
�سجــار بني �سابني ينتهي بجرميــة قتل بعني وملـان يف �سطيــف

�جلز�ئر تتخطى 10 �آالف �إ�سابة موؤكدة بفريو�س كورونا
مع ت�سجيل 115 حالة جديدة و8 وفيات

والأ�سواق املتاجر  يف  الكمامات  ارتداء  املواطنني  باإلزام  احلكومات  تطالب  العاملية  • ال�سحة 

فيما مت القب�ض على �ساب اعتدى على والدته يف �سكيكدة

تقلي�س عدد �لركاب و�عتماد تذ�كر 
طويلة �الأمد و �لتعقيم �لد�ئم لها

بهذه �لطريقة 
�ســـــــوف يركب 
�مل�سافـــــــرون 
حافالت "�إيتوز�"
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بن بوزيد: االستقرار النسبي في اإلصابات سمح برفع تدريجي للحجر 

�لتوجه نحو �إعادة فتح بيوت �هلل
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مياه �ل�سرف �ل�سحي 
تغمر م�ساحات و��سعة 

بحي �ال�ستقالل

�لق�ساء على دروكد�ل 
ال يعني نهاية تهديد 
�الإرهاب على �جلز�ئر

تون�س ت�ستبق �جلز�ئر 
يف مناق�سة الئحة جترم 

�ال�ستعمار �لفرن�سي

�لفرع �لنقابي لفندق 
تو�ت يتوعد بوقفة 
�حتجاجيـــــــــــــة 

�جلي�س يحجز 6 قناطري 
و14 كلغ من �لكيف 

اأدرار

النعامة
�ض 06

�ض 16

�ض 05

الوادي

03

04/03

03

حكمت عليه العدالة بالإعدام عدة مرات، 
وخرباء اأمنيون يوؤكدون: 

برملانها دعا باري�ض اإىل تقدمي
 اعتذار ر�سمي عن فرتة ما بني عامي 

يوؤكدون:  و1956   1881

�سارمة وقائية  باإجراءات  متبوعا  يكون  �سوف  • القرار 

منع تناول �ملاأكوالت و�مل�سروبات د�خل �ملحل

حمالت �الأكل �ل�سريع تعود للن�ساط بدء� من �ليوم
03/02

16/03
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حجم �ملياه �مل�ستهلكة عرب �لقطر �لوطني �رتفع بـ 10 باملائة 

حممد علي 
-----------------

حجم  ارتفاع  اأن  بوقروة  واأو�ضح 
كثافة  ب�ضبب  ك��ان  اال�ضتهالك 
كل  عرب  اليومية  التعقيم  عمليات 
م�ضتوى  على  �ضواء  الوطن  مناطق 

اجلماعات املحلية اأو االأ�رس.
اأكرث  اال�ضتهالك ت�ضاعف  اإن  قال  و 
خ�ضو�ضا خالل فرتة احلجر ال�ضحي 
منذ  العليا  ال�ضلطات  اأقرته  ال��ذي 

�ضهر مار�س الفائت .
باملياه  التزويد  ان  يقول  وت��اب��ع   
اأولوية لكل مناطق  ال�رسوب ي�ضل 
م�ضالح  اأن  اىل  م�ضريا   ، الوطن 
البلديات  اح�ضاء  ب�ضدد  ال��وزارة 
ل�ضمان  املياه  ندرة   من  تعاين  التي 
بطريقة  التوزيع  ب�ضبكات  ربطها 

منتظمة.
لقاء مرتقب لوزير  كما �ضيتم خالل 
املوارد املائية باإطارات القطاع اإعداد 
و  التزويد  لو�ضعية  �ضامل  تقييم 
احلجر  بداية  منذ  املياه،  ا�ضتهالك 
اطار  يف  فر�ضه  مت  ال��ذي  ال�ضحي 
مواجهة تف�ضي وباء كورونا، ح�ضب 

ذات املتحدث.
انه مت و�ضع  ، ذكر  ال�ضدد  ويف هذا 
برناجما ي�ضم 700 م�رسوع لتح�ضني 
القطر  عرب  البلديات  خمتلف  تزويد 
الوطني باملاء ال�رسوب. وبخ�ضو�س 
خالل  باملياه  املواطن  تزويد  �ضمان 
ال�ضائفة اجلارية، قال ال�ضيد بوقروة 

اإع��داد  ب�ضدد  ال��وزارة  م�ضالح  اأن 
الفرتة  هذه  بتجاوز  ي�ضمح  خمطط 

ذات الطلب العايل بكل اأريحية.
االأمور ت�ضري يف  اأن  نقول  اأن  "ميكن 
وزارة  �ضتقوم  و  ال�ضحيح  الطريق 
اجتماعاتها  خ��الل  املائية  امل���وارد 
خمطط  بو�ضع  املقبل  اال�ضبوع 
من  اأريحية،  اأكرث  يف  نكون  يجعلنا 
اي  ملواجهة  اي�ضا  و  التموين  حيث 
طارئ يف حينه" ح�ضب �رسوح ذات 

امل�ضوؤول.
مبثابة  هو  املخطط  هذا  ان  او�ضح  و 
بعني  �ضياأخذ  ا�ضتباقية"  "خطة 
املواطن  وتنقل  حركة  االع��ت��ب��ار 
الأخرى،  منطقة  من  ال�ضائفة  خالل 
ف�ضال عن اإطالقه  عمليات تنظيف 
قطع  وتوفري  املجاري  و  اخلزانات 
ت�ضليح  يف  امل�ضتخدمة  الغيار 
االعطاب و اإجراءات مكملة  اخرى.

اأكرث  ان  اىل  بوقروة  ال�ضيد  ا�ضار  و 
ال�رسوب يتم  املاء  باملائة من   50 من 
جوفية  مائية  م�ضادر  من  توفريها 
 30 ن�ضبة  ال�ضدود  توفر  حني  يف 
باملائة تليها معاجلة مياه البحر بن�ضبة 
 " �رسورة  على  م�ضددا   ، باملائة   17
ا�ضتغالل و ت�ضيري هذا املورد بطريقة 

عقالنية". 
ارزقي  املائية،  امل��وارد  وزير  كان  و 
حجم  اأن"  موخرا  �رسح  قد  براقي 
ب�  يقدر  املياه  من  الوطني  املخزون 
ي�ضاف  مكعب  مرت  مليارات   4.2
املياه  ملخزون  الهائلة  الكميات  اليها 

�ضتغطي  التي  الكمية  اجلوفية وهي 
اأريحية  بكل  املواطنني  احتياجات 

خالل هذه ال�ضائفة ".
على �ضعيد اآخر، دعا ال�ضيد بوقروة 
اال�ضتثمار  اإىل  االأع��م��ال  رج���ال 
�ضفاف  على  ال�ضياحي  املجال  يف 
م��ث��ل ه��ذه  ان  م��ع��ت��ربا  ال�����ض��دود، 
توفر  اأن  �ضاأنها  من  اال�ضتثمارات 
من  �ضيقلل  وم�ضابح  ف�����ض��اءات 
ظاهرة ال�ضباحة يف ال�ضدود و تفادي 

وفيات اخرى .
الن�ضو�س  كل  "ان  بالقول  وتابع 
الت�رسيعية و دفرت ال�رسوط اخلا�ضة 
ال�ضدود  حميط  يف  باال�ضتثمار 
جاهزة "، م�ضريا اىل اأن الوزارة تلقت 
قيد  هي  و  ال�ضاأن  هذا  يف  طلبات 

الدرا�ضة من طرف جلنة خمت�ضة. 
واأ�ضار ،اإىل ان  اجلزائر متلك 81 �ضدا 
تقع  �ضغرية   مائية  من�ضاأة  و600 
متنف�ضا  ت�ضكل  اأن  ميكن  مناطق  يف 

تكون  اأن  بدل  للعائالت،  ترفيهيا 
�ضببا يف وقوع �ضحايا و وفيات .

العمليات  ان  بوقروة  ال�ضيد  قال  و 
للتح�ضي�س  متوا�ضلة  التح�ضي�ضية 
يف  ال�ضباحة  ظاهرة  هذه  بخطورة 

ال�ضدود و البحريات .
التلوث،   بظاهرة  يتعلق  فيما   و 
طماأن ذات امل�ضوؤول انه مت اتخاذ كل 
التدابري خا�ضة و اأن  ال�ضدود ُت�ضّنف 

�ضمن املن�ضاآت "اال�ضرتاتيجية" .
العذبة   املياه  ال�ضمك يف  تربية  وعن 
ال�ضيد  قال  ال�ضدود،   م�ضتوى  على 
 400 ب�  ت�ضاهم  ال�ضدود  اإن  بوقروة 
طن �ضنويا معتربا هذا الرقم "�ضعيفا 
متتلكها  التي  باالإمكانيات  مقارنة   "
اجلزائر، كا�ضفا عن م�رسوع بالتعاون 
الإن�ضاء  البحري  ال�ضيد  وزارة  مع 
فرع خا�س برتبية املائيات، و تطوير 
و  ال�ضدود  م�ضتوى  املجال على  هذا 

احلواجز املائية.

�نتخاب ممثل �جلز�ئر 
يف �الأمم �ملتحدة رئي�سا 

للجنة �ملوؤمتر�ت

منذ بد�ية �أزمة كورونا

�أكد  �ملدير �ملركزي بوز�رة �ملو�رد �ملائية، عمر بوقروة باجلز�ئر �أن حجم �ملياه �ل�سروب �مل�ستهلكة على �مل�ستوى �لوطني �رتفعت بـ 
�ملا�سي. مار�س  يف  كورونا  فريو�س  �أزمة  بد�ية  منذ  باملائة   10

االأمم  منظمة  لدى  الدائم  اجلزائر  ممثل  انُتخب 
رئي�ضا  باالإجماع  ميموين  �ضفيان  املتحدة، 
االأمم  ملنظمة  العامة  اجلمعية  موؤمترات  للجنة 
املجموعة  قرار  عقب   ،2020 ل�ضنة  املتحدة 
هذا  لتقّلد  بدعمه  لنيويورك  االإفريقية 
الهيئة  لهذه  اجلزائر  رئا�ضة  املن�ضب.وتاأتي 
االأممية الهامة يف �ضياق �ضعب للغاية متميز 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  جائحة  بانت�ضار 
اغلبية  تاأجيل  اأو  اإلغاء  يف  ت�ضبب  ال��ذي 
االأمم  كانت  التي  التظاهرات  و  االجتماعات 
املتحدة قررتها م�ضبقا خالل �ضنة 2020.كما 
جلنة  رئي�س  ب�ضفته  ميموين  على  �ضيتعني 
املوؤمترات ال�ضهر بالتن�ضيق الوثيق مع رئي�س 
املتحدة  لالأمم  العام  واالأمني  العامة  اجلمعية 
على اإدراج التعديالت التي تعترب �رسورية 
املوؤمترات واالجتماعات املربجمة  يف رزنامة 
ال�ضري  �ضمان  ق�ضد   ،2020-2021 ل�ضنة 
احل�ضن للمنظمة االأممية وموا�ضلة ن�ضاطاتها.

الفرعية  الهيئة  هذه  اأن  اإىل  االإ�ضارة،  وجتدر 
ع�ضوا،  من21  واملتكونة  العامة  للجمعية 
حول  العامة  للجمعية  ا�ضت�ضارات  بتقدمي 
موؤمترات  بتنظيم  املتعلقة  امل�ضائل  جميع 

واجتماعات االأمم املتحدة.

ق/و

مع ت�سجيل 115 حالة جديدة و8 وفيات

�جلز�ئر تتخطى 10 �آالف �إ�سابة موؤكدة بفريو�س كورونا
ارتفع اإجمايل االإ�ضابات بفريو�س 
 10050 اإىل  اجلزائر  يف  كورونا 
حالة، لتتخطى رقم ال� 10 االآالف 
جديدة  حالة   115 ت�ضجيلها  بعد 
االأخ���رية.  �ضاعة   24 ال���  خ��الل 
اأم�س  ال�ضحة،  وزارة  واأعلنت 
جديدة  اإ�ضابة   115 ت�ضجيل  عن 
بفريو�س كورونا و8 حاالت وفاة، 
خالل 24 �ضاعة االأخرية. وح�ضب 
ما ك�ضف عنه رئي�س جلنة متابعة 
جمال  كورونا  فريو�س  ور�ضد 
ف���ورار، ف��اإن ع��دد االإ���ض��اب��ات 
ارتفع اإىل 10050 اإ�ضابة موؤكدة 
بفريو�س كورونا. اأما فيما يخ�س 
الوفيات، فقد ارتفع االإجمايل اإىل 
 8 ت�ضجيل  بعد  وفاة،  حالة   698
االأخرية.  �ضاعة   24 وفيات خالل 
من  لل�ضفاء  حالة   178 ومتاثلت 
فريو�س كورونا خالل 24 �ضاعة 
االأخرية، لريتفع العدد اإىل 6631.  

وحطت اأم�س ال�ضبت مبطار اجلزائر 
ل�رسكة  تابعة  ط��ائ��رة  ال���دويل 
قادمة  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
من مطار دبي الدويل باالإمارات 
العربية املتحدة وعلى متنها 266 
عالقني  كانوا  جزائريا  م�ضافرا 
االأج��واء  غلق  ب�ضبب  البلد  بهذا 
الدولية  ال��ط��ريان  حركة  اأم���ام 
تف�ضي  اثر  املا�ضي  مار�س  منذ 
�رسح  ما  ح�ضب  كورونا،  جائحة 
ل�رسكة  العام  املدير  الرئي�س  به 
املن�ضاآت  و  اخل��دم��ات  ت�ضيري 
عال�س.واأو�ضح  طاهر  املطارية، 
 AH 4063(الرحلة" باأن  عال�س 
مطار  اأر���ض��ي��ة  على  حطت    )
اأم�س  ال��دويل  بومدين  ه��واري 
الثامنة  ال�ضاعة  ال�ضبت يف حدود 
متنها  وعلى  �ضباحا  والن�ضف 
الرحلة  اأن  م��ربزا  راكبا"،   266
االإقالع  يف  التاأخر  بع�س  عرفت 

ال�ضحية  االإجراءات  لتنفيذ  نظرا 
الالزمة.وكانت الطائرة قد اأقلعت 
حدود  الدويل يف  دبي  مطار  من 
ال�ضاعة الرابعة والن�ضف �ضباحا، 
امل�ضافرين  اأن  عال�س  اأكد  حيث 
الوقاية  اإجراءات  لكافة  خ�ضعوا 
باملطار.و  نزولهم  لدى  والفح�س 
قامت  قد  اجلزائرية  اجلوية  كانت 
نحو  ب��اإج��الء  املا�ضي  ال�ضبت 
فرن�ضا  من  جزائري  م�ضافر   600
من  انطالقا  جويتني  رحلتني  عرب 
مطار �ضارل ديغول بباري�س قبل 
تنظيم رحلة اخرى من مطار الدار 
البي�ضاء باملغرب االحد املا�ضي و 
على متنها229  م�ضافرا جزائريا.
ويف 27 ماي، مت اإجالء قرابة 300 
عالقني يف  كانوا  جزائريا  مواطنا 

العا�ضمة الربيطانية لندن.

لوؤي ي

يف ق�سية �سوء ��ستعمال �لوظيفة و��ستغالل �لنفوذ

�إد�نة هامل وو�يل تيبازة بـ12 �سنة �سجنا 
نافذ� و3 �سنو�ت يف حق �بنه

ق�ضاء  مبجل�س  االبتدائية  املحكمة  �ضلطت 
نافذا  �ضجنا  �ضنة   12 عقوبة  بومردا�س،  
الوطني  ل��الأم��ن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ح��ق  يف 
تيبازة  ووايل  هامل،  الغاين  عبد  االأ�ضبق، 
حتويل  ق�ضية  يف  غالي،  مو�ضى  ال�ضابق 
والوظيفة  النفوذ  وا�ضتغالل  فالحي  عقار 
�ضلطت  بينما  عمومية،  اأم��الك  وتبديد 
يف  نافذا  �ضجنا  �ضنوات   3 ذاتها  الهيئة 
اأعوان  با�ضتغالل  املتهم  الهامل  جنل  حق 

امتيازات.  على  للح�ضول  الدولة 
ببومردا�س  االبتدائية  املحكمة  ف�ضلت 
املحاكمة  وقائع  من  الثالثة  اجلل�ضة  يف 
املتابعني يف  املتهمني  حق  اأجريت يف  التي 
الفالحي،  الطابع  بتغيري  املتعلقة  الق�ضية 
وجهة  ذات  اأو  فالحية  م�ضنفة  الأر���س 
�ضوء  عمومية،  اأم��الك  تبديد  فالحية، 
النفوذ،  وا�ضتغالل  الوظيفة  ا�ضتعمال 
وتاأثري  �ضلطة  من  اال�ضتفادة  اإىل  اإ�ضافة 
على  احل�ضول  اأج��ل  من  الدولة  اأع��وان 
وتعديل  االأ�ضعار  يف  الزيادة  امتيازات 
الت�ضليم،  اآجال  اأو  واخلدمات  املواد  نوعية 
جانب  اإىل  املحكمة  هيئة  اأدان���ت  حيث 
الواليني  من  كال  الذكر،  �ضالفي  املدانني 
القادر  "عبد  تيبازة  لوالية  ال�ضابقني 
ب�10  العيا�ضي"  و"م�ضطفى  قا�ضي" 
والية  اأمن  رئي�س  نافذا،  �ضجنا  �ضنوات 
 3 ب�  �ضليم"  ج��اي  "جاي  �ضابقا  تيبازة 

�ضجنا  �ضنوات  و4  نافذا،  �ضجنا  �ضنوات 
املالية  وزي��ر  حق  يف  التنفيذ  وق��ف  مع 
�ضنوات  و5  عمي"،  بابا  "حاجي  االأ�ضبق 
�ضابقا  لتيبازة  الدولة  اأمالك  ملدير  نافذة 
نافذا  �ضجنا  و�ضنتني  بوعمريران،  علي 
مدير  القادر"  عبد  "حدو  من  كل  حق  يف 
�ضابقا  تيبازة  لوالية  واملناجم  ال�ضناعة 
عقاري  حم��اف��ظ  بوعمامة"  و"حممد 
اإىل  اإ�ضافة  ذاتها،  بالوالية  بالقليعة  �ضابق 
خا�س  م�ضتثمر  زراد"  احلكيم  "عبد  اإدانة 
ق�ضد  الدولة  اأعوان  من  باال�ضتفادة  متهم 
�ضجنا  ب�ضنة  امتيازات  على  احل�ضول 

نافذا.
املدير  املحكمة  ب��راأت  اأخ��رى،  جهة  من 
"خزناجي  الدولة  الأم��الك  احل��ايل  العام 
يف  اإليه  املن�ضوبة  التهم  كل  من  جمال" 
املن�ضوبة  التهم  جممل  وتتعلق  الق�ضية، 
اإىل  ا�ضتنادا  الق�ضية  يف  املتهمني  اإىل 
الفالحي  الطابع  "تغيري  ب�  االإحالة  قرار 
وجهة  ذات  اأو  فالحية  م�ضنفة  الأر���س 
عمومية"  اأم���الك  و"تبديد  فالحية" 
و"ا�ضتغالل  الوظيفة"  ا�ضتغالل  و"اإ�ضاءة 
وتاأثري  �ضلطة  من  و"اال�ضتفادة  النفوذ" 
اأعوان الدولة من اأجل الزيادة يف االأ�ضعار 
اآجال  اأو  واخلدمات  املواد  نوعية  وتعديل 

لت�ضليم ا
ق/و

عرقاب  يوؤكد:

 �ل�سوق �لنفطية يف �سقوط حر و يجب �ّتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة
قال وزير الطاقة ، حممد عرقاب، ، اإن “�ضوق النفط يف حالة �ضقوط حر ال ميكن حتّملها و يجب اتخاذ االإجراءات الالزمة”.
واأكد عرقاب، خالل افتتاح االجتماع اال�ضتثنائي ملنظمة اوبك+، “نحن عند نقطة حتّول حا�ضمة حيث يتوجب علينا اتخاذ 
اإجراءات الالزمة”.واأ�ضاف وزير الطاقة اأن “حالة ال�ضوق النفطية يف حالة �ضقوط حر ال ميكن حتّمله”.واأ�ضار عرقاب اأن 

“االجتماع �ضيكون فر�ضة  لدول منظمة اوبك وحلفائها التخاذ االإجراءات احلا�ضمة.
ق/و



يدعو من ور�ئها باري�س �إىل تقدمي �عتذ�ر ر�سمي عن فرتة ما بني عامي 1881 و1956

�لربملان �لتون�سي ي�ستبق نو�ب �جلز�ئر يف مناق�سة 
ّرم �ال�ستعمار �لفرن�سي الئحة جتجُ

لوؤي ي
----------------------

املحافظ  الكرامة"  "ائتالف  حزب  وتقدم 
لفرن�ضا  املناه�ضة  مبواقفه  ُع��رف  ال��ذي 
تون�س،  يف  اال�ضتعماري  وتاريخها 
بالالئحة لدعوة باري�س اىل تقدمي اعتذار 

ر�ضمي.
الالئحة  مناق�ضة  اىل  الربملان  ويحتاج 
لقبولها ر�ضميا  الت�ضويت عليها  َثم  ومن 

باالأغلبية املطلقة.
و تاأتي هذه اخلطوة يف اأعقاب اجلدل الذي 
الربملان  يف  �ضابقة  الئحة  مناق�ضة  رافق 
اجلارة  االأجنبي يف  التدخل  على  تعرت�س 
ليبيا كان تقدم بها احلزب الد�ضتوري احلر 
املعار�س و املناه�س للتيارات االإ�ضالمية.
احلر  الد�ضتوري  احل��زب  الئحة  لكن  و 
ليلة  عليها  الت�ضويت  اأث��ن��اء  �ضقطت 

االأربعاء/ اخلمي�س.
و ائتالف الكرامة القريب من حزب حركة 
يف  �رسيكا  لي�س  االإ�ضالمية،  النه�ضة 
اأثناء حملته  احلكم و كان من بني مطالبه 
ل�رسكات  قدمية  عقود  مراجعة  االنتخابية 
فرتة  منذ  تون�س  يف  م�ضتثمرة  فرن�ضية 
بني  تون�س  يف  ا�ضتمر  الذي  اال�ضتعمار 

عامي 1881 و1956.
كما طالب احلزب بفر�س تاأ�ضرية الدخول 
اإىل تون�س على ال�ضياح الفرن�ضيني تطبيقا 

ملبداإ املعاملة باملثل.
قدم  املا�ضي،  فيفري  �ضهر  يف  ذلك  ياأتي 
50 نائبا يف الربملان باجلزائر م�ضودة قانون 
مطالبة  و  الفرن�ضي"  اال�ضتعمار  "لتجرمي 
و  اجلرائم  بهذه  باالإقرار  الفرن�ضية  الدولة 

تقدمي االعتذار و التعوي�ضات املنا�ضبة، و 
اعرتاف  "طلب  القانون  م�ضودة  تت�ضمن 
احتاللها  اإبان  واأفعالها  بجرائمها  فرن�ضا 
  ،1962 اإىل   1830 �ضنة  من  للجزائر 
لل�ضعب  م�رسوع  حق  عنها  واالع��ت��ذار 

اجلزائري غري قابل للتنازل".
و قال مدير االأر�ضيف الوطني عبد املجيد 
الوطنية،  االإذاعة  بثتها  ندوة  يف  �ضيخي، 
اإن اأحداث الثامن من مايو 1945 املاأ�ضاوية 
راح �ضحيتها 45 األف جزائري بالتقديرات 
التقديرات  ح�ضب  األفا  و90  الفرن�ضية 
االأمريكية، م�ضريا اإىل اأن غياب االأر�ضيف 
الوطني واإخفاق اجلزائر يف ا�ضرتجاعه من 
فرن�ضا، �ضاعدا االأخرية على اال�ضتمرار يف 

التهرب من م�ضوؤولياتها التاريخية.
يف  "الت�ضارب  اأن  �ضيخي  اأ���ض��اف  و 
االأر�ضيف  الدقة يف ملف  االأرقام وغياب 
و الذاكرة �ضيعا على اجلزائر فر�ضة جترمي 
عن  بتعوي�ضات  واملطالبة  اال�ضتعمار، 

اجلرائم الفرن�ضية يف اجلزائر".

و ك�ضف عن عودة قريبة للمفاو�ضات مع 
فرن�ضا حول االأر�ضيف، موؤكدا وجود اإرادة 
من الطرف اجلزائري ال�ضرتجاعه، و قال يف 
هذا ال�ضدد: "�ضن�ضتاأنف قريبا املفاو�ضات 
وعلى  االأر�ضيف،  بخ�ضو�س  فرن�ضا  مع 
املوؤرخني والباحثني تكثيف اجلهود البحثية 
االإثباتات  لتقدمي  التاريخ  و  الذاكرة  يف 
م�ضيفا  اال�ضتعمار"،  لتجرمي  الالزمة 
ال  لكنه  كبري  اأر�ضيف  لديها  "اجلزائر  اأن 
يغطي الفرتة اال�ضتعمارية رغم وجود ما 

يكفي الإدانة اال�ضتعمار".
بها  قامت  التي  النووية  التفجريات  وعن 
"طلب  اإنه  �ضيخي  قال  اجلزائر،  فرن�ضا يف 
االأمرا�س  ر�ضد  اجلنوب  يف  االأطباء  من 
التفجريات  عن  الناجمة  الت�ضوهات  و 
من  و  املا�ضي،  القرن  ت�ضعينات  منذ 
على  العمل  االجتماع  و  النف�س  علماء 
توثيق االآثار النف�ضية و االجتماعية جلرائم 
التفقري و التهجري و اإيالء ملف التفجريات 

النووية االهتمام الالزم".

�أعلن �أم�س برملان تون�س تخ�سي�س جل�سة عامة يوم �لثالثاء �لقادم ملناق�سة الئحة تطالب فرن�سا بتقدمي �عتذ�ر عن 
جر�ئمها خالل فرتة �ال�ستعمار وما بعدها يف تون�س، يف وقت ال يز�ل �مللف ير�وح مكانه يف �جلز�ئر.
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القاعدة  بتنظيم  يعرف  ما  زعيم  لقي 
املالك  عبد  االإ�ضالمي،  املغرب  بالد  يف 
ع�ضكرية  عملية  يف  حتفه  دروك���دال 
فرن�ضية بدولة مايل، بعدما تورط يف عدة 

جرائم ب�ضعة بحق املدنيني.
واأكدت وزيرة الدفاع الفرن�ضية، فلورن�س 
يف  درودك��ال،  مقتل  تغريدة،  يف  باريل، 
باالإ�ضافة  مايل،  �ضمال  فرن�ضية  عملية 
ب�"تنظيم  ي�ضمى  ما  قيادات  من  عدد  اإىل 

جماعة ن�رسة االإ�ضالم وامل�ضلمني" .  
يعرف  وال��ذي  درودك���ال  املالك  وعبد 
تنظيميا با�ضم " اأبو م�ضعب عبد الودود"، 

"القاعدة  ب�  يعرف  ما  تنظيم  م�ضوؤول  هو 
يف بالد املغرب االإ�ضالمي"، والذي اتخذ 
خالل  له  ملجاأ  مايل  دول��ة  اأرا�ضي  من 
ال�ضنوات االأخرية بعدما متكنت ال�ضلطات 
اجلزائر على مدار �ضنوات من اإنهاء فلوله 

وخمططاته الدموية.
و خالل الع�رسية ال�ضوداء وقف االإرهابي 
املطلوب على ارتكاب عدة جمازر ب�ضعة 
راح �ضحيته االأبرياء من مدنيني و رجال 
اأ�رسف  بعدما   2007 يف  خ�ضو�ضا  اأمن 

على "ور�ضات" �ضناعة املتفجرات
فر�ضت  العام،  نف�س  من  دي�ضمرب  يف  و 

مالية،  عقوبات  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 
دروك��دال  املالك  عبد  اأ�ضول  جمدت  و 

مبوجب االأمر التنفيذي 13224.
على  اجل��زائ��ري��ة  ال��ع��دال��ة  حكمت  كما 
اآخرها  عديدة،  مرات  باالإعدام  درودك��ال 

يف عام 2017، بتهم االإرهاب.
كما و�ضع جمل�س االأمن الدويل درودكال 
ل�"القاعدة"،  املنتمني  قائمة االرهابيني  يف 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأدرجته  و 
�ضنة 2011 �ضمن قيادات تنظيم القاعدة 

املطلوبني يف العامل.
لوؤي ي

�لق�ساء على دروكد�ل يف مايل
حكمت عليه �لعد�لة باالإعد�م عدة مر�ت وو��سنطن �أدرجته �سمن �ملطلوب دوليا منذ 2011

بهذه �لطريقة �سوف  يركب 
�مل�سافرون حافالت "�إيتوز�"

  تقلي�س عدد �لركاب و�عتماد تذ�كر طويلة �الأمد و �لتعقيم �لد�ئم لها

قامت ال�رسكة الوطنية للنقل احل�رسي 
باتخاذ  "ايتوزا"  احل�����رسي  و�ضبه 
حت�ضبا  الوقائية،  االإجراءات  من  جملة 
احلجر  رفع  بعد  ن�ضاطاتها  ال�ضتئناف 
م�ضريي  اأحد  اأكده  ح�ضبما  ال�ضحي، 
ال�رسكة اأم�س يف ت�رسيحات �ضحفية.
ال�رسكة  بذات  باالإعالم  املكلف  واأكد 
جملة  بني  من  اأن��ه  عبا�س"  "ح�ضان 
التي  االحرتازية  الوقائية  االإج��راءات 
�ضتطبقها، حت�ضبا ال�ضتئناف الن�ضاطات 
للحجر  العمومية  ال�ضلطات  رفع  بعد 
احل��اف��الت  تعقيم  ي��وج��ب  ال�ضحي 
بني  امل�ضتودع.ومن  مغادرتها  قبل 
لها  ت  ح�رسّ التي  االأخرى  االإجراءات 
اإىل عزل  امل�ضوؤول  اأ�ضار ذات  ال�رسكة 
امل�ضاحة التي يحتلها ال�ضائق من خالل 
و�ضع حواجز تبعده عن بقية امل�ضافرين 
الزبائن  عدد  من  التقلي�س  جانب  اإىل 
تف�ضي  قبل   25 اإىل  ركب   100 من 
للطلب،  كورونا.ولال�ضتجابة  فريو�س 
ذّكر املتحدث بالرفع من عدد احلافالت 
اإىل  االنتظار  مدة  من  التخفي�س  مع 
االأوىل  احلافلة  اإق��الع  بني  دقيقة   15
مع  تليها  ال��ت��ي  احل��اف��ل��ة  وو���ض��ول 
بعد  وذك  املحطات  التقلي�س من عدد 
اإعالم الزبون بطبيعة احلال.كما اأو�ضح 
اأي�ضا اأن ال�رسكة وتفاديا لنقل العدوى 
�ضيغة  اختارت  ك��ورون��ا،  بفريو�س 

النقل  تذكرة  ومدة  للت�ضعرية  جديدة 
ملدة  �ضاحلة  تذاكر  بيع  �ضيتم  ،حيث 
اأ�ضبوع ب�ضعر 200 دج واأخرى �ضاحلة 
اأ�ضار  دج.و   500 ب�ضعر  يوما   15 ملدة 
اإىل  زبائنها  �ضتوجه  ال�رسكة  اأن  اإىل 
الدخول عرب الباب املركزي مع احرتام 
م�ضافة التباعد االجتماعي بني الزبون 
بقاب�س  ذلك  يف  م�ضتعينة  االآخ��ر،  و 
لت�ضيري وتنظيم هذه املهمة.و يف اإطار 
�ضتحر�س  الوقائية  االإج��راءات  نف�س 
قبل  احلافالت  تعقيم  على  ال�رسكة 
انطالقها، وو�ضع خطوط ُتربز م�ضافة 
لتنظيم  ذلك  و  االجتماعي  التباعد 
لزبائنها،  ال�رسكة  توفرها  التي  اخلدمة 
احلافالت  ت��زوي��د  خ��الل  م��ن  ذل��ك  و 
اأوتوماتيكي موؤمن ميكن  بنظام تعقيم 
يف  اأ�ضخا�س   110 ح��وايل  يعقم  اأن 
ال�رسكة  ت  ح�رسّ قد  الوقت.و  نف�س 
الن�ضاطات  خمتلف  ا�ضتئناف  قبل 
رفع   عن  االإع��الن  ومبجرد  القطر  عرب 
توعوية  مل�ضقات  ال�ضحي  احلجر 
خاللها  من  حتثهم  املواطنني،  لفائدة 
ال�ضارم  واالح��رتام  االن�ضباط  على 
اأجل  من  فر�ضها،  مت  التي  للتعليمات 
فريو�س  انت�ضار  و  ال��ع��دوى  جتنب 
"كورونا" من اجلديد و بالتايل العودة 

اىل نقطة ال�ضفر.
لوؤي ي

�ال�ستقر�ر �لن�سبي يف �الإ�سابات �سمح 
برفع تدريجي للحجر بدء� من �ليوم  

�جلز�ئر بلغت ذروة �نت�سار "كورونا" يف 29 �فريل، بن بوزيد:

ال�ضكان  و  ال�ضحة  وزير  ك�ضف 
عبد   ، امل�ضت�ضفيات  اإ���ض��الح  و 
الرحمان بن بوزيد ،حديث خ�س به 
التلفزة الوطنية اأن اجلزائر قد بلغت 
بفريو�س كورونا  االإ�ضابات  ذروة 
بت�ضجيلها  الفارط  اأفريل   29 يوم 
الو�ضعية  اأن  م��ربزا  حالة،   199
ب�اال�ضتقرار  املت�ضمة  احلالية 
ال�رسوع  يف  �ضمحت  الن�ضبي، 
ال�ضحي  للحجر  التدريجي  بالرفع 
املفرو�س منذ �ضهر مار�س الفارط.

