
الواليات  املوازي" بني  "النقـــــل 
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�سفري ايطاليا اجلديد يتعهد 
بت�سهيل املنح الدرا�سية 
والفيزا للجزائرييـــن

الرتخيــــــ�ص 
للمدار�ص القراآنية 
املغلقة باإعادة فتح 

اأبوابـــــها  

قال اأنه البلد الوحيد الذي ميلك مركزا 
للتاأ�سريات باأق�سى اجلنوب باأدرار

ب�سرط االلتزام بربوتوكول �سحي �سارم

العثور على �سـاب معلق ب�سلك حديــــــدي يف مر�ص حمــام بالوادي

04 04

مقري اتهم العثماين بخيانة مبادئه بعد توقيعه "اتفاقية العار" مع الكيان ال�سهيوين

اجلزائر" ينف�سون  "اإخوان 
اأيديهم من "اإخوان املغرب"

03

تعــد  حالـــــة   255
باالأ�سغـــال على �سبكة 
توزيع الغاز بالواليــة

التوظيـــــف الع�سوائي 
للجزائرية للمياه يثري 

غ�سب خريجي اجلامعات 
ومعاهــــد التكوين

ورقلة

اجللفة

�س 06

�س 06

اإحباط حماوالت هجرة 185 �سخ�سا بينهم 17 مغربيا

توقيـــــف 37 بارون 
خمدرات بينهم مغاربة 
وحجــــز اأزيد من 24 

16قنطار "زطلة"

وهم مقابل  ال�سهيوين  للكيان  الفل�سطينية  الق�سية  ببيع  يندد  • و�سنني 

ا�ستدعاء بن غربيت ملحكمة 
�سيدي اأحممد

االإفراج عن قائمة بـ19 
خمربا يجري حتاليل "بي.

16�سي.ار" بـ8800 دينار
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عالج االأطفال امل�سابني بال�سيدا 

التوقيع على اتفاق ي�سمح بتخفي�ص تكلفة 
االأدوية بـ 75 %

حممد علي
--------------------

لنق�ص  "عالجا  �أن  ذ�ته  �مل�صدر  و�أو�صح 
�نتظاره  ط��ال  �ل��ذي  �ملكت�صبة  �ملناعة 
�صيكون  لالأطفال  خ�صي�صا  و�مل�صمم 
ذ�ت  بالبلد�ن  ف�صاعد�  �لآن  من  متوفر� 
�تفاق  بف�صل  و�ملتو�صط  �ل�صعيف  �لدخل 
يونيت  منظمة  بني  �أبرم  وتاريخي  مبتكر 
لتوفري  كيلنتون  ومبادرة   )Unitaid( �يد 

�ل�صحة".
�أيد" هي منظمة  "يونيت  �أن  وذكر �مل�صدر 
كيلنتون   مبادرة  �أما  �لأدوية  ل�رش�ء  دولية 
�ل�صتفادة  لدعم  �أمريكية  موؤ�ص�صة  فهي 
�لن�صخ  لفريو�صات  �مل�صاد  �لعالج  من 

�لعك�صي.
�لعالج  ه��ذ�  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  مت��ت  كما 
تكلفة  معترب،  ب�صكل  بتقلي�ص،  �صي�صمح 
�صنويا  بال�صيد�  �مل�صابني  �لأطفال  عالج 
من 480 دولر� للطفل �لو�حد �إىل �أقل من 
120 دولر� للطفل �لو�حد مع �لتاأكيد على 
�أن �لعالج �جلديد يذوب يف �ملاء وله نكهة 
�لفر�ولة مما ي�صمح بعالج �لأطفال �ل�صغار 

�مل�صابني باأف�صل �لأدوية �ملتوفرة.
وذكر برنامج �لأمم �ملتحدة ملكافحة �ل�صيد� 
�صمحت  �لتي  �ملبتكرة  بال�رش�كة  باجلز�ئر 
بالإ�رش�ع يف تطوير �أول دو�ء جني�ص خا�ص 
 Dolutegravir �ملاء  يف  يذوب  بالأطفال 
�مل�صاد  �لعالج  هذ�  عن  �لعالن  �أن  علما 
لل�صيد� "لأول مرة" كان يف �أكتوبر �ملا�صي.
و�عتماد� على �لتفاق �جلديد لل�صعر �ملربم 
فيرت�ي�ص  �جلني�صة  �لأدوي��ة  �صانعي  بني 
 )Macleods( وماكليود�ص   )Viatris(
عن  �لإع��الن  م�صتقبال،  �ملنتظر،  من  فاإنه 
�صنوية  بتكلفة  للذوبان  قابل  جديد  دو�ء 
مقابل  �لو�حد  للطفل  دولر�   36 ب�  تقدر 
مت  ما  ح�صب  قبل  من  دولر   400 حو�يل 

�لإعالن عنه.
�ملربمة بني  �ملبتكرة  �ل�رش�كة  وقد �صمحت 

منظمة يونيت �يد ومبادرة كيلنتون لتوفري 
Viiv Healt h )لل�صحة وفيف هالث كري 
على  باحل�صول  فياتري�ص،  وك��ذ�   )care
ي�صبق  مل  �لتي  �لأ�رشع  �لقانونية  �ملو�فقة 
�خلطة  برنامج  �إط��ار  يف  عليها  �حل�صول 
�لرئا�صية �لطارئة لإغاثة �مل�صابني بفريو�ص 
 )PEPFAR( �ملكت�صبة  �ملناعة  نق�ص 
�خلا�صة باإد�رة �لأغذية و�لأدوية �لأمريكية 
�صد  جني�ص  �أطفال  دو�ء  �أجل  من   )FDA(
ي�صيف  �ملكت�صبة"  �ملناعة  نق�ص  فريو�ص 

برنامج �لأمم �ملتحدة ملكافحة �ل�صيد�.
و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن 1.7 مليون طفل 
�أن  �إل  �ل�صيد�  يف �لعامل يعي�صون بفريو�ص 
فيما  �لعالج،  يتلقى  فقط  منهم  �لن�صف 
100000 طفل �صنويا وذلك ب�صبب  ميوت 
و�ملقبولة  �لفعالة  �لأدوي���ة  "توفر  ع��دم 

و�ملالئمة حلالتهم".
�لتنفيذي  �ملدير  ���رشح  �ل�صدد  ه��ذ�  يف 
�أن  دينيتون  فيليب  �ي��د،  يونيت  ملنظمة 
�ل�صعيف  �لدخل  ذ�ت  �لبلد�ن  "�أطفال 
عدة  �لغالب  يف  ينتظرون  و�ملتو�صط 
�لأدوية  نف�ص  على  �حل�صول  قبل  �صنو�ت 
مثل �لكبار، مما ي�رش حياتهم ويوؤدي �أحيانا 

�إىل وفيات كان ميكن تفاديها.
نوفر  باأن  �ملبتكر  �لنفاق  هذ�  ي�صمح  كما 

مثبطات  قيا�صي،  وق��ت  يف  ل��الأط��ف��ال 
بنوعية   )Dolutegravir( �ملدمج  �لإنزمي 
هذ�  على  �حل�صول  كان  و�إن  م�صمونة، 
�ل��ذي  �لأط��ف��ال  حياة  �صيحول  �ل��ع��الج 
يعي�صون بفريو�ص نق�ص �ملناعة، من خالل 
م�صاعدتهم على �لبقاء حتت �لعالج و�إنقاد 

�آلف �لأرو�ح".
ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  وي�صيف 
�أن مثبطات �لإنزمي �ملدمج تو�صي  �ل�صيد�، 
�أويل  كعالج  لل�صحة  �لعاملية  �ملنظمة  به 
لالأطفال �لذين تزيد �أعمارهم عن 4 �أ�صابيع 
2018، لكن  3 كلغ منذ  �أكرث من  ويزنون 
�لدو�ء  هذ�  من  ي�صتفد  مل  هذ�  يومنا  و�إىل 
�أكرث  �أو  20 كلغ  يزنون  �لذين  �لأطفال  �إل 
�صن  يف  مالئمة  عالجات  غياب  ب�صبب 
�لأطفال �لأ�صغر �صنا، م�صري� �إىل �أن "جميع 
�ل�صيد�  فريو�ص  يحملون  �لذي  �لأ�صخا�ص 
يبلغون ويحافظون على م�صتوى �ل�صغط 

�لفريو�صي �لز�ئد".
"حمل  �أن  �إىل  �مل�صدر  ذ�ت  وخل�ص 
ب�صخ�ص  ي��وؤدي  قد  منته  غري  فريو�ص 
يعي�ص يفريو�ص �ل�صيد�، �إىل خطر �لإ�صابة 
باأمر��ص �أخرى مثل �ل�صل"، م�صري� يف هذ� 
�ل�صدد �إىل �لظرف �ل�صحي �لعاملي �حلايل 

.h19ملتمثل يف وباء كوفيد�

اجلزائر بلغت اأهداف التنمية 
امل�ستدامة املحددة يف 2015

�لعنقودي  �مل�صح  تقرير  ك�صف 
�لذي  �جلز�ئر  �ملوؤ�رش�ت يف  متعدد 
و�ل�صكان  �ل�صحة  وز�رة  ن�رشته 
�جلز�ئر  �أن  �مل�صت�صفيات  و�إ�صالح 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  بلغت 
�لتي مت حتديدها يف 2015 ل �صيما 
�لر�صع  وفيات  ن�صبة  حيث  من 
�لأمهات  ووفيات  �لولدة  حديثي 

و�لأطفال وكذ� �لرتبية.
�لدر��صة  هذه  نتائج  �إع��الن  وجاء 
�ل�صتق�صائية، �خلام�صة من نوعها 
�لعامل،  يف  و�ل�صاد�صة  �جلز�ئر  يف 
 31325 ل��دى  بيانات  جمع  بعد 
و�لرتبية  �ل�صحة  ح��ول  �أ����رشة 
موزعة  و�لطفل،  �مل��ر�أة  وحماية 
�لربجمة  ف�صاء�ت  م�صتوى  على 
�ملخطط  يف  �مل��ح��ددة  �لإقليمية 

�لوطني للتهيئة �لعمر�نية.
على  لل�صحافة  ت�رشيح  ويف 
هام�ص عر�ص �لنتائج مبقر �لوز�رة، 
�ملتحدة  �لأمم  ممثل �صندوق  ك�صف 
باجلز�ئر،  )يوني�صيف(  للطفولة 
"�جلز�ئر  �أن  ب��وخ��اري،  �إي�صاملو 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  بلغت 
يتعلق  فيما   2015 لآفاق  �ملحددة 
بن�صبة وفاة �لر�صع حديثي �لولدة 
وكذ�  و�لأطفال  �لأمهات  ووفيات 

�لرتبية و�مل�صاو�ة".
و�أو�صح �أن �جلز�ئر �صجلت "تقدما" 
�لر�صع  وفيات  ن�صبة  تقلي�ص  يف 
حديثي �لولدة من 1000/15 �صنة 
2015 �إىل 1000/12 �صنة 2020 
�إىل  خف�صه  يف  �لأمل  عن  معربة 
م�صري�   2030 �آفاق  يف   1000/7
�أ�صباب  يف  "كبري"  �نخفا�ص  �إىل 
�ل��ولدة  حديثي  �لر�صع  وفيات 

و�لأمهات.
"�لتقدم  �ليوني�صف  ممثل  �أبرز  كما 
جم��ال  يف  �مل�����ص��ج��ل  �لكبري" 
"��صتفادة  �إىل  م�صتند�  �لتمدر�ص 
�لأطفال  من  �ملئة  يف   99 ح��و�يل 
م�صيفا  �ملدر�صة"،  من  �جلز�ئر  يف 
�لذكور  ب��ني  تكافوؤ  "هناك  �أن 

و�لإناث".
ومل يفوت �ل�صيد بوخاري �لفر�صة 
�لعنقودي  �مل�صح  �أن  على  للتاأكيد 
�رشورة  يوؤكد  �ملوؤ�رش�ت  متعدد 
عدة  يف  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  زي���ادة 
جمالت ل �صيما يف �صقي �لتلقيح 

و�لر�صاعة �لطبيعية.
�لطبيعية  �لر�صاعة  �أن  و�أو�صح 
ل  بحيث  ج��د�  "منخف�صة  تبقى 
�ل�صتة  خالل  �ملئة  يف   29 تتعدى 
�لطفل،  حياة  من  �لأوىل"  �أ�صهر 
�لب�صيطة  �لوجبات  �أن  معتربة 
يف  تتمثل  ل��ل��و�ل��دي��ن   �لأوىل 
�لر�صاعة و�لتلقيح وحتفيز �لأطفال 

من خالل �إحاطتهم باحلب و�حلنان.
يجب  �جلز�ئر  �أن  على  �صدد  كما 
حماية  جمال  يف  جهود�  تبذل  �أن 
وهي  �لعنف  من  و�لطفل  �مل��ر�أة 
يف  بالعتبار  �أخذها  يجب  جو�نب 
لآفاق  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 
2030، م�صري� �إىل �أن قر�ر �جلز�ئر 

�لأو�ئ��ل  �لبلد�ن  من  تكون  ب��اأن 
�لعنقودي  بامل�صح  تقوم  �لتي 
�إر�دتها  "جددت  �ملوؤ�رش�ت  متعدد 
حول  �لبيانات  بجمع  و�لتز�مها 
وك��ذ�  طفل  وك��ل  �لأم  و���ص��ع 

ن�رشها".
ومن جهة �أخرى، ويف كلمة قر�أها 
�صايحي،  �حلق  عبد  �لعام،  �لأمني 
و�ل�صكان  �ل�صحة  وزير  �أو�صح 
عبد  �مل�صت�صفيات،  و�إ���ص��الح 
هذ�  �إجن��از  �أن  بوزيد،  بن  �لرحمن 
�ملوؤ�رش�ت  �لعنقودي متعدد  �مل�صح 
ب�صكل  ويوؤكد  �أخرى  "مرة  يرتجم 
بلدنا  يبذلها  �لتي  �جلهود  ق��وي 
�أكيدة  بيانات  على  للح�صول 
وقابلة  ومف�صلة  وم��وث��وق��ة 

للمقارنة على �ل�صعيد �لدويل".
تعرب  �جلز�ئر  �أن  �لوزير  و�أو�صح 
يف  �إر�دتها  عن  خالله  من  كذلك 
�صكانها  ورفاهية  �صحة  "حت�صني 
لغر�ص  وجيهة  بيانات  بتوفري 
على  و�لتقييم  و�ملتابعة  �لتخطيط 

كل �مل�صتويات".
"�صحيح  ب���وزي���د  ب���ن  وق����ال 
حظيت  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  �أن 
�لدر��صية  هذه   يف  �أكرب  باهتمام 
�صلة  ذ�ت  ه��ي  �ل�صتق�صائية 
�صيما  ل  �لأف��ر�د،  ب�صحة  مبا�رشة 
تعك�ص  ولكنها  و�لأطفال،  �لن�صاء 
�صيما  �لرفاهية،  م�صتوى  ا  �أي�صً
�لجتماعية، لفائدتهم �عتماد� على 
وذ�ت  قوية  متكاملة  موؤ�رش�ت 

�صلة وفعالة ".
تناول  �إىل  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أ�صار 
�أول  طفولتها  يف  �مل���ر�أة،  �صحة 
وحتديًد�  �لإجناب  �صن  يف  وبعدها 

ب�صفتها �أما، بالتف�صيل �لو��صع.
وفيما يتعلق بالطفل وخا�صة قبل 
عالج  �لتحقيق  فاإن  �خلام�صة  �صن 
�ملتعلقة  �لق�صايا  �صو�ء  حد  على 

ب�صحته ومنوه و�صلوكه.
�ملرة  "هذه  �أن  �ل��وزي��ر  و�أ���ص��اف 
وباعتبار  ��صتثنائي،  وب�صكل 
 ،h19مل�صح مت ع�صية ظهور كوفيد�
فاإنه  �لعاملية،  �ل�صحية  �لأزم��ة 
تاريخيا  معيار�  بامتياز  ي�صكل 
على  �ل��وب��اء  ه��ذ�  ت��اأث��ري  لقيا�ص 
جهود  وتقدير  بالدنا  يف  �لتنمية 
تطويرها،  يتعني  �لتي  �ل�صتدر�ك 
�إع���د�د  يف  �مل�صاهمة  وخ��ا���ص��ة 
خم��ط��ط��ات ط��و�رئhمن��وذج��ي��ة 

للتنفيذ يف حالة �أوبئة حمتملة".
�لنتائج  ه��ذه  ب��اأن  �لتاأكيد  وبعد 
م�صاهمة  ل��ول  لتتوفر  تكن  مل 
�ملتدخلني  م��ن  �لعديد  وتعبئة 
و�ل�رشكاء �مللتزمني، حر�ص �ل�صيد 
مبنظمة  �لإ�صادة  على  بوزيد  بن 
�ليوني�صف، �لتي بادرت بالتحقيق، 
يف  و�لتقني  �مل��ايل  "دعمها  على 
وبكل  بنجاح  �مل�رشوع  هذ�  قيادة 
�ملطلوبة  �ملنهجية  �ل�����رش�م��ة 
ل�صمان "�لعالمة �لعاملية للبيانات 

�ملتح�صل عليها".
ق/و

وقع موؤخرا عدة �سركاء دوليني على اتفاق "مبتكر وتاريخي" �سي�سمح بتخفي�ص تكلفة عالج االأطفال امل�سابني 
بنق�ص املناعة املكت�سبة )�سيدا( بـ 75 باملئة بالبلدان ذات الدخل ال�سعيف واملتو�سط، ح�سب ما اأورده برنامج 

االأمم املتحدة ملكافحة ال�سيدا باجلزائر.
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برميل النفط حتت 50 دوالرا
باملئة،   1 من  باأكرث  �لنفط  �أ�صعار  تر�جعت 
�أظهر  بالقطاع  تقرير  بعد  �لأربعاء،  �أم�ص 
�لنفط  مل��خ��زون��ات  متوقعة  غ��ري  زي���ادة 
�لرئي�ص  ت�صبب  حني  يف  �لأمريكية،  �خل��ام 
�لأمريكي، دونالد ترمب، يف هزة بالأ�صو�ق 
م�صاعد�ت  حزمة  توقيع  بعدم  هدد  �أن  بعد 
�نتظارها. ونزلت  مرتبطة بكوفيدh19 طال 
�لعقود �لآجلة خلام برنت 71 �صنتا، مبا يعادل 
يف  للربميل  دولر�   49.37 �إىل  باملئة،   1.4

هبطت  حني  يف  �ل�صباحية،  �لتعامالت 
غرب  �لأم��ريك��ي  للخام  �لآج��ل��ة  �لعقود 
باملئة،   1.4 �أو  �صنتا،   67 �لو�صيط  تك�صا�ص 
كال  وهبط  للربميل،  دولر�   46.35 �إىل 
�لثالثاء  �أم�ص  �أول  باملئة،   2 بنحو  �لعقدين 
�لتو�يل.  على  �لثانية  للجل�صة  تر�جع  يف 
�لو�صع  تكتنف  �لتي  �ل�صكوك  جانب  و�إىل 
�لنفط  �صوق  تز�ل  ما  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
تع�صف  �إذ  �لطلب،  تعايف  ب�صاأن  متوترة 

بربيطانيا �صاللة جديدة �رشيعة �لنت�صار من 
بالكثري  حد�  مما  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 
و�أفاد  �أمامها.  حدودها  لإغالق  �لبلد�ن  من 
تقرير من معهد �لبرتول �لأمريكي �أم�ص باأن 
خمزونات �خلام �لأمريكية ز�دت 2.7 مليون 
برميل يف �لأ�صبوع �ملنتهي يوم 18 دي�صمرب 
توقعات  مع  باملقارنة  وذلك  �لأول،  كانون 

حمللني لنخفا�ص 3.2 مليون برميل.
ق/و

لدرا�سة �سعوبات الت�سدير

اجتماع بني وزارة التجارة واملتعاملني ال�سناعيني حلديد 
اخلر�سانة 

�لتجارة  وزير  لدى  �ملنتدب  �لوزير  تر�أ�ص 
بكاي،  �خلارجية، عي�صى  بالتجارة  �ملكلف 
�جتماعا مع �ملتعاملني �ل�صناعيني يف جمال 
حديد �خلر�صانة �أين مت در��صة �ل�صعوبات 
به  �أفاد  ما  ح�صب  �مل�صدرين،  تو�جه  �لتي 
�لجتماع،  هذ�  وخ�ص�ص  للوز�رة.  بيان 

�لذي مت مبقر �لوز�رة، لدر��صة �ل�صعوبات 
تعلق  ما  �صيما  ل  �مل�صدرين  تو�جه  �لتي 
و�آليات  حاليا  �ملطبقة  �لر�صوم  ببع�ص 
و�للوج�صتيك  �لنقل  نفقات  تر�صيد 
�أكرث  �لوطني وجعله  �ملنتوج  ترقية  ق�صد 
تناف�صية على م�صتوى �لأ�صو�ق �خلارجية، 

هذ�  �أن  يذكر  �مل�صدر.  نف�ص  ي�صيف 
�لجتماع يدخل يف �إطار �صل�صلة �للقاء�ت 
�لتجارة  وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �لت�صاورية 
مع �ل�رشكاء �ملهنيني و�لنا�صطني يف جمال 

�لإنتاج و�لت�صدير.
ق/و



اجلزائريني كواهل  يثقل  الواليات  املوازي" بني  "النقل 
فيما تكبد جممع النقل الربي منذ ظهور اجلائحة 15 مليار دينار
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لوؤي ي
-------------------

�لنقل  ملجمع  �لعام  �ملدير  وقّدر 
�لربي للم�صافرين خمتار رزوق 
تكبدها  �لتي  �مل��ادي��ة  �خل�صائر 
ظهور  منذ  �لربي  �لنقل  جممع 
مليار   15 ب�   19 كوفيد  جائحة 
خمتار  رزوق  و�أو�صح  دينار، 
يف ت�رشيح �إذ�عي �أن نتائج وقف 
يومنا  �إىل  مار�ص   20 من  �لنقل 
هذ� تقدر ب� 15 مليار دينار منها 
�ملوزع  بالنقل  13 مليار� خا�صة 
وكذ�  و�ل��رت�م��و�ي  �مليرتو  �أي 
�لنقل عرب �لأ�صالك �لتيليفرييك 
خمتار  وو�صف  و�لتيليكابني". 
�ل�صحي  �لربوتوكول  رزوق 
�ل�صحة  وز�رة  �أع��دت��ه  �ل��ذي 
�لنقل  خدمات  بعودة  �ملتعلق 
عرب �لوليات بالإيجابي، موؤكد� 
�خلدمة.  تاأمني  يف  �صي�صاعد  �أنه 
يخ�ص  فيما  �ل�صياق"  يف  وقال 
للنقل  �خل��ط��وط  فتح  �إع����ادة 
�خلطوط  م�صتوى  على  �ل��ربي 

و�لنقل  �مليرتو  وخطوط  �لربية 
�أع��دت  �لأ����ص���الك،  بو��صطة 
�صحيا  بروتوكول  �لنقل  وز�رة 
مت  �لذي  �لنقل  بخدمات  خا�صا 
�أن  ميكن  �إيجابيا  تقييما  تقييمه 
مت  ما  �إذ�  �خلدمة  ويوؤمن  ي�صاعد 
�لفتح  �أما  لها  لحقا،  �لرتخي�ص 
�صالحيات  من  فهو  عدمه  من 
و�ل�صلطات  �لعلمية  �للجنة 

�لعليا ".
ل�رشكة  �لعام  �ملدير  دعا  بدوره 
�لربي،  �لنقل  ��صتغالل حمطات 
بعودة  �لت�رشيح  �إىل  �حلكومة، 
�لنقل �جلماعي ما بني �لوليات. 
وياأتي ذلك، للق�صاء على �لنقل 
�ملو�زي و�لناقلني غري �ل�رشعيني.
عن  �مل�����ص��وؤول،  ذ�ت  وك�صف 
ت�صجيل �نخفا�ص يف رقم �أعمال 

�ل�رشكة بن�صبة 75 باملئة ب�صبب 
�أعمال  رقم  �أن  م�صيفا  �جلائحة. 
 2،53 من  �نخف�ص  �ل�رشكة، 

مليار �إىل 1،67 مليار.
�أن  �إىل  �ملتحدث،  ذ�ت  و�أ�صار 
�صمان  يف  ��صتمرت  �ملوؤ�ص�صة، 
عددهم  �ملقدر  عمالها  رو�ت��ب 
عرب  عامل   2000 م��ن  ب��اأك��رث 

خمتلف �ملحطات �لربية.

�سم م�سوؤولون يف جممع وحمطات النقل الربي للم�سافرين �سوتهم اإىل املواطنني املت�سررين من توقف النقل اجلماعي 
ما بني الواليات داعني اإىل ا�ستنئاف الرحالت للق�ساء على النقل املوازي والناقلني غري ال�سرعيني.

جدد دعمه لن�سال ال�سعب ال�سحراوي

�سنني يندد ببيع الق�سية 
الفل�سطينية للكيان ال�سهيوين 

مقابل وهم
�أكد �أم�ص رئي�ص �ملجل�ص �ل�صعبي 
دعم  �صنني  �صليمان  �لوطني، 
�ل�صعب  لن�صال  �ل�صعب  نو�ب 
حتقيق  �أج��ل  م��ن  �ل�صحر�وي 
ب�"�ملقاي�صة  مندد�  ��صتقالله، 
و�لال  �لعقالنية  غري  �ملغربية 
مع  �ملغربي  للتطبيع  �أخالقية 

�لكيان �ل�صهيوين".
�ل�صعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  وق��ال 
�لدويل  �ملجتمع  رد  �إن  �لوطني 
�لرئي�ص  قر�ر  على  و��صحا  جاء 
ب�صاأن  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
ق�صية �ل�صحر�ء �لغربية، موؤكد� 
وباع  �لأوه��ام،  تتبع  �ملغرب  �أن 
�لق�صية �لفل�صطينية مقابل وهم.
كلمته  يف  �صنني  و�أو����ص���ح 
�لفتتاحية لليوم �لربملاين �ملنظم 
تفعيال حلق �ل�صعب �ل�صحر�وي 
ملف  �أن  �مل�����ص��ري،  تقرير  يف 
�لأك��رث  هو  �لغربية  �ل�صحر�ء 
ومو�صوعية  و�رشعية  قانونية 
لدى �للجنة �لر�بعة لالأمم �ملتحدة 

�خلا�صة بت�صفية �ل�صتعمار.
�أي  وج��ود  ع��دم  �صنني،  و�أك���د 
تاريخي  �أو  ق��ان��وين  ر�ب���ط  
�صكان  بني  �نرثوبولوجي  �أو 
و�لحتالل  �لغربية  �ل�صحر�ء 
ت��اأك��ي��د�ت  ح�صب  �مل��غ��رب��ي، 
�مل��ت��ح��دة  �لأمم  م�����ص��ت�����ص��اري 
و�لأممية،  �لإفريقية  و�لقر�ر�ت 
��صتعمار  ت�صفية  ق�صية  �أنها 
تقرير  ��صتفتاء  تنظيم  ت�صتوجب 

�مل�صري .
مم��اط��ل��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ار 
مبجل�ص  �ملغربية  �لدبلوما�صية 
�لدول  بع�ص  وبتو�طوؤ  �لأم��ن 
�إد�نة  من  �لأمن  جمل�ص  تثن  مل 

�خلروج عن �ل�رشعية �لدولية.
"�لق�صية  �إن  ي��ق��ول  وت��اب��ع 
�ليوم  �أ�صبحت  قد  �ل�صحر�وية 
�مل�صتويات  على  حيوية  �أك��رث 

�ملتحدة  �لأمم  يف  �لإع��الم��ي��ة، 
كل  ويف  �لإفريقي  �لحتاد  ويف 
للق�صية  �لد�عمة  �لدولية  �لأطر 
ل�رشورة  و�لد�عية  �ل�صحر�وية، 
مل�صوؤولياته  �لأمن  جمل�ص  حتمل 
�ل�رشورية  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف 
عن  �حل��ل  م�صار  بعث  لإع���ادة 
�خلا�ص  �ملبعوث  تعيني  طريق 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  ل��الأم��ني 
لل�صحر�ء �لغربية"، وذلك باإلز�م 
وقف  �تفاق  "باحرت�م  �ملغرب 
يف  عليه  �ملوقع  �لنار  �إط��الق 
�صبتمرب 1991، وحماية �ملدنيني 
�صيا�صات  م��ن  �ل�صحر�ويني 
�صلب  ومنع  �ملغربية،  �لقمع 
و�ل�صمكية  �ملعدنية  �ل��رثو�ت 

�ل�صحر�وية".
�لأم��ني  "��صت�صارة  يجب  كما 
مل�صت�صاره  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام 
قانونية  ع��دم  ح��ول  �لقانوين 
�أجنبية  دبلوما�صية  متثيليات  فتح 
لل�صحر�ء  �ملحتلة  �لأر��صي  يف 
�ملينور�صو  �لغربية، ومتكني بعثة 
من تنظيم ��صتفتاء تقرير �مل�صري 
�أقرب  يف  �لغربية  �ل�صحر�ء  يف 

�لآجال �ملمكنة"، ي�صيف �صنني.
�أن  على  �ملجل�ص  رئي�ص  و�صدد 
مكفول  ح��ق  �مل�صري  "تقرير 
�لدويل  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  يف 
و�ل�صيا�صية  �ملدنية  للحقوق 
ويف �لالئحة �لأممية 1514 وكذ� 
�جلهوية  �ملو�ثيق  خمتلف  يف 
ومنها  �لإن�صان  بحقوق  �ملعنية 
�مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�صان 

و�ل�صعوب".
�ملغربي  �لتطبيع  �صنني  و�نتقد 
قائال  �ل�صهيوين،  �لكيان  مع 
وهم  يتبع  �ملغربي  �لنظام  �إن 
�لرئي�ص �لأمريكي وباع �لق�صية 

�لفل�صطينية مقابل ذلك.
لوؤي/ي

املغرب" "اإخوان  من  اأيديهم  اجلزائر" ينف�سون  "اإخوان 
مقري اتهم العثماين بخيانة مبادئه بعد توقيعه "اتفاقية العار" مع الكيان ال�سهيوين

مقري،  �لرز�ق  عبد  �أم�ص  �عترب 
�ل�صلم،  جمتمع  حركة  رئي�ص 
�أكرب  �لتطبيع،  ملف  "حم�ص"، 
�تهم  بعدما  �ملغرب  عرفته  خزي 
�صعد  �ملغربي  �حلكومة  رئي�ص 
مبادئه  بخيانة  �لعثماين،  �لدين 

وخطه.
يف  خ��زي  �أك��رب  �إن  مقري،  ق��ال 
�تفاق  على  �ملغرب  توقيع  ملف 
�ل�صهيوين،  �لكيان  مع  �لتطبيع 
ناله رئي�ص �حلكومة �صعد �لدين 
مبادئه  خ��ان  �ل��ذي  �لعثماين، 

وخطه.
فيه  جاء  من�صور�  مقري  وكتب 
“�أكرب من يناله هذ� �خلزي و�لعار 
�لعام  �لأمني  هو رئي�ص �حلكومة 
باعتبار  و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب 
�ل�صابق  وخطه  ملبادئه  خيانته 
من  �صكل  باأي  للتطبيع  �ملعادي 

�لأ�صكال وفق ما كان ي�رشح به 
هو نف�صه”.

