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�سلطة النتخابات  اإدراج  �سريف يتحفظ على �سيغة 
الد�ستور يف م�سودة 

حممد علي 
-----------------

خالل  ل��ه،  كلمة  يف  ���ريف  وق��ال 
م�سودة  حول  درا�سية  لأيام  افتتاحه 
يف  حتمل  مل  امل�سودة  اإن  الد�ستور، 
لل�سلطة،  وا�سحا  تاأ�سي�سا  طياتها 
باأن  ذكر  ال�سياق:”  هذا  يف  م�سيفا 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
قرر د�سرتتها ل يعد تاأ�سي�سا قانونيا 
املتحدث  د�ستوريا”.وملّح  حتى  ول 
ل�رورة ذكر ال�سلطة التي يرتوؤ�سها 
ُذكر  الديباجة  بقوله:”  الديباجة  يف 
فيها عامالن،  احلراك الذي ميجدونه، 
مع ذكر دور اجلي�س الوطني ال�سعبي 
نت�ساءل هل  الأزمة، وهنا  يف حلحلة 
مت ذكرهما على اأنهما انطالقة جديدة 
تاريخي  ���رد   جم��رد  اأو  للجزائر، 

اأن  اإىل  ���ريف  لالأحداث”.واأ�سار 
كان  لالنتخابات  الوطنية  ال�سلطة 
ع�ر  انطالقة  يف  مهم  دور  لها 
ذلك  يرتجم  وما  اجلزائر،  يف  جديد 
عبد  ال�سابق  الدولة  رئي�س  ت�ريح 
اأكد  ملا  رو�سيا  من  �سالح  بن  القادر 
وطنية  و�سلطة  جي�س  اجلزائر  يف  اأن 
رئي�س  فيها.وتابع  الأو�ساع  ي�سّيان 
يف  لالنتخابات،  الوطنية  ال�سلطة 
هذا ال�سياق:” حتّملنا م�سوؤولية كبية 
لها  يكون  اأن  يجب  امل�سوؤولية  وهذه 
باأن  الج��ي��ال   تفهم  لكي  تاأ�سي�س 
قوته  جديدا  ع�را  وجل��ت  اجلزائر 
نظرية الأمن الدميقراطي الذي تبنته 
بني  ان�سهار  خلق  اأجل  من  ال�سلطة 
واحل��راك  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
باأن  تذكيه  املتحدث  املبارك”.وجدد 
الوطني  احلوار  عن  املنبثقة  ال�سلطة 

تعد وليدة �سعارات ومطالب احلراك،  
حرا�سة  على  تعمل  كانت  والتي 
ال�سعب،  لها  اأوكلها  التي  الأمانة 
القانون  لها  يخول  ما  اإطار  وهذا يف 
�ريف  بها.و�سدد  اخلا�س  املوؤ�س�س 

باأن هيئته هي الأوىل  بدعوة الرئي�س 
امل�����س��اورات  اأج��ل فتح جم��ال  م��ن 
الد�ستور  لإث��راء  مقرتحات  وتقدمي 
اإياها  اأمانة حّملها  لكونها تعد حامية 

ال�سعب لأول مرة بكل �سيادة.

ال�سوؤون الدينية ت�سدر 
فتوى بخ�سو�س حكم 

اإبطال عقد الإيجار لل�سرر

خالل افتتاحه لأيام درا�سية

اأكد رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، حممد �سريف، اأن م�سودة الد�ستور املعرو�سة على الأحزاب وفعاليات املجتمع املدين 
لإثرائها، مل تذكر اأ�سال تاأ�سي�س ال�سلطة، واكتفت بد�سرتتها فقط رغم اأنها تعد جزءا مهما يف بداية ع�سر جديد للجزائر.

اأكد املجل�س العلمي لوزارة ال�سوؤون الدينية، باأن 
امل�ستاأجرة  التجارية  املحالت  غلق  من  ال�رر 
عقد  ف�سخ  يوجب  ل  ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل 

الإجارة مبا اأنها موثقة.
واأو�سح بيان للمجل�س العلمي اأن بع�س املتعاملني 
توهموا اأن “ال�رر ل يوجب ف�سخ عقود الإجارة 
اأن  الإع�سار واحلق  اأو  الإفال�س  وبطالنها ب�سبب 
احلكم  اأو  الإجارة  لف�سخ عقود  موجبا  لي�س  ذلك 

ببطالن عقود الإجارة”.
“قاعدة  اأن  اإىل  ذاته  ال�سياق  يف  امل�سدر  ولفت 
الطرفان  يت�سالح  اأن  تقت�سي  والإح�سان  العدل 
واإ�سقاطه  الأج��رة  من  جزء  عن  املوؤجر  فيتنازل 
من  عليه  املرتتب  لل�رر  دفعا  امل�ستاأجر  عن 
هذا  ويكون  اجلائحة،  ب�سبب  مداخيل  وجود  عدم 
ولو  الثلثان،  اأو  الثلث  اأو  كالن�سف  الإ�سقاط 

اأ�سقط كل الأجرة كان من املح�سنني”.
ق/و

�سونلغاز ت�ستاأنف ا�ستقبال زبائنها 
لدفع الفواتري

يف  الع��الم  م�سوؤولة  اأعلنت 
لتوزيع  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����رك��ة 
الزهراء  فاطمة  والغاز،  الكهرباء 
فتح  اإع�����ادة  ع��ن  م���رزوق���ي، 
من  التجارية  ال�ركة  وكالت 
اأجل  من  الزبائن  ا�ستقبال  اأجل  
ب�سبب  غلقها  بعد  الفواتي،  دفع 

اجراءات احلجر ال�سحي.
وقالت مرزوقي   ،م�س الأربعاء، 
امل�سرتكني  “نظرا لعدم متكن  اإنه 
فواتي  م�ستحقات  دف��ع  م��ن 
الذي  املوقع  عرب  ال�ستهالك 
اأطلقته ال�ركة منذ بداية احلجر 
ب�سبب  املا�سي،  مار�س  ال�سحي 
الدفع  و�سيلة  يف  حتكمهم  عدم 
تقرر  فقد  بعد،  عن  اللكرتوين 
الكال�سيكي  النظام  اإىل  العودة 
عرب  ال��ف��وات��ي  ت�����س��دي��د  يف 

الوكالت التجارية”.
نظام  اأن  اإىل   املتحدثة  واأ�سارت 
اعتمدته  ال��ذي  بعد  عن  الدفع 
اإط���ار  ي��دخ��ل يف  ال�����رك��ة، 
من  للوقاية  املتخذة  الإج��راءات 
تف�سي فيو�س كورونا امل�ستجد، 
�سحة  على  للحفاظ  �سعيا 
الوكالت  املواطن والعاملني يف 

التجارية.
ويف �سياق اآخر �سددت م�سوؤولة 
�سونلغاز،  �ركة  يف  الإع��الم 
اإىل املوؤ�س�سة لن تعمد اإىل قطع 
على  والغاز  بالكهرباء  التموين 
ت�سديد  املتخلفني عن  امل�سرتكني 
رفع  غاية  اإىل  وذلك  فواتيهم 

احلجر ال�سحي.

ق/و

ت�سويق حوايل 29 األف قنطار من اللحوم البي�ساء  
يف رم�سان املا�سي لك�سر الأ�سعار

للديوان  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 
تربية  و  الأن��ع��ام  لتغذية  الوطني 
بطراوي  حممد  )اأون��اب(،  الدواجن 
نحو  ت�سويق  من  متكن  الديوان  اأن 
البي�ساء  اللحوم  األف قنطار من   29
ب�سعر  املا�سي  رم�سان  �سهر  خالل 
للكيلوغرام  دج   250 يتجاوز  ل 

الواحد.
ال��دي��وان  ان  ب��ط��راوي  اأ���س��اف  و 
كافية  خمزونات  على  حاليا  يحوز 
بحوايل  تقدر  البي�ساء  اللحوم  من 
عن  الفراج  �سيتم  قنطار  األف   44
تدريجي  ب�سكل  منها  كميات 
على  للحفاظ  الأ���س��واق  لتموين 

للمواطن. ال�رائية  القدرة 
مت  اأن��ه  ب��ط��راوي  ال�سيد  واو���س��ح 
على  بيع  نقطة   61 تخ�سي�س 
اجلزائر  فيها  مبا  ولية،   23 م�ستوى 

العا�سمة و البليدة و وهران و عنابة 
و ق�سنطينة و تلم�سان و م�ستغامن و 

بلعبا�س. �سيدي  و  غرداية 
مماثلة  ن��ق��اط  ا�ستحداث  مت  كما 
بوليات  البي�ساء  اللحوم  لت�سويق 
اإليزي  و  ادرار  غرار  على  اجلنوب، 

و املنيعة و غرداية، يربز امل�سوؤول.
اإط��ار  اأن��ه و يف  ب��ط��راوي  ذك��ر  و 
من  للوقاية  املتخذة  الإج����راءات 
)كوفيد19-(  كورونا  وباء  تف�سي 
مت   ، املفرو�س  ال�سحي  احلجر  و 
رم�سان  �سهر  يف  ا���س��ت��ح��داث 
طريق  ع��ن  متنقلة  ب��ي��ع  ن��ق��اط 
الأح��ي��اء  جت��وب  ت��ربي��د  �ساحنات 
القطر  مناطق  خمتلف  يف  ال�سكنية 
البي�ساء  اللحوم  لت�سويق  الوطني 

تناف�سية. باأ�سعار  للمواطنني 
ق/و

حمادثات هاتفية بني الرئي�س 
تبون ونظريه الفرن�سي

تلقى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، ، مكاملة 
ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  نظيه  من  هاتفية 
ح�سب ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.وقد جرى 
“تبادل  البيان  ح�سب  الهاتفية  املكاملة  هذه  خالل 
املعلومات حول اجلهود املبذولة ملنع تف�سي جائحة 
العالقات  الرئي�سان  ا�ستعر�س  كما   ،19 كوفيد 
الثنائية ، واتفقا ب�ساأنها على اإعطائها دفع طموح 
امل�سرتكة  امل�سلحة  ت�سمن  دائمة  اأ�س�س  على 
و�سيادة  خل�سو�سية  الكامل  والحرتام  املتبادلة، 
كال البلدين”.واأو�سح البيان اأن الرئي�سني تطرقا 
�سوء  يف  ال�ساحل  ودول  ليبيا  يف  “الو�سع  اإىل 
فاتفقا  والنزاعات،  احلروب  من  �سعوبها  معاناة 
على التن�سيق من اأجل و�سع حد لذلك بامل�ساعدة 

على ب�سط الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.”
ق/و

الهالل الأحمر اجلزائري ي�ستلم 13 مليون دج من بنك "ا بي �سي"
اجلزائري  الحمر  الهالل  ا�ستفاد   
يف  ممثلة  مالية  م�ساعدات  من   ،
دج  مليون   13 قيمته  مايل  طرد 
�سي"  ب��ي  "اأ  بنك  اي��اه  منحها 
الوطني  اجلهد  يف  للم�ساركة 
ك��ورون��ا  ل��ف��يو���س  للت�سدي 

"كوفيد19-".
عقب  لل�سحافة  ت�ريح  ويف 
اأكدت  امل�ساعدات  هذه  ا�ستالم 
اجلزائري،  الحمر  الهالل  رئي�سة 
اأن  لل�سحافة  حبيل�س  بن  �سعيدة 
اطار  يف  يندرج  الذي  املبلغ  هذا 
للم�ساركة  الوطني  املجهود 
كورونا،  لفيو�س  الت�سدي  يف 
ع��ي��ادة  "لقتناء  �سيخ�س�س 
ق��درات  ب��دع��م  ت�سمح  متنقلة 
على  اجل��زائ��ري  الحمر  الهالل 
الظل  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��و���س��ول 
بن  النائية".واأ�سافت  واملناطق 

املتنقلة  العيادة  هذه  اأن  حبيل�س 
الطبية  المكانيات  بكل  جمهزة 
ا�ستعجالت  يف  امل�ستعملة 
مر�سى القلب و ال�رايني و�سيق 
يف  بامل�ساهمة  وت�سمح  التنف�س، 
يعانون  الذين  املر�سى  م�ساعدة 
مناطق  يف  �سحية  م�ساكل  من 
اأ�سارت  اخرى،  جهة  الظل.ومن 
الهالل  اأن  اإىل  امل�سوؤولة  نف�س 
يف  �سي�سارك  اجلزائري  الحمر 
�سد  الر�سع  تلقيح  عمليات 
التي  )ال��ب��وح��م��رون(  احل�سبة 
"يف  ال�سحة  وزارة  �ستجريها 
من  النطاق"  وا�سعة  عملية  اطار 
اىل  للو�سول  العيادة  هذه  خالل 
بن  ال�سيدة  املناطق.وعربت  ذات 
ارتياحها  عن  باملنا�سبة  حبيل�س 
اأبداها  التي  الت�سامنية  للهبة 
موؤكدة  التقليديون"،  "ال�ركاء 

اأنها تدل على "عدم طغيان املادة" 
م�سداقية  كذا  و  اجلزائريني  على 
داعية  اجلزائري،  الحمر  الهالل 
ال�راكة  تو�سيع  اىل  البنك 
كورونا.من  جائحة  بعد  ما  اإىل 
لبنك  العام  املدير  اأك��د  جانبه، 
اأن  ن��دي��ر،  اي��دي��ر  �سي"،  ب��ي  "ا 
اطار  يف  تندرج  البنك  م�ساركة 
للت�سدي  املبذولة   املجهودات 
معتربا   ، كوفيد19-  لفيو�س 
يتحملها  اأن  يجب  "امل�سوؤولية  اأن 
اجلميع و لي�س احلكومة لوحدها"، 
للهالل  البنك  اختيار  باأن  معتربا 
لكون  يرجع  اجل��زائ��ري  الحمر 
عرب  معروفة  الن�سانية  ن�ساطاته 
لالإ�سارة،  الوطني.  الرتاب  كامل 
�سي"  بي  "اأ  بنك  جمموعة  قامت 
باإن�ساء  بالبحرين  مقرها  الكائن 
للم�ساعدة  اقليمي  �سندوق 

وباء  تاأثي  من  التخفيف  على 
كوفيد19-، موجه لدعم املبادرات 
انت�سار  الوطنية واخليية لحتواء 
املايل  العبء  حتفيف  و  الفيو�س 
ت�ررا  الأكرث  ال�سخا�س  على 
القطاع  يف  العاملني  دعم  كذا  و 
املتواجدين  واملتطوعني  الطبي 
الوىل.وح�����س��ب  ال�سفوف  يف 
ال�سندوق  هذا  فاإن  للبنك  بيان 
ال�رق  منطقة  لبلدان  خم�س�س 
ويف  افريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
بالتربع  البنك  قام  ال�سياق  هذا 
بهذا  اجل��زائ��ري  الحمر  للهالل 
وفقا  يتوىل  اأنه  و  ل�سيما  املبلغ، 
م�سوؤولية  احلكومية،  للتوجيهات 
ملختلف  الأم����وال  تخ�سي�س 
للت�سدي  امل��وج��ه��ة  ال���ربام���ج 

للفيو�س.
ق/و

اإنزال وزاري يف جمل�س 
الأمة اليوم

ينزل عدد من وزراء احلكومة، اإىل جمل�س الأمة 
لإجابة  خم�س�سة  عامة  جل�سة  يف  للم�ساركة 
النواب.واأو�سح  �سيطرحها  �سفوية  اأ�سئلة  على 
�سيوجهها  التي  “الأ�سئلة  اأن  الأمة  ملجل�س  بيان 
الت�سامن  الطاقة،  قطاعات  تخ�س  ال��ن��واب 
الوطني والأ�رة وق�سايا املراأة، الفالحة والتنمية 
الأ�سغال  واملدينة،  والعمران  ال�سكن  الريفية، 

العمومية والنقل”.
ق/و

وزارة التجارة تنفي 
اإعادة فتح بع�س 
الأن�سطة التجارية

نفت وزارة التجارة، اأم�س الربعاء ما تداولته 
و�سائل الإعالم بخ�سو�س اإعادة فتح بع�س 
الأن�سطة التجارية، موؤكدة اأن ذلك يبقى من 
اخت�سا�س م�سالح الوزارة الأوىل.واأ�سارت 
�سفحتها  ع��رب  ن�رته  بيان  يف  ال���وزارة 
اأنها غي موؤهلة  اإىل  الر�سمية على في�سبوك 
مو�سحة  امل�سائل،  هذه  يف  البت  اأو  للنظر 
بالقطاع  اخلا�سة  الر�سمية  املعلومات  اأن 
تن�ر عن طرق املوقع الإلكرتوين الر�سمي 

للوزارة.
ق/و



   تقارير دورية حول مدى جت�سيدها ميدانيا ويف الآجال املحددة

اإلــزام مــدراء الرتبيــة بالإ�ســراف �سخ�سيــا 
على متابعــة اأعــمال نــهاية ال�ســنة

لوؤي ي
----------------------

وا�ستدعى وزير الرتبية الوطنية مدراء 
�رورة  منهم  وطالب  الوطنية  الرتبية 
على  ال�سخ�سي  والإ����راف  احلر�س 
ال�سنة،  نهاية  اج��راءات  تنفيذ  متابعة 
التدابي  كل  العتبار  بعني  اآخ��ذي��ن 
اأقرتها  التي  والح��رتازي��ة  الوقائية 
م�سالح ال�سحة العمومية، يف ظل هذه 
الظروف التي متر بها املدر�سة اجلزائرية، 
حول  دورية  بتقارير  الوزارة  اإيفاد  مع 
بهدف  امل�سطرة  العمليات  تنفيذ  مدى 
ومدى  العمليات  هذه  ل�سي  املتابعة 
املحددة.  الآجال  ويف  ميدانيا  جت�سيدها 
�سكره  عن  الوزير  اأعرب  البداية  ويف 
تنفيذ  اإط���ار  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود 
دوام  تعليق  ملجابهة  املتخذة  الإجراءات 
التعليم ل �سيما ما بذلته الفرق الإدارية 
مهامها  اأداء  يف  تفانت  التي  والرتبوية 
توجت  وال��ت��ي  اجلائحة  ه��ذه  ظ��ل  يف 
باإطالق اأول قناة تعليمية "قناة املعرفة" 
الأ�رة  اأفراد  جلميع  مك�سب  هي  التي 
بقرارات  الوزير  ذّك��ر  الرتبوية.كما 
 10 بتاريخ  املنعقد  ال���وزراء  جمل�س 

الالزمة  بالتدابي  املتعلقة   2020 ماي 
 2019-2020 الدرا�سية  ال�سنة  لإنهاء 
القانونية  للمقت�سيات  طبقا  ،واملتخذة 
فيو�س  انت�سار  مبكافحة  املرتبطة 
كورونا )كوفيد.19(، والتي متت مبوجبها 
يف  النتقال  اإج��راءات  على  امل�سادقة 
املراحل التعليمية الثالث واإلغاء امتحان 
دورة  البتدائي  التعليم  مرحلة  نهاية 
�سهادة  امتحاين  اإجراء  وتاأجيل   ،2020
البكالوريا  و�سهادة  املتو�سط  التعليم 
اأ�سار  اأين   ،2020 �سبتمرب  �سهر  اإىل 

على  املن�سبة  اللجنة  لعمل  الوزير، 
املوؤلفة  و  املركزية  الإدارة  م�ستوى 
لتحديد  املعنية  الهياكل  خمتلف  من 
ق��رارات  بتنفيذ  املتعلقة  الإج���راءات 
جدد  الذكر.كما  �سالف  الوزراء  جمل�س 
والرتبوية  الإدارية  الفرق  لكل  �سكره 
املجندة خدمة لأبنائنا التالميذ، ولكافة 
والنقابات  التالميذ  اأولياء  جمعيات 
عن  اأبانت  التي  القطاع،  يف  املعتمدة 
هذا  يف  امل�سوؤولية  من  عالية  درج��ة 

الظرف ال�ستثنائي التي متر به اجلزائر.

طالب حممد واجعوط، وزير الرتبية الوطنية خالل اإ�سرافه مبقر دائرته الوزارية باملرادية على عقد 
ندوة مرئية عن بعد مع مديري الرتبية بالوقوف على الإجراءات اخلا�سة باأعمال نهاية ال�سنة الدرا�سية 

والمتحانات املدر�سية الوطنية.
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حممد  الربوفي�سور  اأم�����س  ك�سف 
الأم��را���س  ق�سم  رئي�س  يو�سفي 
اأن  ب��وف��اري��ك،  مب�ست�سفى  املعدية 
الذي  العالجي  الربتوكول  ا�ستخدام 
عالج  يف  الكلوروكني  على  يعتمد 
امل�ستجد  "كورونا"  بفيو�س  امل�سابني 
كل  رغم  جناعته  اأثبت  "كوفيد19" 

التي وجهت له. النتقادات 
ت�ريحات  يف  الربوفي�سور،  وق��ال 
النظر  وبغ�س  اأنه  الوطنية  لالإذاعة 
جدا  ال�سغية  احل��الت  بع�س  عن 
ا�ستفادوا  مري�س   600 بني  ما  ف��اإن 
اأي  هناك  تكن  ومل  ال��دواء  ه��ذا  من 

املثال  �سبيل  على  بينهم،  جانبية  اآثار 
الربوفي�سور  قلبية.واأ�سار  م�ساكل 
بداية  يف  الفيو�س  ظهور  منذ  و  اأنه 
من  الأم��ور  تطورت   2020 جانفي 
ال�سياق  يف  املعرفة.م�سيا  حيث 
مالحظة  يف  جليا  يتبني  ذلك  ان  ذاته 
عدد  اإقبال  يف  الوا�سح  النخفا�س 
ال�سحية  اخل��دم��ات  اإىل  امل��واط��ن��ني 
اأُ�سيب  التي  الأ���ّرة  ع��دد  وكذلك 

بالفيو�س. اأفردها 
ق�سم  رئي�س  ال��ربوف��ي�����س��ور  وق���ال 
مب�ست�سفى  البكتيية  الأم��را���س 
يكون  الحتواء،  رفع  اإن  بوفاريك، 

العلمي  املجل�س  تو�سيات  على  بناًء 
واخلرباء.

رفع  اأن  يو�سفي،  حممد  واأو���س��ح 
من   ، مراحل  على  تطبيقه  يتم  احلجر 

اأخرى. اإىل  منطقة 
احلجر  رفع  اأن  اىل  املتحدث  واأ�سار 
يف  الع��ت��ب��ار  يف  ي��وؤخ��ذ  ان  ي��ج��ب 
التو�سيات ال�سحية قبل اأي ا�ستئناف 

والجتماعية. القت�سادية  لالأن�سطة 
���رورة  على  الربوفي�سور  و�سدد 
المتثال ال�سارم للتدابي الوقائية من 
الفيو�س. انت�سار  ملنع  اجلزائريني  قبل 
لوؤي ي

رفع احلجر �سوف يوؤخذ يف العتبار يف التو�سيات ال�سحية 
قبل ا�ستئناف الأن�سطة

اأكد جناعة العالج بالكلوروكني ، الربوفي�سور حممد يو�سف  :

�سب زيادات باأثر رجعي يف ح�سابات 
املتقاعدين قبل نهاية جوان   

مت�س 3 ماليني متقاعد  

ماليني   3 من  اأزيد  ي�ستفيد  اأن  ينتظر 
اأقرتها  التي  ال��زي��ادات  من  متقاعد 
احلكومة، و ر�سدت لها الدولة  مبلغ 
تطبيقها  اأجل  من  �سنتيم  مليار   740

باأثر رجعي نهاية �سهر جوان اجلاري.
العمل  ب����وزارة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
باأن  الجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
والتي  احلكومة  اأقرتها  التي  الزيادات 
ثالثة  لفائدة  باملائة  و7   2 بني  ترتاوح 
�ست�سب  متقاعد  األف  و266  ماليني 
من  و26   24  ،22  ،20 اأي���ام  خ��الل 
بداية  رجعي  باأثر  اجلاري  جوان  �سهر 
امل�سادر  ذات  ماي.واأكدت  �سهر  من 
خزينة  �سنويا  �ستكلف  الزيادات  اأن 
�رف  للتقاعد،  الوطني  ال�سندوق 
4300 مليار �سنتيم اأي مبعدل ثالثمائة 
ال�سهر  يف  �سنتيم  مليار  و�سبعني 
امل��ايل  ال��غ��الف  �سيجعل  ال��واح��د.م��ا 
املعا�سات  ل�سب  املخ�س�س  ال�سهري 
يرتفع من ع�َر األف و800 مليار يف 

ال�سهر اإىل 11 األف و170 مليار �سنتيم 
اجلاري.وكانت  ال�سهر  نهاية  بداية من 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة 
لها،  بيان  اأو�سحت يف  قد  الجتماعي 
معّدلت  ح�سب  �ستتم  الزيادات  باأن 
املبلغ  العتبار  بعني  تاأخذ  متفاوتة، 
التقاعد،  ومنح  ملعا�سات  الإجمايل 
وتراعي هذه الزيادات املعا�سات واملنح 
خا�سة.وتكون  ب�سورة  ال�سعيفة 
بالن�سبة  باملائة،   7 بن�سبة  الزيادة  هذه 
للمعا�سات واملنح التي تقل اأو ت�ساوي 
20 األف دينار جزائري، وب� 4 يف املائة 
بالن�سبة للمعا�سات واملنح التي تفوق 
20 األف دينار وت�ساوي 50 األف دينار، 
للمعا�سات  بالن�سبة  املائة  يف   3 وب� 
دينار  األ��ف   50 تفوق  التي  وامل��ن��ح 
يف   02 وب�  دينار،  األف   80 وت�ساوي 
التي  واملنح  للمعا�سات  بالن�سبة  املائة 

تفوق 80 األف دينار.
لوؤي ي

قريبا عقد موؤمتر جزائري اإيطايل حول 
الق�سايا امل�سرتكة

روما تثني على وقوفها معها يف عز اأزمة "كورونا"

ك�سف، ال�سفي الإيطايل باجلزائر، با�سكال 
الثنائية  القمة  انعقاد  ق��رب  عن  فيير، 
الق�سايا  ح��ول  ال�سرتاتيجي  واحل���وار 
نف�س  يف  م��وؤك��دا  والأمنية  ال�سيا�سية 
باجلزائر  ايطاليا  �سفارة  ا�ستعداد  ال�سياق 
امل�ستوى  رفيع  اقت�سادي  منتدى  لتنظيم 
يف اأقرب وقت ممكن، وبعث نادي الأعمال 

اجلزائري الإيطايل.
اجلزائر عن  لدى  اليطايل  ال�سفي  واأعرب 
اجلزائر  لوقوف  العميق  وامتنانه  �سكره 
اأزمة  دولة و�سعبا اىل جانب ايطاليا خالل 
كورونا ، موؤكدا على ان البلدين تربطهما 
ثري  ما�س  يوحدهما  كما  قوية،  عالقات 
التي  ر�سالته  يف  ال�سفي،  جدا.واأو�سح، 
لل�سفارة  الر�سمية  ال�سفحة  عرب  ن�رها 
الوطني  العيد  مبنا�سبة  "الفاي�سبوك"،  على 
من   عانت  التي  البلدان  من  انهم  لإيطاليا 
ع�رات  واأن  العاملية،  ال�سحية  الأزم��ة 

م�ساعدات  قدموا  اجلزائريني   املواطنني 
لإر�سالها اىل اإيطاليا يف �رية تامة، م�سيا 
اجلزائري  الأحمر  الهالل  م�ساعدات  اىل 
ايطاليا  ان  فييرا،  اأخرى.واأ�ساف  وهيئات 
والكرامة  ال�سداقة  هبة  اأب��دا  تن�سى  لن 
التي اأبان عنها اجلزائريون، موؤكدا على ان  
هذا هو رابط القرابة احلقيقية ولي�س فقط 
تاريخ م�سرتك  وايطاليا  للجزائر  اإذ  اجلوار، 
والتقاطعات،  التبادلت  من  لقرون  ميتد 
العظيمة. النه�سة  حلظات  متلوؤه  امل�سرتكة 
اأوروبا  بوابتا  باأنهما  البلدين  و�سف،  كما 
واإيطاليا  اجلزائر  اأن  على  موؤكدا  واإفريقيا. 
وخال�سة  ودية  ثنائية  عالقات  جتمعهما 
�سدد،  اأخ���رى،  جهة  وم��ن  وم�سرتكة. 
اجلزائر  اأن  على  اليطايل   الدبلوما�سي 
ال�سيا�سية  احللول  دعم  �سيوا�سالن  وبلده 

ال�ساملة وامل�سرتكة والدائمة يف ليبيا.
لوؤي ي

الذين  اجلزائريني  ال�سياح  على  �سيكون 
ال�سيفية  عطلتهم  ق�ساء  ي��ري��دون 
اىل  اخل�سوع  على  جمربين  العام  هذا 
التي  اجلديدة  الج��راءات  من  جمموعة 
تطبيقها  التون�سية  ال�سلطات  تدر�س 
عودة  منع  بهدف  املقبلة  الفرتة  خالل 
تف�سي وباء "كوفيد19-" يف البالد.ومن 
ال�سلطات  ت�ستعد  التي  الج��راءات  بني 
ب�سكل  ال�سياح  على  لفر�سها  التون�سية 
ي�سكلون  الذين  اجلزائريون  ومنهم  عام 
الذين  ال�سياح،  من  باملائة   80 ح��وايل 
يق�سون عطلهم يف تون�س اإلزام الوافدين 
عدم  توؤكد  خمربية  حتاليل  نتائج  بتقدمي 
يتم  امل�ستجد  كورونا  بفيو�س  الإ�سابة 

الأرا�سي  اأيام من دخول   4 اإجراوؤها قبل 
وكالة  نقلت  ال�سدد  هذا  التون�سية.ويف 
مديرة  عن  لالأنباء  اإفريقيا"  "تون�س 
اجلديدة  لالأمرا�س  التون�سي  املر�سد 
قولها  علية"،  بن  "ن�ساف  وامل�ستجدة، 
اللجنة  �ستقدمها  التي  الإج���راءات  اإن 
ك��ورون��ا  ف��يو���س  ملكافحة  العلمية 
اأي�سا  �ست�سمل  اإقرارها  بغية  للحكومة 
يو�سح  طبي  ل�ستبيان  الوافدين  تعبئة 
للوافد،  العامة  ال�سحية  احل��ال��ة  فيه 
بوزارة  مرتبط  تطبيق  خالل  من  وذلك 
الإج���راءات  جملة  بني  وم��ن  ال�سحة. 
على  الرقابة  ت�سديد  اأي�سا  املقرتحة 
اإمتام  وخالل  ال�سفر،  فرتة  طيلة  الوافدين 

للتاأكد  واملوانئ  باملطارات  الإج��راءات 
بارتداء  اخلارج  من  الوافدين  التزام  من 
اجل�سدي. التباعد  واح��رتام  الكمامات 

العلمية  اللجنة  اأن  علية  بن  واأ�سافت 
�ستعر�سها  التي  مقرتحاتها  يف  حر�ست 
الآليات  اإيجاد  على  احلكومة  على  لحقا 
الكفيلة بدفع جميع القادمني اإىل تون�س، 
املتعلقة  ال�سحية  ال�روط  احرتام  على 
امل�ستجد  كورونا  فيو�س  من  بالوقاية 
ال�سحة  وزارة  عليها  ن�ست  ال��ت��ي 
فيو�س  عودة  منع  اأجل  من  التون�سية، 
كورونا امل�ستجد لالنت�سار يف الأرا�سي 

التون�سية.
لوؤي ي

  اخل�سوع لفح�س اخللو من "كورونا" : �سرط لق�ساء  �سياحة بتون�س
اجلارة ال�سرقية ت�ستعد لتطبيق اإجراءات �سحية �سارمة على الوافدين

 "عدل" ت�ستعجل ربط امل�ساريع املكتملة 
ب�سبكات الكهرباء والغاز واملاء

الدعوة اإىل �سرورة ا�ستكمال اإجنازها يف الآجال املحددة

لتح�سني  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  دعا 
ال�سكن و تطويره "عدل" املدراء اجلهويني 
�رورة  اإىل  امل�ساريع  وم��دراء  للوكالة 
الهيئات واملوؤ�س�سات املكلفة  التن�سيق مع 
باإجناز م�ساريع "عدل" من اأجل ا�ستكمالها 
العام  املدير  املحددة.واأ�رف  الآج��ال  يف 
للوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره 
العامة  املديرية  مبقر  الأربعاء  اأم�س  عدل 
بتقنية  تن�سيقي  اجتماع  على  للوكالة 
التحا�ر املرئي عن بعد. وح�ر الجتماع 
املعمارية  للهند�سة  العام  املدير  من  كل 
بوزارة  الرتقوي  ال�سكن  ومدير   ، والبناء 
ال�سكن وممثل عن وزير ال�سكن و العمران 
و املدينة و الرئي�س املدير العام للموؤ�س�سة 
اىل   بالإ�سافة  العقارية،  للرتقية  الوطنية 
املعمارية  والهند�سة  التعمي    : م��دراء 
اجلهويني  واملدراء  الوطن  بوليات  والبناء 

امل�ساريع. وم��دراء  عدل  لوكالة  التابعني 
وخ�س�س هذا الجتماع للنظر عن كثب يف 
م�ساريع �سكنات عدل املتواجدة بالوليات 
التي هي يف طور الإجناز و اأخرى ت�سارف 
اللقاء  خالل  التطرق  مت  النتهاء.و  على 
الأ�سغال  فيها  انتهت  التي  امل�ساريع  اإىل 
ب�سبكات  ربطها  عدم  ب�سبب  ُت�سّلم  ومل 
الكهرباء و الغاز و املاء،حيث اأعطى املدير 
العام للتهيئة املعمارية تعليمات ب�رورة 
من  "�سونلغاز"  موؤ�س�سة  مع  التن�سيق 
والغاز. الكهرباء  ب�سبكات  ربطها  اأجل 
املدراء  اتفاق  اأي�سا  اللقاء  عن  متخ�س  كما 
على ت�سليم امل�ساريع يف مواعيدها املحددة 
مرفوقة باجلودة والنوعية اجليدة للم�ساريع 
يف  للمكتتبني  ت�سليمها  ق�سد  ال�سكنية 
اأبهى حلة ووفق ال�روط املتفق عليها يف 

لوؤي يدفرت الأعباء وال�روط.



