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“�الأميار” كل �ل�سالحيات م�سودة �لد�ستور يجب �أن متنح 

حممد علي 
-----------------

و قال عبد العزيز بلعيد خالل نزوله 
�ضيفا على الإذاعة الوطنية “يجب 
لرئي�س  الد�ضتور  م�ضودة  متنح  اأن 
ت�ضيريه  يف  احل��ري��ة  ك��ل  البلدية 
ال�ضعبي  املجل�س  ورئي�س  للبلدية، 

كل  له  تعطى  اأن  يجب  الولئي 
الد�ضتور  م�ضودة  يف  ال�ضالحيات 
للولية  الفعلي  الرئي�س  يكون  باأن 
وهو من ُي�ضري الولية ، لأن ال�ضعب 

من منحه هذه الثقة “.
جبهة  ح���زب  رئ��ي�����س  واأ����ض���اف 
احلرية  مُتنح  “عندما  اأنه  امل�ضتقبل 
وهنا  املحلي  للم�ضوؤول  الكاملة 
يكون  ،وبهذا  ال�ضعب  حكم  يكمن 

و  للموؤ�ض�ضات  امل�ضري  هو  ال�ضعب 
يكون هو املبادر و امل�ضاهم يف بناء 

املوؤ�ض�ضات”.
“مع  اأنه  بلعيد  العزيز  عبد  اأبرز  و 

الأ�ضف بقينا يف نف�س منط الت�ضيري 
وهذا ما يولد روح التكال” م�ضيفا 
جعل  الت�ضيري  من  النمط  “هذا  اأن 

“ال�ضعب ينتظر و يطبق فقط “.

�إحالة م�سروع قانون 
�عتماد 8 ماي يوما للذ�كرة 

على �للجنة �لقانونية

بلعيد يوؤكد: 

�أكد رئي�ص حزب جبهة �مل�ستقبل عبد �لعزيز بلعيد �أن م�سودة 
تعديل �لد�ستور البد �أن متنح للم�سري �ملحلي كل �ل�سالحيات 

لتلبية �حتياجات �ملنطقة، مبوجب �لتز�مات �نتخابية وتخلي�سه 
من هيمنة �الإد�رة.

�ضليمان  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  مكتب  اأحال 
قانون  م�رشوع  �ضنني،  �ضليمان  برئا�ضة  �ضنني، 
يت�ضمن اإعتماد  تاريخ 8 ماي يوما  وطنيا للذاكرة 
تغريدة  يف  �ضنني  القانونية.وذكر  اللجنة  على 
“مكتب  اأن  تويرت  يف  الر�ضمي  ح�ضابه  على  له 
اإحالة   م�رشوع  اليوم مت  له  اجتماع  املجل�س ويف 
قانون يت�ضمن اعتماد   تاريخ 8 ماي يوما   وطنيا 

للذاكرة على اللجنة املخت�ضة لدرا�ضته”.
ق/و

بعد تعر�سها لعمل تخريبي

�إعادة ت�سغيل وحدة حت�سري �ملو�د  ملجمع �حلجار 
الأم  ال�رشكة  اميتال،  ملجمع  بيان  اأ�ضار 
وحدة  ت�ضغيل  اعادة  اىل  احلجار  ملركب 
حت�ضري املواد ملجمع احلجار بعد 15 يوما 
من التوقف اثر تعر�ضها لعمل تخريبي.

و اأو�ضح ذات امل�ضدر اأنه " رغم ظروف 
اأن  ال  املهمة  �ضعوبة  و  املنزيل  احلجر 
امل�رشوق  الكابل  ا�ضتخالف  اأ�ضغال 
يوم  ا�ضتاأنفت  قد  الوحدة  م�ضتوى  على 
العملية  كانت  حيث  الفارط  ماي   21
لكنها  يوما   20 البداية  يف  �ضتتطلب 
15 يوما فقط" ح�ضب جممع  ا�ضتغرقت 
ال�ضناعات احلديدية و املعدنية-اجلزائر ) 

اميتال(.
قيا�ضي"  "وقت  �ُضجل  فقد  عليه  و 
بالنظر اىل حجم و ظروف �ضري ال�ضغال 
املا�ضي  يونيو   4 يوم  ا�ضتكملت  التي 
ايجابية  كانت  جتارب  اج��راء  خالل  من 
لت�ضغيل املن�ضاآت، ي�ضيف البيان،  م�ضيدا 
اللتزام  و  التجند   " ب  اأخرى  جهة  من 
املثايل جلميع الكفاءات الداخلية للمجمع 

)اطارات و اعوان التحكم و التنفيذ(".

من جهة اأخرى، متت ال�ضغال ب" تكلفة 
مت  كابل  ا�ضتخدام  خ��الل  م��ن  اأقل"، 
ا�ضرتجاعه من من�ضاأة قدمية، ح�ضب ذات 

البيان.
عملية  اطار  يف  الوىل  زيارته  خالل  و 
م�ضتوى  على  مت��ت  ح�ضابات  تدقيق 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأكد  املركب، 
اميتال طارق بو�ضالمة على اأهمية تعزيز 
به  التكفل  مت  ما  هو  و  باملنطقة،  الأمن 

فورا.
عمل  الكابل  �رشقة  فان  البيان  ح�ضب 
�ضري  "عرقلة  اىل  يهدف  كان  تخريبي 

الفرقة  تن�ضيب  قبيل  احلجار  مركب 
�ضكوى  ايداع  مت  قد  و  امل�ضرية"  اجلديدة 
لدى الدرك الوطني و الق�ضية الآن على 
امل�ضدر،       نف�س  ح�ضب  العدالة  م�ضتوى 
عينت  املن�رشم  اأبريل  نهاية  اأنه،  يذكر 
اجلمعية العامة ال�ضتثنائية ملركب احلجار 
ل�ضم�س  خلفا  جديدا  مديرا  بلحاج  ر�ضا 

الدين معطا الله.
كما ذكر البيان باأن هذه الوحدة "م�ضتعدة 
لر�ضال خمتلف املواد نحو الفرن العايل 

"و هذا منذ 5 جوان اجلاري.
ق/و

حرب كالمية بني �سعيد �سعدي وجياليل �سفيان
حلزب  ال�ضابق  الرئي�س  ب���ادر 
و  ال��ث��ق��اف��ة  اأج���ل  م��ن  التجمع 
�ضعدي،  �ضعيد  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
مبهاجمة رئي�س جيل جديد جياليل 
النظام  ب�”�ضاتل  وو�ضفه  �ضفيان، 
عن  اإعالنه  بعد  التيليغرايف”،  و 
ال�ضيا�ضيني  النا�ضطني  الإفراج عن 
قريبا،  بلعربي  و�ضمري  طابو  كرمي 
رئي�س  اإىل  به  تقّدم  طلٍب  بعد 
�ضعدي  �ضعيد  اجلمهورية.وكتب 
الأمري”  “تلغرايف  بعنوان  مقال 
الأ�ضبوعني  خالل  “مت  فيه:  جاء 
خمتلف  ب�ضكل  التعليق  املا�ضيني 
�رشاح  اإطالق  يخ�س  اإعالن  على 

اأو  ال�ضيا�ضيني  املعتقلني  من   2
معرفة  انتظار  يف  ونحن  اأك��ر، 
للمو�ضوع  ال�ضيا�ضية  اخلبايا 
يخلو  ل  اأن��ه  امل��وؤك��د  من  والتي 
“هذه  اأن  �ضعدي  منها”.واأ�ضاف 
حتليلها  يتم  اأن  ت�ضتحق  املعلومات 
القادمة  النوايا  ملعرفة  ب��ه��دوء 
اأن بع�س  للنظام، �ضاأبدا من فكرة 
ا�ضتقبال  على  اع��ت��ادوا  ال��ذي��ن 
النظام،  به  ياأمرهم  ما  حتويل  و 
تديل  اأن  قبل  معلومات  ليك�ضف 
رئي�س  عليه  العدالة”.لريد  بها 
حزب جيل جديد على �ضعدي عرب 
في�ضبوك  على  الر�ضمية  �ضفحته 

اإن�ضممت  كذلك  “اأنت  بالقول: 
؟  �ضعدي  �ضي  ي��ا  احل��زم��ة  اإىل 
ان  عليك  ما�ضيك،  اإىل  بالنظر 
احلياء”، م�ضيفا  ب�ضيء من  تتحلى 
اأطمئنك،  �ضعدي،  �ضي  “تلڤرايف؟ 
اإين ل اأطمع يف تخ�ض�ضك، حتى 
جيد  م�ضدر  ل��ك  ك��ان  اأن��ه  ول��و 

للراء!”.
و تابع جياليل �ضفيان الذي التقى 
منه  طلب  و  اجلمهورية  رئي�س 
الإفراج عن طابو و بلعربي “�ضي 
هو  بينك  و  بيني  الفرق   ، �ضعدي 
ل�ضعال  ت�ضعى  كنت  دائمًا  اأنك 
اأ�ضعى  اأن���ا  كنت  بينما  ال��ن��ار 

لإخمادها”.
الر�ضمي  الناطق  ف��اإن  لالإ�ضارة 
يف  اأك���د  اجل��م��ه��وري��ة،  لرئا�ضة 
“الرئي�س  اأن  �ضحفية  ت�رشيحات 
�ضفيان  ا�ضتقبل  تبون  املجيد  عبد 
جديد  جيل  حزب  رئي�س  جياليل 
الذي  الأخري،  هذا  طلب  على  بناء 
�رشاح  اإطالق  يف  رغبته  عن  عرّب 
تبون  الرئي�س  رّد  جاء  و  املعتقلني، 
وفقا  الطلب  هذا  �ضيدر�س  باأنه 
الح���رتام  اإط���ار  يف  و  للقانون 

الق�ضاء”. ل�ضتقاللية  ال�ضارم 

ق/و

وفاة �سخ�ص و�إ�سابة 110 �آخرين خالل 
نهاية �الأ�سبوع �ملا�سي

 110 واأ�ضيب  حتفه  �ضخ�س  لقي   
اخلطورة  متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ���رون 
م�ضتوى  على  م��رور  ح��ادث   91 يف 
نهاية  خ���الل  احل�����رشي��ة،  امل��ن��اط��ق 
به  اأفادت  ما  املا�ضي، ح�ضب  الأ�ضبوع 
الوطني  المن  م�ضالح  الثنني  ام�س  
لدى  املعطيات  اأن  ذاته  امل�ضدر  .وذكر 
الوطني،  لالأمن  املخت�ضة  امل�ضالح 
احل��وادث  ه��ذه  وق��وع  �ضبب  اأرجعت 
بالدرجة الأوىل اإىل العن�رش الب�رشي .

ويف هذا الطار جددت املديرية العامة 
مل�ضتعملي  دعوتها  الوطني  لالأمن 
احليطة  ت��وخ��ي  اإىل  ال��ع��ام  الطريق 
قانون  اإحرتام  و  ال�ضياقة  اأثناء  واحلذر 

املرور.
حتت  امل��دي��ري��ة  نف�س  و�ضعت  كما 
ت�����رشف امل��واط��ن��ني ال��رق��م الأخ�����رش 
لتلقي   17 ال��ن��ج��دة  ورق���م   1548

البالغات.
ق/و

دعوة �الأئمة ملو��سلة �حلملة �لتح�سي�سية �لوقائية من "كورونا
الدينية  ال�ضوؤون  وزي��ر  اأ���رشف 
بلمهدي،على  يو�ضف  والأوق��اف، 
املركزية  الإط��ارات  �ضم  اجتماع 
تقييم  على  مت��ح��ور  ب���ال���وزارة، 
خمتلف  ل��ن�����ض��اط��ات  اإج���م���ايل 
�ضهر  خ��الل  املركزية  املديريات 
خالل  عملها  واآف����اق  رم�����ض��ان 
الإج��راءات  ظل  يف  املقبلة  الفرتة 
العامل  ي�ضهدها  التي  الحرتازية 
"كوفيد  فريو�س  انت�ضار  ب�ضبب 

."19
بيان  ح�ضب  الوزير،  ا�ضتهل  وقد 
والتثمني  بال�ضكر  كلمته  للوزارة، 
امل�ضتوى  على  املوظفني  جلهود 
مناطق  خمتلف  ويف  امل��رك��زي 
خالل  ق��دم��وه  م��ا  على  ال��وط��ن 
توعوي  عمل  من  الف�ضيل  ال�ضهر 
الدور  اأخرى  مرة  اأثبت  وت�ضامني 
يف  القطاع  يوؤديه  ال��ذي  الفعال 

املجتمع.

املديرين  لتوجيه  بعدها  لينتقل 
الوزارة  اإط��ارات  وكل  املركزيني 
والعناية  اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل 
بل  امل�ضتوى  ذات  على  للمحافظة 

الأيام. وحت�ضينه يف قابل 
اإىل  اأخ���رية  كلمة  يف  ت��وج��ه  ث��م 
ال�ضادة  م��ع  التوا�ضل  ���رشورة 
خاللهم  ومن  الولئيني  املديرين 
موا�ضلة  اأجل  من  الأئمة  ال�ضادة 
اإىل  الرامية  التح�ضي�س  حملة 

الإجراءات  يف  الكامل  النخراط 
احلكومة،  اأقرتها  التي  ال�ضحية 
بوجوب  يتعلق  فيما  ل�ضيما 
وال��ت��زام  ال��واق��ي،  القناع  حمل 
املن�ضو�س  النظافة  اإج����راءات 
م�ضافة  على  واحل��ف��اظ  عليها، 
بهدف  ذلك  كل  املطلوبة،  التباعد 
الرفع  لتحقيق  الإيجابية  امل�ضايرة 

. للحجر  التدريجي 
ق/و

�ملديرية �لعامة للحماية 
�ملدنية تطلق حملة وطنية 

للوقاية من �حلر�ئق
حملة   املدنية  للحماية  العامة  املديرية  تطلق 
الزراعية  املحا�ضيل  حرائق  من  للوقاية  وطنية 
على م�ضتوى الرتاب الوطني، حيث �ضوف ُيعطى 

النطالق الر�ضمي من ولية تيارت  .
و تخ�س هذه احلملة التي تدخل يف اإطار جت�ضيد 
التوعية، مناطق  للتح�ضي�س و  ال�ضنوي  الربنامج 
فئة  ت�ضتهدف  اإذ  العليا  باله�ضاب  احلبوب  اإنتاج 
�رشورة  على  توعيتهم  و  لتح�ضي�ضهم  الفالحني 
اأجل  من  كاملة  الوقائية  التدابري  وتطبيق  احرتام 
تفادي اندلع احلرائق ،قبل و ما يجب القيام اأثناء 

وبعد النتهاء من عملية احل�ضاد.
كما تهدف هذه احلملة الوطنية للحد والتقليل من 
الزراعية  املحا�ضيل  حرائق  عن  الناجمة  اخل�ضائر 
املرتتبة عنها واملحافظة  القت�ضادية  الأثار  وعن 
الغذائي  الأم��ن  وتدعيم  الوطني  املنتوج  على 

املحلي.
احلرائق،  لن��دلع  الرئي�ضية  الأ�ضباب  ترجع  و 
 5 ال�  لإح�ضائيات  حتليال  اأو�ضحه  ما  ح�ضب 
الإج��راءات  تطبيق  عدم  اإىل  الأخ��رية  �ضنوات 
و  الفالحية  الأرا�ضي  بحماية  املتعلقة  الوقائية 
وعدم  الياب�ضة،  احل�ضائ�س  من  حميطها  تنقية 
الفالحية  الأرا���ض��ي  بني  الأم��ان  م�ضافة  ت��رك 
عدم  احلديدية،  ال�ضكك  ك��ذا  و  الطرقات،  و 
تخ�ضي�س �ضهاريج للمياه ب�ضعة كافية للتحكم 
يف احلرائق عند اندلعها، حرق القمامة   ع�ضوائيا 
والقيام بعملية احل�ضاد يف اأوقات الذروة و عدم 

�ضيانة اآلت احل�ضاد.
ق/و



قدمو� جمموعة من �ملقرتحات لتجاوز �أزمة كورونا

�ل�سر�ئب  دفع  بتاأخري  يطالبون  �ملقاولون 
�الأقل على  �سنة 

لوؤي ي
----------------------

ال�ضت�ضارية  الهيئة  رئي�س  طالب 
وق�ضايا  القانونية  للدرا�ضات  الوطنية 
لأرب��اب  الوطني  بالحتاد  املنازعات 
معزوز  م�ضطفى  املقاولني،  و  العمل 
التعامل  يف  الت�ضاهل  و  اجلباية  بتاأخري 
على  �ضنة  وتاأجيلها  ال�رشائب  م��ع 
كورونا  فريو�س  تبعات  ملعاجلة  القل 
اعتماد  اىل  داع��ي��ا  القت�ضاد،  على 
التكنولوجيات احلديثة يف قطاع البناء و 
الأ�ضغال العمومية الذي تاأخر يف ت�ضليم 

وحدات �ضكنية.
و اأكد معزوز يف ت�رشيح اذاعي اّن عودة 
بال�رشورة  ت�ضتدعي  العمل  ور�ضات 
العمل  مواقيت  تنظيم  و  النقل،  توفري 
للعّمال مع تاأخري اجلباية مدة �ضنة كاملة 
انقطاع  بعد  فيها  الن�ضاط  لبّث  ذلك  و 
دعا  كما  ال�ضحي.  احلجر  مّدة  طيلة  دام 
الأ�ضغال  و  البناء  موؤ�ض�ضات  معزوز، 
العمومية اىل �رشورة اللتزام بالتدابري 
من  للوقاية  عليها  املن�ضو�س  ال�ضحية 

وباء كورونا.

عودة  مع  تزامنا  انه  املتحدث  ا�ضاف  و 
بع�س املوؤ�ض�ضات و الن�ضاطات التجارية 
البناء و  للعمل تدريجيا فاإّن موؤ�ض�ضات 
حمّرك  على  ترتكز  العمومية  ال�ضغال 
و�ضائل  هي  و  القت�ضادية،  الن�ضاطات 
وخا�ضة  ال�ضلع  نقل  ت�ضّهل  التي  النقل 
مراعاة  م��ع  امل��رة  ه��ذه  لكن  العمال، 
ل�ضمان  الجتماعي،  التباعد  ���رشورة 
التي  التداعيات  بعد  البناء  ن�ضاط  عودة 

�ضهدها القطاع.
ما�ضة  حاجة  يف  البناء  قطاع  اّن  قال،  و 

اىل ا�ضتعمال التكنولوجيا لتطوير اآليات 
العمل موؤكدا على �رشورة اعطاء فر�س 
للكفاءات اجلزائرية و ملنتجي مواد البناء 
و ذلك ل�ضمان تطور و �ضهولة العمل، 
ال�رشعة كتقنية  التحكم يف  ا�ضافة اىل 
ابدت  التي  ال�ضابقة  امل�ضاكل  ملجابهة 

�ضعفا يف العديد من م�ضاريع البناء.
و حول ندرة اليد العاملة يف قطاع البناء 
اإيجاد  ���رشورة   اىل  ذاته  املتحدث  دعا 
ا�ضتمرارية  على  للحفاظ  بديلة  اآليات 

امل�ضاريع.

دعا �أم�ص رئي�ص �لهيئة �ال�ست�سارية �لوطنية للدر��سات �لقانونية وق�سايا �ملنازعات باالحتاد �لوطني الأرباب 
�لعمل و �ملقاولني م�سطفى معزوز لتاأخري �جلباية، مطالبا بالت�ساهل يف �لتعامل مع �ل�سر�ئب و تاأجيلها �سنة 

على �الأقل ملعاجلة تبعات فريو�ص كورونا على �القت�ساد.

الثالثاء 09 جوان 2020 م الموافق لـ 17 شوال 1441هـ 03
العدد
2015

�ل�سركات �ل�سناعية ت�ستعد للعودة للحياة 
بتكييف �أن�سطتها مع �أزمة كورونا

  �للجوء �إىل تعديل �جلدول �لزمني للعمل و�عتماد نظام �ملناوبة �جلزئي

الزمن  ال�ضناعية  ال�رشكات  ت�ضابق 
من اأجل ا�ضتئناف اأن�ضطتها من خالل 
للتكيف  الج��راءات  من  جملة  اتخاذ 
مع متطلبات مكافحة وباء "كورونا" 
امل�ضتجد، ح�ضبما اأكده ممثلو منظمات 

اأرباب العمل.
و ق���ال رئ��ي�����س م��ن��ت��دى روؤ���ض��اء 
املوؤ�ض�ضات، "�ضامي عاقلي" انه وبعد 
ثالثة اأ�ضهر من القيود ، من ال�رشوري 
ولكن  القت�ضادي  الن�ضاط  ا�ضتئناف 
على  للحفاظ  الول��وي��ة  اعطاء  مع 
ال�ضحة العمومية . يجب اأن ل يكون 
ا�ضتئناف الن�ضاط على ح�ضاب �ضحة 
اإجراءات  اتخاذ  �ضيتم  لذلك  املواطن،  
ال�رشكات  م�ضتوى  على  خا�ضة 
ب�ضفة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضناعية 
عامة.و تتمثل هذه التدابري اأ�ضا�ضا يف 
و  الواقية  لالأقنعة  الإجباري  الرتداء 
التباعد الجتماعي و التطهري الدوري 
املنتظمة  املراقبة  و  العمل  لأماكن 
ل�ضحة العمال و قيا�س درجة احلرارة 
ال�ضناعية.كما  املواقع  مدخل  عند 
التدابري  هذه  ان  اىل  "عاقلي"  ا�ضار 
على  معينة  تكلفة  لها  �ضيكون 
ت�ضامن  اإىل  داعيا  ال�رشكة،  ن�ضاط 
جتاه  املوظفني  و  العمل  �ضاحب  بني 
اخل�ضو�س  بهذا  الو�ضع.واأ�ضاف  هذا 
باإمكانها  ال�رشكات  كل  "لي�س  انه 

توفري الأقنعة ملوظفيها ب�ضكل يومي 
اأو قادرة على حتمل تكاليف عمليات 
اأن  املوظفني".مذكرا  نقل  اأو  التطهري 
يتاألف  اجلزائري  القت�ضادي  الن�ضيج 
موؤ�ض�ضات  م��ن  رئي�ضي  ب�ضكل 
�ضغرية و متو�ضطة ذات قدرات مالية 
منتدى  لرئي�س  بالن�ضبة  حمدودة.اأما 
حالة  اجلزائر  فان  املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء 
الأخرى  البلدان  مع  باملقارنة  خا�ضة 
من  فقط  اقت�ضادها   يعاين  ،حيث 
�ضعوبات ظرفية لها عالقة بتداعيات 
الوباء ، يف حني اأن ال�رشكات اجلزائرية 
تعاين منذ �ضنة 2019 التي كانت جد 
معقدة وتواجه حاليا �ضدمة مزدوجة 
وتراجع  ال�ضحية  الأزم��ة  يف  تتمثل 
اأن  عاقلي  او�ضح  النفط.و  اأ�ضعار 
بالن�ضبة  جدا  معقدا  �ضيكون  المر 
لل�رشكات اأن ت�ضتاأنف ن�ضاطها بنف�س 
قبل،  من  عليها  كانت  التي  الوترية 
العودة مرهونة بعدة عوامل  لأن هذه 
النقل  و�ضائل  توفر  مثل  خارجية 
الولية.لكنه  املادة  توفر  و  العمومي 
هذه  من  الرغم  على  املقابل  يف  اأكد 
ال�ضعوبات،فانه يجب على ال�رشكات 
فقد  ب�رشعة.واإل  ن�ضاطها  ا�ضتئناف 
تدوم  اأك��رب  عواقب  ل��الأزم��ة  يكون 
لفرتة اأطول من الزمن.من جانبه، اأ�ضار 
للم�ضتثمرين  الوطني  الحتاد  رئي�س 
اأنه  اإىل  تانكا"،  "ريا�س  ال�ضباب، 
اإىل  اللجوء  ال�رشكات  على  �ضيتعني 
تطبيقًا  للعمل  الزمني  اجلدول  تعديل 
الجتماعي.وبالتايل  التباعد  لقاعدة 
وقت  تقليل  ال�رشكات  على  يتعني   ،
العمل  املوظفني ودمج  لبع�س  العمل 
بدوام جزئي يف اطار نظام املناوبة، مع 
اعتماد �ضاعات عمل اأو�ضع من املعتاد.

م�ضتعدون  "نحن  "تانكا"  وطماأن 
مع  التكيف  و  الن�ضاط  ل�ضتئناف 
حما�ضا  مل�ضنا  ال�ضحي.لقد  الو�ضع 
تعوي�س  يريدون  الذين  عمالنا  لدى 
"�ضيكون  ال�ضائع".واأ�ضافا  الوقت 
من خالل  تدريجيا  الن�ضاط  ا�ضتئناف 
 60 حوايل  تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  البدء 
باملائة معتربا اأنه يجب على ال�رشكات 
اأول ا�ضتعادة عالقة الثقة مع عمالئها 
الطلبات  تقييم  ،واإع���ادة  ومريديها 
قبل  اجلديدة  الحتياجات  ودرا�ضة 
ال�رشوع يف العودة اىل العمل بكامل 
النقطة،  طاقتها النتاجية.و حول هذه 
اجلزائرية  الكونفدرالية  رئي�س  اأ�رش 
مراك�س،  بوعالم  العمل،  لأرب���اب 
خمتلطة  جلنة  ت�ضكيل  اأهمية  على 
ال�ضلطات  ع��ن  ممثلني  م��ن  موؤلفة 
القت�ضاديني،  واملتعاملني  العمومية 
الإج���راءات  و  ال�ضعوبات  لتحديد 
با�ضتئناف  املتعلقة  والتوجيهات 
�ضي�ضمح  لن�ضاطها.و  املوؤ�ض�ضات 
اإن�ضاء هذه اللجنة التي �ضت�ضع خاليا 
بالتطبيق   ، املراقبة  و  للر�ضد  يقظة 
اختتم  املتخذة.و  للقرارات  املنهجي 
مراك�س حديثه بالقول "اإنه و للتكيف 
مع الأزمة يجب دعم التدابري املعتمدة 
م�ضتمر  ب�ضكل  اأخ���رى  ب��اإج��راءات 
م�ضتوى  ع��ل��ى  خ��ا���ض��ة  ومنتظم 
املجموعات الكربى، التي يلتقي فيها 

عدد كبري من الأ�ضخا�س".
لوؤي ي

ارتفع عجز امليزان التجاري اجلزائري اىل 
ن�ضبة 21.26.حيث بلغ 1.5 مليار دولر 
ل�،2020  الأول  الثالثي  خالل  اأمريكي 
نف�س  خالل  دولر  مليار   1.19 مقابل 
املديرية  اأكدته  ح�ضبما   2019 من  الفرتة 

العامة للجمارك.
ال�ضادرة  املوؤقتة  البيانات  اأظهرت  و 
ال�ضت�رشاف  و  الدرا�ضات  مديرية  عن 
ال�ضادرات  قيمة  اأن  للجمارك  التابعة 
7.62 مليار دولر خالل  اجلزائرية بلغت 
مقابل   ، اجلاري  العام  من  الأول  الثالثي 
10.14 مليارات دولر اأمريكي يف نف�س 
بذلك  ، م�ضجلة  الفارط  العام  الفرتة من 
تراجعا بن�ضبة 24.89 باملائة.و بخ�ضو�س 
الإجمالية  تكلفتها  بلغت  فقد  الواردات، 
مليار   33.11 مقابل  دولر،  مليار   12.9
بن�ضبة  كذلك  تقل�ضت  حيث  دولر، 
52.19 باملائة.ووفقا لنف�س امل�ضدر، فقد 
الفرتة  هذه  خالل  ال�ضادرات  �ضمحت 
 83.50 بن�ضبة  الواردات  فاتورة  بتغطية 
نف�س  خالل  باملائة   89.48 مقابل  باملائة، 
�ضكلت  املا�ضي.وقد  العام  من  الفرتة 
نحو  الوطنية  املبيعات  اأهم  املحروقات 
 2020 من  الأول  الثالثي  خالل  اخلارج 
ال�ضادرات  من  باملائة   92.40 متثل  اذ   ،
 7.04 قيمتها  بلغت  حيث  الوطنية، 
مليارات   9.48 مقابل  دولر،  مليارات 
بواقع  تراجعا  بذلك  م�ضجلة  دولر، 
ال�ضادرات  قيمة  باملائة.وتظل   25.78
مل  حيث  �ضئيلة،  امل��ح��روق��ات  خ��ارج 
تتجاوز 578.7 مليون دولر اأي ما يعادل 
نحو  اجلزائرية  املبيعات  من  باملائة   7.60
اخلارج خالل هذه الفرتة(، مقابل 04.658 
مليون دولر خالل نف�س الفرتة من العام 

06.12 باملائة.كما  اأي بانخفا�س  املا�ضي 
بينت ح�ضيلة اجلمارك ان هذا الرتاجع يف 
م�س  قد  املحروقات  خارج  ال�ضادرات 
للمنتوجات  الرئي�ضية  املجموعات  كل 
خارج  ال�ضادرات  امل�ضدرة.وت�ضكلت 
املحروقات من املواد ن�ضف امل�ضنعة قيمة 
مقابل47.481  دولر  مليون   57.433
 95.9 بن�ضبة  مرتاجعة  دولر  مليون 
 48.111 ب�  الغذائية  املواد  وكذا  باملائة 
مليون   72.111 مقابل  دولر  مليون 
باملائة   21.0 قدره  بانخفا�س  اأي  دولر 
والعتاد ال�ضناعي ب�19.11 مليون دولر 
مقابل 02.29 مليون دولر اأي بانخفا�س 
هذه  باملائة.وت�ضكلت   -42.61 ن�ضبته 
بقيمة  اخلام  املواد  من  اأي�ضا  ال�ضادرات 
 46.26 مقابل  دولر  مليون   28.15
املواد  و  باملائة(   -23.42( دولر  مليون 
ال�ضتهالكية غري الغذائية ب�16.7 مليون 
دولر مقابل21.9 مليون دولر )24.22- 

باملائة(.وبالن�ضبة للواردات، فقد تراجعت 
من  �ضبعة  اأ�ضل  من  منتجات  اأربعة 
تت�ضمنها  التي  املنتوجات  جمموعات 
بلغت  فقد  ال�ضترياد.وبالفعل،  �ضعبة 
اأزيد  متثل  التي  ال�ضناعي،  العتاد  فاتورة 
املنتوجات  باملائة من جمموعات   29 من 
مقابل  دولر  مليار   68.2 امل�ضتوردة، 
11.4 مليار دولر، خالل نف�س الفرتة من 
بواقع  انخفا�ضا  م�ضجلة  املا�ضي،  العام 
تكاليف  انخف�ضت  باملائة.كما   72.34
باملائة   24.33 ب�  امل�ضنعة  ن�ضف  املواد 
مقابل  دولر،  مليار   94.1 بلغت  ،حيث 
الرتاجع  هذا  دولر.وم�س  مليار   90.2
غري  ال�ضتهالكية  املواد  فاتورة  كذلك 
مليون  ب�476.87  قدرت  ،حيث  الغذائية 
دولر  مليون   525.95 مقابل  دولر 
الرتاجع  ه��ذا  �ضمل  )%9.33-(.كما 
التي  امل�ضتوردة  الغذائية  امل��واد  كذلك 
 57.1 مقابل  دولر  مليار   44.1 بلغت 

ب�  انخفا�ضا  بذلك  لت�ضجل  دولر،  مليار 
30.8- باملائة، و كذا واردات مواد العتاد 
الفالحي التي بلغت 35.62 مليون دولر 
بانخفا�س  دولر  مليون   64.123 مقابل 
عرفت  املقابل،  يف  باملائة.و   -58.49
ال�ضترياد  �ضعبة  من  جمموعات  ثالث  
ارتفاعا خالل فرتة املقارنة.و يتعلق الأمر 
باملواد اخلام التي بلغت فاتورتها 80.586 
مليون   18.522 مقابل  دولر  مليون 
باملائة   +38.12 متثل  بزيادة  اأي  دولر 
وبلغت واردات جمموعة الطاقة و زيوت 
مليون   46.465 قيمة  )الوقود(  الت�ضحيم 
اأي  دولر  مليون   56.165 مقابل  دولر 
بارتفاع بلغ 14.181+ باملائة.و قد عرفت 
 59.0 بلغ  طفيفا  ارتفاعا  الغذائية  املواد 
مليار   93.1 قدرها  قيمة  م�ضجلة  باملائة 

دولر مقابل 92.1 مليار دولر.

