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�حلماية �ملدنية ت�ضجل 5 وفيات غرقا و�إخماد 
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�إحباط عملية هجرة غري 
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فتح حتقيقات �أمنية معمقة ملحاربة �لف�ضاد و�ملجتمع �جللفاوي يثمن ويرتقب

م�ضطفى بوخالفة
-------------------

التحقيقات  اأن  اإىل  املعلومات  واأ�شارت 
�شبهات  وجود  عن  ك�شفت  قد  الأولية 
تعد  وهمية  مل�شاريع  عقارات  منح  يف 
الذي  الأمر  وهو  بالولية،  بالع�رشات 
اإىل  بالنظر  اجللفاوي  ال�شارع  توقعه 
الواقع  مع  الر�شمية  الإعالنات  تناق�ض 
التحقيقات  هذه  �شتعرف  كما  املعا�ض، 
بينها  من  كبرية  روؤو�ض  اإطاحة  الأمنية 
حملييون  ومنتخبون  �شابقون  ولة 

. اأعمال  ورجال 
اجللفاوي  العام  الراأي  يتابع  جهته،  ومن 
ملفات  يف  حتقيقاٍت  العدالة   فتح  اأخبار 
بعدما  خا�شة  كبري  باهتمام  الف�شاد 
حترٍّ  عمليات  الأم��ن   م�شالح  با�رشت 
الولية  يف  الف�شاد  بوؤر  كل  يف  معمقة 
املدين  املجتمع  فعاليات  و�شفته  والذى 
 ، خري  وب�رشى  الإيجابي  بالأمر  باجللفة 
مبجل�ض  اجلديد  العام  النائب  تعيني  بعد 
الأخرية  احلركة  اإطار  يف  اجللفة،  ق�شاء 

الق�شاء. ل�شلك 

على  كبرية  اآمال  اجللفة  �شكان  ويعلق 
العدالة  تاأخذ  كي  التحقيقات  نتائج 
حد  و�شع  على  التاأكيد  مع  جم��راه��ا، 
الإدارة  احرتفتها  التي  للبريوقراطية، 
ق��درات  تكبيل  يف  وت�شببت  املحلية 
اقت�شاديا  وَهًنا  تعي�ض  التي  املنطقة 

الهائلة. اإمكانياتها  رغم 
قا�شي  يومني  قبل  اأودع  فقد  وللتذكري، 
البتدائية  املحكمة  ل��دى  التحقيق 
مطاحن  وح��دة  مدير  من  كال  باجللفة 
ال�شابق  وامل��دي��ر   ” ع  ���ض.   ” اجللفة 

 ” اجل��اف��ة  والبقول  احل��ب��وب  لتعاونية 
موظف  اإىل  اإ�شافة  باجللفة،  م”   ب، 
احلب�ض   ” ج  ز،   ” يدعى  بالتعاونية 
وتبديد  الت�شيري  �شوء  بتهمة  املوؤقت 

وذلك  الوظيفة،  وا�شتغالل  العام  املال 
والتحري  ب��ح��اث  الأ ف�شيلة  فتح  بعد 
تالعبات  يف  حتقيقا  الوطني،  للدرك 

. والتعاونية  بالوحدة 

�لأمنية  �لتحقيقات  من  جملة  با�ضرت  باجللفة  �لأمن  م�ضالح  �أن  مطلعة  م�ضادر  " من  �جلز�ئرية  " �لتحرير  علمت 
بخ�ضو�ش �ضبهات ف�ضاد، حتوم حول عدة قطاعات خا�ضة �لفالحية و�ل�ضناعية وم�ضاريع مناطق �لظل، و�لتى عرفت 
موؤخر� �إعالن رئي�ش �جلمهورية عن توقيف كل من رئي�ش بلدية �أم �لعظام ورئي�ش د�ئرة في�ش �لبطمة وفرع �ل�ضكن 

و�لأ�ضغال بنف�ش �لد�ئرة وفتح حتقيق عدد من �مل�ضاريع بتهمة خيانة �لأمانة.

 

ح�ضيلة تدخالت �حلماية �ملدنية خالل 48 �ضاعة �لأخرية 

حريقا  92 و�إخماد  غرقا  وفيات   05
اليوم  اإىل غاية �شبيحة هذا  2020  و  اأوت   15 13 اىل  الفرتة املمتدة ما بني  خالل 
وحدات  �شجلت  الأخ��رية(،  �شاعة     48 خالل  )اأي  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  على 
اإثر  على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق  ع��دة  يف  تدخل   5500 املدنية  احلماية 
خمتلف  �شملت  التدخالت  هذه  املواطنني.  طرف  من   ال�شتغ�اثة  مكاملات  تلقي 
املنزلية،  احلوادث  املرور  بحوادث  املتعلقة  �شواء  املدنية  احلماي�ة  اأن�شطة  جمالت 
و  التح�شي�ض  عمليات  كذا  و  الأمنية  الأجهزة  و  احلرائق  اإخم��اد  ال�شحي  الإجالء 

كوفيد19. فريو�ض  يخ�ض  فيما  التطهري 
كوفيد19-،  كورونا  فريو�ض  انت�شار  من  بالوقاية  املتعلقة  الن�شاطات  يخ�ض  فيما 
 102 ب�  الوطني  الرتاب  كافة  عرب  الفرتة  نف�ض  خالل  املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
الوليات،  كافة  عرب  املواطنني  لفائدة  بلدية(   80  ( ولية   25 عرب  حت�شي�شية  عملية 
الجتماعي،  التباعد  وكذا  ال�شحي  احلجر  قواعد  احرتام  ب�رشورة  وتذكرهم  حتثهم 
من�شاآت  من  بلدية(،   90 ( ولية   30 عرب  تعقيم  عملية   220 ب�  القيام  اإىل  بالإ�شافة 
املديرية  خ�ش�شت  اأين  وال�شوارع،  ال�شكنية  املجمعات  وخا�شة  عمومية  وهياكل 
الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية  عون   860 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة 
  24 لتغطية  اأمنية  اأجهزة  اإىل و�شع  بالإ�شافة  �شاحنة،   138 و  اإ�شعاف  �شيارة   116
اإجالوؤهم، وهم  مت  08 وليات     ب�  ملواطنني  ال�شحي   للحجر  لالإقامة موجها  مكاًنا 
ولية  عنابة،  ،بومردا�ض،  ق�شنطينة  وهران،  م�شتغامن،  وزو،  تيزي  اجلزائر،   : من   

  . الوادي 
عدة  ب�شبب  تدخال    261 ب�  الفرتة   نف�ض  خالل  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كما  
و  اأ�شخا�ض   10 وفاة  احل��وادث     هذه  خلفت  ولي��ات    عدة  عرب  مرور  حوادث  
مكان  يف  اإ�شعافهم  مت   ، اخلطورة  متفاوتة  و  خمتلفة  بجروح  اآخرين   338 اإ�شابة 

. املحلية  امل�شت�شفيات  اإىل  حتويلهم  ثم  احلوادث 
�شخ�شني   02 بوفاة  ال�شلف  ولية  م�شتوى  على  غرقا  وفيات   05 ت�شجيل  مت  للعلم، 
ولية  الدهرة،  ببلدية   01 د�شرية  ب�شاطئ  البحر  يف  غرقا  �شنة  و32   25 �شن  ذوا 
ب�شاطئ  الأول  غرقا  �شنة   17 و   15 �شن  ذوا  �شخ�شني   02 وف��اة  �شكيكدة  
املر�شى،  ببلدية   2 الرميلة  ببلدية  والثاين  الفلفلة  ببلدية  املهيدي  بن  العربي 
يف  مائية  بركة  يف  غرقا  �شنة   15 �شن   ذي  �شخ�ض   01 وفاة  ال�شعيدة  ولية 
اجلثث  حفظ  مل�شالح  ال�شحايا  حتويل  مت  يوب،  ببلدية  املعطى  قرية  امل�شمى  املكان 

املحلية. بامل�شت�شفيات 
خالل  الزراعية  املحا�شيل  و  الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  قام   ، هذا  جانب  اىل 
حريق   15 اأدغال،  حريق   21 غابة،  حريق   43 منها  حريقا   92 باإخماد  الفرتة،  نف�ض 
1775هكتارا  اإتالف  اىل   اأدت  زراعية  حما�شيل  حريق   16  ، اأحرا�ض  و  ح�شائ�ض 
 1210 و كذا  احل�شائ�ض  443 هكتارا من   ، الأدغال  631 هكتارا من   ، الغابات  من 

. مثمرة  حمروقة  1005اأ�شجار   تنب،  حزمات 
ق.و

يف ردها على ت�ضريحات بن خالف..�لتن�ضيقيات �لنقابية �لتابعة لـ:"�إ ع ع ج"

�ضّحة �ملو�طن غري قابلة للّت�ضيي�ش و ��ضتقر�ر �ملوؤ�ض�ضات �ل�ضحية �أمر �ضروري 

املن�شوية  النقابية  التن�شيقيات  ردت 
حتت لواء الحتاد العام للعمال اجلزائريني 
يوم  ن�شطتها  �شحفية  ندوة  يف  بقوة 
امل�شت�شفى  م��دي��ري��ة   مبقر  اخلمي�ض 
على  ق�شنطينة،  بادي�ض  ابن  اجلامعي 
النائب  بات  التي  النارية  الت�رشيحات 
و  العدالة  جبهة  عن  خالف   بن  خل�رش 
الإع��الم  و�شائل  عرب  يطلقها  التنمية 
التن�شيقيات  قالت  و  املرئية،  و  املكتوبة 
قابل  غري  ال�شحة  قطاع  اأن  النقابية 
قابلة    غري  املري�ض  �شحة  و  للت�شيي�ض 
جهتها  من   ، ال�شيا�شية  للم�شاومات 
الهجمات  ال�شنباب  نقابة  ا�شتنكرت 
تغليط  حم��اول��ة  و  امل�شت�شفى  على 
و  البلبلة  زرع  خالل  من  العام،  الراأي 

املوؤ�ش�شة ا�شتقرار  �رشب 
يف  النقابية  التن�شيقيات  ممثلو  قال  و 
�ُشلَِّم  نقابات   07 عليه  وّقعت  بيان 
"ال�شناباب"  نقابة  كذلك  و  لل�شحافة 
اجلزائر  بها  متر  التي  الظروف  اأنه يف ظل 
غرار  على   19 كوفيد  انت�شار  ج��راء 
جهود  ت�شافر  اإىل  حتتاج  كله،  العامل 
امل�شا�ض  تريد  اأطرافا  اأن  اإل  بنائها،  اأ
الطبية  الأطقم  تبذلها  التي  باجلهود 
قالوا  و  الإداري���ة،  و  طبية  ال�شبه  و 
خل�رش  النائب  ذكرها  التي  الوقائع  اإن 
ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�ض  ل  خالف  بن 
الراأي  تغليط  يحاول  الأخري  هذا  اأن  و 
الأبي�ض  اجلي�ض  عزمية  تثبيط  و  العام، 
اإىل  ا�شارت  كما  معنوياته...  اإ�شعاف  و 

املوقع  بيانها  يف  ال�شنبابا  نقابة  ذلك 
�شعيد  النقابي  للفرع  العام  الأمني  ب�شم 
ا�شتغالل  اإن  النقابيون،  قال  و  عبدي، 
ال��ذي  ال�شحي  ال��ظ��رف  النائب  ه��ذا 
امل�شت�شفى  اإدارة  عجز  و  البالد  به  متر 
و  العمال  مطالب  بع�ض  تلبية  ع��ن 
اأو  اأج��وره��م،  ت�شديد  كعدم  املوظفني 
الأوك�شجني  �شبكات  مراقبة  ع��دم 
حقه  من  لي�ض  بالتايل  و   له،  مربر  ل 
يف  امل�شت�شفى  اإط��ارات  على  التهجم 
اأن  ل  و  ال�شتثنائية،  ال��ظ��روف  ظ��ل 
املال  ب�رشقة  باطلًة  اتهاماٍت  لهم  يوجه 
ميد  و  للميدان  ينزل  اأن  عليه  و  العام، 
البقاء  من  بدل  املر�شى  مل�شاعدة  يده 
النا�ض  على  يتهجم  و  املكيف  مكتبه  يف 

نات. لبيا با
�شخ�شية  اأم��ور  هناك  كانت  اإذا  اأم��ا   
امل�شت�شفى  م��دي��ر  و  ال��ن��ائ��ب  ب��ني 
يكون  ف��ح��ّل��ه��ا  ال��ن��ق��اب��ي��ون  اأ���ش��اف 
للم�شا�ض  تفاديا  امل�شت�شفى  خ��ارج 
نقابيو  ح��ّم��ل  ق��د   و  ب��ا���ش��ت��ق��راره��ا، 
خالف   بن  النائب  بادي�ض  ابن  م�شت�شفى 
و  امل��ربرة  غري  ت�رشيحاته   م�شوؤولية 
دون  بادي�ض  ابن  م�شت�شفى  على  تهجمه 
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات  من  �شواه 
ت�رشيحاته  اأن  و  خ��ا���ش��ة  الأخ����رى 
التهامات  و  القذف  عبارات  ت�شمنت 
طبية  وال�شبه  الطبية  لالأ�شالك  الباطلة 
اأن  على  ف�شال  امل�شت�شفى،  اإدارة  و 
تن�شيبه  مت  للم�شت�شفى  الأول  امل�شري 

اجلائحة  ظل  ويف   ،2020 مار�ض  يف 
على  يّطلع  اأن  قالوا  كما  عليه  ي�شعب 
التي  و  للم�شت�شفى  الداخلية  امل�شاكل 
و  ال�شنبابا  دعت  و  �شنوات،  اإىل  تعود 
حتت  املن�شوية  النقابية  الفروع  كذا 
اجلزائريني،  للعمال  العام  الحتاد  لواء 
اإىل  ككل  العام  الراأي  و  الولية  �شكان 
ي�رشح  ما  كل  ت�شديق  عدم  و  التعقل 
اأدلة  على  العتماد  دون  النائب  هذا  به 
الوباء،  هذا  دحر  كيفية  على  الرتكيز  و 
الآخر   معاتبة  طرف  لكل  يحق  بعدها  و 
لكل  اإعطاء  و  اأخطائه  عن  حما�شبته  و 

حقه. ذي حق 

عي�ض علجية 

- نقابة �ل�ضناباب ت�ضتنكر �لهجمات �ل�ضر�ضة على م�ضت�ضفى �بن بادي�ش

تد�ولها رو�د مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي على نطاق و��ضع :

حملة ملقاطعة �ملطاعم وحمالت �لأكل �ملتو�جدة بالطريق �ل�ضيار 
ب�ضبب �لغالء و�ضوء �ملعاملة

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ت��ع��رف 
يف   ، فاي�شبوك  موقع  اخل�شو�ض  وعلى 
�شد  وكبرية  �رش�شة  حملة  الأخرية  املدة 
مبختلف  الأكل  وحمالت  املطاعم  اأ�شحاب 
الطريق  طول  على  واملتواجدة   ، اأنواعها 
التزود  حمطات  ويف  غرب  �رشق  ال�شيار 
الفاح�ض  الغالء  ب�شبب  وذلك  بالبنزين، 
املعقول  فاق  والذي  املاأكولت  اأ�شعار  يف 
و�شل  للزبائن  ال�شيئة  املعاملة  على  زيادة 
الفاح�ض  بالكالم  عليهم  العتداء  حد  اإىل 
. املرات  اجل�شدي  يف كثري من  والعتداء 

�أ�ضحاب �حلافالت �ضركاء ويتحملون 
جزء� من �مل�ضوؤولية ب�ضبب تو�طئهم 
يف  تدور  التي  والآراء  الأ�شداء  وح�شب 
املتابعون  ويتبادلها  التوا�شل  مواقع 
من  �شهادات  ح�شب  وحتى   ، بينهم  فيما 
اأو  �شديقه  له  حافلة  �شاحب  فكل  الواقع 
بند  اأن  املهم   ، ُي�شمى  كيفما  اأو  �رشيكه 
احلافلة  �شاحب  يقوم  اأن  بينهم  التفاق 
ل�شمان  يابا  واإ ذهابا  مطعمه  يف  بالتوقف 
تناول  يتم  اأن  هو  واملقابل  حافلته  زبائن 
ويف  ي��وم  كل  جمانًا  والقاب�ض  وجبته 
املطعم  �شاحب  يزيده  الأح��ي��ان  اأح�شن 
وفائه  على  له  اإكراما  القرو�ض،  بع�ض 
ذهابًا  يوم  الطلب وكل  زبائن حتت  ومنحه 
�شائق  فلكل  ال�شنة.  م��دار  على  يابا  واإ
وفق  معه  متفق  مطعم  �شاحب  حافلة 
راحة  مراعاة  دون  الثنان  يتبادلها  منفعة 

فر. مل�شا ا

�ملاأكولت  �أثمان  يف  فاح�ش  غــالء 
ومعامالت �ضعلوكية على طول �خلط

 ، ال��رك��اب  ون��زول  احلافلة  توقف  مبجرد 
يف  املطاعم  واأ�شحاب  النادل  يبداأ  حتى 
لأن   ، ال�شيئة  املعاملة  وتبداأ  م�شاومتهم 
الأكل  على  وجمرب  اخليار  ميلك  ل  امل�شافر 
هنالك  فالأ�شعار   ، اجلوع  حتمل  اأو  هنالك 
املرات   3 لل�شعف  وت�شل  جداً  مرتفعة 
هذه  اأ���ش��وار  خ��ارج  املوجود  مع  مقارنة 
دائما  حية،  �شهادات  وح�شب   ، البقعة 
حتى  ال��ط��اول��ة  على  اجللو�ض  فبمجرد 
ثم  طلبك  لت�شجيل  النادل  اإليك  يتقدم 
بقطعة  دائما  مرفوقا  لحقا  به  ياأتيك 
قمت  واإذا  اأن��ت  تطلبها  مل  لو  حتى  حلم 
واخرج  الثمن  ادفع  لك  يقال  بالحتجاج 
بال�رشب  عليك  العتداء  يتم  رف�شت  واإن 
ناهيك   ، بعائلتك  مرفوقا  كنت  ولو  حتى 
هذه  اأغلب  يف  النظافة  �رشوط  انعدام  عن 
عالمة  من  اأكرث  يطرح  ما  وهو  املطاعم 
فرق  ت�شلهم  �شحيح  ه��ل  ا�شتفهام؛ 
الغ�ض  مكافحة  وفرق  التجارة  مديريات 
وفق  ين�شطون  اأنهم  اأم  اجل��ودة  ومراقبة 

. اأهوائهم 

تقود  و�ملو�قع  �ل�ضفحات  ع�ضر�ت 
حد  و�ضع  ــل  �أج من  �حلملة  هــذه 

للتجاوز�ت 
ال�شيئ   ال�شلوك   هذه  حماربة  �شبيل  ويف 

املقاطعة  فكرة  راجت   ، عليها  والق�شاء 
بنتائج  ي��اأت��ي  اأن  ميكنه  ح��ل  كاأف�شل 
حت�شي�ض  اأجل  ومن   ، وم�شمونة  �رشيعة 
هو  امل�شافر  ب��اأن  املطاعم  هذه  اأ�شحاب 
فيه  ال�شتثمار  اإما  احلقيقي،  املال  راأ�ض 
اإط��الق  مت  حيث   ، حمالة  ل  اخل�شارة  اأو 
مقاطعة  اإىل  تدعو   فاي�شبوكية  حملة 
ت�شميتها  حد  اإىل  وذهبت  بل  املطاعم  هذه 
وذلك  فيها،  املتواجدة  واملنطقة  بال�شم 
جت�ّشد  ما  وهو  كليا  مقاطعتها  اأجل  من 
ا�شطرار  خالل  من  الواقع  اأر���ض  على 
تخفي�ض  اإىل  املطاعم  هذه  بع�ض  اأ�شحاب 
حيث  املعقول.  مع  يتما�شى  مبا  الأ�شعار، 
واللحوم  املاأكولت  كل  اأ�شعار  كتابة  متت 
حتى  حمالتهم  اأمام  لوحات  يف  وتعليقها 

وامل�شافرون.  الزوار  يراها 
يف  اأكلها  اأتت  اأنها  يبدو   التي  احلملة  هذه 
لقته  التي  الكبري  الرواج  ب�شبب  بدايتها 
عرف  والذي  املجتمع  اأطياف  خمتلف  من 
اإليها  اللجوء  يجب  ثقافة،  املقاطعة  اأن 
اأجل  من  وال�شما�رشة  التجار  تغّول  كلما 
رغبتهم  وكبح  الواقع  الأمر  اأمام  و�شعهم 
وغري   ، ال�����رشي��ع  الك�شب  يف  اجل��احم��ة 
جتارتهم  اأن  اإدراك  اأج��ل  ومن  القانوين 
يتم  مل  لو  والتلف  ال��رك��ود  �شي�شيبها 
على  والإبقاء  والزبون  امل�شافر  اح��رتام 
ا�شتمرار  لهم  ي�شمن  ب�شيط،  ربح  هام�ض 
حقق  الزبون  يكون  املقابل  يف  عملهم، 

واملادية. املعنوية  حاجاته  ال�شباع   
الله عبد   ب. 
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واأو�شح عميد اأول لل�رشطة بن 
ت�رشيح  يف  الدين  نور  عراب 
لل�شحافة على م�شتوى منتزه 
ال�شابالت، اأنه "بالنظر للتوافد 
الذي �شتعرفه �شواطئ  الكبري 
م�شالح  �شخرت  العا�شمة 
�رشطيا   98 اجلزائر  ولية  اأمن 
الو�شائل  ب��ك��اف��ة  م��دع��م��ني 
اإىل  ا�شافة  والتقنية،  املادية 
وكذا  الهوائية  الدراجات  فرق 
رباعية  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات 
 34 ع��رب  م��وزع��ني  العجالت 
مقاطعات   5( مرخ�شا  �شاطئا 
اإقليم  �شمن  تقع  اإداري�����ة( 
اجلزائر  ولية  اأمن  اخت�شا�ض 
وذلك لل�شهر على �شمان اأمن 
املواطنني  راح��ة  و  وطماأنينة 

وخدمة لهم ".

الأمني  امل�شوؤول  ذات  واأ�شار 
حرا�شة  "ت�شكيالت  اأن  اإىل 
تدعمت  قد  ال�شواطئ  وتاأمني 
باإطالق  ال�شيف،  هذا  اأي�شا 
فرقة  ن�شاط  جتريبية  مرحلة 
الوطني  لالأمن  التابعة  اخليالة 
تاأمني  لتعزيز  امل�شتحدثة 
ممتلكاتهم  وحماية  املواطنني، 
التدريجي  الفتح  اإط���ار  يف 
الت�شلية  وف�شاءات  لل�شواطئ 
والرتفيه  ال�شتجمام  واأماكن 

وامل�شاجد".
اأن م�شالح  امل�شدر  ذات  واأكد 
اجل��زائ��ر و�شعت  اأم��ن ولي��ة 
ا�شتثنائيا  وقائيا  اأمنيا  خمططا 
التدريجي   الفتح  مع  بالتزامن 
اأقرتها  التي  الف�شاءات  لهذه 
هو  العمومية،  ال�شلطات 
امل�شعى  اإط��ار  يف  اتخذ  اإج��راء 
لت�شيري  وامل���رن  التدريجي 
الناجمة  ال�شحية  الأزم����ة 

حفاظا  ك��ورون��ا  وب���اء  ع��ن 
وحماية  العامة  ال�شحة  على 
من  لتمكينهم  امل��واط��ن��ني، 
عطلتهم  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 

ال�شيفية بكل اأريحية.
الأمني  امل�شوؤول  ذات  واأ�شاف 
اأن م�شالح اأمن الولية �شت�شهر 
ال�شارم  التطبيق  مدى  على 
اإلجباري  ب��الرت��داء  اخلا�ض 
للقناع الواقي واحرتام وتنظيم 
وتنظيم  اجل�����ش��دي،  التباعد 
اأماكن ركن ال�شيارات وو�شع 
يف  التطهري  وم���واد  و�شائل 
املواطنني وكذا �شمان  متناول 
الن�شيابية املرورية مع حماربة 
اجلرمية بدون هوادة، دون اإغفال 

اجلانب التوعوي التح�شي�شي.
ذات  ذك��ر  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
التن�شيق مع  اأنه �شيتم  امل�شدر 
ت�شديد  على  ال�رشكاء  خمتلف 
الن�شاطات يف الأماكن  مراقبة 

�رشوط  على  بالطالع  املعنية 
�رشيعة  الغذائية  امل��واد  حفظ 
غري  الن�شاطات  ومنع  التلف، 
املرخ�شة على الطريق العام مما 
قد ينجر عنه  من عرقلة حركة 

املرور.
ويف ذات الإطار دعا امل�شوؤول 
مزيد  اإىل  املواطنني  الأم��ن��ي 
ال�شحية  بالتدابري  اللتزام  من 
فريو�ض  انت�شار  م��ن  للحد 
�شحتهم  على  حفاظا  كورونا 

هذا  لتجاوز  ذويهم  و�شحة 
ال�شتثنائي،  ال�شحي  الظرف 
اخل�رشاء  اخلطوط  اأن  م��ربزا 
خط  و   1548 الوطني  لالأمن 
 104 الرقم  وك��ذا   17 النجدة 
لأمن  الفاي�شبوك  و�شفحة   ،
اإ���ش��اف��ة اإىل  ولي���ة اجل��زائ��ر 
يف  تبقى  �رشطة"  "األو  تطبيق 
خدمتهم، للتبليغ عن كل ما من 
باأمنهم و�شالمة  امل�شا�ض  �شاأنه 

ممتلكاتهم .

للدرك  الإقليمية  الكتيبة  وحدات  متكنت 
العا�شمة(،  )اجل��زائ��ر  ب��زرال��دة  الوطني 
غري  هجرة  عملية  اإح��ب��اط  من  اجلمعة، 
 17 وتوقيف  البحر  طريق  عن  �رشعية 
�شخ�شا ترتاوح اأعمارهم ما بني 19 و 39 
ال�شبت  اأم�ض  اأفاد به  يوم  �شنة، ح�شب ما 

بيان لذات اجلهاز الأمني.
اإط��ار  يف  اأن���ه  امل�شدر  ذات  واأو���ش��ح 
"متكنت  ال�رشعية،  غري  الهجرة  مكافحة 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة  وحدات 
بزرالدة )اجلزائر العا�شمة( يوم اجلمعة 14 
اأغ�شط�ض 2020، يف حدود ال�شاعة 00:30 

ليال، من اإحباط عملية هجرة غري �رشعية 
ع�رش   �شبعة  وتوقيف  البحر،  طريق  عن 
 19 اأعمارهم ما بني  )17( �شخ�شا ترتاوح 
مغادرة  حماولة  ب�شدد  كانوا  �شنة،  و39 
الرتاب الوطني بطريقة غري �رشعية، حيث 
كان يقودهم �شبعة )07( اأ�شخا�ض منظمني 
من  على  ال�رشعية  غري  الهجرة  لرحلة 

قارب �شيد ذي قوة دفع عالية".
جاءت  الق�شية  وقائع  "بداية  اأن  واأ�شاف 
للدرك  الإقليمية  الكتيبة  تلقي  اإثر  على 
بوجود  تفيد  معلوماٍت  بزرالدة   الوطني 
تنظيم  ينوون  الأ�شخا�ض  من  جمموعة 
رحلة هجرة غري �رشعية عرب منفذ بحري، 
ببلدية  الذهبية  الرمال  انطالقا من �شاطئ 

زرالدة )اجلرائر العا�شمة(".
"خطة  و�شع  مت  املعلومة،  تلقي  وف��ور 
عنا�رش  حتركات  وتتبع  لر�شد  حمكمة 
ت�شم  دوري��ة  وت�شكيل  ال�شبكة،  ه��ذه 
الوحدات التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك 
املكان،  عني  اإىل  تنقلت  بزرالدة،  الوطني 
التي  الأحرا�ض  وتطويق  اإحاطة  متت  اأين 

لالختباء،  ال�شبكة  عنا�رش  يتخذها  كان 
حيث مت اإلقاء القب�ض على جميع عنا�رشها 
وعددهم �شبعة ع�رش )17( ومن ثمة اإحباط 

العملية".
كما اأ�شفر التفتي�ض الدقيق ملزرعة حماذية 
بطول  �شيد  قارب  "حجز  على  لل�شاطئ 
اإىل  اإ�شافة  اأمتار جمهز مبحرك،   )06( �شتة 
15 دلوا ب�شعة 30 لرتا معباأة ب 450 لرتا 
من البنزين، 04 لرتات من زيت املحركات، 
عجلتني  جندة،  �شدرية   13 نارية،  دراجة 
)02( مطاطيتني، ثالث )03( األب�شة غط�ض، 
متمثلة  للنجدة،  ت�شتخدم  نارية  األعاب 
جهاز  اإ�شارية،  دخانية  �شماريخ   10 يف 
البحرية،  للمالحة  وبو�شلة  املواقع  حتديد 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�شافة  خمتلفة،  مالب�ض 
بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية يقدر ب�  

95،100 و 1.050 اأورو".
هذه  عنا�رش  مع  التحقيق  ك�شف  وق��د 
ب�شدد  "كانوا  اأنهم  حقيقة  عن  ال�شبكة 
غري  بطريقة  الوطني  ال���رتاب  م��غ��ادرة 
الإج��راءات  كل  وعن  البحر،  عرب  �رشعية 

العملية  مدبرو  با�رشها  التي  التح�شريية 
منذ اأيام".

ولفت البيان اإىل اأنه "بعد ا�شتكمال التحقيق 
وا�شتيفاء جميع الإجراءات القانونية، �شيتم 
راأ�شهم  وعلى  ال�شبكة  عنا�رش  تقدمي 
اأمام  ال�رشعية،  غري  الهجرة  رحلة  مدبرو 

اجلهات الق�شائية املخت�شة".
وذكرت موؤ�ش�شة الدرك الوطني يف ختام 
التكنولوجية  الو�شائط  بو�شعها  البيان 
الوطني  للدرك  الأحمر  اخلط  يف  املتمثلة 
)1055( وموقع ال�شتعالمات وال�شكاوي 
وكذا   ،)PPGN.MDN.DZ امل�شبقة 
TARIKI.dz ( و�شفحة   ( موقع طريقي 
حتت   ،)TARIKI GN  ( الفاي�شبوك 
واأهابت  خدمته،  ويف  امل��واط��ن  ت�رشف 
بفعالية يف  ي�شاركوا  باأن  املواطنني  بكافة 
الإجرام، من خالل  اأنواع  مكافحة خمتلف 
هذه  مثل  عن  الفوري  بالإبالغ  التف�شل 
اجلرائم اأو الت�شال بالوحدة الأقرب للدرك 

الوطني لنف�ض الغر�ض.
ق.و

حزب �حلرية و�لعد�لة:

�لتطبيع  "�تفاق 
�لإمار�تي-

�لإ�ضر�ئيلي"خيانة 
للق�ضية �لفل�ضطينية
اجلمعة  اليوم  والعدالة  احلرية  حزب  اأدان 
بقوة اتفاق "تطبيع العالقات" بني المارات 
وو�شفه  واإ���رشائ��ي��ل،  املتحدة  العربية 
العربية  الأمة  ج�شد  يف  جديدة"  ب"طعنة 

و"خيانة" للق�شية الفل�شطينية.
ن�شخة  "واأج"  تلقت  بيان  يف  احلزب  واأكد 
بني  العالقات  تطبيع  بقوة  "يدين  اأنه  منه 
والكيان  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
ولأر���ض  للقد�ض  املغت�شب  ال�شهيوين 
وم��زارع  ال�شوري  واجل���ولن  فل�شطني 
جديدة  طعنة  ويعتربه  لبنان،  جنوب  �شبعا 
وخيانة  ال�شالمية  العربية  الأمة  ج�شد  يف 
للق�شية الفل�شطينية وت�شجيعا لهذا الكيان 

ال�رشطاين على العدوان والتو�شع".
اتفاق  اأن  ال�شيا�شية  الت�شكيلة  ذات  وقالت 
خرقا  "ي�شكل  ه��ذا  العالقات"  "تطبيع 
�شارخا مليثاق جامعة الدول العربية"، داعية 
للجمهورية  ال�شامل  التمثيل  "اإعادة  اإىل 

العربية ال�شورية" يف املنظمة العربية.
"تعزيز  اإىل  والعدالة  احلرية  حزب  ودع��ا 
الفل�شطيني  لل�شعب  ال�شمود  ق��درات 

ال�شقيق ماديا وع�شكريا و�شيا�شيا".
ق.و

�ضخرت م�ضالح �أمن ولية �جلز�ئر قر�بة �ملائة �ضرطي مدعمني بكل �لو�ضائل �ملادية و�لتقنية وكذ� فرق �لدر�جات �لهو�ئية و�لنارية، موزعة عرب 34 
�ضاطئا مرخ�ضا مت فتحها يوم �ل�ضبت للم�ضطافني، ح�ضبما �أفاد به رئي�ش �مل�ضلحة �لولئية لالأمن �لعمومي بالنيابة عميد �أول لل�ضرطة بن عر�ب نور �لدين.

�إحباط عملية هجرة غري �ضرعية بالعا�ضمة وتوقيف 17 �ضخ�ضا

حزب جبهة �لتحرير �لوطني: 

�تفاق �لتطبيع طعنة 
يف ظهر �لق�ضية 

�لفل�ضطينية
ا�شتنكر حزب جبهة التحرير الوطني، اجلمعة، 
بني  التطبيع"  "اتفاق  على  التوقيع  "ب�شدة" 
والكيان  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ظهر  يف  ب"طعنة  ذلك  وا�شفا  ال�شهيوين، 
الق�شية الفل�شطينية وغدرا مكتمل الأركان". 
بيان،  يف  ال�شيا�شة  الت�شكيلة  ذات  واعتربت 
تلقت/ واأج/ ن�شخة منه، "اأن ربط هذا التفاق 
امل�شوؤوم بالنجاح املوهوم يف تاأجيل خطة ال�شم 
اأن  ميكن  ل  الفل�شطينية،  الأرا�شي  لبع�ض 
الذي  املوقف  هذا  يربر  ول  اأحد،  على  ينطلي 
والنتكا�ض،  ال�شوؤم  �شحائف  يف  �شي�شجل 
و�شيظل و�شمة عار تالحق اأ�شحابه على مر 

التاريخ".
الأطراف  خمتلف  "�شكوت  احلزب  وا�شتهجن 
من  الرغم  على  العربية،  ال�شاحة  يف  الفاعلة 
لتفاقية  خرقا  يعترب  امل�شوؤوم  التفاق  هذا  اأن 
ال�شالم العربية التي ت�شرتط تطبيع العالقات 
من  الإ�رشائيلي  للكيان  الكامل  بالن�شحاب 
الأمر  وهو   ،1967 عام  منذ  املحتلة  الأرا�شي 
الإمارات  لدولة  املنفرد  الإعالن  ن�شفه  الذي 

العربية املتحدة".
"�شمت  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  واأدان 
م�شوؤويل  من  التواطئ،  اإىل  الأق��رب  القبور 
بها  يفرت�ض  كان  التي  العربية  الدول  جامعة 
بعواقب  الإمارات  دولة  تذكري  اإىل  امل�شارعة 
واىل  العربي،  الإجماع  من  بقي  عما  اخلروج 
جتديد املوقف الر�شمي باللتزام مببادرة ال�شالم 
العربية امل�شادق عليها يف قمة بريوت 2002، 
تلبي  ل  التفاقية  ه��ذه  اأن  من  الرغم  على 
كامل  حترير  يف  العربية  ال�شعوب  طموح 
امل�شتقلة  الدولة  واإقامة  الفل�شطينية  الأر�ض 

ق.ووعا�شمتها القد�ض ال�رشيف".

وز�رة �لدفاع 
�لوطني تلتقي 

مبمثلي متقاعدي 
�جلي�ش بد�ية من 

هذ� �لأ�ضبوع
لقاء  انعقاد  عن  الوطني  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض  متقاعدي  ممثلي  مع 
من  ب��داي��ة  ذل��ك  و  واملعطوبني   واجل��رح��ى 
للجي�ض   الوطني  بالنادي  املقبل،  الأ�شبوع 
و�شتتم  املذكورة  الفئات  عن  ممثلون  يح�رشه 
املعمول  بالطرق  اللقاء  هذا  حل�شور  دعوتهم 
ياتي  ال��وزارة.  بيان   يف   جاء  ح�شبما  بها،  
تنظمها  التي  اللقاءات  خلفية  على  اللقاء  هذا 
مع  الوطني  الدفاع  ل��وزارة  املعنية  امل�شالح 
ملتقاعدي  املمثلة  والفئات  ال�رشائح  خمتلف 
اجلي�ض الوطني ال�شعبي واجلرحى واملعطوبني، 
ال��رتاب  حماية  يف  جليا  دورا  لعبوا  الذين 
موؤ�ش�شاتها،  و  اجلزائر  مكت�شبات  و  الوطني 
بغر�ض  ال�����ش��وداء   الع�رشية  خ��الل  خا�شة 
والجتماعية  الطبية  ان�شغالتهم  درا�شة 
كما  فئة،   لكل  املنا�شبة  احللول  عن  والبحث 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  امل�شاعي  هذه  تاأتي 
احلري�شة  ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  العليا 
على التكفل الأمثل بالن�شغالت الجتماعية 
لأبناء اجلي�ض الوطني ال�شعبي الذين اأنهوا مدة 

علجية عي�ضخدمتهم يف ال�شفوف.

املا�شي،  ال�شبت  الوطنية،  الرتبية  وزارة  حثت 
بتدابري  "ال�شارم"  التقيد  "�رشورة"  على 
فتح  اإع��ادة  خالل  كورونا  فريو�ض  من  الوقاية 
موؤ�ش�شات الرتبية والتعليم يوم 19 اأوت اجلاري 
للمرت�شحني  واملذاكرة  املراجعة  ح�ش�ض  لتقدمي 
لمتحاين �شهادتي التعليم املتو�شط والبكالوريا.

