
وفاة 5 �أ�صخا�ص و�إ�صابة 
بحــــــــو�دث  �آخرين   226

�ملرور يف 24 �صاعة

خيبة �أمل باأ�صو�ق �لنفــــط 
مع ف�صل تخطي �صعـــــــر 

�لربميل 46 دوالر�
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م�صاع حثيثة ال�صتعادة 
�أمو�ل �لع�صابة �ملنهوبة 

من فرن�صــــا

ت�صدير 10 �آالف لرت 
من زيت �لزيتون �صهريا 

من جيجل نحو �أوروبا

طلب م�ساعدة ق�سائية مرتبط 
ب�سخ�سيات تقبع خلف ال�سجون

 ح�سب جملة "لوبوان"

فيما مت اإنتاج مليوين قنطار من 
احلبوب يف البويرة

قريبا.. �صدور 43 ن�صا تطبيقيا متعلقا بالقانون �جلديد للمحروقات

0304/02

و�صط عودة مدر�صية ملغمة مبخاوف �الكتظاظ وت�صاوؤالت حول �حلجم �ل�صاعي

طاولة و�حــــدة لكل تلميــذ 
وتق�صيم �لدر��صة على فرت�ت

04/03

تاأخر ت�صوية ملف �لتح�صي�صات 
يثري غ�صب �مل�صتفيدين بالو�دي

05نظموا 16 وقفة احتجاجية وطالبوا بفتح حتقيق

حايك عبد �لقادر مدير كنا�ص ورقلة للتحرير:

 �لكنا�ص تطلق خدمة �لت�صريح 
بالعطل �ملر�صية عن بعــد

�أزمة �صيولة خانقة بتما�صني  
ومو�طنون ير��صلون �ملدير 

�لوالئــــــي بورقلة

�صكان قريــــــــة تقمارت 
م�صتاوؤون من غياب �لتنمية

حوار

تقرت

مترنا�ست

جديدة,  �إ�صابة  كورونا: 364 
وفيات  و10  �صفاء  حالة   261

�ص 06

�ص 06

�ص 06
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الرتبوية املوؤ�س�سات  و�سعية  حول  تقارير  باإر�سال  اأمرت  • الوزارة 
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�صركات جز�ئرية نا�صئة �صمن مناف�صة عاملية لريادة �الأعمال

حممد علي
-------------------

رواد  حتفيز  ل��ل�����رك��ة،  ب��ي��ان  ح�سب 
ويف  اململكة  يف  الأع��م��ال  ورائ���دات 
وم�ساريعهم  اأعمالهم  يف  للبدء  العامل، 
وتقدمي  واملبتكرة،  اخلا�سة  التجارية 
علمي  منهج  ع��ر  ل��ه���ؤلء  امل�ساعدة 
بالإ�سافة  اأعمالهم،  يقيم  متخ�س�ص 
ال�ركات  من�  ت�ريع  على  العمل  اإىل 

املناف�سة  اأجل  من  ت�ساعديا،  النا�سئة 
املحلي. الإنتاج  وتعزيز  وعامليا،  حمليا 

امل�سابقة  اأن  ذاتها  ال�ركة  واأ�سافت 
ت��ع��م��ل م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز دوره����ا يف 
لهم،  الدعم  وتقدمي  ال�سباب  م�ساعدة 
و  القت�ساد  عامل  اإىل  دخ�لهم  وتي�سري 
على  ت�سجعيهم  كذا  و   بالعامل،  التجارة 
الناجحة.  التجارية  امل�ساريع  يف  البدء 
العاملية  الأعمال  ريادة  �سبكة  واأبرزت 
م�عد  اآخر  اأن  البيان،  يف  اجلزائر  فرع 

امل�ساريع  حاملي  ال�سباب  لت�سجيل 
كان  امل�سابقة  يف  للم�ساركة  الريادية 
م�سرية  املن�رم،  اأوت  من   2 ال�  ي�م 
النتائج  عن  الإعالن  اأن  اإىل  ال�سياق  يف 
اإىل   18 من  �سيك�ن  للم�سابقة  النهائية 
بالريا�ص.واأكدت  املقبل  ن�فمر   20
وطني  نهائي  اإقامة  تقرر  اأنه  ال�ركة 
الإنرتنت،  عر  املن�رم  اأوت   24 ي�م 
جزائرية  نا�سئة  �ركة  اأف�سل  لتحديد 
من  الأخ����رية  امل��رح��ل��ة  يف  �ست�سارك 

اأكرث  ي�سارك  اأن  املقرر  من  امل�سابقة.و 
من  م�ساركة  و  م�سارك  األف   100 من 
ال��س�ل  اأجل  من  دولة،   180 من  اأكرث 
لأكر �ريحة ممكنة من رواد و رائدات 

الدخ�ل  يف  الراغبني  من  و  الأع��م��ال، 
الذين  اأو  امل�ستقبل،  يف  الأعمال  لعامل 
من�  لتحقيق  اأعمالهم  تنمية  يف  يرغب�ن 

اأ�رع  .

�أعمالها  نا�صئة جديدة حتقق تطور� ومنو� �صريعا يف رقم  �لوطنية و�لعاملية ب�صركات  �ل�صوق  �أن تتدعم  �ملنتظر  من 
كاأ�ص  م�صابقة  �لثانية من  �لن�صخة  ت�صارك يف  نا�صئة جز�ئرية  موؤ�ص�صة  بينها  ون�صاطها يف جمال ريادة �الأعمال, ومن 
�لعامل لريادة �الأعمال �ملرتقب تنظيمها مابني 20-18 نوفمرب �ملقبل بالتعاون مع موؤ�ص�صة �لقيادة و�لتعليم �لعاملية 

�ل�صهرية  �ملوؤ�ص�صة  “GEN Algeria”.ت�صتهدف  �جلز�ئر  يف  �لعاملية  �الأعمال  ريادة  “TGELF” و�صبكة 

 

من �ملرتقب تنظيمها بني 18و20 نوفمرب �ملقبل

�صتتبعها عمليات مماثلة �صهريا

ت�صدير 10 �آالف لرت من زيت �لزيتون نحو �أوروبا
لزيت  منتجة  خا�سة  �ركة  قامت 
ب��اأول  "كتامة"  بعالمة  ال��زي��ت���ن 
 10 مقدارها  ل�سحنة  ت�سدير  عملية 
اأوروب��ي��ة.  ل��دول  وجهت  ل��رت،  اآلف 
التجارية  العالمة  �ساحب  واأ�سار 
�سغري  بن  حممد  الفالحي  امل�ستثمر 
ين�سط  الذي  الفالحي،  وامل�ستثمر 
ال�سحنة  هذه  اأن  اإىل  جيجل،  ب�لية 
زيت  م��ن  ل��رت  اآلف   10 ب� امل��ق��درة 
نح�  للت�سدير  امل�جهة  الزيت�ن 
"تعد  واإجن��ل��رتا  وبلجيكا  فرن�سا 
املنت�ج  هذا  ت�سدير  لعملية  بداية 
عمليات  تتبعها  اأن  على  الطبيعي 

�سهريا". مماثلة 
ت�سدير  اتفاقية  اأن  الفالح  واأو�سح 
ل��سم  احلاملة  الزيت�ن  زيت  م��ادة 
اأجنبي،  �ريك  مع  اجليجلية  "كتامة" 
يتم  ���س��ن���ات،  ث��الث  مل��دة  وذل���ك 
�سهريا.  لرت  اآلف   10 ت�سدير  خاللها 
وه�  الفالحي،  امل�ستثمر  ذات  اأفاد  و 
للبيئة  �سديقة  مع�رة  اأول  �ساحب 
ال�س�ق  "ول�ج  اأن  اإىل  بجيجل، 
اأن  اإل  الهني  بالأمر  يكن  مل  الدولية 

طرف  من  املقدمة  الت�سهيالت  بع�ص 
اإ�سافة  التجارة،  وزارة  عر  الدولة 
والعتماد  املحلي  املنت�ج  ن�عية  اإىل 
على  الع�ر  و  اجل��ن��ي  عملية  يف 
طرف  من  املعتمدة  الدولية  املعايري 
مكنت  قد  للزيت�ن،  الدويل  املجل�ص 
اإيجاد  من  اجلزائرية  "كتامة"  عالمة 
رغم  الأوربية  بال�س�ق  لها  مكانة 

للت�سدير". امل�جهة  الكمية  قلة 
بني  من  اأنه  اإىل  �سغري  بن  واأ�سار   
ج���دة  ل�سمان  املعتمدة  امل��ع��اي��ري 
اجلني  ت�سديره  اإمكانية  و  املنت�ج 
يف  املنت�ج  ونقل  املكننة  با�ستعمال 
وع�ر  الأكيا�ص،  بدل  ال�سناديق 
على  �ساعة   72 ظرف  يف  الزيت�ن 
عن  ف�سال  جنيه،  بعد  مبا�رة  الأكرث 
اأو  الطني  اأو  الزجاج  الزيت يف  و�سع 
مع  "اإين�ك�ص"  ن�ع  من  خزانات  يف 

لل�س�ء. تعري�سه  عدم 
م��ن ج��ه��ت��ه، ����رح الأم����ني ال��ع��ام 
يا�سني  جليجل  الفالحية  للغرفة 
الت�سدير  عملية  هام�ص  على  زدام، 
امل�ستثمر  مبرافقة  قامت  الغرفة  اأن 

الت�سدير،  بعملية  قيامه  غاية  اإىل 
لالإ�سغاء،  خاليا  طريق  عن  وذل��ك 
مرافقة  بغية  م�ؤخرا  ا�ستحداثها  مت 
امل�سدرين  و  امل�ستثمرين  و  الفالحني 
خمتلف  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  و 
الإداري��ة،  العراقيل  و  ال�سع�بات 
عملية  ث��ن��اء  اأ ت�سادفهم  ق��د  التي 
و�سع  مت  فقد  الت�سدير.  اأو  الإنتاج 
ملهنيي  ي�سمح  الإنرتنيت  على  تطبيق 
وم�سدرين  منتجني  م��ن  الفالحة 
التنقل  عناء  دون  ان�سغالتهم  بطرح 
عقب  تق�م  التي  الفالحية  للغرفة 
بالت�سال  لالن�سغال  ا�ستقبالها 
لدى  التدخل  اأو  لل�رح  باملعنيني 

املعنية. الإدارية  الهيئات  خمتلف 
ب�لية  الزيت�ن  زراع��ة  اأن  يذكر   
األف   18 على  م�ساحتها  متتد  جيجل 
دخلت  هكتار   14500 منها  هكتار 
 18 بني  ت��رتاوح  مب��ردودي��ة  ن��ت��اج  الإ
جتاوز  فيما  القنطار،  يف  لرتا  و22 
الزيت�ن  زي��ت  من  املحلي  ن��ت��اج  الإ

لرت ماليني   6 الفارط  امل��سم  خالل 
ق/و

مناورة للبحرية �جلز�ئرية با�صتخد�م 
�صو�ريخ “�أور�ن”

من  ال�سنع  رو�سية  ل�س�اريخ  قتالية  اإطالق  عمليات  اجلزائرية  البحرية  اأجرت 
وكالة  نقلت  البحر.و  �سطح  ف�ق  هدف  على  لل�سفن  م�سادة  ي��ه  اأوران-اإ طراز 
�سالح  ال�سغرية  ال�س�اريخ  �سفينة  من  جرى  ال�س�اريخ  اإطالق  باأن  �سب�تنيك 
اأ�سار  و  اأم�ص.  اأول  الكبري  املر�سى  اجلزائرية  البحرية  القاعدة  منطقة  يف  ري�ص 
1234اإيه  امل�روع  من  �سفن  ثالث  بناء  مت  اأنه  نف�سها  ال�كالة  يف  من�س�ر  مقال 
الطرادات  حتديث  مت   ،  2006-2012 يف   .1980-1982 يف  للجزائر  “اأوف�د”  اإم 
3كي24اإيه  ملجمع  التابع  لل�سفن  امل�ساد  كروز  �ساروخ  يحت�ي  رو�سيا.و  يف 
النفجار،  �سديد  جتزئة  بت�سميم  كيل�غراًما   145 يبلغ  حربي   راأ�ص  على  “اأوران” 
يتميز  طن.و   5000 اإىل  وزنها  ي�سل  �سفينة  لتدمري  كافية  املبا�رة  ال�ربة  و 
الذكي  الت�جيه  نظام  و  الإلكرتوين  للت�س�ي�ص  مبقاومته  كذلك  اأوران  �ساروخ 
ينزل  الهدف،  من  الق��رتاب  وعند  الأفق”،  وراء  “ما  ب�رب  له  ي�سمح  ال��ذي 

اعرتا�سه. ال�سعب  من  يجعل  مما  املاء،  ف�ق  يحلق  و  الإمكان  قدر  ال�ساروخ 
ق/و

�صاعة   48 خالل  �ملرور  حو�دث  يف  قتلى   9
املرور،  ح�ادث  يف  بجروح  اآخرين   469 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�ص   9 لقي 
احلماية  ، ح�سب ح�سيلة مل�سالح  اجلاري،  اأوت   29 27 اىل  الفرتة بني  خالل 
واإ�سابة  �سخ�سني  ب�فاة  مع�سكر  ب�لية  ح�سيلة  اأثقل  و�سجلت  املدنية. 

امل�سدر. ذات  ي�سيف  اآخرين،  ثالثة 
ق/و

�أمطار غزيرة على �جلز�ئر �لعا�صمة 
و�لواليات �ل�صاحلية �ل�صرقية

ت�ساقط  من  لها  ن�رية  يف  الحد،  اأم�ص  اجل�ية،  الأر�ساد  م�سالح  حذرت 
تنبيه  يف  والغربية.وجاء  ال��سطى  ال�سمالية  ال�ليات  على  غزيرة  اأمطار 
اجلزائر  من  كل  هي  املعنية  ال�ليات  اأن  الأول  امل�ست�ى  من  امل�سلحة 

البليدة. ب�مردا�ص،  بجاية،جيجل،  وزو،  تيزي  العا�سمة، 
ق/و

يف تعديل �لد�صتور 

جيل جديد يقرتح ��صتحد�ث جمل�ص �أمن �أعلى ذو �صالحيات موؤ�ص�صاتية 
م�ساهمته  عن  جديد  جيل  حزب  ك�سف 
بالتغيريات  م��رف���ق��ة  ال�سيا�سية 
جيل  يقرتحها  ال��ت��ي  وال��ت��ع��دي��الت 
تعديل  م�����روع  اإط���ار  يف  ج��دي��د، 
مقرتحات  اإىل  فبال�سافة  الد�ست�ر. 
الد�ست�ر  تعديل  ح�ل  العامة  احلزب 
اللكرتوين،  والتي ن�رها عر م�قعه 
النظام  طبيعة  تخ�ص  مقرتحات  قدم 
ال�سلطات  وت�����ازن  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
الت�ريعية  وال�سلطة  التنفيذية، 
اإىل  بالإ�سافة  الق�سائية  وال�سلطة 

الأمنية. ال�سلطة  تخ�ص  مقرتحات 
تخ�ص  والتي  الأخ��رية،  النقطة  ففي 
اأن  جديد  جيل  يرى  الأمنية،  ال�سلطة 
بداأت  للدولة  العليا  امل�سلحة  منطق 
والأخذ  املمار�سة  يف  اأكر  حيزا  تاأخذ 
جاعلة  الأمنية  ال�ظيفة  العتبار  بعني 
ومكتملة.  م�ستقلة  �سلطة  منها 
“يف  ال�سدد:  ه��ذا  يف  احل��زب  وق��ال 
جند  احل��ال،  بطبيعة  ال�سلطة،  ه��ذه 
عن  الع�سكري  ال��دف��اع  م�س�ؤولية 
�سيء،  كل  وقبل  اأي�سا،  ولكن  البالد، 
الأمنية”. ال�سرتاتيجية  تنفيذ  و�سائل 

مل�قع  ون��ظ��را  ل��ل��ج��زائ��ر،  بالن�سبة 
و�س�ساعة  احل�سا�ص،  اجلي��سرتاتيجي 
ل   ” اأنه  احلزب  يرى  وغناها،  م�ساحته 
�سكل  باأي  البعد  هذا  ا�ستبعاد  ميكن 
اأخرى،  ناحية  من  ولكن  الأ�سكال.  من 
ال�سماح  كان  مبا  اخلط�رة  من  �سيك�ن 
دون  الأولية  ال�سلطات  هذه  بتنظيم 

د�ست�رية”. �سمانات 
ال�سيا�سية  الت�سكيلة  اقرتحت  وعليه، 
�سالحيات  الد�ست�ر  يخ�ص  “اأن 
اأم��ن  ملجل�ص  م��ع��ززة  م�ؤ�س�ساتية 
ت�سكيلته  تك�ن  نح�  على  اأع��ل��ى، 
ر�سمي  وب�سكل  حمددة  و�سالحياته 
وذوي  اأكفاء  هم  ملن  الد�ست�ر،  يف 
تك�ن  اأن  ويجب  امليدان  يف  حكمة 
رئي�ص  �سلطة  حتت  امل�ؤ�س�سة  ه��ذه 
نف�سه  ال���ق��ت  ويف  اجل��م��ه���ري��ة، 
التخطيط  يف  حقيقية  ب�سلطة  تتمتع 
بالتن�سيق  ا�سرتاتيجيات  واق���رتاح 
بالأمن  املتعلقة  املجالت  جميع  مع 
الأم��ن  املجل�ص  �سيك�ن  ال��ق���م��ي. 
ال��دف��اع عن  الأع��ل��ى م�����س���ؤول ع��ن 
الد�ست�ر  اأحكام  مب�جب  اجلمه�رية 

وال��رتاث  ال�طنية  ال�سيادة  وحماية 
باملعنى  الأم��ن��ي��ة  وامل��ه��ام  ال���ط��ن��ي 
ميكن  ذلك،  اىل  وبالإ�سافة  ال�ا�سع”. 
بالبعد  معنية  خا�سة  وكالة  اإن�ساء 
التنمية  ال��غ��ذاء،  )ال�سحة،  الأم��ن��ي 
وان  حتى  ذلك(،  اىل  وما  الإقليمية، 
اأن  اإل  املدنيني  من  ت�سكيالتها  كانت 
الأعلى  املجل�ص  من  التن�سيق  يك�ن 

احلزب. بيان  ي�سيف  لالأمن، 
ال��ذي  احل���زب  ���س��دد  امل��ق��اب��ل،  ويف 
من  “لبد  اأنه  �سفيان  جياليل  يراأ�سه 
الأمنية  للم�ؤ�س�سات  تدخل  ع��دم 
الت�سيري  اأو  ال�سيا�سية  ال�ظيفة  يف 
بني  اخل��ل��ط  ينبغي  ول  احل��ك���م��ي. 
ال��دول��ة وال��دف��اع عن  ال��دف��اع ع��ن 
يك�ن  لن  خا�ص،  وب�سكل  النظام. 
ت�سبح  اأن  الأمنية  الأجهزة  على  لزاما 
التالعب  اأو  للقمع  ال�سيا�سية  الأداة 
اأو  ل�سالح اأي طرف يرغب يف احتكار 
اأن تك�ن  ال�سلطة. يجب  اإىل  ال��س�ل 
الت�افق  خدمة  يف  امل�ؤ�س�سات  هذه 

الدولة”. واأمن  ال�سالم  ال�طني، 
ق/و

باإنتاجية 28 قنطار� يف �لهكتار �لو�حد

�إنتاج مليوين قنطار من �حلبوب يف �لبويرة
امل��سم  لهذا  ح�سيلتها  اأن  الب�يرة  ل�لية  الفالحة  مديرية  م�سالح  ك�سفت 
اإنتاج  مبعدل  الأن�اع،  مبختلف  قنطار  امللي�ين  قرابة  بلغت  احلب�ب  اإنتاج  يف 

ال�احد. الهكتار  يف  قنطارا   28 اإىل  و�سل 
عمريات  ل�يزة  بالنيابة  الب�يرة  ل�لية  الفالحية  امل�سالح  مديرة  و�سفت 
واملقدرة  امل��سم،  لهذا  املحققة  اأن�اعها  مبختلف  احلب�ب  منت�ج  ح�سيلة 
املناخية  بالظروف  مقارنة  باملقب�لة  قنطار  و988256  مبلي�ن  حتديدا 
�سح  يف  املتمثلة  املحا�سيل  هذه  زراع��ة  فرتة  بها  مرت  التي  ال�سعبة، 

اأف�سل. نتائج  حتقيق  اإىل  تطمح  كانت  املديرية  اأن  من  بالرغم  الأمطار، 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  الفالحة،  مديرية  �سجلت  �سلة،  ذي  �سياق  يف   
 18609 احرتاق  ج�ان،  من  الفاحت  منذ  املدنية،  واحلماية  الغابات  حمافظة 
اأ�سجار  عن  عبارة  باملائة   76 منها  اأن�اعها،  مبختلف  مثمرة  �سجرة  األف 
احرتاق ثالث مدجنات و280 خلية نحل. النريان غفي  ت�سببت  زيت�ن، كما 

احرتاق  من  مت�رر  فالح   148 اأح�ست  فقد  ذاتها،  امل�سالح  وح�سب   
عن  تع�ي�سهم  عملية  على  حاليا  تعمل  بلدية،   20 عر  م�زعني  ب�ساتينهم 
مل�ساعدتهم  بب�ساتينهم  املت�رر  والن�ع  العدد  بح�سب  ب�سجريات،  اخل�سائر 

ن�ساطهم. م�ا�سلة  من 
ق/و
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لوؤي ي
--------------------

املجلة عن م�سدرها يف   ونقلت 
املطل�بة  "املعل�مات  ان  باري�ص 
اجل���ان��ب  م��ن  بكثري  اأو����س���ع 
يتم  مل  ح��ني  يف  ال�ريبية" 
امل�ستهدفني  الك�سف عن ه�يات 
اأن الطلب مرتبط  اإل  من الطلب 
خلف  الن  تقبع  ب�سخ�سيات 

ال�سج�ن.
طلب  ان   ل����ب����ان  وت��اب��ع��ت 
ميكنه  الق�سائية  امل�����س��اع��دة 
يف  الأ�سخا�ص  مئات  ا�ستهداف 
اطار امل�ساعي ل�ستعادة املكا�سب 

غري امل�روعة يف فرن�سا.
اأن  اجل��زائ��ري،  للق�ساء  و�سبق 
اأوروبية  دول  اإىل  طلبات  اأر�سل 
حتقيقات  اإط���ار  يف  وع��رب��ي��ة، 
ب�ساأن اأ�س�ل ميلكها رجال اأعمال 
جزائري�ن يف اخلارج وم�س�ؤول�ن 

�سابق�ن.
تاأكيد  بعد  الإنابات،  هذه  وتاأتي 
وزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم 
املا�سي،  اأوت   11 ي�م  زغماتي 
الآليات  لتط�ير  جار  العمل  اأن 
مزيد  لتحقيق  احلالية  القان�نية 
الف�ساد  حماربة  يف  الفعالية  من 
با�سرتداد  تعلق  فيما  خا�سة 
اأن  م�سيفا  املنه�بة،  الأم����ال 

جتلياته  بجميع  الف�ساد  حماربة 
تبقى من الأهداف الرئي�سية التي 
ي�سطلع بها الق�ساء اأكرث من اأي 
وقت م�سى، واأكرث من ذلك فان 
العمل جار ق�سد تط�ير الآليات 
املزيد  لتحقيق  احلالية  القان�نية 
تعلق  ما  ل�سيما  الفعالية  من 

با�سرتداد الأم�ال املنه�بة.
ويف هذا ال�ساأن قدر عبد الرحمن 
م��ب��ت���ل، اخل��ب��ري الق��ت�����س��ادي 
ال�سابق،  الرئا�سي  وامل�ست�سار 
الأم��������ال امل��ن��ه���ب��ة خ��الل 
باأكرث  املا�سيتني،  الع�ريتني 
وا�ستند  دولر،  مليار   200 من 
العم�لت  فر�سية  اإىل  ذلك  يف 
يف  لأ�سحابها،  املحققة  واملزايا 
اجلزائر  بني  املرمة  ال�سفقات 

و�ركائها الأجانب.
وقت  يف  م�سادر  عدة  وحتدثت 
الطاقة  وزير  ح�س�ل  عن  �سابق 
خليل،  �سكيب  ال�سابق  واملناجم 
ال���لي��ات  يف  حاليا  امل��ت���اج��د 
املتحدة الأمريكية، على عم�لت 
200 ملي�ن  بنح�  ومزايا قدرت 
ع�رات  متتلك  حني  يف  دولر، 
عقارات  امل�سج�نة  ال�سخ�سيات 
وممتلكات وح�سابات �سخمة يف 

فرن�سا.
اجلزائر..  "باري�ص  كتاب  وك��ان 

لالإعالميني  حميمية"،  ق�سة 
دوب���ا،  كري�ست�ف  الفرن�سيني 
وماري كري�ستيان تابيت، قد قدم 
تفا�سيل مثرية عن ف�ساد النخب 
املحيطة  وامل��ال��ي��ة  ال�سيا�سية 
بالرئي�ص الأ�سبق ب�تفليقة، وقدر 
اإىل  اجلزائر  من  املهربة  الأم���ال 

فرن�سا اإىل غاية عام 2015 بنح� 
50 مليار دولر.

فقد ك�سف،  الكندي  الإعالم  اأما 
للحراك  الأوىل  الأ�سهر  خالل 
ع�رات  ق��دوم  ع��ن  ال�سعبي، 
امل��الي��ني م��ن ال�����دولرات يف 
بنكية  ح�سابات  اإىل  وجيز  ظرف 

يف م�����س��ارف حم��ل��ي��ة، ودع��ا 
التحقيق  اإىل  والرملان  احلك�مة 
ل�سخ  العادية  غري  احلركة  يف 
80 ملي�ن دولر من طرف  نح� 
مار�ص  يف  جزائرية  �سخ�سيات 

واأفريل 2019.

�ل�صناعة �لكهرومنزلية ت�صررت 
ب�صبب جائحة كورونا

�صبعة منتجني 
مهددون باالإفال�ص 
وت�صريح 30 باملائة 

من �لعمال
الكهرومنزلية  للتجهيزات  منتجني   7 يعي�ص 
يف اجلزائر يف ظروف �سعبة ب�سبب ال�سبابية 
التجهيزات،  هذه  ت�سنيع  �س�ق  ت�سهدها  التي 
وعدم ات�ساح الق�انني التي تنظم هذه ال�سعبة.

اأكد املدير العام بالنيابة ملجمع "اإيري�ص" جمال 
قيدوم اأن 7 منتجني �رح�ا - حلد الي�م - 30 
باملائة من العمال، ويجابه�ن ظروفا اقت�سادية 
منذ  ال�س�ق  ت�سهدها  كانت  وقاهرة،  �سعبة 
تف�سي  بعد  حدتها  وزادت  �سنة،  من  اأزي��د 
خطرية،  اأبعادا  عرف  الذي  ك�رونا،  فريو�ص 
وتفعيلها. ال�سعبة  هذه  تنظيم  اإعادة  اإىل  داعيا 

وح�سب قيدوم، فاإن اأزمة ك�رونا كان لها تاأثري 
كبري على كافة م�ؤ�س�سات �سناعة التجهيزات 
اأنه خالل  الكهرومنزلية والإلكرتونية، م�ؤكدا 
فرتة ذروة ك�رونا مت ت�ريح - تقنيا - 4 اآلف 
يرتاأ�سها  التي  ال�ركة،  م�ست�ى  على  عامل 
ما  وه�  اأج�رهم،  ت�سديد  يف  ال�ستمرار  مع 
مبداأ  ولكن  �سنتيم،  مليار   20 املجمع  كلف 
الكرى  والأهمية  اجلزائريني  بني  الت�سامن 
"اإيري�ص"  جعلت  للعامل  اإي��الوؤه��ا  يتم  التي 
تختار الحتفاظ بالعمال رغم ت�ريحهم تقنيا 
وت�سديد اأج�رهم.وقال املتحدث اإن تلك الفرتة 
اأثرت على ال�ستثمارات خا�سة واأن "اإيري�ص" 
عن  كا�سفا  البن�ك،  مع  مالية  باأعباء  مرتبطة 
يف  وت��سيع  مرتقبة،  جديدة  ا�ستثمارات 

ق/والإنتاج خالل املرحلة املقبلة.

ك�صفت جملة "لوبو�ن" �لفرن�صية �ن �لق�صاء �جلز�ئري طلب م�صاعدة قانونية متبادلة من فرن�صا من �أجل حتديد ممتلكات ع�صر�ت �جلز�ئريني يف �صياق 
�مل�صاعي �حلثيثة ال�صرتجاع �الأمو�ل �ملنهوبة خالل �لعقدين �ملا�صيني.

بيع اأم�ص برميل البرتول من ن�ع 
دولرا   45.05 بقيمة  "برنت" 
انخفا�سه  بعد  لندن  ب�ر�سة  يف 
0.04 دولر وبيع برميل البرتول 
 42.97 بقيمة  "ليت"  ن�ع  من 
"نامييك�ص"  ب�ر�سة  يف  دولرا 
قدره  انخفا�ص  بعد  بني�ي�رك 

0.07 دولر.
بع�دة  املتفائلني  اأك��ر  واأ�سيب 
النفط  لأ����س����اق  الن��ت��ع��ا���ص 
ف�سل  بعد  ك��ب��رية،  اأم��ل  بخيبة 
الرت��ف��اع  يف  ال��رم��ي��ل  �سعر 
املا�سية،  القليلة  الأ�سابيع  خالل 
الإيجابية  الأخبار  �سل�سلة  رغم 
املخزون،  تراجع  ت�سمنت  التي 
اأكدت التزام دول  والتقارير التي 

اأوبك بل�ص باتفاق خف�ص الإنتاج.
"اأويل  م���ق��ع  ت��ق��ري��ر  وي��ق���ل 
املتخ�س�ص يف  براي�ص"الأمريكي 
التفاوؤل  حالة  اإن  الطاقة،  اأخبار 
كبري،  تخ�ف  اإىل  الآن  حت�لت 
م�اجهة  يف  باتت  والأ���س���اق 
ال�سك�ك  م��ن  ج��دي��دة  م���ج��ة 

واملخاوف.
وم���ؤق��ت،  جزئي  ارت��ف��اع  فبعد 
الأ���س��ب���ع  الأ���س��ع��ار  �سهدت 
اإىل  ج��دي��دا  انخفا�سا  املا�سي 
دولرا   40 ي��ن��اه��ز  م�����س��ت���ى 
وزارة  اأعلنت  اأن  بعد  للرميل، 
اأن عدد طلبات  الأمريكية  العمل 
 1.106 اإىل  و�سل  البطالة  اإعانة 

ملي�ن خالل الأ�سب�ع املا�سي.

اإعانة  طلبات  يف  الرتفاع  وهذا 
واحد  اأ�سب�ع  بعد  ياأتي  البطالة 
من انخفا�سها حتت حاجز امللي�ن 
املا�سي،  مار�ص  منذ  مرة  لأول 
حقيقية  �سك�كا  يطرح  ما  وه� 
التعايف  ا�ستدامة  م��دى  ب�ساأن 

القت�سادي الذي مت حتقيقه.
الع�س�  زاه���ر،  ط��ارق  وي��ق���ل 
كابيتال  تايك  م�ؤ�س�سة  يف  املدير 
كل  اإىل  "بالنظر  لال�ست�سارات 
التي  املتفائلة  الأخبار  عناوين 
الأخرية  الأ�سابيع  يف  �ساهدناها 
عجز  فاإن  املخزون،  نق�ص  ح�ل 
اأي  حتقيق  ع��ن  الرميل  �سعر 
للقلق، مما  اأمرا مثريا  يبدو  ارتفاع 

يعني اأنها مر�سحة لالنخفا�ص".
ل�ؤي ي

رغم تر�جع �ملخزون و�لتز�م دول �أوبك بل�ص باتفاق خف�ص �الإنتاج

خيبة �أمل باأ�صو�ق �لنفط مع ف�صل تخطي �صعر �لربميل 
دوالر�     46

و�صط عودة مدر�صية ملغمة مبخاوف �الكتظاظ وت�صاوؤالت حول �حلجم �ل�صاعي

طاولة و�حدة لكل تلميذ وتق�صيم �لدر��صة على فرت�ت
مقاعد  اإىل  للع�دة  التالميذ  ي�ستعد   
�سحية  خم���اوف  و���س��ط  ال��درا���س��ة 
وتعليمية رغم و�سع بروت�ك�ل وقائي 
بتقلي�ص  يق�سي  ك�رونا  فريو�ص  من 

عددهم يف الأق�سام.
بركاين،  بقاط  حممد  الدكت�ر  ك�سف 
تط�ر  ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�س� 
تقدمي  مت  ق��د  اأن���ه  ك���رون��ا،  ف��ريو���ص 
�سحية  وب��روت���ك���لت  ت��سيات 
التعليمية  للم�ؤ�س�سات  ���س��ارم��ة 

بخ�س��ص الدخ�ل املدر�سي.
للتلفزي�ن  ت�ريحات  بقاط، يف  واأورد 
العم�مي: “كان لنا لقاءات مع وزارتي 
حت�سري  ومت  العايل،  والتعليم  الرتبية 
ب�ت�ك�لت �سحية وت��سيات �سارمة 
خا�سة بالتباعد الجتماعي وعدد الطلبة 

يف الأق�سام”.
يف  التالميذ  عدد  اأن  الدكت�ر،  واأو�سح 
اإمكانيات  ح�سب  حتديده  يتم  الأق�سام 
التباعد  حيث  من  واملعاهد،  امل��دار���ص 
تلميذ  كل  اأن  العلم  مع  الطاولت،  بني 

�سيجل�ص يف طاولة ل�حده.
املمكن  من  اأن��ه  اإىل  بركاين،  واأ���س��ار 
للدرا�سة  التالميذ  تق�سيم  اإىل  اللج�ء 
وامل�سائية.  ال�سباحية  الفرتات  على 
الذين  واملفت�سني،  الأكادمييات  دور  وه� 

هذا  يف  الالزمة  التدابري  �سيتخذون 
الأمر، ي�سيف الروفي�س�ر.

