
الوالية يف ح�لة ت�أهب ق�صوى 
ملواجهة انت�ص�ر فريو�س كورون�

م�صت�صفى حممد بو�صي�ف 
يتدعم بجه�ز �صك�نري جديد

موؤ�ص�صة  م�صتحق�ت  ملي�ر   476
توزيع الكهرب�ء والغ�ز 

حجز222 قر�ص� مهلو�ص� يف 
ح�صيلة اأمن الوالية 

حجز كمية معتربة تقدر بـ 
20100 وحدة من امل�صروب�ت 

الكحولية و�صط املدينة

من�طق الظل ب�حلجرية  ت�صتفيد 
من عدة م�ص�ريع تنموية

الوادي

ورقلة

ب�سكرة

اأدرار

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ص 05

�ص 06

موؤ�ص�صة �صيدة االأر�س الفل�صطينية 
متنح لقبه� للرئي�س تبون

الط�قم الطبي يوؤكد ان الرئي�س
 تبون اأنهى بروتوكول العالج 
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مراكز الربيد تتيح �صحب مع��ص�ت املتق�عدين عن طريق الوك�لة

16/03 وزير الصحة قال أن التحكم في نسبة السكري بالدم يسهل عملية التعامل مع 

-  مختصون يحذرون من ضعف جهازهم المناعي في حال التعرض للوباء
-  أطباء اضطروا لمعالجة مرضى السكري مصابين بكورونا باألنسولين  
-  استعمال نوع جديد من الكواشف بدءا من األسبوع القادم للتشخيص

-   درار: تشخيص »كورونا« عن طريق »سكانير« في فصل الشتاء ال يفيد
-  سطيف: جامعة فرحات عباس تفقد باحثة وأستاذ جراء فيروس كورونا

-  كورونا : 860 إصابة جديدة و 15 وفاة 

الـوب�ء تـحول اإلـى مـ�صـكـلة 
حقيقية على ال�صحة العمومية 

ت�أجيل حم�كمة ولد عب��س وبرك�ت 
يف ق�صية اختال�س اأموال الفقراء 

وذوي االحتي�ج�ت اخل��صة

الطبقة ال�صي��صية ترافع 
حلوار �ص�مل بعد اإقرار 

الد�صتور اجلديد

اإىل 29 نوفمرب اجلاري الفافا�ص يعتزم اإطالق مبادرة جديدة و"البناء" 
تتم�سك باأي م�سعى نابع من الإرادة ال�سعبية

16
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مع اقرتاب مواعيد �سب املنح

انطالق حمالت تعقيم 
وا�صعة ب�لوالي�ت

ال�صجن ملدة 18 �صنة يف حق 
م�لك "اخلليفة بنك"

�ص 16

�ص 16
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اأزيد من 50 األف حتميل لتطبيق “األو �صرطة”
الوطني،  للأمن  العامة  املديرية  ك�شفت 
 ALLO“ تطبيق  بلوغ  عن  الأح��د،  ام�س  
حتميل  األف   50 من  اأكرث   ”CHORTA
املواطنني.و  قبل  من  الذكية  الهواتف  على 
التطبيق  اأن  الوطني  لأم��ن  بيان  اأو�شح 
ي�شمح للمواطن بالتفاعل الآين و امل�شاركة 

يف العملية الأمنية، من خلل اإر�شال �شور 
و فيديوهات، حول اأحداث اأو وقائع ت�شكل 
باأمن  مت�س  جنايات  اأو  جنح  اأو  خمالفات 
الأمن  م�شالح  اإىل  ممتلكاته،  و  املواطن 
امللئمة  التدابري  لتخاذ  وقتها  يف  الوطني 
ي�شف   - التطبيق  جاء  قيا�شية.و  اآجال  يف 

املتاحة  الت�شالية  للقنوات  تكملة  البيان- 
للمواطنني،  الوطني  الأم���ن  ط��رف  م��ن 
مبا  قيا�شي  وقت  يف  جرمية  اأي  عن  للتبليغ 
بفاعلية  التدخل  ال�رشطة من  ميكن م�شالح 

و جناعة.
ق/و

اته�م�ت لفرن�ص� ب�لتواطوؤ مع املغرب يف احتالل ال�صحراء الغربية

لوؤي/ي
-----------------    

اذاعي،  ت�رشيح  يف  العيا�شي  قال  و 
مف�شوح  ب�شكل  متواطئة  فرن�شا  اإن 
لل�شحراء  املغربي  الح��ت��لل  م��ع 
التواطوؤ  املتحدث  انتقد  و  الغربية. 
القوانني  خرق  يف  املف�شوح  الدويل 
التي  الدول  مل�شالح  خدمة  الدولية 

الفيتو. حق  على  حتوز 
�شنوات   5 قبل  ن��ه  اأ اإىل  اأ���ش��ار  و 
يف  الفيتو  ح��ق  فرن�شا  ا�شتعملت 
حماية  تو�شيع  لوقف  الأمن  جمل�س 
م�شيفا  ال�شحراوي،  ال�شعب  حقوق 
تنظيم  م�شار  تعار�س  فرن�شا  اأن 
ال�شحراء  يف  امل�شري  تقرير  ا�شتفتاء 

املحتلة. الغربية 
املغرب  ب�شدة  تدعم  “فرن�شا  تابع:  و 
“املينور�شو”  لبعثة  ت��ري��د  ل  و 
جتاه  باإيجابية  مهامها  ت���وؤدي  اأن 

الغربية”. ال�شحراء 
ال�شعبي  التحرير  جي�س  اأكد  بدوره 
هجماته  يوا�شل  ن��ه  اأ ال�شحراوي 
املغربية،  القوات  قواعد  على  املكثفة 

قواعد  ام�س  اول  تعر�شت  حيث 
مراكز  و  اإ�شناد  نقاط  و  ع�شكرية 
ت�شتطع  مل  النريان  من  لوابل  اإمداد 

�شدها. املغربية  الدفاعات 
ال�شحراوية  النباء  وكالة  نقلت  و 
 )2 ( رق��م  ع�شكريا  بيانا  )واأ����س( 
ب"اأن  يفيد  ال�شحراوي  للجي�س 
ال�شعبي  التحرير  جي�س  وح��دات 
خمتلف  ق�شف  توا�شل  ال�شحراوي 
متركزاته   امتداد  على  العدو  خمابئ 
ال�شحراء  م��ن  املحتلة  ب��الأج��زاء 
الأرواح  يف  اأ�رشارا  حمدثة  الغربية 
خططه  يف  اإرب��اك��ا  و  امل��ع��دات  و 

ينتهجها". التي  الع�شكرية 
"تعر�شت  فقد  ال��ب��ي��ان  ح�شب  و 
نقاط  و  ع�شكرية  ق��واع��د  ع���دة 
من  لوابل  اإم���داد  مراكز  و  اإ�شناد 
العدو  دفاعات  ت�شتطع  مل  النريان 
ق�شف  اآخرها  كان  �شدها  املغربي 
الفيلق  من  ع�رشة  الثالثة  القاعدة 
البارحة  ليلة  ال��ب��اري  بقطاع   67
�شهدت  فيما  تنيليك،  من  بالقرب 
ال��ك��رك��رات  و  املحب�س  ق��ط��اع��ات 
و  ال�شاروخية  بالقذائف  هجومات 

الر�شا�شات".
 1 رق��م  الع�شكري  البيان  ك��ان  و 
قد  ال�شحراوي  اجلي�س  ل��وح��دات 
هجمات  ت�شن  ق��وات��ه  "اأن  اأك���دت 
بقطاعات  العدو  قواعد  على  مكثفة 
الفر�شية  اأو�رشد،   ، حوزة   ، املحب�س 
و  الأرواح  يف  خ�شائرا  خلف  اأي��ن 

املعدات".
قطاع  �شهد  قد   ، ال�شياق  هذا  يف  و 
القاعدة  على  مكثفا  ق�شفا  املحب�س 
حوزة  قطاع  �شهد  كما   ،  23 رق��م 
حتديدا  و  مماثل  ق�شفا  الخ��ر  ه��و 
 ،71 �شونت  و   )4 ( الرابعة  بالقاعدة 
موعد  على  او�رشد  قطاع  كان  فيما 
ال�شعبي  التحرير  جي�س  �رشبات  مع 
املرة  ه��ذه  و  املعهودة  ال�شحراوي 
 ،172 �شونت  و   17 القاعدة  على 
الخر  هو  الفر�شية  قطاع  ي�شلم  ومل 
حيث  البوا�شل،  الع�شاكر  نريان  من 
على   17 و   18 القاعدتان  اأمطرت 
م�شاءا  اخلام�شة  و  الرابعة  ال�شاعة 
املدافع  بنريان  اجلمعة  ام�س  نهار  من 

الر�شا�شات. و 
الق�شف  ه��ذا  اأن  بالذكر  جدير  و 

اأحدث اأ�رشارا يف الأرواح و املعدات 
 ، املغاربة  اجلنود  نفو�س  يف  رعبا  و 

العدو. ملجئ  و  د�شم  اخرتقت  كما 
جلي�س  ال�شيا�شية  املحافظة  كانت  و 
للجمهورية  ال�شعبي  ال��ت��ح��ري��ر 
الدميقراطية،  ال�شحراوية  العربية 
ال��ع��دوان  م��واج��ه��ة  ان  اأع��ل��ن��ت  ق��د 
اتخذ  ال�شحراويني  �شد  املغربي 
بعدما  اجلمعة،  نهار  منذ  اآخر  منحى 
�شافر  ب�شكل  املغربية  القوات  خرقت 
الذي   ،1 رق��م  الع�شكري  الت��ف��اق 
القانونية  اجلوانب  يف�شل  و  يت�شمن 

اأقرته هيئة الأمم املتحدة بني  ح�شب ما 
و  ال�شحراوية  الع�شكريتني  القوتني 

.1991 �شنة  منذ  املغربية 
ال�����ش��ع��ب  اجل��ي�����س  ب��ي��ان  دع����ا  و 
ق��واه  "ل�شتنها�س  ال�����ش��ح��راوي، 
اجلبهة  ح���ول  ���ش��ف��وف��ه  وت��وح��ي��د 
احلمراء  ال�شاقية  لتحرير  ال�شعبية 
اجلي�س  لتقوية  ال��ذه��ب  وادي  و 
نف�س  على  �شار  الذي  ال�شحراوي 
توايل  مثمنا  تاريخه،  عظماء  درب 
كل  من  ال�شحراوي  ال�شباب  التحاق 
الع�شكرية". بنواحيه  �شوب  و  حدب 

ق�ل رئي�س اللجنة اجلزائرية للت�ص�من مع ال�صعب ال�صحراوي، �صعيد العي��صي، اأن املغرب م� ك�ن ليتجراأ على خرق الق�نون الدويل االإن�ص�ين و االعتداء على ال�صعب ال�صحراوي لوال الدعم 
الذي تلق�ه من فرن�ص�.

اجلي�س ال�صحراوي يوا�صل هجم�ته املكثفة �صد قواعد اجلي�س املغربي

 وزارة التج�رة تذكر خم�بر حتليل اجلودة 
ب�صروط ايداع ملف�ت طلب االعتم�د

اأنه  لها  بيان  يف  التجارة  وزارة  اأف��ادت 
باإمكان خمابر جتارب و حتليل اجلودة ايداع 
اللكرتوين  الربيد  عرب  العتماد  ملفات 
الغر�س م�شددة على  الذي خ�ش�شته لهذا 
�رشورة اللتزام بال�رشوط املطلوبة يف هذا 
يف  جاء  امل�شتهلك.و  حماية  بغر�س  الطار 
الإعلن الذي ن�رشته الوزارة عرب �شفحتها 
مبوقع التوا�شل الجتماعي في�شبوك " تنهي 
وزارة التجارة اىل علم كافة املخابر مقدمي 
اخلدمات املرخ�شة مبوجب املر�شوم رقم -14

يحدد  الذي   2014 اأفريل  يف  املوؤرخ   135
�رشوط فتح خمابر جتارب و حتليل اجلودة و 

ا�شتغللها  اأنه باإمكانهم ايداع ملفات لطلب 
اأكدت  ".كما  تخ�ش�شاتها  ح�شب  العتماد 
ملفات  تت�شمن  اأن  يجب  اأنه  على  الوزارة 
عليها  املن�شو�س  الوثائق   ، العتماد  طلب 
التنفيذي  املر�شوم  من   5 املادة  اأحكام  يف 
 2013 �شبتمرب   املوؤرخ يف   302 رقم -13 
الذي يحدد �رشوط و كيفيات اعتماد املخابر 
خ�ش�شت  قد  امل�شتهلك.و  حماية  ق�شد 
الوزارة عنوانا اإلكرتونيا للمتعاملني ليداع 
dgcef.lab@co -  للفات طلب العتماد

.merce.gov.dz
ق/و

اإجب�رية “الكم�مة” داخل ال�صي�رة تثري جدال

اجلمعية الوطنية حلم�ية امل�صتهلك 
تطلب تو�صيح�ت

حلماية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  طالب 
احلكومة  زبدي،  م�شطفى  امل�شتهلك، 
اإجبارية  ح��ول  تو�شيحات  بتقدمي 
املركبات، موؤكدا  داخل  الكمامة  ارتداء 
من  �شكاوى  عدة  تلقت  م�شاحله  اأن 
مواطنني اأجربوا على دفع غرامة مليون 
دون  �شياراتهم  قيادتهم  ب�شبب  �شنتيم 
اأنه  زب��دي   م�شطفى  اأو�شح  قناع.و 
يجرب  قانوين  ن�س  وج��ود  ع��دم  رغ��م 
اأ�شحاب ال�شيارات اخلا�شة على ارتداء 
اأن  داخل مركباتهم، غري  الواقي  القناع 
املواطنني  على  فر�شت  الأمن  م�شالح 
تغرمي  اىل  جلاأت  و  الإجراء  بهذا  التقيد 

ت�شبب  ما  �شنتيم”  ب�”مليون  املخالفني 
امل��واط��ن��ني.و  ل��دى  كبري  غ�شب  يف 
حلماية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ح�شب 
امل�شتهلك فاإن ال�شلطات �شبق لها و اأن 
األغت هذا القرار اإل اأن املواطنني تفاجاأوا 
الأمن  م�شالح  فر�س  من  اأخ��رى  مرة 
للإجراء،  املخالفني  �شد  مالية  لغرامة 
نفهم  “مل  ال�شياق:  هذا  يف  اأ�شاف  و 
يكونوا  حني  ال�شائقني  معاقبة  �شبب 
مبفردهم داخل املركبة رغم اأن هذا الأمر 
الف�شل فيه �شابقا و مت الرتاجع عنه  مت 
بخ�شو�س  منطقي”.و  غ��ري  كونه 
كورونا،  فريو�س  من  الوقاية  اإجراءات 
قال زبدي اإن م�شاحله وقفت على عودة 
غري  بطريقة  الوليات  بني  ما  النقل 
م�شالح  عن  بعيدا  وع�شوائية  قانونية 
املروري  باحلادث  م�شت�شهدا  الرقابة، 
اأودى  الذي وقع بولية تيارت و الذي 
متجهني  كانوا  ا�شخا�س  ثلثة  بحياة 

نحو العا�شمة.
ق/و

عرب االإنرتنت من 16 اإىل 20 نوفمرب اجل�ري

الن�صخة اخل�م�صة من "موؤمتر ن�ص�ء من اأجل املتو�صط"
املتو�شط  اأج��ل  من  الحت��اد  ي�شت�شيف   
الن�شخة اخلام�شة من "موؤمتر ن�شاء من اأجل 
الإنرتنت  عرب  امل�شتوى  رفيع  املتو�شط" 
 ،2020 نوفمرب   20 اإىل   16 من  الفرتة  يف 
بني  امل�شاواة  ت�رشيع  اإىل  يهدف  ال��ذي  و 
كوفيد19-،  جائحة  �شياق  يف  اجلن�شني 

ح�شب ما اأفاد به بيان للحتاد.
اأجل  من  "الحتاد  اأن  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 
اخلام�شة  الن�شخة  ي�شت�شيف  املتو�شط 
املتو�شط+  اأج��ل  م��ن  ن�شاء  +م��وؤمت��ر  م��ن 
 20 اإىل   16 من  الفرتة  يف  الإنرتنت  عرب 
اخلام�شة  الذكرى  اإطار  يف   ،2020 نوفمرب 
والع�رشين لعملية بر�شلونة واإعلن بكني".
واأ�شاف اأن هذه الن�شخة تهدف اإىل "معرفة 
املا�شية  ال�شنوات  مدار  على  مت حتقيقه  ما 
بهدف  القادمة  لل�شنوات  الأ�ش�س  وو�شع 
يف  املنطقة  يف  اجلن�شني  بني  الفجوة  �شد 

�شياق جائحة كوفيد19-".
من  اأك��رث  املوؤمتر  "يجمع  اأن  املقرر  وم��ن 
وزراء  بينهم  م��ن  م�����ش��ارك،  ثلثمائة 
للمنظمات  ممثلني  و  �شيا�شات  و�شانعي 
الدولية و القطاع اخلا�س و املجتمع املدين 
و الأو�شاط الأكادميية من اأجل مناق�شة دور 

املراأة يف اخلطوط الأمامية ملكافحة جائحة 
كوفيد19-، وذلك يف �شياق القوى العاملة 
التعايف  ا�شتجابات  يف  و  العاملية  ال�شحية 
منطقة  يف  الزراعية  الأغذية  لقطاعات 

البحر املتو�شط".
وي�شعى املوؤمتر - ي�شيف البيان- اإىل "اإجراء 
جائحة  اأزمة  لتاأثري  التحليلت  من  املزيد 
كوفيد19-على الن�شاء والفتيات وت�شليط 
تلعبه  الذي  الرئي�شي  الدور  على  ال�شوء 
املراأة يف مواجهة اجلائحة، اإىل جانب حتديد 
دور  تقييم  لتح�شني  اللزمة  ال�رشوريات 
�شناعة  يف  املراأة  م�شاركة  تعزيز  و  املراأة 
ال�شيا�شات و القرارات للت�شدي للجائحة".
جل�شات  �شتتناول  ذل��ك،  على  ع��لوة 
يف  امل��راأة  �شد  العنف  منع  "كيفية  املوؤمتر 
يف  املناطق  و  امل��دن  دور  الأزم���ة،  �شياق 
جائحة  بعد  للجميع  �شاملة  بناء جمتمعات 
مكافحة  يف  ال�شباب  دور  كوفيد19-، 
القطاع  اجلن�شانية يف  النمطية  الت�شورات 
مراعاة  تعميم  كيفية  و  املرئي  و  الإذاع��ي 
التعايف  ل�شتجابات  اجلن�شاين  املنظور 
املناطق  و  الزراعية  الأغذية  قطاعات  يف 

الريفية".

و اأو�شح الحتاد يف بيانه اأن املوؤمتر "�شيتيح 
كذلك الفر�شة لإطلق اأول اآلية من نوعها 
و  وموؤ�رشاتها،  الدويل  احلكومي  للر�شد 
الحتاد  يف  الأع�شاء  الدول  اعتمدتها  التي 
و  لر�شد  العام  ،ه��ذا  املتو�شط  اأج��ل  من 
قيا�س التقدم املحرز يف جمال امل�شاواة بني 
اجلن�شني و حقوق املراأة يف املنطقة و تقدمي 
ال�شيا�شات و الإجراءات  التو�شيات ب�شاأن 

ل�شد الفجوة بني اجلن�شني".
 14 قبل  الت�شجيل  �رشورة  البيان  واأب��رز 
الربيد  ع��رب   ،12:00 ال�شاعة  نوفمرب، 
media@ufmse - التايل:  للإلكرتوين 

retariat.org
اأن  "يجب  الإلكرتوين  الربيد  اأن  واأو�شح 
يت�شمن املعلومات التالية: ال�شم بالكامل، 
الربيد  عنوان  املن�شب،  و  الإعلم  و�شائل 
الإلكرتوين و رقم الهاتف اجلوال"، م�شريا 
اإىل اأن جميع اجلل�شات �شتكون مفتوحة اأمام 
الفورية  الرتجمة  توفر  الإعلم مع  و�شائل 
الفرن�شية/  الإجنليزية/  التالية:  باللغات 

العربية/ الإ�شبانية ولغة الإ�شارة".

ق/و

م�ص�بقت�ن وطنيت�ن الأح�صن اخرتاع  واأف�صل عالمة جت�رية
ينظم املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�شناعية، بالتن�شيق مع املكتب اخلارجي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف اجلزائر، الطبعة الأوىل جلائزة اأف�شل علمة 
جتارية و م�شابقة وطنية لأح�شن اخرتاع، احتفال باليوم الوطني للبتكار ال�شاد�س و الع�رشين.و وفق بيان للمعهد فاإن امل�شابقتني فر�شة للموؤ�ش�شات الوطنية للرتويج 
لعلمتها التجارية وعر�س منتجاتها بالنظر للو�شع ال�شحي احلايل. و فر�شة للمبتكرين و حاملي امل�شاريع لعر�س اخرتاعاتهم و التعريف بها.و دعا املعهد الراغبني 
اأن املوعد النهائي ل�شتلم ا�شتمارات امل�شاركة هو  اأ�شار البيان  يف امل�شاركة ملء ال�شتمارات املوجودة على موقع املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�شناعية.و 

ال�شاد�س و الع�رشين من ال�شهر احلايل.
ق/و
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لوؤي ي
--------------------

اإىل  الوطني"  "البناء  حركة  ودع��ت 
جممل  بني  وطني  �شيا�شي  ح��وار  بدء 
املكونات الفاعلة يف اجلزائر، وقال رئي�س 
قرينة، من خلل  بن  القادر  عبد  احلركة، 
ورقة �شيا�شية قدمها، يف ندوة �شحفية 
اخلطرية  والظروف  الأجواء  هذه  "يف  اإنه 
حوار  اإىل  ال�شيا�شية  الطبقة  كل  اأدعو 
يكون  اأن  ال�شلطة  واأدع��و  وج��اد  فعال 
النظر  وجهة  لقبول  مت�شعا  �شدرها 
الأخرى مهما كانت خمتلفة"، م�شرياً اإىل 
اأّن احلركة "م�شتعدة لقبول اأية مبادرة اأو 
ال�شعي فيها من طرف الطبقة ال�شيا�شية 
هدفها  كان  اإذا  توجهاتها  اختلف  على 
ومتتني  �شعبها  عن  الغنب  ورفع  اجلزائر 
اجلبهة الداخلية واإ�شاعة احلريات وتعميق 

الدميقراطية".
وذهب املر�شح الرئا�شي ال�شابق بن قرينة 
القوى  اأك��رث  من  حركته  كانت  ال��ذي 
حملة  وخا�شت  للد�شتور،  الداعمة 
احلركة  اأّن  اإىل  ل�شاحله،  وا�شعة  دعائية 
اجلديد،  الد�شتور  اإلغاء  فكرة  ترف�س  ل 
ب�شبب �شعف امل�شاركة ال�شعبية، لكنها 
على  وطني  توافق  ح�شول  ا�شرتطت 
بعني  ياأخذ  بديل  د�شتور  وط��رح  ذل��ك، 
حول  �شابقًا  املعلنة  التحفظات  العتبار 

الد�شتور الذي جرى الت�شويت عليه.
لإل��غ��اء  دع���وات  �شمعنا  "لقد  وق���ال 
بالت�شليم  جدًل  فر�شنا  فاإذا  ال�شتفتاء، 
بتلك احلجج وكان هناك توافق بني �رشكاء 
الوطن ب�رشورة اإلغائه، فاإن ذلك ل يزعج 
اأن  ب�رشط  الوطني  البناء  حركة  اإطلقًا 
لد�شتور  العودة  لي�س  هو  الإلغاء  يكون 

يكون  واأن   ،2016 يف  املح�شن   2008
�شعبية  اإرادة  عن  نابعًا  اجلديد  امل�رشوع 
تكر�س هوية املجتمع وحتمي الدميقراطية 
د�شتور  ولي�س م�رشوع  احلريات  وت�شيع 
يكر�س التلفيق والإر�شاءات للزمر بعيداً 
توؤخذ  واأن  ال�شاحقة،  الأغلبية  واقع  عن 
مناق�شة  اأثناء  ذكرناها  التي  حتفظاتنا 

امل�رشوع يف اأي د�شتور قادم".
قبل  م��ن  ال�شتفتاء  نتائج  اإق���رار  ومت 
املا�شي،  اخلمي�س  الد�شتوري  املجل�س 
املجيد  عبد  الرئي�س  توقيع  انتظار  يف 
تبون عليه، يف وقت لحق عقب عودته 
من رحلته العلجية يف اأملانيا، ون�رشه يف 
اجلريدة الر�شمية لي�شبح �شاري املفعول.
كانت  الوطني"،  "البناء  حركة  وقبل 
اأعلنت،  قد  ال�شرتاكية"  القوى  "جبهة 
جديدة،  �شيا�شية  مبادرة  اإطلق  عزمها 

منطلقًا  الوطنية  التوافقات  من  تتخذ 
وطني  اإجماع  م�رشوع  لو�شع  رئي�شًا 

على املرحلة الدميقراطية قيد التنفيذ.
ال�شيا�شية  القوى  كل  مل�شاركة  ودعت 
واملدنية يف البلد يف املبادرة لبدء نقا�س 

�شيا�شي  م�رشوع  ل�شياغة  دميقراطي 
ال�شخ�شيات  فيه  ت�شارك  حقيقي، 
مفتوحًا  ويكون  واملثقفون  ال�شيا�شية 
يرغب  من  كل  جمع  بهدف  للمواطنني، 

بتغيري �شلمي، دميقراطي ومنظم.

 �صرعت الطبقة ال�صي��صية يف الدعوة لفتح حوار �صي��صي �ص�مل رغم اإعالن الهيئة املخت�صة عن مترير الد�صتور اجلديد ب�صفة ر�صمية بعدم� جرى الت�صويت عليه 
بداية ال�صهر اجل�ري.

وزير ال�صحة يوؤكد حتول الداء اإىل م�صكلة حقيقية على ال�صحة العمومية ويو�صح:

 التحكم يف ن�صبة ال�صكري ب�لدم ي�صهل عملية التع�مل 
مع "كوفيد19-"

ك�شف وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شلح 
اأن  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  امل�شت�شفيات 
داء ال�شكري ميثل م�شكلة حقيقية تواجه 
ال�شحة العمومية، معتربا ان التحكم يف 
ن�شبة ال�شكري يف الدم ي�شهل يف عملية 
عند  كوفيد19-  فريو�س  مع  التعامل 
امل�شابني، لأن الأ�شخا�س املر�شى به هم 

الأكرث عر�شة للإ�شابة بكورونا.  
خلل  له  كلمة  يف  ال��وزي��ر،  واأو���ش��ح 
اإ�رشافه على فعاليات اإحياء اليوم العاملي 
ل  ال�شكري  مر�س  اإن  ال�شكري،  ل��داء 
 ،19 بكوفيد  ال�شابة  خطر  من  يزيد 
لكنه يزيد من اأخطار تطور اأعرا�س حادة 

وم�شاعفات يف حالة ال�شابة.
ت�شهد  التي  الفئة  اإن  بوزيد،  بن  واأ�شاف 
التي  هي  بكورونا،  الوفيات  يف  ارتفاع 
الفئة  وهي  �شنة،   65 اأعمارهم  يفوق 
انت�شار داء  ارتفاع يف معدل  التي تعرف 

ال�شكري.
العمل  ���رشورة  على  ال��وزي��ر،  و�شدد 
الدقيقة  املراقبة  بعملية  التح�شي�شي 
ملر�شى ال�شكر، وتعزيز املراقبة ل�شكري 
اأق��رب  يف  الطبيب  وا�شت�شارة  ال��دم، 
يف  اجليد  التحكم  اإىل  بالإ�شافة  وقت. 
ي�شاعد  ما  وهذا  الدم،  يف  ال�شكر  ن�شبة 
وكذا   19 بكوفيد  الإ�شابة  اإدارة  على 
خلل  من  املتخذة  الج���راءات  توطيد 

ا�رشاك احلركة اجلمعوية وحت�شني التكفل 
جميع  الإعتبار  بعني  والأخ��ذ  باملر�شى، 

اأوجه الق�شور يف هذا اخل�شو�س.
و�شدد بن بوزيد، على العمل معا ب�شعار 
جميعنا هنا من اأجل الق�شاء على كوفيد 
القطاع  عن  الأول  امل�شوؤول  واأ�شار   .19
قوافل  هناك  اأن  اإىل  بالبلد،  ال�شحي 
باأمرا�س مزمنة  للم�شابني  طبية موجهة 
انقطاع  �شهدت  التي  الظل  مناطق  يف 

الرعاية ب�شبب كوفيد 19.
ال�شكري  داء  اإن  ال�شحة،  وزي��ر  واأك��د 
ال�شحة  على  حقيقية  م�شكلة  ي�شكل 
ن�شبة  اأن  ال��وزي��ر  وك�شف  العمومية 
لدى  اجلزائر  يف  ال�شكري  داء  اإنت�شار 
اي  باملائة،   14.4 ن�شبة  بلغت  البالغني 
بن  واأ�شاف  �شخ�س.  مليون   2.8 حوايل 
ال�شكري  داء  اأن  اإقرار  مت  قد  اأنه  بوزيد، 
الأ���رش  يعر�س  ومعيق،  مزمن  مر�س 

والدول اإىل خماطر ج�شيمة.
واأكد الوزير، اإن داء ال�شكري من نوع 2 
العامل،  عرب  لل�شحة  حقيقية  م�شكلة  هو 
البالغني  الأ�شخا�س  ع��دد  يبلغ  حيث 
 520 العامل  عرب  ال��داء  بهذا  امل�شابني 
الأطفال  يبلغ عدد  بينما  �شخ�س.  مليون 
مليون  ال��داء  بهذا  امل�شابني  واملراهقني 
م�شاب ويتوقع اأن ي�شل اإىل 682 مليون 
م�شاب بالداء عرب العامل، يف علم 2030.

اليوم  اإن  الوزير  قال  اأخ��رى،  جهة  ومن 
ال�شنة  هذه  يحمل  ال�شكري  لداء  العاملي 
�شعارا عامليا وهو ال�شكري واملمر�شون، 
وفريو�س  ال�شكري  وهو  وطنيا  و�شعارا 

كورونا ميكن تفاديهما.
ر�شالة  املنا�شبة،  بهذه  الوزير،  ووج��ه 
العاملية  املنظمة  وممثلة  ممثل  اإىل  �شكر 
كل  واإىل  الدعوة  تلبية  على  لل�شحة 
 .19 كوفيد  اأزمة  باإدارة  املكلفني  اخلرباء 
م�شيفا اإن هذا اليوم، يعترب مبادرة عاملية 
للرد على املخاوف املتعلقة بتزايد مر�شى 
للتاأكيد  وفر�شة  العامل،  عرب  ال�شكري 
جمعية  لت�رشيح  ال�شارم  التطبيق  على 
الأمرا�س  من  الوقاية  حول  املتحدة  الأمم 

غري املتنقلة.
ال�شحة،  وزارة  اإن  بوزيد،  بن  وك�شف 
ال�شكري  داء  بني  يجمع  �شعارا  تبنت 
�شبل  حول  حت�شي�شي  يوم  يف  وكورونا، 
خ�شو�شا  تفاديها  وامكانية  مكافحتها 
بالإ�شافة  ال�شكري.  مبر�س  للم�شابني 
اإىل تكثيف عملية التح�شي�س، لتبني منط 
وتعزيز  ال�شكري  ملر�شى  خا�شة  عي�س 
تقلي�س  اإىل  تهدف  التي  الإج����راءات 
عوامل اخلطر، من خلل اعتماد �شلوكات 
�شحية لتقوية املناعة وتفادي ال�شكري، 

ي�شيف الوزير.
لوؤي ي

خمت�صون يحذرون من �صعف جه�زهم املن�عي يف ح�ل التعر�س للوب�ء

اأطب�ء ا�صطروا ملع�جلة مر�صى ال�صكري 
ب�الن�صولني    بكورون�  م�ص�بني 

لداء  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  خمت�شون  حذر 
التعر�س  من  املر�س  بهذا  امل�شابني  ال�شكري 
على  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  لل�شابة 

اعتبار ان مناعتهم �شعيفة امام هذا الوباء .
ال�شحية  احل��ال��ة  تتدهور  ان  املحتمل  م��ن 
تعر�شهم  ال�شكري يف حال  مبر�س  للم�شابني 
ال�شياق  هذا  ويف  كورونا   بفريو�س  لل�شابة 
يقول الدكتور حبيطو�س عبد اللطيف خمت�س 
ال�شطرار  مت  قد  ان��ه   ": ال�شكري  داء  يف 
مبر�س  للم�شابني  بالن�شولني   املعاجلة  اىل 

ال�شكري ".
من جهتها حذرت هي الخرى جمعية مر�شى 
الو�شع  خطورة  من  اجلزائر  لولية  ال�شكري 

تقول  ذلك  وعن  بالفريو�س  ال�شابة  حال  يف 
في�شل اوحدة رئي�س  جميعة مر�شى ال�شكري 
نن�شح  نحن  لها:"   اجلزائر يف ت�رشيح  لولية 
من  اخل��روج  عدم  من  ال�شكري  مر�شى  كل 
الوقائية  والتدابري  الر�شادات  واتباع  البيت 

وعدم ح�شور التجمعات ".
و قيا�شا بهذه التحذيرات فان بع�س ال�شهادات 
اأنهم  اأك��دوا  الذين  ال�شكري  بداء  للمر�شى 
كانوا يف م�شتوى اللتزام بالجراءات الوقائية 
غري ان ذلك ح�شبهم خلف لهم ا�رشارا نف�شية 
على م�شتوى النوم والكل على �شبيل املثال 

لاحل�رش ".
لوؤي/ي

مع اقرتاب مواعيد �صب املنح

مراكز الربيد تتيح �صحب مع��ص�ت 
املتق�عدين عن طريق الوك�لة

واملوا�شلت  ال��ربي��د  وزارة  اأم�����س  اأك���دت 
�شحب  اإمكانية  والل�شلكية،  ال�شلكية 
ياأتي  الوكالة،  املتقاعدين عن طريق  معا�شات 
املتخذة  الوقائية  التدابري  جملة  اإطار  يف  هذا 
كوفيد19-،  كورونا  فريو�س  لنت�شار  تفاديا 
املنح  �شب  مواعيد  اق���رتاب  م��ع  ل�شيما 

واملعا�شات.
ال�شلكية  واملوا�شلت  الربيد  وزارة  وذكرت 
امل�شنني  فئة  م��ن  امل��واط��ن��ني  والل�شلكية 

عن  معا�شاتهم  �شحب  باإمكانية  واملتقاعدين، 
اأحد  تفوي�س  خلل  من  وهذا  الوكالة  طريق 
املعا�س،  �شحب  بعملية  القيام  يف  الأق��ارب 
خلطر  والتعر�س  التنقل  ت��ف��ادي  وبالتايل 

الإ�شابة بعدوى الفريو�س امل�شتجّد.
ال�شلكية  الربيد واملوا�شلت  واأ�شارت وزارة 
هذا  من  الإ�شتفادة  ميكن  اأن��ه  والل�شلكية 
ا�شتمارة  يف  املبينة  ال�رشوط  وفق  الإج��راء 

التوكيل.
لوؤي ي

ا�صتعم�ل نوع جديد من الكوا�صف بدء من االأ�صبوع الق�دم للت�صخي�س، درار:

ت�صخي�س "كورون�" عن طريق "�صك�ن�ر" يف ف�صل ال�صت�ء ال يفيد
درار،  ف��وزي  با�شتور،  ملعهد  العام  املدير  ك�شف 
لت�شخي�س  الكوا�شف  من  جديد  نوع  ا�شتعمال  عن 
الأوىل  الدفعة  اأن  امل�شابني بفريو�س كورونا، م�شيفا 
الأ�شبوع  اجلزائر  �شت�شل  كا�شف  اآلف  ب�10  املقدرة 

املقبل.
من  ثانية  موجة  تعي�س  اجلزائر  اأن  درار،  واأو�شح 
فريو�س كورونا والإ�شابات مر�شحة للرتفاع ب�شبب 

ف�شل ال�شتاء.
لقاح  اأن  باجلزائر،  با�شتور  ملعهد  العام  املدير  واأك��د 
وانه  الكورونا  �شد  يحمي  ل  املو�شمية  الأنفلونزا 

اأ�شبح من ال�رشوري اأن نكون م�شتعدين ويقظني.

