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�إ�شد�ر �لأحكام �ملنازعات �لق�شائية و �لتماطل يف 
 و �لقر�ر�ت  �أبعدت �ملو�طن عن �لإد�رة

علجية عي�ص
-----------------

و لهذا يف�ضل كثري من املواطنني حفظ 
اأموالهم يف بيوتهم، دون اأن ي�ضعرون مبا 
قد يلحقهم من اأخطار، يف ظل انت�ضار 
جرائم ال�رسقة، فكثريا ما نقراأ  من هنا 
من  وقعت  �رسقة  جرمية  عن  هناك  و 
داخل منزل ، و اأن جمهولون اأو ملثمون 
ا�ضتولوا على اأموال و م�ضوغات اأثناء 
غياب ا�ضحاب الدار، اأو اأن ال�رسقة متت 
النوم،  يف  يغرقون  البيت  اأهل  و  ليال 
طريق  عن  ال�رسقات  تكون  ما  عادة  و 
ذات  مركبة  با�ضتح�ضار  و  الت�ضلق 
و  الهروب،  و  النقل  لت�ضهيل  حمرك 
ال�ضبطيات  م�ضالح  تنقله  ما  الدليل 
الق�ضائية لدى م�ضالح مديريات الأمن 
الوطني من تقارير عن وجود جمعيات 
اأ�رسار خمت�ضة يف �رسقة املنازل، و من 
اأن الفاعلني قد  التقارير جند  خالل هذه 
يكونوا جمهولني، و اأحيانا اأخرى تكون 
هناك  و  ال�ضحية،  مع  قرابة  �ضلة  لهم 
ترميم  بعمليات  تتعلق  اأخرى  اأ�ضباب 
املنزل  �ضاحب  ي�ضتخدم  اأين  للمنزل، 
الرتميم،  بعمليات  يكلفهم  و  عّمال 
على  اأيديهم  مبد  اأنف�ضهم  لهم  فت�ضول 

اأ�ضياء ل ميلكونها.
 الأ�ضباب كثرية و متعددة، اأحيانا تعود 
املواطنني  لبع�ض  العمياء  الثقة  اإىل 
حوار  تبادل  يكون  اأين  �ضذاجتهم،  و 
يف  عائلية   اأمور  يف  الأ�رسة  اأفراد  بني 
باب  من  و  اأحيانا  و  العمال،  وج��ود 
الثقة تكون بينهم و بني العمال عالقة 
التي  اجلرمية  عن  نقراأ  وكعينة   عمل، 
 ( موؤخرا  �ضطيف   اأمن  م�ضالح  نقلتها 
ب�ضكوى  تتعلق  التي  و   )2020 جوان 
بوقاعة  مدينة  من  مواطن  اأودع��ه��ا 
ا�ضتهدف  اأين  لل�رسقة   منزله  تعر�ض 
ا�ضتولوا  و  "خزانة فولذية"  جمهولون 
على 500 مليون �ضنتيم و 3500 اأورو 
و  ذهبية   م�ضوغات  اإىل  بالإ�ضافة   ،

وثائق  ادارية، و تبني اأن اأحد املتورطني 
يف عملية ال�رسقة يعرف اأحد اأفراد عائلة 
الدخول  عملية  �ضهل  الذي  ال�ضحية 
مكان  على  ودلهم  النتباه  لفت  دون 
اخلزانة الفولذية، حدث هذا يف ق�ضية 
الفولذية  اخلزائن  ب�رسقة  تتعلق  مماثلة 
و  ق�ضنطينة  مدينة  م�ضكنب  دخلل  من 
�ضيدي  بحي  وقعت  التي  الق�ضية  هي 
 ، اأ�ضخا�ض   06 فيها  ت��ورط  م��روك، 
"خزانة  على  الفاعلون  ا�ضتوىل  حيث  
مبلغ  بها  )كوفر(  م�ضفحة"   فولذية 
�ضنتيم  مليون  ب�:220   يقدر  م��ايل 
بالإ�ضافة اإىل جمموعة من امل�ضوغات 
و اأغرا�ض اأخرى و هذا خالل غيابه عنه 

رفقة عائلته.
    فما يقع يف مدينة  ق�ضنطينة  من 
جرائم ال�رسقة من داخل املنازل حدث و 
اإىل تكبيل  الأمر  ل حرج، حيث و�ضل 
با�ضتعمال  بالقتل  تهديدهن  و  الن�ضاء 
من  لهم  ت�ضليم  اأج��ل  من  �ضكاكني، 
اأو  م��ال  م��ن  يدخرونه  م��ا  و  ميلكون 
علي  مبدينة  حدث  مثلما  م�ضوغات، 
و  ن�ضاء  ملثمون  احتجز  حينما  منجلي 
ا�ضتولوا  حيث  ال�رسقة،  بغية  كبلوهن 
مايل  مبلغ  على  التهديد  طائلة  حتت 
و  ال�ضفر  املعدن  من  م�ضوغات  و 
جرت  الثانية   اجلرمية  و  نقالة،  هواتف 
منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة  وقائعها 
لالأمن  ال�رسطة  ق��وات  متكنت  حينما 
ال�����ض��اب��ع علي  احل�����رسي اخل��ارج��ي 
قاما  �ضخ�ضني  اإي��ق��اف  م��ن  منجلي 
تبلغ  امراأة  هي  و  �ضحيتهما  باحتجاز 
اإياها  م��ه��ددان  �ضنة،   66 العمر  من 
يقوم  و  املحظور،  الأبي�ض  بال�ضالح 
با�ضتعمال  املنازل  ب�رسقة  الل�ضو�ض 
ترك  دون  الباب  ك�رس  يف  تفيد  اأدوات 
مفاتيح  با�ضتعمال  تكون  قد  اأث��ر،  اأي 
كما  الت�ضلل،  اأو عن طريق  م�ضطنعة، 
مل تعد ال�رسقات تقت�رس على ال�ضباب 
اللطيف،  اجلن�ض  فيها  اأقحم  بل  فقط، 

ميتهّن  فتيات   اأو  ن�ضاء  اأ�ضبحت  و 
ال�رسقة و الإعتداء على الغري من اأجل 
ابتزازهم، و يقدن ع�ضابات اإجرامية ، و 
اأ�ضبحت هذه  التكنولوجي  التطور  مع 
ال�رسقة  تتفنن يف عملية  ال�ضالة  الفئة 

و بطرق خمتلفة للغاية.
     و كثري ما يطرح املتتبعون ت�ضاوؤلت 
البنوك  التعامل مع  عن رف�ض املواطن 
اأو دواوين الإحتياط و التوفري )كناب( 
حلفظ اأمواله و التاأمني عليها؟ الأ�ضباب 
من  امل��واط��ن  تهّرب  اإىل  طبعا  تعود 
اأموال  و�ضع  لأن  الّربوية،  التعامالت 
عليه  تعود  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  يف 
من  النوع  هذا  و  �ضنة،  كل  بالأرباح 
التعامالت يدخل يف باب "الربا" و هو 
ٌم يف الإ�ضالم، لأن كثري من البنوك  رَّ َ حمحُ
هذا  يف  تن�ضط  التي  املوؤ�ض�ضات  اأو 
باأموال  تتورط  جندها  جهة  من  املجال، 
م�ضبوهة  جتارية  �ضفقات  يف  زبائنها 
ال�رسكات  و  الأعمال  رجال  كبار  مع 
غ�ضل  بجرائم  ي�ضمى  فيما  الكرى،  

الأموال اأو تبيي�ضها، و من جهة اأخرى 
املوؤ�ض�ضات لل�رسقات يف  تتعر�ض هذه 
اأوالإختال�ض، و من  الأمانة  اإطار خيانة 
اإىل  اأحيانا  البنوك  تتعر�ض  اأخرى  جهة 
تعوي�ضهم،  عليها  ي�ضعب  و  الإفال�ض 
ال�ضحية  هو  الزبون  يكون  وبالتايل 
الأول لأن اأمواله �ضاعت، دون احلديث 
و  البنك  بني  اخل�ضومة  ح��الت  عن 
اإىل  ت�ضل  ما  غالبا  التي  و  ال��زب��ون، 
ب�ضبب  تطول  احلالت  هذه  و  العدالة 
جعلت  ما   ، البريوقراطية  و  التماطل 
و  الإدارة  يف  يثق  ل  اجلزائري  املواطن 
بعيدا عن  بيته  اأمواله يف  اإبقاء  يف�ضل 
 ( الأع�ضاب  اإره��اق  و  ال�ضغوطات 

تك�ضار الرا�ض ( كما يقال.
و قد وجدت ال�ضلطات اجلزائرية حلول 
لهذه املع�ضلة من خالل تطوير خدماتها 
و تو�ضيعها، من اأجل ا�ضتقطاب الزبائن، 
و اإعادة الثقة للمواطن ،  ذلك با�ضتحداث  
بعيدا  البنوك  داخل  اإ�ضالمية  معامالت 
دفرت   فتح  للزبون   ميكن  اأين  الربا،  عن 

توفري و اإيداع اأمواله من دون احل�ضول 
مل  ال�ضيا�ضة  هذه  اأن  اإل  الفائدة،  على 
ظل  الذي  اجلزائري  املواطن  ي�ضت�ضغها 
اأن  من  متخوف  و  الإدارة  عن  بعيدا 
الإ�ضالم   حرمها  م�ضائل  يف  يتورط 
الإ�ضارة  ميكن  ما  الّربا،  مقدمتها  يف  و 
و�ضعتها  كثرية  م�ضاريع  اأن  هو  اإلأيه 
بالف�ضل  ب��اءت  اجلزائرية  ال�ضلطات 
على  الإقت�ضادي،  اجلانب  يف  خا�ضة 
الإلكرتونية  "احلكومة  م�رسوع  غرار 
فيها  تتحقق  التي  البيئة  باعتبارها   ،"
اأمان  يف  و  ب�ضهولة  املواطنني  خدمات 
"اجلرائم  انت�ضار  اأن   اإل  و زمن ق�ضري، 
�ضواء  الأ�ضخا�ض  جعل  املعلوماتية"، 
يتجنبون  معنويني   اأو  طبيعيني  كانوا 
كانت  لو  و  حتى  باأموالهم  املغامرة 
بع�ض  لأن  ب��ع��د،  ع��ن  تتم  العملية 
تكون  اأن  و  لبد  التجارية  التعامالت 
و  �ضخ�ض  ب��ني  اي  مبا�رس،  ب�ضكل 
بو�ضع  تعلق  م��ا  خا�ضة   ، �ضخ�ض 

الأموال على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات.

�شرقة �ملنازل تتو��شل و مو�طنون يرف�شون حفظ �أمو�لهم يف موؤ�ش�شات �لدولة

يف�شل مو�طنون �إبقاء �أمو�لهم يف �لبيت دون �للجوء �إىل �لبنوك حلفظها، و هذ� ح�شب ر�أيهم تهربا من �لتعامل بالربا، بحكم �أن �لفو�ئد �لتي تعود عليهم جر�ء هذ� �لنوع من 
�لتعامالت تدخل يف هذ� �لباب ) �لربا( و هو حمرم يف �لإ�شالم، لأن كثري من �لبنوك �أو �ملوؤ�ش�شات �لتي تن�شط يف هذ� �ملجال من جهة تدخل يف �شفقات جتارية م�شبوهة مع كبار رجال 
�لأعمال و �ل�شركات �لكربى باأمو�ل زبائنها، و بالتايل ت�شبح تلك �لفو�ئد حمرمة على هذه �لفئة، و من جهة خرى تتعر�ص �لبنوك �أحيانا �إىل �لإفال�ص و ي�شعب عليها تعوي�شهم، و 

�أمام هذ� �لو�شع �أدخلت �ل�شلطات �جلز�ئرية �شيا�شة جديدة يف �لتعامالت �أفقت�شادية من خالل �إن�شاء بنوك �إ�شالمية من �أجل جلب �أمو�ل �ملو�طنني �إليها بعيد� عن �لّربا

�قت�شاديا؟( ف�شل  �لإلكرتونية"هل  "�حلكومة  ••   )م�شروع 
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58 مقرتحا  زيتوين: �لأرندي �شيقدم 
�لد�شتور لتعديل 

الثالثاء،  ام�ض   الطيب زيتوين،  الدميقراطي،  الوطني  العام للتجمع  الأمني  اأ�ضاد 
مبجهودات جلنة اخلراء املكلفة باإعداد املقرتحات حول مراجعة الد�ضتور و التي 
يراأ�ضها اأحمد لعرابة، واملعنية من طرف رئي�ض اجلمهورية.وقال زيتوين يف ندوة 
�ضحفية عقدها باملقر الوطني للحزب بالعا�ضمة اإن “الأرندي حدد 11 مقرتحا 
 58 اأ�ضل  ال�ضيا�ضية من  واملمار�ضة  احلكم  بنظام  يتعلق فقط  الد�ضتور  لتعديل 

�ضيقدمها لرئا�ضة اجلمهورية”.
واأ�ضار ذات امل�ضوؤول احلزبي اإىل اأن “النقا�ض حول الد�ضتور داخل الأرندي مفتوح 
وغري م�رسوط”، معترا اأن “الهدف يتمثل يف الو�ضول اإىل د�ضتور تاريخي”.من 
جهة اأخرى، قال زيتوين اإن “القيادات ال�ضابقة للحزب اتخذت مواقف خاطئة يف 
املا�ضي، واملنا�ضلني حتملوا م�ضوؤولية الأخطاء”، م�ضيفا اأن “الأرندي ل يجب اأن 

يكون جهاز دعم، نحن حزب توافقي ول ل�ضنا ل معار�ضة ول موالة”.
ق/و

�جلز�ئر تدين ب�شدة �لهجوم �لإرهابي �لذي �إ�شتهدف قافلة 
ع�شكرية مبايل

 اأدانت اجلزائر ب�ضدة الهجمات الإرهابية 
مبنطقة  ع�ضكرية  قافلة  اإ�ضتهدفت  التي 
وزارة  ماليواأفادت  و�ضط  ويري،  بوكا 
اخلارجية،ام�ض  الثالثاء يف بيان لها، اأن 

الإرهابية  الهجمات  ب�ضدة  تدين  اجلزائر 
التي اإ�ضتهدفت املا�ضي قافلة ع�ضكرية 
مبنطقة بوكا ويري و�ضط مايل، والذي 
اجلنود.واعربت  ع�رسات  مقتل  خلف 

مع  الكامل  ت�ضمانها  ع��ن  اجل��زائ��ر 
اثر  ال�ضقيق  املايل  وال�ضعب  احلكومة 

احلادث.
ق/و

 24 وفاة يف حو�دث �ملرور خالل �أ�شبوع
 1094 وج���رح  �ضخ�ض   24 ت��ويف 
خالل  امل���رور،  ح���وادث  يف  اآخ��ري��ن 
 13 اىل   07 ب��ني  م��ا  املمتدة  ال��ف��رتة 
اإىل  ونقلهم  اإ�ضعافهم  مت   ،2020 جوان 

ح�ضيلة  ح�ضب  الإ�ضت�ضفائية،  املراكز 
الثالثاء. املدنية،ام�ض   احلماية  مل�ضالح 
ولي��ة  يف  �ضجلت  ح�ض��يلة  اأثقل 
وجرح  اأ�ضخا�ض  �ضبعة  بوفاة  امل�ضيلة 

40 اآخرين مت اإ�ضعافهم وحتويله��م اإىل 
ال�ضت�ضفائية. املراكز 

ق/و



توزيعه ب�شالحيات  �ملكلَّفة  �للجنة  مع  بالتن�شيق 

�أو�مر للولة بال�شروع يف منح رخ�ص 
�ل�شتثمار وتوزيع �لعقار �ل�شناعي

لوؤي ي
----------------------

جلنة  على  نزوله  خالل  بلجود  وق��ال 
ال�ضعبي  باملجل�ض  وامليزانية  املالية 
م�رسوع  ملناق�ضة  ام�����ض،  الوطني 
اأن عودة  ت�ضوية امليزانية ل�ضنة 2017 
بات  امل�ضاريع  وا�ضتئناف  ال�ضتثمار 
جتميد  بعد  اليوم  ���رسورة  من  اأك��ر 
ال�ضالحيات  الولة  منح  ومت  طويل؛ 
يف  للت�ضهيل  خا�ضة  تعليمة  ع��ر 
الرخ�ض  منح  عر  �ضواء  ال�ضتثمار 
لتوزيع  الكالبرياف  جلان  ت�ضكيل  اأو 
ومناطق  ال�ضناعية  املناطق  عقارات 
الن�ضاط بالتن�ضيق مع وزارة ال�ضناعة 
تعليمات  اإع��ط��اء  مت  كما  وامل��ن��اج��م. 
املتوقفة  امل�ضاريع  عن  التجميد  برفع 
كافة  عر  بها  الن�ضاط  وا�ضتئناف 

البلديات والوليات.
فاإنه  املالية  جلنة  ت�رسيبات  ح�ضب  و 
فحوى  بتطبيق  اأي�ضا  اأوام��ر  تقدمي  مت 
اأية  ومنع  العمومية  ال�ضفقات  قانون 
من خالل  الإط��ار،  هذا  جت��اوزات يف 
عدم اللجوء اإىل منح �ضفقات م�ضددا 

يف  م�ضوؤوليته  حتّمل  اجلميع  على  اأنه 
اأية جتاوزات ترتكب على هذا امل�ضتوى 
يتم  قد  ال�ضفقات،  من  الطريقة  وهذه 
القطاع  موؤ�ض�ضات  مع  اإليها  اللجوء 
وال�رسيعة  احلرجة  احل��الت  يف  العام 

ولكن لي�ض مع �رسكات خا�ضة.

وتوزيع  �ل�شتثمار  رخ�ص  منح  يف  بال�شروع  بلجود  كمال  �لد�خلية  وزير  من  �أو�مر  �لولة  تلّقى 
�لعقار �ل�شناعي بالتن�شيق مع جلنة �لكالبري�ف �ملكلفة ب�شالحيات توزيع �لعقار بد�ية من �ل�شهر 
�ملقبل كاأق�شى تقدير، قائال : "مت جتميد �ل�شتثمار لأ�شهر طويلة و�زد�دت �ملدة ب�شبب فريو�ص 

كورونا وتد�عيات �حلجر �ل�شحي ولكن �ليوم �آن �لأو�ن لعودة �مل�شاريع".
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�إجر�ء�ت خا�شة ل�شمان عمليات نقل 
�ملو��شي عرب �لوليات

�إ�شد�ر �شهاد�ت طبية بكل �أ�شحية بولية �ملن�شاإ

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
ت�رسيحات  يف  اأم�ض  عماري  �رسيف 
اإج��راءات  �ضتتخذ  الدولة  اأن  اذاعية، 
ل�ضمان  ملرافقة  واأم��ن��ي��ة  تنظيمية 
خمتلف  عر  املوا�ضي  نقل  عمليات 

وليات الوطن.
اإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  عماري  واأ�ضاف 
مع  وبالتن�ضيق  املحلي  امل�ضتوى  على 
لت�ضخري  الأمنية  وال�ضلطات  ال��ولة 
املوا�ضي.ويف  لبيع  جتارية  ف�ضاءات 
اأن  اإىل  الوزير  اأ�ضار  ال�ضياق،  نف�ض 
لقطاعه  التابعة  البيطرة  م�ضالح 
بكل  خا�ضة  طبية  �ضهادات  �ضت�ضدر 
نقلها  املن�ضاإ، واإىل غاية  اأ�ضحية بولية 
دعا  لبيعها.كما  ال��وط��ن  رب��وع  ع��ر 

التقيد  ���رسورة  اإىل  املوالني  عماري 
يف  خ�ضو�ضا  ال�ضحية  ب��الإج��راءات 
الظروف ال�ضتثنائية التي متر بها البالد 
امل�ضتجد. كورونا  فريو�ض  تف�ضي  جراء 
الفالحة  وزي��ر  ق��ال  اأخ���رى،  جهة  من 
اإن  عماري،  �رسيف  الريفية  والتنمية 
عملية احل�ضاد لهذه ال�ضنة كانت ناجحة 
بالن�ضبة  املدية،  ولي��ة  من  وانطلقت 
عماري  ال�ضمالية.واأ�ضاف  للوليات 
اإمكانيات  ع��دة  ر�ضدت  ال���وزارة  اأن 
احل�ضاد من خالل جتديد  مو�ضم  لإجناح 
تعاونيات  املوحدة عن طريق  ال�ضبابيك 
وتفعيل  التاأمني  اإىل  بالإ�ضافة  احلبوب، 

القرو�ض.
لوؤي ي

�ل�شفري �لفرن�شي بالريا�ص خلالفة درينكور يف �جلز�ئر
   باري�ص تر�هن عليه لإذ�بة �جلليد

كزافييه  اجلزائر،  يف  فرن�ضا  �ضفري  اأك��د 
ال�ضيف  هذا  من�ضبه  مغادرة  درينكور، 
هذا  تزامن  التقاعد،  �ضن  و�ضوله  بعد 
ا�ضم  عن  فرن�ضية  و�ضائل  ك�ضف  م��ع  
فران�ضوا غوييت ، ال�ضفري الفرن�ضي حاليا 
بالريا�ض،   خلالفة درينكور و�ضْغل هذا 

املن�ضب الهام واحل�ضا�ض يف اجلزائر.
ك�ضفت و�ضائل اإعالم فرن�ضية مثل جملة 
اأن   ، الفرن�ضية  القت�ضادية  "ت�ضالنج" 
العربية  اململكة  يف  حاليا  فرن�ضا  �ضفري 
الذي  هو   ، غوييت  فران�ضوا   ، ال�ضعودية 
�ضيخلف كزافييه درينكور املتواجد حاليا 
يف املن�ضب بالعا�ضمة اجلزائر والذي بلغ 

�ضن التقاعد .
كزافييه  ال�ضفري  عمل  فرتة  الواقع   يف 
، بعد  درينكور يف اجلزائر �ضهدت توترا 
 ، ال�ضعبي  احل��راك  مرحلة  البلد  دخل  اأن 
العزيز  عبد  ال�ضابق  بالرئي�ض  والإطاحة 
مونتكارلو  راديو  ذكر  ح�ضبما  بوتفليقة 

الفرن�ضي.
على  التعليق  يف  ح��ذرة  فرن�ضا  بدت  و 
ال�ضعبي  واحل��راك  الرئا�ضية  النتخابات 
الفرن�ضي  ال�ضفري  ا�ضتدعاء  مت   وق��د   ،
دريانكور ثالث مرات يف غ�ضون �ضهر 

لال�ضتنكار وال�ضتف�ضار حول ت�رسيحات  
فرن�ضية ، ومن بني  الت�رسيحات ، ما اأدىل 
فران�ض24   لتلفزيون  �ضيا�ضي  حملل  به 
اململوك للدولة الفرن�ضية، عن ت�ضيري اأزمة 
كورونا من طرف ال�ضلطات اجلزائرية .   

باري�ض كانت تبحث منذ فرتة عن كيفية 
جتاوز فرتة الرود الدبلوما�ضي مع اجلزائر 
ال�ضفري    على  وقع  الختيار  اأن  ويبدو   ،
  2016 منذ  يعمل  الذي  غوييت  فران�ضوا 
ملدة  قبل  من  عمل  والذي   ، الريا�ض  يف 
تون�ض  يف  لفرن�ضا  ك�ضفري  اأعوام  اأربعة 
لثالثة  املن�ضب   نف�ض  �ضغل  اأن  بعد   ،
اأعوام يف ليبيا ، وقبل، كان  يف الإمارات 
اللغة  يتحدث  غوييت   . املتحدة  العربية 
م�ضت�ضارا  عمل  وق��د  بطالقة  العربية 
لل�ضفارة الفرن�ضية يف دم�ضق، ونيقو�ضيا 
ال�ضحافيني  مع  جيدة  عالقة  على  وكان 
عندما  باري�ض  يف  والعرب  الفرن�ضني 
املكلف  عام  مدير  نائب  من�ضب  �ضغل 

بالإعالم بداية الت�ضعينيات .
اجلزائر  يف  الفرن�ضي  ال�ضفري  من�ضب 
ب�ضبب  عالية  ح�ضا�ضية  ذو  من�ضب  هو 
البلدين  ب��ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
مدى  على  للجزائر  فرن�ضا  وا�ضتعمار 

132  عاما ، وهناك نقطة اإيجابية قد توؤيد 
ملف غوييت  يف التوجه اإىل اجلزائر،  هو 
ارتباطه بالفنانة حليمة غوييت ، الفرن�ضية 
من اأ�ضول جزائرية والتي �ضاعدت كثريا 
يف تون�ض للتقارب بني عامل الثقافة والفن 
 ، الفرن�ضية  ال�ضفارة  مع  املدين  واملجتمع 
يف  تون�ض  اإىل  توجه  غوييت  اأن  خا�ضة 
 ، الفرن�ضي  ال�ضفري  خلالفة  حرجة  فرتة 
له عالقات  كانت  الذي  بوايون،  بوري�ض 
وكان  التون�ضية  ال�ضلطات  مع  مت�ضنجة 
نيكول  اليميني  الرئي�ض   من  مقربا 

�ضاركوزي .       
 ، الفرن�ضية  اخلارجية  وزارة  اأروق��ة  يف 
�ضهر جوان معروف باأنه �ضهر التغيريات 
بني  وم��ن   ، الدبلوما�ضية  والتنقالت 
ال�ضفري  توجه   ، املحتملة   التغيريات 
 ، روماتيه  �ضتيفان  القاهرة،  الفرن�ضي يف 
اإىل  الريا�ض  �ضفري  ورحيل  الريا�ض  اإىل 
ا يف من�ضب �ضفري  اجلزائر  وتغيريات اأي�ضً
فرن�ضا يف اأبو ظبي، وكل هذه املعلومات 
ر�ضمي  اإعالن  رهينة  تبقى  والت�رسيبات 

ي�ضدر من وزارة اخلارجية الفرن�ضية.

لوؤي ي

بدعوى �أن �لتالميذ عا�شو� �شغطا رهييا بعد �نقطاع د�م �أ�شهر

"�لبيام" �إجر�ء  قر�ر  مر�جعة  ب�شرورة  "�لكناب�شت" تطالب 
اإن "الكناب�ضت" رفقة عدد من ال�رسكاء  ك�ضف الناطق با�ضم املجل�ض الوطني امل�ضتقل مل�ضتخدمي التدري�ض للقطاع ثالثي الأطوار، م�ضعود بوديبة، 
الجتماعيني تتم�ضك باإلغاء امتحان �ضهادة التعليم املتو�ضط رغم قيام الوزارة بتحديد الرزنامة اخلا�ضة باإجرائها ب�ضكل ر�ضمي من 7 اإىل 9 �ضبتمر 

القادم.
ودعا بوديبة يف ت�رسيحات �ضحفية اأم�ض وزارة الرتبية الوطنية، ل�رسورة مراجعة قرار اإجراء امتحان �ضهادة التعليم املتو�ضط قبل فوات الأوان، لأن 
اإجراءه و�ضط الظروف ال�ضائدة �ضيكون له اأثر �ضلبي على التالميذ.وبرر الناطق الر�ضمي با�ضم  الكناب�ضت اإىل اأن التالميذ عا�ضوا �ضغطا رهييا بعد 
انقطاع دام اأ�ضهر عن الدرا�ضة وعم حتديد م�ضري ال�ضنة الدرا�ضية يف الأ�ضابيع الأوىل لتف�ضي وباء كورونا ما يجعل تر�ضيم المتحان �ضغطا اإ�ضافيا 
بالن�ضبة لهم.واأ�ضاف اأن التالميذ خا�ضة النجباء منهم، عا�ضوا �ضغوطات و�ضدمات ب�ضبب تف�ضي وباء كورونا، ثم تعطيل الدرا�ضة والآن يتم تر�ضيم 
تاريخ اإجراء المتحان.ويف ال�ضياق ذاته جدد بوديبة مطلبه ب�رسورة اإلغاء امتحان �ضهادة التعليم املتو�ضط والأخذ مبقرتحات ال�رسكاء الجتماعيني، الذين 
طالبوا الوزارة الو�ضية باحت�ضاب معدل الف�ضلني الأول والثاين وتنزيل معدل النتقال اإىل املرحلة الثانوية.واأفرجت الوزارة الو�ضية اأم�ض الأول عن 
رزنامة امتحاين "البكالوريا" و"البيام" ،حيث تقرر اإجراء امتحانات �ضهادة التعليم املتو�ضط من 7 اإىل 9 �ضبتمر 2020، يف حني �ضتجرى امتحانات 

لوؤي ي�ضهادة البكالوريا يف الفرتة املمتدة من 13 اإىل 17 �ضبتمر املقبل.