و �رسح بن بوزيد يف هذا ال�ضدد 
ذروة  بلغنا  اأن��ن��ا  "اأظن  ق��ائ��ال، 
االإ�ضابات يوم 29 اأفريل بت�ضجيل 
199 حالة ، ونحن االآن يف و�ضعية 
بال�رسوع  �ضمحت  ن�ضبيا  م�ضتقرة 

م�ضريا  للحجر"،  تدريجي  رفع  يف 
ت�ضتعمل  مل  دائرته  م�ضالح  اأن 
االأ����رّسة  م��ن  باملائة  �ضوى17  
اأن  اأو�ضح  لالإنعا�س.و  املخ�ض�ضة 
ت�ضمح  اإج���راءات  تتخذ  احلكومة 
فتح  ب��اإع��ادة  القطاعات  لبع�س 
اللجنة  لتو�ضيات  وفقا  اأن�ضطتها 
العلمية ملتابعة تطور وباء فريو�س 
االإطار  هذا  يف  مذكرا  "كورونا"، 
والتدريجي،  اجلزئي  احلجر  برفع 
الوزير  اأ�ضار  فيه.كما  �رُسع  الذي 
اللجنة  كذا  و  الوزاري  قطاعه  اأن 
القطاعات  مع  ات�ضال  العلمية يف 
اأن�ضطتها،  فتح  ب��اإع��ادة  املعنية 
خمططات  على  اإِّطلع  اأن��ه  م��ربزا 
بقطاعات  اخلا�ضة  احلجر  رف��ع 
وال�ضباب  ال�ضياحة  و  ال�ضكن 
والريا�ضة ،حيث متت اإ�ضافة بع�س 
من  الوزير  واأو�ضح  التعديالت.  
ال�ضوؤون  وزارة  اأن  اأخ��رى  جهة 
اتخذت  قد  االأوق���اف  و  الدينية 
ال�رسورية  ال�ضحية  االإج���راءات 
باأن  مذكرا   ، امل�ضاجد  فتح  الإعادة 
االقت�ضادية  الن�ضاطات  ا�ضتئناف 
�ضينطلق  واخل��دم��ات  والتجارية 
مرحلتني  على  اليوم،  من  ابتداء 
ح�ضب خمطط رفع احلجر ال�ضحي 
االأول  الوزير  حكومة  اأقرته  الذي 

عبد العزيز جراد.

 لوؤي ي

العاملية  ال�ضحة  العام ملنظمة  املدير  اأعلن 
املنظمة  اأن  اأدهانوم،  تادرو�س  الدكتور 
ارتداء  ب�ضاأن  جديدة  توجيهات  اأ�ضدرت 
فريو�س  م��ن  للحماية  "الكمامات" 

)كوفيد19-(. "كورونا" 
واأكد تادرو�س- يف موؤمتر �ضحفى، اأم�س 
يجب  "الكمامات"  ارتداء  اأن  جنيف-  يف 
اأو�ضع،  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  يكون  اأن 
وحدها  "الكمامة"  اأن  على  م�ضددا 

الفريو�س. الحتمي من 
اجلديدة  التوجيهية  اخلطوط  اإن  وق��ال 

يف  �ضخ�س  ك��ل  ي��رت��دي  ب��اأن  تو�ضي 
للكمامة خا�ضة يف  اأكرث  اأو  ال�ضتني  �ضن 
املجتمع  العدوى يف  انتقال  حيث  املناطق 
املباعدة  يف  �ضعوبة  وت��وج��د  املحلي 

االجتماعية.
يبقى  اأن  ���رسورة  على  جم��ددا  �ضدد  و 
ت�ضبه  اأعرا�س  لديه  من  كل  املنزل  يف 
يقوم  واأن  ك��ورون��ا،  فريو�س  اأع��را���س 
الرعاية  ا�ضتدعاء  م��ع  نف�ضه  بحجر 
حتى  اأي�ضا،  االأ�رسة  حتجر  واأن  ال�ضحية، 
م�ضابا  كان  اإن  باالختبار  التاأكد  يتم 

بالفريو�س من عدمه.
الدولية  للمنظمة  العام  املدير  اأ�ضاف  و 
للمنزل  ال�ضخ�س  مغادرة  حالة  يف  اإنه 
اأي  كذلك  و  "الكمامة"،  ارت��داء  فعليه 
العاملني  اأن  م�ضيفا  ي�ضاعده،  �ضخ�س 
و  الكمامات  ارت��داء  عليهم  ال�ضحيني 

اأدوات احلماية االأخرى.
اأنه يف املناطق التي ت�ضهد انت�ضارا  واأكد 
املنظمة  فاإن  للفريو�س،  النطاق  وا�ضع 
يف  العاملني  جميع  ب��ارت��داء  تو�ضى 
قائال  "الكمامات"،  ل�  ال�ضحية  املرافق 

بارتداء  تو�ضَي  اأن  احلكومات  على  اإن 
واملتاجر  املزدحمة  املناطق  يف  الكمامات 

واالأ�ضواق.
من جانبها، قالت خبرية املنظمة الدكتورة 
ال��درا���ض��ات  اإن  ك��ريك��وف  ف��ان  م��اري��ا 
ذات  "الكمامات"  با�ضتخدام  �ضمحت 
حيث  ممت�س،  ن�ضيج  من  طبقات  الثالث 
وهي  والبولي�ضرت  القطن  من  طبقتان 
اأن  ميكن  رذاذ  الأي  حاجزا  متثل  طبقات 

ياأتي من �ضخ�س م�ضاب.
لوؤي ي

�حلكومات مطالبة باإلز�م �ملو�طنني �رتد�ء �لكمامات يف �ملتاجر و �الأ�سو�ق
منظمة �ل�سحة �لعاملية ترت�جع عن توجيهات �سابقة بخ�سو�س �رتد�ئها
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اأن  لها  تو�سيحي  بيان  يف  اأم�ض  ع�سية  الأوىل  الــوزارة  اأعلنت 
التجارية  الأن�سطة  �سمن  �ستكون  ال�سريع  الإطعام  حمالت 
املــاأكــولت  حملها  طــريــق  عــن  وهـــذا  بالفتح  لها  املرخ�ض 
خطة  املحل.و�ست�سمل  ــل  داخ تناولها  دون  امل�سروبات،  و 
يف  والقت�سادية  التجارية  لالأن�سطة  التدريجي  ال�ستئناف 
جوان   الـ14  من  ابتداء  فيها  �سي�سرع  التي  الثانية  مرحلتها 
ال�سلطات  قبل  من  وحتديدها  فرزها  �سيتم  اأخرى  ن�ساطات 
حدد  قد  جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  العمومية.وكان 
اخلمي�ض املا�سي، خارطة طريق للخروج من احلجر ال�سحي، 
ب�سفة تدريجية ومرنة يف اآن واحد وذلك ابتداء من الأحد.
من  عدد  التدريجي  ال�ستئناف  من  الأوىل  املرحلة  وتخ�ض 
جانب  اإىل  واخلدماتية  والتجارية  القت�سادية  الن�ساطات 
البناء  كقطاع  حملها  طريق  عن  ال�سريع  الإطعام  حمالت 
املناولة  ن�ساطات  ذلــك  يف  مبا  ــري  وال العمومية  والأ�سغال 
والهند�سة  العمران  املعمارية  الهند�سة  الدرا�سات  ومكاتب 
ــزف  اخل كحرفيي  اأخـــرى  ن�ساطات  ت�سمل  املــدنــيــة.كــمــا 
وغريها. ال�سفر  ووكالت  وال�سباغة  والنجارة  والرت�سي�ض 
والتي   2020 جوان   14 ابتداء  ف�ستكون  الثانية  املرحلة  اما 
�سيتم  وخدماتية  وجتــاريــة  اقت�سادية  ن�ساطات  ت�سمل 
تطور  وفــق  العمومية  ال�سلطات  قبل  من  لحقا  حتديدها 
ال�سلطات  املرتفقني.و�سددت  و�سلوك  ال�سحية  الو�سعية 
القت�سادية  الن�ساطات  ا�ستئناف  يكون  ان  على  العمومية 
يف  ال�سارم"  بـ"التقيد  م�سروطا  واخلدماتية  والتجارية 
ال�سحية  للوقاية  �سارمة  بتدابري  والتجمعات  العمل  اأماكن 
بكل  اخلا�سة  ال�سحية  الوقاية  بــروتــوكــولت  اأن  مــوؤكــدة  
ولية ت�ستوجب احرتامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع 
م�سالح  بيان  واملرافقني.وابرز  والزبائن  والتجار  املتعاملني 
ا�ستئناف  خــالل  النقل  و�سائل  تنظيم  ان  الوىل  الـــوزارة 
الن�ساط على م�ستوى قطاع البناء والأ�سغال العمومية والري 
)الهند�سة  الدرا�سات  ومكاتب  املناولة  ن�ساطات  ذلك  يف  مبا 
العمران والهند�سة املدنية( يف املرحلة الوىل من  املعمارية  
خارطة طريق اخلروج من احلجر ال�سحي �سيكون على عاتق 
املوؤ�س�سات التي �سريخ�ض ب�سريها عرب كامل الرتاب الوطني 
من ال�ساعة اخلام�سة �سباحا اإىل غاية ال�ساعة ال�سابعة م�ساء 
متليها  التي  والأمنية  ال�سحية  بالتو�سيات  التقيد  ظل  يف 

ال�سلطات العمومية هذا املجال".
لوؤي ي

منع تناول �ملاأكوالت و�مل�سروبات د�خل �ملحل

حمالت �الأكل �ل�سريع تعود 
للن�ساط بدء من �ليوم  

 مقتل درودكال ال يعني نهاية تهديد �الإرهاب على �جلز�ئر
اأثار خرب مقتل  زعيم تنظيم القاعدة 
االإرهابي  االإ�ضالمي،  املغرب  ببالد 
من  العديد  درودك��ال،  املالك  عبد 
احلادثة  تداعيات  حول  الت�ضاوؤوالت 
اأن  و  ال�ضيما  �ضاحل،  دول  كل  على 
له دور  املق�ضي عليه كان  االرهابي 
االرهابي  التنظيم  ن�ضاط  يف  بارز 
االأمني،  13 �ضنة.و اعترب اخلبري  منذ 
االرهابي  مقتل  خرب  ميزاب،  اأحمد 
ل��دول  نوعيا  مك�ضبا  درودك����ال 
االأمنية  التجاذبات  ظل  يف  املنطقة 
طويلة،  م��دة  منذ  ت�ضهدها  التي 
دور  له  ك��ان  درودك��ال  م�ضيفا:” 
العديد  ا�ضتقرار  زعزعة  يف  كبري 
يعد  الأن��ه  املنطقة،  يف  ال��دول  من 
لتنظيم له �ضيت يف  الرئي�س  املحرك 

العمليات االرهابية، لكن خرب مقتله 
اأن نتعامل معه بتحفظ”.و يف  يجب 
مدى  عن  املتحدث  ت�ضاءل  ال�ضياق، 
الفرن�ضية  املخابرات  تعامل  جدية 
و  مايل  حتى  و  ليبيا  يف  املتواجدة 
الت�ضاد  يف  املتواجدة  االأمريكية 
واأنه  ال�ضيما  املقتول،  االإرهابي  مع 
ليبيا  تون�س،  بني  بحرية  يتحرك  كان 
يف  عليه  الق�ضاء  مت  الذي  مايل  ثم 
ت�ضهد  اأن  ميزاب  توقع  �ضمالها.و 
ن�ضاط  يف  تغريات  ال�ضاحل  منطقة 
الق�ضاء  اإث��ر  االرهابية  اجلماعات 
بالد  يف  القاعدة  تنظيم  زعيم  على 
هذا  يف  مو�ضحا  اال�ضالمي،  املغرب 
لي�ضت  مدة  منذ  نالحظ  ال�ضياق:” 
ا�ضرتاتيجية  يف  تغريات  بالق�ضرية 

وهذا  املتطرفة،  التنظيمات  تعامل 
منها   4 ي�ضم  حتالف  ت�ضكل  بعد 
التوتر  بوؤر  من  املقاتلني  عودة  مع 
ما  للمنطقة،  العراق  و  �ضوريا  يف 
لهذه  جديدة  مرحلة  مبيالد  ينذر  قد 
االأمني  اخلبري  اأ�ضار  التنظيمات”.و 
اأنه  على  درودكال  مقتل  اعتبار  باأن 
االره��اب  و  القاعدة  تهديد  نهاية 
يعد  اجل��زائ��ر  على  ع��ام��ة  ب�ضفة 
اعتماد  لعدم  داعيا  كبريا”،  “خطاأ 
املبنية  النمطية  ال��غ��رب  فل�ضفة 
اأنه  على  واحد  �ضخ�س  ر�ضم  على 
ع�ضكرة  اأن  و  خا�ضة  الكلي،  اخلطر 
ا�ضتقرار  وعدم  خطرا،  يعد  املنطقة 
تهديدا  يعد  كذلك  وم��ايل  ليبيا 

للجزائر. بالن�ضبة 

اجلي�س  با�ضرتاتيجية  يتعلق  فيما  و 
حماربة  يف  املتبعة  ال�ضعبي  الوطني 
يرى  احل���دود،  وح��م��اي��ة  االره���اب 
من  العديد  جنبتنا  باأنها  املتحدث 
�ضت�رسب  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��وي��الت 
يجب  ال  ل��ه��ذا  متابعا:”  ال��وط��ن، 
زعيم  مقتل  بعد  عنها  ال��رتاج��ع 
الأن  االإ�ضالمي،  املغرب  يف  القاعدة 
غاليا”.واأعلنت  يكلفنا  قد  خطاأ  اأي 
اأم�س  الفرن�ضية،  ال��دف��اع  وزارة 
قتلت  فرن�ضية  ق��وات  اأن  اجلمعة، 
املغرب  ببالد  القاعدة  تنظيم  زعيم 
املالك  عبد  االإره��اب��ي  االإ�ضالمي، 
عبد  م�ضعب  اأبو  املدعو  درودك��ال 

مايل. ب�ضمال  الودود 
ق/و

وز�رة �لفالحة ت�سرع يف تاأطري �إجر�ء�ت بيع �الأ�ساحي
اإع��داد  يف  الفالحة  وزارة  �رسعت 
عمليات  تنظيم  و  تاأطري  برنامج 
يف  اأكدت  حيث  العيد،  اأ�ضاحي  بيع 
اأن م�ضاحلها �ضتحر�س  االإطار ذاته، 
يف  البيطرية  الرقابة  تكثيف  على 
ال�رسوط  توفري  و �ضمان  االأ�ضواق، 
الأية  جتنبا  لالأ�ضاحي،  ال�ضحية 
ظل  يف  حمتملة  �ضحية  اختالالت 

احلالية. الوبائية  االأزمة 
التنمية  و  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  اأك���د 
اأن   ، ع��م��اري  ���رسي��ف  ال��ري��ف��ي��ة، 
�ضبط  يف  ����رسع���ت  م�����ض��احل��ه 

التنظيمية  و  التاأطريية  االإجراءات 
العام،  لهذا  االأ�ضحى  بعيد  اخلا�ضة 
م�ضريا اإىل مرافقة هذه العملية وفق 
�ضتحر�س  التي  الوزارة  تو�ضيات 
عيد  غاية  اىل  و  املقبلة،  الفرتة  يف 
الرقابة  تكثيف  على  االأ���ض��ح��ى 
ال�رسوط  توفري  �ضمان  و  البيطرية 
املا�ضية  اأ�ضواق  كافة  عرب  ال�ضحية 

الوطن، بواليات 
الوزير  جمع  ال��ذي  اللقاء  خ��الل 
للغرفة  االإداري  املجل�س  باأع�ضاء 
بح�ضور  و  للفالحة،  الوطنية 

بالفالحة  املكلف  املنتدب  الوزير 
"فوؤاد  اجلبلية  و  ال�����ض��ح��راوي��ة 
مت   ، القطاع  اإط���ارات  و  �ضهات" 
ال�ضاعة  ق�ضايا  خمتلف  اإىل  التطرق 
توفري  غ���رار  ع��ل��ى  االأ���ض��ا���ض��ي��ة، 
االأزمة  تاأمينها يف ظل  و  االأ�ضاحي 
الربامج  اىل  اإ�ضافة  احلالية،  الوبائية 
يف  موؤكدا  احل�ضاد،   بحملة  املتعلقة 
حتر�س  وزارت��ه  باأن  ال�ضياق  ذات 
و  اللوج�ضتية  االإجراءات  خالل  من 

امل�ضاعي،   هذه  الإجناح  املالية 
العام  لهذا  االأ�ضحى  عيد  ياأتي  و 

كورونا  جائحة  ب�ضبب  ا�ضتثنائيا 
احتفاالت  يف  جليا  اأث���رت  ال��ت��ي 
اإال  اأ���ض��ب��وع��ني،  قبل  الفطر  عيد 
لعيد  اللوجي�ضتيكية  الطبيعة  ان 
ا�ضتعدادا،  اأكرث  تتطلب  االأ�ضحى 
باالأ�ضواق،  مرتبط  االإ�ضكال  كون 
حمكما،  تنظيما  يقت�ضي  ما  هو  و 
الفالحة،  وزارات  جهود  تكاثف  و 
اأي  لتفادي  ال�ضحة،  و  التجارة، 
عمليات  ي�ضاحب  حمتمل  اختالل  

العام. االأ�ضاحي هذا  بيع و �رساء 
ق/و

200 مدر�سة خا�سة يف �ّتفاٍق مع  ف�سل حماوالت 
�لتالميذ �أولياء 

لوؤي ي
-------------------

على  ن��ه  اأ خالد"  "احمد  واأو���ض��ح 
للوزارة  ال�ضكاوى  لنقل  ا�ضتعداد 
توافقي  حل  اإيجاد  اأجل  من  الو�ضية 
مو�ضحا  اجلميع  اإر�ضاء  �ضاأنه  من 
اأول��ي��اء  اأن  تعترب  املوؤ�ض�ضات  اأن 
ميتد  التزاما  وّق��ع��وا  ق��د  التالميذ 
للتجديد،  قابل  ل�ضهر  لي�س  و  ل�ضنة 
اأي�ضا  املوؤ�ض�ضات  لهذه  اأن  موؤكدا 
الأول��ي��اء  اأن  و  تدفعها،  تكاليف 
ع��دم  اأي�����ض��ا يف  احل���ق  ال��ت��الم��ي��ذ 
يتلّقْوا  مل  اأبناءهم  الأن  نظرا  الدفع 
الثالث. الف�ضل  خالل  خدمات  اأية 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اعترب  فيما 
"�ضليم  اخلا�ضة  اجلزائرية  للمدار�س 
اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  اأن  عامر"  اأيت 
التكاليف  حتمل  على  ق��ادرة  غري 
على  قادرة  هي  حتى  ال  و  لوحدها، 
التي  ال��ك��ارث��ي��ة  احل����وادث  حت��م��ل 
اأكد  "كورونا".و  جائحة  خلفتها 
على  يتعني  ان��ه  امل�����ض��وؤول  نف�س 
يف  ينخرطوا  ان  املوؤ�ض�ضات  مدراء 
املجتمع،  يف  الت�ضامنية  املبادرات 
ب��اأن  ذل��ك  و  اجلائحة  تف�ضي  بعد 
م�ضتحقات  ت�ضديد  يطلبوا  ال 

من  ال��ث��ال��ث  للف�ضل  ال��ت��م��در���س 
ت�رسروا  ال��ذي��ن  التالميذ  اول��ي��اء 
التي  ال�ضحية  االأزمة  ب�ضبب  اأي�ضا 
ذات  يف  دع��ا  و  اجل��زائ��ر.  تعرفها 
الرتبية  وزارة  تدخل  اإىل  ال�ضياق  
اإىل  م�ضريا  للتحكيم،  الوطنية 
ت�ضم  التي  جمعيته  حم��اوالت  ان 
 500 بني  من  خا�ضة  مدر�ضة   200
الوطني  امل�ضتوى  على  موؤ�ض�ضة 

بع�س  انه  بالف�ضل.م�ضيفا  ب��اءت 
التفاق  التو�ضل  حاولت  املدار�س 
اأغلبية  ب��اإج��م��اع  ُي��ح��َظ  مل  لكنه 
بع�ضها،  اقرتحت  ،حيث  االأول��ي��اء 
التمدر�س  م�ضتحقات  تقا�ضم 
اقرتحت  بينما  االأولياء  مع  منا�ضفة 
و  الثلث  ت�ضديد  اأخ��رى  م��دار���س 
�ضيئا. تتلقى  ال  اأن  ق��ررت  اأخ��رى 

باجلزائر  الرتبية  مديرية  ووجهت  

املدرا�س  مدراء  اإىل   مذكرة  غرب، 
تطبيق  خاللها  من  تتوعد  اخلا�ضة 
ا�ضتمرار  حالة  يف  �ضارمة  عقوبات 
و  التالميذ  اولياء  �ضد  التجاوزات 
التي  االبتزاز  من  �ضكل  اأي  رف�ضت 
نهاية  �ضهادات  منح  بعدم  تتعلق 
اخلا�ضة  نقاط  ك�ضوف  و  ال�ضنة 
غري  االإجراء  هذا  معتربة  بالتالميذ 

بتاتا. مقبول 

ك�سف رئي�س �جلمعية �لوطنية الأولياء �لتالميذ "خالد �أحمد" ��ستعد�ده للعب دور �لو�سيط حلل �الإ�سكال و �لنز�ع �لقائم بني �أولياء �لتالميذ 
و �ملد�ر�س �خلا�سة حول ت�سديد تكاليف �لدر��سة �خلا�سة بالف�سل �لثالث من �ل�سنة �جلارية .

د �لو�ساية بتطبيق عقوبات �سارمة بخ�سو�س تكاليف �لف�سل �لثالث و�سط توعُّ

خبري �أمني يوؤكد:

فيدر�لية �لنقل دعت �إىل �إجر�ء�ت �سارمة تخ�س 
�لناقلني �خلو��س وتو�سح

ال يوجد خمطط للحافالت 
�خلا�سة �ملعنية بالعمل  

برامة  النقل،  لعمال  الوطنية  للفدرالية  العام  الأمــني  دعا 
عملية  يف  الناقلني  اإ�ــســراك  اإىل  الو�سية  الـــوزارة  �سديق، 
حتديد برامج النقل و الإجراءات الواجب اتخاذها للفرتة ما 
بعد رفع احلجر ال�سحي م�سددا على �سرورة اعتماد اإجراءات 

�سارمة فيما يخ�ض ا�ستئناف ن�ساط الناقلني اخلوا�ض.
و اأو�سح الأمني العام للفدرالية، املن�سوية حتت لواء الحتاد 
على  العمومي  النقل  موؤ�س�سات  اأن  اجلزائريني،  للعمال  العام 
غرار ايتوزا وميرتو وترامواي اجلزائر و القطارات و �سركة 
من  اجلانب  هذا  يف  الالزمة  بالإجراءات  قامت  اجلوي  النقل 
خالل توفري اأجهزة التعقيم والوقاية وتكوين عمالها وهو ما 
يجعل من ال�سروري حاليا اللتفات اإىل الناقلني اخلوا�ض من 
خالل فر�ض اإجراءات وقائية �سارمة. و حذر نف�ض امل�سوؤول 
من خطر انت�سار العدوى املمكن حدوثه لدى عودة الناقلني 
من  القوانني  يحرتمون  ل  ممن  �سيما  الن�ساط  اإىل  اخلوا�ض 
اإجراءات  جانب  اإىل  بنقلهم  امل�سموح  الأ�سخا�ض  عدد  حيث 
املتحدث  ذات  وفق  يتوجب  و  الوقاية.  و  التعقيم  و  التباعد 
بحث م�ساألة النقل اخلا�ض يف احلافالت و �سيارات الأجرة مع 
الكلوندي�ستان"، واإعداد  "حتى على �سيارات  القانون  تطبيق 
من  اخلوا�ض  الناقلني  لدى  �سروطه  حتديد  و  للنقل  برامج 
حيث �ساعات العمل والوجهات، خا�سة اإذا �سدر قرار بوجوب 
ل  الآن  "حلد   : قائال  وتابع  عملهم.  مبنا�سب  العمال  التحاق 
بنظام  و  بالعمل  املعنية  اخلا�سة  للحافالت  خمطط  يوجد 
الإجراءات  هذه  اأن  مربزا  اأي�سا"،  الأجرة  و�سيارات  التناوب 
"ل بد وان ترفق برقابة �سارمة واإجراءات دقيقة و فر�ض 
يف  الناقلني  اإ�سراك  �سرورة  على  اأكــد  القانون".و  احــرتام 
ينبغي  والتي  كوفيد19-  وباء  من  الوقاية  اإجــراءات  حتديد 
اإطالقها باملوازاة مع رفع احلجر ال�سحي واإعادة حركة النقل 
طرف  من  منفردة  اإجــراءات  "اتخاذ  اأن  معتربا  طبيعتها  اإىل 
نف�ض  يرى  و  التنفيذ".  يف  �سعوبات  اإىل  يــوؤدي  قد  الإدارة 
املتحدث اأن اإ�سراك هذه الفئة من �سانه اأن "يجعل الإجراءات 
املتخذة يف امل�ستوى وقابلة للتطبيق من طرف كل الناقلني".

من جهة اأخرى، دعا برامة الناقلني اإىل اتخاذ اأق�سى درجات 
مربزا  احلكومة،  عن  ال�سادرة  بالقرارات  واللتزام  احليطة 
اأن "ا�ستئناف العمل مبداخيل اأقل اأف�سل من عدم ا�ستئنافها 
اخلوا�ض،  الناقلني  بع�ض  لوجود  اأ�سفه  برامة  نهائيا" واأبدى 
ببع�ض  اخلدمة  يف  ا�ستمروا  الذين  وحافالت،  �سيارات  من 
القرى الداخلية يف عمليات نقل غري م�سرح بها على الرغم 

من خماطر انت�سار الوباء.
لوؤي ي
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مياه �ل�سرف �ل�سحي تغمر م�ساحات و��سعة

ي�سني حممد 
---------------- 

مع  ب��ال��ت��زام��ن  ه���ذا  ي��ح��دث 
وارتفاع  ال�ضيف  ف�ضل  بداية 
درج����ات احل�����رارة وت��ك��اث��ر 
والناقلة  ال�ضارة  احل�رسات 
م��ر  االأ املياه،  عرب  لالأمرا�س 
و�ضالمة  �ضحة  يهّدد  ال��ذي 
حفيظتهم،  ثار  اأ ما  املواطنني، 
التذمر  م��ن  ن��وع  اإىل  واأدى 
تفاقم  ج��راء  ال�ضاكنة  ل��دى 
اأ�ضبحت  ال��ت��ي  الو�ضعية 
بوقوع  وتنذر  خطرا  ت�ضكل 
�ضكان  ونا�ضد  بيئة.  كارثة 
املحلية،  ال�����ض��ل��ط��ات  احل���ي 
لهذه  ح��ّد  و���ض��ع  ب�����رسورة 
اتخاذ  يتّم  اأن  دون  الو�ضعية، 
الذي  االأمر  نهائها،  الإ قرار  اأي 
ال�ضكان  غ�ضب  من  �ضّعد 
من  االأزق��ة  �ضهدته  ما  ج��راء 
حتولت  اأن  اإىل  للمياه  جتمع 

م�ضتنقعات. اإىل 
اإىل  اأدت  ال��و���ض��ع��ي��ة  ه���ذه 
كالبعو�س  احل�رسات  انت�ضار 
ظهور  عن  ناهيك  والذباب، 
ت�ضببت  اأخ����رى  ح�������رسات 
مما  احل�ضا�ضية،  يف  لدغاتها 

خطر  من  يتخوفون  جعلهم 
م��را���س  ب��ن��ائ��ه��م ب��اأ اإ���ض��اب��ة اأ
كون  تنف�ضية  وحتى  اأخ��رى 
اأ�ضبحت  الكريهة  ال��روائ��ح 
ظل  يف  هذا  يحدث  احلي،  متيز 
الو�ضية  اجلهات  قيام  ع��دم 
امل�ضكلة،  حيال  فعل  ردة  باأي 
ي��وؤك��دون  ال�ضكان  جعل  مم��ا 
العاجل  التدخل  �رسورة  على 
قنوات  و�ضيانة  امل�ضكل  حلل 

ال�ضحي. �رسف 
الو�ضعية،  ه��ذه  و�ضاهمت 
من  ب��ال��ق��رب  حت���دث  ال��ت��ي 
ال��ق��ادر،  عبد  ف��رج  ابتدائية 

اجلمالية  ال�ضورة  ت�ضويه  يف 
يطاق،  ال  ال��ذي  املنظر  ج��راء 
ك��م��ا ج��ع��ل��ت ه����ذه احل��ال��ة 
و�ضيارات  املركبات  اأ�ضحاب 
االأج����رة ي��ت��ح��ا���ض��ون دخ��ول 

احلي. لذات 
ي�ضيف  ال�����ض��دد،  ه��ذا  ويف 
بالوادي،  اال�ضتقالل  �ضكان 
غ��ال��ب��ا  امل�����ض��ك��ل��ة  ه���ذه  اأن 
م��ا ت��ت��ك��ّرر، وي��ت��م اإ���ض��الح 
ا�ضتعجالية  بحلول  االأعطاب 
ق�����ض��رية امل����دى م���ن ط��رف 
العمل  دون  الو�ضية،  اجلهات 
حلول  ي��ج��اد  واإ نهائها  اإ على 

قد  ما  متجاهلني  لها  جذرية 
التي  الو�ضعية  هذه  عن  ينجر 
نف�س  يف  ال�ضاكنة.  الزم��ت 
�ضكان  اأح��د  اأك��د  ال�ضياق، 
باجلهات  االت�ضال  مّت  نه  اأ احلي 
املرات  من  عديد  يف  الو�ضية 

جدوى. بدون  لكن 
قامت  وق��ت  يف  ه��ذا  يحدث 
الوطني  دي��وان  م�ضالح  فيه 
برنامج  بت�ضطري  للتطهري 
على  ل��ل��ت��دخ��الت  خ���ا����س 
يف  االأحياء  خمتلف  م�ضتوى 
مياه  ق��ن��وات  ان�����ض��داد  ح��ال 
ال�����رسف ال�����ض��ح��ي، وك��ذا 
للمواطنني  حت�ضي�ضية  ي��ام  اأ
داخل  املخلفات  رمي  لتجّنب 
قد  م��ا  لتجنب  ال��ب��ال��وع��ات 
قد  م�ضاكل  من  عنها  ينجم 
قنوات  ان�ضداد  يف  ت�ضاهم 

