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ال�ستعمال الآمن للغاز الطبيعي

ا�سرتجاع 255 
هكتارا من العقارات غري 

امل�ستغلة بالولية 

حملة توعوية بتما�سني للوقاية 
من فريو�س كورونا 

توقعات باإنتاج وفري 
للذرة العلفية 
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ال�سيولة �ستكون متوفرة يف جميع 
مراكز الربيد عرب الرتاب الوطني

04بومزار يوؤكد: 

15 دج   : www.altahrironline.com• الأربعاء  18 نوفمرب  2020 م   املوافــق لـ  03 ربيع الثاين  1442 هـ     •  ال�سنة الثامنــــة   •  العــــدد  2129   •  الثمـــــن  الإلكرتوين  • املوقـع 

04

انتعا�س طفيف يف اأ�سعار النفط والربميل بـ44 دولرا

04/03 ألول مرة..الجزائر تتجاوز عتبة الـ 1000 إصابة خالل 24 ساعة

-  1002 إصابة جديدة،611 حالة شفاء و18 وفاة 
-  أخصائيون اليستبعدون تشديد الحكومة إلجراءات الحجر لتكون أكثر صرامة

-  منع األساتذة المصابين بكورونا من استئناف العمل إال بشهادة طبية 
- أمل البشرية في القضاء على »كورونا« يصطدم بمشكلة تخزين اللقاح وسعره 

ال�سغط على امل�ست�سفيات 
تـ�ساعف ثـالث مـرات

قانون الوقاية من جرائم 
الختطاف يتيح للنيابة حتريك 

الدعوى العمومية تلقائيا

من  باملائة   10
اإجمايل الإ�سابات 

بال�سكري اأطفال

م�سروع قانون املالية �سادق عليه نواب الربملان بالأغلبية

-  اأحمد �سعالل يوؤكد: م�سروع قانون املالية 2021 لن يثقل كاهل املواطن

03/02اجلزائر حت�سي اأكرث من 4 ماليني م�ساب     

04

 »اأوبك+« تتجه اإىل الإبقاء على قيود الإنتاج احلالية

ايداع17 متهما احلب�س واإ�سدار 
اأوامر بالقب�س �سد6 اآخرين يف 

ق�سية حرائق قوراية

اإنقاذ 290 �سخ�سا 
حاولوا الهجرة غري ال�سرعية 

خالل اأ�سبوع
حجز اأزيد من 16 قنطار 

خمدرات مت اإدخالها من املغرب

�ص 16

�ص 16

�ص 16
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م�سروع قانون املالية 2021 لن يثقل كاهل 
املواطن

حممد علي 
------------    

�أن  ع��ن  ���ش��ع��ال  وك�����ش��ف 

على  ح���اد�  ك��ان  �ل��ن��ق��ا���ش 
بع�ش  ب�شبب  �ملالية  قانون 
�لرف�ش  لقيت  �لتي  �مل��و�د 
�لإقت�شادي  "�لو�شع  قائا 

�ل���ع���امل���ي مي���ر ب��و���ش��ع��ي��ة 
�حلكومة  ي�شع  ما  �شعبة، 
لأن  �أ���ش��ع��ب،  و���ش��ع  يف 
و�جلز�ئري  �لعام  �لإقت�شاد 
لاإنعا�ش،  يحتاج  خا�شة 
يف  �ل��ر�ج��ع  م��ع  �شيما  ل 
و�لعائد�ت  �ملحروقات  �شعر 
�جل��ب��ائ��ي��ة، ف��ه��ذ� �ل��و���ش��ع 
�حلكومة،  عمل  من  �شّعب 
وع��ل��ي��ه ف��ن��ح��ن ك��ن��و�ب 
�لتنفيذي،  �جلهاز  ن�شارح 
�ملقابل  يف  نرف�ش  ولكن 
تنق�ش  �شعبوية  مو�د  �إدر�ج 

�لدولة". ميز�نية  من 
�ملالية  �للجنة  �أكد ع�شو  كما 
�ل�شعبي  باملجل�ش  و�مليز�نية 
من  "�لعديد  �أن  �ل��وط��ن��ي 

وهو  غام�شة  كانت  �مل��و�د 
على  ي�شاعد  يكن  مل  م��ا 
�لو�قع،  �أر�ش  على  تنفيذها 
يف  يوؤكدون  كانو�  فالنو�ب 
كل مرة على �أن تكون �ملو�د 
�للب�ش  ي�شودها  ل  �رصيحة 
و�أ���ش��اف  �لغمو�ش"  �أو 
من  �لكثري  و"يف  �أنه  �أي�شا 
�ملو�د  بع�ش  حترر  �لأحيان 
وحينما  �لفرن�شية  باللغة 
ت��رج��م ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل 
ولأول  لذلك  �ملعنى،  توؤدي 
كلية  �للجنة  ناق�شت  م��رة 
�لعربية  باللغة  �ملالية  قانون 
على  �للب�ش  رفع  مت  وبذلك 
كان  �لتي  �ملو�د  من  �لكثري 

�لغمو�ش" ي�شودها 

وامليزانية  املالية  جلنة  ع�سو  �سعالل  اأحمد  الربوفي�سور  اأكد 
باملجل�س ال�سعبي الوطني، اأن م�سروع قانون املالية 2021 الذي 

�سيتم الف�سل فيه باملجل�س لن يثقل كاهل املواطن.  

تاأجيل حماكمة وايل العا�سمة اأحمد �سعالل يوؤكد: 
ال�سابق عبد القادر زوخ اىل 28 

نوفمرب اجلاري
بتيبازة  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �أجلت 
�لأ�شبق  �لعا�شمة  و�يل  حماكمة 
ق�شيتي  يف  زوخ  �ل��ق��ادر  عبد 
ف�شاد �ىل يوم 28 نوفمرب �جلاري 
�لثالثة  �لف�شاد  ق�شية  وجدولة 

لذ�ت �ملتهم يف نف�ش �لتاريخ.
جدولة  تيبازة  حمكمة  وق��ررت 
فيها  �ملتابع  �لثاثة  �لق�شايا 
و�حد  يوم  يف  زوخ  �لقادر  عبد 
�جلاري  نوفمرب   28 �ل�شبت  �أي 
عادلة  حماكمة  توفري  ل�شمان 
وكذ�  �لنيابة  �لتما�ش  عند  نزول 
�ملحاكمة  بتاأجيل  �لدفاع  طلب 
لغياب �ملحامي �لرئي�شي �ملتاأ�ش�ش 

للدفاع عن �ملتهم.
رئي�ش  �شدد  �لتاأجيل،  قر�ر  وبعد 
�مل��ح��ك��م��ة ع��ل��ى ع���دم ت��اأج��ي��ل 
�ملحاكمة مرة �أخرى م�شتقبا على 
�أن �مللفات �جلز�ئية �لثاث  �عتبار 
ي�شمح  ما  �لكايف  �لوقت  �أخ��ذت 
موكلهم  عن  بالدفاع  للمحامني 

بعد �طاعهم على �مللفات.
زوخ،  �لقادر  عبد  �ملتهم  ويتابع 
على  �لأ�شبق،  �لعا�شمة  و�يل 
وفقا  تيبازة  حمكمة  م�شتوى 
يف  �لتقا�شي،  �متياز  لإج��ر�ء�ت 
خمتلفة،  "ف�شاد"  ق�شايا  ثاثة 
للمرة  تاأجيلها  يتم  ق�شية  منها 
�لثالثة على �لتو�يل وق�شيتني يتم 
�لثانية.وتخ�ش  للمرة  تاأجيلهما 
�أمام  ميثل  حيث  �لأوىل،  �لق�شية 
كمتهم  زوخ  �لقادر  عبد  �لق�شاء 
رئي�شي، فيما ميثل فيها 11 �شاهد�، 
زع��ان،  �ل��غ��اين  عبد  �أب��رزه��م، 
يف  �مل��وق��وف  �ل�شابق  �ل��وزي��ر 
�إىل جانب موقوفني  �أخرى  ق�شية 
�لدين  حميي  طحكوت  �آخرين، 
وطحكوت  ر�شيد  وطحكوت 
حميد.ويو�جه  وطحكوت  بال 
تتعلق  تهم  �لق�شية  هذه  زوخ يف 
ب "منح عمد� للغري �متياز�ت غري 
وعقود  �شفقة  �إب��ر�م  عند  مربرة 
�لت�رصيعية  ل��اأح��ك��ام  خمالفة 

جمال  يف  �لر�شوة  و�لتنظيمات، 
�لعمومية  �ل�شفقات  �إب����ر�م 
عمومية  �أم��و�ل  تبديد  و�لعقود، 
من  �لوظيفة  ��شتغال  و�إ���ش��اءة 
ط���رف م��وظ��ف ع��م��وم��ي على 
تعار�ش  �لقانون،  يخرق  نحو 
�رصيبية  �إعفاء�ت  منح  �مل�شالح، 
قانوين  مربر  دون  وتخفي�شات 
�لق�شية  �لر�شم".وتت�شمن  يف 
�لثانية �لتي يتابع فيها عبد �لقادر 
فيما  رئي�شي،  كمتهم  �أي�شا  زوخ 
ميثل علي حد�د �ملوقوف يف ق�شايا 
�أخرى ك�شاهد �إىل جانب عدد من 
غري  �متياز�ت  "منح  �لأط���ر�ف، 
��شتغال  و�إ���ش��اءة  للغري  م��ربرة 
�لوظيفة" ح�شب قر�ر �لإحالة.و�أما 
زوخ  �لقادر  لعبد  �لثالثة  �لق�شية 
لاأمن  �لعام  �ملدير  ميثل  و�لتي 
�لوطني �ل�شابق عبد �لغاين هامل 
ب"�لتبديد  فتتعلق  فيها،  ك�شاهد 
وطرد  عمومية  لأم��و�ل  �لعمدي 
موظف عمومي دون وجه حق" و 
ملمتلكات  �رصعي  غري  "�إ�شتعمال 
و�أمو�ل عمومية عهد �إليها بحكم 
��شتغال  "�إ�شاءة  و  وظيفته" 
يف  عمد�  �ملن�شب  �أو  �لوظيفة 
نحو  على  وظيفته  ممار�شة  �إطار 
و�لتنظيمات  �ل��ق��و�ن��ني  خ��رق 
منافع غري  �حل�شول على  بغر�ش 

م�شتحقة خا�ش �أو كيان �آخر".
وت��ق�����ش��ي �إج������ر�ء�ت �م��ت��ي��از 
�لقانون  يفر�شها  �لتي  �لتقا�شي 
�لقادر  عبد  �ملتهم  باإجر�ء حماكمة 
�شابق،  �شامي  كم�شوؤول  زوخ، 
�ل��ذي  �لإق��ل��ي��م  خ���ارج  مبحكمة 
جرت  حيث  من�شبا  فيه  �شغل 
�لوقائع باجلز�ئر �لعا�شمة �أين كان 
يبقى  فيما  و�يل  من�شب  ي�شغل 
�لتي  �لق�شائية  �لرقابة  حتت نظام 
�مل�شت�شار  �شابقا  عليه  فر�شها 

�ملحقق لدى �ملحكمة �لعليا.

ق/و

اأطباء يوزعون دواًء جمانا �سد كورونا ملر�سى م�ستبه فيهم

ندرة يف دواء "مونو.تيلديام األ بي 300 " املوجه لعالج داء القلب 
ومر�سى مزمنون قلقون

 mg300 بي   �أل  مونو.تيلديام  دو�ء   ي�شهد 
Mono.Tildiem LP  و هو دو�ء م�شاد لد�ء 
�لقلب ندرة يف �شوق �لأدوية بولية ق�شنطينة  
�ملر�شى  جعل  مما  �ل�شيادلة،  بع�ش  ب�شهادة 
مل�شاعفات،  تعر�شهم  من  قلقون  �ملزمنون 
مر�شى  �أو  �لقلب  ملر�شى  بالن�شبة  �شو�ء 
حالتهم  تتعر�ش  ما  ع��ادة  �ل��ذي  �ل�شكري 
مل�شاعفات و �إ�شابتهم لد�ء �لقلب و �ل�شغط 
�لدموي و بقية �حلالت �لأخرى، ل�شيما و هذ� 
�لنوع من �لدو�ء له فعالية كبرية باملقارنة مع 
 100 �أتينور  دو�ء  غر�ر  على  �لأخرى  �لأدوية 
للتجزئة،  قابلة  �قر��ش  هي  و   ،mg Atenor
مر�شى  يتعاطاه  حملي،  �شنع  من  �أنها   كما 
بو�شفة  �إل  مينح  ل  و  با�شتمر�ر،   �ل�شكري 
طبية، و ��شتعماله يتمثل يف �لتقليل �أو تفادي 
�رتفاع �ل�شغط �ل�رصياين، �لوقاية من �لنوبات 
عدم  حالت  و  �جلهد،  جر�ء  �ل�شدرية  �لذبحة 
�نتظام �رصبات �لقلب فوق �لبطيني و �لبطيني 
كما هو مكتوب يف ورقة �لإر�شاد�ت �لطبية ، 

يف  قلقهم  عن  عربو�  �ملزمنني  �ملر�شى  بع�ش 
حالة عدم توفر هذ� �لدو�ء يف �ل�شوق متخوفني 
من تعر�شهم حلالت قد تعود عليهم بال�رصر.

�خلدمات  متعددة  �لعياد�ت  بع�ش  ت�شهد  و 
�لأمر��ش  يف  �ملخت�شني  لاأطباء  كلي  غياب 
�لد�خلية ، بحيث تعذر على مر�شى �ل�شكري 
مثا  �لإطاع على حالتهم �ل�شحية، و غالبا ما 
يتوجهون �إىل �لطبيب �لعام لتزويدهم بالأدوية 
�لتي ي�شتهلكونها ملدة 03 ��شهر خا�شة �لدو�ء 
 mg300  ل�شالف �لذكر  )مونو.تيلديام �أل بي�
( بالنظر �إىل ما يتميز به من فعالية و ب�شهادة 
مر�شى مزمنني، �لذين حتدثنا �إليهم و �أكدو� �أن 
هذ� �لدو�ء ينا�شبهم عك�ش دو�ء )�آتنور(، بع�ش 
�لأطباء على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �لإ�شت�شفائية 
�ملر�شى  ومل�شاعدة  �لعمومي   للقطاع  �لتابعة 
يف  �مل�شتبه  ل�شيما  �ل�شّن  كبار  من  �ملزمنني 
من  يجدو�  مل    19 بكوفيد  بالإ�شابة  حالته 
"زيروماك�ش"  بدو�ء  تزويدهم  �شوى  و�شيلة 
لتفادي  �أزي��روم��ي�����ش��ني(   (  zithromax

عدوى  خا�شة  ب�شفة  و  �جلرثومية  �لعدوى 
يتناوله  �ل�شفلي  و  �لعلوي  �لتنف�شي  �جلهاز 
للتاأكد  �إعادة فح�شه  ثم  �أيام،   04 ملدة  �ملري�ش 
ل،  �أم  كورونا  بفريو�ش  لاإ�شابة  تعر�ش  من 
 459.96 ب�:  �شعره  يقدر  �لدو�ء  هذ�  �أن  علما 
�أي حو�يل 600 دج، و هو قابل للتعوي�ش،  �إل 
�ملزمنني  للمر�شى  جمانا  يقدمونه  �لأطباء  �أن 
من كبار �ل�شّن �مل�شتبه فيهم   و خا�شة على 
م�شتوى �ملوؤ�ش�شة �لعمومية لل�شحة �جلو�رية 
يقوم  كما   ، �خلروب  د�ئرة  ما�شيني�شا   مبدينة 
و  للمر�شى  ��شتقبالهم  خال  �لطبي  طاقمها 
كبار  باإر�شاد  �لطبية  للفحو�شات  �إخ�شاعهم 
�ل�شن يف كيفية �لتعامل مع �لو�شع �ل�شحي 
�لتد�بري  �تباعهم  خال  من  �لباد  به  متر  �لذي 
ما  �ل�شحية   �شامتهم  على  حفاظا  �لوقائية 
جعلها ت�شهد �إقبال كبري� للمر�شى من خمتلف 

مناطق �لولية.

علجية عي�ش

منظمة حماية امل�ستهلك حتذر من 
�سوائل تعقيم “غري مطابقة”

حذرت منظمة حماية �مل�شتهلك، 
يف بيان لها  �م�ش من وجود �شو�ئل 
�لأ�شو�ق غري  متد�ولة يف  تعقيم 
�ملعمولة  للمو��شفات  مطابقة 
بها.و �تهمت �ملنظمة يف بيان لها 
�لقت�شاديني  �ملتعاملني  بع�ش   ”
�جلر�حي  �لكحول  م�شنعي  من 
من  بالتقليل  و  �لتعقيم  وه��ر�م 
ن�شبة �لإيتانول مما يجعل �ملنتوج 
فعال  �لنهائي غري مطابق و غري 
لاإ�شابة  �مل�شتهلكني  معر�شني 
�لبيان:”  “.وتابع  بكوفيد_19 
�إن �لركيز �لقانوين و �لذي جنده 
حمدد  �ملنتوجات  هذه  و�شم  على 

�لتحاليل  �أن  �إل   ، درجة   70 ب 
�كت�شفنا  و  ذل��ك  غ��ري  �أثبتت 
فقط!  درجة   40 بركيز  �شو�ئا 
�جلز�ئرية  �ملنظمة  “.و�أكدت  
�أعطت  �أنها  �مل�شتهلك  حلماية 
�لغري  �ملعنية  �ملنتوجات  �أ�شحاب 
�ل�شامة  ملو��شفات  مطابقة 
و�حد  �أ�شبوع  مهلة  �لفعالية،  و 
توعدت  �ل�شوق.و  من  ل�شحبها 
تبني  فيديهو�ت   بن�رص  �ملخالفني 
ق��ارور�ت  على  �لركيز  حتاليل 
�إظهار  و  �لعامة  ��شم  حتمل 

�لنتائج للجميع.
ق/و

 تن�سيب حممد �سخر حرامي مديرا عاما ملناجم اجلزائر

تن�شيب  على  عرقاب  �ملناجم حممد  وزير  �أ�رصف 
للمجمع  عاما  مدير�  رئي�شا  هر�مي  �شخر  حممد 
)منال(  �جلز�ئر”  “مناجم  �لعمومي  �ل�شناعي 
خال  كلمته  زر�رق��ة.ويف  �رصيف  لطاهر  خلفا  
�أكد  �لعام �جلديد،  �ملدير  �لرئي�ش  مر��شيم تن�شيب 
يف  جتربته  بحكم  حر�مي  �ختيار  مت  �أنه  عرقاب 
�لكربى  �مل�شاريع  ت�شيري  يف  ل�شيما  �لقطاع  هذ� 
�ل�رص�كات.و�أو�شح  �إطار  يف  �أجنزت  �لتي  وتلك 
�مل�شاريع  �شمن  يندرج  �لتعيني  “هذ�  �أن  �لوزير 
للدفع  �لقطاع  م�شتوى  على  �إقر�رها  نود  �لتي 
�لتحويلية  �لوطنية  لل�شناعة  و�ل�شماح  بعجلته 

�لهدف  يكمن  حمليا”.كما  �لأولية  �ملو�د  بامتاك 
�مل�شوؤولني، ح�شب  عرقاب، يف حتويل  من تغيري 
منال  �ل�شناعي  �ملجمع  تنظيم  و�إعادة  و�إ�شاح 
قاطرة  ي�شبح  حتى  للمهن  “جممعا  وجعله 
و�شع  �إىل  �مل�شوؤول  ذ�ت  �ملناجم”.و�أ�شار  لقطاع 
حتت  وخارجيني  د�خليني  �خل��رب�ء  من  جمموعة 
تنظيمه،  �إعادة  مبهمة  ي�شطلعون  �ملجمع  ت�رصف 
�لهيئة  هذه  تطور  مر�فقة  �رصورة  على  م�شدد� 
�لتنظيمي.و  �إطارها  حتيني  خال  من  �ل�شناعية 
من جانبه، �أ�شار �لرئي�ش �ملدير �لعام �جلديد ملناجم 
�جلز�ئر �ىل �أن �ملهمات �لأ�شا�شية لاإد�رة �جلديدة 

�ملوؤ�ش�شة  هيكلة  �عادة  يف  تكمن  منال  للمجمع 
على  ق��ادر  قوي  جممع  ��شتحد�ث  خال  “من 
تنفيذ ��شر�تيجية �لوز�رة و �حلكومة، عن طريق 
ق�شد  �لق�شري،  �ملدى  على  طريق  خارطة  �عد�د 
�لجر�ء�ت  لإجناز  �لفعلي  �لطاق  �ىل  �لتو�شل 
يو��شل  �لج��ر�ء�ت،  هاته  ت�شمل  �لعملياتية”.و 
على  �ل�شتثمار�ت  بر�مج  بعث  خا�شة  حر�مي، 
�ملجمع و كذ� �لطاق  م�شتوى كافة موؤ�ش�شات 
و  مر�فقة  طريق  عن  �لذهب،  ل�شتغال  �لفعلي 
يف  �لتحكم  من  متكينهم  لأج��ل  �ل�شباب  تاأطري 
بالتعجيل  �لأمر  يتعلق  كما  �ل�شتغال.  تقنيات 
)ولية  جبيات  لغار  �حلديد  منجم  ��شتغال  يف 
ل��و�دي  �لفو�شفات  و  �لزنك  منجم  و  تندوف( 
�مل�شوؤول نف�شه يقول  ��شتطرد  �أميزور)بجاية(.  و 
تنقيب  و�شائل  فوري  ب�شكل  بتنفيذ  �شنقوم   ”
�ل�شتجابة  بهدف  �ملنجمية  �مل��و�د  ��شتغال  و 
و  �لولية  �مل��و�د  على  �لوطنية  �ل�شوق  لطلب 
�لتد�بري �شيتم  “كل  �أن  ��شتري�دها”، م�شيفا  وقف 
�تخاذها بهدف خلق منا�شب عمل مبا�رصة و غري 
مبا�رصة و توفري مو�د �أولية حملية لفائدة �ل�شناعة 
�لوطنية”. و��شتطرد يف هذ� �ل�شاأن يقول ” فبهذ� 
�ل�شكل، ميكننا �مل�شاهمة يف خلق �لرثوة �لوطنية”.
ق/و
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لوؤي ي
--------------------

ت�رصيحات  يف  طو�هرية  و�أ���ش��اف 
ي�شتبعد  ل  �لأوىل،�أن��ه  �لإذ�عية  للقناة 
جديدة  �إجر�ء�ت  �إىل  �حلكومة  تلجاأ  �أن 
�لإجر�ء�ت  قال طو�هرية،باأن  م�شددة.و 
�لتي �أقرتها �حلكومة بخ�شو�ش �حلجر 
يوما،مبنية   15 ملدة  �جلديد  �ل�شحي 
يف  �لوبائية.خا�شة  �لتحقيقات  على 
�لآونة  يف  �مل�شابني  �أع��د�د  تز�يد  ظل 

�لج��ر�ء�ت  ه��ذه  �أن  �لأخرية،م�شيفا 
تهدف �إىل خف�ش عدد �لإ�شابات.و مل 
كوفيد،�أن  ر�شد  جلنة  ع�شو  ي�شتبعد 
�لقادمة  �لأي��ام  يف  �لإج���ر�ء�ت  ت�شدد 
ح�شب  جديدة  مناطق  ت�شمل  �أن  و 
بها  تقوم  �لتي  �لوبائية  �لتحقيقات 
م�شالح وز�رة �ل�شحة متاأ�شفا يف هذ� 
�ل�شياق عن غياب �للتز�م بالإجر�ء�ت 
�لدكتور  �أع��رب  جهته  �لوقائية.من 
يف  �لإنعا�ش  خيار،�أخ�شائي  �شعيد 
ق�شم "كوفيد 19" بامل�شت�شفى �جلامعي 

وزو،عن  تيزي  ولية  يف  حممد  ندير 
موظفو  يعي�شه  �لذي  �ملتاأزم  �لو�شع 
�شعيد  �لدكتور  �مل�شت�شفى.و�أ�شار 
�مل�شت�شفى  �أ���رصة  جميع  �أن  �إىل  خيار 
ذ�ت  د�ئ����م.و�أردف  ب�شكل  م�شغولة 
ق�شم  يف  �لأم��اك��ن  كل  �أن  �ملتحدث 
�ل�شغط  نتيجة  م�شتخدمة  �لإنعا�ش 
يوميا،حيث  �مل�شت�شفى  ي�شهده  �لذي 
�لوفيات خا�شة  مت ت�شجيل �لكثري من 
�لذين  �ملر�شى  �أو  �ل�شن  كبار  فئة 
�أمر��ش مزمنة.كما �أو�شح  يعانون من 

�لدكتور �شعيد خيار،�أن �شغط �لعمل 
يف  مر�ت  ثاثة  حتى  مرتني  ت�شاعف 
�لطبي  للطاقم  بالن�شبة  �لأخرية  �لآونة 
�لأطباء  عديد  �أن  �ل�شحي،م�شيًفا  و 
�شحي  حجر  بفرة  ميرون  و�ملمر�شني 
"كورونا"  بفريو�ش  �أ�شابتهم  نتيجة 

وجه  حديثه  ختام  يف  �لعمل.و  �أثناء 
للمو�طنني  ن��د�ء  و  ن�شائح  �لدكتور 
�حلفاظ  �لوقاية،و  باإجر�ء�ت  لالتز�م 
�ل�شحي،و�لتباعد  �حلجر  تد�بري  على 
�لجتماعي للحد من تف�شي �لفريو�ش.

