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نظام بن علي دفن 
نفايات نوويـــــة 
قرب احلدود مع 

اجلزائر

ت�سدير حاويـــــة 
ب�سعة 22200 كلغ 

من متور الوادي 
نحو ماليزيا

برملاين تون�سي يفجر ف�سيحة 
مدوية

قامت بها موؤ�س�سة املتو�سطية للتربيد "فريقو مديت"

االأ�سهر االأوىل من العام القادم موعد اقتناء اأوىل �سحنات لقاح "كورونا"

0405

نواب جمل�س االأمة لزغماتي:

االإعدام ال�سبيل الوحيد لردع 
جرائــم اختطاف االأطفـــــال

16/03

اجلزائري املجتمع  "دخيلة" على  اجلرمية  هذه  اعترب  • زغماتي 
فقط عقوبتني  املتورطني  �سيكلف  االأطفال  • خطف 

06

مدير التجارة بورقلة يك�سف لـ" التحرير":

غلق  486 حمال جتاريا 
مل يحرتم اأ�سحابها 
االإجراءات الوقائية

توقيف مروج موؤثرات عقلية 
وحجز 5700 قر�س

�ل��دي

اإيداع الوزير االأ�سبق 
عبد القادر واعلي احلب�س 

املوؤقـــــــــــت
فيما تفحم 4 حافالت يف حريق مهول بقاملة 

وفاة زوجني اختناقا بالغـاز 
املنبعث من ال�سخان املائي 

بتلم�ســــــــــــــــــان 

توقيف 13 تاجر خمدرات 
و�سبط اأزيد من 10 قناطري 

من الكيــــــــــــــف

اأ�سعار النفط تقرتب من عتبة 
الـ 50 دوالرا للربميل
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منا�سب  يفقدون  الفندقة  بقطاع  عامل    3500
عملهم ب�سبب كورونا

علي  حممد 
------------ 

فدرالية  رئي�س  نائب  ك�شف 
�ششرق«،   - »جنوب  الفنادق 
املوؤ�ش�شات  اأن  ن�شيب  جمال 
خ�شائر  تكبدت  الفندقية 
الوبائية  الأزمة  جراء  فادحة 
ال�شحي  احلجر  واإجششششراءات 
لأكرث  ن�شاطها  توقف  بعدما 
اأن  مربزا  اأ�شهر،  ثمانية  من 
اأكرث  من  يعترب  الفندقة  قطاع 

ت�ررا. القطاعات 
اأن  اإىل  نشش�شششششيششب  واأ�شششششششار 
الفندقية  املوؤ�ش�شات  غالبية 
عمالها،  ت�ريح  اإىل  ا�شطرت 
عامل   3500 ت�ريح  مت  حيث 
ن�شاطها  تششدين  خلفية  على 
ظل  يف  عششائششداتششهششا  وتششراجششع 
ال�شحي  الو�شع  ا�شتمرار 
و  البالد،  به  متر  الذي  احلرج 
الفنادق  فدرالية  رئي�س  �شدد 
يحتاج  الفندقة  قطاع  اأن  على 
العمومية  ال�شلطات  دعم  اإىل 
م�شى  وقششت  اأي  مششن  اأكشششرث 
جتاوز  من  متكينها  اأجششل  من 
ذلك  و  املالية،  ال�شعوبات 
م�شاعدات  تقدمي  طريق  عن 

كششفششيششلششة بشششدفشششع نشش�شششششاطششهششا 
عنها. املادي  العبء  وتخفيف 

فدرالية  نائب  حديث  ويف 
عن  ن�شيب  جمال  الششفششنششادق 
هذه  تكبدتها  التي  اخل�شائر 
قال  ال�شياحية،  املوؤ�ش�شات 
اخل�شائر  تقدير  ي�شعب  نششه  اإ
موؤ�ش�شة  من  لتباينها  حاليا 
لششتششبششايششن  كشششذا  و  لأخشششششرى، 
 - ي�شتلزم  مششا  ن�شاطاتها 
دقيقة  معايري  حتديد   - ح�شبه 

ودرا�شششششة  اخل�شائر  لتقييم 
احللول.

فدرالية  رئي�س  نائب  ودعششا 
خلية  نشش�شششششاء  اإ اإىل  الفندقة 
تششنشش�شششششيششق جتشششمشششع خمششتششلششف 
غرار  على  الفاعلة  الأطراف 
واملششجششلشش�ششس  املششالششيششة  وزارة 
اأجششل  مششن  لل�شياحة  الأعششلششى 
اخلششششششروج بششا�شششششراتششيششجششيششة 
دفع  باإعادة  كفيلة  مدرو�شة 
اخل�شائر  وتغطية  الششفششنششادق 

خالل  تكبدتها  التي  املادية 
منوها  ال�شحي،  احلجر  فرة 
للفنادق  القوية  العودة  اأن  اإىل 
عجلة  بششتششدويششر  �شت�شمح 
مبجرد  املتوقفة  القششتشش�شششششاد 
و  الثقافية  التظاهرات  بعث 
التي  ال�شياحية،  الن�شاطات 
الأخرى  هي  مرهونة  اأ�شحت 
ال�شحي  الو�شع  بتح�شن 

. نهائيا  الوباء  وزوال 

كّبدت جائحة كورونا املوؤ�س�سات الفندقية خ�سائر فادحة جراء توّقف ن�ساطها الأزيد من ثمانية اأ�سهر، حيث �سجلت هذه املوؤ�س�سات 
ت�سريح 3500 عامل، باعتبار هذا القطاع اأكرث القطاعات ت�سررا، فيما تطالب فدرالية الفنادق )جنوب – �سرق(  ال�سلطات 

العمومية مبرافقتها وتقدمي الدعم لها ق�سد متكينها من جتاوز الظرف الراهن.

توقيف 13 تاجر خمدرات و�سبط فدرالية الفنادق تدعو ال�سلطات اإىل مرافقة املوؤ�س�سات ماديا
اأزيد من 10 قناطري من الكيف املعالج

للجي�س  م�شركة  مفارز  اأوقفت 
مع  بالتن�شيق  ال�شعبي،  الوطني 
تاجر   13 الأمششن  م�شالح  خمتلف 
عمليات  خالل  و�شبطت  خمدرات 
املعالج  الكيف  من  كميات  متفرقة 
و94،850  قناطري  بش10  تششقششدر 
كيلوغراما مت اإدخالها عرب احلدود مع 
 18 املغرب خالل الفرة املمتدة من 
اإىل 24 نوفمرب اجلاري ح�شب ما اأفاد 
به اأم�س الأربعاء بيان لوزارة الدفاع 

الوطني.
اإطار  "يف  اأنه  واأو�شح امل�شدر ذاته 

وموا�شلة  املنظمة  اجلرمية  حماربة 
للجهود احلثيثة الهادفة ل�شد ظاهرة 
الجتار باملخدرات يف البالد، اأوقفت 
الوطني  للجي�س  م�شركة  مفارز 
خمتلف  مششع  بالتن�شيق  ال�شعبي 
خمدرات  تاجر   13 الأمن  م�شالح 
متفرقة  عمليات  خالل  و�شبطت 
املعالج  الكيف  من  �شخمة  كميات 
و94،850  قناطري  بش10  تششقششدر 
احلدود  عرب  اإدخالها  مت  كيلوغراما 

مع املغرب
ق/و

بعد وفاة اإمامني بال�سلف اأ�سيبا بكورونا،جلول حجيمي يوؤكد:

ال تعليق لل�سلوات يف امل�ساجد 

قد ت�سل اإىل 10 ماليني جرعة

االأ�سهر االأوىل من العام القادم موعد اقتناء اجلزائر اأوىل �سحنات لقاح "كورونا"

التن�شيقية  رئششيشش�ششس  ك�شف 
وموظفي  لششالأئششمششة  الوطنية 
الششششش�شششششششششششوؤون الشششديشششنشششيشششة 
عن  حجيمي،  والأوقاف،جلول 
م�شتوى  على  اإمششامششن  وفشششاة 
الأ�شبوع  خششالل  �شلف  وليششة 
بفريو�س  اإ�شابتهما  بعد  اجلاري 

امل�شتجد. كورونا 
ت�ريحات  يف  حجيمي  و�شدد 
تعر�شا  املتوفيان  اأن  �شحفية 

كورونا  بفريو�س  لالإ�شابة 
خششششارج املشش�شششششاجششد كششونششهششمششا 
الششنششا�ششس  مشششع  احشششتشششكشششاك  يف 
اإطششار  يف  ن�شاطاتهم  �شمن 
بداخل  ولي�س  املششدين  املجتمع 
املشش�شششششاجششد،مشش�شششششتششدل بششكششون 
يعمالن  الششلششذيششن  امل�شجدين 
منذ  مغلقان  الششراحششالن  فيهما 
ت�شملهم  ومل  مششار�ششس  �شهر 
التدريجي.ويف  الفتح  اإجراءات 

املتحدث  مت�شل،ا�شتبعد  �شياق 
وكذا  اخلم�س  لوات  ال�شَّ تعليق 
امل�شاجد  يف  اجلششمششعششة  �شششششالة 
حي  ال�شّ الظرف  ب�شبب  موؤقتا 
البالد،حيث  تعرفه  الذي  اخلطري 
ال�شدد:"ال�شيء  هششذا  يف  قششال 
العلمية  اجلهات  من  املالحظ  
بيوت  املراقبة،اأن  يف  واملخت�شة 
تلتزم  التي  الوحيدة  هي  الله 
التزاما  ال�شحي  بالربوتوكول 

اإ�شابات". تاما ومل ي�شجل فيها 
التن�شيقية  رئششيشش�ششس  ويششششرى 
وموظفي  لششالأئششمششة  الوطنية 
هششذا  الششديششنششيششة يف  الشش�شششششوؤون 
تكون  الغلق  اأولية  اأن  الإطششار 
ولي�شت  العامة  للف�شاءات 
ت�شجل  مل  الششتششي  للم�شاجد 
فتحها  منذ  بالوباء  اإ�شابات 

برتوكول �شحي �شارم. وفق 
لوؤي.ي

"اليا�س  الششدكششتششور  كشش�شششششف 
اللجنة  اخاموك"،ع�شو 
جائحة  ومتابعة  لر�شد  العلمية 
اقتناء  تششاريششخ  كششورونششا،عششن 
لقاحات  من  �شحنة  اأّول  اجلزائر 

كورونا.
من�شور  يف  اخششامششوك  وقشششال 
موقع  على  �شفحته  عرب  له 
الشششتشششوا�شششششششل الجششتششمششاعششي 
الأوىل  ال�شحنة  "فاي�شبوك"،اأن 
 "19 "كوفيد  لششقششاحششات  مششن 
الأّول  الثالثي  يف  �شيكون 
2021.وجاء  القادمة  ال�شنة  من 
"اللجنة  اأخاموك:  من�شور  يف 
جائحة  ومتابعة  لر�شد  العلمية 
اح�شن  حاليا  تدر�س  كورونا 

الكرث  اللقاح  لقتناء  العرو�س 
كان  مهما  والأ�شششششلششم  فعالية 
الول  الوزير  ب�شمان  الثمن 
اجلمهورية  رئي�س  و�شاية  حتت 
ان  الأوىل  ال�شحنة  �شتكون 
الأول  الثالثي  يف  الله  �شاء 
ك�شف  جهته  2021".من  من 
�شعر  ان  مهياوي  الششدكششتششور 
�شتقتنيه  الذي  كورونا  لقاح 
 35 5 اإىل  اجلزائر �شيراوح بن 
"ندر�س  قائال  للجرعة  دولر 
 5 بن  ما  اقتناء  اإمكانية  حاليا 
10 مالين جرعه من لقاح  اإىل 
اأكرب  تلقيح  ل�شمان  كورونا 
املواطنن".وتت�شابق  من  عدد 
من  ال�ركات  من  الع�رات 

احليوية  التكنولوجيا  جمششال 
الششكششربى  الششش�شششركشششات  اإىل 
اآمن  لقاح  لتطوير  لششالأدويششة، 
 "-19 "كوفيد  لفريو�س  وفعال 
الطبية  الحتياجات  لتلبية 
منظمة  الششعششاجششلششة.وحششددت 
لقاًحا   42 العاملية  ال�شحة 
التجارب  مرحلة  يف  مر�شًحا 
يف  منهم  الشش�ششريششريششة،عشش�ششرة 
وهي  تقدًما  الأكشششرث  املرحلة 
يتم  ،حششيششث  الششثششالششثششة  املششرحششلششة 
على  اللقاح  فعالية  اختبار 
ع�رات  وا�شع،على  نطاق 
عرب  الأ�شخا�س  مششن  الآلف 

عدة قارات.
واأكشششششششد مشششديشششر الششتششطششويششر 

الششتششكششنششولششوجششي والبششتششكششار 
يف  �شلوات�شي"  �شفيان  "ه�شام 
،اإّن  الوطنية  لالإذاعة  ت�ريح 
حيوية  خمابر  متلك  ل  اجلزائر 
"بي  درجششة  مششن  اأمنية  وبششيششو 
فريو�س  �شد  لقاح  لإيجاد   "4
عن  املتحدث  كورونا.وك�شف 
وجود مبادرات من قبل باحثن 
ك�شف  اأجهزة  ل�شنع  جزائرين 
اإن  عن فريو�س كورونا.م�شيفا 
يف  موجودة  الب�رية  الكفاءة 
تداركه  يجب  ما  اجلزائر،لكن 
النظامية  البيئة  تششوفششري  هششو 
كل  بو�شع  لهم  ت�شمح  التي 

ال�شوق. يف  منتجاتهم 
لوؤي.ي

م�سوؤول بوزارة التعليم العايل يك�سف: 

اجلزائر ال متلك خمابر خا�سة 
الإيجاد لقاح �سد فريو�س كورونا

ك�شف مدير التطوير التكنولوجي 
بوزارة التعليم العايل، الربوفي�شور 
ل  اجلزائر  اأن  �شلوات�شي،  ه�شام 
اأمنية  وبيو  حيوية  خمابر  متلك 
باأبحاث  للقيام   "4 "بي  درجة  من 
لقاح �شد فريو�س كورونا  لإيجاد 
�شالحيات  �شمن  يدخل  والششذي 
وا�شراتيجية  ال�شحة  وزارة 
اجلائحة،  مواجهة  يف  احلكومة 

م�شيفا اأن هناك مبادرات من قبل 
وخششارج  داخششل  جزائرين  باحثن 
عن  ك�شف  اأجهزة  ل�شنع  الوطن 
ت�شنيع  من  متكنوا  وقد  الفريو�س، 
مل  لكنه  جزائري  تنف�شي  جهاز 
ال�شحية  باملراكز  بعد  يو�شع 
ب�شبب عدم وجود الهيئات الكفيلة 

لعتماد هذا اجلهاز.
ق/و

اأ�سعار النفط تقرتب من عتبة 
الـ 50 دوالرا للربميل

قن�سل اجلزائر يف دبي ينفي منع 
اجلزائريني من دخول االإمارات

اأم�س  النفط   اأ�شعار  ارتفعت 
الرابعة،  للجل�شة  الأربششعششاء، 
لقاح  يدعم  اأن  باآمال  مدعومة 
على  العاملي  الطلب  كششورونششا 
بالرغم  ال�شعود  وجاء  النفط، 
يف  زيششادة  اأظهرت  بيانات  من 

خمزونات اخلام الأمريكية.
"رو�شيا  اأوردتشششه  مششا  وح�شب 
 06:16 ال�شاعة  فبحلول  اليوم"، 
خام  �شعد  غرينت�س،  بتوقيت 
اإىل  باملئة،   0.8 بن�شبة  "برنت" 
وذلك  للربميل،  دولرا   48.24
بعد ارتفاع بنحو اأربعة باملئة يف 
اجلل�شة ال�شابقة، وزاد خام "غرب 
بن�شبة  الو�شيط"  تك�شا�س 

دولرا   45.18 اإىل  باملئة،   0.6
ربح  اأن  بعد  وذلششك  للربميل، 
اأم�س  اأول  باملئة  اأربعة  من  اأكرث 

الثالثاء، ي�شيف ذات امل�شدر.
ق/و

العام  اجلزائر  قن�شل  اأم�س  نفى 
خرب  دراجششششي   حممد  دبششي  يف 
احل�شول  مششن  اجلششزائششريششن  منع 
دولة  اإىل  الدخول  تاأ�شرية  على 
"احلدث"  لقناة  واكد  الإمششارات. 
الأخششبششار  هششذه  ان  ال�شعودية 
عارية من ال�شحة ،وذلك بعدما 
يف  اجلزائر  قن�شلية  ا�شتف�رت 
بدولة  ر�شمية  جهات  من  دبي 
اطرافا  اأن  اأكد  الإمارات،حيث 
و�شفها باملغر�شة ت�شعى لو�شع 

ا�شم اجلزائر يف هذا القائمة .
و�شائل  نقلتها  اأخبار  و�شنعت 
بينها  ومشششن  اأجششنششبششيششة  اعشششالم 
لدى  �شجة  "رويرز"  وكالة 
عربية  دول  عشششدة  مششواطششنششي 
تعليق  مفادها  واإ�شالمية،والتي 
تاأ�شرية  منح  لعملية  المششارات 
ملواطني  ارا�شيها  اىل  الدخول 
اجلزائر.وانت�رت   منها  دولة   13

�شورة �شادرة عن املنطقة احلرة 
التي  وهششي  احلششدث  دبششي  مبطار 
واخلا�س  العام  حديث  اأ�شبحت 
من  العديد  بن�رها  قامت  بعدما 
ناهيك  الر�شمية  و�شائل العالم 
عن املواقع وال�شفحات مما جعل 
بالإمارات  املهتمن  من  العديد 
ر�شمية. معلومات  عن  يبحثون 
املوقع  قششام  ال�شدد،  هششذا  ويف 
باجلالية  اخلششا�ششس  اللششكششروين 
بالتوا�شل  بالإمارات  اجلزائرية 
مع ال�ركة التي اأكدت اأن اخلرب 
ال�ركات   اأ�شحاب  من  يخ�س 
لها  ولي�س  املنطقة  نف�س  يف 
القامات  اأو  بالتاأ�شريات  عالقة 
اخت�شا�س  من  الأخرية  هذه  لأن 
والتي  واجلوازات  الهجرة  ادارة 
هششذا  يف  قشششرار  اأي  تن�ر  مل 

املو�شوع .
لوؤي.ي
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واعتمدت الوثيقة التي اأُر�شلت 
يف  العاملة  الشش�ششركششات  اإىل 
لدائرة  تعميم  على  املجمع، 
يف  التنفيذ  حيز  دخل  الهجرة 
بح�شب  و  اجلاري،  نوفمرب   18
احل�شول  طلبات  فاإن  الوثيقة 
وزيششارة  عمل  تاأ�شريات  على 
للمواطنن  تعليقها  مت  جديدة 
 13 من  اخلششارج  يف  املوجودين 

دولة، حتى اإ�شعار اآخر.  
حظر  اإن  الششوثششيششقششة  وتششقششول 
على  ينطبق  الششتششاأ�شششششريات 
مواطني اجلزائر، كينيا، العراق، 
تركيا،  تون�س،  باك�شتان،  لبنان، 
ال�شومال،  �شششششوريششا،  اإيششششران، 
واليمن،  ليبيا  اأفغان�شتان، 
هناك  كانت  اإذا  ما  يت�شح  ومل 

ا�شتثناءات للحظر.
و قال م�شدر مطلع على الأمر 
الإمارات  اإن  "رويرز"  لوكالة 

تاأ�شريات  اإ�شدار  اأوقفت موؤقتا 
والباك�شتانين  لالأفغان  جديدة 
اأخششرى  دول  عششدة  ومششواطششنششي 
مل  و  اأمنية".  خماوف  بش"�شبب 
هذه  هي  ما  امل�شدر  يو�شح 
حظر  اإن  قششال  لكنه  املششخششاوف، 
اأن  املتوقع  مششن  الششتششاأ�شششششريات 

ي�شتمر لفرة حمدودة.

اخلارجية  وزارة  وقالت  هششذا 
الإمشششارات  اإن  الباك�شتانية 
اجلديدة  التاأ�شريات  اأوقششفششت 
بع�س  مواطني  و  ملواطنيها 

الدول الأخرى.
للح�شول  ت�شعى  اأنها  واأكدت 
الإمششارات  من  معلومات  على 
لكنها  التعليق  �شبب  ب�شاأن 

تعتقد اأنه مرتبط بوباء فريو�س 
واأ�شارت  امل�شتجد،  كورونا 
وامل�شدر  الباك�شتانية  الوزارة 
التاأ�شريات  حاملي  اأن  اإىل 
يتاأثروا  مل  املفعول  �شارية 
بالقيود اجلديدة، وميكنهم دخول 

الإمارات.

اأوقفت االإمارات اإ�سدار تاأ�سريات جديدة ملواطني 13 دولة، مبا يف ذلك اجلزائر، وفقا ملا نقلته وكالة 
للدولة. اململوك  االأعمال  جممع  عن  �سادرة  وثيقة  "رويرتز" عن 

زغماتي اعترب هذه اجلرمية "دخيلة" على املجتمع اجلزائري

خطف االأطفال �سيكلف املتورطني 
عقوبتني فقط

قال وزير العدل، حافظ الأختام، 
بلقا�شم زغماتي، خالل عر�شه 
من  الوقاية  قانون  م�روع 
ومكافحتها  الختطاف  جرائم 
اإن  الأمة  جمل�س  اأع�شاء  اأمام 
امل�روع �شن يف حالة اختطاف 
هما  فقط  عقوبتن  الأطششفششال 

ال�شجن املوؤبد اأو الإعدام.
هششذا  اأن  زغششمششاتششي  واأكشششششد 
"التكييف  اإىل  يرمي  الن�س 
القانونية  امل�شتمر"للمنظومة 
مششع تششطششور اأ�شششششكششال جششرائششم 
جرمية  اأن  مششربزا  الختطاف"، 
"دخيلة"  تعد  التي  الختطاف 
تعد  اجلششزائششري،  املجتمع  عن 
التي  اجلرائم  واأخطر  "اأقدم  من 
عرفت انت�شارا يف العامل، �شيما 
التكنولوجيات  ا�شتعمال  مع 
النوع  احلديثة يف ارتكاب هذا 

من اجلرائم".
الذي  الن�س  ذات  ويت�شمن 
يجرم جميع اأ�شكال الختطاف 
اإىل  ت�شل  م�شددة  عقوبات 
وذلك  والإعدام  املوؤبد  ال�شجن 
املرتكب  الفعل  ح�شب خطورة 
عالوة  عليه،  املرتبة  والآثششار 
التي  املششالششيششة  الششغششرامششة  على 
دينار  مليوين  اإىل  ت�شل  قد 

جزائري.
الذي  امل�روع  ذات  كما يحدد 
مق�شمة  مششادة   54 يت�شمن 
الظروف  حمششاور  �شبعة  على 
ت�شديد  عليها  يرتب  التي 
ب�شفة  تتعلق  والتي  العقوبة، 
ويحدد  ال�شحية،  اأو  الفاعل 
العقوبة  من  املعفية  الأعششذار 
لها  املخففة  الأعششششذار  وكششذا 
الإعفاء من  عليها  التي يرتب 
العقوبة  تخفي�س  اأو  العقاب 
وذلك يف حالة الإنهاء التلقائي 
�شاأنه  من  ما  وهو  لالختطاف، 
وت�شجيع  ال�شحية  حماية 
عن  الششعششدول  على  الششفششاعششل 

اجلرمية.
امل�شددة  التدابري  بخ�شو�س  و 
فاإن  املشش�ششروع،  بها  جششاء  التي 
املن�شو�س  العقوبات  جممل 
ول  جنائية  تعد  �شمنه  عليها 
الردعية  الإجشششراءات  تتوقف 
ذات  ح�شب  احلششد-  هششذا  عند 
اإىل  تتجاوزها  بششل  الن�س- 
النوع  هششذا  مرتكبي  حرمان 

ال�شتفادة  مششن  اجلششرائششم  مششن 
مع  التخفيف  ظشششروف  مششن 
تكييف  من  ا�شتفادتهم  عدم 
اآخر ل يحق  اأي مبعنى  العقوبة 
اأو  لهم التمتع برخ�شة اخلروج 
اأو الو�شع يف  احلرية الن�شفية 
ال�شتفادة  اأو  خارجية  ور�شة 
من الإفراج امل�روط، وبالتايل 
العقوبة  بق�شاء  ملزمون  فهم 

باأكملها يف و�شط مغلق.
كما ي�شتبعد امل�روع مرتكبي 
اخلطرية  الخششتششطششاف  جششرائششم 
مششن ال�شششششتششفششادة مششن ظششروف 
كانت  اإذا  �شيما  ل  التخفيف، 
�شد  مرتكبة  اجلششرائششم  هششذه 
الأطفال اأو با�شتعمال التعذيب 
بطلب  اأو  اجلن�شي  العنف  اأو 

فدية.
ميكن  امل�روع  لهذا  وا�شتنادا 
الدعوى  حتريك  العامة  للنيابة 
يف  حتى  تلقائيا  العمومية 
يحق  كما  ال�شكوى،  غياب 
النا�شطة  للجمعيات والهيئات 
حششقششوق  حششمششايششة  جمششششال  يف 
الإن�شان، مبقت�شى ذات الن�س، 
اجلهات  اأمششام  �شكوى  تقدمي 
كطرف  والششدخششول  الق�شائية 

مدين مع املطالبة بالتعوي�س.
خ�ش�س  اآخششششر،  جششانششب  مششن 
القانون ف�شال حلماية  م�روع 
من  وذلك  الختطاف  �شحايا 
ال�شحي  التكفل  توفري  خالل 
اإىل  والجتماعي  النف�شي  و 
ت�شيري  على  العمل  جششانششب 

جلوئهم اإىل الق�شاء.
الوقائي،  باجلانب  يتعلق  وفيما 
فاإن امل�روع ين�س على تويل 
ا�شراتيجية  و�شع  الششدولششة 
جرمية  مششن  للوقاية  وطنية 
وا�شراتيجيات  الختطاف 
قبل  من  وتنفذ  ت�شاغ  حملية 
مب�شاركة  العمومية  الهيئات 
جانب  اإىل  املشششدين،  املجتمع 
"اعتماد اآليات اليقظة والإنذار 
والششكشش�شششششف املششبششكششر واإجششششراء 
بهدف  اأ�شبابها  حول  درا�شات 
فهم دوافع ارتكابها  مع و�شع 
حول  وطني  معلوماتي  نظام 
جششرائششم الخششتششطششاف مششن اأجششل 
املكلفة  الهيئات  عمل  ت�شهيل 

بالوقاية.
لوؤي ي

 اإ�سراك جمعيات اأولياء التالميذ يف متابعة الو�سع ال�سحي باملدار�س
دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد الولة اإىل 
جهاز  يف  التالميذ  اأولياء  جمعيات  اإ�ششراك 

متابعة الو�شع ال�شحي يف الشمدار�س.
وبح�شور  الولة  مع  وزاري  اجتماع  ويف 
الشمحلية  واجلششمششاعششات  الداخلية  وزراء 
الوطنية،  الربية  العمرانية،  والتهيئة 
ال�شحة و ال�شكان واإ�شالح الشم�شت�شفيات،  
املائية  واملششوارد  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
الإجشششراءات  لتقييم  الأوىل  بالدرجة  ركششز 
فريو�س  وباء  مكافحة  اإطششار  يف  الشمتخذة 
الرتيبات  وكذا   ،)19- شش  )كوفيد  كورونا 
التي يتعن اتخاذها، ل �شيما تعزيز القدرات 
من  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على 

حيث اأ�رة ال�شت�شفاء والإنعا�س.

الو�شع  درا�شششششة  متت  ذاتششه،  ال�شياق  ويف 
ال�شحي على م�شتوى املوؤ�ش�شات املدر�شية 
اخلا�س  املتابعة  جهاز  عر�س  خششالل  مششن 
على  الوطنية  الربية  قطاع  و�شعه  الذي 
ف�شال  واملششحششلششي،  املششركششزي  الشم�شتوين 
الو�شائل  حيث  من  الحتياجات  تقييم  عن 

الإ�شافية للوقاية واحلماية والتطهري.
الولة  اإىل  تعليماته  الأول  الوزير  واأ�شدر 
مواجهة  يف  اليقظة  درجششة  تكثيف  بهدف 
مع  ش-19"،  "كوفيد  لوباء  الأخري  الت�شاعد 
تركيز اجلهود على حت�شن التكفل با�شت�شفاء 

الشمر�شى.
الرقابة  كما كّلفهم بال�شهر على تعبئة فرق 
من  مفت�شن  من  خا�س  ب�شكل  الشمتكونة 

ال�شحة  الوطنية وم�شتخدمي  الربية  �شلك 
و�شارمة  دائمة  مبراقبة  للقيام  الشمدر�شية 
كل  يف  ال�شحي  الششربوتششوكششول  لتطبيق 
العادل  التوزيع  و�شمان  تعليمية،  موؤ�ش�شة 
على  واحلماية  الوقاية  لو�شائل  والشم�شتمر 

م�شتوى هذه الشموؤ�ش�شات.
من  الأول  الوزير  طلب  ذلششك،  عن  ف�شال 
يف  التالميذ  اأولياء  جمعيات  اإ�راك  الولة 
جهاز متابعة الو�شع ال�شحي يف الشمدار�س 
تعبئتهم  اأجل  من  والثانويات  والإكماليات 
والتوا�شل  التوعية  جهود  يف  اأكرب  ب�شكل 
�شد  الوقائية  الإجراءات  احرام  اأهمية  حول 

انت�شار الوباء.
لوؤي ي

جراد للوالة:

اإفريقيا �سجلت اأعلى زيادة يف حاالت كورونا مدفوعة باإ�سابات اجلزائر
جائحة  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة  قالت 
املا�شي  الأ�شبوع  تراجعت  كورونا  فريو�س 
معدلت  ارتفاع  ا�شتمرار  من  الرغم  على 
 67 من  اأكرث  عن  الإبالغ  مت  حيث  الوفيات، 

األف حالة وفاة جديدة.
املتحدة  لالأمم  التابعة  ال�شحة  وقالت منظمة 
يف حتديثها الأخري عن الوباء، اأم�س اإنه على 
عدد  يف  تنازيل”  “اجتاه  وجششود  من  الرغم 
احلالت يف اأوروبا، ما تزال املنطقة بها اأكرب 
ن�شبة من الإ�شابات والوفيات اجلديدة على 

م�شتوى العامل.
اإفريقيا  اأن  اإىل  العاملية  املنظمة  واأ�شارت 
الإ�شابة  حششالت  يف  زيششادة  اأعلى  �شجلت 
باحلالت  مدفوعة  اجلششديششدة،  والششوفششيششات 

امل�شجلة يف جنوب اإفريقيا واجلزائر وكينيا.
ويف الأ�شبوع املا�شي، قالت منظمة ال�شحة 
عنها  املبلغ  اجلديدة  احلالت  عدد  اإن  العاملية 
يف اأوروبا انخف�س بنحو %6 بعد انخفا�س 
بن�شبة %10 يف الأ�شبوع ال�شابق، ما ي�شري 
اأنحاء  جميع  يف  الإغششالق  عمليات  اأن  اإىل 
انتقال  اإبطاء  اإىل  فعال  ب�شكل  توؤدي  القارة 
العدوى، غري اأن املنطقة م�شوؤولة عن حوايل 

ن�شف حالت الوفاة اجلديدة يف العامل.

ملنظمة  الإقليمية  املديرة  املقابل حذرت   يف 
مات�شيدي�شو  اإفريقيا،  يف  العاملية  ال�شحة 
مويتي، من اأن مكافحة وباء كورونا امل�شتجد 
)كوفيدش-19( ل ينبغي اأن تن�شينا التحديات 
ومنها  ال�شمراء  بالقارة  الأخششرى  ال�شحية 
بالطبع داء ال�شكري، واأن هذا املر�س املزمن 

يزداد تهديده حلياة الأفارقة يوما بعد يوم.
فاإن مر�س  لل�شكري،  الدويل  ووفقا لالحتاد 
قارة  يف  كششربى  بوترية  ينت�ر  ال�شكري 
اأكرث  تويف  فقط  املا�شي  العام  ويف  اإفريقيا 
من 360 األف �شخ�س يف اإفريقيا ب�شبب داء 
 75% من  يقرب  ما  اأن  م�شيفا  ال�شكري، 
من  الأقل  العمرية  للفئة  الوفاة  حالت  من 
وهي  ال�شكري،  داء  ب�شبب  كانت  عاما   60
لهذه  العامل  م�شتوى  على  الأعلى  الن�شبة 

الفئة العمرية.
واأو�شح الحتاد الدويل لل�شكري اأن توقعات 
انت�شار داء ال�شكري خميفة، حيث من املنتظر 
يف  املر�س  بهذا  امل�شابن  اأعششداد  ارتفاع 
اإفريقيا من 19.4 مليون حالة عام 2019 اإىل 
ما يقرب من 29 مليون م�شاب عام 2030 

واإىل 47 مليون م�شاب عام 2045.
ال�شحة  ملنظمة  الإقليمية  املديرة  �شددت  و 

مويتي،  مات�شيدي�شو  اإفريقيا،  يف  العاملية 
على اأن الأمر املثري للقلق هو وجود اأ�شخا�س 
بداء  اإ�شابتهم  وت�شخي�س  اكت�شاف  يتم  مل 
من   60% نحو  ميثلون  وهششوؤلء  ال�شكري 
ال�شكري هو  املر�س، واأن داء  امل�شابن بهذا 
مر�س مزمن يحدث عندما يعجز البنكريا�س 
اأو  كافية،  بكمية  الأن�شولن  اإنششتششاج  عن 
الفعال  ال�شتخدام  عن  اجل�شم  يعجز  عندما 
هو  والأن�شولن  ينتجه،  الذي  لالأن�شولن 

هرمون ينّظم م�شتوى ال�شكر يف الدم.
 1 النمط  ال�شكري من  داء  اأن  اإىل  واأ�شارت 
ال�شكري  داء  با�شم  �شابقا  يعرف  )الذي كان 
ال�شكري  داء  اأو  الأن�شولن  على  املعتمد 
الطفولة(  اأو  ال�شباب  مرحلة  يف  يبداأ  الذي 
ويتطلب  الأن�شولن،  اإنتاج  بنق�س  يت�شم 
�شبب  ُيعرف  ول  يوميا،  الأن�شولن  تعاطي 
داء ال�شكري من النمط 1، ول ميكن الوقاية 
منه، وت�شمل اأعرا�شه فرط التبول، العط�س، 
يف  التغريات  الوزن،  فقدان  امل�شتمر،  اجلوع 
الب�ر، والإح�شا�س بالتعب و قد تظهر هذه 

الأعرا�س فجاأة.