يف  �أن  نعلم  “نحن  و�أ���ص��اف 
ومنا�صلني  �أ�صالء  �حل��زب  هذ� 
م���ن���ا����رشة  يف  ����ص���ادق���ني 
�ملحتل  ���ص��د  �لفل�صطينيني 
و�فقت  �إن  �أنه  غري  �ل�صهيوين، 
موؤ�ص�صات هذ� �حلزب هذه �خليانة 
يف  ر�صميا  دخل  قد  حزب  فهو 
�دع��اء  وك��ل  �لت�صهني،  د�ئ���رة 
�لق�صية  دع��م  يف  بال�صتمر�ر 
ممجوج  تدلي�ص  �لفل�صطينية 
�أي  له  يكون  ولن  باطل،  و�دعاء 

�أثر”.
وفد  “متثيل  فان  مقري  وب��ر�أي 
�لقومي  �لأمن  مب�صت�صار  �لكيان 
هذ�  �صقوط  على  و��صح  دليل 
�لزعم و�أن �ملق�صد �لأول من هذه 
�لتن�صيق  هو  �لتطبيعية  �خلطوة 

على  �خلطر  يجعل  مما  �لأمني، 
هذ�  و�أن  موؤكد�،  �لفل�صطينيني 
و�ملغرب  �جلز�ئر  �إىل  ميتد  �خلطر 

�لعربي كله”.
حم�ص  حركة  رئي�ص  و�أو���ص��ح 
حزب  م��ن  ه��ذ�  موقفنا  “�إن 
و�جب  �ملغربي  و�لتنمية  �لعد�لة 
حر  كل  على  و�جب  وهو  علينا، 
و�لإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل  يف 
�أول، ثم حتى يبقى  �إحقاقا للحق 
�لأمل قائما يف �لأمة ول يتعاظم 
ت�صببه  �لذي  �ملعنوي  �لنهيار 
مثل هذه �خليانات، ثم حتى نربئ 
مما   hلأ�صباب� لذ�ت   – �أنف�صنا 
نتهم به باطال وزور� باأننا نكيل 
ب�صدة  �لتطبيع  ندين  مبكيالني، 
�ملطبع  ك��ان  �إذ�  �إل  و���رش�م��ة 
�أننا  تعلم  �إنك  �للهم  �إ�صالميا.. 
�إل  ن�صدر  ل  و�أننا  هكذ�..  ل�صنا 

عما متليه علينا �صمائرنا، و�إد�نتنا 
ر�صمي  بيان  عرب  �ملوقف  لهذ� 

كان من �ليوم �لأول”.
�لتفاق،  على  �لعثماين  توقيع 
و�صط  عارما  غ�صبا  �أي�صا  �أثار 
�لعديد  عرب  حيث  حزبه،  �أع�صاء 
�لعد�لة  ح��زب  منا�صلي  م��ن 
من  ��صتيائهم  عن   ، و�لتنمية 
رئي�صا  ب�صفته  �لعثماين  توقيع 
يف  �لت��ف��اق،  على  للحكومة 
فقط  م�صت�صارين  توقيع  مقابل 

عن �لطرفني �لآخرين .
ويف �ملقابل �ختار رو�د من�صات 
�صور  على  �لتعليق  �لتو��صل، 
�لتفاق  على  �لعثماين  توقيع 
م�صتح�رشين  ب��ال�����ص��خ��ري��ة، 
وتر�جعاته  �لعثماين  تناق�صات 

عن مو�قفه �ل�صابقة.
 لوؤي/ي

 الدين الداخلي للجزائر يالم�ص �سقف 7558 مليار دج
يف حني ال تتجاوز الديون اخلارجية مليار دوالر اإىل غاية 2018

عبد  بن  �أمي��ن  �ملالية  وزي��ر  �أك��د 
�لعمومي  �لَدين  �أن حجم  �لرحمن 
بلغ   ،2018 غاية  �إىل  للجز�ئر 
دج،  مليار   7679.10 قيمته  ما 
كَدين  دج  مليار   7558 بينها  من 
مليار دج كَدين  د�خلي، و139.1 
مليار   1 يعادل  ما  �أي  خارجي 

دولر �أمريكي .
�لرحمان  عبد  بن  �لوزير  وق��ال 
على  �مل�صادقة  جل�صة  خ��الل 
م�رشوع �لقانون �ملت�صمن ت�صوية 
ميز�نية 2018، باملجل�ص �ل�صعبي 
�صجل  �لد�خلي  �لدين  �إن  �لوطني 
منو� يف �ل�صنة �ملذكورة بن�صبة 54 
باملئة مقارنة ب�صنة 2017، مرجعا 
غري  �لتمويل  �إن�صاء  �إىل  ذل��ك 

�لتقليدي ويق�صد طباعة �لأور�ق 
ن�صبة  ي�صكل  �ل��ذي  �لنقدية، 
44.60 باملئة من �لَدين �لعمومي. 
�إجابته على  �أخرى، ويف  من جهة 
�صوؤ�ل بخ�صو�ص �صعف حت�صيل 

للموؤ�ص�صات  �ملمنوحة  �لقرو�ص 
�ملالية  وزير  �أو�صح  �لقت�صادية، 
�أن هذه �لقرو�ص تتعلق بامل�صاريع 
�لتي تتطلب �إن�صاجا طويال، وهو 
ما يربر متديد جد�ول ��صتحقاقات 

قد  طويلة  ف��رتة  �إىل  ت�صديدها 
ت�صل �إىل 30 �صنة، وبالتايل فاإن 
فرتة �لتاأجيل هذه تعّد مهمة فيما 
لكافة  �ملمنوحة  �لقرو�ص  يخ�ص 
�صّوت  وق��د  تقريبا.  �مل�صاريع 
�لوطني  �ل�صعبي  �ملجل�ص  نو�ب 
قانون  م�رشوع  على  بالإجماع 
 .2018 ل�صنة  �مليز�نية  ت�صوية 
�لعلنية  �لت�صويت  جل�صة  وح�رش 
�ملجل�ص  رئي�ص  تر�أ�صها  �لتي 
�صنني،  �صليمان  �لوطني  �ل�صعبي 
عبد  بن  �أمي��ن  �ملالية  وزي��ر  كال 
مع  �لعالقات  ووزي��رة  �لرحمان 
�لربملان ب�صمة عزو�ر مقابل غياب 

�أغلب �أع�صاء �حلكومة.
لوؤي/ي

يف ر�سالة م�ستعجلة اإىل وزير التعليم العايل

مطالب باإلغاء الطابع االإق�سائي 
المتحان نهاية التخ�س�ص لالأطباء 

املقيمني
ر�صالة  �ملقيمون  �لأطباء  وجه 
�لتعليم  وزي��ر  �إىل  م�صتعجلة 
عبد  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�لنظر  �أجل  من  زيان،  بن  �لباقي 
يف طلب �إلغاء �لطابع �لإق�صائي 
لمتحان نهاية �لتخ�ص�ص �ملزمع 

�إجر�وؤه �صهر فيفري �ملقبل.
�ملعنيون  �ملقيمون  �لأطباء  وقدم 
�لتخ�ص�ص  نهاية  بامتحان 
ب��اإل��غ��اء �ل��ط��اب��ع �لإق�����ص��ائ��ي 
هذه  ��صتثنائية  ب�صفة  لالمتحان 
�لطابع  على  و�لإب��ق��اء  �ل�صنة 
لهم  ي�صمن  و�لذي  له  �لرتتيبي 
�ملدنية  �خلدمة  منا�صب  �ختيار 
هذ�  ويعود  عملهم.  ومو��صلة 

�ل�صتثنائية  للظروف  �لطلب 
�صهر  منذ  �جلز�ئر  بها  متر  �لتي 
تف�صي  ب�صبب  �ملا�صي  مار�ص 
وب��اء ك��ورون��ا �ل��ذي م��ا ي��ز�ل 
�لأرو�ح  م��ن  �لعديد  يح�صد 
�لأطباء  جعل  ما  وه��و  يوميا، 
�ل�صفوف  يف  جمندين  �ملقيمني 
�لأوىل ملجابهة هذه �جلائحة عرب 
تعذر على  ما  �لوطن  كل ربوع 
�جليد  �لتح�صري  منهم  �لكثري 
�لنف�صية  عن  ف�صال  لالمتحان 
�ملتعبة لهوؤلء بعد فقد�ن زمالء 
فريو�ص  ب�صبب  �أقرباء  �أو  لهم 

كورونا �مل�صتجد.
لوؤي/ي



منظمة ال�سحة العاملية تطمئن بخ�سو�ص ال�ساللة اجلديدة لكورونا
�لإقليمي  �ملكتب  �أم�����ص  نفى 
يف  �لعاملية  �ل�صحة  ملنظمة 
على  قاطعة  �أدلة  وجود  �أوروب��ا 
لفريو�ص  �جلديدة  �ل�صاللة  �أن 
 ”19 “كوفيد  �مل�صتجد  كورونا 
تنت�رش  بريطانيا،  تف�صت يف  �لتي 
مر�صا  ت�صبب  �أو  �أكرب  ب�صهولة 

�أخطر.
للمنظمة  �لإقليمي  �ملكتب  قال 
�لرو�صية  “�صبوتنيك”  لوكالة 
مع  تتغري  �لفريو�صات  “كل  �إن 
ندر�ص  زلنا  م��ا  نحن  �ل��وق��ت، 
كورونا  )بفريو�ص  �لطفرة  هذه 
على  و�أثرها  وغريها  �مل�صتجد( 

مكتب  �لعامة”.و�أ�صاف  �ل�صحة 
لي�صت  �حلالية  “�لأدلة  �ملنظمة: 
�جلديدة  �ل�صاللة  �أن  على  قاطعة 
ت�صبب  �أو  �أكرب،  ب�صهولة  تنت�رش 
لها  �صيكون  �أو  �أخطر،  �أمر��صا 
�لختبار�ت  فاعلية  على  تاأثري 
مكتب  و�للقاحات”.وتابع 
�أدلة  “ل  �لعاملية:  �ل�صحة  منظمة 
��صتجابة  تغري  على  �لآن  حتى 
فعالية  �أو  �مل�صادة  �لأج�����ص��ام 

�جلديدة”. �ل�صاللة  �للقاح جتاه 
كورونا  فريو�ص  �أن  �أك��د  لكنه 
�أمر��صا  ي�صبب  بالفعل  �مل�صتجد 
�صيء  كل  فعل  ويجب  خطرية، 

�نت�صاره. لوقف  ممكن 
�لتو�صع  على  �ملنظمة  حثت  كما 
وق��ال  �لتطعيم،  عمليات  يف 
�ملكتب �لإقليمي �إن “�لتو�صع يف 
من  �صيقلل  �لأ�صخا�ص  تطعيم 
�حتمالية  ومن  �لفريو�ص  �نت�صار 
ح����دوث ط���ف���ر�ت وت��غ��ري�ت 
�ملكتب  دع���ا  جديدة”.كما 
�لدول  جميع  للمنظمة  �لإقليمي 
عن  عاجل  ب�صكل  �لإب��الغ  �إىل 
ر�صدها  يتم  �لوباء  يف  طفرة  �أي 
�إىل  �ملخربية  �لتحاليل  خ��الل 
موؤكد�  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 
مع  م�صتمر  تو��صل  على  �أن��ه 

�لربيطانية  �ل�صحية  �ل�صلطات 
حول  �ملعلومات  على  للح�صول 

�لطفرة �جلديدة �أول باأول.
�لربيطانية،  �ل�صلطات  و�أعلنت 
�صاللة  ظ��ه��ور  ع��ن  �ل�����ص��ب��ت، 
قالت  كورونا،  لفريو�ص  جديدة 
قد  بن�صبة  �نت�صار�  �أ���رشع  �إنها 
��صطر  ما  باملئة،   70 �إىل  ت�صل 
رو�صيا  بينها  �لبلد�ن  من  عدد� 
و�إيطاليا  وه��ول��ن��د�  وبلجيكا 
�لرحالت  منع  �إىل  و�لكويت 
�ململكة  م��ن  و�ل��ربي��ة  �جل��وي��ة 

�ملتحدة.
                                  لوؤي/ي
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�سفري اإيطاليا اجلديد يتعهد بت�سهيل املنح الدرا�سية 
والفيزا للجزائريني

لوؤي/ي
------------------

يف  �لإي��ط��ايل  �ل�صفري  و�أك���د 
يف  للجز�ئريني  وجهها  ر�صالة 
�لجتماعي  �لتو��صل  �صبكات 
�إيطاليا  ب��ني  "�ل�صد�قة  �أن 
عميقة  ج��ذور  لديها  و�جلز�ئر 
��صتقالل  قبل  م��ا  �إىل  ت��ع��ود 
بفعل  د�ئما  تعززت  �جلز�ئر وقد 
و�لعالقات  �جل��غ��ر�يف  �لقرب 
بني  ن�����ص��ان��ي��ة  و�لإ �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

�لتجارية". و�ملبادلت  �صعبينا 
تعترب  �جلز�ئر  باأن  ذكر  �أن  وبعد 
لإيطاليا  جت��اري  �رشيك  �أول 
�لأو�صط  �ل�رشق  منطقة  يف 
بف�صل  )مينا(  �إفريقيا  و�صمال 
 8 �مل���ب���ادلت �ل��ت��ي ت��ت��ج��اوز 
�أ����ص���ار  دولر،  م���ل���ي���ار�ت 

�إىل  �لإي��ط��ايل  �لدبلوما�صي 
�ل�رش�كة  هذه  تعزيز  ���رشورة 
�رشكة   200 قر�بة  �أن  �صيما  ل 

�جلز�ئر. يف  متو�جدة  �إيطالية 
�ملنا�صبة  بهذه  �ل�صفري  وذك��ر 
بينها  م��ن  �أول��وي��ات��ه  بع�ص 
يف  �صيما  �ل�رش�كة  "تنويع" 
�لطاقوي  �لن��ت��ق��ال  جم��الت 
و�ل�������ص���ن���اع���ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�حلديثة. و�لتكنولوجيات 
�لتعاون"  "بت�صهيل  �لتزم  كما 
�ل�صغرية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني 
و�مل��ت��و���ص��ط��ة و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 

و�جلز�ئرية. �لإيطالية  �لنا�صئة 
�أبرز  �ل�صيا�صي،  �جلانب  ويف 
"�رش�كة  وج��ود  بوغليي�صي 
تعود  وتاريخية  ��صرت�تيجية 
�جل��ز�ئ��ر  ����ص��ت��ق��الل  ف��رتة  �إىل 

قائمة". ز�لت  ما  و�لتي 

وع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل����دويل، 
بالده  �إر�دة  عن  �ل�صفري  �أعرب 
ق�صد  �جل��ز�ئ��ر  م��ع  �لعمل  يف 
�ل��ت��ح��دي��ات  ك��ل  "مو�جهة 
و�لإقليمية  �ل�صاملة  �مل�صرتكة 
�ل�صحية  �لأزم���ة  غ��ر�ر  على 
 h19كوفيد ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
ث�����اره�����ا �لق��ت�����ص��ادي��ة  و�آ
�ملتو�صط  يف  و�جليو�صيا�صية 

و�ل�صاحل".
�صنة  �أن  �رشح  �آخر،  جانب  ويف 
�أك��رث  ثرية  "�صتكون   2021
hع��ل��ى �ل�����ص��د�ق��ة �جل��ز�ئ��ري��ة
"�لديناميكية  مربز�  �ليطالية، 

�مل�صبوقة". وغري  �لهائلة 
�لعالقات  "بتعزيز  �لتزم  كما 
بني  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  ن�����ص��ان��ي��ة  �لإ
و�جلز�ئري  �لإيطايل  �ل�صعبني 
م���ن خ����الل ت��رق��ي��ة �ل��ل��غ��ة 

وتقدمي  �جلز�ئر  يف  �لإيطالية 
�جلز�ئريني  للطلبة  در��صية  منح 
ثقافية  م���ب���ادر�ت  وت��ن��ظ��ي��م 
�لثقايف  �ملعهد  مع  بالتن�صيق 
ومدر�صة  باجلز�ئر  �لإي��ط��ايل 

باجلز�ئر". �لإيطالية  روما 
�إيطاليا  "�صفارة  �إن  وق���ال 
�صيا�صة  ترقية  �إىل  تتطلع 
�لتاأ�صري�ت"،  جمال  يف  فعالة 
رغم  �ل�صنة،  ه��ذه  �أن  مذكر� 
"��صتحدثنا   ،h19كوفيد جائحة 
للطلبة  �صمحت  خا�صة  �آلية 
�ل�صنة  تفويت  بعدم  �جلز�ئريني 

باإيطاليا". �جلامعية 
�لبلد  هو  "�إيطاليا  �أن  و�أ�صاف 
�ل��وح��ي��د �ل���ذي مي��ل��ك م��رك��ز� 
�جلنوب  باأق�صى  للتاأ�صري�ت 
و�ع���د�  )�أدر�ر(،  �جل���ز�ئ���ري 
يف  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  "مب�صاعفة 

�جلز�ئر".
�لدبلوما�صي  �أكد  �لأخري،  ويف 
بني  من  �إيطاليا  �أن  �لإي��ط��ايل 
تاأثرت  �لتي  �لأوىل  �لبلد�ن 
ب�����ص��دة ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا، 
بعدد  �ل�صخ�صي  "تاأثره  مربز� 
�لتي  �لت�صامن  ر�صائل  ونوعية 
�جلز�ئر  ربوع  كل  من  �أر�صلت 

�لإيطاليني". �إىل 
على  ي��دل  "هذ�  �أن  وخل�ص 
ولي�ص  �ل�صعبني  بني  �ل�صد�قة 
هي  وه��ذه  �لبلدين  بني  فقط 
تبني  �لتي  �ل�صعبة  �لأوق��ات 

�حلقيقيني". �لأ�صدقاء 

تاأ�سرية ن�سطة  ل�سيا�سة  اإىل الرتويج  �سي�سعى  اأنه مع بدء مهمته  اإيطاليا اجلديد باجلزائر، جيوفاين  بوغليي�سي  اأكد �سفري 
من خالل ت�سهيلها، واأكد اأن اإيطاليا هي الدولة الوحيدة التي لديها مركز فيزا يف اأدرار، موؤكدا العمل على م�ساعفة مراكز 

باجلزائر. التاأ�سريات 

قال اإنه البلد الوحيد الذي ميلك مركزا للتاأ�سريات باجلنوب

 

الرتخي�ص للمدار�ص القراآنية 
املغلقة باإعادة فتح اأبوابها  

�ملغلقة  �لقر�آنية  �ملد�ر�ص  فتح  باإعادة  �أم�ص  �حلكومة  رخ�صت 
نقلت  قد  �لكرمي  �لقر�آن  �إذ�عة  وكانت  كورونا.  جائحة  ب�صبب 
وفق  جديد  من  �لقر�آنية  �ملد�ر�ص  فتح  �إعادة  على  �ملو�فقة  بيان 

�صارم. �صحي  بروتوكول 
��صتئناف  قر�ر  من  لأ�صهر  �ملد�ر�ص  هذه  �حلكومة  و��صتثنت 
ومر�كز  و�جلامعية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  م�ص  �لذي  �لدر��صة 
�لتن�صيقية  رئي�ص  وكان  �لفارط.  نوفمرب  �صهر  �ملهني  �لتكوين 
على  �صابق  وقت  يف  �صدد  قد  حجيمي،  جلول  لالأئمة،  �لوطنية 
�لعلمية  و�لزو�يا  �لقر�آنية  �ملد�ر�ص  فتح  يف  �لتعجيل  �رشورة 
ب�صبب  �لغلق  من  �أ�صهر  ثمانية  من  �أزيد  بعد  للطلبة  �لد�خلية 
�لفئة  هذه  مو��صلة  ���رشورة  على  م�صدد�  كورونا،  جائحة 
ت�رشيحات  يف  حجيمي  وقال  �لطلبة.  من  كغريها  تعليمها 
�ل�صوؤون  وز�رة  ل��دى  بطلب  تقدمت  �لنقابة  �إن  �صحفية 
�لزو�يا  ن�صاط  فتح  يف  �لإ���رش�ع  �أجل  من  و�لأوق��اف  �لدينية 
كورونا.  فريو�ص  ب�صبب  �أ�صهر  منذ  �ملغلقة  �لقر�آنية  و�ملد�ر�ص 
�حلكومة  قر�ر�ت  �أن  لالأئمة  �لوطنية  �لتن�صيقية  رئي�ص  و�أ�صار 
�لتعليمية  �لأطو�ر  خمتلف  يف  تدريجيا  �لدر��صة  عودة  ب�صاأن 
ن�صاط  ��صتئناف  ب�رشورة  للمطالبة  دفعتهم  �جلامعة،  فيها  مبا 
وجه  يف  عديدة  �أ�صهر  منذ  �ملغلقة  و�لزو�يا  �لقر�آنية  �ملد�ر�ص 
�ملتحدث  ودع��ا  �لد�خلية.  �ملدر��ص  �صيما  ل  �ل��ق��ر�آن،  طلبة 
�لقر�آنية  �ملد�ر�ص  فتح  يف  و�لإ�رش�ع  �ملوقف  لتد�رك  �حلكومة 
�نتظار  يف  �لد�خلي  �لطري�ن  عودة  مع  خا�صة  �لعلمية  و�لزو�يا 
تطبيق  حجيمي  جلول  و�قرتح  �لربي.  �لنقل  عن  �حلظر  رفع 
تف�صي  ملنع  و�ملد�ر�ص  �لزو�يا  يف  �صارم  �صحي  بروتوكول 
تعترب  فتحها  منذ  �مل�صاجد  �أن  �ل�صايق  ذ�ت  يف  م�صري�  كورونا، 
فريو�ص  من  �لوقاية  باإجر�ء�ت  �لتز�ما  �لأماكن  �أكرث  بني  من 
�لقائمني  �صفوف  يف  �إ�صابات  ت�صجيل  عدم  بدليل  كورونا، 
فتح  �إع��ادة  ف��اإن  باملقابل  وعليه،  �مل�صلني  �أو  �مل�صجد  على 

�جلز�ئريني. على  �صحيا  تهديد�  ي�صكل  لن  �لقر�آنية  �ملد�ر�ص 
لوؤي/ي

ب�سرط االلتزام بربوتوكول �سحي �سارم

اأ�سرع انت�سارا بن�سبة قد ت�سل اإىل 70 باملئة

اجلزائر مينع  ما  يوجد  “ال 
 من تنفيذ عقوبة االإعدام”

�لعر�بي  �جلز�ئر،  ق�صاء  جمل�ص  لدى  �مل�صاعد  �لعام  �لنائب  �أكد 
�جلديد  �لقانون  يف  �ل��و�ردة  �لإع��د�م  عقوبة  فر�ص  �لطاهر، 
ومكافحتها  �لأ�صخا�ص  �ختطاف  جر�ئم  من  بالوقاية  �ملتعلق 
قا�رش�،  كان  ما  �إذ�  �ل�صحية  وفاة  حالة  يف  �ملختطفني  على 
على  �لعقوبة  تنفيذ  من  �جلز�ئر  مينع  ما  يوجد  ل  �أنه  م�صري� 

�لدويل. �ل�صعيد 
مبكافحة  �ملتعلق  �جلديد  �لقانون  �أن  �لطاهر  �لعر�بي  و�أو�صح 
خ�صو�صيات  تر�عي  وطنية  “��صرت�تيجية  �صطر  �لختطاف 
�خلطر  عو�مل  لتحديد  �لوطني،  �لرت�ب  مناطق  من  منطقة  كل 
�لو�صائل  وبحث  �لختطاف  جر�ئم  �رتكاب  �إىل  توؤدي  �لتي 
يف  �لتدخل  جمال  وحتديد  لها  و�لت�صدي  حدوثها  ملنع  �لكفيلة 

�ملتد�خلة”. و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  خمتلف 
�أن  �جلز�ئر  ق�صاء  جمل�ص  لدى  �مل�صاعد  �لعام  �لنائب  و�أ�صار 
و�لجتماعي  و�لنف�صي  �ل�صحي  �لتكفل  �صت�صمن  �لدولة 
كما  �ملجتمع،  يف  �ندماجهم  وت�صيري  �لختطاف  ل�صحايا 
ق�صائية  م�صاعدة  من  لال�صتفادة  �لق�صاء  �إىل  جلوءهم  تي�رش 
بجرمية  �لعامة  �لنيابة  علم  مبجرد  �أنه  �صدد  كما  �لقانون.  بقوة 
حتقيقات  وفتح  �لعمومية  �لدعوة  مببا�رشة  �صتقوم  �لختطاف، 
�ل�صخ�ص  توقيف  لغر�ص  �لوقائع،  هذه  بخ�صو�ص  �بتد�ئية 

�ل�صحية. عن  و�لبحث  �ملختطف 
ق/و

العامل” يف  ال�سم�سية  الطاقة  حقول  اأكرب  اأحد  متتلك  “اجلزائر 
ك�����ص��ف��ت حم��اف��ظ��ة �ل��ط��اق��ات 
�لطاقوية،  و�لفعالية  �ملتجددة 
�أحد �أكرب حقول  عن حيازة �جلز�ئر 
مع  �لعامل،  يف  �ل�صم�صية  �لطاقة 
 2000 من  باأكرث  ت�صمي�ص  فرتة 
حمافظة  وذكرت  �صنوًيا.  �صاعة 
و�لفعالية  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ات 

على  لها،  من�صور  يف  �لطاقوية 
فاي�صبوك،  يف  �لر�صمية  �صفحتها 
�جلغر�يف،  �جلز�ئر  ملوقع  نظر�  �أنه 
�حلقول  �أك���رب  م��ن  و�ح���د�  متلك 
�أن  موؤكدة  �لعامل”،  يف  �ل�صم�صية 
مدة �لت�صمي�ص على كامل �لرت�ب 
 2000 تتجاوز،  تقريبا  �لوطني 

ت�صل  �أن  وميكن  �صنويا  �صاعة 
يف  وخا�صة  �صاعة،   3900 حتى 
و�أ�صار  و�ل�صحر�ء.  �ملرتفعات 
ن�صبة  �أن  �إىل  ذ�ت���ه  �مل�����ص��در 
�ل�صم�صية  �ل��ط��اق��ة  ��صتقبال 
مب�صاحة  �أفقي  �صطح  على  �لكلية 
 5.1 بني  ترت�وح  و�حد  مربع  مرت 

)ح��و�يل  �ل�صاعة  يف  كيلوو�ط 
�ل�صاعة  و�ط/  كيلو   1860
يف  مربع(  مرت  لكل  �ل�صنة  يف 
�ل�صمال و6.6 كيلو و�ط/ �ل�صاعة 
/�صاعة  و�ط  كيلو   2410 )حو�يل 
يف  مربع(  مرت  ولكل  �ل�صنة  يف 
�جلنوب �لكبري.                   ق/و
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�سوق اخل�سر والفـواكه بعا�سمة الوالية.. 
فـو�سى واإهمال!

منلـي .ع
---------------- 

و���ص��ب��ق ل��ل��ت��ج��ار �ل��ذي��ن 
ليبيا،  ���ص��وق  ي�����ص��غ��ل��ون 
ج��ل��ه��م �أرب�����اب ع��ائ��الت، 
من  �لعديد  يف  طالبو�  �أن 
م�صوؤويل  م��ن  �ملنا�صبات 
حد  بو�صع  �ل�و�دي،  بلدية 
ه��م��ال  و�لإ �لت�صّيب  حل��ال��ة 

�ل�صوق،  فيها  يتخبط  �لتي 
مز�ولة  من  يتمكنو�  حتى 
مالئمة. ظروف  يف  ن�صاطهم 
�لأخ��رية،  �ل�صنو�ت  وخ��الل 
ت��ف��اج��اأ �مل��و�ط��ن��ون �ل��ذي��ن 
لقتناء  �ل�صوق  ي��رت��ادون 
خ�رش  م��ن  ي��ح��ت��اج��ون��ه  م��ا 
وغريها  وحل���وم..  وف��و�ك��ه 
من  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �مل���و�د  م��ن 

تعد�د  يف  �لكبري  �لتناق�ص 
�لأو���ص��اع  وت��ردي  �لتجار 
�لأو�صاخ  �نت�صار  خالل  من 
�أ�صبح  حيث  و�ل��ف��و���ص��ى، 
�خل�رش  �صوق  ميّيز  م��ا  ه��م  �أ
و�ل���ف���و�ك���ه ب���ال�������و�دي، 
و�ل��������ذي ي����رتب����ع ع��ل��ى 
�نهيار  هكتارين،  م�صاحة 
�صقف  م��ن  ك��ب��رية  �أج����ز�ء 

عن  ناهيك  �جلملة،  �صوق 
�لعمومية  ن���ارة  �لإ �ن��ع��د�م 
�ملقابل  يف  و�مل��ر�ح��ي�����ص، 
ين�صبون  �لتجار  �أغلب  �أن 
�ل��ط��ري��ق  و���ص��ط  �صلعهم 
�جلامعي. �لقطب  �إىل  �ملوؤدي 

�مل���ر�ق���ب���ة  غ���ي���اب  ويف 
�صوق  حت���ّول  و�له��ت��م��ام، 
مفتوحة  مر�حي�ص  �إىل  ليبيا 
ع��ل��ى �ل���ه���و�ء، و�ن��ت�����ص��ار 
م��ر  �لأ �لكريهة،  �ل��رو�ئ��ح 
�لكثري  طرح  �إىل  يدفع  �لذي 
خا�صة  �ل��ت�����ص��اوؤلت،  م��ن 
�ل�صحة  �لرقابة،  جانب  من 

لتجارة. و�
طالب  ذ�ت��ه،  �ل�صياق  ويف 
و�لفو�كه  �خل�رش  �صوق  جتار 
زيارة  تخ�صي�ص  ب�رشورة 
م��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��م�����ص��وؤول��ني 
���ص��ه��م  �مل��ع��ن��ّي��ني وع��ل��ى ر�أ
لتهيئة  �ل���ولي���ة،   و�يل 
توفري  جانب  �إىل  �ل�صوق، 
�ل�رشورية  �ل�����رشوط  ك��ل 
مل���رت���ادي���ه م���ن �ل��ت��ج��ار 
ما  و�إ���ص��الح  و�مل��و�ط��ن��ني.. 

�إ�صالحه. ميكن 

انتقد، عدد من التجار واملواطنني بعا�سمة الـوالية، الو�سعية املرتدية التي يتواجد عليها �سوق اخل�سر والفواكه، وطالبوا 
من ال�سلطات املحلية  بتحّمل م�سوؤولياتها، والعمل على اإزالة كل مظاهر الفو�سى واالأو�ساخ.

م�سوؤولياتها بتحمل  املحلية   ال�سلطات  طالبوا  التجار 

�����ص���ت���ف���ادت 
�لع�صل  قرية 
لبلدية  �لتابعة 
خليفة  حا�صي 
على  �لو�قعة 
 32 ب�����ع�����د 
ك����م  ���رشق��ي 
ع���ا����ص���م���ة 
�لو�دي  ولية 

ملا  م��ن وح���دة ع���الج ط��ب��ق��ا 
رئي�ص  تعليمات  يف  ورد 
تبون   �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
و�لرفع  �لظل  مبناطق  بالعناية 
بهذه  �لتكفل  م�صتوى  م��ن 
خ�ص�ص  ح��ي��ث   ، �مل��ن��اط��ق 
خا�صا  م�صت�صار�  ملتبعاتها 
بعد  تنميتها   مبتابعة  يقوم 
�ل��دول��ة  ل��ه��ا  خ�ص�صت  �أن 
 ، �لغر�ص  لذ�ت  ماليا  غالفا 
وبالتن�صيق  �لإطار  هذ�  ويف 
قامت  �ملحلية  �ل�صلطات  مع 
للمجتمع  �لوطنية  �لتن�صيقية 
خليفة  حا�صي  مكتب  �ملدين 
على  م�����ص  �أ �أول  ���رش�ف  ب��الإ
بح�صور  �لوحدة  هذه  �فتتاح 
م�صوؤول  و  �لولئي  �ملن�صق 
�صعد  �ل�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صة 
ورئي�ص  بالدبيلة  �لعمامرة 
رفقة  خليفة  حا�صي  بلدية 
يف  ممثلة  �لأمنية  �ل�صلطات 
قليمي  �لإ �لدرك  فرقة  رئي�ص 
من  وج��م��ع  �ل��ب��ل��دي��ة  ل���ذ�ت 
��صتب�رشو�  �لذين  �حلي  �أهايل 
خ��ري� ب��ه��ذ� �مل��ول��ود �جل��دي��د 
معاناتهم،  من  �صيحد  �ل��ذي 
لهم  ويوفر  �لثقة  لهم  ويوفر 
�لبلدية  عا�صمة  �إىل  �لتنقل 
ج��اء يف  ل��ل��ت��د�وي، يف ح��ني 
�جلو�رية  �ل�صحة  مدير  كلمة 
�صتتكفل  ن����ه  �أ ب��ال��دب��ي��ل��ة 
�لتجهيز�ت  بكل  م�صاحله 
�صري  حل�����ص��ن  �ل�������رشوري���ة 

منوها  �ل�صحي  �ملرفق  ه��ذ� 
مبجهود�ت  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف 
�جل��م��ي��ع وم�����ص��اه��م��ت��ه��م يف 
�ل�صحي  �مل�رشوع  هذ�  �إجناح 
على  بالفائدة  �صيعود  �لذي 
���ص��اك��ن��ة م��ن��اط��ق �ل��ظ��ل يف 
م�صوؤول  تعهد  كما  �جل��ه��ة، 
بالدبيلة  �جل��و�ري��ة  �ل�صحة 
�إ���ص��اف��ة  م�����ص��احل��ه،  بتكفل 
و�صائل  بتوفري  �لتكفل  على 
وتخ�صي�ص  للوحدة  �لعمل 
لزيارة  �أ�صبوع  ك��ل  يومني 
�ل�صحي  �ملرفق  لهذ�  �لطبيب 
ما  مم��ر���ص رغ��م  ت��وف��ري  م��ع 
نق�ص  من  �لقطاع  هذ�  يعانيه 
تدخل  ويف   ، �ملمر�صني  يف 
�ل�صعبي  �ملجل�ص  لرئي�ص 
�لذي  �لبلدية  لذ�ت  �لبلدي 
يف  �لتن�صيقية  مبجهود�ت  نوه 
 ، �لتغيري  يف  �جلادة  م�صاعيها 
من  �لوقت  ذ�ت  يف  مطالبا 
بهذ�  �لعناية  �حلي  هذ�  �أهايل 
وم�صاعدة  �ل�صحي  �ملك�صب 
عجز�  تعاين  �لتي  �لبلدية 
من  �ملرفق  بهذ�  للتكفل  ماديا 
�ختتمت  كما  �حلر��صة،  حيث 
لهذ�  �ل��ت��د���ص��ني  �ح��ت��ف��ال��ي��ة 
بتناول  �ل�����ص��ح��ي  �ل�����رشح 
�لتي  �لإك��ر�م��ي��ات  بع�ص 
�عرت�فا  �حل��ي  �أه��ايل  وف��ره��ا 
من  ك��ل  مب��ج��ه��ود�ت  م��ن��ه��م 
يف  بعيد  �أو  قريب  من  �صاهم 
 . حقيقة  �إىل  �حللم  هذ�  حتويل 
مبارك قدودة 

ت��ع��ت��رب م�����ص��ك��ل��ة رم���ي 
�لتي   �مل�صاكل  من  �لنفايات 
بوجه  �ملنطقة  منها  تعاين 
بوجه  �لنخيل  وحي  �لعموم 
من  تعترب  حيث   ، �خل�صو�ص 
�حل�صارية  �مل�صاكل  �أك��رث 
عائقا  تقف  و�ل��ت��ي  تعقيد� 
م����ام م�����ص��ك��ل �ل��ت��ن��م��ي��ة ،  �أ
خ��ارج  �ل��ق��م��ام��ة  فم�صهد 
تتجمع  و�ل��ت��ي  �حل���اوي���ات 
و�ل��ك��الب  �ل��ق��ط��ط  عليها 
�ملنظر  ي�صوه  ب��ات  �ل�صالة 
م�صكل  ويبقى  .هذ�  �جلمايل 
و�صعها  دون  �لنفايات  رمي 
عل  دل��ي��ل  �حل���اوي���ات  يف 
من  م��ب��الة  ول  وع��ي   قلة 
تعد  ،ح��ي��ث  �ل�����ص��ك��ان  ق��ب��ل 
�إىل  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  ���ص��ب��اب  �أ
�لقمامة  نقل  �صاحنات  تاأخر 

�إىل  ي����وؤدي  مم��ا  وق��ت��ه��ا  يف 
�ملخلفات  �أك��ي��ا���ص  تكد�ص 
على  �حل��اوي��ات  ق��درة  لعدم 
�إىل  .بالإ�صافة  ��صتيعابها 
�صحة  على  �جلانبية  ث��ار  �لآ
من  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �ل��ق��اط��ن��ني  
�نت�صار  خ��الل  من  م��ر����ص  �أ
و�حل�رش�ت  �لكريهة  �لرو�ئح 
بيوت  تهاجم  �أ�صبحت  �لتي 
�أطفالهم  وت��ه��دد  �ل�صكان 
خ��ا���ص��ة �لأط���ف���ال �ل��ذي��ن 
بالقرب  �ملنزل  خارج  يلعبون 

. �لنفايات  من 
�ل  �ل�صوؤ يبقى  �لأخ��ري  ويف 
حتمل  من  �إىل   : نف�صه  يطرح 
�أم  �ل�صكان  �إىل  ؟  �مل�صوؤولية 
�ل�صلطات  م  �أ �لتنظيف  رجال 

؟ ملعنية �
علي حممد 

حي  �صكان  م��ن   ع��دد  ع��رّب 
��صتيائهم  عن   ، فرب�ير   18
�ملزرية   �لو�صعية  من  �لعميق 
حييهم  عليها  يتو�جد  �لتي 
�لعمومية  ن��ارة  �لإ حيث  من 
تعطل  ب�صبب  وه��ذ�    ، ليال 
ب�صبب   م�صابيحها   �أغ��ل��ب 
�ل��ري��اح  منها  ع���ّدة  ع��و�م��ل 
�لأخ��رية  �لغزيرة  و�لأم��ط��ار 
�أنحاء  على  ت�صاقطت  �لتي 
يتم  ومل    ، ك��ك��ل  �مل��دي��ن��ة 
�مل��ّدة  تلك  م��ن��ذ   �إ�صالحها 
جاء  كما    ، �ملطلوب  بال�صكل 
يف ت�رشيح عديد من  موطني 
 " �لتحرير   " ل�  �ملذكور  �حلي 
�ملخاطر  بع�ص   عنها  جنم  مما   ،
يف  �آخرها   كان   ، �مليد�ن  يف 
ل�ص  وم�صك  �لعثور  ع��دم  
�مل�صاكن  �أحد  �إىل  ليال  ت�صلل 
لعملته  �لتفطن  بعد  فّر  حيث 
كان  �ل�صباب  بع�ص  قبل  من 