اأكد عبد الكرمي طواهرية ع�سو جلنة ر�سد و متابعة فريو�س "كوفيد19-" اأن هناك عدم التزام 
وا�سح بالتدابري الوقائية من الفريو�س.

املعهد يتعهد بالعمل على توفريها م�ستقبال

  ل اإمكانيات ملعهد با�ستور ملراقبة جودة 
لقاح "كورونا"

مر�قبة  م�شلحة  رئي�شة  ك�شفت 
مبعهد  �لبيولوجية  للمو�د  �جل���ودة 
قرقورة،يف  بن  با�شتور،�جلز�ئر،فوزية 
يتوفر  ل  �ملعهد  �أن  �إذ�عية  ت�رصيحات 
من  له  ت�شمح  �لتي  �لإمكانيات  على 
فريو�ش  �شد  �للقاح  جودة  من  �لتاأكد 
قرقورة،  بن  فوزية  "كورونا".و�أكدت 
��شتري�دها  يتم  �لتي  �للقاحات  �أن كافة 
نوعية  ملر�قبة  تخ�شع  �خل���ارج  م��ن 
ليتم  �ملطابقة  �شهادة  لها  ومتنح  دقيقة 
�ل�شوق،و�أكدت  يف  و�شعها  بعدها 
�ل�شوق  يف  للقاح  وجود  ل  �أنه  على 
كما  للمر�قبة  خا�شع  غري  �لوطنية 
مهمة  �لعملية  هذه  �أن  �إىل  �أ�شارت 
قالت:"نر�قب  كبرية،حيث  وم�شوؤولية 
�مل��و�د  و  و�لأم�����ش��ال  �للقاحات  كل 
�لبيولوجية �لتي تدخل لأر�ش �لوطن 
مر�قبة  خمرب  طرف  من  مر�قبة  وهي 
معهد  م�شتوى  على  �لبيولوجية  �ملو�د 

با�شتور وهو �ملخرب �لوحيد 
�لوطني  �مل�شتوى  على 
كل  يف  �للقاحات  ونر�قب 
كل  وح�شب  م�شتوياتها 
�ملعايري للتاأكد من فعاليتها 
�أي  و�شع  ن�شتطيع  ول 
لقاح يف �ل�شوق مل ير�قب 
بد  ول  ذلك  مينع  و�لقانون 
من �شهادة مطابقة لو�شع 
�ل�شوق  يف  �للقاح  ه��ذ� 
منه"،  �ملو�طنني  و��شتفادة 
ن�شتورد  وتابعت:"عندما 
مبناق�شة  ���ش��و�ء  �للقاح 
�ل�رصوط  دفر  يف  نطلب 
�لتقنية  �خل�شائ�ش  حتديد 
�للقاح  ب��ه��ذ�  �خل��ا���ش��ة 
�لتقنية  �لوثائق  و�أي�شا 
هذ�  ير�فق  �لذي  �مللف  �أي 
على  يتوفر  و�لذي  �للقاح 
وملا  �ملر�قبة  تقنيات  كافة 
ن�شع  جديد�  لقاحا  يكون 
على  �ل�رصورية  �لتقنيات 
�لعتاد  لدينا  م�شتو�نا وهل 
�لازم و�إن مل يكن متوفر� 
ويف  توفريه  على  نعمل 
ن�شع  ن�شتطع  مل  حالة 
�لتي  و  ي��دوي��ة  تقنيات 
تقريبا  تعطينا  �أن  ميكنها 
يقولها  �لتي  �لنتائج  نف�ش 

حديثها  �ملمون".ويف  �أو  �ملنتج  لنا 
و�لكفاء�ت  �لب�رصية  باخلرب�ت  �أ�شادت 
�ملكلفني مبر�قبة  �ملجال  و�ملخت�شني يف 
غياب  غ��ر�ر  على  �للقاحات،  ج��ودة 
معينة. �أ�شا�شية  وم��و�د  �لإمكانيات 
و  �لو�شائل  �إىل  �حل��اج��ة  و�أب����رزت 
�لتي  تلك  ت�شاهي  �لتي  �لإمكانيات 
�ملمونون  و  �ملنتجون  عليها  يتوفر 
�للقاحات  جودة  مر�قبة  لأن  للقاحات 
م�شوؤولية  هي  �لبيولوجية  و�مل���و�د 
بو�شائل  �لأمر  يقابل  �أن  بد  ول  كبرية 
ت�شاعد  و�لتي  حاليا  للمتوفرة  �إ�شافية 
ج��ي��دة.و�أك��دت  نوعية  مر�قبة  على 
�ملتحدثة على �رصورة توفري �لو�شائل 
من  بذلك،  للقيام  �لازمة  و�ملتطلبات 
�لهياكل  تقييم  على  �لركيز  خ��ال 
وتاأهيل  �لتحكم  وط��رق  و�مل��ع��د�ت 

�ملوظفني وتاأطريهم.
لوؤي ي

 امل�سروع �سادق عليه نواب الربملان بالغلبية

قانون الوقاية من جرائم الختطاف يتيح للنيابة حتريك الدعوى 
العمومية تلقائيا

�ملجل�ش  ن��و�ب  بالغلبية  �أم�ش  �شادق 
�لقانون  م�رصوع  على  �لوطني  �ل�شعبي 
�ختطاف  ج��ر�ئ��م  م��ن  بالوقاية  �ملتعلق 
للنيابة  يتيح  مكافحتها  و  �لأ�شخا�ش 
تلقائيا  �لعمومية  �لدعوى  حتريك  �لعامة 

حتى يف غياب �ل�شكوى.
رئي�ش  تر�أ�شها  علنية  جل�شة  يف  و   
�لوطني، �شليمان �شنني  �ل�شعبي  �ملجل�ش 
�لأختام،  حافظ  �لعدل  وزير  بح�شور  و 
�لعاقات  ووزي���رة  زغماتي  بلقا�شم 
�لت�شويت  مت  ع��زو�ر  ب�شمة  �لربملان  مع 
�أ�شكال  جميع  يجرم  �لذي  �مل�رصوع  على 
�لتكييف  م�شعى  �إط��ار  يف  �لختطاف، 
تطور  مع  �لوطني  للت�رصيع  �مل�شتمر 
ت�شكل  �لتي  �لختطاف  جر�ئم  �أ�شكال 

م�شا�شا بالأمن �لعام.
 54 يف  جاء  �لذي  �لن�ش  هذ�  يت�شمن  و 
مادة، عقوبات م�شددة ت�شل �إىل �ل�شجن 
ح�شب خطورة  ذلك  و  �لإع��د�م،  و  �ملوؤبد 

عليه،  �ملرتبة  �لآث��ار  و  �ملرتكب  �لفعل 
عاوة على �لغر�مة �ملالية �لتي قد ت�شل 

�إىل مليوين دينار جز�ئري.
�لتي  �لظروف  �مل�رصوع  ذ�ت  يحدد  كما 
و�لتي  �لعقوبة  ت�شديد  عليها  يرتب 

تخ�ش �شفة �لفاعل �أو �ل�شحية.
و  �لعقوبة  �ملعفية من  �لأعذ�ر  يحدد  كما 
كذ� �لأعذ�ر �ملخففة لها �لتي يرتب عليها 
�لإعفاء من �لعقاب �أو تخفي�ش �لعقوبة و 
ذلك يف حالة �لإنهاء �لتلقائي لاختطاف، 
و  �ل�شحية  حماية  �شاأنه  من  ما  وه��و 

ت�شجيع �لفاعل على �لعدول عن �جلرمية.
للنيابة  ميكن  �مل�رصوع،  لهذ�  ��شتناد�  و 
تلقائيا  �لعمومية  �لدعوى  حتريك  �لعامة 

حتى يف غياب �ل�شكوى.
�لنا�شطة  و�لهيئات  للجمعيات  يحق  كما 
يف جمال حماية حقوق �لإن�شان، مبقت�شى 
�جلهات  �أمام  �شكوى  تقدمي  �لن�ش،  ذ�ت 
مع  مدين  كطرف  �لتاأ�ش�ش  و  �لق�شائية 

�ملطالبة بالتعوي�ش.
من جانب �آخر، خ�ش�ش ذ�ت �لن�ش ف�شا 
من  وذل��ك  �لختطاف  �شحايا  حلماية 
و�لنف�شي  �ل�شحي  �لتكفل  توفري  خال 
و�لجتماعي �إىل جانب �لعمل على ت�شيري 

جلوئهم �إىل �لق�شاء.
فاإن  �لوقائي،  باجلانب  يتعلق  فيما  و 
و�شع  �لدولة  تويل  على  ين�ش  �مل�رصوع 
جرمية  من  للوقاية  وطنية  ��شر�تيجية 
�لختطاف و��شر�تيجيات حملية ت�شاغ و 
تنفذ من قبل �لهيئات �لعمومية مب�شاركة 

�ملجتمع �ملدين.
كما ت�شمل �لوقاية �عتماد �آليات �ليقظة و 
�لإنذ�ر و �لك�شف �ملبكر و �إجر�ء در��شات 
�رتكابها  دو�فع  بهدف فهم  �أ�شبابها  حول 
وطني  معلوماتي  نظام  و�شع  مع   )...(
ت�شهيل  �أجل  من  �لختطاف  جر�ئم  حول 

عمل �لهيئات �ملكلفة بالوقاية.
لوؤي ي

و�سط ا�ستنكار اإقليمي و دويل على العتداء الع�سكري املغربي

حممد ال�ساد�س يتحدى غوتريي�س و يتم�سك بخرق وقف اإطالق النار بالكركرات
�ل�شاد�ش،  حممد  �ملغربي  �لعاهل  مت�شك 
بعدما  �لدولية  �لقر�ر�ت  بانتهاك  �أم�ش 
�أبلغ �لمني �لعام ملنظمة �لأمم �ملتحدة �أنه 
عازم على ما ��شماه "�لرد باأكرب قدر من 

�ل�رص�مة"، على ما ير�ه تهديد�.
�أجر�ه حممد  هاتفي  �ت�شال  جاء ذلك يف 
�ملتحدة،  �لأمم  ع��ام  �أم��ني  مع  �ل�شاد�ش 
�آخر  حول  ومتحور  غوتريي�ش،  �أنطونيو 
�لغربية  �ل�شحر�ء  ق�شية  ت��ط��ور�ت 
منطقة  يف  �لو�شع  خا�شة  و  �ملحتلة 

�لكركر�ت، ح�شب بيان �لديو�ن �مللكي.
�ل�شيا�شية  �لأو�شاط  �نتقاد�ت  تو�لت  و 
مبنطقة  يجري  ملا  و�لدولية،  �لإقليمية 
�ل�شحر�ء  غ��رب  جنوب  �ل��ك��رك��ر�ت 
�ملغربي  �لع�شكري  �لعتد�ء  �إثر  �لغربية، 
على �ملدنيني �ل�شلميني و �نتهاكه لتفاق 
وق��ف �إط���اق �ل��ن��ار �مل��وق��ع م��ع جبهة 
يف  حقها  ��شتخدمت  �لتي  �لبولي�شاريو 

�لرد حلماية مو�طنيها.
بيانا  �أم�ش  �جلز�ئري،  �لربملان  و�أ�شدر 
�لغربية  �ل�شحر�ء  يف  �لو�شع  ح��ول 
�إطاق  وقف  �تفاق  خروقات  فيه  �عترب 
"تعد  �ملغرب  طرف  من  �ملرتكبة  �لنار 
�لق�شية  بحل  �لأممية  �للتز�مات  على 

�ل�شحر�وية يف �إطار منظمة �لأمم �ملتحدة 
وقر�ر�تها ولو�ئحها ذ�ت �ل�شلة مبا ميكن 
�ل�شتفتاء  لتنظيم  �ملتحدة  �لأمم  بعثة 
مهمتها  �أد�ء  من  �لغربية  �ل�شحر�ء  يف 
تقرير  ��شتفتاء  تنظيم  هي  و  �لأ�شا�شية 
مما  �لآج��ال  �أق��رب  يف  ونزيه  حر  �مل�شري 
حتديد  من  �ل�شحر�وي  �ل�شعب  ميكن 
تقرير  يف  وحقه  �أر�شه  فوق  م�شتقبله 

م�شريه غري قابل للت�رصف".
�لإفريقي، من جهته،  �لربملان  �أعرب  كما 
عن ��شتعد�ده ملر�فقة �جلهود �لتي يبذلها 
د�ئمة  حلول  لإيجاد  �لإفريقي  �لحت��اد 
قر�ر�ت  وفق  �لغربية  بال�شحر�ء  للنز�ع 
�ل�رصعية �لدولية.  و قال رئي�ش �لربملان 
�لإفريقي بالنيابة، بور��ش جمال، يف بيان 
�لت�رصيعي  �جلهاز  يعد  �لذي  "�لربملان  �إن 
�لتوتر�ت  بقلق  يتابع  �لإفريقي  لاحتاد 
�لغربية،  �ل�شحر�ء  �لأخرية و�ملتز�يدة يف 
يف  �ل��ع��ازل��ة  �ملنطقة  يف  �شيما  ول 
�لتي  �له�شة  �لهدنة  يهدد  مما  �لكركر�ت 

ظلت �شارية منذ عام 1991 ".
و  �خلارجية  �ل�شوؤون  وز�رة  �عربت  و 
�لتجارة لدولة �ملجر عن قلقها بخ�شو�ش 
دعت  و  �لكركر�ت  منطقة  يف  �لو�شع 

�أن  موؤكدة  �لأممية،  �للو�ئح  �ح��ر�م  �إىل 
�لغربية  �ل�شحر�ء  مل�شاألة  بالن�شبة  "�حلل 
�إطار  يف  �ل�شلمية  بالطرق  �إل  يتاأتى  لن 

�حر�م �للو�ئح �لأممية".
و�أك����د وزي����ر �ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة 
�ل�شالك،  ولد  �شامل  حممد  �ل�شحر�وي، 
�حلرب  �ن��دلع  يف  ت�شبب  �ملغرب  �أن 
منطقة  على  �لع�شكري  عدو�نه  عقب 
باإنهاء  مرهونة  و"نهايتها  �لكركر�ت 
�ح��ت��ال��ه غ��ري �ل�����رصع��ي لأج����ز�ء من 
�ل�شحر�وية  �لعربية  �جلمهورية  تر�ب 

�لدميقر�طية".
�أك���د وزي���ر �ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة  و 
�لوطنية  �لأمانة  ع�شو   ، �ل�شحر�وي 
�شحفي،  بيان  يف  �لبولي�شاريو،  جلبهة 
باإنهاء  �لآن  مرهونة  �حل��رب  "نهاية  �أن 
�لح���ت���ال �مل��غ��رب��ي غ��ري �ل�����رصع��ي 
�جلمهورية  �أر��شي  من  �ملحتل  للجزء 

�ل�شحر�وية".
و نوه باملنا�شبة بردود �لفعل �لدولية �لتي 
�أعربت عن قلقها �إز�ء خطورة �لو�شع يف 

�ملنطقة.
ثغرة  بخ�شو�ش  �شامل  ولد  �أو�شح  و 
�لكركر�ت غري �لقانونية، �أنه "ملن لي�شت 

فتحها  ثغرة  فاإنها  دقيقة  معلومات  لديه 
بذلك  منتهكا  �ملغربي  �لحتال  جي�ش 
فتح  مت  كما   ،  1 رقم  �لع�شكري  �لتفاق 
مزروع  ع�شكري  جد�ر  يف  �لثغرة  هذه 
�ل�شائكة  و�لأ���ش��اك  �لأل��غ��ام  مبايني 

حتر�شه قو�ت �لإحتال".
وجدد �لتاأكيد على �أن هذه �لثغرة مل تكن 
�إطاق  وقف  على  �لتفاق  قبل  موجودة 
�لنار، و هي لي�شت طريقا دوليا �أو �إقليميا 
بل طريقا لنهب �ملو�رد �لطبيعية لل�شعب 
�ل�شحر�وي و �إغر�ق �إفريقيا باملخدر�ت".
�ملغرب  �أن  �ل�شحر�وي  �لوزير  و�أك��د   
�إغاق  برف�شه  باحلرب  "بادر  �لذي  هو 
عملية  بدء  عن  و�لإع��ان  �لثغرة  هذه 
من  غلقها  مت  �أن  بعد  لفتحها  ع�شكرية 
�ملجتمع  من  �ل�شلميني  �ملتظاهرين  قبل 

�ملدين �ل�شحر�وي".
قد  �ملغربية  �لإح��ت��ال  ق��و�ت  كانت  و 
نفذت يف �شاعة مبكرة من فجر �جلمعة 
�لعازلة  �ملنطقة  على  ع�شكريا  �عتد�ء 
�إجر�ء ثاث ممر�ت  �لكركر�ت من خال 
لتفاق  �نتهاك  يف  قانونية  غري  جديدة 

وقف �إطاق �لنار.
لوؤي ي
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اأطفال بال�سكري  باملائة من اجمايل ال�سابات   10  

لوؤي ي
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د�ر  يف  �ملخت�ش  �لطبيب  ح�شب  و 
�لغاين  "عبد  �لدكتور  �ل�شكري، 
من  �أكرث  طيب"،و�شجل  بلفد�وي 
يف  بال�شكري  م�شاب  مايني   4
متثل  �لتي  �لن�شبة   ٪  10 �جلز�ئر. 
�أعمارهم  تقل  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال 
�لن�شاء  متثل  عاًما،بينما   14 عن 
ت�رصيحاته  ٪.وح�شب  �حلو�مل10 
2010، بلغ عدد �ملر�شى  ففي عام 
يف  مري�ش.و  مليون   2.8 حو�يل 
�لرقم  �شنو�ت،ت�شاعف   10 خال 
هو  و   ،2019 �شنة   ٪  50 بن�شبة 
للغاية  �رصيع  ت�شاعدي  منحنى 
 12 �إ�شابة  ميثل  ما  للقلق،  ومثري 
�لثاين  �لنوع  من  �ل�شكان  من   ٪

لل�شكري.
وم����ن ج��ه��ة �أخ����رى،�أو�����ش����ح 

�ل�شكري  مر�شى  �أن  �لأخ�شائي 
�لعدد  من   ٪  90 2،�أي  �لنوع  من 
��ا  �لإج��م��ايل،ي��ت��ن��اول��ون �أق��ر����شً
�مل�شابني  �أولئك  غر�ر  فقط،على 
يكون  �ل���ذي  �لأول  �ل��ن��وع  م��ن 

�لأن�شولني. عاجهم 
 13000 حو�يل  �كت�شاف  مت  قد  و 
�لآن،بينما  حتى  بال�شكري  مري�شا 
حالة   400 ح��و�يل  ت�شجيل  يتم 
�ل�شكري  مر�شى  م��ن  ج��دي��دة 

�حتفلت  عام.وللتذكري،فقد  كل 
نوفمرب   14 �جلمعة  ي��وم  �جل��ز�ئ��ر 
مر�ش  ملكافحة  �لعاملي  باليوم 
 14 يوم  ي�شادف  �ل�شكري،و�لذي 

نوفمربمن كل عام.

�سجلت اجلزائر اأكرث من 4 ماليني م�ساب بال�سكري، منهم %10 اأطفال تقل اأعمارهم عن 14 عاما ،و  % 10 من الن�ساء 
احلوامل.