الإذاعية  بالقناة  ا�شت�شافته  لدى  درار  وك�شف فوزي 
على  بعد  تنت�رش  مل  املو�شمية  الأنفلونزا  اأن  الأوىل، 
املا�شية   الأربع  ال�شنوات  "يف  اأنه  قائل  وا�شع،  نطاق 
�شهر  من  اأ�شبوع  اأول  يف  الفريو�س  ذروة  �شجلت 
ويقظني"  م�شتعدين  نكون  اأن  يجب  وبالتايل  فيفري، 
الوقائية  الج���راءات  تطبيق  يتم  "لو  اأن��ه  لي�شيف 
كالتباعد واإ�شتعمال الكمامات، ميكن احلد من اإنت�شار 
الأنفلونزا املو�شمية لذلك فالإجراءات امل�شتعملة �شد 
املدير  واأ�شاف  ملواجهتها".  فعالة  �شتكون  الكورونا 
التي  احلالية  الوبائية  "احلالة  اأن  با�شتور  ملعهد  العام 
تعرفها اجلزائر ت�شري اإىل اأن فريو�س كورونا يف اإنت�شار 

من  ثانية  موجة  تعي�س  بلدنا  واأن  م�شتمر،  واإرتفاع 
الإجراءات  ناأخذ كل  اأن  فريو�س كورونا، ولهذا يجب 
التي ت�شمح لك�رش هذه ال�شل�شلة لإنتقال هذا الفريو�س 
وهو  الكربى  امل��دن  يف  وا�شع  ب�شكل  اإنت�رش  ال��ذي 
ال�رشعة  بهذه  لي�س  لكن  منتظرا  كان  الذي  ال�شيء 
الكبرية لكن مع اإقرتاب ف�شل ال�شتاء ف�شيكون املناخ 
كورونا  ت�شخي�س  اأن  درار  واأكد  لإنت�شاره".  منا�شبا 
لأنه  يفيد  ل  ال�شتاء  ف�شل  يف  �شكانار  طريق  عن 
اأخرى،  فريو�شات  عن  الك�شف  �شورة  نف�س  يعطي 
الوقائية وتفادي  بالإجراءات  اللتزام  مذكرا ب�رشورة 
الك�شوفات  اإجراء  من  الهدف  اأن  واأ�شاف  التجمعات. 

امل�شابني  الأ�شخا�س  معرفة  من  التمكن  اأجل  من  هو 
ك�شف  كما  العدوة.  اإنتقال  ملنع  احلجر  يف  وو�شعهم 
لت�شخي�س  الكوا�شف  من  جديد  نوع  ا�شتعمال  عن 
الأوىل  الدفعة  اأن  م�شريا  كورونا،  بفريو�س  امل�شابني 
الأ�شبوع  اجلزائر  �شت�شل  كا�شف  اآلف  ب�10  املقدرة 
الفريو�س  عن  الك�شف  قدرات  اأن  اأ�شار  كما  املقبل. 
تتاأقلم مع تطور الو�شعية قائل اأنه "يف معهد با�شتور 
 1200 مبعدل  ن�شتقبل  فنحن  الو�شع  مع  نتما�شى 
اأقل  تكون  الأحيان  بع�س  ويف  يوميا  عينة  و1300 
خا�شة يف نهاية الأ�شبوع" مو�شحا اأن معهد با�شتور 
الفريو�س.  لت�شخي�س  �رشيعة  كوا�شف  بجلب  �شيقوم 

�شد  اللقاح  "عملية  اأن  درار  ك�شف  اأخر،  جانب  من 
اجلاري  نوفمرب   3 يف  اإنطلقت  املو�شمية   الأنفلونزا 
التلقيح  توفر  لعدم  تدريجية  ب�شفة  جت��رى  واأنها 
مع  لكن  املطارات،  غلق  ب�شبب  اللزمة  بالكميات 
بداية هذا الأ�شبوع الأمور �شتتح�شن واللقاح �شيكون 
ال�شيدليات"  م�شتوى  على  الكافية  بالكمية  متوفر 
مت  جرعة  مليون  اإ�شتقبال  مت  الأن  "حلد  اأنه  مو�شحا 
توزيعها على ال�شيادلة اخلوا�س ويف نهاية الأ�شبوع 
�شرتتفع الكمية و�شنلبي جميع الطلبات". كما طالب 

من اجلميع  اليقظة والإلتزام بالربوتكول ال�شحي.
لوؤي ي
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املجال  يف  الفرن�شية  اجلزائرية  العلقات 
الفرن�شية  الثورة  بعد  بداأت  الإقت�شادي 
نف�شها  فرن�شا  وج��دت  اين   1789 عام 
 ، ل�شاكنتها  غدائي  اأم��ن  اأزم��ة  تواجه 
لتزويدها  اجلزائرية  احلكومة  اإىل  فلجاأت 
حتتاجه  ما  ل�شمان  احلبوب  و  بالقمح 
رف�شت  لكنها  و  اجلنوبية،  املقاطعات 
ت�شديد ديونها و مل تعد ترد على ر�شائل 
داي اجلزائر ح�شني با�شا،  فثار هذا الأخري 
فكانت  فرن�شا،  قن�شل  على  غ�شب  و 
خطوة  اأول  ال�شهرية  امل��روح��ة  ح��ادث��ة 
تتميز  ملا  اجلزائر  لإحتلل  فرن�شا  تخطوها 
فلحية  اأرا�شي  و  مناخ   من  اجلزائر  به 
تلك  منذ  و  بامتياز،  فلحي  بلد  جعلها 
و  فرن�شا  مع  حرب  يف  اجلزائر  و  احلادثة 
اإىل  م�شتعمرة  وظلت  بحرا،  حو�رشت 
حققت  حيث   1954 نوفمرب  ثورة  غاية  
اأن  اإل   ، بالقوة  انتزعته  و  الإ�شتقلل 
ظلت  البلدين  بني  الإقت�شادية  العلقات 
الإقت�شادي،  التعاون  اإطار  يف  م�شتمرة، 
اأن  لكن    ، جدا  عاديٌّ  الأمر  يبدو  هنا  اإىل 
اإىل  للحبوب  م�شدر  من  اجلزائر  تتحول 
 ) م�شتورد   ( الفرن�شي  للقمح  م�شتهلك 
ال�شيا�شة  النظر يف  اإعادة  اإىل  يدعو  فهذا 
املتعامل بها يف القطاع الفلحي بالدرجة 
الفلحي. بالعقار  الأوىل، خا�شة ما تعلق 
يلعب  معلوم  هو  كما  الفلحي  فالقطاع 
لل�شعوب  الغذائي  الأمن  حا�شما يف  دورا 
اأو  الإق��ت�����ش��ادي��ة  الناحية  م��ن  ���ش��واء 
الغذائية  الأزمات   الإجتماعية، و يف ظل 
ا�شتقرار  عدم  ب�شبب  العامل   عا�شها  التي 
كثري  يطرح  وهذا  العاملية،  القمح  اأ�شعار 
يف  املنتهجة  ال�شيا�شة  عن  الأ�شئلة  من 
الفلحة  كقطاع  ح�شا�س  قطاع  ت�شيري 
من  فرن�شا  حتولت  كيف  و  اجلزائر،  يف 
لي�س  للقمح،  اأي�شا  م�شدر  اإىل  م�شتورد 
العاملية،  لل�شوق  اإمن��ا  و  فقط  للجزائر 
كفرن�شا  بلد  اإىل  اجلزائر  جل��اأت  مل��اذا  و 
للجزائريني؟  الغذائي  الأم��ن  ل�شمان 
و�شفها  باجلزائر  �شفريها  اأن  ل��درج��ة 
الفرن�شي،  القمح  لقطاع  الأول  بالزبون  
تتحول  جعلتها  التي  الأ�شباب  ماهي  ثم 
على  للح�شول  الرو�شية  ال�شوق  اإىل 
اأحد  قال  كما  بها  ت�شتنجد  بل  القمح؟، 
ف�شلت  بعدما  الإقت�شاديني،  املعلقني 
من  ال��ذات��ي  اكتفائها  على  احلفاظ  يف 

عامليا  الثالث  املركز  احتلت  و  املادة،  هذه 
الأوروب��ي،  القمح  م�شتوردي  قائمة  يف 
تخوف  اأثار  التحول  هذا  التقارير  ح�شب 
العلقات  ت�شري  اأن  من  الفرن�شي  اجلانب 
بعدما  التذبذب،  نحو  اجلزائرية  الفرن�شية 
الآون���ة  يف  تتح�شن  �شورتها  ب���داأت 
املقاومني،  جماجم  ا�شتعادة  اإثر  الأخ��رية 
ال�شوؤون  اإدارة  يف  �شلٌح  الإقت�شاد  لأن 
املائية  املوارد  قطاع  ل�شيما  ال�شيا�شية، 
ميكن  ل  بدونهما  و  الفلحة،  قطاع  و 
 ، اقت�شادية  نه�شة   حتقيق  كان  بلد  لأّي 
هذين  على  العظمى  القوى  تعتمد  لذا  و 
و  الأنظمة،  على  ال�شيطرة  يف  القطاعني، 
جتعل  و  الثالث  العامل  دول  مقدمتها  يف 
على  �شغط  ورق��ة  املوردين  هذين  من 

الأنظمة. احلكومات و 
اإىل  اجلزائر  حتّول  اأن  اعتربوا  امللحظون 
ال�شوق الرو�شية حماولة منها التحرر من 
وقفنا  اإذا  و  لفرن�شا،  الإقت�شادية  التبعية 
قطاع  يف  م�شوؤولني  ت�رشيحات  على 
م�شاحات  متلك  اجل��زائ��ر  ف��اإن   ، الفلحة 
احلبوب(   ( الكربى  للمحا�شيل  �شا�شعة 
تقدمه  ال��ذي  امل��ايل  الدعم  عن  ناهيك   ،
كل  يف  اأنه  ثم   ، الزراعة  لقطاع  احلكومة 
مو�شم للح�شاد نقراأ عن اأرقام خيالية باأن 

جمع  يف  عالية  مردودية  حققت  اجلزائر 
فاإمنا  �شيئ  على  دّل  اإن  هذا  و  املح�شول، 
يدل على اأن اجلزائر يكون لها اكتفاء ذاتي 
بلدا  تكون  اأن  باإمكانها  و  اجلانب  هذا  يف 
م�شدرا ل بلدا م�شتوردا،  ت�شري التقارير 
تقدر �شنويا  القمح  اجلزائر من  اأن حاجات 
15 مليون طن فما فوق، خا�شة يف  بنحو 
فريو�س  انت�شار  بعد  ال�شحي  الظرف  هذا 
كورونا، و قد عرفت ال�شاحة الوطنية  يف 
ال�شميد،  مادة  يف  حادة  اأزمة  اجلائحة  ظل 
حيث مت توزيعه و بيعه بطرق ملتوية، مل 
احل�شول  من  الفقرية  العائلت  تتمكن 
حاجة  اإن  رم�شان،  �شهر  يف  خا�شة  عليه 
القمح  من  كافية  كميات  اإىل  اجل��زائ��ر 
جعل  للمواطنني  الغذائي  الأمن  ل�شمان 
اجلزائر  على  قمحها  تعر�س  الدول  بع�س 
امل�شكل   ، بولونيا  و  اأملانيا  غرار  على   ،
اإذا  بالنوعية،  اإمنا  و  بالكم  يتعلق  ل  هنا 
بالقمح  اجلزائري  القمح  حم�شول  قارنا 
نوعية  ذو  اجلزائري  فالقمح  الأوروب��ي، 

جيدة.
يف  يقف  ال��ذي  العائق  اأن  اأثبت  الواقع 
اجلزائر  اأن  هو  القطاع  بهذا  النهو�س 
تعتمد  الزراعية  �شيا�شتها  يف  تزال  ما 
�شنوات  اإىل  تعود  قدمية  خمططات  على 

ال�شكاين  النمو  ظل  يف  الت�شعينيات، 
على  بات  قد  و  اجلزائر،   ت�شهده  ال��ذي 
احلكومة اجلزائرية اأن توفر الأمن الغذائي 
و  ال��ذات��ي،  الكتفاء  حتقق  و  لل�شكان 
الفلحية،  امل�شاريع  ت�شجيع  خلل  من 
منطقة  يف  "�شارت"  م�رشوع  ل�شيما 
خطة  و�شع  اإىل  يهدف  الذي  و  اجلنوب، 
مهمته  ال�شلب،  القمح  جمال  يف  ممنهجة 
املجال،  هذا  يف  الدولة  اإ�شرتاتيجية  ترقية 
هي  اجلزائر  يف  الأزمة  اأن  القول  خل�شة 
يعود  جهة  فمن   ، فلحي  عقار  اأزم��ة 
اأرا�شي  ا�شتغلل  اإىل  الأول  ال�شبب 
بحيث  �شكنية   اإجناز م�شاريع  فلحية يف 
اإىل  الفلحية  الأرا���ش��ي  معظم  حتولت 
اأزم��ة  على  الق�شاء  اج��ل  من  ا�شمنت  
ال�شكن يف اجلزائر، و ال�شبب الثاين بفعل 
يف  البلد،  عرفتها  التي  النهب  عمليات 
ظهر  حني  اإىل  املحا�شبة،  و  الرقابة  غياب 
حالت  عن  ك�شف  الذي  ال�شعبي  احلراك 
من  الع�شابة  عليه  اقدمت  ما  و  الف�شاد  
التلعب  و  العمومية  اخلزينة  اإفل�س 
�شابه  ما  و  ال�شناعي  و  الفلحي  بالعقار 

ذلك.
كانت  اخل�شارة  و  جدا،  ثقيل  كان  اللعب 
مبكان  ال�شعوبة  م��ن  و  بكثري   اأث��ق��ل 

تعهد  التي  املنهوبة  الأم��وال  ا�شتعادة 
اأن  كما  ا�شرتجاعها،  احل��ايل  الرئي�س 
يف  ال�شيا�شات  ف�شل  يف  تتمثل  الأزم��ة 
الفلحة،  كقطاع  ح�شا�س  قطاع  اإدارة 
تكونت  التي  الإط���ارات  اأن  الدليل  و 
تقنيني  و  مهند�شني  من  املجال   هذا  يف 
فانتقلوا  البطالة  عا�شوا  تقنيني  اأعوان  و 
فقط  منهم  القليل  اأخ��رى،  جمالت  اإىل 
ال�شهادات من خريجي املعاهد  من حاملي 
من  الفلحي  التكوين  يف  املتخ�ش�شة 
قطع  على  احل�شول  يف  احل��ظ  له  ك��ان 
اأو  تعاونيات  اإن�شاء  و  للإ�شتثمار  اأرا�شي 
الر�شوة،  و  املح�شوبية  طريق  عن  مزارع 
تاأخر  و  كورونا   وباء  تف�شي   ظل  يف  و 
انها  حمالة  ل  فاجلزائر  الأمطار،  �شقوط 
على  و  ع��ج��اف،  �شنوات  على  مقبلة 
واأن  احل��زام،  َي�ُشدَّ  اأن  اجلزائري  ال�شعب 
من  واأبنائه  نف�شه  لوقاية  "الُعولة"  ِخَر  َيدَّ
اأثناء  اجلزائر  جتربة  تتكرر  ل  حتى  اجلوع، 
حركة ابن الأحر�س و اأزمة اخلبز التي اأدت 
يقول  كما  و  دموية،  ثورة  اإىل   1988 يف 
التي تعي�س  فالدولة  اخلرباء القت�شاديون 
�شعرها  يف  تتحكم  ول  تنتجها  مادة  على 

)البرتول( هي دولة مهددة باملجاعة.

اأ�صحت اجلزائر يف ال�صنوات االأخرية اأكرب م�صتورد للقمح بعدم� ك�نت ت�صدره للخ�رج  و هذا يعك�س االأرق�م التي تقدمه� امل�ص�لح الفالحية عن  املردود الذي حتققه الوالي�ت يف كل 
مو�صم فالحي، و ه�هي تلج�أ اإىل دولة اأخرى خ�رج فرن�ص� للح�صول على هذه امل�دة الغذائية بعدم� ك�نت مموله� الرئي�صي، فهل  امل�صكلة تتعلق ب�جلف�ف  وقلة االأمط�ر اأم هي مرتبطة 
ب�صوء  ت�صيري قط�ع الفالحة؟ يف ظل م� تع�نيه البالد من اأزمة يف العق�رالفالحي، كم� اأن الدولة تعتمد  يف �صي��صته� الزراعية على املخطط�ت القدمية، ال�صيم� و قط�ع الفالحة يعد 

املورد االأ�ص��صي ملرحلة م� بعد املحروق�ت   يف ظل االأزمة التي متر به� اجلزائر بعد انهي�ر البرتول.

ٍر اإىل ُم�ْصَتْوِرٍد للقمح دِّ اجلزائر من ُم�صَ

الطب النووي ي�صجل "تطورا كبريا" يف اجلزائر
ملمار�شي  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأ�شاد 
حممد  الدكتور  اخلوا�س،  النووي  الطب 
"التطور  ب  باجلزائر  بوروبة  �شدرالدين 
التخ�ش�س  هذا  ي�شجله  ال��ذي  الكبري" 
باأجهزة  تدعيمه  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا 
ال�رشطان  لطب  املوجه  الطبي  الت�شوير 
املغاربي  املوؤمتر  انعقاد  مبنا�شبة  القلب.و  و 
الدكتور  اأك��د  ال��ن��ووي،  للطب  الثالث 
النووي  الطب  "ي�شهد  يقول  ب��وروب��ة 
تطورا كبريا يف اجلزائر �شواء يف القطاع 
 49 حاليا  لدينا  اخلا�س.  اأو  العمومي 

موزعني  التخ�ش�س  لهذا  موجه  مركزا 
 60 اأن  علما  الوطني  الرتاب  كامل  عرب 
اخلا�س".و  للقطاع  تابعة  منها  باملئة 
وطنية  "كفاءات  وجود  اىل  ا�شارته  يف 
اأو�شح  النووي،  الطب  يف جمال  موؤكدة" 
التخ�ش�س  لهذا  م�شلحة  اأول  اأن  املتدخل 
بيار  مركز  يف  ممثلة   1978 ل�شنة  تعود 
م�شطفى  مب�شت�شفى  ك��وري  م��اري  و 
املتحدث  يرى  العا�شمة.و  باجلزائر  با�شا 
التاأخر  ا�شتدراك  اجلزائر  على  يتعني  اأنه 
اخلا�شة  الأج��ه��زة  جم��ال  يف  امل�شجل 

عليها  يكرث  التي  و  امل�شتوردة  بالأ�شعة 
منددا  ال�رشطان  طب  جمال  يف  الطلب 
املقطعي  للت�شوير  واحد  جهاز  بوجود 
هذه  اأن  علما  ال�شكان  جلميع  ال��ذري 
تقدما  الطبي حتقق  الت�شوير  الطريقة من 
اأمرا�س  معاجلة  و  ت�شخي�س  يف  كبريا 
اأكد  اأخرى،  جهة  القلب.من  و  ال�رشطان 
الذي  الوحيد  املركز  اأن  بوروبة  ال�شيد 
للقطاع  تابع  التقنية  هذه  على  يتوفر 
داعيا  وزو  تيزي  مبدينة  يوجد  و  اخلا�س 
و  �شيما  الطبية  التقنية  هذه  تكثيف  اىل 

ال�رشطان"  ل��داء  الوطني  املخطط   " اأن 
يف  النقائ�س  ل�شد  الجراء  بهذا  يو�شي 

ال�رشطان. مبر�شى  التكفل  جمال 
اأو�شح  املوؤمتر،  مو�شوع  بخ�شو�س  و 
ي��دوم  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  اأن  امل��ت��دخ��ل 
تقنيات  تطبيق  على  �شيعكف  يومني 
بالطب  اخلا�شة  العلج  و  الت�شخي�س 
القلب  و  ال�رشطان  داء  جمال  يف  النووي 
بني  للعلقة  جانبا  �شيخ�ش�س  فيما 
النووي.من  الطب  و  ال�شطناعي  الذكاء 
الفرتا�شية  الطريقة  متثل  اأخ��رى،  جهة 

الظرف  فر�شها  التي  العلمي  اللقاء  لهذا 
ح�شب  تقنيا"  "رهانا  اخلا�س  ال�شحي 
مت  اجلانب  هذا  اأن  م�شيفا  املخت�س  نف�س 
يف  البحث  مركز  طرف  من  به  التكفل 
ي�شمن  الذي  التقني  و  العلمي  العلم 
الربط بني خمتلف املتدخلني من اجلزائر و 
املغاربي  املوؤمتر  اأن  املغرب.يذكر  و  تون�س 
حتت  ينظم  النووي  الطب  حول  الثالث 
و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة  ا���رشاف 
مع  بالتن�شيق  امل�شت�شفيات  ا���ش��لح 
حمافظة الطاقة الذرية.                 .ق/و
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الوادي يف ح�لة ت�أهب ق�صوى ملواجهة انت�ص�ر فريو�س 
كورون�

ي�صني حممد 
---------------- 

اإطار  يف  العملية  تندرج  حيث 
يف  املحلية  ال�شلطات  �شعي 
التدابري  م��ن  جملة  تطبيق 
انت�شار  من  للحد  الوقائية 
ظل  يف  خ��ا���ش��ة  ال���وب���اء، 

اللتزام  يف  امل�شّجل  الرتاخي 
وكذا  الوقائية،  بالإجراءات 
عدد  يف  املح�شو�س  الرتفاع 
احلملة  وم�ّشت  الإ�شابات، 
والأماكن  ال�شوارع  خمتلف 
وكل  والأح��ي��اء  العمومية، 
امل�شتقبلة  اخلدماتية  الهياكل 

ح�شب  مت  ك��م��ا  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
ال��ولي��ة،  وايل  ت��وج��ي��ه��ات 
لتفعيل  خا�س  جهاز  و�شع 

للتعقيم. الولية  خمطط 
عبد  ال���وادي،  وايل  اجتمع 
ال���ق���ادر راق�����ع، م���وؤخ���را، 
لر�شد  العملياتية  باخللية 

الوبائية  الو�شعية  ومتابعة 
بالولية  اليومية  وال�شحية 
حيث  ال��و���ش��ع��ي��ة،  مل��ت��اب��ع��ة 
مبتابعة  ت��وج��ي��ه��ات  ���ش��دى  اأ
للخليا  الوبائية  التحقيقات 
وح�رش  وحت��دي��د  اجل��واري��ة، 
والنت�شار  الإ�شابة  مواقع 
انت�شار  من  واحلد  للمجابهة 
و�شع  اإىل  بالإ�شافة  الوباء، 
حمتملة  خم��ط��ط��ات  ع���دة 
م�����ش��ب��وط��ة ب��ت��وف��ري ك��اف��ة 
و  جتهيزات،  من  الحتياجات 
الفوري  للتدخل  طبية  اأطقم 
اخللية  وت�شم  ال�رشورة،  عند 
وال�شحة،  الولية،  م�شالح 
واحلماية  الأمنية،  والأجهزة 
والنقل..  والتجارة،  املدنية، 

. وغريها

م�ص�لح  ك�فة  مب�ص�ركة  كورون�،  وب�ء  انت�ص�ر  ملك�فحة  وا�صعة  وتعقيم  تطهري  حملة  الوادي،  والية  ببلدي�ت  انطلقت 
املدين. املجتمع  من  الف�علة  واملنظم�ت  واجلمعي�ت  البلدي�ت  وم�ص�لح  الوالية 

الوالية بلدي�ت  "كوفيد19-" عرب خمتلف  للوق�ية من  اإجراءات ردعية 

وق���ف���ت ي��وم��ي��ة ال��ت��ح��ري��ر 
اأحياء  خمتلف  وعرب  اجلزائرية 
اإ�رشار  على  البيا�شة  بلدية 
ئ��م��ة امل�����ش��اج��د وال��ق��ائ��م��ني  اأ
على  ال��ت��ن��ازل  ب��ع��دم  عليها 
بداخلها  ال�شحي  الربوتوكول 
اخلم�س  ال�شلوات  قامة  اإ ثناء  اأ
ال��ت��ب��اع��د  بتطبيق  وه���ذا   ،
اإجبارية  وك��ذا  امل�شلني  بني 
والكمامة  ال�شجادة  اإح�شار 
منع  وكذا  املعقم  وا�شتعمال 
باحل�شور  ال�شغار  الأطفال 
امل�شاجد  ف��ت��ح  اإع����ادة  م��ن��ذ 
بداخلها  ال�����ش��لة  وع����ودة 
ب��ع��د ف���رتة م���ن الن��ق��ط��اع 
كورونا  وباء  انت�شار  ب�شبب 
التي  ال��وق��اي��ة  والإج����راءات 
 ، ال�شحة  وزارة  بها  ج��اءت 
الكثري  اإعجاب  هذا  نال  وقد 
منهم  خ�شو�شا  امل�شلني  من 
املزمنة  بالأمرا�س  امل�شابني 
يدركون  الذين  ال�شن  وكبار 
داخ��ل  جت���اوز  اأي  اأن  ج��ي��دا 
ال�شلوات  ث��ن��اء  اأ امل�شجد 
من  ���ش��ي��ع��ر���ش��ه��م  اخل��م�����س 
من  والعدوى  الوباء  خماطر 

ناهيك  اخلطري،  الفريو�س  هذا 
والقائمني  ئمة  الأ اإ�رشار  على 
ال��وق��وع  ع��دم  ع��ل��ى  عليها 
جتعلهم  ال��ت��ي  الأخ��ط��اء  يف 
قامة  اإ من  اأخرى  مّرة  يحرمون 
م�شاجدهم  داخ��ل  ال�شلوات 
م������ام اإ��������رشار اجل���ه���ات  اأ
مديرية  يف  املتمثلة  الو�شية 
بالولية  الدينية  ال�����ش��وؤون 
تو�شيات  يف  اأك���دت  ال��ت��ي 
بعثتها  التي  ر�شائلها  وجميع 
�شوؤون  على  القائمني  جلميع 
مراقبيها   زيارات  اأن  امل�شاجد 
ول��ن  �شت�شتمر  للم�شاجد 
على  ال��وق��وف  بغية  تتوقف 
التي  بالتدابري  اللتزام  مدى 
فتح  بعد   ، الدولة  بها  جاءت 
لتفادي  جديد  م��ن  امل�شاجد 
ما  وه��و   ، ال��وب��اء  ان��ت�����ش��ار 
امل�شلني  على  اأي�شا  يحتم 
الوقائية  البنود  جميع  احرتام 
بالفريو�س  الإ�شابة  لتفادي 
الكثري  رحيل  وراء  كان  الذي 
مثواهم  نحو  الأ�شخا�س  من 

الأخري.  
زياد  بو  اأ

املدنية  احلماية  م�شالح  اأطلقت 
جميع  ع��رب  ال���وادي،  ب��ولي��ة 
عملياتيا  برناجما  وحداتها، 
موجة  ملجابهة  حت�شي�شيا، 
"كورونا"  فريو�س  من  ثانية 
املنطقة،م�شرية  ت�شهدها  قد 
���ش��ي��ارة  ت��خ�����ش��ي�����س  اإىل 
خم�ش�شة  جم��ه��زة  ���ش��ع��اف  اإ

فيها  امل�شتبه  احل��الت  لنقل 
وح��دة،  ك��ل  م�شتوى  ع��ل��ى 
عمليات  يف  امل�شاهمة  م��ع 
عرب  والتح�شي�س  التعقيم 

الولية. قليم  اإ
وذك����رت م��دي��ري��ة احل��م��اي��ة 
لها،  بيان  يف  بالوادي  املدنية 
ن�شخة  على  "التحرير"  حتوز 

�شيارة  خ�ش�شت  نها  اأ منه، 
تابعة  وح��دة  لكل  ���ش��ع��اف  اإ
مزودة  الولية،  قليم  اإ عرب  لها 
الفردية  احلماية  و�شائل  بكل 
واقية  ل��ب�����ش��ة  واأ ق��ن��ع��ة  اأ م��ن 
تدريبا  تلقى  طاقم  مع  معقمة 
كيفية  يف  ج��ي��دا  وت��ك��وي��ن��ا 
معه  وم���ن  ن��ف�����ش��ه  ح��م��اي��ة 
امل�شتبه  احل��الت  نقل  ث��ن��اء  اأ
"بكوفيد19-"  اإ�شابتها  يف 
غاية  اإىل  تواجدها  مكان  من 
ال�شحية،  للم�شالح  اإي�شالها 
الدوري  التعقيم  على  موؤكدة 
للمركبة  نقل  عملية  كل  بعد 

معداتها. وكل 
يف  امل�شالح  ذات  اأطلقت  كما 
الدوري  للتعقيم  وا�شعة  حملة 
العمومية  امل��راف��ق  مبختلف 
ت�شتقبل  ال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة 
م�شاحلهم  لق�شاء  املواطنني 
مع  التن�شيق  خ���لل  م��ن   ،
يف  والتعليم  الرتبية  مديرية 
الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  تعقيم 
بالتعاون  امل�����ش��اج��د  تعقيم 

م���ع اجل��م��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة 
الدينية،  ال�شوؤون  ومديرية 
املحلية  دارات  الإ اإىل  اإ�شافة 
عن  ناهيك  وامل�شت�شفيات، 
ح��م��لت  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
ال��ت��ع��ق��ي��م ع���رب ال�����ش��وارع 

باملنطقة. الرئي�شية 
احلماية  م�شالح  �شت  وخ�شّ
امل��دن��ي��ة ب��ال��ولي��ة خ��رج��ات 
وحداتها،  كل  عرب  حت�شي�شية 
جتمع  م���اك���ن  اأ ت�����ش��ت��ه��دف 
وت��واج��د امل��واط��ن��ني ���ش��واء 
ال�شارع،  و  اأ املغطاة  امل�شاحات 
وتوجيهات  ن�شائح  بتقدمي 
للحد  م��ط��وي��ات،  وت��وزي��ع 
ال��ف��ريو���س،  تنقل  خطر  م��ن 
الكمامة  ب��ارت��داء  باللتزام 
وت��ع��ق��ي��م ال��ي��دي��ن واح���رتام 
الجتماعي،  التباعد  م�شافة 
يف  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
عرب  التح�شي�شية  ال��ربام��ج 
ذاع�����ة وم��واق��ع  م�����واج الإ اأ