اتخاذ  �سيتم  اأنه  بركاين،  بقاط  وتابع 
بروت�ك�لت �سارمة مكت�بة ومقب�لة، 
التعليم  �سهادة  لالإمتحاين  بالن�سبة 

املت��سط والبكال�ريا.
الروفي�س�ر  اعتر  اأخ��رى،  جهة  ومن 
ال�سحي  ال��سع  اأن  ب��رك��اين،  بقاط 
خريا  م�ستب�را  م�ستقر،  ال��ب��الد  يف 
على  خف  ال�سغط  ك�ن  ق��ادم،  ه�  مبا 
ال�فيات  ح��الت  وحتى  امل�ست�سفيات 

واحلالت اخلطرية مت��سطة.
اأدرك�ا  امل�اطنني  اأن  الدكت�ر،  واأ�ساف 
التزام  نالحظ  واأ�سبحنا  الأمر،  خط�رة 
ال�اقي  القناع  بارتداء  امل�اطنني  اأغلبية 

خا�سة يف املدن الكرى.
واأ�سار بركاين، اإىل اإمكانية فر�ص احلجر 
على ال�ليات واملناطق التي تعرف ب�ؤرا 
لل�سلطات  يرجع  للفريو�ص، وه�  حملية 
بالتحقيقات  القيام  عليها  والتي  املحلية 

ال�بائية يف حميطها.
جراد،  العزيز  عبد  الأول  ال�زير  وكان 
�سحي  بروت�ك�ل  و�سع  عن  ك�سف 
املدار�ص  بكافة  ك�رونا  وباء  من  وقائي 
املهني  التك�ين  ومراكز  واجلامعات 
الجتماعي  للدخ�ل  حت�سبا  والتعليم 

القادم.
اإّن  ال����لة  ل��ق��اء م��ع  وق���ال ج���راد يف 

لطماأنة  ياأتي  ال�سحي  الروت�ك�ل 
الع�دة  بخ�س��ص  واأوليائهم  التالميذ 
���رورة  على  و���س��دد  امل��در���س��ة.  اإىل 
التنظيم اجليد واملحكم للدخ�ل املدر�سي 

ولالمتحانات القادمة لل�سهادات.
يف  ال�طنية  الرتبية  وزارة  واأعلنت 
مل��سم  امل��در���س��ي  ال��دخ���ل  اأّن  ب��ي��ان 
اأكت�بر   4 يف  �سيك�ن   2020/2021
و23   19 ويف  للتالميذ،  بالن�سبة  املقبل 

اأوت اجلاري لالأ�ساتذة والإداريني.
ويف نف�ص الإطار ك�سفت وزارة التعليم 
العايل اأّن بداية العام الدرا�سي اجلامعي، 
مب�ا�سلة  اجل��اري  اأوت   23 يف  ح��ددت 
التعليم عن بعد، بح�سب ما اأعلن ال�زير 

عبد الباقي بن زيان .
واأو�سح بن زيان اأّن اللتحاق بالدرو�ص 
ح�س�ريا �ستعلنه كل م�ؤ�س�سة جامعية 
لحقا، ح�سب تط�ر ال��سع ال�سحي يف 

كل ولية.
وقبلها بي�مني، �ّرح بن زيان يف لقائه 
مع ال�لة اأّن الروت�ك�ل ال�سحي الذي 
مع  للتكييف  قابل  احلك�مة  �سّطرته 

تط�ر ال��سعية ال�بائية يف البالد.
ال�قائي  الروت�ك�ل  اأّن  اإىل  واأ�سار 
ذات  ال�س�ابط  م��ن  جملة  يت�سمن 
ال�سلة باجل�انب البيداغ�جية واخلدماتية 
)اإي�اء الطلبة بالإقامات اجلامعية وجمال 

ل�ؤي يالإطعام، النقل..وغريها(.

 : ENIEMملدير �لعام لـ�

�إعادة بعث ن�صاط موؤ�ص�صة �إنتاج 
�مل�صابيح وفتح 300 من�صب �صغل قريبا

م�صروع جز�ئري-هولندي هام للتكوين يف �إنتاج حليب �لبقر

الكهرومنزلية  الأجهزة  لإنتاج  ال�طنية  للم�ؤ�س�سة  العام   املدير  الرئي�ص  اأكد 
ENIM، م�ازر اجلياليل، اأنه �سيتم اإعادة بعث ن�ساط م�ؤ�س�سة انتاج امل�سابيح 
“فيالمب” من جديد مع بداية �سنة 2021. واأو�سح م�ازر يف ت�ريح خ�ص 
ع�دة  مع  عاملة  يد    300 نح�  ت�فري  �سيتم  اأنه  اجله�ية،  مع�سكر  اذاعة  به 
ن�ساط فيالمب. وح�سب املتحدث، فقد مت التفاق مع م�ستثمر جزائري خا�ص 
و�سائل  لتحديث  جزائري،  دينار  ملياري  بح�ايل  يقدر  مايل  مبلغ  ل�ستثمار 

.  LED النتاج  ب�سكل ي�سمح ب�سناعة م�سابيح كهربائية حديثة بتقنية
ق/و

عن  ال��ف��الح��ة،  وزارة  ك�سفت 
املبادرة املحلية وال�راكة  م�روع 
اله�لندية”،  “اجلزائرية  الدولية 
يف  والعر�ص  للتك�ين  ملزرعة 

اإنتاج احلليب.
�سيتم  ل��ل���زارة،  ب��ي��ان  وح�سب 
تك�ين  امل�روع،  هذا  خالل  من 
اإعطاء  اأجل  من  وفالحني  اإطارات 
تربية  ل�سعبة  ج��دي��دة  انطالقة 
الأبقار احلل�ب على م�ست�ى ولية 
فريق  اإ���راف  حتت  وذل��ك  قاملة، 
�سريافق  والذي  ه�لندي،  تك�ين 
العملية على مدى عامني كاملني.

م�ست�ى  على  امل�روع  اإجناز  ومت 
وحدة اإنتاج حليب الأبقار خمان�سة 
�سابقا”،  النم�ذجية  “املزرعة  نافع 
للمجمع  تابعة  حاليا  هي  التي 
ال�سناعي لإنتاج احلليب “جيبلي”، 
اإنتاج  م���زارع  �����ص.ذ.اأ.  يف  ممثال 
و�ساية  حتت  “�س�فلي”  احلليب 
الريفية. والتنمية  الفالحة  وزارة 

و�ست�سمل عملية التك�ين، اجلانب 
بني  وم�زعة  والتطبيقي،  النظري 

مزرعة التك�ين والعر�ص
 Ferme Ecole Laitière de“
Démonstration et de For-

mation” خمان�سة نافع.
وفق  الأبقار  تربية  عملية  تتم  اأين 
وم�سب�ط  حمكم  تقني  م�سار 
اله�لنديني،  اخل���راء  ط��رف  م��ن 
ح�سب اأحدث الأبحاث وبا�ستعمال 
و�سائل ومعدات تربية واإنتاج هي 
مع  خا�سة  ن�عها  من  الأح���دث 
م�ست�ى  على  عر�ص  قاعة  وج�د 

اإ�سطبل الرتبية.
النظري،  اجلانب  يخ�ص  فيما  اأما 
املعهد  م�ست�ى  على  ف�سيك�ن 
الفالحي  املت��سط  التكن�ل�جي 
ح�سب  وه��ذا  بقاملة،  املتخ�س�ص 

للم�روع  امل�سطر  العمل  برنامج 
على املدى املت��سط.

اإن�ساء  �سيتم  اأنه  البيان،  واأ�ساف 
اإقليم  عر  من�ذجية  اإنتاج  وحدات 
م�روع  لبعث  كبداية  ال���لي��ة 

ح��ص حليب البقر باملنطقة.
ولي��ة  لت�سبح  ذل���ك،  وي��اأت��ي 
امل��ادة  ه��ذه  لإن��ت��اج  كقطب  قاملة 
لتحقيق  �سعيا  الإ�سرتاتيجية 
ومل��ا ل خلق  ال��ذات��ي،  الك��ت��ف��اء 
مل�ستقات  حت�يلية  �سناعات 

احلليب.         
                                           ق/و
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�ملفت�صون جمّندون ملر�قبة �لتح�صري�ت لالمتحانات 
و�لدخول �ملدر�صي

حممد علي 
-------------------

مرا�سلة  يف  ال�����زارة  اأو���س��ح��ت 
لل�زارة  العام  املفت�ص  من  م�جهة 
بال�ليات  املفت�سني  من�سقي  اإىل 
امل�ؤ�س�سات  فتح  متابعة  بخ�س��ص 
الرتب�ية، اأنه يف انتظار تفعيل النظام 
ويف  املفت�سني  لن�ساطات  الرقمي 
اإطار متابعة الدخ�ل املدر�سي املقبل، 
البيداغ�جية  التح�سريات  ل�سيما 
وال�سحية واملادية خالل فرتة التحاق 
ل�سيما  المتحانات  اأق�سام  تالميذ 
املت��سط  التعليم  �سهادتي  يف 
والبكال�ريا بامل�ؤ�س�سات، فاإنه يتعني 
الأط���ار  مفت�سي  اإ�سعار  عليهم 
بزيارات  بالقيام  الثالثة  التعليمية 
ميدانية للم�ؤ�س�سات الرتب�ية ملعاينة 
ل�ستقبال  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  فتح 
التالميذ، التحاق م�ظفي التاأطري من 
امل�ؤ�س�سات  نظافة  واأ�ساتذة،  اإداريني 
ال��روت���ك���ل  وتطبيق  ال��رتب���ي��ة 
تطبيق  وك��ذا  ال�سحي،  ال�قائي 

الروت�ك�ل الأمني. 
العناية  اإي��الء  اإىل  ال����زارة  ودع��ت 

واإر���س��ال  التعليمة  لهذه  الكاملة 
تقارير ح�ل مدى تطبيق التعليمات 
م�ست�ى  ع��ل��ى  �سلفا  امل���ذك����رة 
ل��الأط���ار  ال��رتب���ي��ة  امل�ؤ�س�سات 
اإىل  اإر�سالها  ويتم  الثالثة،  التعليمية 
"الإمييل"  نف�ص  طريق  عن  ال���زارة 
اإج��راء  ول�سمان  اإل��ي��ه��م.  املر�سل 
تقرر  مريحة،  المتحانني يف ظروف 
اإ�سافة نائب  ا�ستثناء يف هذه الدورة 
املبا�رة  امل�س�ؤولية  واحد يعمل حتت 
لرئي�ص املركز يتكفل باجلانب ال�قائي 
اأربعة  واإ�سافة  باملركز،  وال�سحي 
يتكفل�ن  العامة  الأمانة  من  اأع�ساء 
ال�اردة  ال�سحية  الإجراءات  بتطبيق 
يف الروت�ك�ل وكذا متابعة احرتام 
عند  ال�قائية  للتدابري  املرت�سحني 

الدخ�ل ويف ال�ساحات والأروقة. 
دي����ان  اأن  ال������زارة  واأ���س��اف��ت 
كذلك  قرر  وامل�سابقات  المتحانات 
اإ�سافة اأربعة عمال لكل مركز لدعم 
خدمات التطهري و التعقيم و النظافة 
لكل  طبيب  وتخ�سي�ص  باملركز، 
الأقل  على  احتياطية  وقاعة  مركز، 
احلالت  لعزل  اإج��راء  مركز  كل  يف 
على  الدي�ان  و�سدد  بها.  امل�ستبه 

�رورة اإيالء م�سم�ن هذا الإر�سال 
تفادي  اأجل  من  الق�س�ى  الأهمية 
ك�رونا  بفريو�ص  العدوى  انتقال 
المتحانات،  اإجراء  مراكز  داخل  اإىل 
وكل  التالميذ  �سالمة  على  وحفاظا 
امل�ؤطرين لالمتحانات خا�سة اأن عدد 
الإ�سابات بالفريو�ص يزداد ي�ما بعد 
الرئي�سي  ال�سبب  يك�ن  وقد  ي�م. 
لرتفاع ن�سبة احلالت امل�ؤكدة راجعا 
ال�قائية  الإج���راءات  اح��رتام  لعدم 
يف  الكمامة  بلب�ص  تعلق  ما  خا�سة 
العمل  واأماكن  العم�مية  الأماكن 
وا�ستعمال  التباعد،  م�سافة  واحرتام 
امل��ط��ه��ر ال��ك��ح���يل وغ��ريه��ا من 
الإجراءات التي ت�ساعد على احلد من 

تف�سي هذا ال�باء.
ال�طنية  الرتبية  وزارة  واأعلنت   
املدر�سية  المتحانات  رزنامة  عن 
حيث  اجل��اري��ة،  الدرا�سية  لل�سنة 
التعليم  �سهادة  امتحان  اإجراء  �سيتم 
الأربعاء  اإىل   7 الإثنني  املت��سط من 
حيث  اختياريا  و�سيك�ن  �سبتمر   9
على  املتح�سلني  للتالميذ  ميكن 
املعدل العام باحت�ساب الف�سل الأول 
من   09 يف�ق  اأو  ي�ساوي  والثاين 

والنتقال  المتحان  اإجراء  عدم   20
اإجراء  اأما م�عد  الثان�ي،  الط�ر  اإىل 
للتعليم  البكال�ريا  �سهادة  امتحان 
الأحد  من  ابتداء  ف�سيك�ن  الثان�ي 
13 اإىل اخلمي�ص 17 �سبتمر 2020.

و�لوز�رة تاأمر بفتح ح�صابات 
�إلكرتونية جلميع مفت�صي 

�لرتبية
اأمرت وزارة الرتبية ال�طنية، مدراء 
الرتاب  عر  امل�زعني   50 ال�  الرتبية 
العاملني  املفت�سني  باإعالم  ال�طني 
بفتح  مديرية  ك��ل  م�ست�ى  على 
ح�سابات الكرتونية خا�سة بهم  عر 
بال�زارة   اخلا�سة  الرقمية  الأر�سية 
لتمكينهم من الدخ�ل اإليها. ياأتي هذا 
�سرت�سل  التي  النماذج   على  للعمل 
الإمتحانات  ملتابعة  حت�سريا  لهم 
التعليم  بنهاية  اخلا�سة  الر�سمية 
املت��سط والدخ�ل املدر�سي -2020

2021 املقرر يف 4 اأكت�بر القادم .
املفت�سني  الرتبية  وزارة  واأم���رت 
حجز  عملية  يف   احل��ذر  ب�����رورة 
قاعدة  بربط  والقا�سية  النقاط، 
بيانات الدي�ان ال�طني لالمتحانات  
وامل�سابقات بقاعدة بيانات الأر�سية 
عنها  يرتتب  للرقمنة.والتي  ال�طنية 
للتالميذ   القب�ل  معدلت  احت�ساب 
التعليم  نهاية  لمتحان  بالن�سبة 
النتائج  “وا�ستظهار  ” بيام  املت��سط 
لتالميذ  بالن�سبة  للناجحني  النهائية 
ا�ستكمال  متابعة  مع   البكال�ريا، 
ور���س��د ال��ع��الم��ات وال��ت��اأك��د من 
الرتبية  وزارة  �سحتها.وحملت 
امل�ؤ�س�سات  مديري  التعليمة،  ح�سب 
الرتب�ية ومفت�سي الرتبية امل�س�ؤولية  
ر�سد  يف  خطا  اأي  وق���ع  ح��ال  يف 
ميكن  ل  اأنه  باعتبار  العالمات،  هذه 

ت�سحيحه.

جّندت وز�رة �لرتبية �لوطنية, مفت�صي �لرتبية لالأطو�ر �لتعليمة �لثالثة, للقيام بزيار�ت ميد�نية �إىل �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية ملعاينة 
ما  �ملدر�صي, ال�صيما  و�لدخول  و�لبكالوريا,  �ملتو�صط  �لتعليم  �صهادتي  �متحانات  لتنظيم  �لتح�صري  �إجر�ء�ت  ومر�قبة مدى جت�صيد 
تعلق بفتح �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية ال�صتقبال �لتالميذ, �لتحاق موظفي �لتاأطري من �إد�ريني و�أ�صاتذة مبنا�صب عملهم, نظافة �ملوؤ�ص�صات 

�لرتبوية وتطبيق �لربوتوكول �لوقائي �ل�صحي, وكذ� تطبيق �لربوتوكول �الأمني. 

�لوز�رة �أمرت باإر�صال تقارير حول و�صعية �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية

 

ولوج �الأ�صو�ق �الفريقية رهان 
�حلكومة الإعطاء ديناميكية 

للتجارة �خلارجية
اأ�سحى ول�ج الأ�س�اق الفريقية رهانا للحك�مة لإعطاء ديناميكية 
للتجارة اخلارجية وبل�غ الأهداف التي حددها الرئي�ص تب�ن خالل ندوة 
النعا�ص القت�سادي لت�سدير ما قيمته 5 ماليري دولر خارج قطاع 
املحروقات مع اآفاق 2021 . ويف هذا ال�سدد يرى اخلبري القت�سادي 
وال�ستاذ اجلامعي خمتار عاليل اأن جتارة املقاي�سة احلدودية اأحد اأهم 
ومعرفة  تقنينها  �ريطة  الهدف،  هذا  حتقيق  على  امل�ساعدة  الع�امل 
يك�ن  لن  الفريقية  ال�س�اق  غزو  اأن  م�سيفا   ، التجارة  هذه  حجم 
باملجازفة واإمنا يف مرحلة اأوىل يجب التعمل باملقاي�سة من خالل اإقامة 
ب�سكل  التجارية  املبادلت  لرتقية  متهد  باجلن�ب  فعالة  حرة  مناطق 

وا�سع.
بني  م�سرتك  وزاري  قرار  الر�سمية  اجلريدة  يف  م�ؤخرا  �سدر  وقد 
جتارة  ممار�سة  وكيفيات  �روط  يحدد  املالية  و  التجارة  وزارت��ي 
مع جمه�رية  التبادل  م��س�ع  الب�سائع  قائمة  و  احلدودية  املقاي�سة 

مايل وجمه�رية النيجر.
التجارة  وزير  قبل  من  املم�سى  امل�سرتك،  ال�زاري  القرار  واأو�سح 
جتارة  اأن   ،44 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف  وال�سادر  املالية  ووزي��ر 
ت�سهيل  ت�ستهدف  و  ا�ستثنائيا  طابعا  "تكت�سي  احلدودية  املقاي�سة 
مت�ين ال�سكان املقيمني يف وليات اأدرار و اإليزي و مترنا�ست و تندوف 
دون �س�اهم". واأ�سار عاليل اأن اجلزائر ت�سعى حاليا لبناء ا�سرتاتيجية 
للتبادلت التجارية مبا يتما�سى  وطبيعة الأهايل امل�ج�دين يف اجلن�ب 
تق�ية  اإىل  يدفع  وه�ما  اإفريقيا  دول  �سمال  وامل�ج�دين يف  اجلزائري 
واملنت�ج  اجلزائري  املنت�ج  بني  الحتكاك  خالل  من  التجاري  امليزان 
الإفريقي الذي �سي�ؤدي حتما- ح�سب اخلبري القت�سادي- اإىل  ت�ريع 
اأهم �رط  الري  النقل  ت�فري  .ويبقى  اجلزائري  القت�ساد  دديناميكة 
تنظيميًا  اإجراًء  التجارة  وزارة  و�سعت  حيث   ، امل�ساعي  هذه  لنجاح 
نح�  الت�سدير  عمليات  لتاأطري  القت�ساديني  املتعاملني  لفائدة  جديداً 
علم  اإىل  ال�زارة  واأ�سارت  وم�ريتانيا(.  والنيجر،  )مايل،  اجل�ار  دول 
نح�  الت�سدير  بعمليات  يق�م�ن  الذين  القت�ساديني  املتعاملني  كافة 
لتاأطري  تنظيمي  اإجراء  ب��سع  وم�ريتانيا،  والنيجر  مايل  اجل�ار  دول 
امل�سدرة من  املنتجات  نقل  ب�سمان  الإجراء  العمليات. ويق�سي  هذه 
طرف املجمع العم�مي للنقل والل�ج�ستيك "ل�جي�سرتان�ص" اإىل غاية 
النقطة الكيل�مرتية )0( على م�ست�ى ال�ريط احلدودي مع كل بلد، 
لتك�ن بذلك نقطة عب�ر وا�ستالم ال�سلع من طرف اجلهة امل�ست�ردة 
من دول اجل�ار. كما يهدف اإىل تفادي اأي عراقيل ميكن اأن يرتتب عنها 

انعكا�سات �سلبية قد تعيق ال�سري احل�سن لتج�سيد هذه
 العمليات.                                                                               ق.و

�خلبري �القت�صادي و�الأ�صتاذ �جلامعي خمتار عاليل

قلق و�صط �مل�صدرين من خ�صارة منا�صب �صغل جر�ء حظر ت�صدير �ملعجنات
ومتعامل�ن  م�����س��درون  اأع����رب 
ا�سدار  من  قلقهم  عن  اقت�سادي�ن 
اإىل  ت�سديرها  نع  ميمُ التي  امل�اد  قائمة 
تاأمني  اإطار احلر�ص على  اخلارج، يف 
�سلع �رورية خالل تف�سي فريو�ص 
يف  )ك�فيد19-(،  امل�ستجد  ك�رونا 
وعدم  امل�اد  بع�ص  وفرة  تبدو  حني 
امل�اد  فيها. وت�سمل  نق�ص  اأي  وج�د 
اخلارج،  اإىل  الت�سدير  من  املمن�عة 
التجارة،  وزارة  من  ق��رار  مب�جب 
وال�سميد  والدقيق  ال�سكر  من  كال 
اإ�سافة  املعكرونة،  مثل  واملعجنات 
اإىل م�اد اأخرى. وقال رئي�ص اجلمعية 
اجلزائريني،  للم�سدرين  ال�طنية 
علي ن�ري، اإن منع بع�ص امل�اد اأمٌر 
كذلك  لي�ص  ال��سع  لكن  مفه�م، 
الأخ��رى.  املنتجات  بع�ص  حالة  يف 
له،  ت�ريحات  يف  ن�ري  وا�ساف 
تعمل  التي  القطاعات  بع�ص  اأن 
والزيت  ال�سكر  اإن��ت��اج  جم��ال  يف 

بالغ  نح�  على  تتاأثر  قد  واملعجنات 
واأ�ساف  ال�سترياد.  منع  جراء  من 
التي  ه��ي  ال�سلطات  اأن  ن�����ري 
مت�ين  يحتاجها  التي  امل���اد  تعرف 
لكن  امل�اطنني،  وحاجيات  الأ�س�اق 
بع�ص  اإدراج  يف  تكمن  امل�سكلة 
املطل�ب  من  كان  اأنه  واأكد  ال�سلع. 
اأن تتحاور ال�سلطات مع امل�سدرين، 
فعال  ي�ستفيدون  كان�ا  اإذا  ما  ملعرفة 
يقب�س�ن  ل  دام���ا  "فما  الدعم  من 
اإىل  الداعي  ما  احلك�مة،  من  �سيئا 
العملة  مداخيل  من  واحلرمان  منعم 
ال�سعبة؟". واأ�ساف اأن حظر ت�سدير 
خ�سارة  اإىل  �سي�ؤدي  امل����اد  ه��ذه 
عن  ف�سال  ال�ظائف،  من  مهم  عدد 
على  داأب��ت  التي  الأ���س���اق  فقدان 
املرجح  ومن  اجلزائر  من  ال�سترياد 
اأخ��رى.  اأ���س���اق  �س�ب  تتجه  اأن 
فقال  الأمر،  هذا  على  مثال  و�رب 
يف  الغذائية  املعجنات  قطاع  اإن 

ملي�ن  ع�رين  ي�سدر  كان  اجلزائر، 
قرار  �سدر  ثم  ال�سنة،  يف  دولر 
 .2009 �سنة  يف  الت�سدير  ب�قف 
التجارة  وزارة   ح��ددت  اأي��ام  وقبل 
الغذائية  امل���اد  جممل  ت�سم  قائمة 
قامت  قد  و  الت�سدير  من  املمن�عة 
القائمة  مراجعة  و  بتحيني  ال���زارة 
القت�ساديني  للمتعاملني  ت�جيهها  و 
القائمة  ت�سمنت  و  امل�ؤ�س�سات  و 
ال�سلب  القمج  من  �س�اء  الدقيق 
املعد  ذلك  يف  مبا  ال�سعري  و  اللني  او 
بطذريقة تقليدية و املعبء يف اكيا�ص 
الفارينة  عن  ،ف�سال  كلغ   10 �سعة 
ال�سلب  القمح  م��ن  امل�سن�عة 
و  تقليدية  بطريقة  امل�سن�عة  �س�اء 
او  كلغ   10 من  اكيا�ص  يف  املعبئة 
الت�سدير  من  منع  كما   . ال�سناعية 
يف  مبا  الغذائية  العجائن  خمتلف 
املح�سية  او  املطب�خة  العجائن  ذلك 
و  تقليدية  بطرق  املح�رة  تلك  و 

كلغ   10 ب���زن  اكيا�ص  يف  املعبئة 
حي�اين  ا�سل  من  مب�اد   املح�س�ة  و 
 . باليد  املعد  الك�سك�ص  جانب  اىل 
زي�ت  اي�سا  القائمة  اىل  وا�سيف 
امل�سفاة دون  ال�س�يا و م�ستقاتها و 
،بالإ�سافة  ان تك�ن معدلة كيميائيا 
ذلك  يف  مبا  الث�م  ت�سدير  منع  اىل 
ال�سكر  بان�اعه  وال�سكر  البذور  
و  ال�سكر  ق�سب  او  ال�سمندري 
ال�سكاروز ال�سايف و ال�سكر امل�جه 
اآخر  جانب  .من  الت�سفية  و  للتح�يل 
ت�سدير  منع  اي�سا  القائمة  ت�سمنت 
الكمامات  و  القنعة  ان���اع  كافة 
منها القنعة امل�جهة لغرا�ص طبية 
ان�اع  كافة  اىل  ا�سافة  القما�ص  من 
ال�س�ائل  �س�اء  الي��دي  مطهرات 
ا�سارت  وقد   . املطهر  ال�ساب�ن  او 
عطفا  تاتي  القائمة  ان  اىل  ال���زارة 
لقائمة اوىل وجهت بتاريخ 20 اوت 
2020 .                                  ل�ؤي ي

بعدما حددت وز�رة �لتجارة قائمة �ملو�د �لغذ�ئية �ملمنوعة من �لت�صدير

مطالبة �ملغرب بالك�صف 
عن م�صري جميع �ملختطفني 

�ل�صحر�ويني 
املغربي  الحتالل  دولة  ال�سحراوية  للمراأة  ال�طني  الحت��اد  طالب 
وجمه�يل  ال�سحراويني  املختطفني  جميع  م�سري  عن  بالك�سف 
امل�س�ؤولني  تقدمي  اإىل  داعيا  املحتلة،  ال�سحراوية  الأرا�سي  امل�سري يف 
عن "هذه اجلرمية �سد الإن�سانية" اأمام العدالة، ح�سبما اأفادت به وكالة 
له  بيان  يف  الن�س�ي  الحتاد  وقال  الأح��د.  اأم�ص  ال�سحراوية  الأنباء 
الختفاء  ل�سحايا  الدويل  الي�م  مبنا�سبة   - الإن�سان  حق�ق  ق�سم  عن 
حق�ق  ق�سم  اأن   - �سنة  كل  من  اأغ�سط�ص  ل30  امل�افق  الق�ري 
بن�سالت  ي�سيد  الك�نية،  املنا�سبة  هذه  يخلد  ''وه�  بالحتاد  الن�سان 
املخابئ  من  الناجني  الق�ري  الختفاء  جرمية  �سحايا  ال�سحراويني 
بال�سحراء  احلق�قية  واحلركة  امل�سري،  جمه�يل  وعائالت   ، ال�رية 
اأجل  ترافع من  التي  الهيئات واملنظمات واجلمعيات احلق�قية  الغربية 
النتهاكات  اأ�سكال  الن�سانية ومناه�سة كل  �سحايا هذه اجلرمية �سد 
ال�سافرة التي مت�ص من الكرامة الإن�سانية". وتابع "واإذ يذكر ق�سم حق�ق 
الن�سان بالحتاد ال�طني للمراأة ال�سحراوية ، من خالل هذه املنا�سبة، 
قبل  من  واملرتكبة  وال�سع�ب  الن�سان  حلق�ق  اجل�سيمة  بالنتهاكات 
الدولة املغربية يف الرا�سي املحتلة من اجلمه�رية ال�سحراوية والتي 
�سد  وجرائم  حرب  كجرائم   ، الإن�ساين  الدويل  القان�ن  وفق  تكيف 
وتقدمي  وامل�ساءلة  الق�سائية  املتابعة  ت�ست�جب  اإبادة  وجرمية  الإن�سانية 
اجلناة اأمام العدالة". واأكد البيان "دعم وت�سمان الحتاد ال�طني للمراة 
املخابئ  من  الناجني  الق�ري  الختفاء  �سحايا  كافة  مع  ال�سحراوية 
الآثار  من  تعاين  ولزالت  عانت  التي  عائالتهم  ومع  املغربية  ال�رية 
اخلطرية جلرمية الختفاء الق�ري" واملطالبة بالك�سف عن  م�سري "جميع 
عائالتهم  و�سعية  وت�س�ية  امل�سري  جمه�يل  ال�سحراويني  املختطفني 
دون �روط وفق املعايري الدولية ذات ال�سلة". كما طالب البيان دولة 
املعتقالت  داخل  املت�فني  ال�سهداء  رفات  ب"ت�سليم  املغربي  الحتالل 
واملراكز ال�رية لذويهم ، و�رورة اعتماد اإجراء خرة احلم�ص الن�وي، 
وحماكمة  امل�س�ؤولني عن جرائم الختطاف والختفاء الق�ري وو�سع 
حد ل�سيا�سة الفالت من العقاب".                                               ق.و



املت�ا�سل  الإحلاح  من  بالرغم 
ال�سحية  املحلية  لل�سلطات 
م��ن��ي��ة ب���ج���ب  م��ن��ه��ا والأ
م��الزم��ة ال��ب��ي���ت م��ن اج��ل 
ال�سحية  الأزمة  عمر  تقلي�ص 
ال�طن  وليات  تعي�سها  التي 
ذلك  يف  يرى  البع�ص  اأن  اإل 
الكثري  في�سعى  لهم،  عقابا 
ق�سد  غ��ري  اأو  ق�����س��د  ع��ن 
الذي  ال�باء  هذا  وج�د  نفي 
اأطبائنا  خ��رية  ي�ميا  يقتل 
على  ف��ي��ع��م��ل  وم���ط��ن��ي��ن��ا 
ع��دم الم��ت��ث��ال ل��الإج��راءات 
انت�سار  متنع  التي  ال�قائية 
���س��خ��ا���ص.  ال��ع��دوى ب��ني الأ
يقيم  م��ن��ه��م  ال��ك��ث��ري  ف���راح 
الطرقات  قارعة  على  حجرا 
التطهري  حمطة  حت�لت  حني 
حا�سي  ببلدية  ال�رقية  بحي 
لتجمع  م��ك��ان  اإىل  خليفة 
دون  ���س��خ��ا���ص  الأ ه�����ؤلء 
ول  اجل�سدي  بالتباعد  التزام 
ال�اقية  للكمامات  ا�ستعمال 
ب��ك��ل م��ع��اين ال���س��ت��ه��ت��ار، 
ن��اه��ي��ك ع���ن امل�����س��اي��ق��ات 
هذه  ج��راء  يحدث�نها  التي 
ال�ساكنة  لبع�ص  التجمعات 
بالوك�سجني  امل��ت��م��ت��ع  يف 
ب���اب  اأ فتح  م��ن  ومنع�هم 

للته�ية  ون�افذها  منازلهم 
ح��ارة  ���س��دي��دة  �سائفة  يف 
غري  �سحية  ظ��روف  ويف   ،
حرا�ص  من  مراأى  على  عادية 
نهم  اأ تنا�س�ا  ال��ذي  املحطة 
م�����س���ؤول���ن ع���ن امل��ح��ط��ة 
الأمن  رجال  وكذا  وحميطها 
التي  املحلية  وال�سلطات 
الطريق،   ه��ذا  ي�ميا  جت���ب 
نهار  املحيط  هذا  حت�ل  كما 
وليال  للتجمعات  اأماكن  اإىل 
ل��ب��ي��ع وت���روي���ج ال�����س��م���م 

ملهل��سات. وا
اأحد  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
اإىل  حت���ل  بيته  اأن  ال�سكان 
كل  غ��ل��ق  اأن  ب��ع��د  �سيل�ن 
ب�سيء  التمتع  دون  املنافذ 
هذا  وم��ن  النقي  اله�اء  من 
التحرير  الع��الم��ي  امل��ن��ر 
من  ال�سكان  ه���ؤلء  ينا�سد 
دارية  والإ املحلية  ال�سلطات 
م���ن���ي���ة وك����ذا امل��دي��ر  والأ
ي�سع�ا  اأن  للتطهري  ال�لئي 
غري  املمار�سات  هذه  ملثل  حدا 
حياة  ح�لت  التي  امل�س�ؤولة 
جحيم  اىل  ال�سكان  بع�ص 
عنها  يقال  ما  اقل  �سائفة  يف 

حارقة. انها 
مبارك قدودة 

ع�س�  م�����ص،  اأ اأول  اأع��ل��ن، 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
"يا�سني  ال�����ادي  ل��ب��ل��دي��ة 
التجمع  حلزب  املنتمي  باهي" 
ال����ط���ن���ي ال���دمي���ق���راط���ي، 
من  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه 
البلدي،  املجل�ص  ع�س�ية 
ال�ستقالة  ل�ثيقة  ن�ره  بعد 
ال�سخ�سية  �سفحته  ع��ر 

. ي�سب�ك" فا "
ال�ستقالة  خر  نقل  مت  وقد 
املري  طاولة  على  امل���ج���دة 
فيها  للبت  زكايرة"  "علي 
ودوافعها  �سبابها  اأ ذكر  دون 
التي  تلك  عدا  ما  احلقيقية، 
ل�سنة  اأ وتتناقلها  تتداولها 

املحلي. العام  الراأي 
"التحرير"،  م�سادر  وح�سب 
يتم  اأن  امل��ت���ق��ع  م��ن  ن��ه  ف��اإ
ا���س��ت��دع��اء امل��رت���س��ح يف 
قائمة  م��ن   06 ال���  امل��رت��ب��ة 
فقريي"،  "الطيب  الأرن��دي 
يف  احل��ظ  ي�ساعفه  مل  ال��ذي 

املا�سية  املحلية  النتخابات 
املجل�ص  يف  ع�س�ا  ليك�ن 
ح�س�ل  ب��ح��ك��م  ال��ب��ل��دي، 
م��ق��اع��د   4 ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
مقعدا،   33 اأ�سل  من  فقط، 
"باهي  ا�ستقالة  بعد  وذل��ك 
خ��الل  مت  ف��ي��م��ا  يا�سني"، 
ثبات  اإ بعد  املا�سي  ال�سهر 
رئي�ص  من�سب  �سغ�ر  حالة 
ب�سبب  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
"علي  انتخاب  ال�فاة،  حالة 
للبلدية،  رئي�ًسا  زكايرة" 
اجلديد  ال�افد  التحاق  وكذا 
ي��سف  ال��ب��ل��دي  للمجل�ص 
الأرن��دي،  حزب  عن  بيكي، 
ال��ري  بلجنة  ك��ل��ف  ال���ذي 
كفاءته  بحكم  والكهرباء، 
فعما  ممُ �سابا  وك�نه  ونزاهته 
وميلك  والن�ساط  باحلي�ية 
البلدية،  على  وغرية  �سحنة 
من  م��ق��رب���ن  ي��ق���ل  ك��م��ا 

البلدي. املجل�ص 
.ع منل�ي 

العائلي  ه��م��ال  الإ يت�ا�سل 
داخ����ل ال��ب��ي���ت ال�����س���ف��ي��ة 
خ�س��سا  لآخ����ر  ي����م  م��ن 
وع��دم  ب��ن��اء  ل��الأ تربيتهم  يف 
حيث   ، لهم  اجليد  مراقبتهم 
الأول  م�����ص  اأ ي����م  ت��ع��ر���ص 
اأحياء  اأحدى  من  ر�سيع  طفل 
على  ك�ر  اإىل  البيا�سة  بلدية 
�سق�طه  بعد  اليدين  م�ست�ى 
املنزل  �سقف  ف���ق  م��ن  احل��ر 
حماولته   ث��ن��اء  اأ ه��ذا  ح��دث   ،
عندما  �سقيقته  من  الهروب 
دون  رف��ق��ت��ه��ا  ي��ل��ع��ب  ك���ان 
عنه  �سينجم  ما  يف  التفكري 
عند  واأ������رار  خم��اط��ر  م��ن 
نح�  ال�سطح  ف���ق  من  قفزه 
املعبد  الطريق  وف�ق  الأر�ص 
على  ك�ر  له  ت�سبب  حيث   ،