اجلزائر حت�سي اأكرث من 4 ماليني م�ساب     

انتعا�س طفيف يف اأ�سعار النفط والربميل بـ44 دولرا
�ل�شوق  يف  �لنفط  �أ�شعار  �شجلت 
بلغ  حيث  طفيفا،  �رتفاعا  �لدولية 
متاأثر�  دولر�،   44 �لربميل  �شعر 
بانتعا�ش �لنمو �لقت�شادي لل�شني و 
»�أوبك+«  �إبقاء  �إىل  بالإ�شافة  �ليابان، 

على قيود �لإنتاج �حلالية.
�لنفط،معو�شة  �أ�شعار  �رتفعت 
بدعم  �ل�شابقة  �جلل�شة  خ�شائر  بع�ش 
على  »�أوب��ك+«  ُتبقي  �أن  يف  �لآم��ال 
على  طغى  مما  �حلالية،  �لإنتاج  قيود 
�لقلق من تر�جع �لطلب على  بو�عث 
�لإ�شابات  عدد  تنامي  جر�ء  �لوقود 

يف  �لإنتاج  وزيادة  كورونا  بفريو�ش 
�أي�شا  �لأ�شعار  تدعمت  كما  ليبيا، 
ثاين  �نتعا�ش  ُتظهر  �أرق��ام  بف�شل 
�لعامل،  يف  �قت�شادين  �أك��رب  وثالث 
باأن  تفيد  وبيانات  �ليابان،  و  �ل�شني 
عاجلت  �ل�شينية  �لتكرير  م�شايف 
�ملزيد من �خلام على �أ�شا�ش يومي يف 
�أكتوبر. و �رتفعت �لعقود �لآجلة خلام 
مبا  �شنتا   54 جانفي  يف  ت�شليم  برنت 
 44.32 �إىل  باملائة لت�شل   1.3 يعادل 
�خلام  ز�د  حني  يف  للربميل،  دولر� 
�لو�شيط  تك�شا�ش  غرب  �لأمريكي 

لي�شجل  باملائة   1.6 �أو  �شنتا   63
40.76 دولر� للربميل.

مبا�رصة  �لنفط،  �أ�شعار  �أث��رت  كما 
عن  »موديرنا«،  �رصكة  �إع��ان  بعد 
لفريو�ش  م�شاد  ناجح  لقاح  تطوير 
تد�عيات  ظهرت  �مل�شتجد،  كورونا 
�خلرب �لقت�شادية �رصيعا على �أ�شعار 

�لنفط و �لذهب و �لأ�شو�ق.
 3 �أ�شعار �لنفط  وعلى �لفور، قفزت 
دولر�   20 �لذهب  فقد  فيما  باملائة، 
لاأون�شة، و�رتفع موؤ�رص »د�و جونز« 
�ألف   30 م�شتويات  يفوق  �لأمريكي 

نقطة.و �أعلنت �ل�رصكة �لأمريكية �أن 
 »19 »كوفيد  �شد  �لتجريبي  لقاحها 
باملائة،   94.5 بن�شبة  فعاليته  �أظهر 
بح�شب نتائج مبكرة لختبار �رصيري 
م�شارك.و  �أل��ف   30 من  �أك��رث  على 
ل�«موديرنا«  �لتنفيذي  �لرئي�ش  قال 
�شتيفان بان�شيل: »�أعطانا هذ� �لتحليل 
�ملوؤقت �لإيجابي لدر��شتنا من �ملرحلة 
�إثبات �رصيري باأن لقاحنا  �لثالثة �أول 
قادر على منع �لإ�شابة مبر�ش كوفيد 

19، مبا يف ذلك �ملر�ش �ل�شديد«
لوؤي/ي

 »اأوبك+ « تتجه اإىل الإبقاء على قيود الإنتاج احلالية

 

ال�سيولة �ستكون متوفرة 
يف جميع مراكز الربيد عرب 

الرتاب الوطني
�إبر�هيم  �كد وزير �لربيد و�ملو��شات �ل�شلكية و �لا�شلكية 
�ن  �حلقوق  ذوي  و  �لتقاعد  معا�شات  �شب  ع�شية  بومز�ر 
�لر�ب  �لربيد عرب  مر�كز  متوفرة يف كل  �شتكون  "�ل�شيولة 

�لوطني".
�إعطاء  مبنا�شبة  لل�شحافة  ت�رصيح  يف  بومز�ر  �أ�شاف  و 
على  �لربيد  مر�كز  لتعقيم  وطنية  حملة  �نطاق  �إ�شارة 
�ملو�طنني  على  �أنه  و  متوفرة  "�ل�شيولة  �أن  �لوطني  �مل�شتوى 
�نت�شار  ملنع  �لجتماعي  �لتباعد  و  �لوقائية  �لجر�ء�ت  �حر�م 

�لفريو�ش كوفيد19-".
�ملعا�شات  هذه  لدفع  �ملخ�ش�شة  �لت�شع  �لأيام  �أن  �ىل  لفت  و 
و  كافية  غري  �أ�شحت  �شهر(  كل  من   18 تاريخ  من  )�بتد�ء 
من   15 من  )�بتد�ء  �لفرة  هذه  تو�شيع  على  �لعمل  �شيتم  لذ� 
�ل�شمان  و  �لت�شغيل  و  �لعمل  وز�رة  مو�فقة  بعد  �شهر(  كل 

�لجتماعي و �شندوق �لتقاعد.
و ذكر �لوزير يف ذ�ت �ل�شياق بكل �لجر�ء�ت و �لت�شهيات 
�لتي �قرها �لقطاع بهدف �حلفاظ على تخفيف �ل�شغط على 
عمال بريد �جلز�ئر �شيما �حر�م �لجر�ء�ت �لوقائية و �لتباعد 
�لجتماعي.ومن بني هذه �لت�شهيات �أي�شا تلك �ملوجهة لفئة 
�مكانية �شحب معا�شاتهم عن طريق  �لوزير  �ملتقاعدين، ذكر 
"�لتوكيل �ل�شتثنائي" موؤكد� يف ذ�ت �لوقت باأن هذ� �لإجر�ء 
مكاتب  �إىل  �لتنقل  يف  يرغب  ل  �لذي  لل�شخ�ش  "ي�شمح 
و  بالعملية  للقيام  عنه  ينوب  �آخر  �شخ�ش  بتفوي�ش  �لربيد، 
�لذين  �مل�شنني  خا�شة  �لأ�شخا�ش  تنقل  من  �حلد  بهدف  ذلك 

يعتربون �لأكرث عر�شة للعدوى بالفريو�ش ".
�ل�شبابيك  ��شتغال  �مكانية  �لوزير،  يوؤكد   ، ذلك  عن  ف�شا 
�لآلية �خلا�شة بالبنوك وكذ� ��شتعمال �أجهزة �لدفع �للكروين 

لربيد �جلز�ئر و كذ� دفع �لفو�تري عن طريق �لأنرنت .
ق/و

بومزار يوؤكد: 

 منع الأ�ساتذة امل�سابني 
بكورونا من ا�ستئناف العمل

 اإل ب�سهادة طبية  
�لأ�شاتذة  تخ�ش  تعليمة  �لوطنية  �لربية  وز�رة  �أ�شدرت 
�مل�شتفيدين  �أو  كورونا  بفريو�ش  �مل�شابني  �لقطاع  وموظفي 
توؤكد  طبية،  �شهاد�ت  على  بناء  �ملنزيل  �حلجر  �إجر�ء�ت  من 
مدفوعة  ��شتثنائية  عطلة  على  �حل�شول  يف  حقهم  فيها 
�أن هذه �لفئة ل ميكن لها ��شتئناف �لعمل  �لأجر،م�شددة على 

�ملر�ش. �إل بعد تقدمي �شهادة طبية تثبت تعافيهم نهائيا من 
�لربية  ملديريات  م�شتعجلة  تعليمة  �لربية  وز�رة  ووجهت 
يف  �لأج��ر  مدفوعة  عطا  �لقطاع  وعمال  للمعلمني  متنح 
��شتخاف  يتم  �أن  على  بالفريو�ش  �إ�شابتهم  ثبوت  حال 
ل�شد  �لعمومي  �لوظيف  م�شالح  مع  بالتن�شيق  منا�شبهم 
تعايف  غاية  �إىل  موؤقتة  ب�شفة  �لبيد�غوجي  �ل�شغور 
�أمرت  قد  �لربية  وز�رة  فاإن  وللتذكري  بالفريو�ش.  �مل�شابني 
يف  كورونا  بفريو�ش  �لإ�شابات  باإح�شاء  �لربية  مديريات 
�مل�شابني  باأ�شماء  قائمة  ت�شجيل  من خال  �ملدر�شي  �لو�شط 
وثائق  وجود  من  �لتاأكد  �رصورة  على  و�شددت  بالفريو�ش 
قد  تهويل  لأي  تفاديا  �مل�شجلة  �لو�شعية  �شحة  تثبت  طبية 

�ملطلوبة يف مثل هذه �مل�شد�قية  ينجم عنها وحر�شا على 
 �ملو�قف.                                                              لوؤي/ي

جلنة وزارية م�سرتكة لتحديد �سعب التكوين يف جمال الطاقات املتجددة
�ت��ف��ق ك��ل م��ن وزي���ر �لن��ت��ق��ال 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ات  و  �ل��ط��اق��وي 
وزي��رة  و  �شيتور  �ل��دي��ن  �شم�ش 
بن  هيام  �ملهنيني  �لتعليم  و  �لتكوين 
خمتلطة  جلنة  تن�شيب  على  فريحة 
من  خمت�شني  و  خرب�ء  من  تتكون 
حتديد  مهمة  �إليها  توكل  �لقطاعني 
يف  �لأولوية  ذ�ت  �لتكوين  �شعب 
�لطاقات  و  �لطاقوية  �لنجاعة  جمال 
�مل��ت��ج��ددة. ووف���ق ب��ي��ان ل���وز�رة 
�لطاقات  و  �ل��ط��اق��وي  �لن��ت��ق��ال 

�مل�شاور�ت  �إطار  "يف  فاإنه  �ملتجددة 
بها  بادر  �لتي  �مل�شركة  �لقطاعية 
و�لطاقات  �لطاقوي  �لنتقال  وزير 
�لوز�رية  �لقطاعات  مع  �ملتجددة 
�إع���د�د  �لأخ���رى ب��ه��دف حت��دي��د و 
جمال  يف  قطاعية  طريق  خارطة 
�لطاقات  و  �ل��ط��اق��وي  �لن��ت��ق��ال 
�لدين  �شم�ش  ��شتقبل  �ملتجددة، 
من  نوفمرب   15 �لأحد  يوم  �شيتور 
�لتعليم  و  �لتكوين  وزي���رة  قبل 

فريحة". بن  هيام  �ملهنيني 

�لطرفان  "�تفق  �للقاء،  هذ�  خال 
عر�ش  لتقدمي  �جلهود  توحيد  على 
ق��ادر  �ملهني  للتكوين  متكيف 
�شوق  حلاجيات  �ل�شتجابة  على 
�لطاقات  و  �لطاقوية  �لنجاعة 
�مل�شدر.و  ذ�ت  ح�شب  �ملتجددة"، 
متابعة  و  فعلي  حتقيق  لتمكني 
بني  ه��ذ�  �ل�رص�كة  لربنامج  د�ئمة 
هذ�  خال  �لوزير�ن  قرر  �لقطاعني، 
م�شركة  جلنة  تن�شيب  �لجتماع 
تتمثل  �لقطاعني  من  خ��رب�ء  ت�شم 

فروع  حتديد  يف  �أ�شا�شا  مهامها 
�لتكوين �لأولوية يف جمال �لنجاعة 
على  �ملتجددة  �لطاقات  و  �لطاقوية 
تاأخذ بعني �لعتبار  �ملحلي  �مل�شتوى 

منطقة. كل  خ�شو�شيات 
�ل��ل��ج��ن��ة  ه�����ذه  ���ش��ت��ت��ك��ف��ل  و 
تكوين  ب��رن��ام��ج  بو�شع  ك��ذل��ك 
بالنتقال  �ملتعلقة  لاخت�شا�شات 
�ملتجددة،  �لطاقات  و  �لطاقوي 

نف�شه. �مل�شدر  ي�شيف 
لوؤي/ي

ا�ستجابة حلاجيات ال�سوق

اجلزائر جتدد التزامها مبرافقة املرحلة النتقالية يف مايل
خارطة  �إع���د�د  �جل��ز�ئ��ر  �ق��رح��ت 
لأه��د�ف  مو�كبة  ج��دي��دة  ط��ري��ق 
يف  �لتحول  وم�شار  �ل�شلم  �تفاق 
مايل  مبر�فقة  �لتز�مها  جمددًة  مايل، 

�مل�شار. هذ�  يف 
�خلارجية،  �ل�شوؤون  وزي��ر  وج��دد 
�ىل  �جلز�ئر  �لتز�م  بوقدوم  �شربي 
تنفيذ  بغية  �مل��ايل  �ل�شعب  جانب 
دولة  يف  �مل�شاحلة  و  �ل�شام  �تفاق 

�جلز�ئر. م�شار  عن  �ملنبثق  مايل 
�فتتاح  خ��ال  ب��وق��دوم  ���رصح  و 
41 �لعادية للجنة متابعة  �لدورة �ل� 
باماكو  يف  �ملنعقدة  �ل�شام  �تفاق 
�جلز�ئر،  �لتز�م  "�جدد  قائا  )مايل( 
�لو�شاطة  جهود  على  ت�رصف  �لتي 
متابعة  جلنة  رئي�شة  و  �لدولية 
بعمل  �مل�شاحلة،  و  �ل�شام  �تفاق 
يف  لا�شتمر�ر  و�شعها  يف  ما  كل 

�ملرحلة  هذه  خال  �لتفاق  تنفيذ 
�حل�شا�شة".

بهذه  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ذك���ر  و 
يوليها  �لتي  "بالأهمية  �ملنا�شبة 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�ش 
�لتفاق  بنود  كافة  لتطبيق  تبون 
�لتي  �لوحيدة  �لد�ة  يعترب  �ل��ذي 
على  باحلفاظ  مايل  لدولة  ت�شمح 
و  م�شتد�مة  ب�شفة  ��شتقر�رها 

�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  خمتلف  رف���ع 
قال  �خل�شو�ش  بهذ�  تو�جهها".و 
�شخرت  �لتي  �جلز�ئر  "�ن  بوقدوم 
من  مايل  ل�شتقر�ر  كبرية  جهود� 
خال توقيع �لتفاق و بغية �حلفاظ 
�ل�شقيق  �لبلد  هذ�  ��شتقر�ر  على 
تلتزم مبر�فقة  �لأ�شهر �لخرية  خال 

�جلارية". �لنتقالية  �ملرحلة 
                                     لوؤي/ي

عطلة مدفوعة الأجر لكل من ي�ساب بالفريو�س

جراد ياأمر بتعليق تعيني 
واإنهاء مهام اإطارات الدولة

وجه �لوزير �لأول، عبد �لعزيز جر�د، تعليمة �إىل �أع�شاء �حلكومة 
�لتابعني  �لإطار�ت  مهام  �إنهاء  و  �لتعيينات  بتعليق   فيها  �أمرهم 
�ل�رصورية  �لتد�بري  �تخاذ  �لوزر�ء  من  جر�د  طلب  و  لقطاعاتهم. 
يف  �شو�ء  لاإطار�ت  مهام  �إنهاء  �أو  تعيني  �إق��ر�ح  كل  بتعليق 
�ملوؤ�ش�شات  و  �لعمومية  �ملوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  �أو  �لوز�ر�ت 

ذ�ت �لطابع �لقت�شادي و ذلك �إىل غاية �إ�شعار �آخر.
و ��شتثنى �لوزير �لأول يف تعليمته  �حلالت �مل�شتعجلة، كما �أمر 
بالتطبيق �ل�شارم لهذه �لتعليمة.                                         ق/و

لتطبيق كافة بنود اتفاق ال�سالم
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انطالق احلملة التح�سي�سية حول ال�ستعمال الآمن 
للغاز الطبيعي

علي حممد 
---------------- 

�أك��رث  �شت�شتهدف  و�ل��ت��ي 
�أكرث  عرب  عائلة  �ألف   60 من 
م�شتفيدة  ب��ل��دي��ة   20 م��ن 
�لطبيعي  �لغاز  �شبكة  من 

لولية. با
�حل��م��ل��ة يف  ه���ذه  ت��ن��درج  و 
�مل��ي��د�ين  �لتج�شيد  �إط����ار 
�لعامة  �ملديرية  لتو�شيات 
لتوزيع  �جل��ز�ئ��ري��ة  لل�رصكة 
�ملتعلقة  و�ل��غ��از،  �لكهرباء 
حت�شي�شية  حمات  بتنظيم 
�مل�شتفيدين  �لزبائن  لفائدة 

�لطاقة  هاته  �إمتياز�ت  من 
جت�شيد  على  و�لعمل  �حليوية، 
ث��ق��اف��ة وق��ائ��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 

�لعائلي. �ملحيط 
�لقافلة  هذه  برنامج  ويعتمد 
�لأوىل  بالدرجة  �لتوعوية 
لتن�شيط  �مل��در���ش��ة  ع��ل��ى 
ف���ق���ر�ت ه���ذه �ل��ت��ظ��اه��رة، 
خ�شب  ف�����ش��اء  ب��اإع��ت��ب��اره��ا 
�ملمار�شات  وتر�شيخ  لغر�ش 
�لبعد �لوقائي، وذلك من  ذ�ت 
�ملتمدر�شني  �إ�شتهد�ف  خال 
مر�عاة  مع  �لثاثة  بالأطو�ر 
�ل�شحي  �لربوتوكول  تطبيق 

من  ل��ل��وق��اي��ة  ب��ه  �مل��ع��م��ول 
�ن��ت�����ش��ار ف��ريو���ش ك��ورون��ا 

.19 كوفيد 
ه��ات��ه  ���ش��ت�����ش��ت��ه��دف  ك��م��ا   
�حل��م��ل��ة م��رب�����ش��ي م��ر�ك��ز 
طلبة  وكذ�  �ملهني  �لتكوين 
خل�رص،  حمة  �ل�شهيد  جامعة 
عرب  �مل�شلني  �ىل  بالإ�شافة 
�لولية،  يف  �مل�شاجد  خمتلف 
تنظيم  �لربنامج  يت�شمن  كما 
�لأحياء  يف  جو�رية  لقاء�ت 
ل�شيما  بالبلديات  �ل�شكنية 
بالغاز  ���ش��ت��ف��ادة  �لإ ح��دي��ث��ة 
خال  م��ن  وذل��ك  �لطبيعي، 

و"   " مفتوحة  بو�ب  �أ  " تنظيم 
�إىل  وزيار�ت   " �إعامية  يام  �أ
�لك�شافة  مب�شاركة  �مل��ن��ازل 
فعاليات  وخمتلف  �لإ�شامية 
�ىل  بالإ�شافة  �ملدين،  �ملجتمع 
ذ�عة  �إ عرب  ح�ش�ش  تن�شيط 
كمحاولة  �لو�دي  من  �جلز�ئر 
ممكن  ع��دد  لأك��رب  للو�شول 

�لزبائن. من 
ه��ات��ه  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
يوؤطرها  �لتح�شي�شية  �حلملة 
�لتقنية  �مل�شالح  من  تقنيون 
�لتوزيع  ملديرية  و�لتجارية 

بالو�دي.