زيارات ميدانية و اجتماعات لولة و م�سوؤولني حمليني للمعاينة و التقييم

04 الخميس 04 جوان 2020 م الموافق لـ 12 شوال 1441هـ
العدد
2012

 

اجلمهورية، حممد  رئا�سة  لدى  مبهمة  املكلف  قدم 
من   95 امل��ادة  بخ�سو�س  تو�سيحات  لعقاب، 
قوات  باإر�سال  ت�سمح  والتي  الد�ستور،  م�سودة 
اإطار  اخلارج يف  اإىل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  من 
بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�سلم و الأمن الدوليني 
الع�سكرية  التفاقيات  تنفيذ  يف  امل�ساركة  اأو 
بعد  الأم��ن،  حفظ  و  الإره��اب  ملكافحة  الثنائية 

الربملان. تركيبة  ثلثي  موافقة 
الإذاعة  على  �سيفا  نزوله  خالل  لعقاب  قال  و 
ميكن  “ل  اإن��ه  الأرب��ع��اء،  اأم�س  اأول  الوطنية، 
متغيات  و�سط  معزولة  دولة  تبقى  اأن  للجزائر 
املرتزقة  يرابط  اأين  دفاعية،  فعل  ردود  تقت�سي 
و الإرهابيون على احلدود يهددون الأمن الوطني 

للجزائر”.
باإر�سال  “املق�سود  اأن  ال�سياق  ذات  يف  اأكد  و 
اخلارج  اإىل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  من  قوات 
اأنه  اإىل  م�سيا  ال�سالم”،  حفظ  يف  امل�ساهمة  هو 
“حتى بدون هذه التعديالت ميكن للرئي�س اإر�سال 
احلرب  يف  ح��دث  مثلما  احل��دود  خ��ارج  وح��دات 

العربية-الإ�رائيلية”.
كما اعترب املكلف مبهمة لدى الرئا�سة “التحفظات 
اإقحام  من  املواطنني  تخوف  عن  تنم  املادة  على 
ارتباط  و  حب  وهذا  خارجية،  معارك  يف  اجلي�س 
“اقرتاح هذه  اأن  لل�سعب مع جي�سه”، م�سددا على 
اجلزائر دولة  اجلي�س لأن  لعقيدة  لي�س تغييا  املادة 

عدوانية”. لي�ست 
التعديالت  اأن  لعقاب  اأكد حممد  اأخرى،  جهة  من 
الوطنية،  الهوية  عنا�ر  مت�س  التي  و  املقرتحة 
اإعادة  يف  عملية  يف  العتبار  بعني  اأخذها  يتم  لن 
على  املعرو�س  الد�ستور  تعديل  م�روع  �سياغة 
النظام. بطبيعة  املتعلقة  تلك  اإىل  اإ�سافة  النقا�س، 

التي  “القرتاحات  اإن  ال�سياق  ه��ذا  يف  ق��ال  و 
ال�سلطة  مكانة  بتعزيز  تتعلق  بها  الأخ��ذ  يتم 
بني  الف�سل  و  الربملانية  املعار�سة  و  الت�ريعية 
مت�س  ل  التي  القرتاحات  من  وغيها  ال�سلطات 

الرئا�سي. �سبه  النظام  و طبيعة  الهوية  بعنا�ر 
                                                                    ق/و

 اإر�سال اجلي�س اإىل 
اخلارج ل يعني تغيري 

عقيدته

اأ�سعار النفط فوق 40 
دولرا لأول مرة منذ مار�س

لعقاب يوؤكد :

  1093 خمالفة متعلقة مبخالفة اإجراءات احلجر خالل �سهر واحد
اأكدت املديرية العامة لالأمن الوطني يف بيان 
لها اأم�س، عن ح�سيلة ن�ساطاتها خالل فرتة 
املن�رم،حيث  ماي  �سهر  ال�سحي،  احلجر 
خالل  البيان  ح�سب  ال�رطة  م�سالح  قامت 
مع  �سخ�سا،   225591 مبراقبة  الفرتة،  نف�س 
احرتام  بعدم  تتعلق  خمالفة   1093 ت�سجيل 

فر�سته  ال��ذي  ال�سحي  التباعد  قواعد 
احلكومة.كما �سجلت م�سالح ال�رطة على 
امل�ستوى الوطني، مراقبة 225591 �سخ�سا 
و120409 مركبات، و�سعت 18113 منها 
باملح�ر نتيجة وجودها يف حالة خمالفة.و مت 
دراجة   10616 اإخ�ساع  الفرتة،  نف�س  خالل 

حني  باملح�ر.يف  منها   5412 ُو�سع  نارية، 
وتعقيم  تطهي  عملية   476 ت�سجيل  مت 
لل�سوارع وال�ساحات العمومية، �سمن اإقليم 
املديرية  م�سالح  اأك��دت  و  الخت�سا�س.  
م�ساحلها  اأن  على  الوطني،  لالأمن  العامة 
حماية  و  املواطن  اأم��ن  على  �ساهرة  تبقى 

العامة،  ال�سحة  على  احلفاظ  و  املمتلكات 
احلجر  باإجراءات  املتعلق  التنظيم  تطبيق  و 
لالأمن  العامة  املديرية  دعت  ال�سحي.كما 
الطريق  م�ستعملي  بيانها  ختام  يف  الوطني 
اإىل توخي احليطة و احلذر و الأخذ باإجراءات 
ال�سالمة املرورية.                         لوؤي ي

اإعـادة بعث م�ساريع �سكنية و تنموية و اإنعا�س ور�سات بالوليات
زي��ارات  اجلمهورية  ولة  اأج���رى 
م��ي��دان��ي��ة ل��ور���س��ات امل�����س��اري��ع 
على  الواقعة  والتنموية  ال�سكنية 
اإ�سافة  لهم،  التابعة  البلديات  تراب 
امل�سوؤولني  مع  اجتماعات  عقد  اإىل 
امل�ساريع  هذه  بعث  لإعادة  املحليني، 
بهدف  الإجن�����از،  وت���ية  رف���ع  و 
و  قبل  امل�سجل  التاأخر  ا�ستدراك 
ب�سبب  الن�ساط،  توقف  فرتة  خالل 
وباء  انت�سار  من  الوقاية  اإج��راءات 

»كورونا«.
يحي  بومردا�س،  ولية  وايل  اأجرى   
ميدانية  زيارة  اأم�س،  اأول  يحياتن، 
الولية،  تراب  مل�ساريع �سكنية على 
قبل  م��ن  املتخذة  ل��ل��ق��رارات  تبعا 
الأحد،  يوم  املنعقد،  الوزراء  جمل�س 
عن  تدريجيا  احلجر  برفع  املتعلقة 
العمومية،  الأ�سغال  و  البناء  قطاع 
الوقائية  الإج����راءات  اح���رتام  م��ع 
وّجه  و  »كوفيد19-«،  تف�سي  ملنع 

للولية  من�سور  -ح�سب  ال��وايل 
»فاي�سبوك«-  مبوقع  �سفحتها  على 
مع  الور�سات  باإنعا�س  تعليمات 
امل�ساكل  حل  و  الإجناز،  وتية  رفع 
تقدم  ت��ع��رق��ل  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق  و 
اخلطوط  غرار حتويل  الأ�سغال على 
ت�سليم  على  اأ�ر  كما  الكهربائية، 

التعاقدية. اآجالها  يف  امل�ساريع  كل 
امل��دي��ة  وايل  ع��ق��د  ال�����س��ي��اق،  يف 
ملف  ح���ول  تن�سيقيا  اج��ت��م��اع��ا 
ذات  امل�سالح  بح�سور  ال�سكن، 
تعليمات  اأ���س��دى  حيث   ، ال�سلة 
لكافة  ال��ك��ل��ي  ال��رف��ع  ب�����رورة 
امل�سجلة،  النقائ�س  و  التحفظات 
اجلهات  ل��دى  ال��ف��وري  التدخل  و 
ب�سبكتي  الربط  ل�سمان  املخت�سة 
بالن�سبة  ال���غ���از  و  ال��ك��ه��رب��اء 
يف  تاأخرا  �سجلت  التي  للم�ساريع 
الأ�سغال  يف  النطالق  و  العملية، 

املمكنة. الآجال  اأقرب  يف 
م�روع  ق�سنطينة  وايل  عاين  كما 
عني  ببلدية  اجتماعي  م�سكن   100
اأي��ام  قبل  اأي�سا  واأج��رى  �سمارة، 
م�سكن   6000 مل�روع  تفقد  زيارة 
ديدو�س  ببلدية  بالرتبة  »ع��دل« 
اأ�سغال  تقدم  م��دى  ملعاينة  م��راد، 
وعلى  بها.  والدفع  اخلارجية  التهيئة 
توّقف  بوزيان،  حامة  بلدية  م�ستوى 

-ح�سب  له  املرافق  الوفد  و  الوايل 
»فاي�سبوك«-  على  للولية  منا�سي 
م�سكنا   250 م�روع  من  كل  عند 
اإجن��از  وم�����روع  مدعما،  ترقويا 
اطلع  و  اجتماعي،  م�سكن   400
الأ�سغال،  خمتلف  تقدم  مدى  على 
فيها  لالإ�راع  تعليمات  توجيه  مع 

ت�سليمها. مواعيد  لتحديد 
���س��ي��ودة  م��ع�����س��ك��ر،  وايل  اأم����ا 
م��اي   31 ي��وم  ق��ام  اخل��ال��ق،  ع��ب��د 
عدد  رفقة  تفقد  ب��زي��ارة  اجل���اري، 
مل�روع  املحليني،  امل�سوؤولني  من 
 750 مل��وق��ع  اخل��ارج��ي��ة  التهيئة 
املحطة  ب��ح��ي  »ع����دل«،  م�سكنا 
الوايل  اأعطى  حيث  مع�سكر،  ببلدية 
على  ل��ل��ولي��ة  من�سور  -ح�����س��ب 
تعليمات  »فاي�سبوك«-  ب�  �سفحتها 
الإن��ارة  م�روع  انطالق  اأج��ل  من 
وحمور  الأر�سفة  وتهيئة  العمومية 
قام  كما  للم�روع،  املوؤدي  الدوران 
م�روع  اإجناز  موقع  مبعاينة  �سيودة 
يف  »ع��دل«  ب�سيغة  م�سكن   300

. �سيق
يف  وه���ران  وايل  ت��راأ���س  ب���دوره، 
حول  تن�سيقيا  اجتماعا  جوان،  الفاحت 
املعنيني،  امل��دراء  بح�سور  ال�سكن 
ال�سكن  مل��ل��ف  ال��ت��ط��رق  مت  ح��ي��ث 
ُكلِّف  الذي  القدمي،  املدعم  الرتقوي 

باإجنازه مرقون خوا�س و عموميون، 
الت�سيي  و  الرتقية  ديوان  غرار  على 
يف  ت��اأخ��را  يعرف  حيث  العقاري، 
جعل  مما  املتبقية،  الأ�سغال  ا�ستكمال 
انتهاء  اآج��ال  باحرتام  ياأمر  ال��وايل 
امل��ق��اولت  تن�سيب  و  الأ���س��غ��ال 
والت�سيي  الرتقية  لديوان  التابعة 
م�روعي  باإجناز  املكلفة  العقاري 
فور  م�سكنا  و81  م�سكنا   197
الإداري���ة،  الإج����راءات  ا�ستكمال 
�سد  الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ  مع 
امل�ساريع،  هذه  اإمتام  عن  املتقاع�سني 
ال�سكن  مل�ساريع  الأم��ر  كذلك  و 
التي   »LSP« الت�ساهمي  الجتماعي 
لأ�سباب  الإجن��از  يف  تاأخرا  تعرف 
العقاري،  امل��رق��ي  ك��وف��اة  اإداري���ة 
م�سكنا   52 م�روعي  غ��رار  على 
م�سكنا  و85  ل��ط��ف��ي  ب��ال��ع��ق��ي��د 
املرقني  متاطل  عن  ف�سال  بالكرمة، 
م�سكنا   122 م�روع  يف  العقاريني 
مللف  الجتماع  تطرق  كما  باأرزيو. 
ب�سيغته  املدعم  الرتقوي  ال�سكن 
اجلديدة.....                    فقد ق�سد 
التاأخر  ا���س��ت��دراك  ال��وايل  ال�سّيد 
بت�سكيل  الوايل  اأمر  حيث  امل�سجل، 
التن�سيق  مبهمة  مكلفة  ولئية  جلنة 

الإ�راف. و 
ق/و

�سريبة ثابتة على العقارات ال�ساغرة و رقمنة اإدارة ال�سرائب

لوؤي ي
-------------------

باإن�ساء  خ�سي�سا  اللجنة  اأو�ست 
على  تقوم  رقمية،  جبائية  اإدارة 
داعية  البيومرتية،  التكنولوجيا 
ال�سياق  لدرا�سة  ور�سة  تنظيم  اإىل 
مب�ساركة  ل��ل��ب��الد  احل���ايل  امل���ايل 
لتفادي  متخ�س�سني.و  و  خ��رباء 
الزدواج���ي���ة ال�����ري��ب��ي��ة، دع��ت 
ثابتة  �ريبة  فر�س  اإىل  اللجنة 
�سواء  ال�ساغرة،  العقارات  على 
اأكد  التجارية.كما  اأو  ال�سكنية 
�رورة  على  اللجنة  هذه  اأع�ساء 
قوائم  اإع��داد  عملية  يف  الإ���راع 
ال�سعيف  ال��دخ��ل  ذات  الأ�����ر 
الدعم.  على  ح�سولها  لت�سهيل 
اأنه  اللجنة  ترى  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
نظرة  اإلقاء  ا  اأي�سً ال�روري  من 
واحلدودية  اجلنوبية  املناطق  على 
املناطق  من  كبًيا  جزًءا  ت�سم  التي 
البالد  ن��ح��اء  اأ جميع  يف  املعزولة 
حقيقًيا. دع��ًم��ا  تتطلب  وال��ت��ي 

اللجنة  اأو���س��ت  اأخ��رى،  جهة  من 
الذي   15/08 رقم  القانون  بتطبيق 
اإمتام  و  املباين  مطابقة  قواعد  يحدد 

من  املواطن  متكني  لأج��ل  اجنازها 
ال�سماح  و  منزله،  وثائق  ت�سوية 
من  جديدة  عائدات  بجمع  للدولة 

تعود  اأن  �ساأنها  من  التي  ال�رائب 
ككل. البالد  على  بالفائدة 

اأو�ست جلنة ال�سوؤون القت�سادية و املالية مبجل�س الأمة يف تقريرها التكميلي حول قانون املالية التكميلي لعام 2020 ب�سرورة ت�سريع رقمنة 
اإدارة ال�سرائب.ففي التقرير الذي ُقّدم خالل اجلل�سة املكر�سة لت�سويت جمل�س الأمة على ن�س قانون املالية. 

جلنة ال�سوؤون القت�سادية واملالية مبجل�س الأمة تو�سي

  و�سع 18113 �سيارة باملح�سر

و  الأرب��ع��اء  اأم�س  النفط   اأ�سعار  ارتفعت 
دولرا   40 برنت  العاملي  القيا�س  خام  تخطى 
تنامي  بف�سل  مار�س  منذ  مرة  لأول  للربميل 
رئي�سيني  منتجني  مت��دي��د  ب�����س��اأن  ال��ت��ف��اوؤل 
من  التعايف  يعزز  اأن  و  لالإنتاج  تخفي�سات 
الوقود.وارتفعت  على  الطلب  كورونا  جائحة 
�سنتا   78 ت�سليم  برنت  خلام  الآجلة  العقود 
بحلول  للربميل  دولرا   40.35 اإىل   2% اأو 
كان  غرينت�س.و  بتوقيت   06:36 ال�ساعة 
اأعلى  40.53 دولرا وهو  اإىل  قد �سعد  العقد 
بعدما  مار�س  من  ال�ساد�س  منذ  م�ستوى 

املا�سي. الثالثاء    3.3% ك�سب 
                                                      ق/و

متديد الإقامات 
والتاأ�سريات 

املنتهية “تلقائيا” 
للجالية امل�سرية

متديد  اجلرائرية  ال�سلطات  قررت 
املنتهية  التاأ�سيات  اأو  الإقامات 
املقيمة  امل�رية  للجالية  تلقائيا 
اأي  اإىل  اللجوء  دون  اجلزائر،  يف 
اإج��راءات  رف��ع  اإىل  اإداري  اإج��راء 
احل��دود  غلق  و  ال�سحي  احل��ج��ر 
بيان  ب��ه  اأف���اد  ح�سبما  ب��ال��ب��الد، 

اجلزائر. يف  امل�رية  لل�سفارة 
                                       ق/و
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م�سالح بلدية البيا�سة توا�سل ردع النتهازيني 
بوا�سطة اإزالة مزرعة فو�سوية  

اأبو زياد    
---------------- 

زالة  باإ املّرة  هذه  قامت  حيث 
يف  تتمثل  فو�سوية  مزرعة 
حديثة  النخيل  من  جمموعة 
احلديد  من  و�سياج  الزراعة 
احلديدية  والأعمدة  واجلريد 
مت  اجلريد  من  وبيوت  اأي�سا 
جمهولني  ط��رف  من  اإجن��ازه��ا 
لأج��ل  خم�س�سة  اأر���س  يف 
خا�سة  بيطرية  عيادة  اإجن��از 
���س��ط��ب��الت  ب��اأ���س��ح��اب الإ
العراعي  الفالحية  باملنطقة 
املواد  كل  حجز  مع  بالبلدية  
ا�ستخدمت  التي  وال��ل��وازم 
النتهازيني  هوؤلء  طرف  من 
ال��ذي��ن  املجتمع  ف����راد  اأ م��ن 
اعتدائهم  بوا�سطة  اأك���دوا 
�سوى  يهمهم  ل  ن���ه  اأ ه���ذا 
ال�ساغرة  الأرا���س��ي  ك�سب 
كيفية  ب���اأي  وا���س��ت��غ��الل��ه��ا 

يف  التفكي  دون  تنا�سبهم 
وم�ستقبل  املواطنني  م�سلحة 
العملية  انتهت  حيث   ، الآجال 
تنفيذها  ع��ل��ى  �سهر  ال��ت��ي 
قليمية  الإ املجموعة  ف���راد  اأ
بالبيا�سة  الوطني  ل��ل��درك 
مالحظات  اأي  ت�سجيل  دون 

امليدان. يف  اعرتا�س  اأو 

مي  قبل  من  بلغنا  وقد  هذا 
زكايرة  اأحمد  البيا�سة   بلدية 
ال��ردع  ل���ة  واآ العمليات  اأن 
من  امل��ي��دان  يف  �ستتوا�سل 
ي��ام  الأ خ��الل  م�ساحله  ط��رف 
بع�س  ردع  اأجل  من  القادمة 
امل��ع��ت��دي��ن الآخ���ري���ن ���س��واء 
داخ���ل ال��ن�����س��ي��ج ال��ع��م��راين 

ال�����س��اغ��رة  الأرا����س���ي  اأو 
مبختلف  الفالحية  باملحيطات 
بذلك  م�ستغلني  البلدية  اأحياء 
مكافحة  يف  الدولة  ان�سغال 
ال��وب��اء وف��يو���س ك��ورون��ا 
اأخرى  من�ساآت  لإزالة  وذلك 
بعدما  فو�سوي  وبناء  فالحية 
واإع��داد  ملفاتهم  حت�سي  مت 
قبل  م��ن  زال����ة  الإ ق����رارات 
وامل�سادقة  املعنية  امل�سلحة 
الو�ساية  ط��رف  م��ن  عليها 
ال��ف��ر���س��ة  ت��ع��ط��ى  ل  ح��ت��ى 
���س��خ��ا���س ا���س��ت��غ��الل��ي��ني  لأ
اآخ����ري����ن الع����ت����داء ع��ل��ى 
منها  خ�سو�سا  الأرا���س��ي 
لأجل  واأع��دت  برجمت  التي 
�سي�ستفيد  موؤ�س�سات  ن�ساء  اإ
امل�ستقبل  يف  امل��واط��ن  منها 
رغبة  عن  ناهيك   ، القريب 
على  املحافظة  يف  البلدية 

. نواعه  اأ مبختلف  العقار 

الن�سيج  داخل  ال�ساغرة  الأرا�سي  على  واملعتدين  املخالفني  ردع  املا�سي  الثالثاء  البيا�سة  بلدية  م�سالح  وا�سلت   ، مربجما  كان  كما 
الفالحية . املحيطات  العمراين و يف خمتلف 

العاجل القريب  يف  تنفيذها  �سيتم  اأخرى  قرارات 

تبلغ  طفلة  اأم�س،  اأول  لقيت، 
حتفها  �سنوات   10 العمر  من 
بحي  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب�سعقة 
حا�سي  ببلدية  ال�سوايحة 

الوادي. يف  خليفة 
املميت  احل����ادث  ت��ف��ا���س��ي��ل 
الطفلة  ت��ن��ق��ل  اإىل  ت��ع��ود 
ومبجرد  امل��ن��زل  م��ن  بالقرب 
عمود  ومالم�سة  اق��رتاب��ه��ا 
احلني  يف  �سعقت  الكهربائي 
يف  الأخ��ية  نفا�سها  اأ تلفظ 
اأعوان  تدخل  اأين  املكان،  عني 
حا�سي  لوحدة  املدنية  احلماية 
مل�سلحة  اجلثة  لإجالء  خليفة 

فتحت  فيما  اجل��ث��ث،  ح��ف��ظ 
معمقا  حتقيقا  الأمن  م�سالح 

املميت. احلادث  حول 
هذه  اأن  اإىل  ���س��ارة،  الإ جت��در 
ظرف  يف  الثالثة  تعترب  احلالة 
تكررت  حيث  ي���ام،  اأ ث��الث��ة 
يطرح  ما  وهو  مرة  من  اأكرث 
حولها.  ال�ستفهام  عالمات 
ال�سيانة  عملية  مدى  وحول 
التي  الأع��م��دة  يف  خ��ا���س��ة 
ن���ارة  الإ ت��رك��ي��ب  فيها  ي��ت��م 

. مية لعمو ا
ق .م

"جمعية  اأم�س،  اأول  نظمت، 
ببلدية  اخليية"  حنان  مل�سة 
اجتماعا  ال��وادي،  يف  املقرن 
م���ع ع����دد م���ن اجل��م��ع��ي��ات 
املحلية  املدنية  والفعاليات 
رم�سان  قفة  حملة  لتقييم 
اخليية  امل��ب��ادرات  وخمتلف 
ال��ت��ي ج���رت خ���الل اأزم���ة 

. كورونا
جد  ح�سيلة  قدمت  اجلمعية 
الت�سامني  للعمل  ه��ام��ة 
اخل�����يي خ����الل ���س��ه��ري��ن 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل���ن���داء ال��وط��ن 
انت�سار  اأزم����ة  ول��ت��خ��ف��ي��ف 
العائالت  على  كورونا  وباء 

املعوزة.
الج��ت��م��اع  يف  امل�����س��ارك��ون 
والعراقيل  النقائ�س  ناق�سوا 

اجلمعية  عمل  �سادفت  التي 
على  اجل��م��ع��ي��ات  وب���اق���ي 
م�����س��ت��وى ال��ب��ل��دي��ة، وذل��ك 
املبادرات  يف  تداركها  بغية 

دمة. لقا ا
باملقرن  حنان  مل�سة  جمعية 
���س��ه��ا ال�����س��ي��دة ن��ع��رورة  ت��راأ
ح�����س��ن��اء وت�����س��م اأع�����س��اء 
م���ن ال��ن��خ��ب��ة وال��ف��اع��ل��ني 

. عيني جتما ل ا
كل  ت�ستحق  اجلمعية  ه��ذه 
اأزيد  وزع��ت  وقد  الت�سجيع 
رم�سان  خالل  قفة   200 من 
�سمن  القفف  ملئات  اإ�سافة 
البلدية  مع  املبادرات  خمتلف 
واجلمعيات  الأعمال  ورج��ال 

الأخرى.
.ق ف�وزي 

اأ�سحاب  من  العديد  ا�ستكى 
من  ب���ال���وادي،  امل��رك��ب��ات 
الأ�سخا�س  بع�س  ت�رفات 
ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون ب��ح��را���س 
اتخذوا  بعدما  "الباركينغ"، 
م����اك����ن ع���ادي���ة ي�����س��م��ح  اأ
لك�سب  قتا،  موؤ بها  بالتوقف 
امل����ال واب���ت���زاز اأ���س��ح��اب 

ملركبات. ا
املركبات  اأ�سحاب  وبح�سب 
املحالت  يق�سدون  ال��ذي��ن 
حوائجهم  لق�ساء  التجارية 
ف��اإن  دارات،  الإ خمتلف  اأو 
يعمدون  الأ�سخا�س  ه��وؤلء 
التوقف  �ريبة  فر�س  اإىل 
عنها  يقال  ما  ق��ل  اأ بطريقة 
ي�سطر  مم��ا  تع�سفية،  ن��ه��ا  اأ
اإىل  ال�����س��ي��ارات  اأ���س��ح��اب 
منهم  ه��وؤلء  يطلبه  ما  دف��ع 
نه  فاإ يرف�س  ومن  م��ال،  من 
تخد�س  عبارات  ي�سمع  قد 
اأحيانا  يتعر�س  وقد  احلياء، 
ظل  يف  وه����ذا  ل��ل�����رب، 
بالأمر  املعنية  اجلهات  �سمت 
التي  ال��ظ��اه��رة،  ه���ذه  ع��ن 

بقوة. تنت�ر  اأ�سبحت 
من  ه����وؤلء  ا���س��ت��غ��ل  ح��ي��ث 
ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون ب��ح��را���س 
املراقبة  غياب  "الباركينغ" 
على  بالقوة  منطقهم  لفر�س 
حول  ل  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني، 
واأن  خا�سة  لهم،  ق��وة  ول 
يحملون  م��ا  ع��ادة  املعنيني 
اأ�سحاب  بها  يهددون  ع�سي 
اإىل  ي�سطرهم  مما  ال�سيارات، 
ين  اأ الواقع،  لالأمر  الر�سوخ 
خالل  الظاهرة  ه��ذه  تنت�ر 
الأ�سبوعية  ���س��واق  الأ ي��ام  اأ
كبيا  ت��واف��داً  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن اأ���س��ح��اب 
املتوجهني  املختلفة  املركبات 
البيع  ق�سد  الأ�سواق،  لهذه 
يركنون  حيث  ال�����راء،  و  اأ
ما  ن��وع��ًا  بعيداً  �سياراتهم 
للبيع،  املخ�س�س  املكان  عن 
وخ���وف���ًا ع��ل��ى ���س��ي��ارات��ه��م 
الأذى،  ب��ه��ا  يلحق  اأن  م��ن 
يطلبه  ما  دفع  اإىل  ي�سطرون 

مال. من  هوؤلء  منهم 
.ع منلي 

عائلة  األف  من  اأزي��د  تطالب 
املجاهدين،  حي  م�ستوى  على 
الوادي،  بلدية  و�سط  الواقع 
اجل��ه��ات ال��و���س��ي��ة مب�����روع 
باملنطقة  ع��الج  قاعة  اإجن��از 
املواطنني  ع��ن  ال��غ��ن  ل��رف��ع 
م�سافات  ي��ق��ط��ع��ون  ال���ذي 
متعددة  العيادة  اإىل  للو�سول 
لتلقي  مار�س   19 ب�  اخلدمات 

لعالج.  ا
ال�سكان  من  العديد  عرب  وقد 
عن  املجاهدين،  بحي  القاطنني 
ال�سديد،  وغ�سبهم  ا�ستيائهم 
مرفق  اأدنى  وجود  عدم  ب�سبب 
العي�س  لهم  ي�سمن  �روري 
عدم  ي�سكل  حيث  ال��ك��رمي، 
تتوفر  للعالج  قاعة  وج��ود 

املنا�سبة  ال�روط  كامل  فيها 
طالبوا  ل��ه��ذا  م�سكل،  ه��م  اأ
ب�����رورة ت��دخ��ل امل�����س��وؤول 
الأمر  لإعطاء  بالولية  الأول 
ينتظرها  التي  القاعة  بفتح 
امل��ر���س��ى ب���ف���ارغ ال�����س��رب 
لهم  املنا�سبة  اخلدمات  لتقدمي 
معاناتهم  م��ن  ولإخ��راج��ه��م 

. مية ليو ا
هذا  عند  يتوقف  ل  امل�سكل 
جل  احلي  بهذا  تنعدم  ذ  اإ احلد، 
الكرمية،  احل��ي��اة  ���روري��ات 
يف  يعي�سون  ال�سكان  جعلت 
فادحًا  ونق�سًا  تامة،  عزلة 
امل�ساريع  اأ�سكال  خمتلف  يف 
اأن  نها  �ساأ من  التي  التنموية 
الكرمي  العي�س  لهم  ت�سمن 