ال�ضحي. ال�رسف 
�ضكان  معاناة  وتبقى  ه��ذا 
انتهاج  ظّل  يف  م�ضتمرة  احلي 
موقف  املحلية  ال�ضلطات 
الو�ضعية  ه��ذه  من  املتفرج 
اأن  ميكن  التي  خطورتها  رغم 

بيئية. كارثة  عنها  ينجم 

باملياه  تغرق  �حلي  �سو�رع  جعل  ما  قنو�ته،  و�ن�سد�د  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  ت�سرب  مع�سلة  من  بالو�دي،  �ال�ستقالل  حي  �سكان  ي�ستكي 
 . مل�ستعملة �

بيئية بكارثة  مهّدد  بالو�دي  �ال�ستقالل  حي 

امل�رسفني  م��ن  ع��دد  لنا  ع��رب 
امل�ضاجد  �ضوؤون  ت�ضيري  على 
والي��ة  ب��ل��دي��ات  خمتلف  يف 
اأو  امل��ع��ت��م��دي��ن  ال������وادي 
خدمة  يف  منهم  املتطوعني 
ارتياحهم  ع��ن  ال��ل��ه  ب��ي��وت 
ل��ل��م��خ��ط��ط اجل���دي���د ال���ذي 
يف  االأوىل  الهيئة  ر�ضمته 
العمل  يف  واملتمثل  ال��ب��الد  
للم�ضاجد  االعتبار  اإعادة  على 
ال��ق��دمي��ة وال��ع��ري��ق��ة وك��ذا 
املتواجدة  لها  التابعة  املرافق 
يف  الوطن  اأرجاء  خمتلف  يف 
اأو  نية  القراآ املدار�س  �ضورة 
وفق  ت�ضمها  ال��ت��ي  امل��ب��اين 
من  واملعد  املخطط  الربنامج 
وت�ضييد  ترميم  الإعادة  طرفها 
جديد  من  الهامة  املرافق  هذه 
احلقيقية  �ضورتها  ال�ضتعادة 
امل�ضاجد  منها  خ�ضو�ضا 
بعيدة  مناطق  يف  املتواجدة 
القائمون  يتمكن  مل  واأحياء 
من  املجتمع  فراد  اأ من  عليها 
اأموال  من  تتطلبه  مبا  التكفل 
االع��ت��ب��ار  رد  وراء  ت��ك��ون 
ل��ي��ه��ا وب���ال���ت���ايل ت��ف��ادي  اإ
و  اأ يف  والتفكري  اال�ضتغناء 
بالن�ضبة  باجلملة  تهدميها 
ت�ضدعت  ال��ت��ي  للم�ضاجد 
وت��اآك��ل��ت ج��دران��ه��ا مب��رور 
وال�ضنني  ي����ام  واالأ ال��وق��ت 
ث��رت ب��ال��ع��وام��ل  ب��ع��دم��ا ت��اأ
�ضم�س  حرارة  من  الطبيعية 
ح���دث يف  ك��م��ا   ، م���ط���ار  واأ

واالأحياء  املناطق  من  الكثري 
ي��ن  اأ  ، ب��ال��والي��ة  ال��ع��ري��ق��ة 
وجتديد  زال��ة  اإ عملية  م�ضت 
بوا�ضطة   الله  بيوت  بع�س 
واالإعانات  التربعات  جمع  
م����ن خم��ت��ل��ف ال��ه��ي��ئ��ات 
ال��ر���ض��م��ي��ة واأخ����رى ج��اءت 
�ضاهموا  خ��وا���س  قبل  م��ن 
من  وت�ضييدها  قامتها  اإ يف 
املنطقة  اأن  خ�ضو�ضا   ، جديد 
م�ضاجدها  ب��ك��رثة  م��ع��روف��ة 
االأحياء  تباعد  على  الناجمة 
وغياب  البع�س  بع�ضها  على 
ال�ضابق  يف  النقل  و�ضائل 
اأهلها  واه��ت��م��ام  تعلق  م��ع 
البداية  يف  كانت  بعدما  بها 
بنائها  اأ م��ن  للكثري  قبلت 
وال��ق��راءة  ال��ك��ت��اب��ة  لتعلم 
ئمة  اأ يد  على  القراآن  وحفظ 
ب�ضماتهم  تركوا  وم�ضايخ 
و���ض��ط م�����ض��اج��د ع��ري��ق��ة ال 
بهذا  وتهتم  ت��واك��ب  زال��ت 
االآن  حتى  ج��ّدا  املهم  اجلانب 
الوقت  مبرور  ورثوها  بعدما 
وال�����ض��ن��ني م���ن م��در���ض��ني 
فوائدها  على  ناهيك   ، للقراآن 
وال  حت�ضى  ال  التي  االأخ��رى 
املحافظة  ���ض��ورة  يف  ت��ع��د 
التي  وال��ق��ي��م  امل��ب��ادئ  على 
ح�ضن  من  املنطقة  بها  تزخر 
ال�ضفات  من  وغريها  املعاملة 
. ككل  املنطقة  الأهل  احلميدة 

زياد    بو  اأ

وايل  ك���������ّرم، 
"عبد  ال���والي���ة 
�ضعيد  بن  القادر 
ال��ت��ل��م��ي��ذة   "
���ض��ه��د  "عريق 
من  اليا�ضمني" 
"اوبرية  مدر�ضة 
احلافظ"  حم��م��د 
ب��ب��ل��دي��ة ك��ون��ني 

ف��وزه��ا  ب��ع��د  ال������وادي،  يف 
خالل  وطنيا  الرابعة  باملرتبة 
مب�ضابقة  امل�رسفة  م�ضاركتها 
املنظمة  ال��ر���ض��ائ��ل  ك��ت��اب��ة 
ال��ربي��د  وزارة  ط���رف  م���ن 
ال�ضلكية  وامل���وا����ض���الت 
وال��ال���ض��ل��ك��ي��ة، امل��دي��ري��ة 
حتت  اجل��زائ��ر،  لربيد  العامة 
�������رساف االحت�����اد ال����دويل  اإ
الر�ضالة  م��و���ض��وع  للربيد 
�ضخ�س  اإىل  ر�ضالة  )اأكتب 
العامل  عن  فيها  تتحدث  بالغ 
التلميذة  نعي�ضها  ال���ذي 
العام  لالأمني  ر�ضالة  كتبت 
عدد  اأن  علما  املتحدة  ل��الأمم 
فاق  امل�ضابقة  بهذه  امل�ضاركني 

خمتلف  م��ن  تلميذ   12000
الوطن. مناطق 

وايل  ذات����ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
ال��والي��ة ث��م��ن ه���ذا االجن���از 
لوالية  مفخرة  ي��اه  اإ معتربا 
ال����وادي وث��م��رة م��ن ث��م��ار 
ال��رتب��ي��ة احل�����ض��ن��ة واجل��ه��د 
االأ�رسة  به  تقوم  الذي  الكبري 
اجلزائرية  واملدر�ضة  ال�ضوفية 
حب  على  الن�سء  تربية  يف 
يف  والت�ضحية  اأوال  الوطن 
وازده����اره،  وح��دت��ه  �ضبيل 
ال���وادي  والي���ة  ان  م��وؤك��دا 
عامليا  الوطن  �رسفت  لطاملا 
ورف��ع��ت ا���ض��م اجل���زائ���ر يف 

الدولية. املحافل 
ي�ضني حممد 

املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ا���ض��د 
يف  الطيور  م  اأ ببلدية  املدين 
الوالئية،  ال�ضلطات  ال��وادي 
يف  االإ�رساع  اأجل  من  بالتدخل 
الثانوية  الوحدة  مقر  افتتاح 
بالبلدية  امل��دن��ي��ة  للحماية 
االأ�ضغال  بها  انتهت  والتي 
وي�ضيف  �ضنتني،  من  اأكرث  منذ 
منذ  جتهيزها  مت  كما  امل�ضدر، 
العتاد  ببع�س  �ضنة  ح��وايل 
الهوائية  املكيفات  غرار  على 
طرف  من  الكهرباء  وب�ضبكة 

من  املياه  وب�ضبكة  ال��والي��ة 
نها  اأ اإال  البلدية  م�ضالح  طرف 
ال�ضاعة. حد  اإىل  مغلقة  ظلت 

بلدية  اأن  امل�ضدر،  واأ���ض��اف 
عدد  يقدر  والتي  الطيور  ام 
ل��ف  اأ  20 ب��ح��وايل  �ضكانها 
ن�����ض��م��ة وت��رب��ط ب��ال��ط��ري��ق 
وال���ذي   03 رق���م  ال��وط��ن��ي 
وي�ضجل  املوت  طريق  ي�ضمى 
مميتة  م��رور  ح���وادث  يوميا 
الوطني  ب��ال��ط��ري��ق  وت��رب��ط 
ام  بلدية  بني  الرابط   46 رقم 

ومدينة  الوادي  والية  الطيور 
ب�ضكرة  والي��ة  ج��الل  اأوالد 
حوادث  ي�ضجل  بدوره  والذي 

مميتة. مرور 
البلدية  اأن  امل�ضدر،  �ضار  واأ
من  كبرية  غابية  ثروة  متتلك 
العديد  ت�ضهد  والتي  النخيل 
ال�ضيف  فرتة  يف  احلرائق  من 
مرور  ح��وادث  وق��وع  ثناء  واأ
بغابات  ح��رائ��ق  ح���دوث  او 
اأعوان  تدخل  يتطلب  النخيل� 
ا�ضطيل  ببلدية  املدنية  احلماية 

واأعوان  كلم   20 م�ضافة  على 
املغري  مبدينة  املدنية  احلماية 
مما  ك��ل��م   30 م�����ض��اف��ة  ع��ل��ى 
وتذمر  ا�ضتياء  من  عنه  نتج 
من  ال��ع��دي��د  ل���دى  ك��ب��ريي��ن 

البلدية.  �ضكان 
بلدية  �ضكان  ينا�ضد  وعليه، 
الو�ضية  ال�ضلطات  الطيور  ام 
يف  االإ�رساع  اجل  من  بالتدخل 
الثانوية  الوحدة  مقر  افتتاح 

املدنية. للحماية 
ي�ضني حممد 

عربو� عن �رتياحهم ملخطط �إعادة �العتبار للم�ساجد  

�مل�سرفون عن �مل�ساجد �لعريقة 
ينتظرون ح�ستهم الإعادة ترميمها 

وت�سييدها 

بعد فوزها باملرتبة �لر�بعة وطنًيا

كّرم �لتلميذة "عريق �سهد  �لو�يل يجُ
�ليا�سمني"

ببلدية �أم �لطيور يف �ملغري

�ل�سكان يطالبون بفتح مقر �لوحدة �لثانوية للحماية �ملدنية

�مل�سادف لـ 08 جو�ن 

�لقطاع �لثقايف بالو�دي يحّي �ليوم �لوطني للفنان
بوالية  الثقايف  القطاع  يحي 
للفنان  الوطني  اليوم  الوادي 
غري  ظ��روف  يف  ال�ضنة  ه��ذه 
ال�ضحية  للحالة  بالنظر  عادية 
تعي�ضها  التي  اال�ضتثنائية 
ال��ب��الد ج���راء ان��ت�����ض��ار وب��اء 
)كوفيد-  ك��ورون�����ا  ف��ريو���س 
من  العديد  ف��ر���س  مم��ا   ،)19
الوقائية  والتدابري  االإجراءات 
ومكافحته،  ان��ت�����ض��اره  م��ن 
ذات  ب���ه  ف�����ادت  اأ ح�����ض��ب��م��ا 

. لح مل�ضا ا
باليوم  يرتبط  ال��ذي  احل��دث 
�ضهيد  با�ضم  للفنان  الوطني 
ما  ف��ه��ذا  معا�ضي"  "علي 
وعظيم  ال��ف��ن��ان  قيمة  ي��زي��د 
ي�ضل  ال��ذي  الوطني  تذوقه 

داخ��ل  االن�ضهار  درج��ة  اإىل 
اإىل  ي��ت��ح��ول  ال���ذي  ال��وط��ن 
روائعه  و  الفن  اأ�ضكال  كل 
املكت�ضبة  ���ض��واء  املختلفة 
املبتكرة  اأو  ك��ال��رتاث  منها 
االأخ��رى،  ب��داع��ات  ك��االإ منها 
اإىل  ال��ف��ن  ي��ت��ح��ول  وه��ك��ذا 
�رسنا  ينما  اأ معنا  نحمله  وطن 
ذات  ح�ضب  ق��م��ن��ا،  اأ وحيثما 
االأوط��ان  تنقل  وال  امل�ضدر، 
و�ضوت  اأغنية،  نغمة  يف  اإال 
فالفن  ت�ضكيلية  ولوحة   ، فنان 
االأوطان  ي�ضع  الذي  هو  وحده 
كل  بها  مي��الأ  اأن  ي�ضتطيع  و 
حد  يف  الكلمة  و  الفراغات 
ي�ضمل  الذي  الفن  هي  ذاتها 
التي  وحدها  فهي  االأذواق  كل 

االأوط��ان،  قامات  بها  نعرف 
نب�ضات  نقي�س  وحدها  بها  و 
خاللها  من  ونر�ضم  القلوب، 
عندنا  الفن  و  اجلمال  خرائط 
ق��الع  م��ن  قلعة  اجل��زائ��ر  يف 
وال�ضيادة  والتحرر  املقاومة 
ال�ضفوف  الفن يف  كان  وهكذا 
ح�ضبما  للمقاومة،  االأمامية 
احلدث  هذا  اأن  كما  ليه.  اإ اأ�ضري 
فنية  الأ�ضماء  بتكرمي  الفني 
�ضاليب  اأ على  ت�ضتغل  المعة، 
اأغنت  ومتنوعة  متعددة  فنية 
و  املحلية  الفنية  ال�����ض��اح��ة 

. طنية لو ا
اختيار  مت  ال�ضنة  ه��ذه  خ��الل 
ثقافية  �ضخ�ضيات   04 اأربعة 
ذات  فنية  بداعية  اإ وق�امات 

ب�ضمات  له�ا  املتميز،  العطاء 
ال�وادي  والي������ة  خدم�ة  يف 
كثرية  فنية  خدمات  قدموا   ،
و���ض��اه��م��وا ع��ل��ى ام��ت��������داد 
ال�ضاحة  تن�ضيط  يف  �ضنوات 
الوطنية  و  املحلية  الثقافية 
ويتعلق  مم��ار���ض��ة  و  ت��اأط��ريا 
علي  القدير  بال�ضاعر  م��ر  االأ
املرحوم  لعائلة  وتكرمي  عناد، 
حممد  زغ��دي  القدير  الفنان 
تكرمي  اإىل  باالإ�ضافة  اخلام�س، 
القدير  الفنان  املرحوم  لعائلة 
تكرمي  وك��ذا  جريبيع،  اأحمد 
القدير  الفنان  املرحوم  لعائلة 
لذات  وفقا  امل��ول��دي،  حوتف 

مل�ضدر. ا
ي�ضني حممد 
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�لتحالف من �أجل �لتجديد �لطالبي بورقلة 
ينا�سد مدير �خلدمات �جلامعية �لتدخل

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

للتحالف  الوالئي  للمكتب  بيان  فاد  اأ
الوطني  الطالبي  التجديد  اجل  من 
يومية  ت�ضلمت  قد  كانت   ، بورقلة 
اإطار  يف  نه  اأ منه،  ن�ضخة  التحرير 
ملك  �ضياء  اأ الطلبة  ا�ضرتجاع  عملية 
الوزارية  التعليمة  �ضدور  بعد  لهم، 
بكل  االلتزام  ب�رسورة  تفي  التي 
كل  وات��خ��اذ  الوقائية  االإج����راءات 
كرونا  فريو�س  �ضد  الالزمة  التدابري 
التحالف  ا�رسة  ان  اإال   .  19 كوفيد 

التقرير  ه��ذا  ت��رف��ع  ان  يوؤ�ضفها 
ح��ول  امل��ف�����ض��ل  و  اال���ض��ت��ع��ج��ايل 
الطلبة  عاي�ضها  التي  الو�ضعية 
مالحظة  متت  حيث  العملية  هذه  اثناء 
م�ضوؤولة  وغري  �ضارخة  جت��اوزات 
مل  التي  االقامات  بع�س  دارة  اإ من 
التهاون  ب�ضبب   ، اجتهاد  ب��اأي  تقم 
والتدابري  االإج����راءات  يف  الكبري 
واكتفاء  العملية  هذه  يف  االحرتازية 
قارورات  من  بعدد  االقامات  بع�س 
و  250مل  اليدين  تعقيم  حملول 
 10 م��اء  وبرميل  بغ�ضول  اأخ���رى 

نق�س  ت�ضجيل  عن  ناهيك   ، لرتات 
امل�ضخرين  العمال  عدد  يف  وا�ضح 
االق��ام��ات  ببع�س  العملية  ل��ه��ذه 

. االجنحة  داخل  الرقابة  وغياب 
�رسورة  احرتام  عدم  ذلك  جانب  اىل 
او  كعمال  �ضواء  الكمامة  ارت��داء 
االقامات  بع�س  تعقيم  مع   ، طلبة 
اث��ن��اء  و  حل��ظ��ة  اآخ���ر  يف  ل��الأج��ن��ح��ة 
 ، اغرا�ضهم  الأخ��ذ  الطلبة  ح�ضور 
امل��دراء  بع�س  اكتفاء  ن�ضيان  دون 
يف  العملية  �ضري  على  ب��ال��وق��وف 
اليوم  من  فقط  االأوىل  ال�ضاعات 

ذات  ت�ضجيل  عن  ناهيك  قامة،  باالإ
من  �ضكاوى  عدة  الطالبي  التنظيم 
دحمان  بن  قامة  اإ من  بكل  الطلبة 
ح�ضاين  قامة  اإ و  )للذكور(  الب�ضري 
حيث  ن��اث(  )ل��الإ براهيم  اإ بن  حممد 
خلعا   ، الب�ضري  دحمان  بنب  �ضجلوا 
والعبث  ال��غ��رف  بع�س  ب����واب  الأ
بع�ضها  و�رسقة  الطلبة  باأغرا�س 
بينما   Α اجل��ن��اح  باالأخ�س  االآخ���ر، 
براهيم  اإ بن  حممد  بح�ضاين  �ضجلنا 
 Ε اجل��ن��اح  م�ضتوى  على  ���رسق��ات 
الطالبات  منها  ت�ضتكي  كان  والتي 
�رسقة  مت��ت  ح��ي��ث  ق��ب��ل،  م��ن  ح��ت��ى 
الثمينة  حتى  منها  اأغ��را���س  ع��دة 
امل��دراء  يحّملون  نهم  فاإ وعليه   .
حفاظهم  عدم  يف  التامة  امل�ضوؤولية 
التعدي  هذا  الطلبة  اأغرا�س  على 
بها  العبث  و  الطلبة  ممتلكات  على 
التي  ال��وزاري��ة،  التعاليم  �رسب  و 
نهم  اأ و  احلائط...  عر�س  بها  ُرِم��ي 
بفتح  يطالبون  و  طالبية  كنقابة 
على  امل�ضوؤولني  تعري�س  و  حتقيق، 
االإج��راءات  كل  اتخاذ  و  امل�ضاءلة 

اجتاههم.   ال�رسامة  و  الالزمة 

�أجل  من  بالوالية  للخدمات �جلامعية  �لوالئي  �ملدير   ، بورقلة  �لوطني  �لطالبي  �لتجديد  �أجل  من  للتحالف  �لوالئي  �ملكتب  نا�سد 
. �لوقاية من جائحة كورونا  �الإقامات �جلامعية التخاذ تد�بري  بع�س  م�ستوى  بالتهاون، على  �أ�سموه  ما  للوقوف على  �لعاجل  �لتحرك 

�لطالبات و  للطلبة  ملك  �أ�سياء  �سرقة  بخ�سو�س  �سكاوى  ت�سجيل  بعد 

ب�ضمة  جمعية  م��ع  بالتن�ضيق 
ب��اأول��ف  التقليدية  لل�ضناعات 
متطوعات  خياطات  وم�ضاركة 
وح���رف���ي���ني، ي���وا����ض���ل م��رك��ز 
بدائرة  والتمهني  املهني  التكوين 
م�ضاهمته  اأدرار  والي���ة  اأول���ف 
تتخذها  ال��ت��ي  االإج������راءات  يف 
فريو�س  انت�ضار  من  للحد  الدولة 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  وق��ام  ك��ورون��ا، 
بتوزيع  املن�رسم،  االأ�ضبوع  اآخ��ر 
بلدية  �ضكان   على  كمامة   1000

رئي�س  ���رساف  اإ حتت  وه��ذا  متقطن 
و  متقطن  لبلدية  البلدية  املجل�س 
الع�ضكرية  ال�ضلطات  بح�ضور 
الفاعلة،  اجلمعيات  و  املدنية  و 
التكوين  م��ن  م�ضوؤولون  ق��ال  و 
العملية  ه���ذه  �ضُتتبع  امل��ه��ن��ي، 
هذا  غ�ضون  يف  مماثلة  بعماليات 
مناطق  ع��دة  �ضتم�س  ���ض��ب��وع  االأ
العماليات  ه��ذه  موا�ضلة  وتاأتي 
بع�س  و  التجار  ا�ضتجابة  بعد 
امل��ادة  لتوفري  املحلني  امل�ضوؤولني 

يف  املركز  �ضي�رسع  حيث   االأولية، 
من  اأكرث  نتاج  اإ يف  القادمة  ي��ام  االأ
�ضناعة  كذلك  و  كمامة   10000
اخلدمات  املتعددة  للعيادة  تعقيم  ممر 
لب�ضة  اأ خياطة  و  متقطن،  ببلدية 
اال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضة  واقية 
وزع  قد  املركز  وكان  هذا  باأولف، 
و  قناع   8000 �ضابق،  وق��ت  يف 
احدهما  من  ا�ضتفادت   ، تعقيم  ممري 
اأولف  بدائرة  املدنية  احلماية  وحدة 
العمومية  ���ض�����ض��ة  امل��وؤ واالآخ����ر 

لب�ضة  اأ مع  باأولف،  اال�ضت�ضفائية 
اأالف  ثمانية  وزع��ت  وقد   ، واقية 
قناع   3000 الذكر،  ال�ضالف   قناع 
االأ�ضواق  و  التجارية  املحالت  على 
�ضهر  اأواخر  ال�ضيارات  �ضائقي  و 
و1000  اأول��ف،  ببلدية  رم�ضان 
العمومية  املوؤ�ض�ضات  على  قناع 
قناع   1000 توزيع  �ضيتم  حني  يف 
على  ���ض��ب��وع  االأ ه��ذا  خ��الل  اآخ���ر 

العمومية. املوؤ�ض�ضات 
عبدالرحمن بلوايف    

الفرع  عن  ال�ضادر  البيان  ح�ضب 
املن�ضوي  ت��وات  لفندق  النقابي 
للعمال  العمال  االحت��اد  لواء  حتت 
ن�ضخة  نحوز  وال��ذي  اجلزائريني 
،البيان،  فيه  يتوعد  وال��ذي  منه، 
ي��وم  احتجاجية  وق��ف��ت  ق��ام��ة  ب��اإ
تتخذ  مل  ذا  اإ اجل��اري  ج��وان    10
ال�����ض��ل��ط��ات ال��و���ض��ي��ة ح��ل��وال 

البيان  يف  ال����واردة  للم�ضاكل 
االإج����راءات  جملتها  م��ن  وال��ت��ي 
العمال  بع�س  حق  يف  التع�ضفية 
احرتام  عدم  وكذا  حق،  وجه  بغري 
وال�ضحية  الوقائية  االإج���راءات 
فريو�س  تف�ضي  من  باحلد  املتعلقة 

. كورونا
بلوايف عبدالرحمن            

الق�ضائية  ال�رسطة  فرقة  متكنت 
باأمن  االأول  احل�رسي  لالأمن  التابعة 
ل�ضارقني  حد  و�ضع  من  اأدرار  والية 
عا�ضمة  و���ض��ط  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
الق�ضية  وق��ائ��ع  اأدرار،  ال��والي��ة 
املن�رسم،  ماي   28 تاريخ  اإىل  تعود 
االإر�ضال  قاعة  من  نداء  على  بناء  
وجود  عن  خالله  من  التبليغ  ،مت  
قوات  م�ضكن،   400 بحي  �ضارقني 
احل�رسي  باالأمن  العاملة  ال�رسطة 
توجهت  النداء  تلقيها  فور  االأول 
م�ضكن   400 بحي  املحدد  للمكان 
بهدف  حم��ك��م��ة  خ��ط��ة  وو���ض��ع��ت 
والقب�س  ال�ضارقني  م��ن  التمكن 
توقيفهما  مت  وبالفعل  عليهما، 

ال�����رسط��ة  م��ق��ر  اإىل  وحت��وي��ل��ه��م��ا 
اأن  تبني  حيث  معهما،  حتقيق  وُفتح 
على  كانا  امل�ضبوهني  ال�ضخ�ضني 
ب�ضلب  وق��ام��ا  ن��اري��ة،  دراج��ة  م��ن 
دج   100،000 ب�  يقدر  مايل  مبلغ 
�ضحية  ك��ان  ث��ال��ث  �ضخ�س  م��ن 
التحقيق  انتهاء  وبعد  ال�����رسق��ة،  
ال�ضيد  م���ام  اأ االأط����راف  ت��ق��دمي  مت 
حمكمة  ل��دى  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل 
جل�ضة  اأمام  امللف  اأحال  اأدرار،الذي 
حقهما  يف  �ضدر  ال��ف��وري،  املثول 
نافد،  حب�س  �ضنوات    08 ب� حكم 
اأالف  ب�خم�َس  تقدر  مالية  غرامة  مع 
جزائري.                                                                                         دينار 
عبدالرحمن بلوايف    

ورقلة  والية  اأمن  م�ضالح  توا�ضل 
توعوية  حت�ضي�ضية  بحمالت  القيام 
املخطط  اإط����ار  يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي 
الوالية  الأم��ن  االت�ضايل  اجل��واري 
اخل��ا���س ب��ال��ظ��رف ال��راه��ن، ال��ذي 
للوقاية  و�رسامة  جدية  اأكرث  يتطلب 
ولتعميم  كورونا  فريو�س  عدوى  من 
تكاثف  م��ع   ، ال��ك��م��ام��ات  ارت���داء 
املطويات  توزيع  خالل  من  اجلهود 
الن�ضائح  تقدمي  مع  التح�ضي�ضية، 
لفائدة  ال�����رسوري��ة  واالإر���ض��ادات 
املحالت  اأ�ضحاب  وكذا  املواطنني 
التي  الغلق،  من  امل�ضتثناة  التجارية 
بالتدابري  وااللتزام  للتقيد  تدعوهم 
ال�ضيما   ، اجل��ائ��ح��ة  م��ن  ال��وق��ائ��ي��ة 
اإج���راءات  ب��ات��خ��اذ  منها  تعلق  م��ا 
الوا�ضع  اال�ضتعمال  ال��ن��ظ��اف��ة.- 
اإجبارية  مع  الوقائية  للكمامات 
كل  تفادي  ���رسورة  و-  ارتدائها. 
امل�ضافة  واحرتام  التجمعات  اأ�ضكال 

م���ن���ة..وك���ذا دع��وة  ال��وق��ائ��ي��ة االآ
التي  املبادرات  هذه  خالل  املواطنني 
واملكوث  للبقاء  متوا�ضلة  مازالت 
ح�ضنا  باعتبارها  م��ن��ازل��ه��م،  يف 
وكذا   ، والأ�رسهم  لهم  واآمنا  منيعا 
احلجر  م��واق��ي��ت  اح���رتام  ����رسورة 
ال�ضاعة  من  املمتد  اجلزئي  املنزيل 
ال�ضاعة  غاية  اإىل  م�ضاء   ال�ضابعة 
املوايل  اليوم  من  �ضباحا  ال�ضابعة 
�ضمان  اأجل  ومن  ل�ضاحلهم،  املتخذ 
 ، العمومية  ال�ضحة  على  احلفاظ 
الوالية  اأمن  م�ضالح  �ضاركت  كما 
من  ال��ع��دي��د  يف  االإط����ار  ه���ذا  يف 
املحلية،  ال�ضلطات  رفقة  املبادرات 
الك�ضافة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اجل��م��ع��ي��ات 
�ضيما  ال  اجل��زائ��ري��ة،  ���ض��الم��ي��ة  االإ
الكمامات  بتوزيع  منها  تعلق  ما 

املواطنني... لفائدة  الوقائية 
التجاين  –ق-  ن 

بها  ت��ق��وم  وم��ه��ام  ن�ضاطات  ع��دة 
العمومي  لالأمن  الوالئية  امل�ضلحة 
ال��ع��م��ران  ���رسط��ة  ف��رق��ة  يف  ممثلة 
لها  ح�ضيلة  ففي  البيئة،  وحماية 
الوالية،  قليم  اإ عرب  ماي  �ضهر  خالل 
بامل�ضاركة  ال��ف��رق��ة   ذات  ق��ام��ت 
ميدانية  زي���ارات   08 تنفيذ  يف، 
يف  ال�رسكاء  خمتلف  مع  بالتن�ضيق 
جل�ضات   03 يف  وامل�ضاركة  امليدان 
ب�ضار.   دائرة  مقر  م�ضتوى  على  عمل 
اأ�ضفرت  امل��ي��دان،  يف  الفرقة  مهام 
واتخاذ  املخالفات  عديد  معاينة  عن 
ب�ضاأن  الالزمة  القانونية  االإجراءات 

يف: واملتمثلة  املخالفني، 
جمال  يف  خمالفة   12 معاينة   �  
املخالفني  ملفات  اإحالة  متَّت  العمران 
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة  اجل���ه���ات  اإىل  ف��ي��ه��ا 

املخت�ضة. املحلية  وال�ضلطات 
وال�����ض��ح��ة  ال��ن��ظ��اف��ة  جم���ال  يف 
امل�ضلحة،  ذات  عاينت   � العمومية: 

القانون  تنفيذ  اإط��ار  يف  خمالفتني 
وترقيتها،  ال�ضحة  بحماية  املتعلق 
ان���درج���ت حت���ت و���ض��ف خم��ال��ف��ة 
العمومية،  وال�ضحة  النظافة  قواعد 
اإط��ار  يف  واح���دة  خمالفة  معاينة 
والتي  العقوبات  قانون  مواد  تنفيذ 
اجل��زائ��ي:  الو�ضف  حت��ت  ان��درج��ت 
بو�ضع  العمومي  الطريق  اإع��اق��ة 
املرور  حركة  متنع  اأن  نها  �ضاأ من  مواد 
كاخلردوات  ماأمون  غري  جتعله  اأو 

البناء. ومواد 
العمران  ���رسط��ة  ف��رق��ة  ن�ضاطات 
مع  بالتن�ضيق  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة 
 03 ح��ج��ز  م��ن  مكنت  ال�����رسك��اء، 

اإلكرتونية. موازين 
ف��رق��ة ���رسط��ة ال��ع��م��ران وح��م��اي��ة 
املر�ضومني  تنفيذ  اإطار  ويف  البيئة 
و-20  20-69 رقمي: التنفيذيني 

بتدابري  املتعلقني  التوايل،  على   70
كورونا  وب��اء  انت�ضار  من  الوقاية 

امل�ضلحة  ذات  قامت   ،)19 )كوفيد 
بتنفيذ  الرقابية،  ن�ضاطاتها  بتكثيف 
والئي،  قرار  احرتام  لعدم  تبليغا   14
�رسطة  فرقة  ن�ضاطات  تبقى  اأن  مع 
م�ضتمرة  البيئة  حماية  و  العمران 
مع  بالتن�ضيق  امليدان  يف  ومتوا�ضلة 
تنظيم  خالل  من  ال�رسكاء  خمتلف 
االأ�ضكال  ملجابهة  امليدانية  اخلرجات 
و  املحيط  و  بالبيئة  املا�ضة  املختلفة 
خا�ضة  امل�ضتهلك  ل�ضالمة  �ضمانا 
املتزامن  املبارك  رم�ضان  �ضهر  خالل 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  جائحة  مع 
بحماية  واالل��ت��زام   ،)19 )كوفيد 
خالل  خا�ضة  امل�ضتهلكني  �ضحة 
ف��رتات ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة، 
الباعة  اأ�ضكال  كافة  مبجابهة  وهذا 
عر�س  ���ض��ك��ال  واأ ال�رسعيني  غ��ري 
املرخ�ضة  غ��ري  م��اك��ن  اأ يف  ال�ضلع 
عن  ف�ضال  جتاري،  �ضجل  بدون  اأو 
�رسوط  احرتام  عدم  اأ�ضكال  جمابهة 