خ�صائر  خملفا  باجلهة   �صاهر�  
�لعو�مل   عن  ناهيك   ، مادية 
ظهور  �صورة  يف  �لأخ���رى  
�لناجمة  �ل�صارة  �حل�رش�ت  
�حل��ر�رة  ن�صبة  �رتفاع  على 
منها  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ت��دري��ج��ي��ا 
ملفت  ب�صكل  �ل��ع��ق��ارب  
ّن  و�أ ل���ص��ي��م��ا    ، ل��الن��ت��ب��اه 
�حل��ي �مل��ذك��ور  ق��ري��ب ج��ّد� 
وبع�ص  �لرملية  للكثبان 
وم��ن   ، �ل��ف��الح��ي��ة  �مل����ز�رع 
�ملخاطر  من  �لتخل�ص  �أج��ل 
نا�صد   و�ل��ك��ث��رية  �مل��ت��ن��وع��ة 
�حلي  �صيوخ  وبع�ص  �لعقالء  
بالبلدية  �ملعنية  �مل�صالح 
على   �ل�����ص��ه��ر  خ�����ص��و���ص��ا  
يف   " �لكابو�ص   " ه��ذ�  ف��ك 
يف�صح   حّتى   ، �لآج��ال  ق��رب  �أ
�لتحرك  �حلي  لأه��ل  �ل�صبيل 
بالن�صبة  خ�صو�صا  و�لتنقل 
ل��الأط��ف��ال �ل�����ص��غ��ار �ل��ذي��ن 

درو�صهم  مر�جعة  يف�صلون  
ل��ي��ال  رف��ق��ة �لأ����ص���دق���اء  
للفتيات  بالن�صبة  ي�����ص��ا  و�أ
دون  �لظروف  �أح�صن  يف    ،
وخماطر  للتحر�ص   �لتعر�ص 

 . �أخرى 
وحي فاحت نوفمرب بالبيا�سة 

يف حاجة ما�سة اإىل تهيئة 
ح�سرية 

مو�طني   م��ن  ع��دد  وك�صف 
بالبيا�صة  نوفمرب  ف��احت  حي 
رغبتهم  عن   ،  " �لتحرير   " ل� 
جديدة  �لتفاتة   يف  �ل�صديدة  
بجدية   �ل��ن��ظ��ر  و  و�أو����ص���ع 
بع�ص  يف  �مل��ذك��ور  حلييهم  
يتقدمها    ، �لهامة  م���ور  �لأ
�حل�رشية  �لتهيئة  ب��رجم��ة 
حّتى  ب��د�ي��ت��ه  م��ن  بحييهم 
�لذي  �حلي  وح��دود  �لنهاية  
ي��ج��اوره ح��ي �ل��ف��ط��اح��زة ، 
�لطريق  حافتي   على  وه��ذ� 
للبلديات   �مل��وؤدي  �لرئي�صي  
يف    ، منه  �جلنوبية  �جل��ه��ة 
�لعقلة   ، �لرباح  بلدية  �صورة  
�لأخري  يفتقر   ، حيث  و�لنخلة  
�ملنتظر  �ملهم  �جلانب   هذ�  �إىل 
يف  �أف�صل  �صورة  مينحه  �أن 
�مل�صتقبل  يف  �ل�صتفادة   حالة 
�حلي  ّن  و�أ ل�صيما  �لقريب، 
�لأحياء  �أع��رق   بني  من  يعد 
تر�ب  م�صتوى  على  �لكثرية 
و�أك��رثه��م  �لبيا�صة   بلدية 

ي�����ص��ا ع���دد� ل��ل�����ص��ك��ان  ،  �أ
ّن  �أ جن��د  ي�����ص��ا   �أ ج��ان��ب  �إىل 
�ملر�فق  من  �لكثري  به  �لأخري  
�مل�صت�صفى   يتقدمهم  �لهامة 
وك��ذ�  ولدة   بق�صم  �مل���زود 
���ص�����ص��ات ت��رب��وي��ة  ع���ّدة م��وؤ
فتحت  �لتي   �لثانوية  منها 
موؤخر�  �لطلبة   �أمام  بو�بها  �أ
و�لتنقل  معاناة   طول  بعد   ،
�أج��ل   م��ن  �لأخ���رى  للجهات 
خ�صو�صا  �لدر��صة  مز�ولة 
يوؤكد  ما  وهو   ، ن��اث  �لإ فئة 
وطيلة  �مل�صتمرة   �لزيار�ت  
من  �لز�ئرين   ملختلف  �ليوم  
�حلي   لهذ�  وخارجها  �ملدينة 
�مل�رشفني  يجرب   �ل��ذي  م��ر  �لأ
�لبلدية  �صوؤون  ت�صيري  على 
كبرية  بجدية  �لنظر  �لآن  
يف  تهيئة  ور���ص��م  ل��الأخ��ري 
م�����ص��ت��وى ت��ط��ل��ع��ات  �حل��ي 
وق��ت  ق���رب  �أ يف  �مل���ذك���ورة 
لئقة   �صورة  تعطيه  ممكن  
�ملتنقلني  �إع���ج���اب   ت��ن��ال 
ل��ل��ج��ه��ات  �لأخ����رية م��رور� 
منع  على  ف�صال  بحييهم  
�لغبار  وك��ذ�  �ل��رم��ال  زح��ف 
�لتي  �مل��ج��اورة   للم�صاكن 
ور�ء  �لأخ����رى  ه��ي  ك��ان��ت 
�لأطفال  من  �لكثري  �إ�صابة 
�حل�صا�صية  مبر�صى  و�ل�صيوخ  
�لغبار  ت�صاعد  عن  �لناجمة 

 . لأخر  يوم  من 
زياد           بو  �أ

قرية الع�سل التابعة لبلدية حا�سي خليفة ت�ستفيد من وحدة عالج

العناية مبناطق الظل متوا�سلة
 يف الوالية  

نفايات خارج احلاويات تتجمع عليها القطط والكالب ال�سالة 

تراكم النفايات يف ال�سوارع يهدد 
�سحة املوطن 

�سكان حي 18 فرباير يطالبون باإ�سالح االإنارة العمومية
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توزيع  �سبكة  على  باالأ�سغال  تعد  حالة   255
الغاز بورقلة 

يو�سف بن فا�سل
---------------- 

على  �صلبا  ث��ر  ي��وؤ م��ا  وه���و 
�خلدمة  و��صتمر�رية  نوعية 
وخ�صائر  ل��ل��زب��ائ��ن  �مل��ق��دم��ة 
تت�صمن  ل��ل�����رشك��ة  م��ادي��ة 
�مل��وزع��ة  غ��ري  �لطاقة  كمية 
تخلفه  ما  �إ�صالح  وتكاليف 
�أعطاب  من  �لعتد�ء�ت  هذه 
توزيع  �صبكات  م�صتوى  على 
عن  ناهيك  و�لغاز،  �لكهرباء 
على  ت�صكلها  �لتي  �لأخطار 
و�ملمتلكات.  ف��ر�د  �لأ �صالمة 
�أن  ن��ذك��ر  �لإط����ار،  ه���ذ�  يف 
ب��ال��ق��رب من  �حل��ف��ر  ���ص��غ��ال  �أ
�لكهرباء  ت��وزي��ع  من�صاآت 
يقارب  فيما  ت�صببت  و�لغاز 
�أع��ط��اب  جم��م��ل  م��ن    25%
بنهاية  �مل�صجلة  �لكهرباء 
حني  يف   ،2020 نوفمرب  �صهر 
�لغاز،  �أعطاب  من   %  75 متثل 
�لتوزيع  مديرية  كلف  ما  وهو 
�ألف  عن990   يزيد  ما  بورقلة 
هذه  لإ�صالح  جز�ئري  دينار 
�لأع���ط���اب و���ص��م��ان �إع���ادة 
�ملادتني  بهاتني  �لزبائن  متوين 

�لآجال. �أح�صن  يف  �حليويتني 

توزيع  فاإن  �ل�صياق،  ذ�ت  يف   
�صبكات  على  �لع��ت��د�ء�ت 
ت��وزي��ع �ل��ك��ه��رب��اء و�ل��غ��از 
�لظاهرة  هذه  تكرر  �إىل  ي�صري 
�ملقاطعة  قليم  �إ م�صتوى  على 
�صجلت  �لتي  بتقرت  �لتقنية 
�صبكة  على  �عتد�ء  حالة   132
على  �ع���ت���د�ء  و31  �ل��غ��از 
بنهاية  �لكهربائية  �ل�صبكة 
�ل�صنة  م��ن  ن��وف��م��رب  ���ص��ه��ر 
باملقاطعة  متبوعة  جل��اري��ة، 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��غ��ازي��ة ب��ورق��ل��ة 
�لفرتة  نف�ص  يف  �صجلت  �لتي 
�ل�صبكة  ع��ل��ى  �ع��ت��د�ء   80
على  �ع��ت��د�ء  و25  �ل��غ��ازي��ة 
م��ام  �أ �لكهربائية.  �ل�صبكة 
عن  زي���ادة  �لو�صعية،  ه��ذه 
لإ�صالح  �لتقنية  �لفرق  تدخل 

هذه  ع��ن  �لناجمة  �لأع��ط��اب 
مديرية  ف���اإن  �لع���ت���د�ء�ت، 
�ل��ت��وزي��ع ب��ورق��ل��ة �أودع���ت 
���ص��ك��وى  عن45  ي��زي��د  م���ا 
ل���دى �جل��ه��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 
�أرق��ام  م��ن  �صبق  مل��ا  بالنظر 
يت�صح  ن��ه  ف��اإ و�إح�����ص��اء�ت 
ث��ري �ل��ت��ع��دي  ج��ل��ي��ا ح��ج��م ت��اأ
�لكهربائية  �ل�صبكات  على 
�خلدمة  نوعية  على  و�لغازية 
�ل�رشكة  وميز�نية  �لعمومية 
�ح��رت�م  ع��دم  �إىل  ر�ج��ع  وه��و 
حم��ي��ط �حل��م��اي��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�ل��ق��ر�ر  ج���اء يف  م��ا  ح�����ص��ب 
�ل����وز�ري �مل�����ص��رتك �مل���وؤرخ 
�مل��ح��دد   14/06/2011 يف 
�ملن�صاآت  حول  �حلماية  ملحيط 
لنقل  �صا�صية  �لأ و�لهياكل 

وت��وزي��ع �ل��ك��ه��رب��اء و�ل��غ��از 
هذ�،  �صغله.  وكيفية  و�رشوط 
�ملجهود�ت  كل  من  وبالرغم 
مديرية  ط��رف  م��ن  �مل��ب��ذول��ة 
حت�صني  بهدف  ورقلة  �لتوزيع 
يف  و�ملتمثلة  �خلدمة  نوعية 
�لدورية،  �ل�صيانة  عمليات 
لتقوية  �ل�صتثمار�ت  �صخ 
و�لغازية  �لكهربائية  �ل�صبكة 
وت�����ص��خ��ري �مل�����و�رد �مل��ادي��ة 
ل�صمان  �ل��الزم��ة  و�لب�رشية 
�أن  �إل  لفرقنا،  �رشيعة  تدخالت 
�ل�صبكات  على  �لتعدي  ظاهرة 
ز�لت  ما  و�لغازية  �لكهربائية 
نوعية  ع��ل��ى  ���ص��ل��ب��ا  ث��ر  ت��وؤ
�ملقدمة  �خلدمة  و��صتمر�رية 
يدعونا  م��ا  وه��و  ل��ل��زب��ائ��ن، 
جميع  �إىل  ن��د�ء  توجيه  �إىل 
�صلطات  من  �لفاعلة  �لأطر�ف 
مدين،  �ملجتمع  ممثلي  حملية، 
و�ملو�طنني  �لإع��الم  و�صائل 
على  �صويا  �لعمل  �أج��ل  من 
�لتح�صي�صي  �لعمل  تكثيف 
�صيا�صة  �إطار  يف  و�لتوعوي 
�لإع���الم �جل���و�ري م��ن �أج��ل 
�لظاهرة  ه��ذه  على  �لق�صاء 

 . م�صتمر�  تز�يد�  تعرف  �لتي 

�سجلت م�سالح مديرية توزيع الغاز والكهرباء بورقلة منذ مطلع ال�سنة اجلارية، 328 حالة تعد على �سبكات توزيعها 
الكهربائية والغازية حتى نهاية �سهر نوفمرب الفارط، من بينها 255 حالة تعد باالأ�سغال على �سبكة توزيع الغاز الطبيعي و73 

حالة تعد على �سبكة توزيع الكهرباء 

الكهرباء �سبكة توزيع  73 حالة تعد على    فيما مت ت�سجيل 

ع���رف���ت  م���وؤخ���ر� وح���دة 
باجللفة  للمياه  �جل��ز�ئ��ري��ة 
�أقارب  �أحد  توظيف  عملية 
�مل��دي��ر �ل�����ص��اب��ق و�مل��ح��ول 
�لأغ������و�ط  ولي�����ة  �إىل 
مكتب  �إىل  �ل��ل��ج��وء  دون 
�أي  �إىل  �ملرور  �أو  �لت�صغيل 
�ملن�صب،  تخ�ص  م�صابقة 
غري  ت��ع��د  �لعملية  وه���ذه 
ظل  يف  خ��ا���ص��ة  ق��ان��ون��ي��ة 
منها  يعاين  �لتي  �لبطالة 
ومعاهد  �جلامعات  خريجو 
غ�صبهم  ز�د  مما  �لتكوين 

�لتوظيفات  عن  لهم  وت�صاوؤ
حتت  متر  و�لتي  �لع�صو�ئية 
�مللتوية  بالطرق  �لطاولة 
يف  �لبنعمي�صت  وث��ق��اف��ة 
�لو�يل  منا�صدين  �لتوظيف 
بفتح  �ملخت�صة  و�جل��ه��ات 
لهذه  ح��د  وو���ص��ع  حتقيق 
و�ل��ت��ج��اوز�ت   �لت�رشفات 
�ل�صباب  ح��ق  يف  �مل�صينة 
�لأمرين  يعاين  �لذي  �لبطال 
�صبح  ب�صبب  �صنو�ت  منذ 

. لة لبطا �
م�صطفى  بوخالفة 

دي�صمرب  �صهر  من   21 يوم  مت 
�ملكتب  ت��ن�����ص��ي��ب  �جل����اري 
تيمياوين  لبلدية  �ل��ب��ل��دي 
باجي  برج  د�رية  �لإ باملقاطعة 
بتقنية  �أدر�ر،  بولية  �ملختار 
كون  وذلك  بعد  عن  �لتحا�رش 
�ل��ولي��ة  ع��ن  تبعد  �لبلدية 
�صعوبة  �إىل  �إ�صافة  كلم   950
غري  يعترب  �ل���ذي  �ل��ط��ري��ق؛ 
ح�صد  يف  �صببا  وكان  معبد، 

بلدية  تعترب  كما  �لأرو�ح، 
حدودية  منطقة  تيمياوين 
وبت�صكل  ومايل،  �جلز�ئر  بني 
للمنظمة،  تيمياوين  مكتب 
�ملنظمة  تقتحم  خالله  وم��ن 
�حل��دود  مناطق  م��ن  منطقة 
حتت  باملن�صمني  لت�صاهم 
يف  �ل�صباب  وخا�صة  لو�ئها 
وحميطه.                                                    �مل�صتهلك  حماية 
عبد�لرحمن بلو�يف 

�ل�رشطة  ع�نا�رش  ت�م�ك�ن    
لالأمن  �لتابعني  �لق�صائية 
بولية  �ل�صاد�ص  �حل�����رشي 
ورقلة خالل �ليومني �لأخريين 
�صبكة  لن�صاط  حد  و�صع  من 
ثالثة  م��ن  تتكون  �إج��ر�م��ي��ة 
من  �لثاين  �لعقد  يف  �صباب 
�لعملية  تفا�صيل  �ل��ع��م��ر. 
تلقي  ب��ع��د  وق��ائ��ع��ه��ا  ت��ع��ود 
من  �صكوى  �لأم��ن  م�صالح 
وكذ�  �ملو�طنني  بع�ص  قبل 
�ل��ع��ي��ادة م��ت��ع��ددة �خل��دم��ات 
بولية  �ل�صعبية  �لأحياء  باأحد 
تعر�صهم  م��ف��اده��ا  ورق��ل��ة، 
ل�������رشق���ة مم��ن��ه��ج��ة ط��ال��ت 
�خلا�صة  �خلارجية  �لوحد�ت 
من  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ب��امل��ك��ي��ف��ات 
فور  لتبا�رش  جمهولني،  طرف 
عمليات  �لأمن  عنا�رش  ذلك 
توجت  �لتي  و�لتحري  �لبحث 
فيهم  �مل�صتبه  هوية  بتحديد 
حتركاتهم  ت��ر���ص��د  مت  ي���ن  �أ
مع  تنقالتهم،  �أماكن  وحتديد 
حمكمة  �أمنية  خطة  �إع���د�د 
جن���ح م���ن خ��الل��ه��ا ع��ن��ا���رش 

�لقب�ص  ل��ق��اء  �إ م��ن  �ل�رشطة 
و�حد�  �لثالثة  �ملتورطني  على 
مبا�رشة  و�قتيادهم  �لآخر  تلو 
�حل�����رشي  م����ن  �لأ م��ق��ر  �إىل 
�إجر�ء�ت  ومو��صلة  �ل�صاد�ص 
حيث  �لق�صية،  يف  �لتحقيق 
ج��رم  يف  ت���ورط���ه���م  ت��ب��ني 
ملف  �إجن����از  ل��ي��ت��م  �ل�����رشق��ة 
�أمام  وتقدميهم  �صدهم،  جز�ئي 
�ملخت�صة  �لق�صائية  �جلهات 
حقهم  يف  �أ����ص���درت  �ل��ت��ي 
حب�صا  �صنتني  م��دت��ه  حكما 
وغر�مة  ي���د�ع،  �لإ مع  نافذ� 
 200.000 ب�:  مقدرة  مالية 
�ل�رشقة  جرم  لرتكابهم  دج 
ب��ال��ت��ع��دد ط��ال��ت �ل��ع��ي��ادة 
�لأحياء  باأحد  �خلدمات  متعددة 
بث������الث  وحكم  �ل�صعبية، 
مع  ن��اف��د�  حب�صا  ���ص��ن��و�ت 
مقدرة  مالية  وغر�مة  يد�ع  �لإ
لتورطهم  100.000دج  ب������
بالت�صلق  �ل�رشقة  ج��رم  يف 
كتعوي�ص  و250.000دج 

�ل�صحايا. للمو�طنني 
ق/ج

جلنة  ���ص��ب��وع  �لأ بحر  نظمت 
باملقاطعة  �ل��ربك��ة  ���ص��ب��اب 
للتربع  حملة  تقرت  د�رية  �لإ
مركز  م��ع  بالتن�صيق  ب��ال��دم 
م  �لأ مب�صت�صفى  بالدم  �لتربع 
حو�يل  جمع  مت  حيث  و�لطفل، 
خمتلف  من  دموية  وحدة   30
�ل���زم���ر �ل���دم���وي���ة، و�ل��ت��ي 
و��صعة  ��صتجابة  �صهدت 

�لذين  �مل��و�ط��ن��ني  ط��رف  م��ن 
حياة  و�أن  خا�صة  �لند�ء،  لبو� 
مرتبطة  �ملر�صى  من  �لعديد 
ب��ك��ي�����ص �ل����دم ع��ل��ى غ��ر�ر 
�لدم  وفقر  �ل�رشطان  مر�صى 
حو�دث  �صحايا  �أو  �لور�ثي 
�مل���رور و�ل��ن�����ص��اء �حل��و�م��ل 
و�مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
وغريهم،  �جلر�حية  �لعمليات 

�مل��و�ط��ن��ون  ��صتح�صن  كما 
من  ن�صانية  �لإ �للتفاتة  هذه 
ط��رف جل��ن��ة ���ص��ب��اب �ل��ربك��ة 
نقاذ  لإ ت�صعى  و�لتي  بتقرت، 
�حلملة  وتهدف  �لنا�ص،  حياة 
�ملدين  �ملجتمع  حت�صي�ص  �إىل 
�لتربع  ����رشورة  ح��ول  �أك��رث 
�مل��ن��ت��ظ��م و�ل��ط��وع��ي ب��ال��دم 
متربعني  ��صتقطاب  �إىل  وكذ� 

�ل�صباب،  فئة  من  خا�صة  جدد 
�حلملة  على  �لقائمون  و�أك��د 
�نتهاج  �ملو�طنني  حث  على 
يوميا،  بالدم  �لتربع  ثقافة 
ت�صامني  �صلوك  ن���ه  �أ كما 
للطو�قم  ت�صهل  خالله  ومن 
�ل��ط��ب��ي��ة ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ك��ف��ل 

. ملر�صى. با
�لتجاين   hقhن  

عقدتها  عمل  جل�صة  �أف�صت 
مبدير  جمعتها  �ل�صات  نقابة 
�لرتبية لولية ب�صار �إىل طرح 
برزها  �أ كان  �ن�صغالت  عدة 
ع��دم �ح���رت�م �ل��ربوت��وك��ول 
���ص�����ص��ات  �ل�����ص��ح��ي ب��امل��وؤ
�ل��رتب��وي��ة ب��ال��ولي��ة ودع��ت 
�للقاء  هذ�  خالل  من  �لنقابة 
لتعزيز  �جل���اد  �ل��ع��م��ل  �إىل 
وت��ف��ع��ي��ل �ل���ربوت���وك���ول 
�مل�رشفني  ح��م��اي��ة  ل�����ص��م��ان 
من  و�لتالميذ  ���ص��ات��ذة  و�لأ
كورونا،  جائحة  تف�صي  خطر 
�جلز�ئرية  �لنقابة  طالبت  كما 
ل��ع��م��ال �ل��رتب��ي��ة �مل��ك��ت��ب 
�ل���ولئ���ي ب�����ص��ار ب��ال��ع��م��ل 
�لتي  �ملعاناة  تقلي�ص  على 
بع�ص  يف  ���ص��ات��ذة  �لأ تو�جه 
موؤ�ص�صات  ع��دة  يف  �مل���و�د 

�ل�صاعي  �حلجم  م�صكل  من 
كاهلهم  �أثقل  �ل��ذي  �ملرتفع 
عاجلة  حلول  �إيجاد  و�رشورة 
كل  خ�صو�صية  ينا�صب  مبا 
حركات  �أي  لتفادي  موؤ�ص�صة 
على  م��رت��ق��ب��ة  �ح��ت��ج��اج��ي��ة 
�لريا�صيات  �صاتذة  �أ غ��ر�ر 
وم���ادت���ي �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�فتقار  وك���ذ�  و�لفرن�صية 
���ص�����ص��ات  �ل��ع��دي��د م��ن �مل��وؤ
ل��ل��و���ص��ائ��ل �ل��ب��ي��د�غ��وج��ي��ة 
كالتدفئة،  �لالزم  و�لتجهيز 
�مل��خ��اب��ر، �أج��ه��زة �ل��ع��ر���ص، 
ما  ح�صب  وكر��صي  ق��الم،  �أ
�صادر  �صحفي  بيان  يف  جاء 
حت�صلت  و�لذي  �ل�صاب  عن 
على  �لتحرير"   " ج��ري��دة 

منه.  ن�صخة 
�ل�صحفي  �لبيان  يف  جاء  كما 

�لثقة  �إرج��اع  ب��اب  وم��ن  ن��ه  �أ
�مل���ف���ق���ودة ب����ني �مل���وظ���ف 
�إ���ص��اف��ة  وك����ذ�  د�رة  و�لإ
�ل�����ص��ف��اف��ي��ة و�مل�����ص��د�ق��ي��ة 
مديرية  على  ل��ز�م��ا  �أ�صبح 
عن  تعلن  �أن  بب�صار  �لرتبية 
مبختلف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  جميع 
معايري  ذك��ر  م��ع  م��ر�ح��ل��ه��ا 
�لتنقيط،  �صلم  �لن��ت��ق��اء، 
ون�رش  �لأول���وي���ات  حت��دي��د 
م��ر�ح��ل ون��ت��ائ��ج �مل���د�ولت 
ح�صب  وذل���ك  بالتف�صيل 
ومن  عملية  كل  خ�صو�صية 
�ملق�صودة  �لعمليات  �أهم  بني 
�ل�����ص��ك��ن��ات �ل��وظ��ي��ف��ي��ة، 
يف  �لرتقية  �لولئي،  �لدخول 
�صاتذة  �أ وتوظيف  �لدرجات 
وطالبت  �لعليا،  �مل��در���ص��ة 
مدير  بيانها  خالل  من  �لنقابة 

�ملعطيات  كل  بتقدمي  �لرتبية 
ر�صمي  تو�صيحي  بيان  عرب 
�ملتعلق  �مل��ل��ف  بخ�صو�ص 
ب��ال��ق��ائ��م��ة �لح��ت��ي��اط��ي��ة 
من  �مل�صتفيدين  �صاتذة  لالأ
مبختلف  �لوظيفية  �ل�صكنات 
و�رشورة  �لتعليمية  �ملر�حل 
�لأ�صباب  ه��ي  م��ا  تو�صيح 
ت��وزي��ع  دون  ح��ال��ت  �ل��ت��ي 
م�صتحقيها  على  �ل�صكنات 
على  �ل�����ص��اب  �أك���دت  ك��م��ا 
وت�صليم  ب��ن�����رش  �لتعجيل 
�لدرجة،  �لرتقية،  �ملقرر�ت، 
بدفع  �لتعجيل  وكذ�  �لرت�صيم 
عن  �لناجتة  �ملالية  �ملخلفات 
�لرتب  يف  �لأخ��رية  �لرتقيات 
و�ل���درج���ات و�مل��رتب�����ص��ني 
. للنقابة  مقر  بتوفري  وطالبت 
دوكي   �أحمد 

التوظيف الع�سوائي للجزائرية للمياه 
باجللفة يثري غ�سب حاملي ال�سهادات

تن�سيب املكتب البلدي لتيمياوين باأدرار 
للمنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك 

و�سع حد لن�ساط جمعية اأ�سرار احرتفوا 
�سرقة املكيفات الهوائية بورقلة 

  جلنة �سباب الربكة بتقرت تنظم حملة للتربع بالدم    

نقابة ال�ساب ترفع مطالب الرتبية وتقف على معاناة القطاع بب�سار 
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فالحون يرف�سون تزويد مزارعهم بالطاقة 
املتجددة يف مرحوم ببلعبا�ص

م.رم�ساين
-----------------

�ملز�رع  هذه  �صكان  يه�صم  مل 
�ل�صاأن  ه��ذ�  يف  ي��ح��دث  م��ا 
م�صالح  ��صتدعتهم  �أن  بعد 
تزويدهم  �أج��ل  م��ن  �لبلدية 
خمتلف  عرب  �ملتجددة  بالطاقة 
مقر  عن  تبعد  �لتي  �مل��ز�رع 
كيلومرت�ت  بب�صعة  �لبلدية 

عميق  ع��ن  ع��ربو�  �إذ  �ل��ق��ر�ر فقط،  ه��ذ�  م��ن  ��صتيائهم 

�ملجحف وطالبو� و�يل �لولية 
ظروفهم  م��ر�ع��اة  ب�����رشورة 
وتزويدهم  حت�صينها  �أجل  من 
ظلت  �لتي  �لريفية  بالكهرباء 
خ�صو�صا  �ملنال  بعيد  حلما 
�لتي  �لعديدة  �لطلبات  بعد 
�صنو�ت،  منذ  بها  تقدمو� 
�لفالحني  من  �لعديد  �أن  يذكر 
طالبو� مب�صاريع مماثلة  لكن مل 

تتج�صد حلد �لآن. 

رف�ص اأم�ص فالحون يف بلدية مرحوم جنوب والية �سيدي بلعبا�ص تزويد مزارعهم بالطاقة املتجددة وطالبوا وايل الوالية 
بالتدخل لتزويدهم بالكهرباء الريفية التي طاملا ظلت مطلبا رئي�سا لدى غالبية القاطنني بهذه املزارع خا�سة يف مناطق الظل 

كـ" في�ص ال�سوق" و"برواين" وهي اأكرب التجمعات ال�سكانية يف املنطقة التي تزخر باأرا�ص خ�سبة.

الريفية  بالكهرباء  يطالبون 

�سرطة التالغمة مبيلة ت�سرتجع 
اأكرث من مليار �سنتيم م�سروق

متكن عنا�رش �أمن د�ئرة �لتالغمة مبيلة 
من توقيف ثالثة �أ�صخا�ص و��صرتجاع 
م�صكن  د�خل  من  معترب  مايل  مبلغ 
و�صط مدينة �لتالغمة مبيلة ح�صب ما 

�أفادت به م�صالح �أمن �لولية . 
تفا�صيل  �أن  ذ�ت��ه  �مل�صدر  و�أو�صح 
حيث  �أم�ص  �أول  �إىل  تعود  �لق�صية 
�لتالغمة  د�ئرة  �أمن  مقر  �إىل  تقدمت 
ر�صمية  �صكوى  لتقييد  �صيدة  مبيلة 
مبدينة  �لكائن  م�صكنها  تعر�ص  جر�ء 
فيها  ��صتهدف  لل�رشقة  �لتالغمة 
�لفاعلون مبلغا ماليا قدره مليار و250 

مليون �صنتيم.
على �إثر ذلك با�رش �ملحققون حترياتهم 
فيه  �مل�صتبه  هوية  بتحديد  كللت  �لتي 

�صنة   18 �لعمر  من  �لبالغ  �لرئي�ص 
�ملايل  �ملبلغ  ��صرتجاع  مع  وتوقيفه 

�مل�رشوق يف ظرف وجيز.
�إىل  �أف�صى  فيه  �مل�صتبه  مع  �لتحقيق 
حتديد  مت  كما  �ل�رشقة  بفعل  �عرت�فه 
 23 �لعمر  من  �لبالغني  هوية �رشيكيه 
قام  �لأخري هو من  و�أن هذ�  و27 �صنة 
�إىل  نقله  ب�صدد  وكان  �ملبلغ  باإخفاء 
وجهة جمهولة ليتم توقيفهما وت�صليم 

�ملبلغ ل�صاحبته.
بعد ��صتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية قدم 
�مل�صتبه فيهم �لثالثة �أم�ص �أمام �لنيابة 
�لعيد  �صلغوم  حمكمة  لدى  �ملخت�صة 

ي�صيف �مل�صدر �لأمني.
 بوجمعة مهناوي.