حياة  م��ن  وت��خ��رج��ه��م 
حياة  مع  خا�سة  الغن، 
والتهمي�س  ال��ع��زل��ة 
منذ  يكابدونها  التي 
حيث  عديدة،  �سنوات 
ملعظم  احل���ي  ي��ف��ت��ق��ر 
ال��ه��ي��اك��ل احل��ي��وي��ة 
بعث  نها  �ساأ من  التي 

نفو�س  يف  الأمل  من  القليل 
. ن ل�سكا ا

وث�����اين م�����س��ك��ل ي��ط��رح��ه 
ال�������س���ك���ان، ي���ك���م���ن يف 
ال�رورية  امل��راف��ق  ان��ع��دام 
منها  والتعليمة  الرتفيهية 
ال��روت��ني  م��ن  تقلل  وال��ت��ي 
يوميات  يطبع  الذي  القاتل 
���س��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة ال��ذي��ن مل 

املقاهي  غ��ي  م���الذا  ي��ج��دوا 
ال�سوارع.  يف  الت�سكع  و  اأ
من  ال�سباب  يطالب  ل��ه��ذا 
والولئية  املحلية  ال�سلطات 
معاناتهم،  يف  النظر  ب�رورة 
ريا�سية  مرافق  بتوفي  وذلك 
دار  غ��رار  على  وترفيهية، 
القدم  كرة  ومالعب  لل�سباب 
اللعب. ف�ساءات  من  وغيها 
.ع منلي 

م�سالح الأمن فتحت حتقيقا معمقا حول احلادث املميت

هالك طفلة ب�سعقة كهربائية بحا�سي 
خليفة

التي جرت خالل اأزمة كورونا

جمعية "مل�سة حنان اخلريية" باملقرن 
تناق�س ح�سيلتها الت�سامنية

�سريبة "الباركـينغ" املفربكة تغـ�سب 
�سكـان الــوادي

بالإ�سافة اإىل انعدام املرافق ال�سرورية الرتفيهية والتعليمية

مطـالب ملحة باإجنـاز قـاعة عـالج بحي املجاهدين و�سـط املـدينة

مديرية الن�ساط الجتماعي 

توزيع 5000 كمامة على املعوزين
ت��ت��وا���س��ل ع��م��ل��ي��ة ت��وزي��ع 
ولية  قليم  اإ عرب  الكمامات 
برنامج  اإط���ار  يف  ال����وادي، 
الكمامات  ارت����داء  تعميم 
وجمابهة  الوقاية  اأج��ل  م��ن 
مت  حيث  "كوفيد19"،  جائحة 
على  كمامة   5000 ت��وزي��ع 
واملعوزة  الفقية  العائالت 
ب��ع��دي��د ال��ب��ل��دي��ات، وه��ي 
اإىل  ت�ساف  ال��ت��ي  العملية 
التوزيع،  عمليات  �سل�سلة 
غ��ر���س  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
ملنع  الكمامات  ارتداء  ثقافة 
ح�سبما  الفيو�س،  انت�سار 
رئي�س  "التحرير"  ل�  به  ف��اد  اأ

حممد  الت�سامن،  م�سلحة 
غباي�سي. الب�سي 

اأن  امل���ت���ح���دث،  واأو�����س����ح 
الكمامات  ت��وزي��ع  عملية 
ال��ت��ي ب��ا���رت��ه��ا م�����س��ال��ح 
الجتماعي  الن�ساط  مديرية 
ي���ام، يف  وال��ت�����س��ام��ن م��ن��ذ اأ
تعميم  برنامج  جت�سيد  اإط��ار 
ارت������داء ال���ك���م���ام���ات، ل 
قليم  اإ عرب  متوا�سلة  زال��ت 
مديرية  قامت  حيث  الولية، 
للولية،  الجتماعي  الن�ساط 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م��دي��ري��ة 
املهنيني،  والتعليم  التكوين 
"اأوجنام"،  وكالة  وم�ساركة 

وال��ه��الل الأح��م��ر اجل��زائ��ري 
بتنظيم  اجلمعوية،  واحلركة 
الكمامات  ت��وزي��ع  عملية 
املعوزين  الأ�سخا�س  لفائدة 
والنخلة..  الرباح  بلديتي  عرب 

. وغيها
اخللية  قامت  اآخ��ر،  جانب  من 
بجامعة،  للت�سامن  اجلوارية 
على  كمامة   1000 بتوزيع 
واملعوزة،  الفقية  العائالت 
على  ت��ت��وا���س��ل  اأن  ع��ل��ى 
اأخ��رى  عمليات  يف  م��راح��ل 
حتى  املقبلة،  ي��ام  الأ منتظرة 
ارت���داء  ف��ك��رة  تعميم  ي��ت��م 
الأماكن  من  كل  يف  الكمامة 

النقل،  و�سائل  العمومية، 
م��اك��ن  وك����الت ال��ربي��د واأ
مبجابهة  ي�سمح  مم��ا  العمل، 

"كورونا". جائحة 
عملية  تتوا�سل  ���س��ارة،  ل��الإ
قليم  اإ عرب  الكمامات  توزيع 
الوايل  من  باإ�راف  الولية، 
ال���ذي ���س��دد ع��ل��ى ���رورة 
ارت������داء ���س��ك��ان ال��ولي��ة 
احرتام  �سمان  مع  للكمامة، 
والتباعد  الوقاية  اإج���راءات 
انت�سار  مل��ن��ع  الج��ت��م��اع��ي، 

عليه. والق�ساء  الفيو�س 
ي�سني حممد 
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طلبة الحتياط دكتوراه بورقلة ينا�سدون �سيتور 
لعتماد قوائمهم كبديل مل�سابقة الدكتوراه

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

ق��ال��ت م��را���س��ل��ة م��ن ط��رف 
لدكتوراه  الح��ت��ي��اط  طلبة 
لوزير  موجهة   ،2019-2020
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 
�سيتور  الدين  �سم�س  العلمي 
يومية  ت�سلمت  ق��د  ك��ان��ت 
ن��ه  اأ منها  ن�سخة  التحرير 
الوقائية  التدابي  اط��ار  يف 
احلكومة  ط��رف  من  املتخذة 
بها  متر  التي  اجلائحة  ملجابهة 
مات�سمنته  ل�سيما   ، البالد 
التنفيذي  املر�سوم  ن�سو�س 
يف  امل����وؤرخ   69  /  20 رق���م 
واملت�سمن   2020 مار�س   21
انت�سار  من  الوقاية  تدابي 
 (  19 (كوفيد  كورونا  وب��اء 
يلتم�س   ، مكافحته  وط��رق 
 ) دكتوراه  كاحتياطي  هوؤلء 
وزير  من   ،  2020  -  2019
طلبهم  على  املوافقة  القطاع 
اعتماد  يف  امل��ت��م��ّث��ل  و  ه��ذا 
كبديل  الح��ت��ي��اط  ق��وائ��م 
نة  ل�س  الدكتوراه  مل�سابقة 
من  والتي   ،  2021  /  2020
�سنة،  كل  اجراوؤها  املفرو�س 
يف  املوؤرخ   191 للقرار  طبقا 

.  2012 جويلية   16

نف�س  ب��ه  ف���ادت  اأ وح�سبما 
امل�سابقة  اعداد  فاإن  املرا�سلة 
الآج���ال  �سمن  ت��اأط��يه��ا  و 
املقت�سيات  ووفق  القانونية 
ظل  يف  الالزمة  البيداغوجية 
ال�سعب  من  الراهنة  الظروف 
ال�سعب  م��ن  ،حيث  حتقيقه 
لتاأخر  نظرا  م�سابقة  تنظيم 
اجلامعي  امل��و���س��م  ن��ه��اء  اإ يف 
تاأ  يفر�س  م��ا  ،وه��و  احل���ايّل 
املقبل  اجلامعي  الدخول  جيل 
تنظيم  اأن  هوؤلء  اأو�سح  كما   ،
�سيكون  دك��ت��وراه  م�سابقة 
ال�سغط  من  يزيد  اجراء  مبثابة 
التي  اجلامعية،  ���رة  الأ على 
انهاء  حت��دي  م���ام  اأ �ستكون 
و  الثاين  و  الأول  ال�سدا�سي 

يف  ال�ستدراكية  المتحانات 
* املوعد. 

ق��وائ��م  اع��ت��م��اد  ّن  اأ ك��م��ا 
الح���ت���ي���اط ك���ب���دي���ل ع��ن 
ادراج���ه  مّت  اذا  امل�����س��اب��ق��ة، 
يكون  الوزير  م�ساعي  �سمن 
الأ�رة  عن  لل�سغط  تخفيفا 
احرتام  يعّزز  كذا  و  اجلامعية، 
جائحة  �سّد  الوقائية  التدابي 
م�ستقبل  ُيجهل  التي  كورونا 
قوائم  فاعتماد   ، ان��ف��راج��ه 
اأي�سا  �سيكون  الح��ت��ي��اط 
الحتياطيني  الطلبة  نظر  يف 
لتجنب  وقائي  اإج��راء  مبثابة 
الوليات،  عرب  الوباء  انت�سار 
تتطلب  وطنية  امل�سابقة  كون 
و  املوؤطرين  من  العديد  تنقل 

الوطن. عرب  امل�ساركني 
اأ���س��اف��ت  ذل���ك  ج��ان��ب  اىل 
لوزير  امل��رف��وع��ة  امل��را���س��ل��ة 
البحث  و  ال��ع��ايل  التعليم 
لعتماد  اللجوء  اّن  العلمي 
�سي�ساهم  الح��ت��ي��اط  ق��وائ��م 
معترب،  مايل  غالف  توفي  يف 
العامة،  النفقات  وتر�سيد 
ال�سحية  الأزم���ة  اأن  حيث 
مع  للبالد  مالية  اأزمة  خّلفت 
 ، ال�����رف  احتياطي  ت��اآك��ل 
املقدرات  توجيه  يفر�س  ما 
نحو  الدولة  جهود  و  املالية 
اجلامعي  املو�سم  نقاذ  اإ و  نهاء  اإ
اجلامعي  ال��دخ��ول  و  احل��ايل 

. ملقبل ا
املرا�سلة  ذات  تقول  لالأمانة 
م�����س��اب��ق��ة  اح��ت��ي��اط��ي  اأن 
لديهم  ط��ل��ب��ة  ال���دك���ت���وراه 
امل��وؤه��الت  و  ال��ك��ف��اءة  م��ن 
ال��ع��ل��م��ي��ة، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��م 
 ، املنا�سب  بتلك  ج��دي��ري��ن 
بحث  م�ساريع  يحملون  و 
يف  ت�ساهم  و  للتج�سيد  قابلة 
البالد،  يف  التنمية  عجلة  دفع 
املنا�سب  و�سح  قلة  اأن  ال 
ذلك  دون  حال  البيداغوجية 
م�سية  متام  اإ ي�ستطيعوا  مل  و 

العلمّي البحث 

الدين  �سم�س  العلمي  البحث  و  العايل  التعليم  ، وزير  مرباح  قا�سدي  بجامعة   2019-2020 لدكتوراه  نا�سد طلبة الحتياط 
بالتدابري  اللتزام  اإطار  2021-2020 وذلك يف  الدكتوراه  مل�سابقة  كبديل  قوائمهم  العاجل لعتماد  التدخل  اجل  �سيتور،من 

كورونا. فريو�س  جائحة  تف�سي  من  الوقائية 

تف�سي جائحة فريو�س كورونا الوقائية من  بالتدابري  اللتزام  اإطار  يف 

اإط�������ار  يف 
ح�����م�����اي�����ة 
���س��خ��ا���س  الأ
يف  امل�سنفني 
اله�سة  الفئة 
منهم   وخا�سة 
الأط������ف������ال 
ال�����ق�����������ر  

على  امل��ح��اف��ظ��ة   وب��غ��ر���س 
و�سالمة  و�سالمتهم  اأمنهم 
م����ن امل��واط��ن��ني ع��م��وم��ا،  واأ
الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
ممثلة  الق�سائية  لل�رطة 
الأ�سخا�س  حماية  فرقة  يف 
اأدرار  ولي��ة  ب��اأم��ن  اله�سة 
الأوىل  اأ�سهر  اخلم�س  خ��الل 
من �سنة2020 ، جمموعة  من  
ق�سية    22 يف  متثلت  الق�سايا 
�سخ�سا    23 ف��ي��ه��ا  ت���ورط 

ومت  ق�سية،   17 منها  حلت 
من  الق�سايا  ه��ذه  ت�سجيل 
خ��الل ت��دخ��الت ال��ف��رق��ة يف 
من  اأو  الطفولة  حماية  جمال 
وطلب  تبليغات  تقدمي  خالل 
الرقم  طريق  عن  امل�ساعدة  يد 
املخ�س�س    ،104 الأخ�����ر 
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة وط��ل��ب 
تقدم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ج��دة، 
الفرقة  مكتب  اإىل  اأ�سخا�س 

�سكاوي. وتقدمي 
عبدالرحمن بلوايف 

بامنديل  م��واط��ن��و  جتمهر   
مقر  م���ام  اأ  ، ورق��ل��ة  ببلدية 
قرار  على  احتجاجا  الولية 
نحو  الثانوية  مكان  حتويل 
معاناة  رغ��م   ، اأخ��رى  وجهة 
التنقل  يف  اأكبادهم  فلذات 
ع��ل��ى م�����س��اف��ات ب��ع��ي��دة 
الدرا�سة  مبقاعد  لاللتحاق 

. املجاورة  بالأحياء 
املجتمع  تن�سيقيات  ق���ال 
امل����دين مب��ن��ط��ق��ة ب��ام��ن��دي��ل 
املحتجني  الواحات  بعا�سمة 
جلوءهم  اأن  الولية،  مقر  اأمام 
خطابهم  لهجة  من  للت�سعيد 
ا�ستنفادهم  خلفية  على  جاء 
املمكنة  الودية  احللول  جلميع 
ندد  فقد  مت�سل  �سياق  ،ويف 
حتويل  قرار  على  ب�سدة  هوؤلء 
وجهة  نحو  الثانوية  مكان 
اأن  نه  �ساأ من  ما  وهو  اأخ��رى 
على  �سلبي  ب�سكل  ي�ساهم 
بنائهم  لأ العلمي  التح�سيل 
يف  امل�ستمرة  معاناتهم  ب�سبب 
وم�سقة  التنقل  عناء  حتمل 
ال�����س��ف��ر ب��ق��ط��ع م�����س��اف��ات 
املجاورة  الأحياء  نحو  بعيدة 
الدرا�سة  مبقاعد  لاللتحاق 
املحتجني  ذات  طالب  حيث   ،
يف  اجل��دي  النظر  ب�����رورة 
اذا  خا�سة   ، القائم  ان�سغالهم 
اجلمهورية  رئي�س  اأن  علمنا 
قد  ك��ان  ت��ب��ون  املجيد  عبد 

خالل  الولة  مع  اللهجة  �سدد 
احلكومة  مع  الأخ��ي  لقائهم 
على  وح��ث��ه��م  طالبهم  ي���ن  اأ
للميدان  ال��ن��زول  ال��زام��ي��ة 
البناء،  احل��وار  قنوات  وفتح 
ال�ستماع  ومن  املواطنني  مع 
خلف  ال�سعي  و  لن�سغالتهم 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  التكفل 
الم��ك��ان��ات  و  الول���وي���ات 
ال�ساليب  عن  بعيدا  املتاحة 
ال���رتق���ي���ع���ي���ة و���س��ي��ا���س��ة 
ال���ه���روب  و  ال��ت�����س��وي��ف 
غليان  احتواء  بهدف  لالأمام، 
خا�سة  املحلية  الجتماعية 
القطاعات  م�ستوى  ع��ل��ى 
بيوميات  �سلة  ل��ه��ا  ال��ت��ي 
املثال  �سبيل  وعلى  املواطن 
ال��رتب��ي��ة  ق��ط��اع  احل�����ر  ل 
من  الكثي  عليه  ُيخيم  الذي 

. ال�سوائب 
اأك��د  مت�سل  مو�سوع  ويف 
ال��ولة  جميع  اأن  املحتجون 
الولية  على  تعاقبوا  ال��ذي 
القائم  بان�سغالهم  علم  على 
التي  الكبية  املعاناة  وك��ذا 
ي��ك��اب��ده��ا ت��الم��ي��ذ ال��ط��ور 
ال��ث��ان��وي ب��احل��ي م��ن اأج��ل 
الدرا�سة  مبقاعد  الل��ت��ح��اق 
حتويل  م��ق��رتح��ون  ب��الح��ي��اء 
املدر�سي  النقل  م�ساريف 

ثانوية م�روع  لإجناز 
فا�سل بن  يو�سف 

الأغواط  بولية  الرتبية  قطاع  ا�ستلم 
البتدائية  باملدر�سة  مدر�سيا  مطعما 
وملعب  علي"،  �سي  "غويرق  ال�سهيد 
خملوف  �سيدي  ببلدية  مع�سو�سب 
علم  ح�سبما  الولية،  عا�سمة  ب�سمال 
هذه  ال��ولي��ة.وت��ن��درج  م�سالح  م��ن 
للتكفل  الدولة  جهود  اإطار  يف  العملية 

حيث  الظل،  مناطق  �سكان  بان�سغالت 
الذي  اجلديد  املدر�سي  املطعم  �سي�سمح 
ماليني  4ر9  بقيمة  ماليا  غالفا  تطلب 
ال��ق��ادم  ال��درا���س��ي  ال��دخ��ول  م��ع  دج 
بوجبات  التالميذ  ت��زوي��د  ب�سمان 
امللعب  اإجناز  ياأتي  فيما  كاملة،  �ساخنة 
 6 بتكلفة  ا�سطناعيا  املع�سو�سب 

م�ساحة  على  يرتبع  والذي  دج  ماليني 
لتطلعات  تلبية  م��رب��ع،  م��رت   800
من  املنطقة  بهذه  وال�سباب  الأطفال 
تكون  جوارية  من�ساآت  توفي  خ��الل 
الريا�سية  مل��م��ار���س��ة  ل��ه��م  متنف�سا 
جرى  امل�سدر.كما  ذات  وفق  والت�سلية، 
الطرقات  تهيئة  امل�سعى  ذات  �سمن 

املدر�سة  ذات  اإىل  دي��ة  امل��وؤ وامل�سالك 
التجمعات  مبختلف  تربطها  وال��ت��ي 
توفي  اإىل  اإ�سافة  باملنطقة،  ال�سكنية 
�ست�سمن  التي  املدر�سي  للنقل  حافلة 
يف  الدرا�سة  مبقاعد  التالميذ  التحاق 

تو�سيحه. جرى  مثلما  مريحة،  ظروف 
ق/ج

ت���وا����س���ل ف���رق���ة ال��ب��ح��ث 
ب�سار،  ولية  باأمن  والتدخل 
ملكافحة  امليدانية  عملياتها 
امل�روع  غي  الجت��ار  جرائم 
ث����رات  ب���امل���خ���درات وامل����وؤ
ف��راد  اأ متّكن  حيث  العقلية، 
من  الفرقة،  ل��ذات  ال�رطة 
منف�سلتني،  ق�سيتني  معاجلة 
ت��وق��ي��ف  مت  ث��ره��م��ا  اإ ع��ل��ى 
كميات  وحجز  فيهما  م�ستبه 
وكمية  العقلية  ثرات  املوؤ من 
ال�سمة  م���ادة  م��ن  م��ع��ت��ربة 

ال�سالحية. منتهية 
 الق�سية الأوىل تعود وقائعها 
تفيد  معلومات  ل�ستغالل 
العقد  يف  فيه  م�ستبه  بقيام 
با�ستغالل  العمر،  من  الثاين 
لتخزين  ال��ع��ائ��ل��ي  م��ن��زل��ه 

العقلية،  ث���رات  امل���وؤ وب��ي��ع 
خطة  اعتماد  مت  الفور  على 
توقيف  من  مكنت  حمكمة 
اإجراء  ومبا�رة  فيه  امل�ستبه 
اإذن  مبوجب  امل��ن��زل  تفتي�س 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  من 
ي��ن  اأ ب�����س��ار،  حمكمة  ل��دى 
 08 حجز  من  العملية  مكنت 
عقلي  ثر  موؤ حملول  قارورات 
ملغ،   40 يزوبتيل  اإ نوع  من 
من  عقليا  ثرا  موؤ قر�سا   191
مايل  ومبلغ  خمتلفة،  ن��واع  اأ
كعائدات  دج   35.000 قدره 
اإجراء  ملف  مبوجب  ترويجها. 
وتخزين  ح��ي��ازة  ق�����س��ائ��ي: 
لغر�س  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت  البيع، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 

ب�س��ار.   حمكمة 
ق�����س��ي��ة  ويف  ذل�����ك،  اإىل 
ال�رطة  ف��راد  اأ متكن  اأخ��رى، 
ل���ذات ال��ف��رق��ة، م��ن خ��الل 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ا���س��ت��غ��الل 
العقد  يف  فيه  م�ستبه  وجود 
ي�ستغل  العمر،  من  الثالث 
وتخزين  لبيع  العائلي  منزله 
متت  الفور  على  امل��خ��درات، 
ب�ساأن  التحريات  مبا�رة 
مكنت  وال���ت���ي  ال��ق�����س��ي��ة 
وكيل  ال�سيد  مع  بالتن�سيق 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
امل�ستبه  توقيف  من  ب�س�ار، 
تفتي�س  اإج��راء  ومبا�رة  فيه 
مكنت  حيث  العائلي،  منزله 
وحجز  �سبط  م��ن  العملية 
من  ق��ر���س��ا   358 كمية:

ثرات  املوؤ من  خمتلفة  ن��واع  اأ
)كيتار(  ح��ادة  ل��ة  اآ العقلية، 
الثالثني  ق��ارب  مايل  ومبلغ 
مت  كما  جزائري،  دينار  ل��ف  اأ
 1937 كمية: عر�سيا  حجز 
وح����دة م���ن م����ادة ال�����س��م��ة 
مبوجب  ال�سالحية.  منتهية 
ق�سائيني،  اإجرائيني  ملفني 
اجلزائي  الو�سف  حتت  الأول 
ث��رات  ح��ي��ازة وت��خ��زي��ن امل��وؤ
ال��ع��ق��ل��ي��ة ل��غ��ر���س ال��ب��ي��ع، 
ق�سية  ع��ن  ال��ث��اين  وامل��ل��ف 
ال�سمة  مادة  من  كمية  حيازة 
تقدمي  مت  ال�سالحية،  منتهية 
وكيل  م���ام  اأ ف��ي��ه  امل�ستبه 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 

. ر ب�س��ا
اأ . د 

خالل اخلم�س اأ�سهر الأوىل من �سنة 2020

فرقة حماية الأ�سخا�س اله�سة باأمن 
اأدرار ت�سجل 22 ق�سية

�سكان بامنديل بورقلة يحتجون على قرار 
حتويل مكان ثانوية نحو وجهة اأخرى

ترقية التنمية مبناطق الظل 

ا�ستالم مطعم مدر�سي وملعب مع�سو�سب ببلدية �سيدي خملوف بالأغواط 

توقيف م�ستبه فيهما وحجز موؤثرات عقلية و�سمة منتهية ال�سالحية 
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ت�ساقط كثيف لالأمطار ُيكّبد القطاع الفالحي العديد
 من اخل�سائر بالنعامة 

حممد علي 
-----------------

اأن  امل�����س��وؤول  ذات  اأو���س��ح  و 
لهذا  ال�سلبية  ال���ت���اأث���يات 
م�ست  امل��ن��اخ��ي  ال���س��ط��راب 
ال��ق��ط��اع ال��ف��الح��ي ب��ال��درج��ة 
 121 اأت��ل��ف��ت  ح��ي��ث  الأوىل 
تراكم  ب�سبب  م��ي��اه،  م�سخة 
الفالحي  ال�سقي  باآبار  الأوحال 
بع�س  ت�����رر  ع���ن  ف�����س��ال 
احلقلية  ال��زراع��ات  م�ساحات 
كال�سعي و اخل�روات و فقدان 

املا�سية. راأ�سا من   75 حوايل 
الأ�سجار  الأ�رار  �سملت  كما 
ال�سقي  ق��ن��وات  و  امل��ث��م��رة 
ال���ف���الح���ي مب��ن��اط��ق حل��الف 
و  لنقار  و  وال��وز  وملحا�سي 
مل��ع��ذر وغ��يه��ا، ب��ع��د ت��راك��م 
الأوحال و احلجارة جراء في�سان 

لها. املحاذية  الأودية 
التي  املتابعة  خلية  اأح�ست  و 
القطاعات  عديد  ممثلي  ت�سم 
التقنية  امل�سالح  غ��رار  على 
امل��وارد  و  الفالحة  و  للدائرة 
العمومية،  الأ�سغال  و  املائية 

اليومني  خالل  عاينت  التي  و 
التي  املادية  اخل�سائر  املا�سيني 
املت�ساقطة  الأم��ط��ار  خلفتها 
الأ���رار  حجم  املنطقة،  بهذه 
الرئي�سي  امل�سب  م�ستوى  على 
امل�ستعملة  املياه  �رف  لقنوات 
كلم   4 م�ست  حيث  بالبلدية 
اأي�سا  الأمطار  ت�سببت  منه.و 
املتاري�س  من  اأجزاء  تدهور  يف 

املائي  باحلاجز  املحيطة  احلجرية 
بهذا  الأ�سماك  نفوق  و  لتيوت 
ت�سققات  جانب  اإىل  الأخ���ي، 
جل�����دران ���س��ك��ن��ات ع��دي��دة 
م�ستوى  ع��ل��ى  وت�����س��دع��ات 
باملنطقة،  الرئي�سي  الطريق 
جهته  امل�سدر.من  ذات  وف��ق 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  اأف��اد 
اأن  حممد  هنني  لتيوت،  البلدي 

و  تنظيف  يف  �رعت  م�ساحله 
كل  من  البلدية  �سوارع  تطهي 
على  ذلك  و  الأمطار  خملفات 
و"الق�ر  "املطلق"  م�ستوى حي 
القدمي" و �سيدي لكبي وغيها، 
البالوعات  �سيانة  اإعادة  وكذا 
امتداد  اإىل  ان�سدادها  اأدى  التي 
عدة  يف  تراكمها  و  ال�سيول 

مناطق.

ال�سفراء  عني  لدائرة  التابعة  تيوت  ببلدية  موؤخرا  املت�ساقطة  الرعدية  الأمطار  خملفات  ملتابعة  �ُسّكلت  اأزمة،  خلية  �سجلت 
)النعامة(،  خ�سائر مادية "معتربة" بالقطاع الفالحي طالت اأرا�سٍل و ب�ساتنَي بالواحة و�سبكة ال�سقي و �سرف املياه و احلاجز 

املائي بالبلدية، ح�سبما اأو�سح رئي�س الدائرة، اأحمد �سعري.

