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انخفا�ض معدل 
الإ�صابات بكورونا 

بن�صبة 51 باملائة

فتــــــــح باب امل�صاركــــــة 
يف جائزة رئي�ض اجلمهورية 
للأدب واللغة الأمازيغية 

الأ�صبــــوع القادم

جديدة،281  اإ�سابة   379
حالة �سفاء و8 وفيات 

الأمني العام للمحافظة ال�سامية للأمازيغية �سي الها�سمي ع�ساد:

قريبا.. اعتماد ال�صريفة الإ�صلمية لفائدة املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

16/0316

 ح�صيلة �صوداء للتجار نتيجة الغلق لأكرث من 6 اأ�صهر ب�صبب فريو�ض كورونا

تراجع رقــم اأعمال التجـــــار 
املوؤّمنني بن�صبة تفوق 70 باملائة

03

مواطنو برج باجي خمتــــار يطالبــون 
بالأمن جّراء انت�صار العنف والنحراف

06من طرف �سباب منحرف

اإقبال كبري عـلى حديقـة 
الت�صلية والألـعـاب "قـوري 

بارك" 

حجز 1800 لرت من 
الوقود معدة للتهريب نحو 

الدول املجاورة

بعد 19 �صنة من النتظار 
حلم 300 من مكتتبي 

عدل يتحقق 

الوادي

مترنا�ست

ورقلة

ح�صيلة  دينار  مليار   1.57
�صندوق الزكاة ل�صنة 2019

�ص 05

�ص 06

�ص 06

يف اجلزائر احتفال �صامت و حمت�صم بيوم 
عا�صوراء ب�صبب الوباء

ذكرى يوم عا�صـــوراء
 يف العالـــــــم الإ�صلمي

04 ب�صبغة وبائية
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بن بوزيد ياأمر بفتح املجال اأمام �صركات اإنتاج الدواء

حممد علي 
-------------------

ال�صناعة  قطاع  يتدعم  اأن  املنتظر  من   
جدد،  ومتعاملني  مبنتجني  ال�صيدالنية 
ال�صكان  و  ال�صحة  وزير  اأمر  اأن  بعد 
بت�صهيل  ب��وزي��د«  ب��ن  الرحمن  »عبد 
االقت�صاديني  املتعاملني  من  عدد  اعتماد 
يف  الفعلية  امل�صاهمة  يف  ال��راغ��ب��ني 
م�صاعي  اإطار  يف  حمليا،  االأدوية  اإنتاج 
املنظومة  تعزيز  و  لتطوير  احلكومة 
خمرجات  تطبيق  �صمان  و  ال�صحية، 
الوزارة  جمعت  التي  الدورية  اللقاءات 
لتعزيز  و  االقت�صاديني.  املتعاملني  مع 
مع  بوزيد«  »ب��ن  اجتمع  اخلطوة،  ه��ذه 

»�صانويف«  ل�رشكة  العام  املدير  من  كل 
املدير  الرئي�س  و  حنني،  راأف��ت  اجلزائر 
وكذا  كرار،  ر�صيد  »بيكر«  ملخابر  العام 
»فراتر  ملخابر  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�س 
اأول  وهو  �رشفاوي،  املجيد  عبد  راز�س« 
ال�صحة  م�صوؤويل  يجمع  نوعه  من  لقاء 
ن��ت��اج  الإ ال��ك��رى  ال�����رشك��ات  مب�صريي 
الطبية،  �صبه  و  الطبية  املواد  و  االأدوية 
االقت�صاديون  ال�رشكاء  �صلط  حيث 
م�صاريعهم  و  اأن�صطنهم  على  ال�صوء 
القليلة  الفرتة  يف  جت�صيدها  ينتظر  التي 
بوزيد«  »بن  اأو�صى  جهته،  من  القادمة. 
ال�رشكات،  مدراء  لعر�س  ا�صتماعه  بعد 
خالل  من  التام  و  ال�صارم  بااللتزام 
حكومية  اإرادة  �صمن  اقت�صادية  مقاربة 

اأن  م��وؤك��دا  ال�صحة،  قطاع  ترقية  يف 
ذات  ال��ق��ط��اع��ات  و  ال�صحي  امل��ج��ال 
تاأثرها  بعد  م��وؤخ��را،  اأ�صحت  ال�صلة 
بالغة،  اأهمية  ذات  ك��ورون��ا  بجائحة 
ا�صرتاتيجيا  و  ح�صا�صا  قطاعا  باعتبارها 
خا�صة  امل��واط��ن��ني  تطلعات  يعك�س 
اأرج��ع  ال�صياق،  يف  ال��ع��الج.  جهة  من 
ال�رشكاء  اأمام  املجال  فتح  خطوة  الوزير 
التي  ال�����رشورة  اإىل  االق��ت�����ص��ادي��ني 
للقطاع  احلالية  احلرجة  املرحلة  تقت�صيها 
العراقيل  م�صكلة  م��ن  ي��ع��اين  ال��ذي 
يف  داعيا  البريوقراطية،  و  االإداري���ة 
اجل��ه��ود،  ت�صافر  اإىل  نف�صه  ال��وق��ت 
كافة  ح��ول  الت�صاور  و  اال�صتماع  و 
املطروحة  االقرتاحات  و  ل�صمان االن�صغاالت  الفاعلة،  االأطراف  جميع  بني  ما 

فعالة  و  اآمنة  الأدوية  امل�صتمرة  الوفرة 
و  القانونية  االأدوات  تطوير  و  جهة،  من 

اأخرى. جهة  من  االقت�صادية 

اأمر وزير ال�صحة وال�صكان »عبد الرحمن بن بوزيد« بتكييف اإجراءات قانونية اأكرث ليونة، ت�صمن فتح املجال ملزيد من ال�صركاء القت�صاديني الراغبني يف دخول جمال ت�صنيع الأدوية، داعيا 
يف الوقت نف�صه اإىل �صلك خطوات جدية وثابتة ل�صمان توفري اأدوية اآمنة وفعالة، قادرة على �صمان الوفرة امل�صتمرة مع تغطية الحتياجات الوطنية لفرتة طويلة. 

 

�صّدد على ت�صنيع اأدوية اآمنة وفعالة ل�صمان الوفرة

املوؤ�ص�صة الوطنية للرتقية العقارية

 الت�صديد على ت�صريع وترية اجناز امل�صاريع ال�صكنية

للموؤ�ص�صة  العام  املدير  الرئي�س  اأكد   
حافظ  ال��ع��ق��اري��ة،  للرتقية  الوطنية 
وترية  ت�رشيع  ���رشورة  على  �صفيان، 
والتن�صيق  ال�صكنية  للم�صاريع  االجناز 
امل��دي��ري��ات  و  امل�����ص��ال��ح  خمتلف  م��ع 
االآج��ال،  اأق��رب  يف  لت�صليمها  الوالئية 
اإىل  قادته  التي  التفقدية  الزيارة  خالل 
بيان  يف  جاء  ما  ح�صب  ق�صنطينة،  والية 
برنامج  من  االنتهاء  بعد  للموؤ�ص�صة.و 
و  ب�صكرة  والي��ات  من  كل  يف  الزيارة 
يوم  فيها  �رشع  التي  و  قاملة،  و  باتنة 
الرئي�س  اجت��ه  اأغ�صط�س،   25 الثالثاء 
380 م�صكن  املدير العام اليوم اإىل موقع 
ق�صنطينة،  ب��والي��ة  عمومي  ت��رق��وي 
م��رف��وق��ا ب��ك��ل م��ن امل��دي��ر اجل��ه��وي 
مبديرية  امل�صلحة  ورئي�س  للموؤ�ص�صة 
عن  وممثلني  للوالية  والبناء  التعمري 
"�صونلغاز".و  الغاز  و  الكهرباء  �رشكة 
وقف  التفقدية،  امليدانية  الزيارة  خالل 
الر�صمي  االنطالق  على  حافظ  ال�صيد 
و  االأول��ي��ة  اخلارجية  التهيئة  الأ�صغال 
انتهت  الذي  ال�صكني،  للموقع  الثانوية 
فيه،  ر�صمية  ب�صفة  االأ���ص��غ��ال  فيه 

�صفحة  على  ن�رش  الذي  البيان  ح�صب 
�صدد  "فاي�صبوك".و  على  املوؤ�ص�صة 
التن�صيق  حتمية  على  امل�صوؤول  نف�س 
و  للوالية  البناء  و  التعمري  مديرية  مع 
االإجناز  وترية  لت�رشيع  �صونلغاز  م�صالح 
ب�صفة  امل�رشوع  لت�صلم  امل�صتطاع   قدر 
االآج��ال  اأق��رب  يف  وموؤكدة"  "ر�صمية 
عاين  قد  كان  حافظ  اأن  املمكنة.يذكر 
عمومي   ت��رق��وي  م�صكن   222 موقع 
عملية  ع��ن  وق��ف  ي���ن  اأ ق��امل��ة  ب��والي��ة 
اخلارجية  للتهيئة  الر�صمي  االنطالق 
"اغتنم  فقد  البيان  ح�صب  .و  لل�صكنات 
تعليمات  لتقدمي  الفر�صة  حافظ  ال�صيد 
مديرية  مع  التن�صيق  ب�رشورة  �صارمة 
وكذا  جهة  من  للوالية  البناء  و  التعمري 
اأخ��رى  جهة  م��ن  �صونلغاز  م�صالح 
م�صكن   102 رب��ط  بعملية  ل��الإ���رشاع 
اأعطى  ".و  متاما  جاهزة  اأ�صبحت  الذي 
ملقاوالت  زمنية  مهلة  االإط��ار  هذا  يف 
كاأق�صى  اأ�صهر   )6 ب�صتة) قدرت  االإجناز 
التي  �صكنية  وح��دة   120 الإجن��از  ح��د  
باملائة   65 فيها  االإجن��از  ن�صبة  بلغت 
امل�رشوع  لت�صليم  االأ�صغال  جمموع  من 

تنقل  عليها.كما  املتفق  االآجال  يف  كامال 
يوم  للموؤ�ص�صة  العام  املدير  الرئي�س 
ب�صكرة  واليتي  اإىل  25اوت   الثالثاء 
موقع  من  الزيارة  ا�صتهل  اأين  باتنة،  و 
بوالية  عمومي  ترقوي  م�صكن   136
املرافق  الوفد  رفقة  اأ���رشف  و  ب�صكرة 
مل�صكل  النهائي  احل��ل  و�صع  على  له 
�صبكة  و  الكهرباء  ب�صبكة  ال��رب��ط 
املعنيني  التزام  مع  ال�صحي،  ال�رشف 
واحد.  �صهر  ظرف  يف  باإنهائها  باالأ�صغال 
امل�صجلني  املوؤ�ص�صة  دعت  باملنا�صبة،  و 
م�صكن   136 ال�صكني   الرنامج  يف 
للتقرب  ب�صكرة  بوالية  عمومي   ترقوي 
ت�صوية  ق�صد  التجارية  م�صاحلها  من 
لعملية  حت�صبا  املالية  م�صتحقاتهم 

. املرتقبة  املفاتيح  ت�صليم 
امل�صاريع  حافظ  زار  ذل��ك،  جانب  اإىل 
م�صكن   400 موقع   منها  باتنة  بوالية 
تقدم  مدى  على  ليقف  عمومي  ترقوي 
اجناز   من  االنتهاء  وعاين   االأ�صغال، 
امل�صوؤول  نف�س  اأعطى  م�صكن.كما   328
ب�رشورة  اللهجة"  "�صديدة  تعليمات  
على  االأ�صغال  من  االنتهاء  يف  التعجيل 
مدة  يف  املتبقية  م�صكن   72 م�صتوى 
تاريخ  من  اأ�صهر   3 تتعدى  ال  زمنية 
على  بها  ق��ام  التي  امليدانية  ال��زي��ارة 
اخل�صو�س  بهذا  ال��والي��ة.و  م�صتوى 
على  وقوفه  لدى  حافظ   ال�صيد  اأعطى 
 72  166+  " ف���وراج  ب���ارك   " م��وق��ع  
باتنة،   بوالية  عمومي  ترقوي  م�صكن 
النوعية  و  اجلودة  احرتام  ب�رشورة  اأوامر 
توبيخ  وجه  اأي��ن  ال�صكنات،  اإجن��از  يف 
للمقاولة  اإع���ذار  و  امل�����رشوع  لرئي�س 
النقائ�س  و  العيوب  كافة  الإ���ص��الح 
اأ�صهر،   )3 ( ثالثة  غ�صون  يف  امل�صجلة 
ب�صفة  امل�رشوع  ملتابعة  جلنة  اإيفاد  مع 

منتظمة. اأ�صبوعية 
ق/و

و�صول ع�صرات “احلراقة” اجلزائريني 
اإىل ا�صبانيا

دول  من  ينحدرون  �صخ�س   100 من  اأكرث  االإ�صبانية  ال�صواحل  خفر  قوات  اأنقذت 
ح�صبما  كناريا،  غران  جنوب  قوارب   08 منت  على  كانوا  ال�صحراء،  جنوب  اإفريقيا 
التابع  واالأمن  الطوارئ  تن�صيق  ومركز  البحري  االإنقاذ  فرق  من  م�صادر  اأفادت 

كناريا. حلكومة 
بينهم  من  جزائريا،  مهاجرا   38 متنها  على  قوارب   03 و�صلت  ال�صياق،  ذات  ويف 
�صوهدت  اأن  بعد  اجلمعة،  اأم�س  األيكانت،  ميناء  اإىل  حامل،  امراأة  و  قا�رشين  �صبعة 
االأحمر  ال�صليب  من  مل�صادر  وفقا  وتوريفيجا،  كالب  و  بينيدورم  �صواحل  قبالة 

بري�س”. “اأوروبا  وكالة  عنها  نقلت  االإ�صباين 
مواطن  اإب��الغ  بعد  مهاجرا   12 جمموعه  ما  احتجاز  مت  فورمينتريا،  وبجزيرة 
اإىل  واقتيادهم  اعتقالهم  ليتم  املدينة،  �صاطئ  اإىل  قاربهم  و�صول  عن  لل�رشطة 

املهاجرين. اإيواء  مراكز 
ق/و

اعتماد ال�صريفة الإ�صلمية لفائدة املوؤ�ص�صات ال�صغرية الفاحت نوفمرب القادم
االأول  الوزير  ل��دى  املنتدب  الوزير  اأعلن 
ن�صيم  امل�����ص��غ��رة،  باملوؤ�ص�صات  املكلف 
اعتماد  �صيتم  ن��ه  اأ ببومردا�س  �صيافات، 
التمويل  القادم  نوفمر  الفاحت  من  ابتداءا 
املوؤ�ص�صات  لفائدة  االإ�صالمية  ال�صريفة  اأو 

. امل�صغرة 
�صحفي  ت�رشيح  يف  املنتدب  الوزير  واأو�صح 
للوالية،  معاينة  و  تفقد  زيارة  هام�س  على 
القادم  نوفمر  الفاحت  من  ابتداءا  "�صيتم  باأنه 
اعتماد  وطنيا  نوعها  من  اأوىل  ك�صابقة  و 
لفائدة  االإ�صالمي  التمويل  اأو  ال�صريفة 
من  امل�صتفيدة  وغريها  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 
املعاملة  هذه  �صاأن  ".ومن  الدولة  اأجهزة  دعم 
�صيافات  ال�صيد  يوؤكد   ، اجل��دي��دة  املالية 
احلكومة  هدف  حتقيق  ت�صهيل  يف  ،"امل�صاركة 
خالل  م�صغرة  موؤ�ص�صة  مليون  ب"اإن�صاء   "

اأخرى  جهة  القادمة".من  االأربعة  ال�صنوات 
ال�صحفيني  اأ�صئلة  على  رده  معر�س  يف  جدد 
اللذين  ال�صباب  �صجن  يتم   "لن  باأنه  ،التاأكيد 
طرف  من  مايل  دعم  و  قرو�س  من  ا�صتفادوا 
ممن  ال�صباب  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
اإىل  م�صرتدة  غري  كديون  عاتقهم  على  بقيت 
الديون  هذه  ت�صديد  اليوم".ولت�صهيل  حد 
قاموا  اللذين  خا�صة  ال�صباب  ط��رف  من 
 ( باأنهم  القطاع  م�صوؤول  اأفاد  عتادهم،  ببيع 
جدولة  اإعادة  من  �س"ي�صتفيدون  ال�صباب( 
على  ت�صديديها  من  لتمكينهم  الديون  هذه 

�صنة".  15 مدار 
اأما حاالت ال�صباب اللذين لهم حق اال�صتفادة 
للديون  كلي  اأو  جزئي  اإعفاء  اأو  م�صح  من 
فحددها  اأون�صاج(   ( جهاز  لدي  عليهم  املرتتبة 
يف  هم  اللذين  ال�صباب  من  كل  يف  )احلاالت( 

ت�رشرت  اأو  تعر�صوا  اللذين  و  وفاة  حالة 
كالزالزل  طبيعية  كوارث  جراء  موؤ�ص�صتهم 

الفي�صانات. و 
التي  االأخ���رى  ال�صباب  ح��االت  وتتمثل 
ال��دي��ون  م�����ص��ح  عملية  م��ن  �صت�صتفيد 
كل  يف  املنتدب-  الوزير  ي�صيف  كذلك- 
ج�صدية  الإعاقة  تعر�صت  التي  ال�رشائح  من 
و  العمل  موا�صلة  م��ن  متنعهم  عقلية  اأو 
البنوك  ط��رف  من  عتادهم  حجز  مت  اللذين 
باملائة   30 بن�صبة  للوكالة  مدانني  بقوا  و 
يواكب  ال  و  قدميا  عتادهم  اأ�صبح  اللذين  اأو 
جتديده  اإىل  يحتاجون  و  التكنولوجي  التطور 
املنا�صبة  بهذه  �صيافات  ال�صيد  اأكد  .وبعدما 
"�صتتغري كليا من كل  اأون�صاج(   ( باأن وكالة   ،
اجلمعيات  ممثلي  باإدراج  التنظيمية  اجلوانب 
اإدراج  عن  ك�صف  توجيهها"،  جمل�س  �صمن 

لل�صباب  "تتيح  جديدة  اإقت�صادية  مقاربة 
لت�صيري  الوطنية  الوكالة  دعم  من  امل�صتفيد 
ن�صاطاته  بتو�صعة   " اأوجنام   " امل�صغر  القر�س 
من  اأون�صاج".وك�صف   " وكالة  م�صتوى  على 
عقد  يف  قريبا  �صي�رشع  اأنه   عن  اأخرى  جهة 
ال�صهر(  يف  لقاءات  ثالثة   ( دورية  لقاءات 
لدعم  الوطنية  الوكالة  مقر  م�صتوى  على 
م�صوؤويل  بني  ما  جتمع  ال�صباب  ت�صغيل 
اأ�صحاب  من  امل�صتثمر  ال�صباب  و  الوكالة 
امل�صاريع  حاملي  و  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 
و  االن�صغاالت  ملختلف  اال�صتماع  و  لطرح 
ملختلف  املنا�صبة  احللول  اإيجاد  على  العمل 
املقاول  ال�صباب  مع  لقائه  امل�صاكل.ويف 
ممثلي  و  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  من 
،�صدد  الوالية  مبقر  املدين  املجتمع  جمعيات 
االأ�ص�س  "و�صع  اأهمية   على  املنتدب  الوزير 

املوؤ�ص�صات  على  االعتماد  خالل  من   " املتينة 
ل"بناء   ، احلقيقية  النواة  باعتبارها   ، امل�صغرة 

اقت�صادية". مقاربة  وفق  متجدد  اقت�صاد 
���رشورة  على  امل��ق��اول  ال�صباب  ح��ث   كما 
جتمع  �صكل  يف  اأنف�صهم  تنظيم  و  التكتل 
من  ميكنهم  م�صغرة  �رشكات  اأو  موؤ�ص�صات 
االأخ��رى  املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  املناف�صة 
دفاتر  ����رشوط   و  ل��ت��داب��ري  واال���ص��ت��ج��اب��ة 
العمومية  بال�صفقات  اخلا�صة  ال�����رشوط 
زيارته  املنتدب  الوزير  ا�صتهل  .لالإ�صارة 
تفقد  حيث  ب��وم��ردا���س،  ال��والي��ة  بعا�صمة 
لدعم  املحلية  الوكالة  مبقر  العمل  ظ��روف 
�صمان  �صندوق  مقر  و  ال�صباب  ت�صغيل 
من  ع���دد  زي����ارة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��رو���س 

امل�صغرة املوؤ�ص�صات 
ق/و

اأ�صعار النفط تعود للرتفاع
ال�صابقة،  اجلل�صة  يف  تكبدتها  حمدودة  خ�صائر  لتعو�س  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
النفط  �صناعة  قلب  متجاوزة  االأمريكية  االأرا�صي  على  كبرية  عا�صفة  تهب  اإذ 
مل�صايف  النطاق  وا�صعة  خ�صائر  ت�صبب  اأن  دون  وتك�صا�س  لويزيانا  يف  االأمريكي 
اأجلها  يحل  التي  و  اأكتوبر،  ت�صليم  برنت  خلام  االآجلة  العقود  وارتفعت  التكرير. 
اجلزائر،  بتوقيت   07:28 ال�صاعة  بحلول  للرميل  دوالر   45.14 اإىل  �صنتات  خم�صة 
نوفمر  عقود  و�صعدت  باملئة،   1.8 بن�صبة  اأ�صبوعي  مك�صب  حتقيق  �صوب  وتتجه 
غرب  خلام  االآجلة  العقود  زادت  دوالر.و   45.67 اإىل  �صنتات  �صبعة  ن�صاطا  االأكرث 
يتجه  و  للرميل،  دوالر   43.05 اإىل  �صنت  مبقدار  االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س 
الرابع  لالأ�صبوع  مكا�صب  حمققا  االأ�صبوع  هذا  باملئة   1.7 لالرتفاع  القيا�صي  اخلام 

التوايل. على 
ق/و

تون�ض ت�صمح بدخول ال�صيارات اخلا�صة 
يف رحلت الإجلء

اإىل  اخلا�صة  بال�صيارات  الدخول  ميكن  اأنه  اجلزائر  يف  التون�صية  ال�صفارة  اأعلنت 
ال�صفارة  ا�صرتطت  2020.و  اوت   31 يوم  املقررة  االإجالء  عملية  �صمن  تون�س 
التون�صي  بالرتاب  احلدودي  باملعر  اخلا�صة  املركبات  اإبقاء  لها  تو�صيحي  بيان  يف 
نقل  اأن  البيان  �صدد  بالنزل.باملقابل  االإجباري  ال�صحي  احلجر  فرتة  انتهاء  حني  اإىل 

احلافالت. بوا�صطة  الفنادق  اإىل  احلدودي  املعر  من  امل�صافرين 
ق/و



ح�صيلة �صوداء ب�صبب الغلق لأكرث من 6 اأ�صهر ب�صبب فريو�ض كورونا

تراجع رقم اأعمال التجار املوؤّمنني بن�صبة تفوق 70 باملائة

األحد  30  أوت 2020 م الموافق لـ 11  محرم 1442هـ 03
العدد
2073

حممد علي 
--------------------

اخل�صائر  بولنوار حجم  الطاهر  احلاج  قّدر 
التي تكبدها التجار جراء اإجراءات احلجر 
ال�صحي الذي دام اأكرث من 6 اأ�صهر ب�صبب 
مليون   200 من  اأكرث  يعادل  مبا  كورونا، 
�صنتيم اأ�رشار »الكراء« تكبدها اأ�صحاب 
قاعات احلفالت و مراكز تدريب اللغات، 
قائال: »اإن التجار مروا مبرحلة جد �صعبة 
الغلق  نتيجة  كورونا  جائحة  بداية  منذ 

الذي اأدى النخفا�س رقم اأعمالهم«.
و اأ�صاف بولنوار اأنه، من منت�صف �صهر 
مار�س اإىل غاية االآن، تراجع معدل اأعمال 
بع�س التجار بن�صبة تفوق 70 باملائة اإال 
ن�صاطهم  ملزاولة  عادوا  التجار  بع�س  اأن 
منذ  تكبدوها  التي  االأ���رشار  لتعوي�س 

بداية اجلائحة.
رئي�س  اأكد  بالتعوي�صات،  يتعلق  فيما  و 
احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
اأنه مت تقدمي مقرتحات لوزارة  اجلزائريني 
االأعباء  تخفيف  اأو  لتعوي�س  التجارة 
التجارة  وزير  طالب  باأنه  مذكرا  عليهم، 

التي  ال��ل��ق��اءات  ك��م��ال رزي���ق خ��الل 
جمعتهم، ب�رشورة م�صح ال�رشائب ل�صنة 
بنكية  قرو�س  تقدمي  اقرتح  كما   ،2020
دون فوائد للتجار ترتاوح بني 50 و200 

مليون �صنتيم ملدة 5 �صنوات.
لها  تعر�س  التي  اخل�صائر  وبخ�صو�س 
يتم  مل  االآن  اإنه حلد  بولنوار  قال  التجار، 

هذا  كون  التجار  جميع  خ�صائر  حتديد 
بع�س  هناك  اأن  علما  مت�صعبا،  القطاع 
التجار مل مت�صهم اإجراءات احلجر ال�صحي 
الغذائية،  املواد  بيع  حمالت  غرار  على 
باالإ�صافة  اللحوم،  بيع  ق�صابات  املخابز، 
من  وغ��ريه��ا  ال��ف��واك��ه  و  اخل�����رش  اإىل 
االأن�صطة، و لهذا ال ميكن حتديد اخل�صائر 

اإال بعد انتهاء جائحة كورونا.
التي  االأن�صطة  بع�س  ع��ودة  عن  اأم��ا 
على  ال�صحي  احل��ج��ر  حت��ت  ت���زال  ال 
»اإننا  بولنوار  ق��ال  الرو�صات،  غ��رار 
وفقا  املدار�س  هذه  لفتح  اقرتاحا  قدمنا 
اإج����راءات  و  ال�صحي  ل��ل��روت��وك��ول 

الوقاية«.

الإعلن عن قائمة 
املكتب ال�صيا�صي 

للأفلن
انطلقت  الدورة العادية للجنة املركزية 
باملركز  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
املخ�ص�صة  و  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال���دويل 
املكتب  ت�صكيلة  على  للم�صادقة 
العام  االأمني  �صرتافق  التي  ال�صيا�صي 
خالل  بعجي  الف�صل  اأب���و  اجل��دي��د 
العديد  �صت�صهد  التي  املقبلة  املرحلة 
على  ال�صيا�صية  اال�صتحقاقات  من 
االنتخابات  و  الد�صتور  تعديل  غرار 
احلادي ع�رش.و  املوؤمتر  تنظيم  و  امل�صبقة 
 19 قائمة ت�صم  �صيك�صف بعجي على 
ع�صوا يف املكتب ال�صيا�صي التي بقيت 
ال�رشية  ظل  يف  كبرية،  تكهنات  حمل 
ثوب  خياطة  يف  الرجل  اعتمدها  التي 
ان�صقاقات  الأي  جتنبا  القيادية  الهيئة 
حمتملة اأو غ�صب تيارات داخل احلزب 
اللجنة  اأ�صغال دورة  اأن يظهر يف  ميكن 
اأع�صاء  ت�صمية  �صيتم  كما  املركزية، 
يف  القيادي  يقول  الدائمة.و  اللجان 
الت�صكيلة  اإن  عماري  حممد  االأف��الن 
االأم��ني  عنها  �صيعلن  التي  اجل��دي��دة 
القدمي  “احلر�س  من  اأ�صماء  ت�صم  العام 
التحرير  جبهة  ح��زب  يف  اجلديد”  و 
ال�صيا�صي  “املكتب  قائال:  الوطني 
املجاهدين  و  لالإطارات  متثيليا  �صيكون 
و الكفاءات الوطنية و ال�صباب و املراأة 
املناطق”.و  متثيل  مراعاة  اإىل  باالإ�صافة 
قائمة  اإع���الن  ع��م��اري  حممد  ذك��ر 
عليها  امل�صادقة  و  ال�صيا�صي  املكتب 
العتيد  احلزب  النطالق  الباب  �صيفتح 
و  الد�صتور  م�رشوع  مع  التعامل  يف 
اال�صتفتاء  يف  للم�صاركة  التح�صري 
التح�صري  اإىل  باالإ�صافة  ال�صعبي، 
�صتلي  التي  االنتخابية  لال�صتحقاقات 
�صواء  الد�صتور  على  اال�صتفتاء  موعد 

الت�رشيعيات اأو املحليات.
ق/و

ك�صف رئي�ض اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني اجلزائريني احلاج الطاهر بولنوار، عن اأ�صرار تفوق 200 مليون �صنتيم تكبدها اأ�صحاب قاعات احلفلت 
و مراكز تدريب اللغات جراء الكراء ب�صبب الغلق الذي دام اأكرث من �صتة اأ�صهر، جراء فريو�ض كورونا، كما تراجع معدل اأعمال التجار املوؤّمنني بن�صبة 

تتجاوز الـ70 باملائة، الأمر الذي جعل جمعية التجار ترفع اقرتاحات للحكومة لتعوي�ض املت�صررين من كوفيد 19.

اإىل  للزكاة  الوطني  ال�صندوق  ح�صيلة  ارتفعت 
 1.57 اإىل   2019 الفارطة  ال�صنة  نهاية  غاية 
بدايتها  تتجاوز يف  اأن كانت ال  بعد  دينار  مليار 
 . مرة   30 من  الأكرث  بارتفاع  اأي  دج  مليون   50
بلمهدي  يو�صف  الدينية،  ال�صوؤون  اأ�صار وزير  و 
�صطيف،  والية  اإىل  قادته  ميدانية  زيارة  خالل 
كانت  الزكاة  ل�صندوق  الوطنية  احل�صيلة  باأن 
 ،2003 �صنة  انطالقها  خالل  جدا”  “حمت�صمة 
م�صيفا: “غري اأنها كانت “حتديا” مناه �صر االأئمة 
هذا  حول  التفافهم  و  النا�س  اإقناع  اإىل  و�صعيهم 
 4 عن  يزيد  ما  منح  ا�صتطاع  الذي  ال�صندوق 
ماليني و 200 األف ا�صتفادة”. و اأ�صاف املتحدث: 
“اإن ال�صندوق الوطني للزكاة اأ�صبح اليوم مبثابة 
االأئمة  اجتهاد  و  جهود  بف�صل  وذلك  موؤ�ص�صة 
التفكري يف  بداأ  �صنة عندما   18 امل�صايخ طيلة  و 
غاية  اإىل  و   2001 �صنة  امل�رشوع  هذا  تاأ�صي�س 
انطالق احلملة الوطنية االأوىل �صنة 2003، كما 
اأ�صبح يحمل روؤية اإ�صرتاتيجية م�صتقبلية حتتاج 

اإىل مقا�صد”.                                           ق/و

دينار  مليار   1.57
ح�صيلة �صندوق 

الزكاة ل�صنة 2019

احتادية عمال 
البنوك تتهم 

مدير بنك اخلليج 
بزعزعة ال�صتقرار

البنوك  لعمال  الوطنية  االحتادية  نددت 
“املمار�صات  و�صفته  مبا  التاأمينات  و 
اخلليج  لبنك  العام  للمدير  التع�صفية 
اجلمهورية  قوانني  تطبيق  رف�صه  ب�صبب 
املتعلقة بت�صيري عالقات العمل و حماولة 
�صادر  بيان  ذكر  البنك”.و  لنقابة  ك�رشه 
موؤ�ص�صات  لنقابات  العامني  االأمناء  عن 
عقب  االحت��ادي��ة  يف  املن�صوين  البنوك 
املتكررة  اال�صتفزازات  باأن  لهم  اجتماع 
امل�صوؤول  و  االجتماعي  ال�رشيك  �صد 
اجلانب  تبني  اخلليج  بنك  نقابة  عن  االأول 
النابعة  النقابية  املطالب  كل  �صد  املدبر 
مدير  االحتادية  اتهمت  دكتاتورية.و  عن 
اال�صتقرار  زعزعة  مبحاولة  اخلليج  بنك 
مبادرة  رغم  االجتماعي  الدخول  ع�صية 
لعمال  الوطنية  لالحتادية  العام  االأم��ني 
احلوار  لغة  تغليب  التاأمينات  و  البنوك 
من اأجل التكفل مب�صاكل العمال، و اعتر 
من  يهدف  املعني  البنك  مدير  اأن  البيان 
خالل ممار�صاته معار�صة كل االإ�صالحات 

العميقة يف املحيط البنكي.
ق/و

وجود ا�صتقالت يف املكتب الوطني للنقابة الوطنية للق�صاة عار عن ال�صحة
للق�صاة  الوطنية  النقابة  رئي�س  نفى   
املتداولة  »االإ���ص��اع��ات«،  م��روك  ي�صعد 
النقابة  فيها  تتخبط  التي  امل�صاكل  حول 
اال�صتقاالت  ج���راء  للق�صاة  الوطنية 
للنقابة  الوطني  املجل�س  الأع�صاء  املتوالية 
لهذه  املروجني  اأّن  موؤكدا  يراأ�صها،  التي 
اإثارة  عن  يبحثون  و  معروفون  االإ�صاعات 

البلبلة و�صط الق�صاة.
على  الرد  يرف�س  اأنه  مروك  ي�صعد  اأكد   
معروفة  اأط��راف  من  مماثلة  »اإ���ص��اع��ات« 
بتوجهاتها و بحثها عن اإثارة البلبلة و�صط 
فيها  تتخبط  التي  امل�صاكل  مفندا  الق�صاة، 

اال�صتقاالت  للق�صاة جراء  الوطنية  النقابة 
للنقابة  الوطني  املجل�س  الأع�صاء  املتوالية 
لنقا�صات  جرها  اأنه  بحجة  يراأ�صها  التي 
�صيا�صية على ح�صاب نقا�صات مهنية ت�صب 
يف مو�صوع املطالب ال�صو�صيومهنية التي 
وقف  بعد  النقابة  العدل  وزير  بها  وعدها 
الرفع  غرار  على   2019 اأكتوبر  اإ���رشاب 
يف اأجورهم باأثر رجعي منذ جانفي 2019، 
زيادة على العقوبات التي طالت عددا هاما 
ما  كذا  و  الوطن،  ربوع  عر  الق�صاة  من 
�صماه »ال�صغوطات التي متار�س عليهم من 

طرف خمتلف مديريات وزارة العدل«.