�لناقلون يرفعون تاأثري�ت �لزياد�ت 
�لأخرية يف �أ�شعار �لوقود �إىل �لوز�رة  

تنظيمات نقابية �قرتحت �مل�شاعدة يف تكاليف �ل�شيانة و�ل�شر�ئب

التنظيمات  من  العديد  اأم�ض،  دع��ت 
ال��وزارة  امل�ضافرين  لناقلي  النقابية 
جزء  لتغطية  م�ضاعدتهم،  اىل  الو�ضية 
والتاأمني  املركبات  �ضيانة  تكاليف  من 
التي  اأخ��رى،  �رسيبية  واأع��ب��اء  عليها 
ت�ضاف  ثقيال"  "عبئا  ت�ضكل  ا�ضبحت 
تعليق  املرتتبة عن  الكبرية  اخل�ضائر  اىل 

الن�ضاط ب�ضبب جائحة كورونا.
اأن تكاليف  النقابات  واأو�ضح ممثلو هذه 
�ضيانة احلافالت و التاأمني عليها و كذا 
الأخ��رى،  ال�رسيبية  الداءات  خمتلف 
يحُقو�ض  مما  تقيال  عبئا  ت�ضكل  باتت 
اإقرار  بعد  ل�ضيما  ربحهم  هوام�ض  من 
زيادات جديدة يف اأ�ضعار الوقود �ضمن 

تدابري قانون املالية  التكميلي 2020.
ال��وزارة  من  النقابات  ه��ذه  طالبت  و 
جزء  امت�ضا�ض  كيفية  درا�ضة  الو�ضية 
من هذه الأعباء  بطريقة، متكن الناقلني 
من ال�ضتمرار يف ن�ضاطهم دون امل�ضا�ض 

بالقدرة ال�رسائية للمواطن.
املنظمة  رئي�ض  يرى  املو�ضوع،   ويف 
ب��وراب��ة  ح�ضني  للناقلني  الوطنية 
يتوجب  اأن��ه  اجلزائرية،  النباء  لوكالة 
الطويل  املدى  على  ا�ضرتاتيجية  و�ضع 
قطاع  يف  احلا�ضلة  الختاللت  ملعاجلة 
العباء  كل  درا�ضة  خالل  من  النقل، 
حلول  وبحث  الناقلون  يتحملها  التي 

م�ضتدامة لها.
ما بني  الناقلني  فئة  فاإن  بورابة  وح�ضب 
من  امل�ضتفيدة  الوحيدة  هي  الوليات 
يف  باملائة   10 بن�ضبة  املطبقة  الزيادات 

ت�ضعرية النقل.
وقال بورابة، اإن امل�ضاعدات التي يطالب 
تعوي�ض  من  �ضتمكن  الناقلون  بها 
الغيار،  قطع  و  ال�ضيانة  اأ�ضغال  تكلفة 
علما اأن الناقلني جمرين على اإجراء هذه 

ال�ضغال مرتني يف ال�ضهر .
الناقلني  كما دعا املتحدث اىل م�ضاعدة 
خالل  من  احلافالت  حظرية  جتديد  يف 
اقتناء حافالت جديدة،  اما  متكينهم من 
عن  او  املبا�رس  التق�ضيط  طريق  عن 
واأن  ل�ضيما   ، بنكية  قرو�ض  طريق 
الوطنية  احلظرية  حجم   من  باملئة   40

للحافالت تعمل منذ 25 �ضنة.
وك�ضف بورابة عن وجود 80 الف ناقل 
من  الوطني  امل�ضتوى  على  باحلافالت 
يقومون   اخلا�ض،  و  العمومي  القطاعني 

بنقل 12 مليون مواطن يوميا.
بوعجمي  عيدرو�ض  اأف��اد  جانبه  من 
ل�ضائقي  الوطنية  للنقابة  العام  المني 
يف  يتم  اأنه  والناقلني،  الأجرة  �ضيارات 
الزيادات  تاأثريات  درا�ضة  احلايل  الوقت 
اىل  لرفعها  الوقود  اأ�ضعار  يف  الأخرية 

الوزارة الو�ضية الأ�ضبوع املقبل.
و ا�ضاف اأن الناقلني متوقفني عن العمل 
تعليق  ب�ضبب  املا�ضي،  مار�ض  منذ 
ن�ضاط النقل احل�رسي و �ضبه احل�رسي 
هذا  عن  ترتبت  و  الوليات،  بني  ما  و 

الو�ضع خ�ضائر كبرية .
بعد  الأجرة  �ضائقي  "اآراء  يقول  تابع  و 
 14 من  بداية  ن�ضاطهم  عن  احلجر  رفع 
وجود  ظل  يف  متباينة  اجل��اري  يونيو 
على  طاك�ضي  ال��ف   160 م��ن  اأزي���د 
املناطق  اختالف  مع  الوطني  امل�ضتوى 
تو�ضيع  ي�ضتدعي  مما  وخ�ضو�ضياتها، 
الو�ضية   ال�ضلطات  مع  الت�ضاور  جمال 

لإيجاد �ضيع تر�ضي الطرفني.
�ضائقي  م�ضاعدة  املتحدث  واق���رتح 
غري  ميكانيزمات  خ��الل  من  الأج���رة 
مبا�رسة ت�ضمح لهم بامت�ضا�ض جزء من 

الزيادات وال�ضتمرار يف الن�ضاط.
الجرة  �ضيارات  �ضائقي  عودة  كانت  و 
ومنعدمة  بل  حمت�ضمة،  الن�ضاط  اىل 
التدابري  كون  الوليات،  بع�ض  متاما يف 
بها-  بالتقيد  امللزمني  الأخرية  الوقائية 
بح�ضب ت�رسيحات العديد منهم- تعمق 

من خ�ضائرهم اأكر.
الوطنية  للفدرالية  العام  الأم��ني  اأم��ا 
ل��واء  حت��ت  املن�ضوية  النقل  لعمال 
برامة  اجلزائريني  للعمال  العام  الحتاد 
دعا  ال��ذي  الجتماع  ان  اأك��د  �ضديق، 
النقل  و  العمومية  الأ�ضغال  وزير  اليه 
املرتقب خالل ال�ضبوع املقبل �ضي�ضكل 
ار�ضية جيدة للحوار و مناق�ضة خمتلف 

مقرتحات الناقلني.
وح�ضب برامة �ضتتم درا�ضة انعكا�ضات 
ارتفاع ا�ضعار الوقود وكيفية معاجلتها، 
التي  بالأعباء  يتعلق  فيما  �ضيما  ل 
يتحملها الناقلىن فيما يخ�ض ال�ضيانة 

وقطع الغيار والتاأمينات وغريها.
�ضيتطرق  الجتماع  ان  برامة  واأ�ضاف 
رفع  بعد  الوقاية  اج��راءات  اىل  اي�ضا 

احلجر.
لوؤي ي
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�رتفاع حم�شو�ص يف موؤ�شر�ت �لدفع �للكرتوين خالل �ل�شنة �جلارية
ارتفاعا  ال��ري��د،  وزارة  �ضجلت 
موؤ�رسات  خمتلف  يف  حم�ضو�ضا 
ال�ضنة  خ��الل  الل��ك��رتوين  الدفع 
وباء  تف�ضي  مع  تزامنا  اجل��اري��ة، 
للوزارة،  بيان  ح�ضب  كوفيد19-، 

الثالثاء.  اأم�ض  �ضدر 
التدابري  اأن  ال���وزارة  واأو�ضحت 
وت�ضجيع  ت��رق��ي��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ا����ض���ت���خ���دام و����ض���ائ���ط ال��دف��ع 
بال�ضتناد،  اأ�ضفرت،  قد  اللكرتوين 
النقد  جتمع  هيئة  اإح�ضائيات  اإىل 
 GIE MONETIQUE الآيل 
على  ب��الإ���رساف  امل��خ��ول��ة  اجل��ه��ة 
الدفع  عمليات  ت�ضيري  و  مراقبة 
الآيل، اإ�ضافة اإىل الأرقام املر�ضودة 
عن  اجلزائر،  بريد  موؤ�ض�ضة  لدى 
خمتلف  يف  نوعية  قفزة  “ت�ضجيل 
خالل  الإلكرتوين  الدفع  موؤ�رسات 
مع  وامل��ت��زام��ن��ة  اجل��اري��ة  ال�ضنة 
هذا  يف  كورونا”.و  وب��اء  تف�ضي 
عمليات  عدد  اإجمايل  بلغ  الإطار، 
الأ�ضهر  خالل  اللكرتوين،  الدفع 
اجلارية  ال�ضنة  من  الأوىل  الأرب��ع 
من  اأجريت  728.394عملية”   ”
القطاعات،  خمتلف  م�ضتعملي  قبل 
املنفذة يف قطاع  العمليات  “ت�ضكل 
)ات�ضالت  ل��وح��دة  الت�����ض��الت 

اجل���زائ���ر، م��وب��ي��ل��ي�����ض، ج��ي��زي و 
منها،  باملائة   93،34 ن�ضبة  اأوريدو( 
عر  عملية   679.914 يعادل  ما 
الر�ضيد  �ضحن  خدمات  ا�ضتغالل 
وا�ضرتاكات  الهاتف  فواتري  دفع  و 
اإىل  الإ�ضارة  جتدر  الإنرتنت”.كما 
اجلزائر،  بريد  موؤ�ض�ضة  �ضبكة  اأن 
من�ضتها  عر  لوحدها  عاجلت  قد 
مما  عملية”،   619.134“ النقدية 
العمليات  من جمموع   %  85“ ميثل 

البيان. ذات  ح�ضب  امل�ضجلة”، 
الدفع  عمليات  معدل  بلغ  قد  و 
م��ن خالل  امل��ن��ج��زة  الإل���ك���رتوين 
منذ  اجلزائر  لريد  النقدية  املن�ضة 
�ضهر  ال�ضحي  احلجر  تطبيق  بداية 
عملية  األف   273“ الفارط،  مار�ض 
املعدل  هذا  كان  حني  يف  �ضهريا”، 
�ضهريا  عملية  األ��ف   52 ب�”  يقدر 
بزيادة  اأي   ،2019“ �ضنة  خ��الل 
ح�ضب  مرات”،  اخل��م�����ض  ت��ف��وق 
الح�ضائيات املقدمة من قبل وزارة 
ال�ضلكية  والت�����ض��الت  ال��ري��د 
ذي  �ضياق  يف  الال�ضلكية.و  و 
املالية  املبالغ  اإجمايل  و�ضل  �ضلة، 
خالل  املنفذة  العمليات  عن  املرتتبة 
�ضنة  من  الأوىل  الأربعة  الأ�ضهر 
“ما  ذات��ه،  للم�ضدر  وفقا   ،2020

جزائري،  دينار  مليون   959 يفوق 
لوحده  اأبريل  �ضهر  خاللها  ا�ضتحوذ 
باملائة،   33،78 ن�ضبة  ميثل  ما  على 
دينار  مليون   324 ب���  ق��در  مببلغ 
�ضنة  “ح�ضيلة  اأن  علما  جزائري”. 
بلغت  قد  كانت  باأكملها   2019
حققت  قد  دينار”.و  ماليني   504
مبلغا  اجلزائر  لريد  النقدية  املن�ضة 
جزائري،  دينار  ماليني   205 يفوق 
خالل  املح�ضلة  املبالغ  جمموع  من 
 ،2020 �ضنة  يف  املذكورة  الأ�ضهر 
باملائة،   63 تتجاوز  بن�ضبة  اأي 

البيان. نف�ض  ي�ضيف 
التطبيقات  “�ضاهمت  وب��دوره��ا، 
بريد  موؤ�ض�ضة  و�ضعتها  ال��ت��ي 
ب�ضكل  زبائنها  ت�رسف  اجلزائر حتت 
اأدوات  ا�ضتخدام  ت�ضجيع  يف  كبري 
اأفادت  مثلما  اللكرتوين”،  التبادل 
اأ�ضارت  التي  الو�ضية  الوزارة  به 
“بريدي موب”،على  تطبيق  اأن  اإىل 
بتحويل  واخل��ا���ض  امل��ث��ال،  �ضبيل 
فورية  رقمية  ب�ضفة  املالية  املبالغ 
الريدية  الأر���ض��دة  ح��ائ��زي  ب��ني 
خالل  ا�ضتغالله  ع��رف  اجل��اري��ة، 
الأوىل،  اخلم�ضة   2020 �ضنة  اأ�ضهر 
يفوق  “مبا  هذا  و  نوعية”،  “قفزة 
مبلغا  �ضجلت  عملية،  األ��ف   234

م��ل��ي��ارات   3.2 ب���  ق��در  قيا�ضيا 
بذلك  متجاوزة  جزائري”،  دينار 
و�ضلت  التي   2019 �ضنة  حتويالت 
�ضهرا  ع�رس  اإثني  خالل  جمملها  يف 
جزائري”.و  ملياردينار   2“ اإىل 
ال��وزارة  نوهت  ال�ضدد،  ه��ذا  يف 
اأحدثه  الذي  الإيجابي”  “الأثر  ب� 
 5 من  ابتداء  التنفيذ،  حيز  الدخول 
الت�ضغيل  لتفاقية  املن�رسم،  يناير 
 Interopérabilité امل��ت��ب��ادل 
اجلزائر  بريد  موؤ�ض�ضة  بني  املرمة 
ما  الآل��ي��ة  التعامالت  ���رسك��ة  و 
التي  و   ،SATIM ال��ب��ن��وك  ب��ني 
و  الذهبية  البطاقة  حلاملي  تتيح 
من  ال�ضتفادة  البنكية  البطاقة 
توفرها  التي  النقدية  اخل��دم��ات 
مكاتب  ل�ضبكات  الآلية  املوزعات 
و  متكامل  ب�ضكل  البنوك  و  الريد 
و  ال�ضالمة  معايري  اإىل  بال�ضتجابة 
اأن  اأكدت  كما  املطلوبة.  الفعالية 
اأوىل  هي  امل�ضجعة  النتائج  “هذه 
لت�ضجيع  املتخذة  التدابري  ثمار 
�ضاهمت  التي  و  اللكرتوين،  الدفع 
ال�ضيولة،  ت���داول  م��ن  احل��د  يف 
كورونا”  جائحة  خ��الل  ل�ضيما 
اأكر  ترتفع  اأن  يف  اأملها  عن  معرة 
م�ضتقبال.                             ق/و

�أمام �لنيابة  �لرتخي�ص للمو�طنني بتقدمي �ل�شكوى 
�إلكرتونيــا

حممد علي 
-------------------

ال��ن��ي��اب��ة  اإن  زغ��م��ات��ي  وق����ال 
للمواطن  �ضت�ضمح  الإلكرتونية 
النيابة  اأم���ام  ال�����ض��ك��وى  ت��ق��دمي 
الأخرية  هذه  و�ضتلتزم   اإلكرتونيا، 
اإلكرتونيا  اأي  الطريقة  بنف�ض  بالرد 
من  لها  مة  املقدَّ ال�ضكاوى  على 
طرف املواطنني.ويدخل هذا الإجراء 
العدالة  قطاع  ع�رسنة  �ضياق  يف 
على  بالفائدة  تعود  خطوات  يف 
واجلهد،  الوقت  كاخت�ضار  املواطن، 
املتواجدة  اجلزائرية  للجالية  ل�ضيما 
العدل  وزير  ك�ضف  اخلارج.كما  يف 
عن  حماكمة    2000 اإج���راء  ع��ن 
"كورونا"  وباء  اأزم��ة  ب�ضبب  بعد 
اإىل  م�ضريا  "كوفيد19"،  امل�ضتجد 
اإج��راء  على  �ضتعمل  م�ضاحله  اأن 
باإلغاء  ي�ضمح  ق��ان��وين  تعديل 

للمتهم. امل�ضبقة  املوافقة  ���رسط 
على  "�ضنعمل  زغ��م��ات��ي  وق���ال 
بعد  عن  املحاكمة  اإجراءات  تو�ضيع 
واإلغاء  اجلنايات  ق�ضايا  لت�ضمل 

للمتهم". امل�ضبقة  املوافقة  �رسط 
�ضيتم  اأنه  اإىل  العدل  وزير  واأ�ضار 
القادمة  امللفات  رقمنة  ال�رسوع يف 
املجال�ض  اإىل  البتدائية  املحاكم  من 

تدريجيا  الأمر  ليتو�ضع  الق�ضائية، 
املحكمة  ملفات  بعدها  لي�ضمل 

الدولة. وجمل�ض  العليا 

ك�شف بلقا�شم زغماتي وزير �لعدل حافظ �لأختام �أم�ص، يف كلمة �ألقاها على هام�ص تن�شيب "كمال برنو" مدير� عاما للع�شرنة بوز�رة 
�لعدل عن �ل�شروع يف �لعمل بنظام �لنيابة �لإلكرتونية، على م�شتوى نيابة �جلمهورية و�لنيابة �لعامة. 

زغماتي يك�شف عن �إجر�ء 2000 حماكمة عن ُبعد ب�شبب �أزمة وباء "كورونا"

 

منظمة �ل�شحة �لعاملية تو�شح 
حول �لو�شعية �لوبائية لتف�شي 

فريو�ص كورونا يف �جلز�ئر
العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  اجلهوية  املديرية  اأك��دت 
ت�رسيحات  فهم  اأ�ضاءت  الع��الم  و�ضائل  بع�ض  اأن 
مات�ضديزو،  مويتيي  للمنظمة،  اجلهوية  امل�ضوؤولة 
يف  كورونا  فريو�ض  لتف�ضي  الوبائية  الو�ضعية  حول 
افرتا�ضي  �ضحفي  موؤمتر  خالل  بها  اأدلت  التي  اجلزائر، 

دوليني. �ضحفيني  مع  املن�رسم  اخلمي�ض  اأجري 
الإعالم  و�ضائل  بع�ض  اأن  اجلهوية،  املديرية  قالت  و 
الإقليمية.واأ�ضارت  املديرة  ت�رسيحات  فهم  اأ�ضاءت 
اجلزائر  اأن  على  ل��ت  اأحُوِّ ت�رسيحاتها  اأن  املديرية  ذات 
املنطقة. يف  لإ�ضابات  عال  حدوث  ذات  منطقة  تعد 
الدكتورة،  ال��واق��ع،  “يف  باأنه  البيان  ذات  واأ���ض��اف 
يحُحتذى  كبلد  اجلزائر  اىل  اأ�ضارت  مات�ضديزو،  مويتيي 
لالإ�ضابات  عال  ح��دوث  ذات  املناطق  ت�ضيري  يف  به 
الأخرية  “التدابري  اأن  اإىل  البلدان”.م�ضرية  من  كغريها 
خلية  اإن�ضاء  ت�ضمل  التي  و  اجلزائر،  اتخذتها  التي 
من  الوبائية  التحقيقات  ومتابعة  للتحري  عملياتية 
ذات  املناطق  على  الق�ضاء  و  ال�ضتجابة  تعزيز  �ضاأنها 
ال�ضحة  منظمة  اأكدت  لالإ�ضابات”.كما  العال  احلدوث 
الأع�ضاء،  الدول  جميع  بذلتها  “التي  باجلهود  العاملية  
اآثاره  من  التخفيف  مع  الوباء،  لحتواء  اجلزائر  فيها  مبا 
يظهر  وبائيا  “حتليال  اأن  املديرية  قالت  القت�ضادية”.و 
يف  للفريو�ض  امل��وؤك��دة  احل��الت  ع��دد  يف  انخفا�ضا 
العاملية  املنظمة  ذكرت  2020”.و  ماي   25 منذ  اجلزائر 
“مبوا�ضلة  تعهدها  اجلهوية  مديرتها  عر  لل�ضحة 
جمال  يف  ال���ض��رتات��ي��ج��ي  و  التقني  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
اجلزائر  دعم  “�ضتوا�ضل  اأنها  العمومية”.و  ال�ضحة 
جائحة  ملكافحة  جهودها  يف  الأع�ضاء  الدول  جميع  و 
ذات  الأخرى  ال�ضحية  الق�ضايا  معاجلة  و  كوفيد19- 
بتح�ضني  “التزامها  العاملية  املنظمة  اأكدت  الأولوية”.و 
ويف  مكان  كل  يف  الأرواح  اإنقاذ  و  اجلميع  �ضحة 
العلمية  اللجنة  اأع�ضاء  وعر  الظروف”.هذا...  جميع 
عن  �ضابقا  كورونا  جائحة  انت�ضار  متابعة  و  لر�ضد 
الإقليمي  املكتب  مديرة  به  اأدلت  بت�رسيح  ا�ضتغرابهم 
ا�ضارت  الذي  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  التابع  لإفريقيا، 
عن  اليومية  العلمية  اللجنة  ببيانات  فيه  “تالعبت  اىل 
العلمية  اللجنة  فندت  اجلزائر”.و  يف  الإ�ضابات  حالة 
موقفها  اعترت  و  الإقليمية  املديرة  ا�ضتنتاجات  كليا 
باعتبارات  مدفوعا  يكون  قد  و  ل�ضالحياتها،  “جتاوزا 

م�ضمونا”. و  �ضكال  مرفو�ضة  انتقائية 
ق/و

�مل�شادقة على �مل�شروع قريبا

بن بوزيد ي�شتقبل وفد� عن 
�لنقابة �لوطنية لل�شيادلة 

�خلو��ص
امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  ا�ضتقبل 
العا�ضمة،  باجلزائر  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  الروفي�ضور 
بقيادة  اخلوا�ض  لل�ضيادلة  الوطنية  النقابة  عن  وف��دا 
للوزارة.  بيان  بلعنري، ح�ضبما جاء يف  رئي�ضها، م�ضعود 
التي  اللقاءات  اإطار  يف  يندرج  الذي  اللقاء  هذا  و�ضكل 
�ضانحة  الجتماعيني،  ال�رسكاء  مع  ال���وزارة  تعقدها 
احل��وار  ج�ضور  م��د  ����رسورة  على  جم��ددا  "للتاأكيد 
تعزيز  اإط��ار  يف  الجتماعيني  ال�رسكاء  مع  امل�ضوؤول، 
الطرفان  وتطرق  وحت�ضينها".  العمومية  بال�ضحة  التكفل 
ال�ضكان  حلاجيات  ب�ضلة  متت  التي  "امل�ضائل  عن  باحلديث 
والأجهزة  الدائمة  ال�ضيدلنية  امل��واد  وف��رة  جمال  يف 
فريو�ض  انت�ضار  فرتة  خالل  احلماية،  وو�ضائل  الطبية 
"اإعادة  حول  املحادثات  جرت  كما  امل�ضتجد".  كورونا 
وفرة  ومتابعة  ر�ضد  خللية  امل�ضكلة  اللجنة  اأ�ضغال  بعث 
اخلوا�ض"، مع  ل�ضيدليات  الوطنية   اللجنة  الأدوية وكذا 
يف  الجتماعي  ال�رسيك  "م�ضاهمة  اأهمية  على  التاأكيد 
ال�ضيدلنية؛  باملواد  املتعلقة  التطبيقية  الن�ضو�ض  اإعداد 
يف  امل��وؤرخ   18-11 رقم  القانون  اأحكام  تقت�ضيه  كما 
جدد  الجتماع،  اختتام  وعند  بال�ضحة".  املتعلق   2018
�رسورة  على  ملحا  الجتماعيني  لل�رسكاء  "دعمه  الوزير 
موا�ضلة احلوار البناء بني الطرفني".                       ق/و

جميع �لآليات جاهزة لإطالق ديو�ن �لفالحة �ل�شحر�وية �ملو�شم �لقادم

الوزراء   جمل�ض  ي�ضادق  اأن  ينتظر 
مر�ضوم  على  القادم  اجتماعه  يف 
ال�ضحراوية،  الفالحة  ديوان  اإن�ضاء 

�ضالحيات  له  �ضتكون  الذي  
الفالحة  برتقية  تتعلق  وا�ضعة 
على  والرقابة  ال�ضحراوية، 
اجلنوب  يف  الفالحي  الن�ضاط 
ح��ت��ى ت�����ض��اه��م ال���زراع���ة يف 
الزراعي،  ال�ضت�ضالح  مناطق 
الغذائية  الفجوة   تقلي�ض  يف 

اجلزائر. منها  تعاين  التي 
الفالحة  وزي���ر  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
دفرت  م�ضودة  اإن  الريفية،  والتنمية 

الفالحة  دي��وان  لإجن��از  ال�����رسوط 
ال�����ض��ح��راوي��ة ج��اه��زة.واأ���ض��اف 
بالقناة  ا�ضت�ضافته  خالل  الوزير 
فقط  بقيت  ن��ه  اأ الأوىل  الذاع��ي��ة 
خالل  من  الأخرية  اللم�ضات  بع�ض 
امل�ضتثمرين  بع�ض  مع  م�ضاورات 
ال�رسوط  دفرت  يكون  اأن  اأجل  من 
خالله  من  يحفظ  كبرية،  جناعة  له 
امل�ضتثمرين. وواج��ب��ات  ح��ق��وق 
عن  الأول  امل�����ض��وؤول  واأو���ض��ح 

ال��ف��الح��ة  دي����وان  اأن  ال��ق��ط��اع، 
اجلنوب،  يف  �ضيكون  ال�ضحراوية 
ل�ضكانها  جدا  اإيجابيا  و�ضيكون 
واق��ع  على  انعكا�ضه  خ��الل  م��ن 
باملنطقة،  القت�ضاد  وكذا  ال�ضغل 
ل��ي��ات  الآ جميع  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
الفالحة  دي���وان  لإط���الق  ج��اه��زة 
من  بداية  عمله  يف  ال�ضحراوية 

تقدير. اأكر  على  القادم  املو�ضم 
 لوؤي ي
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م�شالح �لأمن متنع �ملو�طنني من دخول �لأ�شو�ق 
بدون كمامات

ي�شني حممد 
---------------- 

ولية  اأم��ن  م�ضالح  �رسعت 
تطبيق  ف��ر���ض  يف  ال����وادي 
الولية  عن  ال�ضادر  القرار 
ارت��داء  ل��زام��ي��ة  ب��اإ القا�ضي 
التجار  طرف  من  الكمامات 
الف�ضاءات  يف  وامل��واط��ن��ني 
العامة  دارات  والإ واملحالت 
وب��اء  انت�ضار  م��ن  للوقاية 

امل�ضتجد. كورونا 
"التحرير"  ل�  م�ضدر  واأو�ضح 
ه��ذا  يف  ي��ت��ع��ل��ق  م����ر  الأ اأن 
خا�ض  اأمني  مبخطط  ال�ضياق 
تطبيق  م��دى  على  للوقوف 

ال���ق���رار ال���ولئ���ي اخل��ا���ض 
الكمامة  ارت���داء  ل��زام��ي��ة  ب��اإ
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف�����ض��اءات  يف 
م�����اك�����ن ال��ع��م��وم��ي��ة  والأ
واخل��ا���ض��ة امل��غ��ل��ق��ة وذل��ك 
ب��دوري��ات  القيام  خ��الل  م��ن 
املحالت  خمتلف  على  مراقبة 
اخت�ضا�ض  قليم  باإ املتواجدة 

الولية. عر  الوطني  الأمن 
و����ض���ي���ل���زم ه����ذا ال���ق���رار 
على  ال��واف��دي��ن  امل��واط��ن��ني 
ب��اإرت��داء  التجارية  املحالت 
اإجباريا  الواقية  الكمامات 
امل�ضالح  ق��ا���ض��دي  ك���ذا  و 
به  ���رسح  ملا  وفقا  داري���ة،  الإ
على  م��وؤك��دا  امل�ضدر،  ذات 

الإج��راء  لهذا  خمالف  كل  اأن 
ع��ق��وب��ات  اإىل  �ضيتعر�ض 
الغلق  يف  تتمثل  داري�����ة  اإ
بالن�ضبة  الق�ضائية  واملتابعة 
مالية  غرامة  فر�ض  و  للتجار 
اإىل  اآلف   10 بني  ما  ت��رتاوح 
املواطنني  حق  يف  دج  األف   20

. لفني ملخا ا
نف�ض  يف  امل�����ض��در،  ���ض��ار  واأ
ال�ضياق اإىل اأن اأعوان ال�رسطة 
خم��ارج  و  م��داخ��ل  يطوقون 
التجارية  ال��ف�����ض��اءات  ه��ذه 
على  املواطنني  كل  جمرين 
لل�ضماح  الكمامات  ارت��داءه 
الف�ضاءات  هذه  بولوج  لهم 

الت�ضوق. ق�ضد 

ما  توزيع  مع  ذلك  تزامن  وقد 
واقية  كمامة   2000 يقارب 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وال��ت��ج��ار 
����ض���واق ب��امل��ج��ان  ب��ه��ذه الأ
الأمن  مل�ضالح  مببادرة  وذلك 
الك�ضافة  م��ع  بالتن�ضيق 
وذلك  اجلزائرية  الإ�ضالمية 
تبذل  التي  اجلهود  اإط��ار  يف 
فريو�ض  انت�ضار  من  للتقليل 

امل�ضتجد. كورونا 
العديد  ا�ضتح�ضن  جهتهم  من 
هذا  واملواطنني  التجار  من 
اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال���ق���رار 
على  اجلميع،  �ضالمة  �ضمان 

تعبريهم. حد 
ال��وايل  دع��ا  اأخ��ر،  جانب  من 
ع��ب��د ال���ق���ادر ب���ن ���ض��ع��ي��د، 
اجتماع  تراأ�ضه  خالل   ، موؤخراً
من  للوقاية  الولئية،  للخلية 
ملناق�ضة  كورونا  وباء  انت�ضار 
لت�ضديد  الرامية  الإج��راءات 
املقررة  التدابري  احرتام  فر�ض 
ال�ضحي  احلجر  بخ�ضو�ض 
فريو�ض  انت�ضار  م��ن  واحل��د 
����رسورة  اإىل  كوفيد19- 
التح�ضي�ضية  احلمالت  تكثيف 
من  اإجباريا  الكمامات  لو�ضع 
واأ�ضحاب  املواطنني  ط��رف 
م�ضافة  اح����رتام  م��ع  امل��ه��ن 
ل��زام  واإ الجتماعي  التباعد 
والتقّيد  با�ضتعمالها  التجار 
وردع  ال��ن��ظ��اف��ة،  ب�����رسوط 
التدابري  هذه  يخالف  من  كل 

. الوقائية 

�لعديد  �إىل  �لدخول  �ملو�طنني من  �لع�شر�ت من  �ملو�طنني مبنع  �لكمامات من طرف  �رتد�ء  �إجبارية  �ل�شرطة منذ قر�ر  تقوم م�شالح 
�لكمامات. �لو�دي دون و�شع  بو�شط مدينة  �لأ�شو�ق  من 

كورونا فريو�ص  من  للوقاية 

عن  ي��ت�����ض��اءل��ون  م��واط��ن��ون 
قطاع  يعرفها  التي  امل�ضاكل 
ال�����ض��وؤون ال��دي��ن��ي��ة ب��ولي��ة 
من  ي��ح��دث  وم����ا  ال������وادي 
م�ضاجدها  بع�ض  يف  ت�ضيب 
ال��ك��ام��ل  ال��غ��ي��اب  ظ���ل  يف 
مدير  من  الو�ضاية  لأج��ه��زة 
وم��ف��ت�����ض��ني وم�����ض��ت�����ض��اري��ن 
هذا  يف  امل�����ض��وؤول��ي��ة   ت��رك��وا 
حيث   ، احل�����ض��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
يف  حتولت  ي��ام  الأ هذه  املنابر 
الولية  هذا  يف  امل�ضاجد  بع�ض 
بعد  خا�ضة  دعوية  منابر  اإىل 
كورونا  بوباء  العامل  ابتلى  اأن 
لي�ضت  واجل���زائ���ر  ال��ق��ات��ل 
عند  ونزول  ذلك،  من  م�ضتثناه 
دور  عودة  يف  املواطنني  رغبة 
الوباء  هذا  مواجهة  يف  امل�ضجد 
ال�����ض��وؤون  وزارة  اأ���ض��درت 
رقم  تعليمة  والأوقاف  الدينية 
واملتطوعني  الئمة  حتث   229
القراأن  ببث  �ضواء  حد  على 
ال�ضوت  مكرات  عر  الكرمي 
الله  يات  باآ تركا  امل�ضاجد  يف 
كما  للنا�ض  �ضفاء  فيها  التي 
درو���ض  تقدمي  م��ع   ، يقولون 
هذا  ملقاومة  �ضحية  توجيهية 
انت�ضاره  م��ن  واحل���د  ال��وب��اء 
 – بع�ضهم  لكن  النا�ض،  بني 
فتح  ا�ضتغل  مراقبون-  يقول 
التعليمة  هذه  وحولوا  امل�ضاجد 
ه���داف���ه���ا احل��ق��ي��ق��ي��ة  ع��ل��ى اأ