م�����س��ت���ى ال��ي��دي��ن وج���روح 
ال�جه  م�ست�ى  على  خطرية 
ا���س��ت��دع��ى ن��ق��ل��ه ع��ل��ى وج��ه 
ومك�ثه  للم�ست�سفى  ال�رعة 
والعناية  العالج  لتلقي  هناك  
ال��ك��ام��ل��ة م��ن ق��ب��ل الأط��ب��اء 
�سحية  م�ساكل  وق�ع  لتفادي 
احلرارة  ظل  يف  خ�س��سا  له 
على  ن��اه��ي��ك   ، ال�����س��دي��دة 
ف��راد  اأ ثر  تاأ وك��ذا  �سنه  �سغر 
ليمة  الأ احلادثة  بهذه  العائلة 
التي  بهم  اأ لها  تعر�ص  التي 
ال�سلم  باب  ترك  ورائها  يقف 
اأ�ستغله  ال�سطح  نح�  مفت�ح 
جيد  ب�سكل  ال���ري  ال��ط��ف��ل 
لأج���ل ال��ل��ع��ب وامل����رح ف���ق 
الأخ��ري  يف  وي��ك���ن  ال�سقف 
املراقبة  وعدم  الإهمال  �سحية 

و�صقوط عامل من عمود 
كهرباء 

من  ���س��اب  تعر�ص  وق��د  ه��ذا 
يف  يعمل  نف�سها  ال��ب��ل��دي��ة 
امل�سابيح  و�سيانة  الكهرباء 
م�ؤ�س�سة  م��ع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اأعلى  من  �سق�ط  اإىل  خا�سة 
فقد  بعدما   ، كهربائي  عم�د 
يف  اجليد  والتحكم  ال�سيطرة 
بالعمل  القيام  ثناء  اأ و�سعيته 
بتغيري  ي��ق���م  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
العم�د  ف�ق  امل�سابيح  بع�ص 
له  �سبب  مم��ا   ، ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
م�ست�ى  على  ك�س�ر  ع��ّده 
بعد  اأي�سا  والقدمني  اليدين 
اأر�سية  على  احل��ر  �سق�طه 
الأخ��رى  هي  �ساهمت  �سلبة 
بجروح  ي�����س��ا  اأ اإ���س��اب��ت��ه  يف 

ج�سمه  اأط����راف  ب��ع�����ص  يف 
اجلب�ص  و�سع  ا�ستدعى  الذي 
يف  املك�ث  وكذا  غرز  وع��ّدة 
اجتياز  غاية  اإىل  امل�ست�سفى 
يت�اجد  التي  اخلطرية  املرحلة 
ال�سماح  ق��ب��ل  الآن  عليها 
اأي�سا  ومك�ث  مبغادرته  له 
يذكر   ، بالبيت  املطل�بة  الفرتة 
�سبق  ق��د  نف�سه  ال�ساب  اأن 
عمل  حل�ادث  تعر�ص  واإن  له 
منها  وجنا  العمل  ثناء  اأ خطرية 
عليه  ي�ست�جب  مما   ، باأعج�بة 
والرتكيز  ح�ساباته  مراجعة 
واحلذر  احليطة  كل  واأخذ  اجليد 
م��ّرة  �سحية  ي��ك���ن  ل  حتى 
يف  يت�سبب  عمل  حلادث  اأخرى 

. هالكه
زياد   ب�  اأ
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 16 ال���  عر  املحتج�ن  وع��ر 
�سلمية،  احتجاجية  ح��رك��ة 
م����ام م��ق��ر ولي��ة  ن��ظ��م���ه��ا اأ
ال������ادي، وب��ل��دي��ة ال����ادي 
واحلفظ  الدولة  اأمالك  دارة  واإ
من  وغ���ريه���ا  ال���ع���ق���اري.. 
مبلف  عالقة  لها  التي  دارات  الإ
الجتماعية  التح�سي�سات 
غ�سبهم  عن  ال���ادي،  ببلدية 
وت���ذم���ره���م م���ن امل��م��اط��ل��ة 
و�سف�ها  ال��ت��ي  وال����ع����د 
بهم  التالعب  وك��ذا  بالزائفة 
دارات  الإ ت��ق��اذف  خ��الل  م��ن 
قطع  منحهم  تعرث  م�س�ؤولية 
ا�ستفادوا  ال��ت��ي  الأرا���س��ي 
دارة  اإ اأي  ت�جد  ل  ذ  اإ منها، 
ق��رت  واأ م�س�ؤوليتها  حتملت 
اختيار  خالل  وقع  الذي  باخلطاأ 
على  �ست�زع  التي  الأر�سية 
بكل  تبحث  ثم  امل�ستفيدين، 
ع��ن حل  وم�����س���ؤول��ي��ة  ج��دي��ة 

اأمده  طال  ال��ذي  امل��اأزق  لهذا 
ب��ع��ادا  اأ واأخ���ذ  ���س��ن���ات  منذ 
من  ت��ف��اق��م  ق��د  وت��ع��ق��ي��دات 

ح�سبهم. ال��سع، 
الذين  امل�ستفيدون  وتفاجاأ 
ق�ائم  يف  اأ�سماوؤهم  وردت 
اأعلنتها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ف��ادة 
�سه�ر  منذ  البلدية  م�سالح 
عملية  ت��ع��رث  م��ن  ط���ي��ل��ة، 
ال��ت��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة مل��ك��ان 
ال��ت��ح�����س��ي�����س��ات ال���ت���ي مت 
جلنة  ط���رف  م��ن  اخ��ت��ي��اره��ا 
من  وذل��ك  الأر�سية،  اختيار 
ال�رف  �سبكة  اإجن��از  خ��الل 
الطرقات  وتعبيد  ال�سحي 
والكهرباء  املياه  �سبكة  وجلب 
لله�اتف  بالإ�سافة  والغاز، 
الأ�سغال،  من  وغريها  الثابتة 
اأن  وج����دوا  حت��رك��ه��م  وع��ن��د 
حم��ا���ر اخ��ت��ي��ار الأر���س��ي��ة 
�ستمنح  التي  للتح�سي�سات 
ف���ق  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ل���ه���م، 
خا�سة  ف��الح��ي��ة  حم��ي��ط��ات 

حميطات  اأو  بال�ست�سالح 
اأم��الك  عن  ف�سال  المتياز، 
نزاع  يف  دخل�ا  ممن  للخ�ا�ص، 
البلدية  م�سالح  مع  ق�سائي 
بحكم  الغلبة  ل��ه��م  وك��ان��ت 

لأمالكهم. اأحقيتهم 
باأن  طلعة  ممُ م�سادر  وذكرت 
الدولة،  واأمالك  ال�ادي  بلدية 
ال�  يقارب  ما  ح��دود  يف  متلك 
من جمم�ع  فقط  قطعة   3000
عليها،  املعلن  قطعة  األف   5
على  قطعة  كل  ترتبع  حيث 
 14.7 �رب  مرتا   17 م�ساحة 
امل�ستفيدين  دفع  ما  وه�  مرتا، 
ي�م  رف��ع���ا  ي��ن  اأ لالحتجاج، 
عليها،  كتب  لف��ت��ات  م�����ص  اأ
���س��غ��ال  اأ ب��اإط��الق  ”نطالب 
هي  ي��ن  اأ والتهيئة،  الت�س�ية 
ننتظر  اإىل متى ونحن  ال�ع�د؟ 
اأين  2020؟،  اإىل   2014 من 
م��س�ع  التح�سي�سات؟  هي 
البلدية  يخ�ص  التح�سي�سات 
ه��م حلل  ي���ن  اأ ال���دائ���رة،  م��ع 

من  وغريها  امل�سكلة؟”  ه��ذه 
املحتج�ن  كتبها  التي  املطالب 
اأمام  �سدورهم  على  ورفع�ها 
واأمالك  العقاري  احلفظ  مقر 
م�����ص،  الأ �سبيحة  ال��دول��ة 
بالتدخل  اآخ��رون  طالب  فيما 
املركزية  لل�سلطات  العاجل 
هذا  يف  معمق  حتقيق  وفتح 
واأرهقهم  اأرقهم  ال��ذي  امللف 
التدخل  م��ع  ���س��ن���ات،  م��ن��ذ 
ي��ج��اد ح��ل ج��ذري  م��ن اأج��ل اإ
يعان�ن  التي  الإ�سكالية  لهذه 
من  فيهم  اأن  بالأخ�ص  منها، 
كراء  بيت  يف  يعي�ص  نه  باأ قال 
يعي�ص  واأخر  تكاليفه،  و�سئم 
عليه  وكرثت  العائلي  بيته  يف 
ي�ستقل  اأن  وي��ري��د  امل�ساكل 
بناءه  واأ وزوجته  ياأويه  ببت 
ل  الذين  احلالت  من  وغريهم 
فيهم  تت�فر  ول  منزل،  ميلك�ن 
الجتماعي  ال�سكن  ���روط 
على  للح�س�ل  لهم  �سبيل  ول 
ال�ستفادة  خالل  من  اإل  بيت 
اإط��ار  يف  اأر����ص  قطعة  م��ن 

الجتماعية. التح�سي�سات 
اق��رتح  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
يتم  ب��اأن  حملي�ن،  مراقب�ن 
واخل�ا�ص  الفالحني  تع�ي�ص 
م���الك الأرا����س���ي ال��ذي��ن مت 
التح�سي�سات  قطع  اختيار 
طرف  م��ن  اأرا���س��ي��ه��م،  على 
م���الك  م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ة واأ
بالرتا�سي  وذل���ك  ال��دول��ة، 
ملعاناة  ح��د  و���س��ع  اأج���ل  م��ن 
من  امل�ستفيدين  ال�����س��ب��اب 

. ت لتح�سي�سا ا

�إطار  يف  �أر�صية  قطعة   4160 من  �مل�صتفيدين  ممثلي  من  جمموعة  ع�صرة,  �ل�صاد�صة  للمرة  �أم�ص,  �صبيحة  �حتج, 
�لقطع  من  �ل�صباب  ��صتفاد  �صنو�ت, حيث   5 من  �أزيد  منذ  �لو�دي,  بلدية  �ملُعلن عنها من طرف  �لتح�صي�صات �الجتماعية 
�لو�قع, رغم دفعهم م�صتحقات  �أر�ص  �أو تعيني قطعهم على  �الأور�ق فقط دون منحهم قر�ر�ت �ال�صتفادة  �الأر�صية على 

�صنو�ت. منذ  و�لتنظيمية  �لقانونية  �ل�صروط  جميع  و��صتيفائهم  �لدولة,  �أمالك  �إد�رة  م�صتوى  على  �ل�صر�ء 

حتقيق بفتح  وطالبو�  �صلمية  �حتجاجية  وقفة   16 نظمو�  بالو�دي  ملنع �نت�صار �لعدوى بني �الأ�صخا�ص �مل�صتفيدون 

عدم �متثال بع�ص مو�طني حي �ل�صرقية 
بحا�صي خليفة لالإجر�ء�ت �لوقائية 

�أرجعها �ملعني الأ�صباب خا�صة

ع�صوية  من  باهي" ي�صتقيل  "ياي�صن 
�ملجل�ص �لبلدي بالو�دي

�إهمال �لعائالت جتاه �الأبناء يتو��صل  

�صقوط ر�صيع من �صقف منزل ي�صبب له ك�صر� باليدين  



اجل��زائ��ر  ب��ري��د  زب��ائ��ن  ي�ستكي   
تقرت  املنتدبة  بال�لية  بتما�سني 
اأو  الغياب  تاأرجح  بني  فرتة  منذ 
النقدية  ال�سي�لة  يف   النق�ص 
من  امتعا�سهم  ع��ن  وع���روا   ،
الريد  مبكتب  الأزم��ة  ا�ستمرار 
منذ  اأم�الهم  �سحب  وا�ستحالة 

.. ط�يلة   فرتة 
م��ام  اأ ال��ك��ب��رية  للط�ابري  ن��ظ��را   
عدم  بحجة  لغلقها  اأو  ال�سبابيك 
املكاتب  لهذه  الي�مي  التم�ين 
ع�رات  يت�اجد  حيث   ، الريدية 
العمر  يف  وال��ط��اع��ن��ني  امل�سنني 
املمتدة  امل���اط��ن��ني  ط���اب��ري  ب��ني 
ال�سم�ص  اأ�سعة  حتت  الطريق  اإىل 
الفجر  ���س��اع��ات  م��ن��ذ  احل��ارق��ة 
ال��ع��راك  ع��ن  ف�����س��ال   ، الأوىل 
وامل��ن��او���س��ات ب��ني ال��زب��ائ��ن و 
بع�سهم  ي�سطر  حيث   . الكتظاظ 
دوره���م  و���س���ل  دون  ل��ل��ع���دة 
تذمر  و   ، م�����ال  الأ �سحب  يف 
من  ال�سبابيك  واأع���ان  القبا�ص 

مكاتبهم  وحت�ل  الف��سى  حالة 
ر�سالة  وعر   ، ي�مي  جحيم  اإىل 
الأحياء  جلان  تن�سيقية  عن  �سادرة 
على  التحرير  حت�سلت  بتما�سني 
املدير  اىل  م�جهة  منها  ن�سخة 
ب�رقلة  اجل��زائ��ر  لريد  ال���لئ��ي 
التدخل  اىل  خاللها  م��ن  دع��ت��ه 
اأو�سحت  و  الأزم��ة  حلل  العاجل 
التي  امل��زري��ة  احلالة  التن�سيقية 
ال�سي�لة  انعدام  ظاهرة  ليها  اإ األت 
التي  و  متا�سني  بريد  مكتب   لدى 
كل  جتاوزت  و  احلدود  كل  فاقت 
انعك�ست  التي  و  احلمراء  اخلط�ط 
ما  امل���اط��ن  حياة  ���س��ريورة  على 
خا�سة  �سعبي  غليان  عنه  اجن��ر 
ن��ن��ا ع��ل��ى م���ع��د م��ع ال��دخ���ل  اأ
ذات  وت�����س��ي��ف   ، الج��ت��م��اع��ي  
بع�ص  اأن  بيانها  ع��ر  الهيئة 
باإجراءات  قامت  القريبة  املناطق 
وهذا  امل�سكلة  ة  وطاأ من  للتخفيف 
متا�سني..                                  بريد  مبكتب  يحدث  مل  ما 
التجاين ن-ق- 

ب�س�ار  ولية  اأمن  م�سالح  اأح�ست 
جانفي  ال��ف��احت  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
 ،2020 ج�يلية   25 غاية  اإىل   2020
على  ج�سماين  م��رور  ح��ادث   70
خلف  احل�ري،  الن�سيج  م�ست�ى 
وفيات  و05  جريحا   75 ح�سيلة 
الإح�سائي  التحليل  الله.  رحمهم 
امل�سجلة  امل��رور  ح���ادث  حل�سيلة 
العامل  اأن  بني  الفرتة،  ه��ذه  خ��الل 
يف  م��ب��ا���را  �سببا  ك��ان  ال��ب�����ري 
اأي   ،94،28% بن�سبة: ارتكابها 
من  ك��ال  اأن  ح��ني  يف  ح���ادث،   66
مت  فقد  واملحيط،  املركبة  عاملي 
اأي  عامل،  كل  عن  حادثني  ت�سجيل 

عامل.     لكل   %  2،85 بن�سبة:
وحر�سا  ب�سار،  ولية  اأمن  م�سالح 
واأم��ن  �سالمة  �سمان  على  منها 
م���روري���ني ب��ال��ن�����س��ي��ج احل�����ري 
وال���ق��اي��ة م��ن ح�����ادث امل���رور، 
ت���ا���س��ل م��ه��ام��ه��ا ون�����س��اط��ات��ه��ا 
لفائدة  والت�ع�ية  التح�سي�سية 
بالطريق  امل��رك��ب��ات  م�ستعملي 
ب�رورة  حت�سي�سهم  مع  العم�مي، 

واأحكام  بق�اعد  والتقيد  اللتزام 
م�ستعملي  واح��رتام  امل��رور  قان�ن 
من  ���س���اء  ال��ع��م���م��ي  ال��ط��ري��ق 
م�ساة،  اأو  امل��رك��ب��ات  م�ستعملي 
ال�سلبية  ال�سل�كات  بع�ص  وتفادي 
اأحيانا  تخلف  التي  والت�رفات 
تفاديها،  ميكن  كان  م��رور  ح���ادث 
الت�ع�ية  احلمالت  هذه  تكثيف  مع 
الرفع  مع  املتزامنة  الفرتة  هذه  خالل 
وع�دة  ال�سحي  للحجر  التدريجي 
الأمر  طبيعتها،  اإىل  امل��رور  حركة 
اللتزام  من  مزيدا  يفر�ص  ال��ذي 
من  لل�قاية  ب��الإج��راءات،  والتقيد 
وال�قاية  جهة  من  امل��رور  ح���ادث 
م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���ص ك���رون��ا 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، وه���ذا ب��اح��رتام 
من  خا�سة  ال�سحية  الت�جيهات 
النقل  مركبات  م�ستعملي  ط��رف 
�سحفي  بيان  ح�سب  وهذا  احل�ري 
التابعة  الت�سال  خلية  عن  �سادر 
حت�سلت  والذي  ب�سار  ولية  لأمن 
منه  ن�سخة  على   " التحرير   " جريدة 
اأ / د

تقمارت  قرية  �سكان  ي�ستكي 
كلم   30 بعد  على  ال���اق��ع��ة 
م���ن م��ق��ر ولي����ة مت��رنا���س��ت 
�سبب  مما  امل�ساكل   من  جملة 
والتذمر  ال�ستياء  من  حالة 
من  وزاد  ال�����س��اك��ن��ة  ل���دى 
منا�سدين  الي�مية  متاعبهم 
ب�����رروة  ال��سية  اجل��ه��ات 
املع�سلة.اين  نهاء  واإ التدخل 
بلدي  فرع  اإيل  القرية  تفتقر 
اأين  ترهنانت  بقرية  واملت�اجد 
 12 قاربت  ملدة  مغل�قا  يبقى 
هيكل  اإيل  حت���ل  حيث  �سنة 
غ��ي��اب  ج����راء  روح  ب����دون 
ممثل  وج���د  رغم  به  اخلدمات 
ه���ؤلء  جعل  مما  الفرع  ل��ذات 
ط�يلة  مل�����س��اف��ات  ينتقل�ن 
ال�ثائق.�سحيا  ل�ستخراج 

ت��ت���اج��د ب��ت��ق��م��ارت ق��اع��ة 
ع���الج وح��ي��دة ه��ي الأخ���رى 
يف  ب�����اب  الأ مغل�قة  تبقى 
وج���ه ���س��ك��ان ال��ق��ري��ة ج��راء 
م��ر  الأ وممر�ص،  طبيب  غياب 
املر�ص  متاعب  من  زاد  الذي 
م��را���ص  الأ اأ���س��ح��اب  خا�سة 
اإ�سافة  ال�سن  وكبار  املزمنة 
والالتي  احل�امل  الن�ساء  اإيل 
اإيل  التنقل  يف  �سع�بة  يجدن 
و�سعية  اأن  كما  ال�لية  مقر 
دون  حالت  ال�سعبة  الطريق 
ت��ط���ر ال��ق��ري��ة، ف��رغ��م م��رور 
اجناز  على  اأع�ام  اأربعة  �س�ى 
بلدية  بني  ما  الرابط  الطريق 
ال  تقمارت  وقرية  مترنا�ست 
اأجزائه  من  عدد  يف  ت�رر  انه 
التنقل  �سع�بة  اإيل  اأدى  مما 

على  خطرا  ي�سكل  اأ�سبح  ين  اأ
ناهيك  ال��ط��ري��ق  م�ستعملي 
ي�سببها  ال��ت��ي  اخل�سائر  ع��ن 
تعرق  املركبات.كما  لأ�سحاب 
نارة  لالإ تام  �سبه  غياب  القرية 
بها  يت�اجد  حيث  العم�مية 
اأ�سبح  ي���ن  اأ فقط  ع��م���دي��ن 
زيادة  ظل  يف  كاف  غري  ذلك 
وي�سيف  ال�سكاين  الت��سع 
ل�سبكة  تفتقد  القرية  ان  ه�ؤلء 
حرمهم  مم��ا  ال��ن��ق��ال  ال��ه��ات��ف 
احل��الت  الت�����س��الت يف  م��ن 
اإيل   ي�سطرون  حيث  احلرجة 
عن  بحثا  للجبال  ال�سع�د 
.فعليه  النقال  الهاتف  �سبكة 
تعبيد  ب�����رورة  ي��ط��ال��ب���ن 
العالج  قاعة  وفتح  الطريق 
من  والتفاته  البلدي  والفرع 

برجمة  ال���لي��ة  وايل  ط��رف 
.وللرد  القرية  ل��ذات  زي��ارة 
قرية  �سكان  ان�سغالت  على 
ات�سالنا  ال�رقية  تقمارت 
م�ست�ى  على  الن�اب  باإحدى 
على  اك���د  وال����ذي  ال����لي���ة 
بالن�سغالت  التام  التكفل 
ب��دء ب��ال��ف��رع ال��ب��ل��دي ال��ذي 
انتظار  يف  اخل��دم��ة   �سيعرف 
ا�سافة  العاملة  اليد  ت�ظيف 
الأخرى  هي  العالج  قاعة  ايل 
وق���اف��ل  مب��م��ر���ص  �ستتدعم 
نارة  بالإ القرية  وتدعيم   طبية 
يبقى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة.ف��ح��ني 
يف  ياأمل�ن  تقمارت  م�اطن� 
على  امل�ساريع  هاته  جت�سيد 

ال�اقع. ار�ص 
�ص.ب

م���ن  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت م�����س��ال��ح اأ
تاريخ  منذ  الأغ����اط  ولي��ة 
اإىل  ف���ري���ل  اأ ���س��ه��ر  م��ن   05
اأوت  �سهر  منت�سف  غ��اي��ة 
 )2020 ( احلالية  ال�سنة  م��ن 
من  هاتفية  مكاملة   )4459 (
عر  وذل���ك  امل���اط��ن��ني،  قبل 
للمديرية  املجانية  الأرق���ام 
م���ن ال���ط��ن��ي،  ال��ع��ام��ة ل���الأ

املكاملات  ه��ذه  ت�سمنت  ي��ن  اأ
يتعلق  ما  كل  عن  ال�ستف�سار 
ك��ذا  و  ك����رون���ا  ب��ف��ريو���ص 
املتعلقة  الإجراءات  و  التدابري 
منها:-   املنزيل،  اجلزئي  باحلجر 
عر  هاتفية  مكاملة   )3781 (
  -.)1548 ( الأخ�����ر  ال��رق��م 
خط  عر  هاتفية  مكاملة   )678 (
الت�سالت  هذه   .)17 ( النجدة 

اأمن  مل�سالح  �سانحة  كانت 
بان�سغالت  للتكفل  ال�لية 
امل����اط���ن���ني، ت���ج��ي��ه��ه��م و 
حت�سي�سهم  كذا  و  م�ساعدتهم، 
عدوى  من  لل�قاية  ت�عيتهم  و 
خالل  م��ن  ك���رون��ا  ف��ريو���ص 
الل��ت��زام  و  للتقيد  دع�تهم 
التطهري،  و  النظافة  باإجراءات 
للكمامات  ال�ا�سع  الرت��داء 

كل  تفادي  �رورة  ال�قائية، 
احرتام  و  التجمعات  اأ�سكال 
مع  الآمنة،  ال�قائية  امل�سافة 
اح��رتام  ب�رورة  حت�سي�سهم 
اجلزئي  املنزيل  احلجر  م�اقيت 
�سمان  اأج���ل  م��ن  ل��ل��ح��ف��اظ 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  و  �سحتهم 

العم�مية. ال�سحة 
ق/ج

ال��ق��ي��ادي��ة  للتعليمات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ما  ال��ن��ا���س��ة ع��ل��ى حم��ارب��ة ك��ل 
ي��خ��ل ب��ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام وي��ه��دد 
ق�ات  العامة،با�رت  ال�سكينة 
ال���لئ��ي��ة  بامل�سلحة  ال�����رط��ة 
حملة  ب���اأدرار،  العم�مي  لالأمن 
اأدرار،  مبدينة  النطاق   وا�سعة 
وملتقيات  مفرتق  م�ست�ى   على 
الدراجات  �سائقي  �سد  الطرق، 
ل��الإج��راءات  املخالفني  ال��ن��اري��ة 
قيادة  ثناء  اأ بها  املع�ل  والق�انني 
اأوت   24 ي�م  اأم�سية  الدراجات، 
 37 مبراقبة  قامت  حيث   ، اجل��اري 

الأحجام  خمتلف  من  نارية  دراجة 
دراجة   18 ت�قيف  ثرها  اأ على  مت   ،
ح��ظ��رية  اإىل  وحت���ي��ل��ه��ا  ن��اري��ة 
خمتلفة،  لأ�سباب  ال���لي��ة،  اأم��ن 
واإزعاج  ال�سجيج  اإ�سدار  اأهمها 
امل���اط��ن��ني وان���ع���دام ال���ث��ائ��ق، 
القان�نية  الإجراءات  اتخاذ  بغر�ص 
امل��خ��ال��ف��ني،  ح���ق  يف  امل��ن��ا���س��ب��ة 
حني  م��ن  العملية  و�ستت�ا�سل 
خاللها  من  تهدف  والتي  لأخ��ر، 
على  احلفاظ  اإىل  ب��اأدرار  ال�رطة 
امل�اطنني.                      و�سالمة  �سكينة 
الرحمن عبد  بل�ايف   

06 العدد
2074 اإلثنين 31 أوت 2020 م الموافق لـ 12 محرم 1441هـ

�لكنا�ص تطلق خدمة �لت�صريح بالعطل �ملر�صية 
عن بعد

 يو�صف بن فا�صل
---------------- 

م��دي��ر ال�����س��ن��دوق ال���ط��ن��ي 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
حايك  ورقلة   ب�لية  الأج��راء 
ت�ريحه  وخالل  القادر  عبد 
جل��ري��دة ال��ت��ح��ري��ر اأك���د ان��ه 
ب��اإم��ك��ان ال��ع��ّم��ال امل���ؤم��ن 
يف  ال��راغ��ب��ني  اجتماعيا  لهم 
املر�سية،  بالعطلة  الت�ريح 
ي������داع ب��ي��ان��ات��ه��م رق��م��ي��ا  اإ
ع��ر م���ق��ع ال��ه��ن��اء ال��ت��اب��ع 
للتاأمينات  ال�طني  لل�سندوق 
احل��اج��ة  دون  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ذي  الإج���راء  وه���  للتنقل، 
اخل��دم��ات،  ترقية  اإىل  يهدف 
ال�رقية  اخلدمات  تقلي�ص  عر 
الرقمية  التعامالت  واإر�ساء 

وامل�اطن. امل�ؤ�س�سة  بني 
انه  ال�سياق  نف�ص  يف  م�سريا 
خا�سة  وامل�ؤ�س�سات،  العمال 

ال��ع��م��ال  غ��ال��ب��ي��ة  ح��ال��ة  اأن 
اخل��دم��ة  ه���ذه  يف  ال��راغ��ب��ني 
بحكم  التنقل  عليهم  ويتعذر 
وبعد  ال�سحية  ال��سعية 
اجلن�بية  باملناطق  امل�سافات 
عدد  بلغ  ن���ه  اأ اإىل  .م�سيفا 
على  اج��ت��م��اع��ي��ا  م��ن��ني  امل���ؤ
من  اأكرث  ال�سندوق  م�ست�ى 
اجتماعيا  م�ؤمن  اآلف    504
األف   358 يف�ق  ما  بينهم  من 

25 وكالة  نا�سط  م�زعني عر 
ال�طني  لل�سندوق  ت��اب��ع��ة 

. الجتماعية  للتاأمينات 
وح�����ل ط��ري��ق��ة وخ��ط���ات 
اخلدمة،  ه��ذه  م��ن  ال�ستفادة 
ّنه  اأ القادر  عبد  حايك  اأو�سح 
العمالية  الفئات  عامة  باإمكان 
تدوين  لل�سندوق  التابعة 
الف�ساء،  ب��ه��ذا  امل��ع��ل���م��ات 
ون�����س��خ ورق��م��ن��ة ال�����س��ه��ادة 

العمل،  عن  للت�قف  املر�سية 
حتميل  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة 
بالعطل  الت�ريح  وثيقة  وطبع 
ن���رتن���ت،  امل��ر���س��ي��ة ع���ر الإ
وب���ذل���ك ي��ك���ن ق���د ���رح 
م�سالح  لدى  املر�سية  بعطلته 
للتاأمينات  ال�طني  ال�سندوق 
الأج��راء  للعمال  الجتماعية 
عناء  ت��ك��ّب��د  دون  ب��ع��د،  ع��ن 
انت�سابه،  مركز  اإىل  التنقل 
املحددة  القان�نية  الآجال  ويف 
ال��ذي  ال�سندوق،  ط��رف  م��ن 
�ساعة   48 جتاوز  عدم  ي�سرتط 
ت�قفه  تلي  التي  الفرتة  من 
امل�س�ؤول  برز  اأ كما  العمل،  عن 
اجتماعيا  له  للم�ؤمن  ميكن  نه  اأ
الط������الع ع���ل���ى خ���ط����ات 
املر�سية  بالعطلة  الت�ريح 
طريق  ع��ن  ن���رتن���ت،  الإ ع��ر 
مبن�سات  و�سع  الذي  الدليل 

. الجتماعي  الت�ا�سل 

�ملر�صية  بالعطلة  �لت�صريح  �أجل  من  �جتماعيا  �ملوؤمنني  تنقل  عناء  وتخفيف  �ملو�طن  من  �الإد�رة  تقريب  ق�صد 
ورقلة   بوالية  �الأجر�ء  للعمال  �الجتماعية  للتاأمينات  �لوطني  �ل�صندوق  �أطلق  �الجتماعية  للتاأمينات  �لوطني  بال�صندوق 

�لر�غبون  �جتماعيا  لهم  �ملوؤمن  �لعمال  منه  �صي�صتفيد  �لذي  �الإجر�ء  وهو  بعد,  عن  �ملر�صية  بالعطلة  �لت�صريح  خدمة 
�لت�صريح,  من  �لعمال  لتمكني  »�لهناء«  ��صم  حتمل  �لتي  �الإلكرتونية  �ملن�صة  تخ�صي�ص  مت  حيث  ت�صريحاتهم,  �إيد�ع  يف 
�أ�صا�صا  و�لتي تهدف  بالوطن,  وباء كورونا  تف�صي  بد�ية  منذ  �أطلقت  �لتي  �لعديد من �خلدمات  �لتي ت�صم  �ملن�صة  وهي 
ترحيبا  �ألقت  �لتي  �ملر�صية  بالعطل  �لرقمي  �لت�صريح  �إليها خدمة  لت�صاف  �لتنقل,  �إىل  �لزبون دون �حلاجة  �إىل خدمة 

كبري� من قبل.

بورقلة  �الأجر�ء  للعمال  �الجتماعية  للتاأمينات  �لوطني  �ل�صندوق  مدير  �لقادر  عبد  حايك 
للتحرير:

�ألف موؤمن بكنا�ص ورقلة معنيون باخلدمة �جلديدة  504  -

�أزمة �صيولة خانقة بتما�صني  ومو�طنون 
ير��صلون �ملدير �لوالئي بورقلة

يف ح�صيلة لل�صرطة حلو�دث �ملرور خالل �صنة 2020

 05 يخلف  بب�صار  مرور  حادث   70
وفيات بالن�صيج �حل�صري

�صكان قرية تقمارت بتمرن��صت م�صتاوؤون من غياب �لتنمية

�أمن �الأغو�ط ي�صتقبل 4459 مكاملة هاتفية من �ملو�طنني عرب �الأرقام �ملجانية 

�ل�صرطة باأدر�ر تبا�صر حملة و��صعة
 على �صائقي �لدر�جات �لنارية
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معاناة �ل�صيوخ وذوي �الحتياجات �خلا�صة �أمام 
مكاتب �لربيد ببلعبا�ص

زنازل. ن
-----------------

قرابة  املالية  ال�سي�لة  اأزم��ة  نق�ص 
يجهل  ي�مي  روت��ني  ب��ات  �سه�ر 
احرتام  دون  بالتدافع  اأدى   ، اأ�سبابه 
والتباعد  ال�سحية  الإج�����راءات 
ك�رونا  جائحة  انت�سار  مع  خا�سة 
امل���زع��ات  مت���ي��ن  ع��دم  وق��ت  ،يف 
يظل  فيما  كافية  ب��اأم���ال  ل��ي��ة  الآ

حني  يف   ، معطل  منها  البع�ص 
عر  وهناك  هنا  يتنقل  امل�اطن  يبقى 
والنتظار  ال��ري��د  م��راك��ز  خمتلف 
ل�����س��اع��ات ط���ي��ل��ة  حت��ت اأ���س��ع��ة 
�سحب  اأج��ل  م��ن  احل���ارة   ال�سم�ص 
اإل   ، الي�مية  حاجياتهم  ل�سد  اأم�الهم 
ميار�س�ن  الريد  م�ظفي  بع�ص  اأن 
�سيء  وه�   ، واملعريفة   العرو�سية 
الدولة  م�ؤ�س�سات  يف  م�ؤ�سفا  يبقى 
ال�سياق  ذات  ويف  الزبائن،  ح�سب 

يقيهم  حل  و�سع  الريد  زبائن  طالب 
واأن   خا�سة  امل�ستمر  ال���رتدد  م��ن 
وذوي  ال�سي�خ  على  يقع  العاتق 
الفئة  وهي   ، اخلا�سة  الحتياجات 
م�قف  يف  ت�ررا  اأك��رث  تقع  التي 

وهم  دم��ا  وت��ذرف  العني  له  تبكي 
قدرتهم  لعدم  الأر���ص  يفرت�س�ن 
ال��سع  ا�ستمرار  يف  ال�ق�ف  على 

حاله.  على 

تعي�ص مر�كز �لربيد و�ملوزعات �الآلية ب�صيدي بلعبا�ص  نق�صا 
كبري�  �إقباال  جعل  ما  وهذ�   , �ملالية  �ل�صيولة  نق�ص  يف  كبري� 
�خلا�صة  �الحتياجات  وذوي  �ل�صيوخ  وجعل  �ملو�طنني  قبل  من 
يقفون �أمام طو�بري مكتظة يف �زدحام ودون مر�عاة م�صافات 

�لتباعد من �أجل �صحب معا�صاتهم �ل�صهرية. 

