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�صعف �صبكة االأنرتنت يعرقل م�صاعي احلكومة الإنعا�ش االقت�صاد

منظمة اأولياء التالميذ 
ت�صكك يف اإمكانية جت�صيد 

خمطط 20 تلميذا يف الق�صم

وزارة الرتبية تقر تدابري ا�شتثنائية ل�شتئناف 
التكوين البيداغوجي لالأ�شاتذة اجلدد

العرتاف باجلمعيات املعتمدة بـ: 
"قوانني اأجنبية" على طاولة الداخلية

املطالبة باإبعاد اجلمعيات 
املن�صوية داخل االأحزاب 
ال�صيا�صية وعدم اعتمادها

04/0316

03/02 أعلن عن تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر واإلشهار، بلحيمر:

- العربي ونوغي:«أناب« تحدد شروط االستفادة من اإلشهار العمومي

عهد الو�صاية البريوقراطية اأدى 
لكوارث اقت�صادية ي�صعب تقييمها

 ت�صويق خدمات ال�صريفة االإ�صالمية 
عرب 48 والية "قبيل نهاية ال�صنة"

04البنك الوطني اجلزائري:

احلكومة تخطط لتعميم 
ا�صتعمال “�صريغاز” 

و ال�صيارات االإلكرتونية

�صم�ش الدين �صيتور يوؤكد:

�صكان اأحياء بعا�صمة الوالية 
يطالبون باإعادة تهيئة املحيط

ت�صجيل خمالفات م�صتمرة 
الجراءات احلجر ال�صحي

وقفة احتجاجية اأمام
 بلدية حا�صي خليفة ب�صبب 

�صعف التيار الكهربائي

على غرار حيي الرمال الغربي 
واملجاهدين الغربي

الوادي
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كورونا: 398 اإ�صابة جديدة، 
11 حالة وفاة 227 حالة �صفاء و 

وزارة التعليم العايل جتتمع 
باجلمعيات الطالبية حت�صريا 

للدخول اجلامعي املقبل

�ص 16

�ص 16
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بلحيمر يعلن عن ت�صفية م�صتحقات ديون اجلرائد لدى وكالة الن�صر واالإ�صهار

حممد علي 
-------------------

مبنا�سبة  بلحيمر  ال�سيد  واأو�سح 
الوطنية  املوؤ�س�سة  بني  اعالمي  لقاء 
ل��الت�����س��ال وال��ن�����ر واال���س��ه��ار 
وال�����س��ح��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة  ح��ول 
االنتقالية  "املقايي�س  مو�سوع 
ح�ره  العمومي"  االإ�سهار  لتوزيع 
للموؤ�س�سة  العام  املدير  الرئي�س 
م�����س��وؤول��و  و  ون��وغ��ي  ال��ع��رب��ي 
"حت�سريا  اأنه  وطنية،  اعالم  و�سائل 
ل��ل��دخ��ول االج��ت��م��اع��ي وت��ق��دي��را 
متر  ال��ت��ي  اال�ستثنائية  للظروف 
ال���وزارة  طلبت  ال�سحافة  ب��ه��ا 
لالت�سال  الوطنية  املوؤ�س�سة  من 
للجرائد  امل�ستحقة  الديون  ت�سفية 
اأم�س  نهائيا  ت�سويتها  متت  والتي 

االأحد".
على  االت�����س��ال،  وزي����ر  واأك����د 
الهادف  احلكومة   م�سعى  ا�ستمرار 
اال�سهار ل"و�سع  قطاع  تطهري  اإىل 
املنافية  املمار�سات  و  لالأطماع  حد 

ال�سحافة". ملهنة  
باال�ستمرار  التزامه  الوزير  اأكد  كما 
"تطهري"  اإىل  الهادف  امل�سعى  يف 
قطاعا  يعد  الذي  اال�سهار،  قطاع 
حد  قال-"لو�سع  "ح�سا�سا"-كما 
املنافية  واملمار�سات   لالأطماع 

ال�سحافة". ملهنة 
"الهدف  اأن  ب��ل��ح��ي��م��ر  واع���ت���ر 
قطاع  تطهري  وراء  من  االأ�سمى" 
ال�سحافة  "متار�س  اأن  هو  اال�سهار 
اأن  م��رزا  ال�سحفيني"،  طرف  من 
اأي  لها  "لي�س  االت�����س��ال  وزارة 
موؤ�س�سة  وت�سيري  اإدارة  يف   دخل 
للقانون  تخ�سع  عمومية  اقت�سادية 

االأمر". واخر  اأول  التجاري يف 
الوحيد  املالك  "نحن  الوزير  وقال 
قانونيا  م�سوؤولة  م�ستقلة  ملوؤ�س�سة 
 " م�سيفا  كقرارات"،  تتخذه   عما 
عهد  الأن  كو�ساية  اأي�سا  هنا  ل�سنا 
اإىل  اأدى  االإدارية  والو�ساية  الوالء 
تقييمها  ي�سعب  اقت�سادية  كوارث 

اليوم".
عن  االول  امل�����س��وؤول  ث��م��ن  ك��م��ا 
الوطنية  املوؤ�س�سة  مبادرة  القطاع 
ل��الإت�����س��ال وال��ن�����ر واال���س��ه��ار 
القانوين"  "للتوطني  ال�ساعية 
تنظم  التي  التعاقدية  لالإجراءات 
العمومي  االإ�سهار  اإىل  الو�سول  
ح�ري  ك��م��خ��ول  ت�����س��ريه  ال���ذي 
الطلب  فيه  ميثل  بلد  يف  للدولة 
لال�ستثمار  االأول  املحرك  العمومي 
مرزا  االقت�سادي"،  الن�ساط  و 
املناق�سات  ومكانة   "دور  ات�ساح 
قائمة  يف  العمومية  وال�سفقات 

االإ�سهاري". املنتوج 
املوؤ�س�سة  اأن  بلحيمر  ال�سيد  وك�سف 
اتفاقياتها  اإىل  ملحقا  �ست�سيف 
املقبل،  جانفي  الفاحت   من  ابتداء 
اإدخال  "اإجراء  قال-  مبثابة -كما  وهو 
يف  جديدة   �راكة  و  جتاري  تعامل 

جمر". قانوين  �سياق 
وح�����س��ب ال���وزي���ر ي���ن���درج ه��ذا 
التعاقد  ح��ري��ة  "�سمن  امل�سعى 
قوانني  و   تتنافى  ال  احلرية  مادامت 

اجلمهورية".
ذاته  امل�سعى  اأن  بلحيمر  واعتر 
"كل  اأن  هي  و  مبادئ  ثالثة  يراعي 
�سيء ممكن  يف اإطار القانون"، حيث 
املدين  القانون  من   59 املادة  تن�س 
اإرادات  نتيجة  يولد   العقد  اأن  على 
باالأحكام  امل�سا�س  دون  متوافقة 
الهادئة   و"املمار�سة   ، القانونية 
االعتبار  اإع��ادة  بف�سل  للحريات 
يف  وال�روع  امل�سوؤولية"  ملفهوم 
الورقية  ال�سحافة  من   االنتقال 

االإلكرتونية. ال�سحافة  اإىل 
اأن  ونوغي  ال�سيد  اأكد  جانبه،  من 
الت�سيري  اأ�ساليب  وتغيري  تطهري 
لالت�سال  الوطنية  املوؤ�س�سة  يف 
ن��اب��ع من  واال���س��ه��ار  وال��ن�����ر 
وللطاقم  ال�سخ�سية"  "قناعاته 
والتي  املوؤ�س�سة،  هذه  يف  امل�سري 

جديد  "وجه  اع��ط��اء  اإىل  ت��ه��دف 
لالت�سال  الوطنية  للموؤ�س�سة 

واال�سهار". والن�ر 
وب��امل��ن��ا���س��ب��ة، اأ����س���ار ال��رئ��ي�����س 
"اأناب"  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال�سعبة"  املالية  "الو�سعية  اإىل 
غرار  على  املوؤ�س�سة  بها  متر  التي 
ك��ل امل��وؤ���س�����س��ات االع��الم��ي��ة، و 
التطهري"  وعمليات  "التحقيقات 
ال�سرتجاع  اطاراته  بها  يقوم  التي 
للموؤ�س�سة. اال�سهارية  امل�ستحقات 
ال�سيد  اأك���د  اخ���رى،  ج��ه��ة  وم��ن 
الن�سبة  "توحيد"  �سيتم  اأنه  ونوغي 

عليها  تتح�سل  ال��ت��ي  امل��ئ��وي��ة 
اال�سهارية،  العملية  من  املوؤ�س�سة 
التي  املقايي�س  بني  من  اأنه  م�سيفا 
اال�سهار  منح  يف  اأناب"  �ستطبقها 
اأن  اىل  م�سريا  العمال،  عدد  يوجد 
طاقما  توظف  التي  "املوؤ�س�سة 
التي  كتلك  لي�ست  معترا  �سحفيا 

اثنني". اأو  �سحفيا  توظف 
تن�سيب  �سيتم  اأنه  باملنا�سبة  واأعلن 
املوؤ�س�سات  حتديد  على  تعمل  "جلنة 
غريها"  دون  احلقيقية  االعالمية 
دون  القانون  بتطبيق  عمال  هذا  و 

"انتقام".

اأعلن وزير االت�صال، الناطق الر�صمي للحكومة، عمار بلحيمر، اأم�ش االثنني باجلزائر العا�صمة، عن ت�صفية م�صتحقات اجلرائد املرتتبة عن اال�صهار تقديرا ل"لظروف اال�صتثنائية" التي متر 
بها ال�صحافة بعد  ت�صويتها نهائيا اأم�ش االحد.

تقديرا ل"لظروف اال�صتثنائية" التي متر بها ال�صحافة

 

تنظيم م�صابقة وطنية لتح�صي�ش االأطفال 
باأهمية ر�صكلة النفايات 

الذين  االأطفال  لفائدة  وطنية  م�سابقة  تنظيم  عن  للنفايات  الوطنية  الوكالة  اأعلنت   
النفايات،  ر�سكلة  باأهمية  لتح�سي�سهم  تهدف  �سنة،  و16   6 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
الهيئة.و  لهذه  بيان  يف  جاء  ح�سبما  فنية،  حتف  اإىل  منزلية  نفايات  حتويل  خالل  من 
و  اليومية"،  نفاياتي  من  الفنية  "حتفي  �سعار  حتت  تنظم  التي  امل�سابقة،  تهدف 
املادة"   " م�سطلح  تر�سيخ  اإىل  املدر�سية،  العطلة  مع  تزامنا  لالأطفال  املوجهة 
"النفايات".  م�سطلح  عن  عو�سا  اقت�سادي  كمورد  تثمينها  و  االأطفال  ذهن  يف 
بل  منها  التخل�س  يجب  كت�ربات  تعتر  تعد  مل  النفايات   " فاإن  البيان  وبح�سب 
ميكن  اقت�سادية  حلقة  �سمن  ودجمه  تثمينه  يتوجب  ماليا  و  اقت�ساديا  موردا  تعّد 
م�سطلح  اإىل  النفاية  م�سطلح  من  االنتقال  من خالل  اقت�سادي،  م�سار  ادماجها يف 
اأكرث  اأبعادا  اإعطائه  و  االأطفال  اأذهان  يف  اأكرث  املبداأ  هذا  تر�سيخ  املادة".وبهدف 
ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ  على  امل�سابقة  هذه  خالل  من  البيئة  وزارة  تعكف  واقعية، 
فيديوهات  ت�سوير  يف  امل�سابقة  تتمثل  االأطفال.و  لدى  بيئية  ثقافة  برتقية  املتعلقة 
حتف  اىل  اليومية  النفايات  حتويل  طرق  تو�سح  دقائق   4 مدتها  تتجاوز  ال  ق�سرية 
قبل  الفيديوهات  هذه  اإر�سال  يتم  اأن  على  مدر�سية،  اأدوات  و  تزيني  اأدوات  و  فنية 
فاي�سبوك  االجتماعي  التوا�سل  اإىل �سفحة موقع   2020 اغ�سط�س   31 االثنني  اأجل 
ف�سيتم  امل�سدر،  نف�س  Agence Nationale des Déchets(.وح�سب  ( للوكالة 

االجتماعي. التوا�سل  مواقع  عر  امل�سابقة  اإطار  يف  املنجزة   االأعمال  ن�ر 
للفيديو  امل�ساركات  عدد  ح�سب  امل�سابقة   يف  الثالثة  الفائزين  اختيار  �سيتم  و 
رقمية   لوحات  على  الفائزون  �سيتح�سل  كما  لن�ره،  املوالية  �ساعة   72 األ  خالل 
يتابع  بيداغوجية،  بطرق  املطروحة  النفايات  ت�سيري  عن  مف�سلًة  معلوماٍت  حتمل 

لبيان. ا
االلكرتوين  املوقع  على  امل�سابقة  قانون  املهتمني  ت�رف  حتت  الوكالة  وو�سعت 

. www.and.dz
ق/و

تراجع يف عدد القتلى خالل االأ�صهر 
ال�صبعة االأخرية

خالل  الوطني  امل�ستوى  على  املرور  حوادث  جراء  القتلى  عدد  يف  تراجع  �سجل 
من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %  21 من  اأزيد  بن�سبة  ذلك  و  االخرية،  ال�سبعة  اال�سهر 
اأو�سحت  الطرق.  يف  لالأمن  الوطنية  املندوبية  به  اأفادت  ح�سبما  املا�سية،  ال�سنة 
امل�ستوى  على  مرور  حادث   10554 �سجلت  اأنها  لها  بيان  يف  املندوبية  ذات 
ال�سبعة  اآخر خالل  �سخ�سا   14244 و جرح  �سخ�سن   1549 وفاة  اىل  اأدى  الوطني 
املوؤ�رات عرفت تراجعا  اأن جميع هذه  اجلارية، م�سرية اىل  ال�سنة  اأ�سهر االوىل من 

املا�سية. ال�سنة  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 
عدد  يف  و   % 74ر23  بن�سبة  احلوادث  عدد  يف  تراجعا  املندوبية  �سجلت  هكذا  و 
اىل  جانفي   %(، من  67ر25   -( اجلرحى  فيما يخ�س  و كذا   )% 33ر21   -( القتلى 

. ل2019  الفرتة  بنف�س  مقارنة   2020 جويلية  
ق/و

التوقيع على �صراكة بني قطاعي التكوين املهني والبيئة لن�صر 
ثقافة "املهن اخل�صراء"

العا�سمة  باجلزائر  االثنني  اأم�س  مت  
لل�راكة  اإطار  اتفاقية  على  التوقيع 
والبيئة  املهني  التكوين  قطاعي  بني 
اخل�راء"  "املهن  ثقافة  ن�ر  ق�سد 
ال�سباب  ومرافقة  للرثوة  اخلالقة، 
املجال. هذا  يف  م�ساريع  اإجناز  على 

ن�سرية  البيئة،  وزي��رة  واأو�سحت 
التوقيع  مرا�سم  خالل  ح��راث،  بن 
التكوين  وزيرة  مع  االتفاقية  على 
فرحة،  بن  هيام  املهنيني،  التعليم  و 
على"اأهمية  يوؤكد  االتفاق  هذا  اأن 
مبنية  قوية  ل�راكة  اأ�س�س  و�سع 
لتقا�سم  وم��ب��ادئ  اأه����داف  ع��ل��ى 
جميع  ب��ني  وال��ف��ر���س  ال��واج��ب��ات 
تقوية  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ف��اع��ل��ني، 
ثقافة  ن�ر  و  البيئية  االحرتافية 
التكوين  وتعزيز  اخل�راء  املهن 
البيئية  املهن  ت�سجيع  وك��ذا  فيها 

للرثوة". اخلالقة 
ال�سباب  اأن  على  الوزيرة  و�سددت 
التحول  يف  االأ�سا�سية  "اللبنة  يعّد 
التقليدي  اخلطي  االقت�ساد  م��ن 
االأخ�ر  ال��دائ��ري  االقت�ساد  اإىل 
املهن اخل�راء  وامل�ستدام" من خالل 
يف  املبتكرة  واأفكارهم  وم�ساريعهم 
امل�ستدامة،  والتنمية  البيئة  جمال 
ال��وزاري  قطاعها  اأن  اإىل  م�سرية 
يف  مل��راف��ق��ت��ه  م�ستعدا  �سيكون 
وتثمني  وتوجيهه  م�ساريعه  اإجناز 
الو�سائل  كل  وت�سخري  جمهوداته 
على  وحثه  لدعمه  واالإمكانيات 

الفعالة. امل�ساركة  و  االبتكار 

النوع  هذا  اأن  اىل  اأ�سارت  بعدما  و 
التطور  مع  يتوافق  القرارات  من 
ق�سايا  يف  احلا�سل  ال�ريع  و  الهام 
االنتقال  و  االأر�س  حماية  و  البيئة 
ذك��رت  ال��دائ��ري،  االقت�ساد  اإىل 
ا�ستعداد  على  قطاعها  اأن  الوزيرة 
التكوينية  ال��رام��ج  كافة  لتوفري 
اخلا�سة  النظرية  وامل��واد  الالزمة 
مع  احلديثة،  التخ�س�سات  بهذه 
امليدانية  للرتب�سات  فر�س  توفري 
كل  يف  التطبيقية  امل��راف��ق��ة  و 
املرافقة  توفري  عن  ف�سال  الواليات، 
يف  للخريجني  التطبيقية  و  التقنية 
م�ساريعهم  تنفيذ  انطالق  مرحلة 
التكوين  قطاع  اأن  اخل�راء.واأكدت 
"دورا  اليوم  يلعب  املهني  التعليم  و 
بتخريج  اأ���س��ا���س��ا  ُي��وؤم��ل  مهما" 
يف  �سنويا  ال�سباب  م��ن  االآالف 
ميكنها  التي  التخ�س�سات  خمتلف 
امل�ساريع  "زيادة  يف  ت�ساهم  اأن 
التي  امل�ستدامة  املهن  و  اخل�راء 
حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وامل����وارد 
و  احل�رية  املناطق  يف  الطبيعية 
االأو�ساط  و كذا يف خمتلف  الريفية 

. " لطبيعية ا
ت�سيف  ال��ق��ط��اع،  �سيتوىل  كما 
الرامج  اإع��داد  حراث،  بن  ال�سيدة 
احلالية  الرامج  وتطوير  الع�رية 
تو�سيع  م���ع  ال��ب��ي��ئ��ة  جم���ال  يف 
احلديثة  امل��ه��ن  و  التخ�س�سات 
اخل�����راء  امل��ق��اوالت��ي��ة  اإدم����اج  و 
و  املعاهد  خمتلف  عر  وتعميمها 

 - ال�سباب  ت�سجيع  ق�سد  املراكز، 
موؤ�س�سات  اإن�ساء  على   - قالت  كما 
"ت�سيري و تدوير  م�سغرة على غرار 
املخلفات  واإدارة  النفايات  تثمني  و 
اخلطرية  النفايات  و  ال�سناعية 
االإح�ساء  كذا  و  ال�سائلة  واملخلفات 

االإيكولوجي". والبناء  البيئي 
تاأتي  االتفاقية  هذه  اأن  اأ�سافت  و 
توجيهات  تنفيذ  و  ل�"تثمني  كذلك 
ال�راكة  تعزيز  اأجل  من  احلكومة 
ت�سجيع  و  ترقية  و  القطاعات  بني 
خطط  الإجن����از  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ن��ه��ج 
التكاليف  خف�س  و  ال�ساملة  التنمية 
االجتماعية  و  البيئية  و  االقت�سادية 
القدرة  توطيد  كذلك  و  م�ستقبال 
خف�س  و  االقت�سادية  التناف�سية 

الفقر". حدة 
و من جهتها، اأكدت وزيرة التكوين 
على  التوقيع  اأن  املهنيني  التعليم  و 
يف  النوع،  هذا  من  تعاون  اتفاقية 
�سعارا  "يعد  مل  البيئة  جم��االت 
اأ�سا�سيا  متغريا  بل  عليه  نحافظ 
وفق  ل��ي��ه  اإ النظر  وج��ب  للتنمية 
للح�سول  االقت�سادية،  املقاربة 
احلفاظ  و  االقت�سادية  املوارد  على 
"مقاربة  البيئة  اأن  معترة  عليها"، 

بامتياز". اقت�سادية 
ابتداء  �سيتم  اأنه  الوزيرة  اأ�سافت  و 
�سباب  تكوين  القادم  الدخول  من 
باإن�ساء  لهم  ت�سمح  تخ�س�سات  يف 

. البيئة  جمال  يف  موؤ�س�سات 
ق/و
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ت�ريحات  يف  ���س��ي��ت��ور  ذك���ر  و 
احتمالية  ه��ن��اك  اأن  لل�سحافة، 
ال�سيارات  ا�ستعمال  لتعميم  للتوجه 
باملائة   80 واأن  �سيما  ال  االلكرتونية 
هو  ما  كل  يف�سلون  اجلزائريني  من 
على  املتحدث  �سدد  اإل��ك��رتوين.و 
املازوت  اأن  املواطن  يعلم  اأن  �رورة 
ال�سريغاز،  من  اأك��رث  خطرا  ي�سكل 
للخروج  خطة  وج��ود  اأك��د  باملقابل 
للبنزين  الكثيف  اال�ستعمال  م��ن 
ا�ستخدام  تعميم  نحو  التوجه  عر 
يتعلق  فيما  و”الديازال”.و  “�سريغاز” 
بالطاقة ال�سم�سية، اأ�سار وزير االنتقال 
اأن  اإىل  املتجددة  الطاقات  و  الطاقوي 
ال�سم�سية  الطاقات  ا�ستعمال  تو�سيع 
اأ�سحى �روريا و اجلزائر يف طريقها 

هذا  يف  تابع  امل�����روع.و  لتج�سيد 
الطاقات  م�روع  لتطوير  ال�سياق:” 

البحث  يلزمنا  ال�سحراء  يف  املتجددة 
املجال  يف  املخت�سني  ال�ركاء  عن 

حتى  و  االأمريكيني  و  ال�سينيني  مثل 
االأملان”.

العربي ونوغي يوؤكد:

"اأناب" حتدد 
�صروط اال�صتفادة 

من االإ�صهار العمومي
معايري  االت�����س��ال  وزارة  ح���ددت 
من  لال�ستفادة  جديدة  مقايي�س  و 
اجلرائد  ل�سالح  العمومي  اال�سهار 
املدير  ونوغي  العربي  قال  الوطنية.و 
و  للن�ر  الوطنية  للوكالة  ال��ع��ام 
توجيهات  على  بناًء  و  اأنه  االإ�سهار 
رئي�س  و   احلكومة  و  االت�سال  وزير 
اجلمهورية مت حتديد معايري و �روط 
مو�سوعية لتوزيع االإ�سهار العمومي 

على اجلرائد الوطنية.
و ذكر ونوغي خالل الندوة ال�سحفية 
التي عقدها رفقة وزير االت�سال عمار 
اال�سهار  على  احل�سول  اأن  بلحيمر، 
ال�سجل  امتالك  ي�ستلزم  العمومي 
الت�ريح  اإىل   باالإ�سافة  التجاري، 

لدى م�سالح ال�رائب
اجلبائي  و  االح�سائي  التعريف  كذا  و 
وزاره  من  اعتماد  على  احل�سول  و 

االت�سال
و يتكون امللف اأي�سا من  �رط اإثبات 
و�سعية �ساحب اجلريدة اجتاه ال�سمان 

االجتماعي  و ن�سبة  �سحب اجلرائد.
اأناب   لوكالة  العام  املدير  ذك��ر   كما 
حمليه  اجلرائد  طبيعة  حتديد  ���رط  

جهوية اأو وطنية
اأ�سحاب  امل�سوؤول  ذات  ا�ستثنى  كما 
من  العدالة  ب�سبب  املجمدة  االأر�سدة 

اال�ستفادة من اال�سهار العمومي
و متنع ال�روط اجلديدة لال�ستفادة من 
االإ�سهار العمومي  اإعارة ا�سم �سحفي 
االإع��الم  خ��ارج  االأ�سخا�س  لبع�س 
االإ�سهار كما مت حتديد  لال�ستفادة من 
االإ�سهار ثلث �سفحات اجلريدة  ن�سبة 

كاأق�سى حد.
القذف  ال�سب و  و �سيتم منع ممار�سي 
من  الدولة  موؤ�س�سات  احرتام  وعدم 
اجلريدة  القوانني  ت�سرتط  و  االإ�سهار. 

عدم االإ�سهار للجرائد احلزبية.
ق/و

قال وزير االنتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة، �صم�ش الدين �صيتور، اإن احلكومة ت�صعى الإيجاد حلول و اآليات جديدة لرت�صيد ا�صتهالك 
الوقود يف البالد.

باقت�ساد  املكلف  املنتدب  الوزير  ك�سف 
يا�سني  النا�سئة،  املوؤ�س�سات  و  املعرفة 
املوؤ�س�سات  متويل  �سندوق  اأن  ول��ي��د، 
االأيام  يف  اخلدمة  جمال  �سيدخل  النا�سئة 
يف  القانوين  االإطار  �سدور  بعد  القادمة 
 ، يا�سني  وليد  اأو�سح  الر�سمية.و  اجلريدة 
اأنه �سيتم ا�ستقبال طلبات التمويل املتعلقة 
الكرتونية،  بوابة  طريق  عن  بال�سندوق 
البريوقراطية.وعن  احل��واج��ز  لتفادي 
الت�سهيالت املوجهة للموؤ�س�سات النا�سئة، 
االإعفاءات  ت�سمل  اأنها  اإىل  املتحدث  اأ�سار 
اإىل جانب اال�ستفادة  التمويل  ال�ريبية و 
من خدمات احلا�سنات و امل�رعات، الفتا 
14 يف  18 حا�سنة من بينها  اأن هناك  اإىل 
العا�سمة و اأن الوزارة تعتزم اإجناز حا�سنة 

يف كل والية.
املنتدب  الوزير   اأكد  ال�سياق،  ذات  يف  و 
املوؤ�س�سات  و  املعرفة  باقت�ساد  املكلف 
جاء  بالت�ريح  العمل  اأن  النا�سئة، 
م�ساكل  و  البريوقراطية  العقبات  لتجاوز 

متطلبات  مع  تتما�سى  ال  التي  التمويل 
ذكية  حلوال  تتطلب  التي  املوؤ�س�سات  هذه 
قانوين  اإط��ار  اإجن��از  مت  قد  و  برجميات.  و 
على  احل�سول  من  امل�ساريع  حاملي  ميّكن 
التمويل واقامة م�ساريعهم والت�ريح بها 

و التعرف عليها حتى قبل اإن�سائها.
اأن وزارته ب�سدد  اأخرى، ك�سف   من جهة 
القانونية  االأط��ر  من  جمموعة  حت�سري 
حا�سنة  و  النا�سئة  بال�ركة  للتعريف 
ال�سكل  و  الت�ريحي  النظام  و  االأعمال 
مقرتحات  جانب  اإىل  لل�ركة،  القانوين 
املالية  قانون  و  التكميلي  املالية  لقانون 
2021 الذي هو قيد الدرا�سة بوزارة املالية.
النا�سئة  املوؤ�س�سة  اأن  يا�سني  وليد  يرى  و 
تختلف عن املوؤ�س�سة امل�سغرة وهي �ركة 
ال�ريع،  للنمو  القابلية  لديها  مبتكرة 
و  التكنولوجيا  حديثا يف جماالت  اُن�سئت 
االقت�ساد  و  ال�سناعي  الذكاء  و  االبتكار 

الرقمي.

