
مدن ال�شمال اأكرث ت�شررا من انت�شار كورونا مقارنة باجلنوب

�شكان املخادمة بورقلة ينتف�شون 
ب�شبب غياب التنمية

يف م�شرية �شلمية  جابت �شوارع املدينة

اجلزائر فوجئت باتهام منظمة ال�شحة العاملية لها بالتالعب باالح�شائيات، بركاين:

اأ�شواق املا�شية 
اأمام �شغط الوقاية 

من كورونا  
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بعد رفع الحجر كليا عن بعض الواليات

مواقـيت الـعمل بالـجنوب من الـ�شابعة 
اإىل الثالثة م�شاء اإىل غاية 30 �شبتمرب
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 حتورات "كورونا" طفيفة و ال توؤثر على اإنتاج اللقاحات

لوؤي/ي 
-----------------

يف  الباحثون  اإليه  ذه��ب  ما  ووف��ق 
الدرا�سة، فاإن الفريو�سات يف �سعيها 
للبقاء تتطور مبرور الوقت وتخ�سع 
تنتج  طفرات  اأو  وراثية  لتغيريات 
عند البع�ض العديد من االختالفات، 
فقط،  القليل  االآخ��ر  البع�ض  وعند 
وحل�سن احلظ، مل يطور كورونا حتى 
زعمت  كما  كبرية،  اختالفات  االآن 

الدرا�سات ال�سابقة.
ن�رشت  �سينية  درا�سة  وذهبت     
»املجلة  بدورية  املا�سي  مار�ض  يف 
ت�سدرها  التي  للعلوم«  الوطنية 
اأن  للعلوم،  ال�سينية  االأك��ادمي��ي��ة 
واحدة  ملرة  حتور  »كورونا«  فريو�ض 
خمتلفني،  نوعني  اإىل  االأق��ل  على 
اأحدهما اأكرث عدوانية وميثل نحو 70 
حللها  التي  ال�سالالت  من  املائة  يف 
اأقل  االآخ��ر  ك��ان  حني  يف  العلماء، 
املائة من  ب�30 يف  عدوانية ويرتبط 

ال�سالالت.
الدرا�سة  خ��الل  العلماء  وفح�ض 
اجلديدة عينات الفريو�ض من منطقتي 
بالتيمور ووا�سنطن ووجدوها مماثلة 
اأخ��رى من  اأج��زاء  لتلك ال��واردة من 

يخل�سون  جعلهم  ما  وهو  العامل، 
املرتاكمة  اجلينية  »التغريات  اأن  اإىل 
اإىل  توؤدي  ال  الفريو�ض  انت�سار  مع 
�سالالت خمتلفة منه«، وهو ما يتفق 
الفريو�سات  �سلوك  مع  عام  ب�سكل 

التاجية التي ينتمي لها كورونا.
الناجحة  اللقاح  ا�سرتاتيجية  وتاأخذ 
يف االعتبار الطفرات من اأجل توفري 
حماية وا�سعة من الفريو�ض، و يقول 
بيرت تيلني، عامل االأحياء اجلزيئية يف 
بجامعة  التطبيقية  الفيزياء  خمترب 
الرئي�سي  الباحث  و  هوبكنز،  جونز 

موقع  ن�رشه  تقرير  يف  بالدرا�سة 
من  كثري  االإنفلونزا  »لدى  اجلامعة 
مدى  على  للتغري  الفريدة  الطرق 
فرتة زمنية ق�سرية، وهي تفعل ذلك 
يف  والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على 
فريو�ض  بينما  اإنفلونزا،  مو�سم  كل 
كورونا على عك�ض ذلك حتى االآن، 
الفريو�ض  الأن  ببطء،  يتغري  فهو 
ينت�رش بني ال�سكان وال توجد مناعة 
يدفعه  تطوريا  �سغطا  متثل  �سده 

للتغيري«.
تو�سلت  التي  النتيجة  هذه  ومتثل 

للعلماء  جيدة  اأخبارا  الدرا�سة  لها 
فعال  لقاح  اإن�ساء  يحاولون  الذين 
اأن  �سيما  ال  اجلديد،  الفريو�ض  �سد 
اللقاحات  م�رشوعات  من  كثريا 
جداً من  مناطق �سغرية  تعمل على 
بالفريو�ض،  اخلا�ض  ال�سنبلة  بروتني 
باخلاليا  باالرتباط  له  ي�سمح  والذي 
الب�رشية. و يقول تيلني: »حتى االآن، 
هذه  على  تغيريات  اأي  نالحظ  مل 
من  اأكرث  يف  الفريو�ض  من  االأج��زاء 
عامليًا  ت�سل�سلها  مت  عينة  األ��ف   20

خالل الدرا�سة«

درا�شة حديثة حت�شم اجلدل

 ال يوجد اأي �شغط تطوري للتغيري انت�شار كورونا بني ال�شكان، حيث اأكرث من درا�شة زعمت خالل ال�شهور املا�شية اأن هناك حتورات 
جينية ظهرت بالفريو�س اأدت لظهور �شالالت جديدة بع�شها اأكرث عدوانية، وهو ما نفته درا�شة اأمريكية جلامعة جونز هوبكنز، مت 

االإعالن عن تفا�شيلها يف املوقع االإلكرتوين للجامعة اأول من اأم�س.

وفاة 13 �شخ�شا واإ�شابة 290 اآخرين اإثر حوادث مرور يف ظرف 48 �شاعة
املدنية  احلماية  وح��دات  �سجلت 
وفاة  املا�سية،  �ساعة   48 ال�  خالل 
اآخرين   290 واإ�سابة  �سخ�سا   13
اإث��ر  اخل��ط��ورة  متفاوتة  ب��ج��روح 
حوادث مرور متفرقة عرب الوطن.

املدنية  احلماية  م�سالح  واأف��ادت 
 229 �سجلت  اإن��ه��ا  بيانها،  يف 
امل��رور  ح���وادث  اأج��ل  م��ن  تدخل 
خّلفت  والتي  بال�سحايا،  والتكفل 
 290 واإ�سابة  �سخ�سا   13 وف��اة 
اإىل  حتويلهم  مّت  بجروح  اآخ��ري��ن 

العالج. لتلقي  امل�ست�سفيات 
اأث��ق��ل  امل�سيلة  والي���ة  وع��رف��ت 
واإ�سابة  اأ�سخا�ض   7 بوفاة  ح�سيلة 
اإثر وقوع حادثني  اآخرين بجروح   5
وبن  امل�سيلة  بلديتي  يف  مرورين 

�رشور.
كما �سجلت وحدات احلماية 5859 
م�ّض  الوطني  امل�ستوى  على  تدخل 
ال�سحي  واالإجالء  املرور  حوادث 
واإخماد احلرائق، بينها اإجالء جرحى 

امل�ست�سفيات. اإىل  ومر�سى 
�سجلت  فقد  باحلرائق،  تعلق  وفيما 
 49 وح����دات احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
وحما�سيل  غ��اب��ات  م�ّض  حريقا 
هكتارا   14 هالك  خّلفت  زراعية، 
من  هكتار   103 و  الغابات،  من 
ال�سعري و 10 هكتارات من القمح، 
23 هكتارا من  اإىل خ�سارة  اإ�سافة 

احل�سائ�ض و1706 حزمة تنب.
 1753 على  احل��رائ��ق  اأت���ت  كما 
فيما  نخلة،   159 و  مثمرة  �سجرة 
حرائق   7 احلماية  م�سالح  اأخمدت 
�سكيكدة،  والي��ات  عرب  ح�رشية 
عني  وزو،  تيزي  بوعريريج،  برج 

ومترنا�ست. الدفلى 
وف��اة  احل��رائ��ق  ه��ذه  خلفت  وق��د 
يف  بحروق  اآخر  واإ�سابة  �سخ�ض 
والية تيزي وزو بعد ن�سوب حريق 
“�سيدي  يف مراأب �سيارات مبنطقة 

نعمان” يف بلدية ذراع بن خدة.
اليومية،  تدخالتها  اإط���ار  ويف 

املدنية  احلماية  م�سالح  انت�سلت 
منهم  غرقا،  توفوا  اأ�سخا�ض   7
�سواحل  يف  غرقوا  اأ�سخا�ض   4
���س��ك��ي��ك��دة، ت��ي��ب��ازة، وه����ران و 
يف  غرقوا  اأ�سخا�ض   3 و  تلم�سان، 
ب�سكرة  بواليتي  مائية  جمّمعات 

وب�سار.
تدخلت  ال�����س��ي��اق،  ن��ف�����ض  ويف 
 4 اإنقاذ  اأجل  من  الغّطا�سني  فرق 
حرجة  حالة  يف  كانوا  اأ�سخا�ض 
عني  بلدية  يف  �سخري  ب�ساطئ 

اإىل  حتويلهم  مت  اأي��ن  ت��ق��وراي��ت، 
ذات  يف  اال�ست�سفائية  امل�سلحة 

البلدية.
الوقاية  ن�ساطات  يخ�ض  وفيما 
“كورونا”،  فريو�ض  انت�سار  من 
 144 ب���  احلماية  م�سالح  قامت 
والية،   26 عرب  حت�سي�سية  عملية 
تعقيم  عملية   118 اإىل  باالإ�سافة 
و  اإ�سعاف  �سيارة   87 لها  �سخرت 

649 عون حماية. 86 �ساحنة و 
ق/و

"ناتورجي" االإ�شبانية  ملطالب  الر�شوخ  رف�شت 
االأ�شعار بخف�س 

باللجوء  تهّدد  �شوناطراك 
اإىل التحكيم الدويل
"ميدغاز"  يف ق�شية 

"توفيق  ل�سوناطراك  العام  املدير  الرئي�ض  طرح 
الدويل يف  التحكيم  اإىل  اللجوء  اإمكانية  حكار" 
االإ�سبانية  ال�رشكة  مع  املجمع  اتفاق  عدم  حال 
اأن  م��وؤك��دا  ال��غ��از،  اأ�سعار  ح��ول  "ناتورجي" 
�سوناطراك م�ستعدة لهذه اخلطوة، يف حال ف�سل 
املفاو�سات التي �ستمتد اإىل نهاية ال�سهر اجلاري. 
"توفيق  �سوناطراك  ملجمع  العام  املدير  اأو�سح 
الغاز بني  اأ�سعار  النزاع حول  بخ�سو�ض  حكار" 
تو�سل  عدم  حال  يف  اأنه  وناتورجي  �سوناطراك 
املفاو�سات  نهاية  عند  التفاق  الوطنية  ال�رشكة 
فاإن  الغاز  اأ�سعار  حول  االإ�سباين  ال�رشيك  مع 

�سوناطراك ال تخ�سى اللجوء للتحكيم الدويل. 
واأو�سح "حكار" خالل اختتام زيارة العمل التي 
قام بها على م�ستوى عدة من�ساآت نفطية وغازية 
بعني اأمنا�ض، اأن املجمع الوطني �سوناطراك يرتبط 
بال�رشكات االإ�سبانية يف جمال ت�سويق الغاز منذ 
بني  التعاقدية  البنود  اأن  اإىل  م�سريا  �سنة،   50
ح�سب  لالأ�سعار  دورية  مبراجعة  ت�سمح  الطرفني 
تطور �سوق الطاقة، م�سيفا يف ال�سياق اأن هناك 
من  للنزاعات  حلول  باإيجاد  ت�سمح  اأخرى  بنودا 
خالل املفاو�سات بني الطرفني، واللجوء للتحكيم 
بني  توافق  اإىل  التو�سل  يتم  مل  حال  يف  الدويل 
الطرفني قبل نهاية االآجال املحددة للمفاو�سات، 
يعترب  ال  ال��دويل  للتحكيم  اللجوء  اأن  موؤكدا 
�رشورة حتمية، واإمنا هو اإجراء قانوين فا�سل يف 
حال عدم اتفاق االأطراف حول االأ�سعار، خا�سة اأن 
التحكيم الدويل يعترب واحدا من احللول املكر�سة 

يف العقد، والتي من �ساأنها ت�سوية النزاع. 
"حكار"  اأكد  النزاع،  هذا  معطيات  وبخ�سو�ض 
اأنه يف حال اللجوء اإىل التحكيم الدويل ف�سيكون 
اأوراقه  كل  قّدم  بعدما  تامة  اأف�سليه  يف  املجمع 
القانونية ل�سمان حقوق ال�رشكة الوطنية، م�سريا 
اإىل اأن املوؤ�س�سة قد ربحت يف املا�سي العديد من 
الق�سايا من خالل هذا االإجراء، خا�سة اأن هذه املرة 
�ستلجاأ اإليه من مو�سع القوة، وهو ما يرّجح احلكم 

ل�سالح املجمع الوطني. 
ذكر  االإ�سباين،  ال�رشيك  مع  املربم  العقد  وحول 
التوقيع  يتم  العقود  من  النوع  هذا  اأن  امل�سوؤول 
يتميز  اأنه  اإال  �سنة،   30 اإىل  ت�سل  قد  ملدة  عليه 
الكميات  مبراجعة  ت�سمح  التي  املرونة  من  بنوع 
املوفرة واالأ�سعار، مو�سحا اأنها تتم مراجعة البنود 
اأو ثالث �سنوات، من  ب�سفة تلقائية كل �سنتني 
مع  بالتكيف  املتعاقدة  لالأطراف  ال�سماح  اأجل 
وكذا  ومراجعتها،  لل�سوق،  اجلديدة  املعطيات 

خدمة م�ساحلها االقت�سادية ومكت�سباتها. 
من جهة اأخرى، ا�ستح�سن "حكار" طريقة التعامل 
م�رشوع  يف  "ناتورجي"  االإ�سباين  ال�رشيك  مع 
موؤكدا  باإ�سبانيا،  اجلزائر  يربط  الذي  "ميدغاز" 
اجليدة،  عالقتهما  على  حري�سان  ال�رشيكني  اأن 
اإعادة  �سوناطراك  جممع  ا�ستطاع  بعدما  خا�سة 
�رشاء بع�ض ح�س�ض هذه ال�رشكة االإ�سبانية يف 
احلفاظ  الطرفني يف  اإرادة  يربز  مما  امل�رشوع،  هذا 

على عالقتهما اجليدة

ق/و
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بن قرينة يدعو لفتح امل�شاجد

الوطني،  البناء  حركة  رئي�ض  فتح دع��ا  اإىل  ق��ري��ن��ة،  ب��ن  ال��ق��ادر  عبد 

عمارة  من  املواطنني  ومتكني  امل�ساجد 
الالزمة  االإج��راءات  وفق  الله،  بيوت 
واالح��ت��ي��اج��ات ال�����رشوري��ة.وك��ت��ب 
�سفحته  عرب  من�سور  يف  قرينة  بن 
تبا�سري  “اأمام  في�سبوك:  الر�سمية على 
ال�سلطات  اأعلنته  ال��ذي  االن��ف��راج 
الوعي  تزايد  واأم��ام  الوطن،  كل  يف 
الوباء  بخطورة  املواطنني  لدى  العام 
واالحتياطات  معه  التعامل  وكيفيات 
القانونية  االإجراءات  حملة  ومع  منه، 

اتخاذها  يف  احلكومة  �رشعت  التي 
امل�ستويات”.واأ�ساف  ك��ل  ع��ل��ى 
من  ب��ات  “فقد  ال�سياق  نف�ض  يف 
امل�ساجد  فتح  قرار  مراجعة  ال�رشوري 
ومتكني املواطنني من عمارة بيوت الله 
الالزمة واالحتياجات  االإجراءات  وفق 
امل��رت���س��ح  ال�رشورية”.وح�سب 
املوانع  “انتفاء  فاإن  ال�سابق  الرئا�سي 
واجلماعات،  اجلمع  الإقامة  القاهرة 
الوقاية  و�سائل  من  احلكومة  ومتكن 

مع  امل��واط��ن��ني  وجت���اوب  والتعقيم، 
كل  واالحتياط  احل��ذر  اإىل  دعواتها 
اأم��ام  امل�ساجد  لفتح  م��دع��اة  ذل��ك 
امل�ساجد  غلق  قرار  اأن  امل�سلني”.يذكر 
ابتداء  االآذان،  رفع  على  االإبقاء  مع 
عن  ال�سادر  الفارط،  مار�ض   17 من 
كاإجراء  جاء  الدينية،  ال�سوؤون  وزارة 
كورونا  فريو�ض  من  للوقاية  احرتازي 

انت�ساره. واحلد من 
ق/و



�شنهاجي الربوفي�شور  وراءه،  اأخرى  عالجات  لبيع  لوبيات  وقوف  اأكد 

  قرار "ال�شحة العاملية" ب�شاأن الكلوروكني عار
لوؤي ي

----------------------
اأنه  له  ت�رشيح  يف  �سنهاجي  واأو�سح 
بات من ال�رشوري جدا اأن تكون هناك 
خربة علمية يف اجلانب االإداري ال�سحي، 
�سواء يف امل�ست�سفيات اأو وزارة ال�سحة، 
خا�سة واأن فريو�ض "كورونا" مكننا من 
اجلزائرية  الطبية  الكفاءات  اكت�ساف 
نف�ض  م�ست�سفياتنا.ويف  خمتلف  يف 
الوكالة  اأن  املتحدث،  ذات  اأكد  ال�سياق 
بالت�ساوي  العالج  لتوفري  �ست�سعى 
الوطني  ال��رتاب  كامل  عرب  للمر�سى 
والواليات  العا�سمة  يف  فقط  ولي�ض 
كمال  الربوفي�سور  اأك��د  الكربى.كما 
م االأمرا�ض  �سنهاجي، اأن كل الدول تدعِّ
املزمنة مبا يزيد عن 80 باملائة من ميزانية 
الربوفي�سور  ال�سحي.واأ�ساف  القطاع 
يف  ج���اءت  اأن“الوكالة  �سنهاجي 
يف  مهمة  اأداة  و�ستكون  هامة  مرحلة 
رئي�ض  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سحة،  ميدان 
�سالحيات  الوكالة  منح  اجلمهورية 
قراراتها.ويف  �سيادة  يف  تتمثل  وا�سعة 

نف�ض ال�سياق، �سدد ذات املتحدث على 
املا�سي  اأخطاء  عن  االبتعاد  ���رشورة 
على  تعتمد  جديدة  تقنيات  وا�ستخدام 
كمال  اال�سطناعي.واأ�ساف  الذكاء 
�سنهاجي اأن فريو�ض كورونا وباء جديد 
القطاع ال�سحي، وهو حتدٍّ للباحثني  هز 
ذات  اللقاح.ويف  الإيجاد  البيولوجيني 
ت�سيري  اأن  �سنهاجي،  ك�سف  ال�سياق 
هذا  و  جدا  مهم  ال�سحية  االأزم��ة  هذه 
كورونا  فريو�ض  م�ستقبل  �سيحدد  ما 
�ستعمل  الوكالة  اأن  كما  االنت�سار،  يف 
مبتابعة  املكلفة  اللجنة  مع  بالتن�سيق 
املتحدث،  ذات  قال  جهته  كورونا.من 
اإىل  دعت  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن 
وهو  الكلوركني،  ب��دواء  العالج  وقف 
لوبيات  هناك  اأن  موؤكدا  عارا،  يعترب  ما 
اأخ��رى  عالجات  لبيع  ت�سعى  عاملية 
اأن  اإىل  �سنهاجي  تكلفة.واأ�سار  اأكرث 
الرئي�ض االأمريكي له كل احلق النتقاده 
العاملية ب�سبب االأخطاء  منظمة ال�سحة 
الكارثية التي وقعت فيها والتي �رشبت 

م�سداقيتها يف العمق.

اأكد الربوفي�شور "كمال �شنهاجي" رئي�س الوكالة الوطنية لالأمن ال�شحي اأم�س، اأّن الوكالة �شتحر�س على البحث العلمي و مراكز البحث املوجودة يف اجلزائر.
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  التجار مطالبون باحرتام اإجراءات 
الوقاية جتنبا للعودة الإجراءات احلجر  

احتاد احلرفيني رحب بقرار ال�شماح با�شتئناف الن�شاط التجاري

العام للتجار  العام لالحتاد  رحب االأمني 
�سهرة  بن  حزاب  اجلزائريني،  واحلرفيني 
لالحتاد  الر�سمية  ال�سفحة  عرب  اأم�ض، 
العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني، على 
موقع التوا�سل االجتماعي "فاي�سبوك" 
االحت��اد  ل��ن��داءات  احلكومة  ا�ستجابة 

والتجار با�ستئناف الن�ساط التجاري.
االأول  الوزير  قرار  اإن  �سهرة  بن  وقال 
وتعديله  والي��ة   19 عن  احلجر  برفع 
وم�سريي. �سجاع  ق��رار  الباقي،  يف 
معظم  بعودة  ال�سماح  قرار  باأن  م�سيفا 
الن�ساطات التجارية واحلياة االقت�سادية 
تدابري  رفع  من  الثانية  املرحلة  �سمن 
احلجر، يجب اأن يقابله التزام جدي بكل 
هذا  املرفقة.ويف  االحرتازية  االإجراءات 
االإطار، دعا بن �سهرة التجار واحلرفيني 
واأ�سحاب اخلدمات اإىل االلتزام والتقّيد 

وال�سحية،  الوقائية  بالتدابري  التام 
املتمثلة يف التعقيم واحلفاظ على م�سافة 
درجات  باأق�سى  التحلي  مع  التباعد، 
�سهرة  بن  واالن�سباط.وطالب  الوعي 
والفيدراليات  الوالئية  االحتاد  مكاتب 
املنظوية  الوطنية،  املهنية  واالحتاديات 
حتت لوائه مبوا�سلة اجلهود واال�ستمرار 
والتح�سي�ض  الت�سامن  عمليات  يف 
واملعقم  الكمامات  وتوزيع  والتوعية 
التجند  اإىل  داع��ي��ا  جم��ان��ا.  الكحويل 
ق�سد  املحلية  امل�سالح  مع  والتن�سيق 
املواطنني  تطبيق  مدى  ومراقبة  تنظيم 
والتجار للتدابري املتخذة، جتنبا النت�سار 
موجة جديدة من الوباء م�ستقبال وجتنب 
من  احلجر  اإجراءات  عودة  ب�سبب  الغلق 

جديد.
لوؤي ي

  630 األف نداء هاتفي عرب االأرقام اخل�شراء لالأمن
منها مكاملات عن خمالفة احلجر والتبليغ عن ال�شرقات واجلرائم  

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأكدت 
عرب  هاتفي  ن��داء  األ��ف   630 ت�سجيل 
االأرقام اخل�رشاء خالل 3 اأ�سهر االأخرية.
واأكد العميد االأول لل�رشطة، اأعمر لعروم 
 632305 تلقت  ال�رشطة  م�سالح  باأن 
مكاملات هاتفية خالل الفرتة املمتدة من 
1 مار�ض اإىل 31 ماي 2020 عرب الرتاب 
املجانية  اخل��ط��وط  الوطني.وعرفت 
و   1548 يف  املتمثلة  ال�رشطة  مل�سالح 
104، تلقي ما  "17" وخط  النجدة  خط 
يزيد عن 630 األف نداء من املواطنني، ما 
امل�ساعدة  تقدمي  من  ال�رشطة  اأفراد  مّكن 

رئي�ض  لهم.واأ�ساف  الفورية  والنجدة 
لالأمن  العامة  باملديرية  االت�سال  خلية 
الوطني، باأن طلبات النجدة واال�ستعالم 
املكاملات  جمموع  ت�سدرت  والتوجيه 
مكاملة.لتاأتي   242873 ببلوغها  املتلقاة 
امل��رور  ح��وادث  عن  التبليغ  مكاملات 
عن  والتبليغ  مكاملة،   26833 ب�  ثانيا 
والتبليغ  مكاملة،   22150 ب�  ال�رشقات 
1662 مكاملة، واأخريا تقدمي  عن احلرائق 
يد امل�ساعدة واالإغاثة ب� 62582 مكاملة.
كما مت ت�سجيل عدد معترب من املكاملات 
ال����واردة م��ن امل��واط��ن��ني و���س��ل اإىل 

مب�سائل خمتلفة  تتعلق  مكاملة   187611
خمالفات  عن  التبليغ  منها  ومتنوعة، 
احلجر ال�سحي واالإخالل بتدابري الوقاية 
"كورونا".ويعك�ض  فريو�ض  تف�سي  من 
عدد هذه املكاملات مدى م�ساركة املواطن 
يف دعم جهود ال�رشطة، ال �سيما التبليغ 
والرفق  العمران،  و  بالبيئة  امل�سا�ض  عن 
منها  اجلرمية،  عن  التبليغ  و  باحليوان، 
املهلو�سة  االأقرا�ض  و  املخدرات  ترويج 
امل��روري��ة  املخالفات  ع��ن  التبليغ  و 

واملناورات اخلطرية يف الطرقات.
لوؤي ي

اأ�شواق املا�شية اأمام �شغط الوقاية
 من كورونا  

تزامنا مع اقرتاب منا�شبة عيد االأ�شحى املبارك

عماري  �رشيف  الفالحة،  وزي��ر  �سدد 
على �رشورة م�ساهمة اجلمعية الوطنية 
امل�سالح  جانب  اىل  اجلزائريني  للبياطرة 
مراقبة  يف  العام  القطاع  يف  البيطرية 
اقرتاب  مع  تزامنا  والتح�سي�ض  املا�سية 
املبارك.واأكد  االأ�سحى  عيد  منا�سبة 
باأع�ساء  جمعه  لقاء  خ��الل  ال��وزي��ر 
على  احلر�ض  ���رشورة  على  اجلمعية، 
فريو�ض  �سد  الوقائية  التدابري  تطبيق 
اأ�سواق  م�ستوى  على  امل�ستجد  كورونا 
اال�ساحي،  بيع  نقاط  وعرب  املا�سية، 
البيطريني  االأطباء  مبجهودات  م�سيدا 
العام يف جمابهة  اأو  القطاع اخلا�ض  يف 
الوباء، و�سهرهم على ال�سحة احليوانية 

امل�ستهلك.كما  �سحة  على  للمحافظة 
االإدارة  اأبواب  فتح  اكد، عوماري، على 
يف  مبادراتهم  تقدمي  اجل  من  للجمعية 
بتح�سني  تتعلق  التي  الق�سايا  خمتلف 
على  باالعتماد  احليوانية  الرثوة  �سحة 
اأع�ساءها  داعيا  التكوين،  و  البحث 
الوطني  النظام  بقوة يف  االنخراط  اإىل 
ُيعترب  ال���ذي   البيطريني،  ل��الأط��ب��اء 
اأعرب  جهتهم  املهنة.من  لهذه  مك�سبا 
ا�ستعدادهم  عن  اخلوا�ض  البياطرة  ممثلو 
للم�ساهمة يف تطوير وع�رشنة القطاع 
ال��رثوة  بتحديد  يتعلق  فيما  خا�سة 

احليوانية على امل�ستوى الوطني.
لوؤي ي

مر�شى يعانون يف �شمت بغياب اأدوية "ال�شنطة"
مع اإح�شاء نقابة ال�شيادلة ارتفاع االأدوية املفقودة اىل 227 دواء

اجلزائرية  الوطنية  النقابة  اأح�ست 
االأدوي���ة  ارت��ف��اع  اخل��وا���ض  لل�سيادلة 
 227 اىل  الوطنية  ال�سوق  يف  املفقودة 
دواًء خالل االأ�سهر االأربعة االأخرية، بعدما 

تقل�ست القائمة اإىل 50 دواًء �سابقا.
رئي�ض  بلعمربي  م�سعود  اأم�ض  وك�سف 
يف  التاأخر  اأّن  له  ت�رشيحات  يف  النقابة، 
يف  الندرة  اإىل  ي��وؤدي  االأدوي��ة  ت�سجيل 
ال�سيدليات وُيخل بتوازنات �سوق الدواء  
كما يوؤدي اإىل زيادة الطلب على االأدوية 
اال�سترياد،  فاتورة  وارتفاع  امل�ستوردة 
لت�سجيل  القانونية  االآج��ال  اأن  مو�سحا 
متتد  اأنها  غري  اأ�سهر،  ب�3  حمددة  االأدوية 
يف واقع االأمر اإىل 12 �سهرا ويف اأف�سل 

االأحوال اإىل 6 اأ�سهر.
حرج  ال�سيادلة يف  اأّن  بلعمربي  واأ�ساف 
االأدوية  لغياب  يوميا  املر�سى  مع  كبري 
اإىل  ي��وؤدي  ما  �سيدلياتهماأ  رف��وف  يف 
بيع  من  القطاع  بهذا  تليق  ال  ممار�سات 
م�رشوط ومعاملة متييزية بني ال�سيدليات 
الكربى واملتوا�سعة اأو املوجودة يف املدن 
فامل�سكل  الداخلية،  اأو  النائية  املناطق  اأو 
عدد  اإح�ساء  يف  يكمن  ال  ح�سبه،  اليوم، 
اأح�سن  اتخاذ  يف  واإمن��ا  املفقودة  االأدوي��ة 

القرارات من اأجل توفري االأدوية  ملواطنينا 
تبقى  الت�رشيحات  فرغم  عاجلة،  ب�سفة 
والو�سع  مطروحة  نف�سها  امل�ساكل 
الدولة  تتدخل  اإذا مل  اأكرث  للتفاقم  مر�سح 

ب�سفة عاجلة حلله.
التدابري  اتخاذ  على  النقابة  رئي�ض  واألح 
عاجلة،  ب�سفة  االأدوي���ة  وف��رة  ل�سمان 
منذ  جتتمع  مل  اليقظة  خلية  واأن  خا�سة 
عدة اأ�سهر، كما اأن االإجراءات املعلن عنها 
الإعادة اال�ستقرار تعتمد على اإ�سالحات 
نتائجها  تتج�سد  لن  اإداري��ة  و  قانونية 
املتعلقة  ال�سيما  البعيد،  املدى  على  اإال 

بالوكالة الوطنية للمواد ال�سيدالنية.
واأبدت النقابة حتّفظها على الت�رشيحات 
اال�سترياد  برامج  عن  باالإفراج  املتعلقة 
وغري  االأ�سا�سية  ب��االأدوي��ة  املتعلقة 
االأدوي���ة  جميع  اأّن  علما  االأ�سا�سية، 
الوطنية  الر�سمية  املدونة  يف  املتواجدة 
ال�سحية  ال�سلطات  طرف  من  املعتمدة 
امل��واط��ن��ني.  ل�سحة  ���رشوري��ة  تعترب 
"�ض"  الفيتامني  املثال  �سبيل  على  ونذكر 
يعتمد  التي  "الزنك"  وم�ستح�رشات 
ملعاجلة  الر�سمي  الربوتوكول  يف  عليها 

مر�سى الكورونا.