مو�طنون يقولون �أن �صحب �الأجور �ل�صهرية  باملعريفة

لالأمن  الإع����الم  خلية  ب��ي��ان  ك�سف 
البحث  ف��رق��ة  اأن  بتب�سة  ال���لئ��ي 
لل�رطة  ال�لئية  بامل�سلحة  والتحري 
املخت�سة  تب�سة  ولية  باأمن  الق�سائية 
ت�قيف  من  متكنت  بالإنرتب�ل،  بالربط 
طرف  من  عنه  مبح�ث  اأجنبي  رعية 
 12 ب�  حكم  �سدور  عقب  الأن��رتب���ل، 
يف  لت�رطه  حقه،  يف  �سجنا  �سجنا 
خلية  لبيان  اإجرامية.وا�ستنادا  ق�سية 
العمر  من  البالغ  املعني  فاإن   ، الإعالم 
دولية،  بحث  ن�رة  �سنة، كان حمل   38
يف  تب�سة  حمكمة  نيابة  حتركت  حيث 

خللية  تعليماتها  ووجهت  ال�ساأن،  هذا 
ت�قيفه،  اأج��ل  من  بالأنرتب�ل  الربط 
لدى  الإداري  احل��ج��ز  اإىل  وحت���ي��ل��ه 
ثب�ت  بعد  وذلك  ال�لية،  اأمن  م�سالح 
ت�رطه يف ق�سية اإجرامية خارج الرتاب 
م�ست�ى  على  معاينته  وبعد  ال�طني، 
جميع  اتخاذ  مت  الدولية،  ال�رطة  نظام 
املعني،  وتقدمي  ال��الزم��ة،  الإج���راءات 
التي  املخت�سة،  النيابة  مع  بالتن�سيق 
نيابة  ل��دى  وتقدميه  بتح�يله  اأم��رت 
املحكمة العليا للف�سل فيه قبل ت�سليمه
حممد الزين �س��سة

توقيف �أجنبي بتب�صة مبحوث 
عنه من �الأنرتبول لتنفيذ حكم 

�صجنا �صنة   12

��صتعد�د� للدخول �ملدر�صي �جلديد

�حلماية �ملدنية بق�صنطينة يف حملة تعقيم و��صعة للموؤ�ص�صات �لرتبوية
ق�سنطينة   ب�لية  املدنية  احلماية  م�سالح  �رعت 
ال�لئية  امل�سالح  و  الرتبية  مديرية  مع  بالتن�سيق 
و  الرتب�ية،  امل�ؤ�س�سات  تعقيم  عمليات  يف  الأخرى 
ال�سحية  الروت�ك�لت  �سمن  تدخل  اإجراءات  هي 
التي و�سعتها ال�سلطات اجلزائرية، و  التعليمات التي 
ال�سحة و   ( املعنية  ال�زارات  الأول و   ال�زير  قدمها 
تطبيقها،  ال�لة  على  �سددت  و  ال�طنية(   الرتب�ية 
كل  لتخاذ  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  ملدراء  ت�جيهها  و 
و�سالمة  �سحة  على  حفاظا  ال�رورية  الإج��راءات 
التي  ال�ليات  �سمن  ق�سنطينة  و  ل�سيما  التالميذ  

ت�سهد ارتفاع يف عدد الإ�سابات  
وقد جندت املديرية ال�لئية للحماية املدنية بق�سنطينة 
و مراكزها املتقدمة طاقما من اأع�انها ملجابهة جائحة 

فريو�ص ك�رونا  و ذلك على م�ست�ى كل امل�ؤ�س�سات 
انطلقت  العملية   ، بلدية   12 عر  امل�زعة  الرتب�ية 
مبراكز اجتياز �سهادتي البكال�ريا و التعليم املت��سط، 
ال�طنية  المتحانات  لإجراء  املالئمة  الظروف  لتهيئ 
اأج�اء بعيدة  للبكال�ريا ،حتى متر هذه الختبارات يف 
عن الإ�سابة بالفريو�ص، مع التطبيق ال�سارم  للتدابري 
ال�سحية وال�قائي، و كانت اآخر عملية لها ببلدية ابن 
التي  رابح  �سهدي  ثان�ية  م�ست�ى  على  ذلك  و  زياد 
لل�قاية من فريو�ص ك�رونا  للفريو�ص،    ب�ؤرة  تعتر 
19، وت�ا�سل م�سالح احلماية املدنية بال�لية  ك�فيد 
الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  م�ست�ى  على  التعقيم  عمليات 
قبل دخ�ل التالميذ، و قد وفرت ال�سلطات املحلية مبا 
و  للحجرات  التعقيم  و�سائل  كل  املدنية  احلماية  فيها 

ال�ساحات و و�سعتها  حتت ت�رف الإدارة و الأ�ساتذة  
الأق�سام،   دخ�لهم  قبل  اأيديهم  التالميذ  لتطهري 
و  ك�رونا،  فريو�ص  خطر  انت�سار  خطر  من  للت�قي 
املدنية  احلماية  مديرية  حر�ست  كما  العدوى،  انتقال 
عر  امل�اطنني  تنقل  حركات  متابعة  على  بال�لية 
خمتلف امل�ؤ�س�سات الإ�ست�سفائية ، من خالل ا�ستقبال 
يقدم�ن  الذين  امل�اطنني  الهاتفية من طرف  املكاملات 
تقع  التي  املرورية  احل�ادث  من  العديد  عن  بالغات 
بعيدا عن مقراتها، اأو الذين يطلب�ن امل�ساعدة  من اأجل 
عليهم  يتعذر  الذين  امل�اطنني  لنقل  ال�ريع  التدخل 
ل�سبب  ا�ست�سفائية  م�ؤ�س�سة  اأقرب  اإىل  نقل مر�ساهم 

من الأ�سباب.
علجية عي�ص

�صكان بلدية خ�صر�ء مب�صتغامن  
ي�صتفيدون من �لغاز �لطبيعي

ا�رف  وايل م�ستغامن �سعيدون عبد ال�سميع رفقة رئي�ص املجل�ص ال�سعبي ال�لئي 
واملدراء املعنيني على مرا�سيم اإطالق الغاز الطبيعي ل�سكان بلدية خ�راء ال�اقعة 
بالظهرة �رق م�ستغامن هذه البلدية النائية التي ظل �سكانها يكابدون املتاعب من 

اجل احل�س�ل على قارورات الب�تان  والي�م ا�ستب�روا بهذه املادة الطاق�ية خريا.
اجناز امل�روع كلف خزينة الدولة مبلغ 210 ملي�ن دج  حيث يبلغ عدد امل�ستفيدين 
التي و�سلها  البلديات  املجال و�سل عدد  نف�ص  1297  م�سكنا هذا ويف  اأكرث من 
الغاز الطبيعي 29 بلدية من بني 32 بلدية عر ال�لية  على اأن يتم ربط  البلديات 

الثالث املتبقية قبل نهاية ال�سنة اجلارية
�سليمان بن قناب

املعنية  ال��ه��ي��ئ��ات  خمتلف  ���رع��ت 
م�اعيد  لإجن���اح  التح�سري  بعملية 
الأمر  ويتعلق  الر�سمية  المتحانات 
املت��سط  والتعليم  البكال�ريا  ب�سهادة 
ببلديات  املحلية  ال�سلطات  وفرت  وقد 
والظروف  ال��سائل  كل  ال�لية  ودوائر 
ت�قف  بعد  العملية  لإجن��اح  امل�اتية 
6اأ�سهر عن  التالميذ لفرتة زمنية فاقت 
الدرا�سة ب�سبب تف�سي وباء ك�رونا هذا 
م�ؤخرا  لل�لية  العام  الأمني  اإجتمع  وقد 
بروؤ�ساء املراكز وكذا امل�س�ؤولني مبديرية 
الرتبية حيث مت اإبالغ اجلميع بالإجراءات 
والتدابري ال�اجب اتخاذها للحفاظ على 
ال�سري  �سمان  وبالتايل  التالميذ  �سحة 

عدد  اأن  العلم  مع  لالمتحانات  احل�سن 
مركزا   123 ب��ال���لي��ة  يبلغ  امل��راك��ز 
التعليم املت��سط والبكال�ريا  ل�سهادتي 
قامت  اللجان  عديد  ف��اإن  ل��الإ���س��ارة 
لل�ق�ف  للمراكز  ميدانية  ب��زي��ارات 
الروت�ك�ل  وفق  جاهزيتها  مدى  على 
املعنية  اجلهات  قبل  من  املعلن  ال�سحي 
ال�سنة  نهاية  امتحانات  م�عد  لإجناح 
على  يتطلب  وذاك  هذا  وبني  الدرا�سية 
للحيل�لة  واحدة  وقفة  ال�ق�ف  اجلميع 
اإ�سابات بفريو�ص ليرحم  ت�سجيل  دون 

وليفرق بني ال�سغري والكبري.

ع ب�تليتا�ص

�لتح�صري�ت على قدم و�صاق الإجناح 
�المتحانات �لر�صمية بتلم�صان

على  ال�طني  ال��درك  ق���ات  اأق��دم��ت 
العم�مية  الق�ة  با�ستعمال  التدخل 
القادر  عبد  الأم��ري  بلدية  مقر  لفتح 
من  كاملني  �سهرين  بعد  بجيجل 
ب�سبب  البلدية  مقر  غلق  على  اإقدامهم 
من  ال�ستفادة  من  ح�سبهم  حرمهم 
قبل  وزع  ال��ذي  الجتماعي  ال�سكن 
بالغلق   قام�ا  حيث   ، اأ�سهر   3 ح�ايل 
وتعطيل  العم�مي  املرفق  لهذا  الكلي 
احلثيثة  امل�ساعي  ورغم  النا�ص  م�سالح 
مقر  بفتح  الأط���راف  من  العديد  من 
مع  احل���ار  لطاولة  واجلل��ص  البلدية 
ال�سعبي  للمجل�ص  رئي�ص  ال�سيد 
باءت  امل��ح��اولت  كل  اأن  اإل  البلدي 
من  زاد  ومما  تعنتهم   ب�سبب  بالف�سل 
جمم�عة  اإق��دام  ه�  ال��سعية  تعقيد 
البلدية  ذات  من  امل�اطنني  من  اأخ��رى 

 43 رقم  ال�طني  الطريق  غلق  على 
ال�سلطات  مطالبني  املا�سي  الأ�سب�ع 
املحلية التدخل من اأجل فتح هذا املرفق 
مبمار�سة  للم�اطنني  لل�سماح  العم�مي 
حقهم يف امل�اطنة ب�سفة طبيعية كحق 
ق�ات  قامت  وعليه   ، الد�ست�ر  يكفله 
اأمر ق�سائي  وبناء على  ال�طني  الدرك 
يغلق�ن  كان�ا  ممن  اأ�سخا�ص   5 بت�قيف 
امل�ؤقت  احلب�ص  واإيداعهم  البلدية  مقر 
يف حني مت و�سع امراأة وهي زوجة اأحد 
ريثما  الق�سائية  الرقابة  امل�ق�فني حتت 
يتم حماكمة اجلميع ل حقا ، وه� القرار 
البلدية  �سكان  كثريا  ا�ستح�سنه  الذي 
هذا  غلق  ب�سبب  كثريا  معاناتهم  بعد 
والذي  واحلي�ي  الهام  العم�مي  املرفق 

عطل م�ساحلهم ل�سه�ر متتالية.
 ب.عبد الله

ب�صبب غلق مرفق عمومي الأكرث من �صهرين 

�إيد�ع 5 �أ�صخا�ص رهن �حلب�ص 
�ملوؤقت بجيجل

�صكان قارت ببلدية �أوالد �أر�صا�ص بخن�صلة يعانون ويطالبون برب�مج تنموية 
يعاين  �سكان قرية قارت التابعة لبلدية اأولد اأر�سا�ص 
40كلم  وعلى  التي تقع �رق ولية خن�سلة بح�ايل 
و�سكانها  البلدية   لذات  التابعة  القرى  باقي  غرار 
اأولد زيت�ن  اأولد ب��سعدة  اأولد احلاج  امليتة والتي 
تبعد عن مقر البلدية بح�ايل 170كلم  من التهمي�ص 
�سلة  لها  التي  العم�مية  املرافق  وانعدام  ولمبالة 
يف   �سع�بة  وي�اجه�ن  والعزلة  امل�اطنني  بحياة 
وم�سالح  الطرقات  وخا�سة  الكرمية  واحلياة  العي�ص 
�سحية كاأب�سط �سئ عيادة اأو قاعة العالج  اما الثقافية 
هذا  من  ول�سيء  ولماء  ولغاز  تنادي   ملن  فالحياة 
ال�سلطات  طرف  من  املن�سية  بقريتهم  للبقاء  القبيل 

املحلية وال�لئية التي  زادتها  �سع�بة احلياة الطبيعية 
القا�سية  الظروف  �ستاءا  وممطر  �سيف  حار  واملناخية 
التي تتخبط فيها القرية والتي يعي�س�نها منذ �سن�ات 
حميا  على  تبدو  وب�ؤ�ص  فقر  للعي�ص  �سنك  وم��ن 
القاطنني بالقرية والذين رفع�ا العديد من ال�سكاوي 
من اجل متكينهم بالعي�ص وال�ستقرار يف وقت م�سى  
طالب�ا  ال�سلطات املحلية وال�لئية من خاللها  بفك 
العزلة وجت�سيد  برامج  للنه��ص  بالقرية من اإ�سالح 
للطرقات  وامل�سالك والتي زادت من عزلتها  بحيث 
ي�سطر  البع�ص من ه�ؤلء ال�سكان يف نقل مر�ساهم 
بهم  لل��س�ل  ط�يلة  ومل�سافات  مغطاة  �سيارات  يف 

انعدام   ناهيك عن  الدائرة   مبقر  ال�سحية  للم�ؤ�س�سات 
الب�تان  غاز  ق��ارورات  وخا�سة  الأخ��رى    للمرافق  
وكراء �سيارات الفرود من اجل جلب هذه املادة وامل�اد 
الأخرى ال�ستهالكية  التي اأنهكت جي�بهم  واأكتافهم 
وانعدام فر�ص العمل  وال�سكان يعتمدون على احلياة 
وبالعديد  قيامهم  ورغم  امل��سمية  والزراعية  البدائية 
من املرات ب�قفات احتجاجية طالب�ا من خاللها رفع 
بقيت  لكنها  معاناتهم    ظ��روف  وعن  عنهم  الغنب 
حبي�سة الأدراج ومل جت�سد على اأر�ص ال�اقع اىل ي�منا 

هذا يف انتظار ت�سجيل ا�ست�سارات من طرف البلدية
  ر�سيد ب�زيان

�ل�صمك مبنطقة  �لو�حد  للكلغ  دج   600

�أ�صعار �ل�صردين فاقت كل �لتوقعات يف م�صتغامن
بالرغم من ت�فر منطقتها البحرية على ثروة �سمكية 
تف�ق حاليا 70 الف طن  وىل اإمكانيات �سيد معترة 
م�ستغامن  ولية  فان  ال�سيادين   مئات  من  و�سبكة 
ال�ردين  مادة  يف  فاح�سا  ارتفاعا  �سه�ر  منذ  تعرف 
الفقراء   ، اجلميع  عليها  يقبل  كان  التي  امل��ادة  هذه 
ال�سحية  لنكهتها و�سهيتها وف�ائدها  والأغنياء نظرا 
متناول  يف  �سعرها  كان  ال��ذي  ال�قت  يف  وخا�سة 
يتجاوز  مل  ال�احد  الكلغ  ثمن  كان  عندما  اجلميع 
ال50 دج او 100 دج يف اغلب الأوقات يف ال�سن�ات 
والتجمعات  الأحياء  يج�ب�ن  البائع�ن  وكان  املا�سية 
ولحرج   فحدث  الي�م  اما  الدواوير  وحتى  ال�سكانية 
ويبقى  متزايد  ارتفاع  يف  وال�سعار  م�ج�دة  ال�فرة 
امل�اطن املع�ز يرى ال�ردين يف ال�س�اق فقط ينتظر 
انخفا�ص ا�سعارها لعله ياكل القليل منها  يف ال�قت 
ال�سماك   من  الخرى  الن�اع  من  الرجاء  قطع  الذي 
فال�ردين 600 دج و ال�س�ران ب500 دج والروجي 
يزيد عن 2500 دج للكلغ واما الكروفات فالتقل عن 

3000 دج للكلغ  واملارل�ن ب2000 دج
قمنا بج�لة يف �س�ق ال�سمك مبدينة م�ستغامن فتفاجاآنا  
الكلغ  ف�سعر  الت�قعات  كل  فاقت  التي  بالأ�سعار 
عز  يف  دج     600 عن  يقل  ل  ال�سمك  من  ال�احد 
ثمنها   يهبط  ال�ردين  املفرو�ص  رمن  الذي  ال�سيف 
ج�يلية  �سه�ر  يف  وخا�سة  احل��رارة  لظروف  نظرا 

واوت و�سبتمر حيث يق�ل مدير ال�سيد البحري يف 
هذه الفرتة يك�ن الإنتاج وفريا وبالفعل فاننا لحظنا 
اليام  هذه  يف  ال�س�ق  ال�ردين  مادة  غطت  كيف  
حتاورنا  وملا  ه�   ه�  بقي  بل  ثمنها  ينزل  مل  ولكن 
ارجع  منهم  البع�ص  ال��سع  هذا  ح�ل  البائعني   مع 
ال�سبب  لنها  ت�س�ق من م�ستغامن اىل اغلب مناطق 
ال�طن عر املردات وحتى اىل اجلن�ب  وخا�سة يف 
ف�سل ال�سيف يزداد القبال عليها  وثانيا ال�سبب ه� 
الذي يتحرك  ال�سمك  ال�سمك وخا�سة  �سع�بة �سيد 
من  منطقة ملنطقة  ومن جهته يرى امل�ستهلك ان �سعر 
 600 حتى  ببل�غه  وخا�سة  املعق�ل   جتاوز  ال�ردين 
دج و700  دج  فمن الأف�سل اأن ا�سرتي ن�عا اآخر من 
ال�سمك  مثل ال�س�ران او الب�كة التي تباع اأحيانا باأقل 

وكيف  ال�ردين  على  يتح�ر  والكل  دج    500 من 
الإمكانيات  كانت  بالرغم  زم��ان  اي��ام  �سعرها  كان 
 50 من  باقل  تباع  كانت  بعيد   وقت غري  ففي  قليلة 
اأو�سى  وقد  والفقراء  الأغنياء  ي�سرتيها  واجلميع  دج 
منطقة  ويف  ال�سحية   لفائدتها  بتناولها   الأطباء 
كم�ستغامن ل يجب اأن ترتفع اأ�سعار ال�ردين مثل باقي 
املناطق الداخلية البعيدة عن البحر لنه فعال تك�ن فيه 
م�ساريف مكلفة لنقلها فاذا كانت تباع ال�ردين يف 
م�ستغامن  ب700 دج او 600دج  فكم تباع يف وليات   
البحر  بعيدة عن  لك�نها  تيارت  او  اجللفة  او  ب�سكرة 
الفقراء   ويتناولها  عهدها   اىل  ال�ردين  ترجع  فمتى 

كما كانت من قبل يف متناولهم
�سليمان بن قناب

و�أزيد من 100 حقيبة ن�صائية 

نادي"ميلة تقر�أ" يوزع حفاظات وو�صائد و�ألب�صة على منكوبي �لزلز�ل 
بادرت فتيات نادي ميلة تقراأ التابعة لدار ال�سباب حممد لدرع مبيلة وتزامنا مع الحتفال بي�م عا�س�راء بت�زيع عدد معتر من الأغرا�ص الن�سائية املختلفة وذلك على م�ست�ى خميم اإي�اء املنك�بني 
مبلعب بلقا�سم بلعيد و�سط املدينة . هذه املبادرة التي حملت �سعار " ل�ستم وحدكم  " تدخل  �سمن مبادرات اأمُخرى اأطلقها نادي ميلة تقراأ كدعم للمت�ررين من الزلزال الذي �رب ميلة يف الي�م  
ال�سابع اأوت . فتيات نادي ميلة تقراأ قمن خالل هذه العملية  بت�زيع 104 حقيبة حتت�ي على خمتلف امل�ستلزمات الن�سائية التي حتتاجها املراأة، اإ�سافة اإىل 100 حجاب وف�ساتني، وكذا األب�سة للبنات 
اأن احلملة التط�عية  العائالت املنك�بية املت�اجدة باخليم  التي ا�ستح�سنتها  املبادرة  القائم�ن على هذه  . هذا واأكد  20 �سنة. ف�سال عن ذلك مت ت�زيع حفاظات وو�سائد واألب�سة لالأطفال  الأقل من 

�ستت�ا�سل يف كل من خميم املحطة وخميم بيت ال�سباب مبار�س�  خالل الأيام القليلة  القادمة.
 ب�جمعة مهناوي 



ــــــام تعاقدت  الأي
ـــوادي  ال ــي  ــب اأومل اإدارة  ــــرية  الأخ
املحلي  املــــدرب  ــع  م ــدم  ــق ال لــكــرة 
املــخــ�ــســرم فــتــحــي عــبــيــد لأجــل 
املناف�سة  يف  النادي  �سفينة  قيادة 
اتفقت  حيث   ، القادمة  الكروية 
الهيئة امل�سرية للعميد كما جاء يف 
التحرير  ليومية  م�سدرنا  ت�سريح 

منها  البنود  كل  على  اجلزائرية 
امل�سطرة  ـــداف  والأه املــايل  ال�سق 
املو�سم  الفريق  لها  �سيلعب  التي 
ال�سعود للق�سم  ، املتمثل يف  القادم 
يف  الف�سل  بعد   ، الثالث  الوطني 
املناف�سة  يف  املذكورة  الورقة  بلوغ 
ــرية  الأخ املحطات  ويف  ال�سابقة 
تت�سبث  الإدارة  جعل  مما   ، منها 
املدرب  خربة  وتف�سل  امل�سار  بهذا 
املدربني  بقية  عن  عبيد  فتحي 
الّدفاع  ملوا�سلة  الآخرين  املحليني 
بعدما   ، املـــذكـــورة  الــورقــة  ــن  ع
لعّدة  الفنية  العار�سة  يف  عمل 

ال�سويف  الت�سامن  منها  حملية  فرق 
الرباح  لبلدية  الّريا�سي  والإحتاد 
وغـــريهـــا مـــن الـــفـــرق الــعــريــقــة 

الأخرى .

اإلدارة تراهن على جلب 
عناصر قوية  

يزخر  الأوملبي  تعداد  اأن  �سحيح 
الّدفاع  موا�سلة  باإمكانهم  ب�سبان 
البطولة  يف  ال�سعود  تاأ�سرية  عن 
اأكــدت  م�سادرنا  اأن  اإل   ، القادمة 
امل�سرية  الهيئة  اأن  ت�سريحاتها  يف 

بعنا�سر  الت�سكيلة  تدعيم  تريد 
قوية جّدا متكن النادي من دخول 
فر�ص  ومنها  بقّوة  املناف�سة  اأجواء 
البطولة  جمريات  على  ال�سيطرة 
جــّدا  ــة  ــوي ق ــون  ــك ت اأن  املــنــتــظــر 
باملنطقة  الــفــرق  جميع  لرغبة 
نظام  تغيري  فــر�ــســة  ا�ــســتــغــالل 
الوطني  للق�سم  وال�سعود  املناف�سة 
الأن�سار  جميع  حلم  لأنه  الثالث 
الذين يتغنون به يف كل املنا�سبات 
التي  القوية  واملباريات  الر�سمية 
الديار  داخل  �سواء  النادي  يلعبها 
اأو خارجها .                        اأحمد اأمني 

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي، �سباح ام�ص الأحد، عن اختبارات الك�سف عن فريو�ص 
كان  كما  الثنني  غداً  املقرر  الفريق  مران  قبل  بر�سلونة  لعبو  لها  يخ�سع  التي   )PCR( كورونا 

متوقعًا.
يف  تبلغ  اأنه  رغم  الفحو�سات،  اإقامه  مكان  اإىل  �سواريز  لوي�ص  الأوروغوياين  املهاجم  وح�سر 

وقت �سابق من املدرب الهولندي رونالد كومان خروجه من ح�سابات املو�سم املقبل.
واأبلغ مي�سي يوم اأم�ص ال�سبت اإدارة النادي الكتالوين عدم ح�سوره لإجراء الفح�ص 
يف  بقاءه  يتمنى  اجلميع  اأن  من  بالرغم  الريا�سية،  غامرب  خوان  مدينة  يف 

الفريق الذي حقق ب�سحبته ع�سرات الألقاب.
اأن الالعب قرر عدم احل�سور باعتبار  1" الكتالونية  "راك  اإذاعة  وذكرت 
النادي الكتالوين من خالل تفعيل �سرط ف�سخ العقد  اأن عقده انتهى مع 
اأكد  بارتوميو  ماريا  جو�سيب  النادي  رئي�ص  اأن  العلم  مع  املو�سم،  بنهاية 
عدم ا�ستعداده للتفاو�ص مع اأي ناٍد حول انتقال مي�سي، لفتًا اإىل وجود 
مليون   700 البالغ  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  دفع  على  ين�ّص  الذي  البند 

يورو.
بايرن  اأمــام  اخلــروج  عقب  والنادي  الالعب  بني  الأزمــة  هذه  وبــداأت 
يف   8-2 بنتيجة  اخل�سارة  اإثر  اأوروبا  اأبطال  دوري  م�سابقة  من  ميونخ 

ربع النهائي، ومن يومها مل يجل�ص الطرفان على طاولة املفاو�سات.
كورونا  عن  الك�سف  اختبار  ح�سر  فيدال  اأرتورو  الت�سيلي  اأن  ُيذكر 
اإجبارية  الفحو�سات  هذه  اأن  العلم  مع  له،  كومان  ا�ستبعاد  رغم 
للمو�سم  الإعــداد  فرتة  انطالق  قبل  الالعبني  �سالمة  من  للتاأكد 

اجلديد.

علمنا من قبل م�سادرنا املوثوقة اأن 
احلار�ص الأ�سا�سي ل�سباب بني ثور ، 
تعداد  غــادر  قد   ، رافــع  براهيمي 
العر�ص  بــعــد  الــ�ــســحــراء  ـــزلن  غ
الفرق  اأحــدى  قبل  من  تلقاه  الذي 
التي تن�سط بالق�سم اجلهوي الأول 
رابطة ورقلة ، وكذا اإ�سرار اإدارته 
تعدادها  اإىل  �سمه  على  اجلديدة 
لأجل الّدفاع على األوانها يف بطولة 
ليتوا�سل   ، القادم  الكروي  املو�سم 
الأ�سا�سية  العنا�سر  رحيل  بذالك 
دافعت  بعدما  ال�سباب  تعداد  على 
النادي  األـــوان  على  املا�سي  املو�سم 
و�ساهمت يف �سعوده للق�سم الوطني 
املا�سي  املو�سم  لعبت  بعدما   ، الثاين 
املو�سم  نهاية  حتى  جــديــة  بكل 

الكروي . 

... اختار القسم الجهوي 
األول على بقية العروض

 
اأن احلار�ص  ، علمنا  يف الإطار ذاته 
األــوان  حمل  ف�سل  قــد  براهيمي 
ـــ  الأول  اجلهوي  الق�سم  من  نــادي 
لأن  ـــ  الــوادي  من  احلمادين  اإحتــاد 
ال�سروط  كل  �سمل  الإدارة  عر�ص 
للهيئة  الأخـــري  بها  تــقــدم  الــتــي 
املــ�ــســرية لــنــاديــه اجلــديــد لأجــل 
الفريق  األــــوان  وحــمــل  ــاء  الإمــ�ــس
املو�سم القادم ، خ�سو�سا منها ال�سق 
قبول  عــلــى  ــزه  ــف ح الــــذي  املــــايل 

تغيري  يف  التفكري  وعــدم  العر�ص 
الوجهة نحو فريق اآخر . 

...  أنصار ناديه الجديد 
اعتبروها صفقة رابحة  

هــذا وقــد كــان الـــرد اإيــجــابــيــا من 
بعد   ، اجلديد  ناديه  اأن�سار  قبل 
التوا�سل  �سبكة  على  اخلرب  تداول 
مع  التعاقد  اأن  على   ، الجتماعي 
خطوة  يــعــد  بــراهــيــمــي  ــص  ــار� احل
يف  الإدارة  بها  قامت  ناجحة  اأوىل 
لتدعيم  النتدابات  عملية  بداية 
تعداد الفريق املو�سم القادم ، والتي 
الرتاجع  عدم  على  اإ�سرارها  توؤكد 
وموا�سلة لعب ورقة ال�سعود للق�سم 
الوطني الثالث ب�سيغته اجلديدة . 

سعد البقري يهنئ إدارة 
الغزالن وعشاق النادي 

ل زالت اإدارة �سباب بني ثور تتلقى 
الهيئات  خمتلف  قبل  من  التهاين 
 ، خ�سو�سا  والريا�سية  الر�سمية 
بعد �سعود فريقها بني ثور للق�سم 
التهنئة  املّرة  ، هذه  الثاين  الوطني 
و�سلت من قبل املدرب الكبري �سعد 
عبارات  باأحر  تقدم  الذي  البقري 
وع�ساق  ــادي  ــن ال لإدارة  الــتــهــاين 
عن  نف�سه  الوقت  يف  معربا  الألوان 
الذي  اجلديد  الإجناز  بعد  �سروره 

تدريجيا  الــعــائــد  ــادي  ــن ال حققه 
متمنيا   ، وبقّوة  الكروية  لل�ساحة 
املناف�سة  يف  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق 
املكانة  الفريق  يبلغ  حتى  القادمة 
يف  املتمثلة  اجلميع  بها  يحلم  التي 

الرابطة املحرتفة الأوىل .

سبق للمدرب البقري 
تدريب غزالن الصحراء 

البقري  هذا وقد �سبق لتقني �سعد 
الفنية  العار�سة  على  ــراف  ــس الإ�
كانت  حيث   ، ال�سحراء  لــغــزلن 
ال�سباب  البداية عندما كان ين�سط 
املرة  ويف  الثاين  الوطني  الق�سم  يف 
الثانية اأ�سرف على العار�سة الفنية 
الفريق  كان  عندما  العريق  للنادي 
الرابطات  بني  ما  ق�سم  يف  ين�سط 
الــعــالقــة  الآن  حــتــى  جــعــل  ممـــا 
وكذا  النادي  واأن�سار  بينه  الطيبة 

املقربني لالإدارة اأي�سا.

تزكية بوعروة رئيسا 
للجنة األنصار 

املنا�سر  تزكية  الأخرية  الأيام  مت 
 ، بــوعــروة  اأحــمــد   ، للنادي  الـــويف 
قبل  مــن  الأنــ�ــســار  للجنة  رئي�سا 
ــه  اجلــمــيــع ، بــعــدمــا تــبــني لــهــم اأن
املن�سب  هذا  ل�سغل  املنا�سب  الرجل 
 ، الــقــادمــة  املناف�سة  يف  احل�سا�ص 

تفتح  اأن  املنتظر  ــن  م وبــالــتــايل 
ال�سهية اأكرث لتقدمي خدمة اأف�سل 
جهود  ت�سافر  تريد  التي  ــالإدارة  ل
النادي  تاألق  يتوا�سل  حتى  اجلميع 
البطولة  من  القادمة  املناف�سات  يف 

والكاأ�ص اأي�سا .

... يدعو جميع أنصار 
النادي االلتفاف نحو 

فريقهم 

م�ستوى  على  الأول  الرجل  اأ�ستغل 
فر�سة  ثـــور  بــنــي  ــار  ــس ــ� اأن جلــنــة 
بعدما   ، الــنــادي  لع�ساق  احلــديــث 
الكاملة  الثقة  �سخ�سه  يف  و�سعت 
من طرف املحبني لأن يقود اللجنة 
الأن�سار  جميع  مــن  طلب  حيث   ،
ت�سل  حتى  النادي  حول  اللتفاف 
وال�سلطات  لالإدارة  كاملة   الر�سائل 
من  وغــريهــا  والــولئــيــة  املحلية 
ورقلة  مبدينة  الر�سمية  الهيئات 
على اأن الأن�سار يبحثون على تاألق 
الكروي  املو�سم  البطولة  يف  جديد 
اأن  اجلميع  ادارك  ــم  رغ اجلــديــد 
وعلى  �سهلة  تكون  لن  �سوف  املهمة 
جميع الفرق �سواء التي تن�سط منذ 
اأو  البطولة  هذه  يف  املا�سي  املو�سم 
التي ك�سبت التاأ�سرية نهاية املو�سم 

الكروي الأخري فقط . 
  اأحمد اأمني 

الأزمــة  على  للتعليق  ــد،  الأح ام�ص  ر�سمًيا،  بياًنا  الليجا  رابطة  اأ�سدرت 
احلالية بني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة، واإدارة النادي الكتالوين.

كما  عقده،  وف�سخ  النادي  عن  جماًنا  الرحيل  ــام  اأي منذ  طلب  مي�سي  وكــان 
للمو�سم  ا�ستعداًدا  زمالئه،  مع  كورونا  اختبارات  ح�سور  عن  اليوم  تغيب  اأنه 

اجلديد.
وقالت الرابطة: "فيما يتعلق بالتف�سريات املختلفة واملتناق�سة التي ن�سرت يف 
مي�سي  ليونيل  لالعب  التعاقدي  الو�سع  حول  الإعالم  بو�سائل  الأخرية  الأيام 
مع نادي بر�سلونة، ترى الليجا اأنه من املنا�سب تو�سيح ذلك وفًقا لعقد الالعب مع 

ناديه".
واأ�سافت: "العقد �ساري املفعول حالًيا ويحتوي على �سرط جزائي اإذا قرر ليونيل مي�سي 
امللكي  املر�سوم  من   16 للمادة  طبًقا  وذلك  واحد،  جانب  من  العقد  واإنهاء  مبكًرا  الرحيل 

املحرتفني". للريا�سيني  اخلا�سة  العمل  عالقة  ينظم  الذي   1006/1985
هذه  مثل  يف  الالزمة  الإجــراءات  واتباع  بها،  املعمول  للوائح  "وفًقا  الرابطة:  واأمتت 
املبلغ  م�سبًقا  يدفع  مل  اإذا  لالعب،  نقل  عملية  اأي  بتنفيذ  الليجا  تقوم  لن  احلالت، 

املذكور يف ال�سرط اجلزائي".

ملا  اأريزابالجا عن �سفوف ت�سيل�سي، وفقا  تقرتب �ساعة رحيل احلار�ص الإ�سباين كيبا 
اأكدته تقارير �سحفية م�ساء ال�سبت.

من  جمموعة  بعد  خ�سو�سا  لمبارد،  فرانك  ت�سيل�سي  مــدرب  بثقة  كيبا  يحظى  ول   
احلار�ص  على  لالعتماد  اأدى  ما  املا�سي،  املو�سم  من  الثاين  الن�سف  يف  املهتزة  العرو�ص 

الأرجنتيني املخ�سرم ويلي كابايريو.
"مريور" اأم�ص ال�سبت، اأن ت�سيل�سي دخل يف مناق�سات مع اأي �سي ميالن   وذكرت �سحيفة 
من اأجل اإجراء عملية تبادل بني الناديني، ينتقل فيها احلار�ص الإيطايل جانلويجي دوناروما 

اإىل الفريق اللندين الأزرق.
خا�ص  اأن  منذ  الرو�سونريي،  مع  مباريات   203 �سنة،   21 العمر  من  البالغ  دوناروما  وخا�ص   

مباراته الأوىل معه عام 2015. 
�سراء  حق  مع  دوناروما  ا�ستعارة  يريد  ت�سيل�سي  فــاإن  ذاتها،  ال�سحيفة  وبح�سب 

خدماته نهائيا، مقابل ا�ستعارة ميالن لكيبا مع غمو�ص حول م�ستقبل الأخري.

اأكد مدرب ت�سيل�سي فرانك لمبارد، تعر�ص لعبه املغربي اجلديد حكيم 
زيا�ص لالإ�سابة خالل مباراة الفريق الودية اأمام برايتون، م�ساء ال�سبت.

ـــر  وكان زيا�ص يخو�ص اأول مباراة ودية له بقمي�ص ت�سيل�سي، لكن الأمر مل  يـــ�ـــس
ال�سوط  انطالق  على  دقائق   10 بعد  امللعب  من  خرج  حيث  مايرام،  الثاين.على 
باأنه  علما  امللعب،  من  للخروج  طريقه  يف  يعرج  وهو  متاأملا  زيا�ص  وظهر  نتقل   ا

للفريق قادما من اأياك�ص مقابل 38 مليون جنيه اإ�سرتليني.
ويجب  ركبته  يف  �سغري  التواء  من  "عانى  قوله:  لمبارد،  عن  �سن"  "ذا  �سحيفة  ونقلت   

معاينته".
حوايل  بح�سور  »اأميك�ص«  ملعب  على   )1-1( الفريقني  بتعادل  انتهت  قد  املباراة  وكانت 

2500 على املدرجات، للمرة الأوىل يف املالعب الإجنليزية منذ انت�سار فريو�ص كورونا 
امل�ستجد.

