صكر ، ورغم ذلك ، مل توفر له 

الإدارة اأي عالج

الأ�سري يف �سطور ..
حممد  الأ�صري  ولد   ، برقني  بلدة  يف   
يف  وتعلم  وعا�ض  ن�صاأ   ، قبالوي 
مدار�صها حتى مرحلة الثانوية ، لكنه 
ب�صبب   " يروي  كما  درا�صته  يكمل  مل 

املعي�صية  والأو�صاع  ال�صغوطات 
عائلتي  تعي�صها  كانت  التي  ال�صعبة 
وحتملت  البناء  جمال  يف  فعملت   ،
تعر�ض  ظل  يف  خا�صة  امل�صوؤولية 
يف     " وي�صيف   ،" لالعتقال  اأ�صقائي 
انت�صبت   ، الأق�صى  انتفا�صة  بداية 
وتعر�صت    ، فتح  حركة  ل�صفوف  
اعتقلت  حتى  عامني  لفرتة  للمطاردة 
املرة الأوىل  على يد الوحدات اخلا�صة 
يف منطقة الرام "، ويكمل "  تعر�صت 
للتحقيق على مدار عدة �صهور ، وبعد 
رحلة حتقيق قا�صية نقلوين اإىل �صجن 
اأ�صعب  املحطة  تلك  فكانت   ، �صطة 
حلظة ملوقعه وظروفه ،  وعانيت من 
عوفر  ملحكمة  نقلي  خالل  البو�صطة 
عام  مدار  على  توقيفي  مددت  التي 
ون�صف حتى حوكمت بال�صجن الفعلي 
بني  خاللها  تنقلت   ، �صنوات   5 ملدة 
ق�صاء  بعد  �صجون حتى حتررت  عدة 
كامل حمكوميتي يف �صهر حزيران عام 

.2006

العتقال الثاين ...

املحررة  الأ�صرية  من  حممد   تزوج   
اأ�رسة  واأ�ص�ض   ، قبالوي  يا�صمني 

حياتهم  كر�ض  اأطفال  بخم�صة  ورزق 
يف  وعمله  كفاحه  رحلة  تابع   ، لهم 
منزله  الحتالل  اقتحم  حتى  البناء 
 " ويقول   ،  2018/12/26 تاريخ  فجر 
منزيل  داهموا  اجلنود  من  الع�رسات 
اإن�صانية  وغري  وح�صية  بطريقة 
ودب  الرئي�صية  الأبواب  تفجري  بعد 
عاثوا   ، اأطفايل  لدى  والهلع  الرعب 
املنزل  حمتويات  يف  وتخريباً  ف�صاداً 
واعتقلوين دون ال�صماح يل بوداعهم "، 
وي�صيف " احتجزوين يف �صجن جمدو 
والتاأجيل  التمديد  رحلة  وا�صتمرت   ،
ملدة 10 �صهور حتى حوكمت  بال�صجن 
الفعلي 16 �صهرا اإ�صافة لغرامة مالية 
4 اآلف �صيكل ثم نقلوين ل�صجن النقب 

ال�صحراوي.

معاناة الأ�سرى..

منذ تف�صي فريو�ض " كورونا "، اأوقف 
املنهيله  ب�صيا�صة  العمل  الحتالل 
من  الأ�رسى  من  الع�رسات  ليحرم 
حقهم امل�رسوع يف احلرية ، وقد كان 
ملحمد ن�صيب من ذلك ، ويقول " تعترب 
فبموجب   ، اأ�صري  لكل  حق  املنهليه 
من  تخفي�ض  الأ�صري   مينح  القانون 
 ، عام  كل  عن  يوماً   28 ملدة  حكمه 
كورونا  جائحة  الحتالل  وا�صتغل 
 " وي�صيف   ،" احلق  هذا  من  للتن�صل 
�رساحي  لإطالق  املحدد  املوعد  يف 
اإنهاء  من  �صهر  قبل  املهليه  مبوجب 
حمكوميتي ، رف�ض الحتالل الإفراج 
فقد   ، كبرية  معاناة  وع�صت   ، عني 
كنت ا�صتعديت نف�صياً للحرية وودعت 
عا�صت  عائلتي  كذلك   ، الأ�رسى 
لكن   ، ل�صتقبايل  وا�صتعدت  الفرحة 
رهن  وابقاين  فرحتنا  بدد  الحتالل 
انتهاء  من  دقيقة  اأخر  حتى  العتقال 
حكمي "، ويكمل " اإلغاء املنهليه يعترب 

عقاب جماعي وانتهاك للقانون الذي 
يفاقم  وا�صتمراره   ، الحتالل  اأقره 

معاناة الأ�رسى.

ر�سالة الأ�سرى ..

القبالوي  يتوقف  مل   ، حترره  منذ   
واإي�صال  الأ�رسى  اأو�صاع  اإثارة  عن 
 " ويقول   ، و�رسخاتهم  ر�صائلهم 
ب�صكل  والعمل  التحرك  املطلوب 
كافة  بتوفري  الحتالل  لإلزام  م�صتمر 
من  لهم  واحلماية  الوقاية  تدابري 
احتياجاتهم  كافة  واإدخال   ، كورونا 
واحلقوق  الجنازات  كافة  واإعادة 
وي�صيف   ،" الكانتني  من  �صحبت  التي 
القوى  وكافة  القيادة  على  يجب   "
والف�صائل ، الرتكيز لتبقى ق�صية حرية 
فهم  الأولويات  راأ�ض  على  الأ�رسى 
الأول عن  الدفاع  ال�صمود وخط  رمز 
اجلميع  وعلى  الفل�صطينية،  الق�صية 
�صعب  ق�صية  هم  ال�رسى  اأن   التاأكيد 
ووطن وكانت ول تزال و�صتبقى ق�صية 
  ، وقيادته  ل�صعبنا   بالن�صبة  مركزية 
وحريتهم �صتبقى دائما تقف على �صلم 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة  اأولويات 
مل  التي  كافة  الفل�صطينية  والف�صائل 
تدخر جهداً من اجل �صمان حتريرهم 
فحررت  وذويهم  لبيوتهم  وعودتهم 
اليوم عرب �صفقات  اآلف منهم ولغاية 
 ، ال�صيا�صية  واملفاو�صات  التبادل 
يف  منهم  تبقى  من  لتحرير  وت�صعى 
ل  ان  اعتبار  على  الإحتالل  �صجون 
من  حرية  دون  ووطن  ل�صعب  حرية 
 " واأكمل   ،" احلرية  اأجل  من  نا�صلوا 
لزال ال�رسى خلف الق�صبان وخا�صة 
العالية  الأحكام  وذوي  القدامى 
اأمل عقد  ال�صن على  واملر�صى وكبار 
خلف  من  لتحريرهم  جديدة  �صفقة 

الق�صبان.
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بعدما حرمه الحتالل من حقه يف املنهلي ، واأجل الإفراج عنه ملدة �سهر ، تن�سم الأ�سري حممد �سعيد قبالوي من بلدة برقني مبحافظة جنني احلرية ، واجتمع 
�سمله مع زوجته واأطفاله ، لكنه وحر�سًا على �سالمته وحياة اجلميع ، وللوقاية واحلماية من فريو�س " كورونا "، و�سع نف�سه باحلجر ال�سحي ملدة 14 يومًا ، رغم 
اأن نتائج الفحو�سات الأوىل التي اأجريت له بعد حترره كانت �سلبية ، اإل اأن اأ�سر على اللتزام بالتدابري والإجراءات التي اأقرتها احلكومة الفل�سطينية ملكافحة 
الفريو�س ، ويقول " م�ستاق جداً لأ�سرتي واأطفايل واأهلي ، لكن م�سوؤوليتي وواجبي يلزمني باحلجر حتى مرور الفرتة املطلوبة ، واأمتنى من رب العاملني ال�سالمة 

وال�سحة لأفرح بق�ساء ما تبقى من اأيام �سهر رم�سان مع عائلتي التي عانت خالل انتظاري "، وي�سيف " ما قدمناه من ت�سحيات ، لأجل �سعبنا وحريته ، فكنت 
حري�سًا على جتنب اأي احتكاك مع اأي حد بعد حريتي ، ورف�ست ا�ستقبال املهنئني اأو تنظيم اأي احتفال باملنا�سبة حتى تنتهي فرتة احلجر ، فقد �سربت وحتملت 

الكثري خالل رحلة اعتقايل ، ولدي قدرة على النتظار مل�سلحة اأهلي واأبناء �سعبنا.

الأ�سري املحرر حممد قبالوي

الحتالل عاقب الأ�صرى بعد " كورونا " ويوا�صل 
حرمانهم من و�صائل احلماية والوقاية 

بقلم الأ�سري املحرر: اأكرم
 نعيم بني عودة

تاريخ  بل  عاديا  رقما  لي�ض   )4800(
وحتى  الحتالل  بداية  منذ  ممتد 
ال�ّصجان  نظر  يف  اأرقاما   ، هذا  يومنا 
املحتل  بعمر  الن�صال  من  وتاريخ 
هم  هوؤلء  الأحرار،  نظر  يف  ويزيد 

عن  الدفاع  اأ�رسى  ال�صم�ض  اأحباب 
حرية ال�صعوب واأخرى )39( من �رسف 
وكل  الدول  كل  عندها  �صقطت  الأمة 
يتعلق بحقوق  والهيئات وما  املجال�ض 
 ، الطيف  الوان  بكل  ا�صريات   ، املراأة 
طيفا   )170( و  والطفلة  واحلامل  الأم 
من الأحالم تعرب عقول الأحرار ويبلغو 
احللم وراء الق�صبان ترتنح على عتبات 

تنادي  التى  املوؤ�ص�صات  كل  �صجنهم 
ثمانون   ... الأطفال  بحقوق  وتتغنى 
من  فل�صطيني  اأ�صري  عمر  ذلك  عاما 
خم�ض   ، ال�صوبكي  فوؤاد   " ال�صن  كبار 
تلخ�ض  اأخرى  حكاية  عاما  و�صبعون 
الأمل يف عروق " موفق عروق " الذي 
، 42 عاما  ال�رسطان  يعاين من مر�ض 
قبل  وحكومات  ودول  ونك�صات  نكبات 

القانون والتاريخ ، جغرافيا الوطن يف 
نائل الربغوثي وما زال خلف الق�صبان 
�صعره  وجتربة  نه�صة  مالمح  يكتب 
الأبي�ض والأ�صود لأجيال قادمة ... 17 
عاما خلف زنازين القهر حممد ب�صارات 
)دعا�ض( وقبل �صهر من الفراج مالمح 
من �رسطان تقطف لذة الن�رس وال�صرب 
، يعانق احلرية ويعانقه املر�ض ليبقى 

حكايات  الأ�رسى   ، وينتظر  �صاهدا 
بعمر املحتل ، واملحتل يغت�صب حتى 
الرملة  �صجن  ويبقى  العمر  قوانني 
الق�صية   .... مالحم  الق�صبان  وتبقى 
ل  امل�رسف  بتاريخها  الفل�صطينية 
والأ�رسى   ، يحتويها  ان  لبحث  ميكن 
الفل�صطينني ل ميكن اأبدا لأي قلم كان 
ن�صع  هنا  واإمنا  معاناتهم  يلخ�ض  اأن 

الف  منها  لكل  موؤملة  لق�صايا  ا�صارة 
الواحد  كاجل�صد  اأمل  من  حكاية  األف 
خما�ض  يف  ال�صياك  تلك  عرب  يعرب 
من  ي�صنع  ل�صعب  طويل  وكفاح  ع�صري 
اأيقونات وم�صاهد ير�صلها اإىل  جراحه 
زلنا  وما  احلياة  نحب  اأننا  العامل  كل 
...وت�صتمر  امللح  جرحنا  على  ن�صع 

الإنتهاكات الإ�رسائيلية...

الأ�صرى حكايات بعمر املحتل

اجلزء 02



تقرير: على �سمودى

ا�ست�سهاد الوالدة ..

يحيى  املحرر  يتحدث  واعتزاز  بفخر 
الزبيدي  �سمرية  املنا�سلة  والدته  عن 
والدتي  حتملت   " ويقول   ،" العبد  اأم   "
ما ال يحتمل ب�رش ، ق�ست حياتها على 
بوابات ال�سجون يف البداية لزيارة والدنا 
وعمي  وزكريا  الرحمن  عبد  ابنائها  ثم 
ومعنوية  ن�سالية  بروح  متتعت   ، جمال 
ببطوالت  وتعتز  تفخر  دوما   ، عالياً 
اأبنائها ، ت�سارك يف امل�سريات وتتحدى 
اأ�سبحنا مطلوبني مل  االحتالل وعندما 
وي�سيف   ،" اال�ست�سالم  يوماً  تطلب منا 
يف  للمخيم  االحتالل  اجتياح  خالل   "
والدتي  درجت   ،  2002 عام  اآذار  �سهر 
الذين  للمقاتلني  الطعام  جتهيز  على 
بيتنا   ، جميعاً  اأبنائها  تعتربهم  كانت 
وبتاريخ   ، املنا�سلني  لكل  مفتوحاً  كان 
 ، الطعام  جهزت  وبعدما   ،  2002/3/4
وقفت على نافذة جرياننا ترقب احلركة 
وتتابع حتركات اجلنود حلمايتنا واإي�سال 
لوجود  والدتي  تتنبه  مل   ، لنا  الطعام 
القنا�سة الذين احتلوا املنازل املجاورة 
، وفجاأة اأ�سيبت بر�سا�ص القنا�ص   يف 
ال�سدر والراأ�ص وا�ست�سهدت على الفور 
ب�سدمة  و�سعرنا  تاأملنا   " ويكمل   ،"
تبثت  التي  قدوتنا  فهي   ، خل�سارتها 
فيها العزمية واالإرادة وال�سرب واالإميان 
، كانت دوما متدنا بالقوة لن�ستمر ونبقى 
ونقاوم ، و�سنبقى دوماً اأوفياء للقيم التي 

زرعتها فينا.

