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لأول مرة يف تاريخ اجلزائر ال�سلطة ترافع ل�سالح "املثقف"

علجية عي�ص
-------------------

اجل��زائ��ري��ة  ال��ث��ورة  �شكلت  ل��ق��د 
للمثقفني  التاريخ  يف  هاما  منعطفا 
وال����راأي ال��ع��ام، ف��ك��ل احل��رك��ات 
اجل��زائ��ر  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ث��وري��ة 
حركة  كل  و  خا�شة  نكهة  لها  كانت 
اأي�شا،  اخلا�شة  ظروفها  لها  وكانت 
اأدت اإىل ظهور اأدب جزائريُّ الفكر، 
الإ�شتعجالية،   الو�شعية  اقت�شته 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  وهاهو 
الوطنية  ي��ام  الأ هام�ش  على  ج��ّراد 
و  فنانني  يكرم  التقليدي  للبا�ش 
تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  و  مثقفني،  
املثقف  ا�شم  يذكر  اجلزائرية  الثقافة 
�شفة  ع��ن  يف�شله  و  اجل��زائ��ري، 
له  املثقف  اأن  يوؤكد  هذا  و  الفنان، 
هو  ل  و  فنان،  هو  فال  خا�شة  ميزة 
اأزياء،  م�شمم  اأو  راق�ش،  او  مغتي 
و  قلٌم"،  و  "فكٌر  هو   املثقف  اإمنا  و 
عبد  الأول  الوزير  اأن  اأكرث  يوؤكد  ما 
"املثقف"  على  رك��ز  ج��راد  العزيز 
بكل  �شندافع  قال:  و  �رصح  عندما 
للمثقف  ليكون  قوة  من  لنا  اأتيح  ما 
ال��ب��ارزة يف  و  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة 
املن�شودة،  التغيري  �شناعة  م�شار 
تتجاوز  الثقافة  فاإن  هو   نظره  ففي 
عن  بعيدة  اأي  والت�شلية،  ال��رف 
و  العري  ثقافة  اأو  وامل��رج   الهرج 
كانت  تلك  التعبري،  �شح  اإن  اخلالعة 
يتحدث  هو  و  الأول  الوزير  ر�شالة 
التي  الأ�شيلة  احلقيقية،  الثقافة  عن 
يف  ي�شاهم  منتج  قطاع  اإىل  تتحول 
البناء و الإمناء و التغيري و الإ�شالح.
يو�شل  اأن  الأول  ال��وزي��ر  اأراد 
و  املثقفة  الطبقة  اإىل  ر�شالته 
اإىل  حاجة  يف  اجلزائر  باأن  يخاطبها 
كلمة  لهم  تكون  واع��ني،  مثقفني 
الق�شايا،  خمتلف  يف  ال��ف�����ش��ل 

الذين  منابع  من  ينهلون  مثقفني 
و  الإ�شالح  رج��ال  من  �شبوقهم،  
التنوير، و  و  الفكر  التجديد و رجال 
و  التغيري،  اأجل  من  باأقالمهم  ثاروا 
اأجل احلفاظ على  البناء و الإمناء، من 
الآلة  يواجهون  هم  و  الأم��ة  وح��دة 
فمن  الرهيب،  القمع  و  الع�شكرية 
يف  فتى  اأن  املثال-  �شبيل  -على  قال 
الإعتقال  يواجه  يا�شني  كاتب  �شّن 
 )18  ( ع�رص  الثامن  يتجاوز  ل  هو  و 
حما�رصة  ق��ّدم  عندما  ع��م��ره،  م��ن 
 les societes savantes بقاعة 
بباري�ش   de la mutualite
و  ال��ق��ادر  عبد  "الأمري  ب��ع��ن��وان: 
القمع  فرغم   ، اجلزائري"  الإ�شتقالل 
الأدب  دخوله  يا�شني  كاتب  وّقع  فقد 
جعلت  وقد  الالاإندماجي،  اجلزائري 
يف  اأ�شا�شيا،  كاتبا  "جنمة"  روايته 
جزائري  مثقف  ظهر  نف�شها  الفرة 
اأدب��ي  ف��ك��ري  بعمل  ال��وج��ود  اإىل 
فرعون  مولود  اإنه  بالهوية،  مرتبط 
 le fils الفقري"  "ابن  كتاب  �شاحب 
الذي  الكتاب  هو  و   ،  du pauvre
هو  و  اليومية  اجلزائري   حياة  ر�شم 

الإ�شتعمار. نري  حتت  يعي�ش 
فكرة  فرعون  مولود  رف�ش  فقد 
يد  على  نهايته  فكانت  الدمج"،   "
اأ�ش  اأ  اأو  ال�رصية  امل�شلحة  املنظمة 
ال�شاعر  نن�شى  اأن  دون   ،)OAS  (
ن�شيده  زال  ما  الذي  زكريا  مفدي 
ل�شان،  ك��ل  على  ي��ردد  الوطني 
الكاتب  كذلك   نن�شى  اأن  دون  و 
"اله�شبة  �شاحب  معمري  مولود 
 la colline oubliee املن�شية"  
عنده  الكتابة  �شكلت  ال��ذي  و   ،
والدفاع  الوطن  بق�شايا  التحامها 
ر�ّشخها  التي  الثابتة  القيم  ع��ن 
والنتماء،  للهوية  واملحدد  الأ�شالف 
ديب،  حممد  الكاتب  نن�شى   ل  كما 

اأخ��رى  اأ�شماء  و   ، ح��داد  مالك  و 
احلياة،  قيد  على  زال  ما  بع�شها 
طرحوا  قد  كانوا  املثقفني  هوؤلء  كل 
مقاما  لهم  فكان   ، "الإلتزام"  الة  ماأ
العربية  املقامات  م�شتوى  يف  اأدبيا 
الأدب  ب��اأق��الم��ه��ا  واج��ه��ت  ال��ت��ي 
و  املوت  تخ�ش  مل  و   ، الكولونيايل 
على  النقاد  اأطلق  قد  و  ال�شجون،  ل 
"اأدب  ب�:  الثوري  اجلزائري  الأدب 
و  الكفاح"،  "اأدب  اأو  ال�شهادات"، 
على  ال�شوء  �شلط  الذي  الأدب  هو 
و  ال�شجون  داخل  التعذيب  فظاعة 
الذين  هوؤلء  الفرن�شية،  املعتقالت 
اأو  "النخبة"  ب���:  ت�شميتهم  ي�شح 
�شمري  كانوا  لأنهم  "الإنتلجن�شيا" 
نري  م��ن  التحرر  غايتهم   ، ّم���ة  الأ
هم  و  الفكري،  التخلف  و  التبعية 
املثقفني  بع�ش  عن  يختلفون  بذلك 
ال�شلطة  حال  ل�شان  يكونوا  الذين 
ا�شتهوتهم  فئة  هم  و  الأح��زاب،  و 
الذاتية،  املنفعة  اأجل  من  ال�شلطة 
بني  فال�رصاع  الإنف�شالية،  فعا�ش 
لطاملا  و   ، اأزيلٌّ  ال�شلطة  و  املثقف 
ب�شبب  املثقف  على  ال�شلطة  �شيقت 
لأنه  مواقفه،  و  اأطروحاته  و  اأفكار 
كل  يف  نف�شه  يح�رص  م�شتنري  مثقف 
بل  حريته  ميار�ش  اأن   يريد  �شيء، 
جمتمع  يف  القول،  �شح  اإن  يعي�شها 
الثقايف،   الفكريو  الفقر  فيه  ينخر 
و  املثقف  بني  اليوم  ال�رصاع  لكن 
معهودا  كان  كما  يعد  مل  ال�شلطة 
املثقف  ت�شّي�ش  بعدما  قبل،  م��ن 
و  ال�شلطة،  اأح�شان  يف  ارمت��ى  و 
اأو  نقابة  اأح��ظ��ان  يف  منظم  ت��راه 
يدافع  اأ�شحى  و  �شيا�شي،  ح��زب 
عن  يدافع  ما  اأكرث  ال�شيا�شي  عن 
بني  التناف�ش  اأ�شحى  كما  املثقف، 
بالإجماع  يحظى  من  حول  املثقفني 
التي  احلقيقة  هي  الأح��زاب،  داخ��ل 

فح�شب  اجلزائر  يف  لي�ش  عليها  نقف 
انت�رص  بعدما  عربي،  قطر  بل يف كل 
الذي  ال�شوؤال  املثقفني.و  بني  العداء 
ميكن  كيف  هنا:  نطرحه  اأن  ميكن 
ب��دون  ال��ث��ق��اف��ات  ح���وار  نقيم  اأن 
عن  النا�ش  يتميز  فكما  املثقف؟ 
األيف،  وجه  فهذا  بع�شا،  بع�شهم 
اأي�شا  املثقفني   ، غريب  وجه  ذاك  و 
فهم  الآخ��ر،  عن  الواحد  يتميزون 
يف  و  التفكري  طريقة  يف  يختلفون 
منهما  كل  روؤية  و  للنظر  وجهات 
الآخ��ر،  مع  التعاي�ش  يف  و  للحياة 
وجوه  هناك  و  عارية  وج��وه  هناك 
ال��وج��وه  ب��ني  ال��ع��الق��ة  و  مقنعة، 
بني  العالقة  كما  املقنعة  و  العارية 
الأحوال  كل  يف  اململوك،   و  املالك 
ميكن  ل  و  للمالك،  ال�شيادة  تظل 
اإذا  اإل  نف�شه  يفر�ش  اأن  للمملوك 
وجوده  لتحقيق  فكرية  ثورة  خا�ش 
يخ�شى  ل  للخلود  يحيا  هو  طاملا   ،
ل  و  ال��زرق��اء  القبعات  اأ�شحاب 
الذين  و  اخل�����رصاء  اأ�شحاب  حتى 
مذهبة،  ب��ن��ج��وم  م��زي��ن��ة  كتفيهم 
و  ال�شعب  بحماية  مكلفون  لأنهم 
املمتلكات،  و  احلدود  و  املوؤ�ش�شات 
اأي�شا  بحمايته  مكلفون  فهم  ولذا 
دربهم  تنري  ال��ت��ي  ال�شمعة  ن��ه  لأ
خلق  هو  مثلهم  ثوري  فهو  باأفكاره، 

امل��وت،  يخيفه  ل  ل��ذا  و  ليموت، 
بعد،  تنته  مل  مهمته  لأن  يكابر  لكنه 
نقول  و  اللغز  خيط  اإىل  ن�شل  هنا  و 
و  مثقف،  اأزم��ة  لي�شت  الأزم��ة  اأن 
يت�شاءل  قد  مثقفني،  �رصاع  هي  اإمنا 
ن��ه  لأ ذل��ك؟  كيف  يقول  و  �شائل 
و  الثقافة  �شّي�شوا  املثقفني  بع�ش 
ال�شيا�شة  يثقفوا  مل  لالأ�شف  لكنهم 
الأخالقي،  اإطارها  ي�شعوها يف  و مل 
هم حافظوا  و �شاعوا..، فال  فتاهوا.. 
الثقافية  ر�شالتهم  و  ثقافتهم  على 
يف  اأنف�شهم  ثبتوا  هم  ل  و  النبيلة، 
واحد  كل  لأن  ال�شيا�شية،  ال�شاحة 
اأنه  و  املرجع،  هو  نف�شه  يرى  منهم 
اإن  و  يناف�شه،  اأن  ي�شتطيع  اأحد  ل 
�شارع  للند  ندا  اأمامه  يقف  من  وجد 
الوجود  من  اأو  ال�شاحة  من  لإزاحته 
و  الغتيالت  عن  هنا  نتحدث  كله، 
اأول  للثقافة  خراب  من  �شاحبها  ما 
عدد  اأح�شينا  لو  و  لالإن�شانية،  ثم 
و  ملواقفهم  اغتيلوا  الذين  املثقفني 
خيانة  و  انقالب  كانوا �شحية  الذين 
نت�شور،  مما  اأط��ول  قائمة  لأعددنا 
اأو  يجدد  اأو  يغري  اأن  املثقف  اأراد 
على  فانقلب  احلداثة(  من   ( ُيْحِدُث 
املثقف  هذا  جند  فاأين  درب��ه،  رفيق 
يف  يكون  و  اجلزائر،  به  حتلم  الذي 

؟ لطليعة ا

واأخريا جاء العرتاف باملثقف اجلزائري ، فمنذ ال�ستقالل مل ترد على ل�سان كبار امل�سوؤولني يف اجلزائر كلمة "املثقف"، بعد اأن راجت الكتابات عن نهاية املثقف يف ال�ساحة العربية، فقد كان 
احلديث عن كل فئة ب�سفتها العلمية: )وزراء،  �سخ�سيات وطنية، اأطباء، مهند�سون معماريون، خرباء اقت�ساديون،  ق�ساة، اأدباء، اإعالميون، علماء، اأئمة، اأو م�ست�سمرون و رجال اأعمال، 
ماعدا ا�سم "املثقف" مل  يرد على ل�سان اأّي م�سوؤول يف البالد منذ اأيام الثورة، رغم اأن الثورة كانت اأي�سا ثورة الكلمة، انطالقا من ثورة التحرير و الربيع الأمازيغي و ما تبعها اإىل غاية ثورة 

التعبري حرية  اأجل  من  ال�سجن  و  الإعتقال  وهو  غاليا  الثمن  اأ�سحابه  دفع  اإعالميني،  اأو  مثقفني  طرف  من  كان  �سواء  اأي�سا  قلِم  حراك  اجلزائر  يف  ال�سعبي  احلراك  كان  فرباير،   22

ت�سريحات جراد،هل كانت اعرتافا باملثقف اجلزائري؟..اأم اإعادة ملكانته املفقودة؟

عرب "هواوي كالود"

هواوي تنظم الدورة التدريبية الـ12لتكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت لل�سحفيني 

لالت�شالت  ه���واوي  ���رصك��ة  نظمت 
بعد  عن  التوا�شل  تقنية  عرب  اجلزائرية، 
التدريبية  ال��دورة  كالود"،  "هواوي 
تكنولوجيا  ح���ول  ع�����رصة  ال��ث��ان��ي��ة 
املخ�ش�شة  الت�شالت  و  املعلومات 
خا�ش  ب�شكل  رك��زت  و  لل�شحفيني 

ال�شيرباين. الأمن  على 
الأول  املقام  يف  ال��دورة  هذه  تهدف  و 
و  املعلومات  لتقنيات  ال��روي��ج  اإىل 
اليوم  رك��ز  و  اجل��دي��دة،  الت�����ش��الت 
خا�ش  ب�شكل  التدريب  من  ع�رص  الثاين 
�شفافية  و  ال�شيرباين  الأمن  مبادئ  على 
املو�شوع. و يف  بهذا  يتعلق  فيما  هواوي 
عدنان  قدم  الجتماع،  هذا  خالل  حديثه 
عن  امل�شوؤول  الرئي�ش  نائب  حليمة،  بن 
البحر  منطقة  يف  العامة  ال��ع��الق��ات 
اإفريقيا،  �شمال  و  املتو�شط  الأبي�ش 

ال�شيرباين  الأم��ن  حول  تقدميًيا  ا  عر�شً
هذا  يف  هواوي  تقدمها  التي  احللول  و 
التقنيات  على  املتحدث  رك��ز  املجال. 
املح�شن  البيانات  اأمان  ل�شمان  املطبقة 
الن�شاط  قطاعات  خمتلف  يف  للغاية 
و  الطب،  و  ال�شيارات،  و  "ال�شناعة، 
و  الأخرى"،  امل��ج��الت  ك��ل  و  النقل، 
و  اخلام�ش،  اجليل  ا�شتخدام  مع  ل�شيما 
ات�شاًل  فقط  يوفر  ل  اجليل  هذا  ان  قال 
�شيء  كل  قبل  لكن  و  ال�رصعة  ع��ايل 

للبيانات. عالًيا  اأماًنا  يوفر 
اإىل  حليمة  ب��ن  ع��دن��ان  اأ���ش��ار  ك��م��ا 
ال�شيرباين  الأمن  جمال  يف  ال�شهادات 
قبل  من  ه��واوي  عليها  ح�شلت  التي 
يف  مبا  الدولية،  املنظمات  من  العديد 
"اإجنلرا  اأوروبا  املنظمات يف  بع�ش  ذلك 
من  اأكرث  اأن  م�شيًفا  اأملانيا"،  و  بلجيكا  و 

ي�شتخدمون  �شخ�ش  مليارات  ثالثة 
حول  ه��واوي  ل�رصكة  التحتية  البنية 
1500 م�شغل. اأكرث من  العامل من خالل 
الرئي�ش  ن��ائ��ب  ي�����رصّ  ج��ه��ت��ه،  م��ن  و 
امل�����ش��وؤول ع��ن ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة يف 
يف  املتو�شط  الأبي�ش  البحر  منطقة 
الأمن  اأن  على  اإفريقيا  �شمال  منطقة 
لدى  ق�شوى  اأول��وي��ة  ميثل  ال�شيرباين 
�شوؤال  على  رد  يف  اأ�شار  هواوي،كما 
قطاع  يف  ّن��ه  اأ اإىل  ال�شحفيني  اأحد  من 
مهمة،  م�شاهمة  هواوي  تقدم  الإعالم، 
بالإنرنت  الت�شال  توافر  من  ت��راوح 
ال�شتخدام  �شهولة  اإىل  التقارير  لإعداد 
ل�شيما  و  املختلفة،  ال��و���ش��ائ��ط  يف 
تاأمينها  و  املعلومات  تخزين  اإمكانية 

البيانات. مراكز  با�شتخدام 
ق/و

اإ�سبانيا تخف�ص م�سرتياتها من الغاز اجلزائري

النفط  احتياطات  اإدارة  عن  امل�شوؤولة  احلكومية،  الإ�شبانية   "CORES" �رصكة  ن�رصت 
بيانات  2020.واأظهرت  جوان  ل�شهر  الغاز  من  ر�شيدها  اإ�شبانيا،  يف  الإ�شراتيجية  والغاز 
طفيفية  زيادة  ظهور  مع  بعد،  بالنتعا�ش  يبداأ  مل  الغاز  على  ال�شناعي  الطلب  اأن  ال�رصكة 
املا�شي.وكانت  العام  من  جوان  يف  كان  الذي  الطلب  عن  بعيدا  ليزال  ال�شوق  اأن  اإل  فقط، 
 2019 جوان  ففي  الطلب،  لنخفا�ش  الرئي�شية  ال�شحية  هي  اجلزائرية  النفط  واردات 
 ، اأوروبا"   - العربي  املغرب  و  "ميدغاز  خط  عرب  مكعب  مر  مليار   O.7 اإ�شبانيا  ا�شتوردت 
اخل�شائر  اأكرب  اجلزائر  لتتكبد  مكعب  مر  مليار   O.4 اىل   2020 جوان  يف  الن�شبة  لتنخف�ش 
وقطر.و  الأمريكية  املتحدة  الوليات  الإ�شبانية،  ال�شوق  يف  املبا�رصين  مناف�شيها  مع  مقارنة 
الرئي�شي  امل�شدر  ي�شبح  اأن  اإىل  امل�شال  الطبيعي  للغاز  بالن�شبة  النفط  اأ�شعار  انهيار  اأدى 
من  املائة  يف   50 البالد  اجلزائري.لتفقد  نابيب  الأ خط  لإ�شتبعاد  اأدى  مما  لإ�شبانيا،  للغاز 
.2019 من  نف�شها  بالفرة  خ�رصته  مبا  مقارنة  باأكمله  العام  من  الأول  الن�شف  اإيراداتها خالل 
ق/و

 - ثورة 22 فرباير كانت ثورة الكلمة وحرب املثقفني اأي�سا

رأي 



�سريف يوؤكد اأنه حدث يف دول اأخرى:

القرتاع عرب النرتنت مرفو�ص لأنه �سيكون عر�سة للتزوير 

الخميس  27  أوت 2020 م الموافق لـ 08  محرم 1442هـ 03
العدد
2072

حممد علي 
--------------------

وقال �رصيف اأن اعالن تاريخ ال�شتفتاء 
 ” اأن  بعد  لل�شلطة  مفاجئا  يكن  مل 
بعد  و  الوباء”،  مع  التعاي�ش  تعلمنا 
ب�شبب  �شابقا  ال�شتفتاء  تاأجيل  مت  ان 
قدم  اأن��ه  ���رصيف  ك�شف  الفريو�ش.و 
اجلمهورية  لرئي�ش  حال  عر�ش  تقرير 
و  ال�شلطة  اإمكانات  حول  لقائه  خالل 
املرافقة  اأجل  من  امل�شاكل  و  النقائ�ش 
مهمتها  لتاأدية  ال�شلطة  لعمل  املادية 
مت�شل،  �شعيد  وجه.على  اأكمل  التكنولوجيات على  اأن  ���رصيف  اإجن��اح اأو���ش��ح  يف  مهما  دورا  لعبت  احلديثة 

دي�شمرب  يف  الرئا�شية  النتخابات 
تكوين  يف  التحكم  حيث  من  املا�شي 
كما  حمايتها  و  النتخابية  املعلومة 
النتخابية  القوائم  تطهري  يف  �شاهمت 
كانت  الذي  الب�رصي  النق�ش  جتاوز  و 
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  منه  تعاين 
ا�شتبعد  اأخرى،  جهة  لالنتخابات.من 
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  رئي�ش 
القراع عرب  اىل  اللجوء  لالنتخابات  
لأنه  “مرفو�ش  اإنه  قال  و  النرنيت 
�شيكون عر�شة للتزوير مثلما اظهرت 

التجارب يف دول اأخرى”.

مدير الت�سويق مبعهد با�ستور:

وفرنا كل لقاحات 
الأطفال

با�شتور  مبعهد  الت�شويق  مدير  طماأن 
املواطنني  �شويف،  الرزاق  عبد  الدكتور 
تدخل  التي  اللقاحات  خمتلف  بتوفري 
للقاحات  الوطنية  الرزنامة  اإط��ار  يف 
املعهد  ا�شتالم  عن  كا�شفا  الأط��ف��ال، 
لقاح م�شاد  األف جرعة   950 ل�  موؤخرا 

للح�شبة و احل�شبة الأملانية و النكاف.
واأو�شح ذات امل�شوؤول، وفق ما ن�رصته 
على  يتوفر  املعهد  اأن  الوطنية،  الإذاعة 
و  اللقاحات  خمتلف  من  اأمن  خمزون 
اإ�شافية  األف جرعة   950 موؤخرا  ا�شتلم 
من اللقاحات الثالث امل�شادة للح�شبة 
و احل�شبة الأملانية و النكاف معتربا هذه 
الحتياجات  لتغطية  بالكافية  الكمية 

وفق الرزنامة الوطنية.
من  بالرغم  ف��اإن��ه  املتحدث  وح�شب 
التي  ال�شعبة  ال�شحية  ال��ظ��روف 
كورونا  فريو�ش  انت�شار  فيها  ت�شبب 
العامل  عرب  اجلوية  الرحالت  وتعليق 
هذه  اقتناء  من  متكنت  الدولة  اأن  اإل 
يف  الأطفال  لكل  و�شمانها  اللقاحات 
اىل  للتطعيم  الوطنية  الرزنامة  اإط��ار 
فئات  املوجهة اىل كل  جانب احل�ش�ش 

املتمدر�شني خالل الدخول القادم.
ق/و

قال رئي�ص ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات حممد �سريف اأم�ص  الأربعاء اإن املدة الزمنية التي ت�سبق تاريخ اإجراء ال�ستفتاء حول تعديل 
الد�ستور املقرر يف 1 نوفمرب القادم  ل ت�سكل عائقا اأمام ال�سلطة التي ت�سم كفاءات كثرية يف جميع املجالت قادرة على رفع التحدي.

 8 ب�  قائمة  عن  التجارة،  وزارة  ك�شفت 
طريق  عن  الت�شدير  من  ممنوعة  منتجات 
يف  ح��ددت  حيث  جمركية،  تعريفة   55
يف  الت�شدير  من  املمنوع  الدقيق  منتج 
فاإن  املجمل  يف  ال�شعري.و  و  القمح  �شميد 
العجائن  الدقيق،  هي  املعنية  املنتوجات 
الثوم،  ال�شكر،  ال�شوجا،  زيوت  الغذائية، 
يف  امل�شتعمل  وال�شابون  ال�شحية  الأقنعة 
غ�شل اليدين.بالن�شبة للمعكرونة ل ُي�شمح 
بت�شدير الك�شك�ش ، واملعكرونة ، و النودلز 
، و الالزانيا ، و النيوكي ، و الرافيويل ، و 
وزارة  كانت  املعكرونة.و  و   ، الكانيلوين 
التجارة قد اأعلنت بتاريخ 10 اأوت املا�شي، 
ت�شدير  على  املفرو�ش  احلظر  رف��ع  عن 
اجلزائر،  يف  كافية  بكميات  املنتجة  ال�شلع 
با�شتثناء املنتجات املدعمة اأو امل�شنوعة من 
مواد مدعمة، بالإ�شافة اإىل الأقنعة الواقية 
واملواد الهالمية الكحولية و�شوائل التطهري
ق/و

ن�سبة الت�سخم ال�سنوي بلغت 2.2 % يف نهاية  جويلية 
ال�شنوي  الت�شخم  معدل  متو�شط  بلغ 
جويلية   �شهر  بنهاية  2ر2%  اجلزائر  يف 
املا�شي، ح�شبما علم من الديوان الوطني 
امل�شدر  ذات  لالإح�شائيات.واأو�شح 
بوثرية  ال�شتهالك  اأ�شعار  تطور  اأن 
الذي   2020 جويلية   �شهر  اإىل  �شنوية 
ال�شنوي  الت�شخم  معدل  متو�شط  هو 
من  �شهًرا،   12 مراعاة  مع  املح�شوب 
 2020 جويلية  اإىل   2019 اأوت   �شهر 
اأوت   �شهر  من  املمتدة  بالفرة  مقارنة 
اأ�شار  2019.كما  جويلية  اإىل   2018
الديوان اإىل اأن التباين ال�شهري لأ�شعار 
موؤ�رص  تطور  هو  ال��ذي  ال�شتهالك، 
الأ�شعار يف �شهر جويلية 2020 مقارنة 
ا  انخفا�شً �شجل  املا�شي،  جوان  ب�شهر 
%1.اأما من حيث الختالف   ، -1 مبقدار 
فقد  املنتجات،  فئة  وح�شب  ال�شهري 
ا  انخفا�شً الغذائية  املواد  اأ�شعار  �شجلت 
انخفا�ش  ب�شبب  �شيما   ،3.5% بن�شبة 
الطازجة  الفالحية  املنتجات  اأ�شعار 
النخفا�ش  هذا  ويعزى   .6.9% بن�شبة 
الطازجة،  الفالحية  املنتجات  اأ�شعار  يف 
اأ�شعار  انخفا�ش  اإىل  الديوان،  بح�شب 
والفواكه   )-16.0%( ال��دج��اج  حل��وم 

 )-5.3%( واخل�����رصوات   )-32.5%(
�شجل  كما   .-17.6% بن�شبة  والبطاطا 
يف  الزيادات  اآخ��ر،  جانب  من  الديوان 
الأ�شعار التي م�شت بع�ش املنتجات، ل 
�شيما اللحوم احلمراء )+ %1.3( والبي�ش 

)+ %12.5( والأ�شماك )+ 5.3%(.
الغذائية  للمنتجات  بالن�شبة  اأم���ا 
تبايًنا  الأ�شعار  �شهدت  فقد  ال�شناعية، 
تنازلًيا معتدًل بلغ )%0.1-( خالل �شهر 
يوليو املا�شي مقارنة ب�شهر يونيو، وفًقا 
اأ�شعار  ارتفعت  كما  الإح�شاء،  جلهاز 
بينما   ،1.1% بن�شبة  امل�شنعة  ال�شلع 
عرفت اأ�شعار اخلدمات ركودا. و بح�شب 
جمموعة ال�شلع و اخلدمات، فقد ارتفعت 
اأ�شعار جمموعات "املالب�ش و الأحذية" 
و الأثاث و املفرو�شات بن�شبة )+ 0.1%( 
حيث  جمموعة،  لكل  ال��ت��وايل  على 
عرفت اأ�شعار "النقل و الت�شالت" ) + 
%0.2( بينما �شجلت املجموعة املتنوعة 
الديوان  اأ�شار  كما   .3.3% قدرها  زيادة 
باقي  اأن  اإىل  لالإح�شائيات  الوطني 
بالركود،  ات�شمت  اخلدمات  و  ال�شلع 
خالل  ال�شتهالك  اأ�شعار  �شجلت  حيث 
بن�شبة  ارتفاعا  الأخ��ري،  جويلية  �شهر 

�شنة  من  ال�شهر  بنف�ش  مقارنة   2.4%
.2019

اإىل  الت�شاعدي  التباين  هذا  ويعزى 
زيادة بن�شبة %0.6 يف اأ�شعار املنتجات 
 0.2% بحوايل  زيادة  نتيجة  الغذائية، 
للمنتجات الزراعية الطازجة واملنتجات 
ال�شلع  و   )1.1%( ال�شناعية  الغذائية 
اخلدمات  واأخ���رياً   5.28% امل�شنعة 

.0.7%
خالل  ال�شتهالك  اأ���ش��ع��ار  وع��رف��ت 
الأ�شهر ال�شبعة الأوىل من العام احلايل، 
ارتفاعا بن�شبة %2.28 ، على الرغم من 
النخفا�ش يف املواد الغذائية)0.04%-( 
قدره  تراجع  ب�شكل خا�ش عن  الناجم   ،
الفالحية  املنتجات  ل�شعار   0.6%

الطازجة.
و يعزى هذا الرتفاع امل�شجل اإىل زيادة 
الغذائية  املنتجات  يف   0.5%  + بن�شبة 
ال�شلع  يف   5.02%  + و  ال�شناعية، 
اخلدمات.  يف   2.26%  + و  امل�شنعة 
جتدر الإ�شارة اإىل اأن ن�شبة الت�شخم يف 
اجلزائر قد بلغت يف �شنة 2019، حوايل 

.2%
ق/و

وزارة التجارة 
تك�سف عن قائمة 
املنتجات املمنوعة 

من الت�سدير

جمل�ص ق�ساء 
العا�سمة يوؤجل 
جل�سة حماكمة 

العوملي
العا�شمة  اجلزائر  ق�شاء  جمل�ش  قرر 
تاأجيل ا�شتئناف حماكمة �شاحب جممع 
ال�شيارات �شوفاك، مراد عوملي، اإىل 23 
هيئة  طلب  عند  وقوفا  املقبل،  �شبتمرب 

الدفاع.
امللف،  يف  معه  ومن  العوملي  ويتابع 
بتهم ابرزها تبي�ش وحتويل اأموال ناجتة 
الر�شوة  للخارج،  اإجرامية  عائدات  عن 
على  ال�شغط  وكذا  النفوذ  وا�شتغالل 
من  وحتري�شهم  العموميني  املوظفني 
اأجل احل�شول على مزايا غري م�شتحقة 

وغريها من التهم .
وكانت حمكمة �شيدي اأحممد قد اأدانت 
�شنوات   10 ب�  جوان   24 يوم  العوملي 
حب�شا نافذا، واأدين الوزير ال�شابق الفار 
 20 ب�  غيابيا  بو�شوارب  ال�شالم  عبد 
�شنة �شجنا نافذا، والوزير الأول ال�شابق 

اأحمد اأويحيى ب� 12 �شنة �شجنا نافذا.
ق/و

الأفافا�ص يدير ظهره للبديل الدميقراطي
دورة  الإ�شراكية  القوى  جبهة  حزب  يعقد 
باجلزائر  فرج  �شيدي  يف  الوطني  املجل�ش 
الأوىل  ال����دورة  و�شتكون  العا�شمة. 
عقد  ال��ذي  املوؤمتر  بعد  الوطني  للمجل�ش 
حتديد  جلهة  “م�شريية”  املا�شي  جوان  يف 
اجلزائر  يف  معار�ش  حزب  اأق��دم  خيارات 
فاإن  معلومات  وح�شب  القادمة.  املرحلة  يف 
جدول الأعمال ي�شم تن�شيب اأع�شاء الأمانة 
الرئا�شية،  الهيئة  عينتهم  الذين  الوطنية 
ومن  اأو�شي�ش  يو�شف  الأول  الأمني  لي�رصع 

معه يف قيادة “اجلهاز التنفيذي” للحزب.
ق�شية  الأفافا�ش  قيادات  �شيناق�ش  كما 

�شارك  الذي  الدميقراطي”  البديل  “حتالف 
حيث   ،2019 �شنة  تاأ�شي�شه  يف  احل��زب 
مع  الإرتباط  فك  الأفافا�ش  يعلن  اأن  يتوقع 
الثقافة  اأج��ل  من  التجمع  التقليدي  غرميه 
والدميقراطية وحزب العمال وباقي الكيانات 
بيانات  معها  ي�شدر  ظل  التي  ال�شيا�شية 
�شهور.  م��دار  على  م�شركة  وم��واق��ف 
الرئا�شية  الهيئة  اأن  حزبي  م�شدر  ويوؤكد 
اأمرها  ح�شمت  بلح�شل  حكيم  راأ�شها  وعلى 
و�رصعت للت�شويق للفكرة واإعطاء مربرات 
األقاها  التي  الكلمة  يف  ذلك  برز  وقد  لها، 
 20 يوم  اأو�شي�ش  يو�شف  الأول  ال�شكرتري 

الأفافا�ش  عمل  على  فيها  ركز  التي  اأوت 
م�رصوع  وهو  وطني”  “اإجماع  اإحداث  على 
وح��اول  �شنوات   7 منذ  الأف��اف��ا���ش  تبناه 
الت�شويق له �شنة 2014 وف�شل يف جت�شيده. 
من جهة اأخرى، �شيكون مو�شوع ا�شرجاع 
الدورة،  اأجندة  على  للحزب  املركزي  املقر 
التي  الو�شاطات  ف�شل  بعد  خ�شو�شا 
التي حتتل  “املجموعة”  لدفع  اأطراف  قادتها 
املطروحة  اخليارات  بني  ومن  ملغادرته،  املقر 
اأع�شاء املجل�ش ب�شفة جماعية للمقر  توجه 

وا�شتدعاء القوة العمومية.
ق/و

تاأجيل حماكمة ن�سنا�سي زليخة �سفيقة 
املدعوة "مايا" اإىل 30 �سبتمرب

قررت حمكمة ال�رصاقة، تاأجيل حماكمة ن�شنا�شي زليخة �شفيقة املدعوة "مايا" املتابعة 
يف ق�شايا ف�شاد اإىل 30 �شبتمرب املقبل وهذا بناء على طلب من دفاعها.و كانت قد اأُّجلت 
حماكمتها يف املرة الأوىل بداية �شهر اأوت  اإىل تاريخ  اأم�ش الأربعاء 26 اأوت  2020.و 
ُيتابع يف ق�شية ن�شنا�شي زليخة �شفيقة )املعروفة ب� ’مادام مايا’ و التي ُتقدم على اأنها 
البنة ال�رصية لرئي�ش اجلمهورية الأ�شبق عبد العزيز بوتفليقة(، كل من ابنتيها و كذا 
�شابقني  واليني  ب�شفتيهما  التوايل  على  املتابعني  الغازي  حممد  و  زعالن  الغني  عبد 
لوهران و ال�شلف.و تتمثل الأفعال املن�شوبة للمتهمني ل�شيما يف "تبيي�ش الأموال" و 
"ا�شتغالل النفوذ" و "منح امتيازات غري م�شتحقة" و"تبديد املال العام" و"حتري�ش عون 

عمومي على منح امتيازات غري م�شتحقة" و"تهريب العملة ال�شعبة نحو اخلارج".
ق/و

حول م�سروع تعديل الد�ستور

الإ�سالح تثمن قرار الرئي�ص بتنظيم ال�ستفتاء يوم 01 نوفمرب
قرار  الأربعاء،  ام�ش  الوطني،   الإ�شالح  حركة  ثمنت 
ال�شتفتاء  بتنظيم  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 
مبدية  نوفمرب  الفاحت  يوم  الد�شتور  تعديل  م�رصوع  على 
ا�شتعدادها للم�شاهمة “الفعالة” يف اإجناح هذا ال�شتحقاق.

