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متديد �آجــــــــــال 
�كتتاب �لت�صريحات 
بال�صريبـــــة على 

�لثـــــــــروة

حب�صا  �صنــو�ت   7
نافذ� لبهاء �لدين 

طليبة و��صكندر 
ولد عبـــا�س

فيما متت �إد�نة �أحمد بن حممد بعقوبة موقوفة �لتنفيذ من ميلكون ثروة تفوق ع�صرة ماليري 
عليهم �لت�صريح قبل 31 دي�صمرب �جلاري

حقائق يندى لها �جلبني يف ق�صية �ختطاف و قتل �لطفـــل "ياني�س" 

0316

�أ�صابع �التهام موجهة �إىل لوبيات �ال�صتري�د يف �إ�صاعة ندرتها ح�صب بن باحمد  

�صركات �أدوية متورطـــة يف 
ت�صخيم �لفو�تري بـ130 مرة!
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لقاح كورونا لن يكون متوفر� باجلز�ئر يف جانفي �الأ�صباب:  ويك�صف  يرت�جع  • �صنهاجي 
بكورونا �لـمتعلقــــــــــة  �لطبية  �خلدمــــــــات  عن  للمو�طنني  مالية  • تعوي�صات 

16 �صادر�ت جممع 
�الأ�صمنت  "جيكـــــا" 
تتجاوز عتبة �ملليون 
طــــــن يف 2020

�أمن �لدبيلة و�لبيا�صة يحجز 
كميات معتربة من �حلبوب 
�ل�صيدالنيــــــــــــة �ملهربة

�أ�صبوعيـــــا  جوية  رحالت   6
لنقل �مل�صافرين من و�إىل 

مطــــــــــــار قمــــــار

يف  تورطــو�  �صخ�صا   32
ت�صكيل حرب ع�صابات  بني 

يدي �لعد�لـــــــــــة

حملة ��صتدر�كية لتلقيح 50 
�ألف ر�أ�س من �ملو��صي �صد 
طاعون �ملجرت�ت �ل�صغرية 

حالة �ملد�ر�س �البتد�ئية 
تثري حفيظة �الأولياء

الوادي

ب�سكرة

غرداية

ورقلة

كوفيد- 19: ت�صجيل 750 
�إ�صابة جديدة و 529 حالة 

�صفاء و15 حالة وفاة
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�ص 16

�ص 06

�ص 06
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�أ�صابع �التهام موجهة �إىل لوبيات �ال�صتري�د يف �إ�صاعة ندرتها ح�صب بن باحمد  

�صركات �أدوية متورطة يف ت�صخيم �لفو�تري بـ130 مرة!

لوؤي/ي
------------ 

اإذا  م��ا  ح��ول  ���س��وؤال  على  وردا 
تعاين  اجل��زائ��ري��ة  ال�سوق  كانت 
من  مئات  ب�سع  نفاد  من  بالفعل 
اأكده  كما  ال�سيدالنية،  املنتجات 
مل  ال�سوق،  يف  الفاعلني  بع�ض 
له  ت�رصيحات  يف  الوزير  ي��ردد 
اال�سترياد"  "لوبيات  و�سف  يف 
بث  "يحاولون  ال��ذي��ن  ب��اأول��ئ��ك 
امل�سنوعة  املنتجات  يف  ال�سك 
املنتجات  اأن  موؤكدا  اجلزائر"،  يف 
متوفرة"  "غري  اأنها  اإىل  امل�سار 

حملًيا. ت�سنيعها  يتم  عام  ب�سكل 
و�سفها  جهات  اإن  قوله  وتابع 
تف�سل،  اال�سترياد"  "لوبيات  ب� 
امل�ستوردة،  املنتجات  قوله،  ح�سب 
م�ستورد  غري  منتج  اأي  اأن  معتربة 

من  الرغم  على  متوفر،  غري  يكون 
جني�سه. توافر 

ع��دم  ب�����س��اأن  ال��وزي��ر  وي�سيف 
قد  احليوية،  االأدوي��ة  بع�ض  توفر 
"ب�سكل  قوله،  حد  على  �سدرت 
جهود  "تقوي�ض  بهدف  عمدي" 
ال�سيدالنية  ال�سناعات  وزارة 
خطة  و���س��ع  ب�����س��دد  ه��ي  ال��ت��ي 
مما  للجزائر،  بالن�سبة  فريدة  عمل 
فواتري  ت�سخيم  مبحاربة  �سي�سمح 
يف  كبري  منو  و�سمان  )ال��واردات( 

الوطني". االإنتاج 
�سيا�سته  اأن  باحمد  بن  اأك��د  كما 
الأنها  "اللوبيات"  ه��ذه  "تزعج" 
���س��ه��ادة  خ���ال  "من  ���س��م��ح��ت 
العديد  ع��ن  بالك�سف  التنظيم 
ت�سخم  كانت  التي  ال�رصكات  من 
�سعف  اإىل  ي�سل  مب��ا  ال��ف��وات��ري، 

مرة".  130 ب� املنتج  �سعر 

الوطني  االحت��اد  لرئي�ض  و�سبق 
بلعمري،  م�سعود  لل�سيادلة 
مئات  لندرة  م��وؤخ��را،  تاأ�سف  اأن 
�سحفية  ن��دوة  يف  وق��ال  االأدوي��ة 
مفقود  دواء   300 "هناك حوايل  اإن 
بني  وم��وزع��ة  ���رصوري��ة  وكلها 

وامل�ستورد". املحلي  االإنتاج 
"تاأخر  عن  ناجت  "النق�ض"،  وه��ذا 
اال�سترياد  برامج  توقيع  م�سجل يف 
واندفاع  القطاع  رقمنة  و�سعف 
اعتباراً  اال�سترياد  فاتورة  لتقلي�ض 
اال�ستعداد  دون  اجلاري،  العام  من 

ال�سوق". يف  النق�ض  لتفادي 
االأدوي����ة  م��وزع��ي  جمعية  اأم���ا 
يوم  اأ�سارت  قد  كانت  اجلزائرية، 
لها،  بيان  يف  املا�سي،  االأرب��ع��اء 
بع�ض  لندرة  احلقيقي  ال�سبب  اأن 
�سوى  لي�ض  اجلزائر  يف  االأدوي���ة 
فريو�ض  لوباء  القوي  االنت�سار 

زي��ادة  اإىل  اأدى  ال���ذي  ك��ورون��ا 
املنتجات،  بع�ض  على  الطلب 
ا���س��ط��راب��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االأولية  امل��واد  �سوق  يف  العر�ض 

ملية. لعا ا
اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  واأ�سارت 

عدد  ب��اأن  يفيد  ال��ذي  الت�رصيح 
 300 يتجاوز  املفقودة  االأدوي���ة 
العدد  واأن  فيه"،  "مبالغ  دواء 
يتجاوز،  ال  االأدوي��ة  لهذه  الدقيق 

منتوج.  100 ح�سبها، 

وجه وزير �ل�صناعة �ل�صيدالنية، عبد �لرحمن لطفي جمال بن باحمد، �أ�صابع �التهام �إىل "لوبيات �ال�صتري�د" �لتي ت�صعى لبث �ل�صك يف �ملنتجات �مل�صنعة 
حمليا من خالل �إيهام �لر�أي �لعام بوجود ندرة لالأدوية.

  �صادر�ت �ملجمع �لعمومي لالإ�صمنت "جيكا" 
تتجاوز عتبة �ملليون طن يف 2020

اأعلن املجمع ال�سناعي الإ�سمنت اجلزائر 
)جيكا( عن جتاوزه عتبة املليون طن من 
الكلينكر  وم��ادة  االإ�سمنت  �سادرات 
اأ�سواق  عدة  وولوج   2020 �سنة  خال 
اإفريقية وغريها، بالرغم من ال�سعوبات 
ظل  يف  الدولية  ال�سوق  عرفتها  التي 

تف�سي جائحة كورونا .
ال�سنة  "خال  اأنه  املجمع  بيان  وجاء يف 
يف  اأي  الت�سدير  عملية  من  االأوىل 
ت�سويق  م��ن  املجمع  متكن   ،2018
272.196 طنا من االإ�سمنت والكلينكر 
طنا   519.051 اإىل  ذلك  بعد  لينتقل 
مبيعاته  تتجاوز  اأن  قبل   ،2019 �سنة 
 ،2020 نهاية �سهر نوفمرب  املليون طن 
باملائة   100 اأكرث من  بزيادة ن�سبتها  اأي 

مقارنة ب� 2019".
ال�ساأن  هذا  العمومي يف  املجمع  واأ�سار 
اأنه مل يكن ممكنا حتقيق هذا االإجناز لوال 
ال�سلطات  قبل  من  املبذولة  املجهودات 
اال�ستثمار  ت�سجيع  اأجل  من  العمومية 

املنتج.
�سمحت  املجهودات  هذه  اأن  واأ�ساف 
البلدان  م�ساف  يف  اجلزائر  "بو�سع 
والكلينكر،  لاإ�سمنت  امل�����س��درة 
وبالتايل امل�ساهمة يف تنويع ال�سادرات 

خارج قطاع املحروقات".
ا�ستطاع  التي  االأ�سواق  وبخ�سو�ض 
امل�سدر  اأفاد  ولوجها،  العمومي  املجمع 
و2019،   2018 �سنتي  خال  اأنه  ذاته 
عدة  ول��وج  من  "جيكا"  جممع  متكن 

اأ�سواق داخل القارة االإفريقية.
ديفوار،  كوت  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
ال�سنغال،  موريتانيا،  غانا،  غامبيا، 

الكامريون، البنني وغينيا.
اأنه  اإىل  اأ���س��ار  مت�سل،  �سياق  ويف 
الناجمة  ال�سعوبات  من  الرغم  على 
بها  مت��ر  التي  ال�سحية  االأزم���ة  ع��ن 
وجه  على  ومنها  )كوفيد19-(  الباد 
امل�ستخدمني  اأعداد  اخل�سو�ض تخفي�ض 
القيود  وك���ذا  ب��امل��ائ��ة،   50 بن�سبة 
نقل  �ساحنات  تنقات  على  املفرو�سة 
االإنتاج  تراجع  جانب  اإىل  االإ�سمنت، 
اأ�سهر،   )03( ثاثة  فرة جتاوزت  خال 
"اإال اأن جممع جيكا قد جنح يف ت�سجيل 
2020، من  حركية غري م�سبوقة خال 

خال زيادة �سادراته ب�سكل حم�سو�ض، 
موازاة مع دخول اأ�سواق دولية جديدة".

االإفريقية،  االأ�سواق  اإىل  وباالإ�سافة 
الاتينية  اأمريكا  منطقة  املجمع  اقتحم 
ت�سويق  من  متكن  حيث  والكاريبي، 
اإىل  والكلينكر  االإ�سمنت  من  اإنتاجه 
جمهورية  والبريو،  الربازيل  من  كل 

الدومينيكان وهايتي.
من جهة اأخرى، �رصع جممع جيكا، الذي 
الوطني،  االإ�سمنت  �سناعة  رائد  يعد 
الرخام  وحتويل  ا�ستغال  يف  موؤخرا 
على   2018 �سنة  ا�ستحواذه  عقب 
وحدة قاملة وحمجرة االأونيك�ض مباهونة، 
للموؤ�س�سة  �سابقا  مملوكتني  كانتا  اللتني 

الوطنية للرخام.
عرب  املجمع  جنح  التقني،  املجال  ويف 
فرعه �رصكة ال�سيانة لل�رصق، يف تطوير 
للمراقبة والت�سخي�ض،  حل تقني جديد 
جمال  يف  الوطنيني  للمتعاملني  موجه 
تفتي�ض  يف  يتمثل  االإ�سمنت،  �سناعة 

ت�سفيف اأفران م�سانع االإ�سمنت.
التقنية،  اأن هذه اخلدمة  واأو�سح املجمع 
التي كانت يف ال�سابق متاحة فقط لدى 
اخلرباء االأجانب وباأ�سعار تراوح ما بني 
20 اإىل 30 األف يورو لكل عملية تدخل، 
بتحقيق  للجزائر  ت�سمح  اأن"  �ساأنها  من 
مبالغ معتربة من العملة ال�سعبة، علما 
العمومي  االإ�سمنت  �سناعة  قطاع  اأن 
 30 نحو  حاليا  ي�سم  باجلزائر  واخلا�ض 

خط اإنتاج".
جيكا  جممع  اختري  اآخ��ر،  �سعيد  على 
"كاأف�سل �رصكة اإ�سمنت" باجلزائر ل�سنة 
االإلكرونية  البوابة  طرف  من   ،2020
اجلوائز  اإط��ار  يف  وذلك  )اأفريكا�سيم( 
مكافاأة  �سنويا،  املوقع  مينحها  التي 
يف  وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  الأف�سل 
امل�ستوى  االإ�سمنت على  جمال �سناعة 

االإفريقي.
فرعا   23 ي�سم  جيكا  جممع  اأن  يذكر 
منها  جم��االت،  ع��دة  يف  متخ�س�سا 
واحل�سى  االإ�سمنت،  وت�سويق  اإنتاج 
وكذا  لا�ستعمال،  اجلاهزة  واخلر�سانة 
وال�سيانة  والركيب  التقنية،  املرافقة 

ال�سناعية اإىل جانب التكوين.
ق/و

قمة �إ�صكات �لبنادق يف �إفريقيا 

جر�د ي�صجل "بقلق كبري" تو��صل دفع �لفدية للجماعات �الإرهابية

جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير  اأكد 
كبري"  "بقلق  ت�سجل  اجل��زائ��ر  اأن 
توا�سل حتويل مبالغ هامة للجماعات 
مبا  الرهائن،  حترير  مقابل  االإرهابية 

يعيق جهود مكافحة االإرهاب.
عرب  ل��ه  كلمة  خ��ال  ج���راد،  وق���ال 
الدورة  اأمام  بعد  عن  التوا�سل  تقنية 
دول  روؤ�ساء  ملوؤمتر   14 ال�  اال�ستثنائية 
حول  االإفريقي  االحت��اد  وحكومات 
"اجلزائر  اإن  البنادق":  "اإ�سكات  مبادرة 
حتويل  توا�سل  كبري  بقلق  ت�سجل 
االإرهابية  للجماعات  هامة  مبالغ 
مقابل حترير الرهائن، مبا يعيق جهودنا 

يف حماربة االإرهاب".
على  اجل��زائ��ر  "حر�ض  ج���راد،  واأك���د 
اجلهود  يف  م�ساهمتها  موا�سلة 
وقع  لتخفيف  امل�سركة  االإفريقية 
القارة،  �سعوب  على  كورونا  جائحة 
والتي اأثرت �سلبا على وترية امل�ساعي 
من  قارتنا  تخلي�ض  اإىل  ال��رام��ي��ة 
النزاعات امل�سلحة، واإ�سكات االأ�سلحة 

يف اإفريقيا".
�سدد  امل�سعى،  هذا  حتقيق  اأجل  ومن 
"تكثيف  �رصورة  على  االأول،  الوزير 
العنيف  للتطرف  للت�سدي  الت�ساور 
م�سادر  وجتفيف  االإرهاب  ومكافحة 

متويله".
اأهمية  على  االإط��ار،  ذات  يف  �سدد  و 

املتعلقة  االأمم��ي��ة  ال��ق��رارات  "تنفيذ 
يف  االأ�سلحة  على  ح�سار  بفر�ض 
لتاأمني  القدرات  وبناء  النزاع،  مناطق 
ال�ساح  م��ن  الوطنية  امل��خ��زون��ات 
وال���ذخ���رية، وال��ت�����س��دي ل��ل��ت��داول 
اخلفيفة  لاأ�سلحة  امل�����رصوع  غ��ري 

وال�سغرية".
على  "العمل  اإىل  احلاجة  اأب��رز  وكما 
ال��دول  ح��دود  حت��ول  دون  احليلولة 
االإفريقية امل�سركة كم�سدر للنزاعات 
واال�ستقرار،  االأم��ن  على  واملخاطر 
ور�سم  �سبط  وت��رية  ت�رصيع  وك��ذا 
ال�سارم  وااللتزام  دولنا  بني  احل��دود 
مببداأ االحتاد االإفريقي القا�سي باحرام 

احلدود القائمة عند اال�ستقال".
ال�سلم  ثاثية  مبتازم  منا  واإدراك���ا 
يف  ج��راد  يقول  والتنمية،  واالأم���ن 
اأ���س��ب��اب  م��ع��اجل��ة  "يتعني  كلمته، 
خا�سة  والنزاعات  االأمنية  التهديدات 
االإق�ساء والفقر واحلرمان وغياب اآفاق 

تنمية اقت�سادية حقيقية".
واأكد باملنا�سبة، اأن "اجلزائر تدعم جهود 
ا�ستعادة االأمن واال�ستقرار يف منطقة 
الوطنية  القدرات  تعزيز  ال�ساحل عرب 
للدول املعنية، يف اإطار التعاون الثنائي 
اأو عرب اآليات متعددة االأطراف جتمعها 
العملياتية  االأركان  كلجنة  بجريانها، 
الدمج  )CEMOC( ووحدة  امل�سركة 

.")UFL( واالت�سال
املتابعة  للجنة  رئي�سا  موقعها  ومن 
اجلزائر  "توا�سل  جراد  ال�سيد  يقول 
دعم تنفيذ اتفاق ال�سلم وامل�ساحلة يف 
مايل، املنبثق عن م�سار اجلزائر، كاإطار 
�سامل ملجابهة خمتلف التحديات التي 

يواجهها هذا البلد ال�سقيق".
اأن  يوؤكد  الليبية،  االأزمة  وبخ�سو�ض 
اجلزائر "مل تدخر جهدا لتقريب وجهات 
مل�سار  دعما  الليبيني،  االإخ���وة  نظر 
�سيا�سي  حل  الإيجاد  االأممي  الت�سوية 
اأمن وا�ستقرار ووحدة  توافقي يحفظ 
االأجنبية،  التدخات  عن  بعيدا  ليبيا، 
الليبي  ال�سعب  اإرادة  اح���رام  م��ع 

ال�سقيق".
اأن  جراد،  اأو�سح  مت�سل،  �سياق  ويف 
منظمة  مع  االإفريقي  االحتاد  "�رصاكة 
ال�رصكاء،  من  وغريها  املتحدة  االأمم 
�ساهمت يف حتقيق نتائج ملمو�سة يف 
والتخفيف  النزاعات  من  العديد  اإدارة 
من حدتها، يف اإطار مبداأ حلول اإفريقية 
للم�ساكل االإفريقية" موؤكدا اأن "و�سع 
يبقى  القارة  يف  للنزاعات  نهائي  حد 

هدفا من�سودا".
للوقوف  الرمزي  التاريخ  قرب  ومع 
دوي  الإ�سكات  جهودنا  ح�سيلة  على 
ي�سيف  قارتنا،  رب��وع  يف  االأ�سلحة 
بالتو�سية  "اجلزائر ترحب  فاإن  الوزير، 
لع�رص  االآج��ال  هذه  بتمديد  املرفوعة 
تقييم  اإج��راء  مع  اإ�سافية،  �سنوات 
على  حفاظا  �سنتني،  ك��ل  دوري 
لتمكني  اجلماعي  عملنا  ديناميكية 
اإفريقيا من العي�ض يف ال�سلم واالأمن".

االأول  الوزير  اأكد  كلمته،  ختام  ويف 
املقاربة  لتنفيذ  الت�ساور  "تعزيز  اأن 
االأجندة  تت�سمنها  التي  ال�ساملة 
ي�سفي  اأن  �ساأنه  من   ،2063 القارية 
امل�سرك يف �سبيل  فعالية على عملنا 
االأزمات يف  املعاجلة اجلذرية الأ�سباب 
قارتنا، ويقربنا اأكرث من حتقيق التزامنا 
اأعباء  القادمة  االأجيال  توريث  بعدم 

النزاعات"
حممد علي 
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لوؤي ي
-------------------

واأو�سحت املديرية يف بيان لها 
الر�سمي  موقعها  على  ن�رصته 
الت�رصيح  اأج��ل  ح��ددت  اأن��ه��ا 
الرثوة  على  بال�رصيبة  املتعلق 
غاية  اإىل  ا�ستثناء   2020 ل�سنة 
اأنه  غري   2020 �سبتمرب   30
بالو�سعية  متعلقة  الأ�سباب 
"كوفيد19-". وبهدف  ال�سحية 
الت�رصيح  اإج����راءات  ت�سهيل 
 31 اإىل  االأجل  فقد مت متديد هذا 
�سياق  ويف   .2020 دي�سمرب 
العامة  املديرية  قالت  مت�سل 
املتعلق  بيانها  يف  لل�رصائب 
بال�رصيبة  الت�رصيح  باكتتاب 
 274 باملادة  الرثوة وعما  على 
ال�رصائب  قانون  من   282 اإىل 
اأن  املماثلة  والر�سوم  املبا�رصة 
ثروتهم  تبلغ  الذين  االأ�سخا�ض 
 2020 يناير  الفاحت  عند  املقدرة 
اأو  دج   100  .000  .000 ب��� 
لل�رصيبة  يخ�سعون  اأك���رث 
�سابقا  امل�سماة  ال���رثوة   على 
كما  االأم��اك.  على  بال�رصيبة 
من  اأن��ه  ذات��ه  امل�سدر  اأو�سح 
الازمة  االأم���اك  تقييم  اأج��ل 
فاإنه  ال�رصيبة   ه��ذه  حل�ساب 
املعنيني  االأ�سخا�ض  على  يجب 
االأم���اك  بقيمة  بالت�رصيح 
االأمر  املحددة. ويتعلق  واحلقوق 

املبنية  وغري  املبنية  بالعقارات 
واحلقوق العينية العقارية  كحق 
اال�ستعمال.  وح��ق  االن��ت��ف��اع 
االأم���اك  ق��ائ��م��ة  ت�سم  ك��م��ا 
"االأماك  بالت�رصيح  املعنية 
ال�سيارات  غرار  على  املنقولة 
�سنتيمر   2000 تفوق  التي 
 2.200 )بنزين( وب�سعة  مكعب 
اإىل  )م��ازوت(  مكعب  �سنتمر 
ب�سعة  النارية  الدراجات  جانب 
مكعب  �سنتمر   250 تفوق 
النزهة  و�سفن  يخوت  وك��ذا 
وخيول  �سياحية  وط��ائ��رات 
ولوحات  فنية  وحتف  ال�سباق 
 500.000 تفوق  قيمة  ذات 

دج. اأما بالن�سبة لاأماك املعفاة 
الرثوة  على  ال�رصيبة  وعاء  من 
العامة  املديرية  اأو�سحت  فقد 
يتعلق  االأم���ر  اأن  لل�رصائب 
تكون  الذي  الرئي�سي  بال�سكن 
ت�ساوي       اأو  اأقل  التجارية  قيمته 
000. 000 .450 دج. كما تعفى 
االأماك  املذكور  الت�رصيح  من 
التي ت�سكل تركة قيد الت�سفية 
للكراء.  املمنوحة  والعقارات 
االإدارة  دعت  االإط��ار  هذا  ويف 
املعنيني  االأ�سخا�ض  اجلبائية 
باأماكهم  ت�رصيح  اكتتاب  اإىل 
اأجل  يف  �سنوات  اأربع  كل  مرة 
لدى  م��ار���ض   31 يتجاوز  ال 

املركز  اأو  ال�رصائب  مفت�سية 
ملوطنهم  لل�رصائب  اجل���واري 
الرئي�سية.  االإقامة  مبحل  اجلبائي 
اإمكانية  ع��ل��ى  اأك����دت  ك��م��ا 
الت�رصيح  ا�ستمارة  ا�ستخراج 
لدى امل�سالح اجلبائية اأو حتميلها 
من املوقع االإلكروين للمديرية 
.واأف���ادت  لل�رصائب  العامة 
لل�رصائب  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 
الذين  لاأ�سخا�ض  ير�سل  اأن��ه 
اكتتبوا الت�رصيح اإ�سعارا بالدفع 
اجلبائية يحدد  االإدارة  من طرف 
الرثوة  على  ال�رصيبة  مبلغ  فيه 
القانوين  واالأج���ل  امل�ستحق 

لت�سديد امل�ستحقات.

مددت �ملديرية �لعامة لل�صر�ئب �الآجال �خلا�صة باكتتاب �لت�صريحات �خلا�صة ب�صنة 2020 و�ملتعلقة بال�صريبة على 
�لرثوة �إىل غاية نهاية �صهر دي�صمرب �جلاري وذلك ب�صبب �لو�صعية �ل�صحية �ملرتبطة بوباء "كوفيد19-". وكذ� 

لت�صهيل �إجر�ء�ت �لت�صريح. 

عرب تطبيق خا�س مل�صاعدة �ملوؤ�ص�صات �جلامعية 

تعميم رقمنة ��صتقبال ملفات 
�ملرت�صحني للما�صرت

التقنية  امل�����س��ال��ح  و���س��ع��ت 
واأن��ظ��م��ة  �سبكات  مب��دي��ري��ة 
اجلامعية  واالت�سال  االإع��ام 
التعليم  وزارة  م�ستوى  على 
العايل والبحث العلمي، تطبيقا 
املوؤ�س�سات  ومرافقة  مل�ساعدة 
ملفات  ا�ستقبال  يف  اجلامعية 
رقميا،  للما�سر  املر�سحني 
للطلبة  العملية  وت�����س��ي��ري 
عنهم  االأع���ب���اء  وت��خ��ف��ي��ف 
ال��ظ��روف  ه���ذه  يف  �سيما  ال 
واأو�سح  ال�سعبة.  ال�سحية 
تنبيه  بعد  اأن��ه  ل��ل��وزارة،  بيان 
العلمي  والبحث  التعليم  وزارة 
�سبكات  عرب  الطلبة  طرف  من 
اأن  من  االجتماعي،  التوا�سل 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  بع�ض 
الكا�سيكية  الطريقة  اعتمدت 
ملفات  ا�ستقبال  يف  والتقليدية 
االلتحاق  يف  الراغبني  الطلبة 
يف  تقرر  باملا�سر،  للدرا�سة 
امل�سالح  تدخل  ال�سدد  ه��ذا 
التقنية مبديرية �سبكات واأنظمة 
اجلامعية  واالت�سال  االإع��ام 
ملرافقة  ال��وزارة  م�ستوى  على 
وهذا  اجلامعية  املوؤ�س�سات  هذه 
بو�سع تطبيق مل�ساعدتها للقيام 
بعملية اإيداع ملفات املر�سحني 
"تي�سريا  وذلك  رقميا  للما�سر 
وتخفيف  لهم  وت�سهيا  للطلبة 
�سيما  ال  عنهم  التنقل  اأعباء 
ال�سحية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 
ال��وزارة  ال�سعبة".واعتربت 

الكا�سيكية  الطريقة  اأن 
بها  العمل  مت  التي  والتقليدية 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  بع�ض  يف 
هو اأمر "ال يتما�سى" وال�سيا�سة 
ال���وزارة  ط��رف  م��ن  املنتهجة 
تعميم  اإىل  ت�سعى  وال��ت��ي 
ن�ساطات  خمتلف  يف  الرقمنة 
املنا�سبة  بذات  واأكدت  القطاع. 
"ال  ه��ي  العلمية  ه���ذه  ب���اأن 
م�ستوى  على  جترى  مركزية" 
املوؤ�س�سات اجلامعية، والتي من 
رقميا،  تتم  اأن  كذلك  املفرو�ض 
"الربوغر�ض". ب�  لها  وال عاقة 
وعن الرقمنة التي �رصعت فيها 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
توجيه  بخ�سو�ض  العلمي، 
البكالوريا  حاملي  وت�سجيل 
بعنوان   2020 �سبتمرب  دورة 
 ،2020/2021 اجلامعية  ال�سنة 
اأ�سار البيان اإىل اأن كل العمليات 
بداية  اخلط"  عرب  ح�رصيا  "متت 
وتاأكيدها  االأولية  بالت�سجيات 
واالإع��ان  الرغبات  ومعاجلة 
مرحلة  ثم  التوجيه،  نتائج  عن 
حت�سلوا  الذين  رغبات  تلقي 
معاجلتها  ثم  �سفر  اختيار  على 
وعملية  جديد،  من  وتوجيههم 
واخلارجية  الداخلية  التحويات 
اخلا�سة حلملة  احلاالت  ومعاجلة 
بكالوريا 2020، وكذا اخلدمات 
االإلكروين  والدفع  اجلامعية 
اأنها  واعترب  الت�سجيل  لر�سوم 

عمليات عن طريق الرقمنة.
لوؤي/ي

�إطالق برنامج �إ�صايف لقطاع �ملو�رد �ملائية �ل�صنة �ملقبلة
للتكفل بحاجيات �ملو�طنني مبختلف �لواليات

ك�سف وزير املوارد املائية اأرزقي 
اأن  مع�سكر،  والي��ة  من  براقي 
درا�سة  على  تعمل  احلكومة 
لقطاع  اإ�سايف  برنامج  اإط��اق 
املوارد املائية ينطلق اإجنازه خال 
بحاجيات  للتكفل  املقبلة  ال�سنة 
ال��والي��ات.  مبختلف  املواطنني 
اإ�رصافه  ل��دى  ال��وزي��ر  وك�سف 
مل�رصوع  اخلدمة  حيز  و�سع  على 
واد  بدائرة  بلديات  ثاث  تزويد 

انطاقا  ال�رصوب  باملاء  االأبطال 
من �سد واد التحت اأن “احلكومة 
برنامج  اإع���داد  حاليا  ت��در���ض 
امل��وارد  بقطاع  خا�ض  اإ���س��ايف 
�سنة  خال  اإجنازه  ينطلق  املائية 
مالية  اعتمادات  يوفر   .2021
منا�سبة ملعاجلة النقائ�ض امل�سجلة 
لل�رصب  ال�ساحلة  املياه  جمال  يف 
و�سبكات �رصف املياه امل�ستعملة 
وقال  الفاحي.  الري  وم�ساريع 

اأجنزت  التي  امل�ساريع  اإن  الوزير 
ال��وط��ن يف جمال  م��وؤخ��را ع��رب 
والق�ساء  ال�رصوب  امل��اء  توفري 
بعدد  �سجل  الذي  التذبذب  على 
�سمن  كان  الوطن  مناطق  من 
و�ستتبعها  ا�ستعجايل،  برنامج 
عمليات اأخرى تعالج ما تبقى من 
املواطنني  لتمكني  النقائ�ض  تلك 
باملياه  يومي  ب�سكل  التزود  من 
ال�ساحلة لل�رصب. ومن جهة ثانية 

مع  للعمل  اجلزائرية  براقي  دعا 
ال�سلطات الوالئية على حت�سيل 
امل�ستحقات املتاأخرة على خمتلف 
ال��زب��ائ��ن وامل��ق��درة ب��ح��وايل 1 
يف  دج  مليون  و330  مليار 
القيام  من  لتمكينها  وقت  اأقرب 
لتح�سني  الازمة  باال�ستثمارات 
لل�رصب  ال�ساحلة  املياه  نوعية 

واخلدمات املقدمة للمواطنني.
لوؤي/ي

��صتئناف �لرحالت �لد�خلية مت�س جميع �ملطار�ت �ملحلية

قريبا �إجالء �أكرث من 5 �آالف 
جز�ئري عالق باخلارج 

اجلوية  اخلطوط  �رصكة  اأح�ست 
اآالف   5 م��ن  اأك���رث  اجل��زائ��ري��ة، 
ب�سبب  باخلارج،  عالق  جزائري 
اإط���ار  ال���رح���ات يف  ت��وق��ف 
كورونا.  وباء  مواجهة  اإجراءات 
رئي�ض  جوباير"  "�سهام  وقالت 
لدى  بال�رصكة،  التجاري  الق�سم 
برنامج  على  �سيفا  حلولها 
ب��االإذاع��ة  ال�سباح"  "�سيف 
من  اأكرث  اإح�ساء  مت  اإنه  االأوىل، 
باخلارج،  عالق  مواطن  اآالف   5
�سجلوا اأنف�سهم يف قوائم املعنيني 
ب��رح��ات االإج����اء ال��ت��ي متت 
برجمتها. وح�سب نف�ض املتحدثة، 
لارتفاع،  مر�سح  الرقم  هذا  فاإن 
تعديلها  يتم  القائمة  اأن  بحكم 
ح��ج��وزات  بت�سجيل  دوري����ا، 
ج��دي��دة م��ع ب��رجم��ة رح��ات 
اأن  جوباير،  واأ�سافت  االإج��اء. 
ال�ستئناف  امل�سطر  الربنامج 
احل�سبان،  يف  اأخ���ذ  ال��رح��ات 
حيث  ال�سحي،  احلجر  مواقيت 
ال�ساعة  على  رحلة  اأول  انطلقت 

8 �سباحا واالأخرية على ال�ساعة 
�سهام  وقالت  م�ساء.  ال�ساد�سة 
التجاري  الق�سم  مديرة  جوباير 
اجل��زائ��ري��ة،  اجل��وي��ة  للخطوط 
الوطنية،  لاإذاعة  ت�رصيح  يف 
الداخلية  امل���ط���ارات  ك��ل  اإن 
ال��رح��ات.  با�ستئناف  معنية 
عن  ال�رصكة  اأعلنت  و�سابقا، 
الرعايا  الإجاء  رحات  برجمة، 
اخلارج  يف  العالقني  اجلزائريني 
وامل�سافرين الراغبني يف الدخول 
ا�ستثنائية،  الأ�سباب  للجزائر 
لهذا  اجلمعة، وبرجمت  بداية من 
ال�  غاية  اإىل  رحلة   24 الغر�ض 
واأك��دت  اجل��اري.  دي�سمرب   19
تخ�ض  العملية  اأن  ال�رصكة، 
مت  الذين  اجلزائريني  املواطنني 
اإح�ساوؤهم على م�ستوى ممثليات 
اجلزائر باخلارج، مع �رصوط منها 
لتحليل  طبية  �سهادة  ح��ي��ازة 
من  خلوهم  توؤكد  "بي.�سي.اآر"، 
املر�ض وتكون ممنوحة 72 �ساعة 

قبل موعد الرحلة.
لوؤي/ي

 ��صتئناف ت�صدير غاز "�لبوتان" �إىل تون�س
وزير �لطاقة �أكد �أن وز�رته تنتظر ترخي�صا من �حلكومة 

املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  ك�سف 
من  ترخي�سا  ينتظر  اأن��ه  عطار، 
ت�سدير  يف  ل��ل��ب��دء  احل��ك��وم��ة 
قارورات غاز البوتان اإىل تون�ض، 
يوما  تتوقف  مل  اجلزائر  اأن  موؤكدا 
لتون�ض.  الغاز  ت�سدير  عن  واحدا 
ت�رصيحات  يف  الوزير  واأو�سح 
تتوقف  مل  اجل��زائ��ر  اأن  �سحفية 
الغاز  ت�سدير  عن  واح��د  ليوم 
للعاقات  راج��ع  وه��ذا  لتون�ض، 
البلد  ه��ذا  م��ع  القوية  الثنائية 
البوتان،  غاز  وبخ�سو�ض  اجلار. 
طلبوا  االأ�سقاء  اأن  املتحدث  اأورد 
البوتان،  غاز  ت�سدير  اإع��ادة  يجب منا  احل���دود،  غلق  م��ع  ولكن 

احل�سول على تراخي�ض ا�ستثنائية 
امللف  وه��ذا  ال�ساحنات،  مل��رور 
االأمور  اأن  واأعتقد  الدرا�سة  قيد 

القريب،  يف  ت�سويتها  �سيتم 
لنا  ت�سمح  اإمكانياتنا  واأن  خا�سة 
يف  لاأ�سقاء  منتوجاتنا  بت�سويق 
خا�سة  تون�ض  و�سهدت  تون�ض. 
حادة  ن��درة  احل��دودي��ة،  الواليات 
م�ساهد  بث  ومت  البوتان،  غاز  يف 
ملواقع التوا�سل االجتماعي تظهر 
و�سول  تنتظر  مهولة  طوابري 
ل��ق��ارورات  احلاملة  ال�ساحنات 
تزامنت  الندرة  واأن  خا�سة  الغاز، 
يف  املح�سو�ض  واالن��خ��ف��ا���ض 
درج���ات احل����رارة خ��ال االأي���ام 

القليلة الفارطة.
لوؤي/ي



مفو�صية �لطاقات �ملتجددة و�لنجاعة �لطاقوية تو�صي باالنفتاح 
على �لتمويالت �لدولية

اأو�ست مفو�سية الطاقات املتجددة 
تقريرها  يف  الطاقوية  والنجاعة 
على  اأك���رث  ب��االن��ف��ت��اح  ال�سنوي 
اإجناز  متويل  الأجل  الدوليني  املانحني 
يف  املتجددة  الطاقات  م�ساريع 

اجلزائر.
"فتح  يو�سى  اأنه  التقرير  يف  وجاء 
للتمويات  وا�سع  ب�سكل  املجال 
البيئة  حماية  اإط���ار  يف  الدولية 
وك��ذا  املناخي  التغري  ومكافحة 
ي�ستفد  مل  والتي  امل�ستدامة  التنمية 
منها البلد اإال القليل اإىل حد اليوم".

