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-  قا�صي التحقيق ي�صتمع للويزة حنون يف ق�صية وزيرة الثقافة ال�صابقة لعبيدي
-  تاأجيل ق�صية درارين، بلعربي و�صليمان حميطو�ش اإىل جل�صة 3 اأوت

-  حمكمة اجلنايات االبتدائية ب�صكيكدة: االإعدام يف حق عنا�صر جماعة اإرهابية
-  جنايات العا�صمة تفتح ملف رفقاء البارا املتورطون يف اختطاف ال�صياح

�سحب ا�ستدعاءات "البيام" و"البكالوريا"يوم الغد و 5 اأوت
-  م�صرفو وم�صاعدو الرتبية ينددون بت�صنيفهم كموظفني "اآيلني للزوال"

الوزير األول األسبق منح المعنيين العديد من المشاريع الضخمة بالتراضي

حماكمة الإخوة »كونيناف« و�سالل 
واإطارات بوزارة ال�سناعة غدا

02 مقرتح تخ�سي�ص عيادات 
متنقلة عرب الأحياء باجلنوب 

لكت�ساف احلالت الوبائية

الوادي ت�سجل ثالث اأعلى 
ن�سبة وطنية بكورونا خالل 

�ساعة  24

العراقيل والبريوقراطية ترهن 
الن�ساط الفالحي بالولية

رغم عدد �سكانها القليل

فالحون و م�ستثمرون باجلنوب الكبري 
ينا�سدون رئي�ص اجلمهورية:

الوادي

ورقلة
�ش 05

�ش 06
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الك�سف عن تفا�سيل 
دفاتر �سروط ا�سترياد 
ال�سيارات ووكالء بيعها

العتداءات الأخرية 
�سد الأطقم الطبية 

كانت مدبرة

 تاأجيل النظر يف تراخي�ش ال�صركات 
االأجنبية

عقوبات بال�صجن �صمن نظام عقابي حلماية 
م�صتخدمي قطاع ال�صحة، الرئي�ش تبون:

03
16

فتح حتقيق يف حادثة 
اعتداء �سرطي على 

مواطن مبغنية بتلم�سان 

اإح�ساء معامالت جتارية 
غري مفوترة بـ 35 األف 

مليار �سنتيم

�ش 16

�ش 03
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الوزير الأول الأ�سبق منح املعنيني العديد من امل�ساريع ال�سخمة بالرتا�سي

حماكمة الإخوة »كونيناف« و�سالل واإطارات بوزارة ال�سناعة غدا
برجمت هيئة حمكمة �سيدي احممد يوم الأربعاء، ق�سية ف�ساد اأخرى متعلقة مبلف الإخوة كوننياف املتواجدين 
رهن احلب�ص املوؤقت ب�سجن احلرا�ص، املتورط فيها الوزير الأول الأ�سبق عبد املالك �سالل، ووزير املوارد املائية 

�سابقا، اإىل جانب اإطارات بوزارة ال�سناعة، وقد مت الإفراج خالل مراحل التحقيق عن ثالثة منهم، وُو�سع اثنان 
حتت اإجراءات الرقابة الق�سائية.

 222 و�أ�صيب  حتفهم  �أ�صخا�ص   4 لقي 
يف  �خلطورة  متفاوتة  بجروح  �آخ��رون 
مناطق  عرب  �ُصجل  مرور  حادث   160
�صاعة  �ل24  خالل  �لوطن  من  متفرقة 
ح�صيلة  به  �أف��ادت  ما  ح�صب  �لأخ��رة, 

مل�صالح �حلماية �ملدنية.
ح�صيلة  �أثقل  �أن  ذ�ت��ه  �مل�صدر  وذك��ر 
�صخ�صني  بوفاة  عنابة  بولية  �صجلت 

و�إ�صابة 10 �آخرين بجروح.
�ملتعلقة  �لن�صاطات  يخ�ص  وفيما 
كورونا  فرو�ص  �نت�صار  من  بالوقاية 
�حلماية  وح��د�ت  قامت  )كوفيد19-(, 
�ملدنية, خالل نف�ص �لفرتة, ب� 132 عملية 
من  ذكرت  �ملو�طنني,  لفائدة  حت�صي�صية 
�حلجر  قو�عد  �ح��رت�م  ب�رضورة  خاللها 
�ل�صحي و�لتباعد �لجتماعي, بالإ�صافة 
�صملت  تعقيم  163عملية  ب�  �لقيام  �إىل 
وخا�صة,  عمومية  وهياكل  من�صاآت 
و���ص��و�رع  �صكنية  جممعات  وك���ذ� 
للحماية  �لعامة  �ملديرية  لها  خ�ص�صت 

 90 �لرتب,  مبختلف  عونا   622 �ملدنية 
85 �صاحنة, بالإ�صافة  �إ�صعاف و  �صيارة 
 35 لتغطية  �أمنية  �أجهزة  و�صع  �إىل 
�ل�صحي,  للحجر  خ�ص�ص  �إقامة  مكان 
�خلارج  من  �إجالوؤهم  مت  مو�طنني  لفائدة 

على م�صتوى 14 ولية.
من جانب �آخر, قام جهاز مكافحة حر�ئق 
للحماية  �لزر�عية  و�ملحا�صيل  �لغابات 
 13 لغابات,  حريقا   22 باإخماد  �ملدنية 
حريق   16 �ىل  بالإ�صافة  �أدغ��ال,  حريق 
ح�صائ�ص و 07 حر�ئق حما�صيل زر�عية 
�أدت �ىل �إتالف 97 هكتار� من �لغابات, 
 126 وكذ�   �لأدغ��ال  من  هكتار�   74 و 
هكتار� من �حل�صائ�ص و 8120 ربطة تنب 

و3093 �صجرة مثمرة حمروقة.
�ملدنية  �حلماية  م�صالح  تدخلت  كما 
جثة  �نت�صال  �أجل  من  غليز�ن,  لولية 
طفلة تبلغ من �لعمر �صنتني توفيت غرقا 
د�خل حاجز مائي  ببلدية �صيدي خطاب.
ق/و

قا�سي التحقيق ي�ستمع للويزة حنون يف ق�سية وزيرة الثقافة 
ال�سابقة لعبيدي

م�صتوى  على  �لتحقيق  قا�صي  ��صتمع 
حمكمة �صيدي �حممد �إىل رئي�صة حزب 
�لعمال لويزة حنون, ملو��صلة �لتحقيقات 
�ل�صابقة  �لثقافة  معها عن ق�صية وزيرة 
�لتي  �ل�صكوى  عقب  نادية,  لعبيدي 

رفعتها �صدها �صنة 2015.
لويزة  �لعمال  حزب  رئي�صة  �رضحت   
حمكمة  مقر  مغادرتها  عقب  حنون, 
قا�صي  �أمام  مثلت  باأنها  �حممد,  �صيدي 
�لثقافة  وزي��رة  ق�صية  عن  �لتحقيق 
مت  �أنه  م�صيفة  لعبيدي,  نادية  �ل�صابقة 
�ل�صتماع لأقو�لها, و�أنها قدمت لقا�صي 

و�عتربت  �لكافية,  �لأدلة  كل  �لتحقيق 
�أمر� طبيعيا, قائلة  �ل�صتدعاء و�لتحقيق 
»هذ� �صيء عادي جد�, و�لعد�لة يجب �أن 

تاأخذ جمر�ها«.
 تد�عيات هذه �لق�صية تعود ل�صنة 2015, 
حيث �تهمت لويزة حنون يومها لعبيدي 
�لكتاب,  قانون  مناق�صة  جل�صة  خالل 
�لمتياز�ت  ومنح  �ملن�صب  با�صتغالل 
ملقربني منها, وهي �لتهامات �لتي ردت 
�أنها  موؤكدة  حينها,  يف  لعبيدي  عليها 
تخرج  �أن  وتريد  نظيفة  �لقطاع  “دخلت 
منه نظيفة”, م�صيفة �أن تلك �لتهامات 

تقدمت  وقد  �ل�صحة,  من  لها  �أ�صا�ص  ل 
ر�صميا لرئي�ص �ملجل�ص �ل�صعبي �لوطني 
�إن�صاء  �لعربي ولد خليفة بطلب  �ل�صابق 
جلنة حتقيق برملانية للبحث يف �لتهامات 
�لتي وجهت �إليها”, متحدّيًة لويزة حنون 
و�أك��دت  ب�صاأنها,  �أدل��ة  بتقدمي  وحزبها 
“بروكوم  �رضكتها  �أن  يومها  لعبيدي 
�أنرتنا�صيونال” هي �رضكة �صغرة تقوم 
تنازلت  و�أنها  لالأطفال,  ح�ص�ص  باإنتاج 
ر�أ�ص  على  تعيينها  مبجرد  ت�صيرها  عن 

�لوز�رة.
ق/و

اأكدت اأن مثولها اإجراء عادي وقدمت جميع الأدلة للق�ساء

حممد علي 
--------------------

جملة  �حلال  ق�صية  يف  �ملتهمون  ويو�جه 
�صفقات  باإبر�م  �ملتعلقة  �لثقيلة  �لتهم  من 
�لوفاء  دون  م��ن  �ل��دول��ة  م��ع  عمومية 
نفوذ  و��صتغالل  �لتعاقدية,  باللتز�مات 
حتويل  جانب  �إىل  عموميني,  موظفني 
مق�صدها  ع��ن  و�م��ت��ي��از�ت  ع��ق��ار�ت 

�لمتيازي.

�لإخوة  تورط  عن  �لتحقيقات  وك�صفت 
بتعامالت  �لتالعب  يف  »ك��ون��ي��ن��اف« 
�ملو�رد  قطاعي  يف  عمومية,  و�صفقات 
من  متكنو�  �لعمومية,  و�لأ�صغال  �ملائية 
معظم  و�أن  �صنو�ت,  لعدة  �حتكارها 
م�����ص��اري��ع �لإخ����وة »ك��ون��ي��ن��اف« غر 
حت�صلو�  ذلك  من  �لرغم  وعلى  مكتملة, 
حتى  دون  لها  �ملخ�ص�صة  �لأم��و�ل  على 
�ل�رضوع يف �إجنازها. من جهة �أخرى, بينت 
حولو�  »كونيناف«  �لإخوة  �أن  �لتحقيقات 

غر  بطريقة  �خلارج  نحو  �ملليار�ت  �آلف 
�رضعية.

ر�صا,  كونيناف,  �لإخ��وة  عن  و�ملعروف 
�ملالكني ملجمع  �لقادر وطارق,  عبد  كرمي, 
�ملقربني  من  كانو�  �أنهم  �صي”,  جي  “كو 
�لعزيز  عبد  �مل�صتقيل  �لرئي�ص  حميط  من 
�لذي  �لأمر  �ل�صعيد,  و�صقيقه  بوتفليقة 
م�صاريع  على  �حل�صول  م��ن  مكنهم 
عمومية  و�رضكات  �صخمة  و�صفقات 
ناهيك  للزيوت”,  “�صوجيديا  غر�ر  على 

عن �إجناز �لعديد من �مل�صت�صفيات, �ل�صدود 
�لكربى  �مل�صاريع  من  وغرها  و�ملو�نئ 
و�لت�صدير,  �ل�صتر�د  مبجال  �ملتعلقة 

حيث �أجنزت �لعديد من �ملن�صاآت باجلنوب 
�رضكات  لفائدة  منها  �لبع�ص  �جلز�ئري, 

.”Mobil“ أجنبية كال�رضكة �لأمريكية�

خالل ال24 �ساعة الأخرية

وفاة 4 اأ�سخا�ص واإ�سابة 222 اآخرين 
بجروح  يف حوادث املرور 

�لبتد�ئية  �جلنايات  حمكمة  �أ�صدرت 
حكما  �صكيكدة  ق�صاء  جمل�ص  لدى 
جماعة  �أف��ر�د  حق  يف  بالإعد�م  غيابيا 

�إرهابية.
غيابيا  حكما  �ملحكمة  �أ�صدرت  وقد 
ترت�وح  �أ�صخا�ص,   4 حق  يف  بالإعد�م 
�أعمارهم بني 33 و 48 �صنة, وينحدرون 
من وليات وهر�ن و�صكيكدة وجيجل 
بجنايات  �إد�ن��ت��ه��م  بعد  و�صطيف, 
م�صلحة  �إرهابية  "�لنخر�ط يف جماعة 
بغر�ص بث �لرعب يف �أو�صاط �ل�صكان" 
�لإ���رض�ر  �صبق  مع  �لعمد  "�لقتل  و 
�لعمد  �لقتل  "حماولة  و  و�لرت�صد", 
و�لتي  و�لرت�صد"  �لإ���رض�ر  �صبق  مع 

��صتهدفت �أفر�د� من �جلي�ص .
فاإنه  �لإحالة  قر�ر  يف  جاء  ما  وح�صب 
وردت   2018 30جويلية  "بتاريخ 
�لوطني  �جلي�ص  �أف��ر�د  �إىل  معلومات 
تو�جد  مفادها  ب�صكيكدة  �ل�صعبي 
�حلدبة  ع��ني  بجبل  �إره��اب��ي��ة  عنا�رض 
�صكيكدة(,  )�رضق  بعز�بة  بي�صي  بغابة 
�مل�صتقلة  �مل�صاة  كتيبة  تنقلت  �أي��ن 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ص  لأفر�د  �لتابعة 
�أجل  من  �ملكان  عني  �إىل  ب�صكيكدة 

�لبحث و�لتطويق و�لإحاطة و�لتم�صيط 
بعز�بة  بي�صي  بغابة  �حلدبة  عني  بجبل 
�إىل  وبو�صولهم  له؛  �ملجاورة  و�ملناطق 
جمموعة  هاجمتهم  �ملاحلة  عني  منطقة 
تن�صط  و�لعدة  �لعدد  جمهولة  �إرهابية 

باملنطقة".
وقع  �ل��ذي  �مل�صلح,  �ل�صتباك  �أ�صفر 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ص  �أف���ر�د  بني 
و�ملجموعة �لإرهابية, عن �لق�صاء على 
�لهوية, بالإ�صافة  �إرهابيني جمهويل   4
و�إ�صابة  ع�صكريني  ��صت�صهاد  �إىل 
�أكد  �ملحاكمة,  جل�صة  وخالل  �آخرين. 
�ملتوفني  �لع�صكريني   و�أولياء  �ل�صحايا 

ما ورد يف قر�ر �لإحالة.
�أن  �لعامة,  �لنيابة  �أف��ادت  جهتها,  من 
�ل�صكلية  �أو�صاعها  ��صتوفت  �لتهمة 
�صمن  تقع  �جل��ز�ئ��ي��ة  �ملتابعة  و�أن 
�أو  �إرهابية  ب"�أفعال  �ملو�صوفة  �جلر�ئم 
و"�أعمال  �لعمد"  "�لقتل  و  تخريبية" 
حكم  و�لتم�صت  �لعمدية",  �لعنف 
�لإعد�م يف حق �أفر�د �جلماعة �لإرهابية. 
�لقا�صي  حكم  جاء  �ملد�ولة  فرتة  وبعد 

مطابقا للتما�ص �لنيابة �لعامة.
ق/و

حمكمة اجلنايات البتدائية ب�سكيكدة: 

الإعدام يف حق عنا�سر جماعة اإرهابية

جنايات العا�سمة تفتح ملف رفقاء البارا : املتورطون يف اختطاف ال�سياح

�لعا�صمة,  جنايات  حمكمة  فتحت 
�لأرب��ع��ة,  �ل��ب��ار�  رفقاء  ق�صية  ملف 
 32 باختطاف  تتعلق  بوقائع  �ملتابعني 
�صائحا �أوروبيا حتت قيادة �أمر �ملنطقة 
�صايفي  عمار  "�ل�صحر�ء"  �خلام�صة 
و�لذين  �لبار�",  �ل��رز�ق  "عبد  �ملدعو 
مب�صاركتهم يف  �لتحقيق  �عرتفو� خالل 
بباتنة,  "لمباز"  �صجن  على  �لهجوم 
من  معتربة  كمية  على  و�ل�صتيالء 
وك�صفو�  �حلربية,  و�لذخرة  �لأ�صلحة 
عن طريقة توزيع هوؤلء �مل�صاجني بعد 
عملية تهريبهم �إىل مناطق خمتلفة يف 

�جلبال.
"ن.عطية",  �لأربعة  �ملتهمون  ويو�جه 
و"ب. عاليا"  "ب.بن  �ملجيد",  "ق.عبد 
عبد �لبا�صط" تهما ثقيلة تتعلق بجناية 
تن�صط  �إرهابية  جماعة  يف  �لنخر�ط 
و�ختطاف  �ل��وط��ن,  وخ���ارج  ب��د�خ��ل 
�لأ�صلحة  و��صتر�د  و�ملتاجرة  �لأجانب 
غر�صها  �إرهابية,  جلماعة  و�لن�صمام 
وممتلكاتها  �ل��دول��ة  ب��اأم��ن  �مل�صا�ص 

و�ل�رضقة ون�رض �لتقتيل بني �ملو�طنني.

تاريخ  �إىل  تعود  �حل��ال,  ق�صية  وقائع 
من  �ملتهمني  �لأم��ن  م�صالح  ��صتالم 
�لت�صاد  �لنيجر,  طرف �صلطات كل من 
توقيفهم  مت  �لتي  �ملناطق  وهي  ومايل 
و  �لأجنبية,  �لأمن  �أجهزة  قبل  من  بها 
خالل �لتحقيق �لق�صائي معهم, �عرتف 
يف  ين�صطون  كانو�  �لذين  �ملتهمون 
�ملتمركزة  �لإرهابية  �لكتائب  خمتلف 
باأنهم  وتب�صة  �جللفة  باتنة,  بجبال 
�ل�صياح  �ختطاف  عملية  يف  �صاركو� 
�لأملان حتت قيادة �أمر �ملنطقة �خلام�صة 
"�ل�صحر�ء" عمار �صايفي �ملدعو "عبد 
رفقة  �نتقلو�  �أنهم  ,و  �لبار�"  �ل��رز�ق 
�أين  �ملالية  �حل��دود  غاية  �إىل  �لرهائن 
�لبار�  تفاو�ص  حينما  حا�رضين  كانو� 
م�صتوى  على  �لأملانية  �ل�صلطات  مع 
�لرت�ب �ملايل حيث و�فق على ت�صليمهم 
�ورو,  ماليني  خم�صة  مقابل  �لرهائن 
على  �لت�صاد  �إىل  ذلك  بعد  توجهو�  ثم 
بهدف  �لدفع  رباعية  �صيار�ت  منت 
�قتناء �لأ�صلحة, �إىل جانب �صعي عمار 
بعيدة  �صو�ريخ  �قتناء  �إىل  �صايفي 

يف  وقعو�  لكنهم  و  متطورة  �مل��دى 
��صتباك مع �لقو�ت �لع�صكرية �لت�صادية 
�لتي �أ�رضت بع�صهم فيما متكن �لبع�ص 
يف  جاء  ما  ح�صب  �لفر�ر.و  من  �لآخ��ر 
"ن.عطية  �ملتهمني  فاإن  �لق�صية,  ملف 
�لقيام  يف  �صاركا  �ملجيد"  ق.عبد  و" 
�جلي�ص  ��صتهدفت عنا�رض  بعدة كمائن 
مت  �لذين  �ملو�طنني  و  �ل�صعبي  �لوطني 
�غتيالهم باجللفة وباتنة وتب�صة ومناطق 
"ق.عبد  �ملتهم  �صاهم  كما  �أخ���رى, 
�لبار�  �لذي كان �صمن جماعة  �ملجيد" 
�لوطني  �لأمن  مقر  على  �لهجوم  يف 
بب�صكرة بحيث مت �غتيال 40 فرد� منها 
و�صارك يف قتل عنا�رض دورية �ل�رضطة 
خالل  �ملتهمان,  �عرتف  مليلة.و  بعني 
�جلماعة  رفقة  �صاركا  �أنهما  �لتحقيق 
يف  �صمنها,  ين�صطون  �لتي  �لرهابية 
و  بباتنة  تازولت  �صجن  على  �لهجوم 
متكنت مب�صاعدة حار�صني لذ�ت �ل�صجن 
من تهريب 1200 �صجني كما ��صتولت 

على �لأ�صلحة �ملوجودة بال�صجن.
ق/و



جتميد العقوبات والغرامات على املتعاملني القت�ساديني خالل فرتة احلجر

م�ساعدات مالية بـ 3 ماليني �سنتيم مدة 3 اأ�سهر لأ�سحاب املهن ال�سغرية
اأ�سدى رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون خالل اجتماع جمل�ص الوزراء 

تعليمات للوزير الول بخ�سو�ص النعكا�سات القت�سادية و الجتماعية، 
الناجمة عن الأزمة ال�سحية بالتجميد الفوري لكل عمليات ت�سديد الأعباء 
املالية و اللتزامات اجلبائية و �سبه اجلبائيةاأالواقعة على عاتق املتعاملني 

القت�ساديني خالل فرتة احلجر ال�سحي.

الثالثاء 28 جويلية 2020 م الموافق لـ 07 ذو الحجة 1441هـ 03
العدد
2051

قررت كل من وز�رة �لرتبية ووز�رة 
م�صرتكة  جلان حتقيق  �إن�صاء  �لتجارة 
مر�قبة  �أج��ل  م��ن  �ل��وز�رت��ني  ب��ني 
�لتقيد ب�رضوط ممار�صة ن�صاط  مدى 
موؤ�ص�صات �لرتبية و�لتعليم �خلا�صة, 

من �لناحيتني �لرتبوية و�لتجارية.
عن  ���ص��ادر  م�صرتك  ب��ي��ان  و�أف���اد 
�صكاوى  مرده  �لقر�ر  �أن  �لوز�رتني 
�أبناوؤهم  يتمدر�ص  �أولياء,  بها  تقدم 
عن  ���ص��درت  خا�صة  مبوؤ�ص�صات 
ممار�صات  بخ�صو�ص  �لأخ��رة  هذه 
جتارية تع�صفية وغر بيد�غوجية يف 
�لهدف  �أن  �لبيان  �ملد�ر�ص.و�أكد  هذه 
�ملرجو من جلان �لتحقيق, هو �ل�صماح 
و�صمان  للتالميذ  عادي  بتمدر�ص 
�صفافية ونز�هة �ملمار�صات �لتجارية.

وكانت وز�رة �لرتبية �لوطنية تلقت 
تف�صي  ب�صبب  �لدر��صة  تعليق  عقب 
�صكاوى  �مل�صتجد,  "كورونا"  وباء 
مطالبة  حول  �لتالميذ  �أولياء  من 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد 
�لف�صل  م�صتحقات  ت�صديد  �خلا�صة 
�ملتمدر�صني  �أبنائهم  ومعاقبة  �لثالث 
لديها بحرمانهم من ك�صوف �لنقاط 
وعدم ت�صجيلهم للعام �ملقبل, بعد �أن 
رف�صو� دفع �أق�صاط ف�صل مل ُيدر�ص 
ومل  درو���ص  �ية  خالله  يتلقو�  ومل 
م�صتوى  على  �ملعلمون  خالله  يبذل 
هذه �ملدر��ص �ية جمهود�ت ت�صتحق 
�لف�صل  تكاليف  ت�صديد  �أجلها  من 

�لثالث.
لوؤي ي

الك�سف عن تفا�سيل دفاتر �سروط ا�سترياد ال�سيارات ووكالء بيعها
�صدد رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد تبون 
يف �جتماع جمل�ص �لوزر�ء �لذي �نعقد 
�أن يت�صمن  �أم�ص �لأول ,على �رضورة 
 , �ل�صيار�ت  ��صتر�د  ���رضوط  دف��رت 
يف  توفرها   �لو�جب  �ل�رضوط   بع�ص 

وكالء ��صتر�د �ل�صيار�ت �جلديدة.
و�لو�جب  �ملطلوبة  �ل�رضوط  �أهم   ومن 
توفرها يف  �لوكالء �أن ي�صمن  �لوكيل 
دون   , �لوطني  �مل�صتوى  على  تغطية 
حتديد عدد �لوليات  �أي �أن يتوفر على 
�أو وكالء حمليني يف عدد من  مقر�ت 
�لوليات  يف �ل�رضق و�لغرب و�جلنوب  

�لوليات.�أما  ع��دد  حتديد  دون  لكن 
�أن  فيجب  �لثاين  لل�رضط  بالن�صبة 
ما  خدمات  �ملقدمة  �خلدمة  تت�صمن 
�لتعليمات  ن�صت  حيث   , �لبيع  بعد 
متعاملني  يف  �لعملية  حت�رض  �أن  على 
ما  خلدمات  فعالة  و�صبكة  وطنيني 
�لوزر�ء  جمل�ص  �أّجل  .كما  �لبيع  بعد  
�لنظر يف تر�خي�ص �ل�رضكات �لأجنبية 
.وهذ� ح�صبما جاء يف ن�ص بيان جمل�ص 
�لوزر�ء �لذي �أكد "فيما يخ�ص ��صتر�د 
�أن  يجب  فامل�صار  �جلديدة,  �ملركبات 
ِقبل  ومن  �لوطني,  �مل�صتوى  على  يتم 

�صبكة  وي�صمل  وطنيني,  متعاملني 
�لبيع,  بعد  ما  خلدمات  فعالة  وطنية 
�لأجانب,  باملتعاملني  يتعلق  فيما  �أما 
ن�ص  �عتماد  �مل��الئ��م  م��ن  ف�صيكون 
لحق  لتنظيم تدخلهم يف هذ� �لقطاع 
, و كلف رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد 
�لإج��ر�ء�ت  باتخاذ  �ملالية  وزير  تبون 
ت�صجيع  �أجل  من  و�جلمركية,  �جلبائية 
من  �لكهربائية  �ل�صيار�ت  ��صتر�د 
من  �لبيئة  حماية  على  �مل�صاعدة  �أجل 

�لتلوث".
لوؤي ي

  تاأجيل النظر يف تراخي�ص ال�سركات الأجنبية

لوؤي ي
--------------------

�أو  عقوبات  �أي  تطبق  لن  �نه  �أكد  و 
�ملتعاملني خالل  غر�مات على هوؤلء 
�ل��وزر�ء  تكليف  مت  كما  �لفرتة.  هذه 
�إد�رة  و  �لبنوك  ب��اإب��الغ  �ملعنيني 
�ل�رض�ئب, و �لإد�ر�ت �لتابعة لوز�رة 
�لعمل و �ل�صمان �لجتماعي بفحوى 

هذ� �لقر�ر.
�ىل جانب �إجر�ء تقييم دقيق لالأ�رض�ر 
حلقت  �ل��ت��ي  �خل�صائر  و  �لناجمة 
وخا�صة  �لقت�صاديني,  باملتعاملني 
و  �ل�صغرة  باملوؤ�ص�صات  يتعلق  فيما 
�ملتو�صطة و �أ�صحاب �ملهن �ل�صغرة, 
�إطار  يف  �لتقييم  هذ�  يجري  �أن  على 
�لت�رضيحات  يتجنب  و  �صفاف 

�لكاذبة.
لفائدة  مالية  م�صاعدة  منح  مت  و 
)�صائقو  �ل�صغرة  �ملهن  �أ�صحاب 
�ل��خ(,  �حل��الق��ون,  �لأج���رة,  �صيار�ت 
�أ�صهر,  ثالثة  ملدة  دج   30000 بقيمة 
���ص��ارم  تقييم  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وذل���ك 
�لأ�صهر  خ��الل  حالة  كل  لو�صعية 

مر�صوم  و�صي�صدر  �لأخرة,  �لأربعة 
تنفيذي بهذ� �ل�صاأن قبل نهاية �ل�صهر.
كما كلف وزير �ملالية بتوجيه تعليمة 
�صمان  �أج��ل  من  �مل�رضيف,  للقطاع 
بت�صهيل  �ملتعلقة  �لتد�بر  تنفيذ 
�صبق  و�لتي  �لتمويل  على  �حل�صول 

لبنك �جلز�ئر �أن �تخذها.
�مل�صانع  با�صتر�د  يتعلق  فيما  و 
�جلمهورية  رئي�ص  �أل��ح  �مل�صتعملة, 
توفر  على  �حلر�ص  ���رضورة  على 
�أدو�ت  �أن تكون  عدد من �ل�صمانات 
و��صتعمالها  �صاحلة,  �ملقتناة  �لإنتاج 
تاريخ  من  �صنو�ت  يتجاوز خم�ص  ل 
�قتنائها. كما يجب �أن ت�صاهم يف �إنتاج 
�لقيمة �مل�صافة وتعزيز خلق منا�صب 

�ل�صغل.
تكليف وزارة الفالحة 

بتحديد مناطق اإنتاج ال�سعب 
الفالحية يف   اجلنوب

و�لتنمية  �لفالحة  قطاع  وب�صان 
���رضورة  �إىل  تبون  �أ���ص��ار  �لريفية 

غر  �لإن��ت��اج  دور�ت  م��ن  �خل���روج 
�أقرب  يف  بالنتهاء,  و�أم��ر  �ملنتظمة 
لتخزين  ف�صاء�ت  �إجن��از  من  وق��ت, 
مبا ي�صمن حتقيق  �لفالحية,  �ملنتجات 
�ل�صبط �ل�رضوري لل�صوق, ويف هذ� 
من  �لفالحة  وزير  توجيه  مت  �ل�صاأن 
لتحويل  م�صانع  �إن�صاء  ت�صجيع  �أجل 
�ملنتجات �لفالحية يف مناطق �لإنتاج.
�لوزير  �جلمهورية  رئي�ص  �أم��ر  كما 
�لأول باتخاذ �لتد�بر مع وزير �لتعليم 
�أجل  من  �لعلمي,  و�لبحث  �لعايل 
�إحدى  �ل�رضعة, يف  �إن�صاء, على وجه 

للزر�عة  معهد  باجلنوب,  �جلامعات 
عند  �لإ�صتعانة  مع  �ل�صحر�وية, 
و�ل�رضكاء  �ل��دويل  بالتعاون  �حلاجة 
�لأجانب �لذين ميلكون خربة �أكيدة يف 

هذ� �ملجال.
�ملقرتح,  بالربنامج  يتعلق  وفيما 
�أعرب رئي�ص �جلمهورية عن �رتياحه 
مع  �مل�صطرة,  �لرب�مج  بكل  للتكفل 
لرفع  �مللحة  �حلاجة  على  �لتاأكيد 
لالأمن  م��ر�دف��ا  باعتباره  �لإن��ت��اج, 

�لغذ�ئي, وتخفيف فاتورة �ل�صتر�د.
�مل�صار�ت  بني  من  �أي�صا  �صيكون  و 

�لعمل,  نحوها  يتوجه  �أن  يجب  �لتي 
�لزيوت,  مو�د  كاأولوية  و�صعها  و 
�ل�صكرية,  �ل��زر�ع��ات  و  �ل���ذرة,  و 
باَلإ�صافة �إىل بع�ص �ل�صعب �خلا�صة 
�إغفال  دون  �لنحل  تربية  غر�ر  على 
من  يتبع  ما  و  �ملو��صي  تربية  قطاع 

�إنتاج �حلليب.
كما مت تكليف وز�رة �لفالحة بتقدمي, 
عن  �صهر,  �أج��ل  خالل  ح��ال,  عر�ص 
�لرب�مج �ملتعلقة مبختلف هذه �ل�صعب, 
�ملناطق  �لإنتاج يف  مناطق  مع حتديد 

�جلنوبية.