121 م�سخة مياه اأتلفت 

داء  م��ر���س��ى  ���ري��ح��ة  تعي�س 
ال�����س��ك��ري ع��رباإق��ل��ي��م ولي��ة 
نتيجة  مزرية  اأو�ساعا  تلم�سان 
خ�سو�سا  امل�ساكل  من  العديد 
و  ت��زام��ن��ا  ال���ف���رتات،  ه���ذه  يف 
الذي  كورونا  فيو�س  تف�سي 
قوية  ت��اأث��يات��ه  ماتكون  ع��ادة 
املزمنة،  الأمرا�س  اأ�سحاب  على 
على  امل�ساكل  حدة  من  وللتقليل 
وّجه  فقد  الجتماعية  الفئة  هذه 
اجلمعية  ت�سيي  على  القائمون 
�ساكر  ب�سيدي  مقرها  الكائن 
زهاء40األف  وت�سم  بتلم�سان 
اإىل  نداء  ال�سكري  بداء  مري�س 

امل�سوؤولة  الفاعلة،  الهيئات  كل 
وح��ت��ى اجل��م��ع��ي��ات واخل��ّيي��ن 
لهذه  الكمامات  توفي  ب�رورة 
30األف  اأن  العلم  مع  ال�ريحة 
الأن�سولني،  حقن  ي�ستعملون  
بال�سكري  م�ساب  10األف 
اأم���رال  اأق���را����س  ي�ستعملون 
ارتداء  عليهم  1،2و3وي�ستوجب 
اأ�سبحت  وال��ت��ي  ال��ك��م��ام��ات 
بالغة  اأهمية  من  لها  ملا  اإجبارية 
جائحة  ان��ت�����س��ار  م��ن  احل��د  يف 
العامل كله  اأدخلت  والتي  كورونا 
واقت�سادية.  �سحية  م�ساكل  يف 
بوتليتا�س ع 

القائمون على اجلمعية يطالبون 
بتوفري الكمامات للمر�سى بتلم�سان 

جمعية براهيمي حممود لداء ال�سكري

والتعليم  التكوين  قطاع  متكن    
بلعبا�س  �سيدي  بولية  املهنيني 
انت�سار  مكافحة  جهود  اإطار  يف 
من  امل�ستجد  ك��ورن��ا  ف��يو���س 
وذلك  واٍق  قناع  األف   30 توفي 
اإطار عدة عمليات ت�سامنية  يف 
الوباء   تف�سي  منذ  اإطالقها  مت 
املحلي  املدير  به  اأف��اد  ح�سبما 
م�سطفاوي،  قويدر  للقطاع 
متت  اأنه  امل�سئول  ذات  واأو�سح 
الأقنعة  من  الكمية  هذه  خياطة 
واإعادة  للتعقيم  القابلة  الواقية 
للمعايي  وف��ق��ا  ال�ستعمال  

طرف  من  املطلوبة    ال�سحية 
م��رتب�����س��ي ال��ق��ط��اع، وحت��ت 
عرب  التكوين  اأ�ساتذة  اإ���راف 
تكوينية  م��وؤ���س�����س��ات  ع�����ر 
وب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��م��وع��ة 
القت�ساديني  املتعاملني  م��ن 
واخلا�س،   العمومي  للقطاعني 
املواد  توفي  يف  �ساهموا  الذين 
متت  ذلك  عن  الأولية.وف�سال 
اأ�ساف  واقية.  بدلة   250 خياطة 
اأنه مت  اإىل  امل�سدر  م�سيا  نف�س 
الواقية  امل�ستلزمات  هذه  توجيه 
وال�سبه  الطبية  الأطقم  لفائدة 

خمتلف  عرب  طبية 
ال�ست�سفائية  امل��وؤ���س�����س��ات 
العمومية  الإدارات  عن  ف�سال 
ووحدات  للجمهور  امل�ستقطبة 
كما  وغ��يه��ا.  املدنية  احلماية 
والتعليم  التكوين  قطاع  متكن 
من  بلعبا�س  ب�سيدي  املهنيني 
ذكيا  نفقا   15 و�سناعة  تركيب 
مداخل  عند  تن�سيبها  مت  للتعقيم 
ال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 
املن�ساآت  خمتلف  ع��ن  ف�سال 
امل�ستقطبة  واملرافق  والإدارات 
ذات  ذكره  ما  ح�سب  للجمهور 

جهود  مع  وباملوازاة  امل�سدر، 
تف�سي  ملجابهة  القطاع  ه��ذا 
امل�ستجد   ك��ورون��ا  ف��يو���س 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  خ��الل  مت 
واٍق   قناع  األ��ف   200 ت��وزي��ع 
اأجل  من  الولية  بلديات  عرب 
التجار  و  للمواطنني  توفيها 
الأ���س��واق و  امل��ح��الت و  ع��رب 
واملوؤ�س�سات  ال��ربي��د  م��راك��ز 
�سدور  بعد  وذلك  العمومية، 
للوقاية  ارتدائها  اإلزامية  قرار 

الفيو�س. هذا  من 
رم�ساين  م/ 

توفري 30 األف قناع واٍق من طرف قطاع التكوين املهني ببلعبا�س 

الفئات  حماية  ف��رق��ة  �سجلت 
ال��دوائ��ر  اأم���ن  ك��ذا  و  اله�سة 
ولي���ة عني  ب��اأم��ن  احل��وا���ر  و 
اجلارية  ال�سنة  مطلع  منذ  الدفلى 
تعر�س  م��اي  �سهر  نهاية  اإىل 
و  للتعنيف  ق��ا���را  طفال   42
و  التعنيفات  .ه���ذه  الع��ت��داء 
تعر�س  يف  متثلت  الع��ت��داءات 
باحلياء  املخل  للفعل  طفال   21
 02 حالتي   ت�سجيل  مت  حني  يف 
اأعمال  بخ�سو�س  اأما  اغت�ساب، 
ت�سجيل  مت  فقد  العمدية  العنف 
فيما  للعنف  طفال   19 تعر�س 
حلماية  ال�رطة  م�سالح  تدخلت 
خطر  حالة  يف  كانوا  قا�را   13
اإىل  ت�سليمهم  مت  بحيث  معنوي 
اأما  جيدة،  �سحة  يف  اأوليائهم 

يف  الق�ر  ت��ورط  بخ�سو�س 
ت�سجيل  مت  فقد  اإجرامية  ق�سايا 
ق��ا���را يف  ط��ف��ال   13 ت���ورط 
ق�����س��اي��ا مت��ث��ل��ت جم��م��ل��ه��ا يف 
 11 ت�سجيل  مت  حني  يف  ال�رقة، 
عن  عنها  التبليغ  مت  اختفاء  حالة 
حيث   104 الأخ�ر  الرقم  طريق 
املبّلغ  الق�ر  على  العثور  مت 
اأهاليهم  اإىل  ت�سليمهم  و  عنهم 
ال�رطة  م�سالح  تنوه  و  .ه��ذا 
 1548 اخل�����راء  اأرق��ام��ه��ا  اأن 
ت�رف  حت��ت  مو�سوعة  و17 
كما  الأوقات،  كل  يف  املواطنني 
الأخ�ر  ال��رق��م  تخ�سي�س  مت 
104 للتبليغ عن حالت الختفاء 

. و الختطاف 
 خمتار برادع

تعّر�س 42 قا�سرا لالعتداء 
و التعنيف بعني الدفلى 

الكمامات  اأ���س��ع��ار  ت���زال  م��ا 
ل  البيع  م��واق��ع  يف  مرتفعة 
ما  وهو  ال�سيدليات،  يف  �سيما 
املواطنني  اإىل  و�سولها  يعيق 
و70   60 بني  يرتاوح  و�سعرها 
ل  التي  الواحدة  للكمامة  دج 
من  �سويعات  �سوى  ت�سلح 
تزامنا  هذا  ويحدث  ا�ستعمالها، 
املواقع  يف  حملها  اإجبارية  مع 

وغيها  الت�سوق  واأثناء  العامة 
اجلمعيات  عديد  اأن  رغم  وهذا   ،
اخلط  على  دخلت  قد  املحلية 
ل�سنع  ك��ب��ي  بجهد  وت��ع��م��ل 
القما�س  م��ن  الكمامات  ه��ذه 
النا�س  عامة  اإىل  وتوزيعها 
�رح  ال�سياق  هذا  ويف   ، جمانا 
بولية  األكو�ست  م�سنع  ممثل 
بتو�سيات  وعمال  اأنه  بجاية، 

امل�سنع  ف����اإن  ب��ج��اي��ة  وايل 
يقارب  ما  �سنع  يف  �سي�رع 
بداية  اأ�سبوعيا  كمامة  األف   40
من  والتي  الأ�سبوع  ه��ذا  من 
املواطنني  على  توزع  اأن  املنتظر 
اأ�ساف  لكن   ، جمانية  ب�سورة 
ي�سّلمها  الكمامات  ه��ذه  اأن 
التي   ال��ولي��ة  م�سالح  اإىل 
اأن  مو�سحا   ، توزيعها  تتوىّل 

�سّلمته  من  التي  هي  الولية 
هذه  ل�سناعة  ال��الزم  القما�س 
موؤ�س�سات  اأن  .كما  الكمامات 
ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي ب��ال��ولي��ة 
يف  ال���دوؤوب  عملها  توا�سل 
والتي  الواقية  الكمامات  �سنع 
من  كبي  قدر  بتغطية  �ست�سمح 
هذا  يف  املواطنني  احتياجات  
ال�ساأن .                      ك . ت

اأ�سعار الكمامات املرتفعة تعيق املواطنني من اقتنائها ببجاية 

يف ح�سيلة فرقة حماية الفئات   اله�سة منذ مطلع ال�سنة اجلارية

حليب  ن����درة  اأزم����ة  ع����ادت 
قبل  م��ن  امل��دع��وم  الأك��ي��ا���س 
بولية  ال��واج��ه��ة  اإىل  ال��دول��ة 
يوؤرق  الذي  الأمر  وهو   ، بجاية 
ل�سيما  البجاوية  العائالت 
الدخل  م��ن  تعاين  التي  تلك 
وباء  ب�سبب  واأ�سحت   ، املحدود 

 ، املفقود  الدخل  ذات  كورونا 
الأ�سا�سية  املادة  احلليب  ويعترب 
الأطفال  غ��ذاء  يف  تدخل  التي 
لها  بديل  ول   ، امل�سنني  وحتى 
الوعود  ورغم   ، الطالق  على 
املعنية  ِقبل اجلهات  املتكررة من 
ال�ستهالكية  املادة  هذه  بتوفي 

اأن ذلك مل يتحقق   اإل  الوا�سعة ، 
اأن  وحتى  الواقع  اأر���س  على 
اأية  تظهر  مل  املا�سية  الأ�سابيع 
التجار  على  بتوزيعها  اإ�سارة 
املالحظ  و   ، املواطنني  على  ول 
توزع  والأخرى  الفينة  بني  اأنه 
مما   ، منها   حم���دودة  كميات 

ت�سكيل  اإىل  ذل���ك  ي�����وؤدي  
املحالت  اأمام  طويلة   طوابي  
املواطن  ويت�ساءل   ، التجارية 
التي  الندرة  هذه  حيثيات  عن 
نظرا   ، كبي  ب�سكل  اأقلقتهم 
التي  ال�ستهالكية  للعالقة 
تربطها  باأطفالهم .         ك . ت

ندرة حليب الأكيا�س يوؤرق العائالت البجاوية

احل�ري  الأم��ن  عنا�ر  متكن    
�سبكة  تفكيك  من  مبيلة  الأول 
ال�رقة  اأفرادها  يحرتف  اإجرامية 
احلجر  و  الليل  ظروف  م�ستغلني 
جميع  ا�سرتجاع  مع  ال�سحي، 
الق�سية  تفا�سيل  امل�روقات.  
الأمن  م�سالح  تلقي  اإىل  تعود 
احل�ري الأول مبيلة  �سكوى من 
طرف اأحد املواطنني جراء تعر�سه 
خا�سا  م�سكنا  طالت  ل�رقة 
ا�ستهدف  الإجن���از،  ط��ور  يف  به 
الفاعلني نوافذ من مادة الأملنيوم.
املحققون  با�س���ر  ذلك  اإث��ر  على 
با�ستغالل  امليدانية  حترياتهم 
تكثيف  وك���ذا  اجل��رمي��ة  م�����رح 
عن  اأ�سفرت  حيث  ال��دوري��ات 

الرئي�س  في��ه  امل�ستبه  توقيف 
�سن��ة،   25 العمر  من  البال��غ 
ال�����ذي ا���س��ت��غ��������ل ���س��ي��ارت��ه 
ونقل  ال�����رق��ة  يف  ال�سياحية 
مع  التحقيق  امل�روقة.  الأ�سياء 
على  التعرف  من  مّكن  املوقوف 
العمر  م��ن  البالغني  �ريكيه 
الأخي  هذا  واأن  �سنة،   34 و   20
امل�روقات،  باإخفاء  قام  من  هو 
ن�سرتجاع  م��ع  توقيفهما  ليتم 
ملالكها  وت�سليمها  امل�روقات 
الإج����راءات  ا�ستكمال  بعد    .
فيهم  امل�ستبه  ُق��دم  القانونية 
اأمام النيابة املخت�سة لدى  الثالثة 

ميلة.  حمكمة 
مهناوي  بوجمعة 

الإطاحة بع�سابة خمت�سة يف ال�سرقة 
مبيلة 



حل  حقيقة  "الفاف" يك�سف 
رابطة املحرتفني

وزارة ال�سباب والريا�سة 
متنع ا�ستخدام املكمل 

الغدائي "هيدروك�سيكيت"

ــودة  ع ــن  ع تف�صلنا  قليلة  اأيــــام 
الإ�صباين  الــدوري  مل�صابقة  احلياة 
اأكــر  تــوقــف  بعدما  جــديــد،  مــن 
فريو�س  تف�صي  ب�صبب  �صهرين  من 

كورونا.
ـــاد الإ�ــصــبــاين، بناء  واأعــلــن الحت
ا�صتئناف  احلكومة،  من  قرار  على 
يوم  مــن  بــدايــة  الليجا  مــبــاريــات 
من  اجلــاري،  حزيران  يونيو/   11
يتبقى  التي  امل�صابقة  اإنهاء  اأجــل 
بطل  حل�صم  جولة،   11 عمرها  يف 
2019-( احلايل  املو�صم  عن  الليجا 

.)2020
م�صتعالاً  ا  �صراعاً الليجا  وتعي�س 
ــب، خــا�ــصــة بني  ــي ــرتت ال يف قــمــة 
بر�صلونة وريال مدريد، ل �صيما اأن 
بلوجرانا يت�صدر اجلدول بر�صيد 
عن  نقطتني  بــفــارق  نقطة،   58

ريال مدريد.
عقب  الإ�صبانية،  القرارات  وتاأتي 
مبادرته  يف  الأملاين  الدوري  جناح 
ــرى  اأخ ــرة  م ن�صاطه  با�صتئناف 
منح  اإذ  املا�صي،  اأيــار  مايو/   16 يف 
الكربى  الــدوريــات  البوند�صليجا 

العامل،  حــول  امل�صابقات  وجميع 
جرعة كبرية من الأمل يف طريق 

ا�صتعادة احلياة الطبيعية.
ــة الــطــاقــة  ــن ــح ــص ـــــم � لـــكـــن رغ
الدوري  بها  اندفع  التي  الإيجابية 
ــرتة  ـــب ف ـــواق ــن ع ــك الأملـــــــاين، ل
التوقف الطويلة ظهرت على عدد 
قائمة  لتفتح  �صريعا،  الفرق  من 
لعبني   6 من  اأكر  �صمت  اإ�صابات 

حتى الآن.

عواجيز الليجا ولعنة 
اإلصابات

الأبرز  ال�صبح  الإ�صابات  و�صتكون 
الذي يرتب�س بفرق الليجا خا�صة 
�صنة،   30 جتــاوزا  الذين  الالعبني 
 33( بيكيه  جريارد  مقدمتهم  ويف 

�صنة(، مدافع بر�صلونة.
ــن  ــددي ــه ويـــعـــد بــيــكــيــه اأحـــــد امل
عمره  كرب  مع  خا�صة  بالإ�صابات 
واإ�صاباته العديدة مع بر�صلونة يف 

ال�صنوات الأخرية.
لإ�صابة  تعر�س  قــد  كــان  بيكيه 

مباراة  خالل  الأي�صر  الكاحل  يف 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ــاب  ذه
اأوروبا اأمام نابويل، مل يتمكن على 

اإثرها من ا�صتكمال اللقاء.
بيكيه  تعر�س  موا�صم،   4 اآخر  ويف 
خمتلفة،  ــات  ــاب ــص اإ�  10 حلــــوايل 

ا. غيبته نحو 79 يوماً

ليونيل ميسي

اعرتف اأ�صطورة بر�صلونة يف اأكر 
من منا�صبة علنية خالل ال�صنوات 
ــرية، بــاأن جتــاوب ج�صمه مع  الأخ
البدنية  الــتــدريــبــات  متطلبات 
واملجهود املبذول يف املباريات، بات 
كلماته  اأبــرز  ومن  م�صى،  مما  اأقل 
ال�صهرية  مقولته  ال�صاأن  هــذا  يف 
يف  التقدم  مع  يرحم  ل  "اجل�صم 

العمر".
احلــايل  املو�صم  يف  مي�صي  وعــانــى 
غاب  اإ�صابتني  من   ،)2019-2020(

ا تقريبا. ب�صببهما 48 يوماً

إصابات متكررة

ورغم �صغر �صن الفرن�صي �صامويل 
ــه  اأن اإل  ــنــة(،  �ــص  26( اأومــتــيــتــي 
ا  تعر�صاً الالعبني  اأكــر  اأحــد  يعد 

لالإ�صابات يف بر�صلونة اأخريا.
ــتــهــر املــــدافــــع الــفــرنــ�ــصــي  ويــ�ــص
يف  عانى  فقد  املتكررة،  باإ�صاباته 
القدم  اإ�صابة يف  املو�صم احلايل من 
يف  اإ�ــصــابــة  ثــم  ــا،  ــوماً ي  42 غيبته 
الركبة انقطع عنها غاب فيها لـ13 

ا. يوماً
الأخــرية  التدريبات  عــودة  وفــور 
اأ�صيب  الليجا،  لــعــودة  ا�صتعدادا 
يف  ــرة  امل ــذه  وه جمـــددا،  اأومتيتي 
ا. ربلة ال�صاق ليتاأكد غيابه 23 يوماً
اأومتيتي  غاب  املا�صي،  املو�صم  ويف 
عن اللعب مع 28 مباراة لرب�صلونة، 

ا. مبدة اإجمالية 126 يوماً

مستشفى الريال 

تهدد  مــدريــد،  ــال  ري �صفوف  ويف 
ــــددا مـــن الــنــجــوم  ـــابـــات ع الإ�ـــص
الفرتة  يف  الغياب  اعتادوا  الذين 
لوكا  الكرواتي  اأبرزهم  الأخــرية، 

مودريت�س.
وعانى مودريت�س يف املو�صم احلايل 
غاب  ع�صلية  الأوىل  اإ�صابتني،  من 
والثانية  مباريات،   4 عن  ب�صببها 
عبارة عن كدمة، غاب ب�صببها عن 
اإ�صابته،  مباراتني، وخالل فرتات 

ا. غاب الكرواتي ملدة 23 يوماً
يبدو  ا،  اأي�صاً املباريات  تالحق  ومع 
قد  بــيــل،  ــث  ــاري ج ــزي  ــل ــوي ال اأن 
لالإ�صابات  متوقعة  �صحية  يكون 
الليجا، حال قرر مدربه  مع عودة 

زيدان العتماد عليه.
عن  احلــايل  املو�صم  يف  بيل  وغــاب 
13 مباراة، باإجمايل 56 يوما بعدما 

تعر�س لـ 4 اإ�صابات خمتلفة. 

ــي لـــوزانـــو، وزيـــرة  ــن ــري قــالــت اإي
اجلماهري  اإن  الإ�صبانية،  الريا�صة 
مباريات  ح�صور  مــن  تتمكن  لــن 
املو�صم  ا�صتئناف  عند  القدم،  كرة 
اجلــاري،  حــزيــران  يونيو   10 يــوم 
ولي�س  ــيــة  ريــا�ــص لأ�ــصــبــاب 

ملخاوف �صحية.
ال�صحة  وزارة  وتـــدر�ـــس 
اجلماهري  ح�صور  خماطر 
للمباريات، يف املناطق التي 
ينخف�س فيها خطر انت�صار 

العدوى.
رئي�س  قــال  اأن  بعد  ــك  وذل
ميجيل  باملا�س،  ل�ــس  ــادي  ن
يف  ياأمل  اإنه  رامرييز،  اأنخيل 
مباريات  يف  جماهري  ا�صتقبال 
يقل  حيث  الكناري،  بجزر  فريقه 

انت�صار الفريو�س.
اإن  ــت  ــال لـــوزانـــو ق لــكــن 

عادل،  غري  امتيازا  �صيعطي  هذا 
لبع�س الفرق التي �صتحظى بدعم 
املباريات  �صتكون  بينما  امل�صجعني، 
التي  املناطق  يف  جماهري،  بــدون 
انت�صار  يف  اأكـــرب  خمــاطــر  ت�صهد 

العدوى.
)كادينا  حمطة  الــوزيــرة  واأبلغت 
اليوم  الإ�صبانية،  الإذاعية  �صري( 
من  ــايل،  احل الوقت  "يف  الأربــعــاء 
يف  اجلــمــاهــري  ـــود  وج امل�صتحيل 

ريا�صية..  لأ�ــصــبــاب  ال�ــصــتــادات 
مع  اإلــيــه  تو�صلنا  الـــذي  ــاق  ــف الت
ا�صتئناف  ــان  ك الــــدوري،  رابــطــة 

املو�صم خلف اأبواب مغلقة".
واأ�صافت "يجب احرتام النزاهة يف 
امل�صابقة، الدوري م�صابقة وطنية، 
اأن  من  للتاأكد  كبريا  جهدا  وبذلنا 

الفرق تتدرب يف نف�س الظروف".

كــل  دخــــــول  "حلني  ـــت  ـــع ـــاب وت
ــة من  ــل ــرح ــات نــفــ�ــس امل ــع ــاط ــق امل
تــخــفــيــف الــقــيــود، �ــصــيــكــون من 
امل�صتحيل اإقامة مباريات يف وجود 

اجلماهري".
اأمام  مفتوحا  الباب  لوزانو  وتركت 

ــري، بــعــد رفــع  ــاه ــم عــــودة اجل
حتر�س  التي  الطوارئ  حالة 

متديدها،  على  احلكومة 
حتى 21 يونيو حزيران.

مان�ص�صرت  جنــم  ُيــعــاين 
حمــرز،  ريــا�ــس  �صيتي، 
ـــوم كــرة  ــريه مـــن جن ــغ ك
الذين  الأفريقية،  القدم 
الـــدوريـــات  يف  ــون  ــعــب ــل ي
تنظيم  ــن  م الأوروبــــيــــة، 
مناف�صات كاأ�س اأمم اأفريقيا، 
املناف�صات  عك�س  �صنتني،  كل 
اأربــع  كل  جُتــرى  التي  الأخــرى 
عليهم  اأثــر  الــذي  ــر  الأم �صنوات، 

وعلى اأنديتهم بوجه خا�س.
حول  الـــراأي،  يف  اختالف  وي�صود 
بني  املــنــافــ�ــصــات،  تنظيم  مــوعــد 
كل  املناف�صة  تنظيم  بخيار  ُمناٍد 

ريا�س  ــرار  غ على  �صنوات،  اأربــع 
كما  لــــلــــراأي،  وخمـــالـــف  حمــــرز، 
كــرة  ــم  جن ــع  م ـــال  احل عليه  كـــان 
موتيو  ال�صابق،  النيجريي  القدم 

اأديبوجو.
وقـــــال الــنــجــم الــنــيــجــريي يف 
"غول"  مــوقــع  نقلها  ت�صريحات 
الــذي  ال�صبب  اأعــلــم  "ل  الــعــاملــي: 
اأعلم  فاأنا  ذلك،  لقول  مبحرز  دفع 
القدم،  كرة  يحبون  الأفارقة  اأن 
ويحبون متابعة كاأ�س اأمم اأفريقيا 

كل �صنتني".
كالمه،  يف  حر  واحد  "كل  واأردف: 
لعب  يريد  حمــرز  اأن  اأعتقد  لكن 

�صنوات،  اأربــع  كل  اأفريقيا  كاأ�س 
لتمثيل  الكايف  الوقت  له  ليكون 

." ناديه، وامل�صاركة اأ�صا�صيااً
من  انزعاجه  اأديبوجو  يخِف  ومل 
احلديث  اإىل  وعمد  ــرز،  حم كــالم 
"�صوبر  منتخب  برفقة  ما�صيه  عن 
كاأ�س  نلعب  "كنا  فاأ�صاف:  ايغلز"، 
جعلها  ما  وهو  �صنتني،  كل  اأفريقيا 
لــالأفــارقــة،  قيمة  ذات  مناف�صة 
بها  ي�صر  قد  لعبها  فرتة  وتغيري 

كثريااً".
احلديث  وا�صل  عندما  راأيه  وبرر 
بني  التباعد  يخلق  "قد  بقوله: 
�صنوات  اأربــــع  بجعله  دورتـــــني، 

ت  با �صعو
كــــــثــــــرية 

 ، ت للمنتخبا
ويحزن اجلماهري 

الـــتـــي تــنــتــظــر 
ـــــة كـــل  ـــــع ـــــت امل

من  يكون  فلن  �صنتني، 
العدل تخييبها".

الرابطة  ــرق  ف مــدربــي  اآراء  اختلفت 
املحرتفة الأوىل لكرة القدم، بخ�صو�س 
املُعلقة  للبطولة،  املحتمل  الإ�صتئناف 
ب�صبب  املا�صي  مار�س  �صهر  منت�صف  منذ 
امل�صتجد،  ــس  ــريو� ف كــورونــا  جــائــحــة 
وذلك بعد يومني من القرار الذي اتخذه 
والقا�صي  "للفاف"،  الفيدرايل  املكتب 
بعودة املناف�صة فور رفع تدابري احلجر 

ال�صحي.
ــر، منري  ــزائ و�ــصــرح مـــدرب احتـــاد اجل
الإ�صتئناف،  �صد  "اأنا  قــائــال:  زغـــدود 
مع  للتعامل  الو�صائل  ــدام  ــع ان ظــل  يف 
ينبغي  ــان  ك ـــايل.  احل ال�صحي  الو�صع 
على م�صوؤويل كرة القدم تغليب ال�صحة 
العامة . كرة القدم جمرد لعبة و�صيكون 

من ال�صعب اإ�صتئناف ممار�صتها".
لـــوزارة  الخ�صر  ال�صوء  انتظار  ويف 
الحتادية  قــررت  والريا�صة،  ال�صباب 
ـــاع املــكــتــب  ـــم ـــت ــــــــد، خـــــالل اج الأح
ـــاء عــلــى خــارطــة  ـــق الـــفـــيـــدرايل، الإب
املكتب  اأع�صاء  و�صعها  التي  الطريق 
الفيدرايل  يف البداية بتاريخ 30 اأبريل 
بقية  موا�صلة  تت�صمن  والتي  الفارط، 
2020-2019 لبطولتي الرابطتني  مو�صم 
اأ�صابيع،   8 مدار  على  الثانية  و  الويل  
 6 اإىل   5 من  تدوم  حت�صريات  فرتة  بعد 
الذي  التاريخ  عن  النظر  بغ�س  اأ�صابيع، 

�صتحدده ال�صلطات العامة لرفع احلجر.
 و�صيتبع ذلك مرحلة من الراحة الكاملة 
ملدة اأ�صبوع على الأقل لالعبني ثم �صهر 
فرتة  انطالق  تتخللها  ن�صطة،  ــة  راح
الت�صجيالت. و بعد هذه املرحلة �صيبداأ 
حتديده  �صيتم  موعد  يف  اجلديد  املو�صم 

ا. لحقاً
"فيما  ال�صابق:  الــدويل  املدافع  واأ�صاف 
العودة  فاإن  الريا�صة،  مبنهجية  يتعلق 
اأو  ون�صف  اأ�صهر  اأربعة  بعد  اللعب  اإىل 
للغاية.  ا  �صعباً �صيكون  ذلــك،  من  اأكــر 
من  ــابــيــع  اأ�ــص  6 اإىل   5 ـــدة  مل �صنحتاج 
التح�صري، فيجب علينا اأولاً القيام بعمل 
وجتنيد  تعبئة  لإعــادة  كبري  نف�صاين 
الرغبة  فقدوا  واأنهم  خا�صة  الالعبني، 

ال�صتئناف  اأن  �صيما  الكرة،  ممار�صة  يف 
املحتمل �صيكون يف ف�صل ال�صيف، الأمر 

الذي لن يطاق مع احلرارة".
يف  الــعــدوى  خطر  اإىل  زغـــدود  ــار  ــص واأ�
التحم  ال�صعب  "من  ال�صتئناف:  حالة 
يف الالعبني، �صيكونون على ات�صال دائم 
يعزز  ــذي  ال الأمـــر  اخلــارجــي،  بالعامل 
الفريق.  ــل  داخ الــعــدوى  تنقل  فر�س 
نكهتها.  فــقــدت  املناف�صة  ب�صراحة، 
ا�صتئناف  فــكــرة  مــع  كنت  الــبــدايــة  يف 
البطولة لإنهاء امل�صابقة باأف�صل نتيجة 
لفرتة  ا�صتمر  الــو�ــصــع  لــكــن  ممــكــنــة، 
طويلة".  من جانبه اأفاد مدرب مولودية 
فكرة  يوؤيد  اأنه  ب�صري،  م�صري  وهــران، 
ي�صدد  لكنه  املناف�صة،  اأجــواء  ا�صتعادة 
لتعليمات  ــق   ــي ــدق ال الحــــرتام  عــلــى 

الوقاية وخطوات التباعد.
القرار  اتخذت  الحتــاديــة  اأن  "اأعتقد   
هناك  ــزال  ي ل  ــه  اأن خا�صة  ال�صحيح، 
وهو  املو�صم،  نهاية  قبل  مباريات  ثماين 
�صواء  الريا�صية،  الناحية  من  كبري  اأمر 
تعلق الأمر بفرق اأعلى جدول الرتتيب 
وهــران،  ملولودية  بالن�صبة  اأ�صفله.  اأو 
لختتام  كــامــلــة  بحظوظنا  نحتفظ 
الأوىل"،  الأربعة  املراكز  �صمن  املو�صم 

قال التقني الوهراين.

بوغرارة مع توقيف المنافسة

 
"يتلّزم  ــه  اأن "احلمراوة"  ــدرب  م ــرى  وي
ــوع اىل  ــص ــ� الأمـــــر عــلــى النـــديـــة اخل
تفاديا  الوقائية  ال�صحية  الجـــراءات 
ايل  الـــعـــودة  �ــصــحــيــح،  عدوى."  لأي 
اتباع  علينا  �صهلة،  تكون  لن  املناف�صة 
له  ي�صبق  مل  �صارم  �صحي  بروتوكول 
علينا  لكن  عليه،  امل�صادقة  متت  واأن 
عدم  من  بالرغم  الو�صع،  هذا  مواجهة 
امتالكنا للو�صائل التي تتمتع بها الدول 

الوروبية".
واأ�ـــصـــاف الـــالعـــب الـــــدويل الــ�ــصــابــق 
بداية  يف  حمفزين  كــانــوا  "الالعبون 
يتدربون  كانوا  حيث  ال�صحي،  احلجر 
فقدوا  اأنــهــم  اإل  انــفــراد،  على  بجدية 
المر  يتطلب  لذا  ذلك،  بعد  حيويتهم 

عمل معنوي كبري".
عني  جمعية  مـــدرب  ــرى  ي جهته،  مــن 
مليلة، اليامني بوغرارة، انه من الف�صل 
اجل  من  للمو�صم"  النهائي  "التوقيف 

حماية �صحة اجلميع.
العــالن  مت  لو  "متنيت  قائال  واأو�ــصــح 
لأن  للبطولة،  النهائي  التوقيف  عن 
�صحة الالعب خ�صو�صا واملواطن ب�صكل 
عام اوىل. املنطق يقول انه يجب ايقاف 
املناف�صة، بالرغم من ان فريقي يتناف�س 

على مركز موؤهل ملناف�صة قارية".
راأ�س  على  جودي  اآيت  خليفة  ف�صر  كما 

الــفــارط،  يناير  يف  الفنية  العار�صة 
ظل  يف  املناف�صة  ا�صتئناف  �صعوبة 

احلرارة العالية يف ال�صيف.
احلجر  رفع  مت  ما  حال  "يف  اي�صا  واورد   
ــودة  ع ـــاإن  ف يــونــيــو،   13 يـــوم  ال�صحي 
اأو  يوليو  نهاية  مــع  �صتكون  املناف�صة 
�صيكون  والأمر  املقبل،  اأغ�صط�س  بداية 
اأن  كما  ال�صيف.  ف�صل  يف  للغاية  �صعبا 
من  النخبة،  اأندية  مالعب  من  العديد 
بينها عني مليلة، ل تتوفر على النارة، 
اأي اأن اغلبية اللقاءات �صتجرى يف النهار 

وهو اأمر غري حمفز".
ال�صابق  الـــدويل  للحار�س  وبالن�صبة 
يقطنون  الفريق،  لعبي  "اغلبية  فاإن 
ما  وهــو  مليلة،  عني  مدينة  عن  بعيدا 
يتطلب توفري لهم الأكل و غريها ومن 
المور الخرى. يف الوقت الذي ل نعلم 
حال  يف  الفنادق  فتح  اإعــادة  �صيتم  هل 

ا�صتئناف املناف�صة".
واختتم قائال "ل نتوفر على المكانيات 
يل،  بالن�صبة  اأوروبــــا.  يف  املــتــواجــدة 
باتت  املنتظمة  الك�صف  فحو�صات  فاإن 
�صار.  غري  خرب  لأي  تفاديا  �صرورية، 
هذه  �صمان  على  قادرين  كنا  اذا  ات�صاأل 
ــروف  ظ يف  عـــودة  اجـــل  ــن  م العملية 

مالئمة".
ــات  ــص ــ� ــاف ــن امل ــع  ــي ــم ج تـــوقـــيـــف  ومت 
ــرات الــريــا�ــصــيــة بــاجلــزائــر  ــاه ــظ ــت وال
 13 غاية  اىل  الــفــارط  مــار�ــس   16 منذ 
جائحة  تف�صي  ب�صبب  اجلـــاري  يونيو 

"كوفيد19-".
�صباب  ــان  ك البطولة،  توقيف  وقــبــل 
 40 بر�صيد  للرتتيب  مت�صدرا  بلوزداد 
عن  خــطــوات  بــثــالث  متقدما  نقطة، 
ومــولــوديــة  �صطيف  ـــاق  وف مالحقيه 
و"العميد"  ال�صباب  يبقى  كما  اجلزائر.  

منقو�صان من لقاء واحد لكل منهما. 
اأما يف الرابطة الثانية، فاإن اأوملبي املدية 
نقطة،  ب42  املناف�صة  على  ي�صيطر 
�صبيبة  املالحق  عن  خطوتني  وبفارق 

�صكيكدة.