قبل  من  التحرير  يومية  علمت 
الهيئة  اأن  املــوثــوقــة  مــ�ــســادرهــا 
للق�سم  اجلديد  لل�ساعد  امل�سرية 
امل�ستقبل   ، الــثــالــث  الــوطــنــي 
�سرعت  قد   ، احلمادين  الّريا�سي 
واجلـــادة  ال�سرية  ات�سالتها  يف 
يف  و�سعتهم  بــعــدمــا  بــالــالعــبــني 
الــكــروي  املو�سم  نهاية  مفكرتها 
لأجـــل   ، الأخـــــــــــري2019/2020 
ب�سفوف  لــاللــتــحــاق  ــم  ــه ــاع ــن اإق
ــادي ومــنــهــا تــدعــيــم الــتــعــداد  ــن ال
بعنا�سر مينحون الإ�سافة الالزمة 
يف امليدان نظرا لختالف امل�ستوى 
اجلهوي  الق�سم  من  املناف�ستني  بني 
اأي  الثالث  الوطني  للق�سم  الأول 

الثاين هواة �سابقا .

التدعيم سيشمل كل 
المناصب 

نف�سه  ــار  الإط يف  علمنا  وقد  هذا 
كل  تدعيم  تــريــد  الإدارة  اأن   ،
لتفادي  ا�ستثناء  دون  اخلــطــوط 
من   ، ال�سابقة  الأخطاء  يف  الوقوع 
املــردود  على  بال�سلب  تعود  �ساأنها 
 ، امليدان  يف  للت�سكيلة  الإجمايل  
ل�سيما واأن اجلميع ير�سح �سعوبة 

نظرا   ، الــقــادم  املو�سم  البطولة 
لرغبة كل الفرق يف ك�سب تاأ�سرية 
املرور للق�سم الوطني الثاين ، وهو 
العامل الذي يتطلب �سبط تركيبة 
من  الــنــادي  متكن  جيدة  ب�سرية 
النطالقة  منذ  وب�سرعة  التاأقلم 

مع اأجواء املناف�سة الر�سمية .

بعض الشبان أبدوا 
رغبتهم في االنضمام 

للمستقبل 

الأ�سا�سية  العنا�سر  بع�ص  ك�سفت 
التي تن�سط يف �سفوف فرق حملية 
الذي  التعداد  وكذا  للق�سم  تنتمي 
الوطني  الق�سم  بطولة  �ستن�سط 
تنتمي  خم�سة  وعــددهــا  الثالث 
ال�سديدة  رغبتها   ، الوادي  لولية 
اجلديد  ال�ساعد  األوان  تقم�ص  يف 
الأجـــواء  تغيري  بغية  امل�ستقبل 
وهو   ، املدينة  خارج  التنقل  دون 
اإدارة  على  �سي�سهل  الــذي  العامل 
الــقــادر  عبد  بامل�سعود  الرئي�ص 
احل�سول على العنا�سر والرتكيبة 
املو�سم  املناف�سني  ملواجهة  املنا�سبة 

القادم . 
اأحمد اأمني 

مي�صي يزيد حالة �الرتباك يف 
بر�صلونة بغيابه عن �ختبار كورونا

�صباب بني ثور 

�حلار�ص بر�هيمي يغادر غزالن �ل�صحر�ء نحو �جلهوي �الأول 

ر�بطة �لليجا تدمر خطة 
مي�صي للرحيل

ت�صيل�صي يتخل�ص من �صد�ع كيبا ب�صربة مزدوجة

المبارد يك�صف تفا�صيل �إ�صابة زيا�ص

�مل�صتقبل �لّريا�صي �حلمادين 

�الإد�رة ت�صرع يف �ت�صاالتها بالالعبني لتدعيم �لت�صكيلة  

�أوملبي �لو�دي لكرة �لقدم 

فتحي عبيد مدربا للعميد الأجل مو��صلة �للعب عن �ل�صعود 

�صليماين يبتعد عن "رين" ويقرتب 
من "فيورونتينا"

رئي�ص �الأرجنتني ين�صح مي�صي باللعب 
لهذ� �لنادي

ليفربول يقود ثورة 
الإعادة �لتبديالت 

�خلم�صة
�إ�صماعيل بن نا�صر على ر�د�ر �صان 

جريمان وريال مدريد

رين  نادي  ادارة  الفرن�سي، ملف املهاجم اأغلقت 
اجلزائري  �سليماين، الــدويل  اإ�ــســالم 

الفريق بــعــد مـــا عـــززت  ت�سكيلة 
فــــــــرتة مبهاجم جديد  يف 

ــالت  ــوي ــح ــت ــة ال ــي ــف ــي ــس ــ� ال
وعـــــلـــــيـــــه اجلـــــاريـــــة، 
ابن  البنيان، �سيوا�سل  عني 
عن  ــث  ــح ــب ين�سم ال فريق 

القارة  يف  لأنه اإليه  العجوز، 
فكرة  الحـــــرتاف يف يــرفــ�ــص 

بطولت  ـــدى  العربي اإح اخلليج 
حاليا.

ــة  ــف ــي ــح ــس الفرن�سية، وذكـــــــــــرت � “ليكيب” 
ان نادي رين، اأنهى �سفقة مهاجم نادي نيم، �سيدو غي�ساي، يوم اخلمي�ص 
املا�سي، ومت تاأهيله بعد يوم واحد فقط خلو�ص مباراة اجلولة الثانية من 
بطولة الدرجة الأوىل الفرن�سية املقررة زوال اليوم، امام نادي مونبويل، 
وهو ما يعني غلق الباب يف وجه �سليماين، الذي يرف�ص مدرب نادي لي�سرت 
�سيتي، بريندان روجوز، �سمه ملجموعته خالل مو�سم 2020/2021، علما 

ان عقد اجلزائري مع النادي النكليزي، ينتهي يف �سيف العام املقبل.
وك�سفت جملة “فران�ص فوتبول”، عن اهتمام نادي فيورونتينا، بخدمات 
يف  الإيــطــايل  النادي  ممثلو  �سرع  حيث  ال�سابق،  بــلــوزداد  �سباب  لعــب 
اأر�سية اتفاق  التفاو�ص مع نظرائهم يف لي�سرت �سيتي، ق�سد التو�سل اإىل 
ماليني  و10   7 بني  ما  عقده  قيمة  ترتاوح  الذي  �سليماين،  �سفقة  حول 

اورو.
ي�سار اإىل ان �سليماين، ور غم تاألقه مع نادي موناكو، املو�سم املنق�سي، غري 
لي�سرت  لنادي  املالية  املطالب  ب�سبب  تفعيله،  يتم  مل  عقده  �سراء  بند  ان 
�سيتي، قبل ان يعجل املدرب ال�سباين املقال، ربري مورينو، باإبعاد املهاجم 

اجلزائري من فريق الإمارة، بحجة عدم توافقه مع اأهدافه.
�سيف  �سليماين،  ان�سم   ،2018/2019 يف  تركيا  يف  فا�سلة  جتربة  وبعد 
العام املا�سي، ملوناكو على �سكل اإعارة بطلب من املدرب الربتغايل ليناردو 
ب�سكل  اجلزائري  الدويل  برز  حيث  ناجحا،  رهانه  كان  الذين  جاردمي، 
لفت يف اأول جتربة له يف البطولة الفرن�سية، بت�سجيله 9 اأهداف وتقدمي 
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قال الرئي�ص الأرجنتيني، األربتو فرينانديز، اإن ليونيل مي�سي عليه اأن 
يلعب على اأر�ص بالده اإذا مل يكن �سينهي م�سريته يف بر�سلونة، داعيا اإىل 

عودته لرتداء قمي�ص نيويلز اأولد بويز، الذي بداأ فيه م�سريته.
على  تلعب  قط  ن�ساهدك  ومل  جميعا  قلوبنا  يف  "اأنت  فرينانديز  وقال 
اأنها  موؤكدا  ناديك"،  نيويلز،  يف  هنا،  تلعب  روؤيتك  متعة  فامنحنا  اأر�سنا، 

رحيله  م�ساألة  يف  اإليه  التحدث  من  متكن  اإذا  ملي�سي  تو�سيته  �ستكون 
عن الرب�سا.

املحلي  للتلفزيون  ت�سريحات  يف  الأرجنتيني  الرئي�ص  واأ�ساف 
يف  ينهيها  اأن  فيجب  بر�سلونة،  يف  م�سريته  مي�سي  ينه  مل  "اإذا 

نيويلز. متاما مثل بيل�سا".
ويف ال�سابق، قال مازحا "مي�سي يجب اأن يلعب مع اأرخنتينو�ص 
)النادي الذي ي�سجعه الرئي�ص(. �ساألت كيف هو الو�سع ملعرفة 

ما اإذا كان باإمكاننا اإح�ساره".
"مي�سي �سكل جزءا من فريق فريد من  اأن  واأبرز فرينانديز 
اإ�سارة اإىل املجموعة  نوعه يف تاريخ كرة القدم العاملية"، يف 
بيب  قــيــادة  حتــت  الأرجنتيني  النجم  �سمنها  كــان  التي 

جوارديول يف بر�سلونة.
مارادونا  دييجو  بني  لالختيار  فرنانديز  ا�سطر  واأخريا، 

اأنه  العظيمة  مارادونا  "ميزة  اأن  اأو�سح  حيث  ومي�سي، 
كان وحده �سد العامل".

اإعجاب  لدي  مارادونا.  مثل  لعبا  قط  اأر  "مل  وختم 
اإعجابي مبي�سي، لأنه  اأكرث من  عميق به، ب�سراحة 
راأيته يلعب  اأي�سا لأنني  اأرخنتينو�ص، ولكن  ن�ساأ يف 

بامل�سارعني،  اأ�سبه  كان  لقد  العامل،  �سد  مبفرده 
ويتمتع بقوة ل ت�سدق".

ي�سعى ليفربول لإعادة العمل بنظام التبديالت اخلم�سة يف 
املباراة الواحدة خالل املو�سم املقبل

عليه  وافق  الذي  اخلم�سة  التبديالت  بنظام  العمل  ومت   
جمل�ص الحتاد الدويل لكرة القدم خالل املو�سم املا�سي 

توقف  فــرتة  بعد  املــزدحــم  اجلـــدول  اآثـــار  مــن  للحد 
طويلة ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا امل�ستجد.

اأجل  من  �سوتت  ليج،  الربميري  يف  فريقا   13 لكن   
من  ابتداء  الثالثة  التبديالت  نظام  اإىل  العودة 

املو�سم املقبل.
 ووفقا ل�سحيفة "مريور"، فاإن ليفربول يت�سدر 

لت�سويت  تــهــدف  الــتــي  ــرق  ــف ال ــن  م قائمة 
جديد على الأمر خالل اجتماع رابطة 

املقبل،  اخلمي�ص  يوم  الربميريليج 
يونايتد  مان�س�سرت  جــانــب  اإىل 

وت�سيل�سي  �سيتي  ومان�س�سرت 
واآر�سنال.

 وكـــــان مـــــدرب لــيــفــربــول 
يورجن كلوب، قد �سرح باأن 
اخلم�سة  التبديالت  نظام 
خلــدمــة  ــه  ــع ــس و� ــم  ــت ي مل 
بل  فقط،  الكبرية  الــفــرق 

خطر  من  الالعبني  حلماية 
الربنامج  ب�سبب  الإ�ــســابــات 

املزدحم.
اأن  ـــــــرف  "اأع ـــوب:  ـــل ك ـــــال  وق  

ب�ساأن  جمددا  �ستنطلق  املناق�سات 
ل  الكبرية،  الفرق  يخدم  القانون  اأن 

ل  هذه،  النظر  وجهة  من  الو�سع  اأناق�ص 
اأريد احل�سول على اأف�سلية يف امل�سابقة".

يف  واأ�ساف: "لدينا 38 مباراة بالربميري ليج 
اأ�سابيع،  باأربعة  املعتاد  من  اأق�سر  ــذا هــو كل مو�سم  ه

من  تعاين  ــرى  الأخ امل�سابقات  وكل  ذاته �سيء،  الو�سع 
ح�سب علمي".

الأمــور  ــذه  ه مثل  اأن  يعني  "هذا  وتــابــع:  تـــ�ـــســـاعـــد،  
الفرق  ترى  كيف  تخيل  اأ�ستطيع  الأخــــــــرى لكني 

ل  ــــر  الأم خمــتــلــف،  ب�سكل  ــــر  ـــق الأم ـــل ـــع ـــت ي
عــــنــــدمــــا باحل�سول على اأف�سلية، راأيت ذلك 

املو�سم  يف  مباريات   9 اآخر  ـــي، لعبنا  املـــا�ـــس
ــم الأمر يتعلق بكيفية اإنهائنا  ــس ــو� ــم ــل ل

على  حــ�ــســولــنــا  اأف�سلية".ولــيــ�ــص 

اأكد تقرير �سحفي اإيطايل، يوم ال�سبت، اهتمام اثنني من عمالقة اأوروبا 
بالتعاقد مع النجم اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر، لعب و�سط ميالن، هذا 

ال�سيف.
ان�سم  الذي  "كالت�سيو مريكاتو" الإيطايل، فاإن بن نا�سر،  وبح�سب موقع 
ا  اإىل ميالن من اإمبويل ال�سيف املا�سي مقابل 16 مليون يورو، لي�ص معرو�سً
للبيع، حيث تعتربه اإدارة الرو�سونريي ومالك النادي من القوام الأ�سا�سي 

للفريق.
يف  م�سرًيا  اجلزائري،  للنجم  ر�سمية  عرو�ص  اأي  و�سول  التقرير،  ونفى 
�سان  باري�ص  ناديي  ا�ستف�سار  اإىل  ذاتــه  الوقت 
جريمان وريال مدريد من خالل و�سطاء، عن 

اإمكانية �سم الالعب بداية من املو�سم املقبل.
واأو�سحت التقرير، اأن �ستيفانو بيويل مدرب 
اإىل  حاجة  يف  فريقه  اأن  على  ي�سر  ميالن، 
الو�سط،  خــط  يف  جــدد  لعبني  اأربــعــة  �سم 
اأجل  من  بري�سيا  مع  النادي  ويتفاو�ص 
ــدرو تــونــايل ل�ــســتــعــارتــه  ــان ــس �
مع  يــورو،  ماليني   10 مقابل 
 20-25 خيار �سراء بقيمة 

مليون يورو.
ويـــــفـــــكـــــر بـــــاولـــــو 
ــي، املــديــر  ــن ــدي ــال م
مليالن،  الريا�سي 
ـــتـــعـــاقـــد  ال يف 
ــي  ــائ ــن ــث مــــع ال

وتـــــــونـــــــايل، باكايوكو 
مـــــع فـــرانـــك لــلــتــواجــد 

وبن  نا�سر.كي�سي 
ــــــــــــــــــد  التقرير، اأن بن واأك
مـــــيـــــالن نا�سر �سيبقى  يف 
ــى حتى �سيف  ــل ع  2021

ـــــل،  ال�سيف الأق يف  لكن 
ــل  ــب ــق اأن امل املــمــكــن  ــن  م
ــل  ــرح مقابل ي الــالعــب 
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�أ�صرى  فل�صطينيون

بقلم  :  �صري  �لقدوة
----------------------------------

ال�رائيلي  الع�سكري  الحتالل  �سلطات  قيام  اأن 
الأردن  وغ���ر  الغربية  ال�سفة  من  اأج��زاء  ب�سم 
العربية مما يهدد و�سع  ال�سالم  اتفاقيات  �سين�سف 
العربية  الدول  بع�ص  بني  ما  امل�قعة  التفاقيات 
ان  يعني  وال�سم  ال�رائيلي  الحتالل  وحك�مة 
وغري  م�ستحيلة  ا�سبحت  ال�سالم  احالل  امكانية 
قائمة ول ميكن ان يتحقق ال�سالم بني الفل�سطينيني 
ا�ستمرار  املنطقة  يف  و�سيكر�ص  والإ�رائيليني  
وعدم  ال�رائيلية  احلرب  واله  والعدوان  احلروب 
والحتالل،  العربية  ال��دول  بني  ال�سالم  امكانية 
العنف  مربع  اإىل  املنطقة  يف  الأو���س��اع  ويعيد 
على  والعدوان  ال�راع  اليه  وا�ستمرار  وال�سدام 
هذه  واإن  التاريخية،  وحق�قه  الفل�سطيني  ال�سعب 
اخلطط الأحادية اجلانب غري القان�نية �ست�ؤدي اإىل 
زوال حل الدولتني وواقع الف�سل العن�ري القائم 
على دولة واحدة اإىل جانب ع�اقب بعيدة املدى، واأن 
التفاقات  وهدف  ج�هر  �ستزيل  اخلط�ة  هذه  مثل 
التحرير  القائمة مع الحتالل ال�رائيلي ومنظمة 
الفل�سطينية  والتي تق�م على حتقيق حل قائم على 
يف  الدائم  والأمن  العادل  لل�سالم  كاأ�سا�ص  دولتني 

املنطقة.
على  التاأكيد  �سانها  من  خط�ات  اتخاذ  اهمية  ان 
وحدة وق�ة امل�قف العربي و�رورة اتخاذ قرارات 

من قبل الدول العربية تك�ن مب�ست�ى احلدث وتعر 
عن ق�ة احل�سارة ولغة املنطق والهدف الثابت املعر 
عن اماين وتطلعات اجلماهري العربية والإ�سالمية 
وتعتر هذه امل�اقف عن ق�ة احل�سارة العربية واحلق 
العربي الثابت يف القد�ص وامل�سجد الق�سى املبارك 
بتحمل  اأجمع  للعامل  ال�ا�سح  الت�جه  خالل  من 
جتاه  والقان�نية  والأخالقية  ال�سيا�سية  م�س�ؤولياته 
الدولتني  حل  دعم  واأهمية  الفل�سطينية  الق�سية 
الحتالل  حك�مة  ت�سعى  التي  ال�احدة  الدولة  ل 

فر�سها على العامل بدون وجه حق  .
وال�سيا�سية  الأخالقية  امل�س�ؤوليات  هذه  بدون  اأنه 
�ستع�د املنطقة باأ�رها اإىل مربع العنف وال�راع 
الكراهية  تعزيز  و�سي�ستمر  عقباه  حتمد  ل  الذي 
واحلكم  الحتالل  ممار�سات  بفعل  ال�سع�ب  بني 
هذا  ل�ستمرار  معني  فال  ال�رائيلي  الع�سكري 
معني  ول  العدوان  هذا  ا�ستمرار  ول  ال�راع 
فحان  القائم  العدواين  ب�سكله  الحتالل  ل�ستدامة 
ي�س�د  وان  العامل  يف  احتالل  اط�ل  لإنهاء  ال�قت 
احلروب  دائ��رة  من  بدل  ال�سالم  ويعم  الت�سامح 
وحياة  اف�سل  م�ستقبل  اجل  من  ولنعمل  الهالكة 
قائمة على حتقيق العدالة وامل�ساواة ومنح ال�سعب 
الدولة  واإق��ام��ة  التاريخية  حق�قه  الفل�سطيني 
وفقا  ال�ريف  القد�ص  وعا�سمتها  الفل�سطينية 
لقرارات الدولية وما اقرته المم املتحدة من قرارات 

تتعلق بهذا المر على م�ست�ي التاريخ .

العربي  الجماع  عن  يعر  الفل�سطيني  امل�قف  اأن 
العربية  الأمتني  �سع�ب  م�اقف  ويرتجم  والدويل 
وا�ستب�سال يف  و�سجاعة  بكل حكمة  والإ�سالمية 
ال�عى  فقدان  وحالة  ال�سمت  لغة  ا�ستمرار  ظل 
وعدم الكرتاث ملا يحدث وتغيب الفكر والإعالم 
لتفعيل  الع��الم  قن�ات  وت�سخري  وال�سيا�سة 
التطبيع املجاين خلدمة الحتالل واأهداف ما ي�سمى 

�سفقة القرن المريكية .
الفل�سطينية  القيادة  اتخذته  ما  بان  فيه  �سك  ل  مما 
عرت  القرن  �سفقة  مل�اجه  عملية  خط�ات  من 
واحل�����س��ارة  املنطق  ق���ة  ع��ن  م�سم�نها  يف 
اجلماهريي  الت�جه  عك�ست  ودائ��م��ا  والتاريخ 
اهداف  عن  التعبري  اجل  من  والكفاحي  والن�سايل 
احلق�ق  على  احلفاظ  واأهمية  الفل�سطيني  ال�سعب 
التي  والأه��داف  الكفاحية  والث�ابت  الفل�سطينية 
امل�سرتك  العمل  وتعزيز  لتحقيقها  القيادة  ت�سعي 
الفل�سطينية  اله�ية  على  واحلفاظ  التقدم  لتحقيق 
العربية  الدول  مع  وال�سعى  والندثار  الته�يد  من 
الفل�سطينية  الدولة  قيام  لدعم  الدويل  واملجتمع 
العملية  لتفعيل  والنطالق  عا�سمتها  والقد�ص 
بعيدا  الدويل  الجماع  يقره  ما  من خالل  ال�سلمية 
ايل  الح��ت��الل  ي�سعى  التي  القرن  �سفقة  عن 
ايل  ونتطلع  ناأمل  واأننا  واحد  طرف  من  تطبيقها 
العقل واحلكمة يف كافة املحافل  ان ي�سل �س�ت 

الدولية .

و�قع �ل�صالم بني �لنظرية و�لتطبيق

الناطق  ال�حيدي  ن�ساأت   . د  اأك��د 
والأ���رى  ال�سهداء  مف��سية  با�سم 
واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح 
ال�طنية  للق�ى  الأ����رى  جلنة  يف 
الإ�رائيلي  الحتالل  اأن  والإ�سالمية 
ي�رب عر�ص احلائط بكافة ال�رائع 
وبكل  والأديان  والأخالق  ال�سماوية 
الأعراف وامل�اثيق والتفاقات الدولية 
واحتجاز  اختطاف  يف  والإن�سانية 
الفل�سطينيني  ال�����س��ه��داء  جثامني 
و�سي�خا  ون�ساًء  اأط��ف��ال  وال��ع��رب 
ويف  وثالجات  اأماكن  يف  واعتقالها 
حفر مهينة لكرامة الإن�سان بعد م�ته 
دون  الإ�رائيلية  الأرقام  مبقابر  تعرف 
اأماكن  على  ال�سهداء  اأه��ايل  اإط��الع 
اأو ال�سماح لهم باإلقاء نظرة  احتجازها 

ال�داع الأخرية على جثامني اأحبتهم .
احلملة  ع�س�  ال�حيدي   . د  وق��ال 
ال�سهداء  جثامني  ل�سرتداد  ال�طنية 
املفق�دين  م�سري  ع��ن  والك�سف 
مبنا�سبة الي�م ال�طني لنطالق احلملة 
الحتالل  اأن   2008  /  8  /  27 يف 
الهبة  ان��دلع  منذ  ق��ام  الإ�رائيلي 
اأكت�بر  اأول  يف  الفل�سطينية  ال�سعبية 
اجلثامني  ع�رات  باحتجاز   2015
فل�سطينيني  ل�سهداء  تع�د  التي 
يزال  ول  املقد�سيني  من  معظمهم 
التاريخ  ذلك  منذ  جثمانا   66 يحتجز 
من  العن�رية  الأ�ساليب  اأب�سع  يف 
اأجل امل�ساومة وال�سغط على ال�سعب 
والقيادة الفل�سطينية لتحقيق مكا�سب 
ال�سارع  وا�ستقطاب  �سيا�سية 
اأ���ر  ظ��ل  يف  خا�سة  الإ���رائ��ي��ل��ي 
اجلن�د  من  لعدد  الفل�سطينية  املقاومة 

الإ�رائيليني .
احلملة  اأن  ال�حيدي،  ن�ساأت   . د  واأفاد 
ال�سهداء  جثامني  ل�سرتداد  ال�طنية 
يف  املفق�دين  م�سري  عن  والك�سف 
للم�ساعدة  القد�ص  ومركز  فل�سطني 
جه�دهم  ق�سارى  يبذل�ن  القان�نية 
ال�سهداء  اأ�سماء  ت�ثيق  اأج��ل  م��ن 
تعتقل  الذين  والعرب  الفل�سطينيني 
منذ  الطاهرة  جثامينهم  اإ���رائ��ي��ل 
الأرق��ام  مقابر  يف  ط�يلة  �سن�ات 
الكلي  العدد  اأن  مبينا  الإ�رائيلية 
امل�ثق حاليا ه� 320 �سهيدا من �سكان 

فل�سطني اأو من اأبطال الدوريات وه� 
على النح� التايل ) 254 ( ا�سما م�ثقا 
لدى احلملة ال�طنية ل�سرتداد جثامني 
�سن�ات  منذ  املحتجزين  ال�سهداء 
الإ�رائيلية  الأرقام  مقابر  يف  ط�يلة 
ال�سهداء  جلثامني  م�ثقا  ا�سما   66  +
 2015 اأكت�بر  اأول  هبة  منذ  املحتجزة 
من بينها عدد 5 جثامني ل�سهداء النفق 
يف �رق حمافظة خان ي�ن�ص بجن�ب 
قطاع غزة يف تاريخ 3 / 11 / 2017 
+ 11 جثمانا ل�سهداء م�سريات الع�دة 
غزة  قطاع  ���رق  يف  انطلقت  التي 
جثمان   12  +  2018 اآذار   30 بتاريخ 
ل�سهداء ق�س�ا نحبهم يف �رق قطاع 
ق�ات  من  مبا�ر  نار  باإطالق  غزة 

الحتالل ال�رائيلي .
واأو�سح اأنه مت ا�سرتداد 38 جثمانا يف 
نهاية العام 2013 وبداية العام 2014 
يف  بياناتها  تكتمل  مل  اأ�سماء  وهناك 
حني اأن اإ�رائيل اعرتفت ب�ج�د 119 
جثمانا ول تزال متاطل يف اإعادتها حتت 
ذريعة وحجة فح�ص D.N.A م�سددا 
على اأن ن�سالت ال�سعب الفل�سطيني 
الفل�سطينية  القيادة  وجه�د  واملقاومة 
جثامني  ل�سرتداد  ال�طنية  واحلملة 
م�سري  ع��ن  والك�سف  ال�����س��ه��داء 
للم�ساعدة  القد�ص  ومركز  املفق�دين 
القان�نية قد اأدت ل�سرتداد 91 جثمانا 
يف 30 / 5 / 2012 ول�سرتداد جثمان 
�سالح  ع��ص  طلب  م�سه�ر  ال�سهيد 
من   (  2010  /  8  /  12 العاروري يف 
قرية عارورة ب�سمال رام الله وه� من 
م�اليد 1956 ( الذي كان حمتجزا يف 
مقابر الأرقام الإ�رائيلية ملدة 35 عاما 
منذ 18 / 5 / 1976 وجثمان رفيقه يف 
النابل�سي الفدائية ) حافظ  عملية لينا 
م�اليد  من  زن��ط  اأب���  ح�سني  حممد 
نابل�ص يف 24 / 5 / 1954 والذي كان 
 /  5  /  18 التاريخ  نف�ص  يف  حمتجزا 
1976 وكانا ال�سهيدين قد نفذا عملية 
اأب�  خالد  رفيقهم  مع  بط�لية  فدائية 
زياد يف منطقة اجلفتلك بغ�ر الأردن 
وفح�ص  �سحب  عملية  اأن  ومبينا 
اأجريت ب�سمانات من  D.N.A كانت 
يف  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
جلثمان   2017  /  7  /  30 الأح��د  ي�م 
ال�سهيد البطل اأن�ر حممد عطية �سكر 

يف  ال�سجاعية  حي  م�اليد  من 
10 / 12 / 1972 وبلدته الأ�سلية بيت 
يف  بط�لية  عملية  نفذ  والذي  جرجا 
بيت ليد مع اأخيه ورفيقه �سالح عبد 
احلميد �ساكر يف �سباح ي�م الأحد 22 
اإىل جانب عملية فح�ص   1995  /  1  /
هنادي  ال�سهيدة  جلثمان   D.N.A
الفح�ص  واأج��ري  جنني  من  ج��رادات 
الطاهرين  اجلثمانني  اإع��ادة  اأج��ل  من 
الإ�رائيلي  الحتالل  ولكن  لذويهما 

مياطل يف اإعادتهما .
الي�م  مبنا�سبة  ال�حيدي   . د  واأ�سار 
ال�طنية  احلملة  لنطالقة  ال�طني 
 27 يف  ال�سهداء  جثامني  ل�سرتداد 
الح��ت��الل  اأن  اإىل      2008  /  8  /
جثمان  يعتقل  ي��زال  ل  الإ�رائيلي 
منذ  املغربي  �سعيد  دلل  ال�سهيدة 
تاريخ 11 / 3 / 1978 ول يزال يعتقل 
دمي�نا  منفذي عملية  ال�سهداء  جثامني 
 / 3  /  7 النقب يف  البط�لية ب�سحراء 
 – عي�سى  القادر  عبد  حممد   (  1988
عبد  الله  عبد   – احلنفي  خليل  حممد 
املجيد كالب ( التي اأ�رف عليها اأمري 
ال�سهداء اأب� جهاد وحطمت يف حينها 
قاعدة الأمن وال�ست�سعار الإ�رائيلية 
دولة  حمم�د  اأني�ص  ال�سهيد  وجثمان 
 8  /  30 منذ  املحتجز  قلقيلية  م��ن 
�سعدي  ال�سهيد  وجثمان   1980  /
العملية  منفذ  العي�ص  اأب���  ي��سف 
 /  7  /  15 يف  اإي��الت  يف  البط�لية 
املتبدد  ال�هم  عملية  و�سهداء   1979
البط�لية حممد عزمي فروانة وحامد 
م��سى الرنتي�سي الذين ا�ست�سهدا يف 
25 / 6 / 2004 اإىل جانب ال�سهيدين 
البطلني نبيل اإبراهيم م�سع�د وحمم�د 
يف  ا�ست�سهدا  ال��ذي��ن  ���س��امل  زه��ري 
 /  14 يف  اأ�سدود  مبيناء  ن�عية  عملية 
نافذ  م�ؤمن  وال�سهيدين   2004  /  3
الذين  اله�سي  ب�سري  وح�سني  امللف�ح 
البط�لية  العملية  يف  ا�ست�سهدا 
 /  6  /  24 يف  غزة  ب�سمال  امل�سرتكة 
ال�سهداء  من  ط�يلة  وك�كبة   2004
الله  رحمهم  العظماء  الفل�سطينيني 
اأن  ومذكرا  جناته  ف�سيح  واأ�سكنهم 
الحتالل الإ�رائيلي كان قد تعهد يف 
 119 عن  بالإفراج   2015 ي�لي�   13
ولكن  الفل�سطينيني  لل�سهداء  جثمانا 

كالعادة  وتن�سلت  تلتزم  مل  اإ�رائيل 
احلائط  عر�ص  �ساربة  تعهداتها  من 
الدولية  والتفاقات  الأع��راف  بكل 

والإن�سانية .
وندد د . ن�ساأت ال�حيدي الناطق با�سم 
مف��سية ال�سهداء والأ�رى واجلرحى 
فتح يف  العليا حلركة  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
والإ�سالمية  ال�طنية  للق�ى  الأ�رى 
الذي  الإ�رائيلي  العن�ري  بالقان�ن 
�سادقت عليه ما ت�سمى بالهيئة العامة 
للكني�ست الإ�رائيلي يف الأربعاء 7 / 
والثالثة  الثانية  بالقراءتني   2018  /  3
يف  الداخلي  الأمن  وزير  قدمه  وكان 
دولة الحتالل الإ�رائيلي جلعاد اأردان 
ال�سهداء  جثامني  باحتجاز  ويق�سي 
الفل�سطينيني والعرب وفر�ص �روط 
عدد  وحتديد  جنازاتهم  ت�سييع  على 
م�ساركة  ومنع  وه�يتهم  امل�ساركني 
اجلنازة  م�سار  وحتديد  معني  �سخ�ص 
يف  القان�ن  هذا  ياأتي  حيث  وم�عدها 
امل�سع�رة  الإرهابية  احلرب  م�سل�سل 
واملفت�حة التي متار�سها دولة الحتالل 
الإ�رائيلي تاريخيا �سد اأبناء ال�سعب 

الفل�سطيني اأحياًء واأم�ات .
اإ�رائيل ترتكب  اأن  ال�حيدي،  واعتر 
جرمية حرب �سد الإن�سانية يف احتجاز 
جثامني ال�سهداء ودفنهم ب�سكل مهني 
بكرامة  تليق  ل  �سغرية  حفر  يف 
الإ�رائيلي  الحتالل  وكاأن  الإن�سان 
ما  ال�����س��ه��داء  ع����دة  م��ن  يخ�سى 
امل�ست�يات  كل  على  حراكا  ي�ستدعي 
والدولية  والدينية  العربية  واملنابر 
الفل�سطيني  اجلرح  ل�قف  والإن�سانية 
يف  اجل��اد  والعمل  املفت�ح  ال��دام��ي 
يف  اإ�رائيل  جرائم  وف�سح  مالحقة 
ال�سهداء  جثامني  واعتقال  احتجاز 
الفل�سطيني  ال�سعب  حق  على  م�ؤكدا 
ويف  الح��ت��الل  م��ن  التخل�ص  يف 
وعلى  وال�ستقالل  والكرامة  احلرية 
ا�سرتداد  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق 
جثامينهم  وت�سييع  �سهداءه  جثامني 
يليق  مبا  الإ�سالمية  ال�ريعة  ح�سب 
لأج��ل  قدم�ها  التي  بت�سحياتهم 
وا�ستقالل  ومقد�ساتهم  �سعبهم  حرية 

وطنهم احلبيبة فل�سطني.