ال�سهيد اأ�سامة نغنغية ..
 تاريخ 4-3 ، موؤثر وله ذكريات عميقة يف 
حياة املحرر يحيى ، ففي  2001/3/4  
ورفيق  و�سديق  روحه  تواأم  ،ا�ست�سهد 
عمره املنا�سل اأ�سامة نغنغية ، وبنف�ص 
 ، والدته  اأ�ست�سهدت  عام  بعد  التاريخ 
ويقول " يف ليلة عيد االأ�سحى املبارك 
، ا�ست�سهد رفيقي الغايل خالل ا�ستباك 
ذلك  و�سكل   ، كثرياً  وتاأثرت   ، م�سلح 
التاريخ نقطة حتول بحياتي من الن�سال 
املقاوم  الع�سكري  للعمل  اجلماهريي 
والدتي  ا�ست�سهاد  بعد  اأكرث  ازداد  الذي 
اأحد  مثلي  اأ�سامة  تعترب  كانت  التي 
اأبنائها "، وي�سيف " قاتلنا مبعركة خميم 
معنا  وتقاوم  حتر�سنا  واأرواحهم  جنني 
ا�ست�سهدوا  التي  االأهداف  نحقق  حتى 

يف �سبيلها ولن نفرط فيها اأبدا.

من حياة يحيى ..

ولد  عائلته،   يف  الرابع   ، يحيى  يعترب   
ودر�ص يف  ون�ساأ يف خميم جنني  وتربى 
الثانوية  لغاية  واأنهى  الوكالة  مدار�ص 
انخرط   ، مبكرة  مرحلة  يف   ، العامة  
لالعتقال  وتعر�ص  الن�سال  م�سرية  يف 
اعتقلته  االحتالل  قوات  اأن   ، ويروي   ،
املرة االأوىل بعمر 14 عاماً ،  خالل اإحياء 
يوم االأر�ص اخلالد بتاريخ 1993/3/30 
ر�سق  بتهمة  �سهرين  بال�سجن  وحوكم   ،
درا�ستي  اأكملت   " وي�سيف   ، احلجارة  
االأمل  ب�سور  مليئة  كانت  التي  وحياتي 
بني ا�ستهداف عائلتي واعتقال اأ�سقائي 
بوابات  على  ووجعها  والدتي  ودموع 
ال�سجون حتى اندلعت انتفا�سة االأق�سى 
"، وي�سيف " اأ�سبحت مع اأ�سقائي زكريا 
حتى  �سوية  وقاتلنا   ، مطلوبني  ويحيى 
وتعر�ست  زكريا  وجنا  طه  ا�ست�سهد 
والتعذيب  التحقيق  وبعد   ، لالعتقال 
ملدة �سهرين ، حوكمت بال�سجن  الفعلي 
 ، بالكامل  واأم�سيتها  ون�سف  عاما   16

وحتررت يف 2018/10/10.

جترية االعتقال ..

اأ�رش  جتربة  يف  واملواقف  ال�سور  تكرث 
يحيى  الذي تنقل خالل �سنوات اعتقاله  
بني كافة ال�سجون ،واأخرها " النقب "، 
 ، ون�سف  عاماً   16 مدار  على   " ويقول 
مل ت�سمح يل االإدارة بالبقاء واال�ستقرار 
فالنقل   ، عامني  من  اأكرث  �سجن  كل  يف 
عقاب ب�سبب ن�ساطي ودوري التنظيمي 
يف خدمة االأ�رشى والدفاع عن حقوقهم 
على  يحر�ص  فاالحتالل   ، ورعايتهم 

 ،" توعيتهم  ومنع  االأ�رشى  حما�رشة 
اأ�سري يوؤدي دوره وواجبه  " كل  وي�سيف 
يف جمال التوعية  والن�سائح االإر�سادات 
يتم نقله اإىل �سجن اآخر ، ويف ال�سنوات 
الزيارات   من  باحلرمان  عوقبت  االأوىل 
وبعد   ، اأمنياً  مرفو�سة  عائلتي  كانت   ،

معاناة اأ�سبحت �سقيقاتي يزررنني.

حلظات �سعبة ..

 ، نف�سية  ل�سغوط  تعر�ص  الذي  يحيى 
قابلها  عديدة  واأوجاع  اأمل  من  وعانى 
ال�سجون  اإدارة  من  متعمد  اإهمال 
االكمول  حبوب  �سوى  له  تقدم  مل  التي 
اإ�رشاباتهم  االأ�رشى  مع  وخا�ص   ،
احلرية  ومعارك  الطعام  عن  اجلماعية 
الفردية  ال�رشاباته  اإ�سافة   ، والكرامة 
،يقول"   الزيارات  من  احلرمان  ب�سبب 
ال�سجن ب�سكل عام �سعب وموؤمل وقا�سي 
الظروف  كل  ونتجاوز  نتحدى  لكن   ،
واالإميان  واالإرادة   باالأمل  القا�سية 
كنت  و�سخ�سياً   ، وال�سرب  بق�سيتنا 
اأعي�ص يومياً �سور اأمل ب�سبب ا�ستهداف 
اإخواين واعتقال �سقيقي جربيل وبعدها 
�سقيقتي  زوج  واعتقال   .. داوود  
  " موؤخراً  حترر  الذي  حماجنة  �سادي 
 ، االعتقاالت  من  االأهم   " وي�سيف   ،
زكريا  �سقيقي  اغتيال  حماوالت  تكرار 
، فكنت دائما اأعي�ص خوف ورعب على 
حياته يف ظل مالحقة  االحتالل  والتي 
مل تتوقف رغم ح�سوله على عفو حتى 
اعتقل قبل عام "، ويكمل "  ال�سجن ال 
واليوجد   ، االآن  لغاية  ت�سبيه  له  يوجد 
�سخ�ص  ميكنه اأن  ي�رشح معاين حرمان 
احلرية ..  احلرية حياة واالإن�سان يولد 

من جديد يف احلرية.

املوت البطيء ..

وموجه  لالأ�رشى  كممثل   ، جتربته  من 
عام ، وحياته االعتقالية ، يعترب املحرر 
يحيى ، اأي اأ�سري يتعر�ص ملر�ص خلف 
ب�سبب  مربمج  بطئ"  موت   " الق�سبان 
االإهمال الطبي  و�سوؤ املعاملة ، موؤكداً 
طويلة  قائمة  حياة  يتهدد  اخلطر  اأن 
 ، باأدنى رعاية  من املر�سى ال يحظون 
ويتذكر منهم : االأ�سري وليد دقة من باقة 
الغربية ، املعتقل  منذ 34 عاما ، و يعاين 
اأبو  كمال  االأ�سري    ، من مر�ص جمهول 
وعر من قباطية ، حمكوم 6 موؤبدات  و 
يعاين من عدة اأمرا�ص خطرية ،  االأ�سري 
عثمان اأبو خرج من الزبابدة ،  حمكوم 
مدى احلياة ، وكذلك اأكرب االأ�رشى �سناً 
يعاين  الذي  ال�سوبكي  فوؤاد  و�سيخهم   
اليتحمل  و�سنه  وعمره  مزمنة  اأمرا�ص 
هناك   " وي�سيف   ، واالعتقال  ال�سجن 
امل�سابني  اال�رشى   من  طويلة  قائمة 
يف  ي�ستهرت  واالحتالل  مزمنة  باأمرا�ص 
فوات  قبل  التحرك  ويجب   ، عالجهم  

االأوان الإنقاذ حياتهم.

ال�سجن مدر�سة ..

يوؤكد املحرر يحيى ، اأن جتربة االعتقال 
تركت الكثري من االثار االيجابية حلياته 
وم�ستقبله ، ويقول " يف ال�سجن تعلمت 
املعنى احلقيقي للحياة واحلرية ، فهذا 
العامل يعترب مدر�سة ملن يريد اال�ستفادة 
يف  �ساركت  فقد   ، والتطوير  والتغيري 
النبوية  وال�سرية  الفقه  يف  دورات  عدة 
والق�سية الفل�سطينية والكادر التنظيمي 
�سهادة  على  بح�سويل  توجهتها   والتي 
البكالوريو�ص يف تخ�س�ص علوم �سيا�سية 
من  جامعة القد�ص ابو دي�ص "، وي�سيف 
" ب�سمودنا وعلمنا وارادتنا  ، ن�ستطيع 
اكمال امل�سوار رغم وجع القيد وعذاب 
ال�سمود  �سالحه  اأ�سري   فكل   ، ال�سجن 
ال�سجن  معركة   يحول  اأن  على  قادر 
الع�سكري  "   دوري  "، ويكمل  النت�سار 
منذ   2002 يف  توقف  امل�سلح  واملقاوم 
الن�سايل  دوري  ولكن   ، اعتقايل  حلظة 
هو  وهذا   . يتوقف،  مل  ال�سجن  داخل 
واأمام  الق�سبان  خلف  االنت�سارات  اهم 
ال�سجان واالحتالل نف�سه ، ومن هناك 
االحتالل  �سوكة  ون�سالنا  بعلمنا  نك�رش 
لتحقيق  م�سريتنا  ونوا�سل   ، بالكامل 
ومعاركنا  جنني  خميم  معركة  اأهداف 
املتوا�سلة للحرية واال�ستقالل والعودة. 
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االأ�سري املحرر يحيى الزبيدي 

ف�صول من معركة خميم جنني و رحلة 
عائلته بني ال�صهادة والأ�صر 

ل�سهر " اأفريل "، الكثري من املعاين وال�سور واملحطات والذكريات التي يحتفظ بها االأ�سري املحرر يحيى حممد عبد 
الرحمن الزبيدي ، 40 عاماً ، من خميم جنني ، ففيه ا�ست�سهد �سقيقه طه وابن عمته زياد العامر ، وجنا و�سقيقه 
زكريا الزبيدي من املوت بر�سا�ض االحتالل وحتت اأنقا�ض الدمار الذي خلفه بعد معركة وجمزرة خميم جنني 
ال�سهرية التي ي�ستقبل ذاكرها الثامنة ع�سرة ، حراً يف منزله بعدما ق�سى خلف الق�سبان 16 عامًا ون�سف ، لكن 
خلف الق�سبان ما زال يقبع اأ�سقاءه القائد ال�سابق لكتائب �سهداء االأق�سى زكريا الزبيدي ع�سو املجل�ض الثوري 
الذي ما زال موقوفًا، داود الذي تعر�ض العتقاالت عديدة وجربيل الذي حترر من االأ�سر بعد 12 عامًا واأعاد 

االحتالل زجه خلف الق�سبان ال�سهر املن�سرم وحوله لالعتقال االإداري.

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  كتب 
واجلرحى  واالأ�رشى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رشى 
يق�سي  الذي  عي�سى  كمال  االأ�سري  عن 
حكما  االإ�رشائيلي  االحتالل  �سجون  يف 
ظاملا بال�سجن ملدة 15 عاما ومن املقرر 
االإفراج عنه يف 4 / 10 / 2020 .    وقال 
ح�سني  حممد  كمال  االأ�سري  اأن  الوحيدي 
االحتالل  �سجون  يف  املعتقل  عي�سى 
االإ�رشائيلي منذ تاريخ 5 / 10 / 2005 من 
وبلدته   1973  /  10  /  12 مواليد غزة يف 
االأ�سلية ) دمرة ( وله ابنني هما ح�سن من 
مواليد 19 / 1 / 2005 ويو�سف من مواليد 
20 ني�سان 2006 وكانا والداه احلاج حممد 
ح�سني علي عي�سى ) اأبو الديب ( قد فارق 
الها�سمية  االأردنية  اململكة  يف  احلياة 
اأن  حني  يف   1988  /  6  /  23 تاريخ  يف 
قويدر  اإ�سماعيل  �سارة  احلاجة  والدته 
ال�سفاء  احلياة مبجمع  فارقت  قد  عي�سى 
تاريخ  يف  املر�ص  مع  �رشاع  بعد  الطبي 
الوحيدي  واأفاد ن�ساأت   .  2002 / 3 / 26
الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء واالأ�رشى 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
فتح يف  غزة وممثل حركة  قطاع  فتح يف 
الوطنية واالإ�سالمية  للقوى  االأ�رشى  جلنة 
حلركة  ينتمي  عي�سى  كمال  االأ�سري  اأن 
فقد  فتح  الفل�سطيني  الوطني  التحرير 
 4 االإ�رشائيلية  ال�سجون  يف  اعتقاله  اثناء 
يخيم  عليهم  احلزن  يزال  وال  اأ�سقائه  من 

عليه وهم :
1 - هند حممد ح�سني عي�سى من مواليد 
1977 وتوفيت يف اأملانيا يف 2 / 4 / 2006 

ولها 3 اأبناء .
اأبو   ( عي�سى  ح�سني  حممد  عو�ص   -  2
اأ�رشف (وهو من مواليد 23 / 1 / 1962 

وتويف يف تاريخ 4 / 12 / 2009 عن عمر 
يناهز 49 عاما .