حجز 67180 كي�سا من ال�سمة املقلدة وتوقيف 06 اأ�سخا�ص بعني الدفلى  
  متكنت فرقة �لبحث و �لتدخل BRI �لتابعة 
للم�صلحة �لولئية لل�رشطة �لق�صائية باأمن 
حماربة  �إطار  يف  وذلك  �لدفلى،  عني  ولية 
عملية  �صل  من  �أ�صكالها،  ب�صتى  �جلرمية 
وحجز  �ملقلدة  �ل�صمة  مادة  من  كمية  ترويج 
كمية منها تقدر ب� 67180 كي�صا بوزن 30 
غر�م للكي�ص، مع توقيف �صتة �أ�صخا�ص يف 
25 �صنة و35  �أعمارهم بني  �لعملية ترت�وح 
�صنة، �أحدهم  ينحدر من مدينة خمي�ص مليانة 
حجز  عملية  �صطيف.  ولي��ة  من  و�لبقية 
ب�صدد  �ملتهمون  كان  �لتي  �ملذكورة  �لكمية 
�إىل مدينة خمي�ص مليانة بعد جلبها  �إدخالها 
جاءت  �جلز�ئري،  �ل�رشق  وليات  �إحدى  من 
ملعلومات  �لفرقة  عنا�رش  ��صتغالل  عقب 
من  كمية  �إدخ��ال  �أ�صخا�ص  حماولة  ب�صاأن 
لإع��ادة  و�ملغ�صو�صة  �ملقلدة  �ل�صمة  م��ادة 

متكن  حيث  �لدفلى،  عني  بولية  ترويجها 
عنا�رش �لفرقة بعد عمليات تر�صد ومتابعة 
حتركات �لأ�صخا�ص �مل�صبوهني من �صبطهم 
م�صتوى  على  �جل��اري  دي�صمرب   15 ي��وم 
�أين  مليانة،  خمي�ص  ملدينة  �ل�رشقي  �ملدخل 
�أربعة  متنها  �صياحية على  �صيارة  توقيف  مت 
�أ�صخا�ص كانت تقوم بتاأمني �لطريق ل�صاحنة 
نقل ب�صائع من نوع �صوناكومk120  �لتي 
ب�كمية  حمملة  �صخ�صني  متنها  على  كان 
�ل�صمة  مادة  لكميات  مموهة  �لتمر  مادة  من 
�لتي متثلت يف 142 علبة كرطون من عالمة 
35500 كي�ص من وزن  snta  حتتوي على 
30غر�م، �إ�صافة �إىل 132 علبة كرطون من 
بوزن  كي�صا   31860 حتتوي  �أ�صيلة  عالمة 
حجز  من  كذلك  مكنت  �لعملية  غر�م،   30
�مل�صبوه  ن�صاطهم  عائد�ت  من  مايل  مبلغ 

يقدر باأكرث من 17 مليون �صنتيم، �لكميات 
�أنها  تبني  و�لتمر  �ل�صمة  مادة  من  �ملحجوزة 
لال�صتهالك  �صاحلة  وغ��ري  مطابقة  غ��ري 
حماية  م�صلحة  طرف  من  معاينتها  بعد 
�لتجارة،  مبديرية  �لغ�ص  وقمع  �مل�صتهلك 
حيث مت �إتالف كافة �لكميات �ملحجوزة، مع 

حجز �ل�صاحنة وو�صعها باملح�رش.
مبوجب  �أم�ص  يوم  تقدميهم  مت  فيهم  �مل�صتبه    
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام  ق�صائي  ملف 
ملف  �أح��ال  �ل��ذي  مليانة  خمي�ص  حمكمة 
�لق�صية �إىل قا�صي �لتحقيق بذ�ت �ملحكمة 
�لذي �أ�صدر يف حقهم �لرقابة �لق�صائية عن 
ق�صية جنحة حماولة خد�ع �ملتعاقد بو��صطة 
��صتعمال و�صائل ترمي �إىل تغليط عمليات 

�لوزن �أو �لكيل وجنحة تقليد �لعالمات.
خمتار بر�دع

املق�سيون من ال�سكنات 
االجتماعية املوزعة ب�س�سار 

يحتجون
باملقاطعة  �ص�صار  د�ئرة  مقر  �صهد 
�لإد�رية بخن�صلة حركة �حتجاجية 
من  �لغا�صبني  قبل   من  و��صعة 
قائمة  من  �ملق�صيني  �ملو�طنني 
�لبالغ  �لجتماعية  �ل�صكنات 
�لتي  �صكنية  وحدة   630 عددها 
عن  �ملعنية  �ل�صلطات  ��رشفت 
�لثالثاء  �أم�ص  �أول  عنها  �لإعالن 
�صوء  يف  بع�صهم  ح��اول  فيما 
�لتي  �لحتجاجية  �حلركة  ه��ذه  
ب��الإق��د�م  ل�صاعات  تو��صلت 
باإ�رش�م  مهددين  �لنتحار  على 
عدم  ج��ر�ء  �أج�صادهم  يف  �لنار 
�ل�صكنات  ه��ذه  من  ��صتفادتهم 
غليان  حالة  يف  �ملق�صيون  ليبقى 

�نتظار  يف  و�حتجاج  وغ�صب 
�صوف  �لتي  و�لقر�ر�ت  �لطعون 
�أمام  �ملعنية  �ل�صلطات  تتخذها 
من  ياأمل  �ل��ذي  �لحتجاج  ه��ذ� 
منهم  �صيما  ل  �ملحتجون  خالله 
�أن  �ل�صتفادة  هذه  من  �ملق�صيني 
ظروفهم  �إىل  �ل�صلطات  تنظر 
بعني �لعتبار ومتكينهم من �صكن 

ينت�صلهم من معاناتهم . 
ونا�ص لزهاري

انت�سار كبري للروائح الكريهة وخمتلف احل�سرات ال�سارة 

ال�سكان م�ستاوؤون من االنقطاعات يف التزود مبياه ال�سرب بت�سم�سيلت 
وبلديات  �أح��ي��اء  �أغ��ل��ب  �صكان  ي�صتكي 
�لنقطاعات  من  موؤخر�  تي�صم�صيلت  ولية 
من  ز�د  ما  وهو  �ملياه  توزيع  يف  �ملتكررة 
�صهاريج  عن  �لبحث  يف  �ليومية  معاناتهم 
و�زدياد  عنها  �ل�صتغناء  ميكن  ل  �لتي  �ملاء 
�لأزمة  هذه  يف  ل�صتعمالها  �ملا�صة  �حلاجة 
عن  �ملحتجون  �ل�صكان  عرب  حيث  �ل�صحية، 
�أ�صبح  �لذي  للو�صع  �ل�صديد  ��صتنكارهم 
�ملتكررة  �لنقطاعات  هذه  ب�صبب  يطاق  ل 
�أن  �إىل  م�صريين  �ل�صنة  ط��و�ل  و�مل�صتمرة 
�لفرتة �لأخرية ز�دت حدتها، ودعا �ملحتجون 
�إيجاد  طريق  عن  �لتدخل  �مل�صوؤولة  �جلهات 
�ملزري  �لو�صع  هذ�  من  و�إخر�جهم  �حللول 

حتى ل ت�صتمر �ملعاناة.  
�جلز�ئرية  موؤ�ص�صة  �أعلنت  �أخرى  جهة  ومن 

�نقطاع  �صبب  �أن  تي�صم�صيلت  وحدة  للمياه 
�أ�صغال  �صببه  �ل�رشوب  باملاء  �لتزويد  عملية 
�صبكة  م�صتوى  علي  كانت  �لتي  �ل�صيانة 
�لتزويد على �أن يتم �إعادة �ل�صخ مبا�رشة بعد 
�لنتهاء من �لأ�صغال دون حتديد �ملدة �لزمنية 
بلديات   �ملرة  هذه  �لنقطاع  و�صمل  لذلك، 
عماري،  �ملعا�صم،  �لعنرتي،  �صيدي  لرجام، 
وكذ�  �لعيون  ب�صام،  �أولد  تي�صم�صيلت، 
�إيقاف  ر�بع عملية  هذه  تعد  خمي�صتي، حيث 
�أ�صابيع  خالل  �لأ�صا�صية  �ملادة  بهذه  للتزويد 
و�أحيانا  �أحيانا  �ل�صيانة  �أ�صغال  ب�صبب  فقط 
�أو  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  ب�صبب  �أخرى 
كاهل  ترهق  ما  غالبا  و�لتي  �لقنو�ت  ت�رشر 
م�صتمرة  بحث  رحلة  يف  وجتعله  �ملو�طن 
�ل�صائفة  خالل  ح�صل  كما  ماء  قطرة  عن 

�ملا�صية �أين �صهدت بع�ص �لبلديات �نقطاع 
حلول  �إيجاد  دون  �أ�صبوعني  من  لأكرث  �ملياه 
للحالت  �لبد�ئل  و�صع  يف  �لتفكري  �أو 
�ملائية  �ملو�رد  قطاع  يعرفه  ما  رغم  �لطارئة، 
حمطات  من  �ملجموعة  تعزيز  من  بالولية 
بناء  على  ف�صال  �لت�صفية  وحمطات  �ل�صخ 
م�صكلة  يطرح  �لذي  �لأمر  �ملائية،  �خلز�نات 
عدم �لتحكم �لأمثل يف ت�صيري قطاع �ملو�رد 
�رشفت  �لتي  �ل�صخمة  �لأمو�ل  رغم  �ملائية 
لتبقى  �ملاليري،   �لدولة  خزينة  كلفت  و�لتي 
تغطية  عن  عاجزة  للمياه  �جلز�ئرية  موؤ�ص�صة 
�لفرتة  يف  خا�صة  �ملتكرر  �لنقطاع  م�صاكل 
�ل�رشوب  �ملياه  �أزمة  ك�صفت  حيث  �لأخرية، 

هذه و�قع �لقطاع بولية تي�صم�صيلت.   
 زغارية حميد  

حي 800 م�سكن بالطاهري بجيجل يغرق يف القمامة والقاذورات 
ببلدية  م�صكن   800 حي  �صكان  ي�صتكي 
�لنت�صار  من  جيجل،  ولية  �رشق  �لطاهري 
و�مل��ز�ب��ل  و�ل���ق���اذور�ت  للقمامة  �لكبري 
�لع�صو�ئية يف حميط �لعمار�ت وما ي�صكله 
على  خا�صة  و�أوب��ئ��ة  �أم��ر����ص  م��ن  ذل��ك 
�حل�صا�صية  ومر�صى  �مل�صنني  �لأ�صخا�ص 
على  يوميا  ميرون   �لذين  �ل�صغار  و�لأطفال 
�لنفو�ص،  منها  ت�صمئز  �لتي  �مل�صاهد  هذه 
للذباب  كثري  �نت�صار  �إىل  �أي�صا  بالإ�صافة 
�متالء  �ل�صارة، يحدث ذلك بعد  و�حل�رش�ت 
يجعل  مما  للقمامة  �ملخ�ص�صة  �حل��اوي��ات 
�لأر���ص  على  قماماتهم  يرمون  �ملو�طنني 
و�لنظافة  �ل�صحة  �رشوط  �أدنى  مر�عاة  دون 

�لطو�بق  �صكان  يعاين  حيث  �لعام،  و�ملحيط 
رهيب  �نت�صار  من  للعمار�ت  �لأر�صية 
بالإ�صافة  بيوتهم  د�خل  �لكريهة  للرو�ئح 
عليهم  نغ�ص  ما  وهو  �ل�صارة  �حل�رش�ت  �إىل 
ملختلف  عر�صة  وجعلهم  �ليومية  حياتهم 
�لأم��ط��ار  تهاطل  م��ع  خا�صة  �لأم��ر����ص، 
و�ختالطها مع �لأوحال، وعليه ينا�صد �صكان 
حيث  من  حي  �أكرب  وهو  م�صكن   800 حي 
�لكثافة �ل�صكانية بالبلدية �ل�صلطات �ملحلية 
من  �لقمامات  رفع  عملية  تنظيم  ب�رشورة 
ت�صتوعب  كبرية  حاويات  وتوفري  �أحيائهم 
رميها،  يتم  �لتي  �لكبرية  �لقمامات  كمية 
وت�صكل  �لأر�ص  يف  تتبعرث  ل  حتى  وذلك 

�ملو�طنني  �صحة  على  خ��ط��رية  مظاهر 
و�ملحيط �لعام .

ب.عبد�لله

متكنت م�صالح �أمن ولية �مل�صيلة و�أمن �لدو�ئر من توقيف 381 
�صخ�صا مل يلتزمو� باإجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي.

وح�صب �ملعلومات �ملتوفرة “للتحرير”، فاإن حملة �لتوقيفات متت 
يف �لفرتة �ملمتدة من 10 نوفمرب �إىل غاية 17 نوفمرب 2020.

و56  �لكمامة،  �رتد�ء  بعدم  متعلقة  خمالفة   743 حترير  مت  كما 
خمالفة لعدم �للتز�م مب�صافة �لتباعد.

نارية  در�ج��ات  و07  مركبة   19 بو�صع  �مل�صالح  ذ�ت  وقامت 
�لبلدية. باملحا�رش 

يلتزم  مل  خمالفة   50 �مل�صالح  ذ�ت  �صجلت  �ل�صياق،  نف�ص  ويف 
مت  �أين  �لتجارية،  �ملحالت  د�خل  �لوقائية  بال�رشوط  �أ�صحابها 

�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �صد �ملعنيني.
ر�صيد غربي 

توقيف 381 �سخ�سا مل يلتزموا باإجراءات احلجر ال�سحي 
خالل اأ�سبوع

وايل تلم�سان يو�سي باإمتام اأ�سغال 
التهيئة لل�سكنات باأنواعها 

يعد �ل�صكن من �أولويات �ل�صلطات 
�أ�رشف  فقد  وعليه  �لبالد  يف  �لعليا 
�لجتماع  على  تلم�صان  ولية  و�يل 
بحر  �ل�صكن  مبلف  �خلا�ص  �ل��دوري 
�لأ�صبوع �جلاري حيث متحور جدول 
لإمتام  �ملتخذة  �لتد�بري  حول  �أعماله 
�أ�صغال �لتهيئة مل�صاريع �ل�صكن بكل 
�لعام  �لأمني  بح�صور  وهذ�  �صيغه 
�لتنفيذيني  �مل��در�ء  وك��ذ�:  للولية 

�ملعنيني و�إطار�ت �لولية.
عر�ص  تقدمي  مت  �للقاء  ه��ذ�  خ��الل 
تقدم  ن�صبة  يت�صمن  مف�صل 
عرب  موقع  ك��ل  ح�صب  �لأ���ص��غ��ال 
�لتالية:  لل�صيغ  وبالن�صبة  �لولية 
 )LPL( �لإيجاري  �لعمومي  �ل�صكن 
 )AADL( بالإيجار  �لبيع  �صكن 
 )LPP( �لعمومي  �لرتقوي  �ل�صكن 
و�لتجزئات   )HR( �لريفي  �ل�صكن   ،

�لجتماعية.

�إىل  �لأول  �مل�صوؤول  ��صتمع  كما 
�لتعمري  مدير  قدمه  ح��ال  عر�ص 
ن�صب  يت�صمن  و�لبناء  و�لهند�صة 
�ل��ت��ق��دم ب��ال�����ص��ور و�لإج�����ر�ء�ت 
حيث  م�رشوع،  كل  ح�صب  �لإد�رية 
�حرت�م  �ل��و�يل على ���رشورة  �أك��د  
ح�صب  �ل�صكنات  ل�صتالم  �ملو�عيد 
خالل  �تخاذها  مت  �لتي  �للتز�مات 
�أ�رش  كما  �لفارطة   �لجتماعات 
متابعة  �صمان  على �رشورة  �لو�يل 
�لإجن��از  لور�صات  د�ئمة  ميد�نية 
�لتهيئة  باأ�صغال  تعلق  ما  خا�صة 

�خلارجية .
�لو�يل جملة  �أ�صدى  �ل�صاأن  ويف هذ� 
�ملعنيني  للمدر�ء  �لتعليمات  من 
�لأ�صغال  تقدم  وترية  يف  لالإ�رش�ع 
ل�صتالم  �ملحددة  �لآج��ال  و�ح��رت�م 

هذه �لرب�مج �ل�صكنية . 

ع بوتليتا�ص



ــوين  ــم االأملــــــاين ت ــج ــن يـــرى ال
ــط ريــال  ــص ـــب و� كـــرو�ـــس، الع
مدريد، اأن االأرجنتيني ليونيل 
مل  بــر�ــصــلــونــة،  قــائــد  مي�صي، 
القائمة  يف  التواجد  ي�صتحق 
 ،"The best" جلائزة  النهائية 
لعام  العامل  يف  العــب  الأف�صل 

.2020
وفــــــاز الـــبـــولـــنـــدي روبـــــرت 
بايرن  هــداف  ليفاندوف�صكي، 
ح�صاب  على  باجلائزة  ميونخ، 
رونالدو،  وكري�صتيانو  مي�صي 

جنم يوفنتو�س.
وقال كرو�س، خالل ت�صريحات 
"موندو  �ــصــحــيــفــة  نــقــلــتــهــا 
اليوم  الكتالونية،  ديبورتيفو" 
"ليفاندوف�صكي  ـــاء:  ـــع االأرب
ي�صتحق الفوز بجائزة االأف�صل 

عن جدارة".
يل،  بالن�صبة  "لكن  وتــابــع: 
يف  التواجد  ي�صتحق  ال  مي�صي 
الأنني  االأوىل،  الثالثة  املراكز 

�صيء  اأي  يــقــدم  مل  ـــه  اأن اأرى 
يذكر، خالل هذا العام".

ـــــاين يــورجــن  ـــوز االأمل ـــن ف وع
لليفربول،  الفني  املدير  كلوب، 

ـــدرب على  اأفــ�ــصــل م بــجــائــزة 
فليك،  هانز  مواطنه،  ح�صاب 
ميونخ،  لبايرن  الفني  املدير 
قال كرو�س: "االثنان رائعان.. 

الكبرية  النجاحات  ظــل  ويف 
التي حققها كلوب مع ليفربول، 
واأهـــمـــهـــمـــا ا�ـــصـــتـــعـــادة لــقــب 
ي�صتحق  فاإنه  الربميريليج، 

ا". اجلائزة اأي�صً
ا  اأي�صً "فليك  كرو�س:  واأ�صاف 
يف  الــبــارزة  ال�صخ�صيات  ــد  اأح
على  االأمر  يقت�صر  مل   ..2020
الفوز  على  بــايــرن  م�صاعدة 
بالثالثية، لكنه اكت�صح جميع 
اأقل  �صجلوا  ما  ونــادًرا  الفريق، 

ــاراة  ــب امل يف  ــــداف  اأه  4 ــن  م
الواحدة".

بفليك،  عــالقــتــه  وعـــن 
قال: "كانت لدي م�صكلة 

ــط مــعــه،  ــق ـــــدة ف واح
م�صاعًدا  كان  عندما 

يف  لــوف  ليواخيم 
اأملــانــيــا..  منتخب 

عندما  ذلك  كان 
عدة  اأيقظني 

ــــــــــرات  م
خـــــــالل 
مونديال 

 2 0 1 ـــاول 4 ـــن ـــت ل
االإفطار".

ــــّدم فــيــكــتــور فـــونـــت، اأحـــد  ق
بر�صلونة،  لرئا�صة  املر�صحني 
ثمن  ــع  ــدف ب �ــصــريــًحــا  وعـــــًدا 
للجماهري،  املو�صمية  التذاكر 
هرينانديز،  ت�صايف  يعد  مل  اإذا 

لقيادة الفريق، خالل واليته.
تدريب  حالًيا  ت�صايف  ويتوىل 
وحاول  القطري،  ال�صد  فريق 
بر�صلونة التعاقد معه يف املو�صم 
التعاقد  قبل  وحتديًدا  املا�صي، 
رف�س  لكنه  �صيتني،  كيكي  مع 
من  التجربة  خــو�ــس  ــل  وفــ�ــصّ

بداية املو�صم.
ت�صريحات  يف  ــت  ــون ف وقــــال 

"�صبورت"  �صحيفة  نقلتها 
فـــزت  "اإذا  الـــكـــتـــالـــونـــيـــة: 
باالنتخابات ومل يح�صر ت�صايف، 
التذاكر  ثمن  بــدفــع  �صاألتزم 
جيبي  من  للجماهري  املو�صمية 

اخلا�س".
ويــعــتــمــد جــمــيــع املــر�ــصــحــني 
ا�صم  على  بر�صلونة،  لرئا�صة 
اأن  اإال  موقفهم،  لتعزيز  ت�صايف 
اأ�صطورة البار�صا مل يعلن دعمه 
رغم  ر�صمًيا،  املر�صحني  من  الأي 
اجليدة  عالقته  عن  حتدث  اأنه 

بفونت.
البورتا،  خوان  فاإن  ذلك،  ومع 

بر�صلونة،  لرئا�صة  ا  اأي�صً املر�صح 
يعد اأف�صل رئي�س للبار�صا خالل 

م�صرية ت�صايف يف املالعب.
يف  اأكد  فونت  اأن  بالذكر  جدير 
�صيكون  ت�صايف  اأن  �صابق،  وقــٍت 
له دور رئي�صي يف اإقناع ليونيل 

مي�صي بالبقاء يف النادي.
يقنع  �صخ�س  "اأف�صل  ـــال:  وق
اإنه  ت�صايف،  هو  بالبقاء  مي�صي 
ــًدا، ولــيــو يــثــق يف  ــي يــعــرفــه ج
اأدرك ذلك،  قدرات ت�صايف، واأنا 
�صيكون هرينانديز مهًما للغاية 
ميكن  ال  فليو  العملية،  هذه  يف 

تعوي�صه".

امل�صري  النجم  ق�صية  اأثـــارت 
رحيله  واإمكانية  �صالح  حممد 
عــن لــيــفــربــول بــاجتــاه ريــال 
ــداًل  ج بــر�ــصــلــونــة  اأو  ــد  ــدري م
لكن  االأخرية،  االأيام  يف  كبرياً 
اآخر التقارير اأكدت اأن الالعب 
باٍق مع فريقه. وال يرغب نادي 
بنجمه  التفريط  يف  ليفربول 
االإنكليزي  الــــدوري  وهـــداف 
املمتاز حاليًا، بعد احلديث عن 

لكن  اآنفيلد،  يف  �صعادته  عــدم 
موقع  بح�صب  التقارير،  ــر  اآخ
�صن،  ذا  �صحيفة  وكذلك  غول 

توؤكد اأن الالعب باٍق بفريقه.
وبــحــ�ــصــب الــ�ــصــحــيــفــة، فـــاإن 
�صعداء  والنادي  كلوب  يورغن 
الفريق،  مع  �صالح  يقدمه  مبا 
حتى  عــقــده  ميتد  الـــذي  ــو  وه
2023، ويتلقى راتبًا قدره  عام 
اإ�صرتليني  جنيه  األـــف   200

اأ�صبوعيًا.
بنف�صه  فتح  قد  �صالح  ــان  وك
لريال  والــلــعــب  الــرحــيــل  ــاب  ب
حوار  بعد  وبر�صلونة  مدريد 
يوؤكد  اأن  قبل  اآ�س،  �صحيفة  مع 
حممد  منه  ــّرب  ــق وامل مواطنه 
اأبو تريكة، حملل قنوات بي اإن 
امل�صري  الهداف  اأن  �صبورت�س، 

ي�صعر باال�صتياء.

يعي�صها  الــتــوهــج  ــن  م حــالــة 
بوحلية،  فــريــد  اجلـــزائـــري 
العـــب مــيــتــز الــفــرنــ�ــصــي، يف 
الفرتة االأخرية، بعد جناحه 
فــر�ــصــة  ــى  ــل ع ــول  ــص ــ� احل يف 

للم�صاركة ب�صكل م�صتمر.

ُيلقب  الـــذي  الــالعــب  وظــهــر 
مب�صتوى  اجلديد"  بـ"حمرز 
على  فريقه  فوز  خالل  مميز 
اجلولة  يف   ،2-0 بنتيجة  لينز 

الـ16 من الدوري الفرن�صي.
الالعب اجلزائري �صجل هدفا 

قوية  تــ�ــصــديــدة  بــعــد  ــا  ــع رائ
اجلـــزاء،  منطقة  خـــارج  مــن 
"ليكيب"  �صحيفة  لتختاره 
يف  العــب  كاأف�صل  الفرن�صية 
ان�صم  كما  املا�صية،  اجلــولــة 

للت�صكيلة املثالية.
ــث الـــذي  ــال ــث ـــان ال الـــهـــدف ك
يف  بــوحلــيــة  ــد  ــري ف ي�صجله 
�صنع  كــمــا  ــــايل،  احل ــم  ــص ــو� امل
ــني، لــيــقــدم واحــــدا من  ــدف ه
اأف�صل موا�صمه على االإطالق.

ن�ضيحة بلما�ضي

ُمدرب  انتونيتي،  فريديريك 
يف  ال�صبب  عــن  ك�صف  ميتز، 
حالة التوهج التي ظهر عليها 
الفرتة  خالل  بوحلية  فريد 
الف�صل  اأرجع  حيث  االأخرية، 
يف ذلك اإىل وجوده مع املنتخب 

اجلزائري موؤخرا.
ت�صريحات  يف  انتونيتي  وقال 
ل�صحيفة "ليكيب" الفرن�صية: 
"مدرب ميتز ال�صابق كان يريد 
التخلي عن فريد، ولكني كنت 
موهالت  ميتلك  بانه  ُمقتنعا 

كبرية".
ُيظهر  امليدان  "واقع  واأ�صاف: 
تقييمي  يف  حُمقا  كنت  بانني 
بالده  منتخب  مع  ولعبه  لــه، 
اجلزائر منحه ثقة ُمطلقة يف 
حتررا  اكرث  وجعله  موؤهالته، 

فوق ٔر�صية امليدان".
الفرن�صي  ــــدرب  امل واو�ـــصـــح 
تغري  عاما  الـ27  �صاحب  ان 
مع  له  م�صاركة  اأول  منذ  ُكليا 
وحتديدا  اجلزائري،  املنتخب 
ـــــة نــيــجــرييــا، يف  بــعــد ودي
اكتوبر/ت�صرين االأول املا�صي.
اجلهاز  ان  انتونيتي  واعترب 

اجلــزائــري  للمنتخب  الفني 
ــــب عـــدم  ــــالع ــــن ال طـــلـــب م
ــاء، والــنــ�ــصــاط فــوق  ــب ــت االخ
حرية،  بكل  املــيــدان  ار�صية 
ــت  اآت الــتــي  الن�صيحة  وهـــي 

ثمارها.
وتوقع مدرب ميتز ان يوا�صل 
ــات  ــاري ــب ُم ــه يف  ــق ــاأل ت ــد  ــري ف
ــــدوري الــفــرنــ�ــصــي، قــائــال:  ال
الــقــلــيــلــة  االأ�ـــصـــهـــر  "خالل 
من  بوحلية  متكن  املا�صية، 
ــن مــراحــل  ـــاوز الــعــديــد م جت
التاألق، وو�صل للم�صتوى الذي 

كنت اريده".
للتطور  امكانية  "هناك  واأمت: 
الـــفـــرتة  يف  اكـــــرب  ــل  ــك ــص ــ� ب
ا�صافة  وانه  خا�صة  القادمة، 
اأ�صبح  فقد  الفنية،  ملوهالته 

قويا من الناحية البدنية".

ــري لكرة  ــزائ ــرر االحتـــاد اجل ق
ا�صت�صارة كتابية  القدم، تنظيم 
الثانية،  الرابطة  اأنــديــة  بــني 
يف  املناف�صة  �صيغة  الخــتــيــار 
توقف  ظــل  يف  املقبل،  املو�صم 
الن�صاط منذ مار�س/اآذار؛ ب�صبب 

انت�صار جائحة كورونا.
الــ�ــصــبــاب  وزارة  وكــــانــــت 
ال�صوء  اأعطت  قد  والريا�صة، 
ــر، الأنـــديـــة الــدرجــة  ــص ــ� االأخ
التدريبات  با�صتئناف  الثانية 
ينطلق  اأن  عــلــى  اجلــمــاعــيــة، 
فــربايــر/�ــصــبــاط  يف  ـــــدوري  ال

املقبل.
وقدم االحتاد اجلزائري، ممثال 
مقرتحات   3 ــهــواة،  ال برابطة 
لـ36 فريقا من الدرجة الثانية.

االإبقاء  االأول  اخليار  وت�صمن 
18 نادًيا،  على جمموعتني ت�صم 

مع اإجراء املباريات دون جمهور 
مع  جولة،   17 اأي  فقط،  وذهابا 
الرابطة  اإىل  البطلني  �صعود 
االأوىل، ونزول االأندية امل�صنفة 

يف اآخر 6 مراكز لكل جمموعة.
اإجراء  الثاين،  اخليار  يف  وجاء 
ذهاًبا  جمهور،  دون  البطولة 
بـ3  ــة  ــول ج  22 خـــالل  ـــا  ـــاًب واإي
اأن  12 نادًيا، على  جمموعات من 
تلعب االأندية امل�صنفة يف املراكز 
الثالث،  املجموعات  من  االأوىل 
بطولة  �صكل  على  بينها  فيما 
حمــايــد،  ملعب  عــلــى  مــ�ــصــغــرة 
فقط  �صاعدين  بتحديد  تنتهي 

اإىل دوري املحرتفني.
وتــ�ــصــمــن اخلـــيـــار الــثــالــث، 4 
على  ــة،  ــدي اأن  9 مــن  جمموعات 
جمهور  دون  البطولة  جتري  اأن 
ذهاًبا واإياًبا على مدار 18 جولة، 

كل  من  واحــد  فريق  اإعفاء  مع 
االأندية  تلتقي  اأن  قبل  جولة، 
من  االأوىل  املرتبة  يف  امل�صنفة 

بطولة  �صكل  يف  جمموعة  كــل 
م�صغرة لتحديد ال�صاعدين.

ــــــان  ــــــت ــــــادي وقــــــعــــــت االحت
فيات  للفوفينام  اجلزائريتان 
املدر�صية  الــريــا�ــصــة  و  ـــوداو  ف
هي  �صراكة،  و  عمل  اتفاقية 
االأوىل من نوعها، يوم االأربعاء 
عن  التنقيب  بهدف  باجلزائر 
ــوار  اأط �صمن  ال�صابة  املــواهــب 
هذا  اإدراج  و  االبتدائي  التعليم 

الفن القتايل يف املدار�س.
ــس  ــ� ــي رئ ـــاء  ـــق ـــل ال افـــتـــتـــح  و 
الريا�صية  و  االوملبية  اللجنة 
ــة، عــبــد الــرحــمــان  ــري ــزائ اجل
باالتفاقية  رحب  الــذي  حماد 
قائال  االحتاديتني  بني  املوقعة 
�صتعود  ــة  ــي ــاق ــف االت "هذه   :
بــالــفــائــدة عــلــى االحتــاديــتــني 
اأطفال  عدة  هناك  ان  و  خا�صة 
القتالية.  الريا�صات  يحبذون 
ــاح  ــج ــن ــق وال ــي ــوف ــت ـــى ال ـــن اأمت
االأفكار  جت�صد  اأن  و  للطرفني  

املربجمة على ار�س الواقع".
وتـــطـــرق رئــيــ�ــس االحتـــاديـــة 
فيات  للفوفينام  اجلــزائــريــة 
بعد  جـــــواج،  ــد  ــم حم فــــــوداو، 
االأرقـــام  بع�س  اإىل  التوقيع 
التي تخ�س ريا�صته، معتربا اأن 
رقعة  من  �صتو�صع  اخلطوة  هذه 

ممار�صة االخت�صا�س.
"الكل يعلم اأن الريا�صة  و قال : 
تكوين  نــــواة  هـــي  ــة  ــي ــص ــدر� امل
االأ�صا�صية  القاعدة  وهي  النخب 
اأي  منها  تنطلق  اأن  يجب  التي 
ريا�صة. ففي ريا�صة الفوفينام 
عرب  ــس  ــار� مم ـــف  األ  20 لــديــنــا 
هــذه  خـــالل  ومـــن  واليــــة   34
عــدد  �صن�صاعف  االتــفــاقــيــة 
املمار�صني لهذه الريا�صة اإىل 50 

األف ممار�س متمدر�س".
جاهزية  اإىل  ـــواج  ج اأ�ــصــار  و 
التالميذ  الحت�صان  املــدربــني 

ــني لــهــذه الــريــا�ــصــة  ــص ــار� ــم امل
ــل عــلــى تــدريــبــهــم ثم  ــم ــع وال
ــة  ــي ــن ـــة وط ـــول ـــط ــيــم ب ــنــظ ت
بالريا�صة  خا�صة  للفوفينام 

املدر�صية.
ذات  يف  االأول  امل�صوؤول  ووجــه   
وزارة  اإىل  نــــداء  االحتـــاديـــة 
املدراء  وكل  الوطنية  الرتبية 
اأبـــواب  يفتحوا  بـــاأن  بالقطاع 
الت�صهيالت  ويقدموا  املــدار�ــس 
الريا�صية  لــالأنــديــة  الــالزمــة 

الحت�صان املواهب.
ال�صياق  ذات  يف  ــواج  ج وطالب 

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  من 
بـــ�ـــصـــرورة فـــتـــح الـــقـــاعـــات 
احرتمت  اإذا  خا�صة  الريا�صية، 
كـــل احتـــاديـــة الـــربوتـــوكـــول 
طرف  من  به  املو�صى  ال�صحي 
العلمية  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة 

ملتابعة جائحة كورونا.
ـــات  ـــادي االحت كـــل  اأن  "اأظن 
توفري  بــاإمــكــانــهــا  االأنـــديـــة  و 
مــقــيــا�ــس حـــــراري ومــعــقــمــات 
التباعد  م�صافة  ـــرتام  اح مــع 
عليها"،  املن�صو�س  اجلــ�ــصــدي 

ختم املتحدث يقول.
ــــاد رئــيــ�ــس  ــــص مـــن جــهــتــه، اأ�
للريا�صة  اجلزائرية  االحتادية 
ايزم،  احلفيظ  عبد  املدر�صية، 
ــوة الــتــي اأقــدمــت  ــط بــهــذه اخل
الفدراليتني،  الهيئتني  عليها 
بــرنــاجمــا  "و�صعنا   : قـــائـــال 
الطور  يف  الريا�صة  هذه  لبعث 
ــه اكــتــ�ــصــاف  ــن االبـــتـــدائـــي وم
املواهب ال�صابة لو�صعهم يف اإطار 
ــة.  ــدي االأن عــرب  االخت�صا�س 
االأطوار  عرب  التجربة  �صنو�صع 
قــادم  يف  االأخــــرى  التعليمية 
و�صيلة  هي  الريا�صة  الأن  االأيام 

تربوية بامتياز".