للمكتب  العادية  ال��دورة  افتتاح  خ��الل  له  كلمة  يف  و 
عن  غويني  فياليل  احلركة  رئي�ش  عرب  للحزب  الوطني 
ترحيب ت�شكيلته ال�شيا�شية بتحديد موعد ال�شتفتاء على 
اأن  املقبل، موؤكدا  1 نوفمرب  يوم  الد�شتور  م�رصوع تعديل 

فعالة  ب�شفة  حا�رصة  “�شتكون  الوطني  الإ�شالح  حركة 
للم�شاهمة يف اإجناحه”.

و اعترب اأن هذا ال�شتفتاء �شيكون مبثابة “انطالقة حقيقية 
لتعزيز و تثبيت اأ�ش�ش اجلمهورية اجلديدة التي تهدف اإىل 
تكري�ش دولة احلق و القانون و العدالة الجتماعية”، مربزا 
يف نف�ش الوقت اأن “ور�شة الإ�شالح الد�شتوري ت�شري يف 

الجتاه ال�شحيح”.
خمتلف  ملقرحات  اجلمهورية  رئي�ش  ا�شتقبال  اأن  وذكر 

مكونات املجتمع مبا فيها الأحزاب ال�شيا�شية وال�شخ�شيات 
الوطنية و كذا النقابات حول م�شودة تعديل الد�شتور بها، 
اإليه  يتطلع  ما  لتحقيق  �شيا�شية  اإرادة  وجود  على  يدل 

ال�شعب.
ال�شيا�شية  ت�شكيلته  ارتياح  عن  امل�شوؤول  ذات  وعرب 
وذلك  البالد  يف  الجتماعي  و  ال�شيا�شي  املناخ  لتح�شن 

بف�شل التدابري و الإجراءات التي اتخذها الرئي�ش تبون.
ق/و



للخرباء وفًقا  هريو�سيما،  على  اأطلقت  التي  القنبلة  من  مرات  بخم�ص  اأقوى  ■■القنبلة 
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دعوة فرن�سا اإىل "ا�ستخراج" النفايات

حممد علي
-------------------

املوقع  وجاء يف م�شاهمة ن�رصت على 
 )icanfrance.org( الل��ك��روين 
للمنظمة غري احلكومية ايكان )احلملة 
اأن  النووية(  الأ�شلحة  حلظر  الدولية 
ينبغي  ل  لفرن�شا  النووي  "املا�شي 
فقد  ال��رم��ال،  حتت  مدفوًنا  يظل  اأن 
النفايات  عن  للك�شف  الوقت  ح��ان 
التي  النووية  التجارب  عن  الناجتة 
 1966 و   1960 بني  فرن�شا  اأجرتها 
ال�شحراء، و ذلك من اجل �شمان  يف 
لالأجيال  ال�شحية  ال�شالمة  و  الأمن 

احلالية وامل�شتقبلية".
تنا�شل  التي  املنظمة  ذات  واأ�شافت 
الأ�شلحة  على  الق�شاء  اج��ل  م��ن 
بعنوان  امل�شاهمة  هذه  يف  النووية، 
"حتت الرمال، ن�شاط اإ�شعاعي! نفايات 
يف  الفرن�شية  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ج��ارب 
اجلزائر"، اأن الك�شف عن هذه النفايات 
"�شي�شمح باحلفاظ على البيئة"، ولكن 
العالقات  "بفتح عهد جديد من  اأي�شا 

بني اجلزائر وفرن�شا".
الدولية،  املنظمة  ه��ذه  ن��داء  وي��اأت��ي 
غري  منظمة   570 حوايل  ت�شم  التي 
حكومية من 105 دولة، بعد اأكرث من 
الأخرية  النووية  التجربة  عاًما من   50
تاريخ  مع  ا  اأي�شً وتتزامن  اجلزائر،  يف 
الأمم  كر�شته  ال��ذي  اأغ�شط�ش   29
املتحدة "يوما عامليا ملناه�شة التجارب 

النووية".
يف هذا ال�شدد، اأ�شارت ايكان، احلائزة 
على جائزة نوبل لل�شالم لعام 2017، 
موؤ�ش�شة  ن�رصتها  جديدة  درا�شة  اإىل 
الرمال،  "حتت  بعنوان  بيل،  هايرني�ش 
التجارب  نفايات  اإ�شعاعي!  ن�شاط 
حتليل  اجلزائر:  يف  الفرن�شية  النووية 
الأ�شلحة  حظر  معاهدة  اإىل  بالنظر 
الدرا�شة،  باإجراء  قام  قد  و   ." النووية 
مدير مر�شد الت�شلح، باتري�ش بوفرييه، 
واملتحدث با�شم منظمة ايكان فرن�شا، 

جون ماري كولني.
علمنا  "اإذا  انه  املنظمة  ذات  واأ�شافت 
اأجرتها  التي  النووية  التجارب  عدد 
اإىل   1960 )م��ن  اجل��زائ��ر  يف  فرن�شا 
الرئي�شية  احل��وادث  وكذلك   ،)1966
الأجيال  اأن  نعلم  ل  فاإننا  وقعت،  التي 
اجلنوب  وبيئة  وامل�شتقبلية  احلالية 
للنفايات،  عر�شة  تزال  ل  اجلزائري 
يف  املوجودة  منها،  امل�شعة  وخا�شة 

الدرا�شة  اأن  اإىل  م�شرية  املواقع"،  تلك 
ملا  جرد  اأول  بالتايل  "تر�شم  املعنية 
م�شعة،  غري  )نفايات  عمداً  اإبقاوؤه  مت 
بالن�شاط الإ�شعاعي جراء  مواد ملوثة 
حتت  ودفنها  النووية(  النفجارات 
الرمال، من مفك براغي ب�شيط ملوث 
)حطام(  اإىل  الإ�شعاعي  بالن�شاط 

الطائرات والدبابات ".
ال��درا���ش��ة  "هذه  اأن  اأك����دت  ك��م��ا 
حظر  معاهدة  اأن  كيف  ا  اأي�شً تظهر 
تت�شمن  التي  ال��ن��ووي��ة،  الأ�شلحة 
 ،)7 و   6 )املادتان  اإيجابية  التزامات 
امل�شاألة  ه��ذه  لتغيري  ا�شتجابة  هي 
اإىل  م�شرية  وال�شحية"،  الإن�شانية 
مقاربتها  "يجب  نف�شها  الدرا�شة  اأن 
بني   + احلقيقة   + الذاكرة  بعمل  ا  اأي�شً
الذي  واجلزائري،  الفرن�شي  ال�شعبني 
ال�شيد  تعيني  عقب  ا�شتحداثه  مت 
لدى  )م�شت�شار  �شيخي  املجيد  عبد 
بالأر�شيف  مكلف  اجلمهورية،  رئا�شة 

الوطني والذاكرة الوطنية( عن اجلانب 
الفرن�شي  اجل��ان��ب  وع��ن  اجل��زائ��ري، 

املوؤرخ بنجامني �شتورا.
احلقوق،  وذوي  املجاهدين  وزير  اأما 
الطيب زيتوين، طاملا اأكد على �رصورة 
لإيجاد  الرامية  اجلهود  "موا�شلة 
التجارب  �شحايا  تعوي�ش  مللف  حل 
النووية". يف حني ترى املحامية فاطمة 
الآن  ال�����رصوري  من  ان��ه  براهم،  بن 
ال�شتعمارية،  الفرة  اأر�شيف  ا�شتعادة 
ت�شمح  قانونية  "اأداة  ت�شكل  لأنها 
لتلك  ل�شحايا  احلقيقي  العدد  بتحديد 

التفجريات.
خالل  قامت  قد  فرن�شا  اأن  للتذكري، 
 ،1966 و   1960 بني  املمتدة  الفرة 
نووية  جتربة   )57( وخم�شني  ب�شبعة 
جوية  تفجريات  اأربعة  اأي  وانفجاًرا، 
يف منطقة رقان، وثالثة ع�رص تفجرياً 
وخم�شة  اإيكر،  عني  يف  الأر�ش  حتت 
احلمودية،  يف  اإ�شافية  جتربة  وثالثني 
يف منطقة رقان وخم�ش جتارب على 
اإيكر  بعني  منطقة  يف  البلوتونيوم 
من  كيلومرا   30 بعد  على  الواقعة 
حتت  التجارب  اأج��ري��ت  حيث  اجلبل 

الأر�ش.
الأول يف منطقة رقان  ونفذ النفجار 
يف 13 فرباير 1960 بقوة تراوح بني 
60 األف و 70 األف طن من مادة تي اأن 
القنبلة  اأن هذه  اإىل  الإ�شارة  تي. جتدر 
التي  القنبلة  من  مرات  بخم�ش  اأقوى 
اأطلقت على هريو�شيما، وفًقا للخرباء.

"ممار�سة �سغوط" على فرن�سا من اأجل  اأطلقت املنظمة غري احلكومية ايكان )احلملة الدولية حلظر الأ�سلحة النووية( نداء من اجل 
"ا�ستخراج" النفايات الناجتة عن التفجريات النووية التي متت يف ال�سحراء اجلزائرية من اأجل �سمان ال�سالمة ال�سحية لالأجيال احلالية 

وامل�ستقبلية واحلفاظ على البيئة.

التفجريات النووية يف اجلنوب اجلزائري:

 

دعوة اإىل اإن�ساء جمل�ص 
وطني للمجتمع املدين

للت�شامن  الوطنية اجلزائرية  ال�شابق للجنة  الرئي�ش  دعا 
اإن�شاء  مع �شعب ال�شحراء الغربية، حمرز العماري اإىل 
ت�شكيالته  "كل  ميثل  املدين  للمجتمع  وطني  جمل�ش 
بناء  يف  للمواطنني"  "كتجمع  وي�شاهم  وتوجهاته" 

اجلديدة. اجلزائر 
جديدة  "مبرحلة  متر  التي  اجلزائر  اأن  العماري  واأك��د 
وال�شيا�شي  ال��ت��اري��خ��ي  ت��ط��وره��ا  يف  حا�شمة" 
اأكرث  "بحاجة  والثقايف  والجتماعي  والقت�شادي 
ملوا�شلة  وبناتها  اأبنائها  كافة  اإىل  م�شى  وقت  اأي  من 
بنائها يف كنف ال�شكينة وال�شلم والوئام وال�شتقرار". 
املجتمع  م�شاهمة  �رصورة  على  الإطار  هذا  يف  و�شدد 
اأج��ل  م��ن  املواطنني"  وجتنيد  "حت�شي�ش  يف  امل��دين 
وبعدما  التنمية.  م�شاريع  خمتلف  اإجناز  يف  ا�رصاكهم 
واإيجاد  والطرائق  "الت�شورات  تغيري  �رصورة  اأبرز 
ال�شيد  اأو�شى  الجتماعية"،  للعالقات  جديدة  اأمناط 
الوطنية  للحركة  ت�شمح  "اآلية  باإن�شاء  العماري 
الوقاية  الو�شع:  ت�شيري  يف  بامل�شاركة  املدين  واملجتمع 

والت�شوية". والت�شيري 
للمجتمع  الوطني  )املجل�ش  الآلية  هذه  ت�شبح  ولكي 
املواطنني  ا����رصاك  اأول  "يجب  عملياتية  امل���دين( 
و�شع  كذلك  ت�شتلزم  كما  اق�شاء.  دون  وال�شيا�شيني 
الوفاق  روح  حتل  لكي  حقيقية  بيداغوجية  وتنفيذ 
الريبة  روح  حمل  والتكاملية  الواعية  وامل�شاركة 

والتمزق".       
و  "امل�شاهمة  ان  لعماري  اعترب  ال�شياق،  هذا  ويف 
احلر�ش  تفر�ش  املدين  للمجتمع  الواعية"  امل�شاركة 
و  اجلمعوية  احل��رك��ة  يف  التعددية  "احرام  على 
للمجتمع  الوطني  املجل�ش  جلعل  اجلمعيات"  ا�شتقاللية 
مناق�شة  اجل  من  منا�شبا"  دميقراطيا  "ف�شاء  املدين 

الوطنية. الق�شايا 
ب�رصورة  امل�شوؤول  او�شى  العملية،  الناحية  ومن 
اجل  من  م�شرك  عمل  منهج  و�شع  و  الراء  "توافق 
الوطني  املجل�ش  ب��ني  ب��روت��وك��ول  �شوب  التوجه 
و  القت�شادي  الوطني  املجل�ش  و  امل��دين  للمجتمع 
املجل�ش  و  لل�شباب  العلى  املجل�ش  و  الجتماعي 

الن�شان". حلقوق  الوطني 
ال�شكال  متعدد  "الدعم  ان  بالقول  املتحدث  ا�رصد  و 
الت�شال  جهة  يكون  ان  الف�شاء  لهذا  �شي�شمح  للدولة 
بني  جمع  نقطة  ب�شفته  العمومية  ال�شلطات  مع 
كما  اجلمعوية،  احلركة  و  احلكومية  غري  املنظمات 
يف  الفعلي،  م�شاركتهم  و  ازده��اره��م  يف  �شي�شاهم 

للبلد". القت�شادية  و  الجتماعية  احلياة 
و  "بتوحيد  املجل�ش  �شي�شمح  الدويل،  امل�شتوى  وعلى 
هذا  و  اق�شاء  دون  اجلمعوية  احلركة  كل  عمل  تعزيز 
ت�شمن  ان  �شاأنها  من  ا�شراتيجية  اعتماد  خالل  من 
غري  الدولية  ال�شاحة  على  املدين  ملجتمعنا  قوي  تواجد 
املكا�شب  و  التكامل  و  المتداد  اطار  يف  احلكومية 
و  الوطني  الدبلوما�شي  العمل  ط��رف  من  املحققة 

بلدنا". �شيا�شة 
على  لعماري  ال�شيد  �شدد  اله��داف،  هذه  ولتحقيق 
الدولة  اطلقتها  التي  الديناميكية  "ت�شجيع  �رصورة 
امل�شاورات  يف  الفعالة  امل�شاركة  و  الط��ار  هذا  يف 
اجلارية مع احلركة اجلمعوية و املنظمات غري احلكومية 

املدين". املجتمع  الفاعلني يف  و 
 ق.و

عني تيمو�سنت:

اإحباط حماولة للهجرة غري ال�سرعية وتفكيك �سبكة وطنية تن�سط يف املجال
عني  ولي���ة  اأم���ن  م�شالح  اأح��ب��ط��ت 
اجل��اري،  الأ�شبوع  بداية  تيمو�شنت، 
كما  ال�رصعية،  غري  للهجرة  حماولة 
وطنية  �شبكة  تفكيك  م��ن  متكنت 
تندرج   رح��الت  تنظيم  يف  خمت�شة 
ال�شواحل  من  انطالقا  الإط��ار  هذا  يف 
مالية  مبالغ  مقابل  للوطن  الغربية 
املديرية  به  اأف��ادت  ما  ح�شب  معتربة، 
الأربعاء،  اليوم  الوطني،  لالأمن  العامة 

يف بيان لها.
م�شالح  متكنت  "نوعية"،  عملية  ففي 
اإجها�ش  من  تيمو�شنت  ولي��ة  اأم��ن 
حماولة للهجرة غري ال�رصعية و و�شع 
الإط��ار،  ه��ذا  يف  تن�شط  ل�شبكة  حد 

وحجز  �شخ�شا   )15( توقيف  م��ع 
بالإبحار  خا�شة  ومعدات  جتهيزات 
متثل يف "قاربي نزهة، قارب جندة، )06( 
معباأة  براميل   )05( قوارب،  حمركات 

بالنزين، )04( خزانات وقود".
امل��ح��ج��وزة  امل���ع���دات  �شملت  ك��م��ا 
كانت  �شياحية  مركبات   )03(" اأي�شا 
 )03( ال�شبكة،  اأفراد  ت�شتعمل يف تنقل 
جندة  �شرة   )14( مطاطية،  عجالت 
بالأطفال،  خا�شة  �شرتني  بينها  من 
 ، بو�شلة  بحرية،  �شيد  بنادق   )04(
مايل  مبلغ  كذا  و  م�شيئة،  �شماريخ 
من العملة ال�شعبة يقدر ب�850 اأُورو".
التحريات  اإىل  العملية  حيثيات  وتعود 

و"ال�شتغالل ال�رصيع" للمعلومات التي 
قام بها عنا�رص فرقتي مكافحة الهجرة 
لأمن  والتدخل  والبحث  ال�رصعية  غري 
توج  الذي  الأمر  متو�شنت،  عني  ولية 
ب�"الك�شف عن وجود خمطط ملجموعة 
باإحدى  الأ�شخا�ش كانوا جمتمعني  من 
وهم  ولها�شة  بدائرة  ال�شاحلية   القرى 
يف اآخر مراحل التح�شري، لتنفيذ عملية 
الإبحار ال�رصي''.و "مبا�رصة بعد اإخطار 
املخت�ش  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
مت  بالتفتي�ش،  اإذن  وا�شت�شدار  اإقليميًا، 
مر�شحني  اأ�شخا�ش   )09( على  العثور 
بينهم  من  ال�رصية،  للهجرة  ومتاأهبني 
طفلني  وزوج��ت��ه،  امل�شكن  �شاحب 

و  �شنتني  العمر  من  يبلغان  قا�رصين 
العملية  اأ�شفرت  كما  �شنوات،  اأربعة 
بقوة  بالقارب  على حجز حمرك خا�ش 
العملة  من  مايل  ومبلغ  ح�شان   40
يو�شح  نقالة"،  وه��وات��ف  ال�شعبة 
دائ��رة  تو�شيع  وعقب  ذات��ه.  امل�شدر 
بقية  ع��ن  الك�شف  بهدف  التحقيق 
و  والتنظيم  التخطيط  �شبكة  عنا�رص 
والتحري،  البحث  عملية  تكثيف  بعد 
"مت حتديد هوية وتوقيف )04( اأ�شخا�ش 
من اأفرادها، تراوح اأعمارهم ما بني 29 
يف  �شلوعهم  يف  ي�شتبه  �شنة،   40 و 
�شا �رصعية  بحرية غري  تنظيم رحالت 
بقة.                                              ق.و

الندوة حول الإنعا�ص القت�سادي: 

منظمة اأرباب العمل تعلن ان�سمامها للقرارات املعلنة
العمل،  )7( منظمات لأرباب  اأعلنت �شبع 
املوقعة على ار�شية العمل امل�شركة التي 
حول  الوطنية  الندوة  خالل  اإع��داده��ا  مت 
جرت  الذي  القت�شادي  الإنعا�ش  خمطط 
موؤخرا، اليوم الأربعاء عن "التزامها التام" 
رئي�ش  عنها  اأعلن  التي  القرارات  بتنفيذ 
اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون، خالل 
"واأج"   تلقته  م�شرك  بيان  اللقاء.ويف  هذا 
العموميني،  للمقاولني  الوطني  من الحتاد 

اعرب الحتاد بال�شافة اىل نادي املقاولني 
الكونفدرالية  و  للمتيجة  ال�شناعيني  و 
كونفدرالية  و  العمل  لأرب��اب  اجلزائرية 
و  اجل��زائ��ري��ني  املنتجني  و  ال�شناعيني 
العمل  لأرب��اب  الوطنية  الكونفدرالية 
للمقاولني  العامة  اجلمعية  و  اجلزائريني 
لرئي�ش  اخلال�ش  �شكرهم  عن  اجلزائريني 
وعرفانهم  ارتياحهم  كذا  و  اجلمهورية  
مبنا�شبة  اعالنها  مت  التي  الهامة  للقرارات 

الذي  اللقاء  هذا  خالل  الفتتاحية  كلمته 
جرى يومي 18 و 19 اغ�شط�ش.

وعالوة عن �شكرهم، جددت هذه املنظمات 
التاأكيد  لرئي�ش اجلمهورية على "التزامها 
و  التوجيهات  تنفيذ  دعم  و  مبرافقة  التام 
التعليمات التي اعطاها خالل مداخلته لدى 
الذي  امل�شدر  نف�ش  ح�شب  الندوة"  افتتاح 
البعاد  متعدد  العمل  "برنامج  اأن  اأو�شح 
اقت�شادنا  تر�شيخ  بهدف  اع��داده  مت  الذي 

و  النمو  طريق  يف  دائم  ب�شكل  الوطني 
الدرو�ش  من  انطالقا  التقدم  و  الع�رصنة 
تعك�ش  املا�شي  جت��ارب  من  امل�شتفادة 
برامج  توجيه  يف  الرغبة  و�شوح  بكل 
التنمية �شوب التكفل الفعلي لحتياجات 
اىل  وال�شتجابة  مواطنينا  ان�شغالت  و 

تطلعاتهم امل�رصوعة"، ي�شيف امل�شدر.
وح�شب املنظمة، تكر�ش النظرة "الع�رصية 
و الطموحة" للتنمية الوطنية، املبنية على 

القيم العريقة ملجتمعنا و �شعبنا و التي مت 
التطرق اليها يف خطاب رئي�ش اجلمهورية، 
اجل  من  الفردية  الواجبات  و  احلقوق  كل 
كل  اليها  يتطلع  التي  اجلديدة  اجلزائر  بناء 
جزائري و جزائرية.كما ت�شمح هذه النظرة 
بتحديد و تو�شيح كل العقبات و املخاوف 
تقدمي  من  ف��رد  كل  يتمكن  حتى  ه��ذا  و 
امل�شرك بكل فخر و  العمل  م�شاهمته يف 
اعتزاز، ي�شري البيان.                          ق.و



ق��ام ق��اط��ن��و ق��ري��ة اجل��دي��دة 
بولية  عون  �شيدي  ببلدية 
ال��ط��ري��ق  ب��غ��ل��ق   ، ال����وادي 
عن  منهم  احتجاجا  الوطني 
املتمثل  الدبيلة  حمكمة  قرار 
ل�شو�ش  ���رصاح  اإط��الق  يف 
اإح���رف���وا ال�����رصق��ة مب���زارع 
عليهم  القب�ش  مت  املنطقة 
داخل  امل�شهود  باجلرم  �شابقًا 
ال�شيارة  حجز  مت  املزارع  اأحد 
املطاردة  بعد  انحرفت  التي 
وبني  بينهم  �شب  �شجار  بعد 

خلف  ح��ي��ث   ، امل��ت�����رصري��ن 
بليغة  اإ���ش��اب��ات  ال�����ش��ج��ار 
يف  �شابان  ح�شبهم  ت�رصر 
حفظ  "لول  العمر  مقتبل 

مميتا. لكان  الله" 
ال�������ش���ك���ان ي���ن���ا����ش���دون 
ووايل  املركزية  ال�شلطات 
ولي����ة ال�����وادي ب��ال��ت��دخ��ل 
املت�رصرين  واإن�شاف  العاجل 
�شارمة  عقوبات  ت�شليط  و 

. عليهم
ق. م

يف  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
ل�شيما  احل�����رصي،  النطاق 
املخدرات  برويج  املتعلقة 
متكن  املهلو�شة  ق��را���ش  والأ
خ���الل ال��ي��وم��ني الأخ��ريي��ن 
الرقيبة  دائ��رة  اأم��ن  عنا�رص 

كميات  حجز  م��ن  ب��ال��وادي 
�شيدلنية  مواد  من  معتربة 
�شند  دون  للبيع  معرو�شة 

متورطني. توقف  و  قانوين 
عنا�رص  بها  ق��ام  العملية   
ا�شتغالل  ع��ق��ب  امل�شلحة 

تفيد  م���وؤك���دة   م��ع��ل��وم��ات 
العقدين  يف  �شخ�شني  بوجود 
العمر،  من  والثالث  الثاين 
البلديات  اإحدى  من  ينحدران 
يقومان  للمدينة  امل��ج��اورة 
�شيدلنية  م���واد  ب��ع��ر���ش 
 ، �رصعية،  غري  بطريقة  للبيع 
عملية  الفرقة  عنا�رص  ليبا�رص 
للم�شتبه  والر�شد  التتبع 
ف��ي��ه��م��ا ح��ت��ى ال��ن��ج��اح يف 
املدينة.  اأحياء  باأحد  توقيفهما 
لعملية  اإخ�����ش��اع��ه��م��ا  ب��ع��د 
القانوين  اجل�شدي  التلم�ش 
كميات  على  بحوزتهما  عرث 
ليتم  ق��را���ش  الأ م��ن  معتربة 

امل�شلحة. ملقر  حتويلهما 
وبعد  للتحقيق  ا���ش��ت��م��رارا 
الإج���راءات  ك��اف��ة  ا�شتيفاء 
م�شكني  تفتي�ش  مت  القانونية 
عرث  ي���ن  اأ ف��ي��ه��م��ا  امل�����ش��ت��ب��ه 
كمية  ع��ل��ى  اأح��ده��ا  ب��داخ��ل 

املواد. هاته  من  اأخرى 
����ش���ف���رت يف  ال��ع��م��ل��ي��ة اأ
 1020 ح��ج��ز  ع��ن  جمملها 
امل��واد  م��ن  مهلو�شا  قر�شا 
اإع�����داد  ليتم  ال�شيدلنية. 
للمتورطني  ج��زائ��ي  م��ل��ف 
م����ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��م��ا اأ

قليميا. اإ املخت�شة  الق�شائية 
ق.م

وحدة  للمياه  اجلزائرية  اأطلقت 
حت�شي�شية  حملة  ال����وادي 
من  الوقاية  ح��ول  توعوية 
طريق  عن  املتنقلة  الأمرا�ش 
احلملة  ه��ذه  وت��ه��دف  امل��ي��اه، 
باأخطار  املواطنني  توعية  اإىل 
املياه،  عرب  املتنقلة  الأمرا�ش 
كبري  ب�شكل  تنت�رص  والتي 

ال�شيف. ف�شل  يف 
 2020 �شيف  يعترب  ك��م��ا 
���ش��ي��ف خ��ا���ش ل��ل��غ��اي��ة ، 
ال�شحية  ب��الأزم��ة  يتميز 
C - فريو�ش ي�شببها   للتي 
الزاوية  هذه  ومن   VID 19
للمياه  اجل��زائ��ري��ة  اأط��ل��ق��ت 
حت�شي�شية  وط��ن��ي��ة  حملة 
ملحاربة   lap day وتوعوية 
طريق  عن  املتنقلة  الأمرا�ش 
وزارة  برعاية   MTH املياه  
امل���وارد امل��ائ��ي��ة  وال��ه��ادف��ة 
خطورة  م��ن  التحذير  اإىل 
هذه  وا�شتهدفت  املياه  تلوث 
امل�شلحة  اأ�شحاب  احلملة 
املحلية  ال�شلطات  املعنيني: 
و���ش��ائ��ل   ، وامل��ج��ت��م��ع��ات 
 ، املدين  واملجتمع   ، الإعالم 
الأحياء  وجلان   ، واجلمعيات 
اأ�شحاب  اإىل  بالإ�شافة   ،

الذين  امل��ي��اه  يف  امل�شلحة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ي��ت��دخ��ل��ون 
م��را���ش  الأ ملحاربة  املحلي 
اأهم  .ومن  املاء  عرب  املتنقلة 

التح�شي�شية احلالة  حماور 
 "Lab'Day"حملة اإط��الق 
الجتماعية  ال�شبكة  على 

:"Facebook"
�شفحة  عرب  مفتوحة  بواب  اأ  
الإجتماعي  التوا�شل  موقع 
مبا�رص  بث  يف    Facebook
ون�رص  اجلمهور  مع  للتفاعل 
للمخت�شني  ف��ي��دي��وي��ه��ات 
الأمرا�ش  انتقال  من  للوقاية  

املاء طريق  عن 
اإعالمية  حملة  اإطالق 

ع��دد  اأك���رب  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
من  امل��واط��ن��ني  م���ن  مم��ك��ن 
املنا�شب  ال�شتهداف  خالل 
وال�شمعي  املرئي  ل��الإع��الم 
خلية  قامت  كما  واملكتوب 
الت�����ش��ال ل��وح��دة ال���وادي 
ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة جم��م��وع��ة 
واملخت�شني  الأط���ب���اء  م��ن 
ال�شحة  حفظ  اأع���وان  م��ن 
ال��وادي  ذاع��ة  اإ عرب  البلدي، 

. اجلهوية  
هنية بوطيب 

مترنة  ق��ري��ة  �شكان  ي�شتكي 
عمران  �شيدي  ببلدية  الواقعة 
من  امل��غ��ري،  املنتدبة  بالولية 
ج��م��ل��ة م��ن ال��ن��ق��ائ�����ش ال��ت��ي 
ي��ت��خ��ب��ط��ون ف��ي��ه��ا م��ن��ذ م��دة، 
رف��ع��وا  اأن  ل��ه��م  ���ش��ب��ق  ح��ي��ث 
لكن  البلدية،  اإىل  ان�شغالتهم 
كل  يف  الأخ���رية  ه��ذه  تكتفي 
ما  �رصعان  وع��ود،  بتقدمي  مرة 
غ�شب  ثار  اأ مما  ح�شبهم،  تتبخر، 
بن�شيبهم  للمطالبة  ال�شكان، 

