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وزارة الدفاع تفند الأخبار التحري�صية املفربكة حول حادث تينزاواتني
علي  حممد 

-----------------
نفيا  الوطني،  الدفاع  وزارة  نفت 
التحري�ضية  املعلومات  قاطعا، 
التوا�ضل  مواقع  عرب  املتداولة 
اأف��راد  اتهمت  اأم�س،  االجتماعي 
باطالق  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 

بتينزاواتني. اأ�ضخا�س  على  النار 
ال��دف��اع:  وزارة  ب��ي��ان  يف  وج��اء 
معلومات  ت����داول  اإث���ر  “على 
 2020 15 جوان  حتري�ضية بتاريخ 
االجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عرب 
من  الأف��راد  االتهام  اأ�ضابع  ُتوّجه 
باإطالق  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 
مبنطقة  اأ���ض��خ��ا���س  ع��ل��ى  ال��ن��ار 

لبلدية  املحاذية  املالية،  اإخ��راب��ن 
الع�ضكرية  بالناحية  زاوت��ني  تني 

الدفاع  وزارة  ف��اإن  ال�ضاد�ضة، 
هذه  مثل  قاطعا  نفيا  تنفي  الوطني 

الباطلة”. االإدعاءات 
اأن  ال��دف��اع  وزارة  واأو���ض��ح��ت 
بع�س  قيام  اإىل  تعود  االأح���داث 
املنطقة  يف  املعروفني  االأ�ضخا�س 
جمال  يف  امل�ضبوهة  بن�ضاطاتهم 
مبحاولة  املنظمة  واجلرمية  التهريب 
العازل  احل��دودي  اجل��دار  تخريب 
العنف  على  ال�ضكان  وحتري�س 
على  اخل��ن��اق  ل��ف��ك  وال��ت��ظ��اه��ر، 

املنطقة. يف  امل�ضبوهة  م�ضاحلهم 
تدخل  “اأثناء  الوزارة:  واأو�ضحت 
لتهدئة  احل���دود  ح��ر���س  عنا�رص 
ال��ن��ار من  اإط��الق  االأو���ض��اع، مت 
باجتاه  اإخرابن  من  جمهول  م�ضدر 
على  اأ�ضيب  احلدود،  حر�س  مواقع 

املتجمهرين،  االأ�ضخا�س  اأحد  اإثرها 
احلدود  حر�س  اأف��راد  �ضارع  حيث 
طرف  من  به  للتكفل  اإجالئه  اإىل 
فارق  اأنه  غري  ال�ضحية،  امل�ضالح 

االإ�ضابة”. خطورة  نتيجة  احلياة 
هذه  اإث���ر  “على  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
العليا  القيادة  اأم��رت  االأح���داث، 
بفتح  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س 
احلادثة،  مالب�ضات  ملعرفة  حتقيق 
توخي  اإىل  ال�ضاأن  هذا  يف  وتدعو 
االإ�ضاعات  ه��ذه  مثل  من  احل��ذر 
ت�ضعى  التي  املغلوطة  واملعلومات 
لتاأجيج  معادية  اأطراف  ورائها  من 

املنطقة”. هذه  يف  الو�ضع 

متداولة عرب من�صات التوا�صل الجتماعي

-  القيادة العليا للجي�ش الوطني ال�صعبي اأمرت بفتح حتقيق ملعرفة مالب�صات احلادثة

تبون ياأمر بـ :

للن�صاط املرخ�صة  غري  اجلافة  الفوري" للموانئ  "الغلق 

�صالل واويحي و8 وزراء �صابقني تورطوا يف منح امتيازات غري مربرة لثالث رجال اأعمال  

تاأجيل البت يف ملفي تزفيت الطرقات ونفخ العجالت

عبد  ال�ضيد  اجلمهورية  رئي�س  اأم��ر 
ب��االإغ��الق  احل��ك��وم��ة  ت��ب��ون  املجيد 
املرخ�س  غري  اجلافة  للموانئ  الفوري 
اأن  لها  املرخ�س  على  واال�ضرتاط  لها 
لت�ضهيل  بال�ضكانري  جمهزة  تكون 
م�ضالح  طرف  من  الرقابة،  عمليات 
القطاع  هذا  تنظيم  اإىل  داعيا  اجلمارك، 

واإحلاقه باملوانئ الوطنية.
و اأبرز رئي�س اجلمهورية خالل تروؤ�ضه 
"االأخطار  ال���وزراء،   جمل�س  اجتماع 
التي متثلها بع�س هذه املن�ضاآت ب�ضكلها 
وال�ضيادة  القومي  االأمن  على  احلايل 
يف  داعيا  العمومية،  واخلزينة  الوطنية 
هذا ال�ضاأن احلكومة " باالإغالق الفوري 
لها"،   املرخ�س  غري  اجلافة  للموانئ 
لها  املرخ�س  تلك  على  واال���ض��رتاط 

لت�ضهيل  بال�ضكانري  جمهزة  تكون  اأن 
ما  ح�ضب  اجلمارك،  طرف  من  الرقابة 
الوزراء. جمل�س  اجتماع  بيان  يف  جاء 
تبون  الرئي�س  كلف  ال�ضياق،  ذات  يف 
القطاع  هذا  تنظيم  باإعادة  احلكومة 
واإحلاقه باملوانئ الوطنية مبا يوفر خدمة 
االأمن  وي�ضمن  البيع  بعد  ال�ضيانة 
القومي وال�ضيادة الوطنية ووقف هدر 
العملة ال�ضعبة. كما �ضدد على �رصورة  
تطوير االأ�ضطول البحري الوطني كي 
اجلارية  ال�ضنة  بنهاية  ق��ادرا  يكون 
مما  الب�ضائع،  بنقل  التام  التكفل  على 
من  ال�ضعبة  العملة  بتوفري  �ضي�ضمح 
خالل جتنب الفواتري امل�ضخمة من جهة، 
جهة  من  الوطني  االقت�ضاد  وبتقوية 
اأمررئي�س  ال�ضيانة،  اأخرى. ويف جمال 

املطلقة  االأولوية  اإعطاء  ب�"  اجلمهورية 
الوطن"  ال�ضيانة الأبناء  يف منح عقود 
املربمة  العقود  هذه  بع�س  واأن  خا�ضة 
يرافقها  وال  االأجل  طويلة  اخلارج  مع 
�ضخ  على  ملحا   ، للتكنولوجيا  نقل 
القطاع  يف  الوطني  الذكاء  عن�رص 
التبعية  من  التدريجي  والتقلي�س 
الرئي�س  االأجنبية.واأو�ضح  للخدمات 
بع�س  هناك  كانت  اإذا  حتى  تبون 
ترتقي  ال  للدرا�ضات  الوطنية  املكاتب 
تدعيمها  فيجب  ال��دويل   للم�ضتوى 
و  اخت�ضا�ضاتها  تنويع  اإىل  ودفعها 
كان  و  تعاونيات.  �ضكل  يف  تنظيمها 
وزير املالية عبد الرحمان راوية  قد قدم 
خالل ذات االإجماع عر�ضا حول �ضبط 
ن�ضاطات  واإ�ضكالية  اخلدمات  واردات 

اأ�ضباب  اإىل  فيه  اجلافة،  تطرق  املوانئ 
اخلدمات،  لفاتورة  ال�رصيع  االرتفاع 
للتحكم يف  التدابري  مقرتحا حزمة من 
هذه الواردات. و من �ضمن املقرتحات 
اإ�ضكالية  معاجلة  راوي��ة،  قدمها  التي 
�ضاملة  "مراجعة  باقرتاح  اجلافة  املوانئ 
للمنظومة احلالية".  و كانت جلنة املالية 
الوطني،  ال�ضعبي  للمجل�س  امليزانية  و 
باملدير  اجتماعها  خ��الل  تطرقت  قد 
العام للجمارك نور الدين خالدي خالل 
التكميلي نهاية  املالية  مناق�ضة  قانون 
هذه  ت�ضيري  ا�ضكالية  اإىل  املا�ضي  ماي 
تداعيات  من  عنها  ينجر  ما  و  املوانئ 

�ضلبية على االقت�ضاد الوطني.
ق/و

احلكومة  روؤ���ض��اء  حماكمة  تاأجلت 
املالك  وعبد  اويحي  احمد  ال�ضابقني 
�ضالل و15 �ضخ�ضية نافذة اأخرى اأنظار 
للبت  املقبل  االأ�ضبوع  اإىل  اجلزائريني 

باالأحكام النهائية يف ق�ضايا ف�ضاد.
واأجلت حمكمة "�ضيدي اأحممد" باجلزائر 
"ق�ضية  يف  احلكم  اأم�س  العا�ضمة، 
�ضخ�ضية   17" فيها  املتهم  القرن" 
عبد  ال�ضابق  الرئي�س  عهد  يف  نافذة" 
اآخرين،  متهمني  و58  بوتفليقة  العزيز 
واالأقنعة  بالقفازات  جميعهم  "دخلوا 
ويتابع  م�ضددة.  حرا�ضة  وحتت  الواقية" 
التي  الف�ضاد  ق�ضايا  اأكرب  يف  املتهمون 
وهما  االأخ��ري،  العقد  يف  اجلزائر  هزت 
"تزفيت الطرقات"، و"اجلزء الثاين" من 
املعروفة   " ال�ضيارات  "تركيب  ق�ضية 

ب�"ف�ضيحة نفخ العجالت".

كبار  من  عدد  اأكرب  الق�ضيتان  وت�ضم 
ويتعلق  ال�ضابق،  النظام  م�ضوؤويل 
ال�ضابقني  احلكومة  برئي�ضي  االأم��ر 
اإىل  �ضالل.  املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
حداد  علي  وهم:  اأعمال  رجال   3 جانب 
"تزفيت  ق�ضية  يف  الرئي�ضي  املتهم 
طحكوت  الدين  وحم��ي  الطرقات" 
خرباء  ي�ضفهما  اللذين  عوملي  وم��راد 
ال�ضوداوين"  ب�"العلبتني  ال��ق��ان��ون 
باالإ�ضافة  ال�ضيارات.  لف�ضيحة تركيب 
االأمر  ويتعلق  �ضابقني،  وزراء   8 اإىل 
واملناجم،  لل�ضناعة  �ضابقني  وزراء  ب�4 
بدة  وحمجوب  يو�ضفي  يو�ضف  وهم: 
عبد  وال��ه��ارب  يون�س  ب��ن  وع��م��ارة 
ال�ضالم بو�ضوارب و4 وزراء لالأ�ضغال 
غول  عمار  االإخ��واين  وهم:  العمومية، 
زعالن  الغني  وعبد  طلعي  وبوجمعة 

5 حمافظني  القادر قا�ضي، وكذا  وعبد 
اأبرزهم وايل العا�ضمة االأ�ضبق  �ضابقني 
املحكمة  واأرجعت  زوخ.  القادر  عبد 
قرار االإرجاء اإىل "رف�س هيئات الدفاع 
اأطراف  اأو ل�ضم  املحاكمة يف هذا اليوم 
جديدة يف واحدة من الق�ضايا". ومل يكن 
كل  "ُيبعد  اأن  اإال  اجلل�ضة  قا�ضي  اأمام 
املقبل،  االأ�ضبوع  االأخرى"  عن  ق�ضية 
وتقرر  واحدة.  جل�ضة  يف  دجمهما  بدل 
تاأجيل ق�ضية رجل االأعمال مراد عوملي 
رجل  حماكمة  واإرج��اء  ج��وان   17 اإىل 
اإىل  املتهمني  وبقية  حداد  علي  االأعمال 
21 جوان يف ق�ضية "تزفيت الطرقات"، 
االأعمال  رجل  حماكمة  تاأجلت  بينما 

حمي الدين طحكوت اإىل 22 جوان.
"خمالفة  املوجهة  االتهامات  وت�ضمل 
رجال  عليها  حت�ضلوا  التي  ال�ضفقات 

االأم��وال،  وتبيي�س  الثالثة،  االأعمال 
وحتويل املمتلكات الناجتة عن عائدات 
اإخفاء  بغر�س  الف�ضاد  جلرائم  اإجرامية 
امل�رصوع".  غ��ري  م�ضدرها  ومت��وي��ه 
واإ�ضاءة  عمومية،  اأموال  "تبديد  وكذا 
منح  بغر�س  عمداً  الوظيفة  ا�ضتغالل 
نحو  على  للغري  م�ضتحقة  غري  منافع 
يخرق القوانني والتنظيمات، وتعار�س 
امل�ضالح مبخالفة االإجراءات املعمول بها 
واإبرام  العمومية،  ال�ضفقات  جمال  يف 
لالأحكام  خمالفة  و�ضفقات  عقود 
العمل  اجلاري  والتنظيمية  الت�رصيعية 
بها بغر�س اإعطاء امتيازات غري مربرة 

للغري". 
لوؤي.ي
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�صبكة دولية   تفكيك 
املهلو�صات لرتويج 

و  للبحث  االأوىل  الفرقة  عنا�رص  فككت 
التدخل التابعة الأمن والية وهران، �ضبكة 
اإجرامية منظمة عابرة للحدود خمت�ضة يف 
ترويج املوؤثرات العقلية، تخزينها، �ضحنها، 
وكذا ت�ضليمها، حيث مت اإثر العملية توقيف 
مع  ق�ضائيا،  م�ضبوقني  اأ�ضخا�س،  ثالثة 
وثالث  مهلو�س،  قر�س   19600 حجز 
باالإ�ضافة  ناريتني،  ودراجتني  مركبات، 
اإىل مبلغ مايل من عائدات الرتويج يقدر 
التوقيف  عملية  متت  و  دج.   89000 ب� 
بحوزة  موؤكدة كانت  ملعلومات  ا�ضتغالال 
اأف��راد  اأح��د  قيام  مفادها  الفرقة،  عنا�رص 
الو�ضط  يف  املهلو�ضات  برتويج  ال�ضبكة 
حتركات  وتر�ضد  مراقبة  وبعد  احل�رصي، 
املتورطني،  اأحد  توقيفه  مت  ال�ضبكة،  اأفراد 
من  نارية  دراج��ة  منت  على  كان  الذي  و 
بعني  التفتي�س  عملية  وبعد   ،SYMنوع
املكان، مت حجز كمية من املوؤثرات العقلية 
من  مهلو�س  قر�س   1400 ب���  م��ق��درة 
الو�ضط  يف  املعروفة  "ريفوتريل"  نوع 
موا�ضلة  و  "الرو�س"،  با�ضم  االإجرامي 
التقنية  الو�ضائل  با�ضتغالل  للتحقيقات و 
القانونية،  االإجراءات  كافة  ا�ضتيفاء  وبعد 
متديد  و  بالتفتي�س  االإذن  يف  املتمثلة 
الغربية  الواليات  الإح��دى  االخت�ضا�س 
اأين  اإيجابية،  النتيجة  كانت  امل��ج��اورة، 
املوؤثرات  من  معتربة  كمية  بحجز  كللت 
قر�س   18200 ب���  امل��ق��درة  و  العقلية 
مهلو�س، مع اإيقاف الراأ�س املدبر، الذي ميتد 
ال�رصعي من احلدود اجلنوبية  ن�ضاطه غري 
الغربية  ال��والي��ات  غاية  اإىل  اجلزائرية 
نوع  من  نفعيتني  مركبينت  ا�ضرتجاع  و 
كانتا  اللتني  هيليك�س"،  "تيوتا  و  "كادي" 
ال�ضموم   هذه  نقل  عملية  يف  ت�ضتعمل 
اأف��راد  �ضد  ق�ضائي  اإج��راء  حترير  ليتم  
العدالة  اأمام  مبوجبه  �ضيحالون  ال�ضبكة؛ 

.                                              ق/و

جناح اأول جتربة لزراعة فاكهة “الأفوكادو” ال�صتوائية باجلزائر
فاكهة  الإنتاج  االأوىل  التجربة  كللت 
االأف����وك����ادو اال���ض��ت��وائ��ي��ة ب��اإح��دى 
بلدية  باإقليم  الفالحية  امل�ضتثمرات 
بحثي  “عمل  اإطار  يف  ب�ضكيكدة  القل 
الدكتور  بالنجاح.واأ�رصف  جتريبي”،  و 
بق�ضم  حما�رص  اأ���ض��ت��اذ  فوفو  عمار 
بجامعة  بحث  خمرب  مدير  و  الزراعة 
على  ب�ضكيكدة   1955 اأوت   20
االأنباء  لوكالة  اأك��د  وال��ذي  التجربة، 

�ضنة  فيها  �رصع  التي  التجربة  هذه  اأن 
2017 متثلت يف اأخذ �ضتالت من �ضجرة 
االأفوكادو التي كانت مغرو�ضة بحديقة 
جامعة �ضكيكدة و زراعتها بالقل ملعرفة 
اإقليم هذه  ال�ضجرة مع  مدى تكيف هذه 
خا�س  بيئي  بنظام  يتميز  الذي  املنطقة 
مع  يتنا�ضب  ما  وهو  رطب  جد  مناخ  و 
االأ�ضجار  ومتطلبات  خ�ضو�ضيات 
التي  االأفوكادو،  خا�ضة  و  اال�ضتوائية 

االأمريكية.  القارة  اإىل  اأ�ضلها  يعود 
اإطار  يف  اأن  فوفو  الدكتور  واأ�ضاف 
متت  والتجريبي  البحثي  العمل  ه��ذا 
مع  الفاكهة  لهذه  تكّيف كبري  مالحظة 
املتو�ضط  االأبي�س  البحر  حو�س  مناخ 
متت  التجربة  اأن  اإثمارها، مو�ضحا  وكذا 
مت  التي  للنواة  جن�ضي  تكاثر  خالل  من 
وغر�ضها  ال�ضتالت  نقل  بعد  تطعيمها، 
نباتي  بغطاء  املتميز  القل  حو�س  يف 

ذات  واأردف  عالية.  رطوبة  و  كثيف 
حاليا  بلغ  االأ�ضجار  عمر  باأن  امل�ضدر 
ثمارها  تعطي  بداأت  و  �ضنوات  ثالث 
كلغ   40 الواحدة  ال�ضجرة  تنتج  حيث 
باأن نوعية  من فاكهة االأفوكادو موؤكدا 
احلبة  حجم  يعادل  و  “جيدة”  الفاكهة 
يف  املنتجة  تلك  حجم  منها  ال��واح��دة 

القارة االأمريكية.
 ق/و



ال�صحراوية باملناطق  الزراعات  تنمية  ديوان  مع  للمتعاملني  دقيق  �صروط  دفرت  باإعداد  ياأمر  تبون 

حتديد اخلطوط العري�صة للم�صتثمرين يف الزراعات ال�صكرية 
والزيتية والذرة باجلنوب

لوؤي ي
----------------------

اجتماعه  ال��وزراء  جمل�س  عقد  عقب  القرار  جاء 
برئا�ضة  بعد،  عن  املرئي  التوا�ضل  بتقنية  الدوري 
االأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�س  تبون  املجيد  عبد 

للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني.
الهدف  مراعاة  ب�رصورة  اجلمهورية  رئي�س  ذكر  و 
تنمية  دي��وان  تاأ�ضي�س  من  الوطني  االقت�ضادي 
الزراعات ال�ضناعية يف املناطق ال�ضحراوية، الذي 
ا�ضترياد  من  وقت  اأقرب  يف  التخل�س  يف  يكمن 
لتوفري  ال��ذرة،  و  الزيتية  و  ال�ضكرية  الزراعات 
العملة ال�ضعبة، ملحا على حتديد حقوق و واجبات 
املتعاملني، مع ديوان تنمية الزراعات ال�ضناعية يف 

املناطق ال�ضحراوية �ضمن دفرت �رصوط دقيق.
عر�ضا  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  قدم  و 
الزراعات  تنمية  لديوان  القانوين  بالتنظيم  يتعلق 
ال�ضناعية يف املناطق ال�ضحراوية، تنفيذا لقرارات 
مربزا   ،2020 ماي   3 يف  املنعقد  ال��وزراء  جمل�س 
�ضيكلف  ال��ذي  للديوان  اال�ضرتاتيجي  ال��دور 
اال�ضرتاتيجية  ال�ضناعية  الزراعات  بتنمية وترقية 
ال��ذرة  يف  املتمثلة  ال�ضحراوية  ب��االأرا���ض��ي 

والزراعات ال�ضكرية والزيتية.
اجلمهورية  رئي�س  اللتزامات  تنفيذا  ذلك  وياأتي 

بخ�ضو�س خف�س فاتورة اال�ضترياد، وتوفري املواد 
اال�ضرتاتيجية  ال�ضلع  الإنتاج  ال�رصورية  االأولية 
التي  القدرات  با�ضتغالل  اال�ضتهالك،  الوا�ضعة 
من  الرفع  ق�ضد  ال�ضحراوية،  الزراعة  توفرها 
القدرات الوطنية الفالحية و �ضمان االأمن الغذائي.
باجلنوب،  مقره  �ضيكون  الذي  الديوان  �ضيوجه  و 
و  امل�ضتثمرين  ومرافقة  االإج���راءات  تي�ضري  اإىل 

حاملي امل�ضاريع املهيكلة و املدجمة.
امل�ضاريع  حاملي  مبرافقة  ال��دي��وان،  و�ضيتكفل 
التي  املهيكلة  الفالحية  لال�ضتثمارات  الكربى 
ت�ضمح بتطوير الزراعات ال�ضناعية اال�ضرتاتيجية، 
حاليا  امل�ضتوردة  االأولية  املواد  ال�ضتبدال  املوجهة 

ب�ضفة مكثفة من طرف املتعاملني االقت�ضاديني.
بدوره قدم وزير التجارة عر�ضا متحور حول و�ضعية 
واالإج���راءات  الفالحية  املنتجات  من  ال���واردات 
االإنتاج  حلماية  الوزارية  دائرته  طرف  من  املتخذة 
بالتحليل  العر�س  وي�ضمل  الوطني،  الفالحي 
هيكل الواردات الزراعية وخا�ضة اللحوم واخل�رص 

والفواكه واحلليب والقمح وال�ضعري والذرة.
قائمة  تو�ضيع  املقرتحة،  االإج����راءات  بني  وم��ن 
املنتجات اخلا�ضعة للر�ضم االإ�ضايف املوؤقت الوقائي، 
التخ�ض�س  ملبداإ  اال�ضترياد  ن�ضاط  واإخ�ضاع 
التجارة  ورقمنة  ال�رصوط  دفرت  يف  واالكتتاب 

ال�ضناعية  للمنتجات  الوطنية  اخلارجية والبطاقية 
قائمة  لتحديد  ال��واردات  هيكل  وحتليل  الفالحية 
املنتجات التي ميكن تقلي�س ا�ضتريادها، مع ت�ضديد 
ا�ضرتاتيجية  وو�ضع  الفواتري  ت�ضخيم  حماربة 

ت�ضدير وطنية.
باملنع  الرئي�س  اأمر  العر�س،  هذا  على  تعقيبه  ويف 
مو�ضم  يف  الفالحية  املنتوجات  ال�ضترياد  الكامل 
الرقابة  وبت�ضديد  الوطني،  لالإنتاج  حماية  اجلني 

الفواتري،  ت�ضخيم  ملنع  امل�ضتوردة  الفواكه  على 
والتاأكد من النوعية حفاظا على �ضحة املواطن.

فاتورة  تقلي�س  من  املزيد  على  الرئي�س  و�ضدد 
واأم��ر  ال�ضوق،  يف  الندرة  خلق  دون  اال�ضترياد 
ال�ضور  با�ضتعمال  احليوانية  للرثوة  دقيق  باإح�ضاء 
اجلوية حتى نن�ضئ قاعدة بيانات متكننا من التحكم 
ال�ضوق  تزويد  �ضمان  ثم  ومن  ال��رثوة،  هذه  يف 

بالكمية الالزمة من اللحوم.

اأمر رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون وزير الفالحة باإعداد دقيق لدفرت �صروط يخ�ش املتعاملني مع ديوان تنمية الزراعات ال�صناعية يف املناطق ال�صحراوية 
املقرر اأن يكون مقره باجلنوب.

الثالثاء 16 جوان 2020 م الموافق لـ 24 شوال 1441هـ 03
العدد
2020

ظهور متهمني جدد يوؤجل النظر يف ق�صية 
مالك جممع "�صوفاك"

برجمة الربعاء القادم

اأم�س،  احممد  �ضيدي  حمكمة  اأرج��اأت 
الف�ضل يف ملف ق�ضية الف�ضاد املتابع بها 
"�ضوفاك"  االأعمال �ضاحب جممع  رجل 
�ضهر  من  ال�17  تاريخ  اإىل  عوملي  مراد 
اىل  التاأجيل  �ضبب  اجلاري.ويعود  جوان 
جدد  متهمني  وظهور  االأط��راف  تعدد 
على غرار �ضقيق املتهم الرئي�ضي "خيذر 
اأطراف  من  طرفا  اأ�ضبح  الذي  عوملي" 
مبلف  املوؤجلة  الق�ضية  الق�ضية.وتتعلق 
مب�ضاريع  اخلا�ضة  البنكية  القرو�س 
تركيب ال�ضيارات املتورط فيها  "عوملي 
القر�س  بنك  من  اإطارات  رفقة  مراد"، 
ال�ضعبي اجلزائري وعلى راأ�ضهم الرئي�س 
املدير العام ال�ضابق املتواجد رهن احلب�س 
املوؤقت وعدد من اأع�ضاء جلنة القرو�س 
"عوملي". عائلة  واأفراد من  البنك  بذات 
ب�تبيي�س  تتعلق  تهم  للمعنيني  وُوجهت 
عن  الناجتة  املمتلكات  وحتويل  االأموال 
عائدات اإجرامية بجرائم الف�ضاد بغر�س 

امل�رصوع،  متويه م�ضدرها  غري  و  اإخفاء 
امل�ضاركة  و  اجرامية  جماعة  اإط��ار  يف 
البنك،  اأم��وال  ا�ضتعمال  و  تبديد  يف 
البنك.باالإ�ضافة  مل�ضالح  منافية  ب�ضفة 
عموميني  موظفني  حتري�س  تهم  اإىل 
الفعلي  نفوذهم  ا�ضتغالل  اأج��ل  من 
غري  مزية  على  للح�ضول  واملفرت�س 
تاأثري  �ضلطة  من  اال�ضتفاذة  و  م�ضتحقة 
و   حملية  جماعات   على  الدولة  اأعوان 
هيئات  عمومية  خا�ضعة للقانون العام 
و  موؤ�ض�ضات  عمومية وا قت�ضادية ذات 
الطابع ال�ضناعي و التجاري اأثناء اإبرام 
العقود و ال�ضفقات من اأجل الزيادة يف 
االأ�ضعار و التعديل ل�ضاحلهم، يف نوعية 
املعنيون،  يواجه  اخلدمات.كما  و  املواد 
و  الت�رصيع  خمالفة  و  التموين  تهم 
روؤو����س  بحركة  اخلا�ضني  التنظيم 

االأموال من واإىل اخلارج.
لوؤي ي

مدراء املتو�صطات يطالبون بال�صتفادة من منح املداومة والنقل 
والت�صالت

دعوا الو�صاية لإعفائهم من تاأطري امتحان �صهادة البكالوريا

من  جملة  املتو�ضطات  م���دراء  ط��رح 
على  عر�ضها  اأج��ل  م��ن  االن�ضغاالت 
الوزارة الو�ضية ملناق�ضتها م�ضتقبال.ومن 
من  طرحها  مت  التي  االن�ضغاالت  جملة 
املتو�ضط،  الطور  مدراء  تن�ضيقية  طرف 
امتحان  بتاأطري   تكليفهم  ع��دم  يوجد 
على  فقط  واالإبقاء  "البكالوريا"  �ضهادة 
املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  امتحان  تاأطري 

"الييام".
ويف املقابل طالبت التن�ضيقية با�ضتحداث 
املر�ضوم  وتعديل  مدير   نائب  من�ضب 
التنفيذي 05 – 395 املوؤرخ يف 09 اأكتوبر 
العليا  املنا�ضب  قائمة  يحدد  الذي   2005
لوزارة  التابعة  املركزية  غري  امل�ضالح  يف 
بها  االلتحاق  و���رصوط  الوطنية  الرتبية 
قائمة  جاء يف   ما  ت�ضنيفها.وبناء على  و 
املطالب التي �ضدرت عن تن�ضيقية مدراء 
الطور املتو�ضط فاإن من اأبرز االن�ضغاالت 
الت�ضنيف  اإع��ادة  ملف  يوجد  املطروحة 

باحرتام املادة 40 من املر�ضوم التنفيذي 12 
240- املوؤرخ يف 29 ماي 2012 املت�ضمن 
باملوظفني  اخلا�س  االأ�ضا�ضي  القانون 
بالرتبية  اخلا�ضة  ل��الأ���ض��الك  املنتمني 
"ميار�س  اأن  على  ين�س  وال��ذي  الوطنية 
من  موكلون  ب�ضفتهم موظفون  املديرون 
املوظفني  جميع  على  �ضلطتهم  الدولة 
املوؤ�ض�ضة".ويعمل  يف  العاملني  واالأعوان 
الرتقية  �ضمان  حتقيق  على  اي�ضا  املدراء 
رتبة  اإىل  متو�ضطة  مدير  رتبة  من  االآلية 
�ضنوات  خم�س  م�ضي  بعد  رئي�ضي  مدير 
حق  مع  ال�ضفة  بهذه  الفعلية  اخلدمة  من 
التعليم  مفت�س  اإىل  الرتقية  يف  املدير 
اأو  امل��واد  اخت�ضا�س  بعنوان  املتو�ضط، 
تعديل  مع  املتو�ضطات  اإدارة  اخت�ضا�س 
 –  12 التنفيذي  املر�ضوم  من   172 املادة 
الذي  التكوين  ملف  على  عالوة   .240
�ضكليا.كما  ولي�س  فعليا  يكون  اأن  يجب 
ن�ضت املادة 38 من االأمر 06 – 03 املوؤرخ 
القانون  املت�ضمن   2006 جويلية   15 يف 
 : العمومية  للوظيفة  اخلا�س  االأ�ضا�ضي 
وحت�ضني  التكوين  يف  احل��ق  "للموظف 
حياته  الرتبة خالل  والرتقية يف  امل�ضتوى 
اال�ضتفادة  على  امل��دراء  املهنية".وي�رص 
ي�ضتفيد  اأن  اأجل  امل�ضوؤولية من  من منحة 
منها حتى املدير املكلف طبقا للمادة 140 
مكرر 8 من املر�ضوم التنفيذي 240 التي 
م�ضوؤولون على حفظ  "املديرون   : ن�ضت 
على  واحلفاظ  االأ�ضخا�س  واأمن  النظام 
املمتلكات ،ويوؤهلون بهذه ال�ضفة التخاذ 
ح�ضن  ل�ضمان  ال�رصورية  التدابري  جميع 
منحة  من  اال�ضتفادة  مع  املوؤ�ض�ضة"  �ضري 
النقل واالت�ضاالت التي يجب اأن ي�ضتفيد 
ينتقل  فاملدير  املكلف  املدير  حتى  منها 