دعوية  بدرو�ض  وتعوي�ضها 
ول  بعيد  من  ل  ب�ضلة  متت  ل 
التعليمة  جوهر  اإىل  قريب  من 
تعبري  ح�ضب  املعامل  املحددة 
اأكدوا  الذين  املراقبني  ه��وؤلء 
اأح��د  يف  املتطوعني  اأح��د  اأن 
خليفة  حا�ضي  بلدية  م�ضاجد 
عا�ضمة  ���رسق��ي  ت��ق��ع  ال��ت��ي 
ث��ن��اء  ولي���ة ال���وادي حت��دث اأ
الرعيل  حول  للمجتمع  خطابه 
ال�ضالح  ال�ضلف  م��ن  الأول 
الله  بطاعة  ت�ضبثه  وم��دى 
اأن  دون  ر���ض��ول��ه  وب��ط��اع��ة 
من  الأخ���ري  لل�ضطر  يتطرق 
م��ر  الأ )واأويل  الكرمية  ي��ة  الآ
اأن  ح�ضبهم  وي��ب��دو  م��ن��ك��م( 
التي  الدينية  اجلمعيات  بع�ض 
�ضوؤون  تدير  الفكر  هذا  تتبنى 
جمعية  ���ض��ني  ب��راأ امل�����ض��ج��د 
غري  واأخ��رى  ر�ضميا  معتمدة 
ال�ضتار  وراء  تعمل  ر�ضمية 
الدعوية  بال�ضوؤون  وتعتني 
هذا  الغفران  �ضكوك  وتوزع 
ولية  م�ضاجد  بع�ض  حال  هو 
ال����وادي ك��م��ا ي��راه��ا ه���وؤلء 
غ�ضبهم  �ضبوا  الذي  املراقبني 
ع��ل��ى امل�����رسف��ني ع��ل��ى ه��ذا 
اأ�ضبح  الذي  الديني  القطاع 
نينة-  الطماأ على  يبعث  ل 
اإ�ضالحه  يتم  مل  ما   - بح�ضبهم 

الأوان. فوات  قبل 
مبارك قدودة 

ال�ضادرة  التعليمات  عرفت 
ال����وادي  ولي����ة  وايل  ع���ن 
ال�ضارم  التطبيق  بخ�ضو�ض 
ال�ضحي  احل��ج��ر  ل��ق��وان��ني 
حالت  ت�ضجيل  بعد  املنزيل 
كوفيد  عدوى  لتف�ضي  موؤكدة 
اإىل  دف��ع  مما  ال��ولي��ة  يف   19
ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 
الوباء  هذا  ملواجهة  الالزمة 
ال��ق��ات��ل ح��ي��ث ق���ام رج���ال 
خليفة  ح��ا���ض��ي  دائ���رة  م���ن  اأ
لهذه  ال�����ض��ارم  تطبيق  يف 
كلها  ت�ضب  التي  التعليمات 
الأزمة  عمر  تقلي�ض  خانة  يف 
تف�ضي  ومواجهة  ال�ضحية 
ال��ع��دوى ب��ني امل��واط��ن��ني يف 
�رسيعا  الرد  جاء  حيث  الولية 
عر  ال��دائ��رة  اأم��ن  بانت�ضار 
خليفة  حا�ضي  مدينة  اأح��ي��اء 
اأحيائها  بع�ض  عرفت  التي 
وراجال  منتقال  امنيا  تواجدا 
التي  اخلروقات  بع�ض  ملواجهة 
الفطر  عيد  ث��ن��اء  اأ حت��دث  قد 
هنا  التجمعات  ب�ضبب  املبارك 
عددها  يفوق  والتي  وهناك 
عن  ناهيك  اأ�ضخا�ض  الثالثة 
الطريق  ع��ر  املراقبة  نقاط 
ي�ضق  الذي   16 رقم  الوطني 

حيث  وجنوبا  �ضمال  املدينة 
يقارب  ما  توقيف  اإىل  اأف�ضت 
يفوق  وم��ا  مركبة  الثالثني 
التي  نارية  دراج��ات  الع�رس 
ويف  احل�رس  �ضاحة  بها  غ�ضت 
بع�ض  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث 
البلدية  يف  باحلجر  املهتمني 
لهذه  ال�ضارم  التطبيق  اأن 
م��ن  الإج����راءات م��ن ط��رف اأ
غري  الظروف  اأملته  ال��دائ��رة 
بع�ض  ظ��ه��ور  بعد  ال��ع��ادي��ة 
الولية  يف  املوؤكدة  احل��الت 
مل�ضوؤولياته  م���ن  الأ وحت��م��ل 
ال�ضحي  م���ن  الأ ت��وف��ري  يف 
على  وال��ع��م��ل  ل��ل��م��واط��ن��ني 
التي  الأزم���ة  عمر  تقلي�ض 
البلد  اقت�ضاد  ت��ه��دد  ب��ات��ت 
من  الوقت  ذات  يف  مطالبني 
ي�ضاعدوا  اأن  املدينة  ه��ايل  اأ
مهامهم  يف  م����ن  الأ رج���ال 
الكامل  ب��الل��ت��زام  النبيلة 
ب��احل��ج��ر ال�����ض��ح��ي امل��ن��زيل 
الواقية  الكمامات  وا�ضتعمال 
م���ع ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي 
من  الآم��ن  اخل��روج  ل�ضمان 
اأقرب  يف  الوبائية  الأزمة  هذه 

جال. الآ
مبارك قدودة 

ال�ضحن  ح��ي  �ضكان  خ��رج 
عن  ال���وادي،  مبدينة  الأول 
عدد  مت��ادي  اإزاء  �ضمتهم، 
القانون  ع��ن  اخل��ارج��ني  م��ن 
و�ضط  اخلمور  ببيع  والعرف، 
الأوق���ات  جميع  يف  احل���ي، 
ال�ضباحية  الفرتة  يف  �ضواء 
م��راآى  م���ام  اأ امل�����ض��ائ��ي��ة،  و  اأ
اأن  دون  اجل��م��ي��ع،  وم�ضمع 
الو�ضية  اجل��ه��ات  ت��ت��دخ��ل 
حدهم. عند  يقافهم  واإ لردعهم 
حي  �ضكان  اأم�ض،  اأول  اأقدم، 
الوادي  مبدينة  الأول  ال�ضحن 
من  وذلك  الطريق،  غلق  على 
ملعاناتهم  النتباه  لفت  اأجل 
بيع  ظ��اه��رة  ان��ت�����ض��ار  م��ع 
املهلو�ضة  واحلبوب  اخلمور 
هني  محُ ب�ضكل  الطرقات  يف 
اأجل  من  وكذا  حليهم،  �ضني  ومحُ
اخل��ارج��ني  وت��خ��وي��ف  ف�ضح 
ع���ن الأخ�����الق وال���ع���ادات 
عن  يكفوا  حتى  والتقاليد، 

امل�ضينة. اأفعالهم 

باعة  فاإن  ال�ضكان،  وح�ضب 
ي�ضتغلون  العادة  يف  اخلمور 
اأو  "اأك�ضنت"  نوع  من  �ضيارة 
التعرف  يتم  حتى  "اتو�ض"، 
ال��زب��ائ��ن  ط��رف  م��ن  عليها 
اجل����دد، ال���ذي���ن ي��ت��وق��ف��ون 
يبيع  التي  ال�ضيارة  بجانب 
تبادل  ويتم  اخلمر،  �ضاحبها 
من  ثمنها  وقب�ض  ال�ضلعة 
وتكون  ال�ضيارتني،  نوافذ 
لكونهم  �ضتغلة،  محُ املحركات 
���ض��ت��ع��داد ل��ل��ه��روب  ع��ل��ى اإ
ل�ضيارات  يتهم  روؤ ح��ال  يف 
الوطني،  الدرك  اأو  ال�رسطة 
�ضال�ضة  اأكر  العملية  وتكون 
على  املتعودين  الزبائن  مع 
الكحولية،  امل�رسوبات  �رساء 
الت�ضال  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
اأي  يف  والل��ت��ق��اء  بالهاتف 
الأوق���ات  ك��ل  ويف  م��ك��ان، 
امل�ضاء  اأو  ال�ضباح  يف  �ضوء 

الليل. يف  حتى  اأو 
ل��ق��اء  وط��ال��ب امل��ح��ت��ج��ون ب��اإ

املجرمني،  اأولئك  على  القب�ض 
عليهم،  اخلناق  ت�ضييق  وكذا 
�ضارمة  عقوبات  وت�ضليط 
ي��ع��ودوا  ل  حتى  حقهم  يف 
و�ضفوها  التي  الأعمال  لهذه 

واملحُ�ضينة. باخل�ضي�ضة 
انتف�ض  اآخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
ال�رسقي  الباب  حي  �ضكان 
بائعي  �ضد  ق��م��ار،  ببلدية 
املهلو�ضة  واحلبوب  اخلمور 
ال���ذي اح��ت��ل��وا احل��ي ���ض��واء 
وبات  جل�ضات،  اأو  مركبات 
ب����وؤرة ل��ك��ل ه���ذه ال��رذائ��ل 

اجلميع. ومق�ضد 
خطرا  �ضكل  ال���ذي  م���ر  الأ
واأولدهم،  احلي  �ضباب  على 
بوؤر  كل  جابوا  املنتف�ضون 
ب�ضكل  وتعاملوا  الف�ضاد 
اخل��م��ور  ب��اع��ة  م��ع  �ضلمي 
بالبتعاد  املهلو�ضة  واحلبوب 

لهم. نذار  اإ كاآخر  احلي  عن 
ال�ضلطات  ال�ضكان  ونا�ضد 
ن��ق��اذ  واإ ال��ع��اج��ل،  بالتحرك 
باعة  اح��ت��ل��ه  ال���ذي  ح��ّي��ه��م 

املهلو�ضة. واحلبوب  اخلمور 
ي�ضني حممد 

مو�طنون يت�شاءلون: هل يعلم وزير 
�ل�شوؤون �لدينية مبا يح�شل يف م�شاجد 

�لولية؟ 

حزم كبري يف تطبيق قو�نني �حلجر 
�ل�شحي �ملنزيل لأمن حا�شي خليفة

حي �ل�شحن �لأول مبدنية �لو�دي وباب �ل�شرقي بقمار

�ل�شكان ينتف�شون �شد بائعي �خلمور و�حلبوب �ملهلو�شة

ر�أي/



لأمن  العمليات  قاعة  ا�ضتقبلت 
ماي  �ضهر  خ��الل  اأدرار  ولي��ة 
 ( اجل��اري��ة  ال�ضنة  من  املن�رسم 
هاتفية  مكاملة   445  ،  2020
موزعة  املواطنني  قبل  من  واردة 
اخل�رساء15/48و  الأرق��ام  على 
ال��ن��ج��دة  104وخ�����ط ���رسط��ة 
خمتلف  ���ض��م��ح��ت  ح��ي��ث   ،17
معاجلة  م��ن  ال���واردة  املكاملات 
هذه  و�ضملت  الق�ضايا  عديد 
خا�ضة  مكاملة   53 ال��ن��داءات،  
و72   والإغاثة،  امل�ضاعدة  بتقدمي 
ال�ضتعالم  بطلب  متعلقة  مكاملة 
خا�ضة  مكاملة  و81   التوجيه،  و 
و  امل��رور  ح��وادث  عن  بالتبليغ 
ح��الت  و  احل��رائ��ق  و  ال�����رسق��ة 

ذات  �ضجلت  ك��م��ا  الخ��ت��ف��اء، 
176 مكاملة هاتفية ذات  امل�ضالح 
التدخالت  خمتلف  بطلب  ال�ضلة 
مكاملة   63 ورود  ج��ان��ب  اإىل 
م�ضدرنا  وح�ضب  ه��ذا  اأخ��رى، 
ال�رسطة  ق��وات  تبقى  م��ن��ي،  الأ
وعلى  الأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�ضتجابة  24/24�ضاعة،  مدار 
التكفل  و  املواطنني  ل��ن��داءات 
تدعوهم  التي  و  بان�ضغالتهم 
قد  خطر  اأي  ع��ن  ب���الغ  الإ اإىل 
ممتلكاتهم،  و  ح��ي��ات��ه��م  ي��ه��دد 
ب��الأرق��ام  الت�ضال  طريق  عن 
قبل  م��ن  امل�����ض��خ��رة  امل��ج��ان��ي��ة 
الوطني.                                                                                       لالأمن  العامة  املديرية 
عبدالرحمن بلوايف 
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�شكان م�شعد باجللفة .. يعت�شمون ويطالبون 
بالتنمية �حلقيقية

ذيب  عمر 
---------------- 

مل  امل�ضاجد  و  العلماء  مدينة   
رغم  تنموية  وث��ب��ة  اأي  ت��ع��رف 
يف  �ضبت  التي  امل��الي��ري  مئات 
رعاية  فال   ، العمومية  خزينتها 
ح�رسية  تهيئة  ول  كرمية  �ضعبية 
ول  ثمينة  من�ضاآت  ول  لئقة 
ثقافية  اأجواء  ول  حقيقية  اأ�ضواق 
التثمني  ت�ضتحق  ريا�ضيةاأ  و 
لعا�ضمة  فالزائر   ! ���ض��ادة  والإ
بالنقائ�ض  يتفاجاأ  نايل  اأولد 
ج��وان��ب  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ك��ث��رية 
حائرا  ويقف  والتح�رس،  التنمية 
الجتماعية  �ضاة  املاأ م�ضاهد  اأمام 
مفاجئة  خطوة  ففي   !! املرعبة 
الثالثاء  �ضبيحة  ال�ضكان  اأقدم 
البلدية  مقر  غلق  على  املا�ضي، 
هذه  عمال  توقف  اإىل  ّدى  اأ مم��ا 
املحتجون   ، العمل  عن  الأخ��رية 
ط��ال��ب��وا ب��ت��دخ��ل ال�����ض��ل��ط��ات 
���ض��وؤون  يف  وال��ن��ظ��ر  ال��ولئ��ي��ة 

جحيما  اأ�ضبحت  التي  حياتهم 
عن  هوؤلء  يرتاجع  ومل   ! يطاق  ل 
للبلدية  الرئي�ضي  املدخل  غلق 
اأحد  من  وع��دا  تلقوا  بعدما  اإل 
بالوقوف  البلدي  املجل�ض  اأع�ضاء 
هذا   ، املرتاكمة  ان�ضغالتهم  على 
لقاء  عنه  ي�ضفر  ما  انتظار  يف 
نهاية  ال��وايل  مبمثل  املواطنني 
ه��م  اأ ل��درا���ض��ة   ، ���ض��ب��وع  الأ ه��ذا 

املنطقة  اأهل  غبنت  التي  امل�ضاكل 
واأرغ��م��ت��ه��م ع��ل��ى حت��ّم��ل واق��ع 
ب��دى  اأ وق��د   ! وال�ضقاء  البوؤ�ض 
 " ل  حتدثوا  الذين  الغا�ضبني  جل 
الأو�ضاع  من  حت�رسهم  التحرير" 
دي��ك��ور  ت�ضنع  ال��ت��ي  امل��زري��ة 
القلق  اأن  موؤكدين   ، يومياتهم 
يحا�رسونهم  والوجع  والياأ�ض 
انعدام  ظل  يف   ، اجلهات  كل  من 

توحي  ����رسات  وم���وؤ م��ع��ط��ي��ات 
من  ت�ضري  التي  الأمور  بتح�ضن 
امل�ضعديون   ! ���ض��واأ  اأ اإىل  �ضيء 
وت�ضاوؤم  ا�ضتياء  بنرة  يتحدثون 
منها  يتحقق  مل  التي  مطالبهم  عن 
طويلة  �ضنوات  مدار  على  �ضيئا 
معظم  نف�ضه  الوقت  يف  متهمني   ،
تعاقبت  التي  املنتخبة  املجال�ض 
 ، البلدية  م�ضالح  ت�ضيري  على 
برغباتهم  فرادها  اأ ان�ضغل  والتي 
على  وال�ضتحواذ  ال�ضخ�ضية 
اأو  حياء  اأو  خوف  دون  العام  املال 
اجلاد  التحرك  انتظار  ويف   ! تردد 
�ضلطة  اأعلى  طرف  من  والفعال 
تبقى  ال��ولئ��ي   امل�ضتوى  على 
اإىل  حاجة  يف  امل�ضعديني  دي��ار 
اإحلاقها  بغية  حقيقية  دارية  اإ ثورة 
التي  امل��زده��رة  امل���دن  مب�����ض��اف 
نها  اأ رغم  �ضيء  كل  يف  جتاوزتها 
الب�رسية  الإمكانيات  يف  تفوقها 

ة  الن�ضاأ تاريخ  ويف  واملادية 

، من  و�ملعّوقات  عاب  �ل�شّ تتحّدى كل  و  ُتنا�شل  و  ُتكافح  و يقظة  بقيادة و�عية  م�شعد بولية �جللفة  �شكان مدينة  متى يظفرويفوز 
ُحلما قد ل يتحقق  �أن هذ� �حلق �مل�شروع بات  �أجل �ل�شهر على �حتياجاتهم و ق�شاياهم يف كل �ملجالت و �مليادين ؟ �مل�شعديون يرون 

، و بحكم عالمات �لإحباط و�لقنوط  �لتي تر�شم معامل �ملدينة  �لتعفن  �أخرى ، ح�شب �شور ومظاهر �لرد�ءة و  فعليا لفرتة زمنية 
�آهات  �أمام  �شاكنا  ُيحّركون  �لعلماء !  لالأ�شف غالبية م�شوؤويل �لوقت �لر�هن ل  �أر�ص �لكرم و  �لبادية على وجوه قاطني  و�ل�شوؤم 

�لبالد  حالت  فيهم  توؤثر  ول   ، �ل�شّيقة  �خلا�شة  و�آفاقهم  تطلعاتهم  �شوى  خطو�تهم  و  عقولهم  ُترك  ل  و   ، و�ملحتاجني  "�لغالبة" 
و�آثارها  لنتائجها  ينفعلون  ول  �ملوؤملة  و  �لقا�شية  و�لعباد 

�لكارثية                             �حلياتية  �أو�شاعهم  على  �حتجاجا 

متليلي  مدينة  من  �ضنة(   28 ( مواطن  تعر�ض 
عملية  اإىل  غ��رداي��ة(  مدينة  م��ن  كلم   40 (
من  هذا  و  النارية،  دراجته  طالت    �رسقة 
دمت  قحُ اأين  هويتهما  جتهل  �ضخ�ضني  طرف 
الفور  على  باخل�ضو�ض،  ر�ضمية  �ضكوى 
الدائرة  باأمن  الق�ضائية  ال�رسطة  فرقة  فتحت 
و  الأبحاث  تكثيف  مع  املو�ضوع  يف  حتقيقا 
متكنت  الفاعلني،  اإىل  للو�ضول  التحريات 
النارية  ال��دراج��ة  مكان  اإىل  التو�ضل  من 
الأخ�رس  الرقم  عر  هاتفي  ات�ضال  با�ضتغالل 
امل�ضالح  ذات  لتقوم  املواطنني،  اأحد  قبل  من 
فيه  امل�ضتبه  بحوزة  �ضبطها  و  املكان  مبداهمة 
على  النارية  الدراجة  حجز  و  حتويله  مت  حيث 

التحقيق. ذمة 
ال�ضبطية  لعنا�رس  املتوا�ضلة  التحقيقات 
هوية  على  التعرف  من  مكنت   ، الق�ضائية 
اتخاذ  و  توقيفه  مت  العملية    يف  ثان   �رسيك 
ا�ضتكمال  بعد  �ضده،  القانونية  الإج��راءات 

الإجراءات كافة 
كل  مبحاربة  اخلا�ضة  الإج��راءات  اإطار  يف  و 
ا�ضتهالك  و  برتويج  املتعلقة  اجلرائم  اأ�ضكال 
م�ضالح  متكنت  العقلية،  ثرات  املوؤ و  املخدرات 
من  منف�ضلة  ق�ضية  يف  متليلي  دائرة  اأمن 
�ضخ�ض  توقيف  و  املخدرات  من  كمية  حجز 
لعنا�رس  وردت  ملعلومات  وفقا  �ضنة(،   28 (
كمية  ت��واج��د  مفادها  الق�ضائية  ال�رسطة 
ب�ضدد  هم  و  �ضخ�ضني،  عند  املخدرات  من 
متليلي،  مبدينة  ال�ضباب  اأو�ضاط  بني  ترويجها 
التن�ضيق  كذا  املكثفة،  التحريات  و  الأبحاث 
مع  قليميا،  اإ املخت�ض  اجلمهورية  وكيل  مع 
�ضبط  من  مكنت  ماأذونة،  بتفتي�ضات  القيام 

عبارة  امل�ضاكن،  باأحد  املخدرات  من  كمية 
اإ�ضافة   ، غراما   19 ب�  قدرت  قطع   3 على 
التقطيع،  يف  ت�ضتعمل  )كيتور(  قطع  لة  اآ اإىل 
 120 ( �ضنتيم  مليون   12 ب�  يقدر  مايل  مبلغ  و 
عليه  و  الرتويج،  عائدات  من  يعد  دج(  األف 
امل�ضتبه  توقيف  مع  امل�ضبوطات  حجز  مت 
القانونية  الإجراءات  �ضده  اتخذت  اأين  فيه 
متكنت  منف�ضلة،  اأخرى  ق�ضية  الالزمة.يف 
متليلي  دائرة  باأمن  الق�ضائية  ال�رسطة  فرقة 
ب�ضارقي  الإطاحة  من  الفارط  الأ�ضبوع  بحر 
مت  ي��ن  اأ متليلي،  مبدينة  التجارية  املحالت 
م�رسوقات  ا�ضرتجاع  مع  اأ�ضخا�ض   4 توقيف 
احل��ال،  ق�ضية  يف  �رسقة  حمل  جت��اري  ملحل 

النقالة. الهواتف  ببيع  خا�ض 
ماي   19 تاريخ  اإىل  تعود  الق�ضية  حيثيات 
ال�رسطة  م�ضالح  م��ام  اأ تقدم  ي��ن  اأ الفارط، 
تقييد  اأج��ل  من  �ضنة(   39 ( املواطنني  اأح��د 
ل�رسقة  تعر�ضه  نتيجة  ر�ضمية،  �ضكوى 
النقالة  الهواتف  ببيع  اخلا�ض  التجاري  حمله 
هواتف  له  ا�ضتهدفت  متليلي،  مدينة  بو�ضط 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�ضافة  لواحقها،  و  نقالة 
من  ه��ذا  و  �ضنتيم  ماليني  خم�ضة  ب�  يقدر 
�ضاعات  يف  هويتهم  هل  جتحُ اأ�ضخا�ض  طرف 
احلجر  ف��رتة  م�ضتغلني  الليل،  من  متقدمة 
التحري  و  البحث  املنزيل.عمليات  ال�ضحي 
الق�ضائية،  ال�ضبطية  لعنا�رس  احلثيثة 
من  مكنت  الق�ضية،  يف  حتقيق  فتح  بعد 
فيه  م�ضتبه  الأ�ضخا�ض،  اأحد  اإىل  التو�ضل 
اإىل  حتويله  و  بتوقيفه  لتقوم  الق�ضية،  يف 
و  معه  التحقيق  مبا�رسة  و  امل�ضلحة  مقر 
�رسكاء  وجود  تبني  اأين  باحلقائق،  مواجهته 

كثفت  التي  الق�ضية  يف 
لفك  اأبحاثها  امل�ضالح  ذات 
كل  على  العثور  و  لغزها 
اإىل  تقدميهم  و  الفاعلني 

الق�ضائية. اجلهات 
يف  املعمقة  التحقيقات 
بالإطاحة  اأثمرت  الق�ضية، 
فيهم،  امل�����ض��ت��ب��ه  ب��ك��اف��ة 
و�ضول  الآخر،  تلو  الواحد 
الرئي�ضي،  فيه  امل�ضتبه  اإىل 
هواتف   06 ا�ضرتجاع  مع 
�رسيحة   15 ذكية،  نقالة 
حيث  اأذن،  �ضماعة  هاتفية، 
جمعية  ي�ضكلون  نهم  اأ تبني 
ال�رسقة  ل��غ��ر���ض  ����رسار  اأ
ب��ال��ك�����رس ب��ا���ض��ت��غ��الل 
على  ع��الوة  الليل،  ظ��رف 
اخلا�ضة  الظروف  ا�ضتغالل 
ال�ضحي  باحلجر  املتعلقة 
ا�ضتكمال  امل��ن��زيل.ب��ع��د 
الالزمة  الإج��راءات  كافة 
فيها  مبا  احل��ال،  ق�ضية  يف 
من  ج��زء  ح��ج��ز  و  �ضبط 
اإع��ادت��ه��ا  و  امل�����رسوق��ات 
تقدمي  مت  ال�ضحية،  اإىل 
اجلهات  اأمام  فيهم  امل�ضتبه 
تهمة  ع���ن  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة 
����رسار  اأ جمعية  ت��ك��وي��ن 
بالك�رس  ال�رسقة  لغر�ض 

الليل. ظرف  با�ضتغالل 
عامر.ع بن 

التي  اجلهود  و  املهام  اإط��ار  يف 
م���ن ولي��ة  ت��ب��ذل��ه��ا م�����ض��ال��ح اأ
الأغ������واط مل��ح��ارب��ة اجل��رائ��م 
بالبيئة  ب��امل�����ض��ا���ض  امل��رت��ب��ط��ة 
احل�رسي،  املحيط  عر  والعمران 
و  العمران  �رسطة  فرقة  عاجلت 
الولئية  بامل�ضلحة  البيئة  حماية 
ولي��ة  ب��اأم��ن  العمومي  ل��الأم��ن 
 )05 ( خم�ضة  خ��الل  الأغ����واط 
اجلارية  ال�ضنة  من  الأوىل  اأ�ضهر 
هذا  يف  خمالفة   )167 (  ،)2020 (
خمالفة   )56 ( ت�ضمنت  املجال، 
 )111 ( و  ب��ال��ع��م��ران،  متعلقة 
البيئة،  مبجال  متعلقة  خمالفة 
الأطر  ووفق  الفرقة  قامت  كما 
البيئة  بحماية  املتعلقة  القانونية 

اخلرجات  بتكثيف  العمران  و 
خمتلف  مع  بالتن�ضيق  امليدانية، 
بهذا  تعنى  التي  املحلية  الهيئات 
�ضهرت  ال�ضياق  هذا  املجال.يف 
ال��ف��رق��ة خ���الل ن��ف�����ض ال��ف��رتة 
خمتلف  يف  امل�����ض��ارك��ة  ع��ل��ى 
و  التح�ضي�ضية  ال��ف�����ض��اءات  
و  ال��وع��ي  لرت�ضيخ  الإع��الم��ي��ة 
ت�ضمح  التي  الأمنية،  الثقافة 
و  البيئة  على  باحلفاظ  للمواطن 
احل�رسي  املحيط  داخل  العمران 
على  ع��الوة  فيه،  يعي�ض  ال��ذي 
املبادرات  خمتلف  يف  امل�ضاهمة 

البيئية.  ن�ضطة  الأ و 
ق/و

�أمن �أدر�ر ي�شتقبل 445 مكاملة خالل 
�شهر ماي �ملن�شرم

يف عمليات متفرقة لأمن د�ئرة متليلي بغرد�ية

توقيف 7 �أ�شخا�ص مع حجز خمدر�ت و ��شرتجاع م�شروقات

خالل �خلم�شة )05( �أ�شهر �لأوىل من هذه �ل�شنة 

عالج 167خمالفة متعلقة بالبيئة 
و �لعمر�ن بالأغو�ط 

��شرتجاع نحو 130000هكتار من �أر��ٍص فالحية 
بورقلة موزعة لكنها غري م�شتغلة

قوامها  اإجمالية  م�ضاحة  ا�ضرتجاع  مت 
غري  فالحية  اأرا�ض   من  هكتار  الف   130
بولية  منها  امل�ضتفيدين  قبل  من  م�ضتغلة 
ا�ضت�ضالح  اإطار  يف  وزعت  التي  و  ورقلة 
التي  العملية  الفالحي،وهي  الأرا���ض��ي 
مع  بالتن�ضيق  الولئية  ال�ضلطات  با�رست 
تطهري  ق�ضد  للولية  الفالحية  امل�ضالح 
امل�ضتثمرين  م��ن  الفالحية  الرا���ض��ي 
الفالحية  امل�ضالح  مدير  ك�ضف  الوهميني 
امل�ضاحة  انن  �ضليم  زاوي  بن  ورقلة  لولية 
مت  التي  الفالحية  لالأرا�ضي  الجمالية 
الفالحي  ال�ضتثمار  اإط��ار  يف  توزيعها 
يتم  مل  غريانها  هكتار  الف  ب230  تقدر 
ذات  جعل  ال��دي  الم��ر  وهو  ا�ضتغاللها 
الأرا�ضي   اإح�ضاء  بعملية  تقوم  امل�ضالح 
م�ضاحتها  ق��درت  والتي  امل�ضتغلة  غري 
ان  اىل  م�����ض��ريا  ه��ك��ت��ار  ال���ف  ب130 
 2019 �ضنة  بداية  مع  انطلقت  العملية 
الرا�ضي  توزيع  ليتم  متوا�ضلة  هي  ،و 
امل�ضتمرين  على  بعد  فيما  امل�ضرتجعة 
قطع  و  الفالحي  امل��ج��ال  يف  احلقيقيني 
املتالعبني  و  النتهازيني  ام��ام  الطريق 
باملناطق  خ��ا���ض��ة  ال��ف��الح��ي  ب��ال��ع��ق��ار 
الغرفة  رئي�ض  جهته  وم��ن  اجل��ن��وب��ي��ة، 
بوزيان  �ضكري  عقبة  بورقلة  الفالحية 
حت�ضي  الفالحية  الغرفة  ان  اىل  ،ا�ضار 

الدين  ف��الح��ي  م�ضتثمر   1300 ق��راب��ة 
الفالحية  الرا�ضي  القطع  من  ا�ضتفادوا 
و100  هكتار   200 بني  م�ضاحتها  املقدرة 
اجل  من  املوجهة  و  هكتارا  و50  هكتار 
ان  غري  ال�ضرتاتيجية  الزراعات  ممار�ضة 
عائقا  تقف  لتزال  اجلديدة  القدمية  امل�ضاكل 
غياب  غرار  على  امل�ضتثمرين  هوؤلء  امام 
ال��ذي  م��ر  الأ وه��و  الفالحية،  الكهرباء 
الكهربائية  املولدات  ي�ضتعملون  جعلهم 
مع  خا�ضة  كاهلهم  ت��ره��ق  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
اىل  بالإ�ضافة  امل��ازوت،  اأ�ضعار  ارتفاع 
حدة  من  ومازد   الفالحية  امل�ضالك  غياب 
احل�ضول  يف  داري��ة  الإ العراقيل  املعاناة، 
مثمنا  الفالحية  ب��ار  الآ حفر  رخ�ض  على 
الولية  وايل  جمهودات  ال�ضياق  نف�ض  يف 
النهو�ض  يف  بو�ضة،  ال�ضديق  بوبكر  و 
راهنت  لطاملا  الدي  الفالحي  القطاع  بهذا 
الريعي  لالقت�ضاد  كبديل  احلكومة  عليه 
عقار  لتجنيد  املبذولة   املجهودات  كذا   و 
ال�ضتثمار  لرتقية  الدولة،  ممتلكات  من 
ال�رسوط  ا�ضتحداث  و  الفالحة  بقطاع 
للم�ضتثمرين  ت�ضمح  ال��ت��ي  امل��الئ��م��ة 
رفع  يف  بامل�ضاهمة  الفالحني،  من  وغريهم 
و  الذاتي  الكتفاء  جمال  يف  التحديات 