نف�ض  يف  املفو�سية  ذات  وت�سري 
اال�ستعانة  ميكن  اأن��ه  اإىل  التقرير 
العاملي  البيئة  مرفق  مثل  بهيئات 
وكذا  للمناخ  االأخ�رص  وال�سندوق 
املناخ،  تكنولوجيا  و�سبكة  مركز 
م�ساريع  عر�ض  مقابل  مايل  لدعم 

حاملة ذات �سلة بن�ساطاتها".
ويف هذا التقرير املعنون ب�"االنتقال 
الطاقوي يف اجلزائر: درو�ض ومعاينة 
على اأر�ض الواقع واأفق الأجل ت�رصيع 
املتجددة"،  للطاقات  التنمية  وترية 
اأعاه  املذكورة  املفو�سية  اأ�سدرت 
عديد التو�سيات التي ت�سمح بزيادة 
تدريجية يف ن�سيب املوارد املتجددة 

يف املزيج الطاقوي الوطني.
ال�سدد،  هذا  يف  التقرير  ويو�سي 
العمومية  االإن��ارة  م�ساريع  باإدماج 

التنمية  خمططات  يف  ال�سم�سية 
للبلديات واالأحياء اجلديدة من خال 

اأن�سطة التخطيط الطاقوي.
مرجع  و�سع  الواجب  من  اأنه  غري 
املن�ساآت  وطني الأجل �سمان جودة 
وتكييفها للظروف البيئية واملناخية 
الوطن  مناطق  مبختلف  اخلا�سة 
مكاتب  ت��اأه��ي��ل  الأج���ل  وال��ع��م��ل 
�سعبة  يف  تتدخل  التي  الدرا�سات 
املوؤ�س�سات  الطاقات املتجددة وحث 
اأن  على  املجال  ه��ذا  يف  النا�سطة 

تتوفر على الت�سديق.
وقد مت يف هذا املنحى اإطاق تفكري 
الأج��ل  املفو�سية  م�ستوى  على 
معاجلة نق�ض غياب معايري تنظيمية 
ومكاتب  املركبني  تاأهيل  جمال  يف 
موؤقتة  ب�سفة  ولو   " الدرا�سات، 
ال�سماح  بهدف  االآج��ال  اأقرب  ويف 
باإعداد دقيق لدفاتر ال�رصوط يف هذا 

املجال".
على  ال�ساأن  هذا  التقرير يف  ويوؤكد 
�سيما  ال  اجلديدة  املدن  م�ساريع  اأن 
ومدينة  م�سعود  حا�سي  مدينة 
اأن  ميكن  املنيعة،  ومدينة  بوغزول 
ت�سبح مناذج اإقليمية يف جمال تنمية 

الطاقات املتجددة.
اأهمية  م��دى  اإب���رازه  �سياق  ويف 
"جد  هيكلة  اإع���ادة  يف  ال�����رصوع 
ال�سبكة  ت�سيري  جمال  يف   " معمقة 

الوطنية للكهرباء، اأعربت املفو�سية 
يف  باإعداد،  القيام  يف  اإرادتها  عن 
�رصوط  دفاتر  اخت�سا�ساتها،  جمال 
منوذجية  مب�ساريع  خا�سة  دقيقة 
كل  دور  تف�سيل  خال  من  رائدة، 
ب�سكل  اإدراج  خال  ومن  متدخل 
ذاتي  ا�ستهاك  مفاهيم  ملمو�ض 

واإنتاج ذاتي وتخزين.
النجاعة  ب�سق"  يتعلق  وفيما 
الطاقوية"، يو�سي تقرير املفو�سية 
لعامل  ب�سكل عقاين  تنظيم  باإعادة 
النقل الذي يعد "كثيفا ويطلق اأكرب 
قدر من االنبعاثات ومكلف" للبلد.

وعليه يو�سى باالإ�رصاع يف التنمية 
اجلماعي  النقل  لو�سائل  املدجمة 
تعميم  على  باخل�سو�ض  بالركيز 
واالإ�رصاع  احلديدية  بال�سكك  النقل 
الوطنية  احلظرية  حتويل  وترية  يف 
املميع  النفط  غاز  اإىل  للمركبات 
بالعمل على االأخ�ض على م�ستوى 
واال�ستعداد  بل  االإنتاج"،  قبل  "ما 
لل�سيارة  امل��ع��م��م  ل��ا���س��ت��خ��دام 
ت�سهد  اأن  ينبغي  التي  الكهربائية 

زخما كبريا يف الع�رصية املقبلة.
وفيما يخ�ض قطاع ال�سكن وقطاع 
ب��اإدراج  التقرير  يو�سي  اخلدمات، 
بخ�سو�ض  �سارم  ح��راري  تنظيم 
طريق  ع��ن  ال��ب��ن��اء،  رخ�����ض  منح 
التحديد، على �سبيل املثال، االأجهزة 

عال  ا�ستهاك  ذات  الكهربائية 
احلراري(،  الوهج  )م�سابيح  للطاقة 
مع ال�سهر على ا�ستبدالها مب�سابيح 
مع  لكن  اخلدمة  نف�ض  توؤدي  اأخرى 

اأكرث جناعة )م�سابيح ل.اأ.دي(.
ال�رصوري  اأنه من  املفو�سية  وترى 
للتجهيزات  الطاقوي  الو�سم  حتيني 
الو�سم  منع  "مع  وطنيا  امل�سوقة 
حاليا  ميار�ض  الذي  الذاتي  الطاقوي 
لوغو"الوكالة  و�سع  خ��ال  م��ن 
ا�ستخدام  وتر�سيد  لرقية  الوطنية 
االأخرية  هاته  تقوم  اأن  دون  الطاقة" 
بهدف  الطاقة  ا�ستهاك  تدقيق  باأي 

الت�سديق عليه".
يف  التقرير،  نف�ض  اأو���س��ى  كما 
الهند�سية  الدرا�سات  اإع��داد  اإط��ار 
للبنايات اجلديدة �سيما االأهم )اأحياء، 
ومقرات  جامعات  م�ست�سفيات، 
اأنظمة  موقع  بتخ�سي�ض  اإدارية...(، 
�سم�سية  )لوحات  ال�سم�سية  الطاقة 

و�سخانات املياه ال�سم�سية(.
ال�سناعي،  القطاع  وبخ�سو�ض 
على  امل�سانع  لت�سجيع  التقرير  دعا 
ذاتيا  منتجة  بنف�سها  ت�سبح  اأن 
االإنتاجية  و�سائلها  ن�رص  خال  من 
اخل��ا���س��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م���وارد 

متجددة".

ق/و
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ت�رصيحات  يف  املتحدث  وخل�ض 
اأن  الثالثة،  اجل��زائ��ري��ة  ل��اإذاع��ة 
خال  متوفرا  يكون  لن  اللقاح 
ال�سدا�سي  يف  بل  القادم،  ال�سهر 

االأول من ال�سنة.
ل�رصورة  راج��ع   ذلك  اأن  اأو�سح 
القانونية  ب��امل��ع��اي��ري  االل���ت���زام 
وال��ع��ل��م��ي��ة ق��ب��ل ا���س��ت��خ��دام��ه، 
للتجارب  واإخ�ساعه  وت�سجيله 
اال�ستعمال  قبل  اجلزائرية  باملخابر 
وجود  عدم  من  والتاأكد  النهائي 

اأعرا�ض جانبية بعد ا�ستخدامه.
اأن��ه خ��ال ه��ذه الفرة  واأ���س��اف، 
التي  العلمية  الدرا�سات  �ستن�رص 
جناعة  يف  ال��ف��ا���س��ل  �ستكون 
قبل  اللقاح وتقييمه من  اأو  الدواء 
عملية  اإىل  املرور  قبل  املخت�سني، 

اال�ستخدام.
نقلت،  قد  �سطيف  اإذاع��ة  وكانت 
لقاح  اأن  ق��ول��ه  �سنهاجي  ع��ن 
كورونا �سيكون متوفرا بعد �سهر 

من االآن.
�سنهاجي  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
لقاح  على  االعتماد  ميكن  ال  اأنه 
الوقت  يف  فقط  واح��د  خمرب  من 

العاملي لاأزمة  للبعد  الراهن نظرا 
كله  العامل  اإن  حيث  ال�سحية، 
ندرة  �ستكون  لهذا  اللقاح  ينتظر 
التوا�سل  يجب  ولهذا  البداية  يف 
اللقاح  لتوفري  خمابر  ع��دة  م��ع 

ب�سكل كاف.
م�ستعدة  اجل��زائ��ر  اأن  واأ���س��اف، 
كل  وت��وف��ري  اللقاح  ال�ستقبال 

ال�رصوط لتخزينه وا�ستخدامه.
ب��امل��وازاة م��ع ت��ط��ورات االأزم��ة 
جمل�ض  اجتماع  خ�س�ض  الوبائية 
الوزير  برئا�سة  م�سرك  وزاري 
لدرا�سة  جراد  العزيز  عبد  االأول 
�رصوط وكيفيات حت�سني تعوي�ض 
ال�متعلقة  الطبية  اخل��دم��ات 

بكورونا.
وخ��ل�����ض االج��ت��م��اع ب��ق��رارات 

وزير  من  كل  �سارك  حيث  هامة 
الت�سامن  ال�مالية،  الداخلية، 
الوطني، التجارة، ال�سحة، العمل، 

ال�سيدالنية. وال�سناعة 
االج��ت��م��اع منح  خ���ال  وت��ق��رر 
املواطنني  لفائدة  مالية  اإعانات 
كورونا  فريو�ض  من  املت�رصرين 
وحت�سني تعوي�ض اخلدمات الطبية 

باجلائحة. ال�متعلقة 
اإنه  االأوىل،  للوزارة  بيان  وق��ال 
خمتلف  اإىل  اال���س��ت��م��اع  وب��ع��د 
تقرر  واملناق�سات،  ال��ع��رو���ض 
مالية  اإع���ان���ات  تخ�سي�ض 
للمت�رصرين من فريو�ض كورونا، 
حتمل  على  م�ساعدتهم  بغر�ض 
واالأعباء  الفحو�سات  تكاليف 
تخ�سي�ض  تقرر  حيث  املالية، 

لتغطية  دي��ن��ار،  اآالف   5 مبلغ 
اإجراء الفح�ض بال�سكانري  تكاليف 
ال�����س��دري اخل��ا���ض ب��ف��ريو���ض 

كورونا.
مبلغ  تخ�سي�ض  اأي�سا  تقرر  كما 
املت�رصرين  لفائدة  دينار   3500
تكاليف  لتغطية  ك��ورون��ا،  م��ن 
تقنية  بوا�سطة  االختبار  اإج��راء 
ج��رى  فيما  اآر"،  ���س��ي.  "بي. 
دينار   1500 مبلغ  تخ�سي�ض 
اختبار  اإج���راء  تكاليف  لتغطية 
اخلا�سة  اجلينية  للم�سادات  �رصيع 

بفريو�ض كورونا.
اإن تلك  الوزارة االأوىل  وقال بيان 
تطبيقها  �سيجري  املالية  االإعانات 
 ،2021 جانفي  الفاحت  من  بداية 
تدوم  لفرة  ذلك  يكون  اأن  على 
وفق  للتجديد،  قابلة  اأ�سهر،  �ستة 
يف  الوبائية  الو�سعية  ت��ط��ور 

الباد.
االأوىل، فقد  الوزارة  بيان  وح�سب 
ذّكر الوزير االأول باأن الهدف الذي 
من  العمومية  ال�سلطات  تتوخاه 
هذا االإجراء، هو م�ساعدة املواطنني 
امللتزم  التكاليف  مواجهة  على 
جهاز  فحو�سات  جم��ال  يف  بها 
 ”PCR“ واختبارات  ال�سكانري 

واختبار امل�سادات اجلينية.

فند �أم�س رئي�س �لوكالة �لوطنية لالأمن �ل�صحي �لربوف�صور، كمال �صنهاجي، �أن يكون لقاح كورونا متوفر� يف �جلز�ئر 
بعد �صهر، و�إمنا خالل �ل�صد��صي �الأول من �صنة 2021، وذلك بعد �أيام من تاأكيده �نطالق عملية �لتلقيح مطلع �لعام 

�لقادم.

�صنهاجي يرت�جع ويك�صف �الأ�صباب:

 

�أمني �لعقال باالأهقار ي�صتنكر 
ويندد بتدخل �لربملان �الأوروبي 

يف �ل�صوؤون �لد�خلية للجز�ئر

تدخل  ايدابري،  اأحمد  االأهقار،  مبنطقة  العقال  اأمني  ا�ستنكر 
م�ستهجنا  للجزائر،  الداخلية  ال�سوؤون  يف  االأوروبي  الربملان 
يعك�ض  الذي  التدخل  هذا  خال  من  االأخري  هذا  جتا�رص  ب�سدة 
وامل�سا�ض  الدويل  القانون  ملبادئ  خرقا  تعد  التي  ''املمار�سات 

اأقاليمها''. على  الدول  �سيادة  باحرام 
قبائل  روؤ�ساء  وبا�سم  با�سمه  بيان  يف  ايدابري  اأحمد  واأك��د 
التدخل  هذا  باأن  مترنا�ست  و�سكان  املنطقة  واأعيان  االأهقار 
حقوق  عن  الدفاع  غطاء  ''حتت  االأوروب��ي  للربملان  املتكرر 
طاملا  التي  الذريعة  يعترب  واحلريات  احلقوق  وحماية  االإن�سان 
وامل�سا�ض  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  تدخل  لكل  مربرا  كانت 
اجلزائري  ''ال�سعب  باأن  ايدابري  اأ�ساف  كما  با�ستقرارها''. 
الراية  ترفرف  اأن  اأجل  من  والنفي�ض  الغايل  دفع  اأبي  �سعب 
على  يتطاول  الأن  االأوروبي  للربملان  مربر  وال  عاليا  الوطنية 
انتهاكا  فرن�سا  فيه  تعرف  ال��ذي  الوقت  يف  اجلزائر  �سيادة 
باأن  مذكرا  �سنوات"،  ط��وال  املتظاهرين  حلقوق  �سارخا 
كاملة  ب�سيادة  تتمتع  وم�ستقلة  دميقراطية  دولة  هي  "اجلزائر 

و�ساية''. اأي  عليه  متار�ض  اأن  �سعبها  ير�سى  ولن 

ق/و

بكورونا �لـمتعلقة  �لطبية  �خلدمات  عن  للمو�طنني  مالية  ■■تعوي�صات 

يف تقريرها �ل�صنوي

�أزيد من 2400 عملية حت�صي�س 
من �أخطار جائحة كورونا خالل 

نوفمرب �ملن�صرم
نوفمرب  �سهر  خال  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  م�سالح  قامت 
اأخطار  من  املواطنني  لفائدة  وتوعية  حت�سي�ض  عملية   2423 ب�  املا�سي 
املدنية  للحماية  العامة  للمديرية  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  كورونا،  جائحة 
التح�سي�ض  عمليات  جانب  اإىل  قامت  م�سالح  ذات  اأن  البيان  .واأو�سح 
حيث  عامة  وتعقيم  تطهري  عملية   3111 ب� الوباء،  بخطورة  والتوعية 
كوحدات  وخا�سة  عمومية  وهياكل  من�ساآت  عدة  العملية  هذه  م�ست 
الطفولة  دور  امل�سنني،  دور  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات  املدنية،  احلماية 
انت�سار  من  للحد  وال�سوارع  العمومية  ال�ساحات  الربيد،  مراكز  امل�سعفة، 
مت  اأنه  اإىل  امل�سدر  ذات  اأ�سار  والتعقيم،  التح�سي�ض  .ولغر�ض  اجلائحة 
الهامة  العملية  لهذه  الرتب  مبختلف  مدنية  حماية  11569عون  ت�سخري 
 1545 من  مكونا  التدخل  وعتاد  بو�سائل  مزودين  الوقائي  الطابع  ذات 

تدخل. �ساحنة  و1825  اإ�سعاف  �سيارة 
ق/و

�جلز�ئر تدعم جهود �لكويت حلل 
�الأزمة �خلليجية

جلهود  اجلزائر  دعم  ب��وق��ادوم،  �سربي  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزي��ر  اأك��د 
اخلليج. دول  بني  االأزمة  حلل  الرامية  الكويت 

دول  بني  االأزمة  حلل  الرامية  الكويت  مبادرة  حول  �سوؤال  على  رده  ويف 
بنظريه  جمعته  حمادثات  عقب  له  ت�رصيح  يف  بوقادوم  اأك��د  اخلليج، 
لكل  الداعم  املبدئي  اجلزائر  “موقف  على  مايو،  دي  لويجي  االإيطايل 
عرب  لاأزمات”.كما  ال�سيا�سية  احللول  ترقية  اإطار  يف  ت�سب  التي  اجلهود 
اأن  متمنيا  الكويت”،  جلهود  اجلزائر  “دعم  عن  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
يكون  واأن  املنطقة  �سعوب  جميع  على  باخلري  تعود  واأن  بالنجاح  “تكلل 
يف  الو�سع  خا�سة  املنطقة،  يف  االأزمات  باقي  حلل  االإيجابي  االأثر  لها 
اأحمد  ال�سيخ  الكويتي  اخلارجية  وزير  اأن  اإىل  االإ�سارة  اليمن”.وجتدر 
يف  موؤخرا  جرت  مثمرة  مباحثات  اأن  اأم�ض  اأعلن  ال�سباح  املحمد  نا�رص 

اخلليجية. امل�ساحلة  جهود  ا�ستمرار  اإطار 
ق/و



اإلثنين 07 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 22 ربيع الثاني 1442هـ05
العدد
أخبار الوادي2142

�أمن د�ئرة �لبيا�صة يحجز كميات معتربة من �حلبوب 
�ل�صيدالنية �ملهربة

عماره بن عبد �هلل
---------------- 

تعود  العملية  تفا�سيل 
امل�سلحة  عنا�رص  تلقي  اإىل 
مفادها  م��وؤك��دة  ملعلومات 
04 اأ�سخا�ض ينحدرون  قيام  
نقل  و  بحيازة  املنطقة  من 
من  م��ع��ت��ربة  ج��د  ك��م��ي��ات 
منت  على  املهربة  االأدوي���ة 
ليتم  �سياحيتني  �سيارتني 
كلل  عملياتي  خمطط  اإعداد 
باأحد  فيهم  امل�ستبه  بتوقيف 
اإخ�ساع  .بعد  املدينة  اأحياء 
التفتي�ض  لعملية  املركبات 
على  ال��ع��ث��ور  مت  ال��دق��ي��ق 
قدرت:  االأدوية  من  كميات 
مكمل  ق��ر���ض  ل���ف  اأ  960
 70000 للت�سمني.  غذائي 
ق��ر���ض م��ق��وي ج��ن�����س��ي. 
االإج��راءات  كافة  مت��ام  اإ بعد 
اإعداد  مت  الازمة  القانونية 
للمتورطني  ج��زائ��ي  ملف 
م����ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��م اأ
قليميا. اإ املخت�سة  الق�سائية 
يحجز  �لدبيلة  د�ئرة  �أمن 
�ملوؤثر�ت  من  معتربة  كمية 

لعقلية �
اجلرائم يف  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سيما  احل�رصي،  النطاق 
باملتاجرة  منها  املتعلقة 
احلبوب  ترويج  و  باملخدرات 

امل��ه��ل��و���س��ة مت��ك��ن خ��ال 
عنا�رص  االأخريين  اليومني 
بالوادي  البيا�سة  دائرة  اأمن 
مروج  لن�ساط  حد  و�سع  من 
 600 حجز  و  عقلية  ثرات  موؤ
قام  العملية  مهلو�ض.  قر�ض 
عقب  امل�سلحة  عنا�رص  بها 
تفيد  معلومات  ا�ستغال 
العقد  يف  �سخ�ض  ب��وج��ود 
ين�سط  العمر،  من  الثاين 
املهلو�سة  احلبوب  ترويج  يف 
و���س��ط ال�����س��ب��اب ب��اإح��دى 
ليبا�رص  املجاورة،  البلديات 
امل�سلحة  ذات  ع��ن��ا���رص 
عن  املعلومات  جمع  عملية 
ال�سبهة  حم��ل  ال�سخ�ض 

. له  والر�سد 
بتوقيف  كللت  العملية 
االأحياء  باأحد  فيه  امل�ستبه 
لعملية  اإخ�����س��اع��ه  بعد  و 
عرث  ال��ق��ان��ون��ي��ة  التلم�ض 

ب��ح��وزت��ه ع��ل��ى ك��م��ي��ات 
ث���رات  م��ع��ت��ربة م���ن امل���وؤ
 600 ب��  عددها  قدر  العقلية 

قر�ض.
االإج��راءات  كافة  مت��ام  اإ بعد 
اإع�داد  مت  الازمة  القانونية 
فيه  للم�ستبه  جزائي  ملف  
نقل  و  ح��ي��ازة  تهمة  ع��ن 
من�ساأ  ذات  �سيدالنية  اأدوية 
تكوينها  يف  يدخل  اأجنبي 
رخ�سة  بدون  خمدرة  مواد 
اأمام  تقدميه  و  البيع  لغر�ض 
املخت�سة. الق�سائية  اجلهات 
جبائيا  طابعا   3520 حجز 

قبل عنا�صر  مزور� من 
�الأمن 

متكنت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
الوطني  الدرك  من  عنا�رص 
قليمية  االإ للمجموعة  تابعة 
ب��ال��وادي،  الوطني  ل��ل��درك 
من  ����س���ب���وع،  االأ ن��ه��اي��ة 

 3 ت��ف��ك��ي��ك ع�����س��اب��ة م��ن 
تزوير  يف  خمت�سني  ف��راد،  اأ
بحوزتهم  اجلبائية  الطوابع 
فئة  من  طابعا   3520 نحو 

500 دج.
“للن�رص”،  م�سدر  ذك��ر  و 
بها  ق��ام��ت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن 
الوطني  ال���درك  م�سالح 
معلومات  ورود  ث��ر  اإ على 
�سبكة  بوجود  تفيد  موؤكدة 
تزوير  عملية  متتهن  منظمة 
اجلبائية  الربيدية  الطوابع 
و  الوالية  قليم  اإ عرب  تن�سط 
و  ال�رصقي  ال�سمال  واليات 

جماورة. مدن 
امل�����س��ال��ح  ذات  ل��ت��ب��ا���رص 
التحري  و  البحث  عمليات 
ال��ت��ي م��ك��ن��ت م��ن حت��دي��د 
و  ال�سبكة  ف����راد  اأ ه��وي��ة 
توقيفهم  و  حتركاتهم  حتديد 
�سياحية  مركبة  منت  على 
تنقاتهم  يف  ي�ستعملونها 
ال��والي��ة،  خ���ارج  و  داخ���ل 
بتزويره  يقوم  ما  لتوزيع 
عملية  عقب  و  طوابع.  من 
ت��ف��ت��ي�����ض امل���رك���ب���ة، ع��رث 
طابعا    3520 على  بداخلها 
دج   500 ف��ئ��ة  م��ن  م��ق��ل��دا 
التحقيق،  موا�سلة  ثناء  واأ
كانوا  التي  املركبة  اأن  تبني 
حتركاتهما،  يف  ي�ستغلونها 

الوثائق. مزورة 

بالو�دي 3520 طابعا جبائيا مزور� من قبل عنا�صر �الأمن  -حجز 
�لو�دي  بوالية  �لبيا�صة  د�ئرة  �أمن  �ل�صرعية متكن عنا�صر  �لتجارية غري  �ملمار�صات  و  �لتهريب  مكافحة  �إطار  يف 

�ملهربة. �أ�صخا�س وحجز كميات جد معتربة من �الأدوية   04 من توقيف 

�لعقلية �ملوؤثر�ت  من  معتربة  كمية  يحجز  �لدبيلة  د�ئرة  �أمن  فيما 

امل�سلني  من  العديد  اأع��رب 
بحي  ال��ع��ت��ي��ق  ب��امل�����س��ج��د 
لبلدية  ال��ت��اب��ع  ال�����رصق��ي��ة 
�رصقي  الواقعة  خليفة  حا�سي 
عن  ال��وادي  والي��ة  عا�سمة 
وا�ستح�سانهم  ارت��ي��اح��ه��م 
اجلمعة  خلطبة  ال�سديدين 
اأوىل  ح��ني   2020/12/04
عن  حديثه  اخلطيب  م��ام  االإ
االأزم�����ة ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي 
تف�سي  جراء  الباد  تعي�سها 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب ت�����س��ام��ن 
عن  له  الت�سدي  يف  اجلميع 
ال�����س��ارم  التطبيق  ط��ري��ق 
الذي  ال�سحي  للربوتوكول 
لر�سد  العلمية  اللجنة  اأقرته 
القاتل،  الوباء  هذا  تطورات 
ذك��ر  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
كل  احرام  بوجوب  امل�سلون 
داخل  الوقائية  االإج���راءات 
والعمل  وخ��ارج��ه  امل�سجد 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��ف امل��ح��ي��ط و 
ال��ت��ه��وي��ة امل��ن��زل��ي��ة م��ذك��را 

ي���ات  االآ ببع�ض  امل�����س��ل��ني 
بالعناية  تاأمر  التي  نية  القراآ
الدين  قد�سها  التي  بالنف�ض 
����س���ام���ي، م�����س��ت��ن��ج��دا  االإ
ببع�ض  ال��وق��ت  ذات  يف 
ال�رصيفة  النبوية  االأحاديث 
يكون  وبذلك  ذاته  املجال  يف 
ال��دور  اأع��اد  قد  م��ام  االإ ه��ذا 
لهذا  واالجتماعي  الربوي 
جاء  ال��ذي  العمومي  املرفق 
على  و���س��ام��ا  ب���ردا  فتحه 
حديث  ويف   . احل��ي  ه���ايل  اأ
امل�سلني  بع�ض  مع  للتحرير 
امل�سجد  م��غ��ادرت��ه��م  ث��ن��اء  اأ
ملا  ارتياحهم  عن  عربوا  حيث 
واإر�ساد  وعظ  من  �سمعوه 
النف�ض  قد�سية  على  حفاظا 
اإحل��اق  وع���دم  ���س��ام  االإ يف 

باالآخرين    ال�رصر 
�لعمل  ومو��صلة 

�لو�صط  يف  �لتح�صي�صي 
�ملدر�صي 

هيئات  خم�سة  بني  بالتن�سيق 

حا�سي  دائ��رة  اأم��ن  يف  ممثلة 
الوطنية  والتن�سيقية  خليفة 
مكتب  امل���دين  للمجتمع 
واحل��م��اي��ة  خليفة  ح��ا���س��ي 
ومركز  البلدية  بذات  املدنية 
والتمهني  املهني  التكوين 
البلدية  بذات  �سعد  �سويعي 
وال��ك�����س��اف��ة اال���س��ام��ي��ة 
اكمالية  م�����ض  اأ احت�سنت 
بحا�سي   1 مقى  ال�سهيد 
خ��ل��ي��ف��ة ال��واق��ع��ة ���رصق��ي 
ع��ا���س��م��ة والي����ة ال����وادي 
لفائدة  حت�سي�سية  عملية 
كما  املوؤ�س�سة  هذه  تاميذ 
الهيئات  هذه  قامت  اأن  �سبق 
اكمالية  يف  مماثلة  بعمليات 
م�سباحي  �رصاحي  ال�سهيد 
مليك  ال�سهيد  واب��ت��دائ��ي��ة 
امل�سوؤول  تناول  حيث   ، حممد 
على  والعمران  البيئة  عن 
حا�سي  دائ��رة  امن  م�ستوى 
عدوى  انت�سار  خطر  خليفة 
اأو���س��اط  يف  الكوفيد19- 
تكثيف  اىل  دفع  مما  املجتمع 

التح�سي�سية  العمليات  هذه 
ال��وب��اء  ه��ذا  خطر  مل��واج��ه��ة 
اإج���راءات  باعتماد  القاتل 
اأك���رث ���رصام��ة عن  وق��ائ��ي��ة 
ال�سحي  الربوتوكول  طريق 
العلمية  اللجنة  اأقرته  الذي 
 ، الوباء  هذا  ور�سد  ملتابعة 
العملية  ه��ذه  خ��ال  مت  كما 
ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي��ة ت���وزي���ع 
 ، الطلبة  على  الكمامات 
مع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 
التن�سيقية  اأع�����س��اء  اأح���د 
العمليات  هذه  اأن  اأكد  الذي 
يف  �ستتوا�سل  التح�سي�سية 
الربوية  املوؤ�س�سات  جميع 
ع��دوى  انت�سار  م��ن  للحد 
عمر  وتقلي�ض  اجلائحة  هذه 
بوادرها  بداأت  التي  االأزم��ة 
النق�ض  خ���ال  م��ن  تظهر 
امل�سابني  عدد  يف  امللحوظ 
الوطن  يف  الفريو�ض  بهذا 
االأخرية  االح�سائيات  ح�سب 

.
مبارك قدودة 

ن��ظ��م��ت ن���ي���اب���ة م��دي��ري��ة 
اخلارجية  للعاقات  اجلامعة 
املا�سي  ���س��ب��وع  االأ ن��ه��اي��ة 
عاقة  ح��ول  اإع��ام��ي��ا  ي��وم��ا 
االجتماعي  باملحيط  اجلامعة 
���رصف  اأ حيث  واالق��ت�����س��ادي 
اجلامعة  مدير  افتتاحه  على 
فرحاتي  عمر  الربوفي�سور 
عديد  ع��ن  ممثلني  مب�ساركة 
االقت�سادية  ���س�����س��ات  امل��وؤ
�ساتذة  اأ وبح�سور  بالوالية 

. الدكتوراه  وطلبة 
االف��ت��ت��اح  خ��ال  كلمته  يف 
اليوم  لفعاليات  الر�سمي 
اجلامعة  مدير  اأكد  االإعامي 
فرحاتي  عمر  الربوفي�سور 
ملختلف  قاطرة  اجلامعة  ب��اأن 
واعتبار  وامليادين  املجاالت 
والعلمي  االأكادميي  ال�رصح 
حميطه  عن  مبعزل  يكون  ال 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي 
ه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة  م��ن��وه ب��االأ
ل��ن�����س��اط ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي 
املخرجات  جت�سيد  وب�رصورة 
تو�سيات  واإع���داد  املقدمة 
م�����رصوع  م��رت��ك��زات  تعمق 
على  وال��ع��م��ل  ���س�����س��ة  امل��وؤ
اجلامعة  بني  العاقة  توطيد 
وحم��ي��ط��ه��ا االج��ت��م��اع��ي 

واالقت�سادي.
مدير  ن��ائ��ب  ب���دوره  ل��ي��ق��دم 
اخلارجية  للعاقات  اجلامعة 
ال��ربوف��ي�����س��ور احل��ب��ي��ب ق��ده 
عنوان  حتت  مف�سا  عر�سا 
ع��اق��ة اجل��ام��ع��ة وامل��ح��ي��ط 
يف  واالقت�سادي  االجتماعي 
يندرج  املوؤ�س�سة  م�رصوع  ظل 
املوؤ�س�سة  م�����رصوع  �سمنه 
م�رصوع  اجلودة،  �سمان  خلية 

.  esagov
الدكتور  املقاوالتية  دار  مدير 
ا�ستفتح  ال��اوي  عبد  مفيد 
حتت  ان�سغال  بطرح  مداخلته 
اأي  واجلامعة  املحيط  عنوان 
انفتاح  �سبل  م��ربزا  عاقة 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ���رصك��ائ��ه��ا 
وعاقات  االتفاقيات  ودور 
على  وانعكا�سها  التعاون 
اجلامعية  املوؤ�س�سة  داء  واأ دور 
الفاعلة. املوؤ�س�سات  وخمتلف 
البحثية  املخابر  دور  وح��ول 
املحيط  بني  التعاون  جمال  يف 
مدير  نائب  اأكد  االقت�سادي 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  اجل��ام��ع��ة 
من�سور  بوبكر  ال��دك��ت��ور 

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي ل��ت��ع��م��ي��ق 
معتربا  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ع��اون 
خ�سبة  اأر���س��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
املطروحة. االإ�سكاالت  لكافة 

�ساملي  اإدري�������ض  ق���دم  ك��م��ا 
اجلزائر  ات�ساالت  عن  ممثا 
املوؤ�س�سة  ن�ساط  حول  عر�سا 
الرقمي  املجال  يف  فاقها  واآ
تدخله  ليختم  والتكنولوجي 
تفعيل  حول  اإ�سكاالت  بطرح 
موؤ�س�سة  بني  التعاون  �سبل 
وجامعة  اجل��زائ��ر  ات�ساالت 
م�سريا  خل�رص  حمه  ال�سهيد 
البحث  خم��اب��ر  ه��م��ي��ة  اأ اىل 
بايجاد  امل�ساهمة  يف  اجلامعية 
التقنية  اال���س��ك��االت  عديد 
موؤكدا  القطاع  م�ستوى  على 
كل  م��ام  اأ ب��واب  االأ فتح  على 
والطلبة  الباحثني  �ساتذة  االأ

. البحثية  اقرحاتهم  لتقدمي 
ي��ة  روؤ وع��ن  خ�سبة  ر�سية 
ل��دور  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
عبد  ال�سيد  ق��دم  اجل��ام��ع��ة 
مقرحات  من�سوري  احلميد 
ت��ع��م��ق  اأن  ���س��ان��ه��ا  م���ن 
وبني  بينها  التعاون  �سبل  

اخلا�سة.   املوؤ�س�سات 
ق���دم  ذل�����ك  ج���ان���ب  اإىل 
عديد  احل�����س��ور  ���س��ات��ذة  االأ
بو�سع  املتعلقة  املاحظات 
ت�ستقبل  رق��م��ي��ة  م��ن�����س��ة 
لكافة  واالن�سغاالت  الروؤى 
امل��ت��ع��ام��ل��ني االج��ت��م��اع��ي��ني 
،وب�����رصورة  واالقت�ساديني 
لرب�ض  خا�ض  مكتب  فتح 
اجلامعة  م�ستوى  على  العلمي 
ال�رصكاء  بني  وين�سق  يتابع 
ف���اق ت��ع��اون واع��دة  وع��ن اآ
لطلبة  الرب�سات  �سق  يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ب��اح��ث��ني 