الجتماعي. التوا�شل 
ي�شني حممد 

مكافحة  اإطار  يف 
احل�رشية  اجلرمية 
نواعها  اأ ب�شتى 
املتعلقة  ل�شيما 
م��ن��ه��ا ب��رتوي��ج 
امل���������رشوب����ات 
متكن  الكحولية، 
م���ن  ع��ن��ا���رش الأ

من  بالوادي  الثاين  احل�رشي 
من  معتربة  جد  كمية  حجز 
قدر  الكحولية  امل�رشوبات 
من  وحدة   20100 ب�  عددها 
الأحجام.   و  نواع  الأ خمتلف 

اإىل  تعود  العملية  تفا�شيل 
امل�شلحة  عنا�رش  ا�شتغلل 
مفادها  م��وؤك��دة  ملعلومات 
بتخزين  �شخ�شني  ق��ي��ام 
من  م��ع��ت��ربة  ج��د  ك��م��ي��ات 
امل�������رشوب���ات ال��ك��ح��ول��ي��ة 
مب�����ش��ك��ن��ني ب��اأح��د الأح��ي��اء 
املدينة،  بو�شط  ال�شعبية 
مع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ع��د  ل��ي��ت��م 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
بالتفتي�س  اإذن  ا�شت�شدر 

امل�شتهدفني. للم�شكنني 
حجز  عن  اأ�شفرت  العملية 
 13680 ب���  ق���درت  كمية 
و  الأول  بامل�شكن  وح���دة 
 6420 ب�  قدرت  اآخرى  كمية 
وح����دة ب��امل�����ش��ك��ن ال��ث��اين 
حجزه  مت  م��ا  جممل  لي�شل 
من  وح����دة   20100 اإىل 

الأحجام.  و  نواع  الأ خمتلف 
ي�شرتجع  املقرن  دائرة  واأمن 

�رشقة حمل  �شيارة 

اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
ن��واع��ه��ا  اأ ب�شتى  احل�����رشي��ة 
منها  امل��ت��ع��ل��ق��ة  خ��ا���ش��ة 
باملمتلكات  املا�شة  باجلرائم 
باأمن  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
الوادي  بولية  املقرن  دائرة 
املا�شية   القليلة  يام  الأ خلل 
حمل  مركبة  ا�شرتجاع  من 

�رشقة.
اإىل  تعود  الق�شية  وق��ائ��ع 
موؤكدة  معلومات  ا�شتغلل 
�شياحية  مركبة  بتواجد  تفيد 
ن��ه��ا  م�����ش��ب��وه��ة ي��ح��ت��م��ل اأ
امل��زارع    باإحدى  �رشقة  حمل 
ليبا�رش   ، امل��دي��ن��ة  ب��اأح��واز 
عملية  ال�����رشط��ة  ع��ن��ا���رش 
التي  و  املراقبة  و  الرت�شد 

املركبة. با�شرتجاع  كللت 
املفتوح  التحقيق  اإطار  ويف 
املحجوزة  املركبة  اأن  و  تبني 
اأحياء  اح��د  من  �رشقة  حمل 

�شابق. بتاريخ  املدينة 
ب���ع���د ا����ش���ت���ي���ف���اء ك��اف��ة 
اإجناز  مت  القانونية  الإجراءات 
للمحكمة  ج��زائ��ي   م��ل��ف 

قليميا. اإ املخت�شة 
ق.م

التطهري  حم��ط��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 
على  امل��ت��واج��دة   ONA01
 16 ال��وط��ن��ي رق��م  ال��ط��ري��ق 
الكرمي  عبد  ح�شاين  ببلدية 
ولية  عا�شمة  �رشقي  الواقعة 
�رشيف  مع�رشة  بجوار  الوادي 
ج��راء  بيئية  ب��ك��ارث��ة  ت��ن��ذر 
ال�شحي  ال�رشف  مياه  ت�رشب 
اأين   ، املحطة  ذات  غمر  الذي 
ل  كريهة  روائح  منه  تنطلق 
ت�شاعدت  ظ��رف  يف  تطاق 
بوباء  امل�شابني  اأع���داد  فيه 
يحدث  امل�شتجد،  ك��ورون��ا 

جني  عملية  مع  تزامنا  ه��ذا 
املو�شم  لهذا  الزيتون  �شابة 
وع�����رشه��ا ب��ه��ذه امل��ع�����رشة 
اإىل  �شنوات  منذ  حتولت  التي 
التلوث  م�شادر  من  م�شدر 
ج����راء ه���ذه امل��ي��اه ال��ق��ذرة 
ال��روائ��ح  منها  تنبعث  التي 
ت�رشب  عن  ناهيك   ، الكريهة 
اإىل  احل�����رشات  ن���واع  اأ جميع 

املع�رشة.. هذه 
مع  ل��ل��ت��ح��ري��ر  ح��دي��ث  ويف 
ب��ع�����س ال��ف��لح��ني ال��ذي��ن 
���ش��ادف��ت��ه��م ب����ذات امل��ك��ان 

ا�شتيائهم  عن  ع��ربوا  الذين 
ال�شديدين  ارتياحهم  وع��دم 
ال��ذي  امل��زري  الو�شع  لهذا 
التحرير  جريدة  تناولته  طاملا 
اأن  دون  وال�شورة  بالتف�شيل 
من  �شاغية  ذان��ا  اآ ذل��ك  يجد 
والولئية  املحلية  ال�شلطات 
على  التطهري  مدير  خا�شة 
اكتفى  الذي  الولية  م�شتوى 
ن��ه ���ش��ي��در���س امل��و���ش��وع  ب��اأ
املجل�س  رئي�س  تعبري  ح�شب 
لبلدية  ال��ب��ل��دي  ال�����ش��ع��ب��ي 
التابعة  الكرمي  عبد  ح�شاين 

كانت  التي  الدبيلة  لدائرة  
ولي���ة  وايل  دارة  اإ حت���ت 
ال�شياق  ذات  ويف   . ال��وادي 
جمددا  الفلحني  هوؤلء  طالب 
هذه  نفوذ يف  له  من  من جميع 
الربملانيني  فيهم  مبا  ال��ولي��ة 
قبل  املوقف  ن��ق��اذ  لإ التدخل 
ويح�شل  ال��ك��ارث��ة  حت��ل  اأن 
غنى  يف  وال��ب��لد  الت�شمم 
�شحية  م�شاكل  اإ�شافة  عن 
مع  �رشاعها  ظل  يف  اأخ��رى 

القاتل.  كورونا  وباء 
مبارك قدودة 

االأئمة والق�ئمون عن امل�ص�جد ب�لبي��صة 
يرف�صون التن�زل على الربتوكول 

ال�صحي 

عرب جميع وحدات احلم�ية املدنية ب�لوادي

برن�مج عملي�تي حت�صي�صي ملج�بهـة املوجة الث�نية لفريو�س "كورونـ�"

من قبل االأمن احل�صري الث�ين ب�لوادي 

حجز كمية جد معتربة من امل�صروب�ت 
الكحولية بو�صط املدينة

تلوث بيئي يوؤ�صر لك�رثة يف االأفق 



الفلحي  بال�شاأن  املهتمون  طالب  
على  ال�����رشوري  م��ن  ب��ات  ن��ه  اأ
بالتوجه  بالبلد  العليا  ال�شلطات 
لزراعة  المكانات  توفري  نحو 
املعروفة  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  ال��ذرة 

املمتازة. تربتها  بنوعية 
م�شتثمر  �شليم  ب��ل��ك��رم  اأك���د 
ف���لح���ي وع�������ش���و ب��ج��م��ع��ي��ة 
ن�������ش���ار ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  الأ
ن��ه  اأ ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  الفلحيني 
ال�����ش��ارم  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اط���ار  يف 
اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 

على  بالرتكيز  الفلحة  وزي��ر  و 
بات  نه  فاإ ال�شحراوية  الفلحة 
لزراعة  التوجه  ال�����رشوري  من 
ورقلة  مبنطقة  وال��ذرة  احلبوب 
املمتازة  تربتها  بنوعية  املعروفة 
املنتوجات  جلميع  امللئم  ومناخها 
كم�شتثمرين  ب�شفتهم  موؤكدا   ،
وزير  يطالبون  باملنطقة  فلحيني 
للذرة  �شعبة  ا�شتحداث  الفلحة 
اجلافة  والبقول  احلبوب  بتعاونية 
التي  للمعاناة  ن��ظ��را  ب��ورق��ل��ة 
وال�شعوبات  الفلح  يتكبدها 

اخلوا�س  طرف  من  يتلقاها  التي 
وكذلك  ال��ذرة  حبوب  اقتناء  يف 
جلبها  نقاط  م��ن  امل�شافة  بعد 
وهو  وه��ران،  ب�شكرة  بوليتي 
تعليمات  مع  يتما�شى  الذي  المر 
بالبلد  القرار  �شناع  وتوجيهات 
الت�شهيلت  ل��ت��ق��دمي  ال��ه��ادف��ة 
الراغبني  وامل�شتثمرين  للفلحني 
ل��ت��ع��زي��ز  الر������س  خ���دم���ة  يف 
ثم  ومن  الوطني  الدخل  م�شادر 
املحروقات  لقطاع  التبعية  انهاء 
ال����ذي ت���ه���اوت ا����ش���ع���اره يف 

جهة  من   . العاملية  البور�شات 
ع�شو  بلكرم  ثمن  فقد  ثانية 
للم�شتثمرين  الن�شار  جمعية 
ال��ف��لح��ي��ني ب���ولي���ة ورق��ل��ة 
طرف  من  املبذولة  املجهودات 
تعاونية  ن�شاط  على  القائمني 
بورقلة  اجلافة  والبقول  احلبوب 
الولئي  امل��دي��ر  راأ�شهم  وعلى 
الت�شهيلت  ت��ق��دمي  خ��لل  م��ن 
ورف��ع  وامل�شتثمرين  للفلحني 

النتاجية. القيمة 
فا�شل بن  يو�شف 

الكهرباء  توزيع  مديرية  اأكدت 
ل�رشكة  التابعة  بب�شكرة،  والغاز 
م�شتحقاتها  اأن  "�شونلغاز"، 
تزايد  يف  الزبائن  ل��دى  املالية 
اأخ��رى،  اإىل  �شنة  م��ن  م�شتمر 
جائحة  بفعل  العام،  هذا  ل�شيما 
الديون  بلغت  حيث  "كورونا"، 
الطاقة  ا�شتهلك  عن  املرتتبة 
مليار   476 ح��دود  الكهربائية 
تقدر  زي���ادة  بن�شبة  �شنتيم، 
بال�شنة  مقارنة  و  باملائة  ب300 

. �شية ملا ا
ع��م��دت م��دي��ري��ة ال��ت��وزي��ع، يف 
ه��ذه  حت�شيل  م�شاعي  اإط���ار 
اإىل  املالية،  وامل�شتحقات  الديون 
نا�شدت  اإعلمية،  حملة  اإطلق 
مبختلف  الزبائن  كافة  خللها  من 
وامل��ادي��ني،  املعنويني  ن��واع��ه��م  اأ
م�شتحقات  ت�شديد  اأج��ل  م��ن 
والغاز،  للكهرباء  ا�شتهلكهم 
املتخذة،  والو�شائل  الطرق  عرب 
"كورونا"،  جل��ائ��ح��ة  م��واك��ب��ة 
املواطنني،  �شلمة  على  وحفاظا 
ح��ي��ث و���ش��ع��ت حت��ت ت�����رشف 
الديون،  تراكم  لتفادي  الزبائن، 
ت�شديد  اإج�����راءات  وت��خ��ف��ي��ف 
الكهرباء  ا�شتهلك  م�شتحقات 
للت�شديد  ط��رق  ع��دة  وال��غ��از، 
احرتام  مع  واأمان،  اأريحية  بكل 
م��ع��اي��ري ال��وق��اي��ة وال�����ش��لم��ة. 
ح�شب  ال��ت��داب��ري،  تلك  ت�شمل 

وكالة  اأي  يف  الدفع   ، لها  بيان 
ال��رتاب  ع��رب  لل�رشكة  جت��اري��ة 
البطاقة  خ��لل  م��ن  ال��وط��ن��ي، 
بوا�شطة  وال��دف��ع  ال��ذه��ب��ي��ة، 
 ،"sadeg.dz" البنكية  البطاقة 
خلل  من  ل��ك��رتوين  الإ وال��دف��ع 
يف  والت�شديد  ال�رشكة،  موقع 
امل�شتوى  على  بريد  مكتب  اأي 

لوطني. ا
ولي���زال  ك��ان  ال��ب��ي��ان،  ح�شب 
على  املرتتبة  ال��دي��ون  م�شكل 
كبريا  عائقا  ال�����رشك��ة،  زب��ائ��ن 
ا�شرتاتيجيتها  حتقيق  �شبيل  يف 
خدماتها،  حت�شني  اإىل  الرامية 
حت�شني  و  ب��ت��ع��م��ي��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الكهربائية  بالطاقتني  ال��ت��زود 
وتطوير  ع�����رشن��ة  وال��غ��ازي��ة، 
منظوماتها،  و  �شبكاتها  خمتلف 
جتارية  وكالت  فتح  جانب  اإىل 
للكهرباء  تقنية  وم��ق��اط��ع��ات 
وال���غ���از، وجت���دي���د ه��ي��اك��ل��ه��ا 
ف�شاءات  حت�شني  مع  القاعدية، 
وع�رشنتها.  الزبائن  ا�شتقبال 
نها  اأ زبائنها،  ال�رشكة  ت��ذك��ر 
البلغات  ل�شتقبال  م�شتعدة 
اأو  الكهرباء  يف  عطب  اأي  عن 
عرب  الت�شال  خلل  من  الغاز، 
الوطني  الت�شال  مركز  رق��م 
على  اخلدمة  يف  املو�شوع   3303

ال�شاعة. مدار 
ق/ج

ال�شتعدادات  ظل  يف   
التي  ال��ت��اأه��ب  وح��ال��ة 
امل�شالح  عنها  اأعلنت 
ال�����ش��ح��ي��ة ب��ال��ولي��ة 
مل��واج��ه��ة الن��ت�����ش��ار 
���رشف  اأ للوباء  املقلق 
ورق��ل��ة  ولي����ة  وايل 
ع��ل��ى اإدخ����ال  اجل��ه��از 
امل���ذك���ور ل��ل��خ��دم��ة ، 

بوبكر  اأ ورقلة  وايل  عليه  اأ�رشف 
اعترب  ال��ذي  بو�شتة  ال�شديق 
ت��دع��ي��م ال��ق��ط��اع ب��ه��ذا اجل��ه��از 
اجلهود  تعزيز  نه  �شاأ من  مك�شبا 
من  واحلد  الوباء  ملكافحة  الرامية 
م�شتوى  على  ل�شيما  انت�شاره 
ال��ولي��ة ال��ت��ي ت��ع��رف ح��الت 
حم�شو�شا  ارت��ف��اع��ا  الإ���ش��اب��ة 
ال�شحة  م��دي��ر  ج��ه��ت��ه  م���ن   .
يف  اأكد   ، بلباي  طارق  بالنيابة 
جهاز  اأن  �شحفية  ت�رشيحات 
يف  �شي�شاعد  اجلديد  ال�شكانري 
احل��الت  ع��ن  ال�رشيع  الك�شف 
ونتائج  حتاليل  واإعطاء  امل�شابة 
ن���ي���ة ت��ق��دم اإ���ش��اف��ة ن��وع��ي��ة  اآ
يف  م�شريا   ، ال�شحية  للخدمات 
قامت  م�شاحله  اإىل  ال�شياق  ذات 
من  ال�رشوية  الإجراءات  باتخاذ 
ج��دي��دة  م�شالح  جتهيز  خ��لل 
 . بالوباء  امل�شابني  ل�شتقبال 
الو�شع  اأن  امل�شوؤول  ذات  وقال 
الأط��ق��م  واأن  للقلق  ي��دع��و  ل 
كوفيد  مب�شالح  العاملة  الطبية 

القيام  يف  جهد  اأي  تدخر  ل   ،  19
اأن  م��وؤك��دا   ، امل��ن��وط  ب��دوره��ا 
ت�شخريها  مت  الم��ك��ان��ي��ات  ك��ل 
مل��واج��ه��ة ت���ط���ورات ال��و���ش��ع 
جهود  ت��ك��ات��ف  يتطلب  ال���ذي 
ويف  الأزم���ة.  لح��ت��واء  اجلميع 
مديرية  وج��ه��ت  ال�شياق  ذات 
 ، بالولية  وال�شكان  ال�شحة 
العمل  ب��واب  اأ فيه  اأعلنت  ن��داءا 
الأعوان  اأمام  مفتوحة  التطوعي 
املمر�شني  وك��ذا  الطبيني  �شبه 
 ، للقطاع  املنت�شبني  وخمتلف 
والإ�شهام  العون  يد  مد  اأجل  من 
يف  ال��وب��اء،  مكافحة  جهود  يف 
العديد  فيه  �رشعت  الذي  الوقت 
م��ن اجل��م��ع��ي��ات ال��ن��ا���ش��ط��ة يف 
تهدف  تطوعية  عمليات  تنظيم 
العمومية  امل��راف��ق  تعقيم  اإىل 
عن  ف�شل   ، العامة  وال�شاحات 
لن�رش  حت�شي�شية  حملت  اإطلق 
املواطنني  اأو���ش��اط  يف  ال��وع��ي 
ب��اإج��راءات  بالتقيد  ومطالبتهم 
. الداء  انت�شار  من  للحد  الوقاية 
فا�شل بن  يو�شف 

اجل��رمي��ة و  اإط��ار حم��ارب��ة  يف 
�شلمة  و  اأم��ن  على  احلفاظ 
امل�شلحة  �شجلت  املواطنني، 

لل�رشطة الولئية 
ب��اأم��ن ولي��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة   
اأكتوبر  �شهر  خ��لل  اأدرار 
جمموعة  اجلارية  ال�شنة  من 
 19 يف  متثلت  الق�شايا  م��ن 

باجلنايات  خ��ا���ش��ة  ق�شية 
بالأ�شخا�س  املا�شة  واجلنح 
�شخ�شا    26 فيها ت���ورط 
كما  ق�شية    17 منها حلت 
 28 امل�شلحة  نف�س  �شجلت 
و  باجلنايات  خا�شة  ق�شية 
باملمتلكات  امل��ا���ش��ة  اجل��ن��ح 
و  �شخ�شا،    22 فيها ت��ورط 

ت�شجيل   مت  ذاته  ال�شياق  يف 
باجلنايات  خا�شة  ق�شايا    06
العمومي  ال�شيء  �شد  واجلنح 
حلت  �شخ�شا   14 فيها  تورط 
فرقة  �شجلت  كما  جميعها، 
التابعة  امل��خ��درات  مكافحة 
ق�شايا   07 امل�شلحة  لنف�س 
ثرات  واملوؤ باملخدرات  خا�شة 

 09 فيها   ت���ورط  العقلية 
ومت  جميعها  حلت  اأ�شخا�س، 
غرام   860.8 حجز  ثرها  اإ على 
من راتنج القنب و360  غرام 
بالإ�شافة  البانقو  خمدر  من 

قر�شا   222 حجز  اإىل 
�شا                                                     مهلو
عبدالرحمن بلوايف 

للأمن  الولئية  امل�شلحة  �شجلت 
خلل  اأدرار  ولية  باأمن  العمومي 
اجلارية،  ال�شنة  من  اأكتوبر  �شهر 
ج�شمانية،  م���رور  ح���وادث   08
واحدة  وف��اة  ت�شجيل  عن  اأ�شفر 
اخلطورة  متفاوتة  اإ�شابات  و10  
ح�شب  الغالب  يف  تعود  لأ�شباب 
العن�رش  اإىل  م��ن��ي   الأ م�شدرنا 
ذات  مت��ك��ن��ت  ك��م��ا  ال���ب�������رشي، 
املراقبة  حواجز  خلل  من  امل�شلحة 
و  مداخل  عرب  املنت�رشة  املرورية 
والدوريات  اأدرار  مدينة  خمارج 

م�شتوى  على  والراجلة  الراكبة 
ت�شجيل  من  الخت�شا�س  قليم  اإ
يف  تعلقت  م��روري��ة  جنحة   78
النارية  الدراجات  بقيادة  جمملها 
ال�شياقة  رخ�شة  على  احليازة  دون 
وعدم  التاأمني  �شهادة  انعدام  مع 
التقنية  املراقبة  حما�رش  �رشيان 
يف  ال���ش��ت��م��رار  و  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ب�شحب  التبليغ  رغ��م  قيادتها 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شياقة،  رخ�شة 
و�شمحت  تن�شيقية،  جنحة   24
بت�شجيل  الإح�����ش��ائ��ي��ات  نف�س 

اإح�����ش��اء  م���ع  خم��ال��ف��ة،   455
للمركبات  توقيف  ح��ال��ة   198
ا�شتوجبت  النارية  وال��دراج��ات 
 ، احلظرية  يف  مركبة   27 و�شع 
ت�شجيل  ال�شياق  نف�س  يف  ومت 
ال�شياقة  لرخ�س  �شحب  حالة   37
على  ع���لوة  التعليق،  لغر�س 
�رشطة  فرقة  �شجلت  فقد  ذل��ك 
ع��ددا  البيئة  وحماية  ال��ع��م��ران 
ظل  يف  وذل���ك  امل��خ��ال��ف��ات  م��ن 
املبذولة  امل��ي��دان��ي��ة  امل��ج��ه��ودات 
املا�شة  املخالفات  خمتلف  ملحاربة 

ب��ال��ب��ي��ئ��ة وال��ع��م��ران مت��ث��ل��ت يف 
متعلقة  خمالفات   06 ت�شجيل 
اأم��ن  ي�شعى  و  ه��ذا  ب��ال��ع��م��ران، 
امل�شلحة  يف  ممثل  اأدرار  ولي��ة 
اإىل  العمومي  ل��لأم��ن  ال��ولئ��ي��ة 
من  للتقليل  املجهودات  تكثيف 
على  ال�شهر  و  امل���رور  ح���وادث 
وحت�شي�س  امل��رور   حركة  تنظيم 
حملت  تنظيم  ع��رب  امل��واط��ن��ني 
من  الطريق  مل�شتعملي  توعية 

الراجلني.      و  ال�شائقني 
عبدالرحمن بلوايف    

06 العدد
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 دائرة احلجرية بورقلة  ت�صتفيد من عدة 
م�ص�ريع تنموية

  ن-ق التج�ين 
---------------- 

دزيوة  مدر�شة  بتد�شني  قام  اأين 
من  اأك��رث  فيها  ي��در���س  وال��ت��ي 
املنطقة  بناء  اأ لفائدة  تلميذ   50
لتزويد  اخل��دم��ة  حيز  وو���ش��ع   ،
حيث   ، ال�رشوب  باملاء  ال�شكان 
15ل/ بطاقة  مائي  بئر  اإجن��از  مت 
 50 ب�شعة  مائي  خ��زان  وك��ذا  ثا 
اإنطلق  �شارة  اإ اأعطى  كما   ، م 
م�������رشوع اإجن����از ق��اع��ة ع��لج 
 ، وظيفي  �شكن  م��ع  باملنطقة 
ن��ارة  وو���ش��ع ح��ي��ز اخل��دم��ة ل��لإ
ال��ع��م��وم��ي��ة امل����زودة ب��ال��ط��اق��ة 
�شاحة  ومعاينة   ، ال�شم�شية 
كما   ، بالقرية  الأط��ف��ال  لعب 
الأول  التنفيذي  امل�شوؤول  ق��ام 
ع��ل��ى ه���رم ال���ولي���ة ب��ت��وزي��ع 

اإعانات  من  �شتفادة  الإ �شهادات 
م�شتفيد   40 ل  الريفي  ال�شكن 
�شهادات  و   ، دزيوة  �شكان  من 
فلحية  اأرا���س  من  �شتفادة  الإ
باملحيط  م�شتفيدين   10 ل 
ب��دزي��وة   " "النفيخة  الفلحي 
هكتار   50 م�شاحته  تبلغ  والذي 

العالية  بلدية  م�شتوى  وعلى   ،
علج  لقاعة  اخلدمة  حيز  و�شع 
بالعالية  الدبدابة  �شكان  لفائدة 
�شارة  اإ اإعطاء  اىل  بال�شافة   ،
وجتديد  اإجن��از  م�رشوع  اإنطلق 
 LED مب�شابيح  العمومية  نارة  الإ
بالعالية. الدبدابة  اأحياء  لكافة 

 3 م��ن  البلدية  ا�شتفادت  كما 
املتقدمة  مبنطقة  جوارية  ملعب 
املهادة و  و منطقة  احلجرية  ببلدية 
البلدية  بذات  الدبيديبي  منطقة 
قاعة  اأ�شغال  مبعاينة  قام  كما   ،
باملهادة  وظيفي  �شكن  مع  علج 
���ش��غ��ال  الأ فيها  بلغت  وال��ت��ي 
املقرر  من  حيث    .55% ن�شبة 
 ، املقبلة  ال�شنة  بداية  ت�شليمها 
مع  لقاءات  الولية  لوايل  وكان 
واملواطنني  املدين  املجتمع  ممثلي 
اأين  واحلجرية  العالية  ببلديتي 
بخ�شو�س  لن�شغالتهم  ا�شتمع 
بغاز  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  ربط 
ال�رشوب  باملاء  التزويد   ، املدينة 
الفلحي  ال��ع��ق��ار   ، ،ال��ت��ط��ه��ري 
دم��اج  الإ  ، والثقافة  الريا�شة 

. املهني 

الف�رط على و�صع  االأ�صبوع  بو�صتة  ال�صديق  اأبو بكر  الوالية  ،اأ�صرف وايل  التكفل مبن�طق الظل بوالية ورقلة  اإط�ر  يف 
ب�حلجرية الع�لية  ببلدية  تنموية  م�ص�ريع  ِلعدة  اخلدمة  حيز 

الظل                  التكفل مبن�طق  اإط�ر  يف 

جمعية االأن�ص�ر للم�صتثمرين الفالحيني بورقلة  تط�لب ب��صتحداث �صعبة الذرة 
بتع�ونية احلبوب والبقول اجل�فة

موؤ�ص�صة  م�صتحق�ت  �صنتيم  ملي�ر   476
توزيع الكهرب�ء والغ�ز بب�صكرة

مت تخ�صي�صه الإجراء التح�ليل اخل��صة بج�ئحة كورون� كوفيد 19

م�صت�صفى حممد بو�صي�ف بورقلة يتدعم 
بجه�ز �صك�نري جديد

 خالل �صهر اأكتوبر املن�صرم

حجز 222 قر�ص� مهلو�ص� يف ح�صيلة امل�صلحة الوالئية لل�صرطة الق�ص�ئية ب�أدرار 

خالل �صهر اأكتوبر من ال�صنة  اجل�رية 

اإح�ص�ء 8 حوادث مرور يف ح�صيلة امل�صلحة الوالئية لالأمن العمومي ب�أدرار 



جواريات العدد07
اإلثنين 16 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 30 ربيع األول 1442هـ2127

ر�صد 2 ملي�ر و17 األف ع�مل الإجن�ز طريق خم�ص�س ل�ص�حن�ت الفو�صف�ت 
ببئر الع�تر بتب�صة 

�صو�صة حممد الزين 
-----------------

هذا  اإجن��از  ب��اأن  امل�شوؤول  ذات  اأو�شح 
وجه  على  ي�شتهدف  الجتنابي  الطريق 
الب�رشية  الأرواح  "حماية  اخل�شو�س 
يتخللها  التي  املنجم  عمل  اأوقات  خلل 
و  الكبرية  الآليات  و  ال�شاحنات  خروج 
امل�رشوع  جت�شيد  اأ�شغال  ت�شهيل  كذا 
من  الفو�شفات  ل�شتخراج  املندمج 

ت�شديره  و  حتويله  و  احلدبة  بلد  منطقة 
ذات  اأ�شاف  العاملية".و  الأ�شواق  نحو 
و�شفه  الذي  الطريق  هذا  باأن  امل�شوؤول 
م�شتعملي  �شيمكن  ب"ال�شرتاتيجي" 
ال��ط��ري��ق ع��ل��ى وج��ه اخل�����ش��و���س من 
تفادي  و  الفو�شفات  منجم  موقع  جتنب 
امل�شوؤول  لذات  ا�شتنادا  املرور.و  حوادث 
يعادل   "هام"  مايل  غلف  تخ�شي�س  مت 
الطريق  هذا  لتج�شيد  دج  مليار  ر1   2
امتداد  على  ذلك  و  فنية  مبن�شاأة  املدعم 

الأ�شغال  تقدم  ن�شبة  باأن  مفيدا  كلم   16
اأنه  بالذكر،  باملائة.جدير   85 فاقت  به 
ل�شتخراج  املندمج  امل�رشوع  اإجناز  يجري 
الطبيعي  الغاز  و  الفو�شفات  حتويل  و 
للأ�شواق  ت�شديره  و  احلدبة  بلد  مبنطقة 
�شينية   - جزائرية  ب�رشاكة  العاملية 
باملائة.و   51 اجلزائري  الطرف  فيها  ميتلك 
املندمج  امل�رشوع  هذا  ميكن  اأن  ينتظر 
مايل  غلف  ت�شخري  تطلب  الذي  الهام 
ا�شتحداث  من  دولر  مليري   6 و ق��دره  دائم  عمل  من�شب  اآلف   3 من  دائم.اأزي��د  غري  من�شب  األف   14 قرابة 

املرورية  احلركة  ت�صهيل  اإط�ر  يف  و  م�ص�حله  اأن  تب�صة  بوالية  العمومية  االأ�صغ�ل  مبديرية  م�صوؤول  م�صدر  ك�صف   
احلدبة  بالد  مبنطقة  الفو�صف�ت  ملنجم  االجتن�بي  الطريق  ت�صليم  يتم  اأن  ترتقب  الثقيل.  الوزن  ذات  لل�ص�حن�ت 
الت�بعة اإقليمي� لبلدية بئر الع�تر)120 كلم جنوب والية تب�صة( خالل ال�صدا�صي االأول من ال�صنة املقبلة 2021.