بعد �سكاوى باجلملة لأولياء التالميذ حول "نزاهتهم التجارية"

  املدار�ص اخلا�سة حتت نظر جلان حتقيق   

للتجار  �لوطنّية  �جلمعية  ررحبت 
�أقرها  �لتي  بالقر�ر�ت  �حلرفّيني  و 
�لوزر�ء, وهذ� بتجميد ت�صديد  جمل�ص 
�لأعباء �ملالية و �جلبائّية, و تقييم دقيق 
�ملوؤ�ص�صات  و  �ملهن  �أ�صحاب  خل�صائر 
دينار  ب�30000  مالية  �عانات  مع 

للحرفيني و�أ�صحاب �ملهن.
�أم�ص,  لها  بيان  يف  �جلمعية  و�أ�صارت 
�أخرى  �ج��ر�ء�ت  تطبيق  ���رضورة  �إىل 
يف وقت لحق مت�ص �أ�صحاب �ملطاعم, 
و�للغات  �لتدريب  مر�كز  �ملقاهي, 
خل�صائر  كذلك  هم  تعر�صو�  لكونهم 
فرو�ص  تف�صي  ب��د�ي��ة  منذ  كبرة 

�جلمعية  �جلز�ئر.ودعت  يف  "كورونا" 
�لتجار  بولنو�ر  �لطاهر  يرت�أ�صها  �لتي 
و�حلرفيني للتقّرب من ممّثليها �لولئّيني 
تقييم  �ج���ر�ء�ت  ���رضح  و  ملر�فقتهم 
�لعانات  من  �ل�صتفادة  و  خ�صائرهم 
يف  �ل��وزر�ء  جمل�ص  وقرر  �ملذكورة. 
رئا�صة  حتت  �لأول,  �أم�ص  �جتماعه 
تبون,  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
ماليني   3 قدرها  منحة  تخ�صي�ص 
�صنتيم لفائدة �صائقي �صيار�ت �لأجرة 
و�حلرفيني �ملتاأثرين بتد�بر �لوقاية من 

وباء كورونا �مل�صتجد "كوفيد19".
 لوؤي/ي

 بعد تخ�سي�ص م�ساعدات للحالقني و�سائقي الأجرة

جمعية التجار تطالب بتعميم تعوي�ص 
اأ�سحاب املطاعم و املقاهي  

اإح�ساء معامالت جتارية غري مفوترة بـ 35 األف مليار �سنتيم
وقمع  �ل��رق��اب��ة  م�صالح  �أح�����ص��ت 
خالل  �لتجارة  ل��وز�رة  �لتابعة  �لغ�ص 
�أزيد  �ل�صنة  هذه  من  �لأول  �ل�صد��صي 
�أكرث  حترير  و  خمالفة  �أل��ف   55 من 
ق�صائية. متابعة  حم�رض  �ألف   52 من 
�لفرتة  يف  �لرقابة  م�صالح  وقامت 
�لعام  �إىل جو�ن من  �ملمتدة من جانفي 
خاللها  مت  تدخال,  ب�747.493  �جلاري 
جتارية  معامالت  عن  �لك�صف  �أي�صا 
31.354 مليار دج  غر مفوترة بقيمة 
تقدر  �إجمالية  قيمة  ذ�ت  �صلع  وحجز 
غلق  و�ق��رت�ح  دج  مليار�ت   4.78 ب� 
ح�صيلة  ح�صب  جتاريا  حمال   7.141
�أن�صطة  �لتجارة.و�أ�صفرت  وز�رة 
�لرقابة �لقت�صادية وقمع �لغ�ص خالل 
 35.166 مر�قبة  ع��ن  �ل��ف��رتة  نف�ص 

رف�ص  �حل��دود  م�صتوى  على  حمولة 
�حل�صيلة  وح�صب  حمولة,   396 منها 
كمية  �أن  �لطار  هذ�  يف  ك�صفت  �لتي 
م�صتوى  على  �ملرفو�صة  �حلمولت 
بقيمة   طنا   22.431,98 بلغت  �حلدود 
وز�رة  دج.و�أك���دت  مليار�ت   5,77
يف  تندرج  �جلهود  ه��ذه  �ن  �لتجارة 
�إطار حماربة �ملظاهر �ل�صلبية �لل�صيقة 
�ملو�د  وج��ودة  �لتجارية  باملمار�صات 
�أو  �ل�صالحية  منتهية  �ملو�د  كت�صويق 
�أو �لتخزين �لعمدي للمو�د  �ملغ�صو�صة 
�لو��صع,  �ل�صتهالك  ذ�ت  �لأ�صا�صية 
خا�صة  �أ�صعارها  يف  �مل�صاربة  بغية 
ك�صائر  �صحية  باأزمة  متر  �لبالد  و�أن 
�أكدت  �ل�صياق  هذ�  �لعامل.ويف  بلد�ن 
قامت  �لرقابة  م�صالح  ب��اأن  �ل��وز�رة 

من  �لالزمة  �لإج��ر�ء�ت  جميع  باتخاذ 
و�ملادية  �لب�رضية  �لطاقات  كل  جتنيد 
�لإمكانيات,  وكل  �لرقابة  �أعو�ن  من 
�ملختلطة  �لفرق  �ملر�قبة �صمن  مبا فيها 
و�رضطة  درك  من  �لأم��ن  م�صالح  مع 
وك��ذ� �ل��دو�ئ��ر �ل��وز�ري��ة �لأخ���رى.
�ل�رضعي  غر  �لربح  يخ�ص  ما  ويف 
بت�صجيل  �لرقابة  عمليات  �صمحت 
�أ�صفر  مما  دج   مليون   328.97 مبلغ 
ر�صميا  حم�رض�   2.827 حترير  على 
عدم  �أي  �رضعية  غر  �أ�صعار  ملمار�صة 
.�أما بخ�صو�ص  �حرت�م �لأ�صعار �ملقننة 
�ملتخذة  �لتكميلية  �لإد�رية  �لإجر�ء�ت 
فقد مت �قرت�ح غلق 6.017 حمال جتاريا 
وحجز �صلع قيمتها 3.59 مليار�ت دج 

يف نف�ص �لفرتة �لزمنية �ملذكورة.
لوؤي ي

حترير اأكرث من 52 األف حم�سر متابعة ق�سائية
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�سحب ا�ستدعاءات "البيام" و"البكالوريا" بداية
 من الغد و 5 اأوت

لوؤي ي/
-------------------

�ل�صتدعاء�ت  هذه  �صحب  و�صيكون 
 2020 �صبتمرب  ب���دورة  �خلا�صة 
وموقع  �لرقمية   �لر���ص��ي��ة  م��ن 
�لوطني  �لديو�ن  وموقع  �لولياء 
بالن�صبة  و�مل�صابقات,  لالمتحانات 
للمقبلني على �جتياز �متحان �صهادة 
غد  يوم  من  بدء�  �ملتو�صط   �لتعليم 
9 �صبتمرب �لقادم,  �لربعاء �ىل غاية 
�صهادة  �متحان  مبرت�صحي  و�خلا�ص 
�صحب   باإمكانهم  �لذين  �لبكالوريا 
�أوت    5 من  �بتد�ء  ��صتدعاء�تهم 
.2020 �صبتمرب   17 غاية  �ىل  �ملقبل 

�لرتبية  وز�رة  من  علم  ما  وح�صب 
للمرت�صحني  يحق  فاإنه  �لوطنية, 
�جتياز  ��صتدعاء�تهم  �أ�صاعو�  �لذين 
ب�"حتفظ"  �لمتحانيني  �ختبار�ت 
�ل�صتدعاء�ت  لهذه  تقدميهم  �رضيطة 

�لمتحان. من  يوم  �آخ��ر  غاية  �ىل 
تاريخ  �لرتبية  وز�رة  ح��ددت  وقد 
�لتعليم  ���ص��ه��ادة  �م��ت��ح��ان  �إج���ر�ء 
7 �إىل �لأربعاء  �ملتو�صط من �لثنني 
�إجر�ء  تاريخ  �أما   ,2020 �صبتمرب   9

فقد  �لبكالوريا  �صهادة  �متحان 
 17 �خلمي�ص  �إىل   13 �لأحد  من  حدد 
�لوز�رة  عدلت  2020.وقد  �صبتمرب 
يف �طار �لإجر�ء�ت �ملتخذة ملكافحة 
ك��ورون��ا  ف��رو���ص   وب��اء  �نت�صار 
ت��و�ري��خ  رزن��ام��ة  )كوفيد19-(, 
�ملتو�صط  �لتعليم  �متحاين  �إج��ر�ء 
�ملدر�صية  �لعطل  وكذ�  و�لبكالوريا 
 2019/2020 �لدر��صية  لل�صنة 
لل�صنة   �ملدر�صي  �لدخول  وتاريخ 
�صمن  ومت   .2021/2020 �لدر��صية 
من  للوقاية  �لح��رت�زي��ة  �لتد�بر 
نهاية  �متحان  �إلغاء  "كوفيد19-" 
وقت  يف  �لبتد�ئي  �لتعليم  مرحلة  

�صابق.

ك�سفت وزارة الرتبية الوطنية اأم�ص الثنني اأن عملية �سحب الإ�ستدعاءات اخلا�سة باجراء امتحان �سهادة التعليم املتو�سط، �سيكون ابتداء من 
يوم 29  جويلية اجلاري، فيما �سي�سرع يف �سحب ال�ستدعاءات اخلا�سة بامتحان �سهادة البكالوريا  ابتداء من يوم 5 اأوت املقبل.

العملية تتم عرب ثالث من�سات

 

نا�سدوا رئي�ص اجلمهورية التدخل لإن�سافهم

الديوان الوطني للتطهري يو�سي باتباع �سروط التخل�ص الآمن ملخلفات الأ�ساحي
للتطهر  �لوطني  �ل��دي��و�ن  �أو���ص��ى 
�صبكات  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  �أم�����ص 
�صعرة  �أد�ء  خالل  �ل�صحي  �ل�رضف 
خملفات  رمي  وع��دم  �لأ�صحى  عيد 
�لتطهر,  �صبكات  يف  �ل���ص��اح��ي 
�لديو�ن  �ن  �لوقت  نف�ص  يف  موؤكد� 
�مل�صاكل  لتغطية  مد�ومة  نظام  �صي�صع 
�ل�رضف  �صبكات  تعيق  �لتي  �لرئي�صية 
�لتي  �ملعاجلة  حمطات  وكذ�  �ل�صحي, 
عادة ما تت�صبب فيها نفايات �لأ�صاحي.

من   له  بيان  يف  �لوطني  �لديو�ن  حّذر 
�لأ�صاحي  خملفات  رم��ي  ت�رضفات 
�ل�صحي  �ل�رضف  قنو�ت  يف  �ل�صائلة 
ب��ق��ر�ر�ت  م��ذّك��ر�  �ملائية,  و�مل��ج��اري 
�أي  م��ن  بالوقاية  �خلا�صة  �حلكومة 
وباء  عدوى  �نت�صار  �أ�صكال  من  �صكل 

ذبح  خالل  �لأ�صخا�ص  بني   19 كوفيد 
�لإط���ار, ن�صح  ه��ذ�  �لأ���ص��اح��ي.ويف 
بتو�صيات  بالتقّيد  �ملو�طنني  �لديو�ن 
عيد  �صعرة  �أد�ء  وبعد  خ��الل  هامة 
��صتخد�م  جتنب  ومنها  �لأ���ص��ح��ى, 
بالأغنام  للت�صحية  �ل��ع��ام  �لطريق 
تبادلها,  وجتنب  �لذبح  �أدو�ت  وتعقيم 
�مل�صاركني  �لتقليل من عدد  �إىل  �إ�صافة 
�لقناع  ��صتخد�م  مع  �لذبح  عملية  يف 
�لت�صحية  مر�حل  جميع  يف  �لو�قي 
�لذبح,  عملية  نهاية  �إىل  �ل�رض�ء  منذ 
�لزيار�ت  بتجنب  �لديو�ن  ن�صح  كما 
بني  �لعدوى  تنقل  ملنع  و�ملقابر  �لعائلية 

�لأ�صخا�ص,
ب�رضورة  �لتح�صي�ص  وبخ�صو�ص 
�لتطهر,  �صبكات  على  �ملحافظة 

حتت  حملة  �لوطني  �ل��دي��و�ن  �أط��ل��ق 
�ل�رضف  �صبكات  على  "حافظو�  �صعار 
�ملو�طنني  خالله  من  طالب  �ل�صحي", 
�صبكات  يف  �لنفايات  رم��ي  ب��ع��دم 
�لكفوف  �لقرون,  غر�ر  على  �لتطهر, 
�ملخلفات  من  وغرها  �ل�صوف,  �أو 
�ل�صائلة و �ل�صلبة, و�لتي ل يتم رميها 
�إىل  ت��وؤدي  حيث  �لطبيعة,  يف  �أي�صا 
�ل�رضف  مياه  وتدفق  �لأنابيب  �ن�صد�د 
�إىل  بالإ�صافة  �لأح��ي��اء,  يف  �ل�صحي 
حدوث م�صاكل على م�صتوى حمطات 
�لتطهر, و�لتي ميكن �أن توّلد �لأمر��ص 
ذ�ته,  �ل�صياق  �ملياه,ويف   عرب  �ملتنقلة 
ذ�ت  عرب  �لوطني  �ل��دي��و�ن  �أو���ص��ى 
�لبيان بعدم رفع �لأغطية عن �مل�صاعب, 
�ملجاري,  يف  �لنفايات  �إلقاء  جتنب  مع 

خمّلفات  لو�صع  �أكيا�ص  و��صتعمال 
لرفعها  �لنفايات  مكّب  يف  �لأ�صحية 
يخ�ص  فيما  �ملعنية,�أّما  �مل�صالح  من 
�ل�رضف  بقنو�ت  �لكائنة  �مل�صاكل 
�ل�صحي, �أكد �لديو�ن �لوطني للتطهر 
لتغطية  مد�ومة  نظام  �صي�صع  باأنه 
�لتي تعيق �صبكات  �لرئي�صية,  �مل�صاكل 
حمطات  ك��ذ�  و  �ل�صحي,  �ل�����رضف 
�ملعاجلة �لتي تت�صبب فيها غالبا نفايات 
�لأ�صاحي, �أين �صيتم تطبيق هذ� �لنظام 
للديو�ن  �لتابعة  �ل��وح��د�ت  بتعبئة 
��صتمر�رية عملها يف  ل�صمان  �ملطلوبة 
و  �لب�رضية  باملو�رد  �لأ�صحى  عيد  �أيام 
عند  للوقوف  ذلك  و  �لالزمة,  �ملادية 
�تباع  وفق  معاجلتها  و  �لتدخالت  كل 
�رضوط �صحية �آمنة.                    ق/و

لبة و ال�سائلة ب�سبكات التطهري حّذر من رمي املخلفات ال�سّ

م�سرفو وم�ساعدو الرتبية 
ينددون بت�سنيفهم 

كموظفني "اآيلني للزوال"

�لرتبية  �لوطنية مل�رضيف وم�صاعدي  �لنقابة  وجهت 
�جلمهورية  رئي�ص  �ىل  ��صتغاثة  ر�صالة  �لوطنية 
بان�صافهم  خالله  من  تنا�صده  تبون  �ملجيد  ,عبد 
غر  و�ملمار�صات  له  يتعر�صون  �لذي  �لظلم  من 

�مل�صوؤولة �لتي طالتهم يف �لآونة �لأخرة.
"عمار  للنقابة  �لعام  �لأم��ني  ر�صالة  وحملت 
وم�رضيف  م�صاعدي  �صلك  يز�ل  ل  "�إنه  زويدي" 
�لدنيا  �لدرجة  من  كموظفني  يعملون  �لرتبية 
�ملفرت�ص  من  كانت  �لتي  للزو�ل  �آيلني  وت�صمية 
ما  �أق�صى  كحد   2017 �صنة  بنهاية  تختفي  �أن 
وذ�تهم  كر�متهم  من  وتنتق�ص  تتابعهم  تز�ل 
�أنهم  يح�صون  وجتعلهم  و�لرتبوية,  �لإن�صانية 

مهينة". مهنية  لعن�رضية  عر�صة 
وم�رضفون  م�رضفون  "هناك  �ملتحدث  و�أ�صاف 
�لأربعني  يقارب  ما  �لعمل  من  لهم  رئي�صيون 
عليا,  لرتب  �لرتقية  يف  حق  لهم  ولي�ص  �صنة 
من  حرم  �لذي  �لعامل  عرب  �لوحيد  �ل�صلك  وهو 
�لظلم  جر�ء  �لرتقية  يف  و�لإن�صاين  �ملهني  حقه 
يف  بليل  دبر  �لذي  �لقانون  با�صم  عليه  �مل�صلط 

ظالما". كله  كان  عهد 
وم�رضيف  م�صاعدي  ك�صلك  ن��ه  �أ �أ�صاف  كما 
لوزير  هذ�  ذكر  وقد  �ملت�رضرين,  �أول  �لرتبية 
�لوطني  باملكتب  �جتماعه  يف  �لوطنية  �لرتبية 
�ل��ذي  �مل��ت��ح��دث,  ذ�ت  ح�صب   ,5/03/2020
�لكثر  منه  �نتظرو�  �ل��ذي  �لجتماع  �إن  ق��ال 
على  �لردود  تكن  مل  "حيث  �آمالهم  خيب  لالأ�صف 
ل  جديدة  جلز�ئر  تطلعهم  م�صتوى  يف  مطالبهم 

�أحد". فيها  يظلم 
��صبحو�  نا  بناوؤ �أ �لرئي�ص  "�صيدي  و�أ���ص��اف 
ميوت  فئتنا  �ملربي يف  و�أ�صبح  �لعمل  �أولياءنا يف 
عليه  �مل�صلط  �لظلم  جر�ء  وكمد�  قهر�  يوم  كل 
كله  كان  عهد  يف  بليل  دبر  �لذي  �لقانون  با�صم 
بخطابكم   خر�  ��صتب�رضنا  �لرئي�ص  �صيدي  ظالم. 
من  كل  حق  �صتعيدون  �نكم  فيه  قلتم  �ل��ذي 
م�صاعدي  ك�صلك  ونحن  �لع�صابة  ظلمته 
نا�صد  �ملت�رضرين.كما  �ول  �لرتبية  وم�رضيف 
رئي�ص  زويدي"  "عمار  �مل�رضفني  نقابة  ممثل 
�ملربي  لإن�صاف  �لعاجل  �لتدخل  �جلمهورية 
�لرتبوي  و�مل�رضف  �مل�صاعد  يف  �ملمثل  �جلز�ئري 
جز�ئرية  عمومية  ملدر�صة  �أمان  �صمام  يعد  �لذي 
ر�صالته  زويدي  �لوطنية.وختم  �لثو�بت  �إطار  يف 
ونعلم  �جلمهورية,  رئي�ص  يف  كبر  "�أملنا  قائال 
وحبل  رجال  عهد  ظلم  ملن  عهده  �أن  �ليقني  علم 
من  يديه  على  ين�صفنا  حتى  به,  �صنتم�صك  متني 
�خلتام  "يف  قائال  بعد".  ومن  قبل  من  �لأمر  له 
و�لأمانة  ثقيل,  �حلمل  �أن  نعلم  �لرئي�ص  �صيدي 
خلط  �لأوفياء  �لد�عمني  من  و�صنكون  كبرة 
�ن  �لله  من  ر�جني  �لأ�صيل  �لوطني  �لإ�صالح 
و�لزدهار. و�لأمن  بال�صتقر�ر  وطننا  على  ينعم 
لوؤي.ي

تاأجيل ق�سية خالد درارين و�سمري بلعربي و�سليمان حميطو�ص اإىل جل�سة 3 اأوت
�أحممد  �صيدي  حمكمة  هيئة  �أج��ل��ت 
و  در�رين,  خالد  �ل�صحفي  ملفات   ,
بلعربي  �صمر  �ل�صيا�صني  �لنا�صطني 
عليهما  �ملفرج  حميطو�ص,  و�صليمان 
موؤخر� من قبل ذ�ت �ملحكمة, �إىل جل�صة 
�لدفاع,  هئية  من  بطلب  �ملقبل,  �أوت   3
��صتحالة  و  �لأنرتيت  �نقطاع  ب�صبب 

�إجر�ء �ملحاكمة عن بعد
�لق�صية,  ه��ذه  يف  �ملتهمون  ويتابع 
وجنحة  �مل�صلح,  غر  �لتجمهر   بتهمتي 

عنا�رض  على  �لتعدي  على  �لتحري�ص 
توقيفهم  مت  �أن  بعد  �لعمومية,  �لقوة 
بالعا�صمة,  �ل�صعبي  �حل��ر�ك  مب�صر�ت 
و�إي���د�ع���ه���م ره���ن �حل��ب�����ص �مل��وؤق��ت 
�فرجت  ولقد  �لعقابية,  باملوؤ�ص�صات 
على  م��وؤخ��ر�,  �أحممد  �صيدي  حمكمة 
و  بلعربي,  �صمر  �ل�صيا�صني  �لن�صاطني 
ن�صطاء  جانب  �إىل  حميطو�ص,  �صليمان 
�صيا�صيني �آخرين على غر�ر, كرمي طابو,  
�أمرة بور�وي, و تز�منت هذه �لإفر�جات 

�أ���ص��دره  �ل��ذي  �لرئا�صي  �لعفو  م��ع 
�حلر�ك,  معتلقي  حق  يف  تبون  �لرئي�ص 
بذكرى  �لحتفالت  مبنا�صبة  ذل��ك  و 
بالن�صبة  �ل�صباباأما  و  �ل�صتقالل  عيدي 
لل�صحفي خالد در�رين, موؤ�ص�ص �ملوقع 
�لإلكرتوين "�لق�صبة تريبون", ومر��صل 
فلقد  �لفرن�صية,  موند   "  5 "تي يف  قناة 
مت توقيفه بتاريخ 27 مار�ص 2020, من 
قبل �مل�صالح �لأمنية بالعا�صمة, و�إيد�عه 
ب�صبب  بال�صجن  ن  �ملوؤقت  �حلب�ص  رهن 

تقاريره عن �حتجاج �حلر�ك يف 7 مار�ص, 
"�لتحري�ص  بتهمتي   متابعته  متت  ولقد 
و"�مل�صا�ص  �مل�صلح",  غر  �لتجمهر  على 
ت�صل  قد  �لتي  �لوطن"  وحدة  ب�صالمة 
نافذ�,  حب�صا  �صنو�ت   10 �إىل  عقوبتها 
�حتاجاجات  بتغطية  در�رين  قام  ولقد 
وت�صجيل  �لبد�ية,  منذ  �ل�صعبي  �حلر�ك 
ح�صابه  على  لقطات  ون�رض  �ملظاهر�ت, 

عرب �لتويرت.                               
                                                   ق/و

توبعوا بالتجمهر  غري امل�سلح و التحري�ص للتعدي على عنا�سر القوة العمومية

ت�سخر 47599 تاجرا ل�سمان املداومة خالل عيد الأ�سحى
  47599 �لتجارة  وز�رة  �صخرت 
�أجل  من  �لوطن  م�صتوى  على  تاجر� 
عيد  ف��رتة  خ��الل  �مل��د�وم��ة  �صمان 

�ملبارك. �لأ�صحى 
�لتجارة  بيان مل�صالح وز�رة  و�أو�صح 
�لإجمايل  �لعدد  ه��ذ�  بني  “من  �أن 
يف  ين�صطون   5823 �ملناوبني  للتجار 
قطاع �ملخابز و32479 يف قطاع �ملو�د 
و�لفو�كه  و�خل�رض  �لعامة  �لغذ�ئية 
�لن�صاطات  ق��ط��اع  يف  و8829 
منها  �إنتاجية  وحدة  و468  �ملختلفة 
184 ملبنة, 242 مطحنة و42 وحدة 

برنامج  معدنية”.وح�صب  مياه  �إنتاج 
مت  �جلهوي,  �مل�صتوى  على  �ملناوبة 
م�صتوى  على  تاجر�   5733 ت�صخر 
ت�صم  �لتي  للو�صط  �جلهوية  �ملديرية 
�لعا�صمة  �جلز�ئر  ولي��ات  من  كال 
�إىل  بالإ�صافة  بومرد��ص,  و  وتيبازة 
�مل�صتوى  على  تاجر�   7459 ت�صخر 
وت�صمل  للبليدة,  �جلهوية  �ملديرية 
ولي����ات �ل��ب��ل��ي��دة, ع��ني �ل��دف��ل��ى, 
�ل��ب��وي��رة, �مل��دي��ة وت��ي��زي وزو.�أم���ا 
لعنابة,  �جلهوية  للمديرية  بالن�صبة 
�أهر��ص,  �صوق  عنابة,  ت�صمل  �لتي 

�ُصخر  فقد  وقاملة,  �لطارف  �صكيكدة, 
و10059   , م��ن��اوب  ت��اج��ر    3600
�جلهوية  �ملديرية  م�صتوى  على  تاجر� 
ولي���اِت  ت�صمل  �ل��ت��ي  ل�صطيف 
م�صيلة,  بوعريريج,  وبرج  �صطيف, 
�إىل  وبجاية.بالإ�صافة  جيجل  ميلة, 
8365 على م�صتوى �ملديرية �جلهوية 
مل�صان,  وهر�ن,  ت�صمل  �لتي  لوهر�ن, 
وعني  م�صتغامن  بلعبا�ص,  �صيدي 
م�صتوى  على  و3670  تيمو�صنت, 
�ملديرية �جلهوية ل�صعيدة �لتي ت�صمل 
غليز�ن,  مع�صكر,  �ل�صلف,  �صعيدة, 

�ُصخر  وتيارت.كما  تي�صم�صيلت 
�جلهوية  �ملديرة  م�صتوى  على   4683
�أم  لباتنة  �لتي ت�صمل باتنة, ب�صكرة, 
وق�صنطينة,  تب�صة  خن�صلة,  �لبو�قي, 
ت�صمل  ب�صار�لتي  مبديرية  و1827 
�لبي�ص,  ت��ن��دوف,  �أدر�ر,  ب�صار, 

�لنعامة.
م�صتوى  على  تاجر�    2143 و�أخر� 
وت�صمل  لورقلة  �جلهوية  �ملديرية 
�لأغ��و�ط,  غرد�ية,  ورقلة,  ولي��ات 

�إليزي ومترن��صت. �لو�دي, 
ق/و
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غ�سب الزبائن لنق�ص ال�سيولة مبكاتب الربيد
 يف الـوادي

ي�سني حممد 
---------------- 

ق�صدو�  ممن  �ملئات  عرب  حيث 
ه���ذه �مل��ر�ف��ق ب��رب��وع ولي��ة 
�لكبر  ��صتيائهم  عن   , �لو�دي 
نق�ص  ����ص��ت��م��ر�ر  �أزم���ة  م��ن 
ع��ّدة  م��ن��ذ  �مل��ال��ي��ة  �ل�صيولة 
نهائي  حل  �إيجاد  دون   , �صابيع  �أ
لية  �لآ �مل��وزع��ات  فحتى   , له 
ل  طو�بر  �أمامها  تت�صكل  �لتي 
يام  �أ بتعاقب  �أ�صبحت   , تنتهي 
�ملو�طنني  ��صتياء  تثر   , �لأزمة 
�لذي  �لظرف  هذ�  يف  خا�صة   ,
لوباء  �رضيًعا  �نت�صاًر�  يعرف 
�رضوط  وفر�ص   , "كورونا" 
و�صط  �لج��ت��م��اع��ي  �لتباعد 
يت�صابقون  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني 

. �ملال  من  بقليل  للفوز 
من  عدد  قال   , �ل�صياق  هذ�  يف 

�ملركزي  �ملكتب  �أمام  �لزبائن 
حالة غ�صب  وهم يف   , بالولية 
�ليومي  �ل���رتّدد  ملو�  ن��ه��م  �إ  ,
ل�صحب  �ل��ربي��د  م��ر�ك��ز  على 

موؤكدين   , �ل�صهرية  مرتباتهم 
طويلة  طو�بر  يف  يقفو�  نهم  �أ
منهم  قليل  وع��دد   , ل�صاعات 
�صحب  من  يتمكن  من  فقط 

�لأغلبية  يعود  حني  يف   , �أمو�له 
زبائن  �أن  و�أ�صافو�   , خائبني 
خمتلف  م��ن  �جلز�ئر"  "بريد 
�ل�صن  كبار  خا�صة   , �لأعمار 
�لطابور  يف  يقفون  و�لن�صاء 
بالإحباط  ي�صيبهم  ما  وهو   ,

�لوقوف. م�صقة  عن  �لناجم 
تعرف  وق��ت  يف  ذل��ك  يحدث 
�لو�دي  وولية   , عامة  �جلز�ئر 
"كورونا"  ل��وب��اء  �نت�صار�   ,
�لتباعد  ����رضوط  وف��ر���ص   ,
 , �ل�صكان  و�صط  �لجتماعي 
�أر�ص  على  يج�صد  ل  ما  وهو 
�لالمتناهية  بالطو�بر  �لو�قع 
�لربيد  م��ر�ك��ز  وخ��ارج  د�خ��ل 
حل  �إيجاد  �نتظار  يف   , يوميا 
ي�صعب   , �مل��ال��ي��ة  لل�صيولة 
م�صوؤويل  من  رد  على  �حل�صول 

�جلز�ئر". "بريد 

املالية مبختلف املراكز واملكاتب . ال�سيولة  "بريد اجلزائر" بالوادي ، جراء نق�ص  اأبداه زبائن   ، غ�سب كبري 

"كورونا" لوباء  �سريًعا  انت�ساًرا  يف هذا الظرف الذي يعرف 

�لأح���د  م�����ص��ي��ة  �أ  , و���ص��ل 
قمار  م��ط��ار  �إىل  �مل��ا���ص��ي, 
رعية   250  , �ل��و�دي  بولية 
مب�رض  عالقني  كانو�  جز�ئري 
�جلوية  �لرحالت  تعليق  بعد   ,
ومت  كورونا.  فرو�ص  ب�صبب 
�إىل  �جلز�ئريني  �لرعايا  �إجالء 
تابعة  طائرة  منت  على  �لوطن 

ل�����رضك��ة �خل��ط��وط �جل��وي��ة 
. �جلز�ئرية 

و���ص��ي��خ�����ص��ع �ل���ع���ائ���دون 
للحجر  �ل��وط��ن  �أر����ص  �إىل 
ف��ن��ادق  ث��الث  يف  �ل�صحي 
�لولية  ذ�ت  م�صتوى  على 

يوم.  14 ملدة 
ي�صني حممد 

�جل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  �إط����ار  يف 
�ملتعلقة  ل�صيما  �حل�����رضي��ة, 
متكن  باملخدر�ت  �ملتاجرة  منها 
�ملا�صية  �لقليلة  ي��ام  �لأ خ��الل 
�لر�بع   �حل�رضي  �لأمن  عنا�رض 
ب��ولي��ة �ل���و�دي م��ن �لإط��اح��ة 
ما  وحجز  للمخدر�ت  مبروجني 
�لكيف  من  غ   280 عن  يزيد 

لج. ملعا �
ت��ع��ود  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت��ف��ا���ص��ي��ل   
�مل�صلحة  عنا�رض  تلقي  �إىل 
مل��ع��ل��وم��ات م���ف���اده���ا ق��ي��ام 
�ل��ث��اين  �ل��ع��ق��د  يف  �صخ�صني 
�إحدى  من  ينحدر�ن  �لعمر  من 

�ل��ب��ل��دي��ات �مل��ج��اورة ب��اإدخ��ال 
�ملخدر�ت  من  معتربة  كميات 
ليتم  �ل��ولي��ة,  عا�صمة  �إىل 
�مل�صتقاة  �ملعلومات  على  بناء 
كللت  عملياتية  خطة  �إع���د�د 
�ملدينة,  �أحياء  باأحد  بتوقيفهما 
 03 حجز  عن  �أ�صفرت  �لعملية 
قدر  �مل��خ��در�ت  م��ن  �صفائح 
كافة  متام  �إ بعد  285غ  ب�  وزنها 
مت  �لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
للمتورطني  جز�ئي  ملف  �إع�د�د 
م�����ام �جل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��م��ا �أ

قليميا. �إ �ملخت�صة  �لق�صائية 
ق.م

�ليوم   , �لو�دي  ذ�عة  �إ  , تنظم 
مفتوًحا  ي��وًم��ا   , �ل��ث��الث��اء 
�لطبية  �لأطقم  مع  للت�صامن 
�إط���ار  يف  ي��ن��درج  �ل���ذي   ,
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �حل��م��ل��ة 
�لت�صامن  وحمالت  �ل��وب��اء 
بي�ص  �لأ �جلي�ص  وت�صجيع 
�لنبيلة  مهامه  مو��صلة  على 

. �جلائحة  مكافحة  يف 
مدير  �أكد   , �ل�صياق  هذ�  ويف 
ذ�ع��ة  �لإ دور  على   , ذ�ع��ة  �لإ

حول  �لعام  �ل��ر�أي  تنوير  يف 
�لطبي  �ل�����ص��ل��ك  م�صاهمة 
�لت�صدي  يف  وت�صحياته 

.  19 لكوفيد 
�ليوم  �أن  �ملتحدث,  و�أو�صح 
ت�صامنية  وقفة  يعد  �ملفتوح 
وه���ذ� م��ا ي��زي��د م��ن �ل��دع��م 
 , بي�ص  �لأ للجي�ص  �ملعنوي 
هذ�  و�جهة  يف  يعمل  �ل��ذي 

�خلطر.  �لفرو�ص 
ي�صني حممد 

حت��ول��ت ق��ارع��ة �ل��ط��ري��ق 
جزئه  يف   16 رقم  �لوطني 
خليفة  حا�صي  ملدينة  �لعابر 
عا�صمة  ���رضق��ي  �ل��و�ق��ع��ة 
�أ�صو�ق  �إىل  �ل��و�دي  ولي��ة 
عرفت  و�ل��ت��ي  للمو��صي 
ي�����ام �ل��ت��ه��اب��ا يف  ه���ذه �لأ
ي��رتدد  م��ا  ح�صب  ���ص��ع��ار  �لأ
يف  �ملو�طنني,  ل�صنة  �أ على 
عك�ص  �مل��و�ل��ون  ي��رى  ح��ني 
ح�صبهم  ���ص��ع��ار  ف��الأ ذل��ك 
م��ت��ن��اول  ويف  م��ع��ق��ول��ة 
يعانونه  م��ا  رغ��م  �جل��م��ي��ع 
م��ن م��ت��اع��ب ج����ر�ء غ��الء 
جيوبهم  �أرهق  �لذي  �لعلف 
�إىل  �ملو�لني  ببع�ص  دفع  مما   ,
�لن�صاط  ه��ذ�  ع��ن  �لتخلي 
�لذي  �جلفاف  لعامل  نظر� 

ثر  �أ و�لذي  �ملنطقة  ي�رضب 
مل  �لتي  �ملر�عي  على  �صلبا 
��صتيعاب  على  ق��ادرة  تعد 
للمو��صي  �لهائلة  �لأع��د�د 
�لوطن  مناطق  خمتلف  من 
�ملر�فقة  �لظروف  عن  ناهيك 
تف�صي  ج��ر�ء  �لعيد  ل��ه��ذ� 
يف  كورونا  فرو�ص  عدوى 
ث��ر ب��دوره  �ل��ولي��ة �ل��ذي �أ
ع��ل��ى ك���ل �ل��ت��ع��ام��الت 
عرفت  �لتي  �لقت�صادية 

. م�صبوق  غر  ركود� 
طالب  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
ب��ع�����ص �مل���و�ط���ن���ني م��ن 
�أن  �ل��ن��ا���ص��ط��ة  �جل��م��ع��ي��ات 
توزيع  يف  كعادتها  ت�صعى 
�ملحتاجني  على  �لأ�صاحي 
وذوي  و�لأر�مل  و�ملعوزين 

و�إدخ��ال  �ل�صعيفة  �لدخل 
نفو�صهم  يف  �لب��ت�����ص��ام��ة 
�إط��ار  يف  بنائهم  �أ ونفو�ص 
�لذي  �لجتماعي  �لتكافل 
�أه��ل  ممار�صته  على  ت��ع��ود 
خا�صة  �ل��ق��دم  منذ  �صوف 
ي����ام  �أ ي�������ام,  �لأ ه����ذه  يف 
جز�ئها  وف�صل  �لت�رضيق 
�ملت�صدقني  على  و�أج��ره��ا 
�لطائعني  �مل�����ص��ل��م��ني  م��ن 
من  �لتحرير  وعلمت   , هذ� 
�إح��دى  �أن  موثوق  م�صدر 
�صت�رضع  �خلرية  �جلمعيات 
�لعيد  �أ�صحية  ت��وزي��ع  يف 
من  �بتد�ء  �مل�صتحقني  على 
للثامن  �ملو�فق  �لأربعاء  يوم 

�حلجة. ذي  من 
مبارك قدودة 

عرب  م�سر  من  يعودون  عالًقا   250
مطار الـوادي

اأمن الوادي يطيح مبروجني للمخدرات 
و يحجز اأزيد من 280 غ

اإذاعة الـوادي تنظم يوًما ت�سامنًيا 
مع الأطقـم الطبية

على بعد اأيام من عيد الأ�سحى املبارك

قارعة الطريق بحا�سي خليفة تتحول اىل اأ�سواق 
للموا�سي !