. االقت�سادية  املوؤ�س�سات 
مدير  نائب  ختم  االأخ��ري  يف 
اخلارجية  للعاقات  اجلامعة 
ال��ربوف��ي�����س��ور احل��ب��ي��ب ق��ده 
اإىل  م�سريا  االإعامي  اليوم 
املوؤ�س�سة  م�����رصوع  ه��م��ي��ة  اأ
املحلي  اجل��ان��ب  على  ���س��واء 
�سكره  م��ق��دم��ا  وال��وط��ن��ي  اأ
التفاعل  وعلى  احل�سور  لكل 
كافة  م��ن  القيم  االي��ج��اب��ي 
عقد  اإىل  دع��ا  حيث  املمثلني 
كافة  ب��ني  ج��واري��ة  ل��ق��اءات 
االجتماعي  املحيط  ممثلي 

واالقت�سادي.
علي حممد 

�أئمة حا�صي خليفة يحذرون من كورونا وكيفية �لتطبيق �ل�صارم 
للربوتوكول �ل�صحي

حتت �إ�صر�ف مدير �جلامعة �لربوفي�صور عمر فرحاتي 

�فتتاح يوم �إعالمي حول عالقة �جلامعة 
باملحيط �الجتماعي و�القت�صادي يف ظل 

م�صروع �ملوؤ�ص�صة
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حالة �ملد�ر�س �البتد�ئية بورقلة تثري حفيظة 
�الأولياء

ن-ق- �لتجاين  
---------------- 

ّن  اأ االأول��ي��اء  م��ن  ع��دد  يعترب   
و���س��ع��ي��ة ب��ع�����ض امل���دار����ض 
بتهيئة  تعلق  ما  خا�سة  االبتدائية 
وال�ساحات  املدر�سية  املطاعم 
ومدى  املياه،  دور  تاأهيل  واإعادة 
ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول  اح���رام 
توفر  يف  امل�����س��ج��ل  وال��ن��ق�����ض 
برز  اأ بني  من  الوقائية  الو�سائل 
اأكد  كما  املطروحة،  االن�سغاالت 
املعنية  اجلهات  على  اأن  بع�سهم 
االعتبار  بعني  النقائ�ض  هذه  اأخذ 
يف  امل�سجلة  امل�ساكل  ومعاجلة 

املمكنة. االآجال  اأقرب 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  جانبه  من 
بوبكر  اأ ورقلة  لبلدية  البلدي 
االإج��راءات  اإط��ار  يف  اأكد  عزي، 
كورونا  فريو�ض  ملواجهة  املتخذة 
البلدية  م�سالح  ّن  اأ كوفيد19-، 
هيئات  عدة  مع  بالتن�سيق  تعمل 
كما  املدار�ض  تعقيم  على  اأخرى 
يف  مدار�ض  تعقيم  يف  �ساركت 
اأن  اإىل  م�سريا  االأط��وار،  خمتلف 
لتفعيل  �سعيا  متوا�سلة  اجلهود 
كل  عرب  ال�سحي  الربوتوكول 

ئيات. االبتدا
و�سعية  بخ�سو�ض  واأو���س��ح 
بورقلة  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��دار���ض 
نه  اأ املدار�ض،  تهيئة  يخ�ض  فيما 
التاميذ  عدد  اأن  من  الرغم  على 
املتواجدة  االبتدائية  باملدار�ض 

يقدر  ورقلة  بلدية  ت��راب  على 
يتوّزعون  تلميذ  األف   27 بنحو 
67 مدر�سة من اإجمايل عدد  على 
يقدر  الذي  االبتدائية،  املدار�ض 
مدار�ض   3 منها  مدر�سة   70 ب� 
املجل�ض  اأن  اإال  االإجناز،  طور  يف 
عمل  ورق��ل��ة  لبلدية  ال��ب��ل��دي 
ال�����رصوري��ات  ك��ل  ت��وف��ري  على 
بالع�سب  ال�ساحات  تهيئة  من 
دور  تاأهيل  اإعادة  اال�سطناعي، 
املدر�سية  املطاعم  وتهيئة  املياه 
البلدية،  ت��راب  ع��رب  امل��وج��ودة 
عمليات  ه��ن��اك  اأن  م�����س��ي��ف��ا 
املدار�ض  بع�ض  فائدة  يف  م�سجلة 
يف  التاأخر  بع�ض  عرفت  التي 
ث��رت  ت��اأ ال��ت��ي  اأ�سغالها  وت��رية 
ال�سحي  الو�سع  ظ��روف  بفعل 
ذلك  وم��ع  ك��ورون��ا،  النت�سار 
ال�ستدراك  جاريا  يبقى  فالعمل 
م�ساريع  يف  امل�سجل  ال��ت��اأخ��ر 

االبتدائية. املدار�ض  تهيئة 
امل��ط��اع��م  اأن  امل��ت��ح��دث  وذك���ر 

بلديات  ابتدائيات  عرب  املدر�سية 
للتاميذ  تقدم  باأكملها  ورقلة 
ت��وج��د  وال  ���س��اخ��ن��ة  وج���ب���ات 
اأما  باردة،  وجبات  ت�سلم  ابتدائية 
االأق�سام  يف  التدفئة  بخ�سو�ض 
اأن  ذك��ر  م��ا  ح�سب  لوحظ  فقد 
الربط  يلحقها  مل  املدار�ض  بع�ض 
ما  اأ للمطاعم،  بالن�سبة  بالغاز 
املائة  يف   99 فبن�سبة  االأق�سام 
م�سيفا  بالغاز،  مربوطة  كلها 
ملتابعة  جلنة  ت�سكيل  مت  قد  ن��ه  اأ

. �سعية لو ا
ال��والي��ة  وايل  ف���اإن  ���س��ارة،  ل��اإ
قد  بو�ستة  ال�سديق  ب��وب��ك��ر  اأ
امل��ت��ح��دث  ذات  ح�����س��ب  ع���ني 
و�سعية  ومراقبة  ملتابعة  جلنة 
اأكد  كما  االبتدائية،  امل��دار���ض 
خ���ال اج��ت��م��اع ع��ق��ده م��وؤخ��را 
البلدية  املجال�ض  ���س��اء  روؤ م��ع 
على  للبلديات  العامني  واالأمناء 
االإمكانيات  كل  ت�سخري  �رصورة 
من  والب�رصية  املادية  والو�سائل 

وجبات  تقدمي  على  العمل  اأجل 
كل  ع���رب  ل��ل��ت��ام��ي��ذ  ���س��اخ��ن��ة 
م�ستوى  على  املدر�سية  املطاعم 

الوالية.
يف  التمدر�ض  واقع  اإىل  وبالعودة 
وباء كورونا،  انت�سار  ظل ظروف 
اأن  اإىل  �سارة  االإ من  بد  ال  نه  فاإ
غرار  على  الهيئات  من  العديد 
االأح��م��ر  ال��ه��ال  مكتب  ف��روع 
ومراكز  املدنية  احلماية  وم�سالح 
اإىل  باالإ�سافة  املهني،  التكوين 
لورقلة  املدين  املجتمع  جمعيات 
التح�سي�سي  ن�ساطها  من  كّثفت 
التابعة  الربوية  املوؤ�س�سات  عرب 
امل��دار���ض  يف  خ��ا���س��ة  ل��ل��والي��ة 
بع�سها  يعاين  التي  االبتدائية 
الوقائية،  الو�سائل  نق�ض  من 
احلمات  ه��ذه  خ��ال  يتم  حيث 
الكمامات  توزيع  التح�سي�سية، 
وكذا  التطهري،  وم��واد  الواقية 
ت���ق���دمي ت��وج��ي��ه��ات ت��وع��وي��ة 
ون�����س��ائ��ح اإر���س��ادي��ة ل��ف��ائ��دة 
جهة  من  ت�ساهم  كما  التاميذ، 
جمعيات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأخ���رى 
على  العمل  يف  التاميذ  اأولياء 
ت��ع��زي��ز اح����رام ال��ربوت��وك��ول 
عرب  امل��دار���ض  داخ��ل  ال�سحي 
واملعلمني  التاميذ  ممرات  تنظيم 
����س���ات���ذة ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون  واالأ
ومتميز  ب��ارز  ب�سكل  ب��دوره��م 
ال�سحي  الو�سع  ه��ذا  ظ��ل  يف 

اخلا�ض.

�صّكلت �لّنقائ�س �مل�صّجلة ببع�س �ملد�ر�س �البتد�ئية ببلديات والية ورقلة �ن�صغاال بارز� بالن�صبة لبع�س �الأولياء، 
خا�صة يف ظل �لظروف �ل�صحية �خلا�صة �لتي ميزت �لدخول �ملدر�صي لهذه �ل�صنة بفعل فر�س �إجر�ء�ت وتد�بري 

للت�صدي النت�صار جائحة كورونا.

�لو�صعية ملر�قبة  جلنة  تعيني 

ت�����س��ت��ه��دف ح��م��ل��ة ال��ت��ل��ق��ي��ح 
اال���س��ت��دراك��ي��ة ���س��د ط��اع��ون 
امل���ج���رات ال�����س��غ��رية ال��ت��ي 
ت��ت��وا���س��ل ب���والي���ة غ��رداي��ة 
امل��وا���س��ي  م��ن  ����ض  راأ  50000
املفت�سية  ل��دى  علم  ما  ح�سب 
امل�سالح  مب��دي��ري��ة  ال��ب��ي��ط��ري��ة 
هذه  اأن  ف��ادت  اأ التي  الفاحية 
اال�ستدراكية  الوقائية  احلملة 
الربوتوكول  �سمن  تندرج  التي 
االأغنام  قطعان  لتلقيح  ال�سحي 
مناعة  لتقوية  تهدف  وامل��اع��ز 
حيث  ال�سغرية  املجرات  قطعان 
من  بيطرًيا  طبيًبا   30 لها  جند 
من  معتمدين  اخلا�ض  القطاع 

كما  العمومية،  ال�سلطات  قبل 
مراقبة  �سبكة  رئي�ض  اأو���س��ح 
البيطرية  باملفت�سية  االأوب��ئ��ة 
الذي  كتيلة  اإ�سحاق  الدكتور 
عملت  املفت�سية  ذات  اأن  اأ�ساف 
املجانية  التلقيح  عملية  بر�سم 
الفاعلني  جميع  ����رصاك  اإ على 
امل��رب��ون  ���س��ي��م��ا  ال  امل��ع��ن��ي��ني 
وم��دي��ري��ة ال��ف��اح��ة واالحت���اد 
اجلزائريني  للفاحني  الوطني 
م�سريا  املتحدث  ذات  ذكر  كما 
يجدون  البياطرة  االأطباء  اأن  اإىل 
عمليات  يف  ميدانية  �سعوبات 
امل��ن��اط��ق  ب��ع�����ض  يف  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
ال��ب��ع��ي��دة ب�����س��ب��ب ت��داع��ي��ات 

التي  ال�سحية  الربوتوكوالت 
.-19 كوفيد  جائحة  فر�ستها 

هذه  اأن  الدكتوركتيلة  واأك��د 
وفًقا  ا�ستكمالها  �سيتم  العملية 
و�سعته  الذي  الزمني  للجدول 
حيث  للوالية  البيطرية  املفت�سية 
لقاح  جرعة   20000 توفري  جرى 
وهي  احليواين  املر�ض  هذا  �سد 
تدعيمها  ميكن  ال��ت��ي  الكمية 
هو  هدفنا  قائا:  اأخ��رى  بح�سة 
املجرات  طاعون  على  الق�ساء 
ال�����س��غ��رية ���س��دي��د ال��ع��دوى 
مئات  مداخيل  على  واملحافظة 
املناطق  يف  ���رص  االأ من  االآالف 
ال��ري��ف��ي��ة وب���امل���وازاة م��ع ذل��ك 
�سبتمرب  م��ط��ل��ع  وم��ن��ذ  ت��ن��ف��ذ 
داء  عن  للك�سف  حملة  املن�رصم 
القاعية  )احلمى  الربو�سيلوز 
البقري  وال�سل  املوا�سي(  لدى 
الوقاية  مبادرات  �سمن  وذلك 
بلديات  اأرج��اء  عرب  اال�ستباقية 

الوالية.
بالدرجة  العملية  هذه  وتهدف 
م��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة  اإىل  االأوىل 
ب���ق���ار ب��ال��والي��ة  ق��ط��ع��ان االأ

�سمح  مما  منها  احللوب  وخا�سة 
مري�سة  بقرة   39 عن  بالك�سف 
بريان  من  بكل  ب��وؤر  خم�ض  يف 
�سحوة،  ب��ن  �ساية  واملنيعة، 
لل�سل  وحالتان  ومتليلي  غرداية 
اإىل  باالإ�سافة  باملنيعة  البقري 
بهذه  امل�سابة  املوا�سي  خ�سوع 
الذبح  اإىل  احليوانية  االأمرا�ض 

. ل�سحي ا
حول  توعية  حملة  اإطاق  و�سيتم 
واملاعز  واالأغنام  بقار  االأ تلقيح 
ل�رصح  املربني  اأو�ساط  واالإبل يف 
من  قطعانهم  ح��م��اي��ة  ه��م��ي��ة  اأ
خال  من  احليوانية  م��را���ض  االأ
اأ�ساف  مثلما  التلقيح  عملية 
نه  باأ �سار  اأ ال��ذي  ذات��ه  امل�سدر 
الازمة  التدابري  جميع  اتخاذ  مت 
ل��ت��م��ك��ني االأط���ب���اء ال��ب��ي��اط��رة 
الزراعيني  التقنيني  من  وغريهم 
يف  امليدان  يف  عملهم  داء  اأ من 
مائمة  و�سحية  اآمنة  ظ��روف 
احلماية  ماب�ض  ا�ستعمال  مع 
ع��دوى  اأي  لتجنب  املنا�سبة 

امل�ستجد. كورونا  بفريو�ض 
ق/ج

لرقية  �رصاكة  اتفاقية  اأبرمت   
حاملي  ل��دى  املقاوالتية  روح 
ال�سياحة  جم��ال  يف  امل�ساريع 
خال  من  التقليدية  وال�سناعة 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ت�سجيع 
ع���ل���ى ال����روي����ج ل���ل���ق���درات 
بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

. ملنطقة ا
وي��ت��وخ��ى م��ن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة 
ال�سياحة  قطاع  بني  وقعت  التي 
والعمل  التقليدية  وال�سناعة 
الوطنية  وال��وك��ال��ة  ال��ع��ائ��ل��ي 
حتفيز  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث 
ميدان  يف  م�سغرة  موؤ�س�سات 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 
كافة  دم���اج  اإ ����رصوط  وت��رق��ي��ة 
ن�سطة  االأ يف  واحلرفيني  الفاعلني 
مرافقة  جانب  اإىل  ال�سياحية، 
هذه  الأ�سحاب  القطاع  اإطارات 
على  مل�ساعدتهم  املوؤ�س�سات 
الرقمي  الرويج  �ساليب  اأ اعتماد 

اخلدمات. ت�سويق  وتطوير 
والي��ة  وايل  اأك���د  وباملنا�سبة 
لدى  قري�ض،  م�سطفى  مترنا�ست، 
التوقيع  مرا�سم  على  ���رصاف��ه  اإ
ال�سباب  ومرافقة  ت�سجيع  اأن 
ال�سياحة  تطوير  م�ساعي  �سمن 
ال�����س��ح��راوي��ة وال�����س��ن��اع��ة 
كبرية  فر�سة  يعد  التقليدية 
متثل  التي  ال�سياحة  بعث  الإعادة 
االقت�ساد  تنويع  روافد  اأهم  اأحد 
عمل  ف��ر���ض  وت��وف��ري  امل��ح��ل��ي، 

. جديدة
وم����ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح م��دي��ر 
التقليدية  ال�����س��ن��اع��ة  غ��رف��ة 
اأن  لقراوي،  الله  عبد  واحل��رف، 
االأط���راف  تلزم  االتفاقية  ه��ذه 
ب�������رصورة ت���وف���ري ال���ظ���روف 
الفعلية  ل��ل��م��راف��ق��ة  امل��ائ��م��ة 
يف  امل�ساريع  حاملي  لل�سباب 
وال�سناعة  ال�����س��ي��اح��ة  جم���ال 
فر�ض  تاحة  اإ خال  من  التقليدية 
واإ�رصاكهم  والتاأهيل  التكوين 
ال���ت���ظ���اه���رات  خم���ت���ل���ف  يف 
مع  واالإع��ام��ي��ة  ال��روي��ج��ي��ة 
امل��واد  على  ح�سولهم  �سمان 
االأول���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات 

. ية لتقليد ا
واأع������رب ال�����س��ب��اب ح��ام��ل��ي 
لهذه  "ارتياحهم"  عن  امل�ساريع 
''من  �ستمكنهم  التي  االتفاقية 
وال�سناعة  ال�سياحة  �سوق  ولوج 
تثمني  يف  وامل�ساهمة  التقليدية 
وال�سياحية  الثقافية  املوؤهات 

املنطقة''. بها  تزخر  التي 
االتفاقية  ه��ذه  ف��اإن  ���س��ارة،  ل��اإ
ب���رم���ت ب��ني ال��ط��رف��ني خ��ال  اأ
حول  اأجنحة  عدة  ت�سمن  معر�ض 
م�سغرة  موؤ�س�سات  خ��دم��ات 
ل��ي��ات دع��م  ن�����س��ئ��ت ���س��م��ن اآ اأ
جم��االت  يف  ال�سباب  ت�سغيل 
برقية  م��ب��ا���رصة  ع��اق��ة  ذات 
وال�سناعة  ال�سياحة  ن�ساط 

. ية لتقليد ا
ق/ج

احل�رصي  االأمن  عنا�رص  متكن 
االأغواط  والية  باأمن  الثاين  
مفادها  معلومات  ورود  بعد 
فيه  م�ستبه  �سخ�ض  ق��ي��ام 
ب��ح��ي��ازة خم����درات )ك��ي��ف 
انطاقا  وترويجها  معالج( 
من  املدينة،  بو�سط  منزله  من 
من  البالغ  االأخري  هذا  توقيف 
ظرف  يف  �سنة   )34 ( العمر 
كمية  �سبط   مت  ي��ن  اأ وجيز، 
ب�  ق����درت  امل���خ���درات  م��ن 
227.5 غ( من الكيف املعالج  (
التفتي�ض  عملية  بعد  مبنزله 
هذا  حتويل  ليتم  القانونية، 
ملوا�سلة  للم�سلحة  االأخ��ري 

الق�سية. يف  التحريات 
االإج���راءات  ملف  اإجن��از  بعد 
اجل���زائ���ي���ة ل��ق�����س��ي��ة احل���ال 
خم��درات  حيازة  ب�  املتعلقة 
البيع،  ق�سد  معالج(  )كيف 
م��ام  اأ فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
اجلمهورية  وك��ي��ل  ال�سيد 
ل���دى حم��ك��م��ة االأغ�����واط، 
الق�سية  ملف  اأح���ال  ال��ذي 
الفوري  املثول  جل�سة  على 
حكما  ح��ق��ه  يف  ل��ي�����س��در 
�سجنا  �سنوات   )07 ( ب�سبع 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 

100000.00دج(. (
ق/ج

�تفاقية �صر�كة لرتقية �ملقاوالتية 
لدى حاملي �مل�صاريع يف جمال �ل�صياحة 

و�ل�صناعة �لتقليدية بتمرن��صت 

�الأمن �حل�صري �لثاين يوقف مروجا 
للمخدر�ت باالأغو�ط 

�صد طاعون �ملجرت�ت �ل�صغرية

حملة ��صتدر�كية لتلقيح 50 �ألف ر�أ�س من �ملو��صي بغرد�ية
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�أعو�ن �حلماية �ملدنية يوؤطرهم 05 �صباط الإطفاء حريق بالتن�صيق مع �صونالغاز

�جلوع يفتك بالتالميذ و�الأولياء يطالبون بفتح مطعم مبدر�صة �ل�صهيد "حممد 
بلخ�صر"  يف عني �حلجل بامل�صيلة 

�أ . خل�صر . بن يو�صف
-----------------

ب��ن��اءه��م  اأ اأن  اأو���س��ح��وا  امل�ستكون 
اأج��ل  م��ن  بعيدة  مل�سافات  يتنقلون 
 ،  - ريفية  �سبه   – باملدر�سة  االلتحاق 
راأ�سها  وعلى  الو�سية  اجلهات  ّن  اأ غري 
بعد  بوعدها  تف  مل   – الدائرة  رئي�ض 
منذ  املطعم  بفتح  االأم���ر  اأع��ط��ت  اأن 
 – االجتماعي  للدخول  االأول  االأ�سبوع 
نف�سها  تكلف  ومل  ت�رصيحهم-،  ح�سب 
ل�سمان  املدر�سي،  املطعم  فتح  عناء 
لفائدة  وم��ت��وازن��ة  �سليمة  ت��غ��ذي��ة 
منوهم  يف  توازنا  لهم  وتكفل  التاميذ، 
ح�سبهم،  والنف�سي،  والعقلي  اجل�سمي 
العديد  ا�سطرت  الو�سعية  هذه  فاإن 
الأبنائهم  وجبات  حت�سري  اإىل  منهم 
يف  املوؤ�س�سة  مدخل  اأمام  يتناولونها 
منذ  التاميذ،  ب�سورة  يليق  ال  م�سهد 
م�سريين  احل��ايل،  املدر�سي  ال��دخ��ول 
يف  ���س��وءا  ���س��ي��زداد  الو�سع  اأن  اإىل 
درجات  تنخف�ض  عندما  ال�ستاء  ف�سل 
االأمر  ا�ستدراك  عدم  حال  يف  احلرارة، 
خا�سة  الو�سية،  ال�سلطات  قبل  من 
االلتحاق  ميكنهم  ال  للذين  بالن�سبة 

النهار.  منت�سف  يف  مبنازلهم 
امل�سوؤول  اإىل  احتجاجية  ر�سالة  ويف 
اأهم  ومن  بالوالية،  الربية  قطاع  عن 
العاجل  تدخلها  م�سمونها  يف  جاء  ما 

املدر�سة  تاميذ  ملعاناة  حد  لو�سع 
انتظارهم،  ط��ال  ال��ذي��ن  االب��ت��دائ��ي��ة 
للمو�سم  اأبوابها  فتحت  اأن  منذ  وذلك 
فيها  ب���دوا  اأ  ،2004 �سنة  ال��درا���س��ي 
جراء  ال�سديدين،  وغ�سبهم  ا�ستياءهم 
ومفت�سي  الربية  مديرية  تدخل  عدم 
كتابة  حلد  الو�سية  وال�سلطات  التعليم 
التاميذ  مطالب  الأخ��ذ  االأ�سطر  هذه 
م�سكل  وخ��ا���س��ة  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
االأول��ي��اء،  يقلق  ب��ات  ال��ذي  االإط��ع��ام، 
يف  التاميذ  من  الكثري  تعر�ض  حيث 
و�سقوط   اإغماء  حالة  اإىل  مرات  عدة 
بغلق  املطالبون  واأ�ساف  اجلوع،  نتيجة 
من  اأبنائهم  ومنع  املدر�سة  ب���واب  اأ
اأويل  ك�سعار  كامل،  ليوم  الدرا�سة 
باملدر�سة  مدر�سي  مطعم  غياب  يف 
اأبناءهم  واأن  خا�سة  يوؤرقهم،  املذكورة 
خفيفة  وجبات  تناول  اإىل  ي�سطرون 
متنوعة  وم�رصوبات  خبز  يف  تتمثل 
على  النظافة  �رصوط  اأدنى  غياب  يف 
ذاته  ال�سياق  يف  م�سيفني   ، قولهم  حد 
يف  يقطنون  التاميذ  من  باملائة   70 اأن 
موؤكدين  املوؤ�س�سة،  عن  بعيدة  اأماكن 
�سحة  على  قلقني  اأنهم  ر�سالتهم  يف 
الو�سع،  هذا  ا�ستمرار  حال  يف  اأبنائهم 
من  التاميذ  اأغلب  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
توفري  مبقدورهم  لي�ض  معوزة  عائات 
���رصاء  م��ن  ليتمكنوا  الأبنائهم  امل��ال 

يومية. وجبات 

جمعية  تطالب  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
االبتدائية  املدر�سة  تاميذ  اأول��ي��اء 
ال�سلطات  بلخ�رص،  حممد  ال�سهيد 
تزويد  ق�سد  العاجل،  بالتدخل  املحلية 
حل  اإيجاد  اأو  مدر�سي  مبطعم  مدر�ستهم 
موا�سلة  لهم  يت�سنى  حتى  موؤقت  ولو 
اأح�����س��ن  يف  ال��درا���س��ي  م�����س��واره��م 
مطالب  جت�سيد  انتظار  يف  االأح���وال 
ال�سلطات  قبل  من  التاميذ  اأول��ي��اء 

الربية. وقطاع  البلدية  من  املعنية 
التاميذ  اأولياء  جمعية  فاإن  ولاإ�سارة 
غ��رار  على  ع��دي��دة،  جهات  را�سلت 
الربية  مدير   - �سابقا   - الوالية  وايل 
للتدخل  والبلدية،  ال��دائ��رة  ورئي�ض 
ب��ري��اء  االأ اأرواح  على  احل��ف��اظ  بغية 
يف  مهددين  مدر�سي،  مطعم  لو�سع 
الدرا�سة  عن  اأبنائهم  بتوقيف  االأخري 

مطالبهم. تلب  مل  اإذا 
امليداين  اال�ستطاع  خال  من  ويظهر 
جت�سيد  ع��ن  امل�سوؤولون  عجز  كيف 
اأنف�سهم  على  قطعوها  التي  االلتزامات 
من  الدرا�سي،  املو�سم  انطاق  خال 
ورغم  املوؤ�س�سة  على  القائمون  جهتهم 
مطلب  بخ�سو�ض  املتكررة  مرا�ساتهم 
�سيا�سة  اأن  اإال  مدر�سي،  مطعم  فتح 
ال�سلطات  تطلقها  التي  الت�سويفات 
ظل  ويف  ورق،  على  حربا  تبقى  املعنية 
يتحمل  من  عن  االأولياء  يت�ساءل  هذا 
الداخلي  الن�سف  فتح  تاأخر  م�سوؤولية 

للتاميذ  معاناة  من  عنه  ينجر  وم��ا 
لالتحاق  م�سافات  يقطعون  الذين 
املقيمني  منهم  خا�سة  الدرا�سة  مبقاعد 
املعنية  اجل��ه��ات  منا�سدين  بالريف، 
االإ�سكال  ه��ذا  طا�سم  لفك  التدخل 
فيه  تتغنى  وقت  يف  قائما،  يبقى  الذي 
الظروف  كل  بتوفري  الربية  مديرية 
بينها  من  العلمي،  للتح�سيل  املواتية 
والنقل  املدر�سية  وال�سحة  التغذية 
ت�ساهم  جمتمعة  عوامل  كلها  املدر�سي، 
للتاميذ.  الدرا�سي  املردود  حت�سني  يف 
تربوية  م�سادر  اأعربت  جهتها،  من 
ال�سلطات  التزام  عدم  اإزاء  قلقها  عن 

حل  اإيجاد  جتاه  مب�سوؤولياتها  املحلية 
العاملة  واليد  املدر�سي  للمطعم  موؤقت 
اإىل  ذاتها  امل�سادر  واأ�سارت  املوؤهلة، 
اهتمامات  اآخر  املدر�سية  املطاعم  اأن 
املوؤ�س�سة  ف��اإن  لاإ�سارة  ال�سلطات. 
بح�س�ض  خا�سة  ل�ساحة  تفتقد  اأي�سا 
والتنفي�ض  للتاميذ  الريا�سية  الربية 
هذا  ال�سلبية،  ال�سحنات  من  عنهم 
اأم��ام  ال�سلطات  و���س��ع  اأج���ل  وم��ن 
ما  بكل  املدر�سة  قامت  م�سوؤولياتها 
واإ�سعارات  مرا�سات  من  منها  طلب 
العتاد  وت�سجيل  التاميذ  قوائم  واإعداد 
. �سيء  يتغري  مل  ولكن  باملطعم  اخلا�ض 

طالب �أولياء تالميذ مدر�صة �ل�صهيد حممد بلخ�صر بعني �حلجل �صمال غرب عا�صمة والية �مل�صيلة، �لعديد من �ملر�ت بفتح �ملطعم �ملدر�صي، وذلك نظر� لبعد �مل�صافة، مما جعلهم يقتنون �لوجبات 
�لباردة �أمام عجز عدد من �الأولياء عن توفريها الأبنائهم نتيجة دخلهم �ملحدود، وعرب بع�س �أولياء تالميذ مدر�صة �ل�صهيد حممد بلخ�صر عن قلقهم من تاأخر فتح �ملطعم �ملدر�صي، وتقدمي وجبات 

�صحية الأبنائهم، على غر�ر �لعديد من �ملطاعم على م�صتوى �لد�ئرة، حيث ما ز�لو� حمرومني من حقهم يف �لوجبة، مما ينعك�س �صلبا على ظروف �لتمدر�س  .

يف �إطار تفعيل خمطط عمل يت�صمن �لعديد من �لن�صاطات

من �أجل �لتكفل �الأمثل بامل�صابني بكورونا 

تخ�صي�س 70 �صرير� بد�ر �ل�صباب ب�صاللة 
�لعذ�ورة باملدية

�سالة  دائرة  رئي�ض  قمامة  م�سعود  عاين 
ال�سلطات  رفقة  املدية  بوالية  ل��ع��ذاورة 
املحلية املدنية واالأمنية للدائرة دار ال�سباب 
العذاورة  اإقليم بلدية �سالة  املتواجدة على 
اأجل  من  جاهزيتها  م��دى  على  للوقوف 
امل�سابني  ال�ستقبال  كمركز  تخ�سي�سها 
ذلك  وجاء   .19 كوفيد  كورونا  بفريو�ض 
املتمثلة  املدية  لتعليمات وايل والية  تنفيذا 
االأمثل  والتكفل  اال�ستيعاب  يف رفع طاقة 
�رصيرا   70 تخ�سي�ض  مت  حيث  باملر�سى. 
منها قاعة كبرية بقدرة ا�ستيعاب 45 �رصي 
وثاث قاعات تت�سع لو�سع 25 �رصيرا من 

�ساأنها اأن تخفف العبء عن م�سلحة كوفيد 
املتواجدة على م�ستوى املوؤ�س�سة العمومية 

لل�سحة اجلوارية ب�سالة العذاورة.
رئي�ض الدائرة وخال تفقده لهذه املوؤ�س�سة 
ت��دارك  ����رصورة  على  ���س��دد  ال�سبابية 
ممكن  وقت  اأق��رب  يف  امل�سجلة  النقائ�ض 
االأمثل  للتكفل  املائمة  الظروف  لتوفري 
بامل�سابني بهذا الوباء وتقدمي خدمة �سحية 
اأن  بذلك  موؤكدا  لتطلعاتهم  ترقى  عمومية 
م�سوؤولية  كورونا  فريو�ض  جمابهة  مهمة 

اجلميع . 
 بوجمعة مهناوي 

ت�صرب للغاز من �الأنبوب �لرئي�صي �ملغذي حلي �صركينة �أدى �إىل 
�حرت�ق �أ�صالك كهربائية بق�صنطينة

من  غاز  ت�رصب  اإثر  على  حريق  اأم�ض  �سّب 
 1 �رصكينة  حلي  املغذي  الرئي�سي  االأنبوب 
بلدية ق�سنطينة، بالقرب من قاعة احلفات 
الفردو�ض اأدى اإىل احراق اأ�ساك كهربائية، 
وقد فتحت امل�سالح املخت�سة حتقيقا من اأجل 
حتديد اأ�سباب ت�رصب الغاز ون�سوب احلريق، 
بعد  الثالثة  ال�ساعة  حدود  يف  وقع  احلادث 
املدنية  احلماية  من  فرقة  تدخلت  اأين  الزوال 
وحما�رصته  احلريق  واإخماد  املنطقة،  بتاأمني 

ومنعه من االنت�سار اإىل ال�سكنات واملحات 
اأخرى  بدعم من فرق  العملية متت  املجاورة، 
منجلي  بعلي  الكائنة  الرئي�سية  الوحدة  من 
املدينة  بو�سط  الكائنة  بومعزة  ووح��دة 
 05 املتدخلة  الو�سائل  جمموع  بلغ  حيث 
اإ�سعاف  �سيارتي  احلريق،   الإطفاء  �ساحنات 
وتعداد قدره 25 عونا يوؤطرهم 05 �سباط، 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  اجلهود  تكللت  وقد 
ال�ساعة  حدود  يف  احلريق  باإخماد  �سونلغاز 

منعه  مع  احلادث،  يوم  من  م�ساًء  ال�ساد�سة 
ب�رصية،  خ�سائر  ت�سجيل  دون  االنت�سار  من 
واقت�رصت اخل�سائر املادية يف احراق بع�ض 
االأ�ساك الكهربائية وبقيت فرقة من احلماية 
املدنية حلرا�سة املكان حت�سبا الأي طارئ، يف 
من  حتقيقا  املخت�سة  امل�سالح  فتحت  حني 
ون�سوب  الغاز  ت�رصب  اأ�سباب  حتديد  اأجل 

احلريق.
علجية عي�ض

حجز كميات معتربة من �ملو�د �لتبغية 
بتلم�صان

ق��وات  االأخ����رية  ال�����س��اع��ات  يف  جنحت 
التابعة  االأول  احل�رصي  لاأمن  ال�رصطة 
ا�ستغال  اإثر  على  تلم�سان  والية  الأمن 
قيام  مفادها  ال�رصطة  مل�سالح  معلومات 
مواد  بتهريب  فيهم  م�ستبه  اأ�سخا�ض 
فيها،  واملتاجرة  اأجنبي  �سنع  ذات  التبغ 
البحث  ال�رصطة  عنا�رص  با�رصت  وعليه 
عن  اأ�سفرت  حيث  الق�سية،  يف  والتحري 
مابني  اأعمارهم  تراوح  �سخ�سني  توقيف 
الق�سية،  يف  متورطني  �سنة  و58   42
مل�سكن  بالتفتي�ض  اإذن  ا�ست�سدار  وبعد 

امل�ستبه فيهما من طرف م�سالح ال�رصطة، 
مت حجز كمية معتربة من التبغ املهربة من 
وحدة   13188 يف  متثلت  االأن��واع  خمتلف 
ال�سنع من خمتلف  اأجنبية  ال�سي�سة  جمرة 
من  �سمة  كي�ض   5536 وكذلك  االأن��واع، 
كمية  حجز  مت  وكذلك  االأن��واع،  خمتلف 
ب�  ق��درت  ال�سنع  اأجنبية  ال�سجائر  من 
اإ�سافة  االأن��واع  خمتلف  من  علبة   1110
كي�سا   1040 وكذلك  والعة   1000 اإىل 
من مادة ال�سمة املقلدة ومنتهية ال�ساحية 
مع انعدام الفوترة، مت حتويل امل�ستبه فيهما 
واملحجوزات اإىل مقر االأمن احل�رصي بعد 
اإجناز  مت  القانونية  االإج��راءات  ا�ستكمال 
امل�ستبه فيهما  اإجراء ملف ق�سائي يف حق 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبه  قدما 

حمكمة تلم�سان.
بكاي عمر

نظمتها حمافظة �لغابات بالتعاون مع حمافظة ق�صنطينة و�صط لـ حزب "ج ت و"

غر�س 300 �صجرية خلف مركز �لردم �لتقني بالكلم 13 بق�صنطينة
نظمت حمافظة الغابات بوالية ق�سنطينة 
بالتعاون  ت�سجري  حملة  اأم�ض  �سبيحة 
حلزب  و�سط  ق�سنطينة  حمافظة  م��ع 
اإ���رصاف  حت��ت  الوطني  التحرير  جبهة 
املحافظة  واأمني  بالوالية  الغابات  حمافظ 
احلزب  ومنا�سلي  بغيجة  �سعد  املحامي 
مت  حيث  الق�سمات،  وروؤ���س��اء  العتيد، 
300 �سجرية خلف مركز  غر�ض ما يفوق 
بلدية  ع�رص  الثالث  بالكلم  التقني  الردم 
ونق�ض  الطق�ض  برودة  ورغم  ق�سنطينة، 
االأفان  النقل، فقد جتند منا�سلو  و�سائل 
اأجل  من  الت�سجري  حملة  يف  للم�ساركة 
املحيط  يف  ف�سادا  يعبثون  من  على  الرّد 

الغابي للق�ساء على الرثوة الغابية
ق�سنطينة  بوالية  الغابات  حمافظ  وقال   
احلملة  اإط���ار  يف  ت��دخ��ل  العملية  اإن 
اإليها رئي�ض اجلمهورية  الوطنية التي دعا 
�رصائح  لكل  اأ�سداها  التي  والتوجيهات 
اأحزاب ومنظمات وجمعيات  املجتمع من 
التي  امل�ساحات  ت�سجري  اإع��ادة  اأجل  من 
تعر�ست للحرائق، وهي تهدف اإىل تفعيل 
الرثوة الغابية، وهي العملية التي تقوم بها 
ت�سمل  يوميا  بالوالية  الغابات  م�سالح 

جميع االأحياء وحميط املوؤ�س�سات االإدارية 
الوطنية  احلملة  رفعت  وقد  والربوية، 
ح�سبه �سعار: "لكل مواطن �سجرة"، علما 
اأن العدد االإجمايل لل�سجريات التي �سيتم 
الراب  عرب  �سجرية  األف   23 بلغ  غر�سها 
�سعد  املحامي  اأك��د  جهته  من  الوطني، 
و�سط  ق�سنطينة  حمافظة  اأم��ني  بعيجة 
املبادرة  اأن  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
الغابية،  ال��رثوة  على  احلفاظ  اإىل  تهدف 
امل�ساحات  هذه  اأحرقوا  من  على  رد  وهي 
احلياة  واإعادة  و�سلمية  ح�سارية  بطريقة 

للمناطق التي م�ستها احلرائق.
اإنها تدخل �سمن تقاليد   واأ�ساف بالقول 
احلزب منذ اال�ستقال اإىل اليوم، هو نف�ض 
قلوب  يف  احلملة  تركته  التي  االنطباع 
ماخ  جنوى  اأ�سارت  حيث  امل�ساركني، 

ع�سو مكتب املحافظة، اأن الهدف منها هو 
حماية الغطاء النباتي واحلفاظ على الرثوة 
الغابية، لاإ�سارة فاإن الغابة الواقعة بالكلم 
التقني  ال��ردم  مركز  خلف  ع�رص  الثالث 
للنفايات اأن�سئت يف �سنة 1983 يف اإطار 
بها  يقوم  كان  التي  التطوعية  احلمات 
ك�سفه  ما  ح�سب  معا،  وال�سعب  اجلي�ض 
اجلزائرية  املنظمة  رئي�ض  م�سباح  اإبراهيم 
احل��زب،  يف  ومنا�سل  االإن�سان  حلقوق 
و�سارك فيها منا�سلو احلزب العتيد اآنذاك، 
للحرائق  تعر�ست  �سنة   36 بعد  ولكنها 
ال�ستغال  الطبيعة  اأع���داء  ط��رف  م��ن 
واليوم ويف  الفحم،  اأ�سجارها يف �سناعة 
اأعيد غر�سها من  الرئي�ض  توجيهات  اإطار 

جديد.
علجية عي�ض

�صيارة جمهولة تقتل خم�صينيا وتلوذ بالفر�ر ب�صيدي بلعبا�س
تدخلت اأم�ض، م�سالح احلماية املدنية من اأجل حادث مرور مميت متثل يف ا�سطدام �سيارة جمهولة بدراجة نارية بالطريق الوطني رقم 07 
باملنطقة ال�سناعية ب�سيدي بلعبا�ض، حيث عرث على ال�سحية متوفى يف عني املكان، يبلغ حوايل 50 �سنة، يف حني مت نقله اإىل م�سلحة 

حفظ اجلثث بامل�ست�سفى اجلامعي عبد القادر ح�ساين، يف وقت فتحت فيه م�سالح الدرك الوطني حتقيقا حول احلادث املميت. 
زنازل. ن



ــد  ــي ــــح الــبــو�ــســنــي وح ــــس اأو�
الفني  املــديــر  حاليلوزيت�ص، 
اأن  الأول،  املغربي  للمنتخب 
تطور  الأطل�ص"  "اأ�سود  اأداء 
التي  املجهودات  بف�سل  كثرياً، 
موؤكداً  التدريبي،  اجلهاز  بذلها 
باتوا  زيا�ص"،  "حكيم  رفاق  اأن 
منتخبات  اإ�سقاط  على  قادرين 
قوية داخل القارة الأفريقية.