التي  املُعّقدة  ــاع  االأو�ــص ظل  يف 
اجللفاوية  الريا�صة  تعي�صها 
املادية  املُع�صالت  تراكم  ب�صبب 
اأرغمت  والــتــي   ، والتنظيمية 
على  ــني  ــص ــار� ــم املُ مـــن  الــكــثــري 
ــدان  ــي ــن امل ــاد نــهــائــيــا ع ــع ــت االب
طموحاتهم  عن  كليا  والتخّلي 
ــودة !  واأحــالمــهــم بــال نــدم اأو ع
على  متــّرد  ــن  ّم هناك  اأن  غــري 
ي�صت�صلم  ومل  الــواقــع  رداءة 
الطريق  موا�صلة  وقّرر  لل�صعف 
نادي  كــاأفــراد   ، و�صرب  ب�صالبة 
فوتبول اجللفة  الذين تعاهدوا 
االأوىل  ال�صمعة  اإ�ــصــعــال  عند 
ــام  ــج ــص ــ� ــى الــتــالحــم واالن ــل ع
ثمن  كــان  مهما  واال�صتمرارية 
حيث   ، والــرهــانــات  التحديات 
خا�صا  عاملا  يبنوا  اأن  ُلوا  ف�صّ اأنهم 
ما  عــن  بعيدا  بهم  ُيــحــّلــق  بهم 
ويف   ، ال�صامية  اآفــاقــهــم  ُيــعــّكــر 
املُثمرة  الــرثيــة  بــراجمــه  اإطـــار 
بالواقع  ال�صمو  اإىل  تهدف  التي 
نادي  قام   ، اجللفاوي  الريا�صي 
املا�صي  ال�صبت  اأم�صية  فوتبول 
رمزي  تكرميي  حفل  بتنظيم 
املُتاألقني  من  الكثري  �صرف  على 
 ، املتميزة  جناحاتهم  بف�صل 

الــذي  التقليدي  الــُعــر�ــس  هــذا 
دافئة  ــة  ــوي اأخ اأجــــواء  �ــصــادتــه 
و�صهد ح�صور وجوه من خمتلف 
االأجيال والقطاعات ، اتفق فيه 
اجلميع على اأهمية التخّل�س من 
ال�صراعات الهام�صية واالأغرا�س 
ــي ،  ــدائ ــع ــد ال ــق ــن الــتــافــهــة وال
واقرتاح حلوال ملمو�صة لرتقية 
وتطبيق  الريا�صية  الفروع  كل 
االأ�صاليب الناجعة التي تنتهجها 
ُمربزين   ، الناجحة  املجتمعات 
التي  واملوانع  العوائق  من  جملة 
الوالية  ريا�صة  فيها  تتخّبط 
ال�صنوات  يف  خا�صة  املليونية  

هذا  وعــلــى   ، االأخــــرية  الع�صر 
تكون  اأن  ميكن  قالوا  االأ�صا�س 
ــة  ــي ــرمي ــك ــت هـــــذه املـــحـــطـــة ال
يجب  ثمينة  فر�صة  الت�صريفية 
العديدة  اإيجابياتها  ا�صتغالل 
لطرح وجهات النظر بكل جراأة 
عمدت  ولــذلــك   ، ومو�صوعية 
دعـــوة  اإىل  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة 
الهيئات  �صتى  يف  ــارزة  ب اأ�صماء 
رقعة  تو�صيع  على  منها  حر�صا 
مهند�س  واأّكد   ، والنقا�س  احلوار 
ا�صتح�صان  لقيت  التي  املــبــادرة 
الفذ  الريا�صي  اجلميع  واإعجاب 
يتحّتم  اأنــه   " تومي  عي�صى   "

ــدمي ما  ــق ــي ت ــص ــا� عــلــى كـــل ري
لديه من كفاءة واإبداع من اأجل 
بالريا�صة  االرتقاء  يف  امل�صاهمة 
نف�صه  وليجعل   ، واأهلها  املحلية 
ــالل  ــــدوة لـــالآخـــريـــن مـــن خ ق
وت�صحياته  اجلليلة  اأعــمــالــه 
 ، ــع  ــواق ال م�صرح  على  املُــثــمــرة 
نداءه  املكافح  املدرب  جّدد  كما 
الو�صط  ـــل  داخ الــ�ــصــرفــاء  لكل 
على  يحافظوا  بـــاأن  الريا�صي 
كانت  مهما  ومبادئهم  اأخالقهم 
واالأحــــوال  ــروف  ــظ ال تقلبات  
باجلدية  يتحّلوا  اأن  والبـــد   ،
ــدر  واالجـــتـــهـــاد واحلـــر�ـــس ق
امل�صتطاع دون اأن يت�صّلل اخلمول 
اأجوائهم  اإىل  والياأ�س  والت�صاوؤم 
يــعــيــدوا  كـــي   ، ومــعــنــويــاتــهــم 
ــرة  ــك االعـــتـــبـــار الإجنـــــــازات ال
اجللفاوية التي فعلت بها النوايا 
الطائ�صة  والت�صرفات  املغ�صو�صة 
فــعــلــتــهــا  ! وذلــــك بــاالعــتــمــاد 
مدرو�صة  عمل  منهجية  على 
اأ�صحاب  على  ترتكز  وم�صبوطة 
ميلكون  ــن  ــذي ال االخــتــ�ــصــا�ــس 
ر�صيدا هاما من الوعي واحليوية 

واملعارف.
عمر ذيب

الرابطة الثانية : 

االحتادية ت�سع اأندية الرابطة الثانية بني 3 خيارات

نادي فوتبول اجللفة .. منوذج فريد  يف  خدمة الريا�سة اجللفاوية 

توقيع اتفاقية عمل و �سراكة بني االحتاديتني اجلزائريتني للفوفينام 
فيات فوداو و الريا�سة املدر�سية

كرو�ص: مي�سي مل ي�ستحق التواجد مع ليفاندوف�سكي وكري�ستيانو

بر�سلونة اإىل  ت�سايف  باإعادة  جريًئا  وعًدا  "فونت" يقطع 

كيف اأعادت ن�سيحة بلما�سي "فريد بوحلية" للتوهج ؟

اآخر تطورات ق�سية �سالح يف ليفربول.. البقاء اأم الرحيل؟

100809
اخلمي�س 24 دي�صمرب 2020 م املوافق  لـ 09 جمادى االأوىل 1442 هـ - العــدد 2155 اخلمي�س 24 دي�صمرب 2020 م املوافق  لـ 09 جمادى االأوىل 1442 هـ - العــدد 2155

حمرز: نعاين بع�ص ال�سيء.. 
وحار�ص اآر�سنال فاجاأين

كيليان قوي�سوم يتاألق يف نيم 
ويلفت اأنظار بلما�سي

فريغ�سون اأراد ليفاندوف�سكي يف 
يونايتد.. الالعب يك�سف التفا�سيل

ال�سيتي يت�سدى ملطامع ريال مدريد 
و�سان جريمان

العــب  حمـــرز،  ــس  ــا� ري اجلـــزائـــري  الــنــجــم  تغنى 
اآر�صنال  ــام  اأم فريقه  مب�صتوى  �صيتي،  مان�ص�صرت 
االإمارات،  ملعب  على  الثالثاء،  اليوم  م�صاء   ،)4-1(
املحرتفني  رابــطــة  كــاأ�ــس  نهائي  لن�صف  والــتــاأهــل 

االإجنليزية.
املباراة  عقب  ت�صريحات  يف  حمرز،  وقال 
"قدمنا  �صبورت�س":  "�صكاي  ل�صبكة 
ب�صورة  املباراة  بداأنا  �صلبا،  م�صتوى 
النتيجة،  عــدلــوا  وبعدها  جــيــدة، 
احلــرة،  الركلة  يف  باحلظ  ومتتعنا 
الثالث، وباتت  و�صجلنا بعدها الهدف 

االأمور اأكرث �صهولة بالن�صبة لنا".
واأ�صاف: "ال ميكن اأن ن�صيطر على كل 
يف  الت�صجيل  باإمكانهم  دائًما،  مباراة 
اأي وقت، ولكن يف ال�صوط الثاين �صجلنا 
االأمور  و�صهلنا  والثالث،  الثاين  الهدف 

على اأنف�صنا".
حرة  ركلة  من  �صجله  الذي  الهدف  وعن 
علق  اآر�ــصــنــال،  حــار�ــس  مــن  خطاأ  �صهدت 
حمرز: "تفاجاأت من متركزه )األيك�س رونار�صون(، 
كان قريًبا للغاية من القائم، وظننت باأنه �صيتحرك 
لكنه مل يفعل، وحل�صن احلظ مل يت�صد للكرة، وكان 

ذلك جيًدا بالن�صبة لنا".
كرة  هي  هــذه  ولكن  ال�صيء،  بع�س  "نعاين  واأمت: 
دائًما،  اأهداف   5 اأو   4 ت�صجيل  ال�صهل  من  لي�س  القدم، 

اليوم �صجلنا 4 اأهداف وقدمنا م�صتوى �صلب".

ك�صف النجم البولندي، روبرت ليفاندوف�صكي، العب بايرن ميونخ 
حاليًا، اأنه كان قريبًا من اأن ي�صبح العًبا ملان�ص�صرت يونايتد يف 2012 

حتت قيادة ال�صري األيك�س فريغ�صون.
ما  و�صرعان  دورمتوند،  نادي  مع  مميز  ب�صكٍل  ليفاندوف�صكي  وبرز 
وجد نف�صه على رادار جمموعة من عمالقة القارة االأوروبية، قبل 

اأن يخطفه بايرن ميونخ يف نهاية االأمر.
ــدرب  امل توا�صل  ــاء  ج فقد  يونايتد،  مــع  الق�صة  اإىل  وبــالــعــودة 
االأ�صطوري فريغ�صون �صخ�صيًا مع اهتمام املهاجم البولندي، وذلك 
يف ت�صريحات ملجلة فران�س فوتبول بعد فوزه بلقب اأف�صل العب يف 

العامل عام 2020.
وقال ليفاندوف�صكي يف هذا ال�صدد "بعد �صنتي الثانية يف دورمتوند، 
اإىل  اآتي  اأن  اأرادين  فريغ�صون،  األيك�س  ال�صري  مع  حمادثات  اأجريت 
على  اإنني  حتى  اأقول  اأن  اأ�صتطيع  جداً،  مهتمًا  كنت  لقد  مان�ص�صرت، 
يزعجني  مل  ذلك،  يف  يرغب  مل  دورمتوند  لكن  للرحيل،  ا�صتعداد 

االأمر الأن االأمور كانت ت�صري ب�صكٍل جيد داخل جدران النادي".
وبعد عدم قدرة ال�صياطني احلمر على �صم ليفاندوف�صكي، تعاقدت 
نادي  من  بري�صي،  فان  روبن  الهولندي  املهاجم  مع  االإدارة  يومها 
اأر�صنال، وحقق جناحًا كبرياً، بعد التتويج بلقب الدوري االإنكليزي 

املمتاز يف مو�صمه االأول.
واتى انتقال ليفاندوف�صكي اإىل بايرن ميونيخ ثماره بدرجة اأكرب 
اأحد  واأ�صبح  دورمتوند  من  اأعلى  م�صتوى  اإىل  و�صل  حيث  بكثري، 

اأف�صل املهاجمني على هذا الكوكب.
ليفاندوف�صكي يتلقى جائزة الكرة الذهبية!..تعرف اإىل التفا�صيل
بلقب  ليفاندوف�صكي  فاز  بافاريا،  يف  ق�صاها  التي  الفرتة  خالل 
اأبطال  دوري  جائزة  ح�صده  جانب  اإىل  منا�صبات،  �صت  يف  الدوري 

اأوروبا املو�صم املا�صي.
االإطــالق  على  موا�صمه  اأف�صل  باأحد  البولندي  الالعب  وا�صتمتع 
خالل املو�صم املا�صي، بعدما �صجل 34 هدفًا يف 31 مباراة يف الدوري 

االأملاين وقدم اأربع متريرات حا�صمة.

من  �صيتي،  مان�ص�صرت  جنم  بروين،  دي  كيفني  البلجيكي  يقرتب 
جتديد عقده، املمتد حاليا حتى �صيف 2022، وفقا لتقرير �صحفي 

اإجنليزي.
ال�صيتي يف تاأمني بقاء جنمهم االأول مبكًرا، خوًفا  ويرغب م�صوؤولو 

من حتركات ريال مدريد وباري�س �صان جريمان. 
فاإن  "اجلارديان" الربيطانية،  �صحيفة  وبح�صب 
املحادثات بني ال�صيتي ودي بروين ت�صري ب�صكل 
البلجيكي  النجم  توقيع  اأن  اإىل  م�صريًة  جيد، 
)29 عاًما( على عقٍد جديد، حتى �صيف 2025، 

بات قريًبا للغاية.
لدي  اجلــديــد  الــراتــب  اأن  التقرير  واأو�ــصــح 

األف   300 اإىل  ي�صل  قد  بــرويــن، 
جنيه اإ�صرتليني اأ�صبوعًيا.

وكــان دي بــرويــن قــد اأملــح 
اإىل  �ــصــابــق،  ـــٍت  وق يف 
ــة الــرحــيــل  ــي ــان ــك اإم

عــــن مــانــ�ــصــ�ــصــرت 
حالة  يف  �صيتي، 
عقوبة  ــد  ــي ــاأك ت

ــادي  ــن حــرمــان ال
مـــــن املـــ�ـــصـــاركـــات 

االأوروبية، ملدة مو�صمني، 
وذلك قبل اأن يتم اإلغاوؤها.

حمليات

�صيكون الالعب الفرانكو-جزائري، كيليان قوي�صوم، املدافع املحوري 
لنادي نيم حمل متابعة من الناخب الوطني، جمال بلما�صي، خالل 

اجلوالت القادمة من البطولة الفرن�صية.
و�صجل “كيليان قوي�صوم” ثالث ظهور له هذا املو�صم يف ت�صكيلة نادي 
للبطولة  الـ16  االأ�صبوع  اإطار  يف  اإتيان  �صانت  مواجهة  خالل  نيم، 
دفاعيا  اأداء  وقدم  املا�صي،  االأحد  يوم  االأوىل،  الدرجة  الفرن�صية 
كل  يف  هدفني  االإيجابي  بالتعادل  نتيجتها  انتهت  مباراة  يف  قويا 

�صبكة.
الفرن�صية  للجن�صية  احلامل  عاما   21 �صاحب  “قوي�صوم”  ويعترب 
يتابعها  التي  ال�صاعدة  املواهب  من  اجلزائرية  االأ�صول  وذي  حاليا 
بعد  �صيما  ال  امل�صاعد،  وطاقمه  بلما�صي،  جمال  الوطني،  املــدرب 
املباريات االأخرية  القوية يف  اأن لفت االنتباه من خالل م�صاركاته 
املــدرب  ت�صكيلة  �صمن  كاأ�صا�صي  نف�صه  فر�س  حيث  نيم،  لنادي 

اأربينو”. “جريوم 
املواعيد  يف  الوطني  املنتخب  يف  حا�صرا  يكون  اأن  املحتمل  ومــن 
الوطني  منتخبنا  �صيلعب  حيث  مار�س،  �صهر  من  بداية  القادمة 
مباراتني �صكليتني اأمام زامبيا وبوت�صوانا يف اإطار اجلولتني اخلام�صة 
اإفريقيا، بعدما �صمن التاأهل اإىل  وال�صاد�صة من ت�صفيات كاأ�س اأمم 

دورة الكامريون 2022.
املنتخب  يف  جديدة  دماء  �صخ  اإىل  ملح  اأن  بلما�صي”  “جلمال  و�صبق 
ا�صتقرار الت�صكيلة  التاأثري على  الوطني لكن بطريقة �صل�صلة دون 
 2019 اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  واأحــرزت  نف�صها  فر�صت  التي  احلالية 
اأن  اإال  هزمية،  دون  مباراة   22 �صل�صلة  على  حافظت  كما  مب�صر، 
املتاألقني  لالعبني  و�صيمنح  امل�صتقبل  يف  يفكر  الوطني  الناخب 
الفر�صة من اأجل االن�صمام اإىل الت�صكيلة الوطنية، ف�صال عن ذلك 
فهو ينتهج �صيا�صة البقاء لالأقوى يف الفريق الوطني حتى يحافظ 

على التناف�صية بني الالعبني وعلى احلرارة يف اللعب.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة
----------------------------

من  ي��وٍم  يف  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تكن  مل   
وحدهم،  �لفل�صطينيني  تخ�ص  ق�صية  �لأي��ام، 
كل  يف  �لعرب  ق�صية  هي  وماز�لت  كانت  بل 
�ل�صهد�ء  �آلف  �لعرب  ق��ّدم  فالأجلها  مكان. 
�إذ مل تخُل دولة عربية من  ومئات من �لأ�رشى، 
�أو  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  مقاومة  يف  �مل�صاركة 
�حتالله  منذ  ومعتقالته  �صجونه  د�خل  �لتمثيل 
فكان   ،1967 عام  �لفل�صطينية  �لأر��صي  لباقي 
و�أردنيون  ولبنانيون  م�رشيون  �أ���رشى  هناك 
و�صود�نيون  ومغربيون  وعر�قيون  و�صوريون 
وليبيون  و�صعوديون  وتون�صيون  وجز�ئريون 
مفخرة  ي�صكلون  جميعا  وه���وؤلء  وغ��ريه��م. 

�لفل�صطيني. لل�صعب 
�إخ��و�ن��ه��م  م��ع  �صويا  ���ص��ط��رو�  �ل��ذي��ن  فهم   
و�لتالحم  �لوحدة  �صفحات  �أروع  �لفل�صطينيني 
�مل�صرتك يف مو�جهة �لحتالل  �لعربي  و�لن�صال 
�صفحات  كذلك  �صطرو�  من  وهم  �لإ�رش�ئيلي. 
�صتبقى  لذ�  �صجونه.  ق�صبان  خلف  م�صيئة 
ظهر  عن  �أ�صماءهم  حتفظ  �لفل�صطينية  �لذ�كرة 
�لفل�صطيني  �لتاريخ  قلب. كيف ل وهم جزء من 
منهم.  و�حد  �لقنطار  ! و�صمري  �لأ�صرية  و�حلركة 
عام  مو�ليد  من  لبناين  �صاب  �لقنطار"  "�صمري 
طفولته،  منذ  فل�صطني  ع�صق  وق��د   ،1962
يف  �لفل�صطينية  �لثورة  ف�صائل  يف  و�نخرط 
وتقدم  ب�صجاعة  �لبندقية  وحمل  �صبابه،  ريعان 
وتخطى  وثر�ها،  فل�صطني  عن  دفاعًا  �ل�صفوف 
�لبحر  وع��رب  �لأل��غ��ام،  حقول  وجت��اوز  �حل��دود 
زورق  منت  على  فل�صطني  �صمال  نهاريا  �إىل 
�ملحتل  ليقاوم  رفاقه  من  جمموعة  مع  مطاطي 
��صتعادة  يف  ولي�صاهم  لوجه،  وجهًا  �لإ�رش�ئيلي 
قاوم  "�صمري"  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �لأر��صي 
جنود  م��ن  �لعديد  وج��رح  وق��ت��ل  و��صتبك، 

بعدة  وي�صاب  ذخريته،  تنفذ  �أن  قبل  �لحتالل، 
�لوطن  ثرى  ل��ريوي  دمه  وينزف  ر�صا�صات 
قب�صة  يف  �أ�صري�ً  فيقع  �لفل�صطيني،  �لعربي 
�صنوف  لأب�صع  فتعر�ص  �لإ�رش�ئيلي.  �ملحتل 
على  وخط  لإ�صابته،  مر�عاة  دون  �لتعذيب، 
حروف  �أوىل  دمه  من  بقطر�ت  زنز�نته  جدر�ن 
يف  ذلك  كان  حياته.  م�صرية  يف  جديدة  مرحلة 
 .1979 عام  ني�صان/�بريل  من  و�لع�رشين  �لثاين 
�لأجندة  يف  �أعتمد  �ل��ذي  �لتاريخ  ذ�ت  وه��و 
ووفاء  تكرميا  �لعربي،  لالأ�صري  يوما  �لفل�صطينية 
و�صحو�  نا�صلو�  �لذين  �لعرب  ه��وؤلء  لكل 

�لعادلة. وق�صيتها  فل�صطني  لأجل  و�عتقلو� 
�لثاين/ كانون  من  و�لع�رشين  �لثامن  ويف   
�لإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  ��صدرت  عام1980  يناير 
�ملوؤبد  بال�صجن  حكمًا  �بيب  تل  يف  �ملركزية 
�ىل  بالإ�صافة  م��ر�ت،  خم�ص  �حل��ي��اة(  )م��دى 
�أم�صى  �لعربي.  �ل�صاب  ذ�ك  بحق  عامًا،   47
�أرب��ع  ز�ده��م  �ل��زم��ن،  من  ق��رن  رب��ع  "�صمري" 
�صنو�ت، بل و�أكرث من ذلك بب�صعة �صهور، يف 
فل�صطني  حرية  لأجل  �لحتالل  �صجون  غياهب 
قائمة  ق�رش�  ودخ��ل  �صعبها،  حقوق  و  وثر�ها 
ُيطلقه  �لذي  �مل�صطلح  وهو  �ل�صرب"  "جرن�لت 
�عتقالهم  على  م�صى  من  على  �لفل�صطينيون 
"عميد  ُيعترب  بذلك  وهو  قرن،  ربع  من  �أكرث 
فقط  ولي�ص  �لتاريخ  مر  على  �لعرب"  �لأ�رشى 
لل�صنو�ت  ق�صاء  �أكرثهم  باعتباره  �للبنانيني، 
هكذ�  متو��صل.  ب�صكل  �لحتالل  �صجون  يف 
وهكذ�  و�لعربي،  �لفل�صطيني  �لتاريخ  ي�صجل 

�صجالتها.  يف  �لأ�صرية  �حلركة  حتفظ 
"�لقنطار"  تعر�ص  �أ�رشه،  �صنو�ت  �متد�د  وعلى 
�لأ�رشى  كباقي  �ملعاملة  وق�صوة  و�لظلم  للقهر 
معاناة  تفوق  معاناته  لرمبا  لكن  �لفل�صطينيني، 
و�أقربائه  �أهله  زيارة  من  حرمانه  جر�ء  �لآخرين 
يك�رش  مل  ذل��ك  �أن  �إل  �صجنه،  ف��رتة  ط��و�ل 

عالية،  معنوياته  من  فيه  ما  يهز  ومل  �إر�دت��ه، 
وملتحما  ب�صخ�صيته  ثابتا  "�صمري"  فظل 
و��صعة  وطنية  عالقات  ون�صج  �إخ��و�ن��ه،  مع 
�نتماء�تهم  �ختالف  على  �لأ���رشى  كافة  مع 
باأخالق  وحتلى  و�أح��ب��وه،  فاأحبهم  �حل��زب��ي��ة، 
�حلياة  يف  فانخرط  مثيلها.  قل  و�صجاعة  عالية 
ند�ً  وكان  و�لتنظيمية،  و�لن�صالية  �لعتقالية 
يف  دوم��ًا  وح��ا���رش�ً  ميثله،  وم��ا  لل�صجان  قويًا 
كل  يف  وقائد�ً  م�صاركًا  وكان  �ملعركة،  قلب 
�لإ�رش�بات  فيها  مبا  �لق�صبان  خلف  �ملو�جهات 
ب�"معارك  عليها  ُيطلق  وما  �لطعام  عن  �ملفتوحة 
بفاعلية  "�ل�صهيد"  �صارك  �خلاوية".وقد  �لأمعاء 
�حلركة  م�صرية  وتطور  �لنت�صار�ت  حتقيق  يف 

�لأ�صرية.
�لأ�صرية  �حلركة  قياد�ت  من  و�حد  �عترب  لذ�   
�صجنه.  فرتة  طو�ل  �لأ�صا�صيني  �أعمدتها  و�أحد 
ي�صهد  وه��ك��ذ�  �ل�صجون  يف  عرفناه  هكذ� 
�صجون  يف  عاي�صوه  وممن  و�خو�نه  رفاقه  له 
 1985 �آيار/مايو  من  �لع�رشين  يف  �لحتالل. 
�صمن  �رش�حه  �طالق  �لحتالل  دولة  رف�صت 
hل�صعبية� �جلبهة  �أجرتها  �لتي  �لتبادل  �صفقة 

على  �أخ��رى  م��رة  �أ���رشت  ثم  �لعامة.  �لقيادة 
�لتبادل  �صفقة  �صمن  �رش�حه  �إط��الق  رف�ص 
�لتي �أجنزها حزب �لله يف كانون ثاين/يناير عام 
بتحرير  �ل�صادق  �حلزب  وعد  حتقق  ثم   .2004
لبنان  �إىل  �صمري  عاد   .2008 يف  �أخ��ري�ً  �صمري 
�إل  فل�صطني  من  �أعد  "مل  ليقول:  منت�رش�ً،  حر�ً 
�إىل فل�صطني". فمن ل يعرف �صمري،  �أعود  لكي 
دي�صمرب   19 يف  �ملقاومة.  �نت�صار�ت  يعرف  ل 
حان.  قد  �ل�صهادة  مع  �صمري  موعد  كان   ،2015
�لعمارة  �صاروخية  ��رش�ئيلية  غارة  فا�صتهدفت 
من  �لقريبة  "جرمانا"  يف  يقطنها  �لتي  �ل�صكنية 
كان  كما  �لله  �إىل  ف�صعد  �ل�صورية.  �لعا�صمة 

و�لعرب. و�للبنانيني  �لفل�صطينيني  قلوب  يف 

يف ذكرى ا�ست�سهاده... �سمري القنطار: جريحا، اأ�سريا، �سهيدًا

�صحفي  موؤمتر  يف  م�صاركون  طالب 
مع  بال�رش�كة  �لإع��الم  وز�رة  نظمته 
و�لحت��اد  ح��دود  بال  معاقون  منظمة 
فل�صطني،  يف  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �لعام 
على  بال�صغط  �ل���دويل  �ملجتمع   ،
�لح��ت��الل ل���الإف���ر�ج ع��ن �لأ����رشى 
�لإع��اق��ة  ذوي  و�لأ�����رشى  �ملر�صى 
ع�صو  وق��ال  �لح��ت��الل.  �صجون  من 
�لتحرير  منظمة  يف  �لتنفيذية  �للجنة 
�ل�صعبية  �لتنظيمات  د�ئرة  وم�صوؤول 
يف منظمة �لتحرير و��صل �أبو يو�صف، 
خالل �ملوؤمتر �لذي حمل عنو�ن "�صجناء 
يف  �إعاقة  ذوي  من  �لق�صبان  خلف 
عن  بالإفر�ج  "نطالب  �لأحياء":  مقابر 
�لإعاقة  ذوي  �لأ�صخا�ص  من  �لأ�رشى 
يتعر�صون  �ل��ذي��ن  �مل��ر���ص��ى  وم��ن 
ظل  يف  خا�صة  متعمد  طبي  لإهمال 
تف�صي وباء كورونا. و�أ�صاف: �إن هناك 
بالأ�صخا�ص  �لهتمام  لي��الء  �أهمية 
�لأ�صعدة  خمتلف  على  �لإعاقة  ذوي 
حقوقهم  على  �ل�����ص��وء  وت�صليط 
ب�صبب  �أعد�دهم  �زدياد  مع  ومطالبهم، 
�ل�صفة  يف  �لحتالل  قو�ت  ��صتهد�ف 
م�صري�ت  خالل  خا�صة  غزة،  وقطاع 
�لعودة �ل�صلمية �لتي �صجل فيها �أكرث 
من 370 �إ�صابة حرجة وفقد �لع�رش�ت 

يو�صف  �أب��و  و�أ�صار  �أطر�فهم.  منهم 
�لتحرير  منظمة  �إط��ار  د�خ��ل  نعمل 
لالأ�صخا�ص  �لعام  لالحتاد  موؤمتر  لعقد 
�نتخابات  و�إج����ر�ء  �لإع��اق��ة  ذوي 
�ملقبل لنتخاب  �لعام  دميقر�طية مطلع 
�لإعاقة،  �لأ�صخا�ص ذوي  قياد�ت متثل 
 15 لإجناز  �ملبذول  �جلهد  �ىل  م�صري� 
ذوي  لالأ�صخا�ص  �لعام  لالحتاد  فرعا 
�لغربية  �ل�صفة  �لقد�ص  يف  �لإعاقة 
و�أكد على  �ل�صتات.  وقطاع غزة ويف 
�رشورة ت�صافر جهود �ملجتمع �لدويل 
�ملعاناة  لرفع  �لحتالل  على  لل�صغط 
عن �أ�رش�نا و�إي�صال �صوتهم �ىل �لعامل 
�لطبي  �لإهمال  من  يعانو�  ممن  خا�صة 
وحماولة ك�رش �إر�دتهم يف ظل تف�صي 
بالوباء من  ،140 م�صابا  وباء كورونا 
مفو�ص  نائب  قال  جهته  من  �ل�رشى. 
�ملنظمات �ل�صعبية �إبر�هيم �مل�رشي: �ن 
�لحتاد  �عتمد  �لذي  �لرئا�صي  �ملر�صوم 
�لتحرير،  منظمة  قو�عد  من  قاعدة 
�لتي  �حلقوق  بكافة  يتمتع  و�لحت��اد 
يتمتع بها خمتلف �لحتاد�ت. و�أ�صاف: 
�لتنظيمات  د�ئرة  مع  بالتعاون  ن�صعى 
هيئة  و�نتخاب  �ملوؤمتر  لعقد  �ل�صعبية 
�لتو��صل مع خمتلف  ت�صتطيع  قيادية 
وتقدمي  �لإع��اق��ة  ذوي  م��ن  �لفئات 

لهم.  �لدعم 
�ىل  و�أ�صار 
�������رشورة 
�ملوؤمتر  عقد 
جانب  �ىل 
�لحتاد  دعم 
ل��رت���ص��ي��خ 
حقوقهم يف 
يف  �لعمل 
�ص�صات  �ملوؤ
يتنا�صب  مبا 
م�������������ع 

على  م��وؤك��د�  �ل�صحية،  ظ��روف��ه��م 
ذوي  �لأ�صخا�ص  �إع��د�د  يف  �لرتفاع 
و�عتد�ء�ت  ممار�صات  ب�صبب  �لإعاقة 
�لح��ت��الل يف �لآون���ة �لأخ���رية. ومن 
هيئة  يف  �لإع���الم  مدير  ق��ال  جهته 
ثائر  و�مل��ح��رري��ن  �لأ����رشى  ���ص��وؤون 
يعانون  �أ�صري�   70 هناك  �إن  �رشيتح، 
�إعاقات ج�صدية ونف�صية وح�صية،  من 
�أطلق  ممن  �لع�رش�ت  �إىل  بالإ�صافة 
و�أ�صاف  �عتقالهم.  �إثناء  �لنار  عليهم 
�ل�صاوي�ص ومن�صور  خالد  �لأ�رشى  �إن 
من  وغريهم  �بر��ص  وحممد  موقدي 
�إعاقات  من  يعانون  �لذين  �لأ���رشى 
ي�صلبهم �لحتالل حقوقهم �ملن�صو�ص 

عليها يف �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية.
�صجون  يف  يقبع  ���رشي��ت��ح،  وت��اب��ع 
مري�ص  �أ����ص���ري   700 �لح���ت���الل 
ويتعر�صون جلر�ئم و�نتهاكات وحتديد� 
�ىل  ودعا  �لإعاقة.  ذوي  �لأ�صخا�ص 
�أ�صماء  باإطالق  دوليا  �لتحرك  �رشورة 
و�ملر�صى  �لإعاقة  ذوي  من  �ل�رشى 
على  �ل�صوء  لت�صليط  �لعامل  دول  يف 
)�إ�رش�ئيل(  على  و�ل�صغط  معاناتهم 
�ملوؤ�ص�صات  مطالبا  عنهم،  لالإفر�ج 
�لدولية �ن تكون على م�صتوى �حلدث 
�جلرمية  عام   2021 عام  يكون  ل  حتى 

�ملنظمة �صد �ل�رشى.

مطالبات باالإفراج عن االأ�سرى املر�سى وذوي االإعاقة اأخبار فل�سطني

�لأ�رشى و�ملحررين  �صوؤون  نعت هيئة 
�أبو  �للو�ء قدري  ممثلة برئي�صها معايل 
�لوطنية ل�صرتد�د  �حلملة  بكر، من�صق 
�صامل  �ملنا�صل  �لأخ  �ل�صهد�ء  جثامني 
خلة، و�لذي و�فته �ملنية بعد �رش�ع مع 

مر�ص �ل�رشطان. وتقدم �للو�ء �أبو بكر، 
�لتعازي  باأحر  خلة  �لفقيد  عائلة  من 
و�ملو��صاة،  �حل��زن  م�صاعر  و�أ���ص��دق 
بو��صع  يرحمه  �أن  �لله  من  متمنيًا 
رحمته ويلهم ذويه �ل�صرب و�ل�صلو�ن. 

من �جلدير ذكره �أن �لأخ �صامل خلة �أحد 
موؤ�ص�صي �جلبهة �لدميقر�طية، وكان له 
دور هام يف متابعة �ل�صهد�ء �ملحتجزين 
من  �لإ�رش�ئيلية،  �لأرق��ام  مقابر  يف 
�لتي  �لوطنية  للحملة  تاأ�صي�صه  خالل 

ودوليًا،  جماهرييًا  عنو�نًا  �أ�صبحت 
من  �مل��ئ��ات  ����ص��رتد�د  يف  و�صاهمت 
جثامني �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني، ولعبت 
�ملمار�صات  ف�صح  يف  �أ�صا�صيا  دور�ً 

�لإ�رش�ئيلية جتاه �ل�صهد�ء.

هيئة االأ�سرى تنعى من�سق احلملة الوطنية ال�سرتداد جثامني ال�سهداء االأخ 
املنا�سل �سامل خلة

االأ�سرية اجلريحة اأمل 
جهاد طقاطقة

)1994م 2020-م (

�ل�صاد�صة  �أبنه  "طقاطقة"  �أمل  �جلريحة  و�لأ�صرية 
�لفل�صطينيات  �لأ�صري�ت  �أحد  هي  ربيعًا  و�لع�رشون 
�صجون  غياهب  يف  �لأمل  يتجرعن  �للو�تي  �ملاجد�ت 
مطرقة  بني  ما  جد�ً  مرير  و�قع  ويعي�صن  �لحتالل 
جتاهل  و�صند�ن  حياتهن  يهدد  �لذي  �ملر�ص 
يف  حاليًا  و�لقابعة  �ليومية  ملعاناتهن  �لحتالل 
�أمل  �جلريحة  �لأ�صرية  �أنهت  و�لتي  )�لد�مون(  �صجن 
�لتو�يل  على  �ل�صابع  عامها  ودخلت  �ل�صاد�ص  عامها 
بال�صجن  حكمًا  تق�صي  فهي  �لحتالل،  �صجون  يف 

�أعو�م.  6 �لآن  حتى  منهم  و�أم�صيت  �أعو�م   7
h �ل�صم �ل�صرية :h �أمل جهاد علي �أحمد "طقاطقة"

20/5/1994م  h:مو�ليد  h
حلم بيت  مبدينة  فجار  بيت  بلدة   h:لإقامة� مكان   h

عزباء  h: �لجتماعية  �حلالة   h
�لبتد�ئي  تعليمها  تلقت   h:لعلمي� �ملوؤهل   h
�لثانوي  �لثاين  �ل�صف  حتى  و�لثانوي  و�لإعد�دي 
من  �عتقالها  وبعد  للبنات  فجار  بيت  مبدر�صة 
در��صتها  �أكملت  �ل�صهيوين  �لحتالل  قو�ت  قبل 
مبعدل  �ل�صارون  �صجن  د�خل  يف  �لعامة  �لثانوية 

،72%
حلركة  و�لع�صوية  �لنتماء   h:إليه� �ملوجة  �لتهمة 
طعن  وحماولة  فل�صطني  يف  �لإ�صالمي  �جلهاد 

عتي�صون غو�ص  مثلث  من  بالقرب 
1/12/2014م  h:لعتقال� تاريخ   h

"�لد�مون معتقل   h:لعتقال� مكان   h
�صنو�ت  7  h: عليه  حكم   h

�ل�صهيوين  �لحتالل  ميعن  وظامل:  تع�صفي  �إجر�ء 
�أمل وقد  �جلريحة  �لأ�صرية  �إجر�مه بحق  يف مو��صلة 
�لأوىل  �لفرتة  يف  ذويها  زيارة  من  �لحتالل  حرمها 
و�ذكر  �لأمني"  "�ملنع  بحجة  �إ�صابتها  رغم  لالعتقال 
حالتها  مر�عاة  دون  ه�صارون  �صجن  �إىل  نقلها  جري 
�حلي. بالر�صا�ص  لالإ�صابة  تعر�صها  وقت  �ل�صحية 

"طقاطقة" �أمل   h: �لأ�صرية  �عتقال 
 1/12/2014 بتاريخ  �عتقلت  طقاطقة  �لأ�صرية 
�لقدم  يف  ر�صا�صات  بخم�صة  �إ�صابتها  بعد 
من  عليها  �لنار  �إطالق  نتيجة  و�ليد،  و�خل�رش 
م�صتوطنات  جتمع  مفرتق  قرب  �لحتالل  جنود 
و�أ�صيع  خالل  حلم  بيت  جنوبي  عت�صيون"  "غو�ص 
�صاعات  بعد  تبني  ثم  ��صت�صهادها،  خرب  حينها  يف 
جريحة  وهى  ونقلها  �عتقالها  ومت  ت�صت�صهد  مل  باأنها 
�صعبة،  بحالة  كارم  عني  هد��صا  م�صت�صفى  �إىل 
على  لل�صيطرة  جر�حية  عمليات  عدة  لها  و�أجريت 
تعاين  طقاطقة  �لأ�صرية  تز�ل  �حلرجة،ما  حالتها 
�لر�صا�صات  �إحدى  �أن  خا�صة  �لإ�صابات،  جّر�ء 
حياتها  على  خطورة  وهناك  �صدرها،  يف  ��صتقرت 

��صتئ�صالها. مت  حال  يف 
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هل يتبنى جو بايدن دورا اأمريكيا "خمتلفا" 
يف �سوريا  

قراءة / حممد علي
---------------- 

ًل حيال  مل يبد عديد من �لكتاب تفاوؤ
�لقادمة  �لأمريكية  د�رة  �لإ موقف 
�ل�صورية  ب��الأزم��ة  يتعلق  فيما 
بينما  مبو�صكو  و��صنطن  وعالقة 
عن  �لبتعاد  �إىل  بايدن  �آخرون  دعا 
�أوباما  بار�ك  �ل�صابق  �لرئي�ص  نهج 
دونالد  وليته  �ملنتهية  و�لرئي�ص 

تر�مب.