كان  �إن  يت�صاءلون  مو�طنون 
وع�رضين  لت�صعة  �ل��ت��م��دي��د 
ولي��ة ع��رب �ل��وط��ن ه��و �حل��ل؟ 
م�����ر ح�����ص��ب��ه��م  ف��ح��ق��ي��ق��ة �لأ
�ل��ذي  �مل��و�ط��ن  ب��ني  م�صرتكة 
هذ�  ب��خ��ط��ورة  يعي  �ن  يجب 
نه  باأ ويقتنع  �لقاتل  �لفرو�ص 
�لتي  �جلائحة  بهذه  م�صتهدف 
�لأ�صخا�ص  بني  ب�رضعة  تنتقل 
مالزمة  �ىل  حتما  يدفعه  مم��ا 
لل�رضورة  �إل  يغادره  ول  بيته 
مدى  يف  و�ل��دول��ة  �لق�صوى, 
�لوقائية  �لإج����ر�ء�ت  تطبيق 
بني  �لعدوى  �نت�صار  من  للحد 
�ملو�طنني , ول ياأتي ذلك �إل �ذ� 
�ملختلفة  موؤ�ص�صاتها  �صاهمت 
�لنا�ص,  ب��ني  �ل��وع��ي  ن�رض  يف 
يف  ي�صتح�رض  �ملجال  هذ�  ويف 
�أئمة  بها  قام  �لتي  �ملبادرة  تلك 
لولية  �لتابعة  بجامعة  �مل�صاجد 
وما  �ملو�طنني  توعية  يف  �ملغر, 
حياتهم  على  خطر  من  ي�صكله 

. بينهم  �لعدوى  تنقل  يف 
طالب  مت�صل  ���ص��ي��اق  ويف 
�ملبادرة  هذه  تعمهم  �أن  ه��وؤلء 
ولي��ة  ودو�ئ����ر  ب��ل��دي��ات  يف 
�لوعي  ينت�رض  حتى  �ل���و�دي 
ب��خ��ط��ورة ه���ذه �ل��ت��ج��م��ع��ات 
�لأم��ن,  م�صالح  �أرهقت  �لتي 
كبرة  �صعوبة  وج��دت  �لتي 
يتعر�ص  حيث   , تفكيكها  يف 
�ل�صتفز�ز  �إىل  منهم  �لبع�ص 
�لح��ي��ان  بع�ص  يف  و�له��ان��ة 
�أحيانا  باحلجارة  �لرمي  وحتى 
�ل�صتفز�ز  عن  ناهيك  �أخ��رى 
�ل���ذي ي��ت��ع��ر���ص��ون ل��ه �ث��ن��اء 
يف  �لنبيلة  م��ه��ام��ه��م  دي��ة  ت��اأ
�لقاتل,  �لوباء  لهذ�  �لت�صدي 
�أن  مي��ك��ن  ���ص��ب��اب  ط���رف  م��ن 
با�صتعمال  باملنحرف  يو�صف 
�نطالق  عند  �لنارية  �لدر�جات 
ي��ن  �أ �ل�صحي  �حل��ج��ر  م��وع��د 
مهيئة  �صاحات  يف  يجتمعون 
يف  �لن��ط��الق  ���ص��ارة  �إ لتعطى 

ح�صب  يعقل  فهل  �ملوعد,  هذ� 
�حلجر  يرفع  �أن  �ملتابعني  هوؤلء 
هذه  نعي�ص  ونحن  �لولية  عن 
�مل��زري��ة  �ل�صحية  �لأو���ص��اع 

�نفر�ج. دون  �أمدها  طال  �لتي 
�لديني  �خل��ط��اب  وع��رف  ه��ذ� 
�ل�رضقية  بحي  �لعتيق  بامل�صجد 
جدريا  تغير�  خليفة  بحا�صي 
م�����ص��ت��ج��د�ت  م���و�ك���ب���ة  يف 
�ل���ظ���روف �ل�����ص��ح��ي��ة ج���ر�ء 
�مل��وؤك��دة  �لإ���ص��اب��ات  ت�صاعد 
ب��ه��ذ� �ل��ف��رو���ص �ل��ق��ات��ل يف 
�خلطاب  ه��ذ�  �أن  ول��و  �ل��ولي��ة 
 , �لبع�ص  يقول  متاأخر�  ج��اء 
للموؤ�ص�صة  �صيعيد  ن��ه  �أ �إل 
�لجتماعي  دوره��ا  �مل�صجدية 
هذ�  مو�جهة  يف  و�ل��ت��وع��وي 
عن  معربين   , ح�صبهم  �لوباء 
لهذ�  و��صتح�صانهم  �رتياحهم 
�ملو�قف  يف  �ليجابي  �لتغير 
�ملو�طن. على  باخلر  تعود  �لتي 
مبارك قدودة 

خر"  "بذرة  جمعية   , ب��ادرت 
 16 , بت�صليم  باملغر يف �لو�دي 
�ملوؤ�ص�صة  لفائدة  طبًيا  جهاًز� 
�ل�صت�صفائية  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�ملالية  قيمتها  قدرت   , باملغر 
كدفعة   , �صنتيم  مليون   336 ب� 
ت�صليم  �ن��ت��ظ��ار  يف  �أوىل 

�ملتبقية.  �لأجهزة 
وح�����ص��ب رئ��ي�����ص �جل��م��ع��ي��ة , 
�إطار  يف  تندرج  �ملبادرة  فاإن 
يف  �لت�صامنية  �لن�صاطات 
جم��اب��ه��ة ف��رو���ص ك��ورون��ا 
�ملتكررة  �لند�ء�ت  على  وبناًء� 
بنق�ص  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ط��و�ق��م 
على  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

 19 كوفيد  م�صلحة  م�صتوى 
�إط��ار  يف   , �ملغر  مب�صت�صفى 
�لت�صامنية  �لدورية  ن�صطة  �لأ

.
�ملو�طنني  �صالمة  على  وحر�صا 
حملة  �جلمعية  ذ�ت  �أطلقت   ,
مت  ي��ن  �أ  , فرد"  لكل  "كمامة 
�آلف   10 م��ن  �أك���رث  ���ص��ن��ع 
خياطتها  متت   , وقائية  كمامة 
وف���ق �مل��ع��اي��ر �ل�����ص��ح��ي��ة , 
عدد  خياطتها  �إىل  تطوعت 
تطوعن  �للو�تي  �لن�صوة  من 
�ملبادرة  ه��ذه  يف  للم�صاركة 
ن�����ص��ان��ي��ة و�ل��ت��ي  �خل��ري��ة �لإ
�أو�صاط  يف  ��صتح�صانا  لقيت 

توزيعها  مت  حيث   , �ملجتمع 
ي��ام  �لأ يف  جمانا  دفعات  عرب 
�ل��ع��دي��د من  ع��ل��ى  �ل��ف��ارط��ة 
مدينة  �أح��ي��اء  ع��رب  �ملو�طنني 
كما   , حرفييها  وك��ذ�  �ملغر 
معترب  ع��دد  توزيع  ا  �أي�صً مت 
على  �لوقائية  �حلمامات  من 
�ملغر  د�ئ����رة  م���ن  �أ م��وظ��ف��ي 
وم��وظ��ف��ي ب��ل��دي��ة �مل��غ��ر , 
�ل�صمان  موظفي  �إىل  �إ�صافة 
�ملدنية  و�حل��ال��ة  �لجتماعي 
�أ�صحاب  على  ف�صال   , باملغر 
���رضورة  حثهم  م��ع  �مل��ح��الت 
ت���ف���ادي �خل�����روج و�ل��ت��ن��ق��ل 
�لجتماعي  بالتباعد  و�لتقيد 

حني  يف   , لأرو�ح��ه��م  �صالمة 
�ل��ع��م��ل��ي��ة م��ت��و����ص��ل��ة �ل��ت��ي 
ق��ر�ر  جت�صيد  �صمن  ت��ن��درج 
�لكمامات  �رت���د�ء  ل��ز�م��ي��ة  �إ
�لوباء  هذ�  �نت�صار  من  للحد 

. �ملعدي 
رئي�ص  دعا   , �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�إىل  �ملو�طنني  كافة  �جلمعية 
�����رضورة �ل��ت��ق��ي��د �ل�����ص��ارم 
حماية  �ل��ك��م��ام��ات  ب��ارت��د�ء 
كاإجر�ء  وعائالتهم  نف�صهم  لأ
ت��ف��ادي  �إىل  ي��رم��ي  وق��ائ��ي 
بهذ�  �لإ�صابة  عدوى  �نتقال 

�لقاتل. �لفرو�ص 
ي�صني حممد 

مواطنون يت�ساءلون: هل متديد احلجر ال�سحي يف كل مرة هو احلل؟

قدرت قيمتها املالية بـ 336 مليون �سنتيم

جمعية "بذرة اخلري" ت�سّلم 16 جهاًزا طبًيا مل�ست�سفى املغري



....ي���و�ج���ه ع��دي��د �مل�����ص��اري��ع 
 , ورق��ل��ة  ولي��ة  يف  �لفالحية 
كبرة  ب��روق��ر�ط��ي��ة  م�صاكل 
�لذين  �ملقاولني  ن�صاط  ترهن 
تو�صيل  تاأخر  من  ي�صتكون, 
�أر����ص��ي��ه��م  �ىل  �ل��ك��ه��رب��اء 
بال�صت�صالح,  �ملعنية  �لفالحية 
ت��ن��وع  و  وف���رة  ث��ب��وت  رغ���م 
�ملنطقة. يف  �لفالحي  نتاج  �لإ

و  �لفالحية  �مل�صالك  وغياب 
على  �لفالحي,  �لدعم  تعطيل 
عن  ناهيك  �لأعالف  دعم  غر�ر 
تعرقل  باتت  �خ��رى  م�صاكل 

. طهم ن�صا
و  �لفالحني  من  �لعديد  نا�صد 
مبختلف  �لنا�صطني  �مل�صتثمرين 
ورقلة  بولية  �لفالحية  �ل�صعب 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
حت�صلت  ر���ص��ال��ة  يف  ت��ب��ون, 
ن�صخة  على  �لتحرير  ج��ري��دة 
�لعاجل  �لتدخل  �جل  من  منها 
على  تقف  حتقيق,  جلنة  �يفاد  و 
باجلنوب  �لفالحة  قطاع  و�ق��ع 
معظم  عرفت  بعدما  �لكبر؛  
ل�صيما  �لتنموية  �مل�صاريع 
�ملفرت�ص  من  �لتي  و  �لهيكلية 
للرب�مج  �صا�صية  �لأ �للبنة  �نها 
�ل��دول��ة,  ط��رف  م��ن  �مل�صطرة 
خمطط  ���ص��م��ن  ه��ي  �ل��ت��ي  و 
�لتحرر  �أجل  من  جر�د  حكومة 

�لبرتويل. �لريع  تبعية  من 
�ل���ف���الح���ون و�مل�����ص��ت��ث��م��رون 
�مل�صاكل  من  جملة  عن  ك�صفو� 
من  متكينهم  دون  حالة  �لتي 
يف  تاأتي  لن�صاطهم  مز�ولتهم 
�صيا�صة  �ن��ت��ه��اج   : مقدمتها 
�لكهرباء  تو�صيل  يف  �ملحاباة 
حرمان  يتم   حني  يف  �لفالحية 
و�ل�صا�صعة  �لكربى  �مل�صاحات 
و�لزر�عات  �حلبوب  جمال  يف 
م���ر �ل��ذي  �ل��و����ص��ع��ة, وه��و �لأ
ج��ع��ل �ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ف��الح��ني 
و�حلرث  �لبذر  مو�صم  يقاطعون 

بلغت  و�ل��ت��ي  �مل��و���ص��م,  ل��ه��ذ� 
منها  هكتار  �ألف   3 م�صاحتها 
حا�صي  منطقة  يف  هكتار   1800
�ملت�رضرون  و�أ�صاف  م�صعود, 
�لفالحية  �مل�صالك  من  حرمانهم 
معاناتهم  عنها  �جن��رت  �لتي 
ع��ن��د �إخ������ر�ج م��ن��ت��وج��ات��ه��م 
�مل�صتثمر�ت  م��ن  �ل��ف��الح��ي��ة 
تعطيل  وك��ذل��ك   , �لفالحية 
على  �لفالحي  �لدعم  م�صاريع 
غ��ر�ر دع��م �لأع���الف؛ وم��از�د 
�لفالحني  ه���وؤلء  م��ع��ان��اة  م��ن 
ماجاء  ح�صب  و�مل�صتثمرين 
�لكبر  �ل��ت��اأخ��ر  �لر�صالة,  يف 
ملفات  در��صة  يف  و�ملماطلة 
�لآجال  وخمالفة  �لفالحي  �لدعم 
ن�صاط  عرقلة  وكذ�  �لقانونية 
وعرقلة  �لفالحية  �لتعاونيات 
�لفالحية  �جل��م��ع��ي��ات  �ن�����ص��اء 
ين�ص  ل  تعجيزية  وثائق  بطلب 
�لت�صييق  وكذ�  �لقانون,  عليها 
جعل  �ل��ذي  م��ر  �لأ �ملربني  على 
م��ن��ت��ج��ي �حل��ل��ي��ب ي��ت��وج��ه��ون 
منتوج  لدفع  غ��رد�ي��ة  ل��ولي��ة 
معاناة  م��ن  وم����از�د  �حل��ل��ي��ب 
قو�ئم  م��ن  �ق�صاوؤهم  �مل��رب��ني 
�ملدعم. �ل�صعر  من  �مل�صتفيدين 
وب���ال���رغ���م م���ن �مل��ر����ص��الت 
قطاع  على  للقائمني  �ملتكررة 
�لتاأ�صر  ورف�صهم  �لفالحة 
ع��ل��ى ����ص��ت��الم م��ر����ص��الت��ه��م, 
نفو�صهم  يف  يحز  بات  ما  وهو 
�أمرهم..... من  حرة  يف  وجعلهم 
�ملت�رضرين  ه��وؤلء  �أمل  ليبقى 
�جلمهورية  رئي�ص  تدخل  يف 
للوقوف  حتقيق  جلنة  ي��ف��اد  لإ
�أ�صبحت  �لتي  معاناتهم  على 
ت��ره��ن ن�����ص��اط��ه��م وت��ه��دده��م 
و�قع  يعك�ص  ما  وه��و  برتكه, 
�لذي  بورقلة  �لفالحة  قطاع 
�صيا�صة  عك�ص  ي�صر  ��صبح 

 . �حلكومة 
فا�صل بن  يو�صف 

ر����ص��ل��ت ج��م��ع��ي��ة �أول���ي���اء 
ح�صيبة  مل��در���ص��ة  �لتالميذ 
بلدية  بتاعر�بت  بوعلي  بن 
ح�صب  �أدر�ر,  ولي��ة  رق��ان 
نحوز  �ل��ذي  �لر�صالة  ن�ص 
�لوطنية  �لهيئة  منه,   ن�صخة 
باجلنوب  �لتقنية  ل��ل��رق��اب��ة 
�لر�صالة  يف  مطالبًة  �لغربي, 
ق�صم  مبر�قبة     � �لهيئة  �أي   �
�صب  مت  �ل��ذي  و  باملدر�صة 
�ل�صاعة  على  �صقفه  خر�صانة 
خمالفة  يف  زو�ل,  �ل��و�ح��دة 
�ملعمول  �لتقنية  للمعاير 
�خل��ر���ص��ان��ات  ���ص��ب  يف  ب��ه��ا 
�لتي  و  �ل�صيف,  ف�صل  يف 
يف  �خلر�صانة  �صب  من  حتذر 

تتعدى  �لتي  �جلوية  �لظروف 
�ل��ذي  و  م��ئ��وي��ة,  درج��ة   42
�صقف  �صب  يف  خمالفته  متت 
�لتاأكد  بغر�ص  وذلك  �لق�صم, 
قدرته  و  �مل�رضوع  �صالمة  من 
�مل�صتقبل,  يف  �ملقاومة  على 
�لتالميذ,  �صالمة  على  حفاظا 
ن�صخا  �جلمعية  وجهت  قد  و 
لكل  ل��الإع��الم  �لر�صالة  من 
رئي�ص  و  �ل��ولي��ة  و�يل  م��ن 
�ل��ولئ��ي  �ل�صعبي  �ملجل�ص 
�ل�صعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  و 
د�ئرة  رئي�ص  و  لرقان,  �لبلدي 
بالولية  �لرتبية  مدير  و  رقان 
�ل�صكن.                                                                               مديرية  وكذلك 
عبد�لرحمن         بلو�يف   

�لطالب  فاق  �آ جمعية  عكفت 
�ن�صائها  من�ذ  بتقرت  �لعربي 
طريق   خ�ارط�ة  ر�صم  على 
�ىل  �مل��دين  �ملجتمع  لإع���ادة 
بعث  و   �لجن����از�ت,  �صكة 
�لن�صاين  و  �خل���ري  �حل�����ص 
جمعوي  م�صار  يف  وو�صعه 
عقدت  حيث   , منظم  و  موؤطر 
ندوة   �لأ�صبوع  نهاية  �جلمعية 
خاللها  من  عر�صت  �إعالمية 

.. �ل�صنوي  ن�صاطها  ح�صيلة 
�ل�صيد   �جلمعية  رئي�ص  �ألقي  و   

كلمة  بوليفة   �ل�صعيد  حممد 
بنّي فيها �لأهد�ف  �ملتوخاة من 
 , �جلمعية  �إ�صرت�جتية  و  عمل 
بالت�صير  �ملتعلقة  �لنقاط  و 
�ل�صنة  خ��الل  ن��ه��ا  �أ كا�صفا 
ت�صمل  م�صاريع  عرب  ,عملت  
خم��ت��ل��ف جم����الت �ل��ع��ط��اء 
هذه  �أن  م�صيفًا   , و�حد  كفريق 
�خلرية   و�مل�صاريع  �ملبادر�ت 
ل��ن ت��ت��وق��ف ب��ان��ت��ه��اء �ل��ع��ام 
م�صتندة  �صت�صتمر  بل  �حلايل 
�مل�صطرة  �أهد�فها  �إىل  بذلك 

�جلمعية  ن�صاط  جمال   يف   ..
م�رضوع  �طالق  تبنت   موؤخر� 
لقتناء   2020 �ل�صنة  حتدي 
و  جم��ه��زة,   ��صعاف  �صيارة 
جيدة  بوترة  ت�صر  �لعملية 
جمع  م��ب��ادرة  تبنت  ك��م��ا   ,
مبر�صى  �خلا�صة  �لتربعات 
كوفيد  مب�صلحة  ك��ورون��ا 
�أ�صفرت  ت��ق��رت  مب�صت�صفى 
م��ل��ي��ون   840 ج��م��ع  ع���ن 
خا�صة  �أجهزة  لقتناء  �صنتيم 
�ىل  بال�صافة   , باملر�صى 
�لتعقيم  و  �لتوعية  حمالت 
�لأقنعة  توزيع  و   , �لنظافة  و 
و  �لكمامات  و  �لبال�صتيكية 
�لو�قية  لب�صة  �لأ و  �لأقم�صة 
�أي�صا  ���رضف��ت  �أ �جل��م��ع��ي��ة   ,
 , بالدم  �لتربع  حمالت  على 
 600 توزيع  �ىل  بالإ�صافة 
رم�صان  �صهر  خ��الل  ق��ف��ة 
ك�صوة  و  �ك��ر�م��ي��ة   70 و 
�ملعوزة  ���رض  �لأ على  �لعيد  
على  ب��اردة  وجبات  توزيع   ,
�لالجئني  و  �ل�صبيل  عابري 
كما   , �لف�صيل  �ل�صهر  خالل 

توفر  يف  �جلمعية  �صاهمت 
م�صاكن  لرتميم  م��ايل  مبلغ 
و  مدر�صية  حمافظ  توزيع  و 
خالل  من  �ملر�صى,  م�صاعدة 
و  �حلفاظات  و  �لدوية  توفر 
�هتمت  كما   , �لطبية  �لجهزة 
حيث  �لبيئي  باجلانب  �جلمعية 
عرب  ت�صجر  حمالت  ن�ّصطت 
ويف   , بتقرت  �لنقاط  عديد 
عقدت  �لت��ف��اق��ي��ات  �صياق 
�لعربي  �لطالب  فاق  �آ جمعية 
جمعية  مع  مبدئية  �تفاقية 
�رض�كة  �تفاق   , �خلرية  تون�ص 
�خلر  نا�ص  جمعية  مع  مبدئي 
�تفاقيات  و  �لتون�صية  �خلرية 
ق�صد  �لأطباء  عديد  مع  طبية 
�ملن�صوين  باملر�صى  �لتكفل 
وبرزت   , �جلمعية  رعاية  حتت 
�خلرية   �لجتماعية  �جلمعية 
 2012 �صنة  تاأ�ص�صت  �لتي 
كان  ن�صطة  �أ ع��دة  خ��الل  من 
ب���رزه���ا م��ائ��دة رم�����ص��ان ,  �أ
و  تطوعية  ن�صطة  �أ عن  ف�صال 

.. �لطفولة  لفائدة  �أخرى 
�لتجاين    ن-ق- 
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عي�ص علجية 
---------------- 

و يطرح �صاحب �ملقرتح و هو 
من  غازي  �لقادر  عبد  �ل�صيد 
�بناء  من  و�حد  ب�صار�أ  ولية 
و  بحما�ص  �لثورية   ���رضة  �لأ
�جلنوب  �صكان  م�صاكل  غرة 
�جلز�ئرية  �ل�صلطات  يطالب  و 
�صفقة  نظرة  عليهم  لقاء  باإ
م�صاكل  يف  يغرقون  ه��م  و 
هذ�  �ق��رتح  كما  حت�صى,   ل 
�حلكومة   تقتطع  �أن  �ملو�طن 
ميز�نيات  من  مالية  ن�صبة 

تدعيم   �أج��ل  م��ن  �ل���وز�ر�ت 
�ل�صحة. وز�رة  ميز�نية 

هذ�  �أن  مو�طنون  �عترب  و   
يف  ج��اء  و  حمله  يف  �ملقرتح 
يف  يدخل  ك��ان  �إن  و  وق��ت��ه, 
�أن   �إل  �لر��صد  �حلكم  �إط��ار 
�صئيلة  تظل  جت�صيده  ن�صبة 
�لظرف  ه��ذ�  مثل  يف   ج��د�  
�جلز�ئر,  يف  خا�صة  بالذ�ت, 
�إىل  يحتاج  مقرتح  هكذ�  لأن 
ب�رضية,  و  مادية  �إمكانيات 
لكن  جمهزة,  طبية  �أطقم  و 
طموح  يعك�ص  ل  يالحظ  ما 

�حلالة  ظل  يف  �ملو�طن,  هذ� 
يف  للم�صت�صفيات  �ملهرتئة 
�ل�صلطات  �إن  ث��م,  �جل��ز�ئ��ر, 
تقدمي  عن  عجزت  �جلز�ئرية 
على  ملو�طنيها  �خلدمات  �أدنى 
ل�صيما  �أج��وره��م  دف��ع  غ��ر�ر 
ما  �لذين  �ملتقاعدين  منحة 
ي�صتلمها  ل  �لبع�ص  ز�ل 
�ل�صيولة  �ن��ع��د�م  ب�صبب 
�أو  �ل��ربي��د  م��ك��ات��ب  د�خ���ل 
�حلديث  دون  �لأجهزة,  عطل 
على  �لأخ��رى  �مل�صاكل  عن 
�ل�رض�ئية  �لقدرة  عجز  غر�ر 

نق�ص  و  �جلز�ئري  للمو�طن 
�خل��دم��ات �لإج��ت��م��اع��ي��ة, يف 
�رتفاع  و  �لوباء  تف�صي  ظل 
�لوفيات   و  �لإ�صابات  عدد 
�صكان  ك��ان  و  بالفرو�ص, 
وق��ت  يف  �جل��ن��وب  م��ن��اط��ق 
حركات  �صنو�  قد  بعيد,  غر 
فيها  ��صتهجنو�  �حتجاجية 
�ن��ع��د�م  و  �ل���ع���الج   و�ق���ع 
قالو�  و  �ل�صحية,  �خلدمات 
و  �لنفط  على  مي�صون  نهم  �إ
من  �ل���ص��ت��ف��ادة   حقهم  م��ن 
�حل�صول  و  تنموية,  م�صاريع 
�لتي  �لمتياز�ت  نف�ص  على 
ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا �ل�����ص��ك��ان 
ق��ال  و  �ل��ب��الد,   ���ص��م��ال  يف 
قد  �لو�صع  �إن  م��و�ط��ن��ون, 
موقوتة  قنبلة  �إىل  يتحول 
�ل�صلطات  ت��ت��دخ��ل  مل  ذ�  �إ
�جل���ز�ئ���ري���ة حل���ل م�����ص��اك��ل 
�ت��خ��اذ  و  �جل��ن��وب  ���ص��ك��ان 
�لتد�بر  و  �لإج����ر�ء�ت  ك��ل 
لإخ���ر�ج���ه���م م���ن �ل��ع��زل��ة 
م���ام  �مل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ي��ه��م, �أ
و  ك��ورون��ا  فرو�ص  �نت�صار 
لإجر�ء  خا�صة  مر�كز  غياب 
�حلاملني  عن  �لك�صف  حتاليل 

. للفرو�ص 

املت�سمن  و  الفاي�سبوك(   ( الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  باإحدى وليات اجلنوب عرب  املواطنني  اأحد  ن�سره  حقق مقرتح 
العديد  موافقة  مقرتحه  لقي  حيث  كبريا  رواجا  الوبائية"،  احلالت  لكت�ساف  الأحياء  عرب  متنقلة  "عيادات  تخ�سي�ص 

اإىل  التنقل  لو�سائل  �سكانها  يفتقر  التي  و  اجلنوب،  مبناطق  الظل  مناطق  اإىل  للو�سول  العملية  ي�سهل  كونه  املواطنني  من 
اأم ل،  و هذا لنعدام  للفريو�ص  ال�سخ�ص حامال  اإن كان  ملعرفة  الفحو�سات  اإجراء  اأو  للعالج  الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 

اإليزي و غريها،كون هذه  ب�سار، مترنا�ست،  اأدرار،  ل�سكان  بالن�سبة  ال�ساأن  ، كما هو  امل�سافة  لبعد  اأو  الهياكل   توفر هذه 
البالد.  املناطق تعد خزان الطاقة يف 

: انت�ساركوفيد19  يف  الزيادة  ن�سبة  من  فالحون و م�ستثمرون باجلنوب الكبري  ينا�سدون رئي�ص اجلمهورية للحد 
عبد املجيد تبون

 العراقيل و البريوقراطية ترهن 
الن�ساط الفالحي بورقلة

 قامت جمعية الأولياء ملدر�سة ح�سيبة بن بوعلي بتاعرابت رقان بـ : 

مرا�سلة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية 
باجلنوب الغربي

خالل ندوة اإعالمية 

جمعية اآفاق الطالب العربي بتقرت تعر�ص ح�سيلة ن�ساطها ال�سنوي 
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حجز اأكرث من 7250 قر�سا مهلو�سا وتوقيف 
مروجيها ببلعبا�ص 

م.رم�ساين
-----------------

7250 قر�صا طباي من  و حجز 
معدة  300مغ  بريغابالني  نوع 
 , �رضعية  غر  بطريقة  للرتويج 
73000دج  مقدر  مايل  مبلغ  و 
�لرتويج.حيثيات  عائد�ت  من 
��صتغالل  �إىل  تعود  �لق�صية 
ق�����و�ت �ل�������رضط���ة ب��ف��رق��ة 
ملعلومات  �ملخدر�ت  مكافحة 
يف  �صخ�ص  وج���ود  م��ف��اده��ا 
�ل��ع��ق��د �ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��م��ر, 
من  معتربة  كمية  على  يحوز 
نوع  م��ن  �لطبية  �لق��ر����ص 
لرتويجها  300ملغ   بريقبالني 
لتبا�رض   , �رضعية  غر  بطريقة 
�لإج��ر�ء�ت  باتخاذ  �مل�صلحة 
بالتن�صيق  �لالزمة  �لقانونية 
�قليميا  �ملخت�صة  �لنيابة  مع 
ل��ل��ك�����ص��ف ع���ن م��الب�����ص��ات 
��صت�صد�ر  وبعد  �لق�صية, 
�مل�صتبه  م�صكن  بتفتي�ص  �إذن 

قر�صا    7250 ح��ج��ز  مت  ب��ه 
كما   , للرتويج  مَعد�  مهلو�صا 
من  �مل��و���ص��ع  �لتحقيق  مكن 
�مل�صتبه  �رضيكي  هوية  حتديد 
�إجر�ء�ت  وبعد   , �لرئي�صي  فيه 
�إحدى  �إىل  �لخت�صا�ص  متديد 
مت  للوطن  �لغربية  �ل��ولي��ات 
مايل  حجزمبلغ  مع  توقيفهما 

كعائد�ت  دج   73000 ب� مقدر 
جميع  ��صتيفاء  بعد   , للرتويج 
�أجنزت  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت 
�صد  ق�صائيا  ملفا  �مل�صلحة 
تهمة   ع��ن  ف��ي��ه��م   �مل�����ص��ت��ب��ه 
طبية,  �أقر��ص  و�إخفاء  حيازة 
300ملغ  بريقابالني  نوع  من 
لغر�ص  قر�صا   7250 عددها 

�نتحال   , رخ�صة  بدون  �لبيع 
�ملمار�صة  ط��ري��ق  ع��ن  �صفة 
�ل�صحة  ملهن  �ل�رضعية  غ��ر 
�ل�صيد  م��ام  �أ مبوجبه  ُقدمو�   ,
وك���ي���ل �جل���م���ه���وري���ة ل��دى 
�أين  بلعبا�ص   �صيدي  حمكمة 

. يد�ع  �إ �أمر  حقهم  يف  �صدر 

يف اإطار مكافحة جرائم املخدرات وترويج الأقرا�ص املهلو�سة واملوؤثرات العقلية عرب اقليم الخت�سا�ص، وبف�سل ال�ستغالل 
الأمثل للمعلومات ، متكنت قوات ال�سرطة بفرقة مكافحة املخدرات بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية �سيدي 

بلعبا�ص، من توقيف ثالثة 03 اأ�سخا�ص يف العقدين الثالث والرابع  من العمر .