لوؤي ي

تر�جع مد�خيل �لنفط �إىل 7.04 مليار�ت دوالر خالل 3 �أ�سهر

�جلز�ئر �سّدرت خارج �ملحروقات 578.7 مليون دوالر
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 ف�سخ عقود �سركات �إجناز ال حترتم معايري جودة �سكنات "عدل"

تعليمات  "عدل"  وكالة  وجهت 
�ضكنات  بت�ضليم  ال�ضماح  بعدم 
اأجال  فيها  حددت  وان  حتى  رديئة 
العقود  بف�ضخ  م��ه��ددة  الت�ضليم 
حترتم  ل  التي  الإجن��از  �رشكة  مع 

ال�ضكنات. نوعية  و  جودة  معايري 
وع��ق��د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��وك��ال��ة 
و  ال�����ض��ك��ن  لتح�ضني  ال��وط��ن��ي��ة 
ت��ط��وي��ره ع����دل حم��م��د ط���ارق 
العام  املدير  الرئي�س  مع  بلعريبي 
التقنية  للرقابة  الوطنية  للهيئة 

مبقر  ب��وم��دي��ن،  اأوق��ا���ض��ي  للبناء 
التقنية  للرقابة  الوطنية  الهيئة 
طريق  عن  تن�ضيقي  اجتماع  للبناء، 
لت�ضديد  بعد،  عن  التحا�رش  تقنية 
ج��ودة  و  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
لتعليمات  طبقا  وهذا  ال�ضكنات 
كمال  وال��ع��م��ران  ال�ضكن  وزي��ر 
الجتماع  ه��ذا  ن��ا���رشي.وح�����رش 
عدل  ل��وك��ال��ة  اجل��ه��وي��ني  امل���دراء 
مبختلف  امل�ضاريع  م��دراء  ك��ذا  و 
اجلهويني،  امل���دراء  و  ال��ولي��ات 

للهيئة  التابعة  الوكالت  م��دراء 
للبناء،  التقنية  للرقابة  الوطنية 
عر�ضت  اللقاء  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
التقنية  للرقابة  الوطنية  الهيئة 
الإمكانيات  و  الو�ضائل  اأهم  للبناء 
الرقابة  لت�ضديد  توفرها  ال��ت��ي 
ال�ضكنات  وج���ودة  نوعية  على 
ال��وزاري��ة  للتعليمة  طبقا  وه��ذا 
عر�ضت  كما   ،  01/2018 رق��م 
على  امل�ضجلة  التحفظات  هيئة 
مع  عدل  م�ضاريع  خمتلف  م�ضتوى 
فيها  ت�ضجل  التي  الور�ضات  حتديد 

. التحفظات  اأهم  واإبراز  م�ضاكل 
العام  املدير  اأن  الوكالة،  بيان  واأفاد 
بلعربي  طارق  حممد  عدل  لوكالة 
للمدراء  �ضارمة  تعليمات  اأعطى 
امل�����ض��اري��ع  م����دراء  و  اجل��ه��وي��ني 
التن�ضيق  �رشورة  يف  متثلت  والتي 
ب��ني امل����دراء اجل��ه��وي��ني وم���دراء 
الوطنية  الهيئة  ممثلي  امل�ضاريع 
جانب  اىل  للبناء،  التقنية  للرقابة 
مبتابعة  خا�ضة  مديرية  ا�ضتحداث 

تابعة  امل�ضاريع  ونوعية  ج��ودة 
عدل. لوكالة  العامة  للمديرية 

اإلزام �رشكات الإجناز ابتداء  كما مت 
العازل  اجلدار  ا�ضتعمال  اليوم  من 
باجلب�س  ال�ضقق  جدران  تلبي�س  بدل 
امل�ضاريع  مدراء  اإلزام  اىل  ا�ضافة 
�ضهادة  باإر�ضال  اجلهويني  املدراء  و 
اإىل  تقدمها  التي  التقنية  املطابقة 

العام. املديرية 
ال�ضماح  ع���دم  ع��ل��ى  و���ض��ددت 
وان  حتى  رديئة  �ضكنات  بت�ضليم 
وعلى  الت�ضليم  اأجال  فيها  حددت 

التعليمة بهذه  اللتزام  اجلميع 
�رشكة  مع  العقود  بف�ضخ  وهددت 
معايري جودة  التي ل حترتم  الإجناز 

. ال�ضكنات  نوعية  و 
تقارير  بتقدمي  امل��دراء  وال��ززم��ت 
التي  امل�ضاكل  كل  عن  مف�ضلة 
وكذا  امل�ضاريع  تقدم  عملية  تعرقل 
للمديرية  مكتوبة  تقارير  تقدمي 
التي ل حترتم  الإجناز  العام ل�رشكة 
اجلودة والنوعية.             لوؤي ي

كــورونا متنــع  ال  �لكمــامــة   

لوؤي ي
-------------------

احلفاظ  الإج��راءات،  تلك  اأهم  ولعل 
واحد  مبرت  الآخرين  عن  التباعد  على 
اليدين  وتنظيف وغ�ضل  الأقل،  على 
الوجه  مل�س  وعدم  وبا�ضتمرار،  جيداً 

الإطالق. على  الكمامة  اأو 
���ض��اب��ق��ا من  امل��ن��ظ��م��ة،  وح����ّذرت 
ارت��داء  اأث��ن��اء  ���ض��ارة  �ضلوكيات 
القناع  ارتداء  من  منبهة  الكمامة، 
الف�ضفا�س،  اأو  املمزق  اأو  الرطب 
الكمامة  ارت��داء  من  ح��ذرت  كما 
اأو  الأن���ف  دون  ال��ف��م  على  فقط 
اأو  مل�ضها  عدم  اإىل  ودعت  العك�س، 
احلديث  اأثناء  مكانها  من  حتريكها 
ي�ضتلزم  ت�رشف  اأي  اأو  الآخرين،  مع 

عليها. اليد  و�ضع 
الكمامات  بو�ضع  طالبت  ذلك،  اإىل 
متناول  ع��ن  ب��ع��ي��دا  امل�ضتعملة 
واحدة  مرة  وا�ضتعمالها  الأطفال 
الأمم��ي��ة،  املنظمة  ف��ق��ط.واأع��ل��ن��ت 
2020م«،  اجلمعة »اخلام�س من جوان 
اأّن  اأظهرت  اجلديدة  املعلومات  اأن 
حاجزاً  توفر  اأن  ميكن  الوجه  اأقنعة 
يكون  اأن  يحتمل  الذي  الرذاذ  اأمام 
اأكدت  اأن  بعد  ذل��ك،  معديا.واأتى 

اإىل  ت�ضري  كافية  اأدلة  ل  اأن  �ضابقا 
غري  الأ���ض��خ��ا���س  على  يجب  اأن��ه 

الكمامات. ارتداء  امل�ضابني 

مبر�س  املعنية  الفنية  اخلبرية  وقالت 
فان  ماريا  الدكتورة  كوفيد19-، 
اأن  ه��ي  التو�ضية  اإن  ك��ريخ��وف، 

اأي  القما�س  من  اأقنعة  النا�س  يرتدي 
طبية. غري  اأقنعة 

�أن  يتوجب  و�أنه  يكفي،  ال  وحده  �لكمامة  �رتد�ء  �أن  �لتو��سل،  مو�قع  على  ح�ساباتها  يف  متالحقة  بيانات  يف  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  �أّكدت 
يرت�فق مع �إجر�ء�ت �أخرى.

منظمة �ل�سحة �لعاملية ترت�جع عن تو�سيات �سابقة:

�إلز�مها بدء من �ليوم با�ستعمال �جلد�ر �لعازل بدل تلبي�ص جدر�ن �ل�سقق باجلب�ص

 

احلكومة،  با�ضم  الناطق  الإت�ضال  وزير  التقى 
ال�ضمعي  �ضلطة  رئي�س  رفقة  بلحيمر،  عمار 
الرئي�س  م��ن  بكل  ل��وب��ار،  حمّمد  الب�رشي، 
للخرباء  الوطنية  للجنة  ال��ع��ام  امل��ق��ّرر  و 
و  لعرابة  اأحمد  الد�ضتور،  بتعديل  املكلفة 
الت�ضال  ل��وزارة  بيان  اأف��اد  ع��ق��ون.و  وليد 
“اللقاء  اأن  ل��ك��رتوين،  الإ موقعها  على  ُن�رش 
الو�ضائل  و  ُبل  ال�ضُّ حول  اآراء  بتبادل  �ضمح 
و  ووا�ضع  �ضامل  نقا�س  لإج��راء  ال�رشورية 
وهو  الّد�ضتور،  اإ�ضالح  ُم�ْضوّدة  حول  تعددي 
مكونات  جميع  على  املفتوح  الوطني  احلوار 
ال�ضّيا�ضي”.واأ�ضار  العامل  و  امل��دين  املجتمع 
تلتزم  للخرباء  الوطنية  “اللجنة  اأن  اإىل  البيان 
ر�ضمها  التي  الطريق  خلارطة  الكّلي  بالحرتام 
الإ�ضالح  من  تنتظر  والتي  اجلمهورية  رئي�س 
بناء  يف  الأ�ضا�س  احلجر  يكون  اأن  الد�ضتوري 
ملطالب  ال�ضتجابة  و  اجل��دي��دة  اجلمهورية 

ال�ضعبية”. احلركة  عنها  عرّبت  التي  ال�ضعب 
                                                        ق/و

وزير �الت�سال يلتقي 
برئي�ص جلنة �خلرب�ء

�الأ�سحى” عيد  بعد  ما  �إىل  �ملو��سي  �أ�سعار  بارتفاع  “توقعات 
مربي  فدرالية  رئي�س  نائب  ن��ذر  اأ
من  بوكرابيلة،  حممد  املوا�ضي 
هذه  الأ���ض��اح��ي  اأ�ضعار  اإلتهاب 
موؤ�رشات،  عدة  على  بناء  ال�ضنة 
الأعالف  اأ�ضعار  ارتفاع  بينها  من 
املا�ضية  اأ���ض��واق  غلق  تبعات  و 
ب�ضبب  اأ�ضهر،  ثالثة  م��ن  لأك��ر 
اجلزائر. يف  كوورنا  فريو�س  تف�ضي 
�ضعر  اأن  بوكرابيلة  اأو���ض��ح  و 
اأ�ضا�ضية  مادة  يعد  الذي  ال�ضعري 

لالأ�ضحية   املوجهة  للما�ضية  تقدم 
يف  م�ضبوق  غ��ري  ارت��ف��اع��ا  �ضهد 
املدعم  �ضعره  بلغ  حيث  ال�ضوق، 
بلغ  ح��ني  يف  دي��ن��ار  ل���ف  اأ  155
األف   4 ح��وايل  امل�ضاربني  ل��دى 
ال�ضياق:”  هذا  يف  متابعا  دينار، 
املوال  لأن  ال�ضكالية،  تطرح  هنا 
جل���اأ ل��ل��م�����ض��ارب��ني ل�����رشاء ه��ذه 
بني  التنقل  �ضعوبة  ب�ضبب  امل��ادة 
احلجر  اج���راءات  ج��راء  ال��ولي��ات 

ل�ضحي”. ا
�ضعر  ارتفاع  اأن  املتحدث  اأكد  و   
مبا�رش  ب�ضكل  �ضيوؤثر  ال�ضعري 
يلهبها  و  الأ�ضحية  �ضعر  على 
غري  فمن  م�ضيفا:”  ال�ضنة،  ه��ذه 
تربية  تكاليف  تفوق  اأن  املعقول 
ال�ضعر  لال�ضحية  املوجهة  املا�ضية 
فاملوال  ال�ضوق  يف  به  �ضتباع  الذي 
الظروف  ظل  يف  اخل�ضارة  ليتحمل 

منها”. يعاين  التي 

ن��ائ��ب  ث��م��ن  اآخ����ر  ���ض��ي��اق  يف  و 
املوا�ضي  مربي  فدرالية  رئي�س 
ب��اإع��ادة  القا�ضي  احلكومة  ق��رار 
اأن  موؤكدا  املا�ضية،  اأ���ض��واق  فتح 
تو�ضيات  ع��دة  وجهت  م�ضاحله 
العدوى  تفادي  اأجل  من  للموالني 
من  الأ���ض��واق  ال��وب��اء يف  ون�����رش 
الكمامة  ارتدائهم  اإلزامية  خالل 
م�ضافة  احرتام  و  املعقم  ا�ضتعمال  و 
الأمان.                                              ق/و

خدمة  �إطالق 
عن  للتبليغ  �إلكرتونية 
ماأوى بدون  �الأ�سخا�ص 

و  الأ�رشة  و  الوطني  الت�ضامن  وزيرة  اأعطت 
مبقر  الثنني،  ام�س   كريكو،  كوثر  املراأة،  ق�ضايا 
الإلكرتونية  اخلدمة  انطالق  اإ�ضارة  ال��وزارة 
قال  م��اأوى.و  ب��دون  الأ�ضخا�س  عن  للتبليغ 
اخلدمة  “هذه  اإن  لل�ضحافة  ت�رشيح  يف  كريكو 
ماأوى،  بدون  بالأ�ضخا�س  بالتكفل  �ضت�ضمح 
الجتماعية  للم�ضاعدة  م�ضالح  اح��داث  عرب 
“الهدف  اأن  م�ضيفة  املتنقلة”،  ال�ضتعجالية 
الجتماعي  العمل  ظاهرة  تو�ضيع  هو  منها 
نف�س  يف  املجتمع”.و  �رشائح  كافة  لي�ضمل 
�ضنة  “خالل  اأنه  اإىل  الوزيرة  اأ�ضارت  ال�ضياق، 
منهم  �ضخ�ضا   23694 ب�  التكفل  مت   2019
طفال”،   648 و  امراأة   4742 و  رجال   18304
ي�ضكل  الفئة  بهذه  “التكفل  اأن  اإىل  م�ضرية 

الدولة”. تطلعات  يف  مهما  جانبا 
التكفل  “عملية  اأن  امل�ضوؤولة  ذات  اأو�ضحت 
مراحل،  ثالث  على  متر  ماأوى  دون  بالأ�ضخا�س 
ال�ضارع  من  ماأوى  دون  الأ�ضخا�س  نقل  اأولها 
يومية،  خرجات  تنظم  متنقلة  ف��رق  مبوجب 
الإدماج  اإعادة  اأخريا  و  ي��واء،  الإ و  التكفل  ثم 

والعائلي”. الجتماعي 
ق/و

ترتفع �لنفط  �أ�سعار 
اتفق  اأن  بعد  الثنني،  ام�س   النفط،  ارتفع 
اإنتاجي  خف�س  اتفاق  متديد  على  املنتجني  كبار 
بلوغ  ومع  جويلية  نهاية  حتى  م�ضبوق  غري 
م�ضتوياتها  اأعلى  اخل��ام  من  ال�ضني  واردات 
مرتفعا  برنت  خام  ماي.وكان  الإطالق يف  على 
 42.81 اإىل  لي�ضل   %  1.2 يعادل  مبا  �ضنتا   51
الأمريكي  اخلام  زاد  حني  يف  للربميل،  دولرا 
 %  0.8 اأو  �ضنتا   32 الو�ضيط  تك�ضا�س  غرب 
كال  للربميل.و�ضجل  دولرا   39.87 لي�ضجل 
مار�س  من   6 ال� منذ  له  م�ضتوى  اأعلى  اخلامني 
43.41 دولرا  يف وقت �ضابق من اجلل�ضة، عند 

الرتتيب. على  دولرا  و40.44 
                                                         ق/و
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�حتجاج �أ�سحاب مد�ر�ص تعليم �ل�سياقة 
يف �لوالية

ي�سني حممد 
---------------- 

منحهم  اإىل  املحتجون  ودع��ا 
ال���رتخ���ي�������س ل���ض��ت��ئ��ن��اف 
ن�����ض��اط��ه��م، م���ع الل���ت���زام 
للحد  الوقاية  ���رشوط  بكل 
ك��ورون��ا  وب���اء  انت�ضار  م��ن 
ك��و���ض��ع  كوفيد19-، 
لالأحذية  مطهرة  مم�ضحات 
وحم��ال��ي��ل  ال�����م��داخ��ل،  يف 
ت�رشف  حتت  كحولية  مائية 
مقرات  تنظيف  مع  املتعلمني، 
يوميا،  وتطهريها  امل��دار���س 
خم�ض�ضة  �ضناديق  وتوفري 
ق��ن��ع��ة  ل��ل��ت��خ��ل�����س م���ن الأ

وال�مناديل. والقفازات 
الحتجاجية  الوقفة  وعرفت 
اأ�ضحاب  من  العديد  م�ضاركة 
ال�ضياقة  تعليم  م��دار���س 
عربوا  الذين  الوادي،  بولية 
الو�ضع  م��ن  ا�ضتيائهم  ع��ن 
يعي�ضونه  ال���ذي  ال�ضعب 
الذي  املنزيل،  احلجر  ب�ضبب 
غاية  اإىل  يتوا�ضل  ي��زال  ل 
حيث  اجلاري،  ال�ضهر  من   14
باملنا�ضبة،  املحتجون  دع��ا 

با�ضتئناف  الإذن  منحهم  اإىل 
مع  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ن�ضاطهم 
ات��خ��اذ ك��ام��ل الإج�����راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة، وت��ع��وي�����ض��ه��م 
بهم  حل��ق  ال��ذي  ال�����رشر  ع��ن 
منا�ضبا  م��ادي��ا  ت��ع��وي�����ض��ا 
ثالثة  مدة  ن�ضاطهم  لتوقيف 
وم�ضح  امل��ا���ض��ي��ة،  ���ض��ه��ر  اأ
املا�ضية،  ال�رشيبية  ديونهم 
واإع��ف��ائ��ه��م م��ن ا���ض��رتاك��ات 

العام. لهذا  "كا�ضنو�س" 
ال��ولئ��ي  املكتب  دع��ا  فيما 
لحت���اد ال��ت��ج��ار واحل��رف��ي��ني 

الو�ضية  اجلهات  اجلزائريني، 
اإىل  النقل،  مديرية  يف  ممثلة 
م��راع��اة ظ���روف اأ���ض��ح��اب 
القت�ضادية  ال�ضياقة  مدار�س 
طالب  والج��ت��م��اع��ي��ة.ك��م��ا 
 ،2020 عطلة  لغاء  باإ الحتاد 
الن�ضاط  توقف  مدة  واعتبار 
لهذا  القطاع  يف  مهنية  عطلة 

 . ملو�ضم ا
مديرية  م�ضالح  جانبها،  من 
وعقب  الوادي  لولية  النقل 
املحتجني  عن  ممثلني  ا�ضتقبال 
ال�ضياقة،  تعليم  مدار�س  من 

امل��ط��ال��ب  ه���ذه  اأن  اع��ت��ربت 
يتطلب  بع�ضها  وط��ن��ي��ة، 
العليا  ال�ضلطات  من  قرارات 
اأن  امل�ضدر،  واأو�ضح  للبالد، 
بالتعوي�س  املتعلق  املطلب 
حيث  ب��ه،  التكفل  مت  امل��ادي 
ال�ضياقة  تعليم  مهنيو  ق��دم 
ا���ض��ت��م��ارات ل��ال���ض��ت��ف��ادة 
باحلجر  اخل��ا���س  ال�����رشر  م��ن 
من  وا���ض��ت��ف��ادوا  ال�ضحي، 
الآن  وه��م  الأوىل،  الإع��ان��ة 
ال�ضتفادة  ت�ضوية  ب�ضدد 
ما  م��ا  اأ الثانية.   الإعانة  من 
م�ضتحقات  دفع  بعملية  تعلق 
بالتق�ضيط،  "اأون�ضاج" 
املديرية  اأن  امل�ضدر،  فذكر 
املعنية  اجل��ه��ات  را���ض��ل��ت 
ب�ضبب  عنهم  التخفيف  ق�ضد 
حاليا.  يعي�ضونه  الذي  ال�رشر 
من  الإع���ف���اء  وب��خ�����ض��و���س 
وم�ضتحقات  ال�رشائب  دفع 
اعترب  "كا�ضنو�س"،  �ضندوق 
اأن  النقل،  مديرية  م�ضوؤولو 
رفعه  ومت  وطني،  املطلب  هذا 
للنظر  املركزية  امل�ضالح  اإىل 

. فيه

با�ستئناف  للمطالبة  �ملن�سرم،  �الأ�سبوع  نهاية  �حتجاجية  وقفة  �لو�دي،  لوالية  �ل�سياقة  تعليم  مد�ر�ص  �أ�سحاب  نظم 
متتالية.  �أ�سهر  �أزيد من ثالثة  د�م  بعد توقف  ن�ساطهم 

�لن�ساط با�ستئناف  للمطالبة 

فريو�س  تف�ضي  وب��اء  لزال 
الأرواح  يح�ضد  ك��ورون��ا 
ب�ضبب   ، عاملي  م�ضتوى  على 
والو�ضول  الكت�ضاف  ع��دم 
امل�ضاد  اللقاح  اإىل  الآن  حتى 
وامل���ن���ا����ض���ب ل���ه م���ن ق��ب��ل 
امل��ت��ط��ورة يف جم��ال  ال���دول 
م��را���س  الأ ومكافحة  الطب 
ل  ب��امل��ق��اب��ل   ، امل�ضتع�ضية 
على  ال�ضلبي  ث��ريه  ت��اأ زال 
ح��ي��اة امل���واط���ن م��ت��وا���ض��ال 
يف  لآخر  يوم  من  تزايد  ويف 
الر�ضمية  ال�����ض��وؤون  بع�س 
هذه  ب���رز  اأ ب��ني  م��ن  ت��ي  وي��اأ  ،
خالفات  ظهور  جند  الأم��ور 
عملية  يف  منها  ال�ضطح  على 
بعد  ال���زواج  مواعيد  حتديد 
للكثري  املتكررة  التاأجيالت 
ال��وب��اء  ب�ضبب  �����رش  الأ م��ن 
يف  ه��ب��ون  ي��ت��اأ ك��ان��وا  بعدما 
بنائهم  اأ زواج  حفل  ق��ام��ة  اإ
النقطة  وه��ي   ، بناتهم  اأو 
يف  ت�ضاعدت  التي  ال�ضلبية 
الطرفني  بني  الأخ��رية  الآون��ة 
لرغبة  والزوجة  ال��زوج  اأه��ل 
فكرته  جت�ضيد  يف  طرف  كل 
قامة  اإ ثناء  اأ ليه  اإ يطمح  وما 
من  خ�ضو�ضا   ، الزواج  حفل 
الحتفالية  املرا�ضيم  جانب 
اأ�رشة  كل  تراها  التي  بالكيفية 
الأ�ضدقاء  و�ضحبة  منا�ضبة 
اأي�ضا  والأح��ب��اب  ق���ارب  والأ
الإ���رشار  ن�ضبة  جعلت  مما   ،
قائمة  التاأجيل  موا�ضلة  على 
التعليمات  ترف�ضها  ن��ه��ا  لأ
منذ  الدولة  بها  ج��اءت  التي 
الوقوع  لتفادي  الوباء  تف�ضي 
�ضبق  مم��ا  اأك��ر  ال��ع��دوى  يف 

واإ�ضابة  الكثري  وف��اة  بعد 
ع���دد ه��ائ��ل م��ن امل��واط��ن��ني 
الوطن  مناطق  خمتلف  يف 
اجلانب  وهو   ، اخلطري  بالوباء 
الأزواج  ببع�س  دف��ع  ال��ذي 
عدم  وهو  الثاين  الطرف  طلب 
بع�س  على  والتنازل  القبول 
املنطقة  بها  املعروفة  املرا�ضيم 
، لأن ح�ضب اأرائهم �ضتزيد من 
يام  الأ خالل  الحتفالية  بهاء 
قبل  من  الزواج  حلفل  املربجمة 
كال�ضهرات  العرو�ضني  اأه��ل 
التي  ن�ضادية  الإ اأو  الغنائية 
معمول  ه��و  ك��م��ا  ت�ضبقها 
الحتفاليات  اأغ��ل��ب  يف  ب��ه 
دب��ة  م��اأ املنطقة  والأع��را���س 
املدعوين  ���رشف  على  غ��ذاء 
من  ال����زواج  ح��ف��ل  حل�����ض��ور 
تتبعها  والأ�ضدقاء  ق��ارب  الأ
من  ال��ه��داي��ا  ت��ق��دمي  ي�����ض��ا  اأ
قدرة  ح�ضب  املدعويني  قبل 
يف  للم�ضاركة   ، واح��د  ك��ل 
جند  باملقابل   ، الزواج  تكاليف 
ف�ضلت  الأط���راف  بع�س  اأن 
التاأجيل  م�ضل�ضل  موا�ضلة 
ق���ام���ة الح��ت��ف��ال��ي��ة  وع���دم اإ
للتخل�س  جدا  ب�ضيط  ب�ضكل 
املتكرر  التاأجيل  �ضبح  م��ن 
الأ�رش  اأغلب  عند  تعدى  الذي 
 ، اأ�ضهر  اأرب��ع��ة  و  اأ الثالثة 
تقدم  ن�ضبة   من  مارفع  وهو 
بف�ضخ  وال��ت��ه��دي��د  اخل���الف 
الآن  ي��ج��رب  ال���ذي  اخل��ط��وب��ة 
ئ��م��ة وال��ع��ق��الء م��ن اأه��ل  الأ
من  للحد  التحرك  اإىل  املنطقة 
تخدم  ل  التي  اخلالفات  هذه 

. الطرفني 
زياد   بو  اأ

يثار  اإ اخلريية  اجلمعية  قامت 
ي���ت���ام ب��ال��وادي  ل��رع��اي��ة الأ
وب��ال��ت��ع��اق��د م���ع ���رشك��ة 
واخلدمات  لل�ضناعة  بالنور 
الأ�رشة  مل�رشوع  وا�ضتمرارا 
الأرامل  يخ�س  الذي  املنتجة، 
ملحق  بفتح  وال��ي��ت��ي��م��ات، 
الطبية  الكمامات  خلياطة 
وف��ًق��ا ل��ل��م��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، 
اأرام��ل   10 ت�ضغيل  مت  حيث 
الأوىل  املرحلة  يف  ويتيمات 

 4000 قدرها  ن��ت��اج  اإ بطاقة 
املاأمول  ومن  اليوم  يف  كمامة 
بزيادة  نتاج  الإ طاقة  تزيد  اأن 
عدد  وزي��ادة  العامالت  عدد 
هذا  وك��ل  العمل،  �ضاعات 
ج��اء ب��ه��دف ت��اأم��ني وظ��ائ��ف 
من  ممكن  ع��دد  لأك��رب  دائمة 
ح�ضبما  واليتيمات،  الأرامل 

باجلمعية. ع�ضو  به  فاد  اأ
ي�ضني حممد 

الغابات  حمافظة  و�ضعت 
خمططا  ال������وادي  ب���ولي���ة 
مكافحة  اإط���ار  يف  وق��ائ��ي��ا، 
ل�ضيف  ال��غ��اب��ات  ح��رائ��ق 
ح��م��اي��ة  ب���ه���دف   ،2020
والغطاء  الغابية  امل�ضاحات 
ح�ضيلة  وتقلي�س  النباتي، 
احلرائق  عن  الناجمة  اخل�ضائر 
اأكده  ما  ح�ضب   ،2019 ل�ضنة 

"التحرير". ل�  م�ضدر 
هذا  يف  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح 

اأن  ال�����ض��ي��اق، 
مكافحة  حملة 
ح�������رائ�������ق 
ال����غ����اب����ات 
ان��ط��ل��ق��ت يف 
ال��ف��احت ج��وان 
ومت  اجل�����اري، 
العديد  برجمة  اإط��اره��ا،  يف 
البعد  ذات  الن�ضاطات  م��ن 
مع  بالتن�ضيق  ال��ت��وع��وي، 
)مديرية  ال�رشكاء  من  العديد 
ال��رتب��ي��ة، م��دي��ري��ة احل��م��اي��ة 
الفالحية،  امل�ضالح  املدنية، 
وجمعيات  املحلية،  ذاع��ة  الإ
يف  م��وؤك��دة  البيئة(،  حماية 
الربنامج  اأن  ال�ضياق،  نف�س 
ال�ضنة،  لهذه  التح�ضي�ضي 
ج���اء م����وازاة م��ع ان��ت�����ض��ار 

وال��ذي  "كورونا"،  فريو�س 
نتيجة  ك��ب��ري  ب�ضكل  ث��ر  ت��اأ
�ضد  الح��رتازي��ة  الإج���راءات 
تكييفه،  �ضيتم  لكن  الوباء، 
لي�ضتمر  ال��ظ��روف،  ح�ضب 
ط��ي��ل��ة م��و���ض��م ال��وق��اي��ة 

الغابات. حرائق  ومكافحة 
م����ن ب����ني ال���ن�������ض���اط���ات 
معار�س  تنظيمها،  امل��زم��ع 
يف  وامل�ضاركة  وحما�رشات، 
حت�ضي�ضية،  ذاعية  اإ ح�ض�س 
حت�ضي�ضية  ق��اف��ل��ة  وب��رجم��ة 
جت���وب خم��ت��ل��ف ال��ب��ل��دي��ات 
الأكر  الولية،  قليم  باإ املعنية 
�ضهري  خالل  للحرائق  عر�ضة 
اإىل  بالإ�ضافة  واأوت،  جويلية 
اإطار  يف  الغابات،  اأعوان  قيام 
خمتلف  عرب  اليومية  مهامهم 

مع  ب��ال��ت��وا���ض��ل  امل��ن��اط��ق، 
لغابات  املجاورين  ال�ضكان 
مبخاطر  وحت�ضي�ضهم  النخيل، 
يف  الفعال  وبدورهم  احلرائق 