التنمية. من 
منذ  مترنة  قرية  �شكان  يعاين 

مريحة،  غري  و�شعية  �شنوات، 
ال�شتغاثة،  نداء  اأطلقوا  حيث 
ذان���ا  اآ ي��ج��دوا  اأن  م���ل  اأ ع��ل��ى 
بان�شغالتهم  تتكفل  �شاغية 
ومت�شح  لتطلعاتهم،  وت�شتجيب 
املعي�شي،  اإط��اره��م  بتح�شني 
يتعلق  م����ر  الأ اأن  ���ش��ي��م��ا  ل 
ك�شبكتي  احلياة  ب�رصوريات 

ال�شحي. وال�رصف  املاء 
اإن  القرية  �شكان  اأح��د  وق��ال 
كثرية،  نقائ�ش  تواجه  املنطقة 
باملاء  التموين  م�شكلة  اأهمها 
ت�شجل  حيث  لل�رصب،  ال�شالح 

يف  تذبذبا  احليوية  امل��ادة  ه��ذه 
يعد  مل  ال��ذي  م��ر  الأ احلنفيات، 
اأنهكت  حيث  مقبول،  اأو  مطاقا 
واقتناء  املاء  عن  البحث  رحلة 

كاهلهم.  ال�شهاريج، 
اإن  ق��ائ��ال  امل��ت��ح��دث  واأع��ق��ب 
على  تقف  ل  القرية  م�شاكل 
حيث  ف��ح�����ش��ب،  امل���اء  ن��ق�����ش 
ت��ع��اين م���ن ت�����رصب��ات مل��ي��اه 
قدم  ب�شبب  ال�شحي  ال�رصف 
وتعر�شها  التقليدية  ال�شبكة 
تت�رصب  ح��ي��ث  ل��ت�����ش��دع��ات، 
امل�شتعملة  املياه  من  كميات 
ال�شحة  م��ه��ددة  املحيط،  يف 
اأن  م�شيفا  والبيئة،  العمومية 
الن�شغال  بنقل  قاموا  ال�شكان 

البلدية.  اإىل 
ل�شنوات  الأخ��رية  هذه  وظلت 
عملية  ب��ربجم��ة  وع���ودا  ت��ق��دم 
مل  لكن  وال��ت��ج��دي��د،  التهيئة 
امل��ي��دان،  يف  ���ش��يء  يتج�شد 
وال��و���ش��ع اأ���ش��ح��ى خ��ط��ريا، 

خ��ا���ش��ة م���ع ان��ت�����ش��ار وب���اء 
النظافة  يتطلب  الذي  كورونا، 
جانب  اإىل  الأوىل،  ب��ال��درج��ة 
خم����اوف م���ن ت�������رصب م��ي��اه 
املياه  �شبكات  اإىل  ال�����رصف 
ل  كارثة  وحدوث  بار  الآ ومياه 

عقباها. يحمد 
البلدية  بتاأخر  ال�شكان  ندد  كما 
ملعب  اإجناز  مبطلب  التكفل  يف 
ف�شاء  لتوفري  لل�شباب،  ودار 
با�شتقبالهم  ي�شمح  لل�شباب، 
وح��م��اي��ت��ه��م م��ن ال��وق��وع يف 
الجتماعية،  ف��ات  الآ م�شتنقع 
متّكنهم  �شبانية  مرافق  غياب  يف 
م��ن ا���ش��ت��غ��الل وق��ت��ه��م ب��دل 
تخدمهم  ل  اأمور  يف  اإ�شاعته 
نداء  جمددا  املجتمع،  تخدم  ول 
لاللتفات  البلدية  اإىل  ال�شكان 
ومنحها  ال��ق��ري��ة  ه���ذه  اإىل 
مثلها  التنمية،  م��ن  ن�شيبها 

القرى. باقي  مثل 
ي�شني حممد 

الخميس 27 أوت 2020 م الموافق لـ 08  محرم 1442هـ05
العدد
أخبار الوادي2072

جرائم القتل بالوادي.. من امل�سوؤول؟؟

ي�سني حممد 
---------------- 

لها  اهتزت  �شنعاء  قتل  جرمية 
الثانية  هي  ال���وادي،  مدينة 
راح   ، اأ�شبوعني  من  اأقل  يف 
يف   " اأ . "�ش  ال�شاب  �شحيتها 
العمر  م��ن  ع�رص  ال�شاد�شة 
�شاب  عليه  اأجهز  اأن  بعد   ،
بحي  بي�ش  اأ ب�شالح  ثالثيني 

الولية. بعا�شمة  مار�ش   19
على  امل�����ش��اب  ن��ق��ل  ورغ���م 
مل�شلحة  ال�����رصع��ة  ج��ن��اح 
بحي  الطبية  ال�شتعجالت 
واإجراء عملية   1945 ماي   08
م�شتوى  على  ج��ًدا  معقدة 
لغرفة  وحت��وي��ل��ه  الأوردة 
ف��ارق  ن���ه  اأ غ��ري   ، ن��ع��ا���ش  الإ

الأربعاء. اأم�ش  فجر  احلياة 
وك��ي��ل  ف��ت��ح   ، ج��ان��ب��ه  م���ن 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 

ملعرفة  معمقا  حتقيًقا  الوادي 
اجلرمية  وتفا�شيل  ���ش��ب��اب  اأ

وق��ع��ت  ال��ت��ي   ، ال�����ش��ن��ع��اء 
الثالثاء. يوم  ع�شية  حيثياتها 

يف  الثانية  اجلرمية  هذه  وتعد 
التي  بعد   ، اأ�شبوعني  من  اأقل 
ل  عمره  �شاب  �شحيتها  راح 
اإىل  تعر�ش   ، �شنة   27 يتعدى 
على  حاد  بخنجر  طعنات  عدة 
قتيال  اأردت��ه  رقبته  م�شتوى 
معه  كان  له  زميل  طرف  من 
�شاحية  يف  املزارع  اإحدى  يف 
الولية..  عا�شمة  من  غربية 
ف��م��ن امل�����ش��وؤول ع��ن زه��ق 
عليهم  خّل�شت  برياء  اأ اأرواح 
الب�رص  ملح  يف  الغدر  ي��ادي  اأ
لها  �شفاء  ل  جراحا  لترك   ،
بهم  واملحيطني  لعائالتهم 
جمتمع  يف  ك��ب��ريا  وج��رح��ا   ،
ف��ات  الآ خمتلف  فيه  تف�ّشت 

؟؟ الجتماعية 

اأو اأرواح ، بطعنة خنجر ، بذبح من الوريد اإىل  ل يكاد ينق�سي يوم دون اأن ن�سمع نباأ جرمية �سنعاء اأزهقت فيها روح 
"التي حرم اهلل  النف�ص  الو�سائل والطرق والنتيجة واحدة قتل  اأو بخنق.. تعّددت   ، باإلقاء من مكان مرتفع   ، الوريد 

باأكمله.. اأ�سرة وتهدمي ملجتمع  اإل باحلق" ، وتفكيك لأوا�سر 

جمدًدا  الولية  تهز  الأبي�ص  بال�سالح  ب�سعة  قتل  احتجاجا عن قرار حمكمة الدبيلة املتمثل يف اإطالق �سراح ل�سو�صجرمية 

قاطنو قرية اجلديدة يخرجون لل�سارع

يف اإطار مكافحة اجلرمية يف النطاق احل�سري 
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ترقية  مكتب  اأع�����ش��اء   نا�شد 
بورقلة  واملواطنة  املدين  املجتمع 
تقف  التي  احلقيقية  الأ�شباب  عن 
بابتدائية  الأ�شغال  تاأخر  خلف 
بقرية  ظل  منطقة  الغربي  احلي 
اأخرى  موؤ�ش�شات  مع  بامنديل 
الوعود  ، رغم  12 �شنة  لأكرث من 

العمومية. لل�شلطات  املتكررة 
لرقية  الولئية  مانة  الأ وقالت 
بورقلة  واملواطنة  املدين  املجتمع 
ل���وايل  م��وج��ه��ة  م��را���ش��ل��ة  يف 
ت�شلمت  قد  كانت  بورقلة  الولية 
اأن  منها  ن�شخة  التحرير  يومية 
 2008 منذ  م�شجلة  البتدائية 
اإجن��ازه��ا  م��ن  الن��ت��ه��اء  يتم  ومل 
يومنا  اإىل  تعطيل  �شنة   12
املرا�شلة  نف�ش  اأ�شافت  و  ه��ذا، 
مديرية  تعليمات  على  بناء  نه  اأ
املوؤ�ش�شة  افتتاح  برجمت  الربية 
 2020/2021 امل��و���ش��م  ل��ه��ذا 
هو  و  املن�رصم  الأح��د  من  ابتداأ 
داري  الإ الطاقم  دخ��ول  ت��اري��خ 
وقد  للموؤ�ش�شة  والبيداغوجي 
���ش��ات��ذة،  والأ امل��دي��ر  تعيني  مت 
برجمت  الربية  مديرية  اأن  كما 
املو�شم  يف  البتدائية  هذه  افتتاح 
يف  املا�شي2019/2020وكذلك 
خا�شة   ، مو�شم2018و2019 
اأن  املنظمة  ذات  تقول  علمنا  ذا  اإ
البلدية  ورئي�ش  الدائرة  رئي�ش 
ذاع��ة  والإ التلفزة  م��ام  اأ تعهدوا 
املو�شم  يف  بافتتاحها  الوطنية 
مذكرة  ال�شابق2019/2020، 
امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  ع���دد  اأن 
داري���ة  الإ للهيئات  لالبتدائية 
زيارة  الثمانون  تفوق  الو�شية 
بدون  ولكن  يومنا  اإىل  منذ2008 
ولالآ�شف  امل�رصوع،  من  النتهاء 
نه  اأ املذكورة  املرا�شلة  ت�شيف 
امل�شجل  املاتيكو  حتى  كعقوبة 
بدون  ال�شمنت  من  لبتدائية 

ا�شطناعي. ع�شب 
اأن  على   املنظمة  ك�شفت  كما 
زي��ارت��ه  خ���الل  ال��ولي��ة  وايل 
وعد  ق��د  لها  الأوىل  امليدانية 
يف  البتدائية  افتتاح  على  و�شدد 
الدرا�شي2020/2021،  املو�شم 
من  امليدانية  املعاينة  بعد  لكن 
املجتمع  مع  الربية  ممثلي  طرف 
غري  املوؤ�ش�شة  اأن  تبني  امل��دين 
متوقف  وامل�����رصوع  متاما  جاهزة 
وحتى  اأجزائه،  بع�ش  يف  مدة  من 
اعتماده  ي�شتحيل  املنجز  ال�شطر 
غياب  ب�شبب  اأولية  كانطالقة 
الرئي�شية  امل��راف��ق  م��ن  الكثري 
وخ���وف���ا ع��ل��ى ال��ع��ام��الت يف 
من  ال��ت��الم��ي��ذ  وع��ل��ى  دارة  الإ

اخلارجية. العتداءات 
اأن  املرا�شلة  هاته  اأك��دت  وق��د 
امل��ت�����رصر ال��وح��ي��د ه��م اأط��ف��ال 
ال�شغار  وخا�شة  املتمدر�شني 
من  ه��م  التح�شريي  ط��ور  يف 
مل�شافات  ال�شري  عناء  يتحملون 
قا�شية  بيئة  يف  واملرهقة  طويلة 
ب50  الأق�شام  يف  والكتظاظ 
داري  الإ الإرهاب  ب�شبب  تلميذا 
دارات  الإ بع�ش  متار�شه  ال��ذي 

.1962 منذ
منظمة  فتحت  فقد  جهتها  من 
واملواطنة  املدين  املجتمع  ترقية 
وحملتها  دارة  الإ على  ال��ن��ار 
ق�����ش��اء  م�����ش��وؤول��ي��ة ت��ب��ع��ات الإ
امل�شلحة  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��ي��ي��ق 
نها  اأ علمنا  ذا  اإ خا�شة   ، العامة 
الرئي�شي  ال�شبب  ه��ي  ك��ان��ت 
الكبرية  وبعراقيلها  التاأخري  يف 
والتي  حرية  وبكل  رقيب  بدون 
عدة  ال��ت��وق��ف  امل��ق��اول  ا�شطر 
ت�شوية  ع���دم  ب�����ش��ب��ب  م���رات 
مثل  دارية،  والإ املالية  الو�شعية 

اأخرى.  م�شاريع  عدة 
فا�شل بن  يو�شف 

على  ك��ان��ت  ح�شا�شة  ملفات 
على  واملعاجلة  النقا�ش  طاولة 
ولية  وايل  بني  الولية  م�شتوى 
بو�شتة  ال�شديق  بكر  بو  اأ ورقلة 
بورقلة  الفالحية  الغرفة  ورئي�ش 
ال��ذي  عقبة  ب��وزي��اين  �شكري 
و  الفالحني  ان�شغالت  له  نقل 

.. عام  ب�شكل  القطاع 
املعرو�شة  ال��ن��ق��اط  ه��م  اأ وم��ن 
اخل��ا���ش  ال��ربن��ام��ج   ، للنقا�ش 
اجلبار  غرا�شة  دعم  مدونة  باإعادة 
للكهرباء  الق�شوى  والأولوية 
 ، الفالحية  وامل�شالك  الريفية 
العقار  ت�شوية  اإىل  بالإ�شافة 
م�شكال  يعترب  ال��ذي  الفالحي 
ومينعهم  الفالحني  يتعب  كبريا  

م���ن احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��دع��م 
ال��ف��الح��ي امل��م��ن��وح م��ن ط��رف 
الولية  وايل  اأكد  حيث   ، الدولة 
التفوي�ش  منح  نه  اأ ال�شدد  بهذا 
حفر  رخ�����ش  على  بامل�شادقة 
الفالحني   معاناة  نهاء  لإ  ، بار  الآ
الرخي�ش  م��ن��ح   ان��ت��ظ��ار  يف 
امل�شادقة  يتم  كان  والتي  للحفر 
نقطة   ، فقط   طرفه  من  عليها 
�شمن  كانت  اأي�شا  مهمة  ثانية  
بو�شعية  وتتعلق  اللقاء  جدول 
التمور  ن��ت��اج  واإ النخيل  �شعبة 
ال�شباب  ت�شجيع  و�����رصورة 
�شبانية  موؤ�ش�شات  ل�شتحداث 
 ، والتو�شيب  للتعليب  م�شغرة 
مف�شال  تقريرا  للوايل  قدم  حيث 

املطالبة  ومتت   ، ال�شعبة  هذه  حول 
املحيطات  ت��وزي��ع  ب�����رصورة 
طرف  م��ن  وامل��ج��ه��زة  ال�شاغرة 
ومن  م�شتحقيها  على  ال��دول��ة 
التطرق  مت  كم   ، العمل  نية  لهم 
حيث   ، �شفيون  �شبخة  لو�شعية 
وجود  ���رصورة  على  الركيز  مت 
امل�شتعملة  للمياه  معاجلة  حمطة 
مر  م��ل��ي��ون   12 تبلغ  وال��ت��ي 
ال��وايل  اأك��د   و  �شنويا  مكعب 
ب��ه��ذا ال�����ش��دد  ع��ل��ى ���رصورة 
ال��ت�����ش��وي��ة ال��ع��ق��اري��ة مل���زارع 
تطرقوا  املجتمعون   ، الفالحني 
قطاع  م�شوؤولو  يراها  نقطة  اإىل 
و  ه��م��ي��ة  الأ غ��اي��ة يف  ال��ف��الح��ة 
ولي��ة  اإدراج  ب�����رصورة  تتعلق 

اجلنوب  ولي��ات  �شمن  ورقلة 
قائمة  �شمن  �شمها  و  الكبري 
باملقاي�شة  تقوم  التي  الوليات 
م�شكل  مناق�شة  مت��ت  ك��م��ا   ،
مل�شنعي  البودرة  حليب  ح�ش�ش 
اللقاء  وك��ان   ، وورق��ل��ة  تقرت 
الفالحية  امل�شالح  مدير  بح�شور 
الأرا�شي  ديوان  ومدير  بورقلة 
التجارة  غرفة  ورئي�ش  الفالحية 
ال�شباب  ت�شغيل  وكالة  مدير  و 
قرينة  ب��ن  ح��م��زة  وال��دك��ت��ور 
بورقلة  القت�شاد  جامعة  عميد 
التكفل  على  الوايل  اأكد  حيث   ،
معاجلة  و  الفالحني  بان�شغالت 

... املطروحة  امللفات 
التجاين   ن-ق- 

دائ��رة  ق�شور  �شكان  اأح��د  ق��ال 
املعادلة  ه��ي  غريبة  ت�شابيت، 
كل  من  بك  حتيط  الغاز  حقول 
 ، م��ت��ار  اأ وبينها  بينك  اجل��وان��ب 
كل  اأقل  مل  اإن  والآخر  احلني  من 
الهواء  ا�شتن�شاق  حترمك  ي��وم 
حتت  امل��ب��ي��ت  ت��ل��زم��ك  ال��ن��ق��ي 
البدر،  ليلة  يف  حتى  ال�شقف 
القارورة  حمل  من  يداك  تت�شخ 
كرثة  م��ن  ت��ت��ورم  ق��د  ورجليك 
من  يفل�ش  قد  وجيبك  دحرجتها 
لثمنها  الأ�شبوعية  ال�رصيبة 
تنتظر  ن����ت  واأ ي��ه��در  ووق��ت��ك 
اإن  ه��ذا  ال���ق���ارورات  �شاحنة 
اأدراجك  ترجع  اأوقات  ويف  اأتت، 
لتذهب  ف��ارغ��ة  وال����ق����ارورة 
حزمة  يف  م��ل��ك  واأ للب�شتان 
رمق  به  ت�شد  ما  لتطهي  حطبك 
القارورة  تكون  وقد  وعيالك، 
ا�شتعمالها،  حت�شن  مل  اأن  لغم 
ملفات  هناك  حديثه  موا�شل 
وتفنى  القلم  يجف  ثقيلة  اأخرى 
ي�شود  يبقى  والظالم  الأوراق 

نتمنى  النقائ�ش،  بتلك  البلدة 
مناطق  يف  ت�شابيتنا  ت�شنف  اأن 
النقائ�ش  من  فت�شتفيد  الظل 
حلمنا،   وه��و  منها  تعاين  التي 
بلدية  اأن  م�شدرنا  ق��ال  كما 
ق�رصا،   12 من  تتكون  ت�شابيت 
م��ق��ر ال���دائ���رة ف��ق��ط م��رب��وط 
ربط  بدون  ق�رصا   11 ما  اأ بالغاز 
ال�شكان  معاناة  ذلك  اإىل  �شف 
الغاز  ق���ارورات  م��ع  اليومية 
خطرا  ت�شكل  وال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
مما  وانعدامها  ال�شاكنة  على 
احلطب  جلمع  ال�شاكنة  ي�شطر 
من  التقليدية  للحياة  والرجوع 
رمق  به  ي�شدون  ما  طهي  اأج��ل 
�شاكنة  ينتظر  و  ه��ذا  عيالهم، 
وجميع  ال�شلطات  من  املنطقة 
ح�شب  واح���د  ك��ل  امل�����ش��وؤول��ني 
عاتقه  على  امللقاة  امل�شوؤولية 
والق�شاء  النقائ�ش  اإح�����ش��اء 
وح�شب  الآجال  اأقرب  يف  عليها 
ولوية.                                                                  الأ
الرحمن عبد  بلوايف   
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مناطق الظالم مل ت�سجل �سمن مناطق الظل باجللفة!

حممد.راقد
---------------- 

باقي  من  كغريها  ،و  اجللفة  ولية 
وليات  خا�شة  الوطن  وليات 
الأ�شد  ح�شة  نالت  لتي  اأ اجلنوب 
عنه  نتج  مما  �شابقا  التهمي�ش  من 
لي�شت  و  دام�ش  ظ��الم  مناطق 
تعاين  حيث  فح�شب،  ظل  مناطق 
تع�شميت  بلدية  يف  قرى  عدة 
التهمي�ش،  م��ن  اجللفة  ب��ولي��ة 
ب�شط  اأ م��ن  �شكانها  يعاين  و 
جعلهم  مم��ا  احل��ي��اة  ���رصوري��ات 
اجللفة  ولي��ة  وايل  ينا�شدون 
للبالد  العليا  ال�شلطات  وك��ذا 
م�شاريع  وبعث  التدخل  اأجل  من 
ببلدية  النائية  للقرى  تنموية 

. تع�شميت
بتعبيد  :نحلم  النثيلة  �سكان   

القرية! �سوارع 
ببلدية  النثيلة  لقرية  ال��زائ��ر 
ال��غ��ي��اب  ي��الح��ظ  تع�شميت 
من  العمرانية  للتهيئة  الكلي 
وتهيئة  الطرقات  تعبيد  انعدام 
الأر���ش��ف��ة، ح��ي��ث ���رصح اأح��د 
ال�شكان  اأن  القرية  هذه  قاطني 
من  واح��د  مر  بتعبيد  يحلمون 
يعي�ش  كما  النثيلة،  ���ش��وارع 
�شقاوة  على  الأخرية  هذه  �شكان 
البوتان  غ��از  ق���ارورات  جلب 
م�شافات  اأحيانا  يقطعون  والتي 
ال�شكان  وت�شاءل  جللبها،  كبرية 
النثيلة  قرية  تهمي�ش  �شبب  عن 
من  طالبو  اأين  املدينة  غاز  من 
ب�����رصورة  املحلية  ال�شلطات 
املدينة  غاز  م�شكلة  يف  النظر 
�شكان  وطالب  الآجال،  اأقرب  يف 
اإ�شعاف  �شيارة  بتوفري  القرية 
ال����ولدة  ح����الت  يف  خ��ا���ش��ة 
هذا  م��ن  م��ري��ن  الأ يعانون  ي��ن  اأ
م�شكلة  ح��ل  وك���ذا  امل�����ش��ك��ل، 
وبناء  املدر�شة  يف  الكتظاظ 
�شوارع  وتعبيد  للمقربة  حائط 
بينهم  الرابطة  والطرق  القرية 
�رصح  كما  الأخ��رى،  املدن  وبني 

من  اإق�شائهم  مت  نه  باأ ال�شكان 
وت�شاءلوا  الظل  مناطق  م�رصوع 
ن��ه��م يف  ���ش��ب��اب رغ��م اأ ع��ن الأ

. بامتياز  ظل  منطقة 
تنه�ص  الهيوهي:البطالة  قرية 
يف  مغلقة  ال�سباب  ودار  �سبابها 

! وجوههم 
من  الهيوهي  قرية  �شباب  طالب 
�شغل  منا�شب  توفري  ال�شلطات 
ال�شباب  دار  فتح  وك��ذا  لهم، 
ملعب  وبناء  وجوههم  يف  املغلقة 
ا�شطناعيا  مع�شو�شب  جواري 
منطقة  باأن  ال�شباب  اأحد  ،و�رصح 
 19 على  حتوز  وحدها  الهيوهي 
 3 منها  لل�رصب،  موجهة  بئرا 
 40 حرارتها  درج��ة  تفوق  ب��ار  اآ
ا�شتغاللها  ميكن  مئوية  درج��ة 
فيها،  وال�شتثمار  حموية  بار  كاآ
الق�شاء  خاللها  من  ميكن  والتي 
بقرية  البطالة  م�شكلة  على 
املجاورة  القرى  وحتى  الهيوهي 
من  الهيوهي  قرية  تعاين  كما 

التنمية. نق�ش 
ل  واملرحمة  فور�ص  قريتي 
النثيلة  عن  حالهما  يختلف 

والهيوهي 
فور�ش  قريتي  مواطنو  يعي�ش 
وامل��رح��م��ة ع��ل��ى وق���ع ان��ع��دام 
تعبيد  ح��ي��ث  م���ن  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ط��رق��ات والأر���ش��ف��ة ،وك��ذا 
غ��ي��اب امل���راف���ق ال�����رصوري��ة 
القريتني  هاتني  �شباب  ويعي�ش 

املرافق  ونق�ش  البطالة  اأمل  على 
ب�رصورة  ال�شكان  طالب  ي��ن  اأ
وحل  العتبار  بعني  ليهم  اإ النظر 
الفالحية  ال��ك��ه��رب��اء  م�شاكل 
ومنحهم  والتنمية  والريفية 
م���الع���ب ج����واري����ة وت��ع��ب��ي��د 
الأر���ش��ف��ة  وتهيئة  ال��ط��رق��ات 
�شبكة  م�����ش��ك��ل��ة  ح���ل  وك����ذا 

. ال�شعيفة  الهاتف 
الناب�ص  القلب  تع�سميت 

من  فالحوها  يعاين  للفالحة 
الكهرباء  م�سكلة 

ولية  فالحي  من  الكثري  وكحال 
بلدية  ف��الح��ي  ي��ع��اين  اجل��ل��ف��ة، 
الكهرباء  م�شكلة  من  تع�شميت 
الفالحني  طالب  ،حيث  الفالحية 
ب����ذات ال��ب��ل��دي��ة ب��ت��زوي��ده��م 
اأن  موؤكدين  الفالحية  بالكهرباء 
فالحية  منطقة  تع�شميت  بلدية 
ب��ام��ت��ي��از، وت��ن��ت��ج اأرا���ش��ي��ه��ا 
الكم  حيث  من  العجب  اخل�شبة 
الفالحية  املحا�شيل  يف  والنوع 
ت�شاهم  الفالحة  اأن  م��وؤك��دي��ن 
على  الق�شاء  يف  كبري  ب�شكل 
ولدى  تع�شميت،  ببلدية  البطالة 
نه  باأ �رصح  الفالحني  لأحد  تنقلنا 
 2 بعد  على  من  الكهرباء  جلب 
تركيب  طريق  ع��ن  وذل��ك  كلم 
اجلودة  عالية  مبقايي�ش  الأعمدة 
ب�شبب  �شعيفة  الكهرباء  اأن  اإل 
الكهربائية،  املحولت  انعدام 
اجلهات  من  طالب  ن��ه  اأ م�شيفا 
ذا  م�����رصوع��ه  ت��زوي��د  امل��ع��ن��ي��ة 

باملحولت  ال�شخ�شي  الجتهاد 
املخت�شة  اجلهات  اأن  اإل  فقط 
و�شع  يجب  نه  اأ بحكم  رف�شت 
بها  املعمول  باملقايي�ش  الأعمدة 
يوظف  نه  اأ الفالح  ذات  ، و�رصح 
فالحته  يف  �شخ�شا   20 حوايل 
وايل  امل��ت��ح��دث  ذات  ون��ا���ش��د 
املحلية  وال�شلطات  ال��ولي��ة 
الكهرباء  م�شكلة  حل  اأجل  من 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال��ف��الح��ي��ة 

تع�شميت.  بلدية  فالحو 
رده  وخ��الل  ال�شياق،  ذات  يف 
اأكد  املواطنني  ان�شغالت  على 
البلدي  ال�شعبي  املجل�ش  رئي�ش 
جممعا   11 اأن  تع�شميت  لبلدية 
من  كلها  تعاين  البلدية  ب��ذات 
والأر���ش��ف��ة  ال��ط��رق��ات  تهيئة 
ال�شبب  واأن  عموما،  والتنمية 
امل��ي��زان��ي��ة  ���ش��ع��ف  يف  ي��ك��م��ن 
للميزانيات  عادل  الال  والتوزيع 
اأن  م��وؤك��دا  ���ش��اب��ق،  وق���ت  يف 
القرى  ه��ذه  يف  يعاين  امل��واط��ن 
م�شريا  يطالب  اأن  حقه  وم��ن 
يف  م�شكلة  يجد  جمل�شه  اأن  اإىل 
ح�شبه  ال�شعيفة  امليزانية  توزيع 
 11 يف  النقائ�ش  بحجم  مقارنة 
م�شاكل  من  كلها  تعاين  قرية 
اأول وايل يزور  اأن  كثرية، موؤكدا 
ولية  وايل  هو  النثيلة  منطقة 
بن  حممد  ال�شيد  احل��ايل  اجللفة 
ال��وايل  ذات  منح  حيث  ع��م��ر، 
ملتو�شطة  ملحقة  النثيلة  لقرية 
 5 ح��وايل  وك��ذا  اأق�شام   6 ذات 
كما  وج�رص  بلدي  طريق  كلم 
القرية  �شباب  مطلب  لبى  ن��ه  اأ
�شيتم  ج��واري  ملعب  ومنحهم 
عن  ���ش��غ��ال��ه  اأ يف  الن���ط���الق 
املجل�ش  رئي�ش  و���رصح  قريب، 
اأن  متاأكد  نه  اأ البلدي  ال�شعبي 
ال��غ��از  �شيمنح  ال��ولي��ة  وايل 
كانت  النثيلة  واأن  النثيلة  لقرية 
مت  نه  اأ �شفا  متاأ لي�شيف  حمظوظة 
�شمن  فقط  منطقة   14 ت�شجيل 
 38 اأ���ش��ل  ال��ظ��ل م��ن  م��ن��اط��ق 

تعاين. منطقة 

�سرورة  للبالد على  العليا  ال�سلطات  وكذا  تبون  املجيد  رئي�ص اجلمهورية عبد  �سدد  مناطق طاملا  ،هي  الظل  مناطق 
و  املوؤ�س�سات  اإميانا بدولة  للمواطن وكذا  الكرمي  العي�ص  العزلة عن قاطنيها، و ذلك حفاظا على  بها و فك  التكفل 
الع�سابة.  األتي رمبا تراجعت يف زمن يعرف بزمن  و  بال�سلطة  املواطن  املواطن لإ�سرتجاع ثقة  تقريب الإدارة من 

التهمي�ص تعاين  تع�سميت  بلدية  اأع�ساء مكتب ترقية املجتمع املدين ينا�سدون وايل الوليةقرى 

تاأخر اإجناز ابتدائية مبنطقة الظل بورقلة

م�ساكل القطاع الفالحي بورقلة على طاولة الوايل 

�سكان ق�سور بت�سابيت يف اأدرار يطالبون 
بربط منازلهم ب�سبكة الغاز الطبيعي
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جاهزون لعودة الدرا�سة وُنعول على وعي اجلميع

مهناوي بوجمعة 
-----------------

عن  الأول  امل�شوؤول  واأك��د 
اجل��ام��ع��ة خ���الل ال���زي���ارة 
ال��ت��ف��ق��دي��ة ال���ت���ي ق��ام��ت 
اللجنة  الأول  اأم�����ش  ب��ه��ا  
خم��ت��ل��ف  اإىل  امل���ح���ل���ي���ة 
للجامعة  التابعة  الهياكل 
اإنهاء  اجلامعية،  اخلدمات  و 
ت�شمح  التي  الرتيبات  كل 
�شحيا  الآم���ن���ة  ب��ال��ع��ودة 
جتاوز  و  اجلامعية  ل��الأ���رصة 
كانت  ال��ت��ي  العقبات  ك��ل 
املياه  توفري  منها  و  قائمة 
التزود  يف  النقطاع  عقب 
بعد  احل��ي��وي��ة  امل���ادة  ب��ه��ذه 
مدينة  �رصب  الذي  الزلزال 
�شهر  من  ال�شابع  يف  ميلة 
خ�شائر  خلف  و  اجلاري  اأوت 

املمتلكات. يف  كبرية 
اجلامعة  اأن  املدير  واأو���ش��ح 
خ���رباء من  م��ع  ت��وا���ش��ل��ت 
ملعاينة  ال��زوار  باب  جامعة 

امل��ن��ط��ق��ة امل��ن��ك��وب��ة وم��ن 
على  اجتماع  عقد  املتوقع 
لبحث  مبيلة  ع��ال  م�شتوى 
الأر���ش��ي��ة  ال��ه��زة  خملفات 

امل�شتويات.  جميع  على 
املحلية  اللجنة  زيارة  ولدى 
على  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ���ش��دد 
على  الع��ت��م��اد  �����رصورة 
مع  ل��ك��رون��ي��ة  الإ الإدارة 
ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات الأ����رصة 
التعامل  منع  و  اجلامعية 
احل��الت  يف  اإل  احل�شوري 
عدد  وتقلي�ش  ال�شتثنائية 
اإىل  امل��درج��ات  يف  الطلبة 
عدد  كاأق�شى  طالبا  �شتني 
على  الدرا�شة  مدة  واإقت�شار 
على  �شدد  كما  ي��ام،  اأ ثالثة 
بال�شتهالك  التقيد  �رصورة 
الكحويل  لل�شائل  العقالين 
التبذير،  منع  و  الكمامات  و 
العقابية  الإج��راءات  واتخاذ 
و  املخالفني  �شد  القانونية 
قرار  بعد  العمل  املتغيبني عن 

الو�شية. للوزارة  العودة 
وعلى م�شتوى وحدتي الطب 
اخلدمات  و  باجلامعة  الوقائي 
اجلامعة  مدير  اأكد  اجلامعية 
بني  التن�شيق  وج��وب  على 
يتعلق  فيما  خا�شة  الهيئتني 

النف�شاين  باجلانب  بالتكفل 
قد  التي  اأو  املت�رصرة  للفئات 
كورونا،  فريو�ش  من  تت�رصر 
يوزع  ا�شتبيان  وا�شتحداث 
ملتابعة  املقيمني  الطلبة  على 

ال�شحية.  حالتهم 

الكفيلة  ال�ستعدادات  كل  اأنهت  اجلامعة  اأن  مبيلة  بوال�سوف  احلفيظ  عبد  جامعة  مدير  بو�سالغم   عمريو�ص  الدكتور  اأعلن 
باإجراء المتحانات و مناق�سة مذكرات التخرج يف ظروف �سحية اآمنة وفق ما ن�ص عليه الربوتوكول ال�سحي للوزارة الو�سية.