فيما مت توقيف 3 اأ�سخا�ص 

�ملحلية  �ل�����ص��ل��ط��ات  ق���ررت 
�أ�صو�ق  عمل  تقلي�ص  ب�صعيدة 
ب�صعيدة,  �ل��ف��و�ك��ه  و  �خل�رض 
�لعمل  �ل�صو�ق يف  ت�رضع  حيث 
غاية  �ىل  �صباحا  �ل�صابعة  من  
لأ�صو�ق  بالن�صبة  ظهر�  �لثانية 
غلقها  مع  �لفو�كه,  و  �خل�رض 
�جلمعة  يومي  �لأ�صبوع  نهاية 
جاء  �ملتخذ  �لقر�ر   , �ل�صبت  و 

�لكثرة  �لإ�صابات  عدد  بفعل 
ب��الإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  ع��دم  و 
�لعامة,  �لأماكن  يف  �لوقائية 
���ص��خ��ا���ص  ب��غ��ر���ص ح��م��اي��ة �لأ
كورونا  فرو�ص  �نت�صار  من 
ق�صد  �جلماعية  م��اك��ن  �لأ يف 
من  �ل��ت��ق��ل��ي�����ص  و  �ل��ت��ق��ل��ي��ل 

. �لزدحام 
�ص.د

تقلي�ص مدة عمل اأ�سواق اخل�سر
 و الفواكه ب�سعيدة

�ملو�طنني  من  �لع�رض�ت  �حتج 
�لرئي�صي  بال�صارع  �لغا�صبني 
بعا�صمة  �ملركزي  للربيد  �ملقابل 
تعذر  بعد  غ��ل��ي��ز�ن,  �ل��ولي��ة 
�ل�صهرية  م�صتحقاتهم  �صحب 
مبختلف  �ل�صيولة  �نعد�م  ب�صبب 
عيد  ع�����ص��ي��ة  �ل��ربي��د  م��ر�ك��ز 
�أق��دم  ,وق��د  �مل��ب��ارك  �لأ�صحى 
�لطرق  غلق  على  �ملحتجون 
بتدخل  مطالبني  �لرئي�صية 
�ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ع��ل��ي��ا ل��ت��وف��ر 
مر�كز  غابت عن  �لتي   , �لأمو�ل 

ما  �أ�صابيع,  منذ  غليز�ن  بريد 
و  ي��وم��ي��ا  �ل��ط��و�ب��ر  ع��دد  ز�د 
�لذين  �لعمال  لدى  �حتقانا  وّلد 
نا�صد  حيث  �أجورهم  يتلقو�  مل 
�ملعنية  �ل�صلطات  �ملحتجون 
�أجل  من  �لعاجل  للتدخل  بالأمر 
يف  �ل�صيولة  لأزم��ة  حل  �إيجاد 
من  يتمكنو�  حتى  وقت,  �أقرب 
�أ�صحية  و�رض�ء  �أمو�لهم  �صحب 

لعيد. �
عبد�لقادر مو�صاوي 

املواطنون يقطعون الطريق 
الرئي�سي بعا�سمة الولية

ب�سبب انعدام ال�سيولة مبراكز الربيد بغليزان

�سونلغاز ميلة  ت�سجل 500 مليون �سنتيم خ�سائر اإمتياز توزيع الكهرباء والغاز 
�لكهربائية  �ل�صبكة  ت��اأث��رت 
�ل��ه��زة  نتيجة  ميلة  ل��ولي��ة 
�ملتتالية  �رتد�د�تها  و  �لأر�صية 
�ل�صبوع  �لولية   �رضبت  �لتي 
�لبلديات  خ�صو�صا  �ملن�رضم, 
و�ملحاذية  �لهزة  ملركز  �ملجاورة 
ح�صبما  هارون  بني  �صد  حلو�ص 
�رضكة  عن  �صادر  بيان  به  �أفاد 
مبيلة.  و�لغاز  �لكهرباء  توزيع 

مت   �أن��ه  ذ�ت��ه  �لبيان  و�أو���ص��ح 
بع�ص  �إح�����ص��اء  و  ت�صجيل 
حالة  على  �صيما  ل  �خل�صائر, 
�لكهربائية,   �لدعامات  تثبيت 
فقدت  دعما   65 من  �أزيد  بلغت 
مهددة  �أ�صبحت  بحيث  �لتو�زن. 
عنه  يرتتب  قد  ما   , بال�صقوط 
و  �ل��ك��ه��رب��اء  �ن��ق��ط��اع��ات يف 

مو�زية. مادية  خ�صائر 

�ملتنقلة  �لفرقة  لحظت  كما 
�ملا�صية  �لأيام  خالل  ل�صونلغاز 
حتويل  مل��رك��ز  ب��ن��اي��ة  ت�����ص��دع 
قوقة  �لقر�رم  ببلدية  كهربائي 
 65 من  �أزيد  عن  ناهيك   , مبيلة 
عمود� كهربائيا يف حالة ميالن. 
�متياز  خ�صائر  ق���درت  ك��م��ا 
لولية  و�لغاز  �لكهرباء  توزيع 
 500 بحو�يل  �ل�صاعة  حلد  ميلة, 

�صجل  ك��م��ا   �صنتيم,  مليون 
و�لغاز   �لكهرباء  توزيع  �متياز 
للكهرباء  فقط  و�حد�  �نقطاعا 
ميلة,  مدينة  بو�صط  وذل���ك 
بع�ص  �صيانة  �أ�صغال  ب�صبب 
مل  حني  يف  �ملنحنية,  �لأع��م��دة 
حلد  �أ�رض�ر�  �لغاز  �صبكة  تعرف 

. �لبيان  ي�صيف  �ل�صاعة 
مهناوي بوجمعة   

ب�سبب الهزة الأر�سية التي �سهدتها الولية الأ�سبوع املن�سرم 
ولي��ة  �أم��ن  م�صالح  �صجلت 
�أم��ن  ذل���ك  يف  مب��ا  �مل�����ص��ي��ل��ة 
خالل  ل��ه��ا,  �لتابعة  �ل��دو�ئ��ر 
غاية  �إىل   20 من  �ملمتدة  �لفرتة 
توقيف  من   2020 جويلية   27
يلتزمو�  مل  �صخ�صا   816
ب���اإج���ر�ء�ت �حل��ج��ر�ل�����ص��ح��ي 
�صدهم  �تخذت  حيث  �جلزئي 
�لالزمة,  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 

 08 و  مركبة   23 و�صع  م��ع 
در�ج�����ات ن��اري��ة ب��امل��ح��ا���رض 
حترير  �إىل  بالإ�صافة  �لبلدية, 
بعدم  متعلقة  خمالفات   309
وكذ�  �لو�قي,  �لقناع  �رت��د�ء 
�أج��ل  م��ن  خم��ال��ف��ة  حترير33 
بقو�عد  �لل��ت��ز�م  دون  �لبيع 

. �ل�صالمة 
غربي ر�صيد 

توقيف 816 �سخ�سا مل يلتزموا 
باإجراءات احلجر ال�سحي بامل�سيلة 

اإ�ســعاف و اإجالء 133 جريحا و مري�سا اإىل امل�ست�سفيات من طرف اأعوان 
احلــماية املدنيـة مب�ستغامن 

�ملدنية   �حلماية  وحد�ت  �صجلت 
�إث��ر  �أ���ص��ب��وع ع��ل��ى  يف ظ��رف 
�ل�صتغ�اثة  م��ك��امل��ات  تلقي 
م��ن ط���رف �مل��و�ط��ن��ني, ع��دة 
خمتلف  �صملت  وقد  �لتدخالت 
�ملدنية  �حلماية  �أن�صطة  جمالت 
�ملرور,  بحو�دث  �ملتعلقة  �صو�ء 
جرحى  و  م��ر���ص��ى  �إج����الء    ,
�ل�صحية  �مل��ر�ك��ز  خمتلف  �ىل 

�حلر�ئق  �إخم��اد   , و�مل�صت�صفيات 
 , �لأمنية  �لأج��ه��زة  تغطية  و 
خا�صا  تدخ��ال   132 بينها  من 
�أي�ن  �ل�صحي,  �لإجالء  بعمليات 
�إج��الء  و  �إ�ص��عاف  ف��يه��ا  مت 
�إىل  مري�صا  و  جريحا   133
�أعو�ن  طرف  من  �مل�صت�صفيات 
ت�صجيل  دون    , �ملدني�ة  �حل��ماية 
يخ�ص  فيما  �أم��ا  وف��ي��ات.  �أي  

وحد�ت  قامت  �مل��رور,  ح��و�دث 
16ت�دخ�ال   ب�  �ملدنية  �حلماية 
�أدت  09حو�د ث مرور  ب�صبب   
�آخرين,   09 وجرح  �إ�صابة  �إىل  
�ملر�كز  �إىل  ونقلهم   �إ�صعافهم  مت 
ت�صجيل  دون   , �ل�صت�صفائية 
وحد�ت  قامت  .كما  وفيات  �ي 
14تدخال  ب���  �مل��دن��ي��ة  �حل��م��اي��ة 
وحر�ئق   ياب�صة  ,ح�صائ�ص  منها 

 , غابات   و  زر�عية  حما�صيل 
و  حريقا   13 باإخ���ماد  �صمح 
وفيات.  �أي  ت�صجيل  دون    ,
�لعمليات  يخ�ص  فيم��ا  �أم��ا 
�حلماية  وحد�ت  قامت  �ملختلفة,  
نف�ص  ف�ي  تدخ�ال   88 ب�  �ملدنية 
�إ�صعاف  لتغطية24عملية  �لفرتة 
�ي  ت�صجيل  دون   , �لأ�صخا�ص 
وفيات .        �صليمان بن قناب   

امل�سّلون ينا�سدون الدولة لفتح امل�ساجد لتاأدية �سالتي عيد الأ�سحى 
واجلمعة ببجاية 

ي��ن��ا���ص��د �مل�����ص��ّل��ون ب��ولي��ة 
ب���ج���اي���ة  �ل����دول����ة  ل��ف��ت��ح 
عيد  �صالتي  دية  لتاأ �مل�صاجد 
�جلمعة  و  �مل��ب��ارك  �لأ�صحى 
من  للتقرب  ذلك  و  �لقادمة 
ل��ي��ه  �إ �ل��دع��اء   �ل��ل��ه و رف��ع 
رفع  ق�صد   وتعاىل,   تبارك 
 , �جلميع  عن  �لوباء  و  �لبالء 
بالتقيد  �مل�صّلون  يتعهد  و 
�لتد�بر  و  �ل�صحة  ب�رضوط  

�لدولة  �أقرتها  �لتي  �لوقائية 
�ل�صوؤون  وز�رة  ���رض�ف  �إ حتت 
�أن  ه��وؤلء  يعتقد  و   , �لدينية 
قادر  �لوباء  هذ�  �أر�صل  �لذي 
جّل  �صاء  متى  ز�ل��ت��ه  �إ على 
�جلائحة   هذه  و�إن كانت   , وعال 
ففي  عذ�با  ظاهرها  يف  حتمل 
و  ع��ّز  ,وح��ده  رحمة  باطنها 
�لأمور,  من  �خلفايا   يعلم  جل 
ف��اإن  ب��ال��وف��اة  يتعلق  م��ا  م��ا  �أ

ل  �ل��ت��ي   �لر��صخة  �حلقيقة 
�حلياة  �أن  هو  �صيء  ي�صوبها 
و   , وح��ده  �لله  بيد  �مل��وت  و 
ذ�  فاإ  , �ملوت  ذ�ئقة  نف�ص  كل 
ي�صتاأخرون  ل  �أج��ل��ه��م  ج��اء 
تلك   , ي�صتقدمون  ول  �صاعة 
�أمور  ت�صير  �أن  تو�صح  يات  �آ
�خلالق  �خت�صا�ص  من  �لب�رض 
�حلذر  ويبقى  �لقدير.  �لعلي 
متالزمني  م��ري��ن  �أ �حليطة  و 

�مل�صلم  ع��ل��ى  ي�����ص��ت��وج��ب��ان 
�لإم��ك��ان,  ق��در  بهما  �لعمل 
خلقه.  يف  �لله  حكمة  ذلك  لأن 
�إعادة  يف  �لنظر  فاإن  عليه  و 
ي�صتدعي  �أمر  �لله  بيوت  فتح 
فال�صتغفار  عنده,  �لتوقف 
�لت�رضع  و  �جلماعة  �صالة  و 
�لأمور  من  وعال  جّل  �لله  �إىل 
بربه.  �لعبد  �صلة  تعّزز  �لتي 
ك. ت

ملركز  �خل��دم��ة  ح��ي��ز  و���ص��ع  مت 
�لوبائي  و�لتحقيق  �لك�صف 
 19 كوفيد  ومر�قبة  و�لتوجيه 
�ملدمنني  لعالج  �لو�صيط  مبركز 
�لعيز�ر300  بطريق  �لكائن 
����رضف  وق��د  بخن�صلة؛  �صكن 
عمل  �ن��ط��الق  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
و�يل  �خلدمة  حيز  ودخوله  �ملركز 
�ليه  تنّقل  �لذي  خن�صلة   ولية 

رفقة  �مل��ا���ص��ي  �لح���د  �صباح 
من  تعلن  كما  له,  �ملر�فق  �لوفد 
�لعمومية  �ملوؤ�ص�صة  �د�رة  جهتها 
جميع  �جل����و�ري����ة,  ل��ل�����ص��ح��ة 
�مل��ر���ص��ى �حل��ام��ل��ني لأع��ر����ص 
ق�صد  بهم,  و�مل�صتبه  �لفرو�ص 
�أج��ل  م��ن  �مل��رك��ز,  �ىل  �لتقرب 
ي��ام  �أ طيلة  وه��ذ�  بهم,  �لتكفل 
�ل�صبوع.           ونا�ص لزهاري

مركز الو�سيط بطريق العيزار  
بخن�سلة يتعزز مبركزالك�سف 
والتوجيه ومراقبة كوفيد 19

�ل�صعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  �رضح  
ولي��ة  ب��ره��وم  لبلدية  �لبلدي 
عن  عي�صى,  مرزوقي  �مل�صيلة 
تهيئة  �أ�صغال  �إ���ص��ارة   �إعطاء 
�أر���ص��ي��ة ���ص��وق �ل�����ص��ي��ار�ت 
برهوم.  ببلدية  قدي�صة  مبنطقة 
خزينة  �صينع�ص  �مل�������رضوع 
جديدة  منابع  يخلق  و  �لبلدية 

لتحرير  م�صتقلة  و  للتمويل 
�ملالية,  �لتبعية  م��ن  �لبلدية 
عجلة  ت�رضيع  �صاأنها  من  منابع 
منا�صب  خلق  و  باملدينة  �لتنمية 
�ل�صكان  ��صتب�رض  حيث  �صغل 
حلما  كان  �لذي  �مل�رضوع,  بهذ� 

                    . للمنطقة     
غربي  ر�صيد 

انطالق اأ�سغال تهيئة اأر�سية �سوق 
ال�سيارات مبنطقة  برهوم بامل�سيلة



عدة اأندية من الرابطتني الأوىل 
والثانية ترف�ص ال�ست�سارة 
الكتابية حول م�سري البطولة

ــدوري  ال مناف�صات  االأحـــد  م�صاء  اختتمت 
االإجنليزي، بعد مو�صم طويل تخللته فرتة 
توقف دامت 3 اأ�صهر نتيجة لتف�صي فريو�ش 

كورونا امل�صتجد.
حزيران/ منت�صف  يف  املناف�صات  ا�صتوؤنفت   

و�صط  املدرجات،  على  م�صجعني  بدون  يونيو 
للجمهور  قــدم  مــزدحــم،  مباريات  برنامج 

املتابع وراء ال�صا�صات، وجبة كروية د�صمة 
حتى النهاية.

  
الصراع

 
بالفوز  ـــريا  اأخ ـــراده  م ليفربول  حقق 

العام  منذ  االأوىل  للمرة  الـــدوري  بلقب 
1990، واأنهى املو�صم حمتال ال�صدارة بفارق 

املا�صي  املو�صم  اللقب  حامل  عن  نقطة   18
مان�ص�صرت �صيتي. 

لفرتة  االأوروبية  املراكز  على  ال�صراع  وا�صتمر 
تطور  من  ا�صتفاد  يونايتد  مان�ص�صرت  لكن  طويلة، 
ليخطف  املو�صم،  من  الثاين  الن�صف  يف  م�صتواه 

فيما  االأبطال،  دوري  اإىل  املوؤهلة  الثالثة  االبطاقة 
المبارد  فرانك  ال�صاب  مدربه  بقيادة  ت�صيل�صي  ح�صل 

على البطاقة الرابعة. 
املراحل  يف  االأبطال  لدوري  التاأهل  فر�صة  �صيتي  لي�صرت  واأهدر 
االأخرية، ليكتفي بامل�صاركة مب�صابقة الدوري االأوروبي، برفقة 

توتنهام. 
وظهر الفارق وا�صحا بني نورويت�ش �صيتي وبقية فرق امل�صابقة، 
املركز االأخري، ليهبط  21 نقطة فقط احتل من خاللها  ليح�صد 

اإىل دوري الـ"ت�صامبيون�صيب" برفقة بورمنوث وواتفورد.
 

الهداف
 

اأ�صبح مهاجم لي�صرت �صيتي جيمي فاردي، اأكرب العب يفوز 
اأحــرز  بعدما  للربميريليج،  الذهبي  احلــذاء  بجائزة 

بيري  اآر�صنال  جنم  من  كل  على  متفوقا  هدفا،   23
داين  �صاوثهامبتون  ومهاجم  اأوبامياجن  اإميرييك 

اإجنز )22 هدفا لكل منهما(.
�صرتلينج  رحيم  �صيتي  مان�ص�صرت  جنــم  وو�ــصــل 

االوىل  للمرة  ـــدوري  ال يف  هدفا  الع�صرين  حلاجز 
الــدويل  ف�صل  فيما  الــرابــع،  املركز  ليحتل  مب�صريته 

االأوىل  للمرة  احلاجز  هذا  اإىل  الو�صول  يف  �صالح،  حممد  امل�صري 
منذ ان�صمامه اإىل ليفربول، ليكتفي بـ19 هدفا.

 
الحصان األسود

 
يتقا�صم وولفرهامبتون و�صيفيلد يونايتد ت�صمية احل�صان االأ�صود 
للمو�صم احلايل، بعدما قدما اأداء رفيعا، ليتفوقا يف هذه الناحية 
الئحة  يف  عليهما  تفوق  االأخـــري  اأن  رغــم  �صيتي  لي�صرت  على 

الرتتيب.
�صانتو،  نونو  الربتغايل  املــدرب  بقيادة  وولفرهامبتون  كــان   

من  جمموعة  ليحقق  الكبرية،  الفرق  امام  املرا�ش  �صعب  خ�صما 
مثل  املتاألقة  االأ�صماء  كوكبة  من  م�صتفيدا  املهمة،  االنت�صاالت 
الربتغايل  الو�صط  والعــب  خيمينيز  راوؤول  املك�صيكي  املهاجم 
وراء  فقط  االأهــداف  بفارق  ال�صابع  املركز  ليحتل  نيفيز،  روبن 

توتنهام.
 اأما �صيفيلد يونايتد بقيادة املدرب كري�ش وايلدر، فاأقنع النقاد 
ي�صتطع  مل  لكنه  والواقعية،  املتعة  بني  ميزج  ثابت  بــاأداء 
احلفاظ على زخمه بعد ا�صتئناف املناف�صات، ليخ�صر فر�صة 
تاأهل تاريخي اإىل دوري االأبطال، باحتالله املركز التا�صع 

وراء اآر�صنال.
 

أفضل صفقة
 

ي�صتحق الربتغايل برونو فرنانديز اأن يكون 
هذا  املمتاز  الـــدوري  يف  االأبـــرز  ال�صفقة 
مان�ص�صرت  انتفا�صة  قاد  بعدما  املو�صم، 
املا�صي،  فرباير   / �صباط  منذ  يونايتد 
دوري  مــنــافــ�ــصــات  اإىل  الــفــريــق  لــيــعــود 

االأبطال.
 �صاهم فرنانديز 
الـــــقـــــادم يف 
ــــــــــــــــرتة  ف
االنــتــقــاالت 
ــة  ــوي ــت ــص ــ� ال
ــــة  ــــي ــــص ــــا� امل
ـــن �ــصــبــورتــنــج  م
ت�صجيل  يف  ل�صبونة، 
مباراة   14 يف  هدفا   15
و7  اأهــداف   8 بواقع  خا�صها، 
فريقه  حمل  اأنه  يعني  ما  حا�صمة،  متريرات 

على كتفيه فعليا.
 

خيبة االمل
 

اأن�صار  �صاد  الذي  التفاوؤل  رغم  جمهوره  اآمال  اآر�صنال  خيب 
الفريق قبل بداية املو�صم، خ�صو�صا بعد التعاقد مع نيكوال�ش 

بيبي وكريان تريين.
املــدرب  الإقــالــة  اأدى  ما  متذبذبا،  اأداء  اللندين  الفريق  قــدم   
ال�صابق  الفريق  وجنم  مواطنه  وتعيني  اإميــري،  اأونــاي  االإ�صباين 
ميكيل اأرتيتا خلفا له، ورغم بع�ش التح�صن من ناحية االأداء، اإال 

اأن الفريق اللندين مل يتمكن يف نهاية االأمر من حت�صني ترتيبه.
 

أفضل المواهب
 

الالمعة،  اجلديدة  املواهب  من  كبرية  جمموعة  هناك  ظهرت 
اأبرزها جنم مان�ص�صرت �صيتي ال�صاب فيل فودين، وزميله االإ�صباين 
جرينوود،  ماي�صون  يونايتد  مان�ص�صرت  ومهاجم  جار�صيا،  اإيريك 

وزميله الظهري براندون ويليامز.
وال ميكن اأن نغفل اأي�صا بروز ما�صون مونت يف ت�صيل�صي، وبوكايو 

�صاكا يف اآر�صنال ومات لوجن�صتاف يف نيوكا�صل.

ريا�ش  اجلــزائــري  النجم  تــرك 
ــدوري  ال ختام  يف  ب�صمته  حمــرز 
ــدم، وهــذا  ــق االإنــكــلــيــزي لــكــرة ال
عرف  الــذي  الـ)38(،  االأ�صبوع  يف 
مان�ص�صرت  لفريقه  كــبــرياً  فـــوزاً 
�صيتي  نوريت�ش  على   )5/0( �صيتي 
اإىل  نــزولــه  ح�صم  قــد  ــان  ك الــذي 

اأ�صابيع. "الت�صامبيون�صيب" قبل 
بيب  ــي  ــن ــف ال ـــر  ـــدي امل واعـــتـــمـــد 
انطالق  مع  حمرز  على  غوارديوال 
ال�صوط الثاين بعد اأن دخل بديال 
تغيري  وهــو  فــوديــن،  فيل  لل�صاب 
نظراً  كبري،  ب�صكل  ناجحا  ــان  ك
الالعب،  قدمها  التي  لالإ�صافة 
الرابع  للهدف  ت�صجيله  بينها  من 
 ،)83( الدقيقة  عند  املــبــاراة  يف 
اأمام منطقة  اأر�صية  بعد ت�صديدة 
احلــار�ــش  �صباك  �صكنت  ـــزاء  اجل

الهولندي تيم كرول.
رقم  ــدف  ــه ال اإىل  حمــرز  ــل  ــص وو�
هذا  االإنكليزي  ـــدوري  ال يف   11
حا�صمة،  متــريــرات   9 مــع  املو�صم 
دي  كــيــفــن  زمــيــلــه  اإىل  لين�صم 
�صالح  حممد  واملــ�ــصــري  ــن  ــروي ب
مني  هيونغ  اجلــنــوبــي  والــكــوري 

عدد  جتــــاوزات  كالعبني  �ــصــون، 
م�صاهماتهم هذا املو�صم 20 هدفا.

مان�ص�صرت  مع  الثاين  مو�صمه  ويف 
33 مباراة،  �صيتي، �صارك حمرز يف 
فيها  �صجل  دقيقة،   1941 ولعب 

حا�صمة،  متريرات  و9  هدفا   11
مبعدل 0.93 هدف يف كل مواجهة.
ــه يف  ــالئ ــع زم و�ــصــيــوجــه حمـــرز م
�صوب  تركيزهم  �صيتي  مان�ص�صرت 
اأبطال  لدوري  الـ)16(  الدور  اإياب 

ــال مــدريــد يــوم 7  ـــا �صد ري اأوروب
اأغ�صط�ش/ اآب املقبل، حيث ي�صعى 
"ال�صيتينزن�ش" الإنقاذ مو�صمه بعد 
"الربميريليغ" ل�صالح  لقب  �صياع 

ليفربول.

حمرز يرتك ب�سمته يف ختام "الربميريليغ"ليفربول بطل ا�ستثنائي.. وفرنانديز ال�سفقة الأبرز

الرابطتني  بطولتي  يف  نا�صطة  اأندية  عدة  رف�صت 
الكتابية  اال�صت�صارة  القدم،  لكرة  والثانية  االأوىل 
الأع�صاء  )فاف(  اجلزائرية  االحتادية  قدمتها  التي 
الريا�صي  املو�صم  م�صري  لتحديد  العامة  اجلمعية 
عقب  كــورونــا،  جائحة  ب�صبب  املعلق   2019-2020
االأحــد  اليوم  فــرق  خم�صة  م�صوؤولو  عقده  اجتماع 

باجلزائر العا�صمة.
ويتعلق االأمر بكل من اأندية وفاق �صطيف، اأهلي برج 
بوعريريج و�صبيبة القبائل )الرابطة االأوىل( وكذا 

دفاع تاجنانت و احتاد احلرا�ش )الرابطة الثانية(.
"فاي�صبوك"،  على  �صطيف  لــوفــاق  بــيــان  وح�صب 
اال�صت�صارة  على  الرد  "ترف�ش  املعنية  االأندية  فاإن 
)الكتابية( التي عر�صها املكتب الفيدرايل بخ�صو�ش 
و  املناف�صة،  نــظــام  وتغيري  احلـــايل  املو�صم  م�صري 

تعتربها ال حدث".
ممثلني  ت�صم  ثالثية  جلنة  "ت�صكيل  الوفاق  واقرتح 
عن وزارة ال�صباب والريا�صة و الفيدرالية و االأندية 
م�صاكل  الإنهاء  خطة  و�صع  على  �صتعكف  املحرتفة، 

الفرق وو�صع االحرتاف على �صكته ال�صحيحة".
الأر�صية  م�صروع  "تقدمي  على  الفرق  �صتعكف  كما 
بعد  الفرق،  روؤ�صاء  باقي  على  عر�صه  �صيتم  عمل 
العمل يف هذا االإطار  عيد اال�صحى، ليقرروا موا�صل 

اأو رف�صه".
الرد  رف�صه  يعلن  فريق  اأول  ال�صاورة  �صبيبة  وكانت 
ت�صكل  اأنها  اعتربت  حيث  الكتابية،  اال�صت�صارة  على 
النتخابات  "التح�صري  بهدف  و�صعبوية"  "تالعبا 
يف  العام"  ال�صحي  الو�صع  مراعاة  دون  القادمة  الفاف 

البالد.
االأنــديــة  ملختلف  ا�صتمارات  ــة  ــادي االحت اأر�ــصــلــت  و 
البطولة  موا�صلة  اإما   : خيارين  تت�صمن  والرابطات، 
احد  اختيار  يتعني  الثانية  احلالة  ويف  اإنهائها،  اأو 
اعتماد  اأبي�ش،  مو�صم  ــالن  اإع  : التالية  املقرتحات 
كل  يف  لعبت  التي  االأخــرية  اجلولة  عند  الرتتيب 
النازلني،  و  ال�صاعدين  و  البطل  حتديد  مع  االأق�صام 
بدون  لكن  و  وال�صاعدين  البطل  حتديد  ــريا  اأخ و 

�صقوط.
اختيارهم  حال  "يف  اأنه  لالأع�صاء  الفاف  واأو�صحت 
طفيف  تغيري  اإدخـــال  ف�صيتم  االأخـــري،  لــالقــرتاح 
على نظام املناف�صة الهرمي، اأي اأن مو�صم 2020-2021 
�صيكون انتقاليا، قبل العودة اىل النظام الهرمي خالل 
اجلمعية  خالل  اإقراره  مت  مثلما   2021-2022 مو�صم 

العامة يف 2019".
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  وكان 
ا�صتدعاء  ــري  االأخ اجتماعه  خــالل  قــرر  قد  القدم 
م�صتقبل  يف  للف�صل  ا�صتثنائية  عــامــة  جمعية 
رف�صت  الريا�صة  و  ال�صباب  وزارة  اأن  غري  املناف�صات، 
القوانني  يف  مدرجة  لي�صت  احلالة  هذه  "كون  ذلك 

العامة للهيئة االحتادية".

 رونالدو وديبال مفتاح تتويج يوفنتو�ص

توخيل يغ�سب لعبيه ب�سيا�سة نيمار ومبابي

ورطة دفاعية لرب�سلونة قبل لقاء نابويل

تورينو الإيطايل يح�سم �سفقة حممد فار�ص

ت�سل�سي ين�سم لالأندية املهتمة بخدمات بن نا�سر
نيمار وحلم العودة لرب�سلونة...الباب مفتوح رغم كورونا

كري�صتيانو  يوفنتو�ش،  ثنائي  لعب 
دوًرا  ديباال،  وباولو  رونالدو 

ال�صيدة  تتويج  يف  حمورًيا 
ـــدوري  ال بلقب  الــعــجــوز 

االإيطايل هذا املو�صم.
بلقب  يوفنتو�ش  وتوج 
ــو، قــبــل  ــي ــص ــ� ــت ــال ــك ال
ـــن نــهــايــة  ــني م ــت ــول ج
الفوز  عقب  امل�صابقة، 
على �صامبدوريا )2-0(.

ر�صيده  يوفنتو�ش  ورفع 
بــفــارق  نــقــطــة،   83 اإىل 

ميالن  اإنـــرت  ــن  ع ــاط  ــق ن  7
ر�صيد  جتمد  بينما  الو�صيف، 

41 نقطة يف املركز الـ  �صامبدوريا عند 
.15

معاناة البداية 

طريقة  من  رونــالــدو  عانى  املو�صم،  بداية  يف 
مدربه �صاري، والتي قيدته وجعلته بعيًدا عن 
ال�صباك، خا�صة مع تخبط املدرب، يف قرار  هز 
االعتماد على من يرافق الدون يف الهجوم، �صواء 

باولو ديباال اأو جونزالو هيجواين.
ويف كثري من املباريات، مل يجد الدون امل�صاعدة 
من  ــر  اأك يف  ظهر  حيث  الهجوم،  يف  الكافية 
مباراة وهو يطالب مبزيد من الدعم وامل�صاعدة، 

بل وا�صتكى ملدربه �صاري من قلة امل�صاعدة.
ويف اأول 13 جولة ليوفنتو�ش، �صارك كري�صتيانو 
3 لقاءات ب�صبب  10 مباريات بينما غاب عن  يف 
اإ�صابات خمتلفة، وخالل املباريات الع�صرة التي 

خا�صها، �صجل 5 اأهداف فقط.

شكل جديد

مع بداية 2020، ظهر رونالدو 
حتى  متــاًمــا،  مغاير  ب�صكل 
مفاتيح  اأبرز  اأحد  اأ�صبح 
العجوز، و�صاهم  ال�صيدة 
و�صناعة  ت�صجيل  يف 
االأهــداف، قبل توقف 
ــاط الــريــا�ــصــي  ــص ــ� ــن ال
فريو�ش  تف�صي  ب�صبب 

كورونا.
احلايل  العام  من  وبداية 
الكالت�صيو،  توقف  وحتى 
الت�صجيل  من  رونالدو  متكن 
بينما  متتالية،  مــبــاراة   11 يف 
ميالن  اإنرت  على  الفوز  يف  هدًفا  �صنع 

قبل تعليق الن�صاط.
ــدون  ال ظهر  الن�صاط،  ا�صتئناف  بعد  وحتى 
بداية  منذ  عليها  ظهر  التي  احلالة  نف�ش  على 
2020، حيث متكن من ت�صجيل 10 اأهداف يف 10 
هذا  اليويف  العبي  اأهم  لي�صبح  لعبها،  مباريات 

املو�صم.

عنصر مهم

يف  عنه  غنى  ال  عن�صر  ــه  اأن اأثبت  ديباال  ــا  اأم
تاأكيد  من  متكن  بعدما  يوفنتو�ش،  ت�صكيلة 
رغم  البيانكونريي،  قمي�ش  بارتداء  جدارته 

رغبة النادي يف بيعه خالل ال�صيف املا�صي.
بداية  منذ  هدًفا   11 ت�صجيل  من  متكن  ديباال 
اأهــداف  بها  افتتح  اأهــداف   8 بينها  من  املو�صم، 
يوفنتو�ش يف املباريات، مما يثبت اأهمية وجود 
ديباال الذي فك �صفرة 8 مباريات لليويف، كادت 
اإهدار  اأن تلعب دوًرا يف تغري النتيجة وبالتايل 

اليويف لنقاط عديدة.

ــدرب  واجـــه تــومــا�ــش تــوخــيــل، م
اأزمــة  جــريمــان،  �صان  باري�ش 

ــش، رغــم  ــ� ــي ــوال ــك خــلــف ال
مــوؤخــرا  الــفــريــق  تتويج 

بعد  ــا،  ــص ــ� ــرن ف ــش  ــاأ� ــك ب
الفوز على �صانت اإيتيان 

.)0/1(
فقد ذكرت �صحيفة "لو 
الفرن�صية،  باريزيان" 

اليوم االثنني، اأن بع�ش 
العبي بي اإ�ش جي بداأوا 

الــقــدرات  يف  الت�صكيك 
حيث  لتوخيل،  التكتيكية 

خطة  هـــي  "ما  يــتــ�ــصــاءلــون 
الفريق؟".

باأن  قناعة  لديهم  الالعبني  هوؤالء  اأن  واأ�صافت 
الكرة  مترير  عليهم  يفر�ش  االأملـــاين،  ــدرب  امل
لنيمار ومبابي، ثم انتظار ما �صيحدث بعد ذلك.
كما ينتقدون تدريبات توخيل، ويعتقدون اأنها 
وال�صغط  وال�صرا�صة  احلدة  من  الكثري  تفتقد 

الكايف.
النجم  املنتقدين  بني  ويــربز 

ال�صنغايل، اإدري�صا جايي.
باريزيان"  "لو  وتطرقت 
قناعة  عــدم  اإىل  اأي�صا 
ـــني  ـــب ـــالع ـــش ال ـــ� ـــع ب
خا�صة  بــــاأدوارهــــم، 
ــذي  بــابــلــو �ــصــارابــيــا ال
يحتفظ بدور "اجلوكر 

الفاخر".
ــاوؤالت  ــص ــ� ــــدور ت كــمــا ت
على  توخيل  اإ�صرار  حول 
اإ�صراك تياجو �صيلفا، ومنحه 
اأنه  رغــم  الفريق،  قيادة  �صارة 
متديد  قبل  عنه،  اال�صتغناء  تقرر 

تعاقده ل�صهرين.
حول  املثارة  ال�صكوك  اأن  ال�صحيفة  وتوقعت 
ي�صتعد  بينما  �صريعا،  تتال�صى  لــن  توخيل، 
دوري  نهائي  ربع  يف  اأتاالنتا،  ملواجهة  الفريق 

اأبطال اأوروبا.

الفني  املــديــر  �صيتني  كيكي  تلقى 
قبل  موجعة  �صربة  لرب�صلونة، 

نابويل،  اأمــام  املرتقبة  املباراة 
دوري  نهائي  ثمن  ـــاب  اإي يف 

اأبطال اأوروبا.
"ماركا"،  �صحيفة  وذكـــرت 
مــدافــع  ــــو  اأراخ ــد  ــال رون اأن 
الإ�صابة  تعر�ش  بر�صلونة، 

ــن،  االأمي الكاحل  يف  بالتواء 
ــاراة  ــب م مــ�ــصــاركــتــه يف  ـــالل  خ

نهائي  يف  �صاباديل،  اأمــام  الرديف 
الــدرجــة  لــــدوري  ــي  ــرتق ال ت�صفيات 

الثانية.
واأ�صافت اأن م�صاركة اأراخو يف لقاء نابويل، حمل 
�صك، م�صرية اإىل اأن ذلك ي�صع �صيتني يف موقف 

بيكيه  جــريارد  واأن  خا�صة  �صعب، 
اجلاهز  الوحيد  املدافع  �صيكون 

بن�صبة 100%.
اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولــفــتــت 
اأومـــتـــيـــتـــي لن  ــل  ــوي ــام ــص �
ي�صارك يف مباراة نابويل، اأما 
يتعافى  لينجليت  كليمنت 
يف  االنــزعــاجــات  بع�ش  مــن 
بع�ش  اإىل  باالإ�صافة  الفخذ، 
فيدال  مثل  ــرى  االأخ الغيابات 

وبو�صكيت�ش لرتاكم البطاقات.
مباراة  يف  تــعــادل  بر�صلونة  اأن  يذكر 
باولو  �صان  ملعب  على  اأقيمت  التي  الــذهــاب 
ملوقعة  الفريقان  وي�صتعد   ،)1-1( بنتيجة 

االإياب يف الكامب نو، يف 8 اأغ�صط�ش/اآب املقبل.

حممد  اجلزائري،  املدافع  ي�صري 
يف  للبقاء  ثابتة  بخطى  فار�ش، 
االإيطايل،  االأوىل  الدرجة  دوري 
ر�صميا  �صبال  فريقه  �صقوط  رغم 
اإىل الدرجة الثانية، م�صتفيدا من 
و�صلته  التي  العديدة  العرو�ش 
ولرغبة  الكالت�صيو  اأنــديــة  مــن 
اإدارة ناديه يف اال�صتفادة ماليا من 
تورينو  نادي  ويعد  بيعه،  عملية 
باالأندية  مقارنة  ل�صمه  االأقرب 
وقت  يف  به  فكرت  التي  االأخــرى 
�صابق، يف �صورة فيورنتينا واأنرت 

ميالن.
مريكاتو”  “توتو  مــوقــع  ـــال  وق
تورينو  نادي  اإدارة  اإن  االإيطايل، 
مع  نهائي  اتفاق  اإىل  لت  تو�صّ قد 
�صبال،  وفريقه  اجلزائري  املدافع 
اإىل �صفوفه يف �صفقة  كل ينتقل 
بعقد  ـــورو،  ي مليون   11 تــقــارب 
�صريبطه ملدة اأربع �صنوات كاملة.
االأوىل  تورينو  اهتمامات  وكانت 
جانفي  �صهر  يف  مبّكرة،  بفار�ش 
�صفقة  النادي  ا�صتغّل  اإذ  املا�صي، 

اإعارته لالعب كيفني بونافيزي، 
لي�صتعملها كورقة �صغط من اأجل 
اجلزائري،  النجم  على  احل�صول 
وذلك بعد عجز �صبال عن ت�صديد 
امتلك  الذي  املعار  الالعب  قيمة 
على  يــجــربهــم  ــداً  ــن ب عــقــده  يف 

�صّمه نهائيًا.