الت�سنيف  كيفية  عن  النقابة  وت�ساءلت 
وعن انعكا�سات عدم االإفراج عن برامج 
اأ�سا�سية على املدى  االأدوية، املعتربة غري 
وفرتها  حيث  من  واملتو�سط،  الق�سري 
اختفاء  متوقعة  الوطن؟،  �سيدليات  يف 
من  املر�سى  وحرمان  االأدوي��ة  من  مزيد 
االأدوية الب�سيطة، مبا فيها امل�سنعة حمليا، 
الرتباطها باملادة االأولية امل�ستوردة، مبدية 
تخّوفها من انعكا�ض ارتفاع تكلفة النقل 
الدويل وال�سحن على احرتام واإجناز اآجال 

برامج اال�سترياد وعلى اأ�سعار الدواء.
للبيع  االأدوية  واردات  عرفت  ولالإ�سارة 
بالتجزئة خالل االأ�سهر الثالث االوىل من 
جمموعة  �سمن  )امل�سنفة  اجلاري،  العام 
ال�سلع اال�ستهالكية غري الغذائية( ارتفاعا 
 241.08 %، لت�ستقر عند   20.45 بن�سبة 
مليون   200.15 مقابل  دوالر،  مليون 

دوالر.
وتفاقم الو�سع بغلق احلدود الربية واملجال 
اجلوي والبحري اأمام حركة امل�سافرين من 
ما  عادة  الذين   ، "ال�سنطة"  جتار  غياب  
يوفرون خمتلف اأنواع االأدوية واإن كانت 

غالية الثمن للمر�سى.

لوؤي ي
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االأمازيغية جمددا و جبهة اجلزائر اجلديدة ترد:هناك اأطراف تريد �شيطنة 
منطقة القبائل

هو نقا�ض معمق بثته القناة الوطنية "نوميديا"  يف 
ح�سة " يف املزاد" حول الظاهرة الرببرية يف اجلزائر، 
و  اأكادميي   الثاين  و  حزب  رئي�ض  اأحدهما  بطاله 
اأمازيغية و وقف كل منهما بني  االإثنان من اأ�سول 
موؤيد و معار�ض، لي�ض حول االأمازيغية كهوية اأو ما 
تعلق برت�سيمها كلغة وطنية فح�سب، بل من حيث 
ب�سفة  االأمازيغ  و  عامة  ب�سفة  اجلزائريني  موقف 
خا�سة من حتركات امل�سمى فرحات ْمَهنِّي  و دعوة 
اإىل  الدعوة  و  القبائلية  احلكومة  تاأ�سي�ض  اإىل  املاك 

حتقيق احلكم الذاتي ملنطقة القبائل
ملف  اأن  على  واح��دة  دالل��ة  له  ال�ساخن  النقا�ض 
الد�ستور  يف  تر�سيمها  رغم  يغلق  لن  االأمازيغية 
و  العربية  اللغة  جانب  اإىل  وطنية  كلغة  اجلزائري 
اأن ال�رشاع العربي االأمازيغي م�ستمر اإىل اأن تقوم 
طاملا  ال�سيعة(،  و  ال�سنة  بني  قائم  هو  )كما  ال�ساعة 
االأمر يتعلق بالهوية اجلزائرية اإن كنا عربا اأم اأمازيغا 
اللقاء  الوطنية، حيث طرحت يف  الهوية  و ال نقول 
اأ�سئلة عديدة لو�سع النقاط على احلروف و معرفة  
من يتاجر بالهوية و يجعل منها ورقة �سيا�سية؟ و هل 
الد�ستور وحده قادر على حماية مقومات الهوية؟، 
و هل حان الوقت لتثبيت االأمازيغية و العربية معا 
اأ�سئلة اأخرى ذات �سلة،  ثم الذهاب لبناء الدولة، و 
حاول من�سط احل�سة اأن "ي�سخن البندير" كما يقال 
قد  التي  و  املحرجة  االأ�سئلة  بع�ض  من خالل طرح 
ما  خا�سة   ، العام  الراأي  لدى  قوية  فعل  ردود  تثري 
طبي  عتاد  الإقتناء  دوالرا   6495 ال�:  ب�سفقة  تعلق 

اجتماع  نوق�ست يف  التي  كورونا  فريو�ض  ملواجهة 
اأفريل املنت�رشم، وما يزال م�سريها جمهوال.

 ففيما يقف الطرف االأول و هي االأ�ستاذة عابر جنوى 
بالد  من  تنحدر  و  الدولية  العالقات  يف  خمت�سة 
قالت  االأمازيغي حيث  للوجود  ال�ساوية كمعار�سة 
االإ�رشار  و  االأمازيغية   عن  الدفاع  من  الهدف  اأن 
اإ�سقاط  و  العرببية  اللغة  �رشب  هو  تثبيتها  على 
ذاتي،  حكم  اإىل  ثقافية  مطالب  حتويل  و  املعتقد، 
يف اإ�سارة منها اإىل "املاك" اأو احلركة من اأجل احلكم 
الذاتي للقبائل التي تا�س�ست عام 2001 ، يف خ�سم 
اأو ما  االأحداث الدامية التي عرفتها منطقة القبائل 
عرف بالربيع االأ�سود، و حتركات فرحات مهني يف 
اخلارج، بعدما ف�سلت م�ساعيه يف حتريك حما�ض ابناء 
منطقة القبائل الذين ترباأوا منه و اأتباعه، و قالت اأن 
الدولة مطالبة بالتعامل مع مثل هذه الظواهر مثل 
عندما  االجتماعي،  و  ال�سيا�سي  العرقي،  التنوع 
ل�سنا  اأمازيغ و  "نحن  اإحدى خطاباتها:  �رشحت يف 
ي�سكل  "املاك"  تنظيم  اأن  املتدخلة  اأ�سافت  و  عربا"، 
الوطنية،  الهوية  ي�سوه  و  الوطنية  للوحدة  تهديدا 
اإىل درجة اأنه حتول اإىل ورقة رابحة يف ال�رشاعات 
تتحول  اأن  ميكن  ال  هي  قولها  حد  على  و  الدولية، 
و  قواعدها،  لها  لغة  اإىل  �سنة   2000 عمرها  لهجة 
لذا فهي تظل كموروث ثقايف، عندما ك�سفت اأنها 
اأبناوؤها  و  بال�ساوية  اليومي  خطابها  يف  تتحدث 
يتكلمون بالقبائلية لكنها ترف�ض تثبيتها كلغة، قبل 
ان تطلق النار على النخبة ال�سيا�سية و تقول: "كيف 

ل�سبه اأّمي اأن يتحول اإىل �سيا�سي؟" عن طريق ن�رش 
الغباء يف اأو�ساط اجلماهري.

 يف حني يرى االأ�ستاذ جمال بن عبد ال�سالم رئي�ض 
احلركة  اأن  موؤيد  كطرف  اجلديدة  اجلزائر  جبهة 
تفاعالت  نتيجة  كانت  و  �ساذة  حالة  االنف�سالية 
ال�رشاع حول الهوية ، و اأن هذا ال�رشاع لي�ض باجلديد 
م�سكلة  اأن  مو�سحا  �سنة،  مائتي  منذ  طرح  بل 
الهوية معقدة للغاية و زاد تعقيدها منذ اال�ستيطان 
الفرن�سي يف اجلزائر، حيث تعر�ست عنا�رش الهوية 
االأمازيغية،   ( الثالثة:  بعنا�رشها  اقتالع  اإىل عملية 
من  العربية  رف�ض  اأحد  ال  و  االإ�سالم(،  و  العربية 
قراءة و كتابة  اأتقنوها  و  بها  الذين رحبوا  االأمازيغ 
عبد  بن  جمال  ا�ستدل  و  اأنف�سهم،  العرب  من  اأكرث 
ال�سالم موقفه بالدور الذي لعبه االإمام عبد احلميد 
ابن بادي�ض يف النهو�ض باللغة العربية و مقوماتها، 
اأ�سكالها  و تعر�ض  اإىل اأن جاءت التعددية يف كل 
االأمازيغ  على  فكان  القمع،  اإىل  االأمازيغي  البعد 
االأج��داد  عن  ورث��وه  الذي  ملوروثهم  ينت�رشوا  اأن 
تنظيماٍت  و  قنواٍت  هناك  كانت  اإن  اأما  قرون،  منذ 
الوطنية  الوحدة  لتفكيك  مذهبية  بدواٍع  انف�ساليًة 
تناق�ض  اأن  وجب  اال�ستعماري  امل�رشوع  خدمة  و 
علم  يف  خمت�سني  و  خرباء  طرف  من  امل�سائل  هذه 
االجتماع و االأنرتوبولوجيا و مبو�سوعية دون قذف 
�سيطنة  تريد  اأطرافا  متهما  االآخ��ر،  يف  جتريح  اأو 

منطقة القبائل.
علجية عي�ض

متديد اآجال اإيداع و مناق�شة مذكرات التخرج 
اإىل منت�شف جويلية

حممد علي 
----------------------
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأكدت 
اإي��داع  اآج���ال  مت��دي��د  مت  اأن��ه  العلمي، 
اإىل  ال��ت��خ��رج  م��ذك��رات  ومناق�سة 
 10 يوم  حتديد  مع  جويلية،  منت�سف 
كاآخر  الطلبة  لبقية  القادم،  �سبتمرب 
اأجل الإيداع املذكرات، من خالل اإر�سال 
املخ�س�ض  "االإميايل"  عرب  مذكراتهم 
املوؤ�س�سات  بع�ض  اأعلنت  و  ق�سم.  لكل 
اجلامعي  املركز  غ��رار  على  اجلامعية 
التطبيقي  اجلانب  اإلغاء  عن  بتيبازة، 

من بع�ض املذكرات ب�سبب وباء كورونا، وجاء يف 
للطلبة  التطبيقي  اجلانب  يخ�ض  فيما  املركز  بيان 
باملوؤ�س�سات،  مذكراتهم  اإمتام  عليهم  تعّذر  الذين 

متكنهم  مل  التي  ال�سعوبات  و  للظروف  ونظرا 
بهذا  ملزمني  غري  اأنهم  اجلانب،  هذا  ا�ستكمال  من 
و  النظري.  باجلانب  االكتفاء  ميكن  لذلك  اجلانب، 
مذكرات  ملناق�سة  جوان  �سهر  حتديد  بعد  مبا�رشة 

ال��ع��دي��د من  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت  ال��ت��خ��رج، 
الطلبة  ع�رشات  اجلامعية  املوؤ�س�سات 
االأم��ر  تعلق  �سواء  االأول،  اليوم  يف 
مت  لكن  اللي�سان�ض،  اأو  املا�سرت  بطلبة 
م�ستوى  على  الطلبة  غياب  ت�سجيل 
توافد  البقية �سجلت  اأن  اإال  بع�ض منها، 
التطبيقي  اجلانب  اأنهوا  الذين  الطلبة 
الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي  النظري،  و 
�سبتمرب،  �سهر  للتخرج  الباقون  ي�ستعد 
لي�ست  و  عادية  كدورة  يحت�سب  الذي 
التي  كورونا  جائحة  ب�سبب  ا�ستدراكية 
 12 بتاريخ  اجلامعية  ال�سنة  اأوق��ف��ت 
و  للموؤ�س�سات  الكلي  الغلق  يف  ت�سببت  و  مار�ض 
االإقامات و توقف النقل على م�ستواها، يف انتظار 

16 اأوت. العودة يوم 

اأبرزت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اأنه مت متديد اآجال اإيداع ومناق�شة مذكرات التخرج اإىل منت�شف جويلية، مع حتديد يوم 
املذكرات.  الإيداع  اأجل  كاآخر  الطلبة  لبقية  اجلارية  ال�شنة  من  القادم  �شبتمرب   10

بينما ُحّدد 10 �شبتمرب اآخر اأجل للطلبة الراغبني يف االإيداع فقط

نقا�س �شاخن على قناة "نوميديا" حول "الظاهرة الرببرية"

 حتورات "كورونا" طفيفة وال توؤثر على اإنتاج اللقاحات
ال يوجد اأي �سغط تطوري لتغيري انت�سار كورونا بني 
ال�سهور  اأكرث من درا�سة زعمت خالل  ال�سكان، حيث 
بالفريو�ض  ظهرت  جينيًة  حت��وراٍت  هناك  اأن  املا�سية 
عدوانية،  اأكرث  بع�سها  جديدة  �سالالت  لظهور  اأدت 
اأمريكية جلامعة جونز هوبكنز، مت  وهو ما نفته درا�سة 
االإعالن عن تفا�سيلها يف املوقع االإلكرتوين للجامعة 

اأول اأم�ض.
فاإن  ال��درا���س��ة،  يف  الباحثون  اإليه  ذه��ب  ما  ووف��ق 
الوقت  مبرور  تتطور  للبقاء  �سعيها  يف  الفريو�سات 
عند  تنتج  طفرات  اأو  وراثية  لتغيريات  وتخ�سع 
االآخر  البع�ض  وعند  االختالفات،  من  العديد  البع�ض 
القليل فقط، وحل�سن احلظ، مل يطور كورونا حتى االآن 

اختالفات كبرية، كما زعمت الدرا�سات ال�سابقة.
املا�سي  مار�ض  يف  ن�رشت  �سينية  درا�سة  وذهبت 
ت�سدرها  التي  للعلوم«  الوطنية  »املجلة  بدورية 

االأكادميية ال�سينية للعلوم، اأن فريو�ض »كورونا« حتور 
ملرة واحدة على االأقل اإىل نوعني خمتلفني، اأحدهما اأكرث 
التي  ال�سالالت  من  املائة  يف   70 نحو  وميثل  عدوانية 
حللها العلماء، يف حني كان االآخر اأقل عدوانية ويرتبط 

ب�30 يف املائة من ال�سالالت.
عينات  اجل��دي��دة  الدرا�سة  خ��الل  العلماء  وفح�ض 
ووجدوها  ووا�سنطن  بالتيمور  منطقتي  من  الفريو�ض 
مماثلة لتلك الواردة من اأجزاء اأخرى من العامل، وهو ما 
جعلهم يخل�سون اإىل اأن »التغريات اجلينية املرتاكمة مع 
انت�سار الفريو�ض ال توؤدي اإىل �سالالت خمتلفة منه«، 
وهو ما يتفق ب�سكل عام مع �سلوك الفريو�سات التاجية 
اللقاح  ا�سرتاتيجية  كورونا.وتاأخذ  لها  ينتمي  التي 
حماية  توفري  اأجل  من  الطفرات  اعتبار  يف  الناجحة 
االأحياء  عامل  تيلني،  بيرت  ويقول  الفريو�ض،  من  وا�سعة 
جونز  بجامعة  التطبيقية  الفيزياء  خمترب  يف  اجلزيئية 

ن�رشه  تقرير  بالدرا�سة يف  الرئي�سي  والباحث  هوبكنز، 
موقع اجلامعة »لدى االإنفلونزا كثري من الطرق الفريدة 
للتغري على مدى فرتة زمنية ق�سرية، وهي تفعل ذلك 
على امل�ستوى املحلي والعاملي يف كل مو�سم اإنفلونزا، 
بينما فريو�ض كورونا على عك�ض ذلك حتى االآن، فهو 
وال  ال�سكان  بني  ينت�رش  الفريو�ض  الأن  ببطء،  يتغري 
توجد مناعة �سده متثل �سغطا تطوريا يدفعه للتغيري«.
اأخبارا  الدرا�سة  لها  تو�سلت  التي  النتيجة  هذه  ومتثل 
�سد  فعال  لقاح  اإن�ساء  يحاولون  الذين  للعلماء  جيدة 
م�رشوعات  من  كثريا  اأن  �سيما  ال  اجلديد،  الفريو�ض 
بروتني  من  جداً  �سغرية  مناطق  على  تعمل  اللقاحات 
ال�سنبلة اخلا�ض بالفريو�ض، والذي ي�سمح له باالرتباط 
االآن، مل نالحظ  الب�رشية. ويقول تيلني: »حتى  باخلاليا 
اأكرث  يف  الفريو�ض  من  االأجزاء  هذه  على  تغيريات  اأية 

من 20 األف عينة مت ت�سل�سلها عامليًا خالل الدرا�سة«

 

املنظمة الوطنية للمجتمع 
املدين لرتقية املواطنة 
ترفع مقرتحاتها حول 

تعديل الد�شتور
املواطنة  لرتقية  املدين  للمجتمع  الوطنية  املنظمة  رفعت 
الد�ستور،  لتعديل  التمهيدي  امل�رشوع  حول  مقرتحاتها 
اأعلن  الذي  النفا�ض  اإطار  يف  مقرتحا،   39 ت�سمنت  والتي 
عنه رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الإثراء هذه الوثيقة 

قبل عر�سها على الربملان ثم اال�ستفتاء ال�سعبي.
لرتقية  املدين  للمجتمع  الوطنية  املنظمة  رئي�ض  اأو�سح 
املواطنة اأن املقرتحات ال� 39 التي متت �سياغتها انبثقت عن 
لقاءات جهوية للجهات االأربع. واأ�ساف اأن هذه االقرتاحات 
بالعا�سمة،  الوطني  املكتب  م�ستوى  على  جمعها  مت 
لبت  منظمتهم  اأن  اإىل  م�سريا  الواليات،  ممثلي  بح�سور 
امللف. هذا  حول  اجلمهورية  رئي�ض  ملرا�سلة  تبعا  النداء 
ال�سالف  املنظمة  قدمتها  التي  املقرتحات  اأهم  بني  ومن 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  م�ساركة  �سالحية  منح  ذكرها، 
اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  احلدود  خارج  ال�سالم  عمليات  يف 
فقط، حيث تبقى الكلمة االأخرية له باعتباره وزير الدفاع 
القيادة  القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، ومب�ساورة  الوطني، 
ال�سيادة  حلماية  امل�ستعجلة  احل��االت  يف  للجي�ض  العليا 
عن  الوطني.اأما  الرتاب  و�سالمة  واأمن  ووحدة  الوطنية 
املدين  للمجتمع  الوطنية  املنظمة  فاقرتحت  الق�ساء،  �سلك 
بالقانون  اإخالله  حالة  القا�سي يف  معاقبة  املواطنة  لرتقية 
ومب�ساعفة العقوبة، على اأن ُيكّلف املجل�ض االأعلى للق�ساء 
لتعزيز  املنظمة  فدعت  املدين،  املجتمع  ذلك.وعن  بتنفيذ 
ال�سلطات  بني  م�ستمر  وت�ساور  تعاون  خالل  من  قدراته 
واملواطنني واجلمعيات وغريها من اجلهات الفاعلة املحلية، 
للن�ساط  من�سودة  فاعال وغاية  املواطن طرفا  فيها  ويكون 
العامة،  ال�سيا�سات  تقييم  و  امل�ساكل  لتحديد  و  العمومي، 
حتّمل  على  وقادر  ون�سيط  حر  مدين  جمتمع  بناء  كذا  و 
م�سوؤوليته، ك�سلطة م�سادة واأداء تقييم الن�ساط العمومي 
عمل  خطة  لتنفيذ  باالإ�سافة  والوطن،  املواطن  خدمة  يف 
املجاالت.وفيما  خمتلف  يف  م�سوؤولياته  لتحّمل  لل�سباب 
حرية  �سمان  املنظمة  اقرتحت  فقد  االإعالم،  جمال  يخ�ض 
ال�سبكات  والب�رشية، وعلى  ال�سمعية  املكتوبة،  ال�سحافة 
االإعالمية، وال ُتقيد باأي �سكل من اأ�سكال الرقابة القبلية، 
باخل�سو�سيات  امل�سا�ض  وعدم  القانون  احرتام  ظل  ويف 

وال�سمعة ال�سخ�سية وعدم الت�سهري.
ق/و

ت�شمنت 39 مقرتحا يف اإطار اإثراء هذه الوثيقة

 يف ق�شية املزايا غري امل�شتحقة

اأربع �شنوات حب�شا نافذا 
يف حق البو�شي ومري بن 

عكنون االأ�شبق
العا�سمة  ق�ساء  ملجل�ض  اال�ستئنافية  الغرفة  اأ�سدرت 
اأربع �سنوات ومليون دينار  النافذ مدته  حكما  باحلب�ض 
البو�سي يف  املدعو  �سيخي  كمال  مالية، يف حق  غرامة 
ق�سايا  يف  م�ستحقة  غري  باملزايا  تتعلق   التي  الق�سية 
العقار.كما اأ�سدرت ذات اجلهة الق�سائية حكما  باحلب�ض 
ملدة 4 �سنوات حب�سا يف حق بوعرابة كمال رئي�ض �سابق 
لبلدية بن عكنون، و حكما يق�سي بعقوبة عامني حب�سا 
ال�سخ�سي  ال�سائق  القادر  عبد  زهرة  بن  حق  يف  نافذا 
للمدير العام االأ�سبق لالأمن الوطني عبد الغني هامل، و 
حكما يق�سي بعقوبة 3 �سنوات حب�سا نافذا يف حق ملهل 
جالل ابن وايل غيليزان ال�سابق.وق�ست املحكمة بالرباءة 
ال�سابق  اجلمهورية  وكيل  هادف  م�سلم  من  كل  حق  يف 
اجلمهورية  وكيل  م�ساعد  �سديق  يو�سف  و  لبودواو 
خالد  حق  يف  بالرباءة  يق�سي  وحكما  لبودواو  ال�سابق 
املا�سي  االأ�سبوع  ج��رت  املحاكمة  تبون.وللتذكري، 
ل�ساعات متاأخرة من الليل بعدما وجهت للمتهمني تهما 
مزايا  منح  و  الوظيفة  ا�ستغالل  �سوء  و  بالر�سوة  تتعلق 
غري مربرة؛ وكانت النيابة قد التم�ست يف حقهم ت�سديد 

العقوبة.
                                                                     ق/و

درا�شة حديثة حت�شم اجلدل
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اأزمة �شيولة على م�شتوى مكاتب الربيد بالوادي

فوزي .ق
---------------- 

املواطنون  وق��ف  وق��ت  يف 
منذ  ط��وي��ل��ة  ط��واب��ري  يف 
من  االأوىل  ال�����س��اع��ات 
اآالت  م��ام  اأ جديد  ي��وم  كل 
ل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��ح��ب االإ
معطلة  اأغلبها  كانت  التي 
م���وال ،  ة ب���االأ وغ��ري م��ع��ب��اأ
الربيد  مكاتب  داخل  وحتى 
غ��ري حم��رتم��ني االإج����راءات 
تف�سي  ���س��د  ال��وق��ائ��ي��ة 
ف���ريو����ض ك���ورون���ا وه��و 
من  موجة  ث��ار  اأ الذي  م��ر  االأ
لدى  والتذمر  اال�ستنكار 
ا�ستمرار  ب�سبب  ال��زب��ائ��ن 
طيلة  ال�����س��ي��ول��ة  ان���ع���دام 
كتابة  وحتى  املا�سية  يام  االأ
لعدم  وذل��ك  االأ�سطر  ه��ذه 

اأموالهم  �سحب  من  متكنهم 
هذه  تكرار  من  وخوفهم   ،
معظم  م�ست  التي  االأزم��ة 
الرتاب  عرب  الربيد  مكاتب 

. الوطني 
واال�ستياء  التذمر  من  حالة 
ال�����س��دي��دي��ن ل��ل��زب��ائ��ن ، 

خا�سة   ، التحرير  ر�سدتها 
�سادفت  ال��ن��درة  ه��ذه  واأن 
����س���ب روات��������ب ع��دي��د 
ال�سلك  بينها  من  القطاعات 
دفع  ال��ذي  م��ر  االأ  ، م��ن��ي  االأ
منا�سدة  اإىل  باملت�رشرين 
تدعيم  اأج���ل  م��ن  املعنيني 

بال�سيولة  امل���راك���ز  ه���ذه 
لهم  يت�سنى  حتى  امل��ال��ي��ة 
ومل   ، م���وال���ه���م  اأ ���س��ح��ب 
يقت�رش  امل�سكل  ه��ذا  يعد 
بل  ال��والي��ة  عا�سمة  على 
من  ال��ع��دي��د  ي�����س��ا  اأ �سمل 
ال��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي ي��ع��اين 
امل�سكل  هذا  من  مواطنوها 
نه  ب�ساأ اأعرب  الذي  االأمر   ،
ا�ستيائهم  ع��ن  ال��زب��ائ��ن 
من  ال�سديدين  وغ�سبهم 
�سحب  على  مقدرتهم  عدم 
م��وال��ه��م رغ���م ال��ظ��روف  اأ
التي  ال�سعبة  االقت�سادية 

. بها  ميرون 
ه����ذه ال��و���س��ع��ي��ة دف��ع��ت 
اإىل  التنقل  اإىل  منهم  العديد 
اأجل  من  املجاورة  الواليات 

. اأموالهم  على  احل�سول 

اأ�شبوعني يف مكاتب  اأكرث من  املواطنون منذ  املالية لتطرح من جديد ، حيث حرم  ال�شيولة  انعدام  اأزمة  تعي�س مكاتب بريد اجلزائر 
املالية. ال�شيولة  املكاتب النعدام  اأموالهم من هذه  �شحب  بالوادي من  الربيد 

الزبائن لدى  والتذمر  اال�شتنكار  اأثارت موجة من 

اأحد  االأول  اأم�ض  الرثاء  وري 
خليفة  حا�سي  بلدية  مواطني 
عا�سمة  ���رشق��ي  ال��واق��ع��ة 
العقد  يف  وهو  الوادي  والية 
ال�ساكن  العمر  من  ال�ساد�ض 
لذات  التابع  ال�سوايحة  بحي 
بوباء  اإ�سابته  جراء  البلدية 
جثمانه  نقل  حيث   19 كوفيد 
ذات  مبقربة  االأخري  مثواه  اإىل 
من  متاأخرة  �ساعة  يف  احلي 
من  وذلك  اخلمي�ض  يوم  ليلة 
برفقة  املدنية  احلماية  طرف 
ودرك  ال��دائ��رة  اأم��ن  رج��ال 
االق��ل��ي��م وب��ح�����س��ور اأح��د 
ق��رب��اء  اأ م��ن  وبع�ض  االئ��م��ة 
مواطني  منع  فيما  العائلة 
لهذه  احل�����س��ور  م��ن  احل���ي 

عدوى  تف�سي  خ�سية  اجلنازة 
�سفوفهم  ب��ني  ال��وب��اء  ه��ذا 
حا�سي  بلدية  تكون  ولذلك 
خ��ل��ي��ف��ة ق���د دخ���ل���ت ع��امل 
وفاة  اأول  بت�سجيلها  االأوبئة 
قافلة  اإىل  �سهيدا  لي�ساف 
الوطن  يف  الوباء  هذا  �سهداء 
حتى  ع��دده��م  يبلغ  وال���ذي 
وخم�سني  �سبعمائة  اليوم 
لهم  واأ الله  رحمهم  �سخ�سا 
وال�سلوان  ال�سرب  ذوي��ه��م 
ال�سلطات  ب��ا���رشت  فيما 
ف��راد  الأ مراقبتها  ال�سحية 
�سالمتها  من  للتاأكد  العائلة 
على  حفاظا  ال��ع��دوى  م��ن 

احلي. مواطني  �سالمة 
مبارك قدودة 

اأك���د م��دي��ر ال�����س��ح��ة يف 
ال������وادي، ع��ب��د ال��ق��ادر 
ال��و���س��ع  اأن  ل��ع��وي��ن��ي، 
الوادي  والية  يف  الوبائي 
امل�سابني  عدد  وبلغ  تاأزم، 
حالة   123  ،19 بكوفيد 
مدير  واأ���س��اف  م��وؤك��دة. 
امل�ست�سفيات  اأن  ال�سحة، 
امل��خ�����س�����س��ة الح���ت���واء 
م��ن  ك���ل  يف  امل���ر����س���ى 
وجامعة  امل��غ��ري  ال����وادي 

اآخرها. عن  ممتلئة 
مت  نه  اأ امل�سدر،  ذات  واأكد 

م�سبقة  ا�ستعدادات  اأخ��ذ 
ب��ت�����س��خ��ري ال��ث��ان��وي��ات 
وم�����راك�����ز ال��ت��ك��وي��ن 
لال�ستقبال  وجت��ه��ي��زه��ا 
امل�سابني  م��ن  ال��واف��دي��ن 

اإجرائي. كحل 
اإىل  املتحدث،  ذات  ودع��ا 
باالإجراءات  التقيد  �رشورة 
الكمامات  بالتزام  الوقاية 
وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، 
ال��ت��ع��داد  ت��زاي��د  لتجنيب 
واحل�����د م���ن االن��ت�����س��ار 

للجائحة. الوا�سع 

ي�����س��ت��ك��ي ���س��ك��ان ق��ري��ة 
الوادي  يف  باملغري  ان�سيغة 
ذات  ن��ق��ائ�����ض  ع���ّدة  م��ن 
التنمية  مب��ج��ال  ال�����س��ل��ة 
يف  واملح�سورة   ، املحلية 
الطرقات  �سبكة  ت��ده��ور 
وا���س��ت��م��رار اأزم����ة م��ي��اه 
ت�سجيل  م��ع   ، ال�����رشب 
العمومية،  ن��ارة  االإ غياب 
ه����ذه امل���ط���ال���ب ق��ّدم��ه��ا 
ال�����س��ك��ان ل��ل�����س��ل��ط��ات 
معاجلتها  ق�سد  املحلية 
من  منطقتهم  واإخ�����راج 
التنموي  التهمي�ض  دائ��رة 

�سلبيا  ث��ر  ت��وؤ ت��ك��اد  ال��ت��ي 
 ، ال��ي��وم��ي��ة  حياتهم  ع��ل��ى 
م�����ام ا���س��ت��م��رار ه��ذه  واأ
ينا�سدون  نهم  فاإ  ، املعاناة 
�سوؤونهم  على  القائمني 
حل  يف  ���رشاع  ب��االإ املحلية 
على  والعمل  م�ساكلهم 

. املعي�سي  اإطارهم  حت�سني 
وط��ال��ب ���س��ك��ان ال��ق��ري��ة 
ال�سابقة  الوعود  بتج�سيد 
بني  تفاهم  حمل  كانت  التي 
وال�سلطات  املنطقة  �سكان 

