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لن نقدم اعتذارات 
عن ا�ستعمــــــار 

اجلزائـــــر

الرئي�س تبون 
يجري بنجاح عملية 

جراحية باأملانيا 
و�سيعود قريبا

الرئا�سة الفرن�سية حت�سم موقفها

للتفاو�س مع اجلزائر  ت�سعى  • فرن�سا 
حول تنقل "احلركى" وعائالتهم

بح�سب بيان رئا�سة اجلمهورية

ا�ستحداث موؤ�س�سة الإنتاج و توزيع الطاقات املتجددة �سبيهة ب�سونلغاز
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الوالة مطالبون با�ستغالل 632 �سوقا منجزا "خارج اخلدمة"

اإح�ســاء 51 األف حمل "رئي�س" 
غيـر م�ستغـل عبـر الوطـن!

04

االأو�ساخ والقاذورات تغزو 
�سوارع مدينة املغي

تهميــــــ�س املجتمع املدين 
يوؤّجج امل�سكـــالت التنموية 

يف تندلــــــة

املياه القذرة حتا�سر �سكان 
حي 19 مار�س ببلدية بنا�سر

�سكان من ق�سر  تيلولني 
الو�سطى باجنزمي ي�ستكون 
ت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي

الوادي

تقرت

اأدرار

�س 05

�س 06

�س 06

�س 05

اإر�سال 60 طنا من 
امل�ساعدات ملناطق الظل 

16بواليات اجلنوب

اإحباط حماولة 141 �سخ�سا للهجرة غي ال�سرعية 
خالل اأ�سبوع

حجز 18 قنطار من املخدرات 
قادمة من املغرب خالل اأ�سبوع

من احتفظت بعتادها ميكن لها اال�ستفادة من قر�س ا�ستغالل

ال م�سح لديون املوؤ�س�سات 
املتعرثة اإال يف حالتني

16
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03يف انتظار فتح املجال اجلوي وعودة الرحالت اإىل البقاع املقد�صة
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حممد علي 
------------ 

العدل  حمكمة  اإىل  اجل��زائ��ر  �ستلج�أ 
دفع  ع��دم  ح���ل  يف  »اله����ي«  الدولية 
خ�س�ئر  يعني  م���  امل�ستحق�ت،  ه��ذه 
واملي�ه  الط�قة  ل��وزارة  اإ�س�فية  م�لية 
م�س�در  اأك��دت��ه  م���  ح�سب  اللبن�نية، 
اأن  اإىل  اأ�س�رت  التي  لبن�نية،  اإعالمية 
بتطبيق  املكّلف  لندن  يف  ال�رشكة  فرع 
الط�قة  ووزارة  �سون�طراك  بني  العقد 
جوان  يف  ر�س�لة  بعث  اللبن�نية،  واملي�ه 
اأن  فيه�  يو�سح  ال��وزارة  اإىل  امل��سي، 
دي�سمرب   31 يف  انتهى  ال��ذي  العقد 
لن  ن��ه  اأ اأو���س��ح  كم�  جت��دي��ده.  يتم  ل��ن 
من�ق�سة  اأي  يف  م�ستقباًل  ي�����س���رك 

اأن  م�سيف�  اللبن�نية،  الوزارة  تطرحه� 
حتى  ب�ل�سحن�ت  �ستلتزم  »�سون�طراك« 
تنتهي  التي  تلك  ذلك  مب� يف  العقد  نه�ية 
3 �سحن�ت  يف فيفري، الفت� اإىل اأن هن�ك 
وزارة  ت�سدد  مل  دوالر  مليون   18 بقيمة 
بعد.  م�ستحق�ته�  اللبن�نية  الط�قة 
اجلزائري  الطرف  طلب  »كم�  واأ�س�ف 
يف  تداوله  مّت  م�  كل  �سحب  لبن�ن  من 
كثريا  �سّوهت  اأخب�ر  من  االإعالم  و�س�ئل 
وذلك  »���س��ون���ط��راك«،  �رشكة  �سورة 
اعتذاراته«  اللبن�ين  الطرف  قّدم  بعدم� 

- تعبريه  حد  -على 
لالأنب�ء  �سحة  ال  اأنه  اإىل  امل�سدر  واأ�س�ر 
اجل�نبني.  بني  العقد  جتديد  عن  املتداولة 
ح�ل،  اأي  يف  يجدد  لن  »العقد  اإن  وق�ل 
يف  �س�رمً�  ك�ن  �سون�طراك  فرع  واإن 

حتى  اأنه  على  �سّدد  اإذ  االأخرية،  ر�س�لته 
اللبن�نية  ال��وزارة  به  ات�سلت  ح�ل  يف 
�سيكون  رف�سه  ف���إن  العقد،  لتجديد 
مبح�ولة  لبن�نية  اأطراف�  متهم�  ق�طعً�«، 
امل�سدر  واعترب  امل�س�ألة«.  »ت�سيي�س 
بوقود  لبن�ن  ال�رشكة  بتزويد  االته�م�ت 
اإن  وق�ل  “املغ�لطة”،  ب�ب  من  مغ�سو�س 
و�سه�دة  �سالمته،  من  الت�أكد  مّت  الوقود 
�سحنه،  ق��ب��ل  ذل���ك  ت��وؤك��د  امل��ط���ب��ق��ة 
الطرف  مع  التو�سل  قبل  من  وح�ولن� 
م�  وه��ذا  ب�لرتا�سي،  حل  اإىل  اللبن�ين 
م�س�در  ذك��رت  يتحقق”.بدوره�،  مل 
العقد  اأن  اللبن�نية  الط�قة  وزارة  من 
�سون�طراك،  و�رشكة  الوزارة  بني  املربم 
يف  ال�رشكة  اأعلنته  مم�  انطالقً�  األغي 
اأن  امل�س�در  واأ�س�فت   ،2020 جويلية 

من  �سحن�ت   3 اإر���س���ل  عن  ت��ردد  »م��� 
ثمنه�  ت�سديد  وعدم  لبن�ن  اإىل  البنزين 
»�سون�طرك«  اأن  وت�بعت  �سحيح«.  غري 

على  احل�سول  قبل  �سحنة  اأي  تفّرغ  ال 
تبقى  الب�خرة  ف�إن  واإال  امل�لية،  قيمته� 

البحر. عر�س  يف  را�سية 

 هددت �سركة �سوناطراك باللجوء اإىل التحكيم الدويل اإثر تخّلف لبنان عن �سداد م�ستحقات 3 �سحنات من الوقود بقيمة 18 مليون دوالر كانت قد زودته بها، واتهمت اأطرافا لبنانية 
مبحاولة ت�سيي�س الق�سية.

�سوناطراك تهدد لبنان بالتحكيم الدويل للح�سول على 18 مليون دوالر
بداأت اإجراءات اإعادة النظر يف بنود القانون االأ�سا�سي

كوثر كريكو تربز:

ر�سد احتياجات املراأة الريفية واملاكثة بالبيت لدعم انخراطها
 يف احلياة االقت�سادية

اأبرزت وزيرة الت�س�من الوطني واالأ�رشة 
وق�س�ي� املراأة، كوثر كريكو، بعني متو�سنت 
الريفية  املراأة  احتي�ج�ت  ر�سد  يجري  اأنه 
انخراطه�  دعم  بهدف  ب�لبيت  وامل�كثة 
واالجتم�عية.  االقت�س�دية  احل��ي���ة  يف 
اإىل  واأو�سحت كريكو خالل زي�رة عمل 
وال�سن�عة  ال�سي�حة  وزير  رفقة  الوالية 
التقليدية و العمل الع�ئلي حممد حميدو، 
"ر�سد  ب�سدد  ال��وزاري��ة  دائ��رت��ه���  اأن 
ب�لبيت  وامل�كثة  الريفية  املراأة  احتي�ج�ت 
تن�سيقي  اجتم�ع  خالل  درا�سته�  الأجل 
االأخ��رى، ل�سبط  ال��وزارات  مع عدد من 
اخت�س��سه  جم�ل  يف  كل  عمل  برن�مج 
اأو  الت�سغيل  اأو  ال�سي�حة  قط�ع  يف  �سواء 
يف  انخراطه�  دعم  بهدف  وهذا  التج�رة، 

احلي�ة االقت�س�دية واالجتم�عية ".
اإ�رشافه�  ه�م�س  على  الوزيرة  واأك��دت 
اإ�س�رة  اإعط�ء  على  حميدو  حممد  رفقة 
للمراأة  موجهة  حت�سي�سية  ق�فلة  انطالق 
التعريف  اأهمية  على  ب�لبيت،  امل�كثة 
خالل  من  الدولة  توفره�  التي  ب�الآلي�ت 

والوك�لة  للقط�ع  الت�بعة  اجلوارية  اخلالي� 
وغرفة  امل�سغر،  القر�س  لت�سيري  الوطنية 
الوطني  وال�سندوق  التقليدية  ال�سن�عة 
الوطنية  والوك�لة  البط�لة  على  للت�أمني 
املراأة  لت�سجيع  املق�والتية  وتنمية  لدعم 
يف  لالنخراط  ب�لبيت  وامل�كثة  الريفية 
من  الوطني".  واالإنت�ج  االقت�س�دية  احلي�ة 
وال�سن�عة  ال�سي�حة  وزير  اأ�س�ر  جهته، 
"اأبواب  اأن  اإىل  الع�ئلي  والعمل  التقليدية 
لف�ئدة  مفتوحة  التقليدية  ال�سن�عة  غرف 
متخ�س�سة  تكوين�ت  لتلقي  الن�س�ء  كل 
ت�أهيلية  و�سه�دات  مه�رات  الكت�س�ب 
الدولة،  دعم  على  ب�حل�سول  لهن  ت�سمح 
املتوفرة  االأج��ه��زة  خمتلف  خ��الل  م��ن 
منتوج�تهن".  ت�سويق  يف  ومرافقتهن 
عملية  جهود  "هن�لك  اأن  حميدو  وذك��ر 
الدوائر  ب�قي  مع  ب�لتن�سيق  جت�سيده�  يتم 
برن�مج  اإط�ر تطبيق  االأخرى يف  الوزارية 
امل�كثة  املراأة  مل�س�عدة  اجلمهورية  رئي�س 
والق�طن�ت  الريفي�ت  والن�س�ء  ب�لبيت 
مبن�طق الظل، وتقدمي كل الدعم النخراطه� 

هذه  و�سمحت  االقت�س�دي".  املج�ل  يف 
من  عدد  على  ب�لوقوف  الوزارية  الزي�رة 
خالل  من  الريفية  امل��راأة  م�س�ريع  من���ذج 
طلبة  عني  ببلدية  فالحية  مل�ستلة  مع�ينة 
الوك�لة  دع��م  من  امل�ستفيدات  الإح��دى 
اإ�س�فة  امل�سغر،  القر�س  لت�سيري  الوطنية 
املنتجة  ب���الأ���رشة  خ��س  م�����رشوع  اإىل 
امل�عز  تربية  جم�ل  يف  تن�سط  مل�ستثمرة 
زي�رة  عن  ف�سال  عدة،  بن  �سيدي  ببلدية 
بعني  احلرفية  امل��راأة  الإب��داع���ت  معر�س 
الت�س�من  وزيرة  اأ�رشفت  كم�  متو�سنت. 
الوطني واالأ�رشة وق�س�ي� املراأة رفقة وزير 
والعمل  التقليدية  وال�سن�عة  ال�سي�حة 
الع�ئلي على تقدمي مقررات اال�ستف�دة من 
عدد من املحالت التج�رية واإع�ن�ت م�لية 
ب�لبيت،  امل�كث�ت  الن�س�ء  من  عدد  لف�ئدة 
الوك�لة  متوله�  التي  امل�س�ريع  اإط���ر  يف 
اإ�س�فة  امل�سغر،  القر�س  لت�سيري  الوطنية 
ذهبي  ذهيبة  للمج�هدة  زي�رة جم�ملة  اإىل 

ببيته� الع�ئلي .
ق/و

ع�سايبو يفند ح�سوله على رخ�سة ا�ستياد 
ال�سيارات

موتورز”،  ”األي�سكوم  ل�  الع�م  املدير  نفى 
بع�س  روجته  م�  ع�س�يبو،  الرحم�ن  عبد 
على  ح�سوله  بخ�سو�س  االإعالم  و�س�ئل 
املركب�ت  ال�سترياد  امل��وؤق��ت  الرتخي�س 
ال�سن�عة.  وزارة  ط��رف  م��ن  اجل��دي��دة 
ملف�  ُي��ودع  مل  جممعه  اأن  ع�س�يبو  اأ�س�ر 
الو�سية  ال���وزارة  م�ستوى  على  نه�ئي� 
ب�ملوقع  الت�سجيل  فرتة  بعد  االأ�س��س  من 
االإلكرتوين. ويف تعقيبه على اجلدل الق�ئم 
الوكالء  اأ�سم�ء  عن  الك�سف  عدم  حول 
املوؤقتة  الرخ�س  على  احل�ئزين  االأربعة 
ال  الق�نون  اأن  اأكد  ال�سي�رات،  ال�سترياد 
ذات  يف  داعي�  اأ�سم�ئهم،  بك�سف  ي�سمح 
فرح�ت  ال�سن�عة  وزير  دعم  اإىل  ال�سدد 

�سده  الوقوف  اأن  يرى  ال��ذي  علي  اآي��ت 
م�لك  اأ�س�ر  كم�  الدولة.  �س�لح  من  لي�س 
ممثال  ك�ن  اأنه  موتورز”  ”األي�سكوم  جممع 
خلم�سة عالم�ت �سلبه� منه وزير ال�سن�عة 
خلف  م�  بو�سوارب،  ال�سالم  عبد  االأ�سبق 
م�س�لح  وك�سفت  ع�مل.   1300 ت�رشيح 
عن  �س�بق  وق��ت  يف  ال�سن�عة  وزارة 
ب��سترياد  اخل��سة  املوؤقتة  الرخ�س  توقيع 
ق�موا  وك��الء  الأربعة  اجلديدة  املركب�ت 
ب�إيداع طلب�تهم على م�ستوى الوزارة، كم� 
اأخطرت اأربعة وكالء مركب�ت اآخرين لرفع 
درا�سة  لدى  ت�سجيله�  مت  التي  التحفظ�ت 

ملف�تهم.
ق/و

بوقادوم يحيي ذكرى اأزمة الرهائن 
االإيرانية

ا�ستذكر وزير ال�سوؤون اخل�رجية �سربي 
ب��وق���دوم ات��ف���ق اجل��زائ��ر ال��ذي �سمح 
ب�إطالق �رشاح الدبلوم��سيني االأمريكيني 

املحتجزين بطهران.
وق�ل بوق�دوم يف تغريدة له على ح�س�به 
مبوقع تويرت “اأربعون �سنة متر على اإبرام 
اتف�ق اجلزائر الذي �سمح ب�إطالق �رشاح 
52 ديبلوم��سي� اأمريكي� ك�نوا حمتجزين 

يف طهران”.
واأثنى بوق�دوم على جهود الدبلوم��سية 
ثمرة  ذل��ك  “ك�ن  م�سيف�:  اجلزائرية، 
واأ�رشف  بالدن�  به�  ق�مت  �س�قة  و�س�طة 
عليه� املرحوم وال�سهيد حممد ال�سديق 
بن يحيى وزير ال�سوؤون اخل�رجية وط�قم� 

ديبلوم��سي� من خرية اأبن�ء اجلزائر”.
ق/و

النفط فوق عتبة الـ 56 دوالرا للربميل

دوالرا   56 النفط  اأ�سع�ر  جت���وزت 
من  بدعم  االأرب��ع���ء،  اأم�س  للربميل 
االأمريكية  االإدارة  اعتم�د  توقع�ت 
يعزز  مب�  �سخم�  حتفيزي�  اإنف�ق�  اجلديدة 
الطلب، ف�سال عن القيود التي تفر�سه� 
"رو�سي�  ح�سب  االإنت�ج،  على  "اأوبك+" 

اليوم".
بحلول  ف�إنه  امل�سدر،  نف�س  ووف��ق 

غرينت�س،  بتوقيت   10:04 ال�س�عة 
ب�ملئة   0.8 بن�سبة  "برنت"  خ�م  �سعد 
اإىل 56.32 دوالرا للربميل، بعدم� زاد 
الثالث�ء،  اأم�س  اأول  ب�ملئة   2.1 بن�سبة 
الو�سيط"  تك�س��س  "غرب  خ�م  وقفز 
دوالرا   53.49 اإىل  ب�ملئة   1 بن�سبة 

للربميل.
ق/و

ع�سو اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة تطور كورونا يوؤكد:

انتظار و�سول اجلرعات االأوىل للقاح "االجنلو- �سويدي"
 يف فيفري القادم

اأعلن الربوفي�سور ري��س مهي�وي، ع�سو   
وب�ء  تطور  مبت�بعة  املكلفة  العلمية  اللجنة 
اأن  ب�جلزائر  االأربع�ء  اأم�س  فريو�س كورون�  
اجلرع�ت االأوىل من اللق�ح االجنلو-�سويدي 
اإىل  �ست�سل  "اأوك�سفورد-اأ�سرتا-زينيك�" 
اجلزائر �سهر فرباير الق�دم موؤكدا اأن "بلدان� 

قليلة �رشعت يف تلقيح مواطنيه�".
"ثالثة خم�بر  اإن هن�ك  ويف مداخلة له، ق�ل 
اللق�ح  اإىل  م�سريا  اجلزائر"،  مع  تتع�مل 
الرو�سي وال�سيني واأخريا االأجنلو-�سويدي 

"اأوك�سفورد-اأ�سرتا-زينيك�".
غري  الطلبي�ت  "اإجم�يل  اأن  واأ���س���ف 
مع  مت��سي�  �ستتم  العملية  اأن  غري  معروف، 
ف�إن  التوقع�ت  ح�سب  واأنه  اللق�ح�ت  اقتن�ء 
اجلرع�ت االأوىل من اللق�ح االجنلو-�سويدي 
الق�دم".  فرباير  �سهر  و�سوله  اإىل  ت�سري 
اخت�رته  الذي  االأول  اللق�ح  وبخ�سو�س 
اجلزائر املتمثل يف اللق�ح الرو�سي �سبوتنيك 
"ُينتظر  اأن��ه  احل�سة  �سيف  اأو���س��ح   ،V
ا�ستالم اجلرع�ت االأوىل التي طلبته� اجلزائر 
ال�سهر  نه�ية  جرعة   500000 ب�  واملقدرة 
اجل�ري". كم� اأ�س�ف يقول "حتى واإن ك�نت 
ال�رشوع  ف���إن  ك�فية،  غري  الكمي�ت  هذه 
اأوىل،  مرحلة  يف  �سيثري  التلقيح  حملة  يف 
عن  يدافع  اأن  قبل  ال�سك�ن"  لدى  ارتي�ح� 

خ�سو�سي�ت واأمن وجن�عة هذا اللق�ح الذي 
طلبه 52 بلدا اإىل حد ال�س�عة. ولدى تذكريه 
�ست�سل  اللق�ح  ه��ذا  جرع�ت  "بقية  ب���أن 
تدريجي�" اأو�سح ذات املخت�س اأنه ال يوجد 
جميع  تلقيح  �سم�ن  مبفرده  ميكنه  خمرب  اأي 
"بلدان� قليلة بداأت  اأن  اإىل  ال�سك�ن" م�سريا 
وذكر  �سك�نه�".  تلقيح  يف  اليوم  غ�ية  اإىل 
تغطية  "�سم�ن  هو  ال�سلط�ت  هدف  ب���أن 
70 ب�ملئة من ال�سك�ن اجلزائريني من  تلقيح 
هذا  اأكد  فقد  اجلم�عية"  املن�عة  �سم�ن  اأجل 
اإىل  "بح�جة  �ستكون  اجلزائر  اأن  املخت�س 
اأنه �سيتم تلقيح كل  40 مليون جرعة علم� 
�رشيطة  مت�م�،  خمتلفتني  بجرعتني  �سخ�س 
اأن يكون اللق�ح من نف�س املخرب". كم� اأ�س�ر 
 8 ب�  اإ�س�فية الحق� تقدر  اإىل ا�ستالم كمية 
كوف�ك�س  اإج��راء  خالل  من  جرعة  ماليني 
لل�سحة،  الع�ملية  املنظمة  و�سعته  ال��ذي 
 20 بن�سبة  ع�دل  تلقيح  على  ين�س  والذي 
ب�ملئة ل�سك�ن 190 بلدا �سمن هذا االإجراء. 
اللوج�ستية  اجل��وان��ب  اإىل  تطرقه  ول��دى 
والتنظيمية حلملة التلقيح، اأكد الربوفي�سور 
عديد  يف  تقدم�  "تعرف  البالد  اأن  مهي�وي 
وفق�  معلوم�ته�  حُت��دث  واأن��ه���  املع�يري، 
التي  والعراقيل  االأخ��رى  ال��دول  لتج�رب 
واجهته� خالل حمالت التلقيح". واأ�س�ر من 

"�ست�ستمر  اأن هذه العملية  اإىل  اأخرى  ن�حية 
ب�ل�رشوع يف  م�سيدا  االأقل"،  على  ع�م  ملدة 
اجل�ري،  االأ�سبوع  خالل  املكونني  تكوين 
الب�رشي  امل��ورد  اأهمية  على  بعده�  ليوؤكد 
التي  امل�ستقبلية  التلقيح  حملة  الإجن���ح 
رقمية  "من�سة  ق�ل،  كم�  له�،  �ستخ�س�س 
"و�س�ئل  على  وعالوة  املواعيد".  لتحديد 
اأو�سح  توفريه�"،  مت  التي  والت�سليم  احلفظ 
قد  املعنية  القط�ع�ت  "كل  اأن  االأخ�س�ئي 
على  موؤكداً  التلقيح"،  اإجن�ح  يف  �س�همت 
ملي�ر   20 ب�  يقدر  م�يل  غالف  تخ�سي�س 
دين�ر جزائري لهذه العملية. واأ�رش املتحدث 
اأي�س� على اأن "اللق�ح وحده غري ك�ف لوقف 
امل�ستمر  "ب�الحرتام  الوب�ء"، مو�سي�  انت�س�ر 
ط�مل�  اأنواعه�"،  مبختلف  الوق�ئية  للتدابري 
ال  حي�تن�،  على  حقيقي  تهديد  "ثمة  اأن��ه 
للفريو�س  اجلديد  املتحول  بعد ظهور  �سيم� 
احليطة  من  مزيد  توخي  علين�  يوجب  الذي 
مب�س�ركة  متعلق  �سوؤال  على  وردا  واحلذر". 
قريًب�  اجلزائر  عليه  �ستح�سل  الذي  اللق�ح 
املخت�سة  اللجنة  ع�سو  اعترب  تون�س،  مع 
الدبلوم��سي"،  "للعمل  يعود  القرار  هذا  اأن 
اأبداه" بلدن� حي�ل  "الكرم الذي  موؤكدا على 

جريانه االأ�سق�ء".
ق/و
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وك��ّل��ف اإمي���ن��وي��ل م���ك��رون 
بنج�م�ن �ستورا اأحد اأبرز اخلرباء 
اجلزائر  بت�ريخ  املتخ�س�سني 
دقيق  تقرير  ب���إع��داد  احل��دي��ث 
فرن�س�  اأجنزته  م�  حول  وع���دل 
وحول ذاكرة اال�ستعم�ر وحرب 
اأوزاره���  و�سعت  التي  اجلزائر 
1962، يف حم�ولة الإخراج  ع�م 
واجلزائر  فرن�س�  بني  العالقة 
ق�س�ي�  ت�سببه  الذي  ال�سلل  من 

الذاكرة الع�لقة.
"لوموند"  ج��ري��دة  وك�سفت 
تو�سي�ت  اأم�����س  الفرن�سية 
�ستورا يف تقريره، حول ت�سكيل 
جلنة "الذاكرة واحلقيقة" ت�سطلع 
ال��ذاك��رة  م���ب����درات  بتعزيز 
واجلزائر.  فرن�س�  بني  امل�سرتكة 
هذه  تتكون  اأن  امل��وؤرخ  واقرتح 
خمتلفة  �سخ�سي�ت  من  اللجنة 
الفرن�سي  احل��وار  يف  منخرطة 
اجلزائري، مثل ف�سيلة اخلط�بي، 
ال�سداقة  جمموعة  رئي�سة 
اجلمعية  يف  اجلزائرية  الفرن�سية 
اأمالل،  كرمي  )الربمل�ن(،  الوطنية 
ال���وزارات  م��ن��دوب  ال�سفري، 
مثقفون  وكذا  املتو�سط  ملنطقة 
اأعم�ل  وق�دة  وب�حثون  واأطب�ء 

وق�دة جمعي�ت.
�ستورا  بنج�مني  تقرير  وح�سب 
مقرتح�   22 تقدمي  للجنة  ميكن 
اأهمه� االحتف�الت، حيث توا�سل 
مثل  التذك�رية،  االحتف�الت 
الذي   ،1962 م�ر�س   19 ي��وم 
طلبته عدة جمعي�ت للمح�ربني 

اإيفي�ن،  اتف�ق�ت  حول  القدامى 
نحو  االأوىل  اخل��ط��وة  وه���ي 
تنظيم  احلرب، حيث ميكن  نه�ية 
اأخرى  مهمة  تذك�رية  مب�درات 
من  االأوروبيني  م�س�ركة  حول 
اجلزائر يف احلرب الع�ملية الث�نية.

 25 يوم  اق��رتاح  ذلك  وي�سمل 
"احلركى"  لتكرمي  يوم�  �سبتمرب 
وغريهم من اأع�س�ء الت�سكيالت 
و17  احل����رب،  يف  امل�����س���ع��دة 
اأكتوبر 1961 ب�س�أن قمع العم�ل 
ميكن  فرن�س�.  يف  اجل��زائ��ري��ني 
الذاكرة  جمموع�ت  ممثلي  دعوة 
املعنية بهذه الق�سة اإىل كل هذه 

االحتف�الت.
ال�سه�دات:  ث�نية  تو�سية  ويف 
اأق���وال  ج��م��ع  عملية  تنظيم 
ب�سدة  ت�رشروا  الذين  ال�سهود 
املزيد  الإثب�ت  احل��رب  هذه  من 
م�س�حلة  وحتقيق  احلق�ئق  من 

الذكري�ت.
ال��ق���در:  عبد  االأم���ري  وث���ل��ث��� 
عبد  لالأمري  متث�ل  �سنع  اقرتاح 
غزو  �سد  ق�تل  ال��ذي  ال��ق���در، 
منت�سف  يف  اجل��زائ��ر  اح��ت��الل 
اأمبواز  يف  ع�رش،  الت��سع  القرن 
)اإن��دري-اإي-ل��وار(، حيث ع��س 

 1848 ع�مي  ب��ني  املنفى  يف 
و�سع  ميكن  حيث  و1852، 
مبن��سبة  ال��ت��ذك���ري  الن�سب 
ال�ستقالل  ال�ستني  ال��ذك��رى 

اجلزائر يف ع�م 2022.
اعرتاف  بومنجل:  علي  ورابع� 
علي  املح�مي  ب�غتي�ل  فرن�س� 
رينيه  ���س��دي��ق  ب��وم��ن��ج��ل، 
ال�سي��سي  والزعيم  ك�بيت�نت 
ُقتل  ال��ذي  اجلزائرية،  للقومية 
ع�م  يف  اجلزائر  معركة  خ��الل 
�ستتبع  م��ب���درة  وه��ي   ،1957
اإمي�نويل م�كرون  الرئي�س  اإعالن 
ب�����س���أن م��وري�����س اأودي����ن يف 

�سبتمرب 2018.
العمل  املفقودين:  وخ�م�س� ملف 
املفقودين"  "دليل  اإ�سدار  على 
على  واأوروب��ي��ني(،  )جزائريني 
العمل"  "جمموعة  بحث  اأ�س��س 
اإعالن  عقب  ت�سكيله�  مت  التي 
زي���رة  خ��الل  املوقع  ال�سداقة 
الرئي�س ال�س�بق، فران�سوا هوالند 
للجزائر ع�م 2012، حيث يتعني 
عمله�  موا�سلة  املجموعة  على 
قبور  موقع  بتحديد  لل�سم�ح 
املختفني  والفرن�سيني  اجلزائريني 

من حرب اال�ستقالل.

النووية:  التج�رب  و�س�د�س� 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  م��وا���س��ل��ة 
النووية  التج�رب  اخل��س مبواقع 
ع�مي  بني  اجلزائر  يف  الفرن�سية 
1960 و1966 ونت�ئجه� وزرع 

االألغ�م على احلدود.
موا�سلة  ال��رف���ت:  و�س�بع� 
ن�س�ط اللجنة امل�سرتكة للخرباء 
العلميني اجلزائريني والفرن�سيني 
امل��ك��ل��ف��ة ب��درا���س��ة ال��رف���ت 
من  جزائريني  ملق�تلني  الب�رشية 
حمفوظة  ع�رش  الت��سع  القرن 
للت�ريخ  الوطني  املتحف  يف 

الطبيعي.
مع  التف�و�س  احلركى:  وث�من� 
احلركى  تنقل  ح��ول  اجل��زائ��ر 

وع�ئالتهم بني البلدين.
تن�سيب  اغتي�الت:  وت��سع� 
جلنة من موؤرخني حول عملي�ت 
اغتي�ل فرن�سيني بعد اال�ستقالل.

مق�بر  على  ترميم  وع������رشا 
االأوروبيني واليهود ب�جلزائر.

�سوارع  ت�سمية  االأخ��ري  ويف 
وراء  م��ن  �سخ�سي�ت  ب��سم 

البح�ر.
وك�ن الرئي�س�ن عبد املجيد تبون، 
ونظريه الفرن�سي، اتفق� ال�سيف 
التو�سل  �رشورة  على  امل��سي 

اإىل �سالم ب�س�أن الذاكرة.
عبد  من  لكل  املهمة  واأوك��ال 
امل�ست�س�ر  �سيخي،  امل��ج��ي��د 
ومدير  اجلمهورية  برئ��سة 
اجل�نب  عن  الوطني،  االأر�سيف 
الفرن�سي  وامل���وؤرخ  اجل��زائ��ري، 
يف  املخت�س  �ستورا،  بنج�م�ن 

الت�ريخ املع��رش للجزائر.

ت�سلم الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون من املوؤرخ بنجامان �ستورا املقرتحات الواردة يف تقرير اأعده حول"ملف 
الذاكرة" مع ال�سلطات اجلزائرية.

الرئا�سة الفرن�سية حت�سم موقفها

لن نقدم اعتذارات عن ا�ستعمار 
اجلزائر

الفرن�سية  ال��رئ������س��ة  ق���ل��ت 
اإثر  االأرب��ع���ء  اأم�س  )االإليزيه( 
ا�ستعم�ر  حول  تقريرا  ت�سلمه� 
الفرن�سي  املوؤرخ  و�سعه  اجلزائر 
بنج�م�ن �ستورا اإنه� تعتزم القي�م 
ب�”خطوات رمزية” ملع�جلة امللف، 

لكنه� لن تقدم “اعتذارات”.
واأ�س�ف ق�رش االإليزيه اأن الرئي�س 
يف  �سي�س�رك  م�كرون  اإمي�نويل 

يف  تذك�رية  احتف�الت  ثالثة 
لنه�ية  ال�ستني  الذكرى  اإط���ر 
هي   ،1962 يف  اجل��زائ��ر  ح��رب 
اليوم الوطني للحركيني يف 25 
تظ�هرة  قمع  وذك��رى  �سبتمرب، 
 17 يف  ب�ري�س  يف  اجلزائريني 
اأكتوبر 1961، وتوقيع اتف�قي�ت 

اإيفي�ن يف 19 م�ر�س 1962.
لوؤي ي

ا�ستبعاد جت�سيد م�سروع البكالوريا املهنية ب�سبب عقبات 
بيداغوجية

وزيرة التكوين تك�سف اإدماج 1500 عامل يف اإطار عقود االإدماج املهني

ا�ستبعدت اأم�س وزيرة التكوين 
بن  هي�م  املهنيني،  والتعليم 
م�����رشوع  جت�سيد  ف��ري��ح��ة،  
الوقت  يف  املهنية  البك�لوري� 

الراهن.
اأن  واأو���س��ح��ت ب��ن ف��ري��ح��ة، 
ال  املهنية  البك�لوري�  م�رشوع 
عدم  ظل  يف  يج�سد  اأن  ميكن 
البيداغوجية  ال�����رشوط  توفر 

واملو�سوعية الن�جعة.
�سيم�  "ال  ال��وزي��رة،  واأ�س�فت 
املكونني  ت��ك��وي��ن  جم����ل  يف 
وتوفري التجهيزات البيداغوجية 

ال�رشورية لهم".
التكوين  وزي��رة  اأعلنت  كم� 
بتي�سم�سيلت  املهنيني  والتعليم 
ال�سنة  خالل  اإدم���ج  �سيتم  اأن��ه 
يف  ع���م��ل   1500 اجل����ري���ة 
املهني  االإدم�����ج  عقود  اإط����ر 
على  التكوينية  ب�ملوؤ�س�س�ت 

امل�ستوى الوطني.

وك�سفت بن فريحة اأنه مت خالل 
ال�سنة امل��سية اإدم�ج 951 �س�ب� 
االإدم����ج  عقود  اأ�سح�ب  م��ن 
املهني على م�ستوى املوؤ�س�س�ت 

التكوينية التي يعملون به�.
اأ�س�تذة  ان�سغ�ل  وبخ�سو�س 
الع�ملني  البيداغوجية  الهند�سة 
ب�لوطن  التكوينية  ب�ملوؤ�س�س�ت 
والذين مل ي�ستفيدوا من الرتقية 
الوزيرة  اأو�سحت  �سنة   25 منذ 
وزارة  مبعية  تدر�س  "جلنة  ب�أن 
امل�لية واملديرية الع�مة للوظيف 
العمومي عملية ترقية هذه الفئة 
قريب�،  عمله�  �ستنهي  والتي 
هوؤالء  ملف  حل  �س�أنه  من  مم� 

االأ�س�تذة يف القريب الع�جل".
دائ��رت��ه���  اأن  اإىل  واأ����س����رت 
جت�سيد  يف  �رشعت  ال��وزاري��ة 
ا�سرتاتيجية خ��سة مبن�طق الظل 
ت�سمل فتح اأق�س�م على م�ستوى 
املوؤ�س�س�ت الرتبوية وكذا بدور 

ال�سب�ب موجهة ل�سم�ن تكوين 
يف التخ�س�س�ت التي يحت�جه� 
�سب�ب هذه املن�طق، ف�سال على 
فتح اأق�س�م لتكوين املراأة امل�كثة 
املن�طق  بهذه  الق�طنة  ب�لبيت 
لل�سب�ب  النقل  اإىل ج�نب توفري 
مبراكز  الت�سجيل  يف  ال��راغ��ب 
التكوين املهني البعيدة عن مقر 

�سكن�هم.
ك�سفت  اآخ���ر  �سعيد  وع��ل��ى 
على  اإ�رشافه�  خ��الل  ال��وزي��رة 
املهني  التكوين  مركز  تد�سني 
الق�در  عبد  االأم��ري  برج  ببلدية 
اأر�سية  "�ستفتح  وزارته�  ب�أن 
ن�س�ط  تقييم  اأج��ل  من  رقمية 
ب�لوطن  التكوينية  املوؤ�س�س�ت 
على  مبني�  �سيكون  وال���ذي 
مع�يري عديدة منه� معرفة مدى 
فع�لية االتف�قي�ت املربمة م� بني 
واملوؤ�س�س�ت  التكوينية  املرافق 

لوؤي/ياالقت�س�دية".