3 - نعيم حممد ح�سني عي�سى ) اأبو حممد 
وتويف يف   1963  /  11  /  17 مواليد  ( من 

تاريخ 22 / 12 / 2011 وله 4 اأبناء .
اأبو   ( عي�سى  ح�سني  حممد  عي�سى   -  4
العز ( من مواليد 3 / 1 / 1969 وتويف يف 
تاريخ 9 / 2 / 2018 وله 5 اأبناء . واأعرب 
عن حزنه ال�سديد للو�سع املاأ�ساوي الذي 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  االأ�رشى  يعي�سه 
واالأ�سقاء  اأحدهما  اأو  الوالدين  بفقدان 
دولة  وحرمان  واالأحبة  واالأ�سدقاء 
االحتالل االإ�رشائيلي لهم من امل�ساركة يف 
ت�سييعهم اإىل مثواهم االأخري اأو اإلقاء نظرة 
الهاتفي  االت�سال  يف  اأو  االأخرية  الوداع 
التعهدات  لكل  وفا�سح  وا�سح  انتهاك  يف 
كفلتها  التي  االإن�سانية  احلقوق  والأب�سط 
الدولية  واالتفاقات  واملواثيق  االأعراف 
وحالة االأ�سري كمال عي�سى منوذجا داعيا 
اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر واملفو�ص 
ال�سامي حلقوق االن�سان واالحتاد االأوروبي 
من  للخروج  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
دائرة التعبري عن القلق اإىل ف�ساء االنت�سار 

احلقيقي حلقوق االن�سان.
با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  وذكر 
واجلرحى  واالأ�رشى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
اأن  واالإ�سالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رشى 
حممد  كمال  االأ�سري  عن  االإفراج  موعد 
الن�رش  منطقة  �سكان  من  عي�سى  ح�سني 
الغربي هو يف 5 / 10 / 2020 بعد ق�ساء 
حمذرا  عاما   15 ملدة  بال�سجن  احلكم 
لالأ�رشى  ال�سحية  االأو�ساع  خطورة  من 
متار�سه  الذي  املتعمد  الطبي  واالإهمال 
اإدارة م�سلحة ال�سجون االإ�رشائيلية خا�سة 

يف ظل انت�سار وباء كورونا .

االأ�سري كمال عي�سى

 بكت معه جدران ال�صجن لفقدانه 
اأربعة من اأ�صقائه وهو يف ال�صجن

اإدارة �سجون االحتالل 
نقل الأ�صري �صامى جنازرة جمددًا اإىل 

عزل �صجن "النقب"
�سجون  اإدارة  اأن  االأ�سري  نادى  اأفاد 
�سامي  االأ�سري  نقل  اأعادت  االحتالل 
لليوم  الطعام  عن  امل�رشب  جنازرة 
العتقاله  رف�ساً  التوايل  على   )21(
"النقب  �سجن  زنازين  اإىل  االإداري، 
موؤخراً  نقلته  اأن  بعد  ال�سحراوي"، 
نادي  "اأيال".وقال  �سجن  عزل  اإىل 
املتكررة  النقل  عمليات  اإن  االأ�سري 
التي  املمنهجة  االأدوات  هي جزء من 
االحتالل،  �سجون  اإدارة  ت�ستخدمها 
بحق االأ�سري امل�رشب عن الطعام، يف 
حماولة الإنهاكه وال�سغط عليه، خا�سة 
اأن عملية النقل عرب عربة "البو�سطة" 
لالأ�سري.  اإ�سافية  عذاب  رحلة  تُ�سكل 
ووجه نادي االأ�سري ر�سالة اإىل ال�سليب 
ب�رشورة  فيها،  طالب  الدويل،  االأحمر 
عاجل،  ب�سكل  زيارته  على  العمل 
�سجون  اإدارة  ا�ستمرار  مع  خا�سة 
املحامني  زيارات  بوقف  االحتالل 
من  كجزء  املا�سي،  اآذار  �سهر  منذ 
عنها  اأعلنت  التي  الطوارئ  اإجراءات 
حيث  )الكورونا(،  وباء  انت�سار  مع 
تُ�سكل زيارة املحامي الو�سيلة الوحيدة 
لالأ�سري املعزول بالتوا�سل مع عائلته، 
الطعام  عن  امل�رشب  االأ�سري  ال�سيما 

اإدارة  و�سيا�سات  العزل،  يواجه  الذي 
الهادفة  املمنهجة،  التنكيلية  ال�سجون 
خطوته.  يف  اال�ستمرار  عن  ثنيه  اإىل 
�سجون  اإدارة  االأ�سري  نادي  وحّمل 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  االحتالل 
الطعام  عن  امل�رشب  االأ�سري  م�سري 
يف  اإ�رشابه  يخو�ص  والذي  جنازرة، 
الراهنة،  اال�ستثنائية  الظروف  ظل 
ببذل  االخت�سا�ص  جهات  كل  مطالباً 
معركته،  دعم  اأجل  من  جهد  اأق�سى 
باإنهاء  لنيل مطلبه املتمثل  وم�ساندته 
اعتقاله االإداري. يُ�سار اإىل اأن اإ�رشاب 
�سهر  منذ  واملعتقل  جنازرة  االأ�سري 
الثالث  االإ�رشاب  هو   ،2019 �سبتمرب 
رف�ساً   2016 عام  منذ  يخو�سه  الذي 
تعر�ص  اأنه  علماً  االإداري،  العتقاله 
منذ  االأقل  على  مرات  �سبع  لالعتقال 
الأربعة  واأب  متزوج  وهو  1991م،  عام 
اأيام.  عدة  قبل  باآخرهم  ُرزق  اأطفال 
الفوار  خميم  يف  فتح  حركة  وكانت 
لالأ�سري  اإ�سناد  خيمة  اأقامت  قد 
نادي  وجه  االإطار  هذا  ويف  جنازرة، 
االأ�سري دعوته لكل الفعاليات الر�سمية 
الداعمة  الفعاليات  لتكثيف  وال�سعبية 

الإ�رشابه. 

اجلزء 02



الوطنية  ال�صحة  وكالة  اأبلغت 
الفرن�صية قفزة مفاجئة يف حاالت 
واحدة  �صاعة  بعد  كورونا،  عدوى 
الوزراء  رئي�س  اإعالن  من  فقط 
امل�صتوى  على  فتح  اإعادة  خطط 

الوطني.
واأو�صحت الوكالة، اأن االإح�صائيات 
اجلديدة املفاجئة هي نتاج اأ�صلوب 
مرتبطة  ووغري  جديد،  اإح�صاء 
مبوجة ثانية من الفريو�س، اإال اأنها 

معاجلة  من  خماوفها  على  اأكدت 
احلكومة الفرن�صية لالأزمة، وذكرت 
باأن العدوى م�صتمرة يف اأحد اأكرث 

البلدان تاأثرا باجلائحة.
وقال رئي�س الوزراء، اإدوار فيليب، 
عن  االإعالن  اأثناء  اخلمي�س، 
واملتاحف  املطاعم  فتح  اإعادة 
املقبل  االأ�صبوع  واملتنزهات 
»و�صلنا ملا  الأول مرة منذ مار�س 
بنهاية  اإليه  الو�صول  يف  ناأمل  كنا 

اأنها  بقليل.  اأف�صل  ورمبا  مايو، 
جيدة  لي�صت  لكنها  �صارة،  انباء 
مبا يكفي لعودة كل االأمور اإىل ما 
اإح�صاءات  واأظهرت  عليه«.  كانت 
بوؤرة   96 ظهور  اجلمعة،  �صدرت، 
فرن�صا  باأنحاء  للفريو�س  جديدة 
تخفيف  احلكومة  بداأت  منذ 
ماي،   11 يف  االإغالق  اإجراءات 
طبية  من�صاآت  يف  باالأ�صا�س  وهي 

و�رشكات.
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ملاذا يت�صاقط ال�صعر وما اأنواعه؟
ال�صعر  فقدان  يكون  ال  عادة 
للقلق، ولكنه غالبا مزعج  م�صدرا 
يف  الرتدد  اإىل  ويوؤدي  وحمرج 
احرتام الذات ويفقد الب�رش ما بني 
50 و100 �صعرة يف اليوم، وي�صتبدل 
بها. ومع ذلك، يف  ال�صعر اجلديد 
بع�س االأحيان يكون فقدان ال�صعر 
ال�صدد،  وبهذا  ودائما  ملحوظا 
اأ�صباب  »اإك�صربي�س«  موقع  يك�صف 

ت�صاقط ال�صعر.
قد يفقد االإن�صان �صعره على نحو 
العثور  عند  خا�صة  طبيعي،  غري 
ال�صعر املت�صاقط  الكثري من  على 
ال�صعر يف  اأو كتال من  بعد غ�صله، 
م�صط الت�رشيح ويف حني اأن بع�س 
اأمر طبيعي، يجب  ال�صعر  ت�صاقط 
عليك مناق�صة امل�صكلة مع طبيبك 

اإذا كانت �صديدة اأو تزعجك.

- ملاذا يت�شاقط ال�شعر؟

الوطنية  ال�صحة  الإدارة  وفقا 
يكون  ال   ،NHS الربيطانية، 
يدعو  اأمرا  عادة  ال�صعر  ت�صاقط 
االأحيان  بع�س  يف  ولكن  للقلق، 
حالة  على  عالمة  يكون  اأن  ميكن 

طبية.
ت�صاقط  اأنواع  بع�س  ذلك،  ومع 
عند  ال�صلع  مثل  دائمة،  ال�صعر 
يكون  ما  وعادة  واالإناث.  الذكور 
ال�صعر  ت�صاقط  من  النوع  هذا 

وراثيا.

- ت�شاقط ال�شعر الدائم

لت�صاقط  �صيوعا  االأكرث  ال�صبب 
ال�صعر هو ال�صلع الوراثي الذكوري 
اأو االأنثوي. وي�صيب زهاء 50% من 
الرجال فوق �صن اخلم�صني، ونحو 

50% من الن�صاء فوق �صن 65.
الرئي�صية  االأ�صباب  وتتمثل 
الوراثي،  النمط  ل�صلع  الثالثة 
وهرمون  واملورثات  العمر  يف 

الت�صتو�صتريون.
الرتاجع  اإىل  الرجال  �صعر  ومييل 
بينما  الراأ�س،  واأعلى  املحيط  يف 
ببطء يف جميع  الن�صاء  �صعر  ينمو 
انح�صار  دون  الراأ�س  فروة  اأنحاء 

خط ال�صعر.
املخت�س  الطبيب  يقوم  وعادة، 
باإجراء فح�س بدين لفروة راأ�صك، 

وي�صاأل عن تاريخك ال�صحي.

ب�صبب  ذلك  يكون  اأن  وميكن 
اجللد،  مر�س  اأو  الذاتية  املناعة 
االأمرا�س  طبيب  يحتاج  قد  لذلك 
اأخذ خزعة من جلد  اإىل  اجللدية 

فروة راأ�صك.

- ت�شاقط ال�شعر املوؤقت

ال�صعر  ت�صاقط  يحدث  اأن  ميكن 
االأمور،  من  عدد  ب�صبب  املوؤقت 

مبا يف ذلك:
•مر�س.

•�صغط ع�صبي.
•معاجلة ال�رشطان.

•فقدان الوزن.
•نق�س احلديد.

�يو�شي موقع NHS بر�ؤية 

طبيب عام لدى:

• حدوث ت�صاقط �صعر مفاجئ.
• ظهور بقع �صلعاء.

• ت�صاقط ال�صعر على �صكل كتل.
• املعاناة من احلكة واحلروق.

• القلق من ت�صاقط ال�صعر.
- كيفية عالج ت�صاقط ال�صعر

ال�صعر  لت�صاقط  عالج  يوجد  ال 
فعال بن�صبة %100.

معظم  »اإن   :NHS موقع  ويقول 
ت�صاقط ال�صعر ال يحتاج اإىل عالج 
وهو اإما موؤقت و�صينمو مرة اأخرى، 
التقدم يف  اأنه جزء طبيعي من  اأو 
الناجت  ال�صعر  ت�صاقط  اإن  ال�صن. 
اأو  عادة  يتوقف  طبية  حالة  عن 

ينمو مرة اأخرى بعد التعايف«.