�ل�صهد�ء �لفل�صطينيون كو�كب حرية وقيام �الحتالل �الإ�صر�ئيلي باحتجاز 
جثامينهم �لطاهرة جرمية حرب �صد �الإن�صانية

�أخبار فل�صطني

�الأ�صري ح�صام حممد جمعة 
خليل �لزعانني 

املري�ص:-  الأ�سري 
ح�������س���ام حم��م��د 
ج���م���ع���ة خ��ل��ي��ل 

الزعانني
امليالد:-  تاريخ   -

1985م
- البلدة الأ�سلية:- 

بيت حان�ن
الإق��ام��ة  مكان   -
:- بلدة بيت حان�ن 
ال�سكة  "�سارع 

عطية  ال�سهيد  "منطقة  الزراعية  اجلمعية  من  بالقرب 
الزعنانني"

- احلالة الجتماعية:- متزوج ولديه ابنتني "حال واآية"،
فردا   17 من  الأ�سري  عائلة  تتك�ن   -: الفا�سلة  العائلة   -
وياأتي ه� يف الرتتيب اخلام�ص �سنًا من بني اإخ�ته واأخ�اته 
والأ�سري ح�سام له �سقيق �سهيد ا�سمه اأحمد مت اغتالته من 
يقلها  كان  التي  ال�سيارة  بق�سف  الحتالل  طائرات  قبل 

برفقة ابن عمه.
م�ا�سلة  يف  الحتالل  اأمعن  وظاملة:-  تع�سفية  اإجراءات 
عائلته  زيارة  من  حرمانه  من  ح�سام  الأ�سري  بحق  اإجرامه 
وابنتيه  وزوجته  ل�الديه  �سمحت  اعتقاله  بادية  يف  علمًا 

ثّم ت�ّقفت عن ذلك ...
- ال�ظيفة:- عمل يف جهاز الأمن ال�قائي

مدار�ص  يف  الدرا�سي  تعليمه  تلقى   -: العلمي  امل�ؤهل   -  
بيت حان�ن واأنهى الثان�ية العامة داخل معتقل نفحة

 - تاريخ العتقال:- 24/7/2013م
- مكان العتقال:- �سجن نفحة

- التهمة امل�جه اإليه:- م�ساعدة رجال املقاومة
- بقي م�ق�ف بدون حماكمة:- عام

- احلكم:- 17 �سنة
- اعتقال الأ�سري:- ح�سام الزعانني

معر  على  املتمركزة  ال�سهي�ين  الحتالل  ق�ات  اعتقلت 
خليل  جمعة"  "حممد  ح�سام  املري�ص:  )اإيرز(،  حان�ن  بيت 
الزعانني )28 عامًا(،عند ح�ايل ال�ساعة 11:00 من �سباح 
)اإي��رز(،  حان�ن  بيت  معر  يف   ،2013 مت�ز   23 الثالثاء 
اخلريية  املقا�سد  م�ست�سفى  يف  للعالج  طريقه  يف  وه� 
املري�ص  اأن  امليدانية  التحقيقات  وتفيد  املحتلة  القد�ص  يف 
اأ�سيب يف الأحداث التي جرت يف قطاع غزة يف حزيران 

من العام 2007،
الأ�سري  يعاين  الزعانني  ح�سام   . لالأ�سري:-  ال�سحية  احلالة 
يف  وم�ساكل  اليمنى  الكتف  اأوتار  يف  تهتك  من  ح�سام 
كتفه  يف  لها  تعّر�ص  قد  قدمية  اإ�سابة  جراء  الأع�ساب 
اإثر  على  �سديدة  اآلم  من  2006،ويعاين  العام  يف  ويده 
اليمنى"  اجلهة  من  وال�سدر  الكتف  يف  القدمية  اإ�سابته 
ال�سج�ن،  اإدارة  قبل  من  طبًيا  اإهماًل  يعاين  اأنه  م�ؤكدة 
ول  فقط  لالآلم  م�سكنات  باإعطائه  الحتالل  يق�م  حيث 
يف  اأع�ساب  زراعة  يحتاج  وه�  املنا�سب  العالج  له  يقدم 
الزراعة،ومت  عمليات  اإجراء  من  الحتالل  منعه  فيما  يداه 
ونفحة   – ال�سبع  بئر  منها  انفرادية  زنازين  يف  عزلة 
و�سارك  نفحة  املجدل-  �سجن  منها  ال�سج�ن  عر  وتنقل 
الب�ا�سل  الأ�رى  مع  اخلاوية  الأمعاء  معارك  يف  الأ�سري 
اإىل  ندائي  اأوج��ه  مقايل  �سط�ر  على  من  ال�سج�ن  يف 
منظمة  وخا�سة  الدولية  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  كافة 
بال  اأطباء  ومنظمة  الحمر  وال�سليب  العاملية  ال�سحة 
ح�سام  املري�ص  الأ�سري  حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود 
خارج  له  ال��الزم  العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج  الزعانني 
واأ�سرياتنا  الب�ا�سل  لأ�رانا  احلرية  كل  احلرية  ال�سج�ن- 
باأمرا�ص  امل�سابني  للمر�سى  العاجل  وال�سفاء  املاجدات- 
خمتلفة - كل احلرية لأ�رانا واأ�سرياتنا املاجدات.. والأ�سري 
ح�سام حممد جمعة خليل الزعانني ابن اخلام�سة والثالث�ن 
ربيعًا ه� اأحد �سحايا الإهمال الطبي املتعمد التي متار�سها 
املر�ص  مطرقة  بني  يعي�ص  والذي  بحقه  ال�سج�ن  اإدارة 
الذي يهدد حياته و�سندان جتاهل الحتالل ملعاناته والقابع 
ط�يلة  قائمة  اإىل  ان�سم  والذي   ) نفحة  )�سجن  يف  حاليًا 
وقد  ودياجريها،  ال�سج�ن  غياهب  يف  املر�سى  ا�سماء  من 
الثامن  عامه  ودخل  الق�سبان  خلف  ال�سابع  عامه  اأنهى 
على الت�ايل يف �سج�ن الحتالل ال�رائيلي فه� يق�سي 

حكمًا بال�سجن17عامًا، اأم�سى منها حتى الآن 7 عامًا.
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 وثائق بريطانية “�صرية للغاية” تك�صف الأول مرة:

م�صر �قرتحت قبل 74 عاما 3 م�صروعات مائية 
م�صرتكة مع دول حو�ص �لنيل و�إثيوبيا رف�صتها

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

عن  الريطانية  ال�ثائق  وتك�سف 
عاما،   74 قبل  مل�ر،  كانت  ن��ه  اأ
التعاون  ب�ساأن  “جادة”  مبادرات 
التي  ال���ث��ائ��ق،  ت��ق���ل   . امل��اأم���ل 
اإن  �سي”،  بي  بي   ” عليها  اطلعت 
التعاون  لة  م�ساأ فقط   ْ تمُرثرِ مل  م�ر 
ن�����س��اء م�����روع��ات  ع��ن ط��ري��ق اإ
الأف�سل  لال�ستخدام  م�سرتكة 
اقرتحت  التي  هي  بل  النيل،  ملياه 
�سد  ن�ساء  لإ م�سرتك  م�روع  اأول 
تقيم  ال��ذي  الأزرق،  النيل  على 
الآن.  عليه  النه�سة  �سد  ثي�بيا  اإ
وزارة  اقرتحت   ،1946 ع��ام  ففي 
ثالثة  امل�رية  العامة  ���س��غ��ال  الأ
ثي�بيا  اإ يف  م�سرتكة  م�روعات 
)دولة  ال�س�دان  وجن�ب  واأوغندا 
ج��ن���ب ال�����س���دان ح��ال��ي��ا(، وف��ق 
عبارة  الأول  امل�����روع  ال���ث��ائ��ق. 
اجلن�بي  ال��ط��رف  ع��ل��ى  ���س��د  ع��ن 
النيل  منها  ينبع  التي  تانا،  لبحرية 
املئة  يف   80 قرابة  م�سدر  الأزرق، 
ويف  الرئي�سي.  النيل  م��ي��اه  م��ن 
تقرير  �سمن  كان  الذي  اقرتاحهم، 
م�ستقبال”،  النيل  “�سيانة  بعن�ان 
ق���ال ث��الث��ة خ���راء ب��ري��ط��ان��ي���ن 
امل�رية،  ال����زارة  ل��دى  يعمل�ن 
و�سيميكا،  وب��الك  هري�ست  وه��م 
ه�  املقرتح  ال�سد  من  الهدف  اإن 
يحفظ  خزان  اإىل  البحرية  “حت�يل 
الأزرق  النيل  اإىل  تتدفق  التي  املياه 
جتمع  ف��ي�����س��ان��ات  اإىل  م��ت��ح���ل��ة 
وو���س��ف  طريقها”.  يف  ال��ط��م��ي 
“حماولة  نه  باأ م�روعهم  اخل��راء 
لإمدادات  الأق�سى  احلد  ل�ستخدام 
مل�ر  النهائية  التنمية  يف  املياه 
املقامة  وللم�روعات  وال�س�دان، 
هذا  لتحقيق  الالزمة  النيل  على 
بريطانيا،  ب��دت  اأ حينها  الهدف”. 
 1990 ع���ام  ق��ب��ل  ت���ق��ع��ت  ال��ت��ي 
النه�سة،  �سد  ب�ساأن  احلالية  الأزمة 
ويف  للم�روع.  ال��ق���ي  ييدها  تاأ
القاهرة،  يف  ال�سفارة  اإىل  برقية 
اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ق��ال��ت 
املياه  “تخزين  ه�  الرئي�سي  الهدف 
يف  منها  لال�ستفادة  تانا  بحرية  يف 
وادي  ح��ص  يف  اجل��ف��اف  م��سم 

لنيل”. ا
اأر�سلت  التي  الرقية،  وت�سيف 
ال�����س��ف��ارت��ني  اإىل  م��ن��ه��ا  ن�����س��خ��ة 
ب��اب��ا  اأ دي�����ص  اأ يف  ال��ري��ط��ان��ي��ت��ني 
ف�ائد  للم�روع  اإن  واخل��رط���م، 

ث��ي���ب��ي��ا  اإ مت��ك��ني   ” م��ن��ه��ا  اأخ����رى 
من  هائلة  احتياطات  ت�ليد  م��ن 
مل  ث��ي���ب��ي��ا  اإ اأن  غ��ري  الكهرباء”. 
مي  �سمُ الذي  امل�روع،  على  ت�افق 
حينه.  يف  ت��ان��ا،  ب��ح��رية  م�����روع 
اإىل  الريطانية  ال�ثائق  ت�ر  ومل 

الرف�ص. اأ�سباب 
ت�صرف منفرد

ك�سفت  تقريبا،  �سن�ات  ع�ر  بعد 
للغاية”  “�رية  م�سنفة  وثيقة 
“اأكرث  ك��ان���ا  ثي�بيني  الإ اأن  ع��ن 
ت�ليد  نه  �ساأ من  مب�روع  اهتماما 
اهتمامهم  من  اأكرث  لهم  الكهرباء 
على  �سد  ن�ساء  اإ مثل  مب�روعات، 
يفيد  ���س���ف  ت��ان��ا،  ب��ح��رية  خم��رج 
ويف  وال�س�دانيني”.  امل�����ري��ني 
تقرير  �سمن  جاءت  التي  ال�ثيقة 
ال�زراء،  رئي�ص  مكتب  اإىل  م�جه 
“ل�  الريطانية:  اخلارجية  قالت 
ب��اجت��اه م�����روع من  ال��دف��ع  اأردن���ا 
امل�ريني  ف���ادة  )لإ الأخ���ري  ال��ن���ع 
اأن  علينا  يتعني  نه  فاإ وال�س�دانيني(، 
للم�ساعدة  بعر�ص  اقرتاحنا  نرفق 
الكهرباء  )ت�ليد  الأول  ن�ساء  اإ يف 
اأن  التقرير  وت�قع  ثي�بيني(”.  لالإ
جتري  ب���اأن  ث��ي���ب��ي���ن  الإ “يرحب 
م�سحية  درا�سة  م�ستقلة  فنية  جلنة 
املحتمل  وم��ن  النيل.  وادي  لكل 
البنك  ينظم  اأن  على  يعرت�س�ا  األ 
اأن  غ��ري  العملية”.  ه��ذه  ال���دويل 
م�ر  هزمية  وبعد  يحدث.  مل  هذا 
ف�جىء   ،1967 عام  اإ�رائيل  اأمام 
ن�ساأت،  اأ ثي�بيا  اإ ب��اأن  امل�ري�ن 
ا�سم  عليه  واأطلقت  ال�سد  منفردة، 
ب��الغ  اإ دون  �سارا”،  �سارا  “هدار 
مل  الكهرباء.  ت�ليد  بهدف  القاهرة، 
نه  لأ ال�سد  ب�ساأن  �سجة  م�ر  ترث 
على  حم�س��سة  اأ�رار  له  تكن  مل 
م�ري  م�س�ؤول  قال  كما  مياهها، 
لبي  املياه،  ملف  على  مطلع  �سابق، 

�سي. بي 
وامل�������روع ال���ث���اين، ال���ذي ج��اء 
النيل  “�سيانة  ت��ق��ري��ر  ���س��م��ن 
وزارة  خ��راء  �سماه  م�ستقبال”، 
“م�روع  امل�رية  العامة  الأ�سغال 
وفق  وه���،  ال�ست�ائي”.  النيل 
على  �سدين  عن  عبارة  تقريرهم، 
)�سد  وفيكت�ريا  ل��رت  اأ بحريتي 
وهاتان  اأوغندا.  يف  اأوين(  �ساللت 
النيل  م�سادر  اأحد  هما  البحريتان 
النيل  م��ع  يلتقى  ال��ذي  بي�ص  الأ
نهر  لي�سكال  اخلرط�م  يف  الأزرق 

وبداأ  وم�ر.  بال�س�دان  املار  النيل 
يف  اأوين  �ساللت  �سدد  يف  العمل 
وافتتح   .1949 فراير/�سباط  �سهر 
م�ر  مب�ساركة   1954 عام  وائ��ل  اأ
بعثة  هناك  تزال  ول  التم�يل.  يف 
اأوغندا  يف  مقيمة  م�رية  هند�سية 

ال�سد. عمل  ملتابعة  الآن  حتى 
نية” وح�صن  “تعاون 

املجل�ص  ق���دم   ،1980 ع���ام  يف 
ثي�بيا  اإ يف  النتقايل  الع�سكري 
الحت��اد  اإىل  م�ر  �سد  �سك�ى 
ال�سادات  اإع���الن  بعد  ف��ري��ق��ي  الأ
قدمي  م�روع  يف  العمل  ا�ستئناف 
النيل  م��ي��اه  ت��سيل  اإىل  ي��ه��دف 
امل�رية.  �سيناء  جزيرة  �سبه  اإىل 
الريطانية  ال�سفارة  وا�ست�سهدت 
�ساللت  �سد  مب�روع  القاهرة  يف 
للحك�مة  ت������س��ح  ك��ي  اأوي����ن 
ادع��اءات  �سدق  ع��دم  الريطانية 
يخالف  امل�����روع  ب���اأن  ث��ي���ب��ي��ا  اإ
ثي�بيا.  باإ وي�ر  م�ر  التزامات 
قالت  اخلالف،  ب�ساأن  لها  تقرير  ويف 
باأن  متاما  واعية  م�ر  “اإن  ال�سفارة 
ه�  النيل  ح��ص  دول  بني  التعاون 
نهر  لتنمية  ال�سحيحة  الطريقة 
على  بني  ال��ذي  وال�سد  م�سرتك. 
جيد  مثال  اأوغندا  اأوين يف  �ساللت 
التقرير  واأ�ساف  ال�سدد.”  هذا  يف 
بينما  للري  املياه  احتاجت  “م�ر 
الكهربائية.  الطاقة  اأوغندا  احتاجت 
يف  النية  وح�سن  التعاون  وب��روح 
تعاونت   ،1929 ات��ف��اق��ي��ة  اإط���ار 
بناء  تكاليف  لتقا�سم  ال��دول��ت��ان 
من  كل  متطلبات  يلبي  الذي  ال�سد 
يق�ل  التقرير  وم�سى  الدولتني.” 
الأخرى  الأمثلة  من  الكثري  “هناك 
م�ر  اأن  ب������س���ح  تثبت  ال��ت��ي 
اأجل  من  للتعاون  دائما  م�ستعدة 
اأما  النيل.”  ح��ص  دول  كل  منفعة 
ج�نغلي  قناة  فه�  الثالث  امل�روع 
منطقة  م��ن  امل�ربة  امل��ي��اه  لنقل 
امل�ستنقعات  يف  وتمُفقد  اجلبل  بحر 
ال�س�دان  جن�ب  يف  بها  املحيطة 
حاليا(.  ال�س�دان  جن�ب  )جمه�رية 
بعد  على  ج�نغلي،  من  القناة  وتبداأ 
املطلة  املنطقة  �سمال  كلي�مرتا   80
بي�ص.  الأ النيل  اإىل  اجلبل،  بحر  على 
ما  القناة  ت�فر  اأن  املت�قع  وك��ان 
من  مكعب  مرت  مليار   13 من  يقرب 
حفر  اأعمال  اإن  تقارير  وتق�ل  املياه. 
اأن  املت�قع  من  ك��ان  التي  القناة، 
بداأت  كيل�مرتا،   360 ط�لها  يبلغ 

ثمانينيات  م��ن  الأخ��ري  ال��رب��ع  يف 
فيها  العمل  ولكن  املا�سي.  القرن 
واأخ���رى  فنية  ���س��ب��اب  لأ ت���ق��ف، 
ال�س�دان  جن�ب  بني  باحلرب  تتعلق 
كيل�مرتا.   260 حفر  بعد  و�سماله، 
اإىل  ت�سري  حديثة  تقارير  وهناك 
وجمه�رية  م�ر  بني  م�ساورات 
العمل  ل�ستئناف  ال�س�دان  جن�ب 
التي  املياه  جزئيا  لتع��ص  بالقناة 
ب�سبب  تفقدها  اأن  م�ر  تخ�سى 

ثي�بي. الإ النه�سة  �سد 
ما �أهمية هذه �لوثائق؟

م�ر  وع��ي  عن  ال�ثائق  تك�سف 
امل�سالح  خلدمة  التعاون  باأهمية 
النيل.  ح������ص  ل���دول  امل�����س��رتك��ة 
ب�ساأن  النقا�ص  طرح  تعيد  نها  اأ غري 
ال�س�داين  ثي�بي  الإ اخلرط�م  اتفاق 
عبد  امل�ري  فالرئي�ص  امل�ري. 
انتقادات،  ي�اجه  ال�سي�سي  الفتاح 
ب�سبب  م��ع��ار���س��ي��ه،  ج��ان��ب  م��ن 
 2015 ذار  23 مار�ص/اآ ت�قيعه، ي�م 
اإع��الن  ات��ف��اق  على  اخل��رط���م،  يف 
لهذا  الرئي�سي  النتقاد  م��ب��ادئ. 
م�افقة  اأول  اأعطى  نه  اأ ه�  التفاق 
م�����روع  ع��ل��ى  ر�سمية  م�����ري��ة 
على  احل�س�ل  دون  النه�سة  �سد 
ب�ساأن  �س�اء  وا�سحة  �سمانات 
ح�سة  اأو  ال�سد  وت�سغيل  ملء  لية  اآ
النيل.  مياه  من  “التاريخية”  م�ر 
تك�سف  الريطانية  ال�ثائق  اأن  غري 
اعرتا�ص  م�ر  ل��دى  يكن  مل  ن��ه  اأ
 ، املبداأ حيث  من  ال�سد  م�روع  على 
حماية  ي�سمن  مبا  التن�سيق  �ريطة 
من  اأول  هي  بل  املائية،  م�ساحلها 
حتقق  م�سرتكة  م�روعات  اق��رتح 

اجلميع. م�سالح 
م�سادر  ك�سفت  ذلك  عن  وف�سال 
وا�سعا  اطالعا  مطلعة  م�رية، 
بي  لبي  ال��ن��ي��ل،  نهر  ملف  على 
ا�ستعداد  هناك  “كان  نه  اأ عن  �سي 
ن�����س��اء  اإ ل��ق��ب���ل  خمل�ص  م�����ري 
تبلغ  تخزين  بطاقة  النه�سة  �سد 
ولي�ص  مكعب”،  مرت  مليار   14.5
ي�ستهدفها  التي  التخزين  بطاقة 
 70 م��ن  اأك���رث  وه����  الآن  ال�����س��د 
تقرتب  بزيادة  مكعب،  مرت  مليار 
هذا  اأن  اإل  اأ�سعاف.  خم�سة  من 
اتفاق  اإىل  يمُ��رتج��م  مل  ال�ستعداد 
لذلك،  بابا.  اأ دي�ص  واأ القاهرة  بني 
الدولية  املياه  ق�انني  يف  خراء  يرى 
خط�ة  ك��ان  اخل��رط���م  اإع���الن  اأن 
الروفي�س�ر  ��ع  ��رجرِ ويمُ ي��ج��اب��ي��ة.  اإ
اجلمعية  رئي�ص  اإيك�ستاين،  جابريل 
اأن  اإىل  ذلك  املياه  مل���ارد  الدولية 
مرة  لأول  “اأقر  امل��ب��ادىء  اإع���الن 
النيل  نهر  اأهمية  اإدراك  ر�سميا 
حي�ي  وم�����س��در  ح��ي��اة  كم�سدر 
ثي�بيا  واإ م�ر  �سع�ب  لتنمية 

وال�س�دان”.
يريدون  نهم  اإ ثي�بي�ن  الإ ويق�ل 
اإىل  م��ف��او���س��ات  اأي  ت����ؤدي  اأن 
دائم  اتفاق  ب��رام  واإ للطرفني  “ف�ز 
ومت�ساويا  عادل  ا�ستخداما  ي�سمن 
النيل(”.  مياه   ( امل�سرتك  للم�سدر 
الأمريكية،  دارة  الإ اإىل  ر�سالة  ويف 
قال  املا�سي،  ذار  مار�ص/اآ �سهر  يف 
الأمريكي  ثي�بي  الإ املدين  املجل�ص 
ن�سيبها  “ت�ستحق  ث��ي���ب��ي��ا  اإ اإن 
ال���ع���ادل م��ن ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ب��ه��دف 

الفقر”. من  �سعبها  انت�سال 

�ملنفعة  �إىل تعاون يحقق  �الإقليمية و�لدولية,  �لنه�صة �حلالية, مل تتوقف دعو�ت خمتلف �الأطر�ف,  �صد  �أزمة  يف كل مر�حل 
�مل�صتمرة  �ملار�ثونية,  �ملفاو�صات  ف�صلت  �لتعاون,  مببد�أ  �ملعلنة  و�إثيوبيا  و�ل�صود�ن  م�صر  قناعة  ورغم  �لنيل.  حو�ص  لدول  �مل�صرتكة 

�إىل �تفاق ينهي �الأزمة. �لتو�صل  �صنو�ت, يف  منذ 

م�ل�د  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
يد  امل�ؤ الفرن�سي  امل�قف  ّن  اأ ت�ساوو�ص 
وراءه  املت��سط  ���رق  يف  للي�نان 
ع�سكرية  ق�ة  ن�ساء  لإ فرن�سي  �سعي 
الأطل�سي  �سمال  حلف  حتجم  اأوروبية 
يه  “اإ قناة  مع  مقابلة  ويف  )النات�(. 
لفت  ال�سبت،  م�ساء  الرتكية،  خر” 
التي  اخل�سارة  ّن  اأ اإىل  اأوغل�  ت�ساوو�ص 
وليبيا،  �س�ريا  يف  فرن�سا  بها  منيت 
بحق  جزافا  التهامات  تطلق  جعلتها 
الت�سعيد  خالل  :”من  واأ�ساف  تركيا. 
ال��ن��ات���،  لإ���س��ع��اف  فرن�سا  ت�سعى 

اأوروبية”. ق�ة  وتاأ�سي�ص 
اأغل�  ت�ساوو�ص  �سدد  اأخرى،  جهة  من 
مع  الي�نان  برمتها  اأ التي  التفاقات  ّن  اأ
الرومية  قر�ص  دارة  واإ م�ر  من  كل 
ممرا  تخطيطهم  بجانب  ���رائ��ي��ل  واإ
اأم�ر  كلها  املت��سط،  �رقي  للغاز 
حملة  جمرد  وهي  للتنفيذ،  قابلة  غري 
من  تغري  ول  تركيا  ت�ستهدف  �سيا�سية 
�سبيلية”  اإ “خريطة  وح�ل  �سيئا.  الأمر 
وحت��رم  ال��ي���ن��ان  عنها  اأعلنت  ال��ت��ي 
اأك��د  البحرية،  حق�قها  م��ن  تركيا 
ي�نانية  م�ساٍع  نها  اأ اأوغل�  ت�ساوو�ص 
�سيق.  بحري  نطاق  يف  تركيا  حلب�ص 
واأو���س��ح وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي، 
للم�ساعي  املجال  ب��الده  اإف�ساح  اأن 

مرونة  يعد  لل��ساطة،  الدبل�ما�سية 
عن  ت��ن��ازل  ولي�ص  تركيا،  قبل  م��ن 
تركيا  اأن  اإىل  ولفت  الرتكية.  احلق�ق 
ا�ستك�سافية  حمادثات  اإج��راء  قبلت 
 7 م��ع ال��ي���ن��ان ك���ان م��ق��ررا ل��ه��ا 
الي�نان  ّن  اأ اإل  اجلاري،  اأغ�سط�ص/اآب 
هذه  يف  حقيقية  رغبة  لديها  تكن  مل 
باأن  تعلم  “كانت  نها  اأ حيث  املباحثات 
تتم  اأن  لها  ميكن  ل  املحادثات  ه��ذه 
ت�قيعها  بعد  باإجرائها(  تركيا  )وتقبل 
م�ر”.  مع  البحري  التفاق  )الي�نان( 
خالل  من  �سعت  الي�نان  ّن  “اإ واأ�ساف 
دول  وب��ع�����ص  ق��ر���ص  دارة  اإ ���س��ّف 
احلق�ق  جتاهل  اإىل  جانبها،  اإىل  املنطقة 
دفاع  لدى  الت�سعيد  وبداأت  الرتكية، 
�سعب  وح��ق���ق  حق�قها  ع��ن  تركيا 
التفاق  اأن  واأك��د  الرتكية”.  قر�ص 
مناطق  ح����ل  امل�����ري  ال��ي���ن��اين 
املت��سط،  �رقي  يف  البحرية  ال�سيادة 
قائاًل:”  لرتكيا،  بالن�سبة  �سيئا  يغري  ل 
ال�سيادية  مناطقنا  تنتهك  ل  م�ر 
تنتهك،  ال��ي���ن��ان  ولكن  البحر،  يف 
�سفينة  فيها  تنقب  التي  واملنطقة 
)ولي�ص  لرتكيا،  تع�د  عروج،  الري�ص 
الأمم  يف  م�سجلة  وه���ي  ال��ي���ن��ان( 

.2004″ عام  املتحدة 
ق/د

�ركة  اأن  عرية  اإعالم  و�سائل  ك�سفت 
تقدمت  لعال”  “اإ الإ�رائيلية  الطريان 
ال�سع�دية،  الطريان  ل�سلطة  بطلب 
اأج�ائها  عر  بالتحليق  لها  لل�سماح 
املقرر  ب���ظ��ب��ي  اأ اإىل  رحلتها  خ��الل 
امل�قع  وذك��ر  الث��ن��ني.  غ��دا  ه��ا  اإج��راوؤ
“يديع�ت  ل�سحيفة  ل��ك��رتوين  الإ
هيئة  اإىل  لعال”  “اإ طلب  اأن  اأحرن�ت” 
اأر�سل  ال�سع�دية،  امل��دين  ال��ط��ريان 
مكتب  يف  الق�مي  الأمن  جمل�ص  عر 
وو�سطاء  الإ�رائيلية  احلك�مة  رئي�ص 
اأن ال�ركة مل تتلق  اإىل  �سار  دوليني، واأ
على  ال�سع�دي  الرد  اللحظة  هذه  حتى 
م�س�ؤول  عن  “واينت”  ونقل  طلبها. 
ق�له  الإ�رائيلية،  الطريان  �ركة  يف 
ال�سلطات  اأن  اإىل  ت�سري  “الت�قعات  اإن 

م�افقة  لعال”  “اإ �ستمنح  ال�سع�دية 
وفدا  ت�سم  الطائرة  ك�ن  ا�ستثنائية 
حالة  ويف  امل�ست�ى.  رفيع  اأمريكيا 
الإ�رائيلي،  للطلب  ال�سع�دية  رف�ص 
عر  م��ارات  الإ اإىل  الطائرة  �ست�سل 
�سيمدد  مما  عدن،  وخليج  الأحمر  البحر 
الرحلة  وت�سم  �ساعتني.  بنح�  الرحلة 
تل  م��ن  الأوىل  امل�سجلة  الر�سمية 
اأمريكيا  وف��دا  ب���ظ��ب��ي  اأ اإىل  ب��ي��ب  اأ
الرئي�ص  م�ست�ساري  كبري  يرتاأ�سه 
و�سهره،  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 
اإ�رائيلي  وفد  مبرافقة  ك��سرن،  جاريد 
الق�مي  الأمن  جمل�ص  رئي�ص  يرتاأ�سه 
بن  مئري  احلك�مة،  رئي�ص  مكتب  يف 

. ت �سبا
ق/د

العامل  �سغل  الذي  الفريو�ص  ك�رونا 
ففي  ويقتل،  ي�سيب  ليزال  باأ�ره 
الأك��رث  ال��دول��ة  املتحدة  ال���لي��ات 
ع��دد  ارت��ف��ع  ال��ع��امل  م��ت�����ررة يف 
اإىل  الفريو�ص  عن  الناجمة  ال�فيات 
 978 بزيادة  حالة  لفا  اأ  181 من  اأكرث 
اوروب��ا  غ��رب  يف  ام��ا  جديدة.  وف��اة 
الفرن�سية  ال�سحة  وزارة  و�سفت 
عدد  يف  قفزة  بعد  باملقلق  ال��سع 
ال��ب��الد  �سجلت  ح��ي��ث  ال���س��اب��ات 
وث��الث��ة  وارب��ع��م��ئ��ة  الف  خم�سة 
وهي  جديدة  اإ�سابة  حالة  وخم�سني 
اأك���ر ع��دد م��ن ح���الت الإ���س��اب��ة 
يف  اما  ذار.  اآ مار�ص  منت�سف  منذ 
حيث  خمتلفا  ال��سع  ك��ان  ب��رل��ني 
و�سع  معار�سي  م��ن  اللف  ن��زل 
لحت�اء  املتخذة  والقي�د  الكمامات 
والذي  ال�س�ارع  اإىل  ك�رونا  تف�سي 
�سخ�ص  ثالثمائة  بت�قيف  انتهى 
متظاهرين  بني  عنيفة  �سدامات  بعد 
حفظ  وق���ات  املتطرف  اليمني  من 

من. الأ
الهند  يف  ال�سابات  زي��ادة  ورغ��م 

من  ت�ّرًرا  العامل  دول  اأك��رث  ثالث 
ال�سلطات  قررت  امل�ستجّد  الفريو�ص 
مب�اجهة  املّتخذة  اإجراءاتها  تخفيف 
منها  حم��اول��ة  يف  وذل���ك  ال���ب��اء، 

اقت�سادها. نعا�ص  لإ
ال�سحة  وزراة  اعلنت  املك�سيك  ويف 
ا�سابة  حالة  اآلف  �ستة  نح�  ت�سجيل 
وثالث  �ستمئة  اإىل  اإ�سافة  م�ؤكدة 
يف  هذا  جديدة.  وفاة  حالة  و�سبعني 
العدد  يك�ن  اأن  احلك�مة  تعتقد  حني 
اأكر  امل�سابني  لالأ�سخا�ص  احلقيقي 

امل�ؤكدة. احلالت  من  بكثري 
ت�ررا  ال��دول  اأك��رث  الرازيل  ويف 
مت  املتحدة  ال�ليات  بعد  العامل  يف 
وخم�سني  �سبعة  من  اكرث  ت�سجيل 
واربعني  واحد  من  واكرث  وفاة  حالة 
لكن  ج��دي��دة.  ا���س��اب��ة  ح��ال��ة  ال��ف 
ال�سابة  حالت  عدد  بداأ  هذا  ومع 
بال�ستقرار  اجلديدة  الي�مية  وال�فاة 
المل  لينع�ص  الخرية  ال�سابيع  يف 
ال�باء  من  للتخل�ص  الرازيليني  عند 

عليه. والق�ساء 
ق/د

�خلارجية �لرتكية: 

فرن�صا ت�صعى لتاأ�صي�ص قوة ع�صكرية 
�أوروبية الإ�صعاف “�لناتو” 

وزير يوؤكد توقيع �التفاق �لر�صمي مع �الإمار�ت بو��صنطن �ل�صهر 
�ملقبل

�خلطوط �الإ�صر�ئيلية تتو��صل مع 
�ل�صعودية لل�صماح لها بعبور �أجو�ئها 

فرن�صا مرعوبة بقفزة كورونا ووفيات 
�أمريكا تزد�د
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موجها لتالميذ فل�صطينيني من �ملنتظر توزيعه يف �أكتوبر 2020 مدر�صيا  كتابا   150

�إ�صر�ئيل تتهم �أملانيا مبر�جعتها كتبا مدر�صية موجهة الأبناء فل�صطني ت�صجع 
على �لتطرف ومعاد�ة �ل�صامية

عي�ص علجية 
---------------- 

الإ�رائيلية،  التعليم  مراقبة  منظمة  وتق�ل 
الثقايف  والت�سامح  ال�سالم  مراقبة  معهد  اأو 
اأن  اإ�رائيل،  ومقره  املدر�سي  التعليم  يف 
التي  املدر�سية،  للكتب  الأولية  املراجعات 
احت�ت  الأملاين،  اإيكرت  ج�رج  معهد  اأجراها 
املعهد  اأن  اأولها  الأخطاء،  من  العديد  على 
املدر�سية  الكتب  يف  بالفعل  يبحث  ك��ان 
للمنظمة  وفا  و  املنظمة  تزعم  كما  اخلاطئة، 
يف  امل�ستخدمة  الكتب  املعهد  فح�ص  ف��اإن 
القد�ص  لبلدية  التابعة  العربية  امل��دار���ص 
يف  امل�ستخدمة  نف�سها  لي�ص  اإ�رائيل،  يف 
قامت  اأن  فبعد  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي 
الأويل،  مل��اين  الأ البحث  بتحليل  املنظمة 
يتعلق  طلب  خالل  من  عليه  ح�سلت  الذي 

التقرير  اأن  اإىل  خل�ست  املعل�مات،  بحرية 
و  لغ�ية  اأخطاء  به  العربية  باللغة  املحرر 
م�سطلحات  ت�جد  بحيث  قراءته  �سعب 
م�سطلحات  اإىل  بذلك  ت�سري  هي  و  مفق�دة 
"ال�سامية"،  م�سطلح  غرار  على  اإ�رائيلة 
قد  مل���اين  الأ ي��ك��رت  اإ ج���رج  معهد  ك��ان  و 
مدر�سيا،  كتابا   150 ح���ايل  بدرا�سة  قام 
اإ�راف  حتت  والتعليم  الرتبية  وزارة  ن�رتها 
على    ،2017 ع��ام  الفل�سطينية  ال�سلطة 
التالميذ  ت�����رف  حت��ت  و�سعها  ���س��ا���ص  اأ
يف  املحتلة  القد�ص  ببلدية  الفل�سطينيني 

.2020 اأكت�بر 
يف  مبا  بريطانيا،  يف  ال�سغط  جمم�عات 
حزبي  يف  اإ�رائيل  اأ�سدقاء  جمم�عتا  ذلك 
احلك�مة  ط��ال��ب��ت   وامل��ح��اف��ظ��ني،  ال��ع��م��ال 
تدري�سه  يتم  ما  يف  بالتحقيق  الريطانية 
املناهج  ع��ر  الفل�سطينية  امل��دار���ص  يف 

ل��ي��ه ن���اب يف  ال��درا���س��ي��ة، وه��� م��ا دع��ا اإ
احلزب  على  حم�س�بني  الريطاين  الرملان 
ل�زير  قلقهم  عن  اأع��رب���ا  حيث  املحافظ، 
ال�اردة  امل�اد  من  راب،  دومينيك  اخلارجية 
بعد،  يمُن�ر  مل  ال��ذي  املرحلي  التقرير  يف 
على  للتحري�ص  مقلقة  م��ث��ل��ة  اأ يظهر  و 
نها  اأ يبدو  والتي  ال�سامية  ومعاداة  العنف 
غري  ل�سبب  بالكامل  عنها  التغا�سي  مت 
من  نه  اأ زعم�ا  �س�رة  ن�روا  قد  و  مفه�م،  
فل�سطينيني  لتالميذ  م�جه  مدر�سي  كتاب 
ل�سبي  ر�سم  �سفحاته   اإحدى  يف  مر�س�م 
جن�د  �سد  امل��ق��الع  ي�ستخدم  فل�سطيني 
زير  بريت  لي�ستري  اأ فند  حني  يف  اإ�رائيليني، 
الأو�سط  ال�رق  ل�س�ؤون  الريطاين  الدولة 
و  الر�س�مات   هذه  وج�د  اأفريقيا،  و�سمال 
يف  لها  مكان  ل  العنف  غ�سارات  ان  قال 
تدع�  ل  الكتب  هذه  اأن  و  املدر�سية  الكتب 

لالتفاقية  وفقا  نه   اأ �سارة  لالإ التطرف،   اإىل 
اإيكرت،   الأوروبي ومعهد ج�رج  بني الحتاد 
الدولية،  التنمية  وزارة  عر  بريطانيا،  تق�م 
م�ساريع  م��ن  متن�عة  جمم�عة  بتم�يل 