املتو�شطات  مدراء  تعليمة،  الوزارة يف  وذكرت 
التح�شري  اإط���ار  يف  اأن���ه  على  وال��ث��ان��وي��ات 
ال�شتثنائي للتالميذ املرت�شحني لمتحاين �شهادة 
دورة  البكالوريا  و�شهادة  املتو�شط  التعليم 
املر�شوم  اأحكام  تطبيق   " ب"�رشورة   ،2020
مار�ض   21 يف  امل��وؤرخ   20-69 رقم  التنفيذي 
انت�شار  الوقاية من  بتدابري  2020 واملتعلق  �شنة 
ومكافحته،   )19 كوفيد  )وباء  كورونا  فريو�ض 
بالإجراءات  والعمل  ال�شلة،  ذات  والن�شو�ض 
املدر�شي  للدخول  الإط��ار  املن�شور  يف  املحددة 
موؤ�ش�شات  فتح  باإعادة  واملتعلقة   2020/2021
البيداغوجي  الدعم  وتقدمي  والتعليم  الرتبية 

ومرافقتهم  التالميذ  من  الفئة  لهذه  والنف�شي، 
موؤ�ش�شات  فتح  اإعادة  بخ�شو�ض  املراجعة.و  يف 
الرتبية والتعليم بداية من 19 اأوت احلايل ، يتعني 
--ح�شب  والثانويات  املتو�شطات  مديري  على 
كل  وتطهري  تنظيف  على  احلر�ض  املرا�شلة-- 
مرافق املوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع م�شالح اجلماعات 
العملية  هذه  لإجناز  الأخرى،  والهيئات  املحلية 

احليوية ذات الأولوية الق�شوى.
املوؤ�ش�شة  ف�شاء  تنظيم  اىل  ال��وزارة  دعت  كما 
بو�شع خمطط لكيفية حركة التالميذ و تطبيق 
ا�شتقبال  عند  والح��رتازي��ة  الوقائية  التدابري 
)التباعد  املرت�شحني  والتالميذ  امل�شتخدمني 
القاعات  يف  واخل��روج،  الدخول  عند  اجل�شدي 
اأو عند التنقل بني املرافق،  املخ�ش�شة للمراجعة 
الواقي  القناع  وارت��داء  النظافة  قواعد  وك��ذا 
املخ�ش�شة  القاعات  تهيئة  اىل  بال�شافة   )...

للمراجعة واملذاكرة مبا ي�شمن تنفيذا جّيدا.
وفيما تعلق بتقدمي الدعم البيداغوجي والنف�شي 

للتالميذ املرت�شحني ومرافقتهم يف املراجعة ابتداء 
من 25 اأوت اجلاري اإىل غاية بداية المتحان فانه 
 -- والثانويات  املتو�شطات  مديري  على  يتعني 
كما حثت عليه الوزارة-- اإعداد تنظيم ا�شتثنائي 
كل  خ�شو�شية  ح�شب  وامل��ذاك��رة  للمراجعة 
يف  املراجعة  تنظيم  على  احلر�ض  مع  موؤ�ش�شة، 
تلميذا   15 فيها  التالميذ  عدد  يتعدى  ل  اأفواج 

و�شبط برنامج دقيق مع اأ�شاتذة املواد املعنية .
ان  يجب  املراجعة  ان  على  باملنا�شبة  التاأكيد  ومت 
تغطي كل املواد املعنية بامتحاين �شهادة التعليم 

املتو�شط و�شهادة البكالوريا .
على  ال��وط��ن��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وح��ر���ش��ت 
والدقيق  ال�شارم  التقيد  �رشورة  على  التاأكيد 
ويف  التعليمة  هذه  يف  ال��واردة  التدابري  بكل 
على  والعمل  الوقائي  ال�شحي  الربوتوكول 
للمحافظة على �شحة  املعنيني،  تنفيذها مع كل 
ووقايتهم  القطاع  م�شتخدمي  وجميع  التالميذ 

و�شمان �شالمتهم.
ق.و

ح�ض�ش �ملر�جعة �خلا�ضة مبرت�ضحي �لتعليم �ملتو�ضط و�لبكالوريا

وز�رة �لرتبية ت�ضدد على �لتقيد �ل�ضارم باإجر�ء�ت �لوقاية
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يف  كلمته  خالل  ج��راد  ال�شيد  واعترب 
بالولة،  احلكومة  اجتماع  اأ�شغال  ختام 
على  للتنمية  ال�شتدراكية  الربامج  اأن 
اأعمدة  من  تعترب  الظل،  مناطق  م�شتوى 
اأنها  غري  اجلمهورية  رئي�ض  برنامج 
ومع  تنفيذها.  يف  ملحوظا  تاأخرا  ت�شهد 
وباء  بتداعيات  تربيره  ميكن  ذلك  اأن 
القت�شادية  وبامل�شاكل  كوفيد19- 
املقبول  غري  التاأخر  هذا  اأن  اإل  للبالد، 
البريوقراطي  املنطق  اإىل  اأي�شا  يرجع 
الذين  املحليني،  امل�شريين  لبع�ض 
وبرنامج  احلكومة  م�شار  يعرقلون 

املجال. هذا  يف  الرئي�ض 
يف  عر�شت  ال��ت��ي  الأرق����ام  وح�شب 
الجتماع  اأ�شغال  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
عدد  فاإن  الربعاء،  اأم�ض  انطلق  الذي 
الربامج  اط��ار  يف  املنتهية  العمليات 
 1.256 بلغ  الظل  ملناطق  التنموية 
على  دج،  مليار  95ر15  مببلغ  م�رشوعا 

لفائدة  ظل  منطقة   1.014 م�شتوى 
اإجمايل  من  وذل��ك  مواطن  الف   716
مايل  بغالف  مربجما  م�رشوعا   11.815
 9.502 207 مليارات دج، مي�ض  يقدر ب� 

. منطقتني و
رزنامة  بو�شع  اأمر  اخل�شو�ض،  وبهذا 
الظل  مبناطق  التنمية  مل�شاريع  دقيقة 
م�شريا  دورية،  ب�شفة  اإجنازها  ومتابعة 
ب�شفة  �شتكون  التقييم  عمليات  ان  اىل 
يف  امل�شطرة  اله��داف  لبلوغ  �شهرية 

املحددة. الآجال 
نتائج  ميدانيا  تتج�شد  اأن  وي��ج��ب 
ال�شنة  نهاية  "مع  امل�شطر  الربنامج 
وبالأخ�ض  جراد،  ال�شيد  يوؤكد  احلالية"، 
الكهرباء  ب�شبكات  بالربط  يتعلق  ما 
و�شبكات  ال�����رشوب،  وامل���اء  وال��غ��از 
عرب  العزلة  وف��ك  ال�شحي  ال�����رشف 

الطرقات. اإجناز 
م�شوؤول  ك��ل  الأول  ال��وزي��ر  وت��وّع��د 
على  التنمية  ع��رق��ل��ة  يف  م��ت��ورط 
حمل  �شيكون  بانه  املحلي  امل�شتوى 
كان  "اذا   : بالقول  م�شيفا  حتريات، 

اإذا  اأما  فليغادر،  كفاءة  عدم  عن  ذلك 
ف�شيحال  اأخ��رى  خلفيات  لذلك  ك��ان 

العدالة". على 
اأهمية  على  �شدد  ال�شياق،  نف�ض  ويف 
ا�شكاله  بجميع  الف�شاد  "مكافحة 
م�شريا  العمومية"  ال�شلطة  واأخلقة 
امل�شعى  هذا  وراء  من  "الرهان  اأن  اإىل 
ومو�شوعية  نزاهة  �شمان  يف  يتثمل 
ميار�شون  الذين  الأ�شخا�ض،  وا�شتقامة 
ال�شلطة  م�شتوى  على  امل�شوؤوليات 

لعمومية". ا
لي�ض  حا�شمة  "اأهمية  ذلك  ويكت�شي 
القانون  دول��ة  �شيادة  ل�شمان  فقط 
اأع��م  وب�شكل  اأي�����ش��ا  ب��ل  فح�شب، 
يف  فقدوها  التي  املواطنني  ثقة  لتعزيز 

. تهم" �ش�شا موؤ
تاأخري  بدون  :"علينا  قائال  جراد  و�رشح 
لإ�شالحات  �شامل  م�رشوع  اط��الق 
جديد  حكم  نظام  لإقامة  دفعا  جذرية 
لتاأ�شي�ض  قويا  دعما  ي�شكل  وع�رشي، 
اإح��داث  اأج��ل  من  اجلديدة  اجلمهورية 
اأدت   التي  القدمية  احلوكمة  مع  قطيعة 

انحرافات وخطرية وغري  اىل  زالت  وما 
. مقبولة"

ال�رشامة  اكد على �رشورة مراعاة  كما 
والنفقات  املحلية  امل�شاريع  ادارة  يف 
الفاعلني،  جميع  طرف  من  العمومية 
لرت�شيد  الأوان  "اآن  ن��ه  اأ اإىل  لف��ت��ا 
ال�رشامة  واعتماد  العمومية  النفقات 
اي  وجتنب  ال��دول��ة  ���ش��وؤون  اإدارة  يف 

التبذير". اأ�شكال  من  �شكل 

م�شتعجلة  خطة  باإعداد  اأي�شا  واأم��ر 
احلكومة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  للرقمنة 
الرتكيز  �رشورة  مع  املحلية  والإدارة 
اجلمارك  جمايل  على  اول��وي،  ب�شكل 
يف  ذل��ك  لأهمية  بالنظر  وال�رشائب 
الر�شوة  وحماربة  ال�شفافية  اإ�شفاء 
هذا  "حتقيق  ب��اأن  م��وؤك��دا  والف�شاد، 
�شيم�ض   لأنه  �شهالاأ  يكون  لن  الهدف 

كبرية". م�شالح 

وّجه �لوزير �لأول عبد �لعزيز جر�د تعليماٍت �ضارمًة للولة و�مل�ضوؤولني �ملحليني للعمل على تنفيذ �مل�ضاريع �لتنموية �ملقررة يف مناطق �لظل، ب�ضكل م�ضتعجل ق�ضد حت�ضني و�جهة هذه �ملناطق 
قبل نهاية �ل�ضنة �جلارية.

ق�ضد حت�ضني و�جهة هذه �ملناطق

 

�إعادة فتح �مل�ضاجد بعد 5 �أ�ضهر من �لغلق
ب�شبب  الغلق  من  اأ�شهر   5 بعد  امل�شلني  اأمام  اأبوابها  جديد  من  اجلمهورية  م�شاجد  فتحت 
�شالة  اآذان  رفع  قبل  الله  بيوت  مداخل  اأمام  وقفوا  امل�شلني  جموع  كورونا.  فريو�ض  تف�شي 
اقرتبت  الذين  امل�شلني  وعرب  عديدة.  اأ�شهرا  دام   انقطاع  بعد  اجلماعة  �شالة  لآداء  الظهر 
ذات  اإىل جماريها و يف  الأمور  لبداية عودة  الوطنية يف �شطيف، عن فرحتهم  الإذاعة  منهم 

كورونا. وباء  من  الوقاية  ب�رشوط  اللتزام  �رشورة  على  �شددوا  الوقت 
خالد  مب�شجد  الظهر  �شالة  اأدى  بلمهدي  يو�شف  الأوقاف  و  الدينية  ال�شوؤون  وزير  جهته  من 
من  الوقاية  بقواعد  اللتزام  �رشورة  على  امل�شلني  حث  ،و  بالعا�شمة  هراوة  ببلدية  العربي 

الوباء. هذا  مع  التعاي�ض  بلمهدي  ي�شيف  علينا  بات  اأنه  و  خا�شة،    19 كوفيد 
املراقب  و  التدريجي  الفتح  قرار  تنفيذ  نظام  حدد  جراد،  العزيز  عبد  الأول  الوزير  وكان 
من  احلماية  و  بالوقاية  املرتبطة  ال�شحية  بالربوتكولت  ال�شارم  التقيد  ظل  يف  للم�شاجد 
للحجر  اخلا�شعة  الوليات  ب  اأوىل  مرحلة  يف  القرار  يتعلق  و   ،19 كوفيد  وباء  انت�شار 
ا�شتيعاب  قدرة  لديها  التي  امل�شاجد  اإل  معنية  تكون  لن  ولية.   29 عددها  و  اجلزئي  املنزيل 
مع  الع�شاء  و  املغرب  و  الع�رش  و  الظهر  ل�شلوات  بالن�شبة  ح�رشيا  و  م�شلي،  الألف  تفوق 
امل�شاجد.  بارتياد  املزمنة  بالأمرا�ض  امل�شابني  و  �شنة   15 من  الأقل  لالأطفال  ال�شماح  عدم 
�شلوات  فيه  �شتتم  اجلمعة  يوم  با�شتثناء  الأ�شبوع  اأيام  مر  على  يكون  امل�شاجد  فتح  و 
الله  لبيوت  الكلي  للفتح  املالئمة  الظروف  تتوفر  اأن  اإىل  فقط  الع�شاء  و  املغرب  و  الع�رش 

ثانية. مرحلة  يف 
ق.و

رقابة �قت�ضادية و قمع �لغ�ش 

�إحالة �أكرث من 48 �ألف ملف على �لق�ضاء خالل �ل�ضد��ضي �لأول 
من 2020

العدالة  على  احيلت  التي  امللفات  عدد  بلغ 
بالرقابة  اخل��ا���ش��ة  امل��ن��ازع��ات  اط���ار  يف 
ال�شدا�شي  خالل  الغ�ض  وقمع  القت�شادية 
ملف،  األف   48 من  اأكرث   ،  2020 من  الأول 
الفرتة  بنف�ض  مقارنة  7ر12%  بلغ  بارتفاع 
ال�شبت،  اأم�ض  به  افاد  ح�شبما   ،2019 من 

التجارة. لوزارة  بيان 
و عزا ذات امل�شدر ارتفاع عدد امللفات التي 
الأول  ال�شدا�شي  خالل  الق�شاء  اإىل  اأحيلت 
من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة  اجلاري،  العام  من 
من  الرقابة  تكثيف  و  تعزيز  اىل   2019
تزامنت  الفرتة  واأن  ل�شيما  الأعوان،  طرف 
ح�شيلة  ح�شب  و  كورونا.  وباء  انت�شار  مع 
الق�شائية  الأحكام  عدد  فاإن  التجارة،  وزارة 
بن�شبة  اأي  حكما   16.033 بلغ  ال�شادرة، 
الق�شائية  املتابعات  جمموع  من   ?  33.37
اجمال  بلغت  التي  و  للعدالة،  املحولة 
الغرامات  قيمة  بلغت  و  ملفا.   48.046

. 1.548.327.205،33 دج  ال�شادرة: 
بالرتا�شي  امللفات  ت�شوية  وبخ�شو�ض 
اخلا�شة  ال��غ��رام��ات  ت�شديد  اإط���ار  يف 
عدد  بلغ  فقد   ، ال��ت��ج��اري��ة  ب��امل��ع��ام��الت 
هذه  طريق  عن  للت�شوية  املقرتحة  امللفات 
غ��رام��ات  بقيمة  ملفا   9.684 ال�شيغة 
تقدر  التجارية  املعامالت  تخ�ض  اجمالية 

ح�شيلة  ح�شب  دج   696.335.616.57 ب� 
التي  امللفات  عدد  بلغ  و  التجارة.  وزارة 
ميثل  ما  ملفا   4.927 فعليا  ت�شويتها  متت 
امللفات  جمموع  من  باملائة  88ر50  ن�شبة 
بلغت  فيما  بالرتا�شي،  للت�شوية  املقرتحة 
ت�شويتها  متت  التي  املعاملة  غرامات  قيمة 
تق�شيم  ويتم  دج.   203.015.261،15
املتعلقة  للمنازعات  ال�شامل  التقييم 
اىل  الغ�ض،  وقمع  القت�شادية  بالرقابة 
اجل��ودة  مب��راق��ب��ة  خ��ا���ض  الأول  ق�شمني، 
باملمار�شات  يتعلق  الثاين  و  الغ�ض  وقمع 
ال��ت��ج��اري��ة. وف��ي��م��ا ي��خ�����ض امل��ت��اب��ع��ات 
املتعلقة  للمنازعات  بالن�شبة  الق�شائية 
فقد  الغ�ض،  وقمع  القت�شادية  بالرقابة 
الق�شاء  اإىل  اأحيلت  التي  امللفات  عدد  بلغ 
ال��وزارة  ح�شيلة  ح�شب  ملفا   16.497
اجلاري. العام  الأول من  بال�شدا�شي  اخلا�شة 
 6.253 ال�شادرة  الأحكام  عدد  بلغ  كما 
التي  امللفات  من  باملائة   37.90 اأي  حكما 
الغرامات  قيمة  تبلغ  و  الق�شاء،  اإىل  حولت 
امللفات206.930.878.00  لهذه  الق�شائية 
ال��ودي��ة  ال��ت�����ش��وي��ة  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  دج.و 
املقرتحة  امللفات  عدد  بلغ  فقد  بالرتا�شي، 
املعاملة(:  )غرامات  بالرتا�شي  للت�شوية 
املعاملة  غ��رام��ات  بقيمة  ملفا   1.285

دج.و   438.655.200.00 ت�شل  املقرتحة 
بالرتا�شي  �شويت  التي  امللفات  عدد  بلغ 
 13.31 ب  تقدر  بن�شبة  اأي  ملفا   171
غرامات  بقيمة  املقرتحة،  امللفات  من  باملائة 
اإىل  اللجوء  دون  �شويت  التي  املعاملة 
فيما  .اأما  دج   71.320.000.00 العدالة: 
بلغ  فقد   ، التجارية  باملمار�شات  يتعلق 
الق�شاء  اإىل  اأحيلت  التي  امللفات  ع��دد 
ال�شادرة  الأحكام  عدد  بلغ  ملفا.و   31.549
من  باملائة   31 بن�شبة  اأي  حكما   9.780
ق�شائية  متابعات  حمل  امللفات  جمموع 
الق�شائية:  الغرامات  قيمة  بلغت  فيما   ،
بخ�شو�ض  دج.و   1.341.396.327،33
من  بال�شطب  اخلا�شة  ال�شادرة  الأحكام 
6( اأحكام  ال�شجل التجاري، فقد بلغت �شتة )
فقد  الودية  الت�شوية  ملفات  يخ�ض  وفيما   ،
املعاملة  غرامات  بقيمة  ملفا   8.399 بلغ 
257.680.416،57 دج. و  ب�  املقرتحة تقدر 
بالرتا�شي  �شويت  التي  امللفات  عدد  يبلغ 
63ر56  ب  تقدر  بن�شبة  اأي  ملفا    4.756
قدرت  حيث  املقرتحة،  امللفات  من  باملائة 
دون  �شويت  التي  املعامالت  غرامة  قيمة 
دج   131.695.261،15 العدالة  اإىل  اللجوء 

. الوزارة  ح�شيلة  ح�شب 
علي حممد 

�ل�ضحة �لرو�ضية تعلن بدء �إنتاج لقاح 
م�ضاد لفريو�ش كورونا

ومت   "V "�شبوتنيك  ا�شم  يحمل  الذي  اللقاح  اإنتاج  بدء  عن  الرو�شية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
املجهرية. والبيولوجيا  الأوبئة  لعلم  الوطني  "غاماليا"  مركز  قبل  من  تطويره 

مرحلتني  على  التاجي  الفريو�ض  �شد  اجلديد  باللقاح  التطعيم  حملة  تنفذ  اأن  املخطط  ومن 
ميخائيل  الرو�شي  ال�شحة  وزير  اأكد  اأن  و�شبق  اأ�شابيع.  لثالثة  زمنية  فرتة  بينهما  تف�شل 

ح�رشا. طوعيا  �شيكون  رو�شيا  يف  كورونا  �شد  التطعيم  اأن  موؤخرا،  مورا�شكو 
ي�شبب  الذي  الفريو�ض  �شد  مناعة  اإن�شاء  الرو�شي  اللقاح  يتيح  الوزارة،  بيانات  وح�شب 
حقنا  به  التطعيم  يجري  الذي  اللقاح  واجتاز  عامني.  اإىل  ت�شل  ملدة  "كوفيد19-"  مر�ض 
ال�شحة  وزارة  وتعهدت  املا�شيني،  ويوليو  يونيو  �شهري  يف  ال�رشيرية  الختبارات  بنجاح 

اختباراته. نتائج  بن�رش 
اأن  اأكد  قد  دميرتييف،  كرييل  الرو�شي،  املبا�رش  ال�شتثمار  ل�شندوق  العام  املدير  وكان 
حجمها  ي�شل  اجلديد،  اللقاح  من  �شحنات  لإنتاج  دولة   20 من  طلبات  تلقت  احلكومة 

الإجمايل اإىل مليار جرعة.                                                                              ق.و

عدم ت�ضجيل خ�ضائر ب�ضرية ومادية
 يف زلز�ل بطيوة بوهر�ن

ال�شبت،  اأم�ض  وقعت  التي  الأر�شية  الهزة  عقب   مادية  اأو  ب�رشية  خ�شائر  اأي  ت�شجيل  يتم  مل 
الولئية  باملديرية  بالإعالم  املكلف  من  ا�شتفيد   ح�شبما   ، وهران(  ولية  )�رشق  ببطيوة 
عنا�رش  قامت  الإنذار  اإ�شدار  "فور  اأنه  باللة  القادر  عبد  النقيب  واأبرز  املدنية.  للحماية 
منطقة  من  القريبة  املنطقة،  بهذه  ا�شتطالع  بعملية  ووه��ران  لبطيوة  املدنية  احلماية  
اأي خ�شائر  ت�شجل  "مل  اأنه  امل�شدر  نف�ض  واأ�شاف   . احتمال"  لأي  وال�شتعداد  هامة  �شناعية  
وقد مت  املواطنني".  من  الكثري  بها  ي�شعر  التي مل  الأر�شية  الهزة  هذه  نتيجة  مادية  اأو  ب�رشية 
�شدتها  بلغت   اأر�شية  هزة  دقيقة،  و18  ال09  ال�شاعة  حدود  يف   ، املا�شي  ال�شبت  ت�شجيل 
ملركز  بيان  به   اأفاد  ما  ح�شب  وهران،  بولية  بطيوة  مبنطقة  ري�شرت  �شلم  على  درجات  4ر3 

واجليوفيزياء. الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث 
ق.و

توقيف مرقي عقاري متورط يف ق�ضية ن�ضب و�حتيال بوهر�ن

من  لوهران  الولئي  الأمن  عنا�رش  متكن 
ق�شية  يف  متورط  عقاري  مرقي  توقيف 
بدون  �شيكات  واإ�شدار  واحتيال  ن�شب 

باحل�شول  �شحاياه  اإيهام  بعد  ر�شيد 
مبالغ  مقابل  ترقوية  �شكنات  على 
ال�شبت  اأم�ض  علم  ح�شبما  معتربة،  مالية 

الأمني. ال�شلك  ذات  من 
على  ب��ن��اء  التوقيف  عملية  وج���اءت 
الذين  ال�شحايا  بها  ت��ق��دم  �شكوى 
مفادها  �شخ�شا   30 ال  عددهم  يتجاوز 
طرف  من  والحتيال  للن�شب  تعر�شهم 
وعدهم  ال��ذي  العقاريني  املرقيني  اأح��د 
دفعات  مقابل  ترقوية  �شكنات  ببيع 
بني  ما  قيمتها  تراوحت  م�شبقة  مالية 
مع  دج  م��الي��ني  و5ر7  دج  مليون   2

وهمية. موؤقتة  عقود  ت�شليمهم 
كان  التي  الن�شب  عمليات  بني  وم��ن 
�شقة  بيع  هي  العقاري  املرقي  ي�شتعملها 
عدد  بلغ  حيث  �شخ�ض  من  لأكرث  واحدة 
حما�رش  على  �شماعهم  مت  الذي  ال�شحايا 

اإليه. اأ�شري  كما  �شخ�شا،   12 ر�شمية 
ق.و
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عملية  اأن  م�شدر  ذك��ر  و 
م�شالح  بها  ق��ام��ت  احل��ج��ز 
اأمنى  حاجز  ث��ن��اء  اأ اجل��م��ارك 
رقم  الوطني  الطريق  ع��رب 
ليلة  الولية،  اإىل  امل��وؤدي   3
حينما  اجلمعة،  اإىل  اخلمي�ض 
متجهة  �شاحنة  انتباهها  لفت 
حملها  يف  ي�شتبه  احلاجز  نحو 
خمالفة  اأو  ممنوعة  لب�شائع 
يقافها  اإ مت  حيث  للقانون، 
التفتي�ض  عملية  ث��ن��اء  اأ و 
نوع  م��ن  لل�شاحنة  الدقيق 
بال�شندوق  عرث  »هيونداي«، 

اأزيد  بها  علب  على  اخللفي 
قر�ض   400 و  لفا  اأ  22 من 
يريكا«،  »اإ �شنف  من  مهلو�ض 

�شناديق  حتت  مموهة  كانت 
يف  امل�شتعملة  البال�شتيك 

الفواكه. و  اخل�رش  نقل 

و  �شاحبها  ت��وق��ي��ف  ل��ي��ت��م 
اجلمارك  فرقة  اإىل مقر  حتويله 
و حترير غرامة مالية و توجيه 
للم�شالح  ال�شخ�ض  ذات 
الخت�شا�ض،  حمل  الأمنية 
و  التحقيقات  ل�شتكمال 
له.جتدر  ق�شائي  ملف  اإعداد 
م�شالح  اأن  اإىل  ال���ش��ارة، 
ال�����رشط��ة ب��ولي��ة ال���وادي 
ال�  خ��الل  اأح�شت  لوحدها، 
ال�شنة  من  الأوىل  اأ�شهر   7
من  اأزي����د  ح��ج��ز  اجل���اري���ة، 
من  قر�ض  ل��ف  اأ  55 ح��وايل 
من  و  العقلية  ث���رات  امل���وؤ

نواع.  الأ خمتلف 

�أزيد  �لأ�ضبوع، من حجز  نهاية  �لو�دي،  �ضمال ولية  كلم   160 ��ضطيل،  بلدية  باإقليم  للجمارك  �ملهام  متعددة  �لفرقة  متكنت عنا�ضر 
�ملدينة. كانت وجهتها و�ضط  �لب�ضائع،  نقل  ل�ضاحنة  �ل�ضندوق �خللفي  كانت مموهة د�خل  موؤثر�ت عقلية  400 قر�ش  �ألف   22 من 

"باإ�ضطيل":  للجمارك  �أمني  حاجز  خالل 

نظم   ، م��ربجم��ا  ك���ان  ك��م��ا 
الدينية  ال�����ش��وؤون  معتمد 
املحلية  ال�����ش��ل��ط��ات  رف��ق��ة 
يف  املتمثلة  البيا�شة  ببلدية 
امل�شاجد  ئمة  اأ مع  لقاء  البلدية 
اأربعة  وعددها  بالفتح  املعنية 
اأ�شل  م��ن  م�شجدا  ع�����رشة 
م�شجدا  وث���الث���ون  اث��ن��ان 
اأح��ي��اء  جميع  ع��رب  منت�رشة 
مب�شجد  وذال���ك   ، ال��ب��ل��دي��ة 
ب���ن ع��رف��ة ب��ح��ي ال��ك��وث��ر 
خالله  مت   ، �شابقا  ال�شبائعة 
ال�شادر  القرار  فحوى  �رشح 

الدينية  ال�شوؤون  مديرية  عن 
ب��ال��وادي  وك��ل الإج���راءات 
ثناء  واأ قبل  اتخاذها  املقررة 
وب��ع��د ك��ل ���ش��الة ت��ق��ام يف 
 ، امل�شليني  قبل  من  امل�شجد 
ال�شوؤون  معتمد  طلب  حيث 
قبل  من  كلمته  يف  الدينية 
تطبيق  على  ال�شهر  اجلميع 
لتفادي  املدرجة  النقاط  كل 
تكون  اأخ��ط��اء  يف  ال��وق��وع 
امل�شلني  تعر�ض  يف  �شببا 
والإ���ش��اب��ة  امل���ر����ض  اإىل 
واأن  �شيما   ، القاتل  بالوباء 

خلفه  ما  جيدا  يدرك  اجلميع 
حتى  امليدان  يف  الوباء  هذا 
يف  متقدمة  ك��ربى  دول  يف 
النقطة  وهي   ، الطب  جمال 
ئ��م��ة  ال��ت��ي وق���ف ع��ن��ده��ا اأ
جيدا  بالفتح  املعنية  امل�شاجد 
تدخالتهم  يف  ذالك  واأك��دوا 
ن��ه��م ع��ازم��ون  امل��ت��ت��ال��ي��ة  اأ
ال�شهر  ع��ل��ى  ال��ع��زم  ك��ل 
ي�شاهم  ما  كل  تطبيق  على 
ال��ف��ت��ح  ع��م��ل��ي��ة  اإجن����اح  يف 
بعد  للم�شاجد  التدريجي 
الغلق  قرار  من  عديدة  اأ�شهر 

الفريو�ض  انت�شار  ب�شبب 
ال��ق��ات��ل ب���ني امل��واط��ن��ني ، 
ه���ذا وق���د ع��م��ت ال��ف��رح��ة 
نهاية  بعد  مبا�رشة  ال�شكان 
والوقوف  ئمة  الأ مع  اللقاء 
على  ال��دول��ة  اإ����رشار  على 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف ال�������ش���الة يف 
كل  تنفيذ  �رشط  مع  امل�شاجد 
حتى  للم�شلني  مفيد  هو  ما 
جديد  من  غلقها  يتكرر  ل 
كل  م�شاهمة  يتطلب  ال��ذي 

. النجاح  يف  امل�شلني 
زياد  بو  اأ

اأول  ح��ي  ���ش��ك��ان  ي�شتكي 
من  ال���وادي،  مبدينة  نوفمرب 
ل�شبكة  املتكررة  الأعطاب 
ل�شيما  ال�شحي،  ال�����رشف 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل�����ش��ع��ب 
امل��ت��واج��د مب��ف��رتق ال��ط��رق 
الكبرية  املحالت  من  بالقرب 
لعاب  واأ املنزلية  الأواين  لبيع 
وامل��واد  لب�شة  والأ الأط��ف��ال 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ال����ذي ت��ت��دف��ق 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  م��ن��ه 
الروائح  ذات  ال��ق��ذرة  املياه 
مما  دائ��م  ب�شكل  ال��ك��ري��ه��ة، 
وتهديد  بيئي  بخطر  ينذر 
العمومية،  لل�شحة  �رشيح 

احلي. �شكان  خماوف  ح�شب 
يف  املواطنني  من  عدد  واأك��د 
اإىل  متطابقة  ت�����رشي��ح��ات 
ان�شداد  اأزمة  اأن  "ال�رشوق"، 
القذرة  املياه  وتدفق  امل�شعب 
بجانب  الرئي�ض  ال�شارع  اإىل 
حم���ور ال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي 
بحي  املار  �شقه  يف   16 رقم 
 7 ال�����ش��ط، م��ن��ذ اأزي���د م��ن 
انت�شار  بداية  وقبل  اأ�شهر، 
 ،19 كوفيد  ك��ورون��ا  وب��اء 
املتكررة  �شكاويهم  تلق  ومل 
اأي  املحلية  ال�شلطات  اإىل 
ا���ش��ت��ج��اب��ة، م��ا ع���دا ق��ي��ام 
للتطهري  الوطني  ال��دي��وان 
من  املتدفقة  امل��ي��اه  ب�شفط 
امل�شعب  واإفراغ  اآخر  اإىل  حني 
 7 من  اأزيد  عمقه  يفوق  الذي 
املياه  من  الأر�ض،  حتت  اأمتار 
تعود  فيما  بداخله،  املتواجدة 
مبجرد  عهدها  �شابق  اإىل  احلالة 
يف  جديد  من  امل�شعب  امتالء 

بقليل. اأقل  و  اأ يوم  ظرف 
وك�����ش��ف م��دي��ر ال���دي���وان 
بالوادي،  للتطهري  الوطني 
طبيعة  اأن  ق��اي��د،  ط����ارق 
ط��ب��ق��ات الأر������ض ب��ولي��ة 
الطبقة  وت�����ش��ب��ع  ال����وادي 
من  جتعل  باملياه،  ال�شطحية 
بخ�شو�شية  تتميز  املنطقة 
املناطق  بقية  ع��ن  م��ن��ف��ردة 
حيث  الوطن،  وليات  مبختلف 
اخل�شو�شية  ه��ذه  �شاهمت 
من  معتربة  كميات  نفاذ  يف 
ال�شبكة،  داخ��ل  اإىل  تربة  الأ
ان��ط��الق��ا م��ن م��ك��ان رب��ط 
البع�ض  ببع�شها  نابيب  الأ
نابيب  الأ رب��ط  نقاط  يف  اأو 
اأكرب  بني  من  وهو  بامل�شعب. 
اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  ���ش��ب��اب  الأ
م�شتوى  ع��ل��ى  الن�����ش��داد 
ال�شحي.  ال�����رشف  �شبكة 

م����ا ب��خ�����ش��و���ض ان��ه��ي��ار  اأ
ال��رتب��ة وت�����ش��ك��ل ح��ف��ر يف 
م�شتوى  على  النقاط  عديد 
ذات  اأكد  فقد  الوادي،  بلدية 
يعود  �شببها  اأن  امل�����ش��وؤول، 
املنطقة  خ�شو�شية  اإىل 
امل�شنوعة  القنوات  وتاآكل 
اأو  ال���زه���ري  ���ش��م��ن��ت  ب��الإ
التي  احل��ري��ري،  ���ش��م��ن��ت  الإ
الف��رتا���ش��ي  عمرها  جت��اوز 
���رشح  ح��ي��ث  ���ش��ن��وات،   10
النقاط  اأح�شت  م�شاحله  باأن 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  ال�����ش��وداء 
اإع����ادة الع��ت��ب��ار، وق��ام��ت 
من  املعنية  اجلهات  مبرا�شلة 
جميع  حل  يف  امل�شاهمة  اأجل 
باأعطاب  املتعلقة  امل�شاكل 

القدمية. ال�شبكة 
بلدية  رئي�ض  جهته،  وم��ن 
علي  ب��ال��ن��ي��اب��ة،  ال�����وادي 
�شبكة  ملف  اأن  اأكد  زكايرة، 
ال��ت��ط��ه��ري ب��ب��ل��دي��ة ال���وادي 
من  خا�ض  باهتمام  يحظى 
وال�شلطات  جمل�شه  ط��رف 
وايل  اأن  واأك����د  امل��ح��ل��ي��ة، 
ميزانية  البلدية  منح  الولية 
اإىل  العتبار  لإع��ادة  معتربة 
�شبكة  من  القدمية  املقاطع 
املُنجزة  ال�شحي،  ال�����رشف 
نابيب  باأ ال�شنني  ع�رشات  منذ 
م��ا  ���ش��م��ن��ت ال���زه���ري. اأ الإ
امل�شدود  امل�شعب  بخ�شو�ض 
حي  م�شتوى  على  املتواجد 
ن��ه  اأ اأك��د  فقد  نوفمرب،  اأول 
للم�شلحة  التعليمات  اأعطى 
اأج��ل  م��ن  بالبلدية  التقنية 
امل��ك��ان  ع���ني  اإىل  اخل����روج 
ال��ذي  ���ش��ك��ال،  الإ ومعاينة 
له  �شتجد  البلدية  ب��اأن  وعد 
جهود  بت�شافر  قريبا  ح��ال 
غاية  اإىل  امل��ع��ن��ي��ني  ج��م��ي��ع 
ج��ذري.  ح��ل  اإىل  ال��و���ش��ول 
����ش���ار ب���اأن ال��ب��ل��دي��ة  ك��م��ا اأ
م�������ض يف  ان��ط��ل��ق��ت ي����وم اأ
اإىل  العتبار  اإع��ادة  اأ�شغال 
املارة  ال�شحي  ال�رشف  قناة 
بالقرب  امل��رك��زي  بال�شوق 
الأ���ش��ي��ل  �شينما  م��ق��ر  م��ن 
البلدية  برجمت  كما  �شابقا، 
لإجناز  ا�شتعجاليا  م�رشوعا 
احلرية  بحي  اجتنابية  قنوات 
تفادي  اأج��ل  من  وال�شهداء 
القذرة  املياه  تدفق  ك��وارث 
يف  امل�����ش��اك��ن  داخ����ل  اإىل 
قبل  ح��دث  كما  امل�شتقبل، 

اليوم. من  �شابيع  اأ
ق.م

العملياتي  للمخطط  تنفيذا 
م�شالح  ط��رف  م��ن  امل�شطر 
القا�شي  ال���وادي  ولي��ة  ام��ن 
ب��ربجم��ة م��داه��م��ات وا���ش��ع��ة 
قطاع  كامل  عرب  اجلرمية  لأوكار 
الوطني  م���ن  الأ اخ��ت�����ش��ا���ض 
ب�شتى  اجلرمية  حماربة  بهدف 
منها  تعلق  ما  خا�شة  نواعها  اأ
امل�رشوبات  و  املخدرات  برتويج 
الأ�شلحة  حمل  كذا  و  الكحولية 

املحظورة.  البي�شاء 

باأمن  ال�رشطة  م�شالح  نفذت 
ال�شبعة  خ��الل  ال��وادي  ولي��ة 
ال�شنة  م��ن  الأوىل  ���ش��ه��ر  اأ
مداهمة  عملية   286 اجل��اري��ة 
يتخذها  التي  ال�شوداء  للنقاط 
الإج��رام  ومعتادو  املنحرفون 
امل�شبوهة.  لن�شاطاتهم  مركزا 
العمليات  هذه  اأ�شفرت  حيث 
الن�شاطات  خمتلف  جانب  اإىل 
حجز  على  الأخ��رى  ال�رشطية 
ك��م��ي��ات ج���د م��ع��ت��ربة م��ن 