ت��داول  بعد  م��روك  ت�رشيحات  تاأتي  و 
اأخبار، مفادها اأن النقابة تعي�س على �صفيح 
�صاخن بعد ا�صتقالة ع�صو املجل�س الوطني 
بتيزي  الوطني  املجل�س  ع�صو  بورقلة، 
بالبليدة،  الوطني  املجل�س  ع�صو  وزو، 
ع�صو املجل�س الوطني بعني الدفلى، ع�صو 
املجل�س  ع�صو  ب�صطيف،  الوطني  املجل�س 
الوطني ببومردا�س، ع�صو املجل�س الوطني 
بتمرنا�صت، ع�صو املجل�س الوطني بباتنة، 
ع�صو املجل�س الوطني عن جمل�س الدولة، 
�صفوف  يف  االن�صقاق  ب��وادر  ب��داأت  و 
النقابة الوطنية للق�صاة تظهر للعيان اأثناء 

املا�صي  اأكتوبر  �صهر  ال�صهري  االإ���رشاب 
بعد بيان ع�صو جمل�صها الوطني امل�صت�صار 
ق�صاء  جمل�س  ا�صتئناف  و  ح��دة  ت��وام 
العمل  �صيدي احممد  العا�صمة و حمكمة 
الق�صائي بعد تن�صيب وكيل اجلمهورية و 
امل�صت�صارة  طعنت  حيث  اجلديدة،  رئي�صتها 
من  اإن  قائلة  باالإ�رشاب  املنادين  نوايا  يف 
التوقف عن العمل وزج بغريه فيه  هند�س 
زجا حتت طائلة تخوين من ال ي�صاند كان 
امل�صتفيدين  اأكر  من  احلركة  من  يوم  قبل 

من النظام الق�صائي القائم.
ق/و

مبقارنة الأرقام امل�صجلة اأوت اجلاري وجويلية املن�صرم

انخفا�ض معدل الإ�صابات بكورونا بن�صبة 51 باملائة
بفريو�س  االإ�صابة  معدالت  �صجل   
 51 من  باأكرث  قّدر  انخفا�صا  كورونا 
ن�صف  متثل  التي  الن�صبة  هي  و  باملائة، 
عدد احلاالت التي �صجلت طيلة ال�صهر 
�صفاء  معدل  ت�صجيل  مع  املن�رشم، 
قيا�صي، وهي االأرقام التي توؤكد تراجع 

خطورة فريو�س كورونا.
انخفا�صا  ك��ورون��ا  معدالت  تعرف   
بعد  االأ�صبوعني،  قرابة  منذ  مطمئنا 
يقارب  م��ا  منذ  م��رة  الأول  ت�صجيل 
حيث  حالة،   400 من  اأق��ل  ال�صهرين 
�صجلت بداية من �صهر جويلية و�صوال 
اإىل منت�صف �صهر اأوت اجلاري معدالت 
االإ�صابات  ح��دة  تزايد  بعد  قيا�صية 
�صمن  قبل  من  كانت  جديدة  بواليات 
كورونا،  من  االآم��ن��ة  ال��والي��ات  خانة 
حاجز  الوطني  امل�صتوى  على  جتاوزت 
تقريبا  وه��ي  يومية،  اإ���ص��اب��ة   670
�صعف عدد احلاالت التي �صجلت االأيام 
و  باملائة،   51 قدره  بانخفا�س  االأخرية، 
التي  االأخري  االأ�صبوع  اأرقام  ح�صب  هذا 

و  ملتابعة  العلمية  اللجنة  عنها  ك�صفت 
ر�صد وباء كورونا.

ال�صحة  خ��راء  اأرج���ع  ال�صياق،  يف 
العدد املرتفع حلاالت  ا�صتقرار  املحليون 
خطورة  معدل  ت��راج��ع  اإىل  ال�صفاء 
منذ  فعاليته  يفقد  بداأ  الذي  الفريو�س 
اإليه  ذهب  ما  هو  و  االأ�صبوعني،  قرابة 
اأن  اأك���دوا  الذين  اخل��راء  من  العديد 
فريو�س كورونا رغم عودة انت�صاره عر 
ربوع العامل، اإال اأن فعاليته و ت�صببه يف 
لي�صتقر  موؤخرا،  قّلتا  قد  الوفاة  حاالت 
عند اأقل من 10 وفيات يف نف�س الفرتة، 
االأزم��ة  انفراج  بقرب  يوحي  ما  هو  و 
ت�صجيل  رغ��م  اجل��زائ��ر،  يف  ال�صحية 
البلدان،  اأخرى بعدد من  موجات وبائية 
اأن  اخلراء  ح�صب  يعني  ال  ذلك  اأن  اإال 
اجلزائر �صمن نف�س الو�صعية ال�صحية، 
كورونا  �صلوكيات  درا�صة  بعد  خا�صة 
مت  حيث  اإفريقيا،  �صمال  ببلدان  املوجود 
الفريو�س  من  فعالية  اأقل  باأنه  التاأكد 
دول  االأرواح يف  يح�صد  يزال  ال  الذي 

على  االأمريكيتني،  و  اآ�صيا،  و  اأوروب��ا 
تراجعا  �صجلت  التي  اجلزائر  عك�س 
التي  الواليات  من   عدد  يف  ملحوظا 
اأفريل  منذ  للوباء  كبوؤر  نف�صها  بت  ن�صّ
البليدة،  العا�صمة،  غرار  على  الفارط، 
وهران،  اإىل  اإ�صافة  �صطيف،  ق�صنطينة، 
عدد  بها  ت��راوح  التي  الواليات  هي  و 
االأخرية  االأي��ام  يف  اليومية  االإ�صابات 
بني 10 و 45 اإ�صابة على االأكرث، بعدما 
كانت ت�صجل اأكرث من 100 اإ�صابة منذ 
هذا  و  منا�صبات،  عدة  و يف  فقط،  اأيام 
و  فعاليته،  فقد  الفريو�س  باّن  يوحي  ما 
زيادة  قبل،  ذي  اأقل �رشا�صة من  اأ�صبح 
ات�صم به عدد  على الوعي الكبري الذي 
كبري من املواطنني، ب�صبب ا�صتخدامهم 
مقدمتها  يف  الوقاية،  و�صائل  خمتلف 
باالإجراءات  االلتزام  كذا  و  الكمامات، 
الرفع  لعملية  امل�صاحبة  الوقائية 

التدريجي للحجر ال�صحي.

ق/و

ي�صعد مربوك قال اإنها »اإ�صاعات« يقف وراءها اأ�صخا�ض يبحثون عن اإثارة البلبلة
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تعيني مدير عام 
بالنيابة للديوان 

الوطني املهني 
للخ�صر والفواكه 

واللحوم
ذك��رت  ال��ع��راق  وبخ�صو�س 
باملجل�س  اجلزائرية  اجلالية  ممثلة 
توا�صلت  اأنها  الوطني  ال�صعبي 
الراغبني  املهند�صني  من  عدد  مع 
اإىل بالدهم وبع�صهم  العودة  يف 
مدة،  منذ  تاأ�صرياتهم  انتهت 
اإب��الء  ����رشورة  على  م��وؤك��دة 
لو�صعيتهم  ق�صوى  اأه��م��ي��ة 
االأو�صاع  تردي  ارتباط  بحكم 
االأمني،  الو�صع  مع  ال�صحية 
باأق�صى  اإعادتهم  ي�صتوجب  ما 

�رشعة.                         
                                     ق/و

ذكرى يوم عا�صوراء يف العامل الإ�صلمي ب�صبغة وبائية

علجية عي�ض
-------------------

ففي اجلزائر مرت ذكرى عا�صوراء 
انت�صار  ب�صبب  ب��اردة،  اأج��واء  يف 
االرتفاع  و   19 كوفيد  جائحة 
املوؤكدة،  االإ�صابة  حلاالت  املتزايد 
غياب  ال�صاحة  �صهدت  حيث 
االأ�صواق،  م�صتوى  على  احلركية 
على  املحت�صم  االإقبال  خالل  من 
ب�:  ي�صمى  ما  اأو  ات  َ املَُك�رشرِّ اقتناء 
من  �صعرها  لغالء   ، "الق�صق�صة" 
جهة  من  الوباء  انت�صار  و  جهة 
بع�س  تخلي  اإىل  اأدى  مما  اأخرى، 
عاداتها  عن  نية  ال�صُّ العائالت 
متار�س  كانت  التي  تقاليدها  و 
منع  املغرب   يف  و  ال�صابق،  يف 
ال�صاد�س  حممد  امل��غ��رب  ملك 
االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى ع��ا���ص��وراء، 
���ص��ورة  خ��ط��اب��ه  يف  ر���ص��م  و 
الوبائية  الو�صعية  عن   �صوداء 
فرتة  يف  "نحن  بالقول  باملغرب 
بحيث  م�صبوقة"،  وغري  �صعبة 
املظاهر  جميع  �صلطاته  منعت 
اعتاد  التي  االحتفالية  والطقو�س 
قال  و  �صنة  كل  تنظيمها  املغاربة 
بعا�صوراء  االحتفال  اأن  مالحظون 
تزامن مع اإحياء ذكرى ثورة امللك 
للطائفة  بالن�صبة  اأما  ال�صعب،  و 
مل  العربي،  املغرب  يف  ال�صيعية 
ت�صدرها  التي  ال��ق��رارات  تنفع 
التي  املظاهر  كل  مبنع  احلكومات 
اإحياء  مت  حيث  بالعنف  تنتهي 
اأع��ني  ع��ن  بعيدا  ال��ذك��رى  ه��ذه 
على  املطلع  و  االأمنية،   اجلهات 
املغرب  يف  الت�صيع  ظهور  بداية 
من  العديد  على  يقف  العربي، 
املغرب  فبالد  التاريخية،  احلقائق 
االأول  املنطلق  ك��ان��ت  ال��ع��رب��ي 
و  "املهدية"  الفاطمية  للدعوة 

اجلزائر. و  تون�س  يف  باخل�صو�س 
كبريا  اإرثا  الفاطميون  ترك  فقد   
رغم  حم��وه  ال��زم��ن  ي�صتطع  مل 
املغاربة  زال  ما  و  ال�صنني  تقادم 
الدينية  ال�صعائر  ه��ذه  يحيون 
تون�س  يف  اأو  اجلزائر  يف  �صواء 
ففي  ليبيا،  يف  حتى  و  املغرب  او 
ا�صارت  ح�صبما  و  القذايف  عهد 
القذايف  اأكد  الكتابات  بع�س  اإليه 
الذي  ال�صحراء  قبائل  ملتقى  يف 
الهوية  على    2007 يف  انعقد 
قال  و  امل��غ��رب،  لبالد  ال�صيعية 
العادات  اأن  الله  رحمه  القذايف 
االأفريقي  ال�صمال  يف  التقاليد  و 
اأ�صاف  و  �صيعية،  كلها  اليوم  اأىل 
يف  قامت  الفاطمية   الدولة   اأن 
اإيران  يف  لي�س  و  افريقيا  �صمال 
جديد  من  بعثها   اإعادة  من  والبد 
التعاطف  هو  ال�صيعة  كان  واإذا 
العرب  فكل  "علي"  �صيدنا  مع 
�صيعة، و اإدراكا منه باأن اأهم االآثار 
الكبري  التعلق  ذلك  على  الدالة 
ورموزهم  البيت  ب��اآل  لالأفارقة 
باإجراء  القذايف  طالب  املقد�صة، 
االإ�صالمي  العامل  كل  يف  ا�صتفتاء 
و  علي  مع  من  ملعرفة  العربي،   و 
جل  اأن  للعلم  ؟،  معاوية  مع  من 
"عا�صوراء"  اإىل  تنظر  القراءات 

التى  الدينية  ال�رشعية  زاوية  من 
فى  علي  بن  احل�صني  اأحقية  ترى 
على  وبناء  االإ�صالمية،  اخلالفة 
عا�صوراء  واق��ع��ة  ظهرت  ذل��ك 
ف���ى ���ص��ك��ل ط��ق�����س م��ذه��ب��ى، 
االإمامة  نظرية  لطرح  وك��اإط��ار 
واخل��الف��ة، وال��رتوي��ج ل��ه��ا، اأم��ا 
مبثابة  كانت  ال�صيا�صية  القراءة 
االإ���ص��الح  ب��ه��دف  "انتفا�صة" 
و  االإج��ت��م��اع��ي  و  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
و�صع  و  امل�صت�صعفني   ن�رش 
يف  �صادت  التي   للفو�صى  حد 
الر�صول  وف��اة  منذ  الفرتة  تلك 
ومثلما  لالنتباه  )���س(.امل��ل��ف��ت 
الكتابات  بع�س  اإليه  اأ���ص��ارت 
املحيط  غاية  اإىل  م�رش  من  اأن 
ا�صمه  �صخ�س  يوجد  ال  االأطل�صي 
حتمل  االأ�صماء  كل  اأن  و  معاوية، 
و  فاطمة   ( البيت  اأه��ل  اأ�صماء 
اأما  احل�صني(،  و  احل�صن  و  علي 
الوقت  ففي  العربي  امل�رشق  يف 
ال�صوري  النظام  فيه  ي�صتثمر 
اإذ  ال�صيا�صي،  ال��دي��ن  ال��ن��زاع 
بكل  ال�صيعي  ل��ل��ت��ي��ار  �صمح 
يف  طقو�صه  مم��ار���ص��ة  اأط��ي��اف��ه 
خالل  من  احل�صني  مقتل  ذك��رى 
ال�صوداء  واالأعالم  الالفتات  رفع 
ال�صيعية  االأنا�صيد  و  واخل�رشاء   

على  ذلك  و  احل�صني  ترثي  التي 
البحرينية  ال�صلطات  عك�س 
و  ال�صيعة  م�صاجد  اأغلقت  التي 
منع  و  "الزهراء"  م�صجد  منها 
بالذكرى  االحتفال  م��ن  رواده 
حزنا  املعتادة  الطقو�س  اإقامة  و 
حفيد  علي  بن  احل�صني  مقتل  على 
فر�صة  هي   ، )�صلعم(  الر�صول 
لدى  ال�صيا�صي  املكبوت  لتفريغ 
�صهدته  ما  هو  و  االأنظمة  بع�س 
تهدد  دامية  ا�صتباكات  من  لبنان 
عندما  جديدة،  اأهلية  حرب  بقيام 
�صيعة  و  �صنة  بني  حرب  ث��ارت  اأ
و  ���ص��وري  كهل  مبقتل  انتهت 
اال�صتباكات  وهذه  لبناين،  طفل 
جديدة  اأزم��ة  بخلق  تهدد  ب��داأت 
تعي�صها  التي  االأزمة  اإىل  ت�صاف 
امل��ايل  االن��ه��ي��ار  بفعل  ل��ب��ن��ان  
بعد  ال�صيا�صية  ال��ت��وت��رات  و 
ان��ف��ج��ار م��رف��اأ ب���ريوت، اأم��ا يف 
توجد  فال  ال�صيعة  مهد  العراق 
يف  خا�صة  لل�صيعة  معار�صة 
يوجد  م�صدرنا  ح�صب   ، كربالء 
ال�صيعة،   و  ال�صنيني  بني  تعاي�س 
بغداد  يف  يحدث  ما  مع  بخالف 
فيها  ترتفع  التي  اأخ��رى   مدن  و 
و  العلمانية  اإىل  تدعوا  اأ�صوات 
ب�صبب  مترد  حاالت  و  الدين،  ترك 
م�صتوى  تدين  و  املعي�صة  �صوء 
اخل���دم���ات، ف�����ص��ال ع��ن وج��ود 
مب��وارد  تعبث  م�صبوهة  ي���ادي  اأ
تعمل  اأط��راف  بتواطوؤ  ال��ع��راق، 
التي  املتحدة  الواليات  ل�صالح 
ال�صيعي  ال�صارع  تاأليب  تريد 
ال�صيعة  تدجني  و  ي���ران،   اإ على 
مع  التطبيع  حالة  اإىل  للو�صول 
ت�صعى  الذي  الوقت  يف  اإ�رشائيل، 
�صاحة  العراق  من  جلعل  اإيران  فيه 

اأمريكا. مع  ح�صاباتها  لت�صفية 

متيز الحتفال بيوم عا�صوراء بنوع من الحت�صام يف العامل الإ�صلمي يف ظل جائحة كوفيد 19 و ا�صتمرار احلرب الأهلية يف بع�ض البلدان، 
رافقته  حالت منع لإحياء الذكرى، فقد جاء ت ذكرى عا�صوراء يف العامل الإ�صلمي لهذه ال�صنة خمتلفة عن الحتفالت التي �صبقتها و�صط 

اأجواء من ال�صراعات الطائفية.

يف اجلزائر احتفال �صامت و حمت�صم بيوم عا�صوراء ب�صبب الوباء

 

 بوقادوم يوؤكد التزام 
اجلزائر اجتاه مايل و�صعبها

اأك������د وزي����ر 
اخل����ارج����ي����ة 
��������ص�������ري 
ب������وق������دوم، 
ّن  اأ ب��ب��ام��اك��و، 
"يف  بلد  م��ايل 
االأهمية"  غاية 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
وكل  للجزائر، 
هذا  يعني  م��ا 

�صحفي  ت�رشيح  اأي�صا".ويف  يعنينا  "فهو  اجلار  البلد 
يوًما  تدوم  زيارة  يف  املالية  بالعا�صمة  حلوله  لدى 
مايل  و  اجلزائر   ّن  اأ اخلارجية  وزير  اأو�صح  واح��ًدا، 
وجتمعهما  طويلة،  ح��دوًدا  يتقا�صمان  جاران  بلدان 
اأبرز  �صداقة".و  و  وقبلية  وعائلية  تاريخية  عالقات 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  من  باأمر  "قدمت  بوقدوم: 
التحادث  ثم  االإن�صات،  اأجل  من  اأواًل  تبون  املجيد 
حتى  مايل  يف  الو�صع  حول  النظر  وجهات  وتبادل 
و  ال�صلم  كنف  يف  يعي�س  اأن  املايل  لل�صعب  يت�صنى 
اجلمعة  هذا  بوقدوم،  الوئام".واأجرى  و  الطماأنينة 
التي  الزيارة  اإط��ار  يف  لقاءات  �صل�صلة  بباماكو، 
ّن  اأ اخلارجية  ل��وزارة  بيان  م��ايل.واأف��اد  اإىل  تقوده 
لالأمم  العام  لالمني  اخلا�س  املمثل  مع  حتادث  بوقدوم 
حلفظ  املتحدة  االأمم  بعثة  ورئي�س  مايل  يف  املتحدة 
كما  النظيف،  �صالح  حممد  )مينو�صما(،  ال�صالم 
اإيل  االأفريقي  االحتاد  بعثة  رئي�س  مع  بوقدوم  حتادث 
اللقاءين،  هذين  بويويا.وخالل  بيري  وال�صاحل،  مايل 
مّت التطرق اإىل "الو�صع احلايل يف مايل وطرق و�صبل 
التحديات  ملواجهة  واجلار  ال�صقيق  البلد  هذا  مرافقة 

البيان.  يختم  الراهنة"، 
اللجنة  باأع�صاء  اجلزائرية  الدبلوما�صية  قائد  والتقى 
حول  اللقاء  ومتحور  مايل،  يف  ال�صعب  الإنقاذ  الوطنية 
وجّدد  االأزمة"،  من  اخلروج  و�صبل  مايل  يف  "الو�صع 
مايل  ملرافقة  اجلزائر  "ا�صتعداد  على  التاأكيد  بوقدوم 
عن  بوقدوم  اال�صتثنائية".وعّر  الظروف  هذه  ظل  يف 
و  ال�صقيق،  و�صعبها  مايل  اجتاه  الثابت  اجلزائر  "التزام 
البلدين  بني  القائمة  العالقات  به  ات�صمت  لطاملا  الذي 
مايل  يف  امل�صاحلة  و  ال�صلم  اتفاق  تنفيذ  ذلك  يف  مبا 

اجلزائر.                                    م�صار  عن  املنبثق 
                                                                ق/و

اإ�صراك اأزيد من 300 موؤ�ص�صة م�صغرة بهدف حت�صني 
اخلدمة العمومية للمياه 

اىل  املائية  امل���وارد  قطاع  ي�صعى 
 300 اإ�����رشاك ���رشي��ع الأزي���د م��ن 
موؤ�ص�صة م�صغرة لتعزيز جمهودات 
اخلدمة  حت�صني  جم��ال  يف  القطاع 
به  اأف��اد  ح�صبما  للماء،  العمومية 
للوزارة.ولتحقيق  بيان  ال�صبت  يوم 
امل��وارد  وزي��ر  جمع  امل�صعى،  ه��ذا 
االأرب��ع��اء  ب��راق��ي،  اأرزق���ي  املائية، 
املا�صي مبقر وزارته، لقاء مع الوزير 
املكلف  االأول  الوزير  لدى  املنتدب 
�صيافات  امل�صغرة،  باملوؤ�ص�صات 
اإ�رشاك  اأجل  من  باتفاق  توج  ن�صيم، 
300 موؤ�ص�صة م�صغرة يف  اأكرث من 
العمومية  اخلدمة  حت�صني  م�صعى 

للماء، ح�صب البيان.
بني  العقود  اإم�صاء  يتم  اأن  وينتظر 
املوؤ�ص�صات  وهذه  للمياه  اجلزائرية 

امل�صغرة خالل االأ�صبوع القادم .

�صيانة  بن�صاطات  االأم��ر  ويتعلق 
يف  الت�رشبات  اإ�صالح  و  املن�صاآت 
العدادات  وتركيب  التوزيع  �صبكة 
واإ���ص��الح  امل�صخات  واإ���ص��الح 
والتي   ، الكهربائية  االأع��ط��اب 
عر  امل�صغرة  للموؤ�ص�صات  �صتوكل 
الذي  للنق�س  الوطن.ونظرا  ربوع 
جمال  يف  للمياه  اجلزائرية  تعرفه 
عدد  بتكليف  �صتقوم  الت�صيري، 
امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  من  متزايد 
�صاأنها  من  التي  التقنية  بالتدخالت 
�صمان دميومة اخلدمة العمومية،  مما 
لالرتفاع،  مر�صحا  العدد  هذا  يجعل 

البيان. ي�صيف 
ويف جمال تركيب العدادات، يرتقب 
قيد  عداد  األف   400 بلوغ  القطاع 
اخلدمة قبل نهاية 2020 ، وموا�صلة 
عداد  مليون  تركيب  لتبلغ  العملية 

االإطار  هذا  2021.ويف  العام  خالل 
حتت  االأخ��رى  املوؤ�ص�صات  التزمت 
امل�رشوع  يف   باالندماج  الو�صاية 
على  اإجابي  اأث��ر  له  �صيكون  ال��ذي 
اخلدمة  وعلى  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات 
نف�س  ح�صب  ل��ل��م��اء،  العمومية 
من  بكل  االأم��ر  يتعلق  امل�صدر.و 
الوكالة  و  للتطهري  الوطني  الديوان 
و  التحويالت  و  لل�صدود  الوطنية 
و�رشف  لل�صقي  الوطني  الديوان 
�صاأن  "من  فاإن  البيان  املياه.وح�صب 
املوارد  لقطاع  اجلديدة  املقاربة  هذه 
العقبات  بتجاوز  ت�صمح  اأن  املائية 
االإدارية وتفادي ال�صعوبات التقنية 
من  مبزيد  �صي�صمح  مما  واللوج�صتية، 
التدخالت،  يف  وال�رشعة  املرونة 
مل�صريي  حم�صو�صا  دعما  وي�صكل 
اخلدمة العمومية للماء".          ق.و

قطاع املوارد املائية

النعكا�صات اللغوية لأزمة 
كورونا: خم�صة حماور 

للنقا�ض بوهران
حول  بعد  عن  االأول  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  منظمو  ح��دد 
حماور  خم�صة  كورونا"  الأزمة  اللغوية  "االنعكا�صات 
ال�صبت  يوم  انطلقت  التي  االأ�صغال  خالل  للنقا�س 

بلة". بن  "اأحمد   1 وهران  بجامعة 
تتعلق  حم��اور  خم�صة  ح��ول  النقا�صات  وتتمحور 
املكتوبة  وال�صحافة  االجتماعية  بال�صبكات 
والبعد  ال��ف��ن��ي  وال��ت��ع��ب��ري  ال��ب�����رشي��ة  وال�صمعية 
امل�صطلحات. وحتليل  ر�صد  و  االجتماعي-الل�صاين 

 35 م�صاركة  يومني  يدوم  الذي  اللقاء  هذا  ويعرف 
جانب  اإىل  الوطن،  من  جامعة   22 من  جزائريا  باحثا 
والعراق  و�صوريا  فل�صطني  من  اأجنبًيا  حما�رشا   15
وقطر  عمان  و�صلطنة  وم�رش  وامل��غ��رب  وتون�س 
ونيجرييا،  والرازيل  وفرن�صا  وتركيا  واأندوني�صيا 
على  ال�صوء  امل�صاركون  اإليه.وي�صلط  اأ�صري  كما 
االإعالم  و�صائل  و  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  دور 
حول  اجلمهور  حت�صي�س  يف  الو�صائل  من  وغريها 
مكافحة  اإطار  يف  الوقائية  ال�صحية  االإجراءات  اأهمية 
وفق  "كوفيد19-"،  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار 
يعد  الذي  اللقاء  هذا  ياأتي  للتذكري  امل�صئولة.  نف�س 
ندوة  بعد  وهران1  جلامعة  دويل  افرتا�صي  ملتقى  اأول 
املراجع  ت�صيري  اأدوات  ح��ول  االأن��رتن��ت  عر  وطنية 
الدكتوراه. طلبة  لفائدة  املن�رشم  يونيو  �صهر  املنعقدة 
ق.و



ب���������ت ال���ع���ائ���الت  داأ
مبنا�صبة  "ال�صوفية" 
اإع���داد  على  ع��ا���ص��وراء 
االأك������الت ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
الك�صك�س،  ب���رزه���ا  واأ
�صمل  عليه  يلتئم  ال��ذي 
ا  اأي�صً وي���وزع  العائلة 
واملحتاجني. اجلريان  على 

بيوم  االح��ت��ف��ال  ومي��ث��ل 
املجتمع  عند  عا�صوراء 
دينية  حمطة  "ال�صويف" 

�صيامه  خالل  من  هامة  واجتماعية 
العادات  من  جملة  ممار�صة  وك��ذا 
طهي  اخل��رف��ان  ك��ذب��ح  والتقاليد 
به  والت�صدق  الك�صك�س  طبق 
عن  عبارة  هو  و  "العوف"  ورمي 
يطفن  عرجون  اأو  �صجرة  غ�صن 
الع�رش  ي���ام  االأ طيلة  ال��ب��ن��ات  ب��ه 
اأ�رشة  كل  تربط  اأين  املنازل  على 
مع  فرادها  اأ بعدد  خيوطا  بالعوف 
يف  ويتم  واحلناء،  بالعطور  مزجه 
ومدا�رش  ق��رى  يف  االأح��ي��ان  غالب 

الوالية.

�صهر  من  العا�رش  ليلة  متثل  كما 
حيث   ، االح��ت��ف��ال  ذروة  حم���رم 
االأحياء  اأطراف  اإىل  الن�صوة  يخرج 
تخ�س  اأغ��اين  م��رّددات  القرية  و  اأ
�صايب  رق�����ص��ات  على  ال��ذك��رى 
"العوف"  برمي  وتختتم  عا�صوراء 
ياأتي  اأن  يتوقع  التي  اجلهة  م��ن 

العدو. منها 
عا�صوراء  بيوم  االحتفاالت  لتبقى 
ميّيز  تراثي  زخم  من  تعك�صه  وما 
عموًما،  �صوف"  "وادي  منطقة 
امل��خ��زون  ب��ه  ي��ج��ود  مم��ا  عّينة  اإال 

اجلزائري. للمجتمع  احل�صاري 
.ع منل�ي 

لعمال  الوطنية  النقابة  من  مببادرة 
ال�صانتيو(   ( ب���ال���وادي  ال��رتب��ي��ة 
لوالية  الرتبية  مديرية  مع  بالتن�صيق 
الوادي تتمثل يف اإجناز مركز امتحان 
على  افرتا�صي  البكالوريا  �صهادة 
�رشيفي  حممود  متو�صطة  م�صتوى 
كذا  و  لالمتحان  التح�صري  وكيفية 
من  املتخذة  واالإج��راءات  الو�صائل 
حيث  املرت�صحني.  ا�صتقبال  اج��ل 
والوفد  الرتبية  مدير  الن�صاط  ح�رش 
ملديرية  العام  واالأم��ني  له  امل��راف��ق 
اينما  املرت�صحني  من  وعدد  الرتبية 
بهذه  و�صعادتهم  امتنانهم  عن  عروا 
نها  �صاأ من  التي  القيمة  املبادرات 
املرت�صحني  ال��ت��الم��ي��ذ  ت�صجع  ان 
ال�صغوطات  بع�س  جت���اوز  على 
التح�صري  على  وحتفيزهم  النف�صية 

لالمتحان  اجل��ي��د 
واإك�������ص���اب���ه���م 
االعتماد  مهارات 
يف  النف�س  على 
الدرو�س  مراجعة 
وق��������د ت��ك��ل��ل 
اأي�صا  ال��ن�����ص��اط 
ب���اإج���راء جت��ارب 
على  اف��رتا���ص��ي��ة 
مرت�صحني  ع���دة 
بداية حمطات  من 
اىل  اال���ص��ت��ق��ب��ال 
ومل  االمتحان  قاعات  دخ��ول  غاية 
تقدمي  ع��ن  اي�صا  النقابة  ت��ت��وارى 
ما  منها  واالإر����ص���ادات  الن�صائح 
مبعنى   ،  19 كوفيد  بفريو�س  يتعلق 
ال�صنة  ه��ذه  االم��ت��ح��ان  اإج���راء  اأن 
���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى غ��ري ال�����ص��ن��وات 
وذلك  املر�س  هذا  ب�صبب  القادمة 
ال�صحي  ال��روت��وك��ول  بتطبيق 
ال�صحة  وزارة  بني  واملوقع  املعتمد 
للوقاية  الوطنية  الرتبية  ووزارة 
يقلل  ان  نه  �صاأ من  املر�س  هذا  من 
العدوى  انتقال  وجتنب  خماطره  من 
كل  بتوفري  املرت�صحني  للتالميذ 
ال��ه��ي��اك��ل وال��و���ص��ائ��ل ال��الزم��ة 
وحت�����ص��ي�����س امل��رت���ص��ح ب��خ��ط��ورة 
�صمل  و  ل��ي��ه،  اإ املر�س  ه��ذا  انتقال 

اإر���ص��ادات  ع��دة  النقابة  ب��رن��ام��ج 
يف  تتمثل  تطبيقية  وت��وج��ي��ه��ات 
عند  باال�صرتخاء  املرت�صح  تدريب 
وباحلديث  االم��ت��ح��ان  قاعة  دخ��ول 
ي��ج��اب م��ع ال��ذات  ق��ب��ل ذل��ك ب��االإ
ب��ا���ص��ت��ع��م��ال ع���ب���ارات اي��ج��اب��ي��ة 
التعليقات  ا�صتخدام  عن  والتوقف 
تقوية  بتمارين  والقيام  ال�صلبية 
الع�صف  تقنية  وا�صتعمال  الذاكرة 
او  البطني  التنف�س  وتقنية  الذهني 
ال�صانتيو  نقابة  وجهت  كما  اجلويف 
التالميذ  اأول��ي��اء  اإىل  ن�صائح  ع��دة 
التلميذ  حتفيز  مبحاولة  املرت�صحني 
وال�صعوبات  العقبات  لتخطي 
وتدعيم  االمتحان  اإجراء  من  واخلوف 
على  وم�صاعدتهم  نف�صهم  باأ ثقتهم 
ال�صغوطات  او  االأزم���ات  جت��اوز 
الدرا�صية  االأجواء  وبتهيئة  النف�صية 
لهم  املالئم  املناخ  وتوفري  املنا�صبة 
واإر�صادات  اجليدة  املذاكرة  اأجل  من 
مراكز  يف  للفاعلني  و  للقائمني  اأخرى 
التالميذ  مبرافقة  االمتحان  اإج��راء 
وم�صاعدتهم  نف�صيا  بهم  بالتكفل 
املعلومات  ال�صرتجاع  الرتكيز  على 
الدعم  كل  وتقدمي  الن�صيان  حال  يف 
االمتحان  يف  للنجاح  لهم  املعنوي 

. االمتحان  عليهم  ي�صهل  وكي 
بريك ليلى   
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اإقبال كبري عـلى حديقـة الت�صلية والألـعـاب "قـوري بارك" بالـوادي