مدير جامعة ميلة يوؤكد : 

وق�شد  الظل  مبناطق  التكفل  اإطار  يف 
�شكان  ان�شغالت  و  حاجيات  تلبية 
مت  م�شاكلهم  ومعاجلة  املناطق  ه��ذه 
م�رصوع  ت�شجيل  ال�شياق  هذا  �شمن 
يتعلق ب�شيانة الطريق الرابط بكل من 
تيمزوغني  و  علي  اغري،بحرية  منطقة 
مبلغ  له  ر�شد  بخن�شلة  �ش�شار  بدائرة 
ماليري  بخم�شة  ب��ق��در  معترب  م��ايل 
امل�شالك  فتح  اإىل جانب م�رصوع  �شنتيم 

املناطق  هذه  خمتلف  وتعزيز  الفالحية  
هذه  وتاأتي  الريفية،  الكهرباء  ب�شبكة 
�شوف  انه  فيه  مما ل�شك  التي  امل�شاريع 
اخلرجة  اثر  ال�شكان  معاناة  من  تقلل 
للولية  العام  لالأمني  الأخرية  امليدانية 
دائرة �ش�شار،مدير  رفقة كل من رئي�ش 
مدير  وكذا  املائية  املوارد  الفالحة،مدير 

العمومية.                       الأ�شغال 
ونا�ش لزهاري

مناطق ظل بخن�سلة ت�ستفيد 
من م�ساريع تنموية

 3 بحياة  خطري  م��رور  ح��ادث  اأودى 
واح��دة   �شيارة  م��ن  كلهم  اأ�شخا�ش 
عني  يف  �شنة  و60   35 مابني  اأعمارهم 
اآخرين   اأ�شخا�ش   4 واإ�شابة  املكان 
�شنة  و40  �شنوات   6 مابني  اأعمارهم 
هذا  وجنم  اخلطورة   متفاوتة  بجروح 
وتالقي  ا�شطدام  عن  املا�شوي  احلادث 
الطريق  على  �شياحية  �شيارات   3
الطرق  مفرق  حمور  عند   11 الوطني 
،وكانت  م�شتغامن  ميناء  من  بالقرب 

جناح  على  نقلت   قد  املدنية  احلمابة 
ال�رصعة  جناح  على  اجلرحى  ال�رصعة  
ذات  ح��ول��ت  بينما  امل�شت�شفى  اىل 
حفظ  م�شلحة  اىل  املتوفني  امل�شالح  
فان  املدنية  احلماية  وح�شب  اجلثث 
ال�رصعة  اىل  تعود  احل���ادث  اأ���ش��ب��اب 
وقد  اخلطرية  التجاوزات  واىل  املفرطة 
لتحديد  حتقيقا  الأمنية  امل�شالح  فتحت 

احلقيقية. الأ�شباب 
�شليمان  بن قناب

ب�سبب ت�سادم 3 �سيارات مبفرتق الطرق قرب امليناء 

حادث مرور يودي بحياة 3 اأ�سخا�ص 
وجرح 4اآخرين مب�ستغامن

مع احرتام الربوتوكول ال�سحي بتب�سة 

�سرورة �سمان نقل التالميذ وروؤ�ساء مراكز امتحانات البيام والباك بتب�سة 
�شت  خ�شّ عمل  جل�شة  يف  تب�شة   وايل  تراأّ�ش 
للتح�شريات  الأخ����رية  الّلم�شات  لو�شع 
 ،2020 ل�شنة  الر�شمية  املدر�شية  لالمتحانات 
�شهادتي التعليم املتو�شط و البكالوريا و �شبط 
تب�شة  وايل  وجه  ال�شحة،حيث  الّنقل،  مقايي�ش 
و  للتالميذ  النقل  �شمان  ب�رصورة  تعليمات 
روؤ�شاء مراكز اإجراء المتحانات الر�شمية، م�شددا 
التغطية  ال�شحي.  الربوتوكول  اح��رام  على 
الأمنية و معاجلة النقائ�ش و احلر�ش على توفري 
الب�رصية،  و  اللوج�شتية  املادية  الظروف  كافة 
ل�شمان ال�شري العادي لالمتحانات.وايل الولية 
الربية،  مديرية  اأعدته  ل�رصيط  متابعته  بعد  و 
به  التقيد  الواجب  ال�شحي  الربوتوكول  يحاكى 
اأثناء مواعيد المتحانات، ا�شتهّل تدخله بالّتاأكيد 
على اأهمية هذه المتحانات من حيث اأنها جترى 

ال�شحي  الو�شع  ب�شبب  ا�شتثنائية  ظروف  يف 
اجليد  التح�شري  �رصورة  على  م�شددا  الّراهن، 
امل�شالح  و  الربية  مديرية  باملنا�شبة  داعيا  لها، 
ذات العالقة، للتن�شيق يف ما بينها مبا ي�شمح من 
تذليل ال�شعوبات و متكني املر�ّشحني من اإجرائها 

يف ظروف عادية هادئة و مريحة.
مبقيا�ش  مقيا�شا  التح�شريات  مبراجعة  مو�شيا 
لتدارك النقائ�ش و معاجلتها يف حينها، و العمل 
و  املراكز  لروؤ�شاء  النقل  و�شائل  توفري  على 
خا�شة يف  املر�ّشحني  اإعالم  وجوب  و  الّتالميذ 
احلافالت  مواعيد  و  باأمكنة  النائية  البلديات 
املخ�ش�شة لنقلهم اإىل مراكز الإجراء، حاّثا على 
الوقاية من » كوفيد -  ال�شارم لتدابري  التطبيق 
19 » و توفري م�شتلزماته » الكّمامات، املحلول 
يف  احل��رارة  قيا�ش  اآلة  و  الواقية  الأقنعة  املعّقم 

و  اجل�شدي  التباعد  ���رصوط  تنفيذ  و   « اجل�شم 
اعتماده  املرتقب  ال�شحي  بالربوتوكول  العمل 
امتحاين  اإجراء  اأثناء  الربية  مديرية  طرف  من 
»�شهادة البكالوريا و التعليم املتو�شط«.كما �شدد 
الوجبات  نوعية  حت�شني  �رصورة  على  امل�شوؤول 
موؤّطري  و  للتالميذ  �شتقدم  التي  الغذائية 
اأن  اإىل  ال�شياق،  يف  منّبها  مراقبتها،  و  املراكز 
على  �شيكون  املالحظني،  و  املراكز  روؤ�شاء  نقل 
عاتق اجلماعات املحلية، �رصيطة اأن تكون اأماكن 
و  املواطنني  منازل  من  قريبة  املعنّيني  جتمعات 
اإىل   ،  - اأخرى  مرة   - داعيا  الأمنية،  املراكز  من 
املعنية  القطاعات  خمتلف  بني  التام  التن�شيق 
و  العادي  ال�شري  ي�شمن  مبا  املبادرات،  حترير  و 

احل�شن لهذا املوعد الهام.      
�شو�شه حممد الزين

احل�رصي  بالأمن  ال�رصطة  قوات  األقت 
يف  اأ�شخا�ش   03 على  القب�ش  اخلام�ش 
تورطهم  بعد  العمر  من  الثاين  العقد 
النوع  من  النقالة  الهواتف  �رصقة  يف 
الرفيع، ال�شالفني الذكر كانو ير�شدون 
بحي  معزولة  اأم��اك��ن  يف  �شحاياهم 
على  وي�شتولون  اجل��ي��اليل  �شيدي 
حيث   ، مالية  ومبالغ  النقالة  هواتفهم 
اأن  قبل  اأ�شخا�ش   03 �شحيتهم  راح 
يتم توقيفهم تباعا وتقدميهم اأمام النيابة 
اإي��داع  اأوام��ر  حقهم  يف  �شدرت  اأي��ن 
ا�شتغالل  اإىل  تعود  الق�شية  اأطوار     ،
قوات ال�رصطة بالأمن احل�رصي اخلام�ش 
اأ�شخا�ش  ملعلومات مفادها تعر�ش عدة 

اإىل عملية ال�رصقة التي طالت هواتفهم 
اإىل  اإ�شافة  الرفيع   النوع  من  النقالة 
امل�شلحة  لتبا�رص   ، متفاوتة  مالية  مبالغ 
عن  للك�شف  معمق  حتقيق  بفتح 
تكثيف  بعد  الق�شية،  هذه  مالب�شات 
التي  املوا�شفات  على  وبناءا  التحريات 
ال�رصطة  حمققو  متكن  ال�شحايا  قدمها 
البالغ  فيهم  امل�شتبه  هوية  حتديد  من 
اأعمارهم  تراوح  اأ�شخا�ش   03 عددهم 
توقيفهم  مت  حيث   ، �شنة   27 و   20 بني 
الإج��راءات  جميع  ا�شتيفاء  بعد  تباعا،  
اأمام  فيهم  امل�شتبه  تقدمي  مت  القانونية 

النيابة اأين مت اإيداعهم احلب�ش . 
 م.رم�شاين

بعدما كانوا ي�ستغلون  الأماكن املعزولة لالنفراد بال�سحية

�سراق الهواتف النقالة  يف قب�سة 
الأمن احل�سري اخلام�ص ببلعبا�ص

مع اأ�سلحة بي�ساء حمظورة

توقيف 3 مروجني للمخدرات وحجز �سفيحة من الكيف بتيغنيف يف مع�سكر
باأمن  الق�شائية  ال�رصطة  فرقة  عنا�رص  متكنت 
اإطار حماربة جرائم  دائرة تيغنيف مبع�شكر يف 
ثالثة  لن�شاط  حد  و�شع  من  املخدرات  جتارة 
متثلت  ال�شموم  هذه  من  كمية  وحجز  مروجني 
 95.5 بوزن  املعالج  الكيف  من  �شفيحة  يف 
عائدات  من  مالية  مبالغ  اإىل  اإ�شافة   ، غراما 
اإثر  وذلك  حمظورة  بي�شاء  اأ�شلحة  و  البيع 
فيه  امل�شتبه  قيام  مفادها  معلومات  ا�شتغالل 
املخدرات  برويج  �شنة   32 العمر  من  البالغ 

عبد  �شيدي  مبدينة  امل�شبوهة  الأماكن  باأحد 
تنفيذ  ليتم   ، الأبطال  وادي  دائرة  باإقليم  اجلبار 
توقيفه  من   مكنت  حمكمة  تر�شد  عملية 
،حيث  اجل�شدي  التلم�ش  لعملية  واإخ�شاعه 
املخدرات  من  بحيازة �شفيحة  متلب�شا  �شبط 
املعالج  الكيف  من  غرام   95.5 ب�  وزنها  قدر 
ابي�ش من نوع كيتار كان ي�شتعمله  و �شالح 
لتقطيع املخدرات ، اإ�شافة اإىل  مبلغ مايل من 
مقر  اإىل  اإثرها  حول   ، الرويج  عملية  عائدات 

اأمن الدائرة اأين فتح حتقيق يف الق�شية اأ�شفرت  
البالغان  �رصيكيه  حتديد  عن  خالله  التحريات 
من العمر 26 و 29 �شنة وتوقيفهما مع حجز 
�شالح اأبي�ش حمظور  كان ي�شتعمل يف تهيئة 
املخدرات للبيع ، لت�شتكمل اإجراءات التحقيق 
يف الق�شية ثم اأنحز اإجراء ق�شائي �شد امل�شتبه 
فيهم وقدموا اأمام العدالة التي اأمرت باإيداعهم 

رهن احلب�ش  . 
ن. مزادة

من طرف عنا�سر ال�سرطة لأمن دائرة �سوق الإثنني

الطاحة مبروجي امل�سروبات الكحولية 
وحجز 1730 قارورة جعة ببجاية

من  مداهمة  عمليات  عدة  يف  الثنني  �شوق  دائرة  لأمن  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
الكحولية،  بامل�رصوبات  ال�رصعي  غري  الجتار  يحرفون  اأ�شخا�ش   05 ب�  الإطاحة 
مبنطقة  خا�شة  مداهمة  عمليات  بتنظيم  ال�رصطة  عنا�رص  قيام  بعد  جاءت  العملية 
الن�شاطات، �شفاف واد اأقريون، ال�شوق الأ�شبوعي، اأين مت �شبط وتوقيف خم�شة 
قرارات  م�شتغلني  رخ�شة،  بدون  الكحولية  امل�رصوبات  برويج  يقومون  اأ�شخا�ش 
غلق احلانات و حمالت بيع امل�رصوبات الكحولية من طرف ال�شلطات املحلية للوقاية 
اأ�شفرت هذه العمليات على حجز كمية معتربة  من انت�شار فريو�ش كورونا، و قد 
من امل�رصوبات الكحولية تقدر ب� 1730 قارورة جعة من خمتلف الأحجام و الأنواع، 
امل�رصوبات  نقل  و  حيازة  ق�شية  لأجل  فيهم  امل�شتبه  �شد  جزائي  ملف  اأجنز  قد  و 

الكحولية ق�شد بيعها بدون رخ�شة ومت اإر�شالها اإىل اجلهات الق�شائية املخت�شة.
ك .ت

بروتوكول �سحي خا�ص

املوؤ�س�سات الرتبوية بعني احلجل بامل�سيلة تفتح اأبوابها للمرت�سحني 
لالمتحانات النهائية 

ولية  احلجل  بعني  الربوية  املوؤ�ش�شات  فتحت 
امل�شيلة على غرار عديد املوؤ�ش�شات الربوية عرب 
املر�شحني  للتالميذ  اأبوابها  الوطن  ربوع  كافة 
من  البكالوريا(  و  )البيام  النهائية  لالمتحانات 
حت�شبا  الأ�شاتذة  مع  ال��درو���ش  مراجعة  اأج��ل 
لالمتحانات النهائية املربجمة يف �شهر �شبتمرب 
املقبل ، وهذا و�شط اإجراءات وقائية و احرازية 
�شارمة جتنبا لنت�شار وباء كورونا بني التالميذ 

.
توفري  مع  للطلبة  اأبوابها  فتحت  املوؤ�ش�شات 
�شائل  غرار  على  للطلبة  الوقائية  الو�شائل  كل 
كل  عرب  كما   ، وغريها  الكمامات  و  التعقيم 

التقيناهم  ممن  التالميذ  بع�ش  و  الأ�شاتذة  من 
التي  للظروف  ارتياحهم  عن  �شواء  حد  على 
و  مذاكرة  اأجل  من  املوؤ�ش�شات  اإدارات  وفرتها 
ا�شرجاع الدرو�ش ل�شيما واأن الدرو�ش توقفت 
داء  انت�شار  ب�شبب  املن�رصم  مار�ش  �شهر  منذ 
كورونا ، كما دعا الأ�شاتذة كل الطلبة للح�شور 
تعترب  لأنها  معهم  الدرو�ش  مراجعة  اأجل  من 
ح�شبهم �رصورية ومهمة حتى يدخلون امتحان 

البكالوريا بكل اأريحية وجاهزية كاملة. 
ال�شحي  بالربوتوكول  �شلة  ذي  �شياق  ويف 
ملراجعة  ملوؤ�ش�شاتهم  الطلبة  بعودة  اخلا�ش 
نف�شية  جل�شات  املوؤ�ش�شات  برجمت   ، الدرو�ش 

من  البكالوريا  لمتحانات  املر�شحني  للطلبة 
ل�شيما  معنوياتهم  ورفع  نف�شيا  مرافقتهم  اأجل 
خم�شة  تفوق  ملدة  الدرا�شة  عن  انقطعوا  واأنهم 
اجلل�شات   ، �شلبا  عليهم  اأث��ر  ما  وهو   ، اأ�شهر 
ب�  تتعلق  البداية  يف  برجمت  التي  النف�شية 
ال�شتماع  اأجل  من  وذلك  النف�شي”  “التفريغ 
من  التقيناهم  من  اأجمع  اأي��ن   ، لن�شغالتهم 
 ، الدرو�ش  تاأخر  الوحيد هو  اأن هاج�شهم  الطلبة 
وهو ما �شريكز عليه الأ�شاتذة من خالل مراجعة 
قبل  من  النف�شي  التكفل  جانب  اإىل   ، الدرو�ش 

الأخ�شائيني النف�شانيني.
اأ . خل�رص . بن يو�شف

لل�رصطة  املتنقلة  ال��ف��رق��ة  متكنت 
بولية  بالعامرة   BMPJ الق�شائية 
عني الدفلى من �شبط و حجز 12456 
و  الأن���واع  خمتلف  م��ن  خمر  وح��دة 
العالمات.وقائع العملية تعود اإىل بحر 
الفرقة  اأين حت�شلت  املا�شي،  الأ�شبوع 
اأحد  باأن  تفيد  املذكورة على معلومات 
كمية  اإدخال  و  نقل  ب�شدد  الأ�شخا�ش 
الكحولية  امل�����رصوب��ات  م��ن  معتربة 
�شاحنة  منت  على  قانونية  رخ�شة  دون 
�شخ�ش  اأح��د  اإىل  تو�شيلها  لغر�ش 
ليتم  العامرة،  بلدية  م�شتوى  على  اآخر 
ميدانية  اأمنية  خطة  اإعداد  الفور  على 
من  ال�رصطة  ق��وات  مكنت  حمكمة، 

على  مبكرة  اأوقات  يف  املعني  توقيف 
هذه  تفتي�ش  بعد  و  ال�شاحنة،  ذات  منت 
12456 وحدة خمر  الأخرية، مت �شبط 
من خمتلف الأنواع و العالمات، و يف 
نيابة  مع  بالتن�شيق  و  التحقيق  �شياق 
�شخ�ش  هوية  حتديد  مت  اجلمهورية، 
القانونية  الإج����راءات  اتخاذ  و  اآخ��ر 
يف  ب�شلوعه  ال�شتباه  بعد  حقه  يف 
�شخ�ش  يبقى  فيما  احل���ال،  ق�شية 
حالة  يف  بالق�شية  عالقة  على  ثالث 
اأمام  املعنيني  تقدمي  مت  .لالإ�شارة،  فرار 
يف  للنظر  املخت�شة  الق�شائية  اجلهة 

ق�شيتهم.       
  خمتار برادع

 حجز اأكرث من 12 األف وحدة خمر 
بالعامرة  بعني الدفلى



ثور  بني  �سباب  اأن�سار  جل�سة  تعقد 
بداية  اخلمي�س  اليوم  اأم�سية 

بحي  ال�ساد�سة  ال�ساعة  مــن 
عمل  جل�سة  اأول  احلــرايــر 
ا�ــســتــعــدادا  لــهــا  تنظيمية 
 ، املقبل  ــروي  ــك ال للمو�سم 
تاأ�سرية  الفريق  ك�سب  بعد 

الــوطــنــي  للق�سم  الــ�ــســعــود 
الطاقم  بعث  حيث   ، الــثــاين 

حمبي  لكل  دعــوة  للجنة  امل�سري 
مواقع  خمتلف  عرب  النادي  واأن�سار 

اجلل�سة  حل�سور  الجتماعي  التوا�سل  ـــــا �سبكة  ـــــه ـــــن وم
امل�ساهمة باآرائهم وامل�ساعدة يف و�سع خريطة الطريق ي�ستفيد منها 
املناف�سة  خالل  وكذا  القادم  الكروي  للمو�سم  التح�سري  يف  النادي 

اجلديدة.
 

تحديد األهداف المسطرة أولى نقاط جلسة اليوم 
خالل  ومن  الأن�سار  للجنة  امل�سرية  الهيئة  اأن  بلغنا   ، ذاته  �سياق  يف 
نقاط املربجمة للجل�سة التي �ستعقدها اأم�سية اليوم اخلمي�س رفقة 
الكروي  للمو�سم  امل�سطرة  الأهــداف  جند  النادي  وحمبي  الأن�سار 
يف  ت�ساهم  باإمكانها  التي  الأمـــور  كل  يف  الــنــادي  مل�ساعدة  اجلديد 
النهو�س ومنذ النطالقة يف ظل رغبة اجلميع يف دخول املناف�سات 
املطلقة  الفريق �سيطرته  اإىل غاية فر�س  الوا�سع  الباب  القادمة من 
على جمريات البطولة كما كان عليه ال�ساأن يف املناف�سة الأخرية التي 

كانت خامتتها م�سك.

تقسيم المهام وتعيين ممثلي األحياء الذين 
سيقدون األنصار 

اأخرى  نقاط  لعّدة  التطرق  اليوم  اأم�سية  جل�سة  خالل  �سيتم  كما 
اأفراد  على  املهام  تق�سيم  على  العمل  بينها  من  وياأتي   ، جّدا  مفيدة 
واأع�ساء اللجنة والعنا�سر الفعالة من الأن�سار التي باإمكانها التاأثري 
تعيني  اأي�سا  �سيتم  كما   ، الطلب  حالة  يف  الالزمة  الإ�سافة  ومنح 
ووفائها  لالألوان  بع�سقها  املعروفة  خ�سو�سا  العريقة  الأحياء  ممثلي 
حتى  امليدان  يف  امل�ساعدة  بتقدمي  الأمــر  يتعلق  عندما  لها  الدائم  
ي�ستفيد منها النادي خالل جمريات البطولة ، لأنها تدرك اأن تنظيم 
ق�سم  يف  بالن�ساط  الأمــر  يتعلق  عندما  �سروري  من  اأكرث  ال�سفوف 

متقدم عن الثاين الهواة .

ضبط موعد االحتفال بالصعود وذكرى تأسيس 
النادي 

كما �سيتم خالل اجلل�سة املربجمة لنهار اليوم �سبط موعد الحتفال 
ب�سبب  مرات  عّدة  تاأجل  بعدما   ، الثاين  الوطني  للق�سم  بال�سعود 
ظل  يف  اخلزينة  �سغور  منها  اأخرى  واأ�سباب  كورونا  وجائحة  الوباء 
�سعوده  بعد  العريق  النادي  يخ�س  حفل  بتنظيم  اجلميع  اإ�سرار 
امل�ستحق للق�سم الوطني الثاين من �ساأنه يزيد يف رغبة امل�ساهمة يف 

النجاح الذي ت�ساعف لدى اجلميع ودون ا�ستثناء .

هل فكرت السلطات المحلية في منح مقر للنادي ؟ 
بعد   ، ثور  بني  العريق  النادي  اأن�سار  بني  املتداول  ال�سوؤال  هو  تلك 
الف�سل يف املناف�سة و�سعود الفريق للق�سم الوطني الثاين ، يف حماولة 
يف  بجدية  التفكري  البلدية  خ�سو�سا  املحلية  ال�سلطات  لدفع  منهم 
ومترير  الإدارة  عمل  جناح  يف  ي�ساهم  حتى   ، للنادي  مقر  تخ�سي�س 
الدعوة  توجيه  اأثناء  اأو  املحلية  الإدارات  خمتلف  جتــاه  ر�سائلها 
وكاأ�س  البطولة  لقاءات  �سورة  يف  الر�سمية  املنا�سبات  يف  لالأن�سار 

اجلمهورية اأي�سا .

بطاقات لألنصار وبدالت رياضية ستساهم في 
إنعاش خزينة النادي  

النادي  خزينة  اإنعا�س  يف  امل�ساهمة  اأن  ال�سحراء  غزلن  اأن�سار  يرى 
ب�سبب  يعي�سها   التي  املحنة  امل�سري  الطاقم  يتجاوز  حتى  �سروري 
عدم احل�سول على اإعانات مالية تنع�س اخلزينة ومتكنها من ت�سوية 
وياأتي  واملتطلبات  الوثائق  بع�س  ت�سوية  �سورة  يف  ــور  الأم بع�س 
اإن�ساء بطاقات لالأن�سار وبدلت ريا�سية باألوان النادي وحتمل  منها 
النادي على غرار ما تفعله يف كل  �سعاره تذهب م�ساهماتها خلزينة 
مّرة فرق عريقة من الرابطتني الأوىل والثانية وجتني ثمارها اأثناء 

جمريات البطولة. 
اأحمد اأمني 

�سباب بني ثور ..  تفكر بجدية يف املو�سم القادم 

جلنة اأن�سار بني ثور تعقد اأم�سية اليوم 
اخلمي�ص اأول جل�سة لها لو�سع خريطة 

الطريق تاأهبا للمو�سم الكروي القادم  

الفني  ال�سكرتري  بالني�س  رامــون  اأعلن 
جاهدة  تعمل  الإدارة  اأن  بر�سلونة،  لنادي 
لإقناع القائد ليونيل مي�سي بالبقاء خالل 
الفرتة املقبلة، بعدما طالب بالرحيل هذا 

ال�سيف.
اخلا�س  ال�سحفي  املوؤمتر  بالني�س  وح�سر 
بدل  تريناكو،  اجلديد  الالعب  بتقدمي 
من الرئي�س جو�سيب بارتوميو الذي اكتفى 
بتوقيع العقود والتقط ال�سور التذكارية.

التقدميي  املوؤمتر  خالل  بالني�س،  وقــال 
ل�سفقة ترينكاو: "كانت هناك اأنباء مهمة 
وقلناه  فيه  نفكر  مــا  ولكن  مي�سي،  عــن 
كالعب  فيه  نفكر  اأنــنــا  هــو  مـــرات  ــدة  ع

لرب�سلونة".
وناأمل  ترينكاو،  ي�سل  "اليوم  واأ�ــســاف: 
مي�سي،  بجانب  النــتــ�ــســارات  ُيحقق  اأن 
اأعاد بناء نف�سه مرات عديدة،  وبر�سلونة 
هي  وفكرتنا  بقوة،  يعود  تاريخه  وطوال 
ــب يف  الــقــيــام بــذلــك بــوجــود اأفــ�ــســل لع

العامل".
يحظى  اأن  يجب  ملي�سي  "بالن�سبة  وتابع: 
ل  ونحن  لتاريخه،  نظًرا  كبري  باحرتام 
مي�سي  وتعاقد  تعاقدي،  بند  اأي  يف  نفكر 
والكثري  الكثري  كليهما  اأعطى  وبر�سلونة 
الداخل  يف  ونحن  للجماهري،  البهجة  من 
الأف�سل  احلل  واإيجاد  اإقناعه  على  نعمل 

له وللنادي".
الــفــريــق  بــتــدعــيــم  "نقوم  وا�ــســتــكــمــل: 
لتحقيق  وترينكاو  بيدري  مثل  ب�سفقات 

ول  تتجدد،  الأنــديــة  وكــل  النت�سارات، 
ول  وبر�سلونة،  مي�سي  بني  ــزاع  ن يوجد 

ي�ستحق اأي منهما ذلك".
واأردف: "ل يوجد اأي انق�سام داخل النادي 
ب�سبب مي�سي، واأي �سخ�س يفهم كرة القدم 
يريده اأن يبقى هنا، للفوز جُمدًدا، والنادي 
وقال  اجلديد،  امل�سروع  يف  داخلًيا  يعمل 
على  الالعبني  مع  �سيتحدث  ــه  اإن كومان 

انفراد وبداأ بالفعل يف ذلك".
الالعبني  كثرًيا  نحرتم  اأن  "يجب  وزاد: 
حلظات  وهــذه  لرب�سلونة،  اأعطوا  الذين 
�سعبة، واأحياًنا تكون القرارات موؤملة لكنها 

حمادثات خا�سة وداخلية".
واأو�سح: "مي�سي مل ُيخربنا باأنه لن يح�سر 
يف  وامل�ساركة  الفريو�س  لختبار  للخ�سوع 
بني  �سيبقى  توا�سل  اأي  لكن  التدريبات، 
اأق�سى جهدنا حلل تلك  الأطراف، ونبذل 

الأزمة".
اأف�سل  الفريق  جعل  على  "نعمل  واأمت: 
ــا كــان يف املــو�ــســم املــا�ــســي، وهـــذه هي  مم
الأمناء  انتقاد  ومت  الفنية،  الأمانة  مهمة 
ب�سبب  الوقت  ذلك  يف  الآخرين  الفنيني 
قراراتهم، وهذه مهمة غري مرغوب فيها، 

لكن النتائج تظهر مبرور الوقت".

مفاجاأة  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  فّجر 
من  ر�سميا  طلب  بعد  الثقيل  العيار  من 
�سفوفه  عن  الرحيل  بر�سلونة  نادي  اإدارة 

هذا ال�سيف، ليهز كرة القدم العاملية.
والذي  عاما  الـ33  �ساحب  مي�سي،  وطلب 

داخــل  الـ20  عــامــه  �سهر  بعد  �سيكمل 
الــنــادي  اإدارة  ــن  م الــبــار�ــســا،  جــــدران 
بطاقته  عــلــى  احلــ�ــســول  الــكــتــالــوين 
اآخر،  لناد  التوقيع  من  للتمكن  الدولية 

اأحد  اأمامه  �سيكون  لكن  بعد،  يتحدد  مل 
اخليارات الأربعة الآتية:

سيتي مانشستر 

ــرة  اإم حتــت  للعب  الــعــودة 
بيب جوارديول، الذي قاد 
"الربغوث" يف واحدة من 
بر�سلونة  فرتات  اأف�سل 
على مر التاريخ )-2008
بني  مـــن  ــد  ــع ت  )2012
ــة  ــح ــس ــوا� الـــرغـــبـــات ال

ملي�سي.
الفني  املــديــر  اأن  ــم  ورغ
ــد  اأك لطاملا  الــكــتــالــوين 
مي�سي  �سم  ا�ستحالة 
واعـــتـــقـــاده الـــدائـــم 
م�سريته  �سينهي  باأنه 

اأن  اإل  ــة،  ــون ــل ــس ــر� ب يف 
الآن  خمتلفا  اأ�سبح  الأمـــر 

وميكن  للحدوث،  واأقـــرب 
قــريــبــا روؤيــــة الــربغــوث 
فريق  يف  وجــــوارديــــول 

واحد جمددا.
يف  ي�سم  �سيتي  اأن  كما 
ــه بــالإ�ــســافــة  ــوف ــف ــس �
ـــل من  جلــــوارديــــول ك
املدير التنفيذي فريان 
�ـــســـوريـــانـــو، واملـــديـــر 
ت�سيكي  الـــريـــا�ـــســـي 
وهــــمــــا بـــيـــجـــرييـــ�ـــســـتـــايـــن، 
�سابق  لديهما  مــعــرفــة م�سوؤولن 

البار�سا  مبي�سي بفل�سفة  و
نف�سه.

لتحقيق  مي�سي  ل�ستقدام  �سيتي  وي�سعى 
الت�سامبيونزليج  بلقب  بالتتويج  حلمه 

الع�سي عليه حتى الآن.