. بالولية  الغذائي  الأمن  جت�ضيد 
فا�ضل بن  يو�ضف   
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ـع �إنتــاج  900 �ألف قنطـار من �حلبـوب  توقُّ
�لدفـلى بعني 

خمتار بر�دع
-----------------

احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  ولكن 
بهوؤلء  دف��ع  النتظار  وط��ول 
التعاونيات  م�ضوؤويل  ملطالبة 
لهم  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  ب�����رسورة 
تلك  اإي���داع  عملية  لت�ضهيل 
الأ���ض��داء   بح�ضب  املحا�ضيل 
حيث  اأو�ضاطهم.   يف  امل�ضتقاة 
الفالحني  من  الكثري  يت�ضابق 
لدى  حما�ضيلهم  اإي���داع  على 
تقدم  والتي  احلبوب  تعاونيات 
 72 ظرف  يف  م�ضتحقاتهم  لهم 
بح�ضب  م��دة   كاق�ضى  �ضاعة 

البار  ال���وايل  ال�ضيد  ت�رسيح 
اعطائه  اث���ر   على  م��ب��ارك،   
و  احل�ضاد  مو�ضم  انطالق  ا�ضارة 
الدر�ض احلايل  من بلدية بئر ولد 
اخلليفة  ، اذ اأكد ان كل الظروف 
كل  جتنيد  مع  متوفرة   و  مواتية 
عملية  اإجن���اح  بغية  الو�ضائل 
لالإل�ضارة،  الدر�ض،   و  احل�ضاد 
التخزين  لعملية  ���ض��خ��رت  
الف   900 ل�ضتقبال  امكانيات 
مزروعة  م�ضاحة  على  و  قنطار، 
اجل��اري  هكتار  ال��ف   74 تفوق 
 .. املو�ضم   هذا  خالل  ح�ضدها  
هذه  الدفلى   عني  ولية  تعرف 
للحبوب  تخزين  اأزم��ة  الأي���ام 

ح�ضاد   مو�ضم  كل  يتكرر  الذي 
الفالحني  و�ضط  ح��رية  خلفت 
اأجل  من  التخزين،  نقاط  اأم��ام 
يعرف وفرة  الذي  املح�ضول  دفع 
ولية  اأن  املو�ضم.املعروف  هذا 
اإنتاج  يف  ال��رائ��دة  الدفلى  عني 
هذا  وتتوقع  وطنيا،  احل��ب��وب 
 900 املح�ضول  يتجاوز  اأن  العام 
اأن  املفرو�ض  ومن  قنطار،  األف 
التعامل مع  لها خرة يف  الولية 
الواقع  لكن  وتخزينه،  املح�ضول 
هي  للفالحني  اآخر.فبالن�ضبة  اأمر 
املعاناة  بعد  جاءت  بعينها  الأزمة 
مع عملية احل�ضاد والدر�ض حتت 
العذاب  لي�ضتمر  حارقة  �ضم�ض 

لتعاونية  املح�ضول  ت�ضليم  مع 
احلبوب، التي تعرف اأزمة تخزين 
على  القدمية  املخازن  قدرة  لعدم 
اأن  خا�ضة  املنتوج،  ا�ضتيعاب 
ولية  ببلديات  املخازن  اأغلبية 
 ، وقدمية  �ضيقة  الدفلى   عني 
الذي  الأمر  تطور،  اأي  تعرف  مل 
التجميع  بنقاط  �ضغطا  خلف 
البلديات،  و خا�ضة  عر خمتلف 
ا�ضت�ضلم  اأي��ن  العطاف  بلدية 
واأرغم  لطابور طويل،  الفالحون 
�ضاعاٍت  لنتظار  منهم  البع�ض 
انتظارا  امل��خ��زن  م��ن  ب��ال��ق��رب 
املح�ضول،و  وت�ضليم  ل��ل��دور 
العطاف  بالذكر،ببلدية  اجلدير 
للحبوب  خمزن  اجن��از  م�رسوع 
على  احلا�ضل  ال�ضغط  ملجابهة  
 200 تخزين  ب�ضعة  التخزين  
ا�ضا�ضه  حجر  و�ضع  طن،  الف 
الوزير الول �ضالل  �ضنة 2015  
هذا،  يومنا  اىل  حمنطا   م��ازال 
قبل  امل�رسوع  ان  اجلميع  ليعلم 
اىل  ال��ورق  حر  من  ينتقل  اأن 
حيزا   ،يتطلب  امليداين  التفعيل 
ان يطول  ،لكن  الوقت  زمنيا من 
يطول  و  حده   يتجاوز  و  الوقت 
ل  ،فهذا  م��داه  يبلغ  و  انتظاره 
حني  ،اإل   امل��واط��ن��ني  يتفهمه  
وت�ضتمر   .... عليه  الغبار  نحُف�ض 

اإ�ضعار. اىل  الفالحني  معاناة 

تت �أ�شعة �شم�ص لفحة ودرجات حر�رة مرتفعة فاقت38 درجة مئوية، ي�شطر �لكثري من �لفالحني، لالنتظار وق�شاء �شاعات 
طويلة بطو�بري �ل�شاحنات �ملقطورة   و �لن�شف �ملقطورة و �جلر�ر�ت �ملحملة مبحا�شيل �حلبوب على م�شافة  و�حد كيلومرتعلى 
�أق�شى تقدير بالطريق �لوطني رقم4، �أمام خمزن تعاونية �حلبوب بالعطاف.   و نف�ص �مل�شهد يتكرر بالتعاونيات �لخرى  

بالبلديات �ملجاورة  �أو بالأحرى عرب 25 نقطة جتميع موزعة عرب ولية عني �لدفلى... 

ب�شبب �أزمة �ل�شيولة �ملالية طو�بري ل متناهية  من �أجل دفع �ملح�شول 

خالل  املالية  ال�ضيولة  غياب  خلق 
ولدت  كبرية  اأزم��ة  الأي��ام  ه��ذه 
املجتمع  �رسائح  ملختلف  تذمرا 
اجل��زائ��ر،  ب��ري��د  زب��ائ��ن  ل�ضيما 
ماأزق  يف  اأنف�ضهم  وجدوا  الذين 
ال�ضيولة  نق�ض  وال�ضبب  حقيقي 
عر  الريد  مراكز  باأغلب  املالية 
احلدودية،  الولية  مناطق  خمتلف 
دفع  مع  تزامنت  ال�ضيولة  اأزم��ة 
كرجال  ���رسائ��ح  ع��دة  م��رت��ب��ات 
ورج��ال  امل��ج��اه��دي��ن   ، التعليم 
منحة  �رسف  على  زي��ادة  الأم��ن 
من  املت�رسرين  لفائدة  املليون 
املالية،  الأزم��ة  كورونا  جائحة 

يف  ملفت  ب�ضكل  ت�ضاهم  ق��د 
بفريو�ض  اإ���ض��اب��ات  ت�ضجيل 
الكتظاظ  واأن  خا�ضة  كورونا 
اأم��ام  اليومي  الديكور  اأ�ضبح 
الريد  مراكز  ومداخل  �ضبابيك 
املزرية  الأو���ض��اع  ه��ذه  واأم���ام 
هذه  خالل  للظهور  عادت  التي 
اجلهات  على  يتوجب  الفرتات، 
وبالتايل  العاجل  التدخل  املعنية 
بالأموال  الريدية  املراكز  متوين 
والكتظاظ،  الإزدح���ام  لتفادي 
وخيمة  عواقبه  تكون  قد  والذي 

فريو�ض كورونا. اإنت�ضار  يف ظل 
ع بوتليتا�ض

�كتظاظ كبري �أمام مر�كز �لربيد 
بتلم�شان 

جر�ء �شوء �لت�شفية �لتي يعانون منها

ك�����ض��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة الإع���الم 
للدرك  ال��ولئ��ي��ة  للمجموعة 
الفرقة  اأفراد  اأن  بتب�ضة  الوطني 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��درك ال��وط��ن��ي 
جنوب  م��ق��دم  بئر  منطقة  يف 
متكنوا  تب�ضة  الولية  عا�ضمة 
ثابت  اقامة �ضد  اأم�ض، خالل  يوم 
م�ضتوي  على  مراقبة  ونقطة 
الرابط   01 رقم  الولئي  الطريق 
وبلدية  مقدم  بئر  بلديتي  بني 
اأم   ( لولية  التابعة  ال�ضلع�ة 

�ضيارة  توقيف  من   ،) البواقي 
حيث  للمراقبة  واإخ�����ض��اع��ه��ا 
كمية  على  متنها  على  ع��ر 
مت  وبعدها  احلمراء.  اللحوم  من 
العمر  من  البالغ  ال�ضائق  حتويل 
اللحوم  مبعية  ومرافقه  �ضنة   41
ملوا�ضلة   ، ال��ف��رق��ة  مقر  اإىل 
اللحوم  عر�ض  وبعد  التحقيق 
ومعاينة  البيطري  الطبيب  على 
باأنها  اأكد   ، احلمراء  اللحوم  تلك 
لال�ضتهالك  �ضاحلة  وغري  فا�ضدة 

و�ضيلة  احرتام  عدم  و  الب�رسي، 
ت�ضكيل  مت  احلرارة  )درجة  النقل 
الطبيب  م��ن  م��ت��ك��ون��ة  جل��ن��ة 
 ، مقدم  بئر  ل��دائ��رة  البيطري 
 ، مقدم  بئر  بلدية  ع��ن  وممثل 
ال�ضحة  حفظ  مكتب  رئي�ض 
كمية  واإتالف  مقدم،  بئر  لبلدية 
الردم  طريق  عن  احلمراء  اللحوم 
الكلور  م���ادة  ا�ضتعمال  م��ع 
م�ضتوى  على  مت��ت  ،العملية 
بئر  لبلدية  العمومية  املفرغة 

اأوقفت  ال�ضياق  ذات  ويف  مقدم 
مبنطقة  الوطني  ال���درك  فرقة 
العقد  يف  فيه  م�ضتبها  قريقر 
منت  على  كان  عمره  من  الثالث 
عملية  وبعد  �ضياحية  �ضيارة 
وان��ه  ات�ضح  الآيل  التنقيط 
الأمن  طرف  من  عنه  مبحوث 
عملية  يف  لتورطه  الوطني، 
جري  التحقيق  املا�ضية.  �رسقة 

الطالبة. اجلهة  اأمام  حتويله  قبل 
�ضو�ضه حممد الزين

حجز 2 قنطار من �للحوم �حلمر�ء �لفا�شدة وتوقيف مبحوث عنه
 يف قريقر بتب�شة 

ام�����ت�����ن�����ع 
ام�ض  �ضباح 
م���ر����ض���ى 
ال��ق�����ض��ور 
ال���ك���ل���وي 
مب�����ض��ل��ح��ة 
ت�����ض��ف��ي��ة 
ال����ك����ل����ى 

بو�ضحابة  ع��ل��ي  مب�ضت�ضفى 
احتجاجية  حركة  يف  بخن�ضلة 
جلملة  الت�ضفية  عالج  عن  لهم 
يعانون  ال��ت��ي  الأ���ض��ب��اب  م��ن 
م��ن��ه��ا  اه��م��ه��ا م��ع��ان��ات��ه��م  مع 
و�ضفوها  التي  الت�ضفية  �ضوء 
اأثر  ما  وجودها  رغ��م  بال�ضيئة 
�ضحتهم  على  �ضلبا   ح�ضبهم 
ذلك  وارجعوا  املر�ضى  و�ضحة 
املتواجدة  املياه  معاجلة  غرفة  اىل 
الت�ضفية  م�ضلحة  م�ضتوى  على 
ح�ضبهم  حاجة  يف  ه��ي  وال��ت��ي 
وتنظيمها  تهيئتها  اع��ادة  اىل 
مر�ضى  حاجيات  لتلبية  اك��ر 

وايل  م��ن��ا���ض��دي��ن  الت�ضفية، 
حل  اأج��ل  م��ن  التدخل  ال��ولي��ة 
ملعاناتهم  حدٍّ  ولو�ضع  م�ضاكلهم 
خ�ضو�ضا  طويال  عمرت  التي 
امل�����ض��اري��ف  اع���ب���اء  ظ���ل  يف 
وزادت  انهكتهم  التي  اليومية 
ترتجمها  ال��ت��ي  معاناتهم  م��ن 
تدخل  وقد  ،هذا  املتعبة  وجوههم 
اين وقف  الولية  من جهته وايل 
ب��اآذان  وا�ضتمع  املحتجني،  عند 
خمتلف  من  طرحوه  ملا  �ضاغية 
بالعمل  ووعدهم  ان�ضغالتهم 
احللول  لها  ايجاد  اجل  من  جادا 

ملنا�ضبة. ا
ونا�ض لزهاري    

مر�شى �لق�شور�لكلوي بخن�شلة 
ميتنعون عن �لت�شفية

و  ال��ت��ج��اذب��ات  م��ن  جملة  بعد 
على  طفت  التي  الحتجاجات 
ب��ع��د ما  �����ض��و���ض��ا  ال�����ض��ط��ح خحُ
وقائع  من  كورونا  جائحة  حملته 
املنظومة  يف  ع��ج��زا  اأظ��ه��رت 
و  البي�َ���ض  لولية  ال�ضحية 
ارجتالية يف ت�ضيري الأزمة؛  لتبداأ 
و  املديرية  ذات  بني  جديدة  حربا 

 . اجلمعويني  النا�ضطني  بع�ض 
مع  اخل��ف��ي  اإىل  املحُ��ع��ل��ن  َف��م��ن   
م��ا راف���ق الأي����ام الأخ����رية من 
مب�ضلحة  باخل�ضو�ض  احتجاجات 

م�ضتوى  على  الكلى  ت�ضفية 
بو�ضياف  حم��م��د  م�ضت�ضفى 
التي  ال��ق��ط��رة  ك��ان��ت  ال��ت��ي   و 
لتحُ�ضدر   ، ال��ك��اأ���ض  اأف��ا���ض��ت 
بيانا  ال�ضحة  مديرية  بعدها 
رائحة  منه  ت�ضتم  اللهجة  �ضديد 
 ، جهة  من  احل�ضابات  ت�ضفية 
اأخ��رى  جهة  م��ن  يك�ضف  كما 
م�ضبوهة  اإداري��ة  ار�ضات  ممحُ عن 
�ضكل  فيها،  البيان  بت�رسيح 
من  ال�ضغوطات  و  الإبتزاز  من 
املديرية  هذه  على  جمعيات  قبل 

�ضفقات  على  احل�ضول  ق�ضد 
ال�ضحة  موؤ�ض�ضات  تلف  خمحُ عر 

. البي�َ���ض  بولية 
تلميحات  �ضكل  يف  ورد   كما   
جمعويني،  لنا�ضطني  تهديدات  و 
البلبلة  و  الفنت  باإثارة  باتهامهم 
عن  امل��واط��ن��ني  اأو����ض���اط  يف 
حتقيق  ق�ضد  الحتجاج  طريق 
البيان  ؟؟؟   ... �ضخ�ضية  م��اآرب 
اتهامات  م��ن  حمله  م��ا  م��ع  و 
ال�ضحة  م��دي��ري��ة  َم��نته  �ضَ
بنرة  و  كذلك  البي�َ���ض  بولية 

على  الرد   ) للمق�ضودين   ( حتد 
من  يحُنتظر  اتهامات  من  ورد  ما 
تداعيات   حتمل  اأن  القادمة  الأيام 
الو�ضع  ��الب�����ض��ات  محُ لَك�ضف 

 . القائم 
من  ال��ع��دي��د  ط��ال��ب  وق���ت  يف 
ك�ْضف  اجلمعويني  النا�ضطني 
ر�ضائل  من  البيان  حمله  ما  خبايا 
المتيازات  مْنح  من  �ضفرة  محُ
جَت��ر  ق��د  م�ضبوهة  ب�ضفقات 
العدالة  اأروقة  اإىل  عديدة  اأطرافا 
.                             ل . ن��اجي 

ـَــ�ص ُت�شدر بيانا يتهم نا�شطني باملجتمع �ملدين  مديرية �ل�شحة بالبي
بالبتز�ز ... ؟؟؟ 

املتنقلة  الفرقة  عنا�رس  متكنت 
خالل  لأقبو  الق�ضائية  لل�رسطة 
توقيف  من  الأ�ضبوع  هذا  نهاية 
 28 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  �ضخ�ض 
الجتار  ق�ضية  يف  تورط  �ضنة، 
بطريقة  الكحولية  بامل�رسوبات 
 162 ���رسع��ي��ة، م��ع ح��ج��ز  غ��ري 
بعد  جاءت  العملية  جعة،  قارورة 
نقطة  ال�رسطة  عنا�رس  و�ضع 
قندوزة  حي  خم��رج  يف  مراقبة 
مت  اأين  باأقبو،  ال�ضفلية  باملنطقة 
بيجو  ن��وع  من  �ضيارة  توقيف 

داخلية  ولية  ترقيم  حتمل   305
بعد  الفرار  ال�ضائق  حماولة  بعد 
وقد  ال�رسطة،  عنا�رس  م�ضاهدته  
كمية  ال�ضيارة   داخل  بطت   �ضحُ
كانت  الكحولية  امل�رسوبات  من 
اخللفي  ال�ضندوق  داخ��ل  خمباأة 
ق��ارورة   162 ب�  تقدر  لل�ضيارة 
با�رست  وقد  األرو،  نوع  من  جعة 
ملف  ب��اإجن��از  الأم���ن   م�ضالح 
تقدميه  ومت  املخالف  �ضد  ق�ضائي 
املخت�ضة.  الق�ضائية  اجلهات  اأمام 
ك. ت 

توقيف مروج �مل�شروبات �لكحولية 
باأقبو ببجاية 



�لتحرير يف زيارة لل�شاب عباد مولي

وهي  حياتي  �لقدم  "كرة 
و�شيلة للتو��شل بني �ل�شعوب" 

�شباب م�شعد

�أحميدة �لعنقى ..  فّنان 
يرف�ص �لف�شل

ــد الحتـــــــاد الأوروبــــــــي  ــق ــع ــي ــش �
مف�شليًا  اجــتــمــاعــًا  الــقــدم  لــكــرة 
ا�شتكمال  و�شكل  مواعيد  لتحديد 

م�شابقاته.
ــولت  ــط ــب ــــودة غــالــبــيــة ال مـــع ع
القدم  لكرة  الأوروبــيــة  الوطنية 
ب�شبب  الــقــ�ــشــري  الــتــوقــف  بــعــد 
يعقد  امل�شتجد،  كــورونــا  فريو�ص 
الأربعاء  )يويفا(  القاري  الحتــاد 
مف�شليا  اجــتــمــاعــا  واخلــمــيــ�ــص 
ا�شتكمال  و�شكل  مواعيد  لتحديد 
اىل  اإ�شافة  لالأندية،  م�شابقتيه 
ببطولة  املتعلقة  امل�شائل  بع�ص 
اأرجئت  التي   2020 اأوروبـــا  كاأ�ص 
ب�شبب  املــقــبــل  ــام  ــع ال �شيف  اإىل 

"كوفيد19-".
دوري  م�شابقتي  ـــاد  الحت وعــلــق 
اآذار/ يف  ليغ"  و"يوروبا  الأبــطــال 
ذاتــه  ال�شهر  وهــو  املا�شي،  مــار�ــص 
تاأجيل  ــرار  ق خالله  اتخذ  ــذي  ال
موعدها  مــن  املنتخبات  بطولة 

املقرر هذا العام اإىل �شيف 2021.
الأنــديــة  م�شابقتي  توقف  واأتـــى 
النهائي.  ثمن  الــدور  حمطة  عند 
خطوة  اأهــداف  من  اأن  يويفا  واأقــر 
ال�شماح  ـــــا،  اأوروب ــص  ــاأ� ك تــاأجــيــل 
با�شتكمال  الوطنية  للبطولت 
القاري، للحد  املحلي، وتاليا  املو�شم 
املالية  اخل�شائر  من  الإمكان  قدر 
الأندية  �شتتكبدها  التي  الباهظة 

يف حال التوقف الكامل للمو�شم.
ومـــع عــــودة غــالــبــيــة الــبــطــولت 
)با�شتثناء  الــكــربى  الــوطــنــيــة 
اأبـــواب  خلف  تدريجيا  فرن�شا( 
على  ـــــاد  الحت يــعــمــل  مــو�ــشــدة، 
م�شابقتي  ل�شتكمال  �شيغة  اإيجاد 
�شيكون  مرجح  موعد  يف  الأندية، 
اآب/اأغ�شط�ص، ما يعطي اأي�شا جمال 
لنهاء  الوطنية  للبطولت  اإ�شافيا 

ان�شراف  قبل  امل�شتاأنف،  مو�شمها 
فرقها للمناف�شات القارية.

ن�شره  الــذي  الأعــمــال  جــدول  ويف 
اأ�ــشــار  اللــكــرتوين،  موقعه  عــرب 
اللجنة  اجــتــمــاع  اأن  اإىل  يــويــفــا 
يومني،  ميتد  الـــذي  التنفيذية 
دوري  ــال  ــم ــك ــت ــش ا� يف  �ــشــيــبــحــث 
ـــال والــــــدوري الأوروبـــــي  ـــط الأب
و�شروط  املو�شم  لهذا  ليغ"  "يوروبا 
التاأهل والت�شفيات للمو�شم املقبل، 
ــا  ــرزه اأب اأمــــور عـــدة  ــافــة اىل  اإ�ــش
جدول مباريات كاأ�ص اأوروبا واملدن 

امل�شيفة لها.
ال�شحافية،  التقارير  وبح�شب 
م�شابقتي  ا�شتكمال  الحتاد  يدر�ص 
الأندية ب�شيغة مغايرة عن املعتاد، 
نهائية"  "بطولة  اإىل  اأقـــرب  هــي 
ت�شارك فيها ثمانية فرق، ويرجح 
اأن ت�شت�شيفها العا�شمة الربتغالية 
النهائي  نقل  �شيعني  ما  ل�شبونة، 
مدينة  اأي  �شابقا،  املقرر  مكانه  من 

ا�شطنبول الرتكية.
ــاب  اإي يف  مــبــاريــات  اأربـــع  وتتبقى 
دوري  مل�شابقة  النهائي  ثمن  الدور 
اأندية  �شمنت  بعدما  ــال،  ــط الأب
ـــايل وليــبــزيــغ  ـــط اأتـــالنـــتـــا الإي
الإ�شباين  مدريد  واأتلتيكو  الأملاين 
الفرن�شي،  جريمان  �شان  وباري�ص 

التاأهل اإىل الدور ربع النهائي.
مــبــاريــات   10 تتبقى  ـــك،  ذل اإىل 
لـ"يوروبا  النهائي  ثمن  ــدور  ال يف 
من  مباراتان  كالآتي:  موزعة  ليغ" 

الذهاب، وكامل مباريات الإياب.
يويفا  اأن  اإىل  التقارير  وت�شري 
من  تبقى  مــا  ا�شتكمال  يف  يبحث 
قبل  امل�شابقتني،  يف  النهائي  ثمن 
واحــد  مــكــان  يف  الــفــرق  كــل  جمع 
ب�شيغة  املتبقية  املراحل  خلو�ص 
واحدة،  مباراة  من  اق�شائية  اأدوار 

عو�شا عن مباراتي ذهاب واإياب.
املباراة  تكون  اأن  التقارير  وترجح 
 23 يف  الأبــطــال  لــدوري  النهائية 
يعني  ما  ل�شبونة،  يف  اآب/اأغ�شط�ص 
يف  �شابقا  املقرر  مكانها  من  نقلها 

ا�شطنبول.
�شيوؤدي  الــراهــنــة،  الــظــروف  ويف 
اإىل  واحــد  مكان  يف  الــفــرق  جمع 
ــالت والــ�ــشــفــر  ــق ــن ــت ـــن ال احلــــد م

بالن�شبة اإىل الفرق.
من  العظمى  الغالبية  اأن  حني  ويف 
ا�شتاأنفت  التي  الوطنية  البطولت 
اأبواب  خلف  بذلك  قامت  ن�شاطها، 
مطروحا  ال�شوؤال  يبقى  مو�شدة، 
بح�شور  للم�شجعني  ال�شماح  ب�شاأن 
واأن  ل�شيما  الــقــاريــة،  املــبــاريــات 
تدريجيا  تقوم  الأوروبية  الــدول 
فتح  بــاإعــادة  الراهنة  الفرتة  يف 
حدودها اأمام الزوار الأجانب، واإن 

بقيود واإجراءات م�شددة.
نهائي  يــقــام  اأن  املــقــرر  مــن  وكـــان 
دوري الأبطال على ملعب اأتاتورك 
اأيار/  30 الأوملبي يف ا�شطنبول )يف 
الأتراك  امل�شوؤولون  وياأمل  مايو(. 
م�شيفة  مدينتهم  تبقى  اأن  يف 

للنهائي.
وقال وزير الريا�شة الرتكي حممد 
هذا  ت�شريحات  يف  اأوغلو  ق�شاب 
اأنها  �شك  اأدنــى  لدي  "لي�ص  ال�شهر 
تركيا.  يف  طريقة  باأف�شل  �شتقام 
اأنباء  �شنتلقى  اأننا  واثقون  نحن 

جيدة يف 17 حزيران/يونيو".
تاميز"  "نيويورك  �شحيفة  لكن 
ك�شف  من  اأول  كانت  الأمريكية 
كرة  �شلطات  اأن  املــا�ــشــي  ال�شهر 
تغيري  على  عازمة  القارية  القدم 
تعو�ص  اأن  على  ال�شت�شافة،  مكان 
منحها  خــالل  من  ا�شطنبول  على 
مل�شابقة  نهائية  مباراة  ا�شت�شافة 

املقبلة،  الأعوام  يف  الأبطال  دوري 
امل�شجعني  تنقل  ي�شبح  عندما 

باأعداد كبرية اآمنا.
فكانت  ليغ"،  "يوروبا  ب�شاأن  ــا  اأم
مــديــنــة غــدانــ�ــشــك الــبــولــنــديــة 
لكن  لــلــنــهــائــي،  ــررة  ــق م م�شيفة 
ـــد يـــكـــون مــ�ــشــابــهــا  ــا ق ــريه ــش ــ� م
عزم  عن  تقارير  مع  ل�شطنبول، 
مماثلة  �شيغة  اتباع  على  "يويفا" 
حيث  من  الثانية  م�شابقته  ب�شاأن 

الأهمية.
الأملانية  "بيلد"  �شحيفة  ونقلت 
ــل  ــراح امل اأن  ــي  ــش ــا� امل الأ�ـــشـــبـــوع 
الـــدوري  م�شابقة  مــن  اخلتامية 
منطقة  يف  تــقــام  ــد  ق ـــــي  الأوروب

جماورة ملدينة كولن.

مدن أقل لكأس أوروبا؟ 

من  تبقى  ما  ا�شتكمال  اإىل  واإ�شافة 
اجتماع  �شيكون  احلـــايل،  املو�شم 
ر�شم  يف  حموريا  الأوروبــي  الحتاد 
اأن  رغم  على  املقبل،  املو�شم  معامل 
امل�شابقات  انطالق  مواعيد  حتديد 
�شيبقى  املــنــتــخــبــات  ومــبــاريــات 
مرتبطا بتطور الظروف ال�شحية، 
جديدة  موجات  من  خماوف  و�شط 
من  التخفيف  مــع  لـ"كوفيد19-" 

قيود الغالق.
الأ�شا�شية  النقاط  اإحدى  و�شتكون 
اأوروبــا  كاأ�ص  البحث،  جــدول  على 
حزيران/يونيو   11 بني  باتت  التي 
بعدما   ،2021 متــوز/يــولــيــو  و11 
12 حــزيــران/ كــانــت مــقــررة بــني 

يونيو و12 متوز/يوليو 2020.
هذا  حتتفل  التي  البطولة  وكانت 
ال�شتني  ال�شنوية  بالذكرى  العام 
مدينة   12 يف  مقررة  لنطالقها، 
الراهنة  12 بلدا. لكن الظروف  يف 
قد تقت�شي خف�ص عدد املدن للحد 
والتنقل  ال�شفر  من  المكان  قدر 

على امتداد القارة وعر�شها.
ال�شلوفيني  يويفا  رئي�ص  ـــح  واأمل
األك�شندر ت�شيفريين موؤخرا اإىل اأن 
ثابتا  يبقى  ل  قد  الـ12  املدن  عدد 

لبطولة 2021.
الأمـــر،  يف  اأكـــر  "�شنبحث  وقـــال 
 12 يف  البطولة  �شنقيم  وبــاملــبــداأ 
مدينة. لكن ما مل يكن ذلك ممكنا، 
ع�شر  يف  لإقامتها  م�شتعدون  نحن 

مدن، ت�شٍع، اأو ثماٍن".
ـــرتوين  ـــك ـــع الل ـــوق ــب امل ــش ــ� ــح وب
يعقد  اأن  املـــقـــرر  مـــن  لــلــيــويــفــا، 
يف  �شحافيا  مــوؤمتــرا  ت�شيفريين 
اجتماع  من  الأول  اليوم  مــداولت 

اللجنة التنفيذية لالحتاد.

جوارديول،  بيب  الإ�شباين  ك�شف 
اآخــر  �شيتي،  مان�ش�شرت  مـــدرب 
ــاراة  ــب ا�ــشــتــعــدادات فــريــقــه مل
اآر�شنال املقرر لها اليوم الأربعاء، 
�شمن موؤجالت اجلولة الـ28 من 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
ــالل  وقــــال جــــوارديــــول، خ
للمباراة:  ال�شحفي  ــر  ــوؤمت امل
وعائالتكم  تكونوا  اأن  "اآمل 
يكون  اأن  اجلــيــد  ــن  م بــخــري. 
الطريقة  يومي.  روتــني  لديكم 
مثل  نف�شها  هي  بها  اأعي�ص  التي 

اجلميع. ل �شيء خا�ص".
لكل  �شعب  ــت  وق "اإنه  واأ�ــشــاف: 
اأفـــراًدا  فقدوا  الذين  الأ�شخا�ص 
لكن  اأ�شدقائهم،  اأو  عائالتهم،  من 
نحن  اأقوياء.  لنبقى  عائلة  لدينا 

ننتظر مثل اجلميع".
يوجد  ل  اأمـــانـــة  "بكل  وتـــابـــع: 
مدريد  ــال  ري يف  تفكري  اأي  ــديَّ  ل
ل  عــادة  الآن.  الأبــطــال  دوري  اأو 
اأقوم بالتجهيز اأو الإعداد ملباريات 

بعيدة".
اأفكر  ما  "كل  جوارديول:  ووا�شل 
كيف  ثــم  اآر�ــشــنــال،  هــو  الآن  فيه 
اأنا  برينلي.  �شد  ونلعب  نتعافى 
اأرتيتا مرة  متحم�ص لروؤية ميكيل 
الأ�شخا�ص  اأف�شل  اأحد  اإنه  اأخرى. 
الذين التقيت بهم على الإطالق".