حمليا تنتج  اأ�سبحت  البطاط�س  بذور  من  باملئة   60

تخ�سي�س مديرية للفالحني مكلفة 
بالبذور القابلة لال�ستياد

ن�سبت وزارة الفالحة والتنمية 
م�ستوى  على  مديرية  الريفية، 
مكلفة  ال���وزاري���ة  دائ��رت��ه��� 
لال�سترياد،  الق�بلة  ب�لبذور 
الفالحني  على  يتعني  حيث 
التقرب  ال�س�أن  بهذا  املهتمني 
منه� من اأجل التعرف اأكرث على 

العملية.
وك�سف وزير الفالحة والتنمية 
حمداين  احلميد  عبد  الريفية، 
 60 اأن م� يق�رب  الدفلى،  بعني 
ب�ملئة من بذور البط�ط�س التي 
الوطني،  امل�ستوى  على  تغر�س 
هذا  اأن  معتربا  حملي�،  منتجة 
تقلي�س  يف  ي�س�هم  الو�سع 

ف�تورة ا�سترياد هذه امل�دة.
خالل  ل��ه  ت�رشيح  يف  وق����ل 
للمنتج�ت  ملعر�س  زي���رت��ه 
اإط�ر  يف  ب�لعب�دية  الفالحية 
والية  اإىل  ق�دته  التي  الزي�رة 
اإىل  تو�سل  اإن��ه  الدفلى،  عني 
الزي�رات  �سوء  على  العلم، 
التي اأجراه� عرب عدة من من�طق 
الوطن، اأن "م� يق�رب ن�سبة 60 

البط�ط�س، هي  بذور  ب�ملئة من 
وهو  حملي�"،  منتجة  مرة  الأول 
ف�تورة  تقلي�س  يف  "ي�س�هم  م� 
معربا  اأ�س�ف،  كم�  اال�سترياد" 

عن ر�س�ه بهذا الو�سع.
نتيجة  "اأنه�  الوزير  اعترب  كم� 
اإنت�ج  م�س�ألة  الأن  م�سجعة،  جد 
من  تقريب�  ك�نت  حملي�  البذور 
م��دة غري  منذ  اخل��ي���ل  ���رشب 

بعيدة".
ونوه حمداين، ب�ملن��سبة، بجهود 
املوؤ�س�س�ت امل�س�همة يف ن�س�ط 
ي�سري  اأن  قبل  ال��ب��ذور،  اإنت�ج 
االأولوية  "يويل  قط�عه  اأن  اإىل 
واأن  للبذور"  الوطني  لالإنت�ج 
"اال�سترياد ال مي�س �سوى بع�س 
االأن����واع غ��ري امل��ت��وف��رة على 

م�ستوى ال�سوق الوطنية".
واأ�س�ف يف هذا ال�س�أن اأنه "يف 
من  نوع  ا�سترياد  وجوب  ح�ل 
�سن�ستورده  متوفر  غري  البذور 
العمل  مع  اأوىل،  مرحلة  يف 

ب�ملوازاة على اإنت�جه حملي�".
 لوؤي/ي

ملفات  الإيداع  ال�سياحية  للوكاالت  مهلة  اأيام   10
الرت�سح للعمرة  

يف انتظار فتح املجال اجلوي وعودة الرحالت اإىل البقاع املقد�سة

مدد الديوان الوطني للحج والعمرة، 
العمرة  بوابة  يف  الت�سجيل  اآج���ل 
للوك�الت  الرت�سح  ملف�ت  واإي��داع 

ال�سي�حية.
متديد  مت  فقد  للديوان،  بي�ن  وح�سب 
 31 غ���ي��ة  اإىل  الت�سجيل،  اآج����ل 
الرابعة  ال�س�عة  اجل�ري، على  ج�نفي 

والن�سف.
على  الت�سهيل  اإط���ر  يف  ذلك  ج�ء 
وك�الت ال�سي�حة واالأ�سف�ر ومراع�ة 
طبعت  التي  اال�ستثن�ئية  للظروف 
الن�س�ط يف املو�سم ال�س�بق. ويخ�س 
القرار، الوك�الت التي مل تتمكن من 
وتقدمي  الت�سجيل  اإج��راءات  مب��رشة 
العمرة  لتنظيم  تر�سحه�  ملف�ت 
املحددة  االآج���ل  يف  1442ه�  ملو�سم 

�س�لف�.
الديوان يف وقت �س�بق عن  وك�سف 
بينه�  �سي�حية  وك�لة   358 تر�سح 
ملو�سم  العمرة  لتنظيم  جديدة،   105

1442 ه�، عرب البوابة االإلكرتونية.

واأكد الديوان الوطني للحج والعمرة، 
قدمت  جديدة،  وك�الت   105 وجود 
تر�سحه� من اأجل تنظيم العمرة خالل 
املو�سم اجل�ري، من اأ�سل 358 وك�لة 

اإىل غ�ية يوم 5 ج�نفي.
الديوان،  قدمه�  التي  لالأرق�م  ووفق� 
من  جديدة  وك�لة   28 قبول  مت  فقد 
حملت  �سي�حية  وك�لة   45 اأ�سل 
ب�قي  تقم  مل  فيم�  الت�رشح،  ملف�ت 
اجلديدة   105 اأ�سل  من  الوك�الت 

بتحميل امللف�ت اخل��سة ب�لرت�سح.
للحج  ال��وط��ن��ي  ال���دي���وان  وك����ن 
والعمرة، قد اأكد ُمت�بعته ملُ�ستجدات 
التدريجية  عودته�  اإث��ر  العمرة، 
التن�سيق  من خالل  املقد�سة،  ب�لبق�ع 
مع خمتلف ال�رشك�ء واجله�ت املعنية 
ال�سعودية، وكذا  العربية  يف اململكة 
خمتلف �رشك�ت الطريان الع�ملة يف 

جم�ل نقل املعتمرين يف اجلزائر.
للديوان،  بي�ن  يف  ورد  م�  وح�سب 
ال�سي�ق  ه��ذا  يف  املبذولة  ف�جلهود 

الوك�الت  اأغلب  ن  متكُّ عن  "اأ�سفرت 
ا�سرتج�ع  من  املرخ�سة،  ال�سي�حية 
الق�نونية  االإج��راءات  وفق  حقوقه� 

املعمول به�".
م�س�حله  ب����أّن  ال��دي��وان،  واأو���س��ح 
مع  ات�س�الت  �سل�سلة  ب������رشت، 
الوطن  خ����رج  ال�����رشك���ء  خمتلف 
وداخله، خ�سو�سً� وك�الت ال�سي�حة 
واالأ�سف�ر، من اأجل �سم�ن اال�ستعداد 
االإداري واالإجرائي، واجل�هزية لعودة 
املج�ل  فتح  بعد  العمرة  رح��الت 

اجلوي.
ح�ل  يف  اأن��ه  العمرة،  دي��وان  و�سّدد 
على  العمرة  ن�س�ط  ا�ستئن�ف  مّت 
ب�����رشورة  ال�سي�حية،  ال��وك���الت 
اإق���راره  �سيتم  مب���  ال��ت���م  "االلتزام 
م��ن ت��داب��ري اح���رتازي���ة، يف اإط���ر 
الربوتوكول ال�سحي اخل��س مبواجهة 
ج�ئحة كورون� كوفيد 19، ب�لتن�سيق 

مع ك�فة اجله�ت ذات ال�سلة".

لوؤي/ي



���س��خ��رت ال��دول��ة اجل��زائ��ري��ة 
ل�رشكة  ت�بعة  خ��سة  ط�ئرة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة اجل��زائ��ري��ة 
الإجالء   2021 ج�نفي   18 يف 
الع�لقني  اجل��زائ��ري��ني  الطلبة 
الدولية  املنطقة  م�ستوى  على 
)املغرب(  البي�س�ء  الدار  مبط�ر 
بي�ن  اأك���ده  م���  ح�سب  جم���ن���، 
مفندا  ب�ملغرب،  اجلزائر  ل�سف�رة 
التي  امل��غ��ل��وط��ة  امل��ع��ل��وم���ت 

املحلية. ال�سح�فة  تداولته� 
"تبع�  ال���ب���ي����ن:  يف  وج�����ء 

والع�رية  املغلوطة  للمعلوم�ت 
املوؤ�س�سة  وغ��ري  ال�سحة  من 
ال���ت���ي ت��داول��ت��ه��� و���س���ئ��ل 
اإج��الء  ح��ول  املحلية  االإع���الم 
مت  ال��ذي��ن  اجل��زائ��ري��ني  الطلبة 
)كندا(  مونري�ل  من  ترحيلهم  
البي�س�ء  ال���دار  م��ط���ر  نحو 
�سف�رة  اأو�سحت  )املغرب("، 
على  "بن�ء  اأنه  ب�لرب�ط  اجلزائر 
اجلمهورية  رئي�س  تعليم�ت 
مب�  الدولة  م�س�لح  ك�فة  جتندت 
ب�لرب�ط  اجلزائر  �سف�رة  ذلك  يف 

ب�لدار  للجزائر  الع�م  والقن�سل 
وا�سطلعوا  ف��ورا  البي�س�ء 
تقدمي  عرب  ينبغي  كم�  بدورهم 
الطلبة  هوؤالء  ل�س�لح  امل�س�عدة 
الدار  مبط�ر  العبور  فرتة  طوال 

ء". لبي�س� ا
اأن  امل�����س��در  ذات  واأ����س����ف 
�سخرت  اجل��زائ��ري��ة  "الدولة 
ط�ئرة   2021 ج�نفي   18 يف 
اخلطوط  ل�رشكة  ت�بعة  خ��سة 
اجل���وي���ة اجل���زائ���ري���ة الإج���الء 
الع�لقني  اجل��زائ��ري��ني  الطلبة 

الدولية  املنطقة  م�ستوى  على 
)املغرب(  البي�س�ء  الدار  مبط�ر 

." جم�ن�
"ك�ن  امل�����س��در  واأ�����س�����ف 
ي�����س��ت��ح�����س��ن مل���ح���رري ه��ذه 
امل���ق����الت م��ن ب����ب اح���رتام 
واملهنية  االأخالقية  القواعد 
مع  ال��ت��وا���س��ل  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
اجلزائرية  الدبلوم��سية  املمثلية 
املغربية  ب�ململكة  املعتمدة 
املعلوم�ت  �سحة  من  للتحقق 
قبل ن�رشه�".                  ق/و
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القن�ة  مع  مق�بلة  يف  قلي،  وق���ل 
ال�سلط�ت  من  بطلب  اإنه  االأوىل، 
العلي� للبالد ب�إح�س�ء املحالت التي 
ب��سم  البلدي�ت  اأ�سبحت تعرف يف 
مت  اجلمهورية”  رئي�س  “حمالت 
اإح�س�ء اأكرث من 121 األف حمل من 
بينه� 51 األف غري م�ستغل الأ�سب�ب 

اأن  م�سيف�  االآن،  حتى  جمهولة 
ال�سلط�ت �ستتخذ اإجراءات يف هذا 
من  ا�ستغالله�  �سيتم  ورمب�  ال�س�أن 

جه�ت اأخرى.
وجود  اإىل  اأ�س�ر  ذاته  ال�سي�ق  ويف 
632 �سوق� منجزا ومل يتم ا�ستغالله 
مت  جل�ن�  اأن  اإىل  م�سريا  االآن،  حتى 
وخل�ست  ب�الأمر،  للنظر  تن�سيبه� 
الإع�دة  ال��والة  تدخل  ���رشورة  اإىل 

االأ�سواق  ه��ذه  يف  الن�س�ط  بعث 
الن�س�ط  على  للق�س�ء  اجل��واري��ة 

املوازي والبط�لة.
م�  امل�سوؤول  اأب��رز  اأخ��رى  جهة  من 
للمت�بعة  اجليدة  ب�لنت�ئج  اعتربه 
التج�رة  وزارة  مل�س�لح  امليدانية 
املثلى  والتدابري  املوازي،  للن�س�ط 
ودائ��م  م�ستقر  مت��وي��ل  ل�سم�ن 
األف   31 اإدم���ج  موؤكدا  لل�سوق، 

الر�سمي  الن�س�ط  يف  ن��سط 
وا�ستحداث 40 رمز ن�س�ط اخل��س 
وبدون  املتنقلة  التج�رة  بن�س�ط 

�رشوط اأو بريوقراطية اإدارية.
اأزيد من  اأنه مت ت�سجيل  اإىل  واأ�س�ر 
2000 �سجل جت�ري جديد يف ع�م 

2020 يف هذا املج�ل .
من جهة اأخرى ك�سف املتحدث عن 
تدخل  األف   785 من  اأزيد  اإح�س�ء 
خالل  الغ�س  وقمع  الرق�بة  الأعوان 
مع�ينة  عن  اأ�سفر  املنق�سي،  الع�م 
اإىل  اأدت  األف خم�لفة   55 اأزيد من 
جت�وزات  ب�سبب  ق�س�ئية  مت�بع�ت 
اأو  ب�نعدام  اأو���س��ح،  كم�  تتعلق 
الظرف  ب�سبب  النظ�فة  اختالل 
الفت�  البالد،  به  متر  الذي  ال�سحي 
املخ�لفة  هذه  ت�أطري  �سيتم  اأنه  اإىل 
بقرارات  التنظيمي  اجل�نب  من 
وزارية م�سرتكة �ستلزم الحق� كل 
الغذائية  للمواد  املنتجة  الوحدات 
ح�سب  ال�سغ�ر  التج�ر  وحتى 

تعبريه .
ال�سوق  يف  االأ�سع�ر  غالء  واأرجع 
اأ�سع�ره�  ارت��ف���ع  اإىل  الوطنية 
النقل  تك�ليف  وزي���دة  اخل���رج  يف 
الدين�ر  قيمة  وانخف��س  وال�سحن 

مق�رنة مع الدوالر.

ك�سف اأم�س املدير العام لالأن�سطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، �سامي قلي، عن اإح�ساء نحو 51 األف حمل من حمالت رئي�س 
اجلمهورية غي م�ستغل حتى االآن، م�سيفا اأنه �سيتم النظر فيها ال�ستغاللها من جهات اأخرى قريبا.

يف وقت يرتقب اإح�ساء 51 األف حمل غي م�ستغل

يف  وثيقة  "�سفر"  ه��دف  جت�سيد  اإىل  التج�رة  قط�ع  ي�سعى 
يتم  خمطط  خالل  من   ،2022 الع�م  بحلول  االإداري��ة  التع�مالت 
معلوم�تي  نظ�م  وفق  القط�ع  لرقمنة  اجل�رية  ال�سنة  خالل  جت�سيده 
الع�م  املدير  به  اأف�د  م�  ح�سب  االإح�س�ئية،  الربامج  وتطوير  حديث 

اد. فوؤ بلعيفة  التج�رة  بوزارة  املعلوم�ت  الأنظمة 
بنوك  اإىل  الولوج  �سي�سهل  املخطط  ه��ذا  اأن  بلعيفة  واأو���س��ح 
خمتلف  لن�س�ط�ت  اأف�سل  مت�بعة  اأجل  من  االقت�س�دية  املعلوم�ت 
مبه�مه  القي�م  على  االإداري  الب�رشي  املورد  ي�س�عد  مب�  القط�ع�ت، 

. لة ب�سهو
"لوح�ت  املخطط،  هذا  يت�سمنه�  التي  التطبيق�ت  تعترب  كم� 
القرار  واتخ�ذ  الت�سيري  على  القرار  متخذي  ت�س�عد  رقمية"  حتكم 

حينه". "يف  املن��سب 
القط�ع  يعتزم  الغر�س  هذا  ولتحقيق  ف�إنه  امل�سوؤول  نف�س  وح�سب 
على  االأجهزة  كل  وربط  "االأنرتانت"  اخل��سة  ال�سبكة  تو�سيع 
تت�سمن  والية   48 لتغطي  به�،  للقط�ع  الداخلية  ال�سبكة  م�ستوى 
ج�نب  اإىل  وحدودية،  اإقليمية  مفت�سية  و261  جهوية  مديري�ت   9
عرب  ب�لنظ�م  املركزية  لالإدارة  الت�بعة  املديري�ت  اأجهزة  كل  ربط 
جيغ�   10 غ�ية  اإىل  تدفقه�  �رشعة  ت�سل  التي  الب�رشية  االألي�ف 
اخلطوط  عرب  جيغ�ب�يت  و155  الداخلية  اخلطوط  عرب  ب�يب 

م�س�عفة. خوادم  مع  اخل�رجية 
)دات�  جديد  بي�ن�ت  ملركز  الوزارة   اقتن�ء  اخل�سو�س،  بهذا  وينتظر 
مهنية  تطبيق�ت  عدة  يت�سمن  مكعب�،  مرتا   60 مب�س�حة  �سنرت( 

الو�س�ية. حتت  للم�س�لح  مهنية  وتطبيق�ت  ور�س�ئل 
على  ال�سلة  ذات  الوزارات  مع  القط�ع  ربط  االإط�ر  هذا  يف  ومت 
بغر�س  وغريه�،  وال�سن�عة  )اجلم�رك(  وامل�لية  الداخلية  غرار 
التج�رية  العملي�ت  مبختلف  العالقة  ذات  املعلوم�ت  وتب�دل  تلقي 
واالأ�سع�ر  ال�سلع  عن  ومعلوم�ت  الوطني،  الرتاب  عرب  املج�سدة 

والعين�ت. واملوؤ�س�س�ت  والتجزئة(  )اجلملة 
بلعيفة،  ال�سيد  وفق  املعلوم�ت،  اأنظمة  مديرية  م�س�لح  وت�رشف 
من  يومي�،  م�دة   51 ل� والتجزئة  اجلملة  اأ�سع�ر  مراقبة  على  مثال، 
الواردة  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  اإدراج  يتم  اأين  خ��س،  تطبيق  خالل 
لالطالع  ق�بلة  وتكون  الوطن،  عرب  التج�رة  مديري�ت  خمتلف  عرب 
للقط�ع  ي�سمح  مب�  الع�مني،  وامل��دراء  الوزير  ط��رف  من  عليه� 
عملي�ت  اإط�ر  يف  االأ�سع�ر  ملراقبة  املن��سب  الوقت  يف  ب�لتدخل 

املنتج�ت. �سبط 
ت�سهل  اأن  يرتقب  تطبيق�ت  عدة  املعلوم�تي  اجل�نب  يت�سمن  كم� 
واإر�س�له�،  االإدارية  امللف�ت  اإيداع  عملي�ت  خالل  املتع�ملني  مه�م 
ب�ل�سندوق  خ��س  معلوم�تي  نظ�م  خالل  من  تنقالتهم،  وتقلي�س 
لتطبيق  االإعداد  يتم  ذلك،  ج�نب  اإىل  ال�س�درات.  لدعم  الوطني 
ي�سمح  والذي  للجنوب  النقل  تك�ليف  تعوي�س  ب�سندوق  خ��س 
اإىل  النظ�م  عرب  الفواتري  اإر�س�ل  عملية  بت�سهيل  للمتع�ملني 
من  ميكنهم  كم�  امل�لية،  التعوي�س�ت  على  للح�سول  ال��وزارة 
يف  املدونة  امل�س�ف�ت  خالل  من  بدقة،  التعوي�س  قيمة  احت�س�ب 
اإىل  املنتج�ت  م�س�ر  تتبع  يتيح  مم�  والو�سول،  اخلروج  ق�سيم�ت 
املعلوم�ت،  اأنظمة  مديرية  واأن�س�أت  للم�ستهلك،  و�سوله�  غ�ية 
للم�س�لح  ي�سمح  االإلكرتوين  للتب�دل  ف�س�ء  م�سوؤوله�،  بح�سب 
ل��الإدارة  واإر�س�له  امللف  عن  ن�سخة  ب�إن�س�ء  للقط�ع  اخل�رجية 
 50 بن�سبة  يقل�س  مم�  املعنية،  للم�س�لح  اإر�س�له  ويعيد  املركزية، 
املديرية  ق�مت  امل�يل،  املج�ل  ويف  الورقية.  امللف�ت  ا�ستعم�ل  ب�ملئة 
معرفة  منه  الهدف  القط�ع،  ميزانية  لت�سيري  جديد  تطبيق  ب�إجن�ز 
ميزانية  من  املتبقية  والقيمة  امل�ستهلكة  والقيمة  االحتي�ج�ت، 
ت�سيري  ي�سهل   مم�  اقتن�وؤه�،  مت  التي  التجهيزات  ونوعية  القط�ع  

اإنف�قه�. جم�الت  وتتبع  ال�سف�فية  اإط�ر  يف  امليزانية 
ق/و

رقمنة قطاع التجارة 

جت�سيد هدف "�سفر" وثيقة 
يف التعامالت االإدارية بحلول 

العام 2020

من احتفظت بعتادها ميكن لها اال�ستفادة من قر�س ا�ستغالل

ال م�سح لديون املوؤ�س�سات املتعرثة اإال يف حالتني
اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة امل��ن��ت��دب��ة 
امل�سغرة،  ب�ملوؤ�س�س�ت  املكّلفة 
ل��دي��ون  اإج��م���يل  م�سح  ع��دم 
امل��وؤ���س�����س���ت ال��ت��ي ت��واج��ه 
هن�ك  اأن  م��وؤك��دة  �سعوب�ت 
ميكنه�  فقط  ال��ف��ئ���ت  بع�س 
ديونه�،  م�سح  من  اال�ستف�دة 
اإع�قة  اأو  ويف ح�لة وف�ة املق�ول 

. ية ج�سد
املنتدب  ال��وزي��ر  اأم�����س  وق���ل 
امل�سغرة،  ب�ملوؤ�س�س�ت  املكّلف 
املوؤ�س�س�ت  اإن  �سي�ف�ت  ن�سيم 
له�  ميكن  بعت�ده�  احتفظت  التي 
ا�ستغالل  قر�س  من  اال�ستف�دة 
دون  دي��ن���ر  م��ل��ي��ون   1 مببلغ 

ن�س�ط�ته�. لبعث  فوائد، 

اإن  امل��ن��ت��دب  ال���وزي���ر  وق����ل 
امل��وؤ���س�����س���ت  م��ن  ب���مل��ئ��ة   70
جه�ز  م��ن  ا���س��ت��ف���دت  ال��ت��ي 
ال���وك����ل���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دع��م 
من  تع�ين  املق�والتية  وتنمية 
اإمك�نية  اإىل  واأ�س�ر  �سعوب�ت. 
وتنمية  لدعم  الوطنية  الوك�لة 
بعد  م�  اإىل  الذه�ب  املق�والتية 
 10 ب�  املحدد  اال�ستثم�ر  �سقف 

دين�ر. ماليني 
الوزير  اأو�سح  اأخرى،  جهة  من 
ال�سخ�سية  امل�س�همة  ن�سبة  اأن 
انتقلت  املختلط  التمويل  يف 

ب�ملئة.  50 اإىل  ب�ملئة   70 من 
الوطنية  الوك�لة  اأن  واأ�س�ف 
ل��دع��م وت��ن��م��ي��ة امل��ق���والت��ي��ة 

بخ�سو�س  ���س��ب���ق��ة  ك���ن��ت 
اإدراج  مع  االإ�سالمي.  التمويل 
يف  التمويل  م��ن  النمط  ه��ذا 
م�سيف�  التنفيذية،  املرا�سيم 
هذه  اإط��الق  �سوى  يبق  مل  اأنه 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ن��ت��وج���ت 

لبنوك. ا
واأك�������د م�������س���وؤول ق��ط���ع 
ك�فة  اأن  امل�سغرة  املوؤ�س�س�ت 
�ستكون  اجل��دي��دة  االإج���راءات 
االأ�سبوع  م��ن  اب��ت��داء  فعلية 
ك�فة  اإع��الم  مت  اأن  بعد  املقبل 

للوك�لة. املحلية  الفروع 
مو�سوع  اإىل  تطرق  اأن  وبعد 
املوؤ�س�س�ت  و�سعية  ت�سوية 
�سي�ف�ت  اأو���س��ح  امل��ت��ع��رثة، 

م�سح  ه��ن���ك  ي��ك��ون  "لن  ن��ه  اأ
املوؤ�س�س�ت  ل��دي��ون  اإج��م���يل 
مذكرا  �سعوب�ت"،  تواجه  التي 
له�  ميكن  التي  الفئ�ت  بع�س 
ال  ديونه�،  م�سح  من  اال�ستف�دة 
اأو  املق�ول  وف�ة  ح�لة  يف  �سيم� 
ج�سدية  اإع�قة  من  يع�ين  عندم� 

ن�س�طه. مت�بعة  دون  حتول 
التعوي�س  م��ل��ف���ت  وب�����س���أن 
ال�سم�ن  �سندوق  ط��رف  من 
ك�سف  القرو�س،  اأخط�ر  على 
 22576 ا�ستكم�ل  عن  الوزير 
يف  امل�ستفيدين،  وتعوي�س  ملف� 
قيد  زال  م�  ملف�   49713 حني 

الدرا�سة.
لوؤي/ي

طائرة خا�سة الإجالء الطلبة اجلزائريني العالقني يف مطار الدار البي�ساء 
باملغرب
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احلمراية،  بلدية  ا�ستف�دت 
تبعد  ال��ت��ي  ال���وادي  ب��والي��ة 
مقر  ع��ن  كلم   120 م�س�فة 
تك�سية  م�رشوع  من  الوالية، 
ب���ل��ع�����س��ب اال���س��ط��ن���ع��ي 
»حممد  بحي  البلدي  للملعب 

له  �ست  خ�سّ ب��و���س��ي���ف«، 
م��ل��ي���ر   03 م��ب��ل��غ  ال���دول���ة 
ُي�ستلم  اأن  املقرر  ومن  �سنتيم، 

اجل�ري. ج�نفي  نه�ية  قبل 
و�سب�ب  ري��سيو  ا�ستف�د 
ال��ب��ل��دي��ة، ب��ح�����س��ب زي����رة 

من  للمنطقة،  االأخرية  الوايل 
تكلفته  بلغت  جواري  م�سبح 

�سنتيم.  ملي�ر  من  اأكرث 
ك��م��� ك���ن ل���ذات امل�����س��وؤول 
املقيربة  لقرية  تفقدية  زي�رة 
ب���ذات ال��ب��ل��دي��ة امل�����س��ّن��ف��ة 

وو�سع  ال��ظ��ل،  من�طق  م��ن 
مل�س�ريع  اخل��دم��ة  حيز  فيه� 
املدينة  غ�ز  جم�ل  يف  تنموية 
�سكن�   30 لف�ئدة  والكهرب�ء 

. يفي� ر
ب�لوادي  ي���م  االأ هذه  �رشعت 
اجن�ز  مت�بعة  يف  والئية  جلنة 
التنموية  امل�س�ريع  وب��ع��ث 
الظل،  من�طق  يف  امل�سجلة 
النق�ئ�س  اإح�����س���ء  وك��ذل��ك 
بح�سب  ب��ه���،  امل���ت���واج���دة 
م��وال  االأ لر�سد  االأول��وي���ت، 
ال���ت���ي مي���ك���ن ت��وج��ي��ه��ه��� 
ح���دود  يف  امل��ن���ط��ق  ل��ت��ل��ك 
تدعيم  اأجل  من  االمك�ني�ت، 
و�سعهم  وحت�سني  املواطنني 

. ملعي�سي ا
ي�سني حممد 

اجلزائرية  وح��دة  مدير  ك�سف 
ل��ل��م��ي���ه ب���والي���ة ال�����وادي، 
اأن  يو�سف،  ب�الأطر�س  الدكتور 
زب�ئن  لدى  الع�لقة  امل�ستحق�ت 
ملي�ر   88 جت�وزت  املوؤ�س�سة، 
�سنتيم  ملي�ر   78 منه�  �سنتيم، 

املواطنني  من�زل  ع�تق  على 
على  �سنيتم  م��الي��ري  و10 
وخمتلف  دارات  االإ م�ستوى 
وج�ء  العمومية،  املوؤ�س�س�ت 
ذل���ك ع��ل��ى ه���م�����س ع��ر���س 
املوؤ�س�سة  ن�س�ط�ت  ح�سيلة 

.2020 ل�سنة 
الوادي،  وحدة  مدير  واأو�سح 
التي  امل�س�ريع  ه��م  اأ م��ن  اأن 
اإع�دة  املنطقة،  منه�  ا�ستف�دت 
ال�س�حلة  املي�ه  �سبكة  تهيئة 
بلدية  م�ستوى  على  لل�رشب 

ط��ويل(  ك��ل��م   530 ( ال����وادي 
 %100 االجن���ز   ن�سبة  بلغت 
امل����ء  حت��وي��ل  ج���ن��ب  اإىل   ،
القدمية  ال�سبكة  من  ال�رشوب 
بن�سبة   اجلديدة  ال�سبكة  اإىل 
اإجن�ز  اإىل  ب�الإ�س�فة   ،62  %
ببلدية  امل��ع���دن  ن��زع  حمطة 
 %100 ب��ن�����س��ب��ة   ال�����وادي 
نزع  حمطتّي  ا�ستالم  وك��ذا 
التي  واملغري  بج�معة  املع�دن 
ن�هيك  االأ�سغ�ل،  به�  انتهت 
 5600 من  اأك��رث  تركيب  عن 
من  اأكرث  واإ�سالح  م�ئي  عداد 
وك��ذا  م���ئ��ي،  ت�����رشب   3900
غري  ال��ت��و���س��ي��الت  حم���رب��ة 
)حمالت  خالل  من  ال�رشعية 

. ) نية ا ميد
ي�سني حممد 

لبلدية  املدين  املجتمع  نّدد 
بعدم  الوادي  بوالية  تندلة 
املن�طق  بني  الفر�س  تك�فوؤ 
املنطقة  ل��ه��ذه  امل�����س��ك��ل��ة 
االأطراف.  املرتامية  املعزولة 
واع���ت���رب امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
برن�مج  اأن   ، تندلة  ببلدية 
تعداده�  يفوق  التي  البلدية 
ن�سمة،  ل��ف  اأ  14 ال�سكني 
تطلع�ت  مل�ستوى  يرقى  ال 
امل�س�ريع  جم�ل  يف  املواطنني 

التنموي. واملب�درات 
 ، م��ت�����س��ل  ���س��ي���ق  ويف 
املدين  املجتمع  ممثل  تطّرق 
النق�ئ�س  م��ن  جملة  اإىل 
عرثة  حجرة  اعتربه�  التي 
على  التنمية،  عجلة  م���م  اأ

غ����رار اف��ت��ق���ر ال��ب��ل��دي��ة 
اخل��دم���ت  م��ت��ع��ّددة  لعي�دة 
ا�ستعج�الت،  م�سلحة  اأو 
املواطنني  تنقل  اإىل  اأدى  مم� 
على  ج���م��ع��ة  دائ����رة  اإىل 
ن�هيك  ك��ل��م،   20 م�س�فة 
مل�سلحة  الت�م  الغي�ب  عن 
امل�سجل  والنق�س  ال���والة 
ال��ع��م��وم��ي��ة  امل���راف���ق  يف 
ال�سب�نية  وال��ف�����س���ءات 
الهي�كل  وكذا  والرتفيهية، 
وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��رتب��وي��ة، 
�سبكة  تدهور  عن  ن�هيك 
التغطية  وم�سكل  الطرق�ت 
بعديد  الطبيعي  ب���ل��غ���ز 

ء. حي� االأ
ي�سني حممد 

من م�سروع تك�سية بالع�سب اال�سطناعي للملعب البلدي بحي حممد بو�سياف

ر�سد 40 مليون دينار الإجناز م�ساريع �سّبانية باحلمراية

مدير وحدة اجلزائرية للمياه بوالية الوادي، الدكتور يو�سف باالأطر�س يوؤكد:

بالوادي زبائنها  لدى  للمياه  اجلزائرية  ديون  قيمة  ملياًرا   88

ي�سكو عدم تكافوؤ الفر�س

تهمي�س املجتمع املدين يوؤّجج امل�سكالت 
التنموية يف تندلة

االأو�ساخ والقاذورات تغزو �سوارع مدينة املغي

حممد ي�سني
---------------- 

م����� ال�������س���وارع اخل��ل��ف��ي��ة  اأ
ل��ل��ت��ج��ّم��ع���ت ال�����س��ك���ن��ي��ة 
نه�  ف�إ االأنظ�ر،  عن  والبعيدة 
اأطن�ن  يف  م��دة  منذ  تغرق 
التج�ر  وبق�ي�  االأو�س�خ  من 
والعبوات  ال��ك��رت��ون  مثل 
البال�ستيكية  واالأك��ي������س 
ن�هيك  وهن�ك،  هن�  املتن�ثرة 
الذي  الن�مو�س  اأ�رشاب  عن 
املواطنني  م�س�جع  تق�س 
وح��رم��ت��ه��م م���ن ال���ن���وم، 
التي  ال�س�لة  واحل��ي��وان���ت 
قبل  الكبري  �سالمة  تهدد 

. ل�سغري ا
يعي�سه  حقيقي  واق���ع  ه��و 
خ��سة  املغري  مدينة  �سك�ن 
 19 ح��ي  الن�رش،  ح��ي  منه 
وحي  م�سكن   940 م�ر�س، 

ال��ف���حت م����ي وال�����س��ه��داء، 
من  ال��رغ��م  على  م��ّدة  منذ 
التي  التنظيف  ع��م��ل��ي���ت 
ت��ب��ق��ى حم��ت�����س��م��ة وغ��ري 
املخلف�ت  زال����ة  الإ ك���ف��ي��ة 
اأن  كم�  لل�سك�ن،  اليومية 
النظ�فة  اأي   – العملية  هذه 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه���  ت��ت��ح��م��ل   –
ذلك  اأن  اإال  البلدية  م�س�لح 
االأو�س�خ  اإزالة  يف  ي�سفع  مل 
اأ�سغ�ل  وبق�ي�  والق�ذورات 

ال��ب��ن���ء ال���ت���ي ت���رم���ى يف 
و  اأ ح�سيب  دون  الطرق�ت 
ال��دي��ك��ور غري  ه��ذا  رق��ي��ب. 
اإىل  ال�سك�ن  دف��ع  ال��الئ��ق 
�سوؤون  على  الق�ئمني  تنبيه 
اأج��ل  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة  ت�سيري 

املجهودات. م�س�عفة 
ق�سط�  امل��واط��ن��ون  وحت��م��ل 
البيئي  التدهور  لهذا  كبريا 
الع�سوائي  ال��رم��ي  نتيجة 
وع����دم اح�����رتام م��واع��ي��د 

وتعر�س  القم�م�ت  اإخ��راج 
�رشقة  لعملي�ت  احل���وي���ت 
جمهولني  قبل  م��ن  وح���رق 
وك�����ذا ال���ت���ج����ر ال���ذي���ن 
املخلف�ت  م��ن  يتخل�سون 
�سواء  ن�سطتهم  الأ اليومية 
اأ�سح�ب  و  اأ "اخل�س�رين" 
بطريقة  التج�رية  املحالت 
اإغف�ل  دون  من  فو�سوية، 
البن�ء  ور�س�ت  اأ�سغ�ل  بق�ي� 

ال�س�لة. الكالب  وتزايد 
حت���ول  ذات��ه،  ال�سي�ق  ويف 
تلقي  اأن  املحلية  ال�سلط�ت 
ب���ل��ل��وم ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 
مواقيت  اح���رتام  ع��دم  يف 
اإخ�����راج ال��ق��م���م��ة، وك���ذا 
على  ال��ع��م��راين  ال��ت��و���س��ع 
البلدية  ت��وف��ر  م��ن  ال��رغ��م 
املت�حة  االم��ك���ن��ي���ت  على 

واجلرارات. وال�س�حن�ت 

�سقطت ال�سلطات املحلية لبلدية املغّي، كغيها من باقي بلديات الوالية، يف امتحان مادة النظافة ورفع القمامات التي اأ�سحت 
ت�سكل ديكورا حقيقيا حتى عرب زوايا ال�سوارع الرئي�سية والطرقات التي مير عربها امل�سوؤولون.