ومكافحتها. منها  الوقاية 
م����ا ب��خ�����ض��و���س اجل��ان��ب  اأ
حمافظ  ف��اأك��دت  ال��وق��ائ��ي، 
اأن  حكار،  �ضربينة  الغابات 
بالتن�ضيق  تعمل  م�ضاحلها 
املعنية  الأخ��رى  الهيئات  مع 
احلرائق،  من  الوقاية  مبخطط 
احلماية  مديرية  غ��رار  على 
�ضخرت  ح��ني  يف  امل��دن��ي��ة، 
لتنفيذ  ال��غ��اب��ات،  حمافظة 
اإمكانيات  الوقائي،  خمططها 
ملكافحة  وم���ادي���ة  ب�����رشي��ة 

الغابات. حرائق 
ي�ضني حممد 

املوؤ�ض�ضات  من  العديد  وّفرت 
يف  املخت�ضة  ال��وادي  بولية 
خالل  ال�ضناعات،  خمتلف 
الآون����ة الأخ�����رية، و���ض��ائ��ل 
العمومية  دارات  ل��الإ الوقاية 
اأج��ه��زة  تن�ضيب  خ��الل  م��ن 
الوقاية  اأج��ل  م��ن  التعقيم، 
م�ضت  ذ  اإ كورونا،  وب��اء  من 
دارات  الإ من  العديد  العملية 
اخلدمات  متعددة  والعيادات 

البلديات. من  بالعديد 
جتنيب  نه  �ضاأ من  الإجراء  هذا 
خطري،  ب�ضكل  الوباء  انت�ضار 
اإج��ب��اري��ة  ق���رار  ث���ر  اإ خا�ضة 
الأماكن  يف  الكمامات  و�ضع 
حيث  العمومية،  دارات  والإ
عديد  ال�ضاأن،  هذا  يف  ق��دم،  اأ
اجل��م��ع��ي��ات، ع��ل��ى ت��وزي��ع 
ك��م��ي��ة م���ن ال��ت��ج��ه��ي��زات 
على  ال��وق��اي��ة  وو���ض��ائ��ل 

ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
اأجل  من  بالولية،  املتواجدة 
من  الطبية  ال��ط��واق��م  متكني 
والتكفل  الوباء  هذا  مواجهة 
الذين  باملر�ضى،  الأح�����ض��ن 
�ضابيع  اأ منذ  العالج  يتلقون 

امل�ضت�ضفيات. مبختلف 
العملية  اإطار  يف  هذا  وياأتي 
الأج��ه��زة  م��ع  الت�ضامنية 
���ض�����ض��ات  ال��ط��ب��ي��ة وامل��وؤ

ت��وزي��ع  مت  ك��م��ا  ال�����ض��ح��ي��ة، 
الكمامات  من  معتربة  كمية 
واقية  وب��دلت  وال��ق��ف��ازات 
وغريها  التعقيم  و���ض��وائ��ل 
يتم  ال��ت��ي  ال��و���ض��ائ��ل  م���ن 
الوقاية  اأجل  من  ا�ضتعمالها 

كورونا. وباء  من 
ي�ضني حممد 

و�سل �حلد �إىل �لتهديد بف�سخ �خلطوبة 

ت�ساعد �خلالفات بني �لعائالت 
ب�سبب �لتاأجيل �ملتكرر ملو�عيد 

�إقامة مر��سيم �لزو�ج 

بهدف تاأمني وظائف د�ئمة الأكرب عدد ممكن من �الأر�مل

جمعية �إيثار لرعاية �الأيتام تنتج 
ما يفوق 4000 كمامة يف �ليوم

حمافظة �لغابات لوالية �لو�دي

�إطالق خمطط وقائي ملو�جهة حر�ئق �ل�سيف

هذ� �الإجر�ء من �ساأنه جتنيب �نت�سار �لوباء ب�سكل خطري

توزيع و�سائل �لوقاية على �مل�ست�سفيات و�الإد�ر�ت �لعمومية
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�أزمة عط�ص حادة يف عز �ل�سيف....�لعط�ص 
يخنق حي �مل�ستقبل باحلجرية بورقلة 

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

التابع  امل�ضتقبل  حي  �ضكان  نا�ضد 
 100 الواقعة  احلجرية  لبلدية  اداريا 
،وايل  ورقلة  ولي��ة  مقر  عن  كلم 
التدخل  ب�����رشورة  ورق��ل��ة  ولي���ة 
يف  اجل��اد  النظر  اأج��ل  م��ن  العاجل 
وذلك  �ضنتني  منذ  القائم  ان�ضغالهم 
يف  يحز  ومما   ، حنفياتهم  �ضح  جراء 
املع�ضلة  م��ن  املت�رشرين  نفو�س 
البحث  مع  معاناتهم  اأن  امل�ضتمرة 
مع  خا�ضة  تتفاقم  املاء  قطرات  عن 
ملجابهة  ال�����ض��ي��ف    ف�ضل  ح��ل��ول 

الت�ضاوؤل  ليبقى  احل���ار،  الطق�س 
�رش  عن  ه��وؤلء  لدى  بقوة  مطروحا 
وعلى  املحلية  ال�ضلطات  ال��ت��زام 

املجل�س  و  الدائرة  م�ضالح  راأ�ضها 
البحث  عو�س   ، البلدي  ال�ضعبي 
غياب  مل�ضكل  ج��ذري��ة  حلول  ع��ن 

يف  النظر  لإع���ادة  حقيقة    ارادة 
اذا  ،خ��ا���ض��ة  امل�������رشوع  مطلبهم 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  علمنا 
تعليمات  وّج���ه  ق��د  ت��ب��ون  املجيد 
الأخري  لقائهم  خالل  للولة  �ضارمة 
للميدان  النزول  اأجل  من  باحلكومة 
اجلبهة  لن�����ض��غ��الت  وال���ض��ت��م��اع 
النائية  باملناطق  املحلية  الجتماعية 
التكفل  خلف  ال�ضعي  و  واحلدودية 
الأولويات  ح�ضب  مبداأ  بتطبيق  بها 

. املتاحة  والمكانات 

بلة هو  �ملياه باحلنفيات ، ومما ز�د �لطني  �أزمة حادة يف توفري   ، ببلدية �حلجرية بورقلة  بالطيا�سة  �ملعروف  �مل�ستقبل  ي�سهد حي 
�الرتفاع �ملقلق ملعدالت درجة �حلر�رة يف عز ف�سل �ل�سيف �حلار .

�ملو�طنني بح�سب  �ملتفرج  دور  �ملحلية  �ل�سلطات  فيه  تلعب  وقت  يف 

ن�ضخة  نحوز  مرا�ضلة  خالل  من 
املقاطعة  �ضكان  را���ض��ل  منها، 
بولية  املختار  بجي  بربج  دارية  الإ
مطالبني  ال�ضحة  وزي��ر  اأدرار 
فتحها  يتم  مل  طبية  م�ضالح  بفتح 
الآن  حد  اإىل  �رشيرا   60 مب�ضت�ضفى 
البيان  يف  جاء  حيث  البيان،  ح�ضب 
و�ضع  مت  ملا  خريا  ا�ضتب�رشوا  نهم  اأ
حيز  الذكر  ال�ضالفة  امل�ضت�ضفى 
بالإحباط  اأ�ضيبوا  لكنهم  اخلدمة، 
م����ل ع��ن��دم��ا وج���دوا  وخ��ي��ب��ة الأ
تبا�رش  مل  الطبية  امل�ضالح  بع�س 
الأجنحة  بينها  من  والتي  عملها 
اجلراحية  للعمليات  املخ�ض�ضة 
م��را���س  والأ والعظام  والأط��ف��ال 
وم�ضلحة  وال��داخ��ل��ي��ة  امل��زم��ن��ة 
ن���ع���ا����س، وك����ذا ع���دم ت��وف��ر  الإ
بالأ�ضعة  الك�ضف  جهاز  خدمات 

البنف�ضجية،  ف���وق  ���ض��ع��ة  والأ
بها  يقوم  التي  اخلدمات  اأن  كما 
ح�ضب  مر�ضية  غري  امل�ضت�ضفى 
زالت  وما  املرا�ضلة،  يف  تعبريهم 
يف  متوا�ضلة  ال�ضكان  معاناة 
ال�ضحية  اخل��دم��ات  م��ن  العديد 
اأو  املري�س  نقل  تتطلب  قد  والتي 
ينجر  قد  ما  رق��ان،  اإىل  املري�ضة 
�ضحية  م�����ض��اع��ف��ات  م��ن  ع��ن��ه 
الطريق  يف  الوفاة  و  اأ للمر�ضى 
الطريق  بعد  ناهيك  الله،  لقدر 
�ضببا  ك��ان  وال��ذي  املعبد  الغري 
املنطقة  �ضكان  بع�س  فاة  و  يف 
لذلك  الطريق،  يف  التيه  ب�ضبب 
الوزير  ينا�ضدون  ال�ضكان  ف��اإن 
واجل��ه��ات ال��و���ض��ي��ة ب�����رشورة 
                                                                     . بان�ضغالتهم   التكفل 
عبدالرحمن بلوايف 

لالأمن  الولئية  امل�ضلحة  �ضجلت 
اأدرار  ولي����ة  ب��اأم��ن  ال��ع��م��وم��ي 
 2020 �ضنة  من  م��اي  �ضهر  خ��الل 
ج�ضمانيا،  م���رور  ح���ادث   12  ،
اإ�ضابات   13 ت�ضجيل  عن  اأ�ضفرت 
ح�ضب  لأ�ضباب  اخلطورة  متفاوتة 
اإىل  ال��غ��ال��ب  يف  ت��ع��ود  ال�����رشط��ة 
ذات  ومتكنت  ال��ب�����رشي،  العن�رش 
املراقبة  حواجز  خالل  من  امل�ضلحة 
و  م��داخ��ل  ع��رب  املنت�رشة  امل��روري��ة 
خالل  وم��ن  اأدرار  مدينة  خم��ارج 
على  والراجلة  الراكبة  الدوريات 
من  الخت�ضا�س،  قليم  اإ م�ضتوى 
تعلقت  مرورية  جنحة  ت�ضجيل137 
ال���دارج���ات  ب��ق��ي��ادة  جم��م��ل��ه��ا  يف 
رخ�ضة  على  احليازة  دون  النارية، 
التاأمني  �ضهادة  انعدام  و  ال�ضياقة 
وع���دم ���رشي��ان حم��ا���رش امل��راق��ب��ة 
ال�ضتمرار  و  للمركبات  التقنية 
ب�ضحب  التبليغ  رغم  قيادتها،  يف 

عدم  وك��ذل��ك  ال�ضياقة،  رخ�ضة 
بالإ�ضافة  التامني  �ضهادة  �رشيان 
و�ضمحت  تن�ضيقية،  جنحة   13 اإىل 
 225 بت�ضجيل  الح�ضائيات  نف�س 
ح��الت   207 اإح�����ض��اء  و  خمالفة، 
وال��دراج��ات  للمركبات  توقيف 
 26 ا���ض��ت��وج��ب��ت و���ض��ع  ال��ن��اري��ة 
 13 اإىل  اإ�ضافة  احلظرية  يف  �ضيارة 
ال�ضياق  نف�س  يف  ليتم  نارية،  دراجة 
لرخ�س  �ضحب  حالة   44 ت�ضجيل 
قال  و  هذا  التعليق،  لغر�س  ال�ضياقة 
ولية  اأمن  ي�ضعى  الأمني،  م�ضدرنا 
الولئية  امل�ضلحة  يف  ممثال  اأدرار 
تكثيف  اإىل  ال��ع��م��وم��ي  ل��الأم��ن 
ح��وادث  م��ن  للتقليل  امل��ج��ه��ودات 
حركة  تنظيم  على  ال�ضهر،  و  املرور 
عرب  املواطنني  حت�ضي�س  و  امل��رور 
مل�ضتعملي  توعية،  حمالت  تنظيم 
راجلني.                                                                                                          و  �ضواق  من  الطريق 
عبدالرحمن بلوايف 

ورقلة  ولية  اأمن  م�ضالح  اأحيت 
 05 امل�ضادف  للبيئة  العاملي  اليوم 
ا�ضتمرارا  �ضنة،   كل  من  ج��وان 
الت�ضالية  الن�ضاطات  ملختلف 
حماية  اإىل  تهدف  التي  اجلوارية 
برنامج  وف��ق  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ف��رد 
ال�ضحية  وال��ظ��روف  يتما�ضى 
وما  البالد،  بها  متر  التي  اخلا�ضة 
احرتازية  اإجراءات  من  ذالك  يرافق 
كوفيد  كورونا  فريو�س  ملواجهة 
اأهمية  من  للحدث  ملا  ونظرا   19
ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���ض��ائ��ل  ب��ع��ث  يف 
الإطار  على  حفاظا  والتح�ضي�ضية 
كل  ومواجهة  للمواطن  املعي�ضي 
من  وه��ذا  البيئية،  ال��ت��ه��دي��دات 
على  للمحافظة  اجلميع  دعوة  خالل 
املحيط.احلمالت  ونظافة  البيئة 

املربجمة  التوعوية  التح�ضي�ضية 
عرب  ال�رشطة  م�ضالح  ط��رف  من 
موجهة  الخت�ضا�س  قليم  اإ كافة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وك����ذا اأ���ض��ح��اب 
من  امل�ضتثناة  التجارية  املحالت 
التقيد  اإىل  دعوتهم  ق�ضد  الغلق 
من  الوقائية  بالتدابري  واللتزام 
ما  ل�ضيما  اخل��ط��ري،  ال��وب��اء  ه��ذا 
النظافة،  ب��اإج��راءات  م��ر  الأ تعلق 
مع  التجمعات  اأ�ضكال  كل  لتفادي 
التاأكيد  الوقائية،  امل�ضافة  احرتام 
الكمامات  ارت��داء  اإجبارية  على 
ال�ضلبية  الت�رشفات  عن  والبتعاد 
للكمامات  الع�ضوائي  كالرمي 
لها،  املخ�ض�ضة  غري  الأماكن  يف 
النظافة،  م�ضكل  ي��ط��رح  ال���ذي 
البيئة  وحماية  العمومية  ال�ضحة 

�رشطة  فرقة  جند  اخل�ضو�س  وبهذا 
بامل�ضلحة  البيئة  وحماية  العمران 
باأمن  العمومي  لالأمن  الولئية 
مبحاربة  املكلفة  ورق��ل��ة  ولي���ة 
على  ثر  توؤ التي  التجاوزات  كل 
العمومية  ال�ضحة  النظافة  البيئة، 
والأحياء،  املدن  جمال  على  وال�ضهر 
خالل  املعنية  الفرقة  �ضجلت  فقد 
ال�ضنة  خالل  الأوىل  اأ�ضهر  خم�ضة 
جمال  يف  خمالفة   157 اجل��اري��ة 
جمال  يف  خمالفة   74 و  العمران، 
نتيجة  خم��ال��ف��ة   294 و  البيئة 
ال�رشعية  غ��ري  ال��ت��ج��ارة  ممار�ضة 
من  الأوىل  اأ�ضهر  بخم�س  مقارنة 
يف  خمالفة   191 جند   ،2019 �ضنة 
يف  خمالفة   20 ال��ع��م��ران،  جم��ال 
نتيجة  خمالفة  و341  البيئة  جمال 

ال�رشعية  غ��ري  ال��ت��ج��ارة  ممار�ضة 
يعود  ي��ج��اب��ي،  الإ ال��رتاج��ع  وه��ذا 
الذي  ال�ضحي  احلجر  تدابري  اإىل 
�رشطية  م��ن��ي��ة  اأ ب��اإج��راءات  ع��زز 
بها  متر  التي  احرتازية،  ا�ضتثنائية 

لبالد. ا
م�ضالح  ت��دع��و  ثانية   جهة  م��ن 
املواطنني  جميع  ورقلة  ولية  اأمن 
ونظافة  البيئة  على  املحافظة  اإىل 
احلجر  مواقيت  احرتام  مع  املحيط 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  م��ن  ال�ضحي 
ال�ضابعة  ال�ضاعة  غاية  اإىل  م�ضاء 
وا�ضعة  املوايل،  اليوم  من  �ضباحا 
اخل�رشاء  الأرق���ام  ت�رشفهم  حتت 
�رشطة  وخط   104 الرقم   ،1548

.17 النجدة 
فا�ضل بن  يو�ضف 

بغرداية  الأول  احل�رشي  الأم��ن  عنا�رش  متكن 
ب�ضارق  الإطاحة  من  املنق�ضي  الأ�ضبوع  هذا 
اأفعاله  لتنفيذ  اأ�ضحابها  غياب  م�ضتهدفا  املنازل 
انعدام  م�ضتغال  الظهرية،  وقت  يف  الإجرامية 
امل�ضاكن  على  ال�ضطو  خالل  من  املارة،  حركة 
اإ�ضافة  نارية،  دراجة  ا�ضرتجاع  مت  حيث  اخلالية، 
الق�ضائية. اجل��ه��ات  م���ام  اأ املعني  تقدمي  اإىل 

املواطنني  اأحد  تقدم  اأين  تعود  الق�ضية  حيثيات 
اإىل مقر الأمن احل�رشي الأول ب�ضعبة  54 �ضنة(  (
نتيجة  �ضكوى  رف��ع  بغية  غ��رداي��ة،  الني�ضان 
هذا  اأن  حيث  بالك�رش،  لل�رشقة  م�ضكن  تعر�س 
ورث��ة،  اإىل  ملكيته  تعود  و  مهجور  امل�ضكن 
حتقيقاتها  امل�ضالح  ذات  با�رشت  الفور  على 
الفاعلني  اإىل  التو�ضل  اأجل  من  حترياتها      و 
اجلهات  م��ام  اأ تقدميهم  َث��م  من  و  توقيفهم،  و 
مت  ال�رشقة  مكان  معاينة  بعد  حيث  الق�ضائية، 
فيه  امل�ضتبه  ا�ضتعملها  نارية  دراجة  ا�ضرتجاع 
يرتكها  و  بالفرار  يلوذ  اأن  قبل  ال�رشقة،  يف 
ب�ضهادة  ه��ذا  و  ال�رشقة،  حمل  امل�ضكن  م��ام  اأ
اإىل  التو�ضل  يف  �ضاهمت  التي  املواطنني،  بع�س 
هاتفي  بات�ضال  و  بعدها  .يومان  املعني  هوية 
املواطنني  لبع�س   ،  1548 الأخ�رش  الرقم  عرب 
داهمت  ي��ن  اأ فيه،  امل�ضتبه  مكان  حتديد  مفاده 
مبا�رشة  املكان،  الأول  احل�رشي  الأمن  عنا�رش 
يبلغ  ب�ضاب  م��ر  الأ يتعلق  عليه،  التعرف  مت 
حتويله  و  توقيفه  مت  اأين  �ضنة،   19 العمر  من 

 ، معه  التحقيق  موا�ضلة  و  امل�ضلحة  مقر  اإىل 
اجلهات  م��ام  اأ املعني  قدم  الإج��راءات  مت��ام  اإ بعد 
 )02 ( �ضنتان  حقه  يف  �ضدرت  اأين  الق�ضائية، 
حني  يف  مالية،  غرامة  و  يداع  الإ مع  نافذا  حب�ضا 
ا�ضتعملها  التي  النارية  الدراجة  �ضاحب  ُبّرىء 
م�ضالح  تهيب  ال�رشقة.و  عملية  يف  فيه  امل�ضتبه 
به  حتلى  الذي  الأمني  باحل�س  بغرداية  ال�رشطة 
خالل  من  الق�ضية  هذه  يف  خا�ضة  املواطنون، 
تذكري  م��ع  اجل��اين،  ع��ن  التبليغ  و  امل�ضاهمة 
الدراجات  اأ�ضحاب  خا�ضة  ذلك،  مع  باملوازاة 
ترك  و  احلذر  و  احليطة  اأخذ  ب�رشورة  النارية  
التبليغ  �رشورة  كذا  اآمنة،  اأماكن  يف  ممتلكاتهم 
لها  يتعر�س  التي  ال�رشقة  حالت  عن  الفوري 
و  خا�ضة  املركبات،  من  النوع  هذا  اأ�ضحاب 
ال�رشقة،  اأفعال  يف  وا�ضع  ب�ضكل  م�ضتَغلة  نها  اأ
يكونوا  ل  حتى  و  املواطنني  حقوق  على  حفاظا 

يقرتفوها. مل  اإجرامية  لأفعال  �ضحايا 

 يتمكن من توقيف مروج �الأقر��ص 
�ملهلو�سة

 2020 ماي   30 بتاريخ  منف�ضلة  ق�ضية  يف   
على  بال�ضهر  اخلا�ضة  الإج��راءات  مع  متا�ضيا  و 
الإج���راءات  اإط���ار  يف  ال��ت��ج��وال  حظر  ف��ر���س 
و  كورونا،  فريو�س  مبواجهة  املتعلقة  الإحرتازية 
متنها  على  نارية  لدراجة  اأمنية  مراقبة  ثر  اإ على 
بداية  من  الأوىل  ال�ضاعة  خ��الل  �ضخ�ضان، 

احل����ج����ر، ع��ر 
ع��ن��د اأح��ده��م��ا 
ع���ل���ى ك��م��ي��ة 
ث��رات  م��ن امل��وؤ
تقدر  العقلية 
قر�ضا   11 ب��� 
pr - نوع  نن 

 ،  gabalin
مت  ال��ف��ور  على 
ت��وق��ي��ف��ه��م��ا و 
اإىل  حتويلهما 
امل�ضلحة  مقر 
كافة  متام  اإ بعد   ،
الإج���������راءات 
ت��ق��دمي��ه��م��ا  مت 
م����ام اجل��ه��ات  اأ
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، 
ي��ن ���ض��در يف  اأ
ح���ق ���ض��اح��ب 
ق������را�������س  الأ
 18 املهلو�ضة 
حب�ضا  ���ض��ه��را 
غرامة  و  نافذا 
حني  يف  مالية، 

مرافقه. ُبرىء 
عامر.ع بن 

�سكان برج باج �ملختار ير��سلون وزير 
�ل�سحة لعدم فتح بع�ص �مل�سالح �لطبية 

مب�ست�سفى 60 �سرير�

باأدر�ر  ماي  خالل  مرور  حادث   11

خالل �ل�سنة �جلارية 

�أمن ورقلة يعالج 500 خمالفة يف �لبيئة و �لعمر�ن و �لتجارة �لفو�سوية 

�الأمن �حل�سري �الأول بغرد�ية يطيح ب�سارق �ملنازل
يف ح�سيلة لل�سرطة خالل �سهر ماي 

 4 تخلِّف  �حل�سري  بالن�سيج  ج�سمانية  مرور  5حو�دث 
جرحى وحالة وفاة بب�سار   

ولي��ة  م���ن  اأ م�ضالح  اأح�����ض��ت 
احل�رشي  امل�ضتوى  على  ب�ض�ار 
)اأم��ن ال��ولي��ة واأم��ن ال��دوائ��ر(، 
 05 املنق�ضي،  ماي  �ضهر  خالل 
خّلفت  ج�ضمانية،  مرور  حوادث 
وفاة  وحالة  جرحى   04 ح�ضيلة: 

واحدة.
حل�ضيلة  الإح�ضائي  التحليل 
العامل  نَّ  اأ ب��نيَّ  امل��رور،  ح��وادث 
الرئي�ضي  ال�ضبب  كان  الب�رشي 
 ،100% بن�ضبة  ارتكابها  يف 
ن��ت��ي��ج��ة ع���دم اح����رتام ق��واع��د 
بالن�ضيج  امل��رور  قانون  واأحكام 

احل�رشي.
اجل�ضمانية  املرور  حوادث  توزيع 
ال��ف��رتة،  ذات  خ���الل  امل�ضجلة 
ال�ضياقة  رخ�ضة  اأقدمية  ح�ضب 
اإىل   05 من  يلي:  كما  كانت  فقد 
 11 04 حوادث، من  08 �ضنوات: 
رخ�ضة  اأقدمية   �ضنة،   14 اإىل 

واحد. حادث  ال�ضياقة: 
ب�ضار  ولي���ة  م���ن  اأ م�����ض��ال��ح   
امليدان  يف  جمهوداتها  توا�ضل 
مروريني  واأمن  �ضالمة  ل�ضمان 
وال��وق��اي��ة م��ن ح���وادث امل��رور، 
خ��ا���ض��ة خ����الل ه����ذا ال��ظ��رف 
بالتدابري  امل��ق��رتن  ال�ضتثنائي 
جائحة  انت�ضار  من  للحد  الوقائية 
 ( امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
يتطلب  الذي  الأمر   ،)19 كوفيد 
الفاعلني  جميع  ج��ه��ود  تظافر 
ل�ضل�ضلة  حد  وو�ضع  منه  للوقاية 
م�ضالح  توا�ضل  حيث  انت�ضاره، 
حمالتها  ب�����ض��ار  ولي����ة  م����ن  اأ
ال��ت��وع��وي��ة ب��دع��وة م��واط��ن��ي 
الل��ت��زام  ����رشورة  اإىل  ال��ولي��ة 
الفرتات  خ��الل  امل��ن��زيل  باحلجر 
التحركات  بتقليل  ال��ن��ه��اري��ة، 
حفاظا  الق�ضوى  لل�رشورة  اإل 
والوقاية  العامة،  ال�ضحة  على 

اللتزام  مع  امل��رور،  حوادث  من 
ب��اح��رتام ت��دب��ري احل��ج��ر اجل��زئ��ي 
العليا  ال�ضلطات  طرف  من  املقرر 
)حركة  احلركة  متنع  حيث  للبالد، 
اإجباريا  واملركبات(  الأ�ضخا�س 
خ���الل ال��ف��رتات امل��ح��ددة )م��ن 
غاية  واإىل  يوم  كل  من  �ضا   19
مع  امل��وايل(،  لليوم  �ضباحا   07
الإج��راء  لهذا  املخالفني  توقيف 
القانونية  الإج����راءات  وات��خ��اذ 
ذي  �ضياق  يف  �ضدهم،  املقررة، 
املواطنني  حت�ضي�س  يتم  �ضلة، 
احل�ضبان  يف  الأخ���ذ  ل�����رشورة 
اإىل  للو�ضول  ال���الزم  ال��وق��ت 
احلجر  وقت  دخول  قبل  وجهاتهم 
ا�ضتعمال  لتفادي  وهذا  اجلزئي، 
ال�����رشع��ة وت���ف���ادي ارت��ك��اب 
توؤدي  اأن  ميكن  مرورية  خمالفات 

وخيمة. عواقب  اإىل 
اأ . د
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 �أمن �سطيف يبطل �سفقة تهريب 05 �آالف وحدة من �مل�سروبات 
�لكحولية و �إدخالها �لرت�ب �لوطني

عي�ص علجية 
-----------------

من  الأول  الأ���ض��ب��وع  خ��الل  و 
ذات  ع��اجل��ت  اجل����اري  ال�����ض��ه��ر 
تتعلق  ق�ضايا،   ع��دة  امل�ضالح 
تهريب   و  باملخدرت   باملتاجرة 
الرتاب  نحو  كحولية  م�رشوبات 
متعددة  ���رشق��ات  و  ال��وط��ن��ي 
خلية  تقرير  ك�ضفه  م��ا  ه��و  و 
العامة لدى  العالقات  الت�ضال و 
�ضطيف،  لأم��ن  الولية  املديرية 
الفرقة  تناولتها  الق�ضايا   اأه��م 
بامل�ضلحة  واملالية  القت�ضادية 
و  الق�ضائية   لل�رشطة  الولئية 
احل�رشي  الأم���ن  م��ع  بالتعاون 
اإحباط  ، حيث مت  العا�رش  و  الثالث 
يف  تتمثل  م�رشوعة  غري  �ضفقة 
من  وح���دة  اآلف   05 ت�ضويق  
العملية  الكحولية،  امل�رشوبات 
عقب  املدينة  و�ضط  متت  الأوىل 
باإقدام  تفيد  معلومات  ا�ضتغالل 
من  كمية  اإدخ��ال  على  �ضخ�س 
وعلى  الكحولية  امل�����رشوب��ات 
مكنت  عمل  خطة  اإعداد  مت  الفور 
وهو  فيه،  امل�ضتبه  توقيف  من 
حمملة  نفعية  مركبة  منت  على 
وحدة   3000 ال�  ناهزت  بكمية 
من  الكحولية  امل�رشوبات  من 
اأر�س  اأدخلت  قد  الأنواع،  خمتلف 
ليتم  التهريب،  طريق  عن  الوطن  
معمق  حتقيق  فتح  م��ع  حجزها 
مت  الق�ضية،حيث   مالب�ضات  يف 
دراجتني  ا�ضتعادة  م��ع  حجزها 
ناريتني كانت حمل �رشقة، اأ�ضلحة 
ت�ضتعمل  كانت  حمظورة  بي�ضاء 
خناجر  �ضملت  املواطنني،  لرتهيب 
مالب�ضات  ك�ضف  مع  و�ضواطري 
ا�ضتهدفت دراجات  اأربع  �رشقات 
الولية،  من  خمتلفة  باأقاليم  نارية 
عملية  مقرتيف  توقيف  جانب  اإىل 

متواجدا  ك�ضكا  ا�ضتهدفت  �ضطو 
�ضلبوا  عزيز،  بني  دائ��رة  باإقليم 
التعبئة  بطاقات  من  �ضاحبه عددا 
وح��دة   200 ح��وايل  ا�ضرتجعت 
ملفات  اأع��دت  م�ضاحلنا  منها، 
 06 امل��ت��ورط��ني  ج��زائ��ي��ة ���ض��د 
�ضبيحة  بتقدميهم  وقامت  ال�ضتة، 

النيابة. اأمام  اليوم 
�ضخ�ضني  توقيف  مت  كما        
تخزين  ب�����ض��دد  ك��ان��ا  اآخ��ري��ن 
من  الكحولية  امل�رشوبات  وبيع 
من  التاأكد  وبعد  �ضكنهما  مقر 
النيابة  مع  بالتن�ضيق  مت  املعلومة 
بالتفتي�س،  اإذن  ا�ضت�ضدار  املحلية 
ال�  يناهز  م��ا  ح��ج��ز   م��ن  مكن 
واأ�ضلحة  منها  وح���دة   2000
ب��ي�����ض��اء حم��ظ��ورة )���ض��اط��ور، 
على  واأُوِقف   ، وخناجر(  �ضكاكني 
اأي�ضا  مت  كما  �ضخ�ضان،  ذلك  اإثر 
العا�رش  احل�رشي  الأم��ن  باإقليم 
وبحوزتهم  اأ�ضخا�س   03 توقيف 
الكحولية  امل�رشوبات  من  كمية 
يف  ا�ضتهالكها  ب�ضدد  ك��ان��وا 
توقيفهم  مت  ع��ام��ة  ف�����ض��اءات 
جاءت  امل�رشوبات،  تلك  وحجز 
تكثيف  خالل  من  العمليات  هذه 
الهادفة  ال�رشطية  العمليات 
اجلرمية  اأن��واع  كل  مكافحة  اإىل 
الأمن عرب  ا�ضتتباب  والعمل على 
الربنامج  وفق  وهذا  الأحياء،  كافة 
م�ضالح  قبل  من  امل�ضطر  الأمني 
�ضطيف،       ولي��ة  باأمن  ال�رشطة 
اأخرى  عملية  يف  و  امل�ضالح  ذات 
ق�ضية  يف  متورطني    05 اأوقفت 
كانت  فولذية  خزنة  على  ال�ضطو 
العلمة،  مبدينة  التجار  اأحد  مب�ضكن 
وكذا  معتربا  ماليا  مبلغا  حتتوي 
هامة،  ووثائق  ذهبية  م�ضوغات 
مل  قيا�ضي  زم��ن��ي  ظ��رف  ويف 
ا�ضرتجاع  مع   ، �ضا   24 ال�  يتعدَّ 
مليون   500 ال�  ناهز  مايل  مبلغ 