منلـي احلق  عبد 
---------------- 

ال��ذي  احلديقة  م��وق��ع  �صاهم  وق��د 
ملدينة  اجلنوبي  املدخل  يف  يتواجد 
عليها  ق��ب��ال  االإ ك��رثة  يف  ال���وادي 
البلدية  �صكان  احلديقة  وال�صتقطب 
من  الزوار  ليها  اإ ياأتي  منا  اإ فح�صب، 
ال�صيما  املجاورة،  البلديات  خمتلف 
فرتة  متديد  بعد  ي���ام  االأ ه��ذه  خ��الل 
احلادية  غاية  اإىل  ال�صحي  احلجر 
الذي  اجلمال  عن  بحثًا  لياًل،  ع�رش 
املنع�س  النقي  والهواء  احلوا�س  ميتع 
املتواجدة  لعاب  االأ مبختلف  والتمتع 

ك. هنا
ل��ع��اب  وي��ج��د ال��زائ��ر حل��دي��ق��ة االأ
ما  كل  الوادي  مبدينة  بارك"  "قوري 
الت�صلية،  لعاب  اأ من  لالأطفال  يروق 
بعد  ناقة  اأ ازدادت  نها  اأ هو  وامللفت 
والطاوالت  باملقاعد  تزويدها  مت  اأن 
واملطاعم  املقاهي  وت�صنع  اخل�صبية. 
عليها  تتوفر  التي  املحالت  وك��ذا 
تزيد  خا�صة  اأجواء  الت�صلية  حديقة 
والذين  بها،  املتجولني  اإعجاب  من 
لعاب  االأ عديد  وج��ود  ي�صتهويهم 

احلديقة. بها  تزخر  التي 
االآخ��ر  ه��و  ي�صكل  ال�صائد  االأم��ن 
ال���زوار،  ج���ذب  يف  مهما  ع��ام��اًل 
على  م���ن  االأ اأع���وان  ي��ت��وزع  حيث 
ويتحد  امل��ك��ان،  اأرج����اء  خم��ت��ل��ف 
التي  الراحة  مع  باالأمن  ال�صعور 
على  احل��دي��ق��ة  ا���ص��ت��م��ال  ي��وف��ره��ا 
غرار  على  النظافة  و�صائل  خمتلف 
اإىل  املهمالت،  و�صالت  املراحي�س 
خ�رشاء  و���ص��اح��ة  امل�صلى  ج��ان��ب 

. �صعة �صا
جتتمع  التي  واملتعة  االأم��ن  عوامل 
بارك"  "قوري  لعاب  االأ حديقة  يف 
اأج��واء  ي��ج��اد  اإ اإىل  اأدت  ب��ال��وادي 
االأماكن  من  الكثري  تفتقدها  عائلية 
 6 بعد  الراهن  الوقت  يف  العمومية 
كورنا،  فريو�س  انت�صار  من  اأ�صهر 
الالزمة  الوقاية  و�صائل  احرتام  ومع 
مالذا  اأ�صبحت  الكمامة،  وارت��داء 
تعب  ميت�س  متنف�س  عن  للباحثني 
وللهاربني  اليومية،  احلياة  و�صغط 
اأح�صان  اإىل  امل��دن  �صو�صاء  م��ن 
املكان  بخ�رشة  املحاطة  ال�صكينة 
وج��م��ال ال��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ص��ح��راوي��ة 

الذهبية. الرمال  وكثبان 
"التحرير"  قادت  التي  زيارة  وخالل 
مل�����ص��ارك��ة ال��ع��ائ��الت واالأط��ف��ال 
ب��دون  تكتمل  ال  ال��ت��ي  فرحتهم 
يتوفر  الذي  املرفق  هذا  مثل  زيارة 
مقاهي  من  اخلدمات  خمتلف  على 

لالأطفال. لعاب  اأ ومطاعم 
مّيزها  ع��ادي��ة،  غري  حركة  الحظنا 
ق����ب����ال ال��ك��ب��ري ل��ل��م��واط��ن��ني  االإ
الوالية،  بلديات  كل  من  والعائالت 
"قوري  يعر�صه  مب��ا  لال�صتمتاع 
اأجواء  يف  ُمثرية  لعاب  اأ من  بارك" 

واحلرمة.  االحت�صام  ي�صودها 
"قوري  ح��دي��ق��ة  اك��ت�����ص��ب��ت  وق���د 
اجلنوبي  املدخل  يف  الواقعة  بارك"، 
طريق  مبحاذاة  وبالتحديد  للبلدية 
�صهرتها  ال��رب��اح،  لبلدية  امل���وؤدي 
والهادئ  اال�صرتاتيجي  موقعها  من 
جمااًل.  زادتها  الرمال  كثبان  و�صط 
املف�صل  املكان  احلديقة  تعد  كما 
احلرمة  عن  تبحث  التي  للعائالت 
م�صايقات  عن  بعيداً  واالحت�صام 

ال�صباب. ومعاك�صات 
دخولنا  عند  االأوىل،  الوهلة  وخالل 

امللفت  ال�����ص��يء  بارك"،  "قوري 
من  الكبري  احل�صد  ذل��ك  لالنتباه 
الطويلة  الطوابري  وكذلك  النا�س 
وال�صبب  الت�صلية  حديقة  باب  اأمام 
اقتناء  هو  ذلك  يف�رش  الذي  الوحيد 
ل��ع��اب  اأ ع��ّدة  على  حت��ت��وي  ت��ذك��رة 

 . ت�صلية
التي  احلديقة  داخل  جولتنا  وا�صلنا 
لعبة   30 م��ن  اأزي���د  على  حت��ت��وي 
االأط��ف��ال  فئة  على  ح��ك��راً  تعد  مل 
للكبار  ال��ي��وم  اأ�صحت  ب��ل  فقط، 
على  ال�صباب  يتناف�س  حيث  اأي�صًا، 
ملن  ل��ع��اب  االأ من  معينة  ت�صكيلة 
من  تخلو  ال  لكنها  املغامرة،  يهوى 
يف�رش  م��ا  وه��و  وال�صحك،  املتعة 
�صبابيك  ت�صهده  ال��ذي  االكتظاظ 

التذاكر.  بيع 
مبنع  احلديقة  مدخل  عند  فوجئت  واإن 
االأكل  اإدخال  الزوار  احلرا�صة  اأعوان 
توفر  هو  ب�صيط،  فال�صبب  معهم، 
ودج��اج  ���ص��واء  م��ن  ت�صتهيه  كلما 
ح�صب  "البيتزا"  من  وت�صكيلة  حممر 
املرطبات  اإىل  باالإ�صافة  االأذواق، 
عن  تختلف  ال  باأ�صعار  ه��ذا  وك��ل 
املتواجدة  باملحالت  املعرو�صة  تلك 

منها. مقربة  على  اأو  احلديقة  خارج 
حديقة  قا�صدي  ي�صتوقف  ما  اأول 
توفر  ب���ال���وادي،  بارك"  "قوري 
�صاهم  ال��ذي  م��ر  االأ باملكان،  االأم��ن 
الف�صاء  هذا  على  قبال  االإ تزايد  يف 
بهيجة  �صاعات  لق�صاء  الطبيعي 
وبعيداً  االأطفال  بفرحة  مر�صومة 

العملية. ال�صغوطات  عن 
بع�س  م��ن  تقربنا  جولتنا،  خ��الل 

عن  اف��راده��ا  ع��ّر  التي  العائالت 
مثل  املنا�صبات  يف  خا�صة  فرحتهم 
زيارة  املرة  هذه  ف�صلوا  عا�صوراء، 
لهم  ي�صمن  ال��ذي  بارك"  "قوري 
بوقتهم،  واال�صتمتاع  والراحة  االأمن 
عالوة على ما توفره احلديقة من جو 
ي�صاهم  اآمن  وحميط  متميز،  طبيعي 
م���ن امل��ت��واج��دون  ف��ي��ه ع��ن��ا���رش االأ
ملنع  احلديقة،  حميط  وخ��ارج  داخل 
على  �رشقة  اأو  اعتداء  حماولة  اأي 
هذا  يف  وجدوا  الذين  احلديقة  زوار 
للفرحة  مكانًا  الطبيعي  الف�صاء 

واالحت�صام.  وللحرمة 
مبفردهم  �صباب  ي�صادفك  ما  ن��ادراً 
ل�صبب  بارك"  "قوري  بحديقة 
ال�صوفية  العائالت  كون  ب�صيط، 
ب�صكل  ب��اأك��م��ل��ه،  امل��ك��ان  اح��ت��ل��ت 
ال�صباب.  ب��وج��ود  فيه  ت�صعر  ال 
الكبري  ق��ب��ال  االإ �رش  هو  ذل��ك  لعل 
حيث  املنا�صبات،  يف  خا�صة  عليه، 
العائالت  من  متتالية  اأفواج  تتوافد 

االأعمار.  خمتلف  ومن  واالأطفال 
التي  ال��ع��ائ��الت  بع�س  وبح�صب 
بارك"  "قوري  ف��اإن  ليها،  اإ حتدثنا 
مميز  جو  من  يوفره  ملا  االأف�صل  هو 
والهدوء.  وال�صحك  البهجة  تغمره 
"قوري  ق�صد  الذي  نبيل،  مع  حتدثنا 
من  املتكونة  عائلته  رفقة  بارك" 
ط��ف��ل��ني وال���زوج���ة، ه���ذه االأخ���رية 
لوجود  العميق  ارتياحها  عن  عّرت 
على  تبعث  التي  االأماكن  هذه  مثل 
لالأطفال  توفر  واالأجمل  االرتياح، 
مبختلف  واال�صتمتاع  ال��راح��ة  ج��و 

باملكان. املوجودة  لعاب  االأ

الذي ي�صكل لوحة فنية  املكان،  الذين جتذبهم روعة  لها  املجاورة  الولية واملناطق  �صكان  اإقباًل كبريًا من طرف  الوادي،  "قوري بارك" مبدينة  الت�صلية والألعاب  ت�صهد حديقة 
املكان.. الرمال مع اخ�صرار  فيها  رائعة، تزاوج 

عائلية اأجواء  ي�صنع  املكان  �صحـر 

اإعداد طبق الك�صك�ض الذي يلتئم عليه �صمل العائلة ويوزع منه على اجلريان 
واملحتاجني

اأبعاد دينية وروحانية تطبع اإحياء منا�صبة 
عا�صوراء بوادي �صوف

مركز افرتا�صي بالوادي ا�صتعدادا لمتحان �صهادة البكالوريا



���رشف��ت  اأ ع��دل  مكتتبي  بح�صور 
راأ�صها  وعلى  العمومية  ال�صلطات 
حفل  على  للوالية  ال��ع��ام  م���ني  االأ
�صكنية  وحدة   300 مفاتيح  توزيع 
بالقطب   01 ع���دل  ���ص��ي��غ��ة  م��ن 
بورقلة   1962 فراير   27 العمراين 
ط��ال��ب  ف��ق��د  ذل���ك  م��ع  م����وازاة   ،
املرافق  توفري  ب�رشورة  امل�صتفيدون 
بيوميات  �صلة  لها  التي  ال�رشورية 

. امل�صتفيدين 
عدل  لوكالة  اجل��ه��وي  امل��دي��ر  اأك��د 
اأن   ، هجرية  ب��ن  �صليمان  بورقلة 
 2685 من  ا�صتفادت  ورقلة  والية 
لفائدة   1800 منها   ، �صكنية  وحدة 
توزيع   مت  فيما   ، الوالية  عا�صمة 
�صيدي  دائرة  على  املتبقية  احل�ص�س 
تقرت  االداري��ة  املقاطعة  و  خويلد 
وح��دة   300 ح�صة  اأن  م��وؤك��دا   ،
مفاتيحها  توزيع  مت  التي  �صكنية 

وخارجيا. داخلية  ة  مهياأ
ح�صة  اأن  امل�صوؤول  نف�س  واأ�صاف 
يف  املوجودة  �صكنية  وحدة   1500
ل�رشكة  اأ�صندت  التي  االجناز   طور 
االجناز  ن�صبة  بلغت  حيث   ، �صينية 
اأن  م�صيفا   ، ب��امل��ائ��ة   90 ح���وايل 
امل�صتفيدين  على  املفاتيح  توزيع 
 ، ال�صنة  ه��ذه  نهاية  م��ع  �صيكون 
بعد  اأ اىل  هجرية  بن  بعدها  ليذهب 

ت�صليم  �صبب  اأن  ق��ائ��ال  ذل��ك  م��ن 
�صا�صعة  هو  امل��ذك��ورة  ال�صكنات 
هكتار   26 ب���  امل��ق��درة  امل�����ص��اح��ة 
التاأخر  يف  �صاهم  ال���ذي   م���ر  االأ  ،
املدير  وجه  تهيئتها،حيث  يف  الكبري 
نداء  بورقلة  عدل  لوكالة  اجلهوي 
ال�صالفة  احل�صة  من  للم�صتفيدين 
اأي  ت�صجيل  حالة  يف  ن��ه  اأ ال��ذك��ر 
ال�صكنات  م�صتوى  على  نقائ�س 
م�صاحله  م��ن  ب��ال��ت��ق��رب  فعليهم 
عاتق  على  التي  ان�صغاالتهم  لرفع 
تدارك  اأجل  من  ال�صينية  ال�رشكة 

. النقائ�س  
ح�صة  من  امل�صتفيدون  جهتهم  من 
تكمل  مل  فرحتهم  باأن  اأك��دوا   300
للمرافق  ال��ت��ام  ال��غ��ي��اب  ب�صبب 
من  الذي  االأمر   ، ابتدائية  با�صتثناء 
معاناتهم  من  ي�صاعف  اأن  نه  �صاأ
جراء  مب�صاكنهم  االلتحاق  بتاأجيل 
لالأمن  مقر  و  �صحية  مرافق  غياب 

. م�صلى  وكذا 
احل�ص�س  يف  امل�صجلني  بقية  م��ا  اأ
بت�رشيع  ط��ال��ب��وا  ف��ق��د  ال��ق��ادم��ة 
وت�صليمهم  االجن��از  ا�صغال  وت��رية 
التكاليف  �صبح  لرفع  مفاتيحهم 
من  م�صاكن  ك���راء  ع��ن  امل��رتت��ب��ة 

. قولهم  ح�صب  ال�صهرية  مرتباتهم 
فا�صل  بن  يو�صف 

خمتلف  متثل  كبرية  �رشيحة  نا�صدت 
بالوالية  املجتمع  واأطياف  �رشائح 
ال�صلطات  عبا�س  بني  املنتدبة 
م�صاكل  حلل  العاجل  بالتدخل  العليا 
جاء  ما  ح�صب  الوالية  فيها  تتخبط 
جمعيات  طرف  من  املوقع  البيان  يف 
جريدة  تلقت  والذي  املدين  املجتمع 
منه   ن�صخة  ع��ل��ى   " ال��ت��ح��ري��ر   "
موقعيه  ل�صان  على  البيان  وذك��ر 
اجلهود  تكاثف  اأن  منا  ميانا  واإ نه  باأ
يفر�س  مما  �رشورة  من  اأكرث  اأ�صبح 
)جمعيات،  م��دين  كمجتمع  علينا 
اإط��ارات،وم��ن��ظ��م��ات( ال��وق��وف يف 
الفعالة  للم�صاركة  واح��د  �صف 
 - ال��ب��ي��ان   ي�صيف  ن��ن��وه  ،ح��ي��ث 
مبادرات  من  املبذولة  باملجهودات  
ت�صامنية  و  توعوية  حت�صي�صية 
، خ��ا���ص��ة يف  امل��ح��ن��ة  ه��ات��ه  خ��الل 
هدا  ملجابهة  التح�صي�صي  اجلانب 
العامل  منه  ي�صلم  مل  ال��ذي  الوباء 
نقف  جعلنا  الذي  االأخري  هدا  باأ�رشه. 
تطبيق  مدى  على   - و�صفهم  ح�صب 
وجاهزية  الوقاية  خمطط  وتفعيل 
مادية  و�صائل  من  ال�صحي  القطاع 
ت�صهده  م��ا  م��ع  ت��زام��ن��ا  وب�����رشي��ة، 
يف  حم�صو�س  ارتفاع  من  واليتنا 
باقي  غ��رار  على  االإ�صابات  ع��دد 
ظهور  وب��ع��د  االأخ���رى،  ال��والي��ات 
املقاطعة  يف  بها  م�صتبه  حالة  اأول 
متاطل  �صجلنا  عبا�س  بني  االداري��ة 
وخ��الل  املخطط.  ه��دا  تطبيق  يف 
ظ���رف وج��ي��ز وب���ق���رار م��رجت��ل – 
ملكافحة  وح��دة  فتح  مت  ي��وؤك��دون 
حممد  املدين  بامل�صت�صفى  كوفيد19 
احلاالت  لتوايل  نتيجة  وهدا  يعقوب 
الظروف  هاته  ان  غري  بها،  امل�صتبه 
واملتمثل  ح��ال  واق��ع  م��ام  اأ جعلتنا 
ال�صحي  القطاع  ا�صتعداد  عدم  يف 
يف  ف��ادح  نق�س  ج��راء  عبا�س  بني 
بامل�صت�صفى  الطبية  التجهيزات 
م�صتوى  على  ال��وق��اي��ة  وو���ص��ائ��ل 
و   . اجل��واري��ة  ال�صحة  موؤ�ص�صات 

التي  االحتياجات  اأهم  البيان  و�صع 
نها  اأ هناك  الفاعل  املجتمع  يراها 
عادي  مل�صت�صفى  �رشورية  من  اأكرث 
 – فكيف  امل�صدر  يف  جاء  ما  ح�صب 
مب�صت�صفى    – املوقعني  ل�صان  على 
جهاز  كوفيد19  مكافحة  وحدة  به 
ملح  مطلب  بات  اجلهاز  هدا  �صكانر، 
املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  بتوفريه 
لتعجيل  اال�صت�صفائية  العمومية 
نقل  بدل  اال�صابة  حاالت  ت�صخي�س 
ربحا  ب�صار  م�صت�صفى  اىل  املري�س 
تنف�س،  اأجهزة  وكذا  والعالج  للوقت 
واحد  جهاز  اال  منها  يتوفر  ال  والتي 
البيان  يف  جاء  ما  ح�صب  على  حاليا 
احلاالت  ب�صبب  اخلدمة  حتت  هو   -
الوالدة  لق�صم  امل�صتعجلة  اجلراحية 
اأخ��رى  الأج��ه��زة  احلاجة  ف��ان  ولهدا 
ا�صابات  النعا�س  �رشورية  جد  هي 
الوقاية،  معدات  املتقدمة  كوفيد 
ب�صهادة  كبري  نق�س  �صجل  لقد 
على  طبية  وال�صبه  الطبية  االطقم 
مما  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
ارتباك وخوف من  ت�صبب يف حاالت 
توقف  مع  املر�صى  اجتاه  املهام  داء  اأ
املخت�صة،  الفحو�صات  ب��رن��ام��ج 
العاملني  ي�صع  ن  اأ  نه  �صاأ من  هدا 
عدد  كان  كلما  اخلطر  مواجهة  يف 
معدات  مرتفعا  بالوباء  االإ�صابات 
كفاءة  من  للرفع   ، مرافقة  طبية 
التنقل  وتفادي  باملر�صى  التكفل 
مهم  ان�صغال  هو  املوبوءة  للمناطق 
االع��ت��ب��ار،  بعني  اأخ���ده  ي�صتدعي 
الطبية  االإطارات  مبعية  عاينا  ولقد 
التي  االأو�صاع  دارية  واالإ ال�صحية 
تتخذوا  اأن  �صيادتكم  م��ن  ن��اأم��ل 
عن  الغنب  ترفع  ق��رارات  حقها  يف 
الظل  مبناطق  القاطنني  املواطنني 
الفحو�صات  مراكز  عن  وبعيدين 
اجل��ه��ات  ط��ال��ب��وا  ك��م��ا  املخت�صة. 

املعدات  بتوفري  امل�صوؤولة 
من  جم��م��وع��ة  اق�����رتاح  مت  وق����د 
خمططات  يف  لت�صجيلها  املقرتحات 

ال�صحة  لقطاع  املعتمدة  امليزانية 
 – ن��ف��ا  اآ امل��ذك��ور  امل�����ص��در  ح�صب 
املرافق  واجن��از  درا�صة  بت�صجيل  
 120 م��دين  م�صت�صفى   - التالية: 
�صالحية  الن��ت��ه��اء  ن��ظ��را  ���رشي��ر 
م�صلحة   - احل���ايل.  امل�صت�صفى 
امل�صت�صفى.  خ��ارج  ال��دم  لت�صفية 
واأخرى  لال�صتعجاالت  م�صلحة   -
يعقوب.  حممد  مب�صت�صفى  للوالدة 
�صل�صلة  وبعد  املعطيات  هاته  كل 
املحلية  ال�صلطات  م��ع  ال��ل��ق��اءات 
ببني  ال�صحي  القطاع  وم�صوؤويل 
بات  نه  باأ  – البيان  يوؤكد   ، عبا�س 
العاجل  التدخل  ال�����رشوري   م��ن 
املطروحة  باالن�صغاالت  للتكفل 
امل�صوؤولني  من  للعديد  �صبق  والتي 
الزيارة  خالل  بع�صها  على  االطالع 
وعود  كانت  اين  االأخ��رية  امليدانية 
القطاع  ظروف  حت�صني  نها  �صاأ من 
ق�صوى  كاأولوية  املحلي  ال�صحي 
ببع�س   - امل�صدر  يقول  ننوه  كما 
خمتلف  يف  ن��راه��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
اليومية  احل��ي��اة  ت��ه��م  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�صاكنة  تطلع  ظل  يف  للمواطن 
عبا�س  بني  والية  م�رشوع  لتج�صيد 
حيث   ،  2021 افاق  يف  بداتها  قائمة 
ال�صكن   قطاع  يلي  ما  ت�صجيل  مت 
الريفي  ال�صكن  ح�صة  يف  زي��ادة 
امل�صاحة  مراعاة  مع  العدد  حيث  من 
تخ�صي�س  االق��ل(  على  200م2  (
ال�صيغ  ك��ل  يف  معترة  ح�ص�س 
)ال�����ص��ك��ن االج��ت��م��اع��ي، ال��رتق��وي 
ال�صكن  خا�صة  ع���دل...(  امل��دع��م، 
خمتلف  يف  والتنويع  االجتماعي. 
الواليات   كل  غ��رار  على  ال�صيغ 
 FNPOS ل�����ص��ن��دوق  ف���رع  ف��ت��ح 
عليه  امل�����ص��ادق��ة  مت  م��ا  جت�صيد   (
و  ال��والئ��ي  ال�صعبي  املجل�س  يف 
العقاري  الوعاء  و�صعية  ت�صوية 
ب-  الرتقوي.  لل�صكن  املخ�ص�س 
ت�صجيل  واق���رتاح  ال��رتب��ي��ة  ق��ط��اع 
ومتو�صطة  ثانوية  واجن��از  درا�صة 

االحرار  للطلبة  مركز  فتح  جديدتني 
عليه  امل�صادق  البكالوريا   ل�صهادة 
البلدي   ال�صعبي  املجل�س  طرف  من 
وتخ�صي�س  الت�صغيل  ق��ط��اع  و 
ماقبل  عقود  من  معترة  ح�ص�س 
و  ال�صيغ  خمتلف  يف  الت�صغيل 
،بفتح  املتخ�ص�س  املعهد  مرافقة 
م��ن��ا���ص��ب م��ال��ي��ة ج��دي��دة ت��وف��ري 
للبلدية  خا�صة  �صغل  منا�صب 
م��ق��ارن��ة  ال��ك��ب��ري  للنق�س  ن��ظ��را 
ملف  ومتابعة  االخ��رى  بالبلديات 
عقود  م��ن  للم�صتفيدين  االدم���اج 
م�صتوى  على  الت�صغيل  ماقبل 
-ت�صجيل  النقل:  قطاع  د-  املقاطعة. 
يف  للم�صافرين  نقل  حمطة  واجناز 
)مفرتق  عبا�س  بني  مدينة  مدخل 
عدد  زي���ادة  و  ك��ل��م(.   15 ال��ط��رق 
احل�رشي  بالنقل  اخلا�صة  احلافالت 
وك����ذا ت��وف��ري ال��ن��ق��ل امل��در���ص��ي 
البعيدة  االأح��ي��اء  م�صتوى  ع��ل��ى 
ال�صياحة  قطاع  م��ا   اأ املدار�س  عن 
االعتبار  رد    - ي��ق��ول��ون  ف��وج��ب 
من  يعتر  الذي  عبا�س  بني  ملتحف 
ت�صنيف  و  للمدينة  الثقايف  الرتاث 
النبوي  املولد  واحتفاالت  تظاهرة 
ثقايف  ك��م��وروث  ع��ب��ا���س  ب��ب��ن��ي 
الق�رش  وت�صنيف  وترميم  وطني 
البيان  ذكر  و  عبا�س  لبني  القدمي 
جتهيز  الفالحة   قطاع  يخ�س   فيما 
ال�صم�صية  بالطاقة  الرعوية  بار  االآ
ح�ص�س  وتخ�صي�س  وترميمها 
وال��ك��ه��رب��اء  ال��ف��الح��ة  للم�صالك 
وك��ذا  الفالحية  املحيطات  على 
ب��واح��ة  وااله��ت��م��ام  االع��ت��ب��ار  رد 
بنقاط  وجت��ه��ي��زه��ا  ع��ب��ا���س  ب��ن��ي 
ملف  وت�����ص��وي��ة  احل��رائ��ق  الإط��ف��اء 
الفالحني  خا�صة  الفالحي  العقار 
امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م��ن ق����رارات ن��زع 
ومرافقة  دع��م  و  الفا�صخ  ال�رشط 
اخلا�صة  عبا�س  ببني  البيع  نقطة 
... احلبوب   لديوان  التابعة  باحلبوب 
اأ / د

م��وا���ص��ل��ة ل��ل��ج��ه��ود امل��ي��دان��ي��ة 
اإىل  الهادفة  الوالية  اأمن  مل�صالح 
احل�رشي  االإجرام  ظاهرة  مكافحة 
توفري  �صمان  اأ�صكاله،  مبختلف 
نينة  الطماأ و  ال�صالمة  و  االأم��ن 
ح��م��اي��ة  ك����ذا  و  ل��ل��م��واط��ن��ني، 
الو�صع  يف  �صيما  املمتلكات 
احل�رشي  م���ن  االأ ع��ال��ج  ال��راه��ن، 
االأ�صبوع  بداية  خالل  ال�صاد�س 
ب�:ال�رشقة  متعلقة  ق�صية  اجلاري 
تعود  الق�صية  حيثيات  بالتعدد 
اأمام  �صخ�س  بها  تقدم  �صكوى  اإىل 
ال�صاد�س   احل�رشي  االأمن  م�صالح 
من  لل�رشقة  تعر�صه  بخ�صو�س 
�صخ�صني  قبل  من  مركبته  داخل 
املال  من  مبلغا  ا�صتهدفت  والتي   ،
ثر  اإ على  دج(،   5000.00 ( قدره 
احل�رشي  م���ن  االأ م�صالح  ذل��ك  
يف  حتقيق  بفتح  قامت  ال�صاد�س 
االأبحاث  اأ�صفرت  ين  اأ الق�صية، 

وجيز  ظ���رف  يف  ال��ت��ح��ري��ات  و 
م�صتبه  توقيف  م��ن  قيا�صي  و 
 ( مابني  اأعمارهما  ترتاوح  فيهما 
خطة  و�صع  بعد  �صنة   )19-22
ا�صتكمال  بعد  حمكمة.  اأمنية 
لق�صية  اجلزائية  االإجراءات  ملف 
فيهما  امل�صتبه  ت��ق��دمي  مت  احل���ال 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  م��ام  اأ
ال��ذي  االأغ����واط،  حمكمة  ل��دى 
جل�صة  على  الق�صية  ملف  اأح��ال 
حق  يف  لي�صدر  الفوري،  املثول 
يق�صي  حكم  االأول  فيه  امل�صتبه 
حب�س  �صنوات  ب��ث��الث  دان��ت��ه  ب��اإ
ماليه  غرامه  و  يداع  االإ مع  نافذة 
فيما  �صدر  100000 دج،   قدرها 
حكم  الثاين   فيه  امل�صتبه  حق  يف 
نافذا  حب�صا  بعام  دانته   باإ يق�صي 
قدرها  مالية  وغرامه  يداع  االإ مع 

100000 دج
ق/ج
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مواطنو برج باجي خمتار يطالبون بتوفري 
الأمن العمومي

  ن-ق- التجاين 
---------------- 

املدين  املجتمع  فعاليات  ووجهت 
ا�صتغاثة  ن��داء  املنتدبة  ب��ال��والي��ة 
الداخلية  وزي��ر  اىل  مرا�صلة  ع��ر 
التهيئة  و  املحلية  اجل��م��اع��ات  و 
بخ�صو�س  بلجود  كمال  العمرانية 
ل�صاكنة  العمومي  م���ن  االأ ت��وف��ري 

بناءا  وهذا   ، خمتار  باجي  برج  والية 
بهذا  الد�صتور  مواد  يف  ماجاء  على 
يف  امل�صاواة  تكفل  والتي  ال�صاأن 
و  و�رشفه  وحرمته  املواطن  حقوق 
معي�صته  ظروف  ومراعاة  ممتلكاته 
املنتدبة  خمتار  باجي  برج  والية   ..
باجي  برج  بلديتني  تت�صمن  التي  و 
بتعداد  تيمياوين  بلدية  و  خمتار 

فيها  ينعدم  ن�صمة   األف   70 �صكاين 
�صكانها  يعي�س  و   ، لالأمن  مركز  اأي 
م�صالح  انعدام  ج��راء  مزرية  حالة 
لتكرار  ن��ظ��را   ، العمومي  م���ن  االأ
ب�صتى  القتل  و  ال�صطو  و  ال�رشقة 
على  االعتداء  عن  ف�صال   ، الطرق 
بي�صاء  اأ�صلحة  با�صتخدام  احلرمات 
مرا�صلتهم   عر  املواطنون  ويوؤكد   ..
عارمة  فو�صى  اأ�صبحت  املنطقة  اأن 
ق�صائيا  امل�صبوقني  لكل  مرتع  و 
اأثقل  الذي  الو�صع   ، ف�صاد  وب��وؤرة 
برج  �صاكنة  وينا�صد   ، اجلميع  كاهل 
على  الداخلية  وزي��ر  خمتار  باجي 
العمومي  م���ن  االأ ت��وف��ري  ����رشورة 
و   ، تخ�ص�صاته  و  اأق�صامه  بجميع 
قبل  اجلد  حممل  على  املو�صوع  اأخذ 

االأم��ور  خ��روج  و  الكارثة  ح��دوث 
الظروف  عن  ف�صال   ، ال�صيطرة  عن 
التي  امل��زري��ة  ال�صحية  املعي�صية 
احلرمان  مع  مرارتها  املواطن  يتجرع 
تعي�س مدينة  و   .. �صياء  االأ ب�صط  اأ من 
ال�صحراوية  خمتار"  باجي  "برج 
 2200 ح��وايل  بعد  على  الواقعة 
ك��ل��م ج��ن��وب ال��ع��ا���ص��م��ة اجل��زائ��ر 
بني  مايل   مع  احلدود  من  والقريبة 
حركات  وقع  على  االأخرى  و  الفينة 
خاللها  م��ن  رف��ع��وا  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
اجتماعية  مطالب  ع��دة  ال�صكان 
املعي�صية  اأو�صاعهم  حت�صني  بغية 
بني  الرابط  الطريق  اجناز  برزها  اأ  ،
هاج�صا  اأ�صبح  الذي  ورق��ان  الرج 

م�صتعمليه.. اأمام  حقيقيا 

من  العنف والعتداءات  انت�صار ظاهرة  باجي خمتار جّراء  برج  املنتدبة  الولية  �صكان  يعي�صها  والتذمر  القلق  حالة من 
ي�صاوؤون . ما  فيها  ليفعلوا  الأمن  ا�صتغلوا غياب  الذين  املنحرفني،  طرف 

املنحرفني العنف والعتداءات من طرف  انت�صار ظاهرة  بعد 19 �صنة من النتظار حلم 300 من مكتتبي عدل يتحققجّراء 
 يف احل�صول علي �صكن 

املدير اجلهوي لوكالة عدل بورقلة 
يعد بتوزيع احل�صة املتبقية 1500 قبل 

نهاية ال�صنة 

مبختلف اأطيافه ببني عبا�ض

املجتمع املدين بب�صار يطالب بتج�صيد الوعود 

توقيف �صخ�صني لتورطهما يف ق�صية 
ال�صرقة بالتعدد بالأغواط 
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دار النقابة بق�صنطينة تتحول اإىل وكر للف�صاد 
وماأوى للمت�صردين والكلب امل�صردة

عي�ض علجية 
-----------------

وق��ف��ة  يف  ن��ق��اب��ي��ون  وق�����ال 
اأن  اخلمي�س  اأم�س  اأول  احتجاجية 
حمودة  بن  احلق  عبد  النقابة  دار 
ماأوى  و  للف�صاد  وكرا  اأ�صبحت 
كذلك  و  امل��ت�����رشدات  للن�صاء 
تعد  مل  و  امل�������رشدة،  ال��ك��الب 
الطبقة  اأجل  مع  للن�صال  عنوان 
ال  دخالء  دخلها  بعدما  ال�صغيلة، 
الن�صال  و  بالنقابة  لهم  عالقة 
اإىل  ينتمون  واله���م  ال��ن��ق��اب��ي، 
هي  و   ، النقابية  احلركات  باقي 
للف�صاد  وكر  اإىل  حتولت  اليوم 
و  املت�رشدات  للن�صاء  م��اأوى  و 
فقط  �صهرين  قبل  الكالب،   كذا 
مدخل  من  م�رشدة   فتاة  اتخذت  