ل�ستاء  التوعوية  التح�سي�سية  بالوادي حملتها  التوزيع  " با�سرت مديرية  اآمن  �ستاء  بيد من اجل  " يد  �سعار  حتت 
الغازية. للطاقة  الأمثل  ال�ستعمال  اأ�ساليب  حول   2020/2021

بالوادي التوزيع  مديرية 

بلدية  �أحيت 
ح����ا�����ش����ي 
خ���ل���ي���ف���ة 
�ل���و�ق���ع���ة 
������رصق�����ي 
ع��ا���ش��م��ة 
ولي�����������ة 
�ل���������و�دي 
�ل����ذك����رى 
�ل�����ش��اد���ش��ة 
و�ل�����ش��ت��ني 

�ل�شابع  يف  كرمي  هود  ملعركة 
وهي   1954 نوفمرب  من  ع�رص 
�لعدو  م��ع  مبا�رصة  معركة 
�ملنا�شبة  وب��ه��ذه  �لفرن�شي 
�ل�شتثنائية  �لظروف  ورغم 
ج��ر�ء  �ل��ب��اد  تعي�شها  �لتي 
ت��ف�����ش��ي ف��ريو���ش ك��ورون��ا 
�لذكرى  هذه  �أن  �إل  �مل�شتجد 
�خل��ال��دة ك��ان��ت ح��ا���رصة يف 
ن��ف��و���ش �مل��خ��ل�����ش��ني �ل��ذي��ن 
وقفات  من  وقفة  منها  جعلو� 
�ملجيدة  �لتحرير  ثورة  تاريخ 
�لو�دي  ولية  بها  تعتز  �لتي 
�لنوفمربية  �ملنا�شبة  وبهذه 
بذ�ت  �حلفات  جلنة  �أع��دت 
�ل��ب��ل��دي��ة ب��رن��اجم��ا ي��و�ك��ب 
�حل�����دث وك�����ذ� �ل���ظ���روف 
لكن  م�شمونا  �ل�شتثنائية 
ظلت  �لنفو�ش  يف  رمزيتها 
�لثورة  عظمة  على  �شاهدة 
�جلز�ئر  تاريخ  يف  �لتحريرية 
�لحتفالية  هذه  �نطلقت  حني 
�ل�شلطات  ح�رصتها  �ل��ت��ي 
من  وجمع  و�لولئية  �ملحلية 
�شباب  من  وجمع  �ملجاهدين 

للن�شيد  ب��ال��وق��وف  �مل��دي��ن��ة 
�ل��وط��ن��ي ث��م ك��ل��م��ة لأم��ني 
�لذي  عبادي  ب�شري  �ملجاهدين 
هذه  مب��ج��ري��ات  �جلميع  ذك��ر 
هوؤلء  خا�شها  �لتي  �ملعركة 
كما  ع�رص  �لثاثة  ب��ط��ال  �لأ
و�لدعاء  �لكتاب  فاحتة  تليت 
تاليها  ئمة  �لأ �أحد  طرف  من 
حا�شي  بلدية  لرئي�ش  كلمة 
بالو�يل  رح��ب  �ل��ذي  خليفة 
�شلطات  من  �ملر�فق  و�لوفد 
م��ن��ي��ة م���ربز� يف  د�ري����ة و�أ �إ
�إح��ي��اء  ه��م��ي��ة  �أ �ل��وق��ت  ذ�ت 
�لتي  �ملنا�شبات  ه��ذه  مثل 
تبقى  حتى  بها  �لتذكر  يجب 
�ل�شباب  نفو�ش  يف  خ��ال��دة 
�لثورة  على  يعرف  ل  �ل��ذي 
ع��ودة  متمنيا  �ل��ق��ل��ي��ل  �إل 
هذ�  بعد  طبيعتها  �إىل  �حلياة 
يف  �جلميع  لينطلق  �ل��وب��اء 
كان  كما  جديدة،  جز�ئر  بناء 
�ملهدي  عمارة  غمام  لل�شاعر 
�شعرية  بق�شيدة  ح�شور� 
�حلفل  لينتهي  �لثورة  ح��ول 
�جلهة  من  جماهدين  بتكرمي 

�لإكر�ميات.  بع�ش  وتناول 
مبارك قدودة 

ت�����ش��ه��د م���ك���ات���ب ع��ق��ود 
ولية  بلديات  جلميع  �لزو�ج 
م�شبوق  غري  تو�فد�  �ل��و�دي 
و�أخ��رى  �ل�شوفية  للعائات 
�أخ��رى  ولي��ات  من  منحدرة 
 ، �لزو�ج  عقود  مكاتب  على 
عقود  ب��ر�م  �إ يف  منهم  رغبة 
يعد  �ل���ذي  ب��ن��ائ��ه��م  �أ زو�ج 
ر�شم  يف  ���ش��ا���ش  �لأ �ل�����رصط 
 ، للزو�ج  �لنهائية  �لحتفالية 
لكن �لعامل �لذي ز�د يف حّدة 
�لوقوع  تفادي  هو  تو�فدهم  
�لإج��ر�ء  ه��ذ�  تعليق  ف��خ  يف 
ت��د�ول��ه  ظ��ل  يف  خ�شو�شا 
�ملو�طنني  من  �لكثري  قبل  من 
�مل�شابني  عدد  تز�يد  ب�شبب 
يوم  م��ن  ك��ورون��ا  بفريو�ش 
�ل�شتئناف  عملية  بعد   ، لآخر 
من  �لكثري  ��شتغلها  �ل��ت��ي 
حيث  و�ل�����ش��اب��ات  �ل�شباب 
زو�جهم  عقود  بر�م  باإ قامو� 
�لآن   عنه  يبحث  م��ا  وه��و   ،
خال  �ل��زو�ج  على  �ملقبلني 

�لتخل�ش  بعد  �لف�شل  ه��ذ� 
باملنطقة  �لطق�ش  حر�رة  من 
�ل�شديد  بحر�رتها  �ملعروفة 
هذ�  تد�ول  دفع  وقد   ، �شيفا 
ل  �ل��ذي  �لتوقيف  �أي  �خل��رب 
للكثري  �ل�شحة  من  له  �شا�ش  �أ
خ�شو�شا  �ل��ع��ائ��ات  م��ن 
و�ل�شابات  �ل�شباب  �لطرفني 
�رصوط  عّدة  عن  �لتنازل  �إىل 
�رصيكا  طرف  كل  �ختيار  بغية 
حني  يف   ، �ل��زوج��ي��ة  حل��ي��ات��ه 
يتابعون  ممن  �لكثري  �أعتربها 
�لكثري  تقا�شي  �أن  �مللف  هذ� 
م��ن �ل�����ش��ب��اب و�ل�����ش��اب��ات 
عاما  �ل�رصوط  بع�ش  على 
مهمة  م��ن  ي�شهل  ي��ج��اب��ي��ا  �إ
نقطة  عند  �لطرفني  �لتقاء 
�مل�شاهمة  ور�ء  تكون  و�حدة 
فهل   ، جديدة  ���رصة  �أ بناء  يف 
���ش��ي��ت��و����ش��ل ه���ذ� �ل��ع��ام��ل 
�شيتوقف  ن��ه  �أ م  �أ �لإيجابي 
.؟ كورونا  رحيل  بعد  مبا�رصة 
�أمني       �أحمد 

�لتد�بري  و  �لإج��ر�ء�ت  تعرف 
�تخذتها  �ل��ت��ي  �لح��ر�زي��ة 
لولية  �ملحلية  �ل�شلطات 
من  �حل���د  ب��ه��دف  �ل�����و�دي 
خال  كورونا  وب��اء  �نت�شار 
تاما"  "�لتز�ما  �لأ�شبوع  هذ� 
ح�شب  �ملو�طنني،  ط��رف  من 

. لوحظ  ما 
و�����ش���ت���ج���اب �مل���و�ط���ن���ون 
لو�شع  �لإج��ب��اري  للفر�ش 
عند  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل��ك��م��ام��ة، 
���ش�����ش��ات  دخ���ول���ه���م ل��ل��م��وؤ
د�رية،  �لإ �ملر�فق  و  �لعمومية 

�ل�شلطات  عليه  �أكدت  مثلما 
�لأخ��ري،  ق��ر�ره��ا  يف  �ملحلية 
ك��م��ا ل��وح��ظ مب��ق��ر �ل��ولي��ة، 
�ملو�طنني  ��شتقبال  يتم  حيث 
�تخاذ  �رصيطة  عادي  ب�شكل 
�لوقائية  ل��اإج��ر�ء�ت  ه��وؤلء 
و  �لكمامة  لب�ش  خ��ال  من 

�لتباعد. �حر�م 
م�شالح  �شطرت  جهتها،  ومن 
�إطار  يف  �ل��و�دي  ولي��ة  �أم��ن 
�أمنية  خطة  �لوباء  مكافحة 
جت�شيده  مت  حمكم  وبرنامج 
وقائي  �أحدهما  �شقني،  على 

ما  ح�شب  ردع���ي،  و�لآخ����ر 
�ملكلف  "�لتحرير"  ل�  �أو�شحه 
�لهيئة  ذ�ت  ل��دى  ب��الإع��ام 
يو�شف  �ل�����رصط��ة  حم��اف��ظ 

بومعر�ف.
لوحظ  مت�شل،  �شياق  ويف 
بولية  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف 
�ل�����و�دي وع���ي ك��ب��ري ل��دى 
�للتز�م  جمال  يف  �ملو�طنني 
�لطبية  �ل��ك��م��ام��ات  بلب�ش 
يف  حتى  و  �لعام  �ملرفق  يف 
يف  ياحظ  ما  وهو  �ل�شو�رع 
ح�شب  يعك�ش،  و  �ملارة  حركة 

ح�شاريا  "مظهر�  �ملخت�شني، 
ملجابهة  �ل��دول��ة  مر�فقة  يف 

كوفيد19-". وباء  �نت�شار 
�أك��رث  �مل��و�ط��ن��ون،  ب��د�أ  حيث 
�لوقائي  �لإج��ر�ء  بهذ�  وعيا 
مقبول  تعاي�شا  �أ�شبح  �لذي 
�لأمر  هو  و  �ليومية،  �حلياة  يف 
يف  عليه  �ل��وق��وف  مت  �ل��ذي 
كمثال  �لربوية  �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شحية  �لثقافة  يعزز  حي 
تاميذ  م��ن  �لنا�شئة  ل��دى 

�مل�شاجد. ورو�د  �ملد�ر�ش 
ي�شني حممد 

19مار�ش  ح����ي  ي���ع���اين 
مزريا  بيئيا  1962و�شعا 
مبنظر  لئ���ق  وغ���ري  ل��ل��غ��اي��ة 
د�ري��ا  �إ حيا  يعترب  �لذي  �حلي 
تقريبا  �أ�شبح  ،حيث  و�شكنيا 
وح�شب   . للنفايات  مكبا 
بحي  �ل��ق��اط��ن��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
باتو�  نهم  ،فاإ 19ما�ش1962 

و�شع  م�شوؤولية  يتحملون  ل 
كل  وي��رج��ع��ون  ب��ل   ، �حل���ي 
و  �لنظافة  لعمال  �مل�شوؤولية 
�لأمر  بهذ�  �ملعنية  لل�شلطات 
ليه  و �لو�شع �ملزري �لذي �آل �إ
م�شوؤولية  يحملونهم  ،و  �حلي 
و  �حل��ي  يف  �لنفايات  تر�كم 
�حل��اوي��ات  على  مي��رون  ن��ه��م  �أ

�حلاوية  خا�شة  �لكر�م  مرور 
�لتابعة  لل�شكنات  �ملقابلة 
و   ، �لوطني  م���ن  �لأ لقطاع 
نه  �أ ذكر  عيان  �شاهد  ح�شب 
جتاهلو�  �لنظافة  عمال  ر�أى 
�أكملو�  و  �ملزري  �ملنظر  ذلك 
ط��ري��ق��ه��م ،ح���ي���ث �أ���ش��ب��ح 
مقر�  ب��ال��ذ�ت  �مل��ك��ان  ذل��ك 
و  )�لقطط  �لظالة  للحيو�نات 
�حل�رص�ت  كذلك  و   ) �لكاب 
ملختلف  �لناقلة  و  �ل�شارة 
م���ر�����ش، ك��م��ا �ن��ت��ق��دو�  �لأ
للحاويات  �ملخ�ش�ش  �ملوقع 
ن���ه م��وق��ع غ��ري لئ��ق  ع��ل��ى �أ
،ول  �شكني  و  د�ري  �إ بحي 
يليق  ح�شاريا  منظر�  يعطيه 

�أجمع  �ل�شياق  ذ�ت  يف  و   ، به 
م��وق��ع  �ن  ع��ل��ى  م��ع��ظ��م��ه��م 
�لطريق  يف  يكون  ل  �حلاوية 

. للحي  �لرئي�شي 
ط��ال��ب��و�  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  ويف 
لهم  توفر  باأن  �ملعنية  �جلهات 
�مل��زي��د م��ن �حل��اوي��ات وذل��ك 
�لوخيمة  �لعقبات  لتفادي 
هذ�  جر�ء  حتدث  �أن  ميكن  �لتي 
�لع�شو�ئي  و�لرمي  �لو�شع 
ل��ل��ن��ف��اي��ات و�لأو�����ش����اخ ، 
�ملعنية  �جل��ه��ات  ت��اأخ��ذ  و�أن 
بعني  مطلبهم  و  �ن�شغالهم 
منها  منتظرين  �لع��ت��ب��ار 

. مطلبهم  تطبيق 
ب�رصة �شالة 

رغم الظروف ال�ستثنائية التي تعي�سها البالد جراء الوباء

بلدية حا�سي خليفة حتي الذكرى 
ال�ساد�سة وال�ستني ملعركة هود كرمي

خرب التعليق ل اأ�سا�س له من ال�سحة 

اأزواج يتنازلون عن �سروطهم من اأجل 
اإبرام عقود زواجهم وتفادي التعليق 

من جديد 

ح�سب ما لوحظ بولية الوادي

غالبية املواطنني يلتزمون بالتدابري الإحرتازية من وباء كورونا

بعا�سمة الولية

النفايات والأو�ساخ.. و�سعية كارثية يف حي 19مار�س 
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ا�سرتجاع 255 هكتارا من العقارات غري 
امل�ستغلة بغرداية 

علي  حممد 
---------------- 

��شتفادة  لغاء  �إ قر�ر  �تخذ  و 
بعد  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ه����وؤلء 
�إع����ذ�ر�ت  ع���دة  ت��ل��ق��و�  �أن 
و  حتقيقات  عقب  ر�شمية، 
�إىل  متكررة  ميد�نية  زيار�ت 
لتج�شيد  �ملخ�ش�شة  �ملو�قع 
ذ�ت  ح�����ش��ب  م�����ش��اري��ع��ه��م، 
�مل�شدر. و �أودع ما ل يقل عن 
��شتثماريا  م�رصوعا   2.579
�ل�شناعة  قطاع  م�شالح  لدى 
منها   766 حظيت  �ل��ت��ي  و 
 742 رف�ش  مت  فيما  بالقبول 
من  خمتلفة  لأ�شباب  �أخ��رى 
كما  جن��اع��ت��ه��ا،  ع��دم  بينها 
 766 بني  من  و  �رصحه.  جرى 
على  ح�شلت  �لتي  م�رصوعا 
 281 حترير  مت  فقد  �لقبول، 
مرقيا   91 تلقى  فيما  عقد، 
 19 حاليا  يوجد  و  بناء  رخ�ش 
�لن�شاط،  قيد  فقط  م�رصوعا 
ذ�ت  م��ع��ط��ي��ات  ح�����ش��ب 
تخ�شي�ش  مت  و   . �مل�شالح 
كوعاء  هكتار�   2.296 نحو 
م�شاريع  ل�شتقبال  عقاري 
�ل��ولي��ة،  ب��ه��ذه  �لإ�شتثمار 

من  ت�شهيات  منحت  حيث 
للمتعاملني  �ل���دول���ة  ق��ب��ل 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �لإقت�شاديني 
�لولية.  هذه  يف  �لإ�شتثمار 
 86 ت��ف��وق  م�شاحة  وت��وج��د 
 227 �إىل  مق�شمة  هكتار� 
�ملناطق  عرب  �أر�شية  قطعة 
بالولية،  �لثاثة  �ل�شناعية 
 21 ( �ل��ق��ر�رة  منطقة  وه��ي 
 10 ( وب���ون���ورة  ه��ك��ت��ار�(، 
ن�شو  و�دي  و  ه��ك��ت��ار�ت( 
ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ك��ت��ار�(،   36 (
مق�شمة  ه��ك��ت��ار�   54 �إىل 
 14 ع��رب  ح�����ش��ة   204 �إىل 
يف  ج��اه��زة  ن�����ش��اط  منطقة 
ل�شتقبال  �لبلديات  خمتلف 

�مل��ت��ع��ام��ل��ني �لق��ت�����ش��ادي��ني 
�مل�شاريع  بخ�شو�ش  �جل��دد 
�مل�شدر  ح�شب  �ل�شناعية، 
تعزيز  ب��غ��ر���ش  و  ن��ف�����ش��ه. 
�ل�شناعي  �لإ�شتثمار  جاذبية 
يف  �مل�شاهمة  و  �ملنطقة  يف 
فقد  �ل��ع��م��ل  ف��ر���ش  ت��وف��ري 
�لعمومية  �ل�شلطات  �أطلقت 
ن�����ش��اء  ع��دي��د �مل�����ش��اري��ع لإ
ن�شطة  �أ و  �شناعية  مناطق 
�ملنطقة  غ��ر�ر  على  ج��دي��دة، 
 100 ( ن�شو  و�د  يف  �ل�شناعية 
�ل�شناعية  �ملنطقة  و  هكتار�( 
هكتار�(   300 ( متليلي  بو�دي 
مناطق  �شبع  ��شتحدثت  كما   .
 50 مب��ع��دل  ن�����ش��اط ج��دي��دة، 

من  بكل  للمنطقة،  هكتار� 
�لقارة  حا�شي  و  �لقر�رة  د�ئرة 
�ملن�شورة  و  �لفحل  حا�شي  و 
زلفانة،  و  بريان  و  �شب�شب  و 
وبالإ�شافة   . ليه  �إ �أ�شري  كما 
ل  م��ا  ر���ش��د  فقد  ذل��ك  �إىل 
مليار   )4 ( �أرب��ع��ة  ع��ن  يقل 
�ملناطق  ه��ي��ل  ت��اأ لإع���ادة  دج 
مناطق  و  �حلالية  �ل�شناعية 
�خلدمات  حيث  من  �لن�شاط، 
�لربط  و  �خلارجية  �لتهيئة  و 
)غ��از  �ملختلفة  بال�شبكات 
يتوفر  و   . وم��اء(  كهرباء  و 
لولية  �ل�شناعي  �لن�شيج 
 5.801 على  حاليا  غ��رد�ي��ة 
متو�شطة  و  �شغرية  موؤ�ش�شة 
ع��ام��ا.   23.082 ب��ت��ع��د�د 
غ��رد�ي��ة  ولي���ة  �شتمكن  و 
�ل�شناعية  مناطقها  بف�شل 
ل  �ل��ت��ي  للن�شاط  �أخ���رى  و 
ن�شاء،  �لإ قيد  بع�شها  ي��ز�ل 
خ��ا���ش��ة  و  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
يف  �مل�شاهمة  منهم،  �ملحليني 
يف  �شيما  �لبطالة  �مت�شا�ش 
��شتحد�ث  و  �لريفية  �ملناطق 
مدير  �ليه  خل�ش  كما  �لرثوة، 

. عة ل�شنا �

الآن غري  اإىل غاية  ال�سناعي وظلت  اإطار ال�ستثمار  255.79 هكتارا منحت يف  قوامها  اإجمالية  م�ساحة  ا�سرتجعت 
التي وزعت  امل�ساحة  ا�ستعادة هذه  و متت  بالولية.  ال�سناعة  م�سوؤولو مديرية  اأفاد  ما  بولية غرداية، ح�سب  م�ستغلة 
التي ل تزال  العملية  املوجه لال�ستثمار، و هي  و كذا  ال�سناعي  العقار  اإطار عملية تطهري  م�ستفيدا، يف   162 لفائدة 

خليفة.  اإليا�س  القطاع،  مدير  اأو�سح  مثلما  بالولية،  متوا�سلة 

ال�سناعي  ال�ستثمار  اإطار  يف  منحت 

�ملا�شية  ي��ام  �لأ خ��ال   نظم 
م��ك��ت��ب �ل���ه���ال �لأح���م���ر 
�أدر�ر،  ب��ولي��ة  �جل���ز�ئ���ري 
�لبيئة  مديرية  مع  بالتن�شيق 
ولي��ة  و�يل  ����رص�ف  �إ وحت��ت 
حملة  �لعربي،  بهلول  �أدر�ر 
لفائدة  وت��وع��ي��ة  حت�شي�ش 
�لبتد�ئية  �مل��د�ر���ش  تاميذ 
متنوعة  بور�شات  متبوعة 
�لأحمر  �لهال  �شارك  حيث 
�جل���ز�ئ���ري ب��ور���ش��ة ح��ول 
حتت  �لأول��ي��ة  ���ش��ع��اف��ات  �لإ

�ل�شغري"،  "�مل�شعف  عنو�ن 
�لولئية  �للجنة  �رصعت  كما 
�لولية  بلديات  خمتلف  عرب 
�ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ح���م���ات  يف 
و�ل��ت�����ش��ج��ري حت���ت ���ش��ع��ار 
حميطنا"  نظافة  يف  "�شامتنا 
حي  من  �لنطاقة  كانت  و 
مع  و�شكت(  بني  �ل�شتقال( 
وحمافظ  غذ�ئية  مو�د  توزيع 
بنف�ش  للمعوزين  مدر�شية 

�حلي.
ق/ج

ل��ي��م  �أ م���رور  ح���ادث  �أودى 
رقم  �لوطني  بالطريق  وقع 
�مل�شماة  باملنطقة  و  و�ح��د 
باملخرج  �لو�قعة  بنعام  و�د 
عند  �جللفة  لبلدية  �جلنوبي 
  309 �لكيلومرية  �لنقطة 
بني  مبا�رص  ����ش��ط��د�م  �ىل  
ثاجة  ذ�ت  هيوند�ي  �شاحنة 
�دى  حيث  �ك�شنت  �شيارة  و 
�شخ�شني  وف��اة  �ىل  �حل��ادث 

�ملكان و ��شابة ثاثة  يف عني 
متفاوتة  باإ�شابات  �آخ��ري��ن 
حتويلهم  مت  حيث  �خل��ط��ورة 
�لإ�شتعجالت  م�شلحة  �يل 
�لأولية  �لإ�شعافات  لتلقى 
�ىل  �ل�شحيتني  حت��وي��ل  و 
م�����ش��ل��ح��ة ح���ف���ظ �جل��ث��ث 
�لقادر  عبد  حماد  مب�شت�شفى 

. �لولية  بعا�شمة 
بوخالفة  م�شطفى 

�لعملياتي  �لربنامج  �إطار  يف 
�جلرمية  حماربة  �إىل  �لهادف 
�أ�شكالها  مبختلف  �حل�رصية 
�مل�شلحة  ع��ن��ا���رص  مت��ك��ن��ت 
�لق�شائية  لل�رصطة  �لولئية 
خال  �لأغ��و�ط  ولي��ة  باأمن 
توقيف  من  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
بحث   حم��ل  �شخ�شا   )12 (
�شادرة  ق�شائية  �أو�مر  مبوجب 
ع���ن �جل���ه���ات �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
من  �ل��ع��دي��د  يف  ل��ت��ورط��ه��م 
ليتم  �لإج��ر�م��ي��ة،  �لق�شايا 
كافة  �ت��خ��اذ  ذل��ك  ث��ر  �إ على 
�لإج���������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لأ�شخا�ش  حق  يف  �لازمة 

تقدميهم  بعد  حيث  �ملوقوفني، 
خم�شة  يد�ع   �إ مت  �لعد�لة  �أمام 
�ملوؤ�ش�شة  �أ�شخا�ش   )05 (
يف  ���ش��در  فيما  �ل��ع��ق��اب��ي��ة، 
ق�شائية  �أحكام  �لبقية  حق 
ن�شاطات  لتبقى  خمتلفة، 
�مليد�نية  �لولية  �أمن  م�شالح 
�حل�رصية  �جلرمية  مكافحة  يف 
قطاع  عرب  �أ�شكالها  مبختلف 
من  متو��شلة،  �لإخت�شا�ش 
و  ���ش��خ��ا���ش  �لأ حماية  �أج��ل 
�ل�شعور  تعزيز  �ملمتلكات، 
ل��دى  �ل�شكينة  و  ب��الأم��ن 

ملو�طنني. �
ق/ج

�ملبذولة  جلهودها  مو��شلة 
�ملخدر�ت  حماربة  �إطار  يف 
�حل�������رصي،  �ل��و���ش��ط  يف 
مت��ك��ن��ت ق����و�ت �ل�����رصط��ة 
ب��الأم��ن �حل�����رصي �ل��ث��اين 
عا�شمة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
خ��ال  �أدر�ر،  �ل���ولي���ة 
توقيف  من  �ل�شابقة  يام  �لأ

خم��در�ت،  ي��ح��وز  �شخ�ش 
وثمامنائة  بكيلو  ق���درت 
من   ،) 1.800كلغ   ( غ��ر�م  
مايل  مبلغ  مع  �لبانقو  نوع 
يتبني  دج،   8500  : ب�  قدر 
�ملخ ترويج  عائد�ت  من  نه  �أ
در�ت.                                                                                                      
عبد�لرحمن  بلو�يف 

�لتابعة  �لوقاية  جلنة  نظمت 
باملقاطعة  متا�شني   لبلدية 
�لد�ري�������ة ت���ق���رت ح��م��ل��ة 
لفائدة  توعوية  حت�شي�شية 
من  �لوقاية  حول  �ملو�طنني 
�ن��ت�����ش��ار ع����دوى ف��ريو���ش 
مع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ك���ورون���ا 
�لعمومية  �لقطاعات  خمتلف 

�ل��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى غ���ر�ر �أم��ن 
و  �ملدنية  �حلماية  و  �لد�ئرة 
و  بتما�شني  �لأحمر  �لهال 
ذلك  و  �لتجارة  و  �ل�شحة 
�لتح�شي�شية  �حلملة  �إطار  يف 
هذه  تندرج  كما   ، �لوطنية 
و  �لإج��ر�ء�ت  �شمن  �حلملة 
�لحر�زية  �لوقائية  �لتد�بري 

�لأ�شبوعي  �ل�شوق  �شملت   ،
�ل��ت��ج��اري��ة  �مل����ح����ات  و 
كبري�  ت��و�ف��د�  ت��ع��رف  �ل��ت��ي 
على  للوقوف   ، للمو�طنني 
م��دى �ح���ر�م �ل��ربوت��وك��ول 
�لباعة  ط��رف  م��ن  �ل�شحي 
بغر�ش  ذلك  و  �ملو�طنني  و 
���رصورة  على  �لتح�شي�ش 
و  �لنظافة  بقو�عد  �للتز�م 
�نت�شار  م��ن  للحد  �لوقاية 
و  �مل�شتجد..  ك��ورون��ا  وب��اء 
ذل��ك ب��ت��ق��دمي �ر����ش���اد�ت و 
�حلملة  ت��ه��دف  و  ن�����ش��ائ��ح 
���ش��ت��ه��د�ف  ي�����ش��ا ���ش��م��ان �إ �أ
يف  �ملو�طنني  من  ق��در  �أك��رب 
�لتح�شي�شية  �لعمليات  هذه 
نت�شار  �إ م��ن  للحد  �لر�مية 
�ل�شدد  ه��ذ�  ويف  �ل��وب��اء. 