�مل�صالح" "منطق 
�لإخباري   " �ليوم  "عربي  موقع  قال 
�لرئي�ص  �صيا�صة  �إن  �ل�����ص��وري 
"ل  م��ري��ك��ي �جل��دي��د ج��و ب��اي��دن  �لأ
دول  �أو  �صوريا  قبل  من  ليها  �إ ينظر 
خمتلفة  �صتكون  نها  �أ على  �ملنطقة 
�ل�صابقة".  �لأمريكية  د�ر�ت  �لإ عن 
�لدبلوما�صية  �أن  �إىل  �ملوقع  �صار  و�أ
مثلها  "تنتظر  �صوريا  يف  �لرو�صية 
�ل�صيا�صة  ملعرفة  �لدول  باقي  مثل 
جو  كان  ما  ذ�  و�إ �جلديدة  �لأمريكية 
م  �أ �صلفه  �صيا�صة  �صيكمل  بايدن 
�أن  رغم  �خلا�صة،  �صيا�صته  �صينتهج 
للدولة  بل  له  لي�ص  ذلك  يف  �لقر�ر 
�مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  �لعميقة 

مريكية". لأ �
�لكويتية  �لقب�ص  �صحيفة  ويف 
�أن  �إىل  �ملجيم  �صالح  نورة  �أ�صارت 
من  و�ح��د  �ل�صورية  �لأزم��ة  "ملف 
نها  ب�صاأ د�رت  �لتي  �مللفات  �أك��رث 
بايدن  �أن  من  �لرغم  على  تكهنات، 
مل  �لنتخابية  حملته  ث��ن��اء  �أ ذ�ت��ه 

�ل�صورية،  �لأزمة  على  كثري�ً  يعقب 
ح��ي��ث ت�����ص��درت ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
و�ل�صني  �أوروب���ا  م��ع  و�ل��ع��الق��ات 
�لبيت  مر�صحي  �صجالت  �أولويات 

بي�ص". لأ �
برمتها  "�ملنطقة  �أن  �لكاتبة  ور�أت 
��صرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت  تعد  مل 
و��صتطردت:  لو��صنطن"،  ك��ربى 
يحكمها  ل  �لأمريكية  "�ل�صيا�صة 
و�ل��و�ق��ع��ي��ة  �مل�����ص��ال��ح  منطق  �إل 
وج��ه  ع��ل��ى  ���ص��وري��ا  �ل�صيا�صية. 
ه��م��ي��ة  �أ ي���ة  �أ مت��ث��ل  ل  �خل�����ص��و���ص 
حيويًا  ت��ه��دي��د�ً  ول  ��صرت�تيجية 
�ملرجح  فمن  ث��م،  وم��ن  لو��صنطن. 
بايدن  �صيا�صة  �أن  كبري  نحو  على 
��صتمر�ر�ً  �صتكون  �صوريا  جت��اه 
على  �حلفاظ  �أي  �أوباما،  ل�صيا�صة 
يف  للغاية  حمدود  ع�صكري  وجود 
تركيا  على  لل�صغط  �صوريا  �صمال 
تنظيم  وحماربة  �صوريا  �أكر�د  ب�صاأن 
��صتمر�ر  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  د�ع�����ص، 
دون  �لتي  قي�رش  قانون  عقوبات 

حقيقية". فعالية 
يف  �لآغ���ا  �إ�صماعيل  �أجم��د  وق��ال 
"ثمة  �للبنانية  �ل��ب��ن��اء  �صحيفة 
����رش�ت ت��ر���ص��م ���ص��ي��ن��اري��و�ت  م���وؤ
�لتحديات  م��ن  يخلو  ل  مل�صتقبل 
وحتديد�ً  وو��صنطن،  مو�صكو  بني 
ف�صال  ي��ر�ن،  و�إ �صورية  ملفات  يف 
�لأمريكية  ���رش�ت  �مل��وؤ غياب  ع��ن 
�ل�صرت�تيجي  �لف�صاء  حيال  �جلديدة 

. " لرو�صيا
يف  م��ري��ك��ي  �لأ �ل���دور  "��صتعادة 

" �صوريا

�مل�رشية  "�ل�رشوق"  �صحيفة  ودعت 
�لدبلوما�صية  لهجة  "تغيري  �إىل 
�ل�رشر  لإ���ص��الح   ... م��ري��ك��ي��ة  �لأ
�لوليات  بدبلوما�صية  حلق  �ل��ذى 
م�صيفة  �لأمن"،  جمل�ص  فى  �ملتحدة 
تقليل  �ل�صهل  من  يكون  "لن  ن��ه  �أ
�أوباما.  فرتة  من  �ملرت�كمة  �لتوتر�ت 
ب�صاأن  رو�صيا  مع  �لتوتر�ت  مثل 
يف  و�ل��ت��دخ��ل  و�أوك��ر�ن��ي��ا  �صوريا 
جانب  �إىل  �لأمريكية  �لنتخابات 

�أخرى". م�صائل 
�لأو���ص��ط  �ل�����رشق  "مر�صد  ونقل 
يف  �لباحث  عن  �أفريقيا"  و�صمال 
مايكل  �لأو���ص��ط  �ل�����رشق  ���ص��وؤون 
على  "�صيعمل  بايدن  �أن  روب��رت 
م��ري��ك��ي يف  ����ص��ت��ع��ادة �ل���دور �لأ
كبري  ب�صكل  تر�جع  �أن  بعد  �صوريا 
وليته  �ملنتهية  �لرئي�ص  د�رة  �إ خالل 
�ملر�صد  و�أ�صاف  تر�مب'".  'دونالد 
و�ل��ت��م��دد  �ل��رتك��ي  "�لوجود  �أن 
حمور  �صيمثل  �صوريا،  يف  �لرو�صي 
�لق�صية  مع  �لأمريكي  �لتعاطي 
رو�صيا  وجود  و�أن  خا�صة  �ل�صورية، 

د�ئرة  و�ت�صاع  �ملتو�صط  �لبحر  على 
ميثالن  �ل��رتك��ي،  قليمي  �لإ �لنفوذ 
وحللفائهم  للدميقر�طيني  قلق  مبعث 

�لأوروبيني"..
"�لنقطة  �أن  �ملر�صد  �أو���ص��ح  كما 
�صيا�صة  �صكل  يف  �أهمية  �لأك��رث 
تكمن  �صوريا،  ملف  مع  'ب��اي��دن' 
قد  نها  باأ 'روب��رت'  نظر  وجهة  من 
�مليد�ن  يف  جديدة  �صخونة  �إىل  تقود 
�لوليات  تبني  خالل  من  �ل�صوري، 
�ملعار�صة  ل��دع��م  جم���دد�ً  �مل��ت��ح��دة 
جهودها  �صمن  �ل�صورية،  �مل�صلحة 
�لرو�صي  و�ل��دور  �لنفوذ  من  للحد 

.." عمومًا �ملنطقة  يف 
ت�رشيبات  وجود  �إىل  �ملر�صد  �صار  و�أ
قبل  �أظ��ه��رت  ���ص��اب��ق��ة  م��ري��ك��ي��ة  �أ
"�إمكانية  �لأمريكية  �لنتخابات 
جديدة  ح��رب  خلطة  'ب��اي��دن'  تبني 
�لرو�صي  �لنفوذ  �صد  �صوريا،  يف 
�لرتكية  �ل��ت��دخ��الت  م��ن  ول��ل��ح��د 
على  ي��ر�ن��ي��ة  �لإ �ل��ق��وة  و����رشب 

�ل�صورية". �لأر��صي 

وا�سنطن  فر�ص  بعد  خا�سة  �سوريا،  جتاه  بايدن  جو  املنتخب  االأمريكي  للرئي�ص  املتوقعة  ال�سيا�سة  عربية  �سحف  ناق�ست 
دم�سق. على  جديدة  عقوبات 

�خلارجية  �لعالقات  جلنة  رئي�ص  �أكد 
�لباك�صتاين  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف 
�لمن  جلنة  ورئي�ص  ح�صني،  م�صاهد 
�لي���ر�ين  �ل��ربمل��ان  يف  و�خل��ارج��ي��ة 
بلديهما  رف�����ص  غ��ول��رو،  ع��ب��ا���ص 
�لح��ت��الل  م��ع  ع��الق��ات��ه��م��ا  تطبيع 
كل  طّبعت  ل��و  حتى  ���رش�ئ��ي��ل��ي  �لإ
بهذ�  و�ع��رتف��ت  �لعربية  ن��ظ��م��ة  �لأ
نظمتها  ندوة  يف  ذلك  جاء  �لكيان.  
�لقد�ص”،  لأج��ل  برملانيون  “ر�بطة 
�خلارجية  �لعالقات  جلنة  مع  بالتعاون 
�لباك�صتاين،  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف 
يف  �ل��دول  “جتارب  بعنو�ن  موؤخر�، 

�لفل�صطينية”. �لق�صية  دعم 
كذلك  ي�صغل  و�ل��ذي  ح�صني  و�أك��د 
�صيا،  �آ جنوب  ر�بطة  رئي�ص  من�صب 
“موقف  �أن  �لندوة،  يف  كلمته  خالل 
رف�ص  من  وثابت  و��صح  باك�صتان 
�عرتفت  لو  حتى  باإ�رش�ئيل  �لعرت�ف 
�أن  موؤكًد�  �لعربية”،  �لأنظمة  جميع 
�لتز�م  “لديه  �لباك�صتاين  �لربملان 
�لفل�صطينية”.  �لق�صية  دعم  يف  قوي 
�لأمريكي  “�لرئي�ص  ح�صني:  و�أ�صاف 
خاطئة  ق��ر�ر�ت  �تخذ  ترمب  دونالد 
للت�صحيح  حت��ت��اج  فل�صطني  بحق 
���ص��ه��ا ن��ق��ل �ل�����ص��ف��ارة  وع��ل��ى ر�أ
د�نة  �إ جمدًد�  �لقد�ص”،  �إىل  �لأمريكية 
�لإ�رش�ئيلية  �لإج��ر�ء�ت  جلميع  بالده 
و�أو�صح  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحق 
باك�صتانيا  �صعبيا  تو�فقا  هناك  �أن 
�لفل�صطينية  �لق�صية  دع��م  على 
لباك�صتان  �ملوؤ�ص�ص  �لأب  عهد  منذ 
�إىل  م�����ص��رًي�  ج��ن��اح(،  ع��ل��ي  )حم��م��د 
جامعة  مع  تو�فقت  ب��اد  �آ �إ�صالم  �أن 
على  تاأ�صي�صها  منذ  �لعربية  �لدولة 
فل�صطينية  دول��ة  لتحقيق  �ل�صعي 

. م�صتقلة
�لإ�رش�ئيلي  �حل�صار  �أن  ح�صني،  وبنّي 
يف  �صاهم  غ��زة  قطاع  على  �ل��ظ��امل 
وتدهور  “كورونا”  جائحة  زي��ادة 
مطالًبا  ن�صاين،  و�لإ �ل�صحي  �لو�صع 
و�ل�صغط  �لقطاع  مل�صاعدة  بالتحرك 
�حل�صار  رفع  �أجل  من  �لحتالل  على 
�مل�صتلزمات  ب��اإدخ��ال  و�ل�����ص��م��اح 

. لطبية �
�لأم��ن  جلنة  رئي�ص  ق��ال  جهته،  من 
�ل��ربمل��ان  �خل��ارج��ي��ة يف  و�ل��ع��الق��ات 
برملان  �إن  غولرو،  عبا�ص  ي��ر�ين  �لإ
�لفل�صطيني  �حلق  بدعم  ملتزم  بالده 
قامة  و�إ �مل�صري  وتقرير  �حلرية  يف 
�لقد�ص،  وعا�صمتها  �مل�صتقلة  دولته 
�لإ�صالمي  مت��ر  �مل��وؤ منظمة  مطالًبا 
���ص��الم��ي��ة ل��ب��ذل  و�ل���ربمل���ان���ات �لإ
�حلقوق  دع��م  على  و�لعمل  �جلهود 
�ملحافل  جميع  يف  �لفل�صطينية 

و�لدولية. �لربملانية 
وج����دد غ���ول���رو، ت��ن��دي��د �ل��ربمل��ان 
�لتطبيع  �تفاقيات  لكافة  ي��ر�ين  �لإ
�ل�صعوب  �أن  موؤكًد�  �لحتالل،  مع 
���ص��الم��ي��ة ت��رف�����ص  �ل��ع��رب��ي��ة و�لإ
�لق�صية  وتعترب  �لتفاقيات  ه��ذه 
�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ق�����ص��ي��ة م��رك��زي��ة 

لالأمة. وموحدة 
و�أع����رب ����ص��ت��ع��د�د ب��رمل��ان ب��الده 
�لتي  �جل��ه��ود  ك��اف��ة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون 
باك�صتان  يف  �ل��ربمل��ان��ات  تنفذها 
�حلقوق  عن  للدفاع  ي��ر�ن  و�إ وتركيا 
توؤكد  قو�نني  و�عتماد  �لفل�صطينية 
�لقد�ص،  مدينة  فل�صطينية  على 
بالتو��صل  بالده  �لتز�م  �إىل  م�صرًي� 
من  ���ص��الم��ي��ة  �لإ �ل��ربمل��ان��ات  م��ع 
قو�نني  �ع��ت��م��اد  على  �لعمل  �أج���ل 

لفل�صطني. د�عمة  وت�رشيعات 
�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  دع��ا  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
)�ل��ربمل��ان(  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي 
�لربملانات  كافة  بحر،  �أحمد  نابة،  بالإ
�صّن  �إىل  و�ل���ص��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتطبيع  �أ�صكال  كل  جت��ّرم  قو�نني 

موؤكًد�  �لإ�رش�ئيلي،  �لح��ت��الل  مع 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صلحة  �أن 
م����ت����ني �ل��ع��رب��ي��ة  وم�����ص��ل��ح��ة �لأ
مو�جهة  يف  تكمن  ���ص��الم��ي��ة  و�لإ

�لحتالل. مع  �لتطبيع  �تفاقيات 
�حل��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �أن  ب��ح��ر،  وب���نّي 
�حلقيقي  و�لتكاتف  �لعمل  تتطلب 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  عزل  �أجل  من 
مطالًبا  ودولًيا،  قليمًيا  �إ وحما�رشته 
عربي  تكتل  ت�صكيل  يف  بالإ�رش�ع 
�لأنظمة  على  لل�صغط  و�إ�صالمي 
�خلطوة. تلك  عن  ترت�جع  كي  �ملطّبعة 

ين�صجم  ك��ي  �لأو�ن  “�آن  و�أ���ص��اف 
�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل م��ع ���ص��ع��ار�ت 
�لتي  ن�صان  �لإ وحقوق  �لدميقر�طية 
وعدم  مت�صكه  على  ويربهن  يرفعها 
����ص��ت��ن��ك��اف��ه ع��ن م��ب��ادئ وق��و�ع��د 
�لدولية  و�لقر�ر�ت  �لدويل  �لقانون 
�لفل�صطينية  بالق�صية  �ل�صلة  ذ�ت 
�صيا�صات  وم��و�ج��ه��ة  د�ن����ة  �إ ع��رب 

�لعد�ونية”. �لحتالل 
ودع���ا ب��ح��ر �ل��ربمل��ان��ات �ل��ع��رب��ي��ة 
����ص���الم���ي���ة ل��ل�����ص��غ��ط ع��ل��ى  و�لإ
�لدعم  حت�صيد  �أج��ل  من  حكوماتها 
�لفل�صطينية،  للق�صية  �مل��ط��ل��وب 
و�صجاعة  ق��وي��ة  م��و�ق��ف  و�ت��خ��اذ 
و�لتطبيع  �لقرن  ل�صفقة  للت�صدي 
وخمططات  �إج�����ر�ء�ت  وم��و�ج��ه��ة 

مقاطعته. وتعزيز  �لحتالل 
�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�أع��رب 
بت�صكيل  م��ل��ه  �أ ع��ن  �لفل�صطيني، 
�ل�صعب  لإن�صاف  �صاغط  عاملي  ر�أي 
�ملنظمات  ك��اف��ة  م��ن  �لفل�صطيني 
�لعامل  و�أح��ر�ر  و�لدولية  �حلقوقية 
�نتهاكاته  على  �لح��ت��الل  لتجرمي 
�ل�����ص��ارخ��ة ل��ل��ق��ان��ون �لن�����ص��اين 
�مل��ح��اف��ل  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل������دويل 
�ل��ربمل��ان  م��وق��ف  مثمًنا  �ل��دول��ي��ة، 
للحق  �لد�عم  و�لباك�صتاين  ير�ين  �لإ
�ل�صم  خلطة  و�لر�ف�ص  �لفل�صطيني 

�لقرن. و�صفقة 
“ر�بطة  م��دي��ر  �أو����ص���ح  ب����دوره 
حممد  �لقد�ص”،  لأج��ل  ب��رمل��ان��ي��ون 
�لإج�����ر�ء�ت  �أن  ب��ل��ع��اوي،  م��ك��رم 
حلقوق  و�نتهاكاتها  �لإ�رش�ئيلية 
يجب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ن�صان  �لإ
و�أفعال  عملية  بخطو�ت  تو�جه  �أن 
�إىل  لفًتا  �لدويل،  �ملجتمع  من  حقيقة 
�لأمر  لفر�ص  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل”  �أن 
على  و�ل�صيطرة  �لقد�ص  يف  �لو�قع 
�ملناطق  وف�صل  �لأق�صى،  �مل�صجد 
�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية 
�مل�صتحيل  من  يجعل  ما  وهو  �ملحتلة، 

فل�صطينية. دولية  ن�صاء  �إ
�ل��دول  تطبيع  �أن  ب��ل��ع��اوي،  وب��ني 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  مع  �لإ�صالمية 
ب��اإج��ر�ء�ت  �ل���دول  تلك  م��ن  ق���ر�ر  �إ
و�لأر����ص��ي  �ل��ق��د���ص  �لح��ت��الل يف 
�لدول  د�عًيا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية 
�لحتالل  ة  مكافاأ لعدم  �لإ�صالمية 
معه. عالقات  قامة  �إ عرب  جر�ئمه  على 
كافة  �لإ�صالمية  �ل��دول  �أن  و�أك��د 
مطالبة  خا�ص،  ب�صكل  منها  و�لكربى 
�لأمريكية  د�رة  �لإ على  بال�صغط 
ونز�هة  حيادية  �أكرث  موقف  لتخاذ 
�أن  م�صيًفا  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع 
و�ملجتمع  �ملتحدة  �لوليات  �صيا�صة 
�ل����دويل و�ن��ح��ي��ازه��م��ا ل��الح��ت��الل 
ع��دم  �ىل  ���ص��ت��ق��ود  ���رش�ئ��ي��ل��ي،  �لإ

�لعنف. من  ومزيد  �ل�صتقر�ر، 
لأجل  “برملانيون  ر�بطة  وتاأ�ص�صت 
من�صة  �أول  2015 وهي  عام  �لقد�ص” 
دور  وتن�صيق  بتفعيل  تعنى  برملانية 
�لقد�ص  جت��اه  �ل��ع��امل  يف  �لربملانيني 
من  �أك��رث  م��ن  ل��ف  وت��ت��اأ وفل�صطني، 
�مل�صلمني  �لربملانيني  من  ع�صو   1500

دولة.  73 من  �مل�صلمني  وغري 
ق.د

رجب  �ل��رتك��ي،  �لرئي�ص  �أع���رب 
عن  �لأرب��ع��اء،  �أردوغ����ان،  طيب 
جديدة"  �صفحة  ب�"فتح  نقرة  �أ �أمل 
�ل���ولي���ات  م���ع  ع��الق��ات��ه��ا  يف 
�لأوروبي".  و�لحت����اد  �مل��ت��ح��دة 
بفتح  "ناأمل  �أردوغ�����ان:  وق���ال 
مع  عالقاتنا  يف  جديدة  �صفحة 
خالل  و�أوروب��ا  �ملتحدة  �لوليات 
"تعاوننا  وت��اب��ع:  �جلديد"،  �لعام 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي، و�لق��ت�����ص��ادي، 
�جل��و�ن��ب،  متعدد  و�ل��ع�����ص��ك��ري، 
ول��ي�����ص ب��دي��ال ع���ن رو�ب��ط��ن��ا 

�ملتحدة".  �لوليات  مع  �ملتجذرة 
�لرئي�ص  �أن  "�أعتقد  قائال:  و�أكمل 
بايدن،  جو  �ملنتخب،  �لأمريكي 
�ل�����رشوري��ة  ه��م��ي��ة  �لأ �صيظهر 
�لأمريكية".  �لرتكية  للعالقات 
خالل  �لرتكي  �لرئي�ص  و�أ���ص��اف 
�لنيابية  �لكتلة  �ج��ت��م��اع  خ��الل 
"تركيا  و�لتنمية":  "�لعد�لة  حلزب 
ما  يف  م��زدوج��ة  م��ع��اي��ري  ت��و�ج��ه 
�ملتو�صط،  �لبحر  ب�رشق  يتعلق 
�أن  ونتمنى   ،h400إ�ص� و�أنظمة 
من  �لأوروب���ي  �لحت���اد  يتخل�ص 

�بتليت  �لذي  �ل�صرت�تيجي  �لعمى 
ممكن". وقت  �أ�رشع  يف  به 

�ملحكمة  قر�ر  على  �أردوغان  وعلق 
بالقول:  ن�صان  �لإ حلقوق  �لأوروبية 
�ح��رت�م  بنيل  ترغب  كانت  ذ�  "�إ
�أن  �أول  عليها  فينبغي  تركيا، 
تناق�صاتها". على  نف�صها  حتا�صب 

يف  �لأمريكية  �خلارجية  و�أعلنت 
عقوبات  فر�ص  عن  �صابق،  وقت 
�لدفاعية  �ل�صناعات  د�رة  �إ على 
 231 للمادة  وفقا   )SSB ( �لرتكية 
خ�صوم  م��ك��اف��ح��ة  "قانون  م��ن 

ل�رش�ئها   )CAATSA ( �أمريكا" 
�لرو�صية   "h400إ�ص�" منظومات 

�جلوي للدفاع 
زعماء  ق��رر  دي�صمرب،   11 ويف 
تو�صيع  �لأوروب���ي  �لحت��اد  دول 
وتبني  ت��رك��ي��ا  ���ص��د  �ل��ع��ق��وب��ات 
على  بناء  �إ�صافية  �صود�ء"  "قائمة 
 2019 نوفمرب   11 يف  �صدر  قر�ر 
ن��ق��رة  �أ �صد  ق��ي��ود  ف��ر���ص  ب�����ص��اأن 
�ل�رشعية"  "غري  ن�صطتها  �أ ب�صبب 

�ملتو�صط. بي�ص  �لأ �لبحر  يف 
ق.د

قوة  �إن  �مل��وري��ت��اين  �جلي�ص  ق��ال 
�لنار  �أطلقت  �لتي  ه��ي  مغربية 
�ملوريتاين  للجي�ص  دوري��ة  على 
�ل�صمالية  �حل��دودي��ة  �ملنطقة  يف 
ب��ال��ق��رب م��ن �ل�����رشي��ط �مل��ت��اخ��م 
بيان  و�أو�صح  �لغربية.  لل�صحر�ء 
ل��ق��ي��ادة �لأرك�����ان، ���ص��در �ل��ي��وم 
�لتحقيق  ثر  �إ “على  نه  �أ �لأربعاء، 
تعر�ص  بعد  ْج���ِرَي  �أُ �ل��ذي  �لأويل 

م�صاء  نار  لإطالق  ع�صكرية  دورية 
�قرتبت  �لدورية  �أن  تبني  �أم�ص  يوم 
مغربية،  لقوة  دفاعي  موقع  من 
�لتعامل  ومت  معاديا  هدفا  فاعتربتها 

. ” معها
و�أ����ص���اف �ل��ب��ي��ان �ل��ع�����ص��ك��ري 
�ل��دوري��ة  ف����ر�د  �أ �أن  �مل��وري��ت��اين 
على  بالرد  “ت�رشفو�  �ملوريتانية 
قو�عد  متليه  ملا  وفقا  �لنري�ن  م�صدر 

�لتعارف  يتم  �أن  قبل  �ل�صتباك 
�جلي�ص  �صار  و�أ �ل�صتباك”.  وُيَف�صَّ 
عن  ينجم  “مل  ن��ه  �أ �إىل  �ملوريتاين 
طاقم  يف  �أ���رش�ر  ية  �أ �لنار  �إطالق 
�حتكاك  �أول  هو  وهذ�  �لدورية”. 
ع�����ص��ك��ري م��ب��ا���رش ب��ني �ل��ق��و�ت 
�ملوريتانية  و�ل��ق��و�ت  �مل��غ��رب��ي��ة 
مبعرب  �حل���دود  �أزم���ة  �ن���دلع  منذ 
ث��ان/ ت�رشين  يف  “�لكركار�ت” 

ن��وف��م��رب �مل��ا���ص��ي ب���ني �مل��غ��رب 
�لبولي�صاريو  جبهة  وم��ق��ات��ل��ي 
�ل�صحر�ء  با�صتقالل  تطالب  �لتي 
�عتقلت  �أن  و���ص��ب��ق  �ل��غ��رب��ي��ة. 
من  ف���ر�د�  �أ �ملوريتانية  �لبحرية 
�ل��ب��ح��ري��ة �مل��غ��رب��ي��ة دخ��ل��و� �مل��ي��اه 
قبل  �خلطاأ  طريق  عن  �ملوريتانية 
عنهم. تفرج  �أن  قبل  �صنو�ت،  ثالث 
ق.د

حكومة  يف  �خلارجية  وز�رة  �أكدت 
بيان  يف  �لليبية  �لوطني  �ل��وف��اق 
�لأم��ن  جمل�ص  بقر�ر  �لتز�مها  لها 
و�لتعاون   2011 ل�صنة   )1970 (
كما  �لدولية.  �جلنايات  حمكمة  مع 
حمكمة  فريق  "بزيارة  �لبيان  رحب 

ليبيا  �إىل  �مل�صتمر  �لدولية  �جلنايات 
من  ف���الت  �لإ ع��دم  م��ب��د�أ  لتحقيق 
�أن  �ل�صحايا  ���رش  �أ وطماأن  �لعقاب 
زمن  و�أن  �جلناة  �صتطال  �لعد�لة  يد 

وىل". قد  �لعقاب  من  �لإفالت 
�لثالثة  �ل��زي��ارة  "�إن  �لبيان  وق��ال 

ملحكمة  �ل��ع��ام��ة  �مل��دع��ي��ة  ل��ف��ري��ق 
��صتكملت  لليبيا  �لدولية  �جلنايات 
�لتعاون". من  ملزيد  ونتطلع  مهامها 

حكومة  يف  �خلارجية  وز�رة  و�أكدت 
�لزيارة  �أن  �لليبية،  �لوطني  �لوفاق 
�جلنايات  حمكمة  لفريق  �لثالثة 

�لتقى  زي��ارت��ان  �صبقها،  �لدولية 
حمققي  �ملحكمة  ف��ري��ق  خاللهما 
�جلر�ئم  و�صحايا  �لعام  �لنائب  مكتب 
على  ووق��ف  �ل�صهود  م��ن  وع���دد� 
�لأحياء. د�خل  لغام  �لأ زر�عة  �صاة  ماأ
ق.د

خالل العام اجلديد

اأردوغان: ناأمل بفتح �سفحة جديدة مع الواليات املتحدة واأوروبا 

اجلي�ص املوريتاين يوؤكد :

قوة مغربية اأطلقت النار على دورياتنا بالقرب من ال�سحراء الغربية 

حكومة الوفاق الليبية توؤكد التزامها بالتعاون مع حمكمة اجلنايات الدولية

باك�ستان وايران: 

نرف�ص التطبيع مع “اإ�سرائيل” 
حتى لو طّبعت كل االأنظمة العربية 
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مهرجان امل�سرح املحرتف بقاملة 

تتويج م�سرحية "ن�ستناو ف احليط " لربج 
بوعريريج باملرتبة االأوىل

قراءة / حممد علي
---------------- 

من  للتو�صيحات  ووف��ق��ا  
�لثقايف  �ملهرجان  حمافظ 
�ملحرتف  للم�رشح  �ملحلي 
جرورو  ر�صيد  �ل�صيد  بقاملة 
�ملرتبة  على  بح�صولها  نه  فاإ
�مل�رشحية  ت��ك��ون  �لأوىل 
مكانا  لنف�صها  حجزت  قد 
�لطبعة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
�لوطني  �ملهرجان  من  �ملقبلة 
باجلز�ئر  �ملحرتف  للم�رشح 
بقية  باأن  م�صيفا  �لعا�صمة، 
�ل��ع��رو���ص �مل�����ص��ارك��ة يف 
بجو�ئز  �صتحظى  �لطبعة 

. ت�صجيعية

�لثانية يف  �ملرتبة  وقد عادت 
�لتي  �لثقافية  �لتظاهرة  هذه 
�ملمتدة  �ل��ف��رتة  يف  نظمت 
�ل�صهر  م��ن  و21   17 ب��ني 
"�صني  مل�����رشح��ي��ة  �جل����اري 
�مل�رشحية  للتعاونية  نني" 
 hوزو تيزي   h ما�صاهو"   "
مل�رشحية  �لثالثة  و�ملرتبة 
)طالء  �صبي�صيال"  "بانتور� 
�لثقافية  للتعاونية  خا�ص( 
وفنون  للم�رشح  تافتيكا 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ع��ر���ص 
�لعلمة  �جل��ه��وي  �مل�����رشح 

. h �صطيف h
�لتحكيم  جلنة  ���ص��ارت  و�أ
���ص��ت��اذ  �مل�����ص��ك��ل��ة م���ن �لأ

رئي�صا  ���ص��ب��ع  ب��ن  ل��ط��ف��ي 
وع��ب��د �ل���وه���اب ب��وح��م��ام 
كنزة  و�ل��دك��ت��ورة  ع�صو� 
م���ب���ارك���ي م����ق����رر�، يف 
مت  �ل��ذي  �لنهائي  تقريرها 
�ل�صفحة  على  �ليوم  ن�رشه 
�جلهوي  للم�رشح  �لر�صمية 
حم���م���ود ت��ري��ك��ي ب��ق��امل��ة 
مب�صاهدة  ق��ام��ت  ن��ه��ا  �أ �إىل 
دخلت  �لتي   6 �ل�  �لعرو�ص 
مربزة  �لر�صمية  �ملناف�صة 
تقييمها  يف  ��صتندت  نها  باأ
فنية  معايري  على  �لنهائي 
مو�صوعية  وتقنية  جمالية 
�لن�ص  مناق�صة  من  بد�ية 
ي�����ة �لإخ���ر�ج���ي���ة  و�ل�����روؤ
د�ء  و�أ و�ل�����ص��ي��ن��وغ��ر�ف��ي��ا 

. �ملمثلني 
باجلهود  �للجنة  �أ�صادت  كما 
فريق  بذلها  �لتي  �لكبرية 
لإجن��اح  �مل��ه��رج��ان  تنظيم 
ه��ذه �ل���دورة �ل��ت��ي ج��اءت 
"توظيف  حم���ور  ���ص��م��ن 
من  خا�صة  فنيا"  �لرقمنة 
�لفكرية  �ل��ن��دو�ت  خ��الل 
من  ن��خ��ب��ة  ن�صطها  �ل��ت��ي 
�مل�����رشح��ي��ني �ل��ع��رب ح��ول 

بني  �ل��ع��الق��ة  م��و���ص��وع 
و�لثقافة. �مل�رشح 

ب������رزت ب����اأن ك���ل ه��ذه  و�أ
�جلمهور  تابعها  �لن�صاطات 
�ل��ع��ري�����ص ع���رب �مل��ن�����ص��ة 
�ل��رق��م��ي��ة ي��وت��ي��وب ومت��ت 
�ل�صفحة  يف  م�صاركتها 
�ل��ر���ص��م��ي��ة مل�����رشح ق��امل��ة 
�لتو��صل  موقع  يف  �جلهوي 

"في�صبوك". �لجتماعي 
�أن  �إىل  ����ص���ارة  �لإ جت���در 
�ملحلي  �لثقايف  �مل��ه��رج��ان 
هو  بقاملة  �ملحرتف  للم�رشح 
�صنوية  م�رشحية  تظاهرة 
�لفنية  لالأعمال  خم�ص�صة 
�لتي  �مل�رشحية  و�لعرو�ص 
ت��ق��وم ب���اإجن���ازه���ا �ل��ف��رق 
و�جلمعيات  و�لتعاونيات 
�لنا�صطة  و�مل�رشحية  �لفنية 
و�جلنوب  �ل�رشق  بوليات 
من  و�ل��و���ص��ط  �ل�����رشق��ي 
�ل��ق��ط��ر �ل��وط��ن��ي و�ل��ت��ي 
منها  �لفائز  �لعمل  يتاأهل 
للم�صاركة  �لأوىل  باملرتبة 
�ل��وط��ن��ي  �مل���ه���رج���ان  يف 
باجلز�ئر  �ملحرتف  للم�رشح 

. �صمة لعا �

 12 الـ  الطبعة  االأوىل �سمن  باملرتبة  بوعريريج  الثقافية بربج  نوميديا  "ن�ستناو ف احليط" جلمعية  م�سرحية   توجت 
"افرتا�سيا" ب�سبب  ا�ستثنائية  ب�سفة  نظمت  التي   2020 ل�سنة  بقاملة  املحرتف  للم�سرح  املحلي  الثقايف  املهرجان  من 

املهرجان. حمافظة  ح�سب  كوفيد19-   من  الوقائية  التدابري 

ي��ق��وم ط��ب��ق �ل��ك�����ص��ك�����ص 
�ل��ع��ري��ق �مل�����ص��رتك ل��ل��دول 
�صنف  �ل����ذي  �مل��غ��ارب��ي��ة 
�لتمثيلية  �لقائمة  �صمن 
مادي  �ل��ال  �لثقايف  للرت�ث 
منظمة  قبل  من  ن�صانية  لالإ
و�لعلوم  و�لرتبية  �لثقافة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة 
جامع  ب��دور  )�ليون�صكو( 
وم���وح���د وت���وف���ي���ق���ي يف 
ت�صتهلكه  �لتي  �ملجتمعات 
ويف  �لعائلة  د�خ��ل  ب��ك��رثة 
�مل��ن��ا���ص��ب��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 