املهلو�شة  الأقرا�ض   ، املخدرات 
حيث  الكحولية.  امل�رشوبات  و 
من  املحجوزات  كمية  و�شلت 
 81.4 اإىل  املحظورة  املواد  هذه 
ك��ل��غ م��ن ال��ك��ي��ف امل��ع��ال��ج و 
كذا  و  مهلو�ض  قر�ض   54.781
م�رشوبات  وح��دة   138.556
و  نواع  الأ خمتلف  من  كحولية 

حجام. الأ
م�شالح  معاجلة  عن  ف�شال  هذا 
 104 ل�  الولية  باأمن  ال�رشطة 

اأ�شلحة  بحمل  تتعلق  ق�شية 
فيها  تورط  املحظورة  البي�شاء 
اجلهات  م��ام  اأ تقدميهم  مت   104

. ئية لق�شا ا
املتعلقة  اجلرائم  اإط��ار  يف  م��ا  اأ
���ش��خ��ا���ض و  ب��امل�����ش��ا���ض ب��الأ
ملفات  اإجناز  مت  فقد  املمتلكات 
و  متورط   1289 �شد  جزائية 
الق�شائية  اجلهات  امام  تقدميهم 

. ملخت�شة ا
ق.م

بلديا  م��ل��ح��ق��ا   89 رب���ط  مت 
الب�رشية  ل��ي��اف  الأ ب�شبكة 
هذه  انطالق  منذ  ال��وادي،  يف 

.2016 �شنة  مطلع  العملية 
العملية  امل��دي��ري��ة  واأع��ل��ن��ت 
لت�����ش��الت اجل��زائ��ر ل��ولي��ة 
اأن  ال�����ش��ب��ت،  م�����ض  اأ ال����وادي 
تهدف  العمليات  هذه  جت�شيد 
لهذه  الأمثل  ا�شتغالل  لتحقيق 
ت�شمح  التي  امل�شتحدثة،  لية  الآ
املوحد"  "ال�شباك  خدمة  بتوفري 
الوثائق  با�شتخراج  املتعلق 

دارية. الإ
امل�شلحة،  ذات  مدير  واأو�شح 
ه��ذه  ب���اأن  ال��ع��م��ام��رة،  ب�شري 
مدرجة  النوعية  امل�����ش��اري��ع 
من  امل�شطر  الربنامج  �شمن 
من  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ط��رف 
البلدية  امل��الح��ق  رب��ط  خ��الل 
ب�����ش��ب��ك��ة ال��ت��دف��ق ال��ع��ايل 

العمومية. اخلدمة  وحت�شني 
 89 جمموعه  ما  تو�شيل  ومت 
 100 اأ�شل  من  بلديا  ملحقا 
متواجد  مربمج  بلدي  ملحق 

الولية  بلديات  م�شتوى  على 
ل��ي��اف  الأ ب�شبكة  ال��ث��الث��ني 

. ية لب�رش ا
امللحقات  رب��ط  و�شيتم  ه��ذا 
ب�شبكة  املتبقية   11 ال  البلدية 
قيد  وو�شعها  العايل،  التدفق 
م�شالح  ت�شوية  بعد  الت�شغيل 
للعراقيل  املعنية  البلديات 
باقي  م��ام  اأ عائقا  بقيت  التي 

تنجز. مل  التي  العمليات 
ثناء  اأ الأول��وي��ة  اأعطيت  وق��د 
امللحقات  ت��و���ش��ي��ل  عملية 

ل��ي��اف  الأ ب�شبكة  ال��ب��ل��دي��ة 
النائية  القرى  اإىل  الب�رشية 
ل�شيما  امل��ع��زول��ة،  وامل��ن��اط��ق 

احلدودي. ال�رشيط  ببلديات 
ب�شبكة  ق��ري��ة   29 رب��ط  ومت 
�شمن  ال��ب�����رشي��ة  ل���ي���اف  الأ
لفائدة  املوجه  امل�شطر  الربنامج 
ال�شكانية  التجمعات  �شكان 
وال��ق��رى  امل��ع��زول��ة  باملناطق 
ت��ع��داد  ي�شل  ال��ت��ي  ال��ن��ائ��ي��ة 

�شاكن. األف  اإىل  �شكانها 
ق.م

�أكدو� ذلك ملعتمد �ل�ضوؤون �لدينية 

�أئمة �مل�ضاجد بالبيا�ضة عازمون على �إجناح عملية �لفتح �لتدريجي للم�ضاجد 

�أغلفة مالية لإعادة �لعتبار ملقاطع من �ضبكة �لتطهري 

�ضكان حي �أول نوفمرب يعانون 
من م�ضاكل �لن�ضد�د و�نهيار �لرتبة

ح�ضيلة ن�ضاط م�ضالح �من ولية �لو�دي خـــالل �ل�ضبعة �أ�ضهر �لأوىل ل�ضنة 2020

حجز81 كلغ كيف و54.781 قر�ضا مهلو�ضا و138.556 وحدة م�ضروبات كحولية 

ربط 89 ملحقا بلديا ب�ضبكة �لألياف �لب�ضرية منها 29 قرية



اأط��ل��ق��ت جل��ن��ة ���ش��ب��اب ال��ربك��ة 
الولئي  للمكتب  التابع  بتقرت 
و  اخلريي  للعمل  الربكة  جلمعية 
الوطنية  ال�شفاء  "حملة  الن�شاين 
تعقيم  و  خياطة  يف  املتمثلة  و    "
افتتاح  مت  حيث   ، ال��ك��م��ام��ات 
الغر�ض  ل��ه��ذا  خياطة  ور���ش��ة 
 ، ال�����رشك��اء   بع�ض  مب�����ش��ارك��ة 
النهائية  مراحلها  يف  العملية 
توظيب  و  تعقيم  خ���الل  م��ن 
�شت�رشع  حيث    ، ال��ك��م��ام��ات 
على  كمامة   5000 توزيع  يف 
بتقرت  النقاط  عديد  م�شتوى 
و  امل�شت�شفى  غ���رار  ع��ل��ى   ،
العامة  الف�شاءات  و  الدارات 
بعدها   ، م�شطر  برنامج  وف��ق 
حملتي  لإطالق  اللجنة  ت�شتعد 
عملية  و  الغذائية  الطرود  جمع 
توزيعهما  و  املدر�شية  احلقيبة 
تهدف  و  هذا   ، م�شتحقيها  على 
�شد  على  حملتها  م��ن  اللجنة 

الكمامات  يف  الفادح  النق�ض 
اجلهود  تعزيز  يف  امل�شاهمة  و   ،
انت�شار  م��ن  للحد  ال��وق��ائ��ي��ة 
عن  ف�شال   ، ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
ال�شحة  وزارة  توجيهات  تعزيز 
الكمامات  ارت����داء  ب�����رشورة 
ال�شالم  عبد  اأك��د  و   ، الطبية 
اأح��م��د  اأم��ني ب��ودرب��ال��ة الأم��ني 
الربكة  �شباب  للجنة  الولئي 
كافة  تقدمي  هو   ، اللجنة  هدف  اأن 
مع  والتكافل  الت�شامن  �شبل 
والفئات  العمرية  ال�رشائح  كل 
حاجتها،  لنوعية  تبعا  املجتمعية، 
املجموعة  خياطة  عن  حتدث  كما 
اإىل  كمامة   5000 ل  اخل��ريي��ة 
امل�شتقبلية..و  م�شاريعها  جانب 
يف  انخرطت  التي  اجلمعية  تاأمل 
اأن  الجتماعي  و  اخلريي  العمل 
فيه  تزاول  خا�ض  مقر  لها  يتوفر 

.. ر�شمي  ب�شكل  ن�شاطها 
التجاين     ن-ق- 

بهلول  العربي  اأدرار  وايل  بعث 
بر�شالة  الأخ���رية  ي���ام  الأ خ��الل 
ال�رشكات  اإىل  اللهجة  �شديدة 
تراب  على  املتواجدة  البرتولية 
عملية  ب��خ�����ش��و���ض  ال���ولي���ة 
منها  ا�شتكى  التي  الت�شغيل 
يف  البطالون  احلالت،  كثري  يف  
من  احتجاجات  ونظموا  املنطقة 
�شابقني  ولة  عهد  يف  اأج��ل��ه��ا، 
بهلول  الوايل  تعيني  بداية  ويف 
����ض ال��ولي��ة،  ال��ع��رب��ي ع��ل��ى راأ
خاللها  م��ن  ال��وايل  ل��زم  اأ حيث 
 ( وهي  برتولية  �رشكات  اأرب��ع  
الزين،  ب��واد  غ��از  ت��وات  جممع 
بحا�شي  الغازي  تيميمون  جممع 
ب����رودة، جم��م��ع رق���ان ال��غ��ازي 

م�شفاة  ���ش��ايل،  بلدية  بباحو 
بالقوانني  بالتقيد   ،) ���ش��ب��ع  اأ
واعترب  الت�شغيل،  تنظم  التي 
ن��ذار  اإ كاآخر  الر�شالة  ه��ذه  اأن  
بالقوانني  للتقيد  ل��ل�����رشك��ات 
وخا�شة  الت�شغيل  تنظم  التي 
بالت�شغيل  املتعلقة  تلك  منها 
املرا�شلة  هذه  ت  وجاء  باجلنوب، 
مل�شالح  ال��واردة  للتقارير  تبعا 
العمل  مفت�شية  م��ن  ال��ولي��ة 
املر�شلة  ذات  يف  وحذر  بالولية، 
الإج���راءات  جميع  �شيتخذ  ن��ه  اأ
القانونية  وال��ت��داب��ري  املنا�شبة 
ال�رشكات  التزام  عدم  حالة  يف 

للت�شغيل.  املنظمة  بالقوانني 
الرحمن عبد  بلوايف 

من  املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  طرف 
واحلفاظ  اجل��رمي��ة  ملحاربة  اأدرار 
املواطنني،  �شالمة  و  اأم��ن  على 
ال�رشطة  فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
احل�رشي  لالأمن  التابعة  الق�شائية 
من  اأدرار  ولي��ة  ب��اأم��ن  ال��ث��ال��ث 
ميتهنان  كانا  ل�شارقني  حد  و�شع 
حتت  امل��ن��ازل  داخ��ل  م��ن  ال�رشقة 
الق�شية  وقائع  التهديد،  طائلة 
جويلية   30 ت��اري��خ  اإىل  ت��ع��ود 
ر�شمية  �شكوى  على  بناًء   ،2020
امل��واط��ن��ات  اإح���دى  بها  تقدمت 
من  لل�رشقة  تعر�شها  م��ف��اده��ا 
طرف  من  العائلي  م�شكنها  داخل 
من  حليا  م�شت  والتي  جمهولني 
نقال  وه��ات��ف��ا  الأ���ش��ف��ر  امل��ع��دن 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��و���ش��ائ��ط  متعدد 
التعدي  مع  الأغرا�ض،  من  العديد 
وتهديدها  امل�شكن  �شاحبة  على 
ابي�ض،  �شالح  خالل  من  بالقتل 

تلقيها  وف���ور  ال�����رشط��ة  ق���وات 
البحث  عمليات  با�رشت  ال�شكوى 
ليتم  للفاعلني  للو�شول  والتحري 
الأ�شخا�ض  اأح��د  على  التعرف 
ر�شمت  ومبا�رشة  فيهما،  امل�شتبه 
لالأمن  التابعة  ال�رشطة  ق��وات 
حمكمة  خطة  ال��ث��ال��ث  احل�����رشي 
مت  وال��ذي  ب��ه،  امل�شتبه  لتوقيف 
مقر  اإىل  وحتويله  عليها  القب�ض 
التحقيق،  ل���ش��ت��ك��م��ال  م����ن  الأ
الأغ��را���ض  بع�ض  ا�شرتجاع  م��ع 
بحوزته؛  وجدت  التي  امل�رشوقة 
ليه،  اإ املن�شوبة  بالأفعال  واعرتف 
�رشيك  ع��ل��ى   ال��ت��ع��رف  مت  ك��م��ا 
ومّت  الإج��رام��ي  الفعل  يف  له  اآخ��ر 
 03 بتاريخ  وتقدميهما  توقيفه، 
وكيل  ال�شيد  م��ام  اأ  ،2020 اأوت 
اأدرار  حمكمة  ل��دى  اجلمهورية 
اأمر  املتهمني  حق  يف  �شدر  حيث 
املوؤقت.                                                               احلب�ض  رهن  يداع  بالإ
الرحمن عبد  بلوايف 

امليدانية  ملهامهم  ا���ش��ت��م��رارا 
بتطبيق  الل��ت��زام  م��دى  ملراقبة 
اجلزئي  ال�شحي  احلجر  اإج���راء 
مدينة  م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ق��رر 
خمتلف  وم��ك��اف��ح��ة  ب�����ش��ار، 
متكن  احل�رشي،  الإجرام  اأ�شكال 
احل�رشي  لالأمن  ال�رشطة  ف��راد  اأ
من  ب�شار،  ولية  باأمن  التا�شع 
ال�شحي  للحجر  خمالف  توقيف 
امل��خ��درات  م��ن  كمية  بحوزته 
ال�شخ�شي،  ال�شتهالك  لغر�ض 

)بو�شية(. بي�ض  اأ و�شالح 
لقيام  ت��ع��ود  الق�شية  وق��ائ��ع 
احل�رشي  لالأمن  ال�رشطة  ف��راد  اأ
م�شتوى  على  ب��دوري��ات   ،09
ين  اأ احل�رشي،  الأمن  اخت�شا�ض 
ح��دود  يف  �شخ�ض  توقيف  مت 
لإجراء  خمالفا  �شباحا،  الثانية 
وباإخ�شاعه  ال�شحي،  احل��ج��ر 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ل��م�����ض اجل�����ش��دي 

ال��وق��اي��ة،  ب��اب  م��ن  القانونية 
من  كمية  ب��ح��وزت��ه    ��ب��ط  ���شُ
قطعتني  �شكل  على  املخدرات 
ت��ني ل��ال���ش��ت��ه��الك، ب��وزن  م��ع��دَّ
و�شالح   ، غرام   02،35 اإجمايل:
مقب�ض  ذو  )ب��و���ش��ي��ة(  ب��ي�����ض  اأ
مقر  اإىل  اقتياده  ليتم  خ�شبي، 
للتحري   09 احل�����رشي  م���ن  الأ

الق�شية.   ب�شاأن  معه 
التحري  اإج��راءات  ا�شتيفاء  بعد 
ملفي  ومب��وج��ب  الق�شية،  يف 
ح��ي��ازة  ق�شائيني:  اإج��رائ��ي��ئ��ن 
م�رشوعة  غري  بطريقة  املخدرات 
ال�شخ�شي،  ال�شتهالك  ق�شد 
حمظور  ب��ي�����ض  اأ ���ش��الح  ح��م��ل 
م��ربر  دون   06 ال�����ش��ن��ف  م��ن 
اأمام  فيه  امل�شتبه  م  ُق��دِّ �رشعي، 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
املثول  جلل�شة  اأحاله  الذي  ب�شار، 
حقه  يف  ���ش��در  ي��ن  اأ ال��ف��وري، 

غري  اأ�شهر  ل�شتة  باحلب�ض  حكم  
 50.000 مالية: وغرامة  نافذة 
ا�شتدعاء  من  ا�شتفادته  مع  دج، 
عن  املحاكمة  جلل�شة  مبا�رش 
لغر�ض  املخدرات  حيازة  ق�شية 

ال�شخ�شي.   ال�شتهالك 
مادة  من  معتربة  كمية  وحجز 

 ... ال�شمة 
امليدانية  لعملياتها  ا�شتمرارا 
الإجرام،  اأ�شكال  خمتلف  ملجابهة 
���ش��خ��ا���ض  ���ش��واء امل��ا���ض ب��الأ
امل���ا����ض  و  اأ وامل���م���ت���ل���ك���ات، 
فراد  اأ متكن  الوطني،  بالقت�شاد 
الثانية  املتنقلة  للفرقة  ال�رشطة 
ولية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة 
م�شتبه   03 توقيف  من  ب�ش�ار، 
معتربة  ك��م��ي��ة  وح��ج��ز  ف��ي��ه��م 
عالمات  من  ال�شمة  م��ادة  من 
ثر  اإ على  متت  العملية  خمتلفة. 
وردت  م��ع��ل��وم��ات  ا���ش��ت��غ��الل 

م�شتبه  ق��ي��ام  م��ف��اده��ا  للفرقة 
العمر،  من  الرابع  العقد  يف  فيه 
بدائل  من  معتربة  كمية  بتخزين 
وبالتن�شيق  الفور  على  التبغ، 
م��ع وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى 
اإجراء  مبا�رشة  مت  ب�شار،  حمكمة 
الق�شية،  حمل  املنزل  تفتي�ض 
حجز  م��ن  العملية  مكنت  ي��ن  اأ
مادة  من  وحدة   60.000 كمية:
خمتلفة،  ع��الم��ات  م��ن  ال�شمة 
حتديد  من  التحريات  مكنت  كما 
اأين  الكمية،  ذات  مالكي  هوية 
معهما  والتحري  ا�شتدعاوؤهما  مت 

الق�شية. ب�شاأن 
وع��دم  ال��ت��ه��ري��ب  ق�شية:  ع��ن 
م��ل��ف  ت���ق���دمي  مت  ال���ف���وت���رة، 
م��ام  اأ والأ�شخا�ض  الإج���راءات 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

              . ر ب�ش�ا
اأ / د

املا�شي  الأ�شبوع   نهاية  احتج 
احل��اج  د  اأول  ق�����رش  ���ش��ك��ان 
اأدرار،  ولية  كنته  زاوية  بدائرة 
الجتماعية  بالتنمية  مطالبني 
ب��امل��ن��ط��ق��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة  و 
يف   امل�شاركون  وردد  وح��م��ل  
ال�شلمية  الحتجاجية  احلركة 

زاوية  دائ��رة  م��ام  اأ نظمت  التي 
عديد  امل��دي��ن��ة،  بو�شط  كنتة 
ت�شّمنت  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ارات 
الطابع  ذات  املطالب  من  جملة 
الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ش��ادي 
ال��ظ��روف  حت�شني  ي�شمن  مب��ا 
باملنطقة،  لل�شكان  املعي�شة 

ومرّكزين  بالتهمي�ض  منددين 
التوجيهات  و  امل��ط��ال��ب  على 
اجلمهورية  رئي�ض  يقدمها  التي 
املتعلقة  ت��ب��ون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
تلك  منها  وخا�شة  بالتنمية، 
مبناطق  �شمي  ما  على  املتعلقة 
امل�����ش��وؤول  منا�شدين  ال��ظ��ل،  

بالتدخل  ال���دائ���رة  يف  الأول 
يحُدث  فيما  احلقائق  ي  وتق�شّ
مهددين  باملنطقة  جتاوزات  من 
اإىل  ذل���ك  ورْف���ع  بالت�شعيد 
يف  النظر  يتم  مل  ذا  اإ ال��ولي��ة 

           . عاجال  مطالبهم 
الرحمن عبد  بلوايف 

الثانوية  الوحدة  عنا�رش  تدخلت 
اجلمعة  ي��وم  �شبيحة   باملنيعة 
م��رور  ح��ادث  ب�شبب  امل��ا���ش��ي، 
الوطني  ال��ط��ري��ق  حم��ور  ع��ل��ى 
من  160كم  ح���وايل   01 رق���م 

امل��ن��ي��ع��ة ،جت����اه ع��ني ���ش��ال��ح ، 
بني  ت�شادم  يف  يتمثل  احل��ادث 
وفاة  خلف   ، �شياحيتني  �شيارتني 
اأعمارهما  املكان  عني  يف  زوجني 
جرحى   06 اإ�شابة  و  37و34�شنة 

اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين 
و41   04 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
على  نقلهم  و  اإ�شعافهم  مت   ، �شنة 
م�شت�شفى  اإىل  ال�رشعة    جناح 
اإىل  املتوفون  ُنقل  فيما   ، املنيعة 

ل��ذات  اجل��ث��ث    حفظ  م�شلحة 
م�شالح  وفتحت  هذا  امل�شت�شفى. 
معمقا  حتقيقا  الوطني  ال��درك 

احلادث. هذا  مالب�شات  ملعرفة 
الدين  �شالح  بورقعة 

06 العدد
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�ضكان قرية غمرة باملقارين ينتف�ضون
 �ضد �حلقرة و�لتهمي�ش 

كربو�ضة �ضمية   
---------------- 

مانعني  بها،  التهيئة  متام  وعدم 
بقاء  بالإ مطالبني  و  ذلك  عنهم 
القدمية  ال��ع��ي��ادة  ع��ت��اد  ع��ل��ى 
قيد  وا�شتمرارها   وترميمها 
اخل��دم��ة م��ع ت��زوي��د ال��ع��ي��ادة 
جديدة  اأخرى  بهياكل  اجلديدة 
م���ن اأج�����ل حت�����ش��ني اخل��دم��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة  ب��ال��ق��ري��ة ال��ت��ي 
العالج  ���رشوط  دن��ى   لأ تفتقر 
�شنوات،  معاناتهم   تعك�ض 
لأماكن  التنقل  عليهم  توجب 
كما  ال��ع��الج   اأج��ل  م��ن  ب��ع��د  اأ
عليها  ك��ت��ب  لف��ت��ات  رف��ع��وا 
)ن��ط��ال��ب  ال���وايل ب��ال��زي��ارة و 
غلق  ،ع���دم  ال��ع��ي��ادة  ت��د���ش��ني 
 ، ترميمها  و  القدمية  العيادة 
حيث   )..  ، العيادة  مدخل  تهيئة 
كذلك  القرية   �شكان  ا�شتكى 
تنمويا   احلقرة  و  التهمي�ض  من 
�شواًء  الكاذبة  ال��وع��ود  وم��ن 

التابعني  البلدية  م�شتوى  على 
الولية  م�شتوى  على  اأو  لها 
حتى  ال�شتفادة  وعدم  املنتدبة 
التي  امليدانية  ال��زي��ارات  من 
املعنية،  ال�شلطات  بها  تقوم 
العاجل  ب��ال��ت��دخ��ل  م��ط��ال��ب��ني 
وال��وايل  ورقلة  ولي��ة  ل��وايل  
من  كل  كذا  و  لتقرت  املنتدب 
مدير  و  الولئي  ال�شحة  مدير 
تقرت. املنتدبة  للولية  ال�شحة 

 43 ت�شجيل  مت  نه  فاإ �شارة  لالإ
ال�شنة  ه��ذه  تنموية  عملية  
املتواجدة  الظل  مناطق  لفائدة 
ورقلة،  ولي��ة  م�شتوى  على 
م�شالح  م��ن  ع��ل��م  ح�����ش��ب��م��ا 
العمليات  هذه  ت�شمل  و  الولية 
الواقع  حت�شني  اإىل  تهدف  التي 
به  الرتقاء  و  لل�شكان  املعا�ض  
املناطق  اخل�شو�ض  وجه  على 
الأك���رث  ال��ن��ائ��ي��ة  و  امل��ع��زول��ة 

على  للتنمية  تطلبا  و  احتياجا 
غ���رار ت��ل��ك ال��ك��ائ��ن��ة ب��دوائ��ر 
الطيبات  و  انقو�شة   ، احلجرية 
متا�شني  و  املقارين  و  الربمة  و 
ه��ذه  ت��خ�����ش��ي�����ض   مت  ح��ي��ث 
باإجناز  تتعلق  التي  العمليات 
طابع  ذات  �شغرية  م�شاريع 
هامة،  مالية  اأغلفة  ا�شتعجايل 
امليزانيات  خمتلف  اط��ار  يف 
الوقت  يف   . للولية  املحلية 
ال�����ذي  ����ش���دد ف��ي��ه رئ��ي�����ض 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

اإعطاء  على 
الظل  مناطق  لتنمية   اأولوية   
املواطنني  مل�شاغل  وال�شتجابة 
يتقاع�ض  من  كل  حما�شبة  و 
و  املواطنني  م�شاكل  حل  عن 
جراء  منهم  البع�ض  مهام   نهاء  اإ
القرية  �شت�شتفيد  فهل   ، ذلك 
الرئا�شي  الت�شعيد  ه��ذا  م��ن 
التنموية  الأو���ش��اع  بتح�شني 

؟  بها

�لطبية  على  �لقدمية   �لعيادة  �أمام  �ملنتدبة تقرت  للولية  �لتابعة  �ملقارين  ببلدية  �ضكان قرية غمرة  �أم�ش مو�طنو  �أول  �حتج  
للعيادة  �لعيادة  لهذه  �لطبي  �لعتاد  �ل�ضحة   بتحويل جلنة من وز�رة  �ل�ضحة  لوزرة  تابعة  قيام جلنة  �لقرية، على خلفية   م�ضتوى 

بالقرية و�لتي  مل تدخل حيز �خلدمة بعد .. �مل�ضتحدثة  �جلديدة 

بالقرية �جلديدة  للعيادة  �لقدمية  �لطبية  �لعيادة  عتاد  حتويل  خلفية  جلنة �ضباب �لربكة بتقرت تطلق حملة على 
لتوزيع 5000 كمامة   

و�يل �أدر�ر بهلول �لعربي يبعث  ر�ضالة 
�ضديدة �للهجة لل�ضركات �لبرتولية 

بخ�ضو�ش �لت�ضغيل

قو�ت �ل�ضرطة باأدر�ر ت�ضع حد� 
ل�ضارقني خطريين 

توقيف خمالف للحجر �ل�ضحي بحوزته خمدر�ت و"بو�ضية "بب�ضار

�ضكان ق�ضر �أول د �حلاج بد�ئرة ز�وية كنته ولية �أدر�ر يحتجون

وفاة �ضخ�ضني و�إ�ضابة 6 �آخرين يف حادث مرور خطري بني �ملنيعة وعني �ضالح 
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ت�ضطري خمطط �أمني من 4 حماور لتاأمني 
�مل�ضطافني بعني متو�ضنت

�ضليمان بن قناب/ ب. عبد 
�هلل/  ن. مز�دة

-----------------
ق��ام��ت م�����ش��ال��ح ام���ن ولي���ة 
خمطط  بتفعيل  متو�شنت  ع��ني 
الذي  و  املواطنني  لتاأمني  خا�ض 
هي  و  حم���اور  اأرب��ع��ة  ت�شّمن 
حماية  اأجل  ال�شواطئ،من  تاأمني 
الوافدين  امل�شطافني  تاأمني  و 
ع��ل��ى ولي�����ة ع���ني مت��و���ش��ن��ت 
�شاطئ  يف�شلون  الذين  خا�شة 
تفعيل  مت  ���ش��اف،  ببني  البئر 
املراقبة  و  لل�رشطة  مراكز   03
مع  ال�شاطئ  ب��ذات  امل��ت��واج��دة 
اقتناء  مت  اأمني  ت�شكيل  و�شع 
الذي  التعداد  بني  من  عنا�رشه 
له  و  خ��ا���ش��ا  ت��ك��وي��ن��ا  ت��ل��ق��ى 
تاأمني  و  مراقبة  و  مبهام  عالقة 
ن��ق��اذ،  الإ التدخل،   " ال�شواطئ 
الأولية  الإ�شعافات  و  ال�شباحة 
مادية  باإمكانيات  مدعمني   "
املنوطة  امل��ه��ام  ل��ت��اأدي��ة  معتربة 
رباعية  دراج��ة  يف  متمثلة  بهم 
يف  ال�رشعة  و  للت�شهيل  الدفع، 
عن  ملراقبة  منظار  التدخالت، 
امل�شبوهة  التحركات  كافة  بعد 
ل�شلكية  اأجهزة  ال�شاطئ،  على 
حمور  يف  و  يدوية  م�شابيح  و 
لتزامن  نظرا  و  العمومي  المن 
ال�شنة  هذه  ال�شطياف  مو�شم 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�شار  م��ع 
عليه من  ترتب  ما  و   COVI-19
فقد   ، وقائية  تدابري  و  اج��راءات 
العاملة  العنا�رش  كافة  جتنيد  مت 
لكافة  ال�شارم  التطبيق  اجل  من 
الأمنية  التدابري  و  الج���راءات 
امل�شطرة من طرف املديرية العامة 
مع  متا�شي   هذا  و  الوطني  لالأمن 
من  املعلن  ال�شحي  الربوتوكيل 
و  للوقاية  العليا  ال�شلطات  طرف 
كورونا.  فريو�ض  انت�شار  من  احلد 
الأع��وان  ت��واج��د  تعزيز  مت  كما 
و  املرور  حركة  بتنظيم  املكلفني 
حماور  م�شتوى  على  الدوريات 
اإىل  من  املوؤدية  الرئي�شية  الطرق 
و  حت�شني  اأج��ل  من  ال�شواطئ، 
كذا  و  الطرق  م�شتعملي  توجيه 
اخلطرية  املخالفات  مرتكبي  قمع 
طاقم  ت�شخري  مع  القت�شاء،  عند 
و  املقاطع  خمتلف  ع��رب  ال���ردار 
مت  ال�شياق  نف�ض  يف  و  املحاور. 
تكييف  و  العاملة  الفرق  تدعيم 
املواطنني  حركة  مع  عملها  نظام 

خا�شة  املركبات  حركة  �شيولة  و 
اجل��زئ��ي عن  احل��ج��ر  م��ع رف���ع 
من  ه��ذا  و  متو�شنت  عني  ولي��ة 
العامة،  ال�شاحات  تاأمني  اأج��ل 
الف�شاءات  و  الرئي�شية  ال�شوارع 
اقبال  ت��ع��رف  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة، 
بالفرتة  خا�شة  للعائالت  كبريا 
املتعلق  امل��ح��ور  يف  و  امل�شائية 
ا�شكاله.  بكل  الإج��رام  مبحاربة 
ال��ولي��ة  اأم��ن  م�شالح  حت��ر���ض 
و  الإج��رام  مكافحة  اإىل  كذلك 
خالل  من  الالح�شاري   ال�شلوك  
و  ال��ت��ه��دي��دات  لكل  الت�شدي 
بتكثيف  هذا  و  الإجرامية  الأفعال 
الراكبة،  و  الراجلة  ال��دوري��ات 
اأوكار  مداهمة   ، ال�رشطة  عمليات 
مكافحة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجل��رمي��ة، 
ت�شطلع  حيث  بالبيئة  امل�شا�ض 
بالعمران و حماية  وحدات �رشطة 
ال�شلطات  مع  بالتن�شيق  البيئة 
مكافحة  على  بال�شهر  املحلية 
بقواعد  امل�شا�ض  اأ���ش��ك��ال  ك��ل 
و  العمومية  ال�شحة  النظافة، 
الأو�شاط  يف  عامة  ب�شفة  البيئة 
التوعوي  اجلانب  يف  و  احل�رشية، 
يت�شمن  ال��ذي  التح�شي�شي  و 
التح�شي�شية  الن�شاطات  خمتلف 
ال�شنة،  ف��رتات  طيلة  املنظمة 
خالل  الولية  اأمن  م�شالح  تنظم 
عدة   2020 ال�شطياف  مو�شم 
حت�شي�شية  و  توعوية  ن�شاطات 
ال�رشكاء  خمتلف  مع  بالتن�شيق 
خا�شة  املهنيني  و  الجتماعيني 
ح���ول ال��وق��اي��ة م���ن ان��ت�����ش��ار 
تدعو  حيث   . ك��ورون��ا  فريو�ض 
جهودهم  موا�شلة  اىل  املواطنني 
بكل  واحلر�ض  والتجند  امللمو�شة 
القواعد  اح��رتام  على  ���رشام��ة، 
اجل  م��ن  ال��وق��ائ��ي��ة،  ال�شحية 
العامة  ال�شحة  على  احل��ف��اظ 
بالإ�شافة  اآم��ن  �شيف  و�شمان 
حول  التح�شي�شية  احلمالت  اىل 
خمتلف  و  امل���روري���ة  ال��وق��اي��ة 
ما  خا�شة  الجتماعية  الآف��ات 
على  الإدم����ان  مبكافحة  تعلق 
ال�شباين  الو�شط  يف  املخدرات 
تدعو  و  هذا  امل�شطافون؛  كذا  و 
الولية  مواطني  الأمن  م�شالح 
املخطط  هذا  اإجناح  يف  للم�شاهمة 
عن  الإب��الغ  طريق  عن  الأمني 
عن  الن��ت��ب��اه،  يلفت  ���ش��يء  اأي 
15- الأخ�رشين  الرقمني  طريق 
و   17 النجدة  خط  104اأو  و   48
بالهواتف  اخلا�ض  اجلديد  التطبيق 

�رشطة.  األو  الذكية 

ت�ضخري 1350 �ضرطيا لتاأمني 
�مل�ضطافني ب�ضو�طئ جيجل

و�شالمة  اأم��ن  �شمان  اأج��ل  من 
وزوار  وال�����ش��واح  امل�شطافني 
يف  ت�شهد  والتي  جيجل  ولي��ة 
من  كبريا  اإق��ب��ال   مو�شم   ك��ل 
ويف   ، ال��وط��ن  اأرج����اء  خمتلف 
اإط����ار ال��ت��ح�����ش��ريات اجل��اري��ة 
لف��ت��ت��اح م��و���ش��م الإ���ش��ط��ي��اف 
ال��ولئ��ي��ة  امل��دي��ري��ة  ق����ررت   ،
 1350 ت�شخري  الوطني  لالأمن 
العتاد  بكافة   مدعمني  �رشطيا  
لتاأمني  واللوجي�شتيكي  امل��ادي 
لخت�شا�ض  التابعة  ال�شواطئ 
اإق��ل��ي��م��ه��ا واحل���ر����ض ال�����ش��دي��د 
الربوتوكول  تطبيق  مدى  على 
فريو�ض  من  للوقاية  ال�شحي، 
اإج���راءات  ك��اح��رتام   ، ك��ورون��ا 
ال��ت��ب��اع��د ال���ف���ردي وارت�����داء 
اإج��راءات  اأن  كما   ، الكمامات 
اأي�شًا  �شتمتد  وال�شالمة  التاأمني 
ت�شهيل  اأج��ل  من  الطرقات  اإىل 
الزدح��ام  لتفادي  امل��رور  حركة 
الطفيلية،  الظواهر  حماربة  وكذا 
مو�شم  ك��ل  يف  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي 
الأر�شفة  كاحتالل  ا�شطياف 
م��ن ق��ب��ل ال��ب��اع��ة وامل�����ش��اح��ات 
بع�ض  قبل  من  ال�شواطئ  على 
يتخدونها  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ض 
الإنت�شار  وكذا  خا�شة،  كملكية 
ينتجه  وما  للحظائر  الع�شوائي 
 ، يومية  وم�شاجرات  م�شاكل  من 
تخ�شي�ض  مت  هذا،  كل  اأجل  ومن 
وراج��ل��ة  راك��ب��ة  خمت�شة  ف��رق 
ال�����ش��واط��ئ ويف  ع��ل��ى ط���ول 
اأجل  من  العمومية  امل�شاحات 
و�شمان  امل�شطافني،  مرافقة 

مع  وباملوازاة  و�شالمتهم  راحتهم 
حمالت  هنالك  �شتكون  هذا،  كل 
ال�رشطة  اأفراد  قبل  من  حت�شي�شية 
على  وتوعيتهم  حثهم  اأج��ل  من 
من  الوقائي  الربوتوكول  احرتام 
حتت   19 ، كوفيد  كورونا  فريو�ض 
مو�شم  يف  اإ�شابة  �شفر  �شعار 

. ال�شطياف 

لل�ضباحة  �ضاطئا   39 و�فتتاح 
مب�ضتغامن

اأعطيت  ال�شبت  اأم�ض  من   ابتداء 
للمواطنني  اخل�����رشاء   ال���ش��ارة 
وال�شباحة  ال�شواطيء  لرتياد 
�شاطئا   39 حتديد  مت  وقد  فيها؛ 
متواجدة  لل�شباحة  م�شموحا 
خل�رش  و�شيدي  الظهرة  مبنطقة 
من�شور  و���ش��ي��دي  وم�شتغامن 
م�شتغامن،  مدينة  غرب  واملقطع 
ال�����رشوط  ك��ل  بها  ت��وف��ري  بعد 
وح�شب  ان��ه  غ��ري   ال�����رشوري��ة 
م�شتغامن  بولية  ال�شياحة  مديرة 
مغلقة  تظل  �شاطئا   13 هناك 
�شواطي  اإنها  التحاليل،  نتيجة 
���ش��ي��دي جم�����دوب وم��ط��رب��ة 
وممنوعة  مغلقة  تبقى  ولكريك 
التحاليل  لكون  ال�شباحة  عن 
اثبتت  املياه  على  اجريت  التي 

�شاحلة غري  انها  ايجابيا 
ال�شواطيء  فتح  خرب  لقي  وقد   
ه��ذه  يف  امل�شطافني  وج��ه  يف 
وخا�شة  وا�شعا  ارتياحا  الظروف 
م��ن ط��رف ال�����ش��ب��اب.  وت��دع��و 
وامل�شالح  املحلية   ال�شلطات  
كافة  املدنية   واحلماية  الطبية 
�رشوط  ال��ت��زام  اىل  امل�شطافني 
الكمامة  ارت��داء  ومنها  الوقاية، 
قد  احتمال  لي  تفاديا  والتباعد 

راحتهم. �شفو  يعكر 

�لإ�ضطياف  مو�ضم  ومع حلول  �لرتفيه  و  �ل�ضتجمام  �أماكن  و  �لت�ضلية  ف�ضاء�ت  و  لل�ضو�طئ  �لتدريجي  �لفتح  �إعادة  مبنا�ضبة 
 .. خا�ضة  �أمنية  تد�بري  و  �إجر�ء�ت  من  �ضاحبها  ما  و  كورونا  جائحة  مع  �ل�ضنة  هذه  تز�من  �لذي  و   ،2020