خالل 2021

�صك�ن قرية اآيت اإيدير ببلدية ت�وريرت اإغيل ببج�ية ي�صتكون 
من تدين اخلدم�ت ال�صحية

ايدير  ايت  بقرية  العلج  قاعة  ت�شتكي 
من  بجاية  بولية  اغيل  تاوريرث  ببلدية 
�شغر  نتيجة  ال�شحية  اخل��دم��ات  ت��دين 
التاأطري  و  المكانيات  نق�س  و  القاعة 
ملتطلباتهم  ت�شتجيب  ل  اأ�شحت  التي   ،
بع�س  ب��ع��لج  يتعلق  م��ا  يف  خا�شة   ،
العلج  قاعة  و�شعية  اإّن  حيث  الأمرا�س، 
ل  و  مهرتئة  ال��ق��ري��ة،  بهذه  امل��ت��واج��دة 
فالعمال  بها،  املعمول  للمعايري  ت�شتجيب 

الو�شائل  يجدون  ل  بها  املمر�شون  و 
وجه،  اأح�شن  على  بعملهم  للقيام  اللزمة 
و التكفل بحالت املر�شى الذين يتنقلون 
قاعة  وتعاين    ، للعلج  العيادة  هذه  اإىل 
ج�شد  باأنها  ال�شكان  و�شفها  التي  العلج 
بدون روح من غياب كافة اخلدمات التي 
من املفرت�س اأن تتواجد يف مثل هذا النوع 
اأجل  من  وجدت  التي  و  احلية  املرافق  من 
تفتقر  و   ، ال�شحية  اخلدمات  اأدنى  توفري 

من  يتمكن  التي  ال�رشورية  للتجهيزات 
و  املر�شى  معاينة  من  الطبيب  خللها 
القيام بالفحو�شات الطبية اللزمة و حتى 
من  املقدمة  الأولية  للإ�شعافات  بالن�شبة 
القرية  �شكان  طالب   ، الطبيني  �شبه  قبل 
بالو�شائل  العلج  قاعة  تدعيم  ب�رشورة 
العودة  م��ن  تتمكن  حتى  ال�����رشوري��ة 

لن�شاطها.
 حمفوظ رم�شاين

تد�صني ف�ص�ء ترفيهي للع�ئالت مبنطقة 
القعق�ع اجلبلية بتب�صة

لنطلق  الأ�شا�س  حجر  تب�شة  وايل  و�شع 
ال�شياحة يف  م�رشوع واعد ومميز يف جمال 
�شتكون  التي  و  اجلبلية  القعقاع  منطقة 
بع�س  و  تب�شة  ل��ولي��ة  ج��دي��دا  متنف�شا 
اجلزائر  على  بوابة  و  املجاورة  الوليات 
م�رشوع  خ��لل  من   ، ال�رشقية  اجلهة  من 
اطار  يف  العائلي  لل�شتجمام  غابة  لإن�شاء 
لت�شبح   ، القعقاع  مبرتفعات  ال�شتثمار 
رفقة  اإليها  تلجاأ  التي  للعائلت،  مق�شدا 
يف  وال�شرتخاء  الرتفيه  اأجل  من  اأبنائها، 
اأ�شفت  التي  اخل�رشاء،  الطبيعة  اأح�شان 
. كما يعد هذا  رونقا و جمال على املنطقة 
تب�شة  ل�شكان  متنف�شا  الرتفيهي  الف�شاء 
اأن  باعتبار  اجلزائر،  ولي��ات  من  وغريها 
امل�شاحات  لهذه  كثريا  تفتقر  الأخ��رية  هذه 

 ، ال�شتجمام  و  الرتفيه  مرافق  و  اخل�رشاء 
تاأهيل  اإىل  يحتاج  منها  موجود  ماهو  اأن  و 
حتى ي�شمح للعائلت بال�شتمتاع مبا توفره 
لها.و �شيكون هذا الف�شاء الطبيعي، و الذي 
�شيبنى بطريقة جميلة على منوذج "�شاليه" 
النكهة  نف�س  تعطي  حتى  اخل�شب،  من 
بكل  جمهزة  اأنها  حيث  بالطبيعة،  اخلا�شة 
الإمكانيات، من مطاعم و كذلك كافترييا، 
على  طاولتها  و�شعت  الطلق  الهواء  يف 
الع�شب الطبيعي لتعطي نظرة جميلة على 
ين�شي  خلب  مب�شهد  الغابة،  اأركان  جميع 
متاعب اليوم ، اإىل جانب تخ�شي�س موقف 
اأخ��رى  خدمات  وع��دة  موؤمن  لل�شيارات 

ترفيهية.
�شو�شه حممد الزين

 اجلي�س االأبي�س مب�صت�صفى علي  بو�صح�بة بخن�صلة يرد اجلميل 
بتكرمي لرج�ل احلم�ية املدنية 

مديرية  قبل  م��ن  تكرميهم  مت  ان  بعد 
اطارتها  خمتلف  و  برجالها  املدنية  احلماية 
م�شتخدمي  مل�شاندة  منهم  م��ب��ادرة  يف 
بو�شحابة  علي  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�ش�شة 
منهم  ت�شجيعية  ت�شامنية  بخن�شلة ووقفة 
للجي�س البي�س خ�شو�شا منهم املرابطني 
من  رتبهم  مبختلف   19 كوفيد  مب�شلحة 
اين  الطبيية  ال�شبه  و  الطبية  الطقم 
ت�رشفوا ب�شهادات ت�شجيعية نظري جهودهم 
 19 كوفيد  لوباء  جمابهتهم  يف  املبذولة 
م�شتخدمو  ا�شتح�شنها  التي  املبادرة  وهي 
الذي  املوؤ�ش�شة  مدير  ثمنها  و  املوؤ�ش�شة 
باإ�شمه  كانت له باملنا�شبة كلمة  تقدم بها 
بال�شكر  املوؤ�ش�شة  م�شتخدمي  عن  ونيابة 

على  املدنية  احلماية  ملديرية  العرفان  و 
بتكرميهم  والتحفيزية  الت�شجيعية  املبادرة 
علي  ال�شهيد  م�شت�شفى  موؤ�ش�شة  لأ�رشة 
الكبري  �شكره  بالغ  عن  معربا  بو�شحابة 
لقت  انها  ب�شاأنها  قال  التي  املبادرة  لهذه 
املوؤ�ش�شة  اأ�رشة  قبل  من  كبريا  ا�شتح�شانا 
مثل  ان  معتربا  املكرمني  منهم  خ�شو�شا 
خا�شا  جانبا  لها  الت�شجيعية  املبادرة  هذه 
من  الذين  والنف�شي  املعنوي  كاجلانب 
�شاأنهما م�شاعدة ي�شيف مدير املوؤ�ش�ش�شة 
جمابهتهم  موا�شلة  يف  الأبي�س  اجلي�س 
دح�شه  غاية  اىل  الداء  لهذا  ومكافحتهم 
وزواله و بالتايل العودة اىل احلياة الطبية، 
اجلي�س  هاهو  تكرميهم  مت  ان  بعد  قلت 

بو�شحابة  ال�شهيد  مب�شت�شفى  البي�س 
مبختلف اطقمه و حتت اإ�رشاف كل من مدير 
بو�شحابة  علي  م�شت�شفى  ومدير  ال�شحة 
وماآزرة  بتكرمي  قيامهم  اثر  اجلميل  يردون 
على  املتقدم  باملركز  املدنية  احلماية  رجال 
ال�شعدة  املبذولة وعلى خمتلف  جهودهم 
جمابهتهم  بجانب  منها  ماتعلق  ل�شيما 
ووقفتهم   19 كوفيد  لوباء  وحماربتهم 
العمومية  ال�شحة  م�شتخدمي  مع  اجلادة 
مبختلف موؤ�ش�شاتها ال�شحية وهي املبادرة 
ا�شتح�شنها من جهتهم رجال احلماية  التي 
املدنية و التي كانت بح�شور املدير الولئي 
للحماية املدنية و اطاراتها.                                                           
ونا�س لزهاري

تنظيم حملة للتكفل ب�الأ�صخ��س بدون 
م�أوى بتلم�ص�ن

تلم�شان  ولية  وايل  لتوجيهات  تنفيذا 
و  املنا�شبات  كل  خلل  ي�شديها  التي 
الإجتماعية  بالفئة  التكفل  اإىل  الهادفة 
م�شتوى  على  م��اأوى  ب��دون  هي  التي 
التدابري  اإط��ار  ويف   ، تلم�شان  ولي��ة 
اإنت�شار  بكبح  املتعلقة  الإح��رتازي��ة 
الأ�شبوع  بداية  مت   ، كورونا  فريو�س 
على  الأولية  احلملة  تنظيم   ، اجل��اري 
ترتكز  التي  و  تلم�شان  بلدية  م�شتوى 
العناية  و  اإجلء  على  الأوىل  بالدرجة 
و�شعية  يف  يتواجدون  هم  الذين  بكل 
ممثلي  مب�شاركة  هذا  و  خا�شة  اإجتماعية 
خمتلف امل�شالح و القطاعات املعني���ة : 
مديرية الن�شاط الجتماعي و الت�شامن 
احلماية  الوطني،  الأم���ن  م�شالح   ،
و  ال�شكان،  و  ال�شحة  املدني��������ة، 

ال�شلطات املحلية.
ليلة  العملية  هذه  انطلقت  قد  و  هذا 
بلديات  لت�شمل  �شتتوا�شل  و  ال�شبت  
اأخ����رى خ��ا���ش��ة خ���لل ه���ذه ال��ف��رتة 
من  املزيد  تتطلب  التي  الإ�شتثنائية 

املجهودات ق�شد م�شاعدة كل املواطنني 
الذين هم يف حاجة اإىل التكفل و املرافقة 
البلديات  كل  م�شتوى  على  ال�شحية 
من  املحلية  ال�شلطات  متكنت   قد  و 
على  و�شعهم  مت  و  اأ�شخا�س   03 اإيواء 
يف  نق�س  يعانون  ملن  "مركز  م�شتوى 

التنف�س " به�شبة للة �شتي .
التي  العملية،  هذه  جرت  فقد  للإ�شارة 
لقيت ا�شتح�شان املواطنني ، يف ظروف 
جيدة و مل يتم ت�شجيل اأي حادث بف�شل 
الفعالة  التعبئة  و  ال�شتباقية  املقاربة 

لكافة املتدخلني و يقظتهم.
اإطار  يف  الولية  م�شالح  �شتقوم  كما 
توجيهات ال�شلطات الولئية على تفقد 
املتواجدة  املعوزة  بالفئات  التكفل  و 
على م�شتوى بلديات الولية و بالقرى 
كل  على  بهم  للعناية  الظل   مناطق  و 
املادية  الإعانة  كانت  �شواء  امل�شتويات 
اأو املرافقة الطبية خ�شو�شا و اأن ف�شل 

ال�شتاء على الأبواب. 
ع بوتليتا�س

يف عملي�ت مداهمة م�صت �صتة مدن ملح��صرة و حم�ربة اجلرمية

 توقيف 14 �صخ�ص� منهم 11 حمل بحث من طرف م�ص�لح العدالة 
بعني الدفلى 

يف  و  اأم�����س،  ي��وم  م�شاء  اأوق��ف��ت، 
ال�رشطة  لقوات  متفرقة  عمليات 
14 �شخ�شا، تبني  الدفلى  بولية عني 
طرف  من  بحث  حمل  منهم   11 اأن 
اأحكام  اأوامر،  مبوجب  العدالة  م�شالح 
�شبطا  اثنني  ق�شائية،  ق���رارات  و 
واحد   و  املخدرات  بحيازة  متلب�شني 
تورط يف ق�شية اإحداث �شو�شاء مع 
ال�شكر العلني ال�شافر.توقيف املعنيني 
فجائية  مداهمة  عمليات  خلل  جاء 
نفذت يف وقت واحد من طرف قوات 
العطاف،  مدن  م�شتوى  على  ال�رشطة 
خمي�س  مليانة،  الروينة،  العبادية، 
مليانة و حمام ريغة و التي م�شت عدة 
بوؤرا  باإعتبارها  ا�شتهدافها  مت  اأماكن 
اإخ�شاع عدة  للجرمية، حيث مت خللها 
الفئات العمرية  اأ�شخا�س من خمتلف 
اإىل التعريف و تفقد الهوية، اإىل جانب 

ذلك  يف  مبا  املركبات،  عديد  مراقبة 
توقيف  بغر�س  النارية  ال��دراج��ات 
ال�شدد،  هذا  �شمن  عنها،  املبحوث 
م�شتوى  على  نارية  دراجة  توقيف  مت 
يف  الإ�شتباه  ج��راء  مليانة  مدينة 
الإ�شارة،  جتدر  القانونية.و  و�شعيتها 
تندرج العمليات املذكورة �شمن اإطار 
املداهمات املربجمة يف �شياق املخطط 

الأمني الوقائي امل�شطر من طرف اأمن 
الدخول  مبنا�شبة  الدفلى  عني  ولي��ة 
و  العام،  لهذا  الإجتماعي  و  املدر�شي 
حمتوى  تنفيذ  كذلك  يت�شمن  الذي 
املرا�شيم و القرارات املتخذة من طرف 
جائحة  ملحا�رشة  العمومية  ال�شلطات 

كورنا.
خمتار برادع

قرية "عنق" ببلدية ثنية احلد  بت�صم�صيلت تع�ين التهمي�س واالإق�ص�ء 
اإنقاذهم من العزلة ومتكينهم من ال�رشوريات للعي�س  " التابعة لبلدية ثنية احلد بولية تي�شم�شيلت نداء ا�شتغاثة اىل ال�شلطات املحلية للتدخل ق�شد  "عنق  وجه �شكان دوار قرية 
يف ا�شتقرار يف ظل النقائ�س التنموية الفادحة التي نغ�شت حياتهم  ، وياأتي يف مقدمتها اأزمة املاء ال�رشوب اإذا ي�شتكي هوؤلء ال�شكان من ندرة هذه املادة احليوية اأ�شبحت تدفعهم 
ا�شطرارا اإىل اإقتناء �شهاريج بتكلفة األفني دينارا لل�شهريج الواحد ، كما ي�شتكي ال�شكان من اإنعدام التغطية ب�شبكة الكهرباء وكذا غاز املدينة  لدى بع�س العائلت خا�شة التي 
قاموا بت�شييدها يف اإطار برنامج الدعم لل�شكن الريفي ، كما ذكر هوؤلء ال�شكان نق�س اخلدمات ال�شحية خ�شو�شا يف احلالت املر�شية امل�شتعجلة حيث ي�شطرون اىل نقل مر�شاهم 
عرب م�شافات بعيدة اىل البلديات املجاورة يف حني تتوفر مبنطقتهم قاعة علج لكنها مغلقة ول تقدم اأدنى اخلدمات ال�شحية ح�شب تعبريهم اأين طالب يف هذا ال�شياق بتوفري املناوبة 

الطبية وحت�شني اخلدمة ال�شحية بهذه القرية ، واأ�شار �شكان القرية اأنهم ينتظرون ان يتدخل الوايل من اأجل نف�س غبار التهمي�س  التنموي عنهم وحت�شني ظروفهم املعي�شية .
زغارية حميد



ي�سعى املنتخب اجلزائري لكرة 
منذ  ينهزم  مل  الـــذي  ــدم,  ــق ال
تاأهله  تر�سيم  اإىل  مباراة,   21
افريقيا  ــص  ــاأ� ك نــهــائــيــات  اىل 
بــالــكــامــرون,  لالأمم2021- 
ــه لــنــظــره  ــت ــه ــواج ــــالل م خ
ــوم الثــنــني  ــي ــوي ال ــاب ــب ــزمي ال
بتوقيت  00ر14  )�سا  بــهــراري 
ــــر( بــر�ــســم اجلــولــة  ــــزائ اجل
الثامنة  املجموعة  عن  الرابعة 

من الت�سفيات.
على  الـــثـــالـــث  ـــوز  ـــف ال فــبــعــد 
الــذي  الت�سفيات,  يف  الــتــوايل 
 )3-1( املناف�ص  ذات  ــام  اأم كــان 
مبلعب  الــفــارط  اخلمي�ص  يــوم 
يطمح  بالعا�سمة,  جويلية   5
تاأ�سرة  انتزاع  اإىل  "اخل�سر" 
الــتــاأهــل بــ�ــســكــل ر�ــســمــي اىل 
اآخر  قبل  القارية,  النهائيات 
التي  الت�سفيات  مــن  جولتني 

تختتم يف مار�ص املقبل.
جمال  الوطني  الناخب  و�سرح 
حتقيق  "نريد   : بــلــمــا�ــســي 
ممكن,  وقــت  اأ�سرع  يف  التاأهل 
املقبل  اللقاء  خالل  من  وذلــك 
لالعبني  الــ�ــســمــاح  اأجــــل  مــن 
�سغط  دون  امل�سوار  مبوا�سلة 
اأن  متوقعا  قدراتهم",  اإظهار  و 
"جد �سعبة" يف  تكون الظروف 

هراري.
ــم يف  ــده ــواج ــن ت ــم م ــرغ ــال وب

نــقــاط وبــفــارق  الــ�ــســدارة ب9 
زميبابوي  املالحق  عن  مريح 
اأن  اإل  خــــطــــوات,  بــخــمــ�ــص 
ال�سحراء" �سيدخلون  "حماربي 
تعرث  اأي  تفادي  بنية  املواجهة 
خلق  على  ــادر  ق منتخب  اأمـــام 

�سعوبات.
ــاإن  ف ــداد,  ــع ــت ال يخ�ص  وفيما 
اخلــــيــــارات �ــســتــكــون مــتــاحــة 
ــي مــن اأجــل  ــن ــوط ــدرب ال ــم ــل ل
الذي  التكتيكي  املخطط  و�سع 
املوقعة,  لــهــذه  الأنــ�ــســب  يـــراه 
اي  ت�سجل  مل  الت�سكيلة  اأن  مبا 

غيابات.
يرغب  ل  بلما�سي  اأن  و�سحيح 
الت�سكيلة  "ثورة" يف  اإحداث  يف 
اخلمي�ص,  مباراة  خا�ست  التي 
يجري  اأن  املرتقب  من  اأنــه  اإل 
ال11  عــلــى  اثــنــني  تغيرين 
بـــداأوا  ــن  ــذي ال اأ�سا�سيا  لعــبــا 
املنتظر  فمن  اخلمي�ص.  مباراة 
الوطنية  النخبة  تــعــرف  ان 
ــقــوي, جمال  ال ــدافــع  امل عـــودة 
كبديل  اأقحم  الــذي  بلعمري, 
ب�سبب  ـــــر,  الخ ــاء  ــق ــل ال يف 
معاناته من اإ�سابة على م�ستوى 

الكاحل. نف�ص ال�سيء بالن�سبة 
الذي,  قديورة  عدلن  لزميله 
ــا, دخـــل يف الــ�ــســوط  هــو ايــ�ــس

الثاين من مقابلة اخلمي�ص.
راي�ص  احلار�ص  زمالء  وتنتظر 
خالل  مهمتان  مبوحلي  وهــاب 
تتمثل  الأوىل   : املواجهة  هذه 
"الكان"  ــرة  ــس ــاأ� ت �ــســمــان  يف 
ــاري,  ــق ال لقبهم  ــن  ع لــلــدفــاع 
من  اأكرث  القرتاب  يف  والثانية 
بحوزة  ــذي  ال القيا�سي  الرقم 
مباراة  ب24  امل�سري  املنتخب 

دون خ�سارة.

منتخب  يــ�ــســعــى  جــهــتــه,  مـــن 
اول  تلقى  ـــذي  ال ــوي,  ــاب ــب زمي
يوم  الت�سفيات  يف  له  خ�سارة 
اأو�ساعه  تدارك  اىل  اخلمي�ص, 
حظوظه  على  احلفاظ  بهدف 
ــد الفــريــقــي,  ــوع امل ــوغ  ــل ب يف 
اأنع�ست  التي  زامبيا  �ساأن  �ساأنه 
�سباق  �سمن  البقاء  يف  اآمالها 
بوت�سوانا,  على  بالفوز  التاأهل 
عادل  اجلزائري  يدربها  التي 
عمرو�ص, بنتيجة 1-2, حمققة 

اأول ثالث نقاط يف ر�سيدها.
زميـــبـــابـــوي,  مـــــدرب  اأكـــــد  و 
ــــــو  ــــــك ــــــي زدراف ــــــروات ــــــك ال
لل�سحافة  لــوغــارو�ــســيــتــ�ــص, 
ـــداث  اإح يــعــتــزم  انـــه  املحلية 
تغيرات على الت�سكيلة حت�سبا 
ــني. ومــعــلــوم اأن  ــن ــاراة الث ــب مل
تعداد "املحاربني" ي�سجل غياب 
�سيبيزيزي  الفي�ص  احلــار�ــص 
اجلولة  مــبــاراة  خــالل  امل�ساب 
 5 مبلعب  اجلزائر  امام  الثالثة 
تعوي�سه  مت  حيث  جويلية, 
ببيرتو�ص مهاري )بالتينيوم(.
ثالثي  املواجهة  هــذه  ويــديــر 
احلكم  بقيادة  �سوداين  حتكيم 
ا�سماعيل  حمــمــود  الرئي�سي 
وم�ساعدة مواطنيه حممد عبد 
ناجي  احــمــد  و  ابــراهــيــم  اهلل 

�سباحي.

تـــرتقـــب جــمــاهــر 
مدريد  ريـــال  نـــادي 
الإدارة  مـــوقـــف 
فلورنتينو  برئا�سة 
جتديد  ــن  م ــز,  ــري ب
املخ�سرم  النجم  عقد 
ــو رامـــو�ـــص  ــي ــرج ــس �
الذي  "امللكي",  قائد 
ينتهي يف الثالثني من 
يونيو/حزيران  �سهر 
يف  له  ويحق   ,2021 عام 
النتقالت  �سوق 
الــ�ــســتــويــة 
 , ملقبلة ا

الدخول مبفاو�سات مبا�سرة مع 
اأي فريق يريد اللعب معه.

"ماركا"  �سحيفة  وكــ�ــســفــت 
ــال  ري اإدارة  اأن  الإ�ــســبــانــيــة, 
عر�ص  تقدمي  تدر�ص  مدريد 
لــلــنــجــم �ــســرجــيــو رامـــو�ـــص, 
عقد  على  احل�سول  يت�سمن 
دون  مــن  لكن  ملو�سمني,  ميتد 
اخلطوة  اأن  اإل  راتبه,  يف  زيادة 

مل تتقدم حتى الآن.
اإنهاء  يريد  رامو�ص  اأن  وتابعت 
ريال  مع  الحرتافية  م�سرته 
الإدارة  من  يريد  لكنه  مدريد, 
عقده,  لتجديد  بخطوة  القيام 
املقبل,  ال�سيف  يف  ينتهي  الذي 
بريز  فلورنتينو  اأن  وبخا�سة 
لتمديد  ُحــبــه  بــعــدم  ا�ستهر 

عقود النجوم الكبار يف ال�سن.
بريز  فلورنتينو  اأن  واأو�سحت 
ـــايل  احل ـــت  ـــوق ال يف  ـــص  ـــدر� ي
�سرجيو  ــم  ــج ــن ال ا�ــســتــثــنــاء 
التي  ــدة  ــاع ــق ال ــن  م رامـــو�ـــص, 
مـــدريـــد  ريــــــال  يف  ــا  ــه ــع ــس و�
يف  الكبار  الالعبني  بخ�سو�ص 
املدافع  لمتالك  نظرا  ال�سن, 
مدريد  ريال  يف  كبراً  تاريخًا 

ي�سفع له.
مدريد  ريال  اإدارة  اأن  وختمت 
ــادة فــلــورنــتــيــنــو بــريــز  ــي ــق ب
من  الأول  حتى  اأمــامــه,  تبقى 
كي  املقبل  يناير/كانون  �سهر 
رامو�ص,  عقد  بتجديد  تقوم 
اخلــطــوة,  هــذه  ينتظر  الـــذي 
اجللو�ص  باإمكانه  ف�سيكون  واإل 

للعرو�ص  ال�ستماع  ــل  اأج مــن 
املقدمة له من عدد من الأندية 

الأوروبية املهتمة بخدماته.

ــــف خـــافـــيـــر  ــــس ــــ� ك
بــــــوردا�ــــــص, املـــديـــر 
لرب�سلونة,  ال�سابق 
ــر رفـــ�ـــص الـــنـــادي  ــس �
ــوين الــتــعــاقــد  ــال ــت ــك ال
�ـــســـابـــق  ـــــــت  وق يف 
مبابي  كــيــلــيــان  مـــع 
ــص �ــســان  ــ� ــاري جنـــم ب
واإيرلينج  ــان,  ــرم ج
بورو�سيا  مهاجم  هــالنــد 

دورمتوند.
ت�سريحات  يف  بــوردا�ــص,  وقــال 
"موندو  �ــســحــيــفــة  اأبـــرزتـــهـــا 
"يف  الإ�سبانية:  ديبورتيفو" 
كان  نيمار,  غادر  عندما   2017
مبابي,  مــع  �سيتعاقد  الــنــادي 
مينجويال  ــي  ب اتــ�ــســل  حــيــث 
)وكيل الالعب(, ليخربين اأن 
مع  حتدثت  ثم  متاح,  كيليان 
اأنظر  اأن  واأخربين  بارتوميو 

اإليه".
بــوالــد  "ات�سلت  ـــاف:  ـــس واأ�

يذهب  لــن  اأنـــه  ـــربين  واأخ مبابي 
لديه  الــفــريــق  لأن  ــد,  ــدري م اإىل 
لكنه  وبيل,  وبنزميا  كري�ستيانو 
بر�سلونة  اإىل  لالنتقال  م�ستعد 
نــيــمــار, كــمــا ف�سل  عــقــب رحــيــل 
رئي�ص موناكو اأن ياأتي كيليان هنا, 
حتى ل يعزز �سفوف مناف�سه �سان 

جرمان".
اأن  "كان من املمكن  وتابع بوردا�ص: 
مليون   100 مقابل  ال�سفقة  حت�سم 
يورو فقط, لكن روبرت فرنانديز 
النادي  يف  الفنية  الأمــانــة  رئي�ص 
بيب  دعــمــه  كما  دميــبــلــي,  ف�سل 
مبابي  اأن  التف�سر  وكان  �سيجورا, 
عثمان  يلعب  بينما  لنف�سه  يلعب 
حاجة  اإىل  بالإ�سافة  الفريق,  مع 

الفريق جلناح ولي�ص ملهاجم".
هالند  بان�سمام  "اأو�سيت  واأردف: 
كي  �سابق,  وقــت  يف  بر�سلونة  اإىل 
لكن  �سواريز,  للوي�ص  بدياًل  يكون 
وتعاقدنا  رف�سته,  الفنية  الأمانة 

مع كيفن برين�ص بواتينج".

يوافقوا  مل  "ملاذا  بــوردا�ــص:  واأمت 
اإنه  قالوا  لأنهم  هالند؟  �سم  على 
لرب�سلونة.  منا�سب  غــر  ــب  لع
اهتماًما  مينح  بارتوميو  اأن  اأتفهم 

لراأي الأمانة الفنية, لكن احلقيقة 
ينتقلون  قد  الالعبني  ــوؤلء  ه اأن 
للنادي, واأنت ل تعرف الأداء الذي 

�سيقدمونه".

العامة  اجلمعية  اأع�ساء  قرر 
والريا�سية  الأوملبية  للجنة 
اجلـــزائـــريـــة, بــالإجــمــاع, 
الريا�سي  املركز  اجناز  اإلغاء 
القاري "اوملبي افريقيا" الذي 
ببلدية  ت�سييده  مقررا  كان 
�سمال  كلم   270( تــــازروك 
�سرق مترنا�ست(, يوم ال�سبت 
ــال  ــغ ــس بـــاجلـــزائـــر خــــالل اأ�

اجلمعية العامة العادية.
و�ــســرح رابــــح بــوعــريــفــي, 

الأمني العام للهيئة الأوملبية, 
قائال : "األغى اع�ساء اجلمعية 
م�سروع  بــالإجــمــاع  الــعــامــة 
ــي  ــق ــري ـــــاز املـــركـــز الإف اإجن
ببلدية  اإفريقيا"  "اأوملبي 
 70 امل�سروع  تكلفة  تازروك. 
قيمة  ــي  وه �سنتيم,  مليار 
مالية باه�سة ل ميكن للهيئة 

الأوملبية حتملها".
ــز الــريــا�ــســي  ــرك ــع امل ــرتب وي
م�ساحة  ــى  ــل ع الفـــريـــقـــي 

حيث  هــكــتــارات,   5 قــدرهــا 
لألــعــاب  مــ�ــســمــارا  يت�سمن 
القدم  لكرة  وميدانا  القوى 
لــعــدة  خم�س�سة  وقـــاعـــات 
كرة  ال�سلة,  )كــرة  ريا�سات 
ــي  ــارات ــك الــيــد, اجلـــيـــدو, ال
اإىل  بــالإ�ــســافــة  وغــرهــا(, 
اأجنحة  و  ــــواري  ج م�سبح 
اإدارية ومركز ا�ستقبال ميكن 
يف  العايل  للتكوين  ا�ستعماله 

خمتلف الريا�سات.

اأن  ــي  ــف ــري ــوع ب ــف  ــي ــس ــ� وي
كانت  اجلزائرية  "احلكومة 
قدرها  مبيزانية  �ساهمت  قد 
لإجنـــاز  �سنتيم  مــاليــر   8
بالإ�سافة  الريا�سي,  املركز 
جــمــعــيــة  مـــ�ـــســـاعـــدة  اإىل 
الأوملبية  الوطنية  اللجان 
مببلغ  ــوا(  ــن )اأك الإفريقية 
مل  لــكــن  دولر,   300.000
حلد  �سنتيم  اأي  ت�سريح  يتم 

الآن".

الــ�ــســبــت  يــــوم  ــــرى  ال ووري 
ل�سبيبة  ال�سابق  الرئي�ص 
الــقــبــائــل حمــنــد �ــســريــف 
حــنــا�ــســي, الـــذي تـــويف يــوم 
 70 يناهز  عمر  عن  اجلمعة 
و  ع�سال,  مر�ص  بعد  �سنة 
بقرية  راأ�سه  مب�سقط  ذلــك 
ببلدية  نــــتــــازارث  اغــيــل 
على  ايراثن,  نايت  الأربعاء 
مقر  من  كلم   30 حوايل  بعد 
ولية تيزي وزو, و�سط جمع 

غفر من املواطنني.
ــن يف  ــدف وجـــرت مــرا�ــســم ال
متعلقة  ــة  ــس ــا� خ ظـــــروف 
حيث  كوفيد19-,  بجائحة 
ن�سبي  ـــرتام  ـــاح ب متــيــزت 
�سد  ــة  ــي ــائ ــوق ال ــد  ــواع ــق ــل ل
و�سع  فيها  ــا  مب ــص  ــرو� ــف ال
ــن طــرف  الــقــنــاع الـــواقـــي م
ــن, مع  ــري ــس ــا� اأغــلــبــيــة احل
تطبيق  يف  �سعوبة  ت�سجيل 
ب�سبب  اجلــ�ــســدي  الــتــبــاعــد 
للمواطنني  الكبر  احل�سور 
بينهم  مـــن  كــانــت  الـــذيـــن 
ال�ساحة  على  معروفة  وجوه 
الريا�سية, �سيما كرة القدم, 

و املنا�سرين.
ومت باملنا�سبة تن�سيب جلنة 
مهمتها  املكان  بعني  تنظيم 
ــان الــتــ�ــســيــر اجلــيــد  ــم ــس �
نظرا  وهذا  اجلنازة  ملرا�سيم 
للمواطنني  الكبر  للتوافد 

الوطن  جــهــات  خمتلف  مــن 
من  الأوىل  الــ�ــســاعــات  منذ 

ال�سباح.
ــور, املــوكــب  ــس ــ� ورافـــــق احل
املقربة  غاية  اإىل  اجلنائزي 
"جعل  الذي  الرجل  لتوديع 
القبائل  �سبيبة  نـــادي  ــن  م
وفق  عامليا",  معروفا  فريقا 
ال�سخ�سيات  عديد  �سهادة 
بينهم  مـــن  املـــواطـــنـــني.  و 
ال�سابق,  ال�سبيبة  لعـــب 
اأن  ذكر  الذي  كعروف,  مراد 
حياته  كل  كر�ص  "الراحل 
عائلته  اأ�سحى  الذي  للفريق 
اجله.  من  �سحى  و  الثانية 
من  لــديــه  مــا  كــل  بــذل  لقد 
الق�سم  يف  النادي  اإبقاء  اجل 

الأول و جتنيبه ال�سقوط".
ــرب احلــار�ــص  ــن جــهــتــه, ع م
الذي  حمناد,  عمر  ال�سابق, 
موح  لفقدان  متاأثر  جد  بدا 

"اأمله  عــن  حنا�سي,  �سريف 
الكبر" اثر وفاة هذا الرجل 
با�سمه",  الفريق  "طبع  الذي 
ال�سابق  املهاجم  اعترب  فيما 
الراحل  اأن  مو�سوين  ــوزي  ف
عمل  جــيــدا  مــ�ــســرا  "كان 
اجل  مــن  و  الفريق  لفائدة 

تقدمه اإىل الأمام".
اجلنازة  مرا�سم  ح�سر  كما 
الإدارة  اأع�ساء  من  العديد 
القبائلية,  لل�سبيبة  احلالية 
عبد  ــم  ــي ــس ــ� ن ــم  ــه ــن ــي ب مـــن 
"الكناري"  الرحمان و طبيب 
رئي�ص  اىل  ا�سافة  جــاجــوا, 
املحرتفة  القدم  كرة  رابطة 
عبد الكرمي مدوار والرئي�ص 
ال�سابق لحتاد اجلزائر �سعيد 
ب"وطنية"  ذكر  الذي  عليق 

حنا�سي.
امل�سر  ــا  ــس ــ� اأي حــ�ــســر  كــمــا 
اجلزائر,  ملولودية  ال�سابق 

ــد  ــدي ع و  غــــريــــب,  عـــمـــر 
ـــني الــ�ــســابــقــني و  ـــب ـــالع ال
ربيع  بينهم  ــن  م احلــالــيــني 
�سريفة  بــن  ولــيــد  و  مفتاح 
حكيم  و  قـــاواوي  الونا�ص  و 
ــم زافـــور,  ــي ــراه اإب مـــدان و 

اإ�سافة اإىل الأن�سار.
حنا�سي  الــراحــل  لــالإ�ــســارة, 
فريق  يف  �سابقا  لعبا  كــان 
�سبيبة القبائل من 1969 اإىل 
زمام  اخذ  قبل   ,1983 غاية 

النادي عام 1993.
رئــا�ــســتــه  فـــرتة  ــزت  ــي مت و 
ل"الكناري" بح�سول الفريق 
لعدة األقاب وطنية و قارية, 
ــص  ــ� ــي ــرئ مـــا جــعــل مــنــه ال
ال�ساحة  على  تتويجا  الأكرث 
من�سبه  غــادر  و  الوطنية. 
من على راأ�ص �سبيبة القبائل 

عام 2017.