اإىل مديرية  االأ�ضبوع  االأقل مرة يف  على 
املوؤ�ض�ضات  اإىل  اأخ��رى  وم��رة  الرتبية 
االت�ضاالت  اإىل  ،باالإ�ضافة  املختلفة 
ممار�ضة  اإط��ار  يف  يجريها  التي  الهاتفية 
وظيفته".كما ي�ضعى املدراء مبنحة املداومة 
االإ�ضافية  ال�ضاعات  عن  والتعوي�س 
املدير  حتى  منها  ي�ضتفيد  اأن  يجب  التي 
املر�ضوم  من  الثامنة  للمادة  طبقا  املكلف  
يلي  ما  ن�ضت  التي   315–  08 التنفيذي 
: "يلزم مدير املوؤ�ض�ضة والناظر وم�ضت�ضار 
امل�ضري  املقت�ضد  ونائب  واملقت�ضد  الرتبية 
اإطار  يف  اأدن��اه   32 امل��ادة  يف  املذكورون 
املوؤ�ض�ضة  اإىل  ،باحل�ضور  وظائفهم  تاأدية 
العمل  اأوق��ات  خارج  ال�رصورة  حالة  يف 
التكليف  منحة  اىل  ا�ضافة  ونهارا".  ليال 
باالأمر بال�رصف يف موؤ�ض�ضة اأخرى ومنحة 
احل�ضول على نتائج جيدة يف االمتحانات 
من  املدير  ا�ضتفادة  �رصورة  مع  الر�ضمية 
ويف  تن�ضيبه  مبجرد  االإل��زام��ي  ال�ضكن 
بتعوي�س  االإدارة  تلتزم  ذلك  تعذر  حالة 
امل��دراء  االيجار.وي�ضعى  ببدل  امل��دي��ر 
املتو�ضطة  مدير  تاطري   مطلب  لتحقيق 
املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  امتحان  فقط 
اأيام  بعدد  التعوي�ضات  تكون  اأن  ويجب 
باالإ�ضافة  الفعلية وتكون معتربة،  العمل 
ب�ضيارته  التنقل  عن  جزافية  منحة  اإىل 
العمل  طب  على  املدير  عر�س  اأهمية  مع 
التاأكد  مرة كل ثالث �ضنوات ،ويف حالة 
الع�ضبية  االأمرا�س  باإحدى  اإ�ضابته  من 
التي  والقلق  بال�ضغط  عالقة  لها  التي 
متنعه من اأداء وظيفته فاإنه �ضيحال تلقائيا 
اإذا كانت مدة عمله  التقاعد امل�ضبق،  على 

ت�ضاوي اأو تفوق 25 �ضنة.
لوؤي ي

 تعّر�ش يف ال�صنوات املا�صية اإىل اإ�صعاف اإمكانياته لغاية يف نف�ش يعقوب

   نظام معلوماتي جديد باجلمارك بداية من �صنة 2022
اأكد املدير العام للجمارك، نور الدين خالدي باأنه �ضيتم اإدخال النظام املعلوماتي اجلديد حيز اخلدمة �ضنة 2022.وقال نورالدين خالدي   اإن تطبيق هذا 
النظام امل�ضمم يف اإطار تعاون جزائري- كوري ُيعد اأحد العنا�رص التي ُيعول عليها الإحداث نه�ضة يف الت�ضيري اجلمركي والرفع من جناعته.كما �ضدد 
بلوغ  اأجل  من  للجمركي  االجتماعية  الو�ضعية  الوطني، وكذا حت�ضني  االقت�ضاد  قانونية حلماية  بن�ضو�س  ذلك  مرافقة  ذاته على �رصورة  امل�ضوؤول 
االأهداف امل�ضطرة.ولفت نور الدين خالدي اإىل اأن اجلهاز تعر�س يف ال�ضنوات املا�ضية اإىل اإ�ضعاف اإمكانياته املادية يف اإطار تهمي�س ممنهج وتقلي�س 
يف ال�ضالحيات لغاية يف نف�س يعقوب، م�ضريا اإىل اأنه ما نتج عن ذلك نتيجة ا�ضتفحال ظواهر التحويل غري ال�رصعي لروؤو�س االأموال وتهريب العملة 

ال�ضعبة.
وبخ�ضو�س االإيرادات اجلمركية لعام 2017، اأظهرت االأرقام التي عر�ضها املدير اأن اإدارة اجلمارك قامت بتح�ضيل 1.005،81 مليارات دينار اأي بزيادة 
1.5 باملائة مقارنة ب�ضنة 2016.وتت�ضكل هذه االإيرادات من حقوق جمركية بقيمة 364،57 مليار دينار ور�ضوم على القيمة امل�ضافة بقيمة 594،81 
مليار دينار 85 باملائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.وتقدر ن�ضبة اإجناز اإيرادات اجلمارك ل�ضنة 2017 مقارنة بتوقعات قانون املالية لنف�س ال�ضنة 

ب�105.5 باملائة بالن�ضبة للحقوق اجلمركية، و90.90 باملائة بالن�ضبة للر�ضم على القيمة امل�ضافة بالن�ضبة لنف�س الفرتة الزمنية.
لوؤي ي
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حركة البناء تقرتح د�صرتة جترمي العتداء على الإرادة ال�صعبية وانتخاب 
نائب الرئي�ش بدل تعيينه

البناء  حركة  يف  القيادية  اأب���دت 
بع�س  حم��م��دي  جميلة  ال��وط��ن��ي 
وحرية  الديباجة  حول  التحفظات 
نائب  وم��ق��رتح  ال��ع��ب��ادات  ممار�ضة 
الد�ضتور،  تعديل  وثيقة  يف  الرئي�س، 
جترمي  د���ض��رتة  ���رصورة  اىل  داع��ي��ة 

ال�ضعبية. االرادة  على  االعتداء 
�ضيفا  حلولها  لدى  حممدي  وقالت 
اإن  االوىل،  االذاع��ي��ة  القناة  على 
ال��د���ض��ت��ور  وث��ي��ق��ة  يثمن  ح��زب��ه��ا 

وف��اء  للنقا�س  ط��رح��ه��ا  م��ع��ت��ربة 
قدم  حزبها  اأن  م�ضيفة  بالتعهدات، 
الد�ضتور،  حول  التحفظات  بع�س 
تنبني  احل��زب  روؤي��ة  ان  مو�ضحة 
اول  بيان  اىل  االعتبار  اع��ادة  على 
معتربة  موؤ�ض�ضة   كوثيقة  نوفمرب 
االأولوية  تعطه  مل  املقرتحة  الوثيقة 

عنه. حديثها  رغم 
على  حزبها  اعرتا�س  يخ�س  وفيما 
اأرج��ع��ت  الرئي�س  ن��ائ��ب  من�ضب 

باالإرادة  امل�ضا�س  اىل  االأمر  املتحدثة 
اي  جترمي  د�ضرتة  مقرتحة  ال�ضعبية، 
م�ضيفة  االرادة،  هذه  على  اعتداء 
لذلك  ال�ضعب  انتخبه  الرئي�س  ان 
النتخاب   �رصعية  اآلية  اإيجاد   ينبغي 

تعيينه. ولي�س  الرئي�س  نائب 
الذي  احلزب  يف  القيادية  اأبدت  كما 
حتفظها  قرينة،  بن  القادر  عبد  يقوده 
نظام  بتقنني  القا�ضية   16 املادة  على 
متخوفة  البلديات  لبع�س  خا�س 

النعرات  م��ن  نوعا  تخلق  ان  م��ن 
اجلهات. بني  والالعدالة 

متييز  ب��ال  ال��ع��ب��ادات  حرية  وح��ول 
ن�ضختها  يف  الد�ضتور  يقرتحها  التي 
انها  ذاتها  املتحدثة  قالت  املعدلة، 
جتعل  ال��ت��ي  امل���ادة  م��ع  تتناق�س 
االإ�ضالم دين دولة  داعية اىل تعزيز 
االن�ضجام  يحفظ  مبا  اال�ضالم  مكانة 

ملجتمعي. ا
ق/و

الإفراج عن الرزنامة اخلا�صة بامتحاين الباكالوريا  
و البيام

لوؤي ي
-------------------

�ضهادة  امتحانات  �ضتجرى  حني  يف 
من  املمتدة  الفرتة  يف  "البكالوريا" 
2020.يذكر  �ضبتمرب   17 اإىل   13
قررت  للبالد  العليا  ال�ضلطات  اأن 
نهاية  امتحان  اإلغاء  الفارط،  ال�ضهر 
وتاأجيل  االبتدائي،  التعليم  مرحلة 
ام��ت��ح��اين ال��ب��ك��ال��وري��ا و���ض��ه��ادة 
�ضبتمرب  �ضهر  اإىل  املتو�ضط  التعليم 
الف�ضلني  معدل  واعتماد  املقبل، 
االأطوار  يف  لالنتقال  والثاين  االأول 

لتحديد  كان  الثالثة.واإن  التعليمية 
البكالوريا  �ضهادة  امتحان  رزنامة 
لالأولياء  بالن�ضبة  اإ�ضكاال  يطرح  ال 
الرزنامة  فاإن حتديد  الرتبية  ونقابات 
التعليم  �ضهادة  بامتحان  اخلا�ضة 
مبا�رصا  ردا  يعترب  "البيام"  املتو�ضط 
التي ارتفعت موؤخرا  على االأ�ضوات 
على  االمتحان  هذا  باإلغاء  للمطالبة 
الرتبية  نقابات  من  العديد  غ��رار 
التالميذ  اأولياء  وجمعيات  امل�ضتقلة 
العايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وجل��ن��ة 
املهني  والتكوين  العلمي  والبحث 
مبجل�س  واالأوقاف  الدينية  وال�ضوؤون 

االأم����������ة، 
وامل��ج��ت��م��ع 
امل��������دين، 
ال������ت������ي 
ط���ال���ب���ت 
رئ���ي�������س 
ية  ر جلمهو ا
املجيد  عبد 
ت������ب������ون 
ب�����اإع�����ادة 
درا�����ض����ة 
ك������اف������ة 
ت  حا ملقرت ا
امل��رف��وع��ة 
�ضهادة  امتحان  الرتبية، حول  لوزارة 
"البيام"،واتخاذ  املتو�ضط  التعليم 
على  ال��دورة،  باإلغاء  يق�ضي  ق��رار 
الف�ضلني  نتائج  توظيف  يتم  اأن 
وال���ث���اين،  االأول  ال��درا���ض��ي��ني 
ثانوي،  اأوىل  ال�ضنة  اإىل  النتقالهم 
لفائدة  فقط  برجمته  اإلزامية  مع 
النعدام  نظرا  االأح��رار  املرت�ضحني 
ا�ضتغالله  مي��ك��ن  ع��ل��م��ي،  م��رج��ع 
هذه  انتقال  لتحقيق  عليه  واالعتماد 
االأعلى.وعربت  الق�ضم  اإىل  الفئة 
الرتبية  لعمال  الوطنية  النقابة 

اأن  من  خ�ضيتها  عن  "االأ�ضنتيو"، 
امتحان  اإل��غ��اء  ع��دم  ق��رار  ي��ك��ون 
برجمته،  وتاأجيل  "البيام"  �ضهادة 
الأ�ضباب  العواقب  حم�ضوب  غري 
موؤكدة  وتقنية،  وبيداغوجية  نف�ضية 
اأج��واء  ع��ن  التالميذ  ابتعاد  ب��اأن 
 6 يناهز  ملا  واالمتحانات  املراجعة 
غري  و�ضعية  هي  متوا�ضلة،  اأ�ضهر 
وا�ضح  ارتباك  عنها  نتج  م�ضبوقة، 
يهوي  قد  م�ضاعف  وخوف  لديهم 
توقعت  فيما  الر�ضوب،  اإىل  بهم 
مقبولة  غري  جن��اح  ن�ضب  ت�ضجيل 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  من  كثري  يف 
التالميذ  نتائج  يف  رهيب  وتراجع 

املمتازين.
املجل�س  نقابة  اأعلنت  جهتها،  من 
مل�ضتخدمي  امل�ضتقل  ال��وط��ن��ي 
االأط��وار  ثالثي  للقطاع  التدري�س 
مطلب  دعم  "كنابا�ضت"،  للرتبية 
اإج��راء  ب��اإل��غ��اء  القا�ضي  االأول��ي��اء 
املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  امتحان 
وباء  اأزمة  ب�ضبب  ا�ضتثنائية،  ب�ضفة 
بال�ضلطات  دفعت  التي  "كورونا" 
ال��ف��وري  ال��غ��ل��ق  اإىل  العمومية 
حلماية  الدرا�ضة  وتعليق  للمدار�س 

االأرواح.

ك�صفت وزارة الرتبية الوطنية اأم�ش الثنني، يف بيان لها عن الرزنامة اخلا�صة بالمتحانات الر�صمية لل�صنة الدرا�صية 2020/2019.
واأو�صح البيان اأنه تقرر اإجراء امتحانات �صهادة التعليم املتو�صط يف الفرتة املمتدة من 7 اإىل 9 �صبتمرب 2020.

الوزارة جتاهلت مطالب النقابات واأولياء التالميذ باإلغاء امتحان �صهادة التعليم املتو�صط  

معقولة باأ�صعار  العيد  اأ�صحية  لقتناء  الإجراءات  بع�ش  امل�صتهلك” تقرتح  “حماية 
حلماية  اجلزائرية  املنظمة  اقرتحت 
جملة  االإث��ن��ني،  ام�س  امل�ضتهلك،  
من  املواطنني  حلماية  االإجراءات  من 
االأ�ضاحي  بيع  اأثناء  كورونا  فريو�س 
الإ�ضباع  اخل��دم��ات  دمي��وم��ة  ك��ذا  و 
و  تزامنا  امل�ضتهلكني،  حاجيات 
امل��ب��ارك.و  االأ�ضحى  عيد  اق��رتاب 
اأم�س،  لها  بيان  يف  املنظمة  اعتربت 
من  التنظيمية  التدابري  اتخاذ  اأن 
و  املنتوج  لوفرة  ال�رصورية  االأمور 

نوعيته  �ضمان  مع  مقبول،  ب�ضعر 
�ضحية  ظ��روف  يف  اقتنائه  ك��ذا  و 
للجنة  العامة  التو�ضيات  و  تتما�ضى 
متابعة  و  لر�ضد  العلمية،  الوطنية 

كورونا. فريو�س  تف�ضي 
االأم��ر  ه��ذا  اأن  املنظمة  ت��ق��ول  و 
قطاعات  عدة  جهود  ت�ضافر  ي�ضتلزم 
التدابري  وبدء  واحدا،  قطاعا  لي�س  و 
خالل  من  ذل��ك  و  وق��ت،  اأق��رب  يف 
يف  النظامية  املا�ضية  اأ�ضواق  فتح 

االأ�ضحى  عيد  قبل  اأ�ضبوعني  املدن 
املوالني  من  االأ�ضاحي  توفري  مع 
للموالني  املجال  ت�ضهيل  مع  مبا�رصة، 
اإىل  بالتنقل  ال�ضهبية  املناطق  يف 
الق�ضاء  الأجل  وهذا  الكربى،  املدن 

امل�ضاربة. اأنواع  كل  على 
م�ضاعفة  �رصورة  على  اأكدت  كما 
للم�ضاحات  واللجوء  االأ�ضواق  عدد 
ال��ك��ب��رية ت��ف��ادي��ا ل��الك��ت��ظ��اظ و 
االزدح����ام م��ع ت��وف��ري ك��ل ���رصوط 

اإىل  االأم��ان.ب��االإ���ض��اف��ة  و  ال��راح��ة 
املعامالت  بو�ضول  العمل  اإلزامية 
معطيات  جميع  تبيان  مع  التجارية 
ذبح  نقاط  توفري  و  عليها  امل��وال 
االأقل  على  جمهزة  مفتوحة،  جوارية 
ال�ضحي،  ال�رصف  قنوات  و  باملياه 
ال�ضلبية  املظاهر  على  الق�ضاء  الأجل 
ذبح  ف�ضاءات  غياب  عن  الناجتة 

مالئمة.
ق/و

 

 ننتظر ال�صوء الأخ�صر 
لفتح امل�صاجد

الدينية  ال�����ض��وؤون  ب���وزارة  ال��ع��ام  املفت�س  ك�ضف 
هياأت  الوزارة  م�ضالح  اأن  خلمي�ضي،  بزاز  واالأوقاف، 
من  قرار  �ضدور  مبجرد  امل�ضلني   ال�ضتقبال  امل�ضاجد 
تف�ضي  ومتابعة  بر�ضد  املكلفة  ال�ضحية  اللجنة 
بني  بتباعد  اخلا�ضة  الفتوى  اأن  موؤكدا  كورونا،  وباء 
اعتمادها  مت  بالوقاية  اخلا�ضة  االإجراءات  وكل  امل�ضلني 
خلمي�ضي  بزاز  االأخ�رص.واأو�ضح  ال�ضوء  انتظار  يف 
على  جاهزة  واالأوق��اف  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  اأن 
جتيز  التي  بالفتوى  االأمر  تعلق  �ضواء  امل�ضتويات  كل 
الوقاية  اإج��راءات  اىل  و�ضوال  امل�ضلني  بني  التباعد 
باأن  م�ضريا  اجلمهورية،  م�ضاجد  خمتلف  عرب  املتخذة 
املكلفة  ال�ضحية  للجنة  يعود  واالأخ��ري  االأول  القرار 
برفع  املخولة  باعتبارها  كورونا  وباء  تف�ضي  مبتابعة 
العام  املفت�س  ال�ضاأن.وبرر  هذا  يف  للحكومة  تو�ضيات 
قرار  �ضدور  عدم  واالأوقاف  الدينية  ال�ضوؤون  بوزارة 
التي  القرارات  �ضمن  ال�ضاعة  حلد  امل�ضاجد  فتح  الإعادة 
املنزيل،  احلجر  تخفيف  فيها  مت  التي  موؤخرا  �ضدرت 
الن�ضاطات  وا�ضتئناف  والي��ة   19 يف  كليا  ورفعه 
ينجم   التي  االأعمال  اأغلب  اإن  بالقول  للعمل،  التجارية 
يتم  مل  الوطني  امل�ضتوى  على  ب�رصية  جتمعات  عنها 

عليها. التجميد  رفع 
قدمت  قد  كانت  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  اأن  ومعلوم 
يف  الوباء  من  امل�ضلني  حلماية  املقرتحات  من  جمموعة 
ارتداء  واإلزامية  ال�ضجاد  نزع  منها  امل�ضاجد  فتح  مت  حال 

الو�ضوء. بيوت  وغلق  الكمامات 
ق/و

املفت�ش العام بوزارة ال�صوؤون الدينية يك�صف:

اأ�صعار النفط تنخف�ش بنحو 
باملائة  4

حاد،  ب�ضكل  االثنني  اأم�س   النفط  اأ�ضعار  انخف�ضت 
و�ضط خماوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا 
يف  القاتل  بالفريو�س  االإ�ضابات  عدد  ارتفاع  ظل  يف 

وال�ضني. املتحدة  الواليات 
تراجعت  مو�ضكو،  بتوقيت   09:02 ال�ضاعة  وبحلول 
بن�ضبة  جويلية  ل�ضهر  االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود 

للربميل. دوالرا   34.53 اإىل   4.77%
العاملي  للخام  االآجلة  العقود  هبطت  “رويرتز”  ووفق 

للربميل. دوالرا   37.43 اإىل   3.36% بن�ضبة  “برنت” 
االأ�ضبوع  ح��ادا  انخفا�ضا  النفط  اأ�ضعار  و�ضهدت 
اأما   ،8.4% بنحو  “برنت”  خام  تراجع  حيث  املا�ضي، 

.8.3% بن�ضبة  هبط  فقد  االأمريكي  اخلام 
يف  املتعاملني  اهتمام  ف��اإن  واملحللني  للخرباء  ووفقا 
املحيط  الو�ضع  على  ين�ضب  العاملية  النفط  �ضوق 

كورونا. بفريو�س 
                                                                     ق/و

وكالة “عدل” توؤجل �صب �صهادات التخ�صي�ش
لتح�ضني  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
“عدل”،ام�س   وتطويره  ال�ضكن 
�ضهادات  �ضب  تاأجيل  عن  االثنني، 
ال��ت��خ�����ض��ي�����س ع���رب م��وق��ع��ه��ا 
الو�ضع  ب�ضبب  وهذا  االإلكرتوين، 
انت�ضار  البالد  تعي�ضه  الذي  العام 

كورونا. فريو�س 
ن�رصته  بيان  يف  ”عدل”  وق��ال��ت 

ن��ه  ل���ك���رتوين اإ ع��رب م��وق��ع��ه��ا االإ
اإىل  الكرام  املكتتبني  لتنقل  “نظرا 
ووكاالتها  العامة  املديرية  م�ضالح 
االإجن��از  ور�ضات  وحتى  الوالئية 
حتميلهم  بعد  اإليها  وجهوا  التي 
املوقع  من  التخ�ضي�س  ل�ضهادات 
www.aadl.com. االلكرتوين: 
الذي  العام  للو�ضع  وبالنظر   ،dz

انت�ضار  ب�ضبب  ال��ب��الد  تعي�ضه 
�ضب  اإرج��اء  تقرر   ، كورونا  وب��اء 
املوقع  عرب  التخ�ضي�س  �ضهادات 
و  لالنتقال  جتنبا  وهذا  االإلكرتوين 
طماأنت  واالحتكاك”.كما  التجمع 
اأنها  مكتتبيها  “عدل”  وك��ال��ة 
من  تبقى  ما  حت�ضري  من  “انتهت 
كانت  التي  التخ�ضي�س  ق��رارات 

“�ضتقوم  اأنها  اإىل  م�ضرية  مربجمة”، 
العملية  ب��رجم��ة  عند  باإعالمهم 
االل��ك��رتوين  موقعها  ع��رب  جم��ددا 
و�ضيتم  الفاي�ضبوك،  �ضفحة  و 
غ�ضون  يف  االأخ�رص  الرقم  و�ضع 
لتلقي  ال��ق��ادم  االأ���ض��ب��وع  ب��داي��ة 

. تهم ا ر �ضتف�ضا ا
ق/و

عودة العمل بالتوقيت 
العادي باملركز الوطني 

لل�صجل التجاري
لل�ضجل  الوطني  للمركز  العامة  امل��دري��ة  اأعلنت 
وماأموري  املركزية  الهياكل  م�ضوؤويل  لكامل  التجاري 
بالتوقيت  للعمل  العودة  �ضيتم  باأنه  املحلية  الفروع 
طبيعي.واأفادت  ب�ضكل  العمل  ل�ضاعات  ال��ع��ادي 
خمتلف  عرب  العمل  مواقيت  اأن  لها،  بيان  يف  املديرية، 
اإىل  �ضباحا  الثامنة  ال�ضاعة  من  �ضتكون  فروعها 
اجلنوب.واأ�ضافت  واليات  با�ضتثناء  م�ضاء،   16 غاية 
احلوامل  للعامالت  ا�ضتثنائية  عطلة  “منح   اأن  املديرية 
يتجاوز  ال  �ضغار  اأطفال  برتبية  يتكفلن  واللواتي 
لباقي  العمل  ا�ضتئناف  ويتم  �ضنوات،  خم�س   �ضنهم 

العمال”.
                                                                 ق/و 
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حملة حت�صي�صية حـول حرائق غابات النخيل

ي�صني حممد 
---------------- 

عديد  احلملة  هذه  و�ضتم�س 
بغابات  امل��ع��روف��ة  املناطق 
اأن  حيث  بالوالية،  النخيل 
ا�ضتعدادا  تاأتي  التي  احلملة 
الذي  احلرارة،  مو�ضم  لدخول 
احل��رائ��ق،  بن�ضوب  يتمّيز 
التح�ضي�س  اإىل  ت��ه��دف 
حماية  باأهمية  وال��ت��وع��ي��ة 
وعر�س  الغابية،  امل�ضاحات 
الوقاية  اإج����راءات  خمتلف 

الكوارث. لتفادي 
التي  التح�ضي�ضية  احلملة 
خمتلطة  فرقة  عليها  ت�رصف 

احلماية  اأع��وان  من  متكونة 
الغابات  وحمافظة  املدنية 
تنفيًذا  تاأتي  الوادي،  لوالية 
ال��والي��ة،  وايل  لتعليمات 
املركزية. اجلهات  وتو�ضيات 
ك��م��ا ت��ه��دف ه���ذه احل��م��ل��ة 
للوالية،  بالن�ضبة  الهامة 
تدابري  ح��ول  التوعية  اإىل 
الإعداد  والتح�ضري  الوقاية، 
غابات  نريان  حماربة  خمطط 
على  يركز  ال��ذي  النخيل، 
والتعبئة  التكوين  برنامج 
التقيد  م��ع  والتح�ضي�س، 
والن�ضاطات  ب���االإج���راءات 
ال����واج����ب ات���خ���اذه���ا يف 

برنامج  ث��م  ال��وق��اي��ة،  اإط��ار 
ال��ت��دخ��ل الإخ��م��اد ال��ن��ريان 
ال����ذي ي��ح�����ض��ي جم��م��وع 
تو�ضع  التي  االإمكانيات، 
املتوفرة  احلريق  اندالع  ثناء  اأ
ومقاطعات  البلديات  عرب 

املدنية. واحلماية  الغابات 
املدنية  احلماية  مدير  واأو�ضح 
اأحمد  الرائد  الوادي،  لوالية 
القافلة  ه��ذه  اإن  ب��ااأدج��ي، 
املختلطة،  التح�ضي�ضية 
احلماية  فيها  ت�ضارك  التي 
الغابات  وحمافظة  املدنية 
�ضتجوب  الفالحة،  وم�ضالح 
ب��ل��دي��ة،   21 ق����ل،  االأ ع��ل��ى 

وتعبئة  حت�ضي�س  اإىل  تهدف 
لليقظة  ودعوتهم  املواطنني 
يكون  اأن  لتفادي  والتوعية، 
ان��دالع  يف  �ضببا  امل��واط��ن 
القافلة  اأن  م�ضيًفا  احلرائق، 
مع  ات�ضال  على  �ضتكون 
���ض��اء  وروؤ املعنية  اجل��ه��ات 
كما  واملواطنني،  البلديات 
على  للتاأكيد  فر�ضة  نها  اأ
االإيجابية  املواطن  م�ضاهمة 
غابات  ح��رائ��ق  حم��ارب��ة  يف 

. لنخيل ا
واأع���ق���ب م���دي���ر احل��م��اي��ة 
ع��دة  ع��ق��د  مت  ن���ه  اأ امل��دن��ي��ة، 
ل���ق���اءات ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
�ضاء  روؤ بح�ضور  املديرية، 
امل�����ض��ال��ح، وك���ذا اجل��ه��ات 
خمطط  ل��درا���ض��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
غابات  حرائق  من  الوقاية 
حال  يف  نه  اأ موؤكًدا  النخيل، 
�ضيتم  اجلميع،  جهود  ت�ضافر 
ن�ضوب  اأخ���ط���ار  تقلي�س 
بالتن�ضيق  ال�ضيما  احلرائق، 
�����ض����اء ال��ب��ل��دي��ات  م���ع روؤ
التي  اجل��م��ع��وي��ة  واحل��رك��ة 
�ضتى  يف  م�ضاهمتها  ثبتت  اأ
امل���ج���االت، خ��ا���ض��ة خ��الل 
الناجتة  ال�ضحية  االأزم���ة 
حيث  "كورونا"،  جائحة  عن 
مي��ك��ن��ه��ا ت��وف��ري ال��دع��م يف 
من  الوقاية  خمطط  جت�ضيد 

احلرائق.