و�صينجو املدافع اجلزائري من فخ 
الثانية  الدرجة  دوري  يف  اللعب 
�صبال  �صقوط  عقب  ــايل،  ــط االإي
عليه  �صاعت  اأن  بعد  ر�ــصــمــيــًا، 
ميالن،  اإنـــرت  مــع  اللعب  فر�صة 
االن�صمام  مــن  قريبًا  كــان  ــذي  ال
اأن  قبل  املا�صي،  املو�صم  يف  اإليه 

اإ�صابة  ب�صبب  ال�صفقة،  تف�صل 
جعلته يغيب طوياًل عن امليادين.

لنادي  ال�صابق  الالعب  ي�صلم  ومل 
عاما   24 �صاحب  الفرن�صي  بوردو 
فتئت  ما  التي  االإ�صابات  لعنة  من 
تعر�ش  حيث  مدة،  منذ  تالحقه 
م�صتوى  على  خطرية  الإ�ــصــابــة 
الــفــخــذ عــقــب كـــاأ�ـــش اإفــريــقــيــا 
فاز  والــتــي  مب�صر  لالأمم2019- 
عليه  �صيع  ما  هو  “اخل�صر”،  بها 
ــرت  ــادي اأن ــن فــر�ــصــة االلــتــحــاق ب
بداية  ي�صاب  اأن  قبل  مــيــالن، 
مع  مــيــالن  ـــام  اأم ـــاري  اجل ال�صهر 
االإيطايل  الـــدوري  عجلة  ــودة  ع

اإىل الدوران.
دي  لويجي  احلــايل  مدربه  وكــان 
املا�صي  ال�صهر  اأ�ــصــاد  قد  بياجيو 
ــب، واعــتــربه  ــالع بــاإمــكــانــيــات ال
متنقال  املنا�صب،  متعدد  العبا 
للهجوم  الـــدفـــاع  مــن  بــ�ــصــهــولــة 
وحمتفظا بنف�ش الدعم االإيجابي 

للفريق.

الوطني،  املنتخب  جنم  يتواجد 
اإ�صماعيل بن نا�صر، حمط اهتمام 
كبرية،  اأوروبـــيـــة  ــة  ــدي اأن عــدة 
نــادي  مــع  الــالفــت  تاألقه  ب�صبب 
منذ  االيطايل،  ميالن”  �صي  “اأي 

انطالق املو�صم الكروي اجلاري.
م�صتويات  اإفريقيا  بطل  ويقدم 
التي  املــواجــهــات  ــالل  ممــتــازة خ
“امليالن” يف البطولة  يخو�صها مع 
االيطالية، واأكد علو كعبه خا�صة 
جعله  ما  الكبرية،  الفريق  امــام 
املــدربــني  قبل  مــن  اإ�ــصــادة  حمــل 
واالإعـــالم االيــطــايل، الــذي يرى 
كما  “الالمباردي”،  م�صتقبل  فيه 
العبه  طريقة  البع�ش  ي�صّبه 
انــدريــا  ال�صابق  الــفــريــق  بنجم 

بريلو.
مريكاتو”  “كالت�صيو  موقع  وذكر 
االيطايل، اأن مدرب نادي ت�صل�صي 
االنكليزي، فرانك المبارد، يريد 
فريقه  ل�صفوف  نا�صر،  بن  �صم 

املو�صم املقبل، كما اأن اإدارة النادي 
اأورو،  مليون   50 لدفع  م�صتعدة 

اجلزائري،  الالعب  عقد  ل�صراء 
جورجينيو،  اإقحام  اإمكانية  مع 

اإىل ال�صفقة.
وح�صب نف�ش امل�صدر، فاإن النادي 
عر�ش  اأي  يقدم  مل  “اللندين”، 
بن  بخ�صو�ش  االآن،  حلد  ر�صمي 
يعد  االأخــــري  اأن  علما  نــا�ــصــر، 
قطعة اأ�صا�صية يف ت�صكيلة املدرب 
يتم  اأن  امل�صتحيل  ومن  “بيويل”، 
مو�صمه  بــعــد  عــنــه  اال�ــصــتــغــنــاء 
االأول يف الفريق، والذي اأبان فيه 

على اإمكانيات كبرية.
�صانرتال”  “ديفان�صا  موقع  وكان 
ـــام،  اأي قــبــل  ك�صف  ــاين،  ــب ــص اال�
ـــال  اهـــتـــمـــام مـــــدرب نـــــادي ري
ـــدان،  ــن زي ــدي مــدريــد، زيـــن ال
بخدمات بن نا�صر، الذي ميتلك 
يبحث  الــذي  الالعب  موا�صفات 
امليدان  و�صط  خط  لتعزيز  عنه 
املو�صم املقبل، كما ذكرت تقارير 
“باري�ش  اهتمام  اأخرى  اإعالمية 
ميدان  و�صط  ي�صم  اجنارمان” 

اخل�صر.

ال يزال م�صتقبل النجم الربازيلي نيمار دا 
فالالعب  هذا،  يومنا  حتى  جمهواًل  �صيلفا 
لديه عقد مع باري�ش �صان جريمان حتى 
كما  رغبته،  لكن   ،2022 حزيران  يونيو/ 
كانت قبل عام، تتمثل بالعودة لرب�صلونة.
ــن اعـــرتاف  ــم م ــرغ ـــك، وعــلــى ال ومـــع ذل
الفرن�صية،  باريزيان"  "لو  �صحيفة 
واأن  جريمان،  �صان  يف  الالعب  با�صتمرار 
على  �صيكون  ال�صابق  �صانتو�ش  العــب 
مع  جتــديــده  ب�صاأن  للتفاو�ش  ا�صتعداد 
"موندو"  �صحيفة  لكن  الفرن�صي،  النادي 
ياأمل  زال  ما  نيمار  اأن  اأكــدت  االإ�صبانية، 

بالعودة لفريقه ال�صابق.
لل�صعوبات  اإدراكـــــه  ــن  م ــم  ــرغ ال وعــلــى 
جائحة  بها  ت�صببت  التي  االقت�صادية 
اأن  �صاأنه  من  ــر  اأم وهــو  كــورونــا،  فريو�ش 
الكتالوين  للفريق  عودته  عملية  يجعل 
معقدة اأكر من قبل، اإال اأن نيمار مل يغلق 

الباب اأمام بر�صلونة.
مع  ال�صهرية  اجلــزاء  ركلة  ين�صخ  نيمار 

مي�صي: ر�صالة اإىل رامو�ش وبنزمية؟
املهاجم  باأن  ك�صف  املقرب،  امل�صدر  ونف�ش 

حتى  قراره  باتخاذ  يتعجل  لن  الربازيلي 
واأن  خ�صو�صًا  بر�صلونة،  نــوايــا  يــعــرف 
الــالعــب الـــدويل الــربازيــلــي يــدرك بــاأن 

اإ�صبانيا لن تغلق حتى  �صوق االنتقاالت يف 
اأكتوبر/ت�صرين االأول املقبل، لذا فهو لي�ش 

يف عجلة من اأمره.
واأ�ــصــاف الــتــقــريــر، بـــاأن الــالعــب رف�ش 
جريمان  �ــصــان  باري�ش  اقـــرتاح  بالفعل 
100 مليون يورو لغر�ش  بتجديد عقده بـ 
"كامب  قلعة  اإىل  العودة  هو  وحيد  هدف 
نو"، واالآن نيمار يتوقع باأن نادي بر�صلونة 

رمبا �صيعمل على هذه اخلطوة.
اأهداف  اأحد  كانت  نيمار،  عودة  اأن  ورغم 
لكن  املــقــبــل،  للمو�صم  بر�صلونة  ـــادي  ن
وباء  عن  الناجتة  االقت�صادية  الظروف 
اخلطط،  هذه  اأف�صلت  قد  كورونا  فريو�ش 
على  املا�صي  املو�صم  يف  النادي  كان  اأن  بعد 
والــذي  فلكي  عر�ش  لتقدمي  اال�صتعداد 
راكيتيت�ش  مع  يــورو،  مليون   130 ت�صمن 

وتوديبو ودميبيلي.
من  النادي،  يف  الثالث  مو�صمه  اإكمال  وبعد 
اأن يتمكن نيمار من حتقيق حلمه  ال�صعب 
اأ�ش  "بي  يكن  مل  ما  نو،  كامب  اإىل  بالعودة 
جي" هو الطرف الذي يفتح بابًا للتفاو�ش 

مع اإدارة الفريق الكتالوين.

100809
الثالثاء 28 جويلية 2020 م املوافق  لـ 07 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2051 الثالثاء 28 جويلية 2020 م املوافق  لـ 07 ذو احلجة 1441 هـ - العــدد 2051

حمليات

اجتماع ا�صتثنائي حل�صم 
م�صري الدوري

القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  يعقد 
بــرئــا�ــصــة خــري الــديــن زطــ�ــصــي، 

االأربعاء  يوم  ا�صتثنائيا،  اجتماعا 
الدوري  م�صري  يف  للف�صل  القادم، 

املحلي ملو�صم )2019/2020(.
موقعه  عرب  بيان  يف  االحتاد  وقال 

الر�صمي، ام�ش االأحد: "وفقا للفقرة 
االأ�صا�صي  النظام  من   35 ــادة  امل من   2

الفيدرايل،  املكتب  يعقد  اجلزائري،  جل�صة لالحتاد 
ا�صتثنائية يوم االأربعاء 29 متوز/يوليو 2020، يف مقره بدايل 

اإبراهيم، اجلزائر العا�صمة".
وحيدة  نقطة  �صوى  توجد  "ال  اجلــزائــري:  االحتــاد  واأ�صاف 
الدوري  م�صتقبل  ح�صم  وهي  اجلل�صة،  اأعمال  جدول  �صمن 

ملو�صم )2019/2020(".
ي�صار اإىل اأن املكتب الفيدرايل نظم قبل اأيام، ا�صت�صارة كتابية 
جلميع روؤ�صاء االأندية، واأع�صاء اجلمعية العامة، التخاذ قرار 

ير�صي جميع االأطراف.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: عبد النا�سر عوين 
فروانة

-------------------------
عن  لنكتب  �أخ����رى  م���رة  ن��ع��ود 
�لفردية,  �لإ���رض�ب��ات  مو�صوع 
غ�صون  يف  ن��رى  ل  �أن  ونتمنى 
م�رضبًا  �أ���ص��ر�ً  �ل��ق��ادم��ة  ي���ام  �لأ
رف�صًا  لي�ص  مبفرده,  �لطعام  عن 
نرى  �لذي  �لطعام,  عن  لالإ�رض�ب 
�ملقاومة  �أ�صكال  من  �صكاًل  فيه 
و�إمن��ا  �لق�صبان.  خلف  �مل�رضوعة 
وتقومي  تقييم  وقفة  �إجر�ء  لأهمية 
مل�����ص��رة �لإ����رض�ب���ات �ل��ف��ردي��ة 
�إعادة  ي�صمن  مبا  �ل�صجون,  د�خل 
�لن�صالية  للخطو�ت  �لع��ت��ب��ار 
�لوطنية  �حلا�صنة  وتوفر  �جلماعية 
وحتقيق  �لطعام,  عن  للم�رضبني 
عن  �لإ�رض�ب  من  �ملرجوة  �لأهد�ف 

م. �لطعا
هذ�  يف  �لقول  وجن��دد  م��ر�ر�ً  قلنا 
�لطعام:  عن  �لإ���رض�ب  باأن  �ملقام 
�لقدم  منذ  قيل  وق��د  م��ق��اوم��ة,  
ِمن  هناك  لكن  ك��اف��ر,  �جل��وع  �أن 
من  ج��ع��ل��و�  َم���ن  �لفل�صطينيني 
�صجون  ق�صبان  خلف  ثائر�ً  �جلوع 
�لح���ت���الل �لإ���رض�ئ��ي��ل��ي, ف��ث��ار 
 , كثر�ً �لفل�صطينيون  �لأ����رضى 
�لطعام  عن  �لإ�رض�بات  وخا�صو� 
مقاومة  لثقافة  جت�صيد�ً  م���ر�ر�ً, 
حلالة  طبيعيا  و�م��ت��د�د�ً  �ل�صجان 

�لحتالل. مع  �ل�صتباك 
�لطعام  عن  �لإ����رض�ب  يكن  ومل 
�لأ�صهل  �أو  �لأول  �خليار  هو  يومًا 
�خليار  ه��و  و�إمن���ا  �لأ�����رضى,  �أم���ام 
�لأ���ص��ع��ب و�لأك���رث �أمل���ًا ووج��ع��ًا, 
�خليار  ل��ه��ذ�  ي��ل��ج��وؤون  ن��ه��م  �أ �إل 

فو��صلو�  عنهم,  ورغما  م�صطرين 
عنه,  بديل  ل  كخيار  �إ�رض�باتهم 
�خل��ي��ار�ت  بف�صل  ���ص��ع��رو�  كلما 
�لأقل �صعوبة  ُتعترب  و�لتي  �لأخرى 
و�صعيًا  لكر�متهم,  �صونًا  و�أمل��ا, 
عن  ودف��اع��ًا  حقوقهم,  لن��ت��ز�ع 
يف  ن�صالهم  وم�رضوعية  مكانتهم 
وعجز  �لدويل  �ملجتمع  تقاع�ص  ظل 
و�لإن�صانية  �حلقوقية  موؤ�ص�صاته 
�لأ���رضى  لق�صية  �لنت�صار  عن 
ل���ز�م دول��ة �لح��ت��الل ب��اح��رت�م  و�إ
يف  �لدولية  و�ملو�ثيق  �لتفاقيات 
يف  و�ملعتقلني  �لأ�رضى  مع  تعاملها 

. نها �صجو
�لأر��صي  �حتالل  ��صتكمال  ومنذ 
خا�صت   ,1967 عام  �لفل�صطينية 
من  كثر  �لأ�صرة  �لوطنية  �حلركة 
وحَظرت  �جلماعية,  �لإ���رض�ب��ات 
�خل��ط��و�ت  ع��دي��دة  منا�صبات  يف 
�لفردي  �لطابع  ذ�ت  �لن�صالية 
من  م���ر�ر�ً  وح���ّذرت  �حل��زب��ي,  �أو 
�لكل  ل��دى  وع���ززت  خطورتها, 
فاإن  ذلك,  ومبوجب  �جلماعة,   ثقافة 
ل  قوته  باأن  ي�صعر  كان  �أ�صر  كل 
من  �إل  وحتققها,  �أحقيتها  ت�صتمد 
كانو�  �لأ�رضى  و�أن  �جلماعة,  خالل 
وقوة  وحدتهم  على  دوما  ير�هنون 
عن  ف��الإ���رض�ب��ات  �أول.  متا�صكم 
ثقافة  عن  مبناأى  تكن  مل  �لطعام, 
يف  �لرئي�صي  �لعن�رض  هي  جماعية, 
�لنت�صار  وحتقيق  �ملعركة  ح�صم 
تغر  �لزمن,  من  عقد  �ملاأمول.ومنذ 
�حلال, وما كان حمظور�ً يف �ملا�صي 
�حلركة  منه  وما حذرت  متاحًا,  بات 
نرى  نا  وبد�أ و�قعًا,  �أ�صحى  �لأ�صرة 
يخو�صون  �أ����رضى  �ل�صجون  يف 
مب���ن���اأى عن  ف���ردي���ة  �إ�����رض�ب����ات 

فر�صته  ن�صايل  ك�صكل  �جلماعة, 
�إل  ومو�صوعية,  ذ�تية  �أ�صباب 
ُيعترب  �ل�صابقة  باملقايي�ص  ن��ه  �أ
على  دخياًل  ومنطًا   , جديد�ً �صكاًل 
�لأ�صرة,  �لوطنية  �حلركة  ثقافة 
�ملنظمة  �جل��م��اع��ي��ة  ��ي��ب  ُي��غَّ من��ط 
�لعفوية,  بالفردية  وي�صتبدلها 
�لإ���رض�ب��ات  تلك  �أ�صحت  حتى 
وعليها  �ليجابيات  من  لها  ظاهرة, 
فجّرها  �أن  و�صلبيات.فمنذ  ماآخذ 
"خ�رض  �لفل�صطيني  �مل��ع��ت��ق��ل 
2011 حتى حلق  عدنان" �أو�خر عام 
�إ�رض�بات  خا�صو�  �آخرين  مئات  به 
ف��ردي��ة مم��اث��ل��ة, و���ص��ّك��ل��و� من��اذج��ًا 
حالت  و�صّطرو�  �لت�صحية,  يف 
حظو�  وجميعهم  فريدة,  ن�صالية 
قرر  لطاملا  ودع��م��ن��ا,  ب��اح��رت�م��ن��ا 
�ل�صجان,  مو�جهة  منهم  �ل��و�ح��د 
�إ�رض�ب  من  تفاوتت  �لنتائج  فيما 
تلك  حققته  مما  وبالرغم  لآخر.ولكن 
�حلقيقة  فاإن  �لفردية,  �لإ�رض�بات 
�جلميع  ي��درك��ه��ا  �أن  يجب  �ل��ت��ي 
ويف  �لفردية  �لإ���رض�ب��ات  �أن  هي 
م�صكالت  عاجلت  �لأحو�ل  �أح�صن 
�أبقت  فيما  فقط,  وفردية  �صخ�صية 
دون  حالها  على  �لعامة  �مل�صكلة 
جذرية  بحلول  ت��اأِت  ومل  معاجلة, 
��صرت�تيجية  �نت�صار�ت  �أو  لها 

. عة للجما
�أن �لإ�رض�بات �لفردية   ف�صال على 
حياة  ع��ل��ى  ج��م��ة  خم��اط��ر  حت��م��ل 
�لفر�صة  وتتيح  �مل�رضبني,  و�صحة 
�ل�صجون  لإد�رة  �أك���رب  ب�صكل 
و�لنق�صا�ص  بهم  لال�صتفر�د 
وُيطيل  �أك��رث  يرهقهم  مما  عليهم, 
دفع  على  ويجربهم  ��رض�بهم  مدة 
�لهتمام  تر�جع  ظل  يف  �أكرب,  ثمن 

�ل��د�خ��ل��ي و�خل��ارج��ي ب��الإ���رض�ب 
�جلماعية  �حلا�صنة  وفقد�نه  �لفردي 
�صببه  ملا  يعود  هذ�  ولرمبا  و�حلزبية, 
�لإ�����رض�ب �ل��ف��ردي م��ن �ره��اق 
�لتي  للجهود  و��صتنز�ف  للكل 
يف  ت�صب  �أن  �ملفرت�ص  من  ك��ان 
فاإنني  �جلماعة.لذ�  ق�صايا  خدمة 
علق  �أن  بعد  �ليوم  �لفر�صة  �نتهز 
ومل  ��رض�بهم  �لأ����رضى  م��ن  ع��دد 
عن  م�رضب  �أ�صر  �أي  هناك  يعد 
للجميع,  دعوتي  لأج��دد  �لطعام, 
ب�رضورة  �ل�صجون,  وخارج  د�خل 
لالإ�رض�بات  �صاملة  وقفة  �إج��ر�ء 
تقييمها  على  و�لعمل  �لفردية, 
�لعتبار  �إعادة  يكفل  مبا  وتقوميها 
ي�صمن  �أو  �جل��م��اع��ي,  ل��ل��ع��م��ل 
و�حلزبية  �جلماعية  �حلا�صنة  توفر 
ح��ال  �ل��ف��ردي��ة يف  ل��الإ���رض�ب��ات 
ذ�تية  وظ��روف  عو�مل  فر�صتها 
نوؤكد  �خل��ت��ام  وم��و���ص��وع��ي��ة.ويف 
ثقافة  �إىل  �لعودة  خيار  �أن  على 
ذ�ت  �لن�صالية  و�خلطو�ت  �جلماعة 
���رضورة  ب��ات  �جلماعي,  �لتو�فق 
�أ���ص��اب  مل��ا  �إدر�ك��ن��ا  م��ع  ملحة, 
جر�ء  ُتعانيه  وما  �لأ�صرة  �حلركة 
�إل  وتاأثر�ته,  �لنق�صام  تد�عيات 
مربر�  يكون  ل  �أن  يجب  ذلك  �أن 
�لفردية  �لإ���رض�ب��ات  ل�صتمر�ر 
هناك  ي��ز�ل  فال  �حل��ايل,  ب�صكلها 
�لتي  �مل�صرتكة  �لقو��صم  من  �لكثر 
لبلورة  �أ�صا�صًا  ت�صكل  �أن  ميكن 
�ل�صجان  مو�جهة  يف  جماعية  روؤية 
خلف  �مل��و�ج��ه��ة  فل�صفة  وتعزيز 
جماعية  خطو�ت  �صمن  �لق�صبان, 
ل  ح��ت��ى  م��ت��دح��رج��ة,  ج��زئ��ي��ة  �أو 
بدياًل  �لفردية  �لإ�رض�بات  ت�صبح 

�جلماعية. �خلطو�ت  عن 

حتى ل ت�سبح الإ�سرابات الفردية بديال للجماعية فى �سجون الحتالل 

عدد  �أن  �لأ���رضى  �إع��الم  مكتب  �أف��اد 
�لفل�صطيني  �لت�رضيعي  �ملجل�ص  نو�ب 
 8 �إىل  �رتفع  �ملختطفني لدى �لحتالل 
للنائبني  �لحتالل  �عتقال  بعد  نو�ب 
�ل�صيخ "حامت رباح قفي�صة" )60 عاما(, 
 63( �لرجوب"  حممود  "نايف  و�ل�صيخ 
�إعالم  و�أو�صح    . �خلليل  من   , ع��ام( 
د�همت  �لحتالل  ق��و�ت  �أن  �لأ���رضى 
و�قتحمت  �خلليل  مدينة  �ليوم  فجر 
وقفي�صه"  "�لرجوب  �لنائبني  منزل 
من  جزء  وحطمت  بتفي�صهما  وقامت 
ونقلهم  �عتقالهم  ثم  ومن  حمتوياتها, 

�إىل جهة جمهولة .

�لنائب  �أن  �إىل  �لأ�رضى  �إعالم  و�أ�صار 
 12 يزيد عن  "حامت قفي�صه" �أم�صى ما 
عدة  على  �لحتالل  �صجون  يف  عامًا 
�لعتقال  يف  معظمها  �عتقال,  فرت�ت 
�لإد�ري, و�آخر �عتقال له كان يف يناير 
من �لعام 2016, وحولته �إىل �لعتقال 
�أ�صهر   6 خالله  و�أم�صى  �لإد�ري 
ظروف  "قفي�صه"  �لنائب  ويعاين   .
�أمر��ص  بعدة  �صحية مرتدية وم�صاب 
ومر�ص  �لدم,  �صغط  يف  �رتفاع  منها 
قد  �لحتالل  وك��ان  �ملزمن,  �ل�صكر 
مر�ت  عدة  وزيد"  "�أن�ص  جنليه  �عتقل 
و�أم�صو� �صنو�ت يف �صجون �لحتالل 

يف  غالبيتها  �عتقال  فرت�ت  عدة  على 
�لعتقال �لإد�ري. وبني �إعالم �لأ�رضى 
 " �لرجوب  نايف   " �لأ�صر  �لنائب  �أن 
يزيد  ما  و�أم�صى  مر�ت  عدة  �عتقل 
10 �صنو�ت يف �صجون �لحتالل,  عن 
و�آخر �عتقال له يف عام 2015 تعر�ص 
يعاين  حيث  �صعبة,  �صحية  لوعكة 
�إىل  �إ�صافة   , �لكلى  يف  م�صاكل  من 
فور  نقله  ومت  �لأع�صاب,  يف  م�صكلة 
�مل�صت�صفى  �إىل  �إ�صعاف  ب�صيارة  حترره 
�ل�صحي.  و�صعه  ل�صوء  �لله  ب��ر�م 
نو�ب  �ختطاف  �لأ�رضى  �إعالم  و�عترب 
�صيا�صي  ق��ر�ر  �لت�رضيعي  �ملجل�ص 

مو�جهة  يف  دوره��م  لتحجيم  بامتياز 
وقر�ر  �لعدو�نية,  �لحتالل  �صيا�صة 
يلجاأ  لذلك  �ل��ق��رن,  و�صفقة  �ل�صم 
لالعتقال  حتويلهم  �إىل  �لح��ت��الل 
�لنو�ب  �ختطاف  يعترب  كما   . �لإد�ري 
�لأع���ر�ف  لأب�����ص��ط  فا�صح  �ن��ت��ه��اك 
�أي  �إىل  ي�صتند  ول  �لدولية,  و�ملو�ثيق 
برملانات  كافة  وطالب  قانوين,  مربر 
�لتدخل  �حلقوقية  و�ملوؤ�ص�صات  �لعامل 
على  �ل�صغط  �أج���ل  م��ن  �ل��ف��اع��ل 
�لقو�نني  على  �لتعدي  لوقف  �لحتالل 
�لنو�ب  باختطاف  �لدولية  و�ملو�ثيق 

جميعًا. �رض�حهم  و�إطالق  �ملنتخبني 

ارتفاع عدد النواب الأ�سرى يف �سجون الحتالل اإىل 8 نواب اأخبار فل�سطني

الأ�سري معمر �سباح 

من حياته .. قبل 41 عاما , ولد �لأ�صر معمر يف مدينة 
�أنفار   7 �ملكونة  من  �لر�بع يف عائلته  ليكون   , جنني 
�ملميزة  وخ�صاله  ب�صفاته  يوجد  ل   " و�لدته  وتقول   ,
طيب  قلب  �صاحب   , �صغره  منذ   , و�جلميلة  و�لر�ئعة 
وكبر , حنون وبار بو�لديه , حمب ل�رضته ووطنه , 
تتمتع بروح ن�صالية على مقاعد �لدر��صة , ف�صارك يف 
�مل�صر�ت و�ملو�جهات ", وت�صيف " تعلم يف مد�ر�ص 
قطع  فالحتالل   , �لإعد�دية  �ملرحلة  �نهى  حتى  جنني 
من  عانى   ,  1998 عام  �لأول  باعتقاله  �لطريق  عليه 
�نتفا�صة  بد�ية  مع  حترر  حتى  و�ل�صجون  �لتحقيق 

�لأق�صى عام 2000.
بتن�صم  عمار  يفرح  يكد  مل   ... و��صتهد�ف  مطاردة 
��صمه  �لحتالل  �درج  حتى   , ل�رضته  وعودته  �حلرية 
�صمن قائمة �ملطلوبني لدوره �لن�صايل بعدما �نت�صب 
عر�صت   " و�لدته  وتقول   , �لق�صى  �صهد�ء  لكتائب 
عليه �ل�صتقر�ر و�لزو�ج وتاأ�صي�ص حياة و�أ�رضة , لكنه 
رف�ص و�صمم على حمل �لبندقية ومقاومة �لحتالل 
 ," جنني  معارك  كافة  يف  مب�صاركته  دومًا  حتد�ه  �لذي 
وت�صيف " ب�صجاعة وبطولة , تقدم �ل�صفوف يف كافة 
يتوقف  مل   , متتالية  �صنو�ت   3 مد�ر  على  �ملو�جهات 
�صبه  ب�صكل  منزلنا  مد�همة   عن  �لحتالل  خاللها  
يومي لعتقال معمر �لذي �أ�رض على �ل�صرب و�لثبات 
منزلنا  بهدم  �لعتقال  هددنا   " وتكمل   ," و�ملقاومة 
و�عتقال و�لده و�إخو�نه , لكنه رف�ص �لرت�جع وت�صليم 
نف�صه , فمور�صت بحقنا كافة �أ�صكال �لعقوبات ومنها 

�طالق �لنار على �بني �لبكر عماد.
 45  , عماد  �ملحرر  �لأ�صر  يروي   .. و�صغوط  �إ�صابة 
عامًا , �ن �صالبة و�صمود معمر �ثار غ�صب �لحتالل 
, ويف �إحدى �ليام , �قتحم منزلنا و�صط �إطالق �لنار 
بكثافة , مما �دى لإ�صابته بالر�أ�ص و�ليدين , وي�صيف 
 , حياتهم  على  خطر�ً  �أ�صكل  �و  مطلوبًا  �أكن  مل   "
�أ�صابوين و�عتقلوين ونقلوين و�صط  حر��صة م�صددة 
مل�صفى �لعفولة , وبقيت حتت �لعالج 10 �يام تقريبًا ", 
وي�صيف " قبل �نهاء �لعالج , نقلوين �ىل مركز  حتقيق 
, وبعدها مت  لت�صليم نف�صه  �صامل لل�صغط على معمر 
�حتجازي ملدة يومني ومت �لفر�ج عني وتابعت عالجي.
تتذكر   , �ل�صنو�ت  مرور  ...رغم  معمر  �عتقال  كمني 
كبرة  عملية  يف  معمر  �عتقال   حلظة  زكية  �لو�لدة 
لالحتالل بتاريخ  14/1/2003 , وتقول " متكنت عيون 
�لحتالل �لتي تر�صد �بني من �كت�صاف مكان �ختفاءه  
فحا�رضته   , �ل�صناعية   �ملنطقة  قرب  �ملنازل  باحد 
 ," نف�صه  ت�صليم  رف�ص  لكنه  �خلا�صة  �لوحد�ت 
وت�صيف " خالل دقائق , �قتحمت ع�رض�ت �لدوريات 
 , �لتجول  حظر  فر�ص  �علنو�   , �ملنطقة  جنود  ومئات 
 , �ملحا�رضين  ورفاقه  عمار  لنجدة  جنني  هبت  لكن 
 ," �صاعات  عدة  �مل�صلحة  �ل�صتباكات  و��صتمرت 
وتكمل " بد� �جلنود بهدم �ملنزل �لذي تعر�ص لطالق 
�لقذ�ئف , فاقتحموه و�عتقلوه ونقلوه �ىل حتقيق �جللمة 
,  وهناك عانى من رحلة �لعذ�ب �ل�صعبة ملدة 3 �صهور 

, بعدها تنقل مابني كافة �ل�صجون �ل�رض�ئيلية.
�حلكم و�ملعاناة .. بني بئر �ل�صبع وجلبوع وجمدو تنقل 
معمر خالل جل�صات حماكمته �لتي ��صتمرت عامني , 
وتقول و�لدته " فرحت لنجاته من �لغتيال رغم حزين 
�لتي  �ملحكمة  , و�صربنا خالل جل�صات  �عتقاله  على 
عليه  �حلكم  بقر�ر  �صدمنا  حتى  �لع�رضين  جتاوزت 
بال�صجن �ملوؤبد �ملفتوح ملدة 99 عام ", وت�صيف " لن 
وجرى  ��صتئنافًا  �ملحامي  قدم   , وظامل  تع�صفي  �حلكم 
تخفي�ص �حلكم ل26 عامًا  مع 4 �صنو�ت وقف تنفيذ 
 , يتوقف عن عقابه  �لذي مل  �لحتالل  بتهمة مقاومة 

�ملنع �لمني وحرمان �لزيار�ت و�لهمال �لطبي.

�أحمد  م�صطفى  �أحمد  �لأ�صر  �أنهى 
عر�بة  بلدة  من  )48عامًا(  �ل�صيباين 
ع�رض  �ل�صابع  ع��ام��ه  ج��ن��ني,  ق�صاء 
�لتو�يل  �لثامن ع�رض على  ودخل عامه 
�لإ�رض�ئيلي.  �لح��ت��الل  �صجون  يف 
قو�ت  باأن  �أفاد  �لأ�رضى  �إعالم  مكتب 
بتاريخ  �ل�صيباين  �عتقلت  �لحتالل 
لأكرث  للتحقيق  وخ�صع   ,24/7/2003
من �صهرين, حيث وجهت له خمابر�ت 
و�لع�صوية  �لنتماء  تهمة  �لحتالل 
�لع�صكري  �لقد�ص-�جلناح  �رض�يا  يف 
و�مل�صاركة  �لإ�صالمي,  �جلهاد  حلركة 
قو�ت  �صد  للمقاومة  عمليات  يف 
�ل�صت�صهادية  جتهيز  �أبرزها  �لحتالل 

�لأ�رضى  �إعالم  و�أ�صاف  در�غمة.  هبة 
يف  �لع�صكرية  �لحتالل  حمكمة  �أن 
حكم  بحقه  �أ���ص��درت  كانت  �صامل 
�صنو�ت  و10  مر�ت   3 �ملوؤبد  بال�صجن 
�ل�صجون,  غالبية  بني  تنقل  �إ�صافية, 
وت��ع��ر���ص ل��ل��ع��دي��د م��ن �إج����ر�ء�ت 
�أو�خر  عزل  كان  حيث  بحقه,  �لتنكيل 
�لنفر�دية  �لزنازين  يف   2018 �لعام 
زي��ارة  م��ن  ومنع  "�إي�صل",  مبعتقل 
جهاز  على  �لعثور  بذريعة  ذوي��ه, 
�إعالم  وبني  غرفته.  يف  حممول  هاتف 
ف��د�ء حممود  زوج��ت��ه  ب��اأن  �لأ����رضى 
تعر�صت  كانت  عامًا(   40( �ل�صيباين 
 ,2014 �لعام  من  مايو  يف  لالعتقال 

حتقيق  مركز  �إىل  نقله  م��ع  تز�منًا 
تهمة  �لح��ت��الل  لها  ووج��ه  �جللمة, 
�لإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �إىل  �لنتماء 
د�خل  �لأ���رضى  �إىل  �أم��و�ل  و�إي�صال 
�صجون  يف  و�أم�����ص��ت  �ل�����ص��ج��ون, 
غر�مة  ودفعت  �صهور,   9 �لحتالل 
�صيكل. �ألف   80 قدرها  كبرة  مالية 
�مريكى  دولر  �لف   25 مايعادل  �ى 
�أ�صر  �ل�صيباين  �لأ�صر  �أن  �إىل  ,ي�صار 
�أعو�م يف  �أم�صى �صبعة  �صابق كان قد 
وقد  �حلايل,  �لعتقال  قبل  �ل�صجون 
يف  �لبكالوريو�ص  درجة  على  ح�صل 
د�خل  �لأق�صى  جامعة  من  �لتاريخ 
�صحية  ظ��روف  من  ويعاين  �أ����رضه, 

بحقه,  �لطبي  �لإهمال  نتيجة  مرتدية 
م�صطفى  لولدين,  و�أب  متزوج  وهو 

وح�صن.