ــون  ــك ي اأن  ــي  ــع ــي ــب ــط ال مــــن 
ميلكون  الــذيــن  الريا�سيون 
حيوية  اأكــــرث  هــم  ــة  ــب ــوه امل
ــن  ـــــوح م ـــــم وتـــــــفـــــــاوؤل وط
يفتقدونها  الذين  الريا�سيني 
على  جتــدهــم  فــاملــوهــوبــون   !
الــــــدوام يــحــاولــون الـــربوز 
ميــّيــزهــم  مـــا  لأن  والـــتـــاألـــق 
اإىل  يــدفــعــهــم  ــم  ــره عـــن غ
اأكــرب  رغــبــة  ومينحهم  ــك  ذل
لن  هذا  اأن  غر   , اأكرث  وثقة 
لتحقيق  كافيا  ــده  وح يكون 
ومالم�سة  الــبــاهــرة  النتائج 
تتوفر  مل  ما   , املن�سود  النجاح 
ترتكز  التي  الدائمة  املثابرة 
والن�سباط  التخطيط  على 

وال�سرب  واملقاومة  والفعالية 
خو�ص  ــا�ــص  اأ�ــس اأن  مبعنى   ,
ــة حــافــلــة  ــي ــس ــا� ــرة ري ــس ــ� م
مير  والت�سريفات  بالإجنازات 
العمل  مــن  مزيد  عــرب  حتما 
مزيد  عــرب  ولي�ص  ــــراأة  واجل
 , والـــرتاخـــي  التقاع�ص  ــن  م
اجتهد  ومن  ح�سد  زرع  فّمن 
اإل يف  نـــال  ــح ومـــن �ــســرب  جن
ظروف  نتيجة  نــادرة  حــالت 
ومــعــطــيــات خــا�ــســة ! اأحــمــد 
ابن  �سنة   19 �ساحب  مزلف 
ـــب فذ  مــديــنــة اجلــلــفــة لع
وتقنياته  الراقية  بفنياته 
 , النبيلة  واأخــالقــه  الكبرة 
يف  مبكرا  جنوميته  �سطعت 

حمل  التي  املحلية  املــدار�ــص 
من  الكثر  وا�ستفاد  األــوانــهــا 
وحينما   , وم�سريها  مدربيها 
يف  اللعب  فر�سة  لــه  اأتيحت 
�سيدي  �سباب  العريق  النادي 
طاقته  اإثبات  ا�ستطاع  نايل 
عن  والــتــعــبــر   , وجـــدارتـــه 
ولدت  التي  وتطلعاته  اآفاقه 
مــعــه وبــقــيــت تــرافــقــه حتى 
و�سل اإىل �سنف الأكابر , فقد 
املحطات  مــن  العديد  جتـــاوز 
املتاعب  خمتلف  على  وتفوق 
م�سواره  بات  حتى  وامل�ساعب 
على هذا التميز واللمعان , هو 
اليوم فخور بتقدير واحرتام 
اأبـــنـــاء الــعــائــلــة الــريــا�ــســيــة 

وبانتمائه للجيل احلايل الذي 
ول  هــائــلــة  ــدرات  ــق ب يتمتع 
ينق�سه اإل الت�سجيع وامل�ساندة 
, كما ي�سكر كل الذين �ساهموا 
وتوجيهه  موهبته  �سقل  يف 
الفا�سل  املدرب  راأ�سهم  وعلى 
ـــي ,  عـــبـــد الــــكــــرمي مـــرو�ـــس
ــة  ــرتم ــح ـــــم املـــكـــانـــة امل ورغ
حميط  يف  بــهــا  يحظى  الــتــي 
ل  مزلف  اأن  اإل  ال�سيارا�سان 
 , الأجــــواء  تغير  ي�ستعبد 
ــص جتــربــة اأخــــرى مع  ــو� وخ
التي  الطموحة  الفرق  ــد  اأح
على  وت�سر  خدماته  طلبت 

ا�ستقدامه.
 عمر ذيب

العا�سمة,  احتــاد  نــادي  اأعــلــن 
مديره  اإ�سابة  ال�سبت,  اليوم 
ــرت يــحــيــى,  ــن الـــريـــا�ـــســـي, ع

بفرو�ص كورونا امل�ستجد.
ــنــادي اجلــزائــري, يف  وقـــال ال

الر�سمية  �سفحته  عرب  بيان, 
عنرت  اإن  "في�سبوك",  على 
تفاعل  لختبار  خ�سع  يحيى, 
البوليمراز املت�سل�سل " بي �سي 
اآر", وجاءت نتيجته اإيجابية.

على  الأول  الرجل  و�سيخ�سع 
الريا�سية  الحتاد  اإدارة  راأ�ص 
يوًما   15 ملــدة  ال�سحي  للحجر 
اخل�سوع  قــبــل  ــــل,  الأق عــلــى 
ــد من  ــاأك ــت ــل ــار ثــــان ل ــب ــت لخ

تعافيه.
قائد  اأن  اإىل  ــادي  ــن ال ــار  ــس واأ�
�سيوا�سل  ال�سابق  املــحــاربــني 
مهامه عن بعد, طيلة خ�سوعه 

للحجر ال�سحي.

اللجنة االأوملبية والري��صية اجلزائرية: 

اإلغ�ء اجن�ز املركز الري��صي "اوملبي اإفريقي�" بتمرنا�صت

حمند �صريف حن��صي يوارى الرى و�صط جمع غفري من املواطنني

احت�د الع��صمة يعلن اإ�ص�بة عنرت يحيى بكورون�

"  �صب�ب �صيدي ن�يل "       مزلف اأحمد 

العب ُمبدع .. على درب النجومية وال�ُصهرة 

املهمـــة  اكم�ل  اأجل  "اخل�صــــر" من 

هل يجب اأن يجدد ري�ل مدريد عقد رامو�س؟
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بودبوز يعود اإىل املالعب بعد 4 اأ�صهر 
من الغي�ب

جوارديوال على اأعت�ب خطوة ح��صمة 
يف م�صتقبله

�صر ف�صل بر�صلونة يف �صم مورات�

بغداد بوجن�ح ين�صم اإىل الــ10 االأوائل 
للق�ئمة الت�ريخية لهدايف  "اخل�صر"

عن  غيابه  بــودبــوز,  ريا�ص  اجلــزائــري,  ــدويل  ال اجلمعة,  اأنــهــى, 
اأربعة  قرابة  دام  والذي  الفرن�سي  اإيتيان  �سانت  فريقه  مع  املالعب 
اأ�سهر كاملة, بعد اأن و�سعه مدربه, كلود بويال, يف القائمة ال�سوداء 

وطالب بت�سريحه دون جدوى.
24 جويلية الفارط يف  وكانتت اآخر مباراة لعبها بودبوز تعود ليوم 
نهائي كاأ�ص فرن�سا, قبل اأن يخرج من ح�سابات كلود بويال, ب�سبب 
تراجع م�ستوياته الفنية, ورغم املحاولت الكثرة لبودبوز لتغير 
الأجواء اإل اأنه ف�سل يف ذلك, اآخرها كان تنقله اإىل قطر لالن�سمام 
رغم  املقرتح  هــذا  رف�ص  “اخل�سر”  لعــب  لكن  قطر,  ــادي  ن اإىل 

العر�ص املايل املغري.
مل�سري  �سدمة  الفرن�سي  اإيتيان  �سانت  اإىل  بودبوز  عودة  و�سكلت 
ال�سنوي  راتبه  من  للتخل�ص  رحيله  يف�سلون  كانوا  الذين  النادي, 

الكبر, ل �سيما اأن عقده ينتهي �سهر جوان 2022.
اإن بودبوز قدم مردودا  اأم�ص,  “ليكيب” الفرن�سية,  وقالت �سحيفة 
جيدا يف لقاء غرونوبل الودي, قد يعيده حل�سابات بويال, خا�سة 
يف ظل النتائج الكارثية ل�سانت اإيتيان, الذي مل يفز منذ 7 جولت 
 ”1 “الليغ  )تعادل و�ست هزائم(, حيث يحتل النادي املركز الـ15 يف 

حاليا.
وكان املدير الفني لنادي �سان اإيتيان كلود بويال, ا�ستبعد بودبوز من 
الفريق الأول منذ ال�سيف املا�سي, اإذ اأ�سبح ل يعتمد عليه اإطالقا, 
ما دفع الالعب للبحث عن فريق اآخر يف اأحد الدوريات الأوروبية, 
اإل اأنه مل يفلح يف ذلك ليوجه اهتمامه لنادي قطر قبل اأن تف�سل 
 30 العمر  البالغ من  امل�سرة الحرتافية لبودبوز  ال�سفقة, وبداأت 
مونبولييه  لفريقي  بعدها  لعب  ثم  الفرن�سي,  �سو�سو  نادي  مع  عاما 
بيتي�ص  ريال  اإىل   2017 عام  ينتقل  اأن  قبل  الفرن�سيني,  وبا�ستيا 
�سانت  بوابة  عرب  الفرن�سي  الــدوري  اإىل  جمددا  ليعود  الإ�سباين, 

اإيتيان العام املا�سي.
عام  بودبوز  ريا�ص  م�سرة  بداأت  الوطني,  املنتخب  م�ستوى  وعلى 
يف  �سارك  كما   ,2010 اإفريقيا  جنوب  مونديال  يف  �سارك  اإذ   ,2010
 25 بودبوز  ولعب   ,2013 اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  بنهائيات  البلد  نف�ص 

مباراة مع “املحاربني”, �سجل فيها هدفني فقط.

بات بيب جوارديول, قريًبا من جتديد تعاقده مع مان�س�سرت �سيتي, 
حيث ينتهي تعاقد املدرب الإ�سباين يف �سهر يونيو/ حزيران املقبل.
جوارديول  مع  اتفاق  اأي  عن  ال�سيتي  اإعالن  عدم  من  الرغم  وعلى 
الربيطانية  "تليجراف"  �سحيفة  اأن  اإل  تعاقده,  جتديد  ب�ساأن 
اأفادت  49 عاًما,  وبح�سب م�سادر مقربة من املدرب البالغ من العمر 

عزمه ال�ستمرار مع  النادي.
وتوىل جوارديول تدريب مان�س�سرت �سيتي يف عام 2016, وجنح منذ 
ذلك احلني يف التتويج بلقب الدوري الإجنليزي مرتني ولقب كاأ�ص 
الرابطة الإجنليزية 3 مرات, اإ�سافة اإىل الفوز بلقب وحيد يف كاأ�ص 

الحتاد الإجنليزي.
جوارديول  م�ستقبل  ب�ساأن  املا�سية  الفرتة  يف  التكهنات  واأثــرت 
النجاحات  من  الكثر  حقق  حيث  لرب�سلونة,  عودته  واإمكانية 
تلك  الإ�ــســبــاين  ينفي  اأن  قبل  التدريبية,  الأوىل  م�سرته  يف 

الحتمالت بالتاأكيد على اأن م�سرته مع البار�سا انتهت.
ترتيب  جدول  يف  العا�سر  املركز  يحتل  �سيتي  مان�س�سرت  اأن  يذكر 
املو�سم  بداية  يف  متذبذبة  نتائج  من  وعانى  الإجنليزي,  الــدوري 
اجلاري, وي�ستعد ملواجهة توتنهام هوت�سبر خارج اأر�سه يف اجلولة 

املقبلة عقب نهاية فرتة التوقف الدولية احلالية.

ك�سف خافير بوردا�ص, املدير ال�سابق لرب�سلونة, 
يوفنتو�ص  مهاجم  موراتا,  األفارو  الإ�سباين  اأن 
اإىل  النتقال  من  قريًبا  كان  اأتلتيكو,  من  املعار 

البار�سا منذ ما يقرب من عامني.
�سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  بوردا�ص,  وقال 

موراتا  "ر�سحت  الإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
لالنتقال اإىل بر�سلونة, لأن �سواريز كان يف حاجة 

لبديل".
واأ�ساف: "كان من اجليد اأن موراتا اأراد مغادرة ت�سيل�سي 

بارتوميو  مع  ذلك  عن  حتدثت  لذا  الوقت,  ذلك  يف 
واأخربين اأنه يحبه كثًرا".

من  وكان  موراتا  اأجل  من  "حتركت  وتابع: 
الإعــارة,  �سبيل  على  اإح�ساره  املمكن 

النهاية  يف  الفنية  ــة  ــان الأم لكن 
تعاقدت مع بواتينج".

لأن  مــوراتــا  يـــاأت  "مل  ــل:  ــس ووا�
موراتا  ل  ـــوال؟  اأم هناك  لي�ص 
كان �سياأتي اإعارة دون اأموال مع 
مع  نلتقي  وكنا  ال�سراء,  خيار 

وكيله, لكن مل ن�سف ال�سفة 
�سيء,  اأي  على  الر�سمية 

اكت�سف  اأتــلــتــيــكــو  لأن 
الأمر".

الالعب  "عالقة  واأردف: 
ووكيله خوامنا لوبيز كانت 

جيدة مع اأتلتيكو, لذا جنحوا 
يف التعاقد معه".

التعاي�ص  كان  "هل  وا�ستطرد: 
ومــوراتــا؟  �سواريز  بني  ممكًنا 

النهاية  يف  لكن  البداية,  يف  رمبا 
كل منهما يريد اللعب والفوز".

اللعب  اأراد  مــوراتــا  "لكن  واأمت: 
يف  �سواريز  خ�سع  لقد  با�ستمرار؟ 
ــة يف الــركــبــة,  ــراح ــام جل ــع هـــذا ال

راأيــنــاه  لقد  فــجــاأة,  ــك  ذل يكن  ومل 
ب�سبب  دقيقة,  كــل  للعب  م�سطًرا 

فاإنه  الآن  وانــظــر  الــبــديــل,  غــيــاب 
كان  ملــاذا  اأتلتيكو.  مع  كبديل  يدخل 
بر�سلونة  يف  ذلــك  فعل  ي�ستطيع  ل 
م�ستوى  على  اآخر  مهاجم  تواجد  اإذا 

عاٍل؟"

 )16( ع�سر  ال�ساد�ص  هدفه  �ساحب  بوجناح,  بغداد  الدويل,  املهاجم  ان�سم 
م�ساء اخلمي�ص مع املنتخب اجلزائري لكرة القدم, خالل النت�سار امل�سجل 
لت�سفيات  الثالثة  اجلولة  حل�ساب   )3-1( زميبابوي  اأمام  جويلية   5 مبلعب 
لهدايف  التاريخية  للقائمة  الأوائل  الـ10  اإىل  لالأمم2021-,  اإفريقيا  كاأ�ص 

“اخل�سر”.
اللقاءين  يف  التهديف  عن  �سام  الذي  القطري  ال�سد  نادي  هداف  وا�ستعاد 
الوديني الأخرين اأمام نيجريا )0-1( بالنم�سا, واملك�سيك )2-2( بهولندا, 

ن�سوة الت�سجيل, بهدف يف مرمى “املحاربني” يف الدقيقة )31(.
الالعب بوجناح )29 �سنة( الذي ا�ستدعي للمرة الأوىل للمنتخب اجلزائري 
اأ�سحى  غوركوف,  كري�ستيان  الفرن�سي  ال�سابق,  املدرب  عهد  يف   2014 عام 

لعبا اأ�سا�سيا يف خطة الناخب الوطني, جمال بلما�سي.
الأنيق الأ�سبق  ابن مدينة وهران, اجلناح  ال�ساد�ص ع�سر, يتخطى  بهدفه 

لرائد القبة, �سالح ع�ساد الذي �سجل 15 هدفا بالقمي�ص الوطني.
ال�سابع ع�سر  الفريق ريا�ص حمرز �ساحب هدفه  من جهته, يقرتب قائد 

اأم�ص اخلمي�ص, مع املنتخب اجلزائري, من رفيق �سايفي )18 هدفا(.
قائمة الهدافني الـ10 الأوائل للمنتخب اجلزائري:

هدفا  36 تا�سفاوت  احلفيظ  1.عبد 
28 ماجر  3.رابح  الن�ساط(  يف  زال  )ما   30 �سليماين  2.اإ�سالم 

27 بلومي  4.خل�سر 
25 مناد  5.جمال 

19 �ساولة  بن  7.تاج  الن�ساط(  يف  زال  )ما    23 �سوداين  6.هالل 
18 �سايفي  8.رفيق 

الن�ساط( يف  زال  )ما    17 حمرز  9.ريا�ص 
الن�ساط( يف  زال  )ما   16 بوجناح  10.بغداد 

حمليات
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم :  االأ�صري املحرر/ م�صطفى امل�صلم�نى 
----------------------------

والن��ت�����ش��ار  احل��ري��ة  ي���وم  ن�شتقبله  ح��ت��ى 
ال�شهر  من  والع�رشين  ال�شاد�س  يف  الكبري 
اأعلن  الذي  امل�شهد  2611.2020..فاإن  اجلاري.
قد  النت�شار  بيان  الأخر�س  ماهر  الأ�شري  فيه 
الأحرار  وكل  الفل�شطيني  ال�شعب  لدى  فجر 
حالة  وال��ع��امل  العربية  الأم��ة  يف  وال�����رشف��اء 
والكرامة  العزة  وم�شاعر  العارم  الفرح  من 
انهزم  التي  اللحظة  بهذه  احتفال  والكربياء 
الأ�شري  قتل  وخمططاته  الإ�رشائيلي  اجللد  فيها 
الأ�رش  من  باحلرية  حلقه  والر�شوخ  الأخر�س 
الطعام،  ع��ن  املفتوح  اإ���رشاب��ه  وق��ف  مقابل 
الأ�شطورية  املعارك  اأط��ول  من  103(.اأيام  (
احلركة  تاريخ  يف  الطعام  عن  الإ���رشاب  يف 
الأخر�س  ماهر  فيها  حمل  الأ�شرية.  الفل�شطينية 
املقاتل  ب��روح  وقاتل  والأمل  وال��وج��ع  اجل��وع 
ال�شهداء  وب���اإرادة  امل��وؤم��ن  القائد  و�شلبة 
وال�شدق  ال��وف��اء  من���وذج  وج�شد  واإمي��ان��ه��م 
منذ  نف�شه  على  قطعه  الذي  والعهد  بالوعد 
اإما  النت�شارين  باأحد  بالفوز  املعركة  بداية 
كل  و�شقطت  ف�شلت  لقد  احلرية.  اأو  ال�شهادة 
التهديدات  وكل  والرتغيب  الرتهيب  حماولت 
وانهزمت  بالعائلة  التنكيل  وكذلك  بالقتل 
القرار  على  وامل�شاومة  اللتفاف  حم��اولت 
باإرادته  الأخر�س  اختاره  الذي  احلا�شم  املبدئي 
ومميزه  ج��دي��دة  مرحلة  اأم���ام  الطريق  ي�شق 
الحتلل  مع  واملواجهة  ال�����رشاع  م�شار  يف 
املقدمة  ويف  التع�شفية  الإرهابية  و�شيا�شاته 
الظاملة  الإداري  الع��ت��ق��ال  �شيا�شة  منها 
اأبناء  �شد  ا�شتخدامها  يف  متعن  التي  واجلائرة 

وحياتهم  بحريتهم  للم�س  الفل�شطيني  ال�شعب 
املعقدة  الظروف  من  الرغم  وعلى  الإن�شانية. 
مع  تزامنت  التي  والتداعيات  واملت�شابكة 
وخ�شوعها  العربية  الأنظمة  بع�س  انهيار 
تعي�شه  وما  الأمريكي.والإ�رشائيلي  للبتزاز 
الناجم  الدمار  اآثار  من  الفل�شطينية  ال�شاحة 
ال�شف  يف  وال�رشخ  النق�شام  ا�شتمرار  عن 
الفل�شطيني  ال�شعب  فاإن  وال�شيا�شي  الوطني 
لتعيد  امللحمة  ل��ه��ذه  احل��اج��ة  ب��اأم�����س  ك��ان 
الفل�شطيني  العامل  بقوة  الثقة  ا�شتنها�س 
القدرة  وك��ذل��ك  الح��ت��لل  م��ع  امل��واج��ه��ة  يف 
والإن�شاين  املعنوي  النت�شار  �شناعة  على 
والإمكانيات  الطاقات  وحت�شيد  وال�شيا�شي 
ب�شاأن  الأر�س  على  الفعلية  احلقائق  لرت�شيخ 
الع�رش  يف  وم��رك��ب��ات��ه��ا  ال�����رشاع  م��ع��ادل��ة 
التي  وال�شتخل�شات  ال��درو���س  ال��راه��ن. 
جمددا  اأك��دت  البا�شلة  املعركة  هذه  اأنتجتها 
�شناعة  يف  الذاتية  ل��لرادة  احلقيقي  ال��وزن 
على  وال��ق��درة  النت�شار  ���رشوط  ومراكمة 
الإمكانيات  وتعزيز  ال�شمود  مقومات  بناء 
�شلطة  واإرغ����ام  امل��واج��ه��ة  ���رشوط  لتعديل 
عدالة  اأمام  واخل�شوع  الرتاجع  على  الحتلل 
ال�شعب  عنها  يدافع  التي  الق�شية  و�رشعية 
ك�شفت  كما  البوا�شل.  والأ�رشى  الفل�شطيني 
والنواق�س  الثغرات  و  العيوب  املعركة  هذه 
الداخلية  الفل�شطينية  باحلالة  ا�شتقرت  التي 
واجلماهريية  ال�شيا�شية  احل��رك��ه  بنية  ويف 
واأكدت  وقطاعاتها  م�شتوياتها  اختلف  على 
وامل�شوؤولية  اجلدية  بكامل  امل�شي  ���رشورة 
ملراجعة  احلقيقية  اخلطوات  من  املزيد  اجناز  نحو 
بناء  لإع��ادة  والتاأ�شي�س  الفل�شطيني  الو�شع 

اإجراء  عرب  النق�شام  واإنهاء  الوطنية  الوحدة 
الفل�شطينية  للموؤ�ش�شات  ال�شاملة  النتخابات 
الوطنيه  امل�شرتكة  القوا�شم  راية  حتت  والعمل 
ال�شعب  اإرادة  ع��ن  تعرب  التي  وال�شيا�شية 
الأخ��ر���س  احلقيقة.  وخ��ي��ارات��ه  الفل�شطيني 
اجلماهري  قادة  بح�شور  انت�شاره  اأعلن  الذي 
وال��ذي��ن  امل��ح��ت��ل  ال��داخ��ل  يف  الفل�شطينية 
والإ�شناد  الدعم  اأ�شكال  كل  توفري  يف  متيزوا 
التي  الر�شائل  يف  اأكد  اللحظة  لهذه  للو�شول 
خا�س  اأنه  الإخبارية  امليادين  �شبكة  عرب  اأطلقها 
ال�شعب  مظلومية  عن  للدفاع  املعركة  ه��ذه 
والكيل  النفاق  �شيا�شة  ولإظهار  الفل�شطيني 
ح�شاب  على  العامل  يف  ت�شت�رشي  التي  مبكيالني 
انها  امل�شطهدة.  ال�شعوب  وحقوق  عذابات 
كل  يف  العامل  اأحرار  حملها  التي  الر�شائل  ذات 
وهي  الأخر�س  حلرية  يهتفون  وهم  الأر�س  بقاع 
الأمة  بناء  اأ خلفه  يجتمع  الذي  ال�رشف  ميثاق 
العربي  واملغرب  وتون�س  اجلزائر  يف  العربية 
والأردن  واليمن  والعراق  و�شوريا  لبنان  ويف 
الوقوف  فيه  اأعلن  العامل  يف  مكان  كل  ويف 
وال�شطهاد  الظلم  مواجهة  يف  احلق  جانب  اإىل 
التي  البو�شلة  الر�شالة  وه��ي  والح��ت��لل. 
املنا�رشة  الإع���لم  و���ش��ائ��ل  جميع  حملتها 
مقدمتها  ويف  الفل�شطينية  الق�شية  لعدالة 
بالبث  واكبت  التي  الإخبارية  امليادين  �شبكة 
الإن�شانية  امللحمة  هذه  ف�شول  ب��رز  اأ املبا�رش 
الإعلن  حلظة  العامل  �شاهد  ومنها  التاريخية 
تكون  اجلها  من  التي  احلياة  هذه  النت�شار.  عن 
النت�شار  ويكون  ال�شامية  معانيها  لل�شهادة 
العظماء  فيها  والأر�س،ويكون  ال�شماء  باألوان 

والعدالة. احلرية  نحو  الطريق  م�شاعل 

موعد مع احلرية موعد مع االنت�ص�ر

يف  الأ���رشى  جلنة  م�شوؤول  اأك��د 
فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
علم كعبي اأن الأو�شاع ال�شحية 
للغاية  �شعبة  باتت  ال�شجون  يف 
كورونا  ڤ��اي��رو���س  تف�شي  بعد 
يف  الح��ت��لل  �شلطات  واإم��ع��ان 
ا���ش��ت��ه��ت��اره��ا ب��ح��ي��اة الأ����رشى. 
لغرفة  ت�رشيح  يف  كعبي  وحذر 
اأ�شرياً   700 اأن  من  حنظلة  حترير 
ُي�شاف  مزمنة  باأمرا�س  م�شابون 
كبار  م��ن  الأ����رشى  م��ئ��ات  لهم 
ال�شعيفة  املناعة  وذوي  ال�شن 
اأي  يف  لل�شت�شهاد  عر�شة  باتوا 
كورونا  ڤايرو�س  تف�شي  مع  حلظة 
دولة  وموا�شلة  ال�شجون  داخل 
حقيقة  على  التعتيم  الح��ت��لل 
الأ���رشى.  اأو���ش��اط  يف  اإنت�شاره 

الأ���رشى  جلنة  م�����ش��وؤول  ول��ف��ت 
الأ���رشى  اأن  اإىل  ت�رشيحه  يف 
م�شفى  ي�شمى  ما  يف  املعتقلني 
 13 ال��رم��ل��ة وع���دده���م  ���ش��ج��ن 
للخطر  عر�شة  الأكرث  هم  اأ�شرياً 
التي  اخلطرة  الأم��را���س  ب�شبب 
العلج  من  واحل��رم��ان  يعانونها 
وال��ت�����ش��خ��ي�����س ال��ط��ب��ي ال��ذي 
�شبيًل  الحتلل  �شلطات  تعتمده 
واأكد  متتابع.  ب�شكل  لإعدامهم 
اأم�شى  حمرر  اأ�شري  وهو  كعبي 
�شجون  يف  15عاما  على  يزيد  ما 
الت�شامن  حملت  اأن  الحتلل 
ناجعة  ول  كافية  تعد  مل  الكلمي 
ُتقرتف  ال��ت��ي  امل��ج��زرة  ملواجهة 
ترقى  ل  وال��ت��ي  الأ����رشى  بحق 
واجلرائم  احل��رب  جرائم  مل�شتوى 

على  يفر�س  ،ما  الإن�شانية  �شد 
الر�شمية  وموؤ�ش�شاته  �شعبنا 
الكفاح  ت�شعيد  اأوًل  وال�شعبية 
حترير  اأجل  من  املختلفة  باأ�شكاله 

ال�شعد  على  والتحرك  الأ���رشى 
على  الحتلل  ملحاكمة  الدولية 

بحقهم. جرائمه 

�صبح املوت يخيم على �صجون االحتالل واالأ�صرى املر�صى ينتظرون دورهم 
للح�ق ب�أبي وعر

رئي�س جلنة هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين يف املح�فظ�ت اجلنوبية االأ�صت�ذ ح�صن قنيطة

اأخب�ر فل�صطني

�شوؤون  هيئة  جلنة  رئي�س  ح��ذر 
املحافظات  الأ�رشى واملحررين يف 

يف  قنيطة  ح�شن  الأ�شتاذ  اجلنوبية 
كمال  الأ�شري   ( ا�شت�شهاد  اأعقاب 
ال�شتهتار  �شيا�شة  من   ) وعر  اأبو 
م�شيفًا   ، ال�شجون  يف  الطبى 
غزة  قطاع  اأ���رشى  من   %  18 اأن 
 255 ع��دده��م  ي��ق��ارب  وال��ذي��ن 
مزمنة   اأمرا�س  من  يعانون  اأ�شرياً 
والكلى  والقلب  كال�رشطان   (
والغ�رشوف  وال�شغط  وال�شكر 
اأنهم   واأك��د   ،  ) اأخ��رى  واأم��را���س 
�شارخة  لنتهاكات  يتعر�شون 
واملواثيق  الأع���راف  كل  تخالف 

 ، ال�شحية  وامل��ب��ادئ  ال��دول��ي��ة 
واحلماية  ال�شحية،  الرعاية  كحق 
واخلطرية  املعدية  الأم��را���س  من 
اأعلى  على  احل�شول  يف  واحل��ق   ،
ال�شحة  م���ن  مم��ك��ن  م�����ش��ت��وى 

التمييز.  وعدم   ، والرعاية 
يعانون  الأ���رشى  اأن  قنيطة  وقال 
الفحو�شات  اإج����راء  ع���دم  م��ن 
ب�شور  والقيام  الدورية  املخربية 
طواقم  وجود  عدم  ومن   ، الأ�شعة 
ال�شجون  اإدارة  من  معاجلة  طبية 
ال��ط��واق��م  اإدخ����ال  م��ن��ع  يف ظ��ل 

وزارة  من  املتخ�ش�شة  الطبية 
تقدمي  وعدم  الفل�شطينية  ال�شحة 
اإج���راء  اأو  ال��لزم��ة  ال��ع��لج��ات 
 . ل��لأ���رشى  اجلراحية  العمليات 
الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  وطالب  
والعربية  الفل�شطينية  واحلقوقية 
الحتلل  على  لل�شغط  والدولية 
الفل�شطينيني  الأ�رشى  حياة  لإنقاذ 
الإ�رشائيلية،  ال�شجون  يف  املر�شى 
اتفاقيات  وبنود  مب��واد  والل��ت��زام 
والقانون  والرابعة  الثالثة  جنيف 

. الإن�شاين  الدويل 

ال�صرط�ن منه�  مزمنة  اأمرا�س  من  يع�نون  غزة  قط�ع  اأ�صرى  % من   18

االأ�صريحبيب فواز  
اأ�شارك  مل   ، عيد  اأو  مبنا�شبة  اأفرح  ،مل  اليوم  حتى  اإعتقاله  منذ 
اإعتقاله  ، وخلل  اإبني غري متواجد معنا  افراح لن  باأي  النا�س 
تزوج اأخوانه و�شقيقاته لكن الفرحة مل تدخل منزلنا يف غيابه 
"، قالت الوالدة زينب اأبو عابد ، يف م�شتهل حديثها عن وجعها 
 ، عابد  ابو  خمي�س  فواز  حبيب  الأ�شري  جنلها  على  امل�شتمر 
املحكوم مدى احلياة ، واأ�شافت " كل يوم نعي�س �شور معاناة 
الذين  ل  اأحفادي  اأمام ظلم الحتلل الذي يعاقب حتى  رهيبة 
وجعنا   ، المني  باملنع  عقابهم  ب�شبب  وعمهم   خالهم  يعرفون 
الدموع  ، ق�شيتها و�شط  18 عامًا من حياتي  يتوقف منذ   مل 
والمل والوجع ، وكل حلظة اأ�رشخ متى تتحطم الق�شبان ويعود 

لح�شاين ، لكن ل ي�شمعني اأحد .
بكاء ووجع ..:  يرتبط الأ�شري حبيب بعلقة وطيدة مع والدته 
 ، لقلبها  الأحب  وتعتربه  بل   ، ال�شاد�س  العقد  جتاوزت  التي 
فوزعت �شوره يف كافة انحاء منزلها يف بلدة يعبد ، تخاطبه 
تارة وت�شلي دوما لنهاية رحلة المل واجتماع ال�شمل ، وتقول 
 ، تفارق خميلتي  ،و مثلما ذكرياته ل  بدونه  ل معنى حلياته   "
فان �شوره تتوزع يف كل مكان ...  ال�شالون وغرف ال�شيوف 
 " وت�شيف   ،" حلظة  كل  يف  معنا  ليعي�س  وغرفتي  واملطبخ 
تفريق  على  واملقيتة  املظلمة  و�شجونه  بظلمه  قادر  الحتلل 
اج�شادنا ، لكن  يوميًا اأ�شعر بحبيب يناديني لحت�شانه ، ارواحنا 
�شتبقى حرة  تتحدى الق�شبان وتلحتم مع مهجة قلبي الذي لن 

نفقد المل بتن�شمه احلرية ".
 8 من  املكونة  عائلته  اأبناء  باكورة  حبيب  يعترب    :.. حياته  من 
اأنفار ، اأب�رش النور قبل 36 عامًا  يف بلدة يعبد ، وتقول والدته 
عانقته  هنا   .. وح�شور  وب�شمة  ذكرى  له  مكان  كل  يف   "
ورويته حب الوطن ، وهناك كان يجل�س ونتناول الطعام ونفرح 
ونتحدث .. متتع  بالخلق احلميدة وبرب الوالدين وحب العائلة 
وبلده ووطنه " ، وت�شيف "  تلقى تعليمه مبدار�س يعبد  حتى 
انهى ال�شف احلادي ع�رش ، وب�شبب الظروف املعي�شية ال�شعبة 
لعائلتنا الكبرية ، حتمل امل�شوؤولية يف وقت مبكر ، ترك املدر�س 
"  حل�شن خلقه  "، وتكمل  اعتقاله  البناء حتى  وعمل يف مهنة 
يف  اجلميع  فان   ، النا�س  مع  الوطيدة  وعلقاته  مع�رشه  وطيب 
ينتهي  التي ت�شعر بنق�س كبري وامل ل  بلدتنا يفتقده كعائلتنا 
لغيابه "، وتتابع " رغم م�شوؤولياته ، مل ين�شى وطنه وواجباته ، 
�شارك  �شعبه م�شرية الن�شال  ومل نعرف ببطولته ودوره يف 

مقاومة الحتلل حتى اعتقل.
..:  طارد الحتلل حبيب حتى اعتقل   فجر  مطاردة واعتقال 
بال�شجاعة والقدام  " حتلى  ، وتقول والدته   8/7/2002 تاريخ 
ون�شب  مبلحقته  فا�شتمر   ، وتهديداته  الحتلل  يهاب  مل   ،
الكمائن حتى اعتقل يف عملية خا�شة �شارك بها الع�رشات من 
اجلنود  الذين اعتدوا عليه بال�رشب خلل  اعتقاله  "، وت�شيف 
وم�شري  حياة  على  والقلق  اخلوف  م�شاعر  نعي�س  كنا  عندما   "
، بعودة الحتلل   9-7-2002 التايل  اليوم  ابني ، فوجئنا فجر 
بال�شتئناف  لنا  ال�شماح  دون  لهدمه  منه  اخرجونا  الذي  ملنزلنا 
  " اأو العرتا�س على قرار العقاب التع�شفي والظامل "، وتكمل 
بلمح الب�رش ، هدم الحتلل منزلنا وتعب و�شقى العمر و�رشدوا 
حتى  املعاناة  �شنوف  كل  خللها  ع�شنا  طويلة  لفرتة  عائلتنا 
، واكمل  املنزل  ببناء جزء من  العامة  ال�شغال  �شاعدتنا وزارة 

