
�إ�سالح ما يقارب من 600 ت�سرب 
يوميا لوقـــــــف �لهـدر �ملائــــي

03ح�سب ح�سيلة �سن�ية مل�ؤ�س�سة اجلزائرية للمياه

قاربت ن�سبة امل�ساركة فيه 69 %  
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�جلز�ئــــــــر ت�سجل 
�أكرب �نهيـــــار يف 

�إير�د�ت �لنفط منذ 
�سنـــة    16

�للقاحات على مد�ر 
عقود �ســـــــــاهمت 
يف تقلي�ص �لوفيات 

بن�سبــة 50 %

تد�عيات �نت�سار "كورونا" كان قويا على 
قطاع �لطاقة يف 2020

�خلوف منها �أ�سبح �أكرث من �خلوف من 
فريو�ص "كورونا" �سنهاجي يطمئن:

مطالب �لرتقية، منحة "كوفيد" ورفع �لأجر تخرج موظفي �ل�سحة لالحتجاج

0303

مت�ص كل من تخّلف عن دفع �أكرث من 4 فو�تري

قطع �لكهرباء عن �لهيئات و�ملنازل 
�ملتخلفني عن ت�سديـد ديونهــم

04

�ل�سعي لإن�ساء 4 حميطات 
فالحية جديــــدة لفائدة 

�سبــــــــــــاب جامعة
تذبــــــــذب يف توزيع ماء 

�ل�سروب بحا�سي خليفة

زر�عة �لزيتون  يف تطور 
بالوليـــــــــــة

ال�ادي

الأغ�اط

�ص 06

�ص 05

�ص 05

تفا�سيل جديدة حول 
دخول �جلز�ئــــريني 

04�إىل فرنـــ�سا

رياح قوية تتعدى 50
 كلم/�سا و�أمو�ج ت�سل �إىل

 3 �أمتار بهذه �ل�سو�حل

تاأجيل حماكمة عبدو �سمار 
وطحكوت وجل�سة �ل�ستئناف 

بق�سية �أني�ص رحماين

تر�جع �أ�سعار �لنفط

16
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تر�جع �أ�سعار �لنفط
الإثنني،  اأم�س  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 
 11 يف  م�ستوياتها  اأعلى  من  لأكثثر 
�سهرا التي لم�ستها الأ�سبوع املا�سي، 
نهاية  يف  بثثداأ  �سعودا  بذلك  منهية 
الإنثثتثثاج  تخفي�سات  بفعل  اأكتوبر 
وانخف�ست  القوي.  ال�سيني  والطلب 
العقود الآجلة خلام برنت بث0.4 باملئة اأو 

ما يعادل 20 �سنتا، لت�سل اإىل 54.90 
دولرا للربميل بحلول ال�ساعة 08:37 
العقود  وانخف�ست  اجلزائر.  بتوقيت 
الأمريكي  تك�سا�س  غرب  خلام  الآجلة 
مبقدار 0.3 باملئة اأو ما يعادل 13 �سنًتا، 

لت�سل اإىل 52.23 دولرا للربميل.
ق/و

لقاء�ت مرتقبة مع �ل�سركاء �لجتماعيني و�ملديريات �لتابعة لها

�ملدير �جلديد للجوية �جلز�ئرية ي�سرع يف ت�سخي�ص م�ساكل �ل�سركة
للجوية  بالنيابة  اجلديد  العام  املدير  �رشع 
ال�رشكة،  م�ساكل  ت�سخي�س  يف  اجلزائرية، 
املثثدراء  مع  لقاءات  �سل�سلة  با�رش  حيث 
اجتماعات  تليها  ال�رشكة،  يف  وامل�سوؤولني 
الجتماعيني،  ال�رشكاء  مع  مرتقبة  اأخرى 
خالل  لل�رشكة  التابعة  املديريات  مع  وكذا 
املايل  الو�سع  مع  بالتزامن  القادمة،  الأيام 
ب�سبب  املوؤ�س�سة،  تعي�سه  الذي  ال�سعب 
جراء  والعامل،  اجلزائر  يف  الرحالت  تعليق 
اأثر ب�سكل  تبعات فريو�س »كورونا« الذي 

كبري على ن�ساطها.
�سُيبا�رش املدير العام اجلديد بالنيابة للجوية 
ال�رشكاء  مع  لقاءات  �سل�سلة  اجلزائرية، 
يف  �سيعقد  كما  للموؤ�س�سة،  الجتماعيني 
التابعة  املديريات  مع  اجتماعات  ال�سياق 
بيان  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  للموؤ�س�سة، 
اإىل  الأخثثري  هذا  ي�رش  مل  واإن  للموؤ�س�سة، 
عن  امل�سوؤولني  مع  اللقاءات  هذه  فحوى 
الو�سع  �سياق  تاأتي يف  اأنها  اإل  املديريات، 

ب�سبب  ال�رشكة  به  متر  الذي  ال�سعب  املايل 
�سهر  منت�سف  منذ  الثثرحثثالت  تثثوقثثف 
اإجراءات  �سمن  املا�سي،  العام  من  مار�س 
احلكومة  اتخذتها  التي  واحلماية  الوقاية 
»كوفيد19-«،  جائحة  من  واحلماية  للوقاية 
خدمات  املا�سي  ال�سهر  بداية  لت�ستاأنف 
على  للم�سافرين  العمومي  اجلوي  النقل 
ال�سبكة الداخلية، بالن�سبة جلميع الرحالت 
مبعدل  للبالد،  اجلنوبية  الوليات  واإىل  من 
مع  ال�سمال،  يف  الرحالت  من  باملئة   50
اخلا�سة  ال�سحية  بالربوتوكولت  التقيد 
مت  التي  الطائرات،  منت  وعلى  باملطارات 
�سلطات  تو�سيات  اأ�سا�س  على  اإعدادها 
قبل  من  عليها  وامل�سادقة  املدين  الطريان 
اللجنة العلمية ملتابعة تطور جائحة كورونا.

يف ال�سياق، عقد املدير العام بالنيابة ل�رشكة 
اأم�س،  مثث�ثثرشوة،  اأمثثني  اجلثثويثثة،  اخلثثطثثوط 
اجتماعا مع املدراء وامل�سوؤولني يف ال�رشكة، 

ح�سب البيان.

ومت تن�سيب اأمني م�رشوة رئي�سا مديرا عاما 
اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  ل�رشكة  بالنيابة 
رئي�س  اأنهى  الذي  عال�س،  لبخو�س  خلفا 
اجلمهورية عبد املجيد تبون مهامه من على 
رفقة  اأيام،  قبل  العمومية،  ال�رشكة  راأ�س 
وزير النقل، لزهر هاين، وم�سوؤول الإطعام 
عملية  يف  ال�رشكة  �رشوع  بعد  باملوؤ�س�سة، 
خدمات  بن�ساط  مرتبطة  لوازم  ل�سترياد 
الظرف  العتبار  بعني  الأخذ  دون  الإطعام 
املالية  والتوجيهات  الوطني  القت�سادي 
للعملة  عقالين  ت�سيري  لتكري�س  الرامية 
لالإنتاج  الأولوية  اإيالء  و�رشورة  ال�سعبة 
النقل  حركة  تعليق  اأن  اإىل  ي�سار  الوطني. 
اجلوي منذ منت�سف مار�س املن�رشم، ب�سبب 
ت�سبب  العامل،  عرب  »كورونا«  وباء  انت�سار 
يف خ�سائر ل�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

قاربت 4 اآلف مليار دينار جزائري.

ق/و

حممد علي 
------------ 

على  الأجثثانثثب  ح�سول  ملف  يثثزال  ما 
وكالت  مطالب  اأهم  بني  من  التاأ�سرية 
ممثلو  رفع  حيث  والأ�سفار،  ال�سياحة 
الثقافة  جلنة  لوفد  بتمرنا�ست  الوكالت 
ال�سعبي  باملجل�س  والت�سال  وال�سياحة 
ب�رشورة  تق�سي  ان�سغالت  الوطني، 
احل�سول  اإجراءات  ت�سهيل  على  العمل 
لل�سائحني  بالن�سبة  التاأ�سرية  على 
الأجثثثانثثثب والثثثرويثثثج لثثالإمثثكثثانثثات 
كما  اجلثثنثثوب،  بثثوليثثات  ال�سياحية 
ال�سعبي  للمجل�س  بيان  -ح�سب  دعوا 
امليدانية  اللجنة  زيارة  خالل  الوطني- 
ال�سياحة،  واقع  على  لالطالع  للولية 
ال�سياحية  املناطق  نحو  طرق  �سق  اإىل 
يف  وتطرقوا  منها،  املثثوجثثودة  وتهيئة 
الوطني  املجل�س  تفعيل  اإىل  ال�سياق 
يف  النا�سطة  اجلمعيات  ودعم  لل�سياحة، 
ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  القطاع، 
كما  املجال،  هذا  يف  لال�ستثمار  ودعمه 
الوكالت  ممثلي  ان�سغالت  متحورت 
حول  املجال  يف  والفاعلني  ال�سياحية 

باملنطقة  ال�سياحي  الن�ساط  تثثراجثثع 
ي�سيف  »كثثثورونثثثا«،  جائحة  ب�سبب 
الركود  حلالة  منه  اإ�سارة  يف  امل�سدر، 
عام  مثثدار  على  املثثجثثال  طبعت  الثثتثثي 
تنظيم  رغم  اجلاري،  العام  وبداية   2020
وليات  اإىل  داخلية  رحالت  الوكالت 
الثثبثثالد،  مثثن  اأخثثثرى  ومناطق  اجلثثنثثوب 
حماولة  يف  الأخثثثرية،  الأ�ثثسثثهثثر  خثثالل 
غلق  جراء  الداخلية  ال�سياحة  لتن�سيط 
�سمن  اجلوية  الرحالت  وتعليق  احلدود 
اأقرتها  التي  واحلماية  الوقاية  اإجراءات 

كوفيد19-. انت�سار  من  للحد  احلكومة 
ال�سياحية  الثثوكثثالت  مطالب  وتثثاأتثثي 
عملية  بت�سهيل  اجلنوب  يف  والأ�سفار 
الأجثثانثثب،  لل�سواح  التاأ�سريات  منح 
يف  الثثواقثثعثثة  الثثوليثثات  ُتعد  وقثثت  يف 
الوجهات  اأهثثم  بثثني  مثثن  املنطقة  تلك 
يق�سدون  الثثذي  لالأجانب  ال�سياحية 
و�سبق  والرفيه،  لال�ستجمام  ال�سحراء 
نا�سدوا  اأن  املجال  هذا  يف  للمتعاملني 
بهذا  التكفل  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة 
بقطاع  النهو�س  يف  ي�ساهم  الذي  امللف 
من  احلثثديثثث  ومت  بثثاجلثثنثثوب.  ال�سياحة 
الفرة  خالل  العمومية  ال�سلطات  طرف 

ال�سياحة  لتطوير  خمطط  عن  الأخثثرية 
بعث  واإعثثثادة  اإنعا�س  وكثثذا  الداخلية 
بعد  خا�سة  املثثجثثال،  هثثذا  يف  الن�ساط 
التي  والجتماعية  القت�سادية  اخل�سائر 
ال�سحي  احلجر  ب�سبب  القطاع  تكبدها 

تف�سي  من  واحلثثد  الوقاية  واإجثثثراءات 
كورونا. فريو�س 

الثقافة  جلنة  رئي�س  اأكثثد  جانبه،  من 
نثثادري،  خل�رش  والت�سال،  وال�سياحة 
يتطلب  ال�سياحة  بقطاع  النهو�س  اأن 

كل  الثثقثثطثثاعثثات،  كثثل  جثثهثثود  ت�سافر 
والبيئة  كالنقل  اخت�سا�سه،  ح�سب 
اهتمام  املتحدث  بثثرز  اأ كما  والثقافة، 
الثثلثثجثثنثثة بثثتثثطثثويثثر الثث�ثثسثثيثثاحثثة عثثامثثة 

خا�سة. ال�سحراوية  وال�سياحة 

طالبت وكالت �ل�سياحة و�لأ�سفار �ل�سلطات �لعمومية بت�سهيالت حل�سول �ل�سياح �لأجانب على �لتاأ�سرية، و�لرتويج لالإمكانات �ل�سياحية بوليات �جلنوب للنهو�ص بهذ� �لقطاع، بالإ�سافة �إىل 
فتح �لطرق نحو �ملناطق �ل�سياحية وتهيئة �ملوجودة منها.

وكالت �ل�سياحة تطالب بت�سهيالت لل�سياح للح�سول على �لتاأ�سرية
 دعت ل�سق طرق نحو �ملناطق �ل�سياحية �لو�قعة باجلنوب

تاأجيل حماكمة عبدو �سمار وحمي �لدين 
طحكوت

اأجثثثلثثثت حمثثكثثمثثة �ثثسثثيثثدي اأحمثثمثثد 
حماكمة  الإثثثنثثني،  اأم�س  بالعا�سمة، 
عبدو  فرن�سا  يف  الهارب  ال�سحفي 
الدين  حمي  الأعثثمثثال  ورجثثل  �سمار 
رفعها  التي  الق�سية  يف  طحكوت 
بايري،  حممد  الأعمال  رجل  �سدهما 

اإىل يوم 2 فيفري املقبل.
الثثذي  الطلب  بعد  التاأجيل  ويثثاأتثثي 

املتهمني.  عن  الدفاع  هيئة  به  تقدمت 
ويتابع �سمار وطحكوت بتهم الر�سوة 
والتهديد بالت�سهري من خالل حمادثات 
ل�سن  اتفاقا  ت�سمنت  بينهما  هاتفية 
حملة اإعالمية �سد مالك جممع ايفال، 
�رُشبت مقاطع منها يف مواقع التوا�سل 

الجتماعي.
ق/و

�لوزير �لأّول ياأمر بالإ�سر�ع يف ت�سليم عقود �لتعمري

جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأمر 
كال من وزيري الداخلية و اجلماعات 
الثثولة  حتى  و  ال�سكن  و  املحلية 
التعمري  عقود  حت�سري  يف  بالإ�رشاع 

و ت�سليمها.
فقد  الأول،  الوزير  تعليمة  ح�سب  و 
من  عرائ�س  بانتظام  يتلقى  اأنه  اأكد 

مواطنني ومتعاملني اإقت�ساديني.
و تتعلق العرائ�س بعدم اإحرام الآجال 
و  التعمري  عقود  لتح�سري  القانونية 

البلديات  بع�س  قبل  من  ت�سليمها 
والوليات.

البناء  برخ�سة  تعلق  فيما  خا�سة 
ال�سباك  نظام  من  الرغم  على  وذلك 

املوحد الذي مت و�سعه.
و اأكد جراء من خالل التعليمة، اأن هذه 
الو�سعية توؤثر �سلبا على قطاع البناء 

والإ�رشار باجلاذبية الإقت�سادية.
ت�سكل  البناء  رخ�سة  ت�سليم  اأن  كما 
معيارا حا�سما يف تقييم مناخ الأعمال 

عرب اأنحاء العامل.
�رشورة  على  الأول،  الوزير  �سدد  و 
البريوقراطية  املمار�سات  مكافحة 
ل  التي  الأخثثرى  الق�سور  اأوجثثه  و 
الإدارات  م�ستوى  على  قائمة  تزال 

العمومية.
الإ�رشاع  �رشورة  على  جراد،  اأكد  و 
على  للق�ساء  الثثتثثدابثثري  اتثثخثثاذ  يف 
الإجثثراءات  تخفيف  و  البريوقراطية 

املرتبطة بتح�سري عقود التعمري.
على  ال�سهر  الثثولة  على  �سّدد  كما 
يف  املحددة  القانونية  الآجثثال  احرام 

 25 يف  املثثوؤرخ  التنفيذي  املر�سوم 
ت�سليم  يخ�س  فيما   ،2015 جانفي 
الرف�س  تبليغ  اأو  التعمري  عقود 

امل�سبب من قبل ال�سلطة املخت�سة.
على  يجب  اأنه  التعليمة،  اأو�سحت  و 
املتابعة  الرقابة و  اأجهزة  الولة و�سع 
املنا�سبة و الدورية للت�رشيع يف الأمر.

معلوماتي  نظام  اإن�ساء  يجب  كما 
الوايل  م�سوؤولية  حتت  و  بلدية  بكل 
التقدم  ملتابعة  املنتدب  الثثوايل  اأو 
و  التعمري  عقود  طلبات  معاجلة  يف 

الطعون.

رقمنة  ب�رشورة  الأّول  الوزير  اأمر  و 
ال�رشوع  و  امللفات،  حت�سري  اإجراءات 
الإجثثثراءات  �سري  تقييم  عملية  يف 

احلالية لتح�سري عقود التعمري.
كما يتعني القيام بعملية تقييم و تعزيز 
معاجلة  �سل�سلة  يف  الب�رشي  للمورد 
عقود التعمري وتطبيق العقوبات �سد 

امل�ستخدمني املق�رشين.
ب�رشورة  الولة  الأول  الوزير  اأمر  و 
اإيفاد  و  الرقابية  �سلطتكم  ممار�سة 

بعثات اإىل املوقع ح�سب ال�رشورة.
ق/و

تاأجيل جل�سة �ل�ستئناف يف ق�سية �أني�ص رحماين
املتقاعد  والعقيد  رحماين  اأني�ص  “النهار”  ملجمع  العام  املدير  الرئي�ص  ق�سية  يف  ال�ستئناف  جل�سة  العا�سمة،  ق�ساء  جمل�ص  اأجل 

اإ�سماعيل اإىل الفاحت فيفري املقبل، بعد طلب من هيئة الدفاع.
ويتابع رحماين بعدة تهم، منها اإهانة هيئة نظامية وامل�سا�ص باحلياة اخلا�سة لالأ�سخا�ص ب�سبب ت�سريب ت�سجيل �س�تي يف قناته 

لعقيد متقاعد يف املخابرات.
وجتدر الإ�سارة اأن حمكمة بئر مراد راي�ص اأدانت اأني�ص رحماين ي�م 15 ن�فمرب املا�سي بـ 5 �سن�ات حب�سا نافذا.

ق/و
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�آثار �نت�سار "كورونا" كان قويا على قطاع �لطاقة يف 2020
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لوؤي ي
-------------------

اأم�س  الطاقة  وزارة  وك�سفت 
القطاع  موؤ�رشات  معظم  "اأن 
خالل  تنازليا  منحى  عرفت 
اأ�سا�سا  ذلثثك  ويرجع   ،2020
وبثثاء  انت�سار  تثثداعثثيثثات  اإىل 
له  كان  الذي  كورونا،  فريو�س 
تاأثري قوي على اأن�سطة القطاع 
ب�سكل  الوطني  والقت�ساد 

عام".
هذا  يف  الثثثثوزارة  واأ�ثثثسثثثارت 
�سعر  متو�سط  اأن  اإىل  ال�سياق، 
دولر   42 عند  تثثراوح  النفط 
مقابل   2020 خالل  للربميل 
�سنة  خالل  للربميل  دولر   64
2019 براجع قارب 23 دولرا 

للربميل )- 35 باملئة(.
وباحت�ساب ال�سادرات الأخرى 
ت�سمل  التي  الطاقة  لقطاع 
الثثبثثروكثثيثثمثثاويثثات وغثثريهثثا، 
قيمة  تتجاوز  اأن  ينتظر  فاإنه 
للقطاع  الإجمالية  ال�سادرات 

22 مليار دولر �سنة 2020.
الدولة،  باإيرادات  يتعلق  وفيما 
اأنه مت  الثثوزارة  اأفثثادت ح�سيلة 
مليار   1.853 مقداره  ما  دفع 
للخزينة  �ثثرشائثثب  مثثن  ديثثنثثار 
العامة خالل 2020، بانخفا�س 

32 باملئة عن مبلغ 2019.
ال�ستثمارات،  �سعيد  وعلى 
مليار   7.3 حجمها  بلغ  فقد 

اأي   ،2020 �ثثسثثنثثة  دولر 
تقريبا  باملئة   30 بانخفا�س 
والتي   2019 ا�ستثمارات  عن 
قدرت بث 10.2 مليارات دولر.

فر�س  بتوفري  يتعلق  وفيما 
العمل، قالت الوزارة اإن القطاع 
يوظف حاليا اأكر من 285 األف 
عامل مقارنة بث 284 األف عامل 

ل�سنة 2019 .
من جهة اأخرى، اأظهرت ح�سيلة 
فاتورة  انخفا�س  الطاقة  قطاع 
ا�سترياد املنتجات البرولية اإىل 
اأي  مليون دولر   700 اأقل من 
بواردات  مقارنة  باملائة   50 بث 
 1.3 حجم  ميثل  ما  وهو   2019
مليون    2.5 مقابل  مليون طن 
بانخفا�س  اأي   ،2019 يف  طن 

ن�سبته 49 باملئة.

الأويل  لالإنتاج  بالن�سبة  اأمثثا 
فقد  للمحروقات،  امل�سوق 
ح�سب  الأخثثثثثثري،  هثثثذا  بثثلثثغ 
مليون   142 الثثثوزارة،  اأرقثثثام 
 ،2020 نهاية  مكافئ  طثثن 
نفط  طن  مليون   157 مقابل 
اأي   ،2019 �سنة  خالل  مكافئ 

بانخفا�س قدره )- 10 باملئة(.
التكرير،  بقطاع  بتعلق  وفيما 
اأفادت الوزارة اأن انخفا�س حجم 
م�ستوى  على  املكرر  النفط 
امل�سايف خالل �سنة 2020 اأدى 
املنتجات  اإنتاج  يف  اإىل"نق�س" 
البرولية لي�سل اإىل 28 مليون 
طن اأي بانخفا�س طفيف )1.6- 

املئة( مقارنة بعام 2019.
وبالن�سبة لإنتاج الغاز الطبيعي 
امل�سال، فقد بلغ 24 مليون مر 

قدره  بانخفا�س  اأي  مكعب، 
 .2019 ب�سنة  باملئة مقارنة   11
ويعود ذلك اأ�سا�سا اإىل عمليات 

ال�سيانة الدورية.
الداخلي،  الطلب  يخ�س  وفيما 
الداخلية  ال�سوق  �سهدت  فقد 
الطلب  يف  كبريا"  "انخفا�سا 
اإذ  اأنواعها،  على الطاقة بجميع 
الوطني  ال�ستهالك  انخف�س 
واملنتجات  للغاز  بالن�سبة 
البرولية اإىل 59 مليون مكافئ 
 67 مقابل   2020 يف  نفط 
�سنة  نفط  مكافئ  طن  مليون 
وح�سب  باملئة(.   13  -(  ،2019
"ال�ستهالك  فاإن  امل�سدر  ذات 
النفطية  املنتجات  من  الوطني 
 -17( كبريا  انخفا�سا  �سجل 

باملئة( مقارنة بعام 2019.

قدرت وثيقة �سادرة عن وز�رة �لطاقة �حلجم �لإجمايل ل�سادر�ت �ملحروقات �سنة 2020 بنحو 82 مليون طن معادل 
نفط، بقيمة 20 مليار دولر، �أي بانخفا�ص 11 باملئة و40 باملئة على �لتو�يل مقارنة بعام 2019، ح�سب ملخ�ص 

�لنتائج �لأولية لإجناز�ت �لقطاع �سنة 2020.

�خلوف منها فاق �خلوف من "كورونا" �سنهاجي يطمئن:

�للقاحات �ساهمت يف تقلي�ص عدد 
�لوفيات بن�سبة 50 باملئة

الوطنية  الوكالة  رئي�س  اأكد 
لثثثالأمثثثن الثث�ثثسثثحثثي كثثمثثال 
يف  املواطنني  اأن  �سنهاجي، 
من  يتخوفون  احلايل  الوقت 

اللقاح اأكر من الفريو�س.
واأ�ثثثسثثثاف �ثثسثثنثثهثثاجثثي يف 
الوطنية"،  الإذاعثثة  "فوروم 
قرن  ومثثنثثذ  الثثلثثقثثاحثثات  اأن 
الوفيات  ن�سبة  من  قّل�ست 
 50 بث  املعدية  الأمرا�س  يف 
باملئة. واأو�سح ذات املتحدث، 
مع  جيدا  التوا�سل  يجب  اأنه 
طريقة  وحت�سني  املواطنني 
الأفكار  لإي�سال  التوا�سل 
اللقاح  عن  لهم  ال�سحيحة 
واأن  خا�سة  والثثفثثريو�ثثس. 
املواطنني رف�سوا  العديد من 
بعد  وفيما  الثثلثثقثثاح،  تلقي 
الرف�س  فكرة  عن  ا�ستغنوا 
التلقيح.  يريدون  واأ�سبحوا 
اأفثثاد  اللقاح،  اأعثثرا�ثثس  وعثثن 
درا�سة  متت  اأنثثه  �سنهاجي 
التي  نف�سها  وهي  الأعرا�س 
اللقاحات  يف  مالحظتها  متت 
مفيدا  احلمى،  مثل  املعروفة، 
باأنه ل وجود لأعرا�س خطرية. 
كمال  الربوفي�سور  قال  كما 
�سنهاجي اإن الظرف ال�سحي 
الذي  وال�ستعجايل  الطارئ 
خلفه وباء كورونا، حتم على 
الذهاب  العامل  وبلدان  اجلزائر 
اإىل عدم الكتفاء بلقاح واحد 
امل�ستجد،  الثثفثثريو�ثثس  �سد 
قامت  الوكالة  اأن  اإىل  م�سريا 
ع�رش  على  علمية  بدرا�سات 
تقريرها  وقثثدمثثت  لقاحات 
اختيار  اأجثثل  من  لل�سلطات 
واأو�سح  الأن�سب.  اللقاح 
الو�سع  يف  اأنثثه  �سنهاجي 
اختيار  �سيكون  الثثعثثادي 
بالنظر  اأح�سن  واحثثد  لقاح 
تدابري  وتوحيد  جتان�س  اإىل 
والتخزين  القتناء  بداية  من 
باللوج�ستيك،  وكل ما يتعلق 
ال�سحي  الو�سع  اأن  غثثري 
يتدافع  الثثذي  ال�ستعجايل 
اللقاح  اقتناء  على  العامل  فيه 
والثثطثثلثثب الثثثثذي يثثتثثجثثاوز 
دفع  اجلرعات  من  املليارات 
اللقاحات  تعديد  اإىل  باجلزائر 
و�سائب  منا�سب  قرار  وهو 
الأمثثن  وكالة  رئي�س  يوؤكد 
ذاته  ال�سياق  ويف  ال�سحي. 
"علميا  �سنهاجي  اأ�ثثسثثاف 
التي  املثث�ثثسثثادة  الأجثث�ثثسثثام 
هي  التطعيم  بعد  تت�سكل 
مهما  الأخثثثثري  يف  نف�سها 
كثثان اأ�ثثسثثل لثثقثثاح كثثورونثثا 
اإليها  الو�سول  طريقة  ولكن 
الربوفي�سور  واأكد  متنوعة". 
الوكالة  اأن  �سنهاجي  كمال 
الوطنية لالأمن ال�سحي ويف 
�سالمة  على  حر�سها  اإطثثار 
وفثثعثثالثثيثثة الثثلثثقثثاح، اأجثثثرت 
عن  وتقنية  علمية  درا�سات 

عنها  الإعالن  مت  لقاحات   10
لل�سلطات  تقريرا  وقدمت 
اإىل   1 من  ترتيبها  يت�سمن 
كل  خ�سائ�س  ت�سمن   8
العملية  وكل  وفعاليته  لقاح 
حتى  به  املتعلقة  اللوجي�ستية 
القرار  اتثثخثثاذ  لها  يت�سنى 
جلنة  اإىل  م�سريا  املنا�سب، 
اخلرباء يف علم املناعة امل�سكلة 
لهذا الغر�س قامت بدرا�سات 
اإىل  علمية وتقنية وا�ستندت 
املوثقة  العلمية  املن�سورات 
كل  خ�سائ�س  درا�ثثسثثة  يف 
طماأنته  �سياق  ويف  لقاح. 
و�سالمتها،  اللقاحات  ب�ساأن 
من  اخلوف  اإن  �سنهاجي  قال 
من  خوفا  اأكر  اأ�سبح  اللقاح 
م�سريا  ذاتثثه،  بحد  الفريو�س 
الآراء  �سرب  عمليات  اأن  اإىل 
اأوروبثثثا  اأجثثريثثت يف  الثثتثثي 
التطعيم  عملية  بثثدء  قبل 
من  باملئة   60 اأن  اأظثثهثثرت 
اللقاح،  يرف�سون  الأوربيني 
اأظهرت  العملية  بعد  لكن 
 64 ترحيب  ال�ستطالعات 
و�سدد  اللقاح،  بتلقي  باملئة 
يف هذا ال�سدد على �رشورة 
املواطنني  مع  جيدا  التوا�سل 
�ساهمت  اللقاحات  اأن  واأكد 
الوفيات  عثثدد  تقلي�س  يف 
املعدية  الأمثثرا�ثثس  ب�سبب 

بن�سبة 50 باملئة.
ي�سار اأن الناطق با�سم اللجنة 
وباء  ور�سد  ملتابعة  العلمية 
كورونا الدكتور جمال فورار 
خالل  ال�رشوع   عن  ك�سف 
عملية  يف  الأ�ثثسثثبثثوع  هثثذا 
تكوين عمال ال�سحة املعنيني 
فريو�س  �سد  التلقيح  بحملة 

كورونا كوفيد 19.
م�ست�سفيات  وت�ستعد   
دورات  لتنظيم  الثثوطثثن 
الطواقم  لفائدة  تكوينية 
حول  الطبية  و�سبه  الطبية 
تلقيها  بعد  التلقيح  عملية 
لوزارة  ا�ستعجالية  لتعليمة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
يق�سي  املثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثيثثات 
ب�رشورة تنظيم يوم تكويني  
الطبية  الثثطثثواقثثم  ل�سالح 

املكلفة بعملية التلقيح.
لقاح  لكل  اأن  وباعتبار   
خثث�ثثسثثائثث�ثثس مثثعثثيثثنثثة، قثثام 
اأول  اجلامعي  امل�ست�سفى 
بو�سع  بثثثوهثثثران  نثثوفثثمثثرب 
على  تثث�ثثرشف  خا�سة  جلنة 
تهدف  التي  التكوين  عملية 
حممد  الربوفي�سور  بح�سب 
امل�ست�سفى  مدير  من�سوري 
خ�سو�سية  تو�سيح  اإىل 
موؤكدا  م�ستورد،  لقاح   كل 
الرتيبات  كافة  ا�ستكمال 
لل�رشوع  والب�رشية  التقنية 

يف حملة التلقيح.
لوؤي/ي

��سالح ما يقارب من 600 ت�سرب يوميا لوقف �لهدر �ملائي
ح�سب ح�سيلة �سنوية ملوؤ�س�سة �جلز�ئرية للمياه

 2020 �سنة  للمياه  اجلزائرية  قامت 
مر  مليار   2.7 من  اأكثثر  باإنتاج 
لتزويد  ال�رشوب  املاء  من  مكعب 
الوطني،  امل�ستوى  على  ال�ساكنة 
مر  مليون   7.3 يثثعثثادل  مثثا  اأي 
اأكر  اإ�سالح  مع  يوميا،  مكعب 
اليوم  يف  مائي  ت�رشب   600 من 
الواحد، ح�سب ما اأفادت به احل�سيلة 

ال�سنوية للموؤ�س�سة .
اجلزائرية  ن�رشته  فيديو  يف  وجثثاء 
على  الر�سمي  موقعها  يف  للمياه 
مثثوقثثع الثثتثثوا�ثثسثثل الجثثتثثمثثاعثثي 
ل�سنة  ح�سيلتها  حول  "فاي�سبوك"، 
ا�ستمرارية  اإطثثار  يف  اأنثثه   2020
املثثاء  لتوفري  العمومية  اخلثثدمثثة 
ال�رشوب للمواطنني، ورغم ظروف 
من  اأكر  املوؤ�س�سة  جندت  اجلائحة 
34 األف عامل على جميع الأ�سعدة 
لفائدة  اخلثثدمثثات  اأح�سن  لتوفري 
حد  لو�سع  منها  و�سعيا  املواطنني. 
املوؤ�س�سة  قامت  املائي  املورد  لهدر 
من  اأكثثر  باإ�سالح   2020 خثثالل 
220 األف ت�رشب مائي، اأي ما يعادل 
603 ت�رشبات مائية يف اليوم، فيما 
ربط   4000 من  اأكر  على  ق�ست 
 2020 �سنة  عرفت  كما  ع�سوائي. 
تاأهيل  اإعثثادة  اأ�سغال  من  النتهاء 
وذلثثك  مثثدن  خم�س  يف  ال�سبكة 
عن  ناهيك  كلم   264 م�سافة  عرب 

عداد  اآلف   206 من  اأكثثر  و�سع 
اأما  اجلزافية.  الفوترة  من  للتقليل 
املائية  املن�ساآت  �سيانة  جمال  يف 
فقد  الق�سوى  اجلاهزية  ل�سمان 
 2020 للمياه خالل  قامت اجلزائرية 

واأزيد  نقب   4100 من  اأكر  باإجناز 
 2000 260 بئرا، وما يزيد عن  من 
حمطة �سخ واأكر من 100 حمطة 
ملعاجلة املياه. كما اأجنزت خالل ذات 
مائي  خزان   8100 من  اأكر  الفرة 

7.8 ماليني  بث  اإجمالية تقدر  بطاقة 
لنزع  حمطة  و20  مكعب  مثثر 
الكتلة  اأحادية  حمطة  و13  املعادن 

لتحلية مياه البحر.
لوؤي/ي

يخ�ص �خلا�سعني لنظامي �لربح �حلقيقي و�ل�سريبة �جلز�فية

�لإعالن عن كيفيات جديدة لإجر�ء�ت �ل�سطب
 من �ل�سجل �لتجاري

ك�سف اأم�س املركز الوطني لل�سجل التجاري يف بيان الكيفيات اجلديدة املتعلقة باإجراءات ال�سطب من ال�سجل 
التجاري على ال�سعيد اجلبائي.