ــص،  ــ� ــت ــوزي ــل ــي ــال ــــــدث ح وحت
ــال حـــوار اأجــــراه مــع قناة  خ
عن  املــغــربــيــة،  "الريا�سية" 
م�سيداً  املغربي،  املنتخب  تطور 
بقدرته على التفوق على اأقوى 
املنتخب  بينها  من  املنتخبات، 
املدرب  يقوده  الذي  اجلزائري 
نتائج  ويحقق  بلما�سي  جمال 

لفتة للغاية.
مل  "مردودنا  ــــدرب:  امل ـــال  وق
املباريات  يف  اجلماهري  يعجب 
من  الكثري  بعد  لكن  الأوىل، 

تطورنا،  بذلناه  الــذي  املجهود 
ال�سنغال،  على  انت�سرنا  لقد 
وباإمكاننا اأن نفوز على اجلزائر 
ــات الـــقـــارة  ــب ــخ ــت ــن ــــــرب م واأك

الأفريقية".
املغربي:  املنتخب  ربــان  وتابع 
الفوز  ثقافة  زرع  على  "عملت 
يف الاعبني، ودفعتهم اإىل فهم 
ميداننا  داخل  النت�سار  اأهمية 
ميكنكم  الأمر  وهذا  وخارجه، 
التي  النتائج  يف  تاحظوه  اأن 

حققناها اأخرياً".
ليوؤكد  حاليلوزيت�ص  ـــاد  وع
املنتخب  بــقــيــادة  يــحــلــم  اأنــــه 
العامل  كاأ�ص  لنهائيات  املغربي 
اإىل  مــ�ــســرياً  قــطــر،  يف   2022
تكون  اأن  على  حاليًا  يركز  اأنه 
يف  املغربي  املنتخب  م�ساركة 
م�سّرفة،  املقبلة  اأفريقيا  كاأ�ص 
واأ�ساف: "نراقب اأداء املنتخبات 
ت�سفيات  يف  �ــســنــواجــه  الــتــي 

مونديال قطر، وهدفنا �سيكون 
كاأ�ص  اإىل  الــطــريــق  ــل،  ــاأه ــت ال
الــعــامل لــن يــكــون �ــســهــًا، لكن 
�ساأحاول اأن اأ�ساهم بتجربتي يف 

حتقيق هذا الهدف".
بــداأ  قــد  حاليلوزيت�ص  وكـــان 

املنتخب  على  الإ�ــســراف  مهمة 
خلفًا   ،2019 �سيف  املــغــربــي 
حيث  رينار،   هرييف  للفرن�سي 
لكرة  املغربي  الحتـــاد  طالبه 
على  املناف�سة  ب�سرورة  القدم 
لقب كاأ�ص اأفريقيا بالكامريون، 

كاأ�ص  نهائيات  اإىل  والــتــاأهــل 
بعدما   ،2022 قطر  يف  العامل 
كان املنتخب املغربي قد �سارك 
�سنة  للمونديال  ن�سخة  اآخر  يف 

برو�سيا.  2018

�سو�سو  ــــادي  ن "موهبة  ـــرر  ق
متثيل  فراج،  �سامي  الفرن�سي"، 
ـــل  املــنــتــخــب اجلــــزائــــري لأق
معه  وامل�ساركة  عــامــًا،   20 مــن 
التي  اأفريقيا  �سمال  ببطولة 
منت�سف  تون�ص  �ست�ست�سيفها 
هذا  اأن  رغــم  ـــاري،  اجل ال�سهر 
مثل  قــد  ــان  ك ال�ساب  الــاعــب 
 16 مــن  لأقـــل  املــغــرب  منتخب 
عامًا، بحكم اأنه يتحّدر من والد 

مغربي ووالدة جزائرية.
وك�سف �سامي فراج عن الأ�سباب 
حتويل  قرار  وراء  وقفت  التي 
منتخب  �سوب  الدولية  وجهته 
اأنه  رغم  ال�سحراء"،  "حماربي 
اأربع  الأطل�ص"  "اأ�سود  مع  لعب 
كذلك  ــداً  ــوؤك م �سابقة،  مــرات 
تلقيه دعوة من الحتاد املغربي 
القادمة،  املناف�سة  يف  لتمثيله 
ور�سالة  اجلزائر  م�سروع  لكن 
للنجم  كانت  التي  الرتحيب 
الفني  ــر  ــدي وامل ــرز  حم ريــا�ــص 
حافزاً  كانا  بلما�سي،  جمال 

بالن�سبة له.
ــي فـــــراج يف  ــام ــس ويـــقـــول �
موقع  بها  خ�ّص  ت�سريحات 
اجلزائري:  فوت"  "ديزاد 
اللجنة  بــي  ات�سلت  "لقد 
اخلا�سة با�ستقطاب املواهب 

يف  اجلزائري  الكرة  احتاد  لدى 
البداية  يف  الأخرية،  الأ�سابيع 
اأ�سوًل  اأملك  اأنني  يعرفوا  مل 
اكت�سافهم  وبــعــد  جــزائــريــة، 
لذلك قدموا يل امل�سروع والدور 
مع  اأوؤديــــه  اأن  ميكنني  ـــذي  ال
كان  كامهم  وبالفعل  املنتخب، 

مقنعًا وم�سجعًا بالن�سبة يل".
"املنتخب  بـــقـــولـــه:  وتـــابـــع 
ولديه  قوّي  اختيار  اجلزائري 
واآمل  العامل،  يف  وا�سعة  �سمعة 
بوابة  اخلطوة  هــذه  تكون  اأن 
املنتخب  اإىل  والو�سول  للتطور 
على  احل�سول  وبالطبع  الأول، 
اإىل  والن�سمام  الفر�سة  هــذه 
م�ستقبًا  بلما�سي  ت�سكيلة 
�سرفًا  يل  بالن�سبة  �سيكونان 

كبرياً".
من  ات�ساًل  تلقيه  ــراج  ف ــد  واأك
اجلامعة املغربية لا�ستمرار يف 
متثيل منتخب "اأ�سود الأطل�ص"، 
قــرار  عــن  يثِنه  مل  ــك  ذل لكن 
ــر،  ــزائ ــج ــل اخـــتـــيـــار الــلــعــب ل
فاأ�ساف: "يف احلقيقة ات�سل بي 
املغرب  منتخب  عن  امل�سوؤولون 
ــاد  احت بــطــولــة  يف  للم�ساركة 
وعــدوين  كما  اأفريقيا،  �سمال 
اأي�سًا بلعب دور بارز يف املنتخب، 
بالفعل،  اتخذته  ــراري  ق لكن 

مع  ال�سابقة  جتربتي  اأن  كما 
ــي لأقــــل من  ــرب ــغ املــنــتــخــب امل
ما  على  معي  ر  ت�سِ مل  عامًا   16
اأحتفظ  مل  اأنني  مبعنى  يــرام، 

بذكريات جيدة".
املا�سي  العام  "خال  واأو�ــســح: 
من  مكاملة  على  الـــرد  رف�ست 
منتخب املغرب لأقل من 20 عامًا 
لأنني كنت قريبًا من الن�سمام 
حيث  الفرن�سي،  املنتخب  اإىل 
كنت اأعرف اأن املدرب يراقبني، 
ومـــع ذلـــك اأقــنــعــنــي الحتـــاد 
املــقــدم،  بامل�سروع  ــري  ــزائ اجل
النتظار  اأطــيــق  ل  اأين  حتى 

املقبلة،  املواعيد  يف  للم�ساركة 
التي تنتظر منتخبنا اجلزائري 
اأفريقيا  لأمم  التاأهل  بطموح 

لل�سباب ال�سنة القادمة".
عــامــًا(   19( ـــراج  ف يــخــف  ومل 
�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  جنـــم  دور 
املدير  وكــذلــك  ــرز  حم ريــا�ــص 
ــري،  ــزائ اجل للمنتخب  الفني 
اختياره  يف  بلما�سي،  جــمــال 
كان  وذلك  "املحاربني"،  ملنتخب 
احتــاد  ن�سره  الـــذي  بالفيديو 
وتظهر  �سابق  ــت  وق يف  الــكــرة 
حمرز  من  ترحيب  ر�سالة  فيه 
ال�سباب  بالاعبني  وبلما�سي 

املواهب  جلنة  �سمتهم  الذين 
للفئات ال�سنية.

"كانت  ــال فـــراج:  ــك ق ــن ذل وع
اأن  يف  �سو�سو  يف  الفر�سة  يل 
بلي�سارد  جــا�ــســم  ــع  م اأحتــــدث 
كانا  الــلــذيــن  لوني�سي  ومهند 
مع  �سابق  مع�سكر  يف  حا�سرين 
لل�سباب،  ــري  ــزائ اجل املنتخب 
عن  اإيجابية  �سورة  يل  وقدما 
اأطلعاين  كما  هناك،  الأجـــواء 
الذي  الرتحيبي  الفيديو  على 
بالاعبني  وبلما�سي  ملحرز  كان 
هذا  اأن  ــدت  وج لقد  ال�سباب، 

الفيديو حمفز حقًا".

ــــن  ــف املــــدافــــع الأمي ــس ــ� ك
حممد  الوطني،  للمنتخب 
الــدور  عــن  حاميية،  ر�سا 
املنتخب،  ــد  ــائ ق لــعــبــه  الــــذي 
انــدمــاجــه  ــص حمـــرز، يف  ــا� ري
ــة، عقب  ــوع ــم ــج امل بــقــيــة  مـــع 
للت�سكيلة  لــه  ا�ستدعاء  اأول 
“جنم”  اأن  ــدا  ــوؤك م الــوطــنــيــة، 
بت�سرفاته  �سيتي  مان�س�سرت 
معه اأثبت له ولغريه اأنه لعب 
للتاألق  كثريا  و�ساعده  متوا�سع 

باألوان النخبة الوطنية.
وقــــال حــاميــيــة، الــــذي كــان 
جاء  الــتــي  التوزيعة  �ساحب 
ديلورهدف  ــدي  اأن اإثرها  على 
اأمــام  الإيــــاب  لــقــاء  يف  ال�سبق 
ت�سفيان  يف  زميبابوي  منتخب 
رغم  حمرز  “ريا�ص  “الكان”، 
اأنه جنم من الطراز العاملي، إل 
لدرجة  موؤدبا  لعبا  يبقى  اأنه 

ل ميكن ت�سورها، وهو �سخ�سية 
ُمتوا�سعة جدا”.

ي�سار اأن حاميية كان قد �سارك 
يف 4 مباريات كاملة مع املنتخب 
فوزين  فيهما  حقق  الوطني، 
ــان  ــارات ــب م بينها  وتــعــادلــني، 
 )1-0( نيجرييا  اأمـــام  وديــتــان 
ــان  ــري واأخ  )2-2( واملك�سيك 
 3-1( زميبابوي  اأمام  ر�سميتان 
اأمم  كاأ�ص  ت�سفيات  يف  و2-2( 

اأفريقيا.
ـــع بــري�ــســوت  ـــداف ــــاف م واأ�ــــس
خ�ص  ت�سريحات  يف  البلجيكي، 
�سبورت�ص”،  “اأفريك  موقع  بها 
اأجل  من  كثريا  �ساعدين  “لقد 
واأنــا  املجموعة  مــع  النــدمــاج 
م�ساعدته  على  كثريا  اأ�سكره 
اأن  قبل  له”،  حت�سب  التي  يل 
يوا�سل حاميية: “من الناحية 
رائعة،  �سخ�سية  هو  الإن�سانية 

اأمامنا  حــواجــز  اأي  ي�سع  ول 
التوا�سل  اأجل  من  زمائه  نحن 
متوا�سعا  يبقى  اإنــه  بــل  معه، 
ا�ستثناء،  دون  اجلميع  اأمـــام 
وعــنــدمــا تــكــون بــحــاجــة لأي 
معلومة فاإٕنه يرد عليك ب�سفة 
لدعمك،  وي�سعى  مــبــا�ــســرة، 
يختم  اأن  قبل  رائع”،  اأمر  وهذا 
دون  “املجموعة  حــاميــيــة: 
العقلية،  نف�ص  لديها  ا�ستثناء 
لرفع  تكون  الأولوية  اإن  حيث 

الراية الوطنية ل غري”.
ظهور  اأول  اأن  بــذكــره  جــديــر 
ال�سابق  وهران  مولودية  ملدافع 
بقمي�ص  حاميية  ر�سا  حممد 
�سهر  يف  كــان  الوطني  املنتخب 
فــوز  ـــال  خ  2018 ديــ�ــســمــرب 
منتخب  على  بلما�سي  اأ�سبال 
قبل  رد،  دون  ــدف  ــه ب قــطــر 
يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  ي�سبح  اأن 

خال  الأول  املنتخب  مباريات 
ظل  يف  الأخــــرية  الــرتبــ�ــســات 

ليو�سف  ــررة  ــك ــت امل الــغــيــابــات 
عطال.

"التعادلت"  مــيــزة  اأن  يــبــدو 
املو�سم  هذا  بداية  يف  متوا�سلة 
الــكــروي اجلــديــد، بــواقــع �ستة 
اأ�سل ثماين مقابات، حيث  من 
خرج اأوملبي ال�سلف عن القاعدة 
بفوزه على وداد تلم�سان )1-0(، 
تكملة  مبنا�سبة  ال�سبت،  اليوم 
بطولة  مــن  الــثــانــيــة  اجلــولــة 
لكرة  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 

القدم.
اجلمعة،  يوم  مباريات  وخــال 
مليلة  عـــني  جــمــعــيــة  ــزت  ــي مت
يف  مقاباتها  اأوىل  يف  بالفوز 
ح�ساب  عــلــى  ــد  ــدي اجل املــو�ــســم 
"�ساد  بينما   ،)1-0( مقرة  جنم 
مقابات  الــثــاث  يف  التعادل" 
الأخرى كدليل على النطاقة 
املحرتف  لبطولة  "املحت�سمة" 

الأول.
 - �سطيف  ـــاق  وف لــقــاء  و�ــســهــد 
بدايته  قبل  غــلــيــزان،  �سريع 
ــة تــ�ــســامــنــيــة مـــن طــرف  ــف وق
حملوا  الــذيــن  ــاق  ــوف ال لعــبــي 
لفتة بعنوان "ل للعن�سرية ... 
كلنا نبيل بن طالب" تعبريا عن 
اجلزائري  الدويل  مع  ت�سامنهم 
لنادي �سالك الأملاين، والذي كان 
عن�سرية  لت�سريحات  �سحية 
من قبل الدويل الأملاين ال�سابق، 

�ستيفن فروند.
وفــاق  �سقط  اللقاء  اأطـــوار  ويف 
انطاقة  حقق  الــذي  �سطيف، 

ــم  املــو�ــس افـــتـــتـــاح  يف  ــة  ــق ــوف م
�سريع  �سيفه  فــخ  يف  اجلــديــد، 
عليه  ــص  ــر� ف الــــذي  ــزان  ــي ــل غ
حيث   ،)1-1( التعادل  نتيجة 
ال�سباك  لهز  �سباقني  الزوار  كان 
جــزاء  ركــلــة  مــن  حطالة  عــرب 
�سعيدي  يعدل  اأن  قبل   ،)44 )د 
"عني  لأبــنــاء  الــكــفــة   )54 )د 
يبقى  ذلــك  ورغـــم  الفوارة". 
الطليعة  ثاثي  مع  "الوفاق" 
افتك  ــني  ح يف  ــاط،  ــق ن ــع  ــاأرب ب
هذا  الثانية  نقطته  "ال�سريع" 

املو�سم.
نتيجة  اجلزائر  احتــاد  وفر�ص 
�سبيبة  م�سيفه  على  التعادل 
بف�سل   ،)2-2( بواقع  ال�ساورة 
 )51 )د  زواري  ــاد  الحت مهاجم 

 ،)57 )د  ر�ـــســـواين  ــري  ــه ــظ وال
هديف  �سد  الكفة  عــدل  اللذان 
و   )21 )د  حــمــيــدي  املــحــلــيــني: 
ركــلــة  مـــن   )55 )د  مــ�ــســعــودي 

جزاء.
وبهذا اأحرز النادي العا�سمي اأول 
بالتنف�ص  له  ت�سمح  له  نقطة 
مو�سم  انطاقة  عقب  "ن�سبيا" 
املـــدرب  اإقــالــة  تبعتها  �سيئة 
والــذي  ت�سيكوليني  الفرن�سي 
ال�سبت  اليوم  الإدارة  عو�سته 
الذي  فروجي،  تريي  مبواطنه 
"الأحمر  �سبق له قيادة الفريق 
بلقب  لــلــتــتــويــج  والأ�سود" 
 ،2018-2019 مو�سم  البطولة 
الب�سارية"  "الن�سور  تبقى  بينما 
 4 مبجموع  الطليعة  كوكبة  مع 

نقاط.
-ال�ساعد  ب�سكرة  احتاد  واكتفى 
يف  ال�سلبي  بالتعادل  اجلديد- 
داي  ح�سني  ن�سر  اأمـــام  معقله 
مـــدرب  ـــرف  ع حــيــث   ،)0-0(
لــكــنــاوي  ــر  ــذي ن "الن�سرية" 
فريقه  مــع  الــتــفــاو�ــص  كيفية 
ال�سابق الذي �سعد معه مو�سمني 
ــاء  ــن ــظ اأب ــاف ــح مــتــتــالــيــني. وي
يف  مــركــزهــم  على  "الزيبان" 
ي�سجل  بينما  ن(،   4( املقدمة 

عداد "الن�سرية" نقطتني.
وداد   - ال�سلف  ــي  ــب اأومل وخـــرج 
تلم�سان  عن "قاعدة التعادلت" 
مباريات  غالبية  ميزت  التي 
بعد  اجلــديــد،  الــكــروي  املو�سم 
مرور جولتني منه، حينما اأحرز 
"ال�سلفاوة" فوزهم الأول بف�سل 
قدور  املخ�سرم  املهاجم  هــدف 
بذلك  موقعا   ،)18 )د  بلجيايل 
يف  مقابلتني.  من  الثالث  هدفه 
عند  "الوداد"  عداد  جتمد  حني 
عودته  مبنا�سبة  وحيدة  نقطة 

اإىل ق�سم الأ�سواء.
مواجهتي،  من  كل  تاأجيل  ومت 
ــي  ــب اأومل  - ــة اجلـــزائـــر  ــودي ــول م
املدية و �سباب بلوزداد - �سبيبة 
لحــق  ــخ  ــاري ت اإىل  �سكيكدة، 
و  "املولودية"  م�ساركة  ب�سبب 
التمهيدي  الــدور  يف  "ال�سباب" 

لرابطة اأبطال اإفريقيا.

املـــيـــدان   يــحــتــل و�ـــســـط 
ال�سلف،  لأوملــبــي  الهجومي 
�ــســدارة  بلجيايل  ـــدور  ق
تـــرتـــيـــب هــــــدايف بــطــولــة 
ب  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
اأم�ص  عــزز  اأن  بعد  اأهـــداف،   3
اأمام  اآخر  ال�سبت ر�سيده بهدف 
اجلار وداد تلم�سان )0-1( خال 
�سمن  اجلزائري  الغرب  داربــي 

فعاليات اجلولة الثانية.
ـــــدى بــلــجــيــايل -الـــقـــادم  واأه
�ــســبــاب  مـــن   2020 ــر  ــاي ــن ي يف 
ق�سنطينة- فريقه هدف الفوز 
عمر  ــن  م ال18  الــدقــيــقــة  يف 
املباراة. وكان الاعب البالغ من 
العمر 32 �سنة قد اأحرز ثنائية 

الأ�سبوع الفارط اأمام جنم مقرة 
اإجراء  مبنا�سبة   )3-2 )خ�سارة 

اجلولة الأوىل من املناف�سة.

ــران  وه مدينة  ــن  اب ويت�سدر 
ــب، مــتــقــدمــا اأ�ــســحــاب  ــي ــرتت ال
املرتبة الثانية بهدفني، ويتعلق 

الأمر بحطالة )�سريع غليزان(، 
ــــان )جــمــعــيــة عني  ــزة دم ــم ح
مليلة(، عمورة )وفاق �سطيف(، 
بن  و  بــارادو(  )نادي  بوعلي  بن 

طاهر )�سباب ق�سنطينة(.
الـــفـــارط  املـــو�ـــســـم  اأن  يـــذكـــر 
ب�سبب  مار�ص  �سهر  يف  -املتوقف 
تف�سي فريو�ص كورونا امل�ستجد- 
قد عرف تواجد ثاثة لعبني 
حممد  وهم  ال�سدارة  كر�سي  يف 
ق�سنطينة(،  )�سباب  عبيد  اأمني 
عني  )جمعية  طيايبة  حممد 
للعربية  انتقاله  قبل  مليلة 
ــور  ــن ال ــد  ــب ع و  ــة(  ــودي ــع ــس ــ� ال
قبل  بلعبا�ص  )احتاد  بلح�سيني 

انتقاله لقطر(.

ــي الــوطــنــي  ــن ــف ـــــاد املـــديـــر ال  اأف
القدم  لاحتادية اجلزائرية لكرة 
"الفاف"، عامر �سفيق، اأن الرتب�ص 
ــازة  اإج على  للح�سول  التكويني 
ال�سبت  اأم�ص  انطلق  اأ" الذي  "كاف 
�سيت�سمن  العا�سمة،  بــاجلــزائــر 
 300 بحوايل  يقدر  �ساعيا  حجما 
دورات  خم�ص  على  موزعة  �ساعة 

متباعدة.
الوطنية  الفنية  املديرية  وكانت 
عن  موؤخرا  اأعلنت  قد  ل"الفاف" 
التدريبية  ــــدورات  ال ا�ستئناف 
اأ"  "كاف  اإجــــازة  على  للح�سول 
تلقي  بــعــد   2020-2021 ملــو�ــســم 
ال�سوء الأخ�سر من اإدارة التطوير 
لكرة  الإفريقية  بالكونفدرالية 

القدم "الكاف".
ــاء  ــب ــة الن ــال ــع وك ــث م ــدي ويف ح
اجلزائرية، قال �سفيق اأن "الدورة 
انطلقت  الــرتبــ�ــص  مــن  الأوىل 
ح�سنة  ظــروف  يف  ال�سبت  اأمــ�ــص 
ــاء،  ــع الأرب غــايــة  اإىل  وتتوا�سل 
بينهم  ــن  م ــا  ــدرب م  25 بــحــ�ــســور 
ال�سابق  ـــدرب  )امل لعجاج  يو�سف 
لرائد القبة( وكرمي زاوي )املدرب 

من  داي(،  ح�سني  لن�سر  ال�سابق 
اأجل احل�سول على اإجازة +كاف اأ+ 

يف ختام التكوين".
الــرتبــ�ــص  "يت�سمن  واأ�ــــســــاف: 
يقدر  �ساعيا  حجما  التكويني 
على  موزعة  �ساعة   300 بحوايل 
�سكل  على  ــري  جت دورات  خم�ص 
من  متكونة  مغلقة،  تــربــ�ــســات 
تطبيقية  وكــذا  نظرية  ح�س�ص 
ح�س�ص  ثاث  اإىل  ح�ستني  بدوام 
اخلام�سة  ــدورة  ال وخــال  يوميا. 
املرتب�سون  �سيخ�سع  ـــرية  والأخ
نيل  ــدف  ــه ب تقييمي  لمــتــحــان 
الــدورتــني  اأن  م�سريا  ال�سهادة"، 
يف  �ستكونان  والــثــالــثــة  الثانية 
مار�ص  يف  والرابعة   2021 يناير 

والأخرية يف �سهر اأبريل.
على  �سفيق  عامر  التقني  وي�سرف 
هذه الدورة كاأ�ستاذ حما�سر معتمد 
الإفريقية،  الكونفدرالية  مــن 
+كاف  بدرجة  حما�سرا  باعتباره 
نخبة+، مب�ساعدة بوعام لعروم، 
�سيحة  فــــوؤاد  عــــودة،  ــن  ب ــد  ــم اأح
باعتبارهم  �سادي،  الدين  ون�سر 

حما�سرين على م�ستوى "الكاف".

الهيئة  من  اأجنبي  مفت�ص  و�سيقوم 
فجائية  بزيارة  القارية  الكروية 
اإحدى  اإجــراء  اأثناء  اجلزائر  اإىل 
على  امل�سادقة  بهدف  ـــدورات،  ال
مدى  على  وقوفه  عرب  الرتب�ص 
دفرت  متطلبات  احرتام  و  تطبيق 
�سوء  وعــلــى  ميدانيا،  الــ�ــســروط 
تتمكن  �سيعده،  الـــذي  التقرير 
�سمن  كع�سو  الولوج  من  اجلزائر 
يف  "كاف-كوت�سينغ"،  اإتفاقية 
هذه  تتكفل  حيث  التكوين،  اإطار 
املخ�س�سة  بال�سهادات  التفاقية 
الكونفدرالية  لــدى  للمدربني 

الإفريقية، وفق امل�سدر ذاته.
الوطني  الفني  املــديــر  واأو�ــســح 
�ستمنح  املرحلة،  هــذه  "بعد  اأنــه 
ــم  ــدائ +الـــكـــاف+ الــرتخــيــ�ــص ال
اأجــل  مــن  اجلــزائــريــة  لاحتادية 
الربنامج  وفق  الرتب�سات  تنظيم 
املديرية  تقدمه  ــذي  ال ال�سنوي 
�سيتم  حيث  الــوطــنــيــة،  الفنية 
ــات تــكــويــنــيــة  ــس ــ� ــرب تــنــظــيــم ت
ح�سب  ـــــازات،  الإج جميع  لنيل 
و�سعية  لت�سوية  الحــتــيــاجــات 

املدربني اجلزائريني".

الإفريقية  الكونفدرالية  وتهدف 
ــذا  ــــال ه ـــن خ ـــدم م ـــق لـــكـــرة ال
وال�سعي  "اجلودة  حتقيق  التكوين 
واملــ�ــســداقــيــة  املــو�ــســوعــيــة  اإىل 
الحتـــادات  قبل  مــن  والعــــرتاف 

القارية الأخرى".
�سفيق  عامر  ك�سف  الأخــري،  ويف 
الإفريقية  "الكونفدرالية  اأن 
دول  ثـــاث  الآن  ــد  حل اخـــتـــارت 

التكوينية  الـــدورات  بعث  لعودة 
تون�ص  اجلــزائــر،  وهــي  للمدربني 
ا�ستجابتها  اإىل  بالنظر  واملغرب، 
ــروط  ــس � دفــــرت  مــتــطــلــبــات  اإىل 
تنظيم  عن  توقف  بعد  +الكاف+ 
�ــســنــوات  ـــاث  ث دام  الــرتبــ�ــســات 

ون�سف".
ال�سروط،  دفرت  نقاط  ــرز  اأب ومن 
ــاب درو�ـــص  ــت ــوى ك ــت ــدمي حم ــق ت

ب  )اأ  الــدرجــات  جلميع  الرتب�ص 
الرتب�ص  رزنــامــة  تطبيق  د(،  ج 
ال�ساعي  احلجم  احــرتام  اأجل  من 
توفر  ــرورة  ــس � ـــذا  وك للتكوين، 
لت�سجيل  ــة  ــي ــم ــرق ال ــة  ــس ــ� ــن امل
بالتكوين،  املعنيني  املرت�سحني 
املحا�سرين،  نوعية  على  ناهيك 
حيث ي�سرتط اأن يكونوا معتمدين 

من قبل "الكاف".

�لر�بطة �الأوىل :

تعادالت باجلملة و �أوملبي �ل�صلف ي�صد عن �لقاعدة

�لر�بطة �الأوىل :

 ترتيب �لهد�فني.. بلجياليل يف �ل�صد�رة بـ 3 �أهد�ف

 �ملدير �لفني �لوطني لالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم "�لفاف"، عامر �صفيق :

�صاعة"  300 بحو�يل  �صاعيا  حجما  �أ" يت�صمن  "كاف  �إجازة  على  للح�صول  �لتكويني  "�لرتب�س 

حاليلوزيت�س يتحدى بلما�صي و�جلماهري �جلز�ئرية !

ب�صبب فيديو حمرز.. �صامي فر�ج ُيغري وجهته من �ملغرب �إىل �جلز�ئر

ر�صا حالميية: "حمرز �صخ�صية ر�ئعة و�صاعدين كثري� على �الندماج يف �ملنتخب”
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       حت�صري�ت مونديال 2021 لكرة �ليد : 

�جلز�ئر حا�صرة يف دورة و�ر�صو من 
دي�صمرب  29 �إىل   26

�حتاد �جلز�ئر يتفق مع �ملدرب 
�لفرن�صي فروجيه

"رومينيجه"  عك�س  "نوير" ي�صبح 
بدعم بقاء مدرب �أملانيا

مي�صي هذ� �ملو�صم.. العب عادي!

التح�سريية  الودية  الــدورة  يف  اليد  لكرة  اجلــزائــري  املنتخب  ي�سارك 
م�سر  ملونديال  حت�سبا  دي�سمرب   29 اإىل   26 من  وار�سو  البولندية  بالعا�سمة 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  عنه  اأعلنت  ما  ح�سب   ،)2021 يناير   13-31(

اليد.
املنظم(،  )البلد  بولندا  م�ساركة  الدورة  هذه  تعرف  للجزائر،  بالإ�سافة 

رو�سيا ورو�سيا البي�ساء، ح�سب نف�ص امل�سدر.
قبل  دي�سمرب(،   27( البي�ساء  رو�سيا  مبواجهة  املناف�سة  اجلزائر  و�ستبا�سر 

لقاء بولندا )28 دي�سمرب( ثم رو�سيا )29 دي�سمرب(.
وقبل خو�ص هذه الدورة، �سياقي "اخل�سر" يف مواجهة مزدوجة املنتخب 

البولندي يومي 21 و22 دي�سمرب.
و انطلق ال�سباعي الوطني يف ترب�ص حت�سريي مغلق يوم الثاثاء الفارط 
 21 بح�سور  بورت  األن  الفرن�سي  املــدرب  قيادة  حتت  العا�سمة  باجلزائر 

لعبا.
بعد  �سهر  من  لأكــر  توقف  بعد  حت�سرياته  الوطني  املنتخب  ا�ستاأنف  و 
ت�سجيل العديد من احلالت اليجابية لفريو�ص كورونا يف �سفوف الفريق.
قطر  يف  ين�سطون  الذين  الاعبني  ا�ستدعاء  باملنا�سبة  الت�سكيلة  و�سجلت 
و  )الأهــلــي(  هــال  الدين  نــور  )الأهــلــي(،  كعبا�ص  به�سام  ــر  الأم ويتعلق 

م�سطفى حاج �سدوق )الوكرة(.
اإىل  و�سينتقل املنتخب الوطني لبولندا عقب اختتام الرتب�ص الذي يدوم 

غاية 9 دي�سمرب.
باملنامة  البحرين  اأمــام  وديتني  مواجهتني  اأي�سا  "اخل�سر"  �سيخو�ص  كما   

خال ترب�ص حت�سريي اآخر ينطلق نهاية ال�سهر اجلاري.
�سمن  اجلــزائــري  املنتخب  يتواجد  مب�سر،  العامل2021-  بطولة  خــال 

املجموعة ال�ساد�سة رفقة منتخبات املغرب و الربتغال و اإي�سلندا.
 و �سي�ستهل رفاق م�سعود بركو�ص املناف�سة �سد املغرب )14 يناير(، قبل اأن 

يواجهوا اي�سلندا )16 يناير( ثم الربتغال )18 يناير(.