زوجي على ح�شابنا اخلا�س بناءه واعماره.
حتقيق وحكم ..: بعد �شدمة الهدم ، ا�شتمر الحتلل يف التكتم 
على م�شري حبيب الذي تعر�س للتعذيب والتحقيق يف زنازين 
معاناة  رحلة  وبعد   ، زيارته  من  عائلته  حرمان  و�شط  اجللمة 
قا�شية بني املحاكم ، حوكم بال�شجن  مدى احلياة ، وتقول والدته 
ال�شتينية التي تعاين من عدة امرا�س مزمنة " مل نهتم بالهدم 
وت�رشيدنا رغم الويلت التي ع�شناها ، لكن �شدمتنا الكربى 
ابني  وقف   ، املحكمة  قاعة  يف  انهرت  وعندما   ، احلكم  بقرار 
ال�شرب  اعماقي  يف  ويبعث  معنوياتي  لريفع  وحتدي  ب�شموخ 
بني  ننتقل  ونحن   ، ال�شنوات  مرت   " وت�شيف   ،" والمل 
ال�شجون لزيارته ، فلم يبقى �شجن اإل واحتجز فيه حتى ا�شتقر 
منذ فرتة يف �شجن جلبوع ، وقد �شارك يف جميع  ال�رشابات 
" لدوره الن�شايل  "، وتكمل  املفتوحة عن الطعام مع ال�رشى 
ومواقفه اجلرئية خلف الق�شبان ، تعر�س مرات عديدة للعزل ، 
واحتجز يف الزنازين النفرادية ومنع من الزيارات ، وكل ذلك 

مل ينال من �شموده وعزميته ومعنوياته.
خوف وقلق:   توؤكد الوالدة اأم حبيب ، اأن فلذة كبدها يعاين منذ 
اعتقاله من عدة م�شاكل �شحية وترف�س ادارة ال�شجون علجه 
، وتقول " خلل التحقيق ، تعر�س لل�رشب الوح�شي على قدمه 
اليمنى ، وما زال يعاين من اوجاع م�شتمرة واثارها ، كما يعاين 
، وب�شعوبة متكنا من  بالب�رش  من م�شاكل يف عينيه و�شعف 
ادخال نظارات طبية له على ح�شابنا اخلا�س "، وت�شيف " يف 
ال�شجون  الطلبات لدارة  ، قدم ع�رشات  ظل مر�شه ومعاناته 

لعلجه وعر�شه على طبيب خمت�س لكن دون جدوى.
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يلهب م�ص�عر اأن�ص�ره ب�لنزول لل�ص�رع وتخوف�ت من ت�صعيد ق�دم

ترامب “العنيد” يوا�صل رف�س ت�صليم القي�دة 
للرئي�س املنتخب ب�يدن 

قراءة / حممد علي
---------------- 

وق��د اأم�����ش��ى ال��دمي��ق��راط��ي ب��اي��دن 
يف  ي��ام��ا  اأ ال�شابق  الرئي�س  ن��ائ��ب 
يف  م�شت�شاريه  م��ع  ت��راق��ب  ح��ال��ة 
يف  ال��وزاري��ة  التعيينات  درا���ش��ة 
من  التهئنة  مكاملات  وتلقي  دارته  اإ
ال�شيا�شات  ور�شم  العامل  زعماء 
اليمني  داء  اأ بعد  �شيتبعها  ال��ت��ي 
كانون  يناير   20 ي��وم  الد�شتورية 
يوا�شل  اأن  املتوقع  وم��ن  ال��ث��اين. 
من  ابتداء  م�شت�شاريه  مع  لقاءاته 

الأحد. اأم�س 
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ���رى رف�����س ت��رام��ب 
اجل��م��ه��وري ال��ت�����ش��ل��ي��م ب��ال��ه��زمي��ة 
عن  �شند  دون  اإدع��اءات��ه  ووا���ش��ل 
عطل  ال��ذي  م��ر  الأ تلعب  ح��دوث 
لل�شتعداد  امل��ع��ت��ادة  الإج�����راءات 
حملته  ورف��ع��ت  ج��دي��دة.  دارة  لإ
لغاء  باإ فيها  تطالب  قانونية  دعاوى 
وليات  عدة  يف  النتخابات  نتائج 
خرباء  ويقول  جناحا.  حتقق  اأن  دون 
فر�شة  ت��وج��د  ل  ن���ه  اإ ق��ان��ون��ي��ون 
نتيجة  الدعاوى  هذه  تغري  اأن  تذكر 
الثالث  يف  جرت  التي  النتخابات 
اجلاري.  الثاين  ت�رشين  نوفمرب  من 
يف  النتخابات  عن  م�شوؤولون  وقال 
نه  اإ واجلمهوري  الدميقراطي  احلزبني 
خمالفات  وقوع  على  دليل  يوجد  ل 
اجعلوا  “م�شرية  واجتذبت  كبرية. 
املليونية”  جديد  من  عظيمة  اأمريكا 
اأعدادا  ترامب  حملة  ليها  اإ دعت  التي 
بالأعلم  امللوحني  اأن�شاره  من  كبرية 
ال�شبت.  يوم  وا�شنطن  و�شط  اإىل 
تويرت  على  تغريدة  ترامب  ون�رش 
يبدون  الآلف  “مئات  فيها  ق��ال 
ي�شكتوا  لن  العا�شمة.  يف  ييدهم  تاأ
غري  فا�شدة”.  مزورة  انتخابات  على 
للم�شاركة  التقديرات  اأغ��ل��ب  اأن 
ق���ل ك��ث��ريا م��ن ال��رق��م ال��ذي  ك��ان اأ

الرئي�س  موكب  ومر  ترامب.  ذكره 
اإىل  طريقه  يف  املتظاهرين  و�شط 
ولية  يف  ميلكه  الذي  اجلولف  ملعب 
اخللفي  مقعده  من  ول��وح  فرجينيا 

الهتافات. يرددون  وهم  لهم 
كبري  حد  اإىل  �شلمية  امل�شرية  وكانت 
بني  عديدة  م�شاجرات  ن�شوب  رغم 
مناوئني  وحمتجني  ترامب  اأن�شار 
حلول  بعد  م��ا  اإىل  ا�شتمرت  لهم 
الإط��ف��اء  دارة  اإ وق��ال��ت  ال��ظ��لم. 
يف  الطبية  ال��ط��واريء  وخ��دم��ات 
للطعن  تعر�س  �شخ�شا  اإن  املدينة 
للعلج.  ط��ب��ي  م��رك��ز  اإىل  ون��ق��ل 
بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وذكرت 
م�شاجرة  خ��لل  وق��ع  احل���ادث  اإن 
ال�رشطة  واألقت  م�شاء.  الثامنة  بعد 
على  اأ�شخا�س  ع�رشة  على  القب�س 
بارتكاب  بع�شهم  واتهمت  ق��ل  الأ
ح�شل  قد  بايدن  وك��ان  اع��ت��داءات. 
املجمع  يف  اأ����ش���وات   306 ع��ل��ى 
الرئي�س  ي��ح��دد  ال���ذي  الن��ت��خ��اب��ي 
للأبحاث  دي�شون  اإ ملركز  وفقا  الفائز 
املطلوب  احلد  عن  كثريا  يزيد  ما  وهو 
انتخابات  ويف  �شوتا.   270 وه��و 
العدد  على  ت��رام��ب  ح�شل   2016
النتخابي  املجمع  اأ�شوات  من  ذاته 

هيلري  الدميقراطية  املر�شحة  اأمام 
ن��ه  ك��ل��ي��ن��ت��ون وو���ش��ف ف����وزه ب��اأ
على  ح�شلت  نها  اأ رغ��م  “�شاحق” 
الت�شويت  يف  منه  اأك��رث  اأ���ش��وات 
ترامب  على  بايدن  فاز  وقد  ال�شعبي. 
رغم  ال�شعبي  الت�شويت  يف  اأي�شا 
يزال  ل  الوليات  من  قليل  عددا  اأن 
على  ح�شل  اإذ  الأ�شوات  يح�شي 
ترامب.  من  اأكرث  �شوتا  مليون   5.5
ناق�س  ترامب  اإن  م�شاعدون  وق��ال 
اإعلمية  م�رشوعات  م�شت�شاريه  مع 
قبل  الأ���ش��واء  حتت  تبقيه  حمتملة 
�شباق  خل��و���س  حمتملة  حم��اول��ة 
اإدعاءاته  اأن  غري   .2024 يف  الرئا�شة 
منعت  ت��زوي��ر  وج��ود  ع��ن  العلنية 
على  احل�شول  من  وفريقه  بايدن 
والت�شهيلت  احلكومي  التمويل 
ل�شمان  اجلديد  للرئي�س  عادة  املتاحة 

ال�شلطة. انتقال  �شل�شة 
بولتون يحذر من خطر ترامب: 

لالأمن  كبرًيا  �صررا  ي�صبب  قد 
بهدوء  ولن يرحل  القومي 

الأمن  م�شت�شار  بولتون،  جون  حذر 
الرئي�س  دارة  اإ يف  ال�شابق  القومي 

قد  الأخ��ري  اأن  من  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
ل��لأم��ن  كبريا”  “�رشرا  ي�����ش��ب��ب 
من  خم��اوف��ه  ع��ن  معربا  ال��ق��وم��ي، 
خ�شارة  بعد  بهدوء”  يرحل  “لن  نه  اأ
بايدن.  جو  اأمام  الرئا�شية  النتخابات 
“�شي.اإن.اإن”  ل�شبكة  بولتون،  وقال 
من  :”الكثري  الأمريكية  الإخبارية 
ق��ل  الأ على  اأو  يعتقدون  ال��ن��ا���س 
نه  اأ �شيدرك  )ت��رام��ب(  ن��ه  اأ ياأملون 
اأ�شعر  ولكن  بهدوء،  و�شيذهب  خ�رش 
�شيكون  الفعل  رد  اأن  من  باخلوف 
واأ����ش���اف:  متاما”.  ذل���ك  ع��ك�����س 
كجمهوري،  اأحت��دث  ن��ا  واأ “اأعتقد، 
لي�س  ال�����رشر  اح��ت��واء  طريقة  اأن 
بالن�شبة  ولكن  البلد،  على  فقط 
ال��ق��ادة  يتحدث  اأن  ه��ي  ل��ل��ح��زب، 
البع�س  يفعل  مثلما  اجلمهوريون، 
اأن  واإدراك  بالواقع  للعرتاف  الآن، 
املنتخب”.  الرئي�س  هو  بايدن  جو 
النتخابات  ت��زوي��ر  م��زاع��م  وح��ول 
بولتون:  قال  ترامب،  يرددها  التي 
عن  النتخابات  منذ  �شمعنا  “لقد 
تزويرا  �شتظهر  كانت  هائلة  دل��ة  اأ
ذلك  نر  مل  لكننا  كبرية،  ام��رة  وم��وؤ
اأي  هناك  اأن  اأعتقد  ول  الآن،  حتى 
كلما  نه  اأ “اأعتقد  واأ�شاف:  �شيء”. 
الأمر  زاد  كلما  الأمر  هذا  مدة  طالت 
املتحدة  الوليات  اإىل  بالن�شبة  �شوءا 
ال��دويل  امل�شتوى  على  و�شمعتها 
يرون  عندما  اخل�شو�س،  وجه  على 
مما  اأكرث  الواقع  عن  منف�شل  رئي�شا 
الأمن  وح��ول  قبل”.  من  عليه  كان 
بولتون:  ق��ال  م��ري��ك��ي،  الأ القومي 
ال�رشر  من  الكثري  هناك  اأن  “اأعتقد 
قالة  اإ اإىل  �شار  واأ فعله”،  ميكنه  الذي 
اإ�شرب،  مارك  الدفاع  لوزير  ترامب 
دوافع  ب�شبب  يبدو  القرار  اأن  معتربا 
“اأ�رشار  له  يكون  وق��د  �شخ�شية 

. ” ج�شيمة

املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اإىل  القي�دة  لت�صليم  االنتق�لية  املرحلة  يوؤخر  الذي  ال�صي��صي  اجلمود  االأحد  ا�صتمر 
الع��صمة  �صوارع  الرئي�س دون�لد ترامب على  اأن�ص�ر  ب�يدن وذلك بعد يوم تدفق فيه ع�صرات االآالف من  جو 

االنتخ�ب�ت. نتيجة  يف  ب�لتالعب  الب�طلة  اإدع�ءاته  لرتديد  االأمريكية 

من  عدد  الأمريكي  اجلي�س  �شحب 
�شوريا  �رشقي  من  وجنوده  لياته  اآ
فيما  العراق،  �شمال  قليم  اإ باجتاه 
طوقًا  له  موالني  م�شلحني  مع  فر�س 
الزور  دير  بريف  بلدة  حول  اأمنيًا 
عمليات  ا�شتمرار  م��ع  ال�رشقي، 
نف�س  يف  ���ش��ده��م  ال���ش��ت��ه��داف 
يف  اأهلية   م�شادر  فادت  واأ املنطقة. 
نقل  الأمريكي  اجلي�س  اإن  احل�شكة 
مع  الع�شكرية  العربات  من  عدد 
قاعدته  من  جنديًا   50 يقارب  ما 
املالكية  مدينة  بريف  ال�رشعية  غري 
احل�شكة  حمافظة  �رشقي  �شمايل 

ال�رشعي،  غ��ري  الوليد  معرب  ع��رب 
للمرة  ال��ع��راق،  �شمايل  قليم  اإ اإىل 
املا�شيني،  اليومني  خ��لل  الثانية 
هذه  وتتزامن  “�شبوتنيك”.  ح�شب 
اإعلمية  تقارير  م��ع  ال��ت��ط��ورات 
الأمريكية  دارة  الإ نية  تناولت 
املتواجدين  جنودها  �شحب  احلالية 
بعد  خ�شو�شًا  �شوريا،  �رشقي  يف 
الرئي�س  بها  ق��ام  التي  التغريات 
و�شملت  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
اأ�شرب”  “مارك  ال���دف���اع  وزي����ر 
ب��دًل  ميلر”  “كري�شتوفر  وتعني 
باإجراء  الأخ��ر  هو  قام  وال��ذي  عنه، 

الع�شكريني  ال��ق��ادة  يف  تغيريات 
“دوغل�س  الكولونيل  تعني  ومنها 
ب��دع��وات��ه  امل��ع��روف  ماكريغور” 
�شوريا،  من  للن�شحاب  املتكررة 
للبنتاغون. الأول  امل�شت�شار  مبن�شب 
اأك���دت  م��ن��ف�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ال��زور  دي��ر  بريف  اأهلية  م�شادر 
الأحمد  �شعيد  مقتل  احل�شكة  يف 
“ق�شد”  تنظيم  عنا�رش  اأحد  اليا�شني 
���ش��اب��ق��ًا، ج���راء ق��ي��ام جم��ه��ول��ون 
ظهر  ن��اري��ة  دراج����ة  ي�����ش��ت��ق��ل��ون 
الثاين/  ت�رشين   14 )ال�شبت  اليوم 
بالقرب  عليه  النار  باإطلق  نوفمرب( 

مدينة  يف  )احل�شية(  قرية  مفرق  من 
فيما  ال��زور،  دير  �رشقي  ال�شحيل 
ح�شب  ب��ال��ف��رار،  امل�شلحون  لذ 

. ” تنيك �شبو “
وامل�شلحني  الأمريكي  اجلي�س  وكثف 
من  “ق�شد”  تنظيم  من  له  املوالني 
املناطق  يف  الع�شكرية،  عملياته 
انتفا�شة  �شهدت  التي  والبلدات 
غري  تواجده  �شد  ع�شائرية  �شعبية 
حيث  املا�شية،  الفرتة  يف  ال�رشعي 
بناء  اأ من  كبري  عدد  باعتقال  قامت 

املنتف�شة. العربية  الع�شائر 
ق/د

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  يزور 
قرب�س”،  “�شمال  الأحد  اأردوغان 
من  حيث  تركيا،  ل�شيطرة  اخلا�شع 
مرا�شيم،  يف  ي�شارك  اأن  املتوقع 
اأعيد  رمزيا  موقعا  �شيزور  كما 
اجلزيرة  �رشق  يف  موؤخرا  افتتاحه 
ت��ي  ال��ق��رب���ش��ي��ة امل��ق�����ش��م��ة. وت��اأ
�شهر  قرابة  بعد  اأردوغ��ان  زي��ارة 
م��ن ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ال����وزراء 

املدعوم  ت��ت��ار،  اإر���ش��ني  املحافظ 
ج��دي��دا.  رئي�شا  اأردوغ����ان،  م��ن 
للجزيرة  الدولتني  حل  تتار  يد  ويوؤ
����ش���اد اأردوغ�����ان  امل��ق�����ش��م��ة. واأ
ن��ه  ب��ان��ت��خ��اب ت��ت��ار وو���ش��ف��ه ب��اأ
قرب�س.  يف  جديد”  “عهد  بداية 
املا�شي  الأ�شبوع  اأردوغان  وقال 
لتاأكيد  تاأتي  لقرب�س  زيارته  اإن 
ومن  الأم”.  “الوطن  مع  الت�شامن 

مرا�شم  اأردوغان  يح�رش  اأن  املقرر 
اجلانب  اأحادي  بالإعلن  للحتفال 
�شمال  جمهورية   ” بتاأ�شي�س 
 1983 . ع��ام  الرتكية”  ق��رب���س 
املا�شي  الأ�شبوع  اأردوغان  وقال 
لبلدة  “نزهة”  يف  �شيذهب  ن��ه  اإ
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  ف��ارو���ش��ا 
فاماجو�شتا.  منطقة  يف  تركيا 
ال��ق��رب���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  دان  واأ

اأم�س  نا�شتا�شياد�س  اأ نيكو�س 
نها  باأ وو�شفها  اأردوغ��ان  زي��ارة 
ومت  م�شبوق”.  غ��ري  “ا�شتفزاز 
اإع����ادة اف��ت��ت��اح ب��ل��دة ف��ارو���ش��ا 
جزئية  ب�شورة  موؤخرا  ال�شاحلية 
 46 طيلة  مهجورة  ظلت  اأن  بعد 
ع��ام��ا، وذل���ك رغ��م الن��ت��ق��ادات 

لدولية. ا
ق/د

موريتانية  اأمنية  م�شادر  ف��ادت  اأ
نفت  ا�شتوؤ امل��روري��ة  احل��رك��ة  اأن 
وال�شحراء  موريتانيا  بني  ال�شبت 
ثلثة  ا�شتمر  توقف  عقب  الغربية 
اإط��لق  غ��داة  ذل��ك  وج��اء  �شابيع.  اأ
منطقة  يف  ع�شكرية  عملية  املغرب 
جنوب  اأق�شى  العازلة  الكركرات 
فتح  لإع���ادة  الغربية  ال�����ش��ح��راء 
ميلي�شيا  “عرقلت  بعدما  الطريق 
الب�شائع  نقل  حركة  البولي�شاريو” 
ما  بح�شب  ع���ربه،  وامل�����ش��اف��ري��ن 
رفيع  م�شدر  وقال  الرباط.  اأكدت 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  امل�شتوى 

اجلانب  من  عربت  �شاحنة   80“ اإن 
ال�شمال(.  اجت���اه  )يف  امل��وري��ت��اين 
الأخرى  اجلهة  من  الأمر  وا�شتوؤنف 
رغم  التطور  ه��ذا  ت��ي  ي��اأ اأي�شا”. 
املطالبة  البولي�شاريو  جبهة  �شارة  اإ
الغربية  ال�����ش��ح��راء  ب��ا���ش��ت��ق��لل 
يف  املعارك  ا�شتمرار  اإىل  ال�شبت 

. ملنطقة ا
ال�شبت  التاأكيد  اجلبهة  وج��ددت 
النار،  اإطلق  وقف  اتفاق  اأن  على 
جزءاً  “�شار  عاما،   30 قبل  املوقع 
ت�شتمر”. “املعارك  واأن  املا�شي”  من 
ق/د

ال�شعودي  ال��دول��ة  وزي���ر  ان��ت��ق��د 
اجلبري  ع��ادل  اخل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون 
الأ�شلحة  ت�شدير  مل��ان��ي��ا  اأ ح��ظ��ر 
نه  باأ وو�شفه  بلده  ي�شتهدف  الذي 
اأكد  لكنه  منطقي”،  “غري  و   ” “خطاأ
ملانية  الأ نباء  الأ وكالة  مع  مقابلة  يف 
اأي�شا  حتتاج  ل  ب��لده  اأن   ) )د.ب.اأ
وقال  ملانية.  اأ ع�شكرية  معدات  اإىل 
الأ�شلحة  بيع  وقف  “فكرة  اجلبري: 
اليمن  ح��رب  ب�شبب  لل�شعودية 
واأ�شاف  منطقية”.  غري  نها  اأ اأعتقد 
هذا  اأن  “نعتقد  ال�شعودي  الوزير 
اليمن  احلرب يف  اأن  نعتقد  ننا  لأ خطاأ 
اأجربنا  حرب  نها  اإ م�رشوعة.  حرب 
عدة  متديده  وبعد  خو�شها”.  على 

على  الأملاين  احلظر  �شيطرح  مرات، 
مرة  لل�شعودية  الأ�شلحة  �شادرات 
املقبلة  �شابيع  الأ يف  للنقا�س  اأخرى 
يف  احلظر  انتهاء  موعد  حلول  قبل 
وواف��ق  اأول/دي�����ش��م��رب.  كانون   31
اأجنيل  ملانية  الأ امل�شت�شارة  حتالف 
على   2018 ذار/مار�س  اأ يف  مريكل 
دولة  اأي  اإىل  اأ�شلحة  حظرت�شليم 
احلرب  يف  مبا�رش  ب�شكل  ت�شارك 
ملانيا  اأ دخلت  احلظر،  وقبل  اليمن.  يف 
اململكة،  مع  ن�شط  جتاري  ن�شاط  يف 
مليون   254 ال�شادرات  حجم  وبلغ 
عام  يف  دولر(  مليون   300 ( يورو 

2017 .
ق/د

اإن  ال��وط��ن��ي  م����ن  الأ ج��ه��از  ق���ال 
اغتيال  حماولة  اأحبطت  اأرمينيا 
نيكول  ال��وزراء  رئي�س  ا�شتهدفت 
على  وال���ش��ت��ي��لء  ب��ا���ش��ي��ن��ي��ان 
من  جمموعة  جانب  من  ال�شلطة 
وتعر�س  ال�شابقني.  امل�شوؤولني 
ا�شتمرار  مع  ل�شغوط  با�شينيان 
يوم  منذ  املحتجني  اآلف  تظاهر 
ب�شبب  با�شتقالته  مطالبني  الثلثاء 
النار  اإطلق  لوقف  اتفاقا  توقيعه 
على  احل��ف��اظ  لأذرب��ي��ج��ان  �شمن 
يف  حققتها  التي  امليدانية  املكا�شب 
معارك  بعد  باغ  قرة  ناجورنو  قليم  اإ
وق��ال  ���ش��اب��ي��ع.  اأ �شتة  ا�شتمرت 
اعتقال  مت  نه  اإ الوطني  الأمن  جهاز 
فانيت�شيان  اآرتور  ال�شابق  رئي�شه 
الربملانية  للكتلة  ال�شابق  والرئي�س 

ل��ل��ح��زب اجل���م���ه���وري ف���اه���رام 
ال�شابق  وامل��ح��ارب  باغدا�شاريان 
اجلهاز  وتابع  مينا�شاريان.  اآ�شوت 
ك��ان��وا  ب��ه��م  “امل�شتبه  ب��ي��ان  يف 
ال�شلطة  اغ��ت�����ش��اب  ي��ع��ت��زم��ون 
خلل  من  م�رشوعة  غري  بطريقة 
هناك  وكان  الوزراء  رئي�س  اغتيال 
يجري  حمتملني  مر�شحني  بالفعل 
وق��ال  مكانه”.  تن�شيبهم  بحث 
خيار  اأمامه  يكن  مل  نه  اإ با�شينيان 
اإط��لق  وق��ف  اتفاق  توقيع  �شوى 
اخل�شائر  من  املزيد  تكبد  ملنع  النار 
يتحمل  نه  اأ واأ�شاف  الأر�س.  على 
تلك  ع��ن  �شخ�شيا  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
مطالبات  رف�س  لكنه  النتكا�شات 

. لتنحي با
ق/د

م�صلحون يفر�صون طوقً� اأمنيً� حول بلدة بريف دير الزور

اجلي�س االأمريكي ي�صحب 50 جندي� من �صرقي �صوري� نحو العراق 

الرئي�س نيكو�س ي�صتنكر اخلطوة ب�صدة ويعتربه� “ا�صتفزاز غري م�صبوق”

اأردوغ�ن ي�صتفز قرب�س بنزهة ميدانية لـ”الوطن االأم” 

م�ص�در موريت�نية توؤكد

ا�صتئن�ف احلركة املرورية بني موريت�ني� 
وال�صحراء الغربية 

ال�صعودية توجه ر�ص�لة انتق�د ح�دة الأمل�ني�

قرار حظر ت�صدير االأ�صلحة للمملكة 
خط�أ ول�صن� بح�جة ملعداتكم الع�صكرية

اأرميني� تعلن اإحب�ط حم�ولة الغتي�ل 
رئي�س الوزراء
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اإطالق اأكرب م�ص�بقة عربية للق�صة الق�صرية جدًا

علي  حممد 
---------------- 

يا�شني  حممد  الدكتور  اأك��د 
الق�شة  رابطة  رئي�س  �شبيح، 
�شوريا،  يف  ج��داً  الق�شرية 
اإح�����دى اجل���ه���ات امل��ن��ظ��م��ة 
ت��غ��ري��دة،  يف  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة، 
اجلهات  لت�شجيع  تاأتي  نها  »باأ
املعنية  اخلا�شة  و  احلكومية 
للهتمام  الأدب  و  بالثقافة 
احلا�شل  النق�س  ل�شد  و  بها، 
العربية  امل�شابقات  اأغلب  يف 
ت�شتثنيها  التي  و  ال��ك��ربى 
ت�شليط  ب��ال��ت��ايل  و  م��ن��ه��ا، 
بداعية  اإ كحالة  عليها  ال�شوء 
تلقى  اأن  ت�شتحق  جداً  مهمة 
خلل  من  والدعم،  الهتمام  
ت��ق��دمي دع���م اأك����رب ل��ه��ا يف 
التي  امللتقيات  و  املنا�شبات 
دعم  حتى  و   « �شنويًا  تنظم 
من�شوراتهم  يف  ال��ك��ت��اب 
�شتحقق  نها  باأ نرى  و  الورقية 
خلل  م��ن  ك��ب��رية  اخ��رتاق��ات 
الكبري  ف��ق��ي  الأ ان��ت�����ش��اره��ا 

القادمة. املرحلة  خلل 
يف  دبية  الأ ال�شاحة  ت�شهد  و 

لكتاب  نوعيا  ح�شورا  اجلزائر 
املميز،  الق�ش�شي  اجلن�س  هذا 
عدد  ت��زاي��د  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
خا�شة  جمهورها،  و  كتابها 
العامل  و  اجلامعي  الو�شط  يف 
من  مكنهم  م��ا  الف��رتا���ش��ي 
يف  اأو�شع  ب�شكل  ال�شتغال 
و  الن�س  جماليات  ث��ي��ث  ت��اأ
التي  الفنية  اللم�شة  منحه 

. ي�شتحقها
اأ���ش��اف  ال�����ش��ي��اق،  ذات  يف 
املعلن  امل�شابقة  اأن  املتحدث 
عربيا  الأوىل  ت��ع��د  ع��ن��ه��ا 
ق�شة  جم��م��وع��ة  ف�����ش��ل  لأ
�شت�شاهم  حيث   ، جداً ق�شرية 
و  دب��ي��ة  اأ تقاليد  تر�شيخ  يف 
بالإ�شافة  بها،  خا�شة  ثقافية 
بني  ح�شورها  ازدي���اد  اإىل 
القراء،  و  النقاد  و  الكتاب 
بها  الهتمام  من  �شيزيد  و 
العامة  املوؤ�ش�شات  قبل  من 
امل�شتقبل،  يف  اخل��ا���ش��ة  و 
ب�����ش��ك��ل ي����وؤدي لإع��ط��ائ��ه��ا 
التي  املنا�شبة  دبية  الأ املكانة 

. ت�شتحقها
الق�شرية  الق�شة  متر  �شارة  للإ

ب��داع��ي  اإ تطور  مبرحلة  ج��داً 
من   ، ج����داً م��ه��م��ة  ن��ق��دي  و 
و  النقاد  ع��دد  ازدي���اد  خ��لل 
بن�رش  يقومون  الذين  الكتاب 
رغم  و  قلتها،  رغم  نتاجاتهم  اإ
الأدبي  اجلن�س  هذا  عمر  ق�رش 
�شعبية  ت��اأخ��ذ  ب���داأت  نها  فاإ
العربي  ال��وط��ن  يف  ك��ب��رية 
و  ال��ك��ت��اب  و  ال���ق���راء  ب��ني 
املجموعات  من  الكثري  نرى 

فيها. تن�رش  التي  الق�ش�شية 
املكلفة  اللجنة  و�شعت  كما 
بع�س  امل�����ش��اب��ق��ة  ب���اإع���داد 
من  للم�شاركني،  ال�����رشوط 
املجموعة  ت��ك��ون  اأن  بينها 
غ���ري م��ن�����ش��ورة ���ش��اب��ق��ا ل 
واأن  اإلكرتونيا،  ل  و  ورقيًا 
من  خالية  و  من�شقة  تكون 
اأن  و  نواعها،  اأ بكل  الأخطاء 
من  نها  باأ تعهدا  الكاتب  يقدم 
اللجنة  ذات  حددت  و  بداعه،  اإ
 2020  /12  /21 يوم  امل�رشفة 
الرت�شيحات،  لقبول  اأجل  اآخر 
يف  النتائج  عن  الإعلن  يتم  و 
الق�شرية  للق�شة  كبري  ملتقى 
موعد  يف  دم�����ش��ق  يف  ج���داً 
الظروف  ح�شب  لحقًا  يحدد 

.2021 املقبلة  ال�شنة  مع 
امل��ج��م��وع��ة ال��ق�����ش�����ش��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ة غ��ري م��ن�����ش��ورة 

بقا �شا
لكل  م��ف��ت��وح��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
حتديد  دون  العرب  الكتاب 
تكون  اأن  و  العمرية،  الفئة 
ق�شة  مبجموعة  امل�����ش��ارك��ة 
فقط،  واح���دة  ج��داً  ق�شرية 
وغ��ري م��ن�����ش��ورة ���ش��اب��ق��ًا ل 
و  ل��ك��رتون��ي��ًا،  اإ ل  و  ورق��ي��ًا 
يف  ف����ازت  ق���د  ت��ك��ون  األ 
كما  قبل،  م��ن  م�شابقة  اأي 
املنظمة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���ش��ت 
الق�ش�س  ع��دد  يتعدى  األ 
ق�شة   70 املقدم  العمل  يف 

جداً. ق�شرية 

امل�شابقة  لنزاهة  �شمانا  و 
ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ا  و 
اجلهد  و  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
حر�شت  دب���ي،  الأ ب��داع��ي  الإ
على  املنظمة  الهيئة  ذات 
بتقدمي  م�شارك  كل  لزامية  اإ
ق��رار  اإ و  املر�شحة  املجموعة 
على  مبوافقته  و  لها  مبلكيته 
ح�شب  يده  بخط  و  ال�رشوط 
تكون  اأن  و  املرفق،  النموذج 
بالكامل  مدققة  املجموعات 
�شفحة  و  »غلف  من�شقة،  و 
ن�شو�س«  و  فهر�س  و  اأوىل 
ن�����ش��ان ع��ل��ى الأك�����رث يف 

. ل�شفحة ا
اجلهة  تعهدت  جهتها،  م��ن 
راب��ط��ة  يف  مم��ث��ل��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
بطبع  جدا  الق�شرية  الق�شة 
باملراكز  الفائزة  املجموعات 
يف  بها  امل�شاركة  و  الثلثة 
حيث  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ع��ار���س 
كل  يف  ال��ف��ائ��ز  �شيح�شل 
من  ن�شخة   25 على  مركز 
ورقيًا،  املطبوعة  املجموعة 
و  ن�رشها  بحق  الدار  حتتفظ  و 
�شنوات،  ثلث  ملدة  ت�شويقها 
ف��ائ��ز  ك��ل  �شيح�شل  ك��م��ا 
ودرع  الن�رش  دار  درع  على 
طبع  للدار  يحق  و  الرابطة، 
تراها  جمموعة  اأي  توزيع  و 
ح�شب  و  مم��ي��زة  و  منا�شبة 
�شتمنح  و  التحكيم،  جلنة  راأي 
ال��ك��ات��ب ن��ف�����س ال�����رشوط 