. املحلية 
.ق فوزي 

ط���ال���ب ����س���ك���ان ق��ري��ة 
ال�����س��ب��اي��ي�����ض ب��ال��ط��ال��ب 
الوادي  احلدودية يف  العربي 
وامل�����س��وؤول��ني  املنتخبني   ،
جت�����س��ي��د  يف  ال��ت��ع��ج��ي��ل 
امل�����س��اري��ع وال��ع��م��ل��ي��ات 
تلك  �سيما   ، ال��ت��ن��م��وي��ة 
اإىل  ت��ن��ج��ز  ومل  امل��ربجم��ة 
بع�ض  يقول   ، ه��ذا  يومنا 
ال�سكان  مطالب   ، ال�سكان 
القرية  ربط  حول  متحورت 
ال�سحي  ال�رشف  ب�سبكة 
والكهرباء  ال�رشب  ومياه 
هناك  اأن  مو�سحني   ، والغاز 
مياه  �سبكة  تخ�ض  اأ�سغال 
الأ�سباب  تكتمل  مل  ال�رشب 
اجل��دل  م��ن  الكثري  ث���ارت  اأ

اأن  اآخ��رون  اأو���س��ح  فيما   ،
ومل  م�سجلة  امل�����س��اري��ع 
ه��ذا  ي��وم��ن��ا  اإىل  ت��ن��ط��ل��ق 
�سخطا  و�سطهم  ول��د  م��ا 

�سيما   ، كبريين  وا�ستياء 
يعانون  ال�سكان  كل  وان 
ق��اه��رة  معي�سية  ظ��روف��ا 
التفكري  ع��ل��ى  اأج��ربت��ه��م 

املدن  نحو  الهجرة  يف  يوميا 
حياة  على  بحثا  امل��ج��اورة 

. اأف�سل 
.ح ن�سال 

���ض  ت��ت��ج��ل��ى م��ظ��اه��ر ال��ب��وؤ
�سكان  يعانيه  الذي  ال�سارخ 
مبدينة  الغربية  تك�سبت  حي 
االأوىل  الوهلة  منذ   ، الوادي 
احلياة  �رشوط  تنعدم  حيث   ،
بات  الذي  احلي  بهذا  الكرمية 
امل�سوؤولني  اأع��ني  عن  بعيدا 

من  قاطنوه  يعانيه  ما  ب�سبب 
. االأزل  منذ  مرتاكمة  م�ساكل 
املذكور  احلي  �سكان  واأبدى 
ت��خ��وف��ه��م ال�����س��دي��د م��ن 
التي  ف��اع��ي  واالأ احل�����رشات 
الآخر  حني  من  توؤرقهم  ظلت 
ف�سل  دخ���ول  م��ع  خ��ا���س��ة 

فيه  ت��ك��رث  ال���ذي  ال�����س��ي��ف 
املرتاكمة  االأو���س��اخ  نتيجة 
�سكان  عا�ض  ما  كثريا  ذ  اإ  ،
ج��راء  م��ن  ال��رع��ب  املنطقة 
اجلهات  طالبوا  اأين   ، االأفاعي 
التدخل  ب�����رشورة  املعنية 
املرتاكمة  النفايات  زال���ة  الإ

والتي  ممكن  وقت  ���رشع  اأ يف 
يف  االأول  ال�����س��ب��ب  ك��ان��ت 
 ، ف��اع��ي  واالأ اجل��رذان  ظهور 
املتكررة  ال��ن��داءات  ورغ��م 
لقمان  دار  اأن  اإال  للم�سوؤولني 

. حالها  على  ظلت 
ي�سني حممد 

يف العقد ال�شاد�س من العمر �شاكن بحي ال�شوايحة

اأول حالة وفاة بفريو�س كورونا بحا�شي 
خليفة

مدير ال�شحة يوؤكد اأن الو�شع الوبائي بالوالية تاأزم

جتهيز الثانويات ومراكز التكوين 
الحتواء امل�شابني الكورونا

�شكان قرية ان�شيغة ي�شتكون من نقائ�س 
تنموية

مطالب بربط القرية ب�شبكة ال�شرف ال�شحي ومياه ال�شرب والكهرباء والغاز

�شكان قرية ال�شبايي�س ينتظرون جت�شيد وعود امل�شوؤولني

�شكان حي تك�شبت الغربية يعي�شون احلرمان

نّظمها فرع االإحتاد العام للمجتمع املدين

حملة حت�شي�شية لفائدة املواطنني والتجار بكوينني
االإحتاد  فرع   ، اأم�ض  يوم  نظم 
ببلدية  املدين  للمجتمع  العام 
حملة   ، ب��ال��وادي  كوينني 
املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية 
حيث  امل��ح��الت،  واأ�سحاب 
حت�سي�سهم  خاللها  م��ن  مت 
الكمامات  ارتداء  ب�رشورة 
الوقاية  بقواعد  واالل��ت��زام 

. االإجتماعي  التباعد  وكذا 
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ج���اءت يف 
التح�سي�ض  حمالت  اإط��ار 

وال���وق���اي���ة م���ن ف��ريو���ض 
اأطلقها  ال��ت��ي   ، ك��ورون��ا 
للمجتمع  ال��ع��ام  االحت����اد 
رئي�ض  اأو�سح  مثلما   ، املدين 
 ، اأوبرية  نبيل   ، كوينني  فرع 
على  فيها  الرتكيز  مت  حيث 
وجوب  وهو  �سا�سي  اأ حمور 
والتباعد  الكمامات  ارتداء 
االج��ت��م��اع��ي وا���س��ت��ع��م��ال 
والتعقيم  التنظيف  و�سائل 
اإ�سافة   ، باليدين  اخلا�سة 

�سا�سية  االأ التدابري  كل  اإىل 
من  للوقاية  وال�����رشوري��ة 

. كورونا  فريو�ض 
كوينني  فرع  رئي�ض  �سار  واأ
التوعوية  احلملة  هذه  اأن   ،
االأوىل  مرحلتها  يف  انطلقت 
ال��وادي  ال��والي��ة  بعا�سمة 
م�����ض  اأ رح��ال��ه��ا  وح��ط��ت   ،
جميع  و�ست�سمل   ، بكوينني 
يام  االأ خالل  الوالية  بلديات 
اأن  اإىل  �سار  اأ كما   ، القادمة 

جتاوبوا  واملواطنني  التجار 
العملية  هذه  مع  جيد  ب�سكل 
التام  ا�ستعدادهم  ب���دوا  واأ
االإر�سادات  مبختلف  للتقّيد 
مت  كما   ، املقدمة  والن�سائح 
كمامة   1000 حوايل  توزيع 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ار وامل��واط��ن��ني 
حول  مطويات  توزيع  وكذا 

. املو�سوع 
ي�سني حممد 



ت���ب���ذل ق�����وات ال�����رشط��ة 
من  للحد  كبرية  جمهودات 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  انت�سار 
ارت��داء  لزامية  اإ اإط��ار  ويف 
ال��ق��ن��اع ال��واق��ي مل��واج��ه��ة 
توا�سل  ك��ورون��ا،  جائحة 
والية  باأمن  ال�رشطة  قوات 
ال��ت��داب��ري  ت��ط��ب��ي��ق  اأدرار 
لفريو�ض  للت�سدي  الوقائية 
بالتن�سيق  وّه���ا  ك��ورون��ا 
اجلمعيات  م��ن  العديد  م��ع 
ال��ف��اع��ل��ة يف 
من  امل���ي���دان  
حت�سي�ض  خالل 
وت����وع����ي����ة 
امل����واط����ن����ني 
امل��ت��واج��دي��ن 
م�ستوى  على 
ال�������س���اح���ات 
م�����اك�����ن  واالأ
ال��ع��م��وم��ي��ة، 
ت��دع��وه��م  و 
ل���ل���ت���ح���ل���ي 
ب���االإج���راءات 
حيث  الوقائية، 
ق��وات  نظمت 
ال���������رشط����ة 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
م��ع ال�����رشك��اء 
ال��ف��اع��ل��ني يف 

احلمالت  من  العديد  امليدان 
التوعوية  و  التح�سي�سية 
���س��واق،  االأ م�ستوى  على 
من  مت  التجارية،  واملحالت 
وتوعية  حت�سي�ض  خاللها 
وحثهم  واملواطنني  التجار 
ع��ل��ى �������رشورة ارت�����داء 
واالل��ت��زام  ال��واق��ي  القناع 
مع  الوقائية  ب��االإج��راءات 
اح����رتام ق���واع���د ال��ت��ب��اع��د 
هذه  خالل  ومت  االجتماعي، 
التح�سي�سية  احل���م���الت 
تت�سمن  مطويات  ت��وزي��ع 
املبدئية  االأع��را���ض  ظهور 
ل��ه��ذا ال��ف��ريو���ض وك��ذل��ك 
حول  واإر���س��ادات  ن�سائح 
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، 
����رشورة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
التي  الواقية  قنعة  االأ ارتداء 
�سحة  حماية  نها  �ساأ م��ن 
تعترب  وال��ت��ي  امل��واط��ن��ني 
للمر�سوم  طبقا  اإجبارية،  
 20-127 رق��م  التنفيذي 
 2020 ماي   20 يف  امل��وؤرخ 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادر 
َيّ  اأ يعّر�ض  والذي   ،30 رقم 
يف  تتمثل  لعقوبة  له  خمالف 
ع�رشة  قدرها  مالية  غرامة 
جزائري.                    دينار  اآالف 

عبدالرحمن     بلوايف    

06 العدد
2019 اإلثنين 15 جوان 2020 م الموافق لـ 23 شوال 1441هـ

�شكان املخادمة ينتف�شون ب�شبب غياب التنمية

فا�شل بن  يو�شف 
---------------- 

انتف�ض  الت��ط��اق  واأ�سبحت 
بوالية  املخادمة  حي  �سكان 
�سلمية  م�سرية  يف  ورق��ل��ة، 
املدينة  �سوارع  خمتلف  جابت 
اأ�سبح  الذي  بالو�سع  منددين 
للماء  غياب  من  حيهم  عليه 
ال�����رشف  ل��ق��ن��وات  اه���رتاء  و 
التي  وال��ط��رق��ات،  ال�سحي 
ل�سري  حتى  الت�سلح  اأ�سبحت 
حترك  مل  و�سعية   : ال���دواب 
رغ��م  و  املحلية  ال�سلطات 
اّل  اإ املنتخبة  املجال�ض  تعاقب 
املتفرج.  ب��دور  اكتفت  ان��ه��ا 
مت�سكهم  ب����دو  اأ امل��ح��ت��ج��ون 
اإرادة  توفر  ب�رشورة  الكبري 
ال�سلطات  طرف  من  حقيقية 
اال�ستجابة  اأجل  من  العمومية 
جت�سيدها  و  التنموية،  ملطالبهم 
عن  بعيدا  الواقع  اأر�ض  على 
الرتقيعية  باحللول  اأ�سموه  ما 
.ك���م���ا ط���ال���ب امل��ح��ت��ج��ون  

العاجل  ال��ت��دخ��ل  ب�����رشورة 
الهيئة  على  االأول  للم�سوؤول 
اأجل  من   ، بالوالية  التنفيذية 
امل�رشوعة  ملطالبهم  اال�ستجابة 
مقدمتها  يف  ت���ي  ت���اأ ال��ت��ي 
الرابط  الطريق  تهيئة  �رشورة 
 ، ب��ام��ن��دي��ل  و  ب��ني خم��ادم��ة 
80م�سكنا  من  للطريق  اإ�سافة 
اأبدى  كما   ، املدنية  احلماية  اىل 
مت�سكهم  العريق  احلي  �ساكان  

و  ال��ر���س��ي��ف  تهيئة  مب��ط��ل��ب 
لوان  باأ و  اخل�رشاء  امل�ساحات 
تلطيف  على  )ت�ساعد  فاحتة 
ال�ستعمال  اإ���س��اف��ة   ، اجل���ّو( 
اآڨوت(  )ڨوت  �سقي  نابيب  اأ
مع  اخل�������رشاء،  للم�ساحات 
اخل�����رشاء  م��اك��ن  االأ تو�سيع 
الطلب  وه��ذا  بها،  لالنتفاع 
الذين  العمال  ال  �سوؤ بعد  جاء 
اأج���اب���وا ب���وج���ود )ك����ارالج 

����س���ام���ب���ل(و ع����دم وج����ود 
ح�سب  ق��وت(  اآ ن��اب��ي��ب)ڨوت  اأ
امل�ساكل  اإىل    باالإ�سافة  هوؤالء 
املخادمة  بحي  الالمتناهية 
ب�سبكة  دع��م��ه��م  ب�����رشورة 
النت�سالهم  العمومية،  نارة  االإ
الظالم  وخملفات  �سبح  م��ن 
علمنا  اذا  خا�سة   ، الدام�ض 
ين  اأ ال�سيفية  املرحلة  يف  ننا  اأ

. ال�سامة    احل�رشات  تتكاثر 

الوالية حاملني  امام مقر  اإحتجاجية  بوقفة  لتختتم  املدينة،  �شوارع  �شلمية  جابت  املخادمة يف م�شرية  �شكان حي  املئات من  خرج 
االأمور؛ تفاقمت  بعدما  االأ�شعدة  جميع  على  التنمية  يف  بحقهم،  املطاالبة  و  املنددة  ال�شعارات  من  العديد 

املدينة �شوارع  �شلمية  جابت  يف م�شرية 

�رشعت  ان��ت��ظ��ار  ط���ول  ب��ع��د 
امل�����س��ال��ح ال��ف��الح��ي��ة ب��والي��ة 
ورق���ل���ة ب��ع��م��ل��ي��ة ت���زوي���د 
بالوالية  الفالحية  املحيطات 
ق�سد  ال��ف��الح��ي،  بالكهرباء 
من  الفالحني  على  التخفيف 
ا�ستعمال  عن  الناجمة  االأعباء 
مكلفة.  تعترب  التي  املولدات 
ورق��ل��ة  والي���ة  وايل  ����رشف  اأ
على  بو�سة  ال�سديق  بوبكر 
تزويد  انطالق  �سارة  اإ اعطاء 
بالكهرباء  زك��ار  عني  حميط 
م�ساحته  وامل��ق��در  ال��ري��ف��ي��ة 
هكتار،  ب7500  االجمالية 
 102 قرابة  يها  ين�سط  والتي 
املجال.  هدا  يف  وم�ستثمر  فالح 

املحا�سيل  خمتلف  تنتج  التي  و 
املحا�سيل  غرار  على  الفالحية 
و  املحوري  الر�ض  الكربى حتت 
اىل  باالإ�سافة  الزيتون  اأ�سجار 

وحممية حقلية  حما�سيل 
خالل  الوالية  وايل  ك�سف  كما 
االنطالق  عملية  على  اإ�رشافه 
 114 قرابة  حت�سي  الوالية  ان 
تقدر  ال��ذي  و  فالحيا  حميطا 
هكتار  الف  ب500  م�ساحته 
ف��الح   700 ع��ل��ى  امل���وزع���ة 
الدولة  ان  موؤكدا  وم�ستثمر 
بالقطاع  االهتمام  اىل  ت�سعى 
اين  كبري،  ب�سكل  الفالحي 
من  باملائة   70 بحوال  ت�ساهم 
املخ�س�سة  الكهرباء  تكاليف 

ل��ل��م��ح��ي��ط��ات ال��ف��الح��ي��ة، 
امل�سالك  توفري  اىل  باالإ�سافة 

  . الفالحية 
التي  العراقيل  يخ�ض  وفيما 
ل��ط��امل��ا ي��واج��ه��ه��ا ال��ف��الح��ون 
احل�سول  يف  وامل�ستثمرون 
وعد  بار،  االآ حفر  رخ�ض  على 
ت�رشيحه  خالل  الوالية  وايل 
على  ب��ان��ه  ال��ت��ح��ري��ر  جل��ري��دة 
ا���س��ت��ع��داد الإع��ط��اء امل��واف��ق��ة   
و�سع  م�ستثمر  او  فالح  الأي 
رخ�سة  على  احل�سول  طلب 
ح��ف��ر ب���ئ���ر؛ م�������س���ددا ع��ل��ى 
ت�سهيالت  ت��ق��دمي  �����رشورة 
الن�ساط  مل��زاول��ة  للفالحني 
التي  دارية  االإ العراقيل  والغاء 

منها.... ي�ستكون 
بوالية  النا�سطون  الفالحون 
التي  اخلطوة  هذه  ثمنوا  ورقلة 
بقطاع  بالنهو�ض  �ستدفع 
اجلنوبية  باملناطق  ال��ف��الح��ة 
ال�سياق  نف�ض  يف  مطالبني 
تو�سيل  تعميم  ب�������رشورة 
املحيطات  جميع  اىل  الكهرباء 
توفري  ان  ،معتربين  الفالحية 
للفالحني  املالئمة  ال��ظ��روف 
للرقي  ح��اف��ز  مب��ث��اب��ة  ي��ع��ت��رب 
ا�سبحت  ال��دي  القطاع  بهذا 
ملواجهة  الدولة  عليه  تراهن 
ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

 . امل�ستقبلية 
فا�سل بن  يو�سف 

كمامة   1.500 ��ل��م��ت  ���سُ
خمتلف  ل��ف��ائ��دة  م��ع��ق��م��ة 
م���ن���ي���ة و  �����س����الك االأ االأ
امل�سالح  كذا  و  الع�سكرية 
ال�����س��ف��وف  يف  امل���ج���ن���دة 
لتف�سي  للت�سدي  االأوىل 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�ض 
من  مب��ب��ادرة  )كوفيد19-( 
والتعليم  التكوين  قطاع 
ي��ل��ي��زي. اإ ب��والي��ة  املهنيني 
هذه  ت�سليم  عملية  وج��رت 
امل�ستلزمات  م��ن  احل�����س��ة 
التكوين  مب��رك��ز  ال��وق��ائ��ي��ة 
"اأحمد  التمهني  و  املهني 
وايل  �����رشاف  ب����اإ زبانة" 
اأغامري  م�سطفى  ال��والي��ة 
واالأمنية  املدنية  وال�سلطات 
مت  حيث  القطاع،  وم�سالح 
معقمة  كمامة   500 توزيع 
م���ن  ع��ل��ى ك��ل ���س��ل��ك )االأ
املدنية  واحل��م��اي��ة  ال��والئ��ي 
ق��ل��ي��م��ي��ة  وامل��ج��م��وع��ة االإ
ل���ل���درك ال���وط���ن���ي(.ويف 
مدير  اأو���س��ح  االإط���ار  ه��ذا 
حمداين،  يو�سف  القطاع، 
دعما  تاأتي  العملية  هذه  اأن 
يف  املجندة  امل�سالح  جلهود 
ك��ورون��ا،  جائحة  مواجهة 
املدنية  احلماية  غ��رار  على 
االأمنية  االأ�سالك  وخمتلف 
نتاج  اإ خالل  من  والع�سكرية 
الكمامات  من  معتربة  كمية 

قابلة  �سحية  مب��ع��اي��ري  و 
اال�ستعمال  اإعادة  و  للغ�سل 
ال�سياق  ذات  يف  ���س��ار  واأ  .
والتعليم  التكوين  قطاع  اأن 
امل��ه��ن��ي��ني،ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
بالوالية،  هياكله  خمتلف 
ل��ف  اأ  15 ي��ف��وق  م��ا  ن��ت��ج  اأ
ال��ي��وم  غ��اي��ة  اإىل  ك��م��ام��ة 
خمتلف  على  وزعت  والتي 
دارات  االإ و  ال��ق��ط��اع��ات 
مواطنو  وك��ذا  العمومية 
حملة  اإط����ار  يف  ال���والي���ة 
كورونا. جائحة  من  الوقاية 
وايل  ث��م��ن  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
اأغامري  م�سطفى  ال��والي��ة 
يف  التكوين  قطاع  جهود 
للت�سدي  الفعالة  م�ساهمته 
مربزا  اجلائحة،  هذه  الأخطار 
مثل  اأهمية  ال�سياق  ذات  يف 
الت�سامنية  املبادرات  هذه 
م�ستوى  رفع  يف  اجلماعية 
ال��وق��اي��ة ودع���م ال��ت��اأط��ري 
ومت  ب��ال��والي��ة.  ال�����س��ح��ي 
العملية  ه��ذه  هام�ض  على 
املتطوعني  من  ع��دد  تكرمي 
واحل���رف���ي���ني وج��م��ع��ي��ات 
جهدها  �سخرت  التي  حملية 
ت��ط��وع��ي��ة  م����ب����ادرات  يف 
للن�ساط  دعما  ت�سامنية، 
الظرف  هذا  خالل  الوقائي 

اال�ستثنائي. ال�سحي 
ق/ج

اأمن اأدرار يكّثف من حمالته 
التح�شي�شية ويوا�شل تنفيذ التدابري 

الوقائية للت�شدي لوباء كورونا 

الوايل اأبوبكر ال�شديق : حان االأوان للنهو�س بقطاع الفالحة

مبحيط  الفالحية  الكهرباء  من  ي�شتفيدون  وم�شتثمر  فالح   102
عني زكار بورقلة

بو�شتة  يِعد باملوافقة على جميع رخ�س الفالحني يف حفر االآبار

ت�شليم 500 1 كمامة لفائدة خمتلف 
االأ�شالك االأمنية باإليزي 

�شكان اأقبلي باأدرار  يعتربون بلديتهم منطقة ظل من الدرجة االأوىل
بلدية  مواطني  اأحد  قال 
على  اأولف  بدائرة  قبلي  اأ
 : الدائرة  من  60كلم  بعد 
الوايل  �سيادة  نذكرك   "
قبل  من  �رشحت  وكما 
راأ�ض  على  تعيينك  حني 
انك  قلت  ال��والي��ة،  ه��ذه 
رج����ل م���ي���دان وع��م��ل 
م��ي��داين ن��ح��ن ���س��ك��اأن  
اأولف  بدائرة  قبلي  اأ بلدية 
من  نطلب  اأدرار  والي��ة 
يف  اخل���روج  �سيادتكم، 
ملنطقتنا  ميدانية  زي��ارة 
حلد  �رشاحة  وبكل  نه  الأ
حل  اأي  لنا  يقدم  مل  االآن 
املتهرئ  الطريق  مل�سكل 

وامل�����س��ت��ه��ل��ك ن��ه��ائ��ي��ااأ 
بلديتنا  ب���ني  ال���راب���ط 
وم��ق��ر ال����دائ����رة. ه��ذه 
عك�ست  التي  الطريق 
م��ع��ن��اه��ا م���ن ع�����س��ب 
احلياة  غ�سب  اإىل  احلياة 
م�سكل  اإىل  وباالإ�سافة 
هناك  ال��ط��ري��ق،  اه���رتاء 
وظاهرة  ث��ان   م�سكل  
وتراكمها  الرمال  زحف 
بفعل  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ري��اح 
الآخ��ر،  حني  من  املنطقة 
ال�سائقون  ي�سادف  حيث 
اأكواما  م�ستمر  ب�سكل 
حركة  تعيق  الرمال  من 

اأحيانا  وتت�سبب  ال�سري 
مرور  حوادث  وقوع  يف 
يتطلب  م��ا  ���س��اوي��ة،  م��اأ
الرمال  اإزالة  على  العمل 
ي��ج��اد  م��ن ال��ط��ري��ق واإ
للم�سكل  جذرية  حلول 
ال��ق��ري��ب  يف  امل���ط���روح 
اأن  خ��ا���س��ة  ال��ع��اج��ل، 
هبوب  ت�سهد  املنطقة 
ال�سنة  مدار  على  رياح 
و  ال�سيانة،  �سعف  مع 
قائال  املتحدث  ي�سيف 
نر   مل  ال�ساعة  ح��د  اإىل 
من  ملمو�سة  اإ�سافة  ية  اأ
املعنية  ال�سلطات  قبل 
وت��ب��ق��ى ت�����رشي��ح��ات 

حرب  امل�سوؤلني  ووع���ود 
اعلى ورق اإىل حني يثبت 
نريد  ونحن   ، العك�ض 
الوايل  �سيادة  يا  اجنازات 
التنمية  نريد  و  ملنطقتنا 
العريقة؛  قبلي  اأ ببلديتنا 
والعلماء  ال��ع��ل��م  ب��ل��دة 
تفتقر  فهي  اأك���رث....  ال 
ال�����رشوط  ب�����س��ط  اأ اإىل 
�سبه  و  احلياة  ومتطلبات 
املحلية  التنمية  غياب 
ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع و 
االأولوية.  منطق  غياب 
���س��ي��دي ال����وايل والي��ة 
االأمل  فقدنا  لقد  اأدرار، 
واالأع��ي��ان  امل�سوؤلني  يف 

ال�����س��اب��ق��ني ل��ل��والي��ة، 
االأم��ل  نفقد  جتعلنا  فال 
اأن  ونتمنى  بقي  فيما 
اأمورنا  والة  الله  يوفق 
مل���ا ي��ح��ب��ه وي��ر���س��ي��ه، 
للرب  بنوا�سيهم  وياأخذ 
وال���ت���ق���وى وي��رزق��ه��م 
ال��ب��ط��ان��ة ال�����س��احل��ة ، 
الفنت  من  بالدنا  ويحفظ 
بطن،  وما  منها  ظهر  ما 
على  كلمتنا  ي��وح��د  و 
اآمني  �سملنا  ويلم  احل��ق 
والله  العاملني....  رب  يا 

. ن مل�ستعا ا
عبدالرحمن بلوايف 
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ال�شكنات مهّددة باالنهيار ب�شبب ت�شربات املياه
 بحي العابدية بتيارت 

بلرام�شة /ب 
-----------------

رفقة  "التحرير"  عاينت  حيث 
كانوا  ممن  احلي  �سكان  من  عدد 
�سوتهم  ي�سل  اأن  يف  ياأملون 
للنظر  املحلية  ال�سلطات  اإىل 
حماولة  و  الو�سعية  ه��ذه   يف 
اإنقاذها من حالة  ترميمها من اجل 
نتائج  اإىل   اأكرب، قد توؤدي  تدهور 
باأنهم  ال�سكان  قال  و  كارثية.  
للمياه  اجلزائرية  باملديرية  ات�سلوا 
و  �ساغية   اآذانا  يجدوا  مل  لكنهم 
املياه  و  حاله  على  االنك�سار  بقي 
تتدفق بقوة؛ خالل �ساعات ال�سخ  

ملدة طويلة جتاوزت ال�سنتني دون 
تدخل الفرق املخت�سة يف اإ�سالح 
�سبكات  ت�����رشب��ات  و  ك�سور 
يف  ت�سّبب  ما  املياه.وهو  توزيع 
عن  معربني  غا�سبة  اأفعال  ردود 
الكارثية  الو�سعية  من  ا�ستيائهم 

التي يواجهونها 
و  الوالية  وايل  ال�سكان  نا�سد  و 
طالبوه بالتدخل حلماية  �سكناتهم 
ال�سكان  الأزم���ة  ح��ل  اإي��ج��اد  و 
انهم   موؤكدون  طويلة،  مدة  منذ 
ينامون  وهم   باالأ�سى  ي�سعرون 
اأ�سا�سات  فوق بركة من املياه متالأ 
البنايات و تن�ساب عرب االأر�سفة 

و الطرقات �ساعات طويلة. 

ي�شتكي �شكان حي العابدية بوالية تيارت  من الو�شعية املزرية  التي اأرقت كاهلهم ب�شبب  انفجار املياه،  التي ت�شدعت قنواتها 
و ت�شهد ت�شربا كبريا؛ حيث بداأت املياه تتدفق  بقوة من حتت اأ�شا�شات ال�شكنات مهددة  ب�شقوطها و ظهرت موؤ�شرات االنفجار 

الأكرث من �شنتني... و يحدث هذا على م�شتوى عدة نقاط باحلي .