ق/و

منظمة اأولياء التالميذ ت�صكك يف اإمكانية جت�صيد خمطط 20 تلميذا يف الق�صم
الأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�س  ت�ساءل 
اإمكانية  عن  زينة،  بن  علي  التالميذ، 
وزارة  و�سعته  الذي  املخطط  جت�سيد 
ال�سنة  افتتاح  يف  الوطنية  الرتبية 
القادم،  اأكتوبر   4 يوم  املقرر  الدرا�سية 
و الذي ت�سمن منطا جديدا يف التدري�س 
تزامنا مع ا�ستمرار تف�سي وباء كورونا.و 
يف   �سعوباٍت  هناك  باأن  زينة،  بن  يرى 

تتعدى  ال  م�سغرة  اأفواج  نظام  اعتماد 
ظل  يف  الواحد  الق�سم  يف  تلميذا   20
طبيعة الهياكل املدر�سية و العدد الكبري 
للمتمدر�سني يف معظم الواليات. حيث 
يتجاوز اأحيانا معدل 40 تلميذا يف الق�سم 
الواحد.وتابع ممثل اأولياء التالميذ: “رغم 
اأن القرار اإيجابي لكنه �سي�سطم بعوائق 
ال�ساعي  احلجم  تقلي�س  يحلها   ال  قد 

حتى  للتالميذ  بالن�سبة  الدرو�س  لتلقي 
االبتدائي  للطور  بالن�سبة  �ساعات   3
املنظمة  مبتابعة  املتحدث  تعّهد  “.و 
وزير  عنها  اأعلن  التي  للتو�سيات 
 ” م�سيفا:  امليدان،  اأر�سية  على  الرتبية 
الأننا  تبقى جمرد كالم فقط  اأن   نرجوا 
مرا�سلة  و  االحتجاج  يف  نتواين  لن 
تبون”. املجيد  عبد  جمهورية  رئي�س 

املنظمة  رئي�س  اأك��د  اآخ��ر  �سياق  ويف 
الوطنية الأولياء التالميذ اأن الروتوكول 
اأثناء  ال�سحي املعتمد من قبل الو�ساية 
و”البيام”  “البكالوريا”  امتحاين  فرتة 
قد  ثغرات  له  يكون  قد  و  ك��اف  غري 
التاجي  الفريو�س  انت�سار  يف  تت�سبب 

و�سط املمتحنني.
ق/و

ممثل وكالء ال�صيارات ينتقد ت�صديد اإجراءات احل�صول على الرخ�صة
ال�سيارات  وكالء  جمعية  رئي�س  اعتر 
متعددي العالمات �سابقا، يو�سف نبا�س، 
اأن م�سمون دفرت ال�روط املتعلق بوكالء 
“ال�روط  بع�س  يت�سمن  ال�سيارات،  
املر�سوم  اأن  نبا�س  اأك��د  التعجيزية”.و 
املحدد ل�روط و كيفيات ممار�سة ن�ساط 
الذي �سدر يف  املركبات اجلديدة  وكالء 

�سابقًة  ثغراٍت  �سّد  الر�سمية،  اجلريدة 
وزارة  اأن  غري  اأك��رث،  �روحا  ت�سمن  و 
تعجيزية  ���روط  اإىل  جل��اأت  ال�سناعة 
للوكالء.و  االع��ت��م��ادات  منح  تخ�س 
الوكالء  بامتالك  مثاال  املتحدث  �رب 
يف  مت�سائال  ن�ساطهم،  تخ�س  عقارات 
هذا ال�سياق: “كيف ميكن لوكيل �سيارات 

اأن ميتلك عقارات تزيد عن 6 اآالف مرت و 
ما مرر هذا القرار ؟”.و يوؤكد ممثل وكالء 
ال�سيارات اأن اخليار االأمثل ا�سرتاط تاأجري 
اأو ور�سات ما  الوكالء �ساالت العر�س 
قاعدة  وهي  امتالكها،  بدل  البيع  بعد 
معمول بها يف معظم الدول.و دعا نبا�س 
وزير ال�سناعة فرحات اآيت علي لتدارك 

ال�روط  دفرت  ت�سليم  قبل  الثغرات  هذه 
للمتعاملني ب�سكل ر�سمي، موؤكدا اأنه لن 
يكون فعاال على اأر�س الواقع و �سيعمق 
عن  جنمت  التي  ال�سيارات،  �سوق  اأزمة 
 6 قبل  الرتكيب  �سوق  دع��م  خ��ي��ارات 

�سنوات.
ق/و

رئي�ش اجلمهورية ياأمر باإعادة النظر يف منظومة النقل الربي
 و البحري و اجلوي

اأمر رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
النقل بكل  باإعادة النظر يف منظومة   ،
على  وجوية،  بحرية  و  برية  اأ�سكالها 
اأ�سا�س مراعاة مقيا�سي املردودية وجودة 
اخلدمات، ح�سب بيان ملجل�س الوزراء.و 
ال��دوري  لالجتماع  رئا�سته  خ��الل 
عر  انعقد  ال��ذي  ال����وزراء،  ملجل�س 
طلب  بعد،  عن  املرئي  التوا�سل  تقنية 
النقل  يف  النظر  تبون"باإعادة  ال�سيد 
اجلوي كلية ولو اقت�سى االأمر تاأ�سي�س 
�ركة نقل جوية وطنية اإ�سافية لتلبية 
للمطارات  اأف�سل  با�ستغالل  الطلب 
مردودية  ذات  تكون  حتى  الداخلية 
دولية  جوية  خطوط  بفتح  و  مقبولة، 
النقل اجلوي  جديدة للزيادة يف قدرات 
اأ�سدى رئي�س اجلمهورية  الوطني".كما 
لتطوير  االأول��وي��ة  "منح  ب�  تعليمات 
ت�سمل  حتى  احلديدية  ال�سكك  �سبكة 
مترنا�ست  تبلغ  و  الوطن  جهات  كل 
اأفق  بعدها، يف  وما  اأدرار  و  بعدها  وما 
بناء و ت�سغيل ميناء الو�سط احلمدانية، 

ال�سغط  تخفيف  على  ي�ساعد  مم��ا 
تخفي�س  و  الرية  امل��رور  حركة  على 
امل�سافرين".و  و  الب�سائع  نقل  تكاليف 
بتكثيف  تبون  "اأمر  ال�ساأن،  هذا  يف 
ال�سيني،  ال�ريك  مع  االت�ساالت 
جمل�س  اأم��ام  جديد  من  امللف  طرح  و 
امل�سدر. نف�س  ي�سيف  قريبا"،  الوزراء 
ا�ستعمال  على"اإدخال  تبون  حث  كما 
القطارات  يف  الكهرباء  و  املميع  الغاز 
مبادة  الكف عن �راء قاطرات ت�سري  و 
املازوت"، م�سددا كذلك على"�رورة 
حمطات  يف  النظافة  مقايي�س  اح��رتام 
القطارات، و النقل الري".و يف جمال 
ب�"مراجعة  تبون  اأمر  البحري،  النقل 
بتح�سني  البحري  النقل  منظومة 
بحرية  حمطات  فتح  و  املوانئ  ت�سيري 
البحري  االأ�سطول  تعزيز  و  جديدة 
ال�سعبة  العملة  نزيف  لوقف  الوطني 
اأن  ب�سبب تكلفة ال�سحن البحري علما 
االأ�سطول احلايل ال يغطي اإال حوايل 3 
الب�سائع امل�ستوردة".و بهذا،  باملائة من 

طرح  باإعادة  اجلمهورية  رئي�س  طلب 
االآخر  تلو  الواحد  النقل  قطاع  ملفات 
الري و البحري و اجلوي على جمل�س 
القادم. االجتماع  من  ابتداء  ال��وزراء، 
يذكر ان رئي�س اجلمهورية اأ�سدى هاته 
التعليمات و التوجيهات عقب اإطالعه 
تطوير  و  بعث  ح��ول  ع��رو���س  على 
املقاربة  اإطار  يف  القطاعية  االأن�سطة 
اجلديدة  االجتماعية  و  االقت�سادية 
و  الرقمنة  وزراء  التوايل  على  قدمها 
االإح�سائيات، و النقل و الوزير املنتدب 
لدى الوزير االأول املكلف باملوؤ�س�سات 
االإ�سرتاتيجية  تناول  الذي  امل�سغرة، 
امل�ستقبلية يف جمال ت�سغيل ال�سباب، و 
املدينة  و  العمران  و  ال�سكن  وزير  كذا 
م�روع  عن  عر�سا  بدوره  قدم  الذي 
جمل�س  ك��ان  اجل��زائ��ر.و  جامع  اإجن���از 
باال�ستماع  اأ�سغاله  ا�ستهل  قد  الوزراء 
للن�ساط  االأول  الوزير  ملخ�س  اإىل 

احلكومي يف االأ�سبوعني املا�سيني.
ق/و

تفعيل �صندوق متويل املوؤ�ص�صات النا�صئة
 يف االأيام القادمة
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البنك الوطني اجلزائري:

�صعف �صبكة االأنرتنت يعرقل م�صاعي احلكومة الإنعا�ش 
االقت�صاد

حممد علي
-------------------

والواقع  احلالية  املعطيات  ح�سب 
�سعف  من  اجلزائر  ت�سجله  الذي 
تطرح  االأنرتنت،  تدفق  يف  فادح 
اإمكانية  م��دى  ع��ن  ت�����س��اوؤالت 
اجلديدة  احلكومة  �سيا�سة  تطبيق 
االإنعا�س  ندوة  عن  انبثقت  التي 
املا�سي،  االأ�سبوع  االقت�سادي، 
اجلمهورية  رئي�س  فيها  اٱكد  التي 
�رورة  على  تبون  املجيد  عبد 
البديل  االقت�ساد  نحو  التوجه 
املعامالت  و  االإدارة  رقمنة  و 
اإال  النفط،  عن  بعيدا  التجارية 
ال�سهل  باالأمر  يكون  لن  ذلك  اأن 
يف  االأن��رتن��ت  لو�سع  نظرنا  اإذا 
تطور  اأي  يعرقل  ال��ذي  اجلزائر، 

يذكر. اقت�سادي 
يف  اخل��ب��ري  انتقد  ج��ان��ب��ه،  م��ن  و 
احلديثة  االت�سال  تكنولوجيات 
من�سور  يف  ب��و���رمي،  ي��و���س��ف 
الر�سمية  ال�سفحة  ع��ل��ى  ل��ه 
مب��وق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 
ترتيب  اجلزائر  تذّيل  »فاي�سبوك«، 
اإفريقيا،   و  عربيا  و  مغاربيا  الدول 
فيما  العاملي  امل�ستوى  على  وكذا 
االأن��رتن��ت  ت��دف��ق  ���رع��ة  يخ�س 
املا�سي،  جويلية  ل�سهر  الثابت 

 172 املرتبة  اجلزائر  احتلت  حيث 
الرتتيب  ع��ن  ناهيك   ،173 م��ن 
االأنرتنت  تدفق  ل�رعة  ال�سعيف 
املرتبة  اجلزائر  فاحتلت  النقال، 
138 عامليا مبعدل �سهري  130 من 
رغم  ميغابايت/ثا   11.10 يتعّد  مل 
جوان  مع  باملقارنة  مبرتبتني  قفزها 
ب�سدة   املتحدث  تاأ�سف  و  املا�سي. 
م�رفة  غ��ري  »امل��رت��ب��ة  ب��ق��ول��ه: 
جميع  على  اجل��زائ��ر  بحجم  لبلد 
مع  باملقارنة  ذلك  و  االأ�سعدة«، 
املغرب  ت�سجلها  التي  االأرق���ام 

اإفريقيا  االأوىل  باملرتبة  بانفرادها 
باملرتبة  ظفرت  التي  و  مغاربيا  و 
بلغ  ���س��ه��ري  مب��ع��دل  ع��امل��ي��ا   43
حازت  فيما  ميغابايت/ثا،   39.32
جدا،  م�رفة  مرتبة  على  تون�س 
عامليا   68 املرتبة  احتلت  حيث 

ميغابايت/ثا.  29.87 بلغ  مبعدل 
خالل  م��ن  ذات��ه،  اخلبري  توقع  و 
�سنوات  منذ  الدقيقة  متابعته 
التي  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  ل��ل��ح��رك��ة 
ال�سباق  يف  العامل  بلدان  ت�سهدها 
القارة  خا�سة  و  التكنولوجي 

بهذه  و  املغرب  حتول  االإفريقية، 
الثابتة  اخل��ط��وات  و  ال��وت��رية 
للتكنولوجيا  م��رك��زا  لت�سبح 
مركزا  ب��ال��ت��ايل  و  اإف��ري��ق��ي��ا  يف 
اأن  العلم  مع  االإفريقي،  لالقت�ساد 
االقت�ساد  هو  احلديث  االقت�ساد 
امل��ع��رف��ة،  اق��ت�����س��اد  و  ال��رق��م��ي 
املحرك  التكنولوجيا  تعتر  حيث 
الرئي�سي  املفتاح  و  بل  االأ�سا�سي 
و  القارية  الكفاءة  ال�ستقطاب 
حد  على  العاملية-  اال�ستثمارات 

– قوله 

ال تزال خدمة االأنرتنت الثابت والنقال ت�صجل اأ�صعف م�صتويات تدفق منذ اأيام، و�صط ت�صاوؤالت اجلزائريني عن ال�صبب وراء ذلك، يف 
الوقت الذي يدفع فيه اجلزائريون مبالغ مرتفعة مقابل ا�صرتاكهم يف خدمة االأنرتنت، والتي تنتهي ب�صرعة تدفق �صعيفة، واأكدت اآخر 
تقارير موقع »�صبيد ت�صت« الدقيق يف ح�صاب �صرعة تدفق االأنرتنت عرب العامل، ت�صجيل اجلزائر اأ�صواأ مرتبة مغاربيا وعربيا واإفريقيا 

رغم تطمينات ات�صاالت اجلزائر باأن امل�صكل مل مي�ش اجلزائر فقط.

اجلزائريون م�صتاوؤون من بطء التدفق وعرقلة ن�صاطاتهم

 

 80 باملائة من الكهرباء 
والغاز ي�صتهلكها املواطنون

باملائة   80 اأن  عطار،  املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  اأكد 
قبل  من  ا�ستهالكها  يتم  الغاز  و  الكهرباء  من 
عن  احلديث  ميكن  ال  اأنه  اأو�سح  حني  يف  املواطنني، 

طاقة. بدون  اقت�سادي  تطور 
االإثنني  اأم�س  و قال عطار خالل زيارة ميدانية قادته  
الكهرباء  حتويل  مركز  لتد�سني  اجل��زائ��ر  ل��والي��ة 
 ” البي�ساء  ل��ل��دار  االإداري���ة  باملقاطعة   220/60
اال�ستهالك  لتحويل  ت�سعى   م�ساحله  اإن  احلميز”، 
ال�سناعة  و  الفالحة  خالل  من  الرثوة،  خللق  الطاقوي 

اخلدمات. و 
ق/و

وزير الطاقة يوؤكد:

 ت�صويق خدمات ال�صريفة االإ�صالمية عرب 48 والية "قبيل نهاية ال�صنة"
للبنك  العام  املدير  الرئي�س  ك�سف 
ميلود  فراحتة  اجل��زائ��ري  الوطني 
اأن ت�سويق خدمات  من ال�سلف، عن 
�سيكون  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سريفة 
نهاية  "قبيل  والية   48 عر  متوفرا 

اجلارية." ال�سنة 
املحلية  لل�سحافة  فراحتة  اأو�سح  و 
ع��ل��ى ه��ام�����س اإط����الق خ��دم��ات 
بالوكالة  االإ�سالمية  ال�سريفة 
اجلزائري  الوطني  للبنك  الرئي�سية 
كمرحلة  و  م�ساحله  اأن  بال�سلف، 
خدمات  ت�سويق  "ت�ستهدف  اأوىل 
 32 ع��ر  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سريفة 
�سبتمر  �سهر  نهاية  بحدود  وكالة 
املقبل، على اأن تعمم على 48 والية 

ذات  اأ�ساف  ال�سنة."و  نهاية  قبيل 
ثماين  عر  وكالة   11" اأن  امل�سوؤول 
ت�سويق  يف  ر�سميا  �رعت  واليات 
االإ�سالمية"،  ال�سريفة  منتجات 
باقي  العملية  ت�سمل  اأن  على 
اأن  اإىل  الفتا  اإت��ب��اع��ا،  ال��وك��االت 
هذه  على  لالأفراد  الكبري  "االإقبال 
تو�سيع  يف  �سي�ساهم  املنتجات 
البنكية."وا�ستنادا  اخلدمات  هذه 
متطلبات  درا�سة  متت  فقد  لذلك، 
منها  منتجات،   9 وعر�س  ال�سوق 
باعتبار  ل��الإدخ��ار  موجهة  خم�س 
اإطالق  من  االأ�سا�سي  الهدف  اأن 
امل��واد  تعبئة  ه��و  اخل��دم��ات  ه��ذه 
القطاع  املوجودة يف  غري  االدخارية 

متويل  الإمكانية  املايل  و  امل�ريف 
اأخرى  منتجات  اأربع  و  االقت�ساد، 
ينتظر  االأفراد.كما  تخ�س  متويلية 
ال�سريفة  منتجات  تتو�سع  اأن 
االإ���س��الم��ي��ة ب��ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي 
املوؤ�س�سات  لت�سمل  قريبا،  اجلزائري 
التي  االقت�ساديني،  واملتعاملني 
و  التقنية  ال��درا���س��ة  قيد  ت��وج��د 
على  لتعر�س  التنظيمية  العملية 
ت�سويقها  يف  لل�روع  اجلزائر  بنك 
ال�سيد  اأ���س��اف  مثلما  م�ستقبال، 
�رعية  بخ�سو�س  ف��راح��ت��ة.و 
موافقتها  و  املعرو�سة  املنتجات 
مل��ب��ادئ ال�����ري��ع��ة االإ���س��الم��ي��ة، 
للبنك  العام  املدير  الرئي�س  اأو�سح 

و  م�ساحله  اأن  اجل��زائ��ري  الوطني 
التقنية  بالدرا�سة  تقوم  اأن  بعد 
تقوم  للمنتجات،  التنظيمية  و 
للبنك  �رعية  هيئة  على  بعر�سها 
الأحكام  مطابقتها  م��دى  مل��راع��اة 
املجل�س  على  ُتعر�س  ثم  ال�ريعة، 
االإ�سالمي االأعلى ويف االأخري على 
الهيئة  هذه  تقوم  اجلزائر.كما  بنك 
و  الدائمة  باملراقبة  للبنك  ال�رعية 
ال�سريفة  منتجات  لكل  املتوا�سلة 

الزبائن. اأمام  املعرو�سة  االإ�سالمية 
ت�سويق  يف  ال�روع  مت  لالإ�سارة، 
ال�سريفة  منتجات  م���رة  الأول 
البليدة  واليتي  من  بكل  االإ�سالمية 
و ال�سلف.                             ق/و

وزارة الرتبية تقّر تدابري ا�صتثنائية ال�صتئناف التكوين البيداغوجي لالأ�صاتذة 
اجلدد

تدابري  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأقرت 
العمليات  ال�ستئناف  ا�ستثنائية 
ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة امل���رجم���ة ب��ع��ن��وان 
التي  التعليمة  يف  2019/2020.و 
املعاهد  مديري  اىل  الوزارة  بها  بعثت 
الوطنية للتكوين، و املتعلقة بالتكوين 
و  اجل���دد.  ل��الأ���س��ات��ذة  البيداغوجي 
التكوينية،  العمليات  هذه  من  ي�ستفيد 

التكوين  ب��اأمن��اط  املعنية  ال��ف��ئ��ات 
ما  التكميلي  التكوين  املتخ�س�س، 
للتعيني  امل�سبق  التكوين  الرتقية،  قبل 
التكوين  ثانوي،  تعليم  اأ�ستاذ  يف رتبة 
لالأ�ساتذة  التح�سريي  البيداغوجي 
اىل  الو�سية  ال��وزارة  دعت  و  اجل��دد. 
ال�����روري��ة  ال�����روط  ك��ل  تهيئة 
تنظيف  التكوينية،  املوؤ�س�سات  لفتح 

املوؤ�س�سات  ف�ساءات  كل  وتطهري 
خزانات  تطهري  و  تنظيف  التكوينية، 
طيلة  للعيادة  ف�ساء  تهيئة  امل��ي��اه، 
تنظيف  على  احلر�س  التكوين،  فرتة 
دوري��ة،  ب�سفة  الهوائية  املكيفات 
توفري م�ستلزمات التنظيف والتطهري، 
قيا�س  اأج��ه��زة  توفري  على  احل��ر���س 

احلرارة باالأعداد الكافية.

و اأكدت الوزارة عقد جل�سة عامة مع 
كل  و  البيداغوجي  و  االإداري  الطاقم 
التكوينية،  باملوؤ�س�سة  املعنيني  من 
الوقائي  ال�سحي  الروتوكول  لقراءة 
ح�سب  توزيعها  و  امل��ه��ام  حتديد  و 
اجلميع ب�رورة  اإلزام  و  االخت�سا�س، 

التجنيد و التحلي باليقظة الالزمة.
                                                 ق/و

للحكومة،  الر�سمي  الناطق  االت�سال  وزير  ك�سف 
فتح  يف  ال�روع  عن  االثنني،  اأم�س   بلحيمر،  عمار 
�سينظم  ال��ذي  اجلديد  القانون  ملناق�سة  ور�سات 
عن  االت�سال  وزير  اأعلن  اجلزائر.كما  يف  االإ�سهار 
تنظيم  قانون  هو  و  باالإ�سهار،  يتعلق  اآخر  قانون 
اخلا�س  القطاع  دم��اج  الإ االت�سال  وكاالت  ن�ساط 
لتوزيع  االنتقالية  املقايي�س  و  اال�سهار  فرع  يف 

العمومي. االإ�سهار 
تعاقدي  اطار  و�سع  عن  االت�سال  وزير  حتدث  و 
احتكار  لها  وطنية  موؤ�س�سة  و  النا�رين  بني  جديد 
دارة  كاإ لنا  “لي�س  الوزير  قال  العمومي.و  االإ�سهار 
تخ�سع  عمومية  اقت�سادية  موؤ�س�سة  ت�سيري  يف 
الدولة  بني  الفرز  مبداإ  من  انطالقا  التجاري  للقانون 
و  داري  االإ النمط  من  لالبتعاد  امل�سرية  و  القاب�سة 
“عهد  بلحيمر  اأ�ساف  للت�سيري”.و  البريوقراطي 
الوالء  وعهد  واالإدراي��ة  البريوقراطية  الو�ساية 
”.و  تقييمها  ي�سعب  اقت�سادية  كوارث  اىل  اأدى 
ال�ساعية   ،ANEP موؤ�س�سة  مبادرة  الوزير  ثّمن 
تنظم  التي  التعاقدية  لالإجراءات  القانوين  للتوطني 
ح�ري  كمخول  العمومي  اال�سهار  اىل  الو�سول 
ملفهوم  االعتبار  اعادة  على  الوزير  اأكد  للدولة.و 
طرف  من  ال�سحافة  متار�س  ان  على  امل�سوؤولية، 
حد  و�سع  �رورة  على  الوزير  �سدد  ال�سحفيني.و 
ال�سحافة.كما  ملهنة  املنافية  املمار�سات  و  لالأطماع 
من  االنتقال  يف  فورا  ال�روع  عن  بلحيمر  اأعلن 
ت�سفية  مع  االلكرتونية،  اىل  الورقية  ال�سحافة 
اأم�س  اأول  نهائيا   ت�سويتها  متت  التي  اجلرائد،  ديون 

حد. االأ
ق/و

بلحيمر..عهد الو�صاية 
البريوقراطية اأدى لكوارث 

اقت�صادية ي�صعب تقييمها

اأ�صعارالنفط ترتفع
مع  االثنني  اأم�س  اخل��ام   النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
ليتوقف  املك�سيك،  خليج  من  عا�سفتني  اق��رتاب 
تفاوؤل  وو�سط  هناك،  النفط  نتاج  اإ ن�سف  من  اأكرث 
الغذاء  دارة  اإ �سمحت  بعدما  كورونا  فريو�س  حيال 
من  الدم  بالزما  با�ستخدام  االأمريكية،  ال��دواء  و 
العقود  �سعدت  عالجي.و  كخيار  متعافني  مر�سى 
باملئة   0.2 يعادل  مبا  �سنتات  ت�سعة  لرنت  االآجلة 
 07:34 ال�ساعة  بحلول  للرميل  دوالرا   44.44 اإىل 
الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خام  وزاد  اجلزائر،  بتوقيت 
اإىل  اأي�سا  باملئة   0.2 و  اأ �سنتات  ت�سعة  االأمريكي 
االإع�سار  هب  االأحد،  للرميل.ويوم  دوالرا   42.43
الكاريبي  على  لورا  املدارية  العا�سفة  و  ماركو 
الطاقة  ���رك��ات  ا�سطر  مم��ا  املك�سيك،  وخليج 
نتاج  اإ وقف  و  البحرية  املن�سات  من  العمال  ل�سحب 
النفط  نتاج  اإ من  باملئة   58 املنتجون  .واأوقف  النفط 
اإمدادات  من  باملئة  و45  املك�سيك  خليج  يف  البحري 
بن�سبة  املنطقة  ت�سهم  و  االأحد.  يوم  الطبيعي  الغاز 
و  االأمريكي  النفط  نتاج  اإ اإجمايل  من  باملئة   17

الطبيعي. الغاز  نتاج  اإ من  باملئة  خم�سة 
                                                             ق/و



ن���ف���ذت م�����س��ال��ح ب��ل��دي��ة 
امل�سالح  رف��ق��ة  ال��ب��ي��ا���س��ة 
حتويل   قرار  بالبلدية  االأمنية 
للخ�ر  ال��ي��وم��ي  ال�����س��وق 
ماتكو  واإىل  من  والفواكه 
اأجل ممار�سة  حي االزدهار من 
ال��ن�����س��اط ه��ن��اك  وب��ال��ت��ايل  
التي  للفو�سى  ح��ّد  و���س��ع 
بلدية  مدخل  يف  �سائدة  كانت 
ال�سمالية  اجلهة  من  البيا�سة 
بال�سلب  ع��ادت  قد  وكانت 
ع��ل��ى اأ���س��ح��اب امل��ح��الت 
ين�سطون  ال��ذي��ن  التجارية 
اإىل  اأدت  التي  اجلهة  بهذه 
اإىل  �سكواهم  ت��وق��ف  ع��دم 
اإىل  املحلية  ال�سلطات  جميع 
 ، اجلديد  القرار  تنفيذ  غاية 
اجلديد  االإجراء  لقي  وقد  هذا 
الذين  املواطنني  ا�ستح�سان 
بتغيريه  طالبوا  واإن  لهم  �سبق 
على  بعيدا  به  الئق  مكان  اإىل 
مبختلف  املركبات  وكذا  املارة 
الرئي�سي  بالطريق  ن��واع��ه  اأ
 ، ال��والي��ة  لعا�سمة  امل���وؤدي 
الهائل  العدد  واأن  خ�سو�سا 
ال�سوق  يق�سدون  الذين  من 
ال��ي��وم��ي ه��م رج����ال ك��ب��ار 
وك��ذا  ال�����س��ن  يف  متقدمني 

اقتناء  الأج��ل  �سغار  اأطفال 
ب��ع�����س اخل�����ر وال��ف��واك��ه 
علمنا  وق��د  ه��ذا   ، لبيوتهم 
امل�سوؤولني  بع�س  قبل  م��ن 
�سيعملون  ن��ه��م  اأ بالبلدية 
ال�سوق  و�سعية  حت�سني  على 
حتى  اجل���وان���ب  ك���ل  وم���ن 
للباعة  اأكرث  الو�سعية  يهيئوا 
ن�ساطهم  ممار�سة  وبالتايل 
خ�سو�سا   ، بارياحية  يكون 
العالية  احلرارة  درجة  ظل  يف 
هذه  املنطقة  ت�سهدها  التي 
يف  تتطلب  وال��ت��ي  ي����ام  االأ
توفري  املمكنة   االآجال  اأقرب 
مراحي�س  وكذا  واملاء  الغطاء 
اأو  ال��زائ��ري��ن  ع��ل��ى  ت�سهل 
دون  بداخله  العمل  الباعة 
جلهات  التنقل  يف  التفكري 
م�ساكل  لهم  ت�سبب  اأخ��رى 
الوعود  جت�سيد  انتظار  يف 
ال�سلطات  قبل  من  امليدان  يف 
ت�ساهم  بدورها  التي  املحلية 
ال�����س��وق  ن�����س��اط  جن���اح  يف 
حتى  الباعة  يق�سده  ال��ذي 
مقره  يف  جماورة  بلديات  من 
التفكري  عدم  وبالتايل  اجلديد 

. م�ستقبال  اآخر  مكان  يف 
زياد  بو  اأ
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�صكان اأحياء بعا�صمة الوالية يطالبون باإعادة 
تهيئة املحيط 

ي�صني حممد 
---------------- 

ح��ي ال��رم��ال ال��غ��رب��ي وح��ي 
بعا�سمة  الغربي  املجاهدين 
التي  االأح��ي��اء  م��ن   ، ال��والي��ة 
باملاء  ال��رب��ط  م��ن  ���س��ت��ف��ادة  اإ
الوقت  نف�س  يف   ، ال��غ��از  و 
وحلد  ن�سيب  لهما  يكن  مل 
التهيئة  اإع���ادة  م��ن  ال�ساعة 
خمتلف  غرار  على  العمرانية 
من  بالرغم  االأخ��رى،  االأحياء 

املدينة. من  موقعهما 
�سكان  نا�سد  ال�سدد  هذا  يف 
ببلدية  الغربي  ال��رم��ال  حي 
من  يعتر  وال���ذي  ال����وادي 
احلديثة  ال�سكانية  التجمعات 
ال�����س��ل��ط��ات  م���ن   ، ال��ب��ن��اء 
امل��ح��ل��ي��ة ب�����اإدراج اأح��ي��ائ��ه��م 
ال�سكانية  التجمعات  �سمن 
التي  التهيئة  من  امل�ستفيدة 
م��وؤخ��را  جت�سيدها  يف  ���رع 
بعا�سمة  االأحياء  خمتلف  عر 
اإطار  يف  املندرجة   ، الوالية 
تزفييت  من  املحيط،  تزيني 
االإعتبار  واإع���ادة  الطرقات 
بع�س  واأن  خا�سة  لالأر�سفة، 
ي��ام  االأ ه��ذه  ت�سهد  االأح��ي��اء 
الأر�سفتها  وا���س��ع��ة  تهيئة 
���س��ب��اب  ع��ق��ب خم��ل��ف��ات االأ
�سبكة  )جتديد  الذكر  ال�سالفة 
املدينة(،  بغاز  والربط  املياه، 
انت�سار  ح��ال��ة  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
احلي  ���س��وارع  ب��ني  القمامة 
وجود  بعدم  يوحي  منظر  يف 
لرفع  احل��ي  ي�سمل  ب��رن��ام��ج 
القائمني  ط��رف  من  القمامة 

باملدينة. النقطة  هذه  على 
طالب   ، ال�سياق  نف�س  يف 
الغربي  املجاهدين  حي  �سكان 
يعتر  ال��ذي  ال��وادي  ببلدية 
 ، باملدينة  االأح��ي��اء  ق��دم  اأ من 
املحلية،  ال�سلطات  لتفاتة  باإ
م�ساريع  ب��ع�����س  وجت�����س��ي��د 
االأر�سفة  تهيئة  غ��رار  على 
و�سعيتها  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
ال�سدد  ه��ذا  يف   ، ك��ارث��ي��ة 
ب��اأن  احل��ي،  �سكان  اأح��د  اأك��د 

تذمر  ب����دوا  اأ احل���ي  ���س��ك��ان 
للو�سعية  ك��ب��ري  ���س��ت��ي��اء  واإ
املتواجد  احلي  يعي�سها  التي 
وه��ذا   ، ال��والي��ة  بعا�سمة 
التطوعية  امل��ب��ادرات  رغ��م 
احلي  �سكان  بها  يقوم  التي 
اأج��ل  م��ن  م�ستمر  ب�سكل 
الو�سعية  اأن  اإال   ، تنظيفه 
والطرق،  لالأر�سفة  الكارثية 
الرمال  تراكم  يف  ت�ساهم  التي 
الوجه  ت�سوه  اأ�سبحت  التي 

للحي. اجلمايل 
االأ�سغال  اأن  املتحدث  ي�سيف 
ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا ع��ا���س��م��ة 
ت�سنع  اأن  نها  �ساأ من  الوالية، 
اأحياء  بني  للعيان  جلية  فوارق 
التهيئة  يف  خا�سة  املدينة، 
ة  مهياأ اأح��ي��اء  ي�سبح  حيث   ،
وقت  يف  مهياأة  غري  واأخ��رى 
بنف�س  االأح��ي��اء  ه��ذه  تتواجد 

. ملدينة ا
الذاتي  البناء  حي  و�صكان 

بالتفاتة يطالبون 
طالب   ، اأخ���رى  ج��ه��ة  وم���ن 
���س��ك��ان ح��ي ال��ب��ن��اء ال��ذات��ي 
ب��اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة مل��دي��ن��ة 
 ، املحلية  ال�سلطات  ال��وادي 
 ، الوالية  وايل  راأ�سها  وعلى 
الذي  و�سعهم  اإىل  بالتفاتة 
تهمي�س  و  باملزري  و�سفوه 
االأحياء  من  يعتر  الذي  حيهم 

بال�سكان. االآهلة 
بح�سب  امل��ط��ال��ب  ت��ت��م��ث��ل 
امل���اء  يف   ، احل����ي  ���س��ك��ان 
يف  ���س��ي��م��ا  ال  و  ال�������روب 
يكرث  ال��ذي  ال�سيف  ف�سل 
و  للغ�سيل  املاء  ا�ستعمال  فيه 
التنظيف  و  ال�رب  و  الطهي 
ال�رف  قنوات  يف  نق�س  و   ،
على  �سلبا  ثر  اأ الذي  ال�سحي 
احلي.  لقاطني  اليومية  احلياة 
خالل  م��ن  اأحل���وا  امل��واط��ن��ون 
ت�سجيل  على   ، "التحرير" 
ال��ط��ري��ق  لتهيئة  م�����روع 
الطريق  اإىل  امل��وؤدي  املهرتئ 
و  تقرت(  )طريق  الرئي�سي 

املركبات  على  �سلبا  ثر  اأ الذي 
حتى  و  املواطنني  تنقل  التي 
االأط���ف���ال ال��ذي��ن مي��ار���س��ون 
قارعة  على  الع�سوائي  اللعب 
ال��ط��رق��ات، ن��ظ��را الن��ع��دام 
و  ب��احل��ي.  ال�سبانية  امل��راف��ق 
ب��ال��رغ��م م��ن االت�����س��االت و 
للنهو�س  لل�سلطات  امل�ساعي 
ال  انه  اإال  قدمي  كونه   ، باحلي 
مبعاينة  ق��ام  اأو  ات�سل  اح��د 
ت�ريح  بح�سب  االأ�����رار 
البناء  حي  �سكان  ال�سكان. 
عروا   ، الوادي  ببلدية  الذاتي 
ا�ستفادتهم  لعدم  اأ�سفهم  عن 
التي  التنموية  امل�ساريع  من 
بالن�سبة  ���رورة  اأ�سبحت 
احل��ي  اأن  رغ���م  ل��ل��م��واط��ن 

. احل�ري  بالو�سط  متواجد 
 ، امل�ساكل  هذه  جملة  ظل  يف 
امل�سوؤولني  احلي  �سكان  نا�سد 
يف  النظر  املنتخبني  �سيما  ال  و 

. تهم ال ن�سغا ا
الناظور  حي  و�صكان 

العمومية باالإنارة  يطالبون 
الناظور  حي  �سكان  وي�ستكي 
�سعف  من  ال���وادي،  ببلدية 
ن���ارة  االإ ب�سبكة  التغطية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ال�سلطات  تقوم  اأن  دون  حّيهم 
م�سالح  ومنها  امل�����س��وؤول��ة 
حد  لو�سع  بالتدخل  البلدية 
ل��ه��ذا اخل��ل��ل ال���ذي اأره��ق��ه��م 
و�سط  التنقل  عليهم  وفر�س 
من  بالرغم  وهذا   ، الظلمات 
باحلي. الكهرباء  اأعمدة  وجود 