ميالن إنتر 

ــــــال،  ــــــاد ميـــتـــلـــك امل هـــــو ن
با�ستثمارات �سينية ومع تويل 
زهاجن  �ستيفن  �ساب،  رئي�س 
يطمح  لقيادته،  عاما(   28(
كربى"  "مفاجاأة  لتحقيق 
الآ�سيوي  ال�سوق  يف 
والأوروبــــــــــــــــي 
مع  بــالــتــعــاقــد 
الــذي  مي�سي، 
ــــك  ــــل ــــت مي
اأيـــــ�ـــــســـــا 
ـــاء  ـــدق ـــس اأ�
ـــــــــــــل  داخ
ــــس  ــــ� ــــل جم
مثل  ـــه،  اإدرت
مـــــواطـــــنـــــه 
خـــــافـــــيـــــري 

زانيتي.
ـــــن  ـــــك ت ومل 
مــ�ــســاألــة انــ�ــســمــام 
ــي املــحــتــمــل  ــس ــ� ــي م
 " ي ر و تز ا لنري ا " لـ
مبثابة ق�سية حمرمة 
داخل  ــالق  الإط على 
�سفوف النادي، حيث 
كان مالكه ال�سابق من 
 ،2013 وحتى   1995
قد  مــوراتــي،  ما�سيمو 
اإنــه  بالقول  اجلميع  فــاجــاأ 
"يحاول  اإنــــرت  اأن  يعتقد 

التعاقد مع مي�سي".
مل�ساف  للعودة  اإنرت  وي�سعى 
املو�سم  ــدم  وق اأوروبــــا،  كبار 
ــتــويــات جــيــدة  ــي مــ�ــس ــس ــا� امل
ـــدوري  ـــل ــا ل ــف ــي ــس ــه و� ــول ــل ــح ب

الإيطايل وللدوري الأوروبي.

جيرمان سان  باريس 

دائما ما يظهر باري�س �سان جريمان كخيار 
حينما يكون هناك لعبا كبريا متاحا يف 

�سوق النتقالت.
فبعد ال�ستثمارات ال�سخمة واإبرام النادي 
ل�سفقات من العيار الثقيل من التعاقد مع 
من  وبالتحديد  جونيور،  نيمار  الربازيلي 
فال  مبابي،  كيليان  والفرن�سي  بر�سلونة، 
اإقناع جنم  اأنه �سيواجه �سعوبات يف  يبدو 

بحجم مي�سي مب�سروعه.
القوية  ال�سداقة  اجلميع  على  يخفى  ول 
نيمار،  ال�سابق  بزميله  مي�سي  جتمع  التي 
اإ�س جي �سعيه القوي لتحقيق  اأكد بي  كما 
ــا،  اأوروب اأبطال  بــدوري  بالتتويج  حلمه 
للبطولة  و�سيفا  املو�سم  هذا  حل  حينما 
اأمام  نظيف  بهدف  النهائي  خ�سارته  بعد 

بايرن ميونخ.

أولد نيولز 

لـ"الربغوث"،  العاطفي  اخليار  نيولز  يعد 
م�سواره  فيه  ا�ستهل  الــذي  الــنــادي  فهو 
قبل  رو�ساريو،  يف  راأ�سه  مب�سقط  الكروي 
ليتوجه  عاما   13 وعمره  عنه  يرحل  اأن 
�سوب بر�سلونة، لي�سبح واحد من اأف�سل 

الالعبني على مر التاريخ.
ومل يخف مي�سي مطلقا رغبته يف 

نيولز  ل�سفوف  ما  يوما  العودة 
والعتزال ب�سفوفه، حتى 

اأن  ــــدا  ب ــــو  ول
ــو يف  ــك وه حــدوث ذل
بع�س  مبكرا  يبدو  عاما   33 الـ 

ال�سيء.
العام  �سرح  قد  الرجنتيني  النجم  وكان 
راديو(  �سبورت�س  )فوك�س  ل�سبكة  املا�سي 

"لزلت اأدين لنيولز باللعب يف �سفوفه، 
لكني ل اأعلم اإذا كان هذا مكننا اأم ل".

ال�سهري،  الهولندي  املــدرب  عــاد 
عن  ليتحدث  ــال،  غ ــان  ف لوي�س 
جتربته  تخ�س  جديدة  ف�سول 
مان�س�سرت  فــريــق  مــع  ال�سابقة 
امتدت  التي  الإنكليزي  يونايتد 
قبل   ،)2014/2016( ملو�سمني 
بالربتغايل  وا�ستبداله  اإقالته 

جوزيه مورينيو.
واعرتف فان غال، يف ت�سريحات 
الربيطانية،  تو"  فور  "فور  ملجلة 
ريــا�ــس  ـــري  ـــزائ اجل الــنــجــم  اأن 
لفريق  احلـــايل  الــالعــب  حمـــرز، 
بني  مــن  ــان  ك �سيتي،  مان�س�سرت 
التعاقد  طلب  الــذيــن  الالعبني 

ــق  ــري ف مــــع  ـــه  ـــرتت ف يف  ــم  ــه ــع م
جانب  اإىل  احلمر"،  "ال�سياطني 
على  مميزين  ــن  ــري اآخ لعــبــني 
روبريت  البولندي  املهاجم  غرار 
نيمار  والربازيلي  ليفاندوف�سكي 

دا �سيلفا.
ــــار املــــــدرب فــــان غــــال يف  واأ�ــــس

�سم  "حاولت  ــه:  ــات ــح ــري ــس ــ� ت
ــدي روبـــريت  ــن ــول ــب ــم ال ــاج ــه امل
نعاين  كنا  لأننا  ليفاندوف�سكي 
عندما  لكن  الهجوم،  يف  نق�س  من 
حاولنا  الأمـــر  �سعوبة  لحظت 
الأرجنتيني  املهاجم  اإىل  اللجوء 

غونزالو اإيغواين بدًل منه".
"قبل  املخ�سرم  املـــدرب  ــع  ــاب وت
جمل�س  ـــع  م حتـــدثـــت  ـــويل  ـــس و�
التعاقد  اإمكانية  اأجل  من  الإدارة 
نحن  طبيعي،  وهــذا  نيمار،  مــع 
يونايتد،  مان�س�سرت  فــريــق  يف 
الالعبني  يف  التفكري  علينا  وكان 
ــي كــنــت اأ�ــســر  ــن الــكــبــار، ومبـــا اأن
كذلك على احل�سول على اأجنحة 
�سريعة، حاولت التعاقد مع �ساديو 

ماين وريا�س حمرز".
عن  الك�سف  ــال  غ ــان  ف ــل  ــس ووا�
ل�سمها  يهدف  كان  التي  الأ�سماء 
فتابع  يونايتد،  مان�س�سرت  اإىل 
�سمن  اأي�سًا  مولر  توما�س  "كان 
الو�سط  خط  ويف  اأمنياتي،  قائمة 
جيم�س  وكــذلــك  كانتي،  نغولو 
فو�سعت  الــدفــاع،  خط  يف  ميلرن 
هوميلز  ومات�س  رامو�س  �سريجيو 

�سمن اأهدافنا".

الريا�سة،  و  ال�سباب  وزيــر  اأ�سار 
�ــســيــد عــلــى خـــالـــدي، الــثــالثــاء 
يف  تراأ�سه  اجتماع  هام�س  على 
الدول  مع  ــربات  اخل تبادل  اطــار 
ــــرى يف جمــال  الفــريــقــيــة الخ
اأن  اإىل  كورونا  جائحة  مكافحة 
�ست�ستاأنف  الريا�سية  "الن�ساطات 

تدريجيا".
هــذا  يف  ــدي  ــال خ ال�سيد  قـــال  و 
لريا�سيي  �سمحنا  "لقد  ال�سدد 
با�ستئناف  اأوىل  كمرحلة  النخبة 
التح�سري  بــغــيــة  نــ�ــســاطــاتــهــم 
للمواعيد الدولية الهامة ل �سيما 
اجلت  التي  و   2020 طوكيو  العاب 
املتو�سطية  الألعاب  و   2021 اىل 
غاية  اىل  اجلت  التي  و   2021

."2022
الثانية  اخلــطــوة  بخ�سو�س  ــا  اأم
"رفع  فقد قررت الوزارة الو�سية 
هياكل  ن�ساطات  تعليق  اجراءات 

الريا�سي"  التن�سيط  و  التنظيم 
الرابطات  و  للنوادي  ي�سمح  مما 
بتنظيم  الريا�سية  الحتــاديــات 

جمعياتها العامة ل�سنة 2019.
الجــراءات  الوزير"ان  اأ�ساف  و 

اللجنة  ذكرتها  التي  الوقائية 
و  اجلــائــحــة  ملكافحة  الــوطــنــيــة 
الريا�سي  للطب  الوطني  املركز 
بحذافريها"  حتـــرتم  ان  يــجــب 

خالل اجراء اجلمعيات العامة.

للريا�سة  العامة  املديرية  كانت  و 
التابعة لوزارة ال�سباب و الريا�سة 
جملة  ـــام  اي  10 مــنــذ  بــــداأت  ــد  ق
ــات  ــادي ــع الحت ــات م ــادث ــح ــن امل م
كــرة  ــة  ــادي احت منها  الــريــا�ــســيــة 
القدم بغية ا�ستئناف التدريبات.

ــادرة التي  ــب امل ــذه  ــالل ه و مــن خ
تريد  ــدي  ــال اخل ال�سيد  اطلقها 
الوزارة الو�سية التكفل بامللف يف 
الخ�سر  ال�سوء  انتظار  يف  وقته 
ل�ستئناف  املعنية  ال�سلطات  من 
افتتاح  و  الريا�سية  الن�ساطات 
ــهــيــاكــل الــريــا�ــســيــة  خمــتــلــف ال
متعددة  ــات  ــاع ق و  مــالعــب  ــن  م

الن�ساطات و م�سابح.
املناف�سات  جممل  ــاإن  ف للتذكري 
التخ�س�سات  جميع  يف  الريا�سية 
الفارط  مار�س   16 منذ  علقت  قد 

ب�سبب انت�سار جائحة كورونا.

ال�سعودي  جــدة  اأهلي  اإدارة  قــررت 
الحتاد  م�ستوى  على  �سكوى  ــداع  اإي
�سد  )الفاف(،  القدم  لكرة  الــدويل 
باليلي  يو�سف  اجلــزائــري  الــدويل 
يف  الفريق  مع  امل�ساركة  عن  الغائب 
واملباريات  اجلماعية  التدريبات 
اأوت  �سهر  مطلع  مــنــذ  الــر�ــســمــيــة، 

اجلاري.
اأن  اأم�س،  �سحفية،  تقارير  واأكــدت 
اإدارة النادي الأهلي برئا�سة الأ�ستاذ 
الت�سعيد  تعتزم  موؤمنة،  الإله  عبد 
ب�سكوى �سد يو�سف باليلي املحرتف 

ب�سفوف الفريق.
ل�سفوف  بــاليــلــي  يــو�ــســف  وانــ�ــســم 
من  قادما   ،2019 اأوت  خالل  الأهلي 
و�سارك  التون�سي،  الــرتجــي  ــادي  ن
بالدوري  مباراة   13 يف  الراقي  مع 
 957 بواقع  للمحرتفني،  ال�سعودي 
ت�سجيل  مــن  خاللها  جنــح  دقيقة، 

هدفني و�سنع ثالثة اأخرى.
الأو�سط”،  “ال�سرق  ل�سحيفة  ووفقا 
قررت  ال�سعودي  الأهلي  اإدارة  فاإن 
ر�سمية  �سكوى  تقدمي  نهائي  ب�سكل 
القدم  لكرة  الـــدويل  الحتـــاد  لــدى 

ابن  ــزام  ــت ال لــعــدم  نــظــرا  “فيفا”، 
مع  العقد  ببنود  وهران  “الباهية” 

النادي.
اإدارة  اأن  ال�سحيفة،  ذات  ـــادت  واأف
لــن تــرتاجــع يف ق�سية  اأهــلــي جــدة 
الت�سعيد لالحتاد الدويل لكرة القدم 
ب�ساأن باليلي، لعدم ا�ستفادة الفريق 
باأنه  زاعمة  الــالعــب،  خدمات  من 
التي  اخلا�سة  الرحلة  عــن  تخلف 
العربية  اململكة  اإىل  �ستقله  كانت 
الــ�ــســعــوديــة، رفــقــة اأيــ�ــســا الــدويل 
بلعمري  جــمــال  الآخـــر  ــري  ــزائ اجل
العلم  مع  ال�سعودي،  ال�سباب  مدافع 

مغلق  باجلزائري  اجلــوي  املجال  اأن 
اإطار  يف  اآخر،  ا�سعار  واإىل  فرتة  منذ 
الإجراءات املتخذة من طرف رئي�س 
ملنع  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
عبا�س،  علي  ن�سح  الإطــار،  هذا  ويف 
املحامي املخت�س يف القانون الريا�سي، 
اإدارتي ناديي الأهلي وال�سباب، بعدم 
اخلا�سة  الحرتافية  العقود  ف�سخ 
وجمال  باليلي  يو�سف  بالعبيهما 
والكتفاء  الــتــوايل،  على  بلعمري 

بعقوبات ان�سباطية.
نقلتها  ت�سريحات  يف  عبا�س  ــد  واأك

ال�سعودية،  “القت�سادية”  �سحيفة 
غري  وبلعمري،  باليلي  ت�سرف  اأن 
ا�ستهتار  مبنزلة  ويــعــد  احـــرتايف، 

منهما.
اأن�سح  ل  ــك،  ذل مع  “لكن  ــاف:  واأ�ــس
حدث  ملا  عنيف  فعل  برد  الإدارتــني 
الالعبني،  عقدي  ف�سخ  او  منهما، 
الأهلي  تفيد  لن  اخلطوة  هذه  لأن 
الفعل  بــهــذا  اأنهما  كما  والــ�ــســبــاب، 

يرغبان فيها”.
فعله  ــا  م اأن  عــلــى  عــبــا�ــس،  ــدد  ــس و�
باليلي وبلعمري، يعد عدم احرتام 
احرتام  عدم  ذلك  وقبل  للناديني، 
خطاأ  وهو  الحرتافية،  لعقودهما 
ــس اأقــ�ــســى  ــر� ــــادح يــ�ــســتــوجــب ف ف
الن�سباطية  الــعــقــوبــات  درجــــات 

بحقهما.
قبل  اأنه  القانوين،  اخلبري  واأو�سح 
بحقهما،  اخلــ�ــســم  عــقــوبــة  ــــرار  اإق
ر�سميا،  خماطبتهما  اأول  ينبغي 
احل�سم،  بقرار  اإبالغهما  ــل  اأج من 
عقودهم  مــقــدمــات  مــن  ــان  ك �ــســواء 

الحرتافية اأو مرتباتهما ال�سهرية.

الهولندي فان غال: حاولنا التعاقد مع ريا�ص حمرزبر�سلونة: نبذل اأق�سى جهد حلل اأزمة مي�سي

 وزير ال�سباب و الريا�سة : "ا�ستئناف الن�ساطات الريا�سية �سيكون تدريجيا"

الأهلي ال�سعودي ي�سكو باليلي اإىل الـ"فيفا"

بر�سلونة عن  الرحيل  حال  مي�سي  اأمام  خيارات   4

نبيل بن طالب يرغب يف النتقال
 اإىل فريق اإيطايل

عوار يريد مزاملة رونالدو يف جوفنتو�ص

نبيل  اجلــزائــري،  ــدويل  ال يعي�س 
اأمره  من  حرية  يف  طالب،  بن 

ــة تــعــامــل  ــق ــري بــ�ــســبــب ط
ـــاين  الأمل �سالكه  فــريــقــه 

م�ستقبله  قــ�ــســيــة  مـــع 
والرف�س القاطع لعودته 
اأن  ــري  غ الــفــريــق،  اإىل 
ـــد تــعــرف  و�ــســعــيــتــه ق

ـــــــوًل عــــرب جتــربــة  حت
جديدة يف بطولة الدوري 

الإيطايل.
يف  "�سكال"  �سحيفة  وك�سفت 

ــري اأخــرب  ــزائ اأن اجل ــــار   ــذا الإط ه
جتربة  خــو�ــس  يف  يــرغــب  ــه  ــاأّن ب حميطه 
الذي  فــريونــا،  هيال�س  فريق  مع  جديد 
دوري  يف  اللعب  وبالتايل  خدماته،  طلب 
الدرجة الإيطالية بعدما لعب يف الدوريني 

الإنكليزي والأملاين.
ــة يف  ــرون اأبــــدى م ــن طــالــب  اأن ب ــدو  ــب وي

املفاو�سات عرب املوافقة على 
راتبه  قيمة  تخفي�س 
 3 يبلغ  الذي  ال�سنوي، 
ومن  يــورو،  ماليني 
يوقع  اأن  املرتقب 
ميتد  عــقــد  عــلــى 
ــوات  ــن ــس ـــالث � ـــث ل
�سرط  وهو  كاملة، 
ــادي الإيــطــايل  ــن ال

مقابل �سّمه.
هيال�س  فريق  وينوي 
عر�س  تــقــدمي  ــا  ــريون ف
يــــورو  مـــاليـــني   4 يــــقــــارب 
يف  طــالــب  ــن  ب قيمة  ــع  ــراج ت وا�ــســتــغــالل 
فريقه ورغبته يف التخّل�س منه، اإذ يعترب 
الفر�سة  اأن  يوريت�س،  اإيفان  الفني،  املدير 
�ساب  ــب  لع با�ستقدام  ذهبية  �ستكون 
بطولة  يف  وم�سارك  كافية  خربة  ميتلك 

كاأ�س العامل 2014.

– جزائري ح�سام  اإعالمية فرن�سية عن تواجد رغبة قوية من الفرانكو  ك�سفت تقارير 
يف  احلالية،  التحويالت  فرتة  خالل  الإيطايل،  جوفنتو�س  نادي  اإىل  الن�سمام  يف  عوار 
مدريد  ريال  عن  ف�سال  الإجنليزيني،  �سيتي  ومان�س�سرت  اأر�سنال  فيه  يرغب  الذي  الوقت 

الإ�سباين يف الفوز بخدماته.
وكان الالعب �ساحب الـ22 عاما تاألق ب�سكل خا�س خالل مناف�سات م�سابقة دوري اأبطال 
الدفاعية والهجومية يف خط  القيام بالواجبات  الفائقة على  اأوروبا، حيث برز بقدرته 

الو�سط، و�ساهم يف �سعود ليون لن�سف نهائي امل�سابقة.
ح�سام  فــاإن  النتقالت،  اأخبار  يف  املتخ�س�س  �سبور”،   10 “لو  الفرن�سي  املوقع  وح�سب 
“ال�سيدة  ت�سكيلة  يف  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  مزاملة  لفكرة  متحم�س  عوار 

العجوز”.
اإعجابا  عوار  �سفوف ويبدي  يف  جانبه  اإىل  باللعب  ويحلم  بـ”الدون”،  �سديدا 

املوقع. ذات  لتقرير  وفقا  “البيانكونريي”، 
ــة  ــاف ــس ــالإ� رابحة وب ــا  اأوراق جوفنتو�س  ميلك  الالعب،  لرغبة 
للفوز  ــرى  العالقة اأخ بينها  من  ــري،  ــزائ اجل النجم  بخدمات 
التي  العجوز” املميزة  “ال�سيدة  رئي�س  اأنييلي  اأندريا  تربط 

جون مي�سال اأول�س، رئي�س اأوملبيك ليون.بـــنـــظـــريه 
ـــح  ـــس ـــر� اأحد وي ي�سبح  لأن  ــوار  ع املالحظني  من  العديد 
ـــــدة  ـــــم اأنــدريــا اأع لبناءه  يطمح  ــذي  ال اجلــديــد  الفريق 

ــــــو،  ــــــريل املدرب اجلديد جلوفنتو�س.ب
ــــر  ــــظ ــــت ــــن للنجم وي بالن�سبة  حا�سما  احلــايل  الأ�سبوع  يكون  اأن 
بخ�سو�س وجهته الحرتافية ف�سال عن م�ستقبله حــ�ــســام عـــوار، 

الدويل.
ــــن  وباقي وم جوفنتو�س  يكثف  اأن  املتوقع 

من  بالالعب  املهتمة  الأندية 
اأوملبيك  مع  املفاو�سات  ن�سق 
ـــدف حــ�ــســم  ـــه ـــون ب ـــي ل

ال�سفقة ب�سكل نهائي.
ـــــــرى،  ـــة اأخ ـــه مــــن ج
�ـــســـتـــتـــحـــدد، خـــالل 
ــــايل،  ـــوع احل ـــب ـــس الأ�
م�ساألة  كبري  ب�سكل 
املــنــتــخــب الــــذي 
�سيمثله عوار يف 

املــ�ــســتــقــبــل، 
القائمة  عــن  غــيــابــه  اأن  حــيــث 
اجلديدة ملنتخب فرن�سا التي �سيتم 
 27 اخلمي�س  ــدا  غ عنها  ـــالن  الإع
حظوظ  من  �سيدعم  احلــايل،  اأوت 

بخدماته. الفوز  “اخل�سر” يف 
“الديوك”  مثل  اأن  لعوار  و�سبق 
غري  النا�سئني،  منتخبات  يف 
مــدرب  بلما�سي،  جــمــال  اأن 
يف  ــل  ــاأم ي الــوطــنــي  املنتخب 
“حماربي  ل�سفوف  �سمه 
الفرتة  خالل  ال�سحراء” 

املقبلة.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

الأ�ستاذ الدكتور/ جمال عبد النا�سر 
حممد عبد اهلل اأبو نحل 

----------------------------------
ُدول  يف  الزماِن  من  قرٌن  على  يرُبو  ما  م�شي 
ولزال  وال�شتات،  واللجوِء،  والُغربة،  املَهجِر، 
اآٍت،   حَمالة   ل  وَه��و  يحدُونا،  بالعُودة  احُللم 
وامل�شيبات  الُكِرَباِت،  من   الرغم  على  اآٍت،  
والدُهور،  ال�شهور،  َم��رت،  لقد  الُوا�ِشعات، 
وم�����ش��ت الأوق�����ات، وف��ات��ت ك��ال��ذك��ري��ات، 
ومن  ُرف���ات،  واأ���ش��ب��ح   َف��م��ات،  ف���َات،  َكمن 
َه���اُت،  الآ علينا  وت��ت��واىل  ال��ذك��ري��ات!؛  باقي 
واَلدَمعات،  واجِلراَحات،  والَوياَلت،  واَلنكباُت، 
وال�����رصاع��ات، وال��ن��زاع��ات، وال���َع���داَواُت، 
واجلراحات النازفات يف عامَل الُغربة، واَل�شَتاَت، 
املُهِلكاِت،  احلالِكاِت  والُظلمات،  وال�شيئات، 
نكبات  بعد  اخل��داع��اِت،  ال�شنواٍت  زم��ِن  يف 
املهجر،  لدول  وتهجريُهم  الفل�شطيني،  ال�شعب 
1948م،  عام  اأر�شِه  اغت�شاب  بعد  وال�شتات، 
ول  ُوَغ����اْد!؛  الأ ال�شهاينة  ع�شابات  من   ،"
بني  النق�شامات  مع  النكبات  تتوا�شل  زالت 
الفل�شطيني  وال�شعب  ِلَداْء!؛  الأَ الأعداء  الأخوِة 
الحتالل  ع�شابات  جمازر  من  املظلوم  املقهور 
ديارِهم  من  �رصدهم  الذي  الإرهابي،  الفا�شي، 
اأ�شقاع  يف  فت�رصدوا  و�شيا�شيِهم،  واأر�شهم، 
من   وبحٌر  املُعاناة،  الُغربة   يف  لِت�شَتمر   الأر�ش 
لديارهم  بالعودة  والأحالم   الآلم،   و  الدماء، 
ل�شان  واإن  وُظلمًا!؛  ق�رصاً  منُها  ُهجروا  التي 
والالجئون  ُعِمومًا،  الفل�شطيني   ال�شعب  حال 
اإن  يا�رص  اآل  "�شرباً  يقول:   اليوم  خ�شو�شًا 
من  وتعايل:"  �شبحانه،  وقوله  اجلنة"،  ُموعدكم 
عليِه،  الله   عاهُدوا   ما  �شدقوا  رجاٌل  املوؤمنني 
ينتظر،  من  ومنُهم   نحبُه،  ق�شي  من  َفِمنُهم 
ُحزنًا،  يتقطع  الَقلب  اإن  تبديال"؛.  بدلوا  وما 
الالجئني  اأَح��َوال  على  واأمل��ًا،   ، وكبداً  ، وَك��م��داً
دي��اره��م  م��ن  ُخ��رج��وا  اأُ ال��ذي��ن  الفل�شطينيني 
يقول:  حالهم  ول�شاُن  ح��ٍق،  بِغرِي  بفل�شطني 
الذين  الأر�ش  يف  املظلومون  اإنهم  الله؛؛  رُبَنا 
العودة   مفتاُح  معهم  واأخ��ذوا  الديار،  فارقوا 
والنت�شار،  النتظار،  ط��ال  ولكن  ل��ل��دار!؛ 
والِن��دَث��ار،  والن��دح��اُر،  النك�شار،  وا�شتمر 

وتوا�شلت  ال��دي��ار!.  عن  والُغربُة  وال��دم��ار، 
خا�شة  وتزداد،  الفل�شطينيني  لالجئني  املُعاناة 
يعاين  حيُث  العربي؛  والطُوق  ال�شتات،  دول  يف 
واملرارة،  املُر،  وذاقوا  الأمرين،  اليوم  الالجئون 
حتى  النكبة  عام  فمنُذ  النار،  ولظى  واحلنظل، 
يدخلوا  ومل  لفل�شطني،   بالعودة  يحلمون  الآن 
ُعُنوًة،  منها  اأخ��رُج��وا  بعدما  فل�شطني  اأر���ش 
حلال  اليوم  والناظر   ، وق��ه��راً  ، وج��رباً وق�����رصاً 
والأرُدن،  ُلبنان،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 
ال�شخر،  ُيبكي  حالهم  ي  ير  واأخواتها،  �شوريا  
حيُث ل معني، ول  الب�رَص!؛  ُيبكي  اإن مل  واحلجر، 
اأو�شاعًا  يعي�شون  حيُث  لهم؛  نا�رص  ول  اأني�ش 
الغراب،  حياة  يف  اإن�شانية،  وغري  ماأ�شاوية، 
من  للكثري  و�شياع  ُمدقع،  فقٍر  من  واللجوء، 
ق�شيتهم،  طم�ش  وحماولة  الإن�شانية،  حقوقهم 
املتعمد  والتطني�ش  الإهمال،  من  اليوم  ويعانون 
الدخول  ي�شتطيعون  ول  التوطني!؛  وملحاولت 
يحملون  ل  لأنهم  فل�شطني  وطنهم  ل��زي��ارة، 
اأ�شحاب  وه��م  فل�شطينية،  هويات  بطاقات 
الغ��راب  �شنوات  طول  ومع  والبالد،  احل��ق، 
ومل  فل�شطني،  ب��دخ��ول  لهم  ال�شماح  وع��م 
الكثري  �شاعت  لفل�شطني،  الدخول  ي�شتطيعوا 
ال�شيطرة  مت  اأرا�شيهم  وحتى  حقوقهم،  من 
من   اأو  الحتالل،  قبل  من  واغت�شابها  عليها 
والذين  الحتالل،  وعمالء  اأعوان،  الل�شو�ش 
بغري،  الغري  واأرا�شي  حقوق،  على  �شيطروا 
فقط  ل�شنا  ن��ن��ا  اأ املُ��ح��زن  واملبكي  ح��ق،  وج��ه 
واغت�شابه  الحتالل  ع�شابة  م�شيبة   اأم��ام 
ق�شوة  من  فتكًا  اأ�شد  جرائم  اأمام  واإمنا  ؛  لالأر�ش 
الأق��رب��ون،  القربى  ذوي  ظلم  وه��ي  الأع���داء، 
و�شعوا  والذين  الخ..؛  اأقارب  اأو  جريان  �شواء 
اأقاربهم،  وحقوق  اأرا�شي  علي  الآثمة  اأياديهم 
الالجئون  اإخوانهم  من  وجريانهم،  واأ�شدقائهم 
الغرب  يف  ال�شتات  دول  يف  الفل�شطينيون 
حيث  وال��ربازي��ل!؛  والأمريكيتني،  واأوروب���ا، 
من  املغربني  بع�ش  اأرا�شي  على  العتداء  مت 
طول  الل�شو�ش،  املُعتدين  ُم�شتغلني  الالجئني، 
فل�شطني،  خ��ارج  لالجئني  الغ��راب  �شنوات 
العودة  منهم  بع�شًا  ا�شتطاع  واإن  وال��ذي��ن 
1967م،  عام  املحتلة  الفل�شطينية  لالأرا�شي 

اأرا�شيهم  اأن  وج��دوا  حينما  �شدموا  ولكنهم 
مت  قد  الطابو  �شجالت  يف  واملُ�شجلة  الر�شمية، 
بع�ش  من  عليها  وال�شيطرة  و�رصقتها  نهبها، 
النج�شة  اأياديهم  و�شعوا  الذين  امل��ارق��ني!؛ 
�شمريهم  باعوا  ممن  البع�ش  اأول��ئ��ك  عليها، 
بع�ش  من  املجرمني  من  والحتالل!؛؛  لل�شيطان 
ُل�شو�ش الأوطان!؛  ولقد حرم الدين الإ�شالمي 
الغري  حقوق  على  العتداء  من  التحرمي  اأ�شد 
الله  �شل  فقال  الأر���ش  اغت�شاب  وخا�شة 
الأر�ِش  من  �ِشرًبا  اغت�شَب  "من  و�شلم:"  عليه 
يف  جاء  وكذلك  اأر�شنَي"؛  �شبِع  من  اللُه  َقُه  طوَّ
الله  �شل  حممد  �شيدنا  ر�شولنا  عن   احلديث 
اإنَّ فالنَة  اللِه  يا ر�شوَل  " قال رجٌل  عليه و�شلم: 
و�شياِمها  و�شدقِتها  �شالِتها  كرثِة  من  فَذَكَر 
النبي:  قال  بل�شاِنها-  جرياَنها  ُتوؤِْذي  نَّها  اأ غرَي 
اأر�ش  يعتدي على  بالكم مبن  فما  الناِر"؛  هَي يف 
بالكم  وما  اأر�شهم،  وي�رصق  جريانه  وعر�ش 
اإن  ولذلك  واأر�شه!!؛  الغري  حقوق  ي�رصق  فيمن 
نُف�شهم،  باأ ما  ُيغريوا  حتى  بقوٍم  ما  ُيغري  ل  الله 
بع�شنا  ونحرم  لأ�شحابها،  احلقوق  فلرنجع 
الأعداء،  على  الن�رص  لنا  يتحقق  حتى  بع�شًا، 
فل�شطني  اأر���ش  لكل  ال��ع��ودة  حلم  ويتحقق 
اأن  كبرية  م�شوؤولية  علينا  كما  التاريخية، 
الفل�شطينيني  الالجئني  بق�شية  الهتمام  نعيد 
والأردن  لبنان  العربية  ال���دول  يف  خا�شة 
غاية  ظروفًا  اليوم  يعي�شون  والذين   ، و�شوريا 
لقمة  علي  يح�شلون  وبالكاد  ال�شعوبة،  يف 
واملُر،  واحلُر،   ، ال�رصُ اأ�شابُهم  وقد  املُر،  العي�ش 
زم��اُن  ط��ال  مهما  نقول  �شبق  ما  كل  ورغ��م 
الأوطان،  عن  واِلغ��راب   والغربة،  الت�رصيد، 
احلق  يرجع  ف�شوف  الُبلدان،  كل  يف  والهجرة 
فالكباُر  الأوط��ان؛  جنة  َففل�شطني  لالإن�شان، 
�شُهداء  وال�شتات،  اللجوء  دول  يف  ميُوتون  قد 
ما�شون،  العهد  على  ال�شغار  ولكن  ُكرماء؛  
يخونون؛  ول��ن  يفرُطون،  ول��ن  ين�ُشون،  ول��ن 
الحتالل  يتحقق، طال زماُن  فالعودة حلٌم �شوف 
الله  �شاء  اإن  القريب-  الزوال  اإىل  وُهم  ق�رص؛  اأم 
ُكل  اأنف  رغم  قريبًا،  ونراُه    ، بعيداً يرونُه     -

املِيعَاد. يُخلُف  ل  الله  اأن  الله  ووعُد  املطبعني، 

الالجئون املظُلوُموْن احلاملُون  بالعودة  لفل�سطني

ماهر  الأ�شري  يوا�شل  الأ�شري:  نادي 
الأخر�ش من جنني اإ�رصابه عن الطعام 
لعتقاله  رف�شًا  ي��وم��ًا   )30( منذ 
اأ�رصى  ثالثة  اإىل  اإ�شافة  الإداري، 
اآخرين ملدد متفاوتة وهم حممد وهدان، 
الرحمن  وع��ب��د  زه����ران،  وم��و���ش��ى 
اأن  اإىل  الأ�شري  نادي  ولفت  �شعيبات. 
الأخر�ش يبلغ من العمر )49 عامًا( هو 
من بلدة �شيلة الظهر يف جنني، اُعتقل 
2020م،  يوليو  متوز/   27 تاريخ  يف 
الإداري  العتقال  اإىل  حتويله  وجرى 
يف  اليوم  ويقبع  �شهور،  اأربعة  ملدة 
اأنه  علمًا  "عوفر"،  �شجن  زن��ازي��ن 
يوا�شل رف�شه اأخذ املدعمات واإجراء 
لزيارات  ووفقًا  الطبية،  الفحو�ش 
اآخذ  ال�شحي  و�شعه  ف��اإن  املحامني 

وب��داأ  ال��وق��ت،  م��رور  مع  بالتدهور 
يتقياأ املاء. فيما يوا�شل الأ�شري حممد 
وحيد وهدان من بلدة رنتي�ش يف رام 
21 يومًا يف زنازين  اإ�رصابه منذ  الله 
اإليه  نقله  جرى  حيث  "عوفر"،  �شجن 
بعد اأن اُحتجز ملدة يف معتقل "حوارة".
من  زهران  ح�شن  مو�شى  الأ�شري  اأما 
بلدة دير اأبو م�شعل يف رام الله، يبلغ 
عن  م�رصب  عامًا(   53( العمر  من 
�رصع  حيث  اأي��ام،  ع�رصة  منذ  الطعام 
ال�شاد�ش  تاريخ  يف  الإ����رصاب  يف 
قوات  وكانت  2020م،  اآب  من  ع�رص 
الحتالل اعتقلته يف تاريخ ال�شابع من 
حتويله  وجرى  2020م،  يوليو  متوز/ 
�شهور،  �شتة  ملدة  الإداري  لالعتقال 
جمموعه  ما  ق�شى  �شابق  اأ�شري  وهو 

���ش��ج��ون  يف 
قرابة  الحتالل 
�شنوات  اخلم�ش 
ب����ني اأح���ك���ام 
اإداري،  واعتقال 
وه���و م��ت��زوج 
لث��ن��ني  واأب 
م���ن الأب���ن���اء، 
ويقبع اليوم يف 
�شجن  زن��ازي��ن 

"عوفر".
الرحمن  عبد  الأ�شري  يوا�شل  كذلك 
بيت  م��ن  ع���ام���ًا(   30( �شعيبات 
على  ال�شاد�ش  لليوم  اإ�رصابه  �شاحور 
"النقب  �شجن  زنازين  يف  التوايل، 
يف  اُعتقل  قد  وك��ان  ال�شحراوي"، 

يونيو  ح��زي��ران/  من  اخلام�ش  تاريخ 
لالعتقال  حتويله  وج��رى  2020م، 
اأنه  علمًا  �شهور،  اأربعة  ملدة  الإداري 
يف  جمموعه  ما  ق�شى  �شابق  اأ�شري 
بني  �شنوات  اأرب��ع  الحتالل  �شجون 

اأحكام واعتقال اإداري، وهو متزوج. 