والوثائق  املجوهرات  وكل  �ضنتيم 
ج��اءت  العملية  ال�رشقة،  حم��ل 
تاجر  اأودع���ه���ا  ���ض��ك��وى  ع��ق��ب 
اإثر  العلمة،  مدينة  و�ضط  مقيم 
�ضطو  عملية  اإىل  م�ضكنه  تعر�س 
فولذية،  خزنة  طالت  بالك�رش 
ذهبية  وم�ضوغاٍت  اأموال  حتتوي 
هامة  اإدارية  وثائق  اإىل  بالإ�ضافة 
متثلت يف )جوازات �ضفر، �ضكوك 
مت  الفور  على  بنكية(  و�ضيكات 
مو�ضعة  وحتريات  اأبحاث  اإطالق 
ال�ضحية،  م�ضكن  من  انطالقا 
بعد اأن مت رفع كل الأدلة والقرائن 
واإخ�ضاعها  اجلرمية  م�رشح  من 
.حيث  املحققني  قبل  من  للتحليل 
وتوقيفهم  للفاعلني  التو�ضل  مت 
الآخر وذلك يف ظرف  تلو  الواحد 
اأثبتت  كما  قيا�ضي،  جد  زمني 
على  الفاعلني  اأحد  اأن  التحريات 
ال��ذي  الأم���ر  بال�ضحية،  �ضلة 
�ضّهل على اجلناة الدخول ومعرفة 
ا�ضرتجاع  مت  حيث  اخلزنة،  مكان 
يف  متثلت  التي  امل�رشوقات  كل 
مليون   500 ال�  ناهز  مايل  مبلغ 
خا�ضة  ذهبية  وم�ضوغات  �ضنتيم 
اإىل  ،بالإ�ضافة  ال�ضحية  بزوجة 

هامة.    اإدارية  وثائق 
 

جرائم  حماربة  اإط��ار  يف  و       
باملخدرات  ال�رشعي  غري  الجتار 
متكنت  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  وامل���وؤث���رات 
�ضطيف  ولي���ة  اأم���ن  م�ضالح 
مروجي   اأخطر  اأح��د  توقيف  من 
املوؤثرات  وكذا  ال�ضلبة  املخدرات 
بحجز   �ضمحت  العملية  العقلية، 
ال�ضلبة  املخدرات  من  قر�ضا   55
ما  اإىل  بالإ�ضافة  "اإك�ضتازي" 
مهلو�س   قر�س   300 ال���  يناهز 
جانب  اإىل   ، الأن��واع  خمتلف  من 
مليون   27 ف���اق  م���ايل  م��ب��ل��غ 
هذه  ل��رتوي��ج  كعائدات  �ضنتيم 

اأط��رت  التي  العملية  ال�ضموم، 
الق�ضائية  ال�ضبطية  قبل  من 
عقب  جاءت  العلمة،  دائرة  باأمن 
باأن  تفيد  معلومات  ا�ضتغالل 
املوؤثرات  برتويج  يقوم  �ضخ�ضا 
العلمة،   مدينة  و�ضط  العقلية 
م�ضتبه  اإىل  املحققون  تو�ضل  و 
ال��ذي  حمله  ي�ضتغل  ك��ان  فيه  
والكربيت  التبغ  لبيع  ك�ضك  هو 
ن�ضاطه  لتمويه  مب�ضكنه  متواجد 
ال��رتوي��ج��ي، وع��ل��ى ال��ف��ور مت 
وبالتن�ضيق  فيه  للم�ضتبه  الرت�ضد 
ا�ضت�ضدار  مت  املحلية،  النيابة  مع 
بعد  اأن��ه  حيث  بالتفتي�س  اإذن 
امل�ضتبه  ت��وق��ي��ف  مت  م��داه��م��ت��ه 
املخدرات  من  كمية  وحجز  فيه 
 55 ال�ضلبة "اإك�ضتازي" قدرت ب� 
ال�  مايناهز  اإىل  بالإ�ضافة  قر�ضا، 
خمتلف  من  مهلو�ضا  قر�س   300
الق�ضائية  ال�ضبطية  الأن���واع، 
الإجراءات  كافة  ا�ضتكمال  وبعد 
ملفات  اأعدت  الالزمة،  القانونية 
تهمة  عن  املتورطني  �ضد  جزائية 
لغر�س  اإجرامية   �ضبكات  تكوين 
با�ضتعمال  ال�رشقة  جلناية  الإعداد 
ا�ضتح�ضار  م�ضطنعة،  مفاتيح 
ال��ه��روب،  لت�ضهيل  م��رك��ب��ة 
تهريب  و  ب��امل��خ��درات  املتاجرة 
الرتاب  داخل  كحولية  م�رشوبات 
اأم��ام  جميعا  اأحيلوا   ، الوطني 
ما  و  املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات 
�ضطيف  ولية  اأمن  م�ضالح  تزال 
اأخ���رى،  م���رة  امل��واط��ن  تنا�ضد 
اأي��ة  ع��ن  التبليغ  اإىل  وت��دع��وه 
م�ضاحلها  متكن  كبرية  اأو  �ضغرية 
م��ن ك��ب��ح الإج�����رام وت��وق��ي��ف 
عرب  بالت�ضال  وذل��ك  املجرمني 
رقم  15اأو   48 الأخ�����رش  ال��رق��م 
 104 الرقم  حتى  ،اأو   17 النجدة 
الفئات  خمتلف  حلماية  املخ�ض�س 

واله�ضة. ال�ضعيفة 

 عاجلت م�سالح �أمن والية �سطيف ق�سايا عديدة تورط فيها �أ�سخا�ص من خمتلف �الأعمار، منها ما تعلق باملخدر�ت و �مل�سروبات 
�لكحولية و ق�سايا �أخرى ت�سرب �الإقت�ساد للوطني يف �لعمق خا�سة  ما تعلق بامل�ساربة. و يف هذ� �لظرف �ل�سعب بالذ�ت، حيث 
�سجلت �مل�سالح �الأمنية بالوالية خالل �سهر ماي �ملن�سرم 357 ق�سية توبع مبوجبها 523 �سخ�سا من بينهم 30 �مر�أة، �أعدت 

�سدهم ملفات جز�ئية و�أحيلو� �أمام �لعد�لة، �لتي �أمرت باإيد�ع 47 �سخ�سا منهم  رهن �حلب�ص.

�إحالة 523 �سخ�سا من بينهم 30 �مر�أة �أمام �لعد�لة يف ظرف �سهر

باأمن  ال�رشطة  ق��وات  متكنت 
اأكر  حجز  من  الربد  عني  دائرة 
اللحوم  م��ن  ك��ل��غ    165 م��ن 
على  حمملة  كانت  البي�ضاء  
على  ت��ت��وف��ر  ل  م��رك��ب��ة  م��نت 
والنظافة  النقل،  احلفظ،  �رشوط 
ن��ه��ا اإحل���اق اأ����رشار  وم���ن ���ض��اأ
موجهة  كانت  امل�ضتهلك  ب�ضحة 
حجزها  مت  حيث  املتاجرة  لغر�س 
الق�ضية  .حيثيات  واإت��الف��ه��ا 
ق��وات  ا���ض��ت��غ��الل  اإىل  ت��ع��ود 
الربد   عني  دائرة  باأمن  ال�رشطة 
مركبة  بوجود  تفيد  معلومات 
ال��ل��ح��وم  م��ن  بكمية  حم��م��ل��ة 
ال��ب��ي�����ض��اء م��وج��ه��ة ل��غ��ر���س 
يف  نقلها  ويتم  فيها  املتاجرة 

و�رشوط  ملعايري  تفتقر  ظروف 
ليتم   ، والنظافة  والنقل  احلفظ 
لتوقيفه،  حمكمة  خطة  و�ضع 
ب�  حمملة  مركبة  توقيف  مت  حيث 
املذبح  خارج  مذبوحة  دجاجة   80
اأكيا�س  يف  ومو�ضوعة  البلدي 
قدره  اإجمايل  بوزن  بال�ضتيكية 
وبعد  الكمية  هذه   ، كلغ   165
الطبيب  ط��رف  م��ن  معاينتها 
للمقاطعة  ال��ت��اب��ع  ال��ب��ي��ط��ري 
اأكد  الربد،  عني  لبلدية  الفالحية 
لال�ضتهالك  �ضاحلة  غري  اأنها 
عن  اإتالفها  مت  حيث   ، الب�رشي 
العمومية  باملفرغة  احلرق  طريق 

البلدية. لذات  التابعة 
م.رم�ضاين

�أمن د�ئرة عني �لربد يحجز �أكرث 
من 165 كلغ من  �للحوم �لبي�ساء 

�لفا�سدة ببلعبا�ص 

كانت ُتنقل يف ظروف غري �سحية

 ال ماء وال كهرباء خارجية وال غاز وال طرقات

اقليمبا  التابعة  مرزوقة  قرية 
و  مب�ضتغامن   الدين  خري  لبلدية 
من  اكر  �ضكانها  تعداد  البالغ 
�ضكانها  يعاين  2552ن�ضمة  
على  اث��رت  م�ضاكل  ع��دة  م��ن 
ويومياتهم  الجتماعية  حياتهم 
احد  ل  ولكن  م��رة  م��ن  واك��ر 
الن�ضغالت  رغم  اليهم،  ا�ضتمع 
املحلية  لل�ضلطات  امل��رف��وع��ة 
الولئي  ال�ضعبي  للمجل�س  و 
�ضكان  ممثلي  ت�رشيحات  ح�ضب 
لقرية  تنقلنا  ث��ن��اء  اأ املنطقة 
من  جملة  على  اّطلعنا  مرزوقة 
قلقا  ت�ضكل  باتت  التي  النقائ�س 
عرب  ما  وهو  لل�ضكان  وارهاقا  
ال�رشب  فمياه  ال�ضكان...  عنه 
ال�ضكان  ويبقى  منعدمة  �ضبه 

عن  للبحث  واي��اب  ذه��اب  بني 
وحتى  املجاورة   املناطق  املاء يف 
غ��ي��اب ال��ك��ه��رب��اء اخل��ارج��ي��ة 
القرية  جعل  ما  وهو  مطلوبة.... 
قلة  ب�ضبب   م�ضاكل  يف  تعي�س 
طرقاتها  يف  النارة  وانعدام  بل 
وهي  م��ت��ده��ورة  ال��ط��رق��ات    ،
تكر  معبدة  غري  م�ضالك  مبثابة  
اما  والل���ت���واءات  احل��ف��ر  فيها 
ول  فحدث  الطبيعي  الغاز  عن 
مرتبطىة  غري  البيوت  و  حرج، 

القرية بقرب  املارة  بال�ضبكة 
النق�س  هذا  ال�ضكان  وي�ضف  
التنمية  من  ا�ضتفادتهم  لعدم 
واخلري  التغطبة   خارج  ماداموا 

فقط. بها  ي�ضمعون  وامل�ضاريع 
                   �ضليمان بن قناب

قرية مرزوقة ببلدية خري �لدين 
مب�ستغامن خارج جمال �لتغطية 

ال�ضبوع  نهاية  حجزت 
الأمن  م�ضالح  املن�رشم 
احل�������رشي اخل��ارج��ي 
مبيلة  العثمانية    وادي 
نقدية مزورة  20 ورقة 
دج   1000 ف��ئ��ة  م��ن 
اأ�ضخا�س   03 واأوقفت 
ح�����ض��ب��م��ا  ع��ل��م ل��دى 

.واأو�ضح  الولية  اأمن  م�ضالح 
تفا�ضيل  اأن  ذات���ه  امل�����ض��در 
عنا�رش  تلقي  اإىل  تعود  الق�ضية 
بوادي  اخلارجي  احل�رشي  المن 
حول  معلومات  مبيلة    العثمانية 
نقدية  اأوراق���ا  ي��روج  �ضخ�س 
على   ، املدينة  مبحالت  م��زورة 
للم�ضتبه  الرت�ضد  مت  ذلك  ث��ر  اإ
�ضنة   20 العمر  من  البالغ  فيه 
متلب�ضا  ت��وق��ي��ف��ه  غ��اي��ة  اإىل 
مزورة  نقدية  ورقة   20 بحيازة 
بالتن�ضيق    . دج   1000 فئة  من 
عر�س  مّت  املخت�ضة،  النيابة  مع 
اخلربة  على  املحجوزة  الأوراق 
دائ��رة  تو�ضيع  مت  و  البنكية، 

عنا�رش  اأوقف  حيث  التحريات، 
اآخرين  �رشيكني  احل�رشي  الأمن 
�ضنة  و32   30 العمر  من  يبلغان 
امل�ضتبه  رفقة  �ضاهما  اللذين   ،
الأوراق  طرح  يف  الرئي�س  فيه 
ال��ن��ق��دي��ة امل����زورة ل��ل��ت��داول.    
بعد  اأنه  المني  امل�ضدر  واأ�ضاف 
التحقيق  اإج���راءات  ا�ضتكمال 
الثالثة  فيهم  امل�ضتبه  ق���دم 
مبحكمة  املخت�ضة  النيابة  اأم��ام 
���ض��ل��غ��وم ال��ع��ي��د ال��ت��ي اأم���رت 
الرئي�س  فيه  امل�ضتبه  بو�ضع 
ره���ن احل��ب�����س، ف��ي��م��ا ُو���ض��ع 
الرقابة  ت��داب��ري  حت��ت  �رشيكاه 

 . ئية لق�ضا ا
مهناوي بوجمعة 

 �لقب�ص على 3 �أ�سخا�ص و �سبط �أور�ق 
نقدية مزورة بو�دي �لعثمانية مبيلة



وفاق �لزعفر�ن

 .. زمان  وفاق  "عاد 
و�لريجيونال كان يف 

�حُل�سبان"

نادي �أ�سبال �جللفة 

�الإن�سان   .. كا�ص  "�لطاهر 
�لنبيل و�لالعب �لفّذ 

و�ملدرب �لكفء"

نيوزيلندا  يف  الرغبي  فرق  بــداأت 
ل�ستئناف  النهائية  ال�ستعدادات 
ـــن يـــوم  ـــرتف ـــح مـــنـــافـــ�ـــســـات امل

اأول  �ست�سهد  التي  املقبل،  ال�سبت 
الفعاليات  اإىل  للجماهري  ــودة  ع
املناف�سات  توقف  منذ  الريا�سية، 

اأنــحــاء  خمتلف  يف  ــة  ــي ــرتاف الح
فريو�س  وباء  اأزمــة  ب�سبب  العامل 

كورونا.

ـــة الـــــــــوزراء  وكـــــانـــــت رئـــيـــ�ـــس
النيوزيلندية غا�سيندا اأرديرن قد 
اخلا�سة  القيود  جميع  رفع  اأعلنت 
بــحــجــم الــتــجــمــعــات والــتــبــاعــد 
اجلــ�ــســدي، اعــتــبــارا مـــن الــيــوم 
الثنن، وهو ما ي�سمح للم�سجعن 

بالعودة باأعداد كبرية.
عدد  على  قيود  اأي  تفر�س  ولــن 
عند  احلـــا�ـــســـريـــن  ــن  ــع ــج ــس ــ� امل
�سوبر  دوري  مناف�سات  ا�ستئناف 
من  اعتبارا  "اأوتياروا"  الرغبي 
يوم ال�سبت املقبل، ح�سب ما اأعلنه 
عرب  نيوزيلندا  يف  الرغبي  احتــاد 

بيان.
الرئي�س  روبين�سون  مــارك  وقــال 
القيود  رفع  اإن  لالحتاد  التنفيذي 

�سّكل اأنباء رائعة للريا�سة.
للغاية  فــخــورون  "نحن  ــاف  ــس واأ�
م�سابقة  اأول  لكوننا  وممــتــنــون 
ريا�سية احرتافية يف العامل ت�سهد 
جماهريها  و�سط  الفرق  م�ساركة 

من جديد".

اإ�سبانية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
عن هوية النادي الذي قدم عر�سا 
اأن�سو  ال�ساب  بر�سلونة  لعب  ل�سم 

فاتي، مقابل 100 مليون يورو.
ووفقا ملا ذكرته �سحيفة "�سبورت" 
مان�س�سرت  نــادي  فــاإن  الكتالونية، 
لعب  اإىل  اأنظاره  وجه  يونايتد، 
يف  تــاألــق  الـــذي  ال�ساب  بر�سلونة 
هذا  فيها  �ــســارك  التي  املــبــاريــات 
�سمن  ي�سع  بــاأنــه  علما  املــو�ــســم، 
اأولوياته التعاقد مع جنم بورو�سيا 
الإجنليزي  واملنتخب  دورمتــونــد 

جادون �سان�سو.
�سان�سو  تردد  ظل  يف  اأنه  واأو�سحت 
 100 بحوايل  قيمته  تقدر  الــذي 
ــدم  اأق اإ�سرتليني،  جنيه  مليون 
ا�ستقطاب  حماولة  على  يونايتد 

فاتي. 
جمل�س  اأن  تابعت  ال�سحيفة  لكن 
اإدارة بر�سلونة، رف�س التخلي عن 
يف  �سنة،   17 العمر  من  البالغ  فاتي 
وقت اأكدت فيه اأن جمموعة اأخرى 
الالعب  و�سع  تراقب  الأندية  من 
يف  طــويــل  بــوقــت  يحظ  مل  الـــذي 

املــبــاريــات بــعــد قــــدوم املــهــاجــم 
الدمناركي مارتن برايثوايت.

�سواريز  لوي�س  تــعــايف  ظــل  ويف   
لن  فاتي  فــاإن  دميبلي،  وعثمان 
قائمة  يف  الأرجـــح  على  يتواجد 
مباريات  من  تبقى  فيما  بر�سلونة 
املو�سم احلايل، ما دفع وكيل اأعمال 
ــايل خــورخــي  ــغ ــربت الـــالعـــب، ال

مينديز ملطالبة بر�سلونة بتحديد 
�سعر التخلي عن الالعب.

قيمة  بــاأن  الكتالوين  النادي  ورد 
جنيه  مليون   150 تبلغ  الــالعــب 
اأي  توجد  ل  اأنــه  بيد  اإ�سرتليني، 

نوايا لبيعه.
مع  لــه  لــقــاء  اأول  فــاتــي  وخــا�ــس   
الأول يف بر�سلونة وعمره  الفريق 

لعب  اأ�سغر  واأ�سبح  عــامــا،   16
ي�سجل هدفا للفريق يف الليجا.

وثارت تكهنات يف الفرتة الأخرية 
�ساحب  هــو  مــدريــد  ريــــال  بــــاأن 
ــس الــ�ــســخــم لــ�ــســم فــاتــي،  ــر� ــع ال
مان�س�سرت  ــه  اأن عن  الك�سف  قبل 

يونايتد.

البطولت  بن  الأوىل  البوند�سليغا  كانت 
الأوروبية الكربى ت�ستاأنف ن�ساطها.

الــدوري  ا�ستئناف  لــدى  املتابعون  ــدى  اأب
ماي   16 يف  ن�ساطه  القدم  لكرة  الأملـــاين 
�سهرين  قــرابــة  دام  توقف  بعد  املا�سي 
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد، تخوفهم 
اأفــراد  بن  الوباء  تف�سي  �ستى:  ــور  اأم من 
الفرق، تعر�س الالعبن لإ�سابات بدنية، 
لكن  املالعب...  حول  امل�سجعن  جتمع  اأو 
اأملانيا تبدو يف طريقها لك�سب رهان اإقامة 

مناف�سات اللعبة يف زمن كورونا.
وكانت البوند�سليغا الأوىل بن البطولت 
ن�ساطها،  ت�ستاأنف  الــكــربى  ــة  ــي الأوروب
للقيام  الإ�سبانية  الليغا  ت�ستعد  بينما 
بذلك هذا اخلمي�س، على ان يليها الدوري 
حزيران/يونيو،   17 يف  املمتاز  الإنكليزي 

و"�سريي اأ" الإيطالية يف يف 20 منه... 
يف ما ياأتي خم�سة عناوين عري�سة ب�ساأن 
يف  مو�سدة  اأبــواب  خلف  املباريات  اإقامة 

زمن "كوفيد19-":

بروتوكول صحي فعَال

يخ�سع الالعبون لربوتوكول �سحي �سارم 
فريو�س  لك�سف  فحو�س  اإجـــراء  ي�سمل 
ويتعن  الأ�ــســبــوع،  يف  مــرتــن  كـــورونـــا 
اأفراد  مع  منازلهم  يف  البقاء  التزام  عليهم 
عائالتهم، بال�سافة اىل احرتام التباعد 

اإن  القول  ميكن  وبالتايل  الجتماعي، 
كــبــرية.  بحماية  يتمتعون  الــالعــبــن 
لتف�سٍّ  فريق  اي  يتعر�س  مل  الآن،  فحتى 

�سامل للعدوى يف �سفوفه.
هذا  يف  كبريا  حزما  الأنــديــة  واأظــهــرت 
ــد  ــون ــع قــيــام بــورو�ــســيــا دورمت الطــــار م
جــايــدون  النــكــلــيــزي  لعبيه  بتغرمي 
اأكنجي  مــانــويــل  وال�سوي�سري  �سان�سو 
لأنهما جلبا حالقهما اخلا�س اىل منزلهما 
اأي  خمالطة  عدم  قانون  بالتايل  ليخرقا 
�سخ�س من خارج دائرة العائلة اأو الفريق.

قيود  بتخفيف  مطالبة  اأ�سوات  وارتفعت 
اىل  احلياة  عودة  مع  تزامنا  الربوتوكول 
بال�سماح  ــداأ  ب حيث  البالد  يف  طبيعتها 
وحتى  الأ�سدقاء  ولقاء  املقاهي  بارتياد 

زيارة �سالونات احلالقة.

استعادة اللياقة

اخت�سا�سين  ــاء  ــب اأط لتوقعات  خــالفــا 
غري  زيــادة  اأي  ت�سجل  مل  الريا�سة،  يف 
وحتديدا  الإ�ــســابــات  ن�سبة  يف  منطقية 

الع�سلية منها بعد ال�ستئناف. 
التي  التغيريات  الــفــرق  مــدربــو  ا�ستغل 
الــتــبــديــالت حــيــث �سمح  ــون  ــان طــالــت ق
فريق  لكل  )فيفا(  للعبة  الدويل  الحتاد 
باإجراء خم�سة تبديالت بدل من ثالثة 
خالل املباريات، ما �سمح باإراحة الالعبن 

وتفادي اإجهادهم بعد التوقف الطويل.
الفيزيائيون  واملعاجلون  الأطباء  واأعرب 
الذي  اللياقة  م�ستوى  من  ده�ستهم  عن 
احتفظ به معظم الالعبن. وعلى �سبيل 
ــال، قــام فــالدميــري داريـــا مــن هرتا  ــث امل
خالل  كلم   14،34 م�سافة  بالرك�س  برلن 
رقم  وهو  اأوغ�سبورغ،  �سد  فريقه  مباراة 
يف  الح�سائية  بهذه  العمل  منذ  قيا�سي 

البوند�سليغا مو�سم 2011-2012.

موازين القوى لم تتغير

تخوف كثريون من تدين اللياقة البدنية 
لدى الالعبن بعد توقف طويل.

القوى،  موازين  تتغري  مل  الواقع،  يف  لكن 
فر�س  يف  ميونيخ  بــايــرن  ا�ستمر  حيث 
الفرق الأخرى بدليل فوزه  �سطوته على 
واأبرزها  الآن،  حتى  اخلم�س  مبارياته  يف 
له  رئي�سن  مناف�سن  على  ملعبه  خــارج 
وباير  )الثاين(  دورمتوند  بورو�سيا  هما 
يف  الفارق  ليو�سع  )اخلام�س(،  ليفركوزن 
خطوة  ويخطو  نقاط  �سبع  اىل  ال�سدارة 

كبرية نحو لقبه الثامن تواليا. 
يف املقابل، بقيت الفرق التي حتتل مراكز 

متاأخرة يف الرتتيب، على م�ستواها.
اأدى غياب اجلمهور يف املدرجات اىل تاأكيد 
النوعية  متلك  التي  "الفرق  اإن  مقولة 
الأوقات"  معظم  يف  تــتــفــوق  الــفــرديــة 

بح�سب ماركو�س كروت�سه املدير الريا�سي 
يف نادي ليبزيغ.

انتفاء أفضلية الملعب

الأملاين:  الدوري  يف  الأبرز  املفاجاأة  لعلها 
يف   45 انتهت  املا�سين،  املو�سمن  ففي 
امل�سيف،  الفريق  بفوز  املباريات  من  املئة 
املئة  يف   22 اىل  هبطت  الن�سبة  هذه  لكن 
 10( املا�سي  ال�سهر  الن�ساط  ا�ستئناف  بعد 

انت�سارات بيتية يف 46 مباراة(.
ـــادي بــورو�ــســيــا دومتــونــد  ـــال مــديــر ن وق
الذي  كيهل،  �سيبا�ستيان  ال�سابق  ولعبه 
يعتمد فريقه كثريا على ت�سجيع اأن�ساره 
"�سيغنال  ملعب  على  الأ�سفر"  "اجلدار  يف 
 80 من  لأكرث  يت�سع  الذي  بارك"  اإيدونا 
نتوقع  نكن  مل  جنون،  "اإنه  متفرج،  األف 

ذلك لهذه الدرجة".
اأما مدرب باير ليفركوزن الهولندي بيرت 
�سدفة.  الأمــر  اأن  اعتقد  "ل  فقال  بو�س 
وعندما  فريقه  دائما  ي�ساعد  اجلمهور 
نخو�س مباريات خارج ملعبنا دون جمهور 

ي�سبح الأمر اأكرث �سهولة".

انضباط الجماهير

عن  ال�سيا�سين  امل�سوؤولن  بع�س  ــرب  اأع
امل�سجعن  قــيــام  اإمكانية  مــن  خ�سيتهم 

حميط  يف  املباريات  اأيــام  خالل  بالتجمع 
هــوؤلء  لكن  بفرقهم،  اخلا�سة  املالعب 
اأظهروا ان�سباطا كبريا من هذه الناحية. 
لكن  جيد  ب�سكل  الأمور  ت�سري  الآن  حتى 
الظاهرة  هذه  كانت  اإذا  ما  معرفة  يبقى 
�ست�ستمر ل �سيما مع تخفيف قيود احلجر 
املباريات  مــوعــد  ـــرتاب  اق ــع  وم ال�سحي 

ل�سيما  ـــــك احلا�سمة،  تـــــل
ــــي يــتــوقــع  ــــت ن ال ا

تتويج  بــايــرن تــ�ــســهــد 
ــب، مـــــيـــــونـــــيـــــخ  ــق ــل ــال ب

يخ�سى  م حيث  قيا
ـــور  ـــه ـــم ج

ــري  الأخ

بالتجمع لالحتفال.
ــت �ــســلــطــات املــديــنــة  ــارع ــس و�
البافارية للتاأكيد باأنها �ستمنع 

الحتفالت التي كانت ترافق 
من  البافاري  الفريق  تتويج 
و�سط  البلدية  مقر  �سرفة 
احت�ساد الآلف من ان�ساره.               

ـــري،  ـــزائ ــى جنـــم املــنــتــخــب اجل ــح ــس اأ�
اإ�سماعيل بنا�سر، من بن اأكرث الالعبن 
اأن  بعد  النتقالت،  �سوق  يف  املطلوبن 
اأندية، وعلى راأ�سها باري�س  دخلت عّدة 
اإ�سافة  �سان جريمان ومان�س�سرت �سيتي، 
وكالء  مع  ات�سالت  يف  مدريد،  لريال 
ــه بــالنــ�ــســمــام اإىل  ــاع ــن ــه، لإق ــال ــم اأع

فرقهم.
يف  الراغبة  الأنــديــة  �سدمة  و�ستكون 
ك�سف  اأن  بعد  كبرية،  ميالن  جنم  �سّم 
ال�سحايف يف موقع "ميالن نيوز"، اأنتونيو 
فيتييلو، يف خرب ح�سري، باأّن بن نا�سر 
مينع  ببند  "الرو�سونريي"  مــع  مقّيد 
لغاية  عقده،  قيمة  ك�سر  من  الأندية 

�سنة 2021.
وتقّدر قيمة ك�سر عقد النجم اجلزائري 
بـ50 مليون يورو، وهو ما يبقى يف متناول 

امليزانيات  �ساحبة  العاملية  الأنــديــة 
املرتفعة، ما جعل جماهري فريق ميالن 

تنتقد اإدارة ناديها، ب�سبب تكّتمها حول 
الرحيل  يف  نا�سر  لنب  ي�سمح  بند  وجود 

مقابل تلك القيمة.
خدمات  عــن  التخلي  ميالن  ويرف�س 
لعبه يف الفرتة احلالية ب�سبب اأهميته 
�ستيفانو  ــدرب،  امل ت�سكيلة  يف  الكبرية 
الــنــادي  مــ�ــســروع  يف  وقيمته  ــويل،  ــي ب
عر�س  و�سول  اأن  اإل  املقبل،  للمو�سم 
يجعل  قد  عقده،  ك�سر  قيمة  من  اأكرب 
يتغرّي  الإيــطــايل  الفريق  اإدارة  ــرار  ق

ب�سكل كلي.
مليالن  الفقري  العمود  نا�سر  بن  وي�سّكل 
اأن  بعد  وذلــك  املو�سم،  مباريات  خــالل 
جنح خالل فرتة وجيزة يف اأن يكون من 
خطف  ما  وهو  الفريق  لعبي  اأهم  بن 
مدرب  ومنهم  العاملية،  الأندية  اأنظار 
فريق مان�س�سرت �سيتي، بيب غوارديول، 
باللعب  ليقنعه  �سخ�سيًا  به  يت�سل  الذي 

مع الفريق الإنكليزي يف املو�سم القادم.