ل ُتريد اإدارة نادي ميالن اآ�صي الإيطايل التفريط 
نا�صر،  بن  اإ�صماعيل  اجلزائري  الدويل  لعبها  يف 

مهما كانت القيمة املالية للتحويل.
ِباأ�صماء  قائمة  اآ�صي  ميالن  نــادي  اإدارة  و�صبطت 
الإنتقالت  ِب�صوق  معنيني  غري  لعبني،  اأربعة 
املقبلة، يوجد بينهم متو�صط امليدان اإ�صماعيل بن 

نا�صر.
مع  ِبالتن�صيق  الالئحة  هذه  امليالن  اإدارة  وحّددت 
اأنه  ُيفرت�س  الذي  رانكيك،  رالف  الأملاين  التقني 
“الرو�صونريي”  ِلفريق  الفني  ِبالزمام  �صُيم�صك 

يف املو�صم املقبل. كما ذكرته ال�صحيفة الإيطالية 
اأحــدث  يف  �صبورت”،  ديلو  غازيتا  “ل  ال�صهرية 

تقرير لها ِبهذا ال�صاأن.
الفرن�صي  �صان جريمان  اإدارة نادي باري�س  وكانت 
 50 مبلغ  ِلت�صديد  ا�صتعدادها  ُمــوؤّخــرا،  اأبــدت  قد 
�صوق  يف  نا�صر  بن  انتداب  اأجــل  من  اأورو،  مليون 

الإنتقالت املقبلة.
مع  �صنة(   22( نا�صر  بــن  اإ�صماعيل  ويــرتــبــط 
املا�صي،  ال�صيف  مّدته  بداأت  ِبعقد،  امليالن  نادي 

وتنق�صي يف الـ 30 من جوان 2024.

لعنة الإ�سابات تطارد عواجيز الريال وبر�سلونة

الرابطة الأوىل : املدربون منق�سمون بخ�سو�س ا�ستئناف املناف�سة

اإدارة امليالن ُتذّكر: بن نا�سر لي�س للبيع !

وزيرة الريا�سة الإ�سبانية: "اأ�سباب غري �سحية متنع وجود اجلمهور"

اأفريقيا اأمم  بطولة  ب�سبب  حمرز  نيجرييا" ينتقد  "اأ�سطورة 

ناٍد اإ�سباين يخطط لإعادة فيغويل اإىل "الليغا"
اجلزائري  جنمه  الرتكي  �صراي  غلطة  نادي  يدفع 
�صفيان فيغويل نحو املغادرة، لتخفيف اأعباء النادي 
ب�صبب  املناف�صات  توقف  جراء  تاأثر  بعدما  املالية 
جائحة فريو�س كورونا التي اأثرت على اأغلب اأندية 

العامل.
جمموعة  اإىل  الإ�صباين  بيتي�س  ريال  نادي  وان�صّم 
يف  جاء  ح�صبما  فيغويل،  ب�صّم  تاأمل  التي  الأندية 
تقرير ل�صحيفة "فاناتيك" الرتكية، اإذ يفكر النادي 
بعد  رحيلها  مرتقب  هجومية  اأ�صماء  يف  الأندل�صي 
التي  الإعـــارة  عقود  لطبيعة  نظرااً  املو�صم،  نهاية 
النتقالت  فرتة  يف  له  ك�صيا�صة  النادي  اختارها 

الأخرية.
الرتكي  النادي  مع  اأفريقيا  اأمم  بطل  عقد  وميتد 
من  قــادمــااً  اإليه  ان�صم  بعدما  ــك  وذل  ،2022 لغاية 
جتربة  معه  ق�صى  الذي  الإنكليزي،  وي�صتهام  نادي 

ق�صرية عام 2017.
ورغم تذبذب نتائج غلطة �صراي هذا املو�صم، جنح 
جنم منتخب "اخل�صر" يف ت�صجيل 6 اأهداف، وتقدمي 
5 متريرات حا�صمة، خالل 30 مباراة كاملة، اإذ تبقى 
ــدوري،  ال عــودة  عند  لالرتفاع  مر�صحة  ح�صيلته 

بداية من 12 يونيو/ حزيران احلايل.
املن�صمة  الأ�صماء  بع�س  بقاء  حول  �صكوك  وحتوم 
بر�صلونة  جنــم  غـــرار  على  بيتي�س،  اإىل  حديثااً 

مع  عقده  ينتهي  الــذي  األينيا،  كارلي�س  الإ�صباين 
الأندل�صي  النادي  يجعل  الذي  الأمــر  املو�صم،  ختام 
للمو�صم  ا�صتعدادااً  �صريعة  حلول  باإيجاد  مطالبااً 

اجلديد.
يورو  ماليني   10 مببلغ  �صراي  غلطة  نادي  ويطالب 

مقابل التخلي عن جنمه اجلزائري، وهو مبلغ مقبول 
بالنظر لالإ�صافة التي قد يقدمها اإىل ناديه اجلديد 
بف�صل اخلربة التي اكت�صبها يف "الليغا"، التي خا�س 

فيها 202 مباراة بقمي�س فريقه الأ�صبق فالن�صيا.

اأية  "الفاف"، يوم الثالثاء،  نفى احتاد الكرة اجلزائري 
وا�صتبدالها  املحرتفني  دوري  رابطة  حلل  لديه  نية 
التوا�صل  مواقع  من�صات  تداولت  مثلما  اأخرى،  بلجنة 

الجتماعي.
وقال الحتاد اجلزائري يف بيان ن�صره يف موقعه الر�صمي 
اإن التفاهم والتعاون الوثيق بينه وبني رابطة الدوري، 
خا�صة من خالل الرئي�صني خري الدين زط�صي، وعبد 
الكرمي مدوار، "يزعج الأرواح اخلبيثة التي تبحث عن 
ال�صتقرار  وخا�صة  التوافق  هذا  لإف�صاد  ذريعة  اأدنى 
نف�س  اأجــل  من  تعمالن  اللتني  الهيئتني  ي�صود  الــذي 

امل�صلحة، كرة القدم اجلزائرية".
اجلزائري  الحتــاد  رئي�س  زط�صي،  الدين  خري  وعرب 
ــدوار،  مل دعمهم  عن  التنفيذي،  املكتب  اأع�صاء  وكــل 

موؤكدين ثقتهم الكاملة يف �صخ�صه.

الحتــاديــات  كــل  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  اأبلغت 
الريا�صية مبنع ا�صتخدام الريا�صيني للمكمل الغذائي 
''هيدروك�صيكيت - Hydroxycut'' الذي قد يت�صبب يف 

املوت بالن�صبة للم�صتهلك.
وكتبت الحتادية اجلزائرية للمبارزة عرب �صفحتها 
ال�صباب  وزارة  ''اأطلقت  الفاي�صبوك:  على  الر�صمية 
املكمل  ا�صتهالك  يحظر  ر�صميا  حتذيرا  والريا�صة 
من  لأنــه   Hydroxycut  - هيدروك�صيكيت  الغذائي 

املحتمل اأن يت�صبب يف الوفاة".
الفر�صة  للمبارزة  اجلزائرية  الحتادية  وانتهزت 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  عرب  اإعــالن  لإطــالق 
للو�صول  الر�صالة  بتو�صيل  "متابعيها"  جميع  مطالبة 
يف  وعيهم  ورفع  الأ�صخا�س  من  ممكن  عدد  اأكرب  اإىل 
الوقت املنا�صب �صد اخلطر املميت الذي ميكن اأن ميثله 

هذا املنتج.
العالمة  قبل  من  الغدائي  املكمل  هــذا  انتاج  ويتم 
اأحدث  والذي   Muscletech  - مي�صكليتاك  التجارية 
بيعه  يتم  و  المريكية.  املتحدة  الوليات  يف  غ�صبا 
ي�صتخدمه  حيث  اجلــزائــر،  يف  طبية  و�صفة  بــدون 
الريا�صيون ب�صكل عام حلرق الدهون وفقدان الوزن.

جوارديول يطمع 
يف �سفقة مميزة من 

بر�سلونة

�سرط تعجيزي يعطل 
عودة نيمار لرب�سلونة

نابويل يفخخ طريق 
ريال مدريد وبر�سلونة

 ديلور عن جتربته الإجنليزية:

 "اأجربوين على زيادة 
وزين"

عن  الأربــعــاء،  ام�س  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
اهتمام مان�ص�صرت �صيتي باحل�صول على خدمات جنم 

بر�صلونة، يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
منذ  بر�صلونة  يف  ا(  عاماً  28( روبرتو  �صريجي  ولعب 
مرحلة النا�صئني حتى و�صل اإىل الفريق الأول، وبات 
ا مع جميع املدربني، لإجادته اللعب يف  ا موؤثراً عن�صراً

العديد من املراكز.
وبح�صب �صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�صبانية، فاإن 
ب�صم  �صيتي  مان�ص�صرت  قبل  من  قوي  اهتمام  هناك 
روبرتو، حيث يعرفه بيب جوارديول مدرب الفريق 

ا للبار�صا. ا، منذ اأن كان مدرباً الإجنليزي جيداً
تك�صيكي  قــام  جــوارديــول،  من  تو�صية  على  وبناء 
بال�صوؤال  ال�صيتي،  يف  الريا�صي  املدير  بيجري�صتني، 

عن موقف الالعب.
حماولة  عن  بر�صلونة  فيه  يبحث  الــذي  الوقت  ويف 
مثل  ال�صيفية  �صفقاته  اإنهاء  يف  لعبيه  ا�صتخدام 
مرياليم  اأو  مــيــالن،  اإنـــرت  مــن  مارتينيز  لوتــــارو 
النتقال  �صريجي  ينوي  ل  يوفنتو�س،  من  بيانيت�س 

اإىل اأي من الناديني.
وو�صع  الوقت،  بع�س  بر�صلونة  طلب  عليه،  وبناء 
اأي  عن  بعيدة  تكون  اأن  هو  ال�صفقة  لإمتــام  ا  �صرطاً

مقاي�صات.
حتى  ممتد  بر�صلونة  مع  بعقد  روبريتو  ويرتبط 

�صيف 2022.

اأن  الأربــعــاء،  ام�س  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
�صان  باري�س  جنم  �صيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  عودة 

جريمان، اإىل بر�صلونة، يف طريقها اإىل الف�صل.
وحاول بر�صلونة �صم نيمار ال�صيف املا�صي، لكنه مل 
اأن  ويبدو  جريمان،  �صان  باري�س  مع  لتفاق  يتو�صل 

الأمر نف�صه �صيتكرر هذا ال�صيف.
باري�س  فاإن  "�صبورت" الكتالونية،  �صحيفة  وبح�صب 
 175 على  احل�صول  يريد  احل�صول  جريمان  �صان 
اإىل  نيمار  انتقال  على  للموافقة  ا،  نقداً يورو  مليون 

بر�صلونة هذا ال�صيف.
واأكد التقرير اأن �صان جريمان ل يهتم باأي لعب من 
املوافقة  اأجل  من  فقط،  املال  يريد  واإمنا  بر�صلونة، 

على رحيل نيمار.
اإغراء  باإمكانه  اأن  بر�صلونة  يعتقد  كان  البداية  ويف 
اأنــطــوان  مثل  فرن�صيني  بالعبني  جــريمــان  �ــصــان 
اإل  دميبلي،  وعثمان  اأومتيتي،  �صامويل  جريزمان، 

بالرف�س  الكتالوين  النادي  فاجاأ  باري�س  اأن 
ال�صفقة  قيمة  على  باحل�صول  ومت�صك 

ا. نقداً
ورغم علم بر�صلونة برغبة نيمار يف 

لي�س  اأنه  اإل  نو،  كامب  اإىل  العودة 
يف  الــرقــم،  ــذا  ه ــع  دف باإمكانه 
ال�صخمة  املالية  اخل�صائر  ظل 
مدريد لالأندية جراء جائحة كورونا. ريــال  طريق  يف  كبرية  عقبة  نابويل  و�صع 

الإ�صباين  الالعب  مع  للتعاقد  ال�صاعيني  وبر�صلونة، 
يف �صفوف البارتينوبي، فابيان رويز.

ا لقطبي اإ�صبانيا، اإل اأن  ا( هدفاً ويعترب رويز )24 عاماً
ا على �صمه، بينما ي�صع  الريال هو الأكر حر�صاً
لعب  بيانيت�س،  مرياليم  البو�صني  البار�صا 
لتدعيم  اأولوياته  ــس  راأ� على  يوفنتو�س، 

و�صط امللعب.
ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  وبح�صب 
ا  كبرياً ا  �صعراً حــدد  نابويل  فــاإن  الكتالونية، 
100 مليون يورو، للموافقة على  اإىل  ي�صل 

رحيل رويز.
من  الغر�س  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
املريينجي  تعجيز  هو  الرقم،  هذا 
ظل  يف  ــة  ــصاً ــا� خ والــبــلــوجــرانــا، 

الأو�صاع القت�صادية احلالية.
النادي  رف�س  ــه،  ذات الوقت  ويف 
مدريد،  ريــال  عر�س  الإيطايل 
يوفيت�س  لوكا  ال�صربي  ت�صمني 
فقط  يريد  حيث  ال�صفقة،  يف 

املبلغ املطلوب.
للحفاظ  ــوة  ــق ب نــابــويل  ويــ�ــصــعــى 
لكونه  �صفوفه،  �صمن  رويــز  على 
لفريق  الأ�صا�صية  الأعــمــدة  ــد  اأح

اجلنوب.

ديلور،  اأنـــدي  ــري،  ــزائ اجل املنتخب  مهاجم  جــدد 
اأن  بعد  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  ظهوره 
اأجاب على �صفحاته، عن بع�س الأ�صئلة التي تخ�س 
اإنكلرتا  اأو  فرن�صا  يف  كان  �صواء  الحرتايف،  م�صواره 

وحتى املك�صيك.
وفاجاأ ديلور اجلميع بعد انتقاده الكرة الإنكليزية، 
اأثلتيك،  ويغان  نادي  �صفوف  يف  هناك  لعب  حيث 
يف  الأحــ�ــصــن  هــو  الفرن�صي  الــــدوري  اأن  مــعــتــربااً 
على  الإنكليزي  ــدوري  ال "يعتمد  فقال:  جتاربه، 
الكرة  يرمون  فاملدافعون  فقط،  البدين  اجلانب 
الت�صعني  طيلة  الكرة  على  ونت�صارع  الأمــام،  نحو 

دقيقة".
ما  جيدااً  "اأدرك  الفرن�صي:  مونبلييه  لعب  وتابع 
اأجــربوين  اإنكلرتا،  نحو  توجهت  فعندما  اأقوله، 
�صعرت  كيلوغرامات.  بخم�س  وزين  زيــادة  على 
ب�صغط كبري، وعملت دون توقف، اإنها ثقافة كرة 

القدم لديهم".
مبا  النكليزي،  الــدوري  يف  عا�صه  ما  ديلور  و�صّبه 
املنتخب  مع  املباريات  بع�س  يف  ال�صرورة  تقت�صيه 
نخو�صها  التي  املباريات  "يف  اأّنه  مو�صحااً  اجلزائري، 
يف اأفريقيا، نكون جمربين على بذل جمهود بدين 
�صعبة  الأمور  تكون  املنتخبات،  بع�س  واأمام  كبري، 

نوعااً ما".
اأما عن جتربته يف الدوري الفرن�صي الذي ق�صى مع 
اأنديته وقتااً اأطول، وكذلك الدوري املك�صيكي الذي 
ديلور  فقال  تيغري�س،  نــادي  األــوان  عن  فيه  دافــع 
البقية،  بني  كمالاً  الأكر  هو  الفرن�صي  "الدوري 
حيث جند لعبني مميزين تكتيكيااً واأقوياء بدنيااً 
التكتيكي  اللتزام  جند  ل  بينما  فنيااً،  وحا�صرين 
بكثري  اأكرب  الفنيات  على  العتماد  اإذ  باملك�صيك، 

من فرن�صا".
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ديون  "الفاف" ت�سدد 
الأندية اجتاه "الفيفا"

ام�س  )الفاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  اأعلنت   
الندية  اخرى"  "مرة  م�صاعدة   قــررت  اأنها  الربــعــاء، 
اجلزائرية  على ت�صديد ديونها اجتاه الحتادية الدولية 

للعبة ) الفيفا(.
واأو�صحت الهيئة الحتادية -عقب اجتماع  اع�صاء مكتبها 
 ، الفدرايل  املكتب  ان   "  : الفيديو   تقنية  عرب  الفدرايل 
قرر م�صاعدة مرة اخرى الندية اجلزائرية املُدانة اجتاه 
الحتادية الدولية لكرة القدم، مع تعهد هوؤلء بتعوي�س 
يف   امل�صاركة  عائدات  من  ح�صتها  من   ، الحتادية  خزينة 

املناف�صات الفريقية اأ وحقوق البث التلفزيوين."
ويف هذا  الطار، قرر املكتب الفدرايل ، منع ، - من خالل 
الغرفة الوطنية لت�صوية النزاعات-، اي نادي من انتداب 
لعبني  اأجانب، مامل ت�صو و�صعيتهم املالية ازاء لعبيهم 

الجانب.
، اكـــدت الحتــاديــة  وبــالــعــودة اىل الرقــــام الخـــرية 
اجلزائرية لكرة القدم،  ان " و�صعية ديون اندية الرابطة 
الوىل والثانية ، مل تتغرّي، منذ بدء تف�صي فريو�س وباء 
لأندية  بالن�صبة  دينار   مليون   217 من  اكر  اي   ، كورونا 
الرابطة  لأندية  دينار  مليون   523 و  الوىل  الرابطة 

الثانية".
ت�صديد  ــال  اآج متديد  اإمكانية    "  ، اىل  الفاف  وا�ــصــارت 
الديون ال�صابقة  لالأندية التي كان مقررا يف الفاحت يونيو 
." 2020  ايل تاريخ لحق ب�صبب الو�صعية املالية للفرق 

الدين  خري   ، الحتــاديــة  رئي�س  قــرر   ، اخــرى  جهة  من 
زط�صي " تخ�صي�س ح�صة 10 باملائة من العالوات ال�صنوية 
التي متنحها الكونفدرالية الفريقية  للهيئة الحتادية، 
 50 20 دولر خلزينة هذه الخرية، منها   .000 اأي مبلغ  
وباء  �صد   ، الت�صامن  عملية   اطار  يف  كم�صاعدات   باملائة 

فريو�س كورونا.
الــفــدرايل،  املكتب  اع�صاء  كــل  زط�صي  ذّكــر   ، واخـــريا 

ب�صرورة تر�صيد  نفقات الحتادية.
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الأ�سري �سامي جنازرة 

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم :  �سري القدوة
----------------------------

الوطني  امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  �سكل  لقد 
الفل�سطيني الأول الذي عقد يف القد�س 
الفل�سطيني  التاريخ  يف  مهما  حدثا 
جميعا  الفل�سطينيني  بيت  انتج  املعا�ر 
لل�سعب  والوحيد  ال�رعي  واملمثل 
فيه  عجز  الذي  الوقت  يف  الفل�سطيني 
للتمدد  الت�سدي  عن  ال��دويل  املجتمع 
ال�ستيطاين وكانت احلاجة اىل ان يتحمل 
الفل�سطيني اخلطر الداهم وبات ال�سعب 
موؤ�س�سات  اىل  بحاجة  الفل�سطيني 
هذا  مواجهة  يف  �سوؤونهم  وتدير  متثلهم 
احتالل  عن  نتج  الذي  واخلراب  الدمار 
نف�سه  يعيد  التاريخ  واليوم  فل�سطني 
ي�سعى  ال�ستيطان  وتية  وبنف�س  الن 
عن  القفز  حم���اولت  اىل  الح��ت��الل 
وال�سعى  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
ايل ايجاد بدائل لتمرير ما ي�سمى �سفقة 
القرن القائمة على �سم ال�سفة الغربية 
و�رقة  الفل�سطينية  احلقوق  وم�سادرة 
الفل�سطيني  ال�سعب  ون�سال  تاريخ 
منظمة  لتاأ�سي�س   56 ال�  الذكرى  وتاأتي 
ظروف  ظل  يف  الفل�سطينية  التحرير 
قاهرة و�سعبة للغاية فمخطط الحتالل 

الر�س  يبتلع  وال�ستيطان  قائم  زال  ل 
هي  القائمة  وال��ظ��روف  الفل�سطينية 
التي  املراحل  �سمن  والأخطر  ال�سعب 
ومثلما  الفل�سطينية  الق�سية  بها  مرت 
حني  وح�سا�سة  �سعبة  الظروف  كانت 
مت اإن�ساوؤها يف 28 اأيار/ مايو عام 1964 
الواقعة  امل�سوؤولية  من  اليوم  يزيد  مما 
الفل�سطينية  الف�سائل  عاتق  على 
قبل  من  اللتفاف  و���رورة  جمتمعة 
تاريخها  وحماية  املنظمة  حول  اجلميع 
والن�سايل  احل�����س��اري  وامل�����وروث 
من  الفل�سطينية  احلقوق  عن  والدفاع 
الذكرى  الت�سفية.وت�سكل  موؤامرات 
وانطالقة  لتاأ�سي�س  وال�ستون  اخلام�سة 
التحدي  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
الكبي بالن�سبة لها فهي تواجه خمطط 
موؤامرات  من  و�سل�سلة  القرن  �سفقة 
وتلك  والح��ت��واء  والتبعية  الت�سفية 
اليمني  تكتل  يقودها  التي  امل��وؤام��رات 
يتطلب  مم��ا  ال���رائ��ي��ل��ي  العن�ري 
�رورة العمل على اكرث من جبهة ويف 
ال�ستمرار  واأهمها  م�ستويات  عدت 
به  يقوم  الذي  املخطط  هذا  ف�سح  يف 
القرن  �سفقة  وم��وؤام��رات  الح��ت��الل 
و�سيا�سة  ال�سم  وخطط  المريكية 

انهاء  على  تقوم  التي  ال�ستيطان 
و�سيطرته  الفل�سطيني  ال�سعب  وجود 
حقوقه  �سلب  وحم��اول��ه  ار�سه  على 
اي�سا  والعمل  امل�����روع��ة  الوطنية 
دعوة  ل�سمان  ال��دويل  ال�سعيد  على 
بالدولة  لالعرتاف  العامل  دول  خمتلف 
ال��دول  تتخذ  ان  و����رورة  فل�سطني 
اإجراءات  الفل�سطينية  للحقوق  املوؤيدة 
وال�ستيطان  امل�ستوطنات  �سد  عقابية 
ما  كل  ومقاطعة  البيئي  التلوث  وهذا 
للتزاماتها  وتنفيذاً  ال�ستيطان  يخ�س 
جنيف  لت��ف��اق��ي��ة  وف��ق��ًا  ال��ت��ع��اق��دي��ة 
الإجراءات  اتخاذ  اإىل  ودعوتها  الرابعة 
يف  العاملة  ال�ركات  ملعاقبة  املنا�سبة 
الواردة يف قائمة املفو�سة  امل�ستعمرات 
حد  وو�سع  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية 
والعمل  �رعي  الغي  ال�ستيطان  لهذا 
مالحقة  موا�سلة  �رورة  على  اي�سا 
على  ال�رائيليني  من  احلرب  جمرمي 
املرتكبة  الإن�سانية  �سد  احلرب  جرائم 
فيها  مب��ا  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق 
والعدوان  وال�سم  ال�ستيطان  جرائم 
والإ�سالمية  امل�سيحية  املقد�سات  على 
وم�ساءلتهم يف املحكمة اجلنائية الدولية 
توفي  اجل  من  الدويل  التحرك  واأهمية 

لل�سالم  دويل  موؤمتر  عقد  ايل  الج��واء 
املتحدة  المم  برعاية  ال�سالحيات  كامل 
الإ�رائيلي  الحتالل  اإنهاء  ي�سمن  مبا 
لدولة  الوطني  ال�ستقالل  واإجن���از 
والإفراج  القد�س  وعا�سمتها  فل�سطني 
عن جميع الأ�رى وحل ق�سية الالجئني.
من  بد  ل  املنظمة  تاأ�سي�س  ذك��رى  يف 
املوقف  وحدة  اهمية  على  التاأكيد  اعادة 
العربية  الدول  مت�سك  و�رورة  العربي 
وم��ب��ادرة  العربية  القمم  ب��ق��رارات 
مراجعة  على  والعمل  العربية  ال�سالم 
عالقاتها مع الإدارة الأمريكية وحكومة 
خمططات  اإع��الن  �سوء  يف  الحتالل 
املحافظة  واأهمية  وال�ستيطان  ال�سم 
الفل�سطيني  �سعبنا  جتاه  التزاماتها  على 
الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  والتم�سك 
ممثال �رعيا ووحيدا ل�سعبنا الفل�سطيني 
الوطنية  ال�راكة  حتقيق  على  والعمل 
القرار  على  واحل��ف��اظ  الفل�سطينية 
امل�ستقل  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي 
دولة  ا�ستقالل  اإجن��از  على  القائم 
تعزيز  ق��اع��دة  وع��ل��ى  فل�سطني 
ال�سمود  ودعم  ال�سعبية  املقاومة 

. لفل�سطيني ا

الفل�سطيني للن�سال  الوطنية  القاعدة  التحرير  منظمة 

تبني  اإىل  الفل�سطيني  الأ�سي  نادي  دعا 
التحديات  ملواجهة  وطنية  اإ�سرتاتيجية 
الكبية التي تواجه ق�سية الأ�رى، جاء 
اإدارة  جمل�س  عقده  اجتماع  خالل  ذلك 
ومب�ساركة  الله،  رام  يف  الأ�سي  ن��ادي 
ناق�س  وق��د  الوطن.  يف  فروعه  م��دراء 
اخلا�سة  الأخ��ية  التطورات  املجتمعون 
املختلفة،  جوانبها  من  الأ���رى  بق�سية 
الإجرامية  ال�سيا�سات  ذلك  مقدمة  ويف 
اختالف  على  الأ���رى  بحق  املمار�سة 
موا�سلة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  فئاتهم، 
القد�س،  يف  وحتديداً  الأطفال،  ا�ستهداف 
وا�ستمرارها يف تنفيذ �سيا�سات التعذيب 
الطبي  والإهمال  اجلماعية  والعقوبات 
املجتمعون عند  البطيء(. وتوقف  )القتل 
امل�ساب  وعر  اأبو  كمال  الأ�سي  ق�سية 
بال�رطان والذي تدهور و�سعه ال�سحي 
يف الآونة الأخية، وكذلك ق�سية الأ�سي 
�سامي اجلنازرة امل�رب عن الطعام منذ 
الإداري،  لعتقاله  رف�سًا  يومًا،   )23(
عن  الأ�سي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  وع��رب 
يتعر�س  التي  القمعية  لالإجراءات  اإدانته 
اعتماد  �رورة  اإىل  ودعا  الأ���رى،  لها 
التحديات  ملواجهة  وطنية  اإ�سرتاتيجية 

الأ�رى.  ق�سية  تواجهها  التي  الكبية 
الأم��ر  ق�سية  املجتمعون  ناق�س  كما 
الع�سكري ال�سادر عن احلاكم الع�سكري 
مب�سمونه  يكر�س  وال��ذي  الإ�رائيلي، 
الأرا�سي  كافة  على  الحتالل  �سيادة 
رف�سه  عن  معرباً  املحتلة،  الفل�سطينية 
ودعا  الع�سكري،  الأم��ر  لهذا  املطلق 
عدم  اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  كل 
اإىل  و�سول  ومواجهته  معه  التعاطي 
ك�ره واإلغائه. وعرب جمل�س الإدارة عن 
تقديره للموقف الذي اأبلغه دولة د. حممد 
�ستيه رئي�س الوزراء للبنوك العاملة على 
بال�ستمرار يف  اأر�س فل�سطني واملتمثل 
ب�سكل  الأ�رى  ح�سابات  مع  التعاطي 
وذلك  املواطنني،  بباقي  اأ�سوة  طبيعي 
مازن.  اأبو  الرئي�س  �سيادة  من  بتوجيه 
اللغط  اأنه وب�ساأن  الأ�سي  نادي  واأو�سح 
احلا�سل حول كيفية �رف خم�س�سات 
اأك��د  الأ����رى وامل��ح��رري��ن، فقد  اأ���ر 
باأن  البنوك  اأبلغ  باأنه  �ستيه  حممد  د. 
ال�سلطة ب�سدد اإن�ساء بنك وطني يتكفل 
فيها  مبا  احلكومية،  النفقات  كافة  باإدارة 
واملدنيني،  الع�سكريني  املوظفني  رواتب 
وخم�����س�����س��ات ع��ائ��الت الأ�����رى، 

فئات  بكافة  اأ�سوة  وذل��ك  واملحررين، 
مقبول،  خيار  وهذا  الفل�سطيني،  املجتمع 
اأما فيما يتعلق بال�سيغة التي يتم تداولها 
املتمثلة،  ال���وزارات  بع�س  اأروق��ة  يف 
والرعاية  الئتمان  )موؤ�س�سة  باإن�ساء 
خم�س�سات  ب�رف  لتتكفل  الوطنية( 
اأ����ر الأ����رى وال�����س��ه��داء واحل���الت 
الجتماعية فهي �سيغة مرفو�سة، وذلك 
مبا فيها من معاٍن وا�سحة تندرج يف اإطار 
واأهاب  الع�سكري.  الأم��ر  مع  التعاطي 
يف  العاملة  البنوك  بكافة  الأ�سي  نادي 
فل�سطني اإىل احرتام القانون الفل�سطيني، 
والإرادة الوطنية الفل�سطينية الراف�سة ملا 
�سدر عن احلاكم الع�سكري الإ�رائيلي، 
مع  التعاطي  اأن  الأ�سي  ن��ادي  واعترب 
اأي  قبل  من  اجلائر  العدواين  الأم��ر  هذا 
ميثل  اإمنا   – موؤ�س�سات  اأو  اأف��راد   – كان 
الوطني،  ال�سف  عن  خروجًا  مب�سمونه 
عند  تقف  اأن  البنوك  جمعية  داع��ي��ًا 
اإىل  تنحاز  واأن  الوطنية  م�سوؤولياتها 
وجه  يف  ت�سمد  واأن  الوطنية  احلقوق 
كل  اأن  نعلم  ونحن  الحتالل،  تهديدات 
فل�سطينيًا  ترخي�سًا  اأخذت  التي  البنوك 
وطنيًا كانت تعلم اأنها تفتتح هذه البنوك 

خماطرة  )ذات  باأنها  م�سنفة  منطقة  يف 
عالية( نظراً لوجود الحتالل. كما وجدد 
الفل�سطيني  ال�سعب  جلماهي  دعوته 
مواجهة  يف  واح��داً  �سفًا  الوقوف  اإىل 
من  �سعبنا  لها  يتعر�س  التي  الهجمة 
خالل م�ساعي الحتالل البدء بتنفيذ اأهم 
ف�سول �سفقة القرن امل�سوؤومة واملتمثلة 
بال�سم لأجزاء كبية من الأر�س املحتلة 
– وكذلك ياأتي ا�ستهداف الأ�رى كاأحد 
ال�سامل  الإ�رائيلي  العدوان  تعبيات 
على �سعبنا، واأكد النادي على اأن ال�سبيل 
الوحيد للت�سدي لهذا العدوان هو اعتماد 
املدين  والع�سيان  التمرد  اإ�سرتاتيجية 

ال�سامل الكبي.