مبنا�ضبة �لفتح �لتدريجي لل�ضو�طئ و ف�ضاء�ت �لت�ضلية 

�شدد وايل ميلة عبد الوهاب مولي 
على �رشورة اإمتام ال�شغال يف اأقرب 
الور�شات  تدعيم  خالل  من  الآجال 
الفرق،  ت��ن��اوب  مب��داوم��ة  والعمل 
التهيئة  م�����رشوع  ب��اإجن��از  املكلفة 
فر�شوة  حي  ل�شكنات  احل�رشية 
ذلك  وجاء   . م��روان  �شيدي  ببلدية 
قادته  التي  التفقدية  خرجته  خالل 
�شبيحة اجلمعة رفقة اأع�شاء اللجنة 
كثب  عن  للوقوف  الولئية،  المنية 
وم��دى  ال���ش��غ��ال  ���ش��ريورة  على 
املخ�ش�شة  ال�شكنات  جاهزية 
لإي���واء ال��ع��ائ��الت امل��ت�����رشرة من 
زلزال اجلمعة املن�رشم. عبد الوهاب 
على  امل��ك��ان  بعني  اأُط��ل��ع  م��ولي 
اخلا�شة  الأ�شغال  وترية  تقدم  مدى 
�شكن   600 ل�  احل�رشية   بالتهيئة 
لها،   املوكلة  املقاولت  التزام  ومدى 
امل�شداة  بالتعليمات  الأ�شغال  هذه 

لها عقب زيارة اأم�ض اخلمي�ض. 
عقد  ميلة  وايل  فاإن   بالذكر  وجدير 
الديوان  مبقر  اخلمي�ض،   يوم  ع�شية 
الأحياء  ممثلي  مع  تن�شيقيا  لقاء 
�رشب  الذي  الزلزال  من  املت�رشرة 
حيث  املن�رشمة.  اجلمعة  ميلة  ولية 
طماأن العائالت املنكوبة بخ�شو�ض 
احللول  واإيجاد  الو�شعية  متابعة 
يف  بهم   التكفل  ق�شد  املنا�شبة 
فيها  تتوفر  لئقة  اإي���واء  اآم��اك��ن 
كما  العادية،  املعي�شية  ال�رشوط 
الهيئة  على  الول  امل�شوؤول  ق��ام 
العائالت  بزيارة  بالولية  التنفيذية 
امللعب  مبخيمات  املتواجدة  املنكوبة 
اأين  مبيلة  بلعيد  بلقا�شم  البلدي 
ومرافقتها  الدولة  وقوف  على  اأكد 
بهم  التكفل  يتم  حتى  لهم،  اليومية 

ب�شفة نهائية .
بوجمعة مهناوي  

و�يل ميلة ي�ضدد على �لعمل بنظام �ملد�ومة 
لإمتام �أ�ضغال �لتهيئة يف �لقريب �لعاجل 

بعد جتديد �ضبكات �لأوك�ضجني

 19 كوفيد  م�شلحة  من�شق  ق��ال 
على م�شتوى م�شت�شفى ابن بادي�ض 
فوزي،  بق�شنطينة عواطي  اجلامعي 
بامل�شت�شفى  املتواجدة  النقائ�ض  اأن 
اأ�شا�شا  تتعلق  بادي�ض  ابن  اجلامعي 
ال�شت�شفية  امل�شالح  تهيئة  باإعادة 
احلالت  ل�شتقبال  تخ�شي�شها  و 
كورونا  بفريو�ض  بالإ�شابة  املوؤكدة 
�شينا،  اب��ن  م�شلحة  غ��رار  على 
احلالت،  هذه  ملثل  حتويلها  مت  التي 
مري�شا   70 موؤخرا  ا�شتقبلت  حيث 
حتويلهم  مت  الفريو�ض  حاملي  من 
بعد  هذا  و  اأخ��رى،  موؤ�ش�شات  من 
مبعايري  الأوك�شجني  �شبكات  جتديد 
بعد  مراحل   عرب  ذلك  مت   ، اجلائحة 
اأن  اإل  الخت�شا�ض،   ذوي  تدخل 

هذه  يف  مطروحا  يبقى  النق�ض 
املادة حيث يحتاج املوؤطرون اإىل 15 
لإ�شعاف  الواحدة  الدقيقة  يف  لرتا 
املوجود   النق�ض  رغم  و  املري�ض، 
حالة  اأي  امل�شت�شفى  ي�شجل  مل 
مت  ما  عك�ض  بالأوك�شجني،  وف��اة 
حممد  مزيادي  يرى  فيما  ترويجه، 
ت�شفية  م�شلحة  من�شق  ال�شالح  
امل�شلحة  اأن  امل�شت�شفى،  بذات  الدم 
اأجهزة  يف  كبري  نق�ض  من  تعاين 
هي  و   ،PCR البيولوجية  التحاليل 
مري�شا   20 عن  يقرب  ما  ت�شتقبل 
املخت�شة  املراكز  اليوم، رف�شت  يف 
ا�شتقبالهم، لكن مت التكفل بهم كما 

ينبغي.
علجية عي�ض

حتويل 70 م�ضابا بكوفيد 19 �إىل م�ضلحة 
�بن �ضينا مب�ضت�ضفى �بن بادي�ش بق�ضنطينة

بعد موجة �حلر�ئق �لتي �جتاحت �لولية مند بد�ية �ضهر �أوت 

�إتالف �أكرث من 1024 هكتار� من �لغطاء �لغابي 
و�لنباتي يف جيجل

يف  اندلعت  التي  احلرائق  ت�شببت 
هذا  جيجل  ولية  واأحرا�ض  غابات 
باأكرث  يقدر  ما  اإتالف  يف  ال�شيف، 
من 1024 هكتارا من الغطاء الغابي 
اإح�شائيات   ح�شب  وذلك   ، والنباتي 
احلماية  وم�شالح  الغابات  م�شالح 
من  العديد  �شجلت  التي  املدنية 
احلرائق  يخ�ض  فيما  ال��ت��دخ��الت، 
قدرت ب3 مرات �شعف التدخالت 
ال�شنة  من  الفرتة  هذه  مع  مقارنة 
املا�شية ، حيث عرفت غابات وجبال 
ويف  احلرائق  عديد  ان��دلع  جيجل 
اأوقات واحدة يف مناطق متعددة، وما 

خا�شة  فاعل  بفعل  اأنها  فكرة  رجح 
واأن بع�ض احلرائق اندلعت يف اأوقات 
ينفي  ما  وه��و  الليل  من  متاأخرة 
فر�شية ال�رشارة ، حيث ت�شببت هذه 
املحا�شيل  عديد  اإتالف   يف  احلرائق 
ال��زراع��ي��ة واح����رتاق ال��ع��دي��د من 
يوؤثر  ما  وهو  واحليوانات  الأ�شجار 
والإيكولوجي  البيئي  التوازن  على 
من  العديد  نفوق  بفعل  باملنطقة 
الطيور واحليوانات وبع�ض الرثوات 
ع�شابات  لتبقى   ، النادرة  الغابية 
بهذه  الرئي�شي  املتهم  هي  الفحم 
وال��رثوة  الطبيعية  حق  يف  اجلرائم 

م�شالح  �شجلت  حيث   ، احليوانية 
اأكرث  اإتالف  فقط  بالأم�ض  الغابات 
حريق  �شب  اأن  بعد  هكتارا   50 من 
زيامة  ببلدية  تازة  وغابة  جبال  يف 
املن�شورة، يف �شاعة متاأخرة جداً من 
الليل ، حيث �رشح م�شوؤول مب�شالح 
رفقة  �شيعملون  اأن��ه��م  ال��غ��اب��ات 
تكثيف  على  الولية،  يف  وحداتهم 
الدوريات واخلرجات لك�شف خيوط 
هوؤلء الع�شابات، واأي�شًا على الأقل 
ن�شوب  حالة  يف  مبكرا  للتدخل 

حرائق اأخرى.
ب . عبد الله

�غري،بحرية علي وتيمزوغني ب�ض�ضار

الظل  مبناطق  التكفل  اإط���ار  يف 
ان�شغالت  وق�شد تلبية حاجيات و 
ومعاجلة  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  ���ش��ك��ان 
الط��ار  ه��ذا  �شمن  مت  م�شاكلهم، 
ب�شيانة  يتعلق  م�رشوع  ت�شجيل 
منطقة  من  بكل  الرابط  الطريق 
تيمزوغني  و  علي  اغ��ري،ب��ح��رية 
له  ر�شد  بخن�شلة،  �ش�شار  بدائرة 
بخم�شة  يقدر  معترب  م��ايل  مبلغ 
م�رشوع  جانب  اىل  �شنتيم  ماليري 
وتعزيز  الفالحية   امل�شالك  فتح 
ب�شبكة  امل��ن��اط��ق،  ه��ذه  خمتلف 

اىل  بال�شافة  الريفية  الكهرباء 
الخ��رى  النقائ�ض  بع�ض  معاجلة 
هذه  ال�شكان،وجاءت  تعيق  التي 
ل�شك  مما  التي  الطموحة  امل�شاريع 
اأنها �شوف تعمل على التقليل  فيها 
اخلرجة  اإث��ر  ال�شكان  معاناة  من 
المني  لل�شيد  الخ��رية  امليدانية 
رئي�ض  من  كل  رفقة  للولية  العام 
ومدير  الفالحة  ،مدير  �ش�شار  دائرة 
الأ�شغال.  مدير  وكذا  املائية  املوارد 
العمومية.                                                                        
ونا�ض لزهاري

مناطق �لظل بخن�ضلة ت�ضتفيد من 
م�ضاريع تنموية

بلعبا�ض  �شيدي  ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  و�شعت 
حدا لن�شاط �شبكة اإجرامية متكونة من 06 اأ�شخا�ض 
تورطو يف  حيازة   املخذرات )الكيف املعالج(، ق�شد 
املعالج  الكيف  من  كمية  حجز  مت  حيث  فيها،  املتاجرة 
مبدينة  للرتويج  موجهة  كانت  كلغ   03 وزنها  قدر 
غرب  ولي��ات  اإح��دى  من  انطالقا  بلعبا�ض،  �شيدي 
اإجناز  مت  القانونية  الإج��راءات  ا�شتكمال  بعد  الوطن، 
حيازة  تهمة  عن  الذكر  ال�شالفي   �شد  ق�شائي  ملف 
قدموا  املتاجرة.  لغر�ض  املعالج(  )الكيف  املخدرات 
مبوجبه اأمام النيابة اأين �شدرت يف حقهم اأوامر اإيداع. 
ال�رشطة   قوات  ا�شتغالل  اإىل  تعود  الق�شية  اأط��وار 
معلومات مفادها وجود اأ�شخا�ض يحوزون   املخدرات 
انطالقا  بلعبا�ض،  �شيدي  مبدينة  ترويجها  ب�شدد  وهم 
مركبة،  با�شتعمال  الوطن  غرب  وليات  اإحدى  من 

الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ  مت  املعطيات  هذه  اإثر  على 
فيهم. حيث مت و�شع خطة  امل�شتبه  وتر�شد حتركات  
مت  حيث  تلب�ض،  حالة  يف  توقيفهم  اأجل  من  حمكمة 
الكيف  من  كمية  وحجز  الأخر  تلو  الواحد  توقيفهم 
�شفائح  �شكل  على  كلغ   03 ب�  وزنها  قدر  املعالج 
من  تعترب  مالية  مبالغ  اإىل  بالإ�شافة  للبيع،  مهياأة 
مركبة  حجز  مت  كما  ال�شموم،  هذه  ترويج  عائدات 
نقل  يف  ت�شتعمل  كانت  اأك�شنت  هيونداي  نوع  من 

وترويج املخدرات . 
تقدمي  مت  القانونية  الإج��راءات  جميع  ا�شتيفاء  بعد      
واإخفاء  حيازة  تهمة  عن  النيابة  اأم��ام  فيهم  امل�شتبه 
مبوجبه  قدموا   ، فيها  املتاجرة  لغر�ض  املخدرات  ونقل 

اأمام النيابة اأين �شدرت يف حقهم اأوامر اإيداع.
م.رم�شاين

حجز 3 كلغ من �ملخدر�ت وتوقيف 06 �أ�ضخا�ش ببلعبا�ش



فرق من ر�بطتي �لهو�ة وما 
بني �جلهات تطعن يف قو�عد 

�لف�ضل من �أجل �ل�ضعود

مو�ضى رم�ضاين " �ضباب عني و�ضارة " :

 "�ل�ضّيارباو يف �لقلب .. 
وم�ضتقبلي كل �ضيء باملكتوب"

ك�سف تقرير �سحفي فرن�سي، ام�ص ال�سبت، عن تطور جديد ب�س�أن م�ستقبل الأرجنتيني ليونيل مي�سي، 
جنم بر�سلونة، خالل املو�سم املقبل.

وك�ن بر�سلونة، قد تعر�ص، اأم�ص اجلمعة، خل�س�رة مذلة بنتيجة 8-2 اأم�م ب�يرن ميونخ يف ربع نه�ئي 
دوري اأبط�ل اأوروب�.

الكت�لوين،  الن�دي  عن  ب�لرحيل  بر�سلونة،  اإدارة  هدد  مي�سي  ف�إن  فوتبول"،  "فران�ص  ملجلة  ووفًق� 
عقب اخل�س�رة اأم�م ب�يرن ميونخ.

واأ�س�رت اإىل اأن مي�سي �سيغ�در بر�سلونة، اإذا مل حتدث تغيريات جذرية يف الن�دي، من املدرب وحتى 
الرئي�ص والإدارة الري��سية.

واأو�سحت املجلة، اأنه وفًق� للمقربني من مي�سي، ف�إن الالعب يدر�ص بجدية، الرحيل عن بر�سلونة هذا 
ال�سيف.

يذكر اأن مي�سي �سبق اأن �سرح اأكرث من مرة لو�س�ئل الإعالم، اأن م�ستوى بر�سلونة ل يوؤهله للفوز بدوري 
اأبط�ل اأوروب�.

و�سبق اأن ارتبط مي�سي، اأكرث من مرة ب�لنتق�ل اإىل اإنرت ميالن اأو م�ن�س�سرت �سيتي.

املعلقة  الكروية  الن�س�ط�ت  عودة   
كــورونــ�  ج�ئحة  تف�سي  ب�سبب 
)كوفيد19-(  امل�ستجد  فريو�ص 
كــ�نــت اإحــــدى الــنــقــ�ط الــتــي مت 
التوا�سل  بوا�سطة  له�  التطرق 
ـــ�د  ــد، بــني الحت ــع املــرئــي عــن ب
الـــدويل لــكــرة الــقــدم )فــيــفــ�( و 
لكرة  الإفريقية  الكونفدرالية 
رئي�ص  بح�سور  )الــكــ�ف(  القدم 
الحت�دية اجلزائرية لكرة القدم  
م�  ح�سب  زطــ�ــســي،  الــديــن  خــري 
يوم  ــة  ــ�دي الحت الهيئة  اأوردتــــه 

اخلمي�ص، على موقعه� الر�سمي.
اأو  الغ�ء  و  الفيف�  رزن�مة   وك�نت  
على  املن�ف�س�ت،  بع�ص  ت�أجيل 
جدول اأعم�ل هذا الجتم�ع الذي 
بح�سور  �س�ع�ت،  ثالث  ا�ستغرق 
اأنف�نتينو،  جي�نو  الفيف�،  رئي�ص 
اأحــمــد،  اأحــمــد  ــ�ف،  ــك ال ورئي�ص 
الفيف�  جمل�ص  اأع�س�ء  ايل  ا�س�فة 
فوزي  للك�ف:  التنفيذي  املكتب  و 
الأول  الــنــ�ئــب  )املــغــرب(  لقجع 
و  الإفــريــقــيــة،  الهيئة  لرئي�ص 
ط�رق  و  )م�سر(  ريــدة  اأبــو  هــ�ين 

بو�سم�وي )تون�ص( و اأحمد يحيى 
)موريت�ني�(.

من  ــل  ك ــ�ع  ــم ــت الج ح�سر  كــمــ�   
ال�سيدة  للفيف�،  الع�مة  الأمينة 
مــ�تــيــ��ــص  و  �ـــســـمـــورة،  ــة  ــم ــ�ط ف
ــ�م  ــع قـــرافـــ�ـــســـرتوم، الأمـــــني ال
مو�سنقو-اأومب�،  زفريون  امل�س�عد، 
اجلمعي�ت  لق�سم  اجلهوي  املدير 
و  اإفــريــقــيــ�  مبنطقة  الــعــ�ــســوة 

الك�رايبي، ح�سب نف�ص امل�سدر.
"زط�سي  ــ�أن  ب الــفــ�ف،  واو�سحت 
حيث  الك�ف،  رئي�ص  بعد  تدخل 

ج�ئحة  و�سعية  عن  عر�س�  قدم 
ـــ� فـــريو�ـــص بــ�جلــزائــر،  ـــورون ك
و  الــــقــــرارات  كـــل  و  ــ�  ــوره ــط ت و 
الجـــــراءات املــتــخــذة مــن طرف 
و  ــص،  ــ�ر� م �سهر  منذ  الحتــ�ديــة 
اإىل  الري��سية  الن�س�ط�ت  توقيف 
الفيديرايل  املكتب  انعق�د  غ�ية 
و  اأغ�سط�ص"   10 يـــوم  الأخــــري 
"لال�ست�س�رة  اللجوء  منه�  خ��سة 
اجلمعية  اأع�س�ء  لــدى  الكت�بية 
الع�مة  و التي نتج عنه� قرار اإنه�ء 

املو�سم الكروي، 2019-2020.
ـــ�دة  ـــس ــــرف اإ� ــــذا الجـــــــراء ع ه
الإفريقية"  و  الع�ملية  "الهيئتني 
للتكيف  املبذولة  اجلهود  اأي�س�  و 
الفريدة  ال�سحية  الو�سعية  مع 
التعديالت  عن  ف�سال  نوعه�،  من 
املن�ف�سة   نظ�م  على  ادخلت  التي 
الأعــ�ــســ�ء  ملختلف  الــ�ــســمــ�ح  اأو 
يف  العمل  مبوا�سلة  )رابــطــ�ت( 
الع�مة  جمعي�ته�  عقد  انتظ�ر 

لتجديد عهدته�".
"اجتم�ع�ت  بــ�أن  الف�ف  ا�س�رت  و 
هذه  و  م�ستقبال،  �ستربمج  اأخرى 
للتطرف  الك�ف،  رئي�ص  مع  املــرة 
ال�سحية  للو�سعية  ــرة،  م كل  يف 
ــدان الــعــ�ــســوة و  ــل ــب مبــخــتــلــف ال
امل�س�عدات الواجب تقدميه�  لهذه 

الأخرية".

اأ�ــســبــ�ب  ــي  ــالم اإع تــقــريــر  ك�سف 
الــتــي وقعت  ـــ�دة،  املــنــ�و�ــســ�ت احل
راي�ص  ــري،  ــزائ اجل احلــ�ر�ــص  بني 

مبوحلي، ولعبي احت�د جدة.
التي  املــبــ�راة  نه�ية  عقب  ــك  وذل
 ،)1-0( والتف�ق  العميد  جمعت 
اجلــولــة  �سمن  اجلــمــعــة،  ــوم  ــي ال
الدوري  من  والع�سرين  اخل�م�سة 

ال�سعودي للمحرتفني.
"الديوانية"،  لــربنــ�مــج  ــ�  ــق ووف
الري��سية  القنوات  عــرب  املـــذاع 
�سب  هن�ك  ك�ن  ف�إنه  ال�سعودية، 
ــن اأحـــد لعــبــي الحتــــ�د، جت�ه  م
احلـــ�ر�ـــص اجلـــزائـــري لــالتــفــ�ق، 
راي�ص مبوحلي، ب�للغة الفرن�سية.
ورد مبوحلي، املولود لأم جزائرية 

واأب كونغويل، على الالعب ق�ئال: 
لوف�ة  اإ�س�رة  يف  اأمي"،  فقدت  "اأن� 
ب�سدة،  يغ�سب  اأن  قبل  والــدتــه، 

ولعــبــي  بينه  مــ�ــســ�دة  ـــدث  وحت
ــص لــيــونــ�ردو  ــ� ــ�لأخ ــــ�د، وب الحت
خيل، ليقوم احلكم بطرد احل�ر�ص 

اجلزائري.
روم�رينيو  اأن  اإىل  الربن�مج  واأ�س�ر 
اإىل  متوجه�  ك�ن  الحتــ�د،  مه�جم 
املالب�ص اخل��سة ب�لتف�ق،  غرفة 
مراقب  لكن  ملبوحلي،  لالعتذار 

املب�راة منعه.
مبوحلي،  راي�ص  ــدة  وال اأن  يذكر 
عــ�ئــ�ــســة، تــوفــيــت حــيــنــمــ� كــ�ن 
املنتخب  مع  ب�لتح�سري  من�سغال 

اجلزائري، يف ع�م 2010.
ــ� مــبــوحلــي على  ــم ويــحــر�ــص دائ
يف  ذلــك  وظــهــر  والــدتــه،  تخليد 
اأمم  كــ�أ�ــص  بطولة  نه�ئي  ن�سف 
نيجريي�،  اأمــ�م  امل��سية،  اإفريقي� 
القف�ز،  على  اأمــه  ا�سم  كتب  حيث 

عندم� ق�د منتخبه للفوز )2-1(.

قـــــــــ�م مــــوقــــع 
ن�سفري  ا تر “
املخت�ص  م�رك�ت”، 
اأخب�ر  مت�بعة  يف 
ـــــ�لت  ـــــق ـــــت الن
بتحيني جزئي يف 
ال�سوقية  القيمة 
ــب  ــخ ــت ــن ـــنـــجـــوم امل ل
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم 

الن��سطني يف اأوروب�.
ــرز ق�ئد  وحــ�فــظ ريــ��ــص حم
ــب الـــوطـــنـــي وجنــم  ــخ ــت ــن امل
الإجنليزي،  �سيتي  م�ن�سي�سرت 
ك�أغلى  الأول  ــز  ــرك امل عــلــى 
بقيمة  جـــزائـــري  لعــــب 
48 مليون  �سوقية يف حدود 

اأورو.
ـــــذا املـــو�ـــســـم،  ويـــعـــد ه
ـــرز مــع  ـــح الأفـــ�ـــســـل مل
منذ  �سيتي،  م�ن�س�سرت 
يف  اإليه  ان�سم�مه 

هدف�،   11 �سجل  حيث   ،2018
مل  عــ�مــ�،  الـ29  �س�حب  ولكن 
يقدم بعد الأداء الذي ظهر به 
فريقه  ــ�د  ق عندم�   ،2016 يف 
ال�س�بق، لي�سرت �سيتي، للتتويج 
بلقب الدوري الإجنليزي للمرة 
ن�ل  كم�  تــ�ريــخــه،  يف  الأوىل 
اجلــنــ�ح الـــدويل اجلــزائــري يف 
ذاك الع�م، ج�ئزة اأف�سل لعب 

يف “الربميري ليغ”.
مدافع  الث�ين  املركز  يف  وجــ�ء 
عط�ل  يو�سف  الفرن�سي،  ني�ص 
بـ20  �سوقية  قيمة  �ــســ�حــب 
الإ�س�بة  ــم  ورغ اأورو،  مليون 
ــي تــعــر�ــص لــهــ� مــع نــ�ديــه  ــت ال
ــه مـــن الــلــعــب لــفــرتة  ــت ــرم وح
طويلة يف الدوري الفرن�سي، اإل 
اأنه ح�فظ على قيمته يف �سوق 

التحويالت.
ــ�يل  ــط ــالن الي ــي ــم م وحـــل جن
اإ�سم�عيل بن ن��سر ث�لث� بقيمة 

اأورو،  17.5 مليون  �سوقية بلغت 
ذاته  اإثــبــ�ت  من  متكن  اأن  بعد 
موا�سمه  اأول  يف  جيدة  ب�سورة 
“الرو�سونريي”، بعدم� ظهر  مع 

ب�سكل ممت�ز على مدار املو�سم.
مب�راة   31 يف  ن��سر  بن  و�س�رك 
يف  مــيــالن  لعبه�   38 اأ�ــســل  مــن 
بينم�  الإيــــطــــ�يل،  الــــــدوري 
الــبــدلء  مــقــ�عــد  عــلــى  جل�ص 
 3 عــن  وغــــ�ب  ــ�ت  ــ�ري ــب م  4 يف 
لرتاكم  الإيق�ف  ب�سبب  لق�ءات 
ن��سر  ــن  ب ـــ�ل  ون الــبــطــ�قــ�ت. 
يف  املهم  لــدوره  كثرية  اإ�ــســ�دات 
ك�ن  حيث  ميالن  ملعب  و�سط 
مبث�بة رم�نة امليزان يف ت�سكيلة 
ــرز  اأب وكــ�ن  “الرو�سينريي”، 
يف  املو�سم  هذا  العرب  الالعبني 

“الك�لت�سيو”.
ــز الـــرابـــع فــكــ�ن من  ــرك اأمـــ� امل
رامــي  الأيــ�ــســر  املــدافــع  ن�سيب 
مليون   15 بقيمة  �سبعيني،  بن 

لن�دي  ال�س�بق  الالعب  اأورو.. 
ــمــ� اأكـــرث  ــــــ�رادو قــــدم مــو�ــس ب
بوري�سي�  نــ�ديــه  مــع  رائـــع  مــن 
الــــدوري  يف  ــ�خ  ــالدب ــغ ــن ــس ــو� م
املو�سم  م�س�ركة  و�سمن  الأمل�ين 
الق�دم يف رابطة اأبط�ل اأوروب�، 
عديد  اهتم�م  حمل  يوجد  كم� 
الكبرية  ـــة  ـــي الأوروب ــرق  ــف ال
اأبــــرزهــــ� نــــ�دي اأنــــرت مــيــالن 

الإيط�يل.
املركز  يف  ـــور  دول ـــدي  اأن وجـــ�ء 
تقدر  اإجم�لية  بقيمة  اخل�م�ص 
ت�ألقه  بعد  اأورو،  مليون  بـ13 
هذا  الفرن�سي  مونبيلييه  مــع 

املو�سم.
قيمة  اأن  اإىل  التذكري  ويجدر 
يف  تــدهــورت  الالعبني  جميع 
ب�سبب  املــ��ــســي،  ــل  ــري اأف �سهر 
ــص  ــريو� تـــداعـــيـــ�ت تــفــ�ــســي ف
الن�س�ط  اأوقـــف  ــذي  ال كــورونــ� 

الكروي لفرتة طويلة.

حت�ضري عودة �لن�ضاط �لكروي على طاولة �جتماع �لفيفا مي�ضي يدر�ش بجدية �لرحيل عن بر�ضلونة
و�لكاف بح�ضور زط�ضي

ملاذ� ت�ضاجر مبوحلي مع لعبي �حتاد جدة ؟

حمرز وعطال وبن نا�ضر وبن �ضبعيني ودولور �أغلى لعبي "�خل�ضر"

الأندية  بع�ص  قــررت   
رابطتي  يف  الن��سطة 
اجله�ت  بني  وم�  الهواة 
الـــقـــرارات  يف  الــطــعــن 
يف  ب�ل�سعود  املتعلقة 
فريقني  ت�س�وي  ح�لة 
ـــدد  ع يف  ـــــــرث  اأك اأو 
ـــ�ط، مــطــ�لــبــني  ـــق ـــن ال
"ا�سرتج�ع  بــ�ــســرورة 

اجلزائرية  الحت�دية  بي�ن  به  اأفــ�د  م�  ح�سب  حقهم"، 
لكرة القدم )ف�ف( .

الدين  خري  الف�ف  رئي�ص  من  "بطلب   : البي�ن  اأو�سح  و 
ممثلي  الــفــيــدرايل  املكتب  اأع�س�ء  ا�ستقبل  زط�سي، 
الهواة وم� بني اجله�ت الذين  اأندية ن��سطة يف رابطتي 
اجلديدة  القواعد  تطبيق  جراء  ظلموا  اأنهم  يعتربون 
للف�سل م� بني الفرق يف ح�لة الت�س�وي يف عدد النق�ط. 
و جــرت املــحــ�دثــ�ت يف اأجــــواء هــ�دئــة �ــســ�دهــ� حــوار 
من  �ستدر�ص  الندية  هذه  ملف�ت  و�سف�ف.  دميقراطي 

قبل اللجنة الفيدرالية للطعون".
و يتعلق الأمر ب�أندية اجليل ال�س�عد حي اجلبل و �سب�ب 
الدار البي�س�ء )ق�سم الهواة( اىل ج�نب جنم الربواقية، 
�سب�ب احلن�ية، اأمل غري�ص، ملعب �سطيف و اأمل بريكة 
)رابــطــة مــ� بــني اجلــهــ�ت( الــذيــن نـــددوا بــقــرار عدم 
ا�ستف�دتهم من ال�سعود يف اإط�ر التعديل اجلزئي الأخري 
ال�ست�س�رة  عقب  تطبيقه  مت  الــذي  املن�ف�سة  لنظ�م 
اجلمعية  اأع�س�ء  مــع  الــفــ�ف  اأطلقته�  التي  الكت�بية 

الع�مة.  
للطعون  الفيدرالية  اللجنة  �ستتخذه�  التي  القرارات 
وت�سكيل  املن�ف�سة  نظ�م  على  ب�مل�س�دقة  �ست�سمح 
جمموعتي الرابطة الث�نية هواة  )و�سط-�سرق و و�سط-

غرب(، يختتم البي�ن.

فريق  رفقة  ت�ألقوا  الذين  الب�رعني  الالعبني  اأحد  هو 
 ، الــهــ�وي  الث�ين  الق�سم  بطولة  يف  و�ــســ�رة  عني  �سب�ب 
اأن�س�ر  واحرتام  حمبة  ك�سب  واأن�قته  واأخالقه  بفني�ته 
جعلت  ميدان  اأر�سية  على  القت�لية  روحــه   ، اخل�سرة 
اأهدافه   ، ومتّيزه  بقيمته  ي�سيدون  اخل�سوم  مدربي 
ق��سية  تعرثات  من  زمالئه  اإنق�ذ  يف  �س�همت  احل��سمة 
هذا   ، املط�ف  نه�ية  يف   التتويج  من�سة  على  و�سعودهم 
 " الأ�سمر  ال�س�ورة  مدر�سة  وخّريج  ب�س�ر  مدينة  ابن  هو 
مو�سى رم�س�ين " الذي مل يتج�وز عمره 23 �سنة غري اأنه 
النوادي  ب�أقم�سة  والت�سريف�ت  النج�ح�ت  من  وافر  ن�ل 
التي دافع عن األوانه� ، وم� فعله مع جمعية وهران ورائد 
من  جت�هله  اأو  ن�سي�نه  ميكن  ل  الرغ�ية  ونــ�دي  القبة 

جم�هري املدار�ص املذكورة.
خمتلف  من  فرق  عدة  اإدارات  اأبــدت  الــذي  الوقت  ويف   
هــّداف  بخدم�ت  الظفر  يف    �سديدة  رغبة  امل�ستوي�ت 
ال�سب�ب ، يبدو اأن ل يريد البتع�د عن الع�ئلة الو�ّس�رية 
ويحمل   ، والتقدير  والهتم�م  ب�لدفء  غمرته  التي 
والذكري�ت  امل�س�عر  من  الكثري  وذاكرته  قلبه  يف  له� 
على  وا�سحة  ردود  تقدمي  يف  تردده  والدليل   ، الرائعة 
النوادي  فروؤ�س�ء   ، و�سلته  التي  الكثرية  العرو�ص  كل 
يفقدوا  مل  ت�سكيالتهم  �سفوف  يف  به  يحلمون  الذين 
اأن زاروا مقر �سكن�ه م�زالوا يرتقبون  ، وبعد  الأمل بعد 
املو�سم املقبل  النه�ئي وحتديد وجهته يف  جديد موقفه 
، رم�س�ين الذي قّدم اأداء رائع� خالل البطولة املنق�سية 
�سفري  من  �س�أن  ــل  اأق فريق  مع  اللعب  مبدئي�  يرف�ص 
الفنية والتقنية  ، خ��سة واأن قدراته  الكرة اجللف�وية 
اأن  ، والأكيد  الهواة  والبدنية تفوق كثريا م�ستوى ق�سم 
اأكرث  اأ�سبح  الذي  رم�س�ين  لالعب  مواتية  الآن  الفر�سة 
اأجل  من   ، اجلوانب  كل  من  امل�سوؤولية  حتّمل  على  قدرة 
بط�قته  والرتــقــ�ء  و�سالبة  بثقة  م�سريته  موا�سلة 
الكروية الن�درة اإىل اأعلى مرتبة ممكنة .         عمر ذيب  

��ضتقبال غا�ضب لالعبي بر�ضلونة بعد �لهزمية �ملذلة

زلز�ل ل�ضبونة ي�ضرع برحيل رئي�ش بر�ضلونة

�لقرن" و�نت�ضار  تاريخي  "در�ش 
... �ضحف �لعامل تتفاعل مع

 ف�ضيحة بر�ضلونة

بر�سلونة،  م�سجعي  مــن  جمموعة  ا�ستقبلت 
ب�لهت�ف�ت  الإدارة،  واأع�س�ء  الفريق  لعبي 
الري��سية  ب�ملدينة  الحتج�جية،  والالفت�ت 

للن�دي الكت�لوين.
امل�سبوقة  وغري  املذلة  الهزمية  بعد  ذلك  ي�أتي 
التي تعر�ص له� بر�سلونة، على يد ب�يرن ميونخ، 

يف ربع نه�ئي دوري اأبط�ل اأوروب�.
وحملت الالفت�ت عب�رات مثل "اإدارة ولعبون، 
و�سرف  اأقل  و"ترف  �سنة"،   121 ت�ريخ  على  ع�ر 

اأكرث".

ال�سي�رات  خروج  بواب�ت  عند  امل�سجعون  وجتمع 
الفريق  اأع�س�ء  ك�ن  حيث  الري��سية،  ب�ملدينة 
عقب  من�زلهم  اإىل  للعودة  مركب�تهم  ي�ستقلون 

و�سولهم من ل�سبونة.
اإن م� يتعني عليهم  امل�سجعني ق�ئال،  اأحد  و�س�ح 

القي�م به هو "العمل"، ولي�ص العودة اإىل املنزل.
جترع  بعدم�  الأبــطــ�ل،  دوري  الب�ر�س�،  وودع 
نه�ئي  ربــع  يف   )2-8( عري�سة  هزمية  اأمــ�ــص، 
البطولة، التي عجز عن التتويج به� منذ 2015.

هن�ك  اأن  ال�سبت،  امــ�ــص  اإ�ــســبــ�ين،  �سحفي  تقرير  اأكـــد 
خالل  بر�سلونة،  داخــل  �ستحدث  اإداريـــة،  تغيريات 

الفرتة املقبلة.
اجلمعة،  اأمــ�ــص  تعر�ص،  قــد  بر�سلونة،  وكــ�ن 
ميونخ  ب�يرن  اأم�م   2-8 بنتيجة  مذلة  خل�س�رة 

يف ربع نه�ئي دوري اأبط�ل اأوروب�.
ف�إن  ديبورتيفو"،  "موندو  ل�سحيفة  ووفًق� 
بر�سلونة،  رئي�ص  ب�رتوميو،  م�ري�  جو�سيب 
انتخ�ب�ت مبكرة يف  اإجراء  �سيعلن قريًب� عن 

الن�دي الكت�لوين.
يقر  للن�دي،  الأ�س��سي  النظ�م  اأن  اإىل  واأ�س�رت 
الإدارة،  جمل�ص  وليــة  انته�ء  ح�لة  يف  ب�أنه 
يجب اأن تكون النتخ�ب�ت بني �سهري م�ر�ص/اآذار 

ويونيو/حزيران.
ي�سري  �سيء  كل  ك�ن  الأم�ص،  مب�راة  قبل  اأن  واأو�سحت 
الغ�سب  لكن  يونيو/حزيران،  يف  �ستق�م  النتخ�ب�ت  اأن  اإىل 

احل�يل يف الن�دي، �سيجعله� يف وقت مبكر عن ذلك.
وق�لت ال�سحيفة اإنه وفًق� للنظ�م الأ�س��سي، قد تتم الدعوة لالنتخ�ب�ت 

يف م�ر�ص/اآذار اأو اأبريل/ني�س�ن ك�إجراء مبكر.
واأ�س�فت اأن اإق�مة النتخ�ب�ت قبل م�ر�ص/اآذار، حتت�ج اإىل ا�ستق�لة رئي�ص 
الن�دي، ون�سف اأع�س�ء جمل�ص الإدارة اأو %75 من املديرين دون ا�ستق�لة 

ب�رتوميو.