القمامة اإخراج  مواقيت  احرتام  املواطنني يف عدم  باللوم على  تلقي  املحلية  ال�سلطات 

ت��دخ��ل  غ����ي�����ب  ظ����ل  يف 
�سك�ن  جدد  املعنية  ال�سلط�ت 
 1954 ن��وف��م��رب  اأول  ح��ي 
 3 بحوايل  يبعد  الذي  ب�ل�سط 
الوادي،  الوالية  مقر  عن  كلم 
املعنية  اجله�ت  من  مطلبهم 
حلول  اإيج�د  ب�رشورة  املتعلق 
القدمية  مل�س�كلهم  ج��ذري��ة 
اجلهة  �سك�ن  خ��سة  املتجددة 
الذين  احلي  هذا  من  ال�سم�لية 
���رشوري���ت  بع�س  يع�نون 
ال�رشف  �سبك�ت  كتعميم 
ن�سف  االآن  حتى  تغطي  التي 
املخ�طر  ن�هيك  احلي،  �سك�ن 
ب����ر  االآ ت�سببه�  ق��د  ال��ت��ي 
فراد  لالأ ب�لن�سبة  التقليدية 
ال���وزن  ذات  وامل���رك���ب����ت 
وغريه�  ك�جلراف�ت  الثقيل 
الطرق�ت  تعبيد  ثم  حني  يف 
احلي  من  اجلنوبي  الن�سف  يف 

بع�س  م�س�كن  تتواجد  ي��ن  اأ
اإح�س��س�  خلق  مم�  االأغني�ء 
ب���ل��ت��م��ي��ز ل���دى ال�����س��ك���ن 
الدخل  ومتو�سطي  الفقراء 
الت�رشف  هذا  يعتربون  الذين 
مب��ح�����س  وال  ع���ف���وي  غ���ري 
من  مب�درة  ويف  ال�سدفة.. 
من  املق�سى  احلي  هذا  اأه�يل 
ع��م��دوا  التنمية  م�����س���ري��ع 
بع�س  بتعبيد  االكتف�ء  اإىل 
احلج�رة  بوا�سطة  ال�سوارع 
وب��ق���ي��� ب��ع�����س ال��ب��ن���ءات 
ال��ه�����س��ة ح��ت��ى ي�����س��م��ح��وا 
واخلروج  الدخول  للمركب�ت 
فهم  مع�ن�ة.  دون  احل��ي  من 
املعنية  ال�سلط�ت  ين��سدون 
من  نق�ذهم  الإ ج���دة  التف�تة 
التي  املزرية  الو�سعية  هذه 

تط�ق. ال  اأ�سبحت 
مب�رك قدودة 

�سكان حي اأول نوفمرب بال�سط ال�سمايل 
يعي�سون معاناة
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املياه القذرة حتا�سر �سكان حي 19 مار�س 
ورقلة يف  نا�سر  بن  ببلدية   1962

يو�سف بن فا�سل
---------------- 

م�ر�س   19 ح��ي  �سك�ن  ن��سد 
دائ��رة  ن��رش  بن  ببلدية   1962
ورقلة  والي���ة  وايل  الطيب�ت 
ب�������رشورة ال��ت��دخ��ل ال��ع���ج��ل 
ن���ق����ده���م م���ن ال��و���س��ع��ي��ة  واإ
تهددهم  اأ�سبحت  التي  الك�رثية 
املحلية  ال�سلط�ت  عجزت  بعدم� 
 . ل��الن�����س��غ���ل  اال���س��ت��ج���ب��ة  يف 
و�سك�وى  نداءات  توايل  ورغم 
ال�سعبي  املجل�س  على  ال�سك�ن 
اأ�سغ�ل  برجمة  اأجل  من  البلدي، 
جتد  مل  لكن  ال�سبكة،  جت��دي��د 
حيث  �س�غية،  ذان���  اآ اال�ستغ�ثة 
ات���خ���ذت امل���ي����ه امل�����س��ت��ع��م��ل��ة 
كمج�ر  وال��ط��رق  االأر���س��ف��ة 

م��ث��ل��ة  ل��ه���، وغ���ريه���� م���ن االأ
به�  الق�طنون  ي�ستنجد  التي 
من  حلمي�تهم  للتدخل  ال�سلط�ت 

واالأوبئة. االأمرا�س 
مل  الو�سع  اأن  اأكدوا  احلي  �سك�ن 
انفج�ر  اأخذ  حيث  يحتمل،  يعد 
ي�سجل  امل�ستعملة  املي�ه  قنوات 
الواقع  واأ�سحى  يومي،  ب�سكل 
حقيقي�  ت��ه��دي��دا  ي�سكل  امل���ر 

املي�ه  جتمع  ظ��ل  يف  لل�سك�ن 
منه�،  املنبعثة  الكريهة  والروائح 
اختالطه�  م��ن  خم����وف  وك���ذا 
ينذر  م�  ال�رشوب،  امل�ء  ب�سبكة 
واأ�س�ف  خطرية.  بيئية  بك�رثة 
رفعوا  واأن  لل�سك�ن  �سبق  ن��ه  اأ
املعنية  للجه�ت  االن�سغ�ل  هذا 
فريق  اإر�س�ل  ليتم  مرات،  لعدة 
لكن  ظ��رف��ي���،  ال��و���س��ع  ملع�جلة 

يف  ال�سبكة  تنفجر  م�  �رشع�ن 
ي�ستدعي  الذي  االأمر  اآخر،  مك�ن 
هذه  نه�ء  الإ لل�سبكة  كلي�  جتديدا 
تطبع  اأ�سبحت  التي  املع�ن�ة، 
اأم�م  للمواطنني  اليومية  احلي�ة 
البلدية. على  ال�سك�وى  ته�طل 

البيئي  ال��و���س��ع  ه���دا  م�����م  واأ
�سك�ن  ح��ي���ة  تبقى  ال��ك���رث��ي 
االأمرا�س،  ب�نت�س�ر  مهددة  احلي 
يف  املي�ه  ت�س�عد  واأن  خ��سة 
ابتدائية  تالميذ  منه  مير  مك�ن 
ن��رش  ب��ن  التب�سي  ال��ع��رب��ي 
ث�����ر ا���س��ت��ي���ء ال�����س��ك���ن  مم���� اأ
اجله�ت  مت�طل  من  وامتع��سهم 
امل��خ��ت�����س��ة م��ن اأج���ل ال��ت��دخ��ل 
ال�����رشي��ع خ��وف��� م��ن ان��ت�����س���ر 
التالميذ.  بني  واالأوبئة  االأمرا�س 

كارثة بيئية باتت تهدد قاطني حي 19 مار�س 1962 ببلدية بن نا�سر دائرة الطيبات الواقعة على بعد 200 كلم �سمال والية 
ورقلة، جراء ت�سرب املياه امل�ستعملة يف الطرق واالأر�سفة، اإ�سافة اإىل انبعاث روائح كريهة مهددة ال�سحة العمومية والبيئة.

التدخل ب�سرورة  الوالية  وايل  ينا�سدون  ال�سكان 

للجي�س  الطبية  الق�فلة  جتوب 
للن�حية  الوطني  ال�سعبي 
خمتلف  الرابعة  الع�سكرية 
عرب  املنت�رشة  الظل  من�طق 
رب����وع والي����ة االأغ������واط، 
م�س�لح  مع  ب�لتن�سيق  وهذا 
ال��ب��ل��دي���ت وف����رق ال���درك 
الطبية.  الطواقم  مع  الوطني 
الطبية  الفرق  هذه  تقوم  حيث 

وتلقيحهم  ال�سك�ن  بفح�س 
املو�سمية  ن��ف��ل��ون��زا  االإ �سد 
وت��ق��دمي ل��ه��م االإر����س����دات 
ال�����س��ح��ي��ة ال���الزم���ة. وق��د 
ه��ذه  ال�����س��ك���ن  ا�ستح�سن 
تقوم  التي  الطبية  امل��ب���درة 
ال�سعبي  اجلي�س  قوافل  به� 

. الوطن  عرب  الوطني 
ع.قويدر.  

املجمع  وق�طنو  موالو  نظم 
يبعد  وال��ذي  امل��ورد  الريفي 
ح��سي_ ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  ع��ل��ى 
 30 بنحو  ب�الأغواط  الدالعة 
�سلمية  احتج�جية  وقفة  كلم، 
املحلية  ال�سلط�ت  تط�لب 
ت�سنيف  ب�رشورة  والوالئية 
يف  ظ��ل.  كمنطقة  منطقتهم 
هذا  �سك�ن  يع�نيه  م���  ظ��ل 
الكهرب�ء  انعدام  من  التجمع 
ال�سحي  ال�رشف  و�سبك�ت 
ب�الإ�س�فة  ال�رشوب.  واملي�ء 

اإىل  امل������س��ة  ح���ج��ت��ه��م  اإىل 
كمدر�سة  ال�رشورية  املرافق 
وطريق  عالج  وق�عة  ابتدائية 
البلدية،  مبقر  يربطهم  معبد 
بال  املورد  اإىل  الطريق  اإن  بل 
مولد  اأن  للعلم  ريفي   م�سلك 
ي�ستغل  الكهرب�ئية  الط�قة 
ت�سغيل  اأجل  من  امل�زوت  مب�دة 
الدالعة  ح��سي  امل�ء  م�سخة 
من  ال��ري��ف��ي��ة  وجم��م��ع���ت��ه��� 

امل�سنفة. غري  الظل  من�طق 
ع.قويدر

�سك�ن  م��واط��ن��ي  اأح���د  ق���ل 
الو�سطى  ت��ي��ل��ول��ني  ق�����رش 
مي�ه  اأن  اجن��زم��ري  ب��ب��ل��دي��ة 
ت�رشبت  ال�سحي  ال�����رشف 
ب�لق�رش،  ال�سوارع  بع�س  يف 
اأن  قوله  ح�سب  على  وذك��ر 
قنوات  ان�سداد  ذل��ك  �سبب 
م���ر  ال�����رشف ال�����س��ح��ي، االأ
ك�رثة  يف  يت�سبب  قد  الذي 
لهم  وي�سبب  لل�سك�ن  بيئية 
امل�سدر  ذات  وق�ل  اأمرا�س�، 
كنتة  زاوية  دائرة  رئي�س  اإن  
اجنزمري  بلدية  رئي�س  رفقة 
الفرعي  الق�سم  وم�����س��وؤول 
قد  الوطني  وال���درك  للري 
امل��ك���ن،  ع��ني  اإىل  ح�����رشوا 

الك�رثة  حجم  على  للوقوف 
واق��رتاح  االأ�سب�ب  ومعرفة 
والت�س�ور  ب�لتع�ون  احللول 
واملواطنني،  احلي  جمعية  مع 
زاوية  دائ��رة  رئي�س  و�سكل 
من  متكونة  اأزمة  خلية  كنته 
ب�الإ�س�فة  القط�ع�ت  خمتلف 
املجتمع  يف  ن��سطني  اإىل 
الق�رش  �س�كنة  م��ن  امل��دين 
للم�سكل،  احل��ل��ول  ي��ج���د  الإ
عمله�،  اللجنة  ب��رشت  وقد 
الق�س�ء  ال�����س��ك���ن  وي���أم��ل 
قبل  امل�سكل  هذا  على  ع�جال 
ب�ملنط بيئية  ك�رثة  ح��دوث 
                                                                                                        . قة
عبدالرحمن  بلوايف 

العربي  اأدرار  وايل  ����رشف  اأ
من  ال��ث��الث���ء  ي���وم  ب��ه��ل��ول 
وبح�سور  اجل���ري،  االأ�سبوع 
على  للوالية  املحلية  ال�سلط�ت 
املدنية  للحم�ية  فرع  تد�سني 
الفرع  ه��ذا  فنوغيل،  ب��دائ��رة 
عليه  ال��ط��ل��ب  ت��ك��رر  ال���ذي  
منذ  الدائرة  �سك�ن  طرف  من 
الوايل  تعيني  وقبل  �سنوات، 
ال��والي��ة،  ���س  راأ على  العربي 
بعد  ال��دائ��رة  ل�سك�ن  يتحقق 
ذلك  على  واالإحل����ح  املط�لبة 
لدى  امل���رات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
يف  وك�ن  هذا  ال�س�بقني،  الوالة 
املرافق  والوفد  الوايل  ا�ستقب�ل 
�س�ء  روؤ الدائرة  مدخل  عند  له 
ال��ب��ل��دي���ت ال��ت���ب��ع��ة ل��دائ��رة 
كبري  ج��م��ع  رف��ق��ة  ف��ن��وغ��ي��ل 

معربين  الدائرة  مواطني  من 
ة  املن�س�أ ب��ه��ذه  فرحتهم  ع��ن 
وانتظروا  به�  ط�لبوا  ال��ت��ي 
اآملني  �سنوات  لعدة  اإجن���زه��� 
ال��غ��ن  رف���ع  يف  ت�����س���ه��م  اأن 
املر�سى  نقل  ن�حية  من  عنهم 
االأول��ي��ة  االإ�سع�ف�ت  وت��ق��دمي 
به�  املنوط  ب�لدور  وتقوم  لهم، 
احلوادث  يف  تدخله�  خالل  من 
يف  تقع  قد  التي  وال��ك��وارث 
عر�س  للوايل  وق��دم  ال��دائ��رة، 
و�سيتم  وت�سيريه�،  ة  املن�س�أ عن 
احلم�ية  وح��دة  فرع  خالل  من 
و���س���ئ��ل  ت�سخري  ب��ف��ن��وغ��ي��ل 
تغطية  اأجل  من  وم�دية  ب�رشية 
وكذا   06 رقم  الوطني  الطريق 
الدائرة.                                               بلدي�ت 
عبدالرحمن بلوايف 

اجل��زائ��ري��ة  م�س�لح  اأط��ل��ق��ت 
ميدانية  خرجة  بورقلة  للمي�ه 
حتفيز  اأج���ل  م��ن  حت�سي�سية 
فواتري  ت�سديد  على  املواطنني 
تف�قمت  بعدم�  وه���ذا  امل��ي���ه 
الزب�ئن  ع���ت��ق  على  ال��دي��ون 
�سنتيم  ملي�ر   498 ف�قت  حيث 
دفع  عن  الكبري  العزوف  ب�سبب 
امل�ستعملة  املي�ه  م�ستحق�ت 
الفواتري،  ت�سديد  من  والتهرب 
انعك�س  ال���دي  م����ر  االأ وه���و 
ونوعية  املوؤ�س�سة  على  �سلب� 

للمواطنني املقدمة  اخلدم�ت 
ف�تورتك  "�سدد  �سع�ر  حتت 
انطلقت  مريحة"،  بطريقة 
امليدانية  اخلرجة  اأم�س  �سب�ح 
من  عدد  مب�س�ركة  التح�سي�سية 
اجلزائرية  موؤ�س�سة  اط���رات 

من  التقرب  اأج��ل  من  للمي�ه 
ت�سديد  على  وحثهم  الزب�ئن 
وهي  امل�ستهلكة  املي�ه  فواتري 
جميع  م�ست  ال��ت��ي  العملية 
املتواجدة  التج�رية  الوك�الت 
الت�بعة  ال��والي��ة  ت���راب  ع��رب 

للمي�ه. اجلزائرية  ملوؤ�س�سة 
عبد  ق���دي  املوؤ�س�سة  م��دي��ر 
جلريدة  ت�رشيحه  وخالل  الق�در 
م�س�حلة  اإن  ق����ل  ال��ت��ح��ري��ر 
اأجل  من  الطرق  بكل  ت�سعى 
على  املرتتبة  الديون  حت�سيل 
النزول  مت  اأين  املوؤ�س�سة  ع�تق 
اأكرث  التقرب  امليدان ليكون  اإىل 
بع�س  واق���رتاح  ال��زب���ئ��ن  م��ن 
املواطنني  ت�س�عد  التي  احللول 
بطريقة  م�ستحق�تهم  دفع  على 
بتقرب  وذلك  املريح  التق�سيط 

وجدولة  الوك�لة  اإىل  الزبون 
جيب  ت�س�عد  ال��ت��ي  ال��دي��ون 

املوؤ�س�سة. وميزانية  املواطن 
احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سيف� 
ت��وع��ي��ة  اإىل  ك��ذل��ك  ت��ه��دف 
احلف�ظ  ب�����رشورة  امل��واط��ن��ني 
واأن  خ��سة  الع�م  امللك  على 
 1300 قرابة  اأح�ست  املوؤ�س�سة 
ب�ملي�ه،  للتزود  ع�سوائي  ربط 
على  ب�ل�سلب  ع�د  الذي  االأمر 
من  امل��ق��دم��ة  اخل��دم���ت  ن���وع 

املوؤ�س�سة. طرف 
اآراء  ت��ب���ي��ن��ت  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
احلملة  ه���ذه  م��ن  امل��واط��ن��ني 
اال�سطراب�ت  ظل  يف  خ��سة 
عملية  تعرفه�  التي  الكبرية 
بع�س  يف  ال�رشوب  امل�ء  توزيع 
تع�ين  التي  واملن�طق  االأحي�ء 

امل�سكل. هذا  من 
فقد  االآخ�����ر  ال��ب��ع�����س  م�����  اأ
احلمالت  هذه  مثل  ا�ستح�سنوا 
جتعل  ال��ت��ي  التح�سي�سية 
مب�سوؤولية  ي��ع��ون  امل��واط��ن��ني 
امل�ستهلكة  املي�ه  فواتري  ت�سديد 
خدم�ت  على  احل�سول  ليتم 

. ح�سنة
وب���ل��رغ��م م��ن جت����وز دي��ون 
للمي�ه  اجل��زائ��ري��ة  م��دي��ري��ة 
اإال  م��ل��ي���را،   498 م��ن  الأك��رث 
املوؤ�س�سة  على  الق�ئمني  اأن 
اخلدم�ت  حت�سني  اإىل  ي�سعون 
جملة  اتخ�د  خالل  من  املقدمة 
تزويد  ل��ت���أم��ني  ال��ت��داب��ري  م��ن 
ك�فية  وبكمية  للمي�ه  منتظم 

 . للمواطنني 
ف��سل بن  يو�سف 

وج��ه��ت ع���ئ��ل��ة ب���ن ت��وم��ي 
البزائم  بق�رش  الق�طنة  اأحمد 
االأغ���واط،  والي��ة  بع��سمة 
الأ�سح�ب  م�ستعجال  ن��داء 
ال��رب واالإح�����س���ن وم��دي��ري��ة 
وخمتلف  االجتم�عي  الن�س�ط 
مل�س�عدته�  املعنية  اجل��ه���ت 
طبيعية  حي�ة  يف  العي�س  على 

ب�أم�س  ف�لع�ئلة  وم��الئ��م��ة، 
واأكل  واأفر�سة  الأغطية  احل�جة 
وت��دف��ئ��ة وح��ل��ي��ب ل��الأط��ف���ل 
االأم  ي�أوي  امل�سكن  ال�سغ�ر. 
وطريحة  مري�سة  عجوز  وهي 
�سنة  و25   20 وبنتني  الفرا�س 
ب�لقلب  مري�س  االأكرب  واالبن 
بن�ت   4 وعنده  متزوج  وبط�ل 

ال�سغرى  واب��ن��ت��ه  ���س��غ���ر، 
يجد  مل  ب�حل�س��سية  مري�سة 
مع�ق  اأخ  وله  الدواء،  ثمن  له� 
اأ�سح�ب  على  يجود  ذهني� 
واأخ  الزيتون  رحبة  يف  اخل�رش 
يعي�سون  بنت  ول��ه  م��ت��زوج 
�سالمة  يهدد  م�سقق  بيت  يف 
���س���ك��ن��ي��ه ب���ه ث���الث غ��رف 

يف  ويغت�سلون  ويطبخون 
هذه  اأن  رغ��م  الغرفة.  نف�س 
بح�جة  امل�سكينة  ال��ع���ئ��ل��ة 
ي�أويه�  الئق  �سكن  اإىل  م��سة 
فهل  ال�ست�ء  برد  من  ويقيه� 
وتنتهي  ال�سلط�ت  تتحرك 

ي�ترى.  الع�ئلة  مع�ن�ة 
ع.قويدر

ي�����س��ت��ك��ي ع��م���ل ال�����رشك��ة 
اجلنوب  اأمن  امل�سم�ة  االأمنية 
ببلدية  ���س��م��ن��ت  االإ مب�سنع 
والي��ة  اأول���ف  دائ���رة  متقطن 
ا�ستف�دتهم  عدم  من  اأدرار، 
ملدة  ال�سهرية  رواتبهم  من 
ي�ستكون  كم�  اأ�سهر،  ثالثة 
الغذائية،  الوجبة  تدهور  من 

قد  ه���ذا  ���س��ب��ب  اأن  وي���رون 
ي���ك���ون احل����ل���ة ال�����س��ح��ي��ة 
ب�سبب  ال��ع���مل  به�  مي��ر  التي 
وي�ستكون  كورون�،  ج�ئحة 
ق���م��ة  ك��ذل��ك م��ن ظ��روف االإ
ال�رشكة  ت�س�رع  اأن  ويرجون 
روات��ب��ه��م  دف��ع  يف  م��ن��ي��ة  االأ
الو�سع،  تف�قم  قبل  ع�جال 

اتخ�ذ  اإىل  �سي�سطرهم  م��� 
ال�سلمية  الق�نونية  التدابري 
ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م���ن ط��رف 
على  ال��و���س��ي��ة  ال�سلط�ت 
انتزاع  على  العم�ل  حقوق 
املبلغ  اأن  وي��رون  حقوقهم، 
ال  لهم  يقدم  الذي  ال�سهري 
ويتمنون  ح�جي�تهم،  يكفي 

ال�سهري،  راتبهم  رفع  زي�دة 
مفت�س  ت���دخ���ل  وي���رج���ون 
الو�سية  وال�سلط�ت  العمل 
امل�س�كل  ه��ذه  حلل  ب�لوالية 
خ��سة  فيه�،  يتخبطون  التي 
ال�سهرية  اأجورهم  دفع  منه� 
اأ�سهر.                                                                                            ثالثة  ملدة  املت�أخرة 
عبدالرحمن بلوايف     

قوافل اجلي�س الطبية جتوب مناطق 
الظل باالأغواط 

�سكان املجمع الريفي املورد بحا�سي 
الدالعة باالأغواط يعانون 

�سكان ق�سر تيلولني الو�سطى باأدرار 
ي�ستكون من ت�سرب مياه ال�سرف ال�سحي

وايل اأدرار يد�سن فرعا للحماية املدنية 
بدائرة فنوغيل 

اقرتاح حلول لت�سهيل عملية ت�سديد امل�ستحقات

حملة حت�سي�سية بهدف حث املواطنني على دفع فواتي املياه بورقلة

فقر ومر�س و�سكن مهدد باالنيهار

عائلة بن تومي باالأغواط تعاين يف �سمت 

عمال �سركة اأمن اجلنوب ي�ستكون من عدم ا�ستفادتهم من رواتبهم ال�سهرية
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عي�س  علجية 
------------

تلقي  اإىل  خلفي�ته�  تعود  الق�سي�ة 
مك�ملة  ق�ي�س  دائرة  ب�أمن  املن�وبة  فرقة 
حدود  يف   17 النجدة  رقم  عرب  ه�تفية 
تعر�س  مف�ده�  الليل،  منت�سف  ال�س�عة 
بحي  املدينة  اأط��راف  على  مقيم  فالح 
ل�رشقة  ق���ي�����س  ببلدية  ال��ع��ج���ردي��ة 
بوا�سطة  العنف  ط�ئلة  حتت  املوا�سي 
ال�رشطة  قوات  لتتنقل  بي�س�ء،  اأ�سلحة 
مت  اأي��ن  امل��ك���ن  ع��ني  اإىل  ال��ف��ور  على 
املحلي  امل�ست�سفى  اإىل  ال�سحية  نقل 
احلم�ية  م�س�لح  ق��ب��ل  م��ن  بق�ي�س 
بعد  الق�سية  يف  حتقيق  فتح  مع  املدنية، 
جرم  وقوع  ملك�ن  م�دية  مع�ينة  اإج��راء 
التحقيق  واأو�سح  واالعتداء،  ال�رشقة 
ك�ن  ال�سحية  ب�أن  الق�سية  يف  امل�ستمر 
لرتبية  املخ�س�س  مب�ستودعه  متواجدا 

العج�ردية  حي  م�ستوى  على  املوا�سي 
ليتف�ج�أ  تنظيفه،  بغر�س  بق�ي�س، 
تهجموا  ملثمني  اأ���س��خ������س  ب��ث��الث��ة 
االعتداء  ثم  عنوة  الب�ب  بفتح  عليه 
وتكبيل  اأر���س���  بطرحه  �رشب�  عليه 
بال�ستيكي  بحبل  ورجليه  يديه  كلت� 
رزم  لربط  خم�س�س  معدين  و�سلك 
بعد  عينيه،  على  رب�ط  وو�سع  التن 
بوا�سطة  عليه  ب�العتداء  ق�موا  ذل��ك 
اأ�سفل  م�ستوى  على  اأبي�س  �سالح 
ه�تفه  من  جت��ري��ده   مت  بعدم�  الظهر، 
 30 بحوايل  يقدر  م�يل  ومبلغ  النق�ل 
من  راأ�س�   84 على  واال�ستيالء  دج  األف 
ق�م  كم�  امل�ستودع،  داخل  ك�نت  الغنم 
امل�عز،  من  روؤو�س   06 بنحر  الف�علون 
جمهولة  وجهة  اإىل  ب�لفرار  ليلوذوا 
واأثمر  حمرك.  ذات  مركبة  ب��ستغالل 
هوية  بتحديد  الق�سية  يف  التحقيق 
من  الرابع  العقد  يف  االأ�سخ��س  اأح��د 

الق�سية،  يف  تورطه  يف  ي�ستبه  العمر، 
االأمنية  امل�س�لح  قي�م  بعد  االأخري  هذا 
الذ  االخت�س��س  بقط�ع  ب��دوري���ت 
الدرك  لقوات  م�س�هدته  مبجرد  ب�لفرار 
وت�سليمه  توقيفه  ليتم  بق�ي�س،  الوطني 
ق�ي�س،  دائ��رة  ب�أمن  ال�رشطة  مل�س�لح 
والتحري  البحث  عملي�ت  تكثيف  بعد 
قطيع  على  وجيز  ظرف  يف  العثور  مت 
بلدية  البي�س�ء  ع��ني  ب���دوار  ال��غ��ن��م 
ا�سرتج�ع  ليتم  بوحم�مة،  دائرة  �سيلية 
مع  التن�سيق  بعد  ك�مال   الغنم  قطيع 
االخت�س��س،  بقط�ع  الق�س�ئية  اجله�ت 
عليه  تعرف  الذي  �س�حبه  اإىل  وت�سليمه 
اإىل  التو�سل  مت  كم�  االأوىل،  الوهلة  من 
يف  املتورطني  االآخرين  فيهم�  امل�ستبه 
والث�لث  الث�ين  العقدين  يف  الق�سية 
اأمن  مقر  اإىل  وحتويلهم�  التوايل،  على 
التحقيق،  اإجراءات  ملب��رشة  ق�ي�س  دائرة 
التحقي�ق،  اإج�����راءات  ا�ستكم�ل  بع�د 

امل�ستب�ه  �س�د  جزائي  مل�ف  اإجن��ز  ت�م 
جمعية  تكوين  جن�يتي  مبو�سوع  فيهم 
وال�رشقة  جلن�ية،  االإعداد  لغر�س  اأ�رشار 
والليل  والعنف  التعدد،  بظرف  املقرتنة 

املوا�سي  و�رشقة  مركبة  وا�ستح�س�ر 
اجل��ه���ت  اأم�����م  ت��ق��دمي��ه��م  مت  مب��وج��ب��ه، 
اأين  ق�ي�س،  حمكمة  ل��دى  الق�س�ئية 

اإيداع. اأمر  حقهم  يف  �سدر 

 اأوقف عنا�سر اأمن دائرة قاي�س بوالية خن�سلة جمعية اأ�سرار متكونة من ثالثة اأ�سخا�س ميتهنون �سرقة املوا�سي تعود الأحد فالحي املنطقة، حيث قام امللثمون بتكبيل ال�سحية الفالح واالعتداء عليه 
بال�سالح االأبي�س وتعذيبه، ثم ا�ستولوا على 84 راأ�سا من الغنم وقاموا بنحر 06 روؤو�س من املاعز، اجلرمية وقعت يف منت�سف الليل، لكن احلركة ال�سريعة لل�سرطة اأطاحت بامل�ستبه فيهم.

 ملثمون يعذبون فالحا وي�ستولون على 84 راأ�سا من الغنم بخن�سلة
ال�سحية مت تكبيله وتعذيبه واالعتداء عليه بال�سالح االأبي�س

خدمات املطاعم املدر�سية ببجاية ال ترتقي اإىل امل�ستوى املطلوب
التعليمية  املوؤ�س�س�ت  من  العديد  جتد 
االبتدائية  املدار�س  وب�لتحديد  ببج�ية 
�سعوبة يف توفري وجبة غذائية متوازنة 
متكن  ع��دم  ب�سبب  وذل���ك  للتالميذ، 
املن��سب،  التمويل  توفري  من   البلدي�ت 
املوؤ�س�س�ت  ه��ذه  ت�سعى  ذل��ك  ورغ��م 
�س�خنة  غ��ذائ��ي��ة  وج��ب���ت  بتح�سري 
ق�سد  امل�ستط�ع،  ق��در  للمتمدر�سني 
التكفل بهم ب�عتب�ر اأن العقل ال�سليم يف 
ت�أ�سفت  ال�س�أن  هذا  ويف  ال�سليم،  اجل�سم 
يف  نق�س  ت�سجيل  عن  البلدي�ت  بع�س 
تزويد املدار�س االبتدائية ب�لو�س�ئل امل�لية 
التي  التق�سف  ل�سي��سة  نظرا  املن��سبة، 
العم�ل  نق�س  ت�سّبب  بذلك،  ت�سمح  ال 
ب�لعديد من املوؤ�ّس�س�ت التعليمية ببلدية 

فتح  ت�أّخر  يف  بج�ية،  والية  غرب  اأقبو، 
عرّب  حيث  املدر�سية،  املط�عم  من  العديد 
الكبري من  ا�ستي�ئهم  التالميذ عن  اأولي�ء 
هذه الو�سعية التي تعرقل مزاولة اأبن�ئهم 
وحتقيق  الظروف  اأح�سن  يف  للدرا�سة 
النت�ئج املرجوة، حيث ببلدية اأقبو من اأ�سل 
املوؤ�س�س�ت  مبختلف  متواجدا  مطعم�   20
خالل  فتحه�،  مت  فقط   12 التعليمية، 
املنتخبني  جعل  م�  وهو  امل��سية،  االأي���م 
فتح  اأجل  من  الزمن  ي�س�بقون  املحليني 
مط�عم اأخرى. واأكد يف هذا ال�سدد، اأحد 
اأع�س�ء املجل�س ال�سعبي البلدي الأقبو، اأن 
البلدية تواجه بع�س العراقيل بخ�سو�س 
ب�سبب  االبتدائية،  ب�ملدار�س  املط�عم  فتح 
املط�عم،  هذه  وم�سريي  العم�ل  غي�ب 

خ��سة واأن اأغلب املديرين على م�ستوى 
يرف�سون  التعليمية  املوؤ�س�س�ت  هذه 
تويل ت�سيري هذه املط�عم، كم� اأن الق�نون 
ت�سيري  اأن  بذلك، يف حني  لهم  ي�سمح  ال 
البلدي�ت،  مه�م  من  املدر�سية  املط�عم 
نف�س  ح�سب  امل�سكل،  هذا  ي�سري  حيث 
ق�مت  اأن  بعد  احلل،  طريق  يف  امل�سدر، 
ب�تخ�ذ  اأقبو  لبلدية  املحلية  ال�سلط�ت 
فتح  اأجل  من  الالزمة  االإج��راءات  ك�فة 
يف  الع�جل،  القريب  يف  املط�عم  ه��ذه 
مطعمني  فتح  فيه  �سيت�أخر  الذي  الوقت 
اأ�سغ�ل  ب�سبب  قندوزة  مبنطقة  مدر�سيني 
املوؤ�س�س�ت  هذه  تعرفه�  التي  الرتميم 

التعليمية.
 حمفوط رمط�ين

الرقم 1055 �ساهم يف حل الكثي
 من ق�سايا الدرك مبع�سكر

االإقليمية  املجموعة  ق�ئد  ك�سف 
ال��رائ��د  مبع�سكر  الوطني  ل��ل��درك 
ح�سيلة  عن  الدين«  ن�رش  »الع�يب 
ل�سنة  وح��دات��ه  اأف����راد  ن�س�ط�ت 
مبقر  عقده�  ندوة �سحفية  2020 يف 
القط�ع�ت  روؤ�س�ء  رفقة  املجموعة، 
وال�رشطة  العمومي  واالأمن  املرورية 
القي�دة  ج�نب ح�سور  اإىل  الق�س�ئية، 
 « الرائد  متمثلة يف   بوهران  اجلهوية 

بغدادي بن حوا�س«.
حيث اأكد ق�ئد املجموعة عن انخف��س 
ب�ملئة،   13،26 بن�سبة  املرور  حوادث 
كم� مت مع�جلة 174 جرمية منظمة منه� 
ارتف�ع  بن�سبة  وذلك  موقوف�،   233

٪17،24 مق�رنة ب�ل�سنة امل��سية .
الرائد  اأكد  للح�سيلة،  عر�سه  ويف 
فيم�  �سجلت  الفرقة  وح��دات��ه  اأن 
معتربة  زي�دة  املنظمة  اجلرمية  يخ�س 
املخدرات  من  املحجوزة  الكمية  يف 
 186 املوقوفني  االأ�سخ��س  وع��دد 
 67 123 ق�سية، واأودع   متت مع�جلة 
ال�سجن، فيم� حجز 18،3غ من الكيف 
املع�لج. واأو�سح اأنه مت ت�سجيل ارتف�ع 
املهلو�سة  االأقرا�س  كمية  حجز  يف 
املحجوزة،  املع�لج  الكيف  وكمية 
العمل  اإىل  االرت��ف���ع  ه��ذا  مرجع� 
حلم�ية  وحداته  به  تقوم  الذي  اجلب�ر 
املواطنني واالقت�س�د الوطني من هذه 
املعلوم�ت  "ا�ستغالل  بقوله  ال�سموم 
م�سدره�  اأو  طبيعته�  ك�نت  مهم� 
والتحرك ال�رشيع للوحدات مكن من 
االأرق�م". وكذلك فطنة  ت�سجيل هذه 
تق�م  التي  احلواجز  خالل  من  الدرك 

بن�ء على التخطيط املحكم.
 ومن خالل حتليله للح�سيلة ال�سنوية 
نالحظ اأن اأغلب اجلرائم هي املرتكبة 
منخف�سة  بن�سبة  االأ�سخ��س  �سد 
وهذا راجع اإىل ارتف�ع �سك�وى اجلرائم 
)ال�رشب  االأ�سخ��س  �سد  املتعلقة 
يف  تزايد  مع  العمدي….(،  واجل��رح 
اإيداعهم،  مت  والذين  املوقوفني  عدد 
من  املبذولة  املجهودات  يعك�س  مم� 
هذه  ح��ل  لغر�س  ال��وح��دات  ط��رف 
الق�س�ي� ومت��سي� مع ا�سرتاتيجية قي�دة 
اأمن  على  احلف�ظ  الوطني يف  الدرك 
املواطن وممتلك�ته، تليه� ق�سية �رشقة 
املوا�سي حيث عرفت ا�ستقرارا، وذلك  
 77،41 بن�سبة  اأي  ق�سية   24 مبع�جلة 
املتحدث  ذات  اأو�سح  كم�  ب�ملئة، 
من  وح��دة   61320 حجز  مت  اأن��ه  عن 
توقيف  ومت  الكحولية  امل�رشوب�ت 
الق�س�ء  اإط�ر  يف  اأم�  �سخ�س�،   123
الرائد  ف�أكد  ال�سوداء  النق�ط  على 
االإدارات  خمتلف  مع  التن�سيق  اأن 
والوالية مت الق�س�ء على ن�سبة كبرية 
منه�، اأم� يف اإط�ر الظرف اال�ستثت�ئي 
وب�ء  وانت�س�ر  البالد  به  متر  ال��ذي 
من  ن�سيب  للدرك  فك�ن  كورون� 
التح�سي�سية والتي و�سلت  احلمالت 
 225 اإىل  ب�الإ�س�فة  حملة   452 اإىل 
الظل.  من�طق  خ��سة  تعقيم  حملة 
امل�سجلة  املع�جلة  الق�س�ي�  اأهم  وحول 
ال��ذي   1055 االأخ�����رش  ال��رق��م  ع��رب 
حم�ربة  يف  ف��ع���ل  ب�سكل  �س�هم 
اجلرمية من خالل ات�س�الت املواطنني 
الق�س�ي�  من  العديد  مع�جلة  مت  الذي 
منه�   1537 من  اأك��رث  وه��ي  ع��ربه، 
ات�س�الت  بف�سل  اإيج�بية  نتيجة   11
ق�ئد  واأكد  الرقم،  هذا  على  املواطنني 
وم�س�حله  القي�دة  ا�ستعداد  اأن  الدرك 
االأمنية يف ب�ب التوا�سل بينه� وبني 
املواطنني حتى ي�ستوي االأمن ويدحر 
املرافقة  �سع�ر  وجت�سيد  اجلرمية  عقر 
امليدانية للمواطن عن طريق التواجد 