تو�سله  ال�سبت،  ــوم  ي ــر،  ــزائ اجل احتــاد  اأعــلــن 
تريي  الفرن�سي  ال�سابق  مدربه  مع  لتفاق 

فروجيه لقيادة الفريق يف املرحلة املقبلة.
موقع  على  �سفحته  يف  اجلزائر  احتاد  وذكر 
التوا�سل الجتماعي "في�سبوك" اأن فروجيه 

ليحل  واحدا،  مو�سما  مدته  عقد  على  �سيوقع 
الذي  ت�سيكولويني،  فران�سوا  ملواطنه  بديا 

ملرا�سم  مقاطعته  خلفية  على  من�سبه  من  اأقيل 
اأمام  حفل كاأ�ص ال�سوبر اجلزائري الذي خ�سره الحتاد 

جاره �سباب بلوزداد 1 / 2 قبل اأ�سبوعني.
وكان فروجيه، 57 عاما، درب احتاد اجلزائر يف مو�سم 2018 / 2019، لكنه 
الكرة  ديربي  يف  اجلزائر  مولودية  اأمــام  اخل�سارة  بعد  من�سبه  من  اأقيل 
تتويج  �سهد  الذي  املحلي  الدوري  ختام  من  اأ�سابيع  قبل   3  /  2 اجلزائرية 

الفريق باللقب.
حيث  املحلي،  الــدوري  يف  متوا�سعة  بداية  �سجل  اجلزائر  احتاد  ان  يذكر 
خ�سر يف اجلولة الفتتاحية اأمام �سيفه وفاق �سطيف 1 / 2، قبل اأن ينتزع 

تعادل ثمينا من م�سيفه �سبيبة ال�ساورة 2/2، يف اجلولة الثانية.

ــل نــويــر،  ــوي ــان ـــم م دع
بايرن  مــرمــى  حــار�ــص 
اأملانيا،  ومنتخب  ميونخ 
قـــرار الحتـــاد الأملـــاين 
بالإبقاء  الــقــدم  لكرة 
يواكيم  ــه  ــدرب م عــلــى 
املدير  من�سب  يف  لــوف 

الفني للمان�سافت.
كافة  ــــاد  الحت وبــــدد   
الــ�ــســكــوك املــحــيــطــة 
ـــــدرب  ــل امل ــب ــق ــت ــس ــ� مب
ــــــــــاين، بــــاإعــــان  الأمل
من�سبه  يف  ا�ستمراره 
ـــورو  ــة ي ــول ــط ــى ب ــت ح

الأقل. على   2021
 وخال مقابلة مع قناة 

"ZDF"، �ُسئل نوير عما اإذا كان يرى قرار الإبقاء على لوف �سحيًحا، فاأجاب 
تاأكيد".  بكل  "نعم، 

بالن�سبة  كان  والو�سع  كثرًيا،  فيه  حاولنا  طريق  يف  معه  "م�سينا  واأ�ساف: 
هذه  مع  نتعامل  اأن  يجب  لكننا  نتوقعه،  كنا  عما  للغاية  خمتلًفا  جميًعا  لنا 

الظروف".
�سد  بائ�سة  مباراة  لعب  باده  منتخب  باأن  عاًما  الـ34  �ساحب  واعــرتف   
م�سيًفا   ،)0-6( بخ�سارته  انتهت  والتي  الأوروبية،  الأمم  بدوري  اإ�سبانيا 

اليورو". بطولة  يف  خا�سة  اجلديد،  العام  يف  نتح�سن  باأن  اآمل  "لكني 
طاقمنا  اأن  واأعتقد  كبري،  حافز  وبداخلنا  لاأمام  نتطلع  "نحن  واأمت:   

ا". التدريبي متحفز اأي�سً
هاينز  كارل  انتقاد  من  �ساعات  بعد  للوف  الداعمة  نوير  ت�سريحات  وتاأتي 
بعدما  �سيما  ل  املان�سافت،  ملدرب  للنادي،  التنفيذي  الرئي�ص  رومينيجه، 
ف�سل الن�سحاب من مواجهة و�سائل الإعام وو�سع مدير املنتخب، اأوليفر 

بريهوف، اأمام اجلميع بدًل منه.

يف  اآخرين  كحال  حاله  عادي  لعب  اإىل  املو�سم  هذا  مي�سي  ليونيل  حتول 
الدوري الإ�سباين، مل يعد قادرا على حمل بر�سلونة على كتفيه وقيادته 

وحده للفوز مبباريات، كما كان يفعل يف ال�سنوات املا�سية.
وكثرية هي الأ�سباب التي ميكن تقدميها لتربير هذا الرتاجع:

عنه  الرحيل  طلب  فريق  مع  اللعب  على  جمرب  املـــــو�ـــــســـــم – 
املا�سي.

�سواريز  لوي�ص  لــاأوروغــويــاين  افتقاده   –
و�سريكه  �سديقه  مدريد(  لأتلتيكو  )انتقل 

يف النجاحات وت�سجيل الأهداف.
حتت  للفريق  اجلماعي  الرتاجع  يعك�ص   –

اإدارة املدرب الهولندي رونالد كومان.
العمر  يف  التقدم  وبداأ  الـ33،  ل�سن  – و�سل 

يرتك ب�سمته على موهبته ومهاراته 
وح�سه التهديفي.

اأم�ص  مواجهة  يف  ــام  الأرق وت�سري 
الرب�سا  خ�سرها  التي  قاد�ص  �سد 
هو  مي�سي  تراجع  �سبب  اأن   ،1-2
منتخب  فقائد  اآنفا،  ذكــر  ما  كل 
مرة   29 الكرة  فقد  الأرجنتني 
كارانزا"  دي  "رامونا  ملعب  يف 
مباراة  يف  له  الأعلى  الرقم  وهو 

واحدة هذا املو�سم.
تظهر  الأهـــــداف  �سعيد  وعــلــى 

مل  اإنــه  اإذ  واأو�ــســح،  اأعمق  ــة  الأزم
 16 اآخـــر  يف  هــدفــني  �ــســوى  ي�سجل 
مباراة بالليغا خارج قواعده، كما اأن 
لديه 7 اأهداف يف 13 مباراة بينها 5 

املتبقيان  من ركات جزاء والهدفان 
حم�سومة  كــانــت  والنتيجة  �سجلهما 

لفريقه.
فحدث  خارجه،  اأمــا  امللعب  داخــل  هــذا 
على  وال�سغوط  امل�ساكل  عن  حــرج  ول 
الاعب الذي قال قبل اأ�سابيع اإن "كل ما 

يجري يف بر�سلونة هو ب�سببي".
الرئي�ص  اأن  ال�سعوط  هــذه  ــد  اأح فمن 

اإن  ـــال  ق تي�سكت�ص  ــص  ــ� ــارل ك املـــوؤقـــت 
بارتوميو  ماريا  جو�سيب  اأخــطــاء  "اآخر 
ــدم  ــا( ع ــرب�ــس ــل ــص املــ�ــســتــقــيــل ل ــ� ــي ــرئ )ال
الأزمــــة  اإىل  اإ�ــــســــارة  يف  مي�سي"  ــع  ــي ب
مي�سي  راتــب  يفاقمها  الرب�سا،  يف  املالية 

ال�سنوي الذي ي�سل اإىل 100 مليون يورو.
على  زيتا  �سّب  مايبدو-  -على  الكام  وهذا 

ب�سبب  "البولغا"  قلب  بها  يحرتق  لوعة  نار 
عندما  له  ال�سابقة  الإدارة  معاملة  طريقة 

اأراد مغادرة النادي ال�سيف املا�سي.

حمليات
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�أ�صرى  فل�صطينيون

بقلم / عبد �لنا�صر عوين فرو�نة
------------------------------

تعني  الر�سمية  املواثيق  عرفتها  كما  االإعاقة..   
ق�سوراً اأو عيبًا وظيفيًا ي�سيب ع�سواً اأو وظيفة 
النف�سية  اأو  الع�سوية  االإن�سان  وظائف  من 
تكيف  عملية  تبدل يف  اأو  خلل  اإىل  يوؤدي  بحيث 
 1992 العام  ويف  الو�سط.  مع  الوظيفة  هذه 
اأول/  كانون  من  الثالث  املتحدة  االأمم  خ�س�ست 
هذه  ح�سور  لت�سع  االع��اق��ة،  ل��ذوي  دي�سمرب 
الدويل،  املجتمع  اأعمال  جدول  على  الهامة  الفئة 
واحتياجاتها  ومتطلباتها  اأو�ساعها  يف  لينظر 
والفهم  الوعي  لزيادة  وكذلك  ن�رصتها،  و�سبل 
وحماية  احرام  على  والتاأكيد  االعاقة،  لق�سايا 
يف  ودعمهم  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  حقوق 
حقوقهم.  توفري  و�سمان  العامل  اأن��ح��اء  كافة 
ارتفاع  اإىل  واالإح�ساءات  الوقائع  ت�سري  فيما 
االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  اأع��داد  يف  م�سطرد 
تعمد  جراء  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف 
القمعية  واملمار�سات  املت�ساعدة  االعتداءات 
واجل��رائ��م  االنتهاكات  وا�ستمرار  املمنهجة 
االإ�رصائيلي  االحتال  ق��وات  قبل  من  بحقهم 
اأدنى  اأو  الأو�ساعهم  مراعاة  دون   ، وم�ستوطنيه، 
ال  واالأمر  اخلا�سة.  واحتياجاتهم  حلقوقهم  احرام 
اأن ف�سلطات االحتال  مل  يقت�رص على ذلك، بل 
ترحمهم  ومل  التع�سفية،  اعتقاالتها  من  ت�ستثنهم 
وال  معاملتها،  و�سوء  وتعذيبها  بط�سها  من 
�سجونها،  يف  احتجازهم  بعد  احتياجاتهم  تراعي 
ب�سا�سلها  اأطراف  من  لديهم  تبقى  ما  فقيّدت 
باأج�سادهم  وزجت  البا�ستيكية،  اأو  احلديدية 
ال�سيقة  زنازينها  يف  واملقعدة  واملعاقة  املنهكة 

وفاقم  معاناتهم  من  زاد  مما  ال�سيئة،  و�سجونها 
اآالمهم.  من 

�سجونها  االحتال حتتجز يف  �سلطات  زالت  وما 
ممن  الفل�سطينيني  من  الع�رصات  ومعتقاتها 
جزئية(،  اأو  كاملة   ( ج�سدية  اإعاقات  من  يعانون 
اإعاقات  اأو  ونف�سية،  وعقلية  ذهنية  واإعاقات 
يف  والب�رصية(.  ال�سمعية  )كاالإعاقة  ح�سية 
االتفاقيات  لكافة  �سارخ  وانتهاك  فا�سح  حتدي 
حقوق  اتفاقية  وال�سيما  الدولية،  واملواثيق 
لهذه  كفلت  التي  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ض 
ال�سخ�سي،  واالأمن  احلرية  يف  التمتع  حق  الفئة 
تع�سفي. ومل  ب�سكل  وعدم حرمانهم من حريتهم 
ذوي  حقوق  احرام  بعدم  االحتال  دولة  تكتِف 
للمعتقلني  توفر  مل  وامنا  اخلا�سة،  االحتياجات 
الطبية  كاالأجهزة  االأ�سا�سية  احتياجاتهم  منهم 
امل�ساعدة، واالأطراف ال�سناعية لفاقدي االأطراف، 
بامل�سي  خا�سة  اأجهزة  اأو  الطبية  والنظارات 
اخلا�سة  الكتابة  اآالت  اأو  الطبية  والفر�سات 
اأمام  العراقيل  وت�سع  كما  وغريها.  باملكفوفني 
املخت�سة  املوؤ�س�سات  قبل  من  اإدخالها  حماوالت 
جديدة  عقوبة  ي�سكل  مما  واالإن�سانية،  واحلقوقية 
داخل  معاناتهم  من  ويفاقم  االعاقة،  ذوي  بحق 
عوائلهم  قلق  من  وي�ساعف  االحتال،  �سجون 

 . عليهم
خمت�سني  نف�سيني  اأطباء  وجود  عدم  ظل  يف  هذا 
االإ�رصائيلية.  ال�سجون  يف  اجتماعيني  ومر�سدين 
�سجون  يف  القابعني  االعاقة  ذوي  بع�ض  ان 
وهم  اأعتقلوا  قد  كانوا  االإ�رصائيلي  االحتال 
خمتلفة،  واأ�سباب  ظروف  جراء  االإعاقة  يعانون 
اإحداثها.  يف  رئي�سيًا  �سببا  االحتال  كان  بع�سها 
بعد  املعاقني  جلي�ض  ان�سم  االآخ���ر  والبع�ض 

وما  املعتقلني  بحق  ار�ض  ميمُ ما  ج��راء  االعتقال 
ت�سري  االإح�سائية  املعطيات  واأن  له.  يتعر�سون 
ذوي  االأ�سخا�ض  عدد  يف  م�سطرد  ارتفاع  اىل 
االعتقال،  بتجربة  مّروا  الذين  اأولئك  بني  االإعاقة 
رئي�سيًا  �سببا  وال�سجن  االعتقال  ك��ان  حيث 
ت�ساعد  وحيث  الفئة،  لتلك  ان�سمامهم  يف 
العزل  وا�ستمرار  بامل�سابني،  والتنكيل  التعذيب 
اال�ستهتار  وات�ساع  الطبي  واالهمال  االنفرادي 
واملمر�ض  والطبيب  ال�سجان  ومتادي  االإ�رصائيلي 
االك���راث  وع���دم  االأ����رصى  بحق  بجرائمهم 
ت�سيبهم،  التي  املتعددة  واالأمرا�ض  مبعاناتهم 
ان  لاإعاقة.  عر�سة  اأكرث  يجعلهم  الذي  االأمر 
ال�سجون  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  اأو�ساع 
تتطلب  منهم،  املحررين  وكذلك  االإ�رصائيلية، 
املجتمع  موؤ�س�سات  كافة  ومن  املتحدة  االأمم  من 
اخلا�ض  العاملي  باليوم  احتفاالته  وخال  الدويل 
بهذه الفئة: اأوال: ان ي�سعهم على جدول اأعماله، 
واأن  واحتياجاتهم،  اأو�ساعهم  يف  ينظر  واأن 
واحتياجاتهم  االإن�سانية  وحلقوقهم  لهم  ينت�رص 
من  للحد  جاد  ب�سكل  يتحرك  وان  االأ�سا�سية، 
�سلطات  على  ال�سغط  ثانيا:  اأو�ساعهم.  تدهور 
االحتال لوقف اعتقاالتها لذوي االعاقة واإطاق 
توفري  على  والعمل  منهم،  املعتقلني  كافة  �رصاح 
ت�سبب  من  لكل  الكرمية  احلياة  من  الئق  م�ستوى 
والتعذيب  ال�سجن  كان  اأو  باإعاقتهم،  االحتال 
توفري  ثالثا:  الفئة.  لهذه  ان�سمامهم  يف  �سببا 
ال�سجون  يف  واملعتقلني  االأ�رصى  لكافة  احلماية 
اأكانت  باالإعاقة،  اال�سابة  خطر  من  االإ�رصائيلية 
اأو ح�سية،  والعمل على تغيري  نف�سية  ج�سدية و 
لدى  باالإعاقة  ت�سببت  التي  والعوامل  الظروف 

واملحررين. االأ�رصى  الكثريين من 

ذوو �العاقة ومعاناتهم �ملتفاقمة جر�ء �العتقال   

املخت�ض  فروانة،  النا�رص  عبد  عرّب 
عن  واملحررين،  االأ���رصى  ب�سوؤون 
وال�سعوب  للدول  العايل  تقديره 
وال�سخ�سيات  واللجان  واملوؤ�س�سات 
واأحرار العامل اأجمع، الذين عرّبوا عن 
الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  ت�سامنهم 
مع  للت�سامن  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
االأمم  اأقرته  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب 
من  نوفمرب   29 ويمُ�سادف يف  املتحدة 
املت�سامنني  كل عام.ودعا فروانة كل 
هذا  حت��وي��ل  اإىل  اأج��م��ع  ال��ع��امل  يف 
ال��ت�����س��ام��ن ال��رم��زي وال��ع��اط��ف��ي 
وخطواتهم  قوية  اإرادة  اإىل  الوا�سع، 
وموؤثرة  ملمو�سة  واأف��ع��ال  عملية 
وتوقف  االإ�رصائيلي  االحتال  تمُنهي 
وتمُفرج  اليومية  االعتقاالت  م�سل�سل 
عن االأ�رصى واالأ�سريات وترفع الظلم 
تقرير  حق  من  كنه  ومتمُ �سعبنا  عن 
دولته  يف  بحرية  والعي�ض  امل�سري 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
لقد  فروانة:  ال�رصيف.وقال  القد�ض 
االإ�رصائيلي  االحتال  دول��ة  غالت 
االعتقال،  ل�سيا�سة  انتهاجها  يف 
جزءاً  االعتقاالت  تلك  �سكلت  وقد 
تعاملها  يف  �سيا�ستها  من  ا�سا�سيًا 
ظاهرة  وا�سحت  الفل�سطينيني،  مع 
اإال  واح��د  ي��وم  مير  ال  حيث  يومية، 
ح��االت  م��ن  العديد  فيه  وي�سجل 
االع��ت��ق��ال. واأ���س��اف: االح��ت��ال ال 
ي��راع��ي ف��رق��ًا، يف ي��وم م��ن االأي���ام، 
را�سد  بني  اأو  والن�ساء،  الرجال  بني 
وقا�رص، واإمنا طالت االعتقاالت كافة 
الفل�سطيني،  ال�سعب  و�رصائح  فئات 

�سبانا  ورجااًل،  اأطفااًل  واإناثًا،  ذكوراً 
وزوجات،  واأمهات  فتيات  و�سيبة، 
واأكادمييني  وعمال  ومعاقني  مر�سى 
�سيا�سية  وق��ي��ادات  وري��ا���س��ي��ني، 
جامعات  وطلبة  ومهنية  ونقابية 
وفنانني.  وكتاب  وادب��اء  وم��دار���ض 
املجل�ض  يف  ن��واب  اىل  باالإ�سافة 

�سابقني. ووزراء  الت�رصيعي 
العائات  كل  اأن  فروانة  واأو���س��ح 
ذاق��ت  ق��د  الفل�سطينية  واالأ�����رص 
تعد  ومل  وال�سجن،  االعتقال  م��رارة 
يف  واح��دة  فل�سطينية  عائلة  هناك 
اإال  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي 
االعتقال.  م��رارة  اأفرادها  ذاق  وق�د 
االأ�رصة  تعر�ست  كثرية  حاالت  ويف 
هناك  فيما  لاعتقال.  اأفرادها،  بكامل 
تعر�سوا  قد  الفل�سطينيني  من  االآالف 
لاعتقال الأكرث من مرة، و يمُقدر عدد 
�سني  م��دار  على  االعتقال  ح��االت 
 )1000.000( من  باأكرث  االحتال 
اعتقال  جل  �سمُ فيما  اعتقال،  حالة 
مطلع  منذ  فل�سطيني   )4200( قرابة 
فروانة  اجلاري2020.واأ�سار  العام 
وقا�سي،  مقيت  ت��ازم  وج��ود  اإىل 
اأن  حيث  والتعذيب،  االعتقاالت  بني 
االعتقال، من  بتجربة  جميع من مروا 
على   - تعر�سوا  قد  الفل�سطينيني، 
اأ�سكال  اأحد  من  واحد  اإىل   - االأق��ل 
النف�سي  اأو  اجل�����س��دي  ال��ت��ع��ذي��ب 
القا�سية،   واملعاملة  املعنوي  واالإيذاء 
واجلماعة،  بالفرد  ال�رصر  يلحق  مما 

االإن�سان واملجتمع. ويعيق من تطور 
االعتقاالت،  جممل  اأن  فروانة  واأكد 

ت�سكل  ويتبعها،  ي�ساحبها  وم��ا 
القانون  لقواعد  ج�سيما  انتهاكا 
فا�سح  وب�سكل  وتتنافى  ال��دويل 
م��ع اأب�����س��ط ال��ق��وان��ني وامل��واث��ي��ق 
ا�ستمرار  واأن  الدولية،  واالتفاقيات 
�سجون  االآالف يف  وبقاء  االعتقاالت 
ال�سعب  تخلي  اإىل  تقود  لن  االحتال 
توقف  ولن  حقوقه  عن  الفل�سطيني 
الأه��داف��ه  ال��و���س��ول  يف  م�سريته 
نوع  اأي  اإىل  تقود  ولن  امل�رصوعة، 
من ال�سام، اإذ ال ميكن ف�سل ال�سام 
بحلول  انه  فروانة  احلرية.وذكر  عن 
ال�سعب  مع  العاملي  الت�سامن  يوم 
يف  يقبع  ي��زال  فما  الفل�سطيني، 
قرابة  االإ�رصائيلي  االحتال  �سجون 
نحو  عن  موزعني  ا�سري،   )4300(
توقيف،  ومركز  ومعتقا  �سجنا   )21(
و)38(  طفا،   )160( نحو  بينهم 
ومن  اداري،  معتقل  و)370(  اأ�سرية 
يق�سون  ا�سريا   )1037( اأي�سًا  بينهم 

20�سنة. تزيد عن  اأحكاما 

فرو�نة يدعو �ملجتمع �لدويل �إىل �إتخاذ خطو�ت عملية الإنهاء �الحتالل
ووقف �العتقاالت و�طالق �صر�ح كافة �الأ�صرى

�أخبار فل�صطني

قائمة �الأ�صرى �لذين 
�أم�صو� �أكرث من 

)25 �صنة( ب�صكل 
متو��صل ترتفع

 لـ 32
االأ����رصى،  ب�سوؤون  املخت�ض  ق��ال 
االأ�سري  اإن  ف��روان��ة:  النا�رص  عبد 
البلبي�سي،  عمر  �ساكب  احلليم  عبد 
ليدخل  االأ���رص  يف  �سنة   25 اأنهى 
�سجون  يف  التوايل  على   26 عامه 
وين�سم  االإ���رصائ��ي��ل��ي،  االح��ت��ال 
وهو  ال�سرب"  "جرناالت  قائمة  اإىل 
على  الفل�سطينيون  يمُطلقه  م�سطلح 
من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�سى  من 
والتي  متوا�سل  ب�سكل  �سنة   25

ارتفعت به لت�سل اىل )32( اأ�سرياً. 
يذكر اأن االأ�سري البلبي�سي )52( عاما، 
من �سكان خميم جباليا �سمال قطاع 
اأبناء،  لثاثة  واأب  ومتزوج  غ��زة، 
وكان قد اعتقل بتاريخ 6/12/1995 
حانون/ بيت  معرب  عرب  مروره  اأثناء 
بال�سجن  حكما  بحقه  و�سدر  اإيرز 
)23( مرة، على خلفية عاقته  املوؤبد 

بعملية بيت ليد ال�سهرية.
قيادات  م��ن  البلبي�سي  ويمُعترب   
�سجون  يف  االإ�سامي  اجلهاد  حركة 
من  اأ�سري  اأق��دم  وث��اين  االح��ت��ال، 

قطاع غزة.

�أني�س دولة: �ل�صهيد 
�الأ�صري 

يف  اأعتقل  لفل�سطيني  ا�سم  دولة:  حممود  اأني�ض 
و�سقط   ،1968 عام  حزيران/يونيو  من  الثاثني 
بتاريخ  االإ�رصائيلي  ع�سقان  �سجن  يف  �سهيدا 
�سلطات  زال��ت  وم��ا   ،1980 31اآب/اأغ�سط�ض 
جثمانه،  احتجاز  على  تمُ�رص  االإ�رصائيلي  االحتال 
فتمُبقيه اأ�سرياً لديها، وترف�ض االعراف اأو االعان 
عن مكان احتجازه، فهي تخافه وهو حتت الراب، 

وتخ�سى ظهوره حتى وان كان جثة هامدة.
ومن  قلقيلية  مدينة  من  فل�سطيني  دولة:  اأني�ض 
بكل  منا�سلة  عائلة  من  وينحدر   ،1944 مواليد 
االأوائل  من  يعترب  معاين،  من  الكلمة  تعنيه  ما 
من  الفل�سطينية  الثورة  ل�سفوف  انتموا  الذين 
ليتحمل  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  خال 
واملاحقة ومهام  املطاردة  االأول عبء  الرعيل  مع 
يف  و�سارك  كما  بال�ساح،  والتزويد  التموين 
اعتقل  ان  اىل  الفدائية،  العمليات  من  العديد 
 1968 ع��ام  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  م��ن  الثاثني  يف 
االحتال،  قوات  مع  متكافئ  غري  ا�ستباك  بعد 
اجل�سدي  التعذيب  من  خمتلفة  ل�سنوف  وتعر�ض 
املوؤبد  الفعلي  بال�سجن  عليه  وحكم  والنف�سي، 
ان�سقت  وجيزة  بفرة  اعتقاله  وبعد  احلياة(.  )مدى 
ان�سمامه  ليعلن  ال�سعبية  عن  الدميقراطية  اجلبهة 
22 فرباير/ الدميقراطية منذ انطاقتها يف  للجبهة 

1969 حتى ا�ست�سهاده. �سباط 
اإخوانه  مع  تاأقلم  العتقاله  االأوىل  اللحظات  ومنذ 
ال�سجون  يف  املرير  الواقع  مع  وتكيف  ورفاقه، 
اأ�سكال جديدة للن�سال يف �ساحة جديدة  بحثا عن 
كما اعتربها، فمار�ض دوره الن�سايل والوطني من 
االإن�سانية  احلقوق  وانتزاع  والتطوير  التغيري  اأجل 
تطوير  يف  الوقت  ا�ستغال  فاأجاد  االأ�سا�سية. 
هم  من  على  والتاأثري  باإمكانياته،  واالرتقاء  ذاته 
فاأثر  امل�رصوعة،  وتطلعاته  الثورية  باأفكاره  حوله 
عاقات  ون�سج  ال�سجن،  حال  هو  هكذا  وتاأثر، 
انتماءاتهم  اخ��ت��اف  على  اجلميع  م��ع  وا�سعة 
بكل  احلياة  و�ساركهم  والتنظيمية،  الفكرية 
م�ساركتهم  عن  يتخلف  ومل  وهمومها،  معانيها 
الطعام،  عن  واالإ���رصاب  الن�سالية  اخلطوات  يف 
من  بالرغم  اخلاوية"  االأمعاء  "معارك  تمُ�سمى  وما 
ال  اأمرا�ض  من  يعانيه  كان  وما  اجل�سدي  ال�سعف 
�سيما مر�ض القلب، فا�سرك يف اإ�رصاب ع�سقان 
ال�سهري اأواخر عام 1976 حتى بدايات عام 1977 
اأيام  تف�سلهما  فرتني  على  تقريبا  �سهرين  ملدة 
االأمرا�ض  من  بالعديد  له  ت�سبب  مما  م��ع��دودة، 
له  �سببت  مزمنة  الأم��را���ض  الوقت  مع  حتولت 

العديد من االآالم وامل�ساكل ال�سحية.
يف  �ستبقى   .. هامدة  جثة  اأم  كنت  حيًا   ... اأني�ض 
ال�ساهد  و�ستبقى   ... اأبداً  متوت  ولن  مل  حيا  قلوبنا 
�سجونهم  االأحياء يف  االأ�رصى  بحق  على جرائمهم 
املقامة فوق االأر�ض، واالأ�رصى االأموات املحتجزة 
"مقابر  ب�  يمُعرف  ما  يف  جوفها  يف  جثامينهم 

االأرقام" .
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�الأزمة �ل�صيا�صية د�خل �إ�صر�ئيل تتفاقم..

ت�صاعد �الحتجاجات �لغا�صبة �صد نتنياهو 
ووقوع ��صتباكات عنيفة مع �ل�صرطة

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

���رصائ��ي��ل��ي  االإ ال��ب��ث  هيئة  ون��ق��ل��ت 
ا�سطرت  نها  اإ القول  ال�رصطة  عن 
متظاهرين  الإجاء  القوة  ال�ستخدام 
ح��اول��وا ق��ط��ع حم���اور وم��ف��رق��ات 
اإط��ار  يف  ه��ذا  ياأتي  رئي�سية.  ط��رق 
والتظاهرات  االحتجاجات  ا�ستمرار 
على  والع�رصين  ال��راب��ع  لاأ�سبوع 
منذ  املحتجون  ويطالب  ال��ت��وايل. 
ثبات  اإ حلني  بالتنحي  نتنياهو  اأ�سهر 
بداأت  بالف�ساد  اتهامات  من  براءته 
يار/مايو.  اأ يف  خلفيتها  على  حماكمته 
ال�سيا�سيني،  املحتجني  جانب  واإىل 
االأو���س��اع  على  حمتجون  ي�سارك 

احتجاجا  التظاهرات،  يف  االقت�سادية 
كانت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  ق��ي��ود  ع��ل��ى 
ال�سياق،  ويف  احلكومة.  فر�ستها 
ووزير  البديل  احلكومة  رئي�ض  اأملح 
غانت�ض،  بيني  االإ�رصائيلي،  االأم��ن 

�سبه  م��ن  ن��ه  اأ اإىل  ال�سبت،  م�ساء 
قريًبا  �ستحل  الكني�ست  اأن  املوؤكد 
وانتقد  جديدة.  انتخابات  و�ستجرى 
غ��ان��ت�����ض ب�����س��دة رئ��ي�����ض ال����وزراء 
م�ساحله  لو�سعه  نتنياهو  بنيامني 

اخل��ا���س��ة ق��ب��ل م�����س��ال��ح ال��ب��اد، 
من  اأبي�ض”  “اأزرق  حزب  وا�ستبعاد 
كما  وت�رصفه  احلكومية  العمليات 
حزب  قبل  من  تدار  احلكومة  اأن  لو 
ليه  اإ ينتمي  ال��ذي  فقط  “الليكود” 
وقال  “االئتاف”.  خال  من  ولي�ض 
اأ�سهر  �ستة  “اأهدر  نتنياهو  اإن  غانت�ض 
الإجراء  نتجه  ونحن  اجلمهور،  ثقة  من 
اأن  اخ��ت��ار  ن��ه  الأ ج��دي��دة،  انتخابات 
م�ساكله  قّدم  عندما  هناك  اإىل  ياأخذنا 
اأن  اإىل  ولفت  الباد”.  م�سالح  على 
لكن  انتخابات  اإىل  حتتاج  ال  “الباد 
لتجنبها”،  �سيئا  يفعل  مل  نتنياهو 
يف  بال�سلوع  الوزراء  رئي�ض  متهمًا 

والكذب”. “التاعب 

مظاهرة  خالل  وذلك  �لعام،  بالنظام  �الإخالل  ب�صبهة  �ملا�صية  �لليلة  �صخ�صا   27 �الإ�صر�ئيلية  �ل�صرطة  �عتقلت 
�لقد�س. يف  �لر�صمي  م�صكنه  قرب  �الآالف  فيها  �صارك  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  لرئي�س  مناه�صة 

اإن  )كونا(  الكويتية  نباء  االأ وكالة  قالت 
حكومته  ا�ستقالة  قدم  الوزراء  رئي�ض 
بعد  روتيني  اإج���راء  يف  االأح��د  ال��ي��وم 
�سهدتها  التي  الربملانية  االنتخابات 
الكويت  اأمري  وقبل  ال�سبت.  اأم�ض  الباد 
�سباح  الوزراء  رئي�ض  حكومة  ا�ستقالة 
احلكومة  م��ن  وطلب  ال�سباح  اخل��ال��د 
حلني  االأمور  ت�سيري  يف  عملها  موا�سلة 
الناخبون  وكان  جديدة.  حكومة  تعيني 
يف  اأم�ض  باأ�سواتهم  دل��وا  اأ الكويتيون 
اأزم��ة  ���س��واأ  اأ ال��ب��اد  فيه  ت�سهد  وق��ت 
فيما  ال�سنني  ع�رصات  منذ  اقت�سادية 
بني  اأحيانا  العا�سفة  للعاقة  حتديا  مّثل 
البع�ض  يحمله  الذي  والربملان  احلكومة 
م�����س��وؤول��ي��ة ت��ع��ط��ي��ل االإ���س��اح��ات. 
والنهائية  الر�سمية  النتائج  واأظهرت 
)ال��ربمل��ان(  م���ة  االأ جمل�ض  الن��ت��خ��اب��ات 
دخول  االأح��د،  اأعلنت  التي  الكويتي، 
تغيري  بن�سبة  للربملان  جديدا  وجها   31
تفز  فلم  ة،  للمراأ تام  غياب  مع   ،62%
النتائج  وف��ق  ذل��ك  ج��اء  مر�سحة.  اأي 
����س���اء ال��ل��ج��ان يف  ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا روؤ
جرت  التي  اخلم�ض  االنتخابية  الدوائر 
كامل  على  واملوزعة  االنتخابات  بها 
التلفزيون  بثه  ما  بح�سب  الباد،  اأرجاء 
النتائج  وبح�سب  الر�سمي.  الكويتي 
ال�سبت،  ج��رى  ال��ذي  لل�سباق  املعلنة 
ال�سلفي  ���س��ام��ي  االإ التجمع  اأخ��ف��ق 
التمثيل  يف  التوايل  على  الثانية  للمرة 
جنحت  ح��ني  يف  م���ة،  االأ جمل�ض  داخ��ل 
)حد�ض(  االإ�سامية  الد�ستورية  احلركة 
 3 ب� ال��ف��وز  يف  امل�سلمون(  )االإخ���وان 
التمثيل  ثبت  فيما  الربملان.  يف  مقاعد 
 50 اإجمايل  )من  نواب   6 عند  ال�سيعي 
االأمة(،  ملجل�ض  املنتخبني  النواب  عدد  هم 
مقاعد  على  وتناف�ض  الوجوه.  تبدل  رغم 
ة  امراأ  28 بينهم  مر�سحا،   326 الربملان 
 567 ل� يحق  فيما  اخلم�ض،  الدوائر  يف 
والدوائر  الت�سويت.  ناخبا  و694  لفا  اأ
يختار  بحيث   ،5 اإىل  مق�سمة  االنتخابية 
دائرة،  كل  يف  مر�سحني   10 الكويتيون 
 50 املقاعد  من  النهائي  العدد  لي�سبح 

. ا مقعد
فر�ستها  اإجراءات  وفق  االقراع  وجرى 
ب�سبب  املقرعني  على  ال�سحة  وزارة 
ب���رزه���ا ارت����داء  ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، اأ
ال��ك��م��ام��ات وق��ي��ا���ض درج���ة احل���رارة 
التجمعات،  ومنع  اللجان،  دخول  قبل 
وحتديد  البدين،  التباعد  على  واحلفاظ 
بح�سب  واخل���روج،  للدخول  م�سارات 