لكنها  و  لها،  ماأوى  النقابة  دار 
من  ليال  لالعتداءات  تعر�صت 
الكالب  تزال  ما  و  منحرفني  قبل 
بن  وك�صف  الدار،  مبدخل  مقيدة 
مكلف  اأم��ني  املهاب  عبد  زغبة 
االإحتاد  م�صتوى  على  بالتنظيم 
املزري  الو�صع  عن  غرب  حملي 
عبد  النقابة  دار  اإليه  اآلت  الذي 
احل��ق ب��ن ح��م��ودة  ب��ع��د ذه��اب 
انتخب  ال��ذي   ، رحمة  بوجمعة 
يف  بالوالية  النقابة  راأ���س  على 
اأمانة  عنه  انبثقت  والئي  موؤمتر 
و  تنفيذية  جل���ان  و  تنفيذية 
النقابيون  واأكد  حملية.  مكاتب 
بوجمعة  عهد  يف  النقابة  اأن 
ما  على  ت�صري  ك��ان��ت   رح��م��ة 
حني  اإىل  تام  ان�صباط  يف  و  يرام 
وطنيا  اأمينا  اأحمد  قطي�س  تعيني 

هذا  قام  قد  و  النقابية،  للمركزية 
عن  دخ��الء  با�صتقطاب  االأخ��ري 
موازيا  موؤمترا  عقدوا  و  القطاع، 
�صكلوا  كما   ، ال�رشعي  للموؤمتر 
و  �رشعية،  غ��ري  تنفيذية  جلنة 
كما    ، القدامى  املنا�صلني  اأبعدوا 
باإحالته  انتهت  بتجاوزات  قام 
النقابية  املركزية  راأ�س  على  من 
االن�صباط،  جلنة  على  حتويله  و 
لعباط�صة  م��ك��ان��ه  ع��ني  ح��ي��ث 

تعهد  و  وط��ن��ي،  ك��اأم��ني  �صليم 
الو�صع  بت�صوية  االأخ���ري  ه��ذا 
اإع��ادة  و  ق�صنطينة  نقابة  داخ��ل 
اأي  دون  لكن  جديد،  من  هيكلتها 
على  حرا  وعوده  ظلت  و  نتيجة، 
باالإحتاد  النقابيون  وجدد  ورق، 
اجل��زائ��ري��ني  للعمال  ال��وط��ن��ي 
كما  كان  الذي  القطاع  بتطهري 
النقابيني،  لتكوين  مدر�صة  قالوا 

االنتهازيني. و  الدخالء  اإبعاد  و 

تطهري  يف  بالإ�صراع  النقابية  للمركزية  وطني  الأمني  اجلزائريني  للعمال  العام  الإحتاد  لواء  حتت  من�صوون  نقابيون  طالب 
القطاع من الدخلء الذين يعملون على �صرب القطاع و ت�صويه �صورة قادته و منا�صليه و خ�ض النقابيون بالذكر  دار النقابة 

عبد احلق بن حمودة بولية ق�صنطينة التي ل تزال مغلقة منذ اأزيد من 06 اأ�صهر وحتولت اإىل وكر للف�صاد

نقابيون يطالبون املركزية النقابية بتطهري القطاع من الدخلء

النيابة املحلية بوالية خن�صلة  اأدانت 
�صنوات   10 ب���:  خم���درات  تاجر 
 500 ب���:  تغرميه  و  ن��اف��ذ  حب�س 
املتاجرة  ق�صية  يف  �صنتيم  مليون 
املحظورة،  االأ�صلحة  و  باملخدرات 
بعد توقيفه من طرف فرقة مكافحة 
باملخدرات  امل�رشوع  غري  االجت��ار 
بامل�صلحة  العقلية  امل��وؤث��رات  و 
و  الق�صائية،  لل�رشطة  الوالئية 
املكثفة من  ن�صاطاتها  اإطار  هذا يف 
اأنواعها  ب�صتى  اجلرمية  حماربة  اأجل 
ذوي  من  عليه  املحكوم  يعتر  و 
الق�صية  حيثيات  العدلية،  ال�صوابق 
لعنا�رش  معلومات  ورود  اثر  تعود 
فرقة مكافحة االجتار غري امل�رشوع 
العقلية  امل��وؤث��رات  و  باملخدرات 
لل�رشطة  ال��والئ��ي��ة  بامل�صلحة 
قيام  مفادها   ، بخن�صلة  الق�صائية 
يف  ق�صائيا،  م�صبوق  �صخ�س 
ينحدر  العمر  من  الثالث  العقد 
حيازة  على  خن�صلة،  والي��ة  م��ن 
القنب  )رات��ن��ج  امل��خ��درات  نقل  و 
بطريقة غري  البيع  لغر�س  الهندي( 
الفرقة  عنا�رش  قام  اأين  م�رشوعة، 
هو  و  فيه  امل�صتبه  تر�صد  و  بتتبع 
باملخرج  النارية  دراجته  منت  على 

تفطن  بعد   ، ملدينة خن�صلة  اجلنوبي 
اأمني  حاجز  لوجود  فيه  امل�صتبه 
من  التخل�س  االأخ��ري  ه��ذا  ح��اول 
القنب  )راتنج  املخدرات  �صفيحة 
القيام  مع  بحوزته،  التي  الهندي( 
مبناورة على الطريق العمومي، غري 
مكنت  االأمنية  امل�صالح  فطنة  اأن 
املخدرات،  �صفيحة  ا�صرتجاع  من 
لعملية  اإخ�صاعه  بعد   . توقيفه  مع 
التلم�س اجل�صدي مت العثور بحوزته 
على �صالح ابي�س من نوع اوكابي 
اآثار تقطيع املخدرات و  به  3 جنوم 
مت  اأين  )�صيف(  اآخر  ابي�س  �صالح 
الفرقة  مقر  اإىل  حتويله  و  حجزها 
اإحالته  مت  االإج���راءات،  ال�صتكمال 
على وكيل اجلمهورية والذي اأحاله 
اإىل  املحلية  النيابة  على  ب��دوره 
اأعاله  املذكور  احلكم  ح�صن �صدور 
لغر�س  النقل  و  احليازة  ق�صية  عن 
القنب  )راتنج  للمخدرات  البيع 
و  م�رشوعة  غري  بطريقة  الهندي( 
ال�صنف  من  بي�صاء  اأ�صلحة  حيازة 
مرر  دون  )�صكاكني(  ال�صاد�س 
اإعادة  مبوؤ�ص�صة  اإيداع  مع  �رشعي، 

التاأهيل بابار .
علجية عي�س

 يعد من اأخطر جتار املخدرات و الأ�صلحة بي�صاء بالولية

لتاجر  نافذا  حب�صا  �صنوات   10
خمدرات بخن�صلة

نظرا للطرف ال�صحي الذي متر به البلد

�صرطة بلعبا�ض حت�صر نف�صيا التلميذ املقبلني على امتحانات الباك 
 حتت �صعار " من اأجل امتحانات بدون �صغوط 
زيارة  بلعبا�س  �صيدي  �رشطة  نظمت   ،" نف�صية 
من  مت  تعليمية  موؤ�ص�صات  عدة  اإىل  ميدانية 
للتح�صري  واإر���ص��ادات  ن�صائح  تقدمي  خاللها 
النف�صاين رفقة اأخ�صائية نف�صانية تابعة مل�صالح 
عدة  �صملت  التح�صي�صية  املبادرة   ، الوالية  اأمن 
لفائدة  ن�صائح  تقدمي  خاللها  من  مت  ثانويات 
�صهادة  امتحانات   على  املقبلني  التالميذ 
البكالوريا و�صهادة التعليم املتو�صط  يف ظروف 
ال�صنة  امتحانات  واأن  خا�صة  عادية،  نف�صية 
تف�صي  جراء  ا�صتثنائية  ظروف  يف  تاأتي  اجلارية 

جائحة كوفيد19-  .

لفائدة  النف�صي  الدعم  اإطار  يف  تندرج  املبادرة   
التالميذ املقبلني على امتحانات �صهادة البكالوريا 
و�صهادة التعليم املتو�صط، حيث قدمت لهم عدة 
مراجعة  بكيفية  متعلقة  وتوجيهات  ن�صائح 
االمتحانات،   موعد  اقرتاب  مع  خا�صة  الدرو�س 
اإىل  حديثها  يف  تطرقت  النف�صانية  االأخ�صائية 
منهجية  تطبيق  بكيفية  متعلقة  جوانب  عدة 
بطريقة  الدرو�س  مراجعة  منها  الهدف  �صليمة 
النف�صي  ال�صغط  وبعيدة عن  ومنتظمة  ممنهجة 
الذي عادة ما ينجر عنه نتائج عك�صية، التالميذ 
و  النف�صانية  االأخ�صائية  مع  تفاعلوا  من جهتهم 
طرحوا عدة اأ�صئلة تخ�س اجلانب املتعلق بكيفية 

مراجعة الدرو�س يف ظروف نف�صية عادية  التي 
مت  كما   ، بكل و�صوح  االأخرية  هذه  عنها  اأجابت 
يف  ناجحة  مناذج  عدة  عر�س  ال�صياق  نف�س  يف 
اإىل  اال�صتماع  مت  االإطار  نف�س  ويف  املجال،  هذا 
اإىل  جهتهم  من  ب��ادروا  الذين  االأ�صاتذة  تدخل 
الدرو�س  هذه  ال�صياق،  هذا  يف  ن�صائحهم  تقدمي 
التوجيهية لقيت  ا�صتح�صانا كبريا يف االأو�صاط 
مدراء  عدة  طالب  حيث  والتعليمية  الدرا�صية 
م�صتوى  على  النوع  هذا  من  مبادرات  بتنظيم 

موؤ�ص�صاتهم الرتبوية. 
م.رم�صاين

توزيع 160 م�صحفا واأزيد من 250 ق�صة على العائلت املنكوبة باخليم مبيلة  
لبلدية  الثقافية  امل�صتقبل  جمعية  اأم�س  بادرت  
�صو�صان  عمار  برئا�صة  مبيلة  العيد  �صلغوم 
للمنظمة  ال��والئ��ي  املكتب  م��ع  وبالتن�صيق 
حميطه  و  امل�صتهلك  حماية  و  الر�صاد  اجلزائرية 
على  �صجادة   20 و  م�صحفا   160 بتوزيع 
العائالت املنكوبة املتواجدة باخليم على م�صتوى 
عن  ناهيك   . مبيلة  بلعيد  بلقا�صم  البلدي  امللعب 
كتب  و  ق�صة   250 من  اأزي��د  توزيع  مت  ذل��ك  

بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  باالأطفال  خا�صة 
تعتر  التي  املبادرة  هذه   . �صنوات   10 و   06
�صاهمت  اخليم  م�صتوى  على  نوعها  من  االأوىل 
فيها كل من م�صالح ال�صوؤون الدينية و االأوقاف 
بح�صور  و  الريا�صة  و  ال�صبيبة  م�صالح  و 
اأ�صاتذة ،  واأخ�صائيني نف�صانيني و كتاب �صباب 
الزلزال  من  املت�رشرة  العائالت  ا�صتح�صنتها  و 
ال�صهر  ال�صابع من  اليوم  ميلة يف   الذي �رشب 

مثمنني  معترة  مادية  خ�صائر  وخلف  اجل��اري 
الطيبة  االلتفاتات  و  املبادرات  هذه  مثل  بذلك  
التي   و  امليدان  يف  الفاعلة  اجلمعيات  طرف  من 
ت�صاهم ب�صكل كبري يف التقليل من حجم املعاناة 
التي يعي�صونها داخل اخليم كما ت�صاهم كذلك يف 

الرتويح عن اأنف�صهم واأنف�س اأطفالهم .
بوجمعة مهناوي

 ال�صحية رقم 3 يف ظرف يومني 

انت�صال جثة �صخ�ض ب�صاطئ العن�صر 
بزيامة من�صورية بجيجل 

من�صورية  بزيامة  الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية  م�صالح  تدخلت 
مرفوقة بفرقة الغط�س من اأجل انت�صال جثة رجل يف العقد اخلام�س 
اأن تويف غرقا يف �صاطئ  من عمره ينحدر من والية �صطيف بعد 
وراءه  تاركا   ، جيجل  والي��ة  غرب  من�صورية  بزيامة  العن�رش 
واأوالده وزوجته يف حالة هي�صتريية يف ال�صاطئ ، حيث مت انت�صاله 
ب�صعوبة كبرية من طرف م�صالح احلماية املدنية ب�صبب حالة البحر 
وا�صطرابه الكبري ، جتدر االإ�صارة اإىل اأنه ال�صحية الثالثة يف ظرف 
3 اأيام فقط بعد اأن تويف �صابان غرقا اأول اأم�س ب�صاطئ الكيلومرت 

الثالث . 
ب .عبد الله

�صكان حي الكيا بامل�صيلة يعي�صون العط�ض يف عز احلر
املجاورة  واالأحياء  الكيا   �صكان  من  العديد  ندد 
لها من انقطاع املياه ال�صاحلة لل�رشب و تذبذبها 
ملدة تزيد عن15 يوما واأنهم عانوا كثريا خا�صة 
يف ال�صهر االأخري من ال�صنة اجلارية  الذي تزامن 
ال�صكان  من  العديد  ح�صب  و  الرد.  ف�صل   مع 
الكثرية  ال�صكاوى  من  وبالرغم  الو�صع  ف��اإن 
يتم  مل  اأنه  اإال  املخت�صة  للجهات  رفعها  مت  التي 
بتنظيم  املتعلقة  و  تدابري جديدة ل�صاحلهم  اتخاذ 
االأ�صهر  هذه  خالل   خا�صة  املياه  توزيع  عملية 

ذات  اأكد يف  احلر حيث  اإىل ف�صل  التطرق  دون 
اأزمة  يعانون  اأنهم  املذكور  احلي  �صكان  ال�صياق 
لل�رشب  ال�صاحلة  املياه  واأن  يوما  منذ15  عط�س 
اأثار  ما  وهو  املدة  هذه  طيلة  حنفياتهم  تزر  مل 
ال�صيفي  املو�صم   كذلك  و  كثريا  ا�صتياءهم 
لهذه  جذرية  حلول  و�صع  ب�رشورة  مطالبني  
كاهلهم  اأثقلت  ال�صهاريج  واأن  ال�صيما  االأزمة 
جدا  �رشورية  احليوية  امل��ادة  هذه  اأن  و  خا�صة 
اأخرى  جهة  من  اليومية.  اال�صتعماالت  جلميع 

ب�صفة  ال�رشوب  باملاء  االأحياء  بع�س  �صت�صتفيد 
ذكره  ال�صالف  احلي  �صكان  بعيد عن  عادية غري 
ان  اكدوا  للتحرير  �صياق حديثهم   ال�صكان ويف 
ال�صدفة  ال�رشوب لي�صت وليدة  املاء  ازمتهم مع 
بل هي اأزمة بعيدة املدى منذ اأكرث من 4 �صنوات 
املتكررة  احتجاجاتهم  رغم  م�صيفني  م�صت 
ملوؤ�ص�صة  �صكاويهم  و  �صنة  كل  من  �صيف  كل 

اجلزائرية للمياه لكن ال حياة ملن تنادي.
ر�صيد غربي

املعنية  الهيئات  خمتلف  �رشعت 
مواعيد  الإجناح  التح�صري  بعملية 
ويتعلق  الر�صمية  االمتحانات 
البكالوريا والتعليم  االأمر ب�صهادة 
ال�صلطات  وفرت  وقد  املتو�صط 
املحلية ببلديات ودوائر الوالية كل 
الو�صائل والظروف املواتية الإجناح 
التالميذ لفرتة  العملية بعد توقف 
الدرا�صة  6اأ�صهر عن  فاقت  زمنية 
هذا  كورونا  وباء  تف�صي  ب�صبب 
للوالية  العام  االأمني  اإجتمع  وقد 
م��وؤخ��را ب��روؤ���ص��اء امل��راك��ز وك��ذا 
الرتبية حيث مت  امل�صوؤولني مبديرية 
اإبالغ اجلميع باالإجراءات والتدابري 
على  للحفاظ  اتخاذها  الواجب 
�صمان  وبالتايل  التالميذ  �صحة 

مع  لالمتحانات  احل�صن  ال�صري 
العلم اأن عدد املراكز يبلغ بالوالية 
التعليم  ل�صهادتي  مركزا   123
لالإ�صارة  والبكالوريا  املتو�صط 
بزيارات  قامت  اللجان  عديد  فاإن 
على  للوقوف  للمراكز  ميدانية 
الروتوكول  وفق  جاهزيتها  مدى 
اجلهات  قبل  من  املعلن  ال�صحي 
امتحانات  موعد  الإجن��اح  املعنية 
هذا  وبني  الدرا�صية  ال�صنة  نهاية 
وذاك يتطلب على اجلميع الوقوف 
دون  للحيلولة  واح���دة  وق��ف��ة 
ت�صجيل اإ�صابات بفريو�س اليرحم 

واليفرق بني ال�صغري والكبري.

ع بوتليتا�س

التح�صريات على قدم و�صاق لإجناح 
المتحانات الر�صمية بتلم�صان

ثنية  دائ��رة  اأم��ن  م�صالح  متكنت 
من  تي�صم�صيلت  ب��والي��ة  احل��د 
الع�رشينيات  يف  �صخ�س  توقيف 
تورطه يف  خلفية  العمر على  من 
كحولية    م�رشوبات  بيع  ق�صية 
الوالية   اأمن  بيان  ح�صب  العملية 
روتينية  عملية  اإثر  على  جاءت 
م�صتوى  على  ال�رشطة  لعنا�رش 
مدينة   مبدخل  اأمنية  مراقبة  نقطة 
عملية   اأ�صفرت  حيث   ، احلد  ثنية  

تفتي�س املركبة عن حجز كمية من 
ب��:  قدرت  الكحولية  امل�رشوبات 
3200 وحدة  من خمتلف االأنواع و 
االأحجام كانت حمملة بال�صندوق 
اخللفي. ليتم حجز املركبة وتوقيف 
ملف  اإجناز  مع  املتورط  ال�صخ�س 
اأمام وكيل  ق�صائي �صده وتقدميه 
اجلمهورية لدى حمكمة ثنية احلد. 

زغارية / ح

اأمن تي�صم�صيلت يحجز 3200 
وحدة من امل�صروبات الكحولية  

فيما مت حجز 310 اأقرا�ض مهلو�صة

مروج املوؤثرات العقلية يف قب�صة ال�صرطة مب�صتغامن
م�صتغامن   باأمن  الق�صائية  ال�رشطة   اأوق��ف��ت 
اأربعيني مقيم مب�صتغامن، متورط يف ق�صية حيازة 
حجز  اأين  والبيع،  اال�صتهالك  لغر�س  املخدرات 
مايل  ومبلغ  مهلو�صة  اأقرا�س   310 كمية  منه 
املتاجرة  عائدات  من  يعتر  دج   3000 ب�  يقدر 
اأن اأحد  اإثر معلومات مفادها  يف ال�صموم.  فعلى 
و  العقلية  املوؤثرات  برتويج  يقوم  االأ�صخا�س 
املخدرات بالقرب من مكان اإقامته بحي تيجديت 
التابعة  ال�رشطة  قوات  با�رشت  عليه  م�صتغامن، 

لغر�س  التحري  و  البحث  عملية  الفرقة  لذات 
بدقة  املكان  حتديد  بعد  و  باالأمر  املعني  اإيقاف 
�صالف  املكان حيث عرث على  اإىل عني  التنقل  مت 
الذكر يف حالة تلب�س و هو ب�صدد الرتويج و الذي 
بعد اإيقافه عرث بحوزته على 10 اأقرا�س مهلو�صة 
من نوع باركديل 05 ملغ، و عند تفتي�س م�صكنه 
بعد ا�صت�صدار اإذن بالتفتي�س ال�صادر عن وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة م�صتغامن، كللت العملية 
بالعثور على كمية من املوؤثرات العقلية متثلت يف 

كانت  كيتيل،  و  باركيديل  نوع  من  قر�س   300
خمباأة بخزانة داخل غرفة نومه باالإ�صافة اإىل مبلغ 
مايل قدر ب� 3000 دج يعتر من عائدات املتاجرة 
يف ال�صموم .عن  حيازة املوؤثرات العقلية لغر�س 
اال�صتهالك و البيع، اأجنز ملف اإجراء ق�صائي �صد 
املتورط  قدم مبوجبه اأمام وكيل اجلمهورية لدى 
الفوري  املثول  اإجراءات  بعد  حمكمة م�صتغامن و 

حكم عليه  ب�صنتني 02 حب�صا نافذة.
�صليمان بن قناب



عرب  كروية  ومناف�سات  ريا�سية  دورات  حتت�سن  ترابية  ملعب 
رحلوا  اأنا�ص  اأ�سماء  حتمل  واملبادرات  التطوع  اأهل  ين�سطها  الأحياء 
ال�سوارع  بطون  من  وتخرج  تن�سط  مواهب  فيها  فتربز  حياتنا  عن 
على   " ميديا  ال�سو�سيال   " يف  �سفحات  مبارياتها  جمريات  وتغطي 
بالعبادلة  احلديدية  " الكرة  " و  العبادلة  " مباريات  �سفحة  غرار 
القدرة  ح�سب  املنا�سبات  خمتلف  يف  الدورات  فعاليات  ين�سرون   "

والإمكانيات املتاحة تقوم مقام القنوات الريا�سية الإعلمية .
النا�سع  بتاريخها  عريقة  كروية  مدر�سة  العبادلة  مدينة  تعد        
الأخ�سر  امل�ستطيل  داخــل  اأمتعت  كروية  مواهب  اأجنبت  ولطاملا 
اجلماهري  اأمتعت  وجولت  �سولت  خلل  من  امل�ستديرة  وداعبت 
لعبيد  لعبيدي  و  �سايف  غــازي  غــرار  على  طــوال  ل�سنوات  العا�سقة 
عامري  الذهبية  الأيقونة  ظهرت  وحتى  �سابوين  مببارك  مرورا 
ال�ساورة ورغم قلة الإمكانات  حمفوظ يف املحرتف الأول مع ن�سور 
جاهزية  عــدم  جــراء  املنطقة  بها  متر  التي  ال�سعبة  والــظــروف 
املرافق العمومية وغياب امللعب اخلا�سة بالتدريبات اإل اأن الأر�ص 
التاريخ  فكاتب   ، وحني  وقت  كل  يف  زرعها  تنبث  �ستظل  اخل�سبة 
اإىل  و�سول  منيع  دوي  اإحتــاد  ثم  قدميا  العبادلة  فريق  اأن  يذكر 
من  وغريها  اجلرف  حي  ونــادي  العبادلة   ومولودية  قري  �سبيبة 
الأ�سماء  وكبار  الكوادر  من  الكثري  اأجنب  قد   " القريية    " الأندية 
التي وقّعت يف دفاتر املنطقة كرويا بحرب ذهبي كله اأناقة ولوحات 
امللعب  من  وغريها   و�سعيدة  وهــران  ملعب  يف   مر�سومة  فنية 
التي خا�ص فيها اإحتاد دوي منيع مباريات يف �سنوات العطاء قبل اأن 

تع�سف ريح العجاف يقول اأحدهم.
جذري  رجــوع  اإىل  املحللني  نظر  يف  حتتاج  بالعبادلة   القدم  كرة 
اللزمة  ال�سيولة  توفري  من  بداية  القدم  بكرة  النه�سة  لعوامل 
احلنكة  من  ميلكون  الذين  ال�سباب  باملدربني  الإهتمام  اإىل  و�سول 
التي توؤهلهم لقيادة فرقهم اإىل مراتب جيدة يف خمتلف امل�سابقات 
واملناف�سات الكروية  اأمثال " عبد العايل رامي " و " نبيل دراجي " و 
" وغريهم  " نبيل يحياوي  " و  " زكريا بن عابد   " و  " �سالح نا�سري 
عبد  هامل   " غــرار   على  ال�ساعدة  للمواهب  الفر�ص  اإعطاء  مع   ،
اإبن حل�سن  " ويعد املوهبة ال�ساعدة هامل عبد الرحمان  الرحمان 
تكملة  املحلية  نواديها  خلل  من  ومتابعتها  للكرة  املحب  الرجل 
مل�سوار اأ�ساطري الكرة مبدينة العبادلة فهذا املتاألق من مواليد 2005 
لعب ي�ساري ين�سط �سمن �سفوف النادي العريق مولودية العبادلة 
هائلة  كروية  وقــدرات  راقية  فنية  مبهارات  ميتاز  اأ�سبال  �سنف 
 " التحرير   " جلريدة  بوعمامة  بلخري  مدربه  يقول  منه  �ستجعل 
 – ي�سيف  موهبته  �سقل  مت  لو  م�ستقبل  كبرية  للأندية  وجهة 
مواهب  غرار  على  الريا�سية  ملكاته  لتطوير  جدية  بكل  والعمل  
كثرية تنتظر الإ�ستثمار للح�سول على نتائج جادة م�ستقبل ومن 
الإق�ساء  من  الكثري  تعي�ص  التي  املناطق  بهذه  اللعبة  تطوير  مت 

والإهمال ح�سب و�سفه.
باجلانب  املهتمني  اأحد  يقول   " بلما�سي   " ع�سا  اإىل  نحتاج  ل  فقد 
بلعمري  وحنكة  حمــرز  قــدم  اأو  –ال�سحرية   باملنطقة  الريا�سي 
ما  بقدر   ، الكاأ�ص  اأو  والثاين  الأول  للق�سمني  ال�سعود  على  لنناف�ص 
 – ي�سيف  الكروية  املواهب  ب�سقل  تهتم  مدار�ص  اإن�ساء  اإىل  نحتاج 
على  والعمل  امل�ستديرة  هواة  لدى  والقدرات  الطاقات  واإكت�ساف  
 " الذي ميتاز بروؤية م�ستقبلية وثاقبة بعيدا عن  �سناعة اللعب 

الوجهية " والعرقية و اإحتكار الأندية .
دوكي اأحمد

طالب جمل�ص اإدارة نادي وفاق �سطيف، الحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
�سدور  بعد  اأفريقيا،  اأبطال  دوري  يف  امل�ساركة  تاأ�سرية  فريقه  مبنح 

قرار املحكمة الريا�سية، بخ�سم النقاط من ر�سيد مولودية اجلزائر.
الديربي  مباراة  بــاإعــادة  اجلمعة،  يــوم  الريا�سية،  املحكمة  وق�ست 
العا�سمي، وخ�سم 3 نقاط من ر�سيد مولودية اجلزائر، لي�سبح ر�سيده 

نقطة.  37 من  بدل  نقطة   34
"تطالب  "في�سبوك":  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  بيان  يف  النادي،  وقال 
املحكمة  قــرار  بتطبيق  ــري،  ــزائ اجل الحتـــاد  �سطيف،  وفــاق  اإدارة 

الريا�سية، بخ�سم النقاط من ر�سيد مولودية اجلزائر".
الثانية،  املرتبة  �ساحب  �سطيف  وفاق  باإعلن  تطالب  "كما  واأ�ساف: 
التي ت�سمح له بامل�ساركة يف دوري اأبطال اأفريقيا"، واأ�سار اإىل اأن الإدارة 
حق  ل�ستعادة  القانونية  ال�سبل  كامل  و�ستتبع  مطالبها،  عن  تتخلى  لن 

الوفاق.
واأمت: "نحذر من اأي خرق جديد للقوانني، لأن تطبيق القوانني كما جاء 
يف بيان الفاف، مت اللجوء اإليه للتفريق بني املولودية والوفاق، ب�سبب 
الت�ساوي بينهما يف عدد النقاط، والعتماد على التعليمة املوجهة يوم 

املت�ساوية". الفرق  بني  للتفريق  اآب/اأغ�سط�ص،   2

كرة القدم بالعبادلة نوادي ومواهب مهم�صة !

 بني ذكريات املا�صي وخيبات احلا�صر 
العبادلة حتكي ق�صة اأبطال الظل

وفاق �صطيف يحذر من خرق 
القوانني جمددا

اجلزائر،  مولودية  اإدارة  ــدت  اأك
ــن حق  ــزة لــلــدفــاع ع ــاه ــا ج ــه اأن
القانونية  الــطــرق  بكل  فريقها 
ـــدور قـــرار  ــد �ـــس ــع الــــلزمــــة، ب
املحكمة الريا�سية بخ�سم النقاط 
عدم  ب�سبب  الــنــادي،  ر�سيد  من 
الرابطة املحرتفة،  �سرعية قرار 
مباراة  العا�سمة  احتــاد  بخ�سارة 

الديربي.

اليوم  الريا�سية،  وق�ست املحكمة 
الديربي  مباراة  باإعادة  اجلمعة، 
من  نقاط   3 وخ�سم  العا�سمي، 
ر�سيد مولودية اجلزائر، لي�سبح 
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نقطة.
بيان  يف  العا�سمي،  النادي  وقــال 
على  ــي  ــم ــس ــر� ال ــابــه  حــ�ــس عـــرب 
املحكمة  قرار  "بعد  "فيي�سبوك": 

بخ�سو�ص  الــدولــيــة  الريا�سية 
ومولودية  اجلزائر  احتاد  مباراة 
ثلث  بخ�سم  القا�سي  اجلزائر، 
تطمئن  نادينا،  ر�سيد  من  نقاط 

اإدارة العميد جميع اأن�سارها".
املركز  يف  �سيبقى  "الفريق  وتابع: 
بلعب  لــه  ي�سمح  الـــذي  ــاين،  ــث ال
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  مناف�سة 
الفاف  اأن  باعتبار  املقبل،  املو�سم 

ح�سابها  يف  مـــوؤخـــرا  اعــتــمــدت 
ي�سمن  الــذي  املعامل،  نظام  على 
كونه  الرتتيب،  و�سافة  لفريقنا 
اأ�سل  مــن  فقط  مــبــاراة   20 لعب 

."22
"توؤكد  العا�سمي:  الــنــادي  واأمت 
�ستدافع  اأنــهــا  املــولــوديــة  اإدارة 
ــق الـــنـــادي، بــكــل الــطــرق  ــن ح ع

القانونية اللزمة".

الأرجنتيني،  النجم  م�ستقبل  يوا�سل 
الإعلم  يف  احلدث  �سناعة  مي�سي  ليونيل 
فريقه  عن  الرحيل  اللعب  قرر  اأن  منذ 
ال�سيفية  النتقالت  فــرتة  يف  بر�سلونة 
ــا جــعــل فريق  لــلــتــقــاريــر، وهـــو م ــًا  ــق وف
كاأول  ي�سطف  الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت 

املناف�سني على �سم هذا الأ�سطورة.

حــول  ال�سحافية  الــتــقــاريــر  واخــتــلــفــت 
فريق  ي�ستعد  الـــذي  الــعــر�ــص  تفا�سيل 
بر�سلونة  اإىل  لتقدميه  �سيتي  مان�س�سرت 
على  "الربغوث"،  ببيع  اإقناعها  اأجــل  من 
غرار �سحيفة "�سبورت" التي ك�سفت اأن من 
ريا�ص  اجلزائري  النجم  يكون  اأن  املحتمل 

حمرز �سمن هذه ال�سفقة.

عر�ص  اأن  نف�سها  ال�سحيفة  واأكـــــدت 
يف  يتمثل  املــحــتــمــل  �سيتي  مان�س�سرت 
اإىل بر�سلونة  5 لعبني من الفريق  انتقال 
حمرز  اإىل  فاإ�سافة  مي�سي،  �سم  مقابل 
�سيلفا  بريناندو  الربتغايل  كذلك  يوجد 
والثنائي  جي�سو�ص  غابريال  والربازيلي 
واإيــريــك  اآنخيلينيو  خو�سيه  الإ�ــســبــاين 
غار�سيا، اللذان يبقيان مطلوبني يف النادي 

منف�سلة. �سفقة  "الكتالوين" يف 
ال�سحايف  بالغيو  غيليوم  حتدث  بــدوره، 
الإ�سباين ال�سهري يف �سبكة "�سكاي �سبورت" 
مل�سادره  وفقًا  ك�سف  اأين  الأنباء،  هذه  عن 
م�ستعد  غري  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  اخلا�سة 
لأنه  حمــرز  ريا�ص  خدمات  عن  للتنازل 
بيب  املــدرب  خطط  يف  مهمًا  لعبًا  يعترب 
حــال  وهـــو  املــقــبــل  للمو�سم  ـــول  ـــواردي غ
غابريال جي�سو�ص وبريناندو �سيلفا، لكنه 
عن  ال�ستغناء  يف  ميانع  ل  ذاته  الوقت  يف 
خدمات الثنائي اأنخيلينيو وغار�سيا ل�سالح 

النادي "الكتالوين".
معقدة  مهمة  يف  حمــرز  ريــا�ــص  و�سيكون 
مان�س�سرت  جنــاح  حالة  يف  املقبل  املو�سم 
�سيتي يف ح�سم �سفقة ليونيل مي�سي وهذا 
بحكم اأنهما يلعبان يف نف�ص املركز تقريبًا، 
وهذا ي�ساف اإىل م�ساكل اللعب اجلزائري 
اأ�سا�سيًا مع غوارديول  الذي مل يجد مركزاً 

يف الكثري من املباريات.