حرائق  حول  حت�صي�صية  حملة  الغابات،  وحمافظة  الفالحة  م�صالح  مع  بالتن�صيق  الوادي،  لولية  املدنية  احلماية  م�صالح  اأطلقت، 
واأ�صبابها.. الغابات 

الغابات وحمافظة  املدنية  احلماية  اأعوان  من  متكونة  خمتلطة  فرقة  عليها  ت�صرف 

ق���دم���ت ال��ت��ن�����ض��ي��ق��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
امل��دين ل��والي��ة ال���وادي، 
امل��رك��ز  ت�ضمية  م��ق��رتح 
للحماية  ال��ب��ي��داغ��وج��ي 
�ضهيد  ���ض��م  ب��اإ امل��دن��ي��ة، 
"ديدي  امل��الزم  ال��واج��ب 
رح��م��ه  احلفيظ"  ع��ب��د 
الذي  ال�ضاب  ه��ذا  الله، 
واف���ت���ه امل��ن��ي��ة م��وؤخ��را 
النبيلة  مهامه  داء  اأ ثناء  اأ
للحماية  الر�ضمي  بالزي 
ف��ادت  اأ ح�ضبما  املدنية، 
ل��ذات  االإع���الم  خلية  ب��ه 

. لتن�ضيقية ا
امل�ضدر،  نف�س  واأ���ض��اف 
على  طرح  املتقرح  هذا  اأن 
ومدير  الوادي،  والية  وايل 
ورئي�س  املدنية،  احلماية 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س 

الوادي. لبلدية 
امل�ضدر،  ذات  اإىل  وا�ضتناًدا 
املالزم  الواجب  �ضهيد  فاإن 
قد  احلفيظ"  عبد  "ديدي 
احلماية  ق��ط��اع  يف  ع��م��ل 

قدم  �ضنة،   27 ملّدة  املدنية 
خا�ضة  م�ضواره  يف  الكثري 
مع  التكوينية  الناحية  من 
املوؤ�ض�ضات  م���ن  اأ ع��م��ال 
و���ض��خ��ه��م ب��امل��ع��ل��وم��ات 
ال�����ض��ح��ي��ح��ة وال���ط���رق 
اإ�ضافة  القانونية،  العلمية 
�ضاهمت  كثرية  ملجهودات 
ال��ق��ط��اع  ه���ذا  رق����ّي  يف 

. �س حل�ضا ا
ي�ضني حممد 

اجلرمية  مكافحة  اإط��ار  يف 
املتعلقة  ال�ضيما  احل�رصية، 
باملخدرات  املتاجرة  منها 
مت���ك���ن خ������الل ن��ه��اي��ة 
عنا�رص  املن�رصم  االأ�ضبوع 
لل�رصطة  املتنقلة  الفرقة 
دائ��رة  م���ن  الأ الق�ضائية 
من  الوادي  بوالية  جامعة 
اأح��د  لن�ضاط  ح��د  و���ض��ع 
ين�ضط  ق�ضائيا  امل�ضبوقني 
امل��������خ��درات   ت��روي��ج  يف 
 12 ي��ق��ارب  م��ا  وحت��ج��ز 
امل��ع��ال��ج  ال��ك��ي��ف  م��ن  غ 
مايل   مبلغ  اإىل  باالإ�ضافة 

الرتويج عائدات  ميثل 
تعود  العملية  تفا�ضيل   
الفرقة  عنا�رص  تلقي  اإىل 
الق�ضائية  لل�رصطة  املتنقلة 
ر�ضد   مفادها  ملعلومات 
ل�ضخ�س  م�ضبوه  ن�ضاط 
من  ال���راب���ع  ال��ع��ق��د  يف 
ال��ع��م��ر ي��ن��ح��در م��ن اح��د 

مقيم  امل��ج��اورة  ال��والي��ات 
برتويج  ي��ق��وم  باملنطقة  
،على  �ضباب  بني  ال�ضموم  
لهذا  ال��رت���ض��د  مت  ال��ف��ور 
بعد  توقيفه،و  و  االأخ���ري 
التفتي�س  لعملية  اإخ�ضاعه 
قطعة   12 على  العثور  مت 
وزنها  قدر  املخدرات  من 
اإىل  باالإ�ضافة  غ   11.5 ب� 
يف  ي�ضتعمل  ابي�س  �ضالح 
و�ضفرات  املخدرات  تقطيع 
التقطيع  يف  ت�ضتعمل 
الإخفاء  ت�ضتخدم  واأدوات 
اإىل  باالإ�ضافة  املخدرات 
عائدات  ميثل  م��ايل  مبلغ 
كافة  مت��ام  اإ بعد  ال��رتوي��ج، 
االإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ملف  اإع�����داد  مت  ال��الزم��ة 
وتقدميه  للمتورط  جزائي 
الق�ضائية  اجل��ه��ات  م���ام  اأ

قليميا. اإ املخت�ضة 
ق.م

اجلمعية  اأم�س،  اأول  �رصعت، 
الطفولة  لرعاية  الوالئية 
حملتها  يف  الوادي،  لوالية 
التوعوية  التح�ضي�ضية 
للوقاية  الكمامات  وتوزيع 
كورونا  فايرو�س  وباء  من 
مبرافقة  ، وذلك   covid-19
والك�ضافة  الوالئي  االأمن 
���ض��الم��ي��ة اجل��زائ��ري��ة  االإ
حلماية  الوالئية  واجلمعية 

. مل�ضتهلك ا
املذكورة  احلملة  وانطلقت 
الكائن  مقرها  م���ام  اأ م��ن 
حيث  م�ضكن،   400 بحي 
مبركز  لها  حمطة  اأول  كانت 
مركز  امل�ضعفة،  الطفولة 

وبعدها  ال�رصطان  مكافحة 
واآخر  الرتبية  اإع��ادة  مركز 
م�ضت�ضفى  ك��ان��ت  حمطة 
ب�����ض��ري  وال���ط���ف���ل  م  االأ

. �رص لنا با
على  القائمون  وي�ضعى 
التي  التطوعية،  احلملة 
بكمامة  "يوم  �ضعار  حتمل 
اإىل  ندامة"،  عمر  من  خري 
ك��م��ام��ة   2200 ت���وزي���ع 
والتجار..  املواطنني  لفائدة 
مبنا�ضبة  وذل��ك  وغ��ريه��م، 
واالإفريقي  العاملي  اليوم 
تنفيًذا  وك���ذا  للطفولة 
ح�ضبما  اجلمعية،  لربنامج 
اجلمعية  رئي�س  ب��ه  ف���اد  اأ

من�ضور. من�ضور 
وح���ث رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة، 
التوزيع  عملية  مع  موازاة 
ت��وع��وي��ة  بحملة  ال��ق��ي��ام 
للمواطنني،  وحت�ضي�ضية 
ب�������������رصورة ارت��������داء 

التهاون  وعدم  الكمامات 
ال�ضحية  التدابري  تباع  اإ يف 
من  ل��ل��ح��د  وال���وق���ائ���ي���ة 
كورونا  فريو�س  انت�ضار 

.-19 كوفيد
ي�ضني حممد 

ملكو�رص  بنت  قرية  �ضكان  يعاين 
ون�ضة،  ام��ي��ه  ببلدية  ال��واق��ع��ة 
نقائ�س،  عّدة  من  الوادي،  بوالية 
لي�س  يومياتهم،  تنغ�س  اأ�ضحت 
عدم  ب�ضبب  بل  فقط،  لتقادمها 
بخدمتهم  املعنية  اجلهات  تكفل 
خالل  من  لتداعياتها،  حد  وو�ضع 
امل�ضاريع  من  جملة  تخ�ضي�س 

تخفف  علها  الب�ضيطة،  التنموية 
املغلوبني  ال�ضكان  متاعب  م��ن 
م���ره���م، ب�����ض��ب��ب ال��ف��ق��ر  ع��ل��ى اأ
على  وان��ع��ك��ا���ض��ات��ه  واحل��رم��ان 

. ملنطقة ا
قرية  ال�ضكان  مطالب  وحملت 
ب��ن��ت مل��ك��و���رص ب��ام��ي��ه ون�����ض��ة، 
الناجمة  للمتاعب  كبرية  عناوين 

ع��ن احل���رم���ان م��ن ���رصوري��ات 
جعلهم  مم��ا  ل��ي��ه��ا،  اإ ي��ف��ت��ق��دون 
احلرمان  وق��ع  حت��ت   - ي�ضعرون 
املحلية  ال�ضلطات  منا�ضدين   ،-
خالل  من  منا�ضبة،  حلول  اإيجاد 
باتت  التي  باالن�ضغاالت  التكفل 
وجعل  ب��ه��ا،  للتكفل  ���رصوري��ة 
بوتقة  ع��ن  ت��ب��ت��ع��د  منطقتهم 

امل�ضالك  ت�ضكل  حيث  التخلف، 
ه��م  اأ اأح���د  مبنطقتهم  ال��رتاب��ي��ة 
م�ضكل  ذلك،  اإىل  ي�ضاف  املطالب، 
جعل  مما  لل�رصب،  ال�ضاحلة  املياه 
اإىل  مرغمني،  يلجاأون  ال�ضكان 
للح�ضول  طويلة  مل�ضافات  التنقل 
بوا�ضطة  ال�رصورية  امل��ادة  على 
فاقم  ما  وهو  التقليدية،  الو�ضائل 

ال�ضيفية  الفرتات  خالل  متاعبهم 
حاجتهم  ج���راء  ك��ب��ري،  ب�ضكل 
وال�رصب،  اليومية  لال�ضتعماالت 
من  خماوفهم  فعال  ت��زداد  حيث 
املطروح،  امل�ضكل  تقادم  تبعات 
عناية  ال�ضلطات  ت��ويل  اأن  دون 
العاجل. القريب  يف  الن�ضغاالتهم 
ي�ضني حممد 

من قبل التن�صيقية الوطنية للمجتمع املدين

اقرتاح ت�صمية املركز البيداغوجي 
للحماية املدنية با�صم املرحوم "ديدي 

عبد احلفيظ"

من طرف الفرقة املتنقلة لل�صرطة الق�صائية 

الإطاحة مبروج خطري للمخدرات 
بجامعة

من قبل اجلمعية الولئية لرعاية الطفولة

تنظيم حملة لتوزيع الكمامات جماًنا على املواطنني

ينا�صدون ال�صلطات املحلية اإيجاد حلول منا�صبة

قرية بنت ملكو�صر باميه ون�صة تعاين التهمي�ش واحلرمان!



ا�ضتعجاليا  ���رصف  اأ
حم������ي ال����دي����ن 
رئي�س  �ضليماين 
دائ�������رة ���ض��ي��دي 
ع����ق����ب����ة مب��ع��ي��ة 
ه���راك���ي م���ربوك 
���ض�����ض��ة  م��دي��ر امل��وؤ
لل�ضحة  العمومية 
ب�ضيدي  اجل��واري��ة 

ال�ضلطات  وبح�ضور  عقبة، 
جمعيات  ون�ضطاء  االأمنية 
حتويل  ،على  امل��دين  املجتمع 
ال��ق��دمي��ة  ال����والدة  م�ضلحة 
مبعاجلة  خا�ضة  م�ضلحة  اىل  
 )19– )كوفيد  كورونا  وباء 
 )30 ثالثني) ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
���رصي��را ب��ال��ع��ي��ادة م��ت��ع��ددة 
اخل��دم��ات ع��م��ري اب��راه��ي��م 
بناًء  هذا  عقبة،جاء  ب�ضيدي 
للجنة  طارئة  اجتماعات  على 
مع  وال��ت��وع��ي��ة  التح�ضي�س 
وال�ضلطات  امل��دين  املجتمع 
ب��ي�����س  االأ واجل��ي�����س  املحلية 
ال�ضحة  بهياكل  ال��راب�����س 
نهاية  ب��امل��دي��ن��ة  العمومية 
ا�ضتجابة  املن�رصم،  اال�ضبوع 

البلدية..    مواطني  ملطلب 
ا�ضتقرار   ع��دم  ع��ن  ف�ضال   
ك���ورون���ا   ت  ح����اال  ع����دد 
تو�ضف  التي  عقبة  ب�ضيدي 
ال�ضحية  امل�ضالح  طرف  من 
املنطقة  يف  للوباء  بوؤرة  نها  باأ
ب�ضكرة،  والية  من  ال�رصقية 
موجة  م��وؤخ��را  ....ف��ف��ر���ض��ت 
طرحها  ���ض��ح��ي��ة   م��ط��ال��ب 
التوا�ضل  �ضبكة  ن�ضطاء 
اجلمعوية  واحلركة  االجتماعي 
ال��ف��ع��ال��ة ب���ه���ذه ال��ب��ل��دي��ة 
ابرزهم   وم��ن   ، وم��اج��اوره��ا 
ك�ضف  الذي  الدوؤوب  العمل 
طرف  من  نقائ�س  ع��دة  عن 
والوقاية  التح�ضي�س  جلنة 
مثلما  واملتابعة،  بالتوعية 
هاتفي   ات�ضال  يف  عنه  اكدت 
نائبة  نوا�رصي  جناح  ال�ضيدة 
ال��والئ��ي  ال�ضعبي  املجل�س 
جلنة  وع�ضو  ب�ضكرة  لوالية 

لهذا  عقبة   �ضيدي  دائ���رة 
رفعت  حيث   ، العاملي  الوباء 
ال�ضلطات  ك��ل  اىل  اللجنة 
املعنية  واجل��ه��ات  امل��ح��ل��ي��ة 
العمومية  وال�ضحة  بالوقاية 
امل�ضابني  ا���ض��ت��ق��رار  م��ي��ة  اأ
من  القريب  حميطهم  و�ضط 
للعدوى  جتنبا  م�ضاكنهم 
اجليد  التكفل  ع��ن   ف�ضال 
اهاليهم  من  املر�ضى  وتقريب 
التنقل  عناء  من  والتخفيف 
واملر�ضى  ال�ضحة  لعمال 
الظروف  ه��ذه  يف  واقاربهم 
التي  اال�ضتثنائية،  الوبائية 
اال�ضابات  عديد  يف  ت�ضببت 
ذكرته  ما  بح�ضب  والوفيات 
اأك��رث  يف  ال�ضحية،  اجل��ه��ات 
ذاع���ي���ة عرب  اإ م��ن��ا���ض��ب��ة  م��ن 
ب�ضكرة"  من  اجلزائر  "اذاعة 
الوباء  ه��ذا  ك�ضف  وق��د  ه��ذا 
ال�ضحية  الهياكل  ه�ضا�ضة 
مر�ضى  من  الأعداد  امل�ضتقبلة 
ع���دد من  دع���ا  مم��ا  امل��ن��ط��ق��ة 
ومواطنني  امل���دين  املجتمع 
ال�ضلطات  مطالبة  وجت���ار، 
را�ضها  على  البالد  يف  العليا 
بتمكينهم  اجلمهورية  رئي�س 
ل��ل��م�����ض��اه��م��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
املعهد  مقر  وجتهيز  ترميم 
لتحويله  القدمي،  اال�ضالمي 
خا�ضة    ، م�ضت�ض�ضفى  اىل 
بهذه  ال�ضحي  القطاع  وان 
ال���دائ���رة ���ض��ار ع��اج��زا يف 
تلبية  على  االخرية  ال�ضنوات 
ل�ضكان  ال�ضحية   املطالب 
تعدادهم  يتعدى  الذي  الدائرة 
ن�ضمة.                                                                                الف   40 ال�ضكاين 
حريز   حممد 

ن��ا���ض��د ���ض��ك��ان ب��ل��دي��ة ب��ري��ان 
م�ضاريع  تنفيذ  يف  بالتعجيل 
اهرتاأت  اأن  بعد  الطرقات  تهيئة 
وت�ضاءل   . باحلفر  وام��ت��الأت 
املتقنة   وحي  حمودة  كاف  اأحياء 
البلدية  م�ضوؤويل  متاطل  عن 
الطريق  تعبيد  تعجيل   وعدم 
على  مطروح  امل�ضكل  اأن  مع 
م��دة  م��ن��ذ  ال��ب��ل��دي��ة  م�ضتوى 
على  ال��ق��ائ��م��ني  وم��ط��ال��ب��ة   ،
يف  التعجيل  ب�رصورة  البلدية 
التي  امل�ضاريع  تطبيق  عملية 

وتعبيد  تزفيت  من  بها  وعدوا 
والق�ضاء  امل��ه��رتئ��ة  ل��ل��ط��رق 
عطلت  ال��ت��ي  احل��ف��ر  ع��ل��ى 
�ضريهم  عطلت  و  ال�����ض��ك��ان 
اأحد  وُي��رز   . مركباتهم  و�ضري 
يف  يتخبطون  نهم  اأ املواطنني 
م�ضتوى  على  حقيقي  م�ضكل 
الطرق  ب�ضبب  االأح��ي��اء   ه��ذه 
احلفر؛  ها  متٍلوؤ والتي  املهرتئة 
على  �ضكاويهم  رفعوا  قد  و 
غري  املعنية  امل�ضالح  م�ضتوى 
قائما  ي���زال  ال  امل�ضكل  اأن 

قد  املحلية  ال�ضلطات  اأن  رغم 
ميزانية  بتخ�ضي�س  وع��دت 
 ، الطرق  كل  وتهيئة  لتعبيد 
يعانونه  ما  جتاهل  اأمر  م�ضتغربا 
ميثل  احلي  ّن  اأ �ضيما  ال  احلي،  يف 
ال�ضكان  ملعظم  حقيقيا  �رصيانا 
م��ن ح��ي��ث ت��واج��د امل��ح��الت؛ 
م�ضيا  فيه  ال�ضري  ي�ضعب  حيث 
ويقول  ال�����ض��ي��ارة.  راك��ب��ا  اأو 
بحي  نحن   '' امل��واط��ن  ذات 
مع�ضلة  نعي�س  حمودة  ك��اف 
الطرق  اهرتاء  ب�ضبب  حقيقية 

درجة  وترتفع  احلفر  ك��رثة  و 
هذا  خ��الل  ح��ني  يف  معاناتنا 
�ضبه  اإىل  احلي  يتحول  ال�ضهر   
يعجز  و  جت��اوزه  ي�ضعب  واٍد 
 '' لذا  التنقل،  على  منا  الواحد 
م�ضالح  تعّنت  الأمر  اأ�ضتغرب 
تنفيذ  يف  ومتاطلها  البلدية 
يف  الطرق  بتهيئة  م�ضاريعها 
اأحياء  تعرف  ال  ال��ذي  الوقت 
البلدية  مقاطعة  م��ن  اأخ���رى 

امل�ضكل. هذا  نف�س 
ق/ج
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حي ال�صمود العربي ببلدية تقرت  خارج  
اهتمامات امل�صوؤولني

ع.ر.كنوز
---------------- 

و�ضكانه  احل��ي  يعاين  حيث 
دن����ى ���رصوط  م��ن ان��ع��دام اأ
خ��ا���ض��ة من  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
ج��ه��ة ال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ران��ي��ة 
امل��ي��اه  م�ضكل  ت��ت�����ض��دره��ا 
املنزيل،  لال�ضتعمال  ال�ضاحلة 
ب��ارد  و  اأ منقطع  م��ا  اإ ف��امل��اء 
يطاق  ال  �ضاخن  و  �ضتاًء  جدا 
ا�ضتغالله   ي�ضعب  �ضيفا،  
مذاق  ذو  املو�ضمني   كال  يف 
و  االأح���ي���ان  ب��ع�����س  يف  م��ر 
مياه  من  خ�ضائ�ضه  تقرتب 
حتول  احل��ي  اأن  كما  ال�ضقي 
للمنحرفني  مرتع  اإيل  ليال 
امل�������رصوب���ات  م���روج���ي  و 
و  امل��خ��درات  و  الكحولية 
ب�ضبب  املهلو�ضة،   احلبوب 
العمومية  نارة  االإ انعدام  اأوال 
االأعمدة  بع�س  به  كان  اإن  و 
اأحياء  من  امل�ضرتجعة  القدمية 

اأخ����رى ج���ددت اأع��م��دت��ه��ا، 
اإيل  تخ�ضع  ال  ذل��ك  م��ع  و 
منذ  ال�����ض��ي��ان��ة  ع��م��ل��ي��ات  
الثاين  ال�ضبب  ما  اأ تركيبها، 
الدوريات  غياب  يف  يتمثل 
م��ن��ي��ة ب��احل��ي خ��ا���ض��ة يف  االأ
�ضّعب  مم��ا  الليلية  ال��ف��رتة 
تنقالتهم  و  �ضكانه  حركة 
كما  االع��ت��داءات؛  من  خوفا 
حتدثنا  َم��ن  البع�س  ���رصح 
انعدام  ب�ضبب  احلي  اأن  معهم 

تتعر�س  العمومية  ن���ارة  االإ
التي  خا�ضة  بيوته  بع�س 
اإيل  االإجن����از  ط���ور  يف  ه��ي 
البناء  مل��واد  ونهب   ال�رصقة 
اخل��ا���ض��ة ب��ه��ا....ك��ل ه��ذا، 
اإيل  احل��ي  حت��ول  اإيل  اأ���ض��ف 
والردم  البناء  لبقايا  مفرغة 
قطعان  طرف  من  واجتياحه 
من  القادمة  املت�رصدة  الكالب 
بع�س  و  ال�ضناعية  املنطقة 
املجاورة   اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات 

للحي.  كما مل  ميّكن احلي من 
تهيئة  ال  و  الرت�ضيف  عمليات 
م�ضاحات  ال  و  امل�����ض��اح��ات 
ناهيك  لالأطفال  ترفيه  و  لعب 
حافالت  نقل  خارطة  اأن  على 
مل  ال�ضاعة  حد  اإيل  احل�ضاري، 
العربي  ال�ضمود  حي  ت�ضع 
مما  اليومية،  خدماتها  �ضمن 
يعتقدون  احل��ي  ه��ايل   اأ جعل 
م��ادام  ن��ه  اأ تقدم،  ما  كل  مع 
بلدية  نهاية  باأطراف  يقع  احلي 
اهتمامات  خارج  فهو  تقرت 
اأن  اإيل  البلدية  م�����ض��وؤويل  
و  ال  كيف  و  العك�س  يثبت 
ية  اأ ي�ضهد  مل  الذي  احلي  هو 
ر�ضمية  غري  اأو  ر�ضمية  زيارة 
من  الن�ضغاالته  ُي�ضمع  مل  و 
بلدية  على  القائمني  ط��رف 
اإىل  املجال�س  بتعاقب  تقرت 
على  املو�ضوع  هذا  كتابة  حد 
�ضكانه. من  البع�س  قول  حد 

باملقاطعة  بلدية تقرت  �صلطة  اإداريا حتت  الواقع  البهجة اجلديدة،  العامة  بحي  ما يعرف لدى  اأو  العربي  ال�صمود  عرف حي 
البلدية  على  القائمني  طرف  من  التهمي�ش  من  حالة  اإن�صائه  مند  املنتدبة  الإدارية 

اإن�صائه  منذ  تهمي�ش  حالة  يعرف 

م����ن  ���ض��ج��ل��ت م�����ض��ال��ح االأ
غرداية  والية  باأمن  العمومي 
���ض��ه��ر االأخ��رية  خ��الل ث��الث��ة اأ
اأفريل  )مار�س،  اجلارية  لل�ضنة 
حم�ضو�ضا  انخفا�ضا  م��اي(  و 
مقارنة  امل���رور  ح���وادث  يف 
على  هذا  و  ال�ضابقة،  باالأ�ضهر 
احل�رصية  امل��ن��اط��ق  م�ضتوى 
غ��رداي��ة،  ب��ل��دي��ات  و  ب��دوائ��ر 
امل��ن��ي��ع��ة، ب���ون���ورة، ب��ري��ان، 
املن�ضورة،  متليلي   القرارة، 
�ضحوة،  بن  �ضاية  و  زلفانة 
امل�����ض��ال��ح  ذات  اأح�����ض��ت  و 
 46 امل���ح���ددة  ال��ف��رتة  خ���الل 
 19 ( ج�ضمانيا   م��رور  ح��ادث 
ف��ري��ل،  اأ يف   13 م��ار���س،  يف 
بن�ضبة  م���اي(  �ضهر  يف   14
بانخفا�س  �ضهريا،  حادثا   15
فيفري  ب�ضهر  مقارنة  معترب 
ح��ادث   20 فيه  �ضجل  ال��ذي 
من  اإيجابية  نتائج   ، م��رور 

هو  الرئي�ضية  �ضبابها  اأ �ضمن 
املطبقة  االإحرتازية  االإجراءات 
على  كورونا  فري�س  ملواجهة 
اأدت  التي  املنزيل  احلجر  غرار 
املرور  حركة  من  التقليل  اإىل 
ت��ف��ادي  م��ن��ه  و  ب��ال��ط��رق��ات 
حوادث  يف  امل�ضجل  االرتفاع 
يف  ت�ضجيلها  يتم  التي  املرور 
اأف�ضت  و  �ضابقة.هذا  اأ�ضهر 
خالل  امل�ضجلة  املرور  حوادث 
���ض��ه��ر ال��ث��الث االأخ����رية  االأ
مع  �ضخ�ضا   64 اإ�ضابة  اإىل 
قا�رصين  لطفلني  وفاة  حالتي 
�ضهري  خالل  ذكر  جن�س  من 
ب�ضبب  وفيات  ماي،  و  اأفريل 
ت�ضجل  مل  م����رور  ح����وادث 
بغرداية،  احل�رصي  بالقطاع 
ال�ضنة  من  نوفمرب  �ضهر  منذ 

لفارطة. ا
حترير 1039 خمالفة و رفع 
خالل  مرورية  جنحة   156

ثالثة الأ�صهر الأخرية
من  احلد  و  املخالفني  ل��ردع  و 
م�ضالح  قامت  احل��وادث،  هذه 
اأ�ضهر  خالل  العمومي  االأم��ن 
بجملة  ماي،  و  اأفريل  مار�س 
لها  ك��ان��ت  االإج�����راءات،  م��ن 
االأ�ضهر  خالل  اإيجابية  نتائج 
الردعي  اجلانب  ففي  االأخ��رية، 
امل�����ض��ال��ح  ذات  ح������ررت 
 156 رف��ع  خم��ال��ف��ة،    1039
�ضحب  م��ع  م��روري��ة،  جنحة 
 17 و���ض��ع  و  رخ�����ض��ة   240
نقل  ب�ضبب  باملح�رص  مركبة 
و  رخ�ضة  ب��دون  االأ�ضخا�س 

وثائق.  بدون   ال�ضياقة  كذا 
املخالفات املرورية و اجلنح 

املرتكبة من قبل اأ�صحاب 
الدراجات النارية

النارية  الدراجات  بخ�ضو�س 
كبريا  هاج�ضا  ت�ضكل  التي   ،

خا�ضة  ال�����رصط��ة،  لعنا�رص 
ي�ضهد  الذي  احل�رصي  بالقطاع 
ح��رك��ة ك��ب��رية ل��ه��ذا ال��ن��وع 
لطبيعة  نظرا  املركبات،  من 
�ضكانها  يعتمد  التي  املنطقة 
ال��دراج��ات  ا�ضتعمال  ع��ل��ى 
تنقالتهم  لت�ضهيل  ال��ن��اري��ة 
ال��ي��وم��ي��ة، م��ن ج��ه��ة اأخ���رى 
تكون  ال��ت��ي  امل���رور  ح���وادث 
من  وخيمة  نتائجها  فيها،  طرفا 
�ضجلت  فقد  ال�ضحايا،  حيث 
اأ�ضهر  ثالثة  خ��الل  امل�ضلحة 
مرورية  جنحة   345 االأخ��رية 
النارية،  ال��دراج��ات  ل�ضائقي 
م��روري��ة  خمالفة   56 حت��ري��ر 
ال��دراج�����ات  �ضائقي  ح��ق  يف 
رخ�ضة   28 �ضحب  الناري��ة، 
 31 و�ضع  و  العجلة،  �ضياقة 
البلدية  باملحا�رص  نارية  دراجة 

الوثائق. انعدام  ب�ضبب 
عامر.ع بن 

فيما  حتفهما  �ضخ�ضان  لقي   
بجروح  اآخ��ران  ثنان  اإ اأ�ضيب 
وقع  مرور  حادث  يف  خطرية 
على  االأحد،  اإىل  ال�ضبت  ليلة 
 ( غ��امن  حا�ضي  م��ن  كلم   50
ح�ضبما   ، غ��رداي��ة(  ج��ن��وب 
ف�����ادت م�����ض��ال��ح احل��م��اي��ة  اأ
الذي  احل��ادث  املدنية.ومتثل 
الرابط  اجلديد  بالطريق  وقع 
)امتداد  وورقلة  املنيعة  بني 
يف   )5 رقم  الوطني  الطريق 
 ، �ضيارة  انقالب  و  انحراف 
راكبني  مقتل  عن  اأ�ضفر  مما 
اأ�ضيب  فيما   ، املكان  عني  يف 
ب�ضدمات  اآخ��ران  �ضخ�ضان 

امل�ضدر  ذات  وفق   ، متعددة 
ال�ضحيتني  جثتي  حتويل  .ومت 
م�ضلحة  ن��ح��و  ���ض��ن��ة(   33 (
مب�ضت�ضفي  اجل��ث��ث  ح��ف��ظ 
من  باملنيعة،  �ضعباين  حممد 
املدنية  احلماية  ف���راد  اأ قبل 
من  اجلريحان  اأُج��ل��ي  فيما   ،
م�ضلحة  اإىل  خوا�س  ط��رف 
املرفق  بذات  االإ�ضتعجاالت 
اإىل  ق���رب  االأ اال�ضت�ضفائي 
جهتها  احل��ادث.وم��ن  مكان 
ف��ت��ح��ت م�����ض��ال��ح ال����درك 
لتحديد  حت��ق��ي��ق��ا  ال��وط��ن��ي 

احلادث. مالب�ضات 
ق/ج

حتويل م�صلحة ولدة قدمية اإىل مركز 
عالج  كورونا بـ 30 �صريرا ب�صيدي 

عقبة  بب�صكرة 

�صكان اأحياء كاف حمودة واملتقنة يف بريان  بغرداية يعانون من اهرتاء الطريق 

ت�صجيل انخفا�ش حم�صو�ش خالل الثالثة اأ�صهر الأخرية

بغرداية  ج�صمانيا  مرور  حادث   46

قتيالن و جريحان يف حادث مرور 
بالقرب من حا�صى غامن بغرداية 
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�صكان قرية قارت ببلدية اأولد اأر�صا�ش يعانون 
التهمي�ش والالمبالة بخن�صلة 

ر�صيد ب
-----------------

اأما الثقافية الحياة ملن تنادي  والغاز 
القبيل  هذا  من  وال�ضيىء  والماء 
طرف  من  املن�ضية  بقريتهم  للبقاء 
ال�ضلطات املحلية والوالئية   التي  
الطبيعية  احلياة  �ضعوبة  زادتها  
�ضتاء  و  ح��ار  �ضيف  واملناخية: 
تتخبط  وقا�ضية    وظروف  ممطر  
يعي�ضونها  والتي  القرية  فيها 
فقر   : �ضنك  وم��ن  �ضنوات  منذ 
القاطنني  حميا  على  تبدو  وبوؤ�س 
العديد  رفعوا  وال��ذي��ن  بالقرية 
متكينهم  اأج��ل  من  ال�ضكاوى  من 
بالعي�س واال���ض��ت��ق��رار....       يف 
وقت م�ضى  طالبوا من ال�ضلطات 
املحلية والوالئية من خاللها  بفك 
للنهو�س   برامج   العزلة وجت�ضيد  
للطرقات   اإ���ض��الح  من  بالقرية 
زاد   زاد  ذلك  غياب  ؛  وامل�ضالك  
من عزلتها  بحيث ي�ضطر  البع�س 

من هوؤالء ال�ضكان   نقل مر�ضاهم 
ومل�ضافات  مغطاة  �ضيارات  يف 
طويلة للو�ضول بهم للموؤ�ض�ضات 
عن  ناهيك  الدائرةاأ   مبقر  ال�ضحية 
اأخرى   وخا�ضة  انعدام   مرافق   
وك��راء  البوتان  غ��از  ق���ارورات 

�ضيارات الفرود، من اأجل جلب هذه 
املادة واملواد االخرى اال�ضتهالكية  
التي انهكت جيوبهم  واأكتافهم....
ال�ضكان  العمل.    فر�س  وانعدام 
البدائية  احل��ي��اة  على  يعتمدون 
والزراعية املو�ضمية ورغم قيامهم 

بوقفات  امل���رات  م��ن  وبالعديد 
احتجاجية، طالبوا من خاللها رفع 
الغنب عنهم وعن ظروف معاناتهم   
ومل  االأدراج،  حبي�ضة  بقيت  لكنها 
جت�ّضد على اأر�س الواقع اىل يومنا 

هذا....