عجوز مغربية تهزم كورونا.. يف �صن 110 اأعوام
اأن  اإعالم مغربية  ذكرت و�صائل 
من  اأعوام   110 �صن  يف  عجوزا 
مدينة فا�س تعافت من فريو�س 
»كوفيد- امل�صتجد  كورونا 
م�صاء  املراأة،  19«وغادرت 
اال�صت�صفائي  املركز  اجلمعة، 
الثاين«  »احل�صن  اجلامعي 
اأكدت  بعدما  فا�س،  مبدينة 
املزدوجة  املخربية  التحاليل 
الفريو�س  من  ج�صمها  خلو 

التاجي، 
باملركز  م�صوؤولة  وذكرت 
»احل�صن  اجلامعي  اال�صت�صفائي 
الثاين«، نوال حموت، اأن »املراأة 
املعمرة التي غادرت امل�صت�صفى 
رفقة 12 متعافيا، ا�صتفادت من 
يوما   26 ال�صحية ملدة  الرعاية 

من فريو�س كورونا امل�صتجد«.
املراأة  اإ�صابة  اكت�صاف  وجرى 
بعد  بالفريو�س  العجوز 
خ�صوعها احرتازيا لالختبارات، 
الذي  اأقاربها  اأحد  ملخالطتها 

ويف  بالعدوى  اإ�صابته  تاأكدت 
جناح  �صجل  املا�صي،  اأفريل 
بامل�صت�صفى  »كوفيد-19« 
اأ�صغر  تعايف  لفا�س،  اجلامعي 
ال  التي  بالفريو�س،  م�صابة 

من  �صهرين  عمرها  يتعدى 
اإ�صابات  ارتفعت  اآخر،  جانب 
املغرب،  يف  كورونا  فريو�س 
اإ�صابة   71 اإىل  اجلمعة،  م�صاء 
والع�رشين  االأربع  خالل  جديدة 
املا�صية، مقارنة مع 42  �صاعة 
اإجمايل  لي�صبح  اأم�س،  اإ�صابة 
ومل   7714 البالد  يف  االإ�صابات 
املغربية  ال�صحة  وزارة  ت�صجل 
حالة  اأي  اليومية  ن�رشتها  يف 
التوايل،  على  الثالث  لليوم  وفاة 
لت�صتقر الوفيات عند 202 ون�صبة 
املائة  يف   2.6 عند  الوفيات 
وتعافت 76 حالة جديدة لي�صبح 
للمتعافني  االإجمايل  العدد 
متثل  تعايف  بن�صبة  اأي   ،5271

68.3 باملائة.

نعمة اأم نقمة؟ تعرف على 
خماطر املكيفات!

حذرت جمموعة من االأطباء واالأخ�صائيني الرو�س من خماطر 
لدى  خا�صة  االإن�صان،  �صحة  على  الهواء  مكيفات  ا�صتخدام 
ارتفاع درجات احلرارة يف ال�صيف واأكد االأخ�صائيون اأن ت�صغيل 
مكيفات الهواء يف الطق�س احلار جدا ميكن اأن يوؤدي اإىل تفاقم 
اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية. كما اأن ا�صتخدام املكيفات 
يرفع خطر االإ�صابة بنزالت الربد املرتبطة بانخفا�س درجة 

حرارة اجل�صم ب�صكل �رشيع.
وقالت الطبيبة، فيتاال فورونت�صوفا، لوكالة اأنباء نوفو�صتي، اإن 
»ت�صنج االأوعية الدموية، ب�صبب هواء املكيفات البارد، ميكن 
اأن يوؤدي اإىل تفاقم اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، وارتفاع 

درجات احلرارة وارتفاع �صغط الدم«.
واأو�صحت االأخ�صائية اأن االأوعية الدموية تتو�صع لدى ارتفاع 
حرارة اجلو، والدخول اإىل اأماكن باردة تعمل فيها املكيفات 
اإىل انقبا�س االأوعية الدموية. لذلك، يجب عدم تربيد  يوؤدي 
الهواء يف االأماكن املغلقة ب�صكل كبري، بل تربيدها بدرجات 
عامل  وقال  العامة.  احلرارة  درجات  من  قريبة  لتبقى  اأقل 
االأحياء، فيكتور نالييف، يف اأكادميية العلوم الرو�صية، اإن »خطر 
االأ�صخا�س  لدى  يت�صاعف  ال�صحة  على  املكيفات  ا�صتخدام 
والذين  الدموية،  واالأوعية  القلب  اأمرا�س  من  يعانون  الذين 
الذين  االأطباء  ال�صكري«ون�صح  ومر�س  ال�صمنة  من  يعانون 
الهواء  م�صدر  عن  االبتعاد  مبحاولة  املكيفات  ي�صتخدمون 

البارد مبا�رشة وعدم اجللو�س اأمام اأجهزة التربيد.

الأنفلونزا اأبرز الأوبئة التي 
�صربت العامل وقتلت املاليني

ال�صني،  الرجال يف  من  االحتماالت ملجموعة  تختلف  رمبا 
يبلغون من العمر 80 عاماً، جداً عن ما قد يواجهه الرجال 

من نف�س الفئة العمرية يف اأوروبا اأو اإفريقيا.
وتعتمد النتيجة امل�صتقبلية حلالة املري�س اأي�صاً على العالج 

الذي يح�صل عليه.
ومرحلة  املتاح  العالج  نوعية  ما  على  يعتمد  بدوره  وهذا 

الوباء.
اإذا انطلق الوباء ب�صكل �رشيع، ميكن اأن تكتظ اأنظمة الرعاية 
العناية  وحدات  من  الكثري  يوجد  وال  بامل�صابني.  ال�صحية 

املركزة اأو اأجهزة التنف�س ال�صناعي يف كل مكان.
هل االأمر اأ�صد خطورة من االأنفلونزا؟

ال ميكننا مقارنة معدالت الوفاة الأّن العديد من االأ�صخا�س الذين 
اأعرا�س طفيفة لالأنفلونزا ال  يختارون يعانون من 

ا�صت�صارة الطبيب مطلقاً.
حاالت  عدد  نعرف  ال  ولذلك، 

اأي  اأو  باالأنفلونزا  االإ�صابة 
فريو�س جديد كّل عام.

اإال اأّن االأنفلونزا ت�صتمر يف قتل 
النا�س، كما تفعل يف كل �صتاء.

�صيتمكن  البيانات،  تطور  ومع 
اأو�صح  �صورة  ر�صم  من  عن العلماء 

الفئات االأكرث عر�صة للخطر يف حال تف�صي فريو�س كورونا 
على نطاق وا�صع.

العاملية،  ال�صحة  منظمة  من  االأ�صا�صية  الن�صائح  وبح�صب 
التنف�صي  ميكنك حماية نف�صك من جميع فريو�صات اجلهاز 
يعانون  الذين  االأ�صخا�س  وجتنب  يديك،  غ�صل  طريق  عن 
من ال�صعال والعط�س، مع حماولة االمتناع عن مل�س عينيك 

واأنفك وفمك.

كور�نا يباغت فرن�شا

 ظهور بوؤر جديدة مع رفع الإغالق



الدويل  الالعب  �ض  تعَرّ
اجلزائري يا�صني بن زية �صانع 
األعاب ديجون الفرن�صي، حلادث 
عودته  اأثناء  خطري  مروري 
�صحيفة  وك�صف  املنزل،  اإىل 
الالعب  اأَنّ  الفرن�صية  »ليكيب« 
اأ�صيب بجروح  البالغ 25 عاما، 
يده  م�صتوى  على  خطرية 

يوم اخلمي�ض املن�رصم  الي�رص، 
جترها  بعربة  ا�صطدامه  اإثر 
ذلك  منذ  ويتواجد  الدواب، 
ديجون،  يف  مب�صت�صفى  احلني 
رئي�ض  ديلكور  اأولفيي  وقال 
يف  ام�ض  اأول  ديجون  نادي 
ت�رصيحات اعالمية: »خ�صع بن 
زية لعملية جراحية. حتى الآن 

املخدر،  تاأثري  حتت  يزال  ل 
لبع�ض  بامل�صت�صفى  و�صيبقى 
ال�صحيفة  اأكدت  كما  الوقت«، 
اإ�صابة بن زية تبدو خطرية  اأن 
حلد  الأطباء  يعلم  ول  للغاية، 
الآن ما اإذا كان ا�صتخدامه لليد 

الي�رصى مهدًدا.
 ق.ر.

الإفريقي  الحتاد  يعقد 
طارئا  اجتماعا  القدم  لكرة 
ملناق�صة  الفيديو،  عرب 
املتوقفة  البطولت  م�صري 
انت�صار  ب�صبب  حالًيا؛ 

ويبحث  كورونا،  فريو�ض 
م�صري  اأع�صائه  مع  الكاف 
الأبطال  دوري  نهائي  ن�صف 
يظل  حيث  والكونفدرالية، 
عمل  هو  الأقرب  القرتاح 
الفرق  ت�صم  جممعة  دورة 
النهائي،  لن�صف  املتاأهلة 
البطولتني  اإنهاء  اأجل  من 
بعدم  الحتاد  يتم�صك  اللتني 
الزمالك  ويلتقي  اإلغائهما، 
امل�رصي مع الرجاء املغربي 
دوري  نهائي  ن�صف  يف 
ن�صف  يجمع  فيما  الأبطال، 

الأهلي  بني  الآخر  النهائي 
الكونفدرالية،  ويف  والوداد، 
يلتقي نه�صة بركان املغربي 
اأكادير،  ح�صنية  مواطنه  مع 
النهائي  ن�صف  يجمع  بينما 
وحوريا  برياميدز  بني  الآخر 

كوناكري.
كما يتطرق الجتماع مل�صري 
املقبلة،  اإفريقيا  اأمم  بطولة 
الأبرز  القرتاح  ويظل 
 2022 جانفي  ل�صهر  تاأجيلها 
من  جولت   4 تبقي  ب�صبب 
ما  بعد،  تقم  مل  الت�صفيات 

جانفي  يف  اإقامتها  ي�صعب 
مقررا،  كان  كما  املقبل 
الكامريون  رف�ض  ظل  يف 
ف�صل  يف  البطولة  ا�صت�صافة 
�صعوبات  ب�صبب  ال�صيف؛ 
اجتماع  ويتطرق  مناخية، 
الأمور  من  لعدد  الكاف 
ت�صفيات  منها  الأخرى، 
لل�صباب،  اإفريقيا  بطولة 
يف  ال�صحي  الو�صع  ودرا�صة 
القارة، واإمكانية تقدمي  دول 
للدول  جديدة  م�صاعدات 

الأكرث احتياًجا.

 تقدم ملف الطبعة ال19 لألعاب 
البحر الأبي�ض املتو�صط املقررة 
بوهران يف 2022 جدول اأعمال 
الجتماع الذي عقدته يف نهاية 
الدولية  اللجنة  الأ�صبوع اجلاري 
لالألعاب بتقنية التوا�صل املرئي 
عنه  اأعلنت  ما  ح�صب  بعد،  عن 
الريا�صية  الهيئة  اأول ام�ض هذه 
اجلهوية على موقعها الإلكرتوين 
الر�صمي، واأو�صح نف�ض امل�صدر 
تراأ�صه  الذي  الجتماع  باأن 
عمار  اجلزائري  اللجنة  رئي�ض 
اأع�صاوؤها  فيه  و�صارك  عدادي، 
خمتلف  روؤ�صاء  عن  ف�صال 
لها  التابعة  الفرعية  اللجان 
تناول  ون�صف،  �صاعة  وا�صتغرق 
راأ�صها  وعلى  كثرية  موا�صيع 

املقبلة  املتو�صطية  الألعاب 
�صائفة  من  تاأجيلها  مت  بعدما 
 25 املوايل  العام  اإىل   2021
جوان اإىل 5 جويلية 2022 ب�صبب 
جائحة فريو�ض كورونا، وقد مت 
لالآراء،  بناء  تبادل  باملنا�صبة 
مالحظات  عدة  وا�صتخال�ض 
الألعاب  تخ�ض  مفيدة 
اأ�صري  كما  املقبلة،  املتو�صطية 
الجتماع  هذا  ويعد  اإليه. 
لالألعاب  الدولية  للجنة  الأول 
الأزمة  بداية  منذ  املتو�صطية 
لها  كان  التي  العاملية  ال�صحية 
الريا�صة  على  كبري  �صلبي  تاأثري 
م�صيفا  امل�صدر،  نف�ض  يتاأ�صف 
بتقييم  �صمح  الجتماع  باأن 
بخ�صو�ض  العامة  الو�صعية 

مكافحة اجلائحة وكذا موا�صيع 
الألعاب  غرار  على  اأخرى 
والألعاب  بوهران  املتو�صطية 
ال�صنوية  والرزنامة  ال�صاطئية 
لالجتماعات واجتماعات اللجنة 
التابعة  اللجان  وكذا  التنفيذية 
البحر  لألعاب  الدولية  للجنة 

واأعلنت  املتو�صط،  الأبي�ض 
الريا�صية املتو�صطية يف  الهيئة 
الأخري عن عقد اجتماع للمكتب 
 3 يوم  الدولية  للجنة  التنفيذي 
تقنية  بوا�صطة  املقبل  جوان 
مرة  بعد  عن  املرئي  التوا�صل 

اأخرى.
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الدويل  الالعب  تعّر�ض 
اإىل  حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
عملية �صطو م�صلح على منزله مت 
املقتنيات  بع�ض  خاللها �رصقة 
هذا  ويف  ميلكها،  التي  الثمينة 
»مريور«  جريدة  ك�صفت  ال�صدد 
اأن مهاجم املنتخب  الربيطانية 
رفقة  رعب  ليلة  عا�ض  الوطني 
وقت  عائلته يف  افراد  عدد من 
اأن الل�صو�ض الذين دخلوا منزله 
كانت  وغايتهم  م�صلحني  كانوا 
ثمنه،  وغال  وزنه  قّل  ما  �رصقة 
اأعلنت  بعدما  لهم،  كان  ما  وهو 
الالعب  اأن  اجلريدة  نف�ض 