بالتعديالت  اجلبائية  امل�سالح  "تبليغ  عن  املركز  لذات  موجهة  مذكرة  يف  لل�رشائب  العامة  املديرية  واأفادت 
املتعلقة بال�سطب من ال�سجل التجاري والوثائق املطلوبة".

وجاء يف البيان "ينهي املركز الوطني لل�سجل التجاري اإىل علم كافة املتعاملني القت�ساديني، اأ�سخا�سا طبيعيني 
اأنه تطبيقا لأحكام املادة 88 من القانون رقم 16-20  اأو معنويني الذين يلتم�سون �سطب �سجالتهم التجارية 
املوؤرخ يف 16 جمادى الأوىل عام 1442 املوافق لث 31 دي�سمرب 2020 يت�سمن قانون املالية ل�سنة 2021 ال�سادر 
 C( يف اجلريدة الر�سمية رقم 83، فاإن عملية �سطب ال�سجالت التجارية تتم على اأ�سا�س تقدمي �سهادة �سنف
عليها من طرف  موؤ�رش   C n°20 �سهادة �سنف  احلقيقي:  الربح  لنظام  للخا�سعني  بالن�سبة  يلي،  n°20( كما 
امل�سالح اجلبائية حتمل عبارة "قام املكلف بال�رشيبة باإيداع ميزانية التوقف عن الن�ساط، ق�سد �سطب ال�سجل 

التجاري".
بالن�سبة للخا�سعني لنظام ال�رشيبة اجلزافية الوحيدة: �سهادة �سنف C n°20  موؤ�رش عليها من طرف امل�سالح 
G n° 12 Bis، ق�سد �سطب  النهائي �سنف  الت�رشيح  بال�رشيبة بت�سجيل  املكلف  "قام  اجلبائية حتمل عبارة 

ال�سجل التجاري".
واأعلنت م�سالح املركز الوطني لل�سجل التجاري اأنها تبقى حتت ت�رشف املتعاملني القت�ساديني من اأجل تقدمي 

اأي معلومات اإ�سافية.
لوؤي/ي



كثث�ثثسثثف رئثثثيثثث�ثثثس اجلثثمثثعثثيثثة 
واحلرفيني  للتجار  الوطنية 
اجلثثثزائثثثريثثثني، احلثثثاج الثثطثثاهثثر 
اأ�سعار  يف  ارتفاع  عن  بولنوار، 
املثثثثواد الثثغثثذائثثيثثة والأجثثهثثزة 
 10 بن�سبة  الكهرومنزلية 
املا�سية،  بال�سنة  مقارنة  باملئة 
الدينار  قيمة  تراجع  باأن  م�سريا 
هذه  وراء  نثثتثثاج  الإ وحمثثدوديثثة 

الزيادات.
اجلزائريني  التجار  ممثل  وقثثال 
ارتفاعا  �سجلت  م�ساحله  اإن 
املنتجات  بع�س  اأ�ثثسثثعثثار  يف 
ما  ب�سبب  وامل�ستوردة  املحلية 
الدينار  قيمة  يف  تراجعا  و�سفه 
الإنتاج  وحمثثدوديثثة  اجلثثزائثثري 
املتحدث  ح�سب  يقابله  الثثذي 

الطلب. يف  زيادة 
الأخري  اللقاء  اأن  بولنوار  وذكر 
ك�سف  بالتجار  جمعه  الثثذي 

املواد  اأ�سعار  يف  زيثثادات  عن 
راأ�سها  على  تثثاأتثثي  الغذائية 
بن�سبة  ارتفعت  التي  العجائن 
�سهدت  حثثني  يف  بثثاملثثئثثة،   10
اأ�ثثثسثثثعثثثار الثثلثثحثثوم احلثثمثثراء 
باللحوم  مثثقثثارنثثة  ا�ثثسثثتثثقثثرارا 
للخ�رش  بالن�سبة  اأما  البي�ساء، 
بولنوار  الطاهر  قال  والفواكه 
ما.  نوعا  م�ستقرة  الأ�سعار  اإن 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأقر  كما 
اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 
الأجهزة  اأ�سعار  يف  بارتفاع 
والثثهثثواتثثف،  الكهرومنزلية 
قيمة  اإن  قال  التي  الأخرية  هذه 
بني  ما  تراوحت  فيها  الزيادات 

باملئة.   15 اإىل   12
ال�سبب  بولنوار  الطاهر  ويرجع 
يف  الدينار  قيمة  ا�ستمرار  اإىل 
نثثتثثاج  الإ وحمثثدوديثثة  التدهور 
والثثذي  الوطنية  ال�سوق  يف 

الطلب.  يف  ارتثثفثثاع  يقابله 
تقف  التي  الأ�سباب  بني  ومن 
ح�سب  الثثثزيثثثادات  هثثذه  وراء 
القت�سادية  الأزمة  -حمدثنا- 
واجلزائر  بالعامل  ع�سفت  التي 
اأدى  ما  كورونا،  وبثثاء  ب�سبب 
التجارية  ال�ساحة  يف  ركود  اإىل 

ككل.  والقت�سادية 
يقرح   الثثزيثثادات  لهذه  وكحل 
رئثثيثث�ثثس اجلثثمثثعثثيثثة الثثوطثثنثثيثثة 
اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 

الزيادة  نحو  املنتجون  يتجه  اأن 
لرتفاع  حد  لو�سع  الإنتاج  يف 
احلكومة  دعا  كما  الطلب،  ن�سبة 
ت�سمح  نقدية  �سيا�سة  لتباع 
لتجنب  الثثديثثنثثار  بثثا�ثثسثثتثثقثثرار 
يوؤثر  ت�سخم  اأي  تثثداعثثيثثات 
القدرة  على  مبا�رشة  ب�سورة 

للمواطنني. ال�رشائية 
ق/و
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 13 بـ  خ�سائر  ت�سجل  �لهو�ئية  "�ملرتو" و�مل�ساعد 
مليار دينار

لوؤي/ي
------------------

اأم�س  نزوله  لدى  رزوق  واأو�سح 
"�سيف  بثثرنثثامثثج  عثثلثثى  �سيفا 
اأثثثري  عثثرب  يبث  الثثثذي  ال�سباح" 
بعد  اأنثثه  الأوىل،  الإذاعثثيثثة  القناة 
ما  النقل  حركة  عن  التجميد  رفع 
تام  احثثرام  لوحظ  الوليات،  بني 
من  ال�سحي  للربوتوكول  ودقيق 
قبل امل�سافرين واملتعاملني، وهو ما 

ي�سهل عمل م�سريي حمطات النقل 
املقدرة بث 75 حمطة على امل�ستوى 
املدير  الرئي�س  اأكد  كما  الوطني. 
العام ملجمع النقل الربي للم�سافرين 
اأن كل الرتيبات و�سعت من اأجل 
وامل�ساعد  باملرو  النقل   ا�ستئناف 
الهوائية وفق الربوتوكول ال�سحي 
على  احل�سول  انتظار  يف  وهثثذا 
ال�سوء الأخ�رش من قبل ال�سلطات 
هثثذه  "اأن  م�سيفا  الثثعثثمثثومثثيثثة. 

املعطيات تعترب م�سجعة ل�ستئناف 
الهوائية،  وامل�ساعد  باملرو  النقل 
و�سعت  الرتيبات  كل  اأن  خا�سة 
العمل  من قبل م�ساحله ل�ستئناف 
الربوتوكول  وفق  الو�سائل  بهذه 

ال�سحي. 
الرئي�س  اأ�ثثسثثار  اأخثثثر،  جانب  مثثن 
الربي  النقل  ملجمع  العام  املدير 
املواطنني يف  "اإقبال  اأن  للم�سافرين 
التجميد  رفع  بعد  الأول  الأ�سبوع 

الوليات  بني  ما  النقل  على حركة 
كان حمت�سما، لكنه تزايد مع مرور 
على  كبريا  �سغطا  ولد  ما  الأيثثام، 
و�سائل النقل"، مو�سحا اأن "املجمع 
جديدة  ا�سراتيجية  و�سع  ب�سدد 
من  النقل  مواقيت  �سبط  لإعثثادة 
مواقيت  مع  جمددا  تكييفها  اأجل 
مع   بالتن�سيق  ال�سحي  احلثثجثثر 
املتحدث  وك�سف  الناقلني".  ممثلي 
قثثدرت  املوؤ�س�سة  "خ�سائر  اأن 
وامل�ساعد  باملرو  للنقل  بالن�سبة 
مليار   13 بث  والرامواي  الهوائية 
ت�سيري  ملوؤ�س�سات  وبالن�سبة  دينار، 
مبليار  اخل�سائر  قثثدرت  املحطات 

و700 مليون دينار. 
بوا�سطة  للنقل  بالن�سبة  اأمثثثا 
مليون   500 بث  فقدرت  احلافالت 
دينار". كما طالب رزوق ب�رشورة 
العمومي  املتعامل  بني  التعاون 
واخلا�س لبلورة ا�سراتيجية جديدة 
النقل  قطاع  منظومة  لع�رشنة 
الع�سوائية  املناف�سة  من  واحلد 
ال�رشيان  يعترب  النقل  باعتبار 
القثثتثث�ثثسثثاد  لتنمية  احلثثيثثوي 

الوطني.

ك�سف �لرئي�ص �ملدير �لعام ملجمع �لنقل �لربي للم�سافرين، خمتار رزوق، �أن كل �لرتتيبات و�سعت من �أجل ��ستئناف �لنقل 
�ل�سلطات  قبل  من  �لأخ�سر  �ل�سوء  على  �حل�سول  �نتظار  يف  وهذ�  �ل�سحي،  �لربوتوكول  وفق  �لهو�ئية  و�مل�ساعد  باملرتو 

�لعمومية.

يف �نتظار �ل�سوء �لأخ�سر من �حلكومة ل�ستئناف �لنقل

يف  "�سونلغاز"،  والغاز  الكهرباء  توزيع  موؤ�س�سة  �رشعت   
عن  املتخلفني  على  والغاز  بالكهرباء  التموين  لقطع  حملة 

ديونهم. ت�سديد 
مبوؤ�س�سة  الت�سال  خلية  ممثلة  زروقي  الزهراء  فاطمة  وقالت 
التموين  قطع  اإن  الوطنية،  لالإذاعة  ت�رشيحات  يف  "�سونلغاز" 
ذات  واأ�سافت  واملنزليني.  واخلا�سة  العمومية  الهيئات  ي�سمل 
دينار  مليار   160 بلغت  �سونلغاز  موؤ�س�سة  ديون  اأن  املتحدثة، 
بالإدارات.  باملئة خا�سة  اخلوا�س، و47  لدى  باملئة   53 بينها  من 
من  كل  عن  الكهربائي  التيار  قطع  �سيتم  اأنه  زروقي،  واأفادت 
اأن احلملة  4 فواتري. واأ�سافت زروقي،  اأكر من  يتخّلف عن دفع 
التح�سي�س،  يف  �ساهمت  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  يف  الإعالمية 
امتياز  م�سالح  وح�سب  الزبائن.  قبل  من  جتاوب  وجود  موؤكدة 
توا�سل  ب�سمان  ملتزمة  املوؤ�س�سة  فاإن  والغاز،  الكهرباء  توزيع 

اخلدمة.
لوؤي/ي

مت�ص كل من تخّلف عن دفع �أكرث من 4 فو�تري

  قطع �لكهرباء عن �لهيئات 
و�ملنازل �ملتخلفني عن ت�سديد 

ديونهم

وز�رة �لتعليم تنوي بناء قدر�ت حملية يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي

  ت�سطري برنامج لتمكني �لباحثني �ل�سباب من �لدعم �ملادي  
الثثعثثايل  التعليم  وزيثثثر  اأكثثثد 
الباقي  عبد  العلمي،  والبحث 
لو�سائل  ت�رشيح  يف  زيان،  بن 
على  اإ�ثثرشافثثه  خثثالل  الإعثثثالم 
يثثثوم درا�ثثسثثي حثثثول الثثذكثثاء 
يعمل  قطاعه  اأن  ال�سطناعي 
التي  اخلطوات  كل  تتبع  على 
نهج  اتثثبثثاع  مثثن  اجلثثزائثثر  متكن 
فر�س  مثثن  ي�ستفيد  من�سق 
واأو�سح  ال�سطناعي.  الذكاء 

هذا  مثثن  ينتظر  نثثثه  اأ الثثوزيثثر 
ال�ستجابة  يف  الإ�سهام  اللقاء 
جهود  لتثمني  القطاع،  ملتطلبات 
التج�سيد  يف  جزائريني  باحثني 
الثثفثثعثثلثثي لثثلثثجثثهثثود الثثرامثثيثثة 
يف  املتمثلة  لال�سراتيجية 
هذا  ويف  ال�سطناعي.  الذكاء 
يتم  اأنه  زيان  بن  اأكد  ال�سياق، 
قدرات  بناء  تعزيز  على  العمل 
التكوين،  حيث  من  جزائرية 

والبحث  الثثتثثدريثثب،  التعليم، 
كما  ال�سطناعي،  الذكاء  يف 
القطاعية  ال�سراتيجية  تهدف 
ا�ستحداث  يف  املقبلة  لل�سنوات 
يف  الأداء  بتعزيز  ت�سمح  بنية 
ال�سماح  ق�سد  املجالت  هثثذه 
القت�سادي.  بالتطوير  لبالدنا 
اأ�ثثسثثار  مت�سل،  �ثثسثثيثثاق  ويف 
قد  القطاع  اأن  اإىل  املتحدث، 
البحث  لتنويع  برناجما  �سطر 

بالتميز  الثثبثثاحثثثثثني  لتمكني 
املادي  الدعم  وتوفري  العلمي 
اأجثثل  مثثن  ال�سباب،  للباحثني 
والبتكار.  التنمية  يف  دجمهم 
العايل  التعليم  وزيثثثر  ودعثثثا 
توحيد  اإىل  العلمي،  والبحث 
اأداة  ال�سراتيجية  جلعل  اجلهود 
املعرفة  اقت�ساد  يف  للتحكم 

. م�ستقبال
لوؤي/ي

�رتفاع �أ�سعار �ل�سلع و�رتباك يف �لأ�سو�ق

تفا�سيل جديدة حول دخول 
�جلز�ئريني �إىل فرن�سا

للتقلي�س  جديدة  قرارات  عن  باجلزائر  الفرن�سية  ال�سفارة  اأعلنت 
الراب  اإىل  اجلزائريني  بينهم  من  الأجانب  الوافدين  اأعثثداد  من 
واأكدت  كوفيد19-.  جائحة  جمابهة  اإجراءات  اإطار  يف  الفرن�سي، 
التحركات  اأن  الإلكروين  موقعها  على  لها  بيان  يف  ال�سفارة 
تزال  ما  اأنها  كما  بها،  من�سوح  غري  فرن�سا  مع  البينية  الدولية 
من  القادمة  للرحالت  وبالن�سبة  �سارمة.  لإجثثراءات  خا�سعة 
بيولوجي  فح�س  �سهادة  تقدمي  امل�سافر  على  يتعني  فاإنه  اجلزائر، 
من  اأقثثل  منذ  اإجثثراوؤهثثا  مت  قد  يكون  الركوب،  عند   RT-PCR
-وفقا  الركاب  على  يتوجب  كما  الإقالع.  موعد  قبل  �ساعة   72
املعنية  الطريان  ل�رشكة  �رشيف  ت�رشيح  ا�ستظهار  ذاته-  للم�سدر 
بفريو�س  الإ�سابة  اأعرا�س  ظهور  عدم  على  ين�س  الإقالع،  قبل 
 14 فرة  بالوباء خالل  امل�سابني  اأحد  مع  الختالط  كورونا وعدم 
�سحي  حجر  بفرة  اللتزام  وكذا  الرحلة،  موعد  ت�سبق  التي  يوما 
الإقامة  عنوان  تقدمي  مع  اأيام  �سبعة  مدتها  الو�سول  لدى  طوعي 
اإ�سابة حمتملة  RT-PCR  للك�سف عن  واإجراء فح�س بيولوجي 
بالفريو�س.                                                                     ق/و

�لرت�سح لالنتخابات �لرئا�سية 
مقابل كفالة مالية

ن�ست م�سودة القانون الع�سوي لالنتخابات على �رشط توفر �سهادة 
ملف  �سمن  العمومية  اخلزينة  طرف  من  ت�سلم  مالية  كفالة  اإيداع 
امل�سودة  من   248 املادة  وتلزم  اجلمهورية.  رئي�س  ملن�سب  الر�سح 
كل  مناق�ستها  بغر�س  لالأحزاب  و�سلمت  اخلرباء  جلنة  اأعدتها  التي 
العمومية  للخزينة  كفالة  باإيداع  الرئا�سية  لالنتخابات  مر�سح 
وتن�س  الأحزاب.  اقراحات  انتظار  يف  امل�سودة  يف  قدرها  يحدد  مل 
ح�سلوا  الذين  املر�سحني  قبل  من  ت�سرد  الكفالة  اأن  نف�سها  املادة 
ولية   25 على  موزعة  قانونا  املقررة  التوقيعات  من  باملئة   50 على 
عن  الد�ستورية  املحكمة  اإعالن  من  يوما   15 اأجل  يف  الأقل  على 
العمومية  للخزينة  وتنقل  بالتقادم  الكفالة  وت�سقط  الر�سيحات. 
تاريخ  من  �سنة  اأجل  يف  املر�سح  طرف  من  بها  املطالبة  يتم  مل  اإن 
الكبري  العدد  خلفية  على  ال�رشط  وياأتي  النهائية.  النتائج  اإعالن 
النتخابات  يف  خ�سو�سا  الر�سح  ا�ستمارات  ل�سحب  املتقدمني  من 
12 دي�سمرب  2019 وكذلك رئا�سيات  18 اأفريل  الرئا�سية امللغاة يوم 
2020، واجلدل الذي يرافق تقدم مئات الأ�سخا�س واإعالنهم الر�سح 

الإعالم. لو�سائل  يقدمونها  التي  املثرية  والت�رشيحات 
ق/و

�لنتهاء من �إعد�د بطاقية �مللبنات وموزعي �حلليب
البطاقية  اإعثثداد  من  التجارة  وزارة  انتهت 
يف  والتجار  واملثثوزعثثني  بامللبنات  اخلا�سة 
انتظار رد وزارة الفالحة، معتربة اأنها ت�سب 
يف اإطار ت�سديد الرقابة على الوجهة النهائية 
التجارة  وزارة  واأو�سحت  املدعم.  للحليب 
اإعداد  من  انتهت  اأنها  ال�سنوية  ح�سيلتها  يف 

مع  املتعاقدة  للملبنات  الوطنية  البطاقية 
بالإ�سافة  للحليب،  املهني  الوطني  الديوان 
امللبنات  مع  املعتمدين  املوزعني  بطاقية  اإىل 
طرف  من  املمونني  التجزئة  جتار  وبطاقية 
هوؤلء املوزعني. واأفادت اأنها ف�سلت يف امللف 
كما  عنه.  الفالحة  وزارة  اإفثثراج  انتظار  يف 

باأ�سعار  اخلا�س  املر�سوم  تعديل  اإىل  اأ�سارت 
عند  الأكيا�س  يف  املو�سب  املب�سر  احلليب 
ق�سد  التوزيع  مراحل  خمتلف  ويف  الإنتاج 
ت�سديد الرقابة على الوجهة النهائية للمنتوج 

املوجه ح�رشيا لال�ستعمال املنزيل.
ق/و
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يثث�ثثسثثتثثكثثي �ثثثسثثثكثثثان حثثي 
الثثوادي  مبدينة  الأعثث�ثثسثثا�ثثس 
نغ�ست  مع�سالت  عّدة  من 
الثثكثثرمي.  عي�سهم  عثثلثثيثثهثثم 
يثثعثثد من  الثثثذي  احلثثي  فثثهثثذا 
قلبها  و  املدينة  اأحياء  اعرق 
من  يعاين  يوميا.  الناب�س 
عرب  املنت�رشة  النفايات  كرة 
ظاهرة  وانت�سار  �سوارعه، 
منه  قريبا  الع�سوائي  البيع 
ال�رشيعة  لثثلثثمثثواد  خثثا�ثثسثثة 
و  الطرق،  اهثثراء  و  التلف، 
ب�سبب  املثثثروري  الزدحثثثام 
حثثركثثيثثة الثث�ثثسثثوق املثثركثثزي 
وكثثذا  لثثه،  املثثجثثاور  الكبرية 
تنتقل  التي  تثثربثثة  الأ تراكم 
انت�سار  مثثع  الثثريثثاح،  بفعل 
نتيجة  والبعو�س  احل�رشات 
تخلفه  وما  القريبة  املزابل 

الكريهة. روائح  من 
معاناتهم  و�سفوا  ال�سكان 
يف  و  بالكبرية،  "التحرير"  لث 
يف  هذا  ياأتي  اذ  املجالت  كل 
ال�سلطات  اهتمام  عدم  ظل 
املثثحثثلثثيثثة بثثانثث�ثثسثثغثثالتثثهثثم 
على  زمثثن،  منذ  املثثطثثروحثثة 
اأحد  حييهم  اعتبار  من  الرغم 
ال�سكانية  التجمعات  اأكثثرب 
اأعثثرقثثهثثا  و  الثثثثوادي  مبثثديثثنثثة 
ا�سافة  يبقى  فهو  تاريخا، 
مع�سلة  يعاين  ذكر  ما  اىل 
و  التهيئة،  م�ساريع  غياب 
انعدام  و  احل�رشي،  التح�سني 
من  غريها  و  الأزقثثة  تهيئة 
التي  الثث�ثثرشوريثثة  املثثرافثثق 
حد  على  ال�ساكنة  يفتقدها  

منهم. البع�س  تعبري 
القاطنة  العائالت  يوؤرق  ما  و 

بثثه حتثثديثثدا مثثذ �ثثسثثنثثوات، 
املختلفة  تداعياتها  و  القمامة 
وغبار  كريهة،  روائثثح  مثثن 
تثثلثثوث.  و  �سائبة  وكثثثالب 
املنغ�سات  هثثاتثثه  تثثعثثد  اذ 
هذا  م�ساكلهم،  على  الغالبة 
التهيئة  غياب  اإىل  بالإ�سافة 
خا�سة  احل�رشي  والتح�سني 
عثثلثثى مثث�ثثسثثتثثوى املثث�ثثسثثالثثك 
واإىل  مثثن  ديثثة  املثثوؤ والأزقثثثة 

احلي. 
فثثرغثثم تثثثكثثثرار الثثثنثثثداءات 
ال�سفوية  و  منها  الكتابية 
ال�ساكنني  اأحد  ي�سيف  كما 
و  املحلية،  ال�سلطات  اإىل 
اإل  الثثوليثثة،  م�سوؤويل  كثثذا 
تغيري.  اأي  يثثحثثدث  مل  انثثه 
ي�سيف   - هذا  اإىل  بالإ�سافة 
حمثثدثثثنثثا- فثثثاإن مثثوقثثع احلثثي 

املثثركثثزي  لل�سوق  املثثجثثاور 
الثث�ثثسثثبثثب  "املثثثثثثالح"  يثثعثثد 
ب�سبب  معاناتهم  يف  الرئي�س 
املركبات  و  ال�سيارة  كثثرة 
تلجاأ  التي  اأحجامها  مبختلف 
يف  احلي  طرقات  من  للعبور 
حثثالت الخثثتثثنثثاق املثثروري 
و  الثثرئثثيثث�ثثسثثي،  الثثطثثريثثق  يف 
حثثالثثة  يف  يت�سبب  مثثا  هثثو 
بكامله  احلي  حتّول  و  ازدحام 
عام  ديثثكثثور  و  �ثثسثثورة  اإىل 

. �سى للفو
اأو�سح  ال�سدد،  هثثذا  يف  و 
مثثثثواطثثثثن قثثثاطثثثن بثثاحلثثي 
اأن  لث''التحرير''  "هادي.ح" 
قاطنيه  معاناة  تثثزداد  احلثثي 
بحيث  ال�سيف،  ف�سل  يف 
يثث�ثثسثثبثثح ر�ثثثثس الثثبثثعثثو�ثثس 
جمدي،  غري  بكرة  املنت�رش 
بثث�ثثسثثبثثب اأكثثثثثوام الثثقثثمثثامثثة 
باأن  موؤكدا  القدمية  املرامية 
الذباب  و  البعو�س  انت�سار 
اأ�ثثسثثحثثيثثا هثثاجثث�ثثسثثا مثثرعثثبثثا 

. طنني ا للمو
من  احلي  �سكان  يطالب  اأين 
على  و  املحلية  ال�سلطات 
راأ�سها وايل الولية، �رشورة 
معاناتهم  نثثهثثاء  اإ و  التدخل 
ت�سيطر  كثثثذا  و  الثثيثثومثثيثثة 
حقيقية  حياتية  م�ساريع 
الكرمية،  احلثثيثثاة  لهم  تكفل 
باإزالة  تعلق  ما  يف  خا�سة 
الطرق  تو�سيع  و  القمامة، 
املتحولة  بداخله  الفرعية 
اإىل  الأخثثثرى  و  الفينة  بثثني 
بني  لل�سيارات  خمت�رشات 
خمتلف  و  املركزي  ال�سوق 

املدينة..  نواحي 
علي حممد 

من  كبري  جزء  انهيار  ت�سبب 
حا�سي  ملدينة  الرئي�سي  اخلزان 
عا�سمة  �رشقي  الواقعة  خليفة 
�سلت  يثثثن  اأ الثثثثوادي،  وليثثثة 
العامل  مثثع  التوا�سل  حركة 
اخلثثارجثثي والثثداخثثلثثي جثثراء 
ناهيك  البث،  جهاز  �سقوط 
املثثاء  تثثوزيثثع  تثثذبثثذب يف  عثثن 
ويف   ، املدينة  باأحياء  ال�رشوب 
التحرير  حاولت  ال�سياق   ذات 
املجل�س  برئي�س  التثث�ثثسثثال 
البلدية  بذات  البلدي  ال�سعبي 
امل�ستجدات  كل  على  للتعرف 
من   ، �ثثسثثكثثال  الإ هثثذا  حللحلة 
يف  العام  الثثثراأي  تنوير  اأجثثل 
حينها  كثثثان  حثثيثثث  املثثديثثنثثة 
�ثثثس جمثثلثث�ثثس الثثبثثلثثديثثة  يثثثراأ
رغم  املنا�سبة  احللول  لإيجاد 
تعرفها  التي  املالية  ال�سائقة 
اخلثثزان  هثثذا  لرميم  البلدية 
عمره  تخطى  الثثذي  املنهار، 
هذا  ظل  ويف  �سنة،  ال�ستني 
تعي�سه  الذي  املزري  الو�سع 
توزيع  تذبذب  جثثراء  البلدية 
يكر  اأين  احليوية،  املثثادة  هذه 
تف�سي  من  للوقاية  ا�ستعمالها 
يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

من  بثثالثثرغثثم  املثثنثثازل  تطهري 
توزيع  يف  املبذولة  املجهودات 
ال�سهاريج  طريق  عثثن  املثثاء 
ليبقى  املت�رشرة  الأحياء  يف 
 ، ظرفيا  و  ترقيعيا  حال  ذلك 
ببع�س  التحرير  ات�سلت  فيما 
املحلية  لل�سوؤون  املتابعني 
املنرب  هذا  عرب  نا�سدوا  الذين 
الإعالم  رجال  كل  الإعالمي 
اأن  واجلاه  املال  اأ�سحاب  وكذا 
البلدية  م�ساعدة  يف  يبادروا 
على  �سواء  حد  على  والأهايل 
الع�سبية  املرحلة  هذه  اجتياز 
التي  املالية  ال�سائقة  ظل  يف 
للتكفل  الدولة  خزينة  تعرفها 
ي�ستلزم  الذي  امل�رشوع  بهذا 
به  ي�ستهان  ل  ماليا  غثثالفثثا 
من  املتابعني  هوؤلء  طالب  كما 
تخ�سي�س  امل�ساجد  ئمة  اأ اأجل 
ل�رشح  اجلمعة  خطب  من  جزء 
اإىل  اأدت  التي  املعطيات  كل 
للمياه  التوزيع  هثثذا  تذبذب 
بدوره  املجتمع  ي�ساهم  حتى 
كان  ولو   ، النفو�س  تهدئة  اإىل 
حلحلة  غاية  اإىل  بال�سرب  ذلك 

الإ�سكال.  هذا 
مبارك  قدودة 

حي �لأع�سا�ص.. قلب �لو�دي �لناب�ص ، بني �لنفايات و�لزدحام �ملروري 

ب�سبب �نهيار جزء كبري من �خلز�ن �لرئي�سي

تذبذب يف توزيع ماء �ل�سروب
 بحا�سي خليفة 

نحو �إن�ساء 4 حميطات فالحية جديدة لفائدة 
�ل�سباب بجامعة

منلـي .ع
---------------- 

املحيطات  هثثذه  تربع  حيث 
على  اجلثثثديثثثدة  الثثفثثالحثثيثثة 
قوامها  اإجثثمثثالثثيثثة  م�ساحة 
من  وهثثذا  هثثكثثتثثارات،   910
الفالحية  امل�سالك  فتح  خالل 
برامج  �سمن  املحيطات  بهذه 
لث  به  فثثاد  اأ ح�سبما  التنمية، 
بوليفة،  مثثولثثود  "التحرير" 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  نائب 

جامعة. لبلدية  البلدي 
اأن  املتحدث،  نف�س  واأو�سح 
للطلبات  نظًرا  جاءت  العملية 
يف  ال�ستثمار  على  املتزايدة 
بالبلدية،  الفالحي  اجلثثانثثب 
املثثجثثلثث�ثثس  تثثثثثداول  مت  حثثيثثث 
حميطات   4 ن�ساء  لإ البلدي 
يف  منها   3 جثثديثثدة،  فالحية 
وواحثثدة  ال�ست�سالح  اإطثثار 

الفالحي. ال�ستثمار  اإطار  يف 
على  املحيطات،  هذه  وتتوزع 
يربع  الثثذي  الينابيع  حميط 
هكتارا،   160 م�ساحة  على 
يربع  واحد  املعمورة  وحميط 
هكتار،   100 م�ساحة  على 

وحمثثيثثط املثثعثثمثثورة اثثثنثثان 
اإىل  بالإ�سافة  هكتار،   200
وامل�سمى  ال�ستثمار  حميط 
الذي  الأخ�رش"  "املحيط  بث 
 450 م�ساحة  عثثلثثى  يثثربثثع 
�سدور  انتظار  يف   ، هكتارا 

نثث�ثثسثثاء مثثن طثثرف  قثثثرار الإ
الو�سية. اجلهات 

اأن  امل�سوؤول،  ذات  اأ�ساف  كما 
لدى  املودعة  الطلبات  عثثدد 
اأزيد  بلغت  البلدية  م�سالح 

ا�ستفادة. طلب   700 من 

ت�سعى بلدية جامعة بولية �لو�دي �إىل �إن�ساء 4 حميطات فالحية جديدة وهذ� بغية توفري منا�سب �سغل لفائدة �ل�ساب 
�لبطال من خالل ت�سجيعهم على ولوج ن�ساط �ل�ستثمار يف قطاع �لفالحة.