 مت اإيــــداع املــديــر الــعــام لــنــادي وفــاق 
�سطيف، فهد حلفاية، و وكيل الالعبن، 
يوم  املــوؤقــت،  احلب�س  �سعداوي،  ن�سيم 
املــزعــوم  الــرتتــيــب  ق�سية  يف  الأحــــد، 
لنتائج املباريات، والتي مت الك�سف عنها 
ح�سبما  �سوتي،  ت�سجيل  ت�سريب  عرب 

ن�سرت وكالة النباء اجلزائرية.
"امل�سا�س بحرية  و وجهت ل�سعداوي تهم 
"ت�سجيل  و  "الت�سهري"  الأ�سخا�س"، 
بينما  ترخي�س"،  دون  هاتفية  مكاملة 
يحدد  املباريات،  برتتيب  حلفاية  اتهم 

امل�سدر نف�سه.
التحقيق  قــا�ــســي  اأمــــام  مــثــولــه  وقــبــل 
اأنه  �سعداوي  ن�سيم  قال  الأوىل،  للغرفة 
الهاتفية.  املكاملات  ت�سجيل  "يجهل" منع 
من  "هديف  نف�سه:  عن  مدافعا  ونا�سد 
ت�سجيل املكاملة هو حماية نف�سي واإثبات 

براءتي يف هذه امل�ساومة. اأنا بريء".
اإىل  الق�سية  هذه  يف  الإ�ستماع  مت  كما 
بن  اهلل  عبد  ب�سكرة،  احتـــاد  رئي�س 
الــرقــابــة  ــت  حت و�ــســعــه  ليتم  عي�سى، 
الذي  امل�سدر،  نف�س  وفــق  الق�سائية، 

عن  جمعية  رئي�س  اأن  كــذلــك  اأفـــاد 
جمل�س  ورئي�س  �سيد،  بن  الهادي  مليلة، 
مت  عمراين،  ماليك  النادي،  نف�س  اإدارة 

الإ�ستماع اإليهما ك�ساهدين.
جمل�س  رئي�س  مــن  كــل  غــاب  باملقابل، 
اأني�س  بوعريريج،  ــرج  ب اأهــلــي  اإدارة 
بــن حـــمـــادي، واملـــديـــر الــعــام لحتــاد 

وجه  بعدما  عياد،  بن  قــدور  بلعبا�س، 
وكيل  اأمــــام  للمثول  ا�ــســتــدعــاء  لهما 
"لأ�سباب  اجلمهورية. وغاب بن حمادي 

�سحية"، بينما فو�س بن عياد حماميه.
وفهد  �سعداوي  ن�سيم  مــن  لكل  و�سبق 
حينما  براءتهما  عن  دافعا  اأن  حلفاية 
الإن�سباط  جلنة  اأمام  مرتن  على  مثال 

واأ�سر  املحرتفة.  القدم  كــرة  لرابطة 
ال�سوتي  الت�سجيل  اأن  على  �سعداوي 
مدير  لــكــالم  خــالفــا  مزيفا"،  "لي�س 
النادي ال�سطايفي، الذي ي�سدد على اأنه 

ت�سجيل "مفربك".
ت�سدرت  التي  الق�سية  هــذه  نف�س  يف 
جلنة  ا�ستمعت  الــ�ــســحــف،  عــنــاويــن 
جمل�س  رئي�س  اإىل  كذلك  الإن�سباط 
حمادي،  بن  اأني�س  الــربج،  اأهلي  اإدارة 
الت�سجيل،  هــذا  يف  ا�سمه  ورد  الـــذي 
بن  اهلل  عبد  ب�سكرة،  احتــاد  ورئي�س 
مفاجاأة"  "فجر  الأخـــري  هــذا  عي�سى. 
من  به  الت�سال  مت  اأنــه  ك�سف  حينما 
التي  املـــبـــاراة  لــرتتــيــب  �سخ�س  قــبــل 
0-( �سطيف  وفاق  �سد  فريقه  خ�سرها 

بطولة  من  ال21  اجلولة  حل�ساب   ،)2
الرابطة املحرتفة الأوىل لكرة القدم.

خمتلف  با�ستدعاء  الــعــدالــة  وقــامــت 
الق�سية  بهذه  ال�سلة  ذات  الأطــــراف 
عقب ال�سكوى �سد جمهول، التي اأودعتها 

وزارة ال�سباب والريا�سة.

حمالوي  ال�سهيد  ملعب  اإ�ستفاد   
م�سروع  من  ق�سنطينة  بولية 
حت�سبا  "هام"  ــل  ــي ــاأه ت ـــــادة  اإع
"�سان  للمحلين  اأفريقيا  بطولة  ملناف�سات 
من  اجلمعة  الــيــوم  علم  مــا  ح�سب   "2022

املديرية املحلية لل�سباب و الريا�سة.
كمال  ال�سيد  اأو�ــســح  �سحفي  ت�سريح  يف  و 
اإىل  مق�سم  التاأهيل  اإعادة  "م�سروع  اأن  كاينو 
اإجمايل  مايل  غالف  لها  خ�س�س  عمليات   3

الحتادية  باأن  مذكرا  د.ج"،  مليون  ب600  يقدر 
هذا  اإخــتــارت  قد  كانت  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإفريقيا  بطولة  مــن  لــقــاءات  لحت�سان  امللعب 

للمحلين.
و تت�سمن العملية الأوىل اإعادة العتبار لأر�سية 
املغطاة  املدرجات  جتديد  اإىل  اإ�سافة  امللعب  هذا 
الثانية  العملية  تتعلق  فيما  الإلكرتوين  اللوح  و 
الطبيعي  بالع�سب  مغطاة  تدريب  اأر�سية  باإجناز 
ذات  بــه  ـــاد  اأف ملــا  وفــقــا  امللعب   ــذا  ه مــن  بالقرب 

امل�سوؤول.
ف�ساء  لتهيئة  الثالثة  العملية  تخ�سي�س  �سيتم  و 
منفذا   13 تركيب  خالل  من  الإلــكــرتوين  للدفع 
مزودا بتكنولوجيا املراقبة الإلكرتونية للتذاكر .

و تو�سك عملية درا�سة هذا امل�سروع على النتهاء 
بتعين  اخلا�سة  ـــراءات  الإج ا�ستكمال  مت  فيما 
دفاتر  على  امل�سادقة  متت  كما  الإجناز.  موؤ�س�سات 
العمومية  ال�سفقات  جلنة  ــرف  ط مــن  ــاء  ــب الأع
عن  ك�سف  الــذي  للمتحدث،  اإ�ستنادا   ، بالولية 

�سهر   " خالل  امل�سروع  هذا  اأ�سغال  يف  �سي�سرع  اأنه 
�سبتمرب املقبل".

املن�سرم  مار�س   11 بتاريخ  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الذي  بق�سنطينة  حمالوي  ال�سهيد  ملعب  غلق  مت 
تدهور  ب�سبب  ذلك  و  دويل  ملعب  �سفة  اإكت�سب 
ق�سنطينة  �سباب  فــريــق  اأجـــرب  ممــا  الأر�ــســيــة 
النا�سط يف الرابطة املحرتفة الأوىل موبيلي�س اإىل 
املعتمد  رم�سان  املالك  عبد  بن  اإىلملعب  النتقال 

من طرف الرابطة املحرتفة لكرةالقدم.

�أول م�سابقة ريا�سية ت�سهد عودة �جلماهري!

مفاجاأة غري �سارة لالأندية �لر�غبة ب�سم بن نا�سر

ق�سية �لت�سجيل �ل�سوتي: 

�إيد�ع حلفاية و�سعد�وي �حلب�ص �ملوؤقت

ملعب �ل�سهيد حمالوي بق�سنطينة :

 م�سروع �إعادة تاأهيل "هام" حت�سبا ملناف�سات بطولة �إفريقيا للمحليني

�لك�سف عن �ساحب عر�ص �لـ 100 مليون ل�سم فاتي

�لدوري �الأملاين: رهان ي�سارف �لنجاح !

باليلي يقرتب من عمالق �لدوري �لرتكي
يبحث جنم املنتخب اجلزائري، يو�سف باليلي، عن منفذ ملغادرة الدوري ال�سعودي، بعد اأن 
ا�سطدم بواقع ل يلبي طموحاته يف التاأّلق واللعب بجانب لعبن مميزين. وقد ك�سفت 

تقارير اإعالمية تركية، اأن بطل اأفريقيا �سار قريبًا من النتقال اإىل وجهة جديدة.
�سفوف  يف  مهمًا  مطلبًا  اأم�سى  باليلي  يو�سف  اأن  مات�س" الرتكية،  "فوتو  �سحيفة  وك�سفت 
باإدارة  يتكّفل  الذي  والــده،  مع  اتفاق  اإىل  ل  التو�سّ عن  يبحث  الذي  �سراي،  غلطة  نادي 
فاحت  للفريق،  الفني  املدير  اإنهائها  على  ي�سّر  �سفقة  يف  اإليه  انتقاله  اأجل  من  اأعماله، 

تريمي.
وواجه باليلي يف �سفوف الأهلي ال�سعودي م�ساكل متكّررة، لعدم تلقيه الفر�سة الكافية 
يق�سيها،  التي  الفرتة  خالل  وبينهم  بينه  العالقة  وّتر  الذي  الأمر  وهو  مدّربيه،  ودعم 

وانعك�س ذلك عدم ر�ساه عند ا�ستبداله يف كل مرة.
وزادت املتاعب املادية، وتاأّخر �سرف م�ستحقاته املالية من رغبته يف الرحيل عن الأهلي 
ال�سعودي، اإذ عرّب عن ذلك لإدارة فريقه مبا�سرًة، ما جعل مدّربه يطالب باإ�سقاط ا�سمه 

من القائمة املعنية بامل�ساركة يف املناف�سة الآ�سيوية.
بداية  مع  اأوروبــا  يف  احرتافية  جتربة  خو�س  على  �سنة(  الـ)28  �ساحب  باليلي  وي�سّر 
املو�سم اجلديد، اإذ �سبق له اأن لعب يف فرن�سا برفقة نادي اآجنيه، غري اأّنه مل ينل الفر�سة 

الكافية للعب، وامل�ساركة يف مباريات دوري الدرجة الأوىل.
اأونيكورو،  هرني  الالعب،  رحيل  على  �سراي،  غلطة  فريق  اإىل  باليلي  ان�سمام  ويتوّقف 
"اآجان  �سحيفة  اأّكدت  اأن  بعد  وذلك  اأخرى،  لأندية  اإعارته  الرتكي  الفريق  قّرر  الذي 

�سبور" اأن ان�سمامه �سياأتي مبا�سرة عقب التخّل�س من املهاجم النيجريي.

مادية  م�ساكل  من  املا�سية  ال�سنوات  يف  عاين  بعدما 
ومتنيات  تطلعات  عــن  بعيدا  جعلته  وتنظيمية 
حمبيه واأن�ساره ، ها هو فريق وفاق مدينة الزعفران 
اإىل الواجهة وي�سنع احلدث يف البطولة  يعود جمددا 
ال�سرفية لرابطة اجللفة لهذا املو�سم ، وقد ظهر ذلك 
من خالل الأداء الباهر لرفقاء الهداف رابح �سالمي يف 
معظم املواجهات التي خا�سوها داخل الديار وخارجها 
" قّدموا كرة  " اأحمد مكاوي  اأ�سبال املدرب املخ�سرم    ،
ب�سيطة جّذابة ذّكرت جمهورهم بالزمن ال�ستثنائي 
يف  خالدة  ذكرياتها  تزال  ل  التي  الزعفرانية  للكرة 
وقبل  والكرم  النخوة  مدينة  اأبناء   ، املتتبعن  اأذهان 
بداية املناف�سة يف اخلريف املا�سي تعاهدوا على طي 
لوا  �سفحات �سنن القحط واجلفاف دون رجعة ، وف�سّ
تنظيم  بعد  اأكيد  وهذا  امليداين  العمل  على  الرتكيز 
الب�سري  التدعيم  اأن  كما   ، الأمــور  و�سبط  ال�سفوف 
بق�سط  �ساهم  الوفاق  عائلة  عرفته  الــذي  النوعي 
وافر يف الربوز والتاألق ، وقبل نهاية البطولة باأربع 
جائحة  ب�سبب  ال�سطراري  التوقف  بعد  ــولت  ج
الريادة مبجموع  الوفاق يف  ، ل يزال  فريو�س كورونا 
36 نقطة ح�سيلة 11 فوز و ثالثة تعادلت دون تلّقي 
بعد  �سم  حتحُ مل  ال�سعود  ق�سية  اأن  ورغم   ، خ�سارة  اأي 
 ، القدم  كرة  لعبة  ميدان  على  وارد  �سيء  كل  اأن  مبا 
واحدة  بنقطة  املقّدر  ال�سئيل  الفارق  اإىل  وبالنظر 
الذي يف�سل بن الرائد الوفاق ومالحقه اأمل اجللفة ، 
فاإن اأن�سار الوفاق يرف�سون جمّرد التفكري يف احتمال 
�سياع ورقة الرتقاء اإىل اجلهوي ، ويوؤكدون على اأن 
بك�سب  واجلديرة  ــوى  والأق الأف�سل  هي  ت�سكيلتهم 
الكبرية  الثقة  اأخــرى  مرة  يثبت  ما  وهــذا   ، الرهان 
التي ي�سعها " اأولد الزعفران " يف ناديهم املف�سل الذي 
 " الروحي  والأب  �سادقي  القادر  عبد  الزعيم  يقوده 

خل�سر العيفاوي " .
 عمر ذيب 

ظرف  يف  متّكن  الــنــادرة  و�سخ�سيته  الفذة  مبوهبته 
الريا�سة  �سجل  يف  واإجنازاته  ب�سماته  تدوين  من  وجيز 
بولية اجللفة ، فم�سريته احلافلة وامل�سيئة واملتنوعة 
ر�سم  اأركانها وديكورها باإبداعاته كالعب يف كل النوادي 
اإحتــاد  واأهمها   ، واإخــال�ــس   بجدارة  األوانها  حمل  التي 
واحتفظ  ال�سنوات  اأجمل  فيه  ق�سى  الــذي  نايل  اأولد 
وطموحه  بكفاءته  زّينها  ثم   ، الذكريات  باأغلى  معه 
والأخذ  املواهب  اكت�ساف  يهوى  مكافح  كمدرب  وحتديه 
فريق  مدرب  هو  هذا   ، والأمــان  النجاح  بر  نحو  باأيديها 
اأوا�سط نادي اأ�سبال اجللفة  ولعب كهول نادي ال�سداقة 
عن  خرج  الذي  �سنة   32 �ساحب  كا�س  الطاهر  الريا�سي 
تقاليد ومعطيات الواقع املحلي وك�ّسر كل قيود ومعّوقات 
ذهنيات التجاهل والتقزمي ، م�ستعينا بفل�سفته الغزيرة 
اأبــواب  له  وفتحت  الطريق  له  عّبدت  التي  احلياة  يف 
طوال  املتميز  الريا�سي  هذا  واعتمد   ، والتاألق  الــربوز 
 " مبداأ  على  الأوىل  بالدرجة  امليادين  داخــل  م�سواره 
الأ�سا�سية  القاعدة  هم  وال�ستمرارية  والعمل  الرغبة 
للنجاح " حيث حر�س على التفاعل مع مهنته يف احلقل 
والغايات  والقوانن  الأخالق  تقت�سيه  ما  وفق  الريا�سي 
املن�سودة ، وعن ال�سر الذي كان وراء امل�ستوى الفني الذي 
" الطاهر" اأنه ل يوجد اأي �سر ّ لأن العام  و�سل اإليه قال 
اأن  مــادام  ن�سيب  جمتهد  لكل  بــاأن  درايــة  على  واخلا�س 
والإرادة  الكفاءة  اأ�سحاب  ل�سالح  دائما  الأخرية  الكلمة 
اأن  العتقاد  اخلطاأ  من  اأنه  الإطار  ذات  واأكد   ، وال�سمود 
بدون ر�سيد فكري وميداين ميكن حتقيق ال�سيء الكثري 
، فما يتحقق اأحيانا بال منهجية وا�سحة وتخطيط �سليم 
مبرور  مفعولها  يزول  ما  �سرعان  حظ  �سربة  اإل  هو  ما 
" اجلهات  " حمدثنا  يطالب  لهذا  ق�سري،  بوقت  حدوثها 
الذين  من  الريا�سي  املحيط  بتنقية  الو�سية   امل�سوؤولة 
اإخــراج  امل�ستحيل  من  لأن   ، باملجال  عالقة  لهم  لي�س 
اأجواءها  مادامت   ، املظلم  النفق  من  اجللفاوية  الريا�سة 
هو  الوحيد  هّمهم  الذين  النتهازين  باملخادعن  تعج 
ق�ساء م�ساحلهم ال�سخ�سية ومالم�سة اأهدافهم التافهة .
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مالعب مكيفة ال�ستكمال 
مباريات �لدوري �لقطري

غر�مة و�إيقاف طويل 
�ملدى لالعبني خرقو� 

�لقو�عد �ل�سحية يف �ل�سني

وزير �لريا�سة : "�سرندع 
�لف�ساد بكل حزم"

لقاء �إيجابي بني غالم 
وفرنبخ�سة

مباريات  جدول  قطر  جنوم  دوري  موؤ�س�سة  اأعلنت 
للمو�سم  ـــدوري  ال لبطولة  و20  و19   18 اجلـــولت 
امل�سابقة،  ا�ستئناف  ـــرار  ق بــعــد  ـــك  وذل احلــــايل، 
اإطار تخفيف قيود  والن�ساط الريا�سي يف البالد، يف 

الإغالق ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا.
مباريات  ومالعب  اأوقات  اأن  ر�سمي  بيان  يف  وذكرت 
حتديدهما  يتم  �سوف  و22   21 الأخريتن  اجلولتن 
يف  املتناف�سة  الفرق  نتائج  على  بناء  لحق  وقت  يف 
احلر�س  اإطار  يف  الرتتيب،  بجدول  املختلفة  املراكز 

على مبداأ تكافوؤ الفر�س اأمام جميع الفرق.
احلايل  املو�سم  من  املتبقية  املباريات  كل  و�ستقام 
على املالعب التي تتوفر على تقنية التربيد، وهي 
بن  وجا�سم  واجلــنــوب  التعليمية  املدينة  مالعب 

حمد.
جويلية   24 اجلمعة  يــوم  املناف�سات  و�ست�ستاأنف 
املقبل مبباراة �ستجمع ناديي قطر والريان، و�ستكون 
العامل  كاأ�س  مالعب  لثالث  الر�سمي  التد�سن  مبثابة 
"مونديال قطر 2022" والذي يقع يف منطقة املدينة 

التعليمية.
مالعب  ثــالــث  التعليمية  املدينة  ملعب  واأ�ــســبــح 
ملعبي  بعد  الأ�ــســغــال،  بها  انتهت  اليت  املــونــديــال 

خليفة الدويل واجلنوب.

الإيقاف  عقوبة  القدم  لكرة  ال�سيني  الحتاد  فر�س 
ال�سيني  املنتخب  من  لعبن  �ستة  على  عام  لن�سف 
املفرو�سة  القيود  لنتهاكهم  عاما(   19 )حتت  لل�سباب 
املتبعة  والوقائية  الحــرتازيــة  الإجـــراءات  ب�ساأن 

ملكافحة تف�سي الإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد.
الر�سمية  ال�سينية  الإعالم  لو�سائل  الحتاد  واأو�سح 
يف  الفريق  مع�سكر  غادروا  الالعبن  اأن  الأحد  اليوم 
"كان خرقا  اإذن. واأ�ساف  �سنغهاي دون احل�سول على 
مواجهة  يف  الفريق  داخل  املطبقة  للقواعد  خطريا 

وباء كورونا، وترك اأثرا �سلبيا على الفريق".
مع  بامل�ساركة  لهم  ي�سمح  لــن  الالعبن  اأن  واأكـــد 
نوفمرب/  30 حتى  املنتخبات  م�ستوى  وعلى  اأنديتهم 

ت�سرين الثاين املقبل.
وبينما يلعب اأحد هوؤلء الالعبن ال�ستة يف اليابان، 
اأنديتهم  من  اأخرى  عقوبة  الآخرون  اخلم�سة  تلقى 
فر�ست  كما  الإيقاف.  فرتة  خالل  رواتبهم  بتعليق 
األف يوان   200 غرامة مالية على اثنن منهم بقيمة 

)25 األف يورو( لأحدهما و300 األف للثاين.

علي  �سيد  اجلزائري  والريا�سة  ال�سباب  وزير  �سدد 
خالدي، ام�س الإثنن، على الت�سدي بحزم للف�ساد 
اأي  مع  يت�ساهل  لن  اأنه  موؤكدا  الريا�سي،  املجال  يف 

جتاوز.
جاء ذلك يف كلمة للوزير مبنا�سبة توقيع اتفاقية 

مع الهيئة اجلزائرية ملكافحة الف�ساد.
ملمار�سة  يهدف  جديد  عهد  عن  خالدي  وحــدث 
يف  الريا�سية  املناف�سات  جلميع  ونزيهة  �سريفة 

جميع الفئات وحمايتها.
نف�سه  له  ت�سول  من  كل  لــردع  اإرادة  وجــود  ــد  واأك
من  جملة  تطبيق  اإىل  لفــتــا  ــون،  ــان ــق ال ـــاوز  جت

التدابري العملية ملكافحة ذلك.
اأحمد  �سيدي  مبحكمة  التحقيق  قا�سي  وكـــان 
بــاإيــداع  الأحــــد،  ــوم  ي اأمـــر  العا�سمة،  بــاجلــزائــر 
حلفاية،  فهد  �سطيف،  وفــاق  لنادي  العام  املدير 
املوؤقت،  احلب�س  �سعداوي،  ن�سيم  الالعبن،  ووكيل 
حللفاية  املن�سوب  ال�سوتي  الت�سجيل  ق�سية  يف 
للتالعب  �سعي  فحواه  يت�سمن  والــذي  و�سعداوي، 

بنتائج بع�س مباريات الدوري اجلزائري.
كما اأمر قا�سي التحقيق بو�سع عبد اهلل بن عي�سى، 
رئي�س نادي احتاد ب�سكرة، حتت الرقابة الق�سائية.

نادي  اإن  قالت تقارير �سحفية تركية يوم الأحد، 
على  للح�سول  حتركاته  با�سر  الرتكي،  فرنبخ�سة 
خالل  ــالم،  غ ــوزي  ف اجلــزائــري،  املــدافــع  خدمات 

فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة.
اأن  الرتكية،   "haber turk" �سحيفة  واأو�سحت 
ــايل، خــورخــي  ــغ ــربت ــال الــالعــبــن ال ــم وكــيــل اأع
مينديز، عر�س لعبه اجلزائري غالم، على اإدارة 
اأ�سبح  التي  ال�سيئة  الو�سعية  بعد  فرنبخ�سة، 

يعي�سها مبلعب �سان باولو اأخريا.
على  منفتح  الرتكي  النادي  اأن  التقرير  واأ�ساف 
مع  للتوقيع  اجلدية  حتركاته  وبا�سر  ال�سفقة، 
الطرفن  بــن  الأول  اللقاء  كــان  حيث  الــالعــب، 

اإيجابيا.
غالم  يتابع  الرتكي  النادي  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 
خالل  انتدابه  يريد  وكان  فرتة،  منذ 
املا�سية  ال�ستوية  النتقالت  فرتة 
ال�سراء،  خيار  مع  اإعارة،  �سكل  على 
بال�سكل  ت�سر  مل  املفاو�سات  اأن  غري 

املطلوب.
البدلء،  دكة  حبي�س  غالم  وبــات 
على  قــويــة  لإ�ــســابــة  تعر�سه  منذ 
ال�سليبية،  الأربطة  م�ستوى 

عام 2018.
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�أ�سرى  فل�سطينيون

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

ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ل��ل��م�����ض��ه��د  ق�����راءة  يف 
الإدارة  اإن  ن�ضتخل�س  الفل�ضطيني 
ال�ضعب  �ضد  الظلم  مار�ضت  الأمريكية 
الحتالل  حكومة  ودعمت  الفل�ضطيني 
خمالف  ب�ضكل  جرائمها  يف  لال�ضتمرار 
الدولية  والت�رشيعات  القوانني  لكل 
واإجراءاته  الحتالل  جرائم  وتتوا�ضل 
ال�ضتيطانية واملخطط الإ�رشائيلي ل�ضم 
ال�ضعب  واإن  حمتلة  فل�ضطينية  اأرا���س 
وف�ضائله  مكوناته  بكافة  الفل�ضطيني 
ب�رشعنة  ي�ضمح  لن  وقيادته  واأح��زاب��ه 
ال�ضتيطان و�ضم ال�ضفة الغربية وتنفيذ 
ان  وخا�ضة  التاآمرية  القرن«  »�ضفقة 
قرارا  اتخذت  الفل�ضطينية  القيادة  اأن 
املوقعة  التفاقيات  من  بالتحلل  تاريخيا 
والإ�رشائيلية  الأمريكية  احلكومتني  مع 
الفل�ضطينية  الف�ضائل  كافة  ودع��ت 
واللتفاف حول منظمة  الوطنية  للوحدة 
حممود  الرئي�س  راأ�ضها  وعلى  التحرير 
عبا�س التي تقود حراكا �ضيا�ضيا ملواجهة 
الإ�رشائيلية  واخل��ط��ط  امل��وؤام��رة  ه��ذه 

الأمريكية.
وهذه  الفل�ضطيني  احل��ال  واق��ع  هو  هذا 

يتداركها  ان  يجب  التي  احلقيقة  هي 
القيم  لكل  الكامل  النهيار  قبل  اجلميع 
والدولية  العربية  والأع��راف  والأخ��الق 
ال�ضعبة  املواقف  تدارك  ويتم  والوطنية 
بها  مت��ر  التي  املو�ضوعية  وال��ظ��روف 
ق�ضيتنا الوطنية العادلة واملوؤامرات التي 
وتلك  الفل�ضطينية  القيادة  لها  تتعر�س 
هذه  كل  تراكم  ايل  ادت  التي  النتائج 
النق�ضام  عن  نتجت  والتي  املمار�ضات 
الفل�ضطيني واأننا بحاجة ايل تدارك المر 
جمددا  التاأكيد  واإعادة  الوان  فوات  قبل 
واملحوري  التاريخي  الدور  اهمية  على 
كممثل  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  ووحيد  �رشعي 
حماية  اج��ل  من  بالثوابت  والتم�ضك 
والعمل  الفل�ضطيني  الوطني  امل�رشوع 
وخا�ضة  الفل�ضطينية  الدولة  بناء  على 
نتيجة  او�ضلو  اتفاقيات  الغاء  اعالن  بعد 
الح��ت��الل  �ضلطات  عليه  اق��دم��ت  م��ا 
لتنفيذ  خمططات  م��ن  ال���رشائ��ي��ل��ي 
احلقوق  و�رشقة  المريكية  القرن  �ضفقة 

الفل�ضطينية.
املنطقة  يف  لل�رشاع  ال��ع��ادل  احل��ل  ان 
من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  متكني  يتطلب 
امل�ضتقلة  دولته  واإقامة  حقوقه  ا�ضتعادة 

يعترب  ذل��ك  واأن  القد�س  وعا�ضمتها 
املنطقة  يف  لل�ضالم  ال�ضا�ضي  العن�رش 
ومنح ال�ضعب الفل�ضطيني حقوقه العادلة 
الدعوة  وان  وال�ضتقالل  احل��ري��ة  يف 
ور�ضالته  عبا�س  حممود  للرئي�س  املهمة 
ر�ضالة  تعترب  للف�ضائل  ال��وح��دوي��ة 
الف��رازات  لكل  حد  لو�ضع  وا�ضحة 
من  ملمو�ضة  خطوات  واتخاذ  ال�ضابقة 
وحماية  الوحدة  ل�ضتعادة  اجلميع  قبل 
من  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة 
�رشعة  على  والعمل  والنهيار  التدمري 
بالو�ضع  يع�ضف  الذي  النق�ضام  انهاء 
الفل�ضطيني واأهمية ا�ضتعادة الوحدة لن 
على  ميثل خطرا  احلايل  الو�ضع  ا�ضتمرار 
وق�ضيته  الفل�ضطيني  ال�ضعب  م�ضتقبل 
الفل�ضطيني  العادلة.ال�ضعب  الوطنية 
ايل  ت��واج��ده  اماكن  جميع  يف  يتطلع 
منظمة  وحماية  الوحدة  جت�ضيد  �رشورة 
اجلميع  يكون  وان  الفل�ضطينية  التحرير 
عن  بعيدا  امل�ضوؤولية  حتمل  قدر  على 
التي  اجلوفاء  واللغة  الرنانة  ال�ضعارات 
مرحلة  ول  الوحدة  م�ضارات  تخدم  ل 
تت�ضاوق  واإنها  التفاقيات  الغاء  بعد  ما 
م�ضاريعه  وتخدم  الحتالل  م�ضلحة  مع 
اجلديدة ويجب ان يكون جميع الف�ضائل 

وان  الروؤية  هذه  مع  للتعامل  جاهزين 
التعامل  ويتم  امل�ضوؤولية  اجلميع  يتحمل 
والفر�ضة  الفل�ضطينية  القيادة  روؤية  مع 
الفل�ضطينية  امل�ضاحلة  لتحقيق  املهمة 
وعلي اجلميع التجاوب مع دعوة الرئي�س 
جادة  بخطوات  والبدء  عبا�س  حممود 
نحو امل�ضاحلة بعيدا عن الهداف احلزبية 
يتحرر  ان  اخلطوات  هذه  واأول  ال�ضيقة 
وتاأثرياته  املا�ضي  منظومة  من  اجلميع 
وامل�ضالح  ال�ضيقة  واحلزبية  ال�ضلبية 

ال�ضخ�ضية.
الت�ضفية  موؤامرات  ا�ضتمرار  ظل  ويف 
فال  الحتالل  يفر�ضه  ال��ذي  واحل�ضار 
اأهمية الدعم العربي  بد من التاأكيد على 
�ضعبنا  حلقوق  وال���دويل  والإ���ض��الم��ي 
الفل�ضطينية  دولتنا  لقيام  امل�رشوعة 
الالجئني  وع��ودة  القد�س  وعا�ضمتها 
واإ�رشار  ثبات  بكل  ما�ضي  �ضعبنا  واأن 
واإرادة و�ضمود يف مواجهة �ضفقة القرن 
الرامية  امل��وؤام��رات  واأق��وى  المريكية 
لن  القائمة  فاملوؤامرات  حقوقه  ل�ضلب 
ول  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وحدة  من  تنال 
ال�ضمويل  الوطني  ال��دور  طبيعة  من 
ودوره��ا  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة 

احل�ضاري والتاريخي.

�حلقيقية و�لفر�سة  �لفل�سطينية  �مل�ساحلة 

حممد  املقاومة  جلان  با�ضم  الناطق  اأكد 
الربمي اأبو جماهد، ان د. رم�ضان عبدالله 
جلان  دعم  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهم  �ضلح 
الدين  �ضالح  النا�رش  واألوية  املقاومة 
وهي   2000 عام  النطالقة  بداية  منذ 

ذكرى انتفا�ضة الأق�ضى.
وقال اأبو جماهد يف ت�رشيح �ضحفي يف 
العام  الأمني  ل�ضت�ضهاد  ال�14  الذكرى 
�ضمهدانة  اأبو  جمال  ال�ضهيد  املوؤ�ض�س 
اأبو عطايا: "نفتقد يف هذه الذكرى القائد 
الوطني  الكبري املفكر الدكتور رم�ضان 
تربطه  كانت  وال��ذي  �ضلح  الله  عبد 

عالقة متينة بال�ضهيد اأبو عطايا".
ر�ضع  عطايا  ابو  "ال�ضهيد  واأ���ض��اف: 
وعملياته  املقاوم  بفكره  عظيما  تاريخا 
وكان  الوحدوية،  وتوجهاته  النوعية 

يف  م�ضاهمته  خالل  من  وا�ضًحا  دوره 
حل العديد من امل�ضاكل العائلية الكربى 
وعزز ال�ضلم املجتمعي ل�ضالح م�رشوع 
املقاومة".وتابع قوله: "ال�ضهيد اأبو عطايا 
هما  واملقاومة  الوحدة  باأن  يوؤمن  كان 
الأر�س  وحترير  احلقوق  لنتزاع  اخليار 
وهو  النهر،  اإىل  البحر  من  الفل�ضطينية 
امل�ضرتك  املقاوم  العمل  فكرة  ر�ضخ  من 
بعمليات  امل��ي��داين  العمل  خ��الل  م��ن 

�ضمت كل اأذرع املقاومة الع�ضكرية".
املقاومة  اتخذ  عطايا  اأبو  ان  اإىل  واأ�ضار 
يف  جنحت  التي  لبنان  يف  الإ�ضالمية 
طرد العدو الإ�رشائيلي من جنوب لبنان 
طرد  حتقق  حتى  املقاوم  للفعل  منوذًجا 

الحتالل بعد 5 �ضنوات من قطاع غزة.
املقاومة  ان جلان  اأبو جماهد على  و�ضدد 

على  بالبقاء  عطايا  اأبو  ال�ضهيد  تعاهد 
م�ضوا  الذين  ال�ضهداء  كل  ودرب  دربه 
اأن  مبيًنا  واجلهاد،  املقاومة  طريق  على 

مرجعا  �ضيبقى  املوؤ�ض�س  القائد  تاريخ 
وال�ضري  مبناقبه  لالقتداء  الأجيال  لكل 

على طريقه.