.9 البند  ح�شب  ال�شابقة 
����ش���ارة ف����اإن الأع���م���ال  ل���لإ
تر�شل  امل�شابقة  يف  امل�شاركة 
»ب��ي��دي��اف«  م��ل��ف  ب�شيغة 
م��ا  اأ ا���ش��م  ب���دون  و  ل����لأول 
فرت�شل  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة 
�شورة  مع   » »وورد  ب�شيغة 
دبية  اأ ذاتية  �شرية  و  �شخ�شية 
يكتب  و  المييل  اإىل  خمت�رشة 
الأوىل  العربية  للم�شابقة 

للر�شالة. كعنوان 

املن�ف�صة  ال�صردي، و تخ�س  االأدبي  م�ص�بقة يف اجلن�س  اأكرب  اإطالق  �صوري� عن  الق�صرية جدا يف  الق�صة  اأعلنت رابطة 
الع��صر  امللتقى  انطالق  و  الع�ملي،  يومه�  و  تزامن�  عنه�  االإعالن  يتم  جدًا،  ق�صرية  ق�ص�صية  جمموعة  اأف�صل  العربية 

و  للن�صر  دملون اجلديدة  دار  مع  ب�لتع�ون  ال�صورية، وذلك  �صوف حتت�صنه مدينة طرطو�س  الذي  الق�صرية جدًا  للق�صة 
الرابطة. و  التوزيع 

الغد"  "جيل  جمعية  اختارت 
بالتن�شيق  مغنية  مب��دي��ن��ة 
الفن  ب���واب  اأ  " جمعية  م��ع 
كذا  و   " الفنون  و  للثقافة 
"حممد  العمومية  املكتبة 
علي   " مقهى   ، بتلم�شان  ديب 
ال�شعبي  باحلي  الكائن  بانكا" 
من  امل��دي��ن��ة  و���ش��ط  لربيقي 
مكتبة   " مبادرة  جت�شيد  اأجل 
ق��دم��ت  ح��ي��ث  مقهى"،  يف 
ملرتادي  الكتب  من  جمموعة 
من  يتمكنوا  حتى  املقهى، 
على  ال��ت��ع��رف  و  امل��ط��ال��ع��ة 
لفات  املوؤ و  الإ�شدارات  اأهم 
و  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
اإعادة  هو  املبادرة  من  الهدف 
تعزيز  و  للمقروئية  العتبار 
بناء  اأ و�شط  ال��ق��راءة  ثقافة 
علي   " اأن  علما   ، املنطقة 
املقاهي  اأكرث  من  تعد  بانكا" 

. للزبائن  ا�شتقطابا 
مكتبة   " م���ب���ادرة  ت��ع��د  و 
نوعها  م��ن  الثانية  مبقهى" 
افتتاحها  مت  التي  تلك  بعد   ،
 ، بتلم�شان   " بودغن  مبقهى" 
متنقلة  رفوف  ن�شاء  اإ مت  قد  و 

 ، بانكا"  مقهى   " زواي��ا  عرب 
عديدة  عناوين  فيها  ُو�شعت 
لكتاب  خمتلفة  ا�شدارات  و 
ال�شاحة  يف  معروفني  دباء  اأ و 
الوطنية  و  الولئية  الثقافية 
ث��ار  الآ  " كتاب  غ��رار  على   ،
ممنوع  لتلم�شان"،"  الإ�شلمية 
عامل   «، الأطفال"  اختطاف 
جمروحة  خ��واط��ر   «، اجليل" 
�شلة  لها  اأخ��رى  كتب  و   ،  "
و  املعا�رش  الأدب  و  بالتاريخ 

اجلزائرية. الرواية  و  الدين 
مبادرة  افتتاح  ح�رش  ق��د  و 
من  ع��دد  مبقهى"  مكتبة   "
ال�����ش��ع��راء م��ن��ه��م ب��غ��دادي 
و  كرعي  ال�شاعر  و  ال�شايح 
نظم  يف  لوفة  ماأ اأخرى  وجوه 
وع��دد  ب��ال��ولي��ة،  الق�شائد 
و  املثقفني،  و  الإعلميني  من 
الأدبي،  باملجال  املهتمني  كل 
مدير  ����رشاف  اإ حت��ت  ذل��ك  و 
حممد   " الرئي�شية  املكتبة 
باملبادرة  �شاد  اأ ال��ذي   " ديب 
يف  تعمم  اأن  املنتظر  من  التي 

. الأخرى  املقاهي  جميع 
ق/ث

هناء  اجلزائرية  املخرجة  ت�شارك 
ال�شاد�شة  ال���دورة  يف  من�شور 
ع�����رش ل��ل��م��ه��رج��ان ال��ف��رن�����ش��ي 
ة،  امل��راأ متكني  املوبايل"،  ل"اأفلم 
التظاهرة  فاميليا".  "بنت  بعمل 
"موبيل  �رشكة  طرف  من  منظمة 
على  اأط��واره��ا  جت��ري  و  ايفنت"، 

"اليوتوب". التوا�شل  من�شة 
ال��ذي  امل��ه��رج��ان،  م��وق��ع  ح�شب 
و  املا�شي،  اخلمي�س  ي��وم  انطلق 
الداخل،  دي�شمرب   3 ي��وم  ينتهي 
فتاة  ق�شة  اجلزائري  الفيلم  يروي 
يف  جتل�س  العا�شمة،  اجلزائر  يف 

�شجائر  علبة  تخرج  و  �شيارتها 
لطردها  �شباب  ياأتي  ة  فجاأ بعناية، 
"اأفلم  م��ه��رج��ان  ح��ي��ه��م.  م���ن 
نتائج  �شيعلن  ال��ذي  املوبايل"، 
املقبل،  دي�شمرب   7 يوم  الفائزين 
على  قائم  فريد  مفهوم  عن  عبارة 
 1 موبايل،   1 هي  ب�شيطة،  قواعد 
م�شاركة  يعرف  فيلم،  و1  دقيقة، 
خمتلف  من  ف��لم  الأ من  العديد 
الأعمال  تتمحور  العامل،  اأنحاء 

ة. املراأ مو�شوع  حول 
ق/ث

ت����وج ال��ك��ات��ب امل�����رشح��ي 
ب��وري  م�شطفى  اجل��زائ��ري 
للكتابة  ال��دوح��ة  ب��ج��ائ��زة 
الن�س  ف��ئ��ة  يف  ال��درام��ي��ة 
من  "ذكريات  عن  امل�رشحي 
ويتحدث  القادم".  ال��زم��ن 
ة  امل��راأ ق�شة  عن  ب��وري  ن�س 

ال���ع���ب���ق���ري���ة 
التي  "نانو" 
كتابا  ّل��ف��ت  اأ
ت��ت��ن��ب��اأ ف��ي��ه 
الكون  مب�شري 
وحم�����ط�����ات 
م����ه����م����ة يف 
هذا  م�شتقبل 
حيث  ال��ع��امل 
���ش��ي��ن��ت�����رش 
وب�����اء ي��ف��ت��ك 
مب��ع��ظ��م ���ش��ك��ان امل��ع��م��ورة 
حرب  تعقبها  ك��وارث  وحتل 
ثرها  اإ على  يهلك  "نانوية" 
غري  النا�س.  من  كبري  جمع 
هذا  تدير  التي  املجموعة  اأن 
ة  امل���راأ ه��ذه  ت��رى يف  ال��ع��امل 

م�شري  على  خطرا  وكتابها 
فيقومون  اخلفية  �شلطتهم 
م�شت�شفى  يف  ب��ه��ا  ب��ال��زج 
ويحرقون  العقلية  للأمرا�س 
م�شطفى  وم��ار���س  كتابها. 
والإخ���راج  التمثيل  ب���وري 
وال��ك��ت��اب��ة امل�����رشح��ي��ة وم��ن 
ال��ت��ي  "احلو�س"  اأع��م��ال��ه 
و"نينا  ن�شها  وكتب  اأخرجها 
عن  املقتب�شة  الرجال"  كارهة 

بلغارية. م�رشحية 
وف�����از م���ن ج��ه��ت��ه ح��ل��م��ي 
بجائزة  الأردن  من  الأ�شمر 
التلفزيوين  ال�شيناريو  فئة 
الأ�شود"  "الع�شب  ن�شه  عن 
فئة  يف  اجل��ائ��زة  ذهبت  فيما 
اإىل  ال�شينمائي  ال�شيناريو 

عن  املغرب  من  قرطاح  عمر 
جولييت". عن  "البحث 

جلائزة  املالية  القيمة  وتبلغ 
الدرامية  للكتابة  ال��دوح��ة 
الثقافة  وزارة  متنحها  التي 
فئاتها  يف  القطرية  والريا�شة 
امل�رشحي  )ال��ن�����س  ال��ث��لث 
التلفزيوين  ال�شيناريو   -
ال�شينمائي(  ال�شيناريو   ���
من  فئة  لكل  دولر  األف   100

اجلائزة. فئات 
متنح  التي  اجلائزة  هذه  وتهدف 
فاقا  اآ "فتح  اإىل  عامني  ك��ل 
يف  العربي  ب��داع  ل��لإ جديدة 
وفقا  نواعها"  باأ الدراما  جمال 

عليها. للقائمني 
ق.ث 

املب�درة الث�نية من نوعه� يف تلم�ص�نت�صهد ال�ص�حة االأدبية يف اجلزائر ح�صورا نوعي� لكت�ب هذا اجلن�س الق�ص�صي املميز

افتت�ح مكتبة مبقهى »علي ب�نك�« مبغنية

بنت ف�ميلي�" يف دورة متكني املراأة

انطالق مهرج�ن "اأفالم املوب�يل 
ال16" بفرن�ص�

الك�تب امل�صرحي م�صطفى بوري يتوج بج�ئزة الدوحة للكت�بة الدرامية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                                             اإعـــالن عـــــن  بـيــع عــقـ�ر بـ�لـمـزاد الـعـلـنــي 

                                                            امل�دة 750 من ق�نون االإجراءات املدنية و االإدارية

 SARL HOTEL " " نزل ابو نبيل  لف�ئدة/ بوعبد اهلل احل�صني بن املخت�ر املقيـــم  : حي بوروح  فرجيوة والية ميلة. �صد / ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة حتت ا�صم 
بن�ءا على   - الوادي  بلدية ودائرة والية  املنظر اجلميل  الك�ئن مقره�:بحي  الع�يل  بن عبد  الفت�ح  مب�ركي عبد  ال�صيد  امل�صري االجري  املمثلة من طرف    ABOU NABIL
88/2018. و املمـهـور ب�ل�صيغــة  15/02/18. رقـم:  عقد اعرتاف بدين م�صمون برهن عق�ري ال�صـــ�در عـــن مكتب اال�صت�ذ : دعم��س ابراهيم املوثق بعن�بة   بتــ�ريـخ: 
:الـــوادي  رئي�س حمكمة  ال�ص�در عن  تنفيذي على عق�ر  بتوقيع  حجز  اأمر  بن�ءا على   -  .  066 رقم   10 29/05/2018 جملد   : اإيداع يف  الرهن  قيد  التنفيذيــــة وجدول 
04/11/2020 �ص�در عن ق��صي البيوع  00475/20 بت�ريخ  00103/2019. بن�ءا على امر بت�أجيل بيع عق�ر ب�ملزاد العلني رقم  بت�ريــخ :21/02/2019  حتت رقم  : 
ال�ص�عة احل�دية ع�صر �صب�ح�  03 يوم االربع�ء :09/12/2020 . على  الوادي ق�عة رقم  العلني بق�عة اجلل�ص�ت مبحكمة  ب�ملزاد  البيع  �صيتم  ب�أنه  الوادي .  العق�رية مبحكمة 

للعق�ر املعني كم� يلي :
تعيني العق�ر: : �صكن ع�ئلي ك�ئن بحي املنظر اجلميل بلدية ودائرة والية الوادي م�ص�حته خم�صم�ئة و�صبعة واربعون ف��صل �صتة وع�صرون مرت مربع تتبع الق�صم 036 جمموعة 

ملكية 139 .
- و الثمن االأ�ص��صي الإنطالق عملية البيع ب�ملزاد العلني مببلغ  37.008.000.00دج  �صبعة وثالثون  مليون ثم�نية  الف  دين�ر جزائري. - �صروط البيع : اإ�ص�فة اإىل ال�صروط 
املذكورة يف دفرت ال�صروط ف�إن الرا�صي عليه املزاد يدفع ح�ل اإنعق�د اجلل�صة خم�س الثمن و امل�ص�ريف و الر�صوم امل�صتحقة ،ويدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�ص�ه ثم�نية )08( اأي�م 

ب�أم�نة �صبط املحكمة . ملزيد من املعلوم�ت و لالإطالع على دفرت ال�صروط، االإت�ص�ل ب�أم�نة �صبط حمكمة الوادي، اأو مكتب املح�صر الق�ص�ئي املذكور اأعاله 
                                                                                                                                                                                                                                                        املح�صـر الق�صـ�ئي

املكتب العمومي للمح�صر الـق�ص�ئي
 مكتب االأ�صت�ذ / حــــــ��صـــي زهــيــر

حــــي االأ�صـــــنــــ�م – الــــــــوادي –
الــــــهــ�تــــف : 032.11.56.27  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية: مترنا�صت

املق�طعة االدارية عني �ص�لح 
دائرة: عني �ص�لح
بلدية: عني �ص�لح

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون الع�مة 
مكتب االنتخ�ب�ت واجلمعي�ت

الرقم: 26/ 2020 
و�صل ت�صجيل الت�صريح بت�أ�صي�س جمعية حملية ذات ط�بع ري��صي

 16 1436 لـ:  26 ربيع الث�ين  15/75 املوؤرخ يف  مبقت�صى الق�نون رقم 
النموذجي  االأ�ص��صي  الق�نون  اأحك�م  يحدد  الذي   2015 ل�صنة  فيفري 
 2020 نوفمرب   10 اليوم  هذا  مت  اله�وي  الري��صي  الن�دي  على  املطبق 
ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�صريح بت�أ�صي�س اجلمعية املحلية ذات ط�بع ري��صي 
ال�صيد  يرتاأ�صه�  امليزانية  عم�ل  وداد  اله�وي  الري��صي  الن�دي  امل�صم�ة: 

)ة(: ا�صح�ق عبد الواحد الك�ئن مقره�: اق�صطن عني �ص�لح

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

دائرة متليلي ال�صع�نبة
بلدية متليلي ال�صع�نبة 

رقم: 09/ 2020
و�صل اإ�صه�ر خ��س بت�أ�صي�س جمعية حملية

بت�ريخ:  املولود  احلي  عبد  قويدر  ح�ج  اجلمعية:  رئي�س   03/11/2020 بت�ريخ:  املودعة  الن��س  بني  اإ�صالح  جمعية  امل�صم�ة: 
مبتليلي. ال�صواين  بحي  عمر  دراوي  ال�صيد  م�صكن  مقره�:  الك�ئن  مبتليلي   17/04/1969

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية: مترنا�صت

املق�طعة االدارية عني �ص�لح 

دائرة: عني �ص�لح

بلدية: عني �ص�لح

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون الع�مة 

مكتب االنتخ�ب�ت واجلمعي�ت

الرقم: 27/ 2020 

و�صل ت�صجيل الت�صريح بت�أ�صي�س جمعية حملية ذات ط�بع ري��صي

مبقت�صى الق�نون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق لـ: 12 

ج�نفي ل�صنة 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت، مت هذا اليوم 10 نوفمرب 2020 

ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�صريح بت�أ�صي�س اجلمعية املحلية ذات ط�بع ثق�يف 

امل�صم�ة: جمعية �صند الثق�فية لرع�ية اال�صرة عني �ص�لح

 يرتاأ�صه� ال�صيد )ة(: ملغربي ف�طمة الك�ئن مقره�: ق�صر العرب عني �ص�لح

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية النع�مة
دائرة م�صرية
بلدية م�صرية

م�صلحة ال�صوؤون الع�مة
الرقم 31/ 2020

و�صل ا�صتالم التبليغ بتغيري الهيئة القي�دية
وفق� الحك�م امل�دة 70 من الق�نون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 
1433 املوافق ل 12 ين�ير 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت مت هذا اليوم 
امل�صم�ة للجمعية املحلية   31/2020 2020 حتت رقم   /10  /26

حتت  امل�صجلة  م�صرية  لبلدية  م�صكن   344 حي  ال�صحى  جمعية 
ريفي   م�صكن   344 بحي  املقيمة   16/11/2014 18بت�ريخ  رقم 

طريق ت�صمولني ب�مل�صرية الرئي�س : ب�لة عمر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية النع�مة
دائرة م�صرية
بلدية م�صرية

م�صلحة ال�صوؤون الع�مة
الرقم 32/ 2020

و�صل ا�صتالم التبليغ بتغيري الهيئة القي�دية
وفق� الحك�م امل�دة 70 من الق�نون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 
1433 املوافق ل 12 ين�ير 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت مت هذا اليوم 
امل�صم�ة للجمعية املحلية   32/2020 2020 حتت رقم   /11  /15

الن�دي الري��صي اله�وي الفر�س العربي اال�صيل لبلدية م�صرية
بحي  املقيمة   15/01/2017 01بت�ريخ  رقــم  حتت  امل�صجلة 

الت�صيري الذاتي ب�مل�صرية الرئي�س : حج�ج ب�صري

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                                             اإعـــالن عـــــن  بـيــع عــقـ�ر بـ�لـمـزاد الـعـلـنــي 

                                                            امل�دة 750 من ق�نون االإجراءات املدنية و االإدارية

لف�ئدة/ ال�صيدة : اأمقوقن ليلى  املقيـــمة : خمي�س اخل�صنة  والية بومردا�س  . �صد / ال�صيد قدارة ف�روق بن ح�ص�ين    املقيم : حي 17 اكتوبر الوادي والية الوادي   . - بن�ءا 
على   رهــــن عقــ�ري. ال�صـ�در عـــن مكتب التوثيق ب�لوادي لـدى االأ�صت�ذ/ عبيد حممد الب�صري موثق  ب�لوادي.   حتـــــــت رقــــم: 1131. فـــــــــــي: 26/09/2016  املمهور 

ب�ل�صيغة التنفيذية. - بن�ءا على اأمر بتوقيع  حجز تنفيذي على عق�ر مرهون ال�ص�در عن رئي�س حمكمة الوادي حتت رقم : 880/ 2019بت�ريخ : 19/12/2018 
بن�ءا على امر بت�أجيل بيع عق�ر ب�ملزاد العلني رقم 00477/20 بت�ريخ 04/11/2020 �ص�در عن ق��صي البيوع العق�رية مبحكمة الوادي . ب�أنه �صيتم البيع ب�ملزاد العلني بق�عة 

اجلل�ص�ت مبحكمة الوادي ق�عة رقم 03 يوم االربع�ء :09/12/2020 . على ال�ص�عة احل�دية ع�صر �صب�ح� للعق�ر املعني كم� يلي :
تعيني العق�ر: عب�رة عن فن�ء وم�صتودع ب�لط�بق االأر�صي و�صكن ع�ئلي فردي ب�لط�بق االول يقع بحي 17 اأكتوبر بلدية و والية الوادي ق�صم 33 جمموعة ملكية رقم 112 �صعة 
امل�صح 353م2 )ثالثم�ئة وثالثة وخم�صون مرت مربع(. - و الثمن االأ�ص��صي الإنطالق عملية البيع ب�ملزاد العلني مببلغ : 12.600.000.00دج  اأثن� ع�صرة مليون و�صتم�ئة الف 

دين�ر جزائري. 
- �صروط البيع : اإ�ص�فة اإىل ال�صروط املذكورة يف دفرت ال�صروط ف�إن الرا�صي عليه املزاد يدفع ح�ل اإنعق�د اجلل�صة خم�س الثمن و امل�ص�ريف و الر�صوم امل�صتحقة ،ويدفع املبلغ املتبقي 
يف اأجل اأق�ص�ه ثم�نية )08( اأي�م ب�أم�نة �صبط املحكمة . ملزيد من املعلوم�ت و لالإطالع على دفرت ال�صروط، االإت�ص�ل ب�أم�نة �صبط حمكمة الوادي، اأو مكتب املح�صر الق�ص�ئي املذكور 
اأعاله .                                                                                                                                                                                                                                                        املح�صـر الق�صـ�ئي

املكتب العمومي للمح�صر الـق�ص�ئي
 مكتب االأ�صت�ذ / حــــــ��صـــي زهــيــر

حــــي االأ�صـــــنــــ�م – الــــــــوادي –
الــــــهــ�تــــف : 032.11.56.27  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية: مترنا�صت

املق�طعة االدارية عني �ص�لح 
دائرة: عني �ص�لح
بلدية: عني �ص�لح

م�صلحة ال�صوؤون االجتم�عية 
مكتب اجلمعي�ت

الرقم: 38/ 2020 
و�صل اإ�صع�ر بتجديد املكتب جتديد الثقة

طبق� الأحك�م امل�دة 17 من 06 /12 املوؤرخ يف 12 ج�نفي 2012 املتعلق 
 2013/  02/  25 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  ب�جلمعي�ت 
املتعلقة بتغيري ت�صكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية: امل�صم�ة: جمعية 
رقم:  حتت  �ص�لح  عني  الربكة  الري��صي  الوف�ق  اله�وي  الري��صي  الن�دي 
2014/20 بت�ريخ 2014/03/02 املقيمة: الربكة عني �ص�لح ي�صرفني 
التي  اجلمعية  مبكتب  الثقة  جتديد  على  مبوافقتن�  علم�  اأحيطكم  اأن 

يرتاأ�صه� ال�صيد: عبداللي عبد الوه�ب 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية: مترنا�صت

املق�طعة االدارية عني �ص�لح 
دائرة: عني �ص�لح
بلدية: عني �ص�لح

م�صلحة ال�صوؤون االجتم�عية 
مكتب اجلمعي�ت

الرقم: 39/ 2020 
و�صل اإ�صع�ر بتجديد املكتب جتديد الثقة

طبق� الأحك�م امل�دة 17 من 06 /12 املوؤرخ يف 12 ج�نفي 2012 املتعلق 
 2013/  02/  25 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  ب�جلمعي�ت 
امل�صم�ة:  املحلية:  للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�صكيلة  بتغيري  املتعلقة 
حتت  �ص�لح  عني  الربكة  ري��صي  جنم  اله�وي  الري��صي  الن�دي  جمعية 
1986/05/19 املقيمة: الربكة عني �ص�لح  1986/194 بت�ريخ  رقم: 
اجلمعية  مبكتب  الثقة  جتديد  على  مبوافقتن�  علم�  اأحيطكم  اأن  ي�صرفني 

التي يرتاأ�صه� ال�صيد: داودي حممد



منتدى جن�ن ال�ص�ب�ط يوا�صل ن�ص�طه مبداخلة حتت عنوان:

14 اإلثنين 16 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 30 ربيع االول 1442هـ
العدد
2127

جنيب بله ب��صي    
-------------------

وكما جرت العادة اأ�رشف على تن�شيط 
مو�شى  يحي  ال�شتاذ  املنتدى  فعاليات 
بال�شاتذة  الكبري  بالرتحيب  م�شتهل 
الدعوة  تلبية  لهم  �شاكرا  ال�شيوف 
والبداع  بالثقافة  الكبري  واهتمامهم 
يف  ال�رشور  وادخال  البت�شامة  ور�شم 
اأي�شا  ومتوجها  الروح،  وخفة  النفو�س 
اإىل  والحرتام  التقدير  معاين  باأ�شمى 
الأوفياء  احل�شور  ال�شاتذة  ال�شادة 
والعطاء  وال�شتمرارية  املثابرة  على 
وبعد  وملتقى  ون��دوة  جل�شة  كل  يف 
مو�شوع  �شلب  اإىل  متطرقا  ذل��ك 
زمن  يف  البت�شامة  وزراع��ة  املنتدى 
عزت فيه الطرفة والفكاهة والب�شا�شة 
تنتابه  عامل  يف  ال�شمحاء  وال�شحكة 
الأهوال والأوبئة والأزمات والعوا�شف 
والفكاهة  النكتة  تعترب  كما  الهوجاء، 
وتفريغ  تنفي�س  و�شيلة  اأو  ن��اف��ذة 
وزراعة  احلياة  و�شغوطات  لل�شحنات 
تخفيف  على  فامل�شاعدة  البت�شامة 
اأوق��ات  يف  خا�شة  والتوتر  ال�شغط 
علماء  ويعتقد  واملع�رشات  اجلائحات 
النف�س التطوريون اأن النكتة والفكاهة 
مثلهما مثل القدرات البداعية الأخرى 
التاريخ  مدى  على  الب�رش  طورها  التي 
وال�شعر  والأدب  واملو�شيقى  كالفن 
وما  واجلودة  للذكاء  �رشيحة  كاإ�شارة 
ع�رش  احلايل  ع�رشنا  يف  اليوم  نعي�شه 
واملذهل  ال�رشيع  التكنولوجي  التقدم 
و�شبكة  النرتنت  عامل  بالذكر  واأخ�س 
الأخبار  وتعدد  الجتماعي  التوا�شل 
واخللع  والرعب  ال�شائعات  وانت�شار 
موجة  عنه  وجن��م  ول��د  مما  والتهويل 
والفزع  واخلوف  الحباط  من  وا�شعة 
به  مير  ما  خا�شة  والفراد  املجتمع  لدى 
اخلطري  الوباء  جراء  من  والوطن  العامل 
اأ�شبح  الذي  كورونا  فريو�س  وهو  األ 
ال�شعوب  حياة  نغ�س  خميف  هاج�س 
القت�شاد يف  معي�شتهم و�رشب  وهدد 
يعي�شون  ال�شكان  واأ�شحى  ال�شميم 

وقلق  دائ��م  توتر  يف  اأع�شابهم  على 
من  اجلائحة  هاته  خلفته  مما  م�شتمر 
والق���ارب  للهل  وف��ق��دان  �شحايا 

واجلريان.
النكتة  تاأتي  كله  ذل��ك  خ�شم  ويف 
وتروح  تفرج  كي  وقتها  يف  والفكاهة 
عن  وموا�شية  الأمل  وتبعث  النفو�س 
مبا�رشة  ثم  الأزرق  الف�شاء  طريق 
ال���ش��ت��اذي��ن  اإىل  ال��ك��ل��م��ة  اأح��ي��ل��ت 
�شعادتهما  عن  عربا  اللذان  املحا�رشين 
من  الطيب  اجلمع  هذا  اأمام  وتواجدهما 
ال�شيوخ الفا�شل وال�شاتذة املحرتمني 
مثمنينا يف نف�س الوقت اجلهود الكبرية 
املنتدى  هذا  على  القائمني  من  املبذولة 
املميز متمنينا لهم كل التوفيق والنجاح 
ثم  والثقافة  واملعرفة  العلوم  ن�رش  يف 

مبا�رشة مت التطرق ملا يلي:
الفك�هة  اأو  النكتة  • تعريف 

واأنواعه�:
الأدب  اأن���واع  م��ن  ن��وع  ه��ي  النكتة 
اأو  �شغرية  ق�شة  وحتكى  ال�شعبي 
الكلمات  م��ن  ت�شل�شل  اأو  م��وق��ف 
بغر�س  وي�شاهد  ويكتب  يقال  ال��ذي 
ي�شحك  وجعله  املتلقي  على  التاأثري 
اأم��ام  النكات  ت��اأدي��ة  يتم  م��ا  وع���ادة 
اجلمهور  هذا  ويختلف  معني  جمهور 
م�رشح  يف  جمهور  اإىل  �شخ�شني  من 
اأن  امللقي  ياأمل  لأغرا�س جتارية وعادة 
ي�شحك املتلقي لدى �شماعه اأو قراءته 
وم�شاهدة النكتة وهناك نكتة �شيا�شية 

واجتماعية وتاريخية و�شاخرة اإلخ .... 
ال�ص�خرة: النكتة  • ت�ريخ 

اأن النكتة قدمية  ك�شفت نتائج الدرا�شة 
يف  الفراعنة  اأن  حيث  التاريخ  ق��دم 
العراق  جنوب  يف  وال�شومريني  م�رش 
وروح  النكتة  ا�شتخدموا  من  اأول 
حدة  من  للتخفيف  والفكاهة  الدعابة 
ومتاعب  م�شاعب  من  يواجهونه  ما 
خا�شة ما يتكبدونه من معاناة من قبل 
واحلاكم،  الزوجة  وهما  �شلطتني  اأكرب 
اإن�شان على وجه  األقاها  اأقدم نكتة  واأن 

الأر�س تعود اإىل 3900 عام .
ثق�فية: ظ�هرة  •النكتة 

حوله  يختلف  مل  الذي  الوحيد  ال�شيء 
الب�رش حتى الآن هو الرغبة يف ال�شحك 
والفنون  العلوم  تقدمت  وكلما  واملرح 
الن�شان  ي�شعى  الب�رشي  التاريخ  يف 
واملرح  ال�شحك  اأهمية  من  يعزز  لأن 
واجتماعيا  نف�شيا  تف�شريه  وي��رج��و 
داخل  والأف��راد  ال�شعوب  تفاوتت  واإن 
الأ�رشة الواحدة يف ا�شتعادتها لل�شحك 
م��ن ح��ي��ث ال��ق��درة ع��ل��ى ب��ث امل��رح 
والأف��راد  ال�شعوب  تتفاوت  وكذلك 
مما  وبواعثه  و�شائله  ا�شتقبال  على 
هنا  ومن  "النكتة"  دوما  ال�شحك  يثري 
ال�شحك  مو�شوع  يف  البحث  ك��ان 
املرح  النكتة ودورها يف بحث  ومكانة 
يف  ثقافيا  بحثا  والأفراد  ال�شعوب  بني 
وطبائعهم  للنا�س  اليومية  احلياة  جوهر 

فالن�شان كائن ب�رشي �شاحك.
• النكتة وال�صحك ظ�هرة عالجية 

و�صحية:
ال�شحك  اأن  الطبية  البحاث  اأ�شارة 
عن  ويبعث  النف�شية  ال�شغوط  يخفف 
ا�شتخدام  يف  البحث  وجاري  التفاوؤل 
الأمرا�س  لعلج  كو�شيلة  ال�شحك 
اأن تاأكد من دوره الفاعل  اجل�شدية بعد 
فاإن  وعليه  النف�شية  العلل  جتاوز  يف 
تتفاعل  كلية  ان�شانية  جتربة  ال�شحك 
الرئي�شية  اجل�شم  اأع�����ش��اء  ك��ل  م��ع 
واجلهازين  وامل��خ  القلب  ذل��ك  يف  مبا 
عملية  اأن  كما  والع�شبي  اله�شمي 
مادة  يفرز  املخ  جتعل  نف�شها  ال�شحك 
)الندروفني( التي تخفف اللم واأي�شا 
احلاجز  واحلجاب  القلب  ميرن  ال�شحك 
ويزيد من معدل تدفق الوك�شجني اإىل 
الدكتور  اأ�ش�س  كما  الوجه  ع�شلت 
يف  العلجية  مدر�شته  الي�س(  )الربت 
معتمدا  املا�شي  القرن  من  ال�شبعينات 
على العلج بال�شحك كو�شيلة ت�شاعد 
اإطارها  يف  امل�شاكل  لو�شع  الن�شان 
على  مدر�شته  تعتمد  حيث  احلقيقي 

الأمل  لأن  امل�شاعر  يف  التحكم  فكرة 
ولي�شت  للحداث  نظرتنا  ب�شبب  ياأتي 
الأح��داث  وتنوعت  نف�شها  الأح��داث 
اأهمية  لتف�شري  ت�شعى  وكلما  وتقدمت 
ال�شحك واملرح ثم توظيفه يف مواجهة 

الأمل.
واأهدافه�: النكتة  • م�صمون 

بريئة  نكتة  هناك  هدفني:  للنكتة  اإن 
وتركز  الأ�شلوب  اأ�شا�س  على  تقوم 
والتورية  بالكلمات  التلعب  على 
هدفان  لها  بريئة  غري  نكت  وهناك 
العدوانية  امليول  عن  التعبري  الأول 
ونكت  ال�شيا�شية  النكت  بينها  ومن 
الثاين  الهدف  اأم��ا  الجتماعي،  النقد 
والجتاهات  امليول  عن  التعبري  فهو 
اأن  من  مينع  ما  هناك  ولي�س  اجلن�شية 
مكونات  على  واح��دة  نكتة  ت�شمل 
وقت  يف  ودينية  وجن�شية  �شيا�شية 
واحد كما يعطى للمتلقي اأهمية خا�شة 
اأثناء اإلقاء النكتة )كي يتذوق ال�شخ�س 
اأن يكون يف حالة تهيوؤ  النكتة( ينبغي 
التوتر  وانخفا�س  بال�شرتخاء  تت�شم 
اإىل  وت�شاف  ال�شحك  يف  والرغبة 
املعرفية  العمليات  من  جمموعة  ذلك 
والفهم  والذاكرة  الدراك  اأبرزها  لعل 
واخليال والتفكري اللغوي والقدرة على 
النكتة  تذوق  ويف  الب�رشي  الت�شور 
الفكاهي  ال��داف��ع  اإىل  الأم��ر  يحتاج 
بن�شاط  يبحثون  الأف��راد  يجعل  الذي 
جتعلهم  التي  امل�شادر  اأو  الأ�شياء  عن 
الأف��راد  ميول  هنا  وتلعب  ي�شحكون 
اإىل اإ�شتخدام النكتة كاأ�شلوب ملواجهة 

اأزمات احلياة.
وال�صي��صية: االجتم�عية  • النكتة 

وال�شيا�شية  الجتماعية  النكتة  اإن 
لأنها  رمبا  انت�شارا  النكت  اأنواع  اأكرث 
مبا�رشة  اجلماعة  عن  تعبريا  اأكرثها 
التي  الخلقية  النكت  من  الرغم  على 
مثل  الأف��راد  يف  ما  خ�شلة  ومتدح  تذم 
التي  املهن  ونكت  البخل  اأو  الكرم 
ال�شنان  طبيب  عن  البع�س  يرددها 
والطبيب البيطري ونكت نقل اخل�شال 
النانية  مثل  املرغوبة  غري  ال�شخ�شية 
والغرور يرجع ذلك اإىل اأن تلك النكتة 
ي�شمل  جماعيا  عاما  مو�شوعا  تتناول 
م�شاكل  مثل  املجتمع  يف  النا�س  كل 
الح�شا�س  اأو  )الف�شاد(  اأو  )ال��غ��لء( 
رواجا  الأكرث  وهي  البطالة  بالقهراأو 

النكتة  اأهمية  وترجع  النا�س  بني  ونقل 
الجتماعية وال�شيا�شية اإىل كونها نتاجا 
وليد  هي  اأو  احلالة  وليد  �شعبيا  تلقائيا 
اإىل حلول �رشيعة بينما ي�شعب  احلاجة 
خ�شائ�س  فمن  مبا�رشة  عنها  التعبري 
طابعها  وال�شيا�شية  الجتماعية  النكتة 
وقدرتها  ح��ادا  يبدو  ل  ال��ذي  اخلفيف 
املو�شوعات  بتناول  التخطي  على 
ب�شيطة  هكذا  تبدو  بينما  ال�شائكة 
اأن يحمي الأفراد  وناعمة وهو ما ميكن 

من التهام وامل�شائلة.
و�ص�نعه�  النكتة  جترم  • متى 

ومردده�:
انتهت  �شبا  اأو  قذفا  النكتة  تعد  ومتى 
يف  النكتة  اأن  حينه  يف  الأق��وال  اأغلب 
تعد  ل  مو�شوعها  كان  ومهما  ذاتها 
واأنها  م�شدرها  عرف  اإذا  اأنه  اإل  قذفا 
معرتف  قانونية  ما"  "�شخ�شية  حددت 
)�شخ�شية  ما  �شخ�س  اإ�شم  مثل  بها 
ق�شد  التحقيق  م��ن  ويتاأكد  ع��ام��ة( 
ويجب  قذفا  النكتة  تعد  هنا  ال�شاءة 
الطريف  قانونيا ومن  م�شاءلة �شاحبها 
اأن ا�شتمرت الأفراد حتى الآن يف تناول 
ال�شحف  اأن  اإل  النطق  بهذا  الإ�شم 
عن  كفت  الر�شمية  وغ��ري  الر�شمية 
موثقة  )لأنها  املو�شح  ب�شكلها  كتابتها 

وي�شل اإعتبارها دليل ماديا(.
�صنع  يف  االعالم  و�ص�ئل  • دور 

النكتة والفك�هة:
اختلف  على  الع��لم  و�شائل  تلعب 
اأنواعها واأ�شكالها دورا مهما يف �شنع 
الفلم  بوا�شطة  �شواء  النكتة  ون�رش 
والربامج  بل  التلفزيونية  وال��درام��ا 
املتخ�ش�شة  ال�شاحكة  )ال��ق��ن��وات 
كما  النكتة  ل�شنع  املتخ�ش�شة  اأخريا( 
يلعب احلا�شوب دوره يف ذلك ولو من 
�شبكة  فعلى  واحل�رش  التوثيق  ب��اب 
التوا�شل  مواقع  من  والعديد  النرتنت 
التي  الأزرق  الف�شاء  يف  الجتماعي 
ملادتها  هدفا  وح�رشها  النكتة  جعلت 
كما  ال�شباب  من  واأغلبهم  املن�شورة 
الأزرق  بالف�شاء  النكتة  علقة  اأن 
اأخرى  اآخر ومن زاوية  يعترب من جانب 
النف�س ومتنف�شا  نوعا من الرتويح عن 
دائرة  من  موؤقت  ب�شكل  ولو  للخروج 
القلق والتوتر والياأ�س واخلوف والرعب 
واملحن  امل�شائب  اأوق��ات  يف  خا�شة 

والأزمات والأوبئة الفتاكة.