ال�ضلع.    حفظ  �رسوط  و  النظافة 
اأ . د 

بالتن�سيق مع جمعية ب�سمة 

�لتكوين �ملهني باأولف يو��سل م�ساهمته للت�سدي لفريو�س كورونا

  �لفرع �لنقابي لفندق تو�ت باأدر�ر  
يتوّعد بوقفة �حتجاجية 

و�سع حد ل�سارقني و�سط  مدينة �أدر�ر 

   �أمن ورقلة يو��سل ن�ساطاته �لتح�سي�سية 
�لتوعوية للوقاية من جائحة كورونا 

�سرطة �لعمر�ن بب�سار ت�ستعر�س ح�سيلة ن�ساطاتها 

�أزمة �سيولة حادة  مبر�كز بريد �أفلو باالأغو�ط
بوالية  فلو  اأ مدينة   �ضكان  ي�ضكو 
اأ�ضبوع،  نحو  منذ  االأغ����واط، 
ال�ضيولة  يف  ح��ادة  ن��درة  م��ن  
الربيدية  املراكز  مبختلف  املالية 
للمواطنني  ت�ضبب  باملدينة،ما 
على  احل�����ض��ول  ���ض��ع��وب��ة  م��ن 
من  يتمكنوا  مل  ،حيث  رواتبهم 
اإجبارهم  مت  ،اأين  اأجورهم  �ضحب 
ال  ب�ضيطة  مبالغ  �ضحب  على 
فقط،  دينار  اأالف   5 ال  تتعدى 
مل�ضاحلهم  تعطيل  اإىل  اأدى  ما 
كورونا  اأزم���ة  ظ��ل  يف  خا�ضة 
و  امل��ن��زيل  و  ال�ضحي  احلجر  و 
حيث  �ضوءا،  م��ر  االأ زادت  التي 
م��وال  االأ يف  ح��اد   نق�س   �ُضجل 
املتواجدة  الربيد  مراكز  مبختلف 

ف��ل��و،و  اأ مدينة  م�ضتوى  على 
نف�َضهم  اأ املواطنني  ع�رسات  وجد 
اأخرى  اإىل  منطقة  من  ينتقلون 
بريدي  مركز  على  يعرثون  لعلهم 
ل�ضحب  م����وال  االأ ف��ي��ه  ت��ت��وف��ر 
تلبية  و  ال�ضهرية  مرتباتهم 
لعائالتهم. املعي�ضية  احتياجاتهم 
امل�ضكلة  ه��ذه  اأ�ضبحت  حيث 
اجلميع  اخلا�س...و  و  العام  حديث 
ال�ضيولة  ندرة  �رّس  عن  يت�ضاءل 
امل��راك��ز  اأغ��ل��ب  يف  وغ��ي��اب��ه��ا 
املعنية  امل�ضالح  وعجز  الربيدية 
بع�س  لنا   توفريها،و�رسح  عن 
ونحن  يام  اأ منذ  قائلني  املواطنني 
اخلم�ضة  الربيد  مراكَز  على  نرتدد 
على  للح�ضول  فلو  باأ املتواجدة 

كلما  لكن  ال�ضهرية،و  اأجورنا  
جواب  كان  و  اإال  مركزاً  دخلنُا 
م��وال،و  ل��الأ وج��ود  ال  موظفيه 
رواتبنا  تقا�ضي  من  نتمكن  مل 
ي��ام.ك��م��ا  اأ منذ  ننتظر  نحن  و 
باأحد  املوظفني  اأح��د  لنا  اأو�ضح 
النق�س  فلو،اأن  باأ الربيد  مراكز 
�ضا�س  باالأ ال�ضيولة،يعود  يف 
امل�����ض��ال��ح  ت���زوي���د  ع���دم  اإىل 
باالأموال  الربيد  ملراكز  املعنية 
االت�ضال  حاولنا  قد  الالزمة،و 
عن  االأول  بامل�ضوؤول  مرات،  عدة 
ملعرفة  بالوالية  ال��ربي��د   قطاع 
كان  ول��ك��ن  امل�ضكلة  ���ض��ب��اب  اأ

مغلقن.                         هاتفه 
بو�رسيط    عبدالقادر 
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325 �سكنا ترقويا مدعما لريباكو بخن�سلة   مكتتبو 
�لتدخل �ل�سلطات  ينا�سدون 

 ونا�س لزهاري
-----------------

يومية  ت�ضلمت  �ضكوى  يف 
عدد  نا�ضد  منها  ن�ضخة  التحرير 
م�رسوع  �ضمن  املكتتبني  من 
مدعما  ت��رق��وي��ا  �ضكنا   325
الوزن  بطريق  املتواجد  لريباكو 
اجلامعية  االقامة  قرب  الثقيل 
ال�ضلطات  بخن�ضلة  للبنات 
وايل  راأ�ضهم  وعلى  املحلية 
املجل�س  ورئ��ي�����س  ال���والي���ة 
ق�ضد  ال���والئ���ي  ال�����ض��ع��ب��ي 
ال��ت��دخ��ل م��ن اج��ل و���ض��ع حد 
و  طويال  عمرت  التي  ملعاناتهم 
ومنا�ضبة  جادة  حلوال  لها  ايجاد 
امل�����رسوع  ل��ه��ذا  و  لق�ضيتهم 
منذ  مكانه  ي��راوح  ظل  ال��ذي 
�ضبه  اال���ض��غ��ال  و  ���ض��ن��وات، 
معلومة  غري  الأ�ضباب  متوقفة 
التي  ال�ضكوى  ح�ضب  لديهم 

على  التحرير  يومية  حت�ضلت 
ال��ذي  االأم����ر  م��ن��ه��ا،  ن�ضخة 
املعطيات  هذه  ظل  يف  جعلهم  
عدم  ب��ني  املجهول  يواجهون 
اإمت����ام امل�������رسوع م��ن��ذ ب��داي��ة 
ال��ذي   2018 �ضنة  ا���ض��غ��ال��ه 
وت�ضليمه   اجن��ازه  اآج��ال  تعدت 
وبني  جهة،  من  �ضنوات  ثالث 
و�ضعيتهم  ب�ضاأن  املعلومة  �ضح 
انهم  ج��ه��ة  م��ن  اك����دوا  ك��م��ا 

االولية  امل�ضاهمة  بدفع  قاموا 
مليون   60 ب�  املقدرة  للم�رسوع 
الوكالة  م�ضتوى  على  �ضنتيم 
دفرت  على  واأم�����ض��وا  املعنية 
على  ين�س  ال���ذي  ال�����رسوط 
اىل  باال�ضافة  ال�ضكنات  اجناز 
والت�ضليم  اخلارجية  التهيئة 
�ضنوات،  ثالث  ظرف  يف  يتم 
ت�ضيف  لريباكو  �رسكة  اأن  اال 
على  ف��ر���ض��ت  ال�����ض��ك��وى، 

التنازل  املكتتبني  من  العديدد 
مبلغ  من  باملائة   10 ن�ضبة  على 
ان�ضحابهم  حالة  يف  امل�ضاهمة 
 2011 �ضنة  وهو ماحدث خالل 
ويف  ه���ذا،  يومهم  غ��اي��ة  اىل 
تطلب  مكتتب   ان�ضحاب  حالة 
الدائرة  م�ضالح  من  ال�رسكة 
وقد  اآخ��ر.  مبكتتب  تعوي�ضه 
جاء  ح�ضبما  العملية  هذه  م�ضت 
 200 م��ن  اك��رث  ال�ضكوى  يف 
بني  يعي�ضون  ماجعلهم  مكتتب 
ملتم�ضني  وال�ضندان،  املطرقة 
ت��دّخ��ل  ال�����ض��ك��وى  خ��ت��ام  يف 
االهتمام  ئ��ي��الء  واإ ال�ضلطات 
مافتئت  التي  مل�ضكلتهم  البالغ 
ت��ن��ت��ظ��ر احل���ل���ول امل��ل��م��و���ض��ة 
ان  �ضاأنها  م��ن  التي  واجل���ادة 
مع  خ�ضو�ضا  معاناتهم  تنهي 
االإيجار  و  الكراء  م�ضاريف 

كاهلهم.    اأثقل  الذي 

ما تز�ل معاناة �ملكتتبني يف م�سروع 325 �سكنا ترقويا مدعما لريباكو بخن�سلة متو��سلة �الأمر�لذي �أدخلهم يف دو�مة �النتظار، 
و جعلهم  يعي�سون حالة ياأ�س ومعاناة جر�ء طول �نتظار حلمهم �لذي مل يتحقق بعد وظلو� ينتظرون �الفر�ج عنه منذ �سنو�ت، 

وهم كلهم �مل يف �ن ياأتي يوما يتحقق فيه حلمهم �لذي يئ�سو� من �نتظاره.

من �أجل �لتدخل �جلاد حلل ق�سيتهم �لتي عّمرت طويال

لالأمن  االعالم  خلية  بيان  ك�ضف 
البحث  فرقة  اأن  بتب�ضة،  الوالئي 
الوالئية  بامل�ضلحة  والتحري 
والية  باأمن  الق�ضائية  لل�رسطة 
من  اأم�س،  اأول  متكنت  تب�ضة، 
منظمة  اإجرامية  �ضبكة  تفكيك 
ت��ه��ري��ب  جم����ال  يف  ت��ن�����ض��ط 
واملوؤثرات  املخدرات  وترويج 
احلدودي  ال�رسيط  عرب  العقلية 
العملية  .واأ���ض��ف��رت  ل��ل��والي��ة 
العقد  يف  ���ض��اب  توقيف  ع��ن 
كمية  وحجز  عمره  من  الثالث 
املهلو�ضة  االأقرا�س  من  معتربة 
قر�س  اأالف   10 بقرابة  مقدرة 
البلد  م��ن  م��ه��رب��ة  م��ه��ل��و���س 
املالية  قيمتها  ق��درت  املجاور 
تقريبا،  �ضنتيم  مليار   01 ب.
بعد  العملية  لوقائع  وبالعودة 
احل�ضول  من  الفرقة  ذات  متّكن 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة مت 
عن  تك�ضف  التي  ا�ضتغاللها 
ل�ضبكة  م�ضبوه  ن�ضاط  وج��ود 
بلدية  ع��رب  امل��خ��درات  تهريب 
جنوب  احل��دودي��ة  احلويجبات 

نيابة  مع  التن�ضيق  ليتم  تب�ضة، 
املخت�س  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل 
اىل  التنقل  يف  ال�����رسوع  قبل 
ن�ضب  ومت  احل��دودي��ة.  املنطقة 
معبد  غ��ري  ط��ري��ق  على  كمني 
البلديةاملذكورة  مداخل  باأحد 
م��رور  انتباههم  لفت  ان  اإىل 
توقيفها  مت  فيها  امل�ضتبه  املركبة 
الفرار...  �ضائقها  حماولة  رغم 
تفتي�ضه  مت  ال�ضيطرة  وب��ع��د 
امل��رك��ب��ة واف�����ض��ت اىل  رف��ق��ة 
املذكورة  الكمية  على  العثور 
وبعد  املهلو�ضة،  االأقرا�س  من 
اىل  واملحجوزات  املتهم  حتويل 
حتقيق  ُفتح  ال��والي��ة،  ام��ن  مقر 
عن  الك�ضف  املتهم  رف�س  اين 
جار   وبِقي  الع�ضابة...   بقية 
لهما  �ضخ�ضني  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
امام  تقدميه  باملتهم.وبعد  عالقة 
تب�ضة  حمكمة  ل��دى  ال��ع��دال��ة 
امرا  التحقيق  قا�ضي  اأ���ض��در 
حتى  امل��وؤق��ت  احلب�س  ي��داع��ه  ب��اإ

حماكمته. تاريخ 
                 �ضو�ضة حممد الزين 

تفكيك �سبكة �إجر�مية بحوزتها 10 
�آالف قر�س مهلو�س  بتب�سة

بقيمة مليار �سنتيم

�أجُوِقف 10 �أ�سخا�س من بينهم 5 �أجانب من جن�سية �إفريقية

االإج����رام  حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
قطاع  ع��رب  اأ�ضكاله  مبختلف 
م�ضالح  متكنت  االخت�ضا�س، 
باأمن  الثالث  احل�رسي  االأم��ن 
بوالية  مليانة  خمي�س  دائ��رة 
يدها  و�ضع  من  الدفلى  عني 
الدعارة،  و  للف�ضق  وكر  على 
منهم  اأ�ضخا�س،   10 اأُوِق��ف  و 
بينهم  من  جزائريني،  خم�ضة 
و  اأجانب   4 البقية  و  فتاتان، 
اإفريقية،  جن�ضية  من  اأجنبية 
و   21 بني  ما  اعمارهم  ترتاوح 
يوم  اإىل  تعود  الوقائع  �ضنة   39

ح��دود  يف  اجل���اري،  ج��وان   02
اثر  ل��ي��ال،  ال��ع��ا���رسة  ال�ضاعة 
حت�ضلت  معلومات  ا�ضتغالل 
امل��ذك��ورة  االأم��ن��ي��ة  امل�ضلحة 
�ضقة  باأ�ضتغالل  تفيد  عليها، 
النجمة  ح��ي  ب��ع��م��ارة  ت��ق��ع 
طرف  م��ن  مليانة،  بخمي�س 
ملمار�ضة  اأ�ضخا�س  جمموعة 
الف�ضق و الدعارة، على الفور و 
التدابرياالمنية  كافة  اتخاذ  بعد 
بالتن�ضيق  القانونية  فيها  مبا 
ال��ع��دال��ة، متت  م�����ض��ال��ح  م��ع 
�ضبط  مت  اأي��ن  املكان  مداهمة 

 05 م��ن��ه��م  اأ���ض��خ��ا���س،   10
بينهم  من  جزائريني  مواطنني 
من  اأ�ضخا�س   05 و   ، فتاتني 
بينهم  م��ن  اإفريقية  جن�ضية 
مقاومة  ب��دوا  اأ املعنيون  فتاة، 
من  توقيفهم  حل��ظ��ة  عنيفة 
املكلفة  ال�رسطة  ق��وات  قبل 
مت  ي���ن  امل���اأم���وري���ة،اأ بتنفيذ 
بحمل  متلب�ضا  اأحدهم  �ضبط 
، ك��م��ا مت  ب��ي�����ض��ني  اأ ���ض��الح��ني 
امل�ضكن  زواي����ا  ع���رب  ح��ج��ز 
جن�ضية،قطع  واقيات  جمموعة 
من  ع��دد  جانب  اإىل  خم��درات 

حجز  م��ع  ف��ارغ��ة،  خمر  علب 
 22000 ق���دره  م���ايل  م��ب��ل��غ 
ا�ضتكمال  بعد  دج،ل��الإ���ض��ارة، 
مت  الالزمة،  التحقيق  اإج��راءات 
فيهم  امل�ضتبه  االأ�ضخا�س  تقدمي 
امل��وق��وف��ني مب��وج��ب اإج���راءات 
ال�ضيد  اأم��ام  ال��ف��وري  امل��ث��ول 
حمكمة   لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأحالهم  ،ال��ذي  مليانة  خمي�س 
الذي  اجلنح  قا�ضي  اأمام  بدوره 
يف  اإيداع،  اأمر  ب�ضاأنهم  اأ�ضدر 

الحقا. حماكمتهم  انتظار 
                            خمتاربرادع

 �كت�ساف وكر للف�سق و �لدعارة بخمي�س مليانة  بعني �لدفلى 

لالأمن  االعالم  خلية  بيان  ك�ضف 
عنا�رس  اأن  بتب�ضة  ال��والئ��ي 
بري  دائرة  الأمن  التابعة  ال�رسطة 
اأول  متكنت  تب�ضة،  غرب  مقدم 
�رسية  ور�ضة  اكت�ضاف  من  اأم�س 
التبيي�س  منتجات  ل�ضناعة 
وهذا  املماثلة.  ال�ضيانة  وم��واد 
ع��ل��ى اإث���ر م��داه��م��ة م��ن ط��رف 
هذه  يف  .ومت  ال�رسطة  عنا�رس 
من  معتربة  كمية  حجز  العملية 
مواد التنظيف واالآالت واملعدات 
والتخزين  االإن��ت��اج  يف  اخلا�ضة 
وجاءت العملية اأثناء قيام عنا�رس 

انتباههم  لفت  بدوريات  ال�رسطة 
وج���ود م�����ض��ت��ودع م��ف��ت��وح به 
بالتعليب  خا�ضة  واآالت  معدات 
والتخزين، باالإ�ضافة اىل حمالت 
مواد  انتاج  ت�ضتعمل يف  �ضناعية 
ا�ضتجواب  وخ���الل  التنظيف 
بانه  �رسح  امل�ضتودع،  �ضاحب 
البلدية  يف  م�ضنع  ���ض��اح��ب 
م�ضنعه  بتحويل  وقام  املجاورة 
علم  دون  مقدم  بري  مدينة  اىل 
و�ضع  ودون  املخت�ضة  ال�ضلطات 
ليتم جرد وحجز  للم�ضنع،  اإ�ضارة 
اإخطار  بعد  بامل�ضتودع  االآالت 

والق�ضائية...  املخت�ضة  اجلهات 
ومن  الق�ضية  يف  حتقيق  وُفتح 
قارورة   5000 املحجوزات  بني 
ال�ضعات  خمتلف  م��ن  ف��ارغ��ة 
واأكرث  والت�ضويق،  للتعبئة  مهياأة 
 05 و   02 �ضعة  دلو   2500 من 
مواد  من  كبرية  وكميات  لرتات 
لرت    800 تفوق  خطرية  كيمائية 
ال�ضنع  حملية  تنظيف  وم��واد 
بال�ضتيكية  وبراميل  وخزانات 
خا�ضة  اآالت  و08  وح��دي��دي��ة 
خا�ضة  طباعة  واآل��ة  بالت�ضنيع 
ال�ضالحية،  ومدة  االنتاج  بتاريخ 

الور�ضة  �ضاحب  حتويل  وبعد 
ملقر  �ضنة   44 العمر  من  البالغ 
التحقيق  ال�ضتكمال  الدائرة  اأمن 
العدالة  ام��ام  تقدميه  غاية  اىل 
بتهمة  ال�رسيعة،  حمكمة  ل��دى 
ل�ضناعة  �رسية  ور�ضة  اإن�ضاء 
ال�ضيانة  وم��واد  التبيي�س  مواد 
ممار�ضة  مع  رخ�ضة  دون  املماثلة 
يف  القيد  دون  قار  جتاري  ن�ضاط 
عدم  وخمالفة  التجاري،  ال�ضجل 
عدم  خالل  من  امل�ضبقة  الرقابة 
اإجراء التحاليل املخربية للمنتوج.

                    �ضو�ضة حممد الزين 

توقيف �سخ�س حّول منزله �إىل ور�سة ل�سناعة مو�د �لتنظيف و�ل�سيانة 
ببئر مقدم بتب�سة

البحث  ف��رق��ة  عنا�رس  متكنت 
الوالئية  بامل�ضلحة  التدخل  و 
والية  باأمن  الق�ضائية  لل�رسطة 
حمل  ت��ف��ك��ي��ك  م��ن  مع�ضكر 
توقيف  و  ال��دع��ارة  و  للف�ضق 
ت���رتاوح  اأ���ض��خ��ا���س،  خم�ضة 
�ضنة من   53 و   31 بني  اأعمارهم 
تنفيذ  اإثر   ، ن�ضاء  ثالث  �ضمنهم 
امل�ضتبه  مل�ضكن  تفتي�س  عملية 
�ضنة   36 العمر  من  البالغة  فيها 
حول  معلومات  ا�ضتغالل  ،بعد 
العائلي  م�ضكنها  من  اتخاذها 
مع�ضكر   مبدينة  البعاطي�س  بحي 

و  ال��ف�����ض��ق  مل��م��ار���ض��ة  كمحل 
مالية  مبالغ  مقابل  ال��دع��ارة 
القانونية  االإجراءات  اتخاذ  ،ليتم 
مل�ضكن  تفتي�س  عملية  وتنفيذ 
من  م��ك��ن��ت   ، ف��ي��ه��ا  امل�ضتبه 
اأ�ضخا�س  اأربعة  رفقة  توقيفها 
 ) ت��ان  اإم��راأ اآخ��ري��ن )رج���الن و 
اإىل  فيهم  امل�ضتبه  اإثرها  ل  ،ُح��وِّ
�ضدهم  اأجنز  اأين   ، الفرقة  مقر 
اأم��ام  وُق��دم��وا  ق�ضائي  اإج���راء 
بو�ضعهم  اأم��رت  التي  العدالة 

 . احلب�س  رهن 
                                ن. مزادة

  تفكيك حمل  ملمار�سة �لف�سق 
و �لدعارة وتوقيف خم�سة �أ�سخا�س 

مبع�سكر

البحث  ف��رق��ة  ع��ن��ا���رس  مت��ك��ن 
الوالئية  بامل�ضلحة  والتحري 
ل��ل�����رسط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة الأم��ن 
اأربعة  توقيف  من  ميلة   والي��ة 
 13288 وح��ج��ز  اأ���ض��خ��ا���س، 
الكحولية  امل�رسوبات  من  وحدة 
اأمن  م�ضالح  من  علم  ح�ضبما 
ذاته  امل�ضدر  .واأو�ضح  الوالية 
اإىل  تعود  الق�ضية  تفا�ضيل  اأن 
البحث  ف��رق��ة  ع��ن��ا���رس  تلقي 
موؤكدة،  معلومات  والتحري  
ل�ضخ�س  م�ضبوه  ن�ضاط  مفادها 
ال�ضيباري  بحي  م�ضكنه  ي�ضتغل 
مبيلة،  ق��وق��ة  ال���ق���رارم  ب��ل��دي��ة 
الكحولية  بامل�رسوبات  للمتاجرة 
من  التاأكد  بعد  رخ�ضة،  دون 
حمكمة  خطة  و�ضع  مت  املعلومة 
النيابة  بالتن�ضيق مع  لالإطاحة به. 
امل�ضكن  تفتي�س  مت  مبيلة  املخت�ضة 
 13288 على  بداخله  عرث  حيث 
الكحولية،  امل�رسوبات  من  وحدة 

واالأحجام  االأن��واع  خمتلف  من 
غري  ب��ط��ري��ق��ة  للبيع  م��وج��ه��ة 
�ضنتيم  ماليني   105 و  م�رسوعة 
باالإ�ضافة  الرتويج،  عائدات  من 
يف  ت�ضتعمل  ثالجات   05 اإىل 
بي�ضاء،  اأ�ضلحة  اخلمور،  تربيد 
���ض��اع��ق ك��ه��رب��ائ��ي، م��وؤث��رات 
و  م�ضفحتني  خزنتني  عقلية، 
توقيف  م��ع  �ضياحية  ���ض��ي��ارة 
من  البالغ  الرئي�س  فيه  امل�ضتبه 
مع  �ضنة.التحقيق   41 العمر 
من  مّكن  الرئي�س،  فيه  امل�ضتبه 
الذين  الثالثة  �رسكائه  توقيف 
 34 و   28 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
�ضنة . وبعد ا�ضتكمال االجراءات 
فيهم  امل�ضتبه  ُق��دم  القانونية، 
مبحكمة  املخت�ضة  النيابة  اأم��ام 
املحجوزات  ت�ضليم  مت  كما  ميلة، 
ي�ضيف  الدولة  اأم��الك  ملفت�ضية 

االأمني.   امل�ضدر 
مهناوي بوجمعة 

حجز �أزيد من 13 �ألف وحدة 
من �مل�سروبات �لكحولية مبيلة

والي��ة  اأم���ن  م�ضالح  نظمت 
لتوزيع  حملة  تي�ضم�ضيلت 
التجار  على  الواقية  الكمامات 
ت�ضامنية  مبادرة  يف  واملواطنني 
للوقاية واحلد من تف�ضي فريو�س 

الت�ضامنية  احلملة   ، ك��ورون��ا 
حت�ضي�ضية  عملية  تخللتها 
توعوية قام بها اأفراداالأمن لفائدة 
�رسائح  خمتلف  من  املواطنني، 

املجتمع ، و تذكر

 ( الواقي  القناع  ارتداء  باإلزامية 
�ضد  وقائي  كاإجراء   ) الكمامة 
العملية   ، ال��وب��اء  ه��ذا  تف�ضي 
و�ضط  �ضملت  التح�ضي�ضية 
بكل  ال��والي��ة  بعا�ضمة  املدينة 

119 �ضكنا وحي الوئام،  من حي 
من  ك��ل  م��ع  بالتن�ضيق  وذل��ك 
حماية  وجمعية  املدنية  احلماية 

تي�ضم�ضيلت  مكتب  امل�ضتهلك 
زغارية حميد

�أمن تي�سم�سيلت يوزع �لكمامات �لو�قية على �لتجار و�ملو�طنني



بلما�سي يك�سف حقيقة 
�ت�ساله بلوكا زيد�ن.. 
ويكّذب العب فر�يبورج

�سبكة  عــلــى  الــ�ــســغــوط  تــتــزايــد 
التلفزيونية  �سبورت�ض"  اإن  "بي 
نتيجة  م�سرتكيها،  تعوي�ض  ب�ساأن 
لــتــوقــف املــ�ــســابــقــات الأوروبـــيـــة 

الكربى منذ اآذار/مار�ض املا�سي.
من  امتعا�سهم  اأبـــدوا  امل�سرتكون 
يحدث،  مــا  اإزاء  ال�سركة  �سمت 
ال�سبكات  من  العديد  اأن  خ�سو�سا 
�ستبث  اأنــهــا  ــت  ــن ــل اأع الأخــــــرى، 
ــن مــبــاريــات  ــرية م ــب جمــمــوعــة ك
خالل  �ست�ستكمل  التي  امل�سابقات، 
ال�سا�سات  على  املقبلة،  الــفــرتة 

املفتوحة دون مقابل.
منت�سف  يف  الأزمــــة  ــدء  ب فمنذ 
ـــــض املـــا�ـــســـي، اجتــهــت  ـــــار� اآذار/م
الكربى  التلفزيونية  ال�سبكات 

التحفيزات،  من  حزمة  لتقدمي 
ـــات، ومتـــديـــد  ـــس ـــ� ـــي ـــف ـــخ ـــت وال

ال�سرتاكات.
�سبكة  اأعــلــنــت  املــقــابــل،  يف  لــكــن 
 25 يوم  �سبورت�ض"،  اإن  "بي  قنوات 
فرتة  بعد  املا�سي،  اأبريل/ني�سان 
التوقف،  من  كامل  �سهر  عن  تزيد 
اإىل  الريا�سية  الباقة  �سرتقي  اأنها 
الباقة الرتفيهية جماًنا، كنوع من 
 30 حتى  للم�ساهدين،  التعوي�ض 

يونيو/حزيران املقبل.
ظماأ  يـــرو  مل  الأمــــر  هـــذا  اأن  اإل 
م�سرتكي ال�سبكة، الذين يعتربون 
اخلم�سة  الـــدوريـــات  بــث  حــقــوق 
اأبطال  دوري  اإىل  اإ�سافة  الكربى، 
ــــــي،  ــــــدوري الأوروب ــــــا وال اأوروب

وراء  الأوحــد  ورمبا  الأول  ال�سبب 
ال�سرتاك بخدمات "بي اإن".

تحفيزات وتعويضات

اأعلنت  ذلـــك،  مــن  العك�ض  وعــلــى 
ثلث  �ستبث  اأنها  "اأمازون"  �سركة 
الـــدوري  مــن  املتبقية  املــبــاريــات 
الإجنليزي املمتاز، جمانا ومبا�سرة.
الربميريليج،  مناف�سات  و�ستعود 
حزيران/يونيو   17 مــن  ــداًء  ــت اب

احلايل.
فيديو"  ــرامي  ب "اأمازون  و�ستبث 
مقابل  بال   ،92 اأ�سل  من  مباراة   33
اأن  ودون  الــربيــطــاين،  للجمهور 
م�ساهدة  يف  ــون  ــب ــراغ ال يــحــتــاج 

ـــالك حــ�ــســاب  ـــت الـــلـــقـــاءات، لم
ع�سوية مدفوع يف اخلدمة.

كما �ستبث �سبكة "�سكاي �سبورت�ض" 
على  املتبقية،  املباريات  من   64
 4 مقابل  جمانا،  منها   25 يكون  اأن 
بي  )بي  �ستذيعها  جمانية  لقاءات 

�سي(.

تساؤالت غاضبة

واأثار موقف �سبكة "بي اإن"، الناقل 
احل�سري للعديد من البطولت يف 
اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
الغا�سبة  الت�ساوؤلت  من  الكثري 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
ــاألــة جتــديــد  ــًة حـــول مــ�ــس ــس ــا� خ

ال�سرتاك ال�سنوي.
اإن" فكرة  "بي  ومل يطرح م�سوؤولو 
ا  تعوي�سً جماًنا،  ال�سرتاك  متديد 
�سربت  التي  التوقف  فــرتة  عــن 

امل�سابقات الكربى.
اإن"،  لـ"بي  النــتــقــادات  ــوجــه  وُت
التلفزة  �سبكات  حمــاولت  ظل  يف 
اأقوى  بث  حلقوق  املالكة  العاملية، 
املناف�سات الريا�سية، للحفاظ على 

عالقة �سحية مع م�ساهديها.
على  ال�سبكات،  ــذه  ه تعمل  كما 
اأكرب �سريحة  اإىل  املباريات  و�سول 
ل  الــذيــن  امل�سجعني،  مــن  ممكنة 
يف  املناف�سات  ح�سور  ي�ستطيعون 
تبدو  ل  الذي  الأمر  وهو  املالعب، 
نظر  يف  عليه  حري�سة  اإن"  "بي 

الكثريين.

ـــنـــجـــم الـــربتـــغـــايل  ـــح ال ـــب ـــس اأ�
فريق  هداف  رونالدو  كري�ستيانو 
اأول  ر�سميا  الإيــطــايل  يوفنتو�ض 
ثروته  تتخطى  قــدم  كــرة  لعــب 

املليار دولر.
الأمريكية  فورب�ض  جملة  وذكرت 
اأن رونالدو )35 عاما( جمع معظم 
من  دولر(  مليون   650( ثــروتــه 
ح�سل  التي  واملــكــافــاآت  ــب  ــروات ال
وهي  مثلها  التي  الفرق  من  عليها 
ل�سبونة  �سبورتينغ  بالرتتيب: 
يونايتد  ومان�س�سرت  الربتغايل، 
ــــــال مــدريــد  الإجنــــلــــيــــزي، وري
اإىل  منه  انتقل  الـــذي  الإ�ــســبــاين 
عام  يوفنتو�ض  ـــايل  احل فريقه 

.2018
وقالت املجلة اإن رونالدو و�سل اإىل 
التجاري  ن�ساطه  من  دولر  املليار 
التوا�سل  ومــواقــع  ــات  ــالن الإع يف 
جنوم  اأبــرز  يعد  اإذ  الجتماعي، 

الريا�سة من حيث ال�سعبية وجمع 
اأول  اأ�سبح  حيث  منها،  ـــوال  الأم
متابع  مليون   200 لديه  �سخ�ض 
متابعيه  وجمموع  اإن�ستغرام،  على 
مبواقع  الر�سمية  ح�ساباته  على 
مليون   427 اإىل  ي�سل  التوا�سل 

متابع.
على  الربتغايل  النجم  يح�سل  كما 
اأكرث من 20 مليون دولر �سنويا من 
والأدوات  للمالب�ض  نايكي  �سركة 
عقدا  توقيعها  بعد  الريا�سية 
ليكون   ،2016 يف  احلياة  مدى  معه 
بهذا  يحظى  الذي  الثالث  الالعب 
التعاقد الكبري بعد اأ�سطورتي كرة 
وليربون  جــوردان  مايكل  ال�سلة 

جيم�ض.
ريا�سي  رابـــع  ــدو  ــال رون واأ�ــســبــح 
�سبقه  حيث  املليار،  نــادي  يدخل 
بطل  وودز  تــايــغــر  الأمـــريكـــي 
اأع�ساء  اأول  ــان  ك الـــذي  الغولف 

العامل  وبطل   ،2009 عــام  النادي 
فــلــويــد  املـــالكـــمـــة  يف  الــ�ــســابــق 
ال�سلة  كــرة  واأ�ــســطــورة  مايويذر، 

مايكل جوردان.
�سعبة  حياة  رونــالــدو  وعا�ض 

روى  ــث  ــي ح ــه،  ــت ــول ــف ط يف 
مرات عدة اأنه كان ل ميلك 

برغر"،  "فطرية  ثــمــن 
بقايا  ــل  ــاأك ي جعله  ــا  مم

مطعم  زبـــائـــن  طـــعـــام 
يف  ال�سهري  ماكدونالدز 

الربتغالية  العا�سمة 
لـــ�ـــســـبـــونـــة، لــكــنــه 
ــح حــتــى تــاألــق  ــاف ك
مع  انطالقته  وبــداأ 
والرثوة  النجومية 
اإىل  ان�سم  عندما 
يونايتد  مان�س�سرت 

عام 2003.