دفع  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية،  املدنية  اخلدمة 
العن�ر  وه�  الفل�سطينيني   املعلمني  رواتب 
يف  التعليم  وزارة  ميزانية  يف  تكلفة  الأكرث 

الفل�سطينية. ال�سلطة 

�الإ�صر�ئيلية  �لتعليم  مر�قبة  منظمة  �ّدعت  �لرتبوية,  حيث  �ملنظومة  �مل�صتويات ال�صيما يف  ن�صوب خالفات عديدة على كل  �الأوروبي,  بريطانيا من �الحتاد  نتائج خروج  كانت 
يف  �الأوروبي  �الحتاد  من  بريطانيا  �ن�صحاب  قبل    2017 يف  �إ�صد�رها   مت  �لتي  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لفل�صطينية  �ملدر�صية  �لكتب  فح�ص  �لذي  �الأملاين  �لتقرير  �أن   IMPACT-SE

�لعنف على  و�لتحري�ص  �ل�صامية  معاد�ة  ويتجاهل  باالأخطاء  مليء   2020 جانفي  من  �لفاحت 

ب��د   الأ واإىل  ،غ��ادرن��ا  ي�ما  اأرب��ع��ني  منذ 
تاريخ  يف  الباحث  ،و  الفا�سل  امل��رب��ي 
�ستاذ  الأ خدو  اأحمر  جبل  منطقة  وت��راث  
مع  الط�يلة  معاناته  ،بعد  مت�سبا�ص  حممد 
ال�سهر  قرابة  ق�سى  ،حيث  ك�رونا  وباء 
،حتى  بب�سكرة  �سعدان  احلكيم  مب�ست�سفى 
ج�يلية   22 ي���م  الأخ��رية  نفا�سه  اأ �سلم  اأ
مزيرعة  بلدية  مبقرة  دفنه  مت  و   ،2020

. ع�سريته  و  عائلته  فراد  اأ ،بج�ار 
اأحد  الثقافية  ال�ساحة  فقدت  وبرحيله 
و  ال��رتب���ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  يف  النا�سطني 
معاين  لإي�سال  يجتهد  كان  ،و  التاريخية 
اىل  رجالتها  بط�لت  و  املجيدة  ث�رتنا 
حتى  م�رقة  �س�رة  يف  القادمة،  الأجيال 
امل�ستقبل  ا�ست�راف  يف  نرا�سا  تتخذها 
ال�ستعمار  وي��الت  عاي�ص  ال��ذي  ه�  ،و 
�سغر  رغ��م  ،و  ال��ث���رة  خ��الل  الفرن�سي 
ال�سطهاد  و  املعاناة  �س�ر  ف��اإن  �سنه 
ذاكرته  يف  را�سخة  بقيت  امل�اطنني  مع 
 1955 �سنة  الإجباري  الرتحيل  ،كمرحلة 
. م�س�ن�ص  حمت�سد  ثم  ل�ل�ص  حمت�سد  اىل 
الجتماعات  خ��الل  م��ن  الفقيد  ع��رف��ت 
املجاهد  م�سكن  يف  تنظم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
بالرحمات  الله  طيب   – ق�سباية  ال�ردي 
كبا�ص  فرغ��ص  جمعية  رئي�ص   – ث��راه 
الأع�ساء  يح�رها  كن  و  مزيرعة،  لبلدية 
نائب  تقطي�ت)  الله  عبد  املجاهد  منهم: 
اأمني   ( رفرايف  عمر  املجاهد  و    ) الرئي�ص 

التارزي  مزيرعة  بلدية  رئي�ص  و   ) املال 
براهيم  اإ و  عمراوي  وم�سع�د  طهراوي 
كان  و  ك��ب��اي��ري..  الله  وعبد  �سنايحي 
بها  العام  الأم��ني  من�سب  يحتل  فقيدنا 
لأول  و  اجلمعية  فكرت  عندما  خا�سة  ،و 
بذكرى  اخل��ا���ص  الح��ت��ف��ال  تنظيم   م��رة 
ي�م  اأحداثها  وقعت  التي  فرغ��ص  معركة  
ح�ايل  فيها  �سقط  و   ،1960 اأكت�بر   14
مت  قد  ،و  اللقاءات  .فكرثت  �سهيدا   130
،و ح�ره   1994 �سنة   ر�سميا  به  الحتفال 
وزير  و   ، �سيب�ط  ابراهيم  املجاهدين  وزير 
حممد  املجاهد  املعركة  قائد  و  الفالحة 
من  وج���ه  ع��دة  اىل  بالإ�سافة  ج��رم���ن، 
وليات  عدة  من  قدم�ا  الث�رية  ���رة  الأ
و  م�ساعدية  ال�ريف  حممد  بينهم:  من 
العربي  حممد  و  يحياوي  ال�سالح  حممد 
بجاوي  ومداين  ال�اعي  حمم�د  و  الزبريي 
فقيدنا  كان  ..و  غريهم  و  الزاهري  زهري  و 
تتداول  التي  ال�سخ�سيات  بتقدمي  مكلفا 
التعريف  مع  كلماتها،  لقاء  لإ املن�سة   على 

. للمنطقة  امل�رق  بالتاريخ  و  بهم 
امللتقى  يف  املتميز  ح�س�ره  له  كان  كما 
الأورا�ص يف  )مقاومة  الثاين ح�ل  و  الأول 
 2007 و   2006 �سنتي   ) باي  اأحمد  عهد 
جرت  ،و  اجلمعية  نف�ص  طرف  من  املنظم 
 ، مزيرعة  ببلدية  كبا�ص  بقلعة  اأ�سغالهما 
عدة  و  ال�سابقة  الثقافة  وزيرة  ح�رتها  و 
و  تركيا  و  اجل��زائ��ر  جامعات  من  باحثني 
ا�ستقر  الذي  امل�قع  ه�  اكبا�ص  و   . ت�ن�ص 
ق�سنطينة  مدينة  �سق�ط  بعد  باي  اأحمد  به 
عند  الأورا���ص  اىل  جل�ئه  و   ،1837 �سنة 
بقلعة  ثم   ، مبنعة  و  اأول  �سلطان  اأولد 

الرحمان. عبد  اأولد  عر�ص  عند  اأكبا�ص 
معر�سا  مت�سبا�ص   حممد  �ستاذ  الأ نظم  حيث 
خا�سا   ج��ن��اح��ا  و  اخل��رائ��ط  و  ب��ال�����س���ر 
ال�سخ�سية  هذه  حياة  تناولت  التي  بالكتب 
على  ����رف  اأ و   ، امل��ق��اوم��ة  يف  دوره���ا  و 
الدقة  و  الب�سيط  باأ�سل�به  للزوار  ال�رح 
به  احتفظت  ما  على  معتمدا  ال��سف  يف 

. الأحداث   عاي�س�ا  ملن  ال�سف�ية  الذاكرة 
فرغ��ص  جمعية  ن�ساط  ت���ق��ف  وب��ع��د 
ان�سم   ، رئي�سها  مر�ص  ب�سبب  اكبا�ص 

التاريخية  ن�فمر  اأول  جمعية  اىل  الفقيد 
بها  ت�ىل  ،و  زاغز  ب�سري  املجاهد  برئا�سة 
اأمينها  ث��م  ال��ع��ام  م���ني  الأ نائب  من�سب 
و  اجلمعية  اأع�ساء  مع  يح�ر  ك��ان  و   ،
الر�سمية  الحتفالت  املحلية  ال�سلطات 
التي  ال�����س��ه��داء  وف���اة  ل��ذك��رى  امل��خ��ل��دة 
رب�ع  يف  ال�طنية  املنا�سبات  بهذه  تقام 
لقاء  لإ املدع�ين   من  دوما  كان  و   ، ال�لية 
و  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  يف  املحا�رات 
بب�سكرة  ال�طني  الأم��ن  خا�سة  املهنية 
اخلالدة  ال�طنية  القيم  تر�سيخ  اأجل  من   ،
اجليل  من  الطلبة  و  ال�سباب  نف��ص  يف 

. ال�ساعد 
حتليليا  بحثا  اأجنزها  التي  الأعمال  ومن 
،و  الأورا�ص  مبنطقة   الث�رية  الأغنية  ح�ل 
اله�اء  مب�رح   2004 �سنة  العر�ص  قدم  قد 
لعيدي  املزدوجة  الذكرى  مبنا�سبة  الطلق 
ال�ساعة  على  ال�سباب  و  ال���س��ت��ق��الل 
ملحمة  عن  عبارة  ه�  ،.و  ليال  التا�سعة 
عدة  تناولت  الرحابة  مب�ساركة  غنائية 
الدورية   – الث�رة  ان��دلع   : منها  حماور 
الرئي�ص  ذم   – الزعماء  و  القادة   – ة  املراأ  –
و  ال�سباب  م�ساهمة  ديق�ل-  الفرن�سي 

 . ال�ستقالل   – ال�سغار 
و  التاريخية  امللتقيات  يح�ر  كان  كما 
و  حما�را   بال�لية   تقام  التي  الثقافية 
اخللدونية  اجلمعية  ملتقىات  منها   ، معقبا 
حيث  التاريخية  الدرا�سات  و  لالأبحاث 
الأغنية   ( ع��ن���ان  حت��ت  حم��ا���رة  ل��ق��ى  اأ
يف   ) خدو  اأحمر  جبل  منطقة  يف  الث�رية 
 22 و   21 ي�مي  املنعقد  الأخ��ري  ملتقاها 
الكرى  باملعارك  اخلا�ص   2019 دي�سمر 
يف  �سداها  و  ال�طني   التحرير  جلي�ص 
م�ساركته  نالت  قد  ،و  ال�سعبي  الأدب 
املقدمة  للمعل�مات  احل�س�ر  ا�ستح�سان 

لل�قت. احرتامه  و 
مداخلة  لقاء  اإ هي  له  م�ساهمة  اآخر  وكانت 
�سباح  امل�رحي  املنا�سل  �سخ�سية  ح�ل 
 12 الأح��د  ي���م   مزيرعة  بثان�ية  املكي 
ال�سنة  براأ�ص  احتفال  خالل   2020 جانفي 
طرف  من  املنظمة   2970 يناير  الأمازيغية  
و  الرتاث  اإحياء  و  للثقافة  كبا�ص  جمعية 

جانب  برز  اأ ،حيث  مزيرعة  بلدية  مب�ساهمة 
املحنك  ال�سيا�سي  لهذا  الإ�رار  و  التحدي 
و  الفرن�سيني  احلكام  �سد  املنطقة  بناء  اأ من 
�سيخ  حادثة  عند  مط�ل  ت�قف  ،و  القياد 
�سباح  ب�سجن  اأمر  الذي  قانة  ابن  العرب 
م�سافة  الأقدام  على  م�سيا  وتعذيبه   املكي 

. كلم   100
تكرمي  اأجل  من  اخلريين  مع  ي�سعى  وكان 
ا�سمه  ب��اإط��الق  املغيبة  ال�سخ�سية  ه��ذه 
حدثني  .و  اجله�ي  ب�سكرة  م�رح  على 
ي�م  تنظيم  عزمه  عن  معه   لقاء  اآخر  يف 
اأعماله  براز  اإ و  املكي  �سباح  ح�ل  درا�سي 
خطة  على  اتفقنا  و   ، امل�رحية  و  الن�سالية 
اإ�سابته  لكن   ، امل�ساركة  الأ�سماء  و  العمل 
دون  ح��ال  مر�سه  ث��م  ب��ال���ب��اء  امل��ب��ك��رة 
الأعماق  من  اأمتنى  ،و  املبادرة  هذه  م�ا�سلة 
هذا  جت�سيد  اأجل  من  اجله�د  كل  ت�ستمر  اأن 
قريبا  النبيل   الهدف  و  املن�س�د  املبتغى 
على  امل�رفني  مع  ،خا�سة  اجله�د  بت�سافر 
بال�لية  اجله�ي  امل�رح  و  الثقافة  قطاع 
و  للثقافة  اكبا�ص  جمعية  تق�م  اأن  ،و 
،باإحياء  البارزين  اأع�سائها  من  الراحل 
بعد  مت�سبا�ص  حممد  �ستاذ   الأ وفاة  ذكرى 
جمال  فتح  و  طبيعتها  اىل  احلياة  ع���دة 
كتبه  لطبع  ال�سعي  مع  الثقايف  الن�ساط 

. املخط�طة 
بن  مت�سبا�ص  حممد  �ستاذ  الأ ،فاإن  �سارة  لالإ
الرحمان   عبد  بنت  كبايري  رقية  و  ابراهيم 
دوار  الكرمة  بعني   1949 �سنة  م�اليد  من 
زريبة  دائ���رة  مزيرعة  بلدية  تاجم�ت 

. ب�سكرة  ولية  من  ال�ادي 
قريته  ك��ت��اب  يف  الأوىل  درا���س��ت��ه  بعد 
تعليمه  ،وا�سل  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  و 
عقبة  �سيدي  ببلدة   1957 �سنة  البتدائي 
ال�سهيد   مبدر�سة  اأكملها  ال�ستقالل  بعد  و 

. ب�سكرة  مبدينة  بركات  الرحمان  عبد 
تر�سيح  مدر�سة  اىل   1965 �سنة  انت�سب 
برتبة  منه،  تخرج  حتى  بباتنة  املعلمني 
�سهادة  على  احل�س�ل  مع  م�ساعد  معلم 

69  /68 الدرا�سي   امل��سم  خالل  الأهلية 
لأول  كمعلم  الرتب�ي  احلقل  يف  ا�ستغل  
الدرا�سي  امل��سم  خالل  ط�لقة  مبدينة  مرة 

69/70
،وا�سل  ال�طنية  اخلدمة   واجب  داء  اأ بعد 
درا���س��ت��ه ح��ت��ى حت�����س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة 
التعليم  و  العام  التعليم  �سمن  الباكال�ريا 

 .  1975 �سنة  الأ�سلي 
�سنة  من  بب�سكرة  الرتبية  مبديرية  انتدب 

.  1979 �سنة  غاية  اىل   1975
باملدر�سة   مدير  من�سب  يف  تعيينه  مت 
ببلدة  العرايف   رحاب  ال�سهيد  البتدائية 

.  1979 �سنة  لي�ة 
و  �ستمة  مبدر�سة  املن�سب  نف�ص  ت�ىل  كما 
املمرات   – الرحمان  عبد  طنجاوي  مبدر�سة 
بالعالية  امللعب   حي  مبدر�سة  –،ثم  �سابقا 
التقاعد  على  حت�سل  منها  و   . بب�سكرة 

.  2006 �سنة 
الرتب�ي  ال�ستحقاق  و�سام  على  متح�سل 

.2001 �سنة 
الرتبية  ب�زارة  ال�طنية  اللجنة  يف  وع�س� 

. امل�اد   لدرا�سة 
لبلدية  اكبا�ص  فرغ��ص  جمعية  عام  اأمني 

 . مزيرعة 
ن�فمر1954  اأول  بجمعية  العام  الكاتب 
ل�لية  التاريخية    ثر  املاآ تخليد  و  حلماية 

 . ب�سكرة 
ترب�ية(  وق��ف��ات   ( ب��رام��ج  وم��ق��دم  معد 

. ب�سكرة  من  اجلزائر  ذاعة  باإ
تقاليد  و  )ع���ادات  ح�سة  وم��ق��دم  معد 
ال�ساوية  باللهجة   ) الأورا����ص  مبنطقة 

. باتنة  من  اجلزائر  ذاعة  باإ
الأغنية  ح���ل  غنائية  اأوب����ريات  اأخ���رج 

.  2004 �سنة  الأورا�ص  مبنطقة  الث�رية 
من �أعماله �ملطبوعة : 

الث�رة  اأحدات  اأعماق  ) بح�ث من  * كتاب 
 2013 �سنة  �سدر   /  )  1954 التحريرية 
الن�ر  و  للطباعة  زيد  بن  علي  دار  عن 

�سفحة   264 يف  يقع  .و  بب�سكرة 
ال��ث���رة  ال��ت��اري��خ��ي��ة لن����دلع  امل��ع��امل   
مبدينة   1954 ن�فمر  اأول  ليلة  التحريرية 
زيد  ب��ن  علي  دار  ع��ن  �سدر   / ب�سكرة 
.و   2018 �سنة  بب�سكرة  الن�ر  و  للطباعة 

. �سفحة   56 يف  يقع 
رحم�ين  الأخ�ر  اعداد/ 

وقفة وفاء يف �أربعينية �الأ�صتاذ �لباحث حممد مت�صبا�ص
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �أدر�ر 

د�ئرة  �أدر�ر   
بلدية �أدر�ر 

م�صلحة �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة 
مكتب �جلمعيات 

�لرقم: 16/م/ج/2020.  
و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ص جمعية حملية 

مبقت�صى  �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �صفر 1433 �ملو�فق لـ: 12  
يناير 2012 و �ملتعلق باجلمعيات مت هذ� �ليوم : 23 �أوت 2020. ت�صليم 

و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ص �جلمعية �ملحلية �مل�صماة : 
جمعية حي �ل�صهيد قندة حممد – م�صاكن عدل – تيليالن- باأدر�ر 

�لكائن مقرها م�صكن �ل�صيد خايل عبد �لبا�صط – حي �ل�صهيد قندة حممد 
�أدر�ر  والية  �أدر�ر,  د�ئرة  �أدر�ر,  بلدية  – �أدر�ر  

يحمل  �ل�صكل  م�صتطيل  خامت  باجناز  ملزم  �جلمعية  رئي�ص   : مالحظة 
�ملو��صفات �لتالية: 1/- ��صم �جلمعية  2/- رقم وتاريخ �العتماد 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية غرد�ية

د�ئرة متليلي �ل�صعانبة
بلدية متليلي �ل�صعانبة

رقم: 30/2020  
و�صل �إ�صهار خا�ص بتجديد جمعية حملية

�صربو  �ل�صهيد  ملتو�صطة  �لتالميذ  �أولياء  جمعية  �مل�صماة: 
�صليمان.

�ملودعة بتاريخ: 2020/03/19
رئــيــ�ــص �جلــمــعــيــة: هــرويــنــي حمــمــد �ملــولــود بــتــاريــخ: 

مبتليلي  1965/12/31
�لكائن مقرها: ذ�ت �ملوؤ�ص�صة مبتليلي �جلديدة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �در�ر

د�ئرة ز�وية كنتة
بلدية ز�وية كنتة

�لرقم 15 /2020
و�صل ت�صجيل �لت�صريح
بتاأ�صي�ص جمعية حملية

مبقت�صى �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18�صفر عام 1433 -
هــذ�  مت  بــاجلــمــعــيــات  و�ملــتــعــلــق   2012 يــنــايــر   12 ل  �ملـــو�فـــق 

�ليوم:2020/08/12 .
ت�صليم و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ص �جلمعية �لبلدية �مل�صماة : �جلمعية 
كنته  ز�وية  �ل�صيخ  ز�وية  �جلنة  ق�صبة  عثمان  �صيد  �أوالد  مل�صجد  �لدينية 
�ل�صيخ  ز�ويــة  �جلنة  ق�صبة  عثمان  �صيد  �أوالد  م�صجد   : مقرها  �لكائن 
والية  كنته  ز�وية  د�ئرة  كنته  ز�وية  بلدية  �ل�صيخ  ز�وية  �جلنة  ق�صبة 
�در�ر مالحظة : رئي�ص �جلمعية ملزم باجناز خامت م�صتطيل �ل�صكل يحمل 

�ملو��صفات �لتالية :-01 ��صم �جلمعية-02 رقم وتاريخ �العتماد

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �أدر�ر
د�ئرة رقان
بلدية �صايل

�لرقم: 14/ 2020

و�صل ��صهار لتجديد جمعية بلدية
طبقا الأحكام �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433هـ 
�ملو�فق 12 يناير 2012 و�ملتعلق باجلمعيات ال�صيما �ملادة رقم 18 
�لتنفيذية  �لهيئة  جتديد   2020/07/13  : �ليوم  هذ�  مت  منه 
�ملقيمة  �أحممد  �لطالب  فقارة  �مل�صماة:جمعية  �لبلدية  للجمعية 
مبحل �ل�صيد بن يو�صف �ل�صالح بن �مبارك بق�صر باحو بلدية �صايل 
يرت�أ�صها �ل�صيد باحنيني �صامل بن عبد �لرحمن تاريخ ومكان �مليالد 

: خالل 1970/12/23 رقان �لعنو�ن : باحو بلدية �صايل. 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �لنعامة 

د�ئرة  �مل�صرية   
بلدية �مل�صرية 

م�صلحة �ل�صوؤون �لعامة 
�لرقم: 27 /2020.  

و�صل ��صتالم �لتبليغ بتغيري �لهيئة �لقيادية
�صفر   18 يف  ــوؤرخ  �مل  12-06 رقم  قانون  من   70 ــادة  �مل الأحكام  طبقا 
�ليوم  هذ�  مت  باجلمعيات  �ملتعلق   2012 يناير   12 لـ  �ملو�فق   1433
:18/08/2020 ��صتالم مذكرة�لتعاديالت �ملوؤرخة يف: 07/20 /2020 

حتت رقم: 27 /2020 للجمعية �ملحلية �مل�صماة:
�مل�صجلة  �مل�صرية  لبلدية  تو�صمولني  طريق  ريفي  م�صكن   350 حي  جمعية 

حتت رقم 17 بتاريخ  2014/11/13
�ملقيمة بحي 350 م�صكن بامل�صرية

�لرئي�ص: زياين دحمان

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية ورقلة

د�ئرة: �نقو�صة
بلدة: �نقو�صة

م�صلحة �لتنظيم و�ص ع
مكتب �النتخابات و�جلمعيات .

�لرقم: 015 /2020.
و�صل ت�صجيل �لت�صريح بتاأ�صي�ص جمعية حملية

ت�صليم   2020  /08/16  : �ليوم  باجلمعيات مت هذ�  �ملتعلقة   2012 يناير   12 �ملو�فق   1433 18 �صفر  �ملوؤرخ يف   06/12 رقم  �لقانون  مبقت�صى 
و�صل �لت�صريح بتجديد �جلمعية ذ�ت �لطابع �الإجتماعي. �مل�صماة : جمعية حي 19 مار�ص 1962 �لكم �أفر�ن �لكائن مقرها : متو�جد مب�صكن رئي�ص 

�جلمعية لرئي�ص �جلمعية �ل�صيد: ع�صال حممد. تاريخ ومكان �مليالد : 1991/03/20 �فر�ن �لعنو�ن :حي 19 مار�ص 1962 �لكم �فر�ن .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �أدر�ر
د�ئرة رقان
بلدية �صايل

�لرقم: 13/ 2020

و�صل ��صهار لتجديد جمعية بلدية
طبقا الأحكام �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �صفر عام 1433هـ 
�ملو�فق 12 يناير 2012 و�ملتعلق باجلمعيات ال�صيما �ملادة رقم 18 
�لتنفيذية  �لهيئة  جتديد   2020/07/14  : �ليوم  هذ�  مت  منه 
�أحمد �ملقيمة بعمر  للجمعية �لبلدية �مل�صماة:جمعية فقارة �لطالب 
بعمر  �ل�صيد  يرت�أ�صها  �صايل  بلدية  باحو  بق�صر  �أحمد  بن  �لربكة 
باحو   : �لعنو�ن  رقان   1959 خالل   : �مليالد  ومكان  تاريخ  �لربكة 

بلدية �صايل. 
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�صفحة تفتحها �لتحرير لقر�ئها �لكر�م, تتناول خمتلف �لق�صايا �لوطنية , �لعربية وحتى �لدولية , �الجتماعية منها , �لثقافية و�ل�صيا�صية, فعلى كل  من يريد �مل�صاهمة مبو�صوع , مقال, فكرة �أن ير�صلها لركن 
journalaltahrir@gmail.com   :م�صاهمات   على �ميايل �لتحرير

بقلم: حممد جمال �ملغربى
----------------------

جماعة  هى  القبي�سيات  اأن  املعروف  من 
�س�ريا  ف��ى  ب���داأت  ن�سائية  دع���ي��ة 
اخلليج  دول  اإىل  خارجها  وانت�رت 
ويرجع  واأورب����ا،  واأم��ري��ك��ا  ال��ع��رب��ى 
م�ؤ�س�سها)  اإىل  ال�سم  بهذا  ت�سميتها 
�سيخ  تلميذة  قبي�سى(وهى  م��ن��رية 
ومفتى  النق�سبندية"،  الطريقة" 
ال�سابق)اأحمد  ال�س�رية  اجلمه�رية 

كفتارو(.
خريية  اأع��م��ال  القبي�سيات  تتبنى 
املر�سى  وع��الج  ال��ف��ق��راء،  ك��اإط��ع��ام 
وتعليم الطالب القراآن ورغم مزاعمهن 
ل  اأهدافهن  ح�ل  اجلدل  اأن  اإل  النبيلة 

كثرية: ذلك  مثاًرا،واأ�سباب  يزال 
اجلماعة  تلك  اأن  العلماء  بع�ص  يرى   �
بع�ص  فى   : بدعية"  انحرافات  لها" 
النب�ى  بامل�لد  كالحتفال  العبادات 
اإق��راره��ن  وك��ذل��ك  بدعية،  بطريقة 
من  بها  الله  ينزل  مل  التى  ب��الأذك��ار 
هذه  ولفظ  النارية،  كال�سالة  �سلطان 
و�سلم  كاملة  �سل�سالة  ال�سالة"اللهم 
الذى  حممد  �سيدنا  على  تاًما  �سالًما 
الكرب  به  وتنفرج  العقد  به  تنحل 
الرغائب  به  وتنال  احل�ائج  به  وتق�سى 
وح�سن اخل�اتيم وي�ستقى الغمام ب�جهه 
فى  و�سلم  و�سحبه  اآله  وعلى  الكرمي 
لك"  معل�م  كل  عدد  ونف�ص  ملحة  كل 
مثل  خا�سة  باأعداد  ال�سالة  هذه  وتقراأ 
قراءة  خا�سة  اأوقات  فى  مرة   )4444(
اأو  ما  م�سلحة  جللب  فردية  اأو  جماعية 

دع�تهم. دفع �ررما عن 
كال�ستغاثة  عقدية"  "انحرافات  كذلك 
وتاأويل  و�سلم،  عليه  الله  �سل  بالنبى 
وتعاىل،  �سبحانه  الله  �سفات  بع�ص 
ف�سيخة  الأ�سخا�ص،  تقدي�ص  وكذلك 
)الآن�سة(بلغت  وي�سم�نها  امل��ري��دة 

والت�سليم  التقدي�ص،  درج��ة  عندهن 
املريدة،  على  الآن�سة  متليه  ملا  املطلق 
التى  هى  ال�سيخة  هذه  اأن  ويعتقدون 
كانت  وكلما  عزوجل،  الله  اإىل  تقربهم 
كانت  كلما  املريدة  را�سًية على  الآن�سة 
فالقرب  عزوجل،  الله  من  قريبة  املريدة 
الله على قدر ر�ساء الآن�سة عليها. من 

)الآن�سة(: ال�سيخة  وتقدي�ص  طاعة 
عبد  الدين  �سالح   . ال�سيخ  ويق�ل 
امل�ج�د "داعية اإ�سالمى" اأنهم يعتقدون 
كالم  من  الآن�سة  اأو  ال�سيخة  كالم  باأن 
من  بكالم  اإل  تتكلم  ل  لأنها  الأنبياء 
اأب��ًدا،  تخالف  ول  وج��ل،  عز  الله  عند 
اإذا  حتى  عظيمة،  عندهن  منزلة  ولها 
بذٍلة  دخل�ا  جمل�سها  فى  عليها  دخل�ا 
عن  ناهيك  �سالة،  فى  كاأنهن  وم�سكٍنة 
لها  التقرب  لأن  والأقدام  الأيدى  تقبيل 

املريدة. مبرتبة  يعل� 
ال�رية  منهج  اجلماعة  ه��ذه  تنتهج 
اأ�سباب  �سئ،بدون  كل  فى  والكتمان 
اأنا  حتى  ال�رية،  ه��ذه  تف�ر  معينة 
اأمها  عن  اأ�رارها  تكتم  املريدة  الفتاة 
ال�سيخة   حملها  ويحل  عائلتها،  كامل  و 

عندها. املباركة  �سارت  والتى 
عن  املن�سقة  الفتيات  اإح���دى  تق�ل 
الفتاة  تقبل  اأن  يجب  القبي�سيات: 
على  وجتل�ص  �سيختها،  ي��د  امل��ري��دة 
وت�رب  اأم��ام��ه��ا،  منحنية  الأر����ص 
تك�ن  واأن  كاأ�سها،  من  املاء  ف�سالت 
بني  خ��ريت  واإذا  يديها،  ب��ني  كامليتة 
عليها  زوجها  وت��رك  جماعتها  خدمة 
يج�ز  ل  وال�سيخة  الأول،  باختيار 
وطاعتها  بل  مطاع  واأمرها  مناق�ستها 
حب  م��ن  حبها  واأن  ال��ل��ه،  طاعة  م��ن 
و�سلم،واأن  عليه  الله  �سل  الله  ر�س�ل 
الله  خلقه  هيكل  عن  عبارة  امل��ري��دة 
وكلما  الآن�سة،  وخدمة  حب  فى  لتتفان 
من  قربت  كلما  الآن�سة  حب  فى  تفانت 

الله عزوجل، وعندها ترتقى من مرحلة 
. اإىل اخل�ا�ص  الع�ام 

الفتيات  بع�ص  اإن�سقاق  اأ�سباب  من   �
: اجلماعة  هذه  ال�س�ريات عن 

جعل  مما  العقل،  واإلغاء  املطلقة  �التبعية 
والتقرب  واإر�ساءها  الآن�سة  تقدي�ص 
يكاد  كالمها  لأن  لله  اإر���س��اًءا  منها 

منزًل. يك�ن 
خالل  من  اإل  الدين  ي�ؤخذ  اأن  �يمنع 
خا�سة  كتب  خالل  ومن  بل  الآن�سات، 
منرية  ف��ج��م��اع��ة)  الآن�����س��ات،  ب��ه��ذه 
يتداولنه  كتاب  لهن  ك��ان  قبي�سى( 
الكتاب  داود(وه���ذا  )م��زام��ري  ي�سمى 
من  لفقنه  واإمنا  األفه  من  ا�سم  عليه  لي�ص 
عندهن  من  فيه  وزدن  �ستى  م�سادر 
كنال  اأينما  معنا  ق�لهن"�سيختنا  مثل 

. ت�سيعنا" 
معينة  لكتب  ال�رعى  العلم  �ح�ر 
وا�ستخدام  فكرهن  اأ�سا�ص  مع  تتفق 
وامل��س�عة  ال�سعيفة  الآح��ادي��ث 
للن�س��ص  التجزيئية  وال��ق��راءات 
يروج  مبا  النب�ية  والآحاديث  القراآنية 

مهمتهن. وي�سهل  لفكرهن 
���ي�����س��ت��خ��دم��ن ال�����س��ح��ر وي�����س��خ��رن 
اجل��ن،ف��م��ن ����روط ت����ىل الآن�����س��ة 
اجلن  ا�ستخدام  املن�سب  هذا  الكرى 
الفتيات  على  التاأثري  فى  وت�سخريه 
مراهقات  يكن  ما  غالبا  والالتى  اجلدد 
بالآن�سة  الفتاة  ربط  ل�سه�لة  وذلك 
ثم  وم��ن  حتبها،  وليجعلها  ال��ك��رى، 
اأ�رار  عن  كامل  من�س�ر  بتقدمي  تبداأ 
بع�ص  اإخفاء  حاولت  ما  واإذا  حياتها، 
قامت  ما  الآن�سة  لها  �ردت  اأحداثها 
باجلن  بال�ستعانة  وذلك  عليها  باإخفائها 
لها  بالن�سبة  الآن�سة  فت�سبح  وال�سحر، 
وي�سبح  بالله،  والعياذ  بالغيب  عاملة 

منزًل. كالمها 
وحدة  و  باحلل�ل  الق�ل  عقائدهن  من   �

منرية"فقد  الآن�سة  كالم  ال�ج�د:فمن 
حبه،  فى  ذاب  حتى  الله  احلالج  عرف 
فى  ما  ق��ال  مالب�سه  فى  يخفى  ك��ان 

الله   اإل  اجلبة 
القراآن  حفظ  على  اجلماعة  هذه  حتر�ص 
امل�سيئة  وال�اجهة  �ستار،  فه�  الكرمي 
اأى جماعة تهتم بحفظ كالم  التى ترز 

الله.
عل  دع�تهن  اأثناء  القبي�سيات  تركز 
يتمتعن  والل�اتى  املي�س�رات  الفتيات 
مرم�قة،  اإجتماعية  ومبكانة  بنف�ذ 
وال�سلطان  اجلاه  و  الرثاء  اأ�سحاب  ومن 
ومعترة  نبيلة  اأ�ر  من  الالتى  والن�ساء 
يكن  اأن  لب��د  كذلك   ، املجتمع  ف��ى 
يكن  واأن  بالذكاء  متمتعني  الفتيات 

جامعية. م�ؤهالت  على  حا�سالت 
�سهن: لبا

اأبي�ص  حجاب  القبي�سيات  يرتدين 
عن  لتمييزهن  كحلى   وتن�رة  للراأ�ص 
ق�سريوهذا  بالط�  ويلب�سن  غريهن، 

اإجبارى. امل�حد  الزى 
اللجنة  من  للقبي�سيات  ال�رعى  احلكم 

والإفتاء: للبح�ث  الدائمة 
باأن  اأجابت:  للجنة  متانية  درا�سة  بعد 
النق�سبندية،  ومنها  ال�س�فية،  الطرق 
للكتاب  خمالفة  مبتدعة  طرق  كلها 
الله  �سلى  النبي  قال  وقد  وال�سنة، 
الأمر،  وحمدثات  "اإياكم  و�سلم:  عليه 
بدعة  وك��ل  ب��دع��ة،  حمدثة  ك��ل  ف��اإن 

�ساللة". 
تقت�ر  مل  ال�س�فية  الطرق  اإن  بل 
البدعة  يف  ما  مع  بدعة  ك�نها  على 
من  كثري  داخلها  ولكن  ال�سالل،  من 
ال�رك الأكر، وذلك بالغل� يف م�سائخ 
الله،  دون  من  بهم  وال�ستغاثة  الطرق 
الك�ن،  يف  ت�رفًا  لهم  اأن  واعتقاد 
فيها،  نظر  غري  من  اأق�الهم  وقب�ل 

وال�سنة.  الكتاب  على  وعر�سها 

من  ال�����س���ؤال  يف  ورد  م��ا  ذل��ك  وم��ن 
ف�سيخه  ل��ه  ���س��ي��خ  ل  م��ن  ق���ل��ه��م: 
املربي مل  اأدب  ينفعه  ال�سيطان. ومن مل 
ل�سيخ  قال  ومن  �سنة،  ول  كتاب  ينفعه 

اأبدا.  مل، مل يفلح 
اأق�ال باطلة خمالفة للكتاب  وهذه كلها 
مطلقًا  ق�له  يقبل  الذي  لأن  وال�سنة، 
ر�س�ل  ه�  معار�سة  ول  مناق�سة  بدون 
الله  لق�ل  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  الله 
الر�س�ل فخذوه وما  اآتاكم  تعاىل: ) وما 
 ( تعاىل:  وق�له   ،) فانته�ا  عنه  نهاكم 
وحي  اإل  ه�  اإن  اله�ى  عن  ينطق  وما 

ي�حى(
العلم،  بلغ من  الب�ر مهما  اأما غريه من 
الكتاب  وافق  اإذا  اإل  ق�له  يقبل  ل  فاإنه 
جتب  اأح���داً  اأن  زع��م  وم��ن  وال�سنة، 
الله  ر�س�ل  غري  مطلقًا  بعينة  طاعته 
عن  ارتد  فقد  و�سلم،  عليه  الله  �سلى 
اتخذوا   ( تعاىل:  لق�له  وذلك  الإ�سالم، 
الله  دون  من  اأربابًا  ورهبانهم  اأحبارهم 
ليعبدوا  اإل  اأمروا  بن مرمي وما  وامل�سيح 
عما  �سبحانه  ه�  اإل  اإله  ل  واحداً  اإلهًا 
الآية  هذه  العلماء  ف�ر  وقد   ( ي�رك�ن 
الله:  دون  اأربابًا من  اتخاذهم  باأن معنى 
وحت��رمي  احل����رام،  حتليل  يف  طاعتهم 
احلالل، كما روى ذلك يف حديث عدي 
فال�اجب  عنه،  الله  ر�سي  ح��امت  بن 
ال�س�فية رجاًل ون�ساًء، ومن  احلذر من 
ودخ�لهم  والرتبية،  التدري�ص  ت�ليتهم 
لئال  وغريها  الن�سائية  اجلمعيات  يف 

امل�سلمني.  عقائد  يف�سدوا 
من  م�ليته  منع  الرجل  على  وال�اجب 
املدار�ص  اأو  اجلمعيات  تلك  يف  الدخ�ل 
يدر�س�ن  اأو  ال�س�فية  يت�لها  التي 
وحفاظًا  عقائدهن،  على  حفاظًا  فيها 
واإف�����س��اد  التفكك  م��ن  الأ����ر  على 

اأزواجهن. على  الزوجات 

�لقبي�صيات حركة ن�صائية تثري �جلدل...!!
لفت �إنتباهى موؤخًر� ��صم جماعة ن�صائية تدعى �لقبي�صيات, وما جعلنى مهتًما بالبحث و�لتحرى عنهن, هو �أنها جماعة دعوية تقت�صر على �لن�صاء فقط دون �لرجال, ولها طقو�ص معينة و�أفكار 

و�صلوكيات غريبة  متار�صها ب�صئ من �الإنعز�لية و�ل�صرية, و�لتى ال يعرف �صببها, حتى �أنهن يرف�صن ح�صور �أع�صاء جدد حلقاتهن �إال ب�صحبة �أع�صاء فاعالت قد�مى ي�صرفن عليهن.
وجهت �التهامات و�النتقاد�ت لهذه �جلماعة على �أ�صا�ص �أنها جماعة �أغرقت نف�صها فى م�صتنقع �لبدع و�ل�صطحات, وتبنت عقيدة منحرفة.