�لولئية �مل�سالح  مو�فقة  �نتظار  يف 

مثثث�ثثثس  �ثثثثثثثثرشف اأ اأ
�ثثثسثثثعثثثد خثثثثثرياين 
مثثديثثر الثث�ثثسثثيثثاحثثة 
والثثثث�ثثثثسثثثثنثثثثاعثثثثة 
والعمل  التقليدية 
الثثعثثائثثلثثي بثثوليثثة 
الثثثثثثثثثوادي، عثثلثثى 
�ثثسثثغثثال اجثثتثثمثثاع  اأ

وغرفة  املديرية  م�سالح  بني 
واحلرف  التقليدية  ال�سناعة 
الوطنية  الوكالة  و   ، من جهة 
املقاولتية  وتنمية  لثثدعثثم 
ثانية،  جهة  من  الوادي  فرع 
التفاقية  بنود  تفعيل  ق�سد 
الإطثثثثثار املثثثربمثثثة �ثثسثثابثثقثثا، 
امل�ساريع  متثثويثثل  جمثثال  يف 
و  ال�سياحة  بقطاع  املتعلقة 
والعمل  التقليدية  ال�سناعة 

. ئلي لعا ا
بثثقثثاعثثة  مت  الجثثثثتثثثثمثثثثاع 
الجثثتثثمثثاعثثات بثثاملثثديثثريثثة 
اإطثثارات  بح�سور  املذكورة 
املعنية،اأين  الهيئات  وممثلي 
تعزيز  على  احلا�رشون  تفق  اأ
والتكامل  التن�سيقي  العمل 
والتكامل  التن�سيق  ميليه  مبا 
يف  اجلهود  وتظافر  احلكومي، 
وال�سناعة  ال�سياحة  جمالت 
العائلي  والعمل  التقليدية 
امل�سغرة،من  واملوؤ�س�سات 
نثث�ثثسثثاء  خثثثثالل تثث�ثثسثثجثثيثثع اإ
للتنمية  امل�سغرة  املوؤ�س�سات 
ل�سيما  امل�ستدامة،  املحلية 

الثث�ثثسثثحثثراويثثة  املثثنثثاطثثق  يف 
ومناطق  العليا  واله�ساب 
الثثظثثل،فثث�ثثسثثال عثثثن تثثقثثدمي 
والثثدعثثم  الت�سهيالت  كثثل 
واملثث�ثثسثثانثثدة لثثلثثمثث�ثثسثثاريثثع 
درا�سة  و�ثثرشعثثة  النا�سئة، 

املقدمة. امللفات 
كثثثمثثثا اأكثثثثثد املثثجثثتثثمثثعثثون 
التفاقية  بنود  من  وانطالقا 
ال�سياحة  جعل  اىل  الطثثار، 
اجلثثزائثثريثثة اأكثثثثر جثثاذبثثيثثة 
والأجنبي،  اجلزائري  لل�سائح 
�سناعة  اإىل  الو�سول  وكذا 
لتغطية  جودة  اأكر  تقليدية 
والتموقع  املحلية  الأ�سواق 

اخلارجية. الأ�سواق  يف 
ال�سياحة  مدير  عن  ف�سال 
�سارك   نثثفثثا،فثثقثثد  اأ املثثذكثثور 
من  عدد  الجتماع  ذات  يف 
بالقطاع  امل�سالح  �ثثسثثاء  روؤ
الغرفة،  واطثثثارات  ومثثديثثر 
املرافقني  م�سلحة  ورئي�س 
بالوكالة  بالت�سال  واملكلف 
وتنمية  لثثدعثثم  الثثوطثثنثثيثثة 

الوادي. فرع  املقاولتية 
الله عبد  بن  عماره 

بني �ملديرية �ل�سياحة وغرفة �ل�سناعة �لتقليدية ووكالة دعم 
وتنمية �ملقاولتية فرع �لو�دي 

لقاء لتفعيل �لتفاقية �لإطار بني 
قطاعي �ل�سياحة و�ملوؤ�س�سات �مل�سغرة
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زر�عة �لزيتون �سعبة فالحية يف تطور بالأغو�ط 

حممد علي
---------------- 

وتثثثثويل مثث�ثثسثثالثثح مثثديثثريثثة 
ل�سعبة  كبريا  اهتماما  القطاع 
تن�سب  حيث  الزيتون،  زراعة 
تطوير  حثثول  حاليا  اجلثثهثثود 
مبا  وع�رشنتها  ال�سعبة  هذه 
نثثتثثاج  اإ حتقيق  على  ي�ساعد 
من  الثثرفثثع  يف  ي�ساهم  وفثثري 
الإجمالية  الولئية  احل�سيلة 
مثلما  الثثفثثالحثثي،  نثثتثثاج  لثثالإ
العيد  القطاع  مدير  به  �رشح 

بوعزة.
�ثثثثسثثثثار الثث�ثثسثثيثثد بثثوعثثزة  واأ
ب�سدد  القطاع  اأن  باملنا�سبة 
ترتكز  طريق  خارطة  اإعثثداد 
على  �ثثسثثا�ثثسثثيثثة  الأ حمثثاورهثثا 
مع  الثثتثثوا�ثثسثثل  تثث�ثثسثثهثثيثثل 
هذه  يف  الن�ساطني  الفالحني 
ان�سغالتهم  لر�سد  ال�سعبة 

لها. املنا�سبة  احللول  واإيجاد 
هثثذه  جنثثثاح  يف  وكثثنثثمثثوذج 
ا�ستنادا  بالولية،  ال�سعبة 
ت�سكل  الثثثفثثثالحثثثة،  ملثثثديثثثر 
الثثرحثثمثثان  عثثبثثد  م�ستثمرة 
التجارب  من  واحثثدة  اأرزقثثي 
زراعة  يف  الواعدة  الفالحية 
الثثزيثثتثثون بثثالثثوليثثة والثثذي 
فالحية  اأر�سا  حاليا  ي�ستغل 
هكتارا   17 م�ساحة  عثثلثثى 

احلريان  ق�رش  بلدية  بنواحي 
عا�سمة  جثثنثثوب  كثثلثثم   40 (

. الولية(
يف  الثثفثثالح  هثثذا  انطلق  وقثثد 
 800 حثثثوايل  مثثن  نثث�ثثسثثاطثثه 
 1993 يف  مثثثثثمثثرة  �ثثسثثجثثرة 
 4.000 على  حاليا  ليحوز 
ا�ستفاد  حيث  زيتون،  �سجرة 
يف  متثل  الدولة  من  دعم  من 
مع  م�سركة  عميقة  بئر  حفر 

اآخر. فالح 
امل�ستثمرة  هثثذه  "و�سكلت 
الوقت  مثثرور  مثثع  الفالحية 
الولية  لفالحي  حمفزا  عامال 
هذه  يف  ال�ستثمار  لقتحام 

ذكر  كما  الفالحية"،  ال�سعبة 
. اأرزقي  ال�سيد 

اإىل  الثثفثثالح  ذات  ويثثطثثمثثح 
لهذه  التطور  من  مزيد  حتقيق 
"الناجحة"  الفالحية  التجربة 
الزيتون،  زراعثثة  �سعبة  يف 
يتوقف  الثثثذي  مثثثثر  الأ وهثثثو 
-حثث�ثثسثثبثثه- عثثلثثى تثثوفثثر عثثدة 
اأهمها  مثثن  ولثثعثثل  عثثوامثثل، 
حفر  رخثث�ثثسثثة  مثثن  متثثكثثيثثنثثه 
لتلبية  انفرادية  عميقة  بئر 
للتعداد  ال�سقي  حثثاجثثيثثات 
اأخرى  اإىل  �سنة  من  املتزايد 
�ثثسثثجثثار الثثزيثثتثثون الثثتثثي  لأ
اأكثثرب  كميات  توفر  تتطلب 

املياه. من 
على  احل�سول  يف  ياأمل  كما 
مع�رشة  لإجنثثاز  الدولة  دعم 
ما  "حيث  ع�رشية،  زيثثتثثون 
اإىل  تفتقر  املثثنثثطثثقثثة  زالثثثت 
هثثثذا الثثنثثوع مثثن املثثنثث�ثثسثثاآت 
الثثتثثحثثويثثلثثيثثة، ويثث�ثثسثثطثثر 
وليات  اإىل  للتنقل  الفالحون 
معا�رش  عثثن  بثثحثثثثثا  اأخثثثثرى 
حما�سيل  من  نتاجهم  لإ الزيت 
الذي  الو�سع  وهو  الزيتون"، 
رفع  "يف  قثثال  كما  ي�ساهم 

املنتجني''. خ�سائر  فاتورة 
اأعرب  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
الفالحية  املثث�ثثسثثالثثح  مثثديثثر 
ا�ستعداد  عن  الأغواط  لولية 
هذه  ن�ساط  ملرافقة  القطاع 
الناجحة  الفالحية  امل�ستثمرة 
الدعم  كثثل  تقدمي  خثثالل  مثثن 

ملطلوب. ا
الأغثثثواط  وليثثثة  اأن  يثثذكثثر 
اإجمالية  م�ساحة  على  تتوفر 
قوامها  الفالحية  لالأرا�سي 
هكتار   77.000 عن  يزيد  ما 
 4.000 يفوق  ما  �سمنها  من 
لثثزراعثثة  خم�س�سة  هكتار 
 500.000 بنحو  الثثزيثثتثثون 
معطيات  حثث�ثثسثثب  �ثثسثثجثثرة، 

. الفالحية  امل�سالح  مديرية 

 ت�سهد �سعبة زر�عة �لزيتون بالأغو�ط تطور� �سيما خالل �ل�سنو�ت �لأخرية حيث بد�أت ت�ستقطب �هتمام عديد �لفالحني 
بهذه �لولية، ح�سب ما ��ستفيد من مديرية �مل�سالح �لفالحية.

�لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  �سيما 

فثثثالن  بثثا�ثثرشت حمثثافثثظثثة الأ
بثثثوليثثثة ورقثثثلثثثة عثثمثثلثثيثثة 
تنفيدا  البيت  ترتيب  اإعثثادة 
مثثثثني الثثعثثام  لثثتثثعثثلثثيثثمثثات الأ
بعجي  ف�سل  بثثثو  اأ لثثلثثحثثزب 
الو�سعية  �سبط  يخ�س  فيما 
الثثنثثظثثامثثيثثة لثثلثثقثث�ثثسثثمثثات 
وتثث�ثثسثثحثثيثثح الخثثثتثثثاللت 
حت�سريا  وذلثثثك  املثثثوجثثثودة 
لثثال�ثثسثثتثثحثثقثثاقثثات الثثقثثادمثثة 
الإفراج  بعد  ها  اإجراوؤ املزمع 
اجلديد. النتخابات  قانون  عن 
من  غثثفثثري  جثثمثثع  بثثحثث�ثثسثثور 
التحرير  جبهة  حزب  منا�سلي 
احلثثزب  وحمثثبثثي  ومنتخبي 
الجتماعات  قاعة  احت�سنت 
عملية  فثثالن  الأ حمافظة  مبقر 
النتقالية  اللجان  تن�سيب 
بلدية  مثثن  كثثل  لثثقثث�ثثسثثمثثات 
ورقثثثلثثثة وانثثقثثو�ثثسثثة وعثثني 
التي  العملية  وهي  البي�ساء، 
تقارير  خلفية  على  جثثاءت 
للوقوف  ميدانية  وزيثثارات 
والثثركثثود  الخثثتثثاللت  على 
الثثتثثي �ثثسثثهثثدتثثهثثا مثثثثثل هثثذه 

. ت لق�سما ا
فثثثثثالن بثثورقثثلثثة  حمثثافثثظ الأ
اأن  اأكثثد  الدين  نور  عطوات 
التحريرالوطني  جبهة  حزب 
الأخثثرية  الآونثثة  يف  يتعر�س 
للت�سويه،  �ثثرش�ثثسثثة  حلثثمثثلثثة 
تن�سيب  عملية  اأن  اإىل  م�سريا 
للق�سمات  النتقالية  اللجان 
هما  معيارين  على  اعتمدت 
ال�سباب  عن�رش  على  التاأكيد 
اجلامعية  ال�سهادات  وحاملي 
ال�سكارة  معيار  عن  بعيدا 
وهي  الفوقية،  والتعليمات 

يف  عليها  �سيعول  التي  الفئة 
احل�سا�سة  املرحلة  هذه  ت�سيري 
مع  موعد  على  ونحن  خا�سة 
�ستكون  التي  ال�ستحقاقات 
بناء  يف  �سا�سية  الأ اللبنة 
يتطلع  التي  اجلديدة  اجلزائر 

اجلزائري. ال�سعب  ليها  اإ
عي�سى  بلربهيم  جهته  ومثثن 
النتقالية  اللجنة  رئثثيثث�ثثس 
نثثه  اأ اأكثثثد  ورقثثلثثة  لق�سمة 
مع  بثثالثثتثثعثثاون  �ثثسثثيثث�ثثسثثاهثثم 
اأجثثل  مثثن  الق�سمة  اأعثث�ثثسثثاء 
باحلزب  جثثديثثدة  دمثثثاء  �سخ 
بحزبهم  املنا�سلني  ثقة  واإعادة 
فقدوها  الثثتثثي  الثثثثثقثثة  وهثثي 
تن�سيبه  معتربا  �سنني،  مند 
ما  ورقلة  ق�سمة  �ثثس  راأ على 
ثقيل  بحمل  تكليف  اإل  هو 
امل�ستطاع  بقدر  للم�ساهمة 
والثثعثثبثثاد  الثثبثثالد  خثثدمثثة  يف 
من  مقربة  على  ونحن  خا�سة 

ال�ستحقاقات. موعد 
احلثثزب  منا�سلو  ثمن  كما 
قثثثثرار فثثر�ثثس الثث�ثثسثثهثثادات 
املر�سحني  عثثلثثى  اجلثثامثثعثثيثثة 
�سي�ساهم  الثثذي  القرار  وهو 
املنا�سب  الثثرجثثل  و�ثثسثثع  يف 
م�ستدلني  املنا�سب  املكان  يف 
�سهدته  الذي  املرير  بالواقع 
والتي  البلديات  من  العديد 
�ثثسثثهثثا  راأ عثثلثثى  تن�سيب  مت 
يف  �سيئا  ليفقهون  �ساء  روؤ
بالتن�سيق  وعجزهم  الت�سيري 
وهو  العمومية،  دارات  الإ مع 
اجلديدة  اجلزائر  قطار  جعل  ما 
املناطق  اإىل  بالو�سول  يتاأخر 

 . اجلنوبية 
فا�سل بن  يو�سف 

امليدانية  للجهود  موا�سلة 
الثثرامثثيثثة ملثثكثثافثثحثثة اجلثثرميثثة 
اأ�سكالها  مبختلف  احل�رشية 
وال�سكينة  مثثثن  الأ و�سمان 
الظرف  يف  �سيما  للمواطنني 
حماربة  اإطثثثار  ويف  الثثراهثثن، 
ظثثاهثثرة الجتثثثار بثثاملثثخثثدرات 
عرب  املهلو�سة  قثثثرا�ثثثس  والأ
متكنت  الخت�سا�س،  قطاع 
بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة 
الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
خالل  الأغثثثواط  وليثثة  باأمن 
من  املثثا�ثثسثثيثثني  �ثثسثثبثثوعثثني  الأ
للمخدرات  مثثثروج  تثثوقثثيثثف 
�سنة.   )24 ( العمر  من  يبلغ 
مثثنثثي  حثثيثثثثثيثثات الثثنثث�ثثسثثاط الأ
ورود  ثثثثثثر  اإ عثثلثثى  كثثثانثثثت 
اجلنائية  الفرقة  اإىل  معلومات 
�سالف  فيه  امل�ستبه  بقيام  تفيد 
الثثذكثثر بثثرويثثج املثثخثثدرات 
وا�ستغالل  الأغثثواط،  مبدينة 
و�سع  مت  املثثعثثلثثومثثات  لثثهثثذه 
اأ�سفرت  حمكمة  اأمنية  خطة 
توقيف  عن  وجيز  ظرف  ويف 
مدينة  و�ثثسثثط  فيه  امل�ستبه 
بحوزته  �سبط  وقد  الأغواط، 

من  كمية  على  املكان  بعني 
)الكيف  مثثادة  من  املثثخثثدرات 
مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  املعالج(، 
ن�ساطه  عثثائثثدات  مثثن  مثثايل 
الفور  على  ليتم  الإجثثرامثثي، 
مقر  اإىل  واملحجوزات  حتويله 
عنا�رش  لتتمكن  امل�سلحة، 
يف  للفرقة  التابعة  ال�رشطة 
ب�ساأن  املفتوح  التحقيق  اإطار 
وحجز  �سبط  من  احلال  ق�سية 
)الكيف  مادة  من  اأخرى  كمية 
املثثعثثالثثج( كثثانثثت خمثثبثثاأة يف 
ا�ستيفاء  بعد  وذلك  م�سكنه، 

القانونية. الإجراءات 
بثثثعثثثد ا�ثثثسثثثتثثثكثثثمثثثال كثثافثثة 
املتعلقة  اجلزائية  الإجثثثراءات 
املثثخثثدرات  حثثيثثازة  بق�سية: 
البيع  ق�سد  املعالج(  )الكيف 
بثثطثثريثثقثثة غثثثري �ثثرشعثثيثثة، مت 
وكيل  اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي 
حمكمة  لثثثدى  اجلثثمثثهثثوريثثة 
امللف  اأحثثال  الثثذي  الأغثثثواط، 
الفوري  املثول  اإجراءات  على 
مع  تاأجيلها  مت  التي  للجل�سة 

املوؤقت. احلب�س  يداعه  اإ
ق/ج

يثث�ثثسثثعثثى نثثثا�ثثثسثثثطثثثون يف 
املثثجثثتثثمثثع املثثثثدين بثثدائثثرة 
اأولثثثثثف جلثثمثثع تثثوقثثيثثعثثات 
بغر�س  بالدائرة،  اجلمعيات 
الو�سية  اجلهات  مرا�سلة 
عثثثن الثثتثثعثثلثثيثثم بثثالثثوليثثة 
والثث�ثثسثثلثثطثثات الثثولئثثيثثة 
ويعملون  الربية  ووزارة 
يثث�ثثسثثال الثثر�ثثسثثالثثة  عثثلثثى اإ
�سخ�س  ب�سفر  لثثلثثوزارة 
عاجال،  العا�سمة  اإىل  منهم 
لإجثثراء  مركز  ل�ستحداث 
بدائرة  لالأحرار  البكالوريا 

واأخر   ،2021 لثثدورة  اأولثثف 
ت�سجيله  منهم  الكثريون 
ل�سهادة  الت�سجيل  موقع  يف 
اإحداث  يف  اأمال  البكالوريا 
مثثركثثز لثثالإجثثراء بثثالثثدائثثرة، 
حاملي  بع�س  يثثرى  حيث 
اإحثثثداث  اأن  الثثفثثكثثرة  هثثثذه 
قثثبثثال  بثثاإ �سي�سمح  املثثركثثز 
الت�سجيل  على  كبري  عثثدد 
الثثبثثكثثالثثوريثثا  �ثثسثثهثثادة  يف 
�سيعمل  مثثا  ال�سنة،  هثثذه 
طائلة  مثثوال  اأ حت�سيل  على 
الوطني  الثثديثثوان  ل�سالح 

هناك  لأن  لثثالمثثتثثحثثانثثات، 
امل�ساركة  يريدون  كثريون 
وجثثود  وعثثدم  التنقل  لكن 
يثثثثام الإجثثثثثراء يف  �ثثسثثكثثن اأ
بها،  يحلون  التي  املناطق 
وخا�سة  ذلثثك  مثثن  مينعهم 
انقطعن  اللواتي  الفتيات 
بع�س  ب�سبب  الدرا�سة  عن 
عن  و�سلنها  ثم  الثثظثثروف 
وكذلك  املثثرا�ثثسثثلثثة،  طثثريثثق 
درا�ستهم  يف  تعروا  الذين 
وا�سلوها  ثم  الثثذكثثور  من 
كما  املثثر�ثثسثثلثثة،  طثثريثثق  عثثن 

�سكان  من  كثريون  ي�سارك 
البكالوريا  اإجراء  يف  اأولف 
واملقاطعة  مترنا�ست  بولية 
ودائرة  �سالح  عني  دارية  الإ
عن  ممثل  وكثثان  هذا  ينغر،  اإ
اأولف  بدائرة  املدين  املجتمع 
رفع  قد  متقطن،  بلدية  من 
ولية  لوايل  الن�سغال  هذا 
رئي�س  ومل�ست�سار  اأدرار 
مبناطق  املكلف  اجلمهورية 
لدائرة  زيارتهما  خالل  الظل 

ال�سابقة. يام  الأ اأولف 
عبدالرحمن بلوايف 

جمعية  بني  مثثة  تثثواأ اإطثثار  يف 
الأرملة  لرعاية  ال�سالم  دار 
التي  متقطن  ببلدية  يتام  والأ
هيبة  مولي  زاوية  من  تتخذ 
بعد  انطلقت  والتي  لها،  مقرا 
يف  العتماد  على  ح�سولها 
بن�ساطات  املا�سي  جوان   25
املجتمع  يف  مل�ستها  ظهرت 
حلت  متوا�سلة،  تثثزال  ما  و 
م�رشق  م�ستقبل  بناة  جمعية 
التي  الثثولئثثيثثة  الجتماعية 
هجرية  �ثثسثثتثثاذة  الأ �ثثسثثهثثا  تثثراأ
الأ�رشية  امل�ست�سارة  ها�سم 
واحلثثائثثزة عثثلثثى الثثدكثثتثثوراه 
بجائزة  والثثفثثائثثزة  الفخرية 
يف  �سحراوية  واحثثة  اأح�سن 

نظمتها  التي  الأوىل  طبعتها 
الوزير  يف  ممثلة  البيئة  وزارة 
ال�سحراوية  بالبيئة  املكلف 
اجلمهورية  رئي�س  رعاية  حتت 
عثثبثثد املثثجثثيثثد تثثثبثثثون، يثثوم 
الأ�سبوع  بداية  من  ال�سبت 
بلديتي  مثثن  بثثكثثل  اجلثثثثاري 
اأولف،  بدائرة  واأولثثف  متقطن 
مر�سى  اجلمعية  زارت  حيث 
وقدمت  بالبلديتني  وحمتاجني 
اأخذت  كما  م�ساعدات،  لهم 
بامللفات  التكفل  عاتقها  على 
وكذا  املر�سى  لبع�س  الطبية 
الجتماعية،  احلثثالت  بع�س 
يثثث�ثثثسثثثال  ووعثثثثثثثثثثدت بثثثاإ
لل�سلطات  النثث�ثثسثثغثثالت 

رئي�سة  فادت  اأ كما  الولئية، 
�ستتكفل  نثثثهثثثا  اأ اجلثثمثثعثثيثثة 
املر�سى  من  بع�س  مب�ساريف 
�سمحت  اإن  زارتثثهثثم،  الثثذي 
الثثثظثثثروف بثثذلثثك، وقثثدمثثت 
طبية  مثث�ثثسثثاعثثدات  اجلمعية 
طبية  ولوازم  اأدوية  يف  متثلت 
متقطن  ببلدية  للعيادة  اأخرى 
العيادة،  عن  ممثل  ا�ستلمها 
فثثيثثمثثا ا�ثثسثثتثثلثثم املثث�ثثسثثاعثثدات 
لبلدية  املخ�س�سة  الطبية 
املجل�س  مثثن  اأع�ساء  اأولثثف 
كما  اأولثثف،  لبلدية  البلدية 
كثثانثثت اجلثثمثثعثثيثثة مثثرفثثوقثثة 
فحو�سات  اأجثثثرت  بقابلة 
متقطن،  ببلدية  الن�ساء  لبع�س 

وفد  ا�ستقبال  مت  وقثثد  هثثذا 
ومت  متقطن  ببلدية  اجلمعية 
من  اجلمعية  رئي�سة  تكرمي 
متقطن  بلدية  رئي�سة  طثثرف 
عن  نيابة  ال�رشيف  احل�ساين 
واأع�ساء  املجل�س  اأعثث�ثثسثثاء 
الأخثثرى  البلديات  جمال�س 
حل�سول  املنطقة،  و�سكان 
الأوىل  املرتبة  على  اجلمعية 
واحثثة  اأحثث�ثثسثثن  م�سابقة  يف 
طبعتها  يف  �ثثسثثحثثراويثثة 
رئي�سة  وذكثثثثرت  الأوىل، 
لها  اجلثثمثثعثثيثثة  اأن  اجلثثمثثعثثيثثة 
ودول وعربية  وطنية  �سهرة 

                                 . ية
عبدالرحمن بلوايف   

حمافظة �لأفالن بورقلة تعيد ترتيب 
بيتها و�لأولوية لل�سباب حاملي 

�ل�سهاد�ت �جلامعية

�لإطاحة مبروج خمدر�ت بالأغو�ط 

�سكان �أولف باأدر�ر يطالبون مبركز �إجر�ء �لبكالوريا لالأحر�ر

�لزيارة �سملت تقدمي م�ساعد�ت للمحتاجني 

جمعية بناة م�ستقبل م�سرق �لولئية تزور بلديتي متقطن و�أولف باأدر�ر 



جواريات العدد07
الثالثاء 19 جانفي 2021 م الموافق لـ 05 جمادى الثانية 1442هـ2172

م.علي
------------ 

التحرير  تلقت  للتنظيم  بيان  يف  وجاء 
املتعلقة  امل�ساكل  من  جملة  منه،  ن�سخة 
املدير  بف�سل  اأ�سا�سا  تتعلق  باخلدمات 
اجلامعية  اخلدمات  قطاع  عن  الولئي 
من  العديد  تقلد  الذي  احلالية  الفرة  يف 
بالولية  اجلامعية  بالإقامات  املنا�سب 
من  العديد  طرح  مما  مهامه،  واأنهيت 
الثثتثث�ثثسثثاوؤلت وال�ثثسثثتثثفثث�ثثسثثارات يف 

واملطالبة  ولئثثي،  مدير  اإىل  ترقيته 
ي�ستوجب  ثث  البيان  ح�سب  ثث  برحيله 
املثث�ثثسثثوؤول  هثثذا  تن�سيب  يف  اإعثثثثادة 
عدم  على  زيثثادة  فثثات،  ملثثا  وتثثداركثثا 
يف  نيته  وعثثثدم  بامل�ساكل  التكفل 
وعثثدم  احلثثثوار  فتحه  وعثثثدم  الثثعثثمثثل 
باتخاذ  املعنية  الأطراف  جميع  اإ�رشاك 
وكثثذا  بالقطاع،  اخلا�سة  الثثقثثرارات 
الثثوارد  الربيد  على  التاأ�سري  رف�سه 
الإح�سائيات  ببع�س  تزوديهم  ورف�سه 
والنقل  بالإطعام  اخلا�سة  واملعلومة 

  . والإيواء   اجلامعي 
ا�ستجابة  حتمية  اإىل  التنظيم  وخل�س 
الولئي  املدير  بقاء  النظر يف  اإعادة  اإىل 
ف�سله  اأثبت  الذي  اجلامعية  للخدمات 
ا�ستياء  لقي  الذي  القطاع   ت�سيري  يف 
واأنه  خا�سة  الطلبة،  طرف  من  وغ�سبا 
من  العديد  يف  ف�سله  عثثن  مثثعثثروف 
وراء  كانت  التي  اجلامعية  الإقامات 
املعنيني  تهديد  مع  منها،  مهامه  اإنهاء 

.. الت�سعيد  نحو 
اجلامعية  اخلدمات  مدير  فاإن  لالإ�سارة 

اإطثثثارات  وبع�س  والثث�ثثسثثابثثق  احلثثثايل 
و�سعهم  مت  قد  جامعية  اإقامة  ومدير 
حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  قبل  من 
الرقابة  حتت  املن�رشم  الأ�سبوع  تيارت 

يف  متمثلة  متعددة،  بتهم  الق�سائية 
يف  عمومية  اأمثثوال  وتبديد  الف�ساد 
اإىل  �ستخرج  اأخثثرى  ملفات  انتظار 

. العلن 

نّدد �ملكتب �لولئي للت�سامن �لوطني �لطالبي "SNE" لولية تيارت جلامعة �بن خلدون، برت�جع كبري للخدمات 
كان �سببا يف �سنِّ حركة �حتجاجية وغلق مقر �ملديرية �لولئية للخدمات �جلامعية �أم�ص حيث منعو� �ملوظفني من 

�للتحاق مبنا�سب عملهم.

غلق مقر مديرية �خلدمات �جلامعية بتيارت 
ومنع �ملوظفني من �لدخول

�لت�سامن �لوطني �لطالبي ينتقد �لو�سع �ل�سائد

تخ�سي�ص 600 مليون دج لتهيئة �لطرقات بت�سم�سيلت 
بداوي  عبا�س  تي�سم�سيلت  وايل  ك�سف 
اإ�رشافه على لقاء مع ممثلي املجتمع  خالل 
املا�سي  الأربعاء  م�ساء  واجلمعيات  املدين 
ببلدية ثنية احلد باأنه قدم تعليمات م�سددة 
الثثدوائثثر  م�سالح  وكثثذا  م�ساحله  اإىل 
بتج�سيد  اللثثتثثزام  اأجثثل  من  والبلديات 
الربنامج التنموي امل�سطر يف �سنة 2021 
باأن  موؤكدا  الظل،  مناطق  �سكان  لفائدة 
2021 �ستكون �سنة للق�ساء على مناطق 
اإىل  بداوي  عبا�س  واأ�سار  بالولية،  الظل 
معترب  مايل  غالف  من  الولية  ا�ستفادة 
باأن  مربزا  املالية،  ال�سنة  هذه  خالل  ممنوح 
ت�ساعف ثالث مرات  املايل  العتماد  هذا 
ال�ساأن  هذا  ويف  املا�سية،  بال�سنة  مقارنة 
اأن  الولية  يف  الأول  امل�سوؤول  اأو�سح 
املدين  املجتمع  فعاليات  مع  اللقاء  عقد 
هو  بالذات  الوقت  هثثذا  يف  واجلمعيات 
اإ�رشاكهم  يف اختيار برامج التنمية املحلية 
تكييف  وكثثذا  املمنوح،  املبلغ  حثثدود  يف 

كل  طبيعة  وح�سب  التنموية،  امل�ساريع 
منطقة اإ�سافة اإىل ح�رش الأولويات امللحة 
يحددها  التي  الأ�سا�سية  وال�رشوريات 
املواطن يف اإطار الدميوقراطية الت�ساركية. 
امل�سوؤول  ذات  ك�سف  اأخثثرى  جهة  ومن 
على هام�س رده على ان�سغالت املواطنني 
وممثلي بع�س الدواوير باأنه مت ر�سد غالف 
مايل قدره 600 مليون دج لتهيئة الطرقات 
حيث  الأولويات  ح�سب  وذلك  الولئية، 
العزلة عن  فك  اإىل  اأ�سا�سا  العملية  ترمي 
مناطق الظل هذه، اإ�سافة اإىل اإ�سارته اإىل 
اإعانة   500 على  حاليا  تتوفر  الولية  اأن 
للبناء الريفي �سيتم توزيعها قريبا بعدالة 
حتتاج  التي  الظل  مناطق  على  و�سفافية 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�سكنية،  ال�سيغة  لهذه 
لكل منطقة ريفية احلق يف ال�ستفادة منها 
ح�سب توفر العقار املنا�سب لتج�سيدها يف 
انتظار ا�ستالم ح�س�س اإ�سافية م�ستقبال 

اإذا دعت احلاجة لذلك. 

وان�سغالت  تدخالت  ان�سبت  ولالإ�سارة 
املواطنني وممثلي املجتمع املدين  ببلديات 
الأمري  وبرج  بوت�سنت  و�سيدي  احلد  ثنية 
العزلة  فك  حول  واليو�سفية  القادر  عبد 
ال�سكن و�سعف  واإ�سكالية  مناطقهم  عن 
بالكهرباء  والربط  ال�رشوب  باملاء  التزود 
�سغل  منا�سب  تخ�سي�س  وكذا  الريفية، 
هذا  ويف  املناطق،  هثثذه  �سباب  لفائدة 
�سيتم  باأنه  امل�سوؤول  ذات  طماأن  ال�سياق 
التنموية يف حدود  امل�ساريع  هذه  ت�سجيل 
حتظى  التي  وكثثذا  املتوفرة  الإمكانات 
باملوافقة وباقراح من طرف املجتمع �سمن 
للحا�رشين  م�سيفا  حمددة،  قانونية  اأُطر 
عملية  اأي  ت�سجيل  م�ستقبال  ميكن  ل  اأنه 
اإ�رشاك  دون  القطاعات  جميع  يف  تنموية 
وذلك  واجلمعيات،  املدين  املجتمع  ممثلي 
من اأجل ترقية حياة ال�سكان عرب جمموع 

بلديات الولية. 
حميد زغارية

�حتجاج نقابة "�سنابا�ست" �أمام مديرية 
�لرتبية لولية مع�سكر

لأ�ساتذة  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
وقفة  تنظيم  عن  والتقني  الثانوي  التعليم 
الربية  مديرية  اأمثثام  مبا�رشة  احتجاجية 
متجددة  تكون  اأن  على  مع�سكر،  لولية 
الحتجاج  خالل  النقابة  وعربت  اأ�سبوعيا. 
عن �سخطها اجتاه الغياب �سبه الكلي ملديرية 
الربية بولية مع�سكر بامليدان والراكمات 
احلا�سلة وعدم معاجلة امللفات العالقة، الأمر 
الذي �ساهم يف تاأجج الو�سع وتفاقممه اأمام  
�سمت املديرية. وحذرت النقابة من غياب 
جدية يف حلحلة الن�سغالت املرفوعة حيث 
الإداري  التع�سف  ا�ستفحال ظواهر  �سجلت 
جلان  فعالية  وعثثدم  النقابي  والت�سييق 
بالتزاماتها  املديرية  وفاء  وعدم  التحقيق 
نددت  كما  الأمثثام.  اإىل  الهروب  و�سيا�سة 
النقابة بكثافة احلجم ال�ساعي غري الوظيفي 
ب�سلة  متت  ل  التي  الزمن  وا�ستعمالت 
ينق�س  مما  والربوي،  البيداغوجي  للعمل 
يف التح�سيل املدر�سي لدى اأبنائنا التالميذ 
وي�سعف اأداء الأ�ستاذ، كما تكلم املمثل عن 
اأن  توفيق«  يو�سف  »�سي  �سنابا�ست  نقابة 
ت�سوية ملف اخلربة املهنية و�رشف خملفات 
واملنح  لرئي�سي  بالرقية  املتعلقة  املالية 
اإىل  عالقة  زالثثت  ما  واملدر�سية  العائلية 

مبلف  مبالة  الال  اإىل  بالإ�سافة  اليوم،  هذا 
امل�ستخلفني.