�أع���و�ن  و  �إط����ار�ت  يعمل 
�لوقاية  �أع���و�ن  و  �ل�رصطة 
خمتلف  بر�ز  �إ على  بالبلدية 
�لتي  �ل��وق��ائ��ي��ة،  �جل��و�ن��ب 
�لتجار  بها  يتقيد  �أن  يجب 
د�خ���ل حم��ات��ه��م م��ن خ��ال 
ف��ر���ش ل��ب�����ش �ل��ك��م��ام��ة و 
�لزبائن  بني  �لتباعد  �ح��ر�م 
�شمان  ك��ذ�  و  �ملتعاملني  و 
�حلملة  �شملت  كما   .. �لتعقيم 
�لربوية  �ملوؤ�ش�شات  بع�ش 
ذلك  و  بالبتد�ئيات  بد�ية 
�لتاميذ  حت�شي�ش  بغر�ش 
ع��ل��ى ������رصورة �لل���ت���ز�م 
�لوقاية  و  �لنظافة  بقو�عد 
ل��ل��ح��د م��ن �ن��ت�����ش��ار وب��اء 

. �مل�شتجد  كورونا 
�لتجاين    ن- ق- 

نقو�شة  ب��ب��ل��دي��ة  �ن��ط��ل��ق��ت 
ح�شاد  عملية  ورقلة  ولية 
�ل�����ذرة �ل��ع��ل��ف��ي��ة و���ش��ط 
م��ردود  بتحقيق  ت��وق��ع��ات 
 2025 �ل���  ي��ف��وق  ق��د  كبري 
ق��درت  م�شاحة  ع��ل��ى  ط��ن 
ف��اد  �أ هوما  و  هكتار   75 ب�
�لفاحية  �مل�شالح  مدير  به 
�ل��ه��و�ري  �شعد  ب��ال��ولي��ة 

�مل�شاحة  �أن  �و���ش��ح  �ل��ذي 
خ�ش�شت  �لتي  �لإجمالية 
 245 بلغت  بنوعيها  للذرة 
�لتوقعات  �أن  م�شيفا  هكتار 
م���ردود  حتقيق  �إىل  ت�شري 
45 و50 طن  �ل�  ما بني  قدره 
�أول  يف  �لو�حد  �لهكتار  يف 

بالولية. جتربة 
�لغرفة  رئي�ش  قال  جهته  من 

�أن  بوزيان  �شكري  �لفاحة 
�لعلفية  �لذرة  زر�عة  جتربة 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ���ش��ت��ع��ط��ي 
بالن�شبة  ج��دي��د�  د�ف��ع��ا  و 
م�شدد�  بالولية  للفاحني 
ع��ل��ى ������رصورة ت��و���ش��ي��ع 
�لفاحية  �لكهرباء  �شبكة 
فتح  ج��ان��ب  �إىل  ب��ال��ولي��ة 
�أجل  من  �لفاحية  �مل�شالك 

و  ك��ب��رية  م��ردودي��ة  حتقيق 
�مل�شتثمر  ليه  �إ �شار  �أ ما  هو 
�لعلفية  �ل���ذرة  زر�ع���ة  يف 
قال  �لذي  زرقون  نور�لدين 
م�شكلة  حُت��ل  �أن  يجب  ن��ه  �أ
قدرة  لعدم  نظر�  �لكهرباء 
�ل���ف���اح ع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ف 

�ملولد�ت. و  �ملازوت 
ق/و

مكتب الهالل الأحمر اجلزائري باأدرار 
يوا�سل ن�ساطاته الإن�سانية

وفاة �سخ�سني وا�سابة 03 اآخرين 
بجروح  يف حادث مرور باملخرج 

اجلنوبي لبلدية اجللفة 

اأمن الأغواط يوقف 12 �سخ�سا حمل 
اأوامر ق�سائية

توقيف �سخ�س يحوز خمدرات باأدرار 

للوقاية من فريو�س كورونا 

حملة توعوية بتما�سني بتقرت بالتن�سيق مع عديد ال�سركاء 

توقعات باإنتاج وفري للذرة العلفية بورقلة 
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احتجاجات يف عني احلجل  بامل�سيلة من اأجل تعليق القوائم

ج ـ ن�سراهلل
-----------------

جاهزة.ول  م�شادرنا  ح�شب  تبدو 
�ملفاتيح  ت�شليم  حلظة  �شوى  تنتظر 
حلد  يتم  مل  �لإجر�ء  لأ�شحابها..هذ� 
هي  م��ا  �أح��د  ي��دري  .ول  �للحظة 
�لتماطل  لهذ�  �حلقيقية  �لأ�شباب 
�لو�يل  �شيادة  موؤخر�  �رصح  ..حيث 
�شوف  �ل�شكنية  �لوحد�ت  ذ�ت  باأن 
بعد  �أي  �لآج���ال  �أق���رب  يف  ت��وزع 

�لأخرية. نوفمرب  من  �لفاحت  �نتخابات 

�شفوية... �أو�م��ر  يعطي  به  وك��اأن 
�لتا�شع  هو  �ل�شكان  �حتجاج  ويعد 
�شنة.. م��ن  �أزي���د  قبل  ن��وع��ه  م��ن 
باأن  ه��وؤلء  يقول  مرة  كل  يف  حيث 
و�ل�شكنية  �لجتماعية  ظروفهم 
�لقلق؟  على  تبعث  فعا  بالتحديد 
فقط  �أ�شهر  قبل  مت  فقد  ولاإ�شارة 
و�لتي  �لقائمة  ن�شف  ت�����رصي��ب  
ي�شتحقونها  من  �أ�شماء  فعا  حملت 
لدى  �ل�شك  �أدخلت  جهة  من  لكن 

ن�شف  �أن  فهمو�  �لذين  �لكثريين 
�أ�شماء  يحوي  �ملجهول  �لآخر  �لقائمة 
�لعمل  بال�شتفادة.و�أن  لها  عاقة  ل 
�ل�شارع. نب�ش  ج�ش  لأجل  مق�شود 
ينتظر  غ�شبه...حيث  و�مت�شا�ش 
�شخ�شيا  �ل���و�يل  ت��دخ��ل  �جل��م��ي��ع 
و�إل  �لإ�شكال  هذ�  ف�ش   �أج��ل  من 
ب�شكل  �لحتجاجات  �شتتو��شل 
تعي�ش  �لنا�ش  ح��الت  ي��وم��ي...لأن 
ي�شتاأجر  من  �أع�شابها...منهم  على 
ع��ن��د �ل��غ��ري م��ن��ذ ���ش��ت ���ش��ن��و�ت 

لانهيار  �آيلة  رثة  بيوتهم  و�آخرون 
يعي�ش  �آخ���ر  و�شنف  و�ل�����ش��ق��وط 

�ل�شغط  نتيجة  ي��ط��اق  ل  �شيقا 
�لعددي؟�. �لأ�رصي 

امل�سالح  على  ال�سغط  لأجل  وذلك  احلجل)امل�سيلة(  عني  دائرة  مقر  اأمام  بالوقوف  املواطنني  ع�سرات  موؤخرا  قام 
املحلية .بغية تعليق قوائم ال�سكنات التي مل توزع منذ 2013 واملقدر عددها  300 م�سكنا اجتماعيا .

بعد اأن اأكد وايل الولية على ح�سة 300 م�سكن

غر�س 200 األف �سجرة  باإقليم تلم�سان لتعوي�س مااأتلفته النريان
حفاظا على �لرثوة �لغابية بولية تلم�شان 
�لغابات  حمافظة  برجمت  فقد  �حلدودية 
لإعادة  و��شعة  ت�شجري  عملية  لتلم�شان 
و  موؤخر�  �ملحروقة   للمناطق  �لعتبار 
�شيتم غر�ش 200 �ألف �شجرة لتعوي�ش ما 
�شاع نتيجة �لنري�ن مبناطق �أربوز مب�شريدة 
و�أولد  و  �ل�شيخ  �شيدي  و�أولد  و  لفاقة 
بني  و  �شالح  �أولد  و  يو�شف  �شيدي 
يخاد �لتابعة لبلدية هنني ود�ر يغمر��شن 
تالوت  وعني  �شميل  بني  و  بالغزو�ت 
بتريين  ولفر�ونة  �مليمون  �أولد  باإقليم 
حمافظة  حددت  و  غر�بة.   بعني  �أحفري  و 
�مل�شادف  لل�شجرة  �لوطني  �ليوم  �لغابات 
2021  كفرة  ل�شنة  �ملقبل  مار�ش  ل�شهر 

�مل�شاحات  ت�شجري  حملة  لإطاق  منا�شبة 
300 هكتار   �لتي بلغت حو�يل  �ملحروقة  
و �شيتم �إعادة ت�شجريها من خال برنامج 
وطني ��شتفادت منه �لولية ب470 �ألف 
�ألف   160 �لآن  حلد  غر�ش  مت  و    . �شجرة 
قبل  �لغابية  �لأ�شناف  �شتى  من  �شجرية 
�شجرة  �ألف  و20  كورونا  فريو�ش  ظهور 
�أكتوبر �لفارط بغابات �لعري�شة على  يف 
 350 ب  �لقور  و  هكتار   200 م�شاحة 
�ل�شنة  نهاية  �حلملة  �شتنتهي  و  هكتار 
كازي  �شعيد  من  علم  ما  ح�شب  �جلارية 
حمافظ �لغابات .  و �أكدت نف�ش �مل�شالح 
�لت�شلية  للنزهة و  6 غابات  �أنها �شت�شتلم 
بحمام  غابتني  منها  �ملقبلة  �ل�شائفة  يف 

�مليمون  �أولد  غابة  �أما  مبغنية.  بوغر�رة 
موقع  و  للعائات  وجهة  �إىل  �شتتحّول 
�لر�بط  �لطريق  م�شتعملي  ل�شر�حة 
يف  بلعبا�ش  ب�شيدي  تلم�شان  وليتي 
�شت�شاف  مهيدي  بن  مر�شى  غابة  حني 
�إليها  يلجاأ  مهياأة  �أخرى  غابية  مو�قع  �إىل 
�لف�شحة ل �شيما  �مل�شطافون للتخييم  و 
يتم  كما  ر��شو   �شايب  و  بيدر  باأعايل 
تهيئة غابة �شبدو . لاإ�شارة فاإن ثمة عدة 
�لغابي  �ملحيط  لتنظيف  عمليات مربجمة 
لل�شتي  غابة  �شهدت  قد  و  بالولية 
كل  �أر�ح  مم��ا  و��شعة  تنظيف  عملية 

�لز�ئرين للمنطقة . 
ع بوتليتا�ش

 توقيف �سبكة خمت�سـة يف املتاجرة 
باملخدرات واملوؤثرات العقلية بت�سم�سيلت 

لل�رصطة  �ملتنقلة  �لفرقة  ق��و�ت  متكنت 
�لإطاحة  تي�شم�شيلت  باأمن ولية  �لق�شائية 
�إجر�مية خمت�شة يف حيازة  بعنا�رص �شبكة 
حيازة  مع  �ملتاجرة  بغر�ش  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
�لق�شية       . حمظورة  بي�شاء  �أ�شلحة 
�أمن �لولية تعود �إىل �لأ�شبوع  ح�شب بيان 
قبل  من  ملعلومات  �إ�شتغال  بعد  �لفارط 
�أ�شخا�ش  وجود  مفادها  �ل�رصطة   عنا�رص 
�لعقلية  ب��امل��وؤث��ر�ت  باملتاجرة  يقومون 
�ملدينة  �لبي�شاء بو�شط  بالأ�شلحة  مدججني 
، بعد عملية �لتدخل مت توقيف 04 �أ�شخا�ش 

�أ�شخا�ش  �أربعة  يبقى  فيما  فيهم  م�شتبه 
�آخرين يف حالة فر�ر .    

قدره  مايل  مبلغ  حجز  عنها  نتج  �لعملية   
56.700 دج من عائد�ت �لبيع ، و جمموعة 
�إجناز ملف  �لبي�شاء  هذ� ومت   �لأ�شلحة  من 
�إىل  وتقدميهم  فيهم  �مل�شتبه  �شد  ق�شائي 
وكيل �جلمهورية لدى حمكمة تي�شم�شيلت 
�لذي �أ�شدر يف حق �أحدهم  �أمر �إيد�ع فيما مت 
و�شع باقي �لأطر�ف حتت �لرقابة �لق�شائية .   
زغارية حميد    

يف ح�سيلة ن�ساطات م�سالح ال�سرطة الق�سائية التابعة لأمن عني الدفلى

ت�سجيل 388 ق�سية اإجرامية  خالل �سهر اأكتوبر

�لق�شائية  �ل�رصطة  م�شالح  �شجلت 
مبا  �لدفلى،  عني  ولي��ة  لأم��ن  �لتابعة 
�حل�رصي  �لأمن  �لدو�ئر،  �أمن  ذلك  يف 
�لق�شائية  لل�رصطة  �ملتنقلة  �لفرق  و 
�شهر  خال  �لولية،  �إقليم  عرب  �ملوزعة 
يف  وذلك  �جلارية،  �ل�شنة  من  �أكتوبر 
حماربة  �إىل  �لر�مية  جمهود�تها  �شياق 
ق�شية  �أ�شكالها،388  مبختلف  �جلرمية 
398 �شخ�شا من  �إجر�مية، تورط فيها 
منهم  �أودع  �لعمرية،  �لفئات  خمتلف 

�شمن  �مل��وؤق��ت،  �حلب�ش  �شخ�شا   39
 157 معاجلة  و  ت�شجيل  مت  �لإطار،  هذ� 
ق�شية تتعلق باجلنايات و�جلنح �ملرتكبة 
 200 فيها  ت��ورط  �لأ�شخا�ش،  �شد 
�شخ�شا، �أودع منهم 05 باحلب�ش �ملوؤقت، 
و  باجلنايات  تتعلق  ق�شية   129 معاجلة 
�جلنح �ملا�شة باملمتلكات، مت حتديد هوية 
 02 60 �شخ�ش متورط فيها،  ومتابعة 
مت  كما  �ملوؤقت،  �حلب�ش  �أودع��و�  منهم 
و  باجلنايات  تتعلق  ق�شية  ت�شجيل23 

�لعمومي،  �ل�شيء  �شد  �ملرتكبة  �جلنح 
تورط فيها 31 �شخ�ش، �أودع منهم 05 
رهن �حلب�ش �ملوؤقت، ت�شجيل 30 ق�شية 
تورط  مايل،  و  �قت�شادي  طابع  ذ�ت 
�إيد�عهم  02 منهم مت  32 �شخ�ش،  فيها 
 06 �ملوؤقت، يف حني، مت معاجلة  باحلب�ش 
تورط  �لعامة،  ب��الآد�ب  ما�شة  ق�شايا 
 02 منهم  �أودع  �شخ�ش،   11 فيها 
ت�شجيل  مت  فيما  �ملوؤقت،  �حلب�ش  رهن 
�ملعلوماتية،  باجلرمية  تتعلق  ق�شايا   08
 09 متابعة  و  هوية  حتديد  مت  لأجلها، 

�أ�شخا�ش،
و  ��شتهاك  مكافحة  جم��ال  يف  �أم��ا 
باملخدر�ت  �ل�رصعي  غري  �لإجت��ار  كذ� 
م�شالح  قامت  فقد  �لعقلية،  و�ملوؤثر�ت 
 35 مبعاجلة  �لق�شائية  �ل�رصطة  فرق  و 
من  غر�ما   50 حجز  خالها  مت  ق�شية، 
قر�شا   679 جانب  �إىل  �مل��خ��در�ت، 
مهلو�شا من خمتلف �لأنو�ع و �لأحجام، 
منهم  �أودع  �شخ�شا،   55 لأجلها  توبع 

22 رهن �حلب�ش �ملوؤقت.
خمتار بر�دع

�سكان قرى تيزي بربر ببجاية يطالبون 
بالتعجيل يف ا�سغال غاز املدينة

يطالب �شكان قرى بلدية تيزي بربر ببجاية 
، ب�رصورة �لتعجيل يف ربط منازلهم بالغاز 
 ،2014 �شنة  منذ  �نطلق  �ل��ذي  �لطبيعي 
�جل  يف  ��شتامه  يتم  �أن  �ملقرر  من  وكان 
�لفرة  ، لكن وبعد مرور  �شنة و�حدة فقط 
�شكان  نا�شد  قد  و  ذلك،  يتحقق  مل  �ملحددة 
من  �لتدخل  ب�رصورة  �ل�شلطات  �لقرى 
ور�ءها  يقف  �لتي  �ملع�شلة  هذه  �إنهاء  �جل 
�لو�شع  هذ�   ، بالإجناز  �ملكلف   � ح�شبهم   �
و  خا�شة  �ل�شكان  و�شخط  حفيظة  �أث��ار 
متناهية  غري  هو�ج�ش  يوميا  يو�جهون  �أنهم 
�إز�ء عدم ��شتفادتهم من خدمات هذ� �ملورد 
�حليوي �لذي �أ�شبح �رصورة من �رصوريات 

�حلياة �ليومية، خا�شة يف ف�شل �ل�شتاء �لذي 
حم�شو�شا  �نخفا�شا  �ملنطقة  فيه  ت�شجل 
�لأحيان  بع�ش  يف  ت�شل  �حلر�رة  درجة  يف 
ت�شاقط  ي�شجل  �لذي  و  �ل�شفر،  درجة  �إىل 
ي�شطرون  حيث  �لثلوج.  من  كبرية  كميات 
�إىل �قتناء قارور�ت غاز �لبوتان خا�شة �أثناء 
لأغر��ش  ��شتعمالها  بهدف  �ل�شتاء  ف�شل 
�إن  ، و يقول بع�ش هوؤلء  �لطبخ  �لتدفئة و 
متناول كل  لي�شت يف  �لبوتان  غاز  قارورة 
�لعائات، و �أن هناك من يجد �شعوبة كبرية 
لعدم وجودها  بعيدة  �أماكن  من  �قتنائها  يف 

بوفرة يف حمات �لبيع بالقرى.
 حمفوط رمطاين

�سكان القرايعية  مبع�سكر ي�ستنجدون لتخلي�سهم من قنوات ال�سرف ال�سحي 
بد�ئرة  �لقر�يعية   بلدية  �شكان  يعي�ش 
بيئية  ، كارثة  بوحنيفية ولية مع�شكر 
و�شحية ب�شبب �ن�شد�د قنو�ت �ل�رصف 
يومياتهم،  توؤرق  باتت  �لتي  �ل�شحي 
هذه  و�أمام  �مل�شوؤولني.  مبالة  ل  ب�شبب 
يطالب  �ملريحة،  غري  �ليومية  �لو�شعية 
بالتدخل  �لو�شية  �جلهات  �ل�شكان 

�لعاجل حلل هذ� �مل�شكل.
  حيث �أكد �ل�شكان ل� " جريدة �لتحرير 
بيئيا  و�شعا  يعي�شون  �جلز�ئرية"�أنهم 
خطري� منذ مدة طويلة ، ب�شبب �ن�شد�د 
�ملياه  وتدفق  �ل�شحي  �ل�رصف  قنو�ت 

�نت�شار  �إىل  �أدى  مما  �خلاء،  يف  �مللوثة 
�لتي  �ل�شارة  �حل�رص�ت  �أنو�ع  خمتلف 
جانب  �إىل  ر�حتهم،  عليهم  نغ�شت 
برك  وظهور  �لكريهة  �لرو�ئح  �نت�شار 
�متاأت عن �أخرها وغري مغطاة مما   �أثر 
�شلبا عليهم وعلى �أطفالهم و�ملكفوفني 
من  حتى  ومنعتهم  ي�شلمو�،  مل  �أي�شا 
�حلي  �شكان  ينا�شد  �لنو�فذ.ولذلك  فتح 
عجز  بعدما  �ل��ولي��ة   و�يل  �مل��ذك��ور 
م�شكلتهم  حل  من  �لبلدي  �ملجل�ش 
�لتدخل �لعاجل ورفع �لغنب عنهم، �شو�ء 
�أنه  خا�شة  �حلي،  تهيئة  م�رصوع  ببعث 