 ، �سفوف  يف  املتاألق  اللعب  بعث 
الأميــن  الظهري  ــور،   ث بني  �سباب 
وتقدير  �سكر  ر�سالة  خالد  دربال 
ــده من  ــاع ــس وعـــرفـــان لــكــل مـــن �
والــلعــبــني  ــني  ــدرب وم م�سريين 
اأي�سا وكذا اأن�سار غزلن ال�سحراء 
والتحاقه  املــهــم  الــعــر�ــص  بــعــد   ،
ــة  ــط ــراب ــق مـــن ال ــري ــف ر�ــســمــيــا ب
 ، مــقــرة  جنــم   ، الأوىل  املحرتفة 
الريا�سي  للق�سم  موؤكدا يف حديثه 
اأنه  اجلزائرية  التحرير  ليومية 
امليدان  يف  جهوده  من  �سي�ساعف 
من اأجل موا�سلة التاألق واملحافظة 
يف  حتى  الأ�سا�سية  مكانته  على 
الرابطة املحرتفة الأوىل كما قال 

:ــ 

ــ كيف أحوال الالعب 
دربال خالد ؟ 

اأفراد  بني  جيدة  �سحة  يف  الآن  اأنا 
قبل  ــة  راح اأيـــام  لق�ساء  اأ�سرتي 
اجلديدة  املناف�سة  لأجواء  العودة 
و�ساهمت  ختمت  بــعــدمــا  هـــذا   ،
ثور  بني  فريقي  �سعود  يف  موؤخرا 
جدارة  عن  الثاين  الوطني  للق�سم 
اليوم  يجعلني  ممــا   ، وا�ستحقاق 
مرتاح البال بعدما وفقت يف املهمة 

التي تنقلت من اأجلها لبني ثور .  

ــ وما صحة خبر تنقلك 
نحو الرابطة المحترفة 

األولى ؟ 

نهاية  قبل   ... عليك  اأخــفــي  ل 
يل  كانت  ــري  الأخ الكروي  املو�سم 

ــرق تن�سط  اتــ�ــســالت مــن ف عــّدة 
واأخرى   ، الثاين  الوطني  بالق�سم 
الرابطة  مــن  بــقــدراتــي  مهتمة  
فكرت  وعليه   ، الأوىل  املحرتفة 
املناف�سة  ــف  ــوق ت بــعــد  بــجــديــة 
اللتحاق  وقــررت  الــوبــاء  ب�سبب 
الفرق  ــدى  اإح �سفوف  يف  واللعب 
اأنــنــي مل  الــكــبــرية ، واحلــمــد هلل 
املفاو�سات  اأثناء  يعيقني  ما  اأجد 
فريقي  مــ�ــســريي  ــع  م واحلـــديـــث 

اجلديد .

ــ تعني نجم مقرة ؟ 

الفريق  هــذا  اجلميع  يعلم  كما 
�ساأنه  كبرية  طموحات  وله  عريق 
ـــرى  ــرق الــكــبــرية الأخ ــف ــاأن ال ــس �
التتويج  خ�سبة  �سعود  يف  ويطمح 
م�سرييه  جعل  ممــا   ، بالبطولة 

ا�سطياد  يف  �سوى  بجدية  يفكرون 
باإمكانها  التي  النادرة   الع�سافري 
للفريق  الــلزمــة  الإ�ــســافــة  منح 
واحلــمــد هلل متــت الأمــــور اأثــنــاء 
املفاو�سات مع الهيئة امل�سرية وفق 

ما كنت اأطمح اإليها من قبل .

ــ ما سر القفزة النوعية 
التي قام بها خالد ؟

نقاط  عــّدة  هي   ، عليك  اأخفي  ل 
ذالك  يف  �ساهمت  ومهمة  اأ�سا�سية 
وياأتي منها يف املقام الأول اإخل�سي 
التام يف العمل اأي التدريبات وكذا 
يف  امل�ساهمة  يف  ال�سديد  رغبتي 
ثور  بني  �سباب  فريقي  �سعود 
جانب  اإىل  الثاين  الوطني  للق�سم 
والوطيدة  الطيبة  علقتي  هــذا 
مع اجلميع لعبت هي الأخرى دورا 

يف  قدراتي  كل  توظيف  يف  ــارزا  ب
وراء  الأخـــري  يف  وتــكــون  املــيــدان 
للفرق  امل�سريين  بع�ص  اإعــجــاب 

الكبرية بقدراتي .

ــ بما تفكر بعد اإلمضاء 
لفائدة نجم مقرة ؟ 

دون  �سيتوا�سل  امليدان  يف  حلمي 
وهو  للخلف  الــعــودة  يف  التفكري 
جني  اأوا�سل  حتى  بجدية  العمل 
اأ�سا�سي  اللعب  منها  وياأتي   ، الثمار 
اأدرك  اأنــنــي  ــم  رغ الت�سكيلة  يف 
ويختلف  �سعب  الأمـــر  اأن   جيدا 
الأق�سام  يف  الن�ساط  على  متاما 
اأو ما بني  الثاين هواة  املتقدمة من 
الرابطات ، كما اأن ت�سبثي بن�سائح 
�سيمنحني  والتقنيني  ــني  ــدرب امل
الــربوز  ملوا�سلة  اللزمة  القدرة 
والتاألق يف عامل الكرة امل�ستديرة .

ــ هل من كلمة أخيرة ؟ 

ـــن مــ�ــســرييــن  ــع م ــي ــم اأ�ــســكــر اجل
بني  �سباب  نادي  واأن�سار  ومدربني 
دعم  مــن  يل  قــدمــوه  مــا  على  ثــور 
الآخــر  هو  كــان  امليدان  يف  معنوي 
والتحاقي  الــفــرق  اهــتــمــام  وراء 
اليوم بنجم مقرة ، كما اأمتنى لهم 
ال�سعود  بعد  والــنــجــاح  التوفيق 
للق�سم الوطني الثاين ، كما اأطمئن 
اأمت  يف  اأنني  اجلديد  فريقي  اإدارة 
حتى  جهدا  اأدخر  ومل  ال�ستعداد 
يف  و�سعوها  التي  الثقة  عند  اأنزل 

قدراتي .   
اأحمد اأمني 

يوا�سل الإعلم الإيطايل، تاأكيد اقرتاب 
من  ــص،  ــار� ف حممد  اجلـــزائـــري،  النجم 
النتقال اإىل لت�سيو يف فرتة النتقالت 
ال�سيفية احلالية، حيث توجد مفاو�سات 
العا�سمة  نــادي  اإدارة  بني  متقدمة  جد 

ونظريتها يف �سبال لإمتام ال�سفقة.
امل�ساعد  ــي،  ــل ــي ــوم اأك ـــا  ـــدري اأن وحتــــدث 
هذه  عن  �سبمبليت�سي،  للمدرب  ال�سابق 
لفريق  الفني  للمدير  وفائدتها  ال�سفقة 

كثرياً  اأ�ساد  اإذ  اإنزاغي،  �سيموين  لت�سيو، 
فــار�ــص،  بها  يتمتع  الــتــي  باخل�سائ�ص 
الظهري  مــع  منها  بع�ص  يف  وا�ــســرتاكــه 
الــذي  ميونخ،  لبايرن  ال�ساب  الأيــ�ــســر 
األفون�سو  الكندي  اأخرياً،  الأ�سواء  خطف 

ديفيز.
ل�سحيفة  ت�سريحاته  يف  اأكوميلي  ويقول 
الإيطالية:  �سبورت"  ديلو  "لغازيتا 
اإنه  رائعة،  بدنية  �سفات  لديه  "فار�ص 

احلالة  هذه  ويف  امللعب،  يف  كثرياً  يرك�ص 
لعب  ديفيز،  باألفون�سو  يــذكــرين  هــو 
بايرن ميونخ، كلهما يهدف اإىل ال�سرعة 

والرك�ص بالكرة �سوب منطقة اخل�سم".
ــدرب  م ـــي،  ـــزاغ اإن عــلــى  "فقط  وتـــابـــع: 
لت�سيو، اأن يو�سيه على اجلانب الدفاعي، 
ولعب  جناحًا  كان  الأ�سل  يف  فار�ص  لأن 
كثرياً يف هذا املركز. نحن افتقدناه كثرياً 
اأنه  اأرى  الإ�سابة،  ب�سبب  املا�سي  املو�سم 
�سي�سبح لعبًا مثاليًا مع اإنزاغي، و�سيكون 
قادراً على ت�سجيل العديد من الأهداف".
اأكد ال�سحايف  اآخر تطورات ال�سفقة،  ويف 
عرب  ــو  ــارزي م دي  جيانلوكا  الإيــطــايل 
�سفقة  اإمتـــام  اأن  الإلــكــرتوين،  موقعه 
فقط،  وقت  م�ساألة  لت�سيو  �سوب  فار�ص 
ـــي  اإدارت اجــتــمــاع  خــلل  �سيكون  وهـــذا 
على  لــلتــفــاق  الأحــــد،  يــوم  الفريقني 
قيمتها التي من املنتظر اأن تراوح بني 10 

و12 مليون يورو.

عبد  بامل�سعود  الرئي�ص  اأ�سرتط 
ــى جــمــيــع الــهــيــئــات  ــل ـــادر ع ـــق ال
ــمــيــة وكـــــذا رجـــــال املـــال  الــر�ــس
والأعمال باملنطقة تقدمي الدعم 
بجدية  الــعــمــل  ملــوا�ــســلــة  املــــادي 
الريا�سي  امل�ستقبل  فريقه  مــع 
احلمادين من الوادي ، بعد ال�سعود 
ب�سيغته  الثالث  الوطني  للق�سم 
اجلديدة عن جدارة وا�ستحقاق ، 
حتى يتوا�سل العطاء الإيجابي يف 
امليدان وال�سري بثبات نحو الهدف 
متقدمة  مكانة  بلوغ  وهو  امل�سطر 
والقدرات  الفريق  مبكانة  تليق 
بها  تزخر  التي  الكبرية  الب�سرية 
اأن  جيدا  يــدرك  لأنــه   ، البلدية 
ومن  امل�سار  يعبد  ــوال  الأم توفري 
من  ب�سرعة  للتاأقلم  اجلوانب  كل 
ير�سحها  التي  البطولة  جمريات 
جــّدا  ــة  ــوي ق ــون  ــك ت اأن  اجلــمــيــع 
ال�سعود  يف  الفرق  جميع  لرغبة 

على  نــاهــيــك   ، الأعــلــى  للق�سم 
وال�سرورية  ــرى  الأخ املتطلبات 
ت�سمح  مبكرا  ت�سويتها  يجب  التي 
القيام  يف  ـــرى  الأخ هــي  بــدورهــا 
�سهية  تفتح  الــتــي  بالرتتيبات 
دخول البطولة من الباب الوا�سع .

دعم األنصار يفرض عليه 
البقاء

والتي  املحفزة  العوامل  بــني  مــن 
م�ستوى  على  الأول  الرجل  جتعل 
كل  يف  يتحرك  امل�ستقبل  بيت 
ال�سبيل  يجد  حتى  ــات  ــاه الجت
الــعــمــل دون  ملــوا�ــســلــة  املــنــا�ــســب 
النهائي  الــتــوقــف  يف  الــتــفــكــري 
 ، الفريق  رئا�سة  من  والن�سحاب 
يقدمه  الذي  املعنوي  الدعم  جند 
عمله  على  ردا  له  الألــوان  ع�ساق 
الكبرية  وم�ساهمته  املــخــلــ�ــص 

يف  املتمثل  ـــري،   الأخ الإجنـــاز  يف 
ناهيك   ، الثالث  للق�سم  ال�سعود 
الأخرى  الإيجابية  العوامل  على 
ال�سباب  تعلق  يف  م�ساهمته  منها 
�سبل  يف  التفكري  وعدم  بالألوان 
تقدمي  بوا�سطة  وذلك  النحراف 
يف  جت�سدت  التي  لــلأوان  اخلدمة 
بها  يحلم  مكانة  ببلوغ  املــيــدان 

جميع الأن�سار .

مدرب محلي منح 
موافقته المبدئية

من  علمنا   ، متاما  مغاير  �سياق  يف 
الهيئة  اأن  املوثوقة  م�سادرنا  قبل 
امل�سرية لنادي امل�ستقبل ترغب يف 
اأبناء  ومن  حملي  مدرب  مع  العمل 
الفنية  العار�سة  يقود  املدينة 
الثالث  الوطني  الق�سم  بطولة  يف 
حت�سلت  اأنــهــا  حمدثنا  واأ�ــســاف   ،

حدث   ، املبدئية  موافقته  على 
جرت  التي  املفاو�سات  بعد  هــذا 
احل�سم  انتظار  يف  الطرفني  بني 
جل�سة  خلل  املو�سوع  يف  النهائي 
هويته  عـــن  والــكــ�ــســف  قـــادمـــة 
لأن�سار النادي الذين يتابعون كل 

كبرية و�سغرية تخ�ص الألوان .
اأحمد اأمني

اأندية  لعبي  بقوة  كورونا  فريو�ص  �سرب 
بينهم  من  الأخــرية،  الأيــام  يف  القدم  كرة 
غــرار  على  الفرن�سي،  الــــدوري  لعــبــي 
واأندي  عبيد  مهدي  اجلزائريني  النجمني 
فريقيهما  مباراتي  عن  غابا  اللذاين  ديلور 

الأ�سبوع املا�سي.
الفني  املدير  اأعلن  جديدة،  تطورات  ويف 

وفقًا  غوركوف،  كري�ستيان  نانت  لفريق 
عبيد  مهدي  �سفاء  فرون�ص"،  "وا�ست  ملوقع 
التدريبات  يف  واندماجه  الوباء،  هذا  من 
جانب  اإىل  "الكناري"،  لفريقه  اجلماعية 

اأ�سماء اأخرى يف الفريق.
م�ساركة  اأن  نف�سه  املوقع  اأكد  ذلك،  ورغم 
ــد  الأح ــوم  ي نيم  مــبــاراة  يف  عبيد  مهدي 

الدوري  بطولة  من  الثاين  الأ�سبوع  �سمن 
لعدم  نظراً  فيه،  م�سكوكًا  يبقى  الفرن�سي 

ثاين  وهــي  البدنية،  اللعب  جاهزية 
مباراة من املُحتمل اأن يغيب عنها بعد 

1"، يوم  "الليغ  تعذر ح�سوره افتتاح 
اجلمعة املا�سي، �سد فريق بوردو.

مونبولييه  فريق  اأعــلــن  ـــدوره،  ب
ــــدي  ــه وهــــدافــــه اأن ــم عـــــودة جن
من  ــر  الآخ هو  �سفائه  بعد  ديلور 
فريو�ص كورونا، اإذ ظهر يف فيديو 
ــري تــدريــبــات عــلــى انــفــراد  ــج ُي
التدريبات  اإىل  لعودته  حت�سرياً 
اجلماعية، وروؤية مدى جاهزيته 
للقاء الفريق غداً ال�سبت يف ملعب 

�سيفه رين.
ُيذكر اأن اآندي ديلور غاب ب�سبب 
فريقه  مباراة  عن  الوباء  هــذا 
ــبــوع  الـــوديـــة �ــســد مــيــتــز الأ�ــس

تاأجيل  ب�سبب  ـــذا  وه ــي،  ــس ــا� امل
الدوري  يف  الأوىل  مونبولييه  مباراة 

ارتباط  ب�سبب  ليون،  اأمام  الفرن�سي 
مان�س�سرت  �سد  مــبــاراة  يف  ــري  الأخ

�سيتي يف دوري اأبطال اأوروبا.

�صباب بني ثور ... الق�صم الوطني الثاين هل ينتقل حمرز اإىل بر�صلونة �صمن �صفقة مي�صي ؟

دربال :" اإخل�صي يف العمل وراء تاألقي والتحاقي بنجم مقرة من الرابطة 
املحرتفة الأوىل " 

مدرب اإيطايل: "فار�ض ُيذكرين بنجم بايرن ميونخ"

امل�صتقبل الريا�صي احلمادين ... بعد �صعود الفريق للق�صم الثالث  

الرئي�ض بامل�صعود ي�صرتط الدعم املادي حتى تتوا�صل اإجنازات الفريق 

مهدي عبيد و ديلور يتعافيان من فريو�ض كورونا

مولودية اجلزائر يطمئن جماهريه بعد قرار املحكمة الريا�صية

ريال مدريد يعر�ض دياز للفوز بخدمات بنا�صر

بلعمري يغادر ال�صباب ال�صعودي !

مي�صي يعود لرب�صلونة ب�صيناريو غريب!

يوم  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكــد 
ل  مــدريــد  ــال  ري اأن  اجلمعة، 

مع  بالتعاقد  يحلم  يـــزال 
بن  اإ�سماعيل  اجلــزائــري 

ــــب و�ــســط  نـــا�ـــســـر، لع
ميلن.

"ديفن�سا  ل�سبكة  ووفًقا 
الإ�سبانية،  �سنرتال" 

م�ستعد  مدريد  ريال  فاإن 
ــــارة  لــلــمــوافــقــة عــلــى اإع

و�سط  لعب  ديــاز،  اإبراهيم 
خــلل  مــيــلن  اإىل  املــريجنــي، 

املو�سم املقبل.
يخطط  ــد  ــدري م ـــال  ري اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 
ب�ساأن  ميلن  مع  املحادثات  من  لل�ستفادة 
دياز، لطلب اأولوية ال�سراء لثلثي الفريق 

)اإ�سماعيل بن نا�سر ولوكا�ص 
باكيتا ورافائيل لياو(.

ميلن  اأن  واأو�ــســحــت 
اأي  ــع  ــي ب قــــرر  اإذا 
الثلثي  من  لعب 
�سيكون  م�ستقبًل، 
لــــريــــال مـــدريـــد 
مطابقة  يف  ــق  احل
يقدم  ــص  ــر� ع اأي 

للنادي الإيطايل.
ــة  ــك ــب ــس ــ� وقـــــالـــــت ال
ـــال  ري اإن  الإ�ــســبــانــيــة 
اللعبني  يتابع  كــان  مدريد 
جيدة  تقارير  ولديه  فرتة،  منذ  الثلثة 

عنهم.

اجلزائري  الــدويل  اأيــام  باتت 
مــعــدودة  بلعمري  جــمــال 

ال�سعودي،  ال�سباب  يف 
اإدارة  قـــــــرار  بـــعـــد 
التعاقد  يف  الأخــــري 
ــد  ــدي ـــــب ج ــــع لع م
خللفته خلل فرتة 
ال�سيفية  التحويلت 

احلالية.
ـــفـــت تـــقـــاريـــر  وكـــ�ـــس

اإعــلمــيــة �ــســعــوديــة عن 
مفاو�سات  يف  ال�سباب  دخول 

الأرجنتيني  املــدافــع  مــع  جـــادة 
 31 العمر  من  والبالغ  اأزكويردوز  كارلو�ص 
عاما ويلعب مع نادي بوكا جونيورز، ب�ساأن 
بقيمة  �سنوات  ــلث  ث ــدة  مل معه  التعاقد 
2.400 مليون يورو  اإىل  �سوقية مالية ت�سل 

يف العام الواحد.
احلرمني،  بلد  من  الواردة  الأنباء  وت�سري 
كاي�سنيا  بــيــدرو  ال�سباب  مــدرب  اأن  اإىل 
له  �سبق  اأنــه  خ�سو�سا  اللعب  ا�سم  ر�سح 
اأثناء  املك�سيكي  �سانتو�ص  نادي  مع  تدريبه 
 ،2018 عام  املك�سيك  يف  اللعب  احــرتاف 
لنتو�ص  اأنــديــة  مع  اللعب  للعب  و�سبق 
فريق  من  معه  تــدرج  الــذي  الأرجنتيني 
حتت 20 عاما حتى و�سل اإىل الفريق الأول 
ثم  اأتلنت�ص  نــادي  واأي�سا   ،2009 عــام  يف 

اأن  اإىل ناديه لنتو�ص قبل  عاد 
ليعود  املك�سيك  يف  يحرتف 
نـــادي  عـــرب  بــــلده  اإىل 

بوكا جونيورز.
بني  العلقة  وت�سري 
الـــــدويل اجلـــزائـــري 
واإدارة  ــري  ــم ــع ــل ب
طريق  اإىل  ال�سباب 
ظــل  يف  ــــدود،  ــــس ــــ� م
التي  الكثري  امل�ساكل 
طـــفـــت عـــلـــى الــ�ــســطــح 
بني  الأخـــــرية  الآونـــــة  يف 

الطرفني.
اأن  اإل  ال�سعودي،  ــدوري  ال ا�ستئناف  رغم 
ومل  اجلزائر  يف  متواجد  يزال  ل  بلعمري 
ال�سحية  للظروف  نظرا  بفريقه،  يلتحق 
فريو�ص  انت�سار  جراء  البلد  بها  متر  التي 
اجلمهورية  رئي�ص  وقرار  امل�ستجد  كورونا 
الربية  احلــدود  بغلق  تبون  املجيد  عبد 
اللعب  على  تعذر  ما  والبحرية،  واجلوية 

التنقل اإىل اململكة.
املــدافــع  ال�سباب  نـــادي  اإدارة  ــدت  ــوع وت
ان�سباطية  عــقــوبــات  بفر�ص  بلعمري، 
للفريق،  ــه  ــودت ع ــر  ــاأخ ت ب�سبب  عــلــيــه، 
جائحة  عقب  ال�سعودي  الــدوري  بداأ  رغم 

فريو�ص كورونا.

وجهته  على  ا�ستقر  قد  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اأنَّ  يبدو 
املقبلة حال رحل عن بر�سلونة، هذا ال�سيف.

الذي  ال�سبب  عن  ال�سبت،  ام�ص  "ليكيب" الفرن�سية،  �سحيفة  وك�سفت 
يجعل مي�سي يف�سل النتقال ملان�س�سرت �سيتي؛ دون غريه من الأندية.
اإنهاء م�سريته يف  وقالت ال�سحيفة، اإنَّ )ليو( مل يتخل بعد عن فكرة 
حلني  الكتالوين،  النادي  اإىل  جمدًدا  العودة  ينوي  واأنه  بر�سلونة، 
قيادة  خمتلفة  اإدارة  وتويل  للبار�سا،  احلالية  الإدارة  رحيل 

النادي.
واأ�سافت "هذا ال�سيناريو ي�سعب من مهمة �سان جريمان 
العلقة  توتر  اأولهما؛  ل�سببني،  مي�سي  �سم  اإمكانية  يف 
والثاين؛  البار�سا،  وم�سوؤويل  الباري�سي  النادي  بني 
اأمــام  متاما  الباب  ــلق  اإغ يف  جــي(  اإ�ــص  )بــي  �سيا�سة 
هــذا  تنفيذ  ملي�سي  ميــكــن  لــكــن  ــه،  ــوم جن ــل  ــي رح

ال�سيناريو حال رحل اإىل ال�سيتي".
املدير  مينع  مل  ال�سيناريو،  ــذا  ه "لكن  ولــفــتــت: 
مع  التوا�سل  من  ليوناردو  جــي،  اإ�ــص  لبي  الريا�سي 
م�سوؤويل  نفي  رغــم  الــلعــب،  ــد  وال مي�سي  خــورخــي 

باري�ص هذا التفاو�ص".
النتقال  فكرة  على  مي�سي  ا�ستقرار  "رغم  واأ�سافت: 
لل�سيتي، فاإنَّ والده ا�ستمع بكل ود ملحادثات ليوناردو، وغريه 

من العرو�ص الأخرى مثل يوفنتو�ص".
اأيام، للتو�سل  اأن والد مي�سي �سي�سل بر�سلونة خلل  ونوهت 
ببيع  ترحب  رمبــا  التي  الــنــادي،  اإدارة  مع  م�سرتك  لتفاق 

اللعب حال و�سول عر�ص �سخم ي�سل اإىل 250 مليون يورو.
واأ�سارت اإىل اأن هذا املبلغ املايل يفوق قدرات مان�س�سرت �سيتي 
ا�ستعد  اإذا  اإل  مي�سي  ب�سم  له  ي�سمح  ولن  احلــايل،  الوقت  يف 

النادي الإجنليزي لل�ستغناء عن بع�ص جنومه.
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم: دعاء اجليو�صي
----------------------------------

لالأ�رشى واملحررين خا�س مركز حنظله 
كل  يف  ب�صمة  م�صطفى  علي  اأبو  بقامة  لرجل 
�صي�رشد  عنه  �صاألته  من  الن�صال...  �صاحات 
واالأردن... عرابة  يف  الرجل  عن  املواقف  اأالف 
القواعد  ال�����ص��ح��راوي...يف  اجَلفر  معتقل  يف 
ن�صال  �صاحات  َحل...وكلها  وحيثما  الع�صكرية 
بال  اأرواحهم  و�صفافية  الب�رش  معادن  فيها  ترز 
هي  �رشاوة  االأ�صد  الن�صال  �صاحة  �صك...ولكن 
ولقائي  معرفتي  عن  �صاأحدثكم  واأنا  ال�صجون 

اأبا علي داخل �صجون االحتالل. وجتربتي مع 
واإثنني  األفني  ع��ام  حزيران  من  ال�صاد�س  ليلة 
يف  عائلتي  بيت  من  االحتالل  قوات  اإعتقلتني 
قا�صية  تنكيل  رحلة  وبعد  هناك  ومن  طولكرم 
اللحظة  هذه  حتى  اجللمة  معتقل  اإىل  اإقتادوين 
اأي  معرفة  تتعدى  ال  علي  باأبي  معرفتي  كانت 
ملعرفتي  كان  واإن  به  ال�صعبية  اجلبهة  يف  ع�صو 
كفاحي  جهاز  يف  ُمقاتلة  فاأنا  اخل�صو�صية  بع�س 

اإ�صمه. يحمل 
حتقيق  مركز  اإىل  و�صلت  التايل  اليوم  �صبيحة 
يجب  فدائية  اأين  ذهني  يف  ي��دور  وم��ا  اجللمة 
املحققني  اأُرَي  اأن  ُم�صممة  ُكنت  ت�صعف  اأال 
هم  كنعانية...وكانوا  بفدائية  يليق  وجلداً  باأ�صًا 
على  النازية  علوم  كل  يظهروا  اأن  م�صممون 

وج�صدي... روحي 
اإىل  م�صبوحة  كنت  حزيران  من  ع�رش  الثالث  يف 
واأالم  �صاعدي  ي�رشب  اخلدر  بداأ  زنزانة  جدار 
اأ�صابع يدي زرقاء ُم�صودة... الظهر ت�صتد...باتت 

ال نوم وال طعام...ومن حائط ال�صبح هذا نقلوين 
ويداي  �ُصبحت  اأي�صًا  وعليه  �صغري  مقعد  اإىل 
مرهق  ج�صدي  متامًا  ُم�صتيقظة  للخلف...كنت 

�رشي  يف  اأحتدث  كنت  ُمتحفزة  حوا�صي  ولكن 
اأذكر  عندما  طوياًل  ُب�صكار..واأبت�صم  اأ�صامة  مع 
)نتانيا(  خالد  اأم  �صوق  باب  على  االأخري  حديثه 
اأذين  اإىل  يت�صلل  ال�صوق  انفجار  �صوت  كان 
يف  مو�صيقية  مقطوعات  من  �صمعت  ما  كاأجمل 
اأ�صامة  مع  للعهد  وجتديد  حديث  حياتي....وبعد 
حاجته  ج�صدي  لبى  رمبا  اأدري  ال  اإغفاءة  اأخذتني 
ما  بفعل  اإنتابتني  اإغماءة  تكون  قد  اأو  للنوم 
و  اأنني  كامل....املهم  اإ�صبوع  مدار  على  القيت 
الثقيل  الزنزانة  اإغفائتي �صمعت �رشير باب  اأثناء 
زنزانتي... وزواي��ا  قلبي  يف  ي�صع  ن��وراً  راأي��ت 

عبري  الرطوبة...�صممت  رائحة  اأنفي  من  زالت 
فا�صتفقت  وجهي  البحر  رذاذ  وغ�صل  يافا  برتقال 
يف  يقف  ك��ث  ب�صارب  رج��ل  منتع�صة...كان 
قدمية..  مارتينة  كتفه  على  الغرفة  اأق�صى 
عائلتي  �صيوخ  يرتديه  كالذي  قرويًا  زيًا  يرتدي 
مندياًل  جيبه  من  واأخ��رج  اإبت�صم  كور  قرية  يف 
اأتعلمني  قومي....دعاء  يل  وقال  وجنتي  م�صح 
يف  الجئة  حاكته  منديل  ه��ذا...ه��ذا  من  منديل 
جورج  يد  اإىل  �صاتيال  عر  وهربته  �صرا  خميم 
كلما  اأبِت  يا  خذيه  اإيَل  و�صل  عنده  ومن  حب�س 
اإم�صحي  التعب  داهمك  اأو  يديك  يف  القيد  اأوغل 
طعام  لدي  لي�س  اأبت  يا  به...اإعذريني  جراحك 
الع�صكرية... قربتي  يف  ماء  يبقى  ومل  لك  اأقدمه 
اأخذتيه... لدي قلبي وما تبقى من حلم كتفَي هال 

تناديني  اأنت  من  ولكن  الرجل  و�صاألت  تب�صمت 
وحلم  قلبك  علي  وتعر�س  مندياًل  تهبني  باإ�صمي 
على  وقعت  كلما  عيناك  وتدمع  طعامًا  اأكتافك 
اإحمر  طوياًل  الرجل  املتورمة...�صمت  اأ�صابعي 
اإ�صمي  تعرفني...حتملني  اأال  وقال  خجاًل  وجهه 
روؤو�صهم  على  الفا�صي�صت...تهدمينها  قالع  اإىل 
واأبنائي  اأن��ا  ث��اأري  من  ج��زء  ه��ذا  اأن  وت��وؤك��دي 

تعرفني  وال  غزة  اإىل  قا�صم  كفر  من  املذبوحون 
اأن  اأم  دعاء  يا  علَي  �صكلي...اأتتذاكني  وال  اإ�صمي 
تعلمتموها  التي  ال�رشي  العمل  اأ�صول  من  هذه 
ياأتي  اأن  قبل  �صاأخرج  �صيق  غيبتي...وقتي  يف 
الزبري  على  م�صطفى  امٌلقاتل  الفا�صي�صت...اأنا 

اأنا اأبا علي يا دعاء....
كذلك  لي�س  الوجه  ولكن  م�األوفًا  ال�صوت  بدا 
عم �صوتك  اأيا  جيداً....قلُت  اأعرفه  علي  اأبا  فوجه 
كذلك... لي�س  وجهك  ولكن  علي  اأبا  ك�صوت 

نورانية االأر�س كلها.... ن�صف جمال الدنيا وكل 
هيبتها...عطر �صماوي اأاأنت اأبا علي حقًا.... قال يا 
اأ�بِت اأال تعلمني اأننا عندما ن�صعد �صهداء نغت�صل 
جمالية  ترين...اإنها  كما  فنبدو  نتزين  وبه  بدمنا 
ال�صهادة ، عمومًا اأنا �صاأخرج بالطريقة التي اأتيت 
اآتي... �صوف  بحاجتي  اأنك  ت�صعرين  بها...عندما 

يل  قالوا  فقد  ع�صقالن  �صجن  اإىل  ذاهب  االآن  اأنا 
ومن  اأزوره��م  �صوف  بحاجتي  هم  من  هناك  اأن 
وجدار  لقيدي  وعدت  علي  اأبا  اأغادر....غادر  ثم 
يف  ي��زورين  عهد  على  معه  ال�صبح...وظللت 
الرملة زارين يف طولكرم  الدامون وال�صارون و 
علَي  اإ�صتدت  يوم  لقاءاتنا  اأخ��ر  وغ��زة...وك��ان 
ا�صتاأذن  جم  باأدب  للبيت  الغ�صاريف..اأتى  اآالم 
لهم  وقال  ركبتيه  على  اأطفايل  اأجل�س  بالدخول 
باأمكم  �صنع  قتلني...ومن  من  جدي  يا  اأتعلمون 
كل هذا قالوا من...قال اإنه الوح�س.. العدو القابع 
على قلوبنا...تزودوا بحب االأر�س �صاآتيكم قريبًا 
عندما  تقاتلونه  كيف  واأدلكم  اأٌمكم  على  اأطمئن 
ِطفلي  زال  وال  علي  اأبا  �صواعدكم...خرج  ت�صتد 
الذي  الثالث  جدهما  عن  ي�صاأالن  وحممد  علي 
قتال  ورحلة  ع�صكرية  وبزات  ببنادق  وعدهما 
اإننا  اأبِت  يا  تتاأخر  ن�صيب...فال  فيها  لهم  يكون 

االنتظار. يف 

اأبو علي ُم�صطفى يف �صجن اجللمة

ل��درا���ص��ات  فل�صطني  م��رك��ز  اأك���د 
ي�صود  �صديداً  احتقانًا  ان  االأ���رشى 
اأو�صاط االأ�رشى يف �صجن عوفر منذ 
 12 اإ�صابة  عن  االإعالن  بعد  االأم�س 
والتوقعات  كورونا  بفريو�س  ا�صري 
ظهور  بعد  امل�صابني  اأعداد  بارتفاع 

نتائج الفح�س للمخالطني . 
واأو����ص���ح م��رك��ز ف��ل�����ص��ط��ني ان 
يوجهون  عوفر  �صجن  يف  االأ���رشى 
يف  ال�صجن  الإدارة  االتهام  اأ�صابع 
فريو�س  وانت�صار  و�صول  ت�صهيل 
بعدم  ال�صجن،  اأق�صام  يف  كورونا 
ملنع  الكافية  االإج�����راءات  ات��خ��اذ  
الوا�صع  االختالط  لوجود  و�صوله 
عمليات  وا�صتمرار  االأق�صام،  يف 

جدد  باأ�رشى  تدفع  التي  االعتقال 
مركز  واأ���ص��ار  ال�صجن.  اىل  يوميًا 
واخلروج  الدخول  حركة  ان  فل�صطني 
على  تتوقف  ال  عوفر  �صجن  م��ن 
كورونا  جائحة  رغم   ، ال�صاعة  مدار 
داخل  �صواء  لها  الوا�صع  واالنت�صار 
الغربية  ال�صفة  كيان االحتالل او يف 
من  املعتقلني  غالبية  نقل  يتم  حيث   ،
قريب  كونه  اإليه  ال�صفة  وقرى  مدن 
من رام الله، وهذه احلركة واالختالط 
الالزمة  االحتياطات  اخد  دون  الدائم 
اىل  ك��ورون��ا  مر�س  نقل  اىل  اأدى 
فل�صطني  مركز  وبني   . ال�صجن  داخل 
ظهور  وبعد  عوفر   �صجن  اإدارة  ان 
باإغالق  االأ���رشى  اأبلغت  االإ�صابات 

يتم  ول��ن  اأ�صبوعني  مل��دة  ال�صجن 
ال�صجن  اإىل  جديد  قادم  اأي  ا�صتقبال 
اجلديدة حيث  االعتقاالت  ذلك  مبا يف 
�صيتم نقلهم اىل مراكز التوقيف مثل 
اأحد  يتم نقل  عت�صيون وحوارة، ولن 
اخلطوة  هذه  اأهمية  رغم  ال�صجن،  من 
و�صول  بعد  متاأخرة  تاأتي  اأنها  اال 

املر�س اىل ال�صجن . 
�صجن  اإدارة  ان  اىل  املركز  واأ�صار 
الع�رشات  من  عينات  �صحبت  عوفر 
لالأ�رشى  املخالطني  االأ����رشى  م��ن 
امل�صابني ومن املتوقع اأن يتم اكت�صاف 
اإ�صابات جديدة بني االأ�رشى  ، وقد مت 
نقل   االأ�رشى املخالطني اىل ق�صم 18 
حلجر  خم�ص�س  وهو  ال�صجن  بنف�س 

حاالت كورونا، بينما مت نقل االأ�رشى 
�صجن  يف  خا�س  ق�صم  اإىل  امل�صابني 
االإ�صابة  حل��االت  خم�ص�س  ه��دارمي 

بفريو�س كورونا.
مطالبته  فل�صطني  م��رك��ز  وج���دد   
بالتدخل  ال��دول��ي��ة  للموؤ�ص�صات 
خطر  من  االأ����رشى  حلماية  العاجل 
يف  واقعًا  اأمراً  اأ�صبح  والذى  كورونا 
ال�صجون، و�رشورة ار�صال وفد طبي 
طبيعة  على  لالطالع  عاجل  ب�صكل 
االح��ت��الل،  �صجون  يف  االأو���ص��اع 
انه  التي يدعي االحتالل  واالإجراءات 
حمايتهم  على  والعمل  باتخاذها،  قام 

قبل فوات االوان .