نا�سول. االأ مرا�سل 
ب�سلطات  م����ة  االأ جم��ل�����ض  وي��ت��م��ت��ع 
الأي  وميكن  قوية،  ورقابية  ت�رصيعية 
اأي  و  اأ الوزراء  رئي�ض  ا�ستجواب  نائب 

الوزراء. من 
اأي  عن  الثقة  حجب  للنواب  ميكن  كما 
اإعان  و  اأ قالته  اإ يوجب  ما  وهو  وزير، 
االأمر  ليحال  احلكومة،  مع  التعاون  عدم 
يقيل  قد  ال��ذي  لاأمري  احلالة  ه��ذه  يف 

الربملان. يحل  اأو  احلكومة 
نه  اإ الكويتية  “القب�ض”  �سحيفة  وقالت 
النتخابات  االأول��ي��ة  للموؤ�رصات  وفقا 
 50 ف��از  حيث   ،2020 م���ة  االأ جمل�ض 
ب��رزه��م  اأ املجل�ض،  بع�سوية  ع�����س��ًوا 
احلايل،  املجل�ض  رئي�ض  الغامن  م��رزوق 
خ�سارة  االأولية  املوؤ�رصات  ك�سفت  فيما 
املركز  يف  حلت  والتي  الها�سم،  �سفاء 
االنتخابية  الدائرة  مر�سحي  بني   30 ال�

و�ساحقة. موجعة  هزمية  متلقية  الثالثة، 
���رصات  امل��وؤ اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
ح�سن  م����ن،  ك���ل  ف����وز  اأو����س���ح���ت 
واأحمد  الغريب  فهد  ويو�سف  جوهر 
وعي�سى  الدين  روح  وحمد  ال�سحومي 
القطان  الر�سول  عبد  وعلي  الكندري 
وع���دن���ان ع��ب��د ال�����س��م��د وع��ب��دال��ل��ه 
امل�سف  جا�سم  وعبدالله  الطريجي 

االأوىل. الدائرة  يف  ال�ساهني،  �سامة  واأ
وحممد  الغامن  م��رزوق  من  كل  وف��وز 
املطر  وحمد  ال�سالح  وخليل  املطري 
وبدر  احلميدي  وبدر  العازمي  و�سلمان 
احلمد  حممد  واأحمد  العنزي  وخالد  املا 
ال��دائ��رة  يف  الهر�ساين،  �سيف  وحمد 

. نية لثا ا
الكرمي  عبد  فوز  النتائج  اأظهرت  كما 
ومهند  امل��ن��اور  ���س��ام��ة  واأ ال��ك��ن��دري 
ال�سقعبي  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د  ال�����س��اي��ر 
العتيبي  وف��ار���ض  الف�سالة  ويو�سف 
حماد  و���س��ع��دون  ال�����س��ال��ح  وه�����س��ام 
وعمار  امل�سف  خالد  ومهلهل  العتيبي 

الثالثة. الدائرة  يف  العجمي، 
�سعيب  الرابعة  الدائرة  يف  فاز  بينما 
امل���وي���زري وم�����س��اع��د ع��ب��د ال��رح��م��ن 
وثامر  امل��ط��ريي  غنام  وف��اي��ز  امل��ط��ريى 
وحممد  املطريي  �سعد  و�سعود  الظفريي 
وفرز  اخلليفة  ومرزوق  الراجحي  عبيد 
و�سعد  احل��ج��رف  وم��ب��ارك  ال��دي��ح��اين 

. خلنفور ا
حمدان  م��ن  ك��ل  ف��از  اخل��ام�����س��ة،  ويف 
ال��ع��ازم��ي وب���در ال���داه���وم وم��ب��ارك 
مبارك  وال�سيفي  العجمي  عبدالله 
وحمود  العتيبي  حممد  وخالد  ال�سيفي 
وحممد  املطريي  ذياب  و�سالح  العازمي 
احل��وي��ل��ة ون��ا���رص ال��دو���رصي وم��اج��د 

املطريي. م�ساعد 
جمل�ض  انتخابات  نظام  اأن  اإىل  ي�سار 
تق�سيم  على  ين�ض  الكويتي  م���ة  االأ
كل  ميثل  انتخابية،  دوائر   5 اإىل  الباد 
املجل�ض  لت�سكيل  ن���واب،   10 منها 

نائًبا.  50 من  املكون 
لتاريخها  ال��ه��ا���س��م  ���س��ف��اء  وع��رف��ت 
الوافدين  �سد  العن�رصية  يف  الطويل 
تواجدها  خال  من  عليهم  والتحري�ض 
الذي  الوقت  يف  الكويتي،  االأمة  مبجل�ض 
كون  على  احلاكمة  ���رصة  االأ فيه  توؤكد 
الكويت  من  يتجزاأ  ال  ج��زًءا  الوافدين 
نه�سة  يف  امل�ستمرة  مل�ساهماتهم  وذلك 

لباد. ا
ق/د

االإ�رصائيلي،  ال��وزراء  رئي�ض  خ��رج 
اجلدل  على  للرد  نتنياهو،  بنيامني 
ب�ساأن  املا�سية،  الفرة  خال  املثار 
الهد  ويل  م��ع  ���رصي��ا  ل��ق��اء  ع��ق��ده 
�سلمان،  بن  حممد  االأمري  ال�سعودي، 

ال�سعودية. “نيوم”  مدينة  يف 
كبري  م��ع   نتنياهو  ح��دي��ث  وخ��ال 
ه��د���س��ون  م��ع��ه��د  يف  ال��ب��اح��ث��ني 
دوران،  مايكل  لاأبحاث،  االأمريكي 
ت���رددت عن  ال��ت��ي  ن��ب��اء  االأ ب�����س��اأن 
العهد  ويل  ولقاء  لل�سعودية  زيارته 
اأن  ي��ج��ب  “ال  اأج���اب:  ال�����س��ع��ودي، 
و�سائل  يف  تقراأه  �سيء  كل  ت�سدق 
اخلارجية  وزارة  وكانت  االإعام”. 
ي����ام  االأ يف  ح�����س��م��ت  ال�����س��ع��ودي��ة 
هذا  ب�ساأن  ال��دائ��ر  اجل��دل  املا�سية 
اخلارجية  وزير  وقال  ال�رصي،  اللقاء 
ما  اإن  فرحان،  بن  في�سل  ال�سعودي، 

لقاء  ب�ساأن  االإعام  و�سائل  يف  ن�رص 
اإ�رصائيليني  مب�سوؤولني  العهد  ويل 
زيارة  خال  نتنياهو  �سمنهم  ومن 
االأخ��رية  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
متاما  ال�سحة  عن  عار  اململكة،  اإىل 
ح�سب  امل��زع��وم،  اللقاء  يحدث  ومل 
رئي�ض  ن��ف��ى  ك��م��ا  “�سبوتنيك”. 
���س��ب��ق،  امل��خ��اب��رات ال�����س��ع��ودي��ة االأ
وا�سنطن  يف  ال�����س��اب��ق  وال�����س��ف��ري 
يف  الفي�سل  تركي  االأم��ري  ول��ن��دن 
وجود  اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  مع  لقاء 
يتعلق  اتفاق  ب�ساأن  حت�سريات  اأي 
اإ�رصائيل،  م��ع  ال�سعودية  بتطبيع 
ثابت،  موقفها  اململكة  اأن  م��وؤك��دا 
ال�سعودي،  العاهل  بذكر  وا�ست�سهد 
يف  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
الق�سية  اأن  ال�سورى  ملجل�ض  خطابه 
اململكة  ق�سية  ه��ي  الفل�سطينية 

باملبادرة  ملتزمة  اململكة  واأن  االأوىل 
رد  اأخرى،  ناحية  من  لل�سام.  العربية 
هد�سون  معهد  مع  لقائه  يف  نتنياهو 
ال�سحفية  التقارير  على  االأمريكية 
يتهمون  ي��ران��ي��ني  االإ اأن  تفيد  التي 
ت�سفية  يف  دور  بلعب  ���رصائ��ي��ل  اإ
زاده. فخري  الدكتور  النووي،  العامل 
اإن  “ح�سنا،  ن��ت��ن��ي��اه��و:  واأج�����اب 
�سوابا  يتهموننا،  ما  دائما  يرانيني  االإ
يران،  اإ يف  يحدث  �سيء  باأي   ، خطاأً اأو 
عدم  هي  م��د  االأ طويلة  و�سيا�ستنا 
���س��ي��اء،  االأ ه��ذه  مثل  على  التعليق 

االآن”. ذلك  اأفعل  لن  لذلك 
عاملها  بقتل  اإ�رصائيل  يران  اإ واتهمت 
وقال  زاده.  فخري  حم�سن  النووي 
ج��واد  حممد  ي���ران،  اإ خارجية  وزي��ر 
على  وا�سحة  دالئل  هناك  اإن  ظريف، 
العامل  اغتيال  يف  اإ�رصائيل  ت��ورط 

يراين. االإ
ي���راين  واغ��ت��ي��ل ال��ع��امل ال��ن��ووي االإ
ال�سواريخ  جم��ال  يف  املتخ�س�ض 
الذي  زاده،  فخري  حم�سن  النووية، 
بداع  واالإ البحث  لهيئة  رئي�سا  يعمل 
يف  ي��ران��ي��ة،  االإ ال��دف��اع  وزارة  يف 
ال�سهر  م��ن  وال��ع�����رصي��ن  ال�����س��اب��ع 

ملا�سي. ا
نوه  يرانية،  االإ الوكاالت  وبح�سب 
بنيامني  االإ�رصائيلي،  الوزراء  رئي�ض 
خطورة  اإىل  اأع���وام،  قبل  نتنياهو، 
خال  �سورته  ون�رص  ال��ع��امل،  ه��ذا 
فيه  حت��دث  ال��ذي  التقدميي  العر�ض 
النووية  ي���ران  اإ ق��درة  ت�ساعد  ع��ن 
تزامن  وال��ذي  االأخ��رية،  االأع��وام  يف 
من  االن�سحاب  اأمريكا  اإع��ان  مع 

يران. اإ مع  النووي  االتفاق 
ق/د

ا���س��ط��ف��ت احل��ك��وم��ة ال�����س��ودان��ي��ة 
وح��ا���س��ن��ت��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ق��وى 
يف  واح����دة  ك��ف��ة  يف  “التغيري” 
م��واج��ه��ة ال��ق��رار ال���ذي اأ���س��دره 
االنتقايل  ال�سيادة  جمل�ض  رئي�ض 
�سلطات  ب�ساأن  الربهان  الفتاح  عبد 
الفرة  �رصكاء  جمل�ض  و�ساحيات 

. لية نتقا ال ا
االأو�سط”  “ال�رصق  �سحيفة  ونقلت 
با�سم  املتحدث  عن  االأح��د  اللندنية 
واالإع��ام  الثقافة  وزي��ر  احلكومة 
اإن  ال��ق��ول  ���س��ال��ح  حم��م��د  في�سل 
جميع  ب��ني  ج��اري��ة  “االت�ساالت 
يوم  ال��ق��رار  اإع���ان  منذ  االأط���راف 
ت��راج��ع  ع���دم  م���وؤك���داً  اخلمي�ض”، 
الراف�ض  موقفه  عن  الوزراء  جمل�ض 
احلالية  ب�سورته  املجل�ض  لت�سكيل 

له. الواردة  وال�ساحيات 

الله  عبد  برئا�سة  احلكومة،  وت��رى 
على  تغوال  ميثل  املجل�ض  اأن  حمدوك، 
ال�سلطة  هياكل  و�ساحيات  مهام 
االن��ت��ق��ال��ي��ة ب��ال��ب��اد، وي��ت��ع��ار���ض 
والوثيقة  ال�سيا�سي  االت��ف��اق  م��ع 
لغاء  باإ مطالبات  و�سط  الد�ستورية، 

ال�سلطات. تلك 
يوم  رئا�سيًا  قراراً  الربهان  واأ�سدر 
جمل�ض  بت�سكيل  املا�سي  اخلمي�ض 
 29 من  االنتقالية،  الفرة  �رصكاء 
بتوجيه  �ساحياته  حددت   ، ع�سواً
م�سالح  خلدمة  االنتقالية  ال��ف��رة 
اخلافات  يف  والف�سل  العليا،  الباد 
ت�سكيله  ومت  املختلفة،  االأطراف  بني 
الد�ستورية  ال��وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

ال�سام. واتفاقية 
ث�����ار ال���ق���رار غ�����س��ب ال��ق��وى  واأ
“حماولة  واع��ت��ربت��ه  ال�سيا�سية 

حمدوك  وهدد  ال�سلطة”،  لع�سكرة 
منه. باالن�سحاب 

احلركة  رئي�ض  نائب  قال  جانبه،  من 
املجل�ض  اإن  عرمان،  يا�رص  ال�سعبية، 
�ساحياته  واأن  االأزم��ة،  نتاج  اإ اأعاد 
الفقرة  عليه  ن�ست  مما  اأو�سع  جاءت 
لكن  الد�ستورية،  الوثيقة  من   80
جمل�ض  اإىل  حتتاج  االنتقالية  املرحلة 
ال��ن��زاع��ات  حل��ل  م�سغر  �سيا�سي 
ال�سيا�سية،  القوى  بني  ال�سيا�سية 
و  اأ تنفيذية  �سلطات  اأي  له  ولي�ست 

. يعية ت�رص
جاء  املجل�ض  اأن  لل�سحيفة  واأ�ساف 
يف  يت�سبب  اأال  ويجب  اأزم���ة،  حل��ل 
ت�سعيد  اجتاه  يف  نذهب  واأال  اأزم��ة، 
من�سة  اإىل  وال��رج��وع  اخل��اف��ات، 
جوهر  كيفية  ملناق�سة  التاأ�سي�ض 
يف  لل�رصاكة  لية  اآ والإيجاد  الفكرة، 

امل�سركة. والقيادة  ية  الروؤ غياب 
وك�����س��ف ع��رم��ان ع��ن م�����س��اورات 
والتغيري،  احل��ري��ة  ق��وى  ب��ني  جت��ري 
اجتماعات  و�ستتم  الوزراء،  ورئي�ض 
ونائبه،  ال�سيادة  جمل�ض  رئي�ض  مع 

االأطراف. وجميع 
جمل�ض  ت�سكيل  ق���رار  يف  وج���اء 
ع�سوا،   29 من  يتكون  نه  اأ ال�رصكاء 
احل��ري��ة  مي��ث��ل��ون  ع�����س��وا   13 فيهم 
ميثلون  اأع�����س��اء  و�ستة  والتغيري، 
جمل�ض  يف  ال��ع�����س��ك��ري  امل���ك���ون 
ميثلون  اأع�ساء  و�سبعة  ال�سيادة، 
املوقعة  امل�سلحة  احلركات  تنظيمات 
اإىل  اإ�سافة  ال�سام،  اتفاقية  على 
ي�سافون  وع�سوين  الوزراء  رئي�ض 
ق�سايا  يمُناق�ض  متر  موؤ عقد  بعد  الحًقا 

ال�سودان. �رصق 
ق/د

ح�سن  ي������راين  االإ ال��رئ��ي�����ض  اأك����د 
موازنة  الئحة  و�سع  مت  نه  اأ روحاين 
تاأخذ  واقعية  ية  بروؤ القادمة  العام 
االقت�سادية  االأو���س��اع  باالعتبار 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  املجتمع،  وح��اج��ات 
املنتهية  االأمريكي  الرئي�ض  دارة  اإ
يف  تنجح  مل  ترامب  دونالد  واليته 

النفط. من  الباد  �سادرات  ت�سفري 
اجلمهورية  ن��ب��اء  اأ وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عنه  )اإرن���ا(  ي��ران��ي��ة  االإ ���س��ام��ي��ة  االإ

الواليات  اأن  “رغم  نه  اإ االأحد  القول 
امل���ت���ح���دة و���س��ع��ت ال��ك��ث��ري م��ن 
النفط  من  �سادراتنا  اأمام  العقبات 
ترامب  حلم  فاإن  والبروكيماويات، 
النفط  من  يران  اإ �سادرات  بت�سفري 
�سار  واأ االإطاق”.  على  يتحقق  مل 
زي��ادة  ع��ل��ى  ق���ادرة  ب���اده  اأن  اإىل 
ال�رصعة،  وج��ه  على  النفط  ن��ت��اج  اإ
وذك��رت  العقوبات.  رف��ع  مت  ما  ذا  اإ
“�رصورة  على  اأكد  روحاين  اأن  اإرنا 

نتاج  اإ م�ستويات  الإعادة  اال�ستعداد 
نتاج،  لاإ الطبيعية  الطاقة  اإىل  النفط 
مذكرا  النفط”،  ت�سدير  اأج��ل  من 
برميل  مليوين  النفط  بيع  ببلوغ 
حيز  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  دخ��ول  بعد 
كانت  التي  العقوبات  واإزالة  التنفيذ 

قبله. مفرو�سة 
م�ساعد  اأم��ريي  علي  ح�سني  وق��دم 
الربملانية  لل�سوؤون  يراين  االإ الرئي�ض 
الذي  القادم،  العام  موازنة  م�رصوع 

الربملان  اإىل  ذار/مار�ض،  اآ  21 يف  يبداأ 
املا�سي. االأ�سبوع 

احلكومية  النفقات  قيمة  وبلغت 
من  ري��ال،  تريليون   8410 املقرحة 
بنحو  للدولة  اإجمالية  موازنة  بني 
ت��ع��ادل  ري����ال،  ت��ري��ل��ي��ون   24350
ح�سب  دوالر  م��ل��ي��ار  4ر97  ن��ح��و 
وكالة  حل�سابات  وفقا  احلرة،  ال�سوق 

نباء. لاأ “بلومربج” 
ق/د

م����ن ال�����س��ي��رباين  ق���ال رئ��ي�����ض االأ
االأحد  اليوم  االإمارات  دولة  حلكومة 
لهجمات  تعر�ست  م���ارات  االإ اإن 
ق��ام��ة ع��اق��ات  ل��ك��رون��ي��ة ب��ع��د اإ اإ
وواف��ق��ت  ���رصائ��ي��ل.  اإ م��ع  ر�سمية 
على  اآب  اأغ�سط�ض  يف  م���ارات  االإ
���رصائ��ي��ل، يف  ق��ام��ة ع��اق��ات م��ع اإ اإ
الفل�سطينيني  غ�سب  ثارت  اأ خطوة 
وب��ع�����ض ال�����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات 
���س��ام��ي��ة، وح����ذت ال��ب��ح��ري��ن  االإ
وال�����س��ودان ح��ذوه��ا الح��ق��ا. وق��ال 
اأمام  لقاء  يف  الكويتي  حمد  حممد 
التطبيع  اإن  دبي  يف  موؤمتر  جمهور 
جعل  املثال  �سبيل  على  اإ�رصائيل  مع 
لهجمات  بالفعل  هدفا  م���ارات  االإ

���س��خ��م��ة م���ن ب��ع�����ض ال��ن�����س��ط��اء 
القطاع  اأن  واأ���س��اف  االآخ���ري���ن. 
يخ�ض  مل  لكنه  م�ستهدف  امل��ايل 
ذا  اإ م��ا  يذكر  ومل  التفا�سيل.  يف 
حقق  الهجمات  تلك  من  اأي  ك��ان 
هوية  حول  تفا�سيل  اأي  و  اأ ناجحا 
عدد  اإن  متر  للموؤ وق��ال  منفذيها. 
االإمارات  يف  االإلكرونية  الهجمات 
جائحة  ب��دء  بعد  كبري  ب�سكل  زاد 
كثريا  اأن  وتابع  ك��ورون��ا.  فريو�ض 
م�سدرها  املنطقة  يف  الهجمات  من 
وراءها.  يقف  من  حتديد  دون  يران  اإ
تعر�ست  نها  اإ اأي�سا  ي��ران  اإ وتقول 

اإلكرونية. لهجمات 
ق/د

و�صعنا مو�زنة �لعام �لقادم و�صنزيد �الإنتاج فور رفع �لعقوبات

روحاين حلم تر�مب يف ت�صفري �صادر�ت �إير�ن من �لنفط مل يتحقق 

�أمري �لكويت يقبل ��صتقالة �حلكومة

خ�صارة جميع �ملر�صحات �لـ 28 
و�أبرزهن �لها�صم وفوز �صاحق للغامن 

نتنياهو يخرج عن �صمته ب�صاأن �صفره لل�صعودية ولقاء �المري حممد بن �صلمان �صر� 

�ت�صاالت مار�ثونية لتجاوز خالفات”جمل�س �ل�صركاء”

�صر�ع بني �حلكومة �ل�صود�نية وجمل�س �ل�صيادة ب�صاأن �ل�صلطات و�ل�صالحيات 

هجمات �إلكرتونية �صخمة ��صتهدفت 
�الإمار�ت بعد �إقامة عالقات ر�صمية

 مع �إ�صر�ئيل
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منذ ما قبل �لتاريخ �إىل زمن �لتكنولوجيات �حلديثة

خياطي ُي�صدر "�الأطفال عرب �لّتاريخ يف �لعامل 
و�جلز�ئر"

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

عن  ال�����س��ادر  ال��ك��ت��اب  يحمل 
للن�رص  ال��وط��ن��ي��ة  ���س�����س��ة  امل��وؤ
درا���س��ة   »Anep« ���س��ه��ار  واالإ
ال��ط��ف��ل يف  م��ك��ان��ة  ت��اري��خ  يف 
التي  له  ومعاملتها  املجتمعات 
على  ت��رت��ك��ز  م��ا  دائ��م��ا  ك��ان��ت 
وال��ظ��روف  الدينية  املعتقدات 
ذلك. يف  والطبيعية  االجتماعية 

رحلة  يف  بالقارئ  خياطي  ي�سافر 
ما  حقبة  من  انطاقا  االأزمنة  عرب 
الب�رص  كان  وكيف  التاريخ،  قبل 
على  م��رك��زا  الطفل  يعاملون 
يف  والعنف  للقيادة  ا�ستعمالها 
ملعتقداتهم  قربانا  وتقدميه  حقه 
الذين  بالفراعنة  مرورا  الوثنية، 
ب�سحته  خا�سا  اهتماما  اأول��وه 

. تعليمه و
اعتمد  التي  الدرا�سة  وعرجت 
من  هائل  كم  على  الكاتب  فيها 
التاريخية  ب��ح��اث  واالأ امل��راج��ع 
الطفل  مكانة  على  والعلمية، 
ع��ن��د االإغ����ري����ق وال����روم����ان 
وحتى  ال��ق��دام��ى،  وال�سينيني 
واالإفريقية  االآ�سيوية  املجتمعات 

القدمية. اجلنوبية  واالأمريكية 
اأي�سا  جانبا  االإ�سدار  �ض  وخ�سّ

ال��دي��ان��ات  يف  امل��ك��ان��ة  ل��ه��ذه 
واالإ�سام،  والن�رصانية  اليهودية 
منها  كل  تعطيها  التي  واحلقوق 

ل. طفا لاأ
التاريخية  اخللفية  من  وانطاقا 
موقع  اأي�سا  فيها  تعالج  التي 
اأوروب��ا  يف  ومعاملتها  الطفل 
وبداية  الو�سطى  الع�سور  خال 
�سلط  االقت�سادية،  النه�سة 
اال�ستغال  على  ال�سوء  خياطي 
قبل  م���ن  ل���اأط���ف���ال  ال��ب�����س��ع 
واحلرفيني  وال�سناع  االإقطاعيني 
وو���س��ع��ي��ت��ه��م امل���زري���ة خ��ال 
واالأمرا�ض  احل��روب  املجاعات، 
القدمية  بالقارة  ع�سفت  التي 

طويلة. لع�سور 
مطوال  ف�سا  الكتاب  وت�سّمن 

اأقرتها  التي  الطفل  حقوق  عن 
وخمتلف  امل��ت��ح��دة  االأمم  هيئة 
اأغلب  تبنتها  التي  امل��ع��اه��دات 
من  الطفل  حلماية  العامل  دول 
ب�ستى  واال���س��ت��غ��ال  ال��ع��ن��ف 
يف  حقه  ول�سمان  ن��واع��ه��م��ا  اأ
ال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ل��ع��ب 

هية. لرفا وا
يف  الطفل  لو�سع  تناوله  ويف 
احلديثة  التكنولوجيات  ع�رص 
اجلديدة  املخاطر  خياطي  يك�سف 
و�سحة  ���س��ام��ة  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
واال�ستغال  واخلطف  النا�سئة 
اجل��ن�����س��ي وال��ق��ت��ل وال��ت��ع��ذي��ب 
النزاعات  يف  االأطفال  وا�ستغال 
�سبكات  يف  وتوظيفها  امل�سلحة 
املنظمة،  واجل��رمي��ة  االإره�����اب 

ف������ات ال��ت��ي  وغ���ريه���ا م���ن االآ
الطاقات  كل  جتنيد  ت�ستدعي 

منها. حلمايته 
االأهمية  اإىل  الدرا�سة  وتتطرق 
اجلزائرية  الدولة  توليها  التي 
ل��ل��ط��ف��ل م��ن��ذ اال���س��ت��ق��ال، 
كل  ���س��م��ان  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
ح��ق��وق��ه ان��ط��اق��ا م���ن و���س��ع 
وتنفيذية  ت�رصيعية  ق��وان��ني 
وحقه  و�سحته،  �سامته  حتفظ 

الكرمي. والعي�ض  التعليم  يف 
ال�سدد  ه��ذا  يف  خياطي  وع��رج 
لاآفات  احلكومة  حماربة  على 
واملراهقني  باالأطفال  ت�رص  التي 
وال��ع��ن��ف اجل�����س��دي وامل��ع��ن��وي، 
املدر�سي،  الر�سوب  املخدرات، 
اخل���ط���ف، ال���ق���ت���ل، ال��ت�����رصد 
�سبكات  قبل  من  واال�ستغال 
مبختلف  واجل���رمي���ة  ال��ت�����س��ول 
����رصاك  اإ اإىل  م�سريا  ج��وان��ب��ه��ا، 
عمليات  كل  يف  املدين  املجتمع 
حلماية  والتوعية  التح�سي�ض 

. لة لطفو ا
التاريخ  عرب  »االأطفال  كتاب  جاء 
يف356  واجل���زائ���ر«  ال��ع��امل  يف 
مرمي  بتقدميه  وق��ام��ت  �سفحة، 
الوطنية  الهيئة  رئي�ض  ���رصيف، 

الطفولة. وترقية  حلماية 

تناول  �لعامل و�جلز�ئر«،  �لتاريخ يف  »�الأطفال عرب  موؤخر�، كتاب  للكاتب و�الأ�صتاذ �جلامعي م�صطفى خياطي،   �صدر 
و�لع�صرنة. �لتكنولوجيات �حلديثة  زمن  �إىل  �لتاريخ  قبل  ما  منذ حقبة  �لطفولة  بها  �لتي مرت  �ملر�حل  فيه 

للكاتبة  جديدة  رواية  �سدرت 
ب��رك��اين، عن  ح��ن��ان  اجل��زائ��ري��ة 
والتوزيع،  للن�رص  »كاما«  دار 

احلكاية«. يبتلع   8« بعنوان 
ب�سخو�سها  احلكاية  ا�ستقت 
اجلزائرية  ال�سعبّية  الذاكرة  من 
امل��م��زوج��ة ب��خ��ي��ال ح��ك��اي��ات 
من  عربهن  تناقل  وما  اجل��دات، 
حول  متحورت  �سعبية،  ق�س�ض 
يف  تقع  متناثرة  قدمية  كهوف 
اآركو«، جنوب  قرية »عني  منطقة 
اإىل  اأحداثها  ن�سبت  قاملة،  والية 
ب��ان  اإ اجل��زائ��ري��ة  املقاومة  زم��ن 

الفرن�سي. االحتال 
�سفحة   145 يف  الرواية،  حملت 
تداخات  املتو�ّسط،  القطع  من 

التي  االأح��داث  ملروّيات  �رصدّية 
اجلزائرية،  املقاومة  ي��ام  اأ وقعت 
ت�سطحب  متباينتني،  وثقافتني 
رحلة  اإىل  فيها  القارئ  الكاتبة 
خ��ا���ض،  ط��اب��ع  ذات  ����رصدّي���ة 
من  ال��رواي��ة  عنوان  م�ستلهمة 
قاملة  يف  مظلمة  كهوف  فوهات 
اجلانب  ويمُعّد  اآركو«،  عني  »قرية 
هو  باحلكاية  امللت�سق  املعتم 
الفرن�سي  االح��ت��ال  ا�ستغال 
يف  الكهوف  من  كهف  الت�ساع 
من  الكثري  دم��اء  و�سفك  قتل 

داخله! اجلزائرّيني  الفدائّيني 
اخ��ت��ارت ح��ن��ان ب��رك��اين ه��ذه 
مع  ن����ه  الأ ب���ال���ذات  امل��ن��ط��ق��ة 
الكثري  اأ�سيعت  ال��ّزم��ن  م��رور 

م��ن امل��روّي��ات امل��خ��ي��ف��ة، ح��ول 
لتم�سي  وره��ب��ت��ه،  امل��ك��ان  لغز 
يتناقلها  �سبحّية  ���س��ط��ورة  اأ
لتبّث  االأجيال  وتتوارثها  اجلميع، 
من  لرهيبهم  ال�سغار  اأذهان  يف 
بامل�ّض  ي�سابون  ومّم��ن  الكهف، 
اأو  »ه��ب��ي��ل��ة«  �سخ�سية  م��ث��ل 
الفاعلة  ال�سخ�سية  »القزانة« 
يف الرواية التي حركت االأحداث 
بني  الو�سل  حلقة  وهي  جميعها، 
يف  املتمثلة  ال�سخ�سيات  كل 
وجنفر  توما�ض  ج��اك،  م��ن  ك��ل 
بقرية  ع��اق��ة  تربطهم  ال��ذي��ن 

اآركو«. »عني 
ال��رواي��ة  يف  الكاتبة  اعتمدت 
االأحداث،  جممل  يف  ال�رصد  على 
حوارية  تكن  مل  فيها  واللغة 
طرحت  حني  يف  املبا�رص،  باملعنى 
املوروث  من  نوعا  متلقيها  على 
خال  م��ن  ي��ربز  ال��ذي  الثقايف 
كما  الدارجة،  و  اأ العامية  اللغة 
للكاتب  مقولة  ا�ستح�رصت 
فن�سنت  »ن��ورم��ان  م��ري��ك��ي  االأ
من   ،29 ال�سفحة  يف  ب��ي��ل« 
ب�  امل��ع��ن��ون  ال��ث��اين  ال��ف�����س��ل 
�رصد  يف  مقولة  ال��رثاء«  »���رصك 
ال�رّصد  زاوية  من  مقربًا  الّراوي 
املقولة  ب��ال��ّرواي��ة،  الرئي�سّية 
عقباتك  وواجه  قف  )دائًما  تية  االآ
مل  نها  باأ �ستدرك  بثبات..عندها 

تظن(،  التي  العقبات  بتلك  تكن 
عن  احلديث  يف  بها  م�ست�سهدة 
�سئموا  ال��ذي��ن  ال��ق��ري��ة  ه���ايل  اأ
ب��وا  اأ وم��ا  امل�ستعمر،  ا�سطهاد 
بدل  ال�سعاب  يجابهوا  اأن  اإال 
اجلهل  ب��راث��ن  اإىل  اال�ستكانة 

والظام.
لعملها  باإهداءين  الكاتبة  قامت 
اآركو  عني  قرية  اإىل  كان  االأول 
ه���داء:  االإ ن�ض  يف  ج��اء  وك��م��ا 
اأهدتني  ال��ت��ي  اآرك���و  ع��ني  اإىل 
التي  ال��ق��رى  واإىل  ال��ط��ف��ول��ة، 
بالغ  الزمن  مر  كلما  ت�سبهها 
ما  اأ تهمي�سها.....(،  يف  الوطن 
الذي  احل��زن  اإىل  ه��دت��ه  اأ الثاين 
ونعت  للكتابة،  املجال  لها  ف�سح 
من  املجتّث  ب��ع��ودة  حلمها  ب��ه 

االأحام..
حنان  اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ جت��در 
 ،1993 م��وال��ي��د  م��ن  ب��رك��اين 
على  متح�سلة  ق��امل��ة،  ب��والي��ة 
تخ�س�ض   ،2 ما�سر  ���س��ه��ادة 
روائ��ّي��ة  كاتبة  فرن�سي،  اأدب 
املنجز  يف  وا���س��ع  م��ق��روء  لها 
املنت  مع  جّيد  وتفاعل  ال�رّصدي، 
ت�سكيل  م��ن  مّكنها  ال��ن��ق��دي، 
 . م��وق��ف ف��اح�����ض جت��اه ال��ن�����ضّ
متجّلية  خفايا  اأعمالها  اأهم  من 

.2017 يف  ال�سادر 
ق/ث

اأحممد  والنحات  الر�سام  ع��اد 
اإىل  تلم�سان  اب���ن  ب���وه���داج، 
اأعماله  لعر�ض  راأ�سه  م�سقط 
"عبد  الثقافة  ب���دار  اجل��دي��دة 
مبادرة  �سمن  علولة"  القادر 
واملعار�ض  الفنون  مركز  من 
�سنة   30 بعد  وه��ذا  ل��ل��والي��ة 

. ملهجر با
الع�سامي  الفنان  ه��ذا  ويعد 
�سنا  تلم�سان  ر���س��ام��ي  اأك��رب 
عاًما،   72 العمر  من  يبلغ  حيث 
فيه  ذاع���ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
ال�سعيدين  على  الفنية  �سمعته 
اإىل  ليعود  وال��دويل،  الوطني 
مبجموعة  التلم�ساين  اجلمهور 
اأجنزها  التي  اللوحات  من  جديدة 

و2020.  2019 عامي  بني 
ثمرة  وه��و  امل��ع��ر���ض،  وي��ق��دم 
يف  ب��داأت  طويلة  فنية  م�سرية 
مائة  زهاء  للغاية،  مبكرة  �سن 
م��دار���ض  م��ن  م�ستمدة  ل��وح��ة 

خمتلفة. فنية 
ال�ساأن:  هذا  يف  الفنان  ويقول 
ملتطلبات  ب��ًدا  اأ اأر�سخ  ال  نا  "اأ
عندما  اأر�سم  معينة.  مدر�سة 

م�ستلهما". اأكون 
التلم�ساين،  اجلمهور  ويكت�سف 
ال�سابة،  االأج��ي��ال  �سيما  وال 
تلك  وخ�����س��و���س��ا  اأع���م���ال���ه 
ال�سخرية  بالر�سومات  املتعلقة 
الرجل  ومنحوتات  للطا�سيلي 

املنطقة. هذه  يف  القدمي 
بودفلة،  اأم��ني  ب��رز  اأ جهته  من 
واملعار�ض  الفنون  مركز  مدير 
ال��ر���س��وم��ات  اأن  ب��ت��ل��م�����س��ان 
ال�سيد  م�ساهد  "متثل  العديدة 
مع  وال�������س���اة،  وال���رق�������ض 
���س��خ�����س��ي��ات ت��رت��دي اأزي����اء 
ق���ن���ع���ة ال��ت��ي  ال��ط��ق��و���ض واالأ
متاأ  للفنان  لوفة  ماأ اأ�سبحت 