يعاين  �صكان قرية قارت التابعة لبلدية اأولد اأر�صا�ش التي تقع �صرق ولية خن�صلة بحوايل 40كلم،  وعلى غرار باقي القرى 
التابعة لذات البلدية  و�صكانها اأولد زيتون  اأولد بو�صعدة  اأولد احلاج  امليتة والتي تبعد عن مقر البلدية بحوايل 170كلم 
العي�ش  لها �صلة بحياة املواطنني و العزلة ويواجهون �صعوبة يف   التي  التهمي�ش ول مبالة وانعدام املرافق العمومية  ، من 

واحلياة الكرمية  وخا�صة الطرقات وم�صالح �صحية كاأب�صط �صئ: عيادة اأو قاعة العالج....  

يف الوقت الذي ما زالت ال�صواطيء ممنوعةيطالبون بربامج تنموية

ال�ضياحية  قيمتها  يف  زادت 
غابة  ايفي  كاب  ومنارة  هدوءها  
ف�ضاء  رم�ضان،   املالك  عبد  بن 
الراحَة يف كنف  للنزهة والرتفيه،    
التقليدية   ال�ضناعة  واقتناء  الغابة  
يف  وان��ت  ال�����ض��ي��اح....  ي�ضتقطب 
�ضيدي  اىل  م�ضتغامن  من  طريقك 
�ضاعة   ن�ضف  م�ضرية  وبعد  علي  
ببلدية  بورحمة  غابة  انتباهك  ت�ضد 
املحاذية  رم�ضان   املالك  عبد  بن 
الذي يعود  ايفي،  الفنار  كاب  ملعلم 
املا�ضي   ال��ق��رن  اىل  بنائه  ت��اري��خ 
رقم  الوطني  الطريق  جانب  على 
التي  الغابية  املنطقة  ه��ذه    11
من  اجلميع  يق�ضده  م��زارا  �ضارت 
عليه  حتتوي  ملا  وخارجها   م�ضتغامن 
�ضاحرة،   خالبة  طبيعية  اماكن  من 
واف��رة  ظ��الل  من  فيها  ملا  واي�ضا 
ورحاب وا�ضعة  بف�ضل التهيئة التي 
الغابات  قامت بها  كل من م�ضالح 
رم�ضان  امل��ال��ك  عبد  ب��ن  وبلدية 
وخا�ضة  الغابية  لل�ضياحة  ت�ضجيعا 
هذه  كل  اال�ضطياف،   مو�ضم  يف 
الف�ضاءات  ت�ضتهوي العائالت التي 
ونزلنا  الفر�ضة  لنا  كانت  بها؛  متر 

الزوار  فوجدنا ع�رصات  رحابها   يف 
ان  اأخا�ضة  االرج��اء  كل  من  ج��اوؤوا 
احلرارة كانت �ضديدة يف يوم الثالثاء 
الغداء   تناول    من  فمنهم  الفارط  
اال�ضجار   ظالل  حتت  وعائلته   هو  
االنواع   كل  من  الع�ضافري  وزقزقة 
وخرير  املياه املتدفقة  من كل مكان 
مع  لنتحدث  الفر�ضة  انتهزنا    ،
بع�س الزوار... ومازاد يف ا�ضتقطاب 
تلك  الراحة،   عن  ف�ضال  العائالت 
فيها   تباع  التي  ال�ضغرية  اخليم 
االواين  ومنها  التقليدية   ال�ضناعة 
النحا�ضية   واالدوات  الفخارية  
وكذا امل�ضنوعات اجللدية التي يقبل 
من  كتذكار   اقتنائها  على  ال��زوار 
املنطقة   والباعة الذين حتدثنا معهم 
بها  قامت  التي  االعمال  على  اأثنوا 
الغابات  لتهيئة اماكن بناء  م�ضالح 
اخليم وكذا حظائر ال�ضيارات...  فقط 
�ضحية  مرافق  باقامة  يطالبون  هم 
الظروف  اىل  وخا�ضة يف مثل هذه 
تبيع  التي  االخ��رى  امل��راف��ق  جانب 
ال�ضيفية  الفواكه  ان��واع  خمتلف 

ومنها الدالع والعنب اىل غري ذلك
�ضليمان بن قناب

اإقبال كبري على غابة بورحمة  
ببلدية بن عبد املالك مب�صتغامن 

الإحتجاج يدخل يومه التا�صع و املطالبة برحيل مدير ال�صحة بتيارت 

لل�رصطة  املتنقلة  الفرقة  ا�ضرتجعت 
الق�ضائية �ضيدي مربوك اإثر معاجلة 
03 ق�ضايا منف�ضلة  كميات كبرية 
من املواد ال�ضيادالنية كانت موجهة 
 04 توقيف  بعد   ، ال�ضوداء  لل�ضوق 
ما  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  اأ�ضخا�س 
هذه  تاأتي  و   ، �ضنة   25 و   20 بني 
املبذولة  جهودها  اإطار  يف  العملية 
املتعلقة  خا�ضة  اجلرمية  يف مكافحة 
يف  النا�ضطة  االإجرامية  بال�ضبكات 
املوؤثرات  و  املخدرات  جتارة  جمال 
االأوىل  الق�ضية  تتعلق  و   ، العقلية 
برتويج  االأ�ضخا�س  اأح��د  بقيام 

�ضاقية  حي  م�ضتوى  على  االأدوي��ة 
�ضيدي يو�ضف، ليتم تكثيف العمل 
بط  �ضُ حيث  توقيفه  و  امل��ي��داين 
على  حتتوي  اأم�ضاط   06 بحوزته 
59 كب�ضولة من دواء �ضوبرامادول 
كي�س  داخل  يخفيها  كان  ملغاأ   50
مت  م��ايل،    مبلغ  ك��ذا  و  ال�ضيب�س 
مقر  اىل  املحجوزات  رفقة  حتويله 

الفرقة التخاذ االجراءات الالزمة .
بحي  الفرقة  ل��ذات  دوري��ة  يف  و   
لفت  ي��و���ض��ف،  ���ض��ي��دي  �ضاقية 
انتباههم �ضخ�س م�ضبوه على منت 
لوغان....                   دا�ضيا  نوع   من  مركبة 

التفتي�س  لعملية  باإخ�ضاعه  و 
 18 على  بحوزته  ُعرث  القانونية 
قر�ضا من دواء بريغابالني 300 ملغ 
مقر  اىل  اقتياده  ليتم  مايل  مبلغ  و 
االجراءات  كافة  ال�ضتكمال  الفرقة 
تعود   فهي  الثالثة  الق�ضية  اأم��ا   ،
،حيث  الفرقة  لعنا�رص  دوري��ة  اىل 
لثالثة  م�ضبوه  جتمع  انتباههم  اأثار 
اأين  مركونة  حافلة  داخل  اأ�ضخا�س 
اأثمر التدخل الفعال لقوات ال�رصطة 
التابعة للفرقة، بتوقيف االأ�ضخا�س 
ب��ح��وزت��ه��م  ح��ج��ز  و  ال��ث��الث��ة 
بريغابالني  دواء  من  41كب�ضولة 

ابي�س حمظور  �ضالح  و  ملغ   300
اوكابي  نوع  عبارة عن �ضكني من 
اىل  حتويلهم  ليتم  جن��وم،  ث��الث  
االجراءات  ال�ضتكمال  الفرقة  مقر 
اجناز  من  االنتهاء  بعد  ال��الزم��ة، 
منف�ضلة يف  جزائية  اإجراءات  ملف 
النيابة  اأمام  تقدميهم  مت  املعنيني  حق 
املمار�ضة   يف  لتورطهم  املحلية، 
غري ال�رصعية ملهنة ال�ضحة بحيازة 
دون  �ضيدالنية  اأدوي��ة  توزيع  و 
اأبي�س  �ضالح  حمل  كذا  و  رخ�ضة 

حمظور .
علجية عي�س

حجز 108 كب�صولت من دواء �صوبرامادول و بريغابالني

مب�ضت�ضفى  الطبي  الطاقم  يزال  ال 
بدائرة  الواقع  الطاهر"  "ميموين 
،م�رصا  ت��ي��ارت  والي���ة   ال�ضوقر 
مدخل  اأم��ام  االحتجاج،من  على 
امل�ضت�ضفى ، يف يومه التا�ضع ،على 
خلفية ت�ضجيل هذا االأخري يف االآونة 
موؤكدة  عديدة  ح��االت  االأخ���رية  
و�ضول  تنتظر  زال��ت  ما  اأخ��رى  و 
امل�ضابني  من  الطبية،  التحاليل 
بفريو�س كورونا،و التي طالت حتى 
ت�ضجيل   خالل  من  الطبية  االأطقم 
ام�س �ضبع  حاالت موؤكدة ، و حالة 
االأيام  يف  العمل  يف  لزميلهم  وفاة 
من  عدد  نقل  املا�ضية،كما  القليلة 
االأطقم الطبية التابعة للم�ضت�ضفى، 
باحلجر ال�ضحي مب�ضت�ضفى "يو�ضف 
بذلك  ،معربني  بتيارت  الدمرجي" 
الت�ضيري  �ضوء  من  تاأ�ضفهم  عن 
مطالبني  امل�ضت�ضفى،كذلك  باإدارة 
للوالية  ال�ضحة  م��دي��ر  برحيل 
من  لي�س  جلنة  اإليهم  اأوف��د  ،ال��ذي 
،اأو  مطالبهم  على  الوقوف  �ضاأنها 
و  االأو�ضاع  لت�ضوية  حلول  اإيجاد 
من  الوقائية  الطرق  لتلقينهم  اإمنا 
الفريو�س و كيفية ارتداء الكمامات 
الطبية على حد قولهم ،االأمر الذي 

اعتربوه اإنقا�ضا من قدراتهم الطبية 
و كفاءاتهم املعرفية .

اأن  اإىل  االإ�������ض������ارة  جت�����در 
امل�ضت�ضفى،ي�ضهد يف االأيام االأخرية 
االحتقان  و  الالِا�ضتقرار  من  حالة 
االأطقم  و  العاملني  �ضفوف  يف 
الطبية ،و اأعوان االأمن و ال�ضيادلة 
ال�ضحة  مدير  زيارة  جراء عدم  من 
الوقوف  و  لهم،  للوالية  ال�ضكان  و 
جتاوزت  ،التي  ان�ضغاالتهم  على 
االجتماعية،اىل  اخلدمات  مطالب 
حتت  امل�ضت�ضفى  بو�ضع  املطالبة 
من  ي�ضهده  ،مل��ا  ال�ضحي  احلجر 
االإ�ضابة  ح��االت  عدد  يف  ارتفاع 
جملة  من  كورونا،كذلك  بفريو�س 
جلنة  اإي��ف��اد   ، املحتجني  مطالب 
التجاوزات  على  للوقوف  وزارية 
اع��ت��ربوه��ا  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  و 
قبل  من  م�ضوؤولة  غري  و  تع�ضفية 
امل�ضوؤول االأول مب�ضت�ضفى "ميموين 
امل�ضت�ضفى  بهذا  .العاملون  الطاهر" 
االحتجاج  موا�ضلة  على  عازمون 
،يف  القادمة  االأيام  ،يف  الت�ضعيد  و 
حالة عدم النظر اإىل مطالبهم التي 

يعتربونها منطقية و �رصعية . 
عادل مواز .

م�صت�صفى ميموين الطاهر بال�صوقر        
الفرقة املتنقلة لل�صرطة الق�صائية بق�صنطينة          يتحول اإىل بوؤرة كورونا 

ال�رصطة  اأقوات  م�ضالح  و�ضعت   
حدا  بلعبا�س  �ضيدي  والي��ة  باأمن 
اخلام�س  العقد  يف  �ضخ�س  لن�ضاط 
حيازة     يف   تورطه  بعد  العمر  من 
لغر�س  كحولية  م�����رصوب��ات  
اإثر هذه  املتاجرة فيها؛ حيث مت على 
وحدة   440 من  اأكرث  حجز  العملية 
الكحولية  امل�رصوبات  من  خمر 

كانت موجهة للمتاجرة انطالقا من 
مالية  مبالغ  حجز  مت  كما  م�ضكنه، 
تعترب من  �ضنتيم  09 ماليني  فاقت 
امل�رصوعة يف  املتاجرة غري  عائدات 
مت  حني  يف  الكحولية،  امل�رصوبات 
ال�ضالف  �ضد  ق�ضائي  ملف  اإجناز 
الذكر ، قدم مبوجبه اأمام النيابة اأين 

�ضدر يف حقه اأمر اإيداع.

اإىل  الق�ضية تعود           حيثيات 
بفرقة  ال�رصطة  ق��وات  ا�ضتغالل 
البحث والتدخل )BRI(  معلومات 
تفيد باتخاذ اأحد االأ�ضخا�س م�ضكنه 
مكان لرتويج امل�رصوبات الكحولية 
خطة  و�ضع  ليتم  رخ�ضة،  ب��دون 
بعد   ، توقيفه  اأج��ل  م��ن  حمكمة 
للم�ضكن  قانونية  تفتي�س  عملية 

من  خمر  وحدة   440 حجز  املذكور 
كانت  واالأحجام،  االأن��واع  خمتلف 
موجهة للرتويج وامل�ضاربة ، اإ�ضافة 
اإىل كمية من املخدرات ومبلغ مايل 
من  تعترب  �ضنتيم،  ماليني   09 فاق 
امل�رصوبات  يف  املتاجرة  عائدات 

الكحولية بدون رخ�ضة.
م.رم�ضاين

حجز 440 وحدة خمر و مروجها يف قب�صة اأمن بلعبا�ش
بعد تورطه يف بيعها مب�صكنه بدون رخ�صة

وايل  مبارك   البار  ال�ضيد  اأ�رصف 
والية عني الدفلى  يوم اأم�س،على 
200وحدة  اجن��از  اأ�ضغال  اإعطاء 
م�ضتوى  على  اجتماعية  �ضكنية 
مليانة  خمي�س  ببلدية  الريحان  واد 
جهود  جت�ضيد  اط��ار  يف  ،ت��دخ��ل 
اإجناز  موا�ضلة  يف  املتمثلة  الدولة 

االجتماعية  العمومية  ال�ضكنات 
الغنب  رف��ع  و  املواطنني  لفائدة 
املعي�ضي  االإط��ار  حت�ضني  و  عنهم 

لهم.
اأن  "التحرير"  علمت  لالإ�ضارة، 
اىل  اأُ�ضندت   ل��الإجن��از   اأ�ضغاال 
و  البناء  ال�ضغال  موؤ�ض�ضتني 

18ع�رص  االجن���از  م��دة  اعطيت 
املنا�ضبة  بهذه  اأ�ضدى   ،كما  �ضهرا 
جائحة  رغ��م  امليدانية  اخلرجة  و 
تتقل�س  بدات  التي  و  كوفيد19- 
ال�ضحية   االإح�ضائيات  بح�ضب 
كل  من  املبذولة  املجهودات  و 
امل�ضالح  و خا�ضة  املعنية  امل�ضالح 

انت�ضارفريو�س  ملنع  ال�ضحية  
،تعليمات  ب��الدن��ا  يف  ك��ورون��ا 
املكلفة  للموؤ�ض�ضات  �ضارمة 
باالإجناز على �رصورة احرتام اآجال 
املحددة  البناء  معايري  و  االجن��از 

ال�رصوط.              �ضمن دفرت 
برادع خمتار 

انطالق اأ�صغال  اإجناز200وحدة �صكنية اجتماعية بواد الريحان 
بخمي�ش مليانة بعني الدفلى 



عطال يتلقى عر�صني من 
خارج فرن�صا

اجلهاز الفني لوفاق �صطيف 
يتنازل عن راتب �صهر

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  خا�ض 
بطولة  يف   475 رقم  مباراته  مي�صي 
فيها  فــاز  التي  الإ�ــصــبــاين  ـــدوري  ال
نظيفة،  اأهــداف  باأربعة  بر�صلونة 
التوقف  اأن  واأثــبــت  ال�صبت،  ــوم  ي

مل  اأ�ــصــهــر  ــة  ــالث ث لنحو  الــطــويــل 
ليوا�صل  الفذة،  موهبته  على  يوؤثر 
نحو  "الكتالوين"  ــادي  ــن ال قــيــادة 

النت�صارات.
اأن هيمنة بر�صلونة  اإنكار  ول ميكن 

املحلية باحل�صول على ن�صف األقاب 
"الليغا" منذ بداية القرن 21، يرجع 
اإىل  رئي�صي  ب�صكل  فيها  الف�صل 
عليه  الرهان  ي�صتمر  لذلك  مي�صي، 

هذا املو�صم رغم بلوغه 32 �صنة.

جنوم  مع  مي�صي  ليونيل  لعب  ورغم 
واإيتو  رونالدينيو  بحجم  لمعني 
ـــري وفــيــا و�ــصــواريــز  وتــ�ــصــايف وه
بفاعليته  احتفظ  اأنه  اإل  ونيمار، 
كل  يف  احل�صم  على  وقدرته  دائما 

الظروف كهداف اأو �صانع لعب.
"�صبورت"  �صحيفة  اأرقــام  واأ�صارت 
خ�صر  بر�صلونة  اأن  اإىل  الكتالونية 
مي�صي،  وجــود  يف  فقط  مباراة   43
 10 كــل  واحـــدة  خ�صارة  مبتو�صط 
 ،)9% اإجمالية  )بن�صبة  مباريات 
بينما يفوز الفريق بـ3 مباريات من 
كل 4 مباريات ي�صارك فيها، بن�صبة 

جناح 74.8%.
بر�صلونة  بقمي�ض  مي�صي  و�صجل 
هدف   0.92 مبتو�صط  هدفا،   439
متريرة   177 بجانب  ــاراة،  ــب امل يف 
ــــا الــنــقــطــة املــثــرية  حــا�ــصــمــة. اأم
هي  الإح�صاءات  هذه  يف  لالهتمام 
اأن مي�صي منح الرب�صا %80 من نقاط 
"الليغا"، بعدما �صاهم يف جمع 1142 

نقطة من اإجمايل 1425 نقطة.

اأكد النجم اجلابوين بيري اإميريك 
مل  اأنه  اآر�صنال،  مهاجم  اأوبامياجن، 
يحدد اأي �صيء بخ�صو�ض م�صتقبله 
ذاته  الوقت  يف  م�صدًدا  الآن،  حتى 

على رغبته يف الفوز بالألقاب. 
عاًما(   30( اأوبامياجن  عقد  وينتهي 
مع اآر�صنال بنهاية املو�صم املقبل، يف 
الوقت الذي ارتبط فيه بالنتقال 

اإما لرب�صلونة اأو اإنرت ميالن.
اآر�صنال  يتو�صل  مل  ما  حالة  ويف 
جتديد  حول  اأوبامياجن  مع  لتفاق 
هذا  للبيع  عر�صه  �صيتم  تعاقده، 

ال�صيف؛ لتجنب رحيله جماًنا.
ت�صريحات  يف  اأوبــامــيــاجن،  وقــال 
"مرتو"  �ـــصـــحـــيـــفـــة  نـــقـــلـــتـــهـــا 
ا  عر�صً ــق  ــل اأت "مل  الــربيــطــانــيــة: 
هناك  كانت  بالطبع  ولكن  موؤخًرا، 
الذين  هم  الــنــادي،  مع  مناق�صات 
القيام  وعليهم  املفاتيح،  ميتلكون 
ما  ــرى  ــص � ذلـــك  ــد  ــع وب بعملهم، 

�صيحدث".

يف  حتـــول  نقطة  "اإنها  واأ�ـــصـــاف: 
جًدا  �صريًحا  كنت  لقد  م�صريتي، 
مع اجلميع، و�صيكون بالطبع قراًرا 

�صعًبا للغاية".
يف  ــرار  ق ــم  اأه يكون  "رمبا  وتــابــع: 

يتم  مل  الآن  حتى  ولكن  م�صريتي، 
حتديد اأي �صيء".

يحلم  لعب  كل  "بالطبع  واأكمل: 
بالفوز بالألقاب، و�صيطرح اجلميع 
ال�صوؤال اإذا كنت ترغب يف الفوز مع 

اآر�صنال اأو الفوز يف مكان اآخر".
واأمت: "كما قلت، امل�صتقبل هو الذي 
�صيخربنا بذلك، لكنني اأريد الفوز 
واجلميع  وا�ــصــح  ــذا  ه بــالألــقــاب. 

يعرف ذلك".

كــ�ــصــف جـــــادون �ــصــانــ�ــصــو، لعــب 
بورو�صيا دورمتوند الأملاين، موقفه 
نــاديــه  اإىل  ــودة  ــع ال اإمــكــانــيــة  ــن  م
ال�صابق مان�ص�صرت �صيتي من جديد.
ويرتبط ا�صم �صان�صو، بالنتقال اإىل 
عدد من الأندية الإجنليزية وعلى 
راأ�صهم مان�ص�صرت يونايتد وبدرجة 

اأقل ليفربول وت�صيل�صي.
عن  التخلي  ــد  ــون دورمت ويرف�ض 
من  اأقـــل  مقابل  �صان�صو  خــدمــات 
وهو  اإ�صرتليني،  جنيه  مليون   100
الثمن الذي يراه مان�ص�صرت يونايتد 
مرتفًعا، يف ظل ال�صكوك التي حتوم 
باحلالة القت�صادية جلميع الفرق 

ب�صبب فريو�ض كورونا.

�صن"  "ذا  لــ�ــصــحــيــفــة  ــــا  ــــًق ووف
الـــربيـــطـــانـــيـــة، ومـــــع �ــصــعــوبــة 
يــونــايــتــد،  ملان�ص�صرت  ــال  ــق ــت الن
مقربني  اأ�ــصــدقــاء  �صان�صو  اأخـــرب 
مان�ص�صرت  اإىل  للعودة  متفتح  باأنه 
بيب  اأعرب  حال  جديد،  من  �صيتي 
عن  الفريق  مـــدرب  جـــوارديـــول، 

اهتمامه بعودته.
�صفوف  يف  تواجد  �صان�صو  اأن  يذكر 
 2015 عامي  بني  �صيتي  مان�ص�صرت 
و2017، اإل اأنه ف�صل يف حجز مكان 
كتيبة  ظل  يف  الأ�صا�صي  بالت�صكيل 
النجوم املدجج بها �صفوف الفريق.
ــزي، اإىل  ــي ــل ـــل الــ�ــصــاب الإجن ورح
ــن املــ�ــصــاركــة  دورمتـــونـــد بــحــًثــا ع

اأبــرز  من  وبــات  منتظمة،  ب�صورة 
ذلك  منذ  العاملية  الكرة  يف  املواهب 

احلني.

املتابعني  ت�صل�صي  ـــادي  ن ــاأ  ــاج ف
�صفقة  عــلــى  الــقــوي  ــه  ــول ــدخ ب
ليبزيغ،  ومهاجم  الأملاين  النجم 
قريبًا  بــات  بعدما  فرينر،  تيمو 
املو�صم  نهاية  بعد  �صّمه  من  جداً 
قيمته  تبلغ  الــذي  عقده  بك�صر 
يف  اإ�صرتليني،  جنيه  مليون   50
قبل  الأخــبــار  اأغلب  كانت  وقــت 
ــد قـــرب انــتــقــالــه اإىل  ــوؤك ذلـــك ت

ليفربول.
ال�صابق،  ليفربول  مدافع  وك�صف 
ــاب  ــب ــص جــيــمــي كـــاراغـــر عــن الأ�

املــديــر  جعلت  الــتــي  احلقيقية 
يرتاجع  كــلــوب،  يــورغــن  الفني 
ال�صفقة،  هذه  عن  مفاجئ  ب�صكٍل 
الأول  ل�صببني،  ذلـــك  يــعــود  اإذ 
املرتتبة  املالية  الأزمـــة  ب�صبب 
والثانية  كــورونــا،  فــريو�ــض  عــن 
ــن تــاأجــيــل اأمم  اقــــرتاب كـــاف م
مما  اإ�ــصــافــيــة،  ل�صنة  اأفــريــقــيــا 
حممد  الثنائي  مغادرة  عدم  يعني 
منت�صف  مــاين،  و�ــصــاديــو  �ــصــالح 
منتخبي  مع  للعب  املقبل،  املو�صم 

التوايل. على  وال�صنغال  م�صر 

ـــــر يف  ـــــاراغ ـــــــال جـــيـــمـــي ك وق
مــريور  ل�صحيفة  تــ�ــصــريــحــات 
�صدق  وبكّل  "اأعتقد  الربيطانية 
مالية  ـــة  اأزم هــنــاك  تكن  مل  اإذا 
لراأينا  كــورونــا،  فريو�ض  ب�صبب 

ليفربول". مع  فرينر  تيمو 
"لكن  ــدز  ــري ال ــورة  ــط ــص اأ� ــع  ــاب وت
ال�صبب  هو  ذلك  اأن  يعني  ل  هذا 
اأفريقيا  اأمم  اإن كاأ�ض  الوحيد، بل 
يكون  لن  ومنه  �صتوؤجل  القادمة 
�صالح  خ�صارة  �صرورة  اأمام  كلوب 
ــو  ــر، وه ــه ــص ــــر مـــن � ــــاين لأك وم

على  نقوله  اأن  ميكن  مــا  نف�ض 
لن  ــذي  ال فريمينيو  روبــريتــو 

كوبا  تاأجيل  بعد  مرهقًا  يكون 
اأمريكا".

قد  ــر  ــرين ف ـــان  ك "لو  ــم  ــت وخ
ــول يف  ــرب ــف ــي ــّم لـــنـــادي ل ــص ــ� ان
ــيــكــون  ـــــــــوال �ــص جــمــيــع الأح

احــتــيــاطــيــًا لــذلــك الــثــالثــي، ل 
على  اأحدهما  نت�صور  اأن  ميكن 
اأف�صل  يف  وهــم  الــبــدلء  مقاعد 

م�صتوياتهم".

خالل  بقوة  مطلوبني  اجلزائر  منتخب  جنوم  �صيكون 
فرتة النتقالت ال�صيفية عند اأبرز الأندية العاملية، 
اأمم  بلقب  التتويج  بعد  املا�صي  العام  احلال  كان  مثلما 
اجلزائري  "املريكاتو"  �صهد  حيث   ،2019 اأفريقيا 

بن  اإ�صماعيل  انتقال  فيه  الأبـــرز  كبرية،  حركة 
نا�صر اإىل ميالن الإيطايل، بعد فوزه بجائزة اأف�صل 

لعب يف العر�ض القاري.

بن ناصر في قلب المعركة وسليماني 
يترقب

"حماربي  ملنتخب  الأول  النجم  م�صتقبل  ــان  ك اإن 
وهــو  ــًا  ــح ــص ووا� هــادئــًا  ـــرز،  حم ــض  ــا� ري ال�صحراء"، 
ال�صتمرار مع فريق مان�ص�صرت �صيتي الإنكليزي ملو�صم 
مدربه  عند  الالعبني  اأهم  اأحد  كونه  الأقل  على  اآخر 
ال�صاب  نحو  �صت�صوب  الأنظار  فــاإن  غــوارديــول،  بيب 
اإ�صماعيل بن نا�صر، الذي احتاج لن�صف مو�صم تقريبًا 

ليخطف اأنظار كبار اأوروبا.
الذي  جريمان  �صان  باري�ض  فريق  املهتمني  بني  ومن 

ُيكثف  لــيــونــاردو،  الريا�صي،  مــديــره  عــرب  زال  مــا 
حماولته ل�صمه من ميالن، م�صتغاًل عالقته القوية 

مع "الرو�صونريي" الذي عمل فيه ل�صنوات طويلة.
"�صيتي"،  لفريق  الفني  املدير  يــرتدد  مل  وقت  يف 
لإقناعه  بالالعب  �صخ�صيًا  الت�صال  يف  غوارديول، 
اأما مان�ص�صرت يونايتد وريال مدريد فهما  بالقدوم، 

ميلك  ــذي  ال عــامــًا،  الـ22  �صاحب  و�صعية  يراقبان 
�صرطًا جزائيًا قيمته 50 مليون يورو، ميكن لأي فريق 

تفعيله بداية من العام املقبل )2021(.
النتقالت  �صوق  يف  بارزاً  �صليماين  اإ�صالم  �صيكون  كما 
اإعارته  فرتة  يف  بقوة  عاد  الذي  فالالعب  ال�صيفية، 
اإىل فريق موناكو قبل اإيقاف الدوري الفرن�صي ب�صبب 
الأزمة ال�صحية، وهو على موعد مع العودة اإىل فريقه 
عام  حتى  ميتد  بعقد  الإنكليزي  �صيتي  لي�صرت  الأول 

.2021
ترتيب  اإعادة  عليه  اأن  فيبدو  اأونا�ض  اآدم  ال�صاب  اأما 
الفرن�صي  ال�صابق ني�ض  اأن رف�ض فريقه  اأموره بعد 
هذا  نــابــويل،  فريق  من  عقده  �صراء  بند  تفعيل 
ت�صكيلة  يف  لإبقائه  متحم�صًا  اأنه  يبدو  ل  الأخري 

الفريق رغم ارتباطه بعقد ميتد لعام 2022.
اإمكانية انتقاله اإىل فريق ليل  وذلك رغم اأن هناك 

بح�صب اآخر ال�صائعات، مع الإ�صارة اإىل اأن لعب ني�ض 
النادي  مع  لال�صتمرار  يتجه  عطال،  يو�صف  ــر،  الآخ
جان  النادي،  رئي�ض  اأكده  ما  وهذا  والأ�صود"،  "الأحمر 
لإبقاء  عمل  بــوجــود  ــرتف  اع ــذي  ال ريفيري،  بيري 

الظهري الأمين يف فريقه.

إبداع بن رحمة يقربه من 
"البريمرليغ"

املو�صم  ــذا  ه املتابعني  اآخـــر  ــب  لع اأبــهــر 
رحمة  بن  �صعيد  وهــو  املميزة  باإمكاناته 
اأف�صل لعب  املتابعني  الذي يعترب باتفاق 

بقمي�ض  الإنكليزي  "ال�صامبيوت�صيب"  يف 
بريتنفورد، وهذا ما جلب له اهتمام اأندية كبرية 

مثل 

ت�صل�صي، 
ــــال  ــــن ــــص اأر�
ووي�صت هام واأ�صتون 
الكروي  املو�صم  نهاية  تنتظر  وهي  فيال، 

قبل التفاو�ض على �صمه.
فيغويل  �صفيان  مــواطــنــه  فـــاإن  املــقــابــل  يف 
ب�صبب  الرتكي  �صراي  غلطة  ملغادرة  ي�صتعد 
عن  اأخبار  مع  مالية،  م�صاكل  من  ناديه  معاناة 
اإمكانية عودته اإىل "الليغا" من بوابة ريال بيتي�ض، 
هني  و�صفيان  قديورة  عدلن  مبواطنيه  اللتحاق  اأو 

ي  د بنا
ــة  ــراف ــغ ال

القطري.
ويــــبــــقــــى اأبـــــــرز 

لتعوي�ض  املــر�ــصــحــني 
غلطة  نـــادي  يف  فيغويل 

ــو لعـــب الأهــلــي  ــراي، ه ــص �
يف  باليلي  يو�صف  ال�صعودي 

اإىل  قيمتها  ت�صل  قد  �صفقة 
نــادي  وهــو  يـــورو،  مليون   2.5

ــك مــهــتــم مبـــدافـــع نـــادي  ــذل ك
ال�صباب جمال بلعمري.