ف�سيحته  بعد  الع�ملية،  ال�سح�فة  من  لذعــة  لنتق�دات  بر�سلونة  فريق  تعّر�ص 
الت�ريخية يوم اجلمعة، عند خ�س�رته )8/2( على ملعب "النور" يف الع��سمة الربتغ�لية 
م�س�بقة  من  النه�ئي  ربع  الدور  من�ف�س�ت  �سمن  الأملــ�ين،  ميونخ  ب�يرن  اأم�م  ل�سبونة، 

دوري اأبط�ل اأوروب� لكرة القدم.
�سدر  على  ا�سُتعِمَلت  التي  الكلم�ت  اأكرث  بني  من  "اإذلل"  و  "ع�ر"  "ف�سيحة"،  وك�نت 
خم�ص  منذ  مرتاكم  ف�سل  بعد  ي�أتي  الذي  املدوي،  ال�سقوط  هذا  بعد  الع�ملية  ال�سحف 

�سنوات يف الن�دي الكت�لوين على �سعيد امل�س�بقة الأوروبية.
وو�سعت �سحيفة "ليكيب" الفرن�سية عنوانً� على �سدر �سفحته�، ج�ء فيه: "در�ص 

عنوان  فيه�  ج�ء  فقد  الأرجنتينية،  اأوليه"  "دي�ريو  �سحيفة  اأم�  ت�ريخي"، 
بر�س�  على  ف�ز  ميونخ  ب�يرن  واإق�س�ء.  اأهداف  ثم�نية  بر�سلونة:  "ب�بليون 

اأم� مواطنته�  2-، يف مب�راة �ستبقى يف ت�ريخ دوري اأبط�ل اأوروب�"،   8
مي�سي". ت�ريخ  يف  ليلة  "اأ�سواأ  فق�لت:  "كالرين"، 

يف  النت�س�ر  بهذا  �سع�دته�  عن  فعرّبت  الأمل�نية،  "بيلد"  �سحيفة  اأم� 
عنوان "2-8 انت�س�ر القرن... ب�يرن يذّل بر�سلونة، ميغ� مولر، ديفيز 

�سو وثن�ئية كوتينيو". اأم� �سحيفت� "ت�ميز" و"تيليغراف" الربيط�نيت�ن، فقد 
اإىل  و�سل  "بر�سلونة  اله�ص"،  بر�سلونة  يهني  "ب�يرن  التوايل:  على  عنونت� 

دوري  يف  اإذلل  اأكرب  يف  اأهداف  ثم�نية  ب�يرن  �سجل  اأن  بعد  احل�سي�ص 
اأبط�ل اأوروب�".

"الغ�ردي�ن" بعنوان:"  ومع ال�سحف الربيط�نية دائمً�، فقد تف�علت 
�سن(:  )ذا  وق�لت  بر�سلونة"،  يذل  ب�يرن  بينم�  ب�لفوز،  ي�أتي  مولر 

الالمعني  الأملــ�ن  قبل  من  لــالإذلل  يتعر�سون  ورفق�وؤه  "مي�سي 
الذين هزموا بر�سلونة الكئيب". اأم� عنوان "ب�يرن ي�سجل ثم�نية 
اأهداف ليق�سي على بر�سلونة ويبلغ ن�سف النه�ئي"، فقد ك�ن من 

ن�سيب �سبكة "�سك�ي �سبورت".
لرفق�ء  الف�سيحة  هذه  مع  بدوره�  الإيط�لية  ال�سحف  وتف�علت 

ج�ء  عنوانً�  �سبورت"  ديلو  "لغ�زيت�  �سحيفة  كتبت  حيث  مي�سي، 
ن�سف  اإىل  ويطري   2-8 يفوز  ب�يرن  لل�سخرية،  مثري  "بر�سلونة،  فيه: 

النه�ئي"، يف الوقت الذي و�سعت فيه "كوريري ديلو �سبورت" عنوانً� ج�ء 
فيه: "ل ي�سدق ب�يرن: �سجل 8 اأهداف مبرمى بر�سلونة!".

اإ�س�رة  وهذا  "النه�ية"،  يف  متمثاًل  ت�ميز"  "نيويورك  �سحيفة  عنوان  وج�ء 
م�  ال�سن،  يف  وتقدمهم  لعبيه  م�ستوى  تراجع  بعد  بر�سلونة،  جيل  نه�ية  اإىل 

يجعلهم ع�جزين عن تقدمي الإ�س�فة للفريق.
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حملي�ت

�لهزمية �ل�ضاحقة تثبت �نهيار 
م�ضروع بر�ضلونة

جوريت�ضكا: هل �أ�ضعر بالأ�ضف ملي�ضي؟ 
ل.. �ضقوطه �أمر ممتع

برب�سلونة  ميونخ  ب�يرن  اأحلقه�  التي  امل�سبوقة  غري  ال�س�حقة  الهزمية  ج�ءت 
نقطة  �سك  بال  وت�سبح  الري��سي،  الب�ر�س�  م�سروع  انهي�ر  لتثبت   ،8-2 بواقع 

ف�رقة يف ت�ريخ الفريق الكت�لوين.
اأقيمت يف ربع  التي  امل��سية  الليلة  ول يقت�سر الأمر على حتليل ك�رثة مب�راة 
النه�ئي،  لن�سف  وت�أهله  ب�يرن  بفوز  وانتهت  اأوروبـــ�،  اأبط�ل  دوري  نه�ئي 
بر�سلونة  على  احلزينة  الليلة  لتلك  اأدت  التي  الأ�سب�ب  يف  البحث  يجب  بل 

وم�سجعيه.
وتعود جذور الأزمة التي يعي�سه� بر�سلونة اإىل 2017، عندم� اكت�سحه ب�ري�ص 
اأن  قبل  الأبط�ل  دوري  نه�ئي  ثمن  ذه�ب  يف  بي�س�ء  برب�عية  جريم�ن  �س�ن 

ينتف�ص الب�ر�س� اإي�ب� على ملعبه ويفوز 6-1.
يف  ب�لبطولة  الالحقة  مواجهته  بر�سلونة  وخ�سر  ت�ستمر  مل  النتف��سة  لكن 

ذه�ب ربع النه�ئي على ملعب يوفنتو�ص بثالثية نظيفة قبل اأن يتع�دل �سلبي� 
على اأر�سه يف الإي�ب ويودع مو�سم الت�س�مبيونزليج.

واعترب وقته� الأمر مبث�بة ح�دث ع�بر، لكن بعده� ع�د بر�سلونة لي�سقط على 
اأر�ص روم� بثالثية نظيفة يف اإي�ب ربع نه�ئي البطولة مبو�سم 2018-2017، ليودع 

دوري الأبط�ل بعدم� ف�ز ذه�ًب� 4-1.
0-3، قبل  النه�ئي على ليفربول  امل��سي، ف�ز بر�سلونة يف ذه�ب ن�سف  املو�سم  ويف 

اأن ي�سقط برب�عية بي�س�ء يف الإي�ب على ملعب الريدز، الذي توج لحق� ب�للقب.
تلك الهزائم مل تعترب حوادث ع�ر�سة ك�س�بقته� وك�سفت عن خلل يف الفريق ب�ت 
له� بر�سلونة يف ت�ريخه، وذلك ب�لت�سكيلة الأكرب  اأكرب ف�سيحة تعر�ص  جلي� بعد 

�سن� التي يخو�ص به� مب�راة بدوري الأبط�ل مبتو�سط عمر بلغ 29 ع�م� و329 يوم�.
هزمية  من  و8  ليفربول،  هزمية  من  لعبني   9 �سمت  الت�سكيلة  اأن  الأمر  يف  واملثري 

روم�، و7 من خ�س�رة ب�ري�ص �س�ن جريم�ن.
ومل ت�سفر اأي ت�سريح�ت لرموز الفريق بعد كل هزمية كبرية عن نت�ئج عملية تثبت 
ال�ستف�دة من الدر�ص، حتى اأقدم مدافع الفريق جريارد بيكيه عقب هزمية الب�يرن، 

على الإقرار ب�أن "الن�دي يحت�ج لتغيريات هيكلية".
ب�رتوميو،  م�ري�  جو�سيب  اإدارة  وجمل�ص  الفريق  بني  الفجوة  على  دليل  الت�سريح�ت  هذه 
الغري الق�درة على ت�سحيح و�سع الفريق رغم اإنف�قه� 345 مليون يورو على �سفق�ت عثم�ن 

دميبلي واأنطوان جريزم�ن وكوتينيو الذي اعري للب�يرن واأحرز ثن�ئية اأم�ص.
م�سروع  انهي�ر  اأثبت  الذي  الب�يرن  لق�ء  البدلء،  مق�عد  على  بداأ  وجريزم�ن  دميبلي  اأم� 

بر�سلونة الري��سي وب�ت يجرب الإدارة على التحرك لإنق�ذ �سمعة الكي�ن الكت�لوين.
لتجديد  الك�فية  املوارد  ميتلك  ل  والن�دي  �سهر،  من  اأقل  يف  �سينطلق  اجلديد  املو�سم  لكن 
الفريق، اإذا ك�ن لن يراهن على مواهبه ال�س�بة، كم� اأن ت�س�يف املدرب املن�سود لقي�دة مرحلة 

جديدة، �سرح من قبل اأنه لي�ص م�ستعدا لهذه املهمة الآن.

ا�ستمت�عه  ميونخ،  ب�يرن  لعــب  جوريت�سك�،  ليون  ينكر  مل 
ب�سقوط بر�سلونة يف ح�سرة جنمه ليونيل مي�سي )8-2( على يد 

فريقه، اأم�ص اجلمعة، يف ربع نه�ئي دوري اأبط�ل اأوروب�.
بعد  الذهبي،  للمربع  الت�أهل  بط�قة  خطف  الب�ف�ري  الفريق   

اإحل�قه ب�لب�ر�س�، اأكرب هزمية يف ت�ريخه بدوري الأبط�ل.
الدويل  �ُسئل  اأمل�ني�،  �سبورت  �سك�ي  �سبكة  مع  مق�بلة  وخــالل   

الهزمية،  هذه  على  ملي�سي  ب�لأ�سف  ي�سعر  ك�ن  اإذا  عم�  الأملــ�ين 
."� ف�أج�ب بو�سوح "ل، مل يوؤملني ذلك، بل ك�ن هذا ممتًع� اأي�سً

املب�راة  بداية  منذ  فريقه  ب�أف�سلية  �سعوره  اإىل  جوريت�سك�  واأ�س�ر 
اأ�س�ف  اأنه  اإل  الب�ر�س� يف مع�دلة النتيجة �سريًع�،  مب��سرة، رغم جن�ح 

عليهم  و�سغطن�  العمل  وا�سلن�  ذلك،  بعد  ب�لرتاخي  لأنف�سن�  ن�سمح  "مل 
بوح�سية". 

ويف خت�م ت�سريح�ته، ق�ل "التع�دل ك�ن مثبًط� بع�ص ال�سيء، لكن الأهداف بداأت 
يف التزايد بعده� بجنون، اأعتقد اأن بر�سلونة ا�ست�سلم مع مرور الوقت".

ال�سبت، والتي  اليوم  الف�ئز من مب�راة م�ن�س�سرت �سيتي �سد ليون،  اأن ب�يرن ميونخ �سيالقي  يذكر 
�ستق�م على ملعب خو�سيه األف�لدي مبدينة ل�سبونة الربتغ�لية.
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الره��اب  ممار�شة  م�شهد  ويكتمل 
الفكري والقمع املمنهج �شد الرئي�ض 
الفل�شطينية  والقيادة  عبا�ض  حممود 
واإ����رشار  ق��وة  بكل  وق��ف��وا  ال��ذي��ن 
ثابتة  فل�شطينية  حق  كلمة  ليقولوا 
ومت�شدين  املبدئية  املواقف  على 
المريكية  القرن  �شفقة  ملخطط 
وبقوة  لمريكيا  كبرية  ل  ليقولوا 
املغت�شبة  الفل�شطينية  احل��ق��وق 
�شكل  اىل  لي�شل  امل�شهد  ليتطور 
والإرهاب  القمع  ا�شكال  من  جديد 
امل�شتوطنني  تهديدات  وبعد  الفكري 
عبا�ض  الرئي�ض  بقتل  ومطالبتهم 
التكتل  روؤو���ض  بع�ض  علينا  يطل 
حيث  امريكا  يف  املتطرف  اليميني 
مبجل�ض  اأع�����ش��اء  بع�ض   يطالب 
عقوبات  فر�ض  الأمريكي  النواب 
حممود  الرئي�ض  على  �شخ�شية 
حيث  فل�شطينية  وق��ي��ادات  عبا�ض 
له  ت�رشيحات  وفق  لمربون  ووجه 
عن�رشية  اع��الم  و�شائل  �شارعت 
الرئي�ض  اإىل  ر�شالته  بن�رش  ا�رشائيلية 
وال�شتبداد  العن�رشية  رمز  ترامب 
تلك  ف��ر���ض  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ث��ه 
عبا�ض  الرئي�ض  اأن  بحجة  العقوبات 

يوا�شلون  زالوا  ل  ال�شلطة  وقيادات 
دف��ع الأم����وال ل��الأ���رشى وع��وائ��ل 
على  ي�شجع  ذلك  اأن  بزعم  ال�شهداء 
على  له  متويل  مبثابة  ويعترب  الإرهاب 
انتهاكات  ان  متنا�شني  تعبريه  حد 
ال�رشائيلي  الح��ت��الل  وا�شتمرار 
وهو  املنظم  الره��اب  م�شدر  يعد 
ا�شتمرار  وي�شجع  العنف  يولد  الذي 
ال�شعب  �شد  عدوانه  يف  الحتالل 

. الفل�شطيني 
وه��ذه  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  اإن   
ال�شغط  تريد  العن�رشية  ال�شيا�شة 
مبواقف  لبتزازه  عبا�ض  الرئي�ض  على 
الثابتة  املواقف  عن  وثنيه  �شيا�شية 
كل  �شعبنا  يواجه  الذي  الوقت  يف 
ال�رشائيلي  وال��ع��دوان  الدمار  هذا 
الفل�شطيني  ال�شعب  وان  املنظم 
امل��ح��اولت  ه��ذه  ك��ل  اأن  ثقة  على 
تنجح  لن  الأمريكية  وال�شغوط 
على  القيادة  ا���رشار  من  تنال  ولن 
لكل  الراف�شة  م�شريتها  موا�شلة 
الفكري  الره��اب  ممار�شة  ا�شكال 
على  والعدوان  المريكي  والقمع 
لي�ض  وه��ي  الفل�شطيني  ال�شعب 
�شنوات  ث��الث  فقبل  الويل  امل��رة 
هذه  نف�ض  العن�رشي  التكتل  مار�ض 
الح��زاب  مع  بالتعاون  ال�شاليب 

حملة  ونفذوا  ال�رشائيلية  العن�رشية 
الفل�شطينية  القيادة  �شد  وا�شحة 
عبا�ض  حممود  الرئي�ض  راأ�شها  وعلى 
الأمر  وهذا  وقتله  برحيله  مطالبني 
يتم �شمن احلرب املدرو�شة وحماولة 
واملوؤامرة  القرن  �شفقة  لتمرير  منهم 
من  والنيل  الفل�شطيني  ال�شعب  على 

 . التاريخية  حقوقه 
واللجنة  عبا�ض  الرئي�ض  مواقف  ان   
ووا�شحة  فيها  لب�ض  ل  التنفيذية 
وتطلعات  ام��اين  عن  وع��ربت  متاما 
قوة  بكل  الفل�شطيني  ال�شعب 
واإ������رشار وه���و ي��ق��ف ب��ث��ب��ات يف 
الرادة  عن  ليعرب  املنا�شبات  كل 
الفل�شطيني  واحل��ق  الفل�شطينية 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  اق��ام��ة  يف 
عا�شمتها  وال��ق��د���ض  امل�شتقلة 
�رشا�شة  املوؤامرات  ا�شتدت  ومهما 
من  تنال  فلن  ال�شاليب  وتنوعت 
احلرة  وعزميته  فل�شطني  �شعب  ارادة 
وان  الزمن  طال  مهما  �شتنت�رش  التي 
ولن  �شتف�شل  التهديدات  هذه  كل 
الفل�شطيني  ال�شعب  وحدة  من  تنال 
ال�شيا�شية  مواقفه  و�شالبة  واإرادته 
وتطلعات  ام���اين  ع��ن  تعرب  ال��ت��ي 
و�شتبقي  كانت  الفل�شطيني  ال�شعب 
الوطني  ال��ن�����ش��ال  م��راح��ل  ب��ك��ل 

. الفل�شطيني  التحرري 
حمل  عبا�ض  حممود  الرئي�ض  ان   
واقتدار  �شجاعة  بكل  ووقف  المانة 
ال�شهيد  رحيل  بعد  امل�شرية  ليكمل 
من  خري  وكان  عرفات  يا�رش  الرئي�ض 
وعن  الفل�شطيني  ال�شعب  عن  دافع 
فكانت  امل�رشوعة  الوطنية  حقوقنا 
والق�شية  ال�شالم  مواقفه جتاه عملية 
وثابتة  وا�شحة  مواقف  الفل�شطينية 
مواقف  وعن  �شعبه  روؤية  عن  وتعرب 
بال�شالم  يطالب  من  وهو  ف�شائله 
فل�شطني  يف  لي�ض  وال�شامل  العادل 
على  كلها  باملنطقة  ب��ل  فح�شب 
الفل�شطيني  ال�شعب  منح  ا�شا�ض 
الدولية  للمعايري  وف��ق��ا  حقوقه 
امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة 
الحتالل  بان  وا�شحة  احلقيقة  ولكن 
يرف�شون  وع��م��الءه   الإ�رشائيلي 
ال�شالم ويقف رئي�ض وزراء الحتالل 
مطلق  امريكي  وبدعم  الإ�رشائيلي 
الع��رتاف  راف�شني  همجي  موقف 
ومت�شمرين  ال�شالم  با�شتحقاقات 
وم�شادرين  امل�شتوطنات  بناء  يف 
ومنتهكني  وق��ام��ع��ني  ل��الأرا���ش��ي 
حماولة  يف  الفل�شطينية  احل��ق��وق 
ال�شم  خم��ط��ط��ات  لتمرير  منهم 

 . المريكية  القرن  و�شفقة 

ممار�ضة �لإرهاب و�لتطرف �ضد �لقيادة �لفل�ضطينية
عبد �لنا�ضر فرو�نة �خلبري يف �ضوؤون 

�ل�ضرى

�لحتالل �عتقل 336 
طفال منذ بد�ية �لعام

�أخبار فل�ضطني

�لأ�ضرية �ملحررة �آمنة �لدحدوح تروي جتربتها �لن�ضالية

اآمنة الدحدوح .. �شرية وم�شرية 
اآمنة حافظ �شالح الدحدوح من مواليد العام 1942 
عائلتها  ا�شطرت  والتي  املهجرة  كرتيا  بلدة  يف 
العام  نكبة  يف  غزة  مدينة  اإىل  واللجوء  لرتكها 
حمطات  اأبرز  جهاد  اأبو  ملركز  روت  وقد   ،1948
اأخي  اأن  1973 علمت  العام  . يف  الن�شالية  جتربتها 
طه حدث معه �شيء يف منطقة جباليا، ذهبت  هناك 
يف  ا�شت�شهد  قد  اأنه  فوجدت  حدث؟  ماذا  لأعرف 
 ، الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  مع  م�شلح   ا�شتباك 
وجدت النا�ض متجمعني حوله ، وهناك حركة اآليات 
منع  هناك  كان  اإ�رشائيلية،  ع�شكرية   ومدرعات 
اأردت نقل  اأهلي،  للتجوال ، ل يوجد و�شيلة لإخبار 
اأخي اإىل م�شت�شفى ال�شفاء ب�شيارة مب�شاعدة النا�ض،  
 ، الحتالل  دورية جلي�ض  اأوقفتنا  اللحظات  تلك  يف 
ب�شتغل  ، كان  ل  اأخوكي فدائي"، قلت:"  قالوا يل:" 
اأ�رشخ  �رشت  مات؟  كيف  قالوا:"  الربتقال،  يف 
تقتلون  احتالل  اأنتم  طختوه،  انتم  قتلتموه،  عليهم:" 
اأبنائنا" ، جتمع عدد كبري من اجلنود حويل و�شاروا 
ي�شاألون:" كيف عرفتي اإنوا مات ؟ مني اأخربك ، مني 
اأ�شحابه ، قلت:" ما بعرف �شي، اأنا �شمعت بالراديو 
اأ�شوف  ات�شاوب فجيت على جباليا  اأخوي طه   انو 
 . اأعرف �شيء.."  اأنا ل  ا�شت�شهد،  لقيته  ماذا حدث،  
بقدمه  ب�رشبي   اجلنود  اأحد  قام  اللحظات  تلك  يف 
وبالبندقية على ظهري وقدمي �رشخت  من الأمل، 
ودفعني اإىل ال�شيارة ، وقعت على الأر�ض، �رشت 
اأ�شتمهم قلت:" قتلتم اأخوي وت�رشبوين"، وهذه من 
اأخي  حياتي حيث  مّرت يف  التي  ال�شعبة  التجارب 
ا�شت�شهد واأنا حزينة، ويف نف�ض اللحظة يتم اعتقايل 
والتحقيق معي و�رشبي، هم يريدون تعذيبي نف�شيًا 
حجم  تتخيلوا  اأن  ولكم   ، واحد  اآن  يف  وج�شديًا 
اعتقايل  ويتم  ال�شهيد  اأخي  ومعي  حزينة  اأنا  الأمل، 
والتحقيق معي ، ذهبنا اإىل م�شت�شفى ال�شفا ثم نقلنا 
رحمه  ودفناه  الوداع  نظرة  واألقينا  بيتنا  اإىل  اأخي 
اأخي  اأ�شبوع تقريبًا على ا�شت�شهاد  الله. بعد م�شي 
طّوقت قوات الحتالل الإ�رشائيلي منزلنا، اعتقلوين 
قلت  وترجعي،  الأ�شئلة  لبع�ض  اإياك   بدنا  وقالوا:" 

لهم "اأنا عندي �شغار اإذا بدكم حتققوا معي هنا يف 
اطلع  :"�شعب  لهم  قلت  ينفع،  ما  قالوا:"   ، البيت" 
من البيت اأنا عندي  بنتي اأمل  وهي طفلة ر�شيعة 
اأح�شن  كنت  اتركها"،  بقدر  ما  و�شهر  �شنة  عمرها 
وم�شكني  وح�شي  ب�شكل  اجلنود  اأحد  فجاء  ابنتي، 
وهاتي  ام�شي  يال  "ام�شي  بعنف  وقال  كتفي  من 
معك الطفلة" ، كدت اأن اأقع على الأر�ض مع بنتي 
ثم  باجلنود  مليء  ع�شكري  جيب  داخل  و�شعونا   ،

نلقونا اإىل �شجن ال�رشايا بغزة.
تعذيبي مع بنتي الر�شيعة

على  واأجربوين  املالب�ض،  تغيري  لغرفة  اأدخلوين   
لب�ض مالب�ض لونها بني ممزقة ، ثم اإىل غرفة �شغرية، 
اأن  دون  �شاعات  عدة  مّرت  بنتي،  مع  وحيدة  كنت 
�شيئة  رائحة  لها  الغرفة �شيء   يح�رشوا،  كان جو 
غري �شاحلة للحياة، لقد كانت بنتي الر�شيعة تبكي 
طوال الوقت، كنت اأُحاول التخفيف عنها، مرت عدة 
�شابط  جاء  فرتة  وبعد  اأحد،  ياأتي  اأن  دون  �شاعات 
بها  غرفة  اإىل  التحقيق".نقلني  على  :"تعايل  وقال 
�شار  ثم  الأر�ض  على  باجللو�ض  اأمرين   ، �شباط   3
ي�شاأل  الأ�شئلة ال�شابقة:" مني ييجي عندكم، تعريف 
قلت:"اعرتف  وتعرتيف،  تقري  ول  تنحب�شي   ، مني؟ 
على اي�ض، اأنا ما بعرف �شي".ومن التجارب الفظيعة 
الحتالل  جنود  كان  التحقيق  يف  ع�شتها  التي 
من  الر�شيعة  ابنتي  وينزعون  علّي  يهجمون 
ح�شني بالقوة، ثم يذهبون اإىل �شباك غرفة ال�شجن 
ويقولون:"  ال�شباك،  من  وينزلوها  ُيدلوها  العلوية  
مي�شكون  كانوا  ال�شباك،   من  َنرميها  اأم  تعرتيف  هل 
اإلقاوؤها  ويريدون  قدميها  من  الر�شيعة  اأمل  ابنتي 
ال�شجن على الأر�ض من م�شافة  ال�شباك خارج  من 
العلوي، لقد كرروا هذا  بعيدة حيث كنا يف الطابق 
الفعل اأكرث من مرة،  كانوا يقولون:" مني تعريف من 
الفدائية، كنت ا�رشخ عليهم  حرام عليكم تعذبوين 
حيث   ، حرام   ، حرام  الر�شيعة  الطفلة  هذه  وتعذبوا 
اأيديهم،   بني  تبكي  كانت  موؤذية،  بطريقة  مي�شكونها 
اأمتالك  الأحيان  ابنتي، ويف بع�ض  اأخ�شى على  كنت 
برمي  يهددون  فعندما  اأقهرهم،   اأن  واأُحاول  نف�شي 
 ، قلب  عندكم  كان  اإن  ارموها  لهم:"،  اأقول  ابنتي 
�شهيد  خالها  مثل  ف�شتكون  رميتموها  اإذا  ارموها،  
الأبطال"،  فل�شطني  و�شهيدات  �شهداء  جميع  ومثل 
ُيثار غ�شبهم  وياأتون ل�رشبي وتعذيبي،  عند ذلك 
الأ�رشى  تعذيب  يف  الحتاليل  ال�شلوك  هذا  ولعل 
�شمن  يندرج  والتهديد   الر�شع  اأطفالهم  وتعذيب 
ال�شغط النف�شي والإجراءات الإ�رشائيلية واأ�شاليب 

ومن  �شخ�شيًا.  معي  مور�ض  وقد  العنيفة  التحقيق 
لأحد  وقال  �شابط  جاء  اأنه  اأي�شا  التعذيب  اأ�شاليب 
وقال  املحقق  فجاء   ، غرفة  يف  ادخلوها  املحققني 
قلت   ، للتحقيق  مغلقة  غرفة  يف  ُندخلك  بدنا  يل:" 
له:" لن ادخل ولن اذهب معكم واأم�شكت من �شباك 
ممر ال�شجن،  قلت:" بدك تطخني تدبحني تك�رشين 
جاء  ذلك  بعد  معكم"،  اذهب  لن  بنتي  مع  متوتني 
حمقق اآخر و�شار يتحدث بكالم غري عنيف وقال:" 
اأنت �شيدة كوي�شة معك اأطفال �شغار لزم تعرتيف 
حتى نطلق �رشاحك"، فقلت:" احب�شوين اأنا ل يوجد 

عندي �شيء اأحتدث عنه".
ت�رشبي  يل:"  قال  الذي  ال�شجن  ملدير  اأر�شلوين   
قال:"  حاجة،  ب�رشب  ما  قلت:  دخان"،  قهوة  �شاي 
ا�شطوانة،  هي  قال:"  �شي،  عندي  ما  قلت:"  احكي، 
تربية  و  الطبيخ  عن  ا�شاألني  قلت:"  حتكي،  ما  ليه 
الأطفال، لكن عن الفدائية ما عندي �شي احكيه، ثم 
الن�شاء  تعذبوا  اأنتم  له:"  قلت  ان�رشيف"،  كني  قال:" 
والأطفال وذهبت، بقيت رهن العتقال مدة 13 يومًا 

متتالية ثم مت الإفراج عني بكفالة.
العتقال الثاين

كنت   1986 العام  من  يوليو  �شهر  من  الأول  ويف 
ج�رش  على  التفتي�ض  واأثناء   ، الأردن  اإىل  م�شافرة 
معي   الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ض  وجد  الأردن 
مرا�شالت  تو�شيل  تهمة   يل  ووجهوا  اأوراقًا 
قام  فتح.   وحركة  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة 
معرب  على  باحتجازي  الإ�رشائيلي  الحتالل  جي�ض 
الأردن يف غرفة اعتقال، و�شعوا تغمية على وجهي 
و�شار  املحققني،  اأحد  وجاء  للخلف،  يدي  وقيدوا 
�شرت�شليهم،  واأين  الأوراق  هذه  اأين  من  ي�شاألني:" 
�شاعات   7 مدة  التحقيق  حتت  بقيت  اأر�شلك"،  من 
اأريحا  اعتقال  مركز  اإىل  نقلوين  امل�شاء  فرتة  ويف 
جاء  حيث  جديد،  ل�شتجواب  خ�شعت  وهناك   ،
مغميينها،   لي�ض  للمحققني:"  وقال  جديد  �شابط 
قالوا:"هذه تنقل ر�شائل للمنظمة، هذه اإرهابية، كان 
اجلو حاراً وكنت اأُعاين من ال�شوب والعرق و�شيق 
التغمية على وجههي بعد �شاعة قاموا  التنف�ض من 
نقلوين  ثم  اأريحا  اعتقال  �شاعتني يف  بقيت  برفعها. 
من  اأ�شابيع  لعدة  وخ�شعت  املجدل،  �شجن  اإىل 
التقييد  منها  متنوعة  واأ�شاليب  املتوا�شل  التحقيق 
العزل.  التهديد،  ال�رشاخ،    ، الإهانة  الكر�شي،  على 
يح�رشون  كانوا   ، انفرادية  زنزانة  يف  و�شعوين 
كالمًا  يتحدثن  ي�رشخن  جنائيات،  يهوديات  عندي 
بع�شهن،  ي�رشب  يقمن  الأحيان  بع�ض  ويف  بذيئًا، 

اأمامي ، كنت ا�رشخ لكي  ويحاولن �شنق بع�شهن 
يطلعوين من الغرفة، كان الهدف ال�شغط والتاأثري 
النف�شي واإ�شابتي ب�شدمات ع�شبية من العي�ض يف 
هذه الأجواء املتوترة ، كنت اأحيانًا ل اعرف اأن اأُ�شلي 
ب�شبب اليهوديات اجلنائيات وطلبت من اأحد احلرا�ض 
اأُ�شلي  ال�شالة  وقت  الزنزانة  من  يخرجني  لكي 

خارجها بعيداً عنهن.
عن  بعيداً  �شغرية  اأُخرى  زنزانة  اإىل  نقلوين 
الزنزانة  هذه  ظروف  كان  اليهوديات،  اجلنائيات 
ال�شم�ض  �شوء  ترى  ل   ، نتنة  رائحتها   ، �شعبًة 
التي بها جنائيات  ال�شابقة  الزنزانة  اأف�شل من  لكن 
عمليات  يوا�شلون  ال�شجن  حرا�ض  كان  يهوديات، 
باب  حتت  من  الطعام  يح�رشون  بحقي،   الإذلل 
وبالفعل  لهم،  والت�شدي  املواجه  فقررت  الزنزانة، 
يف اأحد الأيام اح�رش اجلنود الطعام من حتت الباب، 
فقمت باإرجاعه لهم واأ�رشبت عن الطعام لأكرث من 
الطعام،  ترجعي  لي�ض  وقال:"   ال�شابط  فجاء  يوم، 
قلت له:" اأنا اإن�شانة، اأنا م�ض كلبة حت�رشوا يل الأكل 
من حتت الباب ، افتحوا الباب وهاتوا الأكل ب�شكل 
اأيام  وبعد  وذهب   ال�شابط  غ�شب  زاد   ،" حمرتم 
لقد  الطعام،  يل  ويدخلون  الباب  يفتحون  �شاروا 
هدف  لدي  كان  عليهم،  النت�شار  بن�شوة  �شعرت 
اأعي�ض  كنت  عليهم.  وانت�رش  اأت�شدى  باأن  وا�شح 
�رشت  الأيام  من  يوم  ويف  لوحدي،  الغرفة  يف 
ا�شمع �شوتًا يف غرفة منعزلة ، �رشت اأُنادي:" مني 
عزلوها  وقد  الأ�شريات  اإحدى  هناك  اأن  هنا، وجدت 
�رشنا  عني،  بعيدة  لكن  املكان  نف�ض  يف  غرفة  يف 
ُبعد  البع�ض عن  ، ن�شاند بع�شنا  ننادي على بع�ض 
عن طريق املناداة بعدم الياأ�ض ورفع الروح املعنوية 
كنت  عندما  حقيقة  الله.  اإن�شاء  قريب  الفرج  وباأن 
معزولة و�شمعت اأ�شرية اأخرى فهذا �شعور جيد رفع 
�شعرت  املهم  اأراها،  مل  اأنني  من  بالرغم  معنوياتي 
باأن هناك معي اأحد يخفف الوحدة. بعد 21 يومًا من 
التعذيب والعزل الإنفرادي يف �شجن املجدل نقلوين 
اإىل �شجن الرملة ، كان �شجن الرملة عبارة عن عدة 
غرف بها ما يقارب 25 اأ�شرية ، و�شعوين يف غرفة 
بها 6 اأ�شريات ، ارحتت عندما عرفت اأنهن اأ�شريات 
مع  اأ�تاأقلم  وبداأت  بداخلي،  فرحت    ، فل�شطينيات 
كنا  الأ�شريات  على  تعرفت  العادية،  ال�شجن  حياة 
التطريز،  جمال  يف  نعمل  النهار،  طوال  نتحدث 
الر�شم ، �شنع الأكل ، نطالع اأي كتاب يتوفر لدينا، 
ُنغني ونن�شد عن الوطن. كنت اعمل يف ال�شجن يف 
ا�شنع   ، حاجيات  من  يتوفر  مبا  الطعام  اإعداد  جمال 

اأو ال�شرتاحة  اللنب واملخلالت واخلبز ، فرتة الفورة 
كان   ، م�شاء  �شاعة  ون�شف  �شباحًا  �شاعة  ن�شف 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  يح�رشون  املجندات  اأو  اجلنود 
وجدوا  اإذا   ، للفورة  الغرف  باب  ويفتحون  �شباحًا 
ويغلقون  يرتكوها  فاإنهم  نائمة   الأ�شريات  اإحدى 
الق�شم  عليها ويحرموها من الفورة. م�شاحة الفورة 
�شغرية ، يجربونا على امل�شي خلف بع�ض ، يراقبونا 
، اأحيانًا يقل�شون وقت الفورة ويقودونا بالقوة نحو 
لالأ�شريات،  الكحل  ا�شنع  كنت  ب�رشعة.  ال�شجن 
با�شتخدام ت�شخني الزيت والقطن يف علبة حديد من 
اإحدى املرات خرج دخان  علب الطعام الفارغة ، يف 
اجلنود  اأن  �شعرت  للكحل،  �شناعتي  اأثناء  كثيف 
وخباأت  النار  فاأطفاأت  الدخان،  نتيجة  �شيح�رشون 
غرفتي،  على  هجموا  دقائق  بعد  وبالفعل  الكحل، 
حريق". رائحة  هناك  فيه،   اي�ض  وقالوا:"  وفت�شوها، 

خالل فرتة العتقال �شار عندي اأمل يف راأ�شي كما 
مر�شت وتعبت ، كانوا ل ُيقدمون يل �شيء �شوى 
قالوا:"  بيطيب،  الدواء  هذا  لهم:"  قلت  الأكامول، 
الطبي  الإهمال  كان  لقد   ، عندنا  اللي  العالج  هذا 
وا�شحًا يف ال�شجن  ول يوجد مراعاة  باأننا اأ�شريات  
والأ�شريات  الأ�رشى  بحق  ميار�ض  الطبي  فالإهمال 
الريا�شة،  منار�ض  الفورة،  من�شي يف  �شواء.  حد  على 
هون،  جايني  لي�ض  اننت  لنا:"  يقلن  املجندات  كانت 
لي�ض انحب�شنت ، اقعدن يف البيت"،  كنا نرد عليهن:" 
نحن هنا يف ال�شجن ندافع عن وطننا".وبخ�شو�ض 
�شيا�شة  تنفذ  كانت  ال�شجن  اإدارة  فاإن  الزيارات 
فرتة  بالزيارة  ال�شماح  اأو  تاأجيلها  اأو  الزيارات  منع 
النف�شي  ال�شغط  اأ�شاليب  وممار�شة  جداً،  حمدودة 
لزيارة  اأت�شوق  كنت  اأهلها،   على  اأو  الأ�شرية  على 
واإخوتي،  واأهلي  وزوجي  ال�شغار  اأبنائي  اأُ�رشتي،  
اأتذكر يف يوم من الأيام جاء لزيارتي ابني ال�شغري 
مع اأخوه الكبري، فرحت به كثرياً، احت�شنته كان معه 
اأعطاين  وعندما  الكول  اإعطائي  يريد  كول  علبه 
ممنوع  وقال:"  ونزعها،  اإ�رشائيلي  جندي  هجم  اإياها 
ابني  اإرهاب  مت  كما  نف�شيًا  تاأثرت  لقد   ، ممنوع" 
ال�شغار  وبناتي  لأولدي  ا�شتاق  كنت  ال�شغري. 
عيد  ومنها  ال�شجن  يف  منا�شبات  عدة  مّرت  لقد   ،

الأ�شحى دون اأن اأراهم.
كاملة  اأ�شهر   6 مدة  الرملة  �شجن  يف  بقيت  *طبعًا 

حيث مت الإفراج عني بتاريخ 1/12/1986 .
يف النهاية نربق بالتحية جلميع الأ�رشى والأ�شريات 
وندعو الله عز وجل اأن يتم الإفراج عنهم يف القريب 

العاجل.

ال�رشى  �شوؤون  يف  اخلبري  فروانة  النا�رش  عبد  قال 
العام  مطلع  منذ  طفال   )336( اعتقل  الحتالل  ان 
من   )12.2%  ( ن�شبته  ما  ي�شكلون  وه��وؤلء  اجل��اري، 
جمموع العتقالت خالل الفرتة امل�شتعر�شة. واعترب 
ت�شتثن  مل  الحتالل  دولة  ان  معا  و�شل  ت�رشيح  يف 
الأطفال من ا�شتهدافها املت�شاعد ومل ترحم طفولتهم 
ومل تراع احتياجاتهم، فمار�شت اب�شع �شنوف التنكيل 
الأول  املالذ  اعتقالهم  من  وجعلت  بحقهم  والتعذيب 
من  اعتقل  م��ن  جميع  وان  ممكنة،  ف��رتة  ولأط���ول 
للتعذيب.  تعر�ض  قد  كان   )100%( وبن�شبة  الأطفال 
وظاملة  جائرة  حماكمات  اىل  تعر�شوا  منهم  وكثري 
عليهم غرامات  قا�شية وفر�ض  احكام  بحقهم  و�شدر 
مكوناتها  بكل  الحتالل  دولة  ان  واأكد  باهظة.  مالية 
وتدمري  الأطفال  ا�شتهداف  يف  وت�شارك  �شاركت  قد 
الطفولة الفل�شطينية، يف اإطار �شيا�شة اإ�رشائيلية ثابتة. 
 " فايرو�ض  انت�شار  تتبدل مع  القامتة مل  ال�شورة  وهذه 
تف�شي  ظل  يف  معهم  املعاملة  تتغري  ومل  كورونا"، 
الحتالل  �شلطات  زالت  ال�شجون، وما  الفايرو�ض يف 
تعتقل يف �شجونها ومعتقالتها نحو )160( طفال، يف 
ظروف قا�شية وحمرومني من اب�شط احلقوق الإن�شانية 

مبا يخالف اب�شط قواعد القانون الدويل.