لوؤي/ي 

ح�سب منظمة ال�سحة العاملية
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نظام بن علي دفن نفايات نووية قرب احلدود
 مع اجلزائر

لوؤي/ي
------------------

اأم"  اف  "اإي  لإذاعشششة  واأ�شششششاف   
م�شكلة  "اأن  املحلية  التون�شية 
تون�س،  يف  جدا  قدمية  النفايات 
مع  كثرية  خالفات  واجهنا  وقد 
نظام  قبول  ب�شبب  وليبيا  اجلزائر 
بن  العابدين  زين  ال�شابق  الرئي�س 
على  نووية  نفايات  بدفن  علي 

البلدين". احلدود مع 
وقع  على  حاليا  تون�س  وتعي�س 
النفايات  بش"ف�شيحة  ي�شمى  ما 
ال�شلطات  حتقق  حيث  الإيطالية"، 
لش120  حملية  �ركة  توريد  يف 
املنزلية  الف�شالت  من  طن  األف 

اإيطاليا. من 

التون�شية  ال�شلطات  وبشششداأت 
حملية  �ركة  توريد  يف  التحقيق 
الف�شالت  من  طن  األششف  لش120 
ما  �شمن  اإيطاليا،  من  املنزلية 
القمامة  بف�شيحة  يعرف  بششات 
جدل  اأثشششارت  والتي  الإيطالية 

البالد. وا�شعا يف 
الأربع"  "احلقائق  برنامج  وكششان 
التون�شي  احلوار  قناة  تبثه  الذي 
م�شبوهة  �شفقة  اأخريا عن  ك�شف 
تون�شية  �ششركششة  بقيام  تتعلق 
من  حاوية   300 حششوايل  باإدخال 
الإيطالية  املنزلية  الف�شالت 
)120 األف طن( عرب ميناء �شو�شة 

بهدف ردمها يف تون�س.
ا�شتنكار  مششوجششة  اخلششرب  واأثششششار 
طالبت  حيث  تون�س،  يف  وا�شعة 

مششنششظششمششات املششجششتششمششع املشششدين، 
بالتحقيق  التون�شية  ال�شلطات 
ال�ركة  ومعاقبة  الأمر،  هذا  يف 

املذكورة.
و دّونت الباحثة رجاء بن �شالمة: 
اأكيا�س  ف�شيحة  بعد  نن�س  مل 
تباع  اأ�شبحت  التي  البال�شتيك 
اأكيا�س  وف�شيحة  منعها،  بششدل 
ف�شيحة  جاءتنا  حّتى  الإ�شمنت 
نريد قرارات. اأذهلتنا  اأخرى  بيئية 

والنا�شطة  الإعششالمششيششة  ودونششت 
زياد(  )اأم  رجيبة  نزيهة  احلقوقية 
�شك  يف  نف�شه  ورط  تون�شي 
قليال  ي�شري  كي  ر�شيد  بدون 
وتون�س  بلده،  لأولد  الهواء  من 
بالده  ومششاء  وهششواء  تششراب  يلوث 
على  يح�شل  الطليان كي  بقمامة 

النقود!. بع�س 
الشش�شششششوؤون  وزارة  اأكشششدت  فيما 
مل  اأنها  التون�شية  والبيئة  املحلية 
املذكورة  لل�ركة  ترخي�شا  متنح 
لششتششوريششد نششفششايششات مششن اخلشششارج، 
تعّمدت  ال�ركة  اأن  اإىل  م�شرية 
املغالطات  مششن  بششعششدد  الششقششيششاَم 
وخا�شة  اإجششراءاتششهششا  خمتلف  يف 
التوريد  بششاإجششراءات  يتعلق  فيما 
الوطنية  بالت�ريعات  املحددة 
وكذلك  الدولية  والتفاقيات 
النفايات  ت�شنيف  بخ�شو�س 
الديواين  الت�ريح  ملف  �شمن 
جاء  ما  خمالفة  اإىل  بالإ�شافة 
املحيط  على  املوؤثرات  بدرا�شة 
ال�ركة  التزامات  حتششدد  والتي 

ن�شاطها. لتعاطي 

اإن نظام بن علي دفن نفايات نووية يف  الثقيل حني قال  العيار  �سعيد ف�سيحة من  ال�سايف  التون�سي  النائب  اأم�س  فجر 
احلدود مع اجلزائر وليبيا، وهو ما ت�سبب يف م�سكلة اإقليمية يف املنطقة.

برملاين تون�سي يفجر ف�سيحة مدوية

 

تنظيم معر�س افرتا�سي لت�سيري 
النفايات 

حول  الأول  الفرا�شي  معر�شها  للنفايات  الوطنية  الوكالة  تنظم 
عنوان  حتت  دي�شمرب،   23 اإىل   21 من  الفرة  يف  النفايات  ت�شيري 
الوكالة  اأكدت  ح�شبما  للنفايات"،  الفرا�شي  اجلزائري  "املعر�س 

التابعة لوزارة البيئة يف بيان لها.
هذه التظاهرة، التي �شيكون بالإمكان الطالع عليها عرب الإنرنت 
www.avwe.and. يف الفرة ما بن 21 و23 دي�شمرب على موقع
dz ، جاءت تطبيقا لتعليمات وزيرة البيئة ، ن�شرية بن حراث، يف 
النفايات،  ت�شيري  يف  الفاعلة  الأطراف  بن  التوا�شل  �شبكة  اإطار 

ح�شبما اأكد ذات البيان.
يف  النفايات  "ت�شيري  عنوان  حتت  املنظم  املعر�س  و�شي�شهد  
املوؤ�ش�شين  الفاعلن  من  العديد  م�شاركة   ، كوفيد-19-"  �شياق 

والقت�شادين الوطنين والدولين ، يف جمال ت�شيري النفايات.
ُتبث  ولقاءات  ب�رية  �شمعية  ندوات  خالل  من  تن�شيطه  و�شيتم 
مبا�رة عرب الإنرنت وخمتلف الأن�شطة الأخرى املتعلقة بالإعالم 
خم�ش�شة  تكون  بالنفايات،  املتعلقة  املخاطر  حول  والتوعية 
ا تنظيم العرو�س الرويجية لأ�شحاب امل�شاريع  لالأطفال.�شيتم اأي�شً
خم�ش�شة  م�شاحة  اأي�شا  التظاهرة  و�شتوفر  النا�شئة  واملوؤ�ش�شات 
الوطنية  الوكالة  اأو�شحت  ح�شبما  العلمي،  والبحث  لالبتكار 
للنفايات.املعر�س املتكون من من�شات افرا�شية، يعيد اإنتاج �شري 
املعلومات  بتبادل  وي�شمح  الندوات  خالل  من  كال�شيكي  معر�س 
واإقامة عالقات اأعمال بن العار�شن والزوار، والتي ميكن اإجراوؤها 
والربيد  وال�شكايب  الدرد�شة  خالل  من  افرا�شية"  "من�شة  على 

الإلكروين والهاتف عرب خمتلف التطبيقات .
فاإن املعر�س الفرا�شي الأول حول ت�شيري  و ح�شب ذات امل�شدر 
النفايات يجمع املزايا الفرا�شية لتح�شن الظروف لنجاح حدث ل 

ميكن عقده فعلًيا يف �شياق ا�شتمرار وباء كوفيد19- ".
املعر�س  اإىل  الو�شول  من  الت�شجيل،  مبجرد  الششزوار  �شيتمكن  و 
وميكنهم البحث عن العار�شن الذين يهمونهم عرب حمرك بحث اأو 
عرب اخلريطة ثالثية الأبعاد للمعر�س املتوفرة، و�شيختارون بعد ذلك 

العار�شن الذين ي�شجلون تلقائًيا يف م�شار ُمربمج.
للتوا�شل  اأداة وحمركا  يكون  اأن  اإىل  الفرا�شي  املعر�س  ويهدف 
والزائرين، يف خدمة  العار�شن  بن  التبادل  اأ�شا�س  والرويج على 
والدويل  الوطني  امل�شتوين  على  النفايات  ت�شيري  وتطوير  ترويج 
واخلا�س"،  العام  القطاعن  املتعاملن يف  جميع  "يف خدمة  وكذلك 

ح�شبما اأكد ذات امل�شدر".
عدة  اإىل  ترمي  املبادرة  هذه  للنفايات،  الوطنية  الوكالة  وح�شب 
هذا  دور  وتثمن  النفايات،  ت�شيري  وتطوير  ترقية  وهي  اأهششداف، 
القت�شادية  الطاقة   اإبراز  وكذلك  البيئة  على  احلفاظ  الت�شيري يف 
تريده  مثلما  امل�شاهمة  على  والقادرة  القطاع،  عليها  يتوفر  التي 
الرثوة  خلق  يف  اجلزائراجلديدة-  بنتها  التي  القت�شادية  -احلوكمة 
اقت�شاد  الطويل،  املدى  على  الظهور  خالل  من  ال�شغل  ومنا�شب 
"تدعو  للنفايات  الوطنية  الوكالة  باأن  البيان  حقيقي.اختتم  دائري 
جميع املهنين يف قطاع ت�شيري النفايات وال�شحفين املهتمن بهذا 
الن�شاط اإىل عي�س هذه التجربة غري امل�شبوقة من خالل امل�شاركة يف 

املعر�س الفرا�شي الأول حول ت�شيري النفايات.
ق/و

 من 21 اإىل 23 دي�سمرب

 19 األف عون حمو اأمية يطالبون 
ال�سلطات العليا بالتدخل

التدخل  العليا  ال�شلطات  اأمية من  األف عون حمو   19 طالب ما يقارب 
واملتمثلة  ال�شاعة  حلد  العالقة  و�شعيتهم  وت�شوية  لإن�شافهم  العاجل 
رواتبهم  م�شري  وكذا   2019 ل�شنة  املالية  م�شتحقاتهم  دفع  عدم  يف 
جتديد  من  الرغم  على  عملهم  ا�شتئناف  عدم  نتيجة  اجلارية،  لل�شنة 
الديوان  مع  املتعاقدون  الأعوان  ورفع  كورنا.  جائحة  ب�شبب  عقودهم 
اأجل  من  الو�شية  اجلهات  اإىل  �شكوى   ، والتعليم  الأمية  ملحو  الوطني 
ت�شوية و�شعيتهم، حيث جاء يف العري�شة املوقعة من قبلهم مطالبهم 
امللحة والتي ت�شب يف منحى واحد يق�شي برفع الغنب عنهم وت�شوية 
و�شعيتهم التي ت�شوبها عديد العوائق والنقائ�س التي تتكرر مع كل 
مو�شم درا�شي. حيث دعا الأعوان اجلهات الو�شية بالتدخل والعمل على 
دفع اأجورهم، وح�شب العديد منهم فاإن ق�شية دفع الراتب ما زالت عالقة 
كونهم مل ي�شتاأنفوا العمل على الرغم من قيام امللحقات بتجديد عقود 
الأعوان، وب�شبب وباء كوفيد 19 مل يبا�ر الأعوان عملهم، موؤكدين اأن 
هذا الظرف خارج عن نطاقهم ، داعن امل�شوؤولن اإىل اإن�شافهم. وحيال 
املن�شو�س  الأعوان  حقوق  جميع  وت�شديد  بدرا�شة  هوؤلء  يطالب  هذا 
عليها يف املر�شوم الوزاري امل�شرك، ومن ذلك دفع امل�شتحقات املالية 
�شهر  وهي  دفعها  يتم  مل  التي  الأ�شهر  عن  ناهيك  �شهرية،  وب�شفة 
دي�شمرب ونوفمرب من ال�شنة املا�شية.                                 حممد علي

االحتاد االإفريقي مطالب باإجراءات اأكرث �سرامة �سد اخلروقات املغربية
العربية  اجلمهورية  اأم�س  دعششت 
جمددا،  الدميقراطية  ال�شحراوية 
اإجراءات  �شن  اإىل  الإفريقي  الحتاد 
الششذي  اأكششرث �ششرامششة �شد اخلششرق 
للقانون  املغربية  اململكة  به  تقوم 
وا�شتمرارها  لالحتاد  التاأ�شي�شي 
من  لأجزاء  الع�شكري  احتاللها  يف 
موؤ�ش�س  ع�شو  اإفريقي،  بلد  تراب 

يف املنظمة الإفريقية.
اجلمهورية  كلمة  يف  ذلششك  جششاء 
يف  م�شاركتها  خالل  ال�شحراوية 
الإفريقية  للجنة   67 الششش  الششدورة 
التي  وال�شعوب  الإن�شان  حلقوق 
انطلقت اأ�شغالها اأول اأم�س وت�شتمر 
الششقششادم  دي�شمرب  الششثششالششث  لغاية 
لتدار�س اأو�شاع حقوق الإن�شان يف 

القارة الإفريقية.
ال�شحراوية  اجلمهورية  ممثل  وقدم 
وداد  الششلششجششنششة،  مشششع  واملششنشش�شششششق 
امل�شطفى، مداخلة اأطلع من خاللها 
حلقوق  الإفريقية  اللجنة  اأع�شاء 
الدول  وممثلي  وال�شعوب  الإن�شان 
وممثلي  الأعشش�شششششاء  واحلششكششومششات 

واملجتمع  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
الق�شية  اآخر تطورات  املدين، على 

ال�شحراوية.
  امل�شوؤول ال�شحراوي تدخله حتدث 
فر�شه  الششذي  اجلديد  الو�شع  عن 
وقف  خرق  بعد  املغربي  الحتالل 
يف  ع�شكريا  عدوانا  ب�شنه  اإطالق 
13 من نوفمرب اجلاري على املدنين 
جديدة  ثغرات  وفتح  ال�شحراوين 
يف جدار الذل والعار، مما حتم على 
جي�س التحرير ال�شعبي ال�شحراوي 
الشششتشششدخشششل حلششمششايششة املششواطششنششن 
العزل املعت�شمن يف  ال�شحراوين 

ثغرة الكركرات غري ال�رعية.
دولششة  امل�شطفى  وداد  وحششمششل 
الحتالل املغربي امل�شوؤولية الكاملة 
اإطششالق  لوقف  خرقه  عواقب  عن 
الع�شكرية،  النار من خالل عمليته 
البولي�شاريو  جبهة  جعلت  والتي 
النار،  اإطشششالق  وقششف  مششن  حششل  يف 
داعيا  امل�شلح،  كفاحها  وا�شتئناف 
الإفريقي  والحتشششاد  املتحدة  الأمم 
ال�شتعمار  لإنهاء  العاجل  للتدخل 

من اآخر م�شتعمرة يف اإفريقيا.
واأ�شاد ممثل اجلمهورية ال�شحراوية 
يف  لإفريقيا  التاريخي  بششالششدور 
�شعب  ق�شية  ودعشششم  مششرافششقششة 
"باتخاذ  مطالبا  الششعششادلششة،  بششالده 
اخلرق  جتاه  �رامًة  اأكرث  خطوات 
اململكة  بششه  تقوم  الششذي  ال�شافر 
التاأ�شي�شي  للقانون  املغربية 
لششالحتششاد، وخششا�شششششة عششدم احششرام 
ال�شتقالل،  غداة  املوروثة  احلدود 
من  لأجششزاء  الع�شكري  والحتالل 
وع�شو  جماور،  اإفريقي  بلد  تراب 
هو  الإفريقية،  املنظمة  يف  موؤ�ش�س 

اجلمهورية ال�شحراوية".
وتشش�شششششمششنششت كششلششمششة املشش�شششششوؤول 
اللجنة  دورة  اإىل  ال�شحراوي 
الإفششريششقششيششة حلششقششوق الإنشش�شششششان 
بالو�شع  تششذكششريا  والشش�شششششعششوب، 
وبالطبيعة  لالإقليم،  الششقششانششوين  
املغربية  اململكة  لتواجد  القانونية 
الششتششي احششتششلششت بششالششقششوة اأرا�شششششي 
وت�شنيف  الغربية،  ال�شحراء 
اأرا�شششششي  املششغششربششي يف  الششتششواجششد 

طرف  من  ال�شحراوية  اجلمهورية 
املتحدة  لشششالأمم  الششعششامششة  اجلمعية 
للوائح  طبقا  �رعي  ل  كاحتالل 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 1979 
العدل  حمكمة  وراأي  و1980 
العدل  وحمكمة   ،1975 الدولية 
و2018،   2016 �شنتي  الأوروبية 
والآراء القانونية لالأمم املتحدة �شنة 
2002، والراأي ال�شت�شاري لالحتاد 

الإفريقي �شنة 2015.
"ال�شعب  اأن  اأو�شششششح  اأن  وبششعششد 
الثالثة  خششالل  اأثبت  ال�شحراوي 
على  رهانه  قششوة  املا�شية  عقود 
وقدم  ا�شراتيجي،  كخيار  ال�شالم 
لإحششالل  الششتششنششازلت  مششن  الكثري 
ميثاق  على  املبني  العادل  ال�شالم 
التاأ�شي�شي  والقانون  املتحدة  الأمم 
لالحتاد الإفريقي والقانون الدويل"، 
ال�شحراوي  املشش�شششششوؤول  تششاأ�شششششف 
ذلششك،  عك�س  املششغششرب  لخششتششيششار 
اإ�رار  و�شبق  وعي  عن  و"ن�شف 

اتفاق وقف اإطالق النار".
 لوؤي ي
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العدد
أخبار الوادي2135

ت�سدير حاوية ب�سعة 22200 كلغ من متور الوادي 
نحو ماليزيا

ي�سني حممد 
---------------- 

�ششششش�شششششة ،  وكشش�شششششف مششديششر املششوؤ
للتن�شيق  كنتيجة  تاأتي  ّنها  اأ
جميع  بششن  وامل�شتمر  الششدائششم 
بدءا   ، القت�شادين  ال�ركاء 
الأعمال  ورجال  الفالحن  من 
خمت�شة  م�شدرة  و�ششركششات 
ومشش�شششششتششثششمششريششن واجلشششمشششارك 

. اجلزائرية 
�شهدت   ، الإطشششار  هششذا  ويف 
املو�شم  خالل   ، الششوادي  ولية 
مكثفة  عمليات   ، الششفششارط 
العديد  نحو  التمور  لت�شدير 
�رق  خا�شة   ، الجتاهات  من 
كورونا  جائحة  اأن  اإل   ، �شيا  اآ
كبري  ب�شكل  ثششر  اأ  ، العام  هذا 
كما   ، الت�شدير  عملية  على 
ما  ذا  اإ العمليات  هذه  �شاأن  من 
عن  الغنب  ترفع  اأن  ا�شتمرت 
جناح  يف  وت�شاهم  الفالحن 

. بالولية  الفالحة 

الذي  التمور  نششتششاج  اإ ل�شيما 
ب�شكل  و�شعيته  تششدهششورت 
هذا  انت�شار  ب�شبب   ، كامل 
�شئياًل  نتاجه  اإ واأ�شبح   ، الوباء 

املهتمن  غششيششاب  ب�شبب  جششًدا 
املنتجات  مششن  الششنششوع  بششهششذا 
اأ�شعاره  جعل  مما   ، الفالحية 
ثمة  مششن  وتششغششزوا   ، تنخف�س 

جملوبة  متور  الولية  اأ�شواق 
كانت  فيما   ، اأخرى  وليات  من 
تدفع  الششتششي  هششي  ال�شابق  يف 

. وليات  عدة  نحو  مبنتجها 

بعملية   ، وامل�ستورد  املوؤ�س�سة  العقد بني  اإطار  ، ويف  الوادي  "فريقو مديت" بوالية  للتربيد  املتو�سطية  موؤ�س�سة  قامت 
ماليزيا. نحو دولة  التمور  كلغ من   22200 ب�سعة  ت�سدير حاوية 

مديت" "فريقو  للتربيد  املتو�سطية  موؤ�س�سة  بها  قامت 

�شباب  توؤرق  املعاناة  تظل 
بششلششديششة الششعششقششلششة الششتششابششعششة 
لشششدائشششرة الشششربشششاح بششوليششة 
الشششششششوادي جشششششراء غششيششاب 
ال�رورية  املرافق  خمتلف 
عششلششى غشششرار الششفشش�شششششاءات 
التي  والرفيهية  التثقيفية 
املنطقة  �شباب  ي�شتكي 
هذه  وو�شفوا  غيابها  من 
يتخبطون  التي  الو�شعية 
التهمي�س  ب�شيا�شة  فيها 
مطالبن    ، �شدهم  املنتهجة 
بتوفريها  املعنية  اجلششهششات 
ق�شاء  من  متكينهم  ق�شد 
القاتلة،  فششراغششهششم  اأوقشششات 
ن�س  موؤ من  يجدون  ل  حيث 
واملقاهي  الشش�شششششوارع  غششري 
من  تششزيششد  الششتششي  ال�شعبية 
وحرمانهم.ا�شتكى  عزلتهم 
الششبششلششديششة  ذات  �شششششبششاب 
الفادح  منطقتهم   افتقار 
الششفشش�شششششاءات  خمتلف  اإىل 
نها  �شاأ من  التي  التثقيفية، 
من  وتنت�شلهم  حتت�شنهم  اأن 
الجتماعية،  الآفات  غياهب 
املششرافششق  هششذه  مثل  فتوفري 
الششريششا�شششششيششة والشش�شششششبششانششيششة 
ميششكششنششهششم مششششلء اأوقشششششات 
خمتلف  وممار�شة  فراغهم 
الششنشش�شششششاطششات الشش�شششششبششانششيششة، 

املنطقة  �شباب  اأعرب  وقد 
وتذمرهم  ا�شتيائهم  عششن 
الششش�شششششششديشششديشششن مششششن هشششذه 
التي  املششزريششة  الو�شعية 
يششعششانششون مششنششهششا مششنششذ عششدة 
�شششششنششوات، حششيششث طششالششبششوا 
الشش�شششششلششطششات املششحششلششيششة يف 
بتوفري  املششرات  من  العديد 
اخلا�شة  ال�رورية  املرافق 
الريا�شية  كالقاعات  بهم 
واملشششكشششتشششبشششات اجلشششواريشششة 
نشششرنشششت ملششلء  وقششاعششات الأ
الشششفشششراغ الششرهششيششب الشششذي 
مطالبهم  اأن  اإل  يعي�شونه، 
واعترب  يلبيها.  من  جتد  مل 
هذه  مثل  وجششود  اأن  هششوؤلء 
نها  �شاأ مششن  الششفشش�شششششاءات 
قشش�شششششاء  مشششن  متششكششنششهششم  اأن 
نهم  اأ خا�شة  الفراغ  اأوقات 
لدور  اللجوء  اإىل  ي�شطرون 
الأخرى  بالبلديات  ال�شباب 
اأوقششات  لق�شاء  املششجششاورة 
ان  اعششتششربوا  فراغهم.حيث 
حد  على  الكبري  التهمي�س 
يعانون  جعلهم  تعبريهم، 
من  العديد  و  البطالة  من 
التي  الجتماعية  امل�شاكل 
حولتها  و  حياتهم  نغ�شت 

حقيقي جحيم  اإىل 
بلرام�شة  بختة 

امل�شلحة  عششنششا�ششر  متششكششن 
الق�شائية  لل�رطة  الولئية 
من  الششششوادي  وليشششة  بششاأمششن 
يقوم  ب�شخ�س  الإطششاحششة 
اخلا�شة  مركبته  با�شتغالل 
يدخل  �شيدلنية  مواد  لنقل 
خمششدرة  مششواد  تركيبها  يف 
وحجز  الشششرويشششج  لششغششر�ششس 
الأقرا�س  من  معتربة  كمية 

       ، �شة ملهلو ا
الششعششمششلششيششة جشششششاءت عششقششب 
تفيد  معلومات  ا�شتغالل 
ل�شخ�س  م�شبوه  بن�شاط 
العمر  من  الثالث  العقد  يف 
الولية  عا�شمة  من  ينحدر 
والتخزين  باحليازة  يقوم 
من�شاأ  ذات  عقلية  ثرات  ملوؤ
تركيبها  يف  يدخل  اأجنبي 

البيع  لغر�س  خمدرة  مواد 
والشششعشششر�شششس عششلششى الششغششري 
بششطششريششقششة غشششري مشش�ششروعششة 
�شياحية،  مركبة  منت  على 
عملياتية  خطة  اإعششداد  ليتم 
توقيف  من  مكنت  حمكمة 
منت  عششلششى  فششيششه  املشش�شششششبششتششه 
اإخ�شاعها  وعند  مركبته 
عرث  الششدقششيششق  لششلششتششفششتششيشش�ششس 
معتربة  كمية  على  بداخلها 
املهلو�شة  قششرا�ششس  الأ مششن 
قر�س   5700 ب  قشششدرت 

، �س مهلو
اإجشششراءات  ا�شتكمال  بعد 
مت  الق�شية  يف  التحقيق 
اجلهات  اأمام  املتورط  تقدمي 
قليميا. اإ املخت�شة  الق�شائية 
ق.م

اجلزائرية  موؤ�ش�شة   ، دعششت 
بلديتّي  �شباب  بالوادي  للمياه 
اأ�شحاب   ، واملششغششري  جامعة 
املدعمة  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
الوطنية  الوكالة  طششرف  من 
لششدعششم تشش�شششششغششيششل الشش�شششششبششاب 
يف  املتخ�ش�شة  )اأونشش�شششششاج( 
من  التقرب  اإىل  الششري  جمال 
لال�شتفادة  املوؤ�ش�شة  م�شالح 
مع  املششربمششة  التششفششاقششيششة  مششن 
املكلفة  املششنششتششدبششة  الششششوزارة 
من  امل�شغرة  باملوؤ�ش�شات 
اأ�شغال  مششن  متكينها  خششالل 
تششتششعششلششق بششالششتششو�شششششيششالت 
التوزيع  �شبكات  واإ�شالح 
لششلششمششاء الشش�ششروب وحمششاربششة 

 . املائية  الت�ربات  ظاهرة 
اأكششدت   ، الشش�شششششدد  هششذا  ويف 
 ، بششالششوادي  للمياه  اجلزائرية 
بن  املربم  لالتفاق  طبقا  نه  اأ
وزارة املوارد املائية والوزارة 
باملوؤ�ش�شات  املكلفة  املنتدبة 
املديرية  توجيهات  ال�شغرى 
اجلششزائششريششة  تششدعششو   ، الششعششامششة 
لششلششمششيششاه وحشششششدة الشششششوادي 
جمال  املخت�شة  املوؤ�ش�شات 
امل�شجلن  وال�شباكة  الششري 
لوكالة  الر�شمية  القائمة  يف 
الشششوادي  وليشششة  "اأون�شاج" 
الششتششقششرب مششن مششقششر الششوحششدة 
وذلك  تقرت  بطريق  الكائن 
منوذج  على  لالإطالع  بهدف 

الأ�شعار  وجششدول  التفاقية 
الأ�شغال  لإجنششاز  الوحدوية 
 ، املاء  عدادات  ونزع  تركيب 
واإ�شالح  التو�شيالت  اجناز 

. املياه  ت�ربات 
ذكششر   ، الشش�شششششيششاق  ذات  ويف 
اجلزائرية  بششوحششدة  مشش�شششششوؤول 
هذا  بششاأن   ، بششالششوادي  للمياه 
على  يعمل  �شوف  الإجشششراء 
ا�شتفادت  عمليات  تعجيل 
اإي�شالهم  بخدمة  الششزبششائششن 
ظششرف  يف  الششش�شششروب  بششاملششاء 
بشششالإ�شششششششافشششة   ، قششيششا�شششششي 
على  الق�شاء  يف  مل�شاهمته 
الع�شوائية  الششتششو�شششششيششالت 
ثر  توؤ التي   ، ال�رعية  وغري 

القنوات  على  مبا�ر  ب�شكل 
يف  تذبذب  وحتدث  وال�شبكة 
اأرهق  مما   ، املياه  توزيع  عملية 
 ، ح�شبه   ، موؤ�ش�شتهم  ميزانية 
املوؤ�ش�شات  اإ�راك  �شيتم  اأين 
يف   ، واملتو�شطة  ال�شغرية 
التفاقية  مبششوجششب  العملية 
من  لششهششم  �شت�شمح  الششتششي   ،
التي  مب�شاريع  ال�شششششتششفششادة 
منا�شب  �شتوفر  خاللها  من 
عملية  من  وُت�رع   ، لل�شغل 
الأعطاب  لت�شليح  التدخل 
املرافقة  مع  وذلك   ، وغريها 
لششوحششدة  املششيششدانششيششة  التقنية 

بالوادي. للمياه  اجلزائرية 
ي�شن حممد 

بلدية  م�شالح  مع  بالتن�شيق 
�ريف  الواقعة  خليفة  حا�شي 
مع  و  الوادي  ولية  عا�شمة 
لذات  املدنية  احلماية  وحششدة 
مشش�ششس اأمششن  الششبششلششديششة نششظششم اأ
حملة  خليفة  حا�شي  دائششرة 
و  اأحياء  جميع  وتعقيم  تطهري 
هذه  وتهدف   ، املدينة  �شاحات 

اإطار  يف  تدخل  التي  العملية 
م�شتوى  على  املقامة  احلمالت 
وباء  انت�شار  من  للحد  الوطن 
�شجل  الذي  امل�شتجد  كورونا 
يف  تزايد  الأخششرية  الآونششة  يف 
جتششاوز  الششذي  امل�شابن  عششدد 
وفاة   19 مع  م�شاب  لششف  الأ
الدائرة  اأمن  قيادة  من  حر�شا 

لهذا  ال�شارم  الت�شدي  يف 
انت�شاره  من  احلششد  و  الششوبششاء 
ما  املششواطششنششن  اأو�شششششششاط  يف 
بششدوريششات  تششقششوم  ان  لبثت 
واملطاعم  للمحالت  للمراقبة 
الأكالت  حمالت  و  املقاهي  و 
للتاأكد  املدينة  عرب  ال�ريعة 
املرافق  هذه  التزام  مدى  من 

الششعششمششومششيششة مشششن تششطششبششيششق 
الذي  ال�شحي  الربوتوكول 
اللجنة  كذا  و  احلكومة  اأقرته 
هذا  ر�شد  ملتابعة   العلمية 
على  دل  ان  وهشششذا  الششوبششاء 
حر�س  على  يدل  منا  فاإ �شيء 
والأمنية  املحلية  ال�شلطات 
�شحة  عششلششى  احلشششفشششاظ  يف 
املششواطششنششن الشششذي اعششتششربهششا 
اأهم  املجيد  عبد  تبون  الرئي�س 
يبنى  ل  الذي  القت�شاد  من 
ناحية  ومن  الأ�شحاء  مع  ال 
عمر  تقلي�س  ميكن  ل  اأخششرى 
بت�شافر  ال  ال�شحية  الأزمة 
مواطنون  اجلميع  جمهودات 

. ت �شلطا و
مبارك قدوده 

غياب املرافق الرتفيهية بالعقلة يحول 
حياة ال�سباب اإىل جحيم حقيقي

من قبل امل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 

توقيف مروج للموؤثرات العقلية وحجز 
كمية قدر عددها بــ5700 قر�س

يف اإطار اتفاقية بني اجلزائرية للمياه والوكالة الوطنية لدعم وت�سغيل ال�سباب

مقاوالت "اأون�ساج" الإ�سالح الت�سربات املائية

بلدية حا�سي خليفة ت�ستفيد من عملية تعقيم وتطهري
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غلق 486 حمال جتاريا مل يحرتم اأ�سحابها 
االإجراءات الوقائية

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

بولية  الششتششجششارة  مدير  اأكششد 
ورقششلششة الششعششيششا�شششششي عششمششرون 
جريدة  مع  اأجششراه  لقاء  خالل 
املراقبة  فششرق  بششاأن  التحرير 
عششددهششا  املششقششدر  والتفتي�س 
بالتن�شيق  توا�شل  ب�شتة، 
والششدرك  الأمششن  م�شالح  مع 
الششوطششنششي تششعششزيششز الششرقششابششة 
جميع  عششلششى  والششتششفششتششيشش�ششس 
املتواجدة  التجارية  املحالت 
الولية   تراب  م�شتوى  على 
تطبيق  يف  ال�رامة  لفر�س 
الشششربتشششوكشششول الشش�شششششحششي ل 
بالتعقيم  تعلق  مششا  �شيما 
بالن�شبة  الكمامات  وارتششداء 
الزبائن  و  املحالت  لأ�شحاب 
احرام  وكذا  �شواء،  حد  على 
احلد  اأجل  من  اجل�شدي  التباعد 