زارعــوا االبت�صــ�مة يف الفــ�ص�ء االأزرق
وتتوا�صل اجلل�ص�ت وتتعدد املوا�صيع واملن��صب�ت وملنتدى جن�ن ال�ص�ب�ط الثق�يف مواعيد وحمط�ت ويف يوم ال�صبت 14 نوفمرب 2020 ومبقر الفندق القدمي ترانزات ومبعية الديوان املحلي 

لل�صي�حة وال�صن�ع�ت التقليدية - �صوف- وجمعية اجلم�عة ال�صوفية ك�ن اللق�ء مع ف�ص�ء النكت والفك�ه�ت ب��صت�ص�فة اال�صت�ذان اوبريي ع�دل وعلي تواتي اأحمد وذلك مبداخلة حتمل عنوان 
زارعوا االبت�ص�مة يف الف�ص�ء االأزرق اأم�م جمع من اال�ص�تذة واملثقفني واالأدب�ء.
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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.
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وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي 

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
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الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.
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حـدث وال حـرج15

احتج�ج اأولي�ء التالميذ ب�بتدائية ح�صونة ح�صن 
ببلدية قم�ر ب�لوادي للمط�لبة بتنحية املديرة

�صــورة وتعلــيـق

علمنا من مصادر موثوقة أن شابا يبلغ من 
العمر 34 سنة يشتغل ممرضا بالعيادة 

متعددة اخلدمات  ييلدية عقلة قساس جنوب 
غرب والية تبسة تعرض للقتل املتعمد 

بواسطة طعنة خنجر من طرف  شاب أخر. 
وهذا حينما كان الضحية يف طريقه إىل 

العمل، بعد أن دخل الطرفان يف مشاجرات 
كالمية، أخرج على إثرها القاتل سكينا و 

وجهه للضحية على مستوى الصدر أين لفظ 
أنفاسه األخرية يف عني املكان، ليتنقل أقارب 
الضحية إىل مزنل القاتل و حاولوا إضرام 

النار فيه، غري أن تدخل بعض العقالء و 
رجال األمن، حال دون امتداد النار إىل كامل 

البيت.  مصاحل أمن دائرة العقلة، باشرت على 
الفور حتقيقا مع املتهم، ملعرفة أسباب و دوافع 

ارتكاب هذه اجلرمية اليت مازالت غامضة، 
فيما مت حتويل جثة الضحية إىل مصلحة 

حفظ اجلثث مبستشفى عاليا صاحل مبدينة 
تبسة، أين خضعت للتشريح طبقا لتعليمات 

وكيل اجلمهورية الذي أمر مبواصلة التحقيق 
األمين ملعرفة دوافع اجلرمية .       

وايل جيجل ي�صدر قرارا والئي� :

 مع�قبة كل م�ص�ب بفريو�س كورون� 
ال يحرتم اإجراءات احلجر املنزيل

 أصدر وايل والية 
جيجل السيد عبد 
القادركلكال صباح 

اخلميس ، 
قرارا والئيا 

، يتضمن 
إجبارية 

القيام 
باحلجر  

املزنيل بالنسبة 
لألشخاص 

املصابني بفريوس 
كورونا كوفيد 19 أو املشتبه 

إصابتهم ، ومالزمة بيوهتم حىت التأكد 
من حالة شفائهم. ومينع منعا باتا 

على كل مصاب بكورونا، املتابع لعالجه 
باملزنل بأمر من الطبيب املعاجل اخلروج 
من املزنل حتت أي ظرف من الظروف. 

وجيب على كل مصاب أو مشتبه إصابته 
بكورونا احترام فترة احلجر املقدرة ب 
14 يوما من تاريخ الكشف أو املعاينة. 

ويتعني عليه إمضاء تعهد 
حسب النموذج 

الذي يعده مدير 
الصحة والسكان 

بااللتزام 
التام بتدابري 

وإجراءات 
احلجر الطيب 
املزنيل. وأكد 

أن كل من خيالف 
القرار يعرض نفسه 

للعقوبات املنصوص 
عليها يف التنظيمات املعمول 

هبا يف هذا السياق . وستسهر كل 
السلطات املدنية والعسكرية على تطبيق 

هذا اإلجراء من األمني العام للوالية 
إىل رؤساء البلديات ورئيس كتيبة 

الدرك الوطين ورئيس األمن الوطين 
الوالئي كل يف حدود إختصاصه ومهامه 
وجماله اجلغرايف وذلك من أجل حصر 

الفريوس ومنع إنتشاره أكثر .

اإلثنين 16 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 30 ربيع االول 1442هـ             العدد 2127

مب�درة املغرتبني

يف مبادرة تستحق التنويه والثناء واالفتخار 
والشكر إثر املسامهة اخلريية واالنسانية اليت 

قام هبا املغتربون من اجلالية اجلزائرية بفرنسا 
خصوصا منهم ابناء بلدية املحمل وخنشلة عموما 

بشراء سيارتني االوىل خمصصة لنقل املوتى 
اليت وضعت حتت تصرف اللجنة الدينية ملسجد 
بوهالل والثانية هي سيارة اسعاف لنقل املرضى 

وضعت هي االخرى حتت تصرف اللجنة الدينية 
ملسجد التقوى بذات البلدية من خالل تربعاهتم 

وتربعات رجال املال واالعمال هناك يف ديار 
الغربة،وقد القت هذه املبادرة اخلريية استحسانا 

كبريا من لدن ساكنة البلدية وباركوها داعني 
من املوىل أن جيعل عملهم اخلريي هذا يف ميزان 
حسناهتم و كل من شارك وساهم من بعيد أو من 
قريب يف هذه العمل االنساين فيما يتداول ضمن 
هذا السياق مببادرة أخرى سيقوم هبا االساتذة 

ببلدية املحمل مبسامهتهم اخلاصة لشراء سيارة 
ثالثة وسيارة رابعة أخرى من مسامهات عمال 

حاسي مسعود حسب ماهو متداول.        

برمل�نية فرن�صية 
تط�لب مبنع بيع 
احلج�ب للفتي�ت!

دعت برملانية فرنسية، مؤخرا، ملنع املتاجر 
اإللكترونية من بيع احلجاب للفتيات.

ونشرت الربملانية املدعوة أرور بريغ، واليت 
قيل بأهنا من احللفاء املقربني للرئيس 

الفرنسي إميانويل ماكرون، تغريدة عرب 
حساهبا على تويتر حتذر فيها من بعض 
املتاجر اإللكترونية اليت تبيع احلجاب 

للفتيات.
وقالت بريغ: “إن بيع احلجاب للفتيات 

الصغريات حيد من حريتهن”، مهددة 
بتقدمي مقترح للربملان ملنع نشاطها.

وأضافت النائب بريغ أن هذه املتاجر ال 
جيب أن تكون موجودة، مؤكدة “إن حترر 

األطفال وتعلم حريتهم وسالمة أجسادهم 
ال مير عرب حجاب الفتيات”.

جرمية قتل �صنع�ء راحت �صحيته� 
�ص�بة على يد �صديقه� بق�صنطينة

اهتزت مدينة عني امسارة يف قسنطينة، على وقع جرمية قتل شنعاء راحت ضحيتها 
شابة يف العشرينيات من عمرها على يد صديقها داخل شقة حبي زعيتر الطيب وسط 
املدينة.تعود تفاصيل اجلرمية، حسب مصادر مطلعة، إىل اتصال تلقته مصاحل األمن 

عن وجود شخص يبلغ من العمر حوايل 29 سنة يف حالة مريبة على مقربة من 
عمارات احلي، ليتم التنقل إىل عني املكان والعثور عليه، حيث تبني أن مالبسه حتتوي 
على بقع من الدم، ليتم اقتياده إىل مقر الشرطة، أين اهنار باكيا مبجرد بدأ التحقيق 
معه معترفا بقيامه بإزهاق روح صديقته اليت أقدم على ذحبها من الوريد إىل الوريد 
بالشقة اليت يستأجرها، ليتم التنقل إىل عني املكان رفقة مصاحل احلماية املدنية أين 
عثر على الضحية بعدما لفضت أنفاسها األخرية متأثرة بإصابات بالغة على مستوى 
الرقبة، ليتم مباشرة اإلجراءات القانونية من خالل رفع األدلة القرائن من مسرح 

اجلرمية و معاينة اجلثة من طرف مصاحل الشرطة العلمية، استكماال للتحقيق املفتوح 
يف القضية من أجل معرفة األسباب الكامنة وراء هذه الفعلة الشنعاء اليت رجحت 

مصادرنا أن هلا عالقة خبالف شخصي بني اجلاين و الضحية.جدير بالذكر أن جثة 
الضحية مت حتويلها بعد استيفاء إجراءات التحقيق بعني املكان إىل مصلحة حفظ 

اجلثث مبستشفى الدكتور 
عبد القادر بن شريف 

يف املدينة اجلديدة علي 
منجلي، يف حني ال يزال 
اجلاين حمل حتقيق من 

طرف مصاحل األمن متهيدا 
لتقدميه الحقا أمام النيابة 

املحلية فور استكمال 
التحقيقات.
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ت�أجيل حم�كمة ولد عب��س وبرك�ت يف ق�صية اختال�س اأموال الفقراء وذوي االحتي�ج�ت
اإىل 29 نوفمرب اجلاري

اأجل جمل�ص ق�ساء العا�سمة حماكمة الوزيرين الأ�سبقني, جمال ولد عبا�ص وال�سعيد بركات ومن معهما, يف ق�سية اختال�ص اأموال وزارة الت�سامن اإىل تاريخ 29 نوفمرب اجلاري.
لوؤي ي

----------------------
وجـــــاء قـــــرار تـــاأجـــيـــل جــلــ�ــســة 
يف  الوزيرين  حماكمة  ا�ستئناف 
على  "بناء  فيها  املتابعني  الق�سية 
املتهمني" وبطلب  دفاع  هيئة  طلب 
ولد  جمال  املتهم,  دفاع  هيئة  من 
بفرو�ص  اإ�سابته  ب�سبب  عبا�ص, 
كـــورونـــا بــاملــوؤ�ــســ�ــســة الــعــقــابــيــة 

باحلرا�ص.
عبا�ص  ولد  جمال  الوزير  ويتابع 
خا�سة  ــر  ــاري ــق ت  3 عــلــى  بــنــاءا 
بــالــ�ــســبــطــيــة الــقــ�ــســائــيــة حــول 
 2001-2002-2003 �ــســنــوات 
مبالغ  حـــّول  اأنـــه  تــبــني  ــــذي  وال
كــــربى تــخــ�ــص عــمــلــيــة متــويــل 
من  هــو  حكومية  غــر  جمعيات 

ــة بــا�ــســم  ــروف ــع ــا امل ــه ــس ــراأ� ـــان ي ك
ــوال  اأم مــن  الت�سامن"  و  "ال�سلم 

وامل�ساكني. الفقراء 
بركات  ال�سعيد  يتابع,  جهته  من 

تــ�ــســيــره  تــخــ�ــص  تــقــاريــر   3 بـ
2010- �ــســنــوات  خــالل  لــلــوزارة 
على  وقفت  والتي   2011-2012
ــرة لــلــمــال  ــب ــد ك ــدي ــب عــمــلــيــة ت

حمل  الوزيران  يتابع  كما  العام. 
 21 ــن رفــقــة  ــوري ــذك املــتــابــعــة امل
على  جــمــعــيــة  رئــيــ�ــص  و  اإطـــــارا 
وهمية  �سفقات  ـــرام  اب خلفية 
ـــــــرى خمـــالـــفـــة لــلــتــ�ــســريــع  واأخ
ــات غــر قــانــونــيــة مت  ــي ــاق ــف وات
املـــاليـــر من  ــب  ــه ن ــا  ــه ــالل مـــن خ
من  التي  الت�سامن  وزارة  اأمــوال 
العائالت  اإىل  توجه  اأن  املفرو�ص 
املحكمة  كانت  للتذكر  اله�سة. 
قد  احممد  ل�سيدي  البتدائية 
و�سعيد  عبا�ص  ولد  جمال  اأدانــت 
بـ  نافذة  �سجن  بعقوبات  بركات 
التوايل  على  �سنوات  و4  �سنوات   8
مبليون  قـــدرت  مــالــيــة  ــة  ــرام وغ
ــة  اإدان متــت  كما  منهما.  لكل  دج 
ــام الــ�ــســابــق لـــوزارة  ــع ــــني ال الأم

الــتــ�ــســامــن الــوطــنــي, بــو�ــســنــاق 
نافذا  �سجنا  �سنوات   3 بـ  خــالدي 
دج,  مليون  قدرها  مالية  وغرامة 
جلويل  الت�سريفات,  مدير  كذا  و 
حب�سا.منها   )2( ب�سنتني  �سعيد 
مالية  وغرامة  نافذة  غر  �سنة 
اأديـــن  كــمــا  دج.  مــلــيــون  ــا  ــدره ق
بذات  ال�سابق  العام  الأمني  اأي�سا 
حبيل�ص  بن  اإ�سماعيل  الـــوزارة, 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا  ب�سنة 
جنل  اأما  دج.   500.000.00 قدرها 
املوجود  الوايف  عبا�ص,  ولد  جمال 
متت  فقد  باخلارج  فرار  حالة  يف 
�سنوات   10 بـ اأيــ�ــســا  ــو  ه اإدانــتــه 
مالية  ــة  ــرام ــغ وب نــافــذا  �ــســجــنــا 
اأمر  اإ�سدار  مع   , دج  مليون  قدرها 

عليه. بالقب�ص  دويل 

من  العديد  عرب  تعقيم,  حمالت  اإطالق  مت 
املقرات  ــص,  ــدار� امل �سملت  الــوطــن,  وليـــات 
التي  والأمــاكــن  الربيد,  مراكز  و  الإداريـــة 
اإىل  بالإ�سافة  للمواطنني,  تــوافــدا  ت�سهد 

ــوارع و الأحـــيـــاء, مبــ�ــســاركــة الـــدرك  ــس ــ� ال
ــة املــدنــيــة  ــاي ــم الــوطــنــي والــ�ــســرطــة واحل
على  وغــرهــا,  املــدين  املجتمع  وجمعيات 
بومردا�ص  البليدة,  وليات  �سهدته  ما  غرار 

الوادي,  و  تلم�سان  و  وهران  كذا  و  املدية,  و 
من  احلد  و  الوقاية  اإجــراءات  اإطار  يف  وهذا 

تف�سي فرو�ص "كورونا".
ق/و

اجلزائر,  يف  الأمريكية  فارة  ال�سِّ اأعلنت 
اأم�ص الأحد, عن ت�سكيل الربنامج اجلديد 
واملوجه  اجلزائري”,  ال�سباب  “قيادة 
ثانوي. والثانية  الأوىل  ال�سنة  لتالميذ 

الربنامج  ــاإن  ف فارة,  ّ ِلل�سِ بيان  وح�سب 
املرُت�ّسح,  لل�سباب  ُيتيح  و  بالكامل,  مُمّول 
املتحدة  الــوليــات  يف  ــد  واح �سهر  ق�ساء 
الأمريكية يف �سيف 2021, لغر�ص تنمية 

املُجتمعي,  والتوا�سل  ال�سبابية  القيادات 
ــج.و اأكـــدت  ــام ــربن يف اإطــــار نــ�ــســاطــات ال
تراوح  وجــوب  على  الأمريكية  ال�سفارة 
كما  عاًما,  و17   15 بني  ما  املرت�سحني  عمر 

ر�سالتي  تقدمي  املرت�سحني  على  ا�سرتطت 
اآخر  اأن  الإجنليزية.ي�سار  باللغة  تو�سية 

اأجل للرت�سح هو يوم 29 نوفمرب.
ق/و

بفرو�ص  جديدة  اإ�سابة   860 �سجلت 
وفاة  حالة   15 و  (كوفيد19-(  كــورونــا 
خالل ال24 �ساعة الأخرة يف اجلزائر, 
مري�سا   434 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف 
لل�سفاء, ح�سب ما ك�سف عنه اأم�ص الأحد 
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق 

فرو�ص كورونا, الدكتور جمال فورار.

احلـــالت  ــايل  ــم اإج اأن  فــــورار  واأو�ـــســـح 
حالة   860 منها   66.679 بلغ  ــدة  ــوؤك امل
ب2,0  تقدر  حدوث  بن�سبة  )اأي  جديدة 
بلغ  فيما  ن�سمة(,  األــف   100 لكل  حالة 
ــدد الإجـــمـــايل لــالأ�ــســخــا�ــص الــذيــن  ــع ال
بلغ  كما  حالة.   44.633 لل�سفاء  متاثلوا 
حالة,   2154 للوفيات  الإجمايل  العدد 

 44 بــاأن  ــاد كذلك  اأف الــذي  ــورار  ح�سب ف
العناية  يف  حاليا  يــتــواجــدون  مري�سا 
 11 اأن  فــورار  ال�سيد  واأ�ــســاف  املــركــزة. 
و17  حالت   9 من  اأقل  بها  �سجلت  ولية 
�سجلت  فيما  حالة,  اأي  ت�سجل  مل  ولية 

حالت.  10 من  اأزيد  اأخرى  ولية   20
ق.و

لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  متكنت 
الوطنية  ال�سركة  اأعوان  رفقة  �سكيكدة 
الأحــد  اإىل  ال�سبت  ليلة  ــربي  ال للنقل 
13 األـــف لرت  مــن ا�ــســرتجــاع اأكـــرث مــن 
البنزين  مــن  ــرتا  ل و4970  ـــازوت  امل مــن 
حادث  اإثــر  ان�سكابها  بعد  ر�سا�ص  دون 
انحراف ثم انقالب �ساحنة ذات �سهريج 
اأم�ص  م�ساء  املــحــروقــات  بنقل  خا�سة 
لبلدية  التابعة  �سفي�سفة  مبنطقة 

رم�سان جمال )جنوب �سكيكدة(, ح�سب 
ما علم من احلماية املدنية.

مـــرواين,  اإميـــان  اأول,  املـــالزم  ــح  ــس واأو�
مديرية  م�ستوى  على  بالإعالم  املكلفة 
�سكيكدة,  ــة  ــولي ل املــدنــيــة  احلــمــايــة 
يف  ممثلة  املدنية  احلماية  م�سالح  بــاأن 
الوحدة الثانوية رم�سان جمال مدعمة 
والوحدة  �سكيكدة  الثانوية  بالوحدة 
تدخلت  قــد  القطاع  ــذات  ل الرئي�سية 

كافة  اتخاذ  مت  حيث  احلادث  وقوع  فور 
الالزمة  الأمنية  الوقائية  الإجـــراءات 
الرافعة  و�سول  لغاية  طارئ  لأي  حت�سبا 
جمال  رم�سان  بلدية  مل�سالح  التابعة 
ــاز حــفــرة لحــتــواء  ــاإجن الــتــي قــامــت ب
الوقود املت�سرب و منعه من النت�سار اإىل 

الأر�ص الزراعية املجاورة.
املن�سكبة من  الكمية  ا�سرتجاع  و قد مت 
طرف �ساحنة اأخرى ذات �سهريج تابعة 

ح�سب  الربي,  للنقل  الوطنية  لل�سركة 
ذات امل�سدر الذي اأ�ساف باأنه بعد و�سول 
ال�ساحنة  و  ال�سهريج  رفع  مت  الرافعة 
اأن  علما  ال�سليمة  الو�سعية  يف  و�سعها  و 
بخزانني  �سهريجا  ت�سم  كانت  ال�ساحنة 
من  لــرت  األـــف   27 الإجــمــالــيــة  �سعتهما 
الوقود )18 األف لرت من املازوت و 9 اآلف 

لرت بنزين(.
ق/و

اختارت موؤ�س�سة �سيدة الأر�ص الفل�سطينية 
تبون,  املجيد  عبد  اجلــمــهــوريــة,  رئي�ص 
�سخ�سية �سيا�سية ل�سنة 2020 من بني مئات 
الأ�سماء املنا�سرة للق�سية الفل�سطينية التي 

كانت يف قائمة الرت�سيح للدورة التكرميية 
الرئي�ص  لــلــجــائــزة.واأكــد  ع�سر  الثالثة 
الفل�سطينية  الأر�ــص  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اختيار  اأن  احل�سيني,  كمال  اهلل,  رام  يف 

ل�سنة  �سيا�سية  �سخ�سية  تبون  الرئي�ص 
خلفية  على  فل�سطيني”  “اختيار   2020
موقفه ال�سخ�سي جتاه الق�سية الفل�سطينية 
الحتالل  مع  التطبيع  ملوجة  والراف�ص 

با�سم  زيتون  �سجرة  الإ�سرائيلي.وغر�ست 
ع�سية  القد�ص  ــاب  رح يف  تبون  الرئي�ص 

الذكرى الـ32 لإعالن قيام دولة فل�سطني.
ق/و

)�سطيف  عبا�ص  فرحات  جامعة  فقدت 
1( اأم�ص الأحد الربوف�سور بكلية الطب, 
الباحثة يف علم الأوبئة والطب الوقائي, 
بق�سم  الأ�ستاذ  الدكتور  و  زايدي  زبيدة 
اإبراهيم  التكنولوجيا  بكلية  الكيمياء 
بفرو�ص  باإ�سابتهما  متاأثرين  بوزرافة 
ح�سبما  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا 

علم من م�سوؤويل ذات ال�سرح العلمي.
الربوفي�سور  بــاأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
الأوبـــئـــة زبــيــدة  الــبــاحــثــة يف عــلــم  و 
قد  �سنة   55 العمر  من  البالغة  ــدي  زاي

اجلهوي  الع�سكري  بامل�ست�سفى  توفيت 
اجلامعي الرائد عبد العايل بن بعطو�ص 
و�سعها  تفاقم  بعد  ق�سنطينة  بولية 
من  تنحدر  التي  الفقيدة  ال�سحي.وتعد 
الأ�ساتذة  من  واحــدة  �سطيف,  ــة  ولي
امل�ستويني  على  املعروفني  والباحثني 
بعدة  �ساركت  حيث  والعاملي  الوطني 
اأبحاث علمية يف جمال تخ�س�سها وبلغت 
ا�ست�سهاد,  األف   22 العلمية  ا�ست�سهاداتها 
للفقيدة  و  امل�سدر.  ذات  ذكره  ما  ح�سب 
مكافحة  جمــال  يف  خا�سة  مــنــ�ــســورات 

م�ساهمات  عدة  لها  ن�سرت  و  ال�سرطان 
اأجنزت  وقد  عاملية,  علمية  جمالت  يف 
قرابة ال 100 بحث, و �ساهمت اىل جانب 
اإن�ساء  يف  بو�سوف  خــرة  الربوف�سور 
لولية  الإفــقــاري  القلب  مر�سى  �سجل 
�سطيف �سنة 2004, علما اأنها حازت على 
طوم�سون  العاملية,  الأنباء  وكالة  جائزة 
العلمية  لأعــمــالــهــا  مكافئة  رويــــرتز, 
ـــرى يف  اأخ الــعــديــدة. وتـــويف مــن جهة 
بوزرافة  اإبراهيم  الدكتور  اليوم  نف�ص 
اأ�ستاذ  هو  و  �سنة,   61 العمر  من  البلغ 

التكنولوجيا  بكلية  الكيمياء  بق�سم 
و�سعه  تفاقم  بعد  اأي�سا  اجلامعة  بنف�ص 
كورونا  بفرو�ص  اإ�سابته  جراء  ال�سحي 
اجلامعة.  ذات  م�سوؤولو  ح�سب  امل�ستجد, 
وكان الأ�ستاذ بوزرافة الذي �سغل �سابقا 
من�سب رئي�ص ذات الق�سم يتلقى العالج 
حممد  اجلامعي  ال�ست�سفائي  باملركز 
ب�سبب  اأيام   10 منذ  �سعادنة  النور  عبد 
يتوفاه  اأن  قبل  بكوفيد19-  اإ�سابته 

الأجل, ح�سب ذات امل�سدر.
ق.و

حمالت تعقيم وا�صعة ب�لوالي�ت

فر�صة لتالميذ ث�نوي�ت اجلزائر لل�صفر اإىل اأمريك�

كورون� : 860 اإ�ص�بة جديدة و 15 وف�ة 

ا�صرتج�ع 18 األف لرت من الوقود يف انقالب �ص�حنة لنقل املحروق�ت ب�صكيكدة

موؤ�ص�صة �صيدة االأر�س الفل�صطينية متنح لقبه� للرئي�س تبون

�صطيف: ج�معة فرح�ت عب��س تفقد ب�حثة واأ�صت�ذ جراء فريو�س كورون�

الربد  عني  لدائرة  املدنية  احلماية  وحدة  تدخلت 
بعمارة  م�سكن  حريق  اإخماد  اأجل  من  الأم�ص  ليلة 
عني  دائــرة  مكدرة  ببلدية  م�سكنا   30 بحي  كائنة 
وحتويل  املكان  عني  يف  اأ�سخا�ص   3 اإ�سعاف  مت  الربد 
و41  اأ�سهر   10 مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اآخرين   08
ا�ستن�ساقهم  جــراء  التنف�ص  يف  �سعوبة  لهم  �سنة 
وحولوا  الأولــيــة  الإ�سعافات  لهم  قدمت  الــدخــان 
الربد  عني  ببلدية  اخلدمات  متعددة  عيادة  اإىل 

وحالتهم م�ستقرة.
م.رم�ساين 

�سعيدة,  بولية  ال�ساي  قاعات  و  املقاهي  م�سرو  األزم 
خارجها,  و  املحالت  داخل  والطاولت  الكرا�سي  باإزالة 
لتفادي التجمعات  تعزيزا للتدابر الوقائية من انت�سار 
فرو�ص "كورونا", ح�سب ما اأورده التلفزيون العمومي.
ق/و

البليدة  ق�ساء  مبجل�ص  اجلنايات  حمكمة  اأ�ــســدرت 
م�ساء الأحد اأحكاما ترتاوح ما بني 18 �سنة �سجنا نافذا 
و الرباءة يف حق املتهمني ال12 يف ق�سية بنك اخلليفة 
املو�سوفة  كال�سرقة  بالف�ساد  تتعلق  بتهم  املتابعني 
وخيانة الأمانة وتزوير حمررات و الر�سوة وا�ستغالل 
العام  املدير  الرئي�ص  الرئي�سي,  املتهم  واأدين  النفوذ. 
ال�سابق ملجمع خليفة, عبد املوؤمن رفيق خليفة, الذي 
و  نافذا  حب�سا  �سنة  ب18  حاليا,  احلب�ص  رهن  يوجد 
اأمالكه  م�سادرة  و  دج  مليون   1 قدرها  مالية  غرامة 
املحكمة  به  نطقت  الذي  احلكم  نف�ص  هو  و  املحجوزة 

اجلنائية لنف�ص املجل�ص �سنة 2015.
ق.و

املــدنــيــة,  احلــمــايــة  م�سالح  متكنت 
اإثر  اأ�سخا�ص   6 اإنقاذ  من  الأحد,  ام�ص 
ال�سحايا  بباتنة  بالغاز  اختناقهم 
ــرتاوح  ت ـــدة,  واح عائلة  مــن  ال�ستة 
اأعمارهم ما بني 10 و 70 �سنة, تعر�سوا 
العائلي  م�سكنهم  يف  بالغاز  لختناق 
بــلــزمــة,و  ق�سر  بــبــلــديــة  ــد  ــواج ــت امل
م�ست�سفى  اإىل  املختنقني  حتويل  مت 
اأين قدمت لهم الإ�سعافات  “مروانة”,  

ال�سرورية قبل متاثلهم لل�سفاء.
ق/و

اجلمهورية,  لرئي�ص  ــق  ــراف امل الطبي  الــفــريــق  اأكـــد 
اأملاين  م�ست�سفى  يف  املتواجد  تبون,  املجيد  عبد  ال�سيد 
العالج  بروتوكول  "اأنهى  تبون  الرئي�ص  اأن  متخ�س�ص, 
بعد  ملا  الطبية  الفحو�سات  حاليا  ويتلقى  به  املو�سى 
الربتوكول", ح�سب ما اأفاد به اأم�ص الحد بيان لرئا�سة 
رئي�ص  لتعليمات  "تنفيذا  البيان:  يف  وجاء  اجلمهورية. 
الــراأي  باطالع  تبون,  املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية, 
الطبي  الفريق  يوؤكد  ال�سحية,  حالته  تطور  على  العام 
املرافق له اأن ال�سيد الرئي�ص قد اأنهى بروتوكول العالج 
بعد  ملا  الطبية  الفحو�سات  حاليا  ويتلقى  به  املو�سى 

الربتوكول".
ق.و

اإ�صع�ف 11 �صخ�ص� اإثر حريق 
ببلدية مكدرة ببلعب��س 

�صحب الكرا�صي والط�والت من 
املق�هي وق�ع�ت ال�ص�ي ب�صعيدة

ال�صجن ملدة 18 �صنة يف حق م�لك 
اخلليفة بنك

اإنق�ذ 6 اأ�صخ��س اإثر 
اختن�قهم ب�لغ�ز بب�تنة

الرئي�س تبون ينهي بروتوكول 
العالج املو�صى به
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