نادي  �صفوف  يف  املحرتف 
الجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت 
القتحام  هذا  اإثر  على  فقد 
فاخرة  �صاعات  ثالث  ملنزله 
ميلكها  كان  الثمن  وباهظة 
�صعرها  يفوق  والتي  املعني 
ا�صرتليني،  األف جنيه   300 مبلغ 
من  �صاعة  بينها  تواجدت  حيث 
والتي  ميلي«  »ريت�صارد  عالمة 
يزيد �صعرها عن مبلغ 230 األف 
جنيه ا�صرتلينني بينما ال�صاعتني 
»رولك�ض  عالمة  من  املتبقيتني 
دايتونا« اإحداها قيمتها 40 األف 
 35 والأخرى  ا�صرتليني  جنيه 

األف جنيه ا�صرتليني.
من  امل�رصوقات  قيمة  وبلغت 
قيمته  ما  اخل�رص  قائد  منزل 
ا�صرتليني،  جنيه  مليون  ن�صف 
�رصقة  على  امتدت  بعجما 
الف جنيه   50 بقيمة  مبلغ مايل 
قم�صان  وجمموعة  ا�صرتليني 
الالعب  ا�صم  حتمل  ريا�صية 
جنيه  األف   150 قيمتها  تتجاوز 

التي  ال�رصقة  وتاأتي  ا�صرتليني، 
اأ�صابيع  بعد  حمرز  لها  تعر�ض 
التي  احلادثة  نف�ض  على  قليلة 
توتنهام  نادي  جنم  مع  وقعت 

اآيلي.
اأعرب  خمتلف،  �صياق  يف 
ناديه  بقدرة  اميانه  عن  حمرز 
بلقب  التتويج  �صيتي  مان�ص�صرت 
لأول  اوروبا  ابطال  دوري 
يف  قال  حيث  تاريخه،  يف  مرة 
ت�رصيحات جلريدة »ديلي ميل« 
ميلك  الفريق  اأن  الربيطلنية 
والتعداد  املدرب  من  �صيء  كل 
الجناز  حتقيق  على  القادر 
والتتويج باللقب القاري، واو�صح 
الأوىل  الأوروبية  املناف�صة  اأن 
يف القارة الأوروبية �صوف تكون 
عليها  كبريا  وال�رصاع  حمتدمة 
امل�صاركة  الكبرية  الأندية  بني 
يواجهون  يجعلهم  ما  وهو 
مواجهة كبرية و�رص�صة مع بقية 

املناف�صني.
عي�شة ق.

لنادي  العام  املدير  �صّدد 
اأنه  حلفاية  فهد  �صطيف  وفاق 
م�صتقيل من من�صبه عند ثبوت 
التحقيقات  نهاية  عقب  براءته 
الأمنية  اجلهات  بها  تقوم  التي 
اإيداعه  اإثر  على  املخت�صة 
يف  توريطه  بخ�صو�ض  �صكوى 
يتهمه  الذي  ال�صوتي  الت�صجيل 
للوفاق  املقابالت  برتتيب 
اجلاري  الكروي  املو�صم  خالل 
حيث  ب�صكرة،  احتاد  لقاء  منها 
فيديو  خالل  املتحدث  نفى 
الذي  الو�صع  ي�رصح  فيه  ظهر 
من  ا�صتقالته  اأن  عليه  يتواجد 
ي�صغله  الذي  الإداري  املن�صب 

حاليا،  لي�ض  �صطيف  وفاق  مع 
بل مبا�رصة بعد ثبوت براءته من 
التهم الل�صيقة فيه خالل الفرتة 
املا�صية. يف �صياق مت�صل، نفى 
خالل  املثار  الكالم  املتحدث 
ال�صاعات املا�صية حول تعر�صه 
وايل  طرف  من  ال�صغط  اإىل 
على  اإرغامه  اجل  من  �صطيف 
اأين  املن�صب،  وترك  ال�صتقالة 
ات�صال  اي  يتلق  مل  اأنه  اأو�صح 
هاتفي من امل�صوؤول الأول على 
الولية لل�صغط عليه ومل يطلب 
منه بتاتا الرحيل ب�صبب ت�رصيب 
الت�صجيل ال�صوتي وثّمن اجلهود 
خدمة  يقدمها  التي  الكبرية 

للفريق وم�صاعدته خالل الفرتة 
احلالية. ووا�صل حلفاية احلديث 
من خالل مطالبته التوقف عن 
وتغليط  ال�صائعات  ت�رصيب 
ال�صطايفي  النادي  اأن�صار 
احل�صا�ض،  الوقت  هذا  خالل 
الأطراف  اإىل  نداءا  وجه  حيث 
املعنية باخلجل من الت�رصفات 
عن  والتوقف  بها  يقومون  التي 
النار خلدمة  الزيت على  �صكب 
واختتم  ال�صيقة،  م�صاحلهم 
عن  رحيله  ان  بالتاأكيد  حديثه 
الوفاق جاء بقرار �صخ�صي منه 
اإرادته ولن يدير ظهره  وبح�ض 

للفريق حاليا.

ريا�ضة

عي�شة ق.

من  ال�صحة  وزارة  يف  متمثلة 
جمددا  اللعب  اإىل  العودة  اأجل 
املباريات  خو�ض  وا�صتئناف 
املتبقية من املناف�صة، وا�صتطرد 
اأن كل املوؤ�رصات توحي على اإلغاء 

واأعلن  احلايل.  الكروي  املو�صم 
�صهرة  ا�صت�صافته  خالل  مدوار 
اأول اأم�ض يف التلفزيون اجلزائري 
الحتمالية  تر�صيم  حال  يف  اأنه 
الوطنية  البطولة  بتوقيف  الأخرية 
وعدم اكمال ما تبقى من املو�صم 
منت�صف  منذ  املتوقف  الكروي 

ب�صبب  املنق�صي  مار�ض  �صهر 
فاإنه  »كوفيد19«  وباء  انت�صار 
�صوف يتم الإعالن عن تتويج نادي 
�صباب بلوزداد بطال للجزائر وفق 
القانونية  اللوائح  عليه  تن�ض  ما 

ي�صيف.
الهيئة  على  الأول  امل�صوؤول  عّرج 

احلديث  اإىل  بالدنا  يف  الكروية 
اأين  مرواين  الالعب  ق�صية  عن 
با�صم  الزج  من  ا�صتيائه  عن  عرب 
فريق جمعية ال�صلف يف التهامات 
�صفقة  بخ�صو�ض  املوجهة 
التحويل التي متت يف �صائفة العام 
اإىل  النتقال  اأجل  من  املن�رصم 

اجلزائر،  مولودية  احلايل  ناديه 
الكبرية  ال�صغوطات  ورف�ض 
وفريقه  الالعب  على  املفرو�صة 
العا�صمي بخ�صو�ض ق�صية حتويله 
ت�رصيحاته  يف  التاأكيد  خالل  من 
يف  جرت  التحويل  عملية  اأن 
توقيع  اأن  باعتبار  عادية  ظروف 

املولودية  اإدارة  طرف  من  العقد 
ن�صيم  املناجري  ا�صم  ي�صم  كان 
من  اأن  و�صدد  ح�صبه،  �صعداوي 
يزجون با�صم فريق جمعية ال�صلف 
يق�صدون مدوار �صخ�صيا ويعملون 
باعتباره  اإىل �صورته  على ال�صاءة 

رئي�صا �صابقا للفريق

اتهم من بزجون ا�شم جمعية ال�شلف بق�شية مرواين ال�شاءة له �شخ�شيا

مدوار: اإلغاء املو�ضم قائم و�ضباب 
بلوزداد �ضيتوج يف هذه احلالة

اأعرب عن تفاوؤله بقدرة املان �شيتي التتويج بدوري اأبطال اأوروبا

حمرز �ضحّية �ضطو م�ضلح ويفقد 
ن�ضف مليون جنيه ا�ضرتليني

جدد التاأكيد اأن رحيله عن الوفاق بعد اثبات براءته

حلفاية: مل اأ�ضتقل حتت ال�ضغوطات 
والوايل مل يتدّخل

عاد رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اإىل احلديث حول القرتاحات املتعلقة مب�شري 
املو�شم الكروي يف بالدنا، اأين اأو�شح يف هذا ال�شدد اأن اإلغاء البطولة الوطنية احتمال قائم ودرا�شته �شوف 
جتري خالل الجتماع ال�شهري للمكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم –الذي جرى اأم�س-، 
واأ�شاف اأن توا�شل انت�شار جائحة كورونا يف بالدنا يعرقل يف الظروف احلالية عودة وا�شتئناف املناف�شة 

الكروية جمددا يف ظل عدم تلقي الهيئة الكروية لل�شوء الأخ�شر من ال�شلطات العليا للبالد 

تعر�س لإ�شابة خطرية على م�شتوى اليد الي�شرى

بن زية يتعّر�ض حلادث مروري خطري

اجتماع الكاف حل�ضم م�ضري البطوالت املعلقة

خالل اجتماع اللجنة الدولية لالألعاب املتو�شطية

طبعة وهران تت�ضّدر جدول االأعمال

ق.ر.

ق.ر.

عي�شة ق.
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دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

رب وحده مناط �لفالح يف �لآخرة  �ل�سّ
 يا اأيها الأخوة املوؤمنون ؛ من منا 
اآيات  الكرمي يف  القراآن  اأن  ي�صِدق 
ال�صرب  كله  اجلنة  ثمن  جعل  ثالث 
 ، الوا�صع  مبعناه  ال�صرب  اإن  بل   ،
و   ، �صبور  الزاهد   ، �صبور  احلليم 
 ، �صبور  الرحيم  و   ، �صبور  القنوع 
والعفيف �صبور ، و ال�صجاع �صبور ، 
اإن ال�صرب �صمة عميقة يف النف�س ، 
تظهر على �صاحة ال�صلوك بالعفة و 
ال�صجاعة و احللم و �صبط النف�س 
جعل  لذلك   ، القناعة  و  والزهد 
القراآُن الكرمي ال�صرَب وحده مناط 

الفالح يف الآخرة ، قال تعاىل :

رَبُوا َجنًَّة َوَحِريراً    َوَجَزاُهْم مِبَا �صَ
]�صورة الإن�صان: 12[

اأُولَِئَك    : تعاىل  قال  ثانية  اآية  يف   
ْوَن  َويُلََقّ رَبُوا  �صَ مِبَا  الُْغْرَفَة  يُْجَزْوَن 
]�صورة  َو�َصاَلماً   يًَّة  َتِ ِفيَها 
قال  ثالثة  اآية  الفرقان: 75[ يف 

تعاىل :
َفِنْعَم  رَبُْتْ  �صَ مِبَا  َعلَيُْكْم  �َصاَلٌم   
اِر  ]�صورة الرعد: 24[  ُعْقبَى الَدّ
تر�صي  اأن  بني  الدنيا  يف  اأنت  اإًذا 
نوازعك ال�صهوانية و بني اأن تر�صي 
نوازعك الروحية ، بني اأن تكون مع 
 ، ال�صيطان  تكون مع  اأن  بني  و  اهلل 

بني اأن ت�صعى اإىل اللذة الآنية و بني 
 ، الأبدية  ال�صعادة  اإىل  ت�صعى  اأن 

اأنت بني هذا و ذاك .

ل اإله اإل اهلل العظيم 
احلليم  )دعاء الكرب(

َعبَّا�ٍس  ابِْن  َعن  ِحيَحنْيِ  ال�صَّ يف 
َر�ُصوَل  اأََنّ  اهلل عنهما]1[،  ر�صي 
اهللِ �صلى اهلل عليه و�صلم َكاَن يَُقوُل 
ِعنَْد الَْكْرِب: »َل اإِلََه اإَِلّ اهللُ الَْعِظيُم 
الَْعْر�ِس  َرُبّ  اهللُ  اإَِلّ  اإِلََه  َل  احلِليُم، 
َمَواِت  الَْعِظيِم، َل اإِلََه اإَِلّ اهللُ َرُبّ ال�َصّ
َوَرُبّ اْلأَْر�ِس َوَرُبّ الَْعْر�ِس الَْكِرمِي«

دعاء 
وعافنا   ، فيمن هديت  اهدنا  اللهم   
تولَيت  فيمن  وتولَنا   ، عافيت  فيمن 
 ، اأعطيت  فيما  لنا  اللهم  وبارك   ،
 ، ق�صيت  ما  �رش  عنا  وا�رشف  وقنا 
فاإنك تق�صي ول يق�صى عليك ، اللهم 
اأعطنا ول ترمنا ، اأكرمنا ول تهنا 

، اآثرنا ول توؤثر علينا ، اأر�صنا وار�س 
عنا ، اللهم اق�صم لنا من خ�صيتك ما 
تول به بيننا وبني مع�صيتك ، ومن 
ومن   ، جنتك  بها  تبلغنا  ما  طاعتك 
م�صائب  علينا  به  تهون  ما  اليقني 
باأ�صماعنا  اللهم  ومتعنا   ، الدنيا 

 ، اأحييتنا  ما  وقوتنا   ، واأب�صارنا   ،
ثاأرنا  واجعل   ، منا  الوارث  واجعله 
من  على  وان�رشنا   ، ظلمنا  من  على 
عادانا ، ول جتعل الدنيا اأكرب همنا، 
ول مبلغ علمنا ، ول ت�صلط علينا من 

ل يخافك ول يرحمنا 

مناجاة
اللهم اكفنا بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك 
عن مع�صيتك ، وبف�صلك عمن �صواك ، اللهم 
يف  واآمنا   ، روعاتنا  واآمن  عوراتنا،  ا�صرت 
اأوطاننا ، واجعل هذا البلد اآمناً �صخياً رخياً 
و�صائر بالد امل�صلمني ، اللهم ا�صقنا الغيث 
ول جتعلنا من القانطني ، ول تهلكنا بال�صنني 
، ول تعاملنا بفعل امل�صيئني يا رب العاملني 
احلق  كلمة  اأعِل  ورحمتك  بف�صلك  اللهم   ،
والدين ، وان�رش الإ�صالم واأعز امل�صلمني ، 
وخذ بيد ولتهم اإىل ما تب وتر�صى ، اإنك 

على ما ت�صاء قدير ، وبالإجابة جدير .