كورونا  فريو�س   انت�شار  من 
ت�شاعديا  منحى  عرف  الذي 

الأخرية. الفرة  خالل 
التدخل  مت  نششه  اأ اإىل  �شششششار  واأ
حمال   5093 من  اأكرث  ملراقبة 
مناطق  خمتلف  عششرب  جتششاريششا 
 4614 ليجدوا  الولية  تراب 
بششالإجششراءات  ملتزما  تششاجششرا 
فقد  البقية  مشششا  اأ الششوقششائششيششة 
بهذه  مقيدين  غري  �شبطوا 

الإجراءات.
بولية  التجارة  مدير  ونششوه   

قامت  م�شاحله  اأن  ورقششلششة 
بشششالشششعشششديشششد مششششن  حششمششالت 
التجار  لتوعية  التح�شي�س 
بالتدابري  اللششتششزام  باأهمية 
�شت�رع  والآن  الششوقششائششيششة 
املخالفن  ردع  عملية  يف 
ويف  لهم،  نششذارات  اإ وتوجيه 
بششالششقششرار  يششلششتششزمششوا  حشششال  مل 
الغلق  اإىل  اللجوء  ف�شيتم 
كاآخر  يوما،   30 ملدة  داري  الإ
قبل  بالتدابري  للتقيد  فر�شة  
ل�شحب  الق�شاء  اإىل  اللجوء 

منهم  التجارية  ال�شجالت  
للمحالت  النهائي  والغلق 
واملطاعم  املششقششاهششي  فيها  مبششا 
من  كبريا  قبال  اإ تعرف  التي 
بغية  وهششذا  عليها،  الزبائن 
خطر  مششن  املششواطششنششن  حماية 
ب�شبب  لششلششعششدوى  التعر�س 
الشششراخشششي والشششتشششهشششاون يف  
الوقائية  بالإجراءات  اللتزام 
منها  بالعديد  لوحظ  والذي 
خشششالل الششفششرة املششنشش�ششرمششة، 
التي  التعليمات  رغم  وهششذا 
حمالت  ورغم  ليهم،  اإ وجهت 
م�شاحلهم  قبل  من  التح�شي�س 

الإعالم. بو�شائل  حتى  و 
نششه  اإ املشش�شششششوؤول  ذات   وقششال   
غلق  مت  الشش�شششششيششاق  نف�س  يف 
لششعششدم  جتشششاريشششا  حمشششال   482
بششاإجششراءات  اأ�شحابها  تقيد 
املتفق  ال�شحي  الربتوكول 

. عليه 

اأعوان مديرية التجارة بوالية ورقلة  19 يوا�سل  اأعداد االإ�سابات بوباء كوفيد  باملوازاة مع االرتفاع الرهيب يف 
عليه املتفق  ال�سحي  الربتوكول  وفق  الوباء  هذا  من  الوقائية  للتدابري  التجار  تطبيق  ملدى  ال�سارمة  املراقبة 

ل" التحرير": يك�سف  بورقلة  التجارة  مدير 

املتخذة  للن�شاطات  موا�شلة 
ولية  اأمششن  م�شالح  قبل  من 
اخلا�س  �شقها  يف  الأغشششواط 
ال�شحي  احلجر  تدابري  نفاذ  باإ
الخت�شا�س  قطاع  عرب  اجلزئي 
متكنت  تفعيلها،  اإعشششادة  بعد 
خالل  الششوليششة  اأمششن  م�شالح 
توقيف  من  الأول،  الأ�شبوع 
خششالششفششوا  �شششششخشش�شششششا   )679 (
ين  اأ اجلزئي،  احلجر  اإجششراءات 

الإجراءات  اتخاذ  حقهم  يف  مت 
نف�س  خالل  مت  كما  القانونية، 
للمح�ر  وحتويل  حجز  الفرة 
دراجة   )58 ( و  مركبة   )151 (
نشششاريشششة، خششالششف اأ�شششششحششابششهششا 

املنزيل. احلجر  اإجراءات 
كل  جتنيد  مت  ذلك  مع  باملوازاة 
والب�رية  املادية  الإمكانيات 
ملوا�شلة  الولية  اأمن  مل�شالح 
ن�شطة  الأ خمتلف  وتكثيف 

والششتششوعششويششة  التح�شي�شية 
والشششوقشششائشششيشششة مششششن عششششدوى 
املوجهة  كششورونششا،  فششريو�ششس 
اأ�شحاب  وكششذا  للمواطنن 
خالل  مششن  التجارية،  املششحششال 
والإر�شادات  الن�شائح  تقدمي 
وتششششششوزيششششششع املششششطششششويششششات 
واللتزام  للتقيد  التح�شي�شية 
اجلائحة،  من  الوقائية  بالتدابري 
باتخاذ  منها  تعلق  ما  �شيما 

�ششرورة  النظافة،  اإجشششراءات 
التجمعات  اأ�شكال  كل  تفادي 
الوقائية  امل�شافة  واحشششرام 
املواطنن  دعششوة  مششع  مششنششة،  الآ
هششم  كششاأ مششنششازلششهششم  يف  لششلششبششقششاء 
واحرام  �شحي،  وقائي  اإجراء 
اجلزئي  املنزيل  احلجر  مواقيت 
ول�شالمتهم  ل�شاحلهم  املتخذ 

اأ�رهم. و�شالمة 
ق/ج

مشششع الرتشششفشششاع الششرهششيششب 
بششداء  الإ�شششششابششات  عششدد  يف 
ورقلة  بششوليششة  ال�شكري 
اأكرث  الولية  حت�شي  حيث 
اأطلقت  م�شاب   16700 من 
لنخبة  الوطنية  اجلمعية 
الششعششلششوم الششطششبششيششة بششوليششة 
حت�شي�شية  حملة  ورقششلششة 
الك�شف  عملية  تخللتها 

الداء. هذا  عن  جمانا  املبكر 
الوطنية  اجلمعية  اأطلقت 
الطبية  الششعششلششوم  لششنششخششبششة 
بشششوليشششة ورقشششلشششة حششمششلششة 
عملية  تخللتها  حت�شي�شية 
الششكشش�شششششف املششبششكششر جمششانششا 
تقدمي  مت  يشششن  اأ الشششداء  لششهششذا 
لفائدة  وتوجيهات  ن�شائح 
برامج  وتششقششدمي  املششواطششنششن 
احلفاظ  على  ت�شاعد  غذائية 
الأمرا�س  وجتنب  بال�شحة 
الششقششيششام  اإىل  بششالإ�شششششافششة 
جمانية  طبية  بفحو�شات 
بهذا  امل�شابن  عن  للك�شف 

الداء.
اجلمعية  رئي�س  جهته  ومن 
العلوم  لنخبة  الششوطششنششيششة 

اأن  اأكد  حممد  تلي  الطبية 
للتعريف  جاءت  املبادرة  هذه 
وكذا  املر�س  هذا  بخطورة 
خا�شة  منه  الوقاية  كيفية 
عدد  بلغ  ورقلة  ولية  واأن 
ال�شكري  بششداء  امل�شابن 
مبعدل  مشش�شششششاب،   17600
وهي  �شهريا  م�شابا   50
م�شالح  جتعل  التي  الأرقام 
بششالششوليششة  ال�شحة  قششطششاع 
للحد  اخلطر  ناقو�س  تششدق 

امل�شابن عدد  ارتفاع  من 
احلملة  هشششذه  اأن  م�شيفا 
كبري  ب�شكل  �شت�شاهم 
قبل  الك�شف  ثقافة  بششزرع 
التي  الثقافة  وهي  الإ�شابة 
يف  منعدمة  تكون  اأن  تكاد 
اجلزائري،  املجتمع  اأو�شاط 
الطلبة  توعية  بهدف  وهذا 
هششمششيششة وفشششوائشششد هششذه  بششاأ
اتخاذ  ق�شد  الفحو�شات 
ال�رورية  الإجراءات  كافة 
امل�شاعفات  جتنب  اأجل  من 
عن  تنتج  قد  التي  ال�شلبية 
الدم. و�شغط  ال�شكري  داء 
فا�شل بن  يو�شف 

اإطشششششششششار  يف 
املشششحشششافشششظشششة 
ال�شحة  عششلششى 
الشششششعشششششامشششششة، 
ومشششوا�شششششششلشششة 
لششششلششششعششششمششششل 
الششششتششششوعششششوي 
لتح�شي�شي  ا و
لششششلششششحششششد مششن 
النشششتششش�شششششششار 

الشش�ششريششع لششعششدوى فششريو�ششس 
م�شالح  �شطرت  كششورونششا، 
برناجما  تندوف  وليششة  اأمششن 
خشششا�شششششششا لشششتشششذكشششري عششامششة 
املشششواطشششنشششن بششششالإجششششراءات 
الواجب  الوقائية  والتدابري 
تف�شي  من  للحد  احرامها 
 19 كوفيد  كورونا  فريو�س 
مع  بالتن�شيق  املشش�شششششتششجششد، 
يف  الفاعلة  اجلمعيات  خمتلف 
واملوؤ�ش�شات  املدين،  املجتمع 
حيث  مششنششيششن،  الأ والشش�ششركششاء 
يششتششم مشششن خششششالل حششمششالت 
تنبيه  والتح�شي�س  التوعية 
الفعال  بششدورهششم  املششواطششنششن 
هششذا  انششتشش�شششششار  مششن  احلشششد  يف 
امتثالهم  خالل  من  فريو�س 
ال�شحية  لششلششربوتششوكششولت 
منها  وخا�شة  بها،  املعمول 
احلجر  مواقيت  باحرام  التقيد 
والتحلي  اجلششزئششي  ال�شحي 
والثقافة  امل�شوؤولية  بششروح 
الشش�شششششحششيششة الشش�شششششحششيششحششة 
التباعد  اإجشششراءات  وتطبيق 

وكذا  والجتماعي،  اجل�شدي 
الكمامة  ارتشششداء  اإجششبششاريششة 
مع  اجلشش�شششششديششة  والششنششظششافششة 
التعقيم  عمليات  موا�شلة 
يجب  مشششا  لششكششل  الشش�شششششامششل 
تششعششقششيششمششه، وقششامششت �ششرطششة 
ال�شياق  نف�س  يف  تششنششدوف 
ذاعششيششة  اإ ح�ش�س  بتن�شيط 
املحلية؛  تششنششدوف  ذاعشششة  بشششاإ
ذكشششر مششن خششاللششهششا رئششيشش�ششس 
والعالقات  الت�شال  خلية 
مشششن  الششعششامششة بششالششنششيششابششة لأ
بالإر�شادات  تندوف  وليششة 
والتوجيهات  والششنشش�شششششائششح 
هذا  انتقال  من  باحلد  املتعلقة 
اأخرى  جهة  ومن  الفريو�س، 
املبذولة  املششجششهششودات  ثمن 
ال�رطة  قشششوات  طششرف  مششن 
الششرامششيششة حلششمششايششة املششواطششن، 
وراحته،  اأمنه  على  وال�شهر 
هششششذا وتشششوا�شششششششل �ششرطششة 
التوعوية  حمالتها  تندوف 
والششتششحشش�شششششيشش�شششششيششة بششتششوزيششع 
ومل�شقات.                         مطويات 
عبدالرحمن بلوايف 

حمطات  اأ�شششششحششاب  نششا�شششششد 
تششوزيششع الشششوقشششود بششورقششلششة 
العزيز  عبد  الأول  الششوزيششر 
جششششراد بششالششتششدخششل الششعششاجششل 
نششش�شششششششافشششهشششم وتششذلششيششل  واإ
واملعيقة  املجحفة  العراقيل 
ح�شبهم   " ال�شتثمار  ل�شري 
ظششل  يف  اجلششششنششششوب  يف   "
اإىل  الرامية  الدولة  �شيا�شة 
امتيازات  وتقدمي  ت�شهيل 

.. اجلنوب  يف  للم�شتثمرين 
يف  املششتششحششدثششن  ذات  واأكشششد 

اإىل  عششنششهششم  �شششششادر  بششيششان 
حت�شلت  الأول  الشششوزيشششر 
منه  ن�شخة  على  التحرير 
وا بشش�شششششدور  نششهششم تششفششاجششاأ اأ
يف  تتمثل  جششديششدة  ر�شششششوم 
ومببالغ  التلوث  على  الر�شم 
بعد  هشششذا  تشششي  يشششاأ كشششبشششرية، 
اإجنششازهششم حمششطششات تششوزيششع 
مناطق  خمتلف  عرب  الوقود 
املناطق  فيها  مبششا  الششوليششة 
اأ�شحاب  واأ�شاف  النائية، 
موحدة  الر�شوم  اأن  املحطات 

 " ومل تفرق بن حمطة كبرية 
الطريق  م�شتوى  على  مثال 
�شغرية  حمطة  وبن  ال�شيار" 
على  نششائششيششة  منطقة  يف   "
اأكد  و   ،" اجلنوب  م�شتوى 
بالإ�شافة  نه   اأ امل�شتثمرون 
املششنششاخششيششة  الشششظشششروف  اإىل 
مو�شم  خششا�شششششة  ال�شعبة 
يقل  الششذي  الطويل  احلششرارة 
اإىل  الن�شاط  ينعدم  اأو   فيه 
معه  يرتفع  م�شتوياته،  اأدنى 
بفواتري  الكهرباء،  ا�شتهالك 

امل�شتثمرين،  كاهل  ترهق 
عرب  ذاته  الوقت  يف  مطالبن 
الأول  الوزير  اإىل  ر�شالتهم 
على  الر�شم  �ريبة  لغاء  اإ
اجلنوب  وليات  يف  التلوث 
الكهرباء  ت�شعرية  وتخفي�س 
مل�شتثمري  الشش�شششششنششاعششيششة 
حمششطششات تششوزيششع الششوقششود، 
اإىل  امل�شتثمرون  يتطلع  و 
العتبار  بعن  مطالبهم  اأخذ 

.. باجلنوب  والهتمام 
التجاين ن-ق- 

امليدانية  للجهود  موا�شلة 
الششرامششيششة ملششكششافششحششة اجلششرميششة 
اأ�شكالها  مبختلف  احل�رية 
الششراهششن،  الششظششرف  يف  �شيما 
متششكششنششت الشششفشششرقشششة اجلششنششائششيششة 
لل�رطة  الولئية  بامل�شلحة 
الششقشش�شششششائششيششة، مششن الإطششاحششة 
العمر  مششن  يششبششلششغ  ب�شخ�س 
ب�شحن  يششقششوم  �شششششنششة،    )32 (
ثششرات  واملششوؤ املششخششدرات  ونقل 

عرب  بيعها  قشش�شششششد  العقلية 
الأبحاث  الخت�شا�س.   قطاع 
مبا�رتها  مت  التي  والتحريات 
ب�شاأن  املفتوح  التحقيق  اإطار  يف 
ظرف  يف  مكنت  الق�شية،  هذه 
فيه  امل�شتبه  توقيف  من  وجيز 
منت  على  املدينة،  اأحياء  باأحد 
عملية  اأ�شفرت  يششن  اأ مركبة، 
للم�شتبه  القانونية  التفتي�س 
كمية  وحجز  �شبط  من  فيه، 

الكيف  )مششادة  املششخششدرات  مششن 
 )34 ( اإىل  بالإ�شافة  املعالج(، 
العقلية،  ثرات  املوؤ من  قر�س 
حملول  مششن  قشششارورات  ثششالث 
ة داخششل  خمشششدر كششانششت خمششبششاأ
ال�شخ�س  حتويل  ليتم  املركبة، 
للم�شلحة  واملشششحشششجشششوزات 

التحقيق. ملوا�شلة 
الإجشششراءات  ا�شتكمال  وبعد 
املتعلقة  للق�شية  اجلششزائششيششة 

املششخششدرات  نششقششل  و  بششش:�شششششحششن 
ثششرات  واملششوؤ املعالج(  )الكيف 
�رعية  غري  بطريقة  العقلية 
مت  الششعششود،  مششع  الششبششيششع  ق�شد 
ال�شيد  اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإىل  امللف  اأحال  الذي  الأغواط، 
لي�شدر  الفوري،  املثول  جل�شة 

املوؤقت. احلب�س  يداعه  باإ اأمرا 
ق/ج

يف اإطار اإنفاذ تدابري احلجر ال�سحي

توقيف 679 �سخ�سا و209 مركبة ودراجة نارية  خالل اأ�سبوع باالأغواط

مبادرات تطوعية لتقدمي ن�سائح توعوية وفحو�سات جمانية للك�سف 
عن داء ال�سكري

مديرية ال�سحة بورقلة حت�سي قرابة 
ال�سكري   بداء  م�ساب   16700

�سرطة تندوف توا�سل عملها اجلواري 
والتح�سي�سي للحد من انت�سار فريو�س 

كورونا

اأ�سحاب حمطات توزيع الوقود بورقلة يطالبون الوزير االأول بالتدخل    

االإطاحة ب�سخ�س ينقل املخدرات على منت مركبة باالأغواط 
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ظاهرة التوّحل وراء تقهقر ال�سدود يف ق�سنطينة

عي�س علجية 
-----------------

�شيا�شة  املائية  املششوارد  وزارة  و�شعت 
خالل  من  املطرية،  املياه  لت�شيري  خا�شة 
ال�شدود جلمع  اإجناز  امل�شاريع يف  تو�شيع 
يعد  و  الأمششطششار،  مياه  من  كمية  اأكششرب 
امل�شاريع  هذه  بن  من  هارون  بني  �شد 
وتعترب  الششدولششة،  ا�شتحدثتها  الششتششي 
الفالحية  املناطق  من  ق�شنطينة  ولية 
املحا�شيل  نشششتشششاج  اإ يف  املخ�ش�شة 
على  اأ�شا�شا  تعتمد  والتي  الششكششربى، 
على  تتوفر  كما  الأمششطششار،  كميات 
عدم  حالة  يف  لكن  م�شقية،  م�شاحات 
تواجه  اجلفاف،  حالة  يف  اأي  ت�شاقطها 
وامل�شاحة  �شيما  ل  عششديششدة،   م�شاكل 
باملائة   05 ن�شبتها  ت�شل  ل  امل�شقية 
الولية على   الري يف  قطاع  يعتمد  ولذا 
العميقة،  والآبار  الآبار  املائية،  احلواجز 
اخل�روات  لري  ذلششك،  وغري  الينابيع 
خمتلفة  وبششطششرق  املثمرة  والأ�شششششجششار 

بع�س  تعتمد  كما  والتقطرية  كالر�س 
وهي  التقليدي،  الري  على  امل�شاحات 
الفالحية  التعاونية  طششرف  من   ُ ُت�َشريَّ
املياه  و�رف  ال�ّشقي  يف  املتخ�ش�شة 
للقرار  طبقا  وهذا   )  cassid كا�شيد   (
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.2005 اأكتوبر 
الولية  يف  الششري  عملية  يعيق  مششا     
الششتششوزيششع  الششتششجششانشش�ششس يف  غششيششاب  هششو 
تتعلق   اأخششرى   عوائق  اإىل  بالإ�شافة 
طرف  من  وا�شتغاللها   ال�شدود  مبوقع 
 ، بالفالحة  لهم  عالقة  ل  اأ�شخا�س 
خارج  اأخششرى  لأغرا�س  ا�شتعملت  فقد 
يرجع  كما  ال�شيارات(  )غ�شل  القطاع 
وتراكمها  التوحل،  ظاهرة  اإىل  ال�شبب 
�شعف  اإىل  راجع  وهذا  التعرية،  ب�شبب 
على  ت�شاعد  التي  الغابية  امل�شاحات 
التوحل  مششن  الششوحششدات  هششذه  حششمششايششة 
املتابعة  غياب  ظل  يف  �ريع،  ب�شكل 
اأمام  و�شيانتها،  ووقايتها  للم�شاريع 
الأمر  ي�شتدعي  التي  الأوحششال  كميات 

ببع�س  دفششع  الششذي  الأمشششر  اإخششراجششهششا،  
عن  حما�شيلهم  �شقي  اإىل  الفالحن 
تكون  ما  غالبا  التي  الششوديششان  طريق 
املحا�شيل  نوعية  على  يوؤثر  مما  ملوثة،  
الذين  الفالحن  بع�س  عدا  ما  الزراعية، 
والآبار  املائية  الينابيع  على  يعتمدون 
معلوم  هو  وكما  حما�شيلهم،   �شقي  يف 
�شبكة  على   ق�شنطينة  وليششة  تتوفر 
مائية  جماري  من  تتكون  هيدروغرافية 
خارجي  ت�ريف  ذات  و�شعاب  )وديان( 
ال�شلطات  حر�شت  العجز  ولتفادي 
الفالحي  القطاع  دعم  على  الولئية  
حمطات  اإجناز  يف  متثلت  جدبدة  بربامج 
الشششرّي،  يف  املششيششاه  ل�شتعمال  لل�شخ 
املششوارد  لتعبئة  جديدة   �شدود  واإجنششاز 
لل�شقي  خ�شي�شا   موجهة  وهي  املائية، 
الفالحي، ذلك يف  اإطار الربامج الإمنائية 

.) PCD ، PCSD للولية ) 
يتم  �شدودا  ق�شنطينة  ولية  وت�شم    
ميول  الذي   �شيبو�س  حو�س  من  متويلها 
لكنها  اجلزائري،  ال�رق  من  وليات   07

من  تعاين  اأ�شبحت  الأخرية  الآونة  يف 
يرجع  الششذي  التوّحل،  ب�شبب  التقهقر 
امليدانية  املتابعة  غياب  اإىل  بشششدوره 
مع  تربم  اتفاقيات  غياب  للم�روع،  
ت�شييد  قبل  والغابات  املياه  م�شالح 
القنوات  قدم  اإليها  ت�شاف  ال�شدود،  
ال�شد  في�شان  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�شيء 
املجاورة  املحا�شيل  كل  اإتالف  وبالتايل 
املبتدئن  الفالحن  بع�س  اأن  كما  له، 
امل�شقية،  الششزراعششات  نشششواع  اأ يجهلون 

لها  تخ�شع  التي  الششعششوامششل  ماهي  و 
كما  ذلششك،  اإىل  ومششا  والششربششة  كاملناخ 
و�شع  على  املحلية  ال�شلطات  عملت 
الزراعي،  الري  يف  ا�شتعجايل   برنامج 
واملياه  املطرية  املياه  تطهري  على  يعمل 
اإن�شاء  الولية  ح�شة  كانت  و  القذرة، 
قدرة  لرفع  املياه   تطهري  حمطات   03
م�روع  �شمن  تدخل  هي  و  ال�شقي، 
على  املششيششاه  لتطهري  حمطة   32 اإجنششاز 

ال�رق. وليات  م�شتوى 

  توا�سل ال�سلطات املحلية لوالية مع�سكر جمهوداتها يف اإطار الربنامج الرامي اإىل النهو�س مبناطق الظل م�ست خاللها ربط 83 دوارا بعملية الغاز الطبيعي و�سبكة الكهرباء الريفية ، وا�ستجابة 
الن�سغاالت املواطنني الذين طالبوا يف العديد من املرات، بتزويدهم بهذه املادة احليوية، جت�سيدا للوعود التي قدمها وايل والية مع�سكر "عبد اخلالق �سيودة" الإنهاء معاناة �سكان العديد من 

االأحياء والدواوير  وتوفري  كافة ال�سبل للعي�س الكرمي وحت�سني االإطار املعي�سي املنا�سب لهم.

حيث قدرت اجلهات املخت�سة  ما يفوق عن 8000 هكتار من االحتياجات ملياه ال�سقي

�سكان قرية "توريرث" ببلدية متقرة ببجاية 
يغلقون مقر البلدية و يطالبون مبدر�سة

ببلدية  "تاوريرث"  قرية  �شكان  اأقششدم 
حركة  تنظيم  على  بجاية    بولية   متقرة 
احتجاجية قاموا خاللها بغلق مقر البلدية 
املدر�شة  فتح  باإعادة  املطالبة  اأجششل  من 
ومتكن  بقريتهم  املتواجدة  البتدائية 
اأح�شن  يف  درا�شتهم  مزاولة  من  اأبنائهم 
حتويل  مت  واأن  �شبق  حيث  الششظششروف، 
التالميذ اإىل املوؤ�ش�شة التعليمية املتواجدة 
و�شعية  تدهور  ب�شبب  البلدية،  مبركز 

تتم  اأن  دون  �شنوات،  عدة  منذ  املدر�شة 
جديد  من  فتحها  واإعششادة  الرميم  اأ�شغال 
اأثار  الششذي  الو�شع  وهو  التالميذ،  اأمششام 
فتح  باإعادة  طالبوا  الذين  الأولياء  ا�شتياء 
املدر�شة من خالل تخ�شي�س غالف   هذه 
لرميمها ما ي�شمح با�شتقبال التالميذ يف 
اإىل  التنقل  عناء  وتفادي  الظروف  اأح�شن 

مركز بلدية متقرة.
حمفوظ رمظاين

باملدية  مرور  حوادث   4 يف   جرحى    10
تدخل اأعوان الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
لدائرة ال�شواقي  من اأجل حادث مرور وقع 
الوطني  الطريق  قطار  امل�شمى  باملكان 
متثل  احلادث  زهار،  �شيدي  ببلدية   18 رقم 
 03 خلف  حيث  �شيارتن،  ا�شطدام  يف 
اأعمارهم  ترواح  املكان   عن  يف  م�شابن 
ما بن )33 �شنة و39 �شنة( لديهم اإ�شابات 
متفاوتة اخلطورة، ال�شحايا مت اإ�شعافهم يف 
عن املكان ونقلهم على جناح ال�رعة اإىل 

م�شتو�شف ال�شواقي.
  كما تدخل اأعوان الوحدة الثانوية للحماية 
املدنية لدائرة الربواقية من اأجل حادث  مرور 

اآخر وقع باملكان امل�شمى قنطرة ثالث بيبان 
بالطريق الوطني رقم 62،  بلدية الربواقية، 
و�شاحنة،  �شيارة  ا�شطدام  يف  متثل  احلادث 
املكان  عشششششن  يف  م�شابن  احلادث  خلف 
و46  �شنة   38( بن   ما  اأعمارهم  تششرواح 

�شنة( لديهم اإ�شابات متفاوتة اخلطورة  .
للحماية  الثانوية  الوحدة  اأعششوان  وتدخل   
املدنية لدائرة العزيزية من اأجل حادث  مرور 
اآخر وقع باملكان امل�شمى فرقة رحات عالل 
امليهوب،  بلدية   08 رقم  الوطني  بالطريق 
احلادث متثل يف ا�شطدام بن �شيارتن، خلف 
املكان تراوح  عشششششن  احلادث م�شابن يف 

اأعمارهم ما بن  )37 �شنة و 73 �شنة( لديهم 
اإ�شابات متفاوتة اخلطورة  .

للحماية  الثانوية  الوحدة  اأعوان  تدخل  كما 
اأجل حادث   من  بو�شيف  لدائرة عن  املدنية 
منطقة  امل�شمى  باملكان  وقششع  اآخششر  مششرور 
رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى  على  ا�شري 
يف  متثل  احلادث  خل�ر،  الكاف  بلدية    ،60
 03 احلادث  خلف  �شيارتن،  بن  ا�شطدام 
م�شابن يف عشششششن املكان تراوح اأعمارهم 
ما بن )42 �شنة و57 �شنة( لديهم اإ�شابات 

متفاوتة اخلطورة  .
حممد م

خالل حملته التوعوية للتح�سي�س مبخاطر فريو�س كوفيد 19

اأمن ق�سنطينة يوزع 3000 كّمامة على املواطنني
اأنهت  م�شالح اأمن ولية ق�شنطينة الربنامج 
التح�شي�شية  الوطنية  للحملة  املخ�ش�س 
حول خماطر جائحة كوفيد 19، حيث �شملت 
ذات  بها  قامت  التي  امليدانية  اخلششرجششات 
والف�شاءات  الأحياء  من  العديد  امل�شالح 
الربيد  مراكز  �شيما  ل  العامة  والأمششاكششن 
حركية  ت�شهد  التي  العمومية  والطرقات 
وحمطة  اجلوارية  الأ�شواق  وكذا  وا�شعة 
قناع   3000 توزيع  خاللها  مت  الرامواي، 
واق على املواطنن بالإ�شافة اإىل مطويات، 
العملية متت بالتن�شيق مع ال�ركاء والفاعلن 
الوطنية  احلملة  اإطار  يف  هذا  املجتمع،  يف 

التي اأطلقتها املديرية العامة لالأمن الوطني، 
والتي  انطلقت يف نهاية مار�س اإىل غاية 22 
نوفمرب من ال�شنة اجلارية، حيث بلغت 670 
توزيع مطويات،  مت خاللها  حملة حت�شي�شة 
تطبيق  �شششرورة  حششول  اأ�شا�شا  تششركششزت 
للحد  اتباعه  الواجب  ال�شحي  الربوتوكول 
تقرير  يف  وجاء  الفريو�س،  هذا  انت�شار  من 
الأمن الولئي اأن �شهر نوفمرب �شجل ارتفاعا 
تكثيف  توجب  الإ�شابات،  اأعداد  يف  كبريا 
اأقامت  حيث  والتوعية،  التح�شي�س  عمليات 
)نوفمرب(   ال�شهر  هذا  خالل  ذاتها  امل�شالح 
اإىل  ميدانية  وخرجة  حت�شي�شية  حملة   341

عديد الف�شاءات التجارية واملحالت، مراكز 
العمومية،  والف�شاءات  الأماكن  الربيد، 
املركبات،  �شائقي  النقل،  حمطات  وكششذا 
املختلفة،  الربوية  للموؤ�ش�شات  بالإ�شافة 
اأمن  م�شالح  قبل  من  متوا�شلة  والعملية 
مدى  على  ت�شهر  التي  ق�شنطينة  وليششة 
الفريو�س،  من  الوقاية  بروتوكول  تطبيق 
والتباعد  الواقي  القناع  ارتداء  غرار  على 
اإىل  املواطنن  كافة  تدعو  كما  اجل�شدي، 
للحد  الربوتوكولت  بهذه  التقيد  �رورة 

من ان�شتار كوفيد -19- .
علجية عي�س

عدم التقيد مبواقيت احلجر ال�سحي 

و�سع 16 مركبة باملح�سر وحترير اأزيد 
من 240 خمالفة بتي�سم�سيلت 

�شجلت م�شالح اأمن ولية تي�شم�شيلت عدة 
خمالفات متعلقة بعدم التقيد مبواقيت احلجر 
التنفيذ  حّيز  دخوله  منذ  اجلزئي  ال�شحي 
بتاريخ 10 نوفمرب اجلاري، اأين اأح�شت قوات 
قبل  من  خمالفة    240 من  اأزيششد  ال�رطة 
والدراجات  ال�شيارات  واأ�شحاب  الراجلن 
النارية، حيث متثلت هذه املخالفات يف توقيف 
مت  حن  يف  ناريتن،  ودراجتن  مركبة   16

الأمنية  املقرات  اإىل  �شخ�شا   197 حتويل 
اتخذت يف حقهم الإجراءات اجلزائية ب�شبب 
)كمامة(،  الواقي  القناع  ارتداء  عدم  خمالفة 
وحتويل ملفاتهم اأمام اجلهات الق�شائية، كما 
اللتزام  بعدم  تعلقت  خمالفة  ت�شجيل24  مت 
خمالفة   44 ت�شجيل  مت  فيما  الأمان،  مب�شافة 

تخ�س اأ�شحاب املحالت التجارية. 
زغارية حميد 

بعد تر�سد حتركاتهم بدقة 

القب�س على جمرم و�سريكه بتهمة ترويج 
وا�ستهالك موؤثرات عقلية مبنطقة امليلية بجيجل  

لأمن  الق�شائية  ال�رطة  عنا�ر  اأقدمت 
على  جيجل  وليششة  �ششرق  امليلية  دائششرة 
توقيف 3 اأ�شخا�س ينحدرون من املنطقة، 
موؤثرات  وا�شتهالك  ترويج  بتهمة  وذلك 
لتلقي  تعود  احلششادثششة  تفا�شيل  عقلية، 
دقيقة  اأمنية  ملعلومات  الأمششن  م�شالح 
مفادها قيام �شاب برويج اأقرا�س مهلو�شة 
و  ال�شباب،  اأو�شاط  يف  عقلية  وموؤثرات 
بعد حتريات دقيقة مت و�شع خطة حمكمة 
الر�شد  عملية  وبعد  حيث  بهم،  لالإطاحة 
امليلية  بلدية  اأحياء  باأحد  بهم  الإطاحة  متت 
من  يبلغون  �شباب   3 بش  الأمششر  ويتعلق 
التوايل،  على  �شنة   30 و   ،23  ،20 العمر 
وبعد عملية املالم�شة والتفتي�س مت العثور 

الأقرا�س  من  كمية  على  اأحدهم  بحوزة 
واإتالفها،  منها  التخل�س  حاول  املهلو�شة 
�شنتيم   مليون  من  باأكرث  قدر  مايل  ومبلغ 
على  عرث  حن  يف  الرويج،  عائدات  من 
عند  العقلية  املوؤثرات  من  اأخششرى  كمية 
ال�شخ�س  بحوزة  يكن  ومل  الثاين،  املتهم 
اإىل  اقتيادهم  ليتم بعدها  اأي �شيء،  الثالث 
التحقيقات  ا�شتكمال  وبعد  الأمن  مركز 
وعمال  حقهم  يف  القانونية  والإجششراءات 
اأمام  تقدميهم  مت  الفوري،  املثول  باإجراءات 
اجلهات الق�شائية اأين �شدر يف حق املتهم 
ال�شجن، يف  باإيداعهما  اأمرا  الأول والثاين 

حن مت الإفراج عن املتهم الثالث.
 ب.عبدالله

هدف ترقية االأنظمة البيئية يف جمال ال�سياحة وال�سناعة التقليدية 

اإبرام اتفاقية �سراكة بني ال�سياحة وال�سناعة التقليدية ووكالة اأون�ساج ميلة 
التقليدية  ال�شياحة وال�شناعة  قام كل من مدير 
ال�شباب  ت�شغيل  لدعم  الوطنية  ومديرالوكالة 
لولية  واحلششرف  التقليدية  ال�شناعة  ومدير 
ت�شجيع  اأجل  من  تعاون  اتفاقية  باإم�شاء  ميلة 
ا�شتحداث موؤ�ش�شات م�شغرة وت�شويق منتجات 
الولية.  بها  تزخر  التي  التقليدية  ال�شناعة 
التفاقية  اإطششار  يف  تدخل  التي   التفاقية  هذه 
التقليدية  ال�شياحة وال�شناعة  املربمة بن وزارة 
الوزارة  لدى  املنتدبة  والوزارة  العائلي  والعمل 
الأوىل املكلفة باملوؤ�ش�شات امل�شغرة بتاريخ 19 
الأنظمة  ترقية  اإىل  تهدف  التي   2020 �شبتمرب 
التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة  جمال  يف  البيئية 
على  التفاقية  هذه  بنود  اأجل جت�شيد  من  وذلك 

تدعم  اأن  �شاأنها  والتي من  م�شتوى ولية ميلة، 
خمتلف  وظائف  لتحقيق  امليدانية  ال�راكة 
ال�ركاء والفاعلن والن�شطاء واحلرفين. ف�شال 
حيز  دخلت  التي  التفاقية  هذه  تهدف  ذلك  عن 
�شنوات  خم�س  ملدة  وتدوم  ميلة  بولية  التنفيذ 
اإىل تعزيز روح املقاولتية والإبداع لدى حاملي 
امل�شاريع يف جمال ال�شياحة وال�شناعة التقليدية، 
وت�شجيع املوؤ�ش�شات امل�شغرة يف التنمية املحلية 
امل�شتدامة ل �شيما مبناطق الظل، ومن �شاأن هذه 
امل�شاريع  حاملي  ت�شجيع  امل�شاهمة يف  التفاقية 
املوجهة  الأولية  املواد  وتوفري  اإنتاج  جمال  يف 
ال�شوف  الطن،  �شيما  ل  التقليدية  لل�شناعة 
واجللود وغريها . كما يلتزم اأطراف هذه التفاقية 

والتح�شي�س  التوعية  يف  بامل�شاهمة  املربمة 
برقية  املتعلقة  الن�شاطات  ا�شتحداث  اأجل  من 
ال�شياحة  جمال  يف  الأن�شطة  وت�شويق  وترويج 
حاملي  تكوين  وكششذا  التقليدية  وال�شناعة 
املمنوحة  المتيازات  من  بال�شتفادة  امل�شاريع 
وخارج  داخششل  ال�شياحي  بال�شتثمار  املتعلقة 
يلتزم  و  ال�شياحية،  واملواقع  التو�شع  مناطق 
امل�شاريع  حاملي  وتاأطري  بتاأهيل  الأطراف  اأي�شا 
و  احلششرف  و  التقليدية  ال�شناعة  ن�شاطات  يف 
يف  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  اإ�ششراك  كذا 
خمتلف التظاهرات، املعار�س و الندوات اخلا�شة 

بال�شياحة وال�شناعة التقليدية واحلرف . 
 بوجمعة مهناوي 



حتـــدث لــ�كــا�ــس مــــ�ر�، لعــب 
ــر، عن  ــب ــص ــ� ــ�ت ــام ه ــه ــن ــ�ت ت
�لتت�يج  يف  فريقه  حــظــ�ظ 
�مل�ؤمتر  بلقب �لربميرليج، يف 
�م�س  �أجـــر�ه  �لـــذي  �ل�صحفي 
�لغد  م��جهة  قبل  �لأربــعــاء، 

�صد ل�دوج�ريت�س �لبلغاري.
ويلعب �لفريقان �لي�م باجل�لة 
لبط�لة  �ملجم�عات  دور  من   4

�لدوري �لأوروبي.
�ل�صحفي  �مل�ؤمتر  م�ر�  و��صتهل 
م�صتعًد�  �أك�ن  �أن  "علي  قائاًل: 
لتقدمي  هنا  ــا  �أن مــ�قــف،  لكل 
لدينا  �أن  �أعـــرف  �ملــ�ــصــاعــدة، 
�لعظماء،  �لالعبني  من  �لعديد 
ـــــر�ر�ت  ــــــرت�م ق ــا �ح ــن ــي ــل وع

�ملدرب".