مببادرة املجل�س ال�شعبي الوالئي لوالية تي�شم�شيلت فيما توا�شل املديرية اجلزائرية للمياه �شباتها العميق 

االج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  احت�سنت 
لوالية  الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ض 
ال��ن��دوة  فعاليات  تي�سم�سيلت 
واإث���راء  مناق�سة  ح��ول  العلمية 
االأخري  الد�ستور  تعديل  م�سودة 
اإ�����رشاف وت��اأط��ري  ، وذل���ك حت��ت 
اجلامعي  املركز  اأ�ساتذة  من  ثلة 
م�ساركة  على  ف�سال  بتي�سم�سيلت 
امل�ساركون   ، وخمت�سني   حمامني 
بالتطرق  مدخالتهم  يف  اأ�سهبوا 
االقرتاحات  و  التعديالت  اأبرز  ايل 
التى جاءت يف امل�سودة ، و يف هذا 
خالد  ر�سو  الدكتور  اأ�سار  ال�سدد 
القاعدة  دور  ح��ول  مداخلته  يف 
منظومة  تاأ�سي�ض   يف   الد�ستورية 
اىل  اأ�سار  وهنا  احلريات  و  احلقوق 
املعيار  وفق  الد�ستوري  القانون 
القواعد  جمموعة  باأنه  التاريخي، 
الوثيقة  يف  ال���واردة  القانونية 
ال�سلطات  التى حتدد  و  الد�ستورية 
يكفل  ح��ر  نظام  ظ��ل  يف  العامة 
،   وفق  لالأفراد حقوقهم وحرياتهم 
القانون  فيعرف  ال�سكلي  املعيار 
القواعد  جمموعة  باأنه  الد�ستوري 
الوثيقة  يف  ال���واردة  القانونية 
اأنه  املتحدث  وتابع   ، الد�ستورية 
فاإنه  املو�سوعي  املعيار  منطق  من 
كوثيقة  الد�ستور  اىل  ينظر  ال 
د�ستوري  م��اه��و  اىل  ينظر  ب��ل 
يف  ورد  �سواء  اجلوهر  حيث  من 
يرد  مل  اأم  الد�ستورية  الوثيقة 
احلكم  بنظام  املتعلقة  باملو�سوعات 
اخت�سا�ض  ومن  د�ستوريته،  بتغيري 
وردت  �سواء  الد�ستوري  القانون 

يف الوثيقة اأم مل ترد 
ر�سيد  الدكتور  حتدث  جهته  ومن 
التمهيدي  امل�رشوع  ديباجة  عتو يف 
رقابة  ح��ول  ق��راءة  يف  للد�ستور 
م�����رشوع  االن��ت��خ��اب��ات يف  ع��ل��ى 
يف  عتو  واأو�سح  الد�ستور  تعديل 
ال�سلطة  د�سرتة  مبداأ  ب��اأن  تدخله 
يف  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية 
حيث  من  للبالد  مك�سب  ذاته  حد 
النظام  ال�ستقرار  مك�سب  ه��و 

يف  م��ربز   ، بلدنا  يف  ال�سيا�سي 
بع�ض  تبقى  اأن���ه  ال��وق��ت  نف�ض 
يجب  للهيئة،  التقنية  اجل��وان��ب 
مبداإ  اعتماد  خا�سة  تناق�ض  اأن 
التعيني  ولي�ض  اأع�سائها  انتخاب 
يعزز  ال��ذي  االأم��ر  قائم  ه��و  كما 
ال�سلطة  مهام  املتحدث،  ي�سيف 
 ، وعملها  وتنظيمها  وت�سكليتها 
اأنه  قائال  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
اأن يكون  اأن نفكر يف طريقة  يجب 
يف  تقف  ال  واأن  احل��ق  للمواطن 
ياأخذ حقه  ، وكيف  العقبات  طريقه 
تعرت�سه  التى  ال�سلطة  كانت  مهما 
اأي  يف  او  الق�ساء  اأو  االإدارة  يف 

اآخر  مكان 
االأ�ساتذة  مداخالت  واأ�سفرت  هذا 
التفاعل  زادها  القمة  يف  مناق�سات 
جو  فتح  مم��ا  ث���راء  ال��ق��اع��ة  داخ���ل 
املتدخلني  بني  الروؤى  وتبادل  احلوار 
واحل�سور؛ وهنا اأ�سار  ممثلو املجتمع 
د�ستوري  تعديل  اأي  اأن  امل��دين 
ح�سما  يت�سمن  اأن  ي�ستوجب  جديد 
النظام  و�سعية  هوية  يف  وا�سحا 
اأم  رئا�سي  ه��و  ه��ل  ال�سيا�سي، 
واعتماد  برملاين  اأم  رئا�سي  �سبه 
التعيني  ولي�ض  االنتخاب  م��ب��داإ 
وال�سلطة  الق�سائية  ال�سلطة  يف 
يف   ، االنتخابات  لتنظيم  امل�ستقلة 
االإ���س��الح   جمعية  اع��ت��ربت  ح��ني 
بالوثيقة  الرئي�ض  �سالحيات  اأن 
ي�ستجيب  مبا  اأك��رث  تدقيقا  حتتاج 
ال�سلطات  بني  يوازي  د�ستور  بناء 
واح��د  و�سعبها  واح��دة  واجل��زائ��ر 
واحدة  الر�سمية  الوطنية  واللغة 
وامل��زاي��دة  للنقا�ض،  قابلة  وغ��ري 
ال�سغط  جماعات  اأمام  والر�سوخ 
�رشيحة  رف�ض  ايل   اإ���س��ارة  يف 
اللغة  اإب��ق��اء  املجتمع  م��ن  كبرية 
لغة  ال��د���س��ت��ور  يف  االأم��ازي��غ��ي��ة 
اىل  والتلميح  ثانية  ر�سمية  وطنية 
الإبقائها  �سيا�سية  �سغوط  وجود 
ال�سماء  املواد  �سنف  اىل  ونقلها 

التى ال تعدل مطلقا 
حميد  زغارية 

ندوة علمية ملناق�شة واإثراء م�شودة 
الد�شتور 

توفري336اآلة للح�شاد و21 نقطة للتخزين بتلم�شان 
امل��زرع��ة  ح��ق��ول  م�ستوى  على 
بطريق  ال��ك��ائ��ن��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
اأعطى   " بلدية �ستوان،   "ال�ساليدة 
وايل والية تلم�سان نهاية االأ�سبوع 
عملية  انطالق  اإ�سارة  املنق�سي 
احل�ساد و الدر�ض للمو�سم الفالحي 
يبقى  ال�سنة  هذه   ،2020/2021
اخلري  ب�سائر  معها  حتمل  اأن  االأمل 
الوطني  لالقت�ساد  و  للفالحني 
املح�سول  لوفرة  بالنظر  وذل��ك 
احلبوب  م��ادة  من  اإنتاجه  املتوقع 

نظرا  املا�سية،  ال�سنة  مع  باملقارنة 
ب�  املقدرة  و  امل�ستغلة  للم�ساحة 

176200هكتار.
امل�سالح  ق��ط��اع  تعزيز  وق�سد 
فقد  تلم�سان،  لوالية  الفالحية 
من  الالزمة  التدابري  كل  اتخذت 
تعزز  اإذ   ، العملية  هذه  اإجناح  اأجل 
القطاع ب� 336 اآلة ح�ساد و 5316 
 ، �ساحنة   1039 و  مطاطيا  ج��رارا 
التخزين  قدرات  رفع  اإىل  اإ�سافة 
بها  تتكفل  قنطار   1800000 اإىل 

معر�ض  يف  و  تخزين.  نقطة    21
و  التو�سيحات  جلملة  ا�ستماعه 
القطاع  ح��ول  املف�سل  العر�ض 
الوالية  وايل  ال�سيد  نوه  بالوالية، 
للدعم  امللمو�ض  و  الكبري  باالأثر 
الذي قدمته الدولة لفائدة الفالحني 
دعما  كان  �سواء   ، امل�ستثمرين  و 
مبا�رشا اأو غري مبا�رش و كذا الرغبة 
الكبرية يف تطوير و ترقية القطاع 
بغية الزيادة يف االإنتاج، كما عرب عن 
الوالية،  امتنانه الإمكانيات فالحي 

م�ساعي  رفقة  �ساهموا  ال��ذي��ن 
الدولة يف حتقيق االأهداف امل�سطرة 
ال�سيما على م�ستوى الوالية التي 
تعرف تنوعا فالحيا ممتازا. كما دعا 
الظروف  و  متا�سيا  اآخ��ر  �سياق  يف 
البالد،  تعي�سها  التي  اال�ستثنائية 
حمالت  تكثيف  ����رشورة  على 
اأجل  من  الفالحني  و�سط  التوعية  
للحد  الالزمة  باالإجراءات  التقيد 

من تف�سي وباء كورونا.
 ع بوتليتا�ض

املحمل  بلدية  �سكان  يلتم�ض 
التي  ال�سكانية  بكثافتهم  بخن�سلة 
من  �ساكن    45000 بنحو  تقدر 
راأ�سها  وعلى  الوالئية  ال�سلطات 
ومديرال�سحة  ال��والي��ة  وايل 
بالتدخل لال�ستجابة اىل  مطلبهم، 
و  ال��ت��دخ��ل  ب�����رشورة  القا�سي 
 60 م�ست�سفى  بفتح  اال����رشاع 
البلدية  مب��رك��ز  ال��ك��ائ��ن  ���رشي��را 
معاناة  وثقل  اعباء  من  للتخفيف 
اليومية  التنقالت  جراء  املر�سى، 
ق�سد  املجاورة  امل�ست�سفيات  نحو 
كثريمن  من  واال�ستطباب  العالج 

االمرا�ض التي يعاين منها مر�سى 
البلدية خ�سو�سا االمرا�ض املزمنة 
احل�سا�سية  وام��را���ض  املتف�سية 
على  الفريو�سي  الكبد  والتهاب 
غرار باقي العلل واالمرا�ض االخرى 
م�سفى  اىل  حاجة  يف  ه��ي  التي 
التخ�سا�سات  به خمتلف   ، حمرتم 
من  الكثري  تذلل  ان  �ساأنها  من 
اذا  خا�سة  وال�سعاب  العقبات 
الذي  امل�سفى،  ه��ذا  جتهيز  مت  ما 
باال�ستعجاالت  انتظاره  �سئموا 
االطفال  مب�سلحة  ه  وتعزيز  الطبية 
الباطنية  االمرا�ض  طب  واق�سام 

م�سلحة  اىل  ا�سافة  ون�ساء  رجال 
والفحو�سات  ل��ل��والدة  ق�سم  او 
ودعم  املزمنة،  باالمرا�ض  املتعلقة 
احالم  احد  يعد  ال��ذي  امل�ست�سفى 
من  يكت�سيه  ملا  البلدية  �ساكنة 
خا�ض  ب�سكل  لديهم  كبرية  اهمية 
باأطقم  عموما،  والوالية  وللبلدية 
طبية اخ�سائيني، كما ينا�سدون من 
ال�سحة  ومدير  الوالية  وايل  جهة 
ال���وزارة  ل���دى    التدخل  ق�سد 
ت�سمية  يف  تغيري  الإحداث  املعنية 
امل�رشوع     كم�ست�سفى 60 �رشيرا 
للعمليات  جناحا  به  وادراج  فعليااأ 

ذلك  امكانية  ان  علمنا  اذا  خا�سة 
يحاذي  امل�ست�سفى  كون  متوفرة 
به،  طبية  م�سالح  وفتح  العيادة 
نظرا لقدرته ال�ستعياب م�ست�سفى 
ال�سحية  احلاجيات  لتلبية  م�ستقل 
مطلبهم  يرى  ان  اآملني  للمواطنني 
االإيجابية  التفاتة  هذا  وان�سغالهم 
امل�سوؤولني  قبل  من  قريبا  وج��ادة 
للم�رشوع  احل��ل��م  يتحقق  حتى 
ال�سحي الذي جاءمنذ �سنة 2006،  
ثم انطلقت به اال�سغال �سنة 2011 
واليزال اىل يومنا هذا.                    

لزهاري    ونا�ض 

�شكان بلدية املحمل بخن�شلة يت�شاءلون متى يرى م�شفاهم الـ60 �شريرا النور ؟

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  اأوق��ف��ت 
والية  باأمن  منجلي  علي  الق�سائية 
يبلغان  ق�سائيا  م�سبوقني  ق�سنطينة، 
متورطني  �سنة   31 و   24 العمر  من 
يف ق�سية حيازة ، تخزين، نقل، توزيع 
وعر�ض للبيع الكيف املعالج يف اإطار 
جماعة اإجرامية منظمة مع ا�ستعمال 
مركبة ذات حمرك مع العود، حيثيات 
وردت  معلومات  اإىل  تعود  الق�سية 
للفرقة مفادها تواجد �سخ�سني على 
"فولك�سفاغن  نوع  من  مركبة  منت 
من  كمية  ت��روي��ج  بولو"ب�سدد 
املخدرات على م�ستوى اأحياء املدينة 
بتكثيف   ، منجلي  علي  اجل��دي��دة 
االأبحاث و التحريات مع اال�ستغالل 
اجليد للمعلومات املتح�سل. مت حتديد 
ليتم  تواجدها،  و مكان  املركبة  هوية 
م�ستوى  على  مراقبة  نقطة  و�سع 
مفرتق الطرق جامعة ق�سنطينة  03 
متنها  على  توقيفها  من  مكنت    ،

حمكمة  عملية  خطة  بعد  �سخ�سان 
العثور  مت  للتفتي�ض  اخ�ساعها  بعد   ،
كل  املخدرات  من  �سفائح   06 على 
�سفيحة كانت ملفوفة بقطعة قما�ض 
و  ِح��ده  على  بال�ستيكي  كي�ض  و 
، كما مت  املركبة  باإحكام داخل  خمباأة 
نقالة  هواتف   03 و  مبلغ مايل  حجز 
من  حمظور  ابي�ض  �سالح  ك��ذا  و 
اإىل  حتويلهما  ليتم   ، اوبينال  نوع 
االإج��راءات  ال�ستكمال  الفرقة  مقر 
مكنت  العملية   ، الالزمة  القانونية 
تقدر  املخدرات  من  كمية  حجز  من 
مايل  مبلغ   ، كلغ  ن�سف  من  باأزيد 
ابي�ض  �سالح  و  نقالة  هواتف   03  ،
اإ�سافة  اأوبينال،  نوع  من  حمظور 
اإىل مركبة من نوع بولو فول�سفاغن، 
النيابة  اأم��ام  تقدميهما  مت  املعناين 
و  املركبة  حتويل  مت  فيما  املحلية  

و�سعها باملح�رش .
علجية عي�ض

حجز اأزيد من ن�شف كلغ  خمدرات 
بعلي منجلي ق�شنطينة

ال�شلطات الوالئية ت�شرف على مرا�شيم انطالق عملية احل�شاد والدر�س مبنطقة ال�شاليدة 

فيما يلتم�شون من ال�شلطات التفاتة اإيجابة تاأخذ ان�شغالهم على حممل اجلد فيتحقق احللم

ع���رّب ال��ك��ث��ري م���ن امل��واط��ن��ني 
على  مليانة  ب��دائ��رة    القاطنني 
للنهو�ض   تنموي  م�رشوع  جت�سيد 
عني  بوالية  ال�سياحة    بقطاع 
م�ستقبلية  اآف��اق  نحو  الدفلى  
عامة   ب�سفة  للمواطن  واع��دة 
جت�سيد  اخل�سو�ض،  وجه  على  و 
منطقة  لربط  "تليفريك"  اجناز  
مبدينة  ���س��واح��ي��ه��ا  و  م��ل��ي��ان��ة 
  ، امل���ج���اورة  م��ل��ي��ان��ة   خمي�ض 
حركة  امل�سافرين  على  لت�سهيل 
�سعوبة   بدون  اليومية  تنقالتهم 

و  للمرتفعات  نظرا  م�سقة  و 
تتميز  التي  الكثرية  املنعرجات 
،هذه  مليانة  زكار"  "عرو�ض  بها 
اذ  ال��ه��ام،  العمومي  امل��رف��ق  ا 
يربط  الواقع،  ار���ض  يف  جت�سد 
وال�سكة  للحافالت  حمطتني  بني 
للمرفق  ميكن  ،ك��م��ا  احل��دي��دي��ة 
بحي  و�سل  همزة  ي�سكل  ان 
ال�سمالية  اجلهة  من  "ال�سوامع" 
ال�سياحي  الن�ساط  ينع�ض   و 
ب��ادرت  اذا  اخل��ط  ه��ذا  يعترب  ،و 
بتج�سيده   املعنية  ال�سلطات 

مواكبة  ال��ن��ج��اح  ل��ه  ك��ت��ب  و 
على  الزوار  ت�سجيع  و  الع�رشنة 
و  متاعب،  ب��دون  بكرثة  ال��رتدد 
لزيارة  قيا�سي  زمني  ظرف  يف 
االأث��ري��ة  ال��رم��وز  و  االأم���اك���ن 
اخلالفة  ك��دار   بها  تزخر  التي 
القادر"،م�سنع  عبد  "االمري 
الرتكية  اال���س��ل��ح��ة،االأ���س��وار 
اىل  تعود  التي  ،احلديقة  العتيقة 
و   �رشيح  ،و  ع�رش  الثامن  القرن 
"اأحمد  ال�سالح  ال��وايل  م�سجد 
االثرية  املقامات  و  يو�سف"   بن 

يتج�سد  ان  املواطنون  ياأمل  ،و 
انتظاره  ط��ال  ال��ذي  احل��ل��م  ه��ذ 
على  بالفائدة  يعود  حقيقة   اىل 
انعا�ض  يف  ال��دول��ة  و  امل��واط��ن 
ا���س��ايف  م��دخ��ول  و  ال�سياحة 
امل�سي  و   ، العمومية  للخزينة 
اأف�سل  م�ستقبل  ن��ح��و  ق��دم��ا 
ال��ظ��روف  حت�سني  ب��ال��ت��ايل   و 
فك  و  ل��ل��م��واط��ن،  املعي�سية 
على  املروري  االختناق  و  العزلة 

املجاورتني  البلديتني 
  خمتار برادع

مواطنو مليانة بعني الدفلى  يتطلعون الإجناز م�شروع "تليفريك"
اإمكانه اإنعا�س الن�شاط ال�شياحي"بعرو�س زكار"



اأو�شرير: كورونا ك�شف 
الو�شعية احلقيقية لالأندية 

اجلزائرية

�شطيف وبارادو اأبرز مناجم 
اكت�شاف املواهب يف الكرة 

اجلزائرية

ام�ص  �ــشــحــفــي،  تــقــريــر  كــ�ــشــف 
االأحد، عن تغيري دور كري�شتيانو 
على  يوفنتو�ص،  جنــم  ــدو  ــال رون
ــــص املــلــعــب، عــنــدمــا يــواجــه  اأر�
يف  نابويل،  نظريه  البيانكونريي 

نهائي كاأ�ص اإيطاليا.
يوفنتو�ص  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 
املقبل،  االأربــعــاء  يــوم  ونــابــويل، 
مبلعب االأوملبيكو يف روما، بنهائي 
ميالن  على  تفوقهما  بعد  الكاأ�ص، 

ن�شف  يف  الرتتيب  على  واإنـــرت 
النهائي.

"�شبورت  �ــشــبــكــة  ــــــــرت  وذك
�شيعتمد  �شاري  اأن  ميديا�شت"، 
مركز  يف  بكري�شتيانو  الدفع  على 

اللعب  من  بداًل  ال�شريح  املهاجم 
الــذي  املــركــز  وهــو  اأي�شر  كجناح 
منذ  �شغله  عــلــى  الــــدون  ــاد  ــت اع

ان�شمامه ليوفنتو�ص.
هيجواين،  جونزالو  اأن  واأ�شافت 
يتعاٍف  مل  يوفنتو�ص،  مهاجم 
تعر�ص  التي  االإ�ــشــابــة  مــن  بعد 
يف  املا�شية  القليلة  ــام  االأي يف  لها 
ع�شالت الفخذ، وبالتايل �شتكون 
�شاري  ــام  اأم الهجومية  اخلــيــارات 

اإلزامية.
ولفتت اإىل اأن كري�شتيانو �شيكون 
ــويف يف  ــي ــل ــح ل ــري ــش ــ� ــم ال ــاج ــه امل
الكاأ�ص  ا�شطياد  اأجل  من  النهائي، 

رقم 30 يف م�شريته املهنية.
واأفردت �شحيفة "الجازيتا ديللو 
غالفها  يف  م�شاحة  �شبورت"، 
االأحــد،  اليوم  ال�شادر  الرئي�شي 
اإىل  ـــدو  ـــال رون ــل  ــوي حت لعملية 
اجلناح،  من  بداًل  �شريح  مهاجم 
اإىل  رونــالــدو  "حتويل  ــت:  ــال وق
CR9 بداًل من CR7: و�شاري يوؤمن 

به".

مواجهة  يف  اأم�ص  هدفا  بت�شجيله 
حقق  بر�شلونة،  و�شيفه  مايوركا 
مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  النجم 
جديدا  قيا�شيا  رقما  الرب�شا  قائد 

يف الدوري االإ�شباين لكرة القدم.
بفوز  انتهت  الــتــي  املــبــاراة  ففي 
�شاحق للفريق الكتالوين برباعية 
هدفني  "البولغا"  �شنع  نظيفة، 
ملارتن بريثوايت وجوردي األبا قبل 
اأن ي�شع ا�شمه يف �شجل الهدافني يف 

الوقت بدل ال�شائع من املباراة.
هدفا   20 اإىل  ر�شيده  مي�شي  ورفع 
هذا املو�شم ليبتعد اأكرث يف �شدارة 
اأهداف  �شتة  وبفارق  الليغا  هدايف 
عن الفرن�شي كرمي بنزمية مهاجم 
مي�شي  يت�شدر  كما  مدريد،  ريــال 
الليغا  يف  ـــداف  االأه �شناع  قائمة 
بـ14 متريرة حا�شمة، اأي اأنه �شاهم 
البطولة  يف  املو�شم  هذا  هدفا  بـ34 

االإ�شبانية.
االأرجنتيني  "ال�شاحر"  بــات  كما 

الذي  الليغا  تاريخ  يف  العــب  اأول 
 12 يف  اأكـــرث  اأو  هــدفــا   20 ي�شجل 

مو�شما متتاليا.
ر�شيده  الرب�شا  رفع  الفوز  وبهذا 
61 نقطة يف �شدارة الرتتيب،  اإىل 

مالحقه  وبني  بينه  الفارق  ليو�شع 
اإىل خم�ص نقاط، علما باأن  الريال 
هذه  �شمن  مباراته  �شيلعب  امللكي 

اجلولة يوم االأحد اأمام اإيبار.
مايوركا  ر�شيد  توقف  املقابل،  يف 

املركز  يف  نقطة   25 عند 
واحدة  نقطة  بفارق  الـ18 

عن املنطقة االآمنة.

اإىل  نيمار  الربازيلي  النجم  عــاد 
العا�شمة الفرن�شية بعد غياب نحو 
فريو�ص  اأزمــة  ظل  يف  اأ�شهر  ثالثة 
كورونا امل�شتجد، متهيداً ال�شتئناف 
ــان جــريمــان  ــش ــص � ــ� ــاري فــريــقــه ب
للمراحل املقبلة  متارينه ا�شتعداداً 
بح�شب  الــقــدم،  كـــرة  مــنــافــ�ــشــات 

تقارير �شحافية حملية.
ل�شحيفتي  منها  تقارير  واأ�ــشــارت 
اإىل  باريزيان"،  و"لو  "ليكيب" 
من  عــاد  العامل  يف  العــب  اأغلى  اأن 
مدينة ريو دي جانريو الربازيلية، 
يف  حطت  خا�شة  طائرة  منت  على 

باري�ص بعد ظهر ال�شبت.
يف  بــالده  اإىل  عــاد  قد  نيمار  وكــان 

تعليق  مــع  ـــص  ـــار� اآذار/م منت�شف 
فرن�شا  يف  الــقــدم  ــرة  ك مناف�شات 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص  ب�شبب 
يف  الـــدوري  رابــطــة  تعلن  اأن  قبل 
املو�شم  اإنهاء  التايل،  ال�شهر  اأواخــر 
�شان  باري�ص  وتتويج  مبكر  ب�شكل 

جريمان املت�شدر باللقب.
�شان  يــ�ــشــتــاأنــف  اأن  املــقــرر  ـــن  وم
االأملــاين  مدربه  باإ�شراف  جريمان 
اعتباراً  متارينه  توخيل،  توما�ص 
متهيداً  حــزيــران/يــونــيــو،   22 مــن 
اآب/ يف  متوقعة  مكثفة  الأ�شابيع 

اأغ�شط�ص.
االحتاد  قريبًا  ي�شتكمل  اأن  ويتوقع 
)يويفا(  الــقــدم  لــكــرة  االأوروبــــي 

بلغ  التي  االأبطال  دوري  م�شابقة 
ــــا ربــع  الــفــريــق الــفــرنــ�ــشــي دوره

النهائي.
جريمان  �ــشــان  على  �شيكون  كما 
2020- مو�شم  النطالق  التح�شري 
2021 من الدوري الفرن�شي، والذي 
اآب/  23 هو  له  مبدئي  موعد  حدد 

اأغ�شط�ص.
نهائي  اأيــ�ــشــًا  جــريمــان  �شان  وبلغ 
ملو�شم  املحليتني  االأندية  م�شابقتي 
الرابطة  كاأ�ص  اأي   ،2019-2020
)�شد  فرن�شا  وكــاأ�ــص  ليون(  )�شد 
�شانت اإتيان(. ومت تاأجيل املباراتني 
النهائيتني ب�شبب فريو�ص كورونا، 
اآب/ خالل  اأي�شا  تقاما  اأن  ويحتمل 

اأغ�شط�ص 
املقبل.

اأعرب الدمناركي مارتن برايثوايت 
�شعادته  عــن  بر�شلونة،  مهاجم 
برباعية  االنت�شار  يف  بامل�شاركة 
ــة ريـــال  نــظــيــفــة خــــالل مــواجــه
ــار  اإط يف  ال�شبت،  اأمــ�ــص  مــايــوركــا 

مناف�شات اجلولة الـ28 من الليجا.
وقال برايثوايت، خالل ت�شريحات 
االإ�شبانية:  "ماركا"  �شحيفة  نقلتها 
هديف  اأ�شجل  اأن  ُي�شدق  ال  اأمر  "اإنه 
ونحن  بر�شلونة،  بقمي�ص  االأول 
موا�شلة  وعلينا  ــعــداء،  �ــشُ جميًعا 

ال�شري يف هذا الطريق".

ت�شجيل  يريد  مهاجم  "اأي  واأ�شاف: 
خالل  كثرًيا  عملت  واأنا  االأهــداف، 
الــتــوقــف، واأنـــا حــًقــا �شعيد  ــرتة  ف

جًدا".
وحققناه  مهم،  انت�شار  "اإنه  وتابع: 
ا�شتقبال  وعدم  اأهداف   4 بت�شجيل 
اأن  ونريد  ثقة  ولدينا  هــدف،  اأي 

ن�شتمر على هذا النحو".
اجلماهري،  غياب  يف  اللعب  وعــن 
اأجاب: "اإنه اأمر خا�ص، لكن ما يجب 
علينا فعله هو بذل اأق�شى ما لدينا 

يف هذه الظروف".

ليجاني�ص  "مواجهة  واخــتــتــم: 
خ�شم  ـــه  اإن املــقــبــلــة؟  بــاجلــولــة 
خا�ص بالن�شبة يل، الأنني اأعرف 
هناك،  االأ�شخا�ص  مــن  الكثري 

لكن ال يوجد اأ�شدقاء على اأر�ص 
امللعب".

ــة يف  ــون ــل ــش ــر� و�ــشــيــواجــه ب
ليجاني�ص،  املقبلة  اجلولة 

برايثوايت  فريق  وهــو 
ان�شم  ــذي  وال ال�شابق، 
فــربايــر/  يف  للبار�شا 
�شباط املا�شي يف �شفقة 

طارئة 
ــان عقب اإ�شابة  ــم ــث ع

بن  �شعيد  اجلــزائــري،  الــدويل  يوا�شل 
بف�شل  اإجنلرتا  يف  احلدث  �شنع  رحمة، 
هناك  يقدمها  التي  الكبرية  امل�شتويات 
كان  ــا  ــره اآخ برينتفورد،  فريقه  مــع 
اأبان  اأيــن  اأر�شنال  نــادي  اأمــام  الودية  يف 
يف  ب�شهولة  للعب  تر�شحه  اإمكانات  عن 
“اخل�شر”  العب  ون�شر  “الربميريليغ”، 
فيها  غــــازل  ــة  ــه ــواج امل بــعــد  تــغــريــدة 
االنطباع  وترك  اللندين  النادي  اأن�شار 
املقبل،  املو�شم  معه  اللعب  يريد  باأنه 
الــدوري  اأندية  لدى  بقوة  املر�شح  وهو 

االجنليزي املمتاز.
حما�ص  “اخل�شر”  جنم  تغريدة  اأ�شعلت 
نا�شدوا  الذين  اللندين،  النادي  اأن�شار 
فرتة  يف  لفريقهم  االن�شمام  الــالعــب 
االنتقاالت املقبلة، حيث قال اأحد اأن�شار 
نادي العا�شمة االجنليزية لندن، تعليقا 
على ال�شورة والتغريدة التي ن�شرها بن 
ف�شلك”،  من  الأر�شنال  “ان�شم  رحمة: 
العب  فيها  يغري  بتغريدة  اآخر  وتابع 
“اخل�شر” باال�شتقبال الذي �شيحظى به 
يف اأر�شنال املو�شم املقبل، وغرد: “منزلك 
قال  فيما  القادم”،  املو�شم  يف  اجلديد 

اآخر: “تعال الأر�شنال اأخي”.
وال تعد هذه املرة االأوىل التي يلقى فيها 
طرف  مــن  تفاعال  ــري  ــزائ اجل الــالعــب 

�شبق  حيث  االجنليزية،  االأندية  اأن�شار 
ت�شيل�شي  من  نظراءهم  اأر�شنال  اأن�شار 
ــن رحــمــة مع  ــن تــوقــعــوا جنـــاح ب ــذي ال
الذي ن�شره موقع  فريقهم يف اال�شتفتاء 
امل�شوتني  من   93% واعترب   ،72″ “ذي 
اإ�شافة  تقدمي  باإمكانه  االأخري  هذا  اأن 
%7 فقط من  “للبلوز”، يف حني اأن  قوية 
النجاح  على  قدرته  يف  �شككوا  امل�شوتني 

يف الفريق.
ويتواجد مهاجم برينتفورد االجنليزي 
اجنليزية  ــة  ــدي اأن خم�شة  رادار  على 
تخطط  والتي  “الربميرليغ”،  يف  تن�شط 

بعد  الــقــادم،  املو�شم  من  بداية  ل�شمه 
مع  املو�شم  هــذا  لالأنظار  الالفت  تاألقه 
ناديه يف بطولة الدرجة االأوىل، ويفكر 
التعاقد  يف  بجدية  يونايتد  مان�ش�شرت 
�شفوفه  لتدعيم  اجلزائري  الالعب  مع 
عن  وفــ�ــشــال  املــقــبــل،  للمو�شم  حت�شبا 
االأندية  قائمة  فاإن  يونايتد،  مان�ش�شرت 
اأي�شا  ت�شم  اجلزائري  بالدويل  املهتمة 
�شيتي  ولي�شرت  ونــيــوكــا�ــشــل  ــال  ــن ــش اآر�

واأ�شتون فيال.
ربيعا،  الـ24  �شاحب  رحمة  بن  و�شنع 
مع  فرن�شا  يف  ناجحا  مــ�ــشــوارا  لنف�شه 

ــو، قــبــل االنــتــقــال  ــي ــش ــ� ــاك نــيــ�ــص واأج
اأين   ،2018 يف  برينتفورد  مع  الإجنلرتا 
العبي  اأف�شل  من  كواحد  ا�شمه  فر�ص 
يف  االإجنليزي  االأوىل  الدرجة  بطولة 
 72 خا�ص  حيث  االأخــريتــني،  ال�شنتني 
يف  واأ�شهم  هدفا   20 فيها  �شجل  مباراة 
خالل  �شارك  حني  يف  ــر،  اآخ هدفا   23
مباراة   34 يف  تعليقه  قبل  املو�شم  هذا 
امل�شابقات،  مبختلف  برينتفورد  مــع 
 ،8 و�ــشــنــع  ــــداف  اأه  10 خــاللــهــا  �شجل 
واحدا  نف�شه  اجلزائري  النجم  وفر�ص 
االأوىل  الدرجة  دوري  جنــوم  ــرز  اأب من 
االإجنليزي يف املو�شمني االأخريين، وهو 
قبل  مــن  كبرية  اإ�ــشــادة  حمــل  جعله  مــا 
ال�شوقية  القيمة  و�شهدت  املالحظني، 
لــهــذا االأخـــرية ارتــفــاعــا كــبــريا موقع 
“تران�شفري ماركات”، املخت�ص يف تقييم 

الالعبني،  حيث اأ�شعار 
ملبلغ  و�شلت 
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اإعالمية  تقارير  ــرت  ذك
يلوح  �شداما  اأن  ا�شبانية 
يف االأفق بني اإدارة نادي ريال 
ــدويل  وال االإ�ــشــبــاين  بيتي�ص 
مــانــدي،  عي�شى  ــري  ــزائ اجل
ــــري  ــبــب رفـــ�ـــص االأخ بــ�ــش
الفريق  مــع  عقده  متديد 