احتقان �صديد يف �صجن عوفر بعد اإ�صابة عدد  من الأ�صرى بفريو�ض كورونا
اأخبار فل�صطني

قالت هيئة �صوؤون االأ�رشى واملحررين، 
فيما  القابعني  املر�صى  االأ���رشى  اأن 
تعرف )بعيادة �صجن الرملة( يكابدون 
الهزيلة  املنهكة  باأج�صادهم  دقيقة  كل 
ال�صجان.  وعذابات  املر�س  وي��الت 
االأ���رشى  منا�صدة  الهيئة،  ونقلت 
يعرف  م��ا  اأو  الرملة  يف  املر�صى 
طالبوا  وال��ت��ي  "بامل�صلخ"،  بينهم 
اجلهود  كل  تكثيف  ب�رشورة  فيها 
واالإعالمية،  واحلقوقية  القانونية 

القتل  �صيا�صة  من  حياتهم  "الإنقاذ 
الطبي املتعمدة واملمنهجة بحقهم من 
ووقف  ال�صجون،  م�صلحة  اإدارة  قبل 
وبني  وقمعهم.  بهم  التنكيل  حمى 
"اإن  �صكواهم،  يف  املر�صى  االأ���رشى 
لالأمرا�س  م�صتودعا  باتت  اأج�صادهم 
املزمنة واخلطرية، واأن اإدارة ما ي�صمى 
بحقهم  مت��ار���س  الرملة"  "م�صفى 
ال�صحي،  االإهمال  �صيا�صات  اأب�صع 
وعدم  اأمرا�صهم  ت�صخي�س  كعدم 

وحرمانهم  املدنية  للم�صايف  حتويلهم 
واالكتفاء  ال��الزم��ة،  العالجات  من 
واأن  واملنومات  امل�صكنات  باإعطائهم 
منهم من ينام ليل نهار حتى يتنا�صى 
اأن  وقالوا،   . القاتلة  واآالم��ه  اأوجاعه 
واحلقوقي  الدويل  ال�صمت  ا�صتمرار 
�صجون  يف  الطبي  القتل  جرمية  على 
االحتالل االإ�رشائيلية، هي جرمية مماثلة 
اأن  الهيئة،  بحقهم".وبيت  وم�صاعفة 
)م�صفى  يف  املر�صى  االأ���رشى  ع��دد 

يعانون  اأ���ص��رياً   13 الرملة(  �صجن 
للغاية  ومزمنة  خطرية  اأمرا�س  من 
خالد  وه��م:  بالر�صا�س،  واإ�صابات 
�صاوي�س، ومن�صور موقدة، ومعت�صم 
�صالح،  �صالح  االأق��رع،  ناه�س  رداد، 
طقاطقة،  حممد  ال�صاوي�س،  كتيبة 
�صري  بلل،  هيثم  تعمري،  حممد 
ب�صري، اإ�صماعيل عودة، كمال ابو وعر، 

اأرقم هر�صة.

الأ�صرى املر�صى "بعيادة الرملة" اأج�صاد منهكة بني ويلت املر�ض و�صطوة ال�صجان

الأ�صري �صادي �صوقية  
منا�صل وبطل ..

ان���دالع  ف��م��ن��ذ    
انتفا�صة  ���رشارة 
حمل   ، االأق�صى 
الن�صال  راية  �صاد 
ومقاومة االحتالل 
ا�صمه  اأدرج  الذي 
���ص��م��ن ق��ائ��م��ة 
رف�س   ، املطلوبني 
اال���ص��ت�����ص��الم 
يف  و�����ص����ارك   ،

معارك جنني حتى اأعتقل وحوكم بال�صجن الفعلي 30 عامًا 
كبرية  وطنية  بروح  متتع    ، �صغره  منذ   " والدته  وتقول   ،
،متيز بال�صجاعة والبطولة، مل يكن يهاب االحتالل ويتقدم 
 ، بت�صفيته  التهديدات  منه  تنال  مل  مبقاومته،   ال�صفوف 
و�صارك يف كل معارك جنني وخميمها "، وت�صيف " عندما 
كنت اأقول له: اأنت بكري واأملي واأريد اأن اأفرح بزواجك  ، 
كان يبت�صم ويقول يل :اأنا ابن فل�صطني اأمي الثانية وواجبي 
�صعبنا  وكرامة  حريتها  �صبيل  يف  والت�صحية  عنها  الدفاع 
على  واخلطر  منه  حرماننا  و  واملالحقة  املداهمات  ورغم   ،

حياته رف�س ت�صليمه نف�صه " .
  كمني االعتقال ..

واأكمل  واإغتيال  اإعتقال  حم��اوالت  عدة  من  �صادي  جنا   
االحتالل  لكن عيون   ، بتحدي وبطولة  الن�صالية  م�صريته 
مدينة  البنايات يف  باحدى  بر�صده حتى حو�رش  ا�صتمرت 
جنني ،بتاريخ 27/3/2003 ، و تقول والدته " عندما �رشع 
للمياه  خزان  داخل  اختباأ   ، عنه  بحثًا  املنازل  بدهم  االحتالل 
الكالب  متكنت  حتى  �صاعات  لعدة  العمارة  �صطح  على 
الله جنا من حماولة  وبحمد   ، مكانه  البولي�صية من حتديد 
االحتالل ت�صفيته ، فمن ح�صن حظه كان يتواجد يف العمارة 
�صقة يقيم بها مت�صامنني اأجانب ، �صارعوا لنجدته وحمايته 
ومتكن االحتالل من اعتقاله "، وت�صيف  " �صدمت وحزنت 
كثرياً العتقاله ، لكن رغم اأملي فرحت الن رب العاملني كتب 
له حياة جديدة ، وطوال عمري لن اأن�صى موقف املت�صامنني 
االجانب الذين اأنقذوا حياته ، لكن االحتالل عاقبه بالتعذيب 

و حرماننا من معرفة اأخباره.
 التحقيق واحلكم ..

  خالل مرحلة التحقيق ، تاأثرت �صحته كثرياً ، وتقول والدته 
" عزلوه يف زنازين �صجن اجللمة االنفرادية على مدار ثالثة 
�صهور انقطعت خاللها اأخباره ، عانى من اأ�صاليب التعذيب 
الرملة  �صجن  لعيادة  بنقله  علمنا  فرتة  وبعد  وال�صغوط   
للعالج" ، وت�صيف " اأهملوا حالته ال�صحية  ونقلوه بني عدة 
�صجون حتى ا�صتقر موؤخراً يف النقب ال�صحراوي ، يخو�س 
مع االأ�رشى معركة احلرية وال�صمود وك�رش القيد ، مل تنال 
منه فرتة التحقيق وحافظ على معنوياته ورباطة جاأ�صه "، 
نطق  عندما  وبكيت،   املحكمة  قاعة  انهرت يف   " وتكمل 
�صد  ا�صتئناف  وقدمنا   ، املوؤبد  بال�صجن  بحكمه  القا�صي 
املحامي  وجنح   ، منه  لالنتقام  يهدف  الذي  ال��رادع  احلكم 
اأم�صى منها    ، بك�صب الق�صية ، ومت تخفي�صه  ل30 عامًا 

17 عامًا يف غياهب ال�صجون " .
دولة  يف  ال�صوقية  االأ�صري  عائلة  عا�صت   .. الذاكرة  من   
بزوجته  ارتبط   ، ور�صام  خطاط  الفنان  فوالده   ، الكويت 
التي تنحدر من مدينته جنني ، واأ�ص�س اأ�رشة مكونة من 8 
اأنفار ، وتقول اأم �صادي " ع�صنا حياة جميلة يف كنف زوجي 
، واأجنبت �صادي هناك يف  االأبناء  الذي كافح وتعب لرتبية 
1983-7-19،لكن فجعنا بوفاة زوجي اثر حادث �صقوطه 
وقررت  حقائبي  حزمت   ، فرتة  وبعد   ، مرتفع  مكان  من 
ا�صتقريت   " وت�صيف   ،" الوطن  الأر�س  اأبنائي  مع  العودة 
كفاحي  رحلة  وبداأت   ، جنني  مدينة  يف  عائلتي  منزل  يف 
وتذوق  يتيمًا  �صادي  وتربى  فن�صاأ   ، اأيتامي  ورعاية  لرتبية 
متيز   " وتكمل   ،" البكر  كونه  واالأمل  املعاناة  �صنوف  معي 
باالخالق احلميدة واحلب واحلنان ، وارتبطنا بعالقة وطيدة 
فكنت والدته و�صديقته ومل يغ�صبني يومًا ، ومثلما عا�س 
اأنهى  تعليمة حتى  يتابع  وهو  لعائلته  ووفيًا وخمل�صًا  باراً 
املرحلة االإعدادية ، لكنه ترك املدر�صة ، وا�صبح ي�صارك يف 

امل�صريات والفعاليات الوطنية ".

االأ����رشى  ���ص��وؤون  هيئة  اأف����ادت 
االحتالل  جي�س  اأن  وامل��ح��رري��ن، 
االإ���رشائ��ي��ل��ي ن��ك��ل ف��ج��ر اأم�����س 
ه�صه�س  اأبو  حممود  اإياد  بال�صاب 
اأثناء  اخلليل،  مبدينة  الفوار  من خميم 

واقتياده  بيته  من  اعتقاله  عملية 
واأو���ص��ح��ت  معلومة.  غ��ري  جلهة 
ال�صاب  على  االعتداء  مت  اأنه  الهيئة 
البنادق،  باأعقاب  و�رشبه  بوح�صية 
بليغة  بجروح  اإ�صابته  اإىل  اأدى  مما 

ثم  وم��ن  برجله،  وك�رش  بوجهه، 
اأنه  الهيئة  واأ�صافت  وعيه.  فقد 
املعتقل  ب�صقيق  اأي�صا  التنكيل  مت 
يرقد  وهو  بعنف،  و�رشبه  يعقوب 
ووفقا  اخلليل.  م�صايف  باإحدى  حاليًا 

قوة  داهمت  فقد  ال�صابني،  لعائلة 
العائلة،  منزل  االحتالل  جي�س  من 
ثم  ومن  عقب،  على  راأ�صا  وقلبته 
املال وثالث  مبلغ من  ا�صتولت على 

الذهب. من  قطع 

جي�ض الحتلل ُينكل ب�صقيقني من مدينة اخلليل ويعتقل اأحدهما
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ال�صي�صي: ُم�صطرون للتمويل اخلارجي ودين 
م�صر حتت ال�صيطرة 

ق/د
---------------- 

اليوم   افتتاحه  خالل  ال�صي�صي،  وقال 
القومية  امل�رشوعات  من  جمموعة 
املطلة  االإ�صكندرية  حمافظة  بنطاق 
فاد  اأ ح�صبما  املتو�صط،  البحر  على 
ننا  “اإ  ، االهرام”  “بوابة  م��وق��ع 
م�����ص��ط��رون ل��ل��ت��م��وي��ل اخل��ارج��ي 
بها  ن��ق��وم  ال��ت��ي  ل��ل��م�����رشوع��ات 
ه���داف  االأ حتقيق  ن�صتطيع  ح��ت��ى 
ليها  اإ ن�صعى  التي  اال�صرتاتيجية 
وتوفري  امل��واط��ن��ني  حياة  لتح�صني 
م�صرًيا  يحتاجونها”،  التي  اخلدمات 
االتفاق  يتم  التي  القرو�س  اأن  اإىل 
مي�رشة  ب�����رشوط  ت��ك��ون  ع��ل��ي��ه��ا 
الدين  ق�صية  اأن  واأك���د  للغاية. 

على  ليها  اإ ينظر  البع�س  اخلارجي 
مكثفة  جهودا  هناك  لكن  اأزمة،  نها  اأ
احل��دود  يف  وجعله  الدين،  ل�صبط 
احلفاظ  ال��وق��ت  ذات  ويف  م��ن��ة  االآ
واأو�صح  كبرية.  منو  معدالت  على 
كورونا  فريو�س  تداعيات  “لوال  نه  اأ

قد  لكنا  كله،  العامل  اأ�صابت  التي 
ومل  النمو  يف  كبرية  معدالت  حققنا 
اخلارج”،  من  االقرتا�س  اإىل  نحتاج 
امل�����رشي  االق��ت�����ص��اد  اأن  م���وؤك���ًدا 
مت  التي  ية  الروؤ وفق  ويتطور  بخري 
اأن  اإىل  ال�صي�صي  �صار  واأ و�صعها. 

وفقا  ت�صنيفها  على  حافظت  م�رش 
التقييم  املوؤ�ص�صات  كرى  لتقييم 
اإجراءات  �صالمة  يوؤكد  مما  الدولية 
تنتهجه  الذي  االقت�صادي  االإ�صالح 
املالية  وزي���ر  م��ن  وط��ال��ب  م�����رش. 
معيط  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  امل�����رشي 
م��ام  اأ اخل��ارج��ي  الدين  تطور  ���رشح 
اأن  ال��وزي��ر  اأك��د  حيث  امل��واط��ن��ني، 
 . االآمنة  احلدود  يف  اخلارجي  الدين 
ال�صيا�صات  اأن  اإىل  معيط  �صار  واأ
من  خف�صه  يف  جن��ح��ت  ال��ن��ق��دي��ة 
اإىل  القومي  الناجت  من  108باملئة  
اأن  ل��ه  م��ق��دًرا  وك��ان  ب��امل��ئ��ة،    82
تداعيات  لوال  باملئة    79 اإىل  يهبط 
م�رش  حتقق  اأن  متوقعا  ك��ورون��ا، 

املقبل. العام  باملئة  5ر6  منو  معدل 

اأن بلده تقرت�ض  اإىل  ، م�صريا  ال�صيطرة  الدين اخلارجي مل�صر حتت  اأن  ال�صبت  اأم�ض  ال�صي�صي  الفتاح  امل�صري عبد  الرئي�ض  اأكد 
النمو. معدل  على  للحفاظ  مي�صرة  ب�صروط 

الرو�صية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
طراز  من  رو�صيتني  مقاتلتني  اأن 
ق��اذف��ة  اع��رت���ص��ت��ا  “�صو27-” 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��وات 
بحر  مياه  فوق  االأمريكية  اجلوية 
للمركز  بيان  وبح�صب  البلطيق. 
�صوؤون  دارة  الإ الرو�صي  الوطني 
اآب/  28 ي��وم  يف  نه  “اإ ال��دف��اع 

مراقبة  اأنظمة  ر�صدت  اأغ�صط�س 
ال��دف��اع اجل���وي ال��رو���ص��ي��ة ه��دًف��ا 
ج��وًي��ا ي��ق��رتب م��ن ح��دود ال��دول��ة 
ال��رو���ص��ي��ة ف��وق امل��ي��اه امل��ح��اي��دة 
حتديد  وبغر�س  البلطيق.  لبحر 
انتهاكه  ومنع  اجلوي  الهدف  هوية 

قامت  ال��رو���ص��ي��ة،  ال��دول��ة  ح��دود 
من  “�صو27″-  طراز  من  طائرتان 
البلطيق  الأ�صطول  اجلوية  القوات 
البيان  واأ�صاف  الهدف”.  باعرتا�س 
الرو�صية  املقاتالت  “اقرتبت  ن��ه  اأ
اآمنة،  مب�صافة  اجل��وي  الهدف  من 
قاذفة  ن��ه  اأ على  هويته  حتديد  ومت 
 B-52H ( ط��راز  من  ا�صرتاتيجية 
االأمريكية،  اجلوية  للقوات  تابعة 
ال��ط��ائ��رة  اب��ت��ع��دت  اأن  وب��ع��د 
ح��دود  ع��ن  االأجنبية  الع�صكرية 
املقاتالت  عادت  الرو�صية،  الدولة 

قواعدها”. اإىل  باأمان  الرو�صية 
ق/د

اخلارجية  ال�����ص��وؤون  جلنة  اأعلنت 
نها  اأ م��ري��ك��ي  االأ ال��ن��واب  مبجل�س 
ب����داأت اإج�����راءات الت��ه��ام وزي��ر 
ب��ازدراء  بومبيو  مايك  اخلارجية 
االمتثال  رف�صه  ب�صبب  املجل�س 
�صجالت  لتقدمي  ا�صتدعاء  لطلب 
�صيا�صي  ا�صتغالل  “ب�صوء  تتعلق 
مل����وارد  ج��ان��ب��ه  م���ن  وا�صح” 
اللجنة  رئي�س  �صار  اأ كما  الوزارة. 
كلمة  اإىل  اإجنل  ليوت  اإ الدميقراطي 
قبل  القد�س  يف  بومبيو  �صجلها 
اجلمهوري  للحزب  العام  مت��ر  امل��وؤ
“اأبدى  ن��ه  اإ وق��ال  ���ص��ب��وع،  االأ ه��ذا 
والقواعد  للقوانني  مقلقا  جتاهال 
ول���الأدوات  �صلوكه  حتكم  ال��ت��ي 
ملنع  ال��د���ص��ت��ور  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال��ت��ي 
اإجن��ل  وق��ال  احلكومي”.  الف�صاد 
اأن  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  يعتقد  نه  “اإ
وال��وزارة  يتواله،  ال��ذي  املن�صب 
ف����راد ال��ذي��ن  ال��ت��ي ي��دي��ره��ا، واالأ
دافعي  م����وال  واأ عليهم،  ي�����رشف 
هذا  على  تنفق  ال��ت��ي  ال�����رشائ��ب 
منفعته  اأج��ل  من  موجودون  كله، 
وقال  وال�صيا�صية”.  ال�صخ�صية 
االأمريكية  اخلارجية  ل��وزارة  ممثل 
�صيا�صية”  “م�رشحية  اإجنل  بيان  اإن 
عر�صت  اخلارجية  اأن  اإىل  م�صريا 

اأن  �رشيطة  الإجن��ل  الوثائق  تقدمي 
لة  م�صاأ فيها  ي�رشح  ر�صالة  ير�صل 
يتطلب  التي  اخلارجية  ال�صيا�صة 
ه��ذه  م��ث��ل  ت��ق��دمي  فيها  التحقيق 
“فور  امل�����ص��وؤول  وت��اب��ع  ال��وث��ائ��ق. 
الوزارة  �صتقدم  الر�صالة  و�صول 
قد  اللجنة  كانت  الوثائق”.  تلك 
مذكرة  املا�صي  ال�صهر  اأ�صدرت 
بتقدمي  بومبيو  تطالب  ا�صتدعاء 
الذين  للجمهوريني  اأعطاها  وثائق 
الدميقراطي  املر�صح  ب�صاأن  يحققون 
بايدن.  ج��و  الرئا�صة  النتخابات 
ال�صيوخ  مبجل�س  جل��ن��ة  وك��ان��ت 
جتمع  اجلمهوريون  ي��ق��وده  ال��ذي 
ابن  بايدن  بهانرت  تتعلق  معلومات 
ال�صابق  االأمريكي  الرئي�س  نائب 
االنتخابات  يف  ترامب  ومناف�س 
ت�رشين  نوفمر  يف  �صتجرى  التي 
اإن  اإجن���ل  وق���ال  امل��ق��ب��ل.  ال��ث��اين 
النواب  جمل�س  جلنة  بلغ  اأ بومبيو 
م�صت  ذا  اإ الوثائق  تقدمي  �صيتم  نه  اأ
جمل�س  جلنة  مثل  التحقيق  نف�س  يف 
اأخ��رى،  “بعبارة  وق��ال  ال�صيوخ. 
نطلبه  ما  اللجنة  بومبيو  �صيعطي 
ت�صويه  حملة  اإىل  ان�صممنا  ذا  اإ

ال�صيا�صي”.  الرئي�س  ملناف�س 
ق/د

رايت�س  “هيومن  منظمة  ح�صت 
ووت�س” االردن اجلمعة على االإفراج 
حجاج  عماد  الكاريكاتري  ر�صام  عن 
اعُتر  ر�صما  ن�رشه  ثر  اإ اأوقف  الذي 
من  ي�صخر  نه  الأ لالإمارات  م�صيئًا 
طائرات  بيعها  ا�رشائيل  معار�صة 
املنظمة  وقالت  االأمريكية.  اف35- 
والتي  ن�صان  االإ حقوق  عن  املدافعة 
بيان  يف  مقرا  نيويورك  من  تتخذ 
اإن  منه  ن�صخة  بر�س  فران�س  تلقت 
االإفراج  االأردنية  ال�صلطات  “على 
التهم  واإ�صقاط  حجاج  عن  الفوري 
ونقل  له”.  امل��وج��ه��ة  التع�صفية 
التنفيذي  املدير  نائب  عن  البيان 
و�صمال  االأو���ص��ط  ال�����رشق  لق�صم 

�صتورك  ج��و  املنظمة  يف  اأفريقيا 
كاريكاتريي  ر�صم  “و�صف  اإن  قوله 
يوؤكد  اإرهابية  جرمية  نه  باأ �صاخر 
تكميم  ي��ع��ت��زم  االأردن  اأن  ف��ق��ط 
يتحدثون  ال��ذي��ن  مواطنيه  ف���واه  اأ
حجاج  توقيف  اأن  واأ�صاف  بحرية”. 
يبعث  ال��دول��ة  م���ن  اأ حمكمة  ع��ر 
ال�صلطات  اأن  مفادها  ب�”ر�صالة 
حقوق  ان��ت��ه��اك  تف�صل  االأردن��ي��ة 
�صاءة  باالإ املخاطرة  على  مواطنيها 
وقرر  خليجي”.  زعيم  م�صاعر  اإىل 
الدولة  اأم��ن  حمكمة  ع��ام  مدعي 
حجاج  توقيف  اخلمي�س  االأردن��ي��ة 
وقال  التحقيق.  ذمة  على  يوما   14
فران�س  لوكالة  ق�صائي  م�صدر 

بعد  �صدر  القرار  اإن  حينها  بر�س 
اأم��ن  حم��ك��م��ة  اىل  ح��ج��اج  اإح��ال��ة 
العام  املدعي  له  “وجه  حيث  الدولة 
من  وكتابات  باعمال  القيام  تهمة 
مع  العالقات  �صفو  تعكري  نها  �صاأ
يف  الر�صام  ويواجه  �صديقة”.  دولة 
اليه  املن�صوبة  بالتهمة  ادانته  حال 
خم�س  ال�صجن  اىل  ت�صل  قد  عقوبة 
رايت�س  هيومن  وق��ال��ت  �صنوات. 
حتت  تندرج  التهمة  هذه  ان  ووت�س 
“الف�صفا�س”،  االأرهاب  منع  قانون 
بهذه  حجاج  توقيف  اأن  اىل  م�صرية 
لدى  ت��وج��ه  عقب  ي��ات��ي  الطريقة 
القيود  من  مزيد  “لفر�س  ال�صلطات 
واع��ت��رت  التعبري”.  ح��ري��ة  على 

يعك�س  حجاج  “توقيف  اأن  املنظمة 
التعبري  حلرية  نطاقًا  اأو�صع  تدهوراً 
يف  االأردن  يف  االإع����الم  وح��ري��ة 
�صتورك  وقال  االأخرية”.  ال�صنوات 
ب�صاأن  يقلق  اأن  االأردن  “على  اإن 
هذه  نتيجة  الدولية  مكانته  ت�صويه 
ال�صيا�صية  الدوافع  ذات  املحاكمات 
مواطنيه  انتقاد  من  قلقه  من  اأكرث 

اأخرى”. دول  حكام  �صلميًا 
ب��رز  اأ من  عاما(   52 ( حجاج  ويعد 
االردن  يف  الكاريكاتري  ر�صامي 
حملية  �صحف  ع��دة  يف  عمل  وق��د 
ال�صيا�صي  الو�صع  متناوال  وعربية 

واالجتماعي. واالقت�صادي 
ق/د

الوطني  ال��وف��اق  حكومة  اأعلنت 
االأمم  ب��ه��ا  ت��ع��رتف  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ب��ّي��ة 
ّن��ه��ا  اأ طرابل�س  وم��ق��ّره��ا  امل��ّت��ح��دة 
ي��ق��اف وزي���ر ال��داخ��ل��ّي��ة  ق����ّررت اإ
ع��ن ال��ع��م��ل اح��ت��ي��اط��ّي��ًا واإح��ال��ت��ه 
على  وذل���ك  دارّي،  اإ حتقيق  اإىل 
على  النار  م�صّلحني  اإطالق  خلفّية 
العا�صمة  يف  �صلمّيني  متظاهرين 
املجل�س  وق��ال  املا�صي.  االأ�صبوع 
بيان  يف  الوفاق  حلكومة  الرئا�صي 
الداخلية  وزي��ر  يقاف  “اإ ق��ّرر  ّن��ه  اإ
عن  احتياطّيًا  اآغا  با�صا  علي  فتحي 
داري  االإ للتحقيق  ومثوله  العمل 
َجل  اأ خالل  الرئا�صي  املجل�س  م��ام  اأ

�صدور  تاريخ  من  �صاعة   72 اأق�صاه 
ّن��ه  اأ البيان  واأ���ص��اف  القرار”.  ه��ذا 
“ب�صاأن  الوزير  مع  التحقيق  �صيتّم 
ال��ت�����ص��اري��ح واالأذون�����ات وت��وف��ري 
للمتظاهرين  ال��الزم��ة  احل��م��اي��ة 
حيال  عنه  ال�����ص��ادرة  وال��ب��ي��ان��ات 
الناجمة  واالأح����داث  امل��ظ��اه��رات 
طرابل�س  مدينة  �صهدتها  التي  عنها 
ّي��ام  اأ خ��الل  االأخ��رى  امل��دن  وبع�س 
يف  والتحقيق  املا�صي  ���ص��ب��وع  االأ
ح��ّق  ارُت��ِك��ب��ت يف  ّي���ة جت����اوزات  اأ
املجل�س  ق��ّرر  كما  املتظاهرين”. 
الداخلّية  وزارة  وكيل  “تكليف 
مازن  التيجاين  اأحمد  خالد  العميد 

و�صارع  الوزارة”.  مهام  بت�صيري 
اإىل  العمل  ع��ن  امل��وق��وف  ال��وزي��ر 
مطالبًا  ل��ل��ق��رار،  امتثاله  اإع���الن 
علنّية  التحقيق  جل�صة  تكون  ب��اأن 
ت�رّشف  “اأ بيان  يف  وق��ال  ومتلفزة. 
للتحقيق  ل��ل��م��ث��ول  ب��ا���ص��ت��ع��دادي 
دون  ه��ي،  ك��م��ا  احل��ق��ائ��ق  وك�����ص��ف 
با�صا  وطالب  مواربة”.  وال  جماملة 
امل�صاءلة  جل�صة  تكون  “باأن  اآغ��ا 
اإعالمّيًا  ومنقولة  علنّية  والتحقيق 
احلقائق  براز  الإ مبا�رشًة  الهواء  على 
الليبي”.  ال�صعب  م��ام  واأ اأمامكم 
ب�”اعرتا�صه”  بيانه  يف  الوزير  وذّكر 
ال�صادرة  االأمنّية  “التدابري  على 

لوزارة  تتبع  ال  م�صّلحة  جهات  عن 
امتهان  من  عنها  جنم  وما  الداخلّية 
الكرمي  الليبي  امل��واط��ن  ل��ك��رام��ة 
وترهيبًا  قمعًا  دمه  واإهدار  وحقوقه 
قانون”.  ال  حيث  لالأفواه  وتكميمًا 
منذ  يومّيًا  الليبّيني  مئات  ويتظاهر 
على  احتجاجًا  طرابل�س  يف  االأح��د 
العاّمة  اخلدمات  وتدهور  الف�صاد 
للكهرباء  امل��ت��ك��ّرر  واالن��ق��ط��اع 
وامل��ي��اه و���ص��ّح ال���وق���ود. وت��خ��ّل��ل 
م�صّلحني  اإط��الق  التظاهرات  ه��ذه 
ما  املتظاهرين  على  النار  جمهولني 

بجروح. بع�صهم  اإ�صابة  اإىل  ّدى  اأ
ق/د

ميانويل  اإ الفرن�صي  الرئي�س  اأعلن 
فتح  اإع���ادة  يف  رغبته   ، م��اك��رون 
ولكن  تركيا  مع  اإيجابي”  “حوار 
ماكرون  وقال  م�صبقة”.  “ب�رشوط 
�صل�صلة  هناك  ّن  اأ الوا�صح  “من 
م��ن ال�����رشوط امل�����ص��ب��ق��ة الإع���ادة 
ّن  اأ اإىل  م�صرياً  ثقة”،  حوار  اإطالق 

تركيا  اّتبعتها  التي  “اال�صرتاتيجّية 
تُكن  مل  االأخ����رية،  ال�����ص��ن��وات  يف 
الناتو”،  يف  حليف  ا�صرتاتيجّية 
واأ�صاف  االأطل�صي.  �صمال  حلف 
عّما  الكاملة  امل�صوؤولّية  “اأحتّمُل 
بب�صاطة  وهو  ال�صيف،  هذا  فعلناه 
مقرونة  ت�رشيحاتنا  ت��ك��ون  اأن 
يف  ب��اري�����س  ون�����رشت  باأفعال”. 
�صفينَتني  اآب/اأغ�صط�س  منت�صف 
رافال  طراز  من  وطائرتني  حربّيتني 
بعملّيات  ُتنّدد  التي  لليونان  دعمًا 
القانونّية”  “غري  الرتكّية  البحث 
���رشق  يف  ال��ط��اق��ة  م�����وارد  ع���ن 
“نحن  م��اك��رون  وتابع  املتو�صط. 
�رشق  يف  كبريا  اأ�صطواًل  نن�رش  مل 
لكّننا  املتو�ّصط،  بي�س  االأ البحر 

عمليات  نعتر  ّننا  اإ بب�صاطة  قلنا 
عليها  ق��دم��ت  اأ ال��ت��ي  االن��ت�����ص��ار 

ا�صتفزازا”. )تركيا( 
اخلارجية  ال�صوؤون  م�صوؤول  وكان 
بوريل  جوزيب  االأوروب��ي  لالحتاد 
مل  ذا  اإ جديدة  بعقوبات  نقرة  اأ هدد 
ثينا  اأ مع  احل��وار  يف  تقدم  يتحقق 
املتو�صط.  ���رشق  يف  االأزم��ة  ح��ول 
ا�صرتاتيجيتنا”  نها  “اإ ماكرون  وقال 
موقف  “بتبني  تتلخ�س  ال��ت��ي 
عالقة  فتح  باإعادة  ي�صمح  م�صرتك 
مطالب  اأ�صا�س  على  تركيا  مع  ممكنة 
ح��وار  فتح  اإع���ادة  وب��ع��د  م�صبقة 
�رشيك  “تركيا  اأن  واأكد  اإيجابي”. 
اأن  وي��ج��ب  الهجرة  ق�صايا  ح��ول 
الطاقة،  ق�صايا  حول  �رشيكا  تكون 

وتركيا  وم�صاملا،  �صلميا  �رشيكا 
جمركي  احتاد  م�رشوع  يف  هي  اليوم 
الرئي�س  نائب  ق��ال  ب��دوره  معنا”. 
دعوة  اإن  اأوق��ط��اي،  اد  ف��وؤ الرتكي 
�رشق  يف  للحوار  االأوروبي  االحتاد 
اأخرى  ملخططات  و�صعيه  املتو�صط، 
عدم  على  دليال  يعد  ثانية،  جهة  من 
له،  تغريدة  يف  ذل��ك  ج��اء  �صدقه. 