لقب البريميرليج؟

�أف�صل  �أظهر  �أن  "دوري  وتابع: 
و�لأمر  �أ�صارك،  عندما  لدي  ما 

�لأهم ه� �لفريق".
�لف�ز  يف  نفكر  ل  "مل  و�أ�صاف: 
�لقدرة  منلك  بالربميرليج؟ 
ذلك  �أن  ـــرف  �أع ــ�ز،  ــف �ل على 
لكننا  مبكًر�،  يــز�ل  ل  حديث 
بحاجة لأن ندخل كل مبار�ة 

باإمكاننا  �أن  �لعقلية:  بــهــذه 
�لتت�يج بالربميرليج".

"كل مبار�ة مهمة، لذلك   : وبنينّ
نظهر  �أن  لــقــاء  كــل  يف  ن�صعى 
هذه �لعقلية، وعلينا �أن ن���صل 

ذلك".
بني  �للحم  قطعة  ــان  ره وعــن 
علق  وريــجــيــلــيــ�ن،  مــ�ريــنــيــ� 
فاأنا  م�ريني�،  "�أ�صكر  مـــ�ر�: 
�أكن  �أحب هذ� �للحم كثًر�، مل 

ل�صرجي�،  ــال  ق مـــاذ�  ـــرف  �أع
وف�جئت بذلك �للحم".

عقلية البطل

من  �ملــقــ�ــصــ�د  ـــان  ك �إذ�  ــا  ــم وع
�لبطل،  عقلية  عــن  حديثه 
ما  لت�تنهام  جلب  م�ريني�  �أن 
ب�كيتين�،  �صابقه  فيه  �أخفق 
ل  ذلـــــك،  �أقـــ�ـــصـــد  "مل  رد: 

ــن �ملــدربــني  ــث ع ــدي ـــب �حل �أح
عن  فقط  �أحتـــدث  �ل�صابقني، 

مدربنا �حلايل".
و�أردف: "ب�كيتين� قدم �لكثر 
ــت  وق و�لآن  �لــــنــــادي،  لــهــذ� 
م�ريني�،  يعرف  �لكل  جديد، 
ــع كل  ــاب م ــق ــالأل فــقــد تـــ�ج ب
�لأندية، و�أرغب يف �لف�ز معه، 

�أرى �أننا ن�صتحق بط�لة".
 10 �لـ  �ل�صن��ت  "يف  و��صتطرد: 

�ملا�صية �لنادي قدم �أم�ر� جيدة 
وحان �ل�قت )للتت�يج(".

�جلمه�ر،  غياب  عــن  وحتــدث 
للغاية،  غريب  "�لأمر  قائال: 
باجلماهر  تتعلق  �لقدم  كرة 
�حرت�م  علينا  لكن  و�لأجــ��ء، 
�لــقــ��نــني، و�لأمــــر �لأهـــم ه� 
تع�د  �أن  ناأمل  �جلميع،  �صحة 

كرة �لقدم �حلقيقية".

صبر مورينيو

وعــــــن زمـــيـــلـــه كـــارلـــ��ـــس 
"بالن�صبة  قــال:  فيني�صي��س، 
�أن  د�ئــًمــا  مهم  �لأمــر   ،9 لرقم 
لكنه  للتاأقلم،  �لأهد�ف  ي�صجل 
ــل مــنــذ فـــرتة قــ�ــصــرة،  ــص و�
ة  ــدنّ وح لعبنا  �أ�ــصــلــ�ب  ويتعلم 

�لربميرليج".
�صريًعا  لي�س  "�لأمر  و��صرت�صل: 
كما نريد، لكنه يبلي ح�صنا يف 
يف  �لرغبة  ولديه  �لتدريبات، 
�لأم�ر  لكن  �لأهــد�ف،  ت�صجيل 

تبدو �صعبة �أحيانا".
و�لأهم  �صي�صجل  "قريًبا  و�أمت: 
�صرب  يف  �أثق  �ملدرب.  ي�صعد  �أن 
و�أنــه  كارل��س،  جتــاه  م�ريني� 
�صي�صاعدنا كثًر� يف �مل�صتقبل".

ـــاي  ــال �أون ــاري ــي ـــدرب ف قـــال م
لي�س  فريقه  هــدف  �إن  ــري  �إمي
�لدور  �إىل  �لتاأهل  �صمان  فقط 
ــي،  �لأوروب ــدوري  �ل من  �لتايل 
جمم�عته،  �ــصــد�رة  و�حــتــالل 
�لتط�ر  يف  ــتــمــر�ر  �ل�ــص �إمنـــا 

كفريق.
ع�صية  �ــصــحــفــي  مـــ�ؤمتـــر  ويف 
�صد  �خلمي�س  �ملرتقبة  �ملبار�ة 
مكابي، �صرح �إميري �أن "�لهدف 
ومع  �ل�صد�رة  يف  نك�ن  �أن  ه� 
�أن  نريد  للمناف�صني  �لحرت�م 

نف�ز غد� ون�صمن �لتاأهل".
�أن  ه�  �أي�صا  نريده  "ما  وتابع: 
نك�ن تناف�صيني وهذه �ملناف�صة 

و��ــصــتــخــد�م  �لــتــطــ�ر  متنحنا 
يجعلنا  هــذ�  �آخــريــن،  لعبني 

نتط�ر كثر�".
يــتــجــاوز  "�لهدف  و�أردف: 
�حتالل �ل�صد�رة، نريد �أن نرى 
�لالعب�ن،  هــ�ؤلء  يــ�ؤدي  كيف 
وكيف يتفاعل �لفريق وب�صكل 
خا�س نرغب يف �لتاأهل" للدور 

�لتايل.
ــه  ـــر �ملــــدرب �لــبــا�ــصــكــي �أن وذك
متاما  خمتلفة  مــبــار�ة  يت�قع 
�لفريقان  لعبها  �لتي  تلك  عن 
ملعب  على  �ل�صابقة  �جل�لة  يف 
فيها  فاز  �لتي  �صر�ميكا"  "ل 
�نــفــرد  حــيــث   ،4-0 ــال  ــاري ــي ف

نقاط   9 بـ  �ملجم�عة  ب�صد�رة 
من 3 ج�لت.

�أو�ـــصـــح:  �لـــ�ـــصـــدد،  هــــذ�  ويف 
يف  خمتلفة،  �ملــبــار�ة  "�صتك�ن 
ب�صك�ك  و�صل��  �لأوىل  �ملبار�ة 
يف  �أر�هــــم  لكنني  ــات،  ــاب ــص و�إ�
�لآن.  بالفعل  جــيــدة  حــالــة 
�صيك�ن�ن  �أنهم  من  متاأكد  ــا  �أن

خ�صما �صعبا للغاية".
عن  للغاية  ر��صيا  �إميــري  وبد� 
يف  فريقه  يقدمه  �لذي  �لأد�ء 
جميع  يف  ــازو�  ف حيث  �أوروبـــا، 
خا�صها  �لتي  �لثالث  �ملباريات 
رغم �لعديد من �لأخطاء �لتي 

�رتكبها.

عندما تنطلق �لي�م �خلمي�س �جل�لة 
�لأوروبــي،  �لــدوري  جمم�عات  من   4
�صت�صعى 4 فرق مل���صلة ح�صد �لعالمة 
�لر�بع  �لنت�صار  بتحقيق  �لكاملة 
على �لت��يل وح�صم �لتاأهل �إىل �لدور 

�لثاين )دور �لـ32(.
م�لده  على  �صيفا  ــنــال  �آر�ــص ويــحــل 
�لثانية  �ملــجــمــ�عــة  يف  ــي  ــج ــروي �ل
على  �صيفا  �صيتي  لي�صرت  يحل  كما 
يف  ــايل  ــغ ــربت �ل ــا  ــر�ج ب �صب�رتينج 
�لفريقان  وياأمل  �ل�صابعة،  �ملجم�عة 

�لإجنليزيان يف ح�صم �لتاأهل غد�.
�لإ�ــصــبــاين  فــيــاريــال  ي�صعى  كــذلــك 
على  �صيفا  يحل  عندما  نف�صه  للهدف 
مكابي تل �أبيب يف �ملجم�عة �لتا�صعة، 
�صيفا  يحل  �لذي  �لأملاين  وه�فنهامي 
يف  �لت�صيكي  ليبرت�س  �صل�فان  على 

�ملجم�عة 12.
ذهابا   4-1 م�لده  على  �آر�صنال  وتغلب 
يف 5 ن�فمرب/ ت�صرين �لثاين �جلاري، 
من  �لتخل�س  يف  �لأخــر  ينجح  ومل 
م�صاعر خيبة �لأمل منذ ذلك �ل�قت، 
�لرويجي  �لــدوري  لقب  �صياع  بعد 

ل�صالح ب�دو/جليمت.

صراع محتدم

كما ت�صهد مباريات �لغد لقاء جال�صج� 
بنفيكا  مــع  �لأ�صكتلندي  ريــنــجــرز 
�لربتغايل يف �صر�ع �صد�رة �ملجم�عة 

�لر�بعة.
يف  ميالن  مع  �لفرن�صي  ليل  ويلتقي 
�ملجم�عة �لثامنة، ويلتقي ت�تنهام مع 
�ملجم�عة  يف  �لبلغاري  ل�دج�ريت�س 
10 �لتي ت�صهد �صر�عا حاد� بني 3 فرق 

لكل منها 6 نقاط.
قد  ه�فنهامي  كان   ،12 �ملجم�عة  ويف 
 5-0 ليبرت�س  �صل�فان  على  تغلب 
�ل�صهر �جلاري، وذلك يف مبار�ة  ذهابا 
 15 �لت�صيكي  �لفريق  خاللها  �فتقد 

لعبا ب�صبب عدوى فرو�س ك�رونا.
�نتقلت  �لـــغـــد،  مـــبـــار�ة  قــبــل  لــكــن 
�مل�صكالت �إىل ه�فنهامي، �إذ غاب 7 من 
لعبي �لفريق عن �ملبار�ة �لتي تعادل 
فيها �لفريق مع �صت�جتارت 3-3 مطلع 
�لب�ند�صليجا  يف  ـــاري  �جل �لأ�ــصــبــ�ع 

ب�صبب عدوى ك�رونا.
�إىل  ــــــادو�  ع لعــبــيــه  ـــن  م  6 لــكــن 

�لتدريبات �لأ�صب�ع �جلاري.
�لكرة  مدير  ــن  روزي �ألك�صندر  وقــال 
�لتز�م  هناك  �إن  ه�فنهامي،  بنادي 
بحذر  �ل��صع  مع  �لتعامل  مب���صلة 

وم�ص�ؤولية.
وياأمل �ملهاجم م�ؤن�س دب�ر، �لعائد من 
يف  بك�رونا،  �لإ�صابة  ب�صبب  �لعزل 
�صجل  يف  له   19 رقم  �لهدف  ت�صجيل 
للدوري  �ملجم�عات  بدور  م�صاركاته 
رقما  �صي�صكل  مــا  وهــ�  �لأوروبـــــي، 

قيا�صيا.

في غياب إبرا

�صانع  نح�  ــ��ء  ــص �لأ� ت�صلط  كذلك 
 23" يازيجي  ي��صف  �لرتكي  �لألعاب 
عاما" لعب ليل �لفرن�صي �لذي �صجل 
�لبط�لة  يف  )هــاتــريــك(  ثالثيتني 

حتى �لآن.
ليل  ف�ز  يف  ثالثية  يازيجي  و�صجل 
 3-0 ــر  �لأخ ــس  �أر� على  ميالن  على 
�لهزمية  ــي  وه �لــثــالــثــة،  �جلــ�لــة  يف 
�مل��صم  خالل  لرو�ص�نري  �ل�حيدة 

�جلاري حتى �لآن.
�لثامنة  �ملــجــمــ�عــة  لــيــل  ويــتــ�ــصــدر 
�أمام  نقطة  بفارق  نقاط،   7 بر�صيد 
نتيجة  حتقيق  �إىل  ويتطلع  ميالن، 
ليعزز  و�لأ�ص�د  �لأحمر  �أمام  �إيجابية 

فر�س تاأهله لدور �لـ32.
خط  ــب  لع �صان�صيز  ريــنــاتــ�  وقـــال 

جيد  ب�صكل  "نلعب  ليل:  فريق  و�صط 
ولي�س لدي �أي �صك ب�صاأن �لتاأهل".

ميالن  يفتقد  �لآخـــر،  �جلــانــب  على 
ـــان  ــدي زلت ــ�ي ــص ــ� ــ�د �لــنــجــم �ل ــه ج
مت�صدر  عاما"   39" �إبر�هيم�فيت�س 
ــايل  ــط قــائــمــة هـــد�يف �لـــــدوري �لإي
�لإ�صابة،  ب�صبب  �أهد�ف،   10 بر�صيد 
وينتظر �أن يحل مكانه �أنتي ريبيت�س.
قيادة  حتت  �ملــبــار�ة  ميالن  ويخ��س 
��صتمر�ر  ــل  ظ يف  ــر�  ــ�ن ب د�نــيــيــلــي 
بي�يل  �صتيفان�  �لفني  �ملدير  عــزل 
م�ريلي  جياك�م�  �لأول  وم�صاعده 

للتقاطهما عدوى ك�رونا.

منافسة قوية

لروما  ميكن  �لأوىل،  �ملجم�عة  ويف 
�لثاين  �لدور  يف  قدم  و�صع  �لإيطايل 

بالف�ز على كل�ج �لروماين.
لقاء  �ل�صاد�صة  �ملجم�عة  وت�صهد 
ـــع ريــجــيــكــا  ــــايل م ــــط ـــ�يل �لإي ـــاب ن
 6 ميتلك  ناب�يل  باأن  علما  �لكرو�تي، 
�له�لندي  �لكمار  مع  مت�صاويا  نقاط 

وريال �ص��صيد�د �لإ�صباين.
�لر�بع  �ملركز  يف  ريجيكا  يقبع  بينما 

�لأخر دون ر�صيد.

يلتقي  �خلــامــ�ــصــة،  �ملــجــمــ�عــة  ويف 
غرناطة �لإ�صباين �ملت�صدر مع �أوم�نيا 
�لأخـــر  ــز  ــرك �مل �ــصــاحــب  نيق��صيا 

بر�صيد نقطة و�حدة.
ـــــرى  ــــار�ة �لأخ ــــب بــيــنــمــا جتــمــع �مل
�له�لندي  �أيــنــدهــ�فــن  باملجم�عة 

وباوك �صال�نيكا �لي�ناين.
ول تز�ل �ملناف�صة ق�ية يف �ملجم�عة 
ليفرك�زن  باير  يحتل  حيث  �لثالثة 
�لت�صيكي  ـــر�غ  ب و�ــصــالفــيــا  ــــاين  �لأمل
نقاط   6 بـــ  و�لــثــاين  �لأول  �ملركزين 

لكل منهما، يليهما هب�عيل بئر �ل�صبع 
وني�س بـ 3 نقاط لكل منهما.

وت�صهد ج�لة �لغد لقاء ليفرك�زن مع 
هب�عيل بئر �ل�صبع و�صالفيا بر�غ مع 

ني�س �لفرن�صي.
ديــنــامــ�  يــحــل   ،11 �ملــجــمــ�عــة  ويف 
على  �صيفا  �ملت�صدر  �لكرو�تي  زغرب 
�صاحب  �لنم�صاوي  وولف�صبرجر 
فين�رد  يلتقي  كما  �لــثــاين،  �ملــركــز 
م��صك�  �صي�صكا  مع  �له�لندي  روترد�م 

�لرو�صي.

�لت�قف  من  �أ�صهر  ثمانية  بعد 
تــد�عــيــات  ب�صبب  ـــاري  ـــب �لإج
ـــس كـــ�رونـــا �ملــ�ــصــتــجــد  ـــرو� ف
بط�لة  ت�صتاأنف   ،"19 "ك�فيد 
لكرة  �لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�جلمعة،  يــ�م  ن�صاطها  �لــقــدم  
باإجر�ء مقابالت �جل�لة �لأوىل 
�لتي تت�صم مب��جهة و�عدة  بني 

�حتاد �جلز�ئر و وفاق �صطيف .
�جلــز�ئــريــة  ــرة  ــك �ل �أننّ  ـــم  ورغ
ف�ق  للن�صاط  جمـــدد�  �صتع�د 
نكهة  �أننّ  �إل   ، �مليادين  �أر�صية 
�ملــنــافــ�ــصــة �ــصــتــكــ�ن مــغــايــرة و 
غياب  بفعل  منق��صة  حما�صتها 
�لــذي  �ملــدرجــات  عــن  �جلمه�ر 
من  �ل�قاية  �إجــر�ء�ت  فر�صته 
�لذي  �مل�صتجد  �لفرو�س  تف�صي 
فيها  مبا  �حل�صابات  كل  �خلط 
�لقدم  ــرة  ك لعبة  خ�ص��صية 
�لفرجة  فيها  تــكــ�ن  ل  �لــتــي 
�لالعب  بــ�جــ�د  �إل  م�صم�نة 

رقم 12 .
به  تت�صم  �لذي  �لآخر  و�جلديد 
ك�نها  ه�  �مل��صم،  هــذ�  بط�لة 
بدل  فريقا   20 قبل  من  تن�صط 
وه�   ، �ل�صابقة  �مل���صم  يف   16
من  قب�له  متنّ  �لـــذي  �لتغير 
بناء  �ملحرتفة  ــة  ــدي �لأن قبل 
ــــرت�ح مــن �لحتــاديــة  عــلــى �ق
ـــرة �لـــقـــدم  ـــك �جلــــز�ئــــريــــة ل

)�لفاف(.
حمادي   عمر  ملعب  و�صيك�ن 
يف  �ل��عدة  للم��جهة  م�صرحا 
�حتاد  بني  �لأوىل،  �جل�لة  هذه 
�جلز�ئر و وفاق �صطيف، �للذ�ن 
�لع�دة  �إىل  كليهما  �صي�صعيان 
م�ص��ر   بعد  لل�صاحة  �مل�فقة  
 2020  2019- م��صم  يف  خميب 
تطلعات  عــن  �لبعد  كــل  بعيد 

�ملنا�صرين .
ــة لـــفـــريـــق �حتــــاد  ــب ــص ــ� ــن ــال وب
�جل�لة  مقابلة  ــاننّ  ف �جلــز�ئــر، 
فقط  و�حد  �أ�صب�ع  تاأتي  �لأوىل 
�لفرن�صي  ـــدرب  �مل ــة  ــال �إق بعد 
فر�ن�ص�� ت�صيك�ل�ين ي�م �لأحد 
�حرت�مه  عدم  ب�صبب  �ملا�صي، 
للكاأ�س  �لتنظيمي  للربوتك�ل  
�ل�صع�د  رف�س  حيث  �ملمتازة، 
ل�صتالم  �لر�صمية  �ملن�صة  �إىل 
ميد�ليته يف �لنهائي �لذي عادت 
2-( بل�زد�د  ل�صباب  �لكلمة  فيه 
1( ، ي�م �ل�صبت �ملن�صرم مبلعب 

ج�يلية.  5
تعيني  متنّ   ، �لإقالة  هذه  وبعد 
عريبي  ــن  ب �ملــ�ــصــاعــد  �ملــــدرب 
�لعار�صة  ر�أ�ـــس  على  ــان   ــ�زي ب
لــالإ�ــصــر�ف   ، للفريق  �لفنية 

جمم�عته  �إعــد�د  على  مبا�صرة 
مقابلة  ــن  م ـــدء�  ب للمناف�صة 
فيها  �صي�صتقبل  �لــتــي  �لقمة 

�لن�صر �ل�صطايفي .
فريق  �صيتنقل  جــهــتــه،  ومـــن 
�صتك�ن  ــذي  �ل �صطيف،-  ــاق  وف
جحنيط  �أكــرم  قائده  م�صاركة 
�لإ�صابة-،  ب�صبب  �أكيدة  غر 
�أكــيــدة  بــنــيــة  ـــر  ـــز�ئ �جل �إىل 
قــ�يــة  �نــطــالقــة  حتــقــيــق  يف 
�لت�ن�صي  ـــدرب  �مل قــيــادة  حتــت 
عقده  د  ــدنّ م ــذي  �ل ك�كي  نبيل 
�ل�صطايفية،  �لت�صكيلة  ــع  م
تبدو  �ملــقــابــلــة  هـــذه  �ننّ  علما 
جميع  على  ومفت�حة  متكافئة 

�لحتمالت.
و�صي�صتهل فريق �صبيبة �لقبائل 
�لذي عرفت ت�صكيلته تغير�ت 
كثرة، �ملناف�صة با�صتقبال �أهلي 
بقيادة  حتت  ب�عريريج  بــرج 
�أننّ  علما  بــالل،  ــري  دزي ــدرب  �مل
�أبانت  �لتي  �ل�صبيبة  ت�صكيلة 
�ملقابالت  يف  طيب  م�صت�ى  عن 
�حلر�س  كل  �صتحر�س  ية   �ل�دنّ
على  �لكامل  �لــز�د  حتقيق  على 
هي  ت�صعى  ت�صكيلة  حــ�ــصــاب 
�لأ�صر�ر  باأقل  للع�دة  �لأخــرى 

�ملمكنة من تيزي وزو .
ــذي  �ل د�ي،  ح�صني  ن�صر  ـــا  �أم
حيث  من  �لأكرب  بالرقم  ينفرد 
فرتة  يف  �لإ�ــصــتــقــد�مــات  عــدد 
�صيك�ن   ، �ل�صيفية  �لنتقالت 
ــل  د�خ حقيقي  �خــتــبــار  �أمــــام 
ل�صيفه  ��صتقباله  عند  �لديار 
�ت�صم  ــذي  �ل ـــر�ن   وه م�ل�دية 
�لهد�ف  بقيادة  هج�مه  ــطنّ  خ
�جلز�ئر،ه�صام  مل�ل�دية  �ل�صابق 
�ملقابالت  ــالل  خ فــعــال  نقا�س 
�ل�دية �لتي خا�صها "�حلمر�وة".

ــالل �ملــــردود �ملــقــدم يف  ــن خ وم
فريق  �أبان  �لتح�صر�ت،  فرتة 
�لآخر،  ه�  د�ي  ح�صني  ن�صرية 

ت�ؤهله  طيبة  ��صتعد�د�ت  عن 
ــة يف  ــق ف ــ�نّ لــتــحــقــيــق بـــد�يـــة م
ت�صكيلة  ح�صاب  على  �ملناف�صة، 
على  تقبل  لن  �ص�ف  وهر�نية 
�جلــز�ئــر  �إىل  �لتنقل  نف�صها 

�لعا�صمة يف ث�ب �ل�صحية .
متذيل  �صي�صتقبل  جهته،  ومن 
ترتيب بط�لة �مل��صم �ملن�صرم ، 
�أوملبي  �صيفه  مقرة   جنم  فريق 
جتنب  على  عزم  وكله  �ل�صلف، 
�أخـــطـــاء �ملــ��ــصــم �لـــفـــارط  من 
م�فقة  �نطالقة  ت�صجيل  خالل 
حتتاج  ��صتثنائية  مناف�صة  يف 

للنف�س �لط�يل .
�وملبي   ، �جلــديــد  �ل�صاعد  �أمـــا 
ترتيب  تــ�ــصــدر  �لـــذي  ــة  ــدي �مل
ــة �ملــحــرتفــة  ــط ــر�ب بــطــ�لــة �ل
ــرم ،  ــص ــ� ــن ــم �مل ــص ــ�� ــة �مل ــي ــان ــث �ل
با�صتقبال  �ملناف�صة   ف�صي�صتهل 
م��جهة  يف  ــاورة  �لــ�ــص �صبيبة 
يطبقان  فريقني  بــني  ـــدة  و�ع

كرة قدم جميلة .
�ل�صاورة  �صبيبة  فريق  و�صيك�ن 
حتــت قـــيـــادة  مــدربــه مــزيــان 
د عــقــده مع  ـــدنّ ـــذي م �إيــغــيــل �ل
جهد  بتقدمي  مطالبا   ، �لفريق 
ــن �أجـــل �لــ�ــصــمــ�د يف  �إ�ـــصـــايف م
ت�صببت  �لتي  �ل�صع�بات  وجــه 
 ،  "19 "ك�فيد  جــائــحــة  فيها 
�لب�صاري  �لفريق  �صتجرب  �لتي 
بر�  �ل�صفر  م�صقة  حتمل  على 
ب�صبب غلق �ملجال �جل�ي، �لأمر 
مهمة  مــن  حتما  �صيعقد  ــذي  �ل
�لطاقم �لفني �لذي يتعني عليه 
�جلانب  تق�ية  على  �لرتكيز 

�لذهني لالعبني .
�لــفــرق  ت�صعى   ، جهتها  ومـــن 
�صبيبة  �لأخـــــرى،  �لــ�ــصــاعــدة 
�صكيكدة و ود�د تلم�صان و �صريع 
بد�ية  ت�صجيل  �إىل  غــلــيــز�ن، 
ومن  �ملناف�صة  م�ص��ر  يف  طيبة 
بالت��جد  �حقيتها  تاأكيد  ثــمنّ 

�صمن �ندية �لنخبة .
و�ننّ بدت كفة �صبيبة �صكيكدة، 
��صتقبال  عند  قليال  مرجحة 
ود�د  مهمة  فــان  ـــار�دو،  ب ــادي  ن
غــلــيــز�ن  ــع  ــري ــص � و  تــلــمــ�ــصــان 
تنقلهما  عند  معقدة  �صتك�ن 
�صباب   من  كل  �إىل  �لت��يل  على 

ق�صنطينة و �حتاد ب�صكرة .
من  �لأوىل  �جلـــ�لـــة  وتـــعـــرف 
مقابلتني  تــاأجــيــل  �لــبــطــ�لــة، 
بني  لحـــق   وقــت  �إىل  �ثنتني 
كل من �حتاد بلعبا�س وم�ل�دية 
جمعية  و  جــهــة  ــن  م �جلــز�ئــر 
عني مليلة مع �صباب بل�زد�د من 
ناحية �خرى ، ب�صبب �رتباطات 
بــالــدور  �ل�صباب   و  �ملــ�لــ�ديــة 
ر�بــطــة  ــن  م ـــاب  ذه �لتمهيدي 

�لبطال �لفريقية .
ويف هذ� �لطار، �صي��جه  فريق 
�ل�صبت  ي�م  �جلز�ئر،  م�ل�دية 
فريق  )00ر17�صا(  بالبنني 
�صي�صتقبل  فيما  ب�رغ�،  ب�ف�ل 
�لن�صر  �صيفه  بــلــ�زد�د  �صباب 
�لليبي ي�م �لأحد مبلعب �ملركب 
من  �إبتد�ء  ج�يلية   5 �لوملبي 

�ل�صاعة �ل00ر17�صا .

    -- برنامج �جل�لة �لأوىل :

 -- �جلمعة 27 ن�فمرب :
�صباب ق�صنطينة - ود�د تلم�صان                

30ر14�صا

م�ل�دية   - د�ي  ح�صني  ن�صر 
وهر�ن           30ر14�صا

ــار�دو               ب ــادي  ن  - غليز�ن  �صريع 
00ر15�صا

برج  �أهــلــي   - �لقبائل  �صبيبة 
ب�عريريج  00ر16�صا

  -- �ل�صبت 28 ن�فمرب :

�ل�صاورة      �صبيبة   - �ملدية  �وملبي 
30ر14�صا

�ل�صلف      �وملــبــي   - ــرة  ــق م جنــم 
30ر14�صا

�صكيكدة        �صبيبة   - ب�صكرة  �حتاد 
00ر15�صا

ــاق �صطيف        ــاد �جلــز�ئــر -وف �حت
00ر16�صا

-- �ملقابالت �مل�ؤجلة :
ــة  ــ�دي ــ�ل م  - بــلــعــبــا�ــس  �حتــــاد 

�جلز�ئر
�صباب   - مليلة   ــني  ع جمعية 

بل�زد�د .

�أكد �ملدير �لعام �لريا�صي لحتاد 
�لر�بطة  يف  �لنا�صط  �جلــز�ئــر، 
عنرت  �لـــقـــدم،  ــرة  ــك ل �لأوىل 
تقييم  �مل�صتحيل  من  �أنه  يحيى، 
ر�صمي  لقاء  �أول  بعد  �لت�صكيلة 
لها، وذلك عقب �حلملة �ل�صر�صة 
و�جهها  �لــتــي  ــاد�ت  ــق ــت �لن مــن 
�ل�صبت  خ�صارته  بعد  �لفريق 
�ملمتازة  �لكاأ�س  لقاء  يف  �لفارط 
�أمام �جلار �صباب بل�زد�د )2-1(.