اليوم  ظهر  بر�سلونة،  نــادي  اأعلن 
الفريق  مهاجم  ح�سول  ال�سبت، 
�سواريز،  لوي�ض  الأوروجـــويـــاين 
للم�ساركة  الطبي،  الت�سريح  على 
املقبل،  ال�سبت  مايوركا،  ريال  �سد 
من   28 اجلــولــة  مناف�سات  �سمن 

الليجا.
لعملية  خ�سع  قد  �سواريز  ــان  وك
يناير/كانون   12 ــوم  ي جراحية 
تعر�ض  بــعــدمــا  املــا�ــســي،  ــاين  ــث ال
املف�سلي  الغ�سروف  يف  لالإ�سابة 
اخل�سارة  بعد  اليمنى،  للركبة 

ـــد يف  ـــدري ــو م ــك ــي ــت ــل ــد اأت ــس �
ال�سوبر  كاأ�ض  نهائي  ن�سف 

الإ�سباين.
الر�سمي  املــوقــع  وبــحــ�ــســب 
لــلــنــادي، فـــاإن �ــســواريــز بعد 

الغياب،  من  اأ�سهر   4 من  اأكــرث 
يف  امل�ساركة  على  قــادًرا  �سيكون 

املرحلة النهائية من املو�سم، بعدما 
مع  طبيعي  ب�سكل  التدريبات  بداأ 

زمالئه.
خمتلف  يف  �ـــســـواريـــز  و�ـــســـارك 
 23 املــو�ــســم يف  املــ�ــســابــقــات، هـــذا 

مباراة، 
خاللها  منها �ــســجــل  هدًفا،   14

الليجا. يف   11

ــط اجلــزائــري  ــس ــو� ـــب خــط ال بــلــغ لع
العايل  امل�ستوى  نا�سر  بــن  اإ�سماعيل 
م�ساره  حتــّول  اأن  بعد  ــربق،  ال ب�سرعة 
بف�سل  ــرية  ــس ــ� ق فـــرتة  يف  ـــروي  ـــك ال
يف  اللعب  اإىل  اإ�ــســافــة  ـــاري،  ق تتويج 
باأندية  ا�سمه  لريتبط  الدوريات،  اأكرب 
جريمان  �سان  باري�ض  غرار  على  عاملية 
ـــالل الــفــرتة  ومــانــ�ــســ�ــســرت �ــســيــتــي، خ

الأخرية.
خطوات  مــدريــد  ريـــال  نـــادي  ويــتــابــع 
الالعب ال�ساب، بعد اأن تاأّلق ب�سكل كبري 
اأمم  كاأ�ض  نهائيات  وخــالل  ميالن،  مع 
اأفريقيا، التي تّوج فيها اأح�سن لعب يف 
اهتمام  حمّل  جعله  الذي  الأمر  الدورة، 
�سحيفة  ن�سرته  ما  ح�سب  "املرينغي"، 

�سانرتال" الإ�سبانية. "ديفين�سا 
خطف  اإىل  "امللكي"  ــادي  ــن ال وي�سعى 
وات�سال  املهّمة،  �سعوبة  رغم  الالعب، 
بيب  لـ"ال�سيتزن�ض"  الــفــنــي  ــر  ــدي امل
اإىل  ل�سّمه  �سخ�سيًا  ــه  ب غـــوارديـــول 

بن  يبحث  حيث  "ال�سيتي"،  �سفوف 
الــذي  الــريــا�ــســي،  املــ�ــســروع  عــن  نا�سر 
بينما  اأكرث،  قدراته  بتطوير  له  ي�سمح 
�سفقته  يف  الــراغــبــة  ــة  ــدي الأن تهدف 
املقّدر  اجلزائي  ال�سرط  تخفي�ض  اإىل 

بخم�سني مليون يورو نحو قيمة اأقل.
النجم  �سالح  يف  الرت�سيحات  وت�سّب 
بعد  نا�سر،  بــن  اإ�سماعيل  ــري  ــزائ اجل
فرتة  يف  التطّور  على  قدرته  اأثبت  اأن 
مع  عليه  ــان  ك مثلما  ب�سيطة،  زمنية 
اأبرز  اأحــد  لي�سبح  املو�سم،  هذا  ميالن 
من  الكثري  متتلك  ت�سكيلة  يف  الالعبني 

النجوم.
و�ستكون الفر�سة منا�سبة لنب نا�سر من 
مباراة  من  بداية  م�ستواه،  تاأكيد  اأجل 
اأمــام  اإيطاليا  كاأ�ض  نهائي  ن�سف  ــاب  اإي
الو�سط  اإذ يوجد لعب خط  يوفنتو�ض، 
فرتة  ق�سى  اأن  بعد  ا�ستعداد،  اأح�سن  يف 
ر  احلجر املنزيل يف التدّرب برفقة حم�سّ

بدين خا�ض.

 اأكد رئي�ض رابطة كرة القدم املحرتفة، 
عبد الكرمي مدوار، على �سرورة القيام 
مكثفة  ب�سفة  الك�سف  بــاخــتــبــارات 
حمتمل  ا�ستئناف  قبل  الأنــديــة  لــدى 
مار�ض  منت�سف  منذ  املعلقة  للبطولة 
فريو�ض  كورونا  جائحة  ب�سبب  املا�سي 

)كوفيد19-(.
قائال:  النــبــاء  لوكالة  مـــدوار  و�ــســرح 
بالعودة  املتعلقة  املهمة  النقاط  "اإحدى 
املحتملة للمناف�سة هي اإجراء فحو�سات 
ــة  ــدي الأن جــمــيــع  ـــاط  اأو�ـــس يف  مكثفة 
الأهمية  غاية  يف  اأمــر  فهذا  املحرتفة، 
�سنقدم  ــروف.  ــظ ال اأف�سل  يف  للعودة 
يف  ال�سلطات  اإىل  الإجــراءات  من  �سل�سلة 

اإطار الربوتوكول ال�سحي".
 ،2019-2020 الكروي  املو�سم  وي�ستاأنف 
16 مار�ض الفارط ب�سبب  الذي علق منذ 
احلجر  تدابري  "رفع  بعد  "كوفيد19-"، 
على  بالتجمعات"،  والرتخي�ض  ال�سحي 
الأخري  الجتماع  يف  تقرر  الذي  النحو 
للمكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم  )الفاف(.
واأ�ساف امل�سوؤول: "مت الإبقاء على خيار 
علينا  يتعني  يزال  ل  ولكن  ال�ستئناف، 
ثم  ال�سحي  احلجر  ــة  اإزال قــرار  انتظار 

ال�سلطات،  من  الأخ�سر  ال�سوء  تلقي 
لن�سرع يف اإعداد رزنامة جديدة خا�سة 
عقد  املقرر  من  ولهذا  املناف�سة.  ببقية 
رئي�ض  مع  القادمة  ال�ساعات  يف  اجتماع 
الطبية  اللجنة  ورئــيــ�ــض  الحتــاديــة 

للفاف".
امل�سرية  الــهــيــئــة  رئــيــ�ــض  حتـــدث  كــمــا 
اتخذته  ــذي  ال الــقــرار  اإىل  للم�سابقة 
مت  التي  العمل  جمموعة  البداية  يف 
ملراقبة  املــا�ــســي  ــل  ــري اأب يف  تن�سيبها 

بكورونا  املرتبطة  ال�سحية  الأزمــــة 
فريو�ض واملتعلقة بعقود الالعبني.

"اأوؤكد اأن عقود الالعبني ل تزال �سارية 
حتى نهاية املو�سم احلايل، بغ�ض النظر 
املذكورة.  العقود  يف  املوؤرخ  التاريخ  عن 
القرار  لهذا  الأنــديــة  تخ�سع  اأن  يجب 
احرتامه.  الالعبني  على  و  ال�ستثنائي 
�سحيح اأنه خمول الت�سال بالعب قبل 
من  ولكن  عقده،  انتهاء  من  اأ�سهر  �ستة 
يكون  اأن  يجب  اأخالقية،  نظر  وجهة 

هناك احرتام تعاقدي"، اأو�سح مدوار.
الرابطة  رئي�ض  اأراد  ــرى،  اأخ جهة  من 
�سراع"  اأو  خالف  "اأي  ا�ستبعاد  الوطنية 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  مع 
التي اأ�سدرت بيانا م�ساء الثالثاء لإنكار 
نيتها يف حل الرابطة وا�ستبدالها بلجنة 
املحرتفتني  الرابطتني  بطولتي  لإدارة 

يف �سيغتهما اجلديدة.
وقال عبد الكرمي مدوار يف هذا ال�سدد: 
املعلومات  من  النوع  هذا  �سماع  "يوؤ�سفني 
زعــزعــة  اإىل  ــدف  ــه ت ــي  ــت ال ــة  ــاذب ــك ال
عالقاتها  وتقوي�ض  الرابطة  ا�ستقرار 
ال�سحفيني  بع�ض  الــفــاف.  مع  اجليدة 
ــف املــنــافــ�ــســة  ــوق يــ�ــســتــغــلــون فـــرتة ت

لال�سطياد يف املياه العكرة".

�أين تعوي�سات "بي �إن �سبورت�س" عن فرتة 
توقف �مل�سابقات؟

ريال مدريد ي�سع بن نا�سر �سمن �أولوياته

مدو�ر: "�سرورة �إجر�ء فحو�سات مكثفة قبل �الإ�ستئناف"

ق�سة �سعود رونالدو من طفل ياأكل بقايا �لطعام يف �ملطاعم 
�إىل �أول ملياردير بكرة �لقدم

بر�سلونة يعلن جاهزية �سو�ريز
 ملو�جهة مايوركا

حمرز: عانيت يف بد�يتي مع �ل�سيتي

معاناته  عن  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  النجم  حتدث 
مان�س�سرت  دفعها  التي  ــوال  الأم يف  اأحقيته  لإثبات 
الثقة  ا�ستعاد  اأنه  اإىل  م�سرًيا  معه،  للتعاقد  �سيتي 
رفقة  الإجنليزي  للدوري  بطاًل  منه  جعلت  التي 

لي�سرت �سيتي.
وعانى حمرز يف حجز مكان له يف الت�سكيل الأ�سا�سي 
اإليه  انتقاله  عقب  املا�سي،  املو�سم  خالل  لل�سيتي 
يتطور  اأن  قبل  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   60 مقابل 
من  الرغم  على  املو�سم،  هذا  ملحوظ  ب�سكل  م�ستواه 
الدوري  ترتيب  جدول  مت�سدر  عن  فريقه  ابتعاد 

الإجنليزي، ليفربول بفارق 25 نقطة.
ب�سبب  التوقف  قبل  املو�سم  هــذا  م�ستوياته  وعــن 
ت�سريحات  يف  حمرز  قال  كورونا،  فريو�ض  تف�سي 
"يف ال�سيتي، ُبني الفريق  "�سكاي �سبورت�ض":  ل�سبكة 
للفوز بكل مباراة، ونحاول الفوز بكل �سيء نلعب من 

اأجله".
املدرب  وثق  املا�سي،  العام  و�سلت  "عندما  واأ�ساف: 
اأ�سنع الفارق بال�سرعة التي  يف واآمن بي، ولكني مل 
انتظروها مني، يف ناد مثل ال�سيتي ل ميلكون الوقت 
الأوىل،  الــدرجــة  من  لعبا   20 هناك  لالنتظار، 

كان  عندما  البدلء  مقاعد  على  جل�ست  وبالتايل 
يقدم غريي م�ستوى جيدا".

ولكني  العودة،  علي  ال�سعب  من  كان  "بالتايل  وزاد: 
املو�سم  وبداأت  املو�سم،  بنهاية  جيدة  ب�سورة  لعبت 
ــدم  اأق ــارك،  ــس اأ� وعندما  خمتلف،  ب�سكل  اجلـــاري 

م�ستوى جيدا واأكت�سب الثقة".
"يف عامي الأول يف الربميريليج مع لي�سرت،  وتابع: 
باأنني  دائًما  �سعرت  ولكني  ال�سيء،  بع�ض  نعاين  كنا 
األعب ب�سورة جيدة، واأنه مبقدوري فعل �سيء ما، يف 
العام التايل بداأنا بقوة، وكان الفريق جيدا، وعندما 
وبعد  بالثقة،  حتليت  الأهــــداف  ت�سجيل  ـــداأت  ب
اإىل  ان�سمامي لل�سيتي، وجدت كيف ترتاجع الفرق 

الوراء كثرًيا، وكان علي التفكري ب�سورة خمتلفة".
مع  خمتلفة  بــ�ــســورة  الــتــعــامــل  "عليك  ووا�ـــســـل: 
خ�سمك، ويف حالتي اأتعامل مع الظهري الأي�سر الذي 
يجد دائًما الدعم من اجلناح اأو متو�سط امليدان، لذا 
علي  كان  وحتركاتي،  لعبي  اأ�سلوب  تغيري  على  كان 
التاأقلم واحتاج ذلك مني بع�ض الوقت، ولكني اأ�سعر 

الآن اأنني م�ستعد لذلك".
للحياة  نظرته  على  كورونا  فريو�ض  تاأثري  وعــن 
اأملك الكرات  "اأتطلع دائًما للعب،  وكرة القدم، قال: 
يف كل مكان يف املنزل، وبالتايل هناك توا�سل م�ستمر 
�سغرًيا،  كنت  اأن  منذ  للكرة  حبي  وبــداأ  الكرة،  مع 
األعب  وكنت  باللعبة،  �سغفي  زيادة  يف  والدي  و�ساهم 

كل يوم".
تدرك  ـــرية،  الأخ ال�سهور  يف  حــدث  ما  "مع  واأمت: 
ما  حتب  اأن  عليك  وظيفتك،  حتب  كم  كرة  كالعب 

تعمل واأن ت�ستمتع باحلياة التي حظيت بها".

اجلــزائــري،  املنتخب  ــدرب  م بلما�سي،  جمال  نفى 
ال�سائعات التي حتدثت عن ات�ساله بالعب فرايبورج 
را�سينج  مرمى  وحار�ض  �سميد،  جوناثان  الأملـــاين، 

�سانتاندير الإ�سباين، لوكا زيدان.
"فران�ض  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  اأكد  قد  �سميد  وكان 
به،  ات�سل  بلما�سي  املــدرب  اأن  الفرن�سية،  فوتبول" 
اأن الأمر  اإل  وعر�ض عليه متثيل املنتخب اجلزائري، 

�سيكون �سعبا للغاية. 
الر�سمي  املوقع  اأبرزها  ت�سريحات  يف  بلما�سي  وقال 
مع  التحدث  اأبــدا  يل  ي�سبق  "مل  اجلزائري:  لالحتاد 
الالعب ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، ومل اأتبادل معه 
نهائيا اأطراف احلديث، اإل اإذا كان قد تلقى مكاملة من 

�سخ�ض ادعى باأنه اأنا".
ــوم  اأق ــن  ول مــبــادئــه،  يــحــرتم  �سخ�ض  "اأنا  ــاف:  ــس واأ�
التي  الطريقة  اأو  به،  اأعمل  الذي  الأ�سلوب  بتغيري 
يهم  بالعب  الأمــر  يتعلق  عندما  الأ�سياء،  بها  اأفعل 
الفريق الوطني، لذا اأنا اأدح�ض هذا النوع من التلفيق 

والكذب".
التي  الأخبار  كل  اأن  اأي�سا،  التاأكيد  يف  "اأرغب  وختم: 
متت  ل  زيدان،  لوكا  باحلار�ض،  ات�سايل  عن  حتدثت 
التفاعل  عــدم  ف�سلت  اأنني  واأوؤكـــد  ب�سلة،  لل�سحة 
ذلك  ــن  ــل اأع ــن  م ــو  ه يكن  مل  ــض  ــار� احل لأن  وقــتــهــا، 

لل�سحافة".

بر�سلونة يرف�س رحيل 
جنمه نظري 100 مليون 

يورو

�أوبامياجن: غياب 
�جلماهري لن يجعل 

�ل�سيتي �أ�سهل
دي ليخت: لن �أترك 

يوفنتو�س.. وقوة 
رونالدو جنونية

كيليني: مورينيو �أف�سد 
�نتقايل لريال مدريد

الفريق،  لعبي  اأحد  رحيل  بر�سلونة،  اإدارة  رف�ست 
خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، نظري 100 

مليون يورو.
ووفًقا ل�سحيفة "�سبورت"، فاإن جمل�ض اإدارة بر�سلونة 
ملناق�سة  املا�سي،  اخلمي�ض  بعد،  عن  اجتماًعا  عقد 

ال�سفقات والراحلني.
وقال  ع�سًوا،   15 ح�سره  الجتماع  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اإن  النادي،  رئي�ض  بارتوميو  ماريا  جو�سيب  خالله 
يورو  مليون   100 بقيمة  عر�ض  على  ح�سل  البار�سا 

لبيع اأن�سو فاتي.
واأو�سحت اأن بارتوميو بداأ ينظر اإىل وجوه احلا�سرين 
لتجنب  حازمة  بطريقة  حتــدث  ثم  ال�سا�سة،  على 
التف�سريات اخلاطئة لطرح الأمر، قائاًل "اأن�سو فاتي 

لي�ض للبيع. لن نتحدث عن ذلك بعد الآن".
اأع�ساء  على  ي�سيطر  القلق  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
امليزانية،  يف  التوازن  حتقيق  كيفية  حول  املجل�ض 
حيث اأنهم توقعوا احل�سول على 124 مليون يورو من 

مبيعات الالعبني.
جنح  الفني،  ال�سكرتري  اأبيدال  اإريــك  اأن  واأ�سافت 
مالكوم  بيع  خــالل  من  الهدف  من  جــزء  حتقيق  يف 
فيليب  اإعـــارة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  بــرييــز،  وكارلي�ض 

كوتينيو وجان كلري توديبو وكارلي�ض األينا.
مليون   69 اإىل  بحاجة  يزال  ل  بر�سلونة  اأن  وذكرت   
ــة  اأزم قبل  ممكًنا  الأمـــر  ــذا  ه حتقيق  ــان  وك يـــورو، 

فريو�ض كورونا، اإل اأنه بات معقًدا الآن.

مهاجم  اأوبامياجن،  اإميرييك  بيري  اجلابوين  ــرز  اأب
مان�س�سرت  مواجهة  �سعوبة  اجلمعة،  اليوم  اآر�سنال، 

�سيتي عند ا�ستئناف الدوري الإجنليزي املمتاز.
 17 ــوم  ي ـــاد،  الحت ملعب  على  الفريقان  و�سيلتقي 
ال�سيتي  �سيدخلها  مباراة  يف  املقبل،  يونيو/حزيران 
فر�سة  ليفربول  �ستمنح  خ�سارته،  اأن  يدرك  وهو 

التتويج بلقب الدوري اأمام اإيفرتون.
"اآر�سنال  اأوبــامــيــاجن، خــالل احلــدث اخلــريي  وقــال 
الربيطانية:  "مريور"  �سحيفة  نقلت  ح�سبما  مًعا"، 
اأ�سهل  اأم  اأ�سعب  �سيكون  الو�سع  كان  اإذا  ما  اأعرف  "ل 

)خو�ض املباريات بدون جماهري(".
"الأمر الوحيد الذي نثق فيه، اأننا �سنواجه  واأ�ساف: 
ل  بالتاأكيد..  �سعًبا  الو�سع  و�سيكون  عظيًما،  فريًقا 
نتوقع اأن تكون املباراة اأ�سهل لعدم وجود جماهري يف 

امللعب".
والأمــر  لدينا،  ما  اأف�سل  تقدمي  "�سنحاول  وتابع: 
الكل  جيدة،  بدنية  حالة  يف  الالعبني  اأن  الإيجابي 
ول  اللعب،  يف  يرغب  الكل  واحليوية،  بالقوة  ي�سعر 

ن�ستطيع انتظار �سافرة احلكم".
بت�سجيل  الحــتــفــال  ــن  م الــالعــبــني  حتــذيــر  ومت 
الأهداف، مع التنبيه على �سرورة جتنب الحتكاكات 

البدنية غري ال�سرورية.
بع�ض  جتربة  "�ساأحاول  اجلابوين:  قال  ذلك  وعن 
الرق�سات اجلديدة، الأمر �سيكون اأ�سعب من ال�سابق، 
كرة  لعب  يف  نرغب  النــطــالق،  ينتظر  الكل  ولكن 

القدم والعودة اإىل امللعب، والقيام بعملنا".
التدريبات،  اإىل  بالعودة  فعال  �سعيد  "الكل  واأمت: 
اإ�سعاد  وحماولة  الربميريليج،  انطالق  فقط  ننتظر 
الأهــداف،  وت�سجيل  باملباريات  بالفوز  اجلماهري 

ا". والقيام ببع�ض الحتفالت اأي�سً

ماتيا�ض  الهولندي  علق 
مـــدافـــع  لــيــخــت  دي 

على  يــوفــنــتــو�ــض، 
و�ـــســـعـــه احلــــايل 
ــدة  ــي ــس ــ� داخــــــل ال
ــة  ــل ــزام الـــعـــجـــوز، وم

كري�ستيانو  الربتغايل 
رونالدو.

ليخت  دي  ــــال  وق
ت�سريحات  ــالل  خ

بخري  اأنا  "هل  �سبورت  توتو  ل�سحيفة 
�سعيد..  بــالــطــبــع  يــوفــنــتــو�ــض؟  يف 
املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  يف  لحظت 
ا  �سخ�سً اأن  القدم،  كرة  توقف  واأثناء 
ما ن�سر بع�ض الأ�سياء غري ال�سحيحة 

عني".
لـــوجـــودي  ــعــيــد  �ــس "اأنا  ــــاف  ــــس واأ�
ــع لعبني  ــل يـــوم م اأتـــــدرب ك ــا،  ــن ه
ومبتهج  بالتح�سن  اأ�سعر  ا�ستثنائيني، 

بارتداء قمي�ض يوفنتو�ض".
وكان بع�ض التقارير قد زعمت اأن دي 
خالل  يوفنتو�ض  عن  يرحل  قد  ليخت 
املريكاتو ال�سيفي املقبل.                                                                

للتدريبات  "العودة  ليخت  دي  ــع  ــاب وت
كان  البداية  يف  بكثري.  اأف�سل  اإنه  اجلماعية؟ 
�سغرية  جمموعات  يف  فقط  التدرب  باإمكاننا 
كان  حيث  البع�ض،  بع�سنا  مل�ض  من  نتمكن  ومل 

الو�سع اأكرث �سعوبة".
الرائع  من  كــان  الأخـــرية  الأيـــام  "يف  ووا�ــســل 
من  نتمكن  واأن  طبيعي،  ب�سكل  للعمل  العودة 
يف  مًعا  ونتواجد  الآخرين،  زمالئنا  مع  اللعب 

امللعب". 
واأردف "كري�ستيانو حمرتف ب�سكل رائع. اإنه 
يف  الالعبني  اأف�سل  واأحد  جيله  يف  الأف�سل 
التاريخ، كما اأنه مثال رائع لالعبني ال�سباب 

مثلي".
اإىل رونالدو حتى يف  "اأنظر دائًما  وا�ستطرد 
من  تنده�ض  وجتعلك  جنونية  قوته  املران. 

عمره".
مما  الفوز،  حتقيق  دائًما  يريد  "اإنه  واأمت 
يف  جيدين  بزمالء  يحظى  اأن  عليه  يفر�ض 
الفريق. نريد اأن نظهر له اأننا على قدر التحدي. 

اإنه �سخ�ض حمفز".

يوفنتو�ض  ــع  ــداف م كيليني،  جــورجــيــو  ك�سف 
الإيطايل، عن كوالي�ض ف�سل انتقاله لريال مدريد، 

يف عام 2010.
عام  "يف  الذاتية:  �سريته  خــالل  كيليني،  ــال  وق
ويف  مدريد،  لريال  التوقيع  من  قريًبا  كنت   2010

�سيتي". ملان�س�سرت  النتقال  من  اقرتبت   2011
ريال  م�سوؤويل  مع  اأعمايل  وكيل  "حتدث  واأ�ساف: 
لــهــم، لكن  مــدريــد، وكــنــت على و�ــســك النــتــقــال 
مع  التعاقد  وطالب  الفنية،  القيادة  توىل  مورينيو 
مواطنه ريكاردو كارفاليو باأي ثمن، بجانب اإ�سرار 

يوفنتو�ض على بقائي".
اأحد  مع  فالتقيت  �سيتي،  مان�س�سرت  "اأما  وتابع: 
اأي  يحدث  مل  النهاية  يف  لكن  ميالنو،  يف  امل�سوؤولني 

�سيء".
واأمت: "�سريجيو رامو�ض مدافع كبري، لكنه يت�سبب 
يف  تقريًبا"،  ال�سيطاين  باملكر  خل�سومه  اإ�سابات  يف 
جنم  �سالح  حممد  وبني  بينه  حدث  ما  اإىل  اإ�سارة 

ليفربول يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2018.
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 "فر�ن�س فوتبول" تختار  
كرمي عريبي �سمن �أبرز 

�ملو�هب �الفريقية �لو�عدة

الفرن�سية،  فوتبول"  "فران�ض  جملة  اخــتــارت 
النجم  مهاجم  عريبي،  كرمي  اجلزائري،  الالعب 
واعدة  مواهب  ثالثة  �سمن  التون�سي،  ال�ساحلي 
يف  تاألقها  توقعت  التي  اإفريقيا،  قارة  يف  ومب�سرة 

الفرتة القادمة.
ال�سوء  الفرن�سية  املجلة  �سلطت  لها،  تقرير  ويف 
هــدايف  ترتيب  ومت�سدر  هـــداف  عــريــبــي،  على 
موؤكدة  التون�سي،  ناديه  مع  افريقيا  اأبطال  رابطة 
واإ�سالم  بوجناح  بغداد  مواطنيه  مع  "يت�سابه  اأنه 

�سليماين"، جنمي املنتخب اجلزائري.
ل�سباب  ال�سابق  املهاجم  اأن  املجلة  ذات  واأ�ــســارت 
من  باهتمام  يحظى  تاجنانت،  ودفـــاع  ــوزداد  ــل ب
الأندية امل�سرية واخلليجية، التي ترغب يف �سمه 

حت�سبا للمو�سم املقبل.
كما ذكرت املجلة ال�سهرية كال من م�سطفى حممد، 
امل�سري  الأوملــبــي  واملنتخب  الزمالك  نــادي  لعــب 
مازميبي  بي  تي  جنم  موليكا  جاك�سون  والكونغويل 

)ج.الكونغو الدميقراطية(.
دفــاع  مــن  انتقل  �سنة(   25( عريبي  اأن  يــذكــر 
يناير  يف  التون�سي  ال�ساحلي  النجم  اإىل  تاجنانت 

�سنوات اأربع  مدته  بعقد   2019
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�أ�سرى  فل�سطينيون

بقلم :  �سري �لقدوة
----------------------------

مل تعد اتفاقيات او�ضلو املنتهية ال�ضالحيات 
ال�ضلطة  ا�ضطالحا  انتجت  والتي  قائمة 
ان  واملوؤكد  الطبيعي  فمن  الفل�ضطينية 
تتحول ال�ضلطة وتنتج والدة دولة فل�ضطني 
وانه  ال�رسيف  القد�س  امل�ضتقلة وعا�ضمتها 
عمليا يعترب االمر قد انتهي بعد �ضيا�ضات 
وموا�ضلة  اال�رسائيلي  الع�ضكري  احلكم 
التو�ضع اال�ضتيطاين والتمدد  االحتالل يف 
الفل�ضطينية  واحلقوق  االرا�ضي  ل�رسقة 
واالإعالن عن ما ي�ضمى خمططات �ضفقة 
القائم  ال��واق��ع  وتغري  االمريكية  القرن 
التي  مبوؤ�ض�ضاتها  الفل�ضطينية  فال�ضلطة 
نتاجا التفاقيات او�ضلو مطالبة االن  كانت 
ان تتحول ايل الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة 
ال��دويل  ال��دع��م  اهمية  تكمن  هنا  وم��ن 
وخا�ضة االوروبي من اجل اعتماد التحول 
اجل  ومن  االحتالل  ملواجهة  واقع  امر  ايل 
التابعة  امل�ضاعدة يف دعم وبناء املوؤ�ض�ضات 
وتفر�س  لت�ضيطر  الفل�ضطينية  للدولة 
ا�ضتطاعت  حيثما  االر���س  على  نفوذها 

بال�ضيا�ضة  االحتالل  لتدخالت  حد  وو�ضع 
واالقت�ضاد الفل�ضطيني و�رسورة م�ضاعدة 
االنفكاك  على  فل�ضطني  دولة  موؤ�ض�ضات 
من التبعية لالحتالل وخا�ضة على �ضعيد 
قائمة  عالقة  واأي  الفل�ضطيني  االقت�ضاد 
يجب  العامل  ودول  فل�ضطني  دولة  بني  ما 
ان تكون وفقا ملا ترتب عن الغاء اتفاقيات 
او�ضلو وحتول ال�ضلطة ايل دولة فل�ضطني.