�أبو جماهد: د. رم�سان �ساهم يف دعم جلان �ملقاومة و�ألوية 
�لنا�سر

�أخبار فل�سطني

وم��واد �ضادرت �ضلطات الحتالل ال�رشائيلي،  �ضكنية  خيم  اأم�س،  ظهر  قبل 

مياه  وبئر  م�ضاكن  بهدم  واخطرت  بناء، 
اخلليل،  ���رشق  جنوب  بريين  قرية  يف 
جنوب  واخل��ال��دي��ة  غ��زي��وه  وجتمعات 

اخلليل.
احلماية  جلان  من�ضق  العمور  فوؤاد  واأفاد 
باأن  اخلليل،  جنوب  جبل  يف  وال�ضمود 
ترافقهم  الحتالل  جي�س  من  كبرية  قوة 
وهدمت  بريين  قرية  داه��م��وا  اآل��ي��ات، 
و�ضادرتها  �ضكنية  وبرك�ضات  خيما 
مليكتها  تعود  بناء  مواد  �ضادرت  كما 
ملواطنني من عائلة برقان والفقري، وهي 
اأطفال  بني  ن�ضمه   20 من  اأك��ر  ت��اأوي 
ان  العمور،  و�ضيوخ.واأ�ضاف  ون�ضاء 

بهدم  اخطارات  �ضلمت  الحتالل  قوات 
م�ضاكن يف جتمعات غزيوه واخلالدية يف 
م�ضافر يطا جنوب اخلليل، تعود ملكيتها 
 ، ا�ضحاده �ضتات  نعيم عوده  للمواطنني: 
�ضبحي  �ضتات،  عواد  يو�ضف  حممود 
حممد ا�ضماعيل عبد ربه، خليل عي�ضى 
�ضلمت  كما   ، دباب�ضة  احمد  و  ربعي، 
يعود  ال�رشب  ملياه  بئر  بهدم  اخ��ط��اراً 

ملكيته ح�ضن احمد �ضتات.
الدولية  املوؤ�ض�ضات  العمور،  وطالب 
للتدخل  الإن�ضان،  حقوق  وموؤ�ض�ضات 
الحتاللية  الهجمة  ل��وق��ف  العاجل 
ال�ضتيطانية ال�رش�ضة، على قرية بريين.

�الحتالل ُي�سادر خيما ومو�د بناء ويخطر بهدم برك�سات جنوب �سرق �خلليل

بوفاة  خامنئي  علي  ال�ضيد  ع��زى 
اجلهاد  حلركة  ال�ضابق  العام  الأم��ني 
رم�ضان  الراحل  بفل�ضطني  ال�ضالمي 

�ضّلح. عبدالله 
برقية  اخلامنئي    على  ال�ضيد  واأ�ضدر 
ال�ضابق  العام  الم��ني  بوفاة  تعازى 
حل��رك��ة اجل��ه��اد ال���ض��الم��ي ال��راح��ل 
ن�س  �ضّلح.ويلي  عبدالله  رم�ضان 

التعازي  اأح��ر  ال��ت��ايل:اأق��دم  البيان 
الدكتور  واملقاوم  املجاهد  الأخ  لفقدان 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  عبدالله  رم�ضان 
الق�ضية  �ضبيل  يف  املجاهدين  وكافة 
اجلهاد  حركة  �ضيما  الفل�ضطينية، 
اأ���رشة  واأي�ضا  امل�ضحية  ال�ضالمي 
قد  الفل�ضطينية  املقاومة  الراحل.اإن 
اأن  فقدت عن�رشا �ضادقا وقيما، واآمل 

جماهدين  خلفاء  يتمكن 
�ضقاقي  فتحي  كال�ضهيد 
وال���ف���ق���ي���د رم�����ض��ان 
الفراغ  �ضد  من  عبدالله، 
عرب  ه��وؤلء،  تركه  ال��ذي 
والن�ضال  اللهية  الهداية 

اجلهادي. 

خامنئي: �ملقاومة �لفل�سطينية فقدت عن�سرً� قيمًا بوفاة رم�سان �سّلح

�الأ�سري حممد جرب�ن 
خليل

�النفر�دي �لعزل  يف  �سنو�ت   8
اأنا مثلكم مل اأ�ضمع مبحمد جربان خليل قبل اإ�رشاب 
النفرادي  عزله  عن  قراأت  وحني  احلايل،  الأ�رشى 
األعب  �ضغرياً  كنُت  حني  تذكرُت  �ضنوات،   8 ملدة 
مع اأخي، واأغلق علّي باب الغرفة ملدة ع�رش دقائق 
قبل اأن يفتح الباب، وكيف اأنني كدت اأقرتب من 
 8 اأح�ضب كم ع�رش دقائق يف  اأن  اجلنون، وحاولت 
�ضنوات، وكم جنونًا ميكن اأن ي�ضيب �ضخ�ضًا مثل 

حممد؟
مواليد  من  حممد  خليل،  حممد  جربان  حممد 
وت�ضكن  الرملة  بلدة  من  ينحدر   ،16/12/1983
الداخل  يف  الغربية  املزرعة  قرية  يف  عائلته 
وحمكوم   ،11/3/2006 منذ  معتقل  الفل�ضطيني، 
بال�ضجن املوؤبد. بتهمة تنفيذ عملية فدائية، ويعاين 
من اأمرا�س نف�ضية وع�ضبية و�ضعوبة يف احلركة 
�ضنوات.   8 نحو  منذ  العزل،  زنازين  يف  ويعي�س 
يف  ال�ضجانني  احد  على  العتداء  حماولته  بزعم 

�ضجن "جلبوع".
الإغماء  من  ونوبات  التوازن  لفقدان  يتعر�س 
نتيجة الآلم ال�ضديدة يف الراأ�س، اأطباء م�ضت�ضفى 
للراأ�س  له  ت�ضوير  باإجراء  اأو�ضوا  �ضوروكا 
ودون  ذلك  ينتظر  طويلة  فرتة  ومنذ  والأع�ضاب 

فائدة واأنه ل يح�ضل على العالج الالزم.
وخالل  اعتقايل  "منذ  ملحاميته:  حممد  يقول 
التحقيق تعر�ضت للتهديد من املحققني بعذاب ل 
ينتهي وحرماين من روؤية ال�ضم�س، لذلك واجهت 
�ضل�ضلة عقوبات بلغت ذروتها بقرار عزيل، ومنذ 
بداية هذه املعاناة القا�ضية، يجري متديد العزل كل 
حلظة  كل  تتحول  اأن  يريدون  لأنهم  �ضهور  �ضتة 
ينتهي،  ل  وعذاب  ومعاناة  جحيم  اإىل  حياتي  يف 
التي  ال�ضورية  املحكمة  وبدعم كامل وغطاء من 
تنفذ تعليمات جهاز الأمن الإ�رشائيلي، ي�ضعون يف 
على غطاء  للح�ضول  فرتة عزيل  تنتهي  مرة  كل 
العزل، ففي كل مرة يقدمون  قانوين من حمكمة 
يزعمون  تارة  �ضحيحة،  غري  ومزاعم  مربرات 
اإنني  ثم  لل�رشطة،  تهديدي  واأخرى  هاتفا،  حيازتي 
خطري نف�ضيا، ولكن كل ذلك ا�ضتمرار لال�ضتهداف 
من  فل�ضطيني  اأ�ضري  كوين  يل،  وعقابا  املبا�رش 
ويجب  خطري  به  قمت  ما  يعتربون  فهم  الداخل، 
اأن اأكون عربة واأدفع الثمن بالعزل والنفي الأبدي 

واحلرمان من كل حقوقي مبا فيها العالج".
انفرادية،  زنزانة  يف  التامة  العزل  علي  "فر�ضوا 
بالأ�رشى،  احتكاك  اأو  ات�ضال  دون  وحيدا  اأعي�س 
اأوجاع واأمرا�س، ورف�ضوا  اأعاين من عدة  وبداأت 
اإىل  نقلي  ومت  حادة،  باآلم  اأ�ضبت  حتى  عالجي 
اإبالغي  اأو  مر�ضي  ت�ضخي�س  ودون  امل�ضت�ضفى، 
 15 مدار  على  ا�ضتمروا  اأ�ضابني،  الذي  باملر�س 
وم�ضاء،  �ضباحا  يوميا  مرتني  بالإبر  بحقني  يوما 
اأعادوين  ثم  يوما،   25 امل�ضت�ضفى  يف  ومكثت 
يقدمون  وهم  واملعاناة  الظروف  لنف�س  للزنزانة 
وحتى  اأبدا،  تتح�ضن  مل  حالتي  ولكن  الدواء  يل 
نوع  اأجهل  مازلت  املتكررة  مطالبي  ورغم  اليوم 
وا�ضم مر�ضي، اأما بخ�ضو�س الأدوية التي تعطى 
من  اأعاين  واأ�ضبحت  العيون  على  توؤثر  فهي  يل 

م�ضاكل يف الروؤيا واأ�ضعر برتاخي الأع�ضاب".
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�ل�سرطة �الأمريكية ت�ستخدم ورقة جديدة 
لتربئة �ملتهمني بقتل فلويد!

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

ال�رشطة  ف����راد  اأ ا���ض��ت��ق��ال��ة  وت��ع��د 
ورقة  زميليهم  يقاف  اإ على  احتجاجا 
توجيه  عن  الرتاجع  يتم  كي  �ضغط، 
برباءتهما  احلكم  اأو  لهما،  اتهامات 

للعمل. وعودتهما 
جلدل  الأمريكية  ال�رشطة  وتتعر�س 
حيث  وطبيعتها،  دورها  حول  وا�ضع 
اأجهزة  من  كغريها  البع�س  يراها  ل 
ويطالب  ال��ع��امل،  ح��ول  ال�����رشط��ة 
فرادها  اأ وتهذيب  باإ�ضالحها  اآخرون 
عموميون  موظفون  نهم  باأ قناعهم  واإ
اأج��ر.  مقابل  عامة  خدمة  يقدمون 
راي��ن  احلقوقي  النا�ضط  ويعتقد 
ت�ضهده  ما  اأن  له  تغريدة  يف  نايت 
بلحظة  يرتبط  "ل  املتحدة  الوليات 
حركة  ب��داي��ة  ه��و  ب��ل  مت��ر،  ع��ادي��ة 
وانتهاكاتها  ال�رشطة  ق�ضوة  نهاء  لإ
اأن�ضار  ملواجهة  حركة  املتكررة. 
حتقيق  وبداية  بي�س،  الأ اجلن�س  تفوق 
والقت�ضادية". الجتماعية  العدالة 

تعقيدا،  اأك��ر  ي��ب��دو  ال��واق��ع  لكن 
عوامل  اأربعة  نت  اجلزيرة  ور�ضدت 
اأج��ه��زة  اإ���ض��الح  تعيق  رئي�ضية 
من  الرغم  على  الأمريكية  ال�رشطة 
اإىل  ت�ضل  التي  النتهاكات  تكرار 
�ضبابا  بي�س  �رشطة  رجال  قتل  حد 
كثرية  ح��الت  يف  �ضودا  رج��ال  اأو 
بعقوبات  عليهم  احل��ك��م  وع���دم 

النتهاكات. هذه  حجم  مع  تتنا�ضب 
�لعمالية  �أوال: قوة �الحتاد�ت 

�ل�سرطة الأفر�د 
غري  بدعم  ال�رشطة  رج��ال  يتمتع 
العمالية  الحت����ادات  م��ن  حم���دود 
يقت�رش  ول  بهم.  اخلا�ضة  املهنية 
�ضمان  على  الحت���ادات  تلك  دور 
اأجور  على  ال�رشطة  ف��راد  اأ ح�ضول 
�ضحية  ت��اأم��ني  ب��رام��ج  و  اأ مرتفعة 
من  كغريها  م��ادي��ة  وم��زاي��ا  مم��ي��زة 
ت�ضغط  ب��ل  العمالية،  الحت���ادات 
من  وال��ق�����ض��اء  ال�ضيا�ضيني  على 
ف��راده��ا،  ف�����ض��ل لأ اأج���ل م��ع��ام��ل��ٍة اأ
امللقاة  املهام  خطورة  خلفية  على 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م. وت��رب��ط احت���ادات 
باحلزبني  طيبة  ع��الق��ات  ال�رشطة 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ني، وت��ق��ل��ي��دي��ا ي��ت��ودد 
العمالية  لالحتادات  الدميقراطيون 
�رشفة،  انتخابية  ت�ضويتية  لأهداف 
على  اجلمهوريون  ُي��ق��دم  ح��ني  يف 
ف��راد  لأ الداعمة  الت�رشيعات  دع��م 
ب�ضفة  الأمنية  والأجهزة  ال�رشطة 
جورج  مقتل  حادثة  وعقب  عامة. 
اأجهزة  قادة  من  الكثري  تلقى  فلويد، 

ال�����رشط��ة ر���ض��ائ��ل م��ن الحت���ادات 
التحدث  ب��ع��دم  تطالبهم  املهنية 
والرتكيز  ذاتها،  القتل  عملية  عن 
لفلويد.  الإج��رام��ي  ال�ضجل  على 
الحت��ادات  حت��د  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
اأجهزة  �ضاء  روؤ ق��درة  من  العمالية 
و  اأ �رشطي  اأي  قالة  اإ على  ال�رشطة 
اقرتاف  بعد  حتى  العمل  عن  وقفه 
تقارير  وذك��رت  كبرية.  انتهاكات 
بقتل  املتهم  ال�رشطي  اأن  اإخبارية 
 17 ُق��دم��ت ���ض��ده  ج���ورج ف��ل��وي��د 
عمله  ���ض��ن��وات  خ���الل  ���ض��ك��وى 
وقفه  اأو  عقابه  يتم  ومل  ك�رشطي، 

العمل. عن 
�لالمركزية  �لطبيعة  ثانيا: 

�الأمريكية لل�سرطة 
يف  مركزية  ل  جوهرها  يف  ال�رشطة 
يقرب  ما  ويتوزع  املتحدة،  الوليات 
اأمريكي  �رشطي  ل��ف  اأ ثمامنائة  من 
اأغلبها  وحدة  األف   18 من  اأكر  على 
وت�رشف  ال��ع��دد.  �ضغرية  وح��دات 
حمدود  عدد  على  الفدرالية  احلكومة 
وزارة  ع��رب  ال�����رشط��ة  اأج��ه��زة  م��ن 
من  الداخلي  الأم��ن  ووزارة  العدل 
دارة  واإ  )FBI ( اآي"  بي  "اأف  اأهمها 
يتخطى  ول  الفدرالية،  ال�ضجون 
املركزية  للحكومة  املنتمني  ع��دد 
اأغلب  وينتمي  �رشطي.  ل��ف  اأ مئة 
ووحداتها  للوليات  ال�رشطة  فراد  اأ
يف  لل�رشطة  رئي�س  وهناك  املحلية، 
املنتخب،  العمدة  يعّينه  مدينة  كل 
ماأمور  املقاطعات  بع�س  وتنتخب 
ويعرقل  مبا�رشة.  بطريقة  ال�رشطة 
الأمريكية  ال�رشطة  اأجهزة  تفتيت 
على  اإ�ضالحية  معايري  اأي  فر�س 
للوليات  ويرتك  القومي،  امل�ضتوى 
ا�ضتقاللية  املحلية  وال���وح���دات 

اأو�ضاعها. وترتيب  فرادها  اأ تدريب 
وحق  �ل�سرطة  ع�سكرة  ثالثا: 

�ل�سالح حمل 
املنظمات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي�ضتكي 
فراد  اأ تدريب  طبيعة  من  احلقوقية 

مواجهات  على  تركز  التي  ال�رشطة 
كيفية  ح�����ض��اب  ع��ل��ى  ع�ضكرية 
املختلفة  الأزم����ات  يف  ال��ت��ع��ام��ل 
ال�ضالح.  ل�ضتخدام  احل��اج��ة  دون 
"البنتاغون"  الدفاع  وزارة  وت�ضاهم 
الأمريكية  ال�رشطة  ع�ضكرة  يف 
مبدرعات  امل�ضتمر  مدها  خالل  من 
وذخ��رية  قنابل  وق��اذف��ات  وب��ن��ادق 
تدريب  تقدمي  ثم  حاجتها،  على  زائدة 
على  ال�����رشط��ة  ف���راد  لأ ع�ضكري 
وتدفع  الأ�ضلحة.  ه��ذه  ا�ضتخدام 
اإىل  الع�ضكرية  ال�رشطة  جتهيزات 
املواطنون  يراها  بعمليات  قيامها 
ما  وه��و  ع�ضكرية،  طبيعة  ذات 
ال�رشطة  بني  الثقة  فقدان  يف  ي�ضهم 
قليات.  الأ بناء  اأ خا�ضة  واملواطنني 
جهة  م��ن  ال��ع��ام��ل  ب��ه��ذا  وي��رت��ب��ط 
مدجج  الأمريكي  ال�ضارع  اأن  اأخرى، 
يف  الثاين  التعديل  ب�ضبب  بال�ضالح 
ت�رشيع  اأي  يحظر  ال��ذي  الد�ضتور 
امتالك  على  املواطن  قدرة  من  يحّد 
حكومية  بيانات  وت�ضري  اأ�ضلحة. 
لأكر  اأمريكي  مليون   132 لمتالك 
ناري  �ضالح  قطعة  مليون   383 من 
لية.  اآ لبنادق  و�ضول  م�ضد�ضات  من 
رجال  عمل  خطورة  من  ذلك  ويزيد 
 2455 منهم  ُقتل  حيث  ال�رشطة، 
 2000 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ف��رتة  خ���الل 
ثالثة  قتل  مبتو�ضط  اأي  و2014، 
ما  وه��و  اأ�ضبوعيا،  �رشطة  ف���راد  اأ

الإ�ضالح. دعوات  من  ُي�ضّعب 
�ل�سيا�سية  �لرغبة  غياب  ر�بعا: 

�جلادة
فلويد،  قتل  حادثة  على  تعقيبه  يف 
اأوباما  باراك  ال�ضابق  الرئي�س  تنباأ 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�ضهده  ما  ب��اأن 
�ضيا�ضية  "�ضحوة  مبثابة  �ضيكون 
ل��ت��وح��ي��د ال��ب��الد ح���ول ال��ع��دال��ة 
وخالل  ال�رشطة".  واإ�ضالح  العرقية 
يف  وج��وده  من  الثماين  ال�ضنوات 
اأوباما  ي�ضتطع  مل  بي�س،  الأ البيت 
جتاه  جذرية  باإ�ضالحات  يدفع  اأن 
مم��ار���ض��ات ال�����رشط��ة الأم��ريك��ي��ة 

دعواته  اجلمهوريون  عرقل  حيث 
ال�ضود  ت�ضويت  ويدفع  الإ�ضالحية. 
للحزب  مرتفعة  بن�ضبة  الأمريكيني 
 ،90% ال� تتخطى  ال��دمي��ق��راط��ي، 
لن��خ��ف��ا���س ح��م��ا���س امل�����رشع��ني 
مهمة  غري  ق�ضية  جتاه  اجلمهوريني 
تبع  واأ �ضا�س.  بالأ البي�س  لناخبيهم 
الرئي�س  ُخطى  جمهوريون  �ضا�ضة 
ال��ل��وم  ل��ق��اء  اإ ت��رام��ب يف  دون��ال��د 
تنظيم  من  فو�ضوية  عنا�رش  على 
ال�رشطة  حتميل  من  بدل  نتيفا"،  "اأ
اأعقبت  التي  الفو�ضى  م�ضوؤولية 

فلويد. قتل 
يف  جلان  عدة  تبحث  اأن  املنتظر  ومن 
مقرتحات  عدة  الكونغر�س  جمل�ضي 
للقوة،  ال�رشطة  ا�ضتخدام  لإ�ضالح 
ل��ك��ن وم���ع ق���رب ح��ل��ول م��وع��د 
والت�رشيعية،  الرئا�ضية  النتخابات 
اأي  تبني  ع��ل��ى  ال��ك��ث��ري  ي��ع��ول  ل 

.2020 عام  خالل  جادة  اإ�ضالحات 
�سيناتور  �أول  رومني  ميت 

�حتجاجات  يف  ي�سارك  جمهوري 
و��سنطن

ميت  المريكي  ال�ضيناتور  �ضارك 
روم��ن��ي م��ن ولي���ة ي��وت��ا، الأح���د، 
ال��ت��ي جت��ري يف  الح��ت��ج��اج��ات  يف 
خلفية  على  الأمريكية  العا�ضمة 
اإفريقية  اأ�ضول  من  الأمريكي  مقتل 
يف  اعتقاله  خ��الل  فلويد  ج���ورج 

. لي�س بو مينيا
"وا�ضنطن  �ضحيفة  وب��ح�����ض��ب 
�ضيناتور  اأول  روين  كان  بو�ضت"، 

املظاهرات. اإىل  ين�ضم  جمهوري 
الفعالية  من  �ضورتني  روين  ون�رش 
وكتب  "تويرت"،  يف  �ضفحته  على 
الب�رشة  اأ���ض��ح��اب  "حياة  معلقا: 

مهمة". ال�ضمراء 
وخ���الل ف��ع��ال��ي��ة الح��ت��ج��اج، ق��ال 
"وا�ضنطن  �ضحيفة  ملرا�ضل  رومني 
"طريقة  اإيجاد  يريد  ن��ه  اإ بو�ضت"، 
وجعل  والق�ضوة،  العنف  ن��ه��اء  لإ
ال�ضود  حياة  اأن  يفهمون  النا�س 

قيمة". وذات  مهمة 
اأول  روم��ن��ي  اأ���ض��ب��ح  ف��رباي��ر،  يف 
الأمريكي  التاريخ  يف  �ضيناتور 
ينتمي  دولة  رئي�س  عزل  عن  يدافع 
م�ضاركته يف  وذلك من خالل  حلزبه، 
ال�ضيوخ  جمل�س  يف  ق�ضائية  دعوى 

ترامب. دونالد  الرئي�س  �ضد 
ت���رام���ب م���ن ج��ان��ب��ه، ان��ت��ق��د يف 
بجد  عمله  لعدم  رومني  ال�ضابق 
يف  اأوباما  باراك  الدميقراطي  لهزمية 

.  2012 عام  الرئا�ضية  النتخابات 

�ل�سديد  عنفهما  ُيظهر  فيديو  ن�سر  �إثر  باالعتد�ء  �تهامات  لهما  وجهت  �سرطَيني  زمالء  من  �سرطيا   57 ��ستقالة  دفعت 
"75 عاما" و�إ�سابته بك�سر يف موؤخرة �لر�أ�ص مبدينة بافالو يف والية نيويورك، �إىل طرح ت�ساوؤالت  جتاه رجل م�سن 

�الأمريكية. �ل�سرطة  بها  تتمتع  �لتي  �لقوة  حول 

اأك�����������دت 
و����ض���ائ���ل 
اإع�����������الم 
ك�����وري�����ة، 
م���������������س  اأ
الث�����ن�����ني، 
الزعيم  اأن 
ال����ك����وري 
ال�����ض��م��ايل 

اجتماعا  ���س  ت��راأ اأون،  جونغ  كيم 
ذلك  وياأتي  العمال.  حلزب  �ضيا�ضيا 
�ضقيقته  من  جريئة  تهديدات  بعد 
هذا  وج��اء   اجلنوبية.  كوريا  جت��اه 
الأحد،  يوم  عقد  الذي  الجتماع، 
كوريا  تعهد  من  فقط  يومني  بعد 
الت�ضال  مكتب  لغاء  باإ ال�ضمالية 
ب�ضبب  غ�ضب  يف  الكوريتني  بني 
املناه�ضة  الدعائية  املن�ضورات 
كوريا  من  املر�ضلة  يانغ،  لبيونغ 
“يونهاب”. لوكالة  وفقا  اجلنوبية، 

ال�ضمايل  الكوري  الزعيم  وناق�س 
ت���داب���ري ل��ت��ط��وي��ر ال�����ض��ن��اع��ة 
بني  الق�ضايا  ولكن  الكيميائية، 
اخلارجية  وامل�ضائل  الكوريتني 
ج��دول  ع��ل��ى  ت��ك��ن  مل  الأخ�����رى، 
الإعالم  و�ضائل  بح�ضب  الأعمال، 
الجتماع  تناول  كما  الر�ضمية. 
احلا�ضمة  الق�ضايا  بع�س  بعمق 
اقت�ضاد  تطوير  زيادة  عن  النا�ضئة 
وحت�ضني  للبالد  الذاتي  الكتفاء 
وفقا  ال��ن��ا���س،  معي�ضة  م�ضتوى 
بنود  ���س  راأ على  وك��ان  ليونهاب. 
امل�ضاكل  بع�س  الأع��م��ال  ج��دول 
امل��ل��ح��ة ال��ن��ا���ض��ئ��ة ع���ن ت��ط��وي��ر 
يف  للبالد  الكيماوية  ال�ضناعة 
كيم  عن  ونقل  جيد.  حم��دد  اإط��ار 
اأهمية  على  وتكرارا  مرارا  تاأكيده 
ياها  اإ وا�ضفا  الكيميائية،  ال�ضناعة 
وجبهة  ال�ضناعة  �ضا�س  “اأ نها  باأ
الوطني”.  لالقت�ضاد  كبرية  دفع 
اأي�ضا  اأكد  كيم  “اإن  الوكالة،  وقالت 
ال��ظ��روف  حت�ضني  ����رشورة  ع��ل��ى 
يانغ،  بيونغ  يف  للنا�س  املعي�ضية 
قوية”  دولة  “اإجراءات  اإىل  داعيا 

املزيد  ببناء  م��ر  واأ ال�ضاأن  هذا  يف 
املنازل. من 

دارة  اإ اأ���ض��درت  اجل��م��ع��ة،  وي���وم 
التي  ال�ضمالية  املتحدة  اجلبهة 
الكوريتني  بني  ال�ضوؤون  مع  تتعامل 
مكتب  �ضتلغي  نها  اإ فيه  قالت  بيانا، 
�ضل�ضلة  يف  خطوة  كاأول  الت�ضال 
�ضقيقة  هددت  التي  الإجراءات  من 
ما  باتخاذها  اأون  جونغ  كيم  الزعيم 
هذه  مثل  اإر�ضال  �ضيول  توقف  مل 
اإغ��الق  جانب  واإىل  املن�ضورات. 
من  ح���ذرت  الت�����ض��ال،  م��ك��ت��ب 
مغلقة  �ضناعية  منطقة  تفكيك 
احلدودية  كي�ضونغ  مدينة  يف  حاليا 
من  للحد  اتفاق  لغاء  واإ ال�ضمالية 
وقف  اإىل  يدعو  الع�ضكري  التوتر 
طول  على  العدائية  الأعمال  جميع 

احلدود.
وت��ع��ه��دت ك���وري���ا ال�����ض��م��ال��ي��ة 
مو�ضع  التهديدات  ه��ذه  بو�ضع 
كوريا  اأن  من  الرغم  على  التنفيذ، 
اإج��راءات  باتخاذ  وعدت  اجلنوبية 
الن�ضاط.  هذا  مثل  حلظر  ت�رشيعية 
حترك  من  لحقا  ال�ضمال  و�ضخر 
“املزيد  باعتباره  املت�ضور  �ضيئول 
وفقا  امل��ج��دي��ة،  غ��ري  الأع���ذار  م��ن 

. ب نها ليو
العام،  ه��ذا  م��ن  �ضابق  وق��ت  يف   
الت�ضال  مكتب  الكوريتان  اأغلقت 
خماوف  ب�ضبب  قتا  موؤ ال�ضيا�ضي 
كورونا،  بفريو�س  الإ�ضابة  من 
بينهما  الت�����ض��ال  �ضباط  لكن 
الهاتف  خ��ط��وط  ع��رب  ت��وا���ض��ل��وا 
بني  ن�ضاوؤها  اإ مت  التي  والفاك�س 

يانغ. وبيونغ  �ضيئول 
ق/د

 691 الأحد  املّتحدة  الوليات  �ضّجلت 
كورونا  فريو�س  جّراء  اإ�ضافّية  وفاة 
الأرب��ع  ال�ضاعات  خ��الل  امل�ضتجّد 
اإجمايّل  لي�ضل  املا�ضية،  والع�رشين 
هذا  يف  الوباء  عن  الناجمة  الوفّيات 
بح�ضب  وفاة،   110،482 اإىل  البلد 
جونز  ج��ام��ع��ة  اأع��ّدت��ه��ا  ح�ضيلة 
ن�رشتها  بيانات  واأظهرت  هوبكنز. 
تتّبع  يف  مرجعًا  ُتعترب  التي  اجلامعة 
عن  الناجمة  والوفيات  الإ�ضابات 
عدد  ّن  اأ امل�ضتجّد،  كورونا  فريو�س 
الوليات  يف  بالفريو�س  امل�ضابني 
والوليات   .1،938،842 بلغ  املتحدة 

�ضائر  عن  �ضا�ضع  بفارق  هي  املّتحدة 
من  ت�رّشراً  الأكر  البلد  العامل  دول 
على  اإن  كوفيد19-  جائحة  ج��ّراء 
�ضعيد  على  اأو  الإ�ضابات  �ضعيد 
امل�ضوؤولون  وتوقف  هذا  الوفيات. 
ال��ع��دد  اإع����الن  ع��ن  ال���ربازي���ل  يف 
بفريو�س  الإ�ضابة  حلالت  الإجمايل 
اأع���داد  جت���اوزت  اأن  بعد  ك��ورون��ا 
لت�ضبح  اإيطاليا  البالد  يف  الوفيات 
بها  دولة  اأكرب  ثالث  حاليا  الربازيل 
الرئي�س  واأك��د  ال��ع��امل.  يف  وفيات 
الذي  بول�ضونارو،  جائري  اليميني 
كورونا  ف��ريو���س  خماطر  م��ن  قلل 