�إطاق  �أو  �أخرى،  نقائ�ش  عدة  ي�شجل 
�ل�رصف  قنو�ت  تهيئة  لإعادة  م�شاريع 
�لت�رصبات  خطر  لتجنيبهم  �ل�شحي، 
وما لها من �نعكا�شات �شلبية، ل �شيما 
خال هذه �لفرة حتديد�، يف ظل خماطر 
عن  ف�شا  كورونا،  فريو�ش  �نت�شار 
�إنقاذ  �أجل  من  �حلر�رة.   درجات  �رتفاع 
عن  يرفعون  �أنهم    خا�شة  �ل�شكان 
غلق  �أو  �لطريق  قطع  �أ�شلوب  �نتهاج 
و��شتقر�ر  �أم��ن  على  حفاظا  �ملقر�ت 

�لباد.
بلعامل بهيج

ب�سبب �سعف املردودية املادية وعدم حت�سيل حتى حق البنزين وال�سائق 

اإ�سراب يف قطاع النقل العمومي 
للم�سافرين عرب البلديات بولية جيجل

�لعمومي  للنقل  �خل��و����ش  �لناقلون  ق��ام 
بولية  �لبلديات  عديد  عرب  للم�شافرين 
جيجل ب�شن �إ�رص�با مفتوحا عن �لعمل وذلك  
��شتغال  �إج��ر�ء  لتطبيق  رف�شهم  ب�شبب 
من  للوقاية  وذلك  �لأماكن  من  باملئة   50
عربو�  حيث   ،  19 كوفيد  كورونا  فريو�ش 
خا�شة   ، �لإج��ر�ء  لهذ�  �ملطلق  رف�شهم  عن 
كامليلية  �لطويلة  �خلطوط  بالن�شبة حلافات 
وتاك�شنة  وجميلة  و�لعن�رص  ياجي�ش  وبن 
�إمكانية  ع��دم  �ل�شام  جلريدة  �أك��دو�  �إذ   ،
يح�شلو�  لن  لأنهم  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  �إعتماد 
فما  عملهم  نهاية  يف  �لبنزين  حقوق  حتى 
�شنو�  حيث   ، و�لقاب�ش  �ل�شائق  باأجرة  بالك 
�إ�رص�با مفتوحا منذ �لأحد �ملا�شي ومن دون 
�أثر على �حلركية بني  �إ�شعار بذلك ، وهو ما 
حيث   ، جيجل  �لولية  وعا�شمة  �لبلديات 
و�لعاملني  و�لأ�شتاذة  �ملوظفني  بع�ش  وجد 
يف  ك��ب��رية  �شعوبات  جيجل  مدينة  يف 
�أي�شا  �لعودة  �أو  عملهم  مبنا�شب  �للتحاق 

�أي�شا  �ملو�طنون  �إ�شتنكره  ، وهو ما  ملنازلهم 
�رصورة  �لأق��ل  على  �لناقلني  من  وطالبو� 
توفري و �شمان �حلد �لأدنى من �خلدمة حتى 
يت�شنى للمو�طن ق�شاء حاجاته و�لتنقل ملقر 
�أكد م�شوؤول  �أريحية ، من جهته  عمله بكل 
هي  �لإج��ر�ء�ت  هذه  باأن  �لنقل   مديرية  يف 
وتهدف  ولئية  ولي�ش  وز�ري��ة  �إج���ر�ء�ت 
كورونا  فريو�ش  �إنت�شار  من  و�حلد  للوقاية 
�إرتفاع  ت�شهد  �أين  جيجل  ولية  يف  خا�شة 
على  م�شدد�   ، �لإ�شابة  حالت  يف  رهيب 
على  �لعامة  �مل�شلحة  تغليب  ����رصورة 
من  بامل�شوؤولية  و�ل�شعور  �خلا�شة  �مل�شلحة 
�أجل �إنقاد �لأرو�ح �لب�رصية طالبا من �لناقلني 
لأنها  للعمل  و�لعودة  تفكريهم  يف  �لإت��ز�ن 
هذ�  و�شينق�شي  معينة  مرحلة  �إىل  ماهي 
عمله  ملمار�شة  منا  و�حد  كل  ويعود  �لوباء 
و�ل�شعور  بال�شرب  فقط  طبيعية   ب�شفة 

بامل�شوؤولية �جلماعية نتخطى هذه �مل�شكلة .
 ب.عبد �لله 



ـــري،  ـــزائ ــم اجل ــج ــن ــف ال ــط خ
ريــا�ــص حمـــرز، الأ�ــســواء مرة 
"حماربي  منتخب  مــع  ـــرى  اأخ
يف  عــاملــي،  بــهــدف  ال�سحراء" 
مرمى منتخب زميبابوي، �سمن 
من  الرابعة  اجلولة  مناف�سات 
لت�سفيات  الثامنة  املجموعة 
اأمم اأفريقيا، التي �ست�ست�سيفها 

الكامريون مطلع عام 2022.
العاملية  ال�سحافة  وحتــدثــت 
الهدف  هــذا  عن  لغاتها  وبكل 
ــم مــانــ�ــســ�ــســرت  ــج ــن ــــرائــــع ل ال
غرار  على  الإنكليزي،  �سيتي 
و"ماركا"  "اآ�ص"  �سحيفتي 
ر�سحتا  اللتني  الإ�سبانيتني، 
دخول هدف حمرز �سباق الفوز  
 ،2020 "بو�سكا�ص" لعام  بجائزة 
حمرز  "يخربنا  "اآ�ص":  فكتبت 
الأفريقية،  القدم  كرة  هي  ما 
يكون  اأن  ميــكــن  ــدف  ــه ال هـــذا 

هدف العام".
"اأوجوغو"  �ــســحــيــفــة  اأمـــــا 
الــربتــغــالــيــة فــتــفــاعــلــت هي 
الأخرى مع هدف حمرز، بهذه 

حمرز  ريــا�ــص  "فعل  الــعــبــارة: 
زميبابوي  ملــدافــع  �سيئًا  �سيئًا 
املنتخب  فيها  تعادل  مباراة  يف 
اأم.  "اآر.  اإذاعة  اأما  اجلزائري"، 
�سي" الفرن�سية فقالت: "ي�سجل 
مع  اجلوهرة  مثل  هدفًا  حمرز 

لكنها  تعادلت  التي  اجلــزائــر، 
تاأهلت للكان".

"مان�س�سرت  �سحيفة  عّلقت  كما 
على  نيوز" الربيطانية  افينيغ 
"جماهري  بعنوان:  الهدف  هذا 
مع  تتفاعل  �سيتي  مان�س�سرت 

مع  حمرز  لريا�ص  مذهل  هدف 
موقع  قــال  وقــت  يف  اجلزائر"، 
الفرن�سي:  مريكاتو"  "فوت 
مــع  ملـــحـــرز  عـــاملـــي  "هدف 

اجلزائر".
مــوقــع  حتــــدث  ــا  ــي ــال ــط اإي ويف 

هدف  عن  �سبورتيفو"  "موندو 
حا�سر  "حمرز  بقوله:  حمــرز 
من  له  يا  اجلزائر،  منتخب  مع 
هدف �سد زميبابوي"، كما كان 
احلال يف الربازيل مع �سحيفة 
قالت:  التي  �سبورت"  "غلوبو 
مع  �ساحراً  هدفًا  ي�سجل  "حمرز 

اجلزائر".
ــدث  ـــة حت ـــي ـــان ــف الأمل ــح ــس ــ� ال
كذلك عن هدف حمرز الرائع، 
�سحيفة  مــع  احلـــال  هــو  مثلما 
عن  حتدثت  التي  فراند"   11"
حمرز   ! "حمرز  بعنوان:  الهدف 
ي�سجل  حمـــرز  !!!...ريــــا�ــــص 
اإىل  وبــالــعــودة  حياته،  ــدف  ه
"بي  قناة  كتبت  فقد  فرن�سا 
"هدف  عــبــارة  �سبورت"  ان 
ال�سنيع"، يف حني و�سفه  حمرز 
بــالــهــدف  "�سبورت"  مـــوقـــع 
"ال�ستثنائي"، وهو هدف تغنى 
"الكاف" على  ح�ساب  كذلك  به 

موقع التوا�سل "تويرت".

مــدرب  بلما�سي،  جــمــال  ــال  ق
فريقه  اإن  ــر،  ــزائ اجل منتخب 
ال�سحيح  الطريق  على  ي�سري 
ــد الــفــوز وتــقــدمي  ــري ــــه ي واإن
اأن  مـــوؤكـــدا  ــل دائـــمـــا،  ــس ــ� الأف
الأفريقية  الت�سفيات  مباريات 
 ،2022 العامل  كاأ�ص  اإىل  املوؤهلة 

�ستكون �سعبة.
اإىل  تاأهلها  اجلزائر  وح�سمت 
اأفريقيا  اأمم  كــاأ�ــص  نهائيات 
والتي  الــكــامــريون،  يف  املقبلة 
ب�سبب   2022 مطلع  اإىل  تاأجلت 
ــر  اأزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا، اإث
يف   )2-2( زميبابوي  مع  تعادلها 
مباريات  من  الرابعة  اجلولة 
املجموعة الثامنة بالت�سفيات.

ت�سريحات  يف  بلما�سي  ــال  وق
بعثة  ــودة  ع لــدى  لل�سحفيني 
�سباح  اجلــزائــر  اإىل  املنتخب 
را�سني  :"ل�سنا  الثالثاء  اليوم 
ــام  اأم الــتــعــادل  بنتيجة  متــامــا 
زميبابوي، نريد الفوز وتقدمي 

الأف�سل دائما".
واأ�ساف "مباراة زميبابوي در�ص 
مفيد لنا قبل انطالق ت�سفيات 
اأننا  متاأكدين  كنا  املــونــديــال، 
الكان  نهائيات  اإىل  �سنتاأهل 

نحرتم  مل  اأننا  يعني  ل  وهــذا 
مناف�سينا، ونحن فخورون بهذا 

الإجناز".
"املباريات  بلما�سي  ــل  ــس ووا�
ت�سفيات  يف  ــر  ــزائ اجل ـــارج  خ
�سعبة  �ــســتــكــون  املـــونـــديـــال 
الطويلة  ال�سفر  رحالت  ب�سبب 
لكننا  املــرتــفــعــة،  واحلـــــرارة 

�سنعمل على الفوز بها".

الــطــريــق  عــلــى  "نحن  وتــابــع 
ال�ستمرار  ويجب  ال�سحيح، 
بكاأ�ص  توجنا  النهج،  هذا  على 
اجلزائر،  ــارج  خ اأفريقيا  اأمم 
خارج  اإيجابية  نتائج  وحققنا 

قواعدنا اأي�سا".
�سرورة  على  بلما�سي  و�ــســدد 
داخل  ال�ستقرار  على  احلفاظ 
القدم  كرة  اأن  موؤكدا  املنتخب، 

ولي�ص  ــاء  ــن ــب ال عــلــى  تعتمد 
ــد لعــبــني جـــدد يف كل  ــواج ت

مع�سكر.
واأ�سار بلما�سي اإىل اأن املباراتني 
الــتــ�ــســفــيــات  يف  املــتــبــقــيــتــني 
لالعبني  فــر�ــســة  �ست�سكالن 
يف  ــل  اأق لوقت  �ساركوا  الــذيــن 

املباريات املا�سية.
ومـــن نــاحــيــتــه، اأبـــــدى خري 

الحتاد  رئي�ص  زط�سي  الدين 
بح�سم  �سعادته  اجلـــزائـــري، 

نهائيات  اإىل  الــتــاأهــل 
اأفــريــقــيــا،  اأمم  ــص  ــاأ� ك
مــعــتــربا الــتــعــادل يف 
نتيجة  ـــوي  ـــاب ـــب زمي

اإيجابية.
"بداأنا  زط�سي  وقــال 

املباراة بطريقة جيدة 
لكن  بهدفني،  وتقدمنا 

اأظهر  زميبابوي  منتخب 
اأنه مناف�ص قوي وي�سم 
لعـــبـــني ممــتــازيــن 
اأغــلــبــهــم يــلــعــبــون يف 

ــة.  ــي ــة الأوروب ــدي الأن
تر�سينا  التعادل  نتيجة 

من  مكنتنا  لأنــهــا  كثريا 
من  جولتني  قبل  التاأهل 

ختام الت�سفيات".
مار�ص/ �سهر  "مباراتا  واأ�ساف 
مبثابة  نعتربهما  املقبل  اآذار 
لت�سفيات  اإعـــداديـــة  حمــطــة 
�ستنطلق  الــتــي  الــعــامل  كــاأ�ــص 
املقبل،  يــونــيــو/حــزيــران  يف 

طويال  فيها  امل�سوار  و�سيكون 
املنتخب  تــاألــق  ونتمنى 

اجلزائري فيها".

من  حالة  باليلي  يو�سف  اأظهر 
ــودة اإىل  ــع الــ�ــســوق مــن اأجـــل ال
الفرتة  خالل  اخل�سر  �سفوف 
املــقــبــلــة، عــقــب البــتــعــاد عن 

�سفوفه لفرتة طويلة.

وهو  لــه  فيديو  باليلي  ون�سر 
اجلــزائــر  منتخب  فــوز  يتابع 
على زميبابوي بنتيجة 1-3، يف 
الت�سفيات  من  الثالثة  اجلولة 

الأفريقية.

اإىل  لــلــعــودة  بــاليــلــي  وي�سعى 
خالل  ال�سحراء”  “حماربي 
واأنــه  �سيما  ل  املقبلة،  الفرتة 
التي  العنا�سر  ــرز  اأب اأحــد  كــان 
التتويج  على  املنتخب  �ساعدت 

بكاأ�ص اأمم اأفريقيا 2019.
املنتخب  عــن  باليلي  وابتعد 
طويلة،  فرتة  منذ  اجلزائري 
ب�سبب  الــلــعــب  ــن  ع لبــتــعــاده 
ال�سعودي  فريقه  مع  خالفاته 

ال�سابق اأهلي جدة.
املدير  بلما�سي،  جمال  ــان  وك
قد  ــر،  ــزائ اجل ملنتخب  الفني 
لن  اأنـــه  �سابق  ــت  وق يف  اأعــلــن 

اإىل  بــاليــلــي  يــ�ــســم 
“حماربي  �ــســفــوف 

حتى  ال�سحراء”، 
فريق  مع  التعاقد  يتم 

جديد.
ذلــك  ب�سبب  بــاليــلــي  وغــــاب 
ملنتخب  احلـــايل  املع�سكر  عــن 
خالله  واجه  والــذي  اجلزائر، 
زميبابوي، اخلمي�ص املا�سي، يف 
الت�سفيات  من  الثالثة  اجلولة 

اإىل  املوؤهلة 
الأمم  كاأ�ص 

الأفريقية. 
غيابه  ورغــم 
عــــن تــربــ�ــص 
ــــب  ــــخ ــــت ــــن امل
اإل  ــري،  ــزائ اجل

ن  ــص اأ ــر� بـــاليـــلـــي ح
على موؤازرة املنتخب اجلزائري 
ن�سره  فيديو  مقطع  خالل  من 
مــواقــع  عــلــى  ح�ساباته  ــرب  ع

التوا�سل الجتماعي.

ــاين اإنــفــانــتــيــنــو،  ــي اأثــنــى ج
لكرة  الــدويل  الحتــاد  رئي�ص 
الراحل  على  "فيفا"  الــقــدم 
حمــنــد �ــســريــف حــنــا�ــســي، 
ــنــادي  ــابــق ل ــ�ــس الــرئــيــ�ــص ال
اجلزائري،  القبائل  �سبيبة 
ــوم  ــة ي ــي ــن الـــــذي وافـــتـــه امل
عمر  ــن  ع املــا�ــســي،  اجلمعة 
مع  معاناة  بعد  عاًما   70 ناهز 

املر�ص.
ر�سالة  يف  اإنفانتينو،  ــال  وق
الــديــن  ــري  خ اإىل  بــهــا  بــعــث 
الكرة  ــاد  احت رئي�ص  زط�سي 
واإجنازات  اإرث  اإن  اجلزائري، 
امللعب  وخارج  داخل  حنا�سي 
اجلــمــيــع  واإن  تــنــ�ــســى،  لـــن 

�سيفتقدونه كثرًيا.
بحزن  ا�ستقبل  اأنــه  واأ�ــســاف 
ــذي  ـــاة حــنــا�ــســي، ال ــرب وف خ
مرات،   3 بــالده  منتخب  مثل 
عن  ــواره  مــ�ــس طيلة  ودافــــع 

وحقق  القبائل  �سبيبة  األوان 
البطولت  مــن  العديد  معه 
عام  رئي�سه  ي�سبح  اأن  قبل 
1993، ليقوده اإىل الفوز بـ 10 
املحلي،  امل�ستويني  على  األقاب 

والدويل.
عن  نيابة  اإنفانتينو،  واأبدى 
القدم،  لكرة  الدويل  املجتمع 
الحتاد  مع  العميق  تعاطفه 
ونادي  القدم  لكرة  اجلزائري 

مع  وكذلك  القبائل،  �سبيبة 
واأقـــارب  ــاء  ــدق ــس واأ� عائلة 

حنا�سي.

ـــص كـــورونـــا  ـــريو� ـــط ف ـــب اأح
العالقة  ــــال  الآم امل�ستجد، 
للنجم  لقاء  اأول  ــة  روؤي على 
الأوروجــــــوايــــــاين لــويــ�ــص 
يف  احلــايل  الالعب  �سواريز، 
�سد  مدريد،  اأتلتيكو  �سفوف 
بر�سلونة،  ال�سابق  فريقه 
ــالل  ــا اأ�ــســيــب بـــه خ ــدم ــع ب

مع�سكر له مع منتخب بالده.
ــــــــــــاد  ـــــــــــن الحت واأعـــــــــــل
القدم،  لكرة  الأوروجواياين 
اإ�سابة  الإثنني،  اأم�ص  م�ساء 
بالفريو�ص  "البو�ستلريو" 
م�ساركته  مينع  ما  التاجي، 
ـــام  اأم "الأتلتي"  بقمي�ص 
على  املقبل  ال�سبت  الرب�سا 
ميرتوبوليتانو،  وانــدا  ملعب 
ــة  ــول �ــســمــن مــنــافــ�ــســات اجل
الدرجة  دوري  من  العا�سرة 

الأوىل الإ�سباين.

صدمة ألتلتيكو

الــنــحــو، حتبط  ـــذا  ــى ه ــل وع
الإعــالن  مت  التي  الإ�ــســابــة 
ـــوم واحــــد من  عــنــهــا بــعــد ي
منتخب  ـــع  ـــداف م ـــة  ـــاب ـــس اإ�
فينيا،  ماتيا�ص  "ال�سيلي�ستي" 
املنتظرة  اللقاءات  اأكرث  اأحد 
بــالــدوري  ــايل  احل املو�سم  يف 
يت�سوق  اجلمهور  لأن  املحلي، 
يف  مرة  لأول  �سواريز  لروؤية 

مواجهة بر�سلونة.
وكان املهاجم الأوروجواياين، 
اجلميع  اأنظار  حمط  �سيكون 
وانـــــدا  يف  الـــ�ـــســـبـــت  يـــــوم 
كان  حيث  مــرتوبــولــيــتــانــو، 
ال�سابق  بــزمــيــلــه  �سيلتقي 
مي�سي،  ليونيل  و�ــســديــقــه 
يف  جــانــبــه  اإىل  لــعــب  الــــذي 
موا�سم   6 البار�سا  هجوم  خط 
لتكون  لقبا،  بـ13  معه  وفــاز 
ـــة بـــني الــنــجــمــني  ـــه ـــواج امل
الــــ�ــــســــورة الأكـــــــرث طــلــبــا 

للم�سجعني.
اإذا  اأكرث  �سي�ستد  الأمر  وكان 
الت�سجيل  من  �سواريز  متكن 

يف �سباك فريقه ال�سابق.
املع�سلة  هــذه  حل  ميكن  ول 
اأيام، لأن احلجر   5 يف غ�سون 
�سي�سطر  الـــــذي  الــ�ــســحــي 
لــه،  اخلــ�ــســوع  اإىل  �ــســواريــز 

�سد  وجــــوده  دون  �سيحول 
ــق الــــذي يــعــد ثــالــث  ــري ــف ال
تاريخه،  يف  هـــداف  اأفــ�ــســل 
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مباراة ر�سمية.
ورحل النجم الأوروجواياين 
فاز  الذي  بر�سلونة  نادي  عن 
ي�سعر  بينما  �سيء،  بكل  فيه 
الذي  لل�سكل  والأمل  باحلزن 

غادر به.

تأثير سواريز

ل�سحيفة  �ــســواريــز  واأكـــــد 
ــذا الأ�ــســبــوع اأنــه  ــا( ه ــارك )م

لكنه  حزن،  هناك  "كان 
اأتــلــتــيــكــو،  يف  تــبــدد 

ـــى الأقـــــــــل يف  ـــل ع
املـــلـــعـــب، حــيــث 

ُيــــرى �ــســواريــز 
مــتــحــمــ�ــســا 

 ، م�سجال و
ــــــداف يجمع  اأه  5

9 ويــ�ــســنــع  يف  �ـــســـاد�ـــســـا 
مباريات ر�سمية".

�ــســواريــز  غــيــاب  يــحــرم  ول 
من  وبر�سلونة  اأتلتيكو  لقاء 

ل  ب�سكل  جاذبيته 
فقط،  فيه  جدال 

لكنه اأي�سا يعطل 
ــل كــبــري  ــك ــس ــ� ب
املــدرب  خطط 
جنتيني  ر لأ ا
ــــــو  ــــــج ــــــي دي
ــوين،  ــي ــم ــي ــس �

ــــــر  الــــــــــذي اأق
ـــرية  الأخ ــابــيــع  الأ�ــس يف 

طريقة  بتعديل  قـــام  ـــه  اأن
بعد  الــفــريــق  ـــل  داخ اللعب 
ــــول راأ�ــــــــص احلـــربـــة  ــــس و�

الأوروجواياين.
الأرجنتيني  املـــدرب  وقــال 
خـــــالل مــــوؤمتــــر �ــســحــفــي، 

الهجومي  الأداء  اأن  "اأعتقد 
ان�سمام  بف�سل  للفريق 

ح�سور  �ــســواريــز. 
لنا  يخلق  �سواريز 

حــاجــة لإمــــداده 
اأن  كما  بالكرات، 

كو�ستا لديهه مميزات اأخرى، 
ــاج لــالعــبــني  ــت ــح ــص ي ــ� ــوي ل
بالقرب منه، والفريق يبحث 
الطريق  وهـــو  الأهـــــم،  ــن  ع

ملرمى املناف�سني".
"البو�ستلريو"  ي�ستفد  ومل 
طريقة  يف  التطور  هــذا  من 
له  ــان  ك بــل  فح�سب،  اللعب 
زميله  على  اإيــجــابــي  تــاأثــري 

الربتغايل جواو فيليك�ص.