ر�أ�س �حلكمة 
خمافة �هلل 

�صيدنا ر�صول اهلل يف بيته، على ال�رشير مترة، 
قال: يا عائ�صة لول اأنني اأخاف اأنها من متر 
اأن ياأكلها لكنه  ال�صدقة لأكلتها، اأي ا�صتهى 
فكلما  ال�صدقة،  متر  من  تكون  اأن  خاف 
عند  مقامك  ارتفع  اهلل  من  خوفاً  ازددت 
اهلل، وكلما ا�صتد خوفك من اهلل ازداد اأمنك، 
كاأن اهلل عز وجل ل يجمع على عبده خوفني 
واأمنني، اإن خافه يف الدنيا اأمنه يوم القيامة، 

واإن اأمنه يف الدنيا اأخافه يوم القيامة.

تنبيه
َوالَْقَمُر    ْم�ُس  َوال�َصّ َوالنََّهاُر  اللَّيُْل  اآَيَاِتِه  َوِمْن    

) �صورة ف�صلت الآية: 37 (
من اآيات اهلل الدالة على عظمته، لذلك هذا 
الكون ينطق بوجود اهلل، وينطق بوحدانيته، 
كاملة،  ذات  وجل  عز  واهلل  بكماله،  وينطق 
اأ�صماوؤه ح�صنى، و�صفاته ف�صلى، والتفكر يف 
ندخل  باب  اأو�صع  والأر�س  ال�صماوات  خلق 
اإىل  به  ن�صل  طريق  واأق�رش  اهلل،  على  منه 

اهلل.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود ، كلمة 
علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود 
و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه ، هذه اأ�صياء 
م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، واإذا كان على ما هو 
اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود ، 
واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل ، اأي يا رحيم يا 
قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة ، الذي هو 
علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » 
اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على 
هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�صياًل ، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم 
ِكنَي ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :    َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

الأنعام: 23[ قال تعاىل:   انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم ]�صورة الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�س
الة  ال�صّ الكرمي -عليه  للنبّي  امُل�رشكني  �صوؤال  اإىل  ه  َمرُدّ الإخال�س،  اإّن �صبب نزول �صورة  ون:  امُلف�رِشّ  قال 
ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخال�س، واأجابهم  وال�ّصالم- وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة الإخال�س،  النَّبّي الكرمي -عليه ال�صّ
ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك،  ِ �صلَّى اهلَلّ حيث َروى اأُبُيّ بن كعب ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
اإَلّ  يولَُد  َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �صيءٌ  يَِلْد  َلْ  َمُد: الَِّذي  َمُد(، وال�صَّ ال�صَّ  ُ اأََحٌد*اهلَلّ  ُ اهلَلّ ُهَو  تعاىل: )ُقْل   ُ اهلَلّ فاأَنزَل 
َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه  �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ اهلَلّ
ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب نزول �صورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي 
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل تعاىل �صورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�صي  -عليه ال�صّ
: )ُقْل  ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: �صِ

.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ ُهَو اهلَلّ

�لرحمة للموؤمنني
والرحمة ت�صل للموؤمنني املهتدين 
ن�صيب  كان  فكلما  هداهم؛  بح�صب 
من  حظه  كان  اأت  الهدى  من  العبد 
�صبحانه  فربحمته  اأوفر،  الرحمة 
والنواهي،  الأوامر  �رشائع  لهم  �رشع 
ما جعل  الدنيا  برحمته جعل يف  بل 
اإليها  يركنوا  ل  حتى  الأكدار  من 
واأر�صل  الآخرة،  نعيم  عن  فريغبوا 

و�صلم  عليه  اهلل  حممداَ�صلى  ر�صوله 
للعاملني  الرحمة  بالرحمة؛ فهو نبي 
اً  ُمبَ�رِشّ َلّ  اإِ اأَْر�َصلْنَاَك  َوَما  اأجمعني: 
ربه  بعثه  َونَِذيراً]الإ�رشاء:105[ 
واحللم،  العلم  من  قلبه  يف  ف�صكب 
ويف  والرب،  الإينا�س  من  خلقه  ويف 
يده  والرفق، ويف  ال�صهولة  طبعه من 
اأزكى  ما جعله  والنداء  ال�صخاوة  من 

واأو�صعهم  رحمة،  الرحمن  عباد 
َفِبَما  �صدراً:  واأرحبهم  عاطفة، 
ِ ِلنَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفّظاً  َرْحَمٍة ِمَن اهلَلّ
وا ِمْن َحْوِلَك ]اآل  َغِليَظ الَْقلِْب َلنَْف�ُصّ
َر�ُصوٌل  َجاَءُكْم  لََقْد  عمران:159[، 
َعِنتُّْم  َما  َعلَيِْه  َعِزيٌز  اأَنُْف�ِصُكْم  ِمْن 
َروؤُوٌف  ِبامْلُوؤِْمِننَي  َعلَيُْكْم  َحِري�ٌس 

َرِحيٌم ]التوبة:128[.
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حكيم مالك

مقا�شمة القراء مب�شردية » 
مملكة الغراب«

 كما اأن جالوجي قد ن�رش موؤخرا 
على �شفحته الر�شمية بالفي�شبوك 
مملكة   « م�رشديته  من  مقطع 
االأول  الدفرت  يف  الغراب«  وجاء 
بدت   « اأحالم  بيع   « بـ  املو�شوم 
احلديقة ال�شغرية اليوم اأ�شد بوؤ�شا، 
التفاح وقد نخرها  تهاوت �شجرة 
واأغ�شانها،  جذعها  وجف  الدود 
ومتايل الباب احلديدي البني فلم 
اإال  الوطيء  باجلدار  يربطه  يعد 
�شبب واهن، يف املنت�شف عر�شت 
حتتها  نوعها،  يتبني  مل  �شجرة 
خ�شب،  من  قدمي  �رشير  امتد 
بابان  فتح  ال�شجرة  جانبي  وعلى 
مت�شابهتني  �شغريتني  لغرفتني 
ما  �شغرية،  نافذة  منهما  لكل 
حيث  لونهما،  هو  الغرفتني  يفرق 
فاحت،  اأزرق  بلون  اإحداهما  طليت 
غامق  اأزرق  بلون  الثانية  وطليت 
اجلذع  قرب  ال�شواد،  اإىل  اأميل 
املتهاوي يقف �شلم مزدوج، وفوق 
يغط  �شمني  �شاب  متدد  ال�رشير 
اأحيانا  يتحرك  عال،  �شخري  يف 
ثم  الذباب،  ل�شعات  تزعجه  حني 
يغريه  مرة،  كل  لال�شتغراق  يعود 
يخيم  كان  الذي  الرهيب  ال�شمت 
خافت  �رشير  يعلو  املكان.  على 
نحيف،  �شاٌب  الباب  دفع  وقد 
فيها،  نظره  يوزع  احلديقة،  يلج 
ثم  املتهاوية،  ال�شجرة  يف  يحدق 
اإ�شالحه  حماوال  الباب  اإىل  يعود 
دون جدوى، مي�شح يديه يف ثيابه 
مت�شخة،  االأ�شل  يف  كانت  التي 
املمتد  الغ�شيل  حبل  من  يقرتب 

ي�شتم  واجلدار،  ال�شجرة  بني 
ا�شمئزازا  ويبدي  بع�شها 

من  يقرتب  رائحتها،  من 
راأ�ش  ويقف عند  ال�رشير 
يتحرك  الذي  النائم، 
يفتح  به،  اأح�ش  كاأمنا 
يعود  ثم  ب�شعوبة،  عينيه 
�رشعان  ولكنه  النوم،  اإىل 
عينيه  يفتح  يفطن،  ما 
جفونه  ممططا  جيدا 
على  ويجل�ش  باأ�شابعه، 

بحمل  الثاين  يهم  ال�رشير،  حافة 
النحيف  لكن  ماء،  ليجرع  القنينة 
يخطفها منه، ويجرع كل ما فيها، 

ثم يعيدها اإليه فارغة...

ح�شور قوي يف امل�شهد 
الثقايف اجلزائري

من  جالوجي  وينحدر  عزالدين 
ولد  �شطيف،  وملان  عني  مدينة 
االأدب  اأ�شتاذ  وهو   1962 عام 
بوعريريج.  برج  بجامعة  احلديث 
، حا�شل على دكتوراه اأدب حديث 
ومعا�رش، مهتم بال�رشد وامل�رشح 
اإ�شافة  وتدري�شا  ونقدا  اإبداعا 
اأدبية  اأجنا�ش  يف  الكتابة  اإىل 
و  والق�شة  الرواية  متنوعة  يف 
ق�شة  الطفل  واأدب  وال�شعر  النقد 
وم�رشحا وال�شيناريو وله ن�شاطات 
اجلزائر  يف  عديدة  اأكادميية 
ن�شاطه  بداأ  اخلارج  فلقد  ويف 
يف  وهو  مبكرة  �شن  يف  االأدبي 
االأوىل  اأعماله  ون�رش  الثانوية  ، 
ال�شحف  عرب  الثمانينيات  يف 
يعترب  اأنه  والعربية،  كما  الوطنية 
ثالثية  وجمال  وخري  حب  االأدب 
كتاباته  بها  تعبق  اأن  دوما  ي�شعى 
وحتى  وامل�رشحية  الروائية 
جمموعته  له  النقدية،  �شدرت 

�شنة  االأوىل  الق�ش�شية 
بعنوان   1994

تهتف  »ملن 
له  احلناجر؟«، 
قوي  ح�شور 
امل�شهد  يف 
يف  لثقا ا

بداعي  واالإ

القلم  اأهل  ربطة  رئي�ش  فهو: 
اأ�ش�شها مع  التي  الوطنية  الثقافية 
ثلة من اأكادميي ومبدعي اجلزائر 
وع�شو  وموؤ�ش�ش   /2001 منذ 
اإبداع  لرابطة  الوطني  املكتب 
1991 حتى  منذ  الوطنية  الثقافية 
توقفها طواعية عن العمل/ وع�شو 
الكتاب  الحتاد  الوطنية  االأمانة 
اإىل   2003 �شنتي  بني  اجلزائريني، 
2008 له ح�شور قوي يف امل�شهد 
اأ�ش�ش  والعربي،  الوطني  الثقايف 
من  ع�رشات  يف  و�شارك  واأ�رشف 
الندوات وامللتقيات داخل الوطن 
البحوث  ع�رشات  ن�رش  وخارجه، 
وطنية  جمالت  يف  املحكمة 
ع�رشات  معه  واأجريت  وعربية، 
املنابر  من  كثري  يف  احلوارات 
والوطن  اجلزائر  يف  االإعالمية 
عن  وخارجهما.قدمت  العربي 
اأعماله مئات الدرا�شات والر�شائل 
اجلامعية وطنيا وعربيا، منها اأكرث 
من 30 ر�شالة دكتوراه وماج�شتري 
بلدان  ويف  خا�شة،  اجلزائر  يف 
فرن�شا  يف  واأي�شا  عديدة،  عربية 
وم�رش.يعمل  تركيا  اإيران  اإ�شبانيا 
م�رشعه  لنف�شه  يوؤ�ش�ش  اأن  على 
االإبداعي اخلا�ش من خالل جملة 
من املعامل اأهمها: اال�شتغال على 
التجريب، وعلى اللغة التي ت�شكل 
ا�شتح�شار  للكاتب هاج�شا كبريا، 
االأ�شكال  يف  التنوع  املوروث، 
االأديب  ظل  حيث  التعبريية، 
خمتلفة  عوامل  يف  يحلق 
والق�شة  كالنقد  ومتنوعة، 
وال�شعر  والرواية  وامل�رشح 
واأدب االأطفال، االإميان القوي 
يف  املنح�رشة  االأدب  بر�شالة 
ثالثية اخلري واحلب واجلمال.
عمل على التاأ�شي�ش ل�شكل جديد 
يف الكتابة االإبداعية م�شطلحا 
اأطلق  ون�شو�شا،  وتنظريا 
»امل�رشدية«  عليه 
من  منحوتة  كلمة 
امل�رشحية وال�رشد، 
كتابة  اأعاد  وفيها 
امل�رشحي  الن�ش 
ال�رشد،  بطعم 
اأ�ش�ش  كما 
»م�رشح  لـ 
للحظة  ا