الدائم يف امليدان.
بلع�مل بهيجة

ق�سنطينة كنا�س  اأمام   2020 ل�سنة  ت�سريحاتهم  قدموا  عمل  رّب   3600
الفرعي  امل��دي��ر  �رشيف  �س�حل  ق��دم 
لل�سندوق  وامل��ن���زع���ت  للتح�سيل 
للعم�ل  االجتم�عية  للت�أمين�ت  الوطني 
لق�ء  يف  ق�سنطينة،  لوك�لة  االأج���راء 
�سحفي اأم�س ح�سيلة ن�س�ط�ت الوك�لة 
التح�سي�سية حول  احلملة  يف م� يخ�س 
واالأج��راء  لالأجور  ال�سنوي  الت�رشيح 
رب   3600 قدم  حيث   ،2020 ل�سنة 
مع   2020 �سنة  يف  ت�رشيح�تهم  عمل 
مع  مق�رنة  طفيف  انخف��س  ت�سجيل 
�سنة 2019 وهذا ب�سبب ج�ئحة كوفيد 

.19
 وق�ل �س�حل �رشيف اإن احلملة الوطنية 
تدخل يف اإط�ر مرافقة وحت�سي�س اأرب�ب 
ال�سنوي  الت�رشيح  يخ�س  فيم�  العمل 
عن   2020 ل�سنة  واالأج���راء  لالأجور 
بعد(،  )عن  االإلكرتونية  البوابة  طريق 
وهذا منذ عملية التحديث التي انطلقت 
يف �سنة 2014، وهذا االإلزام كم� اأ�س�ف 
اأرب�ب العمل يف خمتلف  يخ�س جميع 
له  م�ستخدم  كل  اأن  اأي  القط�ع�ت، 
ع�مل واحد فم� فوق ملزم بهذا االإجراء، 
ا�ستقط�ب  اإىل  تهدف  ح�سبه  العملية 
العمل  اأرب����ب  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��رب 
بعملية  القي�م  ���رشورة  على  وحثهم 
الت�رشيح عن بعد ب��سرتاك�ت ال�سم�ن 
االجتم�عي واإبراز جهود ال�سندوق يف 
ج�سور  وربط  القط�ع  ع�رشنة  جم�ل 

ودعوتهم  العمل،  اأرب�ب  مع  التوا�سل 
ال�سنوية  الت�رشيح�ت  اإي���داع  اإىل 
العملية  تهدف  كم�  واالأج��راء،  لالأجور 
التي  االمتي�زات  خمتلف  اإب��راز  اإىل 
بعد،  الت�رشيح عن  بوابة  متنح لهم عرب 
الوك�الت  عرب  التنقل  لتف�دي  وه��ذا  
م�ستوى   على  الطوابري  على  والق�س�ء 
الت�بعة لل�سم�ن االجتم�عي،  ال�سب�بيك 
اأم�م الظرف ال�سحي الذي متر به البالد  

وتنفيذا لالإجراءات الوق�ئية املعتمدة.
الت�سهيالت  كل  الوك�لة  قدمت  وقد   
منحهم  خ��الل  م��ن  العمل  الأرب�����ب 
ب�لن�سبة  ملف�تهم،  لتحيني  ك�فية  مهلة 
 2019 �سنة  وخالل  ق�سنطينة،  لوك�لة 
عمل،  �س�حب   8500 ب�:  الت�رشيح  مت 
اليوم  غ���ي��ة  اإىل   2020 �سنة  ويف 
عمل  رب   3600 ال��وك���ل��ة  �سجلت 

قدموا ت�رشيح�تهم، العملية كم� اأ�س�ف 
اإىل  وت�ستمر  ج�نفي   14 يف  انطلقت 
غ�ية نه�ية ال�سهر من ال�سنة اجل�رية، مع 
اتخ�ذ االإجراءات الالزمة على املت�أخرين 
م�  وفق  العقوب�ت  تطبيق  خالل  من 
قوله  حد  وعلى  الق�نون،  يقت�سيه 
ال�سنوي  الت�رشيح  مزاي�  من  ف�إن  هو 
وثيقة  على  العمل  �س�حب  ح�سول 
واملنح  التق�عد  من  لال�ستف�دة  معتمدة 
ا�ستج�بة  احلملة  لقيت  وقد  الع�ئلية، 
خمتلف  يف  العمل  الأرب�����ب  ك��ب��رية 
العملية  هذه  على  ي�سهر  القط�ع�ت، 
كلفوا  حملف�،  مراقب�   19 عن  يزيد  م� 
وحت�سي�سهم  العمل  اأ�سح�ب  مبرافقة 
للوقوف على مدى تطبيق الق�نون على 

م�ستوى الور�س�ت.
علجية عي�س

ا�ستحداث 143 م�سروعا وموؤ�س�سة �سغية لفئة ذوي االحتياجات اخلا�سة

خلق 150 من�سب �سغل لذات الفئة بتلم�سان 
ذوري  لفئة  م�رشوع�   120 بتمويل  ق�مت  م�س�حله  اأن  تلم�س�ن  بوالية  امل�سغر  القر�س  لت�سيري  الوالئية  الوك�لة  مدير  اأم�س  ك�سف 
اأزيد من 150 من�سب �سغل، من بينهم 41 م�رشوع� للمراأة امل�كثة ب�لبيت الق�طنني مبن�طق  االحتي�ج�ت اخل��سة، مم� �سمح ب��ستحداث 
الظل، ب�الإ�س�فة اإىل 6 م�س�ريع اأخرى ب�لن�سبة للطفولة امل�سعفة الإخراج هذه الفئة من التهمي�س، وم�س�عدتهم خللق موؤ�س�س�ت �سغرية 
من اأجل جم�بهة م�س�ريف حي�تهم اليومية، ويف ذات ال�سي�ق اأ�س�ر مدير الوك�لة الوالئية لدعم ال�سب�ب اأنه مت و�سع ت�سهيالت لعملي�ت 
اإيداع امللف�ت ودرا�سته�، حيث مت متوين 23 م�رشوع� لذوي االحتي�ج�ت اخل��سة خالل �سنة 2020، لالإ�س�رة ف�إن تلم�س�ن حت�سي اأزيد 
من 5 اآالف من ذوي االحتي�ج�ت اخل��سة لهم �سه�دات ج�معية ويف التكوين املهني والتمهني كلهم يطمحون للتوجه نحو ع�مل ال�سغل.
بك�ي عمر



باري�س  فــريــق  اإدارة  حتــر�ــس 
احلفاظ  على  ــان،  ــرم ج �ــصــان 
خ�صو�صا  جنومها،  اأبـــرز  على 
الــفــرنــ�ــصــي كــيــلــيــان مــبــابــي، 
�صيلفا،  دا  نيمار  والــرازيــلــي 
اللذين يكرث احلديث عنهما مع 

بدء كل فرتة انتقالت.
ويــرتــبــط مــبــابــي بــالنــتــقــال 
لفريق ريال مدريد، الذي ي�صع 
راأ�ــس  على  الفرن�صية  املوهبة 
اأولوياته، يف الوقت الذي مازال 
لفريقه  بالعودة  يطمح  نيمار 
الو�صع  رغم  بر�صلونة،  ال�صابق 
يعي�صه  ـــذي  ال ال�صعب  ـــايل  امل

الفريق الكتالوين حاليا.
�صحيفة  ــع  م مقابلة  ـــالل  وخ
تطرق  ــول(،  ــب ــوت ف ــس  ــ� ــران )ف
ليوناردو، املدير الريا�صي ل�صان 

النجمني،  لق�صية  ــان،  ــرم ج
يتو�صل  لــن  الــنــادي  اأن  مــوؤكــدا 

اأجل البقاء، واأ�صاف:  لأحد من 
ومبابي  نيمار  يكون  اأن  "اآمل 

جرمان  �صان  باأن  قناعة  على 
احلــايل  الــوقــت  يف  جيد  مــكــان 

كرة  لعب  طموحات  لتحقيق 
امل�صتوى  يف  بــالــتــواجــد  قـــدم 
ــاول فــقــط اإيــجــاد  ــح ــايل. ن ــع ال
ــدرات  وق رغباتهم  بني  اتفاق 

النادي وتطلعات م�صوؤوليه".
نتو�صل  اأن  يجب  "ل  ــاف:  ــص واأ�
الذين  اإبقوا(،  )اأرجوكم  اإليهم 
�صيبقون.  حقا  البقاء  يريدون 
ولدي  معهما  بانتظام  نتحدث 
انطباعات اإيجابية حول هذين 

امللفني".
مع  ومبابي  نيمار  عقد  وينتهي 
املو�صم  الباري�صي بنهاية  النادي 
2022، ويحاول  املقبل يف �صيف 
الحــتــفــاظ  العا�صمة  فــريــق 
موا�صلة  اأجل  من  جنومه  باأبرز 
لقب  حل�صد  احلثيث  ال�صعي 

دوري الأبطال.

كومان  رونــالــد  الهولندي  ــد  اأك
ــي لــر�ــصــلــونــة،  ــن ــف املـــديـــر ال
جـــاهـــزيـــة فــريــقــه خلــو�ــس 
مـــواجـــهـــة كـــورنـــيـــال الـــيـــوم 
لكاأ�س   32 ــدور  ال يف  اخلمي�س، 

ملك اإ�صبانيا.
ــان خـــالل املــوؤمتــر  ــوم وقـــال ك
ــوم  ــي ــاراة ال ــب ــم ــل الــ�ــصــحــفــي ل
مواجهات  اأن  "نعلم  الأربــعــاء: 
ــد حتــمــل مــفــاجــاآت،  الــكــاأ�ــس ق
تلعب  الأدنــى  الدرجات  وفــرق 
�صناعيا،  املع�صبة  اأر�صها،  على 

ومل نعتد على ذلك".
�صعبة  مواجهة  "�صتكون  واأكد: 
لأنها بالن�صبة لهم مباراة العام، 

ويجب اأن نلعب بجدية".

عقوبة مي�سي

مي�صي،  ــاف  ــق اإي عقوبة  ــن  وع
ما  على  يوافق  ل  "النادي  علق: 
�صنتظلم،  اأننا  واأعتقد  حدث، 
اأن  والأمر مرتوك للنادي واآمل 
يحدث  مل  واإذا  تخفي�صها،  يتم 
ذلك، فعلينا لعب مباراتني دون 

مي�صي".
برغبة  تدرب  "مي�صي  واأ�صاف: 

كبرة، ومل اأر �صيئا غريبا منه، 
ب�صبب  حزينا  اجلميع  وكـــان 
ال�صوبر،  كــاأ�ــس  نهائي  نتيجة 
ويف  ــدم،  ــق ــت ال وا�ــصــلــنــا  لكننا 

طريقنا لتح�صني الأمور".

مي�صي  اأن  اإىل  كــومــان  ــار  ــص واأ�
بخر وتعافى من الإ�صابة التي 

اأثارت القلق يف الأيام املا�صية.

ت�سريحات ليوناردو

وتابع: "لقد انهرنا بعد خ�صارة 

ــذا  الــنــهــائــي �ــصــد بــيــلــبــاو، وه
جدا  قريبني  كنا  لأننا  طبيعي 
يعد  ومل  الــلــقــب،  حتقيق  ــن  م
ونحن  للرتاجع،  وقــت  هناك 
على امل�صار ال�صحيح، خا�صة يف 

الليجا موؤخرا".
ليوناردو  ت�صريحات  وحـــول 
عن  لباري�س  الريا�صي  املدير 
�صاألوين  "اإذا  علق:  مي�صي،  �صم 
اأي�صا عما اإذا كنت مهتما بنيمار 

اأو مبابي �صاأقول نعم".
واأردف: "لقد حتدثت مع لعبي 
خط الدفاع حول الرتكيز على 

الكرات الثابتة، واملباريات يتم 
ح�صمها من تفا�صيل �صغرة".

موقف امل�سابني

لد�صت  ميــكــن  "ل  واأو�ــــصــــح: 
�صعر  لأنــه  غــدا  معنا  امل�صاركة 
الع�صلي،  النـــزعـــاج  ببع�س 
�صيتعافى  كان  اإذا  ما  اأعرف  ول 
علينا  لكن  الأ�ــصــبــوع  بنهاية 

النتظار".
�ــصــرجــي  "اأما  وا�ــصــرت�ــصــل: 
على  تعتمد  فعودته  روبرتو 
ذلك  و�صنقرر  البدين،  تطوره 

الأ�صبوع املقبل".
لديه  اأن  نعلم  "كولدو؟  ونــوه: 
ب�صع  ولــعــب  ــدة،  ــي ج قــــدرات 
وحت�صن  متتالية،  مــبــاريــات 
م�صتقبل  ــــه  اأن نــعــلــم  ــن  ــح ون

الفريق".
"لقد  ك�صف:  ترينكاو،  ــن  وع
اأخذ  �صاب  وهو  براجا  من  جاء 
بالن�صمام  عمالقة  خــطــوة 
لنادي مثل بر�صلونة، ول ميكن 
كــبــرة،  بــ�ــصــرعــة  يــ�ــصــر  اأن 
للغاية  جيد  ب�صكل  يعمل  لكنه 
دقائق،  على  احل�صول  ويحاول 

ول يلعب كثرا لوجود مناف�صة 
�صر�صة، لكنه م�صتقبل النادي".

�سفقة جار�سيا

علق:  بيانيت�س،  موقف  وحول 
لأننا  القليل  موؤخًرا  لعب  "لقد 
خط  يف  خمتلف  ب�صكل  لعبنا 
على  اعتمدنا  حيث  الو�صط، 
بو�صكيت�س ودي يوجن وبيدري، 
له،  بالن�صبة  معقد  و�صع  وهو 
عليه  يــجــب  ـــه  اأن يعلم  لكنه 
العمل لتغير هذا الأمر، ومثل 

اأي لعب �صتتاح له الفر�صة".
وا�صتكمل: "�صم اإريك جار�صيا؟ 
يتعني  الـــذي  ال�صخ�س  ل�صت 
اقت�صادية  قرارات  اتخاذ  عليه 
كان  واإذا  الالعبني،  �صم  مثل 
ال�صفقة  اإمتــام  اأن  يرى  النادي 
غر ممكن، ف�صوف اأعتمد على 

الالعبني املوجودين".
نيتو  احلار�س  "م�صاركة  واأمت: 
ـــور  ــن الأم ـــدا؟ ل اأحتــــدث ع غ
�صيخو�س  وغــــدا  الـــفـــرديـــة، 
تدريبية  جل�صة  اآخــر  الفريق 
ـــرى الــتــ�ــصــكــيــلــة الــتــي  ـــص و�

�صاأعتمد عليها".

فــرانــك  عــلــى  الــ�ــصــغــط  ازداد 
بعد  ت�صيل�صي  مــدرب  لمبارد 
تكلف  ـــذي  ال فــريــقــه  ــع  ــراج ت
الثامن  املركز  اإىل  طائلة  اأموال 
املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  يف 
لي�صرت  اأمــام   2-0 هزميته  بعد 

�صيتي  الثالثاء.
لي�صرت،  ـــاأن  ب لمــبــارد  واأقــــر 
اإىل  النت�صار  بهذا  قفز  الــذي 
الفريق  كان  الرتتيب،  �صدارة 
ي�صر  مــا  يوجد  ول  الأفــ�ــصــل 
فريقه  اأداء  يف  حت�صن  اأي  اإىل 
 8 يف  اخلام�صة  خ�صارته  بعد 

مباريات.
وا�صحا  اأ�صلوبا  لي�صرت  وميلك 
ي�صن  متى  ـــدرك  وي اللعب  يف 
هجماته املرتدة بفعالية بينما 
ذاتــه  الــوقــت  يف  بنجاح  ينفذ 

الأ�صا�صيات يف الدفاع.

تربير

تقييمه  يف  ـــارد  ـــب لم ــــال  وق
اأمــام  "خ�صرنا  فريقه:  لأداء 

اأ�صر�س  كانوا  الأف�صل.  الفريق 
وكانوا  منا  ــرث  اأك ورك�صوا  منا 
وكاأننا  ظهرنا  ونحن  متاألقني، 

فريق بعيد عن م�صتواه".
اأمــام  الأوقـــات  مــن  كثر  ويف 
ت�صيل�صي  افتقد  ت�صيل�صي 

ال�صرا�صة.
ــا كــــان هـــنـــاك افــتــقــار  ــم ك

على  ـــاع  ـــدف ال يف  لــلــيــقــظــة 
مل  اإذ  ــق  ــل ــق ــل ل مـــثـــر  نـــحـــو 

جيم�س  ري�س  الظهر  يرك�س 
يف  وف�صل  الكافية  بال�صرعة 
مراقبة جيم�س مادي�صون قبل 
لي�صرت  و�صط  لعب  ي�صجل  اأن 

الهدف الثاين.
واأ�صار مادي�صون بعد املباراة اإىل 
ركلة  من  جاء  الأول  الهدف  اأن 
بتمريرة  تنفيذها  مت  ركنية 
املران  ق�صرة تدربوا عليها يف 
ت�صيل�صي  لعبي  باأن  ملعرفتهم 
الأغلب  يف  تركيزهم  يفقدون 

خالل الركالت الثابتة.

حل وحيد

مل  و
لمبارد  اآمـــال  طويال  ت�صتمر 
على  ت�صيل�صي  فوز  يكون  اأن  يف 
ــة الأ�ــصــبــوع  ــداي فــولــهــام يف ب
واأبـــدى  حتــول  نقطة  احلـــايل 
فريقه  م�صتوى  حـــول  قلقه 
الذي ابتعد عن املجموعة التي 

تناف�س على اللقب.
هذا  من  بالقلق  "اأ�صعر  ــال:  وق
كنا  الذي  امل�صتوى  من  التعرث. 
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هزائم يف 8 مباريات لي�س هو ما 
كنا نريده".

واأ�صاف: "كنا يف موقف جيد 
املا�صي،  ال�صهر  يف  حقا 
الــثــاين  املـــركـــز  كــنــا يف 
بـــفـــارق  الــــــــدوري  يف 
ال�صدارة.  عن  نقطتني 
بع�س  هناك  كان  رمبا 
ال�ـــصـــتـــهـــتـــار. هــنــاك 
�صبيل واحد للخروج من 
العمل  وهــو  املــوقــف  هــذا 

ال�صاق".
بكل  للقلق  مثر  "الأمر  وتابع: 
�صعداء  ل�صنا  فرتة  اإنها  و�صوح. 
مرت  الأخـــرى  والأنــديــة  بها، 
ن�صتطيع  ما  كل  الفرتة.  بهذه 
من  ــروج  اخل هو  فيه  نفكر  اأن 
هذه الفرتة وبذل اجلهد. اأهم 

�صيء اأن ينتف�س الالعبون".

ت�ساوؤالت!

ت�صيل�صي  اإدارة  عن  يعرف  ول 
املدربني  مــع  بال�صر  التحلي 

اإذا  ما  حول  الأ�صئلة  و�صتزداد 
ال�صابق  الــو�ــصــط  لعـــب  كـــان 
هو  اللندين  النادي  يف  ال�صهر 

الرجل املنا�صب للمهمة.
ازداد  "ال�صغط  لمبارد:  وقال 
التوقعات  ــرتة.  ف منذ  حــويل 
عندما  النادي.  هذا  يف  عالية 
نــــوؤدي بــهــذه الــطــريــقــة فمن 
يف  النا�س  يــبــداأ  اأن  الطبيعي 

اإثارة ت�صاوؤلت".
ميكنني  "ل  ــال:  ــائ ق واأردف 
من  �صئلت  ذلك.  على  ال�صيطرة 
قبل واأنا اأتفهم ذلك. اإنه فريق 
اأن  قيد التطور لكن ل ميكنكم 

ت�صتخرجوا مني رد فعل".
الوظيفة  هذه  "قبلت  واأ�صاف: 
ببع�س  �صاأمر  اأنني  اأدرك  واأنــا 
الأوقات ال�صعبة. علينا القتال 
ــل �ــصــيء كـــان ورديـــا  فــقــط. ك
كانون  دي�صمر/  منت�صف  يف 
الأول املا�صي، والآن لي�س ورديا 
مع  التعامل  يف  جيد  اأنــا  متاما. 

ال�صغط".

بطولة  ترتيب  رائـــد  يخو�س 
القدم،  لكرة  الأوىل  الرابطة 
وفاق �صطيف و مالحقه املبا�صر، 
ـــر، �ــصــراعــا  ـــزائ ــة اجل ــودي ــول م
على  مواجهتهما  لدى  بعد  عن 
خارج  ق�صنطينة  �صباب  التوايل 
مليلة  عــني  جمعية  و  ــار  ــدي ال
داخلها، حل�صاب اجلولة التا�صعة 

املقررة غدا اجلمعة.
و�صيتنقل وفاق �صطيف )مرتبة 
توقفت  الـــذي  ن(،   19  - اوىل 
كل  يف  ــه  ــارات ــص ــ� ــت ان �صل�صلة 
املا�صي  ال�صبت  يــوم  املناف�صات 
اجلزائر  مولودية  اأمام  مبيدانه 
ملواجهة  ق�صنطينة  اإىل   ،)0-1(
ال�صباب املحلي )16 - 7 ن( بهدف 
تكون  قد  جديد  تعرث  تفادي 

عواقبه وخيمة.
بنقطة  عاد  الــذي  ال�صباب،  اأمــا 
امـــام  ــــــرة  الأخ ــه  ــت ــرج خ يف 
فهو   ،)0-0( �صكيكدة  �صبيبة 
الثاين  الفوز  حتقيق  اىل  يطمح 
ن�صيان  بالتايل  و  املو�صم  هذا  له 

انطالقته ال�صيئة.
وت�صت�صيف املولودية )2 - 17ن( 
14ن(   -  3( مليلة  عني  جمعية 
تاأمل  وهي  الفوز،  حتقيق  بنية 
يف نف�س الوقت اأن يتعرث الوفاق 
�صيمنحها  ما  وهو  ق�صنطينة  يف 

�صدارة الرتتيب العام.
عني  جمعية  ت�صعى  جهتها،  من 
مليلة، التي تلقت هزمية نكراء 
1-( املدية  اأوملبي  اأمام  مبيدانها 

اإمكانياتها  اإىل ال�صتثمار يف   ،)3
اإيجابية  اأن تعود بنتيجة  ع�صى 
الأوملبي  جويلية"   5" ملعب  من 

بالعا�صمة.
 -  3( الــ�ــصــاورة  �صبيبة  وتــقــوم 
يف  ب�صعوبة  الفائزة  ن(،   14
ن�صر  اأمـــام  ـــرة  الأخ مباراتها 
ب�صفرية   ،)2-1( داي  ح�صني 
ملواجهة  وزو  تيزي  اإىل  �صعبة 
ن(،   12  -  7( القبائل  �صبيبة 
تلم�صان  من  ثمني  بفوز  العائدة 

.)2-0(

دوني�س  املدرب  اأ�صبال  و�صيكون 
حيث  عنيد،  خ�صم  اأمــام  لفان 
الغربي  اجلــنــوب  ممثل  يعتر 
خــامــ�ــس احــ�ــصــن نــــادي خــارج 

ميدانه بح�صده ل�صبع نقاط من 
اأ�صل 12 ممكنة.

ال�صلف  جــمــعــيــة  وانــتــظــرت 
بـــدل  الــــوقــــت  ن(   13  -  5(
يــوم  ــوز  ــف ال لتحقيق  الــ�ــصــائــع 
ــي اأمـــــام اأهــلــي  ــص ــا� اجلــمــعــة امل
هذا   .)2-0( بوعريريج  بــرج 
على  ال�صلفاوة  �صيكون  الأ�صبوع، 
�صاخن  حملي  لــقــاء  ــع  م مــوعــد 
 7( وهران  مولودية  اجلارة  �صد 
طعم  تتذوق  مل  التي  ن(   12  -
اللقاء  هذا  الآن.  حلد  الهزمية 
ت�صكيلتني  بــني  مثرا  �صيكون 
منذ  دفاعية  ب�صالبة  تتمتعان 
حيث  الكروي،  املو�صم  انطالق 
بنتيجته  م�صبقا  التكهن  ي�صعب 

النهائية.
�صباب  اللقب  حــامــل  وتنتظر 
بلوزداد )7 - 12 ن(، الذي تعادل 
اأمام نادي  يف جولتني متتاليتني 
بارادو و مولودية وهران بنف�س 
�صعبة  مهمة   ،)1-1( النتيجة 
 11( غليزان  �صريع  ميدان  على 
عقب  للتدارك  الــتــواق  ن(   9  -
حمادي"  "عمر  مبلعب  �صقوطه 
 .)1-3( ــر  ــزائ اجل ـــاد  احت اأمــــام 
حمروما  بلوزداد  �صباب  و�صيكون 
مار�صالن  البنيني  هــدافــه  مــن 
جلنة  طرف  من  املعاقب  كوكبو 
املحرتفة  للرابطة  الن�صباط 

بثالث مقابالت نافذة.
 13  -  5( املــديــة  اوملــبــي  يــاأمــل  و 

انت�صارات  اأربعة  �صاحب  ن(، 
�صل�صلته  مــوا�ــصــلــة  مــتــتــالــيــة، 
احتاد  ا�صتقباله  لــدى  املظفرة 
ــذا  ه ن(.   8  -  13( بــ�ــصــكــرة 
يتجرع  زال  ل  ــذي  ال الأخـــر، 
اأمام  داره  بعقر  الهزمية  مــرارة 
احتاد بلعبا�س )1-0(، مل يحقق 
ــام  اأم امل�صجل  ــك  ذل منذ  الــفــوز 
اجلــولــة  يف  �صكيكدة  �صبيبة 
اأبناء  يجعل  مما  الفتتاحية، 
املدرب �صريف حجار يف و�صعية 
جديد  انت�صار  لإ�صافة  منا�صبة 

ل�صجلهم.
 9  -  11( بــارادو  لنادي  بالن�صبة 
مدربه  عــن  ا�صتغنى  ــذي  ال ن( 
ــم مـــالـــك بــالــرتا�ــصــي،  ــي ــك ح
ــام  اأم للفوز  مر�صحا  ف�صيكون 
�صبيبة �صكيكدة )13 - 8 ن( التي 
خارج  فريق  اأ�صواأ  ثاين  تعتر 
لنقطة  بتحقيقه  قـــواعـــده 

واحدة من اأ�صل 12.
ويلعب ن�صر ح�صني داي )17 - 6 
ن( حتت اإ�صراف مدربه اجلديد، 
اأوت"   20" بالل دزيري، مبيدان 
 18( مقرة  جنم  اأمام  بالعا�صمة 
الرتتيب  اأ�صفل  لقاء  يف  ن(   5  -
ــوز بـــه الــفــريــق  ــف الــــذي قـــد ي

املحلي.
تلم�صان  وداد  يتقابل  اأخـــرا، 
بــرج  ـــي  ـــل اأه و  ن(   4  -  19(
هما  و  ن(،   2  -  20( بوعريريج 
اأي  دون  الــوحــيــدان  الفريقان 

اجلديد،  الكروي  املو�صم  يف  فوز 
ن(   8  -  13( بلعبا�س  ــاد  احت مع 
اجلزائر  احتاد  و  القواعد  خارج 
)10 - 11 ن( داخل الديار بهدف 
ال�صروع  اأجــل  مــن  ال�صتفاقة 
منطقة  مــن  اخلـــروج  مهمة  يف 

اخلطر.
ــة  ــول بـــرنـــامـــج مـــبـــاريـــات اجل
الرابطة  بطولة  مــن  التا�صعة 
يوم  املقررة  القدم  لكرة  الأوىل 

اجلمعة :
بلوزداد   �صباب   - غليزان  �صريع 

)14:30(
مقرة    جنم   - داي  ح�صني  ن�صر 

)14:30(
�صبيبة   - ــل  ــائ ــب ــق ال �ــصــبــيــبــة 

ال�صاورة )14:30(
�صكيكدة   �صبيبة   - بــارادو  نادي 

)14:30(
�صباب ق�صنطينة - وفاق �صطيف 

)14:30(
ب�صكرة  ــاد  احت  - املــديــة  اأوملــبــي 

)14:30(
مولودية اجلزائر - جمعية عني 

مليلة 15:00
تلم�صان   وداد   - بلعبا�س  ــاد  احت

15:00
احتاد   - بوعريريج  بــرج  اأهلي 

اجلزائر  15:00
مولودية وهران - اأوملبي ال�صلف  

15:00

اأكد مدرب وفاق �صطيف النا�صط 
�صمن الرابطة املحرتفة الأوىل 
باأن  الكوكي  نبيل  القدم  لكرة 
تــدارك  على  عــازمــون  اأ�صباله 
يف  الديار  داخل  امل�صجل  التعرث 
مولودية  اأمــام  ال�صابقة  اجلولة 
يالقون  عندما  العا�صمة)0-1( 
عابد  مبلعب  اجلمعة  غد  م�صاء 
ــة اخلــــروب  ــن ــدي حـــمـــداين مب
اإطار  فريق �صباب ق�صنطينة يف 
بطولة  ــن  م التا�صعة  ــة  ــول اجل

الرابطة املحرتفة الأوىل.
خالل  التون�صي  التقني  واأو�صح 
ن�صطها  التي  ال�صحفية  الندوة 
ب�صطيف   45 مـــاي   8 مبــلــعــب 
الأخــرة  قبل  ما  احل�صة  قبل 
�صباب  اجلار  ملواجهة  ا�صتعدادا 
ق�صنطينة باأن اأ�صباله "عاقدون 
اخل�صارة  ـــدارك  ت على  الــعــزم 
التي �صجلوها يف اجلولة ال�صابقة 
 45 ماي  ال8  ملعب  اأر�صية  على 
املبا�صر  املالحق  اأمــام  ب�صطيف 
اإىل  العودة  و  اجلزائر  مولودية 

�صكة النت�صارات".
خ�صارة  بــاأن  الكوكي  ــاف  ــص واأ�

ــر  ــوؤث ت مل  ـــــرة  الخ ـــاق  ـــوف ال
لن  و  الالعبني  معنويات  على 
"لأننا  �صك  مرحلة  يف  تدخلهم 
مقابالت   6 اأو   5 يف  ننهزم  مل 
الــالعــبــني  مـــــردود  يــكــن  مل  و 
املجموعة  بــاأن  مفيدا  خميبا" 
يوم  بعد  التدريبات  اإىل  عادت 
�صباب  ملواجهة  ا�صتعدادا  راحة 
مرتفعة  مبعنويات  ق�صنطينة 
اخل�صارة  مـــرارة  ــن  م بــالــرغــم 
بالنظر  ــك  ذل و  الــديــار  داخـــل 

و  والأداء  ال�صائعة  للفر�س 
الإرادة التي حتلى بها الالعبون 

فوق امليدان.
لهذا  الوفاق  حت�صرات  وب�صاأن 
كانت  باأنها  الكوكي  قال  املوعد 
"عادية على غرار ال�صتعدادات 
هام�س  اأن  و  املــقــابــالت  لباقي 
بعد  لديه  تو�صع  الخــتــيــارات 
اإىل  ــني  ــاب ــص ــ� امل بــعــ�ــس  ــــودة  ع

تدريبات املجموعة".
ــالل  ــف الـــكـــوكـــي خ ــص ــ� ــا ك ــم ك

جار  "العمل  بـــاأن  الــلــقــاء  ذات 
لتدعيم  الإدارة  مع  بالتن�صيق 
و�ــصــط  و  مبــهــاجــم  الـــفـــريـــق 

ميدان".
مواجهة  باأن  التقني  ذات  واأكــد 
هو  و  ق�صنطينة  �صباب  فريق 
يف  �صيئا  تعني  ل  مــدرب  بــدون 
يعمل  فني  طــاقــم  وجـــود  ظــل 
مردفا  اأ�صهر   4 منذ  الفريق  مع 
باأن  �صباب ق�صنطينة هو فريق 
كبر  وزن  له  و  معروف  و  قوي 
"كل  و  اجلزائرية  البطولة  يف 
لعبي  فعل  ردة  هو  نخ�صاه  ما 

ال�صنافر".
و وجه الكوكي يف اخلتام ر�صالة 
اللونني  ذو  الــفــريــق  ــار  ــص ــ� لأن
قال  الذين  الأ�ــصــود  و  الأبي�س 
القدم  كرة  يعرفون  اأنهم  عنهم 
ــوف اإىل  ــوق ـــل ال ــن اأج جــيــدا م
اأنــه  و  ل�صيما  فريقهم  جانب 
 12 ـــوايل  ح �صفوفه  يف  ي�صم 
ـــرتاوح اأعــمــارهــم بني  لعــبــا ت
اأم�س  يف  هم  "و  �صنة   21 و   18
احلاجة اإىل امل�صاندة القوية من 

الأن�صار".