 واأكد هذا الأخري اأن املديرية تتعامل معهم 
ملفت�سي  الكلي  والغياب  اخلما�س،  بتعامل 
الوقوف  على  م�ساهمتهم  وعدم  الإدارات 
على الربتوكول ال�سحي التي �رشفت عليه 
اأ�ساتذة  العديد من  الدولة ماليني، وا�ستياء 
الإداريثثثة  احلركة  حثثول  البتدائي  تعليم 
غريهم  دون  البع�س  منها   ا�ستفاد  التي 
كما  مدة،  منذ  املودعة  طلباتهم  من  بالرغم 
ال�سكنات  ملفات  يف  حتقيق  بفتح  طالبوا 
احلا�سل  التالعب  يف  والتحقيق  الوظيفية 
املديرية  وخثثثارج  داخثثل  التكليفات  يف 
مبطالبهم  متم�سكون  اأنهم  املحتجون  .واأكد 
�سبت  يثثوم  كل  برجموا  واأنهم  ال�رشعية 
ودعثثووا  الربية  مديرية  اأمثثام  لالحتجاج 
بالوقوف معهم للو�سول  النقابات الأخرى 
الأوىل  بالدرجة  الأ�ستاذ  ير�سي  حل  اإىل 
به  احلا�سل  الت�سيب  من  القطاع  وينقذ 
والإجحاف الذي يتلقونه، كما طالبو الوايل 
انفجار  قبل  بالتدخل  الو�سية  والثثوزارة 
اأرهقت  املعي�سة  ظروف  اأن  خا�سة  الو�سع 

كاهل ال�ستاذ .
بهيجة بالعامل

و�يل بلعبا�ص يعطي �أمر� �سارما لغلق ملف �ل�سكنات �لفو�سوية 

جلنة ولئية ل�سرتجاع �لعقار من �ل�سكنات �لفو�سوية وحتويله ملر�فق عمومية
ليماين  بلعبا�س  �سيدي  ولية  وايل  اأمر 
من  ولئثثيثثة  جلنة  بتاأ�سي�س  م�سطفى 
اأجثثثل ا�ثثسثثرجثثاع الثثعثثقثثار الثثثذي كثثان 
واله�سة  الفو�سوية  ال�سكنات  يحمل 
وقت  اأقثثرب  يف  وحتويله  والق�سديرية، 
ل�سالح  فائدتها  تعود  عمومية  ملرافق 
الأماكن  هذه  تنظيف  يتم  اأن  بعد  العام، 
التي  بلعبا�س  �سيدي  بلدية  قبل  مثثن 
املنطقة  اأعمال  بالتن�سيق مع رجال  عملت 
مل�ساعدتها بال�ساحنات واجلرافات من اأجل 
ن�رش  لغاية  ب�سياج،  العقارات  هذه  اإحاطة 
جلميع  علني  مثثزاد  اأو  مفتوحة  مناق�سة 
امل�ستثمرين الراغبني بالعمل وامل�ساهمة يف 
جت�سيد م�ساريع الولية على اأر�س الواقع، 

كما اأن هذه اللجنة �ستكون لها �سالحيات 
عالية يف معاقبة اأي خمالف لعتدائه على 
العقار، اأما بخ�سو�س تن�سيب هذه اللجنة 
ال�سكنات  توزيع  بعد  مبا�رشة  �سيكون 
ح�سب  على  �ستكون  والتي  الجتماعية 
الت�رشيح الأخري لرئي�س الدائرة ر�سيد بن 

يو�سف ابتداًء من 24 جانفي.
ا�ستفادت  اأن  بعد  الأمثثر  هثثذا  جثثاء  وقثثد 
بلدية  اإقليم  داخل  الفو�سوية  املجمعات 
عائلة   1360 برحيل  بلعبا�س  �سيدي 
نتج  مما  املا�سية،  ال�سنة  من  اأوت  �سهر 
عنها ا�ستقبال اأكر من 920 طعنا من قبل 
يراأ�سها  والتي  للطعون  الولئية  اللجنة 
الدرا�سة  بعد  �سخ�سيا،  الولية  وايل 

ل�سهور  الطعون  �سحة  يف  والتدقيق 
تتوفر  فقط  عائلة   86 حتديد  ثم  عديدة، 
عجل  ما  وهذا  القانونية،  ال�رشوط  فيهم 
رئي�س  راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
الدائرة ر�سيد بن يو�سف واإطارات منتخبة 
من  واأفثثراد  عمالها،  فيها  مبا  البلدية  من 
عتاد  يف  املدنية  واحلماية  الوطني  الأمن 
نهائيا  امللف  هذا  طي  اأجل  من  هام  �سري 
الأ�سبوع القادم، من اأجل املبا�رشة بتوزيع 
اأخذت  قوائم ال�سكنات الجتماعية والتي 
ح�سيلة جيدة تقدر بثثث 1200 �سكن عرب 
تلموين،  ت�سالة،  )طريق  حمطات  ثالث 

�سيدي حل�سن(. 
ق/غ

�حلادث وقع باملنطقة �ل�سناعية بديدو�ص مر�د يف ق�سنطينة

حريق يت�سبب يف �إتالف معد�ت و�أجهزة 
خا�سة مبتعامل جيزي 

اأمني ملعرفة مالب�سات ن�سوب  فتح حتقيق 
واأجهزة  معدات  به  م�ستودع  داخل  حريق 

خا�سة مبتعامل جيزي.
ببلدية  ال�سناعية  باملنطقة  م�ستودع  �سهد 
اأول  وقثثع  مهول،  حريقا  مثثراد  ديثثدو�ثثس 

الزوال  بعد  الثالثة  ال�ساعة  اأم�س يف حدود 
اأجهزة  اإتالف  خلف خ�سائر مادية متثلت يف 
خا�سة مبتعامل جيزي، اأين تدخلت وحدات 
الثانوية  الوحدة  املتمثلة يف  املدنية  احلماية 
مع  احلريق،  لإخماد  �سليمان  �سي�ساوي 
من  التام  التاأكد  حتى  والتربيد  التقليب 
حامة  وحثثدة  مع  بالتعاون  ذلك  الإطفاء، 
بوزيان، وحدة زيغود يو�سف، وحدة القطاع 
عبد  م�سنف  املتقدم  واملركز  مراد  ديدو�س 
الرحمان، وخلف احلريق خ�سائر مادية متثلت 
الذي يحتوي  للم�ستودع  الكلي  احلرق  يف 
على معدات واأجهزة خا�سة مبتعامل جيزي، 
كما قامت ذات الفرق بحماية مبنى اإداري 
جماورة،  وم�سانع  طوابق   03 من  متكون 
�سخرت  ب�رشية،  خ�سائر  اأي  ت�سجيل  دون 
لهذه العملية 27 عون تدخل، 06 �ساحنات 
تزال  وما  اإ�سعاف،  �سيارات  و03  اإطفاء 
حتقيق  فتح  حيث  جمهولة،  احلادث  اأ�سباب 

اأمني ملعرفة ظروف وقوعه.

علجية عي�س

تعد من مناطق �لظل بد�ئرة �سيدي جياليل

و�يل تلم�سان يزور قرية �أولد عبد �ل�سالم ويتعهد بحل م�سكل �لتزود باملاء
التنموية  احلركية  لتفعيل  موا�سلة 
على م�ستوى مناطق الظل، قام بداية 
مرموري  اأمومن  اجلثثاري  الأ�سبوع 
الأمثثني  رفقة  تلم�سان  وليثثة  وايل 
الأمنية  ال�سلطات  للولية،  العام 
املحلية،  وال�سلطات  والع�سكرية 
بزيارة ميدانية قادته اإىل منطقة الظل 
قرية "اأولد عبد �سالم" التابعة اإقليميا 
لبلدية البويهي دائرة �سيدي اجلياليل.

بالوقوف  الزيارة  هذه  الوايل  ا�ستهل 
تهيئة  اإعثثادة  اأ�سغال  تقدم  مدى  على 
تقدم  ن�سبة  تبلغ  التي  العالج  قاعة 

حيث   ،%  85 حثثوايل  بها  الأ�سغال 
اإىل  تعليمات  املكان  عني  يف  اأ�سدى 
الإ�ثثرشاع  بغية  املعنيني  امل�سوؤولني 
نوعية  احرام  مع  الأ�سغال  وترية  يف 
اآجالها  يف  ت�سليمها  ق�سد  الأ�سغال 
العون  اأجل تقدمي يد  املحددة وهذا من 
لفائدة  الطبي  والتكفل  وامل�ساعدة 
تدعيم  جانب  اإىل  الثثقثثريثثة،  �سكان 

املنظومة ال�سحية املحلية.
بعد هذه املحطة كانت الفر�سة متاحة 
التهيئة  اأ�سغال  على  للوقوف  للوايل 
النتهاء،  و�سك  هي  التي  احل�رشية 

امللعب  اإجنثثاز  م�رشوع  يعاين  اأن  قبل 
ال�سالم  عبد  "اأولد  بقرية  اجلثثواري 
به  الأ�سغال  تقدم  ن�سبة  تبلغ  التي   "
يف  الوايل  اأ�سدى  اأين   ،%  75 حوايل 
للم�سوؤولني  تعليمات  املكان  عني 
معايري  احثثثرام  بثث�ثثرشورة  املعنيني 
اأقرب  الإجناز وا�ستكمال امل�رشوع يف 
املنطقة  ل�سباب  ي�سمح  حتى  الآجثثال 

مبزاولة اأن�سطتهم الريا�سية.
التقى  القرية،  لهذه  زيارته  ختام  ويف 
الذين  املواطنني  ببع�س  الولية  وايل 
خا�سة  الن�سغالت  من  جملة  طرحوا 

ال�ساحلة  باملياه  الثثتثثزويثثد  م�سكل 
تعليمات  الوايل  اأ�سدى  اأين  لل�رشب، 
درا�سة  اإعداد  اأجل  من  املكان  يف عني 
مائي  نقب  اإجنثثاز  بغية  هيدرولوجية 
احليوية  املادة  هذه  من  املنطقة  لتزويد 
املياه  ب�سبكة  ربطهم  انتظار  يف 
مراكز   05 ميول  الذي  الغربي  لل�سط 
الولية  جنوب  على  متواجدة  بلديات 
باملياه اجلوفية، كما تركت هذه الزيارة 
املنطقة  اأهثثايل  لثثدى  ح�سنا  انطباعا 

واملعروفة بكرمها. 
ع بوتليتا�س



ـــــري �ــســعــيــد  ـــــزائ و�ـــســـع اجل
ـــب و�ــســتــهــام  بـــن رحـــمـــة، لع
م�قف  يف  نف�سه  الإجنــلــيــزي، 
ديفيد  ال�سكتلندي  مع  حمرج 
ـــدرب فــريــقــه، بعد  مــ�يــ�ــص م

املباراة الأخرية له.
وفـــــاز و�ـــســـت هــــام يــ�نــايــتــد 
برينلي  ـــام  اأم رد  دون  بــهــدف 
من   19 اجلــ�لــة  يف  )ال�سبت(، 
املمتاز  ــزي  ــي ــل الإجن الــــدوري 
ــاراة  ــب م يف  )بــرميــيــريلــيــج(، 
مب�ست�ى  رحمة  بن  فيها  ظهر 
مت�ا�سع باتفاق و�سائل الإعالم 
اأكــدتــه  مــا  ــ�  وه الربيطانية، 
طيلة  �سجلها  الــتــي  الأرقـــــام 
على  ق�ساها  التي  دقيقة  الـ68 

اأر�سية ملعب لندن. 
ووجهت خمتلف و�سائل الإعالم 
جنم  اإىل  ر�سالة  الربيطانية 
الإجنليزي  برينتف�رد  فريق 
مطالب  اأنــه  مفادها  ال�سابق، 

مبــراجــعــة نــفــ�ــســه وحتــقــيــق 
املحافظة  اأراد  اإن  انتفا�سة 
على مكانته الأ�سا�سية مع و�ست 
م�ي�ص  املــدرب  اأن  خا�سة  هام، 

يف  اأكرب  ب�سكل  الُفر�سة  منحه 
الآونــة الأخــرية، لكن الالعب 
بالطريقة  ا�ستغاللها  عن  عجز 

املُثلى.

ــاحــب املُـــراوغـــات  وفــ�ــســل �ــس
الفارق  �سناعة  يف  ال�سحرية 
بتنفيذ  واكتفى  برينلي،  اأمــام 
املرمى،  جتاه  وحيدة  ت�سديدة 

جــدا  �سئيلة  ح�سيلة  وهـــي 
املُفرت�ص  من  لالعب  بالن�سبة 
اأن يك�ن دوره الأ�سا�سي ه� خلق 
املناف�سني،  مرمى  على  اخلطر 
خا�سة اأنه ن�سط تقريبا كراأ�ص 
زميله  ــة  ــق رف ــي  ــم وه ــة  ــرب ح

مي�سيل اأنط�ني�.
فقط  رحمة  بن  �سعيد  واكتفى 
لكن  ــات  ــراوغ ُم بعدة  بالقيام 
ا�ستفادة  اأو  فعالية  اأدنــى  دون 
بالطاقم  دفع  ما  وه�  لفريقه، 

الفني ل�ستبداله.
وكانت الفرتة الأخرية �سهدت 
رحمة  بن  بني  متبادلة  ر�سائل 
اأن  �سرورة  اأجــل  من  وم�ي�ص، 
للنجم  الفر�سة  ــدرب  امل مينح 
اأ�سا�سيا،  للم�ساركة  اجلزائري 
لكن  لذلك،  املــدرب  لي�ستجيب 
ا�ستغالل  يح�سن  مل  الــالعــب 
ما  ــ�  وه الآن،  حتى  الفر�سة 

ي�سعه يف م�قف حمرج.

مدرب  ج�اردي�ل،  بيب  اأبــدى 
�سعادته  �ــســيــتــي،  مان�س�سرت 
كري�ستال  على   4-0 الف�ز  بعد 
لي�ستعيد  الأحد،  اأم�ص  بال�ص، 
وانت�ساراته  نتائجه  ذكريات 
ميزق  كــان  عندما  ال�ساحقة، 
م��سمني  يف  املناف�سني  �سباك 
لقب  فيهما  ح�سد  متتاليني، 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
فيه  اأظــهــر  الـــذي  الــ�قــت  ويف 
اأنــه  ــرة اأخــــرى،  دي بــرويــن م
القدم  بكرة  يفعل  اأن  ي�ستطيع 
فاإن  تقريبا،  ممكن  �سيء  كل 
اأو�ــســح  �ست�نز  جــ�ن  ــع  ــداف امل
م�ست�اه  تط�ر  جانب  اإىل  اأنــه 
كمدافع، فه� قادر على ت�سجيل 
ال�سباك  هــز  حيث  الأهــــداف، 

مرتني.

ج�ندوجان  اإلكاي  اأي�سا  و�سجل 
ليحقق  �ــســرتلــيــنــج،  ــم  ــي ورح
 9 يف  ال�سابع  فــ�زه  �سيتي  املــان 
الإجنليزي  بالدوري  مباريات 

مقابل تعادلني اثنني.
بنقطتني  ال�سيتي  ويــتــاأخــر 
ي�نايتد  مان�س�سرت  عن  فقط 
املت�سدر، وميلك مباراة واحدة 
ل  ج�اردي�ل  كان  واإن  م�ؤجلة، 
املناف�سة على  ي�د احلديث عن 

اللقب خالل ال�قت احلايل.
اأريـــد  "ل  ـــ�ل  ـــ�اردي ج وقـــال 
اإر�سال اأي ر�سائل. مباراة اأ�ست�ن 
وتركيزنا  الأربــعــاء،  ي�م  فيال 
يف  واحــدة  مباراة  على  ين�سب 

ال�قت احلايل".
كنا  اأ�سابيع  عدة  "منذ  واأ�ساف 
خلف  النقاط  من  بعدد  نتاأخر 

ببع�ص  فزنا  ولقد  ليفرب�ل، 
املباريات وهذا ما يجب فعله".

ب�ست�نز  جـــ�ارديـــ�ل،  ــاد  ــس واأ�
ـــاين بــ�ــســبــب  ـــع الــــــذي كـــــان ي
م�ست�اه،  وتــراجــع  الإ�ــســابــات 
الت�قعات  م�ست�ى  على  ليك�ن 
يف  اإيفرت�ن  من  ان�سمامه  منذ 

.2016
الالعب  عن  جــ�ارديــ�ل  وقــال 
كان  "اإذا  عاما   26 عمره  البالغ 
يجعلني  واحـــد  ــب  لع هــنــاك 
كل  اأن  كبرية  ب�سعادة  اأ�سعر 
فه�  جيد  ب�سكل  ي�سري  �سيء 
لأنــه  يلعب  هــ�  �ست�نز.  جــ�ن 

ي�ستحق ذلك".
لأ�سباب  يعاين  "كان  واأ�ــســاف 
عديدة يف املا�سي، ويع�د الأمر 
اإنه  ذلك.  على  التغلب  يف  اإليه 

�سكل  ولقد  الأخطاء  يرتكب  ل 
ثنائيا ق�يا مع روبن دياز".

م�ست�اه  تط�ر  اأن  �ست�نز  واأكــد 
وقال  بجدية،  العمل  اإىل  يع�د 
كبرية  بجديدة  عملت  "لقد 

و�سالة  ــران  امل يف  ي�مي  ب�سكل 
كنت  ــة،  ــي ــس ــا� ــري ال الألـــعـــاب 
متاًما  م�ستعدا  اأكــ�ن  اأن  اأريــد 

للم�ساركة".

ــر مــــدرب  ــاع ــس ــ� ــت م ــن ــاي ــب  ت
بعد  كل�ب،  ي�رجن  ليفرب�ل، 
مان�س�سرت  مع  ال�سلبي  التعادل 
الأحــد،  ــ�م  ي م�ساء  ي�نايتد، 
الدوري  من  الـ19  اجل�لة  �سمن 

الإجنليزي املمتاز.
ت�سريحات  يف  كــلــ�ب،  ــال  وق    
"اإذا  �سب�رت�ص":  "�سكاي  ل�سبكة 
فزنا )0-1( كنت لأ�سبح را�سيا 
وقف  ت�ستطيع  ل  بــالــكــامــل، 
على  ي�نايتد  مان�س�سرت  فر�ص 

مدار 90 دقيقة".
بلحظة  ــرون  مي "اإنهم  وتــابــع: 
التي  ــ�ر  الأم كل  ومع  جيدة.. 
اأنهم  ح�ل  املباراة،  قبل  قيلت 
نحن،  ــاين  ــع ن فــيــمــا  يــحــلــقــ�ن 
مباراة  قدم�ا  �سبابي  اأن  اأعتقد 

جيدة الليلة". 

الأول،  ال�س�ط  "يف  ــاف:  ــس واأ�
ــايل كـــان جــيــدا،  ــع الــ�ــســغــط ال
مل  لكننا  الــتــمــريــر،  ــك  ــذل وك
الأكرث  الأمر  ه�  وهذا  ن�سجل، 

ال�س�ط  القدم..  كرة  يف  اأهمية 
الثاين كان مفت�حا اأكرث قليال، 
�سنحت لهم فر�ستان كبريتان، 

واألي�س�ن ت�سدى لهما جيدا".

 وعن ندرة اأهداف ليفرب�ل يف 
املدرب  قال  ــرية،  الأخ الفرتة 
تف�سري  يــ�جــد  "ل  الأملـــــاين: 
الفر�ص..  تهدر  دائما  لذلك، 
يجب اأن ت�ا�سل العمل، وحتاول 
ح�له..  املثار  احلديث  جتنب 
الأهــداف،  ت�سجيل  يريد  الكل 

لكن ل ميكنك فر�سها".
ــدم،  ــق ال كـــرة  "هذه  وتـــابـــع:   
هناك  حتدث..  اللحظات  هذه 
خــاللــهــا  ميــكــنــك  ل  حلــظــات 
تف�سري ملاذا ل ت�ستطيع ت�سجيل 
اأمام  الزوايا،  كل  من  الأهــداف 
الفر�ص  كل  بال�ص  كري�ستال 

انتهت يف ال�سباك".
"اأحببت املباراة،   وختم كل�ب: 
العرو�ص  من  جمم�عة  راأيــت 

واأداء  اجلـــيـــدة،  ــة  ــردي ــف ال

ــــق كــــان  ــــري ــــف ال
لي�ست  جــيــدا.. 
التي  النتيجة 
لكنها  ــا،  ــاه اأردن

التي  النتيجة 
ح�سلنا عليها".

�سحفية  تـــقـــاريـــر  فــ�ــســرت 
ــة امــ�ــص الإثـــنـــني،  ــزي ــي ــل اإجن
ج�زيه  ت�تنهام  مدرب  كلمات 
يف  منه  خرجت  التي  م�ريني� 
يتعلق  ت�تنهام  ن�سره  فيدي� 

بتدريبات الفريق.
وه�  م�ريني�  �سماع  وميــكــن   
اأو  هنا؟  البقاء  "تريد  يق�ل: 
تع�د اإىل ريال مدريد ول تلعب 
كرة القدم هناك"، وكان يق�سد 

م�ريني� يف كلماته هذه لعبه 
ال�يلزي جاريث بيل.

اأكدت  �سن"  "ذا  �سحيفة  لكن   
يخاطب  يكن  مل  م�ريني�  اأن 
كان  بل  اللحظة،  تلك  يف  بيل 
يف  الرئي�سي  مل�ساعده  يتحدث 
الطاقم الفني ج�او �ساكرامنت� 

وغريه من اأع�ساء الطاقم.
اأن  الــ�ــســحــيــفــة  ـــت  ـــاف ـــس واأ�  
طاقمه  يخرب  كــان  م�ريني�، 

خالل  بيل  وبني  بينه  دار  عما 
الطرفني  بني  "اأزمة"  حمادثات 
هــذا  ــب  ــالع ال ــــاأداء  ب متعلقة 

امل��سم.
بعد  ت�تنهام  اإىل  بيل  وعــاد   
على  وذلك  اأع�ام،  �سبعة  غياب 
�سبيل الإعارة من ريال مدريد، 
مــبــاراة  �ــســ�ى  ــداأ  ــب ي مل  لكنه 
اللندين  الــفــريــق  مــع  ـــدة  واح
الإجنليزي  الدوري  يف  الأبي�ص 

املمتاز.
ــا  م ــــل  ــــي ب ـــــب  ـــــع ول  
دقيقة   161 جمم�عة 

هذا  ليج  الــربميــري  يف 
م�ريني�  باأن  علما  امل��سم، 

مباريات  يف  بانتظام  ي�سركه 
ـــدوري  ال مب�سابقة  تــ�تــنــهــام 

الأوروبي.
 وكانت تقارير �سحفية �سابقة، 
مل  م�ريني�  اأن  اإىل  اأ�سارت  قد 

يطلب 
بيل  ــم  ــس �

ت�تنهام  �سف�ف  اإىل 
ــالت  ــق ــت الن ـــرتة  ف يف 

ال�سيفية املا�سية.

اأطلق 
الريا�سي  املدير  لي�ناردو، 
ــان،  ــريم ــان ج ــس لــبــاريــ�ــص �
جن�م  ب�ساأن  ق�ية  ر�سائل 
و�سفقاته  واإدارتـــه  الفريق 

امل�ستقبلية.
ــ�ار  ــاردو يف ح ــ�ن ــي ل وقــــال 
فران�ص  جملة  معه  اأجــرتــه 
يك�ن  اأن  "اأمتنى  فــ�تــبــ�ل 
باأن  مقتنعني  ومبابي  نيمار 
يحقق  جيد  مــكــان  باري�ص 
ـــات لعـــــب كــبــري  ـــ�ح ـــم ط
يــتــطــلــع لأعـــلـــى مــ�ــســتــ�ى، 
ت�ازن  اإيجاد  نحاول 
رغباتهما  بني 
وقـــــدرات 
الــنــادي 

وتـــ�قـــعـــات 
م�س�ؤوليه".

"لكن  واأ�ساف 
لــــن نــتــ��ــســل 
ونق�ل  اإليهما 
لهم )اأرج�كم 
معنا(،  ابق�ا 
�سيبقى  ــل  ب
ــن  مـــعـــنـــا م
يــــــــريــــــــد 

ال�ـــســـتـــمـــرار، املـــ�ـــســـاورات 
انطباعاتي  معهما،  م�ستمرة 

جيدة ب�ساأن امللفني".
وينتهي تعاقد نيمار ومبابي 
بنهاية  الباري�سي  النادي  مع 
�سيف  يف  ــل  ــب ــق امل ــم  ــس ــ�� امل

.2022
للحديث  لي�ناردو  وانتقل 
قــائــاًل  مي�سي  لي�نيل  ــن  ع
مي�سي،  مثل  الكبار  "النج�م 
قائمة  يف  دائــًمــا  �سيك�ن�ن 
لكن  ــص،  ــ� ــاري ب اهــتــمــامــات 
للحديث  منا�سب  غري  ال�قت 
مع  ــد  ــاق ــع ــت ــال ب احلـــلـــم  اأو 

لي�نيل".
على  جنل�ص  "لكننا  ووا�سل 
عــدد  ت�سم  كــبــرية  ــة  ــاول ط
ــري مـــن الأنـــديـــة الــتــي  ــب ك
عن  مي�سي  مــ�قــف  تــراقــب 
اأر�ـــص  عــلــى  ـــه  اأن اإل  ـــرب،  ق
اإلــيــه،  الـــ�اقـــع مل نــتــحــدث 
حمج�ز  كــر�ــســي  لــديــنــا  ــل  ب
ويتبقى  �سمه،  اإمكانية  يف 
نهاية  على  اأ�سهر   4 حالًيا 
فرتة  وهــي  اجلــاري،  امل��سم 

كبرية".
للحديث  لي�ناردو  وتطرق 
قائاًل  تــ�خــيــل،  ــة  ــال اإق عــن 
"الكل كان يعلم �س�اء ت�خيل 
بات  اأنـــه  ــادي،  ــن ال اإدارة  اأو 
عقده  جتــديــد  ال�سعب  مــن 
ولــكــن  املـــ��ـــســـم،  ــة  ــاي ــه ن يف 
ــا اإيــقــاف  ــررن ــا ق يف وقـــت م
فنحن  الت�قعات،  م�ساحة 
اأجــل  مــن  املــدربــني  نغري  ل 
يكن  مل  القرار  ال�ستعرا�ص، 
تكن  ومل  لت�خيل،  مفاجاأة 
نت�ساور  الــتــي  الأوىل  املـــرة 
يعد  مل  ورمبـــا  �ــســ�يــا،  فيها 

التفاهم م�ج�دا بيننا".
ب�كيتين�،  مع  التعاقد  وعن 
يك�ن  اأن  مهًما  "كان  اأو�ــســح 
ل�سان جريمان ه�ية وا�سحة 
يتحقق  ل  ــذا  وه امللعب،  يف 
قليلة  اأ�ــســابــيــع  غــ�ــســ�ن  يف 
اأن  اأعتقد  �سن�ات،  عدة  بل 
تط�ير  على  قادر  ب�كيتين� 
م�ستمرة،  بطريقة  الأو�ساع 
للحام�ص  ينتمي  اأنه  خا�سة 
له  و�سبق  لــلــنــادي،  الــنــ�وي 

اللعب ب�سف�ف الفريق".
يف �سياق اآخر، دافع لي�ناردو 

ــني  ــري ــط ــق ــــن املــــــالك ال ع
"القرارات  م�سدًدا  للنادي، 
بــالأهــ�اء  علينا  تفر�ص  ل 
يف  يرتدد  مثلما  الدوحة  من 
�سان  باري�ص  بــل  الإعــــالم، 
منظما  كيانا  اأ�سبح  جريمان 
ولديه  للغاية،  واحرتافيا 
ويديره  املدى،  ط�يلة  روؤية 
اأ�سخا�ص اأكفاء للغاية، بداية 
رئي�ص  اخلليفي  نا�سر  مــن 
خطة  لديه  الــذي  ــادي،  ــن ال
يجب  الــذي  للم�سار  وا�سحة 
ال��س�ل  اأجـــل  مــن  اتــبــاعــه 

للقمة".
جيدا،  يعرفني  "من  واأ�ــســار 
ــد  اأع مل  ــي  ــن اأن ــا  ــاًم مت يعلم 
تنفيذ  اأجل  من  باري�ص  اإىل 
)لي�  بطريقة  التعليمات 
افعل هذا.. لي� افعل ذلك(، 
ــدار  ي ل  الـــنـــادي  اأن  اأوؤكـــــد 
اأننا  تعتقدون  هل  بالأه�اء، 
�ــســراء  عــلــى  ــني  ــالي امل ننفق 
ــب  ــدري ـــز ت ـــرك لعـــبـــني وم

جديد؟".
بني  "العالقة  ــتــطــرد  وا�ــس
وباري�ص  القطريني  ــالك  امل
ــة  ــف ــاط ــع قـــائـــمـــة عـــلـــى ال
وال�سغف للنادي وكرة القدم، 
�ــســاهــدوا مـــا فــعــلــه املـــالك 
والــدوري  للنادي  القطريني 
�سبًبا يف  الفرن�سي، لقد كان�ا 
با�ست�ري  بحجم  جن�م  جلب 
�سيلفا  وتياج�  واأن�سيل�تي 
وبيكهام  واإبراهيم�فيت�ص 
ومبابي  ونــيــمــار  وكـــافـــاين 
ودي  وفــرياي  وماركيني��ص 
وكيل�ر  واإيـــكـــاردي  ــا  ــاري م
ظهروا  هــ�ؤلء  كل  نافا�ص.. 
بف�سل  الفرن�سي  الدوري  يف 

من؟".
ت�سريحاته  لي�ناردو  وختم 
عن  الــتــ�قــف  ميكننا  "هل 
احلـــديـــث عـــن املــــال طـــ�ال 
ال�قت، نقدر قليال كل العمل 
باري�ص  اأجـــل  مــن  مت  الـــذي 
�س�رة  ا  واأي�سً جريمان،  �سان 
يف  الفرن�سية  الكرة  و�سمعة 
يف  ـــد  اأح فكر  ــل  ه اخلــــارج، 
الي�م الذي يقرر فيه املالك 
بعدما  املــغــادرة  القطري�ن، 
هذه  كــل  مــن  بامللل  �ــســعــروا 

الق�س�ص؟!".

م  قد
مـــدرب 
اأتلتيك بيلباو 
جار�سيا  مار�سيلين�  اجلديد، 
جلماهري  التهنئة  تـــ�رال، 
لقب  ح�سد  بــعــد  الــفــريــق، 
ــاين،  ــب ــس ــص الــ�ــســ�بــر الإ� ــاأ� ك
على   3-2 النهائي  يف  بالف�ز 

بر�سل�نة.
اأنه  مار�سيلين�،  واعترب 
ق�سري  وقت  ق�ساء  رغم 

ــق، الــــذي تــ�ىل  ــري ــف مــع ال
ي�ما   12 قبل  م�س�ؤوليته 

فقط، اإل اأنه كان مثمرا.
عقب  مار�سيلين�  و�ــســرح 
"ق�سيت  النهائي ليلة الأحد 
بــيــلــبــاو  يف  ــريا  ــس ــ� ق وقـــتـــا 
الالعب�ن  مثمرا،  كان  لكنه 
اإىل  جائ�ا  الثناء،  ي�ستحق�ن 
هنا وفازوا على ريال مدريد 

وبر�سل�نة".
الثقة  لديهم  "كانت  واأ�ساف 
ريــال  اإق�ساء  بعد  الــفــ�ز  يف 
الرائع  للهدف  �سعيد  مدريد، 
لعبة  ويــلــيــامــز،  لإيــنــيــاكــي 
رائـــعـــة انــتــهــت بــ�ــســكــل من 
اأف�سل  تــرى  اأن  امل�ستحيل 

منه".
ــر  ــذك اأت اأن  "اأريد  وتـــابـــع 
�سان  ـــز،  اأدوري من  كل  ا  اأي�سً

الالعب�ن  وبينيات"  خ��سيه 
للبط�لة  بيلباو  قادوا  الذين 
اعتزالهم،  اأو  رحيلهم  قبل 
وكذلك اجلهاز الفني ال�سابق 
جاريتان�،  جايزكا  بقيادة 
اأ�سب�عني  قبل  اأقــيــل  ــذي  ال

فقط.
بلقب  بيلباو  اأتلتيك  ــ�ج  وت
الثالثة  للمرة  ال�س�بر  كاأ�ص 
و2015   1984( تــاريــخــه  يف 
على  ــة  ــي ــان ــث وال و2020(، 
ن�سخة  بعد  البار�سا  ح�ساب 

.2015
ـــا الــفــريــق الــكــتــالــ�ين مل  اأم
األقاب  اأول  ح�سد  يف  ينجح 
مع  ــا  اأيــ�ــسً والأول  املــ��ــســم، 
ــه الــهــ�لــنــدي رونــالــد  ــدرب م
عند  ر�سيده  ليظل  ك�مان، 

ال�س�بر. يف  لقًبا   13
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واحلايل  القدمي  تاريخه  يف  اجلزائري  املنتخب  قّدم 
بف�سل  اجلماهري  اأذهان  يف  عالقة  بقيت  مباريات 

الأداء والنتائج التي حققها يف البط�لت العاملية 
ف�تب�ل"  "فران�ص  جمّلة  اختارت  اإذ  والقارية، 
تاريخية  م�اجهة   50 من  قائمة  يف  م�اجهتني 

ح�سب و�سف املجلة العاملية.
امل�اجهة  الفرن�سية  املجلة  ــد  الأح واخــتــارت 
التاريخية بني اجلزائر واأملانيا الغربية يف كاأ�ص 
العامل 1982، اإذ كانت اأم�سية ل تن�سى بعد تاأّلق 
الثنائي رابح ماجر وخل�سر بل�مي، وقيادتهما 
اأكــرث  ينتظره  مل  فــ�ز  لتحقيق  ــر  ــزائ اجل
املتفائلني، اأمام ت�سكيلة من جن�م عامليني كان 

على راأ�سهم كارل هاينت�ص رومينيغه.
من  اأدنـــى  اأو  ق��سني  ــاب  ق اجلــزائــر  وكــانــت 
من  ــاين  ــث ال الــــدور  مناف�سات  اإىل  الــتــاأهــل 

به  قابلهم  الذي  ال�ست�سغار  رغم  امل�نديال 
فكان  امل�اجهة،  قبل  ــاين  الأمل املنتخب  جنــ�م 

واقع امليدان مغايراً عندما هزت اجلزائر �سباك 
املنتخب  دفع  مما  مرتنّي،  "املان�سافت"  منتخب 

تاأهلهما  و�سمان  النم�سا  لقاء  لرتتيب  الأملــاين  
ذلك  بعد  ا�ستهرت  التي  الق�سية  وهي  بع�ص،  مع 

بت�سمية "ف�سيحة خيخ�ن".
ثانية  مباراة  على  الفرن�سية  املجلة  اختيار  ووقع 
النهائية  املباراة  وهي  فيها،  طرفًا  اجلزائر  كانت 
لكاأ�ص اأمم اأفريقيا 2019 يف م�سر عندما قاد مهاجم 

على  للتف�ق  زمالءه  ب�جناح  بغداد  القطري  ال�سد 
ال�سنغال بهدف غريب، لكنه كان كافيًا للجزائر من 

املناف�سة  �سمن  بتاريخها  الثاين  التت�يج  حتقيق  اأجل 
القارية.