خالل   ، احلي  �سكان  واأع��رب 
 ، "التحرير"  ل���  ح��دي��ث��ه��م 
من  ال�سديد  انزعاجهم  ع��ن 
اآلت  التي  املزرية  الو�سعية 
العمومية  ن�����ارة  االإ ل��ي��ه��ا  اإ
الطاقة  �سعف  نتيجة  بحّيهم 
ي�ساهم  ما  وهو   ، الكهربائية 
الذين  الل�سو�س  انت�سار  يف 
حيث  ليال،  باملارة  يرتب�سون 
يعي�سون   – ح�سبهم   - اأ�سحوا 
هذا  ب�سبب  حقيقية  معاناة 
توحي  ال  ح��ي��ث   ، امل�����س��ك��ل 

الكهربائية  االأع��م��دة  بع�س 
مو�سول  احل��ي  اأن  امل�ستغلة 
املهم  العمومي  املرفق  بهذا 
التي  احلالكة  للظلمة  نظرا 
ع��دم  اإىل  اإ���س��اف��ة   ، ت��ع��م��ه 
يف  نهائيا  امل�سابيح  ا�ستعال 
امل�سكل  وهو   ، االأحيان  بع�س 
حظر  عليهم  ف��ر���س  ال���ذي 

ال����ت����ج����وال 
داخ����ل احل��ي 
ل���ي���ال، ح��ت��ى 
اأ���س��ب��ح��وا ال 
ن  ي�ستطيعو
ب��ع�����س  يف 
اقتناء  امل��رات 
ح��اج��ي��ات��ه��م 
املحالت  م��ن 
ال���ت���ج���اري���ة 
بهذا  املوجودة 
احل����ي ال���ذي 
كثافة  يعرف 
����س���ك���ان���ي���ة 

. ئلة ها
وي�����س��ت��ع��ج��ل 
ق��اط��ن��و احل��ي 
اجل������ه������ات 
امل�������س���وؤول���ة 
ال��ت��ح��رك يف 
االآجال  ق��رب  اأ
م�����ن اأج�����ل 
ت�������س���وي���ب 
اخل��������ل��������ل 
ومت��ك��ي��ن��ه��م 
م����ن ح��ق��ه��م 
خ��دم��ات  يف 
ن������������ارة  االإ
ال��ع��م��وم��ي��ة ، 
تعتر  وال��ت��ي 
ع����ن���������را 
ث��ن��اء  اأ حيويا 
املارة  تنقالت 
الفرتة  خ��الل 

. لليلية ا

باأحياء  مقارنة  العمرانية  التهيئة  يف  ملحوظ  تاأخر  من  الوالية،  بعا�صمة  ال�صكانية  والتجمعات  االأحياء  بع�ش  تعاين 
املدينة فيما يخ�ش  التي عرفتها  االأ�صغال  بعد  ، خا�صة  تهيئة يف خمتلف اجلوانب  اإعادة  �صهدت  التي   ، املدينة االأخرى 

ب�صبكة غاز املدينة ، مما جعل بع�ش االأحياء تعرف تدهورا  املنازل  ، و ربط  لل�صرب  املياه ال�صاحلة  �صبكة  اإعادة جتديد 
العمومية. االإنارة  وحتى  واأر�صفة  طرق 

الغربي واملجاهدين  الغربي  الرمال  حيي  غرار  مت حتويله لـ" ماتيكو" حي االزدهار على 

املكان اجلديد ل�صوق اخل�صر والفواكه 
بالبيا�صة لقي ا�صتح�صان املواطنني  

تزامنا مع حرارة الطق�ش التي فاقت كل احلدود

وقفة احتجاجية اأمام بلدية حا�صي خليفة ب�صبب 
�صعف التيار الكهربائي

�سكان  من  العديد  عر 
العتيق  م�سجد  ح��ي 
حا�سي  يف  بالغربية 
�رقي  الواقعة  خليفة 
الوادي  والية  عا�سمة 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن 
�سعف  من  ال�سديدين 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
عانى  ال��ذي  حيهم  يف 
�سعف  م��ن  ال��وي��الت 
�سائفة  يف  الكهرباء 
عنها  ي��ق��ال  م��ا  ق����ل  اأ
كل  فاقت  احل���رارة  اأن 
قولهم  ح�سب  احل��دود 
وجعلهم  اأرق��ه��م  ال��ذي 
�سمتهم  عن  يخرجون 
ال�سلطات  مل��ن��ا���س��دة 
عنهم  ترفع  اأن  املحلية 
اإىل  وت�سعى  الغنب  هذا 
يف  املولدات  م�ساعفة 
هذا  على  للق�ساء  اجلهة 
حتدث  فيما   ، ال�سعف 
املكيفات  اأن  من  اآخرون 
ال��ه��وائ��ي��ة اأ���س��ب��ح��ت 
ات�سال  ويف   ، هياكل 
ل��ل��ت��ح��ري��ر ب��رئ��ي�����س 
حمرز  وني�سي  البلدية 
ت�سخيما  اعتره  الذي 
نه  اأ ق��ال  لكن  للو�سع 
لتكثيف  جهده  �سيبذل 
هذا  ملقاومة  امل��ول��دات 

ح�سل. اأن  ال�سعف 

مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
خ�����رج ����س���ك���ان ح��ي 
البلدية  بذات  20اأوت 
ليقفوا  �سمتهم  ع��ن 
م��ام  اأ احتجاجية  وقفة 
البلدية  رئي�س  مكتب 
ح��ام��ل��ني ان�����س��غ��ال��ه��م 
املتمثل  ���س��ا���س��ي  االأ
من  حيهم  ح��رم��ان  يف 
الذي  الكهرباء  م�روع 
منذ  اجل��ه��ة  يف  انطلق 
ال�سهرين  ي��ق��ارب  م��ا 
ل��ت��ب��ق��ى م��ع��ان��ات��ه��م 
م���ع ���س��ع��ف ال��ت��ي��ار 
من  بالرغم  متوا�سلة 
قطعة  خ�س�سوا  نهم  اأ
املزارع  اأحد  من  اأر�س 
ب��غ��ر���س ب��ن��اء غ��رف��ة 
ل��ل��م��ول��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
مما  �سنوات  ع��دة  منذ 
االحتجاج  اإىل  دفعهم 
يجدون  علهم  ال�سلمي 
املع�سلة  ه��ذه  يف  حال 
وجعلتهم  اأرقتهم  التي 

حيهم   اأن  ي�����س��ع��رون 
ال��ت��زود  م��ن  م�ستثنى 
ب���ال���ك���ه���رب���اء ح��ي��ث 
البلدية  رئي�س  قابلهم 
الن�سغاالتهم   وا�ستمع 
حيهم  ب��اأن  وطمئنهم 
م�روع  من  ي�ستثن  مل 
ال���ك���ه���رب���اء حم���اوال  
طريق  ع��ن  ق��ن��اع��ه��م  اإ
وث���ائ���ق وخم��ط��ط��ات 
ا�ستفادة  يف  كلها  تعب 
م�روع  من  احل��ي  ه��ذا 
ال����ك����ه����رب����اء ل��ك��ن 
ال�سبعة  االإج�����راءات 
ال�سفقات  قوانني  يف 
ان��ط��الق  دون  ح��ال��ت 
امل���������روع وه�����ذا ال 
ي�سعى  اأن  من  مينعهم 
ت�����ري��ع  يف  ج���اه���دا 
يقف  م���ادام  العملية 
من  امل�سافة  نف�س  على 
ح�سب  املواطنني  جميع 

  . قوله 
مبارك قدودة 



امليدانية  للجهود  موا�سلة 
م��ك��اف��ح��ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
مبختلف  احل�����ري��ة  اجل��رمي��ة 
���س��ك��ال��ه��ا، ���س��م��ان االأم��ن  اأ
و  وال�����س��ح��ة  ال�سكينة  و 
�سيما  ال��ع��ام��ة،ال  االآداب 
متكنت  ال��راه��ن،  ال��ظ��رف  يف 
بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة 
الق�سائية  لل�رطة  الوالئية 
اأ�رار،  بجماعة  االإطاحة  من 

م�ستبه  �سخ�سني  من  تتكون 
اأع��م��اره��م��ا  ت���رتاوح  فيهما 
متورطني   )25-27 ( بني  ما 
جمعية  تكوين  ق�سية  يف 
������رار ل��غ��ر���س االإع����داد  اأ
ال�����رق��ة  ج��ن��اي��ة   : جل��ن��اي��ة 
امل��ق��رتن��ة ب��ظ��رف ال��ل��ي��ل، 
ذلك  و  ال��ك�����ر،  و  ال��ت��ع��دد 
اإجرامي  بفعل  قيامهما  بعد 
اأحد  مركبة  �رقة  يف  متمثل 

)�سريي  ن��وع  من  املواطنني 
متوقفة  ك��ان��ت  ك��ي��وك��ي��و(. 
مدينة  بو�سط  م�سكنه  اأمام 
االأغ����واط، ه��ذه االأخ���رية مت 
قيا�سي  ظرف  يف  ا�سرتجاعها 
ال�رطة  عنا�ر  قبل  م��ن 
تكثيف  بعد  اجلنائية  للفرقة 
التي  التحريات،  و  االأبحاث 
توقيف  عن  اأي�سا  اأ�سفرت 

فيهما. امل�ستبه 
ق��ام��ت  االإط�����ار  ن��ف�����س  يف 
م����ن احل�����ري  م�����س��ال��ح االأ
�سخ�سني  بتوقيف  ال�سابع 
م�����س��ت��ب��ه ف��ي��ه��م��ا ت����رتاوح 
 )35-52 ( مابني  اأعمارهما 
ق�سية  يف  ل�سلوعهما  �سنة، 
دون  جت��اري  ن�ساط  ممار�سة 
التجاري،  ال�سجل  يف  القيد 
خم��ال��ف��ة ع����دم ال��ف��وت��رة، 
ل���زام���ي���ة و���س��م  خم��ال��ف��ة اإ

�سالمة  احرتام  عدم  املنتوج، 
ا�ستغالل  بعد  ذلك  و  املنتوج، 
قيامهما  تفيد  م��ع��ل��وم��ات 
االإج��رام��ي،  الن�ساط  ب��ه��ذا 
ال��ذي  التحقيق  مكن  كما 
هذه  بخ�سو�س  مبا�رته  متت 
حجز  و  �سبط  من  الق�سية 
تقدر  التبغ  م��ادة  من  كمية 
من  وح���دة   )102920 ( ب��� 
باالإ�سافة  العالمات،  خمتلف 
مادة  من  وح��دة   )300 ( اإىل 

)ال�سي�سة(. املدينة  فحم 
االإج���راءات  ا�ستكمال  بعد 
مت  احلال،  لق�سيتي  القانونية 
ال�سالف  فيهم  امل�ستبه  تقدمي 
وكيل  ال�سيد  م��ام  اأ ذكرهم 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
ف���ع���ال  االأغ�������واط ع���ن االأ

ليهم. اإ املن�سوبة  االإجرامية 
ق.ج

ن��ظ��م ال��ع��دي��د م���ن ف��الح��ي 
وقفة  جمبارة  بلدية  ومواطني 
البلدية  مقر  م��ام  اأ احتجاجية 
،ط��ال��ب��وا ف��ي��ه��ا ال�����س��ل��ط��ات 
امل��ح��ل��ي��ة ب��ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل 

مبطالبهم. والتكفل 
طالبوا  جمبارة،  بلدية  فالحو 
بالكهرباء  تزويدهم  ب�رورة 
مبنطقتي  خ��ا���س��ة  ال��ف��الح��ي��ة 
ب��و���س��ك��ني وال��ع��راع��ر وك��ذا 
واأك��د  ال��ع��واي،  واد  منطقة 
التحرير  ليومية  ال��ف��الح��ون 
ن���ه���م ي��ع��ان��ون  اجل���زائ���ري���ة اأ
الكهرباء  انعدام  من  االأمرين 
خ�سائر  ،ويتكبدون  الفالحية 
ارتفاع  ظل  يف  خا�سة  كبرية 
اأن  ،ع��ل��م��ا  امل����ازوت  ���س��ع��ار  اأ
نتاج  باالإ ُتعرف  جمبارة  بلدية 
الفالحية  وحما�سلها  الفالحي 
من  وال���ف���واك���ه  اخل�����ر  يف 
امل�ساكل  اأن  اإال  اجليدة،  النوعية 
بلدية  فالحو  منها  يعاين  التي 
تو�سيع  دون  ح��ال��ت  جم��ب��ارة 
امل�����س��اري��ع ال��ف��الح��ي��ة وك��ذا 
ن��ت��اج  االإ وت���رية  يف  ال���زي���ادة 

لفالحي. ا
عدة  تعاين  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
جم��ب��ارة  ب��ل��دي��ة  يف  اأح���ي���اء 
ه���رتاء  ن���ارة واإ م��ن ان��ع��دام االإ
ال�رف  وق��ن��وات  ال��ط��رق��ات 
من  العديد  اأن  كما  ال�سحي. 
اإ�سافة  معبدة  غري  ال�سوارع 
البلدية  املكتبة  م�سكلة  اإىل 
مواطنو  نا�سد  حيث  املغلقة، 
ال�سلطات  جم��ب��ارة  ب��ل��دي��ة 
للتكفل  اجللفة  لوالية  املحلية 
العديد  اأن  علما  بان�سغاالتهم، 
يعاين  البلدية  ذات  �سباب  من 
حيث  والتهمي�س  البطالة  من 

�سغل  منا�سب  بتوفري  طالبوا 
وك��ذا  التوظيف  يف  وال��ع��دل 
التجزئات  ت��وزي��ع  يف  ال��ع��دل 
ال�����س��ك��ن��ات  و  ال���ع���ق���اري���ة 
كما  م�ستقبال،  االجتماعية 
والي��ة  وايل  ال�سباب  نا�سد 
منحهم  اأج����ل  م���ن  اجل��ل��ف��ة 
اآخ��ر  ج��واري  ملعب  م�����روع 
ي�سهده  الذي  لالكت�ساظ  نظرا 
يلعب  حيث  اجل���واري  امللعب 
�سعبيا   فريقا   30 من  اأكرث  فيه 

ال�سكان.  ح�سب 
على  رده  ذاته،ويف  ال�سياق  يف 
ط��رح ان�����س��غ��االت امل��واط��ن��ني 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  اأك��د 
ال��ب��ل��دي ل��ب��ل��دي��ة جم��ب��ارة 
اأن  اجلزائرية،  التحرير  ليومية 
اإط��ار  يف  ا�ستفادت  البلدية 
من  العديد  تعبيد  من  التنمية 
امللعب  ترميم  وكذا  ال�سوارع 
ال��ب��ل��دي وم��ل��ع��ب��ني ج��واري��ني 
ال��ك��ه��رب��اء  وب��خ�����س��و���س   ،
العديد  اقرتاح  مت  نه  فاإ الفالحية 
االأول��وي��ة،  ذات  املناطق  م��ن 
والعراعر  بو�سكني  بينها  من 
على  االإج���راءات  مت��ام  اإ ويبقى 
الوالئية،اأما  اللجنة  م�ستوى 
ال�����رف  ل��ق��ن��وات  بالن�سبة 
نه  اأ اأكد  برمان  بحي  ال�سحي 
االإجراءات  اإكمال  �سيتم  قريبا 
املكتبة  ،وم�سكلة  واالإجن���از 
ينق�سها  ن���ه  اأ اأك���د  ال��ب��ل��دي��ة 
و�سيتم  ال��ت��ج��ه��ي��زات  بع�س 
جتهيزها  بعد  مبا�رة  افتتاحها 
العمومية  نارة  االإ ،وبخ�سو�س 
مغطاة  جمبارة  بلدية  اأحياء  فاإن 
التكفل  و�سيتم   90٪ بن�سبة 

م�ستقبال. االأحياء  ببقية 
حممد.راقد  

بوالية  االأمن  م�سالح  �سجلت 
�سادر  بيان  ح�سب  ورقلة،  
امل�سجلة  للح�سيلة  عنها 
من  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  خ���الل 
اإىل   2020 اأوت   09 تاريخ: 
وفقا   ،2020 اأوت   21 غاية 
بداية  بها  املعمول  للقوانني 
ع�رى  احلادية  ال�ساعة  من 
غاية  اإىل  00د(  23و  ( ليال 

�سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
ال��ي��وم  م���ن  د(  و00   06 (

: التالية  املخالفات  املوايل. 
ل�  البلدي  باملح�ر  و���س��ع 

مركبة  112
 15 ل� البلدي  باملح�ر  و�سع 

نارية دراجة 
 305 ق�سائية:  متابعة  حمل 

�س �سخا اأ

ل�  الواقي  القناع  ارتداء  عدم 
اأ�سخا�س   208

والية  اأم��ن  م�سالح  دعت  و 
ورق���ل���ة ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني 
اأ�سحاب  وك��ذا  واملواطنات 
عر  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ح���الت 
�رورة  اإىل  الوالية،  ربوع 
االل��ت��زام ب��ه��ذه االإج����راءات 
و  الوقاية  نها  �ساأ من  التي 

الوباء،  هذا  انت�سار  من  احلد 
ب��ال��ت��وع��ي��ة  امل�����س��اه��م��ة  و 
اح����رتام  يف  وامل�������س���ارك���ة 
االحرتازية،  الوقائية  التدابري 
وا���س��ع��ة حت���ت ال��ت�����رف 
  ،1548 اخل�����راء  اأرق��ام��ه��ا 
�رطة  وخ��ط   104 ال��رق��م 

17 النجدة 
التجاين     ن-ق- 

حي  �سباب  من  الع�رات  نظم 
تاجموت  ببلدية  �سكنا   465
تنظيف  االأغواط،حملة  بوالية 
وا���س��ع��ة وه����ذا ب��و���س��ائ��ل��ه��م 
من  اإرادتهم  ومبح�س  اخلا�سة 
للمحيط  االعتبار  اإع��ادة  اأجل 
الذي  للحي  املقابل  النباتي، 
الذي  االإهمال  ب�سبب  تدهور 
طرف  من  ل�سنوات  اأمده  طال 
هناك،بعدما  امل�سوؤولة  اجلهات 
لهذه  االهتمام  مظاهر  غابت 
مئات  ت�سم  ال��ت��ي  ال�����س��اح��ة 
العديد  تلف   اأ التي  االأ�سجار 
م��ن��ه��ا ب�����س��ب��ب غ��ي��اب م��ي��اه 
ال�����س��ق��ي وج��ع��ل��ه��ا ع��ر���س��ة 
ال�سباب  ح��ْزم  لالإتالف،لكن 
ه��ن��ا،ج��ل��ع��ه��م ي���ب���ادرون يف 
ومطالبة  االأ�سجار  هذه  اإحياء 
االعبتار  باإعادة  املعنية  اجلهات 
كمية  بتوفري  طبعا  لها،وهذا 
غر�سها  الواجب  االأ�سجار  من 

النباتي  ن�سيجها  يعاد  حتى 
ا�ستعجلوا  ج��دي��د،ك��م��ا  م��ن 
االأكوام  هذه  بحمل  ال�سلطات 
عبارة  وهي  جتميعها؛  مت  التي 
قام  بعدما  واأحجار  تربة  اأ عن 
وتهيئة  تنظيف  بحملة  ه��وؤالء 
يف  النطاق،م�سددين  وا�سعة 
���رورة  على  ال�سياق  ذات 
لهذه  ال�سقي  عمليات  تنظيم 
جديد،  من  حتيا  حتى  االأ�سجار 
من  للكثري  مق�سدا  كونها 
مريحا  ومكانا  احل��ي  �سكان  
اليومية،خ�سو�سا  لتجمعاتهم 
التي  بالذات  الف�سل  هذا  يف 
الرتفيه  م��ظ��اه��ر  ف��ي��ه  غ��اب��ت 
ال�ساحة  ه��ذه  ع��دا  والت�سلية 
جتمعات  جتلب   التي  النباتية 
ال�سنة  يام  اأ مدار  على  ال�سباب 

.
ع.ق
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قرية جرف الباردة بب�صار تقبع بني ق�صوة 
احلرمان و زحف الرمال 

دوكي  اأحمد 
---------------- 

الد�رة  تلك  اإىل  دخولك  بعد 
ملا  موؤ م�سهدا  �سرتى  حتما 
مليء  ���س��ى  االأ م��ن  يخلو  ال 
قرية  �سكان  يحملها  مبعاناة 
اأكتافهم  على  الباردة  جرف 
مزرية  حالة   ، ون��ه��ارا  ليال 
متلكه  م��ا  رغ��م  يعي�سونها 
من  الفالحية  املنطقة  تلك 
�سياحي  اإ�سرتاتيجي  موقع 
اأ�سبحت  ملا  باالإعتناء  جدير 
اأرباح  من  ال�سياحة،  به  تعود 
قاطنيها  ع��ل��ى  وع���ائ���دات 
ا���س��ت��غ��الل  ع��ل��ى  ع���الوة   –
االأرا����س���ي وا���س��ت��ث��م��اره��ا 
بالعتاد  ال��ف��الح��ني  وجت��ه��ي��ز 
و  ال�سكن  لت�سجيع  الفالحي 
ما  اأن  اإال  هناك،  اال�ستقرار 
يف  ال�سائد  الو�سع  يعك�سه 
و وح�س  قاتلة  فاقة  من  القرية 
�سياء  االأ ب�سط  اأ من  احلرمان 
�سماء  ع��ل��ى  ي��خ��ي��م��ان  ب��ات��ا 
اإال عزلة  اأدى  مما  الباردة  جرف 
ناهيك  ل�سكانها،  تامة  �سبه 

والتهمي�س  ق�����س��اء  االإ ع��ن 
على  �سكانها  يعي�سه  ال��ذي 
ال��وع��ود  رغ��م   – واقعيهما 
اأدراج  راح��ت  والتي  املقدمة 
�سبات  حتدو   وراحت  الرياح 
يف  ه��ذا   ...  " الكهف  اأه��ل   "
هذه  فيه  حتتاج  الذي  الوقت 
خا�سة  م�ساريع  اإىل  القرية 
وم�����س��ت��ع��ج��ل��ة ال���س��ت��دراك 
امل�����س��اري��ع  تبقى  ال��و���س��ع. 
غ��ي��اب  م��ع  ج���دا  حمت�سمة 
نادى  التي  قليمية  االإ التهيئة 
خا�سة  املنا�سبات  دع��اة  بها 
احد  يقول  االنتخابات،  ي��ام  اأ
اأكلت  فقد    – هناك  املواطنني 
جرف  حما�سن  الزاحفة  الرمال 
ا�ستفادة  رغم  الغائبة  الباردة 

زال��ة  ال��ق��ري��ة م��ن م�����روع اإ
حجم  من  والتقلي�س  الرمال 
�سابقة،  �سنوات  يف  االأزم��ة 
ت��زال  وال   – اآخ���ر،  ي�سيف 
كلي  �سبه  بعدا  تعي�س  القرية 
والريفية  املحلية  التنمية  عن 
�سكان  من  الكثري  اأجرت   –
امل��دن  نحو  ل��ل��ن��زوح  ال��ق��ري��ة 
لهم  توفر  م��اك��ن  اأ ع��ن  بحثا 
عي�سا  لهم  وت�سمن  حقهم 
؟  اإال...  لي�س  النا�س  بني  كرميا 
اأن   ،" التحرير   " ل��  اآخر  وذكر 
وامليدان  والتفقد  ال��زي��ارات 
ت�ستخدم  م�سطلحات  ه��ي 
املنا�سباتية  االإط���الالت  يف 
واجل��ه��ات  املعنية  للهيئات 
وعود  و  وتو�سيات  الو�سية، 

تكون  تكاد  الريح،  مهب  يف 
بعيدة  ال��ب��اردة  ج��رف  ق��ري��ة 
االأح��داث  ب�سط  اأ على  حتى 
التي  الوالية  و�سط  اجلارية 
عن  ناهيك   – ليها  اإ ينتمون 
االجتماعية  اخل��دم��ات  ق��ل��ة 
ف��ه��م ي��ن��ت��ظ��رون ك���ل ي��وم 
البوتان  غاز  قارورات  قدوم 
على  زيادة  امل�ستهلكة  واملواد 
البلديات  من  واخلبز  اخل�ر 
عن  �ساألت  ذا  اإ ما  اأ  – املجاورة 
والثقافية  الرتبوية  امل��راك��ز 
ال  ال�سوؤ فياأتي  والريا�سية 
ي�سمعون  ال  نهم  وكاأ غريبا 
االأط��ف��ال  ُح���رم   فقد  ب��ه��ا... 
ن������واع ال��رتف��ي��ه  م���ن ك���ل اأ
امل�سابح،  خا�سة  والت�سلية 
يف  للغط�س  ي�سطرون  فهم 
ال�سيف  ي��ام  اأ االأودي��ة  بع�س 
ال�سحراء  لطبيعة  نظرا  احلار 
تلك  اجل��غ��رايف،  مكانها  و 
خطرا  ت�سكل  التي  االأودي��ة 
جمحف  غ��ي��اب  م��ع  عليهم 
امل�سئولة  اجلهات  تفكري  يف 

. عنهم.... 

القامتة  الظروف  تعزفها  التي  التهمي�ش  ل�صيمفونية  الفوري  التدخل  �صرورة  يوؤكدون  للو�صع  ومتابعون  يحذرون  خرباء 
اإقليميا وتبعد عن مقر والية  لبلدية م�صرع هواري بومدين  الباردة هي قرية تابعة  باأحلان االأمل واحلرمان ، جرف 
فيها  يغرق  التي  البائ�صة  باجلملة هي احلياة  وم�صاكل  ومعاناة جمة  املعي�صية  الظروف  ق�صوة   ، كلم   110 ب�صار حوايل 
اأن نكون على هذا احلال ونحن منلك ثروات  لنا  اأطفالها ال�صغار، مرددا كيف  اأحد  اأهل هذه القرية ، وعلى ل�صان 

  " " خريات بالدي  هائلة على غرار املحروقات والغاز وغريها من 

و�صطها     يقبعون  �صكان  بائ�صة..  حياة 

جهود ميدانية متوا�صلة ملحاربة اجلرمية احل�صرية باالأغواط

فيما طالب فالحو بلدية جمبارة بالكهرباء الفالحية

مواطنو بلدية جمبارة باجللفة يطالبون 
بالتنمية 

ت�صجيل خمالفات م�صتمرة الإجراءات احلجر ال�صحي بورقلة

ب�صبب غياب عمليات ال�صقي وجعلها عر�صة لالإهمال 

�صباب حي 465 �صكنا بتاجموت
 يف االأغواط يعيدون االعتبار

 للمحيط النباتي 
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�صاطئ الرمال �صابالت مب�صتغامن  ي�صتقطب  اأفواج 
امل�صطافني نهارا وليال

�صليمان بن قناب
-----------------

وم��ن��ه��ا ك����رثة امل��رك��ب��ات 
ذات  وال��ف��ن��ادق  ال�سياحية 
ال��ط��راز ال��ع��ايل وامل��ط��اع��م 
التجارية  واملحالت  الفاخرة 
اأو  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ���س��واء 
واخل�ر  واالأ�سماك  اللحوم 
املحالت  وك���ذا  وال��ف��واك��ه، 
وقاعات  واملقاهي  االأخ���رى 
قاعات  ع��ن  ف�سال  ال�ساي 
اأن  كما  االألعاب  و  الت�سلية 

متوفرة.... ال�رب  مياه 
يف  اخل��ا���س  للظرف  ون��ظ��را 
م��و���س��م اال���س��ط��ي��اف ه��ذا 
وظروف  و�سعية  فاإن  ال�سيف 
ذلك  تختلف  الرتباط  االقامة 
والعمل  الوقاية  ب��اج��راءات 
من  للحذر  الوقاية   بقوانني 
باالقامة؛   19 كوفيد  تف�سي 
ال�����س��اط��ئ  اأن  وم��ا���س��اع��د 
االمكانيات  كل  على   يتوفر 

ك��ال�����س��م�����س��ي��ات واخل��ي��م 
م�سطاف  يجد  حيث  ال�سغرية 
على  وه���و  م��اي��ح��ت��اج��ه  ك��ل 
التي  الناعمة،  الرمال  رحاب 
ومعظم  �سابالت  بها  تتميز 
بعيد  من  القادمة  العائالت 
ووه��ران  العا�سمة  كاجلزائر 
وغليزان  وال�سلف  وتيارت 
اجلنوب  والي��ات  م��ن  وحتى 

اجلزائري.
ول���ك���ن م���ا ي���ره���ق ك��اه��ل 

الفاح�س  الغالء  هو  امل�سطاف 
ومنها  امل����واد  اأك���رثي���ة  يف 
فموظف  امل���اء   ق�����ارورات  
اأوالده  م��ع  الميكنه  ب�سيط 
ب��دون  ن��ه  الأ هنا  اىل  امل��ج��يء 
كبرية  �سعوبة  �سييجد  �سك 
ونف�س  م�ساريفه  تر�سيد  يف 
الكثري  منه  يعاين  امل�سكل 
تفاجئوا  الذين  املقيمني  من 
ارتفاع  ورغم  االأ�سعار،  بغالء 
واملتعة  االإق���ام���ة  ت��ك��ال��ي��ف 

املو�سم  هذا  �سابالت  ب�ساطئ 
يتمتعون  امل�سطافني  اأن  اإال 
الذهبية  الرمال  على  وميرحون 
االأم��ن،  لتوفر  ي�ساءون  كما 
اأع����وان يف  ح��ي��ث مت جت��ن��ي��د 
وتعرف  خا�س   خمطط  اإطار 
متوا�سلة  ن�ساطات  �سابالت 
غاية  اىل  ال�سباح  من  تنطلق 
من   11 ع�رة  احلادية  ال�ساعة 
احلجر  انطالق  موعد  الليل،  

املنزيل.   

يعرف �صاطئ الرمال بقطب �صابالت ببلدية مزغران �صواحي مدينة م�صتغامن  منذ اإعطاء  اال�صارة الرتياد ال�صواطىء املرخ�صة  
لل�صباحة؛  خالل هذا االأ�صبوع  حركة دوؤوبة يوميا نهار وليال. فالزائر لهذا املكان ال�صاحر ي�صعر وكاأنه يف �صباق مع الزمن ،يوميا  
نهارا وليال يتدفق امل�صطافون  من كل فج عميق على رحاب ال�صاطئ الذي يت�صع ال�صتقطاب مئات امل�صطافني لكونه اأقرب مكان 

ملدينة م�صتغامن من جهة ومن جهة اأخرى ُيعد ال�صاحل الوحيد الذي يتوفر على جميع الهياكل واملرافق التي يتطلبها امل�صيف.