لقد كان للحكومة الفل�ضطينية اهمية بالغة 
ار�س  على  العملي  التحرك  �رسعة  يف 
الواقع لفك االرتباط والتحلل من اتفاقيات 
او�ضلو والعمل على ال�ضعيد الدويل وعقد 
االأملاين  الدولة  وزير  مع  عاجلة  اجتماعات 
الفيديو  عرب  اأنني  نيلز  اخلارجية  لل�ضوؤون 
امل�ضتجدات  اآخ��ر  ومناق�ضة  كونفرن�س 
االإ�رسائيلية  املحاوالت  خا�ضة  ال�ضيا�ضية 
على  واال�ضتيالء  ال�ضم  خطط  تطبيق 
اأرا�س فل�ضطينية وقيام وزير املالية �ضكري 
العام  القن�ضل  اتفاقيات مع  بتوقيع  ب�ضارة 
الفرن�ضي رنييه تروكاز لدعم موازنة دولة 
فل�ضطني لعام 2020 بقيمة 8 ماليني يورو 
بهدف متويل خطة التنمية الوطنية وتعزيز 

وتاأتي  الفل�ضطينية  الدولة  موؤ�ض�ضات  بناء 
العديد  تطوير  نطاق  يف  الدعم  هذا  اهمية 
وتطوير  واحليوية  املهمة  القطاعات  من 
وقطاع  اخلا�ضة  الفل�ضطينية  ال�رسكات 
االقت�ضاد  تنمية  واأهمية  وال�ضحة  التعليم 
من  وما  االنهيار  خماطر  ملواجهة  الوطني 
اأكرث  من  االوروب���ي  املوقف  اأن  به  �ضك 
املواقف الداعمة لدولة فل�ضطني وان اهميته 
دول  رف�س  لتوؤكد  مهم  وقت  يف  ج��اءت 
ال�ضم  خمططات  لكل  االوروب��ي  االحت��اد 
وعدم  اال�رسائيلية  الت�ضفية  وم�ضاريع 
الفل�ضطينية.يف  للق�ضية  عادل  حل  ايجاد 
واإ�رسارها  االحتالل  ا�ضتمرار حكومة  ظل 
واإع���الن  ال��ق��رن  �ضفقة  خمطط  تنفيذ 
ال�ضم  مواعيد  لتنفيذ  خطط  و�ضع  عن 
جي�س  ي�ضمى  ما  قبل  من  االغ��وار  ملناطق 
ملناطق  الكامل  احتالله  واأع��اد  االحتالل 
من  بد  ال  فانه  الغربية  ال�ضفة  يف  وا�ضعة 
املواقف  لتن�ضيق  وال�رسيع  العاجل  التحرك 
الفل�ضطينية والعربية وخا�ضة مع احلكومة 
�ضاملة  ا�ضرتاجتية  و�ضع  اجل  من  االردنية 
ملواجهة خمططات ال�ضم و�رسورة التحرك 

لتحقيق  ال��دويل  امل�ضتوي  على  والعمل 
االح��ت��الل  حكومة  على  �ضغط  اأك���رب 
ت�ضتهدف  التي  املوؤامرة  هذه  تنفيذ  لوقف 
امل�رسوعة  الوطنية  احل��ق��وق  م��ن  النيل 
تنكر  الفل�ضطيني.ان  العربي  لل�ضعب 
لالتفاقات  اال�رسائيلي  االحتالل  حكومة 
الدعم  تعزيز  ���رسورة  يتطلب  املوقعة 
العامل  دول  ودعم  التحرك  واأهمية  الدويل 
وم�ضاندتها للموقف الفل�ضطيني على كافة 
الدولة  بناء  تعزيز  يف  الكفيلة  امل�ضتويات 
للمحكمة  التوجه  واأهمية  الفل�ضطينية 
املعطيات  �ضمن  والعمل  الدولية  اجلنائية 
اجلديدة التي تفرزها املرحلة القادمة لو�ضع 
على  العامل  �ضهده  احتالل  الأط��ول  حد 
وتقدمي  توفري  على  والعمل  االر�س  وجه 
فل�ضطني  لدولة  واملايل  االقت�ضادي  الدعم 
وامل�ضاهمة يف بناء املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية 
التنموية وخا�ضة يف  امل�ضاريع  �ضمن دعم 
ظل الظروف ال�ضعبة التي نتجت عن الغاء 
االتفاقيات املوقعة مع االحتالل ووقف هذا 
العدوان الغا�ضم على ال�ضعب الفل�ضطيني 

وحقوقه ال�رسعية.

�مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�س دولة فل�سطني 

ب�ضوؤون  املخت�س  فروانة،  النا�رس  عبد  �ضدد 
االعتقاالت  ا�ضتمرار  اأن  على  االأ����رسى، 
مُيار�س  وما  اأعدادها،  وارتفاع  اال�رسائيلية، 
انتهاكات  من  الفل�ضطينيني  املعتقلني  بحق 
اأي نوع  اإىل  ج�ضيمة وجرائم فظيعة، مل يقود 
ولن  املنطقة،  يف  اال�ضتقرار  اأو  ال�ضالم  من 
اال�ضت�ضالم  اإىل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  يدفع 
م�ضريته  ووق��ف  حقوقه  ع��ن  التخلي  اأو 
وامنا  امل�رسوعة،  اأهدافه  حتقيق  نحو  الكفاحية 
للمحتل  الفل�ضطينيني  كراهية  من  عمق 
وعّزز لديهم �ضعور االنتقام من ال�ضجان وما 
اال�ضتباك  �ضاحة  اىل  يوميًا  ويدفعهم  ميثله، 
واالنخراط يف مقاومة املحتل بكل مكوناته. 
واأكد فروانة على اأنه ال ميكن للفل�ضطيني اأن 
يف  حرية  وال  حرا،  يكن  مل  ما  م�ضاملا،  يكون 
ظل ا�ضتمرار وجود االحتالل، واأن االعتقاالت 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  ترهب  مل  االإ�رسائيلية 
وان من دخل ال�ضجون يفخر بنيل هذا ال�رسف، 
االحتالل  ي��دي  على  مت  االعتقال  اأن  طاملا 
وب�ضبب مقاومته. وكثريون هم الذين يعددون 
فروانة  وق��ال  اعتقالهم.  م��رات  ع��دد  بفخر 
االحتالل  ان  مرات:  الأربع  �ضابق  اأ�ضري  وهو 
ثابتة  �ضيا�ضة  االعتقاالت  اعتمد  اال�رسائيلي 
الفل�ضطينية  االأرا�ضي  لباقي  احتالله  منذ 
وغدت   ،1967 عام  حزيران  من  اخلام�س  يف 
يف  يومية  وظاهرة  دائما  �ضلوكا  االعتقاالت 
من  اأ�ضا�ضيًا  وجزءاً  الفل�ضطينيني  مع  تعامله 
ال�ضعب  ال�ضيطرة على  االحتالل يف  منهجية 
وقهراً  قمعًا  االأكرث  والو�ضيلة  الفل�ضطيني، 
يكاد  الفل�ضطيني. وتابع: ال  للمجتمع  وخرابًا 
اعتقاالت  فيه  وت�ضجل  اال  واحد  يوم  مي�ضي 
واإج��راءات  اوام��ر  ملجموعة  وفقا  تتم  والتي 
من  جزءا  االعتقاالت  ، حتى غدت  ع�ضكرية 
حياة الفل�ضطينيني اليومية وو�ضيلة ا�رسائيلية 
هو  من  كل  من  واالنتقام  اجلماعي  للعقاب 
فل�ضطيني. ويف اأحيانا كثرية ا�ضتخدم االحتالل 
اأو  واالهانة،  ل��الإذالل  واالحتجاز  االعتقال 
اأن  واأ�ضاف:  واالبتزاز.  وامل�ضاومة  لل�ضغط 
االعتقاالت االإ�رسائيلية، مل تتوقف يوما، وامنا 
"النك�ضة1967"  منذ  متعرج  ب�ضكل  �ضارت 
فئات  كافة  وطالت  عدة،  باأ�ضكال  ومور�ضت 
جميع  ومن  الفل�ضطيني،  املجتمع  و�رسائح 
ذكورا  االجتماعية،  والطبقات  امل�ضتويات 
عائلة  هناك  تعد  فلم  وكبارا.  �ضغارا  واناثا، 
اأفرادها  اأحد  ذاق  وق�د  اإال  واحدة،  فل�ضطينية 
اعتقلت  كثرية  حاالت  ويف  ال�ضجن.  م��رارة 
فل�ضطني  باتت  حتى  اأفرادها.  بكامل  العائلة 
باأكملها خلف الق�ضبان، وجميع الفل�ضطينيني 
اأو غري  مبا�رس  ب�ضكل  االعتقال،  مرارة  عانوا 
يف  االعتقال  ح��االت  ع��دد  وُي��ق��در  مبا�رس. 
_ال  العام1967  منذ  الفل�ضطينيني  �ضفوف 
توجد اح�ضاءات دقيقة- بنحو )1.000.000( 

حالة   )17.000( بينهم  من  واأن  اعتقال،  حالة 
من  واكرث  واالأمهات،  والن�ضاء  الفتيات  من 
اإىل  فروانة  وا�ضار  االأطفال.  من   )50.000(
االعتقاالت  بني  وقا�ضي،  مقيت  تالزم  وجود 
بتجربة  مّروا  من  جميع  اأن  حيث  والتعذيب، 
االعتقال، من الفل�ضطينيني، وبن�ضبة )100%( 
واحد  اإىل   - االأقل  - على  تعر�ضوا  قد  كانوا 
من اأحد اأ�ضكال التعذيب اجل�ضدي اأو النف�ضي 
القا�ضية، مما يلحق  املعنوي واملعاملة  واالإيذاء 
تطور  من  ويعيق  واجلماعة،  بالفرد  ال�رسر 
على  ف��روان��ة  و�ضدد  واملجتمع.  االإن�ضان 
االعتقاالت  اإىل  تلجاأ  االحتالل  �ضلطات 
مبعزل تام عن قواعد القانون الدويل االإن�ضاين 
ال  واأنها  االإن�ضان،  حلقوق  الدويل  والقانون 
ال�ضكان  بحماية  اخلا�ضة  بال�ضمانات  تلتزم 
الناظمة  بالقواعد  كذلك  تلتزم  وال  املدنيني، 
وُت�رس  واأو���ض��اع��ه��م،  املحتجزين  حلقوق 
الع�ضكرية  لقوانينها  وفقًا  معاملتهم  على 
ال�ضيا�ضية،  وروؤيتها  االأمنية  واإج��راءات��ه��ا 
دون  واإرهابيني"  ك�"جمرمني  لهم  ومفهومها 
اأجل احلرية، مما  االعرتاف بهم كمنا�ضلني من 
داخل  احتجازهم  ظروف  على  �ضلبًا  انعك�س 
ال�ضجون واملعتقالت، وحرمانهم من حقوقهم 
االإن�ضانية.  احتياجاتهم  واأب�ضط  االأ�ضا�ضية 
االعتقاالت  ت�ضاعد  اأن  اىل  فروانة  واو�ضح 
وات�ضاعها بعد "نك�ضة67"، �ضّكل عاماًل ملحًا 
وتو�ضيع  افتتاح  الإعادة  االحتالل  ل�ضلطات 
عن  ورثتها  التي  ال�ضجون،  من  �ضل�ضلة 
�ضجون  ت�ضييد  ومت  كما  الربيطاين.  االنتداب 
وظ��روف  مبوا�ضفات  ج��دي��دة،  ومعتقالت 
ك�ضجون:  حرا�ضة  واأ�ضد  ق�ضوة  اأكرث  احتجاز 
والنقب  وهدارمي  ورميون  وجلبوع  ال�ضبع  بئر 
مليئة  فل�ضطني  من  جعل  مما  وغريها.  وعوفر 
تعد  ومل  واملعتقالت،  بال�ضجون  ومزدحمة 
واأقيم  اإال  التاريخية  فل�ضطني  يف  بقعة  هناك 
عليها �ضجنا اأو معتقال اأو مركز توقيف. وقال 
فروانة: لقد جعل االحتالل من ال�ضجن مكانا 
االأذى  واإحلاق  بهم  والتنكيل  االأ�رسى  لقمع 
وموؤ�ض�ضة  ّحية،  ال�ضّ باأو�ضاعهم  املتعّمد 
اأفكارهم  على  الّتاأثري  وحم��اول��ة  لردعهم 
من  جليل  الوعي  �ضهر  واإعادة  ومعتقداتهم، 
املنا�ضلني الفل�ضطينيني. فلقد ف�ر�س ال�ضجن 
على االأ�رسى الفل�ضطينيني، حياًة ال تطاق: واأن 
عذاباتها ال تنتهي مبجرد اخلروج من ال�ضجن، 
التحرر، الأنها  اإىل ما بعد  اآثارها  بل تتوا�ضل 
النف�س  اجل�ضم ويف  مزمنة يف  اأ�ضقاما  تورث 
االأ�رسى  له  تعر�س  ما  وجراء  وا�ضاف:  معًا. 
واملعتقلني بعد االعتقال فاإن نحو )223( ا�ضريا 
�ضقطوا �ضهداء يف �ضجون االحتالل منذ العام 
نتيجة  منهم  ا�ضت�ضهدوا   )73( واأن   ،1967
التعذيب، و)68( ب�ضبب االهمال الطبي و)75( 
نتيجة القتل العمد بعد االعتقال، و)7( اأخرين 

داخل  وهم  قاتلة  بر�ضا�ضات  ا�ضابتهم  بعد 
ال�ضجن. هذا باالإ�ضافة اىل مئات اآخرين توفوا 
ق�ضرية  بفرتات  ال�ضجن  من  خروجهم  بعد 
ال�ضجون جراء  باأمرا�س ورثوها عن  متاأثرين 

التعذيب واالهمال الطبي و�ضوء املعاملة.
وبنّي انه وبجانب هوؤالء ال�ضهداء فان الكثريين 
�ضببا  ال�ضجن  كان  واملحررين  االأ���رسى  من 
ج�ضدية  باإعاقات  لهم  الت�ضبب  يف  رئي�ضيا 
ونف�ضية اأو ح�ضية )�ضمعية وب�رسية(. ومنهم 
اآثارها على ج�ضده ويعاين  يعاين  زال  من ال 
ال�ضجون  يقبع يف  يزال  ما  فيما  نف�ضيا.  منها 
االإ�رسائيلية الع�رسات من االأ�رسى ممن يعانون 

من اعاقات خمتلفة.
القابعني  الفل�ضطينيني  بعدد  يتعلق  وفيما 
االإ�رسائيلي،  االح��ت��الل  �ضجون  يف  حاليا 
تظهر  اجلديدة  االح�ضائية  املعطيات  ف��ان 
على  موزعني  ا�ضري   )4500( قرابة  وج��ود 
توقيف،  ومركز  ومعتقال  �ضجنا   23 نحو 
و�ضيدة،  فتاة  و)38(  طفاًل،   )170( بينهم 
الت�رسيعي  املجل�س  يف  منتخبني  نواب  و)7( 
تهمة  دون  اداري،  معتقل  و)400(  االأخ��ري، 
واكربهم  ال�ضن  كبار  وع�رسات  حماكمة،  او 
اال�ضري "فوؤاد ال�ضوبكي" الذي يبلغ من العمر 
واأ�ضار  فروانة.  املخت�س  ح�ضب  عاما.   )81(
من  فل�ضطينيا  ا�ضريا   )51( وجود  اإىل  فروانة 
الفل�ضطينيني معتقلني منذ اكرث  االأ�رسى  بني 
م�ضى  منهم  ا�ضريا   )29( واأن  �ضنة،  من ٢٠ 
على اعتقالهم 25�ضنة وما يزيد، و)14( ا�ضريا 
منهم معتقلني منذ اأكرث من30 �ضنة، واأقدمهم 
االأ�ضريان كرمي وماهر يون�س املعتقالن منذ 38 
وجود  اىل  باالإ�ضافة  هذا  التوايل.  على  �ضنة 
�ضفقة  يف  حترروا  ممن  اال�رسى  من  ع�رسات 
اعتقالهم  واعيد  "�ضاليط"  االأح���رار  وف��اء 
وابرزهم اال�ضرب نائل الربغوثي الذي ام�ضى 
على  ال�ضجن  يف  �ضنة   40 عن  جمموعه  ما 
فرتتني. واأكد فروانة على اأنه وبالرغم من كل 
داخل  الفل�ضطينيني  االأ�رسى  بحق  ُمور�س  ما 
�ضجون االحتالل، اإال اأن االأ�رسى حافظوا على 
انتماءهم الوطني و�ضطروا �ضفحات م�ضيئة 
بفعل  احلقوق  من  بع�س  انتزاع  يف  وجنحوا 
ن�ضاالتهم وت�ضحياتهم، وقدموا مناذج حُتتذى 
يف مقاومة االحتالل خلف الق�ضبان، وجعلوا 
الهوية  ال�ضجون موؤ�ض�ضة وطنية ت�ضون  من 
و�ضاحة  للوطن،  االنتماء  وتعزز  الوطنية 
واملقاومة.  للثورة  مهما  رافدا  و  لال�ضتباك 
عميقًا  ُحفرت  ومميزة،  فريدة  جتارب  ف�ضجلوا 
واأو�ضح  الفل�ضطيني.  اجلمعي  الوعي  يف 
يقت�رس  مل  االحتجاز  و  االعتقال  باأن  فروانة 
جعلت  واإمنا  الفل�ضطينيني،  من  االأحياء  على 
�ضلطات االحتالل من مقابر االأموات "�ضجنا 
لغر�س  اجلثامني  مئات  فاحتجزت  للموتى"، 
اأكرث  حتتجز  زالت  وما  وامل�ضاومة،  ال�ضغط 

من )250( جثمان ل�ضهداء فل�ضطينيني وعرب، 
داخل  ا�ضت�ضهدوا  ال�رسى  جثامني   )5( بينهم 
اجلرائم  اأكرب  االحتالل. يف واحدة من  �ضجون 
�ضلطات  تقرتفها  التي  واالإن�ضانية  القانونية 

االحتالل االإ�رسائيلي.
على  ع��ام��ا   53 وب��ع��د  تقريره  خ��ت��ام  ويف 
"نك�ضة1967"، دعا فروانة الكل الفل�ضطيني 

)داخل وخارج ال�ضجون( اىل:
التعاون والعمل  الذات و�رسورة  - وقفة مع 
للمراحل  �ضامل  تقييم  اإج��راء  يف  امل�ضرتك 
وتفا�ضيلها،  اأحداثها  بكل  واحلالية  ال�ضابقة 
ا�ضرتاتيجية  واعتماد  جديدة  روؤي��ة  وو�ضع 
ق�ضية  ملفات  كافة  مع  للتعامل  �ضاملة 

االأ�رسى واملعتقلني.
- التعاون فيما بني كافة اجلهات واملوؤ�ض�ضات 
بكل  االأ�ضرية  الوطنية  احلركة  تاريخ  لتوثيق 
ملفاتها، وان�ضاء موقع الكرتوين موحد بلغات 
وتوثيقيا  تاريخيا  مرجعا  ي�ضكل  بحيث  عدة، 
واح�ضائيا ومعلوماتيا لكل املهتمني والباحثني 
واملعتقلني،  االأ����رسى  لق�ضية  واملتابعني 
واالقليمي  املحلي  العام  ال��راأي  ويخاطب 
املخت�ضني،  والدويل. وت�رسف عليه نخبة من 
الت�ضامن والدعم  دائرة  ي�ضاهم يف تو�ضيع  مبا 
واال�ضناد لق�ضية االأ�رسى واملعتقلني ويجعلها 

ق�ضية راأي عام.
فيها  ت�ضارك  اعالمية  ا�ضرتاتيجية  اعتماد   -
ق�ضية  ابقاء  يكفل  مبا  االعالم  و�ضائل  كافة 
عن  بعيدا  احل�ضور  ودائ��م��ة  حية  االأ����رسى 

الع�ضوائية واملو�ضمية.
االأ���رسى  ق�ضية  وم�ضاحة  مكانة  تعزيز   -
املنهاج  يف  املختلفة  مبلفاتها  واملعتقلني 
اأو  التعليمية،  املراحل  لكافة  الفل�ضطيني 
ورفع  الالمنهجية.  االأن�ضطة  �ضمن  ادراجها 
واإدراج��ه��ا  بها،  االأك��ادمي��ي  االهتمام  درج��ة 
يف  اأ�ضا�ضية  وم���ادة  اأ�ضا�ضي،  كمتطلب 
�ضمن  االأكادميية  والر�ضائل  التخرج  بحوث 
ال�ضوء  ت�ضليط  على  ت�ضاعد  متكاملة،  خطة 
تاريخ  توثيق  يف  وت�ضاهم  ملفاتها  على  اأكرث 
احلركة االأ�ضرية.- العمل اجلاد والتحرك احلثيث 
والفاعل من اأجل حترير االأ�رسى بكل الطرق 
مبا  وامل�رسوعة  واملتاحة  املمكنة  والو�ضائل 
فرتة  ويق�رس  قيدهم  ويك�رس  حريتهم  يحقق 

معاناتهم و�ضنوات �ضجنهم.
م�ضاريع  االعتقاالت  جعل  على  العمل   -
باأدوات  وال�ضغط  االحتالل،  لدولة  خا�رسة 
م�رسوعة تكون اأكرث اإيالما ووجعا لالحتالل.

- اللجوء اىل االآليات الدولية وال�ضغط على 
العالقة كي  ذات  الدويل  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
االأ�رسى  الإنقاذ  وتتدخل  م�ضوؤولياتها  تتحمل 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �ضجون  يف  واملعتقلني 

وتوفري احلماية لهم.

يف �لذكرى �لـ53 للنك�سة: �العتقاالت جزء من حياة �لفل�سطينيني �ليومية
�أخبار فل�سطني

�الأ�سري �ملحرر حممد 
يو�سف حممد �مل�سري 

امل�رسي،  حممد  يو�ضف  حممد  وم�ضرية"  �ضرية 
حلم،  بيت  ق�ضاء  الدوحة  من   ،14/5/1977 مواليد 
اجتماع  علم  بكالوريو�س  بنات،   3 ولديه  متزوج 

وعلم نف�س، اأمني �رس حركة فتح يف بيت حلم.
بالكويت  وجودنا  الوطني:خالل  بالعمل  االندماج 
ووجود خال مبعد يف اجلبهة ال�ضعبية كان له االثر 
الكبري يف االن�ضمام من خالل ا�ضحابه يف ال�ضفارة 
بداأ  عام1987  جئنا  الوطني.  بالعمل  اندماجنا  وبداأ 
الب�ضيطة  وامل�ضاركات  الوطني  العمل  يف  الوعي 
العمل  1990بداأنا  الوطنية، يف  االحداث  ومعاي�ضة 
من خالل جلان ال�ضبيبة الثانوية يف مدر�ضة الدهي�ضة 
التابعة للوكالة حتت م�ضوؤولية التنظيم. يف املرحلة 
االعدادية بداأت اول ت�ضكيل اول جمموعة  وانحلت 
جمموعة  ت�ضكيل  اىل  ا�ضطرينا  ال�ضبيبة  اللجان 
 ( االنتفا�ضة  فعاليات  يف  العمل  وبداأنا  �رسية، 
حجارة(.  �ضوارع، �رسب  اغالق  �ضعارات،  كتابات 
كان االعتماد بتمويل ذاتي )جمموعة الفهد اال�ضود( 
الر�ضمي  اجل�ضم  عن  بعيدة  بريئة  جمموعة  اول 
كربونة،  )مالب�س،  امل�ضرتيات  ا�ضتملت  للتنظيم، 
 10 حوايل  كنا  ال�ضعارات(،  دهان  االعالم،  خياطة 
الظاهر  امل�ضاملني يف  النوعية  اأ�ضخا�س جميعهم من 
لدرجة  جدا  ون�ضطاء  داخليا،  �ضخ�ضية  قوة  ولكن 
املرحلة  اىل  انتقلنا  ثم  هوؤالء.  ي�ضاألوا عن  البلد  اأهل 
�ضهور   4 مطلوب  كنت  الهوية  اأخذ  بعد  الثانوية 
�رسب  ب�ضبب  فيها  انطلب  التي  االوىل  املرة  وهذه 
والب�ضة،  الدير،  باب  ال�رسطة  مركز  على  احلجارة 

وكتابة �ضعارات.
باب  �ضاحة  14/12/1993، يف  االعتقال:يف  مرحلة 
الدير ومن خالل وحدات خا�ضة حيث كنت مطارد 
وخالل ذهابي اىل املدر�ضة، مت و�ضع كمني من قبل 
القوات اخلا�ضة. يف متام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة والن�ضف 
ومت  عمال  بزي  خا�ضة  وحدات   4 وجود  �ضباحا 
ال  لكن  والهروب  دفعهم  وحاولت  علي  هجومهم 
جندي   20 وحوايل  دوريات   3 تواجدت  كما  مفر، 
من راأ�س العني، وبعد االم�ضاك بي مت اال�ضتدارة بي 
وكل  بي،  لالم�ضاك  فخرا  مرات   6 املهد  �ضاحة  يف 
همي اأتخل�س من )امليربة( وهي عبارة عن اأداة حادة 
جدا  �ضيئة  معاملة  وكانت  لالحتالل.  مقاومة  كاأداة 
وتعر�ضت لل�رسب املربح، وانت�رست يف تلك الفرتة 
م�ضتعربني بكرثة  وب�ضكل غري طبيعي. كما كانت 
ما  باإذالملنهم  معي  التعامل   اأ�ضاءت  عربية  �رسطة 

يدعى)يحيى(.
مرحلة التحقيق:

اىل  حتويلي  مت  ثم  ميداين  حتقيق  بداأوا  بالبداية 
طفل  اأنني  منطلق  من  االويل  التحقيق  الب�ضة، 
بعنف  معي  والتعامل  ال�رسطي  ودخول  �ضغري، 
ترغيب  بلطف)  معي  يتعامل  اآخر  وحمقق  �ضديد، 
كانت  و�ضور.  ادلة  وجود  حول  واحلديث  وترهيب( 
باملخيم وهناك ن�رسات وكتب  ال�ضعبية قوية  اجلبهة 
التحقيق،  مع  التعامل  كيفية  يف  و�ضاعدتني  لهم 
ا�ضتخدموا امل�ضطرة �رسبا على االأيادي. كان مركز 
خارجي  واحلمام  اجلي�س،  باإدارة  الب�ضة  التوقيف 
بعيدا عن اال�رسى، مكثت يف الب�ضة 6 اأيام  وكانت 
املقابالت مع �ضباط املخابرات وا�ضتغالل الفح�س 
الطبي بالتحقيق، وثم مت نقلي اىل الظاهرية وعزيل 
كاخلزانة.  للغاية  �ضيء  الو�ضع  كان  الزنازين،  يف 
وجوالت  النوم،  عدم  نف�ضية  اأ�ضاليب  اتبعوا  كما 
يدعمني  من  هناك  وكان  االبواب،  �رسب  ازعاج، 
من اال�رسى. باالإ�ضافة اىل رمي االكل امام اخلزانة 
والقطط تاأكل ن�ضف االكل ثم يدخل االكل بعدها، 
ومن خالل قراءتي للكتب يجب علي تناول الطعام 
ولل�ضمود   اجل�ضدية   قوتي  على  احافظ  حتى 
املحققني من  ياأ�س  اأيام. وبعد   7 اخلزانة  ومكثت يف 
الظاهرية،  اىل  حتويلي  مت  اعرتاف،  بانتزاع  املحاولة 
االكرب  هي   1 رقم  الغرفة  ومطبخ،  غرف   4 هناك 
ومكتظة باالأ�رسى ويتجاوز عدد اال�رسى 50 اأ�ضري، 
اأ�ضري وال تت�ضع الأكرث   30 2 يوجد بها  وغرفة رقم 
من 20، ال يوجد حمام وال الرب�س والنوم عالكرول، 
3 مرات، كما هناك مناف�ضة على  العدد  ا�ضافة اىل 
مكب الكرادل حتى نتمكن من �ضماع هم�س النا�س. 
مكثت 3 اأ�ضابيع بالغرف ثم ذهبت للعمل يف املطبخ، 
وتعر�ضت للتعذيب النف�ضي باعتقاالت اأفراد عائلتي 

املتكررة حماولني ال�ضغط علي باالعرتاف.
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وو��سنطن تعيد ت�سمية منطقة خارج �لبيت �الأبي�س بـ”�ساحة حياة �ل�سود مهمة” 

تر�مب حلكام �لواليات: �حلر�س �لوطني �سيحكم 
�ل�سيطرة على �ل�سو�رع 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

بالبيت  ت�رسيح  يف  ترامب،  وق��ال 
بع�س  ع��ل��ى  “اأقرتح  ب��ي�����س:  االأ
يف  يبالغون  الذين  احلكام  ه��وؤالء 
املهمة،  اأجن��زوا  ت��غ��رتوا،  ال  الفخر، 
يف  كثريا  اأف�ضل  عملكم  �ضيكون 
الوطني”،  احلر�س  با�ضتدعاء  النهاية 
نيوز”  �ضي  بي  “اإن  موقع  بح�ضب 
اأن  “عليكم  قائال:  واأ�ضاف  املحلي. 
كان  ما  ال�ضوارع..  على  ت�ضيطروا 
يحدث”.  هذا  تدعو  اأن  لكم  ينبغي 
مارك  الدفاع  وزير  اأعلن  واالأربعاء، 
الرئي�س  ملقرتح  ييده  تاأ عدم  اإ�ضرب، 
التمرد،  قانون  ا�ضتخدام  ت��رام��ب، 
مقتل  �ضد  االحتجاجات  ملواجهة 
م��ري��ك��ي ذي  االأ امل��واط��ن  ف��ل��وي��د، 
�رسطي،  يد  على  االإفريقية  االأ�ضول 
متر  موؤ يف  ���ض��رب،  اإ وق��ال  ي���ام.  اأ قبل 
ا�ضتخدام  يد  يوؤ “ال  ن��ه  اإ �ضحفي، 
ي�ضمح  ال���ذي  التمرد”،  ق��ان��ون 
امل�ضلحة  ال��ق��وات  بن�رس  للرئي�س 
الفيدرالية  الوطني  احلر�س  وقوات 
ال�ضياق،  ويف  معينة.  ظ��روف  يف 
معاقبة  ���رسورة  على  اإ�ضرب  �ضدد 
فلويد.  مقتل  يف  املتورطني  ال�ضباط 
االأمريكية  ال�رسطة  ف�س  وح��ول 
“الفاييت”  �ضاحة  يف  لالحتجاجات 

قال  ثنني،  االإ بي�س،  االأ البيت  قرب 
ع�ضكريا،  “لي�س  القرار  اإن  اإ�ضرب 
وتابع  للقانون”.  نفاذ  اإ لة  م�ضاأ بل 
اأدت  الع�ضكرية  “املوؤ�ض�ضة  قائاًل: 
وهو  املواطنني،  حقوق  حلماية  اليمني 
نقاتل  والأجله  بلدنا  مييز  الذي  االأمر 
النا�ضط  اأعلن  واخلمي�س،  ومنوت”. 
اآل  الق�س  املدنية  احلقوق  اأج��ل  من 
فلويد،  تاأبني  حفل  يف  �ضاربتون، 
خالل  بوفاته  �رسطي  ت�ضبب  الذي 
هائلة،  احتجاجات  ثار  اأ ما  اعتقاله 
ال�رسطة،  ملحا�ضبة  حان  قد  الوقت  اأن 
اأعناقنا”. عن  ركبكم  “ارفعوا  قائال: 
امل��ا���ض��ي،  ي���ار  اآ م��اي��و/   26 وم��ن��ذ 

احتجاجات  املتحدة  الواليات  ت�ضهد 
الحقا  حتولت  فلويد،  مقتل  على 
املحتجني  ب��ني  ع��ن��ف  اأح���داث  اإىل 
اأعادت  اآخر،  جانب  ومن  وال�رسطة. 
االأمريكية  وا�ضنطن  مدينة  عمدة 
البيت  خ���ارج  امل��ن��ط��ق��ة  ت�ضمية 
مركز  اأ�ضبحت  وال��ت��ي  ب��ي�����س،  االأ
ال�رسطة  ق�ضوة  �ضد  االحتجاجات 

مهمة”. ال�ضود  حياة  “�ضاحة  نها  باأ
حتدي  �ضارة  اإ نها  باأ للخطوة  وينظر 
طلب  الذي  ترامب،  دونالد  للرئي�س 
املنطقة  اإخالء  االحتادية  القوات  من 
الغاز  م�ضتخدمة  االث��ن��ني،  م�ضاء 
اأخ��رى،  واأدوات  للدموع،  امل�ضيل 

حديقة  عرب  ي�ضري  اأن  ي�ضتطيع  بحيث 
يف  االإجنيل  كتاب  لرفع  كني�ضة  اإىل 
العمدة  وقالت  تذكارية.  �ضورة 
“اجلزء  اإن  تويرت  على  باوزر  موريل 
ال�ضارع  من  بي�س  االأ للبيت  املقابل 
ا�ضمه  اأ���ض��ب��ح  ع�����رس  ال�����ض��اد���س 
ال�ضود  حياة  )�ضاحة  ر�ضميا  االآن 
مقطع  املن�ضور  جانب  واإىل  مهمة(”، 
يعدلون  وهم  املدينة  لعمال  م�ضور 
ا���ض��م اح���دى ل��وح��ات ال�����ض��ارع. 
ملفوفة  رافعة  العمال  وا�ضتخدم 
م��ري��ك��ي، ح��ي��ث رح��ب  ب��ال��ع��ل��م االأ
و���ض��ف��ق جم��م��وع��ة م��ن امل��واط��ن��ني 
مظاهرة  يف  للم�ضاركة  احت�ضدوا 
ذكرت  ذات��ه  الوقت  وف��ى  مزمعة. 
اأن  اجلمعة  نباء  لالأ بلومربج  وكالة 
طلبت  العا�ضمة  وا�ضنطن  عمدة 
�ضحب  ترامب  دونالد  الرئي�س  من 
نفاذ  اإ عنا�رس  من  وغريها  القوات 
“اال�ضتثنائية”  االحت��ادي��ة  القانون 
عمدة  وقالت  املدينة.  من  االأخ��رى 
ر�ضالة  فى  باوزر  موريل  وا�ضنطن 
عنا�رس  ن�رس  اإن  اجلمعة  ترامب  اإىل 
واملعدات  االحتادية  القانون  نفاذ  اإ
�ضكاوى  من  وتزيد  املتظاهرين  تثري 
يحتجون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  وم��ظ��امل 
لتغيري  ع����ام،  ب�����ض��ك��ل  ���ض��ل��م��ي��ا، 