التي  الدويل  القاهرة  ملعب  يف  النهائية  املباراة  ولعبت 
بداية  منذ  اجلزائري  املنتخب  ملجه�دات  تت�يجًا  جاءت 

م�س�اراً  ال�سحراء"  "حمارب�  منتخب  حّقق  اإذ  امل�سابقة، 
دون خطاأ، وم�سجاًل العالمة الكاملة ب�سبعة انت�سارات �سد 

منتخبات معروفة على غرار �ساحل العاج ونيجرييا.

جتاه  قلقه  ال�سابق،  ي�فنت��ص  جنم  بيريو  ديل  األي�ساندرو  اأبــدى 
والتي  ميالن،  اإنرت  اأمام  مباراته  خالل  البيانك�نريي  على  ظهر  ما 
18 من عمر الدوري  0-2 يف اإطار اجل�لة  انتهت بف�ز النرياتزوري 

الإيطايل.
"ي�فنت��ص  �سب�رت  �سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  بيريو  ديل  وقال 
ت�قف عن املباراة باأكملها ومل يظهر خالل ال�س�طني، اأعتقد اأن هذا 

ه� ال�سيء الأكرث اإثارة للقلق".
الأول  ال�س�ط  مينح�ن  فقد  ا،  اأي�سً املا�سي  يف  هذا  "حدث  واأ�ساف 
للخ�سم، لكنهم دائًما يتمكن�ا من الع�دة والتعايف يف ال�س�ط الثاين، 
يف  فكر  امل��سم،  هذا  مهمة  مبباريات  يف�ز  ي�فنت��ص  كان  ذلك  ومع 

مبارياته �سد ميالن وبر�سل�نة".
دي  وماتيا�ص  ديبال  باول�  غياب  ظل  يف  املباراة  ي�فنت��ص،  ولعب 
ك�رونا  بفريو�ص  اإ�سابتهم  ب�سبب  و�ساندرو  وكــــ�ادرادو  ليخت 

امل�ستجد.
ويف هذا ال�سدد، �سرح األي�ساندرو "مل يتحدث بريل� ول كيليني عن 
الغيابات، عنا�سر مثل ك�ادرادو و�ساندرو مهمة، عدم ذكر غيابهم 
ميروا  اأن  يجب  اأنهم  الالعب�ن  ويدرك  ق�ية،  املجم�عة  اأن  يعني 

بهذه الهزائم الثقيلة لتح�سني الأداء".

فرانكف�رت  اآينرتاخت  فيها  انت�سر  التي  امل�اجهة  نهاية  �سهدت 
ملعب  يف  وحيد  هدف  مقابل  ــداف  اأه بثالثة  �سالكه  �سيفه  على 
الدوري  يف  الـ)16(  الأ�سب�ع  مناف�سات  �سمن  اأرينا"،  "ك�مرزبنك 
امل�ستديرة"  "ال�ساحرة  عامل  يف  نادرة  لقطة  القدم،  لكرة  الأملــاين 

بطلها احلكم املخ�سرم مان�يل غرايف.
قائد  اأبراهام  ديفيد  املخ�سرم  املدافع  ت�جه  امل�اجهة  نهاية  وبعد 
اآينرتاخت فرانكف�رت، حتى ي�جه التحية حلكم امل�اجهة مان�يل 
قا�سي  قمي�ص  طلب  عندما  اجلميع  فاجاأ  لكنه  وم�ساعديه،  غرايف 

املباراة، واأهداه بدوره قمي�سه.
املدافع  اأن  املباراة،  يف  حدث  ما  �سر  �سب�ر"  "ي�رو  �سبكة  وك�سفت 
املخ�سرم ديفيد اأبراهام خا�ص مباراته الأخرية مع نادي اآينرتاخت 
يف  يبادله  الــذي  ــري  الأخ القمي�ص  يك�ن  اأن  واأراد  فرانكف�رت، 

م�سريته بالدوري الأملاين مع احلكم املخ�سرم مان�يل غرايف.
اأبراهام على اللقطة التي حديث بعد انتهاء املباراة،  وعلق ديفيد 
اأن  واعتربت  النهاية،  �سافرة  بعد  الفكرة  راودتني  "لقد  بق�له: 
غرايف،  مان�يل  احلكم  اإىل  ذهبت  لذلك  يل،  بالن�سبة  �سرف  الأمر 
لعبي  جميع  بني  عالية  ب�سمعة  يتمتع  لأنــه  قمي�سه،  وطلبت 

الدوري الأملاين".
اأبراهام عند هذا احلد، بل  ومل تنته ليلة املدافع املخ�سرم ديفيد 
احتفل�ا  الذين  فرانكف�رت،  اآينرتاخت  جن�م  جميع  ح�له  جتمع 
بقائدهم على طريقتهم اخلا�سة، حتى ي�دع�ا اأحد اأهم الالعبني 

الذين مروا بتاريخ الفريق.

ي�سعى ت�سيل�سي ل�سم اإيرلينج هالند، مهاجم 
وفقا  املقبل،  ال�سيف  دورمت�ند،  ب�رو�سيا 

لتقرير �سحفي.
اأتالنتيك"  "ذا  جمـــلـــة  ــــــرت  ذك فـــقـــد 
ياأتي  الرنويجي  الالعب  اأن  الإلكرتونية، 
الــذي  ت�سيل�سي،  اهتمامات  راأ�ـــص  على 
من  اآخر  مبهاجم  �سف�فه  لتعزيز  ي�سعى 
الدويل  الأملاين  جانب  اإىل  الأول،  الطراز 

تيم� فرينر.
مع  بعقد  يرتبط  عــامــا(   20( هــالنــد  اأن  يــذكــر 
تردد،  وح�سبما   ،2024 حتى  ي�ستمر  دورمت�ند، 
التخارج،  لأطرافه  يتيح  التعاقد  يف  بند  ي�جد 

اعتبارا من 2022.
ووفقا لـ"ذا اأتالنتيك"، فاإن ت�سيل�سي م�ستعد لدفع 

اأكرث من الـ75 ملي�ن ي�رو، التي ُيعتقد اأنها حمددة 
اأي�سا  امل�ستهدف  الالعب،  عن  دورمت�ند  ل�ستغناء 

من قبل ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي.
التنفيذي  املــديــر  فات�سكه،  ي�اخيم  هانز  وكــان 
املبكر  ال�ستغناء  اإمكانية  ا�ستبعد  قد  لدورمت�ند، 
اأعماله مين�  "اإيرلينج، ومدير  عن هالند، بق�له: 

راي�ل، يعرفان ماذا يعنيان بالن�سبة لنا".
ون�سح هالند باأن ياأخذ وقتا "حتى ين�سج يف 

دورمت�ند، لي�سري جنما عامليا فذا".

جملة فرن�سية: مبار�تان للجز�ئر 
�سمن "توب 50" يف �لتاريخ ديل بيريو: قلق على يوفنتو�ص بعد 

ثنائية �إنرت

حدث يف "�لبوند�سليغا".. حكم 
يبادل قمي�سه مع جنم فر�نفكورت!

ت�سيل�سي يز�حم ريال مدريد 
على هالند
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�أ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/حممد حميد )�أبو �حل�سن(
----------------------------

تطوير  على  نهاٍر  ليل  الفل�سطينية  املقاومة  تعكف 
اعتداٍء  اأي  ل�سد  حت�سرياً  واملادية  الع�سكرية  اإمكاناتها 
�سهيوين حمتمٍل كجزٍء من ا�سراتيجية �ساملة متبناٍة 
من قبل املقاومة قائمٍة على فكر رد العدوان عرب تكبيد 
اأي جولٍة عدوانية يقدم  العدو الأثمان، بحيث ل تكون 
ن�سوته  ويلبي  املكا�سب  بع�س  فيها  يحقق  نزهًة  عليها 
ي�سطر  بوابًة  عدوانه  يكون  بل  الفل�سطيني،  الدم  من 
فيها لدفع ثمٍن حقيقي من اإمكاناته الب�رشية ومقدراته 
مراحل كي  من  مرحلة  هي  ال�سراتيجية  وهذه  املادية، 
الوعي للعدو ال�سهيوين الذي حقق جناحاٍت ع�سكرية 
كبرية خالل عقوٍد �سابقة على ح�ساب اجليو�س العربية 

كان اأبرزها حربي العام 1948م والعام 1967م.
وهالة  ال�سهيونية  الع�سكرية  الإجنثثازات  هذه  ولكن 
من  ابتداًء  بالتاآكل  بداأت  قد  رافقتها  التي  الرببوغاندا 
التي  1973م  العام  من  الأول  –ت�رشين  اأكتوبر  حرب 
برفقة  وال�سوري  امل�رشي  العربيان  اجلي�سان  قادها 
انح�سار  بداية  ولعل  قتالية من جيو�س عربية،  وحدات 
اإىل  التي تزامنت مع هذه احلرب راجعٌة  هذه الإجنازات 
اأهمها  ال�سطح، والتي من  اإىل  عوامل عدة بداأت تطفو 
ال�سا�سة  معظم  غيبها  التي  الإ�سالمية  الفكرة  �سعود 
مطلع  منذ  والإ�سالمي  العربية  ال�ساأن  على  والقائمون 
 1948 عام  والنكبتني  الهزميتني  فبعد  الع�رشين،  القرن 
وعام 1967 بداأت الأمة رحلة البحث عن ذاتها وهويتها 
الثقافية وبداأت حتولت عميقة داخل املجتمعات اأدى اإىل 
بعث ثقافة ذات عالقة وثيقة باملقاومة من جديد، و�سطع 
جنم ثقافة اجلهاد وال�ست�سهاد مرًة اأخرى �سمن ظروف 
ذاتية ومو�سوعية تخ�س كل بلد، ون�ساأت على اإثر ذلك 
واأ�سبحت  واملطبعني  التطبيع  حتارب  ثقافية  تياراٌت 
جزءاً  التطبيع  ونبذ  الفل�سطينية  الق�سية  تبني  �سيا�سة 
ل يتجزاأ من الثقافة ال�سعبية اأو بالأحرى جزءاً ل يتجزاأ 
خرج  واإن  حتى  والإ�سالمية،  العربية  الأمة  �سمري  من 

يعلمون  فاإنهم  هداها،  غري  على  �ساروا  اأو  احلكام  عنها 
اأنهم يحكمون �سعوبًا ترى ثقافتها يف �سوء  العلم  متام 
ل�سقطاتهم  املربرات  �ساقوا جميع  لو  املعايري حتى  هذه 

مثل امل�سالح العليا اأو اأغرا�س املن املن لال
دواعي  اأو  الإرهاب  لئحة  من  رفعهم  اأو  القومي  اأمن 
هذه  تغيري  يف  فلحوا  ملا  غريها  اأو  القت�سادي  النفتاح 
املعايري، بل اإنهم ي�سبحون كل يوم وهم اأكر يقينًا اأنهم 
ال�سعوب  هذه  واأن  �سعوبهم  اأمام  م�سداقيتهم  فقدوا 
وم�ساحلهم  اأجنداتهم  على  عملهم  حقيقة  تب�رش  باتت 

ال�سخ�سية.
ويف فل�سطني حققت املقاومة عديد الإجنازات الع�سكرية 
حملية  بيئة  خلق  يف  كبري  ب�سكٍل  وجنحت  امليدانية 
الت�سحيات  لتقدمي  وم�ستعدة  املقاومة  لفكرة  حا�سنة 
تلو الت�سحيات ُقْربًة اإىل الله تعاىل، وميكن القول اأن من 
اأهم اإجنازات املقاومة وثقافة املقاومة وجود هذه احلا�سنة 
وتعزيز  اجلهد  تراكم  اإىل  وتثثوؤدي  اأدت  التي  ال�سعبية 
قدرات املقاومة، وقد حاول العدو يف مواجهاٍت عديدة 
املقاومة  قدرات  والت�سكيك يف  احلا�سنة  هذه  ت�سوي�س 
على الأر�س، واأنها اإمنا تهلك احلرث والن�سل دون حتقيق 
مكا�سب لل�سعب الفل�سطيني، وبداأت عمليات الغتيال 
منا�سري  عرب  املقاومة،  رموز  ت�ستهدف  التي  املعنوي 
ت�سهريية تلقيها طائرات الحتالل يف املا�سي، وحمالت 
افرا�سية على و�سائل التوا�سل الجتماعي يف احلا�رش، 
اجلهود  هذه  جعلت  باملقاومة  املقاومة  حا�سنة  ثقة  لكن 
هذه  اإىل  ينظر  الحتالل  جعل  ما  الرياح،  اأدراج  تذهب 
احلا�سنة كاأحد اأ�رش�س اأعدائه، فما فتئ ي�ستهدف املدنيني 
والأطفال والن�ساء، فال تكاد تخلو حرب اأو جولة قتالية 
اأفعاٍل قد ترقى  من ا�ستهداٍف لأعياٍن مدنية حممية يف 
اإىل جرائم حرب وفقًا للقوانني املعنية. ويف ال�سياق ذاته، 
ال�سكنية  والأبراج  البيوت  ا�ستهداف  على  العدو  ركز 
من  كجزٍء  �ساكنيها  روؤو�س  على  بع�سها  �سقط  التي 
الحتالل  قوات  تتبناها  التي  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة 
للنيل من معنويات اأهل املقاومة وحا�سنتها، م�ستخدمًة 

طائراتها الع�سكرية املتفوقة يف امليدان اجلوي.

املقاومة  به  تقوم  الذي  املبذول  اجلهد  مع  وبالتزامن 
والو�سائل  الطرق  وتنويع  الطاقات  جميع  لتح�سيد 
املواجهات  خالل  ومفاجئته  العدو  ملباغتة  املختلفة 
املحتملة، يجتهد العدو يف ذات �سجال املعركة حماوًل 
العاملني  من  اأو  املقاومة  اأفراد  من  اأكر  اأو  فرٍد  اإ�سقاط 
وهي  متوقعٌة  الظاهرة  وهذه  منها،  قريبة  جمالٍت  يف 
�سنها  على  العدو  يعمل  التي  النف�سية  احلرب  من  جزٌء 
ا�سراتيجية  توجهات  �سمن  من  وهي  الوقت،  طوال 
العدو للتعرف على تطور املقاومة تفاديًا ملا قد تبتدعه 
املقاومة من مفاجئاٍت خالل فرات الت�سعيد اأو احلرب، 
اأي�سًا جزٌء من حرٍب تكنولوجية جت�س�سّية كبرية  وهي 
ذات  جلني  الب�رشية  العنا�رش  ا�ستخدام  مع  ترافق 

الأهداف باملعركة.
تاليف  �سبيل  يف  كبرية  جهوداً  واأمنها  املقاومة  وتبذل 
هذه الظاهرة كاتباع اآليات عمل تعتمد على احلد الأدنى 
وتق�سيم  العمل  تنظيم  عرب  �سفوفها  بني  املعرفة  من 
اأي خرٍق  يوؤثر  اإىل وحدات �سغرية بحيث ل  ال�سفوف 
املبذول  اجلهد  اإىل  بالإ�سافة  �سيق،  اإطثثار  يف  �سوى 
لتوعية املقاومني بخطورة ال�ستخفاف اأو ال�ستهتار مبا 
ميلكونه من معلوماٍت على الأر�س واجتناب ا�ستخدام 
اإل  العدو،  بها  يتفوق  التي  احلديثة  الت�سالت  و�سائل 
التوا�سل  و�سائل  على  تابعته  ما  خالل  من  الالفت  اأن 
من  باملقاومة،  و�سماتته  البع�س  بهجة  الجتماعي 
الختالف  اأن  ورغثثم  فل�سطينيني،  وغري  فل�سطينيني 
والتعدد  ال�سيا�سي فيما بيننا مقبوٌل، اإل اأن احلقد على 
فالقد�س  مقبول وغري مربٍر،  اأمٌر غري  املقاومة  م�رشوع 
املقاومة  وكذلك  توحداننا،  التاريخية  وفل�سطني 
ومقارعة العدو توحدنا، ودماء ال�سهداء ومعاناة الأ�رشى 
تزل  ومل  رافعًا،  لنا  اجلهاد  يزل  فلم  توحدنا،  واجلرحى 
الفتح  قبل  من  اأنفق  من  ي�ستوي  فال  مميِّزاً،  لنا  املقاومة 
وقاتل، و�سيبقى رداء العز باقيًا لنا ما بقي رداء اجلهاد، 
فما ترك قوٌم اجلهاد اإل ذلوا.                                                  

�ملقاومة مر�آة �لكر�مة �لوطنية

الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  العام  الأمني  اأكد 
اأن  النخالة،  زيثثاد  القائد  فل�سطني،  يف 
وقاوم  �سمد  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب 
الت�سحيات  وقدم  ال�سهيوين  الحتالل 
الكبرية، لن ي�ست�سلم اأمام "فهلوية" احلكام 
ر�سخوا  الذين  املهزومني،  العرب  والقادة 
واملو�سوعية  الواقعية  بدعوى  لالأعداء 
اأن  على  م�سدداً  والتعاي�س،  والتطبيع 
ال�سنوات  خالل  قدراتها  طورت  املقاومة 
ال�سهيونية على  العتداءات  اأعقبت  التي 
و2012،   ،2008 الأعثثوام  يف  غزة  قطاع 
و2014، وجنحت يف خلق حالة من توازن 

الرعب اأمام العدو.
خالل  النخالة  للقائد  كلمة  يف  ذلك  جاء 
18/1 يف  الثثثنثثني  الثثيثثوم  ُعثثقثثد  مثثوؤمتثثر 
 .. )غزة  بعنوان  الإيرانية طهران  العا�سمة 
رمز املقاومة( وحتت �سعار "القد�س جتمعنا 
-معًا �سد التطبيع مع الكيان ال�سهيوين" 
ملنا�سبة ذكرى انت�سار املقاومة الفل�سطينية 
العدوان على  ال�سهيوين يف  الكيان  على 
غزة الذي ا�ستمر 22 يوما نهاية عام 2008 

وبداية 2009.
اإ�سالمية  دولة   20 بتمثيل  املوؤمتر  وانعقد 
م�ستوى  على  لفل�سطني  داعمة  وعربية 
روؤ�ساء الربملانات وجلان العالقات اخلارجية 
من �سمنها اإيران ولبنان و�سوريا والعراق 
وماليزيا  واندوني�سيا  وتركيا  وقطر 

واأفغان�ستان وباك�ستان.
ال�سعب  كلمته:  يف  النخالة  القائد  وقال 
الفل�سطيني الذي قدم الت�سحيات الكربى 
والقادة  احلكام  لفهلوية  ي�ست�سلم  لن 
املهزومني الذين اأ�سبعونا �سعارات فارغة، 
لالأعداء  عمليًا  ا�ست�سلموا  النهاية  ويف 
وبدعوى  واملو�سوعية،  الواقعية  بدعوى 
التطبيع والتعاي�س مع الكيان ال�سهيوين، 

الر�سوخ  لل�سهيونية،  يعني  والثثثذي 
الكيان  وجود  حلقيقة  والإ�سالمي  العربي 
لإزالته،  جمال  ل  واقع  كاأمر  ال�سهيوين 
والتفتوا للخلف يطلقون النار على كل من 

يعار�سهم من العرب وامل�سلمني".
وهم  عوراتهم  تتك�سف  اليوم  واأ�ساف: 
يحفظ  اأن  كذبًا  بالدعاء  الله  اإىل  يجاأرون 
بينما يغم�سون  عليهم دينهم ومقد�ساتهم 
عيونهم عّما يجري يف فل�سطني والقد�س".

عن  متحدثا  للجهاد  العام  الأمثثني  وتابع 
اليوم  متر  عامًا  ع�رش  اثنا   :2008 عثثدوان 
على  ال�سهيوين  الثثعثثدوان  ذكثثرى  على 
منذ  الأول  الثثعثثدوان  وهثثو  غثثزة،  قطاع 
 ،2005 عام  القطاع  من  العدو  ان�سحاب 
والذي ا�ستهدف كل �سيء يف قطاع غزة، 
وا�ستهدف املدنيني، والبنى التحتية املدنية، 
من  اأكثثر  العدوان  هذا  اإثثثر  على  و�سقط 
1400 �سهيد اأكرهم من الأطفال والن�ساء، 
كما ا�ستهدف منازل املدنيني ودور العبادة، 
ا�ستخدام  ومت  وامل�ست�سفيات،  واملدار�س، 
العدوان  هذا  يف  دوليًا  املحرمة  الأ�سلحة 
الذي ا�ستمر لأكر من ع�رشين يومًا" مبينا 
اأن قوى املقاومة اأثناء ذلك العدوان، وقفت 
الفل�سطيني  ال�سعب  عن  قوة  بكل  تدافع 
متوا�سعة  اإمكانيات  من  متتلك  كانت  مبا 
على  العدو  واأَجثثثربت  الثثوقثثت،  ذلثثك  يف 
الن�سحاب من النقاط واملحاور التي تقدم 
فيها دون قيد اأو �رشط، ومو�سحا اأن العدو 
ممار�سة  عن  يتوقف  مل  الوقت  ذلك  منذ 
كل اأ�سكال العدوان �سد غزة، من ح�سار 

وق�سف وتدمري.
وزاد القائد النخالة بالقول: يف عام 2012 
اآخر  عدوانًا  ال�سهيونية  احلكومة  �سنت 
على قطاع غزة و�سمدت املقاومة ب�سكل 
لإمكانيات  امتالكها  بعد  وخا�سة  اأكرب 

اجلمهورية  من  تلقتها  هامة  ع�سكرية 
من  مكنتها  والتي  حينه،  يف  الإ�سالمية 
ق�سف العديد من املدن ال�سهيونية وعلى 
وهذا  ال�سهيوين،  الكيان  عا�سمة  راأ�سها 
�سكل مفاجاأة للعدو مما اأدى لتق�سري فرة 
العدوان" م�سريا اإىل اأن املقاومة انتقلت بعد 
ذلك نقالت نوعية يف التدريب والت�سليح 
جديد  عثثدوان  اأي  مواجهة  على  والقدرة 
 2014 لعدوان  الت�سدي  يف  جتلى  "وهذا 
ومل  يومًا  خم�سني  من  لأكر  ا�ستمر  الذي 
ت�ستطع القوات ال�سهيونية املعتدية خالله 
النيل من ال�سعب الفل�سطيني و مقاومته، 
وا�سطر العدو للقبول بوقف اطالق النار 

دون �رشوط مرة اأخرى".
وحروب  الكبرية  احلروب  هذه  رغم  وقال: 
بينها كثرية، مل ي�ستطع العدو ال�سهيوين 
وا�ستمرت  املقاومة،  على  �رشوطه  فر�س 
مب�ساعدة  قدراتها  تطوير  يف  املقاومة 
تبخل  مل  التي  الإ�سالمية  اجلمهورية 
تخلق  اأن  اليوم  ا�ستطاعت  حتى  ب�سيء، 
حالة من توازن الرعب مع العدو، واأ�سبح 
العدو يح�سب للمقاومة يف قطاع غزة األف 
ال�سهيوين  الحتالل  اأن  ح�ساب".وبنّي 
ال�سغري  غثثزة  قطاع  على  اليوم  يطلق 
التي   " اجلنوبية  اجلبهة  ا�سم"  واملحا�رش، 
اأ�سبحت ت�سكل تهديداً جديًا على الكيان 
يف  املقاومة  قثثوى  بجانب  ال�سهيوين 
بالقول:  النخالة  القائد  املنطقة.وا�ستدرك 
رغم �سمود ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته 
اأن  املتحدة  الوليات  ا�ستطاعت  البا�سلة، 
العربي  ال�سف  يف  كبرياً  اخراقًا  حُتدث 
التي �ساركت فيها  التطبيع  متّثل يف حملة 
حماولة  يف  العربية  الثثدول  من  العديد 
وليجعلوا  باملنطقة،  املقاومة  ملحا�رشة 
اأمريكا والعدو ال�سهيوين مطلقتي اليدين 

اجلغرافيا  تغيري  يف 
ملنطقتنا،  القادم  التاريخ  مالمح  ور�سم 
عا�سمة  القد�س  بر�سيم  ذلثثك  وتوجوا 
على  التاأكيد  جمددا  ال�سهيوين"  للكيان 
التي  العربية والإ�سالمية  بال�سعوب  الثقة 
قدمت الت�سحيات من اأجل فل�سطني ومن 
اأجل القد�س على مدار اأكر من قرن، وهي 
اليوم هو موؤامرة على  ما يجري  اأن  تدرك 

دينها وتاريخها وت�سحياتها.
املرتقبة  الفل�سطينية  النتخابات  وحول 
رئي�س  اإجرائها  تاريخ  عن  اأعلن  التي 
ال�سلطة حممود عبا�س، اأكد القائد النخالة 
ومتوا�سلة  كبرية  �سغوط  وبعد  اأنثثه 
ال�سهور  الفل�سطيني يف  ال�سعب  �سيذهب 
الو�سول  اأمثثل  على  لنتخابات  القادمة 
يراد  ودوليًا  عربيًا  بها  معرف  حلكومة 
التي  املفاو�سات  م�سرية  تكمل  اأن  لها 
ماتت منذ �سنوات، م�سيفا: هم يخططون 
لذلك وعلينا كفل�سطينيني وقوى مقاومة 
كل  ملواجهة  ال�ستعداد  اأمت  على  نكون  اأن 
ما  لإف�سال  جميعًا  نعمل  واأن  التحديات 
�سيا�سي  برنامج  ب�سياغة  له،  يخططون 
نخو�س  ومثثثلثثثزم،  ووا�ثثثسثثثح  مثث�ثثسثثرك 
معركتنا القادمة على اأ�سا�سه، اإن كان عرب 

النتخابات، اأو اأي توافقات اأخرى".
�سيا�سي  برنامج  غياب  اأن  على  و�سدد 
غمو�س  يعني  وملزم  ووا�سح  م�سرك 
الروؤى ال�سيا�سية ويدفع اإىل قيام اأزمة ثقة 
ويدفع  اللحظة،  حتى  منها  نعاين  زلنا  ما 
اأبنائه  دم  من  لها  ثمنًا  الفل�سطيني  �سعبنا 

وقوتهم اليومي.
اأن  الإ�سالمي  للجهاد  العام  الأمني  واأكد 
ال�سعب  قوى  كافة  مع  �ست�سعى  حركته 
الفل�سطيني من اأجل اأن تبقى راية املقاومة 

واجلهاد عالية، حتى العودة والتحرير.

�لقائد �لنخالة : �سنعمل مع �جلميع ل�سياغة برنامج �سيا�سي م�سرتك وملزم نخو�ص 
�ملعركة �لقادمة على �أ�سا�سه

لن�ستعد ملو�جهة كل �لتحديات و�إف�سال ما يخططون له�أخبار فل�سطني

حياة �لأ�سري �ملوؤبد 
عمار �لزبن 

الزبن  ن�ساأ 
كثثنثثف  يف 
عثثثثائثثثثلثثثثٍة 
مثثثكثثثونثثثٍة 
اأخوين  من 
واخثثثثتثثثثني، 
مثثدرٍك  غري 
له  يخباأه  ملا 
من  الثثقثثدر 
�سيل  تفا

موؤملة. يف العام 1994 فقد �سقيقه ب�سار، وهو ال�ساب 
فقد  والت�سحية،  الن�سال  معنى  �سقيقه  اأورث  الذي 
الأ�سري  ون�ساأ  العال،  اإىل  يرتقي  اأن  قبل  معتقاًل  كان 
الزبن على معاين الوطنية منه، تزوج ورزق بابنتني، 
اأ�سغرهما تدعى ب�سائر الن�رش وكانت تبلغ من العمر 
بي�سان  تدعى  والأخثثرى  اعتقل،  حني  ون�سف  عامًا 
اأ�رشه.  اأمها حني جرى  بطن  جنينًا يف  تزال  ل  وكانت 
وكربت  الزبن،  الأ�سري  حياة  يف  العتقال  كرب  اليوم 
عامها  لفرحة  ت�ستعد  ب�سائر  وبي�سان،  ب�سائر  طفلتيه 
باأن  الأمل  التخرج، وغ�سة  فرحة  اجلامعة،  الأخري يف 
وبي�سان  يوم،  هكذا  يف  بجوارها  يكون  لن  والدها 

تدر�س الهند�سة يف اجلامعة.
طرق ن�سالية

الزبن  الأ�سري  يحرم  مل  باآخر  اأو  ب�سكٍل  العتقال 
فقد رزق عن طريق  الو�سائل،  ب�ستى  الن�سال  من 
واأرق  اأمل  من  بع�سًا  اأن�سياه  بابنني  املهربة  النطف 
ليايل ال�سجون والتفكري الطويلة. اليوم ورغم قهر 
مدافن الأحياء، كربت عائلة الأ�سري الزبن، واأ�سبح 
عمره  اأ�سبح  الذي  مهند  هما،  اآخرين  طفلني  لديه 
خم�سة اأعوام، و�سالح الدين ابن الثالث �سنوات. 
احلرية، موجودة يف ذهن عمار  �سفراء  كانت فكرة 
الفكرة  ون�سجت   2002 العام  منذ  وزوجته  الزبن 
عام 2006، اإىل اأن متكن الأ�سري عام 2011 من اأن 
يرزق مبولوٍد عرب النطف املهربة، فقد حملت زوجة 
الأ�سري الزبن بعد �سفقة وفاء الأحرار التي رف�س 
العدّو اأطالق �رشاحه فيها. رزق الأ�سري الزبن بابنه 
مهند يف البداية، وبعد عامني يف حماولة ثانية رزق 
ب�سالح الدين، وبداأت حماولت الأ�رشى يف ال�سري 
على ذات اخلطى، ليتجاوز عدد �سفراء احلرية اليوم 
�سنوات  وثالث  كاملة،  عامًا  ع�رشون  �سفرياً.   95
�سابقة، هي املدة التي �رُشقت ق�رشاً من عمر الأ�سري 
الحتالل،  �سجون  يق�سيها يف  لأن  وا�سطر  الزبن 
هي  تلك  كانت  اعتقل،  الأردن حني  من  عائداً  كان 
ق�سى  اخلارج،  اإىل  فيها  ي�سافر  التي  الأوىل  املرة 
من  له  تبقى  ما  ليق�سي  عاد  ثم  فقط،  اأياٍم  خم�سة 
ق�سبان  وخلف  التحقيق  اأقبية  داخل  القدر  حياة 
ال�سجن. بتاريخ 11/1/1998 اعتقل الأ�سري الزبن، 
 26 مدة  بال�سجن  يق�سي  حكٌم  بحقه  �سدر  حتى 
موؤبداً وع�رشين عامًا اأخرى، وذلك بتهمة التخطيط 
اأدت  الق�سام،  كتائب  با�سم  عمليات  لعدة  والتنفيذ 
املئات،  واأ�سابة  م�ستوطن،  لقتل20  منها  اثنتان 
الأ�سري  ا�ثثسثثراك  لحثثقثثًا  لالحتالل  تبني  وحثثني 
اآخرين  عامني  اإ�سافة  مت  اأ�سريين،  بتجنيد  الزبن 
الدائرة  مع  الزبن  عمار  الأ�سري  عمل  حكمه.  اإىل 
املحيطة بال�سهيد املهند�س يحيى عيا�س وذلك عام 
اإداريًا  اعتقاًل  ن�ساله  بداية  اعتقل يف  وقد   ،1994
توالت بعدها مراحل ن�ساله، حتى  اأ�سهر،  دام �ستة 
و�سل مرحلة العتقال احلايل. عام 2004، تعر�س 
الأ�سري الزبن حلزٍن كبري حني ا�ست�سهدت والدته يف 
رفاق  من  عدد  رحل  وحني   ،2004 العام  اإ�رشاب 
رفاق  الأكرب حني حترر  احلزن  وكان  �سهداء،  عمره 
الزنازين.  رهني  هو  وبقي  والآخر  تل  واحداً  الأ�رش 
عمار  اأمثال  لالأ�رشى  بالن�سبة  الأ�رش  من  اخلروج 
الزبن ي�ساوي متامًا اخلروج من القرب، ف�سجونهم ما 
هي اإل مدافن اأحياء، ورغم ال�سنوات الطويلة التي 
طويت من اأعمارهم داخل �سجون الحتالل، اإل اأن 