اأربعة اأ�سرى يوا�سلون الإ�سراب عن الطعام يف �سجون الحتالل
اأخبار فل�سطني

اعتقلت  الأ���ش��ري:  ن��ادي  الله-  رام 
الليلة  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات 
مواطنًا   )15( اأم�ش  وفجر  املا�شية 
الأ�شري  ن��ادي  وق��ال  ال�شفة.  م��ن 
اأربعة  اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن 
م��واط��ن��ني م��ن ط��ول��ك��رم وه��م: 
عامًا(،   35( جيو�شي  توفيق  وجدي 

عامًا(،   26( بلعاوي  اأك��رم  وعماد 
اأب��و ذي��اب )22  واأح��م��د دروي�����ش 
 35( ال�شالح  ربحي  ورفعت  عامًا(، 
الحتالل  اعتقل  جنني  ومن  عامًا(. 
و�شادي  زك��ارن��ة،  نا�رص  حممود 
مراح  بلدة  وم��ن  زك��ارن��ة،  �شامي 
الحتالل  اعتقل  حلم  بيت  يف  رباح 

الكرمي،  عبد  �شالح  اأحمد  من:  كاًل 
خليل  وحمزة  ثوابته،  حممد  واأحمد 
ملواطن  اعتقال  جرى  فيما  طقاطقة. 
وهو  الله  رام  يف  �شلواد  بلدة  من 
اأ�شري  وه��و  ح��ام��د،  يا�شني  حممد 
�شهر.  نحو  قبل  عنه  اأف��رج  �شابق 
اأم�ش  م�شاء  من  متاأخر  وقت  ويف 

اأربعة  القد�ش  من  الحتالل  اعتقل 
واإبراهيم  عودة،  عمر  وهم:  مواطنني 
وعادل  ال�شاوي�ش،  ويو�شف  النت�شة، 

العجلوين. 
ح�شن  جهاد  املعتقلني  اإىل  ُي�شاف 
ال�شموع  بلدة  من  عبيد  اأبو  عو�ش 

اخلليل.  يف 

نادي الأ�سري: قوات الحتالل تعتقل )15( مواطنًا من ال�سفة

الأ�سري املحرر اأمين 
اإ�سماعيل �سالمة  ال�سراونة 

املحرر  الأ�شري    
اإ�شماعيل  اأمي��ن 
������ش�����الم�����ة  
من  ال�����رصاون��ة 
الثالث  مواليد 
وال���ع�������رصي���ن 
م����ن ن��ي�����ش��ان 
يف   1976 ع��ام 
اخلليل،  مدينة 
قبل  من  اعتقل 
الحتالل  ق��وات 
الإ����رصائ���ي���ل���ي 

الأوىل  املرة  اعتقل  حيث  ون�شف،  عامًا   13 بواقع  مرتني 
الأحرار  وفاء  ب�شفقة  التحرر  ومت   10/5/2002 بتاريخ 
بتاريخ  الثانية  للمرة  واعتقل   ،18/10/2011 بتاريخ 
مت  ثم  ون�شف  �شنة  من  يقرب  ما  واأم�شى   1/1/2012
روى  وقد   ،17/3/2013 بتاريخ  لغزة  والإبعاد  التحرر 

جتربته الن�شالية ملركز اأبو جهاد .
يف العام 2002 واأثناء  ت�شاعد النتفا�شة  الثانية انتفا�شة 
الأق�شى قامت قوات الحتالل الإ�رصائيلي باعتقايل عقب 
عميق  بجرح  لالإ�شابة  تعر�شت  فدائية،  عملية  تنفيذ 
�شديد  �رصب  و�شط  قيدوين   ، العتقال  اأثناء  قدمي  يف 
�شجن  اإىل  نقلوين  والأمل،  العذاب  اأنواع  �شتى  وممار�شة 

ع�شقالن وو�شعوين يف زنزانة انفرادية.
مكبل  �شغري  حديدي  كر�شي  على  لل�شبح  تعر�شت 
اليدين والقدمني ، �شبحوين اأي�شًا على باب ال�شجن لعدة 
جرحي  على  بقوة  ي�شغطون  املخابرات  باط  �شُ �شاعات، 
يح�رصون  ل  لكنهم  العالج   اطلب  اإيالمي،  ويتعمدون 
�شوى الأكامول واملاء، ت�شاعف اأمل قدمي والتهابها، كنت 
اأعاين الوجع يف الزنزانة،  تعر�شت لالإهمال الطبي املتعمد 
من  الكثري  وهناك    ، �شحي  اهتمام  اأو  عالج  يوجد  فال 
الأ�رصى يتعر�شون لالإهمال منهم من ا�شت�شهد اأو اأ�شيب 
الرعاية  فقدان  ب�شبب  معاناتهم  وت�شاعفت  بالأمرا�ش 
اإدارة  لكن  اأ�شري  لكل  حق  هي  التي  املنا�شبة  ال�شحية 

ال�شجون تتنكر لذلك.
تعر�شت للعزل النفرادي ملدة 90 يومًا متتالية يف زنزانة 
انفرادية م�شاحتها ل تتجاوز املر، يركوين فرات طويلة 
ترك  الأ�شري،  على  �شيء  اأ�شعب  من  وهذا  اأ�شئلة  دون 
 ، النف�شي  ال�شغط  من  عانيت  الطويل،  لالنتظار  الأ�شري 
النوم،  عدم  البتزاز،  الأهل،  اعتقال   ، بيتنا  بهدم  التهديد 

عدم الذهاب للحمام ، عدم روؤية ال�شم�ش..
بعد تلك الأيام من العزل  نقلوين اإىل ق�شم "الع�شافري" اأو 
العمالء يف �شجن ع�شقالن، وهو من الأق�شام اخلطرية التي 
تهدف اإىل ا�شتدراج الأ�شري  للح�شول على اعرافات منه، 
لقد وعيت مدى خطورة هذا الق�شم اخلطري، كنت حذراً مع 
الع�شافري  ق�شم  هناك،  املوجودين  الأ�شخا�ش  مع  التعامل 
من الأق�شام اخلطرية التي ت�شحب العرافات من الأ�رصى، 
من  وهناك  الوحل  هذا  يف  �شقطوا  من  الأ�رصى  من  هناك 
اأنف�شهم ، لكن ب�شفة عامة  الأ�رصى من متكنوا من حفظ 
اأ�شبح لدى الأ�رصى وعي بخطورة ق�شم الع�شافري واحلذر 

منهم قدر الإمكان.
ال�شبع وتعر�شت للعزل من جديد  بئر  اإىل �شجن  نقلوين 
مدة عام كامل ، وحقيقة العزل اأمر خطري هو اأبعد من القهر 
والعذاب، اإنه جتاوز لكل اخلطوط احلمر، كنت اق�شي 23 
�شاعة يوميًا  ب�شكل متوا�شل يف الزنزانة املعتمة ل اأرى 
اأي اأحد ، وخالل النهار �شاعة واحدة يخرجوين مقيد اليدين 
والقدمني ل�شراحة يف �شاحة م�شاحتها 6 يف4 مر، �شاعة 
وحتى  متوا�شل،  عزل  �شاعة   23 مقابل  ا�شراحة  واحدة 
عانيت  خطري  اأمر  هذا  فيها،   يقيدوين  ال�شراحة  �شاعة 
الأمرين ب�شببه ، لكن كنت اأحتمل وا�شرب، والأ�شري عندما 
ل ميتلك ال�شرب واملثابرة والإرادة يف العزل فاإنه يفقد عقله 
وي�شعر بالغراب ومعاناة نف�شية وج�شدية، لذلك التحلي 
بال�شرب وقوة العزمية والإ�رصار اأدوات مهمة للتغلب على 

خماطر ال�شجن ومنها العزل النفرادي.
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حمّلل اأمريكي: 

اإيران قد ت�سعى اإىل ت�سدير �سواريخ كروز 
املُ�ستخدمة يف الُهجوم الرّبي 

قراءة / حممد علي
---------------- 

املا�شي،  يناير  ث��ان/  ك��ان��ون  ويف 
ال���ولي���ات  اغ��ت��ي��ال  ع��ل��ى  وردا 
�شليماين،  قا�شم  للجرنال  املتحدة 
للحر�ش  التابع  القد�ش  فيلق  قائد 
ي��ران  اإ اأطلقت  ي���راين،  الإ ال��ث��وري 
البالي�شتية  ال�شواريخ  من  ع��ددا 
العراق  يف  اأمريكية  مواقع  على 
خ�شائر  عن  ال�شواريخ  ت�شفر  ومل 
�شار  واأ لالأمريكيني.  بالن�شبة  كبرية 
ذلك  ق�شدت  ي��ران  اإ اأن  اإىل  اخل��رباء 
مع  الأزم��ة  ت�شعيد  ع��دم  اأج��ل  من 
الوقت  يف  لكن  املتحدة.  الوليات 
باإطالقها  ي��ران  اإ ا�شتطاعت  نف�شه، 
بقيامها  الوجه  ماء  حفظ  ال�شواريخ 
يف  �شليماين  اغتيال  على  ب��ال��رد 

م�شرية. امريكية  بطائرة  هجوم 
من  ع��دد  ح��ذر  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
يران  اإ تعر�شت  ما  ذا  اإ نه  اأ من  اخلرباء 
من  نها  فاإ امل�شتقبل،  يف  مماثل  ملوقف 
كروز  �شواريخ  ت�شتخدم  اأن  املمكن 
قدرة  ذات  �شواريخ  وهي  ردها،  يف 
ال�شاروخ”  ومنها  عالية،  قتالية 
يف  ي���ران  اإ عر�شته  ال���ذى  مبني” 
للطريان  الرو�شي  ماك�ش  معر�ش 
يتمتع  والذي  املا�شي،  العام  �شيف 
 250 و�رصعة  ميال،   280 يبلغ  مبدى 
راأ�ش  حمل  وميكنه  ال�شاعة،  يف  ميال 
رطال.  اإىل265  وزنها  ي�شل  حربية 
“مبني”  يتمتع  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

ر�شد  جت��ن��ب  ع��ل��ى  ف��ائ��ق��ة  ب��ق��درة 
له. الرادارات 

حملل  جورج،  ماثيو  الدكتور  وقال 
�رصكة  يف  والدفاع  الطريان  �شوؤون 
رائ��دة  �رصكة  وه��ى  دات��ا،  جلوبال 
يف  والتحليل،  البيانات  جم��ال  يف 
نا�شيونال  “ذا  جملة  ن�رصتها  ر�شالة 
تقوم  ما  اإن  الأمريكية،  انري�شت 
لتقدمها  ا�شتعرا�ش  من  ي��ران  اإ به 
وانتاجها  الأ�شلحة  تطوير  جمال  يف 
ا�شراتيجيا  ت��دري��ب��ا  ف��ق��ط  لي�ش 
ج��دد  م�شرين  ج��ذب  اإىل  ي��ه��دف 
اأي�شا  يك�شف  ول��ك��ن  ف��ح�����ش��ب، 
مركزا  ي��ران  اإ ت�شبح  اأن  اإمكانية 
مللء  الأ�شلحة  ل��واردات  �شا�شيا  اأ
���ش��ار  واأ  . ق��درات��ه��ا  يف  ال��ف��ج��وات 
قدراتها  يران طورت  اإ اأن  اإىل  جورج 
ال�شنوات  خالل  حمليا  الع�شكرية 
على  لاللتفاف  املا�شية  الع�رص 
عليها،  املفرو�ش  الأ�شلحة  حظر 

عن  بالإعالن  لآخر  حني  من  وقامت 
وعن  الطائرات،  من  خمتلفة  نواع  اأ

لالأ�شلحة. جديدة  تطوير  عمليات 
العقوبات  ظ��ل  يف  ي���ران  اإ وجل���اأت 
على  امل��ف��رو���ش  واحل��ظ��ر  الغربية 
حملية  طريقة  تطوير  اإىل  الأ�شلحة 
الناجم  الفراغ  مللء  الأ�شلحة  نتاج  لإ
بالفعل  ي���ران  اإ ومتتلك  ذل��ك.  ع��ن 
�شناعيا  ع�شكريا  جممعا  الآن 
اتخاذ  ي��ران  اإ وب��داأت  للغاية.  حديثا 
دول��ة  ت��ك��ون  لأن  الأوىل  اخل��ط��وة 
ال�����ش��وق  يف  ���ش��ل��ح��ة  ل��الأ م����وردة 
يكون  اأن  ميكن  م��ر  اأ وه��و  العاملية، 
ال�رصق  يف  لال�شتقرار  قلق  م�شدر 
لكن  املناطق،  من  وغريه  الأو�شط 
من  ترحيب  حم��ل  �شيكون  م���ر  الأ
املهتمة  ال���دول  م��ن  ك��ث��ري  ج��ان��ب 
بها  تتمتع  التي  بالتكنولوجيات 
احل�شول  ي�شتطيعون  والتي  يران،  اإ
تزمت  ودون  ق��ل  اأ باأ�شعار  عليها 

لمتالكها،  ال��الزم��ة  ال�����رصوط  يف 
عند  م��ع��ان��اة  ت�شبب  م���ور  اأ وه��ي 
التقليديني  امل��وردي��ن  مع  التعامل 
جورج.  قاله  ما  بح�شب  لالأ�شلحة، 
قد  يران  اإ اأن  اإىل  �شار  اأ جورح  ولكن 
لبيع  بالن�شبة  بالغة  �شعوبة  جتد 
ال�شوق  يف  كبرية  بدرجة  منتجاتها 
ي��ح��اول  ط��رف  اأي  لأن  امل��ف��ت��وح��ة 
عر�شة  �شيكون  م��ن��ه��ا،  ال�����رصاء 
الأمم  م��ن  امل��ف��رو���ش��ة  للعقوبات 

املتحدة. والوليات  املتحدة 
الوليات  �شعت  اأخ��رى،  ناحية  من 
فر�ش  اإع���ادة  اإىل  ج��اه��دة  املتحدة 
يف  مبا  ي��ران،  اإ على  دولية  عقوبات 
ال��ذي  ال�����ش��الح،  حظر  مت��دي��د  ذل��ك 
اأول/  ت�رصين  يف  �رصيانه  ينتهي 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل، مب��وج��ب الت��ف��اق 
ان�شحبت  ال��ذي  ي��راين  الإ النووي. 

املتحدة. الوليات  منه 
الأمم  املتحدة  ال��ولي��ات  واأخ��ط��رت 
ظل  يف  ب��ذل��ك،  ر�شميا  امل��ت��ح��دة 
 – ملانيا  واأ وفرن�شا  بريطانيا  رف�ش 
والأطراف  لأمريكا  الثالثة  احللفاء 
لعام  ي��راين  الإ النووي  التفاق  يف 

اخلطوة. لهذه   –  2015
لدى  ندوني�شيا  اإ مندوب  و���رصح 
دجاين،  تريان�شياه  ديان  املتحدة  الأمم 
الأم��ن  جمل�ش  ب��الده  تراأ�ش  ال��ذي 
يف  اإجماع  يوجد  :”ل  ال�شهر  ه��ذا 
رئي�ش  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  امل��ج��ل�����ش، 
له  ي�شمح  و�شع  يف  لي�ش  املجل�ش 

الإجراءات”. من  مزيد  باتخاذ 

التي  تنوعا، وبينها �سواريخ كروز  واأكرثها  الأو�سط،  ال�سرق  اأكرب تر�سانة �سواريخ يف  اإيران متتلك  اأن  اأّكد حمللون ع�سكريون 
اأو اجلو البحر  اأو  اإطالقها من الرب،  ال�سفن والتي ميكن  ت�ستخدم يف الهجوم الربى، وكذلك �سواريخ كروز ملهاجمة 

يف  للدفاع   الأعلى  املجل�ش  مدد 
التعبئة  الرب��ع��اء  م�����ش  اأ لبنان 
كانون   31 حتى  البالد  يف  العامة  
وذك��رت  املقبل.  /دي�شمرب  اأول 
لالإعالم”  ال��وط��ن��ي��ة  “الوكالة 
برفع  قرارا  اتخذ  املجل�ش  اأن  اأم�ش 
الدويل  الأمن  جمل�ش  اإىل  �شكوى 
على  ال�رصائيلية  العتداءات  �شد 
واأعترب   . الثالثاء  اأم�ش  ليل  لبنان 
عون  مي�شال  اللبناين  الرئي�ش  
املجل�ش  اج��ت��م��اع  م�شتهل  يف   ،
“الزلزال  اأن   ، للدفاع  الأع��ل��ى 
ال��ك��ارث��ي ال���ذي ���رصب ب��ريوت 
ا���ش��ت��وج��ب اإج������راءات ���رصي��ع��ة 
وفقا  كافة  الجهزة  من  اتخذت 
هناك  “اليوم  وقال:  لل�شالحيات”. 
من  كافة  اجلهود  لتن�شيق  �رصورة 
وال�رصعة”.  الفاعلية  من  مزيد  اأجل 
جلميع  ال�شكر  واأ�شاف:”اأجدد 
لبنان  لدعم  �شارعت  التي  الدول 
على  الت�شديد  واأعيد  حمنته،  يف 
توزيع  عملية  تت�شم  اأن  ���رصورة 
امل�����ش��اع��دات م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 
والعدالة  بال�شفافية  املخت�شة، 
 .” التباطوؤ وعدم  بال�رصعة  واأي�شا 
ت�رصيف  حكومة  رئي�ش  وك��ان 
دياب  ح�شان  اللبنانية  الأع��م��ال 
الدفاع  جمل�ش  اجتماع  يف  ق��ال 
ح�شا�شة يف  مرحلة  “منر يف   : اليوم 
اإىل  م�شريا   ، مع كورونا”  املواجهة 
ب�شكل  يرتفع  الإ�شابات  “عدد  اأن  
الرتفاع  ا�شتمر  ذا  اإ ن��ه  اأ يوحي 
الوباء”.  على  ال�شيطرة  �شنفقد 
الوفيات  “عدد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأرى  لذلك،  لفت   ب�شكل  يرتفع 

العامة  التعبئة  لتجديد  ���رصورة 
ومن  احلالية”.  ال�شنة  نهاية  حتى 
حكومة  رئي�ش  اأك��د  اأخ��رى  جهة 
ح�شان  اللبنانية  الأعمال  ت�رصيف 
من  اأن  الرب���ع���اء  ال��ي��وم  دي���اب 
متديد  يتم  اأن  العامل  دول  م�شلحة 
العاملة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  عمل 
دون  من  “يونيفيل”  اجلنوب  يف 

مهماتها. تعديل 
ال��وط��ن��ي��ة  “الوكالة  ون��ق��ل��ت 
قوله  دي��اب  عن  اأم�ش  لالإعالم” 
الأعلى  املجل�ش  اجتماع  خ��الل   ،
لدينا  التي  “الأجواء  اإن   ، للدفاع 
يتم  اأن  واأفر�ش  مبدئيا،  اإيجابية 
لليونيفيل  التمديد  على  الت�شديق 
الأمن  جمل�ش  يف  اجلمعة  غد   بعد 
“�رصورة  على  و�شدد  الدويل”. 
كارثة  يف  التحقيقات  ت�رصيع 
“كنت  انفجار مرفاأ بريوت”، قائال: 
الفرن�شي   الرئي�ش  على  متنيت 
فرن�شا  تر�شل  اأن  ماكرون  اميانويل 
قبل  ال�شطناعية  الأقمار  �شور 
مل�شاعدة  نفجار،  الإ وبعد  وخالل 
يف  اللبناين  والق�شاء  الأج��ه��زة 

. ” ت لتحقيقا ا
يجب  الكارثة  “هذه  اأن  واأ�شاف 
جرمية  ح�شل  ال��ذي  وك��اأن  متر  األ 
مرحلة  يف  “منر  وت��اب��ع:  عادية”. 
كورونا”  مع  املواجهة  يف  ح�شا�شة 
الإ�شابات  “عدد  اأن   اإىل  م�شريا   ،
ذا  اإ ن���ه  اأ ي��وح��ي  ب�شكل  ي��رت��ف��ع 
ال�شيطرة  �شنفقد  الرتفاع  ا�شتمر 

الوباء”. على 
ق/د

التابع  اليمني  ال��دف��اع  وزي��ر  اأك��د 
�شنعاء  يف  الله”  “اأن�شار  جلماعة 
يام  “الأ اأن  العاطفي،  حممد  اللواء 
و�شتتحرر  املفاجاآت  حتمل  املقبلة 
واملحتلني،  الغزاة  من  اليمنية  الأر�ش 
هزائم  �شتحمل  املقبلة  الأ�شهر  واأن 
�شد  ال�شعودي  للتحالف  �شاحقة 
يف  ال��ع��اط��ف��ي،  واأ���ش��اف  اليمن”. 
امليدانية  ال��ق��ي��ادات  م���ام  اأ كلمته 
الع�شكرية  املنطقة  منت�شبي  م��ن 
“هذا  وال�شعف،  خب  مبحور  ال�شاد�شة 

ال�شتعرا�ش  باب  من  لي�ش  الكالم 
التهديد  و  اأ الإعالمي  ال�شتهالك  اأو 
بالفعل  القول  نتبع  قلنا  ذا  اإ لكننا 
وذلك  قياداتنا”،  من  تعلمنا  وهكذا 
 .” “�شباأ اليمنية  نباء  الأ وكالة  ح�شب 
امل�شلحة  “القوات  اأن  اإىل  ���ش��ار  واأ
جديدة  مرحلة  عتبات  تتخطى  اليوم 
حتقيق  نحو  وث��ب��ات  بقوة  ومت�شي 
“�شن�شحي  قائال:  الكبري”،  الن�رص 
ال�شعب  اأجل  من  واأرواحنا  بدمائنا 
من  جم��ده  ونعيد  الأ�شيل  اليمني 

جديد”.
قوى  “على  اإن  الدفاع،  وزير  وقال 
على  تبقى  لن  نها  اأ تفهم  اأن  العدوان 
اأن  موؤكدا  ماحيينا”،  اليمنية  الأر�ش 
دول  على  وخيمة  �شتكون  “العواقب 
جرائمها  يف  ا�شتمرت  ذا  اإ العدوان 
اأع��ذر  وق��د  اليمني،  ال�شعب  بحق 
ع�شكري  حتالف  ويقوم  انذر”.  من 
تقوده  واإ�شالمية  عربية  دول  من 
 ،2015 ذار/مار�ش  اآ منذ  ال�شعودية، 
دعما  احلوثيني  مواقع  �شد  بعمليات 

دوليا،  بها  املعرف  اليمنية  للحكومة 
العا�شمة  ل���ش��ت��ع��ادة  �شعيها  يف 
�شمال  يف  وا�شعة  ومناطق  �شنعاء 
عليها  ���ش��ي��ط��رت  ال��ي��م��ن،  وغ���رب 

.2014 عام  اأواخر  اجلماعة 
“اأن�شار  جماعة  تنفذ  وب��امل��ق��اب��ل 
بطائرات  متوا�شلة  هجمات  الله” 
بالي�شتية  و���ش��واري��خ  ط��ي��ار،  دون 
داخ��ل  �شعودية  ق���وات  ت�شتهدف 
ال�شعودية. الأرا�شي  وبداخل  اليمن، 
ق/د

الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
بحث  نه  اأ الأربعاء،  بومبيو،  مايك 
�شلمان  البحرين  عهد  ويل  م��ع 
وحدة  اأهمية  خليفة،  اآل  حمد  بن 
ي��راين  الإ النفوذ  ومواجهة  اخلليج 
وق��ال  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  “اخلبيث” 
على  ن�رصها  تغريدة  يف  بومبيو، 
التقى  نه  اإ “توير”  مبوقع  ح�شابه 
�شلمان  البحرين  عهد  ويل  اليوم 

خليفة”. اآل  حمد  بن 
ال�شالم  بناء  اأهمية  بحثنا  واأ�شاف: 
يف  مب��ا  قليميني،  الإ وال���ش��ت��ق��رار 
ومواجهة  اخلليج  وحدة  اأهمية  ذلك 
املنطقة.  يف  اخلبيث  يراين  الإ النفوذ 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  وو�شل 
الثالثاء،  م�شاء  بومبيو،  م��اي��ك 
يف  ال�شودان  من  قادما  البحرين 
الأو���ش��ط،  بال�رصق  ج��ول��ة  اإط���ار 

اإ�رصائيل. اأي�شا  �شملت 
التقى  قد  الأمريكي  الوزير  وكان 
يف  اإ�رصائيليني  م�شوؤولني  الإثنني، 
اأي�شا  ت�شمل  التي  جولته  اإط��ار 

المارات..

اجل��اري،  اآب  اأغ�شط�ش/   13 ويف 
م��ارات  الإ تو�شل  ت��رام��ب،  اأعلن 
لتطبيع  ات��ف��اق  اإىل  ���رصائ��ي��ل  واإ
ي��اه  اإ وا�شفا  بينهما،  ال��ع��الق��ات 
التفاق  وقوبل  “التاريخي”.  ب� 
حيث  وا���ش��ع،  فل�شطيني  بتنديد 
اع��ت��ربت��ه ال��ف�����ش��ائ��ل وال��ق��ي��ادة 
من  “خيانة”  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
ظهر  يف  و”طعنة”  م�����ارات  الإ
اإعالن  وياأتي  الفل�شطيني.  ال�شعب 
بو  واأ بيب  اأ تل  بني  التطبيع  اتفاق 
من  طويلة  ل�شل�شلة  تتويجا  ظبي، 
والتوا�شل،  والتن�شيق،  التعاون، 

البلدين. بني  الزيارات  وتبادل 
البحريني  العاهل  اأك��د  جهته  من 
خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 
مايك  الأمريكي  اخلارجية  لوزير 
التزام  الأربعاء  املنامة  يف  بومبيو 
التي  العربية  ال�شالم  مببادرة  بالده 
فل�شطينية  دولة  قيام  على  تن�ّش 
العالقات.  تطبيع  مقابل  م�شتقلة 
رف�شا  البحريني  املوقف  وي�شّكل 
مع  ال��ع��الق��ات  لتطبيع  �شمنيا 

لكن  ق��ري��ب.  وق��ت  يف  ���رصائ��ي��ل  اإ
نف�شه  ال��وق��ت  يف  ���ش��اد  اأ امل��ل��ك 
من  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ج��ه��ود 
املنطقة  يف  ال�شالم  اإح��الل  اأج��ل 
يرانية”.  الإ “التدخالت  ومواجهة 
بها  يقوم  التي  اجل��ول��ة  وت��ن��درج 
ال�رصق  دول  من  عدد  يف  بومبيو 
دول  ت�شجيع  خانة  يف  الأو���ش��ط 
مع  عالقاتها  تطبيع  على  عربية 
التاريخي  التفاق  بعد  اإ�رصائيل 
العربية  الدولة  بني  الإطار  هذا  يف 
ونقلت  املتحدة.  العربية  والإمارات 
امللك  عن  البحرينية  نباء  الأ وكالة 
على  الج��ت��م��اع  خ��الل  ت�����ش��دي��ده 
ن��ه��اء  لإ اجل��ه��ود  تكثيف  “اأهمية 
الإ�رصائيلي  الفل�شطيني  ال�رصاع 
يحقق  ال��ذي  الدولتني  حلل  وفًقا 
واملوؤدي  وال�شامل  العادل  ال�شالم 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  ق��ي��ام  اىل 
وعا�شمتها  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة 
ق��رارات  وف��ق  ال�رصقية  القد�ش 
ال�شالم  ومبادرة  الدولية  ال�رصعية 

لعربية”. ا

ا�شتقبلت  التي  البحرين  وكانت 
ال���ع���ام امل���ا����ش���ي ���ش��ح��اف��ي��ني 
اجتماع  اإط���ار  يف  ���رصائ��ي��ل��ي��ني  اإ
من  القت�شادي  اجل��ان��ب  لإع��الن 
الأم��ريك��ي��ة حلل  ال�����ش��الم  خ��ط��ة 
الإ�رصائيلي،  الفل�شطيني  النزاع 
بالتفاق  ترحب  خليجية  دولة  اأول 
ور�ّشحها  واإ�رصائيل.  الإمارات  بني 
التالية  الدولة  تكون  لأن  خ��رباء 
تطبيع  اجت���اه  يف  ت��خ��ط��و  ال��ت��ي 
بعد  ����رصائ���ي���ل  اإ م���ع  ع��الق��ات��ه��ا 
بومبيو  ي��زوره��ا  التي  م���ارات  الإ

. كذلك.  الأربعاء 
قبل  ال�����ش��ودان  ب��وم��ب��ي��و  وزار 
ب��ل��غ��ت��ه احل��ك��وم��ة  ال��ب��ح��ري��ن. واأ
تفوي�شا”  متلك  “ل  نها  اأ ال�شودانية 
مع  التطبيع  �شاأن  يف  قرار  لتخاذ 
تدير  حكومة  كونها  ���رصائ��ي��ل،  اإ
تنتهي  ان  يفر�ش  انتقالية  مرحلة 
تنتج  بانتخابات   2022 العام  يف 
يف  تنظر  اأن  ميكن  حكومة  عنها 