االأندل�شي.
مع  ــدي  ــان م عــقــد  وينتهي 
 ،2021 �شنة  بيتي�ص  ــال  ري
الــنــادي  �شيكون  ــايل  ــت ــال وب
فرتة  يف  بيعه  على  ــربا  جم
يف  املقبلة،  االنــتــقــاالت 
متديد  رفــ�ــشــه  ــورة  ــش �
�شيتنقل  واإال  ــده،  ــق ع
املوايل  املو�شم  يف  باملجان 

دون اأن ي�شتفيد النادي من �شفقة رحيله.
يف  ــدالء،  ــب ال ــة  دك مــانــدي  عي�شى  والزم 
بيتي�ص  ريال  ناديه  جمعت  التي  املواجهة 
االأ�شبوع  مناف�شات  �شمن  اإ�شبيلية،  بنادي 
�شهدت  والتي  اال�شبانية،  البطولة  من   28
بف�شل   2-0 بنتيجة  اإ�شبيلية  نــادي  فوز 
جزاء  ركلة  من  اأوكامبو�ص  لوكا�ص  هديف 

وفرناندو ريج�ص.
هذه  اأن  اإ�شبانية  اإعالمية  م�شادر  واأملحت 
النادي،  مدرب  عليها  اأقدم  التي  اخلطوة 
اجلــزائــري  لــلــدويل  العقاب  مبثابة  هــي 
ــده لــفــرتة  ــق ــد ع ــدي بــ�ــشــبــب رفــ�ــشــه مت

اإ�شافية.
ــال  ري اإدارة  ــن  م ــوة  ــط اخل هـــذه  وتــاأتــي 
بيتي�ص لل�شغط اأكرث على ماندي من اأجل 
النادي  يف  والتمديد  ح�شاباته  مراجعة 

خالل االأيام القليلة املقبلة.
ــن الــنــادي  ــدي الــرحــيــل ع ــان ويــعــتــزم م
حيث  احلايل،  املو�شم  نهاية  مع  االأندل�شي 
بعدها  ــال  ــرح ال يحط  اأن  املحتمل  مــن 
ثالث  ليكون  املمتاز،  االإجنليزي  بالدوري 
التي  االأخــبــار  ظل  يف  فيه،  يلعب  دوري 
ت�شري اإىل قرب توقيعه يف نادي نيوكا�شل.
باملقابل كانت �شحيفة “ماركا” االإ�شبانية، 
“الغام�ص”  ماندي  م�شتقبل  اأن  ذكرت  قد 
اإدارة  جــعــل  ــده،  ــق ع انــتــهــاء  قـــرب  ــع  م
وحت�شني  البديل  الإيجاد  تتحرك  بيتي�ص 
مفاو�شات  يف  الدخول  خالل  من  دفاعه 
توتنهام  مدافع  فرتونن  يان  الالعب  مع 

ومنتخب بلجيكا االأ�شا�شي.
نف�شه  الوطني  املنتخب  مدافع  وفر�ص 
طــوال  بيتي�ص  ت�شكيلة  يف  مهما  العــبــا 

 134 يف  �شارك  حيث  االأخــرية،  ال�شنوات 
اأ�شهم فيها يف  مباراة يف خمتلف امل�شابقات 
7 اأهداف ما بني �شناعة وت�شجيل. ووفقا 
يف  املخت�ص  ماركات”،  “تران�شفري  ملوقع 

القيمة  فــاإن  الالعبني،  اأ�شعار  تقييم 
مليون   16 تبلغ  االأخري  لهذا  ال�شوقية 

يورو.
عاما،  الـ28  �شاحب  ماندي  وان�شم 

 2016 �شيف  يف  بيتي�ص  ريال  اإىل 
يف  الفرن�شي،  رميــ�ــص  مــن  قــادمــا 
مليون   2.8 قيمتها  بلغت  �شفقة 
احلــايل  العقد  ويت�شمن  يـــورو. 
جزائيا  �شرطا  اجلزائري  للمدافع 

�شيدعم  مــا  يـــورو،  مليون   30 يبلغ 
اأندية  ــد  اأح اإىل  االنتقال  يف  حظوظه 

انتدابه. يف  “الربميرليغ” الراغبني 

عنرت  املعتزل  ــري  ــزائ اجل النجم  ــاد  ق
ال�شحراء"  "حماربي  منتخب  يحيى، 
 2010 العامل  كاأ�ص  بطولة  اإىل  للتاأهل 
من  عــامــًا   24 بعد  اأفريقيا  جــنــوب  يف 
يف  ال�شهري  بهدفه  ذلك  وكان  االنتظار، 
فا�شلة  مباراة  يف  م�شر  منتخب  مرمى 

اأقيمت يف مدينة اأم درمان ال�شودانية.
وحتدث عنرت عن هذا االإجناز والعديد 
فرن�شا  اإذاعة  مع  له  حوار  يف  االأمور  من 
نحن  لنا  "بالن�شبة  فيه:  قال  الدولية، 
املهم  من  كــان  ــة  ــارق واالأف اجلزائريني 
العودة للعب على امل�شتوى الدويل،  جداً 
زاد  قارتنا  م�شتوى  على  بذلك  والقيام 
كانت  لقد  اأ�شعاف،  ع�شرة  �شعادتنا  من 
الأول  لعبت  اأن  منذ  الأنني  رائعة  ذكرى 
مرة للمنتخب كنت مدركًا كم هو ال�شعب 

مت�شوق لعي�ص هذه اللحظات".
اجلزائرية  باجلماهري  "اأ�شيد  واأ�شاف 
مل�شاندة  ــاون  ت كيب  اإىل  �شافرت  التي 
�شد  الثانية  املباراة  يف  خا�شة  املنتخب، 
من  كبرياً  توافداً  عرفت  التي  اإنكلرتا، 

قبل اجلزائريني".
يف  تلقاها  التي  احلمراء  البطاقة  وعن 
الــواليــات  منتخب  �شد  البطولة  تلك 
حققنا  "لو  تابع  االأمــريكــيــة  املتحدة 
قدمنا  قــد  لكنا  الــثــاين  لــلــدور  التاأهل 
بذلك،  املكلفة  اللجنة  لــدى  ا�شتئناف 
غري  الــبــطــاقــة  اأن  راأى  ــل  ــك ال الأنــــه 
اأنني  ب�شبب  فقط  ــاءت  وج م�شتحقة، 
ــى فــ�ــشــل الــالعــبــني  ــل ــت اأعـــمـــل ع ــن ك

عندما  ـــذي  ال احلــكــم  ــن  ع ــم  ــاده ــع واإب
يل  ويوجه  ــا  اأن اإال  يجدين  مل  ا�شتدار 
مُيكنني  ال  لكن  ثانية،  �شفراء  بطاقة 
و�شفها بالذكرى ال�شيئة، فيكفيني اأنني 
بن�شيد  وا�شتمتعت  دوليًا  العبًا  اأ�شبحت 

بالدي يف اأكرب مناف�شة دولية".
لنادي  احلــايل  الريا�شي  املــديــر  وعــاد 
احتاد العا�شمة، ليك�شف كوالي�ص حمله 
كنت  "عندما  فاأ�شاف  اجلزائر،  قمي�ص 
العبًا �شابًا يف اإنرت ميالن تلقيت ات�شااًل 
وبعد   ،2000 عام  اجلزائري  االحتاد  من 

قانون  ب�شن  لفيفا  طلبًا  قدمنا  ــك  ذل
ي�شمح يل باللعب ملنتخب بالدي، الأنني 
للمنتخب  ال�شنية  الــفــئــات  يف  لعبت 
الفرن�شي، كما اأنه يف تلك الفرتة التحق 
زياين  كرمي  مثل  الالعبني  من  العديد 
حذوا  ثم  بوقرة،  وجميد  بلحاج  ونذير 
العبني اآخرين نف�ص الطريق اإىل غاية 

اليوم".
التاأهل  ــان  ك "لقد  اأيــ�ــشــًا  يحيى  وقــال 
ملونديال 2010 نقطة حتول بكرة القدم 
اجلزائرية، كانت خطوة لالأمام �شمحت 

التاأهل  مثل  اأخــرى،  ــازات  اإجن بتحقيق 
الالعبون  قدم  حني   2014 العامل  لكاأ�ص 
اأملانيا  اأمام  واخل�شارة  بطولية  مباريات 
التاأهل  يف  الف�شل  ورغـــم  ب�شعوبة، 
بقوة  عــاد  املنتخب  اإال   ،2018 لرو�شيا 
ناأمل  ونحن   ،2019 اأفريقيا  اأمم  وحقق 
تاأهيل  يف  بلما�شي  ينجح  اأن  يف  االآن 
بقطر   2022 العامل  لكاأ�ص  اجليل  هــذا 

واأمتنى كل التوفيق له ولالعبيه".

رونالدو يحل اأزمة يوفنتو�س يف نهائي الكاأ�س

اأن�شار اأر�شنال يتفاعلون مع بن رحمة ويريدونه يف "املدفعجية"

ريال بيتي�س االإ�شباين يعاقب ماندي ب�شبب رف�شه متديد عقده!

عنرت يحيى يعود لهدفه ال�شهري باأم درمان 
ويوجه ر�شالة اإىل بلما�شي

رقم قيا�شي جديد ملي�شي يف الليغا

نيمار يعود اإىل باري�س متهيدًا ال�شتئناف التمارين

برايثوايت: ت�شجيل هديف االأول مع بر�شلونة اأمر ال ُي�شدق

اجلــزائــري  الـــدويل  احلــار�ــص  اأو�ــشــريــر،  ن�شيم  اأكـــد 
توقف  ظل  يف  املحلي  الــدوري  ا�شتئناف  اأن  ال�شابق، 
الن�شاط الريا�شي منذ 3 اأ�شهر؛ ب�شبب انت�شار فريو�ص 

كورونا امل�شتجد، لن يكون باالأمر الهني.
وقال اأو�شرير يف ت�شريحات تلفزيونية، اليوم االأحد: 
الظرف  يف  ــدوري  ال مباريات  ا�شتكمال  اأن  "اأعتقد 
احلايل لن يكون باالأمر الهني. علينا اأن ندر�ص الو�شع 
جيًدا، ونعدد كافة ال�شلبيات، واالإيجابيات قبل اتخاذ 

القرار".
الو�شعية  ك�شف   COVID -19 وباء  "انت�شار  واأ�شاف 
معظمها  يفتقر  التي  املحلية  الأنديتنا  احلقيقية 

للمن�شاآت واالإمكانيات".
والــرزانــة،  بالهدوء  نتحلى  اأن  علينا  "يجب  وختم 
تاريخ  وحتديد  اأنف�شنا،  تنظيم  على  نحر�ص  واأن 
ال�شتئناف التدريبات اجلماعية، ملنح االأندية الوقت 

الكايف لتجهيز نف�شها، واأخذ كامل احتياطاتها".

الفرتة  يف  اأيامها  باأزهى  اجلزائرية  القدم  كرة  مترُّ 
االأخرية، بعد جناح املنتخب االأول يف الفوز بكاأ�ص اأمم 
الفريق  من  العديد  ومتكن  املا�شي،  ال�شيف  اأفريقيا، 

املحلية من ت�شدير الكثري من املواهب للخارج.
ورغم اإ�شرار غالبية الفرق يف اجلزائر على االعتماد 
ال�شارع  �شغط  لتفادي  اجلــاهــزيــن  الالعبني  على 
يف  حتر�ص  العريقة،  االأندية  بع�ص  اأن  اإال  الريا�شي، 
ومنحها  ال�شابة،  املواهب  اأبرز  انتداب  على  مو�شم  كل 

فر�شة تطوير مهاراتها، وقدراتها.

بارادو أكاديمية 

قائمة  يت�شدر  ـــارادو،  ب اأنَّ  على  اثــنــان  يختلف  ال 
رغم  اخلارج،  نحو  للمواهب  ت�شديًرا  االأكرث  االأندية 
ال�شغري،  العا�شمي  النادي  جنح  حيث  عهده،  حداثة 
اإحداث طفرة نوعية مبجال التكوين، االأمر الذي  يف 

انعك�ص باالإيجاب على املنتخب االأول.
ظل  يف  اجلزائر،  يف  للموهوبني  قبلة  ــارادو،  ب ويعد 
�شيا�شة تكافوؤ الفر�ص التي تعتمدها اأكادميية النادي، 

اإ�شافة اإىل البيئة املالئمة للتاألق والنجاح.
ــيــا  ـــع بــورو�ــش ـــداف ـــن �ــشــبــعــيــنــي، م ويـــعـــد رامـــــي ب
وه�شام  عطال،  ويو�شف  االأملـــاين،  مون�شنجالدباخ 
اآجني  العب  املــاليل،  وفريد  ني�ص،  ثنائي  بــوداوي، 
اأكادميية  م�شروع  جناح  على  مثال  اأف�شل  الفرن�شي، 

بارادو.

سطيف وفاق 

ُيعترب وفاق �شطيف، اأحد اأف�شل االأندية اجلزائرية 
ت�شريف  يف  الــنــادي،  جنــح  حيث  الــتــاريــخ،  مــر  على 
من  ــرث  اأك يف  ومتكن  الــدولــيــة،  املحافل  يف  اجلــزائــر 
منا�شبة من �شنع احلدث، واال�شتثناء، حملًيا، وقارًيا.

ورغم امل�شاكل املالية العديدة التي عاين منها النادي 
اأ�شا�شية  وجهة  جعلته  عراقته  اأنَّ  اإال  ال�شابق،  يف 
للعديد من الالعبني املميزين، الذين دونوا اأ�شماءهم 

باأحرف من ذهب يف تاريخ كرة القدم اجلزائرية.
ن�شاأته  منذ  الوفاق  جنح  االإمكانيات،  نق�ص  ظل  ويف 
حدث  مثلما  وت�شديرها  املواهب،  اأبرز  ا�شتقطاب  يف 
عدة  حتويل  مــن  متكن  عندما  ـــرية،  االأخ باملوا�شم 
العبني للخارج، اآخرهم ال�شاب عي�شى بود�شي�شة، اإىل 

نادي بوردو.

داي حسين  نصر 

التي  اجلــزائــريــة  االأنــديــة  اأبـــرز  نذكر  اأن  ميكن  ال 
دون  للخارج،  وحتويلها  املواهب  ا�شتقطاب  على  تعمل 
من  ُيعترب  الذي  داي،  ح�شني  ن�شر  لنادي  نتعر�ص  اأن 
بني اأعرق االأندية على امل�شتوى املحلي، واأكرث الفرق 

تكويًنا للمواهب.
اأبرز  ا�شتقطاب  يف  تاأ�شي�شه  منذ  داي،  ح�شني  وجنح 
مثل  ـــدويل،  وال املحلي،  ال�شعيدين  على  الالعبني 
حممود  التاريخي،  والثنائي  ماجر،  رابح  االأ�شطورة، 
اإيجيل  ملــزيــان  اإ�شافة  مــرزقــان،  و�شعبان  قــنــدوز، 

واملدافع املعتزل موؤخًرا رفيق حلي�ص.

ريال مدريد يحدد ال�شعر 
النهائي حلكيمي

�شيتني: تكبدنا بع�س اخل�شائر.. 
و�شعيد بعودة �شواريز

دوخة  تف�شل  اأيام   10
عن التجديد للرائد

جديد ِبخ�شو�س عقد بن 
نا�شر مع امليالن

ريال  اأن  االأحــد،  ام�ص  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  اأكد 
املغربي  خــدمــات  عــن  التخلي  �شعر  ــدد  ح مــدريــد 
بورو�شيا  اإىل  املعار  املريجني  ظهري  حكيمي،  اأ�شرف 

دورمتوند.
اإىل دورمتوند بنهاية املو�شم  اإعارة حكيمي  وتنتهي 
اإ�شراره  االآن  حتى  مدريد  ريال  يوؤكد  ومل  احلايل، 
خالل  برنابيو"  "�شانتياجو  اإىل  الالعب  عودة  على 

املو�شم املقبل.
ووفًقا الإذاعة "اأوندا �شريو" االإ�شبانية، فاإن حكيمي 
دورمتــونــد  بورو�شيا  مــن  جــاهــزة  عــرو�ــص   3 لديه 

وبايرن ميونخ واإنرت ميالن.
لن  امللكي  النادي  اأن  اإىل  االإ�شبانية  االإذاعة  واأ�شارت 
يوافق على رحيل حكيمي باأقل من 60 مليون يورو.

املو�شم  هذا  دورمتوند  مع  �شارك  حكيمي  اأن  يذكر 
 10 اأهداف وتقدمي   9 اإحراز  43 مباراة، وجنح يف  يف 

متريرات حا�شمة.

اأبدى كيكي �شيتني املدير الفني لرب�شلونة، ر�شاه عن 
اليوم  نظيفة  برباعية  مايوركا  ريال  على  االنت�شار 

ال�شبت، يف اإطار مناف�شات اجلولة الـ28 من الليجا.
�شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  ــالل  خ �شيتني،  ــال  وق
االأ�شياء  من  الكثري  راأيت  "لقد  االإ�شبانية:  "ماركا" 

التي اأريدها يف امللعب، و�شنحاول دائًما القيام بها".

فوز مهم
بت�شجيل  املباراة  بداية  يف  النجاح  "حققنا  واأ�شاف 
مما  الكثري  عــن  ــام  ع ب�شكل  ورا�ـــص  ُمبكر،  ــدف  ه

قدمناه".
الذي  االأداء  حــول  �شك  هناك  "كان  �شيتني  وتابع 
�شنظهر به، مل يكن اأي �شيء وا�شًحا، وافتقرنا للدقة 
لكن  اخل�شائر،  بع�ص  وتكبدنا  الكرة،  مع  التعامل  يف 

هذا �شيتح�شن مبرور املباريات".
واأردف "االنت�شار اليوم بهذه الطريقة مينحنا الثقة 
كبري  حافز  الفوز  الأن  �شعيد  ــا  واأن واال�شتمرارية، 

للم�شتقبل".

اأداء �سواريز
يف  �شواريز  روؤية  عن  "را�ص  بر�شلونة  مدرب  ووا�شل 
35 دقيقة، فهو العب  امللعب، واالأداء الذي قدمه يف 
اأنه  اأعتقد  برايثوايت  ا  واأي�شً لنا،  بالن�شبة  جًدا  مهم 

كان يوما مهما بالن�شبة له".
لعب  "لقد  اأجاب  اأ�شا�شًيا،  اأراوخو  على  االعتماد  وعن 
جيد،  ب�شكل  املواقف  جميع  وح�شم  رائعة،  مباراة 

وميكنه اأن يكون فخوًرا باملباراة وظهوره اأ�شا�شًيا".
�شاعدنا  لقد  اخلم�شة؟  "التغيريات  �شيتني  وا�شتمر 
ذلك كثرًيا، و�شيكون االأمر معتادا، و�شنحاول اأن يلعب 

اجلميع يف اأي وقت".

غياب اجلماهري
ونوه "اأعتقد اأن غياب اجلماهري موؤثر، وال اأعرف اإىل 
اأي مدى �شوف يوؤثر علينا اللعب بدونهم يف املباريات 
وجودهم  اأمتنى  فكنت  ملعبنا  على  اأما  اأر�شنا،  خارج 

الأننا نتلقى الدعم يف اللحظات ال�شعبة".
يف  اأ�شا�شيني  الالعبني  جميع  "اأعترب  كيكي  ووا�شل 
الفريق، واتخذت القرار بالت�شكيلة التي لعبت اليوم، 
اآخر، واأملك فريقا  املباراة املقبلة �شاأحدد فريقا  ويف 

تناف�شيا واآمل اأن ُي�شاهم اجلميع".
واختتم "فيدال �شجل هدفا وعمل كثرًيا وكان جيًدا، 
واأنا �شعيد باأدائه، وقمت بتغيريه وفًقا ملا خططت له 

�شابًقا، فنحن نعرف ما هو عليه".

ك�شف الدويل اجلزائري عز الدين دوخة، حار�ص 
اأنه ي�شتعد  نادي الرائد ال�شعودي لكرة القدم، عن 

لتجديد عقده مع الفريق ملو�شمني.
اجلزائري،  للتلفزيون  ت�شريحات  يف  دوخة،  وقال 
يف  الرائد  نادي  رئي�ص  �شيلتقي  ه  اإنَّ ال�شبت،  م�شاء 
جديد  عقد  على  التوقيع  اأجل  من  اأيام   10 غ�شون 

ميتد ملو�شمني اإ�شافيني.
يف  للرائد  عاًما   33 العمر  من  البالغ  دوخة،  وان�شم 
ال�شعودي،  اأحــد  من  قادًما   ،"2018-2019" مو�شم 
منها  اجلزائر  يف  عديدة  الأندية  لعب  كان  بعدما 
و�شبيبة  بــجــايــة،  ومــولــوديــة  ال�شلف،  جمعية 

القبائل، ون�شر ح�شني داي.

�شرامة  االإيطايل  اآ�شي  ميالن  نــادي  اإدارة  اأبــدت 
�شديدة، ِبخ�شو�ص عقد العبها الدويل اجلزائري 

اإ�شماعيل بن نا�شر.
بن  اِلنـــتـــداب  كــبــرية  اأنــديــة  ـــّدة  ع وتت�شابق 
�شيتي  مان�ش�شرت  اأبــرزهــا  ال�شائفة،  هــذه  نا�شر 
الفرن�شي،  جريمان  �شان  وباري�ص  االإجنليزي، 

وريال مدريد االإ�شباين.
على  ين�ّص  العقد  يف  ُبندا  امليالن  اإدارة  واأدرجــت 
بن  رحيل  حال  يف  اأورو،  مليون   50 مبلغ  ا�شتالم 

نا�شر ابتداًء من �شيف 2020.
ذكرت  قد  اإيطالية  �شحفية  تقارير  وكانت 
�شيف  يف  يــبــداأ  البند  تــاريــخ  اأن  ُمـــوؤّخـــرا 
لـ  نا�شر  بن  ترك  اإمكانية  يعني  ما   ،2021

اأقّل. مِببلغ  ال�شائفة  “الرو�شونريي” هذه 
ذكر،  الفرن�شي  مريكاتو”  “فوت  موقع  لكن 
هــذه  ــداأ  ــب ي ــتــاريــخ  ال اأن  الــ�ــشــبــت، 
نف�ص  يف  ولــيــ�ــص  الــ�ــشــائــفــة، 
املقبل.  الــعــام  مــن  الف�شل 
امليالن  اإدارة  اأن  واأ�ــشــاف 
املو�شم  يف  كثريا  ُتعّول 
اأح�شن  على  ــادم،  ــق ال
نهائيات  يف  العـــب 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص 

مِب�شر.  2019
متو�شط  ويرتبط 

ــــدان  ــــي اإ�ـــشـــمـــاعـــيـــل بــن امل
 22( ــة( مـــع نـــادي نا�شر  ــن ــش �
ِبعقد، ميالن اآ�شي  ــايل  ــط االإي

ــف تنق�شي  ــي ــش مـــــّدتـــــه �
.2024
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املحرر ال�شحفي �شامح الطيطي :

اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم: عي�شى قراقع 
----------------------------

يف  حفرة  ق��رب،  هي  بل  القرب،  ت�سبه 
االأر�ض القاين اجلنود بداخلها وانهالوا 
يهيل  بداأ  بع�سهم  مربحا،  �رشبا  علّي 
هذا  هل  املوت؟  جاء  هل  علّي،  الرتاب 
تلك  يف  �سارخة  اأ�سئلة  ؟  قربي  هو 
االأ�سري  اأطلقها  القا�سية  اللحظات 
�سنة   15 عمر  ابو  جهاد  عمر  القا�رش 
الذي  اخلليل  يف  الزاوية  باب  �سكان 
فعلي.  �سجن  �سهور   8 ب  حكم 
خالل   27/7/2017 يوم  عمر  اعتقل 
املواجهات التي اندلعت ب�سبب اقتحام 
وتركيب  بالقد�ض  االق�سى  امل�سجد 
اأكرث  به  حلق   ، االلكرتونية  البوابات 
اأر�سا،  وبطحوه  ام�سكوه  جندي،  من 
راأ�سه  على  قدمه  بو�سع  احدهم  وقام 
وتثبيت حركته، وقام اآخر بربطه بقيود 
بال�ستيكية وثني يديه اىل اخللف و�سد 
القيود. الطفل ال�سغري وجد نف�سه يجر 
�سحبته  قبل جمندة،  االأر�ض من  على 
األقته  االأر����ض،  يف  حفرة  داخ��ل  اىل 
احلفرة  داخل  اجلنود اىل  احد  نزل  فيها، 
وبداأ ي�رشب الطفل املربوط امل�سدوم 
راأ�سه  رفع  حاول  وكلما   ، واملرتعب 
ب�ستائم  م�سحوبا  اأكرث  ال�رشب  ازداد 

قذرة واألفاظ و�سخة.
اأرغفة  يبيع  خبازا،  يعمل  عمر  الطفل 
قرب  داخ��ل  نف�سه  وجد  للنا�ض،  اخلبز 
هو  الوح�سي،  التعذيب  بحقه  ميار�ض 
الرتاب  انهال  وكلما  اإثما،  يرتكب  مل 
كلما  ال�رشب  حفلة  خالل  راأ�سه  على 
اعتقد انه �سيدفن يف هذه احلفرة، ازداد 
�رشاخه حماوال ان ي�ستن�سق الهواء، ال 
يفعل  الطريقة، مل  بهذه  ان ميوت  يريد 
على  حجرين  القى  انه  �سوى  �سيئا 
يف  اخلبز  اأرغفة  ترك  االحتالل،  جنود 
الفرن وخرج لي�سارك يف االحتجاجات 
ككل  القد�ض  على  االعتداءات  �سد 
عدة  معه  التحقيق  ا�ستغرق  االأوالد. 
�ساعات حول عدد احلجارة التي األقاها 
على اجلنود، وقد انتهى الرقم بحجرين 
فقط، الولد بعد ان اأخرجوه من احلفرة 
مل   ، وراأ�سه  وجهه  ميالأ  ال��رتاب  كان 
حيا،  القيامة  يوم  من  عاد  انه  ي�سدق 
)ا�رشائيل(  مات�سمى  ان  ي�سدق  ومل 
اخلباز  اأحياء.  وتدفنهم  ال�سغار  تئد 
�سجن  يف  اعتقاله  فرتة  ق�سى  الذي 
املرعب،  امل�سهد  ذلك  ين�ض  مل  عوفر 
طفال   150 من  اأكرث  ان  اكت�سف  وقد 
وتعذيب  تنكيل  بتجارب  مروا  اأ�سريا 
داخله  يف  يحمل  طفل  كل  رهيبة، 

جحيم  من  عادوا  اأطفال  اأنهم  جهنما، 
التعذيب  حفر  من  خرجوا  االحتالل، 
تلك  ع��ن  حت��دث  اح��ده��م  الوح�سي. 
فبها،  ح�رش  التي  ال�سغرية  الزنزانة 
�سيقة  القرب،  ت�سبه  �سباك  بال  زنزانة 
بطانيات   ، هواء  وال  �سم�ض  ال  قذرة، 
يح�رشوا  مل  عالية،  رطوبة   ، متعفنة 
اال�ستجابة  رف�سوا  واملاء،  الطعام  له 
يبول  ان  ا�سطره  مما  حاجته  لق�ساء  له 
راأى  ال�سغري  اخل��ب��از  نف�سه.  على 
بجروح  وم�سابني  م�رشوبني  اأطفاال 
عوفر  يف  االأ���س��ب��ال  ق�سم  و�سلوا 
على  دع�سوا  اجلنود  الدماء،  ينزفون 
يف  رف�سوهم   ، بالب�ساطري  روؤو�سهم 
اىل  مقيدين  وهم  وظهورهم  بطونهم 
ال�رشب  اأعينهم،  ومع�سوبة  اخللف 
االأي���دي،  بقب�سات  بالبوك�سات، 
اأطفال ي�رشخون حتت  النابية،  ال�ستائم 
نار  يف  وحدهم  اأطفال  اجلنود،  اأحذية 
اخلباز  احلامية.  اال�رشائيلية  الكراهية 
ال�سغري يحلم اأن يكرب الرغيف �ساخنا 
ويحلم   ، الفقراء  كل  ليطعم  يديه  بني 
حاخاميني  ي��رى  ان  دون  يعي�ض  ان 
احلرب  طقو�ض  ي��وؤدون  وم�ستوطنني 
احل��رم  ب��واب��ات  اأم���ام  والعن�رشية 
اخلباز  االأق�سى.  وامل�سجد  االبراهيمي 

�سوارع  يف  يجري  اأن  يحلم  ال�سغري 
وحارات اخلليل دون ان يعرت�سه حاجز 
عدد  اكرب  يبيع  ان  جنود،  يالحقه  او 
ممكن من االأرغفة ،ان يخرج من �سياج 
�سوت  ي�سمع  وال  وطوقها  املدينة 
امليداين  االإع��دام  وحفالت  الر�سا�ض 
يريد  ال�سغري  اخلباز  االأر�سفة.  على 
االحتاللية  احلفرة  هذه  من  يخرج  اأن 
يرى  اأن   ، �سافية  ال�سماء  يرى  ان   ،
ت�سوهها  ال  خ�رشاء  خ�رشاء  االأر���ض 
جرافة  خ�سوبتها  تقلع  او  م�ستوطنة 
عمياء، هو من زرع االأر�ض، وهو من 
يعرف رائحة الطحني وال�سنبلة. اخلباز 
ال�سغري يريد اأن يخرج من هذه احلفرة 
مع�سكر  يف  ال�سبح  من  االحتاللية، 
مطاردة  من  وامل�سكوبية،  عت�سيون 
ت�سطادهم  لل�سغار،  االحتالل  دولة 
قتال واعتقاال ، جترهم مهانني مذلولني 

اىل العتمة واملحاكم الع�سكرية .
اخلباز ال�سغري يحرك اخليال

يريد ان يخرج من احلفرة
ان ين�سى حلظة االعتقال

يخاف الغد الأن االحتالل مل ينته
اخلباز ال�سغري ال يريد ان يكرب

يبيع اخلبز يف ال�ساحات
يحمل حجرين اأو اأكرث

ليلة اعتقال اخلباز ال�شغري
االأ�شري عدي اإ�شتيتي 

االأ�سري واحلياة .. يف خميم جنني ، ولد االأ�سري عدي 
من  املكونة  عائلته  يف  العا�رش  ليكون   ، عامًا   28
زال  فما   ، با�ستثناءه  متزوجون  وجميعهم  نفر   12
كما  وم�ستقبله  حياته  لتاأ�سي�ض  وي�سقى  يكافح 
 " وت�سيف   ،" فادي  اأم   " ال�سبعينية  الوالدة  ت�سري 
املحافظة  اأ�رشتنا  و�سط   ، املخيم  يف  ون�سًا  تربى 
فتميز   ، والتقاليد  والعادات  اال�سالم  قيم  على 
 ، الدينا  وااللتزام  العائلة  وحب  الوالدين  برب 
 ، ورعايتهم  النا�ض  وحب  العالية  باالخالق  متتع 
والوقوف جلانب والده وم�ساعدته "، وتكمل " تعلم 
حقق  حتى  جنني  مدينة  ثم  الغوث  وكالة  مبدار�ض 
درا�سته  اكمل  بعدها   ، العامة  الثانوية  النجاح يف 
ب�سهادة  بتفوق  وتخرج  خ�سوري  جامعة  يف 
" مل يحظى  "، وتتابع  البكالوريو�ض يف الهند�سة 
، فعمل يف عدة مهن  بفر�سة للتوظيف ب�سهادته 
للم�ساعدة يف اعالة ا�رشتنا الكبرية واالعتماد على 

نف�سه يف تكوين وبناء م�ستقبله.
االعتقال والتحقيق .. حتى اليوم ، ما زالت املواطنة 
فهو   ، عدي  ابنها  اعتقال  ت�ستوعب  ال   ، فادي  اأم 
كما تقول " ال يهتم �سوى با�رشته وعمله ، لي�ض له 
انتماء حلزب وف�سيل وال يتدخل بق�سايا ال�سيا�سة 
 ، ذلك  ورغم  واملنزل  العمل  بني  حياته  يق�سي   ،
عاقبنا االحتالل باعتقاله "، وت�سيف " فجر  تاريخ  
لتادية  املنزل  زوجي  غادر  وبعدما   ،  4/11/2019
من  بالع�رشات  فوجئنا   ، امل�سجد  الفجر يف  �سالة 
اجلنود يت�سللون ملنزلنا ونحن نائمني ، انت�رشوا يف 
نتبنه  ان  دون  ا�ستنفار  حالة  كل ركن وزاوية يف 
لوجودهم  "، وتكمل " على الفور ،  انتزعوا ابني 
من فرا�سة بلمح الب�رش ، ومل امتكن من روؤيتهم اإال 
يف اللحظات االخرية خالل ان�سحابهم من املنزل ، 
فرك�ست نحو عدي ، لكنهم منعوين من الو�سول 

اليهم وحمادثته.
 " اأم فادي ، وتقول  .. تنهمر دموع  حتقيق وتاأجيل 
اقتحام   ، املمار�سات  هذه  و�رشيعة جتيز  قانون  اأي 
منزلنا واعتقال ابني دون ذنب اأو �سبب ؟، ام�سيت 
خلويف  واحلزن  والدموع  البكاء  و�سط  يومًا   29
والعزل  التحقيق  لزنازين  نقلوه  الذي  عدي  على 
 ،" زيارته  الفرتة  طوال  منعوا   ، جمدو  �سجن  يف 
التحقيق  خالل  انه  علمنا   ، فرتة  بعد   " وت�سيف 
منعوه من اال�ستحمام وحرم من الطعام لعدة ايام 
كو�سيلة لل�سغط ا�سافة لتعر�سه الدوات حتقيق 
قا�سية حتى نقل اىل �سجن جمدو "، وتكمل " يف 
البداية مل نتمكن من زيارته ، وعانينا حتى ح�سلنا 
على اأول ت�رشيح ، وانتظر هذه اللحظة حتى اأرى 
 ،" واو�ساعه  �سحته  على  واطماأن  اأمامي  عدي 
وتكمل " خالل املحاكم الع�سكرية يف �سامل ، متكنا 
، عقدت  اليوم  ، وحتى  قليلة  من روؤيته للحظات 
له 14 جل�سة متتالية ، ويف كل مرة القا�سي ميدد 
توقيفه بذرائع خمتلفة  حتى يبقى خلف الق�سبان.