اأداء  على  تعتمد  "املباراة  واأردف: 
بع�شنا  نــعــرف  نــحــن  الــالعــبــني. 
�شيء  كل  يعرف  واأرتيتا  البع�ص، 
عــنــا. لــقــد كـــان جــــزًءا مــهــًمــا من 
جناحاتنا الأخرية، و�شاعدنا على 

اأن نكون على ما نحن عليه".
"�شحة  الإ�ــشــبــاين:  املـــدرب  واأمت 
النا�ص مهمة للغاية، لكن يف النهاية 

ـــدوري  ال ا�شتئناف  ــو  ه الــقــرار 
مع  ونتكيف  �شنلعب  الإجنــلــزي. 

الأمر باأ�شرع وقت ممكن".

ا�شتطاع النجم اجلزائري اإ�شماعيل 
بن نا�شر فر�ص نف�شه كاأحد اأف�شل 
الالعبني يف الدوري الإيطايل هذا 
وامل�شتوى  موهبته  بف�شل  املو�شم، 
ميالن،  فريقه  مــع  يقدمه  ــذي  ال
رغم اأنه مل يلعب  اإل ن�شف مو�شم 

تقريبًا.
لوكا  مــدريــد،  ــال  ري جنــم  وان�شّم 
املعجبني  قائمة  اإىل  مودريت�ص، 
بامل�شتويات التي يقدمها بن نا�شر، 
الــكــرواتــي  الــالعــب  اأن  خ�شو�شًا 
تاأهياًل  ــر  الأك بني  من  يكون  قد 
لتقييم الالعب بحكم اأنهما يلعبان 

يف نف�ص املركز على اأر�ص امللعب.
وقال لوكا مودريت�ص يف حوار له مع 
�شبورت"  ديلو  "لغازيتا  �شحيفة 
الكثري  اأحببت  "لطاملا  الإيطالية: 

من الأ�شاطري يف الدوري الإيطايل 
وبريلو،  ــريو  ب وديــل  توتي  مثل 
ال�شباب  من  الكثري  هناك  والآن 
يعدون بالكثري، مثل لعب ميالن 
كثرياً  به  معجب  واأنــا  نا�شر،  بن 
برفقة لعب روما زانيلو و�شين�شي 
اإنرت ميالن، هم ميلكون مواهب  يف 

حقيقية".
مطلبًا  نا�شر  بن  اإ�شماعيل  واأ�شبح 
ــة،  ــي الأوروب ــة  ــدي الأن كبار  عند 
جريمان  �شان  باري�ص  غــرار  على 
ريــال  وحــتــى  �شيتي  ومان�ش�شرت 
يبقى  ميالن  فريق  لكن  مــدريــد، 
مــ�ــشــراً عــلــى رفــ�ــص بــيــعــه، على 
مالك  يراه  اإذ  ال�شيف،  هذا  الأقل 
يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  "الرو�شونريي" 

امل�شروع امل�شتقبلي للنادي.

لكرة  اجلـــزائـــري  الحتــــاد  ــن  ــل اأع
وثيقة  اإعــداد  من  انتهائه  القدم، 
ــة مـــن اأجـــل  ــرتح ــق الــتــدابــري امل
الريا�شية،  املناف�شة  ا�شتئناف 
ــص/اأذار،  ــار� م �شهر  منذ  املتوقفة 

.COVID-19 ب�شبب انت�شار وباء
ــــال الحتـــــاد يف بـــيـــان، امــ�ــص   وق
من  لطلب  "ا�شتجابة  الــثــالثــاء: 

�شلمنا  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة 
وثيقة التدابري املقرتحة من اأجل 

ا�شتئناف املناف�شة".
امللف  هذا  "يت�شمن  البيان  واأ�شاف 
بالإ�شافة  التو�شيات،  من  �شل�شلة 
ل�شتئناف  طبي  بروتوكول  اإىل  
مت  حيث  الــقــدم،  ــرة  ك مناف�شات 
الطبية  اللجنة  قبل   من  اإعــداده 

الفيدرالية للفاف برئا�شة الدكتور 
وفريقه  دامــارجــي،  الدين  جمال 

املكون من 27 اأ�شتاًذا وطبيًبا".
خم�ش�شا  جزًءا  امللف،  يت�شمن  كما 
قدمتها  التي  الفنية  للتو�شيات 
دون  ــاد،  ــالحت ل الفنية  املــديــريــة 
ذات  ــق  ــائ ــوث ال جميع  احــتــ�ــشــاب 

ال�شلة.

امل�شادقة  يتم  اأن  "مبجرد  وختم 
ــات  ــط ــل ــش ــ� ــــن قـــبـــل ال ــا م ــه ــي ــل ع
الوثيقة،  عر�ص  �شيتم  املخت�شة، 
جميع  على  الطبي،  والربوتوكول 
وو�شائل  القدم  كــرة  يف  الفاعلني 

الإعالم".

ق.ر

ــع خـــري الـــديـــن زطــ�ــشــي،  ــم ــت اج
لكرة  ــري  ــزائ اجل ـــاد  الحت رئي�ص 
املراقبة  مديرية  باأع�شاء  القدم، 
مبرافقة  املكلفة  املايل،  والت�شيري 
وم�شاعدتها  املحرتفة،  الأنــديــة 

على تطبيق الحرتاف.
زط�شي،  ح�شور  الجتماع  و�شهد 
اجلزائري،  لالحتاد  العام  والأمــني 
مديرية  ورئــيــ�ــص  �ــشــعــد،  حمــمــد 
ر�شا  املـــايل،  والت�شيري  املــراقــبــة 
احلكيم  عبد  والع�شو  عبدو�ص، 

حميدي.
ــاد اجلــزائــري يف بيان  وقــال الحت

ــوم  ــي ــي، ال ــم ــش ــر� ــه ال ــع ــوق عـــرب م
خ�ش�ص  الجتماع  اأن  الــثــالثــاء، 
التقرير  يف   املحرز  التقدم  ملتابعة 
اخلــا�ــص بــو�ــشــعــيــة اأنـــديـــة كــرة 
القدم املحرتفة، املر�شل اإىل وزارة 

ال�شباب والريا�شة.
اللم�شات  و�شع  الجتماع  �شهد  كما 
اتفاقية  م�شروع  على  ـــرية  الأخ
املحرتفة،  النوادي  بني  الثالثية 
ــة  ــري ــدي ــة، وم ــب ــش ــا� ــب احل ــت ــك وم
تتم  اأن  املتوقع  من  الذي  املراقبة، 

امل�شادقة عليه يف الأيام املقبلة.

ـــد زبـــانـــة''  ـــم ــري مــلــعــب ''اأح ــت اخ
بوهران لحت�شان املباراة النهائية 
الألعاب  حل�شاب  القدم  كرة  لدورة 
الغرب  بعا�شمة   2022 املتو�شطية 
األف   40 ملعب  من  بدل  اجلزائري 
الأوملــبــي  للمركب  الــتــابــع  مقعد 
اجلاري اجنازه ببلدية بئر اجلري، 
النــبــاء  ــة  ــال وك ن�شرته  ح�شبما 

اجلزائرية يوم الثنني .
حت�شبا  اأنــه  امل�شدر  نف�ص  واأو�شح 
ملعب  ي�شهد  الــتــظــاهــرة،  لــهــذه 
من  يعد  الـــذي  زبانة"،  "اأحمد 
اأقدم املن�شاآت الكروية يف املنطقة، 
ب�شعة  منذ  وا�شعة  تهيئة  اأ�شغال 
حتى  مرافقه،  خمتلف  مت�ص  اأ�شهر 
يكون بحلة جديدة خالل الن�شخة 

ال19 من الألعاب املتو�شطية.
تت�شع  التي  املن�شاأة،  هذه  وتعترب 
خم�ص  بني  من  متفرج،  األف  ل30 
ال�شباب  وزارة  اختارتها  مالعب 
والريا�شة لتغطية ميادينها بع�شب 
الع�شب  لتعوي�ص  جديد  طبيعي 
املهرتئ  الطبيعي  اأو  ال�شطناعي 

الذي تتوفر عليها حاليا.
ال�شعبي  احلي  يف  موقعه  وبف�شل 

امللعب  احت�شان  ــاإن  ف ــري''،  ــم ''احل
احلديقة  يــعــد  الـــذي   ، املـــذكـــور 
مولودية  املحلي  للنادي  املف�شلة 
القدم  كرة  دورة  لنهائي  ــران،  وه
�شاأنه  من  املتو�شطي،  احلدث  خالل 
�شي�شاهم  وا�شعا  جمهورا  يجلب  اأن 
اجلهوي،  الريا�شي  املوعد  جناح  يف 
الذين  املنظمني،  ــول  ق حــد  على 
اأ�شاروا يف نف�ص الوقت اإىل اأن ملعب 
40 األف مقعد اجلديد �شي�شت�شيف 
ف�شال  والختتام،  الفتتاح  حفلي 
التي  القوى  األعاب  مناف�شات  عن 

تعد من بني اأهم الريا�شات يف مثل 
هذه التظاهرات.

اجلديد  �شيق  ملعب  فاإن  باملقابل، 
)ولية مع�شكر(، الذي يت�شع ل20 
اأر�شية  على  ويتوفر  متفرج  األف 
�شيكون  الطبيعي،  بالع�شب  مغطاة 
خالل  القدم  كرة  مبباريات  معنيا 

املوعد املتو�شطي، كما اأ�شري اإليه.
  جدير بالذكر اأن دورة كرة القدم 
�شتخ�ص  املتو�شطية  الألعاب  خالل 
فقط،  �شنة   20 من  اأقــل  منتخبات 
التنظيم  جلنة  طلب  قوبل  حيث 

اإىل  الــدورة  هــذه  يف  املجال  بفتح 
مثلما  عاما،   23 من  اأقل  منتخبات 
هو معمول به يف الألعاب الأوملبية، 

بالرف�ص من طرف.
البحر  ــاب  ــع لأل الــدولــيــة  اللجنة 
الأخرية  هذه  املتو�شط.  الأبي�ص 
النظام  نف�ص  على  الإبقاء  قررت 
املعمول به منذ عدة دورات خالل 
اإىل  تاأجلت  التي  املقبلة  الن�شخة 
بعدما  يوليو(  يونيو5-   25(  2022
لعام  الفرتة  نف�ص  يف  مقررة  كانت 
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�جتماع حا�شم للـ"يويفا" بخ�شو�ص
 �مل�شابقات �لأوروبية

جنم ريال مدريد يبدي �إعجابه بنب نا�شر

�لتاد �جلز�ئري يقرتح جملة من �لتد�بري ل�شتئناف �ملن�شاط

زط�شي يجتمع مبديرية �ملر�قبة و�لت�شيري �ملايل

�لألعاب �ملتو�شطية وهر�ن 2022

 نهائي دورة كرة �لقدم مربمج مبلعب "�أحمد زبانة"

جو�رديول: ل �أفكر يف ريال مدريد

فــراج  عــرق  قاطنة  مــن  العديد  نا�شد 
ـــنـــوادي واجلــمــعــيــات  عــلــى غــــرار ال

ال�شاورة  �شبيبة  اإدارة  الريا�شية 
راأ�شها حممد زرواطي مبعاينة  على 
اإطار  يف  مولي  عباد  املوهبة  ال�شاب 

الريا�شية  والإمتحانات  املناف�شات 
هذه  جـــاءت  و  الــنــادي  ينظمها  الــتــي 

النداءات ملا هو معروف على حممد زرواطي 
على  والوقوف  ال�شاورة  حميط  عرب  للمواهب  ت�شجيع  من 
فريق  خــالل  من  امل�شتديرة  �شماء  يف  ب�شار  اإ�شم  كتابة 

الن�شور نادي �شبيبة ال�شاورة الريا�شي ...
ن�شاأ  و  ولد   ،1995 عام  مواليد  من   " مولي  "عباد  املتميز   
ح�شن  عنه  عرف  حيث  فراج  عرق  بقرية   �شعبي   بحي 
التحق  ال�شغر.  منذ  بالريا�شة  تعلقه  و  توا�شعه  و  خلقه 
�شن  يف  ال�شغرى  الفئات  القدم  لكرة  فراج  عرق  بفريق 
الريفي  العدو  يف  متفوقا  كــان  ــه  اأن له  ويح�شب  مبكرة 
املدر�شي عا�ص املوهوب مولي يتيما يف ظروف جد �شعبة 
من  وعاي�شها  زامنها  التي  املحن  متنعه  مل  هذا  كل  ورغم 
كالقفز  الريا�شة  جمــال  يف  املختلفة  هواياته  ممار�شة 
اأكد  طموحاته  حول  �شوؤال  ويف  اأ�شكاله  مبختلف  وال�شباق 
باأن  يحلم  اأنــه   " التحرير   " جلريدة  مــولي  عباد  ال�شاب 
امل�شتقبل  يف  القدم  لكرة  املحرتف  الول  الق�شم  يف  يلعب 
تدريبي  برنامج  وا�شعا  منتظم  ب�شكل  ويعمل  القريب  
يبعت  و  املواعيد  قــادم  يف  اإختبار  لأي  ا�شتعدادا  خا�ص 
بالإهتمام  وامل�شولة  الو�شية  اجلهات  كل  اإىل  بر�شالته 
ال�شابة وغريها من املجالت الأخرى  باملواهب الريا�شية 
ذاته  ال�شياق  ويف  قدراتهم  تطوير  على  والعمل  ل�شقلها 
قال الأ�شتاذ نا�شر زكرواي اأن مولي عباد منوذج للنجاح 
اجلزائر  �شحراء  يف  مدفونة  ولــوؤلــوؤة  ــد  واع وم�شتقبل 
الطاقة  واإ�شتغالل  اإليها  الإلتفاتة  يجب  التي  ال�شا�شعة 
كما  موهبته  من  والإ�شتفادة  الواعد  ال�شاب  لهذا  الهائلة 
" �شديقه ورفيق دربه م�شطفى  " التحرير  ذكر جلريدة 
وممار�شة  العمل  من  ميل  ول  يكل  ل  مــولي  اأن  قريتلي 
يعد  فهو  ال�شعبة  ظروفه  ورغم  يومي  ب�شكل  الريا�شة 
على  يبحث  طموح  لكل  راقية  �شورة  و  للتحفيز  م�شدر 
وامل�شاعر  الداخلية  الكوامن  تدفعها  التي  اأهدافه  حتقيق 
الأ�ــشــوات  مــن  واحـــدا  ــولي  م �شوت  ويبقى   ، ال�شادقة 
والتهمي�ص  الإق�شاء  خلفية  على  �شمت  يف  متوت  التي 

والالمبالة من طرف اجلهات امل�شوؤولة . 
اأ – د 

معركة  �شاحبها  واأمام  اجل�شد  ت�شكن  ُمذهلة  قوة  املوهبة 
اأعلى  اإىل  للو�شول  عدة  خ�شوم  �شد  يخو�شها  حقيقية 
مبنية  البداية  تكون  اأن  دوما  لبد  ولكن   ، النجاح  مراتب 
اآت  هو  ما  اإىل  التطّلع  ثم   ، وال�شرب  والفعالية  احلذر  على 
العجلة  م�شيدة  يف  الوقوع  وجتّنب  وعقالنية  بتخطيط 
توّقف  التي  الفذّة  املواهب  اأكر  فما   ، والرتاخي  والقلق 
 ، واإهمالها  جتاهلها  ب�شبب  ُمبكرا  بريقها  وتال�شى  نب�شها 
وما اأكر املبدعني الذين مل يقدروا على مقاومة التهمي�ص 
والتغّلب عليه ، لأن واقع املعّوقات والتثبيط كان اأقوى من 
فا�شطّروا   ، املوا�شلة  على  وقدرتهم  و�شمودهم  حتّملهم 
تطلعاتهم  عن  والتخّلي  املمار�شة  ميدان  من  لالن�شحاب 
واآفاقهم واأحالمهم دون رجعة ، ومن بني الأ�شماء املتميزة 
بولية  م�شعد  مدينة  فنان  نذكر  القدم  كرة  م�شرح  على 
يقول  الــذي   " العنقى     " مو�شاوي  اأحمد  الالعب  اجللفة 
اأوقاته  ي�شّيع  اأنه  املحلي  ال�شاأن  متتبعي  من  العديد  عنه 
قــدرات  من  ميلكه  فما   ، ال�شفلى  الأق�شام  يف  اللعب  يف 
اأحد  األـــوان  بتقم�ص  له  ي�شمح  وبدنية  وتقنية  فنية 
�شنة   22 ف�شاحب   ، العليا  امل�شتويات  يف  املعروفة  النوادي 
وينال  الأنظار  اإليه  يجذب  اأن  وجيز  ظرف  يف  ا�شتطاع 
الكرة  مداعبة  يف  اأناقته  بف�شل   ، ــرتام  والح الإعجاب 
وثقته      الكبرية يف نف�شه وروؤيته اجليدة على م�شاحة 
 ، اجلميلة  واأهدافه  القاتلة  مراوغاته  اإىل  اإ�شافة  امللعب 
اأنه  يوؤكد  لديه  را�شخة  قناعة  ُمنطلق  ومن  الالعب  هذا 
يك�شف  حمرتم  فريق  يف  ينخرط  حتى  بال  له  يهداأ  لن 
اإمكاناته احلقيقية ويرّتجم اآماله واأمانيه ، هو يقول اأنه 
مالم�شة  وم�شاعي  �ُشبل  اأن  رغم  ويجتهد  يحاول  �شيبقى 

الغاية املن�شودة تكون اأحيانا مفقودة .
عمر ذيب 

مورينيو: تعلمت �لكثري
 يف بر�شلونة

بر�شلونة يرف�ص عر�شا خياليا 
من مان�ش�شرت يونايتد

ريال مدريد ي�شتغل 
حكيمي للتعاقد مع جنم 

بايرن ميونخ

ر��شفورد يدفع �حلكومة 
�لربيطانية للرت�جع عن 

قر�ر �شابق

اعرتف الربتغايل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، 
الحرتافية  م�شريته  خالل  عليه  بر�شلونة  بف�شل 

يف عامل التدريب.
بوبي  رفقة  وم�شاعًدا  مرتجًما  يعمل  مورينيو  وكان 

روب�شون ولوي�ص فان جال يف النادي الكتالوين.
�شحيفة  اأبرزتها  ت�شريحات  خالل  مورينيو،  وقال 
"�شبورت" الإ�شبانية: "كانت هذه الفرتة يف بر�شلونة 

مبثابة مزيج من كل �شيء، وتعلمت الكثري هناك".
العامل،  مدربي  اأف�شل  من  اثنني  مع  "عملت  واأ�شاف: 
ووقفت جنًبا اإىل جنب مع اأف�شل لعبي كرة القدم 
يف ذلك اجليل داخل ناٍد لديه فل�شفة رائعة يف اللعب 

والعمل واملناف�شة".
مع  الــتــواجــد  ا�شتحقيت  الــفــرتة  ــذه  ه "يف  واأمت: 
من  وكان  اأتعلم،  اأزال  ل  كنت  اإنني  حيث  الأف�شل، 
وفيجو  �شتو�شيكوف  مثل  لعبني  مع  العمل  اجليد 
ورونالدو، ومع اثنني من اأكرب املدربني مثل روب�شون 

وفان جال".

اأن  الــثــالثــاء،  الــيــوم  اإ�ــشــبــاين،  �شحفي  تقرير  ــد  اأك
يــورو،  مليون   150 بقيمة  ا  عر�شً رف�ص  بر�شلونة 

لرحيل اأحد لعبي الفريق.
رف�ص  بر�شلونة  اأن  زعمت  اإ�شبانية  تقارير  وكــان 
مان�ش�شرت  مــن  يـــورو  مليون   100 بقيمة  ــا  عــر�ــشً
يونايتد، لرحيل اأن�شو فاتي خالل املريكاتو ال�شيفي 

املقبل.
ووفًقا ل�شحيفة "�شبورت" الإ�شبانية، فاإن مان�ش�شرت 
يونايتد ل يزال متم�شًكا ب�شم فاتي، وتقدم بعر�ص 

جديد يبلغ 150 مليون يورو.
اجلديد  العر�ص  رف�ص  بر�شلونة  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

ومت�شك با�شتمرار فاتي يف "كامب نو".
واأو�شحت اأن بر�شلونة يرى اأن الحتمالية الوحيدة 
لرحيل فاتي، هي طريق تفعيل ال�شرط اجلزائي يف 

عقده والذي يبلغ 170 مليون يورو.
وذكرت ال�شحيفة اأن بر�شلونة لن ي�شتطيع منع فاتي 
ال�شياطني  دفع  على  الالعب  وافق  اإذا  الرحيل،  من 

ــة الــ�ــشــرط  ــم ــي ــق اجلزائي.احلـــمـــر ل
اإن  "�شبورت"  وقــــالــــت 

يــــ�ــــشــــارك  مل  ـــــي  ـــــات يف ف
مباراة البار�شا املا�شي اأمام 
اأنه  ريال مايوركا، ويبدو 
مهم  دور  على  يح�شل  لن 

مع البار�شا هذا املو�شم.

ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع اأحد لعبي بايرن 
ميونخ الأملاين خالل املريكاتو ال�شيفي املقبل.

ريال  فاإن  الإ�شبانية،  "�شبورت"  ل�شحيفة  ووفًقا 
لوكا�ص  الفرن�شي  الظهري  �شم  يف  يرغب  مدريد 

هرينانديز من بايرن ميونخ.
ال�شفقة  ح�شم  يف  رغب  املريجني  اأن  اإىل  واأ�شارت 
اأثناء تواجد هرينانديز مع اأتلتيكو، اإل اأن الأخري 

رف�ص بيع جنمه اإىل اجلار اللدود.
وبايرن  مدريد  ريــال  بني  العالقة  اأن  واأو�شحت 
للتفاو�ص  م�شتعد  الأملـــاين  الــنــادي  لكن  متقلبة، 
خدمات  على  املقابل  يف  ح�شل  اإذا  املريجني،  مع 
بورو�شيا  اإىل  املعار  حكيمي  اأ�شرف  املغربي  الظهري 

دورمتوند.
وذكرت ال�شحيفة الإ�شبانية اأن م�شكلة حكيمي مع 
عند  اأ�شا�شي  مقعد  �شمان  يطلب  اأنه  مدريد  ريال 
غري  وهذا  برنابيو"،  "�شانتياجو  ملعب  اإىل  العودة 

ممكن يف ظل وجود داين كارفاخال.

�شاعد ماركو�ص را�شفورد مهاجم مان�ش�شرت يونايتد 
واملنتخب الإجنليزي لكرة القدم، يف دفع احلكومة 
ق�شائم  اإلــغــاء  قـــرار  عــن  للرتاجع  الربيطانية 
الطعام املجانية للعائالت غري القادرة خالل فرتة 

عطالت املدار�ص.
جنيه  مليون   20 جمع  الـــذي  ــورد،  ــف ــش را� وكـــان 
اإ�شرتليني لالأعمال اخلريية يف الأ�شابيع الأخرية، 
الربيطانيني  للربملانيني  مفتوحا  خطابا  كتب  قد 
اأم�ص الإثنني، يطالب فيه باإلغاء قرار عدم ت�شليم 
خالل  املدار�ص  لطالب  املجانية  الوجبات  ق�شائم 

ف�شل ال�شيف.
تراجعت  خطتها،  تغيري  البداية  يف  رف�شها  وبعد 
اأنها  الثالثاء  اليوم  واأعلنت  الربيطانية  احلكومة 
الذين  الأطــفــال  لتزويد  �شندوق  اإن�شاء  ب�شدد 
خالل  باملجان  الوجبات  يتلقون 
بق�شيمة  الــدرا�ــشــة،  فـــرتة 
اأ�شابيع  �شتة  مدتها  طــعــام 

خالل فرتة العطلة.
تغريدة  يف  را�شفورد  ــال  وق
التوا�شل  �شبكة  موقع  عــرب 
الــيــوم  "تويرت"  الجــتــمــاعــي 
ــرف  اأع "ل  الــثــالثــاء: 
اأقـــول.  مـــاذا  حقا 
فـــــــقـــــــط 
اإىل  اأنظروا 
ميكننا  مــا 
ــــه  ــــل ــــع ف
حـــيـــنـــمـــا 
 . تف نتكا
ــــــذه هــي  ه
اإجنــلــرتا يف 

."2020
هيئة  وذكــــرت 
الربيطانية  الإذاعـــــة 
رئي�ص  اأن  )بي.بي.�شي( 
ــاين  ــط ــربي ـــــــوزراء ال ال
بوري�ص جون�شون، رحب 
ــورد  ــف ــش مبــ�ــشــاهــمــة را�
مب�شاعدة  يتعلق  فيما 

الفقراء.
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ن�شبت لـ"فتحي حماد"

�أ�شرى  فل�شطينيون

�لدكتور/ جمال عبد �لنا�شر 
حممد عبد �هلل �أبو نحل

----------------------------
وقف  اأر����ض  التاريخية  فل�ضطني 
هي  لنهرها،  بحرها  م��ن  اإ�ضالمية 
نة  واأيقوحُ وامل�ضلمني،  ال��ع��رب،  قلبحُ 
وبوابة  الأر���ض،  ْة  ّ و���رسرُّ ال�ضام،  بالد 
املح�رس  اأر�ض  وهي  لل�ضماء،  الأر�ض 
وامل��ن�����رس، وال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة، ول 
ب�ضٍر  التفريط  كان  من  لكائن  يجوز 
حتريرها  ن�ضتطيع  مل  فاإن  منها،  واحٍد 
ل  كحُ لتحرير  الوقت  ف�ضياأتي  اليوم؛ 
الله؛  �ضاء  اإن  قريب  وه��و   فل�ضطني، 
منا  وب�ضرية  لحُب  ذي  عن  يغيب  ول 
عامًة،  والإ�ضالمية  العربية  الأمة  اأن 
تواٌق  خا�ضًة  الفل�ضطيني  وال�ضعب 
وللعي�ض  والأم���ن،  للحرية  ���ٌب  ِ وحمحُ
ِمراراً  َيدهحُ  مد   وقد  وِبكرامة،  ب�ضالم 
اأر�ض  علي  ب�ضالم  للعي�ض  وتكراراً 
فل�ضطني  واملر�ضلني  والأنبياء  ال�ضالم 
املباركة  املقد�ضة  الطيبة  الأر����ض 
بال�ضالم!.  ينعم  مل  ولكنهحُ  الطاهرة 
ال�ضبعينات  منذ  اأنه  من  الرغم  على 
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ك��ان��ت ب��داي��ة 
للتو�ضل  ال�رسي  التوا�ضل  اإرها�ضات 
الفل�ضطينية،  للق�ضية  �ضلمية  لت�ضوية 
احل��ج��ارة  انتفا�ضة  اإىل  و���ض��وًل 
الفل�ضطينية الأوىل عام 1978م، ومن 
مع  ال�ضالم   عملية  �ضات  اوحُ مِلفحُ ثم  
اتفاقية  بتوقيع  الحتالل والتي توجت 
احلكم الذاتي النتقايل يف اأو�ضلو، عام 
1993، وموافقة املفاو�ض الفل�ضطيني 
يف اَلِّهْم، لكن الهم والحتالل معًا فلم 
وا!؛ حينما مت رف�ض كلمة الوطنية  ير�ضْ
فكانت  اليهود!؛  ع�ضابة  املحتلني  من 
على  فقط  اأو�ضلو  اتفاقية  يف  املوافقة 
م�ضمى هو:) ال�ضلطة الفل�ضطينية( بدًل 
عن: " ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية" - 

لأن كلمة )وطن(، يعني دولة و�ضيادة؛ 
وع�ضابة ال�ضهاينة الغا�ضبني رف�ضوا 
وا�ضتمر  املفاو�ضات،  يف  قطعيًا  ذلك 
لقيام  الغا�ضبني  اليهود  من  الرف�ض 
اأي  على  ولو  وحتى  فل�ضطينية،  دولة 
ال�ضفة  فل�ضطني وخ�ضو�ضًا  من  �ضر 
الغربية املحتلة، والقد�ض املحتلة، وهذا 
ال�ضرتاتيجي  الر�ضمي  املوقف  هو 
مبداأ  لأن  املحُّحتلني،  ال�ضهاينة  لالأعداء 
مرفو�ض  فل�ضطينية  دولة  قيام  فكرة 
حتول  واإن  حتى  ن��ه��ائ��ي��ًا!؛  عندهم 
وحمائم  ملالئكة  كلهم  الفل�ضطينيون 
�ضالم؛ وال�ضبب عند اليهود الغا�ضبني 
مبعنى  ديني"،   "ثوراتي  باأنهحُ  زوراً 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحق  الع��رتاف 
ي�ضكك  فل�ضطني  اأر���ض  على  بدولة 
حول  التوراتية  ال�ضهيونية  بالرواية 
التوراتية،  واإ�رسائيل  امليعاد  اأر���ض 
اإن  ب��ل  امل��زع��وم!؛  �ضليمان  وهيكل 
تعرتف  تكاد  ل  الح��ت��الل   ع�ضابة 
اأ�ضاًل!!،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  بوجود 
حول  مرونة  من  اأحيانًا  تبديه  ما  وكل 
اأقل القليل من �ضفقة القرن – �ضفقة 
جمرد  اإل  هي  وما  نتنياهو،   ترامب- 
الوقت  م��ن  م��زي��داً  لك�ضب  م��ن��اورة 
واغت�ضاب  واله�ضم،  والق�ضم  لل�ضم، 
والقد�ض  الغربي،  ال�ضفة  من  تبقي  ما 
وفل�ضطني!. واإن وافق املحتلون اليهود 
املجرمني بحل، يقبلون فقط  بدويلة اأو 
يزعمون  كما  اإما  للفل�ضطينيني  كيان 
الوطن   ( فل�ضطني!  هو  الأردن  ب��اأن 
قطاع  يف  �ضغري   كيان  اأو  البديل!!(؛ 
يتحقق  ولن  وخ�رسوا  وخابوا  غ��زة!!؛ 
�ضم  توقع  ومع  ولذلك  هذا!؛  حلمهم 
ال�ضفة  من  تبقى  ملا  الحتالل  ع�ضابة 
"وع�ضى  والقد�ض،  الأغوار  و  الغربية 
اأن تكرهوا �ضيئًا وهو خري لكم، وع�ضى 
اأن حتبوا �ضيئًا وهو �رٌس لكم"؛ لأن اإعالن 