الأ�سري اأحمد ال�سيباين يدخل عامه الثامن ع�سر يف الأ�سر
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و�سط توتر �سديد مع وا�سنطن

ال�سني ت�سع يدها على القن�سلية الأمريكية
 يف “�سنغدو” وموظفون ر�سميون يقتحمون املقر 

قراءة / حممد علي
---------------- 

بّثتها  م�صورة  ت�صجيالت  و�أظهرت 
�لر�صمية  يف”  تي  �صي  “�صي  �صبكة 
�لعلم  ن��ز�ل  �إ �لثنني  مبكر  وق��ت  يف 
�رتفع  بعدما  �ملبنى,  يف  �لأم��رك��ي 
بني  �لدبلوما�صي  �لتوتر  من�صوب 
منهما  ك��ل  �تهمت  �للتني  �لقوتني 
�لقومي  م��ن��ه��ا  �أ بتعري�ص  �لأخ���رى 
مت  ن��ه  �أ لحقا  بكني  و�أك��دت  للخطر. 
 10,00 �ل�صاعة  �لقن�صلية  �إغ��الق 
ل��وز�رة  بيان  ف��اد  و�أ غ(.  ت   02,00 (
�ل�صينية  “�ل�صلطات  �أن  �خلارجية 
م��ام��ي  دخ��ل��ت لح��ق��ا م��ن �مل��دخ��ل �لأ
)�لقن�صلية(”.  عليها  و���ص��ي��ط��رت 
يف  �لبلدين  بني  �لعالقات  وتدهورت 
يذّكر  خالف  ظل  يف  �لأخرة  �صابيع  �لأ
�ل�صلطات  �أمرت  ذ  �إ �لباردة,  باحلرب 
قن�صلية  ب��اإغ��الق  �جلمعة  �ل�صينية 
�صدر  مماثل  م��ر  �أ على  رد�  �صينغدو 
قن�صلية  جت��اه  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
تك�صا�ص.  ولية  يف  هيو�صنت  يف  بكني 
�صاعة   72 بعد  �لقن�صليتان  و�أغلقت 
�ل�رضطة  و�أغلقت  �لأو�مر.  �صدور  من 
قن�صلية  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق  �ل�صينية 
�إع��الم  و���ص��ائ��ل  وذك���رت  �صينغدو. 
�ملجّمع  غ��ادرو�  موظفني  �أن  ر�صمية 

�صباحا  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  ح��و�ىل 
�لأ�صبوع,  نهاية  عطلة  ويف  �لثنني. 
�لأمتعة  لنقل  �صاحنات  �صوهدت 
نظافة  عمال  جّر  بينما  �ملقر  �إىل  تدخل 
من  ك��ب��رة  ���ص��ود�ء  قمامة  �أك��ي��ا���ص 
مر��صلو  �صاهد  و�ل�صبت,  �لقن�صلية. 
�صعار  يزيلون  عمال  بر�ص  فر�ن�ص 
�ملبنى.  و�جهة  من  �ملتحدة  �لوليات 
�لتي  �ملدينة  �صكان  من  �لكثر  ومر 
م��ام  �أ م��ن  ن�صمة  مليون   16,5 تعد 
���ص��ب��وع,  �لأ نهاية  عطلة  يف  �ملبنى 
للمكان.  �صور�  كثرون  �لتقط  حيث 
وت��ع��ن��ى ق��ن�����ص��ل��ي��ة و����ص��ن��ط��ن يف 

غرب  جنوب  منطقة  ب�صوؤون  �صينغدو 
ويّتهم  �لتيبت.  ت�صم  و�لتي  �ل�صني 
�حلكومة  �لتيبت  ه��ايل  �أ من  �لكثر 
وحماولة  دينيا  با�صطهادهم  �ملركزية 
بكني  و�أ�����رضت  ث��ق��اف��ت��ه��م.  ط��م�����ص 
“رد�  كان  �لقن�صلية  �إغالق  �أن  على 
�لإج��ر�ء�ت  على  و�رضوريا  م�رضوعا 
�لوليات  �ّتخذتها  �لتي  �ملنطقية  غر 
يف  موظفني  �تهمت  بينما  �ملتحدة”, 
و�مل�صالح  �لأم��ن  بتعري�ص  �لبعثة 

للخطر. �ل�صينية 

توتر

�لقوتني  بني  �لتوتر  من�صوب  �رتفع 
عدة  ملفات  ب�صاأن  �لقت�صاديتني 
بكني  تعامل  وطريقة  �لتجارة  بينها 
�مل�صتجد  كورونا  فرو�ص  تف�صي  مع 
لالأمن  �جل��دي��د  هونغ  هونغ  وق��ان��ون 
م�����ص��وؤول��ون  ح���ّذر  بينما  �ل��ق��وم��ي 
�ل�صني.  “طغيان”  م��ن  �أم��رك��ي��ون 
�ل�صينيني  �لدبلوما�صيني  �آخر  وغادر 
�ملا�صي,  �جلمعة  هيو�صنت  قن�صلية 
وهم  هناك  م�صوؤولون  �صوهد  حيث 
�لوثائق  من  كبرة  �أكيا�صا  يحّملون 
بينما  �صاحنات,  م��نت  على  وغ��ره��ا 
�لقمامة.  حاويات  يف  بع�صها  لقو�  �أ
عنا�رض  �أن  �ل�صبت  �ل�صني  و�أعلنت 
قن�صلية  “بالقوة”  دخلو�  �أمركيني 
�صمن  نها  باأ و�صفتها  �لتي  هيو�صنت 
يف  وحّذرت  وطنية”.  �صينية  “�أمالك 
بال�صكل  �صرتد  “�ل�صني  �أن  من  بيانها 
ذل��ك.  على  و�ل�رضوري”  �ملنا�صب 
يف  تاميز”  “غلوبال  �صحيفة  وحّذرت 
 21 �ل� “�لقرن  �أن  من  �لثنني  �فتتاحية 
من  و��صطر�با  ظلمة  �أك��رث  �صيكون 
كانت  ذ�  )�إ �لباردة…  �حل��رب  حقبة 
�لعالقات  دفع  على  عازمة  و��صنطن( 
يف  و�ل�صني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��ني 
يت�صبب  باأن  وتوقعت   .” �صو�أ �لأ �لجتاه 

م�صبوقة”. غر  ب�”كارثة  �لتوتر 

اأعلنت عنه وزارة اخلارجية،  ما  ، وفق  �سينغدو  الأمريكية يف  القن�سلية  �سينيون الثنني حرم  ر�سميون  دخل موظفون 
ال�سينية يف هيو�سنت. القن�سلية  املتحدة  الوليات  اإغالق  ردا على  باإغالقها  اأمر من بكني  اأيام على �سدور  بعد 

مدينة  يف  �لأمريكية  �ل�رضطة  �أكدت 
خالل  �صابط   60 نحو  �إ�صابة  �صياتل 
�لر�ف�صة  �ل�صعبية  �لحتجاجات 
�ل��ب�����رضة  ذوي  ���ص��د  ل��ل��ع��ن�����رضي��ة 
�أك��رب  خ��الل  ه��ذ�  ت��ي  وي��اأ �ل�صمر�ء. 
مهمة(  �ل�صود  )حياة  حلركة  �حتجاج 
على  �صابيع,  �أ منذ  �صياتل  مدينة  يف 
نا�صطني  بني  عنيفة  ��صتباكات  ثر  �إ
مدينة  يف  �حتاديني  �رضطة  و�صباط 
وقالت  ل�صياتل.  �ملجاورة  بورتالند 
�لإ�صابات  �ن  بيان  يف  �ل�رضطة  �د�رة 
بني  ت����رت�وح  �ل�����رضط��ة  ف����ر�د  �أ ب��ني 
 47 �حتجاز  وجرى  وحروق,  كدمات 

�ل�صتبكات.  خلفية  على  �صخ�صا 
وقت  يف  �ل�رضطة  �أعلنت  ذل��ك  �إىل 
�صابط   59 �إ���ص��اب��ة  ع��ن  ���ص��اب��ق 
�مل�صت�صفى.  �إىل  نقل  �أحدهم  �رضطة, 
على  موقعها  يف  �ل�رضطة  ون�رضت 
يف  للم�صابني  ���ص��ور�  ن��رتن��ت  �لإ
�ملتظاهرين  ب��اأن  منوهة  �صفوفها, 
على  و�ل��زج��اج��ات  باحلجارة  ل��ق��و�  �أ

�ل�رضطة. فر�د  �أ
بورتالند,  �صهدت  نف�صه,  �لوقت  ويف 
�أوري��غ��ون, حيث  ولي��ة  م��دن  ك��ربى 
نحو  منذ  �حتجاجية  جتمعات  جتري 
ليل  ج��دي��دة  ���ص��د�م��ات  ���ص��ه��ري��ن, 

متظاهرين  ب��ني  �ل�صبت  �جل��م��ع��ة/ 
فلويد,  جورج  مقتل  وكان  و�ل�رضطة. 
ما  هو  �أفريقي  �أ�صل  من  �لأمريكي 
وت�صهد  �لحتجاجات.  تلك  ��صعل 
�حتجاجات  �ندلع  فرتة  منذ  �مريكا 
�لعن�رضية  على  �حتجاجًا  ومظاهر�ت 
يف  مب��ا  �ل�����رضط��ة,  وع��ن��ف  �ملمنهجة 
منظمة  وثَّقت  وقد  �ل�صود.  قتل  ذلك 
منف�صلة  حادثة   125 �لدولية  �لعفو 
 40 يف  �ملحتجني  �صد  �ل�رضطة  لعنف 
�لفرتة  يف  كولومبيا  ومقاطعة  ولية, 
يونيو/ و5  ي��ار  م��اي��و/�أ  26 ب��ني  م��ا 
�أفعال  �رُتكبت  وقد   .2020 حزير�ن 

فر�د  �أ �أيدي  على  تلك  �ملفرطة  �لقوة 
و�ل�رضطة  �لوليات  �رضطة  دو�ئر  من 
�حلر�ص  قو�ت  �إىل  بالإ�صافة  �ملحلية, 
�لتابعة  �لأمن  قو�ت  فر�د  و�أ �لوطني 
ل��ع��دة وك����الت ف��ي��در�ل��ي��ة. وم��ن 
توثيقها:  مت  �لتي  �لنتهاكات  بني 
�لغاز  ��صتخد�م  ���ص��اءة  و�إ �ل�رضب 
ويف  �لفلفل,  ورذ�ذ  للدموع,  �مل�صيل 
مقذوفات  �إط��الق  �لأح��ي��ان  بع�ص 
�لإ�صفنجية  كالطلقات  فتًكا,  ق��ل  �أ
غر  ب�صكل  �ملطاطي,  و�لر�صا�ص 

وع�صو�ئي. متنا�صب 
ق/د

هايكو  �لأملاين  �خلارجية  وزير  قال 
لعودة  �إمكانية  �أي  يرى  ل  نه  �إ ما�ص 
�أي  يف  �ل�صبع  جمموعة  �إىل  رو�صيا 
�لرئي�ص  ث��ار  �أ �أن  بعد  قريب,  وقت 
لة  م�صاأ تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
جمموعة  �إىل  مو�صكو  عودة  �حتمال 
�أ�صباب  وكانت  �ل�صناعية.  �لدول 
جزيرة  �صبه  �صم  هي  رو�صيا  حظر 
�أوكر�نيا.  �رضق  يف  و�لتدخل  �لقرم 
تن�رضها  ت�رضيحات  يف  ما�ص  وقال 

ملانيتان  �أ �صحيفتان  �لإثنني  �ليوم 
جرن�ل  وبونر  بو�صت  ر�ين�صي  هما 
لدينا  يكن  مل  “طاملا  نت�صيجر:  �أ
]لعودة  فر�صة  �أرى  ل  حل,  هناك 
تو�صيع  تر�مب  و�ق��رتح  رو�صيا[”. 
وقال  �لقت�صادية  �ل�صبع  جمموعة 
و�لهند  �أ�صرت�ليا  دع��وة  يريد  ن��ه  �إ
�إىل  �جلنوبية  وك��وري��ا  ورو���ص��ي��ا 
يخطط  �ل��ذي  �ل��ت��ايل,  �لج��ت��م��اع 
يلول/�صبتمرب  �أ يف  ل�صت�صافته 

جائحة  ب�صبب  تاأجيله  مت  �أن  بعد 
عن  ما�ص  وق��ال  ك��ورون��ا.  فرو�ص 
ميكن  نف�صها  “رو�صيا  �إن  �لق��رت�ح 
فتح  يف  م�صاهمة  �أك��رب  تقدم  �أن 
جمموعة  �إن  �لأبو�ب”.  ه��ذه  مثل 
هما  �لع�رضين  وجمموعة  �ل�صبع 
معقول.  ب�صكل  من�صقان  �إط��ار�ن 
�لأح���د  جم��م��وع��ة  �إىل  ن��ح��ت��اج  ل 
ع�رض”.  �لثنى  جمموعة  �أو  ع�رض 
جمموعة  �أع�����ص��اء  �أن  �إىل  ي�صار 

وكند�  بريطانيا  حاليا  هم  �ل�صبع 
و�ليابان  و�إيطاليا  ملانيا  و�أ وفرن�صا 
ما�ص  �صار  و�أ �ملتحدة.  و�ل��ولي��ات 
رو���ص��ي��ا  م��ع  �ل��ع��الق��ات  �أن  �إىل 
يف  �ملجالت  من  �لعديد  يف  �صعبة 
نعلم  “لكننا  و�أ�صاف  �حلايل.  �لوقت 
حلل  رو�صيا  �ىل  نحتاج  �ننا  �أي�صا 
يف  �مل��وج��ودة  تلك  مثل  �لنز�عات 

و�أوكر�نيا”. وليبيا  �صورية 
ق/د

ير�نية,  �لإ �ل��دف��اع  وز�رة  �أز�ح��ت 
برج  ع��ن  �ل�صتار  �لث��ن��ني,  �ل��ي��وم 
�صنعته  متنقل,  ج��وي��ة  م��ر�ق��ب��ة 
ل��ك��رتون��ي��ات  �لإ �صناعة  ���رضك��ة 
�لتابعة  ي����ر�ن(  �إ )���ص��ا  ي��ر�ن��ي��ة  �لإ
�لقو�ت  ���ص��ن��اد  و�إ �ل��دف��اع  ل���وز�رة 
�مل�����ص��ل��ح��ة. و�أك���د وزي���ر �ل��دف��اع 
�أن  ح��امت��ي,  �أم��ر  �لعميد  ي���ر�ين  �لإ
قادر  �لعامل  دول  من  قليال  “عدد� 
�جلوية  �ملر�قبة  بر�ج  �أ ت�صنيع  على 
يوفر  حمليا  ت�صنيعها  و�أن  �ملتنقلة 
�لعملة  من  ملحوظة  مبالغ  للبالد 
وكالة  ح�صب  وذل��ك  �ل�صعبة”, 
وق��ال:  “�إرنا”.  ي��ر�ن��ي��ة  �لإ ن��ب��اء  �لأ
�لناحية  من  منتجاتنا  متتاز  �أن  “يجب 
م��ر  �ل��ن��وع��ي��ة و�ل��ك��م��ي��ة وه���ذ� �لأ
ماحتتاجه  فكل  لنا,  بالن�صبة  مهم 
و�إن  حمليا  ن��ت��اج��ه  �إ يجب  �ل��ب��الد 
منظومة  هي  �لحتياجات  �إح��دى 

منوها  متنقل”,  جوية  مر�قبة  برج 
�أعلنت  �ملا�صي  �لعام  “خالل  ن��ه  �أ
حاجتها  ير�نية  �لإ �ملطار�ت  �رضكة 
متنقل  جوية  مر�قبة  برج  ملنظومة 
�لتابعة  ير�ن”  �إ “�صا  �رضكت  فقامت 
خالل  �لربج  نتاج  باإ �لدفاع  لوزر�ة 
على  �لعتماد  خالل  من  و�حد  عام 
“تعر�ص  �أن  و�أ���ص��اف  خرب�ئها”. 
مثل  خم��ت��ل��ف��ة  حل�����و�دث  �ل���ب���الد 
�أن  حتتم  و�لزلز�ل  و�حلر�ئق  �ل�صيول 
تام  ��صتعد�د  على  �ملطار�ت  تكون 
مهمة  �ملتحركة  �ملنظومة  هذه  و�أن 
�لظروف  تلك  يف  �ملهام  لتنفيذ  جد� 
“�ملنظومة  �أن  مبينا  �خلا�صة”, 
من  �لتكنولوجيا  باأحدث  جمهزة 
وفقا  و�ملر�قبة  �لت�صالت  حيث 
�خلا�صة  �ل��دول��ي��ة  للمو��صفات 

�جلوية”. باملالحة 
ق/د

ن����ددت رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����ص �ل��ن��و�ب 
بتعامل  بيلو�صي,  نان�صي  �لأمريكي, 
وب��اء  م��ع  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�ص 
ونعتته  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  فرو�ص 
 .” �صو�أ �أ �لأمور  جعل  “�ل�صيد..  بلقب 
بي  “�صي  ل�صبكة  بيلو�صي  وقالت 
لدي  �لرئي�ص,  “هذ�  �لإخبارية:  �إ�ص” 
�لأمور  جعل  “م�صرت  له:  جديد  ��صم 
 Mr. Make Matters (  ” �صو�أ �أ
�صو�أ  �أ �لأم��ور  جعل  لقد   .)Worse
نها  �إ ن��ك��ار,  �إ ت��اأخ��ر,  �ل��ب��د�ي��ة.  منذ 
�صحرية,  بطريقة  ت�صر  �أو  خدعة, 
وكانت  تبقى”.  ما  وكل  معجزة,  نها  �إ
تر�مب  م��وؤخ��ر�,  و�صفت  بيلو�صي 
وقالت  كورونا”.  “فرو�ص  ن��ه  ب��اأ
�أن”  �أن  “�صي  قناة  مع  مقابلة  خالل 
تعليقات  �أن  “�أعتقد  م��ري��ك��ي��ة:  �لأ
�ع��رتف  ن��ه  �أ تظهر  �ل��ي��وم  �لرئي�ص 
باأن  و�أعرتف  �رتكبها  �لتي  بالأخطاء 
تفاقم  وب��اء  بل  خدعة,  لي�صت  ه��ذه 
�لعامل”.  ن��ح��اء  �أ معظم  يف  بالفعل 
فرو�ص  نه  �إ �لو�قع,  “يف  و�أ�صافت: 

ولنحافظ  قنعة,  �لأ فلنلب�ص  تر�مب 
وتابعت  �لجتماعية”.  �مل�صافة  على 
تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�ص  “قر�ر  �أن 
و�لرت  ثناء زيارته ملركز  �أ قناع  بارتد�ء 
يرقى  �لوطني  �لع�صكري  �لطبي  ريد 
ميكن  �لوجه  �أغطية  باأن  �عرت�ف  �إىل 
كورونا”.  فرو�ص  �نت�صار  من  حتد  �أن 
و��صفا  بيلو�صي  على  تر�مب  ورد 
م�صيفا  “جمنونة”,  ن��ه��ا  ب��اأ ي��اه��ا  �إ
“تويرت”:  موقع  على  �صفحته  عرب 
�ملجنونة  بيلو�صي  نان�صي  “قالت 
منعت  عندما  خطاأ  �رتكبت  ن��ن��ي  �إ
من  �مل�صابة  �ل�صني  من  �لأ�صخا�ص 
�لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �لدخول 
“مّت  نه  �أ تر�مب  و�أ�صاف  يناير”.  يف 
�لأرو�ح,  من  �لآلف  ع�رض�ت  نقاذ  �إ
�حلي  �صو�رع  يف  ترق�ص  كانت  بينما 
فرب�ير,  �صهر  �أو�خ���ر  يف  �ل�صيني 
�رضعان  لكن  بايدن,  جو  معها  �تفق 

حق!”. على  نني  �أ �عرتف  ما 
ق/د

ت���ويف م��ت��ظ��اه��ر�ن ���ص��ب��اح �لث��ن��ني 
مو�جهات  بعد  بجروحيهما,  ثرين  متاأ
�ل�صغب  مكافحة  ق��و�ت  م��ع  ليلية 
ب��غ��د�د,  و���ص��ط  �لتحرير  �صاحة  يف 
طبية  م�����ص��ادر  ف���ادت  �أ م��ا  بح�صب 
�ملو�جهات  وهذه  بر�ص.  فر�ن�ص  وكالة 
مركز  �لتحرير,  �صاحة  يف  �لد�مية 
�نطلقت  �لتي  �ل�صعبية  �لنتفا�صة 
�ملا�صي,  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�رضين  يف 

حكومة  ����ص��ت��الم  منذ  �لأوىل  ه��ي 
�ل�صلطة  مقاليد  �لكاظمي  م�صطفى 
�مل�صدر  وقال  �ملا�صي.  يار/مايو  �أ يف 
م�صّيلة  بقنابل  �أ�صيبا  �ملتظاهرين  �إن 
يف  و�لآخر  ر�أ�صه  يف  و�حد  للدموع, 
جنوبية  ومدن  بغد�د  و�صهدت  رقبته. 
للتنديد  �ح��ت��ج��اج��ات  �لأح����د  ع���دة 
توفرها  ل  �لتي  �لكهرباء  بانقطاع 
 , يوميًا قليلة  ل�صاعات  �إل  �ل��دول��ة 

�حلر�رة  درجات  جتاوز  مع  خ�صو�صًا 
50 درجة مئوية �لأ�صبوع �حلايل يف  �ل�
تقليد�ً  �لتظاهر�ت  هذه  وتعد  �لعر�ق. 
خ�صو�صًا  �لعر�ق,  يف  �صنويًا  �صيفيًا 
�لذي  للكهرباء,  �ملزمن  �لنقطاع  مع 
من  �لآن  حتى  حكومة  �أي  تتمكن  مل 
ت�رضين  يف  ل��ه.  ج��ذري  ح��ل  ي��ج��اد  �إ
�نطلقت  �مل��ا���ص��ي,  �لأول/�أك��ت��وب��ر 
يف  م�صبوقة  غر  �صعبية  �حتجاجات 

قتل  عدة  �أ�صهر�ً  و��صتمرت  �لعر�ق, 
و�أ�صيب  �صخ�صًا   550 من  �أكرث  فيها 
�إىل  �إ�صافة  ب��ج��روح,  ل��ف��ًا  �أ  30 نحو 
�لنا�صطني.  ع�رض�ت  وخطف  �غتيال 
م�صطفى  �حلكومة  رئي�ص  وتعهد 
بالتحقيق  بياناته  �أول  يف  �لكاظمي 
وعنف  �ملتظاهرين  قتل  عمليات  يف 

�لأمنية. �لقو�ت 
ق/د

�ل�صباعي,  حممد  �ملهند�ص  �صدد 
�ل���ري  وز�رة  ب��ا���ص��م  �مل��ت��ح��دث 
يف  بالده  موقف  �أن  على  �مل�رضية, 
ولن  يكن  “مل  �لنه�صة  �صد  ملف 
�ل�صباعي  و�أك��د  �صعيفا”.  يكون 
�أن  على  تلفزيونية  ت�رضيحات  يف 
وموؤ�ص�صاتها  قوية  “دولة  م�رض 
و�أ�صاف  �ملياه”.  نقطة  على  حتر�ص 
تو�فر  م�رض  “تتمنى  �ل�صباعي 
لدى  �لقوية  �ل�صيا�صية  �لإر�دة 
�أط�����ر�ف ���ص��د �ل��ن��ه�����ص��ة, خ��الل 
متم�صكون  �ملقبلة.  �مل��ف��او���ص��ات 
�ملياه  ق�صية  �أن  �إىل  �صار  و�أ بالأمل”. 
يف  تنمية  �أو  رفاهية  ق�صية  لي�صت 
وحياة,  وجودية  ق�صية  منا  و�إ م�رض, 
ماز�ل  �لثالث  �ل��دول  �أن  �إىل  لفتا 
�ملتعلقة  �لأول��وي��ات  حتديد  عليها 
�لعالقة.  و�لقانونية  �لفنية  بالنقاط 
مثرة  �لقانونية  �لنقاط  �أن  و�أمت 
وخم��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه��ا ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر, 
م�رض  �مل�صب  دولتي  �أن  مو�صحا 
بع�ص  ل��دي��ه��ا  م���از�ل  و�ل�����ص��ود�ن 
�إىل  �إ�صافة  �لعالقة,  �لفنية  �لنقاط 
�إن  وق��ال  �لتخوفات.  م��ن  �لعديد 
خمزون بالدها من مياه �لنيل ل يز�ل 
مفاو�صات  و�أن  �لآمنة,  �حلدود  يف 

�صيتم  ث��ي��وب��ي  �لإ “�لنه�صة”  �صد 
و�ردف:  ي���ام.  �أ خ��الل  ��صتئنافها 
بحرة  يف  �ملياه  من  م�رض  “خمزون 
�حل��دود  يف  )ج��ن��وب(  �لعايل  �ل�صد 
م�رض  يف  يبد�أ  و�لفي�صان  �لآمنة, 
�لتنبوؤ�ت   )..( �صنويا  �أغ�صط�ص/�آب 
�لعام  هذ�  �لفي�صان  �أن  �إىل  ت�صر 
��صتئناف  “�صيتم  نه  �أ و�أكد  ُمب�رض”. 
خالل  “�لنه�صة”  �صد  مفاو�صات 
يحدد  �أن  دون  �ملقبلة”,  �لقليلة  يام  �لأ
“م�رض  �أن  �إىل  ولفت  معينا.  تاريخا 
�تفاق  �ىل  �لو�صول  على  حري�صة 
�مل�صب  دولتي  حقوق  يحفظ  ملزم 
دعا  و�جلمعة,  و�خلرطوم(”.  )�لقاهرة 
و�ل�صود�ن  م�رض  �لإفريقي,  �لحتاد 
�للم�صات  و���ص��ع  �إىل  ث��ي��وب��ي��ا  و�إ
ب�صاأن  ملزم  قانون  ن�ص  على  �لأخرة 

“�لنه�صة �صد  وت�صغيل  بدء 
دعوة  وجه  �لأفريقي,  �لحتاد  وكان   
ث��ي��وب��ي��ا  و�إ و�ل�����ص��ود�ن  م�����رض  �إىل 
لو�صع  �ل�رضعة  وجه  على  للعمل 
�تفاق  ن�ص  على  �لأخرة  �للم�صات 
“�صد  وت�صغيل  م��لء  ب�صاأن  ملزم 
خرب�ء  من  بدعم  وذل��ك  �لنه�صة”, 

�لأفريقي. �لحتاد  ومر�قبي 
ق/د

�سغب بال�سارع الأمريكي.. اإ�سابة 60 �سابطا يف '�سياتل'

بعد تلميحات ترامب.. وزير اخلارجية الأملاين يوؤكد: 

ل يوجد حل لرو�سيا للعودة اإىل جمموعة ال�سبع يف امل�ستقبل

اإيران ُتزيح ال�ستار عن تركيب 
منظومة اأبراج مراقبة جوية

بيلو�سي تهاجم ترامب ب�سبب تعامله 
مع وباء “كورونا” وتطلق عليه و�سًفا 

جديًدا 

التوتر يعود ل�سوارع العراق.. 

مقتل متظاهرين واإ�سابة الع�سرات يف مواجهات عنيفة مع قوات الأمن 

م�سر: موقفنا لي�ص �سعيفا يف ملف �سد 
النه�سة وق�سية املياه ق�سية وجودية 
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الكاتبة ال�ساعدة مايا خمتاري يف حوار ل"التحرير":

اأ�سالء حتمل �سيئا من الواقع الذي ي�سطدم به 
كل مراهق

اأ . خل�سر . بن يو�سف
---------------- 

�لع�رضين  �بنة   " خم��ت��اري  مايا   "
�لعلوم  يف  جامعية  طالبة   , ربيعا  
�ملعهد  يف  مرتب�صة  و   , �جتماعية 
خالل  ت�صتعد    , لل�صياحة  �لوطني 
��صد�ر�تها  �أوىل  لطرح  �ملقبلة  يام  �لأ
 " �أ�صالء   " ب�  مو�صومة  رو�ية  وهي 
وظروف  �صبابها  �أ فيها  ت�صتعر�ص   ,
طول  بعد  و�صياقاتها  لها  كتابتها 
ما  ل��ت��ق��دمي ك��ل  و����ص��ت��م��ر�ر  ���ص��رب 
فكرة  يحت�صن  ما  وك��ل  جديد  هو 
ولية   �بنة  مايا  وتكتب   , جديدة 
بو�ب  �أ �صمن  �ل�صياحية  بومرد��ص 
قلبها  يف  حتمل  فهي   , عديدة  دبية  �أ
و�صكلت   , لوليتها  م�رضقا  وجها 
تعي�صها  بد�عية  و�إ ثقافية  و�جهة  لها 
�صعورية  ح��ال��ة  فيها  وتعي�ص   ,
�لتعبر  على  فائقة  وقدرة  بد�عية  و�إ
جمال  تعك�ص  خال�صة  دو�خلها  عن 
وب��ني   , �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��دي��ن��ة  ه���ذه 
�صنابل  تت�صكل  و�لكتابة  بومرد��ص 

 . مايا  لدى  �لنرث 
التحرير:حدثينا عن بداياتك 

وحماولتك البداعية ، ومن كان 
وراء اكت�ساف املوهبة فيك ؟

ما  نوعا  غريبة  كانت  بد�يتي  �أول 
هذه  �أحمل  �أين  �أعلم  �أك��ن  مل  لأين 
بعد   .. ي��دّي  بني  �لعظيمة  �ملوهبة 
يف  بد�عي  �إ �صاتذتي  �أ لحظ  فرت�ت 
نف�صي  �أطّور  رحت  وهكذ�   , �لتعبر 
يعود  �لف�صل  ك��ل   .. موهبتي  و 

�صاتذتي  �أ و  لعائلتي 
التحرير:ماهي اأبرز املعوقات التي 
واجهت كتابات مايا البداعية ، يف 

ظل الن�سغال باحلياة اليومية وكرثة 
امل�ساغل ؟

و�جهتني  �لتي  �ملعيقات  جهة  من 

كاتبة  ير�ين  يكن  مل  جمتمعي  �أّن  هو 
يف  ثر  يوؤ ك��ان  ه��ذ�  و   , �صاعرة  �أو 
�صغرة  كنت  �أيّن  حيث   , ما  نوعا 
من  ّم��ا  �أ  .. �مليد�ن  هذ�  يف  جديدة  و 
يل  يكن  فلم  �ليومية  حياتي  حيث 
�صيء  لكل  �أجعل  لأين  م�صاكل  �أي 

. �خلا�ص  وقته 
التحرير:هل تعتربين من وجهة 

نظرك، التاأليف موهبة مل تكت�سفيها 
�سابقا ، اأم هي فر�سة منحتها لك 

احلياة لي�سطع جنمك م�ستقبال بني 
كبار الكتاب واملوؤلفني ؟

موهبة  كان  يل  بالن�صبة   .. ليف  �لتاأ
و  �ل�صعر�ء  �أح��د  �كت�صفها  جديدة 
بعد  و   , فيها  �أخو�ص  باأن  ن�صحني 
منها  �صنعت  ل��ق  �ل��ت��اأ ح��اول��ت  �أن 
ف��ر���ص��ة لأدخ���ل ع��امل �ل��ك��ّت��اب و 
بني  جنمي  ي�صطع  ل  مَل  و   , �ملوؤلفني 

�لأ�صماء.. كبار 
التحرير:�سدر لك مولود اأدبي 

مو�سوم " اأ�سالء " وهو رواية ، كم من 
الوقت ا�ستغرقِت يف تاأليف اإ�سدارك 

وماهي موا�سيع ن�سو�سك وما الق�سية 
التي توؤرقك وركزت عليها ؟

�أ�صالئي  نا  �أ �أ�صميها  كما  �أو  �أ�صالء 
)ع��ام��ني(  ك��ام��ل��ني  ح��ول��ني  ب��ع��د   ..
�لن�رض  ل��د�ر  �أقدمها  �أن  ��صتطعت 
�لو�قع  م��ن  �صيئا  حتمل  ���ص��الء  �أ  ,
  , م��ر�ه��ق  ك��ل  ب��ه  ي�صطدم  �ل���ذي 
و  تو�جهنا  �لتي  �لعر�قيل  تتناول 
يف  حتمل   .. تنتهي  ل  �لتي  �مل�صاكل 
من  كثر�  و  �لتفاوؤل  و  �لعرب  طياتها 
ركزت  ما  بالذ�ت  وهذ�   .. �لأحكام 
هذ�,  يومنا  يف  �ل�صباب  لأن   , فيه 
�أن  �أردت  �إذن   , عليهم  �صيطر  باط  �حلحٌ

�لتفاوؤل هي  و  ر�صالتي  �أو�صل 
التحرير:اأ�سالء ، ملاذا هذا الختيار 
يف العنوان ، وما املغزى والدافع من 

ورائه  ، وهل يوافق امل�سمون بني 
دفتي الكتاب ؟

�أن  قبل  كان  �لعنو�ن  هذ�   , �أ�صالء 
/ )�لفرح    .. �أ�صال  �لرو�ية  تكتمل 
هذه  ك��ل   )... �ل��ذك��ري��ات   / �حل��زن 
و  ما�صي  تبني  �لتي  �لأ�صالء  تعترب 
�ملغزى  ن�صان  �لإ حا�رض  و  م�صتقبل 
يتجز�أ  ل  جزء  �لأ�صالء  هذه  �أن  هو 
ل   .. �لقدم  و  �أ �ليد  مثل  مثلها  مّنا  
لن  فقدناها  �إن  و  بها  �لتفريط  ميكن 
حرفيا  يو�فق  �لعنو�ن   , بخر  نكون 
�صفحات  ترويه  وما  �ملنت  يف  جاء  ما 

�لرو�ية.   
التحرير:�سخو�ص الرواية هل هي 

حقيقية اأم من ن�سج اخليال  ، الزمان 
واملكان وال�سراع ، اأقاليم متعددة يف 
الرواية ، كيف وظفت ذلك ، وماهي 

املنهجية التي التزمت بها لكتابة 
روايتك ؟

�صخ�صيات  �ل��رو�ي��ة  �صخ�صيات 
)�لأ�صدقاء/  و�قعنا  من  و  حقيقية 
�ملكان  و  �لزمان  عن  ّما  �أ  )  .. �لعائلة 
خيالية   �صبه  ّنها  �أ �أقول  �أن  فيمكن   ,
بد�عي  �لإ و�خليال  لهام  لالإ كان  هنا   ,
�ل��دور  �لكتابة   �أدو�ت  وتوظيف 
 , ون�صجه  �لن�ص  بناء  يف  �لكبر 
ليتم   , للنقاد  �تركها  �ملنهجية  ّم��ا  �أ
طريقتها  و����رضح  عنها  �لك�صف 

 . و�أ�صلوبها 
التحرير:األ ت�سعرين باأنك يف هذه 

احلياة جئت ملهمة حمددة �سلفا، وهي 
كتابة رواية حتمل كل �سماتك ؟

حلم  كانت  �لكتابة  و  �لكتاب   .. ل 
ملهمة  �أولد  مل  لكّني   , حتقيقه  �أمتنى 
جميع  يف  �أخ��و���ص  لأين  حم���ّددة 
و�أط���ّور  نف�صي  لأك���ّون  �مل��ج��الت 
جميل   , ومهار�تي   ذ�تي  منّي  و�أ ذ�تي 
��صمي  يحمل  كتاب  يل  يكون  �أن 

مفتوحة   فر�ص  ه��ي  �حل��ي��اة  لكن   ,
جنّربها  �أن  علينا  جم��الت  وع��دة 
ون�صتفيد  منها  لنتعّلم  ونختربها  
متغرة  ف��احل��ي��اة   , �ل��ت��ج��ارب  م��ن 
و�لنتائج  م�صتمّرة  و�ل��ت��ج��ارب   ,

. متو��صلة 
التحرير:ملاذا اخرتت اأن ت�سلِكي درب 
الرواية يف اأول خما�ص لك واأنت يف 

بداية م�سارك البداعي ؟
ب��د�ع��ي  ك���ان ول��وج��ي �ل��ف��ع��ل �لإ
ل��ي��ف م��ن ب��و�ب��ة   و�ل��ك��ت��اب��ة و�ل��ت��اأ
�صيء  ق��رب  �أ كانت  نها  لأ �ل��رو�ي��ة, 
نف�صي  ع��ن  ب��ه  �ل��ت��ع��ب��ر  ميكنني 
مطروقة    غر  م�صاحات  يل  وتتيح 
�لنا�ص  من  �لكثر  ّن  �أ لحظت    ...