اأملهم باحلرية يبدو كبرياً يف نظرهم وقريبًا جداً.
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وزارة  بثثا�ثثسثثم  املثثتثثحثثدث  �ثثثرشح 
خطيب  �سعيد  يرانية،  الإ اخلارجية 
فرة  منذ  جتثثري  يثثثران  اإ بثثاأن  زاده، 
املتحدة  الأمم  خزانة  مع  مفاو�سات 
ر�سوم  لت�سديد  اآمنة  قناة  لتحديد 
ظل  يف  اجلثثثاري  للعام  ال�ثثسثثراك 
اأغلقت  التي  الأمريكية  العقوبات 
طهران.  وجثثه  يف  املالية  القنوات 
اجلمهورية  نثثبثثاء  اأ وكثثالثثة  ونقلت 
عن  )اإرنثثثا(  يثثرانثثيثثة  الإ الإ�سالمية 
اآخثثر  كثثان  :”لقد  الثثقثثول  املتحدث 
من  ال�ستفادة  هو  لبالدنا  اقثثراح 
املجمدة  يرانية  الإ املالية  الأر�سدة 
لت�سديدها  اجلثثنثثوبثثيثثة  كثثوريثثا  يف 
من  برخي�س  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
وجتري  يثثثراين،  الإ املثثركثثزي  البنك 
الالزمة  والتن�سيقات  املفاو�سات 
العامة  مانة  الأ مع  ال�ساأن  بهذا  حاليا 

تقارير  وكانت  الدولية”.  للمنظمة 
طلبت  املتحدة  الأمم  اأمانة  باأن  فادت  اأ
يران  اإ بينها  من  دول  ع�رش  حرمان 
اجلمعية  يف  الت�سويت  حثثق  مثثن 
عثثدم  ب�سبب  للمنظمة  الثثعثثامثثة 
وكانت  ا�سراكاتها.  ر�سوم  ت�سديد 
عام  ان�سحبت  املتحدة  الثثوليثثات 
التفاق  من  اأحادية  ب�سورة   2018
ملنع  يثثهثثدف  كثثان  الثثثذي  الثثنثثووي 
تر�سانة  على  احل�سول  من  طهران 
اقت�سادية  مزايا  تقدمي  مقابل  نووية 
الرئي�س  دارة  اإ ومثثار�ثثسثثت  لثثهثثا. 
دونالد  وليته  املنتهية  الأمريكي 
ق�سوى  اقت�سادية  �سغوطا  ترامب 
التفاو�س  على  لإجبارها  يران  اإ على 
برناجمها  يتجاوز  اأو�سع  اتفاق  على 

يحدث. هذا مل  اأن  اإل  النووي، 
ق/د

الفل�سطيني  الثثوزراء  رئي�س  اأعلن 
اأن  الثثثنثثني  الثثيثثوم  ا�ستية  حمثثمثثد 
�سيجرى  فل�سطينيا  وطنيا  حثثوارا 
يف  /القاهرة/  امل�رشية  العا�سمة  يف 
املقبل.  ال�سهر  من  الأول  الأ�سبوع 
الجتماع  م�ستهل  يف  ا�ستية،  وقال 
يف  الثثثثوزراء  ملجل�س  �ثثسثثبثثوعثثي  الأ
�ست�سارك  احلوار  اإن  الله،  رام  مدينة 
الفل�سطينية  الف�سائل  جميع  فيه 
النتخابات  اإجنثثثاح  كيفية  لبحث 
ابتداء  املقررة  الفل�سطينية  العامة 
يثثار/مثثايثثو املثثقثثبثثل. واأعثثثرب  مثثن اأ
احلوار  يتكلل  اأن  يف  اأمله  عن  ا�ستية 
واأل  بالنجاح  الفل�سطيني  الوطني 
اللثثتثثزام  مثثثام  اأ عقبات  اأي  تظهر 
التاأكيد  وجدد  النتخابات.  باإجراء 
لو�سع  “جاهزة  احلكومة  اأن  على 
اإجنثثاح  اأجثثل  مثثن  ممكن  هثثو  مثثا  كثثل 
ونحتاجها،  نريدها  التي  النتخابات 
النق�سام  نهاء  اإ اأجل  من  فقط  لي�س 
الوهج  اإعادة  اأجل  من  اأي�سا  ولكن 
الفل�سطينية  للموؤ�س�سة  الدميقراطي 
اأن  على  و�سدد  اليومية”.  وللحياة 
امل�رشوع  لتعزيز  مهمة  “النتخابات 
واإعثثثثادة  الفل�سطيني  الثثوطثثنثثي 
على  الثثوطثثنثثيثثة  الثثوحثثدة  �سياغة 
ا�ستية  واأعلن  دميقراطية”.  اأ�س�س 
�ستوجه  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن 
ب�ساأن  اإ�رشائيل  اإىل  ر�سميا  طلبا 
الفل�سطينيني  مب�ساركة  ال�سماح 

النتخابات  يف  القد�س  مدينة  يف 
رئي�س  ودعثثثا  وانثثتثثخثثابثثا.  تر�سحا 
الحتاد  دول  الفل�سطيني  الثثوزراء 
فثثريثثق  حتثث�ثثسثثري  اإىل  الأوروبثثثثثثي 
الفل�سطينية،  لالنتخابات  مراقبني 
يف  اإجرائها  �سمان  يف  وامل�ساعدة 
الفل�سطيني  الرئي�س  وكان  القد�س. 
اجلمعة  يوم  اأ�سدر  عبا�س  حممود 
انتخابات  باإجراء  مر�سوما  املا�سي 
على  فل�سطينية  ورئا�سية  برملانية 
املر�سوم  ومبثثوجثثب  مثثراحثثل.  ثثثالث 
يف  الت�رشيعية  النتخابات  �ستجرى 
يف  والرئا�سية  املقبل  يار/مايو  اأ  22
نتائج  تعترب  اأن  على  متوز/يوليو،   31
املرحلة  الت�رشيعي  املجل�س  انتخابات 
الوطني  املجل�س  ت�سكيل  يف  الأوىل 
الفل�سطينية.  الثثتثثحثثريثثر  ملنظمة 
املجل�س  انتخابات  ا�ستكمال  و�سيتم 
املقبل  اآب/اأغ�سط�س   31 يف  الوطني 
ملنظمة  �ثثسثثا�ثثس  الأ الثثنثثظثثام  “وفق 
والتفاهمات  الفل�سطينية  التحرير 
انتخابات  جتثثرى  بحيث  الوطنية، 
اأمكن”.  حيثما  الوطني  املجل�س 
فل�سطينية  انتخابات  اأي  جتر  ومل 
املجل�س  انتخابات  اإجراء  منذ  عامة 
عام  مطلع  )الثثربملثثان(  الت�رشيعي 
حما�س،  بها  فثثثازت  الثثتثثي   2006
انتخابات  اآخر  ذلك  قبل  جرت  فيما 

عبا�س. فيها  وفاز  رئا�سية 
ق/د

�إير�ن جتري مفاو�سات معقدة مع �لأمم 
�ملتحدة لت�سديد ر�سوم �ل�سرت�ك  

لبحث �إجناح �لنتخابات 

�لإعالن عن �نطالق جولت حو�ر 
وطني فل�سطيني �ساملة يف �لقاهرة 

�حتجاجات ملوؤيدي تر�مب يف �ملدن �لأمريكية 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

حر�سها  ولية   12 من  اأكر  وعباأت 
بنية  اأ تاأمني  يف  للم�ساعدة  الوطني 
اأعقاب  يف  وليثثة  بكل  الكوجنر�س 
الحتثثادي  التحقيقات  مكتب  حتذير 
م�سلحة  احتجاجات  من  )اإف.بثثي.اآي( 
الهجوم  �سجعهم  ممن  ميينّيني  ملتطرفني 
الثثدامثثي عثثلثثى مثثبثثنثثى الثثكثثوجنثثر�ثثس 
ال�ساد�س  يف  وا�سنطن  يف  الأمريكي 
اجلثثثاري.  الثثثثثاين  كثثانثثون  يناير  مثثن 
الأحد  يوم  الأمثثن  م�سوؤولو  واعترب 
الحتجاجات،  يف  رئي�سي  حدث  اأول 
حددته  الثثذي  املثثوعثثد  نثثثه  واأ خا�سة 
للحكومة  املناه�سة  بوجالو  حركة 
جميع  يف  جتمعات  حل�سد  �سابيع  اأ منذ 
م�ساء  وحتى  لكن  اخلم�سني.  الوليات 
جمموعات  �سوى  تخرج  مل  الأحثثد 
ح�سود  اأمام  املتظاهرين  من  �سغرية 
القانون  انثثفثثاذ  �سلطات  مثثن  كبرية 
حاكم  وكان  الإعالم.  و�سائل  واأطقم 
قال  بريتزكر  جيه.بي.  يلينوي  اإ ولية 
احل�سار  “بعد  الأحد  يوم  توير  على 
يف  الكوجنر�س  مبنى  على  املفرو�س 
التهديدات  عن  والتقارير  وليتنا 
قررت  الوليات،  لعوا�سم  املوجهة 
�سكاننا  حلماية  املثثثوارد  كثثل  ح�سد 

م�سيفا  الدميقراطية”،  والعملية 
الثثوليثثة  �ثثرشطثثة  تعبئة  ب�سدد  نثثه  اأ
العا�سمة  حلماية  الوطني  وحر�سها 
عثثوا�ثثسثثم  اأن  كثثمثثا  �سربينجفيلد. 
الثثوليثثات املثثتثثاأرجثثحثثة، الثثتثثي قثثال 
لنتائج  تزويرا  �سهدت  نها  اإ ترامب 
ق�سوى  تاأهب  حالة  يف  النتخابات، 

خا�س. ب�سكل 
نفاذ  اإ م�سوؤويل  من  املئات  وانت�رش 
الوطني  احلثثر�ثثس  وقثثثوات  الثثقثثانثثون 
جورجيا  ولية  كوجنر�س  مبنى  حول 
الأحثثد،  مبكر  وقثثت  يف  تثثالنثثتثثا  اأ يف 
بالأ�سالك  املنطقة  تطويق  وجثثرى 
بينما  الأ�سمنتية  واحلواجز  ال�سائكة 
يف  عديدة  مدرعة  مركبات  متركزت 
بولية  لن�سينج  ويف  قريب.  مكان 

الأمثثن  قثثوات  و�سعت  مي�سيجان، 
املحيطة  ال�سوارع  لإغالق  متاري�س 
ت�ساقط  مع  الولية  كوجنر�س  مببنى 
كانت  بينما  الأحثثد  �سباح  الثلوج 
املنطقة  يف  املكاتب  مثثبثثاين  نثثوافثثذ 

مغلقة. املحيطة 
وجثثثود  تثثكثثثثثيثثف  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة 
منها  وليثثثات  اتثثخثثذت  الثث�ثثرشطثثة، 
وكنتاكي  وتك�سا�س  بن�سلفانيا 
املناطق  لإغالق  الإجراءات  من  املزيد 
املجل�س  مثثبثثنثثى  بثثهثثا  يثثوجثثد  الثثتثثي 
اأن  املقرر  ومن  للولية.  الت�رشيعي 
الدميقراطي  الرئي�س  تن�سيب  يتم 
حني  الأربعاء  يوم  بايدن  جو  املنتخب 
ظل  يف  للبالد  رئي�سا  اليمني  يثثوؤدي 
العا�سمة  يف  ا�ستثنائية  اأمنية  جهود 

. �سنطن ا و
حمتمل عنف 

احتادية  ووكثثالت  )اإف.بثثي.اآي(  حذر 
اأخثثثرى مثثن احثثتثثمثثال وقثثثوع اأعثثمثثال 
يتطلع  ذ  اإ التن�سيب  موعد  قبل  عنف 
من  وغثثريهثثم  للبي�س  املتع�سبون 
الإحثثبثثاط  ا�ستغالل  اإىل  املتطرفني 
�سدقوا  الذين  ترامب  موؤيدي  بني 
النتخابات.  تزوير  حول  الأكاذيب 
الدامية  العنف  اأحثثداث  اأعقاب  ويف 
يناير  من  ال�ساد�س  يف  وقعت  التي 
وا�سنطن،  يف  اجلثثاري  الثاين  كانون 
قثثثال بثثعثث�ثثس اأعثث�ثثسثثاء اجلثثمثثاعثثات 
نثثهثثم لثثن يثث�ثثسثثاركثثوا يف  املثثتثثطثثرفثثة اإ
املقرر  ال�سالح  حلمل  يدة  املوؤ املظاهرة 
وعربت  فرجينيا.  يف  الثنني  يوم  لها 
اندلع  خطر  من  القلق  عن  ال�سلطات 
جمموعات  احت�ساد  مع  عنف  اأحداث 
عا�سمة  ريت�سموند  يف  مثثتثثعثثددة 
جماعات  بع�س  وطلبت  الثثوليثثة. 
من  املتطرفة  واجلثثمثثاعثثات  العنف 
يف  منازلهم  يف  الثثبثثقثثاء  نثث�ثثسثثارهثثا  اأ
م�سرية  الأ�سبوع،  هذا  نهاية  عطلة 
خطر  اأو  الأمني  الوجود  تكثيف  اإىل 
لها  املثثخثثطثثط  الأحثثثثداث  تثثكثثون  اأن 
طائلة  حتت  بهم  يقاع  لالإ فخاخ  مبثابة 

نون. لقا ا

جتاوز عدد م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون �لأمريكيني عدد �ملحتجني بفارق كبري يف مباين �لكوجنر�ص �ملحلية باأنحاء �لبالد يوم �لأحد 
مع جتمع عدد حمدود من موؤيدي �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب للم�ساركة يف مظاهر�ت حذرت �ل�سلطات من �أنها قد ت�سهد 

�أعمال عنف.

�أمني �سخم وتو�جد  م�سلحة  �أعمال عنف  من  بايدن.. وحتذير�ت  تن�سيب  �أزمة 

مون  اجلنوبي،  الكوري  الرئي�س  اأكد 
الزعيم  زيارة  اإىل  يتطلع  نه  اأ اإن،  جيه 
اأون،  جونغ  كيم  ال�سمايل،  الكوري 
الزيارة  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  ل�سيئول، 
مون  وقال  البلدين.  بني  عليها  متفق 
لاللتزام  داعي  ل  نه  اأ "غري  اإن:  جيه 
نني  اإ حيث  اأول،  تكون  زيارته  باأن 
يف  كيم  الزعيم  مع  للقاء  م�ستعد 
موا�سلة  ومع  مكان،  واأي  وقت،  اأي 
ميكن  التي  الثقة،  وبناء  اللقاءات 
اإىل  زيثثارتثثه  تثثتثثم  اأن  خثثاللثثهثثا  مثثن 
"ثقته"  عن  معربا  اأي�سا"،  اجلنوب 
ال�سمايل  الثثكثثوري  الزعيم  اأن  يف 
ال�سالم،  حللول  وا�سحة  اإرادة  "لديه 

واإجثثثثراء احلثثثثوار، وحتثثقثثيثثق الثثنثثزع 
الكوري  الرئي�س  وتابع  النووي". 
مع  العالقة  حثثول  حديثه  اجلنوبي 
املوؤ�سف  "من  قائال:  ال�سمالية  اجلارة 
يف  تقدم  اإحثثراز  من  التمكن  عثثدم 
اإعالن  عرب  الكوريتني  بني  العالقات 
بيونغ  بيان  عن  والإعالن  بامنوجنوم، 

ال�سمايل". يانغ 
اإمكانية  عثثن  احلثثديثثث  اإطثثثار  ويف 
الكوريتني  بثثني  القمة  لثثقثثاء  عقد 
مون  اأو�ثثسثثح  وليثثتثثه،  انتهاء  قبل 
العام  هو  اجلاري  "العام  اأن  اإن،  جيه 
لديه  لي�س  حيث  للحكم،  اخلام�س 
هو  القمة  لقاء  كان  واإن  كاف،  وقت 

العالقات  يف  تقدم  اإحثثراز  اأجل  من 
للقاء  م�ستعد  نه  فاإ الكوريتني،  بني 
مكان"،  واأي  وقثثت  اأي  يف  القمة 
يف  ما  كل  يبذل  اأن  "يريد  نه  اأ موؤكدا 
حكمه،  من  املتبقية  الفرة  يف  و�سعه 
يدعو  ل  مثثر  الأ اأن  من  الرغم  على 
يانغ  بيونغ  عالقة  وحول  للت�رشع". 
الكوري  الرئي�س  �سار  اأ ووا�سنطن، 
كوريا  به  تطالب  "ما  اأن  اإىل  اجلنوبي 
بقاء  على  التاأمني  هو  ال�سمالية، 
العالقات  وتطبيع  احلاكم  نظامها 
اجلانبني  اأن  غثثري  وا�ثثسثثنثثطثثن،  مثثع 
ذلثثك،  تنفيذ  �سبل  على  يتفقا  مل 
لنتهاء  اأدى  الثثذي  مثثر  الأ هو  وهثثذا 

دون  هثثانثثوي  يف  القمة  حمثثادثثثات 
"من  نثثه  اأ اإىل  لفتا  تذكر"،  نتيجة 
الأمريكي  الرئي�س  دارة  اإ اأن  املعروف 
تف�سل  اجلديدة،  بايدن،  جو  املنتخب، 
اإىل  الأ�سفل  من  املحادثات  اإجثثراء 
الرئي�س  دارة  اإ عك�س  الأعثثلثثى، 

ترامب". دونالد  وليته،  املنتهية 
املثثحثثادثثثات  اجثثثراء  "اإن  واأ�ثثسثثاف: 
ال�سمالية  كثثوريثثا  بثثني  الثثوثثثيثثقثثة 
يوؤدى  اأن  ميكن  املتحدة  والوليات 
كوريا  واأن  كافية،  حلول  اإيجاد  اإىل 
اأجل  من  جهدا  تدخر  لن  اجلنوبية 

اأي�سا". ذلك 
ق/د

الرو�سية  اخلارجية  وزارة  اأقامت 
�سنويا  �سحفيا  متثثرا  مثثوؤ ثثثنثثني،  الإ
وزير  خالله  واأجثثاب  مو�سكو،  يف 
�سريغي  الثثرو�ثثسثثي،  اخلثثارجثثيثثة 
ال�سحفيني  �سئلة  اأ عن  لفثثروف، 
وبثثاء  ب�سبب  الفيديو  تقنية  عثثرب 
وقال  امل�ستجد.  كورونا  فريو�س 

وحلفاءها  وا�سنطن  ان  لفثثروف 
كورونا  جائحة  ا�ستغالل  حاولوا 
وفر�س  ال�سغط  �ساليب  اأ لزيادة 
ن�سعر  لذلك  العقوبات،  من  مزيد 
الوليات  ت�رشفات  اإزاء  بالغ  بقلق 
الأمن  لتقوي�س  وحلفائها  املتحدة 
ترى  رو�سيا  ان  وا�ساف  الثثدويل. 

العامل  دول  من  مبا�رشة  ا�ستجابة 
�سد  لقاح  ب�ساأن  التعاون  ملقرحات 
ت�رشيحات  على  وردا  كثثورونثثا. 
نافالني"  "اليك�سي  حول  بومبيو 
اعتقال  مو�سكو  قثثرار  دانثثتثثه  واإ
�سريغي  اكد  الرو�سي،  املعار�س 
ت�رشيحات  من  الهدف  ان  لفروف 

هو  نافالني  احتجاز  ب�ساأن  الغرب 
التي  الأزمثثثة  عن  النتباه  �ثثرشف 
وقثثثع فثثيثثهثثا الثثنثثمثثوذج الثثلثثيثثربايل 
غربي  اتهام  كل  نف�سه.  للتنمية 
دليل  اأي  من  يخلو  كثثان  لرو�سيا 

الإطالق. على 
ق/د

ملثثاين  الأ اخلارجية  وزيثثر  يتوجه 
العا�سمة  اإىل  مثثا�ثثس  هثثايثثكثثو 
نثثقثثرة الثثيثثوم الثثثنثثني  الثثركثثيثثة اأ
تراك  الأ امل�سوؤولني  مع  ملحادثات 
لف�س  الو�ساطة  جهود  اإطثثار  يف 
اخلثثثثثالف الثثثركثثثي الثثثيثثثونثثثاين. 

اإىل  املنتمي  الثثوزيثثر  و�سيلتقي 
الدميقراطي  ال�ثثسثثراكثثي  احلثثزب 
ت�ساوو�س  مولود  الركي  نظريه 
ت�ستاأنف  اأن  املنتظر  ومن  اأوغلو. 
حمادثاتهما  والثثيثثونثثان  تثثركثثيثثا 
اجلثثاري  ال�سهر  مثثن   25 الث يف 

البلدين  زار  قد  ما�س  كان  فيما 
هذه  اإطثثار  يف  املا�سي  ال�سيف 

. طة لو�سا ا
لركيا  التثثهثثام  اليونان  وتوجه 
الغاز  عن  امل�رشوع  غري  بالتنقيب 
بثثدعثثوى  املثثتثثو�ثثسثثط،  �ثثثرشق  يف 

ل  الثثدويل  البحري  القانون  اأن 
اإل  املناطق  هذه  يف  البحث  يجيز 
نقرة  اأ ترى  املقابل  ويف  لليونان، 
للجرف  امثثتثثداد  املناطق  هثثذه  اأن 

الركي. القاري 
ق/د

الثنني  �سباح  القاهرة  مطار  غادرت 
“م�رش  ل�رشكة  تابعة  ركثثاب  طائرة 
الدوحة  مطار  اإىل  متوجهة  للطريان” 
الطريان  حركة  ا�ستئناف  م�ستهل  فى 
منذ  توقفها  بعد  وقطر  م�رش  بثثني 
لقرار  تنفيذا  وذلك   ،  2017 منت�سف 
موؤخرا  ليه  اإ التو�سل  مت  الذي  امل�ساحلة 

و�رشحت  وقطر.  العربي  الرباعي  بني 
باأن  القاهرة  مبطار  مطلعة  م�سادر 
ومن  راكبا،   38 تقل  كانت  الطائرة 
متنها  وعلى  للقاهرة  تعود  اأن  املقرر 
فادت  اأ ذلك،  غ�سون  يف  راكبا.   91
اأجلت  القطرية  اخلطوط  باأن  امل�سادر 
والذي  القاهرة  اإىل  رحالتها  ا�ستئناف 

م�رش  األغت  بينما  اليوم،  مقررا  كان 
املقررة  قطر  اإىل  رحلتها  للطريان 
عدد  لنخفا�س  وذلك  الثالثاء،  غدا 
ي�ستمر  اأن  امل�سادر  وتوقعت  الركاب. 
الركاب  لأعداد  املنخف�س  املعدل  هذا 
يتح�سن  اأن  على  القادمة  الفرة  خالل 
والأعثثيثثاد.  الإجثثثازات  خثثالل  الو�سع 

حظر  يام  اأ قبل  األغت  م�رش  اأن  يذكر 
لتثثفثثاق  تنفيذا  قثثطثثر  مثثع  الثثطثثريان 
مثثارات  والإ ال�سعودية  بني  امل�ساحلة 
والثثذى  قطر،  مع  وم�رش  والبحرين 
عقدت  التي  اخلليجية  القمة  خالل  مت 

ال�سعودية. يف  بالعال  موؤخرا 
ق/د

"معاريف"  �ثثسثثحثثيثثفثثة  فثثثثثادت  اأ
املغربي  امللك  باأن  الثنني،  العربية 
اإعثثالن  ا�ثثسثثرط  ال�ساد�س  حممد 
الفل�سطينية  املفاو�سات  ا�ستئناف 
لزيارة  الدعوة  لتلبية  الإ�رشائيلية، 
عن  ال�سحيفة  ونقلت  بيب.  اأ تل 
امللك  اإن  قولها  فرن�سية،  م�سادر 
ر�سمية  دعوة  تلقى  الذي  املغربي، 
الإ�رشائيلية  احلكومة  رئي�س  من 
"اإ�رشائيل"  لزيارة  نتنياهو  بنيامني 
بثثعثثد تثثطثثبثثيثثع الثثثعثثثالقثثثات بثثني 
الزيارة  اإجثثراء  ي�سرط  البلدين، 
ا�ستئناف  عن  خاللها  الإعثثالن  مع 
"اإ�رشائيل"  بني  ال�سالم  مفاو�سات 
يطالب  كثثمثثا  والثثفثثلثث�ثثسثثطثثيثثنثثيثثني، 
الجتماع  ال�ساد�س  حممد  امللك 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  مع 

الزيارة. خالل  عبا�س 

مكتب  رئي�س  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
يف  اجلديد  الإ�رشائيلي  الت�سال 
املثثغثثرب دافثثيثثد جثثوفثثريثثن، الثثذي 
الثثربثثاط،  اإىل  يثثام  اأ بعد  �سيتوجه 
هذه  لإجثثراء  الدفع  على  �سيعمل 
اإىل  "معاريف"  ولفتت  الثثزيثثارة. 
للملك  ال�سخ�سي  الثثتثثدخثثل  اأن 
مكانته  على  الت�سديد  اإىل  يهدف 
اجلديدة،  المريكية  دارة  الإ مثثام  اأ
تثثراجثثع عن  لثثن  نثثهثثا  اأ و�ثثسثثمثثان 
على  املغربية  بال�سيادة  العثثراف 
اإىل  م�سرية  الغربية،  ال�سحراء 
قناة  بفتح  اأي�سا  معني  امللك  اأن 
مثثبثثادرات  مثثع  تثثتثثالقثثى  مكملة 
امل�رشية  الفرن�سية  الثثتثث�ثثسثثويثثة 
يف  جاء  ما  وفق  الأردنية،  ملانية  الأ

. ل�سحيفة ا
ق/د

رئي�ص كوريا �جلنوبية يك�سف عن ترقبه لزيارة كيم جونغ �أون

لفروف: و��سنطن وحلفاوؤها حاولو� ��ستغالل كورونا

�أملانيا تتو�سط حلل �خلالف بني تركيا و�ليونان

بعد توقف ل�سنو�ت.. لتفتح �سفحة عالقات جديدة تنفيًذ� لتفاق �مل�ساحلة

�أول طائرة ركاب م�سرية تتوجه للعا�سمة �لقطرية �لدوحة 

�سحيفة عربية تك�سف لأول مرة 

ملك �ملغرب و�سع �سرطا لزيارة تل 
�أبيب
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�لتكنولوجيا ع�سفت بالن�سو�ص �ل�سعبية فز�دتها 
�نت�سار� بني �لنا�ص

حاورته : ن-ق- �لتجاين
----------------  

�لتحرير: حدثنا عن م�سمون هذ� 
�لكتاب؟ 

عمل  ح�سيلة  هثثو  الثثكثثتثثاب 
ون�سف  عامني  طيلة  م�ستمر 
خثثثثثثالل حتثثث�ثثثسثثثري مثثثذكثثثرة 
تنقيحه  واأعثثثدت  املاج�ستري، 
املجموعة  مثثثثثال  الأ وزيثثثثادة 
الطلب  بعد  ككتاب  لأخثثرجثثه 
اطالعهم  عند  الطلبة  من  امللح 
التي  املاج�ستري  مذكرة  على 
يف  ال�سعبية  الأمثال  كتاب  هي 
ودرا�سة  جمع  ورقلة  منطقة 
وقد  اأ�سلوبية،  بالغية  تداولية 
من  ال�سعبية  مثثثثثال  الأ جمعت 
راأ�سهم  على  الثثرواة  من  كثري 

الوالدة.
�لتحرير: يعد �لكتاب ح�سيلة 

�سنو�ت من �لعمل �مليد�ين و�ملكتبي 
بالتاأكيد، حدثنا عن مر�حل 

�إعد�ده؟ 
التمهيدي  الف�سل  يف  حتدثت 
التاريخية  ال�سعبية  الذاكرة  عن 
املنطقة  تثثاريثثخ  وو�ثثسثثحثثت 
ثنياتهم  واأ �سكانها  وتثثاريثثخ 
ثم  واأ�ثثسثثولثثهثثم،  اأعثثراقثثهثثم  اأي 
جمع  ومنهج  اجلمع  وقائع  بينت 

والفلكلورية،  ال�سعبية  املواد 
لالأمثال  تعريفات  قدمت  ثم 
يف  ومو�سوعاتها  ومميزاتها 
الف�سل  ويف  الأول،  الف�سل 
دبية  الأ الدرا�سة  كانت  الثاين 
بالغية  بثثدرا�ثثسثثة  الثثعثثمثثيثثقثثة 
واأ�سلوبياتها  ال�سعبية  الأمثال 
الثث�ثثسثثوتثثي، ويف  يثثقثثاعثثهثثا  واإ
الدرا�سة  كانت  الثالث  الف�سل 
ال�سعبية،  مثثثثثال  الأ تثثداولثثيثثة 
حديثة  نقدية  درا�ثثسثثة  وهثثي 
يف  املبهمات  دور  على  تركز 
دبية  الأ واملفارقات  الن�سو�س 
على  ركزت  كما  حتملها  التي 
مثثثثثال  الأ احلجاجية  الثثدرا�ثثسثثة 
ا�ستخل�ست  ومنه  ال�سعبية 
بثثعثث�ثثس �ثثسثثمثثات املثثجثثتثثمثثع 
البيئي  وارتثثبثثاطثثه  الثثورقثثلثثي 

اأمثاله.. �رشد  يف  ال�سحراوية 
�لتحرير: ماهي �أهم �ل�سعوبات 

�لتي و�جهتك؟
املتعلقة  الثث�ثثسثثعثثوبثثات  مثثن 
الأكادمييني  وخا�سة  بالنا�س 
ال�سعبي  لثثالأدب  املعار�سني 
خا�س  جمع  نثثه  اأ يثثرون  الذين 
امل�ست�رشقني  اإن  ذ  اإ بال�ستعمار 
دبنا  اأ جمعوا  قثثد  الفرن�سيني 
خمابرهم  يف  ودر�سوه  ال�سعبي 

الركيبة  ليفهموا  الع�سكرية 
ال�سغرية  ملجتمعاتنا  الب�رشية 
وحتى  واجلهات  الوليات  يف 
فكنت  الثثنثثائثثيثثة،  املثثنثثاطثثق  يف 
اأ�سادف  الأمثال  جمعت  كلما 
العمل،  هذا  �ساأن  من  يحّقر  من 
منطقة  يف  اجلمع  ناحية  ومثثن 
ورقثثثلثثثة مثثتثثعثثددة الأعثثثثثراق 
القاطنة  الب�رشية  ثنيات  والأ
لهجات  بعدة  املثل  فاأجد  بها، 
�سعوبة  كثثذلثثك  وتثثركثثيثثبثثات 
ال�سعبية  باللغة  الأمثال  كتابة 
ل  ال�سوت  على  تعتمد  التي 
حاولت  ذلك  ورغم  الت�سكيل، 
مثلما  الكلمات  كتابة  تتبع 
اأكتبها  )مثثنثثه(  فمثال  تنطق، 
)مثثنثثو( كثثمثثا تثثنثثطثثق، وحثثرف 
يف  ال�ستعمال  ال�سائع  القاف 
الكتابة  اأربثثك  اأي�سا  املنطقة 
)بثثاغثثي(  تعني  الثثتثثي  )بثثاقثثي( 
كما  بالقاف  اأكتبها  اأريثثد،  اأي 
فهم  و�سعوبة  عندنا،  تنطق 
منقطعة  وهي  الأمثال  بع�س 

الأمثال.. حكايات  عن 
�لتحرير: �لكتاب موجه لفئة 

�لباحثني �أو �لعامة؟ 
الفئات  لكل  موجه  الكتاب 
العربي  الوطن  يف  ال�سعبية 
الأكادمييني  من  النخبة  فيهم  مبا 
الأوىل  بثثالثثدرجثثة  والثثطثثلثثبثثة 
الثث�ثثسثثعثثبثثي  الأدب  وحمثثثبثثثي 

. �س خل�سو با
�لتحرير: هل �ساهمت �لر�سائل 

�لأكادميية يف خدمة هذ� �ملوروث؟ 
بثثالثثطثثبثثع تثث�ثثسثثاهثثم الثثر�ثثسثثائثثل 
والثثبثثحثثوث الأكثثثادميثثثيثثثة يف 
املثثحثثافثثظثثة عثثلثثى املثثثثوروث 
ال�سفوي  مثثادي  الثثال  وخا�سة 
ومثثن  نثثحثثن  فعلنا  كثثمثثا  مثثنثثه، 
�سنب  بن  حممد  العالمة  قبلنا 
ال�سعبية  مثثثثثال  الأ جمعه  يف 

ديثثثب  اجلثثزائثثريثثة وكثثذلثثك الأ
بن  احلميد  عبد  البارع  الروائي 

هدوقة.
�لتحرير: �لأمثال �ل�سعبية هل ما 
تز�ل مرجعية �لفرد �لورقلي يف 

�أحاديثه �ليومية؟ 
ال�سعبية  مثثثثثال  الأ زالثثثت  مثثا 
ال�سعبية  الثثنثث�ثثسثثو�ثثس  اأكثثثر 
اليومية  احلثثيثثاة  يف  حثث�ثثسثثورا 
تواجهها  اأي  دبثثيثثة  الأ وحثثتثثى 
اأو  ال�سعرية  الن�سو�س  يف 
التنا�س  �سبيل  على  الروائية 

. لت�سمني ا و
�لتحرير: هل ترى �أن �لدر��سات 
حول هذ� �ملجال كانت مق�سرة يف 

تناولها ب�سكل معمق؟ 
هثثنثثاك الثثكثثثثثري مثثن الأعثثمثثال 
الأدب  حثثول  اأكادمييا  املقدمة 
حبي�سة  بقيت  لكنها  ال�سعبي 
واجلامعات  املكتبات  رفثثوف 
لتنوير  نا هو حماولة  اأ وما فعلته 
باأهمية  ال�سعبي  العام  الثثراأي 
على  ال�سعبي  بالأدب  العتناء 
اخلثث�ثثسثثو�ثثس وكثثل املثثثوروث، 
وذاتنا  هويتنا  مثثن  جثثزء  نثثه  لأ
والبيئية  والإ�سالمية  العربية 
و  اأ اله�سابية  اأو  ال�سحراوية 
عن  تعبري  نه  اأ كما  ال�ساحلية، 
العرقية  ثنولوجية  الأ ثقافتنا 
عمق  يف  ال�ساربة  الأمازيغية 

لتاريخ. ا
�لتحرير: هل تعتقد �أن 

�لتكنولوجيا قد ع�سفت برياح 
�لأمثال �ل�سعبية �أم �لعك�ص؟

ع�سفت  التكنولوجيا  بالعك�س 
فزادتها  ال�سعبية  بالن�سو�س 
فمعظم  النا�س،  بني  انت�سارا 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ال�سعبي  الأدب  ت�ستعمل 
للجميع  وو�سولها  ل�سهولته 

فيه. الفكرة  وتركيز 

تعد �لأمثال �ل�سعبية، �أحد �أ�سكال �لأدب �ل�سعبي �ملتميزة عن باقي �أ�سكال �لأدب �ل�سعبي �لأخرى، فهي حتمل يف طياتها 
دللت �جتماعية وثقافية عن مظاهر �حلياة �لعامة �ل�سائدة يف �ملجتمع، وتنـاول بع�ص �لدكاترة و�لكتاب �لأمثال بالدر��سة، 
حيث �أنهم �أولـوها ق�سطا و�فر� من �هتماماتهم، حيث ل تخلو� �ملكتبات من قو�مي�ص وكتـب وم�ساحف تنـاولت �ملثل و�أو�سحت 

مغز�ه، ومن �أجل �إلقاء �ل�سوء على هذ� �ملوروث �لال مادي ��ست�سافت جريدة �لتحرير �لدكتور �أحمد �لتجاين �سي كبري 
�لأ�ستاذ �ملحا�سر بق�سم �للغة و�لأدب �لعربي بجامعة قا�سدي مرباح بورقلة و�ملوؤلف لكتاب "�لأمثال �ل�سعبية يف منطقة ورقلة" 

ق�سد �إحاطة �لقارئ �لكرمي بجو�نب هذ� �لإ�سد�ر ..