العن�رسية”. االأنظمة  والإ�ضالح 

�ملظاهر�ت  ملو�جهة  �لوطني  ��ستدعاء �حلر�س  �لواليات على  حكام  �جلمعة،  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  حث 
فلويد. منذ مقتل جورج  �لبالد  �لتي جتتاح 

لتظاهرات  املتحدة  الواليات  ت�ضتعد 
االأ�ضبوع  نهاية  عطلة  يف  حا�ضدة 
وبوح�ضية  بالعن�رسية  للتنديد 
الغ�ضب  يت�ضاعد  وقت  يف  ال�رسطة 
يظهر  م�ضور  ت�ضجيل  انت�ضار  عقب 
تطبيق  رجال  انتهاكات  من  املزيد 
وفيما  املتظاهرين.  بحق  القانون 
املنددة  االحتجاجات  وترية  تت�ضاعد 
ب��وف��اة ج���ورج ف��ل��وي��د االأم��ريك��ي 
ي��دي  اأ على  امل�ضلح  غ��ري  ���ض��ود  االأ
االأ�ضبوع  توقيفه  خ��الل  ال�رسطة 
امل��ا���ض��ي، ودخ���ول االح��ت��ج��اج��ات 
الرئي�س  ث���ار  اأ ال��ث��اين  اأ�ضبوعها 
مع  اجلدل  من  مزيدا  ترامب  دونالد 
عظيم”  “يوم  ع��ن  اجلمعة  حديثه 
التوظيف  اأرق��ام  ن�رس  بعد  لفلويد 
ي��ج��اب��ي��ة. وو���ض��ف ج��و ب��اي��دن  االإ
لالنتخابات  الدميوقراطي  املر�ضح 
ال��ث��اين/ ت�����رسي��ن  يف  ال��رئ��ا���ض��ي��ة 

نها  باأ ترامب  ت�رسيحات  نوفمرب، 
االآالف  نزل  فيما  حقرية”  “ب�رساحة 
اأم��ريك��ا  ن��ح��اء  اأ يف  ال�����ض��وارع  اإىل 
من  ال��ت��وايل  على  العا�رس  لليوم 
للعن�رسية.  املناه�ضة  التظاهرات 
حا�ضدة  تظاهرات  تنظيم  ويتوقع 
املرتقب  وا�ضنطن  يف  ومنها  ال�ضبت 
اآالف  ع�����رسات  فيها  ي�����ض��ارك  اأن 

بلدية  رئي�ضة  وكتبت  االأ�ضخا�س. 
مهمة”  ال�ضود  “حياة  عبارة  املدينة 
عمالقة  باأحرف  ماترز(  اليفز  )بالك 
البيت  اإىل  امل���وؤدي  الطريق  على 
احل�ضود.  و�ضول  قبيل  بي�س،  االأ
تكرمي  م��را���ض��م  ال�ضبت  ون��ظ��م��ت 
بكاروالينا  ري��ف��ورد  يف  لفلويد 
فيها،  ولد  التي  الوالية  ال�ضمالية، 
يف  اأجريت  اأوىل  مرا�ضم  اأعقاب  يف 

اخلمي�س. مينيابولي�س 
التي  االحتجاجات  ا�ضتمرار  وم��ع 
بال�ضغط  ���رسط��ي  ق��ي��ام  ث��اره��ا  اأ
رقبة  على  دقائق  ت�ضع  لنحو  بركبته 
يحتدم  ي�ضتغيث،  كان  الذي  فلويد 
للقوة  ال�رسطة  ا�ضتخدام  حول  اجلدل 
حد  اإىل  امل�ضاملني  املتظاهرين  بوجه 

. كبري
اأوق���ف  ب��ن��ي��وي��ورك،  ب��وف��ال��و  يف 
بعد  اأجر  بدون  العمل  عن  �رسطيان 
يدفعان  فيديو  مقطع  يف  ظهرا  اأن 
�ضقط  ع��اًم��ا   75 ع��م��ره  حم��ت��ج��ًا 
وق��ال  ���ض��ه.  راأ يف  بجرح  واأ�ضيب 
براون  بايرون  املدينة  بلدية  رئي�س 
نه  اإ تويرت،  على  العقوبة  ن�رس  الذي 
با�ضتياء”  “�ضعرا  ال�رسطة  ومفو�س 
وقال  الفيديو.  م�ضاهدة  بعد  �ضديد 
اإن  �ضابق  وق��ت  يف  لل�رسطة  بيان 

ال��رج��ل ال���ذي ف��ق��د وع��ي��ه ون��زف 
و�ضقط”.  “تعرث  الراأ�س  من  ب�ضدة 
ال�رسطة  فتحت  انديانابولي�س  ويف 
يظهر  فيديو  �رسيط  ن�رس  بعد  حتقيقا 
ي�رسبون  االأقل  على  �رسطيني  اأربعة 
بكرات  وير�ضونها  بالهراوات  ة  امراأ
عدة  ف��ادت  واأ االأح��د.  م�ضاء  الفلفل 
مدينة  �رسطيي  اأن  اإعالمية  تقارير 
بال�رسب  اخلمي�س  انهالوا  نيويورك 
امل�ضاملني  املتظاهرين  ع�رسات  على 
يف  ال��ت��ج��ول  حظر  خ��ال��ف��وا  ال��ذي��ن 
بحيث  حما�رستهم،  بعد  برونك�س 

ليه. اإ يهربون  مكانًا  لهم  يرتكوا  مل 
نيويورك  ال�رسطة يف  واأعلن مفو�س 
�رسطيان  وقف  اجلمعة  �ضي  ديرموت 
من  “العديد  اأعقاب  يف  العمل  عن 
اأحدهما  لال�ضتياء”،  املثرية  احلوادث 
والثاين  اأر�ضا  وقعت  ة  امراأ لدفعه 
ور�ضه  لرجل  الواقي  القناع  الإزالة 
يف  موثقان  واحلادثان  الفلفل.  برذاذ 

م�ضور. ت�ضجيل 
ال�ضيطرة  عن  خارج 

دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئي�س  قال 
التجول  حظر  فر�س  ال��ذي  بالزيو 
املا�ضي  ���ض��ب��وع  االأ طيلة  الليلي 
النطاق  وا�ضعة  نهب  عمليات  بعد 
�رسطة  اإن  ���ض��ب��وع،  االأ ب��داي��ة  يف 

النف�س”.  “ب�ضبط  تتحلى  نيويورك 
خاطبته  اجلمعة،  ن�رستها  مقالة  ويف 
“افتح  قائلة  تاميز  نيويورك  �ضحيفة 
باتت  “ال�رسطة  اإن  م�ضيفة  عينيك” 
عن  فلويد  تويف  انفالت”.  حالة  يف 
مينيابولي�س  مدينة  يف  �ضنة   46
وك��ان  ال��ب��الد  غ���رب  و���ض��ط  يف 
يف  توقيفه  عملية  خ��الل  مكبال، 
عنيفة.  غري  جلنحة  ي��ار/م��اي��و  اأ  25
من  ملوجة  العنان  وفاته  واأطلقت 
ال�ضعيد  على  املدنية  اال�ضطرابات 
ال��والي��ات  لها  ت�ضهد  مل  الوطني 
مارتن  اغتيال  منذ  مثياًل  املتحدة 
كما   .1968 عام  جونيور  كينغ  لوثر 
عوا�ضم  يف  حا�ضدة  تظاهرات  جرت 
رئي�س  �ضارك  واجلمعة  اأوروب��ي��ة، 
يف  ت���رودو  ج��ا���ض��ن  ك��ن��دا  وزراء 
وو�ضع  اأوتاوا.  يف  �ضخمة  تظاهرة 
اأحد  مواجهة  يف  ترامب  دونالد  موته 
رئا�ضته  تواجه  التي  التحديات  اأكرب 
فلويد  م��وت  دان  فقد  امل�ضطربة. 
جتاه  ���ض��ارم��ًا  م��وق��ًف��ا  ات��خ��ذ  لكنه 

التوتر. بتاأجيج  واُتهم  املتظاهرين 
ق/د

بو�ضت"  وا�ضنطن  "�ضحيفة  هاجمت 
دونالد  ال��ب��الد  رئي�س  االأمريكية 
خ�ضم  يف  "نحن  وق��ال��ت  ت��رام��ب 
تتمثل  م�ضبوقة  غري  وطنية  كارثة 
وذلك  البالد"،  مبادئ  قلب  برئي�س 
االحتجاجات  توا�ضل  م��ع  تزامنا 
امل��ن��اه�����ض��ة ���ض��د ال��ع��ن�����رسي��ة يف 
املواطن  مقتل  خلفية  على  اأمريكا 

فلويد. جورج 

االأمريكية  الدفاع  وزارة  اأن  يذكر 
اجلمعة  م�����س  اأ م���رت  اأ )ب��ن��ت��اغ��ون( 
مت  ال��ت��ي  اجل��ي�����س  ق���وات  ب�ضحب 
العا�ضمة  حميط  يف  قبل  من  ن�رسها 
االحتجاجات  ملواجهة  وا�ضنطن، 
ال��ت��ي ت�����ض��ه��ده��ا امل��دي��ن��ة وم��دن 
املواطن  مقتل  ب�ضبب  اأخرى  اأمريكية 
جورج  اأفريقي  اأ�ضل  من  االأمريكي 
مدينة  يف  اأ�ضبوع  نحو  منذ  فلويد 

. لي�س بو مينيا
ت�ضهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال���ع���دي���د م����ن امل����دن 
ال�ضبت  اليوم  االأمريكية 
ن�رسة  حا�ضدة  مظاهرات 
على  قتل  ال��ذي  لفلويد 
ي������دي رج�����ال ���رسط��ة  اأ
على  واحتجاجا  بي�س، 

ال��ع��ن�����رسي��ة وع��ن��ف ال�����رسط��ة يف 
املتحدة. الواليات 

ق/د

ه���دد ال��رئ��ي�����س ال��ربازي��ل��ي ج��اي��ر 
بالده  ب�ضحب  اجلمعة  بول�ضونارو 
كما  العاملية  ال�ضحة  منظمة  م��ن 
م���ريك���ي دون��ال��د  ف��ع��ل ن��ظ��ريه االأ
“انحيازها  على  لالحتجاج  ترامب، 
ب��ول�����ض��ون��ارو  وق���ال  العقائدي”. 
لكم  “اأقول  برازيليا  يف  لل�ضحافيني 
غ��ادرت  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  هنا 
نفكر  ونحن  العاملية  ال�ضحة  منظمة 

امل�ضتقبل”. يف  بذلك 
منظمة  تعمل  اأن  ما  “اإ واأ���ض��اف 
ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب���دون ان��ح��ي��از 
اأي�ضا”،  نحن  نغادرها  اأو  عقائدي 
اإىل  ب��ح��اج��ة  “ل�ضنا  ن���ه  اأ م��وؤك��دا 
عن  ليعربوا  اخل��ارج  من  اأ�ضخا�س 
هنا”.  ال�ضحي  بالو�ضع  �ضعورهم 
�ضار  كوفيد19-،  وباء  اأزمة  وطوال 
عرب  ترامب  خطى  على  بول�ضونارو 
والدعوة  املر�س  خطورة  من  التقليل 
االقت�ضادي  الن�ضاط  على  بقاء  االإ اإىل 
بفاعلية  �ضادة  واالإ الطبيعي  بو�ضعه 
العلماء  ب��ني  انق�ضاما  يثري  ع��الج 
ه��و ال��ه��ي��دروك�����ض��ي ك��ل��وروك��ني. 
قال  ال��ع��الج،  ه��ذا  ع��ن  حديثه  ويف 
ي�ضتغرب  ال  ن����ه  اإ ب��ول�����ض��ون��ارو 

يف  ن�����رست  درا���ض��ة  يف  الت�ضكيك 
الن�ضيت”  “ذي  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ج��ل��ة 
ثم  العقار،  ج��دوى  ع��دم  اإىل  ت�ضري 
منظمة  دفع  الرتاجع  وهذا  �ضحبها. 
ا�ضتئناف  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ح��ة 
وقال  للجزيئة.  ال�رسيرية  التجارب 
�ضحب  “ترامب  اأن  ب��ول�����ض��ون��ارو 
�ضيء”،  كل  عن  فرتاجعوا  املال  منهم 

عائد”. “الكلوروكني  اأن  موؤكدا 
م�ضاء  ن�رستها  ح�ضيلة  اآخ��ر  ويف 
ال�ضحة  وزارة  ت��وق��ف��ت  اجل��م��ع��ة، 
االإجمايل  العدد  ذكر  عن  الربازيلية 
و26،  لفا  اأ  35 بلغ  ال��ذي  للوفيات 
اأودى  ال��ذي��ن  ع��دد  ب��ذك��ر  واكتفت 
ال24  ال�ضاعات  يف  بحياتهم  املر�س 
اأ�ضخا�س.  1005 وبلغ  فقط  االأخرية 

حتتل  اخلمي�س  احل�ضيلة  هذه  وكانت 
بعد  حجمها  يف  عامليا  الثالثة  املرتبة 

وبريطانيا. املتحدة  الواليات 
 645 من  اأك��رث  ال��ربازي��ل  واأح�ضت 
الكثري  يرى  عدد  وهو  اإ�ضابة  ل��ف  اأ
نظرا  الواقع  من  اقل  نه  اأ اخلرباء  من 
من  كاف  لعدد  فحو�س  اإج��راء  لعدم 

�ضخا�س. الأ ا
ق/د

�ضا�ضية  االأ ال�ضحة  م��دي��ر  اأع��ل��ن 
يف  لل�ضحة  اجل��ه��وي��ة  دارة  ب�����االإ
الدكتور  التون�ضية  مدنني  والي��ة 
جزيرة  اأن  بوطار،  عادل  العنز  زيد 
خالية  اأ�ضبحت  ال�ضياحية  جربة 
كورونا.  بفريو�س  اإ�ضابة  اأي  من 
احلالتني  متاثل  اإىل  العنز  زيد  �ضار  واأ
ال�ضفاء  اإىل  يواء  االإ مبركز  املتبقيتني 
امل��رك��ز. ويف  ال��ت��ام وم��غ��ادرت��ه��م��ا 
اجلهوي  املدير  اأعلن  مت�ضل  �ضياق 

ت�ضجيل  ن��ا���رسي  ���ض��امل  لل�ضحة 
فريو�س  من  جديدتني  �ضفاء  حالتي 
ل�ضخ�ضني  قف�ضة  بوالية  كورونا 
باملن�ضتري.  الوطني  باملركز  يقيمان 
�ضخ�ضني  مت��اث��ل  اإىل  ���ض��ار  اأ ك��م��ا 
نتائج  انتظار  يف  لل�ضفاء  اآخ��ري��ن 
عدد  ليتقل�س  ال��ث��اين،  التحليل 
بقف�ضة  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني 

فقط. اأ�ضخا�س  خم�ضة  اإىل 
ق/د

اأن  ���ض��ح��ف��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  ك�����ض��ف��ت 
ال��رئ��ي�����س  ما�ضرتز"  "ريت�ضارد 
االإجنليزي  الدوري  لرابطة  التنفيذي 
يف  كامل"  "ب�ضكل  �ضينظر  املمتاز 
ا�ضتحواذ  عملية  وقف  اإىل  الدعوات 
نيوكا�ضل  ن��ادي  على  ال�ضعودية 
"خديجة  الرتكية  وكتبت  يونايتد. 
والكاتب  ال�ضحفي  خطيبة  جنكيز"، 
خا�ضقجي"  "جمال  الراحل،  ال�ضعودي 
ال���ذي ق��ت��ل ب��ط��ري��ق��ة وح�����ض��ي��ة يف 
عام  اإ�ضطنبول  يف  ب��الده  قن�ضلية 
االإجنليزي  ال��دوري  لرابطة   ،2018
بعدم  مطالبة  القدم،  لكرة  املمتاز 
ن��ادي  بيع  �ضفقة  مت��ام  ب��اإ ال�ضماح 
ن��ي��وك��ا���ض��ل ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
منظمة  راأت  ح��ني  يف  ال�ضعودية، 
االإجنليزي  الدوري  اأن  الدولية  العفو 
ذا  اإ فداء"  كب�س  ي�ضبح  باأن  "يخاطر 
وتفيد  اال�ضتحواذ.  على  املوافقة  متت 
اال�ضتثمارات  �ضندوق  باأن  التقارير 
بويل  امل��رت��ب��ط  ال�����ض��ع��ودي  ال��ع��ام��ة 
�ضلمان،  بن  حممد  ال�ضعودي  العهد 
 80% ن�����ض��ب��ة  ع��ل��ى  ���ض��ي�����ض��ت��ح��وذ 
اأن  حني  يف  نيوكا�ضل،  ملكية  من 
مق�ضمة  �ضتكون  املتبقية   20% ال�
ب��ال��ت�����ض��اوي ب��ني ���ض��ي��دة االأع��م��ال 
التي  �ضتافيلي  م��ان��دا  اأ الربيطانية 
اال�ضتثمار  �ضندوق  با�ضم  تتفاو�س 
ورجلي  ال�ضفقة،  برام  الإ ال�ضعودي 
روب��ني،  و���ض��امي��ون  ديفيد  االأع��م��ال 
 300 بنحو  ال�ضفقة  قيمة  وتقدر 
وح�ضب  اإ�ضرتليني.  جنيه  مليون 
الربيطانية،  "التيليغراف"  �ضحيفة 
جنكيز:  ملحامي  ق��ال  ما�ضرتز  ف��اإن 
احتجاجاتها  اأن  وملوكلتك  لك  وؤكد  "اأ

الوقت  ويف  كامل"،  ب�ضكل  تدر�س 
عقد  ط��ل��ب  م��ا���ض��رتز  جت��ن��ب  ذات���ه 
�ضوء  "يف  جنكيز  مع  خا�س  اجتماع 
و�ضائل  يف  تظهر  التي  املرا�ضالت 

االإعالم".
الربيطانية  �ضن"  "ذا  �ضحيفة  وكانت 
من   21 ال� يف  ت��ق��ري��را  ن�����رست  ق��د 
رابطة  اأن  فيه  اأكدت  املا�ضي،  مايو 
اأعطت  املمتاز  االإجنليزي  ال��دوري 
�ضندوق  ال�ضتحواذ  االأخ�رس  ال�ضوء 
نيوكا�ضل  على  ال�ضعودي  اال�ضتثمار 
اإ�ضرتليني،  جنيه  مليون   300 مقابل 

فقط. االأموال  حتويل  ويتبقى 
�ضبب  اأن  حينها  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
بيع  طلب  على  "الربميريليغ"  رد  تاأخر 
الرابطة  الن�ضغال  يعود  نيوكا�ضل، 
االإجنليزي  الدوري  عودة  م�رسوع  يف 
كورونا  فريو�س  اأزمة  ب�ضبب  للحياة 

. مل�ضتجد ا
فرز  مبجرد  نه  اأ ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
االإع��الن  �ضيتم  واالأوراق،  م��وال  االأ
من  االأول  يف  ال�ضفقة  عن  ر�ضميا 
م��ر  االأ وه��و  تقريبي،  ب�ضكل  يونيو 

االآن. حتى  عنه  االإعالن  يتم  مل  الذي 
ندية  االأ اأع��رق  من  نيوكا�ضل  ويعد 
 ،1892 ع��ام  وتاأ�ض�س  االإجنليزية، 
وا���ض��ت��ه��ر ال��ن��ادي دوم���ا ب��ارت��داء 
وهو  ���ض��ود،  واالأ بي�س  االأ القمي�س 
االأك��رث  ال�ضابع  االإجنليزي  الفريق 

لقاب. باالأ تتويجا 
جدول  يف   13 ال� املركز  حاليا  ويحتل 
بر�ضيد  االإجنليزي  ال��دوري  ترتيب 

مباراة.  29 من  جمعها  نقطة   35
ق/د

�لواليات �ملتحدة ت�ستعد لتظاهر�ت حا�سدة يف عطلة نهاية �الأ�سبوع 

تر�مب يثري �جلدل بعد ت�سريحاته حول “�ليوم �لعظيم” جلورج فلويد

و��سنطن بو�ست: تر�مب.. �لرئي�س �لذي قلب مبادئ �لبالد

�حتجاجا على “�نحيازها �لعقائدي”

�لرئي�س �لرب�زيلي يهدد ب�سحب بالده 
من منظمة �ل�سحة �لعاملية 

تون�س تعلن خلو جزيرة جربة من كورونا

خطيبة خا�سقجي ت�سعى ملنع ��ستحو�ذ 
�بن �سلمان على نيوكا�سل
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�لكاتبة �ل�ساّبة �سارة حممد معري�س يف حو�ر لـ : "�لتحرير":

كل م�سار يف هذه �حلياة ال جنده مفرو�سا بالزهور و ينتظر مّنا �ملرور دون 
�أن نفقد �أو نك�سب

بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 

فكرة  لِك  خطرت  �لتحرير:كيف 
�إليها،  ما �لذي دفعِك  �أو  �لكتابة 

ومتى دّون قلمك �أول ن�س ؟
الوقت  اأحدد  اأن  علّي  ال�ضعب  من 
ذلك   ... الكتابة  لفكرة  الفعلي 
على  عقد  من  اأكرث  م�ضى  قد  ّنه  اأ
بدايتي  اأعترب  لكني   ... ن�س  اأول 
مع  متو�ضط  االأوىل  يف  الفعلّية، 
كلماتي  كانت   اأن  فبعد   ، اخلواطر 
�ضتاذ  االأ طرف  من  �ضياقها  يتحدد 
املوا�ضيع  اختيار  يف  حّرة  �رست 
و  اخليال  لتوليفة  العنان  واأطلقت 

والورق.  القلم 
�سعوبات  و�جهتك  �لتحرير:هل 
يف �سقل موهبتك ، وبر�أيِك ما 

�لتي قد تقيد  �أهم �الأ�سباب  هي 
�ملر�أة ب�سورة عامة ؟

هذه  يف  م�ضار  كل  احلال  بطبيعة 
و  بالزهور  مفرو�ضا  جنده  ال  احلياة 
اأو  نفقد  اأن  دون  املرور  مّنا  ينتظر 
اّل  اإ نقتحمه  ميدان  فاأي   .. نك�ضب 
منها  هناك   .. �ضعوبات  وتواجهنا 
بالبدايات  متعلق  و  موؤقت  هو  ما 
معنا  ي�ضتمر  ما  منها  هناك  و   ،
يعود   اأن  يلبث  وال  ة  فجاأ ليختفي 
من  اأخجل  كنت  البداية  يف  فمثال   ،
ثقتي  اأن  ذلك   ، اأحدهم  يل  يقراأ  اأن 
هذا   ، منعدمة  �ضبه  كانت  بن�ضي 
للثانوية  انتقايل  مع  زال  م��ر  االأ
كنت  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  اأين  غ��ري 
كّل  اأن  مع  متاما...  الن�رس  اأرف�س 
و  باالأ�ضلوب  ي�ضيد  يل  يقراأ  من 
بعيدة  كنت   ... اآخر  اأمر   املو�ضوع، 
كنت  فقد  االأدب  تخ�ض�س  ع��ن 
تخ�ض�ضت  اجلامعة  يف  و  علمية 
ما  هذا   .. االقت�ضاد  و  الت�ضيري  يف 
العلمية  املعرفة  بني  اأزاوج  جعلني 

دبية واالأ
بع�س  واج���ه���ت   ة   ك����ام����راأ و 
م�ضتوى  على  �ضواء  ال�ضعوبات 
احل�ضور  م�ضتوى  على  اأو  الن�س 
يكون  اأن  عليه  فالن�س   ، دب��ي  االأ
و  خا�ضة  ة  امل��راأ ذاتية  من  خاليا 
رجل  ل�ضان  على  الكتابة  اأحبذ  اأين 
تكتب  اأن  ال�ضهل  باالأمر  فلي�س 
اأن  دون  االآخ���ر،  اجلن�س  بل�ضان 
الكلمات  نثوية  باأ القارئ  ي�ضعر 
فيتجلى  االأدبي  احل�ضور  عن  اأما   ،
حيث  الوطنية  املعار�س  يف  ذلك 
مب��ف��ردي  ال��ت��ن��ق��ل  ع��ل��ي  ي�ضعب 
عامة  ب�ضفة   ، البعيدة   للواليات 
تختلف  ال  الكاتبة  ة  امل��راأ اأن  اأرى 
ي��رد  وم��ن   .. ال��رج��ل  ع��ن  ك��ث��ريا 

جن�ضه عن  النظر  بغ�س  ي�ضتطيع 
�لكتابة  كانت  �لتحرير:�إذ� 

هو�ية  جمرد  لي�ست  لِك  بالن�سبة 
، فما هي هو�ياتِك ؟

ال��ه��واي��ات  م��ت��ع��ددي  م��ن  ل�ضت 
درا�ضتي  يف  منهمكة  فتجدين 
اأعمال  يف  ن��ا  اأ اإال....  و  بحوثي  و 
الوقت  ذا وجدت بع�س  اإ .. و  املنزل 
التخ�ض�س  يف  كتابا  اأطالع  فاإين 
و  به  ت�ضلى  اأ ديوانا  او  رواي��ة  اأو 

نف�ضه الوقت  يف  اأ�ضتفيد 
عن  قلياًل  �لتحرير:حدثينا 

�إبد�عاتك �الأدبية ،  �إنتاجك و 
" جرعة  و حتديد� �إ�سد�ر�ك 
ز�ئدة " ، ما هي �ملو�سوعات 

؟ �إليها  �لتي تطرقِت 
اخلواطر  من  العديد  كتبت  اأين  مع 
مل  اأين  اّل  اإ الق�ضرية  الق�ض�س  و 
تقدي�ضا   .. ون�رسها  بجمعها  ق��م  اأ
باالحتفاظ  كتبتها  ي��وم  لرغبتي 
مل  ال�ضبب  ل��ذات  و  لنف�ضي،  بها 
اكتفيت  و  االأوىل   روايتي  اأن�رس 
 ... لتقييمها  لالأ�ضدقاء  باإهدائها 
لكني  الن�رس  على  �ضّجعوين  كّلهم 
اأدبي  مولود  اأول  يكون  اأن  اأردت 
. كان  ما  وهو  رجل  بل�ضان  من�ضور 
 " زائ��دة   جرعة   " عنوان  فتْحَت    
على  مبنية  االأح��داث  من  الكثري 
حماولة  و  الطفل  نف�ضية  درا�ضة 
من  بها،   يرغب  ال  بيئة  مع  قلمه  تاأ
اإىل   التنمر  اإىل  الغرية  اإىل  اليتم 
الدرا�ضة  م�ضتوى  تراجع  اأ�ضباب 
ه��م��ال ال��وال��دي��ن ،  حت��ت ���ض��وء اإ
انزالقاتها  و  املراهقة   تنتقل  ثم 
ال�ضباب  لفرتة  َمعَلما  تر�ضم  التي 
�ضورة  وتت�ضح  النتائج  ف��رى 
ه��ك��ذا  يف  ت��ك��ون  ال���ذي  ال��ف��رد 
م�ضاعر  الرواية  تتخلل   ... جمتمع  
الطرفني   كال  بها  يعرتف  مل  حب 
يف  وقع  ال��ذي  املدمن  هو  ليكون 
من  الكثري  هناك   ، القا�ضية  حب 
وتفاجئ  تت�ضارع  التي  االأح��داث 
و  �ضخ�ضيات  لتختفي  ال��ق��ارئ 
باأ�ضلوب  جديد  من  الظهور  تعاود 
جميال  يكون   اأن  عليه  حر�ضت 

قا م�ضو و
،�ملكان،  �لتحرير:�لزمان 
�أقاليم  و�حلياة،  و�لهموم 
متعددة ، ماذ� متّثل لك ؟

م��ر   م��ا ع��ن ال��زم��ان ف��اأع��ت��ربه االأ اأ
من  م��ع  يجمعنا  ال���ذي  ال��وح��ي��د 
علينا  مت��ّر  اأن  فيبهجني   .. نحب 
الفطر  عيد  نف�س   ، املوا�ضم   نف�س 
نف�س   .. ال��ن�����رس  ع��ي��د  ون��ف�����س   ،
ال�ضتاء   نف�س  نعي�س  اأو   .. الف�ضول 
ال�ضيا�ضية  االأحداث  نف�س  نتابع   ...
اأن  رغم  احلالية  املوا�ضيع  ونناق�س 
اأن  املهم   ، معهم   يدور  ال  النقا�س 
ننا  اأ لو  و  الظروف  بنف�س  نحاط 

ما  اأ  ، نلتِقي  وال  خمتلفة  اأماكن  يف 
للذاكرة  البكر  االبن  فهو  املكان 
فيه  احلدث  ن�ضنع  االأوىل  املرة  يف 
احلدث،  نتذّكر  حياتنا  بقية  يف  و 
قد  و  ن��دم،  و  بحزن  اأو  بفرح  ّم��ا  اإ
و   اأ اجليل  هذا  اأمنية  املكان  يكون 
عزيز  فيها  يرقد  �ضغرية  م�ضاحة 
لو  كالمي  يجوز   وقد  ب�ضالم.... 
املح�ضن  ن�ضان  االإ ج��زاء  اإن  قلت 
تره  مل  مكان  هو  الف�ضائل  �ضاحب 
 ، ب�رس  جن�س  على  يخطر  مل  و  عني 
وقت   .. متر  و  فرتة  فهي  الهموم  ما  اأ
اإىل  فيه  نّتجه  اأن  علينا  م�ضتقطع 
كل  يف  اأيّن  غري   ، وجل   عز  املوىل 
الزمان  توليفة  اأن  اأرى  احل��االت 
يف  تتجلى  ال��ه��م��وم  و  امل��ك��ان  و 

 . واحد  �ضخ�س 
 ، �لرو�ية  �لتحرير:�سخو�س 

�لن�س  د�حل  د�خل  كيف وظفِتها 
�عتمدت  �لتي  �ملنهجية  وماهي   ،
عليها يف ذلك ، وهل هي و�قعية 

�أم ن�سج من �خليال ؟
زمالئي   من  اأطلب  اأن  على  رمّب��ا 
م�ضطلح   اأو  كلمة  يخرتعوا  اأن 
ل��و���ض��ف ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ك��ات��ب 
وال  قرابة  هي  فال   ، وال�ضخ�ضية 
اأو  تقّم�س   حتى  ال  و  �ضداقة 
فال�ضخ�ضيات     ، ا�ضتح�ضار 
تقتات  و  وف��ي��ن��ا   علينا  تعي�س 
و  نكملها  نحن  ب��دورن��ا  و  م��ّن��ا 
هذا  من  واأكرث  تفا�ضيلها   نن�ضج 

وعالقاتها  م�ضريها  نحّدد  فنحن 
رودينا   ... مي��ن  اأ  .. يهم  اأ رام��ا...   ،
من  لكل  ..ذي��اب،  ف��اروق  ..العم 
نهيت  اأ فعندما   ، ن�ضيب  ا�ضمه 
بالفراغ   اأح�ض�ضت  زائ��دة  جرعة 
ع�ضتها  ال�ضخ�ضيات  هذه  كاأن  و 
يفر�س  من  هو  احلدث  فكان  حّقا، 
يحّدد  من  هو  املوقف  و  التوظيف 
 ، معاملها  و  ال�ضخ�ضية  �ضمات 
لبع�س  اأحيانا  اأع��ود  ّن��ن��ي  اأ كما 
االجتماع  و  النف�س  علم  مقاالت 
منطقية  فعل  ردود  لها  الأج��ع��ل 
واق��ع��ي  اج��ت��م��اع��ي   ���ض��ي��اق  ويف 
خيالية  فاالأحداث   ، قوية  وحبكة 
ال  لدرجة  الواقع  مع  ت�ضتبه  لكن 

خيال.   اأم  واقع  اأهي  متيز  تكاد 
�سارة  تتلّقى  �لتحرير:�أال 
تقود هذه  �سعوبات وهي 

�ملعارك �لكتابّية ،  ويف �أي 
�أكرث ؟ �أدبي جتد نف�سها  جن�س 

من   ، �ضعوبات  ه��ن��اك   .. اأك��ي��د 
اأرجع  دائما   .. االأ�ضلوب  اإىل  اللغة 
اأ�ضت�ضري  و  اللغة  يف  مراجع  اإىل 
كثريا  نف�ضي  اأج��د   .. اخل��ربة  ذوي 
تعّمقت  الأين  ال��رواي��ة  جم��ال  يف 
من  غريه  من  اأكرث  فيه  البحث  يف 
اجلن�س   نه  اأ كما   ، دبية  االأ االأجنا�س 
والق�ض�س  اخلواطر  من  قراءة  اأكرث 

ة    لق�ضري ا
�سفينتِك  �سرنى  �لتحرير:هل 
ر��سية يف يوم ما على �ساطئ 

؟ مثاًل  كال�سعر  �آخر 
اأن  و  لها  �ضبق  �ضفينتي  ب�رساحة 
اخلواطر  و  ال�ضعر  ميناء  يف  ر�ضت  
ّنني  اأ اّل  اإ الق�ضرية...   الق�ض�س  و 
و  مر�ضاتي  ن���زل  اأ اأن  اّل  اإ ب��ي��ت  اأ
ت�ضّدين  ّنها  الأ الرواية  على  اأ�ضتقر 
عن  بعيداً  ولغة  اأ�ضلوبا  و  كتابة 
اخل��اط��رة  ال��ت��اأوي��الت يف  ح��واج��ز 
حاجز  و  ال�ضعر  يف  الوزن  وحاجز 
يف  احلبكة  و  الكلمات  حمدودية 
م�ضتقبال   ، الق�ضرية   الق�ض�س 
جمددا  اأعود  قد   ، يدري  من  رمبا   ..