�أ�ضرى  فل�ضطينيون
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م�ضئول فل�ضطيني يحذر: �ملوقف �لعربي طعنة بالظهر و�أ�ضعف موقفنا

�لعلني  �لإمار�ت  بتطبيع  "�لرتحيب"�لعربي 
مع �إ�ضر�ئيل يتو��ضل 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

اخلطوة  هذه  اأن  البحرين  ملك  واأكد 
جهود  وتعزيز  دف��ع  يف  �شت�شهم 
يف  ال�شتقرار  ف��اق  اآ وفتح  ال�شالم 
يخدم  “مبا  الأو�شط  ال�رشق  منطقة 
والتقدم  الأمن  يف  �شعوبها  تطلعات 
نباء  اأ وكالة  والزدهار”.وذكرت 
يف  جاء  ذلك  اأن  ال�شبت  الم��ارات 
حممد  ال�شيخ  تلقاه  هاتفي  ات�شال 
البحرين  مملكة  عاهل  من  زايد  بن 
العالقات  ا�شتعرا�ض  خالله  “جرى 
البلدين  ب��ني  ال��وث��ي��ق��ة  الأخ���وي���ة 
والتن�شيق  التعاون  جوانب  وخمتلف 
على  دعمه  و�شبل  بينهما  امل�شرتك 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شتويات  خمتلف 
عدد  ب�شاأن  النظر  وجهات  تبادل 
قليمية  الإ وامل�شتجدات  الق�شايا  من 
وال���دول���ي���ة م��و���ش��ع اله��ت��م��ام 
البحرين  ملك  �شاد  امل�شرتك”.واأ
م���ارات  الإ دول��ة  عليه  اتفقت  مب��ا 
املتحدة  والوليات  املتحدة  العربية 
يقاف  اإ مبوجبه  مت  “والذي  واإ�رشائيل 
���رشائ��ي��ل ���ش��م الأرا���ش��ي  ق���رار اإ
اجن��اًزا  يعد  وال���ذي  الفل�شطينية 
على  يحافظ  مبا  تاريخًيا  دبلوما�شًيا 
فر�ض  على  ويبقي  الدولتني  حل 
الفل�شطيني  اجلانبني  بني  ال�شالم 
العاهل  ث��ن��ى  واأ والإ�رشائيلي”. 
امل�رشفة  “املواقف  على  البحريني 
عن  ال��دف��اع  يف  م����ارات  الإ ل��دول��ة 
العربية  م��ة  الأ وم�شالح  ق�شايا 
الق�شية  مقدمتها  ويف  والإ�شالمية، 
ويل  اأع��رب  ب��دوره،  الفل�شطينية”. 
وتقديره  “�شكره  عن  ظبي  بو  اأ عهد 
بالتوافق  و�شعادته  البحرين  مللك 
ق�شايا  جتاه  ال�شقيقني  البلدين  بني 
مملكة  م��واق��ف  م��ث��م��ًن��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
دعم  يف  اخل��رية  وجهودها  البحرين 
يف  والأمن  ال�شالم  اإحالل  م�شاعي 

و�شعوبها”. دولها  ل�شالح  املنطقة 
اللجنتني  ع�شو  اأك��د  جانب  وم��ن 
واملركزية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
اليوم  الأح��م��د،  ع��زام  فتح،  حلركة 
الدول  من  عدد  ترحيب  اأن  ال�شبت 

التطبيعي  الإمارات  باتفاق  العربية 
���رشائ��ي��ل، دول���ة الح��ت��الل،   م��ع اإ

الفل�شطيني. املوقف  ي�شعف 
ت�رشيحات  يف  الأح��م��د،  واع��ت��رب 
الفل�شطينية  نباء  الأ وكالة  ن�رشتها 
ال��ذي  “التفاق  اأن   ، ال��ي��وم  (وف��ا( 
م����ارات  الإ ت��اري��خ  م��ع  يتناق�ض 
جامعة  ع��ن  خ���روج  ود���ش��ت��وره��ا، 
الدفاع  واتفاقات  العربية،  ال��دول 
ال�شالم  ومبادرة  امل�شرتك  العربي 
طعنة  “التفاق  اأن  موؤكدا  العربية”، 
لفل�شطني  وخيانة  �شعبنا،  ظهر  يف 

لقد�ض”. وا
بعد  تخلق  “مل  ن���ه  اأ على  و���ش��دد 
ق��رارات  لتخاذ  الدنيا  يف  قوة  اأي 
لو  حتى  وقيادته،  �شعبنا  عن  نيابة 
اأن  موؤكدا  ذلك”،  كله  العامل  قرر 
تقف  لن  العربية  م��ة  الأ “�شعوب 
الق�شية  اإزاء  ي����دي  الأ مكتوفة 
الأح��م��د  الفل�شطينية”.واأكد 
توحيد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  “�رشورة 
اننا  خا�شة  الفل�شطيني،  ال�شف 
لت�شفية  لل�شعي  طرق  مفرتق  اأمام 
ذات  ويف  الفل�شطينية”.  الق�شية 
ل�شلطنة  العام  املفتي  قال  ال�شياق 
اخلليلي،  ح��م��د  ب��ن  اأح��م��د  ُع��م��ان، 
على  امل�شاومة  ميكن  ل  نه  اإ ال�شبت، 
ذلك  جاء  حال.  باأي  الأق�شى  امل�شجد 
ح�شابه  عرب  للخليلي  تغريدة  يف 
من  يومني  عقب  ب�”تويرت”،  املوثق 
م��ارات��ي  الإ التطبيع  اتفاق  اإع��الن 
اأن  اخلليلي  واعترب  ���رشائ��ي��ل.  اإ مع 
وجميع  الأق�شى،  امل�شجد  “حترير 
احتالل،  اأي  من  حوله  من  الأر���ض 
الأمة”.  جميع  على  مقد�ض  واج��ب 

ه،  وفاوؤ يلزمهم  “دْين  نه  اإ اأي�شا  وقال 
لهم  فلي�ض  الظروف  تواتهم  مل  واإن 
���ش��ار  واأ بحال”.  عليه  امل�����ش��اوم��ة 
َيَدُعوا  اأن  “عليهم  اأن  اإىل  اخلليلي 
الّل?ه  ِت  لياأ الإلهي،  للقدر  م��ر  الأ
الواجب”.  بهذا  بالقيام  ي�رشفه  مبن 
اأعلنت  العمانية  اخلارجية  اأن  ي�شار 
بني  التطبيع  اتفاق  ييد  تاأ اجلمعة 
جرى  ال��ذي  ���رشائ��ي��ل  واإ م���ارات  الإ
الرئي�ض  واأعلن  اأمريكية.  برعاية 
اخلمي�ض،  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
ال��ت��و���ش��ل لت��ف��اق ب��ني ال��ط��رف��ني، 
وياأتي  هائل”.  ب�”تقدم  ياه  اإ وا�شفا 
طويلة  ل�شل�شلة  تتويجا  الإع��الن 
والتوا�شل  والتن�شيق  التعاون  من 
البلدين.  ب��ني  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل 
فل�شطيني  بتنديد  التفاق  وقوبل 
بارزة،  وف�شائل  القيادة  من  وا�شع 
و”اجلهاد  و”فتح”  “حما�ض”  مثل 
اأول  م��ارات  الإ وباتت  الإ�شالمي”. 
ر�شمية  عالقات  تقيم  خليجية  دولة 
عربية  دول��ة  وثالث  اإ�رشائيل،  مع 

والأردن. م�رش  بعد 
عالقتها  ال�شعودية  تطبيع  كو�شرن: 

حتمي اأمر  وهو  قادم  اإ�رشائيل  مع 
م�شت�شار  كو�شرن،  ج��اري��د  اعترب 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
اإ�رشائيل  بني  العالقات  “تطبيع  اأن 
“اأمر  ن���ه  واأ ق���ادم،  وال�����ش��ع��ودي��ة 
يف  ك��و���ش��رن،  وو���ش��ف  حتمي”. 
�شي”  بي  اإن  “�شي  قناة  مع  مقابلة 
العالقات  تطبيع  اتفاق  الأمريكية، 
ب�”اخلطوة  واأبوظبي  بيب  اأ تل  بني 
اأن  “اأعتقد  م�شيفا:  التاريخية”، 
بامل�شي  جداً  مهتمة  اأخرى  دول  لدينا 

العالقات  اإىل  ���ش��ارة  اإ يف   ،” قدمًا
“اإ�رشائيل”.  م��ع  الدبلوما�شية 
ترامب  الرئي�ض  م�شت�شار  وت��اب��ع 
“اأعتقد  الأو�شط:  بال�رشق  املكلف 
لل�شعودية  يكون  اأن  املحتم  من  نه  اأ
 ، متامًا طبيعية  عالقات  واإ�رشائيل 
على  ق��ادرت��ني  �شتكونان  نهما  واأ
العظيمة  الأعمال  من  الكثري  حتقيق 
“من  ك��و���ش��رن:  واأردف  معا”. 
رائدة  كانت  ال�شعودية  اأن  الوا�شح 
ميكنك  ل  ولكن  التجديد،  �شنع  يف 

و�شحاها”. ع�شية  بني  بارجة  قلب 
ال�شعودي  ال�شباب  “جيل  اإن  وقال 
قامة  لإ وي�شعى  باإ�رشائيل  معجب 
اليهودية”،  ال��دول��ة  م��ع  ع��الق��ات 
على  اإ�رشائيل  يرون  نهم  “اإ متابعا: 
تقريبا  ال�شيليكون  وادي  ن��ه��ا  اأ
وي��ري��دون  الأو����ش���ط  ال�����رشق  يف 
جت��اري  ك�رشيك  بها  يرتبطوا  اأن 
اأمني”.  و���رشي��ك  تقني  و���رشي��ك 
ن��ه  اأ ورد  ال��ذي  كو�شرن،  ق��ال  كما 
التفاق  يف  التو�شط  يف  دوًرا  لعب 
“الأجيال  اإن  الإماراتي،  الإ�رشائيلي 
يف  عالقة  زال���ت  م��ا  �شنا  الأك���رب 
الرغم  وعلى  املا�شي،  ���رشاع��ات 
بذلتها  التي  الأخ���رية  اجل��ه��ود  م��ن 
واأع��ل��ن  التحديث”.  ن��ح��و  ال��ب��الد 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
اإىل  التو�شل  املا�شي،  اخلمي�ض  يوم 
اإ�رشائيل  بني  تاريخي  �شالم  اتفاق 
قائال  اأمريكية،  برعاية  م��ارات  والإ
ب�”تويرت”:  الر�شمي  ح�شابه  على 
اتفاقية  ال��ي��وم!  ك��ب��رية  “انفراجه 
�شديقينا  ب��ني  ت��اري��خ��ي��ة  ���ش��الم 
م���ارات  والإ ���رشائ��ي��ل  اإ العظيمني، 

املتحدة”. العربية 
ب��وظ��ب��ي،  اأ ع��ه��د  ويل  اأع��ل��ن  ك��م��ا 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
الأمريكي  الرئي�ض  مع  التفاق  عن 
وزراء  ورئ��ي�����ض  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
على  نتنياهو،  بنيامني  ���رشائ��ي��ل  اإ
اأرا���ض  ل�شم  اإ�رشائيل  خطة  وقف 
الغربية  ال�شفة  يف  فل�شطينية 
يف  نتنياهو  ق���ال  فيما  امل��ح��ت��ل��ة، 

تاريخي”. يوم  نه  “اإ تغريدته 

بن  �ل�ضيخ حممد  �مل�ضلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبو ظبي  �آل خليفة، ويل عهد  �مللك حمد بن عي�ضى  �لبحرين  هناأ عاهل مملكة 
�إ�ضر�ئيل” . �لتي �تخذتها دولة �لإمار�ت جتاه  لل�ضالم  �لتاريخية  “�خلطوة  بـ  �آل نهيان  ز�يد 

برف�ض  ال�شبت  ط��ه��ران  رح��ب��ت 
قرار  م�رشوع  الدويل  الأمن  جمل�ض 
لتمديد  املتحدة  الوليات  به  تقّدمت 
يران  اإ على  املفرو�ض  ال�شالح  حظر 
ت�رشين  يف  �شالحيته  تنتهي  الذي 
وا�شنطن  اأن  موؤكدة  الأول/اأكتوبر، 
عليه  ه��ي  كما  عزلة  ت�شهد  “مل 
الأمم  تاريخ  من  عاما   75 منذ  الآن 
اخلارجية  وزي��ر  وك��ان  املتحدة”. 
اأع��ل��ن  بومبيو  م��اي��ك  الأم��ريك��ي 
رف�ض  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ض  اأن 
الوليات  به  تقدمت  قرار  م�رشوع 
ال�شالح  ح��ظ��ر  لتمديد  امل��ت��ح��دة 
ت�شوت  ومل  يران.  اإ على  املفرو�ض 
 15 ال� ال���دول  م��ن  اثنتني  ���ش��وى 
الدويل  الأمن  جمل�ض  يف  الأع�شاء 
يك�شف  ما  الأمريكي،  الن�ض  على 
ع��م��ق اخل���الف���ات ب��ني ال��ولي��ات 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا الأوروب��ي��ني 
الأمريكي  الرئي�ض  ان�شحاب  منذ 
النووي  التفاق  من  ترامب  دونالد 
بومبيو  وقال   .2018 يار/مايو  اأ يف 
نتيجة  املجل�ض  اإعالن  قبيل  بيان  يف 
الأمن  جمل�ض  “ف�شل  ّن  اإ الت�شويت 
للدفاع  حا�شم  ب�شكل  الت�رّشف  يف 
ل  الدوليني  والأم��ن  ال�شالم  عن 

تربيره”. ميكن 
تتوىل  التي  ندوني�شيا  اإ واأعلنت 
الأمن  ملجل�ض  ال�شهرية  الرئا�شة 
الأم��ريك��ي  ال��ق��رار  م�����رشوع  ّن  اأ
ّن  اأ اأي  فقط،  �شوتني  على  ح�شل 
جمهورية  هي  فقط  واح��دة  دول��ة 
جانب  اإىل  �شّوتت  الدومينيكان 
حني  يف  امل���ّت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
هما  اأخريان  دولتان  �شّده  �شّوتت 
امتنعت  بينما  ورو���ش��ي��ا  ال�شني 
عن  املتبقية  ع�رشة  الإحدى  الدول 
بومبيو  بيان  و�شدر  الت�شويت. 
اإعالن  من  دقيقة  ثالثني  حواىل  قبل 

. ني�شيا و ند اإ
وا�شنطن  “بهزمية”  طهران  ورحبت 
اأن  م��وؤك��دة  م����ن،  الأ جم��ل�����ض  يف 
اإىل  الن�شطة،  ي��ران  اإ “دبلوما�شية 
لالتفاق  القانونية  ال��ق��وة  ج��ان��ب 
م��ري��ك��ا ع��دة  ال���ن���ووي، ه��زم��ت اأ
الناطق  ق��ول  ح��د  ع��ل��ى  مرات”، 
يرانية  الإ اخلارجية  وزارة  با�شم 
مو�شوي  وكتب  مو�شوي.  عبا�ض 
“اأمريكا  اأن  تويرت  على  تغريدة  يف 
وم�شاوراتها  ات�شالتها  كل  ورغم 
على  اإل  حت�شل  مل  و�شغوطها 
بذلك  م�شريا  �شغرية”،  دولة  ييد  تاأ
بومبيو  بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإىل 
ي��ي��د ال���دول  ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ت��اأ
وا�شاف  القرار.  مل�رشوع  الأع�شاء 
ت�شهد  “مل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
 75 منذ  الآن  عليه  هي  كما  عزلة 

املتحدة” الأمم  تاريخ  من  عاما 
ي��ران  اإ بيع  على  احل��ظ��ر  وينتهي 

الأول/ ت�رشين  يف  تقليدية  اأ�شلحة 
الذي  القرار  مبوجب   ،2018 اأكتوبر 
الربنامج  حول  الدويل  التفاق  دعم 
متوز/ يف  املوقع  ي��راين  الإ النووي 
ر�شميا  وامل��ع��روف   2015 يوليو 
ال�شاملة  ال��ع��م��ل  “خطة  ب��ا���ش��م 
الت��ف��اق  ومب��وج��ب  امل�شرتكة”. 
نه  ب�شاأ املفاو�شات  اأج��رى  ال��ذي 
باراك  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ض 
خف�ض  على  ي��ران  اإ وافقت  اأوباما، 
تخفيف  مقابل  النووية  ن�شاطاتها 
ال��ع��ق��وب��ات خ�����ش��و���ش��ا. واأع��ل��ن 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
ان�شحاب   2018 ي��ار/م��اي��و  اأ يف 
عقوبات  وفر�ض  التفاق  من  بالده 
حملة  اإط��ار  يف  ي��ران  اإ على  اأحادية 
ذلك  ومنذ  ق�شوى”.  “�شغوط 
احل��ني، ات��خ��ذت ط��ه��ران اإج���راءات 
لتخفيف  متزايدة،  ولكن  حم��دودة 
يف  مطالبة  بالتفاق  التزاماتها 
العقوبات.  بتخفيف  نف�شه  الوقت 
للوليات  الأوروبيون  احللفاء  واأكد 
رو�شيا  مع  وقعوا  الذين  املتحدة 
ن��ه��م  وال�����ش��ني ك��ذل��ك الت��ف��اق، اأ
اأولويتهم  لكن  احلظر  متديد  يوؤيدون 
العمل  “خطة  على  احل��ف��اظ  ه��ي 
الن�ض  ويدعو  امل�شرتكة”.  ال�شاملة 
وكالة  عليه  اطلعت  الذي  الأمريكي 
لفرتة  احلظر  متديد  اإىل  بر�ض  فران�ض 

حمددة. غري 
حق  متلك  نها  اأ اأكدت  طهران  وكانت 
احلظر  متديد  واأن  النف�ض  عن  الدفاع 
و�شوتت  التفاق.  نهاية  �شيعني 
الن�ض.  ���ش��د  وال�����ش��ني  رو���ش��ي��ا 
الأمم  يف  ال�����ش��ني  ب��ع��ث��ة  وك��ت��ب��ت 
“النتيجة  اأن  تغريدة  يف  املتحدة 
تلقى  ل  الأحادية  اأن  جمددا  تظهر 
�شيف�شل”.  الرتهيب  واأن  ييدا  تاأ
���رشائ��ي��ل ب��الأمم  واع��ت��رب م��ن��دوب اإ
اأن  ال�شبت،  اأردان،  جلعاد  املتحدة 
احلفاظ  يف  ف�شل  م���ن  الأ جمل�ض 
برف�شه  ال����دويل،  ال�����ش��الم  ع��ل��ى 
ي��ران،  اإ على  ال�شالح  حظر  متديد 
عار”.  “و�شمة  نه  باأ ذلك  وا�شفا 
تويرت:  عرب  تغريدة  يف  اأردان،  وقال 
متديد  برف�ض  الأمن  جمل�ض  “قرار 
و�شمة  يران  اإ على  الأ�شلحة  حظر 
ال�شماح  من  “بدل  واأ�شاف:  عار”. 
ب�رشاء  طهران  يف  الإرهابي  للنظام 
على  يجب  ك��ان  فتاكة،  اأ�شلحة 
العقوبات”  يف  ال�شتمرار  املجل�ض 
ف�شل  الأمن  “جمل�ض  اأردان:  وتابع 
ال�شالم  على  احلفاظ  م�شوؤولية  يف 
قرار  اأن  واعترب  الدوليني”.  والأمن 
تقوي�ض  م��ن  “�شيزيد  املجل�ض 
الأو���ش��ط  ال�����رشق  يف  ال�شتقرار 

العامل ”. حول  العنف  وانت�شار 
 ق.د

وج���ه رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��ه��ن��دي 
حتذيرا  ال�شبت  م���ودي  ن��اري��ن��درا 
خلفية  ع��ل��ى  ال�����ش��ني  اإىل  ج��دي��دا 
م�شتخدما  دامية،  حدودية  مواجهات 
له  �شنوي  خطاب  اأهم  لقاء  اإ منا�شبة 
وفيما  اأقوى.  جي�ض  ببناء  وعد  لتقدمي 
التعزيزات  تخفيف  حول  املحادثات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى ح��دوده��م��ا يف 
مكانها،  ت��راوح  الهيماليا  منطقة 
اإحياء  مرا�شم  خ��الل  م��ودي  اأع��ل��ن 
الهند  �شيادة  اأن  ال�شتقالل  عيد 
مع  العالقات  وباأن  الأ�شمى”  “هي 

والثقة. الأمن  على  تعتمد  اجلريان 
ملنا�شبة  احل�شور  ع��دد  خف�ض  ومت 
ق��ي��م��ت يف  ل��ق��اء اخل��ط��اب ال��ت��ي اأ اإ
يف  التاريخية  احلمراء”  “القلعة 
حتى  الن�شف  من  باأكرث  نيودلهي 
�شخ�ض،  اآلف  اأرب��ع��ة  يتجاوز  ل 
م�شافة  ع��ل��ى  ج��ل�����ش��وا  جميعهم 
�شمن  البع�ض  بع�شهم  من  مرتين 
كورونا  فريو�ض  من  الوقاية  تدابري 

. مل�شتجد ا
الهندو�شي  ال��وزراء  رئي�ض  �شار  واأ

باك�شتان  مع  املواجهات  اإىل  القومي 
وال�����ش��ني ع��ل��ى احل����دود امل��ت��ن��ازع 
يذكر  اأن  دون  م��ن  ل��ك��ن  عليها، 
من  “كل  وق��ال  منهما.  اأي  بال�شم 
اأجابه  البلد  �شيادة  اإىل  عينه  نظرت 
اأن  اخلا�شة”.واأ�شاف  بلغتهم  اجلي�ض 
بالن�شبة  الأ�شمى  هي  الهند  “�شيادة 
ميكن  ما  فعله،  ميكننا  الذي  ما  لنا. 
ذلك  وا  راأ اجلميع  يفعلوه،  اأن  جلنودنا 
ال�شتباك  اإىل  �شارة  اإ يف  لداخ”  يف 
يف  �شينيني  ج��ن��ود  م��ع  احل����دودي 
 15 يف  الهيماليا  يف  الواقعة  لداخ 
جنديا  ع�رشون  وقتل  حزيران/يونيو. 
ا�شتخدم  الذي  ال�شتباك  يف  هنديا 
واحل��ج��ارة  الع�شي  ال��ط��رف��ان  فيه 
ب�شقوط  ال�شني  ق��رت  واأ ي��دي.  والأ
عن  الك�شف  دون  من  لكن  �شحايا 
التهام  الطرفان  وت��ب��ادل  ع��دده��م. 
ع�رشات  اإر�شال  ومت  ال�شتباك،  ب�شاأن 
وال�شينيني،  الهنود  اجل��ن��ود  اآلف 
ال���ذي خ��ا���ش��وا ح��رب��ا ح��دودي��ة يف 

املنطقة. اإىل   ،1962

– وثقة  وتقدم  – �أمن 
مل  ال��ه��ن��د  اأن  ع��ل��ى  م���ودي  ���ش��دد 
لكن  املعركة  يف  اأرا���ض  اأي  تخ�رش 
ب�شور  ا�شتعانوا  ع�شكريني  خرباء 
جنودا  باأن  للرد  ا�شطناعية  اأقمار 
مناطق  يف  ي��ن��ت�����رشون  �شينيني 
الهند  �شيادة  حتت  كانت  ح��دودي��ة 
اإىل  بدورها  الهند  وجل��اأت  لعقود. 
ال�شني.  �شد  القت�شادي  ال�شالح 
ق��ل،  الأ على  تطبيقا   59 وحظرت 
توك”  “تيك  من�شة  بينها  م��ن 
الفيديوهات  لت�شارك  ال�شهرية 
اإج���راءات  ات��خ��ذت  كما  الق�شرية. 
من  �شينية  �رشكات  لإخراج  اأخرى 
وقال  �شلعها.  ا�شترياد  ومنع  عقود 
اجل��ريان  م��ع  ال��ع��الق��ات  اإن  م���ودي 
والتقدم  ب”الأمن  الآن  مرتبطة 
لي�ض  “اجلار  اأن  واأو�شح  والثقة”. 
جغرافيتنا،  يت�شارك  �شخ�ض  جمرد 
قلوبنا.  ي�����ش��ارك��ون  م��ن  ه��م  ب��ل 
اأكرث  ت�شبح  العالقة  حُت��رتم  وحيث 
البالغ  اجلي�ض  ب��اأن  واأ�شاف  دفئا”. 

�شيتم  ع�شكري  مليون   1،4 عديده 
اأمنها  ملتزمة  “الهند  وقال  تعزيزه. 
التي  امل�شاعي  بقدر  جي�شها  وتقوية 
موؤكدا  والتوافق”  لل�شالم  بذلتها 
“تعتمد  الهند  جلعل  اجل��ه��ود  على 
ال��دف��اع.  �شناعة  يف  ذاتها”  على 
اإخراج  هي  اأولويته  اأن  مودي  واأعلن 
وباء  �شببها  التي  الأزمة  من  الهند 

.-19 كوفيد
الوباء  ح�شيلة  تتخطى  اأن  ويتوقع 
ي��ام  الأ يف  وف��اة  لفا  اأ  50 الهند  يف 
يف  اإ�شابة  ماليني  وثالثة  القادمة 
الهند  وت�شجل  ���ش��ب��وع.  اأ غ�شون 
الإ�شابات  اأع��داد  يف  ت�شارع  اأك��رب 
الربازيل  خلف  حاليا  وهي  العامل،  يف 
ح�شيلة  حيث  من  املتحدة  والوليات 
بركود  توقعات  وو�شط  الإ�شابات. 
مودي  اأع��اد  العامل  ه��ذا  القت�شاد 
 1،3 نفاق  باإ انتخابي  وع��د  تاأكيد 
من  اآلف   7 على  دولر  تريليون 
“لإخراجنا  التحتية  البنى  م�شاريع 

الوباء”. و�شع  من 
ق/د

ال�شعودية  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
بت�شنيف  اململكة  ترحيب  ع��ن 
الله   حل��زب  ليتوانيا  جمهورية 
ومنع  اإرهابية”،  “منظمة  اللبناين 
لأرا�شيها.  املنظمة  ف��راد  اأ دخول 
فادت  اأ ح�شبما  ال��وزارة،  ونوهت 
)وا�ض(  ال�شعودية  نباء  الأ وكالة 
تلك  ه��م��ي��ة  ب��اأ ال�����ش��ب��ت،  ام�����ض 
اإدراك  مدى  تعك�ض  التي  “اخلطوة 
الله  الدويل خلطورة حزب  املجتمع 
قليمي  الإ وال�شتقرار  الأمن  على 
اأول  ليتوانيا  وقررت  والعاملي”. 
اأن�شار  دخول  حظر  اخلمي�ض  اأم�ض 
اأرا�شيها،  اإىل  اللبناين  الله  حزب 

منطقة  يف  دولة  اأول  بذلك  لتكون 
الإجراء.  هذا  مثل  تتخذ  البلطيق 
الليتواين  اخلارجية  وزير  واأرجع 
اإىل  القرار  لينكفي�شيو�ض  لينا�ض 
طرقا   ” ي�شتخدم  الله  ح��زب  اأن 
ليتوانيا،  اأم��ن  تهدد  اإرهابية” 
الأوروب���ي  الحت���اد  يف  الع�شو 
)ناتو(،  الأطل�شي  �شمال  وحلف 

اأخرى. ودول 
اأوروبية  دول  ثالث  اأن  اإىل  ي�شار 
“منظمة  الله  حزب  �شنفت  اأخرى 
ملانيا  واأ بريطانيا  وهي  اإرهابية”، 

. وهولندا 
ق/د

طهر�ن ترحب بـ”هزمية” و��ضنطن 
بعد رف�ش �لأمم �ملتحدة متديد حظر 

�لأ�ضلحة

رئي�ش �لوزر�ء �لهندي يحذر �ل�ضني: 

عالقاتنا مع �جلري�ن تعتمد على �لأمن و�لثقة وجي�ضنا جاهز للرد 

�ل�ضعودية ترّحب بت�ضنيف ليتو�نيا
 لـ "حزب �هلل" "كمنظمة �إرهابية"
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مدير �لثقافة لولية �جلز�ئر خمتار خالدي

نحو تنظيم م�ضابقة وطنية لأقدم �لتحف �لفنية 
و�ملالب�ش �لتقليدية

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

حما�رشة  هام�ض  على  خالدي  وقال 
ح��ول ال���رتاث ال��ث��ق��ايف ال��الم��ادي 
العا�شمي  التقليدي  اللبا�ض  و 
الوطنية  "اليام  اإط��ار  يف  املنظمة 
ب  امل��و���ش��وم   اجلزائري"  للبا�ض 
ثقافتي"  و  ذاك���رت���ي  "لبا�شي 
ال��رتاث  "�شهر  مبنا�شبة  واملنظمة 
وزارة  م�شالح  توجه  عن  الالمادي" 
م�شابقة  لتنظيم  الفنون  و  الثقافة 
و  الفنية  ال��ت��ح��ف  ق���دم  لأ وط��ن��ي��ة 
هذه  وترمي  التقليدية.  لب�شة  الأ
من  بتوجيهات  تاأتي  التي  امل�شابقة 
على  احلفاظ  بغر�ض  القطاع  وزيرة 
ملا  حمايته  و  ال�شعبي  املوروث  هذا 
الهوية  مكونات  يف  اأهمية  من  ميثله 

اجلزائرية. ال�شخ�شية  و 
ال��ذاك��رة  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ����ش���اف 
من  حتمله  مب��ا  اجل��زائ��ري��ة  اجلماعية 
واملتنوعة،  املتعددة  الهوية  عنا�رش 
مناطق  لكل  م�شرتكا  قا�شما  ت�شكل 
اأهمية  على  للتاأكيد  عاد  كما  الوطن. 

ب��ال��رتاث  املهتمة  اجلمعيات  دور 
و  الفنية  التحف  ا�شرتجاع  و  جلمع 
داعيا  القدمية،  التقليدية  لب�شة  الأ
اجل  من  دورها  للعب  اجلمعيات  هذه 

ال�شعبي. املوروث  هذا  حماية 
اجلمعيات  تلك  اإح���دى  اإن  وق���ال 
على  العثور  من  متكنت  بالعا�شمة 
�شنة،   150 ع��م��ره  تقليدي  ح��ذاء 
احلفاظ  يتوجب  القطع  هذه  ومثل 
بدورها  املتاحف  ان  موؤكدا  عليها، 
مبا  القدمية  القطع  تقتني  اأن  ميكن 
و�شيتم  التقليدية.  اللب�شة  فيها 
ور�شات  تنظيم  املقبلة  يام  الأ خالل 

خمت�شني  قبل  م��ن  حم��ا���رشات  و 
ما  ك��ل  ت��ث��م��ني  لأج���ل  امل��ج��ال  يف 
لاللب�شة  الالمادي  ال��رتاث  يخ�ض 
ال�شيد  يقول   ، العا�شمية  التقليدية 
تخ�شي�ض  �شيتم  ك��م��ا  خ��ال��دي. 
ملوروث  الور�شات  تلك  من  جانب 
املنتخبني  باإ�رشاك  العريقة  الق�شبة 
يف  النا�شطة  اجلمعيات  و  املحليني 
قاطني  من  املواطنني  حتى  و  املجال 

. لق�شبة ا
املتعلقة  املحا�رشة   ان  اىل  ي�شار 
ب����ال����رتاث  ال��ث��ق��ايف ال���الم���ادي 
العا�شمي  التقليدي  وال��ل��ب��ا���ض 

الوكالة  مقر  احت�شنها  ال��ت��ي  و 
)دار  املحفوظة  للقطاعات  الوطنية 
كانت  ال�شفلى،  بالق�شبة  القا�شي( 
عمامرة  ال��دك��ت��ورة  تن�شيط  م��ن 
عمامرة  الدكتورة  وتطرقت  عزيزة. 
اجلوانب  عديد  اىل  مداخلتها  خالل 
جذوره  و  العا�شمي  بالزي  املتعلقة 
تطوره  و  ال��ت��اري��خ  يف  ال�شاربة 
باأزياء  مقارنته  مع  وا�شتعمالته، 

الوطن. مناطق  مبختلف  م�شابهة 
الوطنية  "اليام  فعاليات  ان  يذكر 
بداية  انطلقت  اجلزائري"  للبا�ض 
ه��ذا ال���ش��ب��وع؛  وت��ت��وا���ش��ل اىل 
�شهر  م��ن  الأول  ���ش��ب��وع  الأ غ��اي��ة 
مليكة  ال�شيدة  وكانت  �شبتمرب. 
قد  والفنون  الثقافة  وزيرة  دودة  بن 
الفعالية  هذه  انطالق  مع   ا�شارت 
مراكز  به  تقوم  ال��ذي  العمل  اىل 
لتح�شري  ال��درا���ش��ات  و  البحوث 
اللبا�ض  م��ن   قطع  ب�شاأن  ملفات 
ت�شنيفه  بهدف  اجلزائري،  التقليدي 
الرتاث  �شمن  اليون�شكو  قبل  من 

ملي. لعا ا

وطنية  م�ضابقة  لتنظيم  و�لفنون  �لثقافة  وز�رة  م�ضالح  توجه  عن  خالدي،  خمتار  �جلز�ئر  لولية  �لثقافة  مدير  ك�ضف 
�أهمية،  ملا ميثله من  �ل�ضعبي و حمايته  �ملوروث  �لتقليدية، من �جل �حلفاظ على هذ�  �لألب�ضة  و  �لفنية  �لتحف  لأقدم 

�جلز�ئرية. �ل�ضخ�ضية  و  �لهوية  مكونات  يف 

والفنية  الثقافية  الن�شاطات  حتتل 
بالف�شاء  هاما  حيزا  الفرتا�شية 
التوا�شل  و���ش��ف��ح��ات  الأزرق 
مع  ل�شيما  بعنابة،  الجتماعي 
اإط��ار  يف  املنزيل  ال�شحي  احلجر 
ال��ت��داب��ري الح���رتازي���ة ل��ل��وق��اي��ة 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن 
ن�شطة  الأ تعليق  و  )كوفيد19-( 
ت�شتقطب  التي  والثقافية  الفنية 
يتخلف  ل  وحتى  اجلماهري.  ع��ادة 
ال��ف��ن��ان ع��ن ال��ق��ي��ام ب����دوره يف 
الظرف  ه��ذا  يف  خا�شة  التوعية، 
عليه  كان  ال�شتثنائي،  ال�شحي 
عالقته  على  للمحافظة  يبدع  اأن 
ا�شتغالل  خ��الل  م��ن  ب��ج��م��ه��وره 
ل�شناعة  الف��رتا���ش��ي،  الف�شاء 
اأي�شا  لكن  و  الرتفيه  من  اأج��واء 
والوقاية،  التوعية  ر�شائل  لتبليغ 
اجلهوي  امل�رشح  مدير  اأكده  مثلما 
معروف. بن  احلق  عبد  الفنان  لعنابة 

لأهل  بالن�شبة  التحدي  و"يتمثل 
فرتة  خالل  بعنابة  الثقافة  و  الفن 
باأ�رشه  العامل  اجتاحت  التي  اجلائحة 
الفرتا�شي،  التفاعل  ج�شور  مد  يف 
م���ن خ���الل ال��ت��ن��ق��ل ب��ال�����ش��ورة 
و  اجلمهور  بيت  اإىل  وال�����ش��وت 
والتفاعل  للرتفيه  اأج���واء  خلق 
بباقة  وال��ع��ائ��الت  الأط��ف��ال  م��ع 
والرتفيهية  الفنية  ال��ربام��ج  م��ن 
امل�شابقات  اإىل  اإ�شافة  والتوعوية، 
ك�شب  خاللها  من  اأريد  التي  الفنية 
ي�شيف  العائلة،"  فراد  اأ كل  تفاعل 
معروف. بن  الفنان  ال�شاأن   هذا  يف 

مبتكرة  ت��ظ��اه��رات  خ��الل  وم��ن 
بيوت  اإىل  بعنابة  امل�رشح  انتقل 
اجل��م��ه��ور ب��ع��رو���ض م�����رشح��ي��ة 
من�شات  ا�شتغالل  مت  حيث  يومية، 
قناة  ل�شيما  الجتماعي،  التوا�شل 

اجلهوي  بامل�رشح  اخلا�شة  اليوتوب 
اأ�شهر   4 منذ  لتعر�ض  لعنابة، 
خا�شة  م�رشحية  عرو�شا  متتالية 
للكبار  موجهة  اأخرى  و  بالأطفال 
م�رشحيني  عر�شني  مبعدل  ذلك  و 
كل يوم، كما اأردف ذات امل�شوؤول .
اجلهوي  امل�����رشح  م��دي��ر  واأ���ش��اف 
نتاجات  الإ جانب  "اإىل  نه  باأ لعنابة 
اجلهوي  بامل�رشح  اخلا�شة  امل�رشحية 
الأخ��ري  ه��ذا  ا�شت�شاف  لعنابة، 
امل�رشحية  التظاهرات  لتن�شيط 
نتجها  اأ اأخرى  اأعمال  الفرتا�شية، 
وعدد  اجل��زائ��ري  الوطني  امل�رشح 
اإ�شافة  اجل��ه��وي��ة،  امل�����ش��ارح  م��ن 
اجلمعيات  من  ع��دد  نتاجات  اإ اإىل 
تن�شط  التي  الثقافية  والتعاونيات 