التغيري  الوباء،  بداية  منذ  امل�ضتجد 
اأن  بعد  ال�ضحة  وزارة  اأرق���ام  يف 
اأرق��ام  ن�رش  جمرد  اإىل  املوقع  حتول 
نهاية  عطلة  خ��الل  ج��دي��دة  يومية 
بول�ضونارو  وو���ض��ف  ���ض��ب��وع.  الأ
“انفلونزا  ن��ه  ب��اأ ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
فر�س  اإىل  احلاجة  من  وقلل  خفيفة” 
اإىل  الإغالق  يوؤدي  اأن  خ�ضية  قيود 
وه��دد  ال��ب��الد.  باقت�ضاد  الإ����رشار 
نهاء  باإ اجلمعة  ي��وم  بول�ضونارو 
منظمة  يف  ال���ربازي���ل  ع�����ض��وي��ة 
بالتحيز  واتهمها  العاملية  ال�ضحة 
املدعي  مكتب  ويقول  يديولوجي.  الإ

حتقيًقا  ب��داأ  ن��ه  اإ ال��ربازي��ل  يف  العام 
ال�ضحة  وزير  من  وطلب  م��ر  الأ يف 
بازويلو،  اإدواردو  اجل��رال  املوؤقت، 
 72 غ�ضون  يف  التغيري  تو�ضيح 
الأ�ضبوع  احلكومة  وب��داأت  �ضاعة. 
يف  الأرقام  ن�رش  يف  بالفعل  املا�ضي 
م�ضاًء،   7 من  بدًل  م�ضاًء   10 ال�ضاعة 
انتهاء  عقب  ج��اءت  نها  اأ يعني  مما 
م�ضاهدة  الأكر  الإخباري  الربنامج 
“لقد  بول�ضونارو  وقال  الربازيل.  يف 
ج��ورن��ال  يف  التغطية  م��ر  اأ انتهى 

�ضيونال”. نا
ق/د

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  هاجم 
الأ�ضبق  اخلارجية  وزي��ر  ت��رام��ب، 
�ضببا  كان  نه  اأ موؤكدا  باول،  كولن 
ح��روب  يف  م��ري��ك��ا  اأ ت��وري��ط  يف 
وكتب  الكارثية.  الأو�ضط  ال�رشق 
هو  ب��اول  “كولن  “تويرت”،:  على 
اأمريكا  جر  عن  الفعلي  امل�ضوؤول 
ال�رشق  يف  الكارثية  احل��روب  اإىل 
ترامب،  تعليق  وياأتي  الأو�ضط”. 
قال  التي  باول،  ت�رشيحات  على  ردا 
الد�ضتور  عن  يبتعد  ترامب  اإن  فيها 
�ضوته  مينحه  لن  ن��ه  واأ الأمريكي 
املقبلة.  الرئا�ضية  النتخابات  يف 
باول،  كولن  “اأعلن  ترامب:  وق��ال 
�ضيمنح  ن��ه  واأ يل،  ي�ضوت  لن  ن��ه  اأ
الرئي�س  نائب  بايدن،  جلو  �ضوته 
ترامب  ولفت  الأ�ضبق”.  الأمريكي 
امتالك  ع��ن  ب��اول،  تقرير  اأن  اإىل 
قاد  �ضامل،  دمار  لأ�ضلحة  العراق 

العراق. حلرب 
اإن”  اإن  “�ضي  �ضبكة  مع  مقابلة  ويف 
الأحد،  اليوم  الأمريكية،  الإخبارية 
الأ�ضبق،  اخلارجية  وزير  فيها  انتقد 
)احل��زب  ترامب  ح��زب  اإىل  املنتمي 
بها  يدير  التي  الطريقة  اجلمهوري(، 
الوا�ضعة  الحتجاجات  اأزمة  ترامب 
املتحدة  ال��ولي��ات  �ضهدتها  التي 
امل��واط��ن  مقتل  عقب  م��ري��ك��ي��ة  الأ
اأفريقية  اأ���ض��ول  م��ن  م��ري��ك��ي  الأ

�ضابط  ي��د  ع��ل��ى  ف��ل��وي��د،  ج���ورج 
اجلرال  باول،  كولن  وين�ضم  �رشطة. 
من  متنامية  قائمة  اإىل  ال�ضابق، 
الذين  الأمريكي،  اجلي�س  جرالت 
وقال  بقوة.  ترامب  دارة  اإ ينتقدون 
للخارجية  وزيرا  عمل  الذي  باول، 
“لدينا  البن:  بو�س  جورج  عهد  يف 
فيه،  جاء  ما  نتبع  اأن  يجب  د�ضتور 
ببطء”،  عنه  يبتعد  الرئي�س  لكن 
ترامب  يتهمون  من  “اأن  م�ضيفا: 
النق�ضام  من  حالة  خلق  مبحاولة 

�ضواب”. على  اأمريكا،  داخل 
اأول  ه��و  ب���اول،  ك��ول��ن  اأن  ي��ذك��ر 
يتوىل  اأفريقية،  اأ�ضول  من  اأمريكي 
الوليات  خارجية  وزي��ر  من�ضب 
اأركان  ورئا�ضة  الأمريكية،  املتحدة 
الأخرية،  ت�رشيحاته  وبعد  اجلي�س، 
ج��رالت  م��ن  ق��ائ��م��ة  اإىل  ين�ضم 
ب�ضبب  ترامب  يوبخون  الذي  اجلي�س 
يتبعه  الذي  القوي”،  “الرجل  نهج 
التي  الح��ت��ج��اج��ات،  م��واج��ه��ة  يف 
فلويد  ج��ورج  مقتل  عقب  اندلعت 
على  املا�ضي،  ي��ار  اأ مايو/   25 يف 
ب��ي�����س ب��ولي��ة  ي��د رج��ل ���رشط��ة اأ
“مل  باول:  كولن  وقال  مينيابولي�س. 
يف  الحتجاجات  ه��ذه  مثل  اأ�ضهد 
التعامل  يجب  نه  اأ واأعتقد  حياتي، 

بحكمة”.  معها 
ق/د

بعد �أيام من تهديد �سقيقته لكوريا �جلنوبية..

كيم جونغ �أون يظهر جمدًد� ويرت�أ�ص 
�جتماًعا �سيا�سًيا رفيع �مل�ستوى يف بالده

�إ�سابات يف �ل�سني وكوريا و�لعا�سمة �الإندوني�سية تعود لها �حلياة
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ملاذا تفعُل ما متليِه عليَك اأخالُقَك يا اأبي؟
لأنَّ الذيَن ل اأخالَق لُهْم اأنا�ٌس مثُلَنا

اجلدراُن على و�ضِك النهياِر يف وا�ضنطن
فوُف تخلو ِمَن املعلباِت يف �ضان فرن�ضي�ضكو الرُّ

البنوُك تغادُرَها احليتاُن يف نيويورك
ملاذا تاأمُل باخلرِي دائًما يا اأبي؟

لأنَّ الذيَن ل خرَي فيِهْم اأ�رشاٌر مثُلَنا
ال�ضوارُع على و�ضِك الندثاِر يف وا�ضنطن

ال�ضطاآُن تطفو بالأمواِج يف �ضان فرن�ضي�ضكو
املنتزهاُت تقاطُعَها احلماماُت يف نيويورك
لِم كلَّ �ضيٍء يا اأبي؟ ملاذا ترى ِمْن عنِي ال�ضِّ

ِة �ضعفاٌء  ُلوَن اإىل حتقيِق ماآرِبِهْم بالقوَّ لأنَّ الذيَن َي�ضِ
مثُلَنا

الأنفا�ُس على و�ضِك النفجاِر يف وا�ضنطن
الوجوُه ت�ضبو اإىل البت�ضاِم يف �ضان فرن�ضي�ضكو

ُقَها العالقاُت يف نيويورك القلوُب متزِّ
هاِب اإىل اأمريكا يا ابنتي كنِت حتلمنَي بالذَّ

اليوَم كْم يبدو هذا احُلْلُم اأحمَق
النا�ُس ي�ضابوَن بع�رشاِت الآلِف يف وا�ضنطن

الطيوُر ل ترتُك اأع�ضا�َضَها يف �ضان فران�ضي�ضكو
ال�ضوُد ميوتوَن اأكَر ِمْن غرِيِهْم يف نيويورك

كنِت تريديَن البقاَء يف اأمريكا يا ابنتي
اليوَم كْم يبدو هذا البقاُء اأهوَج

العدُم فقَد معنى احلياِة يف وا�ضنطن
�ضان  يف  اإليِه  ن�ضبو  ما  حتقيَق  يعْد  مل  الوجوُد 

فرن�ضي�ضكو النقوُد فقدْت قيمَتَها يف نيويورك
ُة يف العامِل  ُة يف اأمريكا ِهَي احلريَّ كنِت تقولنَي احلريَّ

يا ابنتي اليوَم كْم يبدو هذا القوُل اأخرَق
زنامِة يف وا�ضنطن الأزماُن القدميُة َتُقحُّ يف الرُّ

�ضان  يف  امل�ضت�ضفياِت  يف  ُق  ُتَطبَّ احلمقاُء  القواننُي 
فرن�ضي�ضكو

�ضانعوها  ازداَد  التفكرِي  على  املفرو�ضُة  القيوُد 
ت�ضلًبا يف ُطُرِق تفكرِيِهْم يف نيويورك

َها البيُت الأبي�ُس؟ ملاذا يا اأبي ال�ضيا�ضُة َعْظَمٌة يع�ضُّ
ال�رشِق  يف  الكالَب  يحبوَن  اأمريكا  يف  ��ُه��ْم  لأنَّ

الأو�ضِط
يا�ِس ويف وا�ضنطن اُم يف الرِّ اُم ُهُم احلكَّ احلكَّ

الهنوُد ُهْم نحُن يف يافا ويف �ضان فران�ضي�ضكو
قُر يف اأو�ضلو ويف نيويورك الزنوُج ُهُم ال�ضُّ

؟ ملاذا يا اأبي يجعلوَنَك تدفُع ثمَن نبيِذِهُم القد�ضيِّ
لأنهْم يروَن القد�َس يف مواخرِي ح�ضارِتِهْم عذراَءُهُم 

املجدلية
اِت يف وا�ضنطن لوبيَّ ُة الُّ اُء الدينيُّ ُتغايل ِبِه قوميَّ الرَّ
ُت�ضاوي  حِر  النَّ عنَد  افِة  فَّ ال�ضَّ الف�ضاتنِي  حتَت  النهوُد 
اإىل  امل�ضيِح  ِد  يِّ ال�ضَّ الفل�ضطينينَي منُذ عهِد  اآلِم  كلَّ 

ِد العبا�ِس يف �ضان فرن�ضي�ضكو يِّ عهِد ال�ضَّ
لطِة  ِة تقهُر وباَء ال�ضُّ البيوُت يف امل�ضتوطناِت احلجريَّ

يف نيويورك
ولِر يف جيوِب  ولُر على الدُّ ملاذا يا اأبي ل يتمرُد الدُّ

الأمريكينَي؟
لأنُه يعي�ُس يوَمُه بيوِمِه يف الحتياِط الأمريكيِّ

دوا عليها يف وا�ضنطن ولِر تعوَّ اأوهاُم الدُّ
روؤو�ُس الأمواِل ربُّها البتزاُز يف �ضان فران�ضي�ضكو

زنوُد الكورونا للوول �ضرتيت اإغواُء عباءاِت الوباِء 
من نيويورك

اإنهْم يريدوَن اإخ�ضاَع �ضعبي يا ابنتي
ُعوَن للوباْء! وهْم َيْخ�ضَ

اإنهْم يفكروَن كفقهاِء اخلرائِط يا ابنتي
وهْم يزولوَن بالإنتاج!

وراِة يا ابنتي ْعَوِل التَّ اإنهْم يحفروَن قبوَرُهْم مِبِ
وهْم يقتلونني ويقتلوَن نهَر ال�ضنَي يف باري�س ونهَر 

التيمَز يف لندن! 

�أمريكا �لوباء

الأي��ام  يف  كثريا  ت��رددت  الأ�ضئلة  هذه 
على  جتل�س  جانيت  تعد  مل  الأخ���رية. 
كما  عمل  اأي  بال  البلكون  يف  كر�ضيها 
تتحرك  كانت  ال�ضابقة.  ال�ضنوات  يف 
داخل البيت، اأحيانا نراها تكن�س اأو مت�ضح 
الغ�ضيل.  بع�س  تن�رش  واأحيانا  الأر�س 
بابت�ضامة  احل��ارة  اآهل  حتيات  على  ترد 
هل  عالجها؟  اكتمل  هل  ترى  خجولة. 

تتجمع  بداأت  ؟!  لطفه  من  الله  اأعفاها 
حتريرها  اإن  قالوا  جانيت،  عن  احلكايات 
عاقلة  ام��راأة  اأنها  اأثبتت  اأن  بعد  ج��اء 

وم�ضوؤولة. 
 كيف جرى ذلك؟

نف�س  يف  امل��ر���ض��ى  اح���د  ان  ي��ق��ال   
فيها  تعالج  كانت  التي  الع�ضفورية 
عميقة  مياه  بركة  يف  �ضقط  جانيت 
�ضاحة  يف�ضل  ح��اج��زا  ت�ضلق  ان  بعد 
�ضجيج  ق��ام  ال��ربك��ة،  عن  امل�ضت�ضفى 
املرعوبات  املمر�ضات  من  قوي  و�رشاخ 
جانيت  من  كان  فما  املر�ضى،  وبع�س 
احلاجز،  ف��وق  وقفزت  رك�ضت  اأن  اإل 
وراء  وغا�ضت  الربكة  داخل  قفزت  ثم 
اإىل  و�ضحبته  الربكة  قعر  اإىل  املري�س 
ماهرة،  �ضباحة  انها  مثبتة  الربكة  �ضطح 
يظن  واجلميع  دوما،  تفتخر  كانت  كما 
ولكنها  اي�ضا،  جنونها  من  ج��زء  ان��ه 
اأنقذت  اذ  �ضحيح  كالمها  ان  اثبتت 

وعليه  غرقا..  املوت  من  املجنون  زميلها 
اأن  ت�ضتطيع  عاقلة  فتاة  اأنها  الأطباء  قرر 

م�ضاكل. بدون  النا�س  تعي�س و�ضط 
جانيت  دعونا  فقد  اجلريان  اأقرب  اننا  مبا 
الأم�ضيات.  اإحدى  يف  للع�ضاء  واأختها 
ب�ضكل  ج��ان��ي��ت  ت�����رشف��ت  ب�����رشاح��ة 
ال�ضهية،  الوجبة  على  �ضكرتنا  طبيعي، 
قهوة  فنجان  عليها  عر�ضنا  عندما 
ال  ت�رشب  ل  انها  بقولها  اع��ت��ذرت 
ال�ضاي فاأعدت لها والدتي فنجان �ضاي.

الت�ضاوؤلت  على  وترد  �ضموتة  كانت 
بفخر  اختها  حدثتنا  مقت�ضبة.  بكلمات 
من  �ضابا  اأنقذت  كيف  جانيت  عن  كبري 
الغرق الأمر الذي حدا باأطباء امل�ضت�ضفى 
اأن يحرروها اإىل بيتها وها هي حقا هادئة 
اأمر  عليها  يبدو  ل  النا�س،  مع  تتجاوب 
اأي �ضخ�س مل  اأو غري عادي عن  غريب، 

بلطفه. الله  ي�ضيبه 
بعد  ال�ضالون  يف  جنل�س  ونحن  �ضاألتها 

الع�ضاء:
-  هل ما زلت حتبني ال�ضباحة يا جانيت؟

-  ال�ضباحة اجمل ما يف احلياة.
قفزت  عندما  الغرق  من  تخايف  مل    -

املري�س؟ زميلك  لإنقاذ 
مبت�ضمة: راأ�ضها  هزت 

كانت  ماهرة..  �ضباحة  اأنا   ، اأخاف  ملاذا   -
لربكة  ت��اأخ��ذين  امل��رح��وم��ة  وال��دت��ي 

اأ�ضبوع. كل  ال�ضباحة 
 - وزميلك  هل حت�ضنت حالته ؟

 - لالأ�ضف ل .
�ضديد. بحزن  قالتها 

- هل مات متاأثرا من غرقه؟
 - مات معلقا من رقبته يف احلمام؟

 - هل انتحر؟  
 -   ل مل ينتحر.  

- ملاذا �ضنق نف�ضه يف احلمام؟
ليجف  علقته  اأنا   ... نف�ضه  ي�ضنق  مل   -  

من املاء. 

جانيت مل تعد جمنونة

�إلــى جميــع �الأقــــالم
طريق  عن  ...ر��سلونا  وم�ساهماتكم  مو��سيعكم   ال�ستقبال    ، �أرحب  ف�ساء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة  �الأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    لربيد �اللكرتوين للجريدة�

�لر�عي و �ل�سيخ
ليلى خلف

---------------------------
كالكربياء  �ضامخ  جبل  �ضطح  على 
ال�ضخور   بني  ين�ضل  بالقرب  من جدول 
يرتعي  غنم  قطيع  به  يحيط  راع  جل�س 
الغ�ضة  الأ�ضواك  بني  الياب�ضة  الأع�ضاب 
يقراأ  كاأنه  البعيد  ال�ضفق  نحو  ينظر   ،

ماآتى الآتي... !
انق�ضى  الوقت  من  كم   يدرك  يكن  مل 
 ، كماأمت  كئيبا    ، هذه  جل�ضته  يف  هو  و 
اأعماق....و قد جاء امل�ضاء  اأخر�س كموجة 
ب��رداء  تلتف  ال��رواب��ي  تلك   اأخ��ذت  و 
�ضيخ  على  نظره  وق��ع  فجاأة  ،و  الظل 
"ماهي  بب�ضاطة  ي�ضاأله  ،ثم  بهدوء  يتاأمله 

؟ م�ضكلتك
حرا  طائرا  بالأم�س  "كنت   : قائال  فرد 
على  اأجل�س  و  ال�ضواقى  بني  اأتنقل  
كنت  امل�ضاء  عند  و  الغ�ضون  اأط��راف 
م�ضارق  يف  منفردا   اأ���ض��ري  كالفكر  
احلياة   مبحا�ضن  فرحا  مغاربها  و  الأر�س 

اأ���رشاره  و  الوجود  خفايا  م�ضتق�ضيا  
جنح  حتت  اأ�ضعى  كاحللم  كنت   بل   ،
ال�ضيوخ  م�ضاجع  بقرب  اأجل�س   و  الليل 
اأدري  ل  حيث  اإىل  قيودي  اأجر  اليوم  و 
اإىل  القطيع  اأقود  واعيا  كنت  اننى  رغم 
اخل�ضبة  مراعيها  و  اخل�رشاء  مروجها  
اأبعدها  العذبة و  اإىل  ينابيعها  اأوردها  ،و 

الذئاب  ،و  الفا�ضدة   امل�ضتنقعات   عن 
اخلاطفة و اأعيدها  يف امل�ضاء اإىل موطنها 
خر�ضاء  باقدام  �رش  و  ووحدتي   اتركنى 
مثلما ت�ضري  ال�ضكينة يف الأودية اخلالية 
، حينئذ اختفى ال�ضيخ و توارت ال�ضم�س 
الب�رش  متاعب   ملت   كاأنها  ال�ضفق  وراء 

".

يف فجر �أحد �الأيام �سمعنا حركة �سيار�ت قرب منزلنا، �ساهدنا جارة لنا تخرج ر�ك�سة لتعانق �مر�أة تنزل من �حدى �ل�سيار�ت، ولوال �سعرها �ملجدل �لطويل ملا 
عرفنا �نها �بنه حارتنا جانيت، �لتي �أدخلت م�سفى لالأمر��ص �لعقلية قبل �سنو�ت وكدنا نن�ساها. جمالها مل يتغري، تعانقت �الأختان. كانت �حلارة تب�سب�ص من 
ور�ء �ل�سبابيك ومن �لبالكني على هذ� �للقاء �لذي مل يتوقعه �أحد.  ترى هل عادت جانيت �ىل وعيها وعقلها؟ هل عوجلت من �جلنون �و لطف �هلل كما كان 

يقول �لكبار يف �ل�سن؟ 

�لكاتبه �إميان عبد �حلكيم
----------------------

قد وافتك املنية واملوت ويّف
يوم اخلمي�س بنوره اأ�ضبح ومل مي�س
بني ال�ضكرة واملوت للجنة ي�ضتهي

 وجه بال مالمح
وروح غادرت لربها تالقي

عني وميم ونون، نور ما عاد ي�ضوي
�ضالم على امروؤ نداء ربه كان يلبي

خلق واإميان، خلالقه ي�ضرت�ضي
�ضالم لروحك

يا من كنت تفدي وعن املنكر تنهي
�ضالما يا من جمل�ضك ينادي

وقلب ندّية عليك ينوح ويبكي
يت�ضدق  ولرحمتك  يدعي،  وللرب 

ويزكي لك خري الدعاء
ففعلك يروي والنا�س تثني

حي اأنت يف قلب يعاين
لرحيلك ينفي، في�ضتغفر وي�ضلي

اآيات يتلي، نف�ضه يعزي
اأيا عمر.. قد اختارك الله اإىل جانبه

�ضيء  كل  يف  اأن��ت،  الذكرى  يف  حي 
جلي فاللهم بعطر اجلنة قربه زّكي

 وبندّية لقي
وبالفردو�س اجزي

عني وميم 
ونون، نور ما عاد 

ي�سوي

قّطب بقلم �الأ�ستاذة: �أم حممد عياطي  ، له  فابت�ضموا  ابت�ضم  *م�سالح: 

فابت�ضموا له ، افتقر فقّطبوا له. 
*�أم 

تذّكر  وملّا   ، الطفولة  لزمن  العودة  متّنى 
�ضتكون هذه املّرة بدون اأم اأحجم. 

*مادة :
احلكمة  ليعلمهم  النا�س  جتميع  يف  ف�ضل 
،لكّنهم  حوله  حتّلقوا  بنقود  لهم  رمى   ،

غادروا قبل اأن يلفظ حكمته. 
*ر�حة 

كّلما اأرهقه ال�ّضفر اّتخذ من ورقته مّتكاأ 
اأحالما وديعة ، فنام يف  ، ور�ضف بقلمه 

�ضالم. 

وم�ســـات �أدبيـــة

من �الأدب �ل�ساخر

نبيل عودة

د. �أفنان �لقا�سم 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية ورقلة

مديرية �لتنظيم و �ل�سوؤون �لعامة
م�سلحة �لتنظيم �لعام
�لرقم :43 /2020

و�سل ��سعار بتجديد �ملكتب
طبقا الأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
2012 �ملتعلق باجلمعيات ورد� على مذكرة �لتعديالت  12 يناير  �ملو�فق ل 
ت�سكيلة  بتغيري  �ملتعلقة   19/148 رقم  حتت   2019/04/21 يف  �ملوؤرخة 
�للجنة   : �مل�سماة  �لديني  �لطابع  ذ�ت  �ملحلية  للجمعية  �لتنفيذي  �ملكتب 
�لدينية مل�سجد �الإمام مالك حي نويهات �حلمر�وية �ملنقر �مل�سجلة حتت رقم 
حي  مالك  �الإمام  م�سجد  مقرهاب:  �لكائن   2006/10/17 بتاريخ:   86  :
مبو�فقتنا  علما  �أحيطكم  �أن  ي�سرفني  �لطيبات   - باملنقر  �حلمر�وية  نويهات 
يرت�أ�سها  �لتي  �جلمعية  مكتب  جتديد  على   2020/03/17 �ليوم:  هذ� 
 1975/09/10 �الزدياد:  ومكان  تاريخ  ناويهة  �ل�سايب  حممد  �ل�سيد/  

بالطيبات �لعنو�ن �ل�سخ�سي: �حلمر�وية بلدية �ملنقر �لطيبات.

- حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �الأ�سرة علنيا �بتد�ئيا ح�سوريا : - 
يف �ل�سكل: - قبول دعوى �لرتجيع بعد �خلربة. - يف �ملو�سوع: - �الأمر بافتتاح 
�لتقدمي يف حق �ملرجع �سده ومبقت�ساه �إفر�غ �حلكم �الأمر بتعيني �خلبري �ل�سادر 
 00286/19  : رقم  فهر�ص   ،08/04/2019  : بتاريخ  �حلال  حمكمة  عن 
تقريره  و�ملودع  حممد  ينون  �خلبري  قبل  من  �ملنجزة  �خلربة  �عتماد  ومبوجبه 
عليه  وبناء�   122/19 رقم:  حتت  بتاريخ:08/07/2019،  �ل�سبط  باأمانة 
�حلجر على �ملرجع �سده �سليق جمال �ملولود بتاريخ :13/10/1999 بالو�دي 
�بن �سليق �ل�سعيد و�مه �لعايب فاطمه و تعيني �ملرجع �خيه �سليق خالد مقدما 
عليه لرعايته وت�سيري �سوؤونه ومتثيله �أمام خمتلف �لهيئات �الإد�رية و�لق�سائية 
مبا ي�سمح به �لقانون و�الأمر بن�سر هذ� �حلكم يف جريدة وطنية يومية لالإعالم 
�ملرجع  ميالد  عقد  هام�ص  على  �حلجر  مع  �لتقدمي  بافتتاح  بالتاأ�سري  �المر  مع 
�سده لالإ�سهار - حتميل �ملرجع �مل�ساريف �لق�سائية مبا يف ذلك م�ساريف �خلربة. 
- بذ� �سدر �حلكم و�أف�سح به جهار� باجلل�سة �لعلنية �ملنعقدة بالتاريخ �ملذكور 

�عاله ول�سحته �أم�ساه �لرئي�ص و�أمني �ل�سبط .

حكـــــــــــــــم

مكتب �ال�ستاذة �سماعنية رقية حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بريان �خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غرد�ية 
�لكائن مكتبها ب�سارع بوعالم دباب بربيان والية غرد�ية 

�لهاتف : 029-24-56-24 
�إعالن عن بيع عقار حمجوز باملز�د �لعلني

بناء� على قائمة �سروط �لبيع �ملودعة باأمانة �سبط حمكمة بريان يوم 2018/11/22 حتت رقم : 2018/59 - لفائدة �لد�ئن �حلاجز بولقرون 
عبد �لعزيز �ل�سكن پرقم 08 �سارع �أحمد قارة بئر مر�د ر�ي�ص - �جلز�ئر - �سد �ملديني �ملحجوز عليه بن عبد �هلل حمفوظ بن �سليمان �ل�ساكن 
باأنها  �إخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غرد�ية  بحي �مل�ست�سفى �لقدمي بربيان والية غرد�ية - تعلن �ال�ستاذة �سماعنية رقية �ملح�سرة �لق�سائية لدى 
�ست�سرع يوم 17 /2020/06 على �ل�ساعة �لثانية و �لن�سف 14:30 زو�ال بقاعة جل�سات مبحكمة بريان يف عملية �لبيع باملز�د �لعلني للعقار 
�ملتمثل يف �لثلث �لذي ميلكه �سياعا مع �أخويه بن عبد �هلل فريد و بن عبد �هلل �سالح من �مل�سكن �لكائن لهم ب�سار حاج علي بن باحمد ببلدية 
بريان والية غرد�ية خمتلفة �الأ�سكال م�ساحته �الإجمالية 121 م2 حمدوده كمايلي : �سماال : �سارع �دبا�ص حاج علي بن باحمد جنوبا : �سارع 
قلو يون�ص ، �سرقا ، �بن عبد �هلل بية بنت �سليمان غربا : �بن عبد �هلل حممد بن حاج �سالح - و قد حدد �لثمن �الأ�سا�سي �الفتتاح �ملز�د �لعلني : 
)2.290.488.12 دج ( مليونني و مئتان و ت�سعون �ألف و �أربعمائة و ثمانية و ثمانون دينار جز�ئري و 12 �سنتيما - �سروط �لبيع : �إ�سافة �إىل 
�ل�سروط �ملنوه عنها بدفرت �ل�سروط فاإن �لر��سي عليه �ملز�د يدفع حال �نعقاد �جلل�سة خم�ص �لثمن و �مل�ساريف و �لر�سوم و �حلقوق �لتنا�سبية 
على �أن يدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �أجل �أق�ساه 08 �أيام باأمانة �سبط �ملحكمة.ملزيد من �ملعلومات  يرجى �الت�سال مبكتب �ملح�سرة �لق�سائية �أو �أمالة 
بط حمكمة بريان                                                                                                                                                                                                �ملح�سرة �لق�سائية �س

مكتب �ال�ستاذة �سماعنية رقية حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بريان �خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غرد�ية 
�لكائن مكتبها ب�سارع بوعالم دباب بربيان والية غرد�ية 

�لهاتف : 029-24-56-24 
�إعالن عن بيع عقار حمجوز باملز�د �لعلني

بناء� على قائمة �سروط �لبيع �ملودعة باأمانة �سبط حمكمة بريان يوم 2019/01/27 حتت رقم : 2019/05 - لفائدة �لد�ئن �حلاجز  ر�سوم 
عي�سى بن يحي - متقاعد . �ل�ساكن باملنطقة �حلرفية �سيهاين ب�سري رقم 72 �خلروب والية ق�سنطينة �سد �ملديني �ملحجوز عليه كا�سي و�سالح 
نور �لدين بن عومر �ل�ساكن ب�سارع با�سليمان �بر�هيم بربيان والية غرد�ية تعلن �ال�ستاذة �سماعنية رقية �ملح�سرة �لق�سائية لدى �إخت�سا�ص 
جمل�ص ق�ساء غرد�ية باأنها �ست�سرع يوم 17 /2020/06 على �ل�ساعة �لثانية و �لن�سف 14:30 زو�ال بقاعة جل�سات مبحكمة بريان يف عملية 

�لبيع باملز�د �لعلني للعقار �ملتمثل يف قطعة �ر�ص للبناء �لكائنة يف تر�ب بلدية بريان تبلغ م�ساحتها 300م2 ثالثمائة مرت مربع ذ�ت رقم : 
007 /�أ ن�ساط فالحي يف �ملخطط �خل�سو�سي للتجزئة �لكائنة ببالوح )02( حدودها كمايلي : �سماال ، طريق جنوبا : طريق ، �سرقا : طريق 
غربا : �لقطعة �الأر�سية رقم 08 /�أ - و قد حدد �لثمن �الأ�سا�سي �الفتتاح �ملز�د �لعلني : )1،174،500،00دج ( مليون و منة و �أربعة و�سبعون 
�لف و خم�سمائة دينار جز�ئري . �سروط �لبيع : �إ�سافة �إىل �ل�سروط �ملنوه عنها بدفرت �ل�سروط فاإن �لر��سي عليه �ملز�د يدفع حال �نعقاد �جلل�سة 
خم�ص �لثمن و �مل�ساريف و �لر�سوم و �حلقوق �لتنا�سبية على �أن يدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �أجل �أق�ساه 08 �أيام باأمانة �سبط �ملحكمة.ملزيد من �ملعلومات  
ــــان                                                                                                                                                                                                 ــــري ب حمـــكـــمـــة  �ـــســـبـــط  �أمـــــــالـــــــة  �أو  �لـــقـــ�ـــســـائـــيـــة  ــــرة  ــــس ــــ� ــــح �مل مبـــكـــتـــب  ـــــال  ـــــس ـــــ� �الت ـــــرجـــــى  ي

�ملح�سرة �لق�سائية
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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
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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

1أول من بدع مبدأ الطاولة املستديرة
2قطع من مكان إىل آخر o عملة عربية

3قاتل o نصف حويط
4موسيقى أمريكية )مبعثرة( o َقفل o من البترول

5هزم الصليبيني يف حطني
6للتأكيد واملخالفة يف الرأي o للتمين o صحيح

7نبالغ يف االنفاق أو التصرف o سالم
8أهال )مبعثرة( o تابع األرض

9كوميدي مصري
10أماكن الدراسة o تعلق لإلنارة

أفقــــــــــــــــــي

1يرى صديقه وعدوه بعني واحدة o من أشهر 
العيب الكرة االجنليز

2عقل o فاكهة مفضلة عند قدماء االرومان
3حيمل الرسائل o وكالة فضاء

4رقصة بدوية يف جنوب فلسطني تشبه 
الدبكة

5تعب وسعى o وجبة ما قبل الصوم o ياسني
6قاهلا أرمخيدس عندما توصل لقانون 

اإلزاحة o حالة انسانية قاتلها اهلل
7العدد عشرة فما فوق o حرامي o موسيقى 

)معكوسة(
8حرف عطف للترتيب والتراخي o أضف 

وأكثر o مصباح
9من أمساء السيف ومن يفصل بني احلق 

والباطل o ثلثا أنف
10سيدة الشاشة العربية
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الكلمات ال�ّسهمية

بلد وقع اإتفاق ودي مع بريطانيا بخ�سو�س 
تق�سيم نفوذها يف الوطن العربي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية ورقلة

مديرية �لتنظيم و �ل�سوؤون �لعامة
م�سلحة �لتنظيم �لعام
�لرقم :43 /2020

و�سل ��سعار بتجديد �ملكتب
طبقا الأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
2012 �ملتعلق باجلمعيات ورد� على مذكرة �لتعديالت  12 يناير  �ملو�فق ل 
ت�سكيلة  بتغيري  �ملتعلقة   19/148 رقم  حتت   2019/04/21 يف  �ملوؤرخة 
�للجنة   : �مل�سماة  �لديني  �لطابع  ذ�ت  �ملحلية  للجمعية  �لتنفيذي  �ملكتب 
�لدينية مل�سجد �الإمام مالك حي نويهات �حلمر�وية �ملنقر �مل�سجلة حتت رقم 
حي  مالك  �الإمام  م�سجد  مقرهاب:  �لكائن   2006/10/17 بتاريخ:   86  :
مبو�فقتنا  علما  �أحيطكم  �أن  ي�سرفني  �لطيبات   - باملنقر  �حلمر�وية  نويهات 
يرت�أ�سها  �لتي  �جلمعية  مكتب  جتديد  على   2020/03/17 �ليوم:  هذ� 
 1975/09/10 �الزدياد:  ومكان  تاريخ  ناويهة  �ل�سايب  حممد  �ل�سيد/  

بالطيبات �لعنو�ن �ل�سخ�سي: �حلمر�وية بلدية �ملنقر �لطيبات.

- حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �الأ�سرة علنيا �بتد�ئيا ح�سوريا : - 
يف �ل�سكل: - قبول دعوى �لرتجيع بعد �خلربة. - يف �ملو�سوع: - �الأمر بافتتاح 
�لتقدمي يف حق �ملرجع �سده ومبقت�ساه �إفر�غ �حلكم �الأمر بتعيني �خلبري �ل�سادر 
 00286/19  : رقم  فهر�ص   ،08/04/2019  : بتاريخ  �حلال  حمكمة  عن 
تقريره  و�ملودع  حممد  ينون  �خلبري  قبل  من  �ملنجزة  �خلربة  �عتماد  ومبوجبه 
عليه  وبناء�   122/19 رقم:  حتت  بتاريخ:08/07/2019،  �ل�سبط  باأمانة 
�حلجر على �ملرجع �سده �سليق جمال �ملولود بتاريخ :13/10/1999 بالو�دي 
�بن �سليق �ل�سعيد و�مه �لعايب فاطمه و تعيني �ملرجع �خيه �سليق خالد مقدما 
عليه لرعايته وت�سيري �سوؤونه ومتثيله �أمام خمتلف �لهيئات �الإد�رية و�لق�سائية 
مبا ي�سمح به �لقانون و�الأمر بن�سر هذ� �حلكم يف جريدة وطنية يومية لالإعالم 
�ملرجع  ميالد  عقد  هام�ص  على  �حلجر  مع  �لتقدمي  بافتتاح  بالتاأ�سري  �المر  مع 
�سده لالإ�سهار - حتميل �ملرجع �مل�ساريف �لق�سائية مبا يف ذلك م�ساريف �خلربة. - بذ� 
بالتاريخ �ملذكور �عاله ول�سحته  �لعلنية �ملنعقدة  �سدر �حلكم و�أف�سح به جهار� باجلل�سة 

�أم�ساه �لرئي�ص و�أمني �ل�سبط .

حكـــــــــــــــم
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حـدث وال حـرج
برملاين يك�سف عن ف�ساد 

كبري يف جهاز اجلمارك

ف�سح نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني خالل تدخله اأمام وزير املالية قطاع 
اجلمارك ، اأين ك�سف النائب اأن م�ستويات الف�ساد بلغت حدا ل يطاق يف جهاز 

اجلمارك، و اأعتربه من بن القطاعات التي ت�سهد ف�سادا ل نظري له .وقد 
اأثار تدخل النائب الربملاين ا�ستياء اأعوان اجلمارك الذين اأكدوا اأن جهازهم 

نظيف والإطارات امل�سرية له نظيفة وهو املنطق الذي رف�سه رواد �سبكات 
الفاي�سبوك، الذين �ساندوا النائب فيما قاله عن الف�ساد يف هذا اجلهاز .

�ساب تون�سي 
مل يتمالك 
نف�سه عن 

البكاء يف اأول 
�سالة جمعة 
بعد احلجر 

ال�سحي

صـــورة و تعــليق 

بعد4�أيام من �لبحث ◄

�لعثور على جثة 
�لغريق ب�ساطئ 
�سوفيا �سكيكدة

بعد البحث املتوا�ضل و لليوم الرابع مت العثور على 
ال�ضحية  “اأمني بودربالة” من ولية اأم البواقي،  

بالبحر بال�ضاطىء غري امل�ضنف �ضوفيا بقرباز 
�ضبيحة اأم�س على ال�ضاعة 07�ضا و 20د، من طرف 
غطا�ضي احلماية املدنية .مت اكت�ضاف اجلثة على عمق 

04 اىل 05 مرت على بعد حوايل 150 مرتا من 
ال�ضاطئ،و كان ال�ضاب/ ب.امني/ يف نهاية العقد 

الثاين من العمر و القاطن مبدينة عني فكرون بولية 
ام البواقي قد لقي حتفه غرقا ب�ضاطئ �ضوفيا 

بقرباز ام�ضية اخلمي�س،        و ح�ضب معلومات 
فان ال�ضاب ق�ضد البحر لل�ضباحة ، املمنوعة بقرار 

من اجلهات الر�ضمية ب�ضبب جائحة كورونا قبل 
اأن تبتلعه المواج ليتم الت�ضال باحلماية املدنية 

التي مل تبداأ عملها ر�ضميا على ال�ضواطئ ،ب�ضبب 
اإغالقها من جهة و عدم انطالق مو�ضم ال�ضطياف 
من جهة ثانية ، و توا�ضلت عملية البحث عن جثة 

ال�ضاب طيلة ام�ضية اخلمي�س و يوم اجلمعة و ال�ضبت، 
مب�ضاركة غوا�ضني من احلماية املدنية لولية جيجل،و 

قد مت نقل اجلثة اىل م�ضلحة حفظ اجلثث للقيام 
بالجراءات قبل ت�ضليمها لعائلته التي ظلت متواجدة 

ب�ضكيكدة منذ ابالغها، بخرب غرق ابنها اىل غاية 
العثور على جثته

ج�سر �لبو�بة �لذهبية �ل�سهري 
يبد�أ يف "�لغناء" ويثري حرية 

�ل�سكان بعد �إ�سالحه

اأفاد ال�ضكان يف �ضان فران�ضي�ضكو باأن ج�رش البوابة 
الذهبية ال�ضهري بداأ "الغناء" بعد التغيريات الأخرية 
يف حواجز م�ضار الدراجات، التي يبدو اأنها ت�ضنع 
املو�ضيقى مع هبوب الرياح عربها.واأثار ال�ضوت 

املخيف ردود فعل حمرية ومبهجة وحتى حمبطة من 
قبل ال�ضكان املحليني.وكتب اأحد م�ضتخدمي "تويرت" 

بعد ظهر يوم اجلمعة: "هل ميكن لأحد اأن ي�رشح يل 
ملاذا ي�ضتمر هذا ال�ضوت املخيف ملدة �ضاعة".وقدم 

م�ضوؤولو املدينة �رشحا لهذا ال�ضوت الغريب، والذي 
يبدو اأنه ميكن �ضماعه على بعد عدة اأميال .وقال 

باولو كو�ضوليت�س-�ضوارتز، املتحدث با�ضم ج�رش 
البوابة الذهبية، واملتحدث اأي�ضا با�ضم قطاع الطرق 

ال�رشيعة والنقل، اإن الأ�ضوات نابعة من تعديل 
ملجرى الرياح املخطط له منذ فرتة طويلة.واأ�ضاف: 

"اإن النغمات املو�ضيقية اجلديدة القادمة من اجل�رش هي 
ظاهرة معروفة وحتمية تنبع من م�رشوع التحديث  

مل�ضار الهواء خالل الرياح العاتية.واأفادت املحطة: 
"نظرا لأنه ميتد فوق بقعة �ضديدة الرياح عرب اخلليج، 

فاإن ج�رش البوابة الذهبية اأ�ضبح الآن مبثابة �ضافرة 
برتقالية عمالقة".لكن اآخرين ممن ن�رشوا مقاطع 

فيديو عن ال�ضوت اجلديد بدوا مرتاحني، وو�ضفه 
اأحدهم باأنه "�ضلمي للغاية". وقال اآخر: "جمنون جدا 
ولكن اأي�ضا جميل اإىل حد ما، ميكننا �ضماع هذا يف 

منزلنا على بعد اأكر من ثالثة اأميال من اجل�رش". 
تب م�ضتخدم م�ضاء اجلمعة: "اإنه عمل جمنون".

ـِ : بال�ص “ كبا�ص �لعيد “ب

ك�ضف رئي�س فدرالية املوالني “مدروة بلقا�ضم”،  اأن اأ�ضعار  
الأ�ضاحي اخلا�ضة بعيد الأ�ضحى �ضتكون م�ضتقرة .وياأتي هذا 

وح�ضب مدروة ، ب�ضبب رغبة املوالني يف ا�ضرتجاع اخل�ضائر التي  
تكبدها احلجر ال�ضحي اأين تراجعت ن�ضبة بيعهم اإىل اأكر من 80 

باملائة ب�ضبب غلق الأ�ضواق.

تد�سني �لالفتة �لعمالقة �ملهد�ة �إىل عمال قطاع �ل�سحة يف �ساحة 
بالعا�سمة ماي   1

يعلن كاتب الدولة املكلف بالإنتاج الثقايف، �سليم دادة، عن 
التد�سن الر�سمي للمل�سقة العمالقة لالأعمال 12 املختارة 

واملهداة اإىل عمال قطاع ال�سحة.
وياأتي ذلك، مبنا�سبة الحتفال باليوم الوطني للفنان املوافق 

لـ8 جوان، ويف اإطار تنظيم حملة فنية ت�ساركية للم�ساهمة 
�سيد بالأطباء ومقدمي  يف اإجناز لوحات ور�سومات رقمية تحُ

الرعاية ال�سحية ومهنة الطب ب�سكل عام.
وجاء هذا التكرمي، بعدما كر�س عمال ال�سحة، اأج�سادهم 

وقلوبهم واأرواحهم ملر�ساهم يف ظل جائحة كورونا.
للتذكري فاإن هذه املبادرة جاءت بالإعالن عن حملة فنية 

ت�ساركية يف العيد الوطني للطالب، 19 ماي، �سارك فيها اأكرث من 
والهواة. املحرتفن  من  وفنانا،  وطالبا  �سابا   70



  

الفكر  اإن رابط الف�سيلة الذي امتزج به 
الذات  وفق  العربي  ال�سيا�سي  للعقل  املجتمعي 

ل  ثحُ للمحُ بت�سطري  يكون  اأن  يجب  فيما  تداخلها  و 
املو�سوعي، خلق عقدة  الواقع  خارج نطاق 

التاريخ  ح�سب  الدولة  من  الفكر  لهذا  �سابية  عحُ
ومل  احلا�سر  لتكوين  املا�سي  فا�ستدعى  مكره،  و 

م�ستقبله.  اآفاق  احلا�سر  من  ي�ستخل�س 
اإن تداخل الذات يف الواقع ال�سيا�سي مل يِع اأن 

ل  امل�سلحة  عن  تعرب  حداثية  م�ساألة  الدولة 
عن  يختلف  ال�سيا�سي  التاأمل  وان  الف�سيلة. 

هي  ال�سيا�سة  الثقافة  وان  ال�سيا�سي  الوجدان 
ال�سيا�سية و ان ل عالقة لهم  املمار�سة  لي�ست 

الذات و ما يجب  الذي يف�سل  ال�سيا�سي  بالفعل 
القطع الب�ستمولوجي  الواقع. ان  اأن يكون عن 

او  بالتطابق  معني  ميكيافلي   مار�سه  الذي 
التي تبحث  الذات  ال�سيا�سة و  الحتواء بن 

عما يجب اأن يكون والتي حاول ابن خلدون ان 
الف�سل  حقيقة  اإقرار  و  املجتمعات  واقع  ي�سور 
مار�سها  مثلما  بقوانن  القطيعة  ميار�س  مل  لكن 

وف�سل  واملطارحات  الأمري  كتابه  عرب  ميكيافلي 
"الغاية  لم مبا مل يقله  ال�سيا�سة عن الأخالق وظحُ

تربر الو�سيلة" و ف�سل الذات عن املو�سوع.
اأمريها  اأمته املنق�سمة و مل ميجد  لقد كان ميجد 

عن  بعيدا  الف�سل  طريق  �سيا�سي  لكل  ر�سم  اإمنا 
الوجدان. التاأمل و 

ومنه كانت الأداتية التي تعترب ان كل �سي 
اأداة و  اأن يكون م�سخرا للواقع فالب�سر  يجب 

الواقع، لت�ستلهم  اأداة ول �سي يعلو عن  الأفكار 
التي ل قيمة لأي نظرية  الربغماتية 

ظ  بتنفيذها يف اإطار الواقع،  عندها ان مل حتحُ
اأفراد  املجتمعات  كل  ان  الوظيفية  لت�ستخل�س 

اأدوارا لي�ست ح�سرا على  وان لهوؤلء الأفراد 
ن�سق او بناء، و ال�سيا�سة تقوم على واقع الأدوار 

ال�سيا�سية  املدر�سة  الوظيفية  فكانت  واإدارتها 
التي تهدف اإىل ال�ستقرار و لي�س الثبات لن 

ال�سراع.  متغري  وفق  متحول  هو  الوحيد  الثابت 
متار�س  �سلطة  �سمن  املمكن  فن  هي  ال�سيا�سة  اإن 
�سلطة  ميار�س  جمتمعي  نفوذ  و  امل�سروع  نفوذها 
غري م�سروعة وفق مبادئ التاأمل و الوجدان و 
مل يف�سل الذات عن املو�سوع و الواقع لي�س ما 

نحن نقول، بل نحن ما نفعل.

بقلم: �الأ�ستاذ رقيق عبد �هلل 

�ل�سيا�سة .. 
�لذ�ت 

و�ملو�سوع
��ستحد�ث جهاز خا�ص لتنظيم عمليات منح 

�الأر��سي �لفالحية للم�ستثمرين

الإعالن عن اإجناز 7 وحدات للتربيد بوليات اجلنوب لرفع قدرات التخزين

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

علنية  جل�سة  خــالل  عماري  واأو�ــســح 
ال�سفوية  الأ�سئلة  لــطــرح  خم�س�سة 
حاليا  يعمل  القطاع  اأن  الأمــة  مبجل�س 
من  الفالحي،  الن�ساط  ت�سجيع  على 
خالل اإعادة بعث ديناميكية جديدة يف 
الف�ساءات الزراعية الكربى و احلر�س 
واجهتها.  التي  ال�سعوبات  احتواء  على 
الوزير   ي�سيف   - القطاع  اعتمد  كما 
وحتديد  ال�سراكة  مبداإ  على   ، عماري 
الفالحية  الأمـــالك  ا�ستغالل  �سروط 
م�ساهمة  اأ�سا�س  على  للدولة،  التابعة 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  �سريك  كل 

بو�سائل الإنتاج .
للراغبن  القانونية  احلماية  اأجل  ومن 
مبر�سوم  الــقــطــاع  ـــادر  ب الــ�ــســراكــة  يف 
تو�سيح  اإىل  يــهــدف  م�سرتك  وزاري 
ـــام قـــانـــون ال�ــســتــثــمــار  ـــك بــعــ�ــس اأح
قانون  اإطـــار  يف  ويــحــددهــا  الــفــالحــي، 
بح�سب   ،2009 ل�سنة  التكميلي  املالية 
الوزير، مبا ي�سمن  ا�ستغالل   اأمثل لكل 
اخل�سو�س  ــذا  ه يف  ومت  الإمــكــانــيــات. 
حاملي  و  الفالحية.  عب  ال�سُّ ت�سجيع 
ــاء الــ�ــســبــاك املــوحــد  ــس ــ� املــ�ــســاريــع واإن
و  العقار  حــيــازة  اإجــــراءات  لتخفيف 

تقلي�س اآجال تنفيذ العقود.
حول  ثــان  �سفوي  �ــســوؤال  على  رده  ويف 
اأو�سح  عماري  م�ساريع غرف التربيد، 
التربيد  قـــدرات  تطوير  برنامج  اأن 
املتو�سطية  ال�سركة  اإىل  اأ�سند  ــذي  ال

للتربيد )فري و ميديت( ، مت تعديله 
تربيد  وحــدة   30 لي�سمل   2018 �سنة 
و  )املــنــيــعــة  ــالد  ــب ال جــنــوب  يف   2 منها 
اإىل  ت�سل  ا�ستيعاب  بطاقة  تيميمون( 

مكعب. مرت   383.500
ويهدف هذا الربنامج  اىل رفع القدرات 
ال�سوق  �سبط  و  للتخزين   الوطنية 
لإحداث التوازن بن العر�س و الطلب، 
التوزيع  و  التخزين  و�سائل  تنويع  و 

لفائدة امل�ستهلك و ال�سوق اجلزائرية.
على  احلفاظ  من  التعديل  هذا  مكن  و 
جتميد  و  اجلنوب  يف  املربجمة  امل�ساريع 

الأخذ  مع  ال�سمال،  يف  امل�ساريع  بع�س 
ينجزها  التي  امل�ساريع  العتبار  بعن 
عن  ف�سال  عماري.  ي�سيف  اخلوا�س، 
ا�ستالم وحدتي تربيد الأوىل  ذلك مت 
مرت  20الف  ب�سعة  الــــوادي   ــة  ــولي ب
مكعب والأخرى يف بوفاريك )البليدة(  
حيز  دخلتا  مكعب  مرت  20الف  ب�سعة 
امل�سوؤول  نف�س  اأ�ــســار  كما  ال�ستغالل. 
منتهية  تربيد  وحـــدات   3 ــود  وج اإىل 
الأيـــام  يف  ا�ستالمها  �سيتم  ــغــال  الأ�ــس
اإىل  ال�سلف،  و  املدية  و  بوهران  املقبلة 
وتندوف  الأغواط  وحدتي  بلوغ  جانب 

يف  ا�ستالمها  ليتم  ـــرية  الأخ املرحلة 
اأقرب الآجال. 

واجهت  التي  امل�ساريع  بع�س  وعرفت 
عرب  الجنــاز   يف  تقدما  عديدة  عوائق 
وح�سب  الــوطــن.  وليـــات  مــن  العديد 
مناق�سات  عن  الإعالن  مت  فقد  الوزير 
وطــنــيــة ودولـــيـــة  لإجنــــاز 7 وحـــدات 
اإ�سنادها  مت  وحــدات   4 منها  للتربيد 
ملوؤ�س�سات الجناز بكل من اأدرار وب�سكرة 
 3 جــانــب  اإىل  ــت،  ــس ــرنا� ومت ــة  ــل ورق و 
اخلا�س  العقار  ت�سوية  ب�سدد  وحــدات 

بها يف اأدرار وورقلة وغرداية.
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متاثل 6799 حالة لل�سفاء  

كورونا بفريو�ص  جديدة  وفيات  و8  �إ�سابة   111

موجهة ملدر�ء �ملوؤ�س�سات �لرتبوية

تعليمة ��ستعجالية ال�سرتجاع �لكتب �ملعارة وتوزيعها على �لتالميذ �ملعوزين

�سرعت فيها �ملركزية �لنقابية

م�ساور�ت مع �ملوؤ�س�سات �القت�سادية �لعمومية و�خلا�سة لرفع �حلجر تدريجيا

برجمة رحلتني  الإجالء 
�جلز�ئريني �لعالقني برتكيا 

�خلمي�ص و�جلمعة

توقيف عن�سر دعم 
للجماعات �الإرهابية بربج 

بوعريريج

حلفاية و�سعد�وي مهدد�ن بـ10 �سنو�ت �سجنا نافذة

ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  ك�سف 
ومتابعة تف�سي وباء كورونا يف اجلزائر 
جمال فورار، اأم�س الثنن عن ت�سجيل 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   111
10265 حالة موزعة  لريتفع العدد اإىل 

عرب 48 ولية.
ال�سحفية  نــدوتــه  يف  ـــورار  ف وك�سف 

جديدة  وفيات   8 ت�سجيل  عن  اليومية 
لريتفع العدد الإجمايل اإىل 715 وفاة.
ت�سجيل  مت  اأنــه  اإىل  املتحدث  ــار  ــس واأ�
بذلك  لريتفع  جديدة  حالة   82 �سفاء 
متاثلت  التي  للحالت  الإجمايل  العدد 
لل�سفاء اإىل 6799.فيما ل تزال 36 حالة 
العناية  م�سالح  داخــل  للعالج  تخ�سع 

الوطن.   م�ست�سفيات  خمتلف  يف  املركزة 
فــريو�ــس  ــن  ع للك�سف  ــرب  خم ـــل  ودخ
كورونا امل�ستجد حيز اخلدمة باملدر�سة 
الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بجامعة 
مت  )ق�سنطينة3(.وقد  بوبنيدر  �سالح 
التحفظات  رفــع  بعد  املخرب  هــذا  فتح 
باجلزائر  با�ستور  معهد  عن  ال�سادرة 

اخل�سو�س  عــلــى  املتعلقة  العا�سمة 
البيولوجي  ــن  ــالأم ل ــز  ــراك م ــة  ــام ــاإق ب
العدوى  انتقال  تفادي  من  متكن  التي 

للمحيط املبا�سر لهذا املخرب.

لوؤي ي

اأوامر  الوطنية  الرتبية  وزارة  وجهت 
ق�سد  الرتبوية  املوؤ�س�سات  مــدراء  اإىل 
ا�سرتجاع الكتب التي مت اإعارتها ال�سنة 
وهذا  جمانية  ب�سفة  املا�سية  الدرا�سية 
كي ي�ستفيد منها التالميذ الذين انتقلوا 

اإىل الأق�سام الأعلى.
الكتب  وح�سب وزارة الرتبية فان هذه 
مت اعارتها مقابل تعهد يلتزم فيه ويل 
الكتب  �سالمة  على  باحلفاظ  التلميذ 
الفئات  ال�سنة.وتتمثل  نهاية  واإعادتها 
املعنية بهذه اخلدمة املجانية يف تالميذ 

التالميذ  من  ابتدائي  الأوىل  ال�سنة 
الت�سامن  قوائم  يف  امل�سجلن  املعوزين 
، وكذا  اآلف دينار   5 بـ  املدر�سي املقدرة 
التالميذ املعوزين امل�سجلن يف املوؤ�س�سات 
الوطني  الت�سامن  ــوزارة  ل املتخ�س�سة 
قطاع  واأبناء  ــراأة،  امل وق�سايا  والأ�سرة 
اإق�ساء  مت  فيما  الوطنية،  الرتبية 
املتقاعدين.من  الرتبية  عمال  اأبناء 
موا�سلة  الـــوزارة  ــررت  ق اأخـــرى  جهة 
توزيع الكتاب املدر�سي يف اإطار املجانية 
�سابقا  املــفــعــول  �ــســاريــة  وبال�سيغة 

ابتدائي  اخلام�سة  لل�سنوات  بالن�سبة 
الطور  �سنوات  وكل  متو�سط  والرابعة 
موا�سلة  الـــوزارة  ــررت  ق الثانوي.كما 
ــدة  ــدي ــع الــكــتــب املــدر�ــســيــة اجل ــوزي ت
ل�سنوات  بالن�سبة  ــــارة  الإع ب�سيغة 
والرابعة  والثالثة  والثانية  الأوىل 
والثانية  الأوىل  وال�سنوات  ابتدائي 
كتب  يخ�س  فيما  متو�سط.اأما  والثالثة 
ال�سف التح�سريي، فاأكدت الوزارة اأنها 
تباع ول يتم اإعارتها لأي تلميذ من دون 
القراءة  لكتب  بالن�سبة  ا�ستثناء.اأما 

اأوىل  لل�سنة  والريا�سيات  والعربية 
�سرورة  مع  الفئات  جلميع  جمانية  فهي 
الــ�ــســنــة.هــذا  ا�ــســرتجــاعــهــا يف نــهــايــة 
ال�سياق  ذات  يف  الرتبية  وزارة  ومنعت 
من  املتقاعدين  القطاع  عمال  اأبــنــاء 
املدر�سي،  الكتاب  جمانية  من  ال�ستفادة 
اأبناء  اأن  فيه  اأكـــدت  ــذي  ال الــوقــت  يف 
العمال الدائمن لهم احلق يف ال�ستفادة 

منه جمانا.
لوؤي ي

للعمال  ــام  ــع ال ــاد  ــالحت ل ــام  ــع ال ــــن  الأم ــن  ــل اأع
املركزية  �سروع  عن  لباط�سة  �سليم  اجلزائرين 
النقابية يف م�ساورات مع املوؤ�س�سات القت�سادية 
عن  تدريجيا  احلجر  لرفع  واخلا�سة  العمومية 
وقائي  نظام  وو�سع  القت�سادية  الن�ساطات 
اجلزائرية  لــالإذاعــة  لباط�سة،  وقــال  خا�س. 
رفع  يف  للبدء  ـــراءات  اإج اتخذت  احلكومة  اإن 
القت�سادية  الن�ساطات  عن  تدريجيا  احلجر 
املتعلق  هو  الأول  القت�سادي  الن�ساط  ..واأن 
حيث  العمومية،  ــال  ــغ ــس والأ� الــبــنــاء  بقطاع 
اإعادة بعث  يتمحور الت�ساور حاليا حول كيفية 
عن  التخلي  دون  القت�سادية  الن�ساطات  هذه 

الإجراءات ال�سحية الالزمة حلماية العمال من 
خطر انت�سار وباء كورونا امل�ستجد".

يت�سمن  العمومية  الأ�سغال  "ن�ساط  اأن  واأ�ساف 
مبوؤ�س�ساتهما  وال�سكن  املــيــاه  قطاعي  مــن  كــال 
العمومية واخلا�سة، وذلك بالأخذ يف العتبار 
النقل  قــطــاع  ــن  ع احلــظــر  رفـــع  يــتــم  مل  انـــه 
ن�ساط  كل  يف  اإليه  احلاجة  اأم�س  يف  نحن  الذي 
هذه  مع  التعامل  من  بد  فال  لــذا  اقت�سادي.. 
باملرونة  املوؤ�س�سات  تتحلى  اأن  اأجل  من  املعطيات 
وفقا  عمالها  مع  الداخلية  القوانن  تطبيق  يف 

لهذه الظروف واملعطيات".
لوؤي.ي

اأم�س  بلمداح،  الدين  نور  اجلالية،  عن  النائب  اأعلن 
الثنن، عن برجمة رحلتن يوم اخلمي�س واجلمعة 
لإجالء الرعايا اجلزائرين العالقن يف تركيا، ب�سبب 

تعليق الرحالت جراء تف�سي فريو�س "كورونا".
تعلن  مل  تركيا،  يف  اجلزائرية  ال�سفارة  اأن  اإىل  ي�سار 
يف  بلمداح،  عنها  اأعلن  التي  الرحالت  هذه  عن  بعد 

�سفحته مبوقع "فاي�سبوك".
ق/و

 ،2020 جوان   07 يوم  الوطني،  الدرك  عنا�سر  اأوقف 
بوعريريج  بربج  الإرهابية  للجماعات  دعم  عن�سر 
لوزارة  بيان  ح�سب  اخلام�سة،  الع�سكرية  بالناحية 

الدفاع الوطني، ام�س الثنن
ق/و

ك�سف وكيل جمهورية حمكمة �سيدي احممد �ساكر قارة، اللثام عن بع�س التفا�سيل املتعلقة بق�سية املكاملة امل�سربة بن املدير 
التح�سل على  7 خطوط هاتفية، كما مت  اأنه مت حتديد  العام لوفاق �سطيف فهد حلفاية واملناجري ن�سيم �سعداوي، موؤكدا 
املكاملة، موؤكدا على  التوا�سل الجتماعي ل ميثل �سوى جزءا فقط من  الن�سخة الأ�سلية للمكاملة، وما مت ن�سره عرب مواقع 
هام�س الندوة ال�سحفية التي عقدها اأم�س، اأن الق�سية تعود لتاريخ الـ4 مار�س، عند منت�سف الليل و14 دقيقة، ومت حتديد 

املوقع اجلغرايف للمكاملة.
ثلوا اأمام قا�سي التحقيق، ومت اإيداع كل من حلفاية و�سعداوي احلب�س املوؤقت، يف  كما اأكد يف ذات ال�سياق، اأن املتهمن الثالثة محُ
ما مت و�سع املتهم الثالث حتت الرقابة الق�سائية، كا�سفا اأنه قد مت ال�ستماع لت�سع اأ�سخا�س بخ�سو�س هذا امللف، كما تاأ�س�ست 
وزارة ال�سباب والريا�سة كطرف مدين يف الق�سية، ومت توجيه التهام من قبل النيابة العامة لثالثة اأ�سخا�س اأول اأم�س الأحد 
املوافق  7 جوان 2020، م�سيفا اأن الثنائي ن�سيم �سعداوي وفهد حلفاية مهددان بال�سجن ملدة ت�سل 10 �سنوات.                           ق/و

ك�سف وزير الفالحة والتنمية الريفية �سريف عماري، عن ا�ستحداث جهاز يقوم باإح�ساء امل�ستثمرين ومتابعة 
ن�ساطاتهم يف �سياق اإجراءات وتفعيل اآليات جديدة لتنظيم عمليات منح الأرا�سي الفالحية.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