ماندي  عي�صى  يحظى  وختامًا 
باهتمام  بيتي�ض  ريـــال  جنــم 
مقدمتها  يف  ــرية  ــث ك اأنـــديـــة 
ــون  ــي ــــد، ل ــــدري اأتــلــتــيــكــو م
ونيوكا�صل يونايتد، لكن فريق 
بخدماته  متم�صك  بيتي�ض 

اأو  ويــرغــب يف جتــديــد عــقــده 
بيعه بقيمة مالية كبرية.

الظهري  م�صتقبل  م�صتقبل  ــا  اأم
فيبدو  ـــالم،  غ ـــوزي  ف ــر،  ــص ــ� الأي
عن  غيابه  بعد  خ�صو�صًا  غام�صًا 

لفرتة  ــويل  ــاب ن فــريــق  ت�صكيلة 
ب�صب  مــ�ــصــتــواه  تـــراجـــع  بــ�ــصــبــب 
الإ�ـــصـــابـــات اخلـــطـــرية، وهــنــاك 
فيربخ�صه  فــريــق  ــن  م اهــتــمــام 
الإيــطــايل  وفيورنتينا  الــرتكــي 

ل�صمه.

اجلــزائــري  النجم  اأ�صهم  ارتفعت 
اإ�صماعيل بن نا�صر، ب�صكل ملحوظ، 
�صي  اإي  نـــادي  مــع  م�صتواه  بف�صل 
ــــدوري  ال ــم يف  ــص ــو� ـــذا امل ــالن ه ــي م
اأنظار  حمّط  اأ�صبح  حتى  الإيطايل، 
يف  يرغبون  الذين  ــا  اأوروب عمالقة 
�صوق  يف  خــدمــاتــه  على  احلــ�ــصــول 

النتقالت ال�صيفية املقبلة.
بن  ارتبط  ــرية  الأخ الأ�صابيع  ويف 
نا�صر بالنتقال اإىل مان�ص�صرت �صيتي 
اأو اليونايتد، اإىل جانب باري�ض �صان 
جريمان وريال مدريد، لكنه يركز 
على التطور مع ميالن حاليًا، لينال 
مكافاأة براعته يف مو�صمه الأول مع 
الذهبية  القائمة  بدخوله  ميالن، 
يف  قيمة  الأعــلــى  الو�صط  لالعبي 

"الكالت�صيو".

يف  العا�صر  املركز  نا�صر  بن  واحتل 
اإح�صائية ملر�صد كرة القدم، ن�صرها 
اأن  بعد  مريكاتو(،  )كالت�صيو  موقع 
اإذ  يــورو،  مليون   33.2 قيمته  بلغت 
تقريبًا  اجلزائري  النجم  يت�صاوى 
ال�صاعد،  بري�صيا  موهبة  تونايل  مع 
املعروف ببريلو اجلديد، الذي تهتم 
ويوفنتو�ض  بر�صلونة  اأنــديــة  بــه 
مليون   32.8 وقيمته  ميالن،  واإنرت 

يورو.
عن  ــرياً  ــث ك نا�صر  ــن  ب يبتعد  ول 
مثل  القائمة،  يف  ي�صبقونه  لعبني 
 34.5  - )اإنرت  بروزوفيت�ض  مار�صيلو 
)نابويل  زيلين�صكي  وبيوتر  مليونًا( 
بيانيت�ض  ومرياليم  مليونًا(،   40.1  -
)يوفنتو�ض - 42.1 مليونًا(، وفرانك 

مليونًا(،   42.5  - )مــيــالن  كي�صي 

و�صريجي ميلينكوفيت�ض �صافيت�ض 
)لت�صيو - 49 مليونًا(.

فيت�صدره  الأعلى،  الن�صف  اأما 
ــم نــابــويل  ــــز، جن فــابــيــان روي

ـــال مــدريــد  ــن ري املــطــلــوب م
وبــــر�ــــصــــلــــونــــة، وبــلــغــت 
يـــورو،  مــلــيــون   81 قيمته 

بنتانكور  رودريــغــو  ويليه 
مليونًا(،   74.2  - )يوفنتو�ض 

 - )اإنـــرت  بــاريــال  ونيكولو 
مــلــيــونــًا(،   67.2

ـــتـــيـــان  وكـــريـــ�ـــص
اإريك�صن )اإنرت - 

مليونًا(.  66

مي�صي اأهدى بر�صلونة 80 % من نقاط "الليغا"

�صوق انتقالت �صاخن ينتظر جنوم 
اخل�صر وهذه هي الحتمالت

بن نا�صر يدخل ت�صكيلــــة اأغلى لعبي الو�صط
 يف "الكالت�صيـــو"

اأوبامياجن: �صاأتخذ اأهم قرار يف حياتي.. واملفتاح مع اآر�صنال

كلمة جوارديول حت�صم عودة �صان�صو لل�صيتي

اأمم اأفريقيا حترم فرينر من النتقال اإىل ليفربول

تطور  تــرتقــب  ني�ض  فــريــق  جــمــاهــري  بــاتــت 
الأحداث بخ�صو�ض م�صتقبل الظهري الأمين 
فرتة  ــالل  خ عــطــال  يو�صف  ــري  ــزائ اجل
رغم  املقبلة،  ال�صيفية  النــتــقــالت 
رئي�ض  بها  اأدىل  التي  التطمينات 
الــفــرنــ�ــصــي، جـــون بيري  الـــنـــادي 
بخدمات  مت�ّصكه  موؤكداً  ريفيري، 

الالعب ال�صاب.
مريكاتو"  "فوت  موقع  واأعلن 
اأندية  ــّدة  ع اأن  الفرن�صي 
عطال،  �صّم  وراء  ت�صعى 
بامل�صتوى  لقــتــنــاعــهــا 
ــــه،  ــــّدم ــــق الــــــــــذي ي
�صغل  وا�ــصــتــطــاعــتــه 

من  ـــــر  ـــوق املــلــعــب، اأك ــز ف ــرك م
نــاديــا  ـــايل، منها  ـــط نـــابـــويل الإي

ــــورد  ــــف الذي يلعب يف الدوري ووات
ــزي  ــي ــل ــك املمتاز.الإن
م�صاكل ويــــــــعــــــــاين  مـــن  نـــابـــويل 

ـــــة  ـــــي ـــــاع الأطراف، دف على  كبرية 
ــل  ــص ــ� ــودة يف بــــعــــد ف ــوج الأ�ــصــمــاء امل
بال�صكل  الــــكــــايف، عــلــى غـــرار التاأّلق 

ـــذي جـــيـــوفـــاين  ال لـــوريـــنـــزو  دي 
ـــي  ـــف ـــت ـــك ـــــالأدوار الــدفــاعــيــة، ي ب

ـــة  ـــاف ـــص الفرن�صي اإ� اإ�ــصــابــة  اإىل 
عن كـــيـــفـــني  وابتعاده  مالكويت، 
ين  د مليا وتراجع ا طويلة،  لفرتة 
ى  الألباين ال�صيد هي�صاي.م�صتو

ــة  ــم ــي ــق ــــت ال ــــع ــــف وارت
الـــ�ـــصـــوقـــيـــة لــــلــــدويل 
مــ�ــصــاركــة   18( اجلــــزائــــري 
بارادو  نادي  من  انتقاله  بعد  مذهل،  ب�صكٍل  دولية( 
مقابل  الفرن�صي  ني�ض  ثم  البلجيكي،  ــدوري  ال نحو 
"تران�صفر  موقع  و�صع  بعدما  فقط،  يورو  مالينب   3
ماركت" قيمة تقريبية مقّدرة بع�صرين مليون يورو، 
ناديه  اإدارة  حددته  الذي  من  بكثري  اأقل  رقم  وهو 

ني�ض يف وقت �صابق واملقدر بـ40 مليونًا.
فيريا،  باتريك  لني�ض،  الفني  املــديــر  وي�صعى 
الالعبني  بجانب  جنمه  على  احلفاظ  اإىل  ــدوره  ب
الآخرين، واملناف�صة على الأدوار الأوىل خالل املو�صم 
الأ�صماء  من  العديد  اأداء  تطّور  بعد  وذلــك  املقبل، 
ال�صابة، مثل الدمناركي دولبريغ، واجلزائري الآخر 

ه�صام بوداوي.

لتفاق  تو�صله  اجلزائري،  �صطيف  وفاق  نادي  اأعلن 
نهائي مع اجلهاز الفني، بقيادة التون�صي نبيل الكوكي، 
يق�صي بالتنازل عن راتب �صهر واحد، يف ظل توقف 

الن�صاط بالدوري املحلي، ب�صبب جائحة كورونا.
مع  مفاو�صاته  با�صر  قد  النادي،  اإدارة  جمل�ض  وكان 
الالعبني، واأع�صاء اجلهاز الفني، لإقناعهم بالتنازل 
اأزمة  خلفية  على  املالية،  م�صتحقاتهم  من  جزء  عن 

تف�صي فريو�ض كورونا امل�صتجد.
على  ح�صابه  عرب  بيان  يف  ال�صطايفي  النادي  وقــال 
اجتماعهم  "بعد  ـــد:  الأح الــيــوم  "في�صبوك"، 
الفني  الطاقم  اأع�صاء  وافــق  النادي،  اإدارة  مع 
من  واحد  �صهر  اأجرة  عن  التنازل  على  للوفاق 

م�صتحقاتهم العالقة، ب�صبب جائحة كورونا".
اأي�صا  وقع  توري،  ماليك  املايل  "الالعب  واأ�صاف: 
�صهرين،  م�صتحقات  عن  التنازل  بروتوكول  على 

وبهذا اأغلق ملف الالعب نهائيا".

غوارديول ُيفاجئ لعبي 
ليفربول مبمر �صريف

�صيتني: ل جدال على 
جريزمان

فريمينو يوؤيد عودة 
كوتينيو لليفربول

كوتينيو ي�صتنجد بكلوب 
للعودة اإىل ليفربول

تتجه الأنظار عند 
مناف�صة  ــودة  ع
ـــــــــــــدوري  ال
ي  نكليز لإ ا
ــــاز  ــــت ــــم امل
ـــــــكـــــــرة  ل
ـــــدم،  ـــــق ال
ــــــــو  ــــــــح ن
ـــات  ـــاري ـــب م
ـــــــــــــــــــادي  ن
لــــيــــفــــربــــول، 
الفوز  يكفيه  الذي 
مبــبــاراتــيــه الــقــادمــتــني 
�صد اإيفرتون وكري�صتال بال�ض، دون انتظار نتائج 
مالحقه مان�ص�صرت �صيتي، للفوز بلقب الربميريليغ 

الذي طال انتظاره لـ30 عامًا.
فاإنه  الربيطانية،  �صتار"  "ديلي  ل�صحيفة  ووفقًا 
ورغم املناف�صة احلادة بينهما يف اآخر مو�صمني، اإل اأن 
املدير الفني لل�صيتي بيب غوارديول، قرر عمل ممر 
الفريقني،  مواجهة  خالل  ليفربول  لفريق  �صريف 
التي �صتلعب على ا�صتاد "الحتاد" يوم 20 يوليو/متوز 

املقبل.
واأكد امل�صدر ذاته، اأنه هذه اخلطوة هي فكرة مدرب 
اأجل  من  لعبيه  مع  حتدث  الذي  ال�صابق،  بر�صلونة 
ذلك، اإدراكًا منه للمجهودات التي بذلها رجال املدير 
الفني يورغن كلوب هذا املو�صم، وجعلتهم يتقدمون 

يف ال�صدارة بفارق 25 نقطة عن مان�ص�صرت �صيتي.
الــدوري  يف  اإجــبــاريــًا  ـــراً  اأم ال�صريف  املمر  يعد  ول 
اإ�صبانيا،  يف  احلــال  هو  ما  عك�ض  املمتاز  الإنكليزي 
الفريقني  بني  بالتفاق  يكون  الربميريليغ  ويف 
قبل بداية املباراة، مثلما حدث يف وقت �صابق على 
ممراً  اأر�صنال  فريق  اأقام  عندما   ،2013 مو�صم  غرار 
مل  خطوة  يف  يونايتد،  مان�ص�صرت  لالعبي  �صرفيًا 
ال�صابق  "املدفعجية" ب�صبب جنمهم  ُتعجب جماهري 
الهولندي روبن فان بري�صي، الذي انتقل قبل ذلك 

اإىل "ال�صياطني احلمر".
اأقام ممراً �صرفيًا لنادي  كما كان فريق ليفربول قد 
ت�صل�صي بعد فوز "البلوز" بلقب الربميريليغ 2015، 
عنا�صر  جتــاه  اخلطوة  بــذات  الفريق  نف�ض  ليقوم 

لي�صرت �صيتي بطل 2016.

على  لرب�صلونة،  الفني  املدير  �صيتني،  كيكي  �صدد 
جريزمان،  اأنطوان  الفرن�صي  املهاجم  وجود  اأهمية 

�صمن �صفوف البلوجرانا.
اأوىل  عقب  كــثــرية  انــتــقــادات  جــريــزمــان  وتلقى 
الليجا  مناف�صات  ا�صتئناف  بعد  بر�صلونة،  مباريات 

اأمام ريال مايوركا، بعد م�صتواه املتوا�صع.
وي�صتعد بر�صلونة ملواجهة ليجاني�ض، غًدا الثالثاء، 
من   29 اجلولة  مناف�صات  اإطــار  يف  نو،  كامب  مبلعب 

الدوري الإ�صباين.
وقال �صيتني يف ت�صريحاته خالل املوؤمتر ال�صحفي: 
مباراة  كل  لعب  لقد  عليه،  جــدال  ل  "جريزمان 

تقريًبا".
من  املـــزيـــد  الآن  ــاك  ــن ه اأن  "�صحيح  واأ�ـــصـــاف 
كل  بينهم،  للتوزيع  الدقائق  من  واملزيد  الالعبني 
البطولة  تتطور  كيف  و�صرى  خمتلفون  الالعبون 

واحتياجاتنا".
واختتم �صيتني "اأعتقد اأنه �صيوا�صل لعب دور قيادي، 

اإنه لعب مهم للغاية لهذا الفريق وهذا النادي".
الــدوري  ترتيب  جــدول  �صدارة  بر�صلونة  ويحتل 
الإ�صباين بر�صيد 61 نقطة بفارق نقطتني عن ريال 

مدريد )59 نقطة(.

ليفربول،  جنم  فريمينو  روبرتو  الربازيلي  عرب 
مواطنه  عودة  يف  مبا�صر،  غري  ب�صكل  رغبته  عن 
فيليب كوتينيو املحتملة اإىل �صفوف الريدز، خالل 

فرتة النتقالت ال�صيفية املقبلة.
وذكرت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية، اأن فريمينو 
ما  على  التوا�صل،  مواقع  عرب  اإعجاب  عالمة  و�صع 

ن�صر حول احتمالية عودة كوتينيو.
ويف ال�صاعات القليلة املا�صية، قالت تقارير �صحفية 
اإن كوتينيو لعب بر�صلونة املعار اإىل بايرن ميونخ، 
اإىل  العودة  اأجل  ا�صتعداد لتخفي�ض راتبه من  على 

ليفربول، بعدما رحل يف �صتاء 2018.
اإىل  �صخ�صًيا  نداًء  وجه  كوتينيو  اأن  واأو�صحت  بل 
يورجن كلوب مدرب ليفربول، من اأجل اإعادته اإىل 

اآنفيلد، بعد تاأكيده ا�صتعداده لتخفي�ض راتبه.

اأن  ــد،  الأح يوم  بريطاين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
املعار  بر�صلونة  جنم  كوتينيو،  فيليبي  الربازيلي 
راتبه  لتخفي�ض  ا�صتعداد  على  ميونخ،  بايرن  اإىل 

من اأجل العودة اإىل ليفربول.
وتنتهي اإعارة كوتينيو )28 عاًما( اإىل بايرن بنهاية 
املو�صم اجلاري، ومن ثم �صيعود اإىل بر�صلونة، والذي 
النتقالت  قائمة  راأ�ض  على  ي�صعه  اأن  املرجح  من 

يف املريكاتو ال�صيفي.
ــاإن  ف الــربيــطــانــيــة،  "مرتو"  �صحيفة  وبح�صب 
جديد،  من  اآنفيلد  اإىل  العودة  يف  برغب  كوتينيو 
مع  �صواء  يتاأقلم  ومل   ،2018 �صتاء  يف  رحل  بعدما 

بر�صلونة اأو بايرن.
واأو�صحت ال�صحيفة اأن كوتينيو وجه نداًء �صخ�صًيا 
اإىل يورجن كلوب مدرب ليفربول، 
اآنفيلد، بعد  اإىل  اإعادته  اأجل  من 
لتخفي�ض  ا�ــصــتــعــداده  تــاأكــيــده 

راتبه.
خالل  مالًيا  ليفربول  ويــعــاين 
هذه املرحلة، يف ظل الأزمة 
التي  ــاديــة  القــتــ�ــص
ــض  ــريو� �ــصــبــبــهــا ف

كورونا.
ويـــتـــقـــا�ـــصـــى 
ــو  ــي ــن ــي ــوت ك
ــــــا  ــــــًب رات
ـــل  ـــص ـــ� ي
 250 اإىل 
األــــــــــــف 
جــــنــــيــــه 
ليني  �صرت اإ
من  اأ�صبوعًيا 
ــة،  ــون ــل ــص ــر� ب
ـــا بــــاأن  ـــًم ـــل ع
ــــــق  ــــــري ــــــف ال
على  الــكــتــالــوين 
جزء  لدفع  ا�صتعداد 
خرج  اإذا  راتــبــه،  مــن 
على �صبيل 
الإعارة، 
لــــــكــــــن 
الــبــار�ــصــا 
يــفــ�ــصــل 

بيعه نهائًيا.
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم: اأحمد طه الغندور
----------------------------

م��ا م��ن �ضك ب��اأن احل��دي��ث ع��ن اأب��رز 
الفل�ضطينيني؛   " االأ���رصى  عمداء   "
اإىل  ياأخذنا   " يون�س  كرمي   " املنا�ضل 
بعٍد اأخر، بعداً نتجاوز فيه حدود الزمان 
ُمفعمٍة  روٍح  اأمام  نقف  الأننا  واملكان، 

باحلياة والوفاء!
عنها  التعبري  ميكن  التي  ال��روح  هذه 
مبنتهى الب�ضاطة؛ باأنها اأطاحت بال�ضجن 
وال�ضّجان! واإذا اعتربنا الرئي�س الراحل 
معتقل   " اأ�ضهر   " مانديال  نيل�ضون   "
فقد  احلديث؛  الع�رص  يف   " �ضيا�ضي 
وع�رصين  �ضبعة  االعتقال  يف  لبث 
�ضنة، بينما " العميد كرمي يون�س " فاإنه 
ما  اأن  بكثري، حيث  الرقم  ذلك  يتجاوز 
ق�ضاه يف االعتقال حتى يومنا هذا قد 

جتاوز الثمان وثالثني �ضنة!
بح�ضابات  اليها  نظرنا  اإذا  �ضنوات 
الب�رصية  احلياة  طبيعة  اأن  جند  مادية، 
امل��رات،  من  العديد  فيها  تغريت  قد 
اليوم  احل�ضارة  م�ضتوى  اأ�ضبح  فاأين 
اأ�ضحى  وكيف  واملعمار،  البناء  يف 
التكنولوجيا  على  االإن�ضان  اعتماد 
 " بينما  املختلفة،  االت�ضاالت  واأجهزة 
لعله  ب�ضيطًا  هاتفًا  يجدون  ال   " اأ�رصانا 
ي�ضتخدم يف نقل "م�ضاعر �ضادقة " يف 

اللحظات االأخرية الإن�ضان يعز عليهم!
اجل�ضد،  اأنهكت  تكون  قد  �ضنوات 
واأورثته العديد من "العلل واالأمرا�س" 
مراكز  داخل  االإن�ضان  باإبقاء  الكفيلة 
لعله  طويلة،  ل�ضنوات  اال�ضت�ضفاء 
اأن  قبل  ال�ضالم  من  بدقائق  يحظى 
مهما  ولكن  االآخ��ر!  العامل  اإىل  يغادر 
ومهما  بحملها؛  ال�ضنوات  هذه  طالت 

وال�ضّجان  ال�ضجن  ظلم  من  خالطت 
فلم تفت يف ع�ضد " اأ�رصانا " البوا�ضل، 
عميد   " االأ�ضري  هذا  كان  اإذا  فكيف 
العمداء "، والذي مثَل االأ�رصى يف اأكرث 
من معتقل، وكان منا�ضاًل من الطراز 
واال�ضت�ضالم،  اخلنوع  يرف�س  االأول 
ال�ضجون"  "اإدارات  حم��اوالت  وكل 
بني  والعن�رصية  والتمييز  الفرقة  لبث 
بني  متييز  من  الفل�ضطينيني؛  االأ���رصى 
وال�ضفة  غزة  واأ�رصى  الداخل  اأ�رصى 
دومًا  ي�رص  وك��ان  والعرب،  الغربية 
منيعًا  �ضداً  ويقف  الوطن،  وحدة  على 

لهذه املوؤامرات.
من�ضب  ي�ضغل   " ك��رمي   " اأن  ورغ��م 
"ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح"، اإال 
انت�رص  قد  االعتقال  �ضنوات  طيلة  اأنه 
والويالت،  القمع،  جرائم  كل  على 
والتفتي�ضات،  التع�ضفية،  والتنقالت 
و�ضقوط  واال�رصابات،  واالقتحامات، 
ال�ضهداء واالأمرا�س، واالأوجاع واالآالم، 
�ضمن  عنه  االإف���راج  ع��دم  جت��اوز  بل 
"ال�ضفقة الرابعة" والتي جرى االتفاق 
فيها االإفراج عن االأ�رصى، وا�ضتمر هذا 
التالية  "ال�ضفقات"  كل  يف  اال�ضتثناء 

ليظل اأ�ضرياً منذ 18 يناير 1983!
املثقف  الواعي  الهند�ضة  طالب  كرمي؛ 
عطائه  دون  "ال�ضجن"  ي��ق��ف  مل 
كتابني؛  اأ�ضدر  فقد  والوطني،  املعريف 
يف  ال�ضيا�ضي  "الواقع  بعنوان  االأول 
داخل  من   1990 العام  يف  "اإ�رصائيل" 
من  حت��دث  وال���ذي  نفحة،  معتقل 
ال�ضيا�ضية  االأحزاب  جميع  عن  خالله 

االإ�رصائيلية.
بعنوان  فكان  الثاين  الكتاب  اأم��ا   
والت�ضوية،"  االأيديولوجي  "ال�رصاع 

والذي �ضدر يف العام 1993 مب�ضاركة 
االأ�ضري عادل عي�ضى.

امل�ضبعة  ال��روح  هذه  هي  كيف  ُت��رى؛ 
بالوفاء، التي اأطاحت بغطر�ضة ال�ضجن 

وال�ضّجان؟
العديدة  انت�ضاراتها  حققت  وكيف 

املده�ضة طيلة هذه ال�ضنوات؟!
لعل خري اإجابة على هذه االأ�ضئلة تكمن 
 " بني،  الروحي  احلوار  هذا  متابعة  يف 
حممود دروي�س "، وال�ضيدة " �ضبحية 

يون�س "؛ والدة كرمي، والعميد!
املبدعة  ق�ضيدته  يف  دروي�س  يقول 
�ضخ�ضية،  عناوين  اأربعة  املعنونة؛ 

وكاأنه يتحدث على ل�ضان " كرمي ":
مرت مربع يف ال�ضجن

ُة القلب. اأ�ضياوؤنا هو الباُب، ما خلفه جنَّ
- ُكلُّ �ضيء لنا - تتماهى.

وباٌب هو الباب.
ومي�ضي دروي�س:

ال باَب للباِب لكنني اأ�ضتطيع الدخول 
اإىل خارجي

عا�ضًقا ما اأراُه وما ال اأراُه
اأيف االأر�س هذا الدالُل وهذا اجلماُل وال 

باَب للباِب؟
زنزانتي ال ت�ضيء �ضوى داخلي

حائط  على  ���ض��الٌم   ، ع��ل��يَّ و���ض��الٌم 
ال�ضوِت

حريتي  مْدح  يف  ق�ضائَد  ع�رَص  ْفُت  األَّ
ههنا اأو هناك

من  تت�ضلل  التي  ال�ضماِء  ُفتاَت  اأُح��بُّ 
ت�ضبح  ال�ضوء  من  مرًتا  ال�ضجن  ة  ُكوَّ

فيه اخليول
ي ال�ضغرية واأ�ضياَء اأمِّ

باب  تفتح  حني  ثوبها  يف  النُبِّ  رائحَة 
النهار ل�رصب الدجاِج.

بعد  �ضارخة   " اأم كرمي   " تتدخل  وهنا 
اأن هزمت ال�ضنون ذاكرتها اإال من كرمي!

اأرجعوا يل كرمي.
ال�ضجن وال عن  ا�ضمع عن  اأن  اأريد  ال 
عمالقة  وال  اأبطااًل  اأريد  وال  ال�ضجان، 

وال غريهم.
ابني  اح�ضن  اأن  هو  اأري��ده  ما  كل  اإن 
اأن  اأري��د  احلنون  ال�ضغري  ابني  كرمي، 
اقبله وان اأفطر معه لبنًا وزيتًا وزعرت.

وال اأريد غري هذا ارجعوا يل كرمي.
اأريد ابني معي يف بيتي وكفى ...

وهنا ال بد لكرمي اأن يتدخل مداعبًا قلب 
اأمه؛ قائاًل لها:

يا اأمي اأنت حزينة؟
اأنا مل اأ�ضجن على عمل �ضيء خمجل.

ملاذا تخجلي؟
اأ�ضجن على �ضيء ت�ضتحي منه،  اأنا مل 

انا �ضجنت على �ضيء م�رصف.
وينهي كرمي حديثه على ل�ضان دروي�س 

قائاًل:
ُحّريتي: اأن اأكوَن كما ال يريدون يل اأن 

ع زنزانتي اأكوَن وحريتي: اأْن اأو�ضِّ
اأن اأُوا�ضل اأغنيَة الباِب

باٌب هو الباُب: ال باَب للباِب
داخلي،  اإىل  اخلروج  اأ�ضتطيع  لكنني 

اإلخ.. اإلخ
ت�ضف  اأن  ميكن  كلمات  ال  ختامًا، 
بني  جمعت  التي  الرائعة  ال��روح  هذه 
يف  واجل���ربوت  وال��وف��اء،  الب�ضاطة 
ُي�ضتجاب  اأن  اآماًل  ال�ضًجان!  مقارعة 
واحل��ري��ة،  بال�ضحة  ل��ك��رمي  دع��ائ��ي 
ولوالدته بطول العمر كي يلتقيا خارج 
تعود  اأن  وع�ضى  لعل  ال�ضجن،  اأ�ضوار 
رائحته  ت�ضم  حني  كاملة  ذاكرتها  لها 

وهو ينعم باحلرية يف وطنه! 