الرابطة االأوىل لكرة القدم )اجلولة التا�سعة(: 

�سراع عن بعد بني الرائد والو�سيف

وفاق �سطيف: الالعبون عازمون على تدارك التعرث االأخي اأمام 

مولودية اجلزائر

ليوناردو: لن نتو�سل لنيمار ومبابي من اأجل البقاء

كومان: �سنتظلم �سد عقوبة مي�سي.. ومهتم ب�سم نيمار ومبابي

اختبار المبارد.. اأحالم وردية تعّقد واقع ت�سيل�سي
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يقرتب املهاجم الدويل الفل�صطيني الواعد، داوود يون�س عبد اهلل 
اأن  بعد  اجلزائري،  بالدوري  احرتافية  جتربة  خو�س  من  عراقي، 
جتربة  �صتكون  اإذ  الفل�صطينية،  ال�صفلى  الدرجات  يف  �صنوات  ق�صى 

مهمة يف م�صواره يف حال انتهت املفاو�صات ب�صكل اإيجابي.
وك�صفت تقارير �صحفية اأّن �صاحب الـ)22( عامًا قد با�صر مفاو�صات 
غرار  على  ومدربني،  بخدماته  مهتمة  جزائرية  اأندية  عدة  مع 
الذي  دزيري،  بالل  داي،  ح�صني  ن�صر  لنادي  اجلديد  الفني  املدير 

يبحث عن حلول ُينقذ بها الفريق من ال�صقوط.
ويدخل املهاجم عراقي �صمن قائمة اأندية اأخرى تبحث عن حلول 
هجومية فيما تبقى من مباريات املو�صم الطويل، اإذ ت�صر املفاو�صات 
اأن  علمًا  نهائي،  اتفاق  اإىل  الو�صول  انتظار  يف  معها،  جيد  ب�صكٍل 

�صبيبة ال�صاورة ووداد تلم�صان مهتمان بخدماته اأي�صًا.
واأفاد ذات امل�صدر باأن �صبيبة القبائل الذي ُيعتر من اأ�صهر الأندية 
اإذ من املرتقب  اجلزائرية قد و�صع النجم الفل�صطيني يف مفكرته، 
الفريق  رئي�س  كــون  ال�صحيح،  الطريق  يف  املفاو�صات  ت�صر  اأن 
جميع  بني  التوا�صل  ُي�صهل  ما  الأملانية،  اللغة  ُيتقن  مالل  �صريف 
باأملانيا  الأطراف، بعدما ق�صى يون�س عراقي معظم �صنوات حياته 

ويحمل األوان نادي تي بي برلني حاليًا.
القدم  كــرة  تــاريــخ  يف  اأوىل  �صابقة  عــراقــي  انــتــقــال  و�صيكون 
ناٍد  مع  لعب  اأن  فل�صطيني  لعــب  لأي  ي�صبق  مل  اإذ  اجلــزائــريــة، 
جزائري، رغم انتقال عدٍد كبر من الالعبني العرب، وخا�صة من 

القارة الأفريقية للعب هناك.
لفئة  الفل�صطيني  املنتخب  مع  مباريات   3 عراقي  يون�س  وخا�س 
اأقّل من 23 عامًا و�صجل هدفًا، و3 مباريات اأخرى مع املنتخب الأول 
اأمام  وكانت  كورونا،  فرو�س  ب�صبب  الإجباري  التوقف  فرتة  قبل 

�صريالنكا وبنغالد�س وال�صي�صل وديًا.
يذكر اأن الحتاد اجلزائري للعبة قد قرر افتتاح فرتة النتقالت 
بعد  ا�صتثناًء  فقط  اأ�صبوع  ملدة  اجلــاري،  ال�صهر  نهاية  مع  ال�صتوية 
انطالق الدوري متاأخراً، اإذ �ُصمح لالأندية ب�صّم لعبني اأجانب دون 

تبادل الالعبني بينهم.

الثنائي  لقاء  على  الأربــعــاء،  ام�س  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  عّلق 
رئي�س  اأنييلي،  واأندريا  مدريد،  ريال  رئي�س  بريز،  فلورنتينو 

يوفنتو�س، واأبرز ما دار بني الطرفني.
وظهرت �صورة جتمع بني بريز واأنييلي، على هام�س زيارة رئي�س 

يال مدريد ملقر يوفنتو�س يف تورينو.
لقاء  يقت�صر  مل  الإ�صبانية،  ديبورتيفو  موندو  �صحيفة  وبح�صب 
ال�صوبر  دوري  ب�صاأن  واملناق�صات  امل�صرتكة  امل�صالح  على  الرئي�صني 

الأوروبي فقط، واإمنا مت التطرق لالعبني يف الطرفني.
اإي�صكو  الثنائي  ا�صتمرار  فر�س  ت�صاوؤل  عــن  احلــديــث  ظــل  ويف 
ومار�صيلو يف ريال مدريد، بعد خروجهما من ح�صابات زين الدين 

زيدان، تطرق بريز واأنييلي لبحث موقفهما.
واأ�صار التقرير اإىل اأن الرئي�صني حتدثا عن اإمكانية انتقال الالعبني 

اإىل تورينو يف ال�صيف املقبل.
بالإ�صافة اإىل ذلك، مت احلديث عن زين الدين زيدان، الذي ارتبط 

ا عقب رحيل ماك�س األيجري منذ مو�صمني. ا�صمه بيوفنتو�س اأي�صً
يوفنتو�س  لتدريب  املطروحة  الأ�صماء  ــد  اأح زيــدان  ــزال  ي ومــا 
م�صتقبال، ل �صيما اأنه كان جنما �صابقا للفريق، ويعرف الكثر عنه.

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ام�س الأربعاء، اإن اأداء فريقه 
مل ينخف�س، رغم الرتاجع للمركز الرابع، وعدم ت�صجيل اأي هدف 

يف اآخر 3 مباريات بالرميرليج.
واأكد كلوب اأن فريقه ل يعاين من الإرهاق، لكنه يحتاج للتح�صن يف 

اإنهاء الهجمات.
اخلمي�س  غدا  الدوري،  يف  برنلي  ا�صتقبال  قبل  ال�صحفيني  واأبلغ 
"مل ن�صجل الكثر من الأهداف، لكن هذا ل يعني اأن الأداء تراجع".

واأ�صاف "نعرف اأننا يف مكان ل نريده، والأ�صباب لي�صت مهمة جدا.. 
الثلث  القدم بن�صق مرتفع، وهذا مل يتحقق يف  اأن نلعب كرة  يجب 

الأخر من امللعب".
جون  اإىل  انظروا  الأهداف..  ت�صجيل  على  نعمل  اأن  "يجب  ووا�صل 
تف�صر  ميكن  ول  اأهداف،   3 اأحرز  لقد  �صيتي،  مان�ص�صرت  يف  �صتونز 
و�صيتغر  جيدة،  قــرارات  واتخاذ  بالهدوء  للتحلي  نحتاج  ذلك.. 

الو�صع".
�صنوات  ثالث  من  اأكرث  خالل  له،  هدف  اأول  �صتونز  املدافع  واأحرز 
مع �صيتي، عند الفوز )0-2( على مان�ص�صرت يونايتد، يف قبل نهائي 
كاأ�س رابطة الأندية املحرتفة، يف ال�صاد�س من يناير كانون الثاين 

اجلاري.
و�صجل بعدها هدفني، خالل الفوز )0-4( على كري�صتال بال�س يف 

الرميرليج، الأحد املا�صي.
ويرى املدرب الأملاين اأن ليفربول، يجب اأن يلعب باأداء "�صبه مثايل" 

لالحتفاظ بلقب الدوري.
وتابع "التغيرات م�صتمرة دائما، لأن املراكز متقاربة، وهذا يجعل 
واأعرف  جيدا،  ن�صتعد  اأن  يجب  العام..  هذا  خمتلفا  الدوري  �صباق 
اأمام  )التعادل  جيدة  كانت  نتيجة  واآخر  تهم،  وحدها  النتائج  اأن 

يونايتد(".
وقال كلوب اإن املدافع جويل ماتيب، الذي عانى من اإ�صابة بالع�صلة 
اأمام برنلي، لكن املهاجم ديوجو  ال�صهر املا�صي، قد يلعب  ال�صامة، 

جوتا يحتاج لبع�س الأ�صابيع، للتعايف من م�صكلة بالركبة.

ي�صتهدف جمال بلما�صي، العديد من الأ�صماء املحرتفة يف خمتلف 
“حماربي  منتخب  �صفوف  تدعيم  اأجل  من  الأوروبية،  الدوريات 
الت�صفيات  واأبرزها  القادمة،  ال�صتحقاقات  دخول  قبل  ال�صحراء” 

اخلا�صة بالقارة ال�صمراء واملوؤهلة ملونديال قطر 2022.
ظهر  اجلديد  العربي  موقع  اأكده  مثلما  الالعبني  هوؤلء  بني  ومن 
مع  باللعب  الآن  حلد  يكتفي  الذي  لعرو�صي،  يا�صر  ليفربول  اأي�صر 
اأن يدخل يف  اإىل  ما دفعه  للنادي الإجنليزي، وهو  الرديف  الفريق 
مفاو�صات مع بع�س الأندية من اأجل النتقال اإىل اأحدها يف فرتة 

النتقالت ال�صتوية احلالية، على غرار ليدز يونايتد.
رف�س  لعرو�صي  يا�صر  فاإن  الريطاين  ليف”  “ليدز  ملوقع  ووفقًا 
النتقال  يف  لرغبته  ليفربول،  فريقه  مع  عقده  جتديد  مفاو�صات 
لنٍاد ي�صمح له باللعب، على غرار ليدز يونايتد الذي جاء اهتمامه 
به �صخ�صيًا من قبل املدير الفني ال�صهر مار�صيلو بيل�صا، الذي كان 
اآخر  يف  ف�صلت  ال�صفقة  لكن  املا�صي  ال�صيف  به  طالب  قد  كذلك 
حلظة. وكانت م�صادر مقربة من املنتخب اجلزائري قد اأكدت ملوقع 
قائمة  �صمن  موجود  لعرو�صي  يا�صر  الالعب  اأن  اجلديد”  “العربي 
كثب،  عن  بلما�صي  جمال  الفني  املدير  يتابعهم  الذين  الالعبني 
بن  رامي  حاليًا  ي�صغله  الذي  الأي�صر،  الظهر  مركز  دعم  اأجل  من 
لت�صيو  ناديه  عن  الأخرة  الفرتة  الغائب  فار�س  وحممد  �صبعيني 
الوادي  مبقاطعة  عامًا(   20( لعرو�صي  يا�صر  وولد  الإ�صابة.  ب�صبب 
نادي  ملدر�صة  وين�صم  فرن�صا  اإىل  ُيهاجر  اأن  قبل  اجلزائر،  جنوبي 
يف  معه  ظهر  الــذي  ليفربول  فريق  ي�صمه  ثم  الفرن�صي،  لوهافر 
الفريق الأول مرة واحدة، كانت املو�صم املا�صي �صد ايفرتون �صمن 

مناف�صات كاأ�س الحتاد الإجنليزي.

يف �سابقة تاريخية.. دويل فل�سطيني 

يقرتب من اللعب يف اجلزائر

م�ستقبل ثنائي الريال على طاولة 
بييز ورئي�س يوفنتو�س

كلوب: "مل نرتاجع.. وال ميكن 
تف�سي اأهداف �ستونز"

جمال بلما�سي يتابع العب ليفربول 
يا�سر لعرو�سي

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

حممد حميد )اأبو احل�سن(
----------------------------

تطوير  على  نه�ٍر  ليل  الفل�سطينية  املق�ومة  تعكف 
اأي  ل�سد  حت�سرياً  وامل�دية  الع�سكرية  اإمك�ن�ته� 
ا�سرتاتيجية  من  كجزٍء  حمتمٍل  �سهيوين  اعتداٍء 
فكر  على  ق�ئمٍة  املق�ومة  قبل  من  متبن�ٍة  �س�ملة 
ال  بحيث  االأثم�ن،  العدو  تكبيد  عرب  العدوان  رد 
يحقق  نزهًة  عليه�  يقدم  عدوانية  جولٍة  اأي  تكون 
الدم  من  ن�سوته  ويلبي  املك��سب  بع�س  فيه� 
فيه�  ي�سطر  بوابًة  عدوانه  يكون  بل  الفل�سطيني، 
الب�رشية ومقدراته  اإمك�ن�ته  من  ثمٍن حقيقي  لدفع 
مراحل  من  مرحلة  هي  اال�سرتاتيجية  وهذه  امل�دية، 
جن�ح�ٍت  حقق  الذي  ال�سهيوين  للعدو  الوعي  كي 
ح�س�ب  على  �س�بقة  عقوٍد  خالل  كبرية  ع�سكرية 
1948م  الع�م  حربي  اأبرزه�  ك�ن  العربية  اجليو�س 

1967م. والع�م 
ال�سهيونية  الع�سكرية  االإجن����زات  هذه  ولكن 
ب�لت�آكل  بداأت  قد  رافقته�  التي  الرببوغ�ندا  وه�لة 
الع�م  من  االأول  –ت�رشين  اأكتوبر  حرب  من  ابتداًء 
امل�رشي  العربي�ن  اجلي�س�ن  ق�ده�  التي  1973م 
جيو�س  من  قت�لية  وح��دات  برفقة  وال�سوري 
التي  االإجن�زات  هذه  انح�س�ر  بداية  ولعل  عربية، 
عدة  عوامل  اإىل  راجعٌة  احلرب  هذه  مع  تزامنت 
اأهمه� �سعود  من  والتي  ال�سطح،  اإىل  تطفو  بداأت 
ال�س��سة  معظم  غيبه�  التي  االإ�سالمية  الفكرة 
منذ  واالإ�سالمي  العربية  ال�س�أن  على  والق�ئمون 
والنكبتني  الهزميتني  فبعد  الع�رشين،  القرن  مطلع 
البحث  رحلة  االأمة  بداأت   1967 وع�م   1948 ع�م 
الثق�فية وبداأت حتوالت عميقة  عن ذاته� وهويته� 
عالقة  ذات  ثق�فة  بعث  اإىل  اأدى  املجتمع�ت  داخل 
ثق�فة  جنم  و�سطع  جديد،  من  ب�ملق�ومة  وثيقة 
ظروف  �سمن  اأخ��رى  م��رًة  واال�ست�سه�د  اجله�د 
على  ون�س�أت  بلد،  كل  تخ�س  ومو�سوعية  ذاتية 
واملطبعني  التطبيع  حت�رب  ثق�فية  تي�راٌت  ذلك  اإثر 
الفل�سطينية  الق�سية  تبني  �سي��سة  واأ�سبحت 
ال�سعبية  الثق�فة  من  يتجزاأ  ال  جزءاً  التطبيع  ونبذ 
اأو ب�الأحرى جزءاً ال يتجزاأ من �سمري االأمة العربية 

اأو  احلك�م  عنه�  خ��رج  واإن  حتى  واالإ�سالمية، 
العلم  مت�م  يعلمون  ف�إنهم  هداه�،  غري  على  �س�روا 
هذه  �سوء  يف  ثق�فته�  ترى  �سعوبً�  يحكمون  اأنهم 
ل�سقط�تهم  املربرات  جميع  �س�قوا  لو  حتى  املع�يري 

اأو اأغرا�س املن املن الال مثل امل�س�لح العلي� 
اأو  االإره���ب  الئحة  من  رفعهم  اأو  القومي  اأم��ن 
دواعي االنفت�ح االقت�س�دي اأو غريه� مل� فلحوا يف 
تغيري هذه املع�يري، بل اإنهم ي�سبحون كل يوم وهم 
�سعوبهم  اأم�م  م�سداقيتهم  فقدوا  اأنهم  يقينً�  اأكرث 
ب�تت تب�رش حقيقة عملهم على  ال�سعوب  واأن هذه 

ال�سخ�سية. وم�س�حلهم  اأجنداتهم 
االإجن���زات  عديد  املق�ومة  حققت  فل�سطني  ويف 
خلق  يف  كبري  ب�سكٍل  وجنحت  امليدانية  الع�سكرية 
وم�ستعدة  املق�ومة  لفكرة  ح��سنة  حملية  بيئة 
الله  اإىل  ُقْربًة  الت�سحي�ت  تلو  الت�سحي�ت  لتقدمي 
املق�ومة  اإجن�زات  اأهم  من  اأن  القول  وميكن  تع�ىل، 
ال�سعبية  احل��سنة  هذه  وج��ود  املق�ومة  وثق�فة 
اإىل تراكم اجلهد وتعزيز قدرات  اأدت وتوؤدي  التي 
عديدة  مواجه�ٍت  يف  العدو  ح�ول  وقد  املق�ومة، 
قدرات  يف  والت�سكيك  احل��سنة  هذه  ت�سوي�س 
احلرث  تهلك  اإمن���  واأنه�  االأر���س،  على  املق�ومة 
الفل�سطيني،  والن�سل دون حتقيق مك��سب لل�سعب 
ت�ستهدف  التي  املعنوي  االغتي�ل  عملي�ت  وبداأت 
تلقيه�  ت�سهريية  من��سري  عرب  املق�ومة،  رم��وز 
ط�ئرات االحتالل يف امل��سي، وحمالت افرتا�سية 
احل��رش،  يف  االجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  على 
هذه  جعلت  ب�ملق�ومة  املق�ومة  ح��سنة  ثقة  لكن 
االحتالل  جعل  م�  الري�ح،  اأدراج  تذهب  اجلهود 
فم�  اأعدائه،  اأ�رش�س  ك�أحد  احل��سنة  هذه  اإىل  ينظر 
فال  والن�س�ء،  واالأطف�ل  املدنيني  ي�ستهدف  فتئ 
ا�ستهداٍف  من  قت�لية  جولة  اأو  حرب  تخلو  تك�د 
اإىل  ترقى  قد  اأف��ع���ٍل  يف  حممية  مدنية  الأع��ي���ٍن 
ال�سي�ق  ويف  املعنية.  للقوانني  وفقً�  حرب  جرائم 
واالأبراج  البيوت  ا�ستهداف  على  العدو  ركز  ذاته، 
روؤو���س  على  بع�سه�  �سقط  التي  ال�سكنية 
اجلم�عي  العق�ب  �سي��سة  من  كجزٍء  �س�كنيه� 
معنوي�ت  من  للنيل  االحتالل  قوات  تتبن�ه�  التي 

ط�ئراته�  م�ستخدمًة  وح��سنته�،  املق�ومة  اأهل 
اجلوي. امليدان  املتفوقة يف  الع�سكرية 

وب�لتزامن مع اجلهد املبذول الذي تقوم به املق�ومة 
والو�س�ئل  الطرق  وتنويع  الط�ق�ت  لتح�سيد جميع 
املواجه�ت  خالل  ومف�جئته  العدو  ملب�غتة  املختلفة 
املعركة  �سج�ل  ذات  يف  العدو  يجتهد  املحتملة، 
املق�ومة  اأف��راد  من  اأكرث  اأو  فرٍد  اإ�سق�ط  حم���واًل 
وهذه  منه�،  قريبة  جم���الٍت  يف  الع�ملني  من  اأو 
النف�سية  احلرب  من  جزٌء  وهي  متوقعٌة  الظ�هرة 
وهي  الوقت،  طوال  �سنه�  على  العدو  يعمل  التي 
للتعرف  العدو  ا�سرتاتيجية  توجه�ت  �سمن  من 
املق�ومة  تبتدعه  قد  مل�  تف�ديً�  املق�ومة  تطور  على 
احلرب،  اأو  الت�سعيد  فرتات  خالل  مف�جئ�ٍت  من 
جت�س�سّية  تكنولوجية  حرٍب  من  جزٌء  اأي�سً�  وهي 
كبرية ترتافق مع ا�ستخدام العن��رش الب�رشية جلني 

ذات االأهداف ب�ملعركة.
�سبيل  يف  كبرية  جهوداً  واأمنه�  املق�ومة  وتبذل 
تاليف هذه الظ�هرة ك�تب�ع اآلي�ت عمل تعتمد على 
تنظيم  عرب  �سفوفه�  بني  املعرفة  من  االأدنى  احلد 
�سغرية  وح��دات  اإىل  ال�سفوف  وتق�سيم  العمل 
�سيق،  اإط���ر  يف  �سوى  خرٍق  اأي  يوؤثر  ال  بحيث 
املق�ومني  لتوعية  املبذول  اجلهد  اإىل  ب�الإ�س�فة 
من  ميلكونه  مب�  اال�ستهت�ر  اأو  اال�ستخف�ف  بخطورة 
معلوم�ٍت على االأر�س واجتن�ب ا�ستخدام و�س�ئل 
اأن  اإال  العدو،  به�  يتفوق  التي  احلديثة  االت�س�الت 
التوا�سل  ت�بعته على و�س�ئل  الالفت من خالل م� 
من  ب�ملق�ومة،  و�سم�تته  البع�س  بهجة  االجتم�عي 
االختالف  اأن  ورغم  فل�سطينيني،  فل�سطينيني وغري 
احلقد  اأن  اإال  مقبوٌل،  بينن�  فيم�  ال�سي��سي  والتعدد  
اأمٌر غري مقبول وغري مربٍر،  على م�رشوع املق�ومة 
وكذلك  توحدانن�،  الت�ريخية  وفل�سطني  ف�لقد�س 
ال�سهداء  ودم�ء  توحدن�،  العدو  ومق�رعة  املق�ومة 
اجله�د  يزل  فلم  توحدن�،  واجلرحى  االأ�رشى  ومع�ن�ة 
ي�ستوي  فال  زاً،  مميِّ لن�  املق�ومة  تزل  ومل  رافعً�،  لن� 
اأنفق من قبل الفتح وق�تل، و�سيبقى رداء العز  من 
اجله�د  قوٌم  ترك  فم�  اجله�د،  رداء  بقي  م�  لن�  ب�قيً� 

اإال ذلوا.              

املقاومة مراآة الكرامة الوطنية

م�س�ملة  ح�سني  االأ���س��ري  ي��واج��ه 
م�ست�سفى  يف  حرًج�  �سحًي�  و�سًع� 
االإ����رشائ���ي���ل���ي،  "�سوروك�" 
ب��ع��د اإ���س���ب��ت��ه ب�����رشط���ن ال��دم 
االأ�سري،  ن�دي  وق�ل  )اللوكيمي�(. 
االح��ت��الل،  ���س��ج��ون  اإدارة  اإن 
ال�سهور  م���دار  ع��ل��ى  م���ط��ل��ت 
امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  يف  امل��سية 
يف  �سديدة  اأوج���ًع���  ع�نى  حيث 
ال��ب��ط��ن وامل��ع��دة وف��ًق��� ل��رف���ق��ه 
و�سعه  تف�قم  وب��ع��د  االأ�����رشى، 
م�ست�سفى  اإىل  ُن��ق��ل  ال�سحي، 
و�سمح  االإ�رشائيلي.  "�سوروك�" 
بزي�رته  لوالديه  اأم�س  االحتالل 
امل�ست�سفى  يف  دق���ئ��ق   7 مل���دة 
بعد  خ������س��ة،  اإج�����راءات  �سمن 
من  فيه�  يتمكن�  مل  ع�مني  قرابة 
 � اأمرا�سً والدته  وُتع�ين  زي�رته. 
والده  االحتالل  منع  فيم�  مزمنة، 
"ف�إن  لوالده  ووفًق�  زي�رته،  من 
ت�أثري  حت��ت  ُم��ن��ّوًم���  ك���ن  ح�سني 
�سعوبة  وجدن�  اأنن�  حتى  االأدوية، 
ن���دي  عليه".واأ�س�ف  ب�لتعرف 
�سحية  م�س�ملة  االأ�سري  اأن  االأ�سري، 
ال�سي��س�ت  م��ن  جلملة  ج��دي��دة، 
عرب  االأ�رشى،  حي�ة  ت�ستهدف  التي 
تندرج  ممنهجة  تنكيلية  اأدوات 
البطيء(،  )القتل  �سي��سة  حت��ت 
مب�  املتعمد  الطبي  االإهم�ل  ومنه� 

املم�طلة  واأبرزه�  اأدوات،  من  فيه� 
وتقدمي  امل��ر���س،  ت�سخي�س  يف 
ال�سنوات  م��دار  وعلى  ال��ع��الج. 
من  عدد  ارتقى  امل��سية،  القليلة 
االح��ت��الل،  �سجون  يف  االأ����رشى 
مب�  املر�س،  مع  طويلة  مع�ن�ة  بعد 
عملية  ُتف�رش  تف��سيل  من  يرافقه 
تعر�سوا  التي  البطيء(  )القتل 
كم�ل  ال�سهيد  اآخرهم  وك�ن  له�، 
مطلع  ومنذ  جنني.  من  وع��ر  ب��و  اأ
ف�إن  للمت�بعة،  ووفًق�  اجل�ري،  الع�م 
ارتف�ع  يف  املر�سى  االأ�رشى  اأعداد 

امل��سية. ال�سنوات  مع  مق�رنة 
اجلديدة:  املر�سية  احل���الت  ومن   
بيت حلم، وعم�د  امل�س�ملة من  ح�سني 
اأبو رموز من اخلليل، وجم�ل عمرو 
رام  من  عّي�د  ومهران  اخلليل،  من 
املر�سية  احل�الت  تزايد  ورغم  الله. 
ا�ستمرار  مع  االحتالل،  �سجون  يف 
من  ف�قم  ال��ذي  ال��وب���ء،  انت�س�ر 
لالأ�رشى  االعتق�لية  احلي�ة  ظروف 
حي�تهم،  على  املخ�طر  وت�س�عد 
االح��ت��الل  ���س��ج��ون  اإدارة  ف����إن 
ممنهج  ب�سكل  ال��وب���ء  ا�ستغلت 
وتنكيل  قمع  اأداة  اإىل  لتحّوله 
ا�ستمراره�  ع��ن  ع��دا  بحقهم، 
املواطنني  من  املزيد  اعتق�ل  يف 
مراكز  يف  وَزّجهم  الفل�سطينيني، 
فيه�  تتوفر  ال  وحتقيق،  توقيف 

اأدن���ى ����رشوط احل��ي���ة االآدم��ي��ة. 
املوؤ�س�س�ت  االأ�سري  ن�دي  وط�لب 
راأ�سه�  وعلى  احلقوقية،  الدولية 
ب�رشورة  الع�ملية،  ال�سحة  منظمة 
ب�لتدخل  واجلدي  الع�جل  التدخل 
املر�سى  االأ����رشى  ع��ن  ل��الإف��راج 
واإر���س���ل  االح��ت��الل،  �سجون  يف 
املط�لب  ك�أحد  حم�يدة،  طبية  جلنة 
الوب�ء  انت�س�ر  مع  اليوم  االأ�س��سية 

. بينهم
مري�س  اأ�سري   700 اأن  اإىل  ُي�س�ر   
قرابة  منهم  االحتالل،  �سجون  يف 
مزمنة،   ��� اأم��را���سً يع�نون   300
ومت�بعة  ع���الج  اإىل  وب��ح���ج��ة 
االأقل  على  ومنهم  حثيثة،  �سحية 
ال�رشط�ن  من  يع�نون  اأ�سرياً   )11 (
منهم  نذكر  متف�وتة،  ب��درج���ت 
من  وهو  امل�س�ملة  ح�سني  االأ�سري 

اأخ��ط��ر احل����الت، وم��وف��ق ع��روق 
 ،1948 ع�م  املحتلة  االأرا�سي  من 
ومن  حلم.  بيت  من  رب�يعة  وي��رش 
اأ���رشى  اأرب��ع��ة  اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر 
امل��سي  الع�م  خالل  �سهداء  ارتقوا 
وه���م: )ن���ور ال��دي��ن ال��ربغ��وث��ي، 
وداوود  ال��غ��راب��ل��ي،  و���س��ع��دي 
حيث  وعر(،  اأبو  وكم�ل  اخلطيب، 
البطيء(  )القتل  �سي��سة  �سكلت 
�سبًب�  ال��ط��ب��ي  االإه��م���ل  وم��ن��ه��� 
اأن  علًم�  ا�ست�سه�دهم،  يف  مركزًي� 
منذ  االأ�سرية  احلركة  �سهداء  عدد 
االإ�س�رة  مع   ،)226 (  ،1967 ع�م 
املحررين  االأ�رشى  ع�رشات  اأن  اإىل 
وجيزة  ف��رتة  بعد  �سهداء  ارتقوا 
الأم��را���س  نتيجة  حت��رره��م  على 

اعتق�لهم. �سنوات  خالل  ورثوه� 

نادي االأ�سي: االأ�سي م�ساملة يواجه و�سًعا �سحًيا حرًجا
 يف م�ست�سفى "�سوروكا"

اأخبار فل�سطني

االأ�سي اإياد ا�ستيتي 

ع�ئلته  يف  الث�ين  وهو  النور،  اإي�د  اأب�رش  جنني  خميم  يف 
والدتهم  وقد �سحت  بن�ت،   4 بينهم  اأنف�ر   7 من  املكونة 
"بعد  وتقول:  دربه�،  رفيق  تويف  بعدم�  لرتبيتهم  بحي�ته� 
ف�جعة وف�ة زوجي، كر�ست حي�تي لرتبية اأبن�ئي، وواجهت 
فكنت  رع�يتهم،  على  و�سممت  احلي�ة  عوا�سف  كل 
اأف�سل لهم،  اأجل حي�ة  االأب واالم لهم، وحتديت االأمل من 
فكرمني الله ب�لنج�ح عندم� كرب اأبن�ئي وحتملوا امل�سوؤولية 
عني".وت�سيف "رغم ذلك، م� زال اجلرح عميقً�، من فراق 
اإي�د والزج به خلف الق�سب�ن، واأملي  الزوج واعتق�ل االبن 
الواقع  هذا  والغ�يل".يف ظل  املميز  اإبني كبري كونه  على 
والب�ر  "املخل�س  ب�  والدته  ت�سفه  الذي  اإي�د  وتربى  ن�س�أ 
الرئي�سي، ي�س�بق  البيت  والويف، فقد ك�ن ع�مود وحمرك 
ويحر�س  وحمبوب،  طيب  وخدمتهم،  مل�س�عدتهم  اجلميع 
والب�س�طة  الدع�بة  بروح  ومتتع   ، و�سع�دتن�  فرحن�  على 
يكمل  "مل  واجلراأة".وتت�بع:  لل�سج�عة  اإ�س�فة  والهدوء 
ال�سعبة،  ظروفن�  ب�سبب  االعدادية  املرحلة  بعد  تعليمه 
وقد �سحى مب�ستقبله واأحالمه يف التعليم مل�س�عدة الع�ئلة 
يف العي�س الكرمي، وتعلم مهنة الده�ن وا�سالح املركب�ت، 
وواظب على العمل يف املنطقة ال�سن�عية يف جنني حتى 
رف�قه  مع  ابنه�  ب�عتق�ل  ا�ستيتي  ع�ئلة  ".وعلمت  اعتق�له 
بثته  اجلعب، من خالل خرب ع�جل  واأحمد  الع�بورة  حممد 
بع�س الف�س�ئي�ت بدعوى ال�رشوع يف تنفيذ عملية خطف 
اإي�د  غ�در   ،2006  /6  /15 بت�ريخ   " والدته  وتقول  جنود. 
املنزل ب�سكل طبيعي و�س�فر مع ا�سدق�ءه اإىل مدينة رام 
التلف�ز  �س��سة  الثالثة على  �س�هدتهم   ، الظهر  الله، وبعد 
عليهم  اعتدى  بعدم�  مقيدين  والف�س�ئي�ت  اال�رشائيلي 
رام  مدينة  قرب  اعتق�لهم  لدى  ب�ل�رشب  االحتالل  جنود 
اعتقلوا  ورف�قه  اإي�د  اأن   ، االحتالل  "زعم  الله".وت�سيف: 
الذين  للجنود  خطف  عملية  تنفيذ  حم�ولتهم  خ��الل 
اأو�سعوهم �رشبً�، و�س�هدن� اآث�ر الدم�ء عليهم من �سورهم 
دفعت  بينم�   ، اإي�د  اأخب�ر  ب�لتلف�ز".انقطعت  عر�ست  التي 
واملف��سل  وال�سكري  ال�سغط  من  تع�ين  التي  والدته 
للم�سفى.  اإثره�  نقلت  انهي�ر  لنوبة  الثمن، حيث تعر�ست 
وتقول: " ك�ن وقع اخلرب مروعً� و�س�دمً� ب�لن�سبة لن�، فلم 
مكباًل  اإي�د  �س�هدت  بعدم�  �سغطي  وارتفع  ذلك  اأحتمل 
يف  يومني  امل�ست�سفى  يف  وق�سيت   ، ب�جلنود  وحم��رشاً 
ح�لة �سعبة، خ��سة بعدم� انقطعت اأخب�ره، وم� زالت اأث�ر 
االمرا�س  من  املزيد  يل  و�سببت  تالزمني  ال�سدمة  تلك 
ابني  اأن  علمن�  فرتة،  "بعد  ال�سحية".وت�سيف:  وامل�س�كل 
ورف�قه نقلوا للم�سفى اال�رشائيلي ب�سبب م� تعر�سوا له 
الكثري خلويف على �سحته  ، وع�نيت  من �رشب وح�سي 
يف  التحقيق  لزن�زين  بنقله  علمن�  عندم�  خ��سة  وحي�ته 

�سجن اجللمة".
التعذيب  رهن  اإي�د  ع��س  اأ�سهر،   4 مدار  "على  وتكمل: 
والعزل، وبعده� تنقل بني عدة �سجون و�سط مع�ن�ة رهيبة 
يف  الع�سكرية  املحكمة  ق�ست  حتى  تع�سفية  ومم�ر�س�ت 
خطف،  لعملية  التخطيط  بتهمة  ع�م�   16 ب�سجنه  �س�مل 
واظبت  واأوج�عه�،  املر�س  فتح".رغم  حلركة  واالنتم�ء 
املواطنة اأم اأ�رشف على زي�رة اإي�د، وتقول: "مل يبقى �سجن 
اإال ووقفت على اأبوابه يف ال�ست�ء واالمط�ر ويف ال�سيف 
احل�ر . كل حي�تي ترتبط مبواعيد زي�رته التي حتررين من 
االأمل واملر�س، فعندم� اأراه ا�سعر بقوة كبرية لكن تقهرين 

تلك اجلدران التي متنعني عن�قه".
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ال��ع��ربي  "غلوب�س"  م��وق��ع  ف����د  اأ
لال�ستثم�ر  ظبي  ب��و  اأ مكتب  اأن 
مك�تب  ثم�نية  �سُيقيم   )ADIO (
يف  مكتب  بينه�  الع�مل،  يف  جديدة 
العالق�ت  تعزيز  بهدف  اأبيب"،  "تل 
"ا�رشائيل".  م��ع  االق��ت�����س���دي��ة 
املك�تب  �سُتق�م  املوقع،  وبح�سب 
���س���ن  ن���ي���وي���ورك،  يف  االأخ�����رى 
لندن،  فرانكفورت،  فران�سي�سكو، 
ب���ري�����س، ب��ك��ني و���س��ي��ول. وذك��ر 
ت�أتي  العملية  اأن  بي�ن  يف  املكتب 
ا�سرتاتيجية،  مب�درات  �سي�ق  يف 
ال��دع��م  مب�س�عفة  خ��الل��ه���  ي��ل��ت��زم 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ح����ول ال���ع����مل، 
مكتب  ن�����س���ط  ت��و���س��ي��ع  ب��ه��دف 
املركزية  اال�سواق  يف  اال�ستثم�ر 
يبحث  خالله�  وم��ن  اخل����رج،  يف 
تنمو  متطورة  ا�ستثم�رات  جذب 
امل��وق��ع،  وبح�سب  االم�����رات.  يف 
ظبي  بو  اأ مكتب  تو�سيع  ي�ستكمل 
الذي  االبتك�ر  برن�مج  لال�ستثم�ر 
بلغت  وال���ذي  ال�����رشك��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 
وال��ذي  دوالر،  م��ل��ي���ري  تكلفته 
م�لية  ت�سجيعية،  ح��واف��ز  ي��وف��ر 

تدفع  التي  للم�س�لح  م�لية  وغري 
النمو  ذات  املنطقة  يف  االبتك�ر 
اكرث  ز  ُمَرَكّ توجه  خالل  من  الع�يل، 
املوقع  ويقول  امل�ستثمرين.  بدعم 
"مكتب  اإن  اال�رشائيلي  االقت�س�دي 
موؤخرا  ارتبط  لال�ستثم�ر  ظبي  بو  اأ
 G42 ( ظبي"  ابو  ب�"جمموعة42- 
ال��ذك���ء  ���رشك��ة   ،  )Group 42
يف  ال�سح�بية  واحلو�سبة  ال�سن�عي 
االخرى  هي  اأق�مت  والتي  ظبي  ابو 
مك�تب  اأبيب".  "تل  يف  له�  مكتب� 
مع  ب�ال�سرتاك  املق�مة   )ADIO (
اأكرث  وثيًق�  تع�وًن�  �سُتتيح   ،G42
 � فر�سً �سُتتيح  كم�  الهيئتنْي،  بني 
تركز  التي  اال�رشائيلية  لل�رشك�ت 
ت�سعى  والتي  التكنولوجي�  على 
ويتوّقع  االم����رات.  اىل  للتو�سع 
يف  املكتب  يفتح  اأن  "غلوب�س" 
ال�رشك�ت  م���م  اأ الب�ب  اأبيب"  "تل 
اال���رشائ��ي��ل��ي��ة ال��ن������س��ئ��ة ال��ت��ي مل 
ان��ت��ب���ه  ع��ل��ى  االآن  ح��ت��ى  حت�����س��ل 
اخلليج  يف  امل�ستثمرين  من  ج��دي 