فهمت  وه��ل   : ا�ستفهام  نقطة   /1
الي�م  يحدث  مما  القارئ  اأخ��ي  �سيئا 
ونقاط  ومن�سي  ن�سبح  اجل��زائ��ر،  يف 
ونفرتق  تفارقنا،نلتقي  ل  ال�ستفهام 
وال���س��ت��ف��ه��ام ب��اد ع��ل��ى حم��ي��ان��ا....
لكن  يحدث  ما  �سيء  كل  فهم  نريد 
على  ع��ج��زن��ا  ع��ل��ى  ���س��دي��د  اأ���س��ف��ن��ا 
ي�سم�  ي��زال  ل  فالغم��ص  الفهم، 
وكل  حل  عن  ويبحث  الأم���ر  بع�ص 
اجلديدة  اجلزائر  يف  حلما  اأ�سبح  حل 
ال�ستفهام  نقاط  على  وننه�ص  ننام 
احلجر  دائ��رة  من  النهائي  فخروجنا   ،
وعي  ع��ن  مت�قف  امل��ن��زيل  ال�سحي 
ال�سحي  ال��سع  بخط�رة  امل�اطن 
للم�ساجد  املرحلي  الفتح  ولعل  للبالد 
ال�سعب،  على  اإيجابي  وقع  له  �سيك�ن 
اإىل  يالزمنا  بقي  ال�ستفهام  لكن 
نرج�  بعينه،  ال�ستفهام  �رنا  درجة 

نريده  لغد  �س�ء  نقطة  جميعا  لنا 
م�رقا. با�سما 

حالنا  ي�س�د  حني  تعجب:  نقطة   /2
نقطة  اإىل  حتما  نتمنى  ال�ستفهام 
نحن   ، �سديد  ا�ستغراب  اإىل  بل  تعجب 
البلد  ج�سد  ينخر  داء   م��ن  نتعجب 
ينجع  ولن  ي�ست�ري  لن  حال  وب��اأي 
نحن   ، اإليه  ي�سع�ن  ما  بث  يف  �سناعة 
�ساعدت  التي  الأط��راف  من  نتعجب 
واره��اب  ارهابنا  على  اخل�نة  ه���ؤلء 
بغية  الفتنة  ببث  وجمتمعا  بلدنا 
�سعبنا  وان�سجام  متا�سك  من  النيل 
الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  ح�ل  والثقافة 
عندما  ال�طني  التحرير  جي�ص  �سليلة 
ويخرب�ن  ثروتنا  حرق  على  يعمدون 
عيد  ع��ز  يف  ال�����رب  م��ي��اه  ق��ن���ات 
ال�سي�لة  لغياب  كان  كما  ال�سحى 
ال�سلبي  اأثره  الريد  ومراكز  البن�ك  يف 

ال�سعب  ارباك  بغر�ص  امل�اطنني  على 
هم  لكن  البائ�سة  ملحاولتهم  املتفطن  
لن  اأنهم  وق�لهم   ورائهم  كان  ومن 
و�سيظل  اآمن  وطننا   ، الله  بح�ل  ميروا 

. اأحب وكره من كره  اأحب من  كذلك 
نظاما  نريد  نحن  ن��ظ��ام:   نقطة   /3
يعي�ص   ، و�سعبيا  دميقراطيا  جمه�ريا 
اأم��ن  يف  جميعا  اجل��زائ��ري���ن  ح���ل��ه 
اأريدها  ه��ذه  النظام  نقطة  و���س��الم، 
اأن  الأم���ل  وك��ل  الأم���ل  �س�  نقطة 
يف  تب�ن  املجيد  عبد  الرئي�ص  ينجح 
احلراك  �سعب  بها  يحلم  كما  جزائر  بناء 
ومن  الف�ساد  م��ن  خالية  ال�سلمي 
�س�كة  ك�ر  نريد  ننا  اإ  ، الفا�سدين 
الذين  الفر�ص  ومنتهزي  الف��س�يني 
باجلزائر  للع�دة  يحن  يع�سهم  يزال  ل 
حكم  ث��ن��اء  اأ ال��ق��ري��ب  امل��ا���س��ي  اإىل 
ال�سج�ن  يف  تقمع  التي   الع�سابة 

وليات  عر  منها  تبقى  ما  انتظار  يف 
وخارجه. ال�طن 

اأن  بعد  والآن  ال�سطر:  اإىل  نقطة   /4
تطف�  جديدة  جزائر  بناء  لمح  بداأت 
ال�سيا�سة  لأه��ل  نرج�  ال�سطح  على 
ن�سب  ي�سع�ا  اأن  وحك�مة  اأحزاب  من 
اأجلها  من  التي  اجلزائر"   " كلمة  اأعينهم 
من  امللي�ن  ون�سف  ملي�ن  ا�ست�سهد 
ال�اجب  �سهداء  لهم  ي�ساف  ال�سهداء 
خدمة  اإىل  ي�سعى  من  لكل  ونرج� 
الفالح  كل  اجلديدة  واجلزائر  ال�سعب 
لبلد  م�رق  غد  بناء  يف  والت�فيق 

مبت�سم. �ساحك 
ن��رج��� لأه���ل ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ط��اق��م 
اأعينهم  ن�سب  ي�سع�ا  اأي  احلك�مي 
اأجلها  م��ن  ال��ت��ي  "اجلزائر"  كلمة 
من  امللي�ن  ون�سف  ملي�ن  ا�ست�سهد 
ال�اجب  �سهداء  لهم  ي�ساف  ال�سهداء 

خدمة  اإىل  ي�سعى  من  لكل  ونرج�ا 
والت�فيق  الفالح  واجل��زائ��ر  ال�سعب 
المانة  خيانة  داء  عنا  نزعتم  اأنتم  اإن 
كبري  اأملنا  ويبقى  ال�ا�سع  مبفه�مها 
مبت�سم يف  �ساحط  لبلد  م�رق  غد  يف 
ر�سمها  التي  الن�فمرية  املبادئ  كنف 

.1954 ن�فمر  اأول  بيان 

من نقطة ��صتفهام �إىل نقطة تعجب و�صوال �إىل نقطة نظام فنقطة �إىل �ل�صطر...
�أمام و�قع بلدي يف ظل �ل�صر�ع �صد �لوباء �لقاتل وكذ� �ل�صر�ع مع مثريي �لفنت هنا وهناك ت�صكلت يف خميلتي عديد  �ل�صور وكذلك عديد �لنقاط �لتي مل �أ�صاأ نقطة 

تلو �الأخرى لكن �خرتت لها �صكال مغاير� �أ�صميته �لنقاط �مل�صرت�صلة وهي :

بقلم / قدوده  مبارك
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هاتف وفاكس:
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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«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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حـدث وال حـرج15

وقفة �حتجاجية 
�أمام جمل�ص ق�صاء 
�لو�دي للمطالبة 
بت�صليط عقوبات 

�صارمة �صد 
�ملجرمني خا�صة 

جمرمي �الأحد�ث 
�الأخرية �لتي 

�صهدتها �ملنطقة .

�صــورة وتعلــيـق

�أن�صفنا يا زغماتي
بعد سنوات من جتميد الوصاية مللفهم، 

رغم اعتراف األخرية بتعّرضهم إىل الّطرد 
التعسفي وعدم ارتكاهبم ألخطاء مهنية، 
قرر مفصولو قطاع السجون دفع امللف من 

جديد إىل الواجهة ألن اهليئة الوصية 
ممثلة يف وزارة العدل مل تفصل يف أمرهم 

بعد، مطالبني بفتح حتقيق معمق يف حاالت 
الفصل وإرجاع احلقوق ألصحاهبا، وإعادة 

إدماجهم يف مناصب عمل ، خاصة وأن 
هناك من عمل 20 سنة ليجد نفسه بطاال 

ودون دخل.

خبرية �صحة: اللحية جتلب ل�صاحبها 
فوائد غري عادية

قالت ناتاليا كوزلوفا املختصة يف األمراض اجللدية 
اللحية تساعد صاحبها على محاية  إن  والتناسلية، 
صحته، وأضافت الطبيبة: “بالفعل، اللحية اخلفيفة 
من  عنصر  جمرد  ليست  الكبرية،  اللحية  حىت  أو 
أيضا  هلا  بل  باملوضة،  االلتزام  أو  األناقة  عناصر 

خصائص مفيدة للبشرة”.
ووفقا هلا، فإن وجود حلية وذقن على الوجه، يساعد 
يف احلفاظ على الزيوت الطبيعية يف البشرة، واليت 

بدورها حتافظ على ترطيب بشرة الوجه جيدا.
على  آخر  شعر  أي  كما  “اللحية  كوزلوفا:  وقالت 

جلد الوجه حتمي البشرة بشكل موثوق من التعرض 
املباشر لألشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة ممتازة 
للحماية من السرطان”. كما أن شعر الوجه، يقلل من 
كنوع  يعمل  “الشعر  الطبيبة:  وأوضحت  احلساسية. 
األنف  دخــول  من  املهيجات  مينع  الــذي  الفلتر  من 

مباشرة من املجال اخلارجي”.
وقالت املختصة، إن تربية اللحية تساعد يف محاية 
الوجه من اآلثار السلبية للهواء البارد واحلفاظ على 
دفء اجللد. وأضافت أن، “شعر الوجه ينقي اهلواء 
مما يساعد يف احلفاظ على صحة األسنان واللثة”. 
باإلضافة إىل ذلك، وفقا لكوزلوفا، فإن وجود اللحية 
يقلل من وترية احلالقة، وهو بدوره حيمي من ظهور 

حب الشباب. 
اللحية  نظافة  على  احلفاظ  املهم  “من  وقالت: 
اليت  للبكترييا  خصبة  أرضا  ستصبح  وإال  والذقن، 

ميكن أن تؤدي إىل أمراض جلدية معينة”.
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وتبقى د�ر لقمان 
على حالها

 يتساءل مواطن أم البواقي حول 
دور الدولة  يف استرجاع األمالك 

الشاغرة اليت آلت إليها، كاألمالك 
اخلاصة بعد االستقالل مبوجب 

قوانني ومراسم وأوامر انطالقا من 
األمر 62/03 إىل 54/258 إىل 
66/102و63 / 88 إىل 08/14 
وصوال إىل قانون املالية لسنة 
2010 وقانون املالية التكميلي 

لذات السنة، غري أن هذه القوانني 
والتشريعات ظلت حربا على ورق، 
بدليل وجود عدة قضايا باملحاكم 
يتنازع فيها أشخاص عاديون على 
ملك غريهم دون أن تقوم أمالك 

الدولة بالوالية بالتدخل إلعادهتا 
خاصة املستثمرات الفالحية، واملحري 

يف األمر أن هذه األخرية بقيت يف 
موقع املتفرج وكأن األمر ال يعنيها 

رغم تعليمات املديرية العامة 
ألمالك الدولة على غرار التعليمة 

رقم 05087 و188 و2650 القاضية 
بضرورة محاية هذه األمالك، لكن 

دار لقمان بقيت على حاهلا األمر 
الذي يستدعي تدخل وزير املالية 

واملدير العام لألمالك الوطنية مجال 
الذين خزناجي لفتح هذا امللف 

وكشف املستور.

موؤ�ص�صة �لربيد �ل�صريع 
�الأوىل عربيا و�إفريقيا

احتلت “مؤسسة الربيد السريع EMS ” املرتبة 
16 عامليا من بني 198 دولة، واألوىل إفريقيا 

و عربيا وفقا آلخر تقرير صادر عن 
اإلحتاد الربيدي العاملي. وأوضحت وزارة 

الربيد يف بيان هلا ، أن مؤسسة الربيد 
السريع EMS استمرت يف نشاطها بصفة 

فعالة حمليا و دوليا على الرغم من جائحة 
كوفيد19-، ما مكنها من االنتقال من املرتبة 

41 مطلع السنة اجلارية إىل املرتبة 
16 حاليا، و ذلك بعد أن كانت حتتل املرتبة 158 سنة 2016.وشهدت 

النتائج اليت حققها الربيد السريع اجلزائري ، خالل السداسي األول لسنة 
2020، تقدما ملحوظا جلميع املؤشرات، فوفقا لتقرير اإلحتاد الربيدي 

العاملي، حققت املؤسسة 94 % من عمليات التسليم يف الوقت املحدد.ويف سياق 
آخر قامت املؤسسة ذاهتا بالتكفل بـ 92 % من شكاوي وطلبات الزبائن و 

شركاء اخلدمات اللوجيستية حول العامل، ويتم قياس هذا املعدل من خالل 
أنظمة و عمليات مصممة من قبل خرباء من اإلحتاد الربيدي العاملي.وأشار 

البيان إىل أن الربيد السريع اجلزائري حدد لنفسه هدفا يتمثل يف احلفاظ 
على موقع الرائد االفريقي و العريب من بني 198 دولة يف احتاد الربيد 

العاملي و هو حتّد جديد للمتعامل العمومي اجلزائري.

رد �عتبار

يف إطار مساعي الدولة 
لتطهري القطاعني العام 

واخلاص من الفساد، والعمل 
على بناء مؤسسات على 

أسس من الشفافية، تعمل 
مصاحل بن بوزيد حاليا 
على قدم وساق إلجراء 

حركة يف سلك مدراء 
الصحة الوالئيني ومدراء 
املستشفيات الكبرية عرب 

الوطن، األمر يتعلق برغبة 
الوزير عبد الرمحن بن 
بوزيد يف إنصاف بعض 

اإلطارات اليت عانت من 
التهميش واإلقصاء يف 

سنوات ماضية، باإلضافة 
إىل األخذ بعني االعتبار 

أداء بعض اإلطارات يف 
مواجهة وباء فريوس 

كورونا، وتدرس الوزارة 
حسب مصادر ملفات 20 

إطارا شابا بعد حتقيق قام 
به وزير الصحة مشل أكثر 
من 30 قرار إهناء مهام قام 
هبا وزراء الصحة السابقني 

تبني أهنا كانت عبارة عن 
عمليات تصفية حساب.



قريبا.. �صدور 43 ن�صا تطبيقيا متعلقا 
بالقانون �جلديد للمحروقات

وزير الطاقة عبد املجيد عطار 

حممد علي
----------------------

ح�سة  يف  عـــطـــار  ــد  ــي ــس ــ� ال ــــال  ق و 
لــو�ــســوار  لــيــومــيــة   "LSA-Direct"
من  قريبا  النتهاء  داجلريي"نتمنى 
تقدميها  بعدها  ليتم  ن�سا   15 اعــداد 
حني  يف  للحكومة  العامة  الأمانة  اىل 
بحلول  جــاهــزا  ن�سا   15 �سيكون  انــه 
املتبقية  الن�سو�ص  اأمــا  اكتوبر،  �سهر 

ف�ست�سدر مع نهاية ال�سنة".
�سدور  يف  التاأخري  الــوزيــر  و�سف  و 
ملختلف  الــتــطــبــيــقــيــة  ــو�ــص  الــنــ�ــس
م�سيفا   ، ــادح  ــف ال بــاخلــطــاأ  الــقــوانــني 
للمحروقات  ــد  ــدي اجل ــون  ــان ــق ال اأن 
لأن  التنفيذ  حيز  بعد  يدخل  "مل 
مل  به  املتعلقة  التنظيمية  الن�سو�ص 

ت�سدر بعد".
"متت  قائال  عطار  ال�سيد  اأ�ــســاف  و 
منذ  املحروقات  قانون  على  امل�سادقة 
10 ا�سهر و مل ي�سدر اأي ن�ص تطبيقي 
اأنه منذ توليه  اإىل  حلد الآن"، م�سريا 
من  النــتــهــاء  و�ــســع  الــــوزارة  من�سب 
الن�سو�ص التطبيقية اولويته الأوىل.
الــ�ــســدد  ـــذا  ه يف  الـــوزيـــر  ــرق  ــط ت و 
من  مكونة  ت�سيري  جلنة  ان�ساء  اىل 
على  ــوادة  ه دون  يعملون  ــارا  اط  40
عن  �ـــســـوؤال  يف  و  الــنــ�ــســو�ــص.  ـــذه  ه
الوزير  قــال  اجلــديــد  القانون  ــان  ره

يحدد  مــا  هــو  ــداين  ــي امل التطبيق  اأن 
ا�ستطرد  و  ال�سركاء.  مــع  العالقات 
ــة  ــارب حم "يجب  ــاق  ــي ــس ــ� ال هــــذا  يف 
بال�سفافية  والتحلي  البريوقراطية 

مع ال�سركاء". 

يجب على �سوناطراك الرتكيز على 
ن�ساطاتها الأولية

الو�سعية  حــول  �ــســوؤال  على  واجــابــة 
والتي  �سوناطراك  ل�سركة  احلالية 
من  عام  مدير  رئي�ص  من�سب  بها  �سغل 
عطار  ال�سيد  ا�سار   1999 اىل   1997
حيث  مــن  ال�سركة  يف  "تدهور"  اىل 
وجدتها  "لقد  قائال  تابع  و  الفعالية. 
يف و�سعية متدهورة ل �سيما من ناحية 
الحتياطيات  جتــديــد  و  الفعالية 
عليها".  ال�سغط  تــزايــد  عــن  ناهيك 
ـــه حــتــى يــتــم ا�ــســتــدراك  ــرب اأن ــت واع
اأن  ــد  لب مكانتها،  ودعـــم  نقائ�سها 
"على  اأخــرى  مرة  �سوناطراك  ترتكز 
وهي:  األ  اخلم�ص،  القاعدية  مهنها 
والت�سويق  والنقل  والإنتاج  التنقيب 
"هذا  بالقول  م�ستطردا  والتحويل"، 
�ستبتعد  �سوناطراك  اأن  اأي  هديف:  هو 

�سيئا ف�سيئا عن املهن الأخرى".
الــو�ــســع  حـــول  �ـــســـوؤال  ــن  ع رده  ويف 
الوزير  نوه  النفطية،  لل�سوق  الراهن 

ــدول  ال منظمة  ـــه  اأدت الـــذي  بــالــدور 
ال�سوق  ا�ستقرار  يف  للبرتول  امل�سدرة 
ورو�سيا"،  ال�سعودية  دور  "ول�سيما 
اإيجابي"  "اأداء  ت�سجيل  مت  اأنه  موؤكدا 
واعترب  العاملي.  ال�سحي  الظرف  رغم 
البرتول  اأ�سعار  ا�ستمرت  ما  "اإذا  اأنــه 
ال�سنة  الوترية، ف�سنختتم  على نف�ص 
42- من  بكثري  اأكرب  مبعدل  اجلارية 
�سي�سمح  هذا  باأن  متنبئا  دولرا"،   43
ترتكز  التي  مليزانيتنا  توازن  باإقامة 
على �سعر 30 دولرا للربميل الواحد"، 
يربح  لأن  بحاجة  البلد  اأن  ومعرتفا 
على  الواحد  الربميل  يف  دولرا   60
متتاليتني  �سنتني  ــدار  م على  الأقــل 

حتى يحقق توازن امليزانية املن�سود.

الغاز ال�سخري: دعم اإ�سايف لالأمن 
الطاقوي

الغاز  م�ستقبل  حول  �سوؤال  عن  وردا 
ال�سيد  اأكـــد  ــر،  ــزائ اجل يف  ال�سخري 
الكثري  ي�سوبه  امللف  هــذا  اأن  عطار 
نفرتي  "نحن  قــائــال  ــــرتاء،  الف مــن 
امل�ستقبل  اأن  مع  ال�سخري،  الغاز  على 
هو  اأجمع  العامل  يف  ــن  راه الوقت  يف 
�سوناطراك  به  تقوم  وما   )  ( الكهرباء 
تقييم  هو  ال�سخري  الغاز  ب�ساأن  حاليا 
ي�سيف  ولكن،  اإل".  لي�ص  الإمكانيات 

اإليه  للجوء  ا�سطررنا  ما  "اإذا  امل�سوؤول، 
ف�سنقوم  الــيــوم،  من  �سنوات   10 بعد 
ريعا  يعترب  ل  وهـــذا  طبعا،  بــذلــك 
الطاقوي  لالأمن  اإ�سافيا  دعما  ــا  واإمن
عن  رده  ويف   ."2030 بعد  مــا  لفرتة 
ال�سوق  يف  الطاقة  اأ�سعار  حول  �سوؤال 
مب�سروع  عطار  ال�سيد  ذكر  املحلية، 
قيد  هو  ــذي  ال الت�سعريات  مراجعة 
"ينبغي  بقوله  مــربزا  منه،  النتهاء 
اأن ندرك باأن الكهرباء والغاز يباعان 
مبعدل  اأي  بخ�ص:  بثمن  اجلزائر  يف 
�سعر بيع يقدر بـ 4،02 دج للكيلواط، و 
0،32 دج للثريميت، وهو ل يتعدى 20 
باملائة من الأ�سعار املطبقة يف املناطق 

الأخرى".
الأ�سعار  ــذه  ه مراجعة  ف�سيتم  ــذا  ل
ــا،  ــه اأن اإل  "عقالنية"  ــون  ــك ت حــتــى 
اأو  البيوت  تعني  "لن  الوزير،  يطمئن 

املنازل".
اجلــهــود  عـــن  حــديــثــه  مــعــر�ــص  ويف 
ربط  اأجــل  من  احلكومة  تبذلها  التي 
مناطق الظل بالكهرباء والغاز، اأو�سح 
امل�سوؤول اأن م�ساعي احلكومة تتمثل يف 
الربوبان  بغاز  املدا�سر  هذه  "تزويد 
يف  ال�ستمرار  عو�ص  البوتان  ــاز  وغ
بالغاز  متاما  النائية  الأماكن  تو�سيل 
لتحمل  ال�ــســطــرار  مــع  الطبيعي"، 

اإجناز �سبكة الأنابيب املكلفة جدا.
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كورونا: 364 �إ�صابة جديدة, 261 حالة �صفاء و10 وفيات 

�إتالف 16 هكتار� بغابة "�صيال�صت" ببوزريعة يف �لعا�صمة

فيما متت وفاة 6 �أ�صخا�ص غرقا و�لبحث جار عن �ل�صابع

�أزيد من ن�صف مليون م�صطاف على �صو�طئ م�صتغامن خالل نهاية �الأ�صبوع 

م�صت�صار �لرئي�ص: و�صع 
دفرت �صروط الأخلقة �لعمل 

�جلمعوي

�نت�صال جثة �صاب ب�صاطئ 
غري حمرو�ص يف �صر�صال

�لقب�ص على �صاب �عتدى 
على ممر�ص مب�صت�صفى عني 

�لبي�صاء باأم �لبو�قي

حو�دث �ملرور:

 وفاة 5 �أ�صخا�ص و�إ�صابة 
 24 �لـ  خالل  �آخرين   226

�صاعة �الأخرية

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   364 �سجلت 
وفيات   10 و  )كوفيد19-(  ــا  ــورون ك
24 �ساعة الأخرية يف اجلزائر،  خالل 
يف الوقت الذي متاثل فيه 261 مري�سا 
الأحد  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء، 
الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة  الناطق 

جمال  الــدكــتــور  كـــورونـــا،  ــص  ــريو� ف
ــاأن اإجــمــايل احلــالت  فـــورار. واأفـــاد ب
 364 بينها  مــن   44.146 بلغ  املــوؤكــدة 
حالة جديدة، وهو ما ميثل 0،8 حالة 
لكل 100 األف ن�سمة خالل ال24 �ساعة 
 1501 الوفيات  عدد  بلغ  كما  املا�سية. 

حالة، فيما بلغ عدد املتماثلني لل�سفاء 
املعطيات  ح�سب  �سخ�ص،   30.978
الر�سمي  الــنــاطــق  قبل  مــن  املــقــدمــة 
 14 اأن  فــورار  ال�سيد  واأ�ساف  للجنة. 
و  ــالت،  ح  9 اإىل   1 من  �سجلت  ــة  ولي
خالل  10حالت  من  ازيد  ولية   11

ولية   23 حني  يف  املا�سية،  �ساعة   24
اأي حالة.  وك�سف يف نف�ص  مل ت�سجل 
حاليا  يوجدون  مري�سا   29 اأن  ال�سياق 

يف العناية املركزة.

ق.و

ت�سبب احلريق الذي �سب ال�سبت بغابة 
اجلزائر  باأعايل  ببوزريعة  "�سيال�ست" 
من  هــكــتــارا   16 اإتــــالف  يف  العا�سمة 
اأم�ص  علم  ح�سبما  الغابية،  امل�ساحات 
باحلماية  الإعالم  م�سوؤول  لدى  الأحد 
بن  خالد  واأو�ــســح  الــولئــيــة.  املدنية 

الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  اهلل  خلف 
اجلزائرية  اأن حجم اخل�سائر الناجمة 
اأم�ص  ع�سية  �سب  الــذي  احلــريــق  عــن 
ببوزريعة  �سيال�ست  غابة  م�ستوى  على 
هكتارا،   16 بلغ  العا�سمة  باجلزائر 
اإخماد  بعد  �سجلت  احل�سيلة  اأن  موؤكدا 

وذكر  الأحــد.  هذا  �سبيحة  بــوؤرة  اآخر 
املتابعة  و  املراقبة  عملية  اأن  امل�سدر 
متت بالتن�سيق مع اأعوان الغابات حيث 
ليلة  منذ  الغابة  م�ستوى  على  ا�ستمرت 
و  حمتمل  انــدلع  لتفادي  الأول  اأم�ص 
التحكم  "مت  الــذي  احلريق  بــوؤر  جتدد 

الأم�ص''  �سبيحة  نهائية  ب�سورة  فيه 
الحتياط  ــراءات  اإج اتخاذ  مت  حيث   ،
رقعة  ات�ساع  ملنع  الــالزمــة  اليقظة  و 

احلريق يف م�ساحة اأكرب.

ق.و

م�سطاف  مليون  ن�سف  من  اأزيد  توافد 
خالل  م�ستغامن  ــة  ولي �سواطئ  على 
علم  ح�سبما  الأ�ــســبــوع،  نهاية  عطلة 
الولئية  املــديــريــة  مــن  ـــد  الأح اأمــ�ــص 
اأن  امل�سدر  واأو�ــســح  املدنية.  للحماية 
املفتوحة   39 ال�سواطئ  حرا�سة  جهاز 

لل�سباحة ب�ساحل ولية م�ستغامن �سجل 
اجلمعة  يومي  ــف  األ  533 ــاء  زه توافد 
 140 ــن  والــ�ــســبــت املــا�ــســيــني واأزيـــــد م
ــالء  والإج والإنــقــاذ  لالإ�سعاف  تدخال 
حرا�ص  ومتكن  ال�سحية.  املراكز  نحو 
اإنقاذ  من  الفرتة  هذه  خالل  ال�سواطئ 

بانت�سال  وقاموا  الغرق  من  �سخ�سا   80
�سخرية  مبــنــاطــق  هــلــكــوا  غــرقــى   6
م�ستغامن  ببلديات  ال�سباحة  وممنوعة 
)�ساطئ املطربة( و�سيدي خل�سر )�سرق 
)�سرق  بوغامل  واأولد  ال�سغري(  امليناء 

بحارة(، ي�سيف ذات امل�سدر.

ـــوان  واأع الغطا�سني  فــرقــة  تـــزال  ول 
عن  البحث  يوا�سلون  البحرية  الوحدة 
ال�سبت  م�ساء  منذ  مفقود  �سابع  غريق 
ال�سباحة  ممنوعة  ال�سخرية  باملنطقة 

غرب �ساطئ خروبة )�سرق مدينة 
م�ستغامن(.                                                       ق.و

اجلمهورية  رئي�ص  م�ست�سار  رم�سان  بن  نزيه  اأكــد 
الوطنية  واجلــالــيــة  اجلــمــعــويــة  بــاحلــركــة  مكلف 
بناء  ــادة  اإع على  من�سب  الآن  الرتكيز  اأن  باخلارج 
الدولة  وموؤ�س�سات  اجلمعوية  احلركات  بني  الثقة 
من  به  تنتقل  حقيقية  ت�ساركية  اجناز  اإىل  و�سول 
الكال�سيكي  الن�ساط  على  مقت�سرة  كانت  التي  اأدواره 

املنا�سباتي اىل العمل املوؤ�س�ساتي املحرتف.
البالد  بها  متر  التي  املرحلة  اأن  رم�سان  بن  واأو�سح 
املجتمع  فعاليات  لــدى  وعــي  وجـــود  عــن  برهنت 
واملرافقة  التنظيم  من  نوع  اإىل  حتتاج  لكنها  املدين 
الفعلية  امل�ساركة  م�ستوى  اإىل  للو�سول  وتــاأهــيــل 
املتمثلة يف امل�ساهمة يف اتخاذ القرار كما تعهد رئي�ص 
اجلمعيات  اآلف  اأن  رم�سان  بن  اأكد  اجلمهورية.كما 
التي تن�ساأ حاليا على م�ستوى الأحياء تعرب عن ثقة 
هذه  اأن  اإىل  لفتا  اجلمهورية   رئي�ص  يف  املواطنني 
ي�سم  الذي  اجلمعوي  الن�سيج  اإىل  ت�ساف  اجلمعيات 
اأزيد من 120 األف جمعية مبختلف اأ�سكالها و�سيغها.و 
اجلمعوي  العمل  اأخلقة  �سرورة  على  باملقابل  �سدد 
نحن  “الآن  بالقول  م�سيفا  �سروط،  دفرت  و�سع  عرب 
و�سول  الكيف  مرحلة  اإىل  ونتجه  الكم  مرحلة  يف 
وتاأطري  تنظيم  تتطلب  التي  الت�ساركية  مرحلة  اإىل 
وتن�سيق وتاأهيل اأكرث”.ويرى بن رم�سان اأن التنظيم 
يكت�سي  الذي  اجلمعوية  للحركات  امل�ستقبلي  الهيكلي 
�سفة الدميومة �سي�ساهم يف تذليل كل العقبات التي 
حتول دون التن�سيق بني اجلمعيات وموؤ�س�سات الدولة 
موؤ�س�سات  بني  حقيقية  ت�ساركية  اإىل  الذهاب  ق�سد 
لال�ستجابة  ـــدين  امل املجتمع  جمعيات  و  ــة  ــدول ال

لتطلعات املواطنني وان�سغالتهم.
ق/و

انت�سلت م�سالح احلماية املدنية بتيبازة، ام�ص الأحد، 
ال�سخرة  املحرو�ص  غري  ال�سخري  بال�ساطئ  غريق 
البي�ساء يف �سر�سال. وح�سب م�سالح احلماية املدنية، 
من  وينحدر  �سنة،   21 العمر  من  يبلغ  ال�سحية  فــاإن 
اأن  امل�سالح  ذات  واأفادت  املدية.  يف  الربواقية  بلدية 
عملية البحث عن ال�ساب املفقود ا�ستغرقت 20 �ساعة، 

حيث مت ال�ستعانة بـ 7 غطا�سني.
ق/و

اأم  يف  البي�ساء  ــني  ع دائـــرة  ـــن  اأم م�سالح  متكنت 
باملوؤ�س�سة  ممر�ص  على  املعتدي  توقيف  من  البواقي، 
لذات  بيان  وح�سب  زرداين.  �سالح  ال�ست�سفائية 
اإثر تلقي  امل�سلحة الأمنية، جاءت هذه العملية على 
لالإعتداء  ممر�ص  تعر�ص  مفاده  لبالغ  امل�سالح  ذات 
مهامه   تــاأديــتــه  ــاء  ــن اأث الــعــمــدي  ـــرح  واجل بال�سرب 
36 �سنة، مقيم  ويتعلق الأمر ب�سخ�ص يبلغ من العمر 
مبدينة عني البي�ساء، حيث مت توقيفه بعد تكثيف 
جزائي  ملف  اإجناز  ومت  هويته.  وحتديد  التحريات 
الق�سائية،  اجلهات  اأمام  مبوجبه  �سيقدم  املعني،  �سد 

ح�سب ذات البيان.
ق/و

لقي 5 اأ�سخا�ص م�سرعهم واأ�سيب 226 اآخرون بجروح 
عرب  �سجلت  مــرور  ــوادث  ح اإثــر  اخلــطــورة  متفاوتة 
24 �ساعة الأخرية،  عدة وليات من الوطن خالل الـ 
للمديرية  ح�سيلة  الأحد  اليوم  به  اأفــادت  ما  ح�سب 
العامة للحماية املدنية. وح�سب امل�سدر، �سجلت اأثقل 
ح�سيلة بولية قاملة بوفاة �سخ�ص واحد واإ�سابة 13 
حوادث  يف  تدخالت   03 ت�سجيل  مع  بجروح،  اآخرين 
املرور. كما مت ت�سجيل 06 وفيات غرقا منها 05 وفيات 
متو�سنت،   عني  تلم�سان،  وليــات:  من  كل  يف  بالبحر 
ال�سلف وبجاية وانت�سال طفل )14 �سنة( متويف غرقا 

يف جممع مائي مبتليلي )غرداية(.
ق.و

اأعلن اأم�ص الأحد وزير الطاقة، عبد املجيد عطار عن �سدور قبل نهاية ال�سنة 43 ن�سا تطبيقيا متعلقا بالقانون 
اجلديد للمحروقات الذي متت امل�سادقة عليه يف �سنة 2019.
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