�إ�سد�ره  يف  لقاء مع �لدكتور �أحمد �لتجاين �سي كبري وحديث عن 

ولية  من  جالل  حمزاوي 
طالب  �سنة،   19 اأدرار، 
بجامعة  حقوق  تخ�س�س 
حمتوى  �ساحب  اأدرار، 
من�سة  عثثلثثى  تعليمي 

يوتيوب.
�لتحرير: كيف ومتى بد�أت 
جتربتك يف �لكتابة �لأدبية 
وما هي �ملر�حل و�ملحطات 

�لتي مررت بها؟
بثثدايثثتثثي مثثثع الثثكثثتثثابثثة 
منذ  بثثثثداأت  وجتثثربثثتثثي، 
اأدون  كثثنثثت  �ثثسثثنثثوات، 
والكلمات  فثثكثثار  الأ كل 
خاطري  يف  جتثثول  الثثتثثي 
املراحل  ما  اأ كرا�سي،  يف 
املرحلة  بها،  مررت  التي 
اأكثثتثثب  كثثنثثت  الأوىل 

الثثقثث�ثثسثث�ثثس اجلثثثد قثث�ثثسثثرية، 
توقفت  ثثثم  اجلثثمثثل،  وبع�س 
الكتابة  وا�سلت  ثم  ومن  ملدة، 
موهبتي. تطوير  نحو  و�سعيت 

�لتحرير: ما �لعقبات �لتي 
و�جهتك �أثناء بحثك عن دور ن�سر 

لكتابك؟
يف  طثثمثثوح  واأي  كثثاتثثب  اأي 
عقبات  يواجه  �سوف  حياته 
من  عقبات  واجهتني  عديدة، 
ن�رش  دار  على  العثور  حيث 
عالية يف  جودة  وذات  موثوقة 
توا�سلت  لله  واحلمد  خدمتها، 
من�سوري،  �سمرية  املديرة  مع 
للن�رش  املثقف  دار  �ساحبة 

لتوزيع. وا
كتابك  عن  حدثنا  التحرير: 
تعانق  "روح  بثثث  املثثو�ثثسثثوم 
موا�سيعه،  هثثي  مثثا  زحل"، 
الرئي�سية  والفكرة  حمتواه 
دفتي  داخثثثل  عاجلتها  الثثتثثي 

لكتاب؟ ا
اخلثثواطثثر،  اأدب  مثثن  الكتاب 
نثثا  اأ ثنائي  عمل  عثثن  عثثبثثارة 
على  يحتوي  بحيث  وزميلتي 
ذات  اخلثثواطثثر  مثثن  جمموعة 
موا�سيعه  اأما  يعازي،  اإ قالب 
فثثكثثار،  الأ حيث  من  اختلفت 
اأن  على  التثثفثثاق  كثثان  لكن 
يعازيا.  اإ قالبا  طياته  يف  يحمل 
نثثك  �ثثسثثا�ثثسثثيثثة، اأ الثثفثثكثثرة الأ
�ستالحظ  الكتاب  تقراأ  عندما 
يعاين  كان  رمبا  كتبه  من  اأن 

مثثن الثثكثثثثثري مثثن الثثعثثقثثبثثات 
واخلثثيثثبثثات، وبثثهثثذا الثثقثثارئ 

يتخطاها. �سوف 
�لتحرير: ككل كاتب يحمل �لقلم، 

يحمل معه ق�سية �سو�ء �إن�سانية 
�أو �جتماعية �أو غريها، فما هي 

�لق�سية �لتي يعاجلها قلمك؟
يف  عاجلتها  الثثتثثي  الق�سية 
ق�سايا  وزميلتي،  نا  اأ كتابنا 

العموم. على  اجتماعية 
الكتابة  م�ستقبل  ترى  كيف 
أو�ثثثسثثثاط  يف  الثث�ثثسثثبثثابثثيثثة 
خا�سة،  الثث�ثثسثثبثثاب  الثثكثثتثثاب 

عامة؟ اجلزائري  بداع  والإ
�ساب  لكل  وممنت  فخور  جد  نا  اأ
جمال  يف  حياته  يف  طثثمثثوح 
م�ستقبال  واأرى  الثثكثثتثثابثثة، 
�ساب  لكل  الله  �ساء  اإن  زاهرا 
الفن  جمثثثال  يف  اأو  كثثاتثثب، 

الراقي. الأدبي 
�لتحرير: ماهي م�ساريعك 

وطموحاتك �مل�ستقبلية؟
القادمة  امل�ساريع  عثثن  مثثا  اأ
�ستكون  تعاىل،  الله  بحول 
املتابع،  للجمهور  ة  مثثفثثاجثثاأ
اآخثثر،  جثثديثثد  بعمل  واأعثثدهثثم 
اإن  امل�ستوى  يف  و�سيكون 

الله �ساء 
�لتحرير: كلمة للقارئ و�جلريدة

لقارئ  اخلال�سة  حتياتي  اأهدي 
�ساندين  من  ولكل  احلوار  هذ 
�سبيل  هو  بالفكرة  ميثثان  الإ  ،

ح لنجا ا
يو�سف بن   . . خل�رش  اأ   / حاوره 

على  التوقيع  العا�سمة  باجلزائر  مت 
الثقافة  وزارة  بثثني  تثثعثثاون  اتفاقية 
الوطني  الثثدفثثاع  ووزارة  والثثفثثنثثون 
الثقايف  الثثنثث�ثثسثثاط  تثثوزيثثع  "لرقية 
الوطني"،  الدفاع  قطاع  لفائدة  والفني 
والتوزيع  نتاج  الإ جمال  يف  "التعاون 
قطاع  وم�ساركة  ال�سينماتوغرايف" 
مكتبات  دعثثم  يف  الثثوطثثنثثي  الثثدفثثاع 
مبناطق  املطالعة  وف�ساءات  ومدار�س 
وزارة  مثثنثث�ثثسثثورات  مبختلف  الثثظثثل 

الثقافة. لوزارة  بيان  ح�سب  الثقافة، 
"امل�سار  �سمن  التفاقية  هذه  وتدخل 
املواطن  وعثثي  لتعزيز  ال�سراتيجي 

ب�رشورة  خ�سو�سا  واملجند  عموما 
والفنانني  املثقفني  ومكانة  الثقافة 
الع�سكرية"،  والأو�ثثسثثاط  املجتمع  يف 

البيان. ذات  ح�سب 
"ترقية  على  الأويل  الت�سور  ويقوم 
لفائدة  والفّني  الثقايف  الن�ساط  توزيع 
ومب�ساركته  الوطني"،  الدفاع  قطاع 
"مكتبات  بدعم  الكتاب  جمثثالت  يف 
مبناطق  املطالعة  وف�ساءات  ومدار�س 
وزارة  مثثنثث�ثثسثثورات  مبختلف  الثثظثثل 
التعاون  عن  ف�سال  والفنون،  الثقافة 
والتوزيع  نثثتثثاج  الإ جمثثال  يف  امل�سرك 
�سلة  له  ما  وخا�سة  ال�سينماتوغرايف 

الوطنية". والذاكرة  بالتاريخ 
بالربنامج  "العناية  التفاقية  تويل  كما 
�سبال  اأ ملثثدار�ثثس  املخ�س�س  الثقايف 
وم�رشح  مدر�سي  م�رشح  مثثن  مثثة  الأ
رزنثثامثثة  بثثرجمثثة  جثثانثثب  اإىل  نا�سئة، 
متنوعة  وفنية  ثقافية  لقوافل  دورية 

وهادفة".
"م�سعى  �سمن  التفاقية  هذه  وتدخل 
الروابط  لتثمني  والفنون  الثقافة  وزارة 
فعاليات  وكل  وف�ساءاتها،  الثقافة  بني 
لتعليمات  وا�ستجابة  والدولة،  املجتمع 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
جراد"،  العزيز  عبد  الأول  والثثوزيثثر 

يف  جثثاء  مثثا  ح�سب 
ن. لبيا ا

وزارة  واعثثتثثربت 
والفنون  الثقافة 
هثثثثذه التثثفثثاقثثيثثة 
للفنون  "فر�سة 
وللفنان  والثقافة 
للعمل  اجلثثزائثثري 
ومواكبة  والن�ساط 
اجلي�س  مثثنثثجثثزات 
ال�سعبي  الوطني 

بها". والحتفاء 
ق/ث

�لكاتب �ل�ساب "جالل حمز�وي" يف حو�ر لـ"�لتحرير":

�أي كاتب و�أي طموح �سوف يو�جه 
عقبات عديدة يف حياته

توقيع �تفاقية تعاون بني وز�رتي �لثقافة و�لدفاع �لوطني
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�ل�سيد: �أولد �ملختار م�سطفى بن �سليمان �ل�ساكن: حي حفرة �لعبا�ص �ملنيعة ولية غرد�ية   ى-بعد �لطالع على �ملادة 106 من قانون �لأ�سرة  -قمنا بن�سر 
ن�سخة من هذ� �ملح�سر بيومية وطنية مكتوبة باللغة �لعربية، �ملت�سمن حم�سر ن�سر منطوق �حلكم �حل�سوري �ل�سادر عن حمكمة �ملنيعة ق�سم �سوؤون �لأ�سرة بتاريخ: 
�لأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  �ملحكمة  -حكمت   يلي:   مبا  -و�لقا�سي    .00735/20 �جلدول:  رقم   00752/20 �لفهر�ص:  رقم   2020/12/29
�إفر�غ �حلكم �ل�سادر عن ق�سم �سوؤون �لأ�سرة ملحكمة �ملنيعة  حكما علنيا، �بتد�ئيا ح�سوريا يف �ل�سكل: قبول دعوى �لرجوع بعد �خلربة �سكال . يف �ملو�سوع:- 
�لعقلية   �لأمر��ص  يف  �ملخت�ص  �لدين  نور  خطارة  �لدكتور  طرف  من  �ملنجز  �خلربة  تقرير  على  و�مل�سادقة   ،20/00644  : رقم  فهر�ص   2020-12-08 يف 
2020/91، ومن ثمة �حلكم باحلجر على �ملرجع �أولد خمتار نور  2020/80 فهر�ص رقم  22-12-2020 حتت رقم  و�ملودع باأمانة �سبط  �ملحكمة بتاريخ: 
�لدين �ملولود بتاريخ08-11-2000 باملنيعة �بن م�سطفى و بودر�ع ف�سيلة،  وتعيني �ملرجع �أبوه مقدما عليه من تاريخ �لنطق باحلكم �إىل غاية زو�ل �أ�سباب 
�حلجر �أو �سدور حكم خمالف وذلك لت�سيري �سوؤونه و�لقيام مكانه بالت�سرفات �ملالية مع �لتاأ�سري على هام�ص  �سهادة ميالد �ملعني يف �سجالت �حلالة �ملدنية ب�سعي 
من �لنيابة �لعامة.  �لأمر بن�سر �حلكم �حلايل بو�سيلة �إعالم وطنية مكتوبة على نفقة �ملرجع. �إلز�م �ملرجع �ملقدم �إيد�ع تقرير دوري كل ثالثة �أ�سهر عن �إد�رة 
�أمو�ل �ملحجور عليه باأمانة �سبط �ملحكمة �بتد�ء  من تاريخ �سريورة هذ� �حلكم نهائيا، مع �إبالغ �ملحكمة عن كل تغيري ملكان �لإقامة. حتميل �ملرجع �مل�ساريف 
�إثباتا ملا تقدم حررنا هذ� �ملح�سر طبقا للقانون.                  �ملح�سر �لق�سائي �لق�سائية �ملقدرة باأربعمائة وخم�سون دينار جز�ئري )450دج(  وحتى ل يجهل  - 

�لديو�ن �لعمومي للمح�سر �لق�سائي 
�لأ�ستاذ: علوي خل�سر  

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �ملنيعة 
�لكائن مكتبه ب�سارع �لقد�ص- �ملنيعة  
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �لو�دي

د�ئرة �لطالب �لعربي
بلدية �لطالب �لعربي

مكتب �جلمعيات
رقم 03 /2020

و�سل ��سهار تا�سي�ص �لهيئة �لقيادية للجمعية
طبقا لأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات بناء على طلب تاأ�سي�ص �جلمعية �مل�سماة: جمعية حي �ل�سبايي�ص 
بالطالب �لعربي �لكائن مقرها بحي �ل�سبايي�ص بلدية �لطالب �لعربي بناء على �لتحقيق �لإد�ري بالإيجاب رقم:1333 تاريخ 12/14/2020 �ملقيمة بلدية 

�لطالب �لعربي رئي�ص �جلمعية بوغز�له حممد علي �لتاريخ ومكان �مليالد 1984/01/11 بالرباح عنو�ن �لرئي�ص حي �ل�سبايي�ص �لطالب �لعربي.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
                                                                                         وز�رة �لعدل

   *حم�سر ن�سر حكم باحلجر*
�ملادة: )106 من قانون �لأ�سرة(  

-نحن �لأ�ستاذ: علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى  �خت�سا�ص حمكمة �ملنيعة جمل�ص ق�ساء غرد�ية �لكائن مكتبه بالعنو�ن �ملذكور �أعاله و�ملوقع �أدناه  - لفائدة 
106 من قانون �لأ�سرة  -قمنا بن�سر ن�سخة من  �ل�سيد: زهار ح�سني بن �حممد  �ل�ساكن: حي حفرة �لعبا�ص �ملنيعة ولية غرد�ية   -بعد �لطالع على �ملادة 
بتاريخ:  �لأ�سرة  �سوؤون  ق�سم  �ملنيعة  حمكمة  عن  �ل�سادر  �حل�سوري  �حلكم  منطوق  ن�سر  حم�سر  �ملت�سمن  �لعربية،  باللغة  مكتوبة  وطنية  بيومية  �ملح�سر  هذ� 
2020/12/29 رقم �لفهر�ص: 00754/20 رقم �جلدول: 00737/20. -و�لقا�سي مبا يلي:  -حكمت  �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �لأ�سرة حكما 
علنيا، �بتد�ئيا ح�سوريا يف �ل�سكل: قبول دعوى �لرجوع بعد �خلربة �سكال . يف �ملو�سوع:- �إفر�غ �حلكم �ل�سادر عن ق�سم �سوؤون �لأ�سرة ملحكمة �ملنيعة يف -2020

باأمانة  20/00665، و�مل�سادقة على تقرير �خلربة �ملنجز من طرف �لدكتور خطارة نور �لدين �ملخت�ص يف �لأمر��ص �لعقلية �ملودع   : 08-12 فهر�ص رقم 
�سبط  �ملحكمة بتاريخ: 22-12-2020 حتت رقم 2020/82 فهر�ص رقم 2020/90، ومن ثمة �حلكم باحلجر على �ملرجع �سده زهار يحيى  �ملولود بتاريخ 
24-02-1961 باملنيعة �بن حممد و بودر�ع خرية،  وتعيني �ملرجع �أخوه مقدما عليه من تاريخ �لنطق باحلكم �إىل غاية زو�ل �أ�سباب �حلجر �أو �سدور حكم 
خمالف وذلك لت�سيري �سوؤونه و�لقيام مكانه بالت�سرفات �ملالية مع �لتاأ�سري على هام�ص  �سهادة ميالد �ملعني يف �سجالت �حلالة �ملدنية ب�سعي من �لنيابة �لعامة.  
�لأمر بن�سر �حلكم �حلايل بو�سيلة �إعالم وطنية مكتوبة على نفقة �ملرجع. �إلز�م �ملرجع �ملقدم �إيد�ع تقرير دوري كل ثالثة �أ�سهر عن �إد�رة �أمو�ل �ملحجور عليه 
باأمانة �سبط �ملحكمة �بتد�ء  من تاريخ �سريورة هذ� �حلكم نهائيا، مع �إبالغ �ملحكمة عن كل تغيري ملكان �لإقامة. حتميل �ملرجع �مل�ساريف �لق�سائية �ملقدرة 
باأربعمائة وخم�سون دينار جز�ئري )450دج(  وحتى ل يجهل -�إثباتا ملا تقدم حررنا هذ� �ملح�سر طبقا للقانون.                                                          �ملح�سر �لق�سائي

�لديو�ن �لعمومي للمح�سر �لق�سائي 
�لأ�ستاذ: علوي خل�سر  

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �ملنيعة 
�لكائن مكتبه ب�سارع �لقد�ص- �ملنيعة  
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بقلم: مر�د �لعمري
-----------------------------

التي  الر�سالة  هذه  لها  كتب  القمر  �سوء  على 
تبدو فيها الكلمات غري ماألوفة وكانت الكلمات 

�سعبة يف جنح الليل الأخري.
اأمتعتي  قال لها: ل تتعبي نف�سك فاإين �ساأحزم 

و�ساأرحل ...�ساأغادر املنزل ولالأبد.
_ حياة �سعبة عندما تفقد فيها كل �سيء ..

_ لقد اأفل�س وخ�رش كل ثروته التي عمل جلمعها 
�سبابه وحياته وهو  فيها  اأفنى  ل�سنوات م�ست 
كل  فقد  .لقد  �سي�سلكه  اإجتاه  اأي  ليعرف  الآن 

�سيء.لقد فقد
الرفاهية ..

- ظل كمال يفكر يف حياته اجلديدة يحمل بني 
طيات

اأنفا�سه الكثري من الت�ساوؤل...واأي باب �سيطرق 
الآن

_ اأين الأ�سدقاء.....؟
مرة  ولأول  الثثذي  الباب  له  �سيفتح  ومن   _

�سيطرقه .
كان ي�سري فيها بال �سيارة وبال مال...؟

كل  .خ�رش  الب�رش  ملح  يف  �سيء  كل  ذهب  لقد 
�سيء 

الرجل  بالأم�س  كان  الثثذي  كمال  اأفل�س  لقد 
الناجح يف اأعماله ويف ميدان املال والعقارات .

له  �سيفتح  ومن  الآن  اليدين  �سفر  اأ�سبح  لقد 
الباب يف

بداية رحلة  الأوىل وهي  الليلة  .اإنها  الليلة  هذه 
ال�سقاء

والأمل والن�سيان..اإنها بداية املاأ�ساة...؟

ليل بدون �أحالم

هل  �سيدتي؟  اأيثثن  من   . يعاك�سها  بثثداأ 
اأ�سافر  انا حمامي  ان جمالك مميز؟  تعرفني 
كبرية  ق�سية  يف  عمالقة  �رشكة  لأمثل 
يعمل  بالتاأكيد.  مليون دولر  �ستدر علي 
لدي يف املكتب ع�رشة حمامني ويبدو اأين 
�ساأحتاج اإىل ثالثة اآخرين على الأقل. هل 
تبحثني باملنا�سبة عن عمل؟ مكتبي يحتاج 

اإىل موظفات جميالت ل�ستقبال الزبائن. 
ت�سوري  جثثدا.  راقية  طبقة  من  زبائني 
اأغنياء من م�ستوى بيل غيت يرف�سون ان 
الرحلة �ستكون طويلة  اأحد غريي؟  ميثلهم 

يا �سيدتي، هل تعرفيني على نف�سك؟
فكره  ا�سغل  �سفة.  ببنت  تنب�س  مل  لكنها 
لإيجاد طريقة جديدة يخرجها عن �سمتها، 
بقدراته  معه،  احلديث  لتبادل  يدفعها  ان 
معرفته  ب�سعة  �سي�سحرها  ال�سياغية 

وجتاربه. وجد حال، قال لها:
ل  حتى  جميلة  بلعبة  نت�سلى  ان  راأيك  ما 
الأ�سئلة  بع�رشات  وثرثر  بالوقت؟  ن�سعر 
�سذرا  اإليه  تنظر  وهي  وال�ستف�سارات، 
م�سايقته  من  التمل�س  حتاول  جتيب،  ول 
رائع  �سيد  انها  اقتناعا  يثثزداد  وهو  لها 
لأ�سحاب  عنوانا  اأ�سمه  �سار  ملحامي 

املاليني.

- ا�سمعي يا �سيدتي اجلميلة، اأقرح عليك 
اإىل  يل  واحثثد  من  الفوز  ون�سبة  لعبة، 
ع�رشة لك، انا اأ�ساألك، اإذا مل تعريف الإجابة 
تدفعني يل خم�سة دولرات. ثم ت�ساألينني 
اأنت، اإذا مل اأعرف اجلواب اأدفع لك خم�سون 

دولرا، ما راأيك؟
مبعلوماته  معتزا  كبرية  �سحكة  و�سحك 
وقدرته على النت�سار على هذه ال�سقراء 

اجلميلة والغبية واملغرية بنف�س الوقت.
راأ�سها  وهزت  عينها،  بطرف  اليه  نظرت 

موافقة.
بنف�سه،  معتدا  قثثال  بالفخ.   –وقعت 
�ساعرا ان الطريق لق�ساء ليلة معها باتت 

م�سمونة و�ساألها:
واأقرب  الأر�سية  الكرة  بني  امل�سافة  ما   –

كوكب يف املجموعة ال�سم�سية؟
خم�سة  حقيبتها  من  اأخثثرجثثت  جتثثب،  مل 

�سعيدا  �سحك  اإياها،  واأعطته  دولرات 
لأنه اأثبت تفوقه بالذكاء عليها من ال�سوؤال 

الأول.
- الآن دورك.  قال لها، �ساألته:

�سيقان  بثالثة  التل  ي�سعد  الثثذي  ما   –
وينزل منه باأربعة �سيقان.؟

فكر طويال. و�سعر بالإحراج لأنه مل يعرف 
حمفظته  اإخثثراج  اإىل  ا�سطر  ثم  اجلثثواب. 
ودفع لها خم�سني دولرا. ال�سقراء اأدخلت 
�سيئا.  تقول  ان  دون  حلقيبتها  النقود 

املحامي قال لنف�سه:
-  يبدو اأنها اأذكى مما توقعت . �ساألها:

– ح�سنا، ما هو اجلواب ل�سوؤالك؟
ودون ان تقول ال�سقراء اأي كلمة، اأخرجت 
واأعطتها  دولرات  خم�سة  حمفظتها  من 

للمحامي!!

�إلــى جميــع �لأقــــالم
طريق  عن  ...ر��سلونا  وم�ساهماتكم  مو��سيعكم   ل�ستقبال    ، �أرحب  ف�ساء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة  �لأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    لربيد �للكرتوين للجريدة�

ق�ســــــــور
�إكر�م جفال /�جلز�ئر �لعا�سمة

------------------------
اأجنبُت قبل قليل، وجاهدُت مل�ساركتكم اخلرب 
اأعلم �سبب حما�ستي  الولدة، ل  من �سالة 
�سيكون  باأنه  �سعرت  به  مررت  ما  ولكن 

مده�سا ود�سما لتتناقلونه بينكم.
اأياٍم فقط وبطني متكورة،  ا�ستيقظُت منذ 
منتفخة اإىل احلد الذي ل ميكن لأي حماولة 

اأن ت�سرها.
كاأنني ُحقنُت بهرمونات حمفزة للنمو، ومع 
احلد  اإىل  لي�س  لكن  بالطب  الكامل  جهلي 
الذي يخفى عليَّ اإمكانية اإجناب طفل بليلة 

و�سبيحتها!
اأكن  مل  منظري  هالني  الثثذي  الوقت  يف 
مهياأة للتفكري اإذا ما كان ممكنا لعلم الأجنة 
احلمل  من  اأ�سهر  ت�سعة  معاناة  اخت�سار 
الأكر �سهرا واحدا!  �ساعات وعلى  بب�سع 
يرد  اأن  يجب  كان  مبا  اأخربكم  اأنثثا  ها  لكن 

بخاطري اآنذاك.
ل�سُت متزوجة ول اأتذكر اأن اأحدهم وعدين 
منذ  �سمرت  رغباتي  حتى  اأي�سا،  بالزواج 
زمن لي�س بالق�سري ومل اأعد اأجروؤ با�ستهاء 
ل  الدميم  �سكلي  اأعجبني،  مهما  اأحدهم 
-كما  وال�سخرية  للتهكم  �سوى  ي�سلح 

يقولون دائما-.
له  لأهرع  طبيبا  يكن  مل  املقرب  �سديقي 
كما هي عادتي كلما واجهتني م�سكلة، نعم 
بدت  مهما  م�ساكلي  بتهويل  ح�سيفا  كان 
يخرجني  عندما  بطال  ليبدو  فقط  تافهة؛ 

منها.
حامل..  اأنا   .. كيف؟!  ها  كيف؟!  هذه  ولكن 
لي�سْت مزحة! اأتلم�س بطني لأتاكد انني ل 

اأحلم، اأ�رشخ: ل اأنا حامل!
- اأخربتِك كثريا بخطورة ما تقراأين!

الكتاب، يقذفونها يف جوف  الأفكار نطف 
قارئاِتهم!

دونك  فقط!  فكرة  بفكرة!  حبلى  اأنت  وها 
املراأة، انظري ل �سيء �سوى كر�سِك املتديل!
باأنني  متيقنة  للمراأة!  اأهرع  بهاتفي،  اأرمي 
ف�سيحتي،  �ساأرى  لأنني  واأ�ستمه  �ساأعود 
وهو  اأخي  واأرى  ي�سنقني  وهو  اأبي  �ساأرى 

يجعر: "لطاملا اأخربتك اأنها �ساقطة"!
مراآتي تبعد اأقداما عن �رشيري لكن الطريق 
اإليها �سار طويال، طويال جدا كاجلري يف 
ل  الأعلى،  من  اإليه  قذفت  دائثثري  م�سار 

نقطة توؤكد الو�سول مطلقا.
اأرى ما كنت متاأكدة منه!  مغم�سة كي ل 
واأنفا�سي  املراآة،  يف  وا�سحا  بلهاثي  اأح�س 

تكاد ته�سمها.
-جبانة!

حقا مل اأَر �سوى كر�سي املتهدل!
ل  قبل،  من  اأعرفها  ل  بطريقة  الوقت  مر 
ما جرى... هو ح�سل  اأعلم كيف جرى كل 

وفقط!
وها هو ذا طفلي ي�ساركني اأنفا�سه الكتابة 

اإليكم.
اأثناء و�سعي له؛ مل اأكن قادرة على ترجمة 
اأخرجته، لكنها كانت  تعابري املمر�سة التي 

اأقرب لال�سمئزاز.
اأردت اأن اأعرف ملاذا، اأرفع راأ�سي لأنظر من 

اأعلى �ساقيَّ املنثنيتني على ال�رشير.
الولدة،  اأ�سمع �رشخة كما حال حديثي  مل 
فزعة  تخرج  لأخثثرى،  به  ترمي  ميتا،  رمبا 
ب�سكل  ذلك  كل  اأ�ساهد  واأنا  ال�سالة  من 

�سبابي.
ولدي كان �سامتا، �سقيا، يتالعب بهم، كان 

ينتظر اأن ت�رشبه اإحداهن لي�رشخ.
بكاء،  ول  �رشاخا،  يكن  مل  �سوتا  �سمعت 
ولي�س اأي �سيء اأعرفه، نغمة جديدة تتغلغل 

يف اأذين لأول مرة!
كان بال قفا؛ هي فقط �سدت ذيله لي�سدر 

ذلك ال�سوت الال ماألوف!
تهم�س باأذين، وهي ت�سعه بجانبي:

لأنك  املريب  ال�سكل  بهذا  هادئة  اأكنِت 
متيقنة باأنك �ستلدين م�سخا؟!
حتى من تنجب منلة �ستولول!

مل اأفكر بالتخل�س منه مطلقا، على العك�س 
بغرابة  متاما  جتاهه؛  غريب  ب�سيء  اأ�سعر 

ولدته.
اأعي�س  اأنا  اأي�سا،  �سعيدة  ول  حزينة  ل�ست 
من  بها  مر  اأحدكم  اأظن  ل  م�ستحدثة  حالة 

قبل، حالة ولدت بولدته.
لي�س اأقبح مني، على الأكر ي�سبهني، فقط 
وينتهي  التما�سيح  كجلد  حمر�سف  ظهره 

بذيل مدبب.
واأنا الآن مدركة ما �سيعانيه من تهكماتكم.

من  هناك  اأن  اأي�سا  اأ�ستبعد  ل  ولكن 
مب�رشوع  ما�سية  اأنا  لذا  معه؛  �سيتعاطف 

هند�سي �ساأقرحه على اأمانة العا�سمة.
�ساأنهي حديثي الآن و�ستعرفون كل �سيء 

باأنف�سكم لحقا.
الروتينية  املوافقات  ا�ستح�سلت  اأن  بعد 
با�رشت بخطة م�رشوع ظاهرُه تزيني املدينة 
تبدو  املارة،  ت�ستقطب  وجميلة  ملفتة  مبرايا 
م�سممة  �ستكون  وباطنها  املرايا،  ككل 

مبوا�سفات تر�سي غاية يف نف�سي.
مت�سي الأيام وطفلي يكرب يف اليوم الواحد 
عاما كامال، جال�سا بقربي نلتقط الإ�سارات 
تعني  الوم�سة  كانت  التحكم،  غرفة  يف 
مرور اإن�سان براأ�س حيوان قرب املراآة، حمار، 
يرون  اأفعى...  ذبابة،  بعو�سة،  فاأرة،  كلب، 
راأوهثثا  اأنهم  يوقنون  ويهربون،  وجوههم 

هكذا...
�سار كل واحد منهم يتمنى اأن يعرف كيف 

راأى ذاك وجهه هو الآخر.
م�سجلة  توم�س  متفاوتة  الإ�سارات  كانت 
احليوانية  والثثوجثثوه  للعقول  حثثد  اأعثثلثثى 

امل�ستحمرة وامل�ستذئبة...
التي تعاطفت مع ق�سة �سغريي  الروؤو�س 

وحدها كانت روؤو�س اإن�سانية.

يف رحلة طري�ن جل�ست �سقر�ء جميلة جد� بجانب حمامي كبري ومعروف، �ل�سقر�ء �سدت �أنظاره. قال لنف�سه: ” لو كان لها عقال بقدر ن�سف جمالها لكنت �أجري� 
عندها. �سبحان �لذي يهب �جلمال ملن ل عقل له “. بعد تفكري �أ�ساف لنف�سه: ” �لرحلة طويلة، ومع �سقر�ء جميلة وغبية بالتاأكيد �ستكون رحلة ممتعة جد� 

وقد �أدعوها بعد هبوط �لطائرة �إىل ق�ساء ليلة معي“.