ملو�شوع. ا
ق/د

ال�شعب  جمل�ش  رئ��ا���ش��ة  وج��ه��ت 
���ش��اء  روؤ اإىل  ر�شائل   9 ال�شوري 
الحت�����ادات ال��ربمل��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة 
قليمية  الإ الربملانية  واجلمعيات 
ب�”ال�شغط”  وطالبتهم  والعربية، 
يخ�ش  فيما  الركي  اجلانب  على 
وبح�شب  احل�����ش��ك��ة.  م��ي��اه  اأزم���ة 
)ال��ربمل��ان(،  ال�شعب  جمل�ش  ب��ي��ان 
وج���ه رئ��ي�����ش امل��ج��ل�����ش، ح��م��وده 
)متطابقة(  ر���ش��ائ��ل   9 ���ش��ب��اغ، 
ال�شوري  ال�شعب  جمل�ش  با�شم 
الربملانية  الحت���ادات  ���ش��اء  روؤ اإىل 
الربملانية  واجل��م��ع��ي��ات  ال��دول��ي��ة 
فيها  ا�شتنكر  والعربية،  قليمية  الإ

يرتكبها  التي  امل�شتمرة  “اجلرمية 
بقطع  ومرتزقته  الركي  النظام 
احل�شكة  مدينة  عن  ال�رصب  مياه 
�شاء  روؤ �شباغ  وطالب  وجوارها”. 
جميع  يف  ال��ربمل��ان��ات  واأع�����ش��اء 
امل��ن��ظ��م��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة 
ب�����رصورة  وال��ع��رب��ي��ة  قليمية  والإ
كافة  ال�شغط  اأ�شكال  “ممار�شة 
ي��ق��اف  ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��رك��ي ل��الإ
ال��ف��وري ل��ه��ذه اجل��رمي��ة ال��ن��ك��راء 
اإىل  ف��ورا  ال�����رصب  مياه  ي�����ش��ال  واإ
يف  �شوري  مواطن  مليون  من  اأكرث 

وجوارها”. احل�شكة  مدينة 
ق/د

طيب  رجب  الركي  الرئي�ش  اأكد 
اأي  تقدم  لن  ب��الده  اأن  اإردوغ���ان 
م�شاحلها  عن  الدفاع  يف  تنازل 
���رصق  يف  ب���ال���غ���از  امل��رت��ب��ط��ة 
اإىل  ال��ي��ون��ان  داع��ي��ا  امل��ت��و���ش��ط؛ 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  خطاأ  اأي  جتنب 

. بها ا خر
عازمة  ب��الده  اإن  اردوغ��ان  وق��ال 
للح�شول  يلزم  ما  كل  فعل  على 
الأ�شود  البحرين  يف  حقوقها  على 
�شار  واأ اإيجه؛  وبحر  واملتو�شط 
بكل  للقيام  تركيا  ت�شميم  اإىل 
ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  يلزم  ما 
وتاأتي  والع�شكري؛  والقت�شادي 
ت�شعيد  و�شط  الت�رصيحات  هذه 
�رصق  يف  ثينا  واأ نقرة  اأ بني  للتوتر 

اكت�شاف  فاقم  حيث  املتو�شط، 
ال�شنوات  يف  كبرية  غ��از  حقول 
البلدين  بني  قدمية  نزاعات  املا�شية 

البحرية. احلدود  ب�شاأن  املجاورين 
لقاها  اأ كلمة  يف  اأردوغان  دعا  كما 
ن�رص  ذكرى  لإحياء  فعالية  خالل 
الع�شكري  ال�شالجقة  ت���راك  الأ
البيزنطية  الإم��رباط��وري��ة  على 
احلادي  القرن  يف  "مالذكرد"  يف 
على  لبالده  النظرية  الدول  ع�رص، 
نها  اإ ق��ال  التي  الأخ��ط��اء  ت��ف��ادي 

الدمار. ليهم  اإ �شتجلب 
ن�شاوم  “لن   : اردوغ��ان  واأ�شاف 
عازمون  حقنا…  من  هو  ما  على 

يلزم”. ما  كل  فعل  على 
ق/د

دياب يوؤكد انه من م�سلحة العامل متديد عمل “يونيفيل” دون 
تعديل

الأعلى للدفاع يف لبنان ميدد التعبئة 
العامة يف البالد لنهاية العام 

جماعة “اأن�سار اهلل” تهدد ال�سعودية بـ”اأيام �ساحقة”

بومبيو: بحثت مع ويل عهد البحرين اأهمية وحدة اخلليج ومواجهة
 النفوذ الإيراين 

جمل�ص ال�سعب ال�سوري يوجه 9 ر�سائل دولية واإقليمية تطالب بـ:

الرتكي  اجلانب  ”ال�سغط” على 
حلل اأزمة مياه احل�سكة

 اأردوغان يحذر اليونان جتنب اأي خطاأ 
ميكن اأن يوؤدي خلرابها
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الكاتبة منرية خليلي يف حوار لـ"التحرير":

الكتابة لي�ست جمرد هواية بل هي الروح
 التي جتعلني اأ�سافر بني العوامل بدون قيود 

حاورها  اأ . خل�سر . بن 
�سف يو

---------------- 
ل��الأدب  ت��ّواق��ة   ، تب�شة  ابنة 
مبختلف  ال��ف��ّن  و  الكتابة  و 
ّنها  لأ اأجنا�شهم  و  فنونهم 
ال��ذي  املتنّف�ش  فيهم  ت��رى 
و  ��داق��ة  ال�����شّ ن�شائم  يهبها 

النقاء و  دق  ال�شّ
كانت  التحرير:كيف 

الكتابة؟ بدايتك يف عامل 
يف  كنت  قد  و  اأكتب  اأن  قبل 
ذلك  من  اأقل  و  اأ العا�رصة  �شن 
�شفويا  خميلتي  اأ�رصد  كنت   ،
اأ�شطرا  اأكتب  بداأت  بعدها  و 
اخلواطر  و  كال�شعر  ق�شرية 
بعد   ، املدر�شة  يف  لزمالئي 
يف  ذلك  كل  طّورت  �شنوات 
 ، خواطر  و  ق�شرية  ق�ش�ش 
بداأت  �شنوات  ثالث  قبل  و 
اأحالم  كانت  و  الرواية   اأكتب 
عمل  اأول  ال�شياع  اأر�ش  يف 

ورق على  خّط  خيايل 
واجهِت  التحرير:هل 

م�سوارك  بداية  يف  �سعوبات 
�سواًء من  الكتابة؛  يف 

املجتمع؟ اأو  الأ�سرة 
و  ال��دع��م  وج��دت   ، العك�ش 
ال��ذي  املحيط  م��ن  التحفيز 
عائلتي،   اأكرثهم  يل  يقراأ  كان 

من  ككل  املجتمع  ع��ن  م��ا  اأ
عاجاًل  �شيتقبل  نظري  وجهة 
الإرادة  و  العزمية  مع  اأجاًل  ام 

الر�شالة     مدفع  لبلوغ 
اخللفيات  التحرير:ماهي 

والثقافية  الفكرية 
تكوينك  يف  �ساهمت  التي 

فعل  على  و�ساعدتك 
؟ الإبداعية  الكتابة 

مناهج  اأو  خلفيات  اأي  تبع  اأ مل 
�شاهمت  موهبتي  ف��ك��ري��ة، 
احلياة  و    ، احلرف  تكوين  على 
على  ���ش��اع��دت  جت��ارب��ه��ا  و 

بداع   الإ
جعل  الذي  التحرير:ما 

من  تتحول  لديك  الكتابة 
جمرد هواية اإىل كتاب 
ملجال  وبداية   ، من�سور 

جديد؟ احرتايف 
ال��ك��ت��اب��ة  ب������داً   اأ ت��ك��ن  مل 
 ، هواية  جم��رد  يل   بالن�شبة 
جتعلني  التي  ال��روح  كانت 
���ش��اف��ر ب��ني ال��ع��وامل ب��دون  اأ
يل  بالن�شبة  الكتابة   ، قيود 
يعي�شها  ل  ذاتها  بحد  حياة 
مفاتيحها  له  �ُشلمت  من  اإل 
فطرة  الحرافية  تكون  هنا 

للكاتب بالن�شبة 
اأر�ص  على  التحرير:اأحالم 

ب�سكل  الكتاب   ، ال�سياع 
عام .. كيف اأتت لك 

؟ فكرته 
ال�شياع  اأر���ش  يف  اأح��الم   "
حياة  ب��ل   ، فكرة  تكن  مل   "
جتارب  الأكرث  و   ، م�شاعر  و 
املجتمعات  ك��ل  تخو�شها 
رك��ن  ك��ل  و���ش��ع��ت  ل��ه��ذا   ،
العادية  حياتنا  يف  نلم�شه 
و  احل��وا���ش  ك��ّل  فيها  دون��ت 
ن�شان   الإ بها  ميّر  التي  امل�شاعر 

احلكمة.  و  العرب  اأخذ  مع 
بظروف  اأمر  مل  لو  احلقيقة  يف 
كتابتها  عن  اأتوقف  جعلتني 
وقتي  م��ن  لأخ���ذت  ���ش��ه��ر  لأ
نني  لأ  ، دن��ى  اأ كحد  �شهرين 
يف  تفا�شيلها  ك��ل  ع�شت 
اختيار  ع��ن  ّم��ا  اأ   ، خميلتي 
هو   ، عبثا  يكن  مل  العنوان 
ت�شفر  التي  النتائج  ملخ�ش 
و  الوقت  �شباب  تفكري  عن 
املواقف  مع  تعاملهم  طريقة 
على  متر  التي  التجارب  و   ،

مبكرة �شّن  يف  حياتهم 
التي  الق�سايا  التحرير:ما 
دفتي  داخل  اإليها  تطرقت 
التي  والر�سائل  الكتاب، 

للقارئ  تو�سليها  اأن  حاولت 
؟

من  و  ���ش��ام��ال  ت��ط��رق��ا  ك��ان 
ف��ات  ك��ل ن��اح��ي��ة ب���دءاً ب��الآ

عية  جتما ل ا
اأر�ص  على  التحرير:اأحالم 
، كتاب مميز جدا  ال�سياع 
اعتمدت   ، واأ�سلوبا  �سكال 
مبتكر  اأ�سلوب  على  فيه 

التي  املنهجية  عك�ص  احلوار 
ال�سباب  اأغلب  يعتمدها 

املنهجية  ملاذا هذه   ، الكتاب 
ا�سفته  الذي  وما اجلديد 

؟ عليها  بالعتماد 
بالن�شبة  مميزة  رواية  هي  فعاًل 
مبتكرا  اأ�شلوبا  خلقت  و   ، يل 
اب��ت��ع��دت عن  م��ك��ّرر،   غ��ري 
���ش��ل��وب ال��رواي��ة م��ع امل��زج  اأ
ال�شيناريو  و  احل���وار  ب��ني 
يعي�ش  ال��ق��ارئ  اأج��ع��ل  حتى 
حتى  دق��ة  باأكرث  التفا�شيل 
 ، ملمو�ش  ب�شكل  يعي�شها 
�شخ�شيات  ك��ل  يتج�شد  و 
دف��ة  مي��ت��ل��ك  و   ، ال���رواي���ة 
بالوقت  الإح�شا�ش  و  امل�شاعر 
التي  الأحداث  وكل  املكان  و 

فيها    �شيعاي�شها 

اأن  ميكن  التحرير:هل 
يف  للكتابة  تتوجهني  نراك 

اأدبية جديدة ؟ اأجنا�ص 
ذلك  �شيكون  الله  �شاء  اإن 

يبا قر
التحرير:اأهدافك 

؟ وطموحاتك 
�شتكون  ط��م��وح��ات��ي  ب��ق��در 
اأ�شع  لأن  اأط��م��ح  ه����دايف،  اأ
يف  مبتكرا  ج��دي��دا  منهجا 
والأهداف  الرواية،  فن  و  عامل 
و���ش��ع  اأول���ه���ا   ، ت���ع���ددت 
الكتابة  عظماء  بني  ب�شمتي 
ه���داف  الأ م���ا  اأ  ، ال��رواي��ة  و 
تقدم  ح�شب  على   الأخ��رى 

حي   طمو
اأخرية  التحرير:كلمة 

ج���زي���ل ال�����ش��ك��ر وع��م��ي��ق 
ولكل  جلريدتكم  الم��ت��ن��ان 
هذه  على  بها  العامل  الطاقم 
�شكرا   ، الطبية  اللتفاتة 
ومتابعي  الأوف��ي��اء   للقراء 
وال�ّشالم  ال�شلم  ...دوام  منرية 

حتاول   ، الإن�سانّية  ال�ّسريورة  باأح�سان  تنعم  التي  الب�سرّية  املنظومة  اإىل  تنتمي   ، تب�سة  ولية  من  روائية  كاتبة  خليلي"  "منرية 
للعامل الذي ي�سعى اجلميع اإىل حتقيقه ، عامل  اأن تكون فردًا ت�سعى مع الآخرين  للحياة والوجود  ومنذ حلظات وعيها الأوىل 

اآمالنا يناجي نور اخللق و�سياء الولدة ، نور  املحّبة و الهدوء و ب�ساطة العي�ص و نقائه ، و الذي ما يزال يحبو يف كينونة اأحالمنا و 
والغد اليوم  ذاكرة  يف  الغافية  طموحاتنا  و  اآمالنا  هدهدة  بقب�ساته  ن�ستطيع 

جرد 35 قطعة من اللبا�ص 
التقليدي املحلي مب�ستغامن

بولية  الثقافة  مديرية  قامت 
جرد  بعملية  موؤخرا  م�شتغامن 
الذي  املحلي  التقليدي  اللبا�ش 
املنطقة  تقاليد  و  ل��راث  يرمز 
 35 جرد  من  الآن  حلد  مكن  مما 
ذات  لدى  علم  ح�شبما  قطعة، 
ذات  اإىل  ا�شتنادا  مت  و  الهيئة. 
تقنية  بطاقية  اإع��داد  امل�شدر 
الت�شمية  تت�شمن  قطعة  لكل 
و  الزمنية  ال��ف��رة  و  املحلية 
اأو  اخلياطة  يف  امل�شتعملة  املواد 
املقا�شات  و  التقليدية  ال�شناعة 
لبا�ش  بكل  اخلا�ش  الو�شف  و 
ن�شائي  اأو  رج��ايل  ك��ان  �شواء 
خ��الل  اأو  ي��وم��ي��ا  ي�شتخدم 
املنا�شبات الدينية و الجتماعية.
و يتعلق الأمر باألب�شة "البلوزة" 
"اجلوهر"  "الزعيم" و  على غرار 
و"ال�شوتاج"  و"العقيق" 
"الفرميلة"  لبا�ش  و  و"املن�شوج" 
و"الكراكو"  )اخل���ب���اي���ة( 
"ال�شدة  و  و"اجلبادويل" 
ال�شلطاين  بنوعيها  امل�شتغامنية" 
ت�شتخدمها  التي  والفرطا�شي 
امل�شتغامنية يف الأعرا�ش و  املراأة 
الألب�شة  احلياك وغريها من  كذا 
هذا  يت�شمن  كما  الن�شوية. 
امل�شتغامني  الرجل  األب�شة  اجلرد 
)العباءة(  "العباية"  غرار  على 
و"اجلالبة" و"ال�رصوال العروبي" 

و  و"الطربو�ش"  "الربنو�ش"  و 
خمتلف اأنواع العمامة وغريها.

-وفقا  العملية  ه��ذه  تهدف  و 
لذات امل�شدر- اإىل تثمني تراث 
احلفاظ  و  امل�شتغامنية  الناحية 
عليه ونقله لالأجيال اجلديدة من 
املخت�شني  واملهنيني  امل�شممني 
الألب�شة  �شناعة  جم��ال  يف 
ذلك  مع  باملوازاة  و  التقليدية. 
ما  مب�شتغامن  الثقافة  قطاع  ينظم 
و8  اجل��اري  اأغ�شط�ش   10 بني 
فعاليات  ع��دة  املقبل  �شبتمرب 
عن بعد يف اإطار الأيام الوطنية 
بينها  م��ن  اجل��زائ��ري  للبا�ش 
حول  النرنت  عرب  حما�رصات 
"اللبا�ش التقليدي اجلزائري عرب 
التقليدي  و"اللبا�ش  التاريخ" 
و  امل��ا���ش��ي  ب��ني  امل�شتغامني 
رئي�ش م�شلحة  يقول  احلا�رص"، 
الثقافة  ب��دار  الثقايف  الن�شاط 
كاكي"،  الرحمن  عبد  "ولد 
خالل  و�شيتم  خو�شة   الطاهر 
ور�شات  تنظيم  التظاهرة  هذه 
الألب�شة  بع�ش  ت�شميم  حول 
اللبا�ش  وم�شطلحات  التقليدية 
لأح�شن  وم�شابقة  امل��ح��ل��ي 
اأول  اإجن��از  و  م�شتغامنية  �شدة 
التقليدي  للبا�ش  م�شور  كتيب 

،ي�شيف ذات املتحدث.
ق/ث

 ا�سرتجاع قناع غوردون

 تثمني لعمل قطاع الثقافة يف املحافظة على الآثار
اأك����دت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة و 
دودة،  ب��ن  مليكة  ال��ف��ن��ون، 
حتفة  ا�شرجاع  اأن  على  بعنابة 
هربت  ال��ت��ي  غ���وردون  ق��ن��اع 
يعد  تون�ش  اإىل   1996 �شنة 
يف  الثقافة  قطاع  لعمل  "تثمني 
الأثري  الراث  على  املحافظة 
اجلزائر." به  تزخر  الذي  املتنوع 
واأو���ش��ح��ت ال��وزي��رة خ��الل 
مبتحف  غوردون  قناع  معاينتها 
املنتدب  الوزير  رفقة  هيبون 
امل�شت�شفيات  باإ�شالح  املكلف 
اإ�شماعيل  ال�شحة  وزارة  لدى 
زي���ارة  اإط����ار  يف  م�����ش��ب��اح، 
الولية  هذه  اإىل  تفقد  و  عمل 
التحفة  هذه  باأن  يومني،  تدوم 
و  بالرخام  املنحوتة  ث��ري��ة  الأ
ا�شرجعتها  قد  كلغ   300 تزن 
ظلت  و   2014 �شنة  اجل��زائ��ر 
الوطني  باملتحف  حمفوظة 
العا�شمة،  ب��اجل��زائ��ر  ث��ار  ل��الآ
منذ  عنابة  اإىل  اإرجاعها  قبل 
نوهت  اأن  بعد  ي��ام.و  اأ ب�شعة 
تقوم  التي  الكبرية  باجلهود 
و  الأمنية  الأجهزة  خمتلف  بها 
مكافحة  يف  اجلزائرية  اجلمارك 
اأكدت  ث��ار،  الآ نهب  و  تهريب 
ا�شرجاع  باأن  دودة  بن  ال�شيدة 
ببعث  �شي�شمح  التحفة  ه��ذه 
هيبون  الأثري  باملوقع  حركية 

الثقافية. ال�شياحة  جمال  يف 
هذه  اأن  اإىل  ���ش��ارة  الإ جت��در 
اكت�شفت  قد  ثرية  الأ التحفة 
ث��ري  الأ باملوقع   1930 �شنة 
الرومانية(.و  )املدينة  هيبون 
دودة  ب��ن  م��ل��ي��ك��ة  ����ش���ارت  اأ
هذا  اأن  اإىل  ال�شياق  ه��ذا  يف 
يفتح  اأن  نه  �شاأ من  الر�شيد 
م�����ام ال�����ش��ب��اب  ال��ف��ر���ش��ة اأ
موؤ�ش�شات  يف  لال�شتثمار 
ال�شياحة  لبعث  مبتكرة  نا�شئة 
خ��الل  م��ن  ذل��ك  و  الثقافية 
ثقافية  م�شارات  ا�شتحداث 
للموقع  الثقافية  بالبيئة  تعرف 
ر�شيده  و  ه��ي��ب��ون  ث����ري  الأ
اأكدت  الراثي.كما  و  الثقايف 
ت�شجيع  على  ال�شدد  هذا  يف 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب 
زي���ارات  اب��ت��ك��ار  جم���ال  يف 
ا���ش��ت��ك�����ش��اف��ي��ة اف��را���ش��ي��ة 

تعرف  بعاد  الأ ثالثية  بتقنية 
ل�شتقطاب  ثرية  الأ باملواقع 
و  املواقع  هذه  نحو  املواطنني 
حملية. تنموية  حركية  اإ�شفاء 
و  الثقافة  وزيرة  و�شتوا�شل 
املنتدب  الوزير  رفقة  الفنون 
امل�شت�شفيات  باإ�شالح  املكلف 
عنابة  ولية  اإىل  الزيارة  هذه 
الفنون  ملحقة  اإىل  بالتوجه 
اأن  قبل  البوين  ببلدية  اجلميلة 
مع  الولية  مبقر  لقاء  يح�رصا 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  
ولية اأدرار
دائرة اأدرار
بلدية اأدرار

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم 15/م.ج /2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 هـ املوافق لـ 12 يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم : 2020/08/17. ت�سليم 
: داود عبد  ال�سيد  باأدرارالكائن مقرها م�سكن  258 م�سكن  ال�سهيد عطوات قدور  : جمعية حي  امل�سماة  املحلية  بتاأ�سي�ص اجلمعية  الت�سريح  و�سل ت�سجيل 
الرحمان - حي ال�سهيد عطوات قدور. ادرار بلدية اأدرار، دائرة اأدرار، ولية اأدرار مالحظة : رئي�ص اجلمعية ملزم باجناز خامت م�ستطيل ال�سكل يحمل 

العتماد. وتاريخ  رقم  املوا�سفات التالية :01. ا�سم اجلمعية  -02 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار 

دائرة  اأولف   
بلدية متقطن 

و�سل اإ�سهاري لإن�ساء جمعية حملية حتت رقم :005/2020 بتاريخ 
 2020/08/13

هـ   1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
املوافق لـ12 يناير 2012  املتعلق باجلمعيات خا�سة املادة  18 منه  مت هذا 
اليوم : 13 اأوت 2020 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية 

البلدية امل�سماة :  جمعية حي بالد املهدي – بلدية متقطن 
الكائن مقرها بحي بالد املهدي بلدية متقطن دائرة اأولف ولية اأدرار 

رئي�ص اجلمعية : قرزو عبد العزيز بن احمد  
تاريخ ومكان امليالد : 1985/03/10 بتمقطن 

العنوان: حي بالد املهدي بلدية متقطن دائرة اأولف ولية اأدرار  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�سعانبة
بلدية متليلي ال�سعانبة

الرقم: 31 /2020
و�سل اإ�سهار خا�ص بتاأ�سي�ص جمعية حملية

امل�سماة : النادي الريا�سي م�سعل جيل �سباب متليلي ال�سعانبة
املودعة بتاريخ: 2020/07/07

 : بــتــاريــخ  ــود  ــول امل ــن  ــدي ال نـــور  م�سباح  اجلــمــعــيــة:  رئــيــ�ــص 
مبتليلي  1985/02/13

بن  �سيعود  عمار  بن  ال�سهيد  املخ�س�سة  القاعة  مقرها:  الكائن 
العقون بحي الدخلة مبتليلي.
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�سالفة العنقاء
----------------------

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

الأمان...!
اأماين  ول  بالأمنيات  ملئ  عادة  البدايات 

البالء.... هذا  الله  يرفع  اأن  اإل  الآن  لنا 
وينتفي متاما هذا الوباء....

ويعود كل �شيء اأف�شل مما كان عليه...
هذا  يف  الدرو�ش  من  الكثري  تعلمنا  لقد 
من  الكثري  املنزيل...واكت�شفنا  احلجر 

الأ�شياء....
اكت�شفنا اأننا كنا نعطي ال�شوارع حقا اأكرث 
من بيوتنا...وعندما نزلت بنا النازلة مل جند 

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

يعي�شون يف ال�شوارع حمرومني ...؟
وينامون على الأر�شفة جائعني..!؟

اإذا كنا �شنجن لأن _ال�شميد_لفرة بينما 
انقطع  الذين  باأولئك  فكيف  ثمنه  منلك 
حتى  يحلمون  ل  ..والذين  الكثري  عنهم 

بن�شف ثمنه...
بني  يجدوا  اأن  ي�شمنون  ل  الذين  اأولئك 
اأخرى لال�شتمرار يف  ليلة و�شحاها لقمة 

العي�ش....!
تعلمنا اأي�شا اأو اكت�شفنا اأن مقاعد الدرا�شة 
من  كثري  يف  منها  ومللنا  متاعبها  رغم 
رهيب...واأننا  بعدها  الفراغ  اأن  املرات...اإل 
كلما انقطعنا عنها فكاأن اأعمارنا ت�شيع...

لديه  يكن  مل  فينا  البع�ش  اأن  اكت�شفنا 
ح�شن   يف  ال��وق��ت..ب��ل  يف  م�شكلة 

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

تعلمنا اأي�شا من هذا احلجر...

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

العمر..ونغادر احلياة....!
تعلمنا �شيئا اأهم من كل ما�شبق....

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

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

طويل....!
لقد طهر ال�شوارع من املنكرات..لقد اأغلق 
التي  القاعات  والبارات...وحتى  املراق�ش 
والرجال  الن�شاء  بني  الختالط  فيها  كان 

يعد حت�رصا...!
واللواط  ال�شذوذ  مناظر  على  ق�شى  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�شت اأدعم املر�ش اأو اأمدحه فخرا عافانا 

اأي�شا.... امل�شاجد  اأغلق  اأنه  الله فال نن�شى 
ننظر  حني  كلنا  ورمبا  اأنظر  حني  ولكني 
للجهة  امل�رصقة من املو�شوع كما يقولون 

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

عن الله ...!
�شلواننا... اأ�شبحت  التي  �شجاداتنا 
اأن  اأيعقل  لنا  التي غدت �شكنا  م�شاحفنا 
احلياة  وهذه  املوح�ش..  العامل  بهذا  تقارن 
املجحفة التي ترتدي زيف امللذات..! وهذا 

الزمن املليء بالفنت وال�شهوات...!؟
ولكنك  فريو�ش  ...اأن��ت  كورونا  �شكرا 
الله من كل  ندعو  ...والآن  الكثري  علمتنا 
قلوبنا...اأن ترحل ب�رصعة وب�شكل ي�شري....

فال �شيء بعد طاعة الله..
يعادل ال�شحة والعافية....

الكوكب  لهذا  وعافية  �شحة  فاللهم 
املري�ش.....!!

ال�سماء �سبابية لكن الأن�سام الباردة ميكنها اأن تت�سلل اإيل....
لت�شاأليني

ملاذا اأحببتك اأنِت
ملاذا ع�شقتك اأنِت

رج����اءا. رج����اءا..  
لت�شاأليني.. 

اأي�شا  مثلك  فانا 
�شالت مرارا عيني.

ملاذا انت بالذات 
 ملاذا تلك النظرات

اأفقد  واأمام عيونك 
كل الكلمات

كاين بال �شفتنِي. 
اأجيبني… 

اأ لعيونك ال�شفراء �شيدتي
�رُص جمهول

ويف عينيك �شيدتي
�رصت املقتول

واأنا مل اأذنب يف الع�شق
وكنت امل�شوؤول

رجاءا. لتظلميني.. 
   اأتيتك اأحمل اأ�شواقي

وبني يدك اأفتح اأوراقي واأقول
ب�شدق ماكان باأعماقي

اأحبك اأحبك يا اأنت 
رجاءا.    اأحبيني.. 

كفرا�شة رو�ش اأبحث عنِك
من دون الورد اتيُت اليِك

مثل املجنون ادور واأرق�ش حولِك
واأفر�ش بكل ال�شوق اليك
 جناحيني..  ظميني األيك

رجاءا.  ظميني.. 
مل اأعرف قبلك اآمراة قط

 اأنت احلاء واأنت الباء فقط
وفوق �شطورك اتقنت احلب

وفن اخلط. 
وكتبت اليك ب�شدقاأحببتك

 واأحبك جدا جدا
فرجاءا  اأن اأحببتني      

  لت�شاليني.. 

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

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

الذكرى الأخرية 
بقلم : مراد العمري

املنزل  اإىل  العودة  يريد  كان  مي�شي  ولد �شغريا 
تاأخر  لأنه  عليه  قلقة  وهي  عودته  تنتظر  واأمه 
كثريا بعد اأن اأر�شلته اإىل املحل املجاور منذ مدة 
زمنية طويلة. اليوم وجه البحر هادئ وال�شم�ش 
على  ب�شوءها  ت�شتطع  التي  باأ�شعتها  ت�شيء 
و�شعاعه  احلياة.  هذه  لدفء  �شكن  الذي  البحر 
اأي�شا يعك�ش �شوء ال�شم�ش على زجاج واجهة 
عجوز  هنالك  كانت   - املدينة.  بنايات  نوافذ 
اجلهة  اإىل  الطريق  تقطع  اأن  تريد  ت�شري  لتزال 
عرب  زوجته  يخرب  وزوج  ال�شارع  من  الأخرى 
عن  قليال  �شياأخر  اإنه   : لها  قال  هاتفي.  اإت�شال 
املنزل. حركة ال�شيارات عادية ت�شري بكل حرية 
على الطريق ويف خمتلف �شوارع املدينة. كانت 
الطيور دائما حتلق يف �شماء املدينة. اليوم تبدو 
�شيء  حدوث  توقعت  وكاأنها  قليال  منزعجة 

غريب. على طاولة املقهى و�شع �شيد فرحات 
الكر�شي  على  وجل�ش  اأمامه  اجلرائد  بع�ش 
يت�شفح  وب��داأ  القهوة.  فنجان  يحت�شي  كي 
جيدا  يت�شفحه  عنوان  وكل  اجلريدة  عناوين 
وكالعادة  ال�شحيفة.  كلمات  كل  حتليل  يريد 
بعد  مزاجه  دوما  حت�شن  امل�شائية  قهوته  كانت 
 ، احلقيقة  عن  والبحث  التاأمل  من  طويل  يوم 
تبقى  ما  اإنهاء  يف  ي�شتمر  اأن  ي�شتطيع  ل  وهو 
وهو  الأخ��ري.  الف�شل  منها  وبقي  روايته  من 
يطرح على نف�شه عدة اأ�شئلة وبدت له الرواية 
اإمتام  اأ�شتمر يف  اأن  اأ�شتطيع  تعقيدا. - هل  اأكرث 
؟  منها......  الأخري  الف�شل  اأنهي  كي  روايتي 
قمة  يف  اأكون  حتى  ال�شيء  بع�ش  اأنتظر  اأم   -
الإ�شتعداد.....................؟ وبدت له الرواية اأنها 
اأكرث تعقيدا وزادت التفا�شيل تعقيدا وغمو�ش 
كبري. بالقرب من املقهى يوجد حمل لبيع الورود 

املقهى �شوى قليال  والزينة ،مل يكن بعيدا عن 
وكان عرو�شان فرحان بزفافهما يلتقطان بع�ش 
لتو�شف  ،وفرحتهم  اجلميلة  للذكرى  ال�شور 
بهذا الزفاف ال�شعيد .الذي كانت بدايته جميلة 
والفرح ميالأ قلوب اأهل العرو�شني والأ�شدقاء - 
وفجاأة  ال�شماء  يف  حتلق  لتزال  كانت  الطيور 
مذعورة  خائفة  وهي  اإجتاهات  عدة  يف  ت�شتت 
على  خميم  الهدوء  وك��ان  غريب.  �شيء  من 
يريد  بعيدا  حلق  ،احلمام  املدينة  اأرج��اء  معظم 
عدة  يف  جدا  مذعور  وهو  املدينة  عن  الإبتعاد 
وبعد  بعيدا  يرحل  اأن  يريد  يرفرف  اإجتاهات 
ثواين قليلة حدث دوي كبري واأهتزت الأر�ش. 
اإنه �شوت  اإلهي..........!  يا  اإلهي...........! -  يا   -
اإنفجار قوي  اإنفجار..................... ؟ - لقد وقع 
ول اأثر للمدينة. كان الإنفجار ميتد بطريقة اأفقية 
وعمودية م�شكال حلقة من الدخان، وتتطايرت 

على  اإنقلبت  وال�شيارات  ال�شماء  يف  اجلثث 
كان  والأبنية  مكان،  كل  يف  البع�ش  بع�شها 
قد  املحالت  ومعظم  والأب��واب  نوافذها  زجاج 
كان   . �شيء  كل  وحتطم  الأر�ش  على  تتطاير 
الدمار واخلراب ظاهرا ب�شكل كبري على املدينة 
التي تغري وجهها. لقد اأ�شبحت منكوبة ب�شكل 
اخلوف  و�شاد  الطريق  الدماء  برك  كبري وغطت 
الذي  املوت  اإنه   - الذي �شكنها فجاأة.  والرعب 
، وبداأت الأحزان وحتول  يخطف الأرواح فجاأة 
الفرح اإىل ماأ�شاة واأختفى العرو�شني حتت ركام 
وتطايرت  �شواد.  اإىل  البيا�ش  وحتول  البناية 
وعلى  الهواء  يف  فرحات  �شيد  رواي��ة  اأوراق 
طريق املقهى ، وتطايرت الطاولت مع العديد 
من اجلثث واأختفى ال�شيد فرحات كذلك. كانت 
فرق الإنقاذ تبحث عن جثته يف كل مكان لكن 

دون جدوى فلم يبق له اأثر. 