اأ�سباب  .. ما زالت عائلة عدي ، جتهل  اأمل احلرية 
اعتقاله ، ويقول والده " ن�ستغرب �سمت وغياب 
؟،  العدالة  فاأين   ، االن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  دور 
مرة  كل  ويف  بال�سيا�سة  عالقة  اأي  له  لي�ض  ابني 
له  ت�سدر  مل  اليوم  وحتى  توقيفه  متدد  املحكمة 
اأراه  مل   ، اعتقاله  منذ    " وي�سيف   ،" اتهام  الئحة 
اإال خالل جل�سات املحكمة و�سط حرا�سة م�سددة 
منه  واالقرتاب  مينعوننا من حمادثته  فال�سجانني   ،
، ونامل يف اجلل�سة القادم اأن يتحرر ويعود الينا ، 

فاجلميع يفتقده ومينى اأن ال تطول غيبته.

عواد  داوود  مهند  القا�رش  االأ�سري  روى 
دي�ض �رشق مدينة  ابو  بلدة  )16 عاما( من 
الوح�سية  اعتقاله  طريقة  املحتلة  القد�ض 
وقال  قدميه.  يف  بالر�سا�ض  اإ�سابته  رغم 
2020-5-15 ويف  "بتاريخ  القا�رش عواد، 
م�ساًء،  والن�سف  العا�رشة  ال�ساعة  حوايل 
باأبو  اخلارجة  تدعى  مبنطقة  اأ�سري  كنت 
االحتالل  بجنود  واإذ  اجلبل،  بجانب  دي�ض 
اأ�سبت  لذلك  ونتيجة  النار علي،  يطلقون 
قدمي  اأما  الي�رشى،  بقدمي  بالغة  اإ�سابة 
وخرجت  الر�سا�سة  فدخلت  اليمنى 
ح�رش  االأر�ض،  على  �سقطت  بعدها  منها، 
باأبو  م�ستو�سف  اإىل  ونقلوين  اأ�سخا�ض 
دي�ض، وبعدها اغمي علي، ووجدت نف�سي 
"بقيت  الله".ويكمل،  ب��رام  مب�ست�سفى 
اأ�سبوع مب�ست�سفى رام الله وبعدها حتررت 
بعد  اأي   9-6-2020 وبتاريخ  للبيت، 

حوايل اأكرث من 20 يوما وحوايل ال�ساعة 
الثالثة فجراً، وبينما كنت نائما، واإذ بجندي 
يوقظني من النوم واأمرين مبرافقته، وكان 
ال  اأنني  واأخربته  اجلنود،  من  ع��ددا  معه 
علي،  بال�رشاخ  فبداأ  ال�سري،  اأ�ستطيع 
وقيد  مالب�سي،  ارتدي  ان  حتى  ورف�ض 
 50 حلوايل  ال�سري  على  واأجربوين  يداي، 
على  من  القفز  مني  طلبوا  وبعدها  مرتا، 
ال�سور، ورغم رف�سي لطلبهم كوين لي�ض 
جنود  اأحد  اأن  اإال  امل�سي،  حتى  مبقدوري 
االحتالل حملني ورماين من فوق ال�سور 
الذي كان بارتفاع اأكرث من مرت".وي�سيف، 
ع�سكري،  بجيب  و�سعوين  ذلك  بعد   "
وع�سبوا عيناي، وانهالوا علي بال�رشب، 
واأغلب ال�رشب تركز على مكان االإ�سابة، 
اإنزايل  مت  وبعدها  واأكتايف،  معدتي  وعلى 
اىل مع�سكر يف اأبو دي�ض، وركلني اأحدهم 

بعد  الي�رشى".ويكمل:  رجلي  على  بقدمه 
ذلك اقتادوين اىل مركز حتقيق "عطاروت" 
ليوم كامل، وهناك بداأت اعاين من اأوجاع 
الطق�ض،  برودة  رغم  حتتمل،  وال  �سديدة 
اأو  �ستوية  اإدخال مالب�ض  رف�سوا  اأنهم  اإال 

اأغطية... وطوال الوقت كنت مقيد اليدين، 
ما �سبب يل اأوجاع ومعاناة �سديدة، والحقا 
مت نقلي ل�سجن "عوفر"، ومنها اإىل العيادة، 
وبعدها اإىل م�ست�سفى العفولة، ومنها اىل 

�سجن "اجللمة".

اأ�شري قا�شر يروي كيف اطلق االحتالل النار على قدميه 
والقاه من فوق ال�شور

اأخبار فل�شطني

اأ�شرى �شجني "جمدو" و "عوفر" م�شتمرون يف خطواتهم الت�شعيدية
االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  با�سم  املتحدث  قال 
اأ���رشى  اإن  رب��ه،  عبد  ح�سن  واملحررين 
م�ستمرون  و"جمدو"  "عوفر"  �سجني 
على  احتجاجا  الت�سعيدية،  خطواتهم  يف 
توفري  االح��ت��الل  �سجون  اإدارة  رف�ض 

املالب�ض لالأ�رشى اجلدد.
مع  هاتفي  ات�سال  يف  رب��ه  عبد  واأك��د 
 13/06/2020 املوافق  ال�سبت  يوم  "وفا"، 
، اإن االأ�رشى طالبوا االإدارة بتوفري مالب�ض 

توقف  ظل  يف  خا�سة  اجل��دد،  للمعتقلني 
املحامني  وزي���ارات  العائلية  ال��زي��ارات 
اأزمة  ب�سبب فريو�ض "كورونا"، ما ي�سبب 
االإدارة  لكن  ال�سخ�سية،  احتياجاتهم  يف 
رف�ست هذه املطالب. واأ�سار عبد ربه اىل 
اأن االأ�رشى اأعادوا وجبات الطعام اخلمي�ض 
املا�سي، كخطوة احتجاجية، لل�سغط على 
وعن  املالب�ض.  باإدخال  لل�سماح  االإدارة 
املعتقل  ال�سباح  معمر  املري�ض  االأ�سري 

منذ 18 عاما، قال عبد ربه اإن حت�سنا طفيفا 
وقف  مت  بحيث  ال�سحية،  حالته  على  طراأ 
تخديره، غري اأنه ما زال حتت اأجهزة التنف�ض 
�سوروكا  م�ست�سفى  يف  اال�سطناعي 
ال�سباح  االأ�سري  اأن  الع�سكري. ولفت اىل 
ال�سحي  و�سعه  يف  تفاقم  م��ن  عانى 
اىل  نقله  ا�ستدعى  ما  املا�سي،  اخلمي�ض 
امل�ست�سفى املذكور، واأدخل من اىل العناية 
بالتهاب  م�ساب  اأنه  تبني  حيث  املركزة، 

الهيئة  حمامي  اإن  وقال  الرئتني.  يف  حاد 
لالطمئنان  امل�ست�سفى  اإدارة  مع  توا�سل 
على و�سعه ال�سحي، فيما �سيكون هناك 
توا�سل اآخر من قبل املحامي ملتابعة حالته 
 41( ال�سباح  االأ�سري  اأن  يذكر  ال�سحية. 
عاما( من مدينة جنني، كان قد دخل بداية 
التوايل يف  ال�18 على  العام اجلاري عامه 
بال�سجن  حمكوم  وهو  االحتالل،  �سجون 

ملدة 23 عاما.

اأو�شاع االأ�شرى �شعبة للغاية يف ظل كورونا
الطيطي من  �سامح  املحرر  ال�سحفي  اأكد 
اأو�ساع  باأن  اخلليل  �سمال  العروب  خميم 
ظل  ويف  االأخ��رية  ال�سهور  يف  االأ���رشى 
مع  وخ�سو�سًا  للغاية  �سعبة  كورونا 
يف  االأ�سناف  وتقلي�ض  ال��زي��ارات  منع 
80 �سنف من  �سحب  الكنتينة من خالل 
الطيطي  وقال  االأ�سا�سية.  الغذائية  املواد 
يف حديث خا�ض ملكتب اإعالم االأ�رشى اأن 
االأ�رشى  �سفوف  يف  حقيقية  معاناة  هناك 
يف  وخا�سة  االح��ت��الل،  �سجون  داخ��ل 
من  االأ���رشى  يعاين  بحيث  عوفر  �سجن 
وجود  لعدم  ال�سيفية  املالب�ض  يف  نق�ض 

املراوح  نق�ض يف  بجانب  االأهايل  زيارات 
ال�سيف.  ح��رارة  ملواجهة  الغرف  داخ��ل 
واأ�ساف املحرر الطيطي باأن هناك اكتظاظ 
نتيجة  وا�سح  ب�سكل  عوفر  �سجن  يف 
قوات  تنفذها  التي  املكثفة  االعتقاالت 
االحتالل، بجانب منع اإدارة ال�سجون زيارة 
يحتويان  ق�سمان  وهما   13 و   14 ق�سمي 
اأن  كما  جدد،  وقادمني  اأ�سبال  اأ�رشى  على 
لعدم  الغرف  داخل  حقيقي  تكد�ض  هناك 

وجود نقليات بني ال�سجون.
اإج��راءات  اإىل  الطيطي  املحرر  وتطرق   
اإدارة  باأن  وقال  كورونا  ظل  يف  االحتالل 

ال�سجون تاأخرت كثرياً يف تطبيق اإجراءات 
الوقاية، كما تاأخرت يف توزيع الكمامات 
لليدين  كفوف  توزع  ومل  االأ���رشى  على 
اأ�سبح  احلايل  الوقت  ويف  اال�رشى،  على 
واالأ���رشى  ال�سجانني  بني  اختالط  هناك 
ال�سبابيك  وفح�ض  املحاكم  خ��الل  من 
داخل الغرف. واأردف املحرر قائاًل : االأ�سري 
بني  متنقاًل  يومًا   28 ميكث  اليوم  اجلديد 
 14 وق�سم  والتحقيق  التوقيف  مراكز 
الذي حتول حلجر �سحي للمعتقلني اجلدد، 
الفورة  �ساعات  بتقلي�ض  اأي�سا  وقامت 
�ساعات متقطعة لكل   4 اأي  الق�سم  داخل 

والتي  الباقية  االأق�سام  عن  عدا  اأ�سري، 
الطيطي  ونقل  الكامل.  بالعدد  اأ�سبه  هي 
ر�سالة عن االأ�رشى الذين طالبوا بخطوات 
حقيقي  ب�سكل  ق�سيتهم  لتدويل  ج��ادة 
الزيارات  ملو�سوع  حل  الإيجاد  والتدخل 
اأ�سري   12 وج��ود  اإىل  م�سرياً  ل��الأه��ايل، 
�سيا�سة  �سحية  هم  فل�سطيني  �سحفي 
الفل�سطيني.  املحتوى  ملحاربة  االحتالل 
عن  اأفرجت  قد  االحتالل  ق��وات  وكانت 
االأ�سري الطيطي قبل يومني بعد انتهاء مدة 
حمكوميته البالغة �ست �سهور يف �سجون 

االحتالل.
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ق�شية “فلويد” ُت�شعل غ�شب العامل 

االحتجاجات جتتاح العوا�شم االأوروبية لالأ�شبوع 
الثاين �شد العن�شرية وعنف ال�شرطة

قراءة / حممد علي
---------------- 

حادثة  اأججت  املتحدة،  الواليات  يف 
مدينة  �سهدت  فقد  الغ�سب.  جديدة 
احتجاجا  تظاهرات  االأمريكية  اأتالنتا 
يبلغ  اآخر  اأ�سود  اأمريكي  موت  على 
اجلمعة.  م�ساء  عاما   27 العمر  من 
�رشيعا  طريقا  متظاهرون  واأغ��ل��ق 
الوجبات  ل�سل�سلة  مطعما  واأحرقوا 
ال�ساب  قتل  “وينديز”  ال�رشيعة 
خالل  م��ام��ه  اأ بروك�ض  راي��ت�����س��ارد 
ذكرت  ح�سبما  ال�رشطة،  مع  مواجهة 
ويف  االأم��ريك��ي��ة.  االإع���الم  و�سائل 
تظاهرات  يف  اآالف  �سارك  اأوروب��ا، 
يف  خ�سو�سا  امل��دن  من  العديد  يف 
يف  ���س��دام��ات  ج��رت  حيث  فرن�سا 
ال�رشطة  واعتقلت  وليون.  باري�ض 
يف  متطرفني  ميينيني  متظاهرين 
خالل  عنف  اأع��م��ال  ب�سبب  ل��ن��دن 
م�����س��اد  جت��م��ع  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م 
للعن�رشية  املناه�سة  لالحتجاجات 
عدم  اإىل  لهم  ال�رشطة  دعوات  رغم 
من  احل��د  بتدابري  م��ذك��رة  التجمع 
امل�ستجد.  كورونا  فريو�ض  تف�سي 
بعد  �سا�سا  اأ ال��ت��ظ��اه��رات  وب���داأت 
جورج  االإفريقي  االأم��ريك��ي  م��وت 
ب��وي��د اخ��ت��ن��اق��ا ع��ل��ى ي��د ���رشط��ي 
امل��ت��ح��دة يف  ال��والي��ات  ب��ي�����ض يف  اأ
ث���ارت  واأ امل��ا���س��ي.  ي��ار/م��اي��و  اأ  25
ي�سغط  ال�رشطي  كان  بينما  �سوره 
يف  كبريا  ا�ستياء  عنقه  على  بركبته 
ثارت  واأ والعامل.  املتحدة  الواليات 
ال��ت��ج��م��ع��ات االح��ت��ج��اج��ي��ة ج��دال 
اإرث  ح��ول  م�سبوق  غ��ري  وا���س��ع��ا 

االأوروب��ي  واال�ستعمار  العبودية 
ال�سعوب  ���س��د  ال��ب��ي�����ض  وع��ن��ف 
يف  ال�رشطة  ع�سكرة  وكذلك  امللونة 
ال�رشطة  واعتقلت  املتحدة.  الواليات 
م�ستخدمة  باري�ض،  يف  متظاهرين 
بعدما  ل��ل��دم��وع  امل�����س��ي��ل  ال��غ��از 
ويف  مبقذوفات.  حمتجون  ر�سقها 
فرن�سا،  ���رشق  جنوب  ليون  مدينة 
املياه  خراطيم  ال�رشطة  ا�ستخدمت 
نهاء  الإ للدموع  امل�سيلة  والغازات 

�سخ�ض. لفا  اأ فيها  �سارك  تظاهرة 
جتمع  باري�ض  يف  التظاهرة  اإىل  ودعا 
ت��راوري  دام���ا  الأ بالعدالة  يطالب 
بينما  تويف  ال��ذي  االأ�سود  ال�ساب 
ك���ان م��ع��ت��ق��ال ل���دى ال�����رشط��ة يف 
�سقيقة  تراوري  �سا  اأ وحثت   .2016
اإىل  التجمع  يف  امل�ساركني  ال�ساب 
عنف  ودان��ت  العدالة  اإنكار  دانة  “اإ
من  واالجتماعي”.  العرقي  ال�رشطة 
الدولية  العفو  منظمة  دعت  جهتها، 
ممار�سات  “اإ�سالح  اإىل  ب��ي��ان  يف 

فرن�سا. يف  املمنهجة”  ال�رشطة 
عن�شرية”  “بلطجة   

بني  ا���س��ت��ب��اك��ات  ج���رت  ل��ن��دن  يف 
ميينيني  وم��ت��ظ��اه��ري��ن  ال�����رشط��ة 

املدينة  و�سط  يف  جتمعوا  متطرفني 
العن�رشية.  على  املحتجني  لتحدي 
اإن  العا�سمة  �رشطة  دارة  اإ وقالت 
القيود  خالفوا  االأ�سخا�ض  اآالف 
كوفيد19-  انت�سار  ملنع  املفرو�سة 
وحولها،  الربملان  �ساحة  يف  للتجمع 
لل�رشطة.  “كبرية”  عملية  تطلب  ما 
التلفزيون  بثها  لقطات  يف  وظهر 
م�����س��اغ��ب��ني ي��وج��ه��ون ���رشب��ات 
دخانية  وقنابل  بزجاجات  وير�سقون 
بينهم  وا�ستباكات  ال�رشطة،  رجال 
االأخرى.  التظاهرة  يف  املحتجني  وبني 
الربيطاين  ال���وزراء  رئي�ض  ودان 
وق��ال  العنف.  جون�سون  بوري�ض 
يف  العن�رشية  للبلطجة  مكان  “ال 
نها  اإ ال�رشطة  وقالت  �سوارعنا”. 
�سخ�ض  م��ئ��ة  م��ن  اأك���رث  اع��ت��ق��ل��ت 
�ستة  اأ�سيب  بينما  العا�سمة  يف 
وج��رت  طفيفة.  ب��ج��روح  �رشطيني 
يف  للعن�رشية  مناه�سة  احتجاجات 
برايتون  بينها  اأخرى  بريطانية  مدن 

ال�سمال. يف  وليفربول  اجلنوب  يف 
ا�شرتاليا  يف  تظاهرات 

العديد  يف  اآالف  تظاهر  ا�سرتاليا،  يف 
االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  املدن  من 

من  الرغم  على  التوايل  على  الثانية 
انت�سار  ملنع  املفرو�سة  االإج��راءات 
وجرى  امل�ستجد.  كورونا  فريو�ض 
ب��ريث  ال��ت��ج��م��ع��ات يف  ه���ذه  اأك���رب 
���س��رتال��ي��ا.  اأ غ��رب  والي���ة  عا�سمة 
ورف���ع ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
املوت  “اأوقفوا  عليها  كتب  الفتات 
البي�ساء  و”اأ�سرتاليا  االحتجاز”  يف 
نف�سكم”،  اأ على  الكذب  عن  توقفوا 
 400 من  اأكرث  وفاة  اإىل  �سارة  اإ يف 
التوقيف  يف  االأ�سليني  ال�سكان  من 
وُنظمت  املا�سية.  الثالثة  العقود  يف 
حقوق  اأج��ل  من  اأ�سغر  احتجاجات 
داروي���ن  االأ���س��ل��ي��ني يف  ال�����س��ك��ان 
ال�سمالية  االأرا�سي  والية  عا�سمة 
امل��ج��اورة.  ك��وي��ن��زالن��د  م��دن  ويف 
كبرية  جمموعات  املنطقتان  وت�سم 
�سيا  اآ يف  االأ�سليني.  ال�سكان  من 
رافعني  تايبيه  متنزه  يف  املئات  جتمع 
���س��ع��ارات  عليها  كتبت  الف��ت��ات 
حلظة”.  ولي�ست  حركة  “هذه  بينها 
دقائق  ث��م��اين  امل��ت��ظ��اه��رون  ووق��ف 
الذي  فلويد  لذكرى  تكرميا  �سمت 
وهو  االأر���ض  على  ال�رشطي  ثبته 
ثماين  عنقه  على  بركبته  ي�سغط 
ع�رشات  وتظاهر  ثانية.  و46  دقائق 
كندا،  ويف  طوكيو.  يف  املطر  حتت 
نيو  مقاطعة  يف  م�سوؤولون  اأعلن 
نهم  اأ ال�سبت  )����رشق(  ب��رون��زوي��ك 
ال�رشطة  اإط��الق  يف  حتقيقا  فتحوا 
العمر  م��ن  يبلغ  رج��ل  على  ال��ن��ار 
ثاين  يف  مقتله  اإىل  اأدى  ما  عاما   48
ال�سهر  خالل  النوع  هذا  من  حادث 

اجلاري.

ال�شود تهم” واحتجاج على  “حياة  التوايل تظاهرات دعم حلركة  الثاين على  العامل لالأ�شبوع  �شهدت مدن عديدة يف 
املتظاهرين. بلدان  ال�شرطة يف  املتحدة، وكذلك على عنف  الواليات  العن�شرية بعد وفاة جورج فلويد )46 عاما( يف 

�سيا�سيون  وباحثون  كتاب  ي��رى 
يف  م��ارات��ي  االإ ال�سفري  م��ق��ال  اأن 
وا���س��ن��ط��ن، ي��و���س��ف 
ر�سالة  مبثابة  العتيبة 
���رشائ��ي��ل��ي  االإ للكيان 
على  ح��ري�����ض  ن���ه  ب���اأ
ال��ت��ط��ب��ي��ع. وي��ق��ول 
ان  �سيا�سيون  ك��ت��اب 
ال��ع��الق��ات االم��ارات��ي��ة 
منذ  بداأت  اال�رشائيلية 
وك��ان   2008 ال��ع��ام 
ط��اب��ع��ه��ا اق��ت�����س��ادي 
وت��ط��ورت  جت���اري   –
 – امنية  ع��الق��ات  اىل 
 – ثقافية  ثم  �سيا�سية 
واىل  ودينية  ريا�سية 
عن  كا�سفني  ذل��ك،  ما 
العام  حتى  خطة  وجود 
ه��ذه  ل��ت��م��ت��ني   2022

وتطويرها. العالقة 
وي���و����س���ح ب��اح��ث��ون 
املقال  ان  �سيا�سيون 
ل�سحيفة  مكتوبًا  كان 
او  بو�ست  وا�سنطن 
ولكن  تاميز  نيويورك 
����س���دي���ق ال�����س��ف��ري، 
�سبار  بحييم  امل�سمى 
وه����و ا���رشائ��ي��ل��ي – 
بن�رش  ن�سحه  امريكي، 
�سحيفة  يف  امل���ق���ال 
ي��دي��ع��وت اح��رون��وت 
ح�����ت�����ى ي���خ���اط���ب 
مبا�رشة  اال�رشائيليني 
اأهمية  على  للتدليل 
 – اخلليجية  ال��ع��الق��ة 
ويوؤكد  اال�رشائيلية. 
ان  �سيا�سيون  خ��رباء 
ال�����س��ف��ري االم���ارات���ي 
من  ك��ان  وا�سنطن  يف 
الدول  ممثلي  من  القلة 

ح�رشت  التي  جداً  القليلة  العربية 
ب�سفقة  ي�سمى  م��ا  اط��الق  حفل 
ونتنياهو.  ترامب  بح�سور  القرن 
ان  ���س��ي��ا���س��ي��ون  وي��و���س��ح خ���رباء 
ت��رت��ي��ب  يف  ���رشي��ك��ة  االم������ارات 
القرن  ل�سفقة  والدعاية  وترويج 
ت��ي  ي��اأ العتيبة  ي��و���س��ف  وم��وق��ف 
القرن  ل�سفقة  ال��رتوي��ج  اط��ار  يف 
�سعبية  ارادة  من  نابعًا  لي�ض  وهو 
تطمع  االم����ارات  وان  ام��ارات��ي��ة. 
االمنية  ال��ق��درات  من  باال�ستفادة 
وال��ق��م��ع��ي��ة اال���رشائ��ي��ل��ي��ة. وي��ب��نّي 
جت��اوزت  االم���ارات  ان  اعالميون 
ال��ت��ط��ب��ي��ع وو���س��ل��ت اىل  م��رح��ل��ة 
مع  وال��ت��ك��ام��ل  التن�سيق  مرحلة 
العتيبة  ومقالة  ال�سهيوين  الكيان 
�سيا�سيون  خرباء  ويقول  ذلك.  تثبت 
يف  العربية  ال��دول  بع�ض  دور  ان 
متويل  على  يخت�رش  القرن  �سفقة 
حق  لهم  ولي�ض  ال�سفقة  تنفيذ 
ه��ذه  تنفيذ  ح��ول  ف��ك��ار  اأ ب��ت��ق��دمي 
الدول.  هذه  احدى  واالمارات  اخلطة 
فحوى  ان  م��ن  اعالميون  وي��ح��ذر 
يقول  االم���ارات���ي  ال�سفري  م��ق��ال 
املنطقة  ودول  لال�رشائيليني  �سمنيًا 
املقاومة  على  تق�سوا  ان  عليكم  نه  باأ
التي  امل�ساريع  طرح  ثم  ومن  اأواًل 
�سيا�سيون  خرباء  ويعرب  تريدونها. 
بني  تناف�ض  ل��وج��ود  اأ�سفهم  ع��ن 
الو�ساطة  دور  على  عربية  دول 
هي  "ا�رشائيل"  ب��اأن  الت�سليم  مع 
ال��ذي  قليمي  االإ امل��رك��زي  ال��ط��رف 
االأو���س��ط  ال�����رشق  ���س��وؤون  �سيدير 
املركزي  الطرف  ان  واأ�ساف  اجلديد. 
وبالتايل  م�ساعدين  و�سطاء  يريد 
الدور  هذا  على  يتناف�سون  العرب 
هذا  ان  معترباً  امل���ذل.  الهام�سي 
بيع  بعملية  ان��خ��راط��ًا  ميثل  ال��دور 

القرن. �سفقة  ح�سب  القد�ض 
ق/د

يف  اأتالنتا  مدينة  �رشطة  قائدة  قدمت 
ا�ستقالتها  االأمريكية  جورجيا  والي��ة 
م�ستبها  �رشطي  اأ�ساب  بعدما  ال�سبت 
بر�سا�سة  توقيفه  حماولة  خ��الل  به 
احتجاجات  ان��دالع  اإىل  اأدى  ما  قاتلة 
الذي  االأ�سود  االأمريكي  هذا  مقتل  على 

عاما.  27 العمر  من  يبلغ 
ت�سهد  بينما  احل��ادث��ة  ه���ذه  ت��ي  وت��اأ
منذ  اأخ��رى  وبلدان  املتحدة  ال��والي��ات 
ال�رشطة  عنف  �سد  تظاهرات  �سابيع  اأ
ج��ورج  وف���اة  بعد  العن�رشية  و���س��د 
حتت  اختناقا  االإفريقي  االأمريكي  فلويد 
مينيابولي�ض  يف  بي�ض  اأ �رشطي  ركبة 
ون�رشت  املتحدة.  ال��والي��ات  ب�سمال 
ظهر  �سورا  املحلية  االإع��الم  و�سائل 
ال�����س��وارع  يف  املحتجني  م��ئ��ات  فيها 
اأح��د  يف  ت�ستعل  وال��ن��ريان  ال�سبت 
للوجبات  “وينديز”  �سل�سلة  مطاعم 
و�سائل  من  واح��دة  وذك��رت  ال�رشيعة. 
اأغلقوا  املتظاهرين  اأن  املحلية  االإعالم 
قتل  ال��ذي  املطعم  م��ام  اأ �رشيعا  طريقا 
عاًما(   27 ( بروك�ض  رايت�سارد  ال�ساب 
رئي�سة  اأع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن  م��ام��ه.  اأ
اأن  بوتومز  الن�ض  كي�سا  املدينة  بلدية 
اأعفي  بروك�ض  اأ�ساب  الذي  ال�رشطي 
“ايه  �سبكة  ذك��رت  بينما  مهامه،  من 
ويدعى  ال�رشطي  اأن  نيوز”  �سي  بي 
اأتالنتا  �رشطة  من  طرد  رولف  غاريت 
اآخ��ر.  ���رشط��ي  م��ه��ام  تعليق  مت  بينما 
بروك�ض  اأن  ذكر  ر�سمي  تقرير  وكان 
مطعم  مدخل  عند  �سيارته  داخ��ل  نام 
موظفو  فات�سل  ال�رشيعة،  للوجبات 
كانت  �سيارته  الأن  بال�رشطة  املطعم 

مكتب  وق��ال  الزبائن.  طريق  تعرقل 
الرجل  ّن  اإ جورجيا  والية  يف  التحقيقات 
عندما  ال�رشطة  وق��اَوم  خمموًرا  ك��ان 
ّن  اأ اإىل  التقرير  �سار  واأ اعتقاله.  حاولت 
بروك�ض  ّن  اأ ُتظهر  املراقبة  ت�سجيالت 
وخ���الل حم��اول��ة ت�����س��ّدي��ه ج�����س��ّدًي��ا 
مب�سّد�ض  “اأم�سك  ال�رشطة  لعنا�رش 
ال�رشطّيني  الأح��د  يعود  �ساعق  تيزر” 
رجال  اأن  التقرير  واأ�ساف  “وهرب”. 
ال�����رشط��ة ط����اردوا ب��روك�����ض ���س��رًيا 
التفت  املطاردة،  ثناء  واأ ق��دام.  االأ على 
ووّج��ه  العنا�رش  اأح��د  نحو  بروك�ض 
فا�ستخدم  باجّتاهه.  ال�ساعق  امل�سّد�ض 
بروك�ض”.  واأ�ساب  �سالحه  العن�رش 
ُنقل  بروك�ض  ّن  اأ اإىل  التقرير  ولفت 
لكّنه  جلراحة،  وخ�سع  م�ست�سفى  اإىل 
ّن  اأ م�سيًفا  ذل��ك،  بعيد  احل��ي��اة  ف��ارق 
موكل  حمام  واأكد  اأي�سا.  جرح  �رشطيا 
ال�رشطة  اأن  بروك�ض  عائلة  قبل  من 
كري�ض  وقال  املفرطة.  القوة  ا�ستخدمت 
جورجيا  “يف  ل�سحافيني  �ستيوارت 
هذا  قاتال..  �سالحا  لي�ض  تيزر  م�سد�ض 
اأن  واأ�ساف  القانون”.  عليه  ين�ض  ما 
خالل  “و�سل  ال�رشطة  لقوة  تعزيزا 
ميكن  ك��ان  اأع��ت��ق��د.  م��ا  على  دقيقتني 
عليهم  ك��ان  مل��اذا  واعتقاله.  تطويقه 
لديه  “كان  ال�رشطي  ان  وتابع  قتله؟”. 
على  النار  اإطالق  غري  اأخرى  خيارات 
اإىل  املحامي  وا�سار  اخللف”.  من  الرجل 
واحتفل  اأطفال  الأربعة  اأب  بروك�ض  اأن 

اجلمعة. الثامن  ابنته  ميالد  بعيد 
“اتالنتا  املحلية  ال�سحيفة  وذك��رت 
مقتل  اأن  كوني�ستيتيو�سن”  ج��رن��ال 

واالأربعني  الثامنة  احلادثة  هو  بروك�ض 
من  وطلب  �رشطي  فيها  يتورط  التي 
التحقيق  جورجيا  يف  التحقيقات  مكتب 
هذه  م��ن   15 يف  قتلى  و�سقط  فيها. 