الفني". وواقعه  خياله 
ع��ن��وان  ه��و  املنفى"  ''ق�����س��ة 
ه���ذا امل��ع��ر���ض ال��ك��ب��ري ال��ذي 
اإىل   6 )من  اأ�سبوعني  �سي�ستمر 
دع��وة  وي�سكل  دي�سمرب(   20
خال  م��ن  ال��زم��ن  ع��رب  لل�سفر 
الفنان  هذا  ومنحوتات  لوحات 
خربته  جتاوزت  الذي  املتوا�سع 

الوطنية. احلدود 
عام  امل��ول��ود  ب��وه��داج،  اأحم��م��د 
ينظم  ت��ل��م�����س��ان،  يف   1948
ف��ردي��ة  م��ع��ار���ض   1984 م��ن��ذ 
واملغرب  وتون�ض  اجل��زائ��ر  يف 
���س��ب��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا. وق��د مت  واإ
العديد  طرف  من  اأعماله  اقتناء 
اجلزائر  يف  الفنية  املتاحف  من 

وفرن�سا. �سبانيا  واإ
للفن،  تقريًبا  حياته  كر�ض  وقد 
ال�سدد:  ه��ذا  يف  ���رصح  حيث 
الفن  اأجل  من  دائًما  ع�ست  "لقد 

لفن". وبا
ق/ث

مع  اف��را���س��ي  ل��ق��اء  ت��د���س��ني  مت 
اجلزائريني  واخلرباء  الفاعلني  عديد 
لنحلم   " عنوان  حتت  واالأج��ان��ب 
جمعية  ط���رف  م��ن  الق�سبة"، 
العا�سمة،  اجلزائر  وت��راث  فنون 
لت�سنيف   28 ال�  الذكرى  مبنا�سبة 
طرف  م��ن  لفية  االأ املدينة  هاته 
العاملي  الراث  �سمن  اليوني�سكو 

. نية ن�سا لاإ
نقا�سات  اللقاء  ه��ذا  �سيت�سمن 
اإعادة  م�رصوع  بعاد  اأ خمتلف  حول 
العا�سمة  اجلزائر  ق�سبة  تاأهيل 
داري  االإ ال�����س��ق  غ����رار  ع��ل��ى 
املايل،  االقت�سادي،  والت�رصيعي، 
االج��ت��م��اع��ي، ال��ت��ق��ن��ي وح��ت��ى 

اجلمايل.
ت��ط��رق  االأول،  ال��ي��وم  وخ���ال 
خ��ب��ري م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����س��ك��و، 
لكرونولوجيا  بو�سناقي،  منري 
العا�سمة  اجلزائر  ق�سبة  ت�سنيف 
ن�سانية  لاإ العاملي  الراث  �سمن 
اإىل  م�سريا  اليون�سكو،  طرف  من 
هذا  ي�سكلها  ق��د  التي  الفوائد 
العاقة  على  ع��اوة  الت�سنيف، 
واليوني�سكو  االأع�ساء  الدول  بني 
على  احلفاظ  يف  وم�سوؤولياتهم 

الثقايف. الراث 
وق���دم���ت ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة 
عر�سا  امل��ح��ف��وظ��ة  للقطاعات 
داري��ة  واالإ الت�رصيعية  لاأحكام 
بالقطاعات  التكفل  جم��ال  يف 

. ظة ملحفو ا
املعمارية  املهند�سة  ���س��ارت  واأ
الق�سبة"،  لننقذ   " جمعية  ورئي�ض 

جائحة  ث��ر  اأ اإىل  بوحريد،  حورية 
ور�سات  على  ك��ورون��ا  فريو�ض 
ق�سبة  ه��ي��ل  ت��اأ اإع����ادة  وب��رام��ج 
يف  امل��درج��ة  العا�سمة  اجل��زائ��ر 

"توقفا". تعرف  والتي   2018
م�رصوع  رئي�ض  اأوع���ار،  ليندة 
ومنطقة  اجلزائر  والية  بني  تعاون 
اأيل جو فران�ض، والذي متت املبادرة 
هي  �ساركت   ،2017 مار�ض  به يف 
هذا  م��ن  االأول  ال��ي��وم  يف  اأي�سا 
عر�ض  الأجل  االفرا�سي،  اللقاء 
من  االتفاقيات،  هاته  م�سمون 
الإعادة  التقنية  الور�سات   " بينها 
يف  املوقعة  الق�سبة"  تن�سيط 
نوفيل،  جون-  ور�سات  مع   2018
امل�ساريع  �سل�سلة  اأن  اإىل  م�سرية 

متامها". اإ تعذر   " هاته 
للرميم  التقني  اجلانب  كان  كما 
ق�سبة  تاأهيل  اإع��ادة  م�رصوع  يف 
تدخل  حم��ل  العا�سمة  اجل��زائ��ر 
وع�سو  ث����ار  االآ ل��ع��امل  م��ط��ول 
الق�سبة،  ت�سنيف  ملف  و�سائغ 
تطرق  الذي  بوقا�سم  املجيد  عبد 
العا�سمة  اجلزائر  قلعة  مل�رصوع 
ح�رصية  بيئة  �سمن  دم��اج��ه��ا  واإ
اإىل  ال��ل��ج��وء  الإم��ك��ان��ي��ات  وك��ذا 
معا�رصة  وترميم  بناء  تقنيات 
اليوني�سكو. منظمة  لدى  مقبولة 

وت��ت��وا���س��ل ف��ع��ال��ي��ات ال��ل��ق��اء 
اإىل  الق�سبة"  "لنحلم  االفرا�سي 
�سفحة  على  دي�سمرب   11 غاية 
اجل��زائ��ر  وت���راث  ف��ن��ون  جمعية 

. �سمة لعا ا
ق/ث

رو�ية »8 يبتلع �حلكاية« حلنان بركاين

مفهوم �خللود و�ال�صتعانة باملخّيلة يف قرية »عني �آركو«

�لفنـان �أحممـد بوهد�ج يقيـم معر�صـا 
بتلم�صان بعد 30 �صنـة باملهجـر

�فرت��صـي لقـاء  �لق�صبـة"،  "لنحلـم 
 �إلـى غايـة 11 دي�صمبـر
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مكتب �الأ�صتاذة: �صماعية رقية حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة بريان 
�خت�صا�س جمل�س ق�صاء غرد�ية 

�لكائن مكتبها ب�صارع بوعالم دباب بربيان والية غرد�ية 
�لهاتف:24/56/24/ 029 

�إعالن عن بيع مناب حمجوز باملز�د �لعلني 
جل�صة ثانية –   

-بناء� على دفرت �صروط بيع عقار حمجوز �ملودع باأمانة �صبط حمكمة غرد�ية  يوم 2020/09/22 حتت رقم: 155/2020.  -لفائدة �ل�صيد )ة(: كر�مي 
ببلدية  �ل�صايح  �أوالد  بحي  �ل�صاكن  �أحمد  بن  مبارك  رومان  �ل�صيد:  �صد  غرد�ية.  والية  �لقر�رة  ببلدية  �ل�صايح  �أوالد  بحي  �ل�صاكنة  �ل�صادق  بنت  خديجة 
2020/12/08 على  �صت�صرع يوم  باأنها  �لق�صائية لدى �خت�صا�س جمل�س ق�صاء غرد�ية  �ملح�صرة  �صماعية رقية  �الأ�صتاذة:  �لقر�رة  والية  غرد�ية. -تعلن 
�ل�صاعة �حلادية ع�صر و�لن�صف 11.30 �صباحا بقاعة جل�صات حمكمة غرد�ية يف عملية �لبيع باملز�د �لعلني للعقار �ملحجوز عليه �ملتمثل يف: 14 جزء� من �أ�صل 
64 �لذي ميلكه �ملحجوز عليه على �ل�صياع من قطعة �الأر�س �ملبينة �لكائنة بحي �أوالد �ل�صايح برت�ب بلدية �لقر�رة والية غرد�ية تبلغ م�صاحتها 100 مرت مربع 
حتمل رقم 12 و 2 من خمطط �خل�صو�صي  حدودها كمايلي: �صماال: قطعة �أر�س رقم 14 و2، جنوبا: �صارع، �صرقا: قطعة �أر�س رقم 13 و 2، غربا: �صارع  -وقد 
حدد �لثمن �الأ�صا�صي �لذي قدره: )150.000.00 دج( مئة وخم�صون �ألف دينار جز�ئري.  -�صروط �لبيع: �إ�صافة �إىل �ل�صروط �ملنوه عنها بدفرت �ل�صروط 
فان �لر��صي عليه �ملز�د يدفع  حال �نعقاد �جلل�صة خم�س �لثمن و�مل�صاريف و�لر�صوم و�حلقوق �لتنا�صبية على �أن يدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �أجل �أق�صاه 08 �أيام 
باأمانة �صبط �ملحكمة. -ملزيد من �ملعلومات: يرجى �الت�صال مبكتب �ملح�صرة �لق�صائية �أو �أمانة �صبط حمكمة غرد�ية .                                       �ملح�صرة �لق�صائية

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

مديرية �لبيئة  

�إن و�يل والية �إيليزي :
وباقرت�ح من �ل�صيد : مدير �لبيئة  يقرر  

 EURL �صركة  لفائدة  �إدري�س،  بلدية برج عمر  �لكل�س ب  ��صتغالل مكمن  مل�صروع  �لبيئة   �لتاأثري على  : يفتح حتقيق عمومي علني، لدر��صة  �ملادة �الأوىل 
HAIDER ALI CONTRACTINGS ، وملدة 15 يوما �بتد�ء� من تاريخ �لتعليق.  �ملادة 02 : يكلف �ل�صيد/ �أقي عبد �لرحمان، ب�صفته حمافظا 
حمققا ببلدية برج عمر �إدري�س، ويقوم بتعليق هذ� �لقر�ر مبقر �لبلدية وموقع �ملن�صاة �ملذكورة . �ملادة 03 : يقوم �ملحافظ �ملحقق لهذ� �لغر�س بفتح �صجال 
موؤ�صر� ومرقما لتدوين مالحظات �ملو�طنني، و�ملوؤ�ص�صات �لعمومية و�خلا�صة حول هذ� �مل�صروع وفق �ملدة �لزمنية ومكان تعليقها مبقر �لبلدية خالل �أوقات �لعمل 
�ملادة 04 : على �ملحافظ �ملحقق فور �نتهاء عملية �لتحقيق غلق �ل�صجل وحترير حم�صر نتائج �لتحقيق حول �مل�صروع و�إر�صاله �إىل م�صالح �لوالية مدعما بر�أيه 
05: يكلف �ل�صادة/ �الأمني �لعام للوالية ، مدير �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة، مدير �لبيئة ، مدير �ل�صناعة و�ملناجم ،  رئي�س  �ل�صريح حول �مل�صروع . �ملادة 
د�ئرة �ن �منا�س ، رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي لبلدية برج عمر �إدري�س ،�ملحافظ �ملحقق �ملعني،  كل يف حدود �خت�صا�صاته بتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر �لذي ين�صر يف 

 التحرير 2020/12/07 ن�صرة �لقر�ر�ت �الإد�رية للوالية .

حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون �الأ�صرة علنيا �بتد�ئيا ح�صوريا:
يف �ل�صكل : قبول �لدعوى. يف �ملو�صوع 1/ �مل�صادقة على تقرير �خلربة 
�ملحكمة  �أمانة �صبط  �ملودعة لدى  ينون حممد  �ملنجزة من طرف �خلبري 
على  �حلجر  وبالنتيجة   55/19 رقم  حتت   2019 دي�صمرب   09 بتاريخ 
بجامعة   08/04/1996 بتاريخ  �ملولود  مروة  �هلل  فتح  �صدها  �ملرجع 
�ملدنية  �حلالة  �صابط  وعلى  عي�صو�س.  �هلل  جاب  و  �لرحمان  عبد  �بنة 
لبلدية جامعة �أن يقوم بالتاأ�صري باحلجر وتعيني �ملقدم على هام�س �صهادة 
عي�صو�س  �هلل  جاب  �ملرجعة  تعيني   /2 �ملدنية  �حلالة  وب�صجالت  ميالدها 
�ملالية  �صوؤونها  باإد�رة  تقوم  باأن  و�إلز�مها  عليها  مقدما  �صدها  �ملرجع  �أم 
يومية  جريدة  يف  �حلكم  هذ�  ون�صر  و�لقانونية  و�الجتماعية  و�الإد�رية 
وطنية وحتميل �ملرجعة بامل�صاريف �لق�صائية بذ� �صدر هذ� �حلكم و�أف�صح 
�أعاله  �ملذكور�ن  و�ملكان  بالتاريخ  �ملنعقدة  �لعلنية  باجلل�صة  جهار�  به 

ول�صحته وقع �أ�صله كل من �لرئي�صة و�أمني �ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 

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

د�ئرة بونورة 
بلدية �لعطف

مكتب �جلمعيات 
رقم:08/2020

و�صل �إ�صهار خا�س بتجديد جمعية حملية  ذ�ت طابع �جتماعي 
�مل�صماة: جمعية �مكر��س للرت�ث و�لفولكلور �لعطف

�ملودعة بتاريخ: 2020-09-09
 1977-08-24 بتاريخ  �ملولود  �أحمد،  بهون  �جلمعية:  رئي�س 

بالعطف   
   �لكائن مقرها: �ملركز �لثقايف �صعيد عبد �حلفيظ . �لعطف 

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

د�ئرة �لقر�رة 
بلدية �لقر�رة

رقم:041/م. ت. �س. ع/ م. ج/ 2020
و�صل �إ�صهار خا�س تاأ�صي�س جمعية حملية  

�مل�صماة: �لنادي �لريا�صي �صباب �ل�صالح �لقر�رة     // ذ�ت طابع 
ريا�صة  بلدية �لقر�رة / �ملودعة بتاريخ: 2019/12/20 

رئي�س �جلمعية: خليلي بنوح حممد بن �أحمد / �ملولود بتاريخ: 
باملركب  مقرها:  �لكائن  غرد�ية  �لقر�رة/   :1989/09/10

�جلو�ري �إبر�هيم بوقرطا�س / بلدية: �لقر�رة.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �لو�دي 

مديرية �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة 
م�صلحة �لتنظيم �لعام 

مكتب �النتخابات و�جلمعيات  
�إ�صهار جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية ذ�ت �صبغة حملية  تخ�صع 

للقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 12 جانفي 2012 �ملتعلق 
باجلمعيات 

طبقا الأحكام �لقانون 12/06 �ملوؤرخ يف 12 جانفي 2012 �ملتعلق 
باجلمعيات،ال�صيما �ملادة �لثامنة ع�صر )18( منه لقد مت هذ� �ليوم 
جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية ذ�ت �صبغة حملية: �مل�صماة: جمعية 
مر�صى �ل�صيلياك  �ملعتمدة حتت رقم 12 بتاريخ: 2015/10/05  
بالعرو�صي   �جلمعية:  رئي�س  �لو�دي   - مار�س   19 حي  بـ:  �ملقيمة 
– �لرقيبة    1969/02/16 �الزدياد:  ومكان  تاريخ  حكيمة       

عنو�ن �لرئي�س: حي 19 مار�س – �لو�دي    

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية �لو�دي     

مديرية �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة 
م�صلحة �لتنظيم �لعام

مكتب  �النتخابات و �جلمعيات 
�إ�صهار تعديل �لقانون �الأ�صا�صي جلمعية  ذ�ت �صبغة حملية  تخ�صع للقانون 

رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 12/01/2012 �ملتعلق باجلمعيات  
�ملتعلق    12/01/2012 يف  �ملوؤرخ   12/06 رقم  �لقانون  الأحكام   طبقا 
باجلمعيات ال�صيما �ملادة 18 �لفقرة 02، لقد مت تعديل �لقانون �الأ�صا�صي 
للجمعية  �مل�صماة: جمعية: جمعية  مر�صى �ل�صيلياك �ملعتمدة حتت رقم:12  
بتاريخ: 2015/10/05     �ملقيمة بـ: حي 19 مار�س – �لو�دي   تتعلق 
مر�س  حول  �ملجتمع  -توعية  يلي:  كما  ت�صبح  -1الأهد�ف  بـ:  �لتعديالت 
�ملر�س.   مع  �لتاأقلم  من  ومتكينهم  �ل�صيلياك  مر�صى  -م�صاعدة  �ل�صيلياك  
�أ�صلوب معي�صي �صحي و�صليم من خالل جل�صات  �إىل  �لكايف  �لدعم  -توفري 
�الإد�ر�ت  خمتلف  مع  -�لتن�صيق  و�لــنــدو�ت.  و�ملحا�صر�ت  تثقيفية، 
و�لهيئات �لعامة من �أجل م�صاعدة هذه �لفئة.-�إقامة �أيام تكوينية للطبخ 
لها  جمعيات  مع  و�لرحالت  �لزيار�ت  �لغلوتني.-تبادل  من  �خلال 

نف�س �الأهد�ف د�خل وخارج �لوطن. 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
والية: مترن��صت 

�ملقاطعة �الإد�رية عني �صالح
د�ئرة: عني �صالح 
بلدية: عني �صالح

م�صلحة �ل�صوؤون �الجتماعية  
مكتب �جلمعيات

�لرقم: 37 /2020 
و�صل �إ�صعار بتجديد �ملكتب 

جتديد �لثقة 
طبقا الأحكام �ملادة 17 من 06/12 �ملوؤرخ يف 12جانفي 2012  �ملتعلق باجلمعيات ورد� على مذكرة �لتعديالت �ملوؤرخة يف: 2013/02/25  �ملتعلقة بتغيري 
ت�صكيلة �ملكتب �لتنفيذي للجمعية �ملحلية: �مل�صماة: جمعية  �لنادي �لريا�صي �لهاوي �حتاد �ل�صباب �لريا�صي �لربكة عني �صالح         حتت رقم:24/2014 
بتاريخ 2014/03/03    �ملقيمة: �لربكة عني �صالح.   ي�صرفني �أن �أحيطكم علما مبو�فقتنا على جتديد �لثقة مبكتب �جلمعية �لتي يرت�أ�صها �ل�صيد: �رياهلل 

عبد �هلل 

مكتب �الأ�صتاذة: �صماعية رقية حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة بريان 
�خت�صا�س جمل�س ق�صاء غرد�ية 

�لكائن مكتبها ب�صارع بوعالم دباب بربيان والية غرد�ية 
�لهاتف:24/56/24/ 029 

�إعالن عن بيع مناب ق�صر  باملز�د �لعلني 
جل�صة ثانية –   

مباركة  كولة  )ة(:  �ل�صيد  -لفائدة   .2019  /156 رقم:  حتت   2020/09/22 يوم  غرد�ية   حمكمة  �صبط  باأمانة  �ملودعة  �لبيع  �صروط  قائمة  على  -بناء� 
�لق�صر  �أبنائها  عن  ولية  ب�صفتها  تيارت.  والية  �ل�صاللة   ق�صر  �ال�صتقالل  بحي  �ل�صاكنة   1971/12/26 يف:  �ملولودة  غرد�ية  والية  بربيان  �هلل  عبد  بنت 
�لقائم: �لزغودي فرج �هلل و �لزغودي هبة �هلل  - تعلن �الأ�صتاذة: �صماعية رقية �ملح�صرة �لق�صائية لدى �خت�صا�س جمل�س ق�صاء غرد�ية باأنها �صت�صرع يوم 
2020/12/08 على �ل�صاعة �حلادية ع�صر و�لن�صف 11.30 �صباحا بقاعة جل�صات حمكمة غرد�ية يف عملية �لبيع باملز�د �لعلني ملناب �لق�صر �ملتمثل يف م�صاحة 
372.10 مرت مربع  �صياعا من �لعقار ) �ملحافظة �لعقارية بالقر�رة بتاريخ: 2020/07/21 خدمات عدد: 3826/1( �لكائن بناحية �صاقية �لعني برت�ب 
بلدية �لقر�رة والية غرد�ية م�صاحته �ثنا ع�صر هكتار  ومائة و�صبعة وع�صرون �ر وخم�صة �صنتي �ر حدوده كمايلي: جنوبا: ثنية �الأغو�ط، �صماال: �لتوميات، 
�صرقا: جمرى �صاقية �لعني، غربا: حو�س �لعو�بد. -وقد حدد �لثمن �الأ�صا�صي �لذي قدره: )791.010.00 دج( �صبعمائة وو�حد وت�صعون �ألف وع�صرة �ألف  
دينار جز�ئري. - �صروط �لبيع: �إ�صافة �إىل �ل�صروط �ملنوه عنها بدفرت �ل�صروط فان �لر��صي عليه �ملز�د يدفع حال �نعقاد �جلل�صة خم�س �لثمن و�مل�صاريف 
و�لر�صوم و�حلقوق �لتنا�صبية على �أن يدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �أجل �أق�صاه 08 �أيام باأمانة �صبط �ملحكمة.-ملزيد من �ملعلومات: يرجى �الت�صال مبكتب �ملح�صرة 
�لق�صائية �أو �أمانة �صبط حمكمة غرد�ية .                                                                                                                                                                            �ملح�صرة �لق�صائية

قر�ر رقم : 549 �ملوؤرخ يف :17 �صبتمرب 2020
لفائدة  �لكل�س  ��صتغالل مكمن  مل�صروع  �لبيئة  �لتاأثري على  لدر��صة  �ملت�صمن فتح حتقيق عمومي 

�صركة EURL HAIDER ALI CONTRACTINGS ببلدية برج عمر �إدري�س

حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون �الأ�صرة علنيا �بتد�ئيا ح�صوريا:
يف �ل�صكل : قبول �لدعوى.يف �ملو�صوع 1/ �مل�صادقة على تقرير �خلربة 
�أمانة  �ملنجزة من طرف �خلبرية �لدكتورة لكموتة ن�صرية �ملودعة لدى 
17/20 وبالنتيجة  2020 حتت رقم  14 جويلية  �صبط �ملحكمة بتاريخ 
�حلجر على �ملرجع �صده عريبي �صد�م �ملولود بتاريخ 03 مار�س 1991 
�صابط �حلالة  . وعلى  �صعيدة  �صعود  و  �بن �حمد  �صيدي عمر�ن  ببلدية 
�ملدنية لبلدية �صيدي عمر�ن �أن يقوم بالتاأ�صري باحلجر وتعيني �ملقدم على 
2/ تعيني �ملرجع عريبي  �صهادة ميالده وب�صجالت �حلالة �ملدنية  هام�س 
�صوؤونه  بــاإد�رة  يقوم  بان  و�إلز�مه  عليه  مقدما  �صده  �ملرجع  �أب  �أحمد 
جريدة  يف  �حلكم  هذ�  ون�صر  و�لقانونية  و�الجتماعية  و�الإد�رية  �ملالية 
يومية وطنية وحتميل �ملرجع بامل�صاريف �لق�صائية بذ� �صدر هذ� �حلكم و 
�أف�صح به جهار� باجلل�صة �لعلنية �ملنعقدة بالتاريخ و�ملكان �ملذكور�ن �أعاله 

ول�صحته وقع �أ�صله كل من �لرئي�صة و �أمينة �ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 

حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون �الأ�صرة علنيا �بتد�ئيا ح�صوريا: يف �ل�صكل : قبول �لد عوى  يف �ملو�صوع: 1/ �مل�صادقة على تقرير �خلربة �ملنجزة من 
طرف �خلبرية �لدكتورة لكموتة ن�صرية �ملودعة لدى �أمانة �صبط �ملحكمة بتاريخ 29 جويلية 2020 حتت رقم 18/20 وبالنتيجة �حلجر على �ملرجع  �صده 
حاقه معمر �ملولود بتاريخ 21 �أفريل 2001 بتقديدين بلدية جامعة �بن مو�صى و مر�بط زهور .و على �صابط �حلالة �ملدنية لبلدية جامعة �أن يقوم بالتاأ�صري 
باحلجر وتعيني �ملقدم على هام�س �صهادة ميالده  و ب�صجالت �حلالة �ملدنية 2 / تعيني �ملرجعة مر�بط زهور �أم �ملرجع �صده مقدما عليه و�إلز�مها باأن تقوم باإد�رة 
�صوؤونه �ملالية و�الإد�رية و �الجتماعية و�لقانونية ون�صر هذ� �حلكم يف جريدة يومية وطنية وحتميل �ملرجعة  بامل�صاريف �لق�صائية بذ� �صدر هذ� �حلكم و 

�أف�صح به جهار� باجلل�صة �لعلنية �ملنعقدة بالتاريخ و�ملكان �ملذكور�ن �أعاله ول�صحته وقع �أ�صله كل من �لرئي�صة و�أمينة �ل�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 
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�صّيدنا ر�صول �هلل .. كما ير�ه 
�لعامل �ملغربي �صكريج

بقلم - معمر حبار
------------

قراءة  1.   �رصعت يف 
ال��ك��ت��اب ب��ت��اري��خ: 
 ،2016 اأك��ت��وب��ر   6
�ساحب  اإل��ي��ه  وع���اد 
بني  لي�سعه  االأ�سطر 
الكرام.  القّراء  اأي��دي 
"الرحلة  هو:  والكتاب 
 " الوهرانّية  احلبيبّية 
اأحمد بن احلاج  لل�سيخ 
�سكريج  العيا�سي 
حتقيق  1363ه�،  ت 

العربي بوعمامة من جامعة م�ستغامن، وحمدادو بنعمر من جامعة 
وهران، الطبعة االأوىل 1438ه� 2014-، لبنان، من 240 �سفحة.
�ض �ساحب االأ�سطر باإذن الله تعاىل مقالني اآخرين  2.   �سيخ�سّ
زيارة  بعر�ض  الّثاين  املقال  يتعّلق  للكتاب.  قراءته  يخ�ّض  فيما 
العامل �سكريج للجزائر �سنة 1911. ويتعّلق املقال الّثالث بنقدنا، 
وعدم موافقتنا للعامل �سكريج حول نظرته للجزائر، واالحتال 
وقع  التي  االأخطاء  وكذا  للجزائريومها،  زيارته  اأثناء  الفرن�سي 

فيها.
وعرب  املتتّبع،  القارئ  عليها  وقف  التي  املاحظات  من     .3

�سفحات: 169-158
واأن  معانيها  من  ي�ستح�رص  ما  بقدر  ثوابها  يعظم  االأذكار     .4
الذكر اإذا مل يعمهم معناه رمبا يت�رصر به الذاكر اإذا مل يكن متلقي 

عن االأكابر.
5.   اأفرد �سفحات باأكملها ل�سّيدنا ر�سول الله �سلى الله عليه 
عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  �سّيدنا  اإلينا  اأ�سدى  فقال:  و�سلم، 
وحيث حتقق عجزنا  خالقه  اإال  قدره  يقدر  ال  ما  املعروف  و�سلم 
عن مكافاأته فاقى من الدعاء مبا �رصفه لنا يف حقه واأر�سدنا اإليه.
6.   ال رحمة من الله لعباده اإال وهو وا�سطة فيها ولواله �سلى 
اأ�سا ومل يخلق  ملا �سملتهم رحمة وال وجدوا  الله عليه و�سلم 
املوىل خلقه اإال الأجله عليه ال�سام فهو يف احلقيقة اأ�سل الكل .

نبينا  هو  الرحمات  جميع  حتتها  املندرجة  العظمى  الرحمة     .7
�سلى الله عليه و�سلم .

8.   �سّيدنا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم هو االأب احلقيقي 
واإن تاأخر زمان ظهور ج�سده ال�رصيف.

عليه  اإم��داده  فمن  منه  املعارف  ينابيع  تفجرت  من  فكل     .9
ال�سام.

10.فهو �سلى الله عليه و�سلم النور ال�ساطع قبل وجود اخللق 
وهو النور الامع بعد وجودهم.

11.�سلى الله عليه و�سلم هو النور امل�ستمل على الكون املندرج 
حتته كل ما �سوى الله فهو املنري له .

12.فا حقيقة اإال ومنه �سلى الله عليه و�سلم اأخذت وال حقيقة 
الذي  االأ�سل  و�سلم  عليه  الله  �سلى  فهو  �سدرت  ومنه  اإال 

تفرعت منه احلقائق.
عليه  الله  �سلى  يده  على  اإال  ال�سعادة  حل�رصة  دخول  13.وال 

و�سلم.
باحلق  ومظهره  احلق  طلعة  و�سلم  عليه  الله  �سلى  14.فهو 

�سبحانه ال بنف�سه.
من  فيه  اأودع  قد  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  كان  15.وملا 
احلقائق واملعارف والطرائف واللطائف مما ال يقدر اإال من اأودعه 
فيه وكان البع�ض مما انطوت عليه حقيقته ال�رصيفة هو خري الدنيا 

واالآخرة كان بهذه املثابة كنزا اأعظم ال مياثله كنز يف الدارين .
الله  �سوى  ما  وهو  كله  العامل  و�سلم  عليه  الله  �سلى  16.فهو 
وكل ما ظهر فمنه وكل ما بطن ففيه بطن فاإنه �سلى الله عليه 

و�سلم من النور املقد�ض.
لكونه  االأفهام  تدركها  ال  و�سلم  عليه  الله  �سلى  17.وحقيقته 

ت�ساءلت له الفهوم فلم يدركه منا �سابق وال الحق .
االأخيار  �سمن  ويف  الكرمي  النبي  على  �سلى  تعاىل  18.الله 
اإن�ساء ال�ساة عليه ال�سام وزاد يف ال�ساة على االآل لتكون 
ها�سم  بني  من  املوؤمنون  اأقاربه  ب��االآل  وامل��راد  تامة.  ال�ساة 
واملطلب واالأوىل يف مقام الدعاء التعميم يف اأمة االإجابة فتدخل 

ال�سحابة هنا ومن تبعهم.
عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  �سّيدنا  عن  ال��واردة  19.االأذكار 
االأذكار  الأن  كان  �سيخ  اأي  من  ياأخذ  اأن  للمريد  فيحق  و�سلم، 

النبوية للجميع ولي�ست حكرا الأحد. �سفحات 93 - 111.

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

الفرن�سي  اجلماعي  الاوعي  اأوىل    
اعتقادا  الروؤو�ض   بقطع  كبريا  اهتماما 
واأنه  تاريخ فرن�سا  اأنه غريب على  منه 
فرن�سا  تكن  مل  و  دخيل  بربري  عمل 
نقلها  واقعي  اأح��داث  اأن  اإال  متار�سه، 
معركة  خ��ال  اأن��ه   توؤكد  م��وؤرخ��ون 
اجلزائر، لعب املظليون الفرن�سيون كرة 
كانت  املقطوعة،  الثوار  بروؤو�ض  القدم 
للتنفيذ  املف�سلة  الطريقة  هي  املق�سلة 
)مثل الكر�سي الكهربائي يف الواليات 
حول  تاريخ  للفرن�سيون  و  املتحدة(، 
جتربة  لهم  و  ال��روؤو���ض،  قطع  م�سالة 
يف ممار�سة القتل الوح�سي، حيث كانوا 
و  وملكتهم،   ملكهم  راأ�ض  قطعوا  قد 
قطع  جلب  من  ه��و   نابليون  ك��ان  قد 
خال   ، االأو�سط  ال�رصق  اإىل  الروؤو�ض 
اجلرنال  علم  اأن  بعد  م�رص،  يف  حملته 
يف  اندلعت  قد  انتفا�سة  اأن  بونابرت 
كروازييه  م�ساعده  اأمر   ، القرى  اإحدى 
القبيلة  لتطويق   ، هناك  اإىل  بالذهاب 
باأكملها، و قتل اجلميع دون ا�ستثناء، مع 
مت  القاهرة،  اإىل  واالأطفال  الن�ساء  جلب 
العديد  مات  الفور،  على  اأوامره  تنفيذ 
يقودون  الذين  والن�ساء  االأطفال  من 
�سياراتهم �سرًيا على االأقدام على طول 
ظهرت  �ساعات  ب�سع  وبعد   ، الطريق 
ال�ساحة  يف  باالأكيا�ض  حمملة  حمري 
اأن  تبني  فتحها  بعد  بالقاهرة،  الرئي�سية 

بداخلها روؤو�ض ب�رص.
يحظر  الفرن�سي  القانون  اأن  رغ��م   
خطاب الكراهية، لكن النظام الفرن�سي 
مل يتغري و ظل ميار�ض �سيا�سة التعذيب 
امل�ستعَمَرة  ال�سعوب  التقتيل يف حق  و 
و بخا�سة ال�سعب اجلزائري، حيث تفنن 
ال�سعبيني   املقاومني  روؤو�ض  تقطيع  يف 
، كانت جماجمهم معرو�سة يف متحف 
باري�ض، يف الفرة بني 1880 و 1881 

الوطني  االأر�سيف  نهبها  عن  ف�سا   ،
الوثائق،  مايني  ي�سم  الذي  اجلزائري 
و حماولتها طم�ض هوية اجلزائريني،  و 
اإىل االآن ما تزال فرن�سا ت�ستفز امل�سلمني 
و  الداخلية  �سوؤونهم  يف  بالتدخل  تارة 
عن  م�سيئة  �سور  بن�رص  اأخ��رى  ت��ارة 
بالهجوم  هي  تقوم  وق��ت  يف  نبيهم، 
على حرية التعبري باإغاق احل�سابات و 
حظر املواقع املح�سوبة على املوؤ�س�سات 
و  منها  العربية  خا�سة  االإع��ام��ي��ة 
تعلق  اإذا  �سلبي  ب�سكل  عنها  االإب��اغ 
ال�سابقة  االأنظمة  ففي  مب�ساحلها،  االأمر 
الكراهية  خطاب  ع��ن  احل��دي��ث  ك��ان 
"جرمية"، و كانت بريطانيا  مثا ت�سجل 
تتعلق بخطاب  األف جرمية   100 �سنويا 
ي�سمى  ما  ا�ستحدثت  و  الكراهية، 
فهي  فرن�سا  يف  اأم��ا  الفكر،  ب�رصطة 
تف�سل قوانني خطاب الكراهية و ترى 
امل�سلمني  املهاجرين  عقيدة  مهاجمة  اأن 
ال يعدُّ جرمية حتى لو عر�ستهم للقتل، 
حق  يف  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  تعترب  ال  كما 
متار�ض  كانت  اإذ  اإرهابا،  امل�سلمة  اجلالية 
"الكاباال" الذي تعلمته خفية و طبقته 
يف مدار�سها و علمته الأجيالها اجلديدة.
امل�سيحية  القباالنية  اأو  الكاباال  و    
معتقدات  تت�سمن  دينية  فل�سفة  هي 
احلياة  تف�رص  روح��ان��ي��ة  و���رصوح��ات 
ع�رص  يف  ظهرت  والربانيات  والكون 
و  اليهود  عند  ب��داأت  حيث  النه�سة، 
ثم  طويلة،  لقرون  عليهم  حكرا  ظلت  
عند  انتقلت  حتى  ا�ستعمالها  تو�سع 
يف  العي�ض  اختاروا  ال��ذي  املهاجرين 
مغاربة،  اأو  كانوا  عرب  امل�ستعمر،  بلد 
اإىل  الكتابات  بع�ض  ا�سارت  قد  و 
الفرن�سي  لليمني  املنظرين   بع�ض 
هو  و  زمور،  اإيريك  منهم   و  املتطرف 
فرن�سي،  �سيا�سي  و�سحفي  كاتب 
اإىل  يدعو  وكان  القوميني   لغة  يجيد 
الفرن�سيني  املواطنني  �سد  اأهلية  حرب 
امل�سلمني، ويقدم نف�سه  على اأنه مدافع 
يقول  اإذ   ، الكاثوليكية  فرن�سا  عن 
للم�سلمني  اأن  ت�رصيحاته  اإح��دى  يف 
و�سفهم  القراآن،  وهو  املدين  قانونهم 
ال  اأنهم  اأنف�سهمي  على  باملنغلقني 
كاأنهم  االآخرو  مع  التعاي�ض  يح�سنون 
ال�سعب  اأن"حالة  ويرى  منوح�سة،  اأّمة 
بني  وامل�سلمني  ه��ذه،  ال�سعب  داخ��ل 
حرب  اإىل  حمالة  ال  �ستجر  الفرن�سيني 