و�لودية.
�لعن�رش  ه��ذ�  �صجل  وق��د 
�ل��رت�ث  ق��ائ��م��ة  يف  �جل��دي��د 
بعاده  لأ م��ادي  �ل��ال  �لعاملي 
معان  �أعطته  �لتي  �لرمزية 
عميقا  وح�����ص��ا  �ج��ت��م��اع��ي��ة 
وذل��ك  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
وع�رشنته  ع��ر�ق��ت��ه  بفعل 
يوؤكد  مم��ا  �ل��وق��ت  نف�ص  يف 
متا�صك  يف"خلق  ���ص��ه��ام��ه  �إ
يف  جاء  ما  ح�صب  �جتماعي" 
با�صم  �ملقدم  �لرت�صح  ملف 
وموريتانيا  وتون�ص  �جلز�ئر 
�ل�  �ل���دورة  خ��الل  و�مل��غ��رب 
�لدولية  �حلكومية  للجنة   15
�لال  �لثقايف  �ل��رت�ث  حلفظ 

. مادي 
ب�  �لك�صك�ص  طبق  ويعمل 
و�لتو��صل  �لتعاون  "توطيد 
�لج���ت���م���اع���ي وت�����ص��ج��ي��ع  
�إىل  �إ���ص��اف��ة  معا"  �لعي�ص 
"معاين  حمل  يف  �ل�صرت�ك 
خ��الل  م��ن   " ق��وي��ة  ثقافية 
�ملنا�صبات  كل  يف  ت��و�ج��ده 
�لدينية  و�لأعر��ص  �لثقافية 
�ل�صاحلني  �لأولياء  وزي��ارة  
رمزية  حتمل  �لتي  و�لأماكن 
دور  ة  للمر�أ وحيث  وقد��صة  

. د�ئم  وح�صور 
�لطعام  ه��و  و�لك�صك�ص 

م��ظ��اه��ر  ك���ل  يف  �مل���ق���دم 
�لذي  �لجتماعي  �لتعاون 
مثل  خمتلفة  �أ�صماء  يحمل 
و�أي�صا  �لتويزي  و  �أ )�لتويزة 
و�ملعروف(  و�لرغاتة  �ملعونة 
يف  حا�رش�  �أي�صا  جنده  كما 
�نز�ر  مثل  �ملحلية  �لتقاليد 
للغيث(  طلبا  تقام  )ع��اد�ت 

و�ملغرب. �جلز�ئر  يف 
�لأخ��رى  �لعنا�رش  بني  ومن 
�لت�صنيف  ه��ذ�  يف  �ملدرجة 
�مل�صتعملة  �لأو�ين  �صناعة 
�ل��ط��ب��ق  ه����ذ�  حت�����ص��ري  يف 
�حلرف  ن�صاط  ت�صجع  و�لتي 
يف  �خل�صب  وحرف  �لتقليدية 

. �مل�صتد�مة  �لتنمية  �إطار 
�لك�صك�ص  ت�صنيف  وي�صمح 
رم��وز  م��ن  يحمل  م��ا  بكل 
على  ثقافية   h �جتماعية 
بح�صب  �ل��ع��امل��ي  �ل�صعيد 
تقدمي  يف  �مل�صرتكة  �ل��دول 
بت�صجيع  �لت�صنيف  طلب 
�حل��������و�ر و�ل����ت����ب����ادلت 
و�لت�������ص���ال و�ل��ت��ف��اع��ل 
ب��ني �أ���ص��ح��اب��ه �لأ���ص��ل��ي��ني 
�لعن�رش  هذ�  مع  و�ملتعاملني 
طابعا  يحمل  �أ�صبح  �ل��ذي 
به.  معرتف  �جلن�صيات  متعدد 
�لت�صنيف  هذ�  بعد  ويرتفع 
�جل���دي���د ع����دد �ل��ع��ن��ا���رش 
�جل���ز�ئ���ري���ة �مل�����ص��ن��ف��ة يف 
للرت�ث  �لتمثيلية  �لقائمة 
ن�������ص���اين �ل��ث��ق��ايف �ل��ال  �لإ
�صبعة  �إىل  لليون�صكو  مادي 
ولبا�ص  قور�رة  �هليل  وهي 
�ل��ع��رو���ص��ة �ل��ت��ل��م�����ص��اين 
ملفه  ق��دم  �ل��ذي  و�لم���ز�د 
و�لنيجر  ومايل  �جلز�ئر  با�صم 
ورك����ب ���ص��ي��دي �ل�����ص��ي��خ 
جلانت  �ل�صبيبة  وع��ر���ص 
و�ل�����ص��ب��وع )�إح��ي��اء �مل��ول��د 

لتيممون. �ل�رشيف(  �لنبوي 
ق/ث

�لن�رش  د�ر  ع��ن  م��وؤخ��ر�  ���ص��درت 
لرو�ية  �لفرن�صية  �لن�صخة  �لربزخ 
ليف  تاأ م��ن  للموت"  ر�ئ��ع  "يوم 
نية،  لطفي  وترجمة  ق�صيمي  �صمري 
ثنائية  على  �ل�صوء  ت�صلط  بحيث 
طفح  جمتمع  يف  )�مل��وت/�حل��ي��اة( 
و�لتعقيد�ت.  �لتوهجات  كيل  فيه 
باللغة  مرة  لأول  �لرو�ية  و�صدرت 
�أكت  د�ر  عن   2009 �صنة  �لعربية 
ذ  �إ �لرتجمة(،  حقوق  )�صاحب  �صود 
�لأربعني  يف  �صحفي  حادثة  ت�رشد 
على  من  �لنتحار  ق��رر  عمره  من 
�جلز�ئر  �أحياء  يف  �ملباين  �أحد  فوق 
ي�صاهد  �أ�صبح  بعدما  �ل�صعبية 

وحتى  تتبخر.  و�أحالمه  طموحاته 
ي��ذي��ع ���ص��ي��ت ح��ل��ي��م وحم��اول��ة 
�ل�صحافة،  يف  �لفا�صلة  �نتحاره 
فيها  يبني  نف�صه  �إىل  بر�صالة  بعث 
بالف�صل.  باء  �لذي  �نتحاره  �أ�صباب 
�مللقب  ح��ل��ي��م  ���ص��دي��ق  ق���رر  ك��م��ا 
حلياته  حد  و�صع  �لطونبا"  ب�"عمار 
بع�صيقته  �ل��زو�ج  �أم��ل  فقد  بعدما 
كان  قوية  �صخ�صية  ذو  ن��ه  �أ م��ع 
بتجاوز  له  ت�صمح  �أن  �ملفرت�ص  من 
حليم  �أن  �إل  �حل��ي��اة،  م�����ص��اع��ب 
�ملتنافية  �ملبادئ  ذ�  �لفقري  �ملثقف 
متقهقر  جم��ت��م��ع  يف  و�مل��ن��ا���ص��ل 
يف  يفلح  مل  غر�ئزه،  ح�صب  يعي�ص 

"خمطط  تنفيذ  على  عمار  م�صاعدة 
�أح��د�ث  ت��دور  وهكذ�  �لنتحار". 
على  ب��ن��اء  جمملها  يف  �ل���رو�ي���ة 
�صا�صيتني،  �لأ �ل�صخ�صيتني  هاتني 
مثال  �ملوؤلف  خاللهما  من  ���رشب 
خ�صم  يف  �ملرت�خني  �لأ�صخا�ص  عن 
وتبدو  م.  �ل��ت�����ص��اوؤ ه  م��ل��وؤ جمتمع 
ن�صجت  �لتي  �خليالية  �لق�صة  هذه 
كملخ�ص  �صفحة   117 يف  �أحد�ثها 
يف  و�مل���وت  �حل��ي��اة  لثنائية  م��ث��ري 
وفل�صفية  ب��ل  م��ده�����ص��ة  ���ص��ورة 
�إىل  �ل��ق��ارئ  تدعو  بعيد،  حد  �إىل 
و�خل��ي��ال  �حلقيقة  ع��ن  �ل��ت�����ص��اوؤل 
�لق�صة  هذه  موؤلف  وقام  و�ل�صخافة، 

متمعن  و�صف  تخللها  �لتي  �خليالية 
�نحر�فات  بتحليل  ��صتثنائي،  وبناء 
من  معامله،  ت�صيع  تكاد  جمتمع 
�أدنى  دون  متطرقا  نقدي،  منظور 
لطاملا  �لتي  �ملحظور�ت  �إىل  لب�ص 
ن��ف��ا���ص ه���ذ� �مل��ج��ت��م��ع.  ح��ب�����ص��ت �أ
ك��م��ا �أج����رى �ل����ر�وي، م��ن خ��الل 
ت�رشيحا  �ل�صحفي،  حليم  ق�صة 
وقد  بالتناق�صات،  �ملليء  للمجتمع 
�آلم��ه  تليني  يف  ح�صنا  ب��الء  بلى  �أ
�صور  با�صتعمال  وحم��ظ��ور�ت��ه 
قامو�صي  من  وب��الغ��رت�ف  معربة 
���ص��ارة،  ل��الإ و�ل�صخرية.  �لفكاهة 
�صمري  �جلز�ئري  �لكاتب  ولد  فقد 

 ،1974 �صنة  بالعا�صمة  ق�صيمي 
�صحفيا  وع��م��ل  حم��ام��ي��ا  ت��خ��رج 
�إىل  ُترجمت  رو�ي��ات،  ع��دة  ل��ف  و�أ
للموت"  ر�ئع  "يوم  منها  �لفرن�صية، 
و"يف   )2010 ( و"هالبيل"   )2009 (
و"حب   )2011 ( عاقر"  ة  �مر�أ ع�صق 
و"كتاب   )2014 ( مائل"  خريف  يف 
عدد�  نقل  بحيث   ،)2016 ( �صاء"  �ملا 
�ملرتجم  �لفرن�صية  �للغة  �إىل  منها 
و�ملقيم  باجلز�ئر  �ملولود  نية  لطفي 
�ملوؤلفني  لكبار  ترجم  كما  بفرن�صا، 
مفتي  ب�صري  غر�ر  على  �جلز�ئريني 

�لعيا�صي. وحميدة 
ق/ث

�مل�رشحي  �لن�ص  �صيعر�ص 
لعرو�ص  �لأخ��ري  "�لقربان 
دي���ب  و�لأ لل�صاعر  �ملطر" 
ع�����ص��ام ب��ن ���ص��الل �ل��ذي 
"علي  بجائزة  موؤخر�  توج 
�جلمهورية  لرئي�ص  معا�صي" 
�ملبدعني"  بال�صباب  �خلا�صة 
بق�صنطينة  �ل��رك��ح  ع��ل��ى 
بال�صنة  �لحتفال  مبنا�صبة 
)يناير(،  �جلديدة  �لأمازيغية 
حفل  خ��الل  علم  ما  ح�صب 
ق���ي���م ع��ل��ى �����رشف ه��ذ�  �أ
مالك  �لثقافة  بد�ر  �ل�صاعر 

بق�صنطينة. حد�د 
وت��خ��ل��ل ه��ذ� �حل��ف��ل �ل��ذي 

�ملحليون  �مل�صوؤولون  ح�رشه 
وفنانون  �لثقافة  قطاع  عن 
�لتوقيع  ق�صنطينة  ولية  من 
هذ�  لإخر�ج  عمل  عقد  على 

�مل�رشحي.  �لعمل 
د�ر  م��دي��رة  و�أو���ص��ح��ت 
�أمرية  ح��د�د،  مالك  �لثقافة 
�مل�رشحية  ه��ذه  ب���اأن  دل��ي��و 
عي�صاوي  علي  �إخ��ر�ج  من 
طرف  م��ن  نتاجها  �إ �صيتم 
ح��د�د،  م��ال��ك  �لثقافة  د�ر 
و�ملغني  �لفنان  باأن  م�صيفة 
�صليم  �مل�رشحي  و�لكاتب 
ي�����ص��ا  ����ص���وه���ايل وه����و �أ
�مل�رشح  م��ه��رج��ان  حم��اف��ظ 

�صيتكفل  بباتنة  �لأمازيغي 
و�ملو�صيقى. بالكوريغر�فيا 

�أن  دل��ي��و  م���رية  �أ ف����ادت  و�أ
"�لقربان  �مل�رشحي  �لعمل 
�ملطر"  ل��ع��رو���ص  �لأخ����ري 
من  م�صتوحى  ن�ص  وه��و 
ي�صارك  �لأمازيغي  �لرت�ث 
بود�صي�ص  كرمي  �أي�صا  فيه 
بالإ�صافة  بوملرقة،  و�صعيد 
�أخ��رى،  �صابة  مو�هب  �إىل 
�لو�صائل  ك��ل  �أن  م��وؤك��دة 
�لعمل  هذ�  لإخر�ج  �لالزمة 

ت�صخريها. مت  قد 
�ل�صاعر  �أو�صح  جهته،  من 
�أن  ����ص���الل  ب���ن  ع�����ص��ام 

لعرو�ص  �لأخ��ري  "�لقربان 
م�صاهمة  ي��ع��ت��رب  �ملطر" 
مل���ك���اف���ح���ة �ل�������ص���ع���وذة 
ت��ز�ل  م��ا  �لتي  و�خل��ر�ف��ات 

�ملجتمع. يف  �صائدة 
�صالل  ب��ن  ع�صام  ب���رز  و�أ
 2018 ���ص��ن��ة  ن���ال  �ل���ذي 
معا�صي"  "علي  ج��ائ��زة 
�خلا�صة  �جلمهورية  لرئي�ص 
)ف��رع  �ملبدعني  بال�صباب 
�لأهمية  �مل�رشحي(  �لن�ص 
من  �جلائزة  هذه  متثلها  �لتي 
خدمة  �ملو�هب  "ترقية  �أجل 

�جلز�ئرية". للثقافة 
ق/ث

الك�سك�ص طبق جامع وموحد وتوفيقي

�سدور ترجمة رواية "يوم رائع للموت" للموؤلف �سمري ق�سيمي بالفرن�سية

بيناير  لالحتفاء  م�سرحيا  عر�سا  املطر" �سيكون  لعرو�ص  االأخري  "القربان 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ايليزي
دائرة ايليزي
بلدية ايليزي

مكتب اجلمعيات
رقم:2020/26

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية
1433 املوافق  18 �سفر  16-12 املوؤرخ يف  وطبقا الأحكام القانون رقم 
12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات - بناءا على املر�سوم التنفيذي رقم 
فرباير   16 املوافق   1436 عام  الثاين  ربيع   26 يف  املوؤرخ   74  -  75
على  املطبق  النموذجي  االأ�سا�سي  والقانون  االأحكام  يحدد  الذي   2015
 2020/11/16 النادي الريا�سي الهاوي املعدل و املتمم مت هذا اليوم 
م�ستقبل  للهواة  الريا�سي  النادي  امل�سماة:   : ايداع ملف جتديد اجلمعية 
ايليزي املقيمة : ايليزي يرتاأ�سها ال�سيد: ال�سايب الطيب تاريخ و مكان 

االزدياد : خالل 1990 اإيليزي - العنوان ال�سخ�سي : ايليزي .

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ح�سوريا يف اأول درجة  يف ال�سكل 
/ قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اإجناز اخلربة  يف املو�سوع / اإفراغ احلكم ال�سادر 
00182-20 واعتماد اخلربة  2020-07-22 فهر�ص رقم  بتاريخ  عن حمكمة احلال 
اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ  املنجزة من طرف اخلبري الدكتور مرباح علي املودعة لدى 
حمتواها،  على  بامل�سادقة  احلكم  له  وتبعا   2020  -  40 رقم  حتت   01-10-2020
وبالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �سده قريع عبد الرزاق املولود بتاريخ 09 - 03-  
والقيام  لرعايته  عليه  مقدما  بديرينة  قريع  املرجع  االأب  تعيني  بالقرارة   1994
ذلك  يف  ومراعيا  وماله  نف�سه  على  احلري�ص  الرجل  ت�سرف  ذلك  يف  مت�سرفا  ب�سوؤونه 
م�سلحة املحجور عليه، مع اأمره بن�سر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف جريدة يومية باللغة 

العربية
- حتميل املرجع بامل�ساريف الق�سائية املتعلقة بالدعوى احلالية والدعوى االأ�سلية

املذكور  بالتاريخ  املنعقدة  العلنية  اجلل�سة  به جهارا يف  �سرح  و  �سدر هذا احلكم  بذا   -
اأعاله.

 و اأم�سي اأ�سل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�ص و اأمني ال�سبط

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 87/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�ص بتجديد جمعية دينية

غرداية.  بلدية  الغفران-  مل�سجد  امل�سجدية  الدينية  اللجنة  امل�سماة: 
املودعة بتاريخ: 2019/08/25  رئي�ص اجلمعية ال�سيد: �سليمان حدبون  
م�سجد  مقرها:  الكائن  –غرداية   1966/11/25 بتاريخ:  املولود 

الغفران حي بني جبلني – بلدية غرداية. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي 

دائرة حا�سي خليفة
بلدية الطريفاوي

مكتب اجلمعيات
رقم: 10/ 2020

 اإ�سهار تاأ�سي�ص الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع املر�سوم 
التنفيذي  رقم 06/ املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

طبقا الأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
ت�سجيل  ت�سليم و�سل  اليوم  لقد مت هذا   09 املادة  �سيما  ال  باجلمعيات 
دار  جمعية  امل�سماة:  حملية:  �سبغة  ذات  جمعية  باإ�سهار  الت�سريح 
بلدية  الطريفاوي-  بـ: حي  املقيمة  الطريفاوي  الطريفاوي-  ال�سباب 
االزدياد:  ومكان  تاريخ  �سالح  عموري  اجلمعية:  رئي�ص  الطريفاوي 
بلدية  اخلبنة-  حي  الرئي�ص:  عنوان  ــوادي  ال  1975/02/12

الطريفاوي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية

دائرة متليلي ال�سعانبة
بلدية متليلي ال�سعانبة

رقم: 48/ 2020
 و�سل اإ�سهار خا�ص بتجديد جمعية حملية

الن�ساطات  املتعددة  للقاعة  ال�سباب  ن�ساطات  جمعية  امل�سماة: 
ال�سهيد �سمون العيد

املودعة بتاريخ: 2020/10/07
بتاريخ:  ــود  ــول امل ــك   ــال امل عبد  ــص  ــرا� ط اجلمعية:  رئي�ص 

مبتليلي.   1983/09/21
الكائن مقرها: بذات القاعة حي �سعبة �سيد ال�سيخ مبتليلي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

دائرة  اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 14/ 2020
 و�سل ا�ستالم ملف تاأ�سي�ص جمعية ذات �سبغة حملية

 مبوجب قانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433هـ املوافق 12 
يناير 2012 يتعلق باجلمعيات 

حملية  �سبغة  ذات  جمعية  تاأ�سي�ص  ملف   2020 دي�سمرب   21  : يوم  اأودع 
ت�سمية اجلمعية: اجلمعية اخلريية ال�سيخ حممد ال�سديق العامل التنالين 

لرعاية االأيتام - بلدية اأولف والية اأدرار.
املقر االجتماعي: حي زاوية حينون، بلدية اأولف.

املودع: متاليل اأحمد.
الوظيفة يف اجلمعية: رئي�ص اجلمعية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
وزارة الثقافة الفنون

مديرية الثقافة والفنون لوالية الوادي
م�سلحة الفنون واالآداب

اإعـــــــــــالن
تنفيذا لتوجيهات الوزارة حول اإلزامية انخراط الفنانني غري احلاملني لبطاقة الديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة .

يف اإطار عمل الديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة )ONDA( الذي ي�سعى حلماية حقوق املوؤلفني والفنانني تت�سرف مديرية الثقافة 
والفنون لوالية الوادي بدعوة كل مبدعي الوالية الذين مل يقوموا باالنخراط يف الديوان للح�سور اإىل مقر املديرية م�سحوبني بامللف املتكون من 

الوثائق التالية:
-�سهادة ميالد.

-�سورتان)02( �سم�سيتني.
-ن�سخة طبق االأ�سل لبطاقة التعريف الوطنية.

-االأعمال املنجزة مرفقة باأدلة ملكيتها ون�سرها وم�ساركة بها يف التظاهرات والقنوات التلفزيونية واالإذاعية.
وبعد جمع عدد معترب من امللفات �سيتم حتديد يوم ا�ستقبال ممثلي الديوان وهذا من اأجل دفع حقوق االنت�ساب وت�سليم و�سل ت�سليم امللف. اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية غرداية
دائرة القرارة 
بلدية القرارة 

رقم: 043/م.ت.�ص.ع/م.ج/2020
 و�سل اإ�سهار خا�ص جتديد جمعية حملية

امل�سماة: جمعية نادي اال�ستغوار والن�ساطات اجلبلية  القرارة  //  
ذات طابع بيئي

بلدية: القرارة   / املودعة بتاريخ: 2019/08/03 .
بتاريخ:  املولود   / بكري   بن  يو�سف  مرموري  اجلمعية:  رئي�ص   

غرداية القرارة/   :  1990/07/20
الكائن مقرها: حي احلاج حممد املوؤذن  / بلدية: القرارة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي 
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

 اإ�سهار  جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون 
رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.

 12 يف  ــوؤرخ  امل  12/06 رقم  القانون  من   18 املــادة  الأحكام  طبقا 
18 منه،  لقد مت هذا  2012 املتعلق باجلمعيات ال �سيما املادة  يناير 
امل�سماة:   . حملية  �سبغة  ذات  جلمعية  القيادية  الهيئة  جتديد  اليوم 
     111/2001 رقم:  حتت  امل�سجلة  الزيتونة   مل�سجد  الدينية  اجلمعية 
يرتاأ�سها  الوادي  بلدية  باهي-  ميه  حي  بـ:  املقيمة   2001/09/26
ال�سيد: زبيدي عبد الرزاق بن عبد احلميد تاريخ ومكان االزدياد: 

خالل 1961 بالوادي
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رغم كرهه للجزائر ف�سهادته يف حق بومدين كانت عادلة 

حياته  من  عديدة  مر�حل  �لرجل  هذ�  عا�ص 
ج��رن�لت  بني  و  بينه  باخلالفات  �ت�صمت 
 ، ديغول  �صارل  �جل��رن�ل  بينهم  من  فرن�صا  
حيث رفع �صعار: "نعم و لكن �صد ديغول" 
كان ذلك يف بد�ية 1967 عندما  وقف  وقفة 
�لأغلبية  من  موقفه  حمدد�  لر�أيه  �ملتع�صب 
و   ، لكن.."  و  نعم   " بال�صيغة:  �لديغولية، 
 " �لتايل  �ليوم  يف  ديغول  �جل��رن�ل  رد  كان 
نحن ل نحكم �إل.." ، و طرحت هذه �لعبارة 
ديغول  �أر�د  ماذ�  و  �لعام  �ل��ر�أي  ت�صاوؤلت 
بالتهديد�ت،  �لبع�ص  و�صفها  و  قوله، 
�ل�صعب  على  موؤثر�  كان  ديغول  و  ل�صيما 
فرن�صا  ل�صالح  ت�صحيته  بف�صل  �لفرن�صي 
يف وقت كانت �ل�صاحة �لإعالمية يف فرن�صا 
 ، جريدة   127  ( �لعناوين  من  بكثري  تعج 
�أكرث  و  باري�ص،  يف  يومية  جريدة   13 منها 
بخا�صة  و  بروفان�ص  يف  جريدة   100 من 
ت�صيطر  �لتي  و  مقروئية  �لأكرث  �لعناوين 
ل�صيما   �لفرن�صية  �لإعالمية  �ل�صاحة  على 
جريدة فر�ن�ص �صو�ر  soir france و جريدة 

و   libere parisien ليبريي  لوباريزيان 
جريدة  l’humaniteو   " "�لإن�صانية  جريدة 

. l’aube لفجر�
 �أما جريدة  �لعامل le monde و لوفيغارو 
 France و فر�ن�ص �أوب�صارفاتور  le figaro
 l’express observateur  و لك�صربي�ص 
�أن  �إل   ، �نت�صار�  �أقل  �لفرتة   تلك  كانت يف 
ديغول متكن من �أن يك�صب ثقة �لر�أي �لعام 
طريق  عن  �ل�صحافيني  حتى  و  �لفرن�صي 
منه،   باإيعاز  تاأ�ص�صت  �لتي  "لوموند"  جريدة 
بحرب  �هتمت  �جلريدة  ه��ذه  �أن  و  خا�صة 
�جلز�ئر فز�دت مقروئيتها بف�صل ��صتقاللية 
ديغول  �صيا�صة  تاييدها   و  حتريرها،  هيئة 
بني  �ل�رش�ع  يك�صف  ما  هذ�  و   ،1958 بعد 
و  �أفكار  �رش�ع  باأنه  ديغول،  و  جي�صكار 
�ملو�قف تختلف و تتطور  �جتاهات، ما جعل 
خا�صة مع �لثورة �جلز�ئرية، ل�صيما و ديغول 
�لقيام  و  �جلز�ئر  لزيارة  �ل�صباقني  من  كان 
عن  �أما  جي�صكار،   عك�ص  تفقدية   بجولة 
 48 وعمره  �نتخب  �لذي  �لرئي�ص  جي�صكار 
و�لتوجهات  �لقت�صاد  لتحرير  �صعى  عاما، 

�لجتماعية، لكن يف حملته �لإنتخابية �لتي 
جرت يف 10 ماي  1974 �أر�د جي�صكار دي 
�صتان �أن ينظر يف عيني فرن�صا و �لو�صول 
مو�جهة  يف  نف�صه  وجد  لكنه  قلبها،  �إىل 
مناظرة   يف  ميرت�ن،  فرن�صو�  مناف�صه  مع 
�لفرن�صي  �لتلفزيون  بثها  حا�صمة  تلفزيونية 
�أن ميرت�ن  بعد �صهر فقط.و كما هو معلوم 
�جل��رن�ل  ع��ن  �أهمية  يقل  ل  دول��ة  كرجل 
�لنظر  وجهات  �لإثنان  يف  يتفق  �إذ  ديغول، 
يف ما يتعلق باحتالل �جلز�ئر، خا�صة بالن�صبة 
جلبهة  �ملناه�صة  �ل�صود�ء  �لأق��د�م  مل�صاألة 
ح�صاب  له  كان  فميرت�ن  �لوطني،  �لتحرير 
هو  و  فاجاأته  �لتي  نوفمرب  ثورة  مع  طويل 
وزير للد�خلية �صنة 1954، و كان له �ل�صبق 
يف ت�صغيل "�ملق�صلة" لإرهاب �ملجاهدين و 
للعدل  كوزير  �حلكم  �إىل  عاد  ملا  �ملنا�صلني 
ميرت�ن  كان  حني  ففي    ،  1956 �صنة  يف 
�إن  قال جلي�صكار:  �لرثوة   توزيع  ي�صتح�رش 
�مل�صاألة هي م�صالة ذكاء و م�صاألة قلب، لكن 
�أنه  �أجد  ما  "د�ئًما  قائال:  قاطعه   �لأخري  هذ� 
من �ل�صادم و�ملوؤمل �أن تتحمل �حتكار �لقلب، 

لي�ص لديك ذلك و �أنا لدي قلب مثلك �لذي 
"، لكن  يدق بوتريته �خلا�صة و�لذي هو يل 
جي�صكار مل ينجح يف �لإنتخابات �لتي جرت 
يف بد�ية �لثمانينيات، و بكل �صجاعة  قائٍد 
ر�صالة  يف  �ن�صحابه  �أعلن  و  �ملن�صفة  �ألقى 
�لعام،  �لر�أي  �لفرن�صيني و  �لقادة  �إىل  وجهها 
ح�صب �لكتابات، كان �ن�صحاب جي�صكار من 
�ل�صاحة  �صكليا فقط، ففي 2004 مت قبوله 
 78 يناهز  عمر  عن  �لفرن�صية  �لأكادميية  يف 
�صنة و قد فتح له هذ� �لقبول �صهية �لزعامة،  
�خللود مالذ�  �أ�صبح  : يف عمري  قال  عندما 
�آمنا، و يعتري جي�صكار دي �صتان �أول رئي�ص 
�لأوروبي  �لد�صتور  م�رشوع  ي�صع  فرن�صي 
�لذي كتب �صنة 2005  و ب�صكل جيد  د�فع 
�لفرن�صيني رف�صو�  �أن  �أوروبا، غري  فيه عن 

هذ� �لن�ص بن�صبة 54 باملائة.
�لفرتة  ففي  ب��اجل��ز�ئ��ر،  عالقته  ع��ن  �أم��ا   
بني  فرن�صا  جيكاردي�صتان  فيها  حكم  �لتي 
باجلز�ئر  عالقته  كانت    1981 و   1974
ي�صودها �لفتور و �لتوتر، فكانت �ول زيارة 
منت�صف  يف  �جلز�ئر  �إىل  جي�صكار  يقوم 

من  �صنة   13 م�صي  بعد  �ل�صبعينيات، 
طرف  من  ��صتقباله  و  �جل��ز�ئ��ر  ��صتقالل 
موكب  يف  بومدين  هو�ري  �لر�حل  �لرئي�ص 
ر�صالة  هي  �لفتية،  باجلز�ئر  يليق  رئا�صي 
بومدين  ه��و�ري  �لرئي�ص  خاللها  من  �ر�د 
لكنها  و  �ل�صالم،  و  �ل�صلم  بلد  �جلز�ئر  باأن 
للغزو،   تعر�صت  �إن  حقوقها  يف  ت�صمح  ل 
حيث  د�رت بينهما حمادثات، تتعلق باجلانب 
فرن�صا(  و  �جلز�ئر   ( للبلدين  �لدبلوما�صي 
كون  "�لبوليز�ريو"  مبلف  تعلق  ما  خا�صة 
ق�صية  يف  للمغرب  منحاز�  كان  جي�صكار 
�إز�لة  منه  حماولة  يف  �لغربية،  �ل�صحر�ء 
�صفحة  فتح  و  فرن�صا  و  �جلز�ئر  بني  �لفتور 
جدبدة ،  و قد تركت هذه �لزيارة �أثر� جميال 
للم�صتوى  جي�صكاردي�صتان   قلب  يف 
به  يتميز  �ل��ذي  �لدبلوما�صي  و  �لفكري 
�إحدى  يف  قال  �أنه  لدرجة  بومدين،  هو�ري 
�كت�صف  �أنه  بومدين  �لرئي�ص  عن  حو�ر�ته 
رجال حميميا يف عالقته و حديثه، و �أ�صاف 
�أن �جلز�ئر مل و لن ت�صتطيع تعوي�صه برئي�ص 

�آخر يف نف�ص وزنه.

جي�سكار دي �ستان وحرب اجلرناالت.."�سراع االأفكار واالجتاهات"
اإىل االأبد  عن عمر ناهز  اليوم يودع احلياة  1981 و هاهو  الفرن�سي االأ�سبق فالريي جي�سكارد�ستان عام  الرئي�ص  قالها  "وداعا" اآخر عبارة 
94 �سنة بعد تعر�سه لالإ�سابة بفريو�ص كورونا، و قيل اأن كلماته التي كان يرددها حتولت و كاأنها كالم مقد�ص وجب اأن يقتدي بها الفرن�سيون 
بل اأوروبا كلها، لقد دار �سراع بني جي�سكار و ديغول و كذلك ميرتان من اأجل احلكم، اأما عن عالقته باجلزائر فرغم كرهه للجزائر، ققد كانت 
�سهادة جي�سكار يف حق بومدين عادلة و م�سرفة بحيث و�سفه باأنه اأعظم روؤ�ساء اجلزائر و قال اأن اجلزائر مل و لن ت�ستطيع تعوي�سه برئي�ص اآخر 

يف نف�ص وزنه.

ترجمة، وتعليق معمر حبار
------------------------
�أّول: مقدمة عن �ملجرم �جلرن�ل �صانت �أرنو
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�صاحب  ترجمة  ح�صب  �مل��ق��ال  2.عنو�ن 

�لأ�صطر، هو: �ل�صعلة يف �ليد.
 Armand Leroy �ملجرم  و�صل     .3
�جلي�ص  مع  للجز�ئر   de Saint Arnaud
يومها  1837 وعمره  �صنة  �ملحتل  �لفرن�صي 

37 �صنة برتبة مالزم.
�جلرن�ل  �ملحتل  �ملجرم  حماية  حتت  4.ظّل 
جر�ئمه  على  ويحميه  ي�صّجعه  وهو  بيجو، 

�لتي �قرتفها �صّد �جلز�ئر، و�جلز�ئريني.
�قرتفها  �لتي  �جلر�ئم  من  �صنة   15 بعد     .5
باجلز�ئر، متّت ترقيته �إىل رتبة جرن�ل مكافاأة 
�جلز�ئر،  حّق  يف  �ملرتكبة  جر�ئمه  على  له 

و�جلز�ئريني.
6.غادر �جلز�ئر �أو�خر �صنة 1851.

�صد  جر�ئمه  بتدوين  يفتخر  �ملجرم  ثانيا: 
�جلز�ئر، و�جلز�ئريني:

 Lucien 7.طيلة هذه �ملّدة وهو ير��صل �أخاه
حمامي يف باري�ص، ويحّدثه بافتخار، و�عتز�. 
عن جر�ئمه �لتي �رتكبها يف �جلز�ئر، ومنها:

8."بقينا لغاية �أو�خر جو�ن نقتل يف �صو�حي 
وهر�ن، حيث دّمرنا كل �ملدن، وكّل ممتلكات 
�جلي�ص  �صيجد  م��ك��ان،  ك��ّل  يف  �لأم���ري. 