الرابع. الفن  جمال  يف 
التفاعل  معدلت  اأعلى  ولتحقيق 
الف�شاء  عرب  الثقايف  التن�شيط  مع 
اجلهوى  امل�رشح  "اأطلق  الفرتا�شي، 
العرو�ض  م��ع  ب��امل��وازاة  لعنابة 
ن�شطة  اأ و  م�شابقات  امل�رشحية 
ت��وع��وي��ة م��ك��ي��ف��ة، م��ع ال��ظ��رف 
ال�شائد  ال�شتثنائي  ال�شحي 
و  العائلة+  +م�رشح  تظاهرة  �شملت 
ق�شرية  مونولوجات  عن  عبارة  هي 
و  كورونا  جلائحة  فيها  التطرق  يتم 
و  الذكي،  بالهاتف  ت�شويرها  يتم 
لأح�شن  امل�رشح+  +رداء  م�شابقة 
تفاعل  تعك�ض  فوتوغرافية  �شورة 
امل�رشحية  العرو�ض  مع  الأط��ف��ال 
اإىل  اإ�شافة  باملنزل،  الفرتا�شية 
و  ال��ر���ش��م  يف  اأخ���رى  م�شابقات 
ي�شيف  ال�شعبي،"  الرتاث  ق�ش�ض 

الفنان. ذات 
يقول  املبتكرة،  التظاهرات  وبهذه 
اأي�شا  متكن  معروف،  بن  احلق  عبد 
"ك�رش  من  بعنابة  اجلهوي  امل�رشح 

احلجر  فرتة  وحتويل  العزلة  حاجز 
بني  للتوا�شل  فر�شة  اإىل  ال�شحي 
فيما  خا�شة  ال�شغار"،  و  الكبار 
حجاية"،  "اأحكيلي  بتظاهرة  تعلق 
ال�شغار  خاللها  من  ب��دع  اأ التي 
ق�ش�ض  �رشد  يف  اأوليائهم  مب�شاعدة 
ذلك  و  الغني  ال�شعبي  الرتاث  من 
هذه  تنظيم  جلنة  اأع�شاء  ح�شب 
باأن  اأو�شحوا  الذين  التظاهرات، 
�شجلوا  متابع  ل��ف  اأ  15 من  اأك��رث 
الفرتا�شية  ن�شطة  الأ مع  تفاعلهم 

. ملقرتحة ا
�لتاأ�ضي�ش لتظاهر�ت �فرت��ضية 

يف �لفن �ل�ضابع و �ل�ضورة 
�لفوتوغر�فية

جدار  وك�رش  الرتفيه  جانب  واإىل 
ال�شحي  الظرف  ه��ذا  يف  العزلة 
التن�شيط  مت��ك��ن  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي، 
التاأ�شي�ض  من  بعنابة  الفرتا�شي 
يف  اأخ��رى  افرتا�شية  لتظاهرات 
وال�شورة  ال�شابع  الفن  جم��ايل 
من  اأو�شحه  مثلما  الفوتوغرافية، 
املهرجان  م��ب��ادرة  �شاحب  جهته 
الفنان  الق�شري  للفيلم  الفرتا�شي 

بلخودير. دليل  املخرج 
الفنان  ال�����ش��دد  ه��ذا  يف  و���رشح 
املبتكرة  "املبادرة  ب��اأن  بلخودير 
للفيلم  الف��رتا���ش��ي  للمهرجان 
بريل  اأ �شهر  انطلق  الذي  الق�شري 
كتظاهرة  ���ش�����ش��ت  ت��اأ امل��ن�����رشم، 
اف��رتا���ش��ي��ة ���ش��ه��ري��ة وف�����ش��اء 
مهنيي  بني  والحتكاك  للتوا�شل 
و  للتكوين  فر�شة  و  ال�شينما 
ال�شينما  جمال  يف  املواهب،  �شقل 

الق�شرية." الأفالم  نتاج  اإ و 
امل�شاركني  ع��دد  ت��زاي��د  ويعك�ض 
م��ن داخ���ل وخ����ارج ال��وط��ن يف 
 20 من  ق�شرية  باأفالم  التظاهرة 

الدورة  يف  ق�شريا  �شينمائيا  عمال 
فيلما   33 اإىل  بريل  اأ ل�شهر  الأوىل 
املن�رشم،  يونيو  ل���دورة  ق�شريا 
التظاهرة  لقيته  ال��ذي  "التجاوب 
ل�شيما  ال�شابع،  الفن  اأ�رشة  لدى 
وجدوا  الذين  الكامريا  هواة  منهم 
و  للتكوين  فر�شة  التظاهرة  يف 
ال�شينما  مهن  يف  املعارف  اكت�شاب 
بعد،  ع��ن  ال��ت��وا���ش��ل  خ��الل  م��ن 
الت�شوير  جم��الت  يف  مبحرتفني 
متت  كما  والإخراج"،  والرتكيب 

ليه. اإ �شارة  الإ
الفوتوغرافية  لل�شورة  كان  كما 
الثقايف  التن�شيط  بف�شاء  ح�شورا 
وال��ف��ن��ي الف��رتا���ش��ي م��ن خ��الل 
الفرتا�شي  "ال�شالون  تظاهرة 
التي  الفوتوغرافية"،  لل�شورة 
يقل  ملا ل  بعد  م�شاركة عن  �شهدت 
فوتوغرافيا  م�شورا   1112 عن 
اجلزائر  بينهم  م��ن  دول��ة   22 م��ن 
ب�شور  م�شاركتها  �شجلت  التي 
ال�شحي  احلجر  بظرف  مرتبطة 
ح�شب  الوطن،  وليات  خمتلف  من 
اأحمد  امل�شور  امل��ب��ادرة  �شاحب 

مل. ها
واملتميز  الهائل  الكم  ويعك�ض 
م���ن ال�����ش��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
هذا  يف  ح�شورها  �شجلت  التي 
من  التي  و  الفرتا�شي،  ال�شالون 
اجلزائري  اجلنوب  من  �شور  بينها 
اأفريقية  و  عربية  دول  من  اأخرى  و 
التي  ال�شحي  احلجر  لفرتة  توثق 
ح�شب  كورونا،  جائحة  فر�شتها 
املبدعون  "جتاوب  هامل،  ال�شيد 
الإيجابي  التحول  و  التظاهرة  مع 
و�شائل  م��ع  ال�شباب  تعامل  يف 

الجتماعي. التوا�شل 
ق.ث

الطارف  لولية  الثقافة  قطاع  نظم 
حمطات   4 اىل  ميدانية  زي���ارات 
توزيع  مت  حيث  الظل.  مناطق  من 
مبنازلهم  لالأطفال  وهدايا  ق�ش�ض 
مع   ، واملطالعة  القراءة  على  وحثهم 
طرف  من  بهلوانية  عرو�ض  تقدمي 
عن  ناهيك   ، الثقافية  الأمل  جمعية 
والتوعية  التح�شي�ض  بعملية  القيام 
الوقائية  التدابري  اح��رتام  بوجوب 

و�شط  كورونا  بفريو�ض  املتعلقة  
الزيارة  ه��ذه  ت�شتمر  مميزو  ق��ب��ال  اإ
الثقافة  مدير  ح�شب   يام  اأ ثالثة  ملدة 
كل  بزيارة  ذلك  و  �شايف”  “عادل 
ال�شافية  و  الب�شبا�ض  بلدية  م��ن 
عون  خنقة  منطقة  و  الزيتونة  و 
رمل  بلديتي  و  ع�شل  عني  ببلدية 

. بوقو�ض  و  ال�شوق 
ي يحي.

 " اجلهوية  التلفزيونية  القناة  بثت 
يوم  بالأرجنتني   " يف  �شانتا  كنال 
العر�ض  امل��ا���ش��ي،  اأغ�شط�ض   11
ال��ذي  ال��وث��ائ��ق��ي  للفيلم  الأول 
يف  الأرجنتيني  "معز  عنوان  يحمل 
يتناول  ال��ذي  و  اجلزائرية"  الثورة 
معز  حممود  روبرتو  املجاهد  م�شار 
ب�شفوف  التحق  الذي  الأرجنتيني 

.1959 �شنة  يف  اجلزائرية  الثورة 
الق�شري  الفيلم  هذا  عن  اأُعِلن  قد  و 
منفعة  ذو  "فيلم  الأرج��ن��ت��ني،  يف 
 53-367 املر�شوم  خالل  من  بلدية" 
 2020 مار�ض   12 يوم  عليه  امل�شادق 
لروزاريو. البلدي  املجل�ض  طرف  من 

نتونيو  اأ ني�شتور  الفليم  منتج  وينقل 
���ش��ل��ي��م��ان م��ن اأ���ش��ول ���ش��وري��ة-

روبرتو  املنا�شل  �شهادة  فل�شطينية 
الق�شية  ع��ّرف   ال��ذي  معز  حممود 
يف  التحريرية  حربها  و  اجلزائرية 
ات�شالت  اأوىل  وتعود  الأرجنتني. 
التحرير  جبهة  مببعوثي  معز  روبرتو 
�شنة  اىل  اير�ض  بوين�ض  اىل  الوطني 
ل  عاما  اأمينا  حينها  كان  حيث   1956

الأرجنتيني. العمال"  "حزب 
الثورة  بروح  لأ�شهر  ت�شّبعه  بعد  و 
اأُطلق  الذي  روبرتو  التحق  اجلزائرية 
ب�شفوف  حممود  ا�شم  بعد  فيما  عليه 
ا�شتغل  اأين  الوطني  التحرير  جي�ض 
الأ�شلحة  ل�شناعة  التقني  اجلانب  يف 
غداة  العا�شمة  يف  ي�شتقر  اأن  قبل 

ل�شتقالل. ا
ق.ث

عربيا  الأوىل  املرتبة  اجلزائر  افتكت 
معاذ  الك�شفي  ال��رائ��د  بتحقيق 
فعاليات  �شمن  ال�شدارة  املقدم، 
ال��ذي  و  الفرتا�شية  اجل��ام��ب��وري  
يف  العاملية  الك�شفية  القناة  نظمته 
املمتدة  الفرتة  خالل  الثانية  طبعته 
 31 غاية  اإىل   2020 جويلية   24 من 
هيئة  اأك��رب  وه��ي   ،  2020 جويلية 
ق��ادة  ي��دي��ره��ا  اف��رتا���ش��ي��ة  ك�شفية 

. العربية  الدول  خمتلف  من  اأكفاء 
بالتجمع  يعرف  ما  اأو  اجلامبوري 
�شمن  ي�شم  ال��ك��ب��ري  الك�شفي  
الربامج  و  ن�شطة  الأ عديد  فعالياته  
ال��ع��الق��ات  تنمي  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
و  ال�����ش��ع��وب  ب��ني  ال�����ش��دق��ات  و 
لتبادل  الفر�شة  تتيح  و  املجتمعات 
اول  كان   ، امل�شاركني  بني  اخل��ربات 
باأوملبياد   1920 ع��ام  له  تاأ�شي�ض 
اآلف  ثماين   قرابة  مب�شاركة  و  لندن 
العامل  ن��ح��اء  اأ خمتلف  م��ن  ك�شاف 
الك�شفية  القناة  الثانية  للمرة  اأطرته 
�شعار  حت��ت  اف��رتا���ش��ي��ا   ال��ع��امل��ي��ة 
م�شنع  و  القيم  منبع  الك�شفية 
ال��رج��ال وال��وق��اي��ة م��ن ال��ك��وارث، 
خمتلف  من  ك�شاف   500 مب�شاركة 
ت�شع   على  ُق�شمت  العربية  ال��دول 
جمموعة  ك��ل  يف  جمموعة  ع�رشة 
تق�شيم  يكون  و  فردا   30 اىل   20 من 
العمل  لت�شهيل  جمموعة  لكل  املهام 
لكل  ما�شنجر  جمموعة  ان�شاء  و 
مبثابة  تكون  امل�شاركة؛   املجموعات 
و  الع��م��ال  لإجن��از  للقادة  اجتماع 
يتم  و  منهم.  من  املطلوبة  التكاليف 
قائد  طرف  من  املنجزة  العمال  ن�رش 

على  العالم  م�شوؤول  اأو  املجموعة 
للقناة  الثاين  اجلامبوري  �شفحتي 
تقييمها  يتم  اين  العاملي،  الك�شفية 
وفق  اجل��ام��ب��وري  دارة  اإ ط��رف  م��ن 
عدد  و  املحتوى  بينها  من  معايري 
غريها  و  التعليقات  و  التفاعالت 
برنامج  وفق  ذلك  و  ل��خ...  اأ  ........
يجب  يوميا،  دارة  الإ طرف  من  ثابت 
متغري  روتيني  برنامج  و  به   القيام 
من  لوحدها  جمموعة  كل  به  تقوم 
ال�شباحية  كالريا�شة  اب��داع��ه��ا، 
و  العلم  رف��ع  و  ال�شباح  فطور  و 
غ��ريه��ا...  و  النا�شيد  و  ل��ع��اب  الأ
لكل  النهائية  التقييمات  لتليها 
اجلامبوري  دارة  اإ طرف  من  الأعمال 

وح�����ش��ب ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
املجموعة  2ت�شدرت  للجامبوري 
ح�شاب  على  الأوىل  الرتبة  العا�رشة 
الأخ��رية  هذه  الأخ��رى،  املجموعات 
الدورة  بطل  �شمنها   �شارك  التي 
ونال    ، املقدم  معاذ   الك�شفي  الرائد  
والتميز  اخلدمة  درع  ث��ره��ا   اإ على 
�شمن  ل��ل�����ش��دارة  ّه���ل���ه  اأ ال����ذي  
باقي  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  و  جمموعته 

. امل�شاركني 
معاذ  الك�شفي  ال��رائ��د   اأن   يذكر 
لولية  التابعة  املقارين  دائ��رة  من 
���ش��ب��ال و  ورق��ل��ة، ق��ائ��د وح���دة الأ
ال�شهيد  بفوج  ن�شطة  الأ م�شول 
برنامج  موؤ�ش�ض  و  املقارين  ببلدية 
يعنى  ال��ذي  العالجي  اأم��ل  �شهوة 
الحتياجات  ذوي  باأطفال  بالتكفل 

�شة  خلا ا
ق.ث

�لن�ضاطات �لثقافية عرب �لأنرتنت، مك�ضب هام للمبدعني بعنابة

قطاع �لثقافة بالطارف ينظم زيار�ٍت 
ميد�نيًة �إىل 4 حمطات

 من مناطق �لظل

�لتحق بالثورة �جلز�ئرية

فيلم وثائقي حول م�ضار �ملجاهد 
روبريتو حممود معز �لأرجنتيني 

  �ضمن فعاليات �أكرب حدث �فرت��ضي ك�ضفي عربي  �جلامبوري 2 

�لر�ئد  �لك�ضفي معاذ �ملقدم يوؤهل 
�جلز�ئر لل�ضد�رة عربيا 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ولية �أدر�ر
د�ئرة �أدر�ر
بلدية �أدر�ر

م�ضلحة �لتنظيم و�ل�ضوؤون �لعامة 
مكتب �جلمعيات 

�لرقم: 13/م/ج/2020

و�ضل ت�ضجيل �لت�ضريح بتاأ�ضي�ش جمعية حملية
مبقت�ضى �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 �ملو�فق لـ: 12 
يناير 2012 و�ملتعلق باجلمعيات مت هذ� �ليوم: 23 جويلية 2020 ت�ضليم 
�مل�ضماة: جمعية مولي  �ملحلية  بتاأ�ضي�ش �جلمعية  �لت�ضريح  ت�ضجيل  و�ضل 
بلدية  -�أدر�ر  �جلمعيات  د�ر  مقرها:  �لكائن  بــاأدر�ر  �خلريية-  �لطيب 
باإجناز  ملزم  �جلمعية  رئي�ش  مالحظة:  �أدر�ر  ولية  �أدر�ر،  د�ئرة  �أدر�ر، 

خامت م�ضتطيل �ل�ضكل يحمل �ملو��ضفات �لتالية: 1( - ��ضم �جلمعية
�لعتماد وتاريخ  رقم   -  )2

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ولية غارد�ية

د�ئرة �ضاية بن �ضحوة
بلدية �ضاية بن �ضحوة

م�ضلحة �لتقنني و �ل�ضوؤون �لعامة
و تن�ضيط �ل�ضوؤون �لجتماعية و �لثقافية

مكتب �جلمعيات
�لرقم : 054/م.ت.�ش.ع/م.ج/2020

و�ضل �إ�ضهار خا�ش بتغيري �لهيئة �لتنفيذية جلمعية حملية
�مل�ضماة : �للجنة �لدينية مل�ضجد علي بن �أبي طالب �ضاية بن �ضحوة 
رئي�ش   2001/07/01  : بتاريخ   01/36  : رقم  حتت  �مل�ضجلة 
 1966/06/16  : بتاريخ  �إبر�هيم-�ملولود  غريقة   : �جلمعية 
بن  ب�ضاية  �أبي طالب  بن  م�ضجد علي   : �لكائن مقرها   . بغارد�ية 

�ضحوة .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
 م�ضتخرج من قائمة �ضروط لبيع عقار باملز�د �لعلني       

�ملادة 748 من ق � �ملدنية و �لإد�رية

و  �لـــــــو�دي  ق�ضاء  جمل�ش  �خت�ضا�ش  د�ئـرة  �لو�دي   حمكمة  لدى  �لق�ضائي  �ملح�ضر  �إ�ضماعيـل  مي�ضة   / �لأ�ضتاذ  نحن  نعلن   
�لكائـــــــن  مكتبنـا بحي �لرمـال بالـو�دي .  وبناء� على �ل�ضند �لتنفيذي �ملتمثل يف :  يف عـقد �لـتز�م بت�ضديد مبلغ دين �ملمهــــور 
بـتاريـخ  رحـمــاين  فتــيـحة  �لأ�ضتـــاذة  �لتوثـيـق  مكــتـب  عـــن  و�ل�ضادر     2016/  07  : رقم  حتت  �لتنفيذية  بال�ضيــــغة 
�لــــــــــــــــــــو�دي   ولية   / تك�ضبت  بحي    / �ملقيم   �ل�ضعدي   بن  �جليالين  هاين   / �ل�ضيد   لفائدة  ــ   2016/  01/  03:
ــ  �ضد / - خياري حممد �ل�ضعيد بن �حمد  �ملقيمة : بحي �أولد �حمد – �لو�دي ولية �لو�دي  �ملت�ضمن  مبلغ �لدين و�ملقدوؤ بـ 
2.200.000.00 دج مليونني ومائتني �لف دينار جز�ئري    ـ بناء على �يد�ع قائمة �ل�ضروط و�ملودع بتاريخ 04 /08 /2020 
و�لذي مبوجبه مت حتديد جل�ضة �لعرت��ضات ليوم 09 /09 /2020   على �ل�ضاعة �لع�ضرة �ضباحا   بالإ�ضافة �إىل �ضروط �لبيع 
كتابــــة     لدى  عليها  �لإطالع  و�لتي ميكن  �لق�ضائي   �ملح�ضر  مكتب  و  �لو�دي  بكتابة �ضبط حمكمة  �ملتو�جدة  �لقائمة  �ملدونة يف 

�ل�ضبط  و مبكتب �ملح�ضر �لق�ضائي �ملذكورين .                                            
                           �ملح�ضـر �لق�ضـائي/  مي�ضة �إ�ضماعيل

�ملكتب �لعمومي للمح�ضر �لق�ضائي                                                  
     مكتب �لأ�ضتاذ/ مي�ضه �إ�ضماعيل حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة �لو�دي

 حي �لرمـال - �لو�دي
   �لهاتف: 032.24.70.89 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
 م�ضتخرج من قائمة �ضروط لبيع عقار باملز�د �لعلني       

�ملادة 748 من ق � �ملدنية و �لإد�رية

 نعلن نحن �لأ�ضتاذ / مي�ضة �إ�ضماعيـل �ملح�ضر �لق�ضائي لدى حمكمة �لو�دي  د�ئـرة �خت�ضا�ش جمل�ش ق�ضاء �لو�دي و �لكائن   مكتبنـا بحي �لرمـال بالـو�دي .
وبناء� على �ل�ضند �لتنفيذي �ملتمثل يف :  ـ �حلكم �لق�ضم �لعقاري �ملمهور بال�ضيغـــــــــــــــــة �لتنفيذيــــة  حتت رقـم �جلــــــــدول : 0228 /19

 رقم �لفهر�ش 01024 /19  و �ل�ضـادر عـن حمكمـة �لــو�دي بتاريــخ : 22 /05 /2019    ــ لفائدة �ل�ضيدة / غندير عائ�ضة �لتجانية بنت عمارة  – �ملقيمة 
/ حي 160 �ضكن �لـو�دي  ـ �ضد / - غندير حممد �لعيد ، �ملقيمة : بحي �لنور – �لو�دي ــ بركيبة �مال بنت عبد �لعزيز نيابة عن �بنائها �لق�ضر غندير �ضليم 
وغندير عبد �لكرمي �ملقيمة / �ضيدي �ضليماين �ملقارين ولية ورقلة -  غندير عائ�ضة بنت عمارة ، �ملقيمة بلدية مقارين ولية ورقلة  ـ �ملت�ضمن ـ �إفر�غ �حلكم 
313 /2015 وبح�ضبه �عتماد �خلربة �ملنجزة من طرف �خلبري �حفيظ  16 /02 /2015 حتت رقم فهر�ش  �ل�ضادر قبل �لف�ضل يف �ملو�ضوع �ل�ضادر بتاريخ 
فوؤ�د �ملودعة لدى �أمانة �ضبط حمكمـــة �لــــــــــو�دي بتاريخ 17 /01 /2016 حتت رقم 12 /16 وبالنتيجة  بالق�ضاء برف�ش دعوى �لق�ضمة �لعينية لعدم 
�لتاأ�ضي�ش مع �ضرف �لأطر�ف لبيع �لعقار حمل �لنز�ع �ملتمثل يف �ضكن عائلي يقـــــــــــع بحي �ملنظر �جلميل بلدية �لو�دي بالق�ضم �مل�ضـــاحي رقم 028 جمموعة 
ملكية 0421 م�ضاحته 206 م2 و ذلك يف �ملز�د �لعلني ب�ضعر  �إفتتاحي قدر ثالث ماليني و �ضبع مئة �ألف دينار جز�ئري (3.700.000)  و ق�ضمة ثمنه ح�ضب 

�لأن�ضبة �ل�ضرعية ــ بناء على �يد�ع قائمة �ل�ضروط و�ملودع بتاريخ 04 /08 /2020 و�لذي مبوجبه مت حتديد جل�ضة �لعرت��ضات ليوم 09 /09 /2020
   على �ل�ضاعة �لع�ضرة �ضباحا بالإ�ضافة �إىل �ضروط �لبيع �ملدونة يف �لقائمة �ملتو�جدة بكتابة �ضبط حمكمة �لو�دي و مكتب �ملح�ضر �لق�ضائي  و�لتي ميكن �لإطالع 

 �ملح�ضـر �لق�ضـائي/  مي�ضة �إ�ضماعيلعليها لدى كتابة �ل�ضبط  و مبكتب �ملح�ضر �لق�ضائي �ملذكورين .                                                                            

�ملكتب �لعمومي للمح�ضر �لق�ضائي                                                  
     مكتب �لأ�ضتاذ/ مي�ضه �إ�ضماعيل حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة �لو�دي

 حي �لرمـال - �لو�دي
   �لهاتف: 032.24.70.89 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ولية �أدر�ر
د�ئرة �أدر�ر
بلدية �أدر�ر

م�ضلحة �لتنظيم و�ل�ضوؤون �لعامة 
مكتب �جلمعيات 

و�ضل ت�ضجيل �لت�ضريح بتاأ�ضي�ش جمعية حملية�لرقم: 14/م/ج/2020
مبقت�ضى �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 �ملو�فق لـ: 12 يناير 2012 و�ملتعلق باجلمعيات مت هذ� �ليوم: 10 �أوت 2020 ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل 
باأدر�ر �لكائن مقرها: م�ضكن �ل�ضيد: بن �لدين �حممد- حي  بتاأ�ضي�ش �جلمعية �ملحلية �مل�ضماة: جمعية حي �ل�ضهيد �لز�وي �لفرعة- �ولد علي-  �لت�ضريح 
�ل�ضهيد �لز�وي �لفرعة -�أدر�ر بلدية �أدر�ر، د�ئرة �أدر�ر، ولية �أدر�ر مالحظة: رئي�ش �جلمعية ملزم باإجناز خامت م�ضتطيل �ل�ضكل يحمل �ملو��ضفات �لتالية: 

�لعتماد وتاريخ  رقم   -  )2 �جلمعية  ��ضم   -  )1

م�ضاحة ��ضهارية

م�ضاحة ��ضهارية
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من �ضبــاق �لتــ�ضلح �إىل �ضــباق �لكمــّامات

�إىل متى �ضت�ضمر كورونا؟

اأربعة اأ�شهر م�شت على بداية هذه الأزمة احلديثة 
اأنظمه �شحيه طبيه  اأجمع،  بالعامل  التي تع�شف 
الذي  اخلفي  الزائر  هذا  اأم��ام  اإنهارت  عظمى 
عظمى  و�شيا�شية  اإقت�شادية  طبية  مبحنة  ت�شبب 
واإ�شاعات  اأكرث  وت�شاوؤلت  كثرية  حتليالت   ،
الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  بها  تعج  مغر�شة 
التي �شمحت لكل �شخ�ض باأن يخرج ويعرب عن 
اأرائه �شواء كانت عن فهم ودرايه اأم فقط �شعيا 
الأهم  وال�شوؤال  اأخرى،  لغايات  اأو  ال�شهره  وراء 
حول  النا�ض  كل  ي�شاأله  والذي  املرحله  هذه  يف 
العامل  حمللي  جميع  باأن  اأعتقد  متى؟  اىل  العامل 
لو اإجتمعوا على و�شع فر�شيات ونظريات لهذا 
ال�شوؤال لن يخرجوا باإجابه �شافيه ودقيقه ، ولكن 
اأمامنا  املو�شوعه  وال�شيناريوهات  الطروحات 
بتغيري  وكافيه  بالقليه  لي�شت  فرته  اىل  ت�شري 
العامل، حتدث الكثريون عن اإنهيار اإقت�شاد العامل 
مع  اأتفق  ل  اأنني  ومع  بخريطته،  جذري  وتغيري 
اأنني  اإل  اليوم  حتيطنا  التي  الت�شاوؤميه  النظرة 
اأتفق مع بع�ض الأراء التي تقول باأن هناك تغيري 
هذه  من  الإنتهاء  بعد  ما  �شيكون  جديد  عاملي 
ان  اأ�شابيع  لعدة  ت�شتمر  اأن  يتوقع  والتي  الأزمه 
مل يكم اأ�شهر، ولكن التغيري قادم و�شيكون تغيري 
نطاق  على  تغيري  علمي،  �شيا�شي،  اإقت�شادي، 
كافه،  العامل  م�شتوى  وعلى  الأعمال  ونوعية 
�شيكون هناك قيادات اإقت�شاديه جديده و�شيكون 
التي  والتجاره  الأعمال  من  جديده  اأنواع  هناك 
�شتقود العامل، ورمبا �شيكون هناك اأي�شا عمالت 

جديده للتداول يف العامل.
�شيعرف   2008 العامليه  املاليه  الأزم��ه  تابع  ملن 
املاليه  الأ�شواق  اإنهيار  بعد  هنا،  اأحتدث  ماذا  عن 
التجارة  معادلت  تغريت  العقاريه  والأ�شواق 
والأعمال فظهر نوع جديد من الأعمال / التجاره 
�شكله  وغري  مفهومه  وغري  العامل  على  �شيطر 
متاما، وهو التكنولوجيا الرقميه وما جنم عنها من 
مواقع التوا�شل الإجتماعي والعالنات الرقميه 
اللكرتونيه،  وال�شيارات  اللكرتونيه  والتجاره 
التقليديه  ال��ت��ج��اره  م��ك��ان  وح��ل��ت  ودخ��ل��ت 
التقليدي  والإع���الم  التقليديه  والإع��الن��ات 
اأ�شخا�ض جدد  وظهرت �رشكات جديده واأ�شتهر 
و�رشف بها مئات املليارات من الدولرات حول 

العامل.
التغيري  لهذا  جاهزيتنا  عن  لأت�شائل  هنا  اأق��ف 
املتوقع، هل فتحنا الباب اأمام خيالنا لنبتكر �شيء 
فكرة  لتقبل  لتجهز  لعقولنا  �شمحنا  هل  جديد؟ 
كيانات  لتقبل  جاهزون  نحن  وهل  جديد؟  عامل 

اقت�شاديه جديده؟ وخارطة اإقت�شادية جديدة؟
والتمعن  والأم��ل  للتفاوؤل  اأدع��و  النهاية  ويف 
والثقه برب العباد والتفكري مبا هو اآت والإبتكار 
ال�شمع  ووقف  الإ�شاعات  عن  والبعد  والإب��داع 
واإعطاء الأهمية لأن�شاف امل�شاهري. ودمتم بخري  

�ضفحة تفتحها �لتحرير لقر�ئها �لكر�م، تتناول خمتلف �لق�ضايا �لوطنية ، �لعربية وحتى �لدولية ، �لجتماعية منها ، �لثقافية و�ل�ضيا�ضية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد �مل�ضاهمة مبو�ضوع ، مقال، فكرة �أن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على �ميايل �لتحرير

وال�شاحات  ال�����ش��وارع  يف  يتجول   
يح�شد   ، �شاء  ما  كيف  والإدارات 
وبكل  رهيب  �شمت  يف  الأرواح 
بني  ي��ف��رق  ل   ، اأي�����ش��ا  دمي��ق��راط��ي��ة 
العامل  راأ�ض  امريكا   ، ونبيل  �شعلوك 
العامل  هذا  يف  القرن  ووحيد  املتقدم 
التي  "فوكوياما"  بنظرية  تفاخرت   ،
ب�رشت  العامل ب�"نهاية التاريخ ونهاية 
العاملي  الرخاء  وبداية   ، الأيديولوجيا 

يف ظل ال�شيا�شات الليربالية ،  واحلرية 
لل�شوق وفتح احلدود بال قيود  املُطلقة 
م�شتوى  على  العاملي،  التبادل  اأم��ام 
الأم��وال  وروؤو���ض  واخلدمات  ال�شلع 
والأفكار وحتى الب�رش!. ت�رشخ بالويل 
والثبور اأما فريو�ض كورونا فلم ينفعها 
وال�شاروخية  النووية  تر�شاناتها 
معايري  كل  وف��ق  تاريخيا  وان��ه��زت 

الهزمية.
هذه القوى العظمى التي دججت نف�شها 
وال�شواريخ  النووية  الروؤو�ض  باآلف 
العابرة للقارات ، بل وفكرت يف غزو 
الف�شاء وقيادة العامل من هناك ، تنهزم 
حت�شب  تكن  مل  �شعيف  فريو�ض  اأمام 

، هلع يف كّل مكان و�شباق  له ح�شابا 
حياة  لتمنحه جرعة  اقتناء كمامة  نحو 
عر�ض  ويف  املطارات  يف  قر�شنة   ،
البحر ل�رشقة كمامة اأو جهاز تنف�ض من 
�شعوب �شعيفة ، وبرز الأنا يف اعنف 
الذين  القوم  هوؤلء  اأتع�ض  ما   ، �شوره 
�شاأل  ، فهل  يفقهون حديثا  يكادون  ل 
هوؤلء يوما انف�شهم عن �شبب وجودهم 
احلقيقي على هذه الأر�ض ، عبادة الله 
الإن�شانية  يخدم  مبا  الأر���ض  وعمارة 
نهايةهو:  ق��ول��ه  ن��ري��د  م��ا   ، جمعاء 
فل�شفة  �شياغة  اعادة  يف  جمرب  العامل 
الأر���ض  ه��ذه  على  احل��ي��اة  ومفاهيم 
التي  الحتياطات  فكل   ، جديد  من 

من   ، بقائه  ل�شمان  الن�شان  بها  قاوم 
امتالك اكرب تر�شانة �شالح يف التاريخ 
، مل ت�شفع له ال�شمود اأمام فريو�ض ل 
يرى ، وحتى لو متكن من حماية نف�شه 
ملواجهة  الطبية  العلوم  من  برت�شانة 
يف  وال�شتمرار  الفريو�شات  م�شتقبل 
ف�شيلقى   ، والعدوان  البغي  �شيا�شة 
نف�ض امل�شري وياأتيه اخلطر والفناء من 
�شالح  واف�شل   ، يحت�شب  ل  حيث 
الإميان  �شالح  هو  الإن�شان  به  يتم�شك 
واحلب وقيم اخلري لكل النا�ض ) َوَلْو اأَنَّ 
َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  َقْوا  َواتَّ اآَمُنوا  اْلُقَرى  اأَْهَل 
َوَلِكْن  َواْلأَْر���ضِ  َماِء  ال�شَّ ِمَن  َبَرَكاٍت 

ُبوا َفاأََخْذَناُهْم مِبَا َكاُنوا َيْك�ِشُبوَن (. َكذَّ

�إنها �أ�ضحوكة �لقرن ... مل ي�ضهد �لتاريخ يوما و�ضل فيه �لإن�ضان �ىل حالة من �لذل و�لإنك�ضار 
و�لهو�ن و�لتيه وقلة �حليلة مثل ما هو عليه �لآن ، �لإن�ضان �لذي ظن �أنه �حتكر نا�ضية �حل�ضارة 
ومتكن من فّك �ضفرة �ملخاطر �لآنية و�مل�ضتقبلية ، مبا �ضار ميكله من تر�ضانة تكنولوجية وع�ضكرية 

وم�ضادر ثرو�ت ل تن�ضب ، �ىل �أن وقع فري�ضةلأ�ضعف فريو�ش عرفته �لب�ضرية " كورونا " .

بقلم �أ.د. مازن قم�ضية
كما هو احلال الآن فاإن اأقوى عاطفة اإن�شانية 
هي اخلوف. من بني العديد من املخاوف التي 
نخافها امل�شتقبل ونخ�شى فقدان اأحبائنا. لقد 
اأرتعد  والآن   2003 عام  يف  والدي  فقدت 
اأ�شبت  اأن  خ�شية  والدتي  من  القرتاب  من 
عاًما.   87 عمرها   - لها  لإعطائها  بفريو�ض 
عندما  البيولوجية  بخلفيتنا  يتعلق  اخلوف 

خاف اأ�شالفنا من الثعابني والأ�شود.
الوليات  تت�شدر  العامل   م�شتوى  على   
الذي  الثاين  )موطني  الأمريكية  املتحدة 
الإ�شابة  حالًيا حالت  عاًما(   28 فيه  ع�شت 
بالفريو�ض التاجي. كان متوقعا لكنه حزين. 
كنت عملت يف كليات الطب وامل�شت�شفيات 
ديوك  )مركز  كارولينا  ونورث  تيني�شي  يف 
 ،)  Yaleييل( وكونيتيكت   )  Dukeالطبي
اأ�شعر باخلوف مما يواجهه زمالئي واأ�شدقائي 
هي  وه��ذه  هناك  و�شيواجهون  الطبيون 
يف  ال�شحية  الرعاية  نظام  فقط.  البداية 
"القفازات  نظام  ه��و  املتحدة  ال��ولي��ات 
طلب  على  الأطباء  اعتاد  حيث  املخملية" 
قليل  عدد  وروؤي��ة  الختبارات  من  الكثري 
ولديهم معدات وموارد وفرية  املر�شى  من 
حتت ت�رشفهم. الآن مثل الأطباء الإيطاليني 
العمل  يتعلمون  �شوف  قبلهم  وال�شينيني 

"على غرار البلدان النامية".

هذه الأزمة )النكبة( تفر�ض علينا الكثري من 
الأ�شئلة مبا يف ذلك بع�ض الأ�شئلة ال�شيا�شية. 
هل �شتتعلم الإن�شانية هذا الدر�ض لنتوا�شع 
وتتوقف عن تدمري كوكبنا؟ )الوباء كان كاأن 
اأن نذهب اإىل غرفتنا  الطبيعة الأم تقول لنا 
�شن�شتمع؟(.  هل   ... فعلناه  ما  يف  ونفكر 
بعد  نف�شها  هي  تكون  لن  احلياة  كانت  اإذا 
ال�شيا�شية  الهياكل  �شكل  هو  فما  ذل��ك 
كم  امل�شتقبلية؟  والقت�شادية  والجتماعية 
املر�ض وكم عدد  �شيموتون من  الذين  عدد 
الإغالق  حتت  اجلوع  من  �شيموتون  )اأكرث( 
بعد  النامية؟  البلدان  ي�شمى  ما  وخا�شة يف 

دعوة  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اأ�شدر  اأن 
احلكومات  تكثف  مل��اذا  احل��روب  لتعليق 
والإ�رشائيلية  والأم��ري��ك��ي��ة  ال�شعودية 
النا�ض  ي�شمح  ملاذا  املدنيني؟  على  هجماتها 
حلكوماتهم )مثل الوليات املتحدة( بتكثيف 
ح�شارها لدول مثل كوبا واإيران وفنزويال؟ 
وحكومته  نتنياهو  العامل  يحمل  ل  مل��اذا 
اأو رئي�ض الوزراء  امل�شوؤولية عن العن�رشية 
الهندي عن�رشيته �شد امل�شلمني ؟ لدينا األف 
�شوؤال اآخر. ال�شكوك والأ�شئلة قد تقود اىل 
للب�رشية  املحبة  نقوي  اأن  هو  احلل  الياأ�ض. 