نادي الأ�سري يجدد دعوته لتبني اإ�سرتاتيجية وطنية ملواجهة التحديات الكبرية 
التي تواجه ق�سية الأ�سرى

اأخبار فل�سطني

الإ�رائيلي  الحتالل  ق��وات  اعتقلت 
الليلة املا�سية وفجر اليوم، )20( مواطنًا 
من ال�سفة بينهم حمررون وطفل. وقال 
جرى  مواطنني  خم�سة  اإن  الأ�سي،  نادي 
اعتقالهم من عدة بلدات من نابل�س وهم: 
�سالح،  خالد  وداود  عواد،  يو�سف  اأحمد 
وكرم  ت��ل،  بلدة  من  ع�سيدة   واأي��وب 
دويكات  تي�سي  ول��وؤي  داود،  عي�سى 

جنني  وم��ن  بيتا.  ب��ل��دة  م��ن  وكالهما 
وهم:  مواطنني  خم�سة  الحتالل  اعتقل 
اأبو  حممد عزمي الن�رتي، وعماد جمال 
وحممد  العتوم،  حممد  وفتحي  الهيجاء، 
جنني،  خميم  م��ن  وجميعهم  النبهان 
ال�سابق  والنائب  املحرر  اإىل  بالإ�سافة 
اعتقال  جرى  فيما  �سليمان.  خالد  ال�سيخ 
ق�ساء  بلدات  عدة  من  مواطنني  لثالثة 

الرمياوي  البية وهم: عهد حازم  الله  رام 
)18 عامًا( وهو من بلدة بيت رميا، واملحرر 
خلدون الربغوثي من بلدة كوبر، وق�سي 
ومن  �سلواد.  من  عامًا(   18( خراز  عمر 
القد�س اُعتقل كل من: املواطن حممد بدر 
من بلدة اأبو دي�س، والطفل روحي اجلبار 
من  وهما  عبيد  اأمين  و�سياء  عامًا(،   13(
بلدة العي�ساوية، عالوة على ح�سام �سدر 

الذي جرى اعتقال من امل�سجد الأق�سى. 
ُي�ساف اإىل املعتقلني املواطنني خليل فوؤاد 
القاق  حممود  وعلي  عامًا(،   24( يعقوب 
)22 عامًا( وكالهما من بلدة كفل حار�س 
من  اآخر  ومواطن  �سلفيت،  حمافظة  يف 
بلدة قفني يف طولكرم وهو فتحي اأحمد 

هر�سة )26 عامًا(.

قوات الحتالل تعتقل )20( مواطنًا من ال�سفة بينهم حمررون وطفل

الأ�سري جماهد
 اأبو خليفة 

الأ�سي  اب�ر   ، جنني  خميم  يف    .. حياته  من 
جماهد النور قبل 23 عامًا ، ليكون باكورة عائلته 
املكونة من 9 اأنفار ، وتقول والدته " ن�ساأ وتربي 
والرب  العالية  بالخالق  متيز   ، املخيم  يف  وعا�س 
لجلها  وم�ستقبله  بحياته  �سحى  التي  بعائلته 
مبدار�س  تعليمه  يكمل  مل   ، بكرامة  ولنعي�س 
الدرا�سة  مقاعد  وترك   ، الدولية  الغوث  وكالة 
انت�سب   " وت�سيف   ،" ع�ر  احلادي  ال�سف  بعد 
بتخ�س�س  وتخرج  املهني  التدريب  ملدر�سة 
املكانيك ، ثم انخرط يف �سوق العمل مبهنة البناء 
لنعي�س بكرامة "، وتكمل " ل يغيب ا�سمه وذكره 
فهو   ، لفرافه  ونبكي  دوما  نفقتده   ، ال�سنتنا  عن 
نوارة املنزل و�سندي واملعيل لنا ، وامتنى من رب 
العاملني ان يفرج كربه ويعود لنا قريبًا واخلال�س 
الداري  العتقال  الحتالل وداومة  من كوابي�س 

التع�سفي الظامل.
املواطنة  معاناة  بدات   .. واملعاناة  العتقال 
قوات  اقتحمت  عندما   ، جماهد  ام  اخلم�سينية 
تاريخ  فجر   ، جنني  خميم  يف  منزلها  الحتالل 
جماهد  ابني  يعمل    " وتقول   ،  18/12/2018
يتدخل  ، ومل يكن  ا�رتنا  ليعيل  البناء  يف جمال 
بال�سيا�سة او ينتمي لي تنظيم ، كل همه وحياته 
منزلنا  الحتالل  حا�ر  وفجاأة   ، والعمل  ا�رته 
 " وت�سيف   ،" اجلنود  من  الع�رات  واقتحمه 
عملية  انتهت  حتى  واحدة  غرفة  يف  عزلونا 
وحرمونا  بيننا  من  ابني  انتزعوا  ثم  التفتي�س 
حتى من وداعه ومنعوه من اخذ الدواء معه حيث 
انقطعت   " وت�سيف   ،" �سدرية  ازمة  من  يعاين 
ايامها  ق�سيت  التي  التحقيق  فرتة  طوال  اخباره 
املر�سية  فحالته   ، عليه  خلويف  باكية  حزينة 
 ،" التحقيق   وزنازين  العزل  ظروف  حتتمل  ل 
حوكم   ، مرات  عدة  توقيفه  متديد  بعد   " وتكمل 
ون�سف  �سهر  ملدة  الفعلي  بال�سجن  البداية  يف 
�راحه  اطالق  رف�سوا  الفرتة  انتهت  وعندما   ،
6 �سهور بذريعة  وحولوه لالعتقال الداري ملدة 
وحرمنا  حياتنا  علينا  نغ�س  الذي  ال�ري  امللف 

ابننا الذي عا�س �سدمة لعدم ادانته باأي تهمة.
�سيا�سة التالعب .. حتملت املواطنة " اأم جماهد "، 
 " ل�سجن  وال�سفر  الطويلة  العذاب  رحلة  م�ساق 
النقب " ال�سحراوي ، بانتظار انتهاء فرتة العتقال 
الداري ، وتقول " مل اهتم مبا كنا نكابده يف كل 
�سجن  وبوابة  احلواجز  بني  مريرة  معاناة  رحلة 
النقب ، فالهم بالن�سبة يل روؤية ابني والطمئنان 
على او�ساعه ال�سحية ، فتحملت و�سربت حتى 
تنتهي فرتة الداري ال�سعبة "، وت�سيف " خالل 
، فوجئت بعر�س جماهد رغم  انتظاري و�سربي 
قرار العتقال الداري  على املحكمة الع�سكرية 
 11 مرة اخرى ، وحماكمته بال�سجن الفعلي ملدة 
املوعد  حتديد  بعد  عنه  الفراج  وتوقعنا   ، �سهراً 
اجلديد من ادارة �سجن النقب "، وتكمل " بعدما 
انهينا ال�ستعدادات وق�ساء ابني 14 �سهراً خلف 
الق�سبان ، ع�سنا حلظات �سعبة وقا�سية وكانت 
�سدمتي كبية بعد حتويله لالداري  دون ابالغنا 
عبي  بتن�سمه  الجمل  اخلرب  �سماع  فانتظرنا   ،
 " اأم جماهد وتقول  املواطنة  احلرية. تنهمر دموع 
بكيت و�سعرت باق�سى �سدمة بحياتي عندما مر 
اليوم ، ومل يغادر ابني ال�سجن ومل نعلم ال بعد 
مرور يومني بالقرار التع�سفي الظامل ، وتوجهت 
وت�سيف   ،" جدوى  دون  لكن  املوؤ�س�سات  لكافة 
غيابه  يحتمل  قلبي  يعد  فلم   ، اأبكي  يوم  كل   "
ادارة  ورف�س  مر�سه  ب�سبب  بقلق  وا�سعر   ،
النقب  �سجن  ظروف  لن   ، عالجه  ال�سجون 
ليل  وا�سلي   ، كثياً  وحياته  �سحته  على  اثرت 
نهار حتى ل ي�ستمر الحتالل بعقابه وظلم ابني 

ومتديد اعتقاله مرة اخرى.

اأفاد نادي الأ�سي الفل�سطينى ان الأ�سي 
�سامي جنازرة علق اإ�رابه املفتوح عن 
يومًا،   23 ملدة  ا�ستمر  وال��ذي  الطعام 
نادي  وقال  الإداري.  لعتقاله  رف�سًا 
الأ�سي اإن تعليق اإ�رابه جاء بعد اتفاق 

الإداري،  اعتقاله  �سقف  بتحديد  يق�سي 
بحيث يتم اإ�سدار اأمر اإداري جديد مدته 
احلايل  الإداري  الأمر  غي  �سهور،  اأربع 
ويكون الأخي، وقد مت التفاق بح�سور 
فتح  والن�سالية حلركة  التنظيمية  الهيئة 

ال�سحراوي".ُي�سار  "النقب  �سجن  يف 
من  عامًا(   47( جنازرة  الأ�سي  اأن  اإىل 
�سنوات  الأربع  نفذ خالل  الفوار،  خميم 
اعتقاله  �سد  اإ�رابات  ثالثة  املا�سية 
الإداري، مبا فيهم الإ�راب الذي انتهى 

جنازرة  �سامي  الأ�سي  هذا ووجه  اليوم. 
حتيته لكل من �سانده يف معركته. علمًا 
اأيلول/  �سهر  منذ  واملعتقل  جنازرة  اأن 
اأب لأربعة  2019، متزوج وهو  �سبتمرب 

اأبناء ُرزق باأحدهم خالل اإ�رابه.

يعلق اإ�سرابه املفتوح عن الطعام باتفاق يق�سي بتحديد �سقف اعتقاله الإداري
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�سدامات يف باري�س على هام�س تظاهرة �سد 
عنف ال�سرطة والعن�سرية

قراءة / حممد علي
---------------- 

ال�سلطات  ّن  اأ م��ن  ال��ّرغ��م  وع��ل��ى 
ب�سبب  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  ح��ظ��رت 
امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ف��يو���س  اأزم���ة 
على  اأ������ّروا  امل��ن��ّظ��م��ني  اأن  اإل 
ال�رطة،  بعنف  للتنديد  اإجرائها 
ما  �سياق  يف  ي��ن��درج  احتجاج  يف 
منذ  امل��ّت��ح��دة  ال��ولي��ات  ت�سهده 
عنيفة  ت��ظ��اه��رات  م��ن  ���س��ب��وع  اأ
مقتل  على  احتجاجًا  �سغب  واأعمال 
فلويد  ج���ورج  ���س��ود  الأ امل��واط��ن 
بي�س  اأ �رطي  ركبة  حتت  اختناقًا 
الأميكية.  مينيابولي�س  مدينة  يف 
جرت  التي  التظاهرة  هام�س  وعلى 
�رق  �سمال  يف  املحكمة  مقر  اأمام 
قوات  بني  �سدامات  دارت  باري�س 
تخّللها  املحتجني  من  وجمع  الأم��ن 
حواجز  ق��ام��ة  واإ م��ق��ذوف��ات  ل��ق��اء  اإ
الغاز  قنابل  وا�ستخدام  ومتاري�س 
التظاهرة  وخالل  للدموع.  امل�سيل 
دام��ا  اآ �سقيقة  ت��راوري  �سا  اآ لقت  اأ
قتل  الذي  الأ�سود  ال�ساب  تراوري، 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  توقيفه  ثناء  اأ
فيها  خ��اط��ب��ت  كلمة   ،2016 يف 
عندما  "اليوم،  بالقول  املتظاهرين 
فلويد،  ج��ورج  اأج��ل  م��ن  ننا�سل 
تراوري".  دام��ا  اآ اأج��ل  من  ننا�سل 

"ثورة"  بالقول  املتظاهرون  ورّد 
ورفع  ال�رطة".  يكرهون  و"اجلميع 
على  ك��ت��ب  لف��ت��ات  امل��ت��ظ��اه��رون 
ال�سود  "حياة  بالإنكليزية  بع�سها 
ي�ساوي  "�سمت  وبالفرن�سية  قّيمة" 
ل�ستعمار  حداً  و"فلن�سع  اختناق" 
اأعداد  ال�رطة  وق��ّدرت  ال�رطة". 
 20 بحواىل  باري�س  يف  املتظاهرين 

�سخ�س. األف 
الوحيدة  باري�س  تظاهرة  تكن  ومل 
ال��ث��الث��اء  فرن�سا  �سهدتها  ال��ت��ي 
ال�رطة،  عنف  على  لالحتجاج 
ع��دة  فرن�سية  م��دن  يف  ج��رت  ذ  اإ
يف  تظاهرة  بينها  مماثلة،  تظاهرات 
 2500 فيها  ���س��ارك  )�سمال(  ليل 
مر�سيليا  يف  واأخ����رى  ���س��خ�����س 
 1800 ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  )ج���ن���وب( 

بني  املواجهات  وتخّللت  �سخ�س. 
لقاء  اإ باري�س  يف  وال�رطة  املحتجني 
الأمنية  ال��ق��وات  على  م��ق��ذوف��ات 
امل�سيل  الغاز  با�ستخدام  رّدت  التي 

للدموع.
اندلعت  املتظاهرون،  تفّرق  وبعدما 
الأمن  قوات  بني  متفّرقة  ا�ستباكات 
املحتجني  من  �سغية  وجمموعات 
باحلجارة  ال�رطة  ر�سقوا  الذين 
با�ستخدام  عليهم  الأخ���ية  ل��رتّد 

�سّدهم. الوام�سة  الكرات  بنادق 
تراوري  �سا  اآ لقت  اأ التظاهرة  وخالل 
ال�ساب  ت����راوري،  دام���ا  اآ �سقيقة 
توقيفه  ث��ن��اء  اأ قتل  ال��ذي  ���س��ود  الأ
 ،2016 يف  الفرن�سية  العا�سمة  يف 
املتظاهرين  فيها  خاطبت  كلمة 
من  ننا�سل  عندما  "اليوم،  بالقول 

اأجل  من  ننا�سل  فلويد،  جورج  اأجل 
املتظاهرون  ورّد  تراوري".  دام��ا  اآ
يكرهون  و"اجلميع  "ثورة"  بالقول 
لفتات  املتظاهرون  ورفع  ال�رطة". 
بالإنكليزية  بع�سها  على  كتب 
وبالفرن�سية  قّيمة"  ال�سود  "حياة 
و"فلن�سع  اختناق"  ي�ساوي  "�سمت 
وقّدرت  ال�رطة".  ل�ستعمار  حداً 
ال�����رط��ة اأع����داد امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 

�سخ�س. األف   20 بحواىل  باري�س 
الوحيدة  باري�س  تظاهرة  تكن  ومل 
ال��ث��الث��اء  فرن�سا  �سهدتها  ال��ت��ي 
ال�رطة،  عنف  على  لالحتجاج 
ع��دة  فرن�سية  م��دن  يف  ج��رت  ذ  اإ
يف  تظاهرة  بينها  مماثلة،  تظاهرات 
 2500 فيها  ���س��ارك  )�سمال(  ليل 
مر�سيليا  يف  واأخ����رى  ���س��خ�����س 
�سخ�س.  1800 فيها  �سارك  )جنوب( 

املحتجني  بني  املواجهات  وتخّللت 
ل��ق��اء  اإ ب��اري�����س  يف  وال�������رط���ة 
الأمنية  ال��ق��وات  على  م��ق��ذوف��ات 
امل�سيل  الغاز  با�ستخدام  رّدت  التي 

للدموع.
اندلعت  املتظاهرون،  تفّرق  وبعدما 
الأمن  قوات  بني  متفّرقة  ا�ستباكات 
املحتجني  من  �سغية  وجمموعات 
باحلجارة  ال�رطة  ر�سقوا  الذين 
با�ستخدام  عليهم  الأخ���ية  ل��رتّد 

�سّدهم. الوام�سة  الكرات  بنادق 

�سخ�س لالحتجاج  األف   20 فيها حواىل  �سارك  باري�س على هام�س تظاهرة حمظورة  الثالثاء يف  ليل  اندلعت �سدامات 
.2016 توقيفه يف  اأثناء  قتل  اأ�سود  �ساب  اأقارب  من  والعن�سرية ونظمت مببادرة  الفرن�سية  ال�سرطة  على عنف 

الربيطاين  الوزراء  رئي�س  اقرتح 
قانون  تغيي  جون�سون  بوري�س 
ال��ه��ج��رة ال��ربي��ط��اين، م��ن اأج��ل 
هوجن  ملواطني  امل�ساعدة  تقدمي 
يف  بكني  م�ست  ح��ال  يف  ك��وجن 
على  م��ن��ي  الأ ق��ان��ون��ه��ا  ف��ر���س 
امل��دي��ن��ة، ب��ح�����س��ب م���ا ذك��رت��ه 
بو�ست.  ت�ساينا  �ساوث  �سحيفة 
راأي  مقال  يف  جون�سون  وتعهد 

بدائل”   ” بتوفي  بال�سحيفة 
مل��واط��ن��ي ه���وجن ك���وجن ال��ذي��ن 
حياتهم”  اأ�سلوب  على  يخ�سون 
اإن  وقال  اجلديد”  القانون  ظل  يف 
ال�سني  تلتزم  اأن  تتوقع  بريطانيا 
�سارة  اإ يف  الدولية،  بالتفاقيات 
ال�سيني-الربيطاين  العالن  اإىل 
يهدف  الذي   ،1984 عام  امل�سرتك 

كوجن. هوجن  حريات  حلماية 

م�ستقبل  طرحت  قد  بكني  وكانت 
بهوجن  املتعلق  م��ن��ي  الأ القانون 
ك���وجن ل��ل��ت�����س��وي��ت ب���ني وف���ود 
الوطني  متر  باملوؤ ال�سيوعي  احلزب 
حيث  املا�سي،  الأ�سبوع  للحزب 
ل�سالح  �سخ�سا   2878 �سوت 
معار�سة  مقابل  القانون  فر�س 
عن  �ستة  وامتناع  واح��د  نائب 

. يت لت�سو ا

جناح  اأن  اإىل  جون�سون  ���س��ار  واأ
بال�سدفة،  ي��اأت  مل  ك��وجن  ه��وجن 
ميكنهم  اأحرار،  �سعبها  لأن  ولكن 
عن  والتعبي  اأح��الم��ه��م  حتقيق 
واأرجع  يرغبون.  مثلما  نف�سهم  اأ
حكم  حت��ت  ال��ع��ي�����س  اإىل  ذل���ك 
حماكم  ت�سمنه  ال��ذي  القانون، 

. م�ستقلة
ق/د

ت�سم  التي  ندوني�سيا  اإ اأعلنت 
العامل،  يف  امل�سلمني  من  عدد  اأكرب 
ملواطينيها  احل��ج  مو�سم  ل��غ��اء  اإ
كورونا.  وباء  ب�سبب  العام  لهذا 
وق����ال ف��خ��ر ال�������رازي، وزي���ر 
ندوني�سي،  الإ الدينية  ال�سوؤون 
اأتى  العام  هذا  احلج  لغاء  اإ قرار  اإن 
كورونا  فيو�س  تف�سي  ب�سبب 
ال�سفر،  على  القيود  وا�ستمرار 
ن��ب��اء روي���رتز.  وف��ق��ا ل��وك��ال��ة اأ

من  اندوني�سيا  ح�سة  وبلغت 
ل��ف  اأ  221 ال��ع��ام  ه��ذا  احل��ج��اج 
امل�سلمني  عدد  اأن  علما  �سخ�س، 
مليون   181 بنحو  يقدر  البلد  يف 
الآلف  ع�رات  ويتوجه  �سخ�س. 
يف  �سنويا  ن��دون��ي�����س��ي��ني  الإ م��ن 

ال�سعودية. اىل  حج  رحالت 
احل�س�س  نظام  ندوني�سيا  اإ وتطبق 
لل�سخ�س  ي�سمح  ل  مبوجبه  والذي 
مرة  �سوى  احل��ج  فري�سة  داء  ب���اأ

مانة  لأ وفقا  عاما   20 كل  واحدة 
املتوقع  من  وكان  الوزراء.  جمل�س 
اإىل  �سخ�س  مليوين  نحو  توجه 
يوليو/ �سهري  يف  واملدينة  مكة 
داء  لأ املقبلني  واأغ�سط�س/اآب  متوز 
ال�سلطات  لكن  احل��ج،  �سعائر 
احلج  تعليق  اأعلنت  ال�سعودية 
كاإجراء  اآخر  اإ�سعار  حتى  والعمرة 
من  احل��د  اإىل  ي��ه��دف  اح����رتازي 
وو�سل  كورونا.  فيو�س  انت�سار 

كوفيد19-  ب�سبب  الوفيات  عدد 
اأ�سخا�س   503 اإىل  اململكة  يف 
ي��ار  اأ م��اي��و/  �سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

ملا�سي. ا
اإخ��وان��ن��ا  م��ن  "طلبنا  واأ���س��اف: 
العامل  دول  جميع  يف  امل�سلمني 
)مع  عقود  اأي  ب��رام  اإ قبل  الرتيث 
احل��ج(  رح��الت  تنظيم  ���رك��ات 

الروؤية". تت�سح  حتى 
ق/د

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  دان  اأ
ب�"الإرهاب  و�سفه  م��ا  ت��رام��ب 
اإىل  �����س����ارة  اإ يف  الداخلي"، 
اأرج���اء  تعم  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات 
اأع��ق��اب  يف  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
ج��ورج  ���س��ود  الأ امل��واط��ن  مقتل 
وق��ال  ال�����رط��ة.   ي��د  على  فلويد 
ن��ه  اإ �سحفي،  مت��ر  م��وؤ يف  ت��رام��ب 
املدججني  اجلنود  اآلف  بن�ر  وجه 
ال�رطة  من  وعنا�ر  بالأ�سلحة 
ال�سيطرة  اأجل  من  وا�سنطن،  يف 
ترامب  وت��وج��ه  ال��و���س��ع.   على 
املحتجون  اأحرقها  كني�سة  نحو 
وحمل  بي�س،  الأ البيت  حميط  يف 
الإجن��ي��ل لأخ��ذ ���س��ور ت��ذك��اري��ة. 
الوليات  حّكام  وجه  نه  اأ واأو�سح 
لأخ�����ذ الإج���������راءات ال���الزم���ة 
ال�سوارع".  ع��ل��ى  "لل�سيطرة 
ه��ذه  "منظمو  م���ه���ددا:  وت��اب��ع 
ب�سنوات  �سيعاقبون  الفو�سى 
ذلك  يف  مب��ا  ال�سجن،  يف  طويلة 
مكررا  وع��اد  نتيفا"".  "اأ منظمة 
"�ساأوا�سل  اجلنود:  انت�سار  حول 
امل��دج��ج��ني  اجل���ن���ود  اآلف  ن�����ر 
العنف  اأع��م��ال  ل��وق��ف  بال�سالح 
املمتلكات".   وت��دم��ي  وال��ن��ه��ب 
ولي��ة  اأي  رف�ست  ذا  "اإ وت��اب��ع: 
لوقف  املطلوبة  الإجراءات  تطبيق 
اجلي�س  اأن�ر  �سوف  نني  فاإ العنف، 

مريكي". الأ
يلتزم  باأن  اأق�سم  نه  اإ ترامب  وقال   
"موت  اأن  م�سيفا  واحلق،  بالعدل 
لكن  ه��ب��اء،  ي��ذه��ب  ل��ن  ف��ل��وي��د 
األ  ينبغي  ال�سلمية  الحتجاجات 

العنف". يف�سدها 
لالإجنيل..  ترامب  رفع  بعد 
اأن يكون قد  بايدن: اأمتنى 
�سيئا منه  وتعلم  مرة  فتحه 

����س���ن امل���ر����س���ح ال���دمي���ق���راط���ي 
الأمريكية،  الرئا�سية  لالنتخابات 
دونالد  على  هجوما  ب��اي��دن،  جو 
يكون  باأن  اأمله  عن  معربا  ترامب، 
منه  وتعلم  الإجنيل  فتح  قد  الأخي 
رفع  اأن  بعد  وذلك  الآخرين،  حمبة 
بالن�سبة  املقد�س  الكتاب  ترامب 
�سان  كني�سة  م��ام  اأ للم�سيحيني 
كلمة  يف  وق��ال  ث��ن��ني.  الإ ج��ورج 
ف�س  يتم  “عندما  ال��ث��الث��اء:  ل��ه 
ال�سعب،  بيت  ق��رب  احتجاجات 
ب��ي�����س، ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ب��ي��ت الأ
والقنابل  للدموع  امل�سيل  الغاز 
الرئي�س  ي��ق��وم  ك��ي  ال�����س��وئ��ي��ة 
واحدة  يف  ال�سور  بع�س  بالتقاط 
البالد،  يف  التاريخية  الكنائ�س  من 
الرئي�س  اإن  قلنا  ذا  اإ م�ساحمتنا  ميكن 

.” املبداأ من  اأكرث  بالقوة  مهتم 
واأ����س���اف امل��ر���س��ح ال��دمي��ق��راط��ي 
عن  ق��ائ��ال  م��ري��ك��ي��ة  الأ للرئا�سة 
م�سالح  بخدمة  “يهتم  ت��رام��ب: 
رعيته،  من  اأكرث  ال�سعبية  قاعدته 

واجب  الرئا�سة،  من  الهدف  وهذا 
فقط  ولي�س  اجلميع  جتاه  الرعاية 

لنا”. ي�سوت  من  جتاه 
الرئي�س  “رفع  قائال:  بايدن  وتابع 
جون  ���س��ان  كني�سة  يف  الإجن��ي��ل 
مرة  فتحه  قد  يكون  اأن  اآمل  اأم�س، 
من  بدل  يام،  الأ من  يوم  يف  واحدة 
كان  يوما  فتحه  ذا  اإ به،  التهديد 
اأن  منا  املطلوب  اأن  �سيئا،  ليتعلم 
نف�سنا،  اأ نحب  مثلما  بع�سنا  نحب 
كبيا،  جهدا  يتطلب  عمل  وه��ذا 
حد  على  اأمريكا”،  مل�سلحة  ولكن 

. ه تعبي
اأمريكا  الدين يف  زعماء 

�سورته  بعد  ترامب  ينتقدون 
الإجنيل وهو يرفع 

م��ري��ك��ي��ون،  وج���ه زع��م��اء دي���ن اأ
وك��اث��ول��ي��ك،  بروت�ستانتينيون 
دونالد  للرئي�س  لذع��ة  انتقادات 
اإجالء حمتجني  من  يوم  بعد  ترامب، 
التقاط  اأجل  من  بالقوة،  �سلميني 
قريبة  كني�سة  م���ام  اأ ل��ه  ���س��ورة 
كبي  وق��ال  بي�س.  الأ البيت  من 
جريجوري،  ويلتون  �ساقفة،  الأ
كاثوليكي  ديني  زعيم  اأكرب  وهو 
يف  م��ري��ك��ي��ة،  الأ ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
الراحل  “البابا  الثالثاء:  يوم  بيان 
الكني�سة  بابا  الثاين،  بول�س  يوحنا 
 40 م��ن  يقرب  مل��ا  الكاثوليكية 
عن  “ليتغا�سى  ك��ان  م��ا  ع��ام��ا، 
للدموع  امل�سيل  الغاز  ا�ستخدام 
لإ�سكات  الردع  و�سائل  من  وغيه 
ترويعهم  اأو  تفريقهم  اأو  )املحتجني( 
للعبادة  مكان  اأمام  �سورة  اأجل  من 
الأ�سقف  انتقد  كذلك  وال�سالم”. 
املجل�س  رئي�س  ك��وري،  مايكل 
الأ�سقفية،  للكني�سة  التنفيذي 
الكني�سة  ل���س��ت��خ��دام��ه  ت��رام��ب 

حزبية. لغايات  والإجنيل 
ال�رطة  م��ن  ف����راد  اأ وا���س��ت��خ��دم 
م�سلحون  وجنود  اجلياد  ميتطون 
والر�سا�س  للدموع  امل�سيل  الغاز 
بعاد  لإ الث��ن��ني،  م�ساء  املطاطي، 
من  ترامب  ي�سي  اأن  قبل  املحتجني 
لفاييت  �ساحة  عرب  بي�س  الأ البيت 
بها  حل��ق��ت  ال��ت��ي  الكني�سة  اإىل 
غمرة  يف  النيان  ب�سبب  اأ���رار 
ورفع  الأح��د.  م�ساء  الحتجاجات 

الكني�سة. اأمام  الإجنيل  ترامب 
يرفع  ترامب  عرب:  ن�سطاء 

الرماح اأ�سنة  على  الإجنيل 
فقد  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف  م���ا  اأ
حادة  فعل  ردود  ال�سورة  ث��ارت  اأ
اأن  عرب  ن�سطاء  اأكد  حيث  اأي�سا، 
ال�سيا�سة،  يف  الدين  ُيدخل  ترامب 
العلماين  ي�ستطيع  هل  مت�سائلني: 
يف  �سيا�سة  ل  يقول:  اأن  العربي 

ال�سيا�سة؟ يف  اإجنيل  ول  الإجنيل، 
ق/د

معار�ستهما  عن  وكندا  بريطانيا  عربت 
جمموعة  ع�سوية  اإىل  رو���س��ي��ا  لإع���ادة 
نها  �ساأ من  خطوة  يف   ،)G7 ( ال�سبع  الدول 
الأمريكي  الرئي�س  م��ع  اخل��الف  تعميق 
وكان  ذلك.  اإىل  يدعو  الذي  ترامب  دونالد 
نه  اإ املا�سي  ال�سبت  ي��وم  ق��ال  قد  ترامب 
كان  التي  ال�سبع  الدول  قمة  تاأجيل  ينوي 
 / يلول  اأ اإىل  ال�سهر  هذا  تعقد  اأن  لها  مقررا 
اإن  الأمريكي  الرئي�س  وقال  املقبل.  �سبتمرب 
الزمن"  عنها  عفا  "التي  املجموعة  ع�سوية 
دول  ليها  اإ تن�سم  بحيث  تو�سع  اأن  ينبغي 
نظيه  ترامب  واأحاط  رو�سيا.  فيها  مبا  اأخرى 
الأحد  يوم  علما  بوتني  فالدميي  الرو�سي 
البيت  وقال  القمة.  حل�سور  دعوته  بنيته 
ناق�سا  الرئي�سني  اإن  وا�سنطن  يف  بي�س  الأ

منها  هاتفية،  مكاملة  يف  املوا�سيع  من  جملة 
ال�سبع"  الدول  قمة  لعقد  املبذولة  "اجلهود 

رو�سيا. مب�ساركة 
ال��ت��ي  ال�����س��ب��ع،  ال����دول  ق��م��م  اأن  ي��ذك��ر 
املتحدة  ال��ولي��ات  زع��م��اء  فيها  ي�سارك 
واإيطاليا  ملانيا  واأ وفرن�سا  واليابان  وكندا 
ق�سايا  ملناق�سة  دوري��ا  تعقد  وبريطانيا، 
اأن  امل���ق���رر  وم���ن  امل�����س��رتك.  ال��ت��ع��اون 
املقبلة.  القمة  املتحدة  الوليات  ت�ست�سيف 
عن  عبارة   )G7 ( ال�سبع  الدول  وجمموعة 
يعرف  كان  ما  �سفوفها  يف  ت�سم  منظمة 
يف  متقدمة"  "اإقت�سادات  �سبعة  باأكرب 
�سنويا  الدول  هذه  زعماء  ويجتمع  العامل. 
باحلاكمية  تتعلق  �ستى  ق�سايا  ملناق�سة 
والأمن  املناخ  تغي  ق�سايا  ومنها  العاملية، 

نها  باأ نف�سها  املجموعة  وتعترب  والإقت�ساد. 
�سا�سية  الأ مبادئها  واأن  للقيم"،  "جتمع 
وحقوق  احل��ري��ة  قيم  اإع���الء  يف  تتلخ�س 
القانون  و�سيادة  والدميقراطية  ن�سان  الإ
امل�ستدامة.  التنمية  ودع��م  ال��رثاء  ون�ر 
للرئي�س  ترامب  وجهها  التي  الدعوة  ولكن 
ذ  اإ وكندا،  بريطانيا  حفيظة  ث��ارت  اأ بوتني 
لن  نهما  اإ الأح��د  يوم  البلدين  زعيما  قال 
وكانت  املجموعة.  اإىل  رو�سيا  عودة  يدا  يوؤ
التي   – املجموعة  من  ط��ردت  قد  رو�سيا 
يف   – الثماين  الدول  مبجموعة  تعرف  كانت 
جزيرة  �سبه  �سمها  على  ردا   ،2014 عام 