�لفرن�صي، �ل�صعلة باليد". )ماي 1841(.
9."مع�صكر، �لتي حّدثتك عنها، كافية مدينة 
طرف  من  ودّم��رت  �أحرقت  ومهمة.  جميلة 

�ملار�صال كلوزيل �صنة 1855".
مليانة  مابني  �جلبال  و�صط  يف  10."نحن 
ر�صا�ص  من  �لقليل  ونطلق  و�رش�صال. 
بنادقنا. فنحرق كّل �لدو�ر. ويفّر �لعدو وهو 

يحمل قطيعه". )�أفريل 1842(.
من  وتعترب  ر�ئ��ع��ة  نا�رش  بني  11.مدن 

�إفريقيا. و�لقرى  ر�أيتها يف  �لتي  �ملدن  �أغنى 
و�ل�صكان متقاربون جّد�. فاأحرقنا كّل �صيء. 
! كم  �حلرب  �حلرب،   ! �أه�  ودّمرنا كّل �صيء. 
�لأطل�ص،  لثلوج  جلاأوؤو�  و�أطفال،  ن�صاء  من 
)منطقة   "...! و�لفقر  �ل��ربد  م��ن  وم��ات��و� 

�رش�صال، �أفريل 1842(.
�لأخوية  �ليد  يقدمان   ... 12.جي�صني جميلني 
يوم  م�صتغامن  من  �لأول  �إفريقيا.  و�صط  يف 
دّم��رو�،   ،22 يوم  �لبليدة  من  و�لّثاين   ،14
ماي   ( يقابلهم"  من  كّل  وقتلو�  و�أحرقو�، 
1842: مابني م�صتغامن و�لبليدة توجد م�صافة 

250 كلم(.
13.ندّمر، ونحرق، ون�رشق، ونحّطم �لبيوت 
و�لأ�صجار. بغ�ّص �لنظر عن قّلة �ملعارك من 

عدمها" )منطقة مليانة، جو�ن 1842(.
�لذي  و�لدخان  �لّنار  من  باأفق  14."...حماط 
و�أفّكر  منمنة،  يف  �صغرية  بقطعة  يذّكرين 
 ،les braz لدى  تركتني  �أّنك  جميعا  فيكم 
�صنجا�ص،  يف  �لآن  �أنا  ودّمرتهم.  فاأحرقتهم، 
نف�ص �لإعادة باحلجم �لكبري، وتعترب خمزون 
يل  ليقّدم  بع�صهم  وج��اء  مهمل...  حبوب 
�أريد  لأيّن  فرف�صت  �ل�صت�صالم.  ح�صان 
 ( �حلرق"  يف  وب���د�أت  ع��ام��ا،  ��صت�صالما 

ون�رشي�ص، �أكتوبر 1842(.
فاأحرقت  حيمدة،  �إىل  نزلنا   ،4 �لغد  15."يف 
هذه  ودّم��رت  طريقي  يف  مايقابلني  ك��ّل 
�لثانية  �ل�ّصاعة  كانت  �جلميلة...  �ملدينة 
�ملنطقة.  غادر  قد  )بيجو(  و�حلاكم  �صباحا، 
�جلبل  فوق  ت�صتعل  ماز�لت  �لتي  و�لنري�ن 
تدل على �آثار �جلي�ص" )منطقة مليانة، فيفري 

.)1843
16."جثث كثرية ملقاة على بع�صها وماتت 
برد� يف �لليل ! كانت كارثة بالن�صبة ل�صكان 
بني منا�رش، وهم �لذين �أحرقت قر�هم، وخيم 
مليانة،  )منطقة  �أمامي"  �أعدمتهم  �لذين 

فيفري 1843(.
17."ب�صاتني �لربتقال �جلميلة �لتي �صتدمرها 
وقرى  ممتلكات  �ليوم  !...فاأحرق  همجيتي 

بني �صامل وبن قا�صم h�أوh قا�صي" ) منطقة 
بجاية، 2 �أكتوبر 1844(.

جميلة"  ق��رى   10 من  �أك��رث  18."�أحرقت 
)�لقبايل، 28 �أكتوبر 1844(.

�لعدو  جماعات  من  كثري�  هناك  19."ماز�ل 
يف قمم �جلبال، و�أمتنى معركة ثانية. مل ينزلو� 
�جلميلة  �لب�صاتني  قطع  يف  �ل�رشوع  وبد�أت 
�لعدو".  �أع��ني  �أم��ام  �لّر�ئعة  �لقرى  وح��رق 

)�لظهرة، مار�ص 1846(.
20."تركت يف طريقي حريقا عظيما، وكّل 
وكّل  حرقها،  مّت  قرية   200 وحو�يل  �لقرى، 
�حلد�ئق مّت تدمريها، و�صجر �لزيتون �قتلعت" 

) �لقبايا �ل�صغرى، ماي 1851(.
من  �أزيد  و�أحرقنا  �أ���رش�ر�،  بهم  21."�أحلقنا 
100 بيت مغطى بالقرميد، و�قتلعنا �أ�صجار 

�لزيتون" )�لقبايل �ل�صغرى، ماي 1851(.
ثالثا: مالحظات �لقارئ �ملتتّبع ب�صاأن �جلرن�ل 

�ملجرم، وجر�ئم �ل�صتدمار �لفرن�صي:
يف  �ملجرم  �جلرن�ل  �رتكبها  �لتي  22.�جلر�ئم 
 "! "�صعلة؟  يعتربها  و�جلز�ئريني  �جلز�ئر،  حّق 
بعده  من  �لقادمني  للمجرمني  مينحها  �رشف 
ليو��صلو� �جلر�ئم �لتي يجب �أن يقومو� بها، 
و�لأمانة  �لع�صكري،  �ل�رشف  من  ويعتربه 
�ل�ّصلف  يقّدمها  �أن  يجب  �لتي  �ملفرو�صة 
�ملرتكبة  �جلر�ئم  �صمن  د�ئما  لكن  للخلف، 

باإتقان، وعالنية، وق�صد.
�ملجرم  �لفرن�صي  �مل�صتدمر  23.ليتحّمل 
و�لب�صاتني  و�ل�صجر،  �لزيتون،  �صجرة  روؤية 
باأّنه �ملحتل، و�لغريب، و�لّل�ص،  لأّنها تذّكره 
ولي�ص �بن �لد�ر. فيقوم بحرقها، و�قتالعها، 
�صجر، ول  ون�صفها، وتدمريها حّتى ليبقى 

حجر ي�صهد على �أّنه �لّل�ص، و�ملحتل.
24.قد يقول قائل: لكن �ل�صتدمار �لفرن�صي 
�لأ�صجار  يحارب  فكيف  �لأ�صجار،  غر�ص 
�لفرن�صي  �مل�صتدمر  غر�ص  نعم،  �أجيب:  �إذن؟ 
�أّن  ذك��ره  يجب  وما  �جلز�ئر.  يف  �لأ�صجار 
هذه �لأ�صجار �لتي غر�صها بالن�صبة للمجرم 
�ملحتل �صهادة ميالده، وعالمة من عالمات 

ولي�ص  �لد�ر  �بن  �أّنه  على 
نظره.  يف  �لّل�ص  �ملحتل 
ودّمر  �أح��رق،  �ملقابل  ويف 
�لأ�صجار، و�أ�صجار �لزيتون 
�لدخيل،  �أّن��ه  تذّكره  �لتي 
و�لّل�ص، و�ملحتل، و�ملجرم، 

ولي�ص �بن �لد�ر.
تدمري  م�صاألة  25.�إذن 
و�لأ�صجار  �لزيتون،  �صجر 
م��ن ط���رف �ل���ص��ت��دم��ار 
عقيدة  باجلز�ئر  �لفرن�صي 
م��ن ع��ق��ائ��ده �ل��ّر����ص��خ��ة، 
وركن من قامو�صه �مللّطخ 

بالدماء، و�جلر�ئم.
�مل�صتدمر  26.يتعامل 

و�لأ�صجار  �لزيتون،  �صجرة  مع  �لفرن�صي 
بافتخار  ي�رشخ  وع��دو  مقاوم،  �أّنها  على 
وبالّتايل  �لأر���ص.  �صاحب  �أن��ا  و�صموخ: 
وتدّمر،  وتقتلع،  و�حلرق،  �ل�ّصحق،  ت�صتحق 
وتن�صف، وحترق. وتدّمر كّما يدّمر، وين�صف، 
�ل�صتدمار  ي��ق��اوم  م��ق��اوم  ك��ّل  وي��ح��رق 
�أنا  و�صموخ:  بافتخار  وي�رشخ  �لفرن�صي، 

�صاحب �لأر�ص.
يتحّدث  �ملحتل  �لفرن�صي  �ملجرم  27.�جلرن�ل 
�أ�صجار  ي��روي  وه��و  و�فتخار،  باعتز�ز، 
�لزيتون �لتي �قتلعها، و�لغابات �لتي دّمرها، 
�إىل  بالإ�صافة طبعا  �أحرقها  �لتي  و�لب�صاتني 
�لرقاب �لتي قطعها، و�لأرو�ح �لتي زهقها، 

و�لقرى �لتي �أبادها
28.يفتخر �ملجرم �لفرن�صي بجر�ئمه، ويعلن، 

ويخرب غريه بجر�ئمه.
29.يدّون جر�ئمه بدّقة متناهية، وباعتز�ز.

وب�صاتني  ق��رى،  دّم��ر  بكونه  30.يفتخر 
جز�ئرية يف غاية �لروعة و�جلمال، وب�صهادته.
�ل�ّصاعة،  ويذكر  جر�ئمه  تاريخ  31.يدّون 

و�ليوم، و�ل�صهر، و�ل�صنة وبدّقة بالغة.
معركة  دون  متّت  جر�ئمه  بكون  32.يعرتف 

مع �جلز�ئريني.

من  بحيو�ناتهم  �جلز�ئريني  فر�ر  33.ير�صم 
�لقتل، ورميهم بالر�صا�ص، بفخر و�عتز�ز.

�ملحتل  �لفرن�صي  �جلي�ص  بكون  34.يفتخر 
من  خّلفها  �لتي  �حلر�ئق  خالل  من  يعرف 
ور�ئه حيث مّت حرق �لب�رش، و�حلجر، و�ل�صجر.
بل  له  ت�صت�صلم  �لقرية  �أّن  35.ليكفيه 
كعالمة  �أهلها  ويبيد  ويدّمرها،  يحرقها، 

��صت�صالم، ون�رش.
يتمنى  بل  �جلز�ئريني  بقتل  36.ليكتفي 

قتلهم د�ئما.
37.يتحّدث عن جر�ئمه عرب ر�صائله ل�صديقه 
وكاأّنها ر�صائل ع�صق وغر�م ولي�صت ر�صائل 

حرق، وقتل، وتدمري �جلز�ئريني.
38.كّلما �أمعن يف قتل �جلز�ئريني، وحرقهم، 
وتدمريهم كّلما نال �لرتب �لع�صكرية �لعالية 
يف  مثله  كانو�  �لذين  �أتر�به  ينلها  مل  �لتي 

�لرتبة �لع�صكرية.
وروؤ�صاء  فرن�صا،  رف�ص  �رّش  �لآن  39.�أفهم 
و�ملاكرو  ��صتثناء،  ودون  جميعا  فرن�صا 
�ل�صتدمار  جر�ئم  عن  بالعتذ�ر  ماكرون 
يفتخر  جّد  له  �لذي  لأّن  باجلز�ئر،  �لفرن�صي 
وتدمريهم،  وحرقهم،  �جل��ز�ئ��ري��ني،  بقتل 
كاملاكرو  �ملجرم  للحفيد  لميكن  و�إبادتهم 

ماكرون �أن يعتذر عن جر�ئم �أجد�ده �لقتلة.

افتخار اال�ستدمار الفرن�سي بجرائمه يف اجلزائر 
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
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املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
بكل حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
للحق  والئها  ومــن  الشعب،  بضمري  ارتباطها 
واحلقيقة، ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل 

دولة القانون واملؤسسات. 
أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتــؤمــن   6
السياسي   ــواء  ــت واالح والــرقــابــة،  السيطرة 
واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 
وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام 

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

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

أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
السالم، وقواعد  العدل ومفاهيم  الدفاع عن قيم 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

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

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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حـدث وال حـرج15

تالميذ 
ابتدائية عبد 
القادر بابي 
بورقلة يف 

خطر ب�سبب 
قنوات ال�سرف 

ال�سحي 

�صــورة وتعلــيـق

ال�سحة التنزانية:

 لن ن�ستورد اأي لقاح م�ساد 
لـ"كورونا" و�سنعاجله باالأع�ساب

قال املتحدث باسم وزارة 
الصحة التزنانية جريالد 

تشامي، إن بالده ال 
تنوي استرياد أي لقاح 
مضاد لفريوس كورونا 

املستجد )كوفيد ـ 19(. 
وأضاف تشامي يف مقابلة 

 East “ مع صحيفة
African” أن تزنانيا 
تعلق آماهلا على األحباث اخلاصة بالتوصل لعالج هلذا الفريوس يكون مستخلصا من 

“األعشاب املحلية”. ونقلت الصحيفة عن مراقبني قوهلم “إن النهج الذي تتبناه 
تزنانيا يف التعامل مع قضية فريوس كورونا املستجد )كوفيد19-( يتناقض مع النهج 

الذي يتبناه جرياهنا يف شرق إفريقيا، خاصة يف ظل الزيادة احلديثة يف حاالت 
اإلصابة بالفريوس”.. مشريا إىل أن تزنانيا توقفت عن اإلعالن عن أي حاالت إصابة 

جديدة بالفريوس. وكان الرئيس التزناين جون ماجوفلي قد وصف معركة تزنانيا 
ضد فريوس )كوفيد ـ19( بأهنا مبثابة “حرب”، وكان من أوائل الرؤساء األفارقة 

الذين سارعوا للجوء إىل العالجات التقليدية ال سيما العالج الذي أعلنت عنه 
مدغشقر على الرغم من أن منظمة الصحة العاملية صرحت بأنه ال توجد أي دالئل 

تشري إىل فاعلية هذا العالج العشيب.

الخميس 24 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 09 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2155

وفاة ع�سرينية داخل بئر ببني 
الويدان ب�سكيكدة 

انتشل أعوان احلماية املدنية لبلدية متالوس جثة 
فتاة يف هناية العقد الثاين من العمر من داخل بئر 

بقرية الطاحونة التابعة لبلدية بني الويدان دائرة 
متالوس، والذي يصل عمقه إىل حوايل 8 أمتار، وما 
تزال مالبسات الوفاة غامضة حيث ذكرت فرضية 

االنتحار وهي اليت مل تؤكد لغاية اآلن بسبب 
استمرار التحقيقات األمنية بعد تنقل فرقة الدرك 

الوطين لبلدية بني الويدان ملكان تواجد البئر 
واالستماع للشهود وأفراد عائلة الضحية، يف الوقت 

الذي نقلت فيه جثة الضحية إىل مصلحة حفظ 
اجلثث بتمالوس يف انتظار عرضها على الطبيب 

الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

ا�سرتجاع حيوان 
الرباح املحمي 

حفاظا على الرثوة 
احليوانية بباتنة

استرجعت، حمافظة الغابات لوالية باتنة حيوان 
الرباح أو ما يعرف حمليا بـ “زيردة” املحمي، 

حيث مت العثور على هذا احليوان مبزرعة أحد 
الفالحني، أين مت تبليغ اجلهات املعنية من طرف 
الفيدرالية الوالئية للصيادين مفاده تواجد هذا 

احليوان، الذي عرف تناقصا مشهودا يف بيئته، 
حيث قامت مصاحل الغابات فور تلقي البالغ بالتنقل 

إىل هذا املكان واختذت اإلجراءات الالزمة، 
خبصوصه، ويعترب هذا احليوان حمميا مبقتضى 

املرسوم التنفيذي رقم 12_235 املؤرخ يف 24 ماي 
2012 الذي حيدد قائمة األصناف احليوانية غري 
األليفة املحمية .وقد مثنت مصاحل الغابات لوالية 

باتنة مثل هذه املبادرات اهلادفة اليت من شأهنا 
احلفاظ على الثروة احليوانية من الزوال، سيما 
ما تعلق باحليوانات املهددة باالنقراض، إلعادة 

بعثها من جديد خصوصا وأن والية باتنة حتوي 
حظرية وطنية لبلزمة متنوعة األصناف النباتية 

واحليوانية البعض منها شوهد مؤخرا وعاد إىل 
حياته الربية بعد غياب وشبه انقراض لنوعه.

ا�ستنكار احلرب على اخلنازير
لوالية  الصيادين  فيدرالية  بّلغت 

صيد  نشاط  عن  قسنطينة 
مبنطقيت  للخزنير  عشوائي 

يف  و”التفاحة”  “الطرحة” 
حيث  يوسف،  زيغود  بلدية 
مبجموعة  يتعلق  األمر  أن 
والية  من  قدموا  صيادين 

اجلمعية  كلفت  فيما  سكيكدة، 
الدرك  مصاحل  بتبليغ  البلدية 

خاصة  الغابات  وحمافظة  الوطين 
للخنازير. العشوائي  الصيد  مع 



االإفراج عن قائمة بـ19 خمربا يجري حتاليل "بي.�سي.اآر" بـ8800 دينار
اأغلبها بالعا�صمة وال تت�صمن واليات اجلنوب

لوؤي ي.
----------------------

عرب  ن�صرته  للوزارة  بيان  ح�صب 
فاإن  الفاي�صبوك  على  �صفحتها 
الــقــائــمــة نــ�ــصــرت عــقــب لــقــاءات 
ممثلي  مع  ال�صحة  وزيــر  اأجراها 
اخلا�صة.  الفيزيولوجية  املخابر 
التي  ــر  ــاب ــخ امل قــائــمــة  وجــــاءت 
الـ"بي. حتاليل  بــاإجــراء  تعهدت 

يلي:  كما  دج   8800 �صي.اآر" مببلغ 
اإديــر  عي�صات  نهج  ب�صري  اأيـــت 
عزوز  جتزئة   64 بحورة  بجاية. 
 3 الر�صد  ابــن  زرالـــدة.  اهلل  عبد 
كال�س  غرداية.  خمي�صتي  �صارع 
درارية  م�صكنا   142 حي  العا�صمة 

الوالية.  طريق   16 رقــم  عمارة 
طريق  املقربة  �صارع   137 خوري 
موراد حجوط تيبازة. الزيل حي 
 4 رقــم  فيال  م�صاكن   7 الربتقال 
واد  رم�صاين  العا�صمة.  الرويبة 
عمارة  �صعباين  ــة  ــام اإق حــيــدرة 
تعاونية  �صيفر  العا�صمة.  اأف2 
1و2  حمـــــالت  لـــغـــريـــف  اأزرو 
�صارع   11 دايل  بن  تالة.  جتزئة 
بعني  مليانة  القادر  عبد  االأمــري 
العقيد  نهج   4 حمادي  الدفلى. 
العا�صمة.  ــــوادي  ال بــاب  لطفي 
فيال   29 رقــم  تعاونية  اأوكــريــف 
بئر  املـــرجـــة  تــ�ــصــالــة   49 رقـــم 
 58  65  06 الهاتف  ــم  رق التوتة 

الب�صاتني  حي  بيوتوب   .01  53
النجاح  تعاونية   36 رقم  جتزئة 
�صارع  مكرر   248 بلعربي  القبة. 
اجلري  بري  خمي�صتي  حي  كاروال 
�صارع   37 اإيب�صيلون   .76 ــران  وه
ــر  ــزائ ــي بـــن مــهــيــدي اجل ــرب ــع ال
 1 �صريابي  العا�صمة.  الو�صطى 
خــادم  بئر  كيو�س  حممد  �ــصــارع 
االإخــوة  �صارع  �صيفي  العا�صمة. 
عدالن  بالبليدة.  مفتاح  عيادي 
م�صتغامن.  حبيب  بوحلة  �صارع   2
التوتة  بــئــر  طــريــق   136 مـــالن 
عيادة   .77 العا�صمة  خراي�صة 
مقابل  عـــزازٔة  بؤانفيليي  يل 

ثانوية البنات تيزي وزو.
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يف ر�سالة بعث بها هنية اإىل قادة وزعماء اأكرث من 30 دولة عربية واإ�سالمية

تطبيع العالقات مع الكيان ال�سهيوين "طعنة يف ظهر �سعبنا واأمتنا"

لفك العزلة عن مناطق الظل والنائية

مبع�سكر واالأنرتنت  للهاتف  جديدة  حمطة   11

اإيداع 2900 قطعة اأثرية مبتحف �سريتا

عائلة تتكفل بالر�سيع الذي عرث عليه مرميا بخن�سلة

العثور على �ساب معلق ب�سلك حديدي يف مر�ص حمام بالوادي

حجز اأع�ساب طبية وم�ستح�سرات غري مطابقة للموا�سفات القانونية مبيلة  ا�ستدعاء بن غربيط ملحكمة �سيدي 
اأحممد

حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س  اأكــد 
تطبيع  اأن  هنية،  اإ�صماعيل  حما�س، 
"يعد  ال�صهيوين  الكيان  مع  العالقات 
االأمة  مب�صالح  م�صرا  و�صلوكا  خطيئة 
الق�صية  على  خطرا  وميثل  واأمنها 
�صعبنا  ظهر  يف  وطعنة  الفل�صطينية 

واأمتنا".
قادة  اإىل  هنية  بها  بعث  ر�صالة  ويف 
عربية  ــة  دول  30 مــن  ــرث  اأك وزعــمــاء 
موقع  اورده  ح�صبما  ــة،  ــي ــالم ــص واإ�

ــاء،  ــع االرب ــوم  ــي ال اليوم"،  "رو�صيا 
الفل�صطينية  "الق�صية  اأن  راأى 
وقــال  كبرية"،  لتحديات  تتعر�س 
اأ�صف  بكل  تابعنا  حما�س  يف  "اإننا 
تطبيع  اتــفــاقــات  ـــرام  اإب وا�صتهجان 
العربية  الــدول  بع�س  بني  العالقات 
االإدارة  برعاية  ال�صهيوين  والكيان 
اأ�صفنا  عــن  عربنا  كما  االأمــريــكــيــة. 
وا�صتغرابنا الإ�صقاط اجلامعة العربية 
هذا  يدين  فل�صطيني  قــرار  م�صروع 

التطبيع".
العربية  الــدول  وقــادة  لزعماء  واأكــد 
ا�صتمرار  و"اأمام  اأنـــه  واالإ�ــصــالمــيــة 
التطبيعي  النهج  هــذا  نحو  الهرولة 
الغا�صب،  الكيان  مع  واملرفو�س  املدان 
العربية،  الــدول  بع�س  ت�صلكه  الــذي 
ومع اإعالن كل من االإمارات والبحرين 
العالقات  تطبيع  واملغرب  وال�صودان 
حما�س  حركة  فــاإن  الكيان،  هــذا  مع 
تنظر  الفل�صطيني،  ال�صعب  ومعها 

تطبيع  خطوة  الأي  اخلــطــورة  ببالغ 
العامل  يف  االإ�صرائيلي  االحتالل  مع 
اإىل  ــا  دع كما  واالإ�صالمي".  العربي 
واإ�ــصــالمــيــة  عــربــيــة  جــبــهــة  "بناء 
موحدة �صد م�صاريع التطبيع، حت�صن 
من  ومتنع  واالإ�صالمي  العربي  املوقف 
امل�صار  هــذا  نحو  والهرولة  االنـــزالق 
العربي  العمق  يهدد  الــذي  اخلطري، 
وا�صتقراره  وحــدتــه  يف  واالإ�ــصــالمــي 
واأمنه القومي".                                        ق.و

خلدمات  جديدة  حمطة   11 دخلت 
بتكنولوجيا  اخلا�صة  ــت،   ــرتن االن
اخلدمة  حيز  موؤخرا،  الرابع،  اجليل 
مع�صكر.  بوالية  الفعلي  واال�صتغالل 
فرقوق  �صد  من   كل  ا�صتفادت  ولقد 
بلدية املحمدية.مقطع مناور،بلدية 
�صيدي عبد املومن،اأهل حممد،بلدية 

بن  �صيدي  عمريو�س،   العني  راأ�ــس 
املومن،  عبد  �صيدي  ،بلدية  ــة  زرق
الثكنة  ال�صرفة،  بلدية  العناترة، 
الع�صكرية ثالثة اودية -بلدية عني 
زهانة  بلدية  الن�صر   ،منطقة  فكان 
عمري  العني  راأ�س  ،بلدية  ،القالنزة 
اخرى  حمطات   )03( ثالثة  ــس.و  و�

لالت�صاالت  ال�صاملة  اخلدمة  اطار  يف 
يف كل من : االمري عبد القادر ،بلدية 
عني  ،بلدية  .العباب�صة  قادة  �صيدي 
،بلدية  بــوزيــان  علي  ،اوالد  فار�س 
 )06( الزالــت   انه  .لال�صارة  ال�صرفة 
ــي قــيــد االجنـــاز   حمــطــات اخـــرى ه
بوكرو�صة  عــلــي  :�ــصــيــدي  ــن  م بــكــل 

حمادو�س  ن�صمط.�صيدي  ،بلدية 
ن�صيغ  بني  ،دوار  �صجرارة  ،بلدية 
،بلدية  .القواديح  الفراقيق  بلدية 
،بلدية  عطا  بني  الــزالمــطــة.دوار 
،بلدية  احلاج  اوالد  فــراح،دوار  عني 

املناور .
بلعامل بهيجة

والفنون  الثقافة  مديرية  نقلت 
مبيلة 2964 قطعة اأثرية اإىل املتحف 
بوالية  “�صريتا”  العمومي  الوطني 
على  وحفظها  الإيداعها  ق�صنطينة 
م�صلحة  رئي�س  واأو�ــصــح  م�صتواه. 
الثقافة  مبديرية  الثقايف  ــرتاث  ال
االأثــريــة  القطع  اأن  �صيابة  لزغد 

من  قدمية  زمنية  حقب  اإىل  تعود 
ــة و�ــصــوال  ــي ــان ــروم الــنــومــيــديــة وال
اأن  واأكـــد  الفرن�صية،  احلقبة  اإىل 
جميع  ا�صتيفاء  بعد  جاءت  العملية 
بها  املعمول  القانونية  ـــراءات  االإج
على   ” “�صريتا  مبتحف  الإيــداعــهــا 
اأن والية ميلة ال تتوفر بعد  اعتبار 

على  للحفظ  متحفية  موؤ�ص�صة  على 
م�صتواها، وتتمثل القطع االأثرية يف 
خمتلف  من  م�صنوعة  نقدية  قطع 
نقدية  قطعة   36 منها  املـــعـــادن، 
قطع  و2903   ف�صية  و12  ذهبية 
الربونز.  مادة  من  م�صنوعة  نقدية 
و4  زيتية  م�صابيح   4 نقل  مت  كما 

وكذا  واملجوهرات  احللي  من  قطع 
مادة  من  م�صنوع  اأحدها  متاثيل   3
فهما  االآخران  التمثاالن  اأما  الرخام 
عالوة  الربونز  مادة  من  م�صنوعان 
من  ن�صختني  ـــــداع  واإي نــقــل  عــلــى  

خمطوط قدمي.
ق/و

ا�صتفيد من خلية االإعالم واالت�صال 
املتخ�ص�صة  اال�صت�صفائية  للموؤ�ص�صة 
مت  اأنـــه  بخن�صلة  بلقا�صم  �صاحلي 
التكفل بالر�صيع الذي عرث عليه من 

قبل م�صالح احلماية املدنية للوالية 
املا�صية وقد مت  االأيام  مرميا  خالل 
املوؤ�ص�ص�صة  التكفل به من طرف ذات 
وو�صعه  ال�صحية،  الرعاية  بتقدمي 

القانونية  االإجـــــــراءات  ــل  ك بــعــد 
عائلة  رعـــايـــة  حتـــت  واالإداريــــــــة 
حمرتمة ت�صمن له التكفل والرعاية 
جاهدة  ت�صعى  دوما  املوؤ�ص�صة  وتبقى 

اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  بطاقمها 
تلك  خــالل  مــن  للمواطن  ال�صحية 
املجهودات اجلبارة التي يبذلها طاقم 
املوؤ�ص�صة .                              ونا�س لزهاري

الوادي  بوالية  املحلي  ال�صارع  اهتز 
جرمية  وقع  على   ، االأربعاء  اأم�س   ،
يف  �صاب  �صحيتها  راح  ب�صعة  قتل 
ووقعت  العمر.  مــن  الثالث  العقد 
بحي  املنازل  اإحدى  داخل  اجلرمية 
تلقت  اأين  الــوادي.  ببلدية  الناظور 

�صخ�س  بوجود  بالغا  االأمن  م�صالح 
ــل  داخ غام�صة  ـــروف  ظ يف  مــتــوف 
اإىل  التوجه  وبعد  امل�صكن.  حمام 
اجلمهورية  وكــيــل  مبعية  ــان  ــك امل
تبني   ، وطبيب  املدنية  واحلماية 
وبعد  “م.ح”.  اإىل  تعود  اجلثة  اأن 

جرمية  اأنها  تبني  االأولية  املعاينة 
ال�صحية  عــلــى  ــرث  ع حــيــث   ، قــتــل 
معدين.  ب�صلك  احلــمــام  يف  معلقا 
لوحده  متواجدا   ، ال�صحية  ــان  وك
وتعود   ، ميلكه  ال  ــذي  ال امل�صكن  يف 
ملكيته ل�صهره الذي مل يكن موجودا 

به. لتبا�صر م�صالح ال�صرطة العلمية 
م�صرح  يف  والتحقيق  املعاينة  عملية 
اإىل  اجلثة  نقل  مت  فيما   ، اجلرمية 
بن  مب�صت�صفى  الت�صريح  م�صلحة 

عمر اجليالين.
حممد ي�صني

امل�صلحة  عنا�صر  اأمــ�ــس  اأول  حجز 
بــاأمــن  الــعــامــة  لل�صرطة  ــة  ــي ــوالئ ال
االأعــ�ــصــاب  ــن  م كمية  ميلة  واليـــة 
الع�صبية غري  الطبية وامل�صتح�صرات 
املطابقة للموا�صفات القانونية مبحل 

خا�س ببيع منتجات احلمية الغذائية 
ميلة.  مبدينة  الطبية  واالأعــ�ــصــاب 
بني  علب   307 يف  متثلت  املحجوزات 
غذائية،  مكمالت  ع�صبية،  منتجات 
واجلــ�ــصــم،  ال�صعر  ـــوت  زي ــات،  ــرمي ك

اجلن�صي،  ال�صعف  لــعــالج  معجون 
غــذائــيــة،  م�صمنات  اجلــــزر،  كـــرمي 
مدون  علب  ال�صدفية،  لعالج  �صامبو 
عليها " بخاخ طارد للجن"، علب مدون 
اإزالة ال�صحر واآثاره" .  " ع�صبة  عليها 

من  مطابقة  غري  املحجوزة  املنتجات 
اإعــالم  اإلزامية  احــرتام  عــدم  حيث 
اإجبارية  بيانات  وغياب  امل�صتهلك 

للو�صم وا�صتعمال ادعاءات عالجية.
بوجمعة مهناوي

اأم�س  العا�صمة  اجلزائر  يف  اأحممد  �صيدي  حمكمة  ا�صتدعت 
وت�صري  غربيط،  بن  نورية  ال�صابقة  الوطنية  الرتبية  وزيرة 
تخ�س  ف�صاد  بق�صايا  يتعلق  اال�صتدعاء  اأن  االأولوية  املعلومات 

فرتة توليها حقيبة وزارة الرتبية الوطنية.
ق/و

م�صالح  خمتلف  مع  بالتن�صيق  للجي�س  م�صرتكة  مفارز  اأوقفت 
 22 16 اإىل  37 تاجر خمدرات، خالل الفرتة املمتدة من  االأمن، 
اأم�س االأربعاء،  دي�صمرب. وح�صب بيان لوزارة الدفاع الوطني، 
الكيف  من  �صخمة  كميات  حجز  من  امل�صالح،  ذات  متكنت  فقد 
ال�صدد،  هذا  ويف  املغرب.  مع  احلــدود  عرب  اإدخالها  مت  املعالج 
الكيف  مــن  قناطري   10 للجي�س،  م�صرتكة  مــفــرزة  �صبطت 
اأوقــف  فيما  ــدوف،  ب احلــدوديــة  الع�صار  اأم  مبنطقة  املعالج، 
5 جتار خمدرات بالنعامة من جن�صية مغربية،  حرا�س احلدود 
وحجزوا 6 قناطري و 87،670 كيلوغراما من نف�س املادة، كما مت 
بب�صار توقيف تاجري خمدرات وحجز كمية اأخرى من الكيف 
املعالج تقدر بـ3 قناطري و 40،5 كيلوغراما، باالإ�صافة اإىل 320 
مفارز  اأوقفت  ال�صياق،  نف�س  ويف  الكوكايني.  مادة  من  غراما 
 30 م�صرتكة للجي�س وم�صالح الدرك الوطني وحرا�س احلدود 
 4 امل�صالح،  ذات  وحجزت  متفرقة،  عمليات  يف  خمدرات  تاجر 
étoiles de qualité. و جاء ذلك، يف عمليات متفرقة بكل من 
تب�صة،  غرداية،  ورقلة،  الدفلى،  عني  تلم�صان،  وهران،  اأدرار، 

باتنة وعني الدفلى
ق/و

و  )كوفيد19-(  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة   480 �صجلت 
فيما  االأخــرية،  �صاعة  ال24  خالل  اجلزائر  يف  وفاة  حاالت   9
االأربعاء  يوم  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا  متاثل381 
الدكتور  كورونا،  فريو�س  ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق 

جمال فورار.
 480 بينها  من   96.549 بلغ  املوؤكدة  احلاالت  اإجمايل  اأن  واأو�صح 
األف   100 لكل  حالة   1،1 ب  تقدر  بن�صبة  )اأي  جديدة  حالة 
متاثلوا  الذين  للم�صابني  االجمايل  العدد  بلغ  بينما  ن�صمة(، 
 .2696 للوفيات  ــايل  ــم االإج والــعــدد  �صخ�س   64.401 لل�صفاء 
 440 �صجل  فيما  املركزة،  العناية  يف  مري�صا   49 حاليا  ويتواجد 
حالة ا�صت�صفاء جديدة خالل ال24 �صاعة املا�صية. واأ�صاف ال�صيد 
فورار اأن 21 والية �صجلت اقل 9 من حاالت، 14 والية مل ت�صجل 

بها اأي حالة، فيما �صجلت 13والية اأخرى 10 حاالت فما فوق.
ق.و

185 �صخ�صا من  اأحبط حرا�س ال�صواحل وم�صالح الدرك الوطني، حماوالت هجرة غري �صرعية واإنقاذ 
متو�صنت  عني  من  بكل  ال�صنع  تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا  مغربية،  جن�صية  من  مهاجرا   17 بينهم 
وتلم�صان، م�صتغامن، اجلزائر العا�صمة، بومردا�س، عنابة والطارف، خالل الفرتة املمتدة من 16 اإىل 22 
دي�صمرب اجلاري، ح�صب ما اأعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني اأم�س االأربعاء.                                                     ق/و

جمل�س  اإىل  اخلمي�س،  اليوم  احلكومة،   اأع�صاء  من  عدد  ينزل 
على  لالإجابة  خم�ص�صة  عامة  جل�صة  يف  للم�صاركة  االأمـــة 
اأن  العليا  الت�صريعية  للغرفة  بيان  واأو�صح  ال�صفوية.  االأ�صئلة 
الربيد،  العايل،  التعليم  الطاقة،  قطاعات  تخ�س  االأ�صئلة 

الت�صامن، الفالحة وال�صحة.
ق/و

توقيف 37 بارون خمدرات 
بينهم مغاربة وحجز اأزيد من 24 

قنطار"زطلة"

كوفيد- 19: ت�سجيل 480 اإ�سابة 
جديدة و381 حالة �سفاء 

و9 حاالت وفاة

اإحباط حماوالت هجرة 185 
�سخ�سا بينهم 17 مغربيا

اإنزال وزاري يف جمل�ص االأمة اليوم 

ن�سرت وزارة ال�سحة قائمة بـ19 خمربا للتحاليل الطبية، قالت اإنها تعهدت بتخفي�ص �سعر حتاليل الك�سف عن فريو�ص كوفيد19- عن طريق 
الـ"بي.�سي.اآر" اإىل8800 دج، وهذا بعد حمادثات مع الوزير عبد الرحمان بن بوزيد.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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