ـــــدويل �جلـــز�ئـــري  ـــرح �ل و�ـــص
�ل�صابق لل�صفحة �لر�صمية لنادي 
"فاي�صب�ك":  على  �ص��صطارة 
مل�صر  و�حــد�  ��صما  يل  "قدم�� 
لعبا  �ختار  عندما  يخفق  مل 
تقييم  �مل�صتحيل  من  مدربا  �أو 
�أول مبار�ة  م�صت�ى �لفريق بعد 
ر�صمية له. �حاول �لقيام بعمل 
ــدمي �ل�ــصــافــة يف �لــ�قــت  ــق وت
مل  �أ�صخا�س  فيه  يظهر  �لــذي 
�لحتــاد  كــان  عندما  يتحدث�� 

مللء  �أتــ��  �أجانب  ملدربني  ي�قع 
جي�بهم فقط".

�أ�صب�عا  �لحتــاد  بيت  ويعي�س 
فبعد  ـــــد�ث،  �لأح ــن  م �صاخنا 
بل�زد�د،  �صباب  ــام  �أم �خل�صارة 
�مل��يل  �لي�م  يف  �لد�رة  �أقدمت 
�لفرن�صي  ـــدرب  �مل �إقــالــة  على 
مل  �لــذي  ت�صيك�ليني  فر�ن�ص�� 
ت�زيع  حفل  بروت�ك�ل  يحرتم 

م�صاعده  تعيني  ومت  �مليد�ليات 
خلالفته  بــ�زيــان  عريبي  بــن 

على ر�أ�س �لحتاد.
"لقد   : يحيى  عنرت  ــاف  ــص �أ� و 
على  كــبــر  �ــصــغــط  ــس  ــر� ف مت 
 20 خا�ص��  وكــاأنــهــم  �لالعبني 
ج�لة من �لبط�لة و �نهزم�� يف 
18 وهذ� �أمر غر معق�ل. نحن 
نق�م بعمل من �أجل بناء فريق. 

�إعالميا  �أخــطــاأت  باأنني  �أوؤكـــد 
�صنف�ز  باأننا  �أ�صرح  مل  ولكني 
فقط  �أود  كنت  ــاب.  ــق �لأل بكل 
يف  يحدث  مبا  �لن�صار  �علم  �أن 
�ص�رة  وتــقــدمي  ـــاد  �لحت بيت 
�صلبا  ذلــك  ــر  �أث ولكن  �يجابية 

على �لالعبني".
 : قائال  يحيى  عنرت  �ختتم  و 
�أن  �أعلم  كنت  قــدومــي،  "قبل 
�أول  ينتظرون  كــانــ��  �لكثر 
خطاأ منا ولكن ما مل �أكن �نتظره 
بها  تعامل��  �لتي  �لطريقة  هي 
م�ؤ�صف  �صيء  �إنه  �لالعبني.  مع 
لأنهم ل يحب�ن جناح �لفريق".

وفــاق  �صيفه  �لحتـــاد  ويــالقــي 
�صطيف ي�م �ل�صبت )�صا 00ر16( 
"عمر حمادي" )�جلز�ئر  مبلعب 
�لــعــا�ــصــمــة( يف قــمــة �جلــ�لــة 
�ملحرتفة  �لبط�لة  من  �لأوىل 

�لأوىل.

الرابطة املحرتفة االأوىل: 

احتاد اجلزائر�سد وفاق �سطيف.. قمة اجلولة االفتتاحية للمو�سم

عنرت يحيى:"ال ميكن تقييم الفريق بعد اأول لقاء ر�سمي"

مورا: علينا احرتام قرارات مورينيو.. وحان وقت التتويج

اإميري: طموحاتنا يف الدوري االأوروبي تتجاوز �سدارة املجموعة

اآر�سنال يتطلع حل�سم التاأهل.. وليل يخترب ميالن يف غياب اإبرا
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�سفقة تبادلية منتظرة بني ريال 
مدريد واإنرت ميالن

اأرقام قيا�سية خارقة لهاالند 
يف اأوروبا

بن طالب وحارث يتورطان يف اأزمة 
جديدة بنادي �سالكه

�م�س  �إيطايل،  �صحفي  تقرير  �أفــاد 
�صفقة  عقد  باإمكانية  �لأربعاء، 

و�إنرت  مدريد  ريال  بني  تبادلية 
�ل�صت�ي  �ملــركــاتــ�  يف  مــيــالن، 

�ملقبل.
"كالت�صي�  مــ�قــع  وبــحــ�ــصــب 

فـــاإن  ــــايل،  ــــط �لإي مركات�" 
�إي�صك�  بانتقال  تق�صي  �ل�صفقة 

�ألركــــــ�ن، لعـــب ريـــال مــدريــد، 
كري�صتيان�  �نتقال  مقابل  ــرت،  �إن �إىل 

�إريك�صن، لعب �لنر�تزوري، �إىل �ملرجني.
و�رتبط �لثنائي بالرحيل عن �لناديني، لأ�صباب مت�صابهة، فاإي�صك� 
�بتعد عن خطط مدربه زين �لدين زيد�ن ب�صكل و��صح، وتر�جعت 
بالن�صبة  �لأمــر  ونف�س  م�صت��ه،  تر�جع  بعد  �مل�صاركة  يف  فر�صه 
تاأقلمه  لعدم  ك�نتي  �أنط�ني�  ح�صابات  من  خرج  �لذي  لإريك�صن، 

على �للعب يف �إيطاليا.
ولكن  بعد،  �لناديني  بني  تبد�أ  مل  �ملفاو�صات  �أن  �لتقرير،  و�أو�صح 

�لأمر قد �أثر بالفعل.
ق�ة  �صيمثل  ميالن  �إنرت  �إىل  �إي�صك�  �ن�صمام  �أن  �إىل  �لتقرير،  و�أ�صار 

هج�مية كبرة مع �لثنائي روميل� ل�كاك� ولوتارو مارتينيز.
�ل�صابق  �لفني  �ملــديــر  �ألــيــجــري،  ما�صيميليان�  ــاول  ح �أن  و�صبق 
يف  ينجح  مل  لكنه  �لبيانك�نري،  �إىل  �إي�صك�  �صم  لي�فنت��س، 
يف  ك�نتي  خلالفة  �ملر�صحة  �لأ�صماء  �أبــرز  من  �لآن  ويعترب  ذلك، 

�لنر�تزوري.

يف  �لهج�مي  ��صتعر��صه  هالند  �إرلينغ  �لرويجي  �ملهاجم  تابع 
م�صرته  يف  جديدة  قيا�صية  �أرقامًا  لُيحقق  �لأوروبية  �لقدم  كرة 
قيادته  بعد  وذلــك  فقط،  �صنة  �لـ20  بعمر  ز�ل  ما  وه�  �لكروية 
�لأبطال  دوري  يف  جديد  ف�ز  لتحقيق  دورمت�ند  ب�رو�صيا  فريقه 

و�لقرت�ب من �لتاأهل.
ليق�د  هدفني  هالند  فيها  �صجل  �لتي  �أم�س  ليلة  مبار�ة  من  بد�يًة 
بروج  كل�ب  فريق  على  �ملجم�عات  دور  يف  جديد  لف�ز  دورمت�ند 
رقم  �إىل  �لرويجي  �ملهاجم  و�صل  �لهدفني  وبهذين  �لبلجيكي، 
�أوروبــا  �أبطال  دوري  يف  مبار�ة   12 يف  هدفًا   16 بت�صجيله  قيا�صي 
وبات �أ�صغر لعب يف �لتاريخ ي�صل �إىل هذه �حل�صيلة متف�قًا على 

�ملهاجم �لفرن�صي كيليان مبابي.
�أبطال  دوري  يف  �لهد�فني  قائمة  حاليًا  هالند  يت�صدر  �ملقابل  يف 
�أوروبا م��صم 2021-2020، بعد �أن �صجل 6 �أهد�ف حتى �لآن متف�قًا 
 )4( ي�تا  دي�غ�   ،)5( م�ر�تا  �ألفارو   ،)5( ر��صف�رد  مارك��س  على 

وبرون� فرنانديز )3(.
هدفه يف �ملقابل وبعمر �لـ20  �إىل  هالند  و�صل  فقط  �صنة 

 108 �صيعد رقـــــــــم  على  فقط  مــبــار�ة   150 يف 
ـــــة  ـــــدي بالده �لأن ومنتخب  معها  لعب  �لتي 
دورت�ند �لــــرويــــج،  مع  �صجل  �أنه  و�ملثر 
�لآن  ــى  ــت وه� ح مبار�ة   31 يف  هدفًا   33
قيا�صي  مهاجم رقــم  لأي  مــ�ــصــبــ�ق  ــر  غ

ـــع  ــــــب م ــــــع دورمت�ند.ل

مناف�صات  يف  م�صب�قة  غــر  �أزمـــة  ـــاين  �لأمل �صالكه  ــادي  ن يعي�س 
ف�صله  بعد  �لدوري،  ترتيب  جدول  يتذيل  جعلته  "�لب�ند�صليغا" 
�لآن،  حتى  لعبت  �لتي  �لأوىل  �لـ8  �جل�لت  يف  �لنت�صار  حتقيق  يف 
مقابل 3 تعادلت، وه� ما ي�صعه على حافة �لهاوية ويهدده بخطر 

�لهب�ط للدرجة �لثانية.
ووفقًا ل�صحيفة "دير و��صنت" �لأملانية، فاإن �أزمة جديدة ظهرت يف 
�لن�صباط  بعدم  متمثلة  تعقيد�ً،  �ل��صع  من  لتزيد  جاءت  �لفريق 
و�ملغربي  طالب  بن  نبيل  �جلز�ئري  �لعربيان  �لنجمان  �أظهره  �لذي 
�لفني  �ملدير  لقر�ر�ت  رف�صهما  بعد  �لفريق،  د�خــل  حــارث  �أمــني 
على  �مللكي"  "�لأزرق  خ�صره  �لذي  �لأخر  �للقاء  يف  باوم،  مان�يل 

�أر�صه �صد ف�لف�صب�رغ.
�ل�ص�طني  بني  مدربه  وجه  يف  ثار  طالب  بن  �أن  ذ�ته  �مل�صدر  و�أكد 
ر�ف�صًا جل��صه على مقاعد �لبدلء، رغم �أن �لالعب مل يظهر بكامل 
فقد  حارث  �أما  له.  �أعطيت  �لتي  �لكثرة  �لفر�س  بعد  �إمكانياته، 
ت�صرف ه� �لآخر ب�صكل غريب، بعد ��صتبد�له يف تلك �ملبار�ة عند 
�ملدرب  تعجب  مل  بطريقة  �مللعب  غادر  وحينها  �لـ)39(،  �لدقيقة 
وكذلك �ملدير �لريا�صي ي�خن �صنايدر، �لذي مل يرتدد يف ت�جيه 

�نتقاد�ت لذعة لنجم نانت �ل�صابق.
�أما �لالعب �لثالث �لذي ي�صكل طرفًا يف هذه �مل�صاكل فه� �لفرن�صي 
�لي�م  �ل�صباحية،  �لتدريبات  �إىل  جاء  �لذي  �إ�صطنب�يل،  بنيامني 
�لتي  �صالكه،  �إد�رة  كذلك  يعجب  مل  ما  وهــ�  متاأخر�ً،  �لثالثاء، 
رفعت تقرير�ً �صد هذ� �لثالثي، قد تنتج عنه عق�بة مالية ورمبا 

ريا�صية.
وبحث نادي �صالكه ب�صاأن بيع بن طالب وحارث يف فرتة �لنتقالت 
وتر�جع  �لإ�ــصــافــة  تقدمي  يف  ف�صلهما  بعد  �ملا�صية،  �ل�صيفية 
�لفريق  مع  بقاءهما  حتم  �جلدية  �لعرو�س  غياب  لكن  مردودهما، 

�إىل غاية �لنتقالت �ل�صت�ية �أو رمبا لنهاية �مل��صم �جلاري.
ويف تط�ر �آخر، ك�صف �ل�صحايف �لأملاين باتريك بارغر، يف تغريدة 
طالب،  بن  �إيقاف  قررت  �صالكه  �إد�رة  �أن  بـ"ت�يرت"،  ح�صابه  على 
�أمني حارث،  �لـ)26(، وكذلك  �لذي يحتفل، �لثالثاء، بعيد ميالده 
ت�صرفات  من  وحتذيره  �إ�صطنب�يل  على  �لعف�  مع  ــر،  �آخ لإ�صعار 

مماثلة.

حمليات



ال�سعودية اختارت اأن تكون مبحور �سهيو اأمريكي �سد االأمة

توتر يف عوفر بعد ف�سل احلوار بني ممثلي االأ�سرى
احلوار  جل�شة  اإن  الأ�شري  نششادي  قال 
الأ�شششرى  ممثلي  بششن  عششقششدت  الششتششي 
ف�شلت،  قد  "عوفر"  �شجن  واإدارة 
بعد  الزنازين،  اإىل  نقلتهم  والأخششرية 
الأق�شام كخطوة  اإىل  العودة  رف�شهم 

يف  الأ�شري،  نششادي  وقششال  احتجاجية. 
منذ  ي�شهد  "عوفر"  �شجن  اإن  بيان، 
يوم اأم�س حالة من التوتر، بعد عملية 
القمع  قوات  نفذتها  التي  القتحام 
وانتهت   ،)22( لق�شم  "املت�شاداة" 

الأ�رى  اأن  احلوار.واأو�شح،  بف�شل 
اأولية،  احتجاجية  وكخطوة  اأم�س  يوم 
اأن  اإىل  لفتًا  الطعام،  وجبات  اأرجعوا 
العام  مطلع  ومنذ  "عوفر"،  �شجن 
القتحامات،  اأعنف  �شهد  اجلششاري، 

ا�شت�شهاد رفيقهم  تاريخ  وحتديداً منذ 
الأ�شري داوود اخلطيب يف �شهر اأيلول 

املا�شي.
يقبعون  اأ�شرياً   )850( قرابة  اأن  يذكر 

"عوفر". يف �شجن 
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: ح�سن اليف
----------------------------

"�شفقة  على  التطبيعي  اأبراهام"  "اتفاق  تاأ�ّش�س 
تلموديًّ  فكريٍّ  اأ�شا�ٍس  من  املنطلقة  القرن" 

م�شيحايّن
النتخابات  يف  ترامب  دونششالششد  هزمية  وّلششدت 
اإ�رائيليًة  خماوف  بايدن  جو  وفوز  الأمريكية 
ترامب  حاول  التي  القرن"،  "�شفقة  م�شري  على 
خاللها  من  الإ�رائيلي  العربي  ال�راع  ح�شم 
الأ�شعدة،  كافة  على  الحتالل  دولششة  ل�شالح 
وحتقيق احللم ال�شهيوين الأكرب املتمّثل باعراف 
على  اليهودية  ال�شهيونية  بالأحقّية  العرب 
القد�س،  مدينة  مقّدمها  ويف  فل�شطن،  اأر�ششس 
الأمر الذي عرّب عنه ترامب يف حديثه اأن القد�س 
كّر�شه  مششا  وهششو  الششعششامل،  يف  اليهود  عا�شمة 
بالقد�س  الأمريكية  املتحدة  الوليات  باعراف 
بنقل  ذلك  على  واأكششد  لش"اإ�رائيل"،  عا�شمًة 
قد  كان  بخطوٍة  القد�س  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة 

اأَحجَم عنها جميع الروؤ�شاء الأمريكين ال�شابقن
ا�شراتيجية  نتنياهو  بنيامن  حكومة  تنتهج 
ترامب  دونالد  اإرث  على  والتاأكيد  املحافظة 
مدينة  مب�شري  يتعلق  ما  يف  خا�شًة  ال�شتيطاين، 
الأبي�س  البيت  املتبقي له يف  الوقت  القد�س، يف 
اأخرى من خالل خلق وقائع  من جهة، ومن جهة 
اإدارة جو  ا�شتيطانيٍة على الأر�س، ي�شعب على 
من  الأوىل  الفرة  يف  الأقل  على  تغيريها  بايدن 

وليته
مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزيششر  زيششارة  ُتعترب 
�ُشّيدت  التي  "ب�شاغوت"  م�شتوطنة  اإىل  بومبيو 
يف  الفل�شطينية  البرية  مدينة  اأرا�شششششي  على 
ال�شفة الغربية املحتلة تثبيتًا لالعراف الأمريكي 
ب�رعّية ال�شتيطان اليهودي يف القد�س وال�شفة 
الغربية. اأما بالن�شبة للقد�س، فقد قال بومبيو يف 
يف  لل�شري  الفر�شة  يل  "�شنحت  �شحايف:  موؤمتٍر 
مكاٍن  يف  نلتقي  واليوم  )�شلوان(،  داوود  مدينة 
اعراف  اإىل  اإ�شارًة  القدمية"،  البلدة  على  ُيطّل 
والغربي  ال�رقي  ب�شّقيها  القد�س  اأن  بومبيو 
للفل�شطينين  اأحقّية  ل  توراتيٌة  يهوديٌة  مدينٌة 

اإعالن  اأّكده  الذي  الأمر  منها،  باأي جزٍء  باملطالبة 
دولة الحتالل عن اإطالق مناق�شٍة لبناء اأكرث من 
"جفعات  م�شتوطنة  ا�شتيطانية يف  وحدة   1200
لقطع  حماولٍة  يف  �شفافا،  بيت  �رق  هماتو�س" 
ال�رقية  القد�س  بن  ما  اجلغرايف  التوا�شل 
اإىل قطع  اإ�رائيلي  ومدينة بيت حلم، يف م�شعى 
م�شتقبليٍة  فل�شطينيٍة  مطالبٍة  اأي  عن  الطريق 
الفل�شطينية  للدولة  كعا�شمٍة  ال�رقية  بالقد�س 
اإدارة  اأرادت  حال  يف   1976 عام  حششدود  على 
ال�شلطة  بن  ما  املفاو�شات  ا�شتئناف  بايدن  جو 

الفل�شطينية ودولة الحتالل
با�شتثمار  نتنياهو مل يكتِف  اأن  الأمر  الغريب يف 
الإجنلين  وداعميها  تششرامششب  بشششاإدارة  عالقته 
الر�ّشح  يف  بومبيو  مايك  وطموح  امل�شيحانين 
لكنه  فح�شب،   2024 عام  الأمريكية  للرئا�شة 
اعتمد على دول التطبيع اخلليجي يف تنفيذ تلك 
زيارة  مع  بومبيو  زيارة  تزامنت  ال�شراتيجية. 
الزياين  اللطيف  عبد  البحريني  وزيراخلارجية 
م�شرك  ثالثيٌّ  �شحايفٌّ  موؤمتٌر  وُعقد  للقد�س 
روفين  الحتالل  دولة  رئي�س  ت�ريح  تاله  ثّم 
يفلن قال فيه اإنه ينبغي على العامل روؤية علَمْي 
اإىل جنب يف  "اإ�رائيل" والبحرين يرفرفان جنبًا 

مقر الرئي�س الإ�رائيلي ويف �شوارع القد�س"
القراآن  من  ن�شخًة  الزياين  ريفلن  اأهششدى  وقد 
ف اإىل  الكرمي ترجمها والده اإىل اللغة العربية. اأ�شِ
ما �شبق زيارة وفٍد من امل�شتوطنن الإ�رائيلين 
رئي�س  دغان  يو�شي  برئا�شة  دبي  اإىل  اأيام  قبل 
الغربية،  ال�شفة  �شمال  يف  ال�شتيطان  جمل�س 
مع  القت�شادي  التعاون  �شبل  بحث  اأجششل  من 
الغربية.  ال�شفة  يف  الإ�رائيلية  امل�شتوطنات 
التطبيع  دول  تاأكيد  مفادها  بنتيجٍة  نخرج  اأخرياً، 
ال�شفة  يف  ال�شتيطان  �رعية  على  اخلليجي 
الإحتاليل  ترامب  مب�روع  والعراف  الغربية، 

لكل ما هو فل�شطيني عربي يف مدينة القد�س
بن  مششا  التطبيعي  اأبراهام"  "اتفاق  تاأ�ّش�س 
القرن"  "�شفقة  على  التطبيع  ودول  "اإ�رائيل" 
م�شيحايّن  تلموديًّ  فكريٍّ  اأ�شا�ٍس  من  املنطلقة 
ال�شهيونية  التلمودية  الرواية  تثبيت  اإىل  ي�شعى 

احلق  �شاحبة  "اإ�رائيل"  اأّن  تّدعي  التي  املزّورة، 
التاريخي اللهي يف فل�شطن، الأمر الذي يجعل 
بناء  باإعادة  املتعلقة  التلمودية  الأ�شاطري  كل  من 
حقيقًة  القد�س  "اأور�شليم"  يف  الثاين  الهيكل 
ُيح�شم  وبذلك  اخلليجي،  التطبيع  دول  باعراف 
الفل�شطينين  بن  �شيا�شيًا  فقط  لي�س  ال�راع 
اإعالن  ال�شهيونية بل من خالل  العرب واحلركة 

انت�شار الرواية ال�شهيونية بالكامل
التلمودية  بالرواية  اخلليجي  التطبيع  اعراف  اإّن 
الفل�شطيني  ال�شعب  يجعل  الزائفة،  ال�شهيونية 
ال�شهيوين  اليهودي  احلق  على  ُمعتٍد  العربي 
ولي�س  الأق�شى  امل�شجد  وخا�شة  القد�س  يف 
م�رعيه  على  الباب  يفتح  مما  عليه،  ُمعتدًى 
يف  امل�شيحانية  ال�شتيطانية  اجلمعيات  اأمششام 
التهويدية  م�شاريعها  ا�شتكمال  اأجل  من  القد�س 
الهوية  من  القد�س  مدينة  حتويل  اإىل  الهادفة 
داوود"  "مدينة  اإىل  امل�شيحية  الإ�شالمية  العربية 
الع�ر  وبدء  الأ�شطورية،  اليهودية  التلمودية 
امل�شيحاين التوراتي، مبا يتبع ذلك من اآثاَر كارثيٍة 
تتحّول  بحيث  املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  على 
تق�شيم  يف  ال�رعية  غري  اليهودية  املطالبات 
اإ�رائيليًا  حّقًا  وزمانيًا  مكانيًا  الأق�شى  امل�شجد 
احلق  مبزاعم  اخلليجي  التطبيع  اعراف  حتت وطاأة 
التاريخي ال�شهيوين يف مدينة القد�س، وبالتايل 
على  بال�شتيالء  الإ�رائيلية  املخططات  ت�شبح 
الأوقاف الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س عبارًة 
اليهودية  لالأماكن  "اإ�رائيل"  ا�شششششرداد  عن 
القدمية  البلدة  يف  املقد�س  احلو�س  يف  املقد�شة 
يف القد�س؛ الأمر الذي برزت بوادره يف الفيديو 
الإماراتية،  الطريان  �ركة  ن�رته  التي  الدعائي 
التي ا�شتبدلت فيه ا�شم امل�شجد الأق�شى املبارك، 
على  دللًة  لليهود،  كمعبٍد  الثاين  الهيكل  با�شم 
دعم التطبيع اخلليجي لدولة الحتالل يف �شعيها 
يف  الراهن  بالو�شع  ُيعرف  ما  تغيري  اإىل  احلثيث 
امل�شجد  تهويد  م�شاعي  باجتاه  الأق�شى،  امل�شجد 
الثاين  الهيكل  بناء  ح�شاب  على  الأق�شى 

التلمودي يف باحات امل�شجد الق�شى.

"اور�سليــم" يــا دول التطبيــع.. قد�سنـــا ال 

ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأكششد 
يو�شف  د.  الإ�شالمي  اجلهاد  حلركة 
والطالئع  ال�شعوب  اأن  احل�شاينة، 
الششفششكششريششة والششفششنششيششة والششنششقششابششيششة 
ل  العربية  الأمششة  يف  وال�شعبية 
الت�شاقها  عششلششى  تششربهششن  زالشششت 
وانششتششمششائششهششا  فل�شطن  بق�شية 
ُتدا�س  اأن  ترف�س  لأمششة  الأ�شيل 

مقد�شاتها. وُتهان  كرامتها 
تغريدة  يف  احل�شاينة،  د.  واأو�شح 
اأنه  في�شبوك،  عرب  �شفحته  على 
ال�شواهد  من  العديد  موؤخراً  تابع 
اأمتنا،  امل�رقة وامل�رفة يف �شفحة 
الرف�س  م�شهد  اآخرها  كان  والتي 
مع  التطبيعية  للقاءات  اجلمعي 

�شهيونية". �شخ�شيات 
احل�شاينة:"ن�شتطيع  د.  وقشششال 

والطالئع  ال�شعوب  اإن  الششقششول 
والنقابية  والششفششنششيششة  الششفششكششريششة 
زالششت  ل  اأمششتششنششا  يف  وال�شعبية 
بق�شية  الت�شاقها  على  تربهن 
لأمة  الأ�شيل  وانتمائها  فل�شطن 
وُتهان  كرامتها  ُتدا�س  اأن  ترف�س 

" . تها مقد�شا
غيوم  ورغم  احل�شاينة:  د.  واأ�شاف 
وامل�شمومة  الشش�شششششوداء  التطبيع 
و�شّممت  املنطقة  ظّللت  الششتششي 
نراهن  �شنبقى  ننا  اأ ّل  اإ اأجواءها، 
زالت  ل  التي  اأمتنا  �شعوب  على 
عدوها  اأن  وفطرتها،  بوعيها  تدرك 
ال�شهيوين  الكيان  هو  الأوحششد 
والطامع   فل�شطن،  يحتل  الششذى 
وي�شعى  املنطقة  على  ال�شيطرة  يف 

" خرياتها.  ونهب  اإذللها  اإىل 

لكل  بالتحية  احل�شاينة،  د.  وبعث 
 ، عزٍّ وقفة  وقفوا  الذين  ال�رفاء، 
ودينٍي يف  وقومٍي،  اإن�شايٍن،  وُنبٍل، 

واخليانة. التطبيع  حمى  مواجهة 

واأ�شششششششاد بششوعششي �شششششعششوب الأمشششة 
وفخر  بها  فخره  عن  معربًا  العربية 

الناب�س. الأمة  قلب  فل�شطن 

د. القططي: زيارة نتنياهو لل�سعودية لتثبيت وقائع �سفقة القرن وعالقات 
التطبيع

اأخبار فل�سطني

االأ�سري عبد الرحمن 
م�سطفي املقادمة 

- الأ�شري املري�س :- عبد الرحمن م�شطفي ح�شن املقادمة
- تاريخ امليالد:- 8/12/1986م

- احلالة الجتماعية:- اأعزب
- البلدة الأ�شلية:- بيت درا�س

نادي  من  بالقرب   – جباليا  خميم  ال�شكن:-  مكان   -
خدمات جباليا

الرحمن  عبد  الأ�شري  عائلة  تتكون  الفا�شلة:-  العائلة   -
من الأب والأم وله من الإخوة �شتة مبا فيهم الأ�شري وله 

خم�شة من الأخوات.
البتدائي  الدرا�شي  تعليمة  تلقى  العلمي:-  املوؤهل   -
العامة  والثانوية  الفاخورة  مدر�شة  يف  والعشششدادي 
�شهادة  على  وح�شل  عفان  بن  عثمان  مدر�شة  يف 

البكالوريو�س من جامعة الأق�شى تخ�ش�س تاريخ.
تنفيذ  منها  تهمة  ع�ر  اأربعة  اإليه:-  املوجة  التهمه   -
"نتيف هعت�را" يف �شمال منطقة  عملية يف م�شتوطنة 

بيت حانون بقطاع غزة..
- مكان العتقال:- رميون - و�شابقًا �شجن نفحة

- تاريخ العتقال:- 25/8/2007م
- احلكم :- 18عاما- حكم �شفقة موؤبدات

يف  ال�شهيوين  الحتالل  ميعن  وظششامل:  تع�شفي  اإجششراء 
من  مبنعة  الرحمن  عبد  الأ�شري  بحق  اإجرامه  موا�شلة 
اأهلة جميعًا وخا�شة والدته احلاجة "اأم مثقال" منذ  روؤية 
2016م وحتى الن من كتابة مقايل بحجة "املنع الأمني" 
اأمرا�س  من  تعاين  ال�شن  يف  الطاعنة  والدته  باأن  علمًا 
مزمنة مثل ال�شغط والم املفا�شل يف الركب وقد اأجرت 
عملية قلب وتركيب جهاز لتنظيم نب�شات دقات القلب 

وتعر�شت لالإ�شابة بجلطة دماغية..
قوات  املقادمة:اعتقلت  الرحمن  عبد  اعتقاله:-  كيفية 
اأثناء  املقادمة  الرحمن  عبد  الأ�شري  ال�شهيوين  الحتالل 
وخالل  رفاقه  من  اأربعة  مع  ا�شت�شهادية  عملية  تنفيذه 
عوكل  خ�ر  وهما  رفاقه  من  اثنان  ا�شت�شهد  العملية 
والتي  الطناين  الأ�شري ممدوح  اعتقل  فيما  وحممد �شقر 
مت خاللها اقتحام احلاجز الأ�شمنتي مبنطقة ايرز والو�شول 
بيت  منطقة  �شمال  يف  هعت�را  نتيف  م�شتوطنة  اإىل 
حانون بقطاع غزة وا�شتمر ال�شتباك ملدة 3 �شاعات مع 
ويف  معلومة  غري  جهة  اإىل  اقتياده  ومت  الحتالل  قوات 
الأ�شري  عائلة  ع�شقالن  �شجن  اإدارة  اأبلغت  اليوم  نف�س 

عبد الرحمن باأنه اأبنهم معتقل لديهم وقيد التحقيق..
املقادمة:  الرحمن  عبد  املري�س:-  لالأ�شري  ال�شحية  احلالة 
املقادمة  الرحمن  عبد  الأ�شري  والدته  مع  حديثي  ويف 
احلاجة فاطمة،اأم مثقال اأفادت باأنه يعاين من روماتيزم يف 
يوؤثر على حركته ويزيد من معاناته  الذي  الأمر  الركب 

يف ظل ال�شتهتار الطبي.
من على �شطور مقايل اأوجه ندائي اإىل كافة املوؤ�ش�شات 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وخا�شة  الدولية  والهيئات 
بالتدخل  حدود  بال  اأطباء  ومنظمة  الحمر  وال�شليب 
العاجل لإنقاذ حياة الأ�شري املري�س عبد الرحمن لالإفراج 
عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج ال�شجون- احلرية كل 
وال�شفاء  املاجدات-  واأ�شرياتنا  البوا�شل  لأ�رانا  احلرية 

العاجل للمر�شى امل�شابن باأمرا�س خمتلفة . 
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يوؤكد اأن املزيد من الدول العربية �ستطبع مع اإ�سرائيل

الك�سف عن تفا�سيل جديدة يف حمادثات نتنياهو 
وبن �سلمان وبومبيو 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ممن  �شعودين،  مل�شوؤولن  ووفششًقششا 
اململكة  فششاإن  اللقاء،  يف  �شاركوا 
املنتخب  الرئي�س  اأن  مششن  واثششقششة 
بششايششدن  جششو   ، املششتششحششدة  لششلششوليششات 
خطة  بالفعل  اأعشششدوا  قششد  وفريقه 
يششرانششيششن  لتشششفشششاق جششديششد مشششع الإ
الشش�ششرر.وتششزعششم  تقليل  ويششريششدون 
م�شوؤولن  عششن  نششقششال  ال�شحيفة 
مهتمة  الششريششا�ششس  فشششاإن  �شعودين 
اإ�رائيل  مع  موحدة  جبهة  قامة  باإ
ما  وهو   ، يرانية  الإ الق�شية   ب�شاأن 
�شُتقدم  التي  املطالب  يف  �شينعك�س 
مششع الشششوليشششات املششتششحششدة والشششدول 
حمششادثششات  اإطششششار  يف  الأوروبشششيشششة 
لتجديد  املششتششوقششعششة  بششايششدن  دارة  اإ
واأ�شاف  يران.  اإ مع  النووي  التفاق 
لل�شحيفة”  �شعوديون  م�شوؤولون 
�شتكون  احلشششايل،  الششوقششت  يف  نشششه  اأ
احلايل  الو�شع  عن  را�شية  الريا�س 
اأدىل  حيث  اإ�رائيل  مع  للعالقات 
الت�ريحات  بششهششذه  �شلمان  بششن 
يف  ولششكششن  لنتنياهو،  �شخ�شًيا 
�شلمان  بششن  قشششدم  نف�شه  الششوقششت 
اأبحاث  ملعهد  ا�شتطالعات  لنتنياهو 
اأن  اأظهرت  والتي   ، عاملًيا  م�شهور 
ال�شعودين  ن�شف  مششن  يقرب  مششا 
مع  الششعششالقششات  تطبيع  يششدعششمششون 
ذلششك،  اإىل  بششالإ�شششششافششة  �ششرائششيششل.  اإ
عششقششوبششات  الشش�شششششعششوديششون  يخ�شى 
�شت�شدرها  تششوقششيششف  ومششذكششرات 
�شلمان  بششن  �شششششد  بششايششدن  دارة  اإ

بعد  اآخرين  �شعودين  وم�شوؤولن 
جمال  ال�شعودي  ال�شحفي  اغتيال 
�شلمان  بن  اأخرب   ، حيث  خا�شقجي. 
اإىل  بحاجة  ال�شعودين  اأن  نتنياهو 
الق�شية  هذه  يف  اإ�رائيلية  م�شاعدة 

الأمريكين. مع 
امششششا فششيششمششا يششتششعششلششق بششالششقشش�شششششيششة 
نتنياهو  ناق�شها  التي  الفل�شطينية 
مطوًل.  �شلمان  بششن  العهد  وويل 
ال�شعودين  اأن  ال�شحيفة  تزعم 
املفاو�شات  با�شتئناف  مهتمون 
اتفاق  اإىل  والتو�شل  مازن  بو  اأ مع 
ال�شعودين  اأن  اأي�شا  وعلم  مبدئي. 
حتويل  يف  للم�شاعدة  م�شتعدون 
لل�شلطة  امليزانيات  وتوجيه  الأموال 