هَو الوقُت مَي�شي،
وياأُخُذنا ال�ّشجُن َنحَو ِنهاياِتنا

يف غيابِة ليٍل طويل،
ُنَرّتُب اأ�شياَءنا

يف ات�شاِع امل�شافِة بنِي جداريِن
اأو وردتنِي

ُتطاّلِن من �َشْقِف جنٍم بعيٍد
وَنبني على َوَجِع الوقِت اأحالَمنا

يف ارتياٍب ِمَن الَفْجِر األ ُيِطّل،
ولكّننا �شوَف من�شي

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

وللّروٍح
لالأمهاِت

وَنْحمُل اأوجاَعنا
للواتي انتظرَن طوياًل على �شفرِة احلّزِن

ِن داليٍة حتى نعوَد اإىل ُح�شْ
َن�شَتِظلُّ بفيء البالد ...

َيُخطُّ ال�ّشجنُي على حاِئِط ال�ّشجِن
�شريَتُه يف ف�شاٍء جَتّلَل بالليِل

ل قمٌر يف امل�شاِء
ُيطلُّ عليه،

ول جَنَمٌة يف الف�شاِء
ُت�شيُء عليه،

فيم�شي اإىل اأّمه كي تنرَي الطريَق اإليه،
ِلَيكُتَب اأحُرَفُه بالّر�شا�ِش

و�شاياُه لالأ�شدقاِء
ر�شاِئَلُه يف مديِح الوروِد

التي نبَتْت يف حديقِتِه املنزلّيِة
ّلت وروُد الرباري ذاَت �شباٍح جَتَ

خرٍة يف جنوِب البالِد على �شَ
َعُد ال�شهداُء اإىل َجبهِة الأر�ِش هنا َي�شْ

ينتظروَن الّرجوَع
وعزَف الّن�شيد...

على َكفِّ اأمي التي اأر�شَعتني الو�شايا
ُمْبِتّلًة  الّنهر  َعِن  اخلروٍج  و�شايا  كتبُت 

بالغيوِم
كتبُت الّن�شيَد الأخرَي

يقوُل ال�ّشجنُي الذي غاَب
خلَف الغّياب،

وَخطَّ على حائِط ال�ّشجِن
بعَد هبوِط الّرماِة اإىل ال�ّشهل

فلتاأخذوا َج�َشدي
وامنحوا اإخوتي

ملجاأً يف الوَطن...
كفى...

َمْن ذا �َشُيوؤِن�ُش وحدَة الّزنزانِة الليلة،
ومينُح فر�شَة امل�شفى ِببْئِر ال�ّشبِع

بع�َش الدفِء
يك�رُص �شّمَت جدراٍن

على  َنَبَتْت  التي  للحكاياِت  ت��وؤّث��ُث 
الق�شباِن
وال�ّشجاُن

كيَف �َشيْحِمُل اللّيَل الّطويَل بدوِن َملهاٍة 
؟!

�َشنحمُلُه
اإىل  �شياأخذنا  حفٍل  يف  الليَل  ومُن�شي 

الدولة؟!
كفى...

اإلــى حممود
 اأبو �سالح

تلخي�ص - ح�سني علي غالب
�شدرت للروائية اجلزائرية عائ�شة بنور رواية 
والتي  خيال،  دار  من�شورات  عن  الزجنّي�ة"   "
الرواية  �شنوات،  ثالث  مّدة  عليها  ا�شتغلت 
ال�شوداين  والناقد  الأدي��ب  عنها  يقول  التي 
عزالدين مريغني يف مقدمته لها "اأنها ا�شافة 

للرواية العربية والإفريقي�ة".
امل�شكوت  الفجوات  يف  "الزجنّية"  رواية  تلج 
عنها، فتغو�ش يف عمق جراح الأنثى الإفريقية 
خا�شة يف  املراأة  تعي�شه  مريرا  واقعا  وتختزل 
النيجر  يف  وبال�شبط  ال�شوداء  افريقيا  بلدان 
حيث  وتطورها،  الرواية  هذه  اأحداث  م�رصح 
الأنثى  اأو  "بالنكا"،  البطلة  فيها  تتحرك 
وتتخبط  التقالي��د  نفق  الزجنّية يف  الإفريقية 
كتعر�شها  والعنف  والقهر  اجلهل  دوامة  يف 
وما  واجلن�شي  واجل�شدي  النف�شي  للعنف 
اآثار نف�شية و�شلوكية تنعك�ش  ينجر عنه من 

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

القبلية  ال�رصاعات  اآثار  مواجهة 
والإنقالبات.البطلة  واحل�روب 
"فريكي"  "وزوجها  "بالنكا 
يقّرران الهجرة  اإىل بلد  �شمايل 
يحلمان العي�ش فيه حتت �شقف 
واطمئنان،  خبز  رغيف  مع 
البلد  يف  لهم  يحدث  لكن 
احللم ما مل يكن يف احل�شبان، 
يبّخر  اآخ��ر  واق��ع��ا  ي��ج��دان 
تتعر�ش  اأحالمهما.كما 
من  اآخر  وجه  اإىل  الرواية 

والعنف  العن�رصية  الإن�شانية،   املعاناة 
�شد الفتيات بالإ�شافة اإىل مو�شوع الهجرة 
وخا�شة  الأفارقة  من  الهائلة  الأعداد  ونزوح 
عن  بحثا  ال�شمال  دول  نحو  والأطفال  املراأة 

يتعر�شون  وما  الكرمية،  واحلياة  اخلبز  رغيف 
هروبا. الوا�شعة  ال�شحراء  يف  خماطر  من  له 
خرياتها  رغم  حتّولت  افريقيا  ع��ذراء 
وثرواتها اإىل مقربة للموت، 
والأمرا�ش  للف�شاد،  ومرتع 
فاأ�شبح  وامل��الري��ا  ك��الإي��دز 
املكان مقم�وعا، و�شخ�شيات�ه 
ماأ�شاوي  وتفاع�ل  مقه�ورة، 
رهي�ب تعي�شه �شخو�ش الرواية 

يف ظل اخلوف من املجهول .
يقول  كما  ال��رواي��ة  الأخ��ري  ويف 
اأوجه  من  وجه  هي  النا�رص  عنها 
جتاه  العن�رصية  الإن�شانية،  املعاناة 
طيلة  تغب  طبيعيا مل  املختلف  الآخر 
ن�شالت  رغ��م  الطويل،  الب�رصية  تاريخ 
القهر  �شد  الزنوج  و���رصاع��ات  احلقوقيني 
من خالل  ال�شاعة  مو�شوع  وهذا  والحتقار، 

وقد  موؤخرا  اأمريكا  يف  وقعت  التي  الأحداث 
حاولت "عائ�شة بنور" الكتابة عن عامل داخلي 
ل  لأنا�ش  الوجودية  واحلرية  بالأ�شئلة  مليء 
اأن الطبيعة اختارت لهم لونا  ذنب لهم �شوى 

ل تزال قوى التخلف تعاديه.
لالإ�شارة الروائية عائ�شة بنور ن�رصت اأعمالها 
يف  مقالت  ن�رصت  وخارجها،كما  باجلزائ�ر 
والطفل  امل��راأة  ق�شايا  حول  خمتلفة  جرائد 
ونالت عّدة جوائز منها اجلائزة الدولية الأوىل 
الأدباء  احتاد  هيئة  عن  املراأة  اأدب  م�شابقة  يف 

بالوليات املتحدة الأمريكية ماي 2017.
الروائية  ال���ش��دارات  من  العديد  للروائية 
الأحالم  فار�ش  �شقوط  امراأة،  اعرافات  منها 
wo -    ال�ّشوط وال�شدى، ن�شاء يف اجلحيم ،
en in hell  ،Mujeres en infierno ،  كما 
والإجنليزي�ة  الفرن�شي�ة  اإىل  اأعمالها  ترجمت 

والإ�شباني�ة.

ملخ�ص رواية "الزجنّية" لعائ�سة بنور

بقلم/د.عالوي عالوي 
علوان
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

شعارها:”حنن مع احلق وحيثما 
مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف 
التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد 

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟
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1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار
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                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

هذه ال�سورة 
لبالوعة �سرف 

�سحي باأحد اأحياء 
عا�سمة الولية 

بالوادي

ق
�صــورة وتعلــيـ

اأول وزير كفيف يف تون�ص
اقترح رئيس 

احلكومة التونسية 
املكلف هشام 

املشيشي، اسم 
الدكتور الكفيف 

وليد الزيدي كوزير 
للثقافة، ليكون 
بذلك أول وزير 
كفيف يف تاريخ 

هذا البلد. و يعد الزيدي أول كفيف تونسي كان قد ناقش قبل سنة أطروحة 
الدكتوراه و يتحصل عليها، يف ختصص اللغة و اللسانيات يف كلية اآلداب و 

الفنون و اإلنسانيات يف تونس.

و�شع حد لـ5 اأ�شخا�ص حولوا حمال 
جتاريا ملمار�شة الدعارة باأم البواقي 

متكنت مصاحل الشرطة القضائية بأمن والية أم البواقي من وضع حد ملجموعة من األشخاص 
حولوا حمال جتاريا إىل وكر مفضل للممارسة الفسق والدعارة,وحبسب بيان خلية االتصال 
والعالقات العامة بأمن الوالية فان خيوط اكتشاف  القضية تعود إىل معلومات استقتها  مصاحل 
بغسل  )خاص  بتحويل حمل جتاري  أشخاص  قيام  مفادها  البواقي  بأم  القضائية  الشرطة 
وتشحيم السيارات( ملحل ملمارسة الفسق والدعارة ، على الفور وبعد اختاذ كافة اإلجراءات 

هذه  مثل  يف  الالزمة  القانونية 
احلاالت متت مدامهة املحل، ليتم 
نساء  )ثالثة  أشخاص   5 توقيف 
مقر  إىل  اقتيادهم  ليتم  ورجلني( 
معهم  التحقيق  ومباشرة  األمــن 
جزائيا  ملفا  ضدهم  أجنــز  أيــن 
للفسق  حمل  إنشاء  قضية  عن 
النيابة  أمــام  قدموا  والــدعــارة. 

املحلية اليت فصلت يف أمرهم.

الخميس  27  أوت  2020 م الموافق لـ 08  محرم  1442هـ             العدد 2072

ف�سيحة من العيار الثقيل
فضيحة من 

العيار الثقيل 
وتسيب 

وإهدار للمال 
العام وغياب 
املراقبة، هو 

الوصف الذي 
يليق مبشروع 
إعادة هتيئة 

الطريق الرئيسي الذي مير وسط بلدية 
احلساسنة والية سعيدة وهو الطريق الوطين 
رقم 92  فاملشروع الذي استفادت منه بلدية 

احلساسنة عبارة عن مشروع قطاعي تابع 
ملديرية التعمري لوالية سعيدة وميتد من مدخل 

البلدية حىت خمرجها، ولكن الذي حدث أن 

املشروع الذي 
خصص له غالف 
مايل بـ 9 ماليري، 

هو على أرض 
الواقع رصيف 

امسنيت غري 
مطابق للمعايري 

ومت اجنازه 
بتقنية عمل ال 
ترقى للمستوى، إضافة إىل أن األشجار اليت 

مت جلبها كلها أصبحت يابسة بسبب رداءة 
النوعية، ليتساءل املواطن هنا إىل مىت تبقى 

مثل هذه املمارسات، وأين املنجل والعدالة 
يف ردع كل من تسول له نفسه العبث بأموال 

املواطنني؟.

حرق �سبع ودفنه 
حتى لي�ستعمل خمه 

يف ال�سحر بتب�سة

 أكدت مصادر إعالمية أن مقاطعة الغابات باملاء 
عملية  على  أشرفت  تبسة  والية  شرق  األبيض 
البطنة،  قابل  مبنطقة  ضبع  جثة  ودفن  حرق 
عن  ممثل  حبضور   صفصاف-الوسرى  بلدية 
جدير  املدنية.  احلماية  و  الــدرك  و  البلدية 
املفترس عاد ظهوره يف  أن هذا احليوان  بالذكر 
السيما  الوالية  بإقليم  الفارطة  سنوات  الثالث 
أما عن أألسباب  البلديات احلدودية مع تونس. 
على  سيما  ذلك  من  والتأكد  حلرقها  احلقيقية 
عمليات  يف  يستعمل  ألنه  واملخ  الــرأس  مستوى 
يفقد  به  املسحور  أن  لدرجة  والشعوذة  السحر 

عقله لألبد..

كورونا �سينتهي بدون لقاح

عّبر الرئيس األمريكى، عن ثقته بإمكانية التخلص من فريوس كورونا، 
بغض النظر عن ظهور لقاح ضد الوباء يف الواليات املتحدة، أم مل يظهر. 
وقال دونالد ترامب، يف كلمة أمام مؤيديه يف والية كارولينا الشمالية: 

“سنتخلص من هذا الفريوس، وهو ما سيحدث حتما، وسيحدث هذا 
بشكل أسرع مما يعتقده الناس، سواء مع اللقاحات أو بدوهنا”.

وأشار ترامب إىل أن بالده تشهد حاليا املرحلة األخرية من اختبار لقاح 
ضد كورونا، مضيفا أن اللقاح “قد يظهر قبل هناية العام اجلاري أو قبل 

ذلك بكثري”، وأكد: “معا سنتغلب على الفريوس”، كما نقلته “روسيا 
اليوم”.

كفاءاتنا يف 
العامل الرقمي

استفاد 27 شابا جزائريا 
من برنامج لتطوير 

الكفاءات الرقمية من 
خالل مبادرة أطلقتها 

شركة “ساب” األملانية 
لتطوير الكفاءات 

الرقمية، ومت تسليم 
املتخرجني شهادات 
افتراضية حبضور 

الوكالة الوطنية لترقية 
وتطوير احلظائر 

التكنولوجية وكذا ممثلني 
عن الزبائن وشركاء 

“ساب”، واستمر الربنامج 
ملدة ثالثة أشهر، ما مكن 

املتخرجني حديثا من 
اكتساب مهارات تقنية 

ومشولية ليصبحوا شركاء 
استشاريني ومتخصصني 

لدى شركة “ساب”، وذلك 
لتقدمي الدعم للمنظمات 

يف عامل رقمي يتطور 
يوميا.
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تخ�سي�ص ترددات جديدة �سيح�سن التدفق "�سريعا" لالأنرتنت 
حترير ترددات جديدة لالنرتنت يف غ�سون اأ�سابيع

اأكد متعاملو الهاتف النقال يف اجلزائر اأن قرار وزارة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية و الال�سلكية املتعلق بتحرير ترددات جديدة لالنرتنت وو�سعها حتت ت�سرفهم "خطوة 
ايجابية" �ست�سمح "يف غ�سون اأ�سابيع" من حتقيق "حت�سن ملمو�س" يف تدفق النرتنت.

حممد علي
----------------------

 ، )موبيلي�س  الثالثة  املتعاملون  واعترب 
القطاع،  وزير  فتح  اأن  اوريــدو(  و  جــازي، 
حول  النقا�س  بــومــزار،  ابراهيم  ال�سيد 
اأداءهــم  تخ�س  التي  الن�سغالت  خمتلف 
الــوزارة  التزام  مدى  عن  يعرب  امليدان  يف 
وحت�سني  العايل  التدفق  بتوفري  الو�سية 
واأفاد  املواطنني.  لفائدة  اخلدمات  نوعية 
املتعامل  ل�سركة  الــعــام  املــديــر  الرئي�س 
النقال "موبيلي�س"، بالل مكيد، اأن ح�سول 
املتعاملني على كمية جديدة من الذبذبات 
الرفع من م�ستوى اخلدمات  "�سيمكنهم من 
املقدمة وحت�سني نوعيتها يف وقت ق�سري". 
من  عنها  املعلن  الــقــرارات  اأن  مكيد   وقــال 
لنا  "�ست�سمح  الثالثاء  اأم�س  الوزير  طرف 
نوعية  من  بالرفع  حم�سو�سة  جد   ب�سفة 

اخلدمة التي نقدمها لكل زبائننا وحت�سني 
جودة الت�سالت لديهم".

جديدة  ذبذبات  منح  فــاإن  مكيد  وح�سب 
الوكالة  طــرف  من   )  les Bandes RPN(

اإطــار  يف  للمتعاملني  للذبذبات  الوطنية 
منح  مــن  "�ستمكن  حمــدد،  �ــســروط  ــرت  دف
ت�سرف  حتت  �سيو�سع  واأو�سع"  اأكرب  تدفق 
وثمن  ات�سالهم.  م�ستوى  لتح�سني  الزبائن 

ملتعامل  العام  املدير  الرئي�س  جهته  من 
ماتيوغالفاين،  جـــازي،  النقال  الهاتف 
ــذي  وال ام�س  املنعقد  الجــتــمــاع  حمتوى 
من  الــتــي  الــو�ــســائــل  ــن  م الــعــديــد  "قدم 
يف  الإنــرتنــت  �سرعة  ا�سكالية  حل  �ساأنها 
وذلك  النقال  الهاتف  متعاملي  مع  اجلزائر 
ال�سيد  قدمها  التي  التو�سيات  اإطـــار  يف 
الــوزراء  جمل�س  خالل  اجلمهورية  رئي�س 

الأخري".
وقال الرئي�س املدير العام لل�سركة ان هذا 
" رغبة ال�سلطات يف خلق  القرار يعرب عن 
تنا�سق قادر على معاجلة م�ساكل القطاع يف 
التمكن  اأجل  من  وال�سفافية  اجلدية  اإطار 
عالية  جـــودة  ذات  ــات  ــدم خ تــقــدمي  ــن  م

للم�ستهلك اجلزائري".
�سركة  ــال  ــم اأع مــديــر  اعــتــرب  جانبه  مــن 
توفيق  حممد  "اأوريدو"،  النقال  املتعامل 

جدا"   ايجابية  خــطــوة   " ــرار  ــق ال ذواخ، 
�ستكمن ال�سركة من تقدمي اأف�سل العرو�س 
ــات  ــدم اخل ــل  ــس ــ� اأف وتــقــدمي  ملتعامليها 
فاإن:  ذواخ  وح�سب  اجلزائري.  للمتعامل 
اخلــدمــات  حت�سني  يف  التفكري  جمــرد   "
مرحب به كونه �سيح�سن خدمات متعاملي 
الوزير عن منح  اإعالن  ان  الهاتف"، موؤكدا 
من  "اأوريدو"  �سيمكن  جــديــدة  ذبــذبــات 
"التدخل �سريعا و حت�سني �سريع وحم�سو�س 

لتدفق النرتنت".
وثمن املتحدث " فتح احلوار بني احلكومة 
يعرب  ما  هو  و  النقال"  الهاتف  ومتعاملي 
حت�سني  يف  الكبرية  "الرادة  عن  -ح�سبه- 
حيث  مــن  للمواطنني،  ــات  ــدم اخل جـــودة 
تدفق  و�ــســعــة  ال�سبكة  نــوعــيــة  حت�سني 

النرتنت  للم�ستعملني يف اجلزائر".

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق، باإيليزي، 
اآلــيــات  على  حاليا  العمل  يــجــرى  اأنـــه 
املقاي�سة،  �سجل  يعرف  مبا  ا�ستحداث 
ــارة  جت ممــار�ــســة  لــلــتــجــار  يتيح  حــيــث 
لأولــئــك  بالن�سبة  خا�سة  املقاي�سة، 
الذين ل يحوزون على �سجل تاجر جملة 
�سنوات  منذ  الإجراء  هذا  جتميد  ب�سبب 
واأو�سح الوزير الذي كان مرفوقا بالوزير 

اخلارجية،  بالتجارة  املكلف  املنتدب 
مع  جمعه  لــقــاء  ــالل  خ بــكــاي،  عي�سى 
حمليني  اقت�ساديني  ومتعاملني  ــار  جت
الآلية  هذه  مثل  ا�ستحداث  اأن  باليزي، 
لالإ�سكالية  قــانــوين  حــل  مبثابة  يعد 
اخلوا�س  ل�سيما  التجار  تعرت�س  التي 
التي  املقاي�سة  جتــارة  ممار�سة  يف  منهم 
تاجر  يكون  اأن  التاجر  على  تقت�سي 

العمل  اأي�سا  التجارة  وزير  واأكد  جملة. 
املتعلق  لل�سندوق  العتبار  اإعــادة  على 
باجلنوب،  النقل  تكاليف  بتعوي�س 
القابلة  ــواد  امل قائمة  تو�سيع  خــالل  من 
و  اخل�سر  خمتلف  لت�سمل  للتعوي�س 
اإنعا�س احلركة التجارية  الفواكه بهدف 
الأ�سعار  حماية  كذا  و  اجلنوب  مبناطق 
الــقــدرة  على  احلــفــاظ  و  ــاع  ــف الرت مــن 

ا�ستماعه  وخــالل  للمواطن.  ال�سرائية 
اأكد  القت�ساديني،  املتعاملني  لن�سغالت 
اليام  خالل  و  ايليزي  ولية  اأن  الوزير 
تبادل  منطقة  �ست�سكل  القادمة  القليلة 
فيما  جديدة،  ديناميكية  لإعطاء  حر 
م�ستوييي  على  احلــدود  بتجارة  يتعلق 

املقاي�سة و الت�سدير. 
ق.و

الأربعاء،  ام�س  �سوناطراك،   موؤ�س�سة  ك�سفت 
لتحميل  اجلزائري  للخام  الر�سمي  ال�سعر  عن 
"رويرتز"  وكالة  نقلت  و  املقبل.  �سبتمرب  �سهر 

البيع  �سعر  خف�ست  اأنها  �سوناطراك  جممع  عن 
حتميل  ال�سحراوي  املــزيــج  خلامها  الر�سمي 
برنت  فوق  للربميل  دولر   0.40 اإىل  �سبتمرب 

�سعر  حــددت  قد  ال�سركة  كانت  و  املــوؤرخ.هــذا 
دولر   0.85 عند  اوت  �سهر  الر�سمي  البيع 
موؤ�س�سة  وك�سفت  املــوؤرخ.  برنت  فوق  للربميل 

�سوناطراك، ام�س الأربعاء، عن ال�سعر الر�سمي 
للخام اجلزائري لتحميل �سهر �سبتمرب املقبل.

ق/و

متكنت عنا�سر من الفرقة الإقليمية لدرك قديل 
بوهران من اإحباط خمطط اإبحار �سري ل 15 حراقا 
خالل  متــت  العملية  رحـــالت.  منظم  بينهم  مــن 
�سواطئ  باإحدى  العنا�سر  لذات  روتينية  دوريــات 
بلدية قديل اين مت النتباه ملجموعة من ال�سباب 
كانوا  العمر  من  الثالثيتيات  و  الع�سرينيات  يف 
�سري  ابحار  رحلة  يف  لالنطالق  التح�سري  ب�سدد 

املتو�سط  الأبي�س  البحر  من  الأخرى  ال�سفة  لبلوغ 
على منت زورق مطاطي ذات حمرك 60 ح�سانا، اأين 
املنحدرين   15 ال  احلراقة  توقيف  بعد  حجزه  مت 
ثانية  عملية  ويف  الــوطــن.  وليـــات  خمتلف  مــن 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  من  عنا�سر  متكنت 
منظمني  بثالثة  الإطــاحــة  من  بــوهــران  الوطني 
ملعلومات  ا�ستغالل  بقديل  �سري  اإبحار  لرحالت 

بعد  ليتم  باملنطقة  ب�سر  مهربي  بتحركات  تفيد 
و  عليهم  القب�س  اإلــقــاء  التنفيذ  حمكمة  خطة 
مبحرك  مزود  �سلب  ن�سف  نزهة  قارب  ا�سرتجاع 
ذي 250 ح�سانا و التي تعترب من بني القوارب التي 
وجيز  ظرف  يف  الإ�سبانية  ال�سواحل  بلوغ  ميكنها 

..Vip عرب رحالت
ق/و

)جاماليا(   معهد  الرو�سية  ال�سحة  وزارة  منحت 
الدقيقة  ــاء  ــي والأح ــة  ــئ الأوب لأبــحــاث  الــفــيــدرايل 
فريو�س  �سد    "V "�سبوتنيك  لقاح  لإنتاج  ت�سريحا 
كورونا على �سكل م�سحوق. ونقلت قناة /رو�سيا اليوم/ 
لــوزارة  الإعــالمــي  املكتب  عن  بيان  عن  الإخبارية 

ت�سجيل  �سهادة  اأ�سدرت  "الوزارة  بــاأن  اأفــاد  ال�سحة  
اإنتاجه  ويتم   )جاماليا(  مركز  طــوره  الــذي  للقاح، 
حلقنه  قابل  حملول  لتح�سري  جافة  مادة  �سكل  على 
اأ�سدرت  قد  الرو�سية  الــوزارة  وكانت  الع�سالت".  يف 
بــاإجــراء   للمركز  ي�سمح  ت�سريحا  �سابق  ــت  وق يف 

ما  مرحلة  يف  اللقاح  على  ال�سريرية  الخــتــبــارات 
م�ست�سفيات  حت�سل  اأن  ويتوقع  ر�سميا.  ت�سجيله  بعد 
القادم  �سبتمرب   3 يف  اللقاح  على  مو�سكو  العا�سمة 

لتنطلق الختبارات يف 4 اأو 5 من نف�س ال�سهر. 
ق.د

اخــرون   352 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   08 لقي 
مرور  حادث   312 يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح، 
ما  املمتدة  الفرتة  يف  احل�سرية،  باملناطق  �سجل 
اأفادت  ما  ح�سب  اجلــاري،  اأغ�سط�س   24 و   18 بني 

به الأربعاء احل�سيلة الأ�سبوعية لالأمن الوطني. 
قامت  التي  املعطيات  "ت�سري  امل�سدر  ذات  وح�سب 
بها امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن �سبب وقوع 
العن�سر  اإىل  هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل 

عدم  نتيجة  باملائة،   97 تفوق  بن�سبة  الب�سري 
اىل  بالإ�سافة  ــاق  ،الره المــان  م�سافة  احــرتام 

عوامل اأخرى مرتبطة باملحيط واملركبة".
ق.و

عرف مركب احلديد وال�سلب بالرة بامليلية �سرق 
 ، القطرية  اجلزائرية  ال�سراكة  دو  جيجل  ولية 
�سحنة  يف  الكالمني  مادة  من  �سحنة  اأول  ت�سدير 
دولة  نحو  وجهت  طن   5000 ال  حجمها  تعد  اأوىل 
 ، املركب  بحققها  نوعية  طفرة  وهــي  اي�سلندا  

احلديد  من  اأخــرى  دفعات  العملية  �ستعرف  كما 
مطلع  مع  الت�سليح  وحديد  الأ�ــســالك  ولفائف 
املركب  هــذا  خــالل  ومــن  ــه  اأن حيث   ،  2021 �سنة 
الدولية  ال�سوق  يف  هامة  مكانة  للجزائر  �سار 
يعترب  كما   ، اخل�سو�س  وجــه  على  والأوروبــيــة 

وا�سرتاتيجيا  رئي�سيا  ــوردا  م املركب  هــدا  اأي�سا 
كال�سدود  الــكــربى  املحلية  ال�سناعات  ملختلف 
البنى  من  وغريها  واملطارات  واجل�سور  واملوانئ 

التحتية .
ب.عبد اهلل

اإيليزي �ست�سبح منطقة للتبادل احلر 

وفاة 8 اأ�سخا�ص وجرح 352 اآخرين خالل نهاية الأ�سبوع

مركب احلديد وال�سلب "بالرة " ي�سدر اأول �سحنة نحو ال�سوق الأوروبية 

توقيف14حراقا و4 منظمي اإبحار �سري بوهران 

وزارة ال�سحة الرو�سية ت�سرح باإنتاج لقاح كورونا "�سبوتنيك-V" على �سكل م�سحوق

فيما �سيتم ا�ستحداث �سجل املقاي�سة ، رزيق:

حوادث الطرقات: 

بف�سله اجلزائر تك�سب مكانا يف ال�سوق الأوروبية :

�سوناطراك تخف�ص �سعر بيع اخلام ال�سحراوي ل�سهر �سبتمرب

براقي  ارزقي  املائية،  املــوارد  وزير  اأنهى 
�سيال.وجاء  ل�سركة  العام  املدير  مهام 
اأمر  التي  التحقيقات  املهام هذا بعد  انهاء 
بها رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
بعد ت�سجيل تذبذب يف تزويد املواطنني 

باملياه خالل اأيام عيد الفطر.
ق/و

ام�س  اجلــويــة،  لالأر�ساد  الوطني  الــديــوان  حــذر 
حر  موجة  ا�ستمرار  من  لــه،   تنبيه  يف  الأربــعــاء 
باأن  ــه  ذات امل�سدر  ذكــر  الــوطــن.و  جنوب  �سديدة 
موجة احلر  تخ�س مناطق تندوف، اأدرار و منطقة 
التي  ــرارة  احل اأن  اإىل  التنبيه  �سالح.واأ�سار  عني 

�ستبلغ 47 درجة �ست�ستمر.
ق/و

للوظيفة  ــة  ــام ــع ال ــة  ــري ــدي امل ــت  ــن ــل اأع
يوم  اأن  الإداري  الإ�ــســالح  و  العمومية 
ليوم  املــ�ــســادف  اأوت   29 املقبل  ال�سبت 
لكافة  الأجــر  مدفوعة  عطلة  عا�سوراء 
م�ستخدمي املوؤ�س�سات و الإدارات العمومية 
و الهيئات والدواوين العمومية واخلا�سة 
و  العمومية  املوؤ�س�سات  م�ستخدمي  وكذا 
اخلا�سة يف جميع القطاعات. وذكر بيان 
“يتعني  باأنه  العمومي  الوظيف  ملديرية 
العمومية  والإدارات  املوؤ�س�سات  على 
التدابري  اتــخــاذ  والــدواويــن  والهيئات 
يف  اخلدمة  ا�ستمرارية  ل�سمان  الالزمة 

امل�سالح التي تعمل بنظام التناوب”
ق/و

بفريو�س  جــديــدة  اإ�ــســابــة   391 �سجلت 
خالل  وفــيــات   9 و  )كوفيد19-(  كــورونــا 
ال24 �ساعة الأخرية يف اجلزائر، يف الوقت 
لل�سفاء،  مري�سا   299 فيه  متاثل  الــذي 
ح�سب ما ك�سف عنه اليوم الأربعاء الناطق 
فريو�س  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
ق.و

“فورب�س”  ــة  ــل جم تــ�ــســنــيــف  اأظـــهـــر 
ثــروات  اأحجام  تتابع  التي  الأمريكية 
جيف  اأن،  الــعــامل  يف  املــلــيــارديــرات 
تزيد  العامل  يف  �سخ�س  اأول  بيزو�س، 
دولر.والالفت  مليار   200 على  ثروته 
وموؤ�س�س  مدير  بيزو�س،  ثــروة  اأن  اإىل 
الإلكرتونية،  للتجارة  “اأمازون”  �سركة 
جتاوزت 200 مليار دولر لفرتة وجيزة، 
حيث ف�سل امللياردير يف احل�سول طويال 
العالمة. هــذه  عند  قــدم  موطئ  على 
اأنهى  بيزو�س  اأن  “فورب�س” اإىل  واأ�سارت 
 199.7 تبلغ  بــرثوة  الثالثاء  اأم�س  يوم 
يعد  ـــه  ذات بــحــد  ـــذا  وه دولر،  مــلــيــار 
ذلك  للملياردير.ويعود  قيا�سيا  م�ستوى 

لتذبذب �سعر �سهم “اأمازون”. 
ق/د

اأرزقي براقي ينهي 
مهام املدير العام ل�سركة 

�سيال اجلزائر

ا�ستمرار موجة احلر ال�سديد 
باجلنوب

يوم ال�سبت عطلة مدفوعة 
الأجر

كورونا: 391 اإ�سابة جديدة 
، 299 حالة �سفاء و9 وفيات

اأول ملياردير يف العامل تتجاوز 
ثروته 200 مليار دولر



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