احلوادث.
 “اأتالنتا منوذج” 

رئي�سة  ال�رشطة،  قائدة  ا�ستقالة  اأعلنت 
بوتومز  الن�ض  كي�سا  ت��الن��ت��ا  اأ بلدية 
حمتملة  كمر�سحة  ا�سمها  طرح  التي 
الدميوقراطي  مع  الرئي�ض  نائب  ملن�سب 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ب��اي��دن  ج��و 
ت�رشين  يف  �ستجرى  التي  االأمريكية 
ال��ث��اين/ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل. واأو���س��ح��ت 
كانت  �سيلدز  اإريكا  اأن  بوتومز  الن�ض 
من  اأكرث  منذ  االأمني  اجلهاز  هذا  تقود 
البلدية  رئي�سة  واأ�سافت  عاما.  ع�رشين 
“ب�سبب  التلفزيون  بثها  ت�رشيحات  يف 
مِلا  منوذجًا  اأتالنتا  ُت�سبح  اأن  يف  رغبتها 
الكبري  االإ�سالح  عليه  يكون  اأن  يجب 
اإريكا  قّدمت  فقد  بكاملها،  البالد  يف 
رئا�سة  من  الفورّية”  ا�ستقالتها  �سيلدز 
املتلفزة  والت�رشيحات  اأتالنتا.  �رشطة 
جاءت  البلدّية،  رئي�سة  بها  اأدلت  التي 
�سوارع  اإىل  متظاهرين  خروج  ثر  اأ على 
بروك�ض.  وف��اة  على  احتجاًجا  اأتالنتا 
عديدة  مدن  �سهدت  بينما  ذلك  وياأتي 
على  الثاين  لالأ�سبوع  ال�سبت  العامل  يف 
“حياة  حلركة  دع��م  تظاهرات  التوايل 
العن�رشية  على  واحتجاج  تهم”  ال�سود 
يف  عاما(   46 ( فلويد  جورج  وفاة  بعد 
التظاهرات  وبداأت  املتحدة.  الواليات 
االإفريقي  االأمريكي  موت  بعد  �سا�سا  اأ
�رشطي  يد  على  اختناقا  بويد  ج��ورج 

 25 يف  املتحدة  ال��والي��ات  يف  بي�ض  اأ
�سوره  ث���ارت  واأ املا�سي.  ي��ار/م��اي��و  اأ
بركبته  ي�سغط  ال�رشطي  كان  بينما 
الواليات  يف  كبريا  ا�ستياء  عنقه  على 
التجمعات  ث��ارت  واأ وال��ع��امل.  املتحدة 
م�سبوق  غري  وا�سعا  جدال  االحتجاجية 
واال�ستعمار  ال��ع��ب��ودي��ة  اإرث  ح��ول 
ال�سعوب  �سد  البي�ض  وعنف  االأوروبي 
يف  ال�رشطة  ع�سكرة  وكذلك  امللونة 

املتحدة. الواليات 
تهدئة اجلدل 

االأمريكي  الرئي�ض  �سعى  جهته،  من 
مع  اجل��دل  تهدئة  اإىل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
خ��الل  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون(  ال��دف��اع  وزارة 
اأكادميية  يف  ال�سهادات  ت�سليم  احتفال 
املرموقة  الع�سكرية  بوينت”  “وي�ست 
ق��رب ن��ي��وي��ورك. وت��ب��ن��ى ت��رام��ب يف 
ب��ع��ي��دة عن  ر���س��م��ي��ة  ل��ه��ج��ة  خ��ط��اب��ه 
به  تعامل  ال��ذي  الهجومي  االأ�سلوب 
والعنف  العن�رشية  �سد  التظاهرات  مع 
والذي  االأخرية  �سابيع  االأ خالل  االأمني 
اإىل  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  يف  م�����س��وؤول��ني  دف��ع 
عن  ال�سادر  للخطاب  رف�سهم  ب��داء  اإ
من   1107 اأمام  ترامب  وقال  الرئي�ض. 
يف  كان  “اجلي�ض  اإن  التالميذ  ال�سباط 
التمييز”  مظلمة  نهاء  الإ االأول  اخل��ط 
املدنية  احلقوق  اأجل  من  الكفاح  خالل 
اإىل  الرئي�ض  ���س��ار  واأ ال�ستينيات.  يف 
تهّز  التي  الكبرية  االحتجاجية  احلركة 
ي��دي  اأ على  فلويد  وف��اة  منذ  ال��ب��الد 
يار/ اأ نهاية  توقيفه  ثناء  اأ بي�ض  اأ �رشطي 

يو. ما
ق/د

فك  اإىل  ال�����س��ني  م��ع  ال��ن��زاع  م��ن 
اأوروب��ا  مع  الع�سكري  االرت��ب��اط 
الدولية:  املنظمات  مع  واخلالفات 
الواليات  متو�سع  اإعادة  عملية  تهّز 
الرئي�ض  بها  يقوم  التي  املتحدة 
االحت��اد  ترامب،  دونالد  االأم��ريك��ي 
اإع��ادة  على  وُت��رغ��م��ه  االأوروب����ي 

ا�سرتاتيجياته. يف  النظر 
رفيع  اأوروب���ي  دبلوما�سي  وي��رى 
وزيري  مع  املحادثات  اأن  امل�ستوى 
بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية 
ا�سرب  مارك  والدفاع  ووزير  االإثنني 
االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  اخلمي�ض 
بني  للعالقة  مهّمة  “حلظة  �ست�سكل 

االأطل�سي”. جانبي 

 “م�شار ثالث” 
اإىل  نف�سه  الدبلوما�سي  ���س��ار  اأ
وزراء  ب��ني  الفيديو  ات�����س��ال  اأن 
وبومبيو  االأوروبي  االحتاد  خارجية 
كل  “مراجعة  �سيتيح  االث��ن��ني 
االأوروب��ي��ني  ل��دى  التي  التحديات 
نظر  وجهات  حولها  واالأمريكيني 
خمتلفة”.  وم���واق���ف  م��ت��ق��اط��ع��ة 
التي  اخلالفية  امل�سائل  ب��ني  وم��ن 
ال�سلوك  �رشيحا  تف�سريا  تتطلب 
ال�سني  م��ع  العالقة  يف  ال��ع��دائ��ي 
االأو���س��ط  ال�����رشق  يف  وال��ت��وت��ر 
ل�سيا�سية  االأمريكي  الدعم  نتيجة 
���رشائ��ي��ل  اإ تنتهجها  ال��ت��ي  ال�����س��ّم 
من  املتحدة  ال��والي��ات  وان�سحاب 
اأوّج  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 

كوفيد19-  وباء  ملكافحة  معركتها 
املحكمة  �سد  املتخذة  وال��ت��داب��ري 
االحت��اد  وات��خ��ذ  ال��دول��ي��ة.  اجلنائية 
ه��ذه  ك���ّل  م��وق��ف��ا يف  االأوروب�����ي 
خارجية  وزير  و�ساعف  الق�سايا. 
التنديدات  بوريل  جوزيب  االحتاد 
بامكانه  لي�ض  اأن  اإال  والتحذيرات. 
اإخ��ف��اء االن��ق�����س��ام��ات ب��ني ال��دول 
ت�رشيحاته  وب��ع�����ض  االأع�����س��اء. 
لي�ض  الأن  االحت���اد  با�سم  لي�ست 
ويقّر  يدها.  توؤ االأع�ساء  الدول  كل 
املتحدة  الواليات  ب��اأن  دبلوما�سي 
هذه  على  تلعبان  ال�سني،  وكذلك 
ويقول  لتعميقها.  االنق�سامات 
ال  االأوروب���ي  “االحتاد  اإن  ب��وري��ل 
ال  ه��وي��ة.  ع��ن  يبحث  ط��رف��ًا  ي��زال 

يلعب”. اأن  يريد  دور  اأي  يعرف 

الخالف مع وا�شنطن 
ال  مل����ان  واالأ الفرن�سيني  اأن  غ��ري 
وزيرة  وقالت  ذلك.  على  يوافقون 
كرامب  نيغريت  اأ ملانية  االأ الدفاع 
ثناء  اأ �سباط/فرباير  يف  كارنباور 
يف  للوزراء  �سخ�سي  اجتماع  اآخر 
زيادة  الوارد  غري  “من  احللف،  مقر 
القوات  حم��ّل  ليحّل  ملانيا  اأ التزام 
م�سلحة  من  لي�ض  لكن  االأمريكية”. 
وا�سنطن.  مع  خالف  ين�سب  اأن  اأحد 
ملانيا  اأ من  االن�سحاب  اإىل  وُينظر 
ترامب  جانب  من  �رشبة  ن��ه  اأ على 

االنتخابية. الفرتة  خالل 
ق/د

التطبيع االإماراتي مع االحتالل والقفز 
اإيل مرحلة التن�شيق

 “فيديو قتل جديد” لرجل اأ�شود ي�شعق االأمريكيني 

ا�شتقالة رئي�س �شرطة اأتالنتا من من�شبها بعد احلادثة

انق�شامات حادة وتطلعات الإعادة النظر يف االإ�شرتاتيجيات والبحث 
عن الهوية

االحتاد االأوروبي يريد و�شع خالفاته 
مع وا�شنطن على الطاولة 
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حذر مما يحاك �شد اجلزائر من موؤامرات خارجية و نا�شد الرئي�س باإن�شاف اأهل الفكر و القلم 

 ر�شالة �شمنية من االأديب الطاهر يحياوي اإىل رئي�س اجلمهورية

 عبد املجيد تبون

عي�س علجية 
---------------- 

على  باأقالمكم  النار  "التطلقوا 
ال�رشفاء"  االأح��رار  اجلزائر  اأمازيغ 
دي���ب  اجل��م��ل��ة ال��ت��ي ب���داأ ب��ه��ا االأ
�ساحب  يحياوي  الطاهر  اجلزائري 
و  االإع��الم  و  للثقافة  الن�رش  دار 
وجهها  ال��ت��ي  ر�سالته  ال��رتج��م��ة 
يرفعوا  ب��اأن  اجل��زائ��ر،  يف  للنقاد 
م��ازي��غ  ي��دي��ه��م ع��ن م��الح��ق��ة االأ اأ
الذين  باأن  ياهم  اإ مذكرا   ، االأحرار 
دينهم   و  وطنيتهم  يف  يطعنون 
���رشف��اء  و    ، ث���وار  م��ن��ه��م  خ���رج 
وخدموه  اال���س��الم  على  حافظوا 
واأعالمهم  وكتبهم  قرنا   15 طيلة 
اىل  ال�سبيل  موجود  ثابت  وعلمهم 
 11 اأن  ي�سري  و  له،  والتنكر  جتاهله 
جمموعة  اإىل  ينتمون  كانوا  عن�رشا 
و  ال��ث��ورة  ف��ج��رت  ال��ت��ي   22 ال���: 
الفرن�سي  باجلي�ض  الهزمية  اأحلقت 
اجلزائري  االأديب  قال  و  اأمازيغ،  هم 
يف  الي��وج��د  يحياوي:"  ال��ط��اه��ر 
اجلزائر"،  �سعب  ���س��وى  اجل��زائ��ر 
يروج  ما  اأن  القول  بهذا  اأراد  و 
ال�سحف  يف  �سواء  هناك،  و  هنا 
التوا�سل  مواقع  عرب  اأو  الوطنية 
 ، لهم  ���س��اءة  اإ ي��ع��دُّ  االج��ت��م��اع��ي  
خدموا  و  اال�سالم  احت�سنوا  نهم  الأ
اجلزائر عن طوع  العربية  يف  اللغة 
الطاهر  دي��ب  االأ ذّكر  و   ، قناعة  و 
العلمية  الوجوه  ببع�ض  يحياوي 
و  اجل��زائ��ر  اأع��الم  من  الفكرية  و 
من  ينحدرون  الذين  العربية  اللغة 
االأمازيغية،  مهد  القبائل  منطقة 

ع��ل��ى غ���رار 
رئ����ي���������ض 
امل���ج���ل�������ض 
للغة  االأعلى 
ال���ع���رب���ي���ة 
اجل��زائ��ر  يف 
ال���دك���ت���ور 
بلعيد  �سالح 
قال  كما  وهو 
يغي  ز ما اأ "
حر  ج��زائ��ري 
و������رشي�����ف 
�رشيف"  اب��ن 
الي���ت���ن���ك���ر 
يغية  ز ما لال
للعربية  وال 
لغة  هي  التي 

ن. لقراآ ا
ر�سالة  ه��ي 
���س��م��ن��ي��ة 
وج����ه����ه����ا 
ال����ط����اه����ر 
ي���ح���ي���اوي 
ل���رئ���ي�������ض 
اجل��م��ه��وري��ة 
اأهل  الإن�ساف  تبون  املجيد  عبد 
ن�رشة  و  النزهاء  من  القلم  و  الفكر 
من  �سحوا  الذي  االأح��رار  الرجال 
ر�سالة  هي  كما  الوطن،  هذا  اأجل 
يف  يتعمقوا  مل  ل��ل��ذي��ن  م��وج��ه��ة 
والثقايف  الفكري  ال�رشاع  حقيقة 
يف  الطعن  يريدون  و   اجلزائر،  يف 
موجودون  وهم  العربية  و  اال�سالم 
ّما  اإ الفئة  فهذه  فعل،  و  واقع  وجود 
وفهم  احلقائق  فرز  عن  عاجزة  نها  اأ
يف  هي  و  وعمقه،  ال�رشاع  طبيعة 
احلقيقة  لها  يو�سح  من  اإىل  حاجة 
ا�ستفزازهم،  تتعمد  ه��ي  م��ا  اإ و 
و  العداء،  لهم  تكن  بذلك  هي  و 
م��ة  االأ داخ��ل  ���رشخ  اإح���داث   تريد 
ماأزق  يف  بنائها   اأ واإدخال  اجلزائرية 
بالتايل  هي  و   ، اجلزائري  ال�رشاع 
فح�سب  م��ازي��غ  ل��الأ ع��دوا  لي�ست 
هم  و   ، كوطن  للجزائر  ع��دوا  بل 
خمتلفة  وت��ي��ارات  كبرية  �رشيحة 
املجتمع  �رشائح  جميع  من  تتكون 
غطاءات  حتت  يتحركون  اجلزائري، 
التيار  بالذكر  خ�ّض  و   ، خمتلفة 
الراف�ض  اجلزائر  يف  الفرانكفوين 
اجل��زائ��ر،  يف  واال���س��الم  للعربية 
خريج  ن��ه  الأ باخلطري،  ي��اه  اإ وا�سفا 
تعمل  التي  الفرنكوفونية  املدر�سة 
الفرن�سية  التوجهات  مع  بالتوازي 
اال�سا�سية  البوؤرة  فهي   ، اجلزائر  يف 
و�رشب  الفو�سوي  الفكر  لن�رش 
وقد  الوطنية.  ووحدتها  اجلزائر 
على  اخلبيث  اللوبي  هذا  ا�ستوىل 

اجلزائر  يف  واالإعالم  الثقافة  مواقع 
التابعة  املنظومة  داخ��ل  ���س��واء 
وقد  امل�ستلقة  املنظومة  اأو  للدولة 
من  لهم  امل�سمون  الدعم  وج��دوا 
الدولة،  موؤ�س�سات  داخل  لوبياتهم 
تخرتق  ا�ساف  كما  عنا�رشهم،  الأن 
التي  تياراتها  دعم  ومتار�ض  النظام 

. النظام  خارج  هي 
يحياوي  الطاهر  دي���ب  االأ نبه  و 
ال��ذي  ال��ت��ي��ار  ه��ذا  خ��ط��ورة  اإىل 
ي��ع��م��ل ب��ال��ت��وازي م��ع احل��رك��ة 
يف  كلها  تتحد  ال��ت��ي  العلمانية 
م  املَُقوَّ ���رشب  وه��و  حم��دد  موقف 
مما  اجلزائري   لل�سعب  �سا�سي  االأ
اإرادة  على  اال�ستيالء  من  مكنها 
املجاالت  كل  يف  اجلزائرية  الدولة 
واالقت�سادية  والثقافية  االعالمية 
ق��وة  اأ���س��ب��ح  اأن  اإىل  واالداري����ة 
البالد   على  �سيطرت  قد  و  رهيبة، 
العظيم  نوفمرب  زعماء  رحيل  منذ 
اأوال  ب��وم��دي��ن  ال��ه��واري  برحيل 
حممد  العقيد  احلي  ال�سهيد  وثانيا 
يف  املتمعن  و  يحياو،   ال�سالح 
يحياوي،  الطاهر  دي��ب  االأ ر�سالة 
اجلزائر   يف  يحدث  ما  اأن  على  يقف 
يف  اأط��راف��ا  اأن  و  امرة"  "املوؤ ه��و 
حتت  اجلزائر  �رشب  حتاول  اخلارج 
انتقد  حيث  ثقايف،  �سيا�سي  غطاء 
يبحثون  ال��ذي��ن  الف�ساد  مثقفو 
لتثبيت  م��رج��ع��ي��ات  ع��ن  دائ��م��ا 
دلة  باأ لي�ستدلوا  و  الفا�سد  فكرهم 
خميلتهم   يف  اال  لها  الوجود  مزيفة 
تقافة  بخلق  اجلزائر  تق�سيم  يريدون 
ثقافة  اىل  ينتقلون  وغدا  عن�رشية، 
تق�سيم  اىل  وبعده  اقليمية  جهوية 
على  اجلزائرية  واالأعرا�ض  القبائل 
جده  وهذا  فالن  جدك  اأنت  �سا�ض  اأ
حّمل  العتاب  ب��اب  من  و   ، ف��الن 
ال��ط��اه��ر ي��ح��ي��اوي رف��اق ال��درب 
حتى  و  واملثقفني  ��اَب  ال��ُك��تَّ م��ن  
داعيا  امل�����س��وؤول��ي��ة،  االإع��الم��ي��ني 
املجال  وفتح  الفر�ض  تكافئ  اإىل 
الذي  احلق  بنف�ض  اجلزائرين  لكل 
والتفهم  الدعم  وبنف�ض  لهم  فتح 
من  ه�����وؤالء  ب���ه  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي 
و  الفكر  اأهل  اإن�ساف  و  لوبياتهم 
بالوطنية،  قلبهم  الناب�ض  القلم، 
احل��وار  جت�سيد  على  ق��ادري��ن   و 
التيارات  ب��ني  املتكافئ  الثقايف 
تفهم  وبكل  نزاهة  بكل  املخالفة 
كما  الكلمة،  وح��ق  ال��راأي  حلرية 
امل��ت��ح��دة  االمم  ق��وان��ني  يف  ورد 

. الدميوقراطية  االأوطان  وقوانني 
اأو���س��ح  ر���س��ال��ت��ه  خ��ت��ام  يف  و 
هي  ر�سالته  اأن  يحياوي  الطاهر 
بها   يراد  ال  �سالم،  و  حمبة  ر�سالة 
االف��واه  تكميم  اأو  الرقابة  فر�ض 

و  ي��ه  راأ ب��داء  اإ يف  حر  فالكاتب   ،
خ��اط��ره  يف  ي��ج��ول  ع��م��ا  التعبري 
فتح  اىل  دعوة  هي  لكن  و  وفكره، 
النتماء  املخل�سني  ام��ام  االب��واب 
بخ�سو�سيته  واملوؤمنني  الوطن 
ما�سيه"،  و  حا�رشه  و  ر�سالته  و 
الذين  اأولئك  بالذكر  خ�ّض  قد   و 
اجلزائرية  الدولة  اأجهزة  اخرتقوا 
لكل  العمدي  االق�ساء  ومار�سوا 
منيعا  �سدا  وكان  الراأي  خالفهم  من 
فكان  اخلبيثة،  امراتهم  موؤ �سد 
التهمي�ض  نالهم  مّم��ن  غ��ريه  و  هو 
ر�سالة  اأن   ذكره  جدير   والتغييب، 
املن�سورة  يحياوي  الطاهر  االأديب 
ال��ت��وا���س��ل  مب��وق��ع  ح�����س��اب��ه  يف 

فعل  ردود  لقيت   االإج��ت��م��اع��ي، 
املتتبعني  و  القراء  قبل  من  قوية  
املتحدث  اأن  بالقول  �ساورا  اأ الذين 
يحيا  جمتمع  يعي�سها  حقيقة  ر�سد 
ل�سنوات  دائم  خمول  و  �سبات  يف 
و  لال�ستيقاظ  منه  حماولة  دون 
وعن  عنه  اال�ستخفاف  غبار  نف�ض 
اجلزائري  ال�ساعر  منهم  و  وطنه، 
بدوره  وّجه  الذي  عربو�ض   ح�سني 
فهموا  ال��ذي��ن  للعقالء   ر�سالة 
يحدث  مما  حذرهم  و  جيدا   الدر�ض 
ين�ساقوا  اّل  اأ ال��ع��امل،  يف  حولهم 
و  اجلهوية  النعرات  تغذية  وراء 
�سار  بعدما  العرو�سية،  و  القبلية 

واحدا. ج�سدا  املجتمع 

اإىل حا�شرها ، مل ي�شجل عرب  اإن اجلزائر منذ ما�شيها ال�شحيق  حذر االأديب الطاهر يحياوي  من موؤامرة �شرب الوطنية واالإ�شالم حتت غطاء االمازيغية... و قال الطاهر يحياوي 
هذا التاريخ كله اأي �شراع بني لغة القراآن وموروث االمازيغ االأحرار اإىل اأن و�شعت فرن�شا قدمها النج�س يف اجلزائر، و و�شف الطاهر يحياوي ما يحدث يف اجلزائر باملوؤامرة  و 
"موجهة لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد  "�شمنية  ُيَعدُّ ر�شالة  �شيا�شي ثقايف، فما جاء به االأديب الطاهر يحياوي فهو  البحار  حتاول �شرب اجلزائر حتت غطاء  اأطرافا من وراء  اأن 

ال�شهداء. النهو�س بوطن  امل�شوؤولية يف  الُكتَّاَب واملثقفني و حتى االإعالميني  اأجل هذا الوطن، حممال يف ذلك  اأهل الفكر و القلم، و كل الذين �شحوا من  تبون الإن�شاف 

اطالق دار " �شاجد "  للن�شر والتوزيع  م�شروع 
ثقايف واإ�شافة نوعية لدور الن�شر يف اجلزائر  

-هذه ر�شالة اأديب ُين�شف فيها االأمازيغ االأحرار يف اجلزائر-

حرم  ميينة  �سيام  ال�سيدة  اأعلنت 
�ساجد   " دار  اإطالق  عن  برحايل 
كاأحدث   ، والتوزيع  للن�رش    "
التي  الن�رش  ل���ُدور  تن�سم  دار 
من  الفتا  اهتماما  ت�سهد  ب��داأت 
والعرب  اجلزائريني  املثقفني  قبل 
امل�ساهمة  ���س�����س��ات  امل��وؤ �سمن 
وكذلك   ، واملعرفة  الثقافة  يف 
خالل  اأع��داده��ا  يف  ملحوظا  من��وا 
يوؤ�س�ض  ما   ، االأخ��رية  ال�سنوات 
بحركة  يب�رّش  وا�سع  ثقايف  مل�سهد 
كتاب  وب�سناعة  واعدة  بداعية  اإ
ب�سكرة  واأن  خا�سة   ، متقدمني 
للتميز  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��ت��رب 
،خا�سة  امل���ب���ادرات  وت�سجيع 

منها الثقافية 
والقائمة  ال��دار  مديرة  واأك��دت 
اأن االإعالن عن اإطالق دار”  عليها 
�سا�سي  اأ هدف  يف  ي�سب   ” �ساجد 
يف  ويتمثل   ، ال��دار  ه��داف  اأ من 
واحتفاء  االأعمال  من  العديد  ن�رش 
وتعريف  وب��اأ���س��ح��اب��ه  بالنتاج 
اجلزائريني  القراء  من  اجلديد  اجليل 
ال��رع��ي��ل من  ب��ذل��ك  وال���ع���رب  
اأن  اإىل  م�سرية   ، االأوائل  املبدعني 
من  عدد  بن�رش  �ستكون  البداية 
عنها  االإعالن  �سيتم  االإ�سدارات 

حقا  ال
هذه  اإىل  تنظر  نها  اأ واأو�سحت  
ثقافيا  م�رشوعا  باعتبارها  الدار 
خلدمة  ي�سعى   ، االأوىل  بالدرجة 
االب���داع وامل��ب��دع��ني اجل��زائ��ري��ني 
خالل  من   ، عامة  والعرب  خا�سة 
اجليدة  االبداعية  ن�سو�سهم  تبني 
توزيعها  على  والعمل  ون�رشها 
واحلر�ض   ، واخل��ارج  الداخل  يف 
يف  االب��داع  هذا  يتواجد  اأن  على 

معار�ض  يف  ���س��واء   ، ال�����س��وق 
املكتبات.  اأو  الكتب 

الحقة  كخطوة  الدار،  اإن  وقالت 
الن�سو�ض  ترجمة  �ستتبنى   ،
مرتجمني  مع  بالتعاون  املتميزة 
للكتب  وبالن�سبة   ، متخ�س�سني 
القرار  ف��اإن  ن�رشها  �سيتم  التي 
املتبعة  االأ�سول  بح�سب  �سيتخذ 
والقراءة  الفرز  املجال، من  هذا  يف 
 ، ف�����س��ل  االأ واخ��ت��ي��ار  والتقييم 
وفق  ف�ستتم  للطباعة  وبالن�سبة 
بنوعية  ابتداء  عالية  جودة  معاير 
الكتاب،  غالف  وت�سميم  الورق 
واالحتفاء  املوؤلف  حقوق  حفظ  مع 

بداعا  واإ �سخ�سا  به 
التي  �ساجد  دار  اأن  اإىل  واأ�سارت 
تاأ�سي�سها  اإج���راءات  من  انتهت 
بداعات  االإ لتبني  م�ستعدة  موؤخراً 
ال�سابة  وال��ع��رب��ي��ة  اجل��زائ��ري��ة 
تقدمي  على  ي�ساعدها  مبا  و�سقلها 
االأف�سل عن طريق ندوات وور�ض 
بداعية..  االإ الكتابة  ح��ول  عمل 
الكتب  بن�رش  ال��دار  ترحب  كما 
والفل�سفية  والفكرية  دب��ي��ة  االأ
التاريخية  والدرا�سات  والعلمية 
وكافة   ، واالإعالمية  وال�سيا�سية 
هذا   ، االن�سانية  املعرفة  ف��روع 
بكتب  كبريا  اهتماما  الدار  وتويل 
وفن  الذاتية  وال�سري  االأط��ف��ال 

الرحالت واأدب  الرواية 
والي��ة  يف  ال����دار  م��ك��ت��ب  ي��ق��ع 
�سكنا   150 حي  وحتديدا  ب�سكرة 
الدار  مرا�سلة  وميكن   ، مّرة  بني   -
shoushou.malak07@ على 
ال��ربي��د  ع��ن��وان   gmail.com

. التايل  االلكرتوين 
يو�سف  بن   . خل�رش   . اأ 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ادرار

دائرة زاوية كنتة
بلدية اجنزمري

الرقم  ..21..../2020
                              و�شل ا�شهاري لتا�شي�س جمعية حملية

طبقا الحكام القانون  رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �شفر1433 املوافق  ل 
تا�شي�س  مت  منه   18 املادة  ال�شيما   باجلمعيات  واملتعلق   يناير2012   12
اجلمعية البلدية امل�شماة .  جمعية  املركز الريفي   تيلولني مرابطني  بلدية 
كنتة   زاوية  دائرة  انزجمري   بلدية  املرابطني  تيلولني  املقيمة  انزجمري 
ومكان  تاريخ  ال�شالم  عبد  بن  احمد  .دبابا  اجلمعية  رئي�س  ادرار  والية 
االزدياد /خالل 1950 تيلولني مرابطني العنوان تيلولني مرابطني  بلدية 

انزجمري دائرة زاوية كنتة  والية ادرار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ادرار

دائرة ت�شابيت
بلدية ات�شابيت

الرقم  ..03../2020
                              و�شل ا�شهاري جتديد جمعية حملية

طبقا الحكام القانون  رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �شفر1433 املوافق  ل 
جتديد  مت  منه   18 املادة  ال�شيما   باجلمعيات  واملتعلق   يناير2012   12

اجلمعية البلدية امل�شماة . االرابطة البلدية  للريا�شة  للجميع ت�شابيت
املقيمة / ببنطلحة ى ت�شابيت

رئي�س اجلمعية ./فني�س حممد بن عدة
تاريخ ومكان / 01/09/1977 بجامعة الوادي 

العنوان / بطلحة ت�شابيت
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�شر واالإ�شهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا االإعالمي

1سكاهنا الفلسطينيون o ظرف زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه
2خيطئ بشكل غري مقصود o االسم القدمي للعاصمة عمان

3مراسل )معكوسة( o سنة أو عاما
4عاصمة فلسطني وأوىل القبلتني o عّلم أو شق الشيء بالضغط 

عليه بالسكني
5كذب على البسطاء بقصد الكسب املادي o فيه عمران وتدب فيه 

احلياة
6للنهي والنفي o املرأة تعمل يف التجارة

7تشرب هبا القهوة o نصف صابر
8متشاهبان o عاصمة األنباط وإحدى عجائب الدنيا السبع 

اجلديدة
9ابن o موضوع أو خطب

10طبق أرز وحلم يف األردن وفلسطني o طبق من خبز الرقاق 
والدجاج واللنب يف فلسطني واألردن

أفقــــــــــــــــــي

1االسم الروماين ملدينة عمان
 o )2الزمن الغابر السحيق )معكوسة

فاعل لفعل إجرامي
3حلقات مترابطة o خبل

4ثلثا ورل o تشابه األشياء بدرجة 
كبرية

5يعضد ويوطد يف العمق o األلفة 
واالستئناس والعهد

6تكلم عنه يف غيابه o جانب
7مثن الشيء o كامل

8وهب o نصف هواة o قرب
9اشتهاء الطعام يف أول احلمل o قوي 

احلضور والتأثري شكال أو لونا
10مدينة اردنية مشال عمان

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �شودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �شغرية لت�شكل 
ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :
 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�شعة الكبرية رقم  اأي  اليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

تعريف:مدينة يف ال�شام ذكرت يف الكتاب املقد�ص الكلمات ال�ّشهمية
ويف االآثار االآ�شورية 

7
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4            

6

3

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد  
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حـدث وال حـرج
اإلغاء "البيام"، قد يكون 

بعد اأيام

جددت نقابات الرتبية امل�ستقلة وجمعيات اأولياء 
التالميذ وجلنة الرتبية والتعليم العايل والبحث 

العلمي والتكوين املهني وال�سوؤون الدينية 
واالأوقاف مبجل�ض االأمة، واملجتمع املدين، مطالبة 

الرئي�ض تبون باإعادة درا�سة كافة املقرتحات 
املرفوعة لوزارة الرتبية، حول امتحان �سهادة 
التعليم املتو�سط “البيام”، باتخاذ قرار يق�سي 

باإلغاء الدورة، وهذا يف انتظار قرارات هامة يف 
االأيام القليلة املقبلة.