تويرت. موقع  على  ال�صبت، 
“االحتاد  اأن  اأوق���ط���اي  ف�����اد  واأ
جهة،  من  للحوار  يدعو  االأوروب��ي 
جهة  من  اأخرى  ملخططات  وي�صعى 
التي  ن�صطة  االأ يخ�س  فيما  ثانية، 
�رشقي  ال��ق��اري  جرفنا  يف  جنريها 

ملتو�صط”. ا
ق/د

ح�صاب  ك�صف 
الراأي،  معتقلي 
امل��ح��ك��م��ة  اأن 
ال�����ص��ع��ودي��ة 
اجل�����زائ�����ي�����ة 
 ، ملتخ�ص�صة ا
موعدا  ح��ددت 
جل����ل���������ص����ات 
حم��اك��م��ة ع��دد 
م���ن امل��ق��ي��م��ني 

املعتقلني  واالأردنيني  الفل�صطينيني 
دعم  بتهمة  �صنة،  م��ن  اأك��رث  منذ 

ملقاومة. ا
واأو����ص���ح م��ع��ت��ق��ل��و ال�����راأي، يف 
جل�صات  اأن  تويرت،  عر  تغريدات 
من  اع��ت��ب��ارا  �صتنطلق  املحاكمة 
بعد  اأي  القادم،  �صفر  �صهر  مطلع 
واأورد  اليوم،  من  �صابيع  اأ  3 نحو 
قائمة  ال����راأي  معتقلي  ح�����ص��اب 
من  لعدد  نها  اإ قال  ا�صما   36 ت�صم 

باملحاكمة. املعنية  ال�صخ�صيات 
اأوقفت   ،2019 فراير/�صباط  ويف 
اأردن��ي��ا   60 م��ن  اأك���رث  ال��ري��ا���س 
بتهم  لديها  املقيمني  من  وفل�صطينيا 
الفل�صطيني  ال�صعب  بدعم  ينفونها 

للمقاومة. املايل  الدعم  وتقدمي 

ح�صاب  ���ص��ار  اأ اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
املحكمة  اأن  اإىل  ال���راأي  معتقلي 
حمكمة  يف  املتخ�ص�صة  اجلزائية 
لل�صيخ  جل�صة  �صتعقد  االإره���اب 
القليلة  يام  االأ خالل  العمر"  "نا�رش 
اآخ��ر  ع��دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ق��ادم��ة، 
ال��راأي.  معتقلي  من  امل�صايخ  من 
حكم  �صدور  له  تاأكد  نه  اأ واأ�صاف 
على  ���ص��ن��وات   5 م��دة  بال�صجن 
املديِر  احلارثي"،  براهيم  "اإ الدكتور 
ندل�س  االأ ملدار�س  �صابقا  التنفيذي 
 ،2017 عام  اعُت�قل  الذي  االأهلية، 
وع��ود  رغ��م  ���رشي��ة،  يف حم��اك��م��ة 
اإط���الق  ب��ق��رب  لعائلته  ���ص��اب��ق��ة 
العائلة  اأن  احل�صاب  واأكد  �رشاحه، 

احلكم. بخر  فوجئت 
ق/د

من طراز “�صو27-” 

مقاتلتان رو�صيتان تعرت�صان قاذفة 
اإ�صرتاتيجية تابعة للقوات الأمريكية

جلنة بالكونغر�ض تبداأ اإجراءات لتهام 
بومبيو بازدراء املجل�ض 

كاريكاتري  ر�صام  عن  للفراج  الأردن  ووت�ض” تدعو  رايت�ض  “هيومن 

بعد اإطلق م�صلحني النار على متظاهرين �صلميني

ال�صراج يوقف وزير الداخلية فتحي با�صاغا واإحالته اإىل التحقيق 

مقابل اإعادة فتح “حوار اإيجابي” مع تركيا حول الق�صايا اخللفية

الرئي�ض الفرن�صي ُيعقد الأزمة وي�صع “�صل�صلة من ال�صروط امل�صبقة” 

ال�صعودية حتدد موعدا ملحاكمة 
فل�صطينيني واأردنيني بتهمة

 دعم املقاومة
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ُيَبثُّ حاليا على قناة "الفجر اجلزائرية"

امل�صل�صل الرتكي"كوزغون" وق�ص�ض عن عامل اجلو�ص�صة وحياة املافيا

عي�ض علجية  متابعة 
---------------- 

يف  ع�صو  و  ب�رشطي  بداأت  الق�صة    
االإجرامية يقطنان يف نف�س  املنظمات 
عالقة  طفليهما  بني  ربطت  احل��ي، 
�صنهما  �صغر  رغم  متينة  �صداقة 
الطفلة  و  "كوزغون"  الطفل  هو 
يقوم  و  ي��ام  االأ ت��دور  لكن  "ديال"، 
لل�رشطي  تهمة  باإل�صاق  ديال  والد 
ك��وزغ��ون،  وال���د  جنجن  ي��و���ص��ف 
يف  امل��خ��درات  م��ن  كمية  بو�صع 
كانت  التي  ابنته  طريق  عن  بيته 
ك��وزغ��ون   �صديقها  يوميا  ت��زور 
ديال  الطفلة  تكن  مل  معا،  ليلعبان 
نفذت  و  الكي�س،  بداخل  ما  تعرف 
مكان  لها  حدد  الذي  والدها  طلب 
�صديقها،  بيت  يف  املخدرات  و�صع 
القب�س  فتلقي  بال�رشطة  يت�صل  ثم 
ال�صجن  ي��دخ��ل  و  ال�����رشط��ي  على 
اأع�صاء  كل  بداخله،   ميوت  و  ظلما 
�صمن  ين�صطون  امل�صلحة  الع�صابة 
�صهادة  على  وّقعوا  وهمية،  �رشكة 
بالع�صابة،  يلتحقوا  اأن  قبل  وفاتهم 
يقتلون  املاء،  ك�رشب  لديهم  القتل 
يرف�س  اأو  ال��راأي  يخالفهم  من  كل 
ديال  والد  يكت�صف  االأوام��ر،  تنفيذ 
فيديو  �رشيط  اأن  ِرْف��َع��ْت  ا�صمه  و 
بيد  الع�صابة  ن�صاط  فيه  م�صجل 
طلب  قد  االأخري  هذا  كان  ال�رشطي، 
اإظهاره  و  به  االإحتفاظ  زوجته  من 
وق���ت ال�������رشورة، ي��ق��وم رف��ع��ت 
ال�رشطي،فيختطف  زوج��ة  بتهديد 
به  ي�صاومها  و  ك��وزغ��ون  ابنها 
ترف�س  ال�رشيط،  له  ت�صلم  ان  مقابل 
ابنها،  يف  تفرط  و  ّم(  االأ  ( الزوجة 
لكن   ، ما  مكان  اإىل  الع�صابة   تاأخذه 
الع�صابات  اأطراف  بني  م�صلح  هجوم 
الهروب،  من  كوزغون  الطفل  ميكن 
ال�صوارع  حياته يف  يق�صي كوزغون 
و  ينظم  اأن  قبل  العنف  على  يرتبى  و 
االإجرامية  املنظمات  اإىل  �صغري  هو 
ال�صوارع  ح��ي��اة  على  رب��ت��ه  ال��ت��ي 
دربته  درا�صته،   موا�صلة  من  بدال 
تقنيات  و  ال�صالح،  ا�صتعمال  على 
عا�س  االأ�صلحة،  و  املخدرات  تهريب 
مل  العنف،  ي�صوده   جو  يف  كوزغون 
لكنه   ، الريئ  الطفل  ذلك  قلب  يعد 
م��ه  اأ تخلي  ���رشت��ه،  ب��اأ متعلقا  ظ��ل 

العدائية،  و  الكراهية  فيه  ولد  عنه 
يفرط  اأن  دون  منها،  تراأ  نه  اأ لدرجة 
عائلته،   بحماية  وال��ده  و�صية  يف 
مقابل  ابنها  ت�صتعيد  اأن  م  االأ اأرادت 
الفيديو،  �رشيط  ديال  لوالد  ت�صلم  اأن 
طالبت  و  ال�رشيط  لهم  �صلمت  ملا  و 
و  منهم  هرب  نه  اأ لها  قيل  بابنها،  
ابنها  م  االأ خ�رشت  مكانه،  يجهلون 
نيب  تاأ حياة  عا�صت  معا،  ال�رشيط  و 

كبدها. فلذة  فقدان  و  ال�صمري 
�صمن  واأ���ص��ب��ح  ك���وزغ���ون  ك��ر 
املخدرات  ُب  ُتَهررِّ م�صلحة  ع�صابة 
طفولته  منذ  حرم  اإن  و  االأ�صلحة،  و 
بذكاء  يتمتع  كان  لكنه  التعليم  من 
كرت  دي���اّل   �صديقته  م��ا  اأ ح��اد، 
و  حمامية،  اأ�صبحت  االأخ��رى  هي 
مل  ال��ري��ئ،  احل��ب  ذل��ك  معها  ك��ر 
 ، تفارقها  كوزغون   �صورة  تكن 
و  يعود،  اأن  اأمل  على  تعي�س  كانت 
يلتقيا،  اأن  ق��دار  االأ �صاءت  بالفعل 
كما  بعائلته  التقى  و  كوزغون  عاد 
"ديال"،  الطفولة  بحبيبة  التقى 
اقنعت  و  جانبه  اإىل  دي��ال  وق��ف��ت 
�رشكته،  يف  عنده  يعمل  باأن  والدها 
و  ال��ع��ر���س  على  ك��وزغ��ون  واف��ق 
والده،  لعدّو  االأمني  احلار�س  اأ�صبح 
حتى  ثقته،  يك�صب  اأن  ا�صتطاع 
اليمنى،  ي��ده  ب��ل  م�صاعده  جعله 
�صيارة  و  م�صكن  لكوزغون  اأ�صبح 
الداخل  لكنه يف  البنك،  و ر�صيد يف 
عليهم،  ك��ب��ريا  ح��ق��دا  يحمل  ك��ان 
ن��ت��ق��ام  ف��ع��ودت��ه ك��ان��ت ب��ه��دف االإ
ا�صتطاع  ف�صيئا  �صيئا  و  اإال،  لي�س 
جرائم  لل�رشطة  يك�صف  اأن  كوزغون 
ال�صجن  يدخله  و  ديال  والد  رفعت 
تهريب  و  باملخدرات  املتاجرة  بتهمة 
املعاناة  نف�س  يعي�س  و  االأ�صلحة، 
ما  اأ ال�رشطي،  وال��ده  عا�صها  التي 
العمل  ع��ن  توقيفها  مت  فقد  بيال 
عن  تبلغ  تكن  مل  نها  الأ كمحامية 
نهائيا  ف�صلها  مت  و  والدها  جرائم 

املحامني. نقابة  من  بقرار 
كوزغون  بني  العداوة  بداأت  هنا  من 
وحدهما،  ث��ن��ان  االإ يكن  مل  دي��اّل،  و 
الو�صيط  و  رج��ال  �صتة  ك��ان  ب��ل 
ا�صمه  و  الع�صابة  زعيم   ( �صابعهما: 
بريجني  رفعت  فار"،  اآ�صي  "بهران 
ابنته  و   ، الوهمية  ال�رشكة  رئي�س 

ابن  كوزغون  علّي،  �صقيقها  و  دياّل 
اخلام�س  و  ال�رشطي،  جنجن  يو�صف 
ب��ورا و ه��و ���رشي��ك وال��د دي��ال يف 
طفل،  له  و  مطلق  الوهمية  ال�رشكة 
�رشف  والده  مكان  االأخري  هذا  توىل 
حلماية  كوزغون  يد  على  مقتله  بعد 
دوم��ا  ي�صعى  ب���ورا  ك��ان  رف��ع��ت، 
اأما عن  بها،  للزواج  ديال  من  للتقرب 
الع�صابة  اأع�صاء  من  اأحد  فال  الزعيم 
�صكله  يعرف  ال  و  يوما  به  التقى  قد 
اأو  تواجده  مكان  حتى  اأو  �صوته  اأو 
و  بينهم  الو�صيط  ماعدا  قامته،  اإ
له  و  خّياط   يعمل  جاهني،  ا�صمه 
مهمته  لكن  كغطاء،  خياطة  حمل 
و  االأع�صاء،  بني  الر�صائل  تو�صيل 
و  تنفيذها  وطريقة  املهام  لهم  حتديد 
دخول  بعد  املنا�صب،  املكان  و  املوعد 
الوهمية  ال�����رشك��ة  رئي�س  رف��ع��ت 
اأن  ديال  من  "الزعيم"  طلب  ال�صجن 
لتدير  والدها  كر�صي  على  جتل�س 
مكانه  تتوىل  و  الوهمية،  ال�رشكة 
كان  مثلما  اإىل،  و  من  البذور  حتويل 
دياّل  حتولت  رفعت،   والدها  يفعل 
ع�صابة  رئي�صة  اإىل  حمامية  م��ن 
تقتل  و  االأ�صلحة  و  املخدرات  تهرب 
مواجهات  حدثت  م���ر،  االأ حتتم  اإن 
ورف�صت  ك��وزغ��ون،  بني  و  بينها 
ما  ب��ك��ل  �صعت  و  م��ع��ه  ال��ت��ع��ام��ل 
البذور  حتويل  يف  تعرقله  اأن  متلكه 
انتقاما  الزعيم  م��ام  اأ اإ�صعافه  و 
لكن  ال�صجن،  والدها  الإدخ��ال  منه 
فقد  ذك���اء،  اأك���رث  ك��ان  ك��وزغ��ون 
بها  اأمر  التي  للوجهة  البذور  حول 
األ�صق  بعدما  مركبات  داخل  الزعيم 
ن��ه  الأ ���ص��ع��اف،  االإ �صعارات  عليها 
توقيف  مينع  ال��رتك��ي  ال��ق��ان��ون  يف 
خدمة  تفتي�صها  اأو  اإ�صعاف  �صيارة 
فقد  ديال  �صقيق  علي  اأما  للمري�س، 
و  كوزغون  بني  اخلالفات  ا�صتغل 
�صفه  اإىل  لي�صمه  كارتال  �صقيقه 
ديونه،  �صدد  و  باملال  اأغرقه  بعدما 
ت��ب��ق��ى ���ص��ق��ي��ق��ة ك���وزغ���ون ال��ت��ي 
ق�صية  و�صعت  �صحافية  ا�صبحت 
من  فيها  حتقق  عينها  ن�صب  والددها 
امل�صلحة  للع�صابات  حد  و�صع  اأجل 

ا�صكاله بكل  لالإجرام  و 
االأع�صاء  يتابع حتركات  الزعيم   كان 
من  و  ب��اأول  اأوال  االأخبار  يتلقى  و 
تهديدات  من  كوزغون  حماية  اأجل 
منهم  و  االأع��داء(   ( االأع�صاء  باقي 
ترك  قد  الزعيم  كان  ب��ورا،  و  علي 
الو�صيط  طريق  عن  ر�صالة  لدياّل 
تتزوج  اأن  م��ا  اإ �رشطني:  فيها  كتب 
ودون  ت�صفيتها،  يتم  اأو  كوزغون 
قبلت   ، اأكرث  تفا�صيل  يف  الدخول 
الزواج من كوزغون  االأخري  ديال يف 
اإىل  حتول  ال��ذي  و  الطفولة  حبيب 
و  القران  عقد  مت   ، بيها  الأ و  لها  عدو 
قررت   ، زوجة  و  زوج  عنهما  اأعلن 
يف  معهم  زوجها  يعي�س   اأن  دي��ال 
العائلة،   رف�س  رغ��م  العائلة  بيت 
اأخرى  جهة  من  و  حلمايته،  جهة  من 

حتركاته،  على  مطلعة  تكون  كي 
و  ال�صجن  يف  وال��ده��ا  دي��ال  ت��زور 
لكن  كوزغون،  من  بزواجها  تخره 
جدا،  قا�صية  كانت  االأب  فعل  ردة 
و  قتلني  من  يابنتي  اأنت  لها،  قال 
بابن  تزوجت  الأنك  كوزغون،  لي�س 
الزواج  م�رشوع  اأن  اأدرك  و  عدّوي، 
لكي  الع�صابة  زعيم  من  باأمر  كان 
لكي  اأخ��ط��ائ��ه��ز  على  ه��و  يعاقبه 
ياتي  و  ال�����رشك��ة  اأع�����ص��اء  ي��ج��دد 
نها  اأ دي��اّل  تكت�صف  ج��دد،  ب��رج��ال 
و  اجلميع  من  امرة  موؤ �صحية  كانت 
عن  تبحث  وحده،  الزعيم  من  لي�س 
تف�صل،  مرة  كل  يف  لكن  و  خمرج 
قر  م��ام  اأ وجتل�س  املقرة،  اإىل  تلجاأ 
بالقول:  تناجيها  و  تبكي  والدتها، 
بداخلي  �صلطانتي،  يا  اأحتمل  اأعد  مل 
مت�صح  ثم  ميتلئ"،  اأن  يرف�س  ف��راغ 
قر  على  ورودا  ت�صع  و   دموعها 
كوزغون  يكت�صف  تن�صحب.  و  اأمها 
الزعيم   اأن  و  الزعيم  هو  الو�صيط  اأن 
وال��ده  ق��ام  فقد  ب��ي��ه،  اأ من  ج��ده  هو 
الكامل  ا�صمه  فا�صبح  لقبه  بتغيري 
يو�صف  م��ن  ب��دال  جنجن  يو�صف 
ا�صمه  كوزغون  اأن  اي  فار،  اآ�صي 
لكن  فار،  اآ�صي  كوزغون  احلقيقي 
جده  الزعيم  اأن  ي�صدق  مل  كوزغون 
اآن"،  " اآ دي  ال�:  باإجراء حتاليل  ، فقام 
فار، كما  اآ�صي  اآل  نه من  اأ اكت�صف  و 
ميت  مل  والده  ان  كوزغون  اكت�صف 
لكن  و  احلياة،  قيد  على  يزال  ال  و 
اإىل  تنتمي  جماعة  عليه  ا�صرتطت 
الزعيم   �صد  تعمل  اأخ��رى  ع�صابة 
والده و معرفة  ا�صرتجاع  اأراد  اإن  نه  اأ
الزعيم  يقتل  اأن  اإال  عليه   ما  مكانه 
فقد  دي��ال  زوجته  م��ا  اأ ج��ده(،  اأي   (
هو  زوجها  اأن  االأخرى  هي  اكت�صفت 

الزعيم.  حفيد 
اكت�صفت ديل ذلك؟   كيف 

يد  �صاعة  ط��ري��ق  ع��ن  ذل���ك   ك��ان 

اإىل  تعود  التي  ك��وزغ��ون   زوجها 
و  ك��ذك��رى،  بها  احتفظ   ، وال���ده 
كانت  و  ي��ده،  يف  ي�صعها  اأ�صبح 
فاأخذتها  باملاء،  ابتلت  اأن  ال�صاعة 
الغالف  ك��ان  و   للم�صلح،  دي��ال 
عليه  منقو�س  لل�صاعة  الباطني 
و  يغريه،  اأن  قبل  الكامل  والده  ا�صم 
اأطراف  مع  التعامل  على  اأجرت  قد 
بزوجها،  يقاع  لالإ اأخ��رى  ع�صابة 
عائلتها  كل  و  بالقتل  تهديدها  بعد 
نقل  و  لها  اخل�صوع  على  فاأجرت 
جانب  من  زوجها،   حتركات  و  اأخبار 
ابيها  زوجة  �صغطت  فقد  عائلتها 
بتحويل  ال�صجن  يف  يزال  ال  الذي 
و  اأخ��ي��ه��ا،  و  الإ�صمها  دي��ال  ا�صهم 
و  زوجته،  طلب  على  بوها  اأ وافقع 
�صالحيات  متلك  ال  دي��ال  اأ�صبحت 
نها جردت  اأ تعلم  ال�رشكة و ال  ت�صيري 
وال��ده��ا،  م���الك  اأ م��ن  ح�صتها  م��ن 
حلفيده   ك�صف  فقد  ال��زع��ي��م   م���ا  اأ
و  الوحيد،   الوريث  هو  نه  اأ كوزغون 
على  ليجل�س  ملطالبه  ميتثل  اأن  البد 
بني  وقع  كوزغون  الزعامة،  كر�صي 
حيث   ، يقال  كما  ال�صندان  و  املطرقة 
بيه   اأ مقتل  طريقة  عن  بالبحث  بدا 
حي  هو  هل  و  وراءه��ا؟  كان  من  و 
مبن�صاعدة  و  له؟  قيل  كما  ميت  اأم 
الوثائق،  بع�س  على  حت�صل  زوجته 
االأ�صخا�س  بع�س  اإىل  الو�صول  و 
وفاة  ليلة  موجودين  كانوا  الذين  
كان  ال�صجن،  مدذير  منهم  و  والده، 
حفلة  زوجته  و  ح�رش  قد  كوزغون 
ال�صخ�صيات  كبار  ح�رشتها  عر�س 
ما  لكن  و  ال�صجن،  مدير  فيهم  مبا 
ملا  منه  التقرب  كوزغون  حاول  اإن 
حتى  احلمام  اإىل  ال�صجن  مدير  ذهب 
ل�صباع  كوزغون  �ال�صف  و  قتله،  مت 
احلقيقة،  خ��ي��وط  م��ن  خ��ي��ط  م��ن��ه 
باأن  علم  على  اخرى  اأط��راف  كانت 
التقرب  و  احلفلة  �صيح�رش  كوزغون 

. لقتله  ف�صارعت  ال�صجن  مدير  من 

النفوذ  الثمن يف مقابل ح�صوله على  �صيدفع حياته  لو خرقها  التي  �صيجد نف�صه ملزما بقوانني عامل اجلرمية،  ، لأنه  اأّي قانون  اأنه لن يحكمه  ، فهذا ل يعني  القانون  عندما يقرر الإن�صان اخلروج عن 
املخدرات  تهريب  امل�صلحة يعملن يف  الع�صابات  ليكونا �صمن  الطفولة وجدا  و ديل �صديقا  تلك هي ق�صة كوزغون  بنف�صه،  نف�صه  الإجرامية، يف عامل يحكم  ال�صاحة  �صيطرته على  و فر�ض  ال�صطوة  و 
م�صاهد من عامل  للم�صاهد اجلزائري  ينقل  م�صاًء،   الثامنة  ال�صعة  ابتداًء من  يوم  الفجر اجلزائرية كل  قناة  العربية يبث حاليا على  اللغة  اإىل  م�صل�صل تركي مرتجم  الق�صة هي حلقات   الأ�صلحة،  و 

املنت�صر؟ �صيكون  اأحد يعرف من  و ل  بعد  تنته  الق�صة مل  و  امل�صل�صل  قانونها،  ال�صلح وحده  بالقانون،  التي ل تعرتف  امل�صلحة  الع�صابات  و حياة رجال"املافيا" وحرب  اجلو�ص�صة 

�صاحب “اأفافا اإينوفا” يف اأول اإ�صدار
االأزيل”  يدير  “اإ ك��ت��اب  ي��ع��د 
الراحل  املغني  عن  اإ�صدار  اأول 
حميد  احلقيقي  وا�صمه  ي��دي��ر  اإ
بدون  يكون  لن  لكنه  �رشيت، 
���ص��ك االأخ����ري ح���ول م��ن ب��ات 
م��ازي��غ��ي��ة.  ي��ق��ون��ة االأغ��ن��ي��ة االأ اأ
الكاتب  و  ال�صحايف  يقول  و 
يف  ا���ص��رتك  ال��ذي  وعلي  اأع��م��ر 
الكاتب  و  ال�صحايف  مع  ليفه  تاأ
جلميع  “تعر�صنا  قا�صد  �صعيد 
لفها،  اأ ال��ت��ي  الفنية  االأع��م��ال 
لعالقته  و  م�صريته،  اإىل  اإ�صافة 
الن�صال  الهجرة،  مثل  مبوا�صيع 
من  ة”.  املراأ حقوق  و  ال�صيا�صي، 
“لقد  قا�صد  �صعيد  ق��ال  جهته 
القبائلي  الغناء  ي��دي��ر(  )اإ اأخ��رج 
واحدة  باأغنية  املحلي  حميطه  من 

اإعطاء  ينوفا، و �صاهم يف  اإ فافا  اأ فقط 
الثقافة”. لهذه  اخللود  من  نوع 

ق.ث
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية الوادي  
دائرة املقرن  
بلدية املقرن  

اإعلن باإعداد �صهادة احليازة          
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�صوم  -طبقا 
املحدد لكيفيات  اإعداد �صهادة احليازة وت�صليمها فان رئي�ض املجل�ض ال�صعبي 
البلدي لبلدية املقرن يعلن اأن ال�صيد )ة( : غمري علي بن حممود . املولود 
)ة( ب : املقرن بتاريخ 1966/08/02 ال�صاكن )ة( بـ احلمادين .قد اأودع 
ملفا مب�صالح البلدية طالبا ت�صليمه �صهادة احليازة للعقار الواقع ب احلمادين 
- بلدية املقرن - العقار عبارة عن جزء من اأر�ض حماطة م�صاحته: 289.72 

م2 والذي حدوده كالتايل:
نور  غمري  ثم  مقرتح  �صارع   : اجلنوب  من  املالك  عبد  غمري  ال�صال:  من 

الدين. من ال�صرق : غمري اعماره.
على  اعرتا�صات  او  مطلب  له  �صخ�ض  كل  فعلى  معبد.  طريق   : الغرب  من 
حترير هذه ال�صهادة اأن يقدمها كتابة مل�صلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة 

اأق�صاها �صهرين من تاريخ ن�صر هذا الإعلن يف ال�صحف الوطنية .   

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

اإعلن باإعداد �صهادة احليازة          
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�صوم  طبقا   -
املحدد لكيفيات  اإعداد �صهادة احليازة وت�صليمها فان رئي�ض املجل�ض ال�صعبي 

البلدي لبلدية املقرن يعلن اأن ال�صيد )ة( : غمري علي بن حممود .
 : ب  )ة(  ال�صاكن   1966/08/02  : بتاريخ  املقرن   : ب  )ة(  املولود 
احليازة  �صهادة  ت�صليمه  طالبا  البلدية  مب�صالح  ملفا  اأودع  قد   . احلمادين 
اأر�ض   : عن  عبارة  العقار   - املقرن  بلدية   - احلمادين  ب  الواقع  للعقار 
حماطة م�صاحته : 391.95 م2 و الذي حدوده كالتايل :من ال�صمال : ورثة 

فرحات ال�صعيد من اجلنوب : ورثة غمري الب�صري و غمري م�صعودة .
من ال�صرق : غمري علي .من الغرب : �صارع ثم ورثة بن علي خل�صر. فعلى 
كل �صخ�ض له مطلب و اعرتا�صات على حترير هذه ال�صهادة اأن يقدمها كتابة 
ن�صر هذا  �صهرين من تاريخ  اأق�صاها  املقرن يف مدة  بلدية  التعمري  مل�صلحة 

الإعلن يف ال�صحف الوطنية .  

م�صاحة ا�صهارية
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اأ.د. اأحمد زغب
----------------------

الثقافات  يف  ك��ث��رية  واالأم��ث��ل��ة 
للثقافة  وم��ق��اوم��ت��ه��ا  ال��غ��اب��رة 
ال�صامتة  املقاومة  �صواء  املهيمنة، 
يف  ال��ي��وم  لكننها  املتخفية،  اأو 
�صنتناول  ع��ا���ص��وراء  م��و���ص��وم 
بالد  يف  معروفة  م�رشحية  طقو�صا 
اأق�صاها  اإىل  اأق�صاها  من  املغرب 
اأوبوليفة  عا�صوراء  �صايب  وهي 
له  بويلمون.ولعل  اأو  اأوبوجلود 
اأخرى  مناطق  يف  اأخرى  ت�صميات 

بها. لنا  علم  ال 
البالد  مناطق  من  منطقة  كل  يف 
مبو�صم  االحتفال  يتم  املغاربية، 
عا�صوراء  ومو�صم  ع��ا���ص��وراء، 
اإ�صالمي،  ديني  مو�صم  ظاهريا 
الهجري  ال��ع��ام  م�صتهل  ف��ه��و 
تقام  التي  الطقو�س  لكن  اجلديد، 
تعر عن ثقافات بائدة مندثرة قبل 
املهيمنة،وما  الثقافة  على  تعر  اأن 
وراءه  تتخفى  ا�صم  اإال  عا�صوراء 
حتمل  التي  االحتفالية  املظاهر  كل 
لدى  انه  نالحظ  روحية،  دالالت 
احلزن، وكثريا  ال�صيعة يحمل طابع 
مقتل  على  ح��زن  ان��ه  ي��زع��م  م��ا 
الله،  ر�صول  �صبط  احل�صني  ال�صيد 
عن  تنهى  االإ�صالمية  الثقافة  لكن 
ولو  باملظاهر  احل��زن  عن  التعبري 
من  اأك��رث  يكون  ف��ال  احل��زن  ك��ان 
املظاهر  ه��ذه  فلماذا  اأي��ام.  ثالثة 

نراها. التي  الغريبة 
الغابرة  العهود  ا�صاطري  يف  البحث 
يقدم  االإ�صالمية  للثقافة  ال�صابقة 
فطقو�س   ، ال�صافية  االإج��اب��ة  لنا 
الذي  اأدوني�س  على  حزنا  اأدونيا 
�رشعتها  بّري،والتي  خنزير  قتله 
-ح�صب  اأف��رودي��ت  اأو  ع�صتار 
الن�صاء  كانت  حيث   ثقافة-   كل 
اأغ�صان  بها  ب���اأواين  يجتمعن 
لتجف  ال�صم�س  حت��ت  ي�صعنها 
وال�رشاخ،  البكاء  يف  ياأخذن  ثم 
اأن  على  وا�صحة  فكرة  يعطينا 
اأو  احل�صني  على  العراقيني  �رشاخ 
بع�س  –ح�صب  دانيال  النبي  على 
ذريعة  اإال  يكن  مل  ال��رواي��ات- 
ال��ذي  امل��وت  طقو�س  ملمار�صة 

على  وجد  ان  منذ  االإن�صان  يالزم 
الب�صيطة.  ظهر 

�صايب عا�صورا:
�صايب  �صوف  منطقة  يف  ي�صمى 
بوجلود  تلم�صان  ويف  عا�صوراء 
املغرب  ويف  ليفة  بو  ب�صكرة  ويف 
�صيخ  وه��و  بويلمون،  االأق�صى 
ي�صع  و  بهلوانية  مالب�س  يلب�س 
من  كثة  حلية  به  وجهه  على  قناعا 
من  طويلني  و�صاربني  النخيل  ليف 
ال�صنة  اإىل  ويرمز   ، نف�صها  املادة 
ال�صاب  مع  احلوار  ويقع  املنق�صية، 
احلوار  ويكون  واالأ�صد  وال�صابة 
بع�س  تتخلله  لل�صحك،  مثريا 
اجلن�صية،  والتلميحات  البذاءات 
وينتهي  ال�صخ�صيات  ه��ذه  بني 
ب����زواج ال�����ص��اب م��ن ال�����ص��اب��ة، 
الذي يرمز  واالنت�صار على االأ�صد 
املوجود  ال�رش  او  القا�صية  للطبيعة 

. فيها
اإىل  بوزيد  مرمي  الباحثة  اأ�صارت   
عا�صوراء،  �صايب  م�رشحية  ان 
�صيخ  االأدوار  فيها  يتقم�س 
لعري�س  املكان  ليرتك  هرم،ميوت 
لل�صنة  االأول  ف��ريم��ز  ���ص��اب، 
لل�صنة  وال��ع��ري�����س  املنق�صية، 
املقبلة، وهذا االحت�صار واالنبعاث 
لتفادي  اأخ���رى  طقو�س  تتبعه 
ال��ب��وؤ���س واحل��رم��ان م��ن خ��ريات 
تر�س  التي  فاملياه  املقبلة  ال�صنة 
وخمتلف  ت�صعل  التي  وال�صموع 
لت�صهيل  هي  والقرابني  االأطعمة 
تكون  اأن  يرجى  التي  ال�صنة  ميالد 
تنعك�س  املحا�صيل  وافرة  خ�صبة 
كله  املجتمع  على  االإيجابية  اآثارها 

2013/�س31(. )�صبيبة 
ومنهم  الغربيون  الدار�صون  اأما   
دوتيEdmond Doutté فريون 
امل��وت  روا���ص��ب  اأو  بقايا  اأن��ه��ا 
،ويتعلق  التنّبت  الإله  ال�صعائري  
التنّبت.للعام  روح  مب��وت  االأم��ر 
اجلديد  العام  واإحياء  م�صى  الذي 
مبعنى اإعادة  وجتديد القوة املقد�صة 
)املرجع  للطبيعة  احلياة  تعطي  التي 

�س33(. نف�صه 
ما  طقو�س  ح��ال  اأي  على  وه��ي 
لنا  ج��ازت  اإن  اأو  ا�صالمية،  قبل 

وكعادة  لكنها  بالوثنية،  ت�صميتها 
متحي   ال  عموما  الثقافية  ال�صمات 
بقائها  اأج��ل  من  ت�صلك  اإمن��ا  متاما 
ثوب  فتلب�س  امل��راوغ��ة،  �صبيل 
تتزامن هذه  املهيمنة، وحني  الثقافة 
اجلديد يذكرون  العام  الطقو�س مع 
واملنا�صبات  االأح��داث  من  ع��ددا 
وغرق  مو�صى  جناة  دينية،  كلها 
من  اأي���وب  النبي  جن��اة  ف��رع��ون، 
اإىل  اإدري�����س  ورف��ع  احل��وت  بطن 