غزة. وقطاع  الفل�شطينية 
ال�شحيفة  تقول  الإطششار  ذات  ويف 
خماوف  ظهرت  اللقاء  وخششالل  انششه 
ن�شطة  واأ تركيا  ب�شاأن  ال�شعودية 
اأردوغششششششان واجلششمششعششيششات اخلششرييششة 
�شوف  وعليه  القد�س  يف  الركية 

دارة  باإ لل�شعودين  اإ�رائيل  ت�شمح 
ال�رقية  القد�س  يف  خريية  جمعيات 
كما  اأردوغششان.  نفوذ  كبح  اأجل  من 
ممثلن  �شششششم  �ششرائششيششل  اإ �شششششتششدعششم 
الأوقشششاف  جمل�س  اإىل  �شششششعششوديششن 

الأق�شى. يف  الإ�شالمية 
البحرين  ت�شتعد   ، ذلك  غ�شون  يف 
الدولية  املنظمات  متر  موؤ لفتتاح 
يف  املقبل  الأ�شبوع  عقده  املزمع 
قليمية  اإ منظمات  مب�شاركة   ، املنامة 
منظمات  بششيششنششهششا  مششن   ، ودولشششيشششة 
�ششرائششيششلششيششة. وبششحشش�شششششب مشش�شششششادر  اإ
يح�ر  اأن  املتوقع  من   ، اإ�رائيلية 
اأ�شكنازي  غابي  اخلارجية  وزيششر 
م�شوؤولن  جانب  اإىل   ، متر  املوؤ افتتاح 
العام  املدير  فيهم  مبن   ، اآخرين  كبار 
دوري  اخلارجية  لشششوزارة  ال�شابق 
املنامة  يف  م�شوؤولون  قال  و  غولد. 
ت�شتعد  املنامة  اإن  اليوم  لإ�رائيل 
الوزراء  رئي�س  يح�ر  اأن  لحتمال 
الأ�شبوع  متششر  املششوؤ افتتاح  نتنياهو 

. ملقبل ا
اخلششارجششيششة  وزيشششر  قشششال  ذلشششك  اإىل 
الأربعاء،  بومبيو،  مايك  الأمريكي، 
الدول  من  املزيد  بششرام  اإ يتوقع  نششه  اإ
مع  تطبيع  اتششفششاقششيششات  الششعششربششيششة 
بعمق  احلششديششث  ممتنعا  �ششرائششيششل،  اإ
الششتششي حتششدثششت عن  الششتششقششاريششر  عششن 
الإ�رائيلية،  احلكومة  رئي�س  لقاء 
العهد  وويل  نششتششنششيششاهششو،  بنيامن 
�شلمان. بن  حممد  الأمري  ال�شعودي 

مع  مششقششابششلششة  يف  بششومششبششيششو  وحتشششدث 
ال�شلطة  نقل  عششن  نششيششوز،  فوك�س 
جو  املنتخب  الأمششريكششي  للرئي�س 
يراين،  الإ النووي  والربنامج  بايدن، 
الأمريكي  الرئي�س  دارة  اإ اإن  قائال 
جترد  اأن  اخششتششارت  تششرامششب  دونششالششد 
يشششراين مششن املششال الششذي  الششنششظششام الإ
ال�شابقة  الأمريكية  دارة  الإ كانت 

عليه. احل�شول  له  تتيح 
الذي  واللقاء  التطبيع  �شياق  ويف 
قال  �شلمان،  وبششن  نتنياهو  جمع 
اطلع  نه  اإ الأمريكي  اخلارجية  وزير 
عن  حتششدثششت  الششتششي  الششتششقششاريششر  على 
وبالقول  واكتفى  اللقاء،  هذا  مثل 
يريد  ول  �شلمان  بششن  التقى  نششه  اإ
ملحمد  تاركا  التفا�شيل،  يف  الدخول 
ذا  اإ عما  القول  ونتنياهو  �شلمان  بن 

ل. اأم  عقد  قد  اللقاء  كان 
من  مششزيششد  بشششرام  اإ بومبيو  وتششوقششع 
�ششرائششيششل،  اإ مششع  التطبيع  اتششفششاقششات 
معرفة  ال�شعب  من  نه  اأ اإىل  م�شريا 
�شهر  خالل  �شيتم  ذلك  كان  ذا  اإ ما 

�شهرين. اأو 

التي جرت يف  املحادثات  ب�ساأن  تفا�سيل جديدة  الك�سف عن  اأنه مت  االإ�سرائيلية  اليوم  اإ�سرائيل  ذكرت �سحيفة 
�سلمان. بن  حممد  االأمري  ال�سعودي  العهد  وويل  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئي�س  بني  ال�سعودية 

طيب  رجششب  الركي  الرئي�س  قششال 
بحث  نه  اإ الأربعاء  اليوم  اأردوغششان 
الرئي�س  مششع  هششاتششفششي  اتشش�شششششال  يف 
اإمكانية  بوتن  فالدميري  الرو�شي 
وقف  على  احلفاظ  جهود  تو�شيع 
باغ  قرة  ناجورنو  يف  النار  اإطالق 

املنطقة. من  اأخرى  دول  لت�شمل 
العا�ر  يوم  املوقعة  الهدنة  واأوقفت 
الأعمال  الثاين  ت�رين  نوفمرب  من 
قرة  ناجورنو  قليم  اإ يف  الع�شكرية 

من  كجزء  دوليا  به  املعرف  بششاغ، 
الأرمشششن،  يقطنه  لكن  اأذربششيششجششان 
قتال  �شواأ  اأ بعد  به  املحيطة  واملناطق 

الت�شعينيات. منذ  املنطقة  ت�شهده 
قامة  اإ على  ورو�شيا  تركيا  واتفقت 
وقششف  ملششراقششبششة  املنطقة  يف  مششركششز 
الركي  الربملان  قر  واأ النار  اإطالق 
قوات  بن�ر  ي�شمح  قانون  م�روع 
ع�شكرين. مراقبن  اإر�شال  اأجل  من 
ق/د

الرئي�س  اإن  مطلع  م�شدر  قششال 
بلغ  اأ تششرامششب  دونششالششد  مششريششكششي  الأ
الششعششفششو عن  يششعششتششزم  نششه  بششاأ حششلششفششاءه 
مشششن  الأ م�شت�شار  فششلششن  مششايششكششل 
بالذنب  قر  اأ الذي  ال�شابق  القومي 
التحقيقات  مكتب  على  الكذب  يف 
حتقيق  يف  )اإف.بششششي.اآي(  الحتششادي 
بشش�شششششاأن الششتششدخششل الششرو�شششششي يف 
لكن   .2016 عام  الرئا�شة  انتخابات 
باإمكان  يششزال  ل  نششه  اإ قششال  امل�شدر 
بخ�شو�س  يشششه  راأ تغيري  تششرامششب 
عنه  حتششدث  الششذي  املششقششرر،  العفو 
الإخباري.  اأك�شيو�س  موقع  اأول 
متقاعد  جششرال  وهششو  فششلششن،  قشششر  واأ
كذب  نه  باأ  2017 عام  يف  بالذنب 
الحتادي  التحقيقات  مكتب  على 
مع  اأجششراهششا  تعامالت  بخ�شو�س 
الششوليششات  يف  الششرو�شششششي  ال�شفري 
�شبقت  التي  �شابيع  الأ يف  املتحدة 
�شعى  لكنه  املن�شب.  ترامب  تويل 

اأن  زاعما  قششرار  الإ ل�شحب  بعدئذ 
وخدعوه  حقوقه  انتهكوا  املحققن 

بالذنب. قرار  بالإ اتفاق  يف 
الرئي�س  �ششرح  اآخششر  �شياق  ويف 
بايدن  جششو  املنتخب،  مششريششكششي  الأ
تكون  لششن  الرئا�شية  وليششتششه  بششاأن 
للرئي�س  ثالثة”  “ولية  مبششثششابششة 
كان  الششذي  اأوباما،  بششاراك  الأ�شبق 
ت�ريح  يف  بايدن  وقششال  له.  نائبا 
الأمريكية،  �شي”  بي  “اإن  لقناة 
وليششة  لي�شت  “هذه  اإن  الششثششالثششاء، 
عامل  مششام  اأ ننا  لأ الثالثة…  اأوباما 
عهد  يف  كششان  عما  متششامششا  خمتلف 
اأن  واأ�شششششاف  وبايدن”.  اأوبششامششا 
دونالد(  وليته  “الرئي�س)املنتهية 
الو�شع  واأن  امل�شهد”،  غرّي  ترامب 
لوحدها”  “اأمريكا  عن  عبارة  كان 
فرة  خالل  اأول”  “اأمريكا  ولي�س 

ترامب. رئا�شة 
ق/د

جمل�س  رئششيشش�ششس  ا�شششششتششقششبششالششه  خشششالل 
اأكد  �شالح،  عقيلة  الليبي  النواب 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزيششر 
جمريات  يف  حت�شنًا  هناك  اأن  لفروف 
الليبي. امللف  ي�شهدها  التي  الأحداث 
اأمششوراً  هناك  اأن  لفششروف  واأ�شششششاف 
يبقى  حيث  ليبيا،  يف  كثرية  اإيجابية 
لفرة  �شامدا  الششنششار  اإطشششالق  وقششف 

. يلة طو
عقيلة  ب�شعي  لفششروف  �شششششاد  اأ كما 
كافة  الت�شويُة  ت�شمل  لأن  �شالح 
وكافَة  الرئي�شية،  ال�شيا�شية  القوى 
هو  ذلك  اأن  اإىل  م�شرياً  ليبيا،  قاليم  اأ

اأي�شا. رو�شيا  موقف 
�شالح  عقيلة  امل�شت�شار  وكشششان 
العا�شمة  اإىل  الثالثاء  م�شاء  و�شل 
ر�شمية  زيارة  يف  مو�شكو  الرو�شية 
ال�شلطات  مششن  دعشششوة  عششلششى  بششنششاًء 
ت�شوية  م�شارات  لبحث  الرو�شية، 

الليبية. الأزمة 
املتحدث  بلحيق،  عبدالله  وذكشششر 
الششنششواب  جمل�س  بششا�شششششم  الششر�شششششمششي 
النواب  جمل�س  رئي�س  اأن  الليبي، 
بلقاء  ملششو�شششششكششو  زيششارتششه  ا�شششششتششهششل 
لفششروف،  الرو�شي  اخلارجية  وزيششر 
ليبيا  يف  الأو�شاع  تطورات  لبحث 
الليبية  الأزمة  نهاء  اإ و�ُشبل  واملنطقة، 
وال�شلطات  الششدويل  املجتمع  ودور 

ليبيا. يف  الأزمة  نهاء  اإ يف  الرو�شية 
الليبي  الربملان  اأع�شاء  اتفق  وتزامنا، 
املغربية  طنجة  مدينة  يف  املجتمعن 
مّوحدة  ر�شمية  جل�شة  عقد  على 
غدام�س  مدينة  يف  الن�شاب  وكاملة 

النقاط  بقية  حول  التفاو�س  فيها  يتم 
اإجناح  يف  للم�شاهمة  وذلك  اخلالفية، 
التي  ال�شيا�شية  الت�شوية  عملية 

املتحدة. الأمم  تقودها 
ليبي،  نائب   100 من  اأكرث  و�شارك 
مبدينة  ر�شمية،  جل�شة  يف  الثنن، 
توحيد  �شششششبششل  ونششاقشش�شششششوا  طششنششجششة، 
واإعادة  النق�شام،  نهاء  واإ �شفوفهم 
�ششششش�شششششة  املششوؤ ومششهششام  دور  تششفششعششيششل 
للمرحلة  ا�شششششتششعششدادا  الت�ريعية 

. ملقبلة ا
مرتقب  اجتماع  قبل  ذلششك  تششي  ويششاأ
القاهرة  يف  الليبي  الربملان  لأع�شاء 

الأزمة. لبحث  يام  اأ خالل 
عبدالعال،  علي  الششدكششتششور  ووجشششه 
رئششيشش�ششس الششربملششان املشش�ششري، دعششوة 
مبقر  لالجتماع  �شالح،  للم�شت�شار 
عدد  مششع  املشش�ششري،  الششنششواب  جمل�س 
اإعادة  اأجل  من  الليبين  النواب  من 
جميع  يف  النواب  جميع  بن  اللتئام 

ليبيا. اأنحاء 
عدد  على  التوافق  اجلانبان  و�شيبحث 
يتطلبها  التي  واملعايري  الثوابت  من 
الليبية  لششالأزمششة  ال�شيا�شي  احلششل 

هنة. لرا ا
�شيتم  نه  اأ م�ر  برملان  رئي�س  واأكد 
التي  واملعايري  الثوابت  من  عدد  بحث 
لالأزمة  ال�شيا�شي  احلششل  يتطلبها 
وقششوف  مششوؤكششدا  الششراهششنششة،  الليبية 
حمنتهم  لتجاوز  الليبين  خلف  م�ر 
لدولة  تطلعاتهم  ولتحقيق  احلالية 

حديثة. دميقراطية  مدنية 
ق/د

ال�شيطرة  اأذربششيششجششان  ا�شتعادت 
كالباجار  مقاطعة  على  الأربعاء 
قره  نششاغششورين  قليم  لإ املششجششاورة 
بشششاغ النششفشش�شششششايل، وهشششي ثششاين 
وافقت  ثالث  اأ�شل  من  مقاطعة 
منها  قواتها  �شحب  على  اأرمينيا 
لإطالق  وقف  اإىل  التو�شل  بعد 
�شتة  ا�شتمرت  معارك  اأنهى  نار 
املتنازع  املنطقة  هذه  يف  �شابيع  اأ
الششدفششاع  وزارة  وقششالششت  عليها. 
“وحدات  ّن  اإ بيان  يف  باكو  يف 
دخلت  الأذربششيششجششاين  اجلي�س  مششن 
ت�رين   25 يف  كالباجار  مقاطعة 
التفاق  مبوجب  الثاين/نوفمرب” 
ال�شهر  مطلع  يف  وّقعته  الششذي 
برعاية  واأذربيجان  اأرمينيا  نف�شه 

. رو�شيا
ت�شّلم  اأن  املششفششر�ششس  مششن  وكشششان 
الواقعة  كالباجار  مقاطعة  يريفان 
 15 واأرمششيششنششيششا، يف  بششاغ  قششره  بششن 
لكّن  الششثششاين/نششوفششمششرب،  تشش�ششريششن 
ومنحت  العملية  اأرجشششاأت  باكو 
ع�رة  مهلة  الأرمششيششنششي  اجلششانششب 
ن�شانية”.  اإ لش”دواع  اإ�شافية  يام  اأ
يف  الأذربيجاين  الرئي�س  ووعششد 
عن  بششالششدفششاع  تلفزيوين  خششطششاب 
متثله  الشششذي  الوطني”  “الإرث 
الكثرية  الدينية  ثششريششة  الأ املعامل 
الأرمشششن  وانششتششقششد  كششالششبششاجششار  يف 
الغابات”  يف  النار  “لإ�رامهم 
يبنوها”  مل  مششنششازل  و”اإحراق 
يريفان  ووافششقششت  رحيلهم.  قبل 
ت�شليم  على  التششفششاق،  بتوقيعها 
باغ  لقره  جماورة  مقاطعات  ثالث 
باكو  �شيطرة  عن  خارجة  كانت 
ت�شعينات  يف  دارت  حششرب  منذ 

املا�شي. القرن 
التي  اأغدام  مقاطعة  غرار  وعلى 
احلششايل   20 يف  بششاكششو  ت�شّلمتها 
اأن  املفر�س  لت�شن  ومقاطعة 
كانون  مششن  الأول  يف  تت�شّلمها 
مقاطعة  ّن  فشششاإ الأول/ديشش�شششششمششرب، 
كششالششبششاجششار هششي جششزء مششن احلششزام 
الششقششوات  �شّكلته  الششذي  مششنششي  الأ
قليم  الإ باغ،  قره  حول  الأرمينية 
غالبية  تقطنه  الششذي  النف�شايل 
ع�شكريًا  باكو  و�شيطرت  اأرمنية. 
�شمن  اأخرى  مقاطعات  اأربع  على 
املعارك.  ثناء  اأ العازلة،  املنطقة 
م�شاهد  الأذربيجاين  اجلي�س  ون�ر 
خ�شو�شًا  ُتظهر  جششنششوده،  عششودة 
الليل  ثناء  اأ لغام  اأ زالششة  اإ عمليات 
اجلبلية. املنطقة  هذه  يف  طرق  على 
فران�س  وكششالششة  فششرق  و�شششششاهششدت 
يقطعون  اأرمشششن  �شششششكششانششًا  بششر�ششس 
كابالت  وي�شتعيدون  �شششششجششاراً  اأ
�شاحنة  على  ويحّملون  كهربائية 
الطاقة  لتوليد  �شّد  مششن  اأجشششزاًء 

املغادرة. قبل  الكهرومائية 
وهو  ياك�شيبيكيان  غاغويك  واأكد 
من  نه  اأ  ، عامًا  53 يبلغ  بناء  عامل 
اأن  لالأرمن  بالن�شبة  الششوارد  غري 
منازلهم.  الأذربيجانيون  يقطن 
)املششنششازل(  يششحششرقششون  ذاً  “اإ وقشششال 
النا�س  وياأخذ  الأ�شجار  ويقطعون 

�شيء”. كل 
العام  الأوىل  احلششرب  نهاية  يف 
معاك�شًا  امل�شهد  كششان   ،1994
جميع  املنطقة  حينها  غششادر  ذ  اإ
وعلى  الأذربيجانين.  ال�شكان 
كبرياً  عدداً  يريفان  �شّجعت  ثر،  الأ

فيها. قامة  الإ على  مواطنيها  من 

ويششكششّر�ششس اتششفششاق وقششف الأعششمششال 
و�شع  ظّل  يف  ُوقع  الذي  القتالية 
اأرمينيا،  يف  كششارثششي  ع�شكري 
ومينحها  اأذربششيششجششان  انششتشش�شششششار 
�شتة  بعد  كبرية  ميدانية  مكا�شب 
اآلف  عن  اأ�شفر  نزاع  من  �شابيع  اأ

. يا ل�شحا ا
قليم  اإ على  باحلفاظ  اأي�شًا  وي�شمح 
م�شاحته  تقلي�س  رغششم  بششاغ  قششره 
جندي  لششفششي  اأ ن�ر  على  وين�ّس 

ال�شالم. حلفظ  رو�شي 

عودة الالجئني
مقاطعة  يف  داديفانك  مدينة  يف 
كششالششبششاجششار، اأعششششرب املششهششنششد�ششس 
اأ�شفه  عن  غريغوريان  غروغوري 
يعي�س  كان  الششذي  منزله  ملغادرة 
املكان  وهششو  عششامششًا،   25 منذ  فيه 
اإىل  وذهبوا  بنائي  اأ فيه  “كرب  الذي 

املدر�شة”.
لالأرمن  بالن�شبة  املدينة  وُتعرف 
القرن  اإىل  تاريخه  يششعششود  بششديششر 
�شششششابششيششع  الأ ويف  عشش�ششر.  الششثششاين 
ليه  اإ مششنششون  املششوؤ تششدفششق  الأخششششرية، 
عن  معربين  اأخششرية،  مرة  لل�شالة 
املششكششان  م�شتقبل  حششيششال  قلقهم 
نها  باأ اأذربيجان  �شمانات  رغششم 

عليه. �شتحافظ 
مفعمة  الأجششواء  كانت  باكو،  يف 
مامادوف  اإلكن  وقششال  بالبهجة. 
نه  اأ  ، عششامششًا  25 يبلغ  طالب  وهششو 
العامل  اإىل  كالباجار  “تقدمي  يريد 
ي�شي  اآ �شششششكششرت  فيما  باأ�ره” 
القوات  عامًا،   22 البالغة  لييفا  اأ
كنا  “ملا  دونها  من  التي  الرو�شية 

هناك”. العي�س  من  متكنا 

على  ال�شيطرة  ا�شششششتششعششادة  قبل 
الرو�شي  الرئي�س  حتدث  املقاطعة، 
مع  الهاتف  عششرب  بوتن  فششالدميششري 
الأرميني  الوزراء  ورئي�س  علييف 
بح�شب  للتباحث  با�شينيان  نيكول 
عمل  “ترتيبات  ب�شاأن  الكرملن، 

ال�شالم”. حفظ  جنود 
الرو�شي  الرئي�س  حتدث  وكذلك 
طيب  رجششب  الششركششي  نششظششريه  مششع 
لة  م�شاأ معه  تناول  الذي  اإردوغان 
اإطالق  وقف  ملراقبة  مركز  ن�شاء  “اإ

م�شرك. ب�شكل  النار” 
املا�شي  الأ�شبوع  فرن�شا  ودعت 
“الغمو�س”  زالشششة  اإ اإىل  رو�شيا 
اإطششالق  وقششف  اتششفششاق  يلّف  الششذي 
تركيا،  دور  حول  خ�شو�شًا  النار، 
بالقلق  ت�شعر  بششاريشش�ششس  اإن  ذ  اإ
يف  نقرة  اأ م�شاركة  احتمال  حيال 
واأكششدت  ال�شالم.  حفظ  عمليات 
اأي  ن�ر  يششتششّم  لششن  نششه  اأ مو�شكو 

املنطقة. يف  تركي  جندي 
النار  اإطششالق  وقششف  اتفاق  وذّكششر 
بالدور  رو�شية،  برعاية  وقع  الذي 
يف  مو�شكو  تلعبه  الذي  احلا�شم 
النفوذ  اإىل  بالإ�شافة  القوقاز 
الرئي�شية  الداعمة  لركيا،  املتزايد 

. كو لبا
الغربية  الدول  اأن  يبدو  املقابل،  يف 
ل  حت�شل  مل  نه  اإ ذ  اإ نفوذها  تفقد 
وهما  املتحدة  الوليات  ول  فرن�شا 
يف  ع�شوين  كونهما  و�شيطان 
منذ  املكلفة  مين�شك  جمموعة 
م�شتدام  حل  اإيجاد  الت�شعينات 
يف  مقنعة  نتائج  على  لششالأزمششة، 

مللف. ا
ق/د

توتر جديد يف العالقات..

جهود وقف اإطالق النار يف ناجورنو 
قرة باغ ميكن اأن ت�سمل دوال اأخرى من 

املنطقة

الرئي�س املنتخب يوؤكد اأن واليته لن تكون والية ثالثة الأوباما

ترامب يعتزم العفو عن م�ست�سار االأمن 
القومي ال�سابق مايكل فلني 

حترك جديد حللحلة االأزمة الليبية

عقيلة �سالح مبو�سكو والفروف ُيبدي 
ارتياًحا لتطورات امللف

ثاين مقاطعة من اأ�سل ثالث وافقت اأرمينيا

اأذربيجان ت�ستعيد ال�سيطرة على مقاطعة جماورة الإقليم ناغورين قره باغ 
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احلظرية الثقافية الطا�سيلي ناجر 

اإح�ساء اأزيد من 17690 موقعا اأثريا خالل 
االأربع �سنوات االأخرية

 حممد علي
---------------- 

التي  العملية  هششذه  و�شملت 
التقني  الق�شم  عليها  ي�رف 
 9791 والششدرا�شششششات  للجرد 
موقعا  و1814  جنائزيا  معلما 
و4754  الشش�شششششخششري  لششلششفششن 
و1333  ال�شطح  على  موقعا 
ومعاينته  جرده  مت  ثريا  اأ موقعا 
وذلك  احلالية،  ال�شنة  خششالل 
عشششرب �شششششت مششهششام مششيششدانششيششة 
من  مناطق  عششدة  ا�شتهدفت 
�شامن  واد  غرار  على  احلظرية 
عمر  وبشششرج  احلششوا�ششس  وبشششرج 
رئي�س  اأكششده  مثلما  اإدريشش�ششس، 
الثقايف  الششراث  حفظ  دائششرة 

احلظرية. بديوان  والطبيعي 
وتششششنششششدرج هششششذه الششعششمششلششيششة 
الثقايف  اجلششرد  برنامج  �شمن 
الثقافية  للحظرية  والطبيعي 
الششطششا�شششششيششلششي نشششاجشششر، وهششي 

لغاية  مكنت  التي  العملية 
 20 ن�شبته  ما  معاينة  من  الآن 
احلظرية،  م�شاحة  من  باملائة 
وقششايف  �شششششاك  اأ �ششروح  ح�شب 

. ل�شيخ ا
وبشششهشششدف تشششرقشششيشششة نشش�شششششاط 
الطبيعي  واجلرد  ال�شتك�شاف 
عششلششى مشش�شششششتششوى احلششظششرية 
ناجر،  الطا�شيلي  الثقافية 
املا�شي  �شششششبششوع  الأ نظمت 

مششيششدانششيششة  تششكششويششنششيششة  دورة 
جمششال  يف  الششعششامششلششن  لششفششائششدة 
هذه  ومتحورت  ثششري،  الأ اجلرد 
نواع  باأ التعريف  حول  الدورة 
املعتمدة  املواقع  حتديد  اأجهزة 
جانب  اإىل  املششيششدان،  هششذا  يف 
يف  ا�شتخدامها  على  التدريب 
الطبيعية،  الششظششروف  خمتلف 

امل�شوؤول. لذات  وفقا 
الوطنية  احلششظششرية  وتششغششطششي 

التي  ناجر  الطا�شيلي  الثقافية 
الراث  قائمة  �شمن  اأدرجششت 
ممششيششة  الأ للمنظمة  الششعششاملششي 
الثقافة  و  والعلوم  للربية 
 1982 يف  )الششيششونشش�شششششكششو( 
على  متششتششد  وا�شششششعششة  م�شاحة 
وهي  مربع،  كلم   138.000
اجليولوجية  بششاملششواقششع  غنية 

ال�شخرية. والنقو�س 
احلظائر  من  �شبكة  ن�شئت  اأ و 
بتعداد  الثقافية  الششوطششنششيششة 
على  حششظششائششر   )5 ( خششمشش�ششس 
و�شاية  حتت  الوطني  امل�شتوى 
و  والششفششنششون  الثقافة  وزارة 
الطا�شيلي  حظائر  يف  تتمثل 
هششقششار  يششلششيششزي( والأ نششاجششر )اإ
قورارة   - توات  و  )مترا�شت( 
وتندوف  وتيميمون(  )اأدرار 
التي  ال�شحراوي  والأطل�س 

وليات.  6 قليمها  اإ يغطي 

اإيليزي( وذلك منذ  ناجر )والية  الطا�سيلي  الثقافية  باإقليم احلظرية  اأثريا  17692 موقعا  ما ال يقل عن  اأح�سي 
ناجر الطا�سيلي  الثقافية  م�سالح ديوان احلظرية  لدى  االآن، ح�سبما علم  واإىل غاية   2016 �سنة 

واإعادة  ترميم  اأ�شغال  انتهت 
�شينما  لششقششاعششة  العششتششبششار 
م�شتغامن  مبدينة  »اإفريقيا« 
الرميم  اأ�شغال  وا�شتهدفت 
كششل مششرافششق واأجششنششحششة هششذه 
ة الششثششقششافششيششة مبششا يف  املششنشش�شششششاأ
ال�شقف  بششنششاء  اإعششششادة  ذلشششك 
بالواجهة  املشش�شششششا�ششس  ودون 
بن�شبة  انششتششهششت  اخلششارجششيششة 

حاليا  تتم  املششائششة،  يف   100
القاعة  هششذه  م�شتوى  على 
لأزيشششد  مغلقة  ظششلششت  الششتششي 
التجارب  �شنة،  ع�رين  من 
بتجهيزات  اخلا�شة  التقنية 
ول  ال�شينمائي  الششعششر�ششس 
وال�شوت  الشش�شششششورة  �شيما 
التكييف  تن�شيب  واأ�شغال 
من  الوقاية  واأجهزة  املركزي 

القاعة  ا�شتفادت  و  احلرائق، 
حديثة  تقنية  جتهيزات  من 
فشششالم  بششاإمششكششانششهششا عششر�ششس الأ
الشش�شششششيششنششمششائششيششة عشششن طششريششق 
من  بدل  بعد(  )عن  الإنرنت 
ال�شينمائي  العر�س  اأجهزة 

. ية لتقليد ا
املحلية  ال�شلطات  واأولشششت 
لعملية  بالغة  اأهمية  مب�شتغامن 

التي  ة  املششنشش�شششششاأ هششذه  تششرمششيششم 
مقعد   1200 من  لأزيد  تت�شع 
مايل  مبلغ  لها  وخ�ش�شت 
�شمح  مما  دج  مليون   190 فاق 
املرفق،  لهذا  الكلي  بالتجديد 
م�شتقبال  �شي�شتخدم  الششذي 
�شيما  ول  العرو�س  ملختلف 

وامل�رح. ال�شينما 
ق/ث

امل�شتقبل  جمعية  �ششرعششت 
�شلغوم  لبلدية  الششثششقششافششيششة 
تكويني  برنامج  يف  العيد 
على  امل�رفن  لفائدة  موّجه 
بلدية  مكتبات  عششدة  تاأطري 
علم  ما  ح�شب  ميلة(،  )جنوب 
عمار  اجلمعية  رئي�س  مششن 

. ن �شا �شو
املشش�شششششدر  ذات  واأو�شششششششششح 
ّن هشششذا الششربنششامششج املششعششد  بششششاأ
بششالششتششنشش�شششششيششق مشششع مشش�شششششالششح 
للثقافة  املحلية  املششديششريششة 
الرئي�شية  املششكششتششبششة  وكشششذا 
مبيلة  العمومية  للمطالعة 
القائمن  تكوين  اإىل  يهدف 
عششلششى املششكششتششبششات الششبششلششديششة، 
املتكونون  �شيتلقى  بحيث 
املكتبي  العمل  �شا�شيات  اأ
من  املكتبات  ت�شيري  وكيفية 
امل�شتقبل  جمعية  اأع�شاء  قبل 
�شنة   11 منذ  ت�رف  التي 
املطالعة  مكتبة  ت�شيري  على 
خل�ر  جامع  حلي  العمومية 
كما  العيد  �شلغوم  ببلدية 
ت�شيري  على  �شابقا  اأ�رفت 
اجلماعة  لذات  البلدية  املكتبة 

�شنوات.  6 ملدة  املحلية 
هذا  اأن  املششتششحششدث  واأ�شششششاف 
يهدف  التكويني  الربنامج 
لششنششقششل جتششربششة اجلششمششعششيششة يف 
م�شريا  املكتبي،  الت�شيري 
 8 تكوين  يف  النطالق  اإىل 
البلدية  املكتبة  من  موظفن 

اأغلبهم  اأخلوف  اأولد  لبلدية 
الخت�شا�س،  عششن  بعيدون 
العملية  تتوا�شل  اأن  على 
على  املشش�ششرفششن  لششتشش�شششششمششل 
امل�شرية  بلديتي  مكتبتي 

امللوك. وعن 
خششالل  اجلمعية  قششامششت  كششمششا 
الشششعشششام اجلشششششاري بششتششكششويششن 
على  املشش�ششرفششن  وتشششاأطشششري 
املطالعة  وقاعات  مكتبات 
�ششششش�شششششات  الششتششابششعششة لششلششمششوؤ
برنامج  خششالل  من  الربوية 
اجلمعية  بششن  مششا  �شبطه  مت 
والثقافة  الربية  ومدريتي 
�شو�شان  فشششاد  اأ بششالششوليششة.و 
تششكششويششن  مت  نشششه  بشششاأ كشششذلشششك 
قششاعششات  عششلششى  مشش�ششرفششا   76
موؤ�ش�شات  عششرب  املششطششالششعششة 
تاجنانت  بششدوائششر  الششربششيششة 
والتالغمة،  العيد  و�شلغوم 
لت�شمل  متوا�شلة  والعملية 
الربوية  املوؤ�ش�شات  جميع 
بششالششوليششة.وا�شششششتششنششادا لششذات 
جار  التن�شيق  فاإن  امل�شدر، 
مديرية  م�شالح  مششع  حاليا 
ب�شكرة  لشششوليشششة  الششربششيششة 
جمعية  جتششربششة«  »نششقششل  لششش 
املشش�شششششتششقششبششل الششثششقششافششيششة يف 
على  القائمن  تاأطري  جمششال 
املطالعة  وقاعات  املكتبات 
جمعيات  اإىل  للقطاع  التابعة 

لتج�شيدها. حملية 
ق/ث

"اأ�شبوع  تظاهرة  ُتنظم 
يشششطشششايل يف  املششطششبششخ الإ
يف  ال�شنة  هذه  العامل" 
يف  العامل  اأنحاء  جميع 
يف  افرا�شية،  ن�شخة 
درا�شششششي  ق�شم  �شكل 
واجتماعات،  رئي�شي  
لششدى  عششلششمششنششا  ح�شبما 

باجلزائر  الإيطالية  ال�شفارة 
هذه  وتت�شمن  العا�شمة  
احلدث،  من  اخلام�شة  الطبعة 
 29 غاية  اإىل  �شي�شتمر  الذي 
الإنرنت  عرب  نششدوة  نوفمرب، 
يف  املتمثل  "التحدي  حششول 
ثناء  اأ ال�شحي  الطعام  تناول 
يف  كوفيد-19-   جششائششحششة 
الركيز  مع  الالجئن"  حالة 
خطر  عششلششى  خششا�ششس  ب�شكل 
اجلائحة  ثناء  اأ التغذية  �شوء 
وهذا  الالجئن  خميمات  يف 
الغذاء  برنامج  مع  بال�راكة 