وكل الطبيعة لذا دعونا نتحدث عن ذلك.
اأحباءهم  فقدوا  من  كل  اإىل  تذهب  قلوبنا   
يعانون  الذين  جميع  واإىل  الوباء  هذا  يف 
الإلكرتونية  الر�شالة  هذه  اإر�شال  يتم  منه. 
ن�شارك حمبتنا  ولكن  �شخ�ض   50000 اإىل 

جلميع النا�ض. نخ�ض بالذكر:
العيادات  يف  والعاملني  الطبية  الطواقم   -  
مالئكة  هم  ا(  اأي�شً ممر�شة  )اأختي  وامل�شايف 

مذهلون.
يحرتمون  ال��ذي��ن  ال�����رشط��ة  ك����وادر   -

وي�شاعدون النا�ض.
ي�شاعدون  الذين  النا�ض  اخل��ري:  فاعلوا   -

جمتمعهم ويعتنون باملحتاجني
- فنزويال وكوبا لإر�شال اأطباء اإىل اإيطاليا.

مع  واإمداداتها  معرفتها  لتقا�شم  -ال�شني 
الدول وحتى مع اأعدائها كالوليات املتحدة

�شلمت  التي  الإيطالية  ال�شابة  ال�شحافية   -
طعام  بومبيو  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
اأن ياأكلها ويتعلم  اأنه ميكن  الكالب لإخباره 
التي  الإيطالية  وال�شيدة  ال��ولء.  بع�ض 
عن  فيه  تتحدث  "عاطفي"  فيديو  ن�رشت 
https://youtu.be/ وبحرقة  مايجري 
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الذين  املحرتمني  للعرب  ممتنون  نحن   -
ويغ�شبون  فل�شطني  مع  ت�شامًنا  يظهرون 
عمالء  ت�شليم  على  حكوماتهم  موافقة  من 
ذات  طبية  اإمدادات  الإ�رشائيلية  املخابرات 

اإ�رشائيل يف ح�شارنا  قيمة عالية وم�شاعدة 
اأكرث )غزة على حافة الإبادة اجلماعية(.

اخرتع  فريًقا  قاد  �شاب  فل�شطيني  عامل   -
التنف�ض  جهاز  ل�شنع  اأرخ�����ض  طريقة 

ال�شناعي
 ميكنني اأن اأذكر األف مثال اآخر للمحبة التي 
وتعطينا  وال�شكوك  اخل��وف  على  تنت�رش 
الأمل يف اإن�شانية اأف�شل وكوكب م�شتدام. 
فالتحدي   ، �شهاًل  الأمر  يكون  لن  بالطبع 
املاثل اأمامنا اأ�شعب مما نتخيله اليوم. ولكن 
يجب علينا ح�شد جميع مواردنا ، كل اإرادتنا 
الوباء  هذا  �شد  فقط  لي�ض  طاقتنا  كل   ،
ولكن الأوبئة القادمة ، ومعاجلة تغري املناخ 
ال�شتهالكي   / الراأ�شمايل  النظام  واإزالة   ،
علينا  يجب  النا�ض.  ي�شتغل  الذي  املتف�شي 
م�شتهلكني  كوننا  عن  نتوقف  اأن  جميًعا 
ولكي  واملنتجات(  اخلاطئة  )للمعلومات 
وعطوفني   ، متعاطفني  ا  اأ�شخا�شً ن�شبح 
منا.  اأي  على  �شهال  لي�ض  هذا  ومهتمني.   ،
بعد كل �شيء  فنحن جميعًا ب�رش �شعيفني 
ب�شكوك وخماوف و�شيطان على كتف كل 
نف�شي.  من  �شغري  مثال  اأعطيك  منا.  واحد 
اأو  امل�شابني  اأعداد  اأ�شاهد  اأن  اإل  ي�شعني  ل 
ذكرت   ، احلالت  اإحدى  ويف   ، ماتوا  الذين 
لزوجتي اأنني كنت "�شعيًدا" بانخفا�ض عدد 
الوفيات اليومية يف اإيطاليا! ولكن بعد ذلك 
يف  وب��داأت  فعلي  ردة  من  بالذنب  �شعرت 
اليوم  ذلك  ماتوا  الذين  املئات  على  البكاء 
اخلم�ض  اجل��ولت  يف  فكرت  اإيطاليا.  يف 
بع�ض  اأن  وكيف  اإيطاليا  يف  ق�شيتها  التي 
حتى  هم  عذاب  ماتوا يف  الذين  الأ�شخا�ض 
مرة  ثم  حما�رشاتي.  ح�رشوا  الأ�شخا�ض 
اأخرى �شعرت بالذنب للتفكري يف ذلك فما 
الفرق اإذا كنت اأعرفهم اأم ل؟ يف تلك الليلة 
مل اأمن. فكرت كيف عندما كنت اأنا و�شخ�ض 
اآخر نتحدث ب�شلبية يوًما ما يف عام 2005 
من  الأطفال  من  جمموعة  نقود  كنا  عندما 
اإىل  كونيتيكت  من  لالجئني  عايدة  خميم 

"ل  قالت  فتاة  كتفي  على  ربتت  فريمونت. 
فكرت  فل�شطني".  �شتعود  اأعمام  يا  تقلقوا 
معي  يتحدث  كان  ال��ذي  الرجل  اأن  كيف 
عينيه  يف  والدموع  لحًقا  واأخربين  �شمت 
على  )قتلت  والدتها  فقدت  الفتاة  هذه  اأن 
اأن  حقنا  من  فهل  الإ�رشائيلي(.  اجلي�ض  يد 
ن�شت�شلم للخوف. من نحن لكي نفقد املحبة 
الأمل؟ تعهدت حينها بالعودة اإىل فل�شطني 
"�شاركوا  ال��ب��وذي��ون  يقوله  مب��ا  والقيام 
ن�شعى  نحن  العامل."  هذا  اأحزان  ب�شعادة يف 
معاناة  اأجل  من  والعمل  للتفكري  جاهدين 
وال�شخاء  واللطف  التوا�شع  وبروح  النا�ض 
كافة  من  النا�ض  من  الكثري  من  نراها  التي 

اخللفيات والديانات.
كما  زين  ه��وارد  من  اأقتب�ض  النهاية  يف   
 2004 لعام  كتابي  نهاية  يف  منه  اقتب�شت 
"اأن تكون متفائاًل يف الأوقات ال�شيئة لي�ض 
جمرد رومان�شية حمقاء. اإنه يقوم على حقيقة 
اأن التاريخ الب�رشي لي�ض تاريًخا من الق�شوة 
 ، الت�شحية   ، الرحمة  من  ا  اأي�شً بل  فح�شب 
عليه  الرتكيز  نختار  ما  اللطف.   ، ال�شجاعة 
اإذا  حياتنا.  �شيحدد  املعقد  التاريخ  هذا  يف 
قدرتنا على  يدمر  فاإنه   ، فقط  الأ�شواأ  راأينا 
اإذا تذكرنا تلك الأوقات  القيام ب�شيء. لكن 
ت�رشف  حيث   - الكثري  وهناك   - والأماكن 
الطاقة  مينحنا  غهذا   ، رائع  ب�شكل  النا�ض 
هذه  اإر�شال  اإمكانية  الأقل  على   ، للت�رشف 
واإذا  خمتلف.  اجتاه  يف  للعامل  الدوارة  القمة 
ت�رشفنا )ايجابيا( مهما كانت طريقة �شغرية 
طوباوي  مل�شتقبل  النتظار  لدينا  فلي�ض 
من  متتالية  �شل�شلة  هو  امل�شتقبل  كبري. 
الب�رش  اأن  نعتقد  الآن كما  ، والعي�ض  الهدايا 
�شيئ  هو  ما  لكل  يعي�شوا يف حتد  اأن  يجب 
)من   " رائع  انت�شار  ذاته  حولنا  هو يف حد 
اأن تكون حمايًدا يف قطار  "ل ميكنك  كتابه 

متحرك"(
للتاريخ  فل�شطني  متحف  ومدير  موؤ�ش�ض   

الطبيعي

�خلوف و�ملحبة يف زمن �لكورونا
�أتذكر و�لدتي �لتي �أعطتنا درو�ش حياة قّيمة خالل تف�ضي �لكولري� �لتي �ضربت بيت حلم عام 1970. كانت �ضنة �ضيئة �أعادت 
ت�ضكيل حياتي: فقدت خايل �ضنا يف حادث �ضيارة وقررت �أن �أتبع خطاه و�أ�ضبح عامل �حليو�ن. كانت بد�ية وعيي �أن �ضر �حلياة 
كما علمنا جدي هو �أن �لتحديات و�حلب هي �لتي جتلب �لأ�ضياء �جليدة. يف عام 1970 مل يكن هناك و�ضائل تو��ضل �جتماعي 

�أو �إنرتنت ولكن كان لدينا عائلة وجمتمع و�لكثري من �حلب. 

بقلم �لأ�ضتاذ: ح�ضني مغازي
 حممد علي تيم / رئي�ش حترير �قت�ضادنا



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
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النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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.

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوك�لة الوطنية للن�سر والإ�سه�ر
اله�تف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                ف�ك�ص:021.73.95.59

ميث�ق �سرفن� الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

مو�طنون يغلقون 
�لطريق �حتجاجا 

على �نعد�م 
�ل�ضيولة مبر�كز 

�لربيد بحا�ضي 
بحبح يف �جللفة.

�صــورة وتعلــيـق

يف رسالة ضمنية وجهها 
مباشرة إىل كل املسؤولني 

مبختلف مستوياهتم، 
حيثهم من خالهلا 

على التحلي بالضمري 
وتفادي 
ظاهرة 

التبذير اليت تكبد الدولة خسائر 
باملاليري، استذكر الوزير األول، عبد 

العزيز جراد، موقفا للرئيس الراحل، 
حممد بوضياف، داخل قصر الرئاسة، 

وروى خالل اجتماع احلكومة مع الوالة 
قائال “حني دخل الرئيس الرحل حممد 

بوضياف إىل قصر الرئاسة، وجد األنوار 
مشغلة يف عز النهار، فقام بإطفائها واحدا 

تلو اآلخر ”.

 

جمرم من نوع خا�ش…!

بركة  وجود  املصادر  بعض  ذكرت 
مائية قريبة من عمود كهربائي 
حلسن  ــوالي  م أوالد  بقصر 
الذي  األمر  فنوغيل  بدائرة 

سكان  على  خطرا  يشكل  قد 
منهم،  األطفال  وخاصة  املنطقة 

وقال املصدر يشتكي السكانا من غياب 
تراكم  من  يعاين  فتئ  ما  الذي  بالقصر  الشرب  مياه  وتذبذب 
بقايا األشغال لكن هذه املرة فاألمر أخطر، حيث ال تبعد هذه 
الربكة املائية عن العمود الكهربائي سوى بضع سنتيمترات ما 
قد يشكل خطرًا على املارة والسكان  خاصة إذا علمنا أن املاء 
ناقل جيد للكهرباء، وتساءل املصدر يف نفس الوقت وقال :  من 
املسؤول هنا ؟ اجلزائرية للمياه أم مقاطعة الري أم البلدية ؟ 
بركة  وجود  بوك  بالفيس  على صفحته  املصدر  ذات  ذكر  كما 
مائية بقصر برشيد قائال : من إحدى مناطق الظل وعلى مرمى 
حجر من املسؤولني املحليني بقصر برشيد بفنوغيل بركة مائية 
عمدا  ُوِضعت  أهنا  هبا  للمار  ُيَخيَُّل  الربكة  هذه  املقربة،  حتت 
وتساءل  البتة.  يكاد جيف  ال  املاء هبا  أن  املكان حيث  لتزيني 
هل هو جتاهل واستهتار ؟ هل غابت عن أعني املسؤولني أم مل 
يبلَّغوا عنها ؟ هذا ويبقى على املسؤولني كل يف حدود املسؤولية 
امللقاة على عاتقه اختاذ اإلجراءات املطلوبة للقضاء على هذه 
النقائص وخاصة اليت تشكل   خطرا على حياة املواطن.                                                                                   

بركة مائية قريبة من 
عمود كهرباء بق�ضر �أولد 

مولي حل�ضن بفنوغيل

من  الكبري  العدد  من  بقسنطينة  الوطين  األمن  عناصر  تفاجأ 
األسلحة اليت مت حجزها، حبوزة املجرم الذي أثار الرعب وبالرغم 
من أن سنه ال يتجاوز 22 سنة، وقد مت استرجاع سيوف و خناجر و 

قارورات غاز و ما خفي كان أعظم.

ق�ضنطينة: �نت�ضال جثة 
فتاة من و�د �لرمال

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  من  كل  تدخلت   
سيساوي سليمان  واملركز املتقدم باب القنطرة و املركز 
املتقدم بومعزة بقسنطينة،  اليوم  بأسفل جسر مالح 
سليمان على حافة وادي الرمال، ألجل انتشال جثة،  
تقييم  تعذر  أنثى،  جنس  من  اهلوية  جمهولة  ضحية 
سنها، مت انتشاهلا من طرف فرقة التسلق مع نقلها إىل 
مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي ابن باديس 

قسنطينة.

ال�ضاب خالد يت�ضامن مع اللبنانيني 
بـ “جميلتي بريوت”

يتعاون امللحن حممد حيىي مع الشاب خالد، من خالل أغنية 
طرحها  واملقرر  بــريوت”،  “مجيليت  اسم  حتمل  جديدة 
االنفجار  مأساة  بعد  األغنية  هذه  وتأيت  ساعات.  خالل 
وقال  بريوت،  اللبنانية  بالعاصمة  حدث  الذي  املأساوي 
هذه  عقب  جاءت  األغنية  فكرة  إن  حيىي،  حممد  امللحن 
امللحن  وأحلان  مرزوق،  أمحد  كلمات  من  األغنية  احلادثة. 
باللغة  الشاب خالد اجلزء اخلاص  كتب  بينما  حممد حيىي 
و  لبنان.  استوديوهات  بأحد  تسجيلها  ومت  بنفسه  الفرنسية 
الصليب  ملنظمة  لألغنية  املادي  العائد  يعود  أن  على  االتفاق  مت 

األمحر بلبنان تضامنا ودعما للشعب اللبناين.

األحد  16  أوت  2020 م الموافق لـ 26  ذو الحجة  1441هـ             العدد 2064

متليلي ت�ضتغيث 
؟ “باملنجل”.. 

تاأخر فتح  بلدية متليلي بغرداية حول �شبب  الكثريون يف  يت�شاءل 
ملف العقار الفالحي على م�شتوى هذه اجلماعة املحلية، واملتورط 
فيه م�شوؤولون حمليون كرث وكذا رجال اأعمال ومقاولون، حيث مت 
وكذا  اإرتوازي،  بئر  مب�رشوع  والتالعب  للدولة،  ملك  اأرا�ٍض  نهب 
مترير مداولة بلدية ح�شل مبوجبها  نافذون على اأرا�ض فالحية يف 

موقع ا�شرتاتيجي.

بعد  بامليلية  �ل�ضيدليات  �أ�ضحاب  ” فوبيا” و�ضط 
�قتحام �ضاب �ضيدلية و�عتد�ئه على �ضاحبتها 

يعيش أصحاب الصيديات مبدينة امليلية شرق 
والية جيجل حالة  ” فوبيا” حقيقية 

اليت  االقتحام  حادثة  بعد  وذلك 
الصيدليات  احــدى  هلا  تعرضت 
مدمن  قبل  من  ــرية  األخ هبــذه 
هذا  ــام  ــي وق مهلوسات  على 
األخري باالعتداء على صاحبة 
رفضا  بعدما  وزوجها  الصيدلية 
يود  كان  اليت  ــة  األدوي منحه 

ظاهرة  وعادت   . عليها  احلصول 
اقتحام الصيدليات واملرافق الطبية 

جبيجل  السطح  اىل  ــددا  جم لتطفو 
مدمن  اقدام  بعد  امليلية،  مبدينة  وحتديدا 

مهلوسات على اقتحام احدى هذه الصيدليات  حبثا عن 
بعض األدوية اليت متنح لبعض املرضى وحتديدا مرضى 
يتوان  مل  حيث  األخــرى  األمــراض  وبعض  األعصاب، 
املعين عن االعتداء على صاحبة الصيدلية وكذا زوجها 
الذي أصيب جبروح وهو حياول ختليص زوجته من يد 
موجة  يف  تسببت  اليت  احلادثة  وهي  املعتدي  الشاب 
بامليلية، خصوصا  الصيدليات  من اخلوف وسط أصحاب 

وأهنا ليست األوىل من نوعها وقد التكون 
ظاهرة  استفحال  ظل  يف  األخــرية 
اإلعتداء على الصيدليات وحىت 
هبذه  الصحية  الــفــضــاءات 
مدمين  قبل  مــن  األخـــرية، 
املهلوسة  واحلبوب  املخدرات 
الذين باتوا يفعلون أي شيء 
تلك  على  احلصول  أجل  من 
السموم بعدما باتوا عاجزين 
عليها  واحلصول  اقتنائها  عن 
يضع  ممــا  املــعــروفــة  بالطرق 
حياة أصحاب الصيدليات يف خطر، 
من  هبا  العاملني  أغلب  وأن  خصوصا 
جهة  من   . النساء  من  باألحرى  أو  اللطيف  اجلنس 
توقيف شابني  االعتداءات مت  ملف  مع  وبعالقة  أخرى 
مبدينة الطاهري جبيجل وذلك بعد اقدامهما على اقتحام 
كشك وسرقة معظم حمتوياته من سلع وجتهيزات ، وقد 
جنح عناصر الشرطة يف حتديد هوية مقتريف هذا الفعل 
واسترجاع معظم املسروقات، موازاة مع عرض املوقوفني 

على اجلهات القضائية اليت وضعتهما رهن احلبس .



  

مدة  اجلــزائــر  على  �سيطر  ــذي  ال الف�س�د  ميك�نيزم 
املاليري  مبئ�ت  خ�س�ئر  البالد  كلف  الزمن  من  عقود 
من  ع�س�بة  خالله�  من  ا�ستط�عت  ـــدولرات،  ال من 
من�فذ  على  ال�سيطرة  ــ�ل  وامل ال�سلطة  يف  الن�فذين 
القت�س�د دون ح�سيب اأو رقيب، وحت�لفت فيه� امل�في� 
الواقع،  الطرق،  ب�ستى  ال�سي��سية  امل�في�  مع  امل�لية 
واملف�سدين  الف��سدين  مع  كثريا  يختلف  ل  الأمر  اأن 
التنمية  م�س�رات  عرقلوا  الذين  البريوقراطيني 
حققته  مــ�  رغــم  الأ�س�ليب  نف�ص  بذلك  منتهجني 
زال  ل  منهم  البع�ص  دميقراطي،  انتق�ل  من  اجلزائر 
ا�سرتاتيجيته،  غــرّي  والبع�ص  ــدرب  ال نف�ص  ي�سلك 
بيد اأن الهدف واحد، والآخرين من خريجي مدر�سة 
ممن  البقية  اأم�  �س�بق�،  دزاير"  رب   " الكهف  ح�ر�ص 
مع  التح�لف  جميع�  هدفهم  ملة،  ول  لهم  ديــن  ل 
اأن  ميكن  نه�سة  اأي  واجه��ص  وطنهم،  �سد  ال�سيط�ن 
والظروف  الأو�س�ع  م�ستغلني  الغد،  جزائر  حتققه� 

التي مير به� الوطن.
لقد اأ�س�ر ال�سيد رئي�ص اجلمهورية يف خط�به الأخري 
توقيف  ب�لفعل  ومت  امل�سوؤولني،  من  الفئة  هذه  اإىل 
من  ل�سل�سلة  البداية  ال  هي  م�  ولكن  منهم،  البع�ص 
التوقيف�ت واملح��سب�ت التي �ستط�ل م�سوؤولني كب�ر اإن 
من  �سيعتربون  ممن  الدرب،  نف�ص  على  ا�ستمروا  هم 

اأي�دي الدولة العميقة، واأعوان الثورة امل�س�دة.
من  الكثري  تعي�سه�  التي  واحلــرمــ�ن  البوؤ�ص  مظ�هر 
لهذا  نتيجة  ال  هــي  مــ�  اجلــزائــر،  يف  الظل  من�طق 
عق�ري  ونهب  التنموية  للم�س�ريع  تعطيل  من  الف�س�د 
املواطن  واختال�س�ت ل تعد ول حت�سى يدفعه� ثمنه� 
ال�سالح�ت  ل�سرب  حمــ�ولت  ال  هي  وم�  الب�سيط، 
يخدم  الــذي  اجلديد  الربن�مج  هــذا   به�  جــ�ء  التي 

املواطن ب�لدرجة الأوىل.
ب�ت  املف�سدين  يد  على  حديد  من  بيد  ال�سرب  اإن 
مفتوحة  لزالت  ال�سجون  واأبواب   ، �سرورة  من  اأكرث 
والنهو�ص  التنمية،  م�س�ر  عرقلة  يح�ول  من  ــ�م  اأم
هممه  ال�سعب  ا�ستنه�ص  اأن  بعد  اجلديدة  ب�جلزائر 
دول  اأن  يعلمن�  الت�ريخ  املب�رك،  احلــراك  خالل  من 
كبرية وكثرية مل ت�ستطع اأن ترتقي وتتقدم دون اأن 
الف�س�د فيه�، وحم��سبة  تقوم بعملي�ت غربلة جلذور 

املف�سدين على بكرة اأبيهم.
اإن املرحلة اجلديدة تقت�سي اأن ي�س�رك فيه� املجتمع 
املدين واملواطن، وكل اأجهزة الدولة وخ��سة الأمنية 
الع�مة  ال�سي��س�ت  ر�سم  عملي�ت  كل  خالل  من  فيه�، 
الأكف�ء،  املمثلني  وانتخ�ب  الراأي  ب�إبداء  ت�سريع  من 
عهد  لأن  واملت�بعة،  التقومي  وحتى  التنفيذ،  ويف 
تهمي�ص املواطن كم� اأ�س�ر اإليه ال�سيد الرئي�ص قد وىل، 

وامل�سوؤولية يتحمله� اجلميع بال ا�ستثن�ء.

بقلم: بيزيد يو�ضف

ما هي �إّل �لبد�ية..

�ن�ضباط �مل�ضليــــن �ضيعجل باإعادة �لفتح 
�لكلــي للم�ضاجـــــــد

يو�سف بلمهدي: 

حممد علي
----------------------

ت�سريح  يف  بلمهدي  ال�سيد  ــح  ــس واأو�
افتت�ح  ــ�دة  اإع على  اإ�سرافه  خــالل  له 
هــراوة  ببلدية  العربي  خ�لد  م�سجد 
فيه  الظهر  �سالة  واأداء  امل�سلني  ــ�م  اأم
التزامهم  و  امل�س�جد  رواد  "ان�سب�ط  ب�أن 
والــوقــ�ئــيــة  ال�سحية  بــــ�لإجــــراءات 
لكل  الــكــلــي  الــفــتــح  بـــ�إعـــ�دة  �سيعجل 
الوزير  واأ�ــســ�د  اجلمهورية".  م�س�جد 
الــذي  "القومي"  وال�سلوك  بــ�للــتــزام 
فجر  �سالة  على  امل�س�جد  رواد  اأبـــداه 
التي ل تخ�سع  19 ولية  ال  اليوم عرب 
و�سلته  اأنه  اإىل  م�سريا  ال�سحي  للحجر 
امل�سلني  تف�عل  عن  مطمئنة  "ر�س�ئل 
معهم  بحمل  ال�سحي  الــربوتــكــول  مــع 

املطهرات والكم�م�ت وال�سجدات".
الئمة  بلمهدي  ال�سيد  حي�  وب�ملن��سبة 
ــ�ن واملــتــطــوعــني  ــج ــل واجلــمــعــيــ�ت وال
"الفع�ل"  وجميع املنظمني على دورهم 
لبيوت  التدريجي  الفتت�ح  ــ�دة  اإع يف 
واحلــذر  التجنيد  يبقى  اأن  ــال  اأم اهلل 
جميع  ــى  ــل ع ــال  ــس ــوا� ــت م واحلـــيـــطـــة 
ال�سحي  المن  على  حف�ظ�  امل�ستوي�ت 

والقومي للبلد.
ال�س�رم  اللتزام  على  الوزير  اأكد  كم� 
الذي  لالآذان  املحدد  ب�لتوقيت  لالئمة 
وكذا  للفتوى  الوزارية  اللجنة  اأقرته 

هذا  يف  املتخذة  الأخــرى  بــ�لإجــراءات 
املج�ل.

ق�سرية  بزي�رة  الوزير  ق�م  ذلك  وفور 
اىل املدر�سة القراآنية لالإم�م م�لك حيث 

عن  �سروح�ت  له  وقدمت  مرافقه�  زار 
حتفيظ  يف  املوؤ�س�سة  هذه  تلعبه  الــدور 
جلميع  وتف�سريه  ــده  ــوي وجت ــراآن  ــق ال
الم�م  مدر�سة  زار  كم�  ال�سب�ب.  فئ�ت 

اطلع  حيث  القراآنية  للدرا�س�ت  م�لك 
العلوم  على ف�س�ءاته� ودوره� يف تلقني 
والعلوم  ال�سريعة  وعــلــوم  الــقــراآنــيــة 

الفقهية يف كل الطوار التعليمية.
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بكورونا  وفيات  و9  �ضفاء  حالة   336 جديدة،  �إ�ضابة   469

وفاة مئات جر�ء �نت�ضار معلومات م�ضللة عن كورونا عرب مو�قع �لتو��ضل 

خمتل ي�ضرم �لنار يف مكيفات م�ضجد ببلدية �لعن�ضر بجيجل

رحيل �أيقونة �ل�ضينما �مل�ضرية �ضويكار

�نقالب �ضاحنة يت�ضبب يف 
هالك 7 �آلف دجاجة بتب�ضة

بفريو�ص  جديدة  اإ�س�بة   469 �سجلت 
وف�ة  ح�لت   9 و  )كوفيد19-(  كورون� 
خالل ال24 �س�عة الأخرية يف اجلزائر، 
336 مري�ص  يف الوقت الذي مت�ثل فيه 
اليوم  عنه  ك�سف  مــ�  ح�سب  لل�سف�ء، 
ر�سد  للجنة  الر�سمي  الن�طق  ال�سبت 
الدكتور  ــ�،  ــورون ك فــريو�ــص  ومت�بعة 

جم�ل فورار.
ـــي الــيــومــي  ـــالم ــ�ء الإع ــق ــل ــــالل ال وخ
الو�سعية  تــطــور  لــعــر�ــص  املخ�س�ص 
اأف�د  )كوفيد19-(،  لفريو�ص  الوب�ئية 
ــ�لت  احل اإجــمــ�يل  بـــ�أن  ـــورار  ف ال�سيد 
املوؤكدة بلغ 38.133 من بينه� 469 ح�لة 
لكل  ح�لة   1،1 ميثل  م�  وهو  جديدة، 

�س�عة  ال24  خــالل  ن�سمة  ــف  األ  100
امل��سية.

كم� بلغ عدد الوفي�ت 1360 ح�لة، فيم� 
 26.644 لل�سف�ء  املتم�ثلني  عــدد  بلغ 
من  املقدمة  املعطي�ت  ح�سب  �سخ�ص، 

قبل الن�طق الر�سمي للجنة.
مل  وليــة   14 اأن  فــورار  ال�سيد  واأ�س�ف 

اإ�س�بة ب�لفريو�ص  اأية ح�لة  ت�سجل به� 
فيم�  املــ��ــســيــة  �ــســ�عــة  ال24  ـــالل  خ
واحدة  ح�لة  بني  م�  وليــة   18 �سجلت 
 10 ولية   16 �سجلت  بينم�  ح�لت،   9 و 

ح�لت فم� فوق.
واأ�س�ف اأن 37 مري�س� يوجدون ح�لي� يف 
العن�ية املركزة.                                          ق.و

�سخ�ص   800 اأن  ــون  ــث ــ�ح ب كــ�ــســف 
اإثر  الع�مل  يف  توفوا  قد  ــل   الأق على 
و�س�ئل  يف  ن�سرت  كــ�ذبــة  معلوم�ت 
الأ�سهر  خالل  الجتم�عي   التوا�سل 

الثالثة الأوىل من هذا الع�م.
الــدوريــة  يف  ن�سرت  درا�ــســة  وتــقــول 
املــداري  والطب  لل�سحة  الأمريكية 
اإىل  اأدخلوا  قد  �سخ�ص   5800 نحو  اإن 
م�سللة  معلوم�ت   ــر  اإث امل�ست�سفي�ت 
ــرت عـــرب خمــتــلــف يف و�ــســ�ئــل  ــس ــ� ن

الــتــوا�ــســل الجــتــمــ�عــي وقـــد تــويف 
مواد  منتج�ت  �سرب  جــراء  كثريون 
اأو  املــنــثــول  ي�سكل  الــتــي  التنظيف 
تركيبه�،  يف  اأ�س��سية  ــ�دة  م الكحول 
هذه  اأن  خ�طئ  اعتق�د  انت�س�ر  اإثــر 
املنتج�ت تقدم عالج� �سد الفريو�ص 
ال�سحة  منظمة  حــذرت  اأن  و�سبق 
اأي  دميــك   انفو  �سمته  ممــ�  الع�ملية 
الإنت�س�رالوب�ئي للمعلموم�ت امل�سللة، 
كوفيد19-  مبــر�ــص  تتتعلق  الــتــي 

�سرعة  تــقــ�رب  ب�سرعة  وتتنت�سر 
كنظري�ت  نف�سه،  الفريو�ص  تف�سي 
العزل  وحــ�لت  والإ�س�ع�ت  املوؤامرة 
التي  والجتم�عي  الثق�يف  والو�سم 
والت�سبب  وفــيــ�ت  وقــوع  يف  ا�سهمت 
العديد  اتبع  حيث  وجروح.  ب�أ�سرار 
وك�أنه�  تبدو  ن�س�ئح  ال�سح�ي�  مــن 
اأمــثــ�ل:  مــن  موثقة  طبية  معلوم�ت 
اأو  الــثــوم  مــن  كبرية  كمي�ت  تــنــ�ول 
الفيت�مين�ت،  ــن  م كــبــرية  كــمــيــ�ت 

الإ�س�بة،  من  للوق�ية  �سبيال  بو�سفه� 
العلمية.  الدرا�سة  موؤلفو  يقول  كم� 
مثل  اأخــرى  مــواد  ــرون  اآخ �سرب  وقد 

بول الأبق�ر.
امل�سوؤولية  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
الدولية  الــوكــ�لت  ع�تق  على  تقع 
واحلــكــومــ�ت ومــنــ�ــســ�ت الــتــوا�ــســل 
املعلوم�ت  تف�سي  ملك�فحة  الجتم�عي 

امل�سللة.
ق.و

عقلي�  خمتل  �سخ�ص   ، اأم�ص  اأول  قــ�م 
العن�سر  ببلدية  الــعــرابــة  مبنطقة 
الن�ر  اإ�ــســرام  على  جيجل  ولي  �سرق 
ــذي  ال ــوان  ــس ــر� ال م�سجد  مكيف�ت  يف 
رقم  الــولئــي  الطريق  مبــحــ�ذاة  يقع 
على  البلدية  �سك�ن  اإ�ستف�ق  حيث   ،  43

امل�س�عر  ويخد�ص  القلوب  يدمي  منظر 
بــ�لأ�ــســود  تو�سحت  امل�سجد  وجــــدران 
اإلتهبت  التي  الكبرية  النريان  جــراء 
من  اإ�سرامه�  بعد  الهوائية  املكيف�ت  يف 
رواية  ح�سب  عقليً�  خمتل  �سخ�ص  قبل 
فتح  مت  حيث   ، البلدية  �سك�ن  بع�ص 

بن�ء  الق�سية  مالب�س�ت  ملعرفة  حتقيق 
وحر�سهم  املنطقة  �سك�ن  طلب  على 
على ذلك ، خ��سة واأن امل�سجد عرف يف 
الق�ئمني  بني  كبرية  خالف�ت  ال�س�بق 
نفو�ص  يف  ال�سك  اأدخـــل  مــ�  وهــو  عليه 
خمتل  اأنــه  ورغــم  الف�عل  بــ�أن  ال�سك�ن 

له  الإيــعــ�ز  مت  قد  رمبــ�  اأنــه  اإل  عقليً� 
تريد  م�  اأطــراف  طــرف  من  وتوجيهه 
�سيك�سفه  م�  وهو  الر�سوان  مل�سجد  ال�سر 
من دون �سك حتقيق�ت وحتري�ت م�س�لح 

الأمن بلدية العن�سر .
 ب. عبداهلل

82 ع�م� بعد �سراع مع املر�ص، وفق�  توفيت املمثلة واأيقونة ال�سينم� امل�سرية �سويك�ر يوم اجلمعة عن عمر ين�هز 
لل�سح�فة املحلية. ولدت �سويك�ر -واإ�سمه� احلقيقي �سويك�ر اإبراهيم �سفيق طوب �سق�ل- ب�لإ�سكندرية �سم�يل م�سر 
لكن  ق�سرية  ب�أدوار  ال�سينم�  يف  ال�ستين�ت  مطلع  الفني  م�سواره�  وبداأت  الأ�سل  تركية  برجوازية  لع�ئلة   1938 يف 
مميزة اأم�م جنوم كب�ر على غرار كم�ل ال�سن�وي يف فيلم "حبي الوحيد" )1960( وعمر ال�سريف يف "غرام الأ�سي�د" 
الفنية  الأعم�ل  من  الع�سرات  يف  ك�ن  الراحلة  متيز  اأن  غري   .)1962(  "13 "الزوجة  يف  اأب�ظة  ور�سدي   )1961(
الكوميدية �سواء ك�نت م�سرحي�ت اأو اأفالم �سينم�ئية وهذا اإىل ج�نب زوجه� الراحل فوؤاد املهند�ص حيث �سكال ثن�ئي� 

كوميدي� اأثرى ال�س�حة الفنية يف م�سر واملنطقة العربية ب�لع�سرات من الأعم�ل التي لزالت ب�قية حتى الآن.
1995 و"تروي�ص  "كالم رج�لة" يف  20 م�سل�سال من بينه�  ويف الت�سعين�ت جذبته� الدرام� التلفزيونية فقدمت نحو 
ال�سر�سة" يف 1996 و"هوامن ج�ردن �سيتي" يف 1998 ب�لإ�س�فة اإىل "�سر علني" يف 2012 الذي يعد اآخر م�سل�سالته�. 
وموؤ�س�س�ت  مهرج�ن�ت  من  واجلوائز  التكرمي�ت  من  العديد  تلقب-  ك�نت  -كم�  امل�سرية  ال�سينم�  "دلوعة"  ون�لت 

فنية ك�ن اآخره� تكرمي املهرج�ن القومي للم�سرح امل�سري له� يف دورته الع�سرين يف اأكتوبر 2016.
ق.ث

لولية  املدنية  احلم�ية  ملديرية  الإعالم  خلية  بي�ن  ك�سف 
اأم  مبنطقة  �س�حنة  اأن   منه  ن�سخة  التحرير  تلقت  تب�سة 
الدود ببلدية احلم�م�ت ولية تب�سة، تعر�ست حل�دث مرور 
على اإثر اإنقالب على الطريق الوطني رقم 83، ك�نت حمملة 
10 اآلف �سو�ص، وقد ت�سبب احل�دث  ب�سن�ديق حتتوي على 
يف ت�سجيل نفوق 7 اآلف �سو�ص، ح�سب �س�حب ال�س�حنة، يف 
حني مل ت�سجل اأي اإ�س�ب�ت ب�سرية، وفور وقوع هذا احل�دث، 
ب�حلم�م�ت  املدنية  للحم�ية  الت�بعة  القط�ع  وحدة  تدخلت 
مدعمة ب�س�حنة جذب الت�بعة للوحدة الرئي�سية للحم�ية 
ــة  اإزاح متــت  ــن  اأي بتب�سة،  دوح  ح�س�ين  ال�سهيد  املدنية 
املروروفتح  حركة  لت�سهيل  الطريق  و�سط  من  ال�س�حنة 

حتقيق من طرف م�س�لح الدرك .

تفكيك �ضبكة جهوية 
بحوزتها 10 �آلف قر�ش 

مهلو�ش بتب�ضة
تلقت  بتب�سة  الــولئــي  لالأمن  ــالم  الع خلية  بي�ن  ك�سف 
التحرير ن�سخة منه اأن م�س�لح الأمن لفرقة البحث والتحري 
تب�سة،  ولية  ب�أمن  الق�س�ئية  لل�سرطة  الولئية  ب�مل�سلحة 
ين�سط  جهوية،  ل�سبكة  حد  و�سع  من  األأول،  اأم�ص  متكنت 
تهريب  جمــ�ل  يف  �سب�ن  ب�أربعة  تعدادهم  املقدر  اأفــرادهــ� 
اأكرث  وعرثبحوزتهم  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات  وترويج 
ملعرفة  معهم  التحقيق  وبعد  مهلو�ص.  قر�ص  اآلف   10 من 
للف�سل  الق�س�ئية  للجه�ت  تقدميهم  ووجهته�مت  م�سدره� 

فيهم.
حممد الزين �سو�سة

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية والأوق�ف يو�سف بلمهدي اأم�ص ال�سبت اأن ان�سب�ط امل�سلني و التزامهم ب�لإجراءات 
ال�سحية والوق�ئية من ج�ئحة كورون� "�سيعجل" ب�إع�دة الفتح الكلي للم�س�جد. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