خطة بديلة

ودون 

�ــســواريــز، 
�ــســيــتــعــني 
ــري خــطــة  ــي ــغ ت
اأتــلــتــيــكــو ملــواجــهــة 
ــلــونــة، و�ــســيــكــون  بــر�ــس
دييجو  الرئي�سي،  بديله 
غري  اأمر  وهو  كو�ستا، 

ــري مــوجــود  ـــه غ مــعــلــوم، لأن
منذ �سهر، اإذ يتعايف حاليا من 
اأن  وميكن  ع�سلية،  اإ�سابة 
يعود خالل هذه الأيام، لكنه 
نف�ص  على  بعد  يــتــدرب  مل 

وترية زمالئه يف الفريق.
واإذا مل يكن كو�ستا جاهزا يف 

املـــنـــا�ـــســـب، الــوقــت 

ف�سيتم 
طـــــــــــــرح 

ـــــة مـــن  ـــــوع ـــــم جم
ــا  ــه ــن اخلـــــــيـــــــارات م
العــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
اأو  يورينتي  ماركو�ص 
اأنخيل  الأرجنتيني 

كوريا.
ـــري مــن  ـــث ـــك ــــــني ال وب
اأتليتكو،  حول  ال�سكوك 
الآن  حــتــى  يــعــد  الــــذي 
ــذي  الــفــريــق الــوحــيــد ال
الليجا  يف  بــعــد  ــزم  ــه ي مل 
حلظة  ظل  ويف  املو�سم،  هــذا 
فـــريـــدة لـــه عــلــى املــ�ــســتــوى 
�سيميوين  �سيواجه  النظري، 
بر�سلونة،  مناف�سيه،  اأ�ــســواأ 
عليه  مطلقا  يفز  مل  الـــذي 
اأي  خــالل  املحلي  الــدوري  يف 

مو�سم.
اأن �سواريز  واملوؤكد حتى الآن 

لن يواجه فريقه ال�سابق.

اإنفانتينو "رئي�س الفيفا" : اجلميع �سيفتقد الراحل �سريف حنا�سي

كورونا ينقذ بر�سلونة من ثاأر �سواريز.. ويبعرث اأوراق �سيميوين

هدف حمرز "املذهل" باأعني ال�سحافة العاملية.. ماذا قالت؟

بلما�سي: مباراة زميبابوي در�س لنا قبل ت�سفيات املونديال

باليلي ي�ستعني بالفيديو للعودة اإىل اخل�سر
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الوزير خالدي يوجه ر�سالة �سكر 
للمنتخب  الوطني اجلزائري

جتربة فرن�سية جديدة تنتظر 
�سليماين

حالميية: اأ�سعى للبقاء طويال مع 
املنتخب الوطني اجلزائري

اأعراب يتنحى عن رئا�سة
 وفاق �سطيف

جماهري ال�سيتي حترج 
غوارديول و�سفحة النادي 

ت�سف حمرز بـ"�ساحر العرب"

وجه �سيد علي خالدي، وزير ال�سباب والريا�سة اجلزائري، ر�سالة 
�سكر للمنتخب الأول، وجهازه الفني، عقب تاأهله اإىل نهائيات كاأ�ص 

اأمم اأفريقيا بالكامريون.
 2-2 تعادله  رغم  النهائيات،  اإىل  تاأهله  اجلزائري،  املنتخب  و�سمن 
اأمام زميبابوي، اليوم الإثنني، �سمن اجلولة الرابعة من الت�سفيات 

املوؤهلة للنهائيات.
"في�سبوك":  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  خالدي  وقال 
"هنيئا للجزائر، بتاأهل الفريق الوطني لنهائيات كاأ�ص اأمم اأفريقيا 
هزمية،  بدون  متتالية  مباراة   22 بعد   2022 يف  بالكامريون  لالأمم 

وباأداء راق ومتميز".
مــدرب،  من  اجلميع،  اإىل  مو�سولني  والعرفان  "ال�سكر  واأ�ــســاف: 

ولعبني وتقنيني، واحتادية، ومنا�سرين على هذا امل�سار الرائع".
وختم: "كلنا وراء اأ�سبال بلما�سي للمحافظة على اللقب الأفريقي، 
اأح�سان  ال�سهداء والأبطال والأحرار، وبني  اأر�ص  الكاأ�ص يف  واإبقاء 

ال�سعب اجلزائري اإن �ساء اهلل".

ي�سعى اأحد الأندية الفرن�سية، للتعاقد مع اإ�سالم �سليماين، مهاجم 
لي�سرت �سيتي الإجنليزي، ومنتخب اجلزائر.

يرغب  اإيتيان  �سانت  نادي  اأن  "ليكيب" الفرن�سية،  �سحيفة  وذكرت 
املقبلة، لتدعيم  ال�ستوية  يف �سم �سليماين خالل فرتة النتقالت 

كتيبة املدرب كلود بويل.
واأ�سافت اأن اإدارة �سانت اإيتيان تبحث عن هداف للفريق، وترى اأن 
املا�سي  املو�سم  اإعارته  اإ�سافة يف ظل جناح جتربة  �سيكون  �سليماين 

مع موناكو.
هذا  �سعبة  فرتة  يعي�ص  الدويل،  اجلزائري  املهاجم  اأن  اإىل  ولفتت 

املو�سم، حيث مل ي�سارك �سوى 19 دقيقة فقط مع لي�سرت �سيتي.
بنهاية  الإجنليزي،  ناديه  مع  عاما(   32( �سليماين  تعاقد  وينتهي 

املو�سم اجلاري يف �سيف 2021.

اأعرب ر�سا حالميية، مدافع املنتخب اجلزائري، عن �سعادته بتاأهل 
من  بالتعادل  عودته  بعد  اإفريقيا،  اأمم  كاأ�ص  نهائيات  اإىل  فريقه 

زميبابوي 2-2، الإثنني، يف اجلولة الرابعة من الت�سفيات.
اجلزائري:  لالحتاد  الر�سمي  للموقع  ت�سريح  يف  حالميية  وقــال 
مناخية  اأجواء  يف  لعبت  واأنها  خا�سة  اأبدا،  �سهلة  تكن  مل  "املباراة 
العودة  يف  وجنحنا  لدينا،  ما  اأق�سى  تقدمي  حاولنا  لكننا  �سعبة، 

بنتيجة اإيجابية".
املنتخب  مع  الأوىل  احلا�سمة  بتمريرتي  جــدا  "�سعيد  واأ�ــســاف: 
الوطني، والهدف الذي �سجل عربها، خا�سة واأنه جاء يف وقت كنا 

باأم�ص احلاجة اإىل الت�سجيل لكت�ساب الثقة، اأمام خ�سم عنيد".
"هديف هو البقاء لأطول فرتة ممكنة مع املنتخب، بلما�سي  وتابع: 
اأ�سعر بالراحة رفقة الالعبني،  الثقة، وجعلني  الكثري من  منحني 

الذين جعلوا من املنتخب عائلة واحدة".
حر�ست  التي  اجلزائرية  اجلماهري  كل  اإىل  التحية  "اأوجه  وختم: 
على م�ساندتنا يف هذه الظروف اخلا�سة، واأعدهم ببذل املزيد من 

اجلهد حتى اأكون يف م�ستوى تطلعاتهم".

التنحي  اإدارة وفاق �سطيف،  اأعراب، رئي�ص جمل�ص  الدين  قرر عز 
عن من�سبه متهيدا خلطوات اأخرى م�ستقبلية. واأقر اأع�ساء جمل�ص 
اإدارة وفاق �سطيف، تعيني فخر الدين كتفي، رئي�سا بالنيابة، فيما 
من  �ساعة   24 بعد  اأعراب،  قرار  وجاء  بالع�سوية.  اأعراب  احتفظ 
انتخاب كمال ليف، على راأ�ص النادي الهاوي لوفاق �سطيف، واإعالن 
على  للنادي،  الأ�سبق  الرئي�ص  �سرار،  حكيم  تعيني  يف  نيته  الأخري 
راأ�ص جمل�ص الإدارة. وكان اأعراب، اأعلن يف وقت �سابق عن رغبته 
رابطة  لرئا�سة  الرت�سح  اأجل  من  �سطيف  بوفاق  من�سبه  ترك  يف 

دوري املحرتفني خالل اجلمعية النتخابية املقرر لها العام املقبل.

مان�س�سرت  لفريق  الر�سمية  ال�سفحة  تغنت 
الناطقة  ــرت(،  ــوي )ت يف  الإنكليزي  �سيتي 
ــري  ــزائ اجل بنجمها  الــعــربــيــة،  باللغة 
ريــا�ــص حمـــرز، بعد هــدفــه الــعــاملــي يف 
الرابعة  اجلولة  يف  زميبابوي،  �سباك 
لت�سفيات  الــثــامــنــة  للمجموعة 
�ست�ست�سيفها  التي  اأفريقيا،  اأمم 

الكامريون عام 2022.
"لو  تــغــريــدتــه:  يف  ــادي  ــن ال وكــتــب 
ـــده عــلــى قد  مــدافــع لعـــبـــك.. خ
اجلزائري  النجم  ووا�سفا  عقله"، 
امللفت  اأدائه  بعد  العرب"،  بـ"�ساحر 
بلوغ  يف  �ساهم  الذي  املميز  وهدفه 
الأفريقية  البطولة  "اخل�سر" 

كاأول فريق عربي.
العربية  اجلــمــاهــري  وا�ــســتــغــلــت 
املنا�سبة  "ال�سيتيزن"  واأنــ�ــســار 
مــدرب  على  لذعــا  هجوما  لت�سن 
و�سع  الذي  غوادريول،  بيب  الفريق 
من  اأكــرث  يف  البدلء  دكة  على  الالعب 
منا�سبة هذا املو�سم، قبل اأن ي�ستغني عنه يف 

قمة الربميريليغ اأمام الغرمي ليفربول.
تغريدة  على  اجلزائرية  اجلماهري  بع�ص  وردت 
يف  مكانه  الالعب  هذا  "هل  اأحدهم  وكتب  ال�سيتي، 
الحتياط يا غوارديول؟ هل هذا لعب عادي؟"، وكتب 
و  ال�سيتي  قائمة  خارج  كان  حمرز  فقط.  "للتذكري  اآخر 
بيب  العبقري  من  فني  بقرار  املا�سي  الأ�سبوع  ليفربول 
يتلقى  "غوارديول  للخ�سر  منا�سر  وعلق  غوارديول"، 
وابال من الر�سائل من جماهري ال�سيتي بخ�سو�ص هدف 

حروز".
لعبها،  تاألق  عن  بعيدة  تكن  فلم  ال�سيتي،  جماهري  اأما 
على  العتماد  ب�سرورة  للمدرب  ر�سائل  توجيه  مع 
حمرز ملا يقدمه من م�ستويات ا�ستثنائية، وكتب اأحدهم" 
اأف�سل لعب اأفريقي ل يقارن بالعبي ليفربول"، وعلق 
لالأ�سف  ولكن  العامل،  يف  الالعبني  اأف�سل  اأحد  "اإنه  اآخر 
لل�سيتي  م�سجع  وغرد  موهبته"،  يقتل  غوارديول  بيب 
"غوارديول كما ترى"، يف اإ�سارة اإىل م�ستويات الالعب 

املميزة يف الفرتة الأخرية. 
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وذكريات  ذك��رى  تتو�ىل  �ل�شهادة،  مو�شم  يف 
عر�شها  جنٍة  �إىل  �شابقو�  �لذين  فهم  �ل�شهد�ء، 
ف�شًا  ربهم  من  يبتغون  و�لأر���ش  �ل�شماو�ت 
�لقائد/  �ل�شهيد  ��شت�شهاد  بذكرى  بدء�ً  ور�شو�نًا، 
�ل�شفة  يف  �لقد�ش  �رص�يا  قائد  �شو�حلة  ي��اد  �إ
�أبو  بهاء  �لقائد/  �ل�شهيد  �إىل  و�شوًل  �لغربية 
�لقد�ش،  �رص�يا  يف  �ل�شمالية  �ملنطقة  قائد  �لعطا 
"�أبو  كتكت  ناه�ش  �لقائد/  بال�شهيد  و�نتهاًء 
و�لذي  �لقد�ش  �رص�يا  يف  �لبارز  �لقائد  حممد" 

ل�شت�شهاده. ع�رصة  �ل�شابعة  �لذكرى  حتل 
على  �حل��ا���ش��ل  حممد  ب���و  �أ �ل��ق��ائ��د/  فال�شهيد 
�لإ�شامية  �جلامعة  من  �لعربية  �للغة  لي�شان�ش 
�أه��ل  م��ن  ك��ان  �لتدري�ش  مهنة  م��ار���ش  و�ل��ذي 
تدرجو�  �لذين  ومن  و�ملقاومة،  �جلهاد  يف  �ل�شبق 
�جلهاد  حركة  يف  و�لتنظيمي  �ل�شيا�شي  �لعمل  يف 
يف  �لعربية  للغة  مدر�شًا  عمله  فخال  �لإ�شامي، 
�ل�شقاقي  فتحي  د.  �ملوؤ�ش�ش/  �ل�شهيد  �لتقى  ليبيا 
حركة  �أفكار  خالها  من  فت�رصب  مرة  من  �أكرث 
�حلركة  باأفكار  �إحاطًة  و�زد�د  �لإ�شامي،  �جلهاد 
بل  �ملوؤ�ش�ش،  �ل�شهيد  يد  على  �ملختلفة  و�أدبياتها 
�لن�شمام  �إىل  و�لدعوة  لها  �لتنظري  على  وعمل 
�حلركي،  عمله  باكورة  ذلك  فكان  �حلركة،  �إىل 
لل�شهيد  �أوك��ل  بالعطاء،  �لنهر  ي�شتمر  ولكي 
نقل  مهمة  حممد"  "�أبو  كتكت  ناه�ش  �لقائد/ 
�ل�شهيد  م��ن  و�لتنظيمية  �حلركية  �لر�شائل 
�لد�خل  يف  �حلركة  قيادة  �إىل  �إبر�هيم  �أبو  �ملوؤ�ش�ش 
ل�رص  �أمينًا  فكان  لغزة،  �ل�شيفّية  زيار�ته  �أثناء 

لهم. ر�شوٍل  خري  �إخو�نه، 
�لقائد/  �ل�شهيد  ع��ودة  ول��دى   ،1988 ع��ام  يف 
يف  �أهله  بني  �ل�شيفية  �إجازته  لق�شاء  حممد  �أبو 
�عتقاله،  على  �لحتال  قو�ت  �أقدمت  غزة،  مدينة 

فرًة  �متد  قا�شيًا  حتقيقًا  �عتقاله  فرة  �شهد  وقد 
ب��ارز�ً  �شمود�ً  فيه  �ل�شهيد  �شجل  وقد  طويلًة 
ملا  �إد�ري��ًا  �عتقاله  �إىل  �لحتال  دفع  �لذي  �لأمر 
وبعد   1990 عام  ويف  تهمة.  با  �أ�شهر   6 يقارب 
حممد  �أبو  �لقائد/  �ل�شهيد  حاول  عنه،  �لإف��ر�ج 
�خلارج،  يف  بعمله  �للتحاق  قا�شد�ً  جمدد�ً  �ل�شفر 
ومار�شت  �عتقاله  عاودت  �لحتال  قو�ت  �أن  �إل 
معه  �لتحقيق  �أثناء  �لتعذيب  و�شائل  �أق�شى  معه 
�أية  على  للح�شول  �شعيًا  �شهور،  خم�شة  طيلة 
حركة  يف  و�ملجاهدين  �ملقاومة  عن  معلومات 
وخ�رص،  خاب  �شعيها  �أن  �إل  �لإ�شامي،  �جلهاد 
�أعيد  غزة،  مدينة  من  �لحتال  �ن�شحاب  وقبل 
يف  �أم���ًا  حممد  ب��و  �أ �ل��ق��ائ��د/  �ل�شهيد  �عتقال 
خيبة  �أن  �إل  �أخرى،  معلومات  �أية  على  �حل�شول 

�لحتال. خمابر�ت  لدى  جتددت  �لأمل 
�لأمور  لزمام  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  تويل  وبعد 
من  تاه  وما  �أو�شلو  تفاهمات  بعد  غزة  قطاع  يف 
يف  لغويًا  مدققًا  حممد  �أبو  �ل�شهيد/  عمل  �تفاقها، 
�ملزدوجة  ليد  بيت  عملية  بعد  �ل�شتقال،  �شحيفة 
�شاح  �ل�شت�شهاديان/  نفذها  1995�لتي  عام 
حممد  �أبو  �ل�شهيد/  �عتقال  مت  �شكر،  و�أنور  �شاكر 
طيلة  �لفل�شطينية  �ملخابر�ت  جهاز  �أي��دي  على 
على   1998 عام  يف  �عتقاله  �أعيد  وقد  يومًا،   90
�جلهاد  حلركة  �لع�شكري  باجلهاز  عاقته  خلفية 
�أخ��رى  م��رة  �ل�شمود  من  ليتمكن  �لإ�شامي، 
�ل�شخ�شية  خربته  بف�شل  ثم  �أوًل  �لله  بف�شل 
منذ  مرة  من  �أكرث  �عتقاله  نتيجة  تولدت  �لتي 

�شبابه. ريعان 
عام  �لأق�شى(  )�نتفا�شة  �لثانية  �نتفا�شة  ويف 
�أبو  �لقائد/  لل�شهيد  �لنوعي  �ل��دور  برز   2000
�ملوؤ�ش�شني  �لأو�ئ���ل  �ل��ق��ادة  م��ن  فكان  حممد، 
خ��رب�ٍت  و�أظ��ه��ر  �لقد�ش،  �رص�يا  يف  و�لعاملني 
حيث  �إخ��و�ن��ه،  ت��دري��ب  يف  عالية  وم��ه��ار�ٍت 

نوع  من  �ملوجهة  �لقذ�ئف  �إط��اق  يحرف  كان 
ع�شكرية  دور�ت  على  حل�شوله  نتيجة   )R.B.G (
تكن  ومل  كمدر�ش،  عمله  �أثناء  ليبيا  يف  متقدمة 
حتول  �لقيادية  حممد  �أبو  �لقائد/  �ل�شهيد  منزلة 
يف  �لقد�ش  �رص�يا  جماهدي  م�شاركة  وبني  بينه 
مقاتلي  تدريب  يف  م�شاهمته  عن  فف�شًا  �مليد�ن، 
�إىل  �لت�شدي  يف  حممد  �أبو  �شارك  �لقد�ش،  �رص�يا 
جي�ش  بها  يقوم  كان  �لتي  �ملتكررة  �لجتياحات 
ليتوج  �لقطاع،  من  خمتلفة  مناطق  يف  �لحتال 
رم�شان  �شهر  يف  بال�شهادة  �مل��و�ج��ه��ات  ه��ذه 
بعد  وذلك  2003م،  �لثاين  لت�رصين  �ملو�فق  �ملبارك 
�لحتال،  جلي�ش  ع�شكرية  وحد�ت  بر�شد  قام  �أن 
كان  �ل��ذي  جي  بي  �لآر  ق��اذف  نحوهم  و�شوب 
لقو�ت  وليكون  بدقة  هدفه  لي�شيب  به،  يتزين 
��شتباك  �ل�شتهد�ف  تبع  وقد  باملر�شاد،  �لحتال 
و�لذي  �لقد�ش  �رص�يا  وجماهدي  �لقو�ت  هذه  بني 
ر�شا�شاٌت  لتباغته  مقدمتهم،  يف  حممد  �أبو  كان 
بالغة  �إ�شابات  و�أ�شابته  ج�شده  يف  ��شتقرت  �آثمة 
رم�شان. نهار  �شائم يف  وهو  ��شت�شهاده  �إىل  �أدت 
خو�تيم  فهذه   ، جم��اه��د�ً �لله  تلقى  �أن  �أعظم  ما 
باأنف�شهم  ج��اه��دو�  �ل��ذي  �ل�شاحلني  �ل�شهد�ء 
�ملنظرين  �أو�ئل  من  فكانو�  و�أمو�لهم،  و�أرز�قهم 
م�شدر  وفقدو�  و�لثورة،  و�لوعي  �لإمي��ان  لفكر 
لاعتقال  وتعر�شو�  �ل��ل��ه،  �إىل  تقربًا  رزق��ه��م 
و�شاركو�  �شبيله،  يف  جهاد�ً  �ملتكرر  و�لتعذيب 
لأم��ره،  �متثاًل  و�جل��ور  �لظلم  قوى  جمابهة  يف 
تعاىل:  قال  ف�شدقه،  �لله  �شدق  ممن  نح�شبهم 
َيْغِلْب  ْو  �أَ َفُيْقَتْل  ِه  �للَّ �َشِبيِل  يِف  ُيَقاِتْل  )َوَم��ْن 
 .]74 �لن�شاء] �شورة  َعِظيًما(،  ْجًر�  �أَ ِتيِه  ُنوؤْ َف�َشْوَف 
من  �ملبارك  �ل�شيت  هذ�  �لقائد  ل�شهيدنا  هنيئًا 
�أن  �لله  ون�شاأل  �لدنيا،  يف  �لعظيم  �جلهادي  �لعمل 

�لآخرة. يف  �لعظيم  �لأجر  يوؤتيه 

ناه�س كتكت، اأ�ستاذًا وجماهدًا و�سهيدًا

�أ�شاد مركز �لأ�رصى للدر��شات  بن�شال 
يف  �لفل�شطينيات  و�لأ�شري�ت  �لأ�رصى 
�شوؤون  وهيئة  �ل�رص�ئيلية  �ل�شجون 
�لربية  ووز�رة  و�ملحررين  �لأ���رصى 
يف  لنجاحهم  �لفل�شطينى  و�لتعليم 
�ل�رص�ئيلية  �لتجهيل  �شيا�شة  مو�جهة 
�لعامة  �لثانوية  تقدمي  منعت  �لتى 
وحرمانهم من �لنت�شاب للجامعات منذ 
ما يزيد عن �لع�رص �شنو�ت . وقال مدير 
�لدكتور  للدر��شات   �لأ���رصى  مركز 
يف  �أ�شري   400 جناح  �أن  حمدونة  ر�أفت 
�لعام  هذ�  �لعامة  �لثانوية  �متحانات 
2020 ، وجناح  5333 طالب �أ�شري على 
 2014  ( �لعام  من  �شنو�ت  �شبع  مد�ر 
وغري  ور�ئدة  فريدة  بتجربة   )  2020 –
�لعاملية  �لتحرر  حركات  يف  م�شبوقة 
�لفل�شطينيني  �لأ�رصى  �إر�دة  على  توؤكد 
للعملية  و�ن��ت��م��ائ��ه��م  �ل�����ش��ج��ون  يف 
حتويل  على   و����رص�ره��م  �لتعليمية 