ملي. لعا ا
عرب  ثانية  نشششدوة  و�شُتنظم 
مع  بششالششتششعششاون  نشششرنشششت  الإ
للمطبخ  الششدولششيششة  املششدر�شششششة 
العليا  واملششدر�شششششة  يششطششايل  الإ
للجزائر  والإطششعششام  للفندقة 
للنظام  تخ�ش�س  العا�شمة، 
وهي  املتو�شطي،  الششغششذائششي 
مرتبط  �شحي  غذائي  م�شار 
هذه  وثقافة  بهوية  مبا�رة 
الربنامج  وي�شم  الششبششلششدان، 

�شششششتششة  مشششن  دورة  يششش�شششششششا  اأ
رئي�شية  درا�شششششيششة  قشش�شششششام  اأ
"اكت�شاف  مششو�شششششوع  حششول 
تقاليدها  خششالل  من  اإيطاليا 
خم�ش�شة  الطهي"،  يف 
لكشششتششش�شششششششاف املششنششتششجششات 
الإيطايل،  للطبخ  �شا�شية  الأ
لقاء  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة 
امل�شركة  الششعششنششا�ششر  حشششول 
بشششن املششطششبششخششن اجلشششزائشششري 
برنامج  ويفتح  يششطششايل،  والإ
يششطششايل  الإ املطبخ  "اأ�شبوع 
مبجرد  للجمهور  العامل"  يف 
الششتشش�شششششجششيششل عششلششى املششوقششع 
�شبكات  اأو  لشششكشششروين  الإ
الشششتشششوا�شششششششل الجششتششمششاعششي 
باجلزائر  الإيطالية  لل�شفارة 

. �شمة لعا ا
التي  التظاهرة  هششذه  وتنظم 
 ،2016 �شنة  هششا  نشش�شششششاوؤ اإ مت 
اخلارجية  الشش�شششششوؤون  وزارة 
الإيطالية،  الدويل  والتعاون 
الطهي  تقاليد  ترقية  بهدف 
مميزة  كششعششالمششات  والششتششذوق 

الإيطالية. والثقافة  للهوية 
ق/ث

�شششششّجششلششت مششديششريششة الششثششقششافششة 
اإعادة  عملية  �شكيكدة  لولية 
ثششريششة  الأ احلديقة  جششدار  بناء 
الششواقششعششة بششجششانششب املشش�ششرح 
مدينة  بششو�شششششط  الشششرومشششاين 
�شنة  انهار  والذي  �شكيكدة، 
اجلوية. التقلبات  بفعل   2017
بناء جدار احلديقة  اإعادة  عملية 
ميزانية  اإطشششار  يف  ثششريششة  الأ
مبديرية  اخلششا�شششششة  التجهيز 
اأن  حيث   ،2021 ل�شنة  الثقافة 

الناحية  من  متاما  انهار  اجلدار 
الربة  اجنراف  بفعل  الغربية 
اجلوية  ال�شششششطششرابششات  جششراء 
لالأمطار،  الغزير  والت�شاقط 
القطع  ببع�س  اأ�رارا  اأحلق  ما 
باحلديقة  املششوجششودة  ثششريششة  الأ
للعهد  تاريخها  يعود  والتي 

الروماين.
فتح  اإعشششششادة  املششزمششع  مششن  و 
الزوار  مششام  اأ ثرية  الأ احلديقة 
عقب  �شنوات  منذ  واملغلقة 

خا�س  وممشششر  �شششششيششاج  و�شششششع 
اأي  وقششوع  لتفادي  بششالششزوار 
تقرر  اأن  بعد  وذلك  حششوادث، 
امل�رح  فتح  اإعششادة  يششام  اأ منذ 
و  بجانبها.  الواقع  الروماين 
املحيطة  ثرية  الأ احلديقة  تعترب 
بها  و�شعت  والتي  بامل�رح 
مبعرثة  كانت  التي  ثار  الآ كل 
ف�شاًء  الروماين  امل�رح  داخل 
الششرفششع من  نششه  �شششششاأ مششن  اآخشششر 

للم�رح. التاريخية  القيمة 

توابيت  احلديقة  هذه  وت�شم 
ورخامية  حجرية  جنائزية 
وكششذا  القدمية،  للفرة  تعود 
وغرانيتية  رخامية  اأعششمششدة 
كثرية  مششعششمششاريششة  وعششنششا�ششر 
عششلششى غشششششرار الششتششيششجششان و 
الأعشششششمشششششدة، فشش�شششششال عششن 
القدمية  الالتينية  الكتابات 
املششخششتششلششفششة مششنششهششا اجلششنششائششزيششة 

مرباطورية.  والإ
ق/ث

حتشش�شششششل الششفششيششلششم الشششروائشششي 
ليلى"  بو  "اأ اجلزائري  املطول 
بومدين  �شيدي  اأمن  ملخرجه 
"جريار  جششائششزة  على  مششوؤخششرا 
لقاءات  ملهرجان  كوتاز"  فرو 
الفرن�شي،  ال�شينمائي  بلفور 
الفيلم. فريق  لدى  علم  ح�شبما 
على  ليلى"  بو  "اأ فيلم  وحششاز 
كوتاز"  فششرو  "جريار  جششائششزة 
اأول فيلم روائي خرج يف  كونه 
.2020 ل�شنة  ال�شينما  قاعات 

نتاج  اإ وهششو  الفيلم  ويششتششنششاول 

فرن�شي  جشششزائشششري  مشش�شششششرك 
دقششيششقششة   140 ملششششدة  قشششطشششري 
�شششششاويششة خششالل  الأحششششداث املششاأ
التي  ال�شوداء  الع�رية  فرة 
خششالل  مششن  اجلششزائششر  عا�شتها 
الششذي  �شمري  ال�شابن  ق�شة 
بنواري  �شليمان  دوره  يوؤدي 
لششيششا�ششس  ديششة اإ ولششطششفششي مششن تششاأ
اإرهابيا  يطاردان  اللذان  �شامل 
يف  ليلى"  بو  "اأ يدعى  خطريا 

اجلزائرية. ال�شحراء 
ويششش�شششششششلشششط هشششششذا الششعششمششل 

ثر  الأ على  ال�شوء  ال�شينمائي 
يف  العنف  يخلفه  الذي  الكبري 
من  عنه  يرتب  ومششا  املجتمع 

نف�شية. �شدمات 
ليلى"  بو  "اأ فيلم  و�شششششارك 
مطول  فيلم  اأول  يعترب  الششذي 
بومدين  �شيدي  اأمن  للمخرج 
الق�شريين  الفيلمن  بششعششد 
يف  و"اجلزيرة"  غدا؟"  "اجلزائر 
ملهرجان   72 الطبعة  فعاليات 
مايو  يف  ال�شينمائي  كشششان 
"اأ�شبوع  م�شابقة  يف   2019

. لنقد" ا
يشش�شششششا خششالل  كششمششا عششر�ششس اأ
مشششهشششرجشششانشششات الششبششو�شششششنششة 
وبلجيكا  وتون�س  والهر�شك 

م�ر. وكذا  واإيطاليا 
اجلزائري  واملخرج  املمثل  ونال 
اأح�شن  جائزة  �شامل،  ليا�س  اإ
الفيلم  هذا  يف  دوره  عن  ممثل 
يششام  لأ  30 الش الطبعة  خششالل 
�شنة  ال�شينمائية  قششرطششاج 

.2019
ق/ث

انتهاء ترميم قاعة ال�سينما »اإفريقيا« مب�ستغامن

جمعية امل�ستقبل الّثقافية

تكوين موؤّطري املكتبات البلدية مبيلة

العامل" يف  االإيطايل  املطبخ  "اأ�سبوع 
 يف ن�سخة افرتا�سية

نحو اإعادة بناء جدار احلديقة االأثرية ب�سكيكدة

فيلم "اأبو ليلى" الأمني �سيدي بومدين يتح�سل على جائزة "جريار فرو كوتاز" 
بفرن�سا
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

اإن وايل غرداية
 . الطمي  مواد  ا�ستخراج  مبنع  املعنية  الوديان  اأجزاء  و  الوديان  قائمة  يحدد  الذي   2010 جانفي   10 يف  املوؤرخ  الوزاري  القرار  على  •بناءا 

ل�سنة  امل�سنفة  للمن�ساآت  العمومية  التحقيقات  اإطار  يف  املحققني  املحافظني  تعيني  املت�سمن   ،  2020 مار�س   01 يف  املوؤرخ   583/2020  : رقم  الوالئي  القرار  على  •بناءا 
 .  2020

الوديان  جماري  من  الطمي  مواد  ال�ستخراج  االمتياز  مبنح  املتعلقة   ،  03/03/2020  : بتاريخ   ، 204/م.م.م.غ/2020   : رقم  املائية  املوارد  مديرية  مرا�سلة  على  •بناءا 
لفائدة ال�سيد /�سعادي ال�سيخ ، الكائنة باملكان امل�سمى واد الكاف ببلدية حا�سي القارة الوالية املنتدبة املنيعة . 

باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة 
- يقــرر – 

•املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة ال�ستغالل ا�ستخراج مواد الطمي من جماري الوديان لفائدة ال�سيد /�سعادي ال�سيخ ، الكائنة باملكان امل�سمى 
واد الكاف ببلدية حا�سي القارة الوالية املنتدبة املنيعة . املادة 02 : ح�سب املخططات فاإن حدود منطقة اال�ستغالل هي ح�سب االإحداثيات التالية: 

 Les Coordonnées Géographiques

 P4 P3 P2P1

  Y X  Y X  Y X  Y X
 3295521.73 482942.84 3295407.72 482978.11 3295702.48 483500.49 3295583.20 483799.56

املادة 03 : يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية حا�سي القارة  ملدة خم�سة ع�سر يوما )15( ابتدءا من تاريخ تعليق هذا القرار  املادة04 : يعني ال�سيد / عبد احلاكم يحي رئي�س 
م�سلحة مهند�س دولة ببلدية حا�سي القارة ، ب�سفته حمافظ حمقق ، و يتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية حا�سي القارة ، حيث يكون يف متناول 
املواطنني الإبداء املالحظات على امل�سروع . املادة 05: يكون االطالع على ملف التحقيق و كذا ال�سجل مبقر بلدية حا�سي القارة  ، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا 

اأيام العطل و االأعياد . 
املادة06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية و يف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال و ي�سهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي 
القارة، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على االأقل . املادة 07 :  يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح 
العواقب املحتملة ملدى تاأثري امل�سروع على البيئة . املادة 08: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل و يوؤ�سر من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي القارة 
، و ير�سل مع امللف مرفوق بتقرير املحافظ املحقق و كذا فتح و غلق التحقيق ثم ير�سل اإىل ال�سيد مدير البيئة . املادة 09 : يكلف ال�سادة / االأمني العام للوالية / الوايل املنتدب 
للمقاطعة االإدارية باملنيعة /مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة/مدير البيئة /مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية /مدير التجارة /  مدير املوارد املائية / مدير امل�سالح الفالحية 
/ حمافظ الغابات /مدير ال�سناعة و املناجم /مدير ال�سحة و ال�سكان /رئي�س اأمن الوالية / قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني / رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي 

القارة / املحافظ و املحقق و �ساحب امل�سروع ، و كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات  االإدارية للوالية.  
 التحرير 2020/11/26 

قرار رقم :  2532 بتاريخ : 23 �سبتمرب 2020  
  يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة   ال�ستغالل ا�ستخراج 
مواد الطمي من جماري الوديان لفائدة ال�سيد / �سعادي ال�سيخ الكائنة باملكان 

امل�سمى واد الكاف ببلدية حا�سي القارة الوالية املنتدبة املنيعة  

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ح�سوريا ابتدائيا /يف ال�سكل/ قبول دعوي الرتجيع. يف املو�سوع 
/ اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل فيه بتاريخ 2020-07-15 حتت فهر�س رقم 306-20 و معه امل�سادقة على تقرير 
20 و بالنتيجة   - 00049 2020-08-13 رقم  اخلربة العقلية املنجزة من طرف الدكتور علي مرباح املودع بتاريخ 
الق�ساء بتوقيع احلجر على امل�سمى مك�ستي عبد الرزاق املولود بتاريخ 2001-07-09 مبتليلي ابن ال�سيخ و جياليل 
ميينة.وتعيني املرجعة جياليل ميينة مقدما عنه لرعايته و ت�سيري �سوؤونه القانونية و االإدارية و اأمر �سابط احلالة املدنية 
لبلدية متليلي بالتاأ�سري باحلجر على �سهادة ميالد املحجور عليه ب�سعي من النيابة ، و حتميل املرجعة امل�ساريف الق�سائية 
مبا فيها م�ساريف اخلربة . بذا اأ�سدر احلكم و اأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة باملكان و الزمان املذكورين اأعاله 

ليوقع اأ�سله من طرفنا نحن الرئي�س و امني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 
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عن حادثة ذبح اأ�ستاذ التاريخ بفرن�سا اأحتدث:

تعذيب واغت�ساب الّن�ساء 
اجلزائريات اإّبان الثورة اجلزائرية 

بقلم – معمر حبار
 Commandant كتاب:  قراءة  من  البارحة  املتتّبع  القارئ  .انتهى 
 Azzedine »ON NOUS APPELAIT FELLAGHAS«،
 Editions Stocks، France، 4trimestre 1976، Contient

.349 Pages
2.�شبق ل�شاحب الأ�شطر اأن حتّدث عن التعذيب، والغت�شاب امل�شّلط 
على اجلزائرين من طرف ال�ّشفاحن اجلالدين املجرمن الفرن�شين على 
وعرب  مقالت،  عّدة  ويف  اجلزائرية  الثورة  اأثناء  اجلزائر  ون�شاء  رجال 
�شفحته. واليوم ينقل عرب الكتاب الذي بن يدي القارئ تفا�شيل عن 
تعذيب امراأة جزائرية عفيفة طاهرة وهي زهور طيلة 6 �شنوات على 
الدين  الرائد عّز  الأخ  ينقله  الفرن�شين، وفيما  املجرمن  املظلين  اأيدي 

طيلة �شفحات 203-233.
واإذلل،  تعذيب،  عن  يتحّدث  العم  اأّن  ال�شهادة يف  هذه  قيمة  3.تكمن 
ال�ّشابقة، ولذلك  الكتابات  اأخيه. وهذا ما مل يكن يف  بنت  واغت�شاب 

يتعّمد �شاحب هذه الأ�شطر نقلها ولأّول مّرة.
4.�شنة 1954 كان لزهور 16 �شنة، واعتقلت �شنة 1957. �شفحة 206
اجلاّلدين،  املجرمن،  �شّد  يدوية  قنابل  و�شع  زهور  مهمة  5.كانت 

ال�ّشفاحن الفمحتلن من الفرن�شين. 212
ال�ّشاعة  على  اأبيها  بيت  من  اعتقالها  مّت  القنبلة  و�شعت  بعدما     .6
اأن  وخ�شوا  منها،  يتاأّكدوا  مل  املجرمن  لأّن  اأختها  رفقة  فجرا  الرابعة 

تنفلت الثانية. 214
اأن تلب�س لبا�شها وهم يقتادونها  7.رف�س املظلين املجرمن من زهور 
�شنقوم  لبا�شك،  ترتدي  اأن  لداعي  با�شتهتار:  لها  قائلن  للمعتقل 
مبالب�س  واقتادوها  ع�شيقتي.  جن�شية،  عرو�شا  لنا  وتقّدمن  بتعريتك 

النوم. 214
واأ�شبحت كما ولدتها  نزعوا مالب�شها،  للمعتقل  مااأو�شلوها  8.مبجّرد 

اأّمها اأّول مّرة، واأمام اجلاّلدين، واملعتقلن من اجلزائرين. 214
الأماكن  يف  خيوطه  و�شعت  حيث  كهربائي  حمششّرك  و�شع  9.مّت 
من  مكان  كّل  ويف  والفرج،  والأ�شابع،  الأذنين،  الأنف،  احل�ّشا�شة: 

اجل�شد يراه اجلاّلد املجرم فاعل، ومفيد. 215
احل�شارة  تن�ر  التي  املدار�س  يف  والغت�شاب  التعذيب،  10.ميار�س 

الفرن�شية ! 215
اجلزائريون  منها  طلب  الغت�شاب  وكرثة  التعذيب،  �شّدة  11.من 
ال�شبكة  اكت�شفوا  املجرمن  املظلين  واأّن  ة  خا�شّ العراف،  املعتقلون 

ة بوا�شعي القنابل، وزهور من ال�شبكة. 215 اخلا�شّ
12.�س216

التعذيب  اجلاّلدين، والعرق، والدخان يف قاعة  اأحذية  13.كانت رائحة 
للتعذيب،  يتعّر�شون  الذين  للجزائرين  والبول  الدم،  برائحة  تختلط 

والغت�شاب. 216
على  فتتبّول  عليها،  ويتبولون  دمها،  فينزف  ركالت  14.ميطرونها 

نف�شها من الأمل، واخلوف، والفزع. 216
15.هنا، ويف هذا الق�شم نعّذب، لكن دون اأن نرك اأثرا لكي ليراه الراأي 

العام العاملي. 216
16.وبعد كّل تعذيب، تتعّر�س ملرحلة اأخرى من التعذيب. 216

الّثاين تتعّر�س لالإغراء ليجعلوا منها خائنة، باعتبارها  17.يف املكتب 
ورقة احرقت ومل تعد �شاحلة للثورة اجلزائرية. 217

ل،  اأم  عششذراء  كنت  �شواء  اجلششاّلد:  لها  يقول  الّثالث:  املكتب  18.يف 
�شتغت�شبن اليوم. 217

ال�رطة  اإىل  املجرمن  املظلين  من  والغت�شاب  التعذيب،  19.انتقل 
املجرمة. 218

مع  املجرمن  املظلين  اأ�شاليب  نف�س  املجرمة  ال�رطة  20.ا�شتعملت 
قاعة  جششدران  وت�شم  وتعريتها.  الدخان،  �شجائر  عرب  احلرق  زهششور: 
املراأة  لدى  ال�شدمة  لإثششارة  خليعة  جن�شية  �شور  �شورا  التعذيب 
الإذلل.  العفيفة. وهذا بحّد ذاته تعذيب، واإهانة، واإمعان يف  اجلزائرية 

218
21.تقاد زهور اإىل القا�شي فيهّددها قائال: على كّل حال املظلين يف 

الدهليز، واإذا قلت اأّنك تعّر�شت للتعذيب �شيعتقلونك من جديد. 220
22.كتب الطبيب الفرن�شي املجرم يف تقريره للقا�شي زورا اأّن الزهور 
يخفي  كان  امل�شتدمر  باعتبار  للتعذيب  تتعّر�س  ومل  تغت�شب،  مل 

وبرباعة فائقة اآثار التعذيب. 220
23.مّت نقلها بتارخ: 2 �شبتمرب 1957 من املعتقل اإىل �شجن برببارو�س. 
ويف هذا ال�شجن مّت اإعدام اأّول �شهيدين، وهما: زبانة بن حممد، وفراج 

عبد القادر. وكانت الإعدامات ب�شكل يومي.220
24.مّت نقل زهور وبع�س املعتقلن من �شجن بربرو�س اإىل عّدة �شجون 
بفرن�شا، واأ�شعبها كان �شجن تولوز لوجود حار�س ال�شجن من الأقدام 
ال�شوداء املجرمة خ�شية اأن تعدمهم املنظمة الع�شكرية ال�رية املجرمة 
OAS، وقد تهعدت باإعدام كّل املقاومن اجلزائرين ومبا فيهم الفرن�شين 

امل�شاندين للثورة اجلزائرية. 225
25.اأطلق �راح زهور من ال�شجون الفرن�شية بتاريخ: 16 اأفريل 1962، 
التعذيب،  حتت  الفرن�شي  املحتل  �شجون  يف  �شنوات   6 ق�شت  وقد 

والغت�شاب. 227
بفرن�شا،  الفرن�شية  بال�شجون  جزائري  اأ�شري  األف   15 يوجد  26.كان 
باجلزائر  الفرن�شي  املحتل  ب�شجون  اجلزائرين  املعتقلن  عن  ناهيك 

املحتلة. 230
اجلزائرين  املعتقلن  دافعوا عن  الذين  اجلزائرين  املحامن  اإعدام  27.مّت 

OAS. 231 من طرف املنظمة ال�رية الع�شكرية املجرمة
واغت�شاب  تعذيب  من  الدين،   عز  الرائد  املجاهد  الكاتب  28.انتقل 
اجلزائرين،  الرجال  واإذلل  واإهانة،  تعذيب،  اإىل  اجلزائريات  الّن�شاء 

وابتداء من �شفحة 233 ملن اأراد الزيادة.
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احلايل  ال�شهر  بداية  قام  الأ�شتاذ  هذا 
للنبي  كاريكاتورية  �شور  بعر�س 
ن�ره  مت  مما  ن�شخ  حممد.وهي  الكرمي 
املعروفة .وهي  اأبدو  يف جملة �شاريل 
مقرها  تعر�س  فقط  �شهر  قبل  التي 
اإىل هجوم من طرف �شاب باك�شتاين 
جرح  عن  اأ�شفر  �شاطورا  يحمل  كان 
والششذي  التاريخ  اأ�شتاذ   . �شخ�شن 
بالوغد  اجلهات  من  كثريا  و�شفته 
قدراته  التعبري ح�شب  حرية  فهم  لأنه 
اأثناء  راح   ، مغلوطا  فهما  و  العقلية 
امل�شلمن  التالميذ  من  يطلب  احل�شة 
رفع اأيديهم ثم طلب منهم اأن يغادروا 
ح�شا�شا  اأمششرا  �شيعر�س  لأنه  القاعة 
ف�شلت  التي  الفتيات  اإحشششدى  اإل 
بعد  فيما  اأباها  اأخششربت  البقاء)والتي 
اأ�شتاذهم  اأن  كيف  له  وروت  بالأمر( 
اإباحية  و  �شاخرة  �شششششورا  لهم  بششّن 
الكرمي. امل�شلمن والنبي  وفظيعة عن 
والد الفتاة  ن�ر فيديو له به ت�ريحا 
حتذيريا  وكذا اإ�شم الأ�شتاذ.الذي بادر 
كالنار  اخلرب  فانت�ر  الكراهية  بزرع 
ال�شاب  هذا  �شمع  حتى  اله�شيم  يف 
الأ�شتاذ  فر�شد  بالواقعة  ال�شي�شاين 
يهتف  وهو  بذبحه  وقام  اخلروج  اأثناء 
جمهور  اأول  اأكرب.  ....الله  اأكرب  :الله 
ب�شدة  تنكروا  امل�شلمن  من  العقالء 
التهم  يل�شقون  وراحششوا  الأمششر  لهذا 
اأن الأ�شتاذ مل ولن يحق  اأي  بالطرفن 
فيها  يخد�س  اأو  الأديان  يزدري  اأن  له 
لأنها  حجة،  وباأية  وزنششه  كان  مهما 
معتنقيها  عند  وتابوهات  مقد�شات  
و�شالحيته  حدوده  جتاوز  فهو  .�شف 
الششتششاريششخ  بششتششدريشش�ششس  مكلف  لأنشششه 
لي�س  مقا�س  على  واجلغرافيا.وهذا 
احلق لأحد اأن يعتدي على الغري بحجة 

احرام وتبجيل كل  التعبري.واأن  حرية 
ال�شاب  اأن  اأحمر.والثانية  خط  الأنبياء 
له كذلك  لي�س  اجلناية  بهذه  قام  الذي 
باأفكاره  هششكششذا  يت�رف  اأن  احلششق 
اإل  يعدو  ل   املتطرفة.واأنه  املت�شددة 
عقولهم  املربجمة  ال�شباب  اأولئك  من 
روؤو�شهم  امل�شحونة  بل  واملخدرين 
بل  �شلطان.  من  بها  اأنزل  ما  بفتاوى 
التي  للجهات  يششوؤكششد  حششدث  مششا  اأن 
تبغ�س الإ�شالم عن اأنه دليل دامغ باأن 
و�شفك  بالذبح  اآمر  دين  هو  الإ�شالم 
الإ�شالم  حقيقة  لي�شت  وهذه  الدماء 
التهور  مششن   نششوع  هو  بل  ال�شمحة 
�شوف  هذه  اخلاطئ..احلادثة   والفكر 
املعادية  الأطششراف  من  كثري  ت�شتغلها 
هي  الإ�شالمافوبيا  باأن  للعامل  لتثبت 
كل  واأن  الواقع  اأر�ششس  على  حقيقة 
رحم  من  هو  العامل  يف  اإرهابي  عمل 
بعد  وهششذا  الإ�شالمية.  الن�شو�س 
الرئي�س  مقول  من  فقط  اأ�شبوعن 
قال  الذي  ماكرون  امانويل  الفرن�شي 
عل  اأزمة...كان  يعي�س  الإ�شالم  باأن 
فعال  كان  اإن  ال�شي�شاين   ال�شاب  هذا 
ينحو  اأن  الإ�شالم  عن  ومدافعا  حمبا 
اأن يت�شل  األف طريقة منها مثال  نحو 
بالأ�شتاذ وي�شحح ما بداخل راأ�شه عن 
مغالطات م�شبقة عن الإ�شالم.يتقرب 
منه ويحاول هدايته؟ا ش وجادلهم بالتي 
هي اأح�شن ش  اأو يت�شل بعدة منظمات 
اإ�شالمية يف فرن�شا منها رابطة العامل 
ترفع  اأن  حقها  من  الإ�شالمي.التي 

بدعوى ق�شائية 
�شد الأ�شتاذ وبعدها ُتتخذ الإجراءات 
بالرد عليه ردا  الردعية �شده.اأو يقوم 
الإمكان   قدر  ومقنعا.جمتهدا  وافيا 
له.ولي�س  العك�س  اإثبات  اأجششل  من 
النششخششراط والششتششوغششل  حتششت فتاوى 
الذين  املت�شددين  ال�شيوخ  بع�س 
يطبقون  باأنهم  يزعمون  اأغلبهم 
يجيز  يها  جاء  ما  حرفيا.واأن  ال�شنة 
قتل املرتد على �شاكلة) من بدل دينه 
النا�س حتى  اأقاتل  اأن   فاأقتلوه واأُمرت 
ي�شهدوا اأن ل اإله اإل الله ش وُبعثت بن 

يدي ال�شاعة بال�شيف  ش وجعل رزقي 
ردها  اأحاديث  وكل  رحمي(  ظل  حتت 
باأنها  وقالوا  واملف�رين  الفقهاء  كبار 
مد�شو�شة حتى وهي مكتوبة وموثقة 
حاح. وال�شِ امل�شاند  مششن  كثري  يف 
القراآنية  الآيات  بهذه  نفعل  ماذا  واإل 
اإكراه يف  .كقوله تعاىل) ل  ال�ريحة 
الدين ش ومن �شاء منكم فليوؤمن ومن 
�شاء فليكفر ش  وما اأر�شلناك اإل رحمة 
وقبائل  �شعوبا  وجعلناكم  ش   للعاملن 
�شدق  لتتقاتلوا((  لتعارفوا)ولي�س 
الأحاديث  بهذه  اأنعمل  العظيم.  الله 
الآيات  ونرك  �شحتها  يف  امل�شكوك 
اأما  عز وجل  الله  كتاب  من  التي هي 
مكة  فتح  واقعة  الآن  ؟احت�رين  ماذا 
الهجري  العام  من  الثامنة  ال�شنة  يف 
الكعبة. اأمام  الكرمي  الر�شول  وقف  ملا 
اأذوه  قري�س ممن  اأهل  والتف من حوله 
ال�ريف  راأ�شه  على  الراب  واأهالوا 
�ُشعب  يف  وحششا�ششروه  �شاجد  وهششو 
اأكل  �شنوات،حتى  ثالث  طالب  اأبي 
وعذبوا  ال�شجر  ورق  معه  ومن  هو 
وديارهم  اأموالهم  و�شلبوا  اأ�شحابه 
�شاعتها  قال  بالدهم.  عن  واأجلوهم 
ترون  ما  قري�س  اأهل  الكرمي)يا  النبي 
كرمي  اأخ  خريا   قالوا  ش  بكم  فاعل  اأين 
الر�شول �شاحب  اأخ كرمي...فقال  وابن 
الأخالق العالية والعظيمة )اإذهبوا اأنتم 
الطائف  حادثة  نن�شى  اأن  الطلقاء(دون 
حتى  باحلجارة  النبي  فيها  ُر�شق  التي 
مما  وكثريا  رجله  من  الدماء  �شالت 
قري�س.حتى  وكفار  اأعمامه  من  عاناه 
فكروا يف قتله ثم ينجيه الله �شبحانه 
يف  ال�شديق  بكر  اأبي  رفقة  ذلك  من 
تاريخيا.... هو معروف  غار حراء كما 
متجذرة  والعفو  ال�شماحة  �شفات  اإذا 
خري  هششو  والشششذي  النبي  �شششششرية  يف 
وهو  اأحد  ي�شاهيه  ل  والأنبياء  الب�ر 
يف  ي�شت�شغه  مل  هذا  امل�شطفى..كل 
يف  املت�شددين  بع�س  الع�ر   هششذا 
الأفكار وما اأكرثهم..وكاأنهم اأجربوا اأو 
ُتركت لهم و�شية عن اأن يكونوا خري 
الدين..والأ�شل  عن  ومدافعن  حماة 

يحفظه  الله  ديششن  الإ�شششششالم  اأن  هششو 
الكارهن  �شدة  بلغت  مهما  وي�شونه 
القلوب  يدخل  بششه..لأنششه  والُبغ�شاء 
مهمتنا  .وهذه  والقتناع  القناعة  بعد 
ا�شتعمال  .ولي�س  وغششدا  اليوم  نحن 
العنف اللفظي ول حتى املادي لإجبار 
النا�س على اعتناقه)اإنك لن تهدي من 
ي�شاء(  من  يهدي  الله  ولكن  اأحببت 
نحن هنا ل�شنا �شد الدعوة وموا�شلة 
ودقيقة  ي�شرية  بطرق  الإ�شالم  ن�ر 
والكراهية. العنف  عن  ومقنعة.بعيدا 
يف  الإعشششراب  من  لها  حمل  ل  التي 
احلنيف.ول  الدين  و�ششرائششع  اأحششكششام 
وارثا  نف�شه  يعترب  اأن  حقه  من  اأحششد 
هي  احلقيقية  للر�شالة...الر�شالة 
العظماء  لبو�س  ديننا  واإلبا�س  اإعطاء 
بالأخالق  اإليه   املنت�شبن  يتحلى  يوم 
للعاملن  ويوؤكدوا  والعظيمة  ال�شامية 
علم  وديششن  وهداية  رحمة  ديششن  باأنه 
وقهر  ظالمية  ولي�س  وتب�ر  وتدبر 
اأن  والأكيد  ش  ورهششاب  وخششوف  وهلع 
م�شامينه  يف  نف�شه   لي�س  الإ�شالم 
هذه  ملثل  الششداعششي  هو  ون�شو�شه  
مع�ر  والت�رفات.واإمنا  ال�شلوكات 
حملوا  الذين  املتاأ�شلمن  من  الكثري 

امل�شعل مبح�س اإرادتهم .
وكششان جششل مششا قششامششوا بششه هششو تثبيت 
الغربين  لدى  الت�شورات  من  العديد 
اأنني  اأنه دين املوت والقتل ملجرد  عن 
الششراأي؟...ش نحن نعلم  اأختلف معك يف 
واأغلب  الغرب  يف  ملششاذا  اليقن  علم 
والنبي  الإ�شالم  يكرهون  الأوربين 
اأنه  �شوى  ل�شيء  ل  بالذات  حممد 
دين ويف تعاليمه  يحد من �شهواتهم 
يف  ي�شبطها  بل  املطلقة  واباحياتهم 
با�شم  .وهم  والعفة  الطهارة  من  اإطار 
احلريات الفردية والعبثية ل ت�شاعدهم 
هذه الأمور يف حياتهم.ولأن امل�شيحية 
والتلمود  ويف   الأربعة  اأناجيلها  يف 
كثريا  لهم  ُتباح  يوم  مبتغاهم  يجدون 
تعلق  فيما  حتى  الدنيا  متاع  مششن 

بالأ�شول والعياذ بالله.

االإ�سالم مل ياأمرنا بذبح النا�س يف الطرقات
تابعت كغريي من اجلزائريني واقعة هذا االأ�سبوع والتي كما هو معلوم خلفت �سحيتان. اأ�ستاذ يف مادة 
التاريخ يدر�س  �سمال غرب باري�س.يدعى)�ساموئيل باتي47عاما(و�ساب من اأ�سول �سي�سانية )عبداهلل 

اأنزوروف18عاما( والذي و�سلت عائلته طالبة اللجوء اإىل باري�س عندما كان بعمر �ست �سنوات..