اللجنة الوالئية ملراقبة ال�صواطيء حتر�ش على االلتزام بتدابري الوقاية والتباعد مابني امل�صطافني

يطالبون بربامج تنموية بخن�صلة   

بعد انت�صار فيديو مبوقع الفاي�صبوك يظهر احلادثة التي وقعت 
مبدينة ما�صيني�صا اخلروب

لالأمن  الق�سائية  ال�سبطية  متكنت 
ما�سيني�سا  اخل��ارج��ي  احل�����ري 
لغز  فك  من  اخل��روب،   دائرة  باأمن 
مواقع  تداولته  ال��ذي  "الفيديو" 
بداية  يف  االجتماعي  التوا�سل 
قد  ال�ساب  ك��ان  و  احل��ايل  ال�سهر 
و  �سيفا  بيده  مم�سكا  هو  و  ظهر 
بعد  و  حيث  اآخر،  �سخ�سا  به  يهدد 
و�سع خطة حمكمة مت توقيفه رفقة 
ترتاوح  الذين  و  اآخرين  �سخ�سني 
و  �سنة  19و25  بني  ما  اأعمارهم 
اجلمهورية  وكيل  اأم��ام  تقدميهم 
ق�سية  عن  اخلروب،  حمكمة  لدى 
التهديد با�ستعمال اأ�سلحة حمظورة 
امل�سا�س  ال�ساد�س،  ال�سنف  من 
لالأ�سخا�س  اخلا�سة  احلياة  بحرمة 
ب�ري  �سمعي  ت�سجيل  ب��اأخ��ذ 
و  ر�ساه،  اأو  اإذن��ه  بغري  ل�سخ�س 
متناول  يف  و�سعه  م��ع  ت��داول��ه 

خا�سة.  و�سائل  بوا�سطة  اجلمهور 
الق�سائية  ال�سبطية  تو�سلت  كما 
الفاعل  تنقل  تفيد  معلومات  اإىل 
العدلية،  ال�سوابق  ذوي  من  هو  و 
ما  و  ق�سنطينة  اأحياء  خمتلف  بني 
حتريات  بعد  توقيفه  ليتم  جاورها، 
الرت�سد  اإثر  اخلروب  مبدينة  معمقة 
له و تطويق املكان، كما مت  تفتي�س 
على  العثور  مت  حيث  اإقامته،  مقر 
واآخ��ر  الكبري  احلجم  م��ن  �سكني 
و  جن��وم،  ث��الث   اوكابي  نوع  من 
هوية  حتديد  مت  ذلك  مع  ب��امل��وازاة 
م�سبوق  اأحدهما  فيهما  م�ستبه 
بت�سوير  قاما  واللذين  ق�سائيا 
على  ن�ره  و  توثيقه  و  امل�سهد 
ليتم  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ال�ستكمال  حتويلهما  و  توقيفهما 

كافة االإجراءات .
ع.ع

توقيف متورطني يف ق�صية التهديد 
باالعتداء بال�صالح االأبي�ش بق�صنطينة

عودة الن�صاط التدري�صي عن ُبعد بجامعة ميلة
اإ�ستاأنفت جامعة ميلة عملية التدري�س عن بعد، 
العودة  وهي  البيداغوجي  الطاقم  عودة  بعد 
الهيئة  التزام  مع  الطريقة  ب��ذات  متت  التي 
االآجال  يف  اجلامعية  ال�سنة  باإنهاء  التدري�سية 

التي حددها بروتوكول العودة للدرا�سة.
مدير  بو�سالغم  عمريو�س  الدكتور  واأف��اد 
اأن  مبيلة  ب��و���س��وف  احلفيظ  عبد  جامعة 
والذي كان حمل عر�س  الدرا�سة  بروتوكول 
من طرف وزير القطاع على جمل�س الوزراء، 
املجل�س  الوالة، وكذا   – احلكومة  لقاء  وخالل 
منت�سف  يف  عقد  الذي  امل�سرتك،  ال��وزاري 
الدرا�سة  ا�ستئناف  ال�سهر اجلاري، ين�س على 
نهاية  اإىل  اأوت   23 الفرتة من  بعد خالل  عن 
وا�ستئناف  وال�سنوات،  االأطوار  ال�سهر جلميع 
واأط��روح��ات  املا�سرت  م��ذك��رات  مناق�سة 
بداية من  اجلامعي  التاأهيل  واأعمال  الدكتوراه 

فاحت �سبتمر الداخل. مدير اجلامعة �سدد على 
كما  املا�سرت  مذكرات  مناق�سة  اإجراء  �رورة 
ين�س على ذلك التنظيم املعمول به، واأن تكون 
االت�سال  طريق  عن  اأو  ح�سوريا  املناق�سات 
العلمية،  املعايري  جلميع  تخ�سع  واأن  املرئي، 
ال  اال�ستثنائي  ال�سحي  الظرف  اأن  م�سيفا 

يعني متييع ال�سهادة العلمية.
الهيئة  ه��ذه  عن  االأول  امل�سوؤول  واأو���س��ح 
ح�سوريا  االمتحانات  اإج��راء  اأن  اجلامعية 
�سيقت�ر يف املرحلة االأوىل على الطلبة قيد 
على  العملية  اقت�سار  ���رورة  مع  التخرج 
التخ�س�سات التي ال يتعدى فيها عدد الطلبة 

امل�سجلني ثالثني طالبا.
اإدارة  اأن  اأي�سا   عمريو�س  الدكتور  و�رح 
ال�سائل  من  �روري  هو  ما  وفرت  اجلامعة 
االحتياجات  يغطي  مبا  والكمامات،  املطهر 

ب�سدد  باجلامعة  الطبية  الوحدة  واإن  املتوقعة، 
فرتة  و  ال�سحي،  لالإعالم  مطويات  اإع��داد 
نهاية  غاية  اإىل  ت�ستمر  النهائية  االمتحانات 
الدرا�سة  �ستنطلق  حيث  القادم،  نوفمر  �سهر 
للمو�سم اجلامعي اجلديد بداية من اأول دي�سمر 

املقبل.
التاأخر  اأن يكون لهذا   مدير جامعة ميلة نفى 
اجلديد،  اجلامعي  املو�سم  على  �سلبي  اأثر  اأي 
االأول،  لل�سدا�سي  الدرا�سة  مدة  اأن  اأكد  حيث 
مدة  تقلي�س  مع  اأ�سبوعا   12 عن  تقل  ال 
الدرا�سة  ومدة  اأ�سبوع،  اإىل  ال�ستوية  العطلة 
اأ�سبوعا مع   11 الثاين ال تقل عن  لل�سدا�سي 
ومن  اأ�سبوع،  اإىل  الربيعية  العطلة  تقلي�س 
املقرر اإنهاء املو�سم اجلامعي يف اخلام�س ع�ر 

من �سهر جويلية 2021. 
بوجمعة مهناوي 

ب�سيدي  ال�رطة  م�سالح  ترافق 
للف�ساءات  التدريجي  الفتح  بلعبا�س 
مدى  على  الوقوف  عر  التجارية 
جهة  من  الوقائية  االإجراءات  تطبيق 
 ، التح�سي�سية  حمالتها  موا�سلة  و 
امليدانية  اخلرجات  تكثيف  مت  حيث 
التدابري  تطبيق  مدى  على  للوقوف 
جائحة  انت�سار  من  للوقاية  ال�سحية 
مت  االإط��ار  نف�س  ،ويف  كوفيد19- 
ملختلف  املراقبة   خرجات  تكثيف 
امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى غ��رار 

املطاعم  و  املقاهي  اأ�سحاب  التزام 
ب���االإج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة و���روط 
دعوتهم  مع   ، النظافة  و  ال�سحة 
التقيد  يف  اال�ستمرار  ���رورة  اإىل 
بالتدابري الوقائية، خا�سة فيما يتعلق 
التباعد  الواقية،  االأقنعة  ب��ارت��داء 
اجل�سدي ، و�سع املطهر الكحويل يف 
باالإجراءات  التقيد  و  الزبائن  متناول 
و التدابري القانونية، املتعلقة ب�روط 

ممار�سة خمتلف االأن�سطة التجارية .
م.رم�ساين

�صرطة بلعبا�ش ترافق الفتح 
التدريجي للف�صاءات التجارية 

�صكان قرية قارت ببلدية اأوالد اأر�صا�ش يعانون من التهمي�ش والالمباالة  
لبلدية  التابعة  قارت  قرية  �سكان  يعاين  
اأوالد اأر�سا�س التي تقع �رق والية خن�سلة 
القرى  باقي  غرار  وعلى  40كلم،   بحوايل 
التابعة لذات البلدية  و�سكانها اأوالد زيتون  
والتي  امليتة  احل��اج   اأوالد  بو�سعدة   اأوالد 
170كلم   بحوايل  البلدية  مقر  عن  تبعد 
املرافق  وانعدام  مباالة  وال  التهمي�س  من 
املواطنني  بحياة  �سلة  لها  التي  العمومية 
العي�س  يف   �سعوبة  ويواجهون  العزلة،  و 
واحلياة الكرمية  وخا�سة الطرقات وم�سالح 
�سحية كاأب�سط �سئ عيادة اأو قاعة العالج....  
اأما الثقافية الحياة ملن تنادي  والغاز والماء 
بقريتهم  للبقاء  القبيل،  هذا  من  وال�سيء 
املحلية  ال�سلطات  ط��رف  م��ن  املن�سية 

احلياة  �سعوبة  زادتها   التي   والوالئية   
اإمطارا  و  املناخية حرارًة �سيف  و  الطبيعية 
�ستاًء ؛ظروف  قا�سية تتخبط فيها القرية و 
يعي�سونها منذ �سنوات. ومن �سنك العي�س، 
القاطنني  حميا  على  يبدوان  وبوؤ�س  فقر 
بالقرية والذين رفعوا العديد من ال�سكاوى 
الأجل متكينهم بالعي�س واال�ستقرار. يف وقت 
م�سى،  طالبوا  ال�سلطات املحلية والوالئية 
برامج   وجت�سيد   العزلة  بفك  خاللها،   من 
للطرقات   اإ�سالح  من  بالقرية  للنهو�س  
بحيث  عزلتها؛   من  زادت  والتي  وامل�سالك 
ي�سطر  البع�س من هوؤالء ال�سكان اإىل نقل 
ومل�سافات  مغطاة  �سيارات  يف  مر�ساهم 
طويلة للو�سول بهم للموؤ�س�سات ال�سحية 

املرافق   انعدام   عن  ناهيك   ، الدائرة  مبقر 
البوتان  غاز  ق��ارورات  وخا�سة  االأخ��رى   
هذه  جلب  اجل  من  الفرود  �سيارات  وكراء 
التي  اال�ستهالكية،   االخرى  وامل��واد  املادة 
فر�س  وانعدام  واأكتافهم  جيوبهم   اأنهكت 
احلياة  على  يعتمدون  وال�سكان  العمل  
قيامهم  املو�سمية. ورغم  والزراعية  البدائية 
احتجاجية  بوقفات  امل��رات  من  وبالعديد 
وعن  عنهم  الغنب  رفع  خاللها  من  طالبوا 
حبي�سة  بقيت  لكنها  معاناتهم    ظ��روف 
اىل  الواقع  اأر�س  على  جت�سد  ومل  االأدراج 
ا�ست�سارات  ت�سجيل  انتظار  .يف  هذا  يومنا 

من طرف البلدية
  ر�سيد ب

مركز  متو�سة  ب��ل��دي��ة  ت��ع��ززت 
عني  م�ستة  غ��رار   على  بخن�سلة 
واإي�سالها  ربطها  مب�روع  احل��اج  
من  وذلك  لل�رب،  ال�ساحلة  باملياه 
وامل�ستة  مركز  البلدية  ربط  خالل 
احلاج  عني  بئر  بنقب  ذكرها  االآنف 
به  انطلقت   ال��ذي  امل�روع  وهو 
جو  يف  اأم�����س،  �سباح  االأ���س��غ��ال 
البلدية  ا�ستح�سنه وباركته �سكان  

االأطار  ويف  البلدية  �سهدت  كما   ،
اأ�سغال  يومني  منذ  انطالق  نف�سه 
باملياه  ال�سكنات   رب��ط  م�روع 
ال�سبكة  من  لل�رب   ال�ساحلة 
اجلديدة  لت�سمل العملية كافة اأحياء 
تلك  منها  متو�سة، خ�سو�سا  بلدية 
من  وت�سكو  تعاين  التي  ال�سكنات 

انعدام هذه املادة.       
 ونا�س لزهاري

بلدية متو�صة بخن�صلة ت�صتفيد
 من م�صروع تزويد �صكان  البلدية 

باملياه ال�صروب

ت��ت��وا���س��ل ع��ر اإق��ل��ي��م والي��ة 
وكذا  التعقيم  حمالت  تلم�سان 
والتوعية  التح�سي�س  حمالت 
يعرف  الذي  كوفيد19  بخطورة 
ب��ال��والي��ة  ��ا  ت�����س��اع��ديًّ منحى 
اأزيد  ت�سجيل  بدليل  احلدودية 
اأ�سبوع؛  ظرف  يف  90حالًة  من 
فعاليات  عديد  الذي جعل  االأمر 
مب�سالح  مرفوقة  املدين  املجتمع 
وحتى  املدنية  واحلماية  االأم��ن 
التاأهب  حالة  من  ترفع  االأئمة 
وامل��دن  االأح��ي��اء  ب��ني  وتتنقل 
لتنوير  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ك��ب��رية 
االجتماعية  ال�رائح  خمتلف 
بخطورة الداء الفتاك. كما تعمل 
الكمامات  بتوزيع  الهيئات  ذات 
جمانا على املواطنني و التجار، و 
يف ذات ال�سياق تتوا�سل عملية  
وال�سواطئ  امل�ساجد  تنظيف  

وفق  فتحها  اإع���ادة  ق��رار  بعد 
منها  �سارمة  �سحية  ���روط 
و  اجل�سدي  التباعد  ����رورة 
اإىل  الواقية  الكمامات   ارت��داء 
بانتظام  اليدين  غ�سل  جانب 
.لالإ�سارة فاإن ال�سلطات الوالئية 
اأعطت تعليماٍت �سارمًة ملختلف 
راح��ة  على  لل�سهر  امل�سالح 
 8 ال�سواطئ   عر  امل�سطافني 
الوافدين  �ست�ستقبل  التي   ،
على  املعروف  منها....ال�ساطئ 
�ساطئ  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وى 
ال��ذي  و  مهيدي،  ب��ن  مر�سى 
ماليني  �سنويا  ي�ستقبل  ك��ان 
داخل  من  وال��زوار  امل�سطافني 
الظروف  لكن  وخارجه،  الوطن 
يف  ذل��ك  دون  ح��ال��ت  احل��ال��ي��ة 

انتظار الفرج. 
ع بوتليتا�س

موا�صلة حمالت التح�صي�ش والتوعية 
بخطورة وباء كورونا باإقليم تلم�صان



ــر  ــري ــح ــت ــت يـــومـــيـــة ال ــم ــل ع
مــ�ــشــدرهــا  مـــن   ، ـــري  ـــزائ اجل
الرئي�ص  اإدارة  اأن   ، املوثوق به 
تت�شل  مل  بلقا�شم  بلخرية 
التي  الأخــــرية  جل�شتها  يف 
ال�شعود  �شانع  مــع  جمعتها 
املدرب  الثاين  الوطني  للق�شم 
اإىل  الدين  خري  يخلف  �شيدي 

نقطة اتفاق ر�شميا من اأجل  موا�شلة العمل مع الفريق يف بطولة 
املحافظة على ال�شتقرار من هذا  ، ومنها  القادم  الكروي  املو�شم 
اجلانب ، لأنها تدرك جيدا مدى اأهمية والفوائد التي �شتجنيها 
وموا�شلته  الرجل  بقاء  حالة  يف  القادمة  املناف�شة  اأطوار  خالل 

لقيادة ال�شفينة .

... نقطة الخالف كانت الشق المالي  

يف �شياق مت�شل ، اأ�شافت م�شادرنا املوثوقة اأن �شبب عدم يكمن 
الإدارة  الطرفني  بني  خالف  نقطة  كان  الــذي  املــايل  ال�شق  يف 
قائدا  ــري  الأخ هــذا  يكون  لن  وعليه   ، يخلف  �شيدي  ــدرب  وامل
ل�شفينة غزلن ال�شحراء املو�شم القادم ، بعدما قادها باأمان نحو 
الق�شم الأعلى وعن جدارة وا�شتحقاق وفق ما هو مربمج بينه 

واإدارة النادي .

... شرعت في اتصاالتها بمدربين جدد

هذا وقد با�شرت اإدارة الرئي�ص بلخرية ات�شالتها مبدربني جدد 
�شبق لهم قيادة األوان فرق تن�شط يف اأق�شام متقدمة لأجل اإقناع 
حيث   ، القادم  البطولة  يف  النادي  �شفينة  قيادة  على  اإحداهم 
منذ  جمرياتها  مع  والتاأقلم  الوا�شع  الباب  من  دخولها  يف  تطمح 
موا�شلة  يف  املتمثل  الأن�شار  مطلب  عند  تنزل  حتى  النطالقة 

ت�شلق ال�شلم حتى بلوغ الرابطة املحرتفة الأوىل .

بعض المدربين يطمحون في اإلشراف على 
النادي 

 
يف ال�شياق ذاته ، بلغنا اأي�شا اأن بع�ص املدربني من خمتلف مناطق 
البطولة  خــالل  ال�شباب  اإدارة  مع  العمل  يف  يطمحون  البالد 
املناف�شات  يف  الفريق  تاألق  موا�شلة  يف  امل�شاهمة  ومنها  القادمة 
نحو  فرقا  قاد  واإن  له  �شبق  منهم  العديد  واأن  �شيما   ، الر�شمية 

ال�شعود للق�شم الأعلى بوا�شطة خربته املكت�شبة يف امليادين . 

األنصار يتابعون كل كبيرة وصغيرة 

من بني العوامل التي تب�شر مب�شتقبل اأف�شل للنادي العريق بني 
الرئي�ص بلقا�شم  اإدارة  التي تربط  الوطيدة  العالقة  ثور ، جند 
و�شغرية  كبرية  كل  يتابعون  جعلهم  مما   ، بالأن�شار  بلخرية 
الفريق  و�شعود  الكروي  املو�شم  يف  الف�شل  بعد  ناديهم  تخ�ص 
امل�شاهمة يف و�شع  ، ل ل�شيء �شوى لأجل  الثاين  الوطني  للق�شم 

اأ�ش�ص �شحيحة ت�شاهم يف دخول املناف�شة اجلديدة بقّوة . 

هل فكر رجال األعمال في مصلحة النادي ؟

على  الفرق  من  الكثري  جناح  يف  الأ�شا�شية  البنود  اإىل  بالعودة 
اأن مواكبة رجال الأعمال مل�شوار النادي هو  م�شتوى وطني جند 
الأن�شار  جعل  مما   ، الكروي  املو�شم  اآخر  يف  وجناحها  تاألقها  �شر 
لأجل  هــوؤلء  ينا�شدون  النادي  ب�شوؤون  واملهتمني  واملتتبعني 
امل�شاعدة وامل�شاهمة يف الأيام " الزينة " التي كان يعي�شها النادي 
مو�شم  اجلمهورية  بكاأ�ص  املــتــّوج  الوحيد  الفريق  يعد  ــذي  ال

 .  2000/2001

تعيين مكلف باإلعالم ضروري 

اأ�شبح من ال�شروري تعيني مكلف بالإعالم �شمن الطاقم امل�شري 
الإدارة ورجال  الر�شمية وال�شحيحة بني  للنادي ينقل الأخبار 
فيه  ين�شط  كان  مما  اأف�شل  مل�شتوى  الفريق  �شعود  بعد  الإعالم 
�شيجنيها  التي  ــرى  الأخ الفوائد  على  ناهيك   ، املا�شي  املو�شم 

الفريق من هذه الناحية اأثناء جمريات البطولة .
اأحمد اأمني 

 �صباب بني ثور

اإدارة بلقا�صم بلخرية مل تتفق مع 
�صيدي يخلف وتبا�صر ات�صاالتها 

مبدربني اآخرين
عاد الهولندي رونالد كومان، بطل وميبلي 
املرة  هذه  كمدرب  بر�شلونة،  اإىل   ،1992
فريق  واإحياء  الأداء،  يف  تغيري  لإحــداث 
بايرن  اأمام  خ�شارته  بعد  القاع،  اإىل  و�شل 
ربع  حل�شاب  ل�شبونة،  يف   )2-8( ميونخ 

نهائي دوري الأبطال.
خل�ص  بر�شلونة،  تلفزيون  مع  مقابلة  ويف 
املدرب الهولندي عودته اإىل "كامب نو" يف 

ف�شول:  7

العودة

موطني،  بر�شلونة  اأن  "اأ�شعر  كومان:  قال 
كنت  للمدينة  ال�شابقة  زيــاراتــي  ويف 
للعمل  اأح�شر  مل  لأنني  مــا،  �شيئا  اأفتقد 
واأنــا �شعيد  ــدرب،  امل اأنــا  الــنــادي.. الآن  مع 

للغاية".
وتابع: "اأهم �شيء هو اأن تعرف، �شواء كنت 
مدربا اأو لعبا اأو موظفا يف بر�شلونة، اأنك 
اأن  اأف�شل ناد يف العامل، ول �شيء ميكن  يف 
يكون اأف�شل.. نحن حمظوظون جدا لأننا 

جزء من هذا النادي".

هدف ويمبلي

الفريق  منح  الذي  التاريخي  هدفه  وعن 
الأبطال  دوري  يف  األقابه  اأول  الكتالوين، 
)1992(، بقيادة املدرب املخ�شرم الهولندي 
املباراة  "يف  كومان:  قال  كرويف،  يوهان 
امل�شار  لدي  كان  �شامبدوريا،  �شد  النهائية 
وا�شحا يف راأ�شي قبل النطالق، وكان لدي 

�شعور اأي�شا اأنني اأ�شتطيع الت�شجيل".

تأثير كرويف

اجلديد  ــدرب  امل اأو�شح  ال�شدد،  هــذا  ويف 
الذين  املــدربــني  اأحــد  ــان  ك "كرويف  اأن 
خا�شة  غريهم،  من  ــر  اأك منهم  تعلمت 
الوقت الذي كنا فيه معا يف )فريق  خالل 
الأحالم(، وهذا لي�ص فقط كالعب، ولكن 

اأي�شا كمدرب".
اأف�شل مزيج: لعب كرة  "كان لدينا  وتابع: 
هذه  الألقاب..  وح�شد  الهجومية  القدم 
يف  اإتباعها  �شنحاول  التي  الفل�شفة  هي 
اأن نلعب كرة قدم جيدة،  بر�شلونة، يجب 
حتقيق  واأي�شا  الفريق..  بها  ي�شتمتع  واأن 

الفوز، لأن هذا هو ال�شيء الأكر اأهمية".

كومان كمدرب

الن�شباط  ــب  اأح ــدرب  م "اأنا  كومان  قــال 
والتنظيم اجليد للفريق، اأحب ال�شتحواذ 
كرة  نحب  الهولنديون  ونحن  اللعبة،  على 

القدم الهجومية".
ولدي  مبا�شرا،  ــون  اأك اأن  "اأحب  واأ�ــشــاف: 
ات�شالت جيدة مع الالعبني.. اأقوم بعقد 
ر�شالة  اأقـــدم  لكن  ق�شرية،  اجتماعات 

وا�شحة".
حتتاج  كــمــدرب  ــك  اأن "اأعتقد  وا�شتطرد 
كرة  لعب  بداأنا  القدم..  بكرة  ال�شتمتاع 
اإذا  لذلك،  الريا�شة،  نحب  لأننا  القدم 
فهذا  بابت�شامة،  لديك  مــا  كــل  اأعطيت 

اأف�شل".

فرينكي دي يونج

"لعب  اأنـــه  ــوجن  وذكـــر كــومــان عــن دي ي
حتى  اأظهره  الــذي  والأداء  للغاية،  يافع 
الآن جيد جدا، مع العلم اأن الن�شمام اإىل 
مهمة  �شاب،  لالعب  بالن�شبة  بر�شلونة 
امل�شتقبل  لعــب  ــه  اإن بال�شهلة..  لي�شت 

بالن�شبة للنادي".

ليو ميسي

الهولندي:  املدرب  اأجاب  الربغوث،  وعن 
هناك  يكون  اأن  �شروري،  دواعي  ملن  "اإنه 
بــاأدائــه  الــفــريــق..  يف  مي�شي  مثل  لعــب 

�شيجد م�شاحة يف تطور بر�شلونة".
عند  اأنف�شنا  مقارنة  ميكننا  "ل  واأ�شاف: 
�شجل  مي�شي  لأن  احلــرة،  الركالت  تنفيذ 
يف  فقط  موا�شم  �شتة  لعبت  لكني  الكثري، 
لديك  يكون  اأن  دائما  املهم  من  بر�شلونة.. 
وال�شربات  ــرة،  احل للركالت  جيد  منفذ 

الركنية، يف الفريق".

األسرة

عليه  ـــده  وال ف�شل  عــن  كــومــان  وحتـــدث 
القدم كثريا،  اأثر على حبي لكرة  "والدي 
منحنا  النتقاد..  �شديد  �شخ�شا  كان  لقد 
اإمكانية حت�شني م�شتوى كرة القدم لدينا، 
علمنا اأن نكون حمرتمني مع الآخرين، ويف 

كرة القدم اأي�شا".
واأ�شاف "اأخربتني عائلتي باأن اأكون لعب 
كرة قدم ب�شكل طبيعي.. الكرة جتذب لك 
تكون  اأن  عليك  لكن  الهتمام،  من  الكثري 

جنما يف امللعب، ولي�ص خارجه".
مع  الــوقــت  بع�ص  ق�شاء  "اأحب  واأردف: 
ق�شاء  ــب  واأح �شغري،  جد  ــا  اأن العائلة.. 

الوقت مع اأحفادي".

غــويــري،  اأمـــني  املــوهــبــة  خطف 
ني�ص  فريقه  قاد  بعدما  الأ�شواء، 
بهدفني   )2/1( الطاولة  قلب  اإىل 
لن�ص،  ال�شيف  مرمى  يف  �شجلهما 
الدوري  من  الأول  الأ�شبوع  �شمن 
كان  الذي  القدم،  لكرة  الفرن�شي 
يوم  مبارياته  اأوىل  يف  انطلق  قد 

اجلمعة املا�شي.
ال�شاب  املهاجم  من  التاألق  وجــاء 
ليفتح  عــامــًا(،  الـ)20  �شاحب 
ــث حــول  ــدي ـــــدداً احل ــال جمجُ ــج امل
م�شتقبله الدويل، رغم اأن تقارير 
اإعــالمــيــة جــزائــريــة اأكــــدت، يف 
حدد  ــري  ــوي غ اأن  �ــشــابــق،  وقــت 
م�شتقبله الدويل باختياره اللعب 
ال�شحراء"،  "حماربي  منتخب  مع 
بعدما كان قد مثل الفئات ال�شنية 

للمنتخب الفرن�شي.
وكان اأمني غويري قد تاألق كذلك 
لكنه  لــيــون،  فريقه  رديـــف  مــع 
ل النتقال اإىل ني�ص يف فرتة  ف�شّ
احلالية  ال�شيفية  النــتــقــالت 
اأجل  من  ــورو،  ي ماليني   5 مقابل 
ثقة  نيل  ثم  اأكرب،  ب�شكٍل  اللعب 
املدير الفني للمنتخب اجلزائري، 
قد  ــان  ك الــذي  بلما�شي،  جمال 
يبقى  اأفريقيا  اأبطال  باب  اأن  اأكد 
رغبة  ظهر  يجُ لعب  لكّل  مفتوحًا 

حقيقية يف الن�شمام له. 
و�شيزيد تاألق الالعب من خيارات 
تــاأكــد  حـــال  يف  بلما�شي  جــمــال 

اجلزائري،  للمنتخب  ان�شمامه 
مناف�شة  مبقدوره  �شيكون  حيث 
بوجناح،  بــغــداد  الأول  املهاجم 
املهمة  ال�شتحقاقات  مع  خا�شة 
على  حمــرز  رفــقــاء  تنتظر  التي 
العامل  كــاأ�ــص  ت�شفيات  م�شتوى 
اأفريقيا  اأمم  وكــذلــك  قطر  يف 

بالكامريون عام 2022.
ـــري مــ�ــشــتــويــات  ـــوي واأظــــهــــر غ
هدفني  ت�شجيله  عــنــد  ممــيــزة 
مرمى  يف  الــكــبــار  طــريــقــة  عــلــى 
الفني  املدير  اعتماد  رغم  لن�ص، 

عليه  فيريا،  باتريك  للفريق، 
بحكم  الأي�شر،  اجلناح  مركز  يف 
مهاجم  مركز  يف�شل  الالعب  اأن 
اأكــده  قــد  كــان  مــا  ــذا  وه �شريح، 
كذلك يف ت�شريحات، يوم ال�شبت 

املا�شي، ملوقع ناديه ني�ص.
الأ�شا�شية  امل�شاركة  هــذه  وتعد 
الفريق  مع  غويري  لأمني  الأوىل 
يف  الــكــروي  ــواره  ــش ــ� م يف  الأول 
مباراة ر�شمية، والتي فيها كذلك 
هدفني  �شجل  يجُ لعب  اأول  اأ�شبح 
بعد  ني�ص،  مع  الأول  ظهوره  يف 

بالوتيلي  ماريو  الإيطايل  النجم 
مرمى  يف  هــدفــني  اأحــــرز  ـــذي  ال
اأوملبيك مر�شيليا عام 2016، وهذا 
فوت"  "�شات  ح�شاب  ذكره  ملا  وفقًا 

املتخ�ش�ص يف الإح�شائيات.
يف  ي�شّم  ني�ص  نـــادي  اأن  ــذكــر  يجُ
�ــشــفــوفــه الــثــنــائــي اجلـــزائـــري 
وه�شام  عــطــال  يو�شف  الآخــــر، 
هذه  عن  غاب  وكالهما  بــوداوي، 
وقد  ــابــة،  الإ�ــش ب�شبب  ــاراة  ــب امل
اأمني  اإقناع  يف  همًا  مجُ دوراً  يلعبان 

غويري باختيار اللعب للجزائر.

اجلــزائــري  الـــدويل  الـــدويل  تلقى 
ال�شباب  مــدافــع  بلعمري،  جمال 
اإىل  لالنتقال  عر�شا  ال�شعودي، 
الفرتة  خــالل  الإ�شباين  الـــدوري 
املقبلة، يف ظل اخلالف الذي يجمع 
الفرتة  ــالل  خ نــاديــه  ــني  وب بينه 

احلالية.
ــر  ــزائ ــاجل ويــتــواجــد بــلــعــمــري ب
توقف  ظل  يف  املا�شي  مار�ص  منذ 
انت�شار  ب�شبب  الريا�شي  الن�شاط 
اأن  قبل  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص 
يعود الدوري ال�شعودي لال�شتئناف 

يف اأوت اجلاري.
خا�شة  طائرة  ال�شباب  نادي  ووفر 
العودة  اأجل  من  اجلزائري  لالعب 
ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل 
الفرتة  خالل  الفريق  مع  واللعب 
رف�ص  الــالعــب  اأن  غــري  املقبلة، 

العودة.
بيانا  ال�شعودي  ــادي  ــن ال ــدر  ــش واأ�
اأنه  اأكد  هاجم فيه بلعمري، حيث 
كبرية  غــرامــات  عليه  �شيفر�ص 

وفقا للوائح النادي بعد تخلفه عن 
العودة. واأكدت تقارير اعالمية اأن 
مع  تعاقده  لف�شخ  يخطط  بلعمري 
نادي ال�شباب خالل الفرتة املقبلة، 
الحتـــاد  اإىل  الــلــجــوء  خـــالل  ــن  م
وي�شتند  ــدم.  ــق ال لــكــرة  الــــدويل 
الـ31 عاما اإىل قرار النادي  �شاحب 
راتبه  من  جزء  بخ�شم  ال�شعودي 
خالل فرتة التوقف ب�شبب انت�شار 

احل�شول  دون  ــا،  ــورون ك فــريو�ــص 
على موافقته.