من  ن�رش  العديد  فلقد 
عرفت  امل�رشحيات فلقد 
اإىل  طريقها  بع�ش م�رشحياته 
عن  البحث  منها:  اخل�شبة، 
ال�شهداء،  اأم  ملحمة  ال�شم�ش، 
�شابرة،  وال�شيطان،  �شامل 
قلعة  عامر،  اأوالد  غنائية 
ولديه 10م�رشحيات  الكرامة 
غ�شن   ، املغدور  لالأطفال:كالثور 
الزيتون  ، الليث واحلمار ، حمتال 
ق�شرية  وله  م�رشحيات  طماع 
جدا«، .له اأكرث من اأربعني   كتابا 
بني  و من  خمتلفة  اأدبية  فنون  يف 
والغيالن«  رواياته:«الفرا�شات 
عن  البحث  ورحلة  /«حوبه 
/«الع�شق  املنتظر«  املهدي 
اإىل  البنات  املقد�ش«/«رحلة 

 0=  1+1 املحنة  »را�ش  النار«. 
املال  غ�شل  الذي  الرماد   »/
»�رشادق احللم والفجيعة«، حائط 
ح�رشة  يف  ليال  احلب  املبكى، 
االأعور الدجال .ويف الق�شة : ملن 
تهتف احلناجر؟، �شهيل احلرية،« 
»خيوط  النار«.  اإىل  البنات  رحلة 
و«ملن  احلرية«  و«�شهيل  الذاكرة« 
جّرب  كما   /  ، احلناجر؟«  تهتف 
تقنيات واأ�شاليب �رشدية، فاأنتج ما 
اأ�شماه ب« امل�رشدية«، وهو مزيج 
بني امل�رشحية وال�رشد الق�ش�شي 
ال�شم�ش،  : البحث عن  وتتمثل يف 
الفجاج ال�شائكة، النخلة و�شلطان 
الكبري،  الغول  اأحالم  املدينة، 
ه�شترييا الدم، غنائية احلب والدم، 

حب بني ال�شخور، مملكة الغراب، 
االأقنعة املثقوبة، رحلة فداء، ملح 
وفرات، يف قف�ش االتهام، م�رشح 
اللحظة، م�رشديات ق�شرية جدا/ 
الفتات �شعرية: م�شد�شي./ .ولديه 
اجلمان  عقد  لالأطفال:  ق�ش�ش 
/الدرا�شة  الذهبية  ال�شل�شلة   ،
يف  امل�رشحي  الن�ش  النقدية: 
يف  �شطحات  اجلزائري،  االأدب 

االأمثال  الناي،  عازف  عر�ش 
امل�رشحية  اجلزائرية،  ال�شعبية 
ال�شعرية املغاربية، تيمة العنف بني 
املرجعية واحل�شور يف امل�رشحية 
العنف  اأقانيم  املغاربية،  ال�شعرية 
يف امل�رشحية ال�شعرية املغاربية، 
قب�شات �رشدية »قراءة يف امل�شهد 
م�رشحية  قب�شات  ال�رشدي«، 
امل�رشحي«،  امل�شهد  يف  »قراءة 
قب�شات �شعرية »قراءة يف امل�شهد 
ال�شعري«، النقد املو�شوعاتي »يف 
تطبيقية«/ال�شيناريوهات:  مناذج 
الفايق،  حميمني  الهاربة،  اجلثة 
كتب  يف  دانية.در�ش  قطاف 
الن�ش  �شلطان  منها:  خا�شة 
جتربة  الباحثني،  من  جمموعة 

درا�شات  مغربية  بعيون  جزائرية 
جالوجي  عزالدين  روايات  يف 
املغاربة،  الباحثني  من  جمموعة 
ال�رشدي.  الن�ش  �شيميولوجيا 
مقاربة �شيميائة لرواية الفرا�شات 
جملة  ذويبي،  الزبري  والغيالن، 
باأعمال  خا�ش  عدد  اخلطاب 
االأديب  حول  الدرا�شي  اليوم 
جامعة  جالوجي،  عزالدين 
اإىل  الن�ش  من   ،2012 وزو  تيزي 
البحث  ورحلة  حوبة  التنا�ش، 
لعزالدين  املنتظر  املهدي  عن 
للباحثة  اأمنوذجا،  جالوجي 
يف  االأر�ش  �شورة  جيدل،  رمية 
روايات عزالدين جالوجي جلبايل 
من  الروائي  التواتر  اأني�شة،  مرمي 
االت�شاق  فاعيلة  اإىل  االأن�شاق  نقد 
االأعور  ح�رشة  يف  ليال  احلب 
�شفاء  الدكتور  اختيارا  الدجال 
فا�شل،  وغريها  اأحمد  الدين 
مع  م�شرتكة  كتب  ويف  و�شارك 
يف  عالمات  منها:  اآخرين  اأدباء 
عبد  د.  ل  اجلزائري  االإبداع 
ال�رشد  مكونات  هيمة،  احلميد 
اجلزائري  الق�ش�شي  الن�ش  يف 
بن  القادر  عبد  د.  ل  اجلديد 
ال�رشدي  والن�ش  ال�شيمة  �شامل، 
�شفتني  بني  فياليل،  ح�شني  د.  ل 
حمنة  خريف،  �شالح  حممد  د.  ل 
�شاري،  حممد  د.  ل  الكتابة 
د.  ل  اجلديد  اجلزائري  االأدب 
ل  وهوام�ش  متون  يايوي،  جعفر 
الروائي  املتخيل  لوكام،  �شليمة  د 
العربي اجل�شد الهوية االآخر ل د. 
اإبراهيم احلجري. كما اأنه �شارك 
يف العديد من التظاهرات االأدبية 
يف  امل�شاركة  اأبرزها  والثقافية 
املهرجان  من  الطبعة  الثامنة 
لالأدب والكتاب ال�شباب  الدويل 
باجلزائر  فعاليته  اأقيمت  الذي 
جويلية   29 اإىل   23 من  العا�شمة 

.2015

�شتكون مكملة لثالثيته 

 عز الدين جالوجي يح�شر لإطالق روايته التا�شعة 
ك�شف  الروائي اجلزائري عز الدين جالوجي لقرائه الأعزاء  اأنه مع اللم�شات الأخرية  لروايته 
التا�شعة اجلديدة املكملة  للثالثية مع رواية »حوبة ورحلة البحث عن املهدي املنتظر، ورواية 

»احلب ليال يف ح�شرة الأعور الدجال«،فهو يرجو اأن تطبع  الثالثية هذه ال�شائفة، موؤكدا 
اأنها �شتكون �شخمة يف اأكرث من 1500 �شفحة وبالتايل فمن املنتظر اأن ت�شدر روايته اجلديدة 

عن دار املنتهى اجلزائرية .
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ابتداء من اليوم 

ا�ضطراب الكهرباء يف 
بوزريعة و ال�ضراقة 

ا�ضطرابا  بالكهرباء  التزويد  عملية  �ضت�ضهد 
اأيام الثنني و الثالثاء و الأربعاء القادم باأحياء 
اأ�ضغال  ب�ضبب  ال�رشاقة  و  بوزريعة  بلديتي 
فرع  الأحد  اأم�س  اإليه  اأ�ضار  ح�ضبما  ال�ضيانة 
للموؤ�ض�ضة  التابع  العا�ضمة  للجزائر  التوزيع 

الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز .
و يف بيان لها اأ�ضارت هذه املديرية اأنه "يف اإطار 
اأ�ضغال تغيري العتاد الكهربائي يعلم فرع التوزيع 
التوزيع  مديرية  يف  املتمثل  العا�ضمة  للجزائر 
لبولوغني زبائنه الكرام اأن ا�ضطرابا يف التزويد 
من  الفاحت جوان  الثنني  يوم  مرتقب  بالكهرباء 
باأحياء  ال16  ال�ضاعة  اإىل  د  و 30  ال08  ال�ضاعة 
ال�ضطراب  هذا  �ضيم�س  و   . بوزريعة"  بلدية 
يف التزويد بالكهرباء الطريق اجلديد لبوزريعة 
بالن�ضبة  و   . ببوزريعة  "لبرويار"  حي  و  جزئيا 
يف  ال�ضطراب  هذا  �ضيم�س  ال�رشاقة  لبلدية 
التزويد بالكهرباء حي 140 م�ضكن خالل نف�س 
التوقيت من يوم الثالثاء 2 جوان فيما �ضيخ�س 
هذا ال�ضطراب حي 232 م�ضكن بدايل ابراهيم 

يوم الأربعاء 3 يونيو بنف�س التوقيت .

اجلي�ش الرو�سي 

التزود مبنظومات 
روبوتية مطورة
 م�ضادة للألغام

وحدات  اأن  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
الهند�ضة الع�ضكرية يف جي�س البالد �ضتح�ضل 
روبوتية  جديدة  منظومات  على  العام  هذا 
م�ضادة لالألغام وقال بيان �ضادر عن املكتب 
 2020 عام  نهاية  "قبل  للوزارة:  ال�ضحفي 
الهند�ضة  وحدات  تت�ضلم  اأن  املفرت�س  من 
منظومة   22 الرو�ضي  اجلي�س  الع�ضكرية يف 
اأوران-6"  نوع  من  لالألغام  م�ضادة  حديثة 
من  منظومة   12 نقل  مت   " البيان  واأ�ضاف 
اأ�ضل 22 اإىل اإحدى م�ضتودعات اجلي�س يف 
املفرت�س  ومن  مو�ضكو،  العا�ضمة  �ضواحي 
الهند�ضة  لوحدات  لحقا  ت�ضليمها  يتم  اأن 
املنطقتني  لقوات  التابعة   الع�ضكرية 

اجلنوبية والغربية يف اجلي�س".

ع�ضفور "تويرت" .. 
بالأ�ضود

غريت من�ضة "تويرت" للتوا�ضل الجتماعي لون 
الأ�ضود على  اإىل  الأزرق"،  "الع�ضفور  �ضعارها 
ح�ضابها الر�ضمي، م�ضيفة و�ضما حتت ال�ضعار: 
ت�ضهد  فيما  ذلك،  مهمة"ياأتي  ال�ضود  "حياة 
مدن اأمريكية عدة احتجاجات، تخللها عنف، 
يدعى  اإفريقية،  اأ�ضول  من  اأمريكي  وفاة  بعد 
جورج فلويد، بينما كان رجل �رشطة يجثو على 
رقبته بوح�ضية ويقطع عنه التنف�س يف مدينة 
�رشقي  �ضمال  ميني�ضوتا،  بولية  مينيابولي�س 

الوليات املتحدة الأمريكية.

ق�رش  اأمن  م�ضالح  متكنت 
خالل  املدية  بولية  البخاري 
الإطاحة  من  املا�ضية  �ضاعة   72
اأعمارهما  ترتاوح  ب�ضخ�ضني 
بال�ضطو  بني 28 و 33 �ضنة، قاما 
مبدينة  ابتدائية  مدر�ضة  على 
تبليغ  بعد  وذلك  البخاري،  ق�رش 
هاتفي من طرف مواطنني مفاده 
يقومان  ل�ضخ�ضني  م�ضاهدتهم 
املدار�س  احد  جدار  بت�ضلق 
لتتنقل   ، الزبرة  بحي  الواقعة 
عنا�رش ال�رشطة اإىل عني املكان 
حيث قامت بتطويق حميطه، ملنع 
فرار امل�ضتبه فيهما اللذان حاول 
الأمنية  اخلطة  اأن  اإل   ، الهروب 
و  توقيفهما  من  مكنت  املعتمدة 

ا�ضرتجاع امل�رشوقات التي كانت 
املدر�ضة  حميط  خارج  خمباأة 
اإىل  اإعالم  جهاز  يف  املتمثلة  و 
و  تلفاز  جهاز  لواحقه،  بجميع 
من  �رشقتها  مت  اأخرى  اأغرا�س 
معاينة  كما مت  املدر�ضة،  خمزن 
و�ضياج  اإقفال  و تخريب يف  ك�رش 

اأبواب و نوافذ الأق�ضام.
اإىل  فيهما  امل�ضتبه  اقتياد  ليتم 
بالزبرة،  احل�رشي  الأمن  مقر 
 ، �ضدهم  ق�ضائي  ملف  اجناز  و 
حمكمة  نيابة  اأمام  تقدميهم  و 
ق�رش البخاري، اأين مت اإيداعهما 
ق�ضية  عن  املوؤقت  احلب�س 

التلب�س بال�رشقة. 
ر. بوخدميي

اأمن والية املدية 

الإطاحة ب�ضارقي مدر�ضة 
ابتدائية بق�ضر البخاري 

ال�سدود واالأودية وامل�سطحات املائية

ت�ضجيل 150غريقا �ضنة 2019 

حممد بن ترار

احلماية  تقرير  واأ�ضار  هذا 
ماي  ت�ضجيل  ل�ضهر  املدنية 
يف  منهم   16 غرق  18  حالة 
يف  و02  املائية  امل�ضطحات 
ال�ضدود بارتفاع بحالتني مقارنة 
مت  حني  ،يف  املا�ضية  بال�ضنة 
منهم  غريقا   5291 اإح�ضاء 

امل�ضطحات  م�ضتوى  على   20
يف  و02  بالربك  و06  املائية 
 ، الأودية  باأحد  واآخر  ال�ضدود 
وت�ضري  الإح�ضائيات  اأن  هذا 
عدد ال�ضحايا خالل �ضهر ماي 
كبري  مقارنة  ارتفاعا  عرف 
حالة  الأخرى  ويف  بالأ�ضهر 
عدم اأخذ الحتياطات الرقابية 
�ضيت�ضاعف العدد خالل اأ�ضهر 

ال�ضيف ، حيث مت ت�ضجيل 150 
غريقا خالل �ضنة 2019 يف هذا 
املجال منهم 54 بامل�ضطحات 
املائية و26يف الأودية و19 يف 
الربك  الأمر  يف  ال�ضدود  و51 
الذي ي�ضتوجب توفري احلرا�ضة 
لهذه املواقع التي حتتوي على 

وخمتلف  والأع�ضاب  الطمي 
جترفها  التي  الأغ�ضان 
وت�ضاهم  قعرها  اإىل  املياه 
 ، اإليها  الوافدين  غرق  يف 
�ضعوبة  تاأخر  ظل  يف  خا�ضة 
الآنية  و�ضعوبة  التدخالت 

امل�ضالك  املوؤدية اإليها .
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دقت املديرية العامة للحماية املدنية  ناقو�ش 
اخلطر من جراء ارتفاع عدد الغرقى يف االأودية 

وال�سدود وامل�سطحات املائية  خالل ف�سل 
ال�سيف  نتيجة �سعوبة مراقبتها  وتاأخر الدخل 
يف حالة حدوث حاالت غرق  مطالبة ال�سلطات 

البلدية  والوالئية من اجل التدخل  وبحث �سبل 
حرا�سة هذه امل�سطحات لتفادي الكارثة .