لقرم. ا
���س��م رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  وك���ان ن��اط��ق ب��اإ
يف  قال  قد  جون�سون  بوري�س  الربيطانية 

�سيعار�س  جون�سون(  )اأي  نه  اإ �سابق  وقت 
اإىل  بالن�سمام  لرو�سيا  ي�سمح  مقرتح  اأي 
مل  "ما  الناطق  وقال  اأخرى.  مرة  املجموعة 
العدوانية  ن�ساطاتها  عن  رو�سيا  تتخل 
لن  بريطانيا  فاإن  لال�ستقرار"،  واملزعزعة 
ال�سبع.  جمموعة  يف  ع�سويتها  اإعادة  يد  توؤ
جمموعة  من  رو�سيا  "ا�ستبعدت  اأ�ساف  كما 
يف  القرم  جزيرة  ل�سبه  �سمها  عقب  ال�سبع 
ت�سي  دلة  اأ اأي  الآن  اإىل  نر  ومل   ،2014 عام 
يربر  ب�سكل  �سلوكها  تغي  مو�سكو  اأن  اإىل 
ولكن  املجموعة".  �سفوف  اإىل  اإعادتها 
ح�سور  متنع  لن  وبريطانيا  كندا  معار�سة 
ممثلني  اأن  من  وبالرغم  املقبلة.  القمة  بوتني 
ح�روا  املجموعة  خ��ارج  م��ن  دول  ع��ن 
الرئي�س  ح�سور  فاإن  ال�سابق،  يف  قممها 

للجدل. مثيا  يكون  قد  بوتني 
الربيطانية  الرو�سية  العالقات  اأن  يذكر 
الأخ���ية،  ال�����س��ن��وات  يف  ال��ت��وت��ر  �سابها 
مو�سكو  ل��ن��دن  ات��ه��ام  عقب  خ�سو�سا 
رو�سي  جا�سو�س  على  اعتداء  يف  بالتورط 
يف  الإجنليزية  �سالزبري  مدينة  يف  �سابق 
كيمياوية  مواد  فيه  ا�ستخدمت   2018 عام 
ال��دول  من  ع��دد  معار�سة  ورغ��م  �سامة. 
على  ترامب  داأب  املجموعة،  يف  الأع�ساء 
اإىل  رو�سيا  ل��ع��ودة  ي��ي��ده  ت��اأ ع��ن  التعبي 

. فها �سفو
ميكل  اأنغيال  ملانية  الأ امل�ست�سارة  وكانت 
القمة  حل�سورها  ترامب  دعوة  رف�ست  قد 

كورونا. جائحة  ب�سبب  �سخ�سي  ب�سكل 
ق/د

بريطانيا تدخل على خط اأزمة “هوجن كوجن” 

جون�سون يتعهد بتغيري قانون الهجرة يف حال فر�ست ال�سني قانونها

فريو�س كورونا: اإندوني�سيا تعلق مو�سم احلج لهذا العام

ترامب يحمل الإجنيل ويدعو لل�سيطرة 
بقوة ال�سالح 

زعماء الدول ال�سبع يرف�سون اإعادة رو�سيا اإىل �سفوف املجموعة
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خّلفت ممار�ساتها اآثارا ج�سدية ونف�سية على املجاهدين وذوي ال�سهداء

اأفالم وثائقية ُتدّون جرائم ال�ستعمار يف املحت�سدات و مراكز التعذيب

علي  حممد 
---------------- 

اجلزائر  تاريخ  يف  والباحثون  املوؤرخون  ويتفق 
يف  ب��داأت  ال�ستعمارية  فرن�سا  اأن  على 
عن  تتوقف  ومل   1830 منذ  اجلزائريني  تعذيب 
وقد  الثوريني،  وامل�ساجني  باملدنيني  التنكيل 
على  ونف�سية  ج�سدية  ثارا  اآ ممار�ساتها  خلفت 
عاي�سوا  الذين  ال�سهداء  وذوي  املجاهدين 
القرى  من  التهجي  و  اأ التعذيب  تفا�سيل 
الع�سكرية،  املحت�سدات  �سوب  واملدا�ر 
وث��وار  منا�سلي  حمامي  به  اأدىل  ح�سبما 
بن  عمار  الراحل  والثورة،  الوطنية  احلركة 
الوثائقي  ال�ريط  يف  له  مداخلة  يف  تومي، 

ب".  ُنعذَّ ننا  اإ "�سكوت  ب�  املو�سوم 
الن�سال  من  �سنوات  بعد  نه  اإ الفقيد،  وقال 
فرن�سا  م��ر  اأ ك�سف  يف  "جنحنا  والتوثيق 
على  واأظ��ه��رن��اه��ا  ل��ل��ع��امل  ال���س��ت��ع��م��اري��ة 
حق  انتهكوا  كجالدين  احلقيقية  �سورتها 
اإن  وق��ال  واحلرية"،  الكرامة  يف  ن�سان  الإ
املجاهدين  اأفواه  "تكميم  اإىل  جلاأ  الذي  املحتل 
بلغة  اإل  معه  ال��ت��ح��اور  ميكن  ل  باخليط 

ل�سالح".  ا
للمخرج  ُنعَذب"  ننا  اإ "�سكوت  فيلم  ويعود 
بن  الوهاب  عبد  �سيناريو  قطا�س،  حممد 
كانت  التي  التعذيب  مراكز  اإىل  من�سور، 
ن�سانية،  الإ �سد  اجلرائم  ب�سع  لأ م�رحا  تعد 
الذين  امل��ج��اه��دي��ن  ذاك���رة  يف  حية  ���س��ور 
م�ساهد  وتفكي  ّمل  تاأ حلظات  يف  ي�سرتجعون 
اجلنود  ابتكرها  التي  التعذيب  وو�سائل  الدم 
دوامة  يف  الثوار  اإغراق  اأجل  من  الفرن�سيون 

الالحمدود.  الأمل  من 
�سد  جرائم  هي  اجلزائر  فرن�سا يف  جرائم  ولأن 
اليوم  العامل  فاإن  بالتقادم،  متوت  ل  ن�سانية  الإ
بتعليماتها  ه  اإخفاوؤ حتاول  كانت  ما  يكت�سف 
)من  الفيلم  ه��ذا  ي��روي��ه  كما  وقوانينها، 
حية  �سهادات  من  املجاهدين(  وزارة  نتاج  اإ
بوجمعة  غرار  على  املجاهدين  من  ملجموعة 
حتدثا  اللذين  قا�سيمي  بن  القادر  وعبد  فالح 
والكهرباء  بالتكبيل  التعذيب  �ساليب  اأ عن 
اعرتف  فيما  ال�ساخن،  واملاء  املرّبح  وال�رب 
هجر�سي  وع��ام��ر  بكي  حممد  امل��ج��اه��دان 

اليوم.  حد  اإىل  ت�سكنهما  التي  بالهواج�س 
على  ال�سوء  ال�سينمائي  العمل  �سلط  كما 
وزير  من  كلٌّ  وقعها  التي   11 رقم  الأمرية 
الدفاع  ووزي��ر  مونري  بورجي�س  الداخلية 
 ،1955 جويلية  �سهر  كولينغ  اجل���رال 
للحكومة  والكامل  التام  "النخراط  ب�ساأن 
�راحة  وتن�س  اجلزائر"،  حرب  يف  الفرن�سية 
ي�ستبه  جزائري  كل  على  النار  اإطالق  على 

حتركاته.  يف 
من  اأوت  �سهر  اأخ��رى  تعليمة  تبعتها  وقد 
العدل،  وزير  �سومان،  وقعها  ال�سنة  نف�س 
طريقة  فيها  يحدد  الدفاع،  وزير  وكولينغ، 
جرائم  حول  املودعة  ال�سكاوى  مع  التعامل 
زال��ة  اإ على  "تعمل  وال��ت��ي  م���ن،  الأ ق��وات 
وت�سنيف  مرتكبيها  عن  اجلنائية  امل�سوؤولية 
نها  اأ �سا�س  اأ على  متابعة  دون  الأفعال  هذه 
والقانون"،  والظروف  ال�رورة  اأملتها  اأفعال 
املدنية  ال�سلطات  اأن  التعليمة  هذه  تن�س  كما 

اجلالدين.  لكل  واحل�سانة  احلماية  ت�سمن 
حمنة  نعذب"   ننا  اإ "�سكوت  فيلم  ويوثق 
وم�ساهد  ���س��ور  ع��رب  اجل��زائ��ري  ال�سعب 
بناء  اأ يتحّملها  ل  قد  الأر�سيف  من  حقيقية 
معي�سا  واقعا  كانت  بالأم�س  ولكنها  اليوم 

واأ�سحت  ال��دويل،  الإع��الم  اأعني  عن  بعيدا 
وتخطيه  امل�ستعمر  ب�ساعة  على  دليال  اليوم 
ن�سان  الإ تكّرم  التي  والقوانني  الأعراف  لكل 

والنف�سية.  البدنية  �سالمته  على  وحتافظ 
منوذج   بوحمامة  ال�ستعمارية:  املحت�سدات   

)1954-1962 (
تور  بجامعة  التاريخ  يف  الباحثة  تعود   
من  طنقور،  �سياري  ونا�سة  الفرن�سية، 
عبد  اإخ��راج  من  الوثائقي  ال�ريط  خ��الل 
للمحت�سدات  واملخ�س�س  ه��الل  ال���رزاق 
حتديدا،  الأورا���س  منطقة  يف  ال�ستعمارية 
من  ال�����س��ك��ان  ت��رح��ي��ل  عمليات  اأوىل  اإن 
 1954 نوفمرب  يف  بداأت  وقراهم  مدا�رهم 
وحتت  ع��دي  وواد  بي�س  الأ واد  نواحي  يف 
يف  الأ�ر  و�سع  مت  م�سددة  ع�سكرية  حرا�سة 

 . ت ا ملحت�سد ا
 19 تاريخ  اإىل  ذات��ه  ال�سياق  يف  ���س��ارت  واأ
تابعون  مظليون  ح��ط  ي��وم   54 ن��وف��م��رب 
مب�ساتي   )Ducourneau ( ديكورنو  للعقيد 
تكوت"  و"بو�ستة  و"اأكري�س"  "حمبلة" 
فيما  بيوتهن  ح��رق  على  الن�ساء  واأج��ربوا 
املظليني  وواجهن  ذلك  بع�سهن  عار�ست 
الرمي  م�سيهن  ف��ك��ان  و�سجاعة  ب��ق��وة 
من�سورة  بو�ستة  ال�سهيدة  مثل  بالر�سا�س 
وفاطمة  جغروري  وفاطمة  بو�ستة  وجمعة 

يل.  برحا
تروي  ل��الأح��داث،  تف�سيلها  معر�س  ويف 
ديكورنو  الكولونال  اأن  طنقور  امل��وؤرخ��ة 
Che - �ساريار  اجلرال  قبل  من  مكلفا  )اان 
�سكان  تهجي  اأوام���ر  "تنفيذ"  ب���   )rière
وم�ساتيهم  ق��راه��م  م��ن  الأورا����س  منطقة 
"مبوافقة  ذلك  جرى  وقد  املحت�سدات،  نحو 
حاكم  مب��واف��ق��ة  اأي  املدنية"  ال�����س��ل��ط��ات 
واحلاكم   Dupuche ديبو�س  ق�سنطينة 
الداخلية  ووزي���ر  ل��ي��ون��ار  روج���ي  ال��ع��ام 

ميرتان.  فران�سوا  نذاك،  اآ الفرن�سي 
ج��ورج  ال�سابط  ف���اإن  ال��ب��اح��ث��ة،  وح�سب 
الأه��ايل  ���س��وؤون  يف  املخت�س  ب��ارل��ون�����س، 
نظرا  الأورا�س  اإىل  املغرب  من  به  جيء  الذي 
هناك  املغربية  القبائل  تهدئة  يف  لتجربته 
تتكلم  التي  املغربية  القبائل  مع  والتعامل 
هاما  "دورا  لعب  قد  الأمازيغية،  باللغة  اأي�سا 

املحت�سدات".  جتربة  تكري�س  يف 
اإىل  الرحال  حط  الذي  ل�بارلون�س  خولت  وقد 
ال�سلطات  بجميع   1955 بداية  يف  املنطقة 
ا�سمه  ارتبط  بحيث  واملدنية،  الع�سكرية 
التي   )SAS ( املتخ�س�سة  داري��ة  الإ بالفرق 

املحت�سدين.  مراقبة  مهمتها  كانت 
مارك  راأي  الوثائقي  ال�ريط  هذا  ر�سد  كما 
قال  الذي  الفرن�سي،  باجلي�س  �سابط  كراجني 
يهدمون  كانوا  الفرن�سيني  الع�ساكر  "اإن 
على  ال�سكان  ويرغمون  الأ�سلية  القرى 

املراكز  من  مبقربة  اأخرى  قرى  ت�سييد  اإعادة 
�سائكة  ���س��الك  ب��اأ واإح��اط��ت��ه��ا  الع�سكرية 
اجلديدة  القرى  ا�سم  عليها  يطلق  وكانت 
حمت�سدات  �سوى  تكن  مل  الواقع  يف  بينما 

 . ية" ر �ستعما ا
املجاهدون  ي�ستذكر  بوحمامة،  وببلدية 
ون�ساء  رجال  من  مدنيا   45 حق  يف  جمزرة 
بني  غابة  يف  النار  عليهم  األقي  واأط��ف��ال 
املنطقة  هذه  امل�ستعمر  حول  وكيف  ميلول، 
 4 يف  دخلها  يوم  للتعذيب  مكان  اإىل  الهادئة 
كبيا  حمت�سدا  ن�ساأت  اأ حيث   1954 نوفمرب 
و11  ب��واب  اأ ثالثة  له  فراق�سو  اأ ناحية  يف 
)دوار  دواوير   3 فيه  وجمعت  للمراقبة،  برجا 
�سلية( وهو واحد  دوار  و  دوار مالقو  الوجلة، 
الأورا���س  منطقة  يف  املحت�سدات  بني  من 
و"خيان"  و"اللوجلة"  "توغالن"  غرار  على 

و"قاي�س".  ميمون"  و"عني 
يف  طنقور  ال��ت��اري��خ  يف  الباحثة  وت�سي 
التي  الفرن�سية  الإح�سائيات  اإىل  مداخلتها 
قبل  �سنة  قدر  التجمع  مراكز  عدد  اأن  تبني 
مركز   2392 ب�   ،1961 يف  اأي  ال�ستقالل 

جزائري.  األف   900 و  مليون  من  اأكرث  �سم 
املخفية  اجلرائم  احلمراء"..  "اليد 

مرحلة  يف  ال�ستعمارية  فرن�سا  ا�ستخدمت   
للثورة  الفا�سلة  مواجهتها  م��ن  معينة 
يف  �سلطوية  و  �سمولية  �ساليب  اأ التحريرية، 
الوطني  التحرير  جي�س  ل�رب  منها  حماولة 
اخلارج،  و  الداخل  يف  معه  املتعاطفني  كل  و 
اآخر  دليال  احلمراء"  "اليد  منظمة  فكانت 
متيز  التي  ال�سيطرة  و  العن�رية  قيم  على 

امل�ستعمر. بها 
خالل  من  التاريخ  يف  باحثون  اأجمع  وقد   
م�ساركتهم  اإط��ار  يف  بها  دل��وا  اأ �سهادات 
اجلرائم  احلمراء:  "اليد  الوثائقي  الفيلم  يف 
"النحراف  كر�ست  املنظمة  هذه  اأن  اخلفية"، 
حد  على  الفرن�سي  لال�ستعمار  املوؤ�س�س" 
املخت�س  عامر  حمند  عمار  �ستاذ  الأ تعبي 
ق��ال  بينما  ال��وط��ن��ي��ة،  احل��رك��ة  ت��اري��خ  يف 
مون�سيون  جيل  املعروف  الفرن�سي  املوؤرخ 
يطلق  الذي  امل�سطلح  هو  احلمراء"  "اليد  اأن 
الذين  لال�ستعمار  املتطرفة  العنا�ر  على 
بلدان  ا�ستقالل  �سد  باعتداءات  يقومون 
علي  �ستاذ  الأ اعترب  بينما  العربي،  املغرب 
التحرير  جبهة  فيدرالية  ع�سو  ه���ارون 
مراوغة  اإل  هي  "ما  احلمراء  اليد  اأن  بفرن�سا 
نها  لأ الفرن�سي  الأم��ن  م�سالح  ط��رف  من 
�سابقة  اأعمالها  ف��اإن  اأ�سال  وج��دت  اإن  و 

 . " لظهورها
هذه  ظهور  حيثيات  الوثائقي  الفيلم  ويربز 
الفرن�سية  املخابرات  وظفتها  التي  املنظمة 
الثورة  كوادر  �سد  ج�سدية  ت�سفيات  لتنفيذ 
ممن  الثورة  اأ�سدقاء  وكذا  معها  املتعاطفني  و 

لها.  هامة  لوج�ستية  دعم  خلفية  كانوا 
كاتب  م��وه��وب،  ي���ت  اآ م�سطفى  وي��ق��ول 
ال�سوء  "ي�سلط  الفيلم  اإن  ال�سيناريو، 
الثورة  تاريخ  من  جدا  ح�سا�سة  مرحلة  على 
ب  ي�سميها  التي  املرحلة  وهي  اجلزائرية" 
كثيا  معروفة  غي  هي  التي  الظل"  "حرب 
الفرن�سي  ال�ستعمار  ا�ستعملها  التي  و 
التي  ال�ساملة  احلرب  من  معينة  مرحلة  يف 
احلمراء"  "اليد  فكانت  اجلزائريني،  �سد  اأعلنها 
لكنها  الواقع  اأر�س  يف  موجودة  غي  منظمة 

الفرن�سية.  للمخابرات  يد  عن  عبارة  كانت 

بالدلئل  تثبت  ب�رية  وثيقة  العمل  هذا  يعد 
�ساليب  اأ اإىل  امل�ستعمر  جلاأ  كيف  التاريخية 
اجلزائريني  حماولت  كل  ل�رب  �سلطوية 
التحرير  جبهة  ا�ستطاعت  وكيف  للتحرر، 
�سل�سلة  ت��واج��ه  اأن  امل��ق��اب��ل  يف  ال��وط��ن��ي 
طبقتها  التي  امل�سايقات  و  الع��ت��ق��الت 
اإعادة  خالل  من  وذلك  احلمراء"  "اليد  عنا�ر 
الأرا���س��ي  على  ال��ث��وري  ن�ساطها  تنظيم 
اأكدته  ما  وهو   1958 من  ابتداء  الفرن�سية 
و  بوداود   عمر  و  قابلية  ولد  دحو  �سهادات 

جربال. دحو 

و  الباحثني  باهتمام  الع�سكرية،  املحت�سدات  و  الت�سريد  �سيا�سة  وكذا  ال�ستقالل  ع�سية  غاية  اإىل  لالحتالل  الأوىل  ال�سنوات  منذ  الفرن�سي  امل�ستعمر  يد  على  التعذيب  ملف  ُحظي 
التي ل  و  الإن�سان  التي خرقت حقوق  ال�ستعمارية  املمار�سات  ف�سح  بغية  بالعدام  عليهم  املحكوم  و  املجاهدين  �سهادات  م�سوؤولية تدوين  الذين حتّملوا  ال�سينمائيني  كذا  و  املوؤرخني 

اآثارها قائمة يف النفو�س والأبدان على حدٍّ �سواء.  تزال 

امل�سابقة  يف  فائزين  طالب  ع�رة  تكرمي  مت 
العربية  باللغتني  الر�سائل  لكتابة  الوطنية 
خالل  وذلك   ،)2020 )طبعة  والأمازيغية 
عن  الفيديو  طريق  عن  تنظيمه  مت  حفل 
من  وليات   9 و  العا�سمة  اجلزائر  بني  بعد 
امل�سابقة  من  ال49  الطبعة  اإطار  يف  البالد 
�سيتم  والتي  الر�سائل،  لكتابة  الدولية 
العاملي. الربيدي  الحتاد  قبل  من  تنظيمها 

امل�سابقة  هذه  نتائج  عن  الإع��الن  مت  وقد 
اأعمارهم  تقل  الذين  لل�سباب  املخ�س�سة 
و  الربيد  وزي��ر  بح�سور  �سنة،   15 عن 
الال�سلكية،  و  ال�سلكية  الت�����س��الت 
الوطنية،  الرتبية  وزير  بومزار،  براهيم  اإ
لهيئة  الوطنية  واملندوبة  واجعوط،  حممد 

�ريف. مرمي  الطفولة،  حماية 
امل�سابقة،  هذه  يف  التحكيم  جلنة  واختارت 
باللغتني  مكتوبة  ر�سالية  لفات  موؤ  10
مو�سوعها  وكان  والأمازيغية،  العربية 
اإىل  ر�سالة  "اكتب  العام  لهذا  الرئي�سي 
نعي�س  ال��ذي  العامل  ح��ول  بالغ  �سخ�س 

. فيه"
عبد  الطالب  الأوىل  باجلائزة  ف��از  قد  و 
ولي��ة  م��ن  �سنة(   11 ( ب��وم��ع��زة  ال��ق��ادر 
باللغة  بر�سالة  بعث  ال���ذي  الأغ����واط 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  اإىل  العربية 
العامل  يف  ال�سالم  لتعزيز  فيها  يدعوه 

الأطفال. حلماية  باملزيد  والقيام 
يف  اجلزائر  �سيمثل  الأغواط  فائز  اأن  كما 
العاملي. الربيدي  لالحتاد  النهائية  امل�سابقة 
نهال  للتلميذة  فعاد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  م��ا  اأ
�سكيكدة  م��ن  �سنوات(   9 ( العي�سوب 
ت�سعديت  نزار  للتلميذة  الثالث  واملركز 

وزو. تيزي  من  �سنة(   14 (
ال��وادي  من  فهم  الآخ��رون  الفائزون  م��ا  اأ
وتيبازة  و�سطيف  وزو  وتيزي  وعنابة 

وجيجل. ومع�سكر 
بجميع  ب��وم��زار  ���س��اد  اأ املنا�سبة،  وبهذه 
الذين  الوطنية  امل�سابقة  يف  امل�ساركني 
متت  �سخ�س   12000 ع��دده��م  جت���اوز 
العامل  حول  اآرائهم  عن  للتعبي  دعوتهم 

بهم. املحيط 
امل�ساركني  عدد  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأكد 
الفرتة  خالل  اإطالقها  مت  التي  امل�سابقة  يف 
 12 اإىل   2020 ف��رباي��ر   22 ب��ني  املمتدة 
"معتربا"،  ك��ان  العام،  نف�س  من  مار�س 
ال�ستثنائية  "الظروف  اإىل  بالنظر  خا�سة 
ب�سبب  باأ�ره  والعامل  بالدنا  تعرفها  التي 

كورونا". فيو�س  وباء 
التي  امل�سابقة  "هذه  اأن  اإىل  ���س��ار  اأ كما 

التوايل،  على  الرابعة  للمرة  اجلزائر  تنظمها 
الأط��ف��ال  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت��ه��دف 
وت�سجيعهم  الر�سائل  كتابة  جم��ال  يف 
وروح  التحريرية  مهاراتهم  ب��راز  اإ على 
امل�سابقة  هذه  اأن  على  م�سددا  البتكار"، 
الوعي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  اأي�سا  تهدف 

العامل. يف  الربيدية  امل�سالح  دور  باأهمية 
حتتوي  مل�سقات  ن�ر  مت  نه  اأ بالذكر  جدير 
مكتب   4000 عرب  امل�سابقة  قواعد  على 
تربوية،  موؤ�س�سة   27000 و  ب��ري��دي 
الجتماعية  ال�سبكات  اإىل  بالإ�سافة 
والت�����س��الت  ال��ربي��د  ل���وزارة  التابعة 
الرتبية  وزارة  و  الال�سلكية  و  ال�سلكية 

امل�سابقة. هذه  لتنظيم  املبادرين  الوطنية، 
فانه  الوطنية،  امل�سابقة  منظمي  وبح�سب 
تقييم  عملية  مرت  كورونا  فيو�س  ب�سبب 
بثالث  متر  اأن  يجب  ك��ان  التي  الر�سائل 
الوليات  م�ستوى  على  الفرز  هي  مراحل 
واأخيا  اجلهوي  امل�ستوى  على  الفرز  يليها 
الفرز  من  مبا�رة  مرت  قد  الوطني،  الفرز 
الوطني  الفرز  اإىل  الوليات،  م�ستوى  على 
التحكيم  جلنة  اأع�ساء  خالله  �رع  الذي 
 250 وتقييم  درا�سة  يف   2020 ماي   6 يف 
اختيار  اإىل  التو�سل  وبالتايل  ر�سالة، 

ر�سائل. ع�ر   اأف�سل  وت�سنيف 
مزيد  "ولإ�سفاء  انه  اإىل  �سارة  الإ متت  كما 
الع�رة  الأطفال  دعوة  متت  ال�سفافية،  من 
بح�سور  ر�سائلهم  كتابة  لإعادة  الفائزين 
امل��دي��ر ال��ولئ��ي ل��ل��ربي��د والت�����س��الت 
ال��ولي��ات  يف  الال�سلكية  و  ال�سلكية 

. " ملعنية ا
ال�سالم،  املختارة  الر�سائل  مو�سوع  وكان 
ن�سانية  الإ وم�ساكل  الطفولة،  وحماية 
وباء  وهو  الراهن،  املو�سوع  اإىل  بالإ�سافة 

كورونا. فيو�س 
ه��ذه  يف  امل�����س��ارك��ة  ����روط  ب��ني  م��ن  و 
للمو�سوع  ال�سارم  الح��رتام  امل�سابقة، 
 1000 )اأي  بها  امل�سموح  الكلمات  وعدد 
الربيد. طريق  عن  الر�سالة  واإر�سال  كلمة( 
كل  من  الفائزة  الر�سالة  تقدمي  يجب  كما 
ماي   5 بحلول  ال��دويل  املكتب  اإىل  دول��ة 
به  ف��اد  اأ ح�سبما  تقدير،  كاأق�سى   2020
على  موقعه  على  العاملي  الربيدي  الحتاد 

.)www.upu.int ( الإنرتنت 
طفل  مليون  حوايل  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 
م�سابقة  يف  �ساركوا  ق��د  دول��ة   41 م��ن 
"اكتب  مو�سوعها  ك��ان  ال��ت��ي   ،2019

بطلك". عن  ر�سالة 
ق/ث

م�سابقة كتابة الر�سائل 2020

 تكرمي ع�سرة طالب فائزين
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ايليزي
دائرة ايليزي
بلدية ايليزي

مكتب اجلمعيات
رقم:009 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية
طبقا لأحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 2020/03/04 

اإيداع ملف اجلمعية :
امل�سماة: اجلمعية العلمية حلماية البيئة ايليزي

املقيمة : ايليزي
يرتاأ�سها ال�سيد )ة( : بوخلط اأحمد

العنوان   . عمر  بلدة   1986/04/25  : الإزدياد  مكان  و  تاريخ 
ال�سخ�سي : حي عني الكور�س اإيليزي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار

دائرة زاوية كنتة
بلدية انزجمري

الرقم :12 /2020
و�سل اإ�سهاري تاأ�سي�س جمعية حملية

عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
ل�سيما  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
جمعية   : امل�سماة  البلدية  اجلمعية  اإن�ساء  مت  منه   18 املادة 
املقيمة:  بلدية انزجمري  العتيق تيدماين  للق�سر  الريفي  املركز 
تيدماين بلدية انزجمري دائرة زاوية كنتة ولية ادرار. رئي�س 
اجلمعية : مهداوي احمد بن حمادي تاريخ ومكان امليالد: خالل 
1962 تيد ماين العنوان: تيدماين بلدية انزجمري دائرة زاوية 

كنتة ولية ادرار.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة رقان
بلدية �سايل

الرقم 2020/08
و�سل ا�سهار لتاأ�سي�س جمعية بلدية

1433ه  18 �سفر عام  املوؤرخ يف   06/12 القانون رقم  طبقا لأحكام 
املوافق ل 12 يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات ل �سيما املادة رقم 18 
البلدية  اجلمعية  مكتب  تاأ�سي�س   2020/01/29 اليوم  هذا  مت  منه 

امل�ساة
جمعية اأولياء التالميذ لثانوية بري�س اجلديدة �سايل

املقيمة بـ: ثانوية بري�س اجلديدة بق�سر بري�س بلدية �سايل يرتاأ�سها 
ال�سيد مديانى عبد اهلل

تاريخ ومكان امليالد 07/08 1975 برقان
العنوان زاوية حل�سف بلدية �سايل.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار
دائرة رقان
بلدية رقان

الرقم 2019/06
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتا�سي�س جمعية حملية

املتعلق   2012  /01/12  : يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
يف  املوؤرخ   74/15; رقم  التنفيذي  املر�سوم  مواد  وكذا  باجلمعيات 
بالنادي  املتعلق  الأ�سا�سي  القانون  لالأحكام  املحدد   2015/02/16
الريا�سي الهاوي مت هذا اليوم:16 اأفريل 2019 ت�سليم و�سل ت�سجيل 
الريا�سي  النادي  جمعية:  امل�سماة  البلدية  اجلمعية  بتاأ�سي�س   الت�سريح 
القادر  عبد  الربي�سي  املجاهد  ملعب  قاعة  مقرها:  رقان  �سبيبة  للهواة 

بلدية رقان- دائرة رقان ولية اأدرار 
مالحظة:رئي�س اجلمعية ملزم باجناز خامت م�ستطيل ال�سكل يحمل 
املوا�سفات التالية :-1 ا�سم اجلمعية 2 - رقم وتاريخ العتماد .