الحتالل �ضم ال�ضفة الغربية فهذا هو 
الحتالل.  نع�ض  يف  الأخ��ري  امل�ضمار 
اق��رتاب  يعني  وعلوهم  وت��دب��ريه��م 
يف  و�ضلنا  واأننا  وخا�ضة  م!؛  تدمريهحُ
التنازلت مفاو�ضتهم على 13 % من 
فل�ضطني التاريخية ومل يقبلوا بذلك!!؛ 
بدء  لذي  بالعودة  يكون  الأمثل  واحلل 
التاريخية  فل�ضطني  بكل  واملطالبة 
عملية  وم��ا   – لنهرها  بحرها  م��ن 
الكيان  لهذا  النهاية  بداية  اإل  ال�ضم 
ويتبعه  يتلوه  ال��ذي  الكبري  والعلو 
للهاوية وزوال كيان  املدوي  ال�ضقوط 
اإ�رسائيل(!؛   ( ي�ضمونها  التي  الحتالل 
وتعايل:  �ضبحانهحُ  قوله  م�ضداق  وهذا 
اْلِكَتاِب  اإ�رْساِئيَل يِف  َبِني  اإِىَل  ْيَنا  َوَق�ضَ
َوَلَتْعلحُنَّ  َتنْيِ  َمرَّ اْلأَْر���ضِ  يِف  نَّ  ْف�ِضدحُ َلتحُ
َما  اأحُوَلهحُ َوْع��دحُ  َجاَء  َف��اإَِذا  َكِبرًيا   ا  لحُوًّ عحُ
ْم ِعَباًدا َلَنا اأحُويِل َباأْ�ٍض �َضِديٍد  َبَعْثَنا َعَلْيكحُ
َوْع��ًدا  َوَك��اَن  َي��اِر  ال��دِّ ِخ��اَلَل  وا  َفَجا�ضحُ
َعَلْيِهْم  َة  اْلَكرَّ محُ  َلكحُ َرَدْدَنا  مَّ  ثحُ  * وًل  َمْفعحُ
ْم  َوَجَعْلَناكحُ َوَبِننَي  ْمَواٍل  ِباأَ ْم  َواأَْمَدْدَناكحُ
ْم  ْح�َضْنتحُ اأَ ْم  ْح�َضْنتحُ اأَ اإِْن   * َنِفرًيا  اأَْك��َرَ 
ْ َفَلَها َفاإَِذا َجاَء َوْعدحُ  متحُ �َضاأْ ْن اأَ ْم َواإِ �ِضكحُ ِلأَْنفحُ
لحُوا  َوِلَيْدخحُ ْم  وَهكحُ جحُ وحُ وا  وءحُ ِلَي�ضحُ اْلآَِخ��َرِة 
وا  حُ َترِّ َوِليحُ ٍة  َمرَّ َل  اأَوَّ َدَخلحُوهحُ  َكَما  امْلَ�ْضِجَد 
َما َعَلْوا َتْتِبرًيا ، وعلو بني اإ�رسائيل يف 
امل�ضتفيد  اليهود  فكان  م�ضتمر  تزايد 
اأزهقت  عامليتني  حربني  من  الوحيد 
واأتلفت  الب�رس،  من  املاليني  اأرواح 
وامل��زارع  امل�ضانع  من  املالية  امل��وارد 
وق�ضت  والياب�ض  الأخ�رس  على  واأتت 
على دول واأبادت �ضعوبًا واأقامت دوًل 
�ضايك�ض  اتفاقية  واأوجدت  م�ضطنعة 
بلفور  وع��د  وبعده  1916م،  بيكو 
1917م، و�ضنعت حدوداً و�ضدوداً يف 
وقطعت  والأرح��ام  القربى  ذوي  وجه 
اأو�ضال الأمم كل ذلك �ضب يف النهاية 
مل�ضلحة اأرباب املا�ضونية وال�ضهيونية 

من اأباطرة املال من يهود العامل وعائلة 
قب�ضتهم  ليحكموا  وغريها،  روت�ضيلد 
العاملية  ال�ضيا�ضة  دهاقنة  خناق  على 
م�ضري  يف  املتحكمة  الأح��زاب  وق��ادة 
القوى  لت�ضتنفر  والأمم  ال�ضعوب 
املتحدة  الأمم  نفوذ  وت�ضخر  العاملية 
يف  وموؤ�ض�ضاتها  وهيئاتها  بلجانها 
جتميع اليهود يف فل�ضطني حتى ي�ضلوا 
و�ضيكون  ماجدون"،  "هار  ملعركة 
جي�ضه  ومن  الدجال  الأع��ور  زعيمهم 
و�ضيتجمع  اإي��ران،  يف  اأ�ضفهان  يهود 
امللحمة  لأنها  فل�ضطني  اليهود يف  كل 
للغزاة  ومقرة  فيها  �ضتكون  الكرى 
من  حتزنوا  ول  تهنوا  فال  املحتلني!؛ 
ومن  ال��ي��وم،  ال�ضهيوين  العلو  ه��ذا 
العنت والرف�ض والتنكر لكل احلقوق 
وعلى  الفل�ضطيني  لل�ضعب  الوطنية 
راأ���ض��ه��ا احل��ق يف احل��ري��ة وال��دول��ة 
الفل�ضطينية امل�ضتقلة؛ فاليهود ميكرون 
ويخططون، ولكن يد الله فوق اأيديهم، 
واأ�ضاطينهم  و�رسهم،  ف�ضادهم  ونهاية 
هذا  يكون  لن  ولكن  فل�ضطني،  يف 
الله  لكتاب  ونحتكم  نرجع  اأن  قبل 
الله عليه  نبيه �ضلى  عز، وجل و�ضنة 
ونت�ضامح  ونت�ضافى  ونتوحد،  و�ضلم، 
ونكون  ونرتاحم  ونت�ضافح  ونت�ضارح 
بع�ضنا  ويحب  املر�ضو�ض  كالبنيان 
موؤمنني  م�ضلمني  ونرجع  البع�ض، 
حينئٍذ  فقط!؛  بالهوية   ل  حقيقية، 
�ضينطق ال�ضجر واحلجر يا م�ضلم يا عبد 
الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، وما 
اإل  الن�رس  وما  بعزيز،  الله  علي  ذلك 
�ضر �ضاعة، وبعد علو ع�ضابة اليهود 
وا�ضتكبارهم يف الأر�ض ننتظر الزوال 
يرونه  عليهم،  يحل  واخل��راب  القريب 
ونراه قريبًا واإننا ل�ضادقون، قال  بعيداً 
هحُ َوْعَدهحُ  ِهۖ  َل يحُْخِلفحُ اللَّ تعاىل: "َوْعَد اللَّ

وَن". ا�ِض َل َيْعَلمحُ َوَلِكنَّ اأَْكَرَ النَّ

ٌم، وظلٌم، وعلٌو  لليهود  قبل �خلر�ب �ملُوعود ٌم، و�شَّ �شّ قَّ
�لأ�شري �ملري�ص ي�شري 

�مل�شري 

اأنهى ال�ضري املري�ض ي�رسي عطية امل�رسي )37 
غزة،  قطاع  و�ضط  البلح  دير  مدينة  من  عامًا( 
ع�رس  الثامن  عامه  ودخل  ع�رس  ال�ضابع  عامه 
اأم�ضى  على التوايل يف �ضجون الحتالل، حيث 
ال�ضجون  اأ�رسة عيادات  يتنقل بني  معظمها وهو 
وامل�ضت�ضفيات نتيجة اإ�ضابته بعدة اأمرا�ض اأبرزها 
اإن  قال  الأ�رسى  اإعالم  ال�رسطان.  مكتب  مر�ض 
التا�ضع من يونيو من كل عام هو ذكرى اعتقال 
الأ�ضري املري�ض امل�رسي ومعها يتجدد الأمل كونه 
الحتالل  ورف�ض  �ضيئة،  �ضحية  ظروف  يعاين 
الإفراج عنه ب�ضكل ا�ضتثنائي كون حاله ال�ضحية 
حمكوميته  غالبية  اأم�ضى  باأنه  علمًا  �ضعبة، 
الأ�رسى  اإعالم  مكتب  واأفاد  عامًا.   20 البالغة 
اأ�ضعب  من  تعتر  امل�رسي  الأ�ضري  حالة  باأن 
الحتالل  �ضجون  يف  املر�ضية  احلالت  واأخطر 
الكبد،  يف  ال�رسطان  مر�ض  من  يعاين  كونه 
منها  الأخرى  الأمرا�ض  من  �ضل�ضلة  اإىل  اإ�ضافة 
وي�ضكو  الدماغ،  يف  النخاعية  الغدة  يف  ت�ضخم 
كما  دائم،  ب�ضكل  و�ضداع  ودوخة  هزال  من 
ال�ضدر  يف  واآلم  القلب  يف  م�ضكلة  من  يعاين 
و�ضيق يف التنف�ض كما عانى موؤخراً من م�ضاكل 
يف  �ضديد  �ضعف  اإىل  اأدت  العينني  يف  �ضعبة 
الحتالل  اأن  اإىل  الأ�رسى  اإعالم  واأ�ضار  الروؤية. 
ومل   ،9/6/2003 بتاريخ  امل�رسي  الأ�ضري  اعتقل 
يتحمل  لذلك  اأمرا�ض،  اأي  يعاين  حينها  يكن 
مبر�ض  اإ�ضابته  عن  الكاملة  امل�ضئولية  الحتالل 
امل�رسي  وكان  الطبي.  الإهمال  نتيجة  ال�رسطان 
ا�ضتكى من اآلم يف الكبد منذ 8 �ضنوات وطالب 
بعر�ضه على طبيب خمت�ض، واإجراء فحو�ضات 
رف�ض  الحتالل  ولكن  خا�ضة وحتاليل خمرية، 
بو�ضعه  الهتمام  يف  وماطل  حينه،  يف  الأمر 
اأنه يعاين من �رسطان يف  اأن تبني  اإىل  ال�ضحي، 
ل  الكبد ي�ضكل خطورة على حياته. من جانبه حمَّ
واإدارة  الحتالل  �ضلطات  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
الأ�ضري  حياة  عن  الكاملة  امل�ضئولية  ال�ضجون 
الأمرا�ض،  هذه  بكل  اإ�ضابته  نتيجة  امل�رسي 
الطبي  الإهمال  نتيجة  للخطر،  حياته  وتعر�ض 
اأعرا�ض  ظهر  بداية  منذ  ال�ضحية  حلالته  املتعمد 
وا�ضتفحل  تغلل يف ج�ضده  اأن  اإىل  عليه،  املر�ض 
اأ�ضبح ي�ضكل خطر حقيقي على حياته.  اإىل حد 
بعد  حياته  على  احلقيقة  اخلطورة  من  وحذر 
الأخرية،  الفرتة  يف  ال�ضحي  و�ضعه  تدهور 
يحتاج  حيث  بحياته،  ال�ضجون  اإدارة  وا�ضتهتار 
حقيقية،  وفحو�ضات  م�ضتمرة  متابعات  اإىل 
هذه  اعتقاله يف  ا�ضتمراره  واأن  �ضكليه،  ولي�ضت 
الظروف القا�ضية، يقربه من املوت اأكر. وطالب 
الدولية ب�رسورة  والطبية  الإن�ضانية  املوؤ�ض�ضات 
التدخل العاجل وال�ضغط على الحتالل لإطالق 
قبل  العالج  من  ليتمكن  امل�رسي  الأ�ضري  �رساح 
اأم�ضى  اأنه  ب�ضكل كامل، وخا�ضة  الأوان  فوات 

غالبية حمكوميته يف �ضجون الحتالل.

فجر  الإ�رسائيلي  الحتالل  جي�ض  �ضن 
و�ضباح اأم�ض الثالثاء 16 - 6-  2020 
املواطنني  �ضفوف  يف  اعتقالت  حملة 
عدة  مدن  اقتحام  خالل  الفل�ضطينيني 

من ال�ضفة املحتلة.
ودم��اًرا  خراًبا  الحتالل  جي�ض  وعاث 
فجر  اقتحمها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��وت  يف 
يعتقل عدًدا من  اأن  قبل  اليوم  و�ضباح 
الفل�ضطينيني بزعم اأنهم مطلوبني لديه.
مدينة  �ضمال  �ضب�ضطية  بلدة  ففي 
اقتحمت  فقد  املحتلة  بال�ضفة  نابل�ض 
املوقع  واأغلقت  البلدة  الحتالل  قوات 
معرفة  دون  املواطنني،  اأم��ام  الأث��ري 

الأ�ضباب.
حممد  �ضب�ضطية،  بلدية  رئي�ض  وقال 
ب�ضكل  تتعر�ض  البلدة  "اإن  ع��ازم: 
وجنود  امل�ضتوطنني  لقتحامات  ممنهج 
اأمر واقع  الحتالل، يف حماولة لفر�ض 

يف  الأث��ري��ة  املعامل  على  وال�ضيطرة 
البلدة.

مدينة  غ��رب  جنوب  يعبد  بلدة  ويف 
ق��وات  اعتقلت  فقد  املحتلة  جنني 
منازل  عدة  وداهمت  �ضابني  الحتالل 

وفت�ضتها.
ق��وات  ف��اإن  حملية  مل�ضادر  ووف��ًق��ا 
واعتقلت  يعبد  اقتحمت  الح��ت��الل 
بكر،  اأب��و  اب��راه��ي��م  حافظ  ال�ضابني 
الرحمن  عبد  عامر  املحرر  والأ���ض��ري 
ذويهما  منزيل  اقتحام  بعد  بعجاوي، 

مبحتوياتهما. والعبث 
ق��وات  اقتحمت  ال�ضياق  ذات  ويف 
الله،  رام  مبدينة  اأحياء  عدة  الحتالل 
وعربدة،  تفتي�ض  عمليات  ونفذت 
و�ضط اندلع مواجهات مع املواطنني.

قوة  اإن  اإىل  حملية،  م�ضادر  ولفتت 
الحتالل  جي�ض  من  كبرية  ع�ضكرية 

من  بالقرب  الطرية  اأحياء:  اقتحمت 
واملنطقة  الأوىل،  ال��ل��ه  رام  ���رسي��ة 
الهوا،  وبطن  منجد،  وعني  ال�ضناعية، 
من  ع��دد  بني  مواجهات  دارت  حيث 

اأطلقوا  الذين  الحتالل  وجنود  ال�ضبان 
وال�ضوت  الغاز  وقنابل  الر�ضا�ض 
بكثافة جتاههم، دون اأن يبلغ عن وقوع 

اإ�ضابات.

جي�ص �لحتالل ي�شن حملة �عتقالت �شد �لفل�شطينيني خالل 
�قتحام مدن �ل�شفة

�أخبار فل�شطني

حما�ص تنفي ت�شريحات حول جهوزيتها ��شتالم �ل�شفة بعد �نهيار �ل�شلطة
املقاومة  ح��رك��ة  نفت 
اأم�ض  ال�ضالمية حما�ض 
 ،16 /6 /2020 ء لثالثا ا
ح��ول  تناقله  ي��ت��م  م��ا 
ج���ه���وزي���ة احل���رك���ة 
املحتلة،  ال�ضفة  ا�ضتالم 
ال�ضالم  على  واحلفاظ 
رام  �ضلطة  انهيار  بعد 

الله.
ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو  مكتب  وبني 
بع�ض  ان   ، فتحي حماد  حلركة حما�ض 
امل�ضبوهة  الإع��الم��ي��ة  ال�ضفحات 
اأ.  ل��الأخ  من�ضوب  ت�رسيحًا  تناقلت 
معتراً   ، م�ضعب"  "اأبو  حماد  فتحي 
فركات  حم�ض  الت�رسيحات  ان 
مبواقف  امل�ّض  اإىل  يهدف  واأك��اذي��ب 

ال��ب��و���ض��ل��ة عن  احل���رك���ة، وح����رف 
ل�ضم  ال�ضهيوين  العدو  م�ضاعي 

القرن. �ضفقة  ومترير  ال�ضفة 
املحاولت  باأّن هذه  وقال مكتب حماد 
تنطلي  ول  قيمة،  لها  لي�ض  البائ�ضة 
ال��ذي  املجاهد  �ضعبنا  اأب��ن��اء  على 
ال�ضهيوين  العدو  خمططات  �ضيقاوم 

املتاحة. ال�ضبل  بكل 
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تر�ضل  قد  يران  “اإ اإن  م�ضادر،  قالت 
�ضمن  �ضهريا  ث��الث  اأو  �ضحنتني 
اإىل  البنزين  من  منتظمة  مبيعات 
حتد  ن���ه  اأ اإىل  م�����ض��رية  فنزويال”، 
دونالد  الأمريكي  للرئي�ض  وا�ضح 
امل�ضادر،  من  اثنان  وق��ال  ترامب. 
“رويرتز”،  لوكالة  ت�رسيحات  يف 
القوية  الع�ضكرية  “الوحدة  اإن 
من  هي  ي��راين،  الإ الثوري  للحر�ض 
فنزويال”،  ب�ضاأن  ال�ضيا�ضة  حت��دد 
دراية  على  يراين  اإ متعامل  قال  فيما 
ا�ضرتاتيجي  قرار  “هذا  بال�ضيا�ضة 

ط��وي��ل الأج����ل ات��خ��ذت��ه ال��دول��ة 
ذلك  م�ضبها  النفوذ”،  لتو�ضيع 
ومل  �ضوريا.  اإىل  ي��ران  اإ ب�ضحنات 

للتعقيب  طلبات  على  رد  ي�ضدر 
النفط  ووزارة  الثوري  احلر�ض  من 
الوطنية  النفط  و�رسكة  يرانية  الإ

ووزارت����ي ال��ن��ف��ط والإع����الم يف 
اأر�ضلت  قد  يران  اإ وكانت  فنزويال. 
معربة  فنزويال،  اإىل  نفط  ناقالت   5
�ضحناتها  ملوا�ضلة  ا�ضتعدادها  عن 
ذا  اإ الالتيني،  البلد  اإىل  النفطية 

املزيد. كاراكا�ض  طلبت 
الفنزويلي  ال��رئ��ي�����ض  ق���رر  فيما 
و�ضول  بعد  م���ادورو،  نيكول�ض 
يرانية  اإ نفط  ون��اق��الت  �ضحنات 
نفطية،  وم�ضتقات  وق���ودا  حتمل 
�ضهر  من  بدءا  الوقود  اأ�ضعار  رفع 
كانت  حيث  اجلاري  يونيو  حزيران/ 
البالد  يف  النفطية  امل�ضتقات  اأ�ضعار 

�ضابق. وقت  يف  جمانية  �ضبه 

فل�شطينية- �شالم  بومبيو، عملية  مايك  �لأمريكي  وزير �خلارجية  �لأوروبي، على  وزر�ء خارجية �لتاد  �قرتح 
دولًيا. عليها  �ملتفق  �حلالية  �ملعايري  وفق  دولية،  مب�شاركة  �إ�شر�ئيلية، 

فجر  ����ض���اروخ���ان،  ا���ض��ت��ه��دف 
الأمريكية  للقوات  مقرا  الثالثاء، 
وفق  الدويل”،  ب��غ��داد  “مطار  يف 
وقال  العراقية.  بال�رسطة  م�ضدر 
اأحمد  ب��غ��داد  ���رسط��ة  يف  النقيب 
“�ضاروخني  اإن  نا�ضول،  لالأ خلف، 
بغداد  مطار  اليوم  فجر  ا�ضتهدفا 
للقوات  مقر  يوجد  حيث  ال��دويل؛ 
الع�ضكري  اجل��زء  يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ
ن��ه  اأ خلف  واأو���ض��ح  املطار”.  م��ن 
خ�ضائر  اأو  قتلى  وقوع  ي�ضجل  “مل 
ال�ضاروخي”؛  الق�ضف  جراء  مادية 
ق��رب  ال�����ض��اروخ��ان  �ضقط  ح��ي��ث 
الأمن  “قوات  اأن  اإىل  �ضار  واأ املطار. 
اإط��الق  من�ضة  على  لحقا  ع��رت 
غربي  الفرات  حي  يف  ال�ضاروخني 
من  يام  اأ بعد  الهجوم  وياأتي  بغداد”. 
)يف  املطار  ا�ضتهدف  مماثل  ق�ضف 
ا�ضتهدف  واآخر  يونيو/حزيران(،   8
�ضمال  الع�ضكرية”  التاجي  “قاعدة 
اأمريكية  ق��وات  ت�ضم  التي  بغداد 
الق�ضف  ياأتي  كما  يونيو.   13 يف 
احلكومة  تعهد  م��ن  ي���ام  اأ  5 بعد 
القواعد  جميع  بحماية  العراقية 
وفقا  الدويل،  للتحالف  الع�ضكرية 
احل��وار  مفاو�ضات  �ضمن  لتفاق 
بغداد  بني  جرى  الذي  ال�ضرتاتيجي 

ومت  املا�ضي.  اخلمي�ض  ووا�ضنطن، 
الت��ف��اق ب��ني ب��غ��داد ووا���ض��ن��ط��ن 
الع�ضكري  الوجود  تقلي�ض  على 
دون  لكن  ال��ع��راق،  يف  الأمريكي 
اأو  زمنية  توقيتات  عن  الك�ضف 
املراد  القوات  لعديد  حمددة  اأرق��ام 
 5 نحو  وانت�رس  وجودها.  تخفي�ض 
قواعد  يف  م��ري��ك��ي  اأ ج��ن��دي  اآلف 
�ضمن  ال��ع��راق،  ب��اأرج��اء  ع�ضكرية 
تنظيم  ملحاربة  ال��دويل  التحالف 
حديثة  اإح�ضائية  ول  “داع�ض”، 
وت��زاي��دت  حاليا.  ال��ق��وات  ب�ضاأن 
اغتيال  منذ  الهجمات  ه��ذه  وت��رية 
القد�ض”  “فيلق  ق��ائ��د  م��ن  ك��ل 
والقيادي  �ضليماين،  قا�ضم  يراين،  الإ
العراقية،  ال�ضعبي”  “احل�ضد  بهيئة 
جوية  غارة  يف  املهند�ض،  مهدي  بو  اأ
كانون  يناير/   3 يف  ببغداد،  اأمريكية 

املا�ضي. الثاين 
مقتدى  طالب  املا�ضي،  والأ�ضبوع 
املتحدة،  الوليات  بيان،  يف  ال�ضدر، 
بالده.  من  “املحتلة”  قواتها  ب�ضحب 
الله”  “حزب  كتائب  ج��ددت  فيما 
تهديدها  ال�ضبت،  بيان  يف  العراقي، 
داخل  الأمريكية  القوات  با�ضتهداف 
منها. تن�ضحب  مل  ذا  اإ البالد  اأرا�ضي 
ق/د

الله  ن�����ض��ار  اأ ج��م��اع��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق  الثالثاء  اليمن  يف  احلوثية 
على  م�����ض��رية  ط��ائ��رات  خم�ض 
يف  ح�ضا�ضة”  “ع�ضكرية  اأهداف 
وقال  ال�ضعودية.  العربية  اململكة 
الناطق  ���رسي��ع،  يحيى  العميد 
يف  احلوثيني  با�ضم  الع�ضكري 
“�ضالح  اإن  اليوم  �ضحفي  بيان 
وا�ضعة  عملية  نفذ  امل�ضري  اجلو 
وخمازن  الطائرات  مراب�ض  على 
ع�ضكرية  ه���داف  اأ و  الت�ضليح 
خمي�ض  يف  اأخ����رى  ح�����ض��ا���ض��ة 
بخم�ض  م�����ض  اأ م�ضاء  م�ضيط 
واأ���ض��اف  م�ضرية”.  ط��ائ��رات 
من   امل�ضرية  الطائرات  اأن  �رسيع 
 ” اأن  اإىل  لفتا  كي”،  “تو  طراز 
اإىل  م�ضريا   ، دقيقة”  الإ�ضابة 
ردا  ياأتي  ال�ضتهداف”  هذا  اأن 
الكبري  اجل��وي  الت�ضعيد  على 
التحالف(  ل��ل��ع��دوان)ع��م��ل��ي��ات 
وع���ل���ى جم�����ازره امل�����ض��ت��م��رة 
ا�ضتمرار  واأك���د   واملتوالية”. 
“العدوان  ا�ضتمر  طاملا  عملياتهم 
وجرائمه”  وعدوانه  ح�ضاره  يف 
املتحدث  وك���ان  ب��ل��ده��م.  ع��ل��ى 
“حتالف  ق��وات  با�ضم  الر�ضمي 
العقيد  اليمن”  يف  ال�رسعية  دعم 
ال��رك��ن ت��رك��ي امل��ال��ك��ي اأع��ل��ن 
طائرة  واإ�ضقاط  اعرتا�ض  الثنني 
اأطلقتها  “مفخخة”  طيار  بدون 

حماولة  يف  احلوثية  “امللي�ضيا 
والأع��ي��ان  املدنيني  ل�ضتهداف 
م�ضيط  خمي�ض  مبدينة   املدنية 

.“ متعمدة  بطريقة 
ت��ي ذل���ك م��ع اإع���الن ق��ي��ادة  ي��اأ
“حتالف  ل���   امل�ضرتكة  ال��ق��وات 
عن  اليمن”   يف  ال�رسعية  دعم 
ال���ي���وم  من   مت��ك��ن��ه��ا  ���ض��ب��اح 
اع���رتا����ض وت���دم���ري ���ض��اروخ 
احلوثية  القوات  اأطلقته  بال�ضتي 
اليمنية   �ضعدة  حمافظة  م��ن 
 . ال�ضعودية  جنران  مدينة  باجتاه 
ال�ضعودية  نباء  الأ وكالة  ونقلت 
الر�ضمي  املتحدث  عن  وا���ض(   (
دع��م  “حتالف  ق����وات  ب��ا���ض��م 
العقيد  اليمن”  يف  ال�رسعية 
اإن  قوله  املالكي  تركي  الركن 
“ا�ضتمرار  اإط��ار  يف  ياأتي  ذلك 
قبل  م��ن  الهمجية  امل��ح��اولت 
ا�ضتهداف  يف  احلوثية  القوات 

الأع���ي���ان امل��دن��ي��ة وامل��دن��ي��ني 
الدويل  القانون  مبوجب  واملحمية 
البال�ضتية  بال�ضواريخ  ن�ضاين  الإ
�ضار  واأ طيار”.  بدون  والطائرات 
ال�����ض��واري��خ  جم��م��وع  اأن  اإىل 
باجتاه  اإطالقها  مت  التي  البال�ضتية 
 313 بلغ  اعرتا�ضها  ومت  اململكة 
وجمموع   ، بال�ضتيًا   �ضاروخًا 
مت  التي  طيار  ب��دون  الطائرات 

357 . بلغ  وتدمريها   اعرتا�ضها 
ال��ق��وات  “قيادة  اأن  واأك�����د 
�ضتتخذ  للتحالف  امل�����ض��رتك��ة 
وت��ن��ف��ذ الإج������راءات احل��ازم��ة 
وت��دم��ري  لتحييد  وال�����ض��ارم��ة 
املدنيني  حلماية  ال��ق��درات  ه��ذه 
ب���ري���اء م��ن ه���ذه الأع��م��ال  الأ
يتوافق  ومبا  والهمجية  العبثية 
ن�ضاين  الإ ال��دويل  القانون  مع 

العرفية”. وقواعده 
ق/د

بني  ال��ث��الث��ي��ة  امل��ف��او���ض��ات  ت�ضتمر 
�ضد  حول  ثيوبيا  واإ وال�ضودان  م�رس 
ال�ضاد�ض  اليوم  و�ضيكون  النه�ضة. 
م���ور  الأ ملناق�ضة  امل��ف��او���ض��ات  م��ن 
القانونية  الفرق  تعقد  حيث  القانونية، 
القانونية،  الق�ضايا  ملناق�ضة  اجتماعا 
ثيوبيا.  اإ برئا�ضة  اجتماعا  ذلك  ويتبع 
مت  فقد  ثيوبية  الإ نباء  الأ وكالة  وح�ضب 
وقواعد  عامة  خطوط  على  التفاو�ض 
برئا�ضة  ال�ضنوي  والت�ضغيل  ال�ضد  ملء 
وتو�ضل  املراقبني.  وبح�ضور  م�رس 
“قواعد  اإىل  الوكالة  ح�ضب  الجتماع 
التدفق  وحجم  الأوىل،  املرحلة  م��لء 
مللء  التوجيهية  وامل��ب��ادئ  البيئي، 
اجلفاف،  دارة  اإ وقواعد  الأوىل،  املرحلة 
ث���ر  والأ ال�����ض��دود،  �ضالمة  وق��واع��د 
التقييم  درا�ضات  والجتماعي  البيئي 
حيز  والقواعد  الإر���ض��ادات  ودخ��ول 

وامل��وارد  ال��ري  وزي��ر  وق��ال  التنفيذ”. 
اأم�ض  عبا�ض،  يا�رس  ال�ضودانية  املائية 
مفاو�ضات  م��ن  احلالية  اجل��ول��ة  إن 
يف  كبريا  تقدما  “حققت  النه�ضة  �ضد 
ال�ضد،  بإمان  املتعلقة  الفنية  امللفات 
طويل  والت�ضغيل  الٕول  وامل���لء 
والدرا�ضات  البيانات،  وتبادل  الٕمد، 

للتعاون”. الفنية  واللجنة  البييٕية 
امل�����رسي��ة  “ال�رسوق”  وب��ح�����ض��ب 
ل���وزارة  ب��ي��ان  ع��ب��ا���ض، يف  إ���ض��اف 
بني  خالفات  “برزت  ال�ضودانية:  الري 
باجلوانب  يتعلق  فيما  الثالثة  الوفود 
إلزامية  يف  خ�ضو�ضا  القانونية 
بالٕ�ضافة  تعديلها  وكيفية  التفاقية، 
تطبيق  حول  اخلالفات  حل  لية  اآ إىل 
بق�ضايا  التفاقية  ورب��ط  التفاقية 
بتقا�ضم  تتعلق  بها  �ضلة  ذات  غ��ري 
مفاو�ضات  ق�ضية  إن  باعتبار  املياه 

الٕول  امللء  هي  احلالية  النه�ضة  �ضد 
وكانت  وت�ضغيله”.  النه�ضة  ل�ضد 
كبري  تقدم  اإح��راز  اأعلنت  قد  ثيوبيا  اإ
ال�����ض��ودان،  م�رس  م��ع  امل��ح��ادث��ات  يف 
التي  النه�ضة،  �ضد  وملء  بناء  حول 
الأ�ضبوع  ن��رتن��ت  الإ ع��ر  ا�ضتوؤنفت 
اأ�ضهر.  لثالثة  توقفها  بعد  املا�ضي 
وكالة  نقلته  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
ملء  جدول  على  “بناء  نا”:  “اإ نباء  الأ
اىل  ال���دول  تو�ضلت  النه�ضة  �ضد 
الأوىل  املرحلة  تعبئة  ب�ضاأن  تفاهم 
التوجيهية  واخلطوط  التدفق  وحجم 
دارة  اإ قواعد  ونهج  الوىل  املرحلة  مللء 

اجلفاف”.
يف  ثيوبيا  اإ �رسعت   ،2011 عام  منذ 
للطاقة  حمطة  اأكر  �ضي�ضبح  ما  بناء 
اكتمالها.  عند  اأفريقيا  يف  الكهرومائية 
ت�ضغيل  يتم  عندما  نه  اأ الكثريون  يعتقد 
اإىل  حتًما  �ضيوؤدي  نه  فاإ النه�ضة،  �ضد 
وهو  وم�رس،  ال�ضودان  يف  املياه  نق�ض 
وقالت  با�ضتمرار.  ثيوبيا  اإ نفته  م��ر  اأ
بابا  اأ دي�ض  اأ اإن  �ضابق،  بيان  يف  الوزارة 
عر  عليها  لل�ضغط  الر�ضوخ  “ترف�ض 
ال�ضتعمار  حلقبة  تعود  قدمية  معاهدات 
اأن  واأ���ض��اف��ت  فيها”.  طرفا  تكن  مل 
نها  باأ و�ضفها  باتفاقية  تتم�ضك  م�رس 
ردا  وذلك  املياه،  توزيع  يف  عادلة  غري 

امل�رسية. الت�رسيحات  على 
ق/د

“النتائج  من  الثالثاء  يران  اإ حّذرت 
اقرتاحه  يتوقع  لقرار   ” العك�ضية 
للوكالة  م��رت��ق��ب  اج��ت��م��اع  خ��الل 
يح�ّض  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
بو�ضول  ال�����ض��م��اح  ع��ل��ى  ط��ه��ران 
نهما  باأ ي�ضتبه  موقعني  اإىل  مفت�ضني 
ن�ضطة  اأ املا�ضي  يف  ي��وؤوي��ان  كانا 
فعله  رد  ويف  معلنة.  غري  نووية 
تقرتحه  اأن  يتوقع  الذي  القرار  على 
جمل�ض  اجتماع  خالل  اأوروبية  دول 
قال  ال��ذري��ة،  الطاقة  وكالة  حكام 
املتحدة  الأمم  ل��دى  ي��ران  اإ مندوب 
اإن  ب���ادي  اآ غريب  كاظم  فيينا  يف 
لدعوة  الهادف  القرار  هذا  “اقرتاح 
خمّيب  الوكالة…  مع  للتعاون  يران  اإ

عك�ضية  ن��ت��ائ��ج  وي��ح��م��ل  م��ال  ل��الآ
الثالثاء  رو�ضيا  وتعهدت  هذا  متاما”. 
“املناه�ضة  لل�ضلوكيات  بالت�ضدي 
الغربية  القوى  تتبعها  التي  يران”  لإ
بني  ال��ع��الق��ات  ت��وت��رت  وق��ت  يف 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اخلارجية  وزي���ر  وق���ال  وط��ه��ران. 
ال��ذي  لف��روف  �ضريغي  الرو�ضي 
يراين  الإ نظريه  مو�ضكو  يف  ا�ضتقبل 
تطورات  “هناك  ظريف  جواد  حممد 
ال��وك��ال��ة  )م��ق��ر  فيينا  يف  ح��ال��ي��ا 
واأفكار  ال��ذري��ة(  للطاقة  الدولية 
يف  الغربيون  نا  اأ�ضدقاوؤ يطرحها 
م���ن  الأ جم��ل�����ض  م��ق��ر  نيويورك” 
“الو�ضع  لفروف  واأ�ضاف  الدويل. 