ح�سني علي غالب
وُكلنا  و�شل،  الدرب،  على  �شار  من 
ل مها طال الو�شَل، اأو ُمدَة  �شوف َن�شِّ
ْل  َن�شِّ حتى  ل،  الَن�شِّ وق�شوة  الف�شِل، 
يف  ِريب  َكالَغّ فنحُن  ل،  الَف�شَ ليُوِم 
حيُث  وغريب!؛  ِريب  وُمّ عجيٍب،  عامٍل، 
ُُر بنا الأياُم،  تدوُر ِبنا الُدنَيا دُوَرَتَها، ومتَّ
وتُهلُكنا  وتُتلَفَنا،  َفَتلَفَنا،  ونتلقاها، 
َوتلُهو  بالب�ر؛  ملٌح  وكاأنَها   عًة،  ِ ُم�رَّ
ْر، َفري  ِهِر، وّتَبهَّ بنا احلياُة، وُتَبِحر، وُتزَّ
فيها الطفُل احَلِبِيَب، والباكي بِالَنَحِيب، 
الأَدِيششب،  واَل�َشاب  الَنَجِيب،  بُل  وال�شِّ
والرُجل،  والطبيُب،  والِطُب،  والطيُب، 
املُنيب  وال�شيُخ  والثيُب،  واملششششراأُة، 
والرقيب،  واحل�شيُب،  بِالِطيب،  �ِشَح  املُتَّ
ِرُج  واملُخِّ ال�شطوُر،  بن  وما  والغريب، 
ما يف ال�شدور، ويبقي الغريب َغريبًا 
يف ُوحَدتِه، وُغربتِه، بعيداً عن  الديار، 
دُومشششًا  عن  َيبحُث  والشششدار،  والشششدور، 

الغريب  وحال  الأوطششاَن؛  يف  العماِر  
ويدوُر،  َفَي�ِشرُي،   اَلُبدور،  ِدُر  ُيبَّ َمن  كَّ
لأثٍر   العودة   بِحلم  متاأماًل   ويحور 
البعيٍد،  ال�شليب  ُوطنه  ُتربة،  ثري  يف 
اأمل  التليد، ويبقي  املجيد،  املا�شي  ذو 
ع�شرٍي؛  ُكششل  رغششم  ًم�شتمراً   غريب  
ريششب،  بششال  الغريب   َقششلششُب  َفَيتَقلَب 
ُلوطٍن  ويئُن  َيِحُن،  قريٌب،  وجٌع   بن  
�َشلِيب!؛  يزاُل  ل  وم�ري   واأق�شى، 
ويبقي الَغريب يف الُدنيا غريُب، يبحُث 
بن الركام عن احُلطام  يف الُغربة، ويف 
ويَتَفَح�ُس،  َيفح�ُس،  اللُجوء   ُظلمة 
اأمٍل  ّفِجر  ِي�ِس  َب�شِّ عن  وَيتَمَح�ُس، 
َيِطيب  ومِب�شتقٍر  قريب،  مبُوطٍن  قريٍب، 
َطيْب  يَّ حتى  ُب  واَلِطّ وال�شالم،  باحَلُُب، 
القريب،   احلبيب  �شيدنا  بلقاء  اَلَغرِيب، 
حبة  النبي  َبَطُب فوؤاُد الغريب ب�شُ َفُيطَّ
احلبيب؛؛ َفنحُن جميعًا ُغرباء يف الُدنيا، 
والتي ل مقر فيها خالٌد  لإن�شاٍن على  

يتلوُه  رحيٍل،  ِففيها  الَب�ِشيَطة!؛  وجه  
وفششراق،  لقاٍء،  بن  وتتوا�شل  فششراٌق، 
وَنِحِيب،  وغششربششٌة،  وجلشششوٌء،  وعششنششاٍق، 
والَغراِئب،  والعجاِئب،  اخُلُطوب،  وتقُع 
والن�شب، والو�شب، والتعب يف َدرْب 
ف�شوف  ارحتل،  اأو  َحل  اأينما  الغريب،  
غريبًا  وحيداً   ويرحل،  اجلميع،  يَرَجل 
الألف  رحلٍة  َفبعد  الششُراب!؛   َمَفر�ُشُه 
ميل للغريب يف بالد الَغْرب، والُغربِة، 
وامل�شلمن،  الششُعششرِب،  ديششار  يف  اأو  
احلبيب،  و�شحبة  لقاء  ويرُجو  يحنو، 
البحث  الغريب يف  ويتوا�شل م�شعى 
لن�شيٍب  اأثششٍر  لأي  خيط  طششرِف  عن 
ويف  ششِيششَب،  جُمَّ ملوؤُن�ٍس  اأو  ِلقريب،  اأو 
ول  حبيب،  ول  ُم�شتجيب،  ل  الغالب 
فيم�شي  لَغِريب!؛  عششزاء  ول  طبيب 
ُهششُدوٍء،   يف   مرجاًل   راحششاًل   غريب 
وركششٍب  ُمطبق،   �شمت  يف  وحششيششداً  
لُه  بينُهم  ولي�س  ُم�شيٌع،  ُمهيب  غرُي 

ُكلنا  فنحن  الأحباب  اأيُها  فيا  قريب؛  
الزَمان!؛  من  قرٍن  بعد  ُغرباء  �شنكون 
و�شفحتنا،  �شحيفُتنا،  فششُتششطششوي 
بعد  ُغربُتنا  وتبقي  وقرابُتنا،  وهيبُتنا، 
يزورنا  ذاكر، ول  يذكرنا  فال  الرحيل، 
كالغريب  ون�شبُح  املقابر،  يف  زائششر 
ما  اإل   للُغرباء  ولي�س  َمِن�شيًا!؛  ن�شيًا 
بنا  طال  مهما  ُفكُلنا  لأُخراُهم،  قدموا  
اُلُغرباء  ِبرَكِب  الزمن �شرحل، ونلحق 
يف ُدنيا الغرابة والغربة والغريب، فال 
الدائبة  الزائلة  الُدنيا  ِبحبال  تتم�شكوا 
املتِّْن،  الُقوي  اللِه  بحبل  ومت�شكوا 
بعيد  غري  قريبًا  ما،  يومًا  لأننا  املُبن، 
الأبواب  علينا  وُتغلق  من�شي،  �شوف 
اإل  مفتوحا  لنا   يبقي  ولن  الأر�شية، 
َترحم   الربانية  العُلوية  ال�شماء  اأبواب 
ترك   ن   ِ مِمّ الراحل   ال�شالح   الإن�شان  
هناك  يكون  فلن  الأثر   واأجمل  َطِيَّب، 

غريب!.

اأكذوبة " الكمبوند"

بقلم / جمال ن�سراهلل
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

ANEP ل�كالة �ل�طنية للن�صر و�لإ�صهار�
�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �صرفنا �لإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

وقفة احتجاجية لنقابة املهند�سني املعماريني 
املعتمدين بوالية امل�سيلة، للمطالبة برف�س ما اأ�سموه 

دفاتر ال�سروط املوجهة، واإلغاء دفرت ال�سروط 
التعجيزي ملتابعة اإجناز مالعب جوارية

�صــورة وتعلــيـق

يواصل أعوان احلماية املدنية 
لوالية باتنة العمل اإلنساين النبيل 

من خالل التدخالت املسجلة بني 
احلني واآلخر، لفائدة احليوانات، 

أين قامت فرق التدخل للوحدة 
الثانوية بريكة، بإنقاذ قط كان 

عالقا بأعلى خنلة، وهذا امتدادا 
للعمل اإلنساين الذي يقوم به 

عناصر احلماية املدنية يف شىت 
الظروف ويف خمتلف املهام اليت ال 

تقتصر فقط على العنصر البشري، 
وهو ما تثبته خمتلف التدخالت 

املسجلة سيما ما تعلق بإمخاد 
احلرائق، إنقاذ املتسممني بالغاز 

وغريها من املهام اليت تتدخل 
فيها مصاحل احلماية املدنية ضمن 

الصفوف األوىل

خرباء مراكز االأمرا�س االأمريكية: 

لقاحات "كوفيد19-" قد حتفز 
مر�سا عابرا

تقدم الواليات املتحدة حاليا ثالثة 
لقاحات مرشحة لـ”كوفيد19-” 

يف طور اإلعداد، واليت من 
املتوقع بدء استخدامها يف 
وقت مبكر من العام املقبل.

لكن عددا من اخلرباء 
ممن حضروا اجتماعا 

للجنة االستشارية للمراكز 
األمريكية ملكافحة األمراض 

والوقاية منها،  شددوا على أن 
األمريكيني الذين حيصلون على لقاح ال 

ينبغي أن يتفاجأوا إذا شعروا باملرض لبضعة 
أيام بعد ذلك.

وقالت باتريشيا ستينشفيلد من مستشفيات 
وعيادات األطفال يف مينيسوتا، يف اجتماع 

اللجنة االستشارية ملراكز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها: “هذه استجابات 

مناعية، لذلك إذا شعرت بشيء ما بعد 
التطعيم، جيب أن تتوقع أن تشعر بذلك. 

وعندما تشعر بذلك، فمن الطبيعي أن تعاين 

من بعض أمل الذراع أو بعض التعب 
أو بعض اآلالم يف اجلسم أو 

حىت بعض احلمى”.  وأشارت 
إىل أن مقدمي اخلدمة جيب 

أن يكونوا مستعدين لشرح 
ذلك لألشخاص الذين 

يصطفون للحصول على أي 
لقاح لـ”كوفيد19-”.

وتعمل اللقاحات على حماربة 
املرض من خالل إنتاج استجابة 

مناعية داخل اجلسم. وأحيانا يعين ذلك 
ظهور أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا، مثل 

األوجاع والصداع واحلمى.
وبالفعل، أبلغ بعض املتطوعني يف جتارب 

Mod-  لللقاحات املرشحة من شركات األدوية
erna و Pfizer  وAstraZeneca عن أعراض 

تشبه أعراض اإلنفلونزا بعد التطعيم. 
وخيشى اخلرباء من أن هذه التقارير قد تبعد 

الناس عن التطعيم، أو عن اجلرعات الثانية 
املطلوبة.
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املخابز اأغلقت 
والقاطنون يف عمارات 

عدل يتعذبون

اضطرت العديد من املخابز يف حي 
“أويف 2” ببلدية سيدي عمار بعنابة 
للغلق بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

يف العديد من األحياء حلوايل 10 
ساعات، من جهة أخرى عاىن سكان 
عمارات عدل بسيدي عمار األمرين 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف 
املصاعد حيث اضطروا الستعمال 

السالمل، ويبلغ عدد طوابق عمارات 
عدل 16 طابقا ويوجد عمارات أخرى 

10 طوابق..

زغماتي: غرامة 
مليون �سنتيم لعدم 

ارتداء الكمامة 
كبرية” “لي�ست 

قال وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغمايت، 
إن غرامة الـ 10 آالف دينار املفروضة على خمالفة 

عدم ارتداء الكمامة “ليست كبرية”، مستندا يف 
رأيه إىل أن املسألة تتعلق بصحة اجلزائريني يف ظل 

الظروف الصحية الصعبة الناجتة عن تفشي وباء 
كوفيد19- .وأوضح زغمايت يف رده على تساؤالت 

أعضاء جملس األمة اليوم أن هناك من خيلط بني 
الضريبة والغرامة اليت تعترب يف نظر القانون عقوبة 

تسلط على من يقوم مبخالفة القوانني املسطرة 
املتضمنة لوجوب االلتزام بارتداء القناع الواقي يف 

إطار اإلجراءات االحترازية للوقاية من فريوس 
كوفيد19- .وكان نائب املدير األمن املروري باملديرية 

العامة لألمن الوطين عميد الشرطة رشيد غزيل 
كشف لإلذاعة  الوطنية أمس عن رصد أزيد من 952 
ألف خمالفة للحجر الصحي خالل الفترة املمتدة من 

22 مارس إىل 22 نوفمرب اجلاري.

في�سانات دون اأمطار 

تفاجأ سكان بلدية القبة، صباح 
أمس، بفيضانات يف املنطقة، 
معتقدين أن أمطارا غزيرة 

هتاطلت ليال، إال أن الغريب يف 
األمر، أن تلك الفيضانات كانت 

نتيجة انفجار ألنبوب كبري للمياه 
الصاحلة للشرب، وقد تسربت إىل 

األحياء املجاورة، خاصة وأهنا 
تتواجد مبنحدر شديد ما جعل 

قوة املياه كبرية، األمر الذي أثار 
استياء الكثري من املارة.



االإعدام ال�سبيل الوحيد لردع جرائم اختطاف االأطفال
ن��ب جمل�س �لأمة لزغماتي

ل�ؤي ي
----------------------

ب�زيان  �أحمد  �لع�ص�  من  كل  وطالب 
عن  طالبي  وفاحت  �لرئا�صي  �لثلث  عن 
�لدميقر�طي  �ل�طني  �لتجمع  حزب 
�لرئا�صي،  �لثلث  عن  طبة  بن  وحممد 
وعــدم  ــــد�م  �لإع عق�بة  بـ"تطبيق 
ذلك  باعتبار  بها،  بالنطق  �لكتفاء 
�لن�ع  هذ�  لردع  �ل�حيد  �ل�صبيل  يعد 

�خلطر من �لإجر�م".
�لــعــ�ــصــ��ن حممد  ــدد  ــص � بــدورهــمــا، 
و�صياء  �لــرئــا�ــصــي(  )�لــثــلــث  ــاء  ــري زك
�لتحرير  )جــبــهــة  بــلــهــربي  �لــديــن 
"�لفعلي"  �لتطبيق  على  �لــ�طــنــي( 
وذلــك  �جلــنــاة  �صد  ـــد�م  �لإع لعق�بة 
�لإجر�م  من  �لن�ع  هذ�  "كبح  �أجل  من 

�لغريب عن جمتمعنا".
ــة  �لأم مبجل�س  �لــعــ�ــصــ��ن  ـــرز  �أب كما 
�جتماعية  ــات  ــص در�� �إعــــد�د  �أهــمــيــة 
�رتكاب  ور�ء  �لكامنة  �لأ�صباب  ملعرفة 
بتجنيد  وذلــك  �لخــتــطــاف  جرمية 
خمتلف  و  و�لجتماع  �لنف�س  علماء 

�ــصــرورة  �إىل  م�صرين  �ملــتــدخــلــني، 
مب�صاركة  حت�صي�صية  حمالت  تنظيم 

�ملجتمع �ملدين.
�أما �لع�ص� عبد  �لقادر قرينيك )جبهة 
على  جهته  من  �أكد  �ل�طني(  �لتحرير 
�لعق�بات �صد  �أق�صى  "�صرورة ت�صليط 
عق�بة  تطبيق  فيها  مبا  �ملختطفني 
"مطلب  بـــ  ـــك  ذل ــفــا  و��ــص �لإعد�م" 
�صعبي" ي�صتدعي تنفيذه ميد�نيا. من 
جهتها، �أكدت جلنة �ل�ص�ؤون �لقان�نية 
و�لتنظيم  �لإن�صان  وحق�ق  و�لإد�رية 
و�لتق�صيم  �لإقــلــيــم  وتهيئة  �ملحلي 
ــــالل تــقــريــرهــا  ـــن خ �لإقـــلـــيـــمـــي م
ل�صد  "جاء  �لن�س  هــذ�  �أن  �لتمهيدي 
�لت�صريع  يف  �مل�صجل  �لقان�ين  �لفر�غ 
�لختطاف  جر�ئم  جمال  يف  �ل�طني 
�جلرمية  هذه  تفاقم  ظل  يف  �صيما  ل 

يف بالدنا ".
ــت �لــلــجــنــة مبــ�ــصــمــ�ن هــذ�  ــ�ه كــمــا ن
�لتطبيق  �ــصــرورة  مــربزة  �ملــ�ــصــروع، 
ــل  ــن �أج ـــك م �لــ�ــصــارم لأحــكــامــه وذل
مكافحة هذه �جلر�ئم وردع �ملجرمني.
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اإيداع الوزير االأ�سبق عبد 
القادر واعلي احلب�س املوؤقت

اإحباط حماولة هجرة 112 
اأ�سبوع "حراقا" خالل 

وفاة الرئي�س ال�سابق 
للمجل�س ال�سعبي الوطني 

ال�سعيد بوحجة

جراد يحيي املراأة اجلزائرية

كورونا : ت�سجيل 1025 
اإ�سابة جديدة، 642 حالة 

�سفاء و20 حالة وفاة

تعوي�س 500 مت�سرر من 
زلزال �سكيكدة هذا االأ�سبوع

مكافحة اجلرمية : 

توقيف 11 م�ستبها فيه وحجز كميات من املوؤثرات العقلية

حوادث املرور: 

وفاة 10 اأ�سخا�س و اإ�سابة 326 اآخرين بجروح خالل اأ�سبوع

وفاة االأ�سطورة االأرجنتينية دييغو مارادونا عن عمر 60 �سنة

وفاة زوجني اختناقا بالغاز املنبعث من ال�سخان املائي بتلم�سان 

عدد االإ�سابات يف العامل يالم�س 60 مليون حالة بكورونا 

تفحم 4 حافالت يف حريق مهول بقاملة 

يف  �حمــمــد  �صيدي  مبحكمة  �لتحقيق  قا�صي  �أمـــر 
�لأ�ــصــغــال  وزيـــر  ــد�ع  ــاإي ب �أمــ�ــس  �لعا�صمة  ــر  ــز�ئ �جل

�لعم�مية �لأ�صبق عبد �لقادر و�علي �حلب�س �مل�ؤقت.
�حل�صانة  عــن  تــنــازل  و�عــلــي  �أن  �لإ�ــصــارة  ــدر  جت و 
�لربملانية ك�نه نائبا يف �ملجل�س �ل�صعبي �ل�طني عن 
حزب جبهة �لتحرير �ل�طني يف جل�صة �لت�ص�يت عن 

طلب وز�رة �لعدل �لتي جرت ي�م 20 �أكت�بر �ملا�صي.
ق/و

�ل�طني  �لــدرك  م�صالح  و  �ل�ص��حل  حر��س  �أحبط 
 112 �إنقاذ  مت  فيما  �صرعية،  غر  هجرة  ــاولت  حم
�صخ�صا كان�� على منت ق��رب تقليدية �ل�صنع بكل من 
هذ�  و  وتلم�صان،  وم�صتغامن  تيم��صنت  وعني  وهر�ن 
�جلاري  ن�فمرب   24 �إىل   18 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�لدفاع  ل�ز�رة  بيان  �لأربعاء  �أم�س  به  �أفاد  ما  ح�صب 

�ل�طني.
ق/و

ت�يف رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �ل�طني 
�أم�س  بــ�حــجــة،  �ل�صعيد  �لأ�ــصــبــق، 

و�صط  با�صا  م�صطفى  �جلامعي  بامل�صت�صفى 
و�نخرط  عاما.   82 يناهز  عمر  عن  �لعا�صمة  �جلز�ئر 
�ملباركة،  �لتحرير  ثــ�رة  �صف�ف  يف  مبكر�  �لفقيد 
جبهة  حــزب  يف  �ل�صتقالل  بعد  م�ص�ؤوليات  وتــ�ىل 
�لت�صريعية لينتخب �صنة  �لتحرير �ل�طني و�مل�ؤ�ص�صة 
2017 رئي�صا للمجل�س �ل�صعبي �ل�طني.                    ق/و

�جله�د  ـــر�د،  ج �لعزيز  عبد  �لأول،  �لــ�زيــر  ثمن 
وممار�صات  �أ�صكال  على  للق�صاء  �ملبذولة  و�ملبادر�ت 
جر�د  وحيا  �جلز�ئري.  �ملجتمع  يف  �ملر�أة  �صد  �لعنف 
�ملـــر�أة  “ت�يرت”  مبــ�قــع  ح�صابه  على  تــغــريــدة  يف 
�جلز�ئرية �لتي و�صفها بـ “�لعاملة، �ملنا�صلة، �ملقاومة 
“حتية لكل فحالت  و�صانعة �لأمل و�حلياة”، م�صيفا: 

�جلز�ئر”.
ق/و

كــ�رونــا  بــفــرو�ــس  جــديــدة  �إ�ــصــابــة   1025 �صجلت 
�صاعة   24 �ل  خــالل  وفــاة  حالة  و20  )ك�فيد19-( 
فيه  متاثل  ــذي  �ل �ل�قت  يف  �جلــز�ئــر،  يف  �لأخـــرة 
ي�م  عنه  ك�صف  مــا  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   642
ومتابعة  ر�صد  للجنة  �لر�صمي  �لناطق  ــاء  ــع �لأرب
وخــالل  فـــ�ر�ر.  جمال  �لدكت�ر  كــ�رونــا،  فــرو�ــس 
تط�ر  لعر�س  �ملخ�ص�س  �لي�مي  �لإعالمي  �للقاء 
)ك�فيد19-(،  لفرو�س  �ل�بائية  �ل��صعية 
ــالت  �حل �إجــمــايل  �أن  فـــ�ر�ر  �ل�صيد  �أو�ــصــح 
�مل�ؤكدة بلغ 78.025 منها 1025 حالة جديدة 
)�أي بن�صبة تقدر ب 2،3 حالة لكل 100 �ألف 
ن�صمة(، فيما بلغ �لعدد �لجمايل لالأ�صخا�س 
�لذين متاثل�� لل�صفاء  50712 �صخ�س. كما بلغ 
�ل�صيد  ح�صب   2329 لل�فيات  �لجمايل  �لعدد 
يت��جدون  مري�صا   43 باأن  كذلك  �أفاد  �لذي  ف�ر�ر 

حاليا يف �لعناية �ملركزة. 
ق/و

و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزيــر  �أكــد 
�لعم�مية  �ل�صلطات  �أن  بلج�د،  كمال  �لعمر�نية، 
�لأخر  �لزلز�ل  من  �ملت�صررة  بالعائالت  �صتتكفل 
�لذي �صرب ولية �صكيكدة �بتد�ء من هذ� �لأ�صب�ع.
�لإعالم  ل��صائل  ت�صريحات  يف  بلج�د  �ل�زير  و�أعرب 
عن  �لي�م،  ل�صكيكدة  �مليد�نية  زيارته  هام�س  على 
�رتياحه لعدم ت�صجيل �أي خ�صائر ب�صرية.كما طماأن 
من  �ملت�صررين  تع�ي�س  برنامج  باأن  �لد�خلية  وزير 
�لهز�ت �لرتد�دية �لأخرة يف �ل�لية �لتي �صت�صمل 

ح��يل 500 م��طن، لن ت�صتثني �أحد�.
ق/و

يف  �جلز�ئر  وليــة  �أمــن  م�صالح  متكنت 
�صخ�صا   11 ت�قيف  من  متفرقة  ق�صايا 
تتعلق  جر�ئم  يف  ت�رط��  فيهم  م�صتبه 
بال�صرقة �ل�صتم و�لن�صب و�لحتيال يف 
وثائق ر�صمية و كذ� �لرتويج للم�ؤثر�ت 
�لأربعاء  ي�م  به  �أفاد  ،ح�صبما  �لعقلية 
و�أو�صح  �لأمنية.  �لهيئة  ــذ�ت  ل بيان 
عاجلتها  �لتي  �لأوىل  �لق�صية  �أن  �لبيان 
م�صالح ولية �جلز�ئر تتمثل يف ق�صية 
�لإعــد�د  لغر�س  �أ�صر�ر  جمعية  تك�ين 
و�لن�صب  �لأمانة  خيانة  جنح  لرتكاب 
وثائق  يف  ــزور  �مل و��صتعمال  و�لتزوير 

مت  حيث  وم�صرفية،  ـــة  �إد�ري ر�صمية 
ت�قيف �صخ�صني فيما بقي �مل�صتبه فيه 

�لثالث يف حالة فر�ر.
�أن  بعد  �لق�صية  وقائع  �نطلقت  وقــد 
من  �صيار�ت  ــر�ء  ك وكــالــة  م�صر  طلب 
عنا�صر �ل�صرطة، بت�قيف �صيارة باأحد 
بعد  لــه،  ملكا  تعد  بــالأبــيــار  �لــ�ــصــ��رع 
ت�قيفها وحت�يل �صاحبها �إىل مقر �لأمن 
قد  �ل�صيارة  �صاحب  �أن  تبني  للتحقيق 
��صرت�ها ب�صفة قان�نية، ما دفع عنا�صر 
بينت  و��صعة  بتحريات  �لقيام  �ل�صرطة 
�ل�صيارة  بكر�ء  قام  قد  �ل�صحية  �أخ  �أن 

ولفرتة  ــايل  م مبلغ  مقابل  زبـــ�ن  �ىل 
عرب  ببيعها  قــام  ــر  �لأخ هــذ�  معينة، 
�أحد �مل��قع �لإلكرتونية، منتحال �صفة 
خمتلف  بينته  مــا  وهــ�  ذلــك  يف  �لغر 

�ملعطيات �لعلمية و�لتقنية.
فيها  تــــ�رط  �لق�صية  �أن  تــبــني  كــمــا 
باأحد  �أحدهما يت��جد  �آخر�ن  �صخ�صان 
و�لتاأهيل  �لرتبية  ـــادة  �إع م�ؤ�ص�صات 
�لأبحاث  و�لثاين يف حالة فر�ر ل تز�ل 

جارية لت�قيفه.
عاجلتها  �لتي  �لثانية  �لق�صية  وتتعلق 
ــن  لأم �لق�صائية  �لــ�ــصــرطــة  مــ�ــصــالــح 

ب��صع  د�ي  حل�صني  �لإد�ريــة  �ملقاطعة 
حد لن�صاط غر �صرعي ل�صخ�س م�صتبه 
لغر�س  عقلية  م�ؤثر�ت  يح�ز  كان  فيه 
�مل�صروبات  وبيع  تخزين  وكذ�  �لرتويج 
�لتعدي  مــع  رخ�صة،  دون  �لكح�لية 
متب�ع  و�ل�صتم  بال�صب  �لأ�ــصــ�ل  على 

بالتهديد.
�لقان�نية  �لإجــــر�ء�ت  ��صتكمال  بعد 
�لق�صائية  �جلهات  �أمــام  تقدميهم  مت 
�حلب�س  �أودعــ��  �أين  �إقليميا،  �ملخت�صة 

�مل�ؤقت.
ق/و

 326 و�أ�صيب  حتفهم  �أ�صخا�س   10 لقي 
مــرور مت  294 حــادث  ــرون بجروح يف  �آخ
�حل�صرية  �ملناطق  م�صت�ى  على  ت�صجليه 
 23 �إىل   17 ــن  م �ملــمــتــدة  ــرتة  ــف �ل خـــالل 

�أوردتها  ح�صيلة  ح�صب   ،  2020 ن�فمرب 
و�و�صح  �ل�طني.  �لمن  م�صالح  �لأربعاء 
بالإح�صائيات  مقارنة  �نه  �مل�صدر  نف�س 
عرفت  �ملــا�ــصــي،  ــبــ�ع  �ل�ــص يف  �مل�صجلة 

بـ  قــدر  �رتفاعا  ــرور  �مل ــ��دث  ح ح�صيلة 
)05+( حادث، و�نخفا�صا يف عدد �جلرحى 
قدر بـ )25-( حالة وكذ� يف عدد �ل�فيات 
ذ�ت  �ملعطيات  و�أ�صارت  حالت.   )-06( بـ 

تع�د  �حلــ��دث  هذه  �أ�صباب  �أن  �ىل  �ل�صلة 
�لب�صري  �لعن�صر  �ىل  �لوىل  بالدرجة 
عدم  نتيجة  باملائة   96 تــفــ�ق  بن�صبة 

�حرت�م قان�ن �ملرور.                                  ق/و

�لرجنتينية  �لــقــدم  ــرة  ك جنــم  ــ�يف  ت
�أم�س �لأربعاء عن عمر  دييغ� مار�دونا 
ح�صبما  قلبية،  ن�بة  �ثر  �صنة   60 ناهز 
لالعب  �لر�صمي  �لناطق  عنه  �أعــلــن 
وكانت  �صان�صي.  �صيبا�صتيان  �ل�صابق 
و�صائل �عالم حملية قد �علنت يف وقت 
مــار�دونــا  ــان  ــا. وك ــار�دون م ــاة  �صابق وف
خيمنا�صيا،  فريق  تدريب  يت�ىل  �لذي 
ُنقل خالل �ل�صهر �جلاري �إىل م�صت�صفى 

تبعد  �لتي  لبالتا  يف  كلينيك  �إبين�صا 
يف  �آيــر�ــس  ب�ين�س  عــن  �صاعة  ــ��يل  ح
مل  �صحية"  "م�صاكل  ب�صبب  �لأرجنتني 

يعلن عنها.
وقال طبيب مار�دونا �خلا�س لي�ب�لدو 
�لالعب  �إن  �جلــاري  �ل�صهر  مطلع  ل�كي 
�ملت�ج بلقب كاأ�س �لعامل مع �لأرجنتني 
نطاق  على  يعد  و�لـــذي   ،1986 عــام 
على  �لأعظم  �لقدم  كرة  لعب  و��صع 

من  �مل�صت�صفى  �إىل  ُنقل  �لع�ص�ر،  مــر 
وكان  طبية.  لفح��س  �خل�ص�ع  �أجــل 
 30 يف  �مل�ل�د  ملار�دونا  علني  ظه�ر  �آخر 
�ل�صتني،  ، يف عيد ميالده   1960 �أكت�بر 
ودخل  و�صعيفًا.  مري�صًا  يبدو  ــان  وك
مار�دونا لعب ناب�يل وبر�صل�نة وب�كا 
لفرت�ت  �مل�صت�صفى  �ل�صابق  ج�ني�رز 
�ملا�صية، يف �لأغلب  �ل�صن��ت  على مد�ر 
�أثناء  �ل�صاخب  حياته  �أ�صل�ب  ب�صبب 

م�صرته  وعقب 
ويف  كـــــالعـــــب. 
دخــــل   2007

�إىل  مـــــار�دونـــــا 
مـــ�ـــصـــتـــ�ـــصـــفـــى يف 

ــــس  ــــر� ـــس �آي ـــ� ـــن ـــ�ي ب
مل�صاعدته على �لتخل�س من 

�إدمان �لكح�ليات.
ق/و

�ملدنية  للحماية  �لثان�ية  �ل�حدة  تدخلت 
�صحيتني  �إجـــالء  �أجـــل  مــن  تلم�صان،  يف 
مت�فيتني زوجني، بالغني من �لعمر 30 و39 
�صنة. وح�صب بيان �حلماية �ملدنية ل�لية 
تلم�صان، فقد وجد �لزوجني مت�فيني د�خل 

منزلهما، بعد ��صتن�صاقهما �لغاز �ملنبعث من 
�إىل  �ل�صحيتني  ح�ل  وقد  �ملائي.  �ل�صخان 
�لرم�صي،  مب�صت�صفى  �جلثث  حفظ  م�صلحة 
يف ولية تلم�صان. لرتتفع ح�صيلة �ل�فيات 
�لع�صرة  يف  بالغاز،  �لختناقات  جمــال  يف 

ومت  وفيات  ثالث  �إىل   2020 �صنة  من  �أ�صهر 
تدخلت  فقد  لالإ�صارة،  �صحية.   47 �إنقاذ 
�لإ�صعافات  لتقدمي  �جلهاز  نف�س  م�صالح 
�إثــر  على  �ختنق��  �صخ�صا   23 لـــ  �لأولــيــة 

��صتن�صاقهم لغاز �أحادي �أك�صيد �لكرب�ن.

�ملدنية،  �حلماية  م�صالح  بيان  وح�صب 
�لب��قي،  �أم  وليــات  من  بكل  �لأمــر  يتعلق 
ولية  وكذ�  باتنة،  قاملة،  �لنعامة،  بجاية، 

�جللفة.
ق/و

�أظهرت بيانات جامعة "ج�نز ه�بكنز" 
�لإ�ــصــابــات  ــايل  ــم �إج �أن  �لأمــريــكــيــة، 
بفرو�س ك�رونا عرب �لعامل �قرتب من 

�لأربعاء. �أم�س  حتى  ملي�ن   59،8
�لتي  �جلامعة  �إح�صائية  �أظهرت  كما 

تف�صي  تتبع  يف  �ملر�جع  �أبرز  من  تعترب 
�ملتعافني  عــدد  �أن  كــ�رونــا،  جائحة 
جتاوز  بينما  ملي�ن،   38،3 من  يقرتب 

عدد �ل�فيات �مللي�ن و409 �آلف.
�لعامل  دول  �ملتحدة  �ل�ليات  وتت�صدر 

�لهند  تليها  �لإ�صابات،  عدد  حيث  من 
�إ�صبانيا،  رو�صيا،  وفرن�صا،  �لرب�زيل  ثم 
ــني،  ــت ــن ــا، �لأرج ــي ــال ــط بــريــطــانــيــا، �إي
بــرو،  �أملــانــيــا،  �ملك�صيك،  ك�ل�مبيا، 

ب�لند� و�إير�ن.

دول  �ملتحدة  ــات  ــ�لي �ل تت�صدر  كما 
تليها  �ل�فيات،  �أعــد�د  حيث  من  �لعامل 
و�ململكة  �ملك�صيك  و  �لهند  �لــرب�زيــل 

�ملتحدة و�إيطاليا وفرن�صا
ق/د

تدخل �ملركز �ملتقدم و�صط مدينة قاملة 
للحماية  �لرئي�صية  �ل�حدة  من  بدعم 
�ملدنية  �أم�س على �ل�صاعة �لر�بعة و19 

د بعد ت�صخر �صاحنتني و�صيارة �إ�صعاف 
من �أجل �حرت�ق 4 حافالت.

�ملدنية،  �حلماية  مل�صالح  بيان  وح�صب 

�حل�صري  للنقل  تعمل  حافالت   3 فاإن 
وو�حدة للنقل بني �ل�ليات.

كانت  �حلــافــالت  �أن  �لــبــيــان،  ــاف  ــص و�أ�

طــ��هــري  بحي  حــظــرة  يف  مــركــ�نــة 
�أحمد بلدية قاملة.

ق/و

�صدد �أم�س �أع�صاء جمل�س �لأمة، على �صرورة تطبيق عق�بة �لإعد�م على �جلناة لردع هذ� �لن�ع "�خلطر" 
من جر�ئم �ختطاف �لأطفال.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