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم " من املوؤمنني رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم 
من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال " رحل املجاهد الفّذ والوالد 
الكرمي " اأحممد القن " اإىل جوار ربه تاركا وراءه تاريخا حافال بالن�سال والكفاح 
اجللفاويني  كل  واأوجعت  �سدمت  التي  الفاجعة  هذه  اثر  وعلى   ، والإن�سانية 
يتقدم ال�سحفي عمر ذيب وكل عّمال جريدة التحرير بخال�س التعازي واأ�سدق 
املوا�ساة لكل اأفراد عائلة الفقيد ومعارفه ، واأن يلهمهم عظيم ال�سرب والحت�ساب 
العظيم  الوا�سعة وف�سله  برحمته  يتغمده  اأن  املوىل عز وجّل  �سائلني   ، والثواب 
ويكرم نزله ويو�سع مدخله ، ويجعله يف اأعلى عليني مع احلبيب امل�سطفى �سلى 

اهلل عليه و�سلم واآله اأهل ال�سدق والوفاء ، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تعـزيـة

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم " كل ّمن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل 
حّلت  التي  الفادحة   واخل�سارة  الكبرية  الفاجعة  اإثر  على   " والإكرام 
" التي  " احلاجة فطوم لكحل درباك  باملجتمع امل�سعدي برحيل اأم اجلميع 
انتهت ر�سالتها النبيلة على م�سرح احلياة بعد م�سرية اإن�سانية حافلة باخلري 
جريدة  عّمال  وكل   " ذيب  عمر   " ال�سحفي  يتقدم   ، اجلليلة  والأعمال 
 " درباك   ، لكحل   " لعائلتي  املوا�ساة  واأ�سدق  التعازي  باأخل�س  التحرير 
راجني من اهلل العلي القدير اأن يتغّمد روحها برحمته الوا�سعة واأن ي�سكنها 
ف�سيح  جنانه ، ويجعل قربها رو�سة من ريا�س اجلنة ويلهم اأهلها عظيم 

ال�سرب والثواب ، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تعـزيـة
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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 اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�صر والإ�صهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

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

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

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا الإعالمي

1عروس البحر االبيض املتوسط
2بنفسج o بيت األسد

3مدينة مسيت بامسها أهم قناة حبرية o رائحة الزهور 
املنتشرة

4قلعة يف االسكندرية بنيت أيام املماليك o كدس
5واحد باالجنليزية o »أبو .....« قرية ساحلية مصرية تبعد 

عن االسكندرية 23 كم
6واحدة الرنني )معكوسة(

7مهرب
8ملك فرعوين حكم مصر قبل أكثر من 33 قرنا ومات صغريا

9من أهم املعامل االقتصادية على هنر النيل يف جنوب مصر
10من أبواب القاهرة القدمية

أفقــــــــــــــــــي

1عاصمة مصر القدمية ومن أبرز األماكن 
األثرية يف مصر o تعهد بعدم تكرار 

الفعلة
2يف أثناء الليل o مادة يف صميم مكونات 

املشروبات الغازية
3ميدان شعيب قدمي يف القاهرة o تشتم

4صمت o عز دين )نفس الكلمتني مبعثرة(
5يكسد o اآلن باالجنليزية

6يشعر بالنعاس o دجاج بدون عظم 
)باللهجة املصرية(

7لؤلؤ o موقع وأجهزة التفاعل النووي
8مردود حفل أو ما شابه o جند 

متخصصون بالرمي بالسهام
9خيصص وقته ويزنوي لعمله o للتمين 

)معكوسة(
10كوبري على النيل حترسه األسود

عمــــــــــــــودي 

.تتاألف لعبة �صودوكو من 9 مربعات كبرية،داخل كل واحد منها 9 مربعات �صغرية لت�صكل 
ال�صبكة من 81 مربعا �صغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�صغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�صرط :
 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�صبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�صعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية ايليزي
دائرة ايليزي
بلدية ايليزي

مكتب اجلمعيات
رقم 2020/010 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
�سفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ   1433
2020/03/05 ايداع ملف اجلمعية امل�سماة: جمعية تينهينان 
ال�سيد )ة(:  ايليزي يرتاأ�سها  ايليزي املقيمة/  للطرز والن�سيج 
م�ساوي ترزق تاريخ ومكان الزدياد: 1964/09/02 باإيليزي 

العنوان ال�سخ�سي: حي الو�سط اإيليزي 

الكلمات ال�ّصهمية

01
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07
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09
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10     09     08     07     06     05     04     03     02     01

        7  

        6  

        1  

        1  

        4  

        6  

        8  

        4          3  

        7  

        2  

        5  

        4  

        8  

        8          8  

        5  

        7  

        9  

        9  

        9  

        2  

        3  

        5  

        6  

        5  

        7          1  

        3          6  

        9  

من الكتب ال�صماوية

5        

     

4         2         

1         

3         

6         

7         

من اأوىل العزم
من الر�صل

برفقة

مدينة ايرانية)م(

قائد مقاومة
جزائري �صهري

ياب�صة

غذاء ن�صف 
�صكان العامل

ي�صابق على املال

حروف مت�صابهة

ن�صف"ا�صتياء"

يعاقل و يجعل 
الأمر عربة لغريه

نكمل)م(

رئي�س دولة
عربية)م(

عا�صمة األبانيا

بطل فيلم تيتانيك

عك�س"برد"

عفو

�صمري منف�صل)م(
بيت دجاج
ملك الغابة)م(

يف الوجه

انحني)م(

مدينة تركية
اأفئدة

ل يعلمه)م(
عا�صمة رو�صيا)م(
ن�صف"الراهب"
�صحابي جليل

من البقول
حرف مو�صيقي
جمع"ال�صرية"

امتناع النوم
مدينة يف ال�صوق

اأهرا�س)م(
جواب

رمز جربي

رجاء

للتخيري
نبات

مكر وخداع

من اأع�صاء 
اجل�صم

يغادر البالد

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد  

7   6   5   4   3    2   1
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حـدث وال حـرج
�صاب يرمي بنف�صه 
من الطابق الثامن 

بوهران 

اأقدم �صبيحة اأم�س، �صاب جمهول الهوية 
يف العقد الثالث من عمره على و�صع حد 

حلياته حيث رمى بنف�صه من الطابق 
الثامن بحي دار احلياة  بوهران وبعد 

اإخطار م�صالح احلماية املدنية تنقلت اإىل 
عني املكان و قامت بتحويل جثة ال�صاب 

اإىل م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى بن 
زرجب. من جهة اأخرى فتحت م�صالح 

الأمن حتقيقا ملعرفة دوافع النتحار .

القطاع احل�صري الرابع 
يبا�صر اإزالة التو�صعات 

غري القانونية على 
م�صتوى احليز الرتابي 
لبلدية عنابة، حيث 

مت  يوم الثالثاء 
املا�صي، اإزالة قف�س 

حديدي ملحل جتاري 
متواجد على م�صتوى 
�صارع كي�صان العربي 

بربمة الغاز،مت و�صعه 
بدون رخ�صة قانونية، 

خارج امللكية .

صـــورة و تعــليق 

ثعبان بطول مرتين ◄
يت�سلل نحو �سكن عائلة 

مبتو�سة بخن�سلة 

كلل تدخل رجال احلماية املدنية لبلدية عني الطويلة 
بخن�سلة بنجاح بعد ان متكنوا من الإم�ساك والق�ساء 

على ثعبان بطول نحو مرتين قبل ان يت�س�سل 
اىل احدى ال�سكنات ببلدية متو�سة وبهذا التدخل 

ال�ريع ويف حينه وتلبية لنداء العائلة، يكون هوؤلء 
البطال من عنا�ر احلماية املدنية بعني الطويلة 
متكنوا من اإنقاذ افراد العائلة من اخلطر الذي كان 

يرتب�س بهم جراء هذا الثعبان الذي راح يت�س�سل نحو 
حديقة ال�سكن ليتم الم�ساك به قبل ان ي�سل اىل 

ال�سكن.    

موقف موؤ�س�س 
في�سبوك من 

من�سورات ترامب 
�سابقة  "ُير�سي 

خطرية""

يواجه مارك زوكربيغ، موؤ�س�س في�سبوك، 
اتهامات من ِقبل جمموعة من ن�سطاء 
احلقوق املدنية "باإر�ساء �سابقة خطية" 

ب�سماحه با�ستمرار تغريدة للرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب على املوقع.

وجاء ذلك يف بيان م�سرتك اأ�سدره الن�سطاء 
بعد اجتماع عرب ات�سال بالفيديو بزوكربيغ 

ملناق�سة من�سور لرتامب بخ�سو�س 
الحتجاجات الوا�سعة التي ت�سهدها 

الوليات املتحدة منذ اأكرث من اأ�سبوع.
وبعد الجتماع، و�سف 3 من القادة املدافعني 

عن احلقوق املدنية قرار زوكربيغ باأنه 
خاطىء. وقالوا يف بيانهم "ن�سعر بالإحباط 

وال�سدمة من تربيرات مارك العبثية 
لل�سماح با�ستمرار ن�ر من�سور ترامب".
واأ�ساف البيان "لقد رف�س )زوكربيغ( 

القتناع باأن في�سبوك ي�ساعد بذلك على 
ن�ر دعوة ترامب للعنف �سد املتظاهرين 

وُي�سهله".
وجاء يف البيان اأي�سًا "مارك بذلك يقر 

�سابقة خطية بحق اأ�سوات اأخرى يف ن�ر 
الدعوات الهدامة نف�سها على في�سبوك".

وقد عرّب بع�س العاملني يف في�سبوك اأي�سًا 
عن غ�سبهم من قرار زوكربيغ ببقاء 

املن�سور الذي قال فيه ترامب اإنه "�سي�سل 
احلر�س الوطني"، واأ�ساف قائاًل "عندما يبداأ 

النهب يبداأ اإطالق النار".

باحثون ي�سممون جهاز تنف�س ا�سطناعي 
ملر�سى كورونا باجلزائر 

متكن فريق من الباحثني يف جامعة العلوم 
والتكنولوجيا "حممد بو�صياف" بوهران اجلزائرية، 

من ت�صميم جهاز تنف�س ا�صطناعي �صغري، ميكن 
ا�صتخدامه يف حالت الطوارئ مع املر�صى الذين 

يعانون من �صعوبة يف التنف�س.
ووفق مدير خمترب الطريان والأنظمة الدافعة 

بكلية الهند�صة امليكانيكية بجامعة حممد بو�صياف، 
ب�صري اأمني، فاإن تطوير اجلهاز جاء يف اإطار الأعمال 

الت�صامنية مع املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية التي تواجه 
تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد.

وبح�صب ما ذكر موقع "الإذاعة اجلزائرية" فقد 
مت ت�صميم اجلهاز يف اأقل من �صهرين بالتعاون مع متطوعي 

جمموعة "اأكتينغ فور اجلزائر"، والتي ت�صم كفاءات علمية وطنية تن�صط باجلزائر واخلارج، ومعهد 
امليكاترونيك بجامعة بر�صلونة.

وي�صتجيب اجلهاز ال�صغري لحتياجات امل�صت�صفيات يف حالة ارتفاع عدد املر�صى الذين يعانون من ق�صور يف 
التنف�س، وميكن و�صعه داخل �صيارة الإ�صعاف.

ويخ�صع منوذج هذا اجلهاز للتطوير حتى ي�صل اإىل �صيغته النهائية " الأكر تعقيدا"، ح�صب اأمني الذي اأ�صار اإىل 
اأن تكلفة ت�صنيع جهاز التنف�س ال�صطناعي ال�صغري "لي�صت كبرية ومكوناته موجودة بال�صوق اجلزائرية".

جدير بالذكر اأن وزارة ال�صحة اجلزائرية اأعلنت الثنني ت�صجيل 113 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا، وهو ما 
رفع اإجمايل الإ�صابات يف البالد اإىل 9626، يف حني بلغ جمموع الوفيات الناجمة عن الوباء 667.

الرقم الأخ�سر يعيد 03 اأطفال اإىل اأهاليهم مبيلة 
ا�صرتجعت فرقة حماية الفئات اله�صة بامل�صلحة 

الولئية لل�صرطة الق�صائية باأمن ولية ميلة م�صاء 
اأم�س ثالثة اأطفال من عائلة واحدة )طفلني وبنت(، 

ترتاوح اأعمارهم بني 07 و11 �صنة يقطنون مبدينة 
ميلة، و كان الأطفال قد  مت التبليغ عنهم عرب الرقم 

الأخ�صر 104 اخلا�س باختفاء اأو اختطاف الأطفال، 
ومت العثور عليهم من طرف عنا�صر الفرقة تائهني 

يف الطريق الرابط بني مدينتي ميلة و زغاية، حيث 
مت ت�صليمهم لأهلهم يف �صحة جيدة، يذكر اأن فرقة 

حماية الفئات اله�صة �صلمت خالل اخلم�صة اأ�صهر 
الأوىل من ال�صنة اجلارية 07 اأطفال لأهاليهم كانوا يف 

حالة خطر معنوي بتواجدهم بعيدين عن منازلهم.
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احلكومة تك�سف عن خريطة طريق لرفع احلجر ال�سحي

حتديد اإجراءات و �سروط دفن جثامني املتوفني بكورونا يف اجلزائر

ا�سابات و151 حالة �سفاء  و107  وفيات   6
من فريو�س بكورونا

اإيداع النا�سط اإبراهيم لعالمي احلب�س املوؤقت

وزارة التجارة تنفي اإعادة فتح بع�س الأن�سطة  

جراد قال اأن �صحة الـمواطنني حتظى بالأولوية لدى ال�صلطات العمومية

لوؤي ي   
----------------------

بعد  الأوىل  الــوزارة  مل�صالح  بيان  واأفاد 
التحا�صر  بتقنية  للحكومة،  اجتماع 
الـمرئي عن بعد،  اأن “احلكومة ا�صتمعت 
اإىل عر�س قدمه وزير ال�صحة وال�صكان 
تطور  حـــول  امل�صت�صفيات  واإ�ـــصـــالح 
الـمرتبطة  الوطنية  ال�صحية  الو�صعية 
وكذا   ،)19 )كوفيد  كورونا  بفريو�س 
ال�صلطات  طرف  من  الـمتخذة  التدابري 

العمومية لـمواجهة هذه احلالة.
ــذا الــعــر�ــس، حر�س  وعــقــب تــقــدمي ه
بتوجيهات  التذكري  على  الأول  الوزير 
اأن  اإىل  ت�صري  التي  اجلمهورية  رئي�س 
احلجر  من  للخروج  الطريق  خريطة 
يجب  ومــرنــا،  تدريجيا  �صيكون  ــذي  ال
اأ�صا�س  على  حتما  اإعـــدادهـــا  يتم  اأن 
ال�صلطة  تــقــدمــهــا  ــي  ــت ال الــتــو�ــصــيــات 
الــ�ــصــركــاء  ــع  م وبــالــتــ�ــصــاور  ال�صحية 

الجتماعيني، مع التاأكيد على اأن �صحة 
الـمواطنني تظل الن�صغال الذي يحظى 

بالأولوية لدى ال�صلطات العمومية.
قدمه  عر�س  اإىل  احلكومة  وا�صتمعت 
حول  والنقل  العمومية  الأ�صغال  وزير 
م�صروع الـمر�صوم التنفيذي الذي يحدد 
مهام الوكالة الوطنية للطريان الـمدين 
بتوجيهات  عمال  و�صريها.  وتنظيمها 
باإن�صاء  املتعلقة  اجلمهورية  رئي�س 
والتي  الـمدين،  للطريان  وطنية  وكالة 
اأ�صدرها خالل جمل�س الوزراء الـمنعقد 
بتاريخ 3 ماي، در�صت احلكومة و�صادقت 
على م�صروع مر�صوم تنفيذي يحدد مهام 
وتنظيم وعمل هذه الوكالة. و�صتتمثل 
�صمان  يف  للوكالة  الرئي�صية  املهمة 
التنظيم  الدولة يف جمال  ممار�صة مهام 
والرقابة والإ�صراف على جميع اأن�صطة 

الطريان املدين.
اإىل  احلكومة  ا�صتمعت  اأخرى،  جهة  من 

الوطني  الت�صامن  وزيرة  قدمته  عر�س 
ــاق  اآف ــول  ح املــــراأة  وق�صايا  والأ�ـــصـــرة 
حت�صبا  القطاع  ن�صاطات  وتطوير  بعث 

لدرا�صته من طرف جمل�س الوزراء.
الـمنا�صبة  بــهــذه  الــتــذكــري  مت  وقـــد 
الت�صامن  ل�صيا�صة  التاأ�صي�صية  بالـمبادئ 

مبداأ  يف  حتديدا  الـمتمثلة  الوطنية، 
فئات  اإزاء  الوطني  الـمجموعة  ت�صامن 
وتعزيز  هــ�ــصــا�ــصــة،  ــــر  الأك املــجــتــمــع 
اآليات  خالل  من  الجتماعية  الـمكا�صب 
التحيني  ـــذا  وك للم�صاعدة،  �صفافة 
املخ�ص�صة  القانونية  لـــالأدوات  الدائم 

ال�صريحة  لهذه  الجتماعية  للحماية 
من ال�صكان.

الـمر�صوم  م�صروع  احلكومة  در�صت  كما 
ـــدل ويــتــمــم  ـــع ــذي الـــــذي ي ــي ــف ــن ــت ال
 459 ـ   96 ــم  رق التنفيذي  الـمر�صوم 
الــذي   1996 دي�صمرب   18 يف  الـــــمــوؤرخ 
ــي تــطــبــق على  ــت ــدد الــقــواعــد ال ــح ي
هذا  ويــهــدف  الفالحية.  التعاونيات 
الفالحة  ـــر  وزي قــدمــه  ـــذي  ال الــنــ�ــس 
والت�صحيحات  ــول  ــل احل تــقــدمي  اإىل 
والثغرات  والنقائ�س  للقيود  الـمالئمة 
تنظيمهم  يف  الفالحون  عاينها  التي 
م�صروع  اأن  غــري  تعاونيات.  �صكل  يف 
ــراءة  ق اإىل  اأحــيــل  قــد  الـمر�صوم  ــذا  ه
خمتلف  يف  النظر  اإعــادة  بغر�س  ثانية 
بثقل  تتميز  التي  العتماد  اإجـــراءات 
بريوقراطي حيث يتعني التخفيف من 

حدته وتب�صيطه. 

حدد قرار وزاري م�صرتك �صدر يف العدد 
اإجراءات  الر�صمية  اجلريدة  من  الأخري 
ــن  ــل ودف ــق خــ�ــصــوع عــمــلــيــات غــ�ــصــل ون
بالعدوى  وفاتهم  ترتبط  الذين  جثامني 
تعلق  �صواء  )كوفيد19-(،  كورونا  بوباء 
املحتملة.  اأو  ــدة  ــوؤك امل بــاحلــالت  الأمـــر 
على  يتعني  اأنــه  اإىل  القرار  هذا  وي�صري 
اللجنة  اإطار  يف  اإقليميا،  املخت�س  الوايل 
القطاعي  الــعــمــل  لتن�صيق  ــة  ــي ــولئ ال
للوقاية من وباء فريو�س كورونا، متابعة 
عــمــلــيــات نــقــل ودفــــن جــثــامــني هـــوؤلء 

املتوفني وتن�صيقها.
على  وجــوبــا  اجلــثــمــان  غــ�ــصــل  "يتم  و 
باملوؤ�ص�صة  اجلثث  حفظ  م�صلحة  م�صتوى 
القريبة  اأو  الوفاة  ملكان  ال�صت�صفائية 

غ�صل  يف  للراغبني  ي�صمح  حيث  منه"، 
اخلدمة  بهذه  للقيام  التطوع  اجلثامني 
مع  اجلثث  حفظ  م�صلحة  م�صتوى  على 
الوقاية  لتدابري  ال�صارم  "الحرتام 
الوزير  يحددها  التي  ــن  والأم واحلماية 

املكلف بال�صحة".
من  املــتــويف  عائلة  ـــراد  لأف "ي�صمح  كما 
النظرة  باإلقاء  فقط  والفروع  الأ�صول 
مع  غ�صله،  بعد  املــتــويف،  على  الأخـــرية 
ــة والــتــدابــري  ــاي ــوق ــروط ال ــص احــــرتام �
املتعلقة باحلماية والتباعد الجتماعي"، 

مثلما يوؤكد عليه القرار.
في�صري  اجلثامني،  بنقل  يت�صل  فيما  اأما 
"ميكن  اأنه  اإىل  امل�صرتك  الــوزاري  القرار 
الرتخي�س  اإقليميا  املخت�س  ــوايل  ــل ل

يعد  كما  موؤهل  موظف  لكل  املهمة  بهذه 
بناء  انتظار،  دون  بالنقل،  الرتخي�س 
مبعاينة  اخلا�صة  الطبية  ال�صهادة  على 
ي�صدرها  التي  الدفن  ورخ�صة  الــوفــاة 
املخت�س  البلدية  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س 
اأو  املتويف  عائلة  ملمثل  وي�صلم  اإقليميا 
بنقل  قــانــونــا  املكلفة  امل�صلحة  ممــثــل 
نف�س  يف  الــدفــن  حــال  ويف  اجلثمان". 
الرتخي�س  "يعترب  الوفاة،  مكان  بلدية 
املجل�س  رئــيــ�ــس  ــن  ع ــادر  الــ�ــص بــالــدفــن 
ال�صعبي البلدي املخت�س مبثابة ترخي�س 
الن�س  يو�صح  الإطار،  ذات  ويف  بالنقل". 
اأن  يجب  املقربة  نحو  النقل  عملية  بــاأن 
الأمنية  املرافقة  و  املراقبة  "حتت  تتم 
الوطني  الأمن  اأو  الوطني  الدرك  مل�صالح 

ملرحلة  بالن�صبة  اأمــا  اإقليميا".  املخت�س 
الدفن، فيجب اأن تتم العملية "على جناح 
الطبية  ال�صهادة  اأ�صا�س  على  ال�صرعة" 
ــام  اإمت يجب  كما  بالدفن  والرتخي�س 
�صجالت  يف  وقيدها  بالدفن  الت�صريح 
املن�صو�س  الآجــال  �صمن  املدنية  احلالة 

عليها لهذا الغر�س.
اإزالــة  "يتم  عـــدوى،  اأي  تــفــادي  وق�صد 
الأغرا�س غري القابلة للتطهري اخلا�صة 
حت�صري  يف  امل�صتعملة  املعدات  و  باملتويف 
يف  امل�صتعملة  تلك  ــذا  وك لغ�صلها  اجلثة 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  والــدفــن  النقل 

ال�صحية اأو من�صاآت معاجلة النفايات".
 لوؤي ي

عن  اأمـــ�ـــس  الــ�ــصــحــة،  وزارة  ــت  ــن ــل اأع
بفريو�س  جديدة  اإ�صابة   107 ت�صجيل 
 24 ــالل  خ ـــاة،  وف حـــالت   6 و  ــا  ــورون ك
جلنة  رئي�س  وح�صب  الأخــرية.  �صاعة 
جمال  كورونا  فريو�س  ور�صد  متابعة 
ــات ارتــفــع  ــاب ــص فــــورار، فـــاإن عــدد الإ�
بفريو�س  ــدة  ــوؤك م اإ�ــصــابــة   9733 اإىل 
فقد  الوفيات  يخ�س  فيما  اأما  كورونا. 
وفاة،  حالة  اإىل673   الإجمايل  ارتفع 
�صاعة   24 خالل  وفيات   6 ت�صجيل  بعد 

خــالل  �ــصــفــاء  ــة  ــال ح و151  ــــرية  الأخ
املتعافني  عــدد  وبلغ  نف�صها.  الــفــرتة 
غادروا  الذين  كوفيد19-  فريو�س  من 
"اأول  اجلامعية  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة 
اأ�صخا�س   210 لوهران   "1954 نوفمرب 
اأكر  مــغــادرة  بعد  الــوبــاء  بداية  منذ 
الأ�ــصــبــوع  امل�صت�صفى  �صخ�صا   90 ــن  م
خلية  ح�صب  �صفائهم،  بــعــد  املــا�ــصــي 
املوؤ�ص�صة  لــهــذه  ــال  ــص ــ� والت ــــالم  الإع
�صخ�صا   90 يفوق  ما  ــادر  وغ ال�صحية. 

ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  لل�صفاء  متاثلوا 
ويوم  العيد  اأيام  ثاين  بني  ما  املذكورة 
نتائج  كــانــت  اأن  بــعــد  املــا�ــصــي  ـــد  الأح
لكوفيد19-،وفقا  �صلبية  حتاليلهم 
لــلــمــ�ــصــدر ذاتـــــه. وقـــد كـــان هـــوؤلء 
الأ�ــصــخــا�ــس يــتــعــاجلــون بــربوتــوكــول 
اأقرته  الــذي  كلوروكني،  هيدروك�صي 
واإ�ــصــالح  ــكــان  ــ�ــص وال الــ�ــصــحــة  وزارة 

. ت مل�صت�صفيا ا
لوؤي.ي

برج  حمكمة  لــدى  التحقيق  قا�صي  اأمــر 
بــوعــريــريــج،  اأمــ�ــس الأربــعــاء، بــاإيــداع 
املوؤقت،  احلب�س  لعالمي  اإبراهيم  النا�صط 
موعدا  املقبل  جــوان   18 يــوم  حتديد  مع 

ملحاكمته، ح�صب ما اأوردته هيئة دفاعه. 
خالل  ــرز  ب الــذي  لعالمي  توقيف  ومت 
اخلام�صة  للعهدة  املناه�صة  املــ�ــصــريات 
بعد  اأم�س،  يوم  بوعريريج،  برج  بولية 

�صاعات من ن�صره بثا مبا�صرا على �صفحته 
يف الفاي�صبوك.

ق/و

اأم�س ما  التجارة، يف بيان لها،  نفت وزارة 
واملواقع  الإعــالم  و�صائل  بع�س  تناقلته 
فتح  ـــادة  اإع يخ�س  فيما  الكــرتونــيــة، 
وح�صب  الــتــجــاريــة.  الأنــ�ــصــطــة  بع�س 
للنظر  موؤهلة  غري  الـــوزارة  فــاإن  البيان 
من  تبقى  التي  امل�صائل،  هذه  يف  البت  اأو 
الوزير  مل�صالح  احل�صري  الخت�صا�س 

البيان  نف�س  يف  الــوزارة  ــدت  واأك الأول. 
بالقطاع  اخلا�صة  الر�صمية  املعلومات  اأن 
ــرتوين  ــك الإل املــوقــع  طــريــق  عــن  تن�صر 
الر�صمي للوزارة. بدورها اأعلنت اجلمعية 
اأنها  للتجار واحلرفّيني يف بيان   الوطنية 
مبرافقة  خا�صة  مقرتحات  عدة  رفعت 
الوباء  مـن  املت�صررين  واحلرفيني  التجار 

خالل الجتماع الذي جمعها اأم�س الول 
التجارة  وزيــر  مع  اخرين  �صركاء  رفقة 

كمال رزيق.
على  ن�صرته  للجمعية  بيان  يف  ــاء  ج و 
التوا�صل  مواقع  عرب  الر�صمي  ح�صابها 
ــذه  ه ان  “في�صبوك”  الجــتــمــاعــي 
اإمكانية  بحث  يف  تتمثل  ــات  ــرتاح الق

كذا  و  فوائد  بــدون  بنكّية  قرو�س  منح 
�صهرا   12 اإىل  اأ�صهر   6 بني  �صريبي  م�صح 
التجار و احلرفّيني  2020 ل�صالح  من عام 
املت�صررين. كما مت اقرتاح اإلغاء غرامات 
بع�س  فتح  ــادة  اإع �صبل  وبحث  التاأخري 

الن�صاطات التجارية و احلرفية.
 لوؤي ي

قال الوزير الأول، عبد العزيز  جراد، اأن خريطة الطريق للخروج من احلجر الذي �سيكون تدريجيا ومرنا، كما يجب اأن يتم اإعدادها على اأ�سا�س التو�سيات التي تقدمها ال�سلطة ال�سحية 
وبالت�ساور مع ال�سركاء الجتماعيني.

ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  املــديــر  اأعــلــن 
اأم�س  كلوغي،  هانز  اأوروبــــا،  يف  العاملية 
موجة  بحدوث  وا�صحا  تهديدا  هناك  اأن 
اإيقاف  واإذا مل يتم  "كوفيد19-"،  ثانية من 

الفريو�س ميكن اأن ي�صبح مدمرا.
عرب  �صحفي  موؤمتر  خالل  كلوغي  و�صرح 
لي�صت  الثانية  "املوجة  قــائــال:  الفيديو 
حتمية، يف حني اأن عددا كبريا من البلدان 
وا�صحا  تهديدا  هناك  لكن  القيود،  تزيل 
مل  واإذا  لكوفيد19-،  ثانية  موجة  بحدوث 
اأن تاأتي  اإيقاف هذه الطفرات، فيمكن  يتم 
مدمرة  ت�صبح  اأن  وميكن  الثانية  املوجة 

للغاية".
اأف�صل  لي�س  اليوم  "و�صعنا  اأن  اإىل  اأ�صار  و 
"ما  العام"، م�صيفا:  مما كان عليه يف بداية 
زلنا ل منلك لقاحا اأو عالجا لكوفيد19-". 
اأي�صا  اإىل ذلك مل ي�صتبعد اخلرباء الرو�س 
احتمال حدوث موجة جديدة من فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
لوؤي ي

على  وقع  مرور  حادث  يف  اأ�صخا�س،  اأربعة  تويف 
م�صتوى الطريق الوطني رقم 4 بولية ب�صكرة. 
“احلادث  و اأفاد بيان مل�صالح احلماية املدنية اأن 
وقع ببلدية فوغال يف ب�صكرة”.و متثل احلادث 
 4 خّلف  ما  �صيارة  و  �صاحنتني  بني  ا�صطدام  يف 
حفظ  مل�صلحة  حتويلهم  مت  املكان  بعني  وفيات 
امل�صالح  فتحت  كما  الولية.  مب�صت�صفى  اجلثث 

الأمنية حتقيقا يف وقوع احلادث.
ق/و

مع  بالتن�صيق  ــارك  ــم اجل فــرقــة  متكنت 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  اجلي�س  مفرزة 
الــكــيــف يف  ــن  11.5 قــنــاطــري م ــن حــجــز  م
العامة  للمديرية  بيان  واأو�ــصــح  اإلــيــزي. 
و   ،  2020 جــوان   02  : بتاريخ  اأنــه  للجمار 
فرق  بني   ، م�صرتك  ميداين  عمل  خــالل 
الفرقة  اجلــهــويــة  للمديرية  ــارك  ــم اجل
مكافحة  يف  املتخ�ص�صة  اجلهوية  املتنقلة 
املتنقلة  الفرقة  و   ، املخدرات  و  التهريب 
املتعددة  الفرقة  و   ، امنا�س  باإْن  للجمارك 
للجي�س  مفرزة  مع   ) احلوا�س  بربج  املهام 
ب�صاعة  حــجــز  مت   ، الــ�ــصــعــبــي  ــي  ــن ــوط ال
الكيف  من  يف1150كغ  متمثلة  حمظورة 
 v6 تويوتا  ــوع  ن مــن  �صيارتني  و   ، املعالج 
اإ�صعاف،  �صيارة  الأخرى  و  �صتا�صني  ،واحدة 
ب�صواحي  ــاردة  ــط م عملية  بــعــد  ذلـــك  و 

منطقة الدبداب.
ق/ج

10�صنوات حتفه بعد اأن  لقي طفل ليتجاوز �صنه 
ِبنْي  ابتلعته بركة مائية بقرية تاغرا�س ببلدية 
غفلة  يف  يلعب  كان  م.�صريدي  ،الطفل  الويدان 
مت  وقــد  املائية  الربكة  يف  لي�صقط  والــديــه  من 
اأقرب  كان  املوت  لكن  احلماية  بعنا�صر  الت�صال 
ليختطف روحه،و فورا مت انت�صال اجلثة و نقلها 
على  عر�صها  انتظار  يف  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اىل 
الطبيب ال�صرعي لتاأكيد �صبب الوفاة، فيما فتحت 

اجلهات الأمنية حتقيقا يف احلادثة املاأ�صاوية.
ق/و

ي�سمح للراغبني يف غ�سله التطوع والأ�سول والفروع فقط من يحق لهم اإلقاء النظرة الأخرية عليه

خالل 24 �ساعة

جمعية احلرفيني تقدم اقرتاحات ملرافقة املت�سررين

ال�سحة العاملية حُتّذر من موجة 
ثانية من كورونا "مدمرة"

خرباء رو�س توقعوا عودة 
الفريو�س اخلريف القادم

مقتل 4 اأ�سخا�س يف حادث 
مرور بب�سكرة

حجز 11.5 قناطري كيف 
داخل �سيارة اإ�سعاف باإليزي

غرق طفل بربكة مائية 
ب�سكيكدة 
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