املوقع. بح�سب  الف�ر�سي، 
ق.د

حممد  االإيراين  اخل�رجية  وزير  نفى 
م�����س االرب��ع���ء،  ج���واد ظ��ري��ف، اأ
"لوفيغ�رو"  ���س��ح��ي��ف��ة  م��زاع��م 
االمم  اي���ران يف  م��ن��دوب  ل��ق���ء  ع��ن 
فريق  م��ع  رواجن���ي  تخت  امل��ت��ح��دة 
واأو���س��ح  ن��ي��وي��ورك.  يف  ب���ي��دن 
ه�م�س  على  ت�رشيح  يف  ظ��ري��ف 
ترامب  دارة  اإ اإن  احلكومة،  اجتم�ع 
الت�ريخ،  مزبلة  اإىل  تذهب  اليوم 
مركز  حتى  ترحم  مل  دارة  االإ ه��ذه 
وفيم�  )الكوجنر�س(.  دميقراطيته� 
اأن  ح��ول  لوفيغ�رو  مبزاعم  يتعلق 
م�����س���ورات رواجن����ي م��ع ب���ي��دن 
من  ظ��ري��ف:  ق���ل   ، ن��ي��وي��ورك  يف 
مرا�سل  اأن  للغ�ية  لالهتم�م  املثري 
ال�سيد  اأن  من  يتحقق  مل  لوفيغ�رو 
خالل  ي��ران  اإ يف  ك�ن  رواجن��ي  تخت 
ال�سحي  احلجر  يف  وك�ن  الفرتة  هذه 
ملدة اأ�سبوع عندم� ع�د اإىل نيويورك. 
النق�ط  قوي،  اتف�ق  لدين�  وا�س�ف: 
هذه  يف  املوجودة  غري  اأو  املوجودة 
من  ولي�س  ب�التف�ق  متت  االتف�قية 
وت�بع:  اأخرى.  مرة  التف�و�س  املمكن 
ايران  اأن  جيدا  االأوروب��ي��ون  ي��درك 
االت��ف���ق  على  ح�فظت  ال��ت��ي  ه��ي 
م�س�لح  مراع�ة  خالل  من  النووي 
ومبداأ  الدولية  وم�س�حله�  �سعبه� 
طيلة  الدولية  ب�اللتزام�ت  التعهد 
بينم�  امل��سية،  الثالث  ال�سنوات 
اجراء  يف  حتى  ف�سلوا  االأوروبيون 
ومل   Instex م��ث��ل  ج���دا  ���س��غ��ري 
امل�لية  امل��وارد  توفري  من  يتمكنوا 

. له�
ق�ئد  ق����ل  ك��م���  ظ��ري��ف:  واردف 
لكنن�  عجلة،  يف  ل�سن�  ال��ث��ورة، 
رف��ع��وا  ذا  واإ ب��وع��دن���،  م��ل��ت��زم��ون 
ال��ع��ق��وب���ت ووف���ى االأوروب���ي���ون 
ب�لتزام�تن�  ف�سنفي  ب�لتزام�تهم، 
ملعبهم..  يف  االآن  الكرة  ب�لك�مل. 
دارة  االإ ت��ف��ي  ان  امل���ق���رر  م���ن 
ب�لتزام�ته�..  اجل��دي��دة  االأمريكية 
لكي  لهم  ن��دف��ع  ل��ن  ن��ن���  اأ ولتعلم 
هوؤالء  ب�لتزام�تهم..  االخ��رون  يفي 
ب�ل�سعب  ال�رشر  واأحلقوا  تعهدوا 
ا�ستعدادهم  م��دى  ل��رى  ي���راين،  االإ
ل��ل��وف���ء ب��ه��ذه االل��ت��زام���ت. وق���ل 
يف  ال��ن��ريان  ���س��ع��ل��وا  اأ "الذين  اإن 
ب�الأ�سلحة  وام��ط��روه���  منطقتن� 
للب�رود  م�ستودع  اإىل  وحولوه� 
وفرن�س�  امل��ت��ح��دة  ال���والي����ت  ه��م 
ظريف  وا���س���ف  واالأوربيون". 
اأمريك�  و  اأ فرن�س�  اأرادت  ذا  اإ ن��ه  اإ
يف  االأ�سلحة  و�سع  عن  التحدث 
عن  التوقف  اأواًل  فعليهم�  املنطقة، 
الع�مل  اأ�سلحة  من  امل�ئة  يف   25 بيع 
ذلك.  عن  التحدث  ثم  املنطقة  اإىل 
بقيمة  اأ�سلحة  يبيع  من  اأن  اأ�ستبعد 
والتي   ، ملنطقتن�  دوالر  ملي�ر   100
 ، وفل�سطني  اليمن  �سعبي  ت�ستهدف 
متت  ن�س�ين.  الالاإ البيع  هذا  �سيوقف 
واحدة  مرة  الق�س�ي�  هذه  من�ق�سة 
اأن  يجب  قوي.  اتف�ق  اإىل  وتو�سلن� 

امل��سي. من  الدرو�س  هوؤالء  ي�أخذ 
ق.د

"#امريك�_ و�سم  يت�سدر  جم��ددا 
التوا�سل  من�س�ت  ام_االره�ب" 
حول  البلدان  من  عدد  يف  االجتم�عي 
واملج�زر  ب�جلرائم  للتنديد  الع�مل 
االمريكية  االدارة  تنفذه�  ال��ت��ي 
وال��ي��م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اذن���ب��ه���  و 

. �س� خ�سو
التوا�سل  م��واق��ع  رواد  وت��ف���ع��ل 
اله��ست�غ  مع  والن�سط�ء  االجتم�عي 
وا�ستنك�رهم  تنديديهم  عن  معربين 
وحلف�ءه�  االمريكية  ب�ملخطط�ت 
اليمن  يف  وخ������س��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االبري�ء  االف  مقتل  اىل  ادت  التي 
الن��س  ماليني  و���رشدت  واالط��ف���ل 
�سبيل  يف  االم��ن��ة  ب��ي��وت��ه��م  م��ن 
ثروات  على  واال�ستيالء  اطم�عه� 
واه��ي��ة  ب��ح��ج��ج  ال��ب��ل��دان  وارزاق 
غ�ي�ته�  �سبيل  يف  ملفقة  واته�م�ت 
الوالي�ت  ق�دت  اليمن  ويف  اخلبيثة. 
من  حلف�ءه�  مع  االمريكية  املتحدة 
املنطقة  يف  الرجعية  احل��ك��وم���ت 
و�سعبه�  البالد  على  غ��سم�  عدوان� 
ودم�را  خراب�  فيه  واحدثوا  االعزل 
�ستة  مدار  على  واحلجر  الب�رش  ط�ل 

غيهم  يوا�سلوا  زالوا  وم�  �سنوات، 
الخ�س�ع  واالط��ف���ل  الن�س�ء  بحق 
ولن  مل  ال��ذي  االب��ي  ال�سعب  ه��ذا 
من  �سرب  وع��ن  مب�دئه  عن  يتن�زل 
ار���س��ه ح��ت��ى حت��ري��ره م��ن ال��غ��زاة 
وال�سرب  ب�المي�ن  مت�سلحني  املعتدين 
ترامب  اي�م  اآخر  ويف  هذا  والعزمية.. 
حركة  ب�عتب�ر  قرارا  االخري  ا�سدر 
اره�بية"  "جم�عة  ال��ل��ه  ان�����س���ر 
بن  عهده�  وويل  لل�سعودية  ار�س�ءا 
ملي�رات  لرتامب  قدم  الذي  �سلم�ن 
على  غط�ءا  له  لي�سكل  ال��دوالرات 
وابرزه�  املنطقة  وجم���زره  جرائمة 
ويف  اخل��سقجي  ال�سحفي  جرمية 

 . ليمن ا
ال�سعب  مع  يوم�  تكن  مل  اأمريك�  اإن 
تف�جئن�  حتى  احلي�د  على  اأو  اليمني 
فهي  وال�سخيفة  الغبية  بخطوته� 
احلروب  كل  دعمت  االأول  اليوم  منذ 
و���س���ن��دت  ب��ل��دن���  يف  واالأزم������ت 
يف  وتدخلت  واال�ستبداد  الت�سلط 
حيث  حي�ته  وتف��سيل  ���س��وؤون��ه 
من  هم  �سنع�ء  يف  �سفراوؤه�  ك���ن 
به،  ويتحكمون  البلد  يحكمون 

العدوانية  احل��رب  اأعلنت  ثم  وم��ن 
وا�سنطن  من  اليمني  ال�سعب  على 
وق���دم���ت ال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي 
املحرمة  وال��ق��ن���ب��ل  وامل��خ���ب��رات��ي 
ال�ستمرار  ال�سي��سي  وال��غ��ط���ء 
اإىل  و���س��وال  واحل�����س���ر  ال��ع��دوان 
القتلة  حم�ية  ثم  املب��رشة  امل�س�ركة 
ال�سعودي  النظ�م  اأمث�ل  واملجرمني 
ب�سع  اأ ارتكبوا  الذين  م���رات��ي  واالإ
يف  اليمني  �سعبن�  بحق  اجل��رائ��م 
بب�س�عته�  ال��ع���مل  �سهد  جم����زر 
حت�سى. اأن  من  اأكرث  وهي  وفظ�عته� 

فقد  �سخيف  ت�سنيف  اأي  وق��ب��ل 
ال�سعب  ب��ح��ق  م��ري��ك���  اأ ارت��ك��ب��ت 

ومنذ  االإج���رام  ن���واع  اأ ك��ل  اليمني 
مع�ن�ة  يف  اليمني  �سعبن�  يرزح  زمن 
الت�سلط  جراء  امل�ستوي�ت  كل  على 
طريق  ع��ن  اأو  املب��رش  م��ري��ك��ي  االأ

قليميني. االإ العمالء 
وافتخر"  اليمن  من  "زينبيه  وكتبت 
االإره�بية،  اأمريك�  ّن  "اإ له�  تغريدة  يف 
مط�معه�  حتقيق  �سبيل  يف  ترتكب 
كت�بته  عن  القلم  ي�أنف  م�  اجلرائم  من 
مل  الطفل  حتى  ذكره.  عن  والل�س�ن 
والله  فال   !!! طغي�نهم  من  ي�سلم 
بحكم  نر�سى  ولن  بذٍل  نر�سى  لن 

#امريك�_ام_االره�ب". امل�سبتين� 
ق.د

موقع عربي: اأبو ظبي تقيم مكتبا 
اقت�ساديا يف ’تل اأبيب’

ظريف : اإدارة ترامب اليوم تذهب 
اإىل مزبلة التاريخ

نب�س ال�سو�سيال.. هكذا جتلت ب�سمات اأمريكا يف االأجرام االإرهابي..

بايدن ي�سدر 17 اأمرا رئا�سيا يعود فيها
 عن اإجراءات اتخذها ترامب

قراءة / حممد علي
---------------- 

مر�سوم  ي�����س���  اأ ب���ي��دن  �سيلغي 
اعتمده  الذي  للجدل  املثري  الهجرة 
اأغلبية  ذات  دول  رع�ي�  ملنع  �سلفه 
م�����س��ل��م��ة م���ن دخ����ول ال���والي����ت 
اجلدار  بن�ء  اأعم�ل  و�سيعلق  املتحدة، 
ومتويله  املك�سيك  مع  احل��دود  على 
لة  م�س�أ وهي  البنت�غون،  من  مبوازنة 
امل��سية  االأربع  ال�سنوات  يف  ث�رت  اأ
ح�دة.  وق�س�ئية  �سي��سية  مع�رك 
�سيوقع  نه  اإ لب�يدن  م�س�عدون  وق�ل 
يوؤدي  اأن  بعد  التنفيذية  االإجراءات 
االأربع�ء  اليوم  الد�ستورية  اليمني 

للبالد. رئي�س�  لي�سبح 
�ست�سبح  التي  �س�كي  جني  وق�لت 
اإن  بي�س  االأ البيت  ب��سم  املتحدثة 
التنفيذية  االأوام��ر  �سيوقع  "ب�يدن 
البي�س�وي  املكتب  يف  واملذكرات 
مع  التع�مل  اأج��ل  من  الظهرية  يف 
وتغري  واالقت�س�د  اجل�ئحة  اأزم���ت 
العن�رشية"،  وال��ت��ف��رق��ة  امل��ن���خ 
الهيئ�ت  من  "�سيطلب  نه  اأ واأ�س�فت 
ق�سيتني  يف  خطوات  اتخ�ذ  املعنية 
االإج��راءات  و�ست�سمل  اإ�س�فيتني". 
و�سع  ف��ر���س  ب��ك��ورون���  املتعلقة 
االحت���دي��ة  املن�س�آت  يف  الكم�مة 
وم��ن ق��ب��ل امل��وظ��ف��ني االحت���دي��ني، 
ب�لبيت  جديد  مكتب  بت�أ�سي�س  واأمرا 
الت�سدي  جهود  لتن�سيق  بي�س  االأ
ب�يدن  و�سي�سدر  كورون�.  لفريو�س 
ي�سمل  امل��ن���خ  تغري  ملواجهة  م��را  اأ
ن�بيب  اأ خلط  رئ��سي  ت�رشيح  لغ�ء  اإ
املثري  النفطي  األ"  اأك�س  "كي�ستون 
"خطط  اأن  �س�كي  واأكدت  للجدل. 
ب���ي��دن  رئ������س��ة  م��ن  االأول  ال��ي��وم 
االإج��راءات  من  ملوجة  بداية  جم��رد 
قريب�".  �سيتخذه�  التي  التنفيذية 
اليوم  ب�يدن  تن�سيب  حفل  ويجري 
انت�س�ر  ظل  يف  خ��سة  اأج��واء  يف 
ف��ريو���س ك���ورون���� واح��ت��ي���ط���ت 
مبنى  اقتح�م  ح���دث��ة  عقب  اأمنية 
���س��ف��رت عن  اأ ال��ت��ي  ال��ك��ون��غ��ر���س 

اإج��راءات  اأن  ويذكر  قتلى.  خم�سة 
�ستكون  ب�حلفل  املحيطة  م���ن  االأ
 25 نحو  ن�رش  و�سيتم  ا�ستثن�ئية، 
الوطني  احل��ر���س  م��ن  عن�رش  ل��ف  اأ
يف  ال�����رشط��ة  ع��ن������رش  م��ن  واآالف 
ح�سور  ع��دم  وب�سبب  وا�سنطن. 
مثل  يف  ع�دة  تتدفق  التي  احل�سود 
"ن��سون�ل  ج����دة  اإىل  ال��ي��وم  ه��ذا 
الرئي�س  ية  لروؤ وا�سنطن  يف  مول" 
اأكرث  اأم�م  �سيقف  ب�يدن  ف�إن  اجلديد، 
ن�سبت  اأمريكي  علم  األف   190 من 
ون�سبت  الغ�ئبني.  املواطنني  لتمثيل 
حلم�ية  �س�ئكة  ���س��الك  واأ ح��واج��ز 
تلة  بني  الواقعة  احلمراء"  "املنطقة 
من  بي�س.  االأ والبيت  الكونغر�س 
ب�يدن  اآ�سلي  ك�سفت  اأخ��رى،  جهة 
املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  ابنة 
�سالمة  ب�س�أن  قلقه�  عن  ب�يدن،  جو 

تن�سيبه. يوم  يف  والده� 
على  له�  تلفزيونية  مق�بلة  اأول  ويف 
اآ�سلي عن خم�وفه�  اأعربت  االإطالق، 
اأعق�ب  يف  والده�،  �سالمة  ب�س�أن 
مببنى  حدثت  التي  ال�سغب  اأعم�ل 
�سعرت  نه�  اأ اإىل  الفتة  الك�بيتول، 
التظ�هرات.  هذه  بعد  عميق  بحزن 
به�  ف�ز  التي  االنتخ�ب�ت  وب�س�أن 
ك�ن  "لقد  ���س��ل��ي:  اآ ق�لت  وال��ده���، 
ف�النتظ�ر  لالأع�س�ب..  مرهق�  االأمر 
االنتخ�ب�ت  نتيجة  ملعرفة  لي�ل  عدة 
اأع��م���ل  ع���ن  وع��ل��ق��ت  �سعب". 
ع�سية  الك�بيتول  مبنى  يف  ال�سغب 

"العنف  ق���ئ��ل��ة:  وال��ده���  تن�سيب 
الكثري  وي�سبب  ب�سدة،  يحزنني 
"اأعتقد  واأ�س�فت:  ال�سدم�ت".  من 
�سخ�س  اأي  يتعر�س  عندم�  ن��ه  اأ
تقلق  ف�أنت  للتهديد،  وحتبه  تعرفه 
وا�سنطن  وت�سهد  �سالمته".  على 
احل��ر���س  ل��ق��وات  مكثف�  ان��ت�����س���را 
الرئي�س  تن�سيب  ع�سية  الوطني 
حت�سب�  االأربع�ء،  ب�يدن  جو  املنتخب 
بعد  �سغب،  اأعم�ل  و  اأ مواجه�ت  الأي 
الرئي�س  اأن�س�ر  اقتح�م  ا�سطراب�ت 
مبنى  ترامب  دون�لد  واليته  املنتهية 

موؤخرا. وا�سنطن  يف  الك�بيتول 

ابنته تعرب عن قلقها على 
حياة والدها

اآ�سلي  ك�سفت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
م��ري��ك��ي  ب���ي��دن اب��ن��ة ال��رئ��ي�����س االأ
ب�س�أن  قلقه�  عن  ب�يدن،  جو  املنتخب 
تن�سيبه.  ي��وم  يف  وال��ده���  �سالمة 
له�  تلفزيونية  مق�بلة  اأول  ويف 
عن  اآ�سلي  اأعربت  االإط��الق،  على 
وال��ده���،  �سالمة  ب�س�أن  خم�وفه� 
التي  ال�سغب  اأع��م���ل  اأع��ق���ب  يف 
اإىل  الفتة  الك�بيتول،  مببنى  حدثت 
هذه  بعد  عميق  بحزن  �سعرت  نه�  اأ
االنتخ�ب�ت  وب�س�أن  التظ�هرات. 
اآ�سلي:  ق�لت  والده�،  به�  ف�ز  التي 
لالأع�س�ب..  مرهق�  االأمر  ك�ن  "لقد 
نتيجة  ملعرفة  لي�ل  عدة  ف�النتظ�ر 
عن  وعلقت  �سعب".  االنتخ�ب�ت 

الك�بيتول  مبنى  يف  ال�سغب  اأعم�ل 
ق�ئلة:  وال��ده���  تن�سيب  ع�سية 
وي�سبب  ب�سدة،  يحزنني  "العنف 
واأ�س�فت:  ال�سدم�ت".  من  الكثري 
اأي  يتعر�س  عندم�  ن��ه  اأ "اأعتقد 
للتهديد،  وحت��ب��ه  تعرفه  �سخ�س 

�سالمته". على  تقلق  ف�أنت 

لهذا ال�سبب �سيحتفل الهنود 
مبجيء بايدن

ق��ري��ة  يف  ال�����س��ك���ن  ي�����س��ت��ع��د 
م�سقط  الهندية،  ثوال�سيندرابورام 
ن�ئبة  ه���ري�����س،  ك���م���ال  ج��د  ����س  راأ
جو  املنتخب،  االأمريكي  الرئي�س 
من  اأج��واء  و�سط  لالحتف�ل  ب�يدن، 
لوك�لة  وف��ق���  واالب��ت��ه���ج،  ال��ف��رح 
املعلم  وق���ل  بر�س".  "اأ�سو�سيتد 
اأح��د  م�ده�ف��سيمه�ن،  اأنوك�مب� 
ال�سغرية:  الهندية  القرية  كب�ر 
هندي  النتخ�ب  ب�لفخر  "ن�سعر 
ويف  اأمريك�".  رئي�س  ن�ئب  ملن�سب 
من  ه�ري�س  مل�سق�ت  تزال  ال  حني 
اجل��دران  تزين  نوفمرب  احتف�الت 
من  ال��ك��ث��ريون  ي���أم��ل  ال��ق��ري��ة،  يف 
اإىل  ه�ري�س  ت�سل  ب���أن  ال�سك�ن 
جي  �س�ر  واأ  .2024 ع�م  يف  الرئ��سة 
ك�م�ال  مت�بعي  اأح��د  م�نيك�ندان، 
يعر�س  وال��ذي  �سي��سي�،  ه�ري�س 
�سور  به  ح�ئط  تقومي  متجره  يف 
"على  ن��ه  اأ اإىل  وه���ري�����س،  ب���ي��دن 
ذا  اإ املقبلة،  االأرب��ع  ال�سنوات  مدى 
ف�ستكون  الهند،  ه�ري�س  دعمت  م� 
تدخل  اأن  املقرر  وم��ن  الرئي�سة". 
من  ة  ام��راأ ك�أول  الت�ريخ،  ه�ري�س، 
تتوىل  ���س��ي��وي��ة،  اآ ج��ن��وب  اأ���س��ول 
االأمريكي.  الرئي�س  ن�ئب  من�سب 
االنتخ�ب�ت  قبل  نه  اأ ب�لذكر،  جدير 
ق����م  اأ ن��وف��م��رب،  يف  م��ري��ك��ي��ة  االأ
ثوال�سيندرابورام  يف  ال��ق��روي��ون 
احلظ  لتمني  امل��ع��ب��د،  يف  اح��ت��ف���ال 
فوزه�  وب��ع��د  له�ري�س،  ال�سعيد 
احللوى،  ووزعوا  املفرقع�ت،  اأطلقوا 

دينية. كتقدمة  والزهور، 

ي�سدر الرئي�س االأميكي املنتخب جو بايدن فور دخوله اإىل البيت االأبي�س اأم�س االأربعاء 17 اأمرا رئا�سيا يعود فيها عن 
اإجراءات اتخذتها اإدارة الرئي�س دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الواليات املتحدة اإىل اتفاقية باري�س حول املناخ واإىل 

منظمة ال�سحة العاملية.

والدها قلقها على حياة  ابنته تعرب عن 

الفل�سطيني،  ���س��ري  االأ ن���دي  اأك��د 
يف  فل�سطيني�  اأ�سريا   15 اإ�س�بة 
���رشائ��ي��ل��ي  ���س��ج��ون االح��ت��الل االإ
)كوفيد  امل�ستجد  كورون�  بفريو�س 
يف  ���س��ري،  االأ ن���دي  واأ���س���ف   .)19
الفريو�س  عدوى  اأن  �سحفي،  بي�ن 
ج��دي��دي��ن  ق�سمني  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت 
بعد   ،)2،6 ( وهم�:  رمي��ون  ب�سجن 
حم�سورة  االإ���س���ب���ت  ك�نت  اأن 
لريتفع   ،)4،3،1 ( اأق�س�م  ثالثة  يف 
فيه�  ظهرت  التي  االأق�س�م  ع��دد 
من  خم�سة،  اإىل  الفريو�س  عدوى 
فيه�  يقبع  اأق�س�م،  �سبعة  اأ�سل 
واأو�سح  اأ�سريا.   )650 ( من  اأكرث 

اأخ��ذ  بعد  ظهرت  االإ���س���ب���ت  اأن 
ع��ي��ن���ت ع�����س��وائ��ي��ة م���ن ك���ف��ة 
الذي  االأمر  ال�سجن،  يف  االأق�س�م 
دارة  اإ اأن  اإىل  الفًت�  بك�رثة،  ينذر 
لغ�ء  ب�إ ���رشى،  االأ بلغت  اأ ال�سجن 
من  ك���ن  وال��ذي  اللق�ح،  اإع��ط���ء 
املم�طلة  اأن  واأك��د  اليوم.  املقرر 
من  العين�ت  اأخذ  يف  واال�ستهت�ر 
االإع���الن عن  ����رشى، وك��ذل��ك  االأ
يف  اأ�س��س  ب�سكٍل  �س�هم  نت�ئجه�، 
الفريو�س  عدوى  انت�س�ر  ا�ستمرار 
يف  جديدة  اأق�س�م  اإىل  وانتق�له� 

. ل�سجن ا
ق.د

اإ�سابة 15 اأ�سيا فل�سطينيا بكورونا يف 
�سجون االحتالل
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تقدمي اخلريطة االأثرية اجلديدة للجزائر 
يف تطبيق تفاعلي

حممد علي 
----------------  

-التي  اخل��ري��ط��ة  ه��ذه  وتعترب 
اإجن���زه���  ال����وزارة يف  ���رشع��ت 
حتيني  مبث�بة   2020- م���ي  يف 
اأجن��زه  ال��ذي  ث��ري  االأ لالأطل�س 
�ستيف�ن  الفرن�سي  ث���ر  االآ ع�مل 
االحتالل  ب�ن  اإ  1911 يف  كزيل 
كت�به  يف  للجزائر  الفرن�سي 
ث���ري  االأ "االأطل�س  امل��ع��ن��ون 

. ئر" ا للجز
مليكة  القط�ع  وزي��رة  وق�لت 
ك�ن  كزيل  اأطل�س  اإن  دودة  بن 
وخلفي�ت  يديولوجية  اأ بع�د  "ب�أ
خ�س�س  ك��ون��ه  ا�ستعم�رية 
املتواجدة  الروم�نية  ث�ر  لالآ فقط 
اأن  م�سيفة  اجلزائر"  ب�سم�ل 
"احلقيقة  تظهر  اجلديدة  اخلريطة 
للجزائر  واحل�س�رية  الت�ريخية 
�سنة،  مليون   2.5 على  املمتدة 
من�طق  جميع  ت�سمل  وال��ت��ي 

اجلنوب". فيه�  مب�  اجلزائر 

هذه  اإجن���ز  اأن  على  و���س��ددت 
"االأمن  اإط�ر  يف  يدخل  اخلريطة 
اخلريطة  من  والتحرر  الثق�يف 
ومن  الفرن�سية  الكولوني�لية 
لال�ستعم�ر  الثق�يف  اخل��ط���ب 
هذا  اأن  م�سيفة  الفرن�سي" 
من  ال��ع��دي��د  "م�س  االأخ�����ري 
يحت�ج  ي���زال  وم����  امل��ج���الت 

منه". للتخل�س  للوقت 
على  امل�رشف  جهته  من  وق���ل 
الب�حث  ب��ه،  وامل��ب���در  امل�رشوع 

خليفة  الرحم�ن  عبد  ث���ري  االأ
"جرد  مبث�بة  اخلريطة  ه��ذه  اإن 
موقع   15200 �سمل  م��ي��داين 
يف  ج�����رده  مت   7640 م��ن��ه��� 
موقع�  و7652  كزيل  اأطل�س 
"�ستتجدد  نه�  اأ م�سيف�  جديدا" 
قريب�  و���س��ت��ت���ح  ب������س��ت��م��رار 
املوقع  عرب  الوا�سع  للجمهور 
الثق�فة  ل��وزارة  االإلكرتوين" 

لفنون. وا
"اأهداف  للخريطة  اأن  اإىل  ولفت 

واقت�س�دية  وت�ريخية  �سي�حية 
تقدم  نه�  واأ خ�سو�س�  تنموية 
لكل  م�سغرة  ثرية  اأ "خريطة 
التعريف  يف  �سي�س�هم  م�  والية، 
منطقة  كل  يف  ث�ر  ب�الآ املحلي 
امل�س�ريع  اإجن���ز  عند  وحفظه� 

. " ية لتنمو ا
اخلريطة  هذه  اإجن�ز  يف  و�س�رك 
للبحوث  الوطني  املركز  من  كل 
الت�ريخ،  قبل  م���  ع�سور  يف 
ن�����س���ن وال��ت���ري��خ  وع��ل��م االإ
يف  للبحث  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز 
ت�سيري  ديوان  وكذا  ث�ر،  االآ علم 
الثق�فية  املمتلك�ت  وا�ستغالل 
وترقية  حم�ية  وديوان  املحمية 

ميزاب. وادي 
اإجن����زه����  يف  ���س���ه��م��ت  ك��م��� 
ك�حلظرية  الوطنية،  احل��ظ���ئ��ر 
واحل��ظ��رية  ه��ق���ر  ل��الأ الوطنية 
الن�جر،  للط��سيلي  الثق�فية 
الثق�فة  مديري�ت  اإىل  ب�الإ�س�فة 

الوالي�ت. ملختلف  والفنون 

مت باجلزائر العا�سمة تقدمي اخلريطة االأثرية اجلديدة للجزائر يف تطبيق تفاعلي من اإجناز عدة هيئات خمت�سة يف االآثار 
تابعة لوزارة الثقافة والفنون.

اإجناز عدة هيئات  من 

االأهق�ر  بع��سمة  ت�ه�رت  منطقة  تعترب 
مركزا  االإفريقي  البعد  ذات  بتمرا�ست 
الوحيد  الوطني  التحرير  جلي�س  تدريبي� 
1960- ( التحريرية  الثورة  ب�ن  اإ ب�لوالية 

الوقت  نف�س  يف  �سهدت  حيث   )1962
طرف  من  بن�ئه�  اأ اأح��د  على  الن�ر  اإط��الق 
ال�سعبية  املق�ومة  ب���ن  اإ الفرن�سي  العدو 
"ق��سن  املدعو  وهو   ،1917 �سنة  ب�لهق�ر 
توجههم  ث��ن���ء  اأ علي"  �سيدي  بن  اأم��وم��ن 
ال�سعبية  املق�ومة  لدحر  �سلي�سكني  اإ اإىل 
بن  "اميغي  ق�ئده�  على  القب�س  ورح��ل��ة 
العدو  ق�م  اأين  قم�مة"،  بن  حممد  �سيدي 
رمي�  "زوك�ين"  ع�ئلة  من  �سهيدين  ب�إعدام 
"كنوة  وق�سة  وبوغردة(  )اإميغي  ب�لر�س��س 
قم�مة  "حفيدة"  اأورزيق  بن  ام��ست�ن  بنت 
التي  االأحداث  تلك  فيه�  وردت  �سيدي"  بن 
ال�سهيدين  وقربي  بت�سوفت  لالأجي�ل  تروى 
كبيغف  جبل  حتت  اإ�سلي�سكني  مبقربة  زاال  م� 
املنطقة.  اأعي�ن  اأحد  عنه  ك�سف  م�  ح�سب 
 1917 ع�م  مطلع  يف  نه  اأ حمدثن�  واأ�س�ف 
يقوده�  فرن�سية  فرقة  املج�هدون  ه�جم 
جميع  قتل  وا�ستط�عو  كو�ستون  امل��الزم 
ال�سنة.  نف�س  يف  املع�رك  وتبعته�  فراده�،  اأ
اأر�سل  ذاته  الع�م  من  اأفريل  �سهر  يف  اأم� 
به  "اأ حممد"،   �سيدي  اأق  "اأمغي  من  كل 
ك�ن  الذي  غبلي"  اق  امومن  اأخ  غبلي  اأق 
 1887 �سنة   من  عزون  بب�ب�  فرن�س�  �سجني 
 100 من  اأزيد  راأ�س  على   1889 غ�ية   اإىل 
قتلوا   ي��ن  اأ "ايلم�ن"  معركة   اإىل  مق�تل 
عن  ف�سال  فرن�سي�.  جندي�   12 من  اأزي��د 
 15 يوم  يف   اك�ر"  "اين  معركة  وقعت  ذلك 
"تنغ  معركة  وقعت   جويلية   25 ويف  جوان، 
اجلرال  كثريا  اأقلقت  الو�سعيه  هذه  اكلي". 
"كوفيت"  الق�ئد  اإىل  بعث  الذي  "البريين"  
اأهم   1917 م�ر�س   08 يف   موؤرخة  بر�س�لة 
اأكرث  هن�  تتدهور  االأمور  "اإن   : فيه�  ج�ء  م� 
لالن�سح�ب  م�سطرا  اأكون  ال  اأن  اأود  ف�أكرث، 

. الهق�ر......"  من 
يتعدى   ال  وعمره   " قم�مة  "ايلو  واأح�رش 
املرحلني  �����رشى  االأ �سمن  ���س��ن��وات   10

"اإن  �سحراء  من  ع�ئالتهم  رفقة  ق�رشا 
على  "اميغي"   بيه  اأ اإجب�ر  اأجل  من  ابنغريت" 
ق�ئد  و�سع  اأين  املق�ومة  ووقف  اال�ست�سالم 
حتت  حممد"   �سيدي  اق  "اميغي  املق�ومة 
"بواد  املنية  وافته  حتى  اجلربية  ق���م��ة  االإ
�سنة  احل�يل  متنغ�ست  مط�ر  غرب  اغلتواي" 
قم�مة"  يلو  "اأ ابنه  اأهل  الذي  االأمر   .1942
نوفمرب  اأول  ثورة  ق�دة  برز  اأ احد  يكون  الأن 

اجلزائري.  اجلنوب  ب�أق�سى  اخل�لدة 
املع�رك  اوىل  بدات   ،1955 ع�م  مطلع  يف 
حتت  الهق�ر  و�سك�ن  االحتالل  قوات  بني 
قبيلة  من  الب�سري  اأق  "اأىل  من  كل  قي�دة 
قبيلة  من  ديدة  اأق  الغن  "اأين  ايفوغ��س"، 
من  ابه"  اأق  بوغم�مة  ،"�سديقي  ارقننت" 

اأهنت.  كيل  قبيلة  من  واأمه  ا�سوك  كيل 
تواجد  مك�ن  ك�سف  مت  ال�سنة  نف�س  ويف 
منطقة  يف  اأجنزال  واد  يف  الب�سري"  اأق  "اأىل 
املك�ن  نف�س  يف  ا�ست�سهد  حيث  تيمي�وين 
القوات  وبني  بينه  معركة  دارت  اأن  بعد 
بوغم�مة"  "�سديقي  من  كل  اأم�  الفرن�سية. 
ه�ربني   ب��ق��وا  ديدة"   اأق  ال��غ��ن  ين  "اأ و 
اأىل  مك�ن  من  يالحقهم  الفرن�سي  واجلي�س 

اآخر.  مك�ن  
تاأ�سي�س هيئة لتن�سيق الثورة 

اأول هيئة لتن�سيق  ت�أ�سي�س  1958 مت   يف ع�م 
طرف  من  ومترا�ست  �س�لح  عني  يف  الثورة 
مب��رشة  تن�سيبه�  بعد  لكن  جغ�بة"  "حممد 
لقى  اأ الذي  الفرن�سي  للعدو  �رشه�  تف�سى 
نف�س  ويف  اأع�س�ئه�.  بع�س  على  القب�س 
بلدية  اأىل  املج�هدين  من  وفد  و�سل  ال�سنة 
لكن  اأمقيد،  منطقة  طريق  عن  اأمقل  عني 
اأدراجهم،  فع�دوا  تواجدهم  مك�ن  ك�سف  مت 
"�سديقي  ع��ل��ى  القب�س  ل��ق���ء  اإ مت  ك��م��� 
يف   " دي��دة  اأق  الغن  ي��ن  اأ و"  بوعم�مة" 
معركة يف واد جودن مع قوات االحتالل يف 
اأىل  الغن"   "اأين  اقتيد  حيث  ذاته�،  ال�سنة 
القوات  طرف  من  اأعدم  حيث  كيدال  منطقة 
يوغم�مة"  "�سديقي  �سجن  فيم�  الفرن�سية، 
و�سط   ،1959 فيفري  �سهر  يف  اإعدامه  ومت 
حمطة  ت��واج��د  )م��ك���ن  مت��را���س��ت  م��دي��ن��ة 

ال�سنة  نف�س  ويف  ح�لي�(،  االأجرة  �سي�رات 
عن  وفد  اإر�س�ل  التحرير  جي�س  قي�دة  قررت 