ال�صماء...الخ.
بني  ال��ت��م��ي��ي��ز  ي��ن��ب��غ��ي  ل���ذل���ك 
ميثله  ال����ذي  ال��ر���ص��م��ي  ال��دي��ن 
�صوم  على  الفقهاء،فيحثون  
يوم  اإنه  ويقولون  عا�صوراء  يوم 
املدينة،  اإىل  )�س(  النبي  و�صول 
الزكاة  اإخ��راج  على  فيه  ويحثون 
ميار�س  الذي  ال�صعبي  الدين  .وبني 
الثقافة  فيه  جند  والذي  الواقع،  يف 
وروا�صب  بف�صيف�صائها  ال�صعبية 
يف  الكامنة  ال��غ��اب��رة  الثقافات 

الالوعي. منطقة 
بكل  ي�صري  ال��وع��ي  ك��ان  واإذا   
والهجرة  عا�صوراء  اإىل  الطقو�س 
من  ذل��ك  وغ��ري  احل�صني  ومقتل 
االإ�صالمية،  واملنا�صبات  احلوادث 
الثقافات  يف�صح  الالوعي  ف��اإن 
احل��وار  يف  واملتمثلة  ال��غ��اب��رة، 
وال��رق�����ص��واالأغ��اين واالأل��ف��اظ 
ملجرد  اإنها  يقال  التي   ، البذيئة 
التي  املقوالت  فتحليل  الفكاهة، 
اأو  عا�صوراء  �صايب  بها  يتلفظ 
ال�صخرية  من  الكثري  فيها  بوجلود، 
اعتباره  ميكن  مما  اجلديدة،  بالثقافة 
 ، اجلديدة  للثقافة  �صامته،  مقاومة 
الدين  من  �صخرية  االأقل  على  اأو 
يقوم  الذي  الفقهاء  دين  الر�صمي 

على االأوامر والنواهي، وا�صتبداله 
فيه  يظهر  ال��ذي  ال�صعب  بدين 
احلية  الفولكلوري،والروا�صب 

ال�صواء. على  وامليتة 
الدين  ال��الوع��ي  جن��د  ذل��ك  وم��ن 
يف  الوعي  بثقافة  يندد  ال�صعبي 
ذلك  يتمثل   ، الر�صمي  ال��دي��ن 
التي  واالأغ�����اين  امل��ق��والت  يف 
)او  ع��ا���ص��وراء،  �صايب  يطلقها 
�صعوري،  يل  نتف  عا�صوري  بابا 
الوزف  كول  حني  عا�صورة  �صايب 
الدين  با�صتعمال  واملزاح  وغني(، 
ال�صعائر  بع�س  من  ال�صخرية  او 
يف  ال�صالة    ( قوله:  مثل  الدينية 
اما  باملاء،  وال  بالتيمم  ال  ال�صتاء،  
واما  بال�صيف  ف�صلي  ال�صيف  يف 
�صتهيت  كانت  واخلريف  الربيع  يف 
وكذلك  خلي(  ا�صتهيت  كان  �صلي 
امل�صجوعة  امل���ق���والت  ب��ع�����س 
الالوعي  مفارقات  تعك�س  التي 
نتاع  مات�صلو�س،  رب��ي  )خ��اف��وا  
لقيتو  ك��ان  ماتاكلو�س،  النا�س 
البذاءات  تكرث  كما  ماتخلو�س(، 
بالن�صاء،  بالتحر�س  املغرب  يف 
وحتلل  اأثوابهن،  على  املاء  و�صكب 
بع�س  يف  الرجال  حكم  من  الن�صاء 
البايل :عا�صوراء  املقوالت )�صفيان 
ال�صحر  اأعمال  املغرب(وتكرث  يف 
مظاهر  من  ذلك  وغري  وال�صعوذة، 
معار�صة  تعار�س  التي  االحتفال 
الثقافة  اأو  الوعي  ثقافة  �رشيحة 

بها. واملعرتف  املعلنة 

القناع واإخفاء 
املعنى:

ع��ا���ص��وراء  �صايب  مي��ّي��ز  م��ا  اأه���م 
به،  يتخفى  الذي  القناع  ظاهريا، 

ذلك  اإىل  اأ���رشت  كما   - والقناع 
)�س63(  الدخان  عمود  كتابي  يف 
وجدت  اأنرثوبولوجية  ظاهرة   -
الع�رش  ،منذ  الثقافات  جميع  يف 
�صايب  واختفاء  يف   . النيوليتي 
،من  القناع  بوا�صطة  عا�صوراء 
ينال  حتى  الالوعي،  �رشوط  اأهم 
ظل  يف  املفقودة  احلرية  من  ن�صيبا 
املتزمتة  الدينية  الثقافة  هيمنة 
واالإكراهات  باالأوامر  تتميز  التي 
منطقة  يف  وظاهريا  والنواهي، 
مظهرا  التمثيل  يعتر   ، الوعي 
الالوعي مظهر  غري جاّد. لكنه يف 
يف  تخفى  واإن   ، ج��اد  طقو�صي 
والت�صلية  واملزاح  ال�صخرية  قناع 
بريئة  ت�صلية   لي�صت   لكنها   ،
اأ�صا�س  ،والقناع  النا�س  يتوهم  كما 
لي�صت  فال�صخ�صية  التمثيل، 
اإمنا هي جمرد  حقيقية وال جم�صدة، 
ت�صتع�صي  جم��ردة  لفكرة  رم��ز 
عامل  فهو  بها،  االإم�صاك  على 
الكائنات  ا�صتح�صار  يف  اأ�صا�س 
عنها،  يف�صح  ال  التي  الروحية، 
اجللود  ي�صتعمل  تنكري  فالقناع 
تكون  قد   ، القما�س  وقطع  والليف 
يف  حمظورة  اآلهة  الكائنات  تلك 
معاين  تكون  وقد  اجلديدة،  الثقافة 
منها  الالوعي  يف  كامنة  جم��ردة 
عندما  فالثقافة  اخلفّي،  الرف�س 
تن�صحب  ال  االأنظار،  عن  تتوارى 
متوت  وال  متاما،  متحي  وال  نهائيا 
يف  �صاخ�صة  اإمن���ا  اأن��ف��ه��ا،  حتف 
كلما  نف�صها  عن  تعر  الالوعي 
وج���دت ال��ف��ر���ص��ة ل��ذل��ك، وم��ن 
عا�صوراء  طقو�س  الفر�س  اأه��م 
الفرح  مظاهر  بني  والتناق�صات 

احلزن. ومظاهر 

بذاءات �صايب عا�صوراء
مــقاومــة الثقــافة يف الــلوعي الــجماهيــري

من املقرر اأن الثقافات التي عا�صت يف ف�صاء جغرايف ردحا من الزمان، ترتك اآثارها يف ذلك الف�صاء، بعد اأن ت�صتويل عليه ثقافة اأخرى، تلك الآثار التي ي�صميها الأنرثوبولوجيون 
الروا�صب الثقافية les survivances culturelles. وهذه الروا�صب قد تعترب مّيتة ل توؤدي اأي وظيفة يف املجتمع، اإمنا تقبع يف املتاحف الثقافية علمة على فرتة تاريخية 
م�صت وانق�صت، لكن بع�ض الروا�صب تبقى حية توؤدي دورها يف �صمت، قد يكون ذلك الدور من�صجما مع الثقافة املهيمنة اجلديدة، الأمر الذي ي�صطرها اإىل �صبغ نف�صها ب�صبغة 

الثقافة اجلديدة، او تتخذ لها رموزا تتخفى وراءها.
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0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

ANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

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

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

نقطة �صوداء حلركة ال�صري 
بعا�صمة الولية بالوادي 

تزيد غنب م�صتخدمي الطريق 
يومًا بعد يوم حيث بداأت 

تكرب وت�صبب الكارثة تقع يف 
احلي الذي خلف دار ال�صيافة 
املل�صقة للنزل املايل املطلوب 

من اجلهات املخت�صة التدخل 
العاجل لإ�صلح هذا الت�صرب 

الذي قارب ال�صنة

ق
�صــورة وتعلــيـ

ممار�صة ال�صعوذة داخل 
حمل لبيع الألب�صة

متكنت مصاحل أمن غليزان ، من توقيف مشعوذ يف عقده اخلامس متلبسا 
مبمارسة أعمال السحر و الشعوذة داخل حمله التجاري، وأفادت أول أمس خلية 

االتصال ألمن الوالية أن عناصر الفرقة اجلنائية جنحت يف إيقاف املشعوذ 
بناء على معلومات واردة 

عقب االشتباه يف تورطه يف 
قضية النصب و االحتيال 
على املواطنني ، حيث تبني 

أنه ميارس طقوس الشعوذة 
و السحر داخل حمله لبيع 

األلبسة املستعملة .

�ل�سعودية حتاكم فل�سطينيني و�أردنيني 
بتهمة دعم �ملقاومة �لفل�سطينية؟!

كشف حساب معتقلي الرأي، أن املحكمة السعودية اجلزائية املتخصصة، حددت موعدا جللسات حماكمة 
عدد من املقيمني الفلسطينيني واألردنيني املعتقلني منذ أكثر من سنة، بتهمة دعم املقاومة الفلسطينية .
وأوضح معتقلو الرأي، يف تغريدات عرب تويتر، أن جلسات املحاكمة ستنطلق اعتبارا من مطلع شهر صفر 
الرأي قائمة تضم 36 امسا قال إهنا  اليوم، وأورد حساب معتقلي  القادم، أي بعد حنو 3 أسابيع من 
لعدد من الشخصيات املعنية باملحاكمة. ويف فرباير/شباط 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا 

وفلسطينيا من املقيمني لديها بتهم ينفوهنا بدعم الشعب الفلسطيين وتقدمي الدعم املايل للمقاومة.
من جانب آخر، أشار حساب معتقلي الرأي إىل أن املحكمة اجلزائية املتخصصة يف حمكمة اإلرهاب ستعقد 
القليلة  األيام  خالل  العمر”  “ناصر  للشيخ  جلسة 
القادمة، إضافة إىل عدد آخر من املشايخ من معتقلي 
الرأي. وأضاف أنه تأكد له صدور حكم بالسجن مدة 
5 سنوات على الدكتور “إبراهيم احلارثي”، املديِر 
الذي  األهلية،  األندلس  ملدارس  سابقا  التنفيذي 
اعُتـقل عام 2017، يف حماكمة سرية، رغم وعود 
سابقة لعائلته بقرب إطالق سراحه، وأكد احلساب 

أن العائلة فوجئت خبرب احلكم.
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مكتتبو عدل 2013 يحتجون على م�صروع 4500 
م�صكن ببوينان مطالبني بقرارات التخ�صي�ض

نظم مكتتبو عدل 2013  وقفة مبدخل 
ورشة مشروع 4500 مسكن املدينة 

اجلديدة بوينان شرق والية 
البليدة للمطالبة بقرارات 

التخصيص من طرف وكالة عدل 
و اليت ينتظروهنا منذ 07 مارس 

الفارط ، حمملني السلطات املحلية 
، وكالة عدل ، يف توزيع قرارات 

التخصيص اليت متكن املكتتبني من 
معرفة رقم العمارة والشقة على حد قوهلم ، ومل 

خيفي املحتجون يف حديثهم التحرير امتعاضهم 
من مسؤويل عدل ينتهجون سياسة اهلروب اىل 
األمام السيما أنه انتظارهم قد طال وصربهم 

نفذ قد مضى قرابة 06 أشهر خاصة ان العديد 

من املكتتبني يدفعون مبالغ مالية من 
اجل تسديد مستحقات الكراء 

شقق خاصة اهنم فئة متوسطي 
الدخل من عمال وموظفني 

لدى ادارات عمومية وخاصة ، 
بتقاضون اجورا زهيدة ال تكفي 

لدفع اعباء اجيار، الكهرباء ، 
الغاز  واحلاجات الظروف كثريا ما 

يلجأ اىل اإلقتراض كل شهر ، يأمل 
املكتتبون أن جتد مطالبهم اضان صاغية ويف هذا 

اخلصوص فقد كشفت مصادر موثوقة ان السلطات 
املعنية ادارة املدينة اجلديدة ببوينان ، مصاحل 

الدائرة تسعى احتواء الوضع واجياد حلول عاجلة 
االنشغاالت مكتتيب عدل 2013 بالبليدة .

ف�صيحة جديدة 
داخل عائلة ترامب

الرئيس  أخ  ابنة  ترامب،  ماري  كشفت 
ترامب عن جمموعة  دونالد  األمريكي 
مع  السرية  التسجيالت  من  جديدة 
وصفت  للرئيس،  الكربى  الشقيقة 
فيها ابنته إيفانكا بأهنا “نسخة مصغرة 
ترامب  مــاري  نشرت  دونــالــد”.و  من 
عمتها  مع  مسجلة  حمــادثــات   ،
الشقيقة  باري،  ترامب  ماريان 
قاضية  وهي  للرئيس،  الكربى 
عاما،   83 العمر  من  تبلغ  متقاعدة  أمريكية  فيدرالية 
باري  انتقدت  و   .”MSNBC“ قناة  على  برنامج  يف 
مع  “إنستغرام”  موقع  على  صورة  نشرها  بسبب  إيفانكا 
أحد أطفاهلا، يف نفس اليوم الذي نشر فيه خرب أن إدارة 
ترامب كانت تفصل األطفال املهاجرين عن عائالهتم عام 
األصغر،  ابنها  مع  إيفانكا  املعين  املنشور  أظهر  2018.و 
املمثلة  قبل  من  الوقت  ذلك  يف  النتقادات  تعرضت  و 
الكوميدية سامانثا يب، اليت اعتذرت الحقا عن استخدام 
كلمة مسيئة. و قالت ماري يف التسجيل الصويت إهنا مل 
إيفانكا  امللعونة  “تلك  أضافت:  و  التعليق.  على  يب  تلم 
نفس  يف  “إنستغرام”  على  أطفاهلا  أحد  مع  صورة  تضع 
اليوم الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن إدارة ترامب كانت 
تفصل األطفال املهاجرين عن عائالهتم يف عام 2018.. 
مل أستطع إلقاء اللوم .. مل أمسع عن سامانثا يب من قبل، 

ال ميكن إلقاء اللوم على ما قالته”.
و خالل التسجيل ميكن مساع باري وهي تصف إريك ابن 
الرئيس باملعتوه، كما تصف إيفانكا بأهنا النسخة املصغرة 
من دونالد ترامب. ويأيت التسجيل الصويت اجلديد بعد 
صحيفة  نشرته  مؤخرا  عنه  الكشف  مت  صويت  تسجيل 
و  “واشنطن بوست”، حيث وصفت شقيقها ب”القاسي”، 

بأنه “رجل بال مبادئ و كاذب”.

تكرمي مراهق اأنقذ طفلني 
من موت حمقق بجيجل

حظي مراهق يف 
ال16 من عمره 

بتكرمي خاص من 
قبل احلماية املدنية 
جبيجل و ذلك بعد 

جناحه يف إنقاذ 
طفلني من موت حمقق 

بعدما شارفا على 
الغرق بالواد الكبري . و قد 

حظي هذا املراهق الشجاع بتكرمي خاص من قبل فرع  احلماية املدنية 
مبنطقة بوتياس بامليلية بعدما جنح يف انقاذ طفلني كانا يسبحان بالواد 
الكبري حيث جنح يف إخراجهما من حفرة عميقة كانا يسبحان هبا بعدما 
شارفا على املوت يف الوقت الذي توىل فيه صديق له االتصال باحلماية 

املدنية من أجل إعالمهما باحلادث وهو ما مسح بتفادي حادث مأساوي 
آخر بوديان و شواطئ جيجل اليت عصفت حبياة مخسة شبان يف ظرف 
أقل من أسبوع و آخرهم شابني ينحدران من والية سطيف كانا قد غرقا 

بكل من شاطئ العنصر بزيامة منصورية و شاطئ بازول بالطاهري .

غريق �صيخ 
كان ي�صبح يف 

منطقة ممنوعة 
مب�صتغامن

انتشلت فرق احلماية 
املدنية مبستغامن جثة 

ثالث غريق منذ انطالق 
موسم االصطياف 

مبستغامن اجلثة لشيخ 
عمره 72 سنة  كان 

يسبح يف منطقة 
صخرية ممنوعة 

للسباحة واقعة مابني  
شاطيئي استيديا 

واوريعة بغرب مدينة 
مستغامن فور انتشال 

اجلثة مت حتويلها إىل 
مصلحة حفظ اجلثث 

مبستشفى مستغامن



  

النقلب الع�سكري الأخري يف مايل  الذي حدث 
يف الثامن ع�سر من �سهر اأوت 2020 املن�سرم ينبئ 
بتطورات خطرية قد ت�سهدها منطقة ال�ّساحل 

الفريقي، هذه التطورات تهم اأمن احلدود 
اجلزائرية اجلنوبية مع مايل، النقلبيون من 

القادة الع�سكريني اأطاحوا بالرئي�ص املايل "اإبراهيم 
اأبو بكر كيتا" اأجربوه بلغة الر�سا�ص على ال�ستقالة 

ب�سبب الأزمة ال�سيا�سية التي ت�سهدها منذ عدة �سهور 
والف�ساد و�سوء الإدارة ح�سب ما اأعلنوه، على اأن يتم 

اختيار رئي�ص انتقايل متهيدا لنتخابات مقبلة.
كما �سهدت مايل �سابقا عدة انقلبات ع�سكرية، 

ولعّل من اأبرزها انقلب 22 مار�ص 2012 الذي اأطاح 
بالرئي�ص "اأمامدو توري" بعد ا�ستباكات مبحيط 

الق�سر الرئا�سي، وكان من اأهم اأ�سبابها مترد الطوارق 
يف حدودها ال�سمالية مع اجلزائر، وكذا توافد 

املتمردين وبع�ص اجلماعات امل�سلحة من ليبيا بعد 
الإطاحة بنظام القذايف، مما اأدى اإىل تزايد ن�ساط 

اجلماعات امل�سلحة على احلدود اجلنوبية وال�سرقية 
للجزائر، وميكن اأن يربز هذا الن�ساط من جديد 
بعد الإنقلب الع�سكري ح�سب توقعات اخلرباء، 

ناهيك عن ن�ساطات تتعلق بالتهريب والهجرة غري 
ال�سرعية التي تتفاقم نتيجة الأزمات يف مايل مما 

ي�سكل عبئا متزايدا على اجلي�ص الوطني ال�سعبي 
املرابط على احلدود اجلنوبية.

من هنا جاءت زيارة وزير اخلارجية " بوقادوم" 
موؤخرا لباماكو عا�سمة مايل بتوجيهات من رئي�ص 

اجلمهورية "عبد املجيد تبون" ، بهدف اللتقاء 
مع اللجنة الوطنية لإنقاذ ال�سعب التي يتزعمها 

الع�سكريون يف م�ساع حثيثة ليجاد حلول دبلوما�سية 
ملا يحدث يف مايل والعودة لل�سرعية الد�ستورية، اإذ 

اأدانت اجلزائر الإنقلب والو�سول لل�سلطة بالطرق 
غري الد�ستورية، ويف نف�ص الوقت كان ذات املوقف 

من الحتاد الفريقي، واملجموعة القت�سادية لغرب 
افريقيا.

مايل تاريخيا م�ستعمرة فرن�سية ول زالت بع�ص 
القوات الفرن�سية تتمركز فيها، كما اأن لل�سركات 

الفرن�سية تواجد كبري يف هذه الدولة وامتداد 
�سيا�سي واقت�سادي وع�سكري، جعلها ترزح حتت 

تبعية غري معلنة وتتخبط يف م�ساكل �سيا�سية 
واقت�سادية لمتناهية تت�سارع فيها القوى، ومن 

هنا يكمن املوقف اجلزائري بعدم قبول النقلبات 
الع�سكرية نظرا خلطورة تدهور الو�سع الأمني 

على احلدود وامتداده، كما اأن امل�ساعي احلميدة 
التي تقوم بها اجلزائر قد جتد اآذانا �ساغية، 

نظرا لكون اجلزائر كانت فاعل رئي�سيا يف اأي 
معادلة للمفاو�سات بني الأزواد واحلكومات املالية 

املتعاقبة، وا�ستطاعت اأن تتو�سط يف اإبرام العديد من 
التفاقيات بني الأطراف املت�سارعة بنجاح. 

بقلم: بيزيد يو�صف

انقلب مايل ..

فتح باب امل�صاركة يف جائزة رئي�ض اجلمهورية 
للأدب واللغة الأمازيغية الأ�صبوع القادم

الأمني العام للمحافظة ال�سامية للأمازيغية �سي الها�سمي ع�ساد:

حممد علي
----------------------

لقاء  هام�ص  على  ع�ساد  ال�سيد  وقال 
من  الأمازيغية،  باللغة  الن�سر  حول 
تنظيم املحافظة ال�سامية للأمازيغية 
"نوميديا"  جمعية  مــع  بال�سراكة 
ــة الأمـــازيـــغـــيـــة  ــاف ــق ــث ــة ال ــي ــرتق ل
الأنرثوبولوجيا  يف  البحث  ومــركــز 
اأن  لوهران،  والثقافية  الجتماعية 
قد  م�ستقلة  حتكيم  جلنة  تن�سيب 
بعدها  �سيتم  القادم،  للأ�سبوع  برمج 
يف  املــ�ــســاركــة  بــاب  افــتــتــاح  مبا�سرة 
الها�سمي  �سي  واأ�ــســار  اجلــائــزة.  هــذه 
مبنا�سبة  األقاها  كلمة  اأثــنــاء  ع�ساد 
رئي�ص  جائزة  اأن  اإىل  اللقاء  افتتاح 
الأمازيغية  واللغة  للأدب  اجلمهورية 
الثقايف  ال�سرح  يف  اأ�سا�سية  "لبنة 
اإىل  تــهــدف  اأنــهــا  باعتبار  الــوطــنــي، 
الأدبية  و  املعرفية  الإجنــازات  تثمني 
يف  املتداولة  الل�سانية  تنوعاتها  بكل 

اجلزائر ".
اأربع  ت�سمل  اجلائزة  هذه  اأن  اأفاد  كما 
املعرب  الأدب  و  الل�سانيات  هي  حماور 
و  اإليها  املرتجم  و  بالأمازيغية  عنه 
الأبحاث يف الرتاث الثقايف الأمازيغي 
غري املادي ف�سل عن البحاث العلمية 

و التكنولوجية و الرقمنة.
التعاون،  يف �سياق اخر، و فيما يخ�ص 
للمحافظة  الــعــام  ـــني  الأم اأكـــد  فقد 

بني  ال�سراكة  اأن  للأمازيغية  ال�سامية 
بنتائج  "اأتت  اجلمعيات  مع  موؤ�س�سته 
تعول  املحافظة  واأن  اإيجابية"  جد 
املـــدين،  املجتمع  يف  �سركائها  عــلــى 
نوميديا  جمعية  جهود  على  مثنيا 

الثقافة  لرتقية  النا�سطة  بــوهــران 
الأمازيغية.

للأمازيغية  ال�سامية  املحافظة  وكانت 
حكايات  لن�سر  م�سروع  اأطلقت  قــد 
اجلمعية  هذه  مع  الأمازيغية  باللغة 

عن  اأ�ــســفــر  حيث  عـــام،  قــرابــة  منذ 
الــــرتاث  ـــن  م ــة  ــاي ــك ح  14 ـــن  ـــدوي ت
اأن  ينتظر  ل�سان،   13 ب  الأمــازيــغــي 
تن�سر يف الأ�سهر القادمة بالتعاون مع 

املوؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبعية.
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توقيف قا�صرين ب�صبب حيازة خمدرات و�صلح اأبي�ض حمظور بعني الدفلى

العثور على ثعبان نادر بغابة "جبل قهر" بوهران

حوادث املرور: وفاة 9 اأ�صخا�ض واإ�صابة 469 اآخرين خلل الـ48 �صاعة الأخرية

معدة للتهريب نحو الدول املجاورة .. 

حجز 1800 لرت من الوقود بتمرنا�صت 

جديدة،281  اإ�صابة   379
حالة �صفاء و8 وفيات خلل 

الـ 24 �صاعة الأخرية

حتويل عبد املالك �صلل اإىل 
�صجن املنيعة بغرداية

الدفلى،  عني  ولية  امن  م�سالح  نفذت   
مداهمة  عمليتي  ــص،  ــ� اأم يــوم  م�ساء 
فجائيتني على م�ستوى مدينتي العطاف 
و برج الأمري خالد، م�ست اأغلب الأحياء 
نقاط  و�سع  تخللها  بهما،  الــ�ــســوارع  و 
مراقبة عرب اأماكن مت اختيارها م�سبقا، 

اأكرث من  �سمحت بتفقد هوية وتعريف 
100 �سخ�ص من خمتلف الفئات العمرية 
و كذا اإخ�ساع اأكرث من 30 مركبة، مبا يف 
ذلك دراجات نارية، للتفتي�ص و مراقبة 
منها،  امل�سروقة  لتوقيف  �سعيا  وثائقها، 
قا�سرين،  توقيف  اإىل  اأف�ست  حيث 

الأول �سبط بحوزته كمية من املخدرات 
قدر وزنها 7 غرام، فيما مت حجز �سلح 
اتخاذ  مت  حيث  الثاين،  بحوزة  اأبي�ص 

الإجراءات القانونية �سدهما.  
موا�سلة  اإطار  �سمن  اإندرجتا  العمليتان 
امل�سطر  الوقائي  الأمني  املخطط  تنفيذ 

من طرف اأمن ولية عني الدفلى لغر�ص 
للمواطنني  املنا�سبة  ـــواء  الأج توفري 
و  الإجـــــرام  ــال  ــك ــس اأ� �ستى  ــة  ــارب حم و 
بالإرتكاز  احل�سري،  الإجرام  بالأخ�ص 
ال�سرطية  الــعــمــلــيــات  تكثيف  عــلــى 

واملداهمات الفجائية.         خمتار برادع

مت العثور على ثعبان نادر على م�ستوى 
غابة "جبل قهر" )�سرق ولية وهران(، 
تربية  جمعية  لــدى  ا�ستفيد  ح�سبما 
واحلــيــوان  البيئة  وحــمــايــة  الــطــيــور 
هذا  زوار  تــدعــو  الــتــي  اهلل"  "�سفيع 
الف�ساء الغابي اإىل توخي احلذر بالنظر 
خلطورة هذا النوع من الزواحف. وقد 
الثعابني  من  النوع  هذا  على  العثور  مت 

وا�سعة  تنظيف  عملية  خــلل  الــنــادر 
اأي�سا با�سم  "جبل قهر" املعروفة  بغابة 
نظمت  والــتــي  الأ�سود"  "جبل  غــابــة 
اجلمعية  هذه  طرف  من  اجلمعة  اأم�ص 
مب�ساركة عدة فاعلني، كما اأو�سح لواأج 
رئي�ص ذات اجلمعية، معمر �سفيع اهلل. 
الزواحف  من  النوع  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 
الذي يعرف با�سم "اأفعى اأرزيو " يعترب 

على  ي�ستوجب  مما  جدا  وخطريا  �سام 
احليطة  اأخــد  قهر"  "جبل  غابة  زوار 
ــل داخــــل هــذه  ــوغ ــت واحلــــذر عــنــد ال
يعي�ص  الثعبان  هذا  اأن  مــربزا  الغابة، 
الكثيفة  احل�سائ�ص  يف  و  احلجارة  بني 
الأفعى  هذه  ظهرت  وقد  ــال(.  الأدغ  (
الأ�سود وعلى جلدها حلقات  اللون  ذات 
25 �سنتيمرت  دائرية ول يتجاوز طولها 

الوقت  قبل  �سنتيم  واحـــد  وقطرها 
كان  اأي  جحرها  من  خلروجها  املعتاد 
اأنها  يعني  وهــذا  النهار  منت�سف  قبل 
اأرزيو  اأفعى   " اأن  علما  بكرثة  موجودة 
كربون"  "راأ�ص  مبنطقة  عادة  تعي�ص   "
اإىل  تنقلها  �سبب  يعرف  ومل  )ارزيـــو( 

الغابة املذكورة ، وفق نف�ص امل�سدر.
ق.و

 469 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�ص   9 لقي 
اإثر  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرون 
وليات  عدة  عرب  مــرور  حــوادث  وقــوع 
الأخرية،  �ساعة  ال48  الوطن خلل  من 
بيان  ال�سبت  يــوم  بــه  اأفـــاد  مــا  ح�سب 

للمديرية العامة للحماية املدنية.
ح�سيلة  "اأثقل  اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
�سجلت بولية مع�سكر بوفاة 02 �سخ�سني 

 04 ت�سجيل  مــع  ــن  ــري اآخ  03 ــابــة  واإ�ــس
جهة  من  املرور".  ــوادث  ح يف  تدخلت 
املمتدة  الفرتة  ذات  خــلل  مت  ــرى،  اأخ
واإىل   2020 اأغ�سط�ص   29 اىل   27 بني  ما 
ال�ساعة  على  اليوم  هذا  �سبيحة  غاية 
�ساعة   48 خــلل  )اأي  �سباحا  الثامنة 
وفــاة  حــالت   13 "ت�سجيل  الأخــــرية( 
غرقا منها 08 وفيات يف البحر يف كل من 

وليات م�ستغامن )05 وفيات( يف �سواطئ 
املطرية،  )�ساطئ  لل�سباحة  ممنوعة 
تــرتاوح  ــارة(  ــح ــب وال ال�سغري  املــيــنــاء 
و)01  �سنة(،   28 و   05  ( بني  اأعمارهم 
ال�سلف  اجلزائر،  وليات  من  بكل  وفاة( 
وفيات   05 ت�سجيل  مت  كما  وعنابة." 
وليات  من  كل  يف  املائية  امل�سطحات  يف 
عني الدفلى )وفاة �سخ�ص غرقا يبلغ من 

العمر 26 �سنة بربكة مائية ببلدية عني 
غرقا  �سخ�سني  )وفــاة  قاملة  و  الدفلى(، 
واد  يف  �سنة   26 و   23 العمر  من  يبلغان 
ببلدية حمام النبائل(، وغليزان )وفاة 
�سنوات يف  العمر08  طفل غرقا يبلغ من 
وباتنة  غليزان(  ببلدية  مائية  بركة 
)وفاة طفل فرقا يبلغ من العمر 15 �سنة 

بربكة مائية ببلدية املنعة(.            ق.و

متكنت فرقة البحث والتدخل B.R.I بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية 
مترنا�ست  من حجز كمية معتربة من البنزين معدة للتهريب نحو الدول املجاورة.وقائع    
ملدينة  الرتابية  بامل�سالك  ال�سرطة  لعنا�سر  ا�ستطلعية  دوريــات  اإىل  تعود  الق�سية 
مترنا�ست اين لفت انتباهم خمباأ �سري جلماعات التهريب حيث مت التقرب اليه واثناء 
للتهريب  معدة  كانت  التي  الوقود  من  معتربة  كمية  على  العثور   مت  التفتي�ص  عملية 
خارج الرتاب الوطني والتي تقدر بـ 52 �سفيحة بل�ستيكية ب�سعة 30 لرت، و04 �سفائح 
60 لرت معباأة مبادة البنزين حيث قدرت الكمية الإجمالية ب1800  بل�ستيكية ب�سعة 
فتح  مت   الجراءت  كافة  اتخاذ  وبعد  الأمن  مقر  اىل  املحجوزات  حتويل  مت  حيث   لرت  
جهودها  توا�سل  المن  م�سالح  وتبقى  الق�سية.هذا  يف  املتورطني  ملعرفة  معمق  حتقيقا 

عرب اقليم الولية للمحافظة على امن و�سلمة املواطنني.
�ص.ب

كــورونــا  بــفــريو�ــص  ــدة  ــدي ج ــة  ــاب ــس اإ�  379 �سجلت 
�ساعة الأخرية  8 وفيات خلل ال24  و  )كوفيد19-( 
مري�سا   281 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف 

لل�سفاء.
الناطق  ال�سبت  ام�ص  عنه  ك�سف  مــا  ح�سب  وهــذا 
كــورونــا،  فــريو�ــص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي 

الدكتور جمال فورار.
ق.و

اأفادت م�سادر اإعلمية، اأن وزارة العدل قررت حتويل الوزير 
العقابية  باملوؤ�س�سة  املحبو�ص  �سلل  املالك  عبد  الأ�سبق  الأول 
اإىل  ف�ساد،  ق�سايا  يف  لتورطه  العا�سمة  اجلزائر  يف  باحلرا�ص 

املوؤ�س�سة العقابية باملنيعة بولية غرداية.
قانون  ح�سب  التحويل  عملية  متــت  اأنـــه  ــح،  ــرج امل ومــن 
ــن،  للمحبو�سي الجتماعي  الإدمــاج  واإعادة  ال�سجون  تنظيم 
خم�س�سة  املنيعة  �سجن  ومنها  التاأهيل  اإعادة  موؤ�س�سة  تكون 
احلب�ص  بعقوبة  نهائيا  عليهم  املحكوم  امل�ساجني  ل�ستقبال 

ملدة تفوق خم�ص �سنوات و بعقوبة ال�سجن.
ق/و

اأعلن الأمني العام للمحافظة ال�سامية للأمازيغية �سي الها�سمي ع�ساد اأم�ص ال�سبت بوهران اأن باب امل�ساركة يف م�سابقة جائزة 
رئي�ص اجلمهورية للأدب واللغة الأمازيغية �سيفتح يف غ�سون الأ�سبوع القادم مبا�سرة بعد تن�سيب جلنة التحكيم.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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