من  بكثري  �ضنعار�ض   )…( مقلق 
هذا  ل�ضتخدام  حماولة  اأي  احل��زم 
الأم��ن  مبجل�ض  للتالعب  الو�ضع 

يران”. لإ معاد  لرنامج  والرتويج 
للطاقة  الدولية  الوكالة  وتدر�ض 
وجه  على  تفيد  تقارير  حاليًا  الذرية 
تقدمي  رف�ضت  يران  اإ باأن  اخل�ضو�ض 
ن�ضطتها  اأ بع�ض  ح��ول  ���رسوح��ات 
وائ���ل  اأ يف  املعلنة  غ��ري  ال��ن��ووي��ة 
احل��ادي  ال��ق��رن  م��ن  الأول  ال��ع��ق��د 
التابعة  الوكالة  وتهتم  والع�رسين. 
ثارت  اأ مواقع  بثالثة  املتحدة  لالأمم 
من  طلبت  وق��د  حولها  ت�ضاوؤلت 
منها يف  موقعني  اإىل  الو�ضول  يران  اإ
مل  طلبها  لكن  الثاين/يناير،  كانون 

اخلالف  هذا  ويثري  الآن.  حتى  يجب 
التفاق  م�ضتقبل  ب�ضاأن  خم��اوف 
مع   2015 ع��ام  امل��وق��ع  ال��ن��ووي 
بع�ض  عن  ترتاجع  بداأت  التي  يران  اإ
ان�ضحاب  منذ  مبوجبه  التزاماتها 
جانبه،  من  منه.  املتحدة  الوليات 
“تطورات  اإن  الثالثاء  ظريف  قال 
النووي  بالتفاق  حت��دق  خطرية” 
يف  وا�ضنطن  منه  ان�ضحبت  ال��ذي 
يران،  اإ �ضد  حترك  اآخر  ويف   .2018
اأواخر  يف  املتحدة  الوليات  و�ضعت 
التي  ل��الإع��ف��اءات  ح��داً  ي��ار/م��اي��و  اأ
م�ضاريع  قامة  باإ ي���ران  لإ �ضمحت 

مدنية. نووية 
ق/د

رايت�ض  »هيومن  منظمة  طالبت 
بوقف  اإيطاليا  الثالثاء،  ووت�ض«، 
ل�  بالنظر  بالأ�ضلحة،  م�رس  تزويد 
اجل�ضيمة«  احلقوقية  »النتهاكات 
املنظمة  وق��ال��ت  الأخ����ري.  بالبلد 
اطلعت  بيان  يف  الدولية،  احلقوقية 
اخلارجية  وزير  اإن  نا�ضول،  الأ عليه 
رد،  مايو”  دي  “لويجي  الإيطايل 
الغ�ضب  على  املا�ضي،  الأ�ضبوع 

حمتملة  �ضخمة  �ضفقة  عن  الناجم 
بالقول  م�رس،  اإىل  الأ�ضلحة  لبيع 
واأ�ضاف  بعد.  يحُنَجز  مل  التفاق  اإن 
لالنتهاكات  بالنظر  »لكن  البيان: 
كان  م�رس،  يف  اجل�ضيمة  احلقوقية 
بالأ�ضل  التفكري  عدم  الأجدى  من 
ب�  قيمتها  تقّدر  التي  ال�ضفقة  يف 

تتم. األ  وينبغي  يورو،  مليار   »11
ق/د

بعد �أيام من تعهد �حلكومة بحماية �لقو�عد �لع�شكرية للتحالف..

ق�شف �شاروخي ي�شتهدف مقر� للقو�ت 
�لأمريكية مبطار بغد�د

�حلوثيون يعلنون ��شتهد�ف مناطق ع�شكرية �شعودية بـ 
م�شرية  طائر�ت   5

ثالثي “�شد �لنه�شة” يتفاو�ص لليوم �ل�شاد�ص على �لتو�يل 

تفاو�ص لإيجاد حلول لالأزمة �ملت�شاعدة و�لتفاق على �لبنود 
�لقانونية

مو�شكو تعلن وقوفهم بـ”حزم” �إىل جانب طهر�ن

�إير�ن تّذر من “�لنتائج �لعك�شية” لقر�ر �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
�ملرتقب بحقها 

ر�يت�ص ووت�ص تطالب �إيطاليا بوقف 
تزويد م�شر بالأ�شلحة 
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�لكاتب و�لنا�شر �ل�شاب بالل �شرير �حِلرت�شي  يف حو�ر ل"�لتحرير":

�إ�شكالية �لكتابة �لّرو�ئية �جلز�ئرية هي �لكتابة من �أجل �لكتابة
 ل من �أجل �لتغيري و�لإ�شالح

بقلم / �أ . خل�شر . بن يو�شف 
---------------- 

بد�ياتك  عن  �لتحرير:حدثنا 
وحماولتك �لإبد�عية ، ومن كان 

�ملوهبة فيك ؟ �كت�شاف  ور�ء 
 ، اجلديد  الفجر  ت�ضبه  دائًما  البدايات 
، ويلتم�ض  نوًرا عظيًما  املرء  فيها  يرى 
 ، بال�ّضمو�ض  مم��ل��وءة  �ضماء  ليها  اإ
اأم�ضيته  كانت  واإن  حّتى  ذلك  يرى 
 ، وم�ضة  دن��ى  اأ م��ن  خالية  مظلمة 
 ، الكتابة  مع  بدايتي  كانت  كذلك 
يف  والنجم  ن��وره  يف  الفجر  ت�ضبه 
به  �رسى  كاتب  بداية  هي   ، بزوغه 
اإىل  املظلم  املغرب  الأم�ض  من  القلم 
البداية  كانت  املنري،  امل�رسق  اليوم 
كان  ن�ضان  اإ ل  نًرا،  تكن  ومل  �ضعًرا 
لالأ�ضف  و  موهبتي  اإكت�ضاف  وراء 
حميط  �ضحية  الأخ��رية  ه��ذه  ج��اءت 
قال  وكما   ، دباء  والأ الأدب  يقّدر  ل 
مع�رٍس  يف  مّطرًحا  اأ�ضبحتحُ  ال�ّضاعر، 
�َض  الراأ فباعوا  دي��ِب  الأ ..حّق  جهلوا 
 .. �ضمٌل  يجمعهم  والّنا�ض   ، بالّذنب 
 ، والّن�ضِب  داِب  الآ يف  فرٌق  وبينهم 
الفعل  تافهي  ذناب  باأ موهبتي  بيعت 
ّن  اأ القول  يل  يحق  لذلك  وال��ق��ول، 
هي  ب��ل  موهبتي،  اكت�ضف  اأح��د  ل 
وك�ضفتني  لنف�ضي  اكت�ضفتني  من 
ت�ضبه  بداية  اأجمعني،  وللّنا�ض  للعامل 
يدفعه  �ضيء  ل  ال��ذي  املنري  الفجر 
ويف  احلالك،  الليل  �ضوى   ، للّطلوع 

لله. واحلمد  اأ�رسقت  احللكة  تلك 
جتارب  خ�شت  �لتحرير:هل 

و�إن كان كذلك   ، �لفا�شلة  �لكتابة 
منها  �لتخل�ص  ��شتطعت  كيف   ،
�إىل  و�لهو�ية  �لف�شل  وتويل 

و�قع ؟
الّتجارب  كل  ّن  باأ الت�رسيح  يوؤ�ضفني 
كان  حني  املدر�ضة،  يف  كانت  الفا�ضلة 
نا  واأ الأجنبية  اللغة  يلقي  �ضتاذ  الأ

العربي  الّن�ض  خفية  اأكتب  �ضاعتها 
اأو   ، الكاتب  اأو  ال�ّضاعر  القا�ض 
�ضتاذ  الأ يلقاين  ملّا  العلوم  مواد  يف 
مّني  فينهب  دب���ي،  الأ احل��رف  اأخ��ط 
نني  لأ يل  عقاًبا  ويرميه  الّن�ض  ذلك 
العلوم،  �ضاعة  يف  الأدب  كتبت 
اأحمله،  بداع  اإ ل  ّنه  اأ اأ�ضعر  فيجعلني 
ل  ّن  اأ اأرى  جعلني  ال�ضارم  املدر�ض 
والّتقليد،  التباع  يف  �ضوى  ب��داع  اإ
يف  طالًبا  الثالثون  نحن  نت�ضابه  اأن 
اأن  نختلف،  ل  اأن  والتفكري،  الفكر 
خروج  عدم  ّن  اإ املاألوف،  عن  نخرج  ل 
يف  يغرق  يجعله  ل��وف  امل��اأ عن  امل��رء 
ب��داع  اإ ل  ّن��ه  اأ كما  الّت��ب��اع،  غمرات 
تعي�ض  اأن  الف�ضل  من  ّن  اإ الّت�ضابه،  يف 
من  جتعل  اأفكار  تقليدية،  باأفكار 
ل  اأن  غريك،  لأفكار  عبدة  اأفكارك 
الف�ضل  ال�����رّسوق،  اإىل  ال��ّداف��ع  جتد 
الّدرا�ضية  الطاولة  يف  ك��ان  ّول  الأ
م�ضوّداتي  فوقها  من  نحُهبت  التي 
خالفت  باعتباري  رميها  ومت  دبية،  الأ
تك�رس  اأن  هو  بداع  الإ العلوم،  قواعد 
تغلبت  التباع،  يف  بداع  اإ ل  القواعد، 
واملطالعة  بالقراءة  املحيط  ذلك  على 
ا�ضتطعت  النافعة  بالقراءة  و  بكرة، 
وجعلها  املهمومة،  الهواية  �ضحر 
فاأ�ضبحت  ي��رق�����ض،  ف��رًح��ا  واق��ًع��ا 
بالعر�ض  �ضبيهة  الكتابة  يف  موهبتي 

جلميل ا
عامل  ولوجك  كان  �لتحرير:ملاذ� 

�لأدب ، من بو�بة �جلن�ص �لأدبي 
�ل�شردي وتديد� �لرو�ية ، ما 
�ل�شبب يف ذلك ، هل هو جمرد 

�أم �ختيار ؟ �شدفة 
ليف  التاأ ع��امل  ول��وج��ي  يف  ال�ضبب 
و  ال�رّسدي  الأدبي  اجلن�ض  �ضبيل  عن 
بالق�ضية  اهتمامي  هو   ، الّرواية  فن 
ا�ضتطعنا  ما  الإ�ضالح   ، الجتماعية 

اختياري وكان   ، ذلك  اإىل 

 ، �خلرقاء  �لتحرير:�لآلهة 
، عناوين  توحي من  و�ل�شياطني 

�شمائه  و  �لعنو�ن  خالل عتبات 
�إىل �لغر�ئبية و �أدب �لغر�بة ، 

، وما  بال�شبط  ملاذ� هذ� �لختيار 
�ملغزى منه ؟

لهة  "الآ با  املعنونة  الأوىل  روايتي 
البعد  كل  بعيدة  رواية  هي  اخلرقاء" 
غرائبيتحُها  واملعتقدات،  الديانات  عن 
غري  واق��ع��ه��ا  اأح����داَث  ت��ت��ج��اوز  ل 
احلياة  على  يحُعتاد  فحني  ال��ع��ادي،  
ع��ادًي��ا،  واق��ًع��ا  ى  ���ض��رتحُ الغرائبية، 
حتكم  ل  اأن  هو  العنوان  من  املغزى 
�ضياء  الأ ليه،  اإ النظر  من  ال�ضيء  على 

اأغرب  الّداخل.  من 
" ال�ّضياطني  ب�   املعنونة  الثانية  رويتي 
الجتماعي  الواقعي  الأدب  من  هي   "
ال�ّضيطاَن  تحُ�ضادف  اأن  فيها  الغريب   ،
ين�ضحك  و   ، عبادتك  عن  في�ضاألك 
لك  تتجّلى  اأن   ، الة  ال�ضّ و  بالّدعاء 
ّيام  الأ فتعي�ض   ، بنقي�ضها  �ضياء  الأ
بني  تائًها   ، عك�ضية  قراءات  �ضحية 
عنها،  الغريبة  ف��ع��ال  الأ و  امل��ع��اين 
ل  م�ضاحة  يف  تائًها  نف�ضك  فتلقى 
و  �ضامقة  قّمة  يف   ، متاهة  بها  توجد 
ال�ّضم�ض،  ية  روؤ ميكنك  ل  ذلك  رغم 
احلق  اإدراك  هو  املحتوى  من  املغزى 
زهوقا كان  الباطل  ّن  اإ و  الباطل،  من 

�أفكار  من  قدمت  �لتحرير:ماذ� 
�لإ�شكاليات  ، وماهي  �أعمالك  يف 

على  رّكزت  �لتي  و�ملو��شيع 
؟ ن�شو�شك  د�خل  معاجلتها 

ال��ف��ك��رة املحُ��ق��دم��ة داخ��ل ال��ّرواي��ت��ني 
 " و"ال�ّضياطني  اخلرقاء"  لهة  "الآ
من  ن���ذار  واإ اجتماعية،  فكرة  ه��ي 
لبع�ض  ه��وي��ة  اأزم���ة  يف  ال�ّضقوط 
الفكرة  ب�ضبب  العربية  املجتمعات 
من  الن�ضالخ  عن  نظرة  الغربية، 
يقبالن  ل  قد  اللذين  واحلكمة  العلم 
يديولوجيات  الإ وارت��داء  النتقاد، 

والنتقاد بالنقد  املتبوعة 
لتقتحم  طموح  لديك  �لتحرير:هل 

يف  �إبد�عية  مغامر�ت  وتخو�ص 
�أخرى ؟ �أدبية  �أجنا�ص 

و  امل�رسح  يف  الكتابة  اإىل  الّطموح 
الهادفة الق�ضرية  ة  الق�ضّ

د�ر  ومدير  كاتب  �لتحرير:�أنت 

�لتي  �ملعوقات  �أبرز  ، ماهي  ن�شر 
و�جهت بالل -  �لإبد�عية - ، 

�ليومية  باحلياة  �لن�شغال  ظل  يف 
�مل�شاغل ؟ وكرثة 

كاتب  اأي  منها  يعاين  التي  امل�ضاكل 
تكون  قد  دب��ي��ة  الأ حياته  بداية  يف 
ّن  اأ ذل��ك  م��ث��ال  وم��ادي��ة،  معنوية 
يعي�ض  الكتابة  يف  الّطموح  يكون 
الأدب  يحُقّدر  ول  يقراأ  ل  حميط  يف 
له  يكون  ل  الأخ��ري  فهذا  دب���اء،  والأ
يكون  ال��ذي  دب��ي  الأ املنتوج  نف�ض 
و  يقراأ  حميط  يف  يعي�ض  كاتب  عند 
بالن�ضبة  ّما  اأ قدره،  حّق  لالأديب  يعطي 
لديهم  ّتاب  كحُ فيوجد  املاّدي،  للجانب 
والّثقافية  واملعرفية  اللغوية  القدرة 
الّن�ضو�ض  يحُخرجون  جتعلهم  التي 
كانت  ذا  اإ ولكن  احلياة،  اإىل  م�ضتعلة 

�ضيء.  كّل  يخبو  فارغة  جيوبهم 
�لكتابة  �أن  تعتقد  �لتحرير:هل 

�لهام�ص منبت  �أّن  و  للو�قع  رديف 
؟ للمبدعني 

الّن�ض  يف  للواقع  ردي��ف  الكتابة 
الج��ت��م��اع��ي ال��واق��ع��ي ال��ّط��ارح 
ل��ل��م�����ض��ك��ل��ة ال��ب��اح��ث ع���ن احل���ل، 
قاحلة،  ج��رداء  ّل  اإ لي�ض  والهام�ض 
الهوام�ض  ي��رتك  اأن  الكاتب  على 

احلدائق يف  ينبت  اأن  اإىل  وي�ضعى 
هي  ما  �إليك  �لتحرير:بالن�شبة 

�لرو�ئية  �لكتابة  �إ�شكاليات 
عامة  و�لعربية  خا�شة  �جلز�ئرية 

؟
اجلزائرية  الّروائية  الكتابة  اإ�ضكالية 
ل  الكتابة  اأج��ل  م��ن  الكتابة  ه��ي 
كما  والإ���ض��الح،  التغيري  اأج��ل  من 
الّن�ض  يحُلغي  قد  الّتافه  الّن�ض  ّن  اأ
ّما  اأ ميديا،  ال�ضو�ضل  ب�ضبب  الهادف 
اإع��ادة  اإىل  بحاجة  العربية  ال��ّرواي��ة 
ة  وخا�ضّ  ، العربية  للهوية  العتبار 

واملبادئ الّلغة 
�لرو�ية  �لتحرير:�شريورة 

�أنها  �لقول  �جلز�ئرية هل ميكن 
تعرف  .. �لختالف – �لتجاوز - 

؟ �لإ�شافة 
يف  الختالف  تعرف  اجلزائرية  الّرواية 
الإ�ضافة  و  نواعها  واأ الّن�ضو�ض  كرة 

الّتاريخي الّن�ض  يف  املتمثلة 
يحتاج  �لأدبي  �لتحرير:�ملنتوج 

لكن  �شمته  من  يبعثه  متلقيا 
�جلز�ئري و�لعربي عامة ل يقر�أ ، 

؟ ت�شتقيم  �ملعادلة  جنعل  كيف 
املجتمعات  بع�ض  يف  املقروئية  ن�ضبة 
تعي�ض  �ضارت  الكتب  قليلة،  العربية 
العناكب  عي�ض  من  اأكر  الّرفوف  يف 
بحاجة  نحن  املهجورة،  البيوت  يف 
القراءة،  بثقافة  الكتاب  اإحياء  اإىل 
اإيجاد  الرتبوية  املناهج  على  يجب 
وجعلها  ال��ق��راءة  ثقافة  لن�رس  ح��ل 
مطلبا  اأو  ه��واي��ة  ل  ح��ي��اة  و�ضيلة 
للجهات  بالّن�ضبة  وكذلك  درا�ضيا، 
اقراأ  ّمة  اأ نحن  الّثقافة،  عن  امل�ضوؤولة 

ت�ضتقيم اأن  يجب  املعادلة   ،
يف  �لعربي  �لنقد  �لتحرير:هل 
�ملو�كبة  تاأخره عن  ب�شبب  �أزمة 

ود�ئمًا هو قابع يف ظالل �لرتجمة 
ملا يحدث ؟

الّن�ض  ياأخذ  ل  اأن  يلزم  العربي  الّنقد 
الفّني  اجلانب  على  ويرّكز  باحليادية 
من  اأوىل  واملبادئ  الهوية  ّن  اإ  ، فقط 

لفّن ا
�لرو�ية  مبقولة  ر�أيك  �لتحرير:ما 

ت�شبه  �لورق  على  حياة  كاأنها   “
عمقا  �أكرث  لكنها  �ليومية  حياتنا 

ودللة وجمال “  ؟
زماٍن  و  ومكاٍن  حلياٍة  �ضورة  الّرواية 
ال�ضيء   ، اليومية  احلياة  ت�ضبه  ّنها  اإ  ،
املر�ضلة  امل��ع��اين  ه��ي  فيها  اجلميل 
اأو  ال�ضطحية  املعاين  �ضواء   ، بداخلها 
تلك  هي  الّروايات  اأعظم   ، العميقة 
 ، العميق  للمعنى  احلاملة  الّروايات 
البع�ض  اإ�ضحاك  كنحُها  ميحُ التي  تلك 
ّنها  اإ الآخ��ري��ن،  اإبكاء  كنها  ميحُ كما   ،

ن�ضاين الإ اجلمال 
و�أهد�فك  �لتحرير:�آفاقك 

�ل�شخ�شي  �ل�شعيد  على  �مل�شتقبلية 
و�لإبد�عي ؟

�ضاء  اإن  عائلة  تاأ�ضي�ض  اإىل  اأطمح 
ال��ّت��وف��ي��َق يل  ال��ل��ه  ���ض��األ  واأ  ، ال��ل��ه 
اإىل  اأ�ضعى  كما  اخلري،  حمّبي  وجلميع 
�ضبيال  ليه  اإ ا�ضتطعت  ما  اإ���ض��الح 
احلبيب  لبلدي  خ��رٍي  ذا  اأك��ون  واأن   ،

والعامل العربية  والأوطان  اجلزائر، 
للقر�ء  �أخرية  �لتحرير:كلمة 

و�جلريدة
يقبل  من  كلَّ  الّنافعة  بالقراءة  اأن�ضح 
يف  العي�ض  ه��ي  ال��ق��راءة   ، الّن�ضح 
خمتلفة  اأماكن  زيارة   ، خمتلفة  عوامل 
القراءة   ، خمتلفة  اأزمنة  يف  احلياة     ،
تحُ�ضبه  ل  رحلة  يف  الّنف�ض  اإر�ضال  هي 
احلياة  ّنها  اإ احل��ّري��ة،  ّنها  اإ  ، الأخ��رى 

املاألوف... عن  البعيدة 
على  ال���غ���ّراء  ج��ري��دت��ك��م  ���ض��ك��ر  اأ
وجميع   ، ال��ط��ّي��ب��ة  الل��ت��ف��ات��ة  ه��ذه 
ة  وخا�ضّ  ، فيها  العاملني  حفيني  ال�ضّ
يو�ضف  بن  خل�رس  حفي  ال�ضّ �ضتاذ  الأ

خريا الله  جزاكم   ،

25�شنة 15 كتابا من خمتلف �لتوجهات ،  موظف �شابق ،  " نا�شر لأكرث من  "�ل�ّشياطني  " �لآلهة �خلرقاء" ورو�ية   بالل �شرير �حِلرت�شي كاتب ونا�شر جز�ئري ، موؤلف رو�ية 
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�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي �لأ�شتاذ / بوزياين م�شطفى
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة رقان �لكائن مكتبه بحي �ل�شعادة برقان

حم�شر معاينة
�ملادة 12 من ق.م. م.ق (

بتاريخ: �لثاين من �شهر : مار�ص �شنة �ألفني وع�شرين نحن �لأ�شتاذ بوزياين م�شطفى حم�شر ق�شائي لدى حمكمة رقان جمل�ص ق�شاء �در�ر �لكائن مكتبة بحي �ل�شعادة برقان ، �ملوقع 
�أدناه بناء� على طلب �ل�شيد/ بوزرد�ب عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن ، �ملولود بتاريخ 1991/08/05 متقطن . �در�ر - �حلامل ب ت و رقم 107793739 �ل�شادرة بتاريخ : 
�أبي  " حي  "رعاية مري�ص  تاأ�شي�ص �جلمعية �خلريية   : �إجر�ء معاينة مادية بحتة بخ�شو�ص  �إىل  �ل�شاكن: متقطن - �ولف. �در�ر �لر�مي   ، 2018/02/13 عن بلدية متقطن 
�لأنو�ر - بلدية متقطن " بناء� على �ملادة 12 �لفقرة 4 من �لقانون رقم : 06 �ملوؤرخ يف: 20 فرب�ير - 03  2006 �ملت�شمن تنظيم مهنة �ملح�شر �لق�شائي �نتقلنا بتاريخ �ليوم 
على �ل�شاعة: 16 و 30د م�شاء ، �إىل : �لقاعة �ملتعددة �لن�شاطات �يرن. متقطن حيث مت بح�شورنا ما يلي : جتمع عدد من �لأ�شخا�ص وعددهم 10 فرد�، مبوجب �لرتخي�ص رقم 
20/007 �مل�شلم بتاريخ 2020/03/01 عن �ل�شيد رئي�ص د�ئرة �أولف مت تاأ�شي�ص �جلمعية �خلريية "رعاية مري�ص" حي �أبي �لأنو�ر - بلدية متقطن " وبالإجماع مت �لتفاق على 
�ختيار �أع�شاء مكتب �جلمعية وهم �ل�شادة . بوزرد�ب عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن رئي�شا(. نفاد عبد �لكرمي بن مبارك) نائب �لرئي�ص(- با�شامل �لزهر�ء بنت �حمد) �أمني عام(. 
�قيار عبد �لفتاح بن عبد �لقادر) نائب �أمني عام . توقه حممد بن حممد ) �أمني �ملال(. �شرويلي حممد بن عبد �لقادر) نائب �أمني �ملال ( - مربوكي عبد �حلميد بن حممد ) ع�شو. 
عبد �لد�مي �بر�هيم بن حممد ع�شو( وقد �نهينا مهمتنا و�ن�شحبنا من �لمكنة يف حدود �ل�شاعة : 17 و30 " مع كافة �لتحفظات " و�إثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذ� �ملح�شر و�شلمنا 
ن�شخة منه للطالب ، للعمل به وفقا للقانون                                                                                                                                                                                                                          �ملح�شر �لق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �لو�دي

مديرية �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة
م�شلحة �لتنظيم �لعام

مكتب �لنتخابات و�جلمعيات
�إ�شهار جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية ذ�ت �شبغة حملية تخ�شع للقانون رقم 

باجلمعيات �ملتعلق   2012 جانفي   12 يف  �ملوؤرخ   06/12
�ملتعلق   2012 جانفي   12 يف  �ملوؤرخ   06/12 �لقانون  لأحكام  طبقا 
�ليوم  هذ�  مت  لقد  منه،   )18( ع�شر  �لثامنة  �ملادة  ل�شيما   ، باجلمعيات 
�لو�حة  جمعية  �مل�شماة:  حملية  �شبغة  ذ�ت  جلمعية  �لقيادية  �لهيئة  جتديد 
�ملقيمة   2014/10/23 :14بتاريخ:  رقم  تت  �ملعتمدة  �ل�شباب  للتبادل 

بـ: - بيت �ل�شباب �لطالب �لعربي
 1979/02/19 رئي�ص �جلمعية : حنان�شة حممد تاريخ ومكان �لإزدياد : 

باملقرن
عنو�ن �لرئي�ص: �شارع �أول نوفمرب - �لطالب �لعربي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �أدر�ر

د�ئرة : �أولف
بلدية : متقطن

�لرقم :002/  2020
و�شل �إ�شهاري لإن�شاء

جمعية حملية تت رقم 002 /2020 بتاريخ 2020/06/14
ه   1433 عام  �شفر   18 يف  �ملوؤرخ   06/12 رقم  �لقانون  لالأحكام  طبقا 
�ملو�فق ل 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات خا�شة �ملادة 18 منه مت هذ� 
�جلمعية  بتاأ�شي�ص  �لت�شريح  ت�شجيل  و�شل  ت�شليم   2020 جو�ن  �ليوم:14 
�حلو��ص  �شي  �لبتد�ئية  للمدر�شة  �لتالميد  �ولياء  جمعية  �مل�شماة  �لبلدية 
�أولف  د�ئرة  متقطن  بلدية  متقطن  بق�شر  مقرها  �لكائن  متقطن  بلدية 
ولية �در�ر رئي�ص �جلمعية عمر�ين عمر�ن بن عبد �لقادر تاريخ و مكان 

باولف  1982 جانفي  �مليالد 25 
�لعنو�ن ق�شر متقطن بلدية متقطن د�ئرة �أولف ولية �در�ر

Par décision n°767 du 06 Mai 2020 du Ministre de l'Energie، un
agrément définitif portant autorisation d'exercice de l'activité de
stockage et de distribution des carburants)création d'un point de
vente de carburants( a été accordé à Monsieur Bensaid Tarik sis à la
،commune de N'goussa ،Daïra de N'goussa ، Wilaya d'Ouargla
 conformément aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08
Février 2015
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا الإعالمي

1أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق رأسي
2جزيرة يف املحيط اهلادي.