هذه  اأن  اجلزائري  الالعب  ويــرى 
اأن  حيث  قانونية،  غري  اخلطوة 
الأندية  على  ي�شرتط  “الفيفا” 
الالعبني  موافقة  على  احل�شول 
م�شتحقاتهم.  مــن  اخل�شم  قبل 
وينوي بلعمري ا�شتغالل هذا الأمر 
يف �شكواه �شد ال�شباب ال�شعودي، من 

اأجل ف�شخ تعاقده مع النادي خالل 
بلعمري  وي�شعى  املقبلة.  الفرتة 
لالإ�شراع يف اإنهاء هذا امللف، يف ظل 
وجود فر�شة لالنتقال اإىل الدوري 

الإ�شباين خالل الفرتة املقبلة.
عر�شا  اجلزائري  الالعب  وميتلك 
اإىل  لالنتقال  خيتايف  نـــادي  مــن 
املقبلة. الــفــرتة  ــالل  خ �شفوفه 

اإعجابه  الإ�شباين  النادي  ــدى  واأب
بعد  ل�شيما  عاما،  الـ31  ب�شاحب 
مع  قدمها  التي  املميزة  امل�شتويات 
الفوز  خــالل  اجلــزائــري  املنتخب 
الأفريقية  الأمم  كاأ�ص  ببطولة 
يف  خيتايف  ويرغب  مب�شر.   2019
بلعمري،  خدمات  على  احل�شول 
ذلــك  يــكــون  اأن  يــ�ــشــرتط  ولــكــنــه 
مقابل  اأي  دفع  دون  جماين،  ب�شكل 

مادي.
من  يــعــتــرب  بــلــعــمــري  اأن  ــر  ــذك ي
منذ  ال�شباب  فريق  عنا�شر  ــرز  اأب
النتقال اإىل �شفوفه يف عام 2016 

قادما من وفاق �شطيف.

اإ�ــشــبــاين،  ــي  ــالم اإع م�شدر  ك�شف 
الفرن�شي  ني�ص  نادي  ا�شتعداد  عن 
ــادي  ن اإىل  ثـــان  ــص  ــر� ع لــتــقــدمي 
مدافعه  بخ�شو�ص  بيتي�ص  ريــال 
بعدما  ماندي،  عي�شى  اجلــزائــري 
العر�ص  الأندل�شيون  رف�شت  اأن 

الأول.
اإ�ــشــتــاديــو   ” �شحيفة  ــت  ــح ــش واأو�
تبقى  ني�ص  اإدارة  اأن  ديبورتيفو” 
ماندي”  “عي�شى  ب�شم  مت�شبثة 
اجلارية،  التحويالت  فرتة  خالل 
واجهته  الذي  الرف�ص  من  بالرغم 
“ريال  يف  ــا  ــه ــريت ــظ ن ــل  ــب ق ـــن  م
مل  الأخــــرية  اإن  حيث  بيتي�ص” 
ــــذي قــدمــه  تــقــتــنــع بــالــعــر�ــص ال

الفرن�شيون.

يرغب  الذي  ني�ص  نادي  و�شيتقدم 
بخدمات  دفــاعــه  بتدعيم  جديا 
“عي�شى ماندي” ل�شمه اإىل لعبيه 
وه�شام  عطال  يو�شف  اجلزائريني 
لريال  الثاين  بالعر�ص  ـــوداوي،  ب
بيتي�ص الذي �شيكون دون �شك اأهم 
النادي  اإقــنــاع  اأجــل  من  الأول  من 
العلم  مع  عنه،  بالتخلي  الأندل�شي 
يــزال  ل  اإفــريــقــيــا  بطل  عقد  اأن 
حتى  بيتي�ص  مــع  املفعول  �ــشــاري 
جوان 2021، وهناك �شرط جزائي 
هي  اأورو  مليون   30 يف  يتمثل  به 
عليها  احل�شول  يريد  التي  القيمة 
التنازل  مقابل  “الريال”  م�شوؤولو 

عن لعبه.
مــانــدي  عي�شى  فــــاإن  لـــالإ�ـــشـــارة، 

اأمــ�ــص، يف  اأول  �ــشــارك، يــوم 
الودي  اللقاء  اأطــوار  كامل 

بيتي�ص  ـــال  ري لفريقه 
ــــام نـــادي كــاديــكــ�ــص،  اأم
ـــريات  ـــش ـــ� ـــن حت ـــم ـــش �
“بيليغريني”  ت�شكيلة 
للبطولة  اجلديد  للمو�شم 

تنطلق  الــتــي  الإ�شبانية 
ــادم،  ــق ال �شبتمرب   12 يـــوم 

الفرتة  يف  تهمي�شه  عقب  وذلك 
عليه  ال�شغط  اأجــل  من  الأخــرية 
هذا  عــقــده،  متــديــد  اإىل  لدفعه 
الفريق  مغادرة  على  اإ�شراره  اأمام 
ياأمل  وهو  جديدة  جتربة  خلو�ص 
الدوري  يف  املقبل  املو�شم  اللعب  يف 
واأن  خا�شة  املــمــتــاز،  الجنــلــيــزي 

عدة 
ية  ند اأ
اأبـــــــــــــــدت 
ــرار  غ عــلــى  بــانــتــدابــه  اهتمامها 
لكن  وليفربول  نيوكا�شل  اأنــديــة 
اإىل  ر�شمي  بعر�ص  تتقدم  اأن  دون 

اإدارة ريال بيتي�ص.

كومان: ال ميكن مقارنتي مبي�صي.. وهذا العب 
امل�صتقبل لرب�صلونة

موهبة ني�ش يخطف االأ�صواء ويقرتب اأكرث من "اخل�صر"

خيتايف االإ�صباين يريد �صم بلعمري باملجان

ني�ش يتم�صك مباندي ويح�صر عر�صا ثانيا لبيتي�ش

االحتاد اجلزائري يبا�صر اجتماعاته ب�صاأن 
املو�صم اجلديد

براهيمي ُيناف�ش على جائزة "االأف�صل"
 يف الدوري القطري

لكرة  ـــري  ـــزائ اجل ــــاد  الحت ـــرر  ق
من  �شل�شلة  تنظيم  ــدم،  ــق ال

الــفــرتة  يف  ــات  ــاع ــم ــت الج
 31 اإىل   23 ــن  م املــمــتــدة 

ملبا�شرة  اآب،   / اأغ�شط�ص 
الإعداد للمو�شم اجلديد 

.2020/2021
وكـــــ�ـــــشـــــف الحتـــــــــاد 

عرب  بيان  يف  اجلــزائــري 
املكتب  اأن  الر�شمي،  موقعه 

الفيدرايل عقد جل�شة عمل 
ملناق�شة  خ�ش�شت  الأحد،  اليوم 

القدم  لــكــرة  التنظيمية  الــلــوائــح 
 ،2020/2021 ملو�شم  الهواة  بق�شم  اخلا�شة 
لقوانني   خم�ش�شة  ــرى  اأخ جل�شة  �شتليها 

بطولة املحرتفني.
كما �شيعقد رئي�ص الحتاد اجلزائري، خري 
املحرتفة،  الرابطة  ورئي�ص  زط�شي  الدين 

عبد الكرمي مدوار، اجتماع 
ـــاء،  ـــع ـــوم الأرب عــمــل ي
ــــــاء  ـــــة روؤ�ــــــش ـــــق رف
ــة  ــط ــراب اأنـــديـــة ال
الأوىل،  املحرتفة  
ـــون  ـــدرب وكـــــذا امل
التقنيني  ــدراء  وامل
يليه  الريا�شيني، 
اجـــتـــمـــاعـــا اآخــــر 
ــع روؤ�ـــشـــاء اأنــديــة  م

الدرجة الثانية.
ويـــــطـــــمـــــح الحتـــــــــاد 
اجلزائري من خالل اجتماعه 
الأوىل  املحرتفة   الرابطة  من  نادًيا   20 بـ 
الرابطة  مــن    36 الـــ  والأنــديــة  جهة،  من 
 18 مــن  جمموعتني  اإىل  مق�شمة  الثانية 
فريًقا، اإىل درا�شة ال�شيناريوهات املختلفة 

ملو�شم 2020/2021.

جنوم  دوري  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
قـــطـــر عـــــن املـــر�ـــشـــحـــني 

ملو�شم  الأف�شل  جلــوائــز 
الذي   ،)2019/2020(

ـــرف تــتــويــج نـــادي  ع
ـــل بــالــلــقــب  ـــي ـــدح ال
تاريخه  يف  له  ال�شابع 
ــاركــات،  مــ�ــش  10 مـــن 

مناف�شة  بــعــد  وهــــذا 
الريان  ــادي  ن مع  قوية 

امـــتـــدت لــغــايــة اجلــولــة 
الأخرية من امل�شابقة.

وجاء ا�شم النجم اجلزائري يا�شني 
بجائزة  للتتويج  املر�شحني  �شمن  براهيمي 
اأن قاد فريقه  املو�شم، بعد  لعب يف  اأف�شل 
الريان اإىل التاألق واحتالل الو�شافة، وذلك 
جدول  يت�شدر  جعلته  هدفًا   15 بت�شجيله 
يلعب  اأنـــه  رغــم  الــــدوري  هـــدايف  ترتيب 
ان�شم  الــذي  "الرهيب"،  مع  الأول  مو�شمه 
جمانية  �شفقة  يف  املا�شي  العام  �شيف  له 
بورتو  ال�شابق  فريقه  مع  عقده  نهاية  بعد 

الربتغايل.
هذه  على  براهيمي  يا�شني  و�شيناف�ص 
عفيف  ــرم  اأك وهما  ــر،  اآخ ثنائي  اجلــائــرة 

كذلك  قا�شم  والذي  ال�شد  جنم 
ـــدارة  ـــش � يف  بـــراهـــيـــمـــي 
اإىل  اإ�ــشــافــة  الــهــدافــني، 
ايدميل�شون  الربازيلي 
�شاهم  ــذي  ال جونيور 
فــريــقــه  ــج  ــوي ــت ت يف 
ــب  ــق ــل ــــل ب ــــي ــــدح ال
الدوري، بعد ت�شجيله 

املو�شم. يف  اأهداف   6
ــدرب  م بخ�شو�ص  ـــا  اأم
على  فيتناف�ص  املو�شم، 
ــة  ــالث ـــك ث ـــذل ــــزة ك ــــائ اجل
ــني وهـــم الأوروغـــوايـــاين  ــدرب م
الريان  لفريق  الفني  املدير  اأغريي،  دييغو 
فريق  ومناف�شة  الو�شافة  اإىل  قــاده  الــذي 
يف  ح�شمه  ـــذي  ال الــلــقــب،  عــلــى  الــدحــيــل 

الأخري بفارق نقطة واحدة فقط.
ت�شايف  الإ�شباين  كذلك،  املر�شحني  و�شمن 
مع  احتل  الــذي  ال�شد  مــدرب  هرينانديز 
جاء  حني  يف  الثالثة،  املرتبة  "الزعيم" 
ال�شربي  ا�شم  يف  متمثاًل  املر�شحني  ثالث 
فريقه  قاد  الذي  يوكانوفيت�ص،  �شالفي�شا 
جدول  يف  الرابع  املركز  لحتالل  الغرافة 

ترتيب الدوري القطري.
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حمليات

اأحــد  األــكــانــتــارا،  تياجو  الإ�ــشــبــاين  يعد 
يف  �شاهمت  الــتــي  الأ�ــشــا�ــشــيــة  العنا�شر 
مو�شم  لأوروبا  بطال  ميونخ  بايرن  تتويج 
موهوب  لالعب  جائزة  وهي   ،2019/2020
للغاية، متكن دوما من التغلب على اإ�شاباته 
م�شواره  طيلة  منه  نالت  التي  اخلطرية 

الريا�شي.
عن  الرحيل  قرر  حني  �شجاعا  تياجو  كان 
�شعوبة  مدركا  بر�شلونة،  املحبوب  فريقه 
ظل  يف  امل�شاركة  يف  احلقيقية  الفر�ص 
وجود ت�شايف هرنانديز واأندري�ص اإنيي�شتا.
ومل تكن ال�شنوات ال�شبع التي ق�شاها حتى 
الآن يف �شفوف البايرن �شهلة، منذ و�شوله 
ذلك  رغم  لكنه  البافارية،  العا�شمة  اإىل 
جنح يف التطور على ال�شعيدين ال�شخ�شي 

والكروي.
ووا�شل ابن لعب الو�شط املدافع الربازيلي 
حتى  مركزه،  نف�ص  يف  مازينيو،  ال�شهري، 
خا�شة  الأ�شا�شي،  مركزه  هذا  يكن  مل  ولو 

يف املباريات الأخرية.
الفرن�شي  الظهري  ــان  ك اإذا  يـــدري  فمن 
باللعب،  ت�شمح  حالة  يف  بافارد  بنيامني 

لكان املدرب هانز فليك مل يدفع يف مكانه 
بجو�شوا كيميت�ص ولراهن على الأخري يف 
النهاية  يف  اختار  ولرمبا  امللعب،  منت�شف 
اأن يجل�ص تياجو حتى على دكة البدلء يف 
من  واملتتالية  املعتادة  غري  املباريات  هذه 

دوري الأبطال.
القدم  �شاحب  الظهري  اأن  حدث  ما  ولكن 
توؤهله  حالة  يف  يكن  مل  الفرن�شي  اليمنى 
يف  مكانه  بكيميت�ص  فليك  ليدفع  للعب، 
نقا�ص  اأي  بــدون  ويراهن  الأميــن،  الــرواق 
دائرة  من  اخللفي  الن�شف  يف  تياجو  على 

منت�شف امللعب.

جدير بالثقة

يف  وجنح  الثقة،  لتلك  اأهــال  تياجو  وكــان 
الرتكاز،  لعبي  اأف�شل  مثل  مثله  دوره 
بالكرة  اخلروج  يف  احلا�شم  دوره  له  وكان 
�شاهم  ما  ودقته،  روؤيته  بف�شل  لبايرن، 
للمناف�ص  وال�شغط  القوة  نقاط  اإف�شاد  يف 
من  الكثري  يف  افتقد  الـــذي  الفرن�شي، 

الأوقات لتالحم خطوطه.

عاما  الـ29  �شاحب  الإ�شباين  الدويل  وقام 
يف  ليون  اأو  بر�شلونة  اأمـــام  �ــشــواء  بذلك 
الدورين ربع ون�شف النهائي، وعاد ليكرر 
يف  النور  ملعب  على  بالأم�ص  الأمــر  نف�ص 
ل�شبونة اأمام بي اإ�ص جي، الذي كان يطمح 

للقبه الأول تاريخيا لدوري الأبطال.
هو  تياجو  كان  تخطئ،  ل  فالإح�شائيات 
التمريرات  من  عدد  اأكرب  �شاحب  الالعب 
 91% منها  مــرر  متريرة(   87( املــبــاراة  يف 

ب�شكل �شائب.
فلطاملا كان تياجو لعبا رائعا بالكرة، وهو 
اأف�شل الالعبني الذين يظهرون  واحد من 
جليا  هــذا  ويبدو  الـــدويل،  امل�شتوى  على 
له  ليوجه  ــوره،  ــط وت ن�شجه  ــدى  م على 
تتويج  يف  م�شاهمته  على  ال�شكر  بايرن 
باللقب ال�شاد�ص، والثاين لالعب بعد فوزه 

باللقب يف 2010/2011 مع البار�شا.
يف  اإيطاليا  يف  املــولــود  الــالعــب  ـــزال  ولي
وترعرع  ن�شاأ  والذي   1991 اأبريل/ني�شان 
يف �شفوف بر�شلونة حتى رحيله يف �شيف 
م�شتقبله  بعد  يح�شم  مل  لبايرن،   2013
ــي تــوؤكــد  ــت ــدة ال ــدي ــع رغـــم الــتــقــاريــر ال

اقرتابه من الرحيل عن �شفوف البافاري 
اإجنلرتا  لبطل  لالن�شمام  ال�شيف  ــذا  ه
يورجن  ـــاين  الأمل مــن  برغبة  ليفربول، 

مع  عقده  انتهاء  قرب  مع  خا�شة  كلوب، 
عمالق اأملانيا يف �شيف 2021.

تياجو يختتم 7 �صنوات �صعبة باأف�صل طريقة ممكنة
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اأ�صرى  فل�صطينيون

* بقلم : االديب واال�صري املحرر: 
 وليد الهودىل

-------------------------------
قدرته على  الفل�سطيني مع  ال�سمع  ف�ساء  ا�سبح 
وعجائب  غرائب  من  وا�سعا  ي�سمع  ما  امت�سا�س 
هذه الدنيا ،، فمثال كان الفل�سطيني عندما ي�سمع 
الع�ر  حاجز  ال�سجن  يف  جت��اوز  قد  معتقال  اأن 
هذا  يق�سي  اأن   ، مهوال  رقما  ذلك  يعتر  �سنوات 
�سنوات،  ع�ر  ال�سجن  ق�سبان  خلف  االن�سان 
وقدراتهم  وقهرهم  �سهيون  بني  �سطوة  وحتت 
املعتقلني  و�سوم  والقمع  التنكيل  يف  العالية 
ال�سهل ولي�س من  باالأمر  لي�س  العذاب، هذا  �سوء 
ال�سمع  ف�ساء  اخلر  هذا  يعر  اأن  مبكان  ال�سهولة 
الفل�سطيني وميّر مرور الكرام ، ثم اإننا �رنا ن�سمع 
�سنة،  ع�ر  اخلم�س  حاجز  جتاوزا  قد  معتقلني  عن 
حينها  وا�ستذكر  �سنة،  الع�رين  ذلك  بعد  وثّم 
خرجت  التي  الفل�سطينية  وامل�ساعر  التاأثر  حجم 
اأن  �سمعها  اىل  تناهى  عندما  ال�ساخب  كالركان 
�سنة يف  بعد ثالث وع�رين  قد حرر  هناك رجل 
يف  ق�سى  ان  بعد  منديال  نيل�سون  وهو  ال�سجن 
�سجون احلكم العن�ري هناك هذه الفرتة الطويلة 
جدا. ثم بعد ذلك ات�سع الف�ساء الفل�سطيني لي�سع 
من جتاوزوا هذا الرقم بل وجتاوزا ربع القرن وكم 
كان حجم التاأثر والتعاطف الكبريين عندما اطلق 
�سبع  ق�ساء  بعد  الله  رحمه  ال�سكر  اأبو  �راح 
وع�رين �سنة، ثم بعد ذلك هناك من جتاوز حاجز 
يف  �سنة  االأربعني  بلغ  من  وهناك  عقود  الثالث 
يف  موجود  الب�ر  عامل  يف  موجود  هذا  ال�سجن. 
احلركة  اقامتها  التي  العن�رية  االحتالل  دولة 
و�ربت  فل�سطني  اأر����س  على  ال�سهيونية 
الفل�سطينيني  املعتقلني  ظهور  على  ب�سياطها 

الذين اأرادوا حرية وطنهم و�سعبهم.
اأقف اليوم بني يدي معتقلني قد جتاوزوا يف �سجنهم 

اأحاول جاهدا كبت م�ساعري  اأيام،  قبل  قرن  الربع 
التي ت�ست�سعر: ماذا يعني هذا الرقم، كيف �سروا 
ال�سلفني  ال�سجانني  من  النوع  هذا  جالدوا  وكيف 
مل  و�سادية  وحقد  �سوداء  عن�رية  يف  الغارقني 
نفو�سهم  ب�ر، كيف حتّملت  قلب  تخطرعلى  ولن 
اأحاول  واإذ  العذاب؟  من  النوع  وهذا  ال�سياط  هذه 
ال�سباحة يف بحرهم اللجّي العميق واأنا غري موؤهل 
�سخ�سياتهم  يف  الغو�س  اأحاول   ، ال�سباحة  لهذه 
ولكن   ، الغو�س  هذا  اأدوات  اأملك  ال  وانا  الفّذة 
طريقهم  منت�سف  من  تقرتب  جتربة  م�ساعر  من 

و�سنوات حب�سهم اأحاول.
هم ب�ر ولي�سوا اأنبياء اأو مالئكة حتى اأن نبّي الله 
اأي  �سنني  ب�سع  ال�سجن  كانت جتربته يف  يو�سف 
املخل�سني،  الله من  ثلث جتربتهم عددا وكان عند 
خّل�سه الله من اأدران ب�ريته يف �سنوات ال�سجن 
هذه فماذا ترى اأ�سحابنا فعلوا يف ثالثة اأ�سعافها؟ 
وماذا فعل الله يف نفو�سهم مبا �سروا �سرا جميال 
ثم  ي�سخطوا  ومل  ور�سوا  ارتقوا  ثم  و�سابروا 
راأيتهم ي�سكرون الله بحب وع�سق على ما حباهم 
ال�سعب،  اخلندق  هذا  يف  املرابطة  هذه  من  الله 
�سعب  زمن  يف  واحلرية  احلق  ل��واء  يحملوا  اأن 
األد  االمة كلها يف مواجهة  نيابة عن  به  وي�سريوا 
اأعداء الله دون اأن ياأبهوا باإمكانيات املواجهة وقلة 
القلوب  هذه  وماذا حتمل  قلوب  اأية  والعتاد،  الزاد 
بداخلها كي تفعل ما فعلت حّبا وطواعية ثم تدخل 
به  و�سادحة  اللواء  بذات  متلّفعة  وهي  ال�سجن 
اأينما حّلت او ارحتلت. كم نحتاج من دّقة امل�ساعر 
اأعماق  بها  ن�سر  كي  روعتها  ورهافة  وعلّوها 
اليه.  و�سلوا  مما  �سيء  اىل  ن�سل  عّلنا  م�ساعرهم 
عقيدتهم  فعلت  قد  عظيمة  نفو�س  باأنها  �سّك  ال 
قلوبهم  يف  العظيم  �سنعه  بربهم  اميانهم  و�سنع 
مر�سية.  را�سية  وهي  هذا  كل  احتملت  التي 
اأن  قبل  ملتهب  �ساخن  �سفيح  على  �ساروا  لقد 

واأر�سها  و�سقفها  بجدرانها  ال�سجون  حتتويهم 
حملوا  الفّجة،  والعن�رية  احلقد  بلهيب  امل�ستعلة 
اأرواحهم على اأكّفهم قا�سدين ال�سهادة على اخللق 
الله  فاأرد  ذلك،  الله على  يلقوا  اأن  متاأملني  باحلق، 
وزرع  وال�سهود  ال�سهادة  لواء  برفع  ي�ستمّروا  اأن 
جوف  يف  اجلهاد  وعقيدة  ال�سهادة  وراي��ة  احلق 
الكتاب  النا�س  تعلم  مدر�سة  ليكونوا  �سجونهم 
الله  حكمة  انها  الثورة،  �سجرة  وتزرع  واحلكمة 
اأبدا،  ال�سجون  خارج  ُيفعل  ال  هوؤالء  يفعله  فما 
رحم  من  اىل  منها  االق��رتاب  من  اأحد  يجروؤ  وال 
قبل  من  احلرية  ت�سنع  االحرار  معاقل  هناك  الله، 
النفو�س  تن�سج  الله، هناك  اختاره  الذي  النفر  هذا 
اإرادة  �سهرتها  قلوب  ومن  املحنة  لهيب  على 
على  اإنهم  ال�سعبة،  املهّمة  لهذه  واأهلتها  الله 
فهم  يخ�رون،  مما  اأكرث  �سجانهم  ُيخ�ّرون  قاعدة 
اأي  اىل  االحتالل  و�سريى  احلّر،  زرعهم  يزرعون 
منقلب هم ومن يلتقون بهم ينقلبون، اإنها �سناعة 
الرجال يف زمن عّز فيه الرجال فال ُي�سنع االحرار 
النا�ر وعثمان  املعتقالت. عبد  اىل يف مثل هذه 
وجماهدين  وعلماء  مفكرين  من  واأ�سحابهم 
اأ�سّد  ل�سعب  القادم  احلرية  فجر  ين�سجون  واحرار 
امل�سانع  وهذه  الفّذة  ال�سناعة  هذه  اليه  يحتاج  ما 
واأبطالنا  اأحرارنا  نن�سى  اأن  ذلك  يعني  وال  احلّرة. 
وقادتنا وحقهم يف احلرية معلق يف رقابنا، ال خري 
ال�سعب  �سادة  هناك  هم  اأ�سيادها،  حتّرر  ال  اأمة  يف 
ُيبطلون  العالية  ب�سهاداتهم  هناك  هم  الف�سطيني، 
قدرهم،  حّق  ُتقّدرهم  وال  تتجاوزهم  �سيادة  كل 
هذا  حريتنا  �سادة  يبقى  اأن  وعار  لعيب  انه  والله 
مع  ال�سجون،  يف  جدا  الطويل  بل  الطويل  االأمد 
اأن  حاول  اأو  حّرر  من  لكل  واالحرتام  القبعة  رفع 
يحّرر اأو جعل بالفعل ال بالقول حرية اأ�رانا فوق 

كل االأولويات وبكل ال�سبل املمكنة كاّفة.

االأ�صريان املوؤبدان عبدالنا�صرعي�صى وعثمان بالل ربع قرن على ال�صفيح 
ال�صاخن امللتهب؟!

االأ�صري املري�ش "ي�صري امل�صري" 
مير بظروف �صحية �صعبة

واجلرحى،  واالأ�رى  لل�سهداء  القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  اأكدت 
اأن االأ�سري املري�س ي�ري عطية حممد امل�ري )37 عامًا(، من 
مير بظروف �سحية �سعبة  البلح و�سط قطاع غزة،  دير  مدينة 
اإدارة �سجن نفحة بتقدمي العالج الالزم له. واأفاد  نتيجة امتناع 
مهجة  موؤ�س�سة  و�سلت  ر�سالة  يف  امل�ري  ي�ري  االأ�سري 
حالته  على  طراأ  ملحوظ  تدهور  هناك  اأن  عنها،  ن�سخة  القد�س 
ال�سحية، حيث يعاين من دوخة م�ستمرة يف الراأ�س وهزال عام 
يف اجل�سم، وانخفا�س يف وزنه، و�سيق يف التنف�س، وهو بحاجة 
الدرقية  الغدة  �رطان  كمري�س  الدورية  الفحو�سات  الإجراء 
وعمل م�سح ذري للغدد الليمفاوية، اإال اأن اإدارة م�سلحة �سجون 

االحتالل رف�ست نقله للم�سفى بحجة وباء كورونا.
ال�سحراوي  نفحة  �سجن  اإدارة  اأن  ر�سالته  يف  واأ�ساف 
حال  يف  فقط  له،  الالزم  العالج  تقدمي  من  حاليًا  متتنع 
وهو  االأكامول،  م�سكن  اإعطائه  يتم  ال�سجن  لعيادة  نقله 
�رطاين  ورم  ال�ستئ�سال  جراحية  عملية  الإجراء  بحاجة 
املماطلة من  تاريخه،  اأعوام، وحتى  الكبد منذ خم�سة  يف 

املوقف. �سيدة  هي  االحتالل  �سجون  م�سلحة  اإدارة  قبل 

نعد  ومل  �سرنا،  ونفذ  الكيل  طفح 
املزيد من الوجع  قادرين على حتمل 
وعائالتهم  االأ����رى  ن��رى  ونحن 
ا�ستمرار  ج��راء  ويتاأملون  يعانون 
اآليات  وانقطاع  ال��زي��ارات  توقف 
بدء  منذ  بينهم  فيما  التوا�سل 
�سهور.   6 قبل  "كورونا"  اأزم��ة 
وخ��ا���س��ة اأ����رى غ��زة ال��ذي��ن مل 
اأو  بالزيارات  منهم،  الأي  ي�سمح 
الوجع  هذا  الهاتفية.  االت�ساالت 
ظل  يف  ويتعمق  ويت�سع  يكر 
ال�سليب  منظمة  ومماطلة  �سمت 
وع��دم  و�سعفها  ت���ارة،  االأح��م��ر 
عن  البديل  توفري  على  مقدرتها 
ال��زي��ارات ت��ارة اأخ���رى. ل��ذا ويف 
حاجتنا  على  فيه  نوؤكد  الذي  الوقت 

ودوره��ا،  االأحمر  ال�سليب  ملنظمة 
م�سوؤولياتها  بتحمل  نطالبها  فاننا 
وال�سغط  اجلهد  من  مزيد  وببذل 
واب��داء  االح��ت��الل،  �سلطات  على 
ا�رع  ويف  و�ريح  وا�سح  موقف 
�سلطات  م��ع  االت��ف��اق  ام��ا  وق��ت: 
االحتالل واالعالن عن توفري اآليات 
وعائلته،  االأ�سري  بني  فيما  للتوا�سل 
عر  اللقاء  و  الهاتفي  االت�سال  عر 
يف  ح��دث  كما  كونفر�س  الفيديو 
زمن كورونا،  املحاكمات يف  بع�س 
وفقا  ذلك  يحدث  اأن  املمكن  ومن 
مقرات  يف  االإ�رائيلية(  )املعايري  ل� 
ال�سليب االأحمر. اأو االعالن ر�سميا 
و�راحة عن عجزها وف�سلها وعدم 
املطلب  هذا  حتقيق  على  مقدرتها 

االإن�ساين يف زمن "كورونا" ب�سبب 
االإ�رائيلي.! والتعنت  الرف�س 

لنا  �سيكون  احل��ال��ت��ني  ك��ال  ويف 
واملماطلة  الت�سويف  اما  موقف.... 
ر�سمي  موقف  ابداء  من  والتهرب 
ب�سعوبة  التذرع  واحيانا  ووا�سح. 
وغريها.  احلجر  واجراءات  االو�ساع 
تفهمنا  ان  مقبوال..  يعد  مل  فهذا 
بع�س  يف  االه��ل  زي��ارات  بتوقف 
"كورونا"حر�سا  ب�سبب  االحيان 
يعني  ال  وا�رانا،  اهلنا  حياة  على 
دون  الو�سع  هذا  با�ستمرار  قبولنا 
حق  وه��ذا  للتوا�سل  بدائل  توفري 
النتزاعه.  ال�سغط  يجب  م�روع.. 
املقدمة  ويف  اجلميع  مهمة  وه��ذه 
واملوؤ�س�سات  االح��م��ر  ال�سليب 

م�روع،  حق  الزيارات  احلقوقية. 
طارئة،  الأ�سباب  توقفها  حال  ويف 
فمن  "كورونا"،  ح��ال��ة  يف  كما 
للتوا�سل  بدائل  ايجاد  الطبيعي 
حتى  وعوائلهم،  االأ�رى  بني  فيما 
يف  االآخ��ر.  على  طرف  كل  يطمئن 
ال�سجون  يف  الفايرو�س  تف�سي  ظل 
�سفوف  بني  امل�سابني  اعداد  وزيادة 
ال�سجانني واالعالن عن ا�سابة عدد 
منظمة  مهمة  وه��ذه  اال���رى،  من 
اجلهة  باعتبارها  االأحمر  ال�سليب 
زي��ارات  برنامج  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 
"كورونا"  ت�ستغل  ان  اخ�سى  االأهل. 
التخاذ  وذريعة  للعقاب  كو�سيلة 
بحق  العقابية  االجراءات  من  مزيد 

اال�رى وذويهم.