من:  كل  قي�دة  حتت  م�يل  طريق 
ع��ب��د ال��ل��ه ب��ل��ه��و���س���ت، ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
اأحمد  امل���يل(،  الق�در  عبد  بوتفليقة)�سي 
وا�ستقروا  م�س�عدية.  ال�رشيف  حممد  دراي�، 
دولة   )�سم�ل  ق���وا  مبدينة  م��ر  االأ بداية  يف 
كل  يف  التدريب  مراكز  كونوا  اأين  م�يل(، 
كم�  وت�سليت،  اأجلهوك  كيدال،  منطقة  من 
كل  قي�دة  حتت  مترا�ست  يف  خلية  ت�سكيل  مت 
ال��وايف،  �سيدي  هيب�وي  ايلو،  قم�مة  من 
جتنيد  مهمته�  ك�نت  اأحمد،  موالي  برادعي 
التدريب  مراكز  اأىل  واإر�س�لهم  ال�سب�ب 

م�يل.  مع  احلدود  على 
اختيار منطقة تاهارت مركزا للتدريب 

والتكوين
جي�س  ق��ي���دة  ك��ل��ف��ت   ،1961 ���س��ن��ة  يف 
متخفي�  ب�لدخول  دراي�"  "اأحمد  التحرير 
قرية  اأىل  و�سل  حيث  الهق�ر،  من�طق  اأىل 
"قم�مة  ا�ستدع�ء  ومت  مولني"  "اأ�س�غ 
منطقة  اختي�ر  اأجل  من  اميغي"   اأق  ايلو" 
والتدريب،  للقي�دة  مركزا  لتكون  جبلية 
بحفر  ق�موا  اأين  ته�رت،  قرية  اختي�ر  ومت 
كلف  ومنه�  القرية.  �سك�ن  وترحيل  ب�ر  االآ
ال�سب�ب  بتجنيد  اأخرى  مرة  ايلو"  "قم�مة 
ومل  الوطني،  التحرير  جي�س  �سفوف  �سمن 
 1500 من  اأكرث  جتنيد  مت  حتى  �سهرين  مير 
وامل��واد  االأ�سلحة  تخزين  مركز  ج��ن��دي، 
ومت  ا�سلي�سكني،  قرية  يف  ك���ن  الغذائية 
امل�زوت  نقل  �س�حن�ت  يف  االأ�سلحة  جلب 
الفرن�سية  القوات  وقته�  ك�نت  م�يل،  من 
قرية  يف  القي�دة  مركز  ب�لط�ئرات  تق�سف 
ته�رت  فجب�ل  ج��دوى  دون  لكن  ته�رت 
التحرير  جي�س  لقوات  منيع�  ح�سن�  �سكلت 

لوطني.  ا
رفع العلم الوطني والفرح باإعالن 

اجلزائر دولة حرة م�ستقلة 
التحرير  جي�س  دخل   ،1962 جويلية   05 يف 
من  ب���أك��رث  مترا�ست  مدينة  اأىل  الوطني 

 5 0 0 0
ي���ن  ج��ن��دي اأ
املج�هد  ق���م 
ايلو"  "قم�مة 
العلم  ب��رف��ع 
ال����وط����ن����ي 
رف�������ق�������ة 
اأح��م��د دراي��� 
الله  رحمهم� 
وامل���ج����ه���د 
زن�ين.  بك�ي 
وب�������ه�������ذا 
ف������إن ق��ل��ع��ة 
 " ت ر ه� ت� "
تعد  املج�هدة 

الوطني  الرتاب  وحدة  على  �س�هدة  من�رة 
منوذج�  تكون  اأن  يوؤهله�  م�  بن�ئه  اأ ومت��سك 
منطقة  كونه�  املن��سب�ت،  يف  ي�ستذكر 
من  جمعته  مل�  الت�ريخية  ب�الأحداث  غريبة 
الوطن،  من�طق  خمتلف  من  وق�دة  جم�هدين 
من  جويلية  اخل�م�س  يوم  يف  ذلك  لهم  فك�ن 
ع�لي�  الوطني  العلم  لريفرف   1962 ع�م  
يرفرف  ذاته�  اللحظة  ويف  اجلزائر  �سم�ء  يف 
�سم�ء  يف  ت�ه�رت  اأبط�ل  ب�أيدي  العلم  نف�س 
للوطن  الك�مل  ب�لتحرير  ي��ذان���  اإ الهق�ر 
املوروث  هذا  احلف�ظ على  اأجل  املفدى. ومن 
االأجي�ل  ذه���ن  اأ يف  وتر�سيخه  الت�ريخي 
اأن  الق�دمة  القليلة  ي���م  االأ يف  املرتقب  من 
برج�له�  املج�هدة  مترا�ست  والية  حتت�سن 
ال�س�بعة  طبعته  يف  وطني�  ملتقى  وحرائره� 
واملق�ومة  اجلنوبية  اجلبهة  "دور  ب�  املو�سوم 
قواعد  اأن  ول��ك��ون  ب�الأهق�ر"،  ال�سعبية 
املجيدة  الثورة  ب�ن  اإ الوطني  التحرير  جي�س 
املن�طق  كل  يف  جبه�ت  له�  ن�س�أت  اأ التي 
ب�عتب�ره�  ج�س�م  مبه�م  ا�سطلعت  احلدودية 
وك��ون  ���س��ن���د،  واالإ للدعم  خلفية  ق��واع��د 
اجلبه�ت،  هذه  اإح��دى  هي  اجلنوبية  اجلبهة 
الثورة  تعزيز  يف  كبريا  دورا  لعبت  فقد 
اجلنوب  اأق�سى  مبن�طق  املجيدة  التحريرية 
لالإ�سه�م  املنطقة  ل�سك�ن  املج�ل  وف�سحت 

التحريرية،  ال��ث��ورة  ملحمة  �سنع  يف 
الوطن  اأر�س  من  الغ��سم  امل�ستعمر  واإخراج 
الذي  امللتقى  هذا  ال�سهداء.  بدم�ء  الط�هرة 
ن�هق�ر  م��ن��وك���ل  اأ تنظيمه  على  ي�����رشف 
وبع�س  م�سطفى  اأمد  احل�ج  املج�هد  ومت�سن�  
واملهتمة  الف�علة  والطبقة  املنطقة  جم�هدي 
الذين  واملج�هدين  ال�سهداء  ثر  وم�آ بت�ريخ 
حتي�  اأن  اأجل  من  والنفي�س  ب�لغ�يل  �سحوا 
االأ�سب�ب  اأحد  يعترب  م�ستقلة،  حرة  اجلزائر 
الوطنية  ال��وح��دة  ب��راز  اإ يف  ت�س�هم  التي 
الواحد  الوطن  بن�ء  اأ بني  ال�سعبية  واللحمة 
له�  املنطقة  اأن  ب�عتب�ر  الت�ريخ،  فجر  منذ 
الت�ريخية  امل�س�حلة  خالل  من  ري�دي  دور 
كبوابة  اجلغرايف  املوقع  م���يل،  �سم�ل  يف 
املحوري  الدور  ال�س�حل،  لدول  ا�سرتاتيجية 
ليبي�،  وال�سقيقة  احل�لة  يف  الو�سع  لتهدئة 
يف  اجلنوبية  اجلبهة  دور  ذلك  عن  ف�سال 
التقلب�ت  ظل  يف  احلدودي  ال�رشيط  ت�أمني 
املح�ور  هذه  الع�مل،  ي�سهده�  التي  الراهنة 
نخبة  وغر�سه�  ب�رشحه�  يقوم  واأخ���رى، 
بت�ريخ  املهتمني  املخت�سني،  �س�تذة  االأ من 
من  وكوكبة  وب�حثني  طلبة  من  املنطقة 
يف  ي�س�هموا  اأن  نهم  �س�أ من  العي�ن  �سهود 
الروح  وتثبيت  الت�ريخي  امللتقى  هذا  ثراء  اإ

الق�دمة.  االأجي�ل  نفو�س  يف  الوطنية 
مهن�وي بوجمعة 

قلعة تاهارت املجاهدة بعا�سمة االأهقار منارة �ساهدة على وحدة الرتاب الوطني 

وفاة ال�سيخ النامو�س 

فنانون ي�سيدون بامل�سوار "الفريد"
 لـ "�ساهد على القرن"

الفني  ب�مل�سوار  فن�نون  �س�د  اأ   
املعروف  ر�سدي  ملحمد  "الفريد" 
الن�مو�س"،  ال�سيخ   " ب��سم 
ل��ة  اآ على  ال��ع��زف  يف  ال��ب���رع 
مو�سيقية  ل��ة  اآ وه��ي  الب�جنو، 
ال�سعبي،  ملو�سيقى  منوذجية 
االإثنني  ليلة  املنية  وافته  والذي 
الع��سمة  ب�جلزائر  الثالث�ء  اإىل 

�سنة. مئة  ن�هز  عمر  عن 
اأع��رب��ت  ت��ع��زي��ة  ر���س���ل��ة  ويف 
مليكة  والفنون،  الثق�فة  وزيرة 
لفقدان  اأ�سفه�   عن  دودة،  بن 
وراف��ق  احتك  ذاكرة"،  "فن�ن 
الذي  اجلزائري  الفن  اأكرباأ�سم�ء 

خدمه. ط�مل� 
بن  ال���ق����در  ع��ب��د  ����س���ف  وت����أ
�سري  وك���ت��ب  ف��ن���ن  دع��م������س، 
مو�سيقي  ل��ف��ق��دان  ذات���ي���ة، 
ال��ذي  القرن"  ع��ل��ى  "�س�هد 
خطواتهم  يف  الفن�نني  راف��ق 
فيم�  اأ�سبحوا  والذين  االأوىل، 
املو�سيقى  يف  كبرية  اأ�سم�ء  بعد 

ئرية. اجلزا
م����ن ج��ه��ت��ه و����س���ف ق���ئ��د 
املعهد  وم��دي��ر  االأورك�����س��رتا 
الق�در  عبد  للمو�سيقى  الع�يل 
الن�مو�س  ال�سيخ  وف�ة  بوعزارة، 
التي  ال�سعبية  املو�سيقى  رائد 
"خ�س�رة  ب���  بب�سمته  طبعه� 
امل��ف�����س��ل��ة  ل���ت���ه  ب����آ كبرية" 
وال��ن��م��وذج��ي��ة الأورك�����س��رتا 

الب�جنو. ال�سعبي، 
نه  ب�أ الن�مو�س  ال�سيخ  ُو�سف 
وك�ن  ومبت�سم"،  "لطيف  رجل 
جلميع  "املف�سل"  امل���راف���ق 
اأغنية  عميد  �سيم�  ال  الفن�نني، 
العنقى،  حممد  احل�ج  ال�سعبي 
وبوجمعة  قروابي  واله��سمي 
دح��م���ن  ح��ت��ى  اأو  ال��ع��ن��ق��ي�����س 
جميع�  طلبوا  لقد  احل��را���س��ي. 
املوهوب،  الب�جنو  فن�ن  خدم�ت 
دعم��س،  بن  ال�سيد  �سهد  كم� 

اجلزائرية  للوك�لة  احل�يل  املدير 
الثق�يف. لالإ�سع�ع 

ون���ع���ى م���ن ج��ه��ت��ه م��ط��رب 
�س�عو،  ال��ق���در  عبد  ال�سعبي 
وعميد  كبري  مو�سيقي  فقدان 
حني  يف  اجلزائرية،  املو�سيقى 
القبي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  و���س��ف 
ب�  ال��ن���م��و���س  ���س��ي��خ  اخ��ت��ف���ء 
ملو�سيقى  الكبرية«  »اخل�س�رة 
ط��وال  خدمه�  التي  ال�سعبي 

كمو�سيقي. املهني  م�سواره 
اجلزائر  يف  ر�سدي  حممد  ولد 
وك���ن   ،1920 ع���م  الع��سمة 
�سغره  نذر  ب�ملو�سيقى،  مهتم� 
اأورك�سرتا  اإىل  ان�سم  عندم� 
اأواخ����ر  يف  ����رشي���دك  حم��م��د 
اأن  قبل  الثالثيني�ت،  �سنوات 
ال�سعبي  اأورك�سرتا  اإىل  ين�سم 

العنقى. حممد  للح�ج 
"املث�يل"  تق�نه  اإ اأك�سبه  وق��د 
بني  ج��ي��دة  ���س��م��ع��ة  ل��ل��ب���جن��و 
ال�سعبي.  وف��ن���ين  م��ط��رب��ي 
ح��وايل  يف  الح���ق،  وق��ت  ويف 
القرن  من  اخلم�سيني�ت  �سنوات 
اأورك�سرتا  اإىل  ان�سم  امل��سي، 
ب�لقب�ئلية،  الن�طقة  ذاع���ة  االإ
مزي�ن  الدين  نور  ���رشاف  اإ حتت 
نور  "ال�سيخ  ب��سم  امل��ع��روف 
مثل  فن�نني  وراف���ق  الدين"، 
جميلة،  جيدة،  ميينة،  �رشيفة، 
بلعيد،  عبدي�س  راب��ح،  ط�لب 
اأوزالغ،  اعراب  يحي�تن،  اأكلي 
و�سليم�ن  احل�سن�وي  ال�سيخ 

عزام.
ب��ع��د اال���س��ت��ق��الل، ا���س��ت��م��ر 
املطربني  مرافقة  يف  املو�سيق�ر 
م��ث��ل ب��وج��م��ع��ة ال��ع��ن��ق��ي�����س، 
واله��سمي  الع�س�ب،  وعم�ر 
الزاهي  عم�ر  وحتى  القروابي 
مدر�سة  ن�س�ئه  اإ اإىل  ب�الإ�س�فة 

. �سيقى للمو
ق/ث



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

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم:02/ 2021
و�سل ا�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية اولياء التالميذ

امل�سماة: جمعية اأولياء التالميذ االبتدائية حمو بلقا�سم النفو�سي - بلدية 
غرداية

املودعة بتاريخ: 2020/10/11
رئي�س اجلمعية ال�سيد: بن حمدون عبد اهلل

املولود بتاريخ: 1980/05/10 ب- غرداية
الكائن مقرها: ابتدائية حمو بلقا�سم النفو�سي حي احلاج م�سعود - بلدية 

غرداية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

ان وايل والية غرداية :
وباقــــــرتاح من ال�سيد / مـديـر البيئة يقــــــــــــــــرر

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثي على البيئة الإن�ساء و ا�ستغالل حمطة خدمات لفائدة ال�سيد حجاج قويدر الكائنة باملكان امل�سمى ن ك 97 ط و رقم 51 باجتاه تيميمون ، باقليم 
بلدية حا�سي القارة دائرة املنيعة

املادة 02: ح�سب املخطط و التقرير الو�سفي فاإن حدود املحطة هي وفق االإحداثيات التالية:

Coordonnées géographique

Y = 3300800.00X= 407845,000P1

Y = 3300859.15X = 407925.63P2

Y=3300798.68X = 407969.99P3

Y = 3300739.53X = 407889.36P4

املادة03: يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية حا�سي القارة ملدة خم�سة ع�سرة يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار. املادة 04: يعني ال�سيد/عبد احلاكم يحي رئي�س م�سلحة مهند�س دولة  
ببلدية حا�سي القارة، ب�سفته حمافظ حمقق ويتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية حا�سي القارة، حيث يكون يف متناول املواطنني الإبداء املالحظات على امل�سروع املادة 
05: يكون االطالع على التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية حا�سي القارة، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل واالأعياد. املادة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع 
امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال وي�سهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي القارة، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على االأقل. املادة07: يكلف 
املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة من امل�سروع كالتاأثي على البيئة  . املادة08: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل 
ويوؤ�سر من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي القارة، وير�سل مع امللف مرفوق بتقرير املحافظ املحقق وكذا تاريخ فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة . املادة 09: 
يكلف ال�سادة/ االأمني العام للوالية /مدير التنظيم وال�سوؤون العامة/مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح الفالحية  / حمافظ الغابات /مدير ال�سناعة واملناجم /
مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/مدير التعمي والبناء املعمارية والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�س اأمن الوالية /قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني/رئي�س دائرة املنيعة/رئي�س املجل�س 

ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي القارة / املحافظ املحقق و�ساحب امل�سروع، وكل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات االإدارية للوالية.
 التحرير 2021/01/21 

قرار رقم : 1102 بتاريخ: 12 ماي 2020  يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثي على البيئة الإن�ساء و ا�ستغالل 
51 باجتاه تيميمون ، باقليم بلدية  97 ط و رقم  حمطة خدمات لفائدة ال�سيد حجاج قويدر الكائنة باملكان امل�سمى ن ك 

حا�سي القارة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2020/02
و�سل ا�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية

امل�سماة جمعية القا�سي م�سعود - بلدية غرداية .
ال�سمودعة بتاريخ: 2018/12/02

رئي�س اجلمعية ال�سيد: حتكو بيت م�سعود
املولود بتاريخ: 1973/03/24 ب- غرداية

خلدون  ابن  �سارع  عي�سى  بن  حممد  بكاي  ال�سيد:  م�سكن  مقرها:  الكائن 
- بلدية غرداية

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

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

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

يناير   12 يف  املــوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  لقد   ، منه   18 املادة  ال�سيما  باجلمعيات  املتعلق   2012
اجلمعية   : امل�سماة   . حملية  �سبغة  ذات  جلمعية  القيادية  الهينة  جتديد 
الثقافية لالخوة وال�سداقة بلدية الوادي امل�سجلة حتت رقم : 2013/08        
2013/06/18 املقيمة ب:حي احلرية . بلدية الوادي يرتاأ�سها ال�سيد: 

منذر عائبة بن العيد تاريخ ومكان االزدياد: 1966/08/16 بالوادي.

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة
دائرة امل�سرية
بلدية امل�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم: 15 /2020 

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيي الهيئة القيادية
 18 املوؤرخ يف:   06-12 70 من القانون رقم  املادة  طبقا الأحكام 
�سفر 1433 املوافق لـ: 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، مت 
املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2021/01/20 اليوم:  هذا 
املحلية  للجمعية  رقم:2021/15  حتت   2020/12/10 يف: 
امل�سماة: النادي الريا�سي للهواة •جوهرة باب ال�سحراء• لبلدية 
امل�سرية امل�سجلة حتت رقم: 06 بتاريخ: 2017/02/20 املقيمة: 

ب حي ابن بادي�س بامل�سرية الرئي�س: مزاينة حممد.
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نظرية املوؤامرة
بقلم: بن يحي اأمنية

------------------------
خدمة  اأ�سدى  فقد  للعلن  املوؤامرة  نظرّية  اأطلق  من  ك�ن  اأّي� 
كبرية الأ�سح�به�... لقد اأ�سبحت املوؤامرة �سّيدة مواقف حي�ة 
طبق�تهم  اختالف  على  الّن��س  وكّل  القوم  و�س�دة  الب�سط�ء 

االجتم�عية وثق�ف�تهم وحّتى م�ستواهم الّتعليمي.
ذو  ا�ستق�ل �سخ�س  اإن  موؤامرة،  الّدولة فهي  اإن م�ت رئي�س 
حت�ّسنت  اأو  �س�ءت  اإن  موؤامرة،  فهي  البلد  يف  مهّم  من�سب 
اإىل  االأمر  وامتّد  موؤامرة،  اأي�س�  تلك  االإقت�س�دية  االأو�س�ع 
نظرية  يّتهم  اأحدن�  ف�أ�سبح  اأي�س�،  الع�دّية  الّروتينية  احلي�ة 
راتبه  ينفذ  ك�أن  حي�ته،  تنّغ�س  قد  م�سكلة  كّل  يف  املوؤامرة 
اأو حّتى  اأطف�له يف املدر�سة  اأن ير�سب  اأو  ال�ّسهر،  قبل نه�ية 
املدينة،  عن  وبعيد  مهجور  طريق  يف  �سّي�رته  تعّطلت  اإن 
اّلذي  ه�تفه  بّط�رية  �سحن  ونفذ  ب�لوحل  مالب�سه  وتلّطخت 

مل يغرّيه منذ ع�رش �سنوات.
وهّكذا فلقد جعل تفكري املوؤامرة الن��س يف �رشاع�ت دائمة، 
اختالفهم،  على  للمت�آمرين  من��سب�  جّوا  خلق  بذلك  ويكون 
مثال خالل فرتة ظهور فريو�س كورون� امل�ستجد، جعل ت�أثريه 
ال�ّسطح  على  يطفو  املوؤامرة  نظرية  م�سطلح  الب�رشّية  يف 
جمّددا، ف�نق�سم الّن��س اإىل فئة كبرية تنكر وجوده من االأ�سل 
وفئة اأخرى تعوز وجوده وتف�ّسيه حم�س موؤامرة خبيثة هدفه� 
تقليل �سّك�ن كوكب االأر�س ) والفئة القليلة الّتي ال تهتم اإن 
ك�ن موؤامرة اأم ال، بل يهّمه� اأن ي�سود الوعي واحلذر من هذا 
املر�س(، ومل يتوّقف االأمر عند هذا احلد... ف�أ�سبح اإيج�د لق�ح 
لهذا الفريو�س يف ظرف قي��سي - اأقّل من �سنة- مدع�ة لل�ّسك 
الق�س�ء  هدفه�  موؤامرة جديدة  االأمر حم�س  واعُترب  والرّتّدد، 
على اأكرب عدد ممكن من الب�رش... ومهم� ك�نت حقيقة االأمر، 
اأي�س�،  املزعوم  املطلب  يحّقق  الّلق�ح  اأخذ  الّن��س عن  فعزوف 
لق�حه،  اأو  ب�لفريو�س  الّن��س  قتل  اأن  احل�لتني �سواء  ويف كلت� 
هدف  ك�ن  اإن  فحتى  ب�هر...  بنج�ح  املت�آمرين  مهّمة  متّت  فقد 
واالأغبي�ء،  احلمقى  ف�سيقّللون عدد  الب�رش،  تقليل عدد  اخلّطة 

وبهذا �رشب الع�سفوران بحجر واحد.

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى 
journalaltahrir@gmail.com   :كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

ومن جهة فقد ف�رشت هذه احل�دثة عن اأن 
الفرد يف اجلزائر العميقة ال زال  يتذوق 
واحل�رشة  ال�سجن  م��رارة  يومي�ته  يف 
العظمى  الغ�لبية  االأم��ل.واأن  فقدان  بل 
من  حمرومة  بل  مبواطنته�  ت�سعر  ال 
اأب�سط حقوقه�.واالأكرث من ذلك م�زالت 
العي�س يف زمن االأنرتن�ت  تتكبد بدائية 
ب�لفوارق  .وك����أن  الرقمية  والثق�فة 
من  والبد  حمتوم.ك�ن  قدر  االجتم�عية 
؟ا  ���رِشف  واق��ع  وجترعه�.الأنه�  تقّبله� 
وهذا لرمب� م� اأوجد لدين� اليوم م�سطلح� 
اأجنع  الظل..وهو  مبن�طق  ُينعت  �سي��سي� 
تتوخى  اجلديدة  اجلزائر  اأن  عن  تعبري 
الو�سطى  الطبقة  ا�سرتداد  يف  وت�أمل 

الأجل  وهذا  االجتم�عي....  ال�ُسّلم  �سمن 
ع�سن�ه�  عميقة  فجوة  على  الق�س�ء 
مفهوم  بني  تت�أرجح  م�ست  لع�رشي�ت 
الفقر املدقع يف الطبق�ت الدني� وبني ثراء 
ف�ح�س م�سلوب االرادة وفظيع يف األوانه 

واأ�سك�له املفزعة؟ا
اأن  ي�ستطيع  ال  الفرد  هذا  اأن  وم���دام  
يفكر  اأن  له  فكيف  ذاتي�  مكتفي�  يكون 
يف م�س�ئل اأخرى ك�لزواح والعمل الق�ر 
عن  حل�جي�ته....زي�دة  ال�س�من  والدخل 
اجلزائر  ب�أن  ح�دثة  عي��س  بّينت  فقد  هذا 
تزال  ال  وموؤ�س�س�ت  واأج��ه��زة  كدولة 
ومواكبة  تغطية  عن  البعد  كل  بعيدة 
االأخط�ر  ومواجهة  �سد  نقول  ال  حتى 
واالأجنع... االأ�رشع  وب�لطرق  حوله�،  من 
احللول... اإيف�د  يف  مهم  ع�مل  ف�لزمن 
يومه�  دولتن�   ك�نت  لو  ب�أنه  ونق�سد 
التقني�ت  واأح��دث  معدات  على  تتوفر 
يف جم�بهة الكوارث مل� بقي واحدا مثل 
االأنق��س  حتت  ك�ملة  اأي�م  ثم�نية  عي��س 
من  يجد  ال  اأنبوب  داخل  اأمله  ،ي�س�رع 
منقذ له.)اإال وهو جثة ه�مدة( وقد �س�هد 
الع�مل  مم�ثلة يف  اجلزائريون كم من ح�لة 
العربة  �سويع�ت....  خ��الل  انق�ذه�  مت 

اأظهرت  فقد  كذلك  عي��س  حك�ية  يف 
يف  االأ�سل  هو  واأب��دا  دائم�  االإن�س�ن  اأن 
االأ�سي�ء يوم ال ينفع ال م�ل وال مركب�ت 
ف�لنف�س غ�لية عند اجلميع وبعده� تهون 
�سيء  عن  الدنيوية..بعيدا  املغري�ت  كل 

ا�سمه اأجل وكت�ب.
نف�سه�  احل�دثة  ب���أن  ب�لقول  اأ�سف  ثم 
يعتقد  من  لكل  ظ�هر  رب�ين  حتذير  هي 
وب�إمك�نه  املواطنة  خ�رج  اأنه  عن  نف�سه 
ويجعل  اجلميع،  رق�ب  على  يدو�س  اأن 
منهم عبيدا وخدم� اأي الأولئك املتجربين 
طول  يف  ف�س�دا  ع�ثوا  ممن  والب�رون�ت 
م�آ�سي  من  الوطن.وجعلوا  هذا  وعر�س 
الغ�لبية حتم� مق�سي�؟ا ح�دثة  مثل هذه 
ذهب  من  ب�أحرف  الت�ريخ  �سجله�  وقد 
�سوف تظل ح�ملة لعدة مع�ين يف احلي�ة 
الدني� اإال من اأبى وجترب.فهي مثلم� تعترب 
من  هي  اأنف�سهم  لالأفراد  �سم�وي�  در�س� 
ت�ستيقظ  حتى  ملروؤو�سين�  �سفعة  جهة 
امليتة  نقول  ال  حتى  امل�سلولة  �سم�ئرهم 
وجه. اأكمل  على  م�سوؤولي�تهم  اأداء  يف 

وم� بربك بغ�فل عم� تفعلون.
االجتم�عي  ال��ت���ري��خ   لن�  اأب����ن  لقد 
يتكبد  ظل  جلهم  اأن  عن  للجزائريني  

مع�ن�ته الداخلية نتيجة االهم�ل التق�ع�س 
روؤ�س�ء  من  خ��سة  املف�سوح  العلني 
البلدي�ت والوالة..فمنهم من يج�هر بذلك 
ب�لنف�س.. عزة  وكله  يتكتم  من  ومنهم 
وكل ذلك يعود للغي�ب الت�م بل للقطيعة 
واملواطن،هذا على  امل�سوؤول  بني  املوجدة 
عندن�  العلي�  ال�سلط�ت  تنبه  من  الرغم 
واقع�  اأنه� ظلت  اإال  اخللل  هذا  اإل موطن 
حي� وملمو�س�..بحكم العقلي�ت املع�س�سة 
حتى  عليه�  الق�س�ء  ميكن  ب�لوراثة..وال 
ت�سري �سلوك� يومي� مرتبط� ب�لوعي ...اإال 
حيز  تطبيقية  اأوامر  اإنزال  يف  ب�لتعجيل 
بغريه�  يعمل  اأو  يع�ك�سه�  التنفيذ..ومن 
وجب قلعه ك�مل�سم�ر ال�سدىء ومع�قبته 
اأم�م املالأ..حتى يكون عرب للذين من بعده 
اجلمهورية  رئي�س  اإليه  ذهب  م�  ....وهذا 
االلتزام  اأمرية  له..وهي  خرجة  اآخر  يف 
التي  اجلديدة  اجلزائر  �سي��سة  بتنفيذ 
اجلزائري... الفرد  وعزة  كرامة  تتوخى 
الفقرية  االأحي�ء  من  ..اأي  العمق  من  بدءا 
�س�هن� و�سمعن�  واإال  واالأري�ف.  واملدا�رش 
عي��س...الذي  ح�دثة  من  احلوادث  ب�آالف 
االآن  وهو  الع�جل  ال�سف�ء  لوالده  نتمنى 

طريح الفرا�س.

الدر�س الرباين والتاريخي من حادثة عيا�س
�سوف تبقى واقعة عيا�س حمجوبي باأم ال�سمل )امل�سيلة(واحدة من املواعظ وِعربة نا�سعة يف تاريخ اجلزائر...ال ل�سيء �سوى اأنها اأملّت واأحاطت 

بعدة عنا�سر..نذكر على �سبيل املثال منها التالحم ال�سعبي والتاآزر الذي الزال ع�سدا قائما يف نفو�س كل اجلزائريني.

يف ذكرى لها اأكرث من ِعربة وموعظة:

بقلم/ جمال ن�سراهلل

اأّوال مقدمة:
اأّي  ويف  واإيج�بي�ت،  �سلبي�ت  ق�ئد  1.لكّل 
الدولة  مك�نة  ك�نت  ومهم�  ك���ن،  ميدان 
ڤ�يد  والق�ئد  ك�ن.  زم�ن  اأّي  ويف  واملجتمع، 
هذه  �سمن  يندرج  عليه  الله  رحمة  �س�لح 
الق�عدة التي �ستظّل ق�ئمة وتعمل عمله� وال 

ت�ستثني اأحدا.
اأن  �سحية  وظ�هرة  الع�دية  االأم��ور  2.ومن 
يختلف اأبن�ء الوطن الواحد حول الق�ئد الواحد. 
املتعّددة  اخل�رجية  والنظرة  الق�دة،  بتعّدد  كيف 

واملت�س�ربة.
اأن  �سبق  االأ�سطر  هذه  �س�حب  3.م��سيذكره 
ذكره يف مق�الته وعرب �سفحته، ويوؤكده من 
م�كتبه  واأّن  الراأي،  على  ثب�ت  كعالمة  جديد 
�س�بق� حول الق�يد �س�لح مل يتغرّي ومل يتبّدل. 
الّلهم اإاّل اإذا ظهر جديد ي�ستوجب اإع�دة النظر، 
وعالنية  اجلديد  املوقف  اإظه�ر  حينئذ  فوجب 
وبنف�س قّوة و�رشاحة وعالنية املوقف ال�ّس�بق.
وهو  االإن�س�ف  رتبة  امل��رء  يبلغ  4.ولكي 
االأ�سطر  �س�حب  راح  ال�سخ�سي�ت،  يعر�س 
ينقل االآراء املع�ر�سة للق�ئد اأحمد ڤ�يد �س�لح 
رحمة الله عليه، والتي ا�ستط�ع اأن ي�سل اإليه� 
لغ�ية كت�بة هذه االأ�سطر. وبهذا يكون قد اأدى 

حّق الكب�ر من حيث الثن�ء عليهم ونقدهم. 
ثانيا مظاهر العظمة:

مع  الّتطبيع  نحو  الهرولة  زمن  يف  اأّنن�  5.مب� 
ال�سه�ينة، ف�إن ڤ�يد �س�لح مل يقم عالق�ت مع 
وهذه  االأ�سك�ل.  من  �سكل  وب�أّي  ال�سه�ينة، 
م�زالت  التي  اجلزائر  لعظمة  ت�س�ف  النقطة 

ترف�س الّتطبيع مع ال�سه�ينة.
ڤ�يد  اأحمد  ق�ئدن�  جّنب  تع�ىل  الله  6.اإّن 
�س�لح رحمة الله عليه من اأن يح�رش جن�زته 
الف��سدين الذين نهبوا وعبثوا بخريات املجتمع 

اجلزائري وحرمهم �رشف احل�سور.

دم  قطرة  عنقه  يف  ولي�س  رّبه  الرجل  7.لقي 
واحدة.

�س�طئ  اإىل  اجلزائر  اأو�سل  وقد  رّبه  8.لقي 
االأم�ن.

9.م�ت الق�يد �س�لح يف بيته وبني اأبن�ئه ويف 
وطنه اجلزائر.

10. ح�رب فرن�س� املحتلة امل�ستدمرة وهو ابن 
17 �سنة وظّل اإىل اآخر يوم من حي�ته يرف�س 
والب�هظة  الثمن  الب�هظة  اأ�سلحته�  ���رشاء 

التكلفة م�اأك�سبه عداوة فرن�س�.
و�س�م  اأعلى  حي�ته  يف  اجل��زائ��ر  11.قلّدته 
و�سون  االأم�نه  حفظ  بو�س�م  رّبه  و�سيلقى 

الوديعة وحقن الدم�ء.
ومل  وال�سب�ب  ال�ست�ئم  من  وابال  تلقى    .12

ينزل مبق�مه وظّل احل�مي الأبن�ء اجلزائر.
13. بنى موؤ�ّس�سة ع�سكرية قوية حتقن الدم�ء 
وحتفظ  اخلريات  وحتمي  االأعرا�س  وت�سون 

احلدود.
اجلزائريني  جنود  من  جندي�  ير�سل  مل   .14
بني  ب�لوك�لة  حروب  الأجل  ليموتوا  االأخي�ر 

االإخوة واجلريان
واأق�سم  ي�ست�سلم  ومل  يبّدل  ومل  يغرّي  مل   .15
اأال تخرج ر�س��سة واأن التراق  ب�أغلظ االأمي�ن 
قطرة دم جزائري. ف�أّدى االأم�نة الغليظة امللق�ة 
اأو�سع  من  وخرج  واأم�نة  ب�سدق  رقبته  على 
عنقه  يف  ولي�س  رّبه  ولقي  االأبواب.  واأنظف 
قطرة دم واحدة يف جّو ع�سيب �سديد. فك�ف�أه 
اجلزائري بجن�زة]3[ �سعبية مل حتدث  ال�سعب 
الب�رشية  ت�ريخ  يف  يعرف  مل  الأّنه  الع�ملني  يف 
اإاّل  له جن�زة �سعبية  ق�ئدا ع�سكري� منحت  اأّن 

ق�ئدن� اأحمد ڤ�يد �س�لح رحمة الله عليه.
من  �سنة   17 ج�معيني يف  بطلبة  التقيت   .16
الّن��س  اأعرف  اأنتم  ق�ئال:  فحّدثتهم  اأعم�رهم 
ك�هل  ترهق  التي  وب�لديون  النق�ط  بك�سف 

�س�لح  ڤ�يد  اأحمد  ق�ئدن�  واأ�سفت:  الط�لب 
املق�يي�س  كّل  على  ل  حت�سّ عليه  الله  رحمة 
الك�ملة  العالمة  ون���ل  فيه�  امتحن  التي 
ب�متي�ز ولقي رّبه ولي�س يف رقبته دْينً� واحدا 
وك�سف نق�طه يحتوي على العالم�ت الك�ملة 
و  االأرواح  وحفظ  الدم�ء  حقن  مق�يي�س:  يف 
وتكوين  املجتمع  اإرادة  واحرتام  الرتاب  وحدة 
على  الرّد  وعدم  املوؤ�س�س�ت  وحفظ  الرج�ل 
و�سالمة  اأم��ن  على  وال�ّسهر  �ستموه  الذين 
اجلزائر واجله�د ومواجهة اأعداء اجلزائر واعتق�ل 

الف��سدين وح�سن اخل�متة.
القايد  �سّنها  الــتــي  ال�سنن  ثالثا: 

�سالح]6[:
وال  احلكم  على  ي�ستويل  ال  الع�سكري   .17

طموح �سي��سي له.
ولي�س  الوطن  اأب��ن���ء  حلم�ية  الدب�بة    .18

ل�سحقهم.
19. توّجه الر�س��سة للعدو املغت�سب ال البن 

البلد.
20.جّنب اجلزائر مرحلة انتق�لية حمرقة مهلكة 

مدمرة.
الت�أ�سي�سي  اأبعد عن اجلزائر وزر املجل�س   .21

املهّدم الأرك�ن املجتمع.
22. الع�سكري يوؤدي واجبه االنتخ�بي كغريه 

وال يفر�س الرئي�س اأبدا.
23. حفظ اجلزائر من ع�رشي�ت حمراء اأخرى.