3تنقرها فتسمعك هدير الصوت o حيتاج
4نسمات o ابتعدا

5يف الشعر o أغب وأشرب
6وحدة قياس الطاقة o من أساليب اخلط العريب

7نصف ولول o معناه كثري الربكة واليمن
8من انواع اخلشب o جمهز مواد ملوضوع معني

9أول من روض اخليل.
10سكرتري سابق لألمم املتحدة توىل منصبه أكثر من 

مرة.

أفقــــــــــــــــــي

 o 1مدينة غري عربية فيها 450 مسجدا
حتت أقدامها اجلنة

2غري معقد o للتعريف
3أنواع مشروب حمبب o اسم فلم ملحمد 

سعد )مبعثرة(.
4منسوب إىل دول العامل o االرتفاع 

والعلو
5ما يبلغه االنسان من عمره o سوق كبري 

البناء o قمة الطرب
6نعم باالجنبية o ركض

7العصر السالمي حيث كانت إدارة للحمام 
الزاجل o جمهز مواد للنداءمعني

8اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9اخلروج إىل احلياة o لدينا

10مثرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حركة �شيعية
باليمن

دولة يف اأمريكا
اجلنوبية

من الزهور
باين الهرم الأكرب

اأ�شخم القردة

ثلثا كرم
قائد اأملاين �شهري 

املنفي

"رمل")مبعثـرة(
حيوان زاحف)ن( 
حار�ص مرمى

اإ�شباين
ح�ّشن وزين ال�شيء

داعية اإ�شالمية
م�شري راحل

لعب اإجنليزي �شهري

ردد و اأعاد
حرف عطف

حروف مت�شابهة

يخرب بالإ�شاءة
لل�شرط

مبعنى' قف'

عود كان يطهر
الر�شول)�ص(به

فمه)ن(

للتعريف

دولة م�شلمة
انف�شلت عن 

�شربيايف2008

عك�ص متوح�ص)م(

�شهر"�شبتمرب"
عند امل�شارقة

مت�شابهان

�شقيق الوالد)م(

�شمري منف�شل

جمع

اأنثى اأجمل)ن(

برفقة

مر�ص معد)ن(

منحدر عال ي�شب
منه املاء)ن(

الأنف)مبعرة(

عدل واإن�شاف

عا�شمة  كندا

ذرّية

و�شاو�ص
وت�شورات
خاطئة 

حرف مو�شيقي

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد  

7   6   5   4   3    2   1
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حـدث وال حـرج
جمرمون يقتحمون م�شجد 

الإ�شراء واملعراج بتب�شة 
ويخربون جتهيزاته

علمت التحريرمن م�ضادر موثوقة اأن جمرمني جمهويل العدد 
والهوية اقتحموا فجر اأم�ض م�ضجد ال�رساء واملعراج بحي 

لروكاد وقاموا بعمل تخريبي داخله. وهي احلادثة التي طرحت 
ا�ضتفهامات يف الو�ضاط الجتماعية حول اأ�ضباب القيام بهذا 
الفعل الدينء .ويذكر اأن م�ضجد الإ�رساء واملعراج الكائن مقره 

بحي لروكاد بلدية تب�ضة قد تعر�ض فجر اأم�ض اإىل حماولة �رسقة 
وتخريب من قبل جمهولني ، حيث اكت�ضف القائمون على امل�ضجد 

خالل العملية الإجرامية ، تك�ضري وتخريب بع�ض املقتنيات 
والأجهزة الإلكرتونية وال�ضمعية، ما يحُرجح اأن الهدف من العملية 

كان لغر�ض ال�رسقة، من جهتها م�ضالح الأمن فتحت حتقيقا 
ملعرفة مالب�ضات احلادث وحتديد هوية املت�ضببني يف الفعل امل�ضني، 

الذي لقى �ضخطا وغ�ضبا وا�ضعا من كل من تلقى هذا النباأ.

مو�طنون يحملون ذهنية �لـ: 
�حل�شرية �ملناطق  �إىل   gourbi

 حافالت 
تتحول اإىل 

حمالت 
لبيع 

البطيخ يف 
زمن كورونا 

صـــورة و تعــليق 

انتقد مهند�ض معماري ميثل مكتب الدرا�ضات اإيرباكو بولية ق�ضنطينة، ذهنية بع�ض ال�ضكان 
املرّحلني من الأحياء ال�ضعبية اإىل ال�ضكنات اجلديدة مبدينة علي منجلي، من خالل الظواهر التي 

وقفوا عليها و هم ينجزون م�ضاريع التهيئة العمرانية، حيث وقفوا على بع�ض العمارات قام 
�ضكانها باإن�ضاء قنوات ال�رسف ال�ضحي دون ا�ضت�ضارة الهيئات املعنية و بطرق غري تقنية، مع 

ب  ا�ضتغالل حميط العمارة  الذي حتول اإىل غابة، و اأخرى حتولت اإىل حقول زراعية،  حيث �ضعحُ
وا  َطلِّقحُ عليهم التكيف مع هذا الو�ضع ، كون بع�ض ال�ضكان حملوا معهم ذهنية الّريف و اآخرين مل يحُ
زمن العي�ض يف الكوخ الق�ضديري ال�: gourbi ، و حملوا معهم  تلك ال�ضلوكات الالح�رسية  و 

مل يتفهموا الو�ضع اجلديد باأن تلك امل�ضاحات هي ملك الدولة و خم�ض�ضة لإن�ضاء ف�ضاءات للعب 
الأطفال و لي�ض لزرع الدب�ضة و النعناع.

فنادق تركيا تطالب   ◄
بت�شديد فو�تري 

�جلز�ئريني �لعالقني

تلقت ال�ضفارة اجلزائرية برتكيا اإخطارا من 
العديد من الفنادق فى منطقة اإ�ضطنبول 

يطالبون فيه بالتكفل بالرعايا اجلزائريني الذين 
علقوا فى تركيا، بعد اإقرار غلق احلدود اجلوية 
و الرية، ح�ضبما نقلت اجلريدة الرتكية “حرية 

دايلى نيوز”.ويبلغ عدد الرعايا اجلزائريني 
املعنيني بهذا الإجراء نحو 60 �ضائحا منهم 

طلبة ومهنيون، علقوا جراء اإقرار تعليق 
الرحالت اجلوية الذين وزعتهم ال�ضفارة 
اجلزائرية باإ�ضطنبول على 17 فندقا فى 

اإ�ضطنبول لعدة اأيام بتكلفة اإقامة بلغت 3.1 
ماليني لرية تركية، اأى ما يعادل ال�455.000 

دولرا اأمريكيا.جتدر الإ�ضارة اإىل اأن �ضفارة 
اجلزائر فى اإ�ضطنبول �ضددت حتى الآن نحو 

مليون لرية من امل�ضتحقات، اإل اأن الفنادق 
الرتكية املعنية قامت بطرد اجلزائريني املقيمني 

فيها، واأخطرت ال�ضفارة اجلزائرية بت�ضديد باقى 
امل�ضتحقات.

در��شة جديدة تزعم 
�أن فريو�ص كورونا ميكن 

�أن ي�شيب �لدماغ 
ويتكاثر!

ك�ضفت درا�ضة جديدة اأن 
فريو�ض كورونا قادر على 

اإ�ضابة الدماغ ثم التكاثر 
داخل اخلاليا، مع 

زيادة م�ضتويات الفريو�ض ع�رسة اأ�ضعاف يف 
 Financial Times  غ�ضون 3 اأيام.واأفادت

باأن الدرا�ضة اجلديدة، التي تخ�ضع ملراجعة 
الأقران يف جملة Altex ولكن مل تحُن�رس بعد، 

بحثت يف الآثار الع�ضبية املحتملة للمر�ض 
عن طريق حقن الفريو�ض يف اأدمغة مزروعة 
من املختر، والتي يجري تطويرها من اخلاليا 

اجلذعية الب�رسية. وقال توما�ض هارتونغ، 
الأ�ضتاذ يف كلية جونز هوبكنز بلومرغ 

لل�ضحة العامة: "من املهم حقا معرفة اأن اأثمن 
ع�ضو لدينا ميكن اأن يتاأثر مبا�رسة بالفريو�ض".

ك�ضف التقرير اأن هارتونغ وفريقه اكت�ضفوا 
اأنه مبجرد دخول الفريو�ض اخلاليا الع�ضبية يف 
الأدمغة ال�ضطناعية، يطلق ن�ضخا من نف�ضه. 

واكتحُ�ضف اأن م�ضتويات الفريو�ض تزداد 10 
اأ�ضعاف يف 3 اأيام فقط.ولكن الدرا�ضة مل 

تتمكن من اإثبات ما اإذا كان الفريو�ض ميكن 
اأن يتجاوز حاجز الدم يف الدماغ، الذي يحمي 

الع�ضو من العديد من الفريو�ضات واملواد 
الكيميائية، كما اأنه مينع العدوى يف كثري من 
الأحيان.وعلى الرغم من اأن الأدمغة املزروعة 
يف املختر ت�ضرتك يف العديد من امليزات مع 
اخل�ضائ�ض احلقيقية، اإل اأنها تفتقر اإىل حاجز 
الدم يف الدماغ، وفقا للتقرير.وقال هارتونغ 
لل�ضحيفة: "مل يظهر بعد ما اإذا كان فريو�ض 

Sars-Cov-2 قد اجتاز هذا احلاجز اأم ل، 
ولكن من املعروف اأن اللتهابات احلادة، كما 

لوحظ لدى مر�ضى "كوفيد19-"، جتعل احلاجز 
يتفكك".

��شتقالة "مري"تيارت  ت�شنع �حلدث 
مبو�قع �لتو��شل �لجتماعي

اأثار طلب ا�ضتقالة رئي�ض املجل�ض ال�ضعبي البلدي ال�ضفوي  لبلدية تيارت " رابح بوثلجة" 
يوم اخلمي�ض الفارط ،اأثناء اجتماع جمع اأع�ضاء املجل�ض يف دورة عادية مبقر البلدية،جدل 
عر خمتلف الو�ضائط الإجتماعية،و بات حديث ال�ضارع من طرف املواطنني،تعود اأحداث 

الق�ضية ،اىل يوم اخلمي�ض خالل مداولة بحُرجمت على ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا،لتناول 
بع�ض املوا�ضيع ،ليتفاجاأ املجتمعون من اأع�ضاء املجل�ض و على راأ�ضهم رئي�ض املجل�ض 
ال�ضعبي البلدي ، بدخول �ضكان حي "زايد فرحات" اإىل القاعة ، للمطالبة ب�رسورة 

ترحيلهم من �ضكناتهم البالية و اله�ضة على حد مطالبتهم،ما جعل رئي�ض املجل�ض يتلفظ 
بطلب ال�ضتقالة اأمام اأع�ضاء املجل�ض.لالإ�ضارة لي�ضت املرة الأوىل التي يطالب فيها رئي�ض 

بلدية تيارت،بال�ضتقالة،فقد عهد ذلك اأثناء ولية الوايل ال�ضابق ملدينة تيارت،الأمر 
املغاير هذه املرة،اأن �ضمات قبول هذه ال�ضتقالة من طرف الوايل الوافد اجلديد "حممد 

اأمني دىام�ضي" تبدو مرجحة اإىل ذلك.يف انتظار ما ي�ضفر عنه قانون البلدية ،مبادته رقم 
65 حول كيفية انتخاب رئي�ض  جديد  للمجل�ض ال�ضعبي البلدي خالل مدة ع�رسة اأيام، 

لتو�ضح الق�ضية للراأي العام ،التي اأ�ضبحت تثري اجلدل يف الأيام الأخرية.

هل ينجح قمد�ين يف تقيق 
�لأماين؟

اختار طارق بلعريبي مدير عام وكالة 
راأ�ص  على  ليكون  قمداين  “عدل” طارق 
املديرية اجلهوية بعنابة، حيث �شتكون 

مهمة هذا الأخري هي حتقيق اأماين 
املكتتبني يف برنامج “عدل 2” بالولية، الذي ينتظرون 

ا�شتالم �شكناتهم منذ �شبع �شنوات دون اأن يتحقق ذلك، فهل �شيكون 
املدير اجلهوي اجلديد رجل ميدان على خالف �شابقه؟
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�لظروف �حلالية ل ت�شمح بفتح �مل�شاجد

�لتحليل �لوبائي يظهر �نخفا�ص �مل�شابني يف �جلز�ئر منذ 25 ماي

�أنباء عن ت�شجيل �أول �إ�شابة بد�ء "كاو�ز�كي" يف باتنة

م�شبوقان ق�شائيا ميار�شان مهنة �ل�شحة دون رخ�شة بق�شنطينة

اللجنة الوزارية للفتوى بناء على خرباء ال�شحة العمومية تو�شح:

لوؤي ي   
----------------------

اأن  للفتوى،  الــوزاريــة  اللجنة  ــدت  اأك
اأن  خرباء ال�شحة العمومية، يوؤكدون 
بفتح  بعد  ت�شمح  ل  احلالية  الظروف 

كل الن�شاطات ومن بينها امل�شاجد.
اأم�ص“اإن  لــلــجــنــة،  ــان  ــي ب يف  وجــــاء 
يوؤكدون  العمومية،  ال�شحة  خــرباء 
بعد  ت�شمح  ل  احلالية  الــظــروف  اأن 
بفتح كل الن�شاطات، ل�شيما تلك التي 
ت�شتقبل اأعدادا كبرية من النا�ص وتتم 

يف الف�شاءات املغلقة ومنها امل�شاجد”.
“اإننا  البيان:  واأوردت جلنة الفتوى يف 
نتطلع جميعا اإىل اأفق قريب تتهياأ فيه 
الظروف املنا�شبة لإعادة فتح امل�شاجد 

التي  لتحت�شن روادها يف ظل الأجواء 
والأمن،  الطماأنينة  من  عليها  تعودوا 

على اأنف�شهم واأرواحهم”.
اأن الأع�شاء يتطلعون  واأكدت اللجنة، 
جميعا كما يتطلع كل اجلزائريني، اإىل 
اليوم الذي يرفع فيه اهلل البالء الذي 
تن�شيق  يف  وهــم  اإخواننا،  يف  اأ�شابنا 
ال�شحة  م�شالح  مــع  وم�شتمر  دائـــم 
الوقوف  اأجل  من  املخت�شة  العمومية 

على و�شعية الوباء.
ويف الأخري، دعت اللجنة اجلميع، اإىل 
والحرتاز،  الوقاية  جمال  يف  التعاون 
للتعجيل يف العودة اإىل منا�شط حياتنا، 
اأن  علمتنا  طاملا  التي  م�شاجدنا  واإىل 

الن�شر مع ال�شرب.

اأكدت املديرية اجلهوية ملنظمة ال�شحة العاملية، 
ت�شريحات  فهم  اأ�شاءت  الإعالم  و�شائل  بع�ص  اأن 
امل�شوؤولة اجلهوية للمنظمة، مويتيي مات�شديزو، 
كورونا  فريو�ص  لتف�شي  الوبائية  الو�شعية  حول 
�شحفي  موؤمتر  خالل  بها  اأدلت  التي  اجلزائر،  يف 
�شحفيني  مع  املن�شرم  اخلمي�ص  اأجري  افرتا�شي 
لها،  بيان  يف  اجلهوية،  املديرية  وقالت  دوليني. 
ت�شريحات  فهم  اأ�شاءت  الإعالم  و�شائل  بع�ص  اأن 
املديرية  ذات  واأ�ـــشـــارت  الإقــلــيــمــيــة.  ــرة  ــدي امل
تعد  ــر  ــزائ اجل اأن  على  ـــت  اأول ت�شريحاتها  اأن 
املنطقة.  يف  لإ�شابات  عال  حدوث  ذات  منطقة 
الدكتورة،  الواقع،  “يف  باأنه  البيان  ذات  واأ�شاف 
كبلد  اجلزائر  اىل  اأ�شارت  مات�شديزو،  مويتيي 
عال  حدوث  ذات  املناطق  ت�شيري  يف  به  يحتذى 
اإىل  م�شرية  البلدان”.  من  كغريها  لالإ�شابات 

اجلزائر،  اتخذتها  التي  الأخــرية  “التدابري  اأن 
للتحري  عملياتية  خلية  اإن�شاء  ت�شمل  والتي 
تعزيز  �شاأنها  من  الوبائية  التحقيقات  ومتابعة 
احلدوث  ذات  املناطق  على  والق�شاء  ال�شتجابة 
ال�شحة  منظمة  ــدت  اأك كما  لالإ�شابات”.  العال 
الــدول  جميع  بذلتها  “التي  باجلهود  العاملية  
الوباء،  لحــتــواء  اجلــزائــر  فيها  مبا  الأعــ�ــشــاء، 
وقالت  القت�شادية”.  ــاره  اآث من  التخفيف  مع 
يف  انخفا�شا  يظهر  وبائيا  “حتليل  اأن  املديرية 
منذ  اجلزائر  يف  للفريو�ص  املوؤكدة  احلالت  عدد 
لل�شحة  العاملية  املنظمة  وذكرت   .”2020 ماي   25
عرب مديرتها اجلهوية تعهدها “مبوا�شلة تقدمي 
ال�شحة  جمال  يف  وال�شرتاتيجي  التقني  الدعم 
اجلــزائــر  ــم  دع “�شتوا�شل  ــا  ــه واأن العمومية”. 
ملكافحة  جهودها  يف  الأع�شاء  الــدول  وجميع 

ال�شحية  الق�شايا  ومعاجلة  كوفيد19-  جائحة 
الأخرى ذات الأولوية”. واأكدت املنظمة العاملية 
الأرواح  واإنقاذ  اجلميع  �شحة  بتح�شني  “اإلتزامها 
اأع�شاء  وعرب  الظروف”.  جميع  ويف  مكان  كل  يف 
جائحة  انت�شار  ومتابعة  لر�شد  العلمية  اللجنة 
به  اأدلت  بت�شريح  ا�شتغرابهم  عن  �شابقا  كورونا 
ملنظمة  التابع  لإفريقيا  الإقليمي  املكتب  مديرة 
فيه  “تالعبت  اىل  ا�شارت  الذي  العاملية  ال�شحة 
حالة  عــن  اليومية  العلمية  اللجنة  ببيانات 

الإ�شابات يف اجلزائر”.
ا�شتنتاجات  كليا  العلمية  الــلــجــنــة  ــدت  ــن وف
“جتاوزا  موقفها  واعتربت  الإقليمية  املديرة 
باعتبارات  مدفوعا  يكون  وقــد  ل�شالحياتها 

انتقائية مرفو�شة �شكال وم�شمونا”.
لوؤي ي

اإ�شابة   116 ت�شجيل  عن  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
الـ24  جديدة بفريو�ص كورونا، و11 وفاة، خالل 
الإجمايل  العدد  بذلك  وارتفع  الأخــرية.  �شاعة 
اإ�شابة   11147 اإىل  التاجي،  لالإ�شابات بالفريو�ص 
يف  الفريو�ص  �شحايا  عدد  ارتفع  بينما  موؤكدة. 
البالد، اإىل 788 وفاة. ومتاثل 107 �شخ�ص لل�شفاء، 
الإجمايل  العدد  لريتفع  الــفــرتة،  نف�ص  خــالل 
العدد  لريتفع  حالة.   7842 اإىل  ال�شفاء  حلالت 
الوقت  7842.يف  اىل  ال�شفاء  حلــالت  الإجمايل 
الذي ل يزال فيه 42 مري�شا متواجد على م�شتوى 
اأول  ت�شجيل  اأم�ص  ومت  املركزة.  العناية  م�شالح 
اجلزائر  يف  "كاوازاكي"  مبر�ص  اإ�ــشــابــة  حالة 
باتنة. يف  اجلامعي  امل�شت�شفى  م�شتوى  على  وذلك 
"�شعيدة  وذلك ح�شب ما �شرحت به الربوفي�شور 
بامل�شت�شفى  الأطفال  طب  ق�شم  رئي�شة  براهمي" 
الأمر  التهامي بباتنة.ويتعلق  اجلامعي بن فلي�ص 
عائلته  تقطن  �شنوات،   3 ــوايل  ح عمره  بطفل 
ُت�شجل  مل  لالإ�شارة  بباتنة.  توتة  عني  مدينة  يف 
عائلة  ــراد  اأف و�شط  "كورونا"  بفريو�ص  اإ�شابات 

"رو�شيا اليوم" فاإن هذا  الطفل. وح�شب ما ن�شرت 
الليمفاوية  العقدة  مبتالزمة  اأي�شا  ُيعرف  املر�ص 
املخاطية اجللدية. ووفقا لإدارة ال�شحة الوطنية 
الأول  املقام  يف  املر�ص  يوؤثر   ،NHS الربيطانية 
�ــشــن اخلــامــ�ــشــة. وتــتــورم  عــلــى الأطـــفـــال دون 
يف  م�شاعفات  اإىل  يوؤدي  قد  ما  الدموية  الأوعية 
ال�شرايني التاجية )الأوعية الدموية التي تغذي 
كاوا�شاكي  مر�ص  ي�شبب  اأن  وميكن  بالدم(.  القلب 
اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  التي  الدموية،  الأوعية  متدد 
الأقل  احلالت  ويف  القلب.  واأمرا�ص  قلبية  اأزمة 
عندما  داخلي  نزيف  يحدث  اأن  ميكن  احتمال، 
يعاين  و�شنويا،  الدموية.  الأوعية  متدد  ينفجر 
مر�ص  من  طفل   100000 كل  من   8 بنحو  يقدر  ما 
زهاء  وتعاين   .NHS من  لأرقام  وفقا  كاوا�شاكي، 
%25 من احلالت من م�شاعفات يف القلب. وميكن 
من   3% اإىل   2 ــاء  زه لــدى  الــوفــاة  اإىل  يـــوؤدي  اأن 

احلالت اإذا مل يتم عالجها.
غري  "كاوا�شاكي"  مر�ص  اأ�شباب  اإن  القول  وميكن 
معروفة حاليا، وهو غري معد. وتن�ص NHS على 

جينات  ورث  اإذا  الطفل  يتاأثر  اأن  املحتمل  من  اأنه 
بريطانيا  يف  اأطباء  وتلقى  والــديــه.  من  معينة 
اأفريل، يحذر من ارتفاع عدد الأطفال  تنبيها يف 
املــركــزة،  العناية  يف  الأمـــر  بهم  ينتهي  الــذيــن 
تهدد  التي  اللتهاب  مبتالزمة  الإ�شابة  نتيجة 
ال�شامة  ال�شدمة  متالزمة  ــرار  غ على  احلــيــاة، 
الغارديان  �شحيفة  وذكرت  "كاوا�شاكي".  ومر�ص 
اأن ما ل يقل عن 12 طفال تركوا يقاتلون من اأجل 
من  الأطباء  وحذر  اجلديدة.  احلالة  مع  احلياة 
البطن  اآلم  ت�شمل  باأعرا�ص  تتميز  احلــالت  اأن 

والقيء والإ�شهال والتهاب القلب.
وقال الربوفي�شور كري�ص وايتتي، كبري الأطباء 
يف اإجنلرتا، اإنه من "املعقول متاما" اأن تكون احلالة 
اإل   ."19 بـ"كوفيد  مرتبطة  والغام�شة  اجلديدة 

اأنه ل يوجد تاأكيد وا�شح حتى الآن.
تنبيه  اأ�شدر  اجلديدة،  احلالة  خلطورة  واإدراكــا 
هذه  من  اأي  باإحالة  يبلغونهم  لالأطباء  عاجل 

احلالت اإىل امل�شت�شفى.
لوؤي ي

لل�شرطة  املتنقلة  بالفرقة  ال�شرطة  قوات  اأوقفت 
الق�شائية علي منجلي  م�شبوقان ق�شائيا لتورطهما 
رخ�شة،  دون  ال�شحة  مهنة  ممار�شة  ق�شية  يف 
الطب  يف  ت�شتعمل  �شيدلنية  اأدويـــة  بحيازة 
و  ــدرة  خم خ�شائ�ص  ذات  اأدويـــة  بيع  و  الب�شري 
موؤثرة عقليا دون رخ�شة ، العملية متت بناًء على 
جوان   12 بتاريخ  الفرقة  عليها  حت�شلت  معلومات 

الن�شف  و  اخلام�شة  ال�شاعة  حدود  يف  و  اجلــاري؛ 
�شباحا، مفادها وجود مركبة من نوع رونو �شامبول 
قادمة اىل مدينة عني �شمارة، على متنها �شخ�شان 
يبلغان من العمر 26 و 28 �شنة و بحوزتهما كمية من 
الأدوية و املوؤثرات العقلية، و من خالل ال�شتغالل 
حمكمة  مهنية  خطة  و�شع  ،مت  للمعلومات  اجليد 
مع ن�شب نقطة مراقبة على م�شتوى مدخل مدينة 

عني �شمارة ليتم توقيف املركبة ال�شالفة الذكر؛ و 
خمباأين  بال�شتيكيني  كي�شني  على  ُعر  بتفتي�شها 
دواء  من  كب�شولة   2000 على  يحتويان  باإحكام 
فيهما  امل�شتبه  توقيف  ليتم   ، ملغ   300 بريغابالني 
الفرقة  مقر  اىل  امل�شبوطات  رفقة  حتويلهما  و 

ل�شتكمال الجراءات الالزمة.
علجية عي�ص

ك�شفت �للجنة �لوز�رية للفتوى، �أم�ص عن �شبب ��شتمر�ر تعليق �شالة �جلماعة و�جلمعة يف �مل�شاجد، على غر�ر �لكثري من �لن�شاطات �لقت�شادية 
و�لجتماعية، حيث �أكد خرب�ء �ل�شحة �لعمومية، �أن �لظروف �حلالية ل ت�شمح بعد بفتح كل �لن�شاطات ل�شيما �مل�شاجد.

اأوقف حرا�ص احلدود، اأربع جتار خمدرات وحجزوا 
بثالثة  ُتــقــدر  املــعــالــج  الكيف  مــن  كــبــرية  كمية 
كمني  اإثر  وذلك  كيلوغراما،  ع�شر  واأربعة  قناطري 
ال�شفراء،  عني  دائــرة  �شفي�شيفة،  بلدية  قــرب 
ح�شب  الثانية،  الع�شكرية  بالناحية  النعامة  ولية 

بيان لوزارة الدفاع الوطني، اأم�ص  الثالثاء.
ق/و

الغابات  ملحافظة  الطيور  مراقبة  فرقة  ر�شدت 
املطوق”  الي�شر  “اأبو  طائر  مرة  لأول  اأيليزي  لولية 
امليدانية  خرجاتها  اإطــار  يف  الطا�شيلي،  مبنطقة 
اأفادت  ما  ح�شب  املهاجرة،  الطيور  متابعة  و  لر�شد 
به اأم�ص الثالثاء املحافظة الولئية للغابات.  و متت 
بركة  م�شتوى  الي�شر” على  “اأبو  طائر  ر�شد  عملية 
التي  الأوىل  املرة  وهي  تينيمري،  مبنطقة  مائية 
اإيليزي،  بولية  النادر  الطائر  هذا  ر�شد  فيها  يتم 
من طرف فرقة مراقبة الطيور مبحافظة الغابات.

الي�شر املطوق” الذي يبلغ طوله  “اأبو  ويتميز طائر 
وال�شميك،  الق�شري  مبنقاره  �شم   25 اإىل   22 مــن 
وبقعة �شفراء حمددة باللون الأ�شود تغطي م�شاحة 
حيث  الطويلتني،  �شاقيه  اىل  بالإ�شافة  رقبته  من 
يعترب من الطيور النادرة املهددة بالنقرا�ص ب�شبب 

تناق�ص اأعداده ب�شكل ملفت �شنويا.
ق/و

خمتلفة  ــاء  ــح اأن يف  امل�شت�شفيات  موظفو  طــالــب 
الــرواتــب،  بتح�شني  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــص  فرن�شا،  مــن 
على  للدموع  امل�شيل  الغاز  باإطالق  ال�شرطة  وقامت 
اأمام  متظاهرون  باري�ص.واحت�شد  يف  املتظاهرين 
�شارك  كما  باري�ص،  يف  اإنفاليدز  التذكاري  الن�شب 
مئات من عمال امل�شت�شفيات يف م�شرية جنوب مدينة 
وغريها.و  ومتز  مونبلييه  مدينة  ويف  مر�شيليا 
و  امل�شت�شفيات  اأمـــام  الحتجاجات  معظم  تنظم 
الرعاية  عمال  اأعلن  كما  ال�شحية،  الرعاية  مراكز 
املنزلية و جمعيات املتقاعدين، اأنهم �شين�شّمون اإىل 

الحتجاجات.
ق/و

ال�شاللة  مركب  �شخ�شا   199 الثالثاء  اأم�ص  غــادر 
بقاملة  دبـــاغ  حــمــام  ببلدية  العمومي  ال�شياحي 
يوما   14 ال  طيلة  ال�شحي  للحجر  خ�شوعهم  بعد 
للم�شافرين  الحرتازية  التدابري  �شمن  املا�شية، 
تف�شي  مــن  للوقاية  الــوطــن  اأر�ـــص  اإىل  العائدين 
املحلي،  التنفيذي  اجلهاز  رئي�ص  19.اأو�شح  كوفيد 
اأر�ص  اإىل  عــادوا  املواطنني  "هوؤلء  اأن  عبلة   كمال 
اإخ�شاعهم  ومت  التون�شية  احلـــدود  عــرب  الــوطــن 
للحجر الحرتازي بداية من يوم 2 جوان اجلاري"، 
بفريو�ص  اإ�شابة  حالة  اأية  ت�شجل  "مل  باأنه  م�شيفا 
باملركب  مكوثهم  طيلة  املعنيني  �شفوف  يف  كورونا 

ال�شياحي".
ق/و

منظمة �ل�شحة �لعاملية ت�شتدرك ت�شريحاتها بعد �نتقاد�ت �للجنة �لعلمية

كورونا بفريو�ص  وفاة  و11  جديدة  �إ�شابة   116

حجز 2000 قر�ص من دو�ء بريغابالني

حجز 3 قناطري من �لكيف 
بالنعامة

ر�شد طائر “�أبو �لي�شر 
�ملطوق” �لنادر لأول مرة 

باإليزي 

�ل�شرطة تو�جه �حتجاجات 
�آلف �لأطباء بالغاز �مل�شيل 

للدموع بفرن�شا 

مغادرة 199 �شخ�شا �حلجر 
مبركب �ل�شاللة �ل�شياحي 

بحمام دباغ بقاملة 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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