كرمي يون�ش " وفاء اأطاح بال�صجن وال�صّجان "
الأ�صري ممدوح اأحمد 

عطا الطناين 

الطناين عطا  اأحمد  ممدوح  االأ�ضري:- 
1987 اأبريل   ،03 امليالد:-  تاريخ 

را�ضد  اأبو  بركة   / جباليا  :- خميم  االإقامة  مكان 
غزة قطاع  �ضمال 

ممدوح  االأ�ضري  عائلة  تتكون  الفا�ضلة:-  العائلة 
�ضباب  اأربعة  االخوة  من  وله  الوالدين  من 
يف  ممدوح  االأ�ضري  وياأتي  ثالثة  االخوات  من 
�ضنا.. االإخوة واالأخوات  االأول من بني  الرتتيب 

اأعزب االجتماعية:-  احلالة 
مقاعد  وترك  اأعدادي"   " العلمي:-  املوؤهل 

العمل يف  والده  ي�ضاعد  لكى  الدار�ضة 
2007م اأغ�ضط�س/   /25 االعتقال:-  تاريخ 

رميون االعتقال:-  مكان 
تنفيذ عملية يف م�ضتوطنة  اإليه:-  املوجه  التهمة 
حانون  بيت  منطقة  �ضمال  يف  هعت�رصا  نتيف 

غزة بقطاع 
عاما  25 احلكم:- 

اإجراء تع�ضفي وظامل: ميعن االحتالل ال�ضهيوين 
مبنعة  ممدوح  االأ�ضري  بحق  اإجرامه  موا�ضلة  يف 
"املنع  بحجة  2015م  عام  من  اأهلة  روؤية  من 
بالعزل  مرة  من  اأكرث  عوقب  كما  االأمني" 

ال�ضيئة، ال�ضحية  ظروفه  رغم  االنفرادي 
الطناين ممدوح   -: البطل  االأ�ضري  اعتقال 

االأ�ضري  ال�ضهيوين  االحتالل  قوات  اعتقلت 
مع  ا�ضت�ضهادية  عملية  تنفيذه  اأثناء  ممدوح 
اثنان  ا�ضت�ضهد  العملية  رفاقه وخالل  من  اأربعة 
�ضقر  وحممد  عوكل  خ�رص  وهما  رفاقه  من 
م�ضطفى  الرحمن  عبد  االأ�ضري  اعتقل  فيما 
مت  والتي  دربه  رفيق  عاًما"   33" املقادمة  ح�ضن 
ايرز  مبنطقة  االأ�ضمنتي  احلاجز  اقتحام  خاللها 
يف  هعت�رصا  نتيف  م�ضتوطنة  اإىل  والو�ضول 
وا�ضتمر  غزة  بقطاع  حانون  بيت  منطقة  �ضمال 
االحتالل  قوات  مع  �ضاعات   3 ملدة  اال�ضتباك 
ممدوح  العرتافات  ونتيجة   2007 عام  �ضيف 
اال�ضت�ضهاديني  قائد  بكونه  التحقيق  خالل 
وع�رصين  خم�س  بال�ضجن  عليه  ُحكم  االأربعة، 
عبد  رفيقه  على  ُحكم  الذي  الوقت  يف  عاما، 

عاما. ع�رص  بثمانية  الرحمن 
الطناين ممدوح  لالأ�ضري:-  ال�ضحية  احلالة 

لها  عالجه  وتلقي  املعدة  يف  جرثمة  من  يعاين 
�ضغط  ال�ضكري-  من  يعاين  انه  ايل  باإ�ضافة 

اأخرى واأمرا�س   - الكلة  - دهون- م�ضكلة يف 
كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل  �ضطور  على  من 
منظمة  وخا�ضة  الدولية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
ومنظمة  االحمر  وال�ضليب  العاملية  ال�ضحة 
حياة  الإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  الطناين  ممدوح  االأ�ضري/ 
كل  احلرية  ال�ضجون-  خارج  له  الالزم  العالج 
 - املاجدات  واأ�ضرياتنا  البوا�ضل  الأ�رصانا  احلرية 
باأمرا�س  امل�ضابني  للمر�ضى  العاجل  وال�ضفاء 

. خمتلفة

واحلقوق  احلريات  عن  الدفاع  مركز  اأدان 
االعتقال  ا�ضتمرار  "حريات"  املدنية 
معروف  �ضليمان  الطفل  بحق  االإداري 
والذي  ي��ربود  بلدة  من  قط�س،  �ضليمان 
العا�رص  ال�ضف  يف  طالب  وه��و  اعتقل 
الثانوي يف مدر�ضة �ضلواد الثانوية وعمره 
�ضليمان  يكون  وبذلك  ون�ضف،  عامًا   16
االحتالل  �ضجون  يف  اإداري  اأ�ضري  اأ�ضغر 

االإ�رصائيلي.
اعتقل  �ضليمان  ابنها  اأن  العائلة  واأفادت   
من منزله بتاريخ 19/12/2019 اثر اقتحام 
قوات االحتالل له وتفتي�ضه وتخريبه، ويف 
حكمًا  بحقه  �ضدر   29/12/2019 تاريخ 
واأكدت  �ضهور.   4 ملدة  االإداري  بال�ضجن 
اأمر  اللحظة حتت  ما زال حتى  �ضليمان  اأن 
جتديده  مت  الذي  الثاين  االإداري  االعتقال 
عائلته  تتمكن  اأن  دون  ني�ضان،  �ضهر  يف 
حماكمته.  جل�ضة  ح�ضور  اأو  زيارته  من 
وتنقل �ضليمان بني عدة �ضجون منها عوفر 
االآن، وهو  يتواجد  والدامون حيث  وجمدو 

يف  املوجود  قط�س  ق�ضي  االأ�ضري  �ضقيق 
20 �ضهراً  تنتهي  النقب واملحكوم  �ضجن 
العمر  من  ويبلغ  العام  هذا   11 �ضهر  يف 
االإداري  االعتقال  ب��اأن  يذكر  عامًا.   20
الأ�ضخا�س  اح��رتازي  احتجاز  او  "اعتقال 
عن  �ضادر  باأمر  حماكمة  او  ادان��ة  دون 
قابلة  اأ�ضهر  �ضتة  لفرتة  الع�ضكرية  القيادة 
يتم  وعادة  معلوم.  غري  اأجل  اإىل  للتجديد 
جتديده يف ال�ضاعات اأو اللحظات االخرية 
االداري،  االعتقال  اأم��ر  انتهاء  م��دة  من 
حتى  يعرف  ال  االإداري  املعتقل  ان  مبعنى 
�رصاحه  �ضيطلق  كان  اذا  االخرية  اللحظة 
هاج�س  يبقى حتت  اأي  له،  التجديد  يتم  اأو 
وهي  النف�ضي،  التوتر  من  وحالة  التجديد 
االعتقال  من  النوع  لهذا  املميزة  ال�ضمة 
ما  وهو  االعتقاالت".  من  بغريه  مقارنة 
باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  حرّمه 
 9 باملادة  عليه  ون�س  وال�ضيا�ضية  املدنية 
على  واالأمان  احلرية  يف  احلق  فرد  لكل   "
�ضخ�ضه، وال يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله 

من  اأحد  حرمان  يجوز  وال  تع�ضفًا، 
عليها  ين�س  الأ�ضباب  اإال  حريته، 
املقرر  ل��الإج��راء  وطبقًا  القانون، 
ذات  يف  اأي�ضًا  ن�ضًا  وج��اء  فيه." 
�ضخ�س  اأي  اإبالغ  يتوجب   " املادة 
التوقيف  هذا  باأ�ضباب  توقيفه  يتم 
اإبالغه  يتوجب  كما  وقوعه،  لدى 
اإليه."  توجه  تهمة  باأية  �رصيعًا 
الفوري  باالإفراج  املركز  وطالب 
يخ�ضع  الذي  �ضليمان  الطفل  عن 
التع�ضفي  االإداري  لالعتقال 
�ضجون  من  االأطفال  جميع  وعن 
عددهم  و�ضل  والذين  االحتالل 
اإىل   2020 اأيار  �ضهر  نهاية  حتى 
الدويل  املجتمع  ودعا  طفاًل،   170
واملوؤ�ض�ضات احلقوقية الدولية اإدانة 

على  وال�ضغط  التع�ضفية  ال�ضيا�ضة  هذه 
حكومة االحتالل الإطالق �رصاح املعتقلني 
االإداريني ووقف �ضيا�ضة االإعتقال االإداري 
نهائيًا. كما طالبت عائلته ال�ضليب االأحمر  

ال�ضمائر  واأ�ضحاب  الدولية  واملوؤ�ض�ضات 
احليه العمل على اإطالق �رصاح ابنها فوراً 
من  والتخفيف  التعليم،  يف  حقه  ملوا�ضلة 
معاناته نظراً ملا ي�ضكله االعتقال من تاأثري 

نف�ضي وج�ضدي عليه. 

حريات يدين العتقال الإداري بحق الطفل �صليمان قط�ش
اأخبار فل�صطني

حمكمة عوفر الإ�صرائيلية ترفع حكم الأ�صري الفتى عمر الرمياوي اإىل املوؤبد
هيئة  القانونية يف  ال�ضوؤون  عام  مدير  قال 
جواد  املحامي  واملحررين  االأ�رصى  �ضوؤون 
الع�ضكرية  عوفر  حمكمة  اأن  بول�س، 
قررت رفع حكم االأ�ضري الفتى عمر �ضمري 
املوؤبد  ال�ضجن  اإىل  عامًا(   35( من  الرمياوي 
مدى احلياة، فيما ثبتت احلكم ال�ضادر بحق 
 32( ل�  بال�ضجن  عبيدة  اأيوب  اأحمد  الفتى 
اأن قرار املحكمة  عامًا(. واأو�ضحت الهيئة، 
)19عامًا(  الرمياوي  االأ�ضري  من  كل  بحق 
الله،  رام  �ضمال  رميا،  بيت  بلدة  �ضكان  من 
من  عبيدة)19عامًا(  اأيوب  اأحمد  واالأ�ضري 
االحتالل  اإدع��اء  بعد  جاء  اجللزون،  خميم 
عملية  يف  بامل�ضاركة  لالأ�ضريين  واتهامه 

اإ�رصائيلي  م�ضتوطن  ملقتل  اأدت  طعن 
االحتالل  قوات  باأن  واأف��ادت،   .2015 عام 
بتاريخ  الرمياوي  االأ�ضري  اعتقلت  قد  كانت 
اآن��ذاك  عمره  يتجاوز  ومل   ،18/2/2015
با�ضم  اأيهم  برفقة  اعتقلته  وقد  عامًا،   15
عليهم  النار  اإطالق  بعد  )18عامًا(،  �ضباح 
تنفيذ عملية طعن  بعد  واإ�ضابتهم بجراح، 
"رامي  با�ضم  املعروف  التجاري  املجمع  يف 
ليفي" املقام يف التجمع اال�ضتيطاين غو�س 
عت�ضيون، قرب رام الله، والتي اأدت ملقتل 
م�ضتوطن. واأ�ضيب االأ�ضري الرمياوي، بعدة 
اليمنى وظهره بجانب  ر�ضا�ضات يف يده 
العمود الفقري وثالثة اخرتقت اجلانب االأمين 

فيما  القلب،  ال�ضدر بجانب  وا�ضتقرت يف 
بثالث ر�ضا�ضات  ال�ضباح  زميله  اأ�ضيب 
الكتف  يف  واأخ��رى  ال�ضدر  يف  اإحداهما 
فيما  والع�ضب،  بال�رصيان  قطعًا  اأحدثت 
قوات  واعتقلت  بالقدم.  الثالثة  ا�ضتقرت 
الثالث  �ضديقهم  اليوم،  ذات  يف  االحتالل 
م�ضاعدة  تهمة  له  ووجهت  عبيدة،  اأحمد 
تنفيذ  يف  و�ضباح  ال��رمي��اوي  االأ�ضريين 
الع�ضكرية  العملية، وكانت حمكمة عوفر 
االأ�ضري  املا�ضي بحق  العام  اأ�ضدرت نهاية 
حكمًا  بيتونيا،  من  )18عامًا(  �ضباح  اأيهم 
لغرامة  اإ�ضافة  عامًا(،   35( مدة  بال�ضجن 

مالية بقيمة مليون �ضيكل لذات االدعاء. 
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قال اأن م�صر تبحث خيار اللجوء ملجل�ش الأمن ، وزير اخلارجية امل�صري: 

املوقف التفاو�صي ب�صاأن �صد النه�صة الأثيوبي 
ل يب�صر بحدوث نتائج اإيجابية 

قراءة حممد علي
---------------- 

م�ضاركته  خ��الل   ، �ضكري  و�ضدد 
كونفران�س  الفيديو  ع��رب  ال��ي��وم 
“الدبلوما�ضية  بعنوان  ن��دوة  يف 
التحديات  م��ع  التعامل  امل�رصية 
جمل�س  نظمها  وال��ت��ي  الراهنة”، 
الدويل  للتعاون  امل�رصي  االأعمال 
التزام  على    ، اخلارجية  وزارة  مبقر 
مدار  على  التفاو�س  بنهج  م�رص 
بنوايا  وحتليها  املا�ضية،  ال�ضنوات 
اتفاق  اإىل  التو�ضل  جت��اه  �ضادقة 
على  االأزم��ة،  لهذه  وعادل  من�ضف 

الثالث. الدول  م�ضالح  يحقق  نحو 
التفاو�ضي  املوقف  “اأن  واأ���ض��اف 
نتائج  ب��ح��دوث  يب�رص  ال  االأخ���ري 
التعنت  نهج  ا�ضتمرارية  مع  اإيجابية 
�ضت�ضطر  نحو  على  ث��ي��وب��ي،  االإ
اأخرى  خي��ارات  لبحث  مع�ه  م�رص 
م�����ن  االأ جمل��س  ل�����ى  اإ كاللج�وء 
مب�ضوؤولياته  ينه�س  لكي  الدول�ي 
ال�ضلم  ع��ل��ى  ث��ري  ال��ت��اأ ت���دارك  يف 
دون  احليلولة  عرب  الدوليني  واالأمن 
ثر  يوؤ اأح��ادي  اإج��راء  ثيوبيا  اإ اتخاذ 

املائية”. م�رص  حقوق  على  �ضلبًا 
با�ضم  الر�ضمي  للُمتحدث  وطبقا 
فاإن  حافظ،  اأحمد  اخلارجية   وزارة 
خالل  ا�ضتعر�س  �ضكري  ال��وزي��ر 
ال�ضيا�ضية  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ن��دوة  
غري  واالجتماعية  واالقت�ضادية 
تف�ضي  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  امل�����ض��ب��وق��ة 
على  وتداعياتها  ك��ورون��ا  جائحة 

الدويل. النظام 
�ضحفي  بيان  يف   ، املُتحدث  واأ�ضاف 
كذلك  تطرق  �ضكري  الوزير  اأن   ،
ل��ع��دد م��ن ال��ق�����ض��اي��ا واالأزم����ات 

حميطها  يف  م�رص  تواجهها  التي 
ليبيا،  يف  االأو�ضاع  راأ�ضها  وعلى 
القاهرة  اجتماع  نتائج  اإىل  م�ضرياً 
من  انطالقًا  م�رص  ليه  اإ دعت  الذي 
اال�ضتقرار  حتقيق  على  حر�ضها 
الليبية،  للدولة  واالأمني  ال�ضيا�ضي 
مبادرة  اإىل  التو�ضل  عنه  ونتج 
ال�رصاع  ن��ه��اء  الإ �ضاملة  �ضيا�ضية 

ليبيا. يف 
املبادرة  اأن  �ضكري  الوزير  واأك��د 
امل�������رصي���ة ت��ت�����ض��ق م���ع اجل��ه��ود 
مم��ي��ة  وامل���ب���ادرات ال��دول��ي��ة واالأ
التمثيل  �ضمان  اإىل  وتهدف  القائمة، 
الثالثة،  ليبيا  قاليم  اأ لكافة  العادل 
دورها  وتنظيم  موؤ�ض�ضاتها  وتوحيد 
مبهامها  ل��ال���ض��ط��الع  ه��ل��ه��ا  ي��وؤ مب��ا 
وال�ضفاف  العادل  التوزيع  وي�ضمن 

الليبية. للرثوات 
االأزمة  �ضكرى  الوزير  تناول  كما   
احلل  اأن  على  موؤكدا  �ضورية،  يف 
ُملحًا  م��راً  اأ ب��ات  هناك  ال�ضيا�ضي 
�ضيا�ضية  لت�ضوية  التو�ضل  يتطلب 
وح��دة  ي��ح��ق��ق  ب�ضكل  ���ض��ام��ل��ة،  
قليمية  االإ و���ض��الم��ت��ه��ا  ���ض��وري��ة 
نزيف  ووقف  موؤ�ض�ضات�ها،  و�ضالمة 
االإرهاب. على  التام  والق�ضاء  الدم، 

االأزمة  اإىل  �ضكري  الوزير  �ضار  واأ
تتطلب  وال��ت��ي  اليمن  يف  املمتدة 

نهاء  واإ ال�ضيا�ضي  احل�ل  تنفيذ  اأي�ضًا 
ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة م��ن اأط��راف 

عربية. غري  قليمية  اإ
ف���اد امل��ت��ح��دث ب���اأن ال��وزي��ر  ك��م��ا اأ
ت��ط��ورات  اإىل  ت��ط��رق  ���ض��ك��ري 
و���رصورة  الفل�ضطينية،  الق�ضية 
وال�ضامل  ال��ع��ادل  ال�ضالم  حتقيق 
الفل�ضطينية  الدولة  قامة  الإ و�ضواًل 
 1967 ع��ام  ح��دود  على  امل�ضتقلة 

ال�رصقية. القد�س  وعا�ضمتها 
�رصورة  على  �ضكري  الوزير  و�ضدد 
اجلانب  اأحادي  اإجراء  الأي  الت�ضدي 
ال�ضفة  يف  الأرا�ضي  اإ�رصائيل  ك�ضم 
مرفو�ضًا  اإجراًء  يعد  والذي  الغربية، 
فر�س  ع��ل��ى  ال��ق�����ض��اء  ن��ه  ���ض��اأ م��ن 
التفاو�ضي  امل�ضار  اإح��ي��اء  اإع���ادة 
واملبادرة  الدولتني  حل  اأ�ضا�س  على 
الدولية  وال�رصعية  لل�ضالم  العربية 

. تها ومقررا
باحلل  نتم�صك  م�صر: 

ولن  الزمة  ال�صيا�صي يف 
حقوقنا يف  نفرط 

امل�رصي  النواب  جمل�س  ع�ضو  اأكد 
تتم�ضك  م�رص  اأن  بكري  م�ضطفى 
�ضد  اأزم���ة  يف  ال�ضيا�ضي  ب��احل��ل 
على  م�ضددا  ث��ي��وب��ي،  االإ النه�ضة 

وذلك  حقوقها،  يف  تفرط  لن  نها  اأ
رئي�س  نائب  ت�رصيحات  على  ردا 
ج��وال.  برهانو  ث��ي��وب��ي  االإ االأرك���ان 
عرب  ت��غ��ري��دات  يف  ب��ك��ري،  وق���ال 
“عندما  نه  اإ “تويرت”،  على  ح�ضابه 
يف  االأركان  هيئة  رئي�س  نائب  يخرج 
�ضد  احلرب  باإعالن  ليهدد  ثيوبيا  اإ
ثيوبيا  “اإ اإن  قائال  ويتبجح  م�رص، 
احلرب  دارة  اإ ميكننا  كيف  جيدا  تعرف 
مردود  قول  فهذا  وقتها،  حان  كلما 
تدعو  زال���ت  م��ا  م�رص  ب���اأن  عليه 
الأزمة  ال�ضيا�ضي  باحلل  وتتم�ضك 
“لكن  واأ���ض��اف:  النه�ضة”.  �ضد 
وال  حقوقها  يف  ت��ف��رط  ال  م�����رص 
املائية  ح�ضتها  يف  بالتفريط  تقبل 
الدولية”،  االتفاقات  حددتها  التي 
انقلبت  التي  “هي  ثيوبيا  اأ اأن  معتربا 
تنفذ  نها  الأ املبادئ  اإعالن  اتفاق  على 
م�رص،  تركيع  اإىل  ت��ه��دف  اأج��ن��ده 

هذا”. يا  تركع  وال  تهدد  ال  م�رص 
وك����ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س االأرك�����ان 
يوم  ت�رصيحات  يف  قال،  ثيوبي  االإ
�ضتدافع  بالده  “اإن  املا�ضي:  ال�ضبت 
�ضد  يف  النهاية  حتى  م�ضاحلها  عن 
ج��وال،  بريهانو  وق��ال  النه�ضة”. 
دي�س  “اأ �ضحيفة  م��ع  مقابلة  يف 
بابا  اأ دي�س  “اأ اإن  االأمهرية،  زمن” 
على  �ضيادتها  ب�ضاأن  تتفاو�س  لن 
مع  حادا  خالفا  يثري  الذي  امل�رصوع 
قول  ال�ضحيفة  ونقلت  م�رص”. 
ال  م�رص  “اإن  جوال:  بريهانو  اجلرنال 
�ضعب  ثيوبي  االإ ال�ضعب  اأن  تعرف 
ب��الده،  م��وت  من  يخاف  ال  بطويل 
جيدا  العامل  وبقية  امل�رصيون  ويعلم 
حان  كلما  احلرب  دارة  اإ ميكننا  كيف 

.” وقتها

يب�صر  النه�صة ل  �صد  ب�صـاأن  الأخري  التفاو�صي  املوقف  اأن  اأم�ش الثنني  �صكري  �صامح  امل�صري  اأكد وزير اخلارجية 
الإثيوبي. التعنت  نهج  ا�صتمرارية  مع  اإيجابية  نتائج  بحدوث 

اخلارجية  با�ضم  املتحدث  اأعلن 
مو�ضوي،  عبا�س  �ضيد  يرانية  االإ
بني  ث��الث��ي��ة  ق��م��ة  اأن  االث��ن��ني، 
�ضتعقد  وتركيا  ورو�ضيا  يران  اإ
اإع��الم  و�ضائل  ونقلت  قريبا. 
اإن  القول  املتحدث  عن  يرانية  اإ
ال�ضامنة  ال��دول  “لقادة  قمة 
لل�ضالم  ���ض��ت��ان��ا  اآ مل��ف��او���ض��ات 
تقنية  عرب  �ضتقام  �ضورية  يف 
واأ�ضار  كونفرن�س(”،  الفيديو 
�ضيحدد  القمة  موعد  اأن  اإىل 
خ��الل زي���ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
حم��م��د ج���واد ظ��ري��ف احل��ال��ي��ة 
“مهر”  وكالة  ونقلت  ن��ق��رة.  الأ

“زيارة  اإن  القول  مو�ضوي  عن 
ثم  وم��ن  ال��ي��وم  ن��ق��رة  الأ ظريف 
بناءا  تاأتي  مو�ضكو،  اإىل  غ��دا 
مباحثات  اإج��راء  ���رصورة  على 
ورو�ضيا”  تركيا  مع  دبلوما�ضية 
نباء  االأ هذه  تاأتي  �ضورية.  ب�ضاأن 
ت��اأج��ي��ل زي���ارة ك��ان من  غ���داة 
وزي��را  بها  يقوم  اأن  املفرت�س 
الرو�ضيان،  وال��دف��اع  اخلارجية 
���ض��ريج��ي الف����روف و���ض��ريج��ي 
الإجراء  اإ�ضطنبول  اإىل  �ضويجو، 

ليبيا. حول  مباحثات 
ق/د

التابع  ن�ضان  االإ حقوق  جمل�س  وافق 
طلب  على  االثنني  املتحدة  ل��الأمم 
طارئة  جل�ضة  عقد  االإفريقية  الدول 
الذي  والعنف  العن�رصية  ملناق�ضة 
االأ�ضبوع  ه��ذا  ال�رصطة،  متار�ضه 
�ضهدتها  التي  اال�ضطرابات  بعد 
ث��ر  ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا اإ
ا�ضتئناف  ومع  فلويد.  جورج  وفاة 
ملجل�س  واالأربعني  الثالثة  ال��دورة 
املتحدة،  لالأمم  التابع  ن�ضان  االإ حقوق 
ب�ضبب  ذار/مار�س  اآ يف  تعليقها  بعد 
اقرتحت  امل�ضتجد،  كورونا  فريو�س 
تي�ضي- ليزابيث  اإ املجل�س  رئي�ضة 
النقا�س  جل�ضة  عقد  في�ضبريغر 
بتوقيت   15،00 ال�ضاعة  االأربعاء 
“ال  وقالت  غ(.  ت   13،00 ( جنيف 
اّتخاذ  مت  لذا  اعرتا�ضات.  اأي  اأرى 
يف  اخلام�ضة  امل��ّرة  وه��ذه  القرار”. 
االتفاق  يتم  التي  املجل�س  تاريخ 
نقا�س  “جل�ضة  عقد  على  فيها 
يتم  خا�ضة  جل�ضة  وهي  عاجلة”، 
عادية  جل�ضة  خالل  عليها  االتفاق 
م��ن��دوب  اأن  وي��ذك��ر  للمجل�س. 
املتحدة  االأمم  لدى  فا�ضو  بوركينا 
دي��زي��ري��ه  دي�����ودوين  ج��ن��ي��ف  يف 
ر�ضالة  اجلمعة  بعث  ���ض��وغ��وري 
دول  با�ضم  تي�ضي-في�ضبريغر  اإىل 

جل�ضة  لعقد  تدعو   54 ال� اإفريقيا 
“انتهاكات  ب�ضاأن  عاجلة  نقا�س 
اأ�ض�س  على  املبنية  ن�ضان  االإ حقوق 
بحق  ال�رصطة  ووح�ضية  عن�رصية 
اإفريقية  اأ���ض��ول  م��ن  املتحدرين 
ال�ضلميني  املتظاهرين  �ضد  والعنف 
املمار�ضات  ه��ذه  لوقف  ال��داع��ني 
الدعوة  وج��اءت  املن�ضفة”.  غ��ري 
اإىل  فلويد،  عائلة  نا�ضدت  بعدما 
�ضحايا  من  غ��ريه  عائالت  جانب 
 600 م��ن  واأك���رث  ال�����رصط��ة  عنف 
املجل�س  حكومية  غ��ري  منظمة 
لة  م�ضاأ مع  عاجل  ب�ضكل  للتعاطي 
واحل�ضانة  املمنهجة  العن�رصية 
حد  على  ال�رصطة،  بها  حتظى  التي 

املتحدة. الواليات  يف  قولها، 
ق�ضية  اإىل  اجلمعة  ر�ضالة  واأ�ضارت 
اأ�ضول  من  االأمريكي  فلويد،  جورج 
تويف  وال��ذي   46 البالغ  اإفريقية 
يف  ال�رصطة  قبل  من  توقيفه  ثناء  اأ
املتحدة  الواليات  يف  مينيابولي�س 
جثا  بعدما  يار/مايو  اأ  25 بتاريخ 
على  بركبته  الب�رصة  بي�س  اأ �رصطي 
توجيه  ومت  دقائق.  ت�ضع  لنحو  عنقه 

لل�رصطي. القتل  تهمة 
ق/د

الرتكية،  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
اجل��و  ���ض��الح  اأن  االث��ن��ني،  ال��ي��وم 
ل�”حزب  ه���دف���ا   81 ق�����ض��ف 
ب�ضمايل  الكرد�ضتاين”  العمال 
وقالت  املا�ضية.  الليلة  ال��ع��راق، 
على  تغريدة  يف  ال��دف��اع  وزارة 
�ضالح  اإن  “تويرت”،  يف  �ضفحتها 
العمال  حلزب  هدفا   81 دمر  اجلو 
ال��ك��رد���ض��ت��اين، وذل���ك م��ع ب��دء 
التي  الن�رص”  “خملب  عملية 
م�ضاء  ال��رتك��ي،  اجلي�س  اأطلقها 
اأن  الوزارة  واأ�ضافت  االأحد.  اأم�س 
خمابئ  دمرت  الرتكية  الطائرات 
التي  الكرد�ضتاين،  العمال  حلزب 
اإرهابيا،  تنظيما  ن��ق��رة  اأ ت�ضنفه 
اإىل  وع��ادت  ال��ع��راق،  �ضمايل  يف 
وزارة  واأعلنت  �ضاملة.  قواعدها 
م�����س االأح��د،  ال��دف��اع ال��رتك��ي��ة، اأ
اأطلقت  ع�ضكرية  عملية  بدء  عن 
�ضد  الن�رص”،  “خملب  عليها 
الكرد�ضتاين  العمال  حزب  قواعد 
الوزارة،  وقالت  العراق.  ب�ضمايل 
ن�رصتها  مقت�ضبة  ت��غ��ري��دة  يف 
“تويرت”:  موقع  يف  ح�ضابها  على 
املخلب-الن�رص.  عملية  انطالق   ”
االإرهابيني  جحور  تدمر  وطائراتنا 

روؤو�ضهم”. فوق 
وت��ن��ف��ذ ال���ق���وات ال��رتك��ي��ة يف 
عمليات  امل��ا���ض��ي��ة  ال�����ض��ن��وات 
االأك��راد،  امل�ضلحني  �ضد  مكثفة 
كل  يف  اإرهابيني،  تعتربهم  الذين 

ذلك  اإن  قائلة  و�ضوريا،  العراق  من 
اأو  �ضنها  هجمات  على  ردا  ياأتي 
العمال  “حزب  عنا�رص  لها  خطط 
تركيا  حتاربه  الذي  الكرد�ضتاين”، 
داخل  عقود   3 من  اأكرث  مدار  على 

وخارجها. البالد 
وي���خ���و����س “ح�����زب ال��ع��م��ال 
الدولة  على  مت��ردا  الكرد�ضتاين” 
وت�ضنفه   ،1984 منذ  الرتكية 
واالحتاد  املتحدة  والواليات  تركيا 
ويف  اإرهابية.  منظمة  االأوروب��ي 
 40 من  اأكرث  قتل  الدائر،  ال�رصاع 

�ضخ�س. األف 
اأعمال  بعد  اأمني  اجتماع  لبنان: 
اللرية  انهيار  على  احتجاجًا  �ضغب 
مي�ضال  اللبناين  الرئي�س  يعقد 
يعقب  ثنني،  االإ اأمنيًا  اجتماعًا  عون 
االأخرية  يام  االأ وقعت يف  مواجهات 
على  يحتجون  متظاهرين  ب��ني 
لقيمة  امل�ضبوق  غري  االنخفا�س 
بلد  يف  م��ن��ي��ة  االأ وال��ق��وى  ال��ل��رية 
اقت�ضادي  انهيار  دوامة  يف  غارق 
غري  االنخفا�س  واأ�ضعل  مت�ضارع. 
اللرية  ���رصف  �ضعر  يف  امل�ضبوق 
 ، جم��دداً ال�ضارع  ال��دوالر  مقابل 
عتبة  اخل��م��ي�����س  ت��خ��ط��ى  ب��ع��دم��ا 
ال�ضوداء،  ال�ضوق  يف  اآالف  اخلم�ضة 
االإع��الم  و�ضائل  بع�س  اأن  حتى 
اآالف،  �ضتة  بلوغه  ع��ن  حت��دث��ت 
�ضعر  ال�رصافني  نقابة  حتديد  رغم 
اآالف  اأربعة  بنحو  اليومي  ال�رصف 

مثبتًا  الر�ضمي  ال�ضعر  يبقى  وفيما 
عون،  ودع��ا  ل��ريات.   1507 على 
املجل�س  الرئا�ضة،  اأعلنت  ما  وفق 
ظهر  اجتماع  اإىل  للدفاع  االأعلى 
االأو���ض��اع  يف  “للبحث  ث��ن��ني  االإ

االأخرية”. التطورات  بعد  االأمنية 
اإىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ئ��ات  وخ���رج 
وال�ضبت  اخلمي�س  بني  ال�ضوارع 
كافة  يف  ع���دة  ط��رق��ًا  وق��ط��ع��وا 
االإط��ارات  واأ�ضعلوا  البالد  اأنحاء 
وجتمع  النفايات.  وم�ضتوعبات 
االأح��د  م�ضاء  املحتجني  ع�����رصات 
ال��ت��ظ��اه��ر  ���ض��اح��ة  م���ن  ك���ل  يف 
ويف  بريوت،  و�ضط  يف  الرئي�ضية 
�ضمااًل،  طرابل�س  يف  النور  �ضاحة 
مقارنة  حم��دودي��ن  حت��رك��ني  يف 
و�ضهدت  ال�ضابقة.  ي���ام  االأ م��ع 
خالل  وطرابل�س  ب��ريوت  مدينتا 
القوى  مع  مواجهات  التحركات 
اإىل  �ضبان  وعمد  واجلي�س.  االأمنية 
وم�ضارف،  حمال  واجهات  تك�ضري 
االأمنية  القوى  ا�ضتخدمت  فيما 
والر�ضا�س  للدموع  امل�ضيل  الغاز 
���ض��ف��رت  واأ لتفريقهم.  امل��ط��اط��ي 
الع�رصات  اإ�ضابة  عن  املواجهات 