ي�سمونه  م�  اأخط�ر  من  اجلزائر  حفظ   .24
اإعالمي� ب� "الربيع العربي؟ !".

25.  ح�فظ على وحدة الرتاب ومت��سك اجلزائر 
دون اأن مي�ّس �سرب ب�أذى وال تق�سيم.

املدنيني  مع  ال�سلطة  يتق��سم  اأن  26.رف�س 
للجزائر  القوي  وهو  طواعية  الكر�سي  وترك 

تخت�ر له عرب ال�سندوق من تراه اأهل له.
رابعا: قال عنه معار�سوه:

27.كتب اليوم �س�حب االأ�سطر عرب �سفحته 
#ق�ئدن�_اأحمد_ڤ�يد_ بعنوان:  من�سورا 

 " فيه:  ج�ء  ومّم�   . �س�لح_رحمة_الله_عليه 
اأخط�أ يف  �س�لح  ڤ�يد  اأحمد  ق�ئدن�  اأّن  اأعلم  لو 
حّق اجلزائر، واجلزائريني واالأّمة لذكرت اأخط�ءه 
وعالنية  بقّوة،  وانتقدته   ، الغد  قبل  اليوم 
يف  رّبن�  بني  االآن  وهو  اآ�سف،  وال  ن�دم  وغري 
لو  �سعيدا  �س�أكون  مر�سية.  را�سية  عي�سة 
ب�أخط�ء  علين�  ب�لت�سّدق  االأ�سدق�ء  ل  تف�سّ
علي،  ف�سلهم  واأذكر  للمق�ل،  الأ�سّمه�  ق�ئدن� 
واأن�سف به� العظ�م من اأمث�ل ق�ئدن� اأحمد ڤ�يد 
االأ�سدق�ء  م�ذكره  وب�حلرف  ونقلت  �س�لح". 
من اآراء مع�ر�سة للق�ئد ق�يد �س�لح رحمة الله 

علي، وهي:
28.  ق�ل عنه �سديقن� بلعلي�ء حممد وب�حلرف: 
وتق�سيم  اجلهوية  يف  النفث  جرم�  "يكفيه 
اأخط�ءه  الكالم يف  "ثم  احلراك واطف�ء جذوته. 
ويدل  املق�ل  يتحمله�  ال�سي��سية كثرية جدا ال 
وح�س�رة  حرية  تنتظر  واحل�ل..ال  الواقع  عنه� 

من ع�سكري اأبدا".
 Yasser Yekken�سديقن� عنه  ق�ل    .29
خي�ر  "ق�ئدن�"  كلمة  اختي�ر  "براأيي،  وب�حلرف: 
طوال  الله  رحمه  �س�لح  ڤ�يد  موفق.  غري 
ببط�سه  ن�سمع  ونحن  الع�سكري  م�سواره 
التي  الوحيدة  واملنقبة  وف�س�ده،  وجربوته 
تقديري  ح�سب  م�سواره  �سواد  -اأن��ق��ذت- 
احلراك  يف  اجلزائريني  دم�ء  على  حف�ظه  هي 
هذا  اأخذن� موقفه  اأنن�  ولو  االأخرية،  اأي�مه  ويف 
ُيع�ب  مم�  الكثري  فيه  لوجدن�  والنقد  ب�لتحليل 

عليه اأي�س�."
�س�لح  الرحمن  عبد  �سديقن�  ق���ل   .30
وب�حلرف: "�سبه وقذفه ملع�ر�سيه واته�مه لهم 
اجلزائر ال حتت�جهم وانهم �رشذمة  ب�خلي�نة وان 
بينه  الله  في�س.  من  غي�س  وهذا  وع�س�بة. 

وبني دموع واالالم من رمى بهم يف ال�سجون 
اىل  بورقعة  املرحوم  من  ب��دءا  كلمة.  الأج��ل 

املئ�ت من ال�سب�ب
 Rachid Annane �سديقن�  ق���ل   .31
عن  الع��سمة  مينع  اأمل  "ق�ئدن�..!!!  وب�حلرف: 
ق�نوين  غري  ق��رار  يف  اجلزائريني  املواطنني 
النعوت.  ب�أقبح  مع�ر�سني  ك��ل  وو���س��ف 
وخ�طب يف الف�س�د واأبن�ءه غ�رقني يف الف�س�د 
...و�سجن كل مع�ر�سيه .. وظلم عدد كبري من 
اأو خرج  ال�سب�ب ملجرد من�سور يف الفي�سبوك 
لي�س  �سخ�سي�  وقفة..  وقف  لو  مظ�هرة  يف 

بق�ئدي.. رحمة الله عليه".
 Ňurozin Depth �سديقن�  ق���ل   .32
�س�لح...�سيع.. "ق�يد  وب�حلرف:   Mystify
على  ي�سعه�  اجلزائر..مل  على  ثمينة  فر�سة 
..يف �سجنه  ال�سحيحة...وكل م� فعل  ال�سكة 
ل�س�حله..ولي�س  ب�لع�س�بة...ك�نت  ي�سمى  مل� 

ل�س�لح الوطن والتهمة ك�نت اكرب دليل".
خام�سا: خامتة:

�س�لح،  ق�يد  اأحمد  الق�ئد  الله  رح��م    .33
اأن  عّزجل  املوىل  �س�ئلني  الفردو�س.  واأ�سكنه 
ويحفظ  ورموزه�،  رج�له�  يف  اجلزائر  يحفظ 
واالإ�سالمية  العربية  االأّم��ة  ورم��وز  رج���ل 
وامل�سلمني  والعرب  اجلزائر  يخدمون  الذين 

واالإن�س�نية.

القائد اأحمد قايد �سالح - رحمه اهلل- بني حمبيه ومعار�سيه 

بقلم /معمر حبـار
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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
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انفجار يودي بحياة قيادات 
بالبحرية الليبية

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم 2 من قيادات األكادميية البحرية الليبية، 
األربعاء، إثر انفجار يف خمزن للذخرية مبقر األكادميية، غريب العاصمة 

طرابلس. جاء ذلك وفق ما أوردته وسائل إعالم حملية، منها قناة “فرباير”، 
و”ليبيا األحرار” اخلاصتني. وذكرت فضائية “فرباير”، أن “آمر األكادميية 
البحرية )تابعة للقوات البحرية( العميد أمحد أيوب، وآمر الكلية البحرية 

العميد سامل أبو صالح، لقيا مصرعهما 
جراء حريق شب إثر انفجار خمزن للذخرية 

مبقر األكادميية مبنطقة جزنور “غريب 
طرابلس”.فيما نقلت فضائية “ليبيا 

األحرار” عن املستشار اإلعالمي بوزارة 
الصحة أمني اهلامشي، قوله: “وفاة 3 

أشخاص بينهم العميد أمحد أيوب والعميد 
سامل أبوصالح، وإصابة 5 آخرين”.

طابور اأمام اأحد المحالت بوالية وادي �سوف 
من اأجل اقتناء "�سكارة" حليب !

�صــورة وتعلــيـق محملة بـ 7 احتراق �ساحنة 
اأطنان من الزفت في م�ستغانم

ذات  ���س���ح��ن��ة  يف  ح��ري��ق  ن�����س��ب 
من  ط��ن���ن  اأ  7 ب���  حمملة  �سهريج 
ال��زف��ت ب��ب��ل��دي��ة م��زغ��ران دائ���رة 
حني  يف  مب�ستغ�من،  م�م��س  ح��سي 
ت�سجيل  دون  احل��ري��ق  خ��م���د  اإ مت 
خ�����س���ئ��ر ب�����رشي��ة. واأو���س��ح��ت 

احلريق  ن  اأ م�س،  اأ له�  بي�ن  يف  املدنية  احلم�ية  مديرية 
تعود  الزفت  م�دة  من  اأطن�ن   7 ب�  حمملة  �سهريج  ذات  �س�حنة  يف  اندلع 
الرئي�سية  للوحدة  املدنية  احلم�ية  اأعوان  وتدخل  اخل��سة.  �س�س�ت  املوؤ الأحد 
يف  التحكم  اأجل  من  �سع�ف  اإ و�سي�رة  اإطف�ء  �س�حنتي  ت�سخري  طريق  عن 
بع�د  واإ نق�ذ  اإ مع  �س�سة،  املوؤ ب�قي  اإىل  انت�س�ره  ومنع  عليه  وال�سيطرة  احلريق 

. النفج�رهم�  تف�دي�  احلريق  مك�ن  من  للبوت�ن  غ�ز  ق�رورتي 

مركز التكوين المهني بالمدينة 
الجديدة يتعر�ض لل�سرقة وال�سطو 

للمرة الثانية بخن�سلة 
 علمت التحرير من م�س�در موثوقة ب�أن 
جمموعة جمهولة العدد والهوية اأقدمت 

ليلة نه�ية االأ�سبوع امل��سي على ال�سطو 
و�رشقة جتهيزات مطبخ مركزالتكوين 
املهني والتمهني املتواجد مقره ب�ملدينة 
اجلديدة، اأين اك�ستف يف �سب�ح اليوم 

املوايل �رشقة جتهيزات املطبخ، للعلم ف�إن 
املركز تعر�س ل�رشقة للمرة الث�نية على 

التوايل من اأغطية من مرقد املركز، ال�سنة 
امل��سية اأين فتحت م�س�لح االأمن التحقيق 

يف عملية ال�رشقة واأغلق ملف الق�سية 
لعدم التو�سل للف�علني وجمهولني، من 

جهة اأخرى ك�سف عدد من املواطنني 
للتحرير اأنهم قد  تعر�سوا ملح�ولة �رشقة 

من�زلهم وحمالتهم خالل هذه الفرتة 
التي تتميز بربودة �سديدة وانخف��س 

يف درج�ت احلرارة، وهبوب الري�ح التي 
يت�سرت وراءه� الف�علون  وا�ستغالل غي�ب 
هوؤالء ال�سك�ن والتج�ر الذين اليبيتون يف 

حمالتهم التج�رية.

علماء االآثار يعثرون على اأنقا�ض قاعة العر�ض الأول 
اإمبراطور �سيني

عرث علم�ء االآث�ر على اأنق��س ق�عة عر�س الأول اإمرباطور �سيني يف حم�فظة �سن�سي ب�سم�ل غرب ال�سني. وميكن اأن تكون تلك االأنق��س اآث�را 
لق�عة العر�س الت�بعة الأول اإمرباطور يف ال�سني املوحدة، ت�سني �سي هوانغ )259 – 210 ق. م(. اأف�دت بذلك االأربع�ء 20 ج�نفي بوابة 
"جونغو �سني وين وانغ" االإلكرتونية ال�سينية. واأو�سح العلم�ء اأنهم تو�سلوا اإىل هذا اال�ستنت�ج بعد درا�سة اأنق��س جممع الق�سور 
ال�سني  اأن ح�كم  الدرا�سة  نت�ئج  ال�سينية. وت�سهد  األفي ع�م ع��سمة لالإمرباطورية  اأكرث من  التي ك�نت منذ  يف مدينة �سي�ي�نغ 
األف مرت  العلم�ء ف�إن م�س�حة ق�عة العر�س بلغت  اأجراه�  رمب� ك�ن ي�ستقبل هن�ك رع�ي�ه وينظر يف �سوؤون دولته. ووفق� حل�س�ب�ت 
مربع. واأ�س�رت االأ�ست�ذة يف ق�سم علم االآث�ر بج�معة الرتبية مبح�فظة �سن�سي، زانغ ي�نغ: "يبدو اأن ق�عة العر�س ك�نت اأحد االأم�كن 
املحورية يف الق�رش".وح�سب العلم�ء ف�إنهم عرثوا اأثن�ء احلفري�ت على منتج�ت عظمية واأدوات م�سنوعة من املعدن واحلجر وكذلك 
قطع نقدية قدمية. كم� اكت�سفوا ب�لقرب من ق�عة العر�س من�س�أة ت�سم م�ستودع� وبئرا مت�سلني بنظ�م حتت االأر�سي لالإمداد ب�مل�ء. 

وبلغ طول النظ�م 9 كيلومرتات. اأم� امل�س�حة االإجم�لية للحفري�ت التي اأجريت يف مقر االإمرباطور فبلغت 15 األف مرت مربع.

كبي االأطباء 
ال�سرعيني يف م�سر 

يك�سف �سبب عدم حتلل 
جثة عبد احلليم حافظ

اأكد كبري االأطب�ء ال�رشعيني يف م�رش ورئي�س م�رشحة 
زينهم االأ�سبق اأمين فودة اأن جثة ال�سخ�س قد تبقى 

دون حتلل بعد الوف�ة ل�سنوات طوال قد ت�سل اإىل 40 
ع�م�. واأو�سح ردا على م� مت تداوله حول عدم حتلل جثة 
العندليب عبد احلليم ح�فظ بعد دفنه�، اأن "اأكرث �سيء قد 

يوؤدي اإىل عدم حتلل اجلثة اإم� اأن تكون مدفونة يف منطقة 
جبلية اأي و�سط اجلب�ل، اأو يف �سحراء ج�فة ال رطوبة به�، 
وذلك مل� ي�سببه ارتف�ع درجة احلرارة يف جتفف املي�ه داخل 

اجلثة، وب�لت�يل يقل ن�س�ط بكتريي� التعفن التي توؤدي 
لت�آكل اجلثة".واأ�س�ر فودة يف ت�رشيح�ت جلريدة "الوطن" 

امل�رشية اإىل اأن "ظروف الدفن ال�س�بق ذكره�، والتي ت�س�عد 
على بق�ء اجلثة دون حتلل ل�سنوات طوال، و�سفه� ب�أنه� 

ظ�هرة التحول املومي�وي، اأي تتحول من جثة اإىل مومي�ء، 
اأي اأن اجلثة حتتفظ بنف�س مكون�ته� و�سكله� الع�دي لكن 

اللحم يكون ن��سف� جدا وخ�لي� من املي�ه".ونوه ب�أنه اأي�س� 
"دفن اجلثة يف و�سط املي�ه قد يوؤدي على املدى البعيد اإىل 

االحتف�ظ بنف�س مالحمه� ولكن ت�سبح رخوة حم�طة 
برغ�وي بي�س�ء ت�سبه رغ�وي ال�س�بون، وهي ظ�هرة 

ت�سمي ب�لت�سن".وبح�سب و�سف كبري االأطب�ء ال�رشعيني 
االأ�سبق، "االأمالح املوجودة يف امل�ء تتف�عل مع اأمالح اجل�سم 

وحتتفظ بنف�س �سكل اجلثة وحت�فظ على قوامه� لكن يف 
ح�لة رخوة ولي�ست متيب�سة كم� يحدث يف احل�لة ال�س�بق 

و�سفه�".وك�ن حممد �سب�نة جنل �سقيق الفن�ن امل�رشي 
الراحل عبد احلليم ح�فظ قد ك�سف عن مف�ج�أة حول جثم�ن 
العندليب االأ�سمر، وهي اأنه مل يتحلل رغم م�سي 31 ع�م� 

على دفنه.



ا�ستحداث موؤ�س�سة الإنتاج وتوزيع الطاقات املتجددة �سبيهة ب�سونلغاز
�صتتوىل اإطالق املناق�صات على م�صتوى املناطق ال�صحراوية

لوؤي ي.
----------------------

�صيفا  نزوله  عند  �صيتور،  وقال 
هذه  اإن�صاء  باأن  ال�صعب،  مبنتدى 
ما  "بالتعاون  �صيكون  املوؤ�ص�صة 
الطاقوي  النــتــقــال  وزارة  بــني 
ووزارة  ــددة  ــج ــت امل ــاقــات  والــط
موؤ�ص�صة  بــاأن  واأو�ــصــح  الطاقة". 
�صتتوىل  ــددة  ــج ــت امل ــات  ــاق ــط ال
على  املناق�صات  ــالق  اإط بنف�صها 
متواجدة  وليــات  ع�صر  م�صتوى 
اله�صاب  م�صتوى  على  خا�صة 
اأين  ال�صحراوية  واملناطق  العليا 
كبرة.  �صم�صية  طاقة  تتوفر 
للطاقة  حمطة  اإجنــاز  بــاأن  وقــال 
قدره  مبلغا  يكلف  "قد  ال�صم�صية 
�صيمكن  لكنه  دولر  مليون   800
مليون   200 كمية  اقت�صاد  مــن 
الطبيعي"  الغاز  من  مكعب  مرت 
من  ت�صعى  اجلــزائــر  اأن  م�صيفا 
اإىل  املبتغى  هــذا  حتقيق  اأجـــل 
مع  ــح  ــح-راب راب �صراكات  "خلق 
هذا  يف  كبر  باع  لها  التي  الدول 

املجال على غرار ال�صني واأملانيا". 
اقت�صاد  م�صاألة  باأن  �صيتور  واأكد 
داعيا  اجلميع"،  "تخ�س  الطاقة 
ــوذج  من خــلــق  يف  ـــراع  ـــص الإ� اإىل 
�صريعا  بالنتقال  ي�صمح  طاقوي 
واخلروج  املتجددة  الطاقات  اإىل 

من التبعية اإىل املحروقات.
التقى وزير النتقال  ال�صياق  ويف 
املتجددة  والــطــاقــات  الــطــاقــوي 
الحتــاد  بعثة  ورئي�س  ال�صفر 
ـــر جــون  ـــزائ ـــاجل الأوروبـــــــــي ب
حول  معه  تباحث  الذي  اأورورك 
ـــالت النــتــقــال  الــتــعــاون يف جم
الطاقوية،  والفعالية  الطاقوي 
للوزارة.  بيان  به  اأفــاد  ما  ح�صب 
ــــذا الـــلـــقـــاء تــبــادل  ـــــالل ه وخ
حول  النظر  وجــهــات  الــطــرفــان 
ال�صيا�صات الطاقوية والإجراءات 
املــجــالت من  املــتــخــذة يف هـــذه 
للحياد  التدريجي  البلوغ  ــل  اأج
ما  ا�صتئناف  اأجــل  من  الكربوين 
املنا�صبة  وبهذه  كوفيد19-.  بعد 
ا�ــصــتــعــر�ــس الـــوزيـــر الأهـــــداف 

الـــكـــرى لــالنــتــقــال الــطــاقــوي 
متثل  التي  الطاقة  جمــالت  يف 
"حقال وا�صعا" ل �صيما فيما يتعلق 

بال�صكن والنقل وال�صناعة.
التعاون  اآفاق  اإىل  كذلك  وتطرق 
املــتــجــددة  ــات  ــاق ــط ال ـــال  جم يف 
والفعالية الطاقوية وهي الطاقة 
اجلوفية  واحلــــرارة  ال�صم�صية 
التي  الأخــ�ــصــر  والــهــيــدروجــني 
ممونا  ت�صبح  اأن  للجزائر  ميكن 
وللحركة  لأوروبــــا  بــه  مــوثــوقــا 

الكهربائية.
لتطوير  التعاون  ا�صتعر�س  كما 
اأر�صيات جتارب لو�صم التجهيزات 
ــة والــتــ�ــصــخــيــ�ــس  ــي ــائ ــرب ــه ــك ال
الــطــاقــوي لــلــمــبــاين الــقــدميــة 
الطاقوي  الأداء  مــن  والتحقق 
ــــدة وكــــذا  ــــدي لــلــبــنــايــات اجل
للهيدروجني  املتزايد  ال�صتخدام 

الأخ�صر.
تطمح  اجلزائر  اأن  �صيتور  واأكــد 
املتجددة  الــطــاقــات  اإدراج  اإىل 
ــوي مــرن  ــاق ــــار منــــوذج ط يف اإط

احلاجات  بتلبية  جهة  من  ي�صمح 
ــة وتـــرك  ــي ــن ــوط ــة ال ــوي ــاق ــط ال
مع  القادمة،  لالأجيال  احتياطي 
تعزيز  جمال  على  اجلهود  تركيز 
الـــقـــدرات والــتــكــويــن والــبــحــث 

العلمي عر اإن�صاء معهد لالنتقال 
الطاقوي والطاقات املتجددة.

تعزيز  عــلــى  ــان  ــرف ــط ال ــق  ــف وات
يف  عليها  املن�صو�س  الن�صاطات 
الــ�ــصــراكــة ال�ــصــرتاتــيــجــيــة، ل 

املتجددة  الطاقات  جمال  يف  �صيما 
بــاإطــالق  الطاقوية  والفعالية 
ال�صنة  ـــذه  ه ـــالل  خ نــ�ــصــاطــات 

واإعطاء دفع جديد للتعاون".
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فيما مت اإحباط حماولة هجرة 141 �سخ�سا خالل اأ�سبوع

حجز 18 قنطارا من املخدرات قادمة من املغرب خالل اأ�سبوع

مكتتبو عدل 2 يحتجون لليوم الثاين على التوايل بالعا�سمة

اإر�سال 60 طنا من امل�ساعدات ملناطق الظل بواليات اجلنوب

كوفيد- 19 : ت�سجيل 265 ا�سابة جديدة، 194 حالة �سفاء و6 وفيات

ال�سندوق الوطني للتاأمني عن البطالة 

اإجراءات جديدة لتح�سني اخلدمات املقدمة حلاملي امل�ساريع

يف  الوطني  الــدفــاع  وزارة  ك�صفت 
ح�صيلتها الأ�صبوعية اأم�س اأن مفارز 
ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  م�صرتكة 
بالتن�صيق مع خمتلف م�صالح الأمن، 
34 تاجر خمدرات، وحجزت  اأوقفت 
كميات  متفرقة،  عمليات  ــالل  خ
 18 كبرة من الكيف املعالج ُتقدر بـ 
قنطارا و53،245 كيلوغراما، حاولت 
عر  اإدخالها  الإجرامية  املجموعات 
ال�صدد،  هذا  يف  املغرب.  مع  احلدود 

للجي�س  م�صرتكة  مــفــارز  ــت  ــف اأوق
عمليات  خــالل  ال�صعبي  الــوطــنــي 
خمدرات  جتار   5 بالنعامة  منف�صلة 
و54،5  ــر  ــاط ــن ق  10 ــت  ــط ــب ــص و�
فيما  املعالج.  الكيف  من  كيلوغراما 
بالتن�صيق  اأخـــرى  مــفــرزة  حجزت 
 4 بالبي�س  ــارك  ــم اجل م�صالح  مــع 
من  كيلوغرامات  و09،550  قناطر 
نف�س املادة. ويف ذات ال�صياق، اأوقفت 
الوطني  للجي�س  م�صرتكة  مــفــارز 

الوطني  الــدرك  وم�صالح  ال�صعبي 
خمدرات  تاجر   29 احلدود  وحرا�س 
كــيــلــوغــرامــا   389،195 و�ــصــبــطــت 
قر�صا  و25232  املعالج  الكيف  من 
بكل  متفرقة  عمليات  يف  مهلو�صا 
عني  تلم�صان،  م�صتغامن،  ب�صار،  من 
متو�صنت، ق�صنطينة، �صكيكدة، برج 
واإن  البواقي  اأم  عنابة،  بوعريريج، 
الدفاع  وزارة  ك�صفت  كما  اأمينا�س. 
الأ�صبوعية  ح�صيلتها  يف  الوطني 

ال�صواحل  حرا�س  اإحباط  عن  اأم�س 
 141 حماولت هجرة غر �صرعية لـ 
على  كانوا  مغاربة،   09 منهم  �صخ�صا 
بكل  ال�صنع  تقليدية  قـــوارب  مــن 
وتلم�صان  متو�صنت  وعني  وهران  من 
 31 ومــ�ــصــتــغــامن. كــمــا مت تــوقــيــف 
جن�صيات  من  �صرعي  غر  مهاجرا 
وخن�صلة  اإلــيــزي  مــن  بكل  خمتلفة 

واأدرار وغليزان وتلم�صان.
ق.و

درمو�س  مبوقع    2 عــدل  مكتتبو  جــدد 
الثاين  لليوم  الحتجاج  البحري  برج 
عــدل،  وكــالــة  مقر  اأمـــام  الــتــوايل  على 
ــــرارات  ــاذ ق ــخ ــات مــتــهــمــني الــوكــالــة ب
واأعرب  ملعاناتهم.  النظر  دون  ارجتالية 

ا�صتمرار  مــن  غ�صبهم  عــن  املكتتبون 
باإيجاد  الــوكــالــة  مطالبني  معاناتهم، 
الواقع  ــس  اأر� على  وترجمتها  احللول 
وجتاهل  ال�صمت  �صيا�صة  اعتماد  بــدل 
�صوتهم خا�صة بعد عدم ا�صتقبالهم يوم 

جتزئة  لتحويل  املحتجون  ودعا  اأم�س. 
ل�صركة  الــبــحــري  ــرج  ب م�صكن   1100
املوجهني  املكتتبني  حتويل  اأو  متمكنة 
مع  م�صكن   600 لتجزئة  التجزئة  لهذه 
الغرف  وعـــدد  الــطــابــق  على  احلــفــاظ 

.واأكدوا على �صرورة اإعالن موعد �صب 
ال�صطر الرابع وفارق الٔ�صطر وحتديد 
وقت  ـــرب  أق يف  ــق   ــوث امل عند  املــوعــد 
وت�صليم  م�صكن   600 لتجزئة  بالن�صبة 
التجزئة اأواخر �صهر جانفي.                ق/و

انطلقت يوم الثالثاء من ولية البليدة 
قافلة خرية ت�صامنية حتمل 60 طنا 
جمعية  بها  بـــادرت  املــ�ــصــاعــدات  مــن 
و  اأيتام  لفائدة  بالولية،  اليتيم  كافل 
وليات  من  بعدد  الظل  مناطق  اأرامــل 
اجلمعية،  رئي�س  واأو�ــصــح  اجلــنــوب. 
انطالق  هام�س  على  �صعواطي،  على 
"ت�صامن  هذه القافلة التي حتمل �صعار 
اأن هذه  بال حدود من مدينة الورود"، 

ت�صم   " الت�صامنية  اخلرية  القافلة 
حمملة  مقطورة  ن�صف  �صاحنات  �صبع 
ب 60 طنا من خمتلف اأنواع امل�صاعدات 
الأيــتــام  و  الأرامــــل  اإخــوانــنــا  لفائدة 
مبناطق الظل جلنوب البالد". واأ�صاف 
من  كمية  بار�صال  بــادرت  جمعيته  اأن 
لتكري�س  اجلنوب  لوليات  امل�صاعدات 
قيم الت�صامن بني اجلزائريني و لتكون 
املواطنني  طرف  من  بها  يحتذى  قدوة 

وبخ�صو�س  ــــرى.  الأخ اجلمعيات  و 
مناطق  مل�صاعدة  اجلمعية  اخــتــيــار 
ال�صيد  اأرجــع  اجلنوب،  بوليات  الظل 
امل�صاعدات  لقلة  ال�صبب  �صعواطي 
مما  املناطق  بهذه  للجمعيات  املوجهة 
لها  ما�صة  حاجة  يف  مواطنيها  يجعل 

خ�صو�صا يف ف�صل ال�صتاء.
يف  دافئة"  "قلوب  حملة  اأن  ـــال  وق
طبعتها الرابعة التي �صرع يف التح�صر 

بف�صل  اكتملت  �صهر،  من  اأكرث  منذ  لها 
ـــن داخـــــل و  ـــات املــحــ�ــصــنــني م ـــرع ت
جتاوزت  لهذا  و  البليدة  وليــة  خــارج 
بكثر،  امل�صطر  الــهــدف  املــ�ــصــاعــدات 
برجمت  التي  اجلمعية  اأن  اإىل  م�صرا 
م�صاعدة 1.200 عائلة �صتتمكن، بف�صل 
حــوايل  ت�صاعد  اأن  الــتــرعــات،  ــذه  ه

عائلة.  2.500
ق.و

بفرو�س  جديدة  اإ�صابة   265 �صجلت 
ــالت  ح  6 و  )كوفيد19-(  كـــورونـــا 
�صاعة  ال24  خــالل  اجلــزائــر  يف  وفــاة 
194مري�صا  متــاثــل  فيما  الأخــــرة، 
يوم  عنه  ك�صف  مــا  ح�صب  لل�صفاء، 

الر�صمي للجنة ر�صد  الناطق  الربعاء 
الدكتور  كــورونــا،  فرو�س  ومتابعة 
جمال فورار. وخالل اللقاء الإعالمي 
ــي املــخــ�ــصــ�ــس لــعــر�ــس تــطــور  ــوم ــي ال
كورونا،  لفرو�س  الوبائية  الو�صعية 

اأو�صح ال�صيد فورار اأن اإجمايل احلالت 
بينها  من  �صخ�س   104606 بلغ  املوؤكدة 
265 حالة جديدة )اأي بن�صبة تقدر ب 
6ر0 حالة لكل 100 األف ن�صمة(، بينما 
الذين  للم�صابني  الإجمايل  العدد  بلغ 

والعدد  �صخ�س   71127 لل�صفاء  متاثلوا 
حــالــة.   2849 لــلــوفــيــات  الإجـــمـــايل 
العناية  يف  مري�صا   32 حاليا  ويتواجد 

املركزة، كما اأفاد الدكتور فورار .
ق.و

عن  للتاأمني  الوطني  ال�صندوق  اأعلن 
البطالة اأم�س الربعاء ، اأنه مت اإطالق 
الإلكرتونية،ت�صمح  ت�صجيل  اأر�صية 
بعد  عن  بالت�صجيل  امل�صاريع  حلاملي 
ومتكينهم من اإيداع امللفات و احل�صول 
خمتلف  قي  ال�صرورية  املرافقة  على 

مراحل تطوير امل�صروع.
فتح  اأو�ــصــح  اإعــالمــي  ت�صريح  ويف 
بالت�صال  املكلف  الفتاح  عبد  اهلل 

الوادي،  بوكالة  الجتماعي  وال�صغاء 
اإطار جت�صيد برنامج ال�صندوق  اأنه يف 
ــني عـــن الــبــطــالــة،  ــاأم ــت ــل ــي ل ــن ــوط ال
املبذولة  اجلهود  موا�صلة  واملت�صمنة 
الإداريــة  الإجــراءات  تخفيف  بهدف 
املقدمة  ــات  ــدم اخل نوعية  وحت�صني 
حلاملي امل�صاريع ، فقد اأطلق ال�صندوق 
www.cnac. اللكرتوين  املوقع  عر 
حلاملي  ت�صمح  رقمية  اأر�صية   ،dz

امل�صاريع بالت�صجيل عن بعد ومتكينهم 
ــــداع املــلــفــات واحلــ�ــصــول على  ــن اإي م
املرافقة ال�صرورية يف خمتلف مراحل 

تطوير امل�صروع، ح�صب ذات امل�صوؤول.
الرقمية،ي�صيف  الر�صية  ذات  ويف   
اخلدمات  من  باقة  تتواجد  اهلل  فتح 
ا�صتمارة  ــلء  م غـــرار  على  الأخــــرى 
الهوية  ــورة  ــص � واإدخـــــال  الت�صجيل 
التي  الوثائق  به،وحتميل  اخلا�صة 

عر  والتقني  الإداري  ملفه  ت�صكل 
ملفه  ا�صتالم  و�صل  املن�صة،حتميل 
التحادث  اىل  اإ�ــصــافــة  املن�صة،  عــر 
وحدة  خالل  من  املي�صر  م�صت�صاره  مع 
الدرا�صة  املدجمة،وتنزيل  املرا�صلة 
قبل  للم�صروع،  واقت�صادية  تقنية 
الذهاب اإىل جلنة الختيار وامل�صادقة 

والتمويل.
عماره بن عبد اهلل

لقي 5 اأ�صخا�س حتفهم يف حوادث املرور اأم�س، بح�صب ح�صيلة 
عر  مرور  حوادث   10 ت�صجيل  ومت  الوطني.  الدرك  وحدات 
5 وفيات و16 جريحًا يف حوادث  10 وليات، خلَّفت يف جمملها 
وهران،  املدية،  تيبازة،  امل�صيلة،  البويرة،  من:  بكل  متفرقة 

الأغواط، خن�صلة، قاملة وعنابة.
ق.و

يوم  تبون،  املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�س  ــرى  اأج
ُكللت  اليمنى  قدمه  على  جراحية  عملية  باأملانيا،  الأربعاء 
الأيـــام  "خالل  الــوطــن  ـــس  اأر� اىل  يــعــود  اأن  على  بالنجاح، 
وجاء  اجلمهورية.  لرئا�صة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  القادمة"، 
املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�س  "اأجرى  البيان:  يف 
تبون، اليوم باأملانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى ُكللت 
"قد �صرح  بالنجاح". وكان ال�صيد الرئي�س --ي�صيف البيان-- 
2021 قبيل مغادرته اأر�س الوطن متوجها اإىل  10 جانفي  يوم 
نتيجة  قدمه،  على  جراحية  عملية  اإجراء  باحتمال  اأملانيا، 
م�صاعفات كورونا. و�صيعود ال�صيد الرئي�س اإىل اجلزائر بحول 
الفريق  موافقة  على  ح�صوله  فور  القادمة  الأيام  خالل  اهلل، 

الطبي".
ق.و

الوطني  ــدرك  ــل ل الإقــلــيــمــيــة  املــجــمــوعــة  وحــــدات  و�ــصــعــت 
  04 من  متكونة  اإجرامية  �صبكة  لن�صاط  حــدا  بق�صنطينة 
ميتهنون  �صنة  و38   27 مابني  اأعــمــارهــم  تـــرتاوح  اأ�صخا�س 
ب�صط  اإطار  يف  العملية  هذه  وتاأتي  النحا�صية،  الكوابل  �صرقة 
واملواطنني،  الوطن  وممتلكات  اأمن  على  واحلفاظ  ال�صتقرار 
حيثيات  الغر�س.  لهذا  املو�صوعة  القيادة  ملخططات  وتنفيذا 
الفرقة الإقليمية  اأفراد  اإىل  اإىل ورود معلومات  الق�صية تعود 
للدرك الوطني بحامة بوزيان مفادها نية جمموعة اإجرامية 
ببلدية  الإ�صمنت  مب�صنع  خا�صة  نحا�صية  كوابل  �صرقة  يف 
دورية  ت�صكيل  مت  املعلومات  لهذه  ا�صتغالل  بوزيان،  حامة 
عنا�صر  باأحد  الإطــاحــة  متت  اأيــن  املكان  عني  اإىل  والتنقل 
اخللفي  ال�صندوق  يف  امل�صروقات  بو�صع  متلب�س  وهو  ال�صبكة 
الآخرون  لذ  فيما  لها،  اخللفية  املقاعد  نزع  بعدما  لل�صيارة، 
مع  التحقيق  يف  والتعمق  الأبــحــاث  تكثيف  بعد  بــالــفــرار، 
اثنني  وفــرار   �صخ�صني  توقيف  عن  العملية  اأ�صفرت  املوقوف 
املجموعة  نا�صدت  النحا�صية.  الكوابل  من  رزمــة  حجز  مع 
اأو  اأي جرمية  الإقليمية للدرك الوطني املواطن بالتبليغ عن 
طارئ بالت�صال على الرقم الأخ�صر 1055 من اأجل امل�صاهمة 

يف الق�صاء على اجلرمية.
علجية عي�س

مقتل 5 اأ�سخا�س يف حوادث 
املرور خالل 24 �ساعة

الرئي�س تبون يجري بنجاح 
عملية جراحية باأملانيا

درك ق�سنطينة ي�سرتجع 
قنطارين من الكوابل النحا�سية

ك�سف وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، �سم�س الدين �سيتور، عن اإن�ساء موؤ�س�سة الإنتاج وتوزيع الطاقات املتجددة "�سبيهة مبوؤ�س�سة 
�سونلغاز" نهاية الثالثي االأول من 2021.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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