يف  زم��ور  اإيريك  وق��ع  قد  و  اأهلية"، 
الفرن�سي  املنظر  بني  و  بينه  مواجهات 
هو  و   ، ليفي  ه��رني  برنار  الليربايل 
، �ساعد هذا االأخري يف  يهودي االأ�سل 
و  وليبيا  �سوريا  اأهلية يف  خلق حروب 
على  االإ�ساميني  املتع�سبني  �سجع 
اال�سراكية  باالأنظمة  لاإطاحة  ذلك،  
زمور  اإيريك  عن  ويمُعرف  العلمانية، 
يهودية  لعائلة  اجلزائر  يف  ل��د  ومُ ال��ذي 
مبعاداته  الفرن�سي،  اال�ستعمار  زمن 
ال�سديدة للم�سلمني وللجالية اجلزائرية 
يف فرن�سا، حيث �سبق له اأن دعا الإعادة 
مع  فعلوا  كما  لبادهم  اجل��زائ��ري��ني 

الفرن�سيني املطرودين من اجلزائر.
مرحلة  الفرن�سي  التاريخ  ي�سهد  و   
عا�ست فيها فرن�سا فرة دموية و�سفت 
األف   17 فيها   ،اقتيد  االإره��اب  بعهد 
�سنفت  و  املق�سلة،  نحو  فرن�سي 
التاريخ  يف  مرحلة  اأ�سواأ  من  كواحدة 
قطع  حد  اإىل  امتدت  كونها  الفرن�سي 
راأ�ض اجلرنال الفرن�سي نابليون بونابرت 
ال  عمره  و  املق�سلة  �سفرة  طريق  عن 
له  وجهت  عندما  عاما،    25 يتجاوز 
تهمة اخليانة، يف ق�سية تتعلق بتخابره 
احلني  ذلك  منذ  و  النم�سا،  ق��وات  مع 
الراأ�ض عادة فرن�سية يقبل  اأ�سبح قطع 
عليها اأ�سحاب القرار بل اأ�سبحت عادة 
تهديد  م�سدر  اإىل  حتولت  و  �سعبية 
كلما وقع خاف بني طرفني، و مبختلف 
الكتابات  طريق   عن  و    ، الو�سائل 
احلائطية مثلما حدث موؤخرا  حني هدد  
مواطنون فرن�سيون بقطع راأ�ض رئي�ض 
مع  تزامنت  التهديدات  ه��ذه  بلدية، 
الدخول  دون  و  ذبحا،  معلم  قتل  جرمية 
حول  يقوله  ما  للتاريخ  التفا�سيل،  يف 
م�ساألة قطع الروؤو�ض، متى بداأت و من 
ف�سله  و  ب�رص  راأ�ض  قطع  من  اأول  هو 
عن ج�سده يف العامل و باخل�سو�ض يف 

الباد االإ�سامية؟
    يف كتابه "الغرب و االإ�سام"  يقول 
يو�سف هندي اأن اليهود ت�سللوا خفية و 
االإ�سامية  النخب  اإىل  ب�سكل منهجي 
وامل�سيحية من اأجل اإثارة حروب مدمرة 
ل�سالح  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني 
اليهود وحدهم ، الذين �سيتمكنون من 
وطرد  املقد�سة،  االأر�ض  يف  اال�ستقرار 
ال�سكان االأ�سليني واإن�ساء اإمرباطورية 
القد�ض،  عا�سمتها  تكون  لليهود 

عن  فرعي  عنوان  يف  حت��دث  عندما 
ال�سهيونية  ون�ساأة  امل�سيحية  امل�سادر 
اإىل  الو�سطى  القرون  من  اأوروب��ا  يف 
يو�سف  وبح�سب  احل�سارات،  �رصاع 
مع  تبداأ  مل  ال�سهيونية  ف��اإن   ، هندي 
عميقة  جذور  لها  بل   ، هرتزل  تيودور 
اأو  للقبابالية   االأخرية  االأمور  علم  يف 
 ، الو�سطى  الع�سور  يف  "الكاباال" 
وهي مذهب يف تف�سري الكتاب املقد�ض 
اأن  افرا�ض  على  يقوم  اليهود،  عند 
خفًيا،  معنى  حرف  ولكل  كلمة  لكل 
لفظ  هو  و  "الزوهار"  كتاب  يعد  و 
اأهم  النور،  اأو  االإ���رصاق  يعني  عربي 
وا�سعوه  تنباأ  الكابايل،  الراث  كتب 
بحدوث �رصاع عاملي اأو حرب وح�سية 
اأن  وقالوا  كله،  العامل  على  لل�سيطرة 
هذه احلرب �ستنتهي  ب�سعود اليهود و 
و  بريطانيا   ( املع�سكرين  كا  اإ�سعاف 
الواليات املتحدة االأمريكية( و بيموث 
)املانيا( و يقيمون احتفاال كبريا بالن�رص 
   leviatanو و�سعوا له الرمز "ليفياثان
و معناها احلوت الكبري اأو التنني، و هو 

عنوان للفو�سى و الدمار.
 يوؤمن بنيامني نتنياهو، اأ�سد االإميان  باأن 
خا�ض  مفتاح  اإ�سماعيل  اأدوم  حرب 
اليهود ، وقد حث نتنياهو  القادة اليهود 
اإجراء من خال  اتخاذ  الفرن�سيني على 
اإ�سحاق  اجلديد  "اجلماعي  ت�سميتهم 
اأبرافانيل"،  بعد ذلك بعامني، عني القادة 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سيون  اليهود 
هو  و  االأخري  هذا   ، للجمهورية  رئي�ًسا 
مل  ال�سعبيني  املقاومني  جماجم  ي�سلم 
مل  و   ، فرن�سا  جرائم  اعتذاره عن  يقدم 
ي�رص يف خطابه اأن فرن�سا تفننت يف قطع 
اجلزائريني،  ال�سعبيني  املقاومني  روؤو�ض 
و تراه االأ�سلوب املف�سل لديها،  مثلما 
بقطع  الفيتناميني  الثوار  مع  فعلت 
متحف،  يف  بها  االإحتفاظ  و  روؤو�سهم 
الروؤو�ض،  بقطع  فرن�سا  �سغفت  هكذا 
كما يقول اأحد املتتبعني و عندما حتدث 
عن جرائم فرن�سا يف باقي م�ستعمراتها 
الكاناك  ثوار  راأ�ض  قطع  جرمية  خا�سة 
زعيمهم  براأ�ض  احتفظت  و  بكاليدونيا 
جمعية  قبل  من  كحويل  حملول  يف 
االأنرثوبولوجيا الفرن�سية، ليتم عر�سها 

الحقا يف متحف التاريخ الطبيعي.

هكذ� �صارت فرن�صا على نهج نابليون يف قطع �لروؤو�س
�لفرن�صيني،  �مل�صلمني  عن  �الإ�صالمي  �لطابع  نزع  هو  �ليوم  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�صي  �لرئي�س  �إليه  ي�صعى  ما  �إن  مالحظون  قال 
مثلما  فعل نابليون بنزعه يهودية �ليهود �لفرن�صيني عنهم، ك�صرط للح�صول على مو�طنتهم، متجاوز� جر�ئم بالده يف حق �ملهاجرين 
�ليوم  �صاهد� على �الأحد�ث، و وجب  ما تزل  �لتي  �ملق�صلة  قتلهم عن طريق  و  �ل�صعوب  �مل�صلمني و كيف تفننت فرن�صا يف تعذيب 
فتح �مللفات من جديد، و عر�صها على �ملحكمة �لدولية و �الأمم �ملتحدة حتى ال تتحول �لق�صايا �الإن�صانية �إىل  ق�صية �صيا�صية قابلة 

للم�صاومات حتت �لطاولة.

 يف �صناعة �مل�صتقبل وزر�عة �الأمل
التي  العربية  االأغنية  تلك  ا�ستقوفتني 
على  الآخ��ر  حني  من  تعر�ض  ت��زال  ال 
احللم   " با�سم  الف�سائيات  خمتلف 
ثاثة  فيها  اجتمع  والتي   " العربي 
للعرب  لي�سوغوا  مغنيا  وع�رصون 
ال�سور  تلك  مع  تعاطفي  حلمهم ومع 
خمتلف  ا�ستعر�ست  التي  االأليمة 
الردي والتي اخرناها وال نزال والتي 
اأدركنا  فقد  والعيون،  القلوب  تدمع 
بقدر  حلما  تكن  مل  االأغنية  اأن  بعدها 
ما كانت كابو�سا حقيقيا ي�سور واقعنا 
يف  املتاحقة  لهزائمنا  ويوؤرخ  املردي 
اأعلن  اأن  بعد  خا�سة  املعا�رص،  التاريخ 

�سفقة  يف  اأمريكا  رئي�ض  ترامب"   "
القرن التي لقيت ا�ستح�سانا وقبوال من 
ليت�سابقوا  العربي  اخلليج  بلدان  طرف 
ال�سهيوين  الكيان  مع  التطبيع  اإىل 
املقد�ض  وبيت  لفل�سطني  املغت�سب 
الن�سمام  اجل��رار  على  احلبل  ويبقى 
يف  التطبيع  لهذا  اأخ��رى  عربية  دول 
املغلوبة  العربية  ال�سعوب  تواطئ  ظل 
على اأمرها، فقلت يف نف�سي اأن ما يزيد 
من حمنتنا اأننا اأ�سبحنا ال نح�سن حتى 
�سناعة االأحام بفعل ما غ�سى عقولنا 
ربطها  و  ذك��ري��ات  م��ن  وعواطفنا 
�سائق  مثل  اأ�سبحنا  وق��د  التاريخ، 

قا�سدا  االأمام  اإىل  يقود  الذي  ال�سيارة 
مكانا مقابا لكن عينيه مركزتان دائما 
علينا  وجب  ولذلك  اخللفية  املراآة  على 
وار�ساء  االأم��ام  اإىل  بالنظر  االهتمام 
وزراع��ة  امل�ستقبل  ل�سناعة  قواعد 
فلنتعلم  ذلك  عن  عجزنا  فاإن  االأم��ل، 
اجلامعة  فحتى  االأخرى  االأمم  من  ذلك 
جامعة  اإىل  بدورها  حتولت  العربية 
ل�سان  على  جاء  كما  العربية  للتفرقة 
اأحد امل�سوؤولني الفل�سطينيني معتربا اأن 
وامل�سلمني  للعرب  خيانة  التطبيع  هذا 
الذي  الر�سمي  اجلزائر  موقف  لكن 
رف�ض الهرولة اإىل التطبيع  غري وارد 

مرة  ليوؤكد  جاء  الثورة  جلزائر  بالن�سبة 
اأخرى اأن موقفها ثابت  ال تذريه الرياح 

فهي مع فل�سطني ظاملة اأو مظلومة .

 قر�ءة علجية عي�س بت�صرف
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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.
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�لبطالون بحي �صكرة بورقلة يعت�صمون �أمام �لوكالة 
�لوالئية للت�صغيل 

�صــورة وتعلــيـق

�ملوز فاكهة عالية �لقدر�ت يف 
تاأمني �لتو�زن �ل�صحي للج�صد

أعلن رييغو التيكاينن اخلبري الفنلندي يف جمال التغذية أن املوز هو “الفاكهة الرائدة بال منازع” 
ملزاياه الغذائية متعددة ومتنوعة الفيتامينات، ويعد الفاكهة األكثر استهالكا عامليا.

فاملوز، فضال عن غناه بالعناصر الغذائية/الصحية كالبوتاسيوم، بنسبة 487 ملغ لكل موزة وهو 
مفيد يف خفض ضغط الدم، واملغنيزيوم، والفيتامينات “أ” و”ب” و”ج”، يتوفر على فوائد أخرى 

متغرية وفقا لتغري لون قشرته املواكب لكل مرحلة من مراحل نضجه حيث إن لكل لون مزايا 
غذائية خاصة به.

وأوضح رييغو التيكاينن أن املوز أخضر اللون مفيد يف إنقاص الوزن الخنفاض مستوى السكر فيه، 
باإلضافة إىل  توفره على املواد املضادة لألكسدة املعززة لصحة اجلهاز اهلضمي.

يف املقابل، املوز األصفر غين بالسعرات احلرارية الرتفاع منسوب السكر فيه ويصلح كوجبة 
غذائية، وإن كان ال ينصح به املصابون بداء السكري.

أما املوز الناضج بقشرة منقطة ببقع سوداء فيتضمن كمية مرتفعة نسبيا من مادة “يت آن 
آف” املضادة للسرطان. فيما إذا كان مفرطا يف النضج إىل حد 

سواد قشرته فقدرته أعلى يف كبح تكاثر خاليا األورام 
السرطانية.

ويلح اخلبري الفنلندي رييغو التيكاينن على ضرورة 
التعود على تناول املوز والفواكه بشكل عام يوميا، 

واليت ذكر منها “الكيوي، الربتقال، اليوسفي، اجلريب 
فروت، التوت، املشمش األسود ونبق البحر”، لغناها 
بالفيتامينات املتنوعة الضرورية ومزاياها العالية 

املفيدة للتوازن الصحي جلسم اإلنسان.

أدى حادث تصادم رافعة مع 
ثالث بواخر مركونة يف رصيف  

ميناء جباية يف ساعة مبكرة 
من يوم األحد إىل انقالب 
الرافعة وتسجيل خسائر 

مادية.
وأفاد مصدر من امليناء أنه 
مل تسجل خسائر بشرية 

باستثناء إصابة قائد الرفعة 
جبروح طفيفة.
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على عك�س �لو�قع

رغم أن وزارة التربية الوطنية، 
أعلنت قبل الدخول املدرسي، أهنا 

ستوفر وسائل النقل للتالميذ 
القاطنني بعيدا عن مدارسهم، 
خاصة وأن البالد متر بظرف 

صحي صعب جراء جائحة 
كورونا، إال أن الواقع يعكس 

خالف ذلك، فالدخول املرسي 
مر عليه أكثر من شهر، وما 

يزال التالميذ يعانون من  هذا 
املشكل، حيث مل جيد بعض 

أولياء التالميذ يف إحدى ضواحي 
العاصمة، بدا من استخدام 

جرار كوسيلة لنقل أبنائهم إىل 
املدرسة اليت تبعد كثريا عن 

سكناهتم، بالتزامن مع فصل الربد 
واألمطار.  

“قط
”BONUS 

يف عمل غري مسؤول قام صاحب حمل 
جتاري بعرض مادة اخلبز داخل سلة 

عند مدخل حمله دون أدىن اعتبار 
ملعايري النظافة والسالمة الصحية، 

حيث تفاجأ أحد املواطنني وهو بصدد 
شراء بعض اخلبزات بتسلل قط  إىل 

السلة وتربعه على عرش اخلبز، 
يف صورة مضحكة ومبكية يف نفس 
الوقت، املواطن املسكني مل جيد ما 

يقوله سوى أن من يعرض اخلبز هبذه 
الطريقة ال يقل فسادا عن الفاسدين، 
ويعلق آخر بسخرية “هيا اللي يشري 

5 خبزات عندو قط بونيس”. 

�ختالط �لبنزين باملياه 
يت�صبب يف تعطل 21 
�صيارة مبحطة خروبة

تعطلت عشرات السيارات يف الطريق السريع قرب حمطة خروبة 
بسبب اختالط البزنين مع املياه، ما أثار سخطا ألصحاب املركبات 

واحتجاجا داخل املحطة.
وكشف مسؤول يف شركة نفطال حل باملحطة أن املؤسسة العمومية 

قامت باختاذ التدابري الالزمة لتحمل خسائر السائقني  اليت قدرها 
بـ 21 مركبة ، مع توقيف توزيع الوقود على مستوى املحطة.

وذكر املسؤول يف تصريح لوسائل اإلعالم بأن املالحظات األولية 
أبرزت وجود اختالط للبزنين مع املياه يف اخلزان، مطمئنا أصحاب 

املركبات بأن األمر يتعلق مبحطة اخلدمات وال وجود ملشكل يف الوقود 
على مستوى حمطات التوزيع.



حقائق يندى لها �جلبـيــن يف ق�صيــة �ختطــاف 
وقتل �لطفـــل "يانيــ�س" 

ح�سب املنظمة الوطنية حلماية الطفولة

لوؤي ي
----------------------

حلماية  الوطنية  املنظمة  ون�سرت 
لها  بيان  يف  الأحــد،  اأم�ص  الطفولة 
موقع  على  اخلا�سة  �سفحتها  عــرب 
"فاي�سبوك"،  الجتماعي  التوا�سل 
ق�سية  يف  �سادمة  ومعلومات  حقائق 
ح�سان.واأكدت  ياني�ص  الطفل  مقتل 
تعر�ص  ياني�ص  الطفل  اأن  املنظمة 
لاختطاف والقتل من طرف وحو�ص 
"اليد"  مبتور  عليه  عــر  ب�سرية. 
و"القدم" يف غابة على بعد 400 مرت 
اأخبار  اأن  موؤكدة  عائلته.  م�سكن  من 
وفر�سية  بئر،  يف  ميتا  عليه  العثور 
ـــب جمــرد  ـــرف ذئ افــرتا�ــســه مـــن ط
املنظمة.  ذات  ح�سب  خــزعــبــات، 
الذي  املكان  اأن  املنظمة  اأفــادت  كما 
مت  واأن  �سبق  فيه  اجلثة  على  عر 
ال�سابقني،  الــيــومــني  يف  مت�سيطه، 
واحلماية  القرية  �سكان  طــرف  من 
يجدوا  ومل  الوطني  والدرك  املدنية 
على  العتماد  رغــم  للطفل  اأثــر  اأي 
اجلاين  اأن  يعني  ما  املدربة.  الكاب 
اإىل  اجلــثــة  بنقل  قــامــوا  اجلــنــاة  اأو 

لأنــهــم  اجلــمــعــة.  ليلة  ــان  ــك امل ــني  ع
ما  مكان  يف  وخباأوه  قتلوه  اأن  وبعد 
اأمرهم  اكت�ساف  من  باخلوف  �سعروا 
قرية  للجنة  العاجل  الــنــداء  بعد 
املواطنني  من  طالبت  التي  اإبوهران 
يف كل املناطق اللتحاق بالقرية يوم 
ومت�سيط  لبحث  يوم  كاآخر  اجلمعة 
عر  اجلثة  اأن  واأو�سحت  املنطقة. 
ما  ــاء،  ــس ــ� الأع بع�ص  بـــدون  عليها 
واأهــداف  دوافــع  لهم  اجلناة  اأن  يدل 
الأمر  ودر�سوا  ال�سحية،  اختيار  يف 
اأو  ــاة  ــن اجل اأن  يـــدل  فــهــذا  ــة.  ــدق ب
ينحدرون  املتواطئني  الأقـــل  على 
العائلة.  مــعــارف  ومــن  املنطقة  مــن 
�سي�سمل  الـــذي  الأمــنــي  فالتحقيق 
اأن  يجب  ال�سحية،  عائلة  �سك  دون 
واجلريان  الكبرية  العائلة  كل  مي�ص 
ــان الــقــرى  ــك ــس ــة و� ــري ــق ــان ال ــك ــس و�
التحقيق  يجب  وخ�سو�سا  املجاورة. 
"م�سعوذين"  و  "م�سعوذات"  مـــع 
ـــراف  اأع ــن  م اأن  علما  املنطقة  ــن  م
يف  املوتى  اأيادي  ا�ستخدام  "ال�سعوذة" 
ممار�سة طقو�ص ال�سحر. ورمبا يكون 
الغر�ص من برت اأع�سائه املتاجرة بها 

ياني�ص  جثة  اأن  املنظمة  ك�سفت  كما 
وحــذاوؤه  وثيابه  عارية  عليها  عر 
يف  عليه  عر  "ليبوط"  البا�ستيكي 
للتمزيق.  يتعر�ص  ومل  املكان  نف�ص 
ال�سحية  اأن ياني�ص لي�ص  اإىل  م�سرية 
ولــن  الــبــ�ــســريــة  لــلــوحــو�ــص  الأوىل 
اأن  يجب  فالعائات  ــري،  الأخ يكون 

ت�ستخل�ص الدرو�ص وتلتزم باليقظة 
واحلذر. ويف الأخري �سددت املنظمة 
على اأن التحقيق الأمني وحده كفيل 
ل اإىل حيثيات هذه اجلرمية  بالتو�سّ
مطالبة  واأهــدافــهــم،  ــني  ــورط ــت وامل
بالق�سا�ص يف حق املجرمني يف اأقرب 

وقت ممكن.
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طرق وطنية ووالئية مقطوعة 
ب�صبب �لثلوج

�إد�نة �أحمد بن حممد بعقوبة 
موقوفة �لتنفيذ

لبهاء  نافذ�  حب�صا  �صنو�ت   7
�لدين طليبة و�إ�صكندر ولد 

عبا�س

�أ�صبوعيا  جوية  رحالت   6
لنقل �مل�صافرين من و�إىل 

مطار �لو�دي

كوفيد- 19 : ت�صجيل 750 
�إ�صابة جديدة و 529 حالة 

�صفاء و 15 حالة وفاة

بعد �أن بلغت م�صتحقاتها �لعالقة باأكرث من 138 مليار 

�صونلغاز ت�صن حملة ال�صرتجاع ديونها �لعالقة عند �لزبائن بجيجل 

وز�رة �لبيئة: 

�إن�صاء خلية ملر�فقة حاملي �مل�صاريع يف �ملجال �لبيئي

بب�صكرة �لعد�لة  يدي  بني  ع�صابات   حرب  ت�صكيل  يف  تورطو�  �صخ�صا   32

هالك �صخ�س يف طريق عني �لبي�صاء بخن�صلة �ختناقا بالغاز 

عدة  قطع  اإىل  الأخــرية  اجلوية  ال�سطرابات  اأدت 
بالوطن.  مناطق  ــدة  ع يف  وولئــيــة  وطنية  ــرق  ط
ــدرك  ال مل�سالح  التابعة  طريقي  �سفحة  وذكـــرت 
�سطره  يف  مغلق   33 رقم  الوطني  الطريق  اأن  الوطني 
بال�سبط  وزو،  وتيزي  البويرة  وليتي  بني  الرابط 
على م�ستوى منطقة لكوكار بلدية ب�سلول وتيكجدة 
رقم  الولئي  الطريق  وكذلك  الثلوج،  تراكم  ب�سبب 
بال�سبط  والنا�سرية  بغلية  بلديتي  بني  الرابط   02
على م�ستوى منطقة كوانني بلدية بغلية الذي اأغلق 

ب�سبب ارتفاع من�سوب مياه وادي الكوانني.
لغلق  الغزيرة  الأمطار  اأدت  فقد  تيارت  ولية  يف  اأما 
بني  الــرابــط  �سطره  يف   01 ــم  رق الــولئــي  الطريق 

بلديتي مغيلة يف تيارت وعماري بتي�سم�سيلت.
ق/و

العا�سمة  اجلــزائــر  �سرق  الرويبة  حمكمة  نطقت 
وغرامة  التنفيذ  وقــف  مع  حب�سا  �سهرين  بعقوبة 
ال�سيا�سي  النا�سط  �سد  دينار  األف   100 قدرها  مالية 
من  وهــو  حممد  بن  اأحمد  حممد،.وتوبع  بن  اأحمد 
منذ  املعار�سة  يف  الإ�سامي  التيار  �سخ�سيات  ــرز  اأب
2019 بتهم اإهانة هيئة نظامية وعر�ص  �سهر اأكتوبر 

من�سورات من �ساأنها الإ�سرار بامل�سلحة الوطنية.
ق/و

ق�ساء  مبجل�ص  ال�ساد�سة  اجلزائية  الغرفة  ق�ست 
العا�سمة اأم�ص الأحد باإدانة النائب الربملاين ال�سابق 
نافذا  حب�سا   7 بـ  طليبة  الدين  بهاء  املوقوف  املتهم 

تقا�سمها مع املتهم اإ�سكندر ولد عبا�ص.
ق/و

لنقل  الداخلية  اجلوية  الرحات  الأحد  اأم�ص  عادت 
بعد   ، الوادي  بولية  قمار  مطار  واإىل  من  امل�سافرين 
حوايل ت�سعة اأ�سهر من التعليق ب�سبب تف�سي فريو�ص 
رحات   6 تنظيم  يت�سمن  بربنامج  وذلك  "كورونا"، 
ــايل،  احل الــوقــت  يف  الثــنــني  ــوم  ي مــاعــدا  اأ�سبوعيا، 
اجلوية  باخلطوط  م�سلحة  رئي�ص  به  اأفــاد  ح�سبما 

اجلزائرية الوادي.
املربجمة  الرحات  هذه  فــاإن  امل�سوؤول  ذات  وح�سب 
بربنامج  للعمل  عــودة  هي  الـــوادي  وليــة  واإىل  من 
قــرار  �سمن  للم�سافرين  العــتــيــادي  ال�ستقبال 
من  بدءا  الداخلية  للرحات  التدريجي  ال�ستئناف 
الدولية  اجلوية  الرحات  كافة  تعليق  بعد  اأم�ص 
تف�سي  ب�سبب  الفارط  مار�ص  �سهر  منذ  والداخلية 

كوفيد –19.
ق/ج

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   750 �سجلت 
)كوفيد19-( و 15 حالة وفاة خال ال 24 �ساعة 
الأخرية يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 
يوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   529
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  الأحــد 

فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.
بلغ  املوؤكدة  احلالت  اإجمايل  اأن  فورار  واأو�سح 
بن�سبة  )اأي  جديدة  حالة   750 منها   88.252
فيما  ن�سمة(،  األف   100 لكل  حالة   1،7 ب  تقدر 
متاثلوا  الذين  للم�سابني  الجمايل  العدد  بلغ 

لل�سفاء 57.146 �سخ�ص.
ح�سب   2516 للوفيات  الجمايل  العدد  بلغ  كما 
مري�سا   44 باأن  كذلك  اأفــاد  الذي  فــورار،  ال�سيد 
يتواجدون حاليا يف العناية املركزة. واأ�ساف اأن 
16 ولية �سجلت من 1 اإىل 9 حالت و14 ولية مل 
ت�سجل بها اأي حالة، فيما �سجلت 18 ولية اأخرى 

اأكر من 10 حالت.
ق.م

الغاز  تــوزيــع  �سركة  م�سالح  قامت 
جيجل  بولية  �سونلغاز  والكهرباء 
ديونها  لتح�سيل  حملة  ــاق  ــاإط ب
ـــدى زبــائــنــهــا الــعــاديــني  الــعــالــقــة ل
الإدارات   ، كالبلديات  واملعنويني 
بلغت  والتي  القت�سادية  وال�سركات 
حيث   ، �سنتيم  مليار   138 من  ــر  اأك
لت�سوية  �سونلغاز  موؤ�س�سة  ت�سعى 
�سركتها  اجتــــاه  ــن  ــائ ــزب ال و�ــســعــيــة 

قبل  املالية  و�سعيتها  ت�سوية  بغية 
جتنبا  وذلــك  اجلارية  ال�سنة  نهاية 
واأي�سا   لل�سركة  مــايل  اخــتــال  لأي 
عمومية  خــدمــة  تــقــدمي  ـــل  اأج ــن  م
خمتلف  تنفيذ  وكذا  للزبائن  لئقة 
حيث   ، لل�سركة  امل�سطرة  امل�ساريع 
الت�سعرية  اأ�ــســحــاب  زبائنها  ــت  دع
التقدم  كــالــبــلــديــات  منزلية  ــري  غ
والبالغة  ال�سركة  م�ستحقات  لت�سوية 

ديــون  وكــــذا  �سنتيم  مــلــيــار   28 ب 
بلغت  التي  القت�سادية  ال�سركات 
اأجل  من  وذلــك   ، �سنتيم  مليار   22
جتنب ا�ستعمال خمتلف  الطرق التي 
القطع  كاإجراءات  القانون  لها  يخول 
اأجل  من  للعدالة  ملفاتهم  اإر�سال  اأو 
كما   ، العالقة  م�ستحقاتها  حت�سيل 
للزبائن  ت�سهيات  تقدمي  اأي�سا  متت 
العاديني واأ�سحاب الت�سعرية العادية 

املتخلفة  فواتريهم  دفــع  ــل  اأج مــن 
وذلك  �سنتيم  مليار   77 بلغت  والتي 
عن طريق الدفع عرب مراحل واأي�سا 
بوا�سطة  الإلــكــرتوين  الــدفــع  عــرب 
بغر�ص  وذلـــك  الذهبية  البطاقة 
وتقدمي  للزبائن  منا�سب  جو  توفري 
ظل  يف  لزبائنها  خا�سة  ت�سهيات 

جائحة كورونا .
ب.عبد اهلل

عن  ــد  الأح يــوم  البيئة  وزارة  اأعلنت 
ال�سباب  وتوجيه  ملرافقة  خلية  اإن�ساء 
البيئي. املــجــال  يف  املــ�ــســاريــع  حاملي 
عدد  من  املكونة  اخللية  هــذه  وتعمل 
م�ساعدة  على  ــــوزارة  ال ــــارات  اإط مــن 

وجه  على  وامل�سغرة  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
على  اأفكارهم  جت�سيد  ق�سد  اخل�سو�ص 
بيان  بــه  اأفـــاد  ح�سبما  الــواقــع،  اأر�ـــص 
الر�سمية  ب�سفحتها  ن�سرته  لــلــوزارة 
من  لا�ستفادة  و  الفاي�سبوك.  على 

حاملي  عــلــى  يــتــعــني  ـــادرة،  ـــب امل هـــذه 
امل�ساريع املهتمني ماأ واإر�سال ال�ستمارة 
طريق  عــن  الغر�ص  لــهــذا  املخ�س�سة 

املوقع اللكرتوين لوزارة البيئة.
امل�سروع  و�سف  ال�ستمارة  تت�سمن  و 

�ساحبه،  تــطــلــعــات  و  احــتــيــاجــات  و 
بــدرا�ــســة  للخلية  الــ�ــســمــاح  اجـــل  ــن  م
موعد  حتديد  قبل  املعرو�ص،  امل�سروع 

لا�ستقبال.
ق.و

                         �سيطرت عنا�سر المن يف  و�سط 
ب�سكرة  مبدينة  ال�سعبية  الحياء  اأحد 
ع�سابتي  يف  متورطني  �سخ�سا   32 على 
عنا�سر  انتباه  لفت  بعد  وهذا  اأحياء، 
متحركة   دورية  يف  الق�سائية  ال�سرطة 
متجمعني  الأ�ــســخــا�ــص  ــن  م جمــمــوعــة 

م�سكلني  بــيــ�ــســاء  اأ�ــســلــحــة  م�سهرين 
المر  ال�سوارع  و�سط  ع�سابات   حرب 
العامة  وال�سكينة  بالمن  اخــل  ــذي  ال
املواطنني  نفو�ص  يف  الــذعــر  ـــل  وادخ
حيث  املكان  مداهمة  متت  الفور  ،على 
الفرار  املجموعة  افــراد  بع�ص  ــاول  ح

ان  ال  العمارات  بني  ال�سوارع  م�ستغلني 
ذلك  دون  حال  للمكان  اجليد  التطويق 
13 �سخ�سا من بينهم  ،حيث مت توقيف 
 33 و   18 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  قا�سر 
من  جمموعة  حجز  اىل  بالإ�سافة  �سنة 
الأنواع  خمتلف  من  البي�ساء   الأ�سلحة 
اىل  حتويلهم  ،ومت  وكــلــب  وال�ــســكــال 
بح�سب  التحقيق  ملوا�سلة  امل�سلحة  مقر 
الت�ســـال  خليــة  ــان   ــي ب يف  ــاء  ــاج م
وليــة  ــن  لم العامــــة  والعاقــــات 

ب�سكرة . 
             ويف ن�ساط مت�سل لدوريات قوات 
ال�سرطة بنف�ص امل�سلحة ومبكان وقوع 
ال�سجار بهدف التاأكد من اإنهاء الفو�سى 
وامل�ساجرة وتفريق اجلمهور بني متفرج 
جمموعة  ظهرت   ، ومت�ساجر  وف�سويل 
اأ�سلحة  م�سهرة  الع�سابة  مــن  اأخـــرى 

بي�ساء  ب�سدد الدخول يف حرب �سوارع 
وتوقيف   التدخل  مت  حيث  ـــرى،  اأخ
و   16 بني  اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�سا   19
ق�سر  ا�سخا�ص   09 بينهم  ،من  �سنة   26
اجنز  امل�سلحة  مقر  اىل  وبتحويلهم 
بخ�سو�ص  جزائية  ملفات  للموقوفني 
تقدميهم   ومت  احياء  ع�سابة  اإن�ساء 
التي  ق�سياهم  يف  للف�سل  لــلــعــدالــة 
وال�سكينة  بالمن  الخال  اىل  تهدف 
العام  النظام  وزعــزعــة  الجتماعية 
،جــاء هــذا  يف اطــار حمــاربــة خمتلف 
اجلرائم بكل اأ�سكالها من طرف خمتلف 
ال�سلوكات  على  والق�ساء  المن  م�سالح 
تقف  التي  اجلزائري  باملجتمع  امل�سينة 
كل  يف  باملر�ساد  العدالة  م�سالح  اليها 

الوقات والظروف والحوال .  
حممد حريز

احادي  غاز  الأحد  اأم�ص  �سبيحة  اأودى 
املدفئة  من  املنبعث  الكربون  اك�سيد 
طريق  حــي  �سكان  مــن  �سخ�ص  بحياة 
من  نقله  ليتم  بخن�سلة  البي�ساء  عني 
التي  املدنية  احلماية  م�سالح  قبل 
اإخطارها  فور  املكان  عني  اإىل  �سارعت 

لتقدمي كل الإ�سعافات الأولية الازمة 
بلة  بن  احمد  م�ست�سفى  نحو  لل�سحية 
الطبيي  الفح�ص  عملية  بعد  ليتبني 
جــراء  مــتــويف  ال�سحية  ان  واملعاينة 
باملقابل  تدخل  كما  للغاز  ا�ستن�ساقه 
وماميكن  امل�سالح  لذات  املتقدم  املركز 

موعد  كل  ومع  املقام  يف  اليه  الإ�ــســارة 
لف�سل ال�ستاء تكر الختناقات بالغاز 
نق�ص  وجــــراء  املــدافــئ  ــن  م املنبعث 
ال�سحية  هذه  كحال  باملنازل  التهوية 
وثاثة افراد من عائلة واحدة ببلدية 
الختناق  جراء  ليهلكوا  كادوا  ان�سيغة 

املدنية  احلماية  م�سالح  تدخل  لــول 
بعد  املحقق   املــوت  من  اأنقذتهم  التي 
الازمة  ال�سعافات  كــل  لهم  تقدمي 
امل�سفى  واىل  ــن  م احلـــني  يف  ونقلهم 

لتلقي.
ونا�ص لزهاري

ك�سفت املنظمة الوطنية حلماية الطفولة، معلومات جديدة عن الطفل املغدور بتيزي وزو ياني�ص ح�ساين، البالغ من العمر 
ول  النمو.  يف  التاأخر  ومن  التطور  ا�سطرابات  من  ويعاين  التوّحد  مبر�ص  م�ساب  ياني�ص  املرحوم  اأن  املنظمة  واأفادت  �سنوات.   4

يتحدث، ول ُيقلق، ول يطلب �سيئا من اأحد.
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