الطرفني. من  بجروح 
ال�ضغب،  اأع��م��ال  على  وتعليقًا 
دياب  ح�ضان  احلكومة  رئي�س  قال 
وفق  مايل،  اجتماع  خالل  االإثنني 
حملية،  اإع��الم  و�ضائل  نقلت  م��ا 
التخريب  �ضغلتهم  “الزعران 

على  ونقطة  ال�ضجن..  ومكانهم 
. ” ل�ضطر ا

املعنية  االأج��ه��زة  ك��اف��ة  ون��ا���ض��د 
�ضخ�س  كل  “توقيف  والق�ضاء 
���ض��ارك ب��ه��ذه اجل��رمي��ة، ���ض��واء يف 
منطقة”  اأي  و  اأ طرابل�س  اأو  بريوت 
اللرية  قيمة  تراجع  ث��ر  واإ اأخ��رى. 
اجلمعة  احلكومة  تعّهدت  اخلمي�س، 
االأمريكية  العملة  من  مزيد  ب�ضّخ 
العملة  نهيار  اإ ِللجم  ال�ضوق  يف 
يف  ال�رصف  �ضعر  وبلغ  املحلية. 
 4200 ثنني  االإ ال�ضوداء  ال�ضوق 
اأحد  بح�ضب  الدوالر،  مقابل  لرية 
ت��ي  وي��اأ ب���ريوت.  يف  ال�����رصاف��ني 
وقٍت  يف  اللبنانية  اللرية  تدهور 
ت��ع��ق��د ال�����ض��ل��ط��ات اج��ت��م��اع��ات 
النقد  ���ض��ن��دوق  م��ع  م��ت��الح��ق��ة 
دعم  على  باحل�ضول  اأماًل  الدويل 
املتمادية.  لالأزمة  حّداً  ي�ضع  مايل 
����ض���واأ ان��ه��ي��ار  وي�����ض��ه��د ل��ب��ن��ان اأ
مع  يتزامن  عقود،  منذ  اقت�ضادي 
امل�ضارف  وتوّقف  �ضيولة  اأزم��ة 
باأموالهم  امل��ودع��ني  ت��زوي��د  ع��ن 
ب���ال���دوالر. وت�����ض��ّب��ب��ت االأزم���ة 
وجعلت  الت�ضّخم  معّدل  بارتفاع 
خط  حتت  ال�ضّكان  ن�ضف  قرابة 
االآالف  ع�رصات  خ�رص  كما  الفقر. 
وظائفهم.  اأو  رواتبهم  من  ج��زءاً 
عريقة  وفنادق  موؤ�ض�ضات  واأقفلت 

. بها بوا اأ
ق/د

ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�س  ك�ضف   
“بع�س  ع��ن  االث��ن��ني،  ���ض��د،  االأ
البعث  حزب  ارتكبها  االأخطاء 
ت�ضبب  ما  م�ضريته،  خالل  احلاكم 
بع�س  يف  دوره  ت��راج��ع  يف 
يف  االأ�ضد،  واأو�ضح  املراحل”. 
حزب  الأع�ضاء  مكتوبة  كلمة 
االنتخابات  قبل  احلاكم  البعث 
يوليو/   19 يف  املقررة  الربملانية 
حزب  اأخ��ط��اء  اأن  املقبل:  مت��وز 
تغييب  يف  ت�ضببت  احلاكم  البعث 
قائال:  الكفاءة،  ذات  ال��ك��وادر 
من  ت��خ��ل  مل  احل���زب  “م�ضرية 
الكثري  فيها  يقع  التي  االأخطاء 
لرتاجع  اأدت  والتي  االأحزاب  من 
املراحل”.  ب��ع�����س  يف  دوره 
االأخ��ط��اء  “تلك  اأن  واأ���ض��اف 
ذات  الكوادر  تغييب  اإىل  اأدت 
حقها  مم��ار���ض��ة  ع��ن  ال��ك��ف��اءة 
واالنتخاب  الرت�ضح  يف  وواجبها 
القيادات  اإي�ضال  يف  وامل�ضاركة 

امل��واق��ع  يف  لتمثيلها  ة  ال��ك��ف��وؤ
���ض�����ض��ات  امل��وؤ يف  اأو  احل��زب��ي��ة 
اأو�ضح  كما  املنتخبة”.  الوطنية 
بد  “ال  ن��ه  اأ ال�ضوري  الرئي�س 
يحفظ  اإج��راء  باأهم  القيام  من 
ويطورها  احل��زب��ي��ة  املوؤ�ض�ضة 
م�ضاركة  تو�ضيع  وهو  ويقويها، 
اختيار  يف  احل��زب��ي��ة  ال��ق��واع��د 
ال�ضعب”.  مل��ج��ل�����س  مم��ث��ل��ي��ه��م 
اأ�ضدر  ال�ضوري  الرئي�س  وكان 
باإعفاء  يق�ضي  موؤخرا  مر�ضوما 
ديب  حممد  عماد  الوزراء  رئي�س 
وتكليف  من�ضبه،  من  خمي�س 
ح�����ض��ني ع��رن��و���س ب���دال م��ن��ه، 
املهند�س  االأ�ضد  الرئي�س  وكلف 
رئي�س  مب��ه��ام  ع��رن��و���س  ح�ضني 
ملهامه  اإ�ضافة  ال��وزراء  جمل�س 
وت�ضتمر  املائية،  للموارد  كوزير 
انتخاب  حلني  باأعمالها  احلكومة 

جديد. وزراء  جمل�س 
علي حممد   / قراءة 

لبحث امللف ال�صوري ومتابعة مفاو�صات “اآ�صتانا”

اخلارجية الإيرانية تعلن عن عقد قمة 
ثالثية بني طهران ومو�صكو واأنقرة 

ملناق�صة العن�صرية وعنف ال�صرطة

جمل�ش حقوق الإن�صان يوافق للمرة 
اخلام�صة يف تاريخه على عقد جل�صة 

طارئة 

العراق تعتربه ت�صرفا “ا�صتفزازيا ل ين�صجم مع التزامات ح�صن اجلوار”

تركيا تعلن تدمري81 هدفا حلزب العمال الكرد�صتاين ب�صمايل العراق 

 يك�صف لأول مرة عن “بع�ش اخطاء” ارتكبها احلزب خالل 
م�صريته 

الرئي�ش ال�صوري يوجه كلمة مكتوبة 
لأع�صاء حزب البعث 
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املجهـولــة
ي���ت���ج���ول 
ب�����ب�����طء 
���ض��دي��د يف 
امل��ع��ر���س ، 
الكل غارق 
ما  اأم��ر  يف 

!!..
�ضباب ياأخذون �ضور للوحات عرب هواتفهم 
ويخرجون   ، معدودات  دقائق  يف  املحمولة 

يف  غ��ارق  منهم  عدد  يقف   . املعر�س  من 
وجزء  اأفكاره  ي�ضارك  بع�ضهم   ، التفا�ضيل 
اللوحة  �ضاحب  .يقرر  ال�ضمت  يلتزم  منهم 
ال�ضيء  بع�س  بعيدا   ، مكانه  يف  التوقف 
ويقفون  �ضابات  اأربع  تقرتب   . لوحته  عن 
وتاأخذ  اأحداهن  تبتعد   ، اللوحة  من  بالقرب 
ووجهها  املحمول  هاتفها  عرب  لوحة  �ضورة 
يف منت�ضف اللوحة وهي مبت�ضمة ابت�ضامة 
بلهاء . ت�ضري التي يف املنت�ضف بيدها وتقول 

 ، املجهولة  عنوانها  اللوحة  هذه   ، اأبعدي   -:
لكن بالن�ضبة يل لي�ضت كذلك .
ترد عليها من التقطت ال�ضورة :

- ماذا تق�ضدين ..؟؟
اأنها  اأي   ، اأبي�س  ف�ضتان  ذات  فتاة  اأنها   -
مل  الأن��ه  وجهها  ير�ضم  مل  لكنه   ، عرو�س 
يتعرف عليها حتى االأن ، ور�ضم وردة حمراء 
لون  �ضفراء  ،ووردة  �ضفتيها  لون  ومعناها 
منت�ضف  يف  البي�ضاء  الوردة  اأما   ، �ضعرها 

ر�ضام  .ي�ضدم  االأبي�س  قلبها  اأي  ال�ضورة 
نحو  تقدم  ت��ردد  وبل   ، �ضمعه  مما  اللوحة 
الفتاة ،،فلقد فكة لغز اللوحة الذي عجز عنه 
االآخرين ، لكنه �ضدم بر�ضام ووقع هو على 
وبداأ   ، �ضقوطه  من  ب�رصعة  .نه�س  االأر�س 
 ، يجدها  مل  لكنه  املعر�س  يف  عنها  يبحث 

فقال ب�ضوت منخف�س :
تبقني  ،و�ضوف  اأ�ضعتك  لقد  لالأ�ضف  يا   -

جمهولة بالن�ضبة يل حتى اأجدك .

�صعر: عز الدين ميهوبي
------------------------

تنّف�ْش..
ِرَئْه بْيٍت  كّل  اليوَم يف  لَك 

ُمْت.. اأ "مْل  بُرْكبتِه  يْجثو  كاَن  لّلذي  وقْل 
امِلاَئْه.. حّتى  الّدقائَق  اأُُح�ضي  "كنُت 

وثانّيٌة.. وربٌع  ون�ضٌف  "ثماٍن 
تاأتي كالّريِح  "واخلطيَئُة 

مْوتي تتوّزُع  فًة  اأر�ضِ "وتعرُبُ 
�ضوتي القرْبِ  يف  "فاأ�ضمُع 

ُم�ْضَتْنِبَئْه احلديقِة  يف  عّرافًة  "واأملُح 
لعَنًة.. "اأرى 

ْغِرَبْه اأ حْوِلها  مْن  "والّتوابيُت 
ْتِرَبْه اأَ بال  يواَرى  "والقتيُل 

اأُفُعّواْن "اأرى 
املَكاْن ذاَك  �ْضِفْلَت  اإ وُت  ال�ضّ "ي�ْضتَهى 

اأماْن عن  باحًثا  جئُتُه  َنا  "اأ
البنتي ُلعبٍة  "وعْن 

لْوَننِي.. بني  ما  املتاأرجِح  الفرِح  من  "وقليٍل 
واحدٌة "وال�ضم�ُس 

َتْنَتِهي.. اّت�ضعْت  متى  "وال�ّضماُء 
عينيِه.. الّطفُل  اأغم�َس  "كّلَما 

ال�ّضفتاْن "واْرتاَحِت 
"اأموُت..

�ضارعاْن بيَنُكْم  "ويل 
بعيًدا.. الِفيِنيِق  َرَماَد  "�ضاأذُرو 
الّزفرْي بقاَيا  يف  ُحكْم  "واأف�ضَ
االأخرْي للّر�ضيِف  نظرٍة  "ويف 

اليداْن الُعيوِن  يف  انطفاأْت  "متى 
. . تنّف�ْس

فاِجَعْه ِمْن  اأ�ضيُق  االأر�ُس  هَي 
توّدُعهْم.. ْوَك  راأ

طاِلَعْه.. تْنِهيَدٌة  مْوتنِي  بنَي  ما  وامل�َضافُة 
. . تنّف�ْس

�ضواِرِع  يف  َخْت  �رَصَ التي  "ِجَياَنا"  ّن  فاإ
:" . . "ِميْنَيا

ميُْت.. مل  "اأِبي 
الكاَلْم.. طْق�َس  �ضُيغرّيُ  "اأبِي 

العيوِن.. "ولوَن 
َما�ِضي االأ ْحَو  "و�ضَ

ال�ّضالْم  / البَيا�َس  اأنَّ  الّنا�ِس  يف  "وُيعلُن 
َدُمُه  اّلذي  َي�ضتهيَها  اأغِنّيٌة  ُنوَجَة  الزُّ ّن  "واأ

. . لِعْطُر ا
يناْم ال  كْي  "يرُق�ُس 

ا.. يًّ ُعن�رصُ يكْن  مْل  "اأبي 
احَلَماْم َي�ْضَتِقرُّ  قْلِبِه  "َفِفي 

. . تنّف�ْس "
اجلميُع يَراَك  حّتى  بَكّفْيَك  ْح  "َوَلوِّ

حاْم الزِّ يف  تختِفي  "وال 
. . تنّف�ْس "

لالأُوْك�ِضِجنْي.. لوَن  "فاَل 
امل�ضتحيلِة.. والّدمَعِة  للُحزِن  �َضْكَل  "واَل 

اليا�ضمنْي مْوكِب  "يف 
اأبي.. "وداًعا 

ِرَئَتْيَك مْن  اأتنّف�ُس  ّنِني  "اإ
َمِعي.. "لتْبَقى 

ماْء ال�ضَّ يف  هدّيُتنا  "فاأنَت 
االأبدّي.. مِتَنا  ماأ ِحكايُة  "واأنَت 

الُبكاْء.. اخِتزاُل  واأنَت 
. . تّنف�ْس "

الطّيبنَي للمالئكِة  "وُقْل 
دْمَعتي.. "اْم�َضُحوا 

Floyd  ْفُلوْيْد

بقلم الكاتبة - اإينا�ش املغربي 
من م�صر

-----------------------
منه  جعل  قلبًا  داخلها   حملت  نف�س  تلك 
وجعل   ، وم�ضرتاحًا  وموطنًا  �ضكنًا  خالقه 
املتعبني  �ضفن  عليه  تر�ضوا  مرفئًا  منه 

املحزونني من جلج احلياة وكدراتها ..
 قلب عرف كيف يعبد ربه ويهيم باأ�ضواقه 
فى قد�س جالله، يحب خلقه ويحنو عليهم، 
لهم  ويخف�س  عونه،  جميل  لهم  ويقدم  
جناح الذل من الرحمة، فيقدم كل ما لديه 
من  م�ضاعدات مادية ومعنوية، ال يبخل مبا 
منحه الله من هبات وكرامات ،  فال يجحد 

ف�ضله وال ينكر كرمه !!
ذاك القلب فى قدا�ضته.. كالقبلة واملحراب 
مبعناها  �ضالة  َع�ضقه،  من  جتاهه  ي�ضلي 
واملعروف  اخلري  اأدناه حب  الذي  ال�ضحيح، 

وبذله جلميع خلقه بغري �رصط وال قيد !!
عقال  بداخلها  ح��وت  نف�س  اأ�ضمى  وم��ا 
ال�رصف  فيه  ويكمن  امل��روءة  فيه  ت�ضكن 
وف�ضيلة  والعلم،   الفكر  فيه  ويكتمل   ،

النف�س !!

نقى  لقلب  حاملة  النف�س  �ضارت  ف��اإذا  
،وكان فيها عقل ذكى وٌلَد بداخلها اإن�ضان 
فى  تن�ضاب  االإرادة،  مكتمل   .. اأب��ى  حر 
الف�ضائل، ويرتفع بذاته عن  جنباته معنى 

الرذائل و النقائ�س !!
 ، باأردية احلق  النف�س  ومتى تو�ضحت تلك 
خالل  ،ظلت  الله  مع  بعهدها  وا�ضتوثقت 
اآية  فاأ�ضحت   ، وتتغ�ضاها  تغمرها  اخلري 
فى  وي�ضجد  حولها،  من  يتفر�ضها  قد�ضية 

�ضاحتها من اآمن  ب�رصفها ونزاهتها !!
العقل   وذاك   القلب  لذلك  اأحوجنا  فما 
وتلك النف�س الر�ضية التي تف�ضى ال�ضالم  

وتن�رص االأمان بني اخلالئق والعباد .. !!
الغ�ضاوة  قلبها  على  ران  التي  والنف�س   
وتغ�ضنت فيها روح الب�ضا�ضة، و�ضاحبت 
فهي  اأهوائه  باأحال�س  مثقال  كليال  عقال 
اخلري،  ورائها  من  ياأتي  ال  ك��درة  نف�س 
البوم  فيها  ينعق  التي  البور  االأر�س  مثل 

وال  ثماراً  تينع   ال  الغربان،  فيها  وتولول 
تزهر  رياحينا واأزهارا .. !!

،وجتاوز  الفهم  فيه  تبلد  الإن�ضان  فتع�ضًا 
وتنف�س  املنكر،  بوائق  فى  ورتع  املعروف، 

دخان املع�ضية، وتاه فى دروب الف�ضاد
فلماذا ال نهذب النف�س ؟؟!!

وننقى القلب ونعلوا بالوجدان !!
وملاذا ال نرتقي بالروح ؟!!

 ونرتق ما تفتق من ثوب االإميان !!
 علنا ن�ضل اإىل ما نرجتيه ونحقق ما نبتغيه، 

وتبلغنا مغفرة الله ووا�ضع الرحمات  !!
فعلينا اأن منتثل لقول الله تعاىل :

فجورها  فاألهمها  �ضواها  وما  ونف�ٍس   ((
اأفلح من زكاها وقد خاب من  قد  وتقواها 

د�ضاها ((
و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  الله  ر�ضول  وقال 
اجلهاد  اإىل  االأ�ضغر،  اجلهاد  من  )رجعنا 
من  اأعظم  جهاد  هناك  وهل  قالوا:  االأكرب(، 

جهاد الكفار ؟ قال : نعم ، جهاد النف�س !!
وح�ضن  و�ضكرك  ذكرك  على  اأعنا  فاللهم 
اأتباعه  وارزقنا  حقا  احلق  ،واأرن��ا  عبادتك 

واأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه !!

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�صلونا  وم�صاهماتكم  موا�صيعكم   ل�صتقبال    ، اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

َن�ْصــوَة الُكـوِجيُطــو...
الُكوِجيُطو

ُلْعبة اأ�رّصَها املَنطُق
يف َحا�ِضيٍة ِمن تَراٍب
فِمَن اأيَن ياأتيَك املَلُل

اِهي...؟ ديكارت  اإذْن �ضيِِّدي النَّ
النوافذُ احكَم الّريُح اإغالَقها

باِت...  بعَد �ِضل�ضلٍة ِمن ال�رصَّ
ة االأْطياُف الَعاريَّ

لَها احَلائطُ اإىل ُموِمياٍء  حوَّ
َتقتاُت مْن لوِن الِدهليِز
ُكّلَما م�َضَك اّلليُل ذيَل

 ال�ّضماء ....واأنَت
 َتُعدُّ �ضيِّدي ِمزَهرياَت الَق�رصِ 
الُبدَّ اأن تقَع عَلى �َضوكٍة َدامّية

ابتَك  َتك�ِضُف خيانَة �ضبَّ
ال تَراوِغ الّظَل

 حنَي يْعزُف نف�َس اللَّحِن
اأْرُق�س َعلى �َضاٍق يِتيَمة

 وال ُتنِعي الَف�ضَل للَفرا�ضاِت...
ُخذ مّني ِتقنياِت الّتيِه

 مِلَوا�ِضم الَهذياِن
 َفوْحدَك لْن تنُجو ِمن َغرِق املَعايِن ،،،

ولْن َينَعم باملاَلمِة اأٌب
 َت�ضّيَد يف ُخلوِة ال�ّضِك جمرًبا

 ملّا للّريِح �ضّفقت َبناته
ِمن وَراِء �ِضتاٍر َكا�ضٍف...
ازف ِببهاِء َطلعتَك .ال جُتَ

 فِخ�رصْ اْمراأٍة يْغني عْن �ُضوؤالَك ..
دٌرها َمقاٌم حّتى َن�ضتِفيَق و�ضَ

 مْن َغيُبوبِة احُللِم الَعنيِد.
يا �ضيِّدي ....

�ضكيِك مِبذهِب املُفارَقِة والتَّ
ُخذ مّني �ُضبَل الُهروِب

 ِمن �َضواِد الوْرطِة...
 اإىل فْجوِة النَهاياِت االأليَمِة

كَرياِت واأنَت الواقُف عَلى َحبِل الذِّ
 َتْكفيَك َدمَعة َدْمعتاِن....

اِر  �َضيٌل ِمن االأ�رصْ
 لرْتميِم املَعابِد املُخربِة...

والكاِتدرالياِت املُتعبِة بُبكاِء الَق�ضاِو�ضِة 
لِميحاِت ... اأنت فاِر�ُس التَّ

َعاِنق ُطيوَر الَفجِر
ْب...  اْرَحْل....اغرَتٍ

اغَت�ضْل برُتاِب الَقلِب..
عِة ُعمٍر. اْغرْق يِف املَتاَهِة لِب�ضْ

َدائ��ِم  باٍح  مِل�ضْ ُرَخ��اِم��ي��ٌة  م�ضكاٌة  اأن��َت 
ال�ُضعالت... اجرِبُه عَلى اخُللوِد

حيِل  ويف َعودتَك  مَن الرَّ
حيِل ... ب للرَّ تاأهَّ

فبعَد ُطوِل انِتظاٍر االأبلُه
 ِمن اأْطفالَنا �َضريدُّ الباَب خلفُه

  بَركلٍة طائ�َضة
ويف الّطريِق اإىل اأمِّ العاَلماِت

طائٌر يحفُر ال�ّضماَء مبُنيقِر الّندامِة

�ضلِّمُه االأَماَنة...
بابٌة  َعلى َو�ضِك االْنهياِر  �ضَ

�ضَي�ضُكنها...َكما االأ�ْضباُح قْبلُه �َضكُنوا...
وبْعَد ُكل انِتظاٍر

 املَْجنوُن ِمن �ُضعرائنا
�َضيغَت�ضُب الق�ضيدَة

 ِلتلَد �َضاعًرا اأَخر ِمن َزمِن الَعبِث
مٍت اأبِدي  َيحلُم ب�ضَ

�َضّيدي ديكارت
 ال ُجنوَن فَوَق ُجنوين

ُع يف ُجبِّ املُفارقاِت  واأَنا اأَت�ضكَّ
متي  الهذياَن يقبُل �ضَ

ِك التِّي بَنيتَها لليقنِي  غرَي �َضعائَر ال�ضَّ
مِت مِت اإىل ال�ضّ ِمن ال�ضّ

 ُتطّل املَعاين
 بزيِّ االأزِل...�َضّيد ديكارت

حيِل حيِل اإىل الرَّ من الرَّ
 َحْزمُة البداياِت

ُتنذُر باأُفوِل النَهاياِت
لب �ضجرٍة ... د فٌة من �ضُ االأزُل �ضُ

لِب امراأٍة...االأزُل ا �ضُ رمبَّ
 نوبٌة َهوجاَء حتُكم املَكاَن

ُط الّزماَن اإىل �ضعٍل ناريٍة   مُتطِّ
 تغمُز َماء البحِراالأزُل قب�ٌس

 من�ِضيٌّ ي�ْضتثِني يِف الَكوِن �رصَح
املَ�ْضُكوِك فيِه

 لَتلتَف َحولَك املُغالَطاُت

 َربَّ الُكوِجيُطو اأنَت
اِهي �ضيِّدي النَّ

َماِت ... �ضِليِم باملُ�ضلَّ  للتَّ
االأزُل �رَصارُة ُتخِفي مْفهوم الِقدِم

 ُلعبة تْرُكبها الّظالُل
اإىل َحرِق املَ�ضافاِت يف جْوِف املَدى

  فِلَما اأنَت ُم�ضكًكا َبديعًا فْوَق الَعاَدة
وال�ضَعراء بنَي َراَحتيَك جُتنُّ ....

بْعد ُكل انِتظاٍر ...
مِل ال َكعاَداِتها �َضتمُر َقوافُل النَّ

ُمدّجَجة بالَويالِت بِكي اجَلبل
جر.. ي ال�ضَّ ُتعرِّ

اعِة وَتنُف�ُس َعن َحالَها اأبَجدياِت الطَّ
فلَك �ضيِّدي ديكارت

ِك ...  ن�ْضوة ال�ضَّ
لَك �ضْهَد اليِقنِي ِمن خَما�ِس املُحاِل

َويل بنَي ن�ْضوتَك و�َضهِد اليِقنِي
 ِبدايَة َوحٍم للَق�ضيَدِة.....

عندما ميوج فى خاطري ، معنى للجمال، ورمًز للبهاء ،و�صفة للنبالء ...
 اأجدها فى نف�ش ا�صت�صرفت  معناها من نور احلق ،وانداحت فى اأو�صالها اأ�صرار قد�صية ومعاٍن علوية من  الذات الإلهية ..

قد اأفلح من زكاها.. !!

عبد اللطيف رعري/ فرن�صا

ح�صني علي غالب 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية الوادي

دائرة اأمية ون�صه
بلدية وادي العلندة

مكتب اجلمعيات
الرقم:20/514

اإ�صهار جتديد الهيئة القيادية جمعية ذات �صبغة حملية تخ�صع للقانون رقم 
باجلمعيات املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06/12

2012 املتعلق  12 جانفي  6/01/12 املوؤرخ يف  طبقا لأحكام القانون رقم 
جتديد  هذا  مت  لقد   ، مته   )18( ع�صر  الثامنة  املادة  �صيما  ل  باجلمعيات 
الهيئة القيادية جلمعية ذات �صبغة حملية :امل�صماة : اجلمعية الدينية مل�صجد 
الإمام مالك املعتمدة حتت رقم : 19بتاريخ 2016/08/09 املقيمة بحي: 
اول نوفمرب بوادي العلندة اجلنوبي رئي�ش اجلمعية بن عامر �صالح تاريخ و 
مكان الزدياد :12 /1979/09 بالوادي عنوان الرئي�ش حي اول نوفمرب 

وادي العلندة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار

دائرة : �صروين
بلدية : طلمني

الرقم :002/  2020
�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�ش جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل12 
2020  ت�صليم  2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم15 جانفي  يناير 
اجلمعية  امل�صماة:  البلدية  اجلمعية  بتاأ�صي�ش  الت�صريح  ت�صجيل  و�صل 
بلدية  الغربية  بوكزين  العا�ش  بن  عمرو  م�صجد  بناء  مل�صروع  الدينية 
طلمني الكائن مقرها : حمل ال�صيد مو�صى احمد بن مو�صى بوكزين الغربية 
بلدية طلمني مالحظة : رئي�ش اجلمعية ملزم باإجناز خامت م�صتطيل ال�صكل 

يحمل املوا�صفات التالية : -1 ا�صم اجلمعية 2 - رقم وتاريخ العتماد .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار
دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم 2019/06
و�صل ت�صجيل الت�صريح بتا�صي�ش جمعية حملية

املتعلق   2012  /01/12  : يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�صى 
يف  املوؤرخ   74/15 رقم  التنفيذي  املر�صوم  مواد  وكذا  باجلمعيات 

بالنادي املتعلق  الأ�صا�صي  القانون  لالأحكام  املحدد   2015/02/16
ت�صجيل  و�صل  2019ت�صليم  اأفريل   16 اليوم  هذا  مت  الهاوي  الريا�صي 
الريا�صي  النادي   : جمعية  امل�صماة  البلدية  اجلمعية  بتا�صي�ش  الت�صريح 
للهواة �صبيبة رقان مقرها: قاعة ملعب املجاهد الربي�صي عبد القادر بلدية 
باإجناز  ملزم  اجلمعية  رئي�ش   : مالحظة  اأدرار   ولية  رقان  دائرة  رقان- 
 -  2 اجلمعية  ا�صم  خامت م�صتطيل ال�صكل يحمل املوا�صفات التالية : -1 

رقم وتاريخ العتماد .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ادرار

دائرة زاويه كنته
بلدية زاوية كنته

الرقم 08 /2020
و�صل ت�صجيل الت�صريح بتا�صي�ش جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433 هـ املوافق 12 
ت�صليم   2020/03/09  : اليوم  تع هذا  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير 
بتاأ�صي�ش اجلمعية البلدية امل�صماة : جمعية النادي  و�صل ت�صجيل الت�صريح 
ال�صيد  حمل    ، مقرها  الكائن  بوعلي  الريا�صات  املتعدد  الهاوي  الريا�صي 
ولية  كنته  زاوية  دائرة  كنته  زاوية  بلدية  بوعلي  مبارك  بن  احمد  بادي 
ال�صكل يحمل  م�صتطيل  باجناز خامت  ملزم  :رئي�ش اجلمعية  ادرار  مالحظة 

املوا�صفات التالية : -01 ا�صم اجلمعية -02 رقم وتاريخ العتماد.-

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 07/ 2020
و�صل ا�صتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 املوافق  1433ه  عام 
التنفيذية  الهيئة  جتديد  مذكرة  ا�صتالم   2020 جوان   14 اليوم 
اجلمعية  مكتب  على  اأدخلت  والتي   2020/05/21 يف  املوؤرخة 
حتت  امل�صجلة  مولي.  �صيدي  دار  اخلريية  الزاوية  جمعية  امل�صماة: 
زاوية  بحي  املقيمة   .2013/04/10 بتاريخ   ،2013/04 رقم: 

حينون بلدية اأولف، ولية اأدرار  يرتاأ�صها ال�صيد: رقاين حممد .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية
دائرة غرداية

مديرية التنظيم و ال�صوؤون العامة
م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2020/20
و�صل اإ�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية حملية

بتاريخ:  املودعة  غرداية  بلدية  اوباليز  ن  تيفاوت  جمعية  امل�صماة 
 : بتاريخ  املولود  ي�صني  �صخار  ال�صيد  اجلمعية  رئي�ش   2019/02/12
ال�صيد: خطارة عمر بن  الكائن مقرها م�صكن  1984/12/20 بغرداية  

علي حي اوباليز   - بلدية غرداية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية: اأدرار
دائرة ادرار 
بلدية ادرار

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون العامة   
مكتب اجلمعيات

الرقم:23/ م ج /2018
    و�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�ش جمعية حملية

1433املوافق ل  18�صفر عام  06_12 املوؤرخ يف     مبقت�صى القانون رقم 
2018 مار�ش   01 يوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق  12يناير2012 

ت�صليم الت�صر�صح بتاأ�صي�ش اجلمعية املحلية امل�صماة: النادي الريا�صي للهواة 
اولد  ق�صر   . مقرها  الكائن   - بادرار  للفرو�صية  علي   بن  �صليمان  مولي 
او�صن ق�صم 071 جمموعة ملكية رقم 142 - ادرار  بلدية اأدرار - ىولية 
اأدرار - ولية اأدرار مالحظة / رئي�ش اجلمعية ملزم  باجناز  خامت م�صتطيل 

ال�صكل  يحمل  املوا�صفات  التالية . - ا�صم اجلمعية رقم وتاريخ العتماد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية

 دائرة غرداية 
 بلدية غرداية 

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة 
م�صلحة التنظيم * مكتب اجلمعيات 

رقم : 18/ 2020 
و�صل اإ�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية حملية 

امل�صماة : جمعية الأمل والتحدي حلي بن �صمارة – بلدية غرداية . 
عمرية  بن  ال�صيد:  اجلمعية  رئي�ش    20/11/2019 بتاريـخ:  املودعة 

عمر .
املولود بتاريخ: 18/02/1974 بـ غرداية

الكائــن مقــرها: م�صكن ال�صيد: بن عمرية عمر حي بن ا�صمارة - بلدية 
غرداية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية 
 دائرة غرداية
 بلدية غرداية 

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة 
م�صلحة التنظيم * مكتب اجلمعيات 

رقم : 25/ 2020
و�صل اإ�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية ثقافية 

امل�صماة : جمعية تال ART الفنية بغرداية – بلدية غرداية . 
املودعة بتاريـخ: 08/12/2019 

رئي�ش اجلمعية ال�صيد:بن �صليمان حممد .
املولود بتاريخ: 25/11/1988 بـ غرداية

الكائــن مقــرها: جترونة قا�صم ناحية بابا ال�صعد ال�صرقي - بلدية غرداية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية

 دائرة متليلي ال�صعانبة 
 بلدية متليلي ال�صعانبة

رقم : 18/ 2020
و�صل اإ�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية حملية 

امل�صماة : جمعية الربكة . 
بوجرادة   : اجلمعية  رئي�ش    04/12/2019 بتاريـخ:  املودعة 

حممد  . 
املولود بتاريخ: 26/04/1949 بدايل براهيم اجلزائر
الكائــن مقــرها: م�صكن رئي�ش اجلمعية بحي الزرايب  .