. لها
على   طموحاتك  هي  �لتحرير:ما 

؟ �لكتابة  �سعيد 
 ... ال��ك��ات��ب��ة  يف  ك��ب��ري  ط��م��وح��ي 
 ، خالد   عمل  يل  يكون  اأن  اأرغب 
وح�ضب  جيلي  يف  جناحا  يحّقق  ال 
الله  �ضاء  اإن  قادمة  الأجيال  مّن��ا  واإ
ال  مّن��ا  اإ و  ال�ضهرة  بغر�س  لي�س   ،
اأن  مبجرد  ن�ضان  االإ ميوت  اأن  اأرغب 

الله. يتوفاه 
للقر�ء  �أخرية  �لتحرير:كلمة 

و�جلريدة
قراأ   من  لكل  �ضكرا   ، اأخرية  ككلمة 
هذا  على  �ضكرا   .. ه��ذه  كلماتي 
تدعو  اأن  تن�ضوا  ال   .. الرائع  احلوار 
الوباء  و  البالء  عّنا  يزيل  اأن  الله 
وقتكم  ا�ضتغلوا  و  موفقني  دمتم   ..
ترتكوا  ال  و  ال�ضحي  احلجر  يف 

فائدة.... دون  ي�ضيع  الوقت 

�أكرث من جمرد هو�ية ، هي �سغف وو�سيلة  لهوؤالء  بالن�سبة  �آخر، فهي  بالن�سبة الآخرين هي عامل  �أن تكون �لكتابة عبارة عن �سيء روتيني تقوم به يف عملك �ليومي ، ولكن  ميكن 
�سابة تنحدر من والية برج بوعريريج  �لع�سرين كاتبة  "  �بنة �لر�بعة و  "�سارة حممد معري�س  �لكتابة عند  �أن ن�سف به  ما ن�ستطيع  �لنف�س، وكل ما يدور حولها ، وهذ�  للتعبري عن 
" مثلها مثل  " جرعة ز�ئدة  �إد�رة �أعمال  ، طالبة �سنة ثالثة �إعالم و �ت�سال ، �أحبت �لكتابة و وجدت نف�سها فيها ، فقررت حتويل حلمها �إىل و�قع  فـ  ، حا�سلة على �سهادة لي�سان�س 

للتعرف عليها...  ، �أجرينا معها هذ� �حلو�ر معها  �لكتاب �ملعروفني وقد  ، بجانب رو�يات  ما  �أحد كتبها يومًا  و�سع  يجُ �أن  �لكثريين ، حتلم 
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

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

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

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعالج o قوام
2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ

3طائر اسطوري حييا بعد احتراق o كثري جدا
4إمارة عربية

5ماكنة حترك ما نركبه برا وحبرا وجوا
6اخنفاض درجة احلرارة o نصف راية o العزوة واملكانة 

العائلية
7احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة

8نبات طيب يف السلطة o منطقة متنازع عليها يف جنوب مصر
9قبول حسن

10مثل عريب قدمي يقال يف توافق اثنني يف الشكل أو 
الشخصية

أفقــــــــــــــــــي

1وحدة معلومات يف الكمبيوتر o نبات 
صحراوي

 o مسؤول o 2يؤوي ويعطي األمان
متشاهبان

3عملة عربية )مجع ومعكوسة( o دمر 
وقلب رأسا على عقب

4مؤنس o فول سوداين
5من اوالد آدم o ندرة )معكوسة(

6من االطراف o استحسنه
7تدعو للخجل o وزراء امللك وحاشيته

8جهنم )معكوسة( o وبخ
9توقف o من يعطي الناس دينا مقابل 

فائدة
10جمموعة )كلمتان(

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �سغرية لت�سكل 
ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :
 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

الكلمات ال�ّسهمية

3        

5

2 4

        

1

6         

مطرب راي
جزائري

فاه

عرق يف القلب)م(

غزال

جوهر

بوا�سطتي

عا�سمة من اأمريكا
الالتينية

اإح�سان

طليق

نهاية ال�سئ

من اأخوات كان

ادارة و�سل

يفهم باإ�سارة)م(

بحر

اإمارة عربية

من الأنبياء

اأ�سون

عقيدة

الظن

�سوت

اجنب

�سفة

اجلاهل

نظري

انتفاخ

حيوان قطبي

عك�ض اأهمل

يلوم

من الألوان
من احلوام�ض)م(

والدة

رقد)م(
غ�سن
للنفي

مل�ض
عابر

من اأجلي)م(

�سورة قراآنية

رئي�ض عربي �سابق

�سعور

ممثل م�سري)م(

كاتب جزائري

�سقي

1   2    3   4   5  6خمرج اأفالم جزائري

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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حـدث وال حـرج
توقيف عون اأمن 

بحوزته كمية من 
املخدرات بغليزان 

اأوقفت م�سالح ال�سرطة الق�سائية باأمن 
دائرة وادي ارهيو اأواخر ال�سبوع، 

عون �سرطة يدعى:�ض. م، وبحوزته 
كمية من املخدرات. العملية جاءت اثر 

معلومات واردة لذات امل�سالح، مفادها 
قيام �سخ�ض بحيازة املخدرات وعليه 

با�سرت عنا�سر المن   حترياتها، 
التي اأف�ست اىل توقيف امل�ستبه فيه 

وبحوزته كمية من املخدرات، على اأن 
يتم تقدميه اأمام العدالة قريبا .

  ب�سبب احلجر 
ال�سحي 

،تكاثر غزلن 
ال�سحراء 

اجلزائرية 
واقتحامها 

ملدينة حا�سي 
م�سعود

صـــورة و تعــليق 

اإ�ضرم النار يف منزل تقطنه عدة عائالت

القب�ض على �ضاب اعتدى 
على والدته ب�ضكيكدة

اأوقفت الفرقة اجلنائية باأمن والية �ضكيكدة �ضخ�ضا م�ضبوقا  ق�ضائيا 
، يبلغ من العمر 31 �ضنة على  اإثر بالغ تلقته حول ن�ضوب حريق باأحد 
املنازل املاأهولة بال�ضكان بو�ضط مدينة �ضكيكدة، ليتم التدخل و تقدمي 
يد امل�ضاعدة لل�ضكان و اإخماد النريان من طرف م�ضالح احلماية املدنية، 
و قد اأف�ضت التحريات امليدانية اأن احلريق مت اإ�رسامه من طرف امل�ضتبه 

به الذي يقطن يف ذات املنزل بعد اأن قام باالعتداء بال�ضب و ال�ضتم 
على والدته البالغة من العمر 58 �ضنة و من فر اىل وجهة جمهولة...   
مت توقيفه مبحيط احلي بعد اأن اأبدى مقاومة عنيفة لُيحجز...ى ُجّرد من  

�ضالح ابي�س كان  بحوزته ،املتهم مت تقدميه اأمام النيابة املخت�ضة عن  
ق�ضية “جناية اإ�رسام النار عمدا مب�ضكن ماأهول ، جنحة حمل �ضالح 

ابي�س �ضكني دون مربر �رسعي ، التعدي على االأ�ضول بال�ضب و 
التهديد  ” ، ليودع احلب�س يف انتظار حماكمته

عودة وكاالت �الأ�سفار بال و�سائل نقل
يرى مراقبون اأنه يف 

الوقت الذي تعلن فيه 
حكومة عبد العزيز 

جراد عن عودة ن�ساط 
وكالت الأ�سفار، جند اأن 

املطارات واحلدود الربية 
مع اجلارة تون�ض 

)مغلقة (، حتى التنقل 
ما بني الوليات الداخلية 

للوطن باحلافالت 
وغريها من و�سائل 
املوا�سالت ل يزال 

)موؤجال( اإىل منت�سف 
ال�سهر اجلاري.

�لعثور على جثة كهل بو�دي �لرمال 
�أ�سفل ج�سر باب �لقنطرة بق�سنطينة

اأْجلت م�سالح احلماية املدنية لولية ق�سنطينة ممثلة يف املركز املتقدم 
للحماية املدنية  باب القنطرة واملركز املتقدم بومعزة عبد املجيد بلدية 
ق�سنطينة، جثة كهل ُعرث عليه متوفٍّ ا�سفل ج�سر باب القنطرة بلدية 
ق�سنطينة، ح�سب البيان ال�سحية ) ح.ل( و هو كهل     ، تعر�ض لل�سقوط  

من اأعلى اجل�سر ، على علو 70م  مت انت�سال جثته من حافة وادي 
الرمال و مت نقله مل�سلحة 
حفظ اجلثث بامل�ست�سفى 

اجلامعي ابن بادي�ض 
ق�سنطينة، اجلهات 

الأمنية فتحت حتقيقا 
يف املو�سوع، اإن كانت 

احلادثة �سقوطا اأم عملية 
انتحار.

يف كل �ضنة يحتفل �ضكان الكرة 
االر�ضية باليوم العاملي للبيئة 

امل�ضادف للخام�س جوان من كل 
عام غري اأين على �ضوء مقولة 
ال�ضاعر اأبو الطيب املتنبي)عيد 

باأية حال عدت ياعيد ملا 
م�ضى اأم الأمر فيك جتديد(، 

حيث اأن التحدي اخلطري 
الذي ي�ضهده كوكب االأر�س يتفاقم يوما بعد يوم من اآثار 
التلوث البيئي مبختلف اأ�ضكاله واأنواعه املتعددة، نتيجة ما 

اقرتفته يد االإن�ضان من ف�ضاد يف الرب والبحر واجلو، لقد 
جتاوز �ضكان االأر�س 07 ماليري ن�ضمة والنمو الدميغرايف 
يف تزايد مذهل و�رسيع، ازدادت معه احتياجات وحاجات 

الب�رس واملجتمعات والدول اإىل توفري وتلبية هاته الرغبات 
امللحة يف املجال الزراعي وال�ضناعي والع�ضكري، وذلك 

اعتمادا على التطور العلمي والتكنولوجي احلديث لت�رسيع 
االإنتاج وتطوير االقت�ضاد وحتقيق االأرباح وح�ضد االأموال 
مهما كانت االأ�ضباب والو�ضائل املتبعة لتحقيق هذا الهدف 

املن�ضود على ح�ضاب �ضالمة الب�رسية وحماية الكائنات 
احلية وتدهور البيئة وتلوث املحيط... ويظهر ذلك جليا يف 

الدول املتقدمة )الدول امل�ضنعة الكربى يف العامل( والتي 
منذ معاهدة وبروتوكول كيوتو وما تابعها من موؤمترات 

وقمم عاملية واإقليمية حلماية االأر�س، مل تلتزم ليومنا هذا 
للحد اأو خف�س انبعاثات الغازات ال�ضامة والدفيئة ال�ضادرة 

من مئات امل�ضانع واملركبات الكيماوية التي تنفث 
�ضمومها يف الرب والبحر واجلو، ناهيك عن التجارب النووية 

الع�ضكرية املتكررة. وعليه �ضن�ضلط ال�ضوء على ذكر 
االأ�ضباب امل�ضاهمة يف اإحلاق ال�رسر والتدهور بالقطاعات 

التالية:
القطاع الزراعي: 

ا�ستعمال الزراعة امليكانيكية: وهي 
ت�ضميد الرتبة مبواد كيميائية وعدم االعتماد على الزراعة 

الع�ضوية اخلالية من املركبات الكيميائية ال�ضامة.
اال�ضتعمال املفرط وغري العقالين والالمدرو�س للمبيدات 

احل�رسية يف ر�س املزارع واحلقول مما جنم عنه تلوث وت�ضمم 
املحا�ضيل الزراعية ومنوها ب�ضكل غري طبيعي )يهدد �ضحة 

و�ضالمة الكائنات احلية مبا فيها االإن�ضان(.
القطاع ال�سناعي:

ا�ستخدام الطاقة الكيمائية: التي 
تعتمد على املحروقات امللوثة للبيئة بدال من ا�ضتعمال 
الطاقة النظيفة املتجددة مثل: الطاقة ال�ضم�ضية - طاقة 

الرياح - والطاقة املائية �ضديقة البيئة اخلالية من امللوثات 
تلوث البحار والنهار:

ترمى يف البحار واالأنهار اآالف االأطنان �ضنويا من النفايات 
ال�ضلبة وال�ضائلة للم�ضانع واآالف االأمتار املكعبة من 

املحروقات والنفط املت�رسب من البواخر العمالقة )حامالت 
النفط( مما يهدد االأحياء املائية والرثوة ال�ضمكية التي 

ت�ضكل %30  من الغذاء العاملي.
تلوث الهواء:

ان انبعاث الغازات ال�ضامة )COƨ-COI( من امل�ضانع 
وانت�ضارها يف الغالف اجلوي جنم عنه االآتي:

- تخريب طبقة االأوزون O3 احلامية للغالف اجلوي: ال�ضيء 
الذي ي�ضمح بنفوذ وت�رسب االأ�ضعة فوق البنف�ضجية 

وتاأثريها على الكائنات احلية 
- ظهور اأمرا�س جلدية وب�رسية خطرية على االإن�ضان 

وكذلك على �ضالمة احليوان والنبات
الحتبا�ض احلراري:

وهو ارتفاع درجة حرارة االأر�س وتغري املناخ واختالل 
التوازن البيئي والطبيعي وارتفاع م�ضتوى املياه يف البحار 

واملحيطات مما ت�ضبب يف حدوث في�ضانات واأعا�ضري 
مدمرة اأتت على االأخ�رس يف خمتلف قارات العامل.

لقد اكتفيت بذكر اأهم االأ�ضباب املوؤدية اإىل تلوث االأر�س 
وتدهور البيئة الأن هناك اأ�ضبابا اأخرى م�ضاهمة اأي�ضا. هذا 

ويلعب الوعي والثقافة البيئية لدى االأفراد واملجتمعات 
واالأمم دورا اأ�ضا�ضيا يف مكافحة التلوث وتدهور املحيط، 
الذي فعله االإن�ضان لي�رس نف�ضه بنف�ضه والكائنات احلية 
املحيطة به والتي تعي�س معه يف و�ضط بيئي  متكامل ، 

فال بد اأن ننمي معلوماتنا البيئية ون�ضاهم يف ن�رس الوعي 
البيئي وجنتهد دائما ونقدم البديل للمحافظة على البيئة 
وجنعل م�ضلحة وحماية كوكب االأر�س فوق كل اعتبار 

بعيدا على االأنانية وجني االأموال وحتقيق االأرباح على 
ح�ضاب ال�ضعوب الفقرية والدول املتخلفة لتحقيق �ضعار * 

مكافحة امللوثات �ضالمة للكائنات*.

هل  جو�ن..   05
كوكب �الأر�س 

يف �أمان؟

بقلم: نجيب بله باسي



  

ت�سري املحاكمات الأخرية التي �سملت ق�سايا النهب 
العقاري اإىل التوجه ال�سحيح للجزائر اجلديدة نحو 

حماربة الف�ساد، حيث طالت العديد من امل�سوؤولني 
ال�ساميني ال�سابقني، وعلى راأ�سهم بع�ض الولة 

ال�سابقني، و هي خطوة ايجابية نحو التحقيق يف 
الف�ساد املايل الذي مل ي�ستثن الأخ�سر و ل الياب�ض، 
و قد كان اأمل القايد �سالح رحمه اهلل اأن يرى ذلك 

يتحقق حتى اأخر رمق من حياته. لقد �سهدت 
اجلزائر ف�سادا منظما اأدى اإىل نخر كيان القت�ساد 
الوطني، فرغم ما متتعت به اجلزائر من بحبوحة 

مالية غري اأن اآلة الف�ساد ا�ستغلت ال�سلطة  و عمدت 
اإىل هدم كيان الدولة، بيد اأّن الهبة ال�سعبية  و 
املوقف التاريخي للجي�ض الوطني ال�سعبي كانا 

باملر�ساد، و ا�ستطاعت اجلزائر اأن ت�سرتجع حريتها 
من قب�سة �سرذمة نافذة ا�ستغلت النفوذ  و ال�سلطة 

للم�سالح اخلا�سة و التي انتهت بهم اإىل ال�سجون 
كعربة ملن يعترب.

تربز الأرقام الكبرية من مئات ماليري الدولرات 
املنهوبة ، ناهيك عن الأوعية العقارية و ا�ستغالل 

اأمالك و ممتلكات الدولة، و ت�ساعف حجم هذا 
النهب الذي راح �سحيته ال�سعب اجلزائري عن حجم 

هذا الف�ساد، و الذي مل يتوقف عند هذا احلد كما 
كانت قد اأ�سارت اإلبه ويكيليك�ض منذ �سنوات من 

تهريب لالأموال نحو اخلارج و �سفقات م�سبوهة و 
غريها مما يعجز الن�سان عن ت�سوره، و الل�سان عن 

و�سفه، رغم ما وفرته الدولة لهوؤلء امل�سوؤولني و 
منهم وزراء �سابقني من رفاهية ورغد العي�ض.

قد  ل ي�سفي غليل الكثري من اجلزائريني الكتفاء 
ب�سجن مرتكبي هذه اجلرائم الكربى من ناهبي املال 

العام، دون متابعة و ا�سرتجاع العقارات  و الأموال 
املنهوبة كما يرى الكثري من اجلزائريني، لأن ال�سجن 

�سيكون راأفة بهم مقابل ما اقرتفوه من جرائم يف 
حق اأكرث من اأربعني مليوان من اجلزائريني.

بقلم: بيزيد يو�سف

 م�سل�سل جر�ئم �لنهب 
�لعقـــــــــاري

�لتحريـــر  تعزي
تلقينا بكل 
اأمل وحزن 

نباأ وفاة 
املالزم عبد 

احلافظ 
ديدي 

ال�سابط 
باحلماية 
املدنية، 

وعلى اإثر 
هذا امل�ساب اجللل تتقدم جريدة التحرير 
وعلى راأ�سها املدير العام ورئي�سة التحرير 

بخال�ض التعازي لعائلة املرحوم املغفور 
له باإذن اهلل وعلى راأ�سها زوجته ووالدته 

الكرميتني واأبنائه واخوته الأفا�سل اأحمد 
وعلى واحلبيب راجني من املوىل القدير اأن 

يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يلهم ذويه 
جميل ال�سرب وال�سلوان.

اإنا هلل واإنا اليه راجعون

توجـه نحـو �إعــادة فتــح بيــوت �هلل
القرار �سوف يكون متبوعا باإجراءات وقائية �سارمة

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

و  الدينية  ــوؤون  ــس ــ� ال وزارة  كــانــت  و 
و  �سابق  وقــت  يف  ــررت  ق قد  ـــاف  الأوق
�سهر  مــن  ع�سر  ال�سابع  ــوم  ي حتــديــدا 
مار�ض املا�سي اإغالق كافة امل�ساجد عرب 
كامل ربوع الوطن و منع �سالة اجلماعة 
عدوى  لنت�سار  تفاديا  فيها،  اجلمعة  و 
19".من  "كوفيد  "كورونا"  فــريو�ــض 
الدينية  الــ�ــســوؤون  ــر  وزي اأفـــاد  جانبه 
يو�سف بلمهدي يف ت�سريحات �سحفية 
اإعادة  قرار  اأن  �سابق  وقت  يف  بها  اأدىل 
احلكومة  �سالحيات  من  امل�ساجد  فتح 
الهيئة  تو�سيات  على  بناء  وحــدهــا، 
هذا  اأّن  م�سيفا  املخت�سة،  العلمية 
وزارة  اأي  اخت�سا�ض  من  لي�ض  الأمــر 
التي  اخــتــ�ــســا�ــض احلــكــومــة  مــن  بــل 
اأن  اإىل  بلمهدي  اأ�سار  ذلك.و  عن  تعلن 
باهتمام  تتابع  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
انح�سار  جمــال  يف  املحققة  النتائج 
"كورونا"  بفريو�ض  الإ�ــســابــات  ــدد  ع
قائال  بــلــمــهــدي  اأ�ـــســـاف  املــ�ــســتــجــد.و 
و  ال�سحي  اجلانب  يف  اخلرباء  "تقارير 
الطبي توحي بالتفاوؤل و باأن تداعيات 

اجلائحة بداأت تخف بف�سل اإحتياطات 
اأنه بقدر التزام املواطنني  املواطنني، و 

املتعلقة  تلك  خا�سة  بالإحتياطات 
من  �سنقلل  فاإننا  الكمامات  بــارتــداء 

اإىل  و�سنذهب  اجلــائــحــة  ــذه  ه حجم 
اإعادة فتح بيوت اهلل.
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�إعادة �إطالق م�سروع 800 �سكن "عدل" بب�سكرة �ملتوقف منذ عامني

حجز 6428 قارورة من �مل�سروبات �لكحولية  ببجاية 

�سجار بني �سابني ينتهي بجرمية قتل بعني وملان يف �سطيف

�جلز�ئر" الإنقاذ  لل�سلطة  ن�سعى  مقري يرد على ما �أ�سماها مز�عم �لبع�س : "نعم 

�نتخاب �جلز�ئري �سفيان ميموين على ر�أ�س جلنة �ملوؤمتر�ت للجمعية �لعامة
 ملنظمة �الأمم �ملتحدة

ك�سف و تدمري خمباأ للجماعات �الإرهابية بجيجل

�أمطار رعدية تت�ساقط على بع�س �لواليات �ليوم

�جلي�س يحجز 6 قناطري 
و14 كلغ من �لكيف 

بالنعامة

الوطنية  للوكالة  العام  املدير  اأ�سرف 
لتح�سني ال�سكن و تطويره، حممد طارق 
بلعريبي، على الإنطالق الفعلي مل�سروع 

و  ب�سكرة،  ولية  يف  عدل  م�سكن   800
اأو�سح  عامني.و  ملدة  توقفا  عرف  الذي 
الوكالة  اأن مدير عام  بيان وكالة عدل 

عربوا  الذين  املكتتبني  من  عدد  اإلتقى 
بهذا  الأ�سغال  لإنطالق  اإرتياحهم  عن 
ال�سياق  يف  انتظاره.و  طال  الذي  املوقع 

وحــدة   600 بت�سليم  بلعريبي  تعهد 
م�سكن   1000 عدل  م�سروع  من  �سكنية 
مع نهاية ال�سنة احلالية.                      ق/و

بحجز  بجاية  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت 
6428 قارورة من امل�سروبات الكحولية يف 
عمليتني متفرقتني ومبلغ مايل 129410 

رخ�سة.  بدون  املبيعات  عائدات  من  دج 
دج   129410 مايل  ومبلغ  قــارورة   6332
مت  رخ�سة  بــدون  املبيعات  عائدات  من 

عنا�سر  طرف  من  اأقبو  مبدينة  حجزها 
الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة 
على  حــجــزهــا  مت  قـــــارورة   96. ــو  ــب اأق

الــربج  اإغــيــل  الأمــنــي  احلــاجــز  م�ستوى 
مبدينة بجاية من طرف الفرقة املتنقلة 
لل�سرطة الق�سائية اأميزور.                 ك. ت

ا�ــســتــيــقــظ �ــســكــان بــلــديــة عــني وملــان 
على   ، �سطيف  وليــة  جنوب  الواقعة 
�ساب  �سحيتها  راح  قتل  جرمية  وقــع 
ح�سب  ،و  �سنة   20 الــعــمــر  ــن  م يبلغ 
فــاإن  عليها  حت�سلنا  الــتــي  املــعــلــومــات 
حيثيات احلادثة تعود وقائعها اىل ليلة 

اأم�ض حينما كان ال�سحية مع  اجلاين يف 
جل�سة خمر مبنطقة بئر احللو الواقعة 
الغربية لبلدية عني  ال�سمالية  باجلهة 
انتهى  �سجار  بينهما  ن�سب  وملان،حيث 
ح�سب  مايل  مبلغ  ب�سبب  قتل  بجرمية 
اخلرب،بحكم  لنا  اوردت  التي  امل�سادر 

الفواكه،  و  اخل�سر  بيع  يف  �سركاء  اأنهما 
�سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  عرث  قد  و 
ال�سكان على جثة ال�سحية  اأم�ض بع�ض 
حادة  باآلة  ال�سرب  ــار  اأث عليها  تظهر 
املدنية  احلماية  اإبالغ  ذلك  فور  ،ليتم 
متنت  التي  الوطني  ــدرك  ال م�سالح  و 

هوية  ــد  ــدي حت ــن  م قــ�ــســري  ظـــرف  يف 
اجلاين و األقت القب�ض عليه ،و ل تزال 
حيثيات  حول  معه  جارية  التحقيقات 

هذه  اجلرمية.

ق/و

ال�سلم،  جمتمع  حــركــة  رئي�ض  فتح 
عبد الرزاق مقري، النار على من يتهم 
لل�سلطة،  بال�سعي  ال�سيا�سية  ت�سكيلته 
البلد. اإنــقــاذ  همه  حــزبــه  اأن  مــوؤكــدا 

وكتب مقري عرب ح�سابه الر�سمي على 
بخ�سو�ض  اآراءنا  نعر�ض  :”حني  تويرت 
ن�سعى  اأننا  البع�ض  يتهمنا   الد�ستور 
بني  ي�سعون  اأ�سيادهم  ــاأّن  ك لل�سلطة، 

الأحزاب  توؤ�س�ض  وهل  واملــروة!  ال�سفا 
رئي�ض  الواجهات؟”.واأ�ساف  لتح�سني 
لل�سلطة،  ن�سعى  نحن  نعم   ”: حم�ض 
لنخدم  ــري،  غ ل  النزيهة  باملناف�سة 

خدمه  مما  اأف�سل  اخلريين،  مع  بلدنا، 
من  ف�ساد  بلدنا  لإنقاذ  بل  اأ�سيادهم، 

وف�سل بع�ض اأ�سيادهم”.
ق/و

لدى  الدائم  اجلزائر  ممثل  انتخاب  مت 
منظمة الأمم املتحدة، �سفيان ميموين، 
رئي�سا للجنة موؤمترات اجلمعية العامة 
و   ،2020 ل�سنة  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
ملمثل  بالإجماع  النتخاب،  هذا  ياأتي 
ن�سرته  ــا  م ح�سب  الــدائــم  اجلــزائــر 
الإذاعة الوطنية، عقب قرار املجموعة 
تر�سح  بدعم  لنيويورك  الإفريقية 

ال�سفري ميموين لتقلد هذا املن�سب.
للجمعية  الفرعية  الهيئة  هذه  تقوم  و 
العامة و املتكونة من 21 ع�سوا، بتقدمي 
ا�ست�سارات للجمعية العامة حول جميع 
و  موؤمترات  بتنظيم  املتعلقة  امل�سائل 

اجتماعات الأمم املتحدة.
الأمم  با�سم  للبت  اأي�سا  مدعوة  وهــي 
طلبات  على  الرد  يخ�ض  فيما  املتحدة، 

املوافق  املوؤمترات  رزنامة  يف  ال�ستثناء 
و  اإداريـــة  تــاأثــريات  لديها  التي  عليها 

مالية.
الهيئة  لهذه  اجلــزائــر  رئا�سة  تاأتي  و 
للغاية  �سعب  �سياق  يف  الهامة  الأممية 
متميز بانت�سار جائحة فريو�ض كورونا 
يف  ت�سبب  الذي  )كوفيد19-(  امل�ستجد 
و  الجتماعات  اأغلبية  تاأجيل  اأو  اإلغاء 

املتحدة  الأمم  كانت  التي  التظاهرات 
قررتها م�سبقا خالل �سنة 2020.

و يعطي هذا الو�سع اأهمية خا�سة لعمل 
هذه الهيئة الأممية و يعزز دورها لأنها 
جميع  برجمة  لإعــادة  مدعوة  �ستكون 

الجتماعات التي كانت حمل تاأجيل.

ق/و

80 ملم، و ذلك خالل عملية بحث و مت�سيط مبنطقة جبل بوهندي�ض  ك�سفت و دمرت مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي، خمباأ للجماعات الإرهابية و قذيفة هاون عيار 
بامليلية، ولية جيجل بالناحية الع�سكرية اخلام�سة، ح�سب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ام�ض ال�سبت.

ق/و

ك�سفت  ام�ض ، م�سالح الأر�ساد اجلوية، عن ت�ساقط اأمطار رعدية على بع�ض الوليات اجلنوبية.
وح�سب ن�سرية جوية �ستم�ض هذه الأمطار وليتي مترنا�ست واإليزي ، اإذ يرتقب اأن تتعدى كمية الأمطار املرتقبة، 15 ملم حمليا.

ق/و

بالناحية  بالنعامة  احلــدود  حر�ض  عنا�سر  حجز 
املعالج  الكيف  من  �سخمة  كمية  الثانية،  الع�سكرية 
حجزت  فيما  كيلوغرام،   14 و  قناطري  ب�ستة  تقدر 
مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي، باإن اأمنا�ض بالناحية 
نف�سها،  املادة  من  كيلوغراما   114 الرابعة  الع�سكرية 
الوطني  للجي�ض  م�سرتكة  مفرزة  اأوقــفــت  حني  يف 
اخلام�سة،  الع�سكرية  بالناحية  بباتنة  ال�سعبي، 
مهلو�ض  قر�ض   3089 حجزت،  و  خمــدرات  تاجري 
ام�ض  الوطني،  الدفاع  لــوزارة  بيان  ح�سب  و�سيارة، 

ال�سبت.
ق/و

اأكد وزير ال�سحة و اإ�سالح امل�ست�سفيات عبد الرحمان بن بوزيد اأّن وزارة ال�سوؤون الدينية و الأوقاف اتخذت الإجراءات 
ال�سحية ال�سرورية لإعادة فتح امل�ساجد.من جهته قال حممد ال�سيخ رئي�ض الديوان بوزارة ال�سوؤون الدينية و الأوقاف يف 

وقت �سابق اإن دائرتهم الوزارية تنتظر فتوى طبية قبل اتخاذ اأي قرار كفيل باإعادة فتح امل�ساجد من عدمها.



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 
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