الأمريكية  الع�ضكرية  القيادة  اأنهت 
اجلدل  »اأفريكوم«،  باإفريقيا 
حول  املتداولة  الأنباء  بخ�ضو�س 
مقاتلة  ع�ضكرية  قوات  ن�رش  اإمكانية 
يف تون�س للم�ضاركة يف احلرب داخل 
تغريدة  »اأفريكوم« يف  ليبيا. و�ضددت 
لها يف موقعها على »تويرت« ، اأن لواء 
التون�ضية  الأمنية  للقوات  امل�ضاعدة 
�ضغرية،  تدريب  وحدة  به  مق�ضود 

امل�ضاعدة  برنامج  من  جزء  وهي 
باأي  بها  املق�ضود  ولي�س  الع�ضكرية، 
ع�ضكرية  قوات  الأحوال  من  حال 
ياأتي يف  ذلك  اأن  اإىل  م�ضرية  مقاتلة، 
الدفاع  ووزارة  اأفريكوم  حوار  اإطار 
التون�ضية امل�ضتمر حول الحتياجات 
عن  الدائم  والبحث  املحتملة 

مقاربات وطرق جديدة لل�رشاكة.
اأن  مفاده  ن�رشت خربا  وكالت  كانت 

ا�ضتخدام  تبحث  املتحدة  الوليات 
يف  الأمنية  للم�ضاعدة  األوياتها  اأحد 
ن�ضاط  ب�ضاأن  خماوف  و�ضط  تون�س 
القيادة  عن  ونقلت  ليبيا،  يف  رو�ضي 
اأنها  اإفريقيا  الأمريكية يف  الع�ضكرية 
جديدة  طرقا  تون�س  مع  »تدر�س 
امل�ضرتك  الأمني  القلق  ملواجهة 
لواءها  ا�ضتخدام  ذلك  وي�ضمل 

للم�ضاعدة الأمنية«.

حول ن�سر قوات مقاتلة يف تون�ش

»اأفريكوم« حت�ضم اجلدل حت�ضبا للتطورات يف ليبيا

بومردا�ش

غلق  ال�ضواطئ احرتازيا 
اخلدمات اجلامعية بالبويرة

انطلق عملية ا�ضرتجاع 
الطلبة اأغرا�ضهم 

حددت مركزها على 15 كلم �سرق الزبوجة 

هزة اأر�ضية ب�ضدة 3.6 درجة 
بولية ال�ضلف 

تقرر اأم�س الأحد غلق كل �ضواطئ 
اأمام  منعها  و  بومردا�س  ولية 
التدابري  اإطار  يف  امل�ضطافني 
من  للوقاية  الرامية  الحرتازية 
"كوفيد- كورونا  فريو�س  تف�ضي 
الولية  وايل  اأ�ضدر  قد  و   ."19
بغلق  يق�ضي  قرارا  يحياتن،  يحي 
و  امل�ضطافني،  اأمام  ال�ضواطئ 

اأو�ضح اأن ذلك جاء بعد مالحظة 
للمواطنني،  الكبري  التوافد 
الكربى  ال�ضواطئ  على  خ�ضو�ضا 
للولية على غرار �ضواطئ مدينة 
دل�س  و  جنات  راأ�س  و  بومردا�س 
نهاية  خالل  البحري،  بودواو  و 
درجات  ارتفاع  جراء  الأ�ضبوع 

احلرارة.

اخلدمات  مديرية  �ضطرت 
اجلامعية بالبويرة برناجما خا�ضا 
لعملية ا�ضرتجاع الطلبة اأغرا�ضهم 
بعد  اجلامعية  الإقامات  من 
تعليق الدرا�ضة اإثر تف�ضي جائحة 
كورونا باجلزائر ،وح�ضب ت�رشيح 
"ال�ضافعي  امل�ضالح  ذات  مدير 
تاريخ  من  العملية  تدوم  بوزيد" 
31 ماي غاية 7 جوان وفق جدول 
بكل  اخلا�ضة  املواعيد  يحدد 
اخلا�ضة  املتواجدة  الإقامات 
اإىل  م�ضريا  والإناث  بالذكور 

والإجراءات  الظروف  كل  توفري 
العملية  اإجناح  اأجل  من  الوقائية 
حيث   ، الطلبة  �ضالمة  �ضمان  و 
اأم�س  �ضبيحة  العملية  اأطلقت 
بتوافد املئات من الطلبة و�ضط 
من  حمكمة  تنظيمية  اإجراءات 
الكمامات واحرتام  ارتداء  خالل 
مثمنني  بينهم  الأمان  م�ضافات 
م�ضالح  بذلها  التي  اجلهود 
اأجل  من  اجلامعية  اخلدمات 

راحتهم و�ضالمتهم .
اأح�سن مرزوق

األف   942 من  اأزيد  اإنتاج  ينتظر 
قنطار من احلبوب بولية �ضعيدة 
خالل املو�ضم الفالحي اجلاري، 
الأحد  اأم�س  به  اأفاد  ح�ضبما 
الفالحية ويتوزع  مدير امل�ضالح 
حملة  خالل  املتوقع  الإنتاج 
احل�ضاد و الدر�س التي �ضتنطلق 

منت�ضف �ضهر جوان القادم على 
القمح  من  قنطار   251.620
من  قنطارا   185.792 و  ال�ضلب 
قنطار   431.794 و  اللني  القمح 
من ال�ضعري و 72.870 قنطار من 
بن  اأو�ضحه  ملا  وفقا  اخلرطال 

عودة دليل.

�سعيدة

توقع اإنتاج 942 األف 
قنطار من احلبوب  

عني احلجل امل�سيلة

وفاة امراأة واإ�ضابة 3 يف 
حادث مرور 

ثالثة  واأ�ضيب  م�رشعها  امراأة  لقيت 
حادث  اإثر  بجروح  اآخرين  اأ�ضخا�س 
الوطني  بالطريق  اأم�س  م�ضاء  وقع  مرور 
على  اأولد  دوار  امل�ضمى  املكان   40 رقم 
امل�ضيلة،اثر  ولية  احلجل  عني  بلدية 
اإىل  اأدى  مما  �ضيارة  وانقالب  انحراف 
وفاة امراأة تبلغ من العمر 41 �ضنة وتعر�س 
خمتلفة،  اإ�ضابات  اإىل  اأ�ضخا�س  ثالثة 
لتقدمي  املدنية  احلماية  عنا�رش  وتدخل 
اإجالئهم  للم�ضابني و  الأولية  الإ�ضعافات 
اإىل العيادة املتعددة اخلدمات ببلدية عني 
احلجل  يف حني مت نقل جثة ال�ضحية اإىل 
�ضيدي  مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة 
عي�ضي،وقد فتحت م�ضالح الدرك الوطني 

حتقيقا ملعرفة اأ�ضباب احلادث.
عبدالبا�سط بديار

مت اجالوؤهم من فرن�سا

و�ضع 316 م�ضافرا يف 
احلجر ببومردا�س

ُو�ضعت 316 رعية جزائرية مت اجالوؤها من 
فرن�ضا ليلة اأم�س ال�ضبت عرب املطار الدويل 
"هواري بومدين" ، يف احلجر ال�ضحي )14 
يوما( على م�ضتوى فندق املعهد اجلزائري 
اأفادت  بومردا�س، ح�ضبما  للبرتول مبدينة 
ال�ضكان  و  ال�ضحة  مديرة  الأحد  اأم�س  به 

بالولية.
"الرعايا  باأن  فتيحة  لليام  وقالت 
الذين كانوا عالقني يف فرن�ضا  اجلزائريني 
و تكفلت الدولة بنقلهم اإىل بلدهم اجلزائر، 
هواري  مبطار  ال�ضبت  اأم�س  ليلة  حلوا 
عن  نقلهم  و  ا�ضتقبالهم  مت  حيث  بومدين 
طريق حافالت عمومية نحو فندق املعهد 
اأين  بومردا�س  مبدينة  للبرتول  اجلزائري 
الحرتازي  ال�ضحي  احلجر  حتت  ُو�ضعوا 
و ذويهم  يوما، حلمايتهم  الذي �ضيدوم 14 

من عدوى هذا الفريو�س".

بف�سل كورونا يف ال�سني

48 مليار دولر عائدات 
�ضركات الإنرتنت 

الإنرتنت  اأن قطاع  بيانات ر�ضمية  اأظهرت 
يف ال�ضني وقطاعات اخلدمات ذات ال�ضلة 
الأ�ضهر  خالل  التو�ضع  على  حافظت  به 
الأربعة الأوىل هذا العام، وعززت اأرباحها 

يف زمن تف�ضي فريو�س كورونا.
اجلديدة  ال�ضني  اأنباء  وكالة  ونقلت 
)�ضينخوا( اأم�س الأحد عن وزارة ال�ضناعة 
�رشكات  كربى  اأن  املعلومات  وتكنولوجيا 
بلغت  عائدات  حققت  ال�ضينية  الإنرتنت 
مليار   48.32 )حوايل  يوان  مليار   344.6
جانفي  من  الفرتة  خالل  اأمريكي(  دولر 
اأ�ضا�س  على  بـ%4.9  بزيادة  اأفريل،  اإىل 
ال�ضناعة  وزارة  اإح�ضاءات  وتغطي  �ضنوي 
التي  ال�رشكات  املعلومات  وتكنولوجيا 
خدمات  من  ال�ضنوية  عائداتها  جتاوزت 
يوان  ماليني  ثالثة  قيمته  ما  الإنرتنت 

خالل العام ال�ضابق.

ر�سميا

 �ضان جريمان يعلن
 �ضم اإيكاردي 

اأعلن نادي باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي، 
اأم�س الأحد، تفعيله خليار �رشاء الأرجنتيني 
ماورو اإيكاردي، مهاجم الفريق املعار من 
بيان  يف  فرن�ضا  بطل  وقال  ميالن.  اإنرت 
اإنه  "تويرت"،  موقع  يف  ح�ضابه  عرب  ن�رشه 
ب�ضفة  اإيكاردي  �رشاء  خيار  بتفعيل  قام 
املا�ضي  ال�ضيف  يف  ان�ضم  بعدما  نهائية، 
الإعارة من  �ضبيل  واحد على  ملدة مو�ضم 
املهاجم  اأن  البيان،  واأ�ضاف  ميالن.  اإنرت 
الأرجنتيني، البالغ 27 عاما، وقع على عقد 
الباري�ضي  النادي  داخل  ا�ضتمراره  ي�ضمن 

حتى 30 جوان 2024.

عا�س �ضكان مدينة �ضلف وخا�ضة 
ال�رشقية  ليلة  ال�ضمالية  املناطق 
عنيف  خلفية  زلزال  على  بي�ضاء 
الثانية  حدود  يف  املنطقة  �رشب 
جعل  و52دقيقة  �ضباحا  ما 
ويق�ضون  يخرجون  هلعا  ال�ضكان 
وقد  هذا   . العراء  يف  الليلة 
التي  الأر�ضية  الهزة  بلغت  �ضدة 
ال�رشقي  مركزها  بال�ضمال  حدد 

للولية على بعد 15 كلم عن  مدينة 
�ضلم  درجة  على   3.6 الزبوجة 
ري�ضرت ، الأمر الذي جعل ال�ضكان 
ي�ضرتجعون اإحداث زلزال الأ�ضنام 
ليلة  1980    ويق�ضون  ل�ضنة 
 ، الهزة  تكرار  من  بي�ضاء  خوفا 
اأن  الأولية  الأنباء  واأ�ضارت  هذا 

الهزة مل ت�ضجل اي خ�ضائر .
حممد بن ترار



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/