14 الثالثاء 16 جوان 2020 م الموافق لـ 24 شوال 1441هـ
العدد
2020

 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�صر والإ�صهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا الإعالمي

1دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم o ما يتركه السابقون ملا 
يليهم )معكوسة(

2أعرف o متشاهبان o نوع من اخلضار.
3من سفن اخلليج القدمية o مربح

4أحد )مبعثرة( o اسم حلم مشوي معلق أصله تركي.
5ذبح أضحية o يراع مبعثرة.

6مزارع الفالحني o من دولة خليجية.
7أصدر أزيزا o صحايف يف مؤسسة إخبارية يسافر كثريا.

8إذا تعدى اثنني شاع )معكوسة( o وحدة وزن.
9الشركسي سلطان الديار املصرية يف عصر املماليك بىن قلعة 

مشهورة يف االسكندرية
10قائد نادي اهلالل واملنتخب السعودي سابقًا

أفقــــــــــــــــــي

1العب جزائري فاز بدوري أبطال أوروبا مع 
فريق بورتو الربتغايل

 o 2هي على األحرار ديون ال بد من سدادها
من مهنته السقاية

 o 2006 3البلد اليت استضافت كأس العامل
حتت أقدامها اجلنة.

4تكلم سوءا عن شخص ما يف غيابه o حصل 
على o متشاهبان

5مراقب وموجه أداء العمل o جيب التمام يف 
الرياضيات.

6حضارة عريقة يف أمريكا الوسطى 
واجلنوبية. o حرف توكيد

7لقب املنتخب التونسي لكرة القدم
8جزيرة بريطانية.

9طري اسطوري o شهر بداية الربيع.
10إمارايت حاز على جائزة أفضل العب يف 

كأس العامل للشباب عام 2003.

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �صودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �صغرية لت�صكل 
ال�صبكة من 81 مربعا �صغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�صغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�صرط :
 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�صبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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مدينة لبنانية الكلمات ال�ّصهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

     3   2   1

النبي 
لقب بروح 

اهلل 

ولية 
جزائرية 

ا�صم والد 
�صيدنا 

اإبراهيم 

النبي الذي
لقب بال�صديق 

حفر البئر 

ا�صم ا�صتفهام 
عن الزمان  

مزق الثوب

زار املري�ض 

من الف�صول 

لعب كامريوين 
اإحدي  يف  تويف 

املقابالت 

�صورة حّرك وهّز
قراآنية 

من الفواكه
يلقب بطعام 

الفال�صفة 

وعاء

ود

تبذير

ي�صعر 

اقرتب

نحب 

ا�صم مو�صول

اآلة طرب

تـاب

من الفواكه

اأر�صــد

قـنـوط

حرف مو�صيقي 

وّبح

زين الكالم 
بالكذب

�صكب 

لال�صتثناء

مت�صابهان 

�صورة قراآنية 

للتف�صري 

لدغت 

مال حرام  اأمّرن 
بلد عربي 

عـّلل
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حـدث وال حـرج
دائرة عنابة يف "حالة"

دم وايل عنابة بالو�ضعية الكارثية لدائرة عا�ضمة  �ضُ
الوالية  حيث وجدها اأثناء الزيارية  الفجائية التي قام 

بها نهاية االأ�ضبوع يف حالة متقدمة من الفو�ضى 
و غياب النظافة، مما جعله يعرب عن �ضخطه من 

هذا التدهور الذي ينعك�س بال�ضلب يف اأداء اخلدمة 
العمومية، من جهة اأخرى ك�ضفت م�ضادر عليمة  باأن 
هنالك عماال ي�ضتغلون خارج القانون و بال  عقود يف 
منا�ضب ح�ضا�ضة مما جعل كثري من التجاوزات ترتكب 
خا�ضة فيما يخ�س رخ�س التنقل اثناء احلجر ال�ضحي 
والتي عرفت تالعبا و بريوقراطية و�ضلت اىل م�ضامع 
وايل الوالية؛  و يف �ضياق مت�ضل  �ضهد مقر الدائرة 

اختفاء جهاز ت�ضخني ُحّول اىل وجهة جمهولة.

مت غلق الطريق 
ال�صيار �صرق 

غرب من 
طرف اأ�صحاب 

ال�صاحنات 
احتجاجًا على 

الزيادات يف 
اأ�صعار الوقود.

صـــورة و تعــليق 

بحرية فوهية عمالقة ◄
تغرّي لونها اإىل الوردي 

ب�صكل مفاجئ

حتولت بحرية فوهية يف الهند اإىل اللون 
الوردي ب�ضكل غام�س بني ع�ضية و�ضحاها، 
االأمر الذي اأ�ضعد ع�ضاق الطبيعة واأثار حرية 

العلماء.وت�ضكلت بحرية لونار يف والية 
ماهارا�ضرتا الغربية يف الهند، منذ 50  األف 
�ضنة، وكانت باللون االأخ�رص حتى حتولت 

حديثا اإىل اللون الوردي املحمّر.واألقى العلماء 
باللوم على تغيري م�ضتويات امللح وزيادة 

وجود الطحالب يف املاء، يف تغيري لون البحرية 
الواقعة على ُبعد نحو 310 اأميال )500 كم( 

من مومباي. وتعد هذه البحرية واحدة من 
اأ�ضهر املواقع ال�ضياحية التي جتذب اهتمام 

ال�ضياح وعلماء البيئة على حد �ضواء.ومع بدء 
تداول �ضور املياه ذات اللون الوردي املحمّر 

يف البحرية، على مواقع التوا�ضل االجتماعي، 
قال اخلرباء اإنه على الرغم من تغري لون بحرية 

لونار يف املا�ضي، اإال اأن هذا التغيري مل يكن 
 ،Weather India حادا من قبل.ون�رص موقع
عرب "تويرت" �ضورة مرفقة بتعليق كتب فيه: 
"بحرية لونار ال�ضهرية يف والية ماهارا�ضرتا، 

ثالث اأكرب بحرية يف العامل ت�ضكلت ب�ضبب 
نيزك، غرّيت لونها ب�ضكل غام�س من االأخ�رص 
املزرق العادي اإىل لون وردي فاحت واأ�ضار املوقع 

اإىل اأن التغيري املفاجئ يف اللون، جاء بعد اأكرث 
من عقدين من الزمن عندما غريت البحرية 

لونها اإىل الوردي املحمر.

قرية يف اإيطاليا تعر�ش 
منازلها للبيع مقابل 1 

اأورو!

قامت قرية �ضغرية يف اإيطاليا، بعر�س منازلها 
للبيع، مقابل 1 اأورو، كمبلغ رمزي

وح�ضب �ضحيفة “الديلي ميل”، قامت 
ال�ضلطات املحلية يف قرية �ضينكيفروندي، يف 

مقاطعة كالبريا اجلنوبية، بهذه اخلطوة، الإنعا�س 
ال�ضياحة واالقت�ضاد فيها.وتعر�س القرية، 

املنازل غري املاأهولة، للبيع ب�ضعر رمزي، الإعادة 
اإحياء القرية.و�ضيتعني على امل�ضرتي، دفع مبلغ 

250 اأورو �ضنويا لبولي�ضة التاأمني، حتى يتم 
االنتهاء من اأعمال الرتميم والتجديد.ويجب 
على امل�ضرتي ترميم املنزل اجلديد يف القرية 

اجلميلة، خالل 3 اأعوام فقط، واإال �ضيتعر�س 
لغرامة مالية تبلغ 20 األف اأورو.ونقل ذات 

امل�ضدر، عن حمافظ القرية قوله: “العثور على 
ماّلك جدد للمنازل املهجورة العديدة يف القرية 

هو جزء اأ�ضا�ضي من خطتنا اجلديدة الإعادة 
جتميل القرية واأحيائها املهجورة”.وجاء هذا 

القرار، بعد تف�ضي فريو�س كورونا، الذي دّمر 
االقت�ضاد يف قرى اإيطالية عديدة، من بينها 

قرية �ضينكيفروندي.

اجلزائر ُتخّف�ش �صعر بيع 
الغاز لتون�ش

قررت ال�رصكة الوطنية للمحروقات “�ضوناطراك” تخفي�س �ضعر 
بيع الغاز لتون�س بن�ضبة تقدر ب�10 باملائة، وذلك بعد مفاو�ضات 

متت بني الطرفني ودامت الأكرث من �ضنتني.
واأوردت وزارة الطاقة التون�ضية، ام�س االثنني، يف بالغ لها، اأن 

“املفاو�ضات بني ال�رصكة التون�ضية للكهرباء والغاز و�ضوناطراك 
املتوا�ضلة من اأفريل 2018 اإىل غاية جوان 2020، اأف�ضت اإىل 

قبول هذه االأخرية بتخفي�س  �ضعر بيع الغاز ب�10 باملائة”.
كما اتفق الطرفان على “�ضبط االحتياجات التون�ضية من الغاز 
اجلزائري للفرتة 2030-2020، وذلك باملحافظة على الكميات 
التعاقدية احلالية واملقدرة ب� 2 مليار و500 مليون مرت مكعب 
�ضنويا للفرتة 2025-2020، مع رفعها اإىل 3 مليارات مرت 

مكعب للفرتة 2026-2029”.

وايل �صوق اأهرا�ش يوقف رئي�ش 
بلدية ويالن ب�صبب الف�صاد

قرر وايل ولية �صوق اأهرا�ض، توقيف رئي�ض املجل�ض 
ال�صعبي لبلدية ويالن، رفقة رئي�ض جلنة ال�صوؤون 

الجتماعية بنف�ض املجل�ض.وح�صب ما اأوردته ال�صفحة 
الر�صمية للولية على في�صبوك، اأم�ض، فاإن املوقوفني 

متهمني بجنحة تبديد املال العام واإ�صاءة ا�صتغالل 
الوظيفة.
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ا�صتحداث نقاط بيع مبا�صر للدواجن لك�صر التهاب الأ�صعار

 112 اإ�صابة و10 وفيات بفريو�ش كورونا  

حجز اأزيد من 5 قناطري من الكيف املعالج بب�صار

اأ�صحاب "الطاك�صيات" يديرون بظهورهم ل�صتئناف خدماتهم

وفاة الر�صام اجلزائري املغرتب حمجوب بن بلة بليل

نقاط بيع متنقلة لفائدة وليات اجلنوب

لوؤي ي   
----------------------

الــقــدرة  على  احلــفــاظ  بــهــدف  وذلـــك 
الب�صيط.وقالت  للمواطن  ال�صرائية 
عن  الإفـــراج  مبنا�صبة  �صكور  جناوي 
البي�صاء  اللحوم  مــن  معترب  خمــزون 
�صركة  ــازن  خم م�صتوى  على  املجمدة 
الدواجن بال�صراقة باجلزائر العا�صمة، 
الوطنية  الــ�ــصــوق  متــويــن  �صيتم  اأنـــه 
بكمية معتربة ملكافحة التهاب الأ�صعار 
التي عرفتها اللحوم البي�صاء يف الآونة 
الـ410  �صعرها  قــارب  ،حيث  ــرية  الأخ
الواحد.واأ�صافت  للكيلوغرام  دينارات 
يقت�صر  ل  الدواجن  �صركة  منتجات  اأن 
فقط  املجّمد  الدجاج  بيع  على  ن�صاطها 

بل ت�صّوق كذلك م�صتقات الدواجن من 
حلوم حمولة و�صل�صات.من جهتها قالت 
والت�صويق  الــتــجــاري  الق�صم  رئي�صة 
الأنــعــام  لتغذية  الوطني  بــالــديــوان 
ح�صينة  ـــاب(،  )اأون الــدواجــن  وتربية 
بتخ�صي�ض  ــام  ق ــوان  ــدي ال اأن  ــربي  غ
الرتاب  عرب  الدواجن  بيع  نقطة   69
للكيلوغرام  دينارا   250 ب�صعر  الوطني 
.ومن �صمن نقاط البيع املبا�صر ، يح�صي 
الديوان اأي�صا نقاط بيع متنقلة لفائدة 
بوليات  ا�صتحدثت  اجلنوب،  وليــات 
من  وغــريهــا  واملنيعة  ــزي  ــي واإل اأدرار 
العلم  مع  للجزائر  اجلنوبية  الوليات 
يف  بكرة  مطلوبة  البي�صاء  اللحوم  اأن 

ال�صوق الوطنية.

يف  كورونا  فريو�ض  تف�صي  تق�صي  جلنة  اأكــدت 
112 حالة اإ�صابة  اجلزائر اأم�ض الثنني ت�صجيل 
امل�صتجد  "كورونا"  بفريو�ض  مــوؤكــدة  جديدة 
جديدة  وفيات   10 اإليها  ت�صاف  "كوفيد19" 
بالفريو�ض التاجي خالل الـ24 �صاعة الأخرية.
كما  وفاة،   777 اإىل  الوفيات  ح�صيلة  وارتفعت 
اإىل  لالإ�صابات  الإجمالية  احل�صيلة  ارتفعت 
حالت  يخ�ض  فيما  جديدة.اأما  اإ�صابة   11103
�صفاء،  حالة   129 اللجنة  �صجلت  فقد  ال�صفاء، 
حالة   7735 اإىل  الإجمالية  احل�صيلة  لرتتفع 
 39 امل�صدر  ذات  ح�صب  يتواجد  �صفاء.بينما 

عرب  ــزة  ــرك امل العناية  م�صتوى  على  مري�صا 
خمتلف م�صت�صفيات القطر اجلزائري.ويف نف�ض 
اجلزائريني  ال�صياح  على  لزاما  �صيكون  ال�صياق 
ما  اظهار  التون�صي  الــرتاب  دخول  يف  الراغبني 
بكورونا  الإ�صابة  من  ال�صلبية  ب�صهادة  ي�صمى 
احلــدوديــة.واأفــاد  املعابر  كافة  عرب  فريو�ض 
لل�صياحة  التون�صي  الوطني  الديوان  فوؤاد رئي�ض 
ال�صلطات  بــاأن  اأمــ�ــض  �صحفية  ت�صريحات  يف 
ووقائية  احرتازية  تدابري  اتخذت  التون�صية 
على  �صتفر�ض  فــريو�ــض  ــا  ــورون ك انت�صار  مــن 
تون�ض  ــول  دخ يف  الراغبني  الأجــانــب  ال�صياح 

�صهر  من  والع�صرين  ال�صابع  تاريخ  من  اعتبارا 
لفتح  احلكومة  حــددتــه  ــذي  ال اجلـــاري  ــوان  ج
والبحرية.واأكد  الربية  واملعابر  اجلوي  الف�صاء 
عدم  �صلبية  �صهادة  اإظــهــار  اأن  املتحدث  نف�ض 
اإجباري  �صاعة   72 عمرها  بالفريو�ض  الإ�صابة 
لعنا�صر �صرطة احلدود، عدا ذلك لن ي�صمح لأي 
التون�صيون  حتى  اأنه  موؤكدا  تون�ض  بدخول  كان 
لهم  ي�صمح  ولــن  ـــــراءات  الإج بــهــذه  معنيون 
التي  بالتدابري  التقيد  بعد  ،اإل  البالد  مبغادرة 

التون�صية. ال�صلطات  اتخذتها 
لوؤي ي

حجز  من  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  متكنت 
بني  مبنطقة  املعالج  الكيف  من  كلغ  و7  قناطري   5
ونيف احلدودية بب�صار.وح�صب ما اأفادت به وزارة 
الدفاع الوطني، اأم�ض الثنني، يف بيان لها، اأن مفرزة 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض 
تاجر  توقيف  من  متكنت  بتلم�صان،  اجلــمــارك، 

خمدرات و�صبطت 99 كيلوغراما من الكيف املعالج.
يف حني اأوقفت مفارز م�صرتكة اأخرى بالتن�صيق مع 
بالناحية  ب�صكرة  من  بكل  الوطني،  الأمن  م�صالح 
الع�صكرية  بالناحية  وقاملة  الرابعة  الع�صكرية 
 7110 وحجزت  ــدرات  خم جتــار  ثالثة  اخلام�صة، 
مفارز  اأن  البيان  ذات  واأ�ــصــاف  مهلو�صة.  اأقــرا�ــض 

باجي  وبرج  بتمرا�صت  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض 
اأوقفت  ال�صاد�صة،  الع�صكرية  بالناحية  خمتار 
و1  الدفع  رباعيتي  مركبتني  وحجزت  �صخ�صا   18
مولدا   23 اإىل  بالإ�صافة  الغذائية،  املــواد  من  طن  
عمليات  يف  ت�صتعمل  �صغط  مطرقة  و23  كهربائيا 

التنقيب غري ال�صرعي عن الذهب.

عن  الأجــرة  �صيارات  �صائقي  تن�صيقية  اأعربت 
رف�صها العودة اإىل ن�صاطها يف مثل هذه الظروف 
اأم�ض عدد من  التي اعتربها تعجيزية. وتظاهر 
الوطنية  النقابة  مقر  اأمام  اأجرة  �صيارات  �صائقي 
 ، العا�صمة  باجلزائر  الأجــرة  �صيارات  ل�صائقي 
من  للوقاية  �صارمة  اعتربوها  ب�صروط  للتنديد 
ا�صتئناف  مع  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ض  انت�صار 
املرحلة  يف  احلــكــومــة  اأعــلــنــت  ملــا  وفــقــا  العمل 

ال�صحي. احلجر  رفع  خطة  من  الثانية 
غري  الأجــرة  �صائقي  اأن  التن�صيقية  واأو�صحت 
على  للزبون  وقائية  و�صائل  باقتناء  ملزمني 
قدرة  تنا�صب  ل  فهي  الكحولية  املعقمات  منط 

امل�صتلزمات  هـــذه  ــل  ك ــري  ــوف ت عــلــى  الــ�ــصــائــق 
�صائقو  يعي�صها  التي  املالية  الأزمــة  وان  خا�صة 
من  ــر  لأك ن�صاطهم  توقف  بعد  الطاك�صيات 
الأجرة  �صيارات  �صائقي  مطالبني  اأ�صهر.  ثالث 
اأ�صعار  يف  الزيادة  بعد  العداد  ت�صعرية  مبراجعة 
ح�صبهم. متاما  ال�صائقني  تخدم  ل  والتي  الوقود 

ال�صحية  ال�صروط  من  جملة  ال�صلطات  وو�صعت 
بالن�صبة  �صواء   ، الن�صاط  هذا  ل�صتئناف  املرفقة 
زجــاج  و�صع  يجب  حيث   ، لل�صائق  اأو  للزبون 
بني  يف�صل  غال�ض"  "بليك�صي  ــادة  م مــن  ــي  واق
القناع  ارتــداء  اإلزامية  مع   ، الزبون  و  ال�صائق 
 ، والــزبــون  ال�صائق  مــن  لكل  بالن�صبة  الــواقــي 

ت�صرف  حتت  املطهر  الكحول  حملول  و�صع  مع 
يتوجب  ال�صروط  هذه  اإىل  الزبائن.وبالإ�صافة 
عملية  لكل  واحد  بزبون  الأماكن  عدد  حتديد 
لل�صيارة  اخللفي  باملقعد  جلو�صه  وجوب  مع  نقل 
الأجــرة  �صيارة  مقاعد  تــكــون  اأن  يجب  كما   ،
تطهريها  وقيام   ، بال�صتيكية  باأغلفة  مغطاة 
تنظيف  اإىل  با�صتخدام   ، نقل  عملية  كل  بعد 
منتظمة  وب�صفة  يوميا  مطهر  مبحلول  ال�صيارة 
الراأ�ض  مللم�ض  الــدوري  والتعقيم  التنظيف  مع 
مبواد  ال�صيارة  ــواب  اب مقاب�ض  ــذا  وك والـــذراع 

مطهرة.
لوؤي ي

تويف الر�صام اجلزائري حمجوب بن بلة بليل فرن�صا 
عن عمر يناهز 73 عاًما ، تارًكا وراءه  ر�صيدا ثريا 
مواليد  من  الفنان  و  والعاملي.  اجلزائري  الفن  من  
الفني  تعليمه  تلقى  مبغنية   1946 اأكتوبر   20
اأن  قبل  ــران،  وه اجلميلة  الفنون  مبدر�صة  الأول 
 19 يتجاوز  ل  عمره  و  فرن�صا  نحو  اجلزائر  يغادر 
اأن ينتقل  �صنة ملوا�صلة درا�صته يف توركوينغ، قبل 
لي�صبح  بباري�ض  الزخرفية  الفنون  مدر�صة  اإىل 
كامرباي،و  يف  اجلميلة  الفنون  مدر�صة  يف  مدر�صا 
خا�صة  عمل  ور�صة   فتح  ال�صبعينات   منتا�صف  يف 
وملون  جتريدي  باأ�صلوب  فنية   لوحات  اأجنز  و  به 
العربي  اخلــط  من  م�صتوحى  منها  كثري   ، للغاية 
الإ�صالمي، تظهر اأعماله يف اأكرب املجموعات العامة 

العامل  ومعهد  الربيطاين  املتحف  يف  واخلا�صة: 
يف  ب�صماته  ترك  بل  بهذا،  يكتف  مل  و   ، العربي 
اأجنز  عندما  توركوينج  يف  كولبري  مــرتو  حمطة 
لوحة جدارية من 1800 بالط خزيف مطلية يف عام 
2000 ، بالإ�صافة اإىل واجهة القرن اجلديد يف ليل 
ارتدها  والتي  مربع  مرت   400 م�صاحتها  تبلغ  التي 
يرى  الفقيد  الفنان  وكــان   ،2015 عام  يف  بالكامل 
العن�صر  هو  و  يتنف�صه،  الذي  الهواء  هو  الر�صم  اأن 
و  نف�صه  عــن  بالتعبري  لــه  ي�صمح  ــذي  ال الوحيد 
الق�صبان، و قد  كاأنه يعي�ض داخل  و  الغربة،  حياة 
�صارك الفنان حمجوب بن بال يف معار�ض وطنية و 
دولية ، حيث عر�ض اأعماله مبتحف الفن احلديث 
واملعا�صر باجلزائر )ماما(  و كانت ثالثة من اأعماله 

اجلزائر"  "اجلزائر   : ل�صيما  للجمهور  اإعجابا  لقيت 
" كما  كانت له لقاءات  " الكوريغرافيا  "املدينة" و   ،
�صحفية على غرار  املقابلة التي اأجراها مع اأ�صوات 

ال�صمال .                                                                علجية عي�ض

اأكدت "جناوي �صكور لمية" الرئي�ش املدير العام ل�صركة الدواجن عن عمليات الإفراج عن املخزونات من الدواجن، املوجودة على م�صتوى 
دواوين ال�صبط املخت�صة على ال�صعيد الوطني. موؤكدة اأن العملية �صتتوا�صل من اأجل ال�صماح ملختلف املتدخلني يف �صل�صلة الإنتاج والتوزيع للقيام 

بالبيع املبا�صر للم�صتهلك ب�صعر 250 دينارا للغلوغرام الواحد.

 11 حجز  من  اجلزائر،  وليــة  اأمــن  م�صالح  متكنت 
بالأ�صواق  للبيع  موجها  كان  وقائي  طبي  قناع  األف 
الهيئة  لذات  بيان  �صرعية.واأو�صح  غري  بطريقة 
ورود  بعد  اأطوراها  انطلقت  الق�صية  اأن  الأمنية، 
ال�صرقية  املقاطعة  ــن  اأم لعنا�صر  اأمنية  معلومة 
يروج  �صخ�ض  وجــود  مفادها  الق�صائية،  لل�صرطة 
بطريقة غري �صرعية ملواد �صبه �صيدلنية، )اأقنعة 
انتقلت  حيث  احلميز  بلدية  اأحياء  باأحد  طبية( 
فيه  امل�صتبه  واأوقفت  املكان،  لعني  ال�صرطة  عنا�صر 
و�صبط بحوزته 600 وحدة قناع طبي.واأ�صاف ذات 
اإىل  اأف�صت  فيه،  امل�صتبه  مع  التحريات  اأن  امل�صدر 
حتديد هوية �صريكني له ليتم توقيفهما وبتفتي�ض 
وكيل  عن  �صادر  نيابي  لإذن  وفقا  اأحدهما  منزل 
على  بداخله  �صبط  اإقليميا،  املخت�ض  اجلمهورية 
بالأفعال  مواجهته  طبي.وبعد  قناع   10.400
باأنه  الرئي�صي  فيه  امل�صتبه  �صرح  اليه،  املن�صوبة 
مببلغ  للبيع  الطبية  الأقنعة  من  كمية  بعر�ض  قام 
55 دينارا للوحدة لأحد الأ�صخا�ض، بعدما ا�صرتاها 
30 دينارا. واأبرز  من امل�صتبه فيهما الآخرين مببلغ 
التجارة  مديرية  م�صالح  اإخطار  مت  اأنــه  امل�صدر 
ال�صلع  حجز  مت  ــن  اأي بالوقائع،  اجلــزائــر  لــوليــة 
فوترة،  بــدون  ب�صاعة  حــيــازة  خمالفة  وحتــريــر 

وممار�صة ن�صاط غري م�صرح به.
ق.م

اإجمايل حالت ال�صفاء ترتفع اإىل 7735 حالة  

اعتربوا ال�صروط املفرو�صة عليهم بال�صارمة

حجز 11 األف قناع طبي 
موجه للبيع بطريقة غري 

�صرعية بالعا�صمة

  

ان املعرفة ال�صيا�صية عرب الثقافة الجتماعية 
و املمار�صة الفردية و�صم تاريخ الأفكار لل�صلطة 
لالآراء  دليل  بو�صفه  اإليه  ُينظر  الذي  الدولة  و 
املعرفة،  تلك  من  وموقفا  حتلياًل  كونه  من  اأكر 
اأكر  الأفكار ركز على حتليل الأخطاء  فتاريخ 
الهدف.  و  احلقيقة  عن  بالبحث  اهتمامه  من 
الإنتاج  اأو  الأن�صاق  فهم  يف  عجزا  وّلد  ما  وهذا 
الفكري ال�صيا�صي املجتمعي الذي عاي�ض ال�صلطة 
بينهما  العالقة  ــط  ورب الــدولــة  م�صتوى  على 
ان  احلقيقة  الــتــمــايــز.و  ــدم  ع ا�صكالية  ــق  وف
ال�صلطة ت�صتغل على م�صتوى العالقات الأفقية 
املجتمع  بني  مقابلة  ثنائية  عرب  املجتمع  داخل 
جهة  من  والقانون  والدولة  جهة،  من  واحلقوق 
مبهم  و�صيء  مو�صوع  هي  ال�صلطة  ان  اأخــرى. 
الوقت  يف  ي�صاَهد  ل  و  ي�صاَهد  يظهر  ل  و  يظهر 
�صلطة؛  فالعائلة  �صلطة،  حولنا  ما  فكل  نف�صه 
الأعــراف  و  �صلطة؛  الدين  و  �صلطة؛  املجتمع  و 
اأجهزتها  ال�صلطة عرب  الدولة متار�ض  و  �صلطة. 
و  لل�صلطة  ممار�صتها  جمال  تف�صر  ان  بدون  لكن 

وجودها. 
يح�صر  املركزية  ذاكرته  وفق  العربي  الفكر  ان 
ال�صلطة يف جمال ال�صيا�صة واحلكم و ل يرى اأنها 

متمو�صعة يف جوانب احلياة
وو�صائلها  الطاعة  اأدوات  ان  كلها.  الإن�صانية 
هدفا  و  حقيقة  ال�صلطة  من  جعل  ال�صابطة 
هو  نيت�صه  اإن  اأداة.  و  ممار�صة  انها  ال�صل  و 
عن  حتدثنا  ان  طــّور  من  هو  وفوكو  ابتكر،  من 
مع  متفاعلة  ال�صلطة  اإن  وال�صلطة.  احلقيقة 
منذ  الجتماعي  تعاقده  عرب  واملجتمع  الفرد 
ن�صاأة الدولة املعنية باملدنية واحلداثة الباحثة 
الجتماعية  و  الفردية  امل�صلحة  عن  كيانها  مع 
ملواطنيها من خالل طبيعة ال�صلطة التي متتلكها 
خا�صة  هبة  لي�صت  ال�صلطة  حقيقة  الــدولــة. 

للدولة او لأية طبقة اأو فئة معينة يف املجتمع.
داخــل  تتبلور  ل  ال�صلطوية  الــعــالقــات  ان  و   
املجتمع خارج العالقات ال�صيا�صية والقت�صادية 
واملعرفية والفردية وامنا هي نتاجها. ان امل�صدر 
املجتمعي  الهرم  اأ�صفل  هو  لل�صلطة  احلقيقي 
الدولة  �صلطة  لي�صت  ال�صلطة  و  راأ�صه  ولي�ض 
الجتماعي،  البناء  يف  اأجهزتها  متار�صها  التي 
بل الدولة هي واقع جمموع العالقات ال�صلطوية 
داخل املجتمع. و احلقيقة ان احلكمة ل ت�صنع 

التاريخ بل
ال�صلطة هي من ت�صنعه.

بقلم : الأ�صتاذ رقيق عبد اهلل

 فكرنا ...
بني ال�صلطة 

و الدولة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