فروانة يطالب بتوفري اآليات للتوا�صل فيما بني االأ�صرى 
وعائالتهم

اأخبار فل�صطني

االأ�صري جمال اأبو الهيجا 

الهيجا  اأبو  ال�سالم  عبد  جمال  يف  القيادي  االأ�سري  اأنهى 
)61عامًا( من �سكان خميم جنني، عامه الثامن ع�ر ودخل 
عامه التا�سع ع�ر على التوايل يف �سجون االحتالل، وذلك 
منذ اعتقاله بتاريخ 26/8/2002. واعتقل االحتالل القيادي 
الق�سام  كتائب  بقيادة  واتهمه   ،26/8/2002 بتاريخ  جمال 
لقتل  اأدت  فدائية  عملية  عن  وامل�سوؤولية  جنني،  خميم  يف 
عدد من االإ�رائيليني، لذا �سنفه االحتالل باالأ�سري اخلطري، 
�سهرين  مدار  على  التعذيب  اأ�سكال  كل  بحقه  وا�ستخدم 
بال�سجن  حكما  االحتالل  حمكم  بحقه  وا�سدرت  كاملني، 

املوؤبد املرتاكم ت�سعة موؤبدات اإ�سافة اإىل 20 عاما.
املتفجر  بالر�سا�س  الهيجا”  “اأبو  االأ�سري  ال�سيخ  واأ�سيب 
خالل ت�سديه مع ف�سائل املقاومة امل�سلحة حل�سار واجتياح 
اإىل  اأدى  الذي  2002، االأمر  اآذار عام  خميم جنني يف �سهر 
مطارداً  وبقي  نف�سه،  ت�سليم  ورف�س  الي�رى،  يديه  برت 
اعتقاله يف  اخلا�سة  الوحدات  ا�ستطاعت  اأن  اإىل  لالحتالل 
بتهمة  مرات   9 املوؤبد  بال�سجن  عليه  وحكم  العام،  نف�س 
االنفرادي  العزل  اإىل  الهيجا  اأبو  نقل  الق�سام.  كتائب  قيادة 
 10 من  يقارب  ما  العزل  ومكث يف  مبا�رة،  اعتقاله  بعد 
�سنوات، ومل يخرج من العزل اإال بعد اإ�راب الكرامة الذي 
واأوقفوا  يومًا،   28 وا�ستمر   ،2012 عام  االأ�رى  خا�سه 
خالله �سيا�سة العزل واإخراج كافة املعزولني يف حينه. ومل 
يتوقف االأمر عند اعتقال ال�سيخ “جمال” اإمنا تعر�ست عائلته 
جميعها لالعتقال، فقد اعتقل جنليه “عا�سم، وعبد ال�سالم” 
عام  زوجته  اإىل  باالإ�سافة  “بنان”  املحامية  ابنته  واعتقلت 
�سهور،   9 مدة  االداري  االعتقال  يف  ومكثت  2003م، 
وا�ست�سهد جنله “حمزة” يف ا�ستباك مع جنود االحتالل يف 
مار�س 2014 بعد مطاردة من قبل االحتالل لعدة �سنوات. 
من  واأبناءه   ” الهيجا  “اأبو  االأ�سري  زوجة  االحتالل  ومينع 
وكان  حمررين،  اأ�رى  كونهم  وذلك  اعتقاله،  منذ  زيارته 
“اي�سل”  �سجن  بوالده يف  التقى  قد  “عا�سم”  املحرر  جنله 
يف اإحدى اعتقاالته بعام 2014، حيث اأم�سى 20 �سهراً يف 

االعتقال.

يف  واملحررين  االأ���رى  �سوؤون  هيئة  طالبت 
لن�رة  حملتها  اإط��ار  يف  اجلنوبية  املحافظات 
املوؤ�س�سات  املر�سى  االأ����رى  حياة  واإن��ق��اذ 
والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية  االإن�سانية 
حياة  الإنقاذ  االحتالل  على  لل�سغط  والدولية 
 ، اال�رائيلية  ال�سجون  يف  املر�سى  االأ���رى 
�سامل  عاهد  زامل  املري�س  االأ�سري  اأن  م�سيفة 
حانون  بيت  م��ن   1983م،  مواليد   ، �سلوف 
 25/3/2008 منذ  واملعتقل   ، غزة  قطاع  �سمال 
يف  هبوط  من  يعانى   ، عام   15 واملحكوم   ، م 
لتنظيم  جهاز  زرع  اآثار  ومن   ، القلب  نب�سات 
8/8/2008م ، كونه يعاين من  دقات القلب منذ 
م�ساكل �سحية عديدة منها �سعف �سديد وهزل 

�سه  تعرُّ نتيجة  الفقري  العمود  يف  حادة  واآالم 
اإىل  باالإ�سافة  هذا  االعتقال،  قبل  �سري  حلادث 
اإىل  ت�سل  والتي  ال��دم  قوة  يف  �سديد  �سعف 
اإدارة  وترف�س  االحيان،  بع�س  يف  درج��ات   7
يف  للم�ساعدة  له  خا�س  طعام  توفري  ال�سجون 

املر�سى  االأ�رى  اأن  الهيئة  الدم،واأكدت  تقويه 
املخرية  الفحو�سات  اج��راء  عدم  من  يعانون 
عدم  ومن   ، االأ�سعة  ب�سور  والقيام  الدورية 
ال�سجون  اإدارة  من  معاجلة  طبية  طواقم  وجود 
املتخ�س�سة  الطبية  الطواقم  اإدخال  منع  ظل  يف 
تقدمي  وع��دم  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  من 
اجلراحية  العمليات  اجراء  اأو  الالزمة  العالجات 
االإن�سانية  املوؤ�س�سات  وطالبت   . ل��الأ���رى 
والدولية  والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية 
االأ���رى  حياة  الإنقاذ  االحتالل  على  لل�سغط 
االإ�رائيلية،  ال�سجون  يف  املر�سى  الفل�سطينيني 
الثالثة  جنيف  اتفاقيات  وبنود  مبواد  وااللتزام 

االإن�سانى  الدوىل  والقانون  والرابعة 

االأ�صري املري�ش اأبو �صلوف يعانى من هبوط فى نب�صات القلب
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اأول رد ر�صمي من قوات حفرت.. 

اإعالن وقف اإطالق النار يف ليبيا “ت�صويق 
اإعالمي و�صحك على الذقون” 

قراءة / حممد علي
---------------- 

يف  نار  اإطالق  وقف  اجلمعة  واأُعلن 
عن  �سادر  االأول  منف�سلني  بيانني 
ال�راج  فائز  الوفاق  حكومة  رئي�س 
الليبي  الرملان  رئي�س  عن  والثاين 
ال��داع��م  ���س��ال��ح  عقيلة  امل��ن��ت��خ��ب 
البيانان  وحت��دث  ح��ف��رت.  ملع�سكر 
مقبلة  انتخابات  تنظيم  عن  اأي�سًا 
منذ  الفو�سى  يف  غ��ارق  بلد  يف 
معّمر  ال��زع��ي��م  ب��ن��ظ��ام  االإط���اح���ة 
بني  ومم���زق   2011 ع��ام  ال��ق��ذايف 
هي  االأوىل  متناف�ستني  �سلطتني 
الغرب  يف  الوطني  الوفاق  حكومة 
امل��ت��ح��دة  االأمم  م���ن  ب��ه��ا  م��ع��رتف 
امل�سري  بقيادة  ال�رق  يف  والثانية 

حفرت. خلفية 
ويف اأول رّد فعل ملتحدث با�سم حفرت 
قال  النار،  اإطالق  وقف  اإعالن  على 
االأحد  ليل  امل�سماري  اأحمد  اللواء 
للت�سويق  م��ب��ادرة  نها  “اإ االث��ن��ني 
الذقون  على  �سحك  وهي  االإعالمي 

م�سيفًا  العيون”  يف  الرماد  ذّر  و 
االأر�س”.  على  التي  هي  “احلقيقة 
املحيطة  للمنطقة  خارطة  واأظهر 
اجلبهة  ا�ستقّرت  حيث  �رت  مبدينة 
القوات  اأن  ليوؤكد  عدة  �سابيع  اأ منذ 
“تنوي  ال��وف��اق  حلكومة  امل��وال��ي��ة 
�رت  يف  وح��دات��ن��ا  على  الهجوم 
ذلك  وبعد  اجلفرة  يف  وحداتنا  وعلى 
النفطي”،  الهالل  منطقة  نحو  تتقدم 
احلقول  تقع  حيث  اأكرث  ال�رق  نحو 

البالد. يف  الرئي�سية  النفطية 
االأرب���ع  ال�����س��اع��ات  “خالل  وق���ال 
�سفنًا  ر�سدنا  املا�سية  والع�رين 
�رت  نحو  تتقدم  تركية  وفرقاطات 
م�سيفًا  هجومي”  بو�سع  وه��ي 
�سيجابه  ع��دائ��ي  ع��م��ل  “اأي  اأن 
عر  مداخلة  ويف  �ساربة”.  بقوة 
خفف  ال�سعودية،  “احلدث”  قناة 
ت�ريحاته  ح��دة  م��ن  امل�����س��م��اري 
يرف�س  ال  حفرت  مع�سكر  اأن  موؤكداً 

“بيان  اأن  واعتر  النار.  اإطالق  وقف 
يكتب  ومل  انقرة  يف  كتب  ال�راج 
ذكر  على  ي��اأِت  ومل  طرابل�س”.  يف 

�سالح. عقيلة  بيان 
النار  اإط��الق  وق��ف  اإع��الن  والق��ى 
االأمم  جانب  م��ن  ترحيبًا  ليبيا  يف 
واعُتر  االأوروب��ي  واالحت��اد  املتحدة 
الليبي  النزاع  يف  حمتمل  تقدم  نه  اأ
ال��ك��ث��ري من  ف��ي��ه  ت��ن��خ��رط  ال���ذي 
وقطر  تركيا  تدعم  اخلارجية.  القوى 
جهة  من  الوطني  الوفاق  حكومة 
م��ارات  واالإ ال�سعودية  تدعم  فيما 
حفرت  خليفة  امل�سري  ق��وات  وم�ر 

اأخرى. جهة  من 
طرابل�س  على  هجومها  ف�سل  وبعد 
تراجعت   ،2019 بريل  ني�سان/اأ يف 
ق���وات ح��ف��رت ن��ح��و م��دي��ن��ة ���رت 
�رق  نحو  كلم   450 ( ال�ساحلية 
ا�سرتاتيجية  نقطة  وهي  طرابل�س( 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��واق��ع ال��ن��ف��ط��ي��ة 
يف  اجلوية  اجلفرة  وقاعدة  �سا�سية  االأ

جلنوب ا

اأنه جمّرد  البالد معتربًا  النار يف  اإطالق  اإعالن وقف  الليبي،  ال�صرق  امل�صري خليفة حفرت الرجل القوي يف  با�صم  انتقد املتحدث 
جديد. ع�صكري  لهجوم  بالتح�صري  يّتهمها  التي  الوطني  الوفاق  حكومة  جانب  من  اإعالمي”  “ت�صويق 

ال�سورية  ن��ب��اء  االأ وك��ال��ة  نقلت 
ال��ر���س��م��ي��ة ���س��ان��ا ع��ن وزي��ري��ن 
ّن  اإ ثنني  االإ قولهما  احلكومة  يف 
قد  العربي  الغاز  خّط  يف  انفجاًرا 
كّل  يف  الكهرباء  انقطاع  اإىل  ّدى  اأ
عن  �سانا  ونقلت  �سوريا.  اأنحاء 
“انفجاًرا  ّن  اإ قوله  الكهرباء  وزير 
منطقة  بني  العربي  الغاز  خّط  يف 
دم�سق”  ريف  يف  وعدرا  ال�سمري 
الكهرباء”  انقطاع  اإىل  ّدى  “اأ قد 
وزير  �سار  اأ جهته،  من  البالد.  يف 
ّن  اأ اإىل  املعدنية  وال��رثوة  النفط 
للمنطقة  املغّذي  الرئي�سي  “اخلط 
قد  ت��ع��ّر���س الن��ف��ج��ار  اجل��ن��وب��ّي��ة 
ما  اإرهابي،  عمل  عن  ناجًما  يكون 
ّدى اإىل انقطاع الكهرباء” يف كّل  اأ
مزيدا  يعطي  اأن  دون  من  �سوريا، 
�سانا  ون�����رت  التفا�سيل.  م��ن 
خط  “انفجار  ّنه  اإ قالت  ملا  �سوًرا 
دم�سق”.  ريف  يف  العربي  الغاز 
وق����ال وزي����ر ال��ن��ف��ط وال����رثوة 
حديث  يف  غ��امن  ع��ل��ي  امل��ع��دن��ي��ة 
ا�ستطعنا  ال�سورية”لقد  للقناة 
املقطعية  ال�����س��م��ام��ات  ف�����س��ل 
ح�سب  اخل����ط  ب��ه��ذا  اخل��ا���س��ة 
موقع  نف�سل  مبعنى  مراحلها، 

على  االإرهابي  االعتداء  اأو  العطل 
تغذية  اإعادة  وبالتايل  اخلط،  هذا 
وحمطة  بالغاز  النا�رية  حمطة 
الكهربائي  التيار  وع��ودة  جندر 
نباء  االأ وكالة  بح�سب   .” تدريجيًا
�سار  واأ ثنني.  االإ /�سانا/  ال�سورية 
االن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �سيتم  ن���ه  اأ اإىل 
يف  ال��ن��ريان  اإط��ف��اء  عملية  م��ن 
املعدات  و�سول  التعدي،  موقع 
على  للك�سف  الثقيلة  الهند�سية 
املقاطع  تبديل  وب��ال��ت��ايل  اخل��ط 
وزير  قال  بدوره  منه.  املت�ررة 
زهري  حممد  املهند�س  الكهرباء 
الكهربائي  التيار  اإن  خربوطلي 
اإىل  جزئي  ب�سكل  بالعودة  ب��داأ 
ومنها  ال�����س��وري��ة،  امل��ح��اف��ظ��ات 

دم�سق. مدينة  مركز  و�سط 
ق/د

االأمريكي  اجلمهوري  احل��زب  يعقد 
دون��ال��د  لت�سمية  ال��ع��ام  مت��ره  م��وؤ
لالنتخابات  مر�سحا  ر�سميا  ترامب 
الثاين/  ت�رين  يف  املقررة  الرئا�سية 
اأن  املتوقع  وم��ن  املقبل،  نوفمر 
ي�ستمر  الذي  متر  املوؤ ترامب  ي�ستغل 
باعادة  الناخبني  قناع  الإ ايام  اأربعة 
مناف�سه  ت��ق��دم  ظ��ل  يف  ان��ت��خ��اب��ه، 
يف  عليه  ب��اي��دن  ج��و  ال��دمي��ق��راط��ي 

الراأي. ا�ستطالعات 
الرئي�س  ي�ستخدم  ان  املتوقع  ومن 
جميع  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي 
خالل  اال�ستعرا�سية،  اإمكانياته 
مت��ر احل���زب اجل��م��ه��وري ال��ذي  م��وؤ

املقبلة،  ال�ساعات  خ��الل  ينطلق 
لوالية  بانتخابه  االأمريكيني  قناع  الإ
الثاين/ ت�رين  من  الثالث  يف  ثانية 
تكون  ق��د  مهمة  امل��ق��ب��ل.  نوفمر 
الراأي  ا�ستطالعات  ان  خا�سة  �سعبة 
الدميقراطي  مناف�سه  تقدم  اىل  ت�سري 
الغ�سب  وقع  على  عليه،  بايدن  جو 
ج���راء ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل��ه م��ع اأزم���ة 
الداخلية  واالنق�سامات  ك��ورون��ا، 
ومع  العن�رية.  النزعة  وت�ساعد 
نه  اأ على  ي�رون  اجلمهوريني  ان 
عام2016  فوز  ا�ستن�ساخ  على  قادر 
متر،  املوؤ ي�سكل  باأن  وياأملون  املفاجئ 
كمر�سح  ر�سميا  �سي�سمى  حيث 

جديدة  انطالق  نقطة  لالنتخابات 
. حلملته

املوؤمتر  فعاليات  معظم  ان  وحيث 
كان  كما  ن��رتن��ت،  االإ عر  �ستجري 
الدميقراطي  احل��زب  متر  موؤ يف  احل��ال 
املا�سي،  االأ�سبوع  امل�سبوق  غري 
اإال  يكون  لن  التقني  اجلانب  ف��ان 
للتقاليد  املخالفة  التغيريات  بداية 
وعلى  ترامب.  حزب  يدخلها  التي 
حيث  التقليدية،  مت��رات  امل��وؤ خ��الف 
االأ�سواء  عن  بعيدا  املر�سح  يبقى 
االأخ��رية،  الليلة  حتى  كبري  ب�سكل 
على  االأ���س��واء  ت�سلط  اأن  يتوقع 
متر  للموؤ االأربعة  يام  االأ طوال  ترامب 

االنتخابية. ا�سهمه  لرفع  �سعيا 
بي�س  االأ البيت  من  ترامب  و�سيلقي 
اأن  يتوقع  كما  الثالثاء،  يوم  خطابه 
بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير  يلقي 
زيارته  خالل  لرتامب  يدا  موؤ خطابا 
الكيان  اإىل  يجريها  التي  الر�سمية 

ئيلي. اال�را
اأمام  �سعبة  معركة  ترامب  ويواجه 
الر�سا  عدم  ي�ستغل  ال��ذي  بايدن، 
كورونا  مع  التعاطي  طريقة  عن 

اأفرزها. التي  االقت�سادية  واالأزمة 
ق/د

االإ�رائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ج��دد 
االث��ن��ني  م�����س  اأ نتنياهو  بنيامني 
تطبيع  ات��ف��اق  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
يت�سمن  ال  االإمارات  مع  العالقات 
�سفقات  على  اإ�رائيلية  موافقة  اأي 
م���ارات.  م��ري��ك��ي��ة ل���الإ ���س��ل��ح��ة اأ اأ
وزير  مع  �سحفي  موؤمتر  يف  وق��ال 
بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية 
الوزير  �سمع  :”لقد  اإ�رائيل  يف 

التزاما  وق��دم  اأخ��رى  م��رة  بومبيو 
املتحدة  الواليات  باأن  جدا  جدا  قويا 
الع�سكري  ال��ت��ف��وق  �ست�سمن 
حدث  كما  متاما  الإ�رائيل.  النوعي 
مع  ال�سالم  من  عقود  اأربعة  خالل 
االأردن.  مع  ون�سف  وعقدين  م�ر 
بهذا  املتحدة  الواليات  التزمت  لقد 
نها  اأ يف  �سك  ل��دي  ولي�س  م���ر  االأ
وقال  بذلك”.  االلتزام  �ستوا�سل 

م��ارات  االإ مع  االتفاق  اإن  نتنياهو 
ال�رق  يف  ج��دي��دة  مبرحلة  يب�ر 
بومبيو  قال  جانبه،  من  االأو���س��ط. 
يف  اجلهود  تعزيز  بحثا  اجلانبني  اإن 
و�سدد  ك��ورون��ا.  فريو�س  مواجهة 
امل�سرتك  موقفهما  على  اجلانبان 
بالتم�سك  يتعلق  فيما  ي��ران  اإ من 
�سالح  بامتالك  لها  ال�سماح  بعدم 
الت�سليح  ح��ظ��ر  رف���ع  اأو  ن���ووي 

بومبيو  اأع��رب  كما  عنها.  االأمم��ي 
عربية  دول  حتذو  ب��اأن  “اأمله”  عن 
تطبيع  يف  م���ارات  االإ ح��ذو  اأخ��رى 
وكانت  ���رائ��ي��ل.  اإ م��ع  ال��ع��الق��ات 
يف  اأعلنتا  قد  م��ارات  واالإ اإ�رائيل 
اتفاق  عن  اجلاري  اآب/اأغ�سط�س   13
بو�ساطة  مت  بينهما  للعالقات  تطبيع 

مريكية. اأ
ق/د

الن�ر  ائتالف  يف  القيادي  ك�سف 
االأحد،  الرديني،  عقيل  العراقي، 
مل�����روع  ال��ك��ام��ل��ة  التفا�سيل 
حتدث  ال��ذي  اجلديد”،  “ال�سام 
العراقي،  ال���وزراء  رئي�س  عنه 
وقال  موؤخرا.  الكاظمي  م�سطفى 
وكالة  م��ع  حديث  يف  ال��ردي��ن��ي، 
“م�روع  اإن  اأم�س”،  “بغداد 
الن�سق  وف���ق  اجل��دي��د  ال�����س��ام 
عنه  حت���دث  ال���ذي  االأوروب������ي 
منا  واإ اليوم  وليد  لي�س  الكاظمي، 
احلكومة  رئي�س  زم��ن  يف  ط��رح 
واأ�ساف  العبادي”.  حيدر  االأ�سبق 
على  يقوم  العمالق  “امل�روع  اأن 
االقت�سادية  التفاهمات  �سا�س  اأ
وم�ر،  العراق  بني  وال�سيا�سية 
خط  ع��ل��ى  االأردن  دخ��ل��ت  وق��د 
اأن  مبينا  موؤخرا”،  امل�����روع 
اأن  �سا�س  اأ على  قائما  “امل�روع 
والعراق  ب�رية  كتلة  متثل  م�ر 

على  دخلت  واالأردن  نفطية،  كتلة 
اخل��ط ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات 
يف  ال��ق��ي��ادي  وت��اب��ع  كليهما”. 
نية  “هناك  اأن  الن�ر،  ائ��ت��الف 
الكاظمي  م�سطفى  حكومة  لدى 
خ�سو�سا  امل�روع،  هذا  الإكمال 
تعتمدان  وم�����ر  االأردن  واأن 

املعتدلة”. ال�سيا�سية 
مع  ح��وار  يف  الكاظمي،  وق��ال 
نه  اإ بو�ست”،  “وا�سنطن  �سحيفة 
ال�سام  ب��الد  م�روع  “�سيطرح 
االأوروب��ي،  الن�سق  وفق  اجلديدة 
والذي  واالأردن،  م�ر  قادة  على 
راأ�س  تدفقات  �ستكون  خالله  من 
حرية”،  اأكرث  والتكنولوجيا،  املال 
اإىل  “�سي�سافر  ن���ه  اأ م�سيفا 
امل�سوؤولني  للقاء  قريبا  ال�سعودية 
العالقات  تطوير  وب��ح��ث  فيها 

. ” ئية لثنا ا
ق/د

م��ارات��ي  ق��ال وزي���ر ال��دول��ة االإ
قرقا�س،  نور  اأ اخلارجية  لل�سوؤون 
ال�سالم  “معاهدة  اإن  االثنني،  اأم�س 
يف  ليها  اإ النظر  يجب  اإ�رائيل  مع 
االإ�سرتاتيجية  ال��ق��رارات  �سياق 
قرقا�س،  واأ���س��اف  لالإمارات”. 
ح�����س��اب��ه  ع���ر  ل���ه  ت��غ��ري��دة  يف 
اإن  “تويرت”،  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي 
اأطاحت   2019 يف  البابا  “زيارة 
امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��ف�����س��ي  ب��ح��اج��ز 
الطاقة  كتبني  رائ��دة  وق��رارات 
كلها  املريخ  وا�ستك�ساف  النووية 
القرارات  لوقع  مدركة  توجهات 
والفر�س  التحولية  اال�سرتاتيجية 

تخلقها”. التي 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  كان 
اإىل  التو�سل  اأعلن  قد  ت��رام��ب، 

اإ�رائيل  بني  تاريخي  �سالم  اتفاق 
قائال  اأمريكية،  برعاية  واالإمارات 
ب�”تويرت”:  الر�سمي  ح�سابه  على 
اتفاقية  اليوم!  كبرية  “انفراجة 
�سديقينا  ب��ني  تاريخية  ���س��الم 
م��ارات  واالإ اإ�رائيل  العظيمني، 

املتحدة”. العربية 
اأبوظبي،  عهد  ويل  اأع��ل��ن  كما 
نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ 
االأمريكي  الرئي�س  مع  االتفاق  عن 
وزراء  ورئي�س  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
على  نتنياهو،  بنيامني  اإ�رائيل 
اأرا�س  ل�سم  اإ�رائيل  خطة  وقف 
الغربية  ال�سفة  يف  فل�سطينية 
يف  نتنياهو  ق��ال  فيما  املحتلة، 

تاريخي”. يوم  نه  “اإ تغريدة: 
ق/د

العهد  ويل  ميثلون  حم��ام��ون  ع��ر 
"حممد  االأم��ري  ال�سابق  ال�سعودي 
ب�ساأن  املتزايد  قلقهم  عن  نايف"،  بن 
له  ال�سماح  عدم  ظل  يف  �سالمته، 
وبقاء  ال�سخ�سي،  طبيبه  ب��زي��ارة 
اأ�سهر   5 بعد  جمهواًل  وجوده  مكان 

اعتقاله. من 
الذين  القانونيون،  املمثلون  وقال 
هويتهم  عن  الك�سف  ع��دم  طلبوا 
اإن  الق�سية،  ح�سا�سية  ب�سبب 
من  تتمكن  مل  نايف"  بن  "اإ عائلة 
ق��وات  اعتقلت  اأن  م��ن��ذ  زي��ارت��ه 
العهد  ويل  ال�����س��ع��ودي��ة  م����ن  االأ
"نواف"  االأم��ري  و�سقيقه  ال�سابق 
عبدالعزيز"  بن  "اأحمد  االأمري  وعمه 
ملا  وفقا  املا�سي،  ذار  م��ار���س/اآ يف 
تاميز"  "فاينن�سال  �سحيفة  نقلته 

. نية يطا لر ا
ال�سلطات  اأن  املحامون  واأ���س��اف 
ب�سكل  تهما  توجه  مل  ال�سعودية 
ال��ث��الث��ة،  م�����راء  االأ اإىل  ر���س��م��ي 
"اإبن  ���رة  الأ البداية  يف  و�سمحت 
هاتفية  ات�ساالت  ب��اإج��راء  نايف" 
حم��دوًدا  اأ�سبح  ذل��ك  لكن  م��ع��ه، 
القانونيون  املمثلون  �سار  واأ االآن. 
اأن  تعتقد  نايف"  بن  "اإ اأ�رة  اأن  اإىل 
العهد  ويل  مع  الهاتفية  االت�ساالت 
ال�سلطات،  ملراقبة  خ�سعت  ال�سابق 
"�سطحيا  معه  التوا�سل  كان  ولذا 
وعمه  نايف"  بن  "اإ وُيعتر  للغاية". 
املحتملني  املناف�سني  من  "اأحمد" 
ل���ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي احل��ايل 
الزعيم  �سلمان"،  بن  "حممد  االأمري 
اأدى  وال���ذي  للمملكة،  الفعلي 

اإىل  ال�سلطة  اإىل  ال�ريع  �سعوده 
التقليدية  اخلالفة  عملية  زعزعة 
العزيز"،  عبد  بن  "�سلمان  للملك 
يف  من�سبه  من  نايف"  بن  "اإ اأزيح  ذ  اإ
احتجازه  ومت   ،2017 يونيو/حزيران 
اجلرية  ق��ام��ة  االإ قيد  وجيزة  لفرتة 
وبينما  �سلطاته.  جميع  من  وجتريده 
يف  "نواف"  االأم��ري  عن  ف��راج  االإ مت 
بح�سب  اجل���اري،  اأغ�����س��ط�����س/اآب 
عن  معلومات  ت��رد  مل  امل��ح��ام��ني، 
اأحد  يعلم  وال  و"اأحمد"،  نايف"  بن  "اإ
بن  "اإ اأن  ورغم  �سيئا.  مكانهما  عن 
الإ�سالحات  برناجما  تبنى  �سلمان" 
لتقليل  بهدف  واقت�سادية  اجتماعية 
اإال  النفط،  على  ال�سعودية  اعتماد 
املحافظة  اململكة  لتحديث  �سعيه  اأن 
القمعية  احلمالت  من  موجات  رافقه 

العائلة  ف����راد  اأ ا�ستهدفت  ال��ت��ي 
واالأكادمييني  االأعمال  ورجال  املالكة 
وال�سحفيني.  واملدونني  والنا�سطني 
ب�ساأن  امل��ح��ام��ني  خم���اوف  وزادت 
اتهم  اأن  بعد  نايف"  بن  "اإ �سالمة 
�سابط  ال�سابقني،  م�ساعديه  اأح��د 
ال�سابق  ال�سعودي  اال�ستخبارات 
�سلمان"  "اإبن  علنا  اجلري"  "�سعد 
ورف��ع  وعائلته.  ه��و  با�ستهدافه 
دع���وى  ال�����س��ه��ر  ه���ذا  "اجلري" 
يتهم  املتحدة  الواليات  يف  ق�سائية 
فريق  باإر�سال  �سلمان"  "اإبن  فيها 
بكندا  منفاه  يف  الغتياله  اغتيال 

عامني. قبل 
ق/د

وزير النفط يوؤّكد وجود عمل”اإرهابي”

انفجار هائل يف خط غاز بريف دم�صق 
يوؤّدي النقطاع الكهرباء عن �صوريا  

احلزب اجلمهوري ي�صمي ترامب لالنتخابات االأمريكية

وا�صنطن تعهدت ب�صمان التفوق الع�صكري الإ�صرائيل

نتنياهو: اتفاق التطبيع مع االإمارات ال يت�صمن �صفقات اأ�صلحة 

الك�صف عن تفا�صيل م�صروع “ال�صام 
اجلديد” العمالق بني م�صر

 والعراق واالأردن

قرقا�ش يك�صف تاأثري زيارة البابا على املنطقة 

يوؤكد اأن ال�صالم مع اإ�صرائيل ينظر 
اإليه يف �صياق القرارات االإ�صرتاتيجية 

لالإمارات
حمامو اإبن نايف قلقون عليه.. مكانه جمهول منذ 5 اأ�صهر
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ابنة اجلنوب االأ�صّم " ملك بن عامر يف حوار لـ : "التحرير":

اأنا ابنة اللحظة اأكتب يف الثانية التي اأ�صعر بها مبا�صرة  واأع�صق حتّدي 
ال�صعاب الأتذوق طعم النجاح 

حاورها / اأ . خل�صر . بن يو�صف  
---------------- 

الكتابة  فكرة  لك  اأتت  التحرير:كيف 
... و من �صاعدك على هذا ... و هل 

الكتابه من �صغرك ؟  كنت حتبني 
كانت  بل  اإيل  تاأت  مل  الكتابة  فكرة 
اأحيانا   ... بها  اإال  اأحيا  ال  قلبي  نب�س 
منذ  اأحبها  نني  الأ فطرة  نها  اأ اأ�سعر 
كتاباتي  لكن  قليل  كالمي   ، ال�سغر 
ملجاأ  و  اخلا�س  عاملي  هي   ، كثرية 
و  �سعفي  وق��ت  يف   يل  بالن�سبة 
كيف   ، �سعادتي   و  حزين  يف   ، قوتي 

اأحبها. ال  اأن  يل 
 " " اك�صر القيود   التحرير:�صدر لك 

لو   ، جمموعة ن�صو�ش وخواطر حتفيزية  
االإبداعية ؟ التجربة  حتدثينا عن هذه 

اأتخيل  كانت اأول جتربة و اأروعها ، مل 
اأن  و  لكتاب  لفة  موؤ يوما  اأك��ون  اأن 
كانت  كاتبة...  م�سطلح  علي  يطلق 
رائ��ع��ة...  جميلة...  البدايات  ككل 
 ... بابنته  اأبي  بفخر  و  بالفخر  �سعرت 
يريد  ما  يحّقق  اأن  �سخ�س  لكل  اأمتنى 
�سيء  ال  ب��اأن  واثقة  �رت  نني  الأ  ،

. م�ستحيل 
كيف   ... عام  ب�صكل  التحرير:الكتاب 

اأتت لك فكرته ؟
ال��ذي  امل��و���س��وع  و  الكتاب  ف��ك��رة 
ل���ي���ه ه���و ب��ت��دق��ي��ق��ي و  ت��ط��رق��ت اإ
هم  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س  مالحظتي 
اجلميع  اأن  اأالحظ  كنت   ... حويل  من 
اأالح��ظ  كنت   .. ال��ق��وة  اإىل  يحتاج 
لنّي  اجليل  ه��ذا  �سباب  اأن  ب�سدة  و 
 ، بكلمة  يه  راأ تغيري  ت�ستطيع   ، جدا 
ال�سخ�س   .. بب�ساطة  جرحه  ت�ستطيع 
ظرف  يغريه  و  بكلمة  ثر  يتاأ ال  القوي 
ال��ذي  كتابي  لفكرة  فتطرقت   ...
طريق  ل��ك  لرت�سم  ح��روف��ه  ن�سجت 
من  كل  معنوياِت  تعّزز  و  النجاح 
ال  ف�����س��اًء  طموحاته  لتكون  ه  ق���راأ

. بالنهايات  يعرتف 
القيود  "  اك�صر  التحرير:عنوان  كتابك 
ترين  هل   ... مفردتني   من  يتكون    ، "
اأم منا�صب ملا بداخل الكتاب  اأنه مركب ، 