بائع اأحذية 
يحرق نف�شه 

بعد منعه 
من مزاولة 

ن�شاطه، ح�شب 
بع�ص التجار 

بوهران .

صـــورة و تعــليق 

جمهولون ي�شربون ◄
�شابا مبنجل ويدخلونه 

االإنعا�س بالقنار 
بجيجل

اأ�سيب �ساب يف عامه  ال�سابع ع�رش بجروح 
بالغة اخلطورة وذلك على م�ستوى ال�ساطئ 

املركزي لبلدية القنار �رشق والية جيجل، 
بعد تلقيه  �رشبات بوا�سطة �سالح اأبي�ض 
من قبل جمهولني، و ب�رشعة الذوا بالفرار 

.وح�سب الرواية املتداولة فاإن ال�سحية كان 
قد تدخل قبل االعتداء عليه من اأجل  ُن�رشة 
والده اخلم�سيني الذي دخل يف ا�ستباك مع  
جمموعة من ال�سبان الذين كانوا يتلّفظون 

بكالم قبيح وخاد�ض للحياء بالقرب من منزله 
العائلي، ليتم ف�ض هذا النزاع بعد تدخل 

اأ�سخا�ض اآخرين غري اأن املعتدين اأ�رشوا على 
االنتقام من من ال�ساب الذي تدخل مل�ساندة 
والده حيث تر�سدوه اأمام ال�ساطئ املركزي 

لبلدية القنار ليقوموا باالعتداء عليه بوا�سطة 
منجل ،موجهني له �رشبات على م�ستوى 

الظهر ت�سببت اإحداها يف جرح غائر لل�سحية 
الذي ُنقل يف حالة خطرية اىل م�ست�سفى 

جمدوب ال�سعيد بالطاهري حيث اأُدخل ق�سم 
االإنعا�ض ، وفتحت م�سالح االأمن  حتقيقا يف 

هذا احلادث الذي مازالت بع�ض مالب�ساته 
جمهولة على اأمل توقيف املعتدين الذين 

مازالوا يف حالة فرار

ثالثة علماء كبار وجدل 
حول "املوجة الثانية" 

للفريو�س التاجي
دفع عامل الفريو�سات االإيطايل، اال�ستاذ يف 

جامعة بادوا، اأندريا كري�سانتي، بفر�سية 
جديدة عن موجة عدوى ثانية حمتملة 

للفريو�ض التاجي )كورونا وراأى االأكادميي 
االإيطايل املتخ�س�ض اأن موجة ثانية حمتملة 

لوباء الفريو�ض التاجي ميكن اأن حتدث يف 
ف�سل ال�ستاء القادم.وقال كري�سانتي يف هذا 
ال�ساأن: "ال اأحد يعرف على وجه اليقني، لكن 
هناك احتمال كبري باأن ذلك �سيحدث.  ومن 

املحتمل جدا اأن يح�سل يف ال�ستاء" القادم. من 
جهة اأخرى اأبدى عامل الفريو�سات االإيطايل 

عدم ر�ساه على قرار احلكومة ال�سويدية 
بعدم فر�ض قيود �سارمة للحجر ال�سحي  
ملواجهة الوباء.وقال االأكادميي االإيطايل يف 

هذا ال�سياق: "اأرى اأن ذلك كان قرارا مت�رشعا 
بالن�سبة لل�سويد، واأعتقد اأن ال�سويد تدفع 

ثمنا باهظا لهذا القرار. مات هناك الكثري من 
النا�ض ب�سبب الفريو�ض، والعدوى مل ت�سعف. 

ونتيجة لهذا القرار، اأغلقت الدول املجاورة 
حدودها مع ال�سويد"وذكر عامل الفريو�سات 
االإيطايل اأنه ال يوجد حتى االآن دليل علمي 

على اأن اإن�سانا واحدا اأوجمموعة �سكانية 
كاملة ميكن اأن حتقق مناعة م�ستقرة وطويلة 

االأمد �سد الفريو�سات التاجية.باملقابل، 
اأعلن عامل الفريو�سات االإيطايل االآخر، 

ما�سيمو كليمنتي، يف 11 يونيو اأن نتائج 
الدرا�سات العلمية االأخرية تعطي اأمال باأنه 

لن تكون هناك موجة ثانية للفريو�ض التاجي.
وراأى كليمنتي اأن الفريو�ض التاجي اجلديد 
�سي�سعف كثريا اإىل درجة اأنه  لن يت�سبب 

اإال  يف "اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي  املعتادة".اأما 
اأخ�سائي االأمرا�ض املعدية الياباين، اأكيهريو 

�ساتو، فقد قّدر احتمال تف�سي موجة ثانية من 
"كوفيد - 19" بن�سبة 90%.

 والدة امراأة داخل �شيارة 
اإ�شعاف ب�شوق اأهرا�س

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية 
املدنية  ليلة البارحة،  بعد منت�سف الليل  
الإ�سعاف امراأة يف حالة والدة ، حيث متت 

عملية الوالدة داخل �سيارة االإ�سعاف 
من طرف اعوان احلماية املدنية ، وكللت 

بنجاح و من َثم مت نقل االأم و مولودها يف 
�سحة جيدة اإىل امل�ست�سفى .

ملاذا بع�س اجلبال اأعلى من غريها؟
اأظهر البحث اجلديد الذي اأجراه العلماء االأملان اأن ارتفاع �شال�شل اجلبال الكربى مثل االأنديز 

اأو الهيمااليا ال يتوقف على معدالت �شرعة �شعودها وتاآكلها، كما اعتقد �شابقا.بل يتوقف على 
قوى تكتونية جتعل اجلبال يف م�شتوى معني.من املعلوم اأن اأعلى �شال�شل اجلبال على �شطح االأر�ص 

ن�شاأت على حدود االألواح الليثو�شفريية املتالقية حيث مير لوح واحد حتت لوح علوي اآخر 
ليتوغل اإىل غ�شاء االأر�ص.وتنمو اجلبال على مدى ماليني االأعوام يف اأماكن ا�شطدام وك�شر االألواح 
التكتونية.وقام العلماء يف مركز بوت�شدام لفيزياء االأر�ص وجامعة مون�شرت، بتحليل متانة االألواح 

الليثو�شفريية. كما قاموا بح�شاب القوى التي توؤثر عليها على طول حدودها. ومت احل�شول على 
تلك املعلومات نتيجة قيا�ص التدفق احلراري على حدود االألواح املتالقية والذي يتوقف بدوره 

على قوة االحتكاك بني االألواح الليثو�شفريية.
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مدن ال�شمال اأكرث ت�شررا من كورونا مقارنة باجلنوب

ت�شجيل 109 اإ�شابة جديدة بكورونا و7 وفيات مقابل 186 حالة �شفاء

فنادق ا�شطنبول تطالب بت�شديد فاتورة اإيواء اجلزائريني العالقني

�شبط وحجز اأقرا�س مهلو�شة مع توقيف 03 اأ�شخا�س باالأغواط

مواقيت العمل باجلنوب من ال�شابعة اإىل الثالثة م�شاء اإىل غاية 30 �شبتمرب

اجلزائر فوجئت باتهام منظمة ال�شحة العاملية لها بالتالعب باالح�شائيات، بركاين:

لوؤي ي   
----------------------

�شواء  احلجر  رفع  اأن  بركاين  واأو�شح 
ب�شبب  ــان  ك جزئية  اأو  كلية  ب�شفة 
العديد من  االإ�شابة، يف  تراجع حاالت 
م�شددا  الوطني  الــرتاب  عرب  الواليات 
على �شرورة التقيد باإجراءات وتدابري 
الوقاية املطلوبة.واأكد بركاين اأن مدن 
انت�شار  من  ت�شررا  االأكرث  هي  ال�شمال 
فريو�ص كورونا، مقارنة مبدن اجلنوب 
ال�شكاين؛  واالكتظاظ  الكثافة  ب�شبب 
القناع هو احلاجز  اأن  باملنا�شبة  معتربا 
من  واملجتمع  الــفــرد  حلماية  االأخـــري 
وبالتايل  الــعــدوى،  �شل�شلة  ك�شر  اأجــل 
انت�شاره وتفادي موجة ثانية  احلد من 
من الوباء.و�شدد بركاين على اإجبارية 
اأهميته  م�شبها  الواقي  القناع  ــداء  ارت
حزام  و�شع  كاأهمية  الفرد  حماية  يف 
املقابل  يف  لكنه  ال�شيارة؛  يف  ـــان  االأم
القفازات ال جدوى  اأن ارتداء  اإىل  اأ�شار 
الهواء  يف  تنتقل  الفريو�شات  الأن  منه 

االإ�شابة  حــاالت  عدد  تراجع  متوقعا 
يف  كــبــري  ب�شكل  الــ�ــشــهــر  هـــذا  خـــالل 
الوقائية.  بالتدابري  االلــتــزام  حالة 
اأن  اإىل  ذاتــه  ال�شياق  يف  بركاين  ولفت 
اإىل  فيه  الف�شل  يعود  امل�شجل  التقدم 
االإجراءات املتخذة من طرف احلكومة 
املــدار�ــص  وغلق  الن�شاطات  بتقلي�ص 
و�شائل  ا�شتخدام  وتعليق  واملــحــالت 

النقل اجلماعية.

رفع احلجر يكون ح�شب الو�شعية 
الوبائية لكل والية

ال�شحي  احلجر  موعد  عن  حديثه  ويف 
حتديد  مت  اإنــه  بركاين،  قــال  ــايل،  احل
اأم�ص  من  ابتداء  اإ�شافية  يوما   15 مدة 
العلمية  اللجنة  ع�شو  االأحــد.واأ�ــشــار 
كورونا،  وبــاء  تف�شي  ومتابعة  لر�شد 
ـــع احلجر  اتــخــاذ قــــرار رف اأنــــه يــتــم 
الوبائية  الو�شعية  وفق  كليا،  ال�شحي 
اتهامات  عن  حديثه  ويف  واليــة.  لكل 
التابع  الإفــريــقــيــا  االإقــلــيــمــي  املــكــتــب 

تالعب  حول  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة 
وبــاء  انت�شار  باإح�شائيات  ــر  ــزائ اجل
االأطباء  عمادة  رئي�ص  قــال  كــورونــا، 
"تفاجاآنا نحن كلجنة علمية واحلكومة 
االإ�شاعة  هذه  من  اجلمهورية  ورئي�ص 
العاملية".واأ�شاف  ال�شحة  منظمة  من 
ــن حتّكم  ــم م ــرغ ـــه عــلــى ال ــاين اأن ــرك ب
اجلزائر يف الوباء، اإال انه مت ا�شتهدافنا 
كما  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�ص  ال  باأقاويل 

اتخذتها  التي  باملقايي�ص  نعلم  ال  اأننا 
اأنها  حتى  لل�شحة،  العاملية  املنظمة 
حتدثت  ــا  مم ـــرث  اأك �شيا�شيا  حتــدثــت 
اأمر غري مقبول متاما الأنها  مهنيا؛ وهو 
بحتة  علمية  معطيات  ح�شب  تــاأِت  مل 
ال�شبب  عــن  للت�شاوؤل،  دفعنا  مــا  وهــو 
هذه  مثل  اإىل  املنظمة  هذه  دفع  الذي 

الت�شريحات". 

واإ�ـــشـــالح  ــان  ــك ــش ــ� وال الــ�ــشــحــة  وزارة  كــ�ــشــفــت 
حالة    109 ت�شجيل  عن  االأحد  اأم�ص  امل�شت�شفيات 
اإ�شابة جديدة موؤكدة بفريو�ص "كورونا" امل�شتجد 
على  االإ�شابات  عدد  بذلك  لريتفع  "كوفيد19"، 
امل�شتوى الوطني اإىل 10919 حالة موؤكدة، يف حني 
عدد  لريتفع  جديدة،  وفاة  حاالت   7 ت�شجيل  مت 
يف  الــوزارة  واأفــادت  وفاة.    767 اإىل  الوفاة  حاالت 
�شفاء  عن  امل�شجلة  للح�شيلة  اليومي   حتديثها 
ال�شفاء  حاالت  ارتفاع  بالفريو�ص،  م�شابا   186
يزال  ال  حالة.كما   7606 اىل  اجلائحة  بداية  منذ 
وعدلت  املركزة.  بالعناية  متواجدا  م�شابا   42
الـ  الواليات  يف  التجوال  حظر  مواعيد  احلكومة 
اإىل  م�شاء  الثامنة  ال�شاعة  من  �شيفر�ص  حيث   29
من  الثانية  املرحلة  هذه  وتعد  �شباحا.  اخلام�شة 

تدريجية  ب�شفة  احلجر  من  ــروج  اخل "خمطط 
جوان   7 الـــ  يف  بــداأت  اوىل  مرحلة  بعد  ومرنة" 
االقت�شادية  االأن�شطة  بع�ص  يف  العمل  عودة  مع 
االإدارات  موظفي  بعودة  و�شي�شمح  والتجارية. 
باحلافالت  التنقل  وا�شتئناف  مكاتبهم،  اإىل 
مثل  الوقاية"  بقواعد  التقيد  "مع  والــرتامــواي 
حتديد عدد امل�شافرين وتطهري و�شائل النقل بعد 
كل رحلة. لكن يظل ال�شفر بني الواليات ممنوعا، 
مغلقة،  وامل�شاجد  واجلامعات  املدار�ص  تظل  كما 
احلال  هو  كما  اإجــبــاريــًا  الكمامات  و�شع  ويبقى 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وبح�شب  ماي.   24 الـ  منذ 
االإفريقية  القارة  يف  الوفيات  من  املائة  يف   70 فاإن 
�شجلت يف خم�ص دول هي جنوب اإفريقيا واجلزائر 

ونيجرييا وم�شر وال�شودان.

ال�شحة  ملنظمة  االإقليمية  ــرة  ــدي امل ـــذرت  وح
اأنه  من  مويتي  مات�شيدي�شو  اإفريقيا  يف  العاملية 
نكون  اأن  اأخ�شى  فّعال،  لقاح  على  احل�شول  "قبل 
لعدد  م�شتمر  ارتــفــاع  مع  العي�ص  على  جمربين 
معها  التعامل  يجب  بوؤر  مع  املنطقة  يف  االإ�شابات 
كما يف جنوب افريقيا واجلزائر والكامريون، التي 
وهو  العمومية".  لل�شحة  قوية  اإجــراءات  تتطلب 
حتذير اأثار ا�شتياء اجلزائر. ونفت اللجنة العلمية 
فريو�ص  انت�شار  مبتابعة  املكلفة  اجلــزائــريــة 
املديرة  ا�شتنتاجات  قاطعا  "نفيا  امل�شتجد  كورونا 
باملعطيات  بـ"التالعب  اياها  متهمة  االإقليمية"، 
بحاالت  اخلا�شة  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  اليومية 

االإ�شابة يف اجلزائر".
لوؤي ي

ك�شفت اأم�ص اجلريدة الرتكية "حرية دايلي نيوز" 
اإخطار  باإ�شطنبول  اجلزائرية  ال�شفارة  تلقي  عن 
من طرف العديد من الفنادق يف منطقة اإ�شطنبول 
التكفل  فاتورات  بتح�شيل  االإ�شراع  فيه  يطالبون 
بعد  تركيا  يف  علقوا  الذين  اجلزائريني  بالرعايا 
عدد  يبلغ  و  الربية.  و  اجلوية  احلدود  غلق  اإقرار 
حوايل  االإجراء  بهذا  املعنيني  اجلزائريني  الرعايا 
علقوا  الذين  مهنيني،  و  طلبة  منهم  �شائح  الـ60 

جراء اإقرار تعليق الرحالت اجلوية الذين وزعتهم 
الـ17  حوايل  على  باإ�شطنبول  اجلزائرية  ال�شفارة 
مببلغ  ــام  اأي لعدة  مكثوا  اأيــن  اإ�شطنبول  يف  فندق 
يعادل  ما  اأي  تركية،  لرية  مليون   3.1 بلغ  اإجمايل 
�شددت  جانبها  مــن  اأمــريــكــي.  دوالر  الـ455.000 
�شفارة اجلزائر يف اإ�شطنبول اإىل االآن حوايل مليون 
ما  املبلغ،  باقي  ت�شديد  دون  امل�شتحقات،  من  لرية 
دفع الفنادق الرتكية املعنية اإىل طرد اجلزائريني 

املقيمني فيها و اإخطار ال�شفارة اجلزائرية بت�شديد 
اجلزائري  ال�شفري  علق  بدوره  امل�شتحقات.  باقي 
م�شكل  كونها  تتعدى  ال  امل�شاألة  اأن  ا�شطنبول  يف 
ال�شفارة  امل�شكلة.  هذه  حلل  " ن�شعى  بريوقراطي: 
اجلزائرية  ال�شلطات  موافقة  تنتظر  اجلزائرية 
م�شكل  كونها  تتعدى  ال  امل�شاألة  امل�شتحقات.  لدفع 

بريوقراطية".
لوؤي ي

و  اجلنايات  بـــ  متعلقة  ق�شية   )23( معاجلة  متــت 
 )34( فيها  تــورط  املمتلكات،  و  االأمــوال  �شد  اجلنح 
 )11( اإيــداع  مت  العدالة  اأمام  تقدميهم  بعد  �شخ�ص، 
ق�شائية  اأحكام  حقهم  يف  �شدرت  البقية  اأما  �شخ�ص 
خمتلفة . يف نف�ص ال�شياق و يف اإطار حماربة ظاهرة 
قطاع  عرب  املهلو�شة  االأقرا�ص  و  باملخدرات  االجتار 

االخت�شا�ص، مت خالل �شهر ماي معاجلة )06( ق�شايا 
حجز  و  �شبط  عن  اأ�شفرت  املخدرات،  ببيع  متعلقة 
كمية من املخدرات من مادة الكيف املعالج ،مع توقيف 
اإيداع  مت  العدالة  اأمام  تقدميهم  بعد  اأ�شخا�ص،   )06(
�شدرت  حني  يف  املوؤقت،  احلب�ص  منهم  اأ�شخا�ص   )03(
مت  كما  خمتلفة.  ق�شائية  اأحكام  االخرين  حق  يف 

العقلية،  املوؤثرات  ببيع  متعلقة  ق�شية   )01( معاجلة 
مع  مهلو�ص،  قر�ص   )61( حجز  و  �شبط  عن  اأ�شفرت 
العدالة  اأمام  تقدميهم  بعد  اأ�شخا�ص،   )03( توقيف 
مت اإيداع )03( اأ�شخا�ص منهم احلب�ص املوؤقت، يف حني 

�شدرت يف حق االخرين اأحكام ق�شائية خمتلفة.
ق.و

العمومية  للوظيفة  الــعــامــة  ــة  ــري ــدي امل اأكــــدت 
العمل  ــات  اأوق اأن  لها  بيان  يف  االإداري،  واالإ�شالح 
العمومية هي تلك  املوؤ�ش�شات واالإدارات  املطبقة يف 
االأحد  من  اأي  املفعول  �شاري  التنظيم  يف  املحددة 
اإىل اخلمي�ص. وجاء يف امل�شدر اأنه "نظرا للتدابري 
اجلديدة اخلا�شة باحلجر املنزيل املقرر يف االأحكام 
وباء  انت�شار  من  بالوقاية  املتعلقة  التنظيمية 

فريو�ص كورونا )كوفيد 19( ومكافحته، فان اأوقات 
العمومية  واالدارات  املوؤ�ش�شات  يف  املطبقة  العمل 
من  اأي  املفعول  �شاري  التنظيم  يف  املحددة  تلك  هي 
من  العمل  مواقيت  وحددت  اخلمي�ص".  اىل  االأحد 
الثالثة  ال�شاعة  ال�شابعة �شباحا)7�شا( اىل  ال�شاعة 
العاملني  للم�شتخدمني  بالن�شبة  م�شاء)15�شا( 
تــنــدوف،  الــيــزي،  متــرا�ــشــت،  اأدرار،  واليـــات  يف 

الوادي  ب�شكرة،  االغواط،  غرداية،  ورقلة،  ب�شار، 
بالن�شبة  اأمــا   .2020 �شبتمرب   30 غاية  اىل  وذلــك 
فان  ــات،  ــوالي ال باقي  يف  العاملني  للم�شتخدمني 
الثامنة  ال�شاعة  من  ــددت  ح قد  العمل  مواقيت 
م�شاءا  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  اىل  �شباحا)8( 

)16 �شا و30 د( ،ي�شيف بيان املديرية.
لوؤي.ي

ك�شف ع�شو اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة تطور انت�شار وباء كورونا ورئي�س عمادة االأطباء "بقاط بركاين" اأم�س، يف ت�شريحات اإذاعية اأن قرار 
احلكومة رفع احلجر جاء نتيجة ت�شجيل تقدم ملحوظ يف احتواء انت�شار وباء كورونا وا�شتقرار يف حاالت االإ�شابة.

اجلزائر،  ترامواي  ا�شتغالل  �شركة  اأعلنت 
التقنية  التجارب  عملية  �شتوا�شل  اأنها 
اخلا�شة بالعربات عرب كل الرتاب الوطني، 
ظروف  يف  الرتامواي  ن�شاط  عودة  ل�شمان 
اأنه  لها  بيان  يف  ال�شركة  وذكرت  ال�شالمة. 
النهاي″ية،  ال�شلطات  تعليمات  انتظار  يف 
عودة  ل�شمان  التقنية  التجارب  “نوا�شل 
ال�شالمة”. ظــروف  ا″ف�شل  يف  الــرتامــواي 
اأنه �شيتم االإعالن عن عودة  امل�شدر  واأ�شار 
“العا�شمة،  واليات  عرب  الرتامواي  ن�شاط 
ق�شنطينة، هران، ورقلة، �شطيف و�شيدي 
املـــالئـــم.وقـــررت  الـــوقـــت  يف  بلعبا�ص” 
ن�شاطات  با�شتئناف  ال�شماح  احلــكــومــة، 
باحلافالت  للم�شافرين  احل�شري  النقل 
البالد،  ــات  والي كامل  عرب  وبــالــرتامــواي، 

على اأن يتم التقيد بالقواعد الوقائية.
ق/و

ال�شعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  �شبطت 
ُتــقــدر  املــعــالــج  الــكــيــف  ــن  م كــبــرية  كمية 
اإثر  وذلك  كيلوغرامات،  واأربعة  بقنطارين 
ونيف  بني  مبنطقة  وتفتي�ص  بحث  دوريــة 
مت�شل،  �شياق  يف  ب�شار.  واليــة  احلدودية، 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ص  مــفــرزة  اأوقــفــت 
باأم  الوطني،  ــن  االأم م�شالح  مع  بالتن�شيق 
اخلام�شة،  الع�شكرية  بالناحية  البواقي 
 )5852( وحــجــزت  خمـــدرات  جتــار  ثــالثــة 
�شبط  فيما  �شياحية،  ومركبة  مهلو�شا  قر�شا 
من  قنطارا   )13( الوطني  ــدرك  ال عنا�شر 
مادة التبغ بب�شكرة. من جهة اأخرى، اأوقفت 
مفرزة للجي�ص الوطني ال�شعبي بربج باجي 
ال�شاد�شة،  الع�شكرية  بالناحية  خمــتــار 
مركبات  اأربـــع  وحــجــزت  اأ�شخا�ص  خم�شة 
ــواد  امل مــن  طنا  و)15،24(  الــدفــع  رباعية 
املوجه  الوقود  من  لــرتا  و)880(  الغذائية 

للتهريب.
ق/ج

لتيبازة  املدنية  احلماية  م�شالح  انت�شلت 
جثة  االأحــداأ  نهاراأم�ص   من  مبكرة  �شاعة  يف 
غرقا  هلك  ــذي  ال بلقا�شم  "البطل"  ال�شاب 
موت  من  اآخرين  �شخ�شني  حياة  اأنقذ  بعدما 
الغرق  حــادث  �شحايا  عــدد  لريتفع  حمقق، 
ما  ح�شب  اثــنــني،  �شخ�شني  اإىل  بــبــوهــارون 
امل�شالح  ذات  لدى  ــالم  االإع م�شوؤول  به  اأفــاد 
حممد  االول  املـــالزم  ــح  ــش اأو� و  بــالــواليــة. 
على  عــرثت  الغطا�شني  فرقة  ان  مي�شاليخ 
حــدود  يف  بلقا�شم،  "البطل"  ال�شاب  جثة 
ال�شخري  بال�شاطئ  �شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
ببوهارون "ال�شعيدية" املمنوع لل�شباحة بعد 
اين  الوا�شعة  االأبحاث  من  �شاعة   48 قرابة 
حفظ  م�شلحة  م�شتوى  على  جثته  و�شع  مت 
اجلثث مب�شت�شفى القليعة.و تعر�ص املرحوم 
اأنقذ  بعدما  للغرق  اجلمعة  ــوم  ي بلقا�شم 
للبحر جمددا  اإثنني ثم عاد و دخل  �شخ�شني 
الإنقاذ �شخ�ص ثالث كان برفقتهما، اإاّل اأن قوة 
التيارات و هيجان البحر يومها حال دون ذلك 
عنا�شر  متكنت  معا.و  غرقهما  يف  ت�شبب  ما 
احلماية املدنية يوم وقوع احلادث من انت�شال 
بلقا�شم  املرحوم  حــاول  الــذي  الغريق  جثة 
وا�شعة  اأبــحــاث  عمليات  بعث  بعد  ــاذه،  ــق اإن
عنا�شر  و  البحرية  القوات  حوامات  با�شرتها 
احلماية املدنية مدعمة بغطا�شني حمرتفني 
و متطوعني.و لقي العمل البطويل الذي قام 
به املرحوم بلقا�شم، معاق حركيا على م�شتوى 
يده و املنحدر من مدينة بوهارون ال�شاحلية، 
حملة ت�شامن و تعاطف وا�شعة النطاق؛ حيث 
ان�شم بحارة املنطقة بقوارب ال�شيد لعمليات 
العائلي  منزله  ي�شهد  فيما  الوا�شعة  االأبحاث 

توافدا قويا للمواطنني املت�شامنني.
ق/و
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ح�شب جريدة تركية

بعد رفع احلجر كليا عن بع�س الواليات

تاأجيل عودة حركة 
الرتامواي

�شْبط اأزيد من قنطارين 
“زطلة” بب�شار

احلماية املدنية لتيبازة 
تنت�شل جثة ال�شاب 

البحر "البطل" بلقا�شم من 



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 
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