�ل�صعر  عك�ص  �لرو�ية  يف�صلون 
التحرير:يف زحام ما ُين�سر من 

ن�سو�ص �سعرية و�سردية هنا وهناك 
لوحظ غياب النقد ، وحلول عبارات 

املجاملة حمله بكثافة ، ما راأيك ؟
�لنا�ص  من  لأين  حّقا  موؤ�صف  م��ر  �أ
�لبناء  �لنقد  على  يو�فقون  �لذين 
 .. نف�صي  تطوير  ميكنني  به  �ل��ذي 
�لكلمات  و  �ملجاملة  عك�ص  علي 
تفيد  ل  فهي   , منها  د�عي  ل  �لتي 
و  للفن  ركاكة  يزيد  هذ�  �لعك�ص   ,
جماليتها  �لن�صو�ص  وتفقد  �لكتابة 
و�لفنية  ب���د�ع���ي���ة  و�لإ �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
على  يكون  �أن  ناقد  ك��ل  علي    ,
�ملنهجي  �لنقد  يف  م�صوؤوليته  قدر 
و�ل��ب��ّن��اء, ب��ع��ي��د� ع��ن �مل��ج��ام��الت 

. �حل�صابات  وت�صفية 
التحرير:هل لديِك طموح لتقتحمي 

وتخو�سي مغامرات اإبداعية يف 
اأجنا�ص اأدبية اأخرى ؟

�لبد�ية   .. هنا  �أتوّقف  فلن   , �أكيد  
تاأكيد  بكّل  لكني  �أ�صالء  مع  كانت 
ب�صتي  �أخ��رى  مغامر�ت  �صاأخو�ص 

ذلك تتطلب  فاحلياة   , نو�عها  �أ
التحرير:طموحاتك واأهدافك 

امل�ستقبلية ؟
بينها   من  كثرة  �أهد�يف  و  طموحاتي 
خا�صة  �صياحية  وكالة  �فتتح  �أن 
يف  ح��ا���رض�  ��صمي  يكون  �أن  و   ,
للكتاب  �ل�صعرية  �لحتفالت  كل 
�أن  �أريد   .. �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف 
��صمي  ويذ�ع  �صوتي  �صدى  ي�صل 
لأكرب  و�حل��دود  �جلغر�فيا  ويتجاوز 

�لب�رض  من  ممكن  عدد 
التحرير:كلمة اأخرية للقراء 

واجلريدة
كل  من  �أمتني  �لأخرة  كلمتي  يف 
قدر�ت  ميلكون  مّمن  �صابة  و  �صاب 
, و  �أن يطورها  بد�عية و مو�هب  �إ
 ( �صعار  حتت  �أجلها  من  يعمل  
  ) حققها  و  �أهد�فا  �أحالمك  �جعل 
�لمتنان  وعميق  �ل�صكر  جزيل 
عل  �لغّر�ء  جلريدتكم  و�لتقدير  

�جلميلة �للتفاتة  هذه 

الأدبية ولي�ص من  الن�سو�ص  لكنها من  " بت�سكيل لوحات الرتكيب،  " مايا خمتاري  ال�سابة  الكاتبة  اأعماق الأدب تبحر  اإىل 
�سردي  اأدبي  اأول مولود  ، فهي �سابرة على ولدة  قالت  �سهرة تبحث عنها كما  ، ولي�ص  العلوم الجتماعية   منهج تخ�س�سها 
اأدبيا جديدا. للقارئ طبقا  ، وتقدم  الكتابة  �ستوؤثر يف جوهرية  ما تنجبه من حروفها النرثية  اأن  تتاأكد متاما  اأن  لها، قبل 

ل��ولي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ر  �أط��ل��ق��ت 
عرب  �فرت��صيا  برناجما  �لطارف 
�جلز�ئري  �لطفل  “ف�صاء  �صفحة 
�نطلق  �لطارف”  لولية  �ملبدع 
 19 غ��اي��ة  �ىل  28;مار�ص  م��ن 
م�صابقاِت  2020ويت�صمن  �فريل 
 , فكرية   و�لعابا  وتلوين  ر�صم 
وحت�صي�صا  ت��وع��وي��ة  ق�ص�صا 
ح����ول �ل���وق���اي���ة م���ن ف��رو���ص 
ك���ورون���ا, وح�����ص��ب �ل��ق��ائ��م��ني 
يف  �لفائزين  ف��اإن  �لربنامج  على 
يتوجون  عنها  �ملعلن  �مل�صابقات 
�ل�صياق  ه��ذ�  .ويف  قيمة  بهد�يا 
لولية  �لثقافة  د�ر  م��دي��ر  �ك��د 
طايف  ط���ارق  �ل�صيد  �ل��ط��ارف 
�صعيا  �ن��ه  �صحفي,  ت�رضيح  يف 
″19عرب  “كوفيد  فرو�ص  ملوجهة 
لفئة  و�ملوجه  �لفرت��صي  �لعامل 
�لثقافة  وزيرة  وبرعاية  �لأطفال 
و�يل  لل�صيد  �ملبا�رض  ���رض�ف  و�لإ
�ملحكم  و�لتن�صيق  �لطارف  ولية 
د�ر  نظمت  �لثقافة  مديرية  مع 
ثقافية  ن�صاطات  ع��دة  �لثقافة 
�لقدر�ت  تطوير  �جل  من  وفنية 
�ل��ع��ق��ل��ي��ة و�ل��ن��ف�����ص��ي��ة و�ي�����ص��ا 
لهذه  �جل��م��ايل  و�حل�����ص  �ل���ذوق 
هذه  كل  ون�رضت  �حل�صا�صة  �لفئة 

�صميت  �صفحة  عرب  �لن�صطات 
�جلز�ئري  �لطفل  ع��امل  “بف�صاء 
وز�رة  �ل��ط��ارف-  لولية  �ملبدع 
عدة  فيه  ن�صطت  �لثقافة”حيث  
ر�أ�صها  على   , ثقافية  جمعيات 
و   .. �لثقافية  فنيك�ص  جمعية 
بهذه  �خل��ا���ص  �ل��ربن��ام��ج  �صمل 
وفنية  �دبية  حماور  عدة  �ل�صفحة 
تناف�ص  حيث   , وثقافية   وفكرية 
�طفال  من   كبرة  جمموعة  فيه 
على  للظفر   �لطارف  ولية  قليم  �إ
من  ��صبوع  لكل  �لقيمة  �جلو�ئز 
من  و�متدت  �ملنزيل  �حلجر  فرتة 
4�فريل   غ��اي��ة  �إىل  21مار�ص 
م��ا  �أ �لأويل,  �مل��رح��ل��ة  2020يف 
من  و�متدت  �لثانية   �ملرحلة  يف 
نف�ص  19من  غاية  �إيل  �فريل   05
�ملتحدث  ذ�ت  و�أ���ص��اف  �ل�صهر 
لل�صفحة  �صا�صي  �لأ �لهدف  �أن 
�أطفالنا  قلوب  �إىل  �لو�صول  كان 
لنا  �وليائهم  و�إن�صمام  �لأع��ز�ء 
لن�رض  �لفاي�صبوك  م��و�ق��ع  ع��رب 
�لفرو�ص  ه��ذ�  بخطورة  �لوعي 
زي��ادة  ت�صجيل  مت  ,حيث  �خلطر 
للمن�صور�ت  �مل�صاركة  ن�صبة 

. بال�صفحة  �خلا�صة 
يحي خ/

�ملعروف  قوعي�ص   �لله  عبد  �ل�صيخ 
�لله  عبد  با�صم  �لفني  �لو�صط   يف 
 60 �لعمر  من  �لبالغ  �لطوهاري 
�لأغنية  فناين  ب��ني  م��ن  ه��و  �صنة 
عن  يتخلفو�  مل  �ل��ذي��ن  �ل��ب��دوي��ة, 
�ملنا�صبات  ك��ل  يف  �غ���ان    �د�ء 
عن  غ��ّن��ى  �جل��ز�ئ��ر.  عرفتها  �ل��ت��ي 
�لتي  �ملنجز�ت  كل  وع��ن  �لوطن 
مع  ح���و�ره  ويف  �ل��ف��ن��ان  عا�صها 
عبد  لنا   ���رضح  �لتحرير   يومية 
�لفنية  ب��د�ي��ت��ه  �ن  قوعي�ص  �ل��ل��ه 
بت�صجيع    1988 بتاريخ  ك��ان��ت 
�جلياليل  �ل�صيخ  �ملرحوم  طرف  من 
�لله  عبد  و����ص��اف   تادل�ص  ع��ني 
�غانيه  يف  يركز  �ن��ه  �ل��ط��وه��اري  
�لرت�ث  وعلى  �ملعا�ص,  �لو�قع  على 
لغاية  ح��وزت��ه  يف  و  �ل�����ص��ع��ب��ي  
ق�صيدة    150 م��ن  �ك��رث  �ل��ي��وم  
�صار  وق��د  ؛   حلنها   �ل���رت�ث   م��ن 
�مثال  �لكبار  �ل�صيوخ  درب  على 
�جلياليل  و�ل�صيخ  حمادة  �ل�صيخ 
ب��د�ي��ة  ت��ادل�����ص,  وك���ان يف  ع��ني 
بال�صعر�ء   تاثر  قد  �لغنائي  م�صو�ره 
م�صطفى  و  م�صايب  وبن  �خلالدي 
وغنى  فو�صيل,   وبن  �بر�هيم  بن 
وكانت  ����ص��ع��اره��م   م��ن  ق�صائد 
خرة  قبال  خ��رة   باغنية  بد�يته 
�صيدي  وع��دة  يف   �يبان   و�ل�صح 
مبنطقة  �صنويا   ينظم  �لتي  �ل�صارف, 
1992  مع  نخبة  من  �صر�ت  عام 

�لبدوي �لطرب  �صيوخ 
طموحات   عدة  �لله   عبد  لل�صيخ 
م��ن��ه��ا  ت�����ص��ج��ي��ل ف��ي��دي��وه��ات و 
من  يطلب  و  جديدة   ��صطو�نات  
ر��صها  وعلى  �لولئية   �ل�صلطات 
�لعتبار   �إع��ادة  �لثقافة,  مديرية 
و�ل�صعر  �لرت�ثي  و  �لبدوي  للنغم  
�ملهرجان  تنظيم  يعاد  و�ن  �مللحون,  
لالأغنية  تادل�ص  ب��ع��ني   �لوطني 
للتقاء   ف�صاء  كان  لنه  �لبدوية,  
مناطق  كافة  من  �ل��ب��دوي  �صيوخ 
�ل�صيخ  يقول  �لهدف  وكان  �لوطن  
�لنغم  ممار�صة  هوتطوير  �لله  عبد 
من  عليها  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ب��دوي  
ليحمي  لنه   , و�ل�صياع  �لندثار 
و�ن  �مل��ل��ح��ون    �ل�صعر  و  �ل��رت�ث 
ف�صاء�ت  �لبادية   ل�صعر�ء  تفتح 
بن�صاطاتهم  للقيام  ومهرجانات  

�لآخرين. �لفنانني   غر�ر   على 
�لطوهاري   �لله  عبد  �ل�صيخ  وختم  
بطاقة  على  موؤخر�  حت�صل  �ل��ذي 
طلب  ب��ت��وج��ي��ه  ك��ل��م��ت��ه  ف���ن���ان  
ووز�رة  �ل��ولئ��ي��ة   لل�صلطات  
بان�صغالت  بالتكفل  �ل��ث��ق��اف��ة  
�إع��ادة  و  �ل��ب��دوي  �لطرب  مغنيي 
لالغنية  �لوطني  �ملهرجان  تنظيم 
�ل�صيف  يف  تادل�ص  لعني  �لبدوية 
�مل��ط��رب  ��ص�صه  �ل���ذي  �ل���ق���ادم,  
تادل�ص عني  �جلياليل  �ل�صيخ  �لر�حل 
قناب بن  �صليمان 

دار الثقافة بالطارف تطلق برناجما 
افرتا�سيا “ف�ساء الطفل اجلزائري" 

�سيخ الأغنية البدوية عبد اهلل قوعي�ص الطوهاري  يف لقاء
 مع يومية  "التحرير":

مطربو الرتاث والأغنية البدوية  
يطالبون با�سرتجاع املهرجان الوطني 
للطرب البدوي والرتاث ال�سعبي بعني 

تادل�ص



اشهار العدد13
الثالثاء 28 جويلية 2020 م الموافق لـ 07 ذو الحجة 1441هـ2051

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا  ابتدائيا ح�سوريا: 
بتعيني  الآمر  احلكم  اإفراغ   : املو�سوع  يف   -. الرتجيع  قبول   : ال�سكل  -يف 
فهر�ص  حتت   2019/12/16: بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  خبري 
رقم :19/526 ومبوجبه اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبرية لكموته 
 2020/02/02  : بتاريخ  املحكمة  �سبط   باأمانة  تقريره  واملودع  ن�سرية 
بورا�ص   : �سده  املرجع  على  احلجر  وعليه   2020/11 اإيداع  رقم  حتت 
املرجع  وتعيني  بالوادي   1930 خالل   : بتاريخ  املولود  عمر،  بن  ال�سادق 
بورا�ص عبد املجيد بن ال�سادق مقدما عليه لرعايته وت�سيري �سوؤونه ومتثيله 
والأمر  القانون  به  ي�سمح  مبا  والق�سائية   الإدارية  الهيئات  خمتلف  اأمام 
بن�سر هذا احلكم يف جريدة وطنية يومية لالإعالم مع الأمر بالتاأ�سري بافتتاح 
التقدمي مع احلجر على هام�ص �سهادة ميالد املرجع �سده لالإ�سهار، مع حتميل 
املرجع امل�ساريف الق�سائية مبا يف ذلك م�ساريف اخلربة . بذا �سدر احلكم 
واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله ول�سحته 

اأم�سيناه نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.

حكـــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي  
دائرة املقرن  
بلدية املقرن  

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة          
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  -طبقا 
املحدد لكيفيات  اإعداد �سهادة احليازة وت�سليمها فان رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
بن  الكرمي  عبد  م�سعودي   : )ة(  ال�سيد  اأن  يعلن  املقرن  لبلدية  البلدي 
ال�سادق. املولود )ة( بـ: املقرن بتاريخ :1963/03/24 ال�ساكن )ة( بـ: 
اأودع ملفا مب�سالح البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة  – بلدية املقرن قد  املقرن 
 03  : عن  عبارة  العقار  املقرن  بلدية   – املقرن  بـ:  الواقع  للعقار  احليازة 
254.28  م2 والذي  م�ستودعات و�سكن عائلي ط ا01+ والذي م�ساحته : 
حدوده كالتايل : من ال�سمال : طريق معبد ثم ورثة م�سعودي  اإ�سماعيل . من 
اجلنوب : م�سعودي الب�سري . من ال�سرق : �سارع ثم م�سعودي علي بن العيد . 
من الغرب : ورثة نيد خليفة. فعلى كل �سخ�ص له مطلب و اعرتا�سات على 
حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة مل�سلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة 

اأق�ساها �سهرين من تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف ال�سحف الوطنية .   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 

دائرة متليلي ال�سعانبة 
بلدية متليلي ال�سعانبة 

رقم :25/ 2020
   و�سل اإ�سهار خا�ص بتجديد جمعية حملية  

امل�سماة : جمعية اأولياء املعاقني ذهنيا  
املودعة بتاريخ : 2020/03/02

رئي�ص اجلمعية :  دارم عبد الرحمان  
 املولود بتاريخ :1979/01/21 مبتليلي .

بوخطة  ال�سهيد  بحي  البيداغوجي  النف�سي  :املركز  مقرها  الكائن 
حممد متليلي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي  
دائرة املقرن  
بلدية املقرن  

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة          
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا   -
املحدد لكيفيات  اإعداد �سهادة احليازة وت�سليمها فان رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
عبد  بن  الب�سري  م�سعودي   : )ة(  ال�سيد  اأن  يعلن  املقرن  لبلدية  البلدي 
الكرمي . املولود )ة( بـ: املقرن بتاريخ :1989/10/08 ال�ساكن )ة( بـ: 
املقرن – بلدية املقرن قد اأودع ملفا مب�سالح البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة 
احليازة للعقار الواقع بـ: املقرن – بلدية املقرن العقار عبارة عن : اأر�ص 
حماطة والذي م�ساحته 249.60 م  2 والذي حدوده كالتايل : من ال�سمال 
: م�سعودي عبد الكرمي  . من اجلنوب : طريق معبد ثم مقربة  . من ال�سرق 
: �سارع ثم تواوة  العاي�ص وم�سعودي علي بن العيد  . من الغرب : ورثة نيد 
خليفة. فعلى كل �سخ�ص له مطلب و اعرتا�سات على حترير هذه ال�سهادة 
اأن يقدمها كتابة مل�سلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة اأق�ساها �سهرين من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف ال�سحف الوطنية .  

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا. 
يف ال�سكل قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى. يف املو�سوع اإفراغ احلكم ال�سادر 
 /19 الفهر�ص  رقم  حتت   25/11/2019 بتاريخ  احلال  حمكمة  عن 
املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  واملودعة  املنجزة  اخلربة  واعتماد   02010
بتاريخ: 03/02/2020حتت رقم: 42/2020 وبالنتيجة افتتاح التقدمي 
على املرجع �سدها تي�سو�ساي باية املولودة بتاريخ: 14/11/1986 ببلدية 
غرداية لأبيها ابراهيم ولأمها بابا عمر تيازيط ن�سرية، مع تعيني والدها 
بكافة  مقامها  والقيام  لرعايتها  عليها  مقدما  �سالح  بن  ابراهيم  تي�سو�ساي 
منطوق  بن�سر  اأمر  مع  واملالية،  والقانونية  الإدارية  وت�سرفاتها  �سوؤونها 
احلكم لالأعالم بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية ب�سعي من املرجع. -اأمر 
�سابط احلالة املدنية املخت�ص بالتاأ�سري باحلجر على هام�ص �سهادة ميالدها، 
مع اإبقاء امل�ساريف الق�سائية على عاتق املرجع واملقدرة بـ )450دج( بذا 
�سدر احلكم واأف�سح عنه باجلل�سة العالنية ح�سب التاريخ امل�سار اإليه اأعاله 

ووقعناه نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.

حكـــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

 – دائرة غرداية
 - بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
 – م�سلحة التنظيم – مكتب اجلمعيات

- رقم :43 /2020
و�سل اإ�سهار خا�ص بتجديد جمعية حملية 

املــودعــة  ــة  ــرداي غ بلدية   – فــو�ــص  طا�سا  جمعية  املــ�ــســمــاة: 
بتاريخ:07/10/2019 رئي�ص اجلمعية :ال�سيدة : فخار م�سعودة

 : مقـرها  الكائــن  بـغرداية   03/02/1970-: بتاريخ  املولودة 
�سارع عمي �سعيد  – بلدية غرداية .
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العنقاء �سالفة  بقلم/ 
�أن  ميكنها  �لباردة  �لأن�صام  لكن  �صبابية  �ل�صماء 

تت�صلل �إيل....
هذ� �ل�صباح مميز �إنه �أول �أيام رم�صان.....

بد�ية جديدة ..ناأمل �أن حتمل �لكثر من �لأمان...!
�لبد�يات عادة ملئ بالأمنيات ول �أماين لنا �لآن 
هذ�  متاما  �لبالء....وينتفي  هذ�  �لله  يرفع  �أن  �إل 

�لوباء....
ويعود كل �صيء �أف�صل مما كان عليه...

�حلجر  هذ�  يف  �لدرو�ص  من  �لكثر  تعلمنا  لقد 
�ملنزيل...و�كت�صفنا �لكثر من �لأ�صياء....

من  �أكرث  حقا  �ل�صو�رع  نعطي  كنا  �أننا  �كت�صفنا 
غر  جند  مل  �لنازلة  بنا  نزلت  بيوتنا...وعندما 

منازلنا مالذ� لنا...
�أكرث... بالآخرين  ن�صعر  �أن  �حلجر  هذ�  تعلمنا يف 
يف  يعي�صون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  ح��ال  كيف  ت��رى 

�ل�صو�رع حمرومني ...؟
وينامون على �لأر�صفة جائعني..!؟

منلك  بينما  _�ل�صميد_لفرتة  لأن  �صنجن  كنا  �إذ� 
�لكثر  عنهم  �نقطع  �لذين  باأولئك  فكيف  ثمنه 

..و�لذين ل يحلمون حتى بن�صف ثمنه...
ليلة  بني  يجدو�  �أن  ي�صمنون  ل  �لذين  �أولئك 

و�صحاها لقمة �أخرى لال�صتمر�ر يف �لعي�ص....!
تعلمنا �أي�صا �أو �كت�صفنا �أن مقاعد �لدر��صة رغم 
�أن  �ملر�ت...�إل  متاعبها ومللنا منها يف كثر من 
عنها  �نقطعنا  كلما  رهيب...و�أننا  بعدها  �لفر�غ 

فكاأن �أعمارنا ت�صيع...
�كت�صفنا �أن �لبع�ص فينا مل يكن لديه م�صكلة يف 

�لوقت..بل يف ح�صن  �لتدبر....!
�ألي�ص من �لعيب �أن مير �حلجر و�أنت مل حتفظ �آية..؟ 
�أي  تتعلم  مل  كتابا..؟  تقر�أ  مل  نافلة..؟  ت�صلي  مل 

�صيء جديد ومفيد...!؟
تعلمنا �أي�صا من هذ� �حلجر...

 �أن �لقرب حب...و�أن �حلب دين...
�لعمر.. ينتفي  �أن  قبل  لبع�صنا  نوفيه  �أن  يجب 

ونغادر �حلياة....!
تعلمنا �صيئا �أهم من كل ما�صبق....

على  �أن جنرت�أ  من  �أحقر  و�أننا  �أقوى  �لله  �أن  وهو 
حدوده �أو نطغى....

فهاهو خملوق ليرى بالعني �ملجردة يفعل ما مل 
�لكثر مما كان  �لرجال و�لقو�نني لقد فعل  يفعله 

يجب �أن يفعل منذ زمن طويل....!
�أغلق  �ملنكر�ت..لقد  من  �ل�صو�رع  طهر  لقد 
كان  �لتي  �لقاعات  و�لبار�ت...وحتى  �ملر�ق�ص 
فيها �لختالط بني �لن�صاء و�لرجال يعد حت�رض�...!
و�ل��ل��و�ط  �ل�����ص��ذوذ  مناظر  على  ق�صى  لقد 
و�ملتنزهات.... �لغابات  يف  �ملحرمة  و�لعالقات 
حارب �حلر�م كما كان يجب �أن نحاربه نحن ومل 

نفعل....!
�لله  عافانا  فخر�  �أمدحه  �أو  �ملر�ص  �أدعم  ول�صت 
فال نن�صى �أنه �أغلق �مل�صاجد �أي�صا....ولكني حني 
من  �مل�رضقة  للجهة   ننظر  حني  كلنا  ورمبا  �أنظر 
�لذي  هذ�  فنحن جند كل  يقولون  �ملو�صوع كما 

ذكر...!
�حلياة  �أن  �ملاأ�صاة  هذه  من  �لأخر  يف  تعلمنا  لقد 

كلها �أحقر من �أن نبتعد من �أجلها عن �لله ...!
�صلو�ننا...م�صاحفنا  �أ�صبحت  �لتي  �صجاد�تنا 
�لتي غدت �صكنا لنا �أيعقل �أن تقارن بهذ� �لعامل 
�ملوح�ص.. وهذه �حلياة �ملجحفة �لتي ترتدي زيف 
�مللذ�ت..! وهذ� �لزمن �ملليء بالفنت و�ل�صهو�ت...!؟
علمتنا  ولكنك  فرو�ص  ...�أن��ت  كورونا  �صكر� 
قلوبنا...�أن  كل  من  �لله  ندعو  ...و�لآن  �لكثر 
بعد  �صيء  ي�صر....فال  وب�صكل  ب�رضعة  ترحل 

طاعة �لله..
يعادل �ل�صحة و�لعافية....

فاللهم �صحة وعافية لهذ� �لكوكب �ملري�ص...!!

" ولكن  "كورونا 

فاأََرّدت,  َخلْت,  قد  و�أيامحٌ   , و�صنو�تحٌ  , �أُعو�محٌ
و�أََمَدت,  و�أَثمرت,  و�أزهرت,  �أُوَردت,  ُثم 
وو�أََّدْت,  ��َرَم��َرْت,  ومَّ وم��رت,  وِ�م��ت��دت, 
و�أوقفت,  وخدمْت,  و�حتَدمت,  و�َحّتدت, 
وَتَف�َصت,  وَنف�َصت,  َفاأقَعدْت,  �أَوَقعْت,  ثُم  
ْت,  و�أف�صَّ وفت�صت,  وتق�صفت,  َت,  وَنَق�صَّ
�َص�َصْت,  وقَّ �َصْت,  وقَّ �َصْت,  وقَّ وّف�َصْت, 
وتنهدت,  و�أف�صلْت,  و�ن�ّصَقْت,  و�ُصقْت, 
فاأهدرت, ثم َهّدَهَدْت, و�أجهدت, و�أَفَح�ّصْت, 
لْت, و�ّصَالْت,  �أَوَح�صْت, فاأقلْت, و�أَ�صلْت, و�صَّ
و�أوجعت,  و�ح��ُت��وْت,  ف��ط��ُوْت,  ومالت, 
فّجُوَعْت,  �أّظلمْت,  ُثم  و�أ�صاءت,  و�أعانُت, 
وقتلْت,  و�أوح�صت,  �أرجعت,  َفَما  و�أخذت 
وَنحرت,  و�صحرت,  ودَم��رْت,  وزجَم��رْت, 
ْت  و�أر�صَ و�أخر�صت,  ْت,  وَخ�ِصئَّ و�أََر�َصَت, 
فاأماتَت,  �صْت,  َفمَّ ْت,  مّر�صّ �أَ ُثْم  عْت  َفاأر�صَ

و�أمطرْت,  �ل�صمو�ُت,  و�أظلت  رَبت؛  فاأقَّ
و�أم�صْت,  �أبكت!؛  حكْت,  �أ�صَ وملَا  و�أََفنت, 
مِبا  و�أَمَتِت,  َفتنف�صت,  و�أ�صبحت,  و�أ�صحت, 
َرُحبْت, ومن ثم مَتَحُوَرت, ود�رت, وَحوت, 
وهتكت,  وَذهَبْت,  وَهوت,  و�أِدنْت,  وَدنْت, 
ف��اأََن��اَرْت,  و�أب�رضت,  وهتفت,  و�صرتت, 
و�أََغ��ارْت,  و�أّغ��رْت,  �أدب��رت,  ُثْم  و�أبَهرت, 
��ق��ْت,  و�رَتّ و�صارت,  وَح���ارْت,  َف��َخ��ارت, 
وَر�قت, وَرقْت, وَترَقرَقْت, ومرقت وَبرَقت 
��َرْت,  وَعّ وِ�ح��رَتّق��ْت,  و�أََحرقت,  و�أَّب��رّق��ْت, 
َفك�رَضْت,  َتَت,  وَباغَّ ��َرَت,  و�أَُوغَّ و�أََّع��رْت, 
�صْت, ووَك�َصت, و�أ�صكتت,  وَنك�َصْت, و�أرَكّ
اْر   و�أََفَنْت, من َفات, يف �ُصباٍت  ومات, ُثم �صَ
عظامًا  وُرفاْت !؛؛ ومرت �ل�صنو�ُت, وفيها 
و�َلنَبات,  و�َللذ�َْت,  �َِت,  �َل��ذَّ يف  �لَعرَب�ُت, 
و�ملُلهيات,  و�لبناياِت,  و�لَلبناِت,  بَناِت,  و�لَّ
و�ملُغرياْت, و�لُفر�ت, و�خلر�ت, و�مل�رَض�ت, 
و�لقانيات  و�ل��غ��ان��ي��ات,  و�ل��ع��اري��ات, 
��ر�َُت, و�ملَ��َل��ّذ�ْت  ��كِّ �ل�����ص��اف��ر�ْت, و�ملُ�����صَ
َزف��ر�ُت,  وج��اءت  �أزف��ت,  ُث��م,  �لفانيات!؛ 
َنْت, و�أفنت من كانت  و�صكر�ُت  �ملوت َفَدفِّ
�لفاجر�ت,  �لفا�صد�ت  �أو  �ملُوم�صات,  من 
�ملوؤُمنات  �ل�صاحلات,  �أم��ات��ت  وكذلك 
�لز�هد�ت  �لعابد�ت  �لقانتات  �ملُ�صلمات 
�ملُت�صدقات,  �خلا�صعات,  �ل�صادقات 
�ل�صائمات �حلافظات �لذ�َِكر�ت, �لعفيفات 
�ملاجد�ت؛؛ وبعد �صنو�ٍت من �ل�صتات, حتُل 

بنا �لزفر�ت, ثم �ملمات!؛ بعد �ملبيِت ِبَثباٍت, 
وتبدلْت,  تغرت,  فال�صنُو�ت  و�ُصبات!؛ 
رفعِت,  َكما  َل��ْت,  و�أدَّ و�أ�صدلت,  وغرت, 
و�أره��ّب��ُت,  وَرَب���ْت,  و�أَنبتت,  وخف�صْت, 
و�أرعبت, وَتبعرثت, وّت�صمرت, و�صَمرْت, 
و�أَهمت,  و��صتمرت,  وَطمث,  وَطمرت, 
َف��اأوَه��م��ت, وَع��م��ْت, وغ��م��ت, و�أع��م��ت, 
و�صقت,  و�َصَقْت,  ْت,  فاأّوَم�صَّ و�أغم�صت, 
ومزقت,  و�أ�صكنت,  و�أ�صكتت,  و�أ�صقطت, 
ْت, وم��رت, وَع��ربت,  ِ وَزَن��ق��ت, و�أ�����رضّ
َقتَلْت,  فَّ و�أغ��رق��ت  وَم��َق��ت��ْت,  وّع���رَبْت, 
وت�صقلبت,  وبَدلت,  وغ��رْت,  و�أغ��ارت, 
ْت,  وَرَف�صَ وَقِبلْت,  ��َل��ْت,  ّ وَق��ِبِ وَقلبْت, 
و�صمدت,  و�صمدت,  وتخلت,  وم��دت, 
فاأحالت  ولز�ل��ت؛؛؛  وَكَبَدْت  و��صتمرت, 
و�أطلت,  و�أحلت,  وَحانت,  و�أت��ْت,  و�آََل��ْت, 
وَهامت, وطافت, و�صالت, وجالت, َفَمالت 
وَحلْت,  فاأُّوَجلْت,  َجلْت,  ُثم  لنا  لْت  وجّتَ بنا؛ 
وجَتّملَت,  وتَخلْت,  �جَنلْت,  ثم  فاأُّوَحَلْت, 
َزلت, و�ّنَزُوت  لْت, وَحملَت, وَنِزلت, و�أنَّ وحَتَ
وخف�صت,  ورفعت,  و�أََرخ��ْت,  فاأَُوَهمت, 
وخلخلْت,  وجلجلْت,  وزلزلْت,  و�صَدمَت, 
فاأَهانت,  ِبنا  تَاهْت  ثم  و�أذل��ت  و�أََخ��ل��ْت, 
و�صاحت,  وَنحتْت,  و�أن��اَخ��ْت,  وَه��اَن��ْت!؛ 
و�صحبت,  و�صلَخْت,  و�َصَحلْت,  ف�صحبت, 
وجرفت,  وّج���رْت,  َوج���رت,  و�أرج��ف��ْت, 
وَر�أََّفت, و�أِزّفْت, وّزفت, ُثم �أّزفتْت حَتْت �أياٍم  

ُقون من �مل�صلمني �ملوؤمنني  نِح�صاٍت!؛  و�ملُتحٌ
من  و�ملجاهدين,  و�ملنا�صلني,  �ملوحدين, 
يتذوقون  �لعاملون  �لعاِمُلوْن,  �ملُعلمون 
وُمّفِل�ُصون,  جائُعون,  وُهم  �ملُمنون,  فيها 
ويعذبون,  َفي�صحُقون,  وحُم��ا���رضون, 
وُي��َع�����رضوْن,  وُيظلمون,  وي�صجنون, 
�ملتكربون  من  و�جلاهلون,  ُيغَاُثوْن!؛  ول 
لعبني  يتنعمون  �لظاملون,  �ملُتجربون 
ميرحون,  َفِرُحون,   , ِهنِيْ َفرِّ فاكهيني,  لهيني 
ويتمايُلون,  ويرت�ق�صون,  وينحرون, 
�صاربون,  �آك��ل��ون,  ويلعُبون,  ومييُلوْن, 
م�رضفون  عابثون  لهطون  �صارقون  وُهْم 
ويخونون,  ويدّخُنوْن,  يدِبُكون,  ُمبذرون 
ول  يتوبون  �أف��ال  ويتغنون,  ويخورون, 
و�آخ��رون  وي�صتغفرون!؟؛  ي�صُكرون,  ُهْم 
وي�َصتِبُكون,  وّي�ُصتُكوْن,  َي�صُكون, 
ينتحرون,  ومنهم  ويتباكون,  َفيبكون, 
ويحرقون, ويجوعون, ويعانون, ويتاأملون, 
ومي��وت��ون,  فيمر�صون  يتكلمون,  ول 
مظلومون,  م�صطهدون,  م��ق��ه��ورون 
َعفنْي, من �مل�صاكني, َفُيّذَبُحون كل  وُم�صت�صّ
يوٍم ب�صكني خائٍن ل  يلني!؛ �أفال يب�رضون, 
�لفا�صقني  �لفا�صدين  ُهُم  �أولئك  ويعلمون, 
�أن  �جلاحدين  �ملارقني  �ل�صارقني  �مل�رضفني 
�لنهاية  و�أن  و�مل�صاكني,  للمتقني,  �لعاقبة 
هي :" منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 

نخرجكم تارًة �أُخري".