بقلم/ججيقة ب�سوف

--------------------
يقال اأن وطني 
وطن الإرهاب 

وطن �سفك الدماء والدمار
يقطن فيه الرعب

يحوم �سيح اخلوف يف اإرجائه
نعم يا �سادتي

ا�سمعوا وافهموا ق�سدي
وطني وطن ال�سهداء 

وطن احلب وال�سفاء
مغرو�س بدم الأوفياء
ممزوج باحلب والوئام

باحتاد ال�سعب املجروح
ير�سم البهجة 

يف وجه املحروم
وطني معروف منذ قرون

ا�سمه مدون باأحرف من ذهب
ل بد للبدر اأن ينري

لبد لل�سعادة اأن ت�رشق 
اأرجوكم اتركوا وطني يف �سالم 

فخر �لوطن

رغم ت�ستت اأفكاري 
رغم حزين واحراقي

رغم عجز كلماتي
رغم ق�سور تفكريي

رغم ما اأعاين من الن�سيان
لن متح فل�سطني من ذاكرتي
�ستبقى اأبد الدهر يف وجداين

فل�سطني اأر�س ال�سلم وال�سالم
فل�سطني مرياث اأجدادي

عا�ست فل�سطني عربية اإ�سالمية
فل�سطني اأنا...اأمي... اأبي 
فل�سطني زوجتي وحبي
فل�سطني اأبنائي.. بناتي

فل�سطني روحي
فل�سطني اأفديها بدمي

فل�سطني من خانها
تخونه الأيام

ح�سرتي على فل�سطني

نرج�ســــــية

ق�سة/ نبيل عودة

منري.م
-----------------

يعد من الكتب التي اأن�ساأت من ظهر احلياة. 
من  جمموعة  عن  عبارة  هو  اقتبا�س.  يوم 
يحتوي  الراقية.  احلكم  واخلواطر  الكلمات 
بني  يحمل  اقتبا�س  وكل  اقتبا�س  مئة  على 

اأوراقه  ربيع  بني  ثناياه معاين كثرية. ومن 
هناك من�سورات في�سبوكية واأقوال.

كلمات  ظهره  على  الكتاب  يحمل  كما 
وجنة  الأحثثيثثاء  مقربة  "احلب  وهثثي  راقية 
بعد  الأمثثوات  يغطي  تراب  فاأي  للعذراء 
الب�رش  من  الكثري  ترهق  كلمة  موتهم. 

عليها  وتقام  الأجنا�س.  دموع  بها  وت�سيل 
احلروب وتراق عليها الدماء. فكم من غ�ساء 
قتال.  ن�سبت  كلمة  من  وكم  القبيلة  دمر 
الفجوة ل جتدي نفعا بعد املحبة والرميم ل 
ي�سلح بعد الزلزال. ل انت حورية اجلنة ول 

نحن مالئكة الله.

كتاب �قتبا�سات )ما بعد منت�سف �لليل(

ق�سة 
ق�سرية

بقلم/  بلو�يف عبد �لرحمن
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النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو اإلساءة الشخصية أو 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد 
اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع  والوثائق  املستندات  مجيع  أن  على 
ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
9 - التحرير تؤمن أن حرية اإلعالم تقتضى احترام تراث األمة 
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية 
إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع احلق وحيثما 

مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية 
والعربية، وتناضل من أجل القيم اإلنسانية 
والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف 

التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل 
األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟
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ميثاق �سرفنا الإعالمي الطباعة :
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 SIA ورقلــة
SIO وهران
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��ستنفار �أمني غري م�سبوق يف �أمريكا
تشهد الواليات املتحدة األمريكية 
حالة إستنفار أمنية قصوى، حيث 

نصبت احلواجز باإلضافة إىل نشر 
آالف من قوات احلرس الوطين يف 

خمتلف عواصم الواليات األمريكية، 
تبعا للمخاوف من إندالع مظاهرات 
تتزامن مع موعد تنصيب الرئيس 
املنتخب جو بايدن يف 20 جانفي 

القادم.وتقبع عديد الواليات األمريكية، حتت إجراءات أمنية مشددة من خالل تعبئة 
حرسها الوطين، على غرار “ميشيغان” و “فرجينيا” و”ويسكونسن” و”بنسلفانيا” 

و”واشنطن”، بينما قامت “تكساس” بإغالق مبىن كونغرس الوالية اعتبارا من اليوم 
وحىت يوم التنصيب.وأطلق مكتب التحقيقات االحتادي األمريكي، حتذيراته لوكاالت 

الشرطة من احتجاجات مسلحة حمتملة يف مجيع عواصم الواليات، بدءا من األحد وحىت 
موعد تنصيب الرئيس املنتخب جو بايدن ، يؤججها أنصار ترامب الذين يعتقدون بصحة 

مزاعمه الكاذبة عن تزوير االنتخابات.وجتدر اإلشارة أن الواليات املتحدة األمريكية 
عاشت يف السادس من جانفي اجلاري، واحد من أبرز األحداث يف تارخيها بإقتحام حمتجني 

مؤيدين للرئيس األمريكي املنتهية واليته، دونالد ترامب، مبىن الكونغرس حالل جلسة 
مشتركة لفرز األصوات، وقاموا بإثارة فوضى أدت إىل سقوط قتلى.

ناهيك عن النفايات، تيارت مدينة الألف "براكة"

�صــورة وتعلــيـق

توقيف منتحل �سفة �سابط في رئا�سة 
الجمهورية

متهم  هيالل  زهرة  بن  املدعو  فيها  يتابع  ق�سية  عن  احلرا�س  حمكمة  اأ�سدرته  بيان  ك�سف 
متابع  املتهم  ن  اأ البيان  �سوره.وذكر  ن�رش  مت  وقد  اجلمهورية،  برئا�سة  �سابط  �سفة  بانتحال 
كل  التحقيق  قا�سي  قانونا.ودعا  منظمة  مبهمة  مت�سل  لقب  وانتحال  الن�سب  جنحة  عن 
مكتبه  من  التقرب  �سحية  و  اأ �ساهدا  ب�سفته  املتهم  مع  تعامل  و  اأ ن�سب  �سحية  وقع  �سخ�س 

�سكواه.  لتقييد 

العثور على جثة �سيخ مكبل اليدين 
والرجلين داخل  مراآب منزله 

الواقعة  بو�سالم  قرية  اهتزت 
�سطيف،على  ولية  غرب  �سمال 
من  يبلغ  �سيخ  وفاة  حادثة  وقع 
ظثثروف  و�سط  �سنة   78 العمر 
ميتا  عليه  عر  ،الثثذي  غام�سة 
الكائن  مثثنثثزلثثه  مثثثراآب  داخثثثل  
مكبل  يزعطيطن”   “اإ بثثقثثريثثة 
،وح�سب   ، والثثرجثثلثثني  الثثيثثديثثن 
عليها  حت�سلنا  التي  املعلومات 
يقطن  ال�سحية  ال�سحية  فثثان 
رقم  الولئي  الطريق  على  طوابق  ثالثة  من  يتكون  البناء  حديث  مبنزل  لوحده 
و  منزله  زبارة  اهله  و  جريانه  دفعه  ما  الزمن  من  ملدة  النظار  عن  غاب  45،و 
ابالغ  مت  ذلك  فور  و  املراآب  داخل  مكبلة  ال�سحية  جثة  اكت�سفوا  دخولهم  مع 
بنقل  قامت  اتي  بوعندا�س  لوحدة  تابعة  املدنية  احلماية  فرقة  و  الوطني،  الدرك 
بعد  بوقاعة  عوامري  ال�سعيد  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  ال�سحية  جثة 
امليدانية  حتقيقاتها  الوطني  الدرك  مل�سالح  التابعة  العلمية  ال�رشطة  ا�ستكمال 
و�سط  احلرية  و  احلزن  من  اجثثواء  خلفت  التي  الليمة  احلادثة  هذه  ظروف  يف 
حول  كبرية  ا�ستفهام  عالمة  و  لها  املجارة  املناطق  و  بو�سالم  بلدية  �سكان 
�سيخ  حق  يف  اجلرمية  هذه  ارتكاب  اىل  باجلاين  دفعت  التي  الدوافع  و  ال�سباب 

 . ال�سن  يف  ال�سائق ينجو باأعجوبةطاعن 

ن�سوب حريق مهول بحافلة بتلم�سان 
�سهد اأم�س الطريق ال�سيار �رشق غرب  الرابط بني 

تلم�سان و �سيدي بلعبا�س ن�سوب حريق مهول على 
م�ستوى حافلة تابعة لأحد املوا�س من نوع هايقر  حيث 

اإنت�رشت األ�سنة اللهب و اأتلفتها كليا وبعدها تدخلت 
م�سالح احلماية املدنية و اأخمدت احلريق و حل�سن احلظ اأن 
احلافلة كانت خالية من الركاب فيما جنا �سائقها باأعجوبة 

من جهتها فتحت م�سالح الدرك الوطني حتقيقا يف 
مالب�سات هذا احلادث 

بقي للتذكري اأن حادث مماثل وقع الأ�سبوع الفارط ون�سب 
حريق بحافلة تابعة لنقل الطلبة و دائما بالطريق ال�سيار 

�رشق غرب ويف مدخل ولية تلم�سان

اآبل" ت�سيف ميزة ا�ستثنائية اإلى "اآيفون" 2021 
للهروب من اأزمة كورونا

�رشكة  اأن  اأمريكية  تقارير  ك�سفت 
يف  جوهري  حتديث  اإجراء  تنوي  "اآبل" 
للعام  اجلديد  "اآيفون"  هاتف  ت�سميم 
اأزمثثة  مثثن  للهروب   ،2021 اجلثثثاري 
كثثورونثثا  فثثريو�ثثس  بجائحة  مرتبطة 
."19 "كوفيد  ملر�س  امل�سبب  امل�ستجد 
واأو�سحت وكالة "بلومربغ" الأمريكية 
خا�سية  اإ�سافة  يف  تفكر  "اآبل"  اأن 
ال�سا�سة"  داخل  من  الب�سمات  "قارئ 
اأن  الوكالة  املقبل.واأ�سافت  "اآيفون"  يف 

تلك امليزة بداأت ال�رشكة يف التفكري بتنفيذها يف وقت مبكر من العام املا�سي، خا�سة مع العتماد الوا�سع يف 
الوقت احلايل على ارتداء اأقنعة الوجه ب�سبب فريو�س "كورونا" امل�ستجد، والتي اأعاقت ب�سكل كبري ا�ستخدام 

خا�سية "ب�سمة الوجه"، والتي كانت "اآبل" اأطلقتها لأول مرة يف هاتف "اآيفون اإك�س".
واأ�سافت "بلومربغ" اأن "اآبل" ل تزال تخترب تقنية "قارئ الب�سمات من داخل ال�سا�سة" لكي تدرجها يف العام 
 "Lightning" اإزالة منفذ  "اآبل" ناق�ست  اأن �رشكة  اأي�سا  الأمريكية يف تقريرها  الوكالة  احلايل.كما ك�سفت 
اأحدث  الطاقة من علبة  اأزالت �ساحن  الال�سلكي، بعدما  ال�سحن  "اآيفون"، وذلك ل�سالح  من بع�س طرازات 
اأي�سا  "بلومربغ"  البيئة.وذكرت  حماية  بدعوى  املا�سي،  �سبتمرب  يف  عنه  اأعلن  الذي   "12 "اآيفون  هواتفها 
القابلة  لل�سا�سات  اأولية  مناذج  ت�سميم  وبداأت يف  للطي،  قابل  هاتف  تطوير  على  العمل  بداأت يف  "اآبل"  اأن 
للطي، وذلك بعد اأن طرح العديد من مناف�سيها هواتف بذلك الت�سميم، مثل "�سام�سونغ" التي قدمت هاتف 

"غالك�سي فولد"، و"موتورول".



  

ي�سلب  الدين  اإن  قال�ا  الذين  ت�هم  لقد 
وامل�ساواة،  احلرية  والإرادة،  التفكري  الإن�سان 
الفقيه  رحمة  حتت  ويجعله  والتزان،  العدل 

دين يف  اأي  اإن  ال�اعظ والإمام.  وال�سلطان، 
والتدبر،  التدبري  ق�ة  اأفراده  يلهم  حقيقته 

املحبة  من  ين�سج  القيم،  وعدالة  احلرية 
واخل�ف  الرتويع  ل  للم�ساواة  املحق  ث�بها 

قي�د  من  اأفراده  فيتحرر  وربه،  الإن�سان  من 
و�سح�ة  هابيل  مع  قابيل  وخطاأ  الكراهية 

املتاأخر.  ال�سمري 
اآلية  الدين  من  جعل�ا  الذين  اأولئك  ت�هم  لقد   

يك�ن  اأن  الإن�سان  مطالبة  على  املقت�سر  للتدين 
فتح�لت  والغاية،  الهدف  متجاوزا  متدينًا 

عرب  الأفراد  واأعراف  الجتماعية  املمار�سات 
وما  دينا  ال�ثنية  فكانت  دين  اإىل  تدينهم 

كما  ال�ستغالل  يف  اأخرى  متظهرات  عرب  زالت 
دين  وه�  ُيعبد  وثن  املال  فراأ�ص  ال�ستبداد، 

اأي�سا  وهي  الرقاب  لها  تنحني  وثن  وال�سلطة 
وروحه.  الإن�سان  ج�هر  الدين  ولكن  دين. 

متدينني  كان�ا  ومناة  هبل  لالت،  ال�ساجدين  اإن 
من  ليم�ت�ا  كان�ا  ما  واإل  بعقيدتهم  وم�ؤمنني 

باأي دين هم يف  الذين ل ي�ؤمن�ن  اأن  اأجلها. كما 
ي�ؤمن�ن  ل  كان�ا  واإن  اأي�سا  متدين�ن  احلقيقة 

ويف  بعدمه،  ي�ؤمن�ن  اأنهم  اإل  ربهم  ب�ج�د 
ومنط  اأفكارهم  جتاه  التدين  يك�ن  الإميان 

بقائهم. وكين�نة  ت�اجدهم 
عن  الإن�سانية  الذات  م�س�ؤولية  الدين  اإن 

التربير  و�سنع  التحيز  قبل  فطرتها  �سالمة 
واحلياة. الفكر  ق�سايا  لكل 

الإن�ساين  التاريخ  م�سار  عرب  اأولئك  جنح  لقد 
اأن  الفرد  ي�ستطيع  ل�ظيفة  الدين  ح�ل�ا  اأن 

الأحقية  منتهى  مع  منها  ويخرج  اإليها  يدخل 
وحتمل  عنه  الظاللة  ومنع  لغريه  التفكري  يف 

فاقد  لأنه  ع��سه  واملطالبة  مكانه،  امل�س�ؤولية 
اإميانه. وكذا  واإرادته  حلريته 

اإن�سانية  م�س�ؤولية  الدين  اأن  يدرك  حينما  اإنه 
�سيا�سة  املمار�سة  عرب  اجتماعية  و�سرورة 
ومعرفة،  علم  وثقافة،  اقت�ساد  واجتماع، 

الزائف  التدين  منطلقات  هناك  نتجاوز 
حالقة  عن  الن�سح  ومنابر  الفقه  كتب  لت�سييد 

تت�افق  ل  �سيدة  لبا�ص  اأو  فتاة  هاتف  اأو  �ساب 
قبيلتك. عرف  مزاج  مع 

الذات  جتاه  وحياة  م�س�ؤولية  الدين  اإن 
والإميان  الدين  ن�سف  فالعدالة  والإن�سان 

ج�هره.

بقلم: �لأ�ستاذ رقيق عبد �هلل 

�لدين ... 
�لتديــــــــن 
و�جلوهـــــر

مطالب �لرتقية ومنحة "كوفيد" ورفع �لأجر ُتخرج موظفي �ل�سحة لالحتجاج
قاربت ن�سبة امل�ساركة فيه 69%  

ل�ؤي ي.
----------------------

واأو�سح بيان التن�سيقية، اأم�ص اأنه 
ال�طني  املجل�ص  لجتماع  "تبعا 
 17 يــ�مــي  حــدد  ـــذي  وال ال�سابق 
لل�قفات  مــ�عــدا  جــانــفــي  و18 
ــى املــ�ــســتــ�ى  ــل ــة ع ــي ــاج ــج ــت الح
ال�طني لتن�سيقية ال�سحة، م�ؤكدا 
كانت  الحتجاجية  ال�قفات   اأن 
جلميع  مطلبي  طابع  وذات  �سلمية 
اأي  حتــدث  ومل  ال�سحة،  م�ظفي 

امل�سطرة  الأطــر  خــارج  انزلقات 
ـــذي وفـــق يف  لــهــذا الحــتــجــاج ال
بدايته وبلغت ن�سبة امل�ساركة فيه 

." باملئة   69
اخلط�ة  "اأن  ذاته،  البيان  واأ�ساف 
ال�سحة  تن�سيقية  بها  قامت  التي 
ال�طني  املــنــ�ــســق  ــا  ــه ــس راأ� ــى  ــل وع
خط�ة  تعترب  الدين،  بدر  كليبي 
املتمثلة  مطالبهم  رفع  يف  ناجحة 
العم�مي،  ال�ظيف  من  اخلروج  يف 
التمري�ص،  مــ�ــســاعــدي  تــرقــيــة 

القان�ن  تعديل  الآلية،  الرتقية 
امل�سرتكة،  لــالأ�ــســالك  الأ�ــســا�ــســي 
لك�فيد،  والرابعة  الثالثة  املنحة 
حت�سني  ــدي،  ــاع ــق ال الأجــــر  رفـــع 
اأطباء  ت�سنيف  العمال،  ظــروف 
الآلية  ترقية  الأ�سنان،  جراحة 
بطاقة  تفعيل  العاملني،  لالأطباء 
من  وغــريهــا  باملئة  مئة  ال�سفاء 
املطالب امل�سروعة وبع�ص احلق�ق 
ــاع مثل  ــط ــق ــي �ــســلــبــت مـــن ال ــت ال

التقاعد امل�سبق والن�سبي".
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�لفريق �سنقريحة ي�سرف على مترين تكتيكي بالذخرية �حلية يف تندوف

�إعالميون مغاربيون يطلقون �سبكة ملناه�سة �لتطبيع

جلنة تفتي�ص من وز�رة �لد�خلية ملناطق �لظل بخن�سلة

حريق منزل يخلف 4 �إ�سابات يف بلعبا�ص

�لقب�ص على جماعة �أ�سر�ر تروج �ملخدر�ت و�ملهلو�سات ب�سعيدة

بو�بة �إلكرتونية لإن�ساء �ملوؤ�س�سات قريبا

ال�طني  اجلي�ص  اأركـــان  رئي�ص  وا�ــســل 
�سنقريحة  ال�سعيد  الفريق  ال�سعبي 
الثالثة  الع�سكرية  للناحية  زيــارتــه 
على  باإ�سرافه  الثاين  ي�مها  يف  بب�سار 
احلية  بالذخرية  تكيتي  مترين  تنفيذ 

بالقطاع   ،2021″ “احلزم  ــ�ان  ــن ــع ب
العملياتي جن�بي تندوف.

بالذخرية  التكتيكي  التمرين  ونــّفــذ 
اخــتــبــار  اإىل  يـــهـــدف  ــث  ــي ح احلـــيـــة، 
القطاع،  ل�حدات  القتالية  اجلاهزية 

قيادة  على  ـــان  والأرك الــقــادة  وتــدريــب 
العمليات وتط�ير معارفهم يف التخطيط 
ج�  يف  وو�سعهم  والتنفيذ  والتح�سري 

املعركة احلقيقية.
عن  اجلي�ص  اأركــــان  رئي�ص  تــابــع  كما 

بها  قامت  التي  القتالية  الأعمال  كثب 
ال�حدات املقحمة بدءا بتلك التي نفذها 
ا�ستطالع  طائرات  وتتقدمه  الطريان 
الربية  الق�ات  وحدات  مل�ساركة  و�س�ل 
مبختلف اأ�سنافها.                                      ق/ج

مغاربي�ن  اإعــالمــيــ�ن  اأطــلــق 
وليبيا  وت�ن�ص  اجلــزائــر  مــن 
واملـــغـــرب، �ــســبــكــة مــغــاربــيــة 
التطبيع  مناه�سة  اإىل  تهدف 
مــع الحـــتـــالل الإ�ــســرائــيــلــي 
ــه  ــ�رت ــط ـــن خ والـــتـــحـــذيـــر م
اأدان  و   . املــنــطــقــة  عـــلـــى 
"�سبكة  ل  التاأ�سي�سي  البيان 
�سد  ــ�ن  ــي ــارب ــغ م اإعــالمــيــ�ن 
على  ن�سره  مت  الذي  التطبيع" 
التطبيع  فاي�سب�ك،  مــ�قــع 

مع   2020 �سنة  �سهدته  ــذي  ال
والذي  ال�سرائيلي  الحتالل 
مل ت�سلم منه املنطقة املغاربية 
اململكة  "اإعالن  اأن  واأكــــد   .
مع  عالقاتها  تطبيع  املغربية 
ومنتهك  لالأر�ص  غا�سب  كيان 
ظهر  طعن  غــادر  خنجر  للحق 
م�سم�م  و�سهم  الفل�سطينيني، 
ومعهم  املــغــاربــة  قــلــ�ب  اأدمـــى 
ــة يف  ــ�ي ــه ــــ�ار وال ــاء اجل ــق ــس اأ�
وم�ريتانيا،  واجلزائر،  ت�ن�ص، 

وليبيا". واأو�سح اأن "من اأبرز ما 
وهيئاتها  املنطقة  اأحرار  ي�ؤرق 
ويقلقنا  للتطبيع،  املناه�سة 
بالدرجة  الإعــالمــيــني  نحن 
نح�  ال�سهاينة  ت�جه  الأوىل، 
الإعالمية  ال�ساحة  احــتــالل 
لـــيـــحـــاولـــ�ا اخـــــــرتاق وعـــي 
ومترير  املــغــاربــيــة،  ال�سع�ب 
امل�اطنني  اأذهان  اإىل  تزويرهم 

بت�اط�ؤ مع املطبعني".
ق.و

حتقيق  جلنة  هناك  بــاأن  علم 
وزارة  ــرف  ط مــن  ايفادها  مت 
امل�ساريع  لتفقد  الــداخــلــيــة 
املنجزة وغري املنجزة مبناطق 
تفتي�ص  جلنة  بال�لية  الظل 
ــيــة  ــــــ�زارة الــداخــل ــة ل ــع ــاب ت
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
املفت�ص  العمرانية، حيث با�سر 
العملية  على  امل�سرف  املركزي 
ثالث  مــن  املــتــكــ�ن  طاقمه  و 
و  متابعة  اآخــريــن  مفت�سني 
خالل  املنجزة  امل�ساريع  تقييم 
مناطق  لــفــائــدة    2020 �سنة 

على  �ستج�ب  والــتــي   ، الــظــل 
مــــدار اأ�ـــســـبـــ�ع كــامــل تـــراب 
على  لل�ق�ف  وذلــك   ، ال�لية 
اإجنازه وتقييم العمليات  ما مت 
ـــي هــــي قــيــد  ـــت ــــــــرى ال الأخ
ح�ايل  اح�ساء  الإجنــاز.بــعــد 
لها  خ�س�ص  ظل  392منطقة 
ــدر بــاملــاليــري  ــق مــبــلــغ مـــايل م
املحلية  الــتــنــمــيــة  ـــــ�اع  اأن يف 
عم�مية  واإنـــارة  طــرقــات  مــن 
وقن�ات  ابتدائية  ومــدار�ــص 
ال�ساحلة  ومياه  ال�سحي  �سرف 
ــرب و�ــــســــدود �ــســغــرية   ــس ــ� ــل ل

النقال  بالهاتف  والتغطية 
والــعــيــادات  الريفي  وال�سكن 
املياه  واأبـــراج  العالج  وقاعات 
اأبار  وان�ساء  ال�ديان  وتطهري 
املناطق  ملختلف  لــلــفــالحــني  
املنك�بة وفك العزلة عن هذه 
من  تعاين  كانت  التي  املناطق 
طرف  من  ولمــبــالة  الهمال 
ــــ�لة الــ�ــســابــقــني وا�ــســتــيــاء  ال
من  م�ؤخرا  اجلمه�رية   رئي�ص 
املتابعة  ــدم  وع الـــ�لة  بع�ص 
مل�ساكل هذه املناطق ومتابعتها 

ر�سيد ب�زيان 

تدخلت اأم�ص، م�سالح  احلماية 
بلعبا�ص  �سيدي  ل�لية  املدنية 
الــ�ــســاعــة الــرابــعــة  ـــدود  يف ح
حريق  اإخماد  اأجل  من  �سباحا 
ب�سارع  م�سكن  داخـــل  ن�سب  
�سيدي  بلدية  و�سط  الق�سبة  
اإ�سابة  يف  ت�سبب  ،ما  بلعبا�ص 
04 اأ�سخا�ص اثنان منهم لديهما  

نتيجة  التنف�ص  يف  �سع�بة  
ــن  ــري ــان والآخ ــدخ تــ�ــســرب ال
نقل�ا  حيث  �سدمة.  لديهما  
احلماية  اإ�سعافات  طــرف  من 
املدنية اإىل امل�ست�سفى اجلامعي 
وقت  يف  ح�ساين،  الــقــار  عبد 
ال�سريع  الــتــدخــل  فــيــه   كــان 
اإنــقــاذ  مت  اأيـــن   ، لــالإ�ــســعــافــات 

امل�سكن و امل�ساكن املجاورة له
04 �ساحنات  بعدما مت ت�سخري 
ــي  اإ�ــســعــاف  ــارت ــي ــس اإطـــفـــاء و�
بالإ�سافة  و�سابطني  وطبيب 
مت   ـــني  ح ،يف  عــــ�ن   25 اإىل 
امل�سالح  قبل   من  حتقيق  فتح 

الأمنية ح�ل احلادث.
زنازل.ن

الثاين  احل�سري  الأمــن  عنا�سر  متكن 
اأربعة  ت�قيف  من  �سعيدة  ولية  باأمن 
 21 بني  ما  اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�ص 
وترويج  تخزين  يف  ت�رط�ا  �سنة  و50 
وقائع   ، املهل��سة  والأقرا�ص  املخدرات 
مفادها  معل�مة  اإيل  تــعــ�د  الق�سية 

اتخاذ �سخ�ص من م�سكنه العائلي حمال 
لتخزين وترويج املخدرات والأقرا�ص 
وبعد  احلبيب  ب�قادة  ،بحي  املهل��سة 
مت  الق�سائية  اجلــهــات  مــع  التن�سيق 
تفتي�ص م�سكن امل�ستبه فيهم حيث مت 

العث�ر على 374 قر�ص مهل��ص

03 قارورات حمل�ل خمدر و21 قطعة 
�س�ف  معهم  التحقيق  ،وبعد  خمدرات 
لدي  اجلمه�رية  وكيل  امــام  يقدم�ن 
القادمة   ال�ساعات  يف  �سعيدة   حمكمة 

عند انتهاء التحقيق
ي��سف تامي

ك�سف مدير التنظيم وال�س�ؤون 
التجارة  بــــ�زارة  القان�نية 
يف  ال�سروع  عن  بكري  الــهــادي 
ه�  تنفيذي  مــر�ــســ�م  اإعــــداد 
يتعلق  ــاز  الإجن طــ�ر  يف  حاليا 
لإن�ساء  الإلكرتونية  بالب�ابة 
�سيك�ن  والــــذي  ــات  ــ�ــس املــ�ؤ�ــس
الأول  الثالثي  خــالل  جاهزا 

من ال�سنة اجلارية ح�سبه.
الب�ابة  هذه  اأن  بكري  واأو�سح 
وحيد  �سباك  مبثابة  �ستعد 
يجمع م�سالح ال�زارة وم�سالح 
املــــركــــز الـــ�طـــنـــي لــلــ�ــســجــل 
ال�سرائب  وم�سالح  التجاري 
املكلفة  الإدارة  ــح  ــال ــس ــ� وم
ال�سمان  واإدارة  بالإح�سائيات 

ت�سمح   ــي  ــت وال الجــتــمــاعــي، 
اإن�ساء  للمتعاملني  الراغبني يف 
بت�سجيل  بــالــقــيــام  م�ؤ�س�سة 
ـــد واحلــ�ــســ�ل عــلــى رقــم  واح
الرقم  ي�سمى  ــد  واح تعريف 
اخلط�ة  اأن  واأو�سح  امل�سرتك. 
املزيد  اإتــاحــة  اإطـــار  يف  ت�سب 
م�سار  لتتبع  ال�سفافية  ــن  م

الهيئات  طــرف  من  امل�ؤ�س�سات 
حت�سني  جــانــب  اإىل  املــعــنــيــة، 
وتب�سيط  ال�ــســتــثــمــار  مــنــاخ 
ــا تــطــرق  ــم ــــــــــراءات. ك الإج
التنفيذي  املر�س�م  اإىل  بكري 
ل�سروط  املحدد   15-234 رقم  
الأن�سطة  ممار�سة  وكيفيات 
واملهن املنظمة اخلا�سعة للقيد 

ــذي  وال الــتــجــاري،  ال�سجل  يف 
ي�سجع ال�سباب واملتعاملني على 
ومتكينهم  امل�ؤ�س�سات،  اإن�ساء 
دون  ا�ستثماراتهم  مبا�سرة  من 
للقيد  م�سبقة  رخ�سة  تقدمي 
بالن�سبة  التجاري  ال�سجل  يف 

لالأن�سطة املقننة .
ق.و

يف  �سيدة  انتحار  حماولة  املدنية  احلماية  م�سالح  اأحبطت 
ال�سع�د  على  ه�سترييا  حالة  يف  كانت  العمر،  من  الثالثينيات 
ف�ق مكان عل�ي بج�سر وادي مزي، والتهديد بالنتحار، وقد 
امل�اطنني  بع�ص  رفقة  املدنية  واحلماية  الأمــن  اأعــ�ان  بذل 
عن  للعدول  اإقناعها  حماولة  يف  ط�يال  ووقتا  كبريا  جمه�دا 
املدنية  احلماية  اأع�ان  اأحد  �سجاعة  اأن  غري  النتحار،  فكرة 
واإنقاذ  القفز  اإىل  دفعته  بقليل  املغرب  اأذان  قبيل  وحتديدا 
الفتاة، التي مت تكبيلها خمافة من حتقيق فكرتها النتحارية. 
ع .ق�يدر.

نبهت م�سالح الأر�ساد اجل�ية، اأم�ص الإثنني، عن هب�ب رياح 
اأمتار. واأفاد   3 اأم�اج ي�سل اإىل  50 كلم/ �سا وعل�  ق�ية تتعدى 
تنبيه امل�سلحة من امل�ست�ى الأول، اأن رياح تتعدى 50 كلم/�سا، 

مرتقبة بداية من منت�سف النهار وت�ستمر اإىل التا�سعة ليال.
�سكيكدة،  القالة،  عنابة،  من  كل  هي  املعنية،  ال�س�احل  وعن 

جيجل، بجاية، اأزف�ن، دل�ص والعا�سمة.
ق.و

و  )ك�فيد19-(  ك�رونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   259 �سجلت 
فيما  الأخرية،  �ساعة  ال24  خالل  اجلزائر  يف  وفاة  حالت   4
الثنني  ي�م  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   193 متاثل 
كــ�رونــا،  فــريو�ــص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق 
الدكت�ر جمال ف�رار. واأو�سح اأن اإجمايل احلالت امل�ؤكدة بلغ 
104.092 �سخ�ص من بينها 259 حالة جديدة )اأي بن�سبة تقدر 
ب 5ر0 حالة لكل 100 األف ن�سمة(، بينما بلغ العدد الإجمايل 
والعدد  �سخ�ص   70.747 لل�سفاء  متاثل�ا  الذين  للم�سابني 

الإجمايل لل�فيات 2840 حالة.
ويت�اجد حاليا 28 مري�سا يف العناية املركزة، كما اأفاد الدكت�ر 

ف�رار .
ق.و

اأم�ص  الــكــ�ارث،  لإدارة  ال�طنية  الــ�كــالــة  اأفـــادت 
الإثنني، باأن عدد �سحايا الزلزال الق�ي والفي�سانات 
 96 اإىل  ارتفع  اإندوني�سيا  من  ال��سطى  الأجـــزاء  يف 
قتيال، مع ا�سطرار قرابة 70 األف �سخ�ص على النزوح 
من منازلهم والحتماء يف مالجئ.  واأ�سارت املعل�مات 
الزلزالني  جــراء  ت�سررت  التي  املنازل  عدد  اأن  اإىل 
مبان  خم�سة  دمرت  كما  املنطقة،  يف   1150 اإىل  ارتفع 

مدر�سية هناك.
ق.و

�إحباط حماولة �نتحار �سيدة 
بالأغو�ط

رياح قوية تتعدى 50 كلم/
�سا و�أمو�ج ت�سل �إىل 3 �أمتار 

ببع�ص �ل�سو�حل

كوفيد- 19: ت�سجيل 259 
�إ�سابة جديدة، 193حالة 

�سفاء و4 وفيات
وفاة 96 �سخ�سا يف زلز�ل 

باإندوني�سيا

ك�سفت �لتن�سقية �لوطنية ملوظفي �ل�سحة، �أن ن�سبة �لوقفات �لحتجاجية ملوظفي قطاع �ل�سحة على �مل�ستوى �لوطني 
ويف جميع �لوليات بلغت 69 باملئة.
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