؟
ال��ق��ي��ود'  اك�����ر   ' ك��ت��اب��ي  ع��ن��وان 
لكنه  مفردتني  من  يتكون  نه  اأ �سحيح 
ل�  اخت�سار  مبثابة  فهو   ، جدا  منا�سب 

. �سفحة   46
لهذا  الت�صمية   �صبب  التحرير:ما 

التي  الرئي�صية  الفكرة  وما   ، االإ�صدار 
تفا�صيَل  تعطيننا  ، ممكن  تدور حوله  
التي  ، مو�صوعاته  الكتاب  اأكرث حول 

؟ وعاجلتها  اإليها  تطرقت 
لك�ر  ت�سبيها  ك��ان  القيود  اك�ر 
تواجهك  التي  العقبات  و  احلواجز 
معاجلة  اأردت  خوف...  و  �سعف  دون 
اأردت   ... الف�سل  و  ال�سعف  ظاهرة 
و  للقوة  يحتاج  �سعيف  كل  م�ساعدة 
حتفيز  و   ، للت�سجيع  يحتاج  فا�سل  كل 
و  ا�ست�سلم  و  حلم  لديه  �سخ�س  كل 
ح��رويف  و  بكلماتي  اأردت  ت��رك��ه،  
التفاوؤل  و  احلما�س  روح  اأغر�س  اأن 

. حلمه  خلف  حامل  كل  لينه�س 
التحرير:هل كان الأهلك دور يف كونك 
كاتبة ... و هل اأحد ميانع اأن تكوين 

؟ كاتبة 
اأبي  خا�سة  الأهلي  كان  لقد  طبعا   
بالدعم  ال��ل��ه  بعد  االأك���ر  الف�سل 
اأكر  كان  هذا   ، والنف�سي  املعنوي 
املرحلة  هذه  كل  لتخطي  دفعني  حافز 
لديهم  مانع  ال  و   ، يل  ت�سجيعهم  بعد 
فخر  هذا  بالعك�س   ، كاتبة  اأ�سبح  باأن 

. لهم 
حّفزك  معني  حدث  هناك  التحرير:هل 

ال�صواغل  وما  املجموعة   كتابة هذه  على 
الن�ش ؟ ا�صتغلت عليها يف هذا  التي 

ب��ال��درج��ة  حت��ف��ي��زي  ال��ك��ت��اب  طبعا 
املجتمعية  للفئة  م��وج��ه   ، االأوىل 
الذي  الواقع  اأن  خا�سة   ، ال�سبابية 
هذا  جمتمعنا  يف  ال�سباب  يعي�سه 
االإيجابية  الطاقة  من  جلرعات  يحتاج 
 " الكتاب  ق��راءة  عند  تالحظ  قد   ،
ب�سيطة  اللغة  اأن   " القيود  اك�ر 
 ، ق��راءت��ه��ا  �سخ�س  اأي  ي�ستطيع 
الكتاب  يكون  ب��اأن  جاهدة  حاولت 
اإي�سال  هو  االأول  هديف  الأن  مب�سطا 

تغذية  و   ، فقط  للقارئ  املعلومة 
. االأمل  و  االإيجابية  بالطاقة  روحه 

راأيك يف جتربتك االأوىل  التحرير:ما 
االإبداعي،  الفعل  تخو�صني  واأنت 

ظروفها   ، عندك  الكتابة  طقو�ش  وماهي 
؟ و�صياقاتها  واأ�صبابها 

كلها   ، رائ��ع��ة  ج��د  االأوىل  جتربتي 
نني  كاأ و  �سعرت   ، �سعادة  و  تفاوؤل 
اأحب   ... اأح��الم��ي  حتقيق  طريق  يف 
و  �سكونه  فالليل   ، ليال  الكتابة 
ما  كتابة  على  ي�ساعداَنِني  ه��دوءه 
اأكتب  جعلني  ما  هذا  و   ، اأجمل  هو 
كل  يحتاجها  ���س��ط��وًرا  و  ك��ل��م��اٍت 

. �سخ�س 
جميلة  تكون   للكاتب  التحرير:احلياة 

ت�صّدقني  العامل ...  يفوق خيال  ب�صيء 
اأم تكّذبني هذا القول ؟

�سلبي  ج��ان��ب  ه��ن��اك  جم��ال  ك��ل  يف 
يف  ن��ن��ي  اأ مب��ا  و   ، ي��ج��اب��ي  اإ ج��ان��ب  و 
اأو  تكذيب  اأ�ستطيع  ال  االأوىل  اخلطوة 

. القول  هذا  ت�سديق 
على  باالنفتاح  تفكرين  التحرير:اأال  
اأجنا�ش اأدبية اأخرى ، وطرق اأبواب 

؟ مغايرة  تعبري 
باالنفتاح  بعد  اأفكر  مل   ، ب�راحة   

. اأخرى  دبية  اأ اأجنا�س  على 
ثقافية  م�ساريع  ل��ك  التحرير:هل 
�سيناريو  اأو  ق�سة  اأو  كرواية   ... قريبا 

؟ و غريها  خواطر  اأو  مقال  اأو 
تخ�س  خ��واط��ر  على  اأ�ستغل  نعم 
فّكر  اأ و   ، نثى  اأ كل  حتتاجها  و  نثى  االأ

. يف رواية 
امل�صتقبلية  التحرير:اأهدافك 

؟ وطموحاتك 
ال  نني  الأ كثرية  اأهدايف  و  طموحاتي 
لكن   ، ير�سيني  ال  و  بالقليل  اأكتفي 
اأ�سبح  اأن  هو  طموحي  احلايل  الوقت 
كل  عند  حمبوبة  و  معروفة  كاتبة 
لغات   3 تقان  الإ اأجتهد  حاليا    ، قارئ 

. �سبانية  االإ و  الرتكية  و  االإجنليزية 
واجلريدة للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

الغّراء  جلريدتكم  �سكري  كل  ق��دم  اأ
و   ، اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
يو�سف  ب��ن  امل��ت��وا���س��ع  ال�سحفي 
�سمرية  للطيبة  ي�����س��ا  اأ و   ، خل�ر 

. من�سوري 
ت�ست�سلم  ال  ق��ارئ  لكل  ر�سالتي 
فاأنت  �سيء  كل  لنف�سك  كن  و   ، بدا  اأ
م�ستقلة  �سخ�سية  كن  ت�ستحق... 
 ، اجلميع  يحرتمها  اأن  قبل  ذاتها  حترتم 
وال   ... بنف�سك  نف�سك  قدر  اأعرف  و 
  ، رائع  عظيم  اأنك  لك  قال  من  ت�سّدق 
فا�سل  باأنك  قال  من  اأي�سا  ت�سدق  ال 
نف�سك  بتقييم  اأجدر  اأنت   ... خا�ر  و 

. فقط  اأنت 

وذاتها  ب�صوتها  لتكتب  اأطياف جمتمعها  كافة  امراأة  فيها  تتحدى  التي  املجنونة،  املغامرة  اأو  بالن�صال  ت�صبيهه  اأنه ميكن  ال�صعوبة حتى  بالغ  اأمر   ، والتقاليد  العادات  يقوم على  �صابة يف جمتمع  تكتب  اأن 
الالتي جنحن يف و�صع خطواتهن  الكاتبات  ، لكن هناك من  متكل�صة  اأخالقية  ما تكتبه وذاتها وفق نظرة  التطابق بني  �صخ�صها ومتحي�ش  اإىل  للولوج  املراأة كنوافذ  كتابة  ما تعامل  ،  وغالبا  عنه وعنها 
انغالقا ومّثلت  املجتمعات  اأكرث  املبدعات والكاتبات الالتي يع�صن يف  الكثري من  التوا�صل االجتماعي بدور كبري يف فك عزلة  �صاهمت و�صائل  ، ورمبا  ال�صعب، ولو بعد معاناة كربى  الكتابة  يف عامل 

القراء،  قلوب  الدين يف طلقات  �صعورها ك�صجادة عالء  كلماتها وحّلق  اأحرف  ب�صط من  ال�صغف  ، عنوان  الواقع  اأنياب  االأمل بني  مفتاح  اإىل ملك  بالن�صبة  الكلمة   ، للكتابة وتطوير جتاربهن   متنف�صا  لهن 
، طالبة  19 ربيعا  ب�صكرة حتديدا - ملك بن عامر، ذات  امد طولقة والية  ال�صّ ابنة اجلنوب اجلزائري    . القوية  يا�صمينه  اأما جراأتها فتمثّلت بخفة   ، امل�صنية  الليايل  الذهبي يف  وتالم�ش روحها كفانو�صه 

التفاوؤل   و  ، والتحفيز... احلما�ش  الت�صجيع  الف�صل ...  و  ال�صعف  التحدي ..التهمي�ش والعزلة ...ال�صرب ...  ا�صتلهمت منه احلرف  وكتبْت يف ..  ال�صنة االأوىل -  جامعية يف 

�صارك فيه ما يقارب 600 فنان من 26 دولة

تلم�صان قبلة الرتاث الثقايف العاملي من خالل 
ال�صالون الدويل االفرتا�صي لل�صورة

فعاليات  على  ال�ستار  ���س��دل  اأ
االفرتا�سي  ال���دويل  ال�سالون 
االل�������ك�������رتوين ل���ل�������س���ورة 
نظمته  ال��ذي  و  الفوتوغرافية؛ 
ال�����س��ب��ك��ة اجل��زائ��ري��ة ل��الإع��الم 
تلم�سان  والية  مكتب   - الثقايف 
للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  و   -
بعنوان   – ديب  حممد   – العمومية 
حتت  و  العاملي  الثقايف  ال��رتاث 
متيز  ال��ذي  و  الفن  كوكب  �سعار 
و  فنان   600 يقارب  ما  مب�ساركة 
القارات  ميثلون  دولة   26 من  فنانة 
دول��ة   16 بينهم  م��ن  اخل��م�����س��ة، 
امل��غ��رب،  اجل��زائ��ر�  ه��ي  و  عربية 
 ، م�ر  ليبيا،  موريتانيا،   ، تون�س 
العراق،  ُعمان،  اليمن،  ال�سودان، 
فل�سطني،  االردن،  ال��ك��وي��ت، 
ال�سعودية  و  ل��ب��ن��ان  ���س��وري��ا، 
هي  و  ع��رب��ي��ة  غ��ري  دول   10 و 
البنغالد�س،  اندوني�سيا،  ال�سني، 
النيجر،  كندا،  الدامنارك،  ال�سويد، 
متيز  و  املانيا،  و  تركيا   ، ا�سرتاليا 
مدار  على  امتد  الذي  ال�سالون 
من  ان��ط��الق��ا  ك��ام��ال،  ي��وم��ا   20
بتقدمي  اجل���اري  اوت   21 اىل   2
يف  فني  عمل   2000 م��ن  ازي��د 
الفوتوغرافية،  ال�سورة  جم��ال 
الفنون  مبختلف  تتعلق  التي  و 
املعامل  و  ثرية  االأ املناظر  كت�سوير 
اللبا�س  و  ال�سياحية  و  التاريخية 
و  التقاليد  و  العادات  و  التقليدي 
فنية  لوحات  اإىل  اإ�سافة  غريها.... 
النحت  و  العربي  اخلط  يف  اخرى 
و  با�سكاله  الر�سم  و  ب��ان��واع��ه 
باقي  و  ن��واع��ه  ب��اأ العربي  اخل��ط 
�سارك  كما   ، الت�سكيلية  الفنون 
فنانون  اي�سا  هذه  التظاهرة  يف 
الذين،   48 اجلزائرال�  واليات  من 
رائ��ع��ة  و  مم��ي��زة  ���س��ورا  ق��دم��و 
والياتهم  بهم  ت��زخ��ر  ع��ّم��ا  ت��رز 
�سياحي  و  ث��ق��ايف  ت����راث  م���ن 

ااإىل  اإ�سافة  م��ادي،  غري  و  مادي 
منتدبة  والية   20 من  م�ساركني 
تنظيم  فرتة  تزامنت  حيث   ، اي�سا 
باليوم  باالحتفال  اي�سا  ال�سالون 
على  ناهيك  للت�سوير،  العاملي 
حلول  اي�سا  �سادف  اختتامه  ان 

.  1442 اجلديدة  الهجرية  ال�سنة 
املخت�سون  اعتر  اآخر  جانب  من  و 
الن�ساطات  هذه  مبثل  املهتمون  و 
يعتر  ال�سالون  هذا  اأن  الثقافية،  
الثقافية  التظاهرات  اهم  بني  من 
هذا  من  االلكرتونية  االفرتا�سية 
العامل  يف  نظمت  ال���ذي  ال��ن��وع 
ال��ع��رب��ي خ��الل ال��ف��رتة االأخ���رية 
جائحة  تف�سي  ظ��ل  يف  خا�سة 
الثقايف  لبعدها  بالنظر  و  كورونا، 
امل�ساركة  حلجم  بالنظر  و  الفني 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة م��ن ح��ي��ث ال��ك��م و 
�سقرون  ك�سف  و   ، اي�سا  النوع 
على  ال��ع��ام  امل�����رف  عبدالقادر 
هذه  التظاهرة  ان  على  ال�سالون 
التوا�سل  مواقع  عر  متت  التي  و 
بت�سليط  �سمحت  االجتماعي، 
يتمتع  كبلد  اجلزائر  على  ال�سوء 
و  متميز  �سياحي  ثقايف  ب��رتاث 
تلم�سان  على  و  عام،  ب�سكل  ثري 
قدمه  ما  خالل  من  خا�س  ب�سكل 
خمتلف  من  امل�ساركون  الفنانون 
منهم  و  اع��م��ال  م��ن  االأع���م���ار 
ا�سافة   ، هواة  اآخرون  و  حمرتفون 
اجلمعيات  ع��دي��د  م�ساركة  اىل 
حتى  و  ال��ف��ن��ي��ة  و  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اجتماعي  ط��اب��ع  ذات  جمعيات 
ينتظر  و  مببدعيها،  ال�سالون  يف 
اي�سا  ه��ذا  ال�سالون  يكلل  ان 
الأعمال  واقعية  معار�س  بتنظيم 
الفرتة  خالل  امل�ساركني  الفنانني 
يف  مل�ساركتهم  تقديرا  القادمة، 
الهامة  الثقافية  التظاهرة  هذه  يف 

 . بتلم�سان 
�سقرون عبدالقادر 
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مكتب التوثيق االأ�صتاذ/ عبيد حممد الب�صري
حي الرمال الوادي

�صركة املحلية لل�صناعة واخلدمات ذ.م.م
مقرها: حي النور الوادي – راأ�صمالها :21.000.000.00 دج

هبة ح�ص�ش
وم�صجل،   2020/08/19  : بتاريخ  مبكتبنا  حمرر  عقد  مبوجب 
ال�صركة  يف  ميلكها  التي  ح�ص�صه  كل  ح�صني  قوري  ال�صيد  وهب 
احمدوه  ال�صيد:  له  املوهوب  اإىل  ح�صة   10500 بـ:  واملقدرة 
من  بوبكر  واالأ�صهب  ح�صني  قوري   : ال�صيدان  مهام  اإنهاء  وليد، 
الت�صيري لي�صبح ال�صركان احمدوه عماد واحمدوه وليد : م�صريان 
هذا  من  ن�صخة  �صتودع  لل�صركة.  )منف�صالن(  واإداريــان  ماليان 
العقد لدى الفرع املحلي للمركز الوطني لل�صجل التجاري لوالية 

الوادي .                                                                                            املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية 
دائرة  زلفانة 
بلدية زلفانة 

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات 

الرقم : 01/ 2020
و�صل اإ�صهار خا�ش/ بتجديد جمعية 

امل�صماة :جمعية حي القويفلة 
املودعة بتاريخ : 2020/07/14 

رئي�ش اجلمعية : بن دكن العربي 
املولود بتاريخ : 1987/02/21 بزلفانة غرداية 

الكائن مقرها : منزل بن دكن مو�صى بزلفانة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

دائرة بريان
بلدية بريان

م�صلحة التقنني وال�صوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

رقم 14 /2020
و�صل ا�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية حملية

الت�صمية : جمعية حي املنظر اجلميل بريان
املودعة بتاريخ : 2019/11/20.

امل�صجلة حتت رقم : 2019/17 رئي�ش اجلمعية : طواهرية احلاج 
غرداية  بريان   : ب   1990/10/08  : بتاريخ  املولود   - بنعي�ش 

الكائن مقرها : حي املنظر اجلميل بريان

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

دائرة بريان
بلدية بريان

م�صلحة التقنني وال�صوؤون العامة
رقم 10 /2020

و�صل ا�صهار خا�ش بتاأ�صي�ش جمعية حملية
الت�صمية : جمعية النور لتجزئة املداغ بريان

املودعة بتاريخ : 2019/12/02.
امل�صجلة حتت رقم : 2019/19

رئي�ش اجلمعية : حوا�ش م�صعود ابن علي - املولود بتاريخ : خالل 
1965 ب : بريان الكائن مقرها : منزل ال�صيد / احلرمة عبد اهلل 

الكائن بتجزئة املداغ -حي املجاهدين بريان



�صالفة العنقاء
----------------------

هذا ال�سباح مميز اإنه اأول اأيام رم�سان.....
من  الكثري  حتمل  اأن  ..ناأمل  جديدة  بداية 

االأمان...!
اأماين  وال  باالأمنيات  ملئ  عادة  البدايات 

البالء.... هذا  الله  يرفع  اأن  اإال  االآن  لنا 
وينتفي متاما هذا الوباء....

ويعود كل �سيء اأف�سل مما كان عليه...
هذا  يف  الدرو�س  من  الكثري  تعلمنا  لقد 
من  الكثري  املنزيل...واكت�سفنا  احلجر 

االأ�سياء....
اكت�سفنا اأننا كنا نعطي ال�سوارع حقا اأكرث 
من بيوتنا...وعندما نزلت بنا النازلة مل جند 

غري منازلنا مالذا لنا...
باالآخرين  ن�سعر  اأن  احلجر  هذا  يف  تعلمنا 
الذين  اأول��ئ��ك  ح��ال  كيف  اأك���رث...ت���رى 

يعي�سون يف ال�سوارع حمرومني ...؟
وينامون على االأر�سفة جائعني..!؟

اإذا كنا �سنجن الأن _ال�سميد_لفرتة بينما 
انقطع  الذين  باأولئك  فكيف  ثمنه  منلك 
حتى  يحلمون  ال  ..والذين  الكثري  عنهم 

بن�سف ثمنه...
بني  يجدوا  اأن  ي�سمنون  ال  الذين  اأولئك 
اأخرى لال�ستمرار يف  ليلة و�سحاها لقمة 

العي�س....!
تعلمنا اأي�سا اأو اكت�سفنا اأن مقاعد الدرا�سة 
من  كثري  يف  منها  ومللنا  متاعبها  رغم 
رهيب...واأننا  بعدها  الفراغ  اأن  املرات...اإال 
كلما انقطعنا عنها فكاأن اأعمارنا ت�سيع...

لديه  يكن  مل  فينا  البع�س  اأن  اكت�سفنا 
ح�سن   يف  ال��وق��ت..ب��ل  يف  م�سكلة 

التدبري....!
مل  واأن��ت  احلجر  مير  اأن  العيب  من  األي�س 
تقراأ  مل  نافلة..؟  ت�سلي  مل  اآي��ة..؟  حتفظ 
كتابا..؟ مل تتعلم اأي �سيء جديد ومفيد...!؟

تعلمنا اأي�سا من هذا احلجر...

 اأن القرب حب...واأن احلب دين...
ينتفي  اأن  قبل  لبع�سنا  نوفيه  اأن  يجب 

العمر..ونغادر احلياة....!
تعلمنا �سيئا اأهم من كل ما�سبق....

وهو اأن الله اأقوى واأننا اأحقر من اأن جنرتاأ 
على حدوده اأو نطغى....

فهاهو خملوق اليرى بالعني املجردة يفعل 
فعل  لقد  والقوانني  الرجال  يفعله  مل  ما 
زمن  منذ  يفعل  اأن  يجب  كان  مما  الكثري 

طويل....!
لقد طهر ال�سوارع من املنكرات..لقد اأغلق 
التي  القاعات  والبارات...وحتى  املراق�س 
والرجال  الن�ساء  بني  االختالط  فيها  كان 

يعد حت�را...!
واللواط  ال�سذوذ  مناظر  على  ق�سى  لقد 
ال��غ��اب��ات  امل��ح��رم��ة يف  وال��ع��الق��ات 
واملتنزهات....حارب احلرام كما كان يجب 

اأن نحاربه نحن ومل نفعل....!
ول�ست اأدعم املر�س اأو اأمدحه فخرا عافانا 

اأي�سا.... امل�ساجد  اأغلق  اأنه  الله فال نن�سى 
ننظر  حني  كلنا  ورمبا  اأنظر  حني  ولكني 
للجهة  امل�رقة من املو�سوع كما يقولون 

فنحن جند كل هذا الذي ذكر...!
اأن  املاأ�ساة  هذه  من  االأخري  يف  تعلمنا  لقد 
اأجلها  من  نبتعد  اأن  من  اأحقر  كلها  احلياة 

عن الله ...!
�سلواننا... اأ�سبحت  التي  �سجاداتنا 
اأن  اأيعقل  لنا  التي غدت �سكنا  م�ساحفنا 
احلياة  وهذه  املوح�س..  العامل  بهذا  تقارن 
املجحفة التي ترتدي زيف امللذات..! وهذا 

الزمن املليء بالفنت وال�سهوات...!؟
ولكنك  فريو�س  ...اأن��ت  كورونا  �سكرا 
الله من كل  ندعو  ...واالآن  الكثري  علمتنا 
قلوبنا...اأن ترحل ب�رعة وب�سكل ي�سري....

فال �سيء بعد طاعة الله..
يعادل ال�سحة والعافية....

الكوكب  لهذا  وعافية  �سحة  فاللهم 
املري�س.....!!

ال�صماء �صبابية لكن االأن�صام الباردة ميكنها اأن تت�صلل اإيل....
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الت�ساأليني
ملاذا اأحببتك اأنِت

ملاذا ع�سقتك اأنِت
رج����اءا. رج����اءا..  

الت�ساأليني.. 
اأي�سا  مثلك  فانا 
�سالت مرارا عيني.

ملاذا انت بالذات 
 ملاذا تلك النظرات

اأفقد  واأمام عيونك 
كل الكلمات

كاين بال �سفتنِي. 
اأجيبني… 

اأ لعيونك ال�سفراء �سيدتي
�ُر جمهول

ويف عينيك �سيدتي
�رت املقتول

واأنا مل اأذنب يف الع�سق
وكنت امل�سوؤول

رجاءا. التظلميني.. 
   اأتيتك اأحمل اأ�سواقي

وبني يدك اأفتح اأوراقي واأقول
ب�سدق ماكان باأعماقي

اأحبك اأحبك يا اأنت 
رجاءا.    اأحبيني.. 

كفرا�سة رو�س اأبحث عنِك
من دون الورد اتيُت اليِك

مثل املجنون ادور واأرق�س حولِك
واأفر�س بكل ال�سوق اليك
 جناحيني..  ظميني األيك

رجاءا.  ظميني.. 
مل اأعرف قبلك اآمراة قط

 اأنت احلاء واأنت الباء فقط
وفوق �سطورك اتقنت احلب

وفن اخلط. 
وكتبت اليك ب�سدقاأحببتك

 واأحبك جدا جدا
فرجاءا  اأن اأحببتني      

  الت�ساليني.. 

الت�صاأليني اإلــى جميــع االأقــــالم
طريق  عن  ...را�صلونا  وم�صاهماتكم  موا�صيعكم   ال�صتقبال    ، اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  االأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد االلكرتوين للجريدة

الذكرى االأخرية 
بقلم : مراد العمري

املنزل  اإىل  العودة  يريد  كان  مي�سي  ولد �سغريا 
تاأخر  الأنه  عليه  قلقة  وهي  عودته  تنتظر  واأمه 
كثريا بعد اأن اأر�سلته اإىل املحل املجاور منذ مدة 
زمنية طويلة. اليوم وجه البحر هادئ وال�سم�س 
على  ب�سوءها  ت�ستطع  التي  باأ�سعتها  ت�سيء 
و�سعاعه  احلياة.  هذه  لدفء  �سكن  الذي  البحر 
اأي�سا يعك�س �سوء ال�سم�س على زجاج واجهة 
عجوز  هنالك  كانت   - املدينة.  بنايات  نوافذ 
اجلهة  اإىل  الطريق  تقطع  اأن  تريد  ت�سري  التزال 
عر  زوجته  يخر  وزوج  ال�سارع  من  االأخرى 
عن  قليال  �سياأخر  اإنه   : لها  قال  هاتفي.  اإت�سال 
املنزل. حركة ال�سيارات عادية ت�سري بكل حرية 
على الطريق ويف خمتلف �سوارع املدينة. كانت 
الطيور دائما حتلق يف �سماء املدينة. اليوم تبدو 
�سيء  حدوث  توقعت  وكاأنها  قليال  منزعجة 

غريب. على طاولة املقهى و�سع �سيد فرحات 
الكر�سي  على  وجل�س  اأمامه  اجلرائد  بع�س 
يت�سفح  وب��داأ  القهوة.  فنجان  يحت�سي  كي 
جيدا  يت�سفحه  عنوان  وكل  اجلريدة  عناوين 
وكالعادة  ال�سحيفة.  كلمات  كل  حتليل  يريد 
بعد  مزاجه  دوما  حت�سن  امل�سائية  قهوته  كانت 
 ، احلقيقة  عن  والبحث  التاأمل  من  طويل  يوم 
تبقى  ما  اإنهاء  يف  ي�ستمر  اأن  ي�ستطيع  ال  وهو 
وهو  االأخ��ري.  الف�سل  منها  وبقي  روايته  من 
يطرح على نف�سه عدة اأ�سئلة وبدت له الرواية 
اإمتام  اأ�ستمر يف  اأن  اأ�ستطيع  تعقيدا. - هل  اأكرث 
؟  منها......  االأخري  الف�سل  اأنهي  كي  روايتي 
قمة  يف  اأكون  حتى  ال�سيء  بع�س  اأنتظر  اأم   -
االإ�ستعداد.....................؟ وبدت له الرواية اأنها 
اأكرث تعقيدا وزادت التفا�سيل تعقيدا وغمو�س 
كبري. بالقرب من املقهى يوجد حمل لبيع الورود 

املقهى �سوى قليال  والزينة ،مل يكن بعيدا عن 
وكان عرو�سان فرحان بزفافهما يلتقطان بع�س 
التو�سف  ،وفرحتهم  اجلميلة  للذكرى  ال�سور 
بهذا الزفاف ال�سعيد .الذي كانت بدايته جميلة 
والفرح ميالأ قلوب اأهل العرو�سني واالأ�سدقاء - 
وفجاأة  ال�سماء  يف  حتلق  التزال  كانت  الطيور 
مذعورة  خائفة  وهي  اإجتاهات  عدة  يف  ت�ستت 
على  خميم  الهدوء  وك��ان  غريب.  �سيء  من 
يريد  بعيدا  حلق  ،احلمام  املدينة  اأرج��اء  معظم 
عدة  يف  جدا  مذعور  وهو  املدينة  عن  االإبتعاد 
وبعد  بعيدا  يرحل  اأن  يريد  يرفرف  اإجتاهات 
ثواين قليلة حدث دوي كبري واأهتزت االأر�س. 
اإنه �سوت  اإلهي..........!  يا  اإلهي...........! -  يا   -
اإنفجار قوي  اإنفجار..................... ؟ - لقد وقع 
وال اأثر للمدينة. كان االإنفجار ميتد بطريقة اأفقية 
وعمودية م�سكال حلقة من الدخان، وتتطايرت 

على  اإنقلبت  وال�سيارات  ال�سماء  يف  اجلثث 
كان  واالأبنية  مكان،  كل  يف  البع�س  بع�سها 
قد  املحالت  ومعظم  واالأب��واب  نوافذها  زجاج 
كان   . �سيء  كل  وحتطم  االأر�س  على  تتطاير 
الدمار واخلراب ظاهرا ب�سكل كبري على املدينة 
التي تغري وجهها. لقد اأ�سبحت منكوبة ب�سكل 
اخلوف  و�ساد  الطريق  الدماء  برك  كبري وغطت 
الذي  املوت  اإنه   - الذي �سكنها فجاأة.  والرعب 
، وبداأت االأحزان وحتول  يخطف االأرواح فجاأة 
الفرح اإىل ماأ�ساة واأختفى العرو�سني حتت ركام 
وتطايرت  �سواد.  اإىل  البيا�س  وحتول  البناية 
وعلى  الهواء  يف  فرحات  �سيد  رواي��ة  اأوراق 
طريق املقهى ، وتطايرت الطاوالت مع العديد 
من اجلثث واأختفى ال�سيد فرحات كذلك. كانت 
فرق االإنقاذ تبحث عن جثته يف كل مكان لكن 

دون جدوى فلم يبق له اأثر. 

هَو الوقُت مَي�سي،
وياأُخُذنا ال�ّسجُن َنحَو ِنهاياِتنا

يف غيابِة ليٍل طويل،
ُنَرّتُب اأ�سياَءنا

يف ات�ساِع امل�سافِة بنِي جداريِن
اأو وردتنِي

ُتطاّلِن من �َسْقِف جنٍم بعيٍد
وَنبني على َوَجِع الوقِت اأحالَمنا

يف ارتياٍب ِمَن الَفْجِر اأال ُيِطّل،
ولكّننا �سوَف من�سي

اإىل حيُث هذي البالُد تريد،
ونزرُع فوَق امل�ساِطِب اأوردًة للّرياِح

وللّروٍح
لالأمهاِت

وَنْحمُل اأوجاَعنا
للواتي انتظرَن طوياًل على �سفرِة احلّزِن

ِن داليٍة حتى نعوَد اإىل ُح�سْ
َن�سَتِظلُّ بفيء البالد ...

َيُخطُّ ال�ّسجنُي على حاِئِط ال�ّسجِن
�سريَتُه يف ف�ساٍء جَتّلَل بالليِل

ال قمٌر يف امل�ساِء
ُيطلُّ عليه،

وال جَنَمٌة يف الف�ساِء
ُت�سيُء عليه،

فيم�سي اإىل اأّمه كي تنرَي الطريَق اإليه،
ِلَيكُتَب اأحُرَفُه بالّر�سا�ِس

و�ساياُه لالأ�سدقاِء
ر�ساِئَلُه يف مديِح الوروِد

التي نبَتْت يف حديقِتِه املنزلّيِة
ّلت وروُد الراري ذاَت �سباٍح جَتَ

خرٍة يف جنوِب البالِد على �سَ
َعُد ال�سهداُء اإىل َجبهِة االأر�ِس هنا َي�سْ

ينتظروَن الّرجوَع
وعزَف الّن�سيد...

على َكفِّ اأمي التي اأر�سَعتني الو�سايا
ُمْبِتّلًة  الّنهر  َعِن  اخلروٍج  و�سايا  كتبُت 

بالغيوِم
كتبُت الّن�سيَد االأخرَي

يقوُل ال�ّسجنُي الذي غاَب
خلَف الغّياب،

وَخطَّ على حائِط ال�ّسجِن
بعَد هبوِط الّرماِة اإىل ال�ّسهل

فلتاأخذوا َج�َسدي
وامنحوا اإخوتي

ملجاأً يف الوَطن...
كفى...

َمْن ذا �َسُيوؤِن�ُس وحدَة الّزنزانِة الليلة،
ومينُح فر�سَة امل�سفى ِببْئِر ال�ّسبِع

بع�َس الدفِء
يك�ُر �سّمَت جدراٍن

على  َنَبَتْت  التي  للحكاياِت  ت��وؤّث��ُث 
الق�سباِن
وال�ّسجاُن

كيَف �َسيْحِمُل اللّيَل الّطويَل بدوِن َملهاٍة 
؟!