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�سلونا  وم�ساهماتكم  موا�سيعكم   ل�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

�سان�سو بانثا املتواجد دوما
""دون كيخوطي""  بعد  �لثانية  �ل�صخ�صية 
""دون  ي�صميه  �أن  �لبع�ص  يحب  كما  �أو   ,
�أعرف  ول  �لعربي  �لعامل  يف  كي�صوت"" 

ب�رض�حة ملاذ�..؟؟
من  كم  ميلك  �لذي  �ل�صمني  �ل�صخ�ص  �أنه 
�أحبه  �ل��ذي  ,و  و�صفه  ميكن  ل  �ل�صذ�جة 
�ل�صخ�صية  وه��ذه  �ل�صغار  قبل  �لكبار 
�لأ�صباين  �لكاتب  بابتكاره  قام  �لطريفة 
دي  ""ميجيل  �لتعريف  عن  �لغني  �لعاملي 
على  ن�رضها  �لتي  رو�يته  يف  ثربانت�ص"" 
�لأعمال  �أهم  من  �عتربت  و�لتي  جزئيني 
عدة  �إىل  ترجمت  و�لتي  �لعاملية  �لأدبية 

لغات.

و�صاحبه  �صيده  يتبع  �لذي  �لإن�صان  هذ� 
حتى  ويفعله  يقوله  �صيء  بكل  وي�صدقه 
ي�صبح  �صوف  �أنه  ب�صاطة  بكل  �صدق  �أنه 
دون   "" وع��ده  بعدما  للجزيرة  حاكما 

كيخوطي""بهذ� �ملن�صب.
""�صان�صو بانثا"" �صخ�صية خيالية موجودة 
 , �لبع�ص  يتوقعه  ما  هذ�  �لرو�ية  هذه  يف 
موجودة  �صخ�صية  هو  يل  بالن�صبة  ولكن 
��صتثناء  دون  من  �حلياة  جم��الت  كل  يف 
مثل  �أ�صخا�ص  بوجود  �أتفاجاأ  يوم  كل  فاأنا 

""�صان�صو بانثا"".
 , �ل�����رض�ب  ور�ء  و�جل��ري  �ملطبق  �جلهل 
هذه  �لعقل  ولغة  �حلكمة  �إىل  و�لفتقار 

�لذي  بانثا""  ""�صان�صو  ميز�ت وخ�صائ�ص 
�تبع ""دون كيخوطي"" �لذي فقد عقله .

ي��ق��ر�أ مو�صوعي  م��ن  ك��ل  �أر�ه���ن  �أن��ن��ي 
تقدير  �أق��ل  على  يعرف  �أن��ه  هذ�  �لق�صر 
ع�رضة �أ�صخا�ص قريبني منه مثل ""�صان�صو 

بانثا""..؟؟
�صخ�صية  �بتكر  ثربانت�ص""  دي  ""ميجيل 
مر  على  �ل��ك��ر�م  م��رور  مت��ر  �أن  ميكن  ل 
بانثا""  ""�صان�صو  ف�صخ�صية   , �لع�صور 
يعاين منه كل بني �لب�رض من دون ��صتثناء 
, ونحن كل يوم ندفع ثمن �أخطاء �رتكباها 
على  �ملتو�جدين  بانثا""  ""�صان�صو  �أ�صباه 

�أر�ص �لو�قع .

يف �لنهاية �أمتنى للجميع �أن ل يتعر�صو� يف 
حياتهم ل�صخ�صية مثل ""دون كيخوطي"" 
وتابعه �لغبي ""�صان�صو بانثا"" فنحن بغنى 

عنهم .

ليلى خلفاوي
--------------------

و  مو�هبهم  ناأخذ  بل  فر�قهم  نبكي  ل 
عطاياهم ,ونخلد ذكر�هم

و�إىل  �ل�صم�ص  كاأ�صعة  �لنقية  �لروح  �إىل 
�أن  يريدون  �لذين  �إىل  كالنار  �ملتقد  �لقلب 
يفرتقو� ب�صمت وكربياء لأن حياتهم فكرة 

مطلقة �صامية
تطوف يف نور �رضمدي و تطفو على وجه 
�لبحار �إىل �لذين �ختربو� �أمر� ر�ئعا ونادر� 

باأرو�حهم وعقولهم وكل كيانهم 
مليا  وتاأملت  �ل�صاعة  عقارب  �إىل  نظرت 
فوجدت �صيئا ل حد له ول نهاية , تخالها 
متاأهبة , خجلة , �صامتة , حائرة , مقهورة 

خائفة
�ألفت  لأنها  �لقادم  �لزمن  تخاف  وكاأنها 
�أنفا�ص  و  ثناياها  �أنامل ذهبية ترت�ق�ص بني 
�صامتة عذبة تهفو عليها بحناياها,  حتاول 

�أن تخط  
تودع    �أن  تاأبى  وكاأنها  متثاقلة  بخطو�ت 

كائنا ل متحوه دموع �خلريف ول مييته حزن 
�ل�صتاء , ترف�ص �أن تفارق ذلك �لكائن �لذي
 يتجلد فيحيا يف �لربيع ويثمر يف �ل�صيف 
تزهر يف مهب  �لتي  �ل�صامية  �لروح  �إنها   ,
ريح �ملقادير ما �أمت �متثالك لنور �لعلم وما 
�أنبل خ�صوعك لروح  �لفا�صلة   لقد ركبت 
جد�ولك  وتتبعت  �أنهارك  وطفت  بحارك 

ف�صمعت �لزمن
يتكلم ويرتمن بني ه�صابك فاأ�صبحت �حلياة 
ل�صانها   فاأنت   , �أجيالك  يف  �حلياة  تناجي 
وفكرتها وبيانها , لقد �أيقظت ربيع �أطفالك 

و �صرهم 
عبر�  �نفا�صك  تت�صاعد  حيث  غايتك  �إىل 
�لروح  �يتها  �أنت  �ملعلم  �أيها  فاأنت   , منع�صا 
ب�صيفها,  �جلو�دة   , بربيعها  �لعطرة  �لنبيلة 

�لفيا�صة
وما  حنانك  �أ�صد  وما  �أكرمك  ما  بخريفها 
و  ت�صحيتك  �أعظم  وم��ا  �صربك  �و�صع 

ع�صقك للطفولة !
تلك  يف  �حل��ي��اة  ورق���دت  �ل�صمت  �صاد 

بني  �ملوحد  �لهدوء  ب�صحر  �ململوءة  �ل�صاعة 
لكنها  لها  نهاية  ل  �أحالم  و  حزينة  �أرو�ح 

باقية بقاء 
�لروح �خلالدة , هكذ� حال �ملعلم يحاول �أن 
يطو زمن �حلا�رض مت�صبثا مبا�ص ل ميحى �أبد 

�لدهر , �صمت هنيهة ثم تنف�ص �ل�صعد�ء
كانه �أر�د �أن ينفث بقايا �لزمن لأنه يرف�ص 
وما  كان  بعدما  �رضيرته  �صماء  يتلبد  �أن 
متازجت  �لتي  وعفويته  ب�صدقه  طفال  ز�ل 

�أميالها
باأميال �لرب�ءة و �أحبتها حتى حتول وجد�نها 
�إىل �صورة م�صغرة لوجودها , ففي نف�صه 
�ل�صباح  عند  ينرثها�لوجد  ملتهبة  كو�كب 

و 
روحه  ويف  �مل�صاء  يف  �لأتعاب  تلتقطها 
�لطفولة  حياة  ب��ا���رض�ر  تبوح  �صكينة 
�مل�صاق  ه��ذه  لآخر,فكل  حني  من  م��ردد� 

و�لت�صحيات �صتهون
�صتكون  و  جمدنا  تذيع  و  معنا  و�صتحيا 
�لفكرة  هذه  �صرتقد  و�لآن   , لفخرنا  �إكليال 

�صكينة  حتوم  م�صجعها  وحول  �لعظيمة 
توحي بالهيبة

لكن   , و�لبكاء  �حلزن  عن  وترتفع  و�لوقار 
وحق تنهيدة ت�صعد من قلوبنا وكل دمعة 
يف  تعاد  ف�صوف  ماآقينا  من  �حلزن  يقطرها 

ف�صاء
�لكائن من  �بتدعها هذ�  �ن�صودة  رحب كل 
�صو�عرنا لأن حياتنا حياة و ما هي �صنو�تنا 
�لروح  خلود  خالدة  حياة  من  حلظات  �إل 

لقول
كاجل�صم  �ل��روح  �جلهول  ق��ال  �إن  �صاعر  
�إن  له  ق��وىل      , يعود  يزول ل  تزول وما 
ذ�  تبقى  �لبذور  ولكن  مت�صي  �لزهور    
فلرفع  �لتكرمي  �صاء  فمن  �خللود�إذ�  كنه 
لياأخذ  و  و�لعرفان  �ل�صكر  ترنيمة  نحوهم 
من خز�ئن معارفهم و جتاربهم ومد�ركهم 

�لتي تركوها �إرثا 
تاأخذو�  �إذ� فال تبكو� فر�قهم بل   , لالأجيال 
مو�هبهم وعطاياهم وهكذ� تخلدو� ذكر�هم 

.

من وحي اخلواطر

َحاب مِنـها،  وّفِيها،  واإِلّيـَها حَتت  الرتاب، وفوق ال�سِ

تاأليف  الأديب/ جمال عبد النا�سر 
حممد عبد اهلل اأبو نحل

" "خاطرة 

الأدبي/املقال 

ح�سني علي غالب 
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حـدث وال حـرج
 فرق بيطرية 

يف املنازل

فرق الإطفاء 
لوحدات 
احلماية 

املدنية بولية 
�سطيف، 
ت�ستعني 

باملروحيات 
لإخماد 

احلرائق.

صـــورة و تعــليق 

�صخرت املفت�صيات البيطرية التابعة 
ملديريات الفالحة على م�صتوى 

الواليات و الدوائر، فرقا بيطرية 
متنقلة لفائدة املواطنني  غري 

القادرين على التوجه للمذابح، وذلك 
من اأجل حمايتهم من وباء فريو�ش 

كورونا امل�صتجد.

حتدي كورونا!
تداول رواد من�صات التوا�صل 

االجتماعي �صورة لعدد غفري 
من �صكان اأحد اأحياء والية 

جيجل، وهو يتابعون مباراة كرة 
قدم يف اأحد املالعب اجلوارية وذلك 

دون مراعاة اأي تدابري وقائية، وكاأنهم 
ال ي�صدقون بوجود فريو�ش كورونا اأو 

اأنهم مل ي�صمعوا به.

ال�صني.. علماء يحذرون من 
بركان "انقر�ش منذ 500 
األف عام"ويعاود ن�صاطه!

ميكن �أن تو�جه �ل�صني كارثة طبيعية �صخمة يف �مل�صتقبل 
بعد �أن حذر علماء من بركان - يعتقد �أنه �نقر�ص - ولكن 

"يبدو �أنه يعاود ن�صاطه" لدى �كت�صاف غرفتي �ل�صهارة يف �لأعماق.
�ملوجود ودر�ص علماء من جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا يف �ل�صني, بركان "وي�صان" 

د�خل حقل Wudalianchi �لربكاين يف �صمال �رضق �لبالد. وثار هذ� �لربكان �آخر مرة منذ نحو 500 
�ألف �صنة, ولكن ثور�نات �أخرى �ندلعت يف �ملنطقة.ويغطي حقل Wudalianchi �لربكاين زهاء 193 

ميال مربعا, ويحتوي على 14 خماريط منحدرة حتيط بها تدفقات �حلمم �لربكانية.وحدث �آخر ثور�ن 
 )Geology( يف �ملوقع يف عام 1776, ولكن در��صة بقيادة جي غاو - ن�رضت يف جملة �جليولوجيا

�ل�صهر �ملا�صي - تقول �إنه قد يكون هناك ن�صاط حتت "وي�صان".و�أن�صاأ �لفريق خريطة ثالثية �لأبعاد 
تظهر �لهيكل �أ�صفله, مع حتديد غرف �ل�صهارة.ويف �ل�صابق, حدد �لعلماء حجرة �ل�صهارة �ل�صحلة 

حتت �لربكان. ويف �لدر��صة �حلديثة, وجد �لفريق هذه �لغرفة �ل�صحلة يف �لق�رضة �لعليا, �إىل جانب �أخرى 
�أعمق يف �لق�رضة �لو�صطى.

اجلزائرية للمياه بالعني ◄
ال�سفراء تقا�سي جمهولني 

ب�سبب غلق �سمامات ماء

بعد اأن �صهدت عدة اأحياء مبدينة العني 
ال�صفراء جنوب والية النعامة ب 70 كم 

تذبذبا كبريا يف و�صول املياه ال�صاحلة 
لل�صرب، مما ادى اىل احتجاجات؛ قامت 

اجلزائرية للمياه مكتب بلدية العني 
ال�صفراء بالتحقيق يف االأمر لتكت�صف 

ان جمهولني قاموا عن ق�صد باإغالق 
�صمام املياه ذات قطر 160 الذي يزود 

حي 310 م�صاكن ريفية وحي 17 اكتوبر، 
اأكر االأحياء  �صكانا و اكتظاظا ؛ مما 

خلق تذبذبا كبريا يف و�صول املياه اىل 
امل�صتهلكني.  قامت على الفور برفع دعوى 

ق�صائية �صد جمهولني كما اأُبِلغ االمن 
احل�صري بذلك التخاذ االجراءات االمنية 

املطلوبة؛ بينما ن�صقت مع املجتمع املدين 
وال�صفحات االخبارية املحلية على م�صتوى 

التوا�صل االجتماعي للتوعية واالر�صاد، 
ملنع تكرار هذه العمليات الفردية التي 

ت�صبب الغ�صب  ال�صعبي والندرة يف املياه 

حرارة غري عادية 
و اأ�سخن اأ�سبوع منذ 

�سنوات
نف على اأنه  عا�ش �صكان اأغلب الواليات اأ�صبوعا �صاخنا �صُ

االأ�صخن منذ �صنوات بفعل احلرارة الكبرية و املرتفعة   �صجلت .  
احلرارة املرتفعة جعلت الكثري من املواطنني و خا�صة الن�صاء و كبار ال�صن يعدلون عن اخلروج اىل ال�صارع يف ظل ال�صم�ش 

احلارقة و عدم وجود تيارات هوائية، ما جعل االأمر يبدو على اأنها حرارة غري عادية ، من جهتها م�صالح احلماية املدنية 
حذرت من موجة احلر هذه، حيث اعُتربت على اأنها موجة حر لبداية ف�صل ال�صيف .
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العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات حرية تداول 
املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا تشجب الرقابة علي املعلومات 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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.
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العتداءات الأخرية �سد الأطقم الطبية كانت مدبرة
عقوبات بال�صجن �صمن نظام عقابي حلماية م�صتخدمي قطاع ال�صحة، الرئي�ش تبون:

لوؤي ي
----------------------

جمل�ش  انعقاد  ــالل  خ تــبــون  ــال  ق و 
مت  ــذي  وال اأم�ش  اأول  م�صاء  الـــوزراء 
املعدل  ـــر  االأم على  املــ�ــصــادقــة  فيه 
العقوبات  لت�صديد  العقوبات  لقانون 
الطبية  االأطقم  على  املعتدين  �صد 
جثث  باخراج  قامت  اجرامية  "اأياد 
ال�صارع  يف  وعر�صها  امل�صت�صفيات  من 
و افراغ خزانات االأك�صجني". واأ�صاف 
"الهدف من هذا الت�صكيك يف قدرات 
ال�صحية  االأزمة  ت�صيري  يف  ال�صلطات 
االأطباء  نفو�ش  يف  الياأ�ش  ــال  ادخ و 
من  الغاية  و  الطبي".   ال�صلك  واأفراد 
على  �صجة  احـــداث  هــو  اي�صا  ــك  ذل
م�صتوى �صبكات التوا�صل االجتماعي 
عاجزة  اأنــهــا  على  اجلــزائــر  الإظــهــار 
تاأ�صف  كما  اجلائحة.  مواجهة  على 
تو�صل  عـــن  ــة  ــوري ــه ــم اجل رئــيــ�ــش 
حتريات خمتلف م�صالح االأمن اإىل اأن 

م�صت  التي  االأفعال  من  معتربا  عددا 
ال�صحة  لقطاع  التابعة  باملوؤ�ص�صات 
مل يكن اأ�صحابها ينوون �صوى امل�صا�ش 
�صكل  يف  اإظهارها  و  اجلزائر  ب�صمعة 
العاجز عن ت�صيري االأزمة ال�صحية. 
األح رئي�ش اجلمهورية  و على �صوئها 
توخيها  يجب  التي  ال�صرامة  على 
االإجرامية  االأعمال  مع  التعامل  يف 
قطاع  م�صتخدمي  ت�صتهدف  الــتــي 
عناية  باإيالء  كذلك  اأمــر   ، ال�صحة 
خا�صة لطلبات التعوي�ش يف احلاالت 
املتعلقة باالإ�صرار باملمتلكات العامة، 
كما كلف وزير العدل بت�صمني االإطار 
احلاالت  اعتماده  املنتظر  القانوين 
التي  االإجرامية  باالأعمال  اخلا�صة 

يتم ارتكابها بتحري�ش من الغري.
ر�صد  مت  ــه  اأن اإىل  الرئي�ش  اأ�ــصــار  و 
عدد من االنتهاكات التي مت اإرتكابها 
اأو�صاط  من  مالية  حتفيزات  مقابل 
خفية يف ت�صرفات غريبة متاما عن 

القيم  تلك  و  اجلزائري  ال�صعب  قيم 
التي حتكم ال�صلك الطبي.   و اعتمد 
املعدل  االأمر  م�صروع  الوزراء  جمل�ش 
الرامي  العقوبات،  لقانون  املتمم  و 
مل�صتخدمي  حماية  اأح�صن  �صمان  اإىل 
قبل  من  عر�صه  مت  الذي  و  ال�صحة، 
وزير العدل حافظ االأختام. و يهدف 
عقابي  نظام  و�صع  اإىل  الن�ش  هــذا 

قطاع  م�صتخدمي  حلماية  مــالئــم 
التي  اأمام تزايد االعتداءات  ال�صحة 
مهامهم،  تاأدية  خالل  لها  يتعر�صون 
امل�صا�ش  اإىل  املوؤدية  الت�صرفات  ردع 
بكرامة املر�صى والنيل من االإحرتام 
املتوفني  االأ�ــصــخــا�ــش  نحو  ــب  ــواج ال
الفيديوهات،  و  ال�صور  ن�صر  عــرب 
غري  ــن  ــاك االأم حــرمــة  انتهاك  ردع 

ــور داخـــل  ــه ــم املــفــتــوحــة اأمـــــام اجل
الــردع  االإ�صت�صفائية،و  املوؤ�ص�صات 
و  ــالك  االأم تخريب  الأعمال  امل�صدد 
التجهيزات الطبية. ويت�صمن الن�ش 
العدل  وزير  �صيقدمه  الذي  املف�صل 
االإعـــالم  لو�صائل  ــام  ــت االأخ حــافــظ 
االإجراءات التالية: عقوبة باحلب�ش 
ثالث  اإىل  ــدة  واح �صنة  من  ــرتاوح  ت
�صنوات يف حالة االعتداء اللفظي. و 
عقوبة باحلب�ش ترتاوح من 3 اإىل 10 
اجل�صدي  االعتداء  حالة  يف  �صنوات 
قد  وعقوبة  الفعل.  خطورة  ح�صب 
ت�صل اإىل احلب�ش املوؤبد يف حالة وفاة 
باخل�صائر  يتعلق  فيما  و  ال�صحية. 
ـــة، وعـــــالوة عــلــى الــعــقــوبــة  ـــادي امل
ع�صرة  اإىل  ــني  ــام ع مــن  بــاحلــبــ�ــش 
ب  تقدر  مالية  غرامة  تطبق  اأعوام، 
طلب  اإليها  ي�صاف  و  د.ج،  ماليني   3
املن�صاأة  طرف  من  املقدم  التعوي�ش 

ال�صحية امل�صتهدفة.

اأكد رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأن العتداءات الأخرية �سد الأطقم الطبية كانت مدبرة و الهدف منها الت�سكيك يف قدرات ال�سلطات ت�سيري الأزمة ال�سحية.

تف�صي  ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  اأكــد 
اأم�ش  فورار  جمال  الدكتور  اجلزائر،  يف  كورونا  وباء 
بفريو�ش  جديدة  اإ�صابة   616 ت�صجيل  عن  االثنني، 
عرب  موزعة  حالة   27973 اإىل  العدد  لريتفع  كورونا 
48 والية. وك�صف فورار يف ندوته ال�صحفية اليومية 
العدد  لريتفع  جديدة  وفــاة  حــاالت   8 ت�صجيل  عن 
و�صجلت  وفــاة.   1163 اإىل  الوفاة  حلــاالت  االإجمايل 
�صاعة  الـ24  خالل  لالإ�صابات  ن�صبة  اأعلى  العا�صمة 
ن�صبة  اعلى  وهي  ا�صابة   116 �صجلت  ،حيث  االأخرية 
وواليــة  ا�صابة  بـ49  �صطيف  ــة  والي تليها  وطنية 
حني  يف  جديدة  ا�صابة  بـ46  البالد  بجنوب  الــوادي 
 32 البويرة   ووالية  ا�صابة   36 وهران  والية  �صجلت 

ا�صابة يف حني �صجلت كل من واليتي عني تيمو�صنت 
وتي�صم�صيلت 27 ا�صابة جديدة يف الوقت التي �صجلت 
فيه والية البليدة 24 ا�صابة جديدة.اأما فيما يتعلق 
جديدة  �صفاء  حالة   366 بلغت  فقد  ال�صفاء  بحاالت 
حاالت  اجمايل  املا�صية.لريتفع  �صاعة  الـ24  خالل 
.18837 اىل  اجلزائر  يف  اجلائحة  بداية  مند  ال�صفاء 

م�صتوى  على  بالفريو�ش  م�صابا   58 يتواجد  حني  يف 
العالج.من  تلقي  اأجــل  من  املركزة  العناية  م�صالح 
جهتها خ�ص�صت وزارة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية 
عمومية  فندقية  موؤ�ص�صة   308 العائلي،  والعمل 
عملية  يف  لال�صتغالل  الوطني  امل�صتوى  على  وخا�صة 
احلجر ال�صحي االحرتازي التي تدوم 14 يوما، وذلك 

املواطنني  باإجالء  اخلا�صة  الثانية  العملية  اإطار  يف 
هــوؤالء  باخلارج.وي�صتفيد  العالقني  اجلــزائــريــني 
يف  ال�صحي  احلجر  يف  و�صعهم  يتم  الذين  املواطنني 
هذه الفنادق من تكفل تام من خالل االإيواء، االإطعام، 
اإطار  يف  الطبية  واملرافقة  الكلي  التطهري  التعقيم، 
التن�صيق مع هذه الوزارات املعنية. وخ�ص�ش18فندقا 
عموميا على م�صتوى 13 والية من الوطن، للم�صاهمة 
اأجل  من  لال�صت�صفاء،  املخ�ص�ش  الطبي  احلجر  يف  
 "19 "كوفيد  بفريو�ش  امل�صابني  باملر�صى  التكفل 
والذين ال يحتاجون اإىل مرافقة طبية معقدة، وهذا 

من اأجل تفادي اكتظاظ املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية.
لوؤي.ي

لفائدة  التوعوية  التح�صي�صية  احلملة  انطالق  مت 
التجار واملتعاملني االقت�صاديني بالوالية املنتدبة 
تيميمون  العملية مت  اإطالقها على نطاق وا�صع عرب 
ربوع الوالية بعمل تن�صقي ملديرية بريد اجلزائر 
ممثلني  بح�صور  ذالك  و  باأدرار  التجارة  مديرية  و 
عن جمعيات احتاد التجار واحلرفيني اجلزائريني 
، و اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني و جمعية 

من  التقرب  العملية  خالل  مت  و  امل�صتهلك  حماية 
وتقدمي  االقت�صاديني  املتعاملني  و  التجار  حمالت 
االلكرتوين  الدفع  خدمات  حول  املعلومات  كافة 
اجلزائر  بريد  موؤ�ص�صة  عملت  خاللها  من  التي 
ل�صمان  الــالزمــة  الت�صهيالت  كــل  ت�صخري  على 
ظل  يف  هذا  و   ، اخلا�صة  باالأجهزة  التجار  تزويد 
الظروف اال�صتثنائية التي فر�صتها جائحة كورونا 

احلاجة  دون  ال�صتعمالها  للزبائن  اإتاحتها  العملية 
احلملة  هذه  فان  لال�صارة  و   ، النقدية  للمعامالت 
يوم  انطالق   اإ�صارة  لها  اأعطيت  قد  التح�صي�صية 
اأدرار وت�صتمر لباقي  اخلمي�ش على م�صتوى والية 

دوائر وبلديات الوالية  وفق برنامج م�صطر لها.
اأغالدي عبد العزيز

مغنية  حمكمة  ــدى  ل اجلمهورية  نيابة  اأعلنت 
)تلم�صان(، اأنها اأعطت تعليمات للم�صالح املخت�صة 
لفتح حتقيق حول واقعة ن�صر �صريط فيديو على 
مواقع التوا�صل االجتماعي يبني فيه اعتداء اأحد 
على  مغنية  دائرة  الأمن  التابعني  ال�صرطة  اأعــوان 

مواطن.
و اأو�صح نف�ش امل�صدر، يف بيان  اأن املركز الربيدي 

ازدحــامــا  ــرا  ــوؤخ م "�صهد  مغنية  مدينة  بو�صط 
وفو�صى عارمة، مما ا�صطر عنا�صر االأمن التابعني 
مل�صلحة االأمن العمومي للتدخل وتنظيم املواطنني 
املواطنني  اأحد  تعر�ش  اأين  املركز،  على  الوافدين 
ال�صرطة  اأعــوان  اأحد  طرف  من  ج�صدي  العتداء 
وهذا ما متت معاينته ب�صريط فيديو مت ن�صره من 
طرف اأحد االأ�صخا�ش عرب �صفحة مبوقع التوا�صل 

االجتماعي".
فقرة   11 للمادة  "وطبقا  اأنه  الهيئة،  ذات  اأكدت  و 
3 من قانون االإجراءات اجلزائية، و مبجرد علمنا 
املخت�صة  للم�صالح  تعليمات  اإعطاء  مت  بالواقعة، 
من اأجل فتح حتقيق يف الوقائع و التاأكد من �صحة 

هذا ال�صريط املن�صور وحتديد امل�صوؤوليات".
ق/و

التي  التعديالت  عدد  عن  اجلمهورية،  رئا�صة  ك�صفت 
اقرتحتها الطبقة ال�صيا�صية واملجتمع املدين على م�صودة 
املجيد  عبد  الرئي�ش  عر�صه  ــذي  ال الد�صتور،  تعديل 
تبون، اأمام الراأي العام منذ ماي املا�صي. م�صودة الد�صتور 
 74 نحو  والبالغة  اجلديدة  ن�صو�صها  بع�ش  اأثــارت  التي 
لتعديلها  اقرتاح  "بـ2500  قوبلت  وا�صعًا  جداًل  مقرتحا، 
ونقابات  االأحزاب  وقادة  الوطنية  ال�صخ�صيات  قبل  من 
البيان،  وجاء  الرئا�صة.  وفق  املدين"،  املجتمع  وممثلي 
املكلفة  اخلــرباء  جلنة  عن  وفــداً  تبون   ا�صتقبال  عقب 
لعرابة.  اأحمد  يراأ�صها  والتي  للد�صتور  �صاملة  مبراجعة 

وقدم الوفد عر�صًا عن اأ�صغال اللجنة و"املنهجية املعتمدة 
لدرا�صة االقرتاحات املتعلقة بامل�صروع التمهيدي مل�صودة 
الد�صتور". واأجربت جائحة كورونا ال�صلطات على تغيري 
اأولويات اأجندته ال�صيا�صية، وتاأجل معها اال�صتفتاء على 
من  االأول  الربع  يف  مقرراً  كان  الذي  الد�صتوري  التعديل 
�صالح  بالنيابة  االأمة  جمل�ش  رئي�ش  وك�صف  العام.  هذا 
قوجيل  بداية ال�صهر احلايل، عن تاريخ عر�ش م�صروع 
الربملان.  غرفتي  نواب  على  الد�صتوري  التعديل  م�صودة 
وحدد "قوجيل" �صهر �صبتمرب املقبل �صقفًا زمنيًا جديداً 
"ونهائيًا" لعر�ش م�صودة الد�صتور على نقا�ش اأمام الربملان 

املرجح  من  والذي  ال�صعبي،  اال�صتفتاء  على  عر�صه  قبل 
اأن يكون خالل �صهر اأكتوبر املقبل. و حدد الرئي�ش عبد 
"اأولوية االأولويات"، و�صدد  املجيد تبون تعديل الد�صتور 
على اأن يكون "ميثاقًا للقطيعة مع ممار�صات العهد البائد 
عليها  ا�صتحوذ  التي  الوا�صعة"  لل�صالحيات  حدا  وي�صع 
مواد  واأثــارت   .2016 فيفري  د�صتور  يف  ال�صابق  الرئي�ش 
وتويل  الهوية  م�صاألة  اأبرزها  عدة،  انتقادات  مقرتحة 
�صالحيات  ومنح  العليا  للمنا�صب  اجلن�صية  مزدوجي 

وا�صعة لبع�ش البلديات ومن�صب نائب الرئي�ش.
 لوؤي.ي

�ساعة  24 خالل  وطنية  ن�سبة  اأعلى  ثالث  ت�سجل  والوادي  جديدة  اإ�سابة   616

حملة حت�سي�سية توعوية حول خدمات الدفع اللكرتوين بتيميمون

فتح حتقيق يف حادثة اعتداء �سرطي على مواطن مبغنية بتلم�سان 

جلنة لعرابة تتلقى 2500 مقرتحا لتعديل م�سودة الد�ستور

ال�سحي احلجر  عملية  يف  ل�ستغاللها  جاهزة  فندقية  موؤ�س�سة   308

  بعد اأ�سهر من عر�سها على الأحزاب والنقابات وممثلي املجتمع املدين

من  هــل  لكن  معقول  هــو  مــوجــود  كــل  اأن 
يجعل  جمتمعي  وعي  ينتج  ان  املعقولية 
من احلذر جبنا و من اال�صتهتار �صجاعة، 
ال  الفاعل  الوعي  اأن  اأثبتت  كــورونــا  ان 
ال�صقي هو اأ�صا�ش احلياة و اأن من ي�صربون 
املجتمعي  و  االرتباطي  ال�صبط  بقواعد 
ــن ال  ــذي ــك ال ــئ ــم اول ــط ه ــائ عــر�ــش احل
ما  ــورة  ــط وخ امل�صكلة  حــجــم  ــون  ــدرك ي
ت�صرفاتك  �صمن  احلــريــة  ان  نعي�ش. 
نرج�صية  تــخــلــق  ال  ان  هــي  ــة  ــي ــواع ال
عدم  ان  حــولــك،  مــن  اليـــذاء  الفر�صان 
هو  كورونا  زمن  يف  بالتعليمات  التزامك 
اإغــالق  ان  و  ارادتـــك  امتحان  يف  ف�صلك 
جميع  و  امل�صاجد  و  اجلامعات  و  املدار�ش 
واملقاهى  ــواق  ــص واالأ� التجمعات  مناطق 
ــرى  اخ فــ�ــصــاءات  الــنــا�ــش  ليخلق  لي�ش 
النا�ش  اللقاء، ولكن هدفه عزل  لل�صمر و 
موؤ�ص�صات  لتتمكن  بع�ش  عــن  بع�صهم 
الدولة ال�صحية من التحكم يف الفريو�ش 
اخل�صائر  بــاأقــل  االأزمــــة  مــن  واخلــــروج 
املمكنة. ان جتارب الدول التى تعاملت مع 
رغم  جدا  مرعبة  كانت  با�صتهتار  االأزمة 
اإمكانيات تفوقنا  اأنها دول كربى ومتتلك 
تعاملوا  و  بكورونا  ا�صتهانوا  لقد  بكثري 
الذي  الفار�ش  و  البقر  رعاة  بعقلية  معها 
االقت�صادية  اخل�صائر  فكانت  يقهر  ال 
و  القيم  جمــمــوع  حتى  و  ال�صيا�صية  و 
اآثــار  لها  كــان  التى  و  الدولية  االعـــراف 
احلقيقي  الوعي  ان  باأكمله.  العامل  على 
قوانني  و  الطبيب  بتعليمات  االلتزام  هو 
هو  الوعي  هند�صة  ان  ال�صابطة،  الدولة 
الطبيعية  مكانتهم  اىل  االطباء  يعود  ان 
اأثبتت  كورونا  الأن  امل�صهد  يت�صدرون  و 
لي�ش  و  الفاعل  بالوعي  حتيا  ــدول  ال اأن 
بالفراغ. اننا منر باأزمة حقيقية تتطلب 
و  الذات  جتاه  م�صوؤوليته  حتمل  الكل  من 
ان نتنازل عن ع�صق  و  املجتمع بااللتزام 
ان و اجب االإعالم  الفو�صى و اال�صتهتار. 
يعلن  ان  املطبوع  و  ال�صمعي  املرئى  االن 
احبة  اخــذ  فريو�ش  على  احلــرب  حالة 
ان  امل�صتهرتة،  ال�صاخرة  ال�صجاعة  عرب 
احلذر و االلتزام هو طريقنا االمثل، قد 
اأب�صط  تكفينا  لكن  و  ــذر  احل يف  نخطئ 

ا�صبابه وفق م�صيئة اهلل و قدره للنجاة.

بقلم : الأ�ستاذ رقيق عبد اهلل

 كورونا... 
اللتزام وال�ستهتار 

املجتمعي



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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