�َسنحمُلُه
اإىل  �سياأخذنا  حفٍل  يف  الليَل  ومُن�سي 

الدولة؟!
كفى...

اإلــى حممود
 اأبو �صالح

تلخي�ش - ح�صني علي غالب
�سدرت للروائية اجلزائرية عائ�سة بنور رواية 
والتي  خيال،  دار  من�سورات  عن  الزجنّي�ة"   "
الرواية  �سنوات،  ثالث  مّدة  عليها  ا�ستغلت 
ال�سوداين  والناقد  االأدي��ب  عنها  يقول  التي 
عزالدين مريغني يف مقدمته لها "اأنها ا�سافة 

للرواية العربية واالإفريقي�ة".
امل�سكوت  الفجوات  يف  "الزجنّية"  رواية  تلج 
عنها، فتغو�س يف عمق جراح االأنثى االإفريقية 
خا�سة يف  املراأة  تعي�سه  مريرا  واقعا  وتختزل 
النيجر  يف  وبال�سبط  ال�سوداء  افريقيا  بلدان 
حيث  وتطورها،  الرواية  هذه  اأحداث  م�رح 
االأنثى  اأو  "بالنكا"،  البطلة  فيها  تتحرك 
وتتخبط  التقالي��د  نفق  الزجنّية يف  االإفريقية 
كتعر�سها  والعنف  والقهر  اجلهل  دوامة  يف 
وما  واجلن�سي  واجل�سدي  النف�سي  للعنف 
اآثار نف�سية و�سلوكية تنعك�س  ينجر عنه من 

على حياتها الكاملة م�ستقبال ،كظاهرة ختان 
يف  وكذلك  الزهور  عمر  يف  وهن  الفتيات 

القبلية  ال�راعات  اآث��ار  مواجهة 
واالإنقالبات.البطلة  واحل�روب 
"فريكي"  "وزوجها  "بالنكا 
يقّرران الهجرة  اإىل بلد  �سمايل 
يحلمان العي�س فيه حتت �سقف 
واطمئنان،  خبز  رغيف  مع 
البلد  يف  لهم  يحدث  لكن 
احللم ما مل يكن يف احل�سبان، 
يبّخر  اآخ��ر  واق��ع��ا  ي��ج��دان 
تتعر�س  اأحالمهما.كما 
من  اآخر  وجه  اإىل  الرواية 

والعنف  العن�رية  االإن�سانية،   املعاناة 
�سد الفتيات باالإ�سافة اإىل مو�سوع الهجرة 
وخا�سة  االأفارقة  من  الهائلة  االأعداد  ونزوح 
عن  بحثا  ال�سمال  دول  نحو  واالأطفال  املراأة 

يتعر�سون  وما  الكرمية،  واحلياة  اخلبز  رغيف 
هروبا. الوا�سعة  ال�سحراء  يف  خماطر  من  له 
خرياتها  رغ��م  حتّولت  افريقيا  ع��ذراء 
وثرواتها اإىل مقرة للموت، 
واالأمرا�س  للف�ساد،  ومرتع 
فاأ�سبح  وامل��الري��ا  ك��االإي��دز 
املكان مقم�وعا، و�سخ�سيات�ه 
ماأ�ساوي  وتفاع�ل  مقه�ورة، 
رهي�ب تعي�سه �سخو�س الرواية 

يف ظل اخلوف من املجهول .
يقول  كما  ال��رواي��ة  االأخ��ري  ويف 
اأوجه  من  وجه  هي  النا�ر  عنها 
جتاه  العن�رية  االإن�سانية،  املعاناة 
تغب  مل  طبيعيا  املختلف  االآخ���ر 
ن�ساالت  الطويل، رغم  الب�رية  تاريخ  طيلة 
القهر  �سد  الزنوج  و���راع��ات  احلقوقيني 
من خالل  ال�ساعة  مو�سوع  وهذا  واالحتقار، 

وقد  موؤخرا  اأمريكا  يف  وقعت  التي  االأحداث 
حاولت "عائ�سة بنور" الكتابة عن عامل داخلي 
ال  الأنا�س  الوجودية  واحلرية  باالأ�سئلة  مليء 
اأن الطبيعة اختارت لهم لونا  ذنب لهم �سوى 

ال تزال قوى التخلف تعاديه.
لالإ�سارة الروائية عائ�سة بنور ن�رت اأعمالها 
يف  مقاالت  ن�رت  وخارجها،كما  باجلزائ�ر 
والطفل  امل��راأة  ق�سايا  حول  خمتلفة  جرائد 
ونالت عّدة جوائز منها اجلائزة الدولية االأوىل 
االأدباء  احتاد  هيئة  عن  املراأة  اأدب  م�سابقة  يف 

بالواليات املتحدة االأمريكية ماي 2017.
الروائية  اال���س��دارات  من  العديد  للروائية 
االأحالم  فار�س  �سقوط  امراأة،  اعرتافات  منها 
wo -    ال�ّسوط وال�سدى، ن�ساء يف اجلحيم ،
en in hell  ،Mujeres en infierno ،  كما 
واالإجنليزي�ة  الفرن�سي�ة  اإىل  اأعمالها  ترجمت 

واالإ�سباني�ة.

ملخ�ش رواية "الزجنّية" لعائ�صة بنور

بقلم/د.عالوي عالوي 
علوان
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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.
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ظاهرة الإلقاء خملفات ور�صات 
العمل على الطريق ظاهرة 

�صلبية وجبت حماربتها من طرف 
ال�صلطات املحلية 

ال�صورة ملخلفات ور�صة ن�صيج 
اأُلقيت على طريق الوزن الثقيل 

بكوينني بالوادي.

�صــورة وتعلــيـق

واقع ّجاف .. وموؤمل !! 
أمام بوابة أحد األسواق الشعبية كانت هناك سيدة تنبش القمامة حبثا عن لقمة سوداء يف واقع بائس، تسد هبا رمق أوالدها، مهها 

الوحيد إسكات جوعهم ! عندما اقتربنا منها ارتبكت وامحّر وجهها من اخلجل مث أخربتنا أهنا تبحث عن رؤوس الدجاج الذي يذحبه 
أصحاب السوق ويرمون بفضالته يف هذه القمامة لتأخذها لكالب تربيها ! أدركنا حينها أن التربير مزيف وأن خلف هذه العيون مأساة 

دفينة ، كرامتها متنعها من قول احلقيقة رغم وضوحها ، ولكن ترفض أن تواجه هبا نفسها. فالكربياء وحده هو الذي جيعل من أمٍّ 
،مثل هذه تقلب بقايا زبالة مبا حتمله من فضالت وروائح وأمراض ال لشيء سوى أهنا ترفض أن متد يدها يف زمن امتدت فيه مجيع 
األيادي..!! الكرامة.... هذه الكلمة اليت هلا مدلوالت مقدسة يف مجيع القواميس العاملية أصبحت اليوم عيبا كبريا ، إذا ما حتلى 

هبا الواحد منا وجلب حملها النذالة واخلّسة فتعفن املجتمع وسادت الكراهية بني 
أفراده “ إال ما رحم ريب “...  فأصبحنا نشتاق إىل مساع كلمة رجل مبعىن الكلمة 

أو صورة  امرأة بكل صفاء احلياء والوقار،  مواعيدنا تضاربت فال احد يأيت يف 
امليعاد وعودنا زائفة تداخلت األمور فيما بينها ، فيتحدث الرجل يف أمور الرجل 
وتتدخل املرأة يف خصوصيات الرجل ، انقلبت املوازين واختلط احلابل بالنابل ، 
والغريب يف األمر أن الكل يالحظ.... واملصيبة انه يشارك يف هذا الوضع دون 

أن يرفع أحد يده لردع هذا املنكر أو ذاك ! املشكلة يف جمتمعنا هي مشكلة كرامة 
وكربياء وقناعة  فقدناها ولألسف فقدناها  !!! 

ترامب �شخ�ص كذاب ال ميكن 
الوثوق به

باري،  ترامب  ماريان  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وصفت، شقيقة 
الفتقاره  به  الوثوق  ميكن  ال  وكــذاب  قاس  شخص  بأنه  شقيقها 
وانتقدت  السبت.  ُنشرت  سرية  لتسجيالت  وفًقا  وذلك  للمبادئ، 
األخت الكربى لترامب شقيقها بسبب سياسته املتعلقة باهلجرة واليت 
أدت إىل فصل األطفال عن والديهم الذين ال حيملون وثائق هجرة، 

املكسيك. وقالت يف  مع  إيواء كبرية قرب احلدود  ووضعهم يف مراكز 
مناشدة  يريده هو  ما  واشنطن بوست: كل  نشرهتا صحيفة  تسجيالت، 

األشخاص الذين يدعمونه )قاعدته االنتخابية(، ليس لديه 
أي مبادئ، على اإلطالق. وسجلت ابنة شقيق ماري ترامب، 
اليت نشرت كتابا عن الرئيس حتت عنوان العائلة السامة 

روبرت  للرئيس  األصغر  األخ  املحادثة سرا. وحاول   ،
انتهكت  ماري  أن  زاعما  الكتاب  نشر  حظر  ترامب، 
عام  يف  توقيعها  مت  اليت  اإلفشاء  عدم  اتفاقية 

2001، لكن دون جدوى.
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اأهايل طويلة اوعمارة بتازوقاغت 
بخن�صلة  ي�صتكون من غياب �صبكة 

موبلي�ش  رغم وجود الهوائي
يشتكي أهايل الطويلة 

اوعمارة ببلدية 
تازوقاغت خبنشلة، 

من غياب شبكة 
موبليس رغم 

وجود اهلوائي 
باملنطقة يف حني 
أن شبكيت جيزي 

واريدو متوفرة، وعليه 

فإن سكان طويلة اوعمارة 
يطالبون السلطات 

املعنية قصد 
اصالح اخللل  

حىت يتسىن هلم  
استعمال الشبكة 

يف احسن الظروف؛ 
كما هو احلال  

جيزي و شبكة اريدو.                                                 

�صباب حي 
فاملا�صكوربعنابة  
ينظمون حملة 

لتنظيف املقربة  

قام شباب حي فاملاسكور مببادرة خريية مميزة رغم 
االرتفاع الكبري يف درجة احلرارة حيث نظفوا املقربة 
املتواجدة على مستوى حيهم وختلصوا من احلشائش 
الضارة اليت كانت منتشرة بني القبور وبعض األوساخ 
استحسان  املبادرة  هذه  ونالت  املقربة،  يف  املوجودة 
اجلميع، خاصة أهنا عرفت مشاركة أهايل املدفونني يف 
هذه املقربة، وحتتاج العديد من مقابر مدينة عنابة 
احلشائش  كثرة  بسبب  خاصة  املبادرات،  هذه  ملثل 
الضارة و حتّول بعض املقابر إىل أماكن لرعي األغنام 

واألبقار مثل مقربيت سيدي حرب و بوحديد.

فنانة اأمريكية ترتل "�صورة القمر" 
بطريقة مده�صة بعد اإ�صالمها

نشرت الفنانة االمريكية جينيفر جراوت، عرب حساهبا مبقع 
الصور الشهري “إنستغرام”.، مقطعا مصورا وهي تقرأ آيات 

من سورة القمر بشكل حسن وبدون أخطاء، مما نال إعجاب 
رواد مواقع التواصل االجتماعي.وعلقت جراوت على الفيديو 
قائلة، “مجعة سعيدة للجميع! هذا هو املنتج النهائي لتالوة 

 ”IGLives“ املنشاوي اليت عملت عليها معكم مجيًعا يف
اخلاص يب”.وأضافت “كما ترون، استغرق األمر حوايل 

22 ساعة لتعلمها، مث رمبا 6 ساعات أخرى أو حنو ذلك من 
املراجعة للوصول إىل هذه النقطة”.

وأوضحت املطربة األمريكية، “أن قراءهتا ليست مثالية 
بنسبة ٪100 حىت اآلن، لكنها قررت املشاركة على أي 

حال.. ألهنا مستعدة لالنتقال إىل تالوة أخرى”. وختمت 
بقوهلا، “أرجو أن ننال الثواب على كل جهودنا.. آمني”.

كانت جراوت قالت يف وقت سابق، إهنا حتب مساع القرآن من 
القارئ املصري الشهري حممد صديق املنشاوي، كما حتب مساع 

سوريت يوسف والتكوير”.
جنيفري جراوت )30 عاما(، أعلنت إسالمها قبل عدة سنوات، 
متزوجة من مطرب مغريب وهلا ابنة منه، وتعيش يف املغرب.
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املطالبة باإبعاد اجلمعيات املن�صوية داخل االأحزاب ال�صيا�صية وعدم اعتمادها
جمعيات مقرتح اإن�شاء �شفحة اإلكرتونية لتكون همزة و�شل بني الرئا�شة و احلركة اجلمعوية

-  العرتاف باجلمعيات املعتمدة بـ: "قوانني اأجنبية" على طاولة الداخلية
انت�شار فريو�ص كورونا غرّي كل املوازين يف اجلزائر، و جعل ال�شلطات اجلزائرية تنظر بعني الر�شا  اإىل احلركة اجلمعوية واملجتمع املدين، رغم العيوب 
املوجودة لدى بع�ص اجلمعيات ذلك من خالل تقدمي الت�شهيالت مل�شانتدها يف مواجهة الوباء و جتنيدها ملكافحته، و قد ذهب الرئي�ص عبد املجيد تبون 

اإىل اأبعد من ذلك من خالل النظر يف اجلمعيات املعتمدة بقوانني "اأجنبية" ومنحها نف�ص احلقوق التي منحت للجمعيات املعتمدة  من قبل وزارة الداخلية و 
تن�شط داخل الوطن، روؤ�شاء جمعيات اقرتحوا  اإن�شاء �شفحة اإلكرتونية لتكون همزة و�شل بني الرئا�شة و احلركة اجلمعوية

علجية عي�ص
----------------------

ـــص  ـــ� ـــي ــــي قــــــــــرار رئ ــــق ل
اجلـــمـــهـــوريـــة املــتــ�ــشــمــن 
الإعـــــــرتاف بــاجلــمــعــيــات 
اأجنبية،  بقوانني  املعتمدة 
بد�شتور  اعتمدت  التي  اأي 
اجلــزائــري  الد�شتور  غــري 
انــ�ــشــغــالتــهــا  يف  الــنــظــر  و 
الدبلوما�شي  امل�شتوى  على 
ا�ـــشـــتـــحـــ�ـــشـــان عــــــدد مــن 
ــذا  ه اأن  اإل  ــات،  ــي ــع ــم اجل
ت�شاوؤلت  عده  ترك  القرار 
تعمل  التي  اجلمعيات  حول 
لها  و  اأجنبية  دول  ل�شالح 
بع�شها  و  اأجنبية،  اأجندات 
الذي يعمل ل�شرب ا�شتقرار 
اجلزائر و لذا وجب معرفة 
برناجمها ،و من يرتاأ�شها ؟ و 
معرفة  و  اأع�شاوؤها،  هم  من 
اإن كانوا متورطني يف اأعمال 
عــالقــة  ــم  ــه ل و  اإرهـــابـــيـــة 
ما  و  الــ�ــشــوداء  بالع�شرية 

ال�شلطات  كانت  و  ذلك،  اإىل 
ــذ ظــهــور  ــن اجلـــزائـــريـــة م
 2600 اعتمدت  قد  الوباء 
 4000 جمموع  )من  جمعية 
تن�شط  وطــنــيــة  جــمــعــيــة 
داخـــل الـــرتاب الــوطــنــي و  
قدم  و   ، اعتمادها(  تنتظر 
منها  جــّمــة  ت�شهيالت  لها 
تطلبها  التي  الوثائق  اإلغاء 
اجلــمــعــيــات  اأمــــا  الإدارة، 

اأجنبية  بقوانني  املعتمدة 
ان�شغالتها  ــع  ــرف ت ــوف  ــش �
الدبلوما�شية،  للممثالت 
م�شت�شار  به  �شرح  ما  هو  و 
املكلف  اجلمهورية  رئي�ص 
ــة و  ــوي ــع ــم بـــاحلـــركـــة اجل
ــة اجلـــزائـــريـــة يف  ــي ــال اجل
فرق  ل  اأنه  قال  و  اخلــارج، 
داخل  يعي�ص  جزائري  بني 
هذا  و  خارجها،  اأو  اجلزائر 

نابع كما قال هو من الإرادة 
يتميز  ــي  ــت ال الــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
ــص  اجلــمــهــوريــة  ــ� ــي بــهــا رئ
لبناء  تــبــون  املــجــيــد  عــبــد 
خدمة  و  اجلديدة  اجلزائر 
الهدف  الــعــامــة.   امل�شلحة 
منح املجتمع املدين احلق يف 
امل�شتوى  على  القرار  اتخاذ 
الوطني و اجلالية باخلارج، 
املحلية،  ــــروة  ال خــلــق  و 

هو  ح�شبه  ــة  ــدول ال فـــدور 
و�ــشــع ورقـــة الــطــريــق بني 
و  املــدين  املجتمع  و  الإدارة 
الدميقراطية  معامل  ر�شم 
اجلزائرية،  باخل�شو�شية 
و  قانونية  اآليات  و�شع  اأي 
يف  اإ�ــشــقــاطــهــا  و  تنظيمية 
ــار و  ــك ــورة اأف ــل ــدان و ب ــي امل
اقـــرتاحـــات فــعــالــة، هــذه 
جهة  مــن  لقيت  ــرارات  ــق ال
بع�ص  انـــتـــقـــادات  اأخـــــرى 
فيما  خــا�ــشــة  اجلــمــعــيــات، 
املن�شوية  باجلمعيات  تعلق 
�شيا�شية،  اأحزاب  لواء  حتت 
اجلمعيات  طــالــبــت  حــيــث 
ــا الــ�ــشــبــغــة  ــه ــن بـــاإبـــعـــاد ع
وفق  تن�شط  لأنها  احلزبية، 
على  و  ــي،  ــزب احل توجهها 
العدالة  تطبق  اأن  الإدارة 
الــتــ�ــشــهــيــالت  تـــقـــدمي  يف 
املجال  تفتح  و  للجمعيات 
ــاز  ــح ــن ت ل  و  ــع،  ــي ــم ــج ــل ل

املتحزبة. للجمعيات 

الــوطــنــي،  الـــدفـــاع  وزارة  ك�شفت 
فعاليات  يف  تــ�ــشــارك  ــر  ــزائ اجل اأن 
الطبعة ال�شاد�شة لالألعاب الع�شكرية 
الدولية التي انطلقت منذ يوم اأم�ص 
الدفاع  لــوزارة  بيان  يف  و  برو�شيا. 
الوطني  الفريق  ي�شارك  الوطني، 

التي  الألعاب،  هذه  خالل  الع�شكري 
تدوم اإىل غاية 05 �شبتمرب 2020، يف 
اخت�شا�ص “الف�شيلة املحمولة جوّا”، 
مبدينة  فعالياتها  �شتجري  التي  و 
ح�شب  رو�شيا.و  ب�شمال  بي�شكوف 
�شتجمع  الألعاب  فاإن  الدفاع  وزارة 

هي  دول  ع�شر  من  متناف�ص    200
اجلزائر، رو�شيا، ال�شني ، بيالرو�شيا، 
ناميبيا،  مــايل،  كامبوديا،  الكونغو، 
ال�شتوائية. وغينيا  طاجاك�شتان 
هي  مــنــافــ�ــشــات  يف  و�شيت�شابقون 
املــغــاويــر  م�شري  اجلــــوي،  الإنـــــزال 

كيلومرتات  عــ�ــشــرة  م�شافة  عــلــى 
قفز  كيلوغراما،  ثمانني  بحمولة 
العربات  �شياقة  يف  م�شابقة  الدقة، 
وكذا   BTR-82 نوع  من  الع�شكرية 

مناف�شة الرمي مبختلف الأ�شلحة.
حممد علي 

جــديــدة  ــة  ــاب ــش اإ�  398 �شجلت 
و  )كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ص 
11 حالة وفاة خالل ال24 �شاعة 
الوقت  يف  اجلزائر،  يف  الأخــرية 
مري�شا   227 فيه  متــاثــل  الـــذي 
عنه  ك�شف  مــا  ح�شب  لل�شفاء، 
الر�شمي  الناطق  الثنني  اليوم 

فريو�ص  ومتابعة  ر�شد  للجنة 
فورار.  جمال  الدكتور  كورونا، 
اإجمايل  باأن  فورار  ال�شيد  اأفاد  و 
 41.858 بلغ  املــوؤكــدة  ـــالت  احل
جــديــدة،  حــالــة   398 بينها  مــن 
لكل  ــة  ــال ح  0،9 ميــثــل  ــا  م وهـــو 
ال24  ــالل  خ ن�شمة  األـــف   100

عدد  بلغ  كما  املا�شية.  �شاعة 
فيما  ــة،  ــال ح  1.446 ــات  ــي ــوف ال
لل�شفاء  املــتــمــاثــلــني  عـــدد  بــلــغ 
املعطيات  ح�شب  �شخ�ص،   29.369
الر�شمي  الناطق  املقدمة من قبل 
ــورار  ف ال�شيد  ــاف  ــش واأ� للجنة. 
حالة  مــن  �شجلت  وليــة   11 اأن 

16 ولية  و  9 حالت  واحدة اىل 
ال24  خالل  حالت   10 من  ازيد 
ت�شجل  مل  فيما  املا�شية،  �شاعة 
اأن  ــر  وذك حــالــة.  اأي  ــة  ولي  21
يف  حاليا  يــوجــدون  مري�شا   37

العناية املركزة.
ق.و

العلمي،  البحث  و  العايل  التعليم  وزارة  عقدت 
الطالبية  اجلمعيات  مع  اجتماعا  الثنني،  اأم�ص 
يف اإطار التح�شري للدخول اجلامعي املقبل يف ظل 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  كورونا،  وباء  من  الوقاية 

للوزارة.
الأمني  عليه  اأ�شرف  الذي  الجتماع  هذا  ياأتي  و 
اللقاء  بعد  الــديــن،  نــور  ــوايل  غ ــلــوزارة  ل الــعــام 
الذي كان قد جرى الأحد مع نقابات الحتادية 
الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي والنقابة 

اجلامعيني،  ال�شت�شفائيني  لالأ�شاتذة  امل�شتقلة 
الو�شاية  تنظمها  التي  اللقاءات  �شل�شلة  �شمن 
على  اإطالعهم  ق�شد  الجتماعيني  �شركائها  مع 
2019-( اجلامعية  ال�شنة  اإنهاء  ت�شيري  ظــروف 
املقبل.  اجلامعي  للدخول  التح�شري  و   )2020
كما من املربمج، يف ذات الإطار، عقد لقاء ثالث، 
اليوم الثالثاء، مع نقابات العمال، مثلما اأ�شار اإليه 
تتزامن  اللقاءات  هذه  باأن  ذكر  الذي  البيان  ذات 
عن  التعليم  منط  �شمن  الدرو�ص  ا�شتئناف  مع 

بعد.
"يف  ــوزارة-  ال -ح�شب  اللقاءات  هذه  جرت  قد  و 
التي  الظروف  حول  بناء  و  ثري  نقا�ص  �شاده  جو 
ال�شتعداد  و  بعد  عن  التعليم  ا�شتئناف  فيها  يتم 
لل�شروع يف التعليم احل�شوري ب�شفة تدريجية" و 
هي العملية التي �شتتم من خالل "تفويج الطلبة 
ال�شحي  الربوتوكول  باحرتام  ت�شمح  دفعات  يف 

باملوؤ�ش�شات التعليمية و الإقامات اجلامعية".
ق.و

تويف ليلة الأحد ال�شحفي باإذاعة تيارت بلحول 
�شبع عن عمر ناهز ال50 �شنة اإثر اأزمة قلبية، 
الإعالمية  املوؤ�ش�شة  هــذه  لــدى  علم  ح�شبما 
الفقيد  اأن  املــ�ــشــدر  ذات  واأبــــرز  العمومية. 

يف  متميزا  وكــان  املحلي  لالإعالم  الكثري  قــدم 
اإعدادها  اختيار الربامج التي كان ي�شرف على 
باملنطقة  ارتــبــاطــهــا  اأ�ــشــا�ــص  على  وتقدميها 
والفالح"  "الأر�ص  اأهمها  الــعــام،  وبال�شالح 

و"طريق ال�شالمة" والتي كان يقدمها بطريقة 
اإىل  اإ�شافة  اأثر لدى اجلمهور،  اأحدثت  متميزة 
الربورتاجات والتقارير والن�شرات الإخبارية.
ق.و

ال�صحفي باإذاعة تيارت بلحول �صبع يف ذمة اهلل

اجلزائر ت�صارك يف االألعاب الع�صكرية الدولية برو�صيا

كورونا: 398 اإ�صابة جديدة، 227 حالة �صفاء و 11 حالة وفاة

 وزارة التعليم العايل جتتمع باجلمعيات الطالبية حت�صريا للدخول اجلامعي املقبل

  

الثورة  اأ�ــشــل  هــو  الفقر  ان  ار�شطو  نطق  حــني 
الفقر  اأن  قال  الذي  ان  جيفارا  �شرخ  واجلرمية 
بل   : ويــقــول  يكملها  اأن  يريد  كــان  عيبا  لي�ص 
بالت�شفيق  قاطعوه  الأغنياء  لكن  و  جرمية... 
وحقيقة  الإن�شاين  و  ــادي  امل الوجود  اإن  ــار.  احل
حمورية  ككينونة  املجتمعية  ال�شخ�شية  بناء 
املجتميعة  البيئة  ــربت  ــت اع الــــذات  بــنــاء  يف 
اإنتاج  م�شتواه  على  يتم  الــذي  الأ�شا�شي  احلقل 
عن  اخلــروج  هي  والتــي  النحرافية،  الظاهرة 
مفهوم  هــو  و  املجتمع  ارت�شاها  التي  املعايري 
ـــروج عن  ــي ايــ�ــشــا خ ــة و ه ــرمي ــن اجل ــع م ــش اأو�
فكل  بال�شرورة.  القانون  عليها  يعاقب  املعايري 
جرمية  انــحــراف  كل  لي�ص  و  انــحــراف  جرمية 
انه  كما  احلــر  جمتمع  مــن  ن�شبي  النــحــراف  و 
الثقافة  ا�شتخدام  من  دللته  و  للموقف  يخ�شع 
الجتماعية  والعمليات  الجتماعي  النظام  و 
للظاهرة  م�شرتكة  ار�شية  و  اأ�شا�شية  كمحاور 
تتميز  اجتماعية  ظاهرة  فهي  النحرافية، 
حتيط  ظروف  اإطار  يف  املجتمع  يف  تتواجد  باأنها 
حتيط  اأخــرى  جهة  ومن  جهة،  من  كظاهرة  بها 
املرتابطة  العوامل  ان  و  الجتماعي،  بالفاعل 
اأو ال�شائعة التي ت�شتغل �شمن التناول  اأو العامة 
نتاجا  باعتباره  املجتمع،  يف  لالنحراف  الكلي 
اأكر  وثقايف  اجتماعي  كبناء  و  املجتمع  لهذا 
دور  ينفي  الذي    و  �شخ�شية  بــاإرادة  متعلقا  منه 
يف  النف�شي  العقلي،  الع�شوي،  الــفــردي  البعد 
النحراف  اأن  النحرافية.  الظاهرة  ــدوث  ح
جملة  تــوافــر  نــتــاج  هــو  و  اجتماعية  ظــاهــرة 
ال�شيا�شية،  القت�شادية،  املجتمعية  امل�شببات 
الإيكولوجية،  الأ�شرية،  الرتبوية،  البنية، 
اأ�شبقية  يف  ال�شكالية  و  ال�شخ�شية،  التاريخية، 
اأو اأهمية دور كل واحد منها يف اإخراج النحراف 
هناك  وان  الجتماعية.  املمار�شة  م�شتوى  اإىل 
على  ف�شر  تجُ الــعــوامــل  ــن  م كـــربى  جمــمــوعــاٍت 
�شعف  بينها  من  النحرافية،  الظاهرة  �شوئها 
ال�شبط و الالعدالة الجتماعية و عدم  �شلطة 
النــحــراف  اأن  كما  حميطه.  مــع  الــفــرد  تكيف 
ال�شخ�ص  يكت�شبها   معينة  خربات  ح�شيلة  هو 
تدفع  وبواعث  ومواقف  نظر  ووجهات  كاأفكار 
الجتماعي  ال�شبط  ان  النــحــراف.  اإىل  الفرد 
تدفع  التي  الأ�شا�شية  البواعث  اأيدينا  بني  ي�شع 
الفرد  اأن  على  يركز  و  النــحــراف  اإىل  الــفــراد 
اآخــرون  مينعه  مل  اإذا  املعايري  عن  ينحرف  قد 
يف  فالفرد  وت�شرفاته،  ب�شلوكه  يهتمون  الذين 
ال�شبط الجتماعي، يزداد  اأ�شاليب  ظل ه�شا�شة 
وي�شبح  الجتماعي،  الفعل  لرد  احرتامه  عدم 
�شلوكه،  تنظم  اجتماعية  كوابح  ــدون  ب حــرا 
عدم  ظروف  اإن  لالنحراف.  يدفعه  قد  ما  وهذا 
من  بالكثري  اي�شا  يــوؤدي  الجتماعي  التنظيم 
النحراف  ارتكاب  اإىل  يعمدوا  ان  الأ�شخا�ص 
و�شغوط  قلق  مــن  اإلــيــه  يتعر�شون  ملــا  نتيجة 
حياتية  ظروف  من  يجابهون  وما  حادة  نف�شية 
اجتماعي   مكت�شب  �شلوك  النحرايف  فال�شلوك 
ال�شلوكات  كبقية  التعلم  عملية  طــريــق  عــن 
الإن�شان ل يولد  اأن  الجتماعية الأخرى، حيث 
ويرتكب  الآخرين  بت�شرفات  يتاأثر  بل  جمرما 
اجلرمية باإيحاء منهم وتقليدا لهم. ان دوركامي 
حاجات  ان  ا�شا�ص  على  النحراف  ا�شكالية  بنى 
ول  تعد  ل  لأنها  كلها  اإ�شباعها  ميكن  ل  الإن�شان 
اجتماعي  تنظيم  وجــود  يجب  لهذا  و  حت�شى. 
املجتمع.  يف  األفرد  ل�شلوك   ال�شابط  دور  يلعب 
بني  الــالزم  التوازن  �شمان  على  العمل  وكذلك 
حاجات الفرد وبني الو�شائل املتاحة لديه. وهذا 
من اأجل جعل الفرد متوافقا مع ثقافة جمتمعه، 
واملعايري  للقيم  تن�شاق  و  ــداف  الأه حتدد  التي 
املوؤطرة الجتماعية لل�شلوك مع توفري الو�شائل 
مريتــون  روبـرت  اإن  الأهـــداف.  تلك  لتحقيق 
يطرح يف تف�شريه حلدوث ال�شلوك النحرايف من 
يعتقد  حيث  املجتمع،  اإفراز  نتاج  عن  عبارة  اأنه 
وبواعث  دوافــع  نتيجة  ين�شاأ  ل  غالبيته  يف  اأنه 
فردية للخروج على قواعد ال�شبط، ولكنها على 
ح�شيلة  هو  اجتماعيا  جنوحا  ت�شكل  العك�ص 
على  والثقايف  الجتماعي  النظام  من  كل  تعاون 
ن�شوئه و تطوره. ان يف حماكمة كل اأولئك الذين 
احلقيقة  يف  هي  اجلرمية  و  بالنحراف  جُو�شموا 
و  بناءاته  ان�شاقه،  و  ــه  ذوات جمتمع،  حماكمة 
موؤ�ش�شاته. اننا قد  ل نعاب اإن مل نفهم يف القانون 

و لكن يجب اأن نفهم يف العدل.

بقلم : االأ�صتاذ رقيق عبد اهلل

االنحراف 
... جرمية 

مـجـتـمـع
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