ومدر��ش  جامعية  قاعات  �إىل  �ل�شجون 
و�أ�شاف   . در��شية  ولف�شول  تعليمية 
قامت  �لحتال  �شلطات  �أن  حمدونة  د. 
خال  من  �لتعليمية  �لعملية  بعرقلة 
�لتعليم  منع  �لذى  �شاليط  قانون  �شن 
�لتعليمية  �لكتب  �إدخ��ال  مبنع  وقامت   ،
بكل مر�حلها، ورف�شت توفري �لقاعات 
و�ل�شفوف �لدر��شية، وعاقبت من يقوم 
دخول  ومنعت  و�ملحا�رص�ت،  بالدرو�ش 
و�لأبحاث  و�ملجات  �ملنهجية  �لكتب 
�للتحاق  ومنعت  �لعلمية،  و�لدر��شات 
موؤ�ش�شات  �أو  جامعات  �أو  مد�ر�ش  باأي 
�إيجاد  ومنعت  �أكادميية،  �أو  تعليمية 
�لفل�شطينيني  �لأ����رصى  م��ن  معلمني 
�لأدو�ت  ومنعت  �لقا�رصين،  لاأ�شبال 
و�لأل���و�ح،  و�لقرطا�شيات  �لدر��شية 
�لتي  �خل��ط��و�ت  م��ن  بالكثري  وق��ام��ت 
تهدف لتجهيل �لأ�رصى وعدم �ل�شتفادة 
حمدونة  د.  و�أو���ش��ح   . �أوق��ات��ه��م  م��ن 

�أم��ام  ف�شلت  �لج���ر�ء�ت  تلك  كل  �أن 
بجهود   جنحت  �لتى  �لفل�شطينى  �إر�دة 
�شوؤون  وهيئة  �ل�شجون  يف  )�لأ���رصى 
�لربية  ووز�رة  و�ملحررين  �لأ����رصى 
منظومة  و�شمن  �ل��ع��ايل(،  و�لتعليم 
و�لإج���ر�ء�ت  �خل��ط��و�ت  من  متكاملة 
�لرف�ش  عملية  بتجاوز  �مل��درو���ش��ة 
ل  مبا   ، �ملعيقات  وتخطي  �لإ�رص�ئيلي 
يتعار�ش و�لنظام �لتعليمي يف فل�شطني، 
�لتعليم،  ي�شمن  لنظام  �لثاثة  و�أ�ش�ش 
�لمتحانات  و�شفافية  وم�شد�قية 
يف  �لأ���رصى  من  �أكفاء  م�رصفني  برقابة 
من  ت�شكيلها  يتم  جلان  عرب  �لأق�شام، 
قبل قيادة �أكادمييني من �لأ�رصى يحملون 
وز�رة  من  �عتمادها  مت  عليا  �شهاد�ت 
�عد�د  مهمتها  �لعايل  و�لتعليم  �لربية 
 . عليها  و�ملر�قبة  �لمتحانات  وجتهيز 
�لدولية  �ملوؤ�ش�شات  حمدونة  د.  طالب 
�لتى  �لحتال  �شلطات  على  بال�شغط 

تعاملها  يف  �لدولية  �لتفاقيات  تتجاوز 
م�شري�ً   ، �لتعليم  ق�شايا  �لأ�رصى يف  مع 
يكفله  حق  �ل�شجون  يف  �لتعليم  �أن  �إىل 
وفق  بالن�شالت  تعمد  وحق   ، �لقانون 
�لفل�شطينية  �لوطنية  �حلركة  ت�شحيات 
باخلطو�ت  وحققته  حمته  �لتى  �لأ�شرية 
مقابلها  �لأ���رصى  دفع  �لتى  �لن�شالية 
خلو�شهم   ، و�ل�شهد�ء  �جلهد  من  �لكثري 
عن  �ملفتوحة  �لإ���رص�ب��ات  من  �لكثري 
�لطعام للنهو�ش بو�قع �ملعتقات و�جناز 
حق �لتعليم . و�شكر د. حمدونة كَا من 
هيئة �شوؤون �ل�رصى و�ملحررين ووز�رة 
�لربية و�لتعليم �لفل�شطينى على �جلهود 
عقبات  جتاوز  �أجل  من  يبذلونها  �لتى 
�لأ�رصى  ، ومتكني  للتعليم  �لحتال  منع 
نظام  وفق  �آخر  موعد  يف  فرحتهم  من 
�لذين  �لأ�رصى  مع  عليه  ومتفاهم  متبع 
ي�رصون على مو��شلة �لتعليم رغم كل 

�لعقبات.

 5333 اأ�سريًا فل�سطينيًا اجتازوا امتحانات الثانوية العامة يف ال�سجون 
ال�سرائيلية

اأخبار فل�سطني

الأ�سري عدنان غيث..

بات  ��شم  �لقد�ش،  حمافظ   ، غيث  عدنان 
�لإخبارية  و�ل�شفحات  �ملو�قع  على  يردد 
�ملحافظ،  هذ�  �عتقال  عن  ن�شمع  فتارة  كثري�، 
�أخرى  وتارة  ��شتدعاء،  وتارة  حتقيق،  وتارة 
�لعتقال  مر�ت  �ن  حتى  جربية،  �إقامة 
عدنان  عامني.  �آخر  خال  �لع�رص�ت  بلغت 
فل�شطيني  �شيا�شي  غيث  توفيق  عادل 
�أب   ،1978 عام  �لقد�ش  مدينة  مو�ليد  من 
�شلو�ن  يف  دكان  �شاحب  �ن  �أولد  لأربعة 
قادة  من  و�ن  �لب�شتان،  حي  �شكان  ومن 
بالقرية،  �لب�شتان  حي  يف  �ل�شعبية  �للجنة 
بانتخابات  غيث  فاَز   2016 دي�شمرب   4 ويف 
ُعقدت  و�لتي  �لفل�شطيني  �لثوري  �ملجل�ش 
ع�شًو�  و�شار  فتح  حلركة  �ل�شابع  �ملوؤمتر  �أثناء 
ع�رص�ت  �لقد�ش.  جلنة  رئا�شة  وت�شلم  فيه، 
�لتحقيق  ملر�كز  و�ل�شتدعاء�ت  �لعتقالت 
عدنان  للمحافظ  كاملة  ماحقة  �لحتاليه، 
بل  �لتنقل،  من  ومنع  تهديد�ت  غيث، 
جلاأ  �لحتال  على  وجديدة  غريبة  وبخطوه 
�لتو��شل  من  غيث  عدنان  ملنع  �لحتال 
�ل�شخ�شيات  من  عدد  مع  و�لت�شال 
قائمه  �ملحافظ  و�شلمو�  بل  �لفل�شطينية، 
��شتهد�ف  �ن  �ل�شخ�شيات.  هذه  با�شماء 
��شتهد�ف  من  جزء  هو  غيث  عدنان  �ملحافظ 
من  يتجز�أ  ل  وجزء  �لقد�ش،  ملدينة  �لحتال 
كل  وحماربه  �لقد�ش  لتهويد  �لحتال  �شعي 
�حلثيث  و�ل�شعي  �لقد�ش،  يف  فل�شطيني  ماهو 

�لقد�ش.  على  �لكاملة  لل�شيطرة  لاحتال 
�ملاحقات  من  للعديد  غيث  تعر�ش 
�لقد�ش  عن  �لإبعاد  طاله  وقد  و�لت�شييق، 
و�جهت  لقد   ": قائا:  ذلك  عن  حتدث  وقد 
�لتفاف  رغم  وقا�شية  �شعبة  ظروفًا  عائلتي 
لتعوي�شهم  حولهم  �شلو�ن  و�أهايل  �لعائلة 
حاولت  عندما  خا�شة  �حلنان،  من  جزء 
�لأكرب  �بني  �عتقال  �ل�شهيونية  �لقو�ت 
�ملنزل  مد�همة  مت  حيث  عاما"   11 "ُعدي 
وجود  �ىل  �إ�شافة  للتحقيق،  و��شتدعي 
ح�شوري.  ت�شتدعي  كانت  خا�شة  ظروف 
�أطفايل  لعائلته:"  ُم�شتاقا  حديثه  غيث  ويتابع 
عام  و�أ�شغرهم  عام   12 �أكربهم  �لأربعة 
مدينة  يف  زيارتي  على  يحر�شون  ون�شف 
�حر�ش  كنت  ذ�ته  �لوقت  يف  لكني  �لله  ر�م 
ل  و�أن  فقط  ل�شاعات  زيارتهم  تكون  �أن 
�ن  �أر�شى  فلن  غربتي،  د�خل  معي  يكونو� 
�أطفاله  غيث  ويذكر  �أُبعدت".  كما  �أبعدهم 
عنهم،  لغيابي  �أطفايل  تاأثر  لقد  ويقول:" 
�لإبعاد  "معاين  فهم  عليهم  ي�شعب  فالطفل 
�شلبا  يوؤثر  مما  �لأمنية"،  و�حلجج  و�لحتال 
تركه  �نه  ويذكر  ونف�شيتهم،  ت�رصفاتهم  على 
�ليوم  �أما  �لأر�ش  على  يحبو  �ل�شغري  طفله 
�ملر�بط  �ملحافظ  غيث  عدنان  مي�شي."  فهو 
حرب  على  حي  مثال  �ملقد�شة  �ملدينة  يف 
على  ومثال  مقد�شي،  ماهو  لكل  �لحتال 
من  �ملقد�شي  �لفل�شطيني  له  يتعر�ش  ما 

وخنق. وت�شييق  ماحقة 

�لثاثاء  �م�ش  م�شتوطنون،  ن�شب 
بلدة  �أر��شي  خيمة يف   ،  17/11/2020
�ل�شتياء  بهدف  حلم،  بيت  غرب  بتري 

عليها.
ح�شن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة 
�جلد�ر و�ل�شتيطان يف بيت حلم ، قال �أن 
بن�شب  قامو�  �مل�شتوطنني  جمموعة من 
�رصق  �شمال  �خلمار  منطقة  يف  �خليمة 
�لبلدة؛ بهدف �ل�شتياء عليها؛ لأغر��ش 

�إىل  �لتو�شع �ل�شتيطاين.و�أ�شار بريجية 
فرة  منذ  تتعر�ش  �ملذكورة  �ملنطقة  �أن 
ن�شب  يف  متثلت  ��شتيطانية،  هجمة  �إىل 
مو�شحا  طرق،  و�شق  وخيم،  كر�فانات، 
للم�شتوطنني،  ت�شدو�  �ملو�طنني  �أن 
�لتعديات. هذه  كل  �إز�ل��ة  و��شتطاعو� 

�مل�شتوطنني يكثفون من  �ن  �ىل  وي�شار 
�لفل�شطينيني  �ملو�طنني  بحق  �نتهاكاتهم 
عليهم  بالعتد�ء  متثلت  و�أر��شيهم، 

وم���ن���ع���ه���م م��ن 
�إىل  �ل���و����ش���ول 
�إ�شافة  �أر��شيهم، 
حل��رق �لأ���ش��ج��ار 
متهيًد�  وقطعها 
عليها،  لا�شتياء 
و�����ش����ط دع����م 
وح��م��اي��ة ق��و�ت 

�لحتال.

م�ستوطنون ين�سبون خيمة يف اأرا�ٍس غرب بيت حلم لالإ�ستيالء عليها
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ترامب يتحرك بكل اجتاه لك�سب معركة قانونية ُتغري نتيجة النتخابات

الرئي�س املنتخب جو بايدن يركز جهوده لت�سكيل 
فريق الأبي�س اجلديد 

قراءة / حممد علي
---------------- 

�لتطور�ت  على  مطلع  م�شدر  وقال 
حملة  يف  �لعاملني  كبار  من  عدد�  �إن 
�أدو�رهم  يناق�شون  �لنتخابية  بايدن 
د�رة  و�لإ �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �ل��ف��رة  يف 
�حلكم  مقاليد  تت�شلم  �لتي  �جلديدة 
�ملقبل  �لثاين  كانون  يناير   20 يف 
قد  �لأدو�ر  هذه  بع�ش  �شغل  و�إن 

�لثاثاء. �ليوم  عنه  �لإعان  يتم 
�ملتوقع  م��ن  �أن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
م��ري��ك��ي  �لأ �ل��ن��ائ��ب  ي��ن�����ش��م  �أن 
كان  �ل��ذي  ريت�شموند  �شيدريك 
رئ��ي�����ش��ا م�����ش��ارك��ا حل��م��ل��ة ب��اي��دن 
يف  �ل�شود  لتجمع  �ل�شابق  و�لرئي�ش 
من�شب  يف  د�رة  �لإ �إىل  �لكوجنر�ش 
�لذي  ريكيتي  �شتيف  وكذلك  كبري 
بايدن  م��ن  مقربا  م�شت�شار�  ك��ان 
ذلك  و�شيجعل  طويلة.  ف��رة  منذ 
�لكوجنر�ش  يف  ريت�شموند  مقعد 
وذكرت  �شاغر�.  لويزيانا  ولية  عن 
ت�شمية  �ملتوقع  من  �أن  �إعام  و�شائل 
�ن�شمت  �لتي  ديلون،  �أوم��ايل  جني 
بايدن  لفريق  �لعام  هذ�  و�ئ��ل  �أ يف 
نائبة  �لنتخابية،  للحملة  مديرة 
�لبيت  يف  �لعاملني  هيئة  لرئي�ش 
تقود  ة  م���ر�أ �إ �أول  وه��ي  ب��ي�����ش.  �لأ
للفوز  للدميقر�طيني  ناجحة  حملة 
من  �أي  ي��رد  ومل  بي�ش.  �لأ بالبيت 
و�متنع  للتعليق  طلبات  على  هوؤلء 

�لتعليق. عن  بايدن  با�شم  متحدث 

بايدن  يتلقى  �أن  �أي�شا  �ملنتظر  ومن 
م�شت�شاريه  من  تقرير�  �لدميقر�طي 
�لأم��ن  تتهدد  �لتي  �لأخ��ط��ار  ع��ن 
�ل��ق��وم��ي. وك���ان ت��ر�م��ب �ل���ذي مل 
�لتي  �لنتخابات  يف  بالهزمية  ي�شلم 
بايدن  منع  قد  �أ�شبوعني  قبل  جرت 
�ملخابر�ت  تقارير  على  �لإطاع  من 
�ل��ع��ادة  ت��ق��دم يف  �ل��ت��ي  �ل�����رصي��ة 
�لنتخابات  يف  �لناجح  للمر�شح 

�لنتقالية. �لفرة  خال 
�لأم��ن  حت��دي��ات  على  ���رص  م��وؤ ويف 
ن�رصت  بايدن  �شريثها  �لتي  �لقومي 
�لثنني  يوم  م�شاء  تقرير�  روي��رز 
يف  ط��ل��ب  ت��ر�م��ب  �إن  ف��ي��ه  ق��ال��ت 
خيار�ت  بحث  �ملا�شي  ���ش��ب��وع  �لأ
يف  �لرئي�شي  �لنووي  �ملوقع  ملهاجمة 
�لر�جع  �لنهاية  يف  قرر  لكنه  ير�ن  �إ

�خلطرية. �خلطوة  هذه  عن 
بن�شلفانيا يف  �ملتعرثة  تر�مب  دعوى 

م��ن ن��اح��ي��ة �أخ���رى ي��ن��ق��ل ت��ر�م��ب 
لغاء  لإ �ملتعرثة  م�شاعيه  �جلمهوري 
�حتادية  حمكمة  �إىل  بايدن  �نت�شار 
�ملرجح  من  حيث  بن�شلفانيا  ولية  يف 
قانونية  �نتكا�شة  �أي  ت���وؤدي  �أن 
�لحتمالت  على  �لق�شاء  �إىل  �أخرى 
و�شينظر  مبتغاه.  لتحقيق  �لبعيدة 
يف  �ل��دف��وع  ب��ر�ن  ماثيو  �لقا�شي 
 9 يف  تر�مب  حملة  رفعتها  دعوى 
فيها  طلبت  �لثاين  ت�رصين  نوفمرب 
�لنتخابات  م�����ش��وؤويل  �أك��رب  منع 
بايدن.  فوز  �إع��ان  من  �لولية  يف 
�إدع��اء  على  ت��ر�م��ب  حملة  وت��رك��ز 
بتعديل  للناخبني  �ل�شماح  مت  نه  باأ
�مل��رف��و���ش��ة  �ل��ت�����ش��وي��ت  �أور�ق 
ع��دم  م��ث��ل  ف��ن��ي��ة  �أخ��ط��اء  ب�شبب 
�ل�رصية”.وطلب  “مظروف  وج��ود 
حملة  ميثلون  �آخرين  حمامني  ثاثة 
ت��ر�م��ب �لن�����ش��ح��اب م��ن �ل��دع��وى 

�ن�شحبت  �أن  ب��ع��د  �لث��ن��ني  ي���وم 
ب��ارزة  قليمية  �إ ق��ان��ون��ي��ة  ���رصك��ة 
�ملا�شي.  ���ش��ب��وع  �لأ �ل��دع��وى  م��ن 
لر�مب  قانوين  م�شت�شار  وو�شف 
�لأخ��رية  �للحظات  يف  �لتغيري�ت 
كان  �لآن  وحتى  “روتينية”.  نها  باأ
تر�مب  جهود  م�شري  �لذريع  �لف�شل 
نتائج  لغاء  لإ �ملحاكم  لدفع  �لغا�شبة 
يف  �لنتائج  �إعان  تاأجيل  و  �أ �لفرز 

رئي�شية. وليات 
�لنتخابات  جلنة  قالت  �لثنني  ويوم 
فرز  �إعادة  �إن  وي�شكون�شن  يف ولية 
 7.9 نحو  كلفتها  �شتبلغ  �لأ�شو�ت 
�شت�شطر  مبلغ  وهو  دولر  مليون 
ذ�  �إ مقدما  لدفعه  ت��ر�م��ب  حملة 

�لفرز. �إعادة  طلبت 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  وعلى 
وعناده  غ�شبه  على  ت��ر�م��ب  ظ��ل 
فيه  �أك�����دت  �ل����ذي  �ل���وق���ت  يف 
�جلمهوريني  من  بارزة  �شخ�شيات 
غري  ب�شفة  وغ��ريه  �لكوجنر�ش  يف 
بايدن  �عتبار  يجب  ن��ه  �أ ر�شمية 

منتخبا. رئي�شا 
من  تر�مب  بايدن  دعا  �لثنني  ويوم 
�ل�شلطة  نقل  يف  �لتعاون  �إىل  جديد 
�لنا�ش  باأرو�ح  يتعلق  �لأمر  �إن  قائا 
غري  كوفيد19-.  جائحة  ب�شبب 
تر�مب  رف�ش  �أن  على  �أ���رص  ن��ه  �أ
م�شاعيه  يعطل  ل  بالهزمية  �لت�شليم 
“�أجد  و�أ�شاف  �لنتقالية.  �لفرة  يف 
�إ�شعاف  من  للباد  �إحر�جا  �أكرث  ذلك 

�لعمل”. يف  �ل�رصوع  على  قدرتي 

الذي  الوقت  الأبي�س يف  البيت  معه يف  للعاملني  الأ�سا�سي  الفريق  ت�سكيل  بايدن جهوده على  املنتخب جو  الرئي�س  يركز 
على  العالمات  تزايد  رغم  ل�ساحله  النتخابات  نتيجة  لتغيري  القانونية  معركته  ترامب  دونالد  الرئي�س  فيه  يوا�سل 

موقفه. �سعف 

�لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  يجري 
م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و زي����ارة �ل��ث��اث��اء 
“�حلرية  على  تتمحور  ل�شطنبول 
�أي  تت�شمن  �أن  دون  من  �لدينية” 
تر�ك  لقاء�ت مقررة مع �مل�شوؤولني �لأ
“�قناعهم”  يريد  ن��ه  �أ تاأكيده  رغم 
وبد�أ  “�لعد�ئية”.  حتركاتهم  بوقف 
ث��ار  �أ �ل��ت��ي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  بومبيو 
مع  بلقاء  �نقرة  �نتقاد�ت  برناجمها 
�مل�شكوين  �لق�شطنطينية  بطريرك 
�لروحي  �لزعيم  �لأول،  برتلماو�ش 
يف  �لرث��وذك�����ش��ي��ة،  للكني�شة 
يقوم  �أن  قبل  �لبطريركية  مقر 
با�شا  ر���ش��ت��م  م�شجد  يف  ب��ج��ول��ة 
�خلارجية  وزير  و�شيبحث  �لقريب. 
يف  دينية  “م�شائل  يف  �لأم��ريك��ي 
�ملوقف  و�شيوؤكد  و�ملنطقة  تركيا 
حيال  �ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  �حلازم” 
بومبيو  جعلها  �لتي  �ملو��شيع  هذه 
حقوق  جمال  يف  �أولياته  ر�أ�ش  على 
�أمريكي  م�شوؤول  وق��ال  ن�شان.  �لإ

�أمور  بالتاأكيد  “هناك  ل�شحافيني 
�حلرية  جمال  يف  مناق�شتها”  ميكننا 
�شمنيا  منتقد�  تركيا  يف  �لدينية 
ث��ارت  �أ تركيا  وكانت  تركيا.  د�ء  �أ
�مل�شيحي  �لعامل  يف  �نتقاد�ت  موجة 
حت��وي��ل��ه��ا  ع���رب  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف 
�ل�شابقة،  �شوفيا  ي��ا  �آ كاتدر�ئية 
�لعاملي  �ل���ر�ث  �شمن  �مل�شنفة 
كانت  بعدما  م�شجد  �ىل  للب�رصية، 
و�حتجت  متحف.  �إىل  �شابقا  حولتها 
�ملتظاهرين  من  �شغرية  جمموعة 
مقر  قرب  قومية،  جمعية  من  بدعوة 
بومبيو  زي��ارة  على  �لبطريركية 
�لأمريكي(،  يها  )�أ “يانكي  ورددو� 
م�شور  بح�شب  بادك”  �ىل  ع��د 

بر�ش. فر�ن�ش  لوكالة 
عن  �ل��رك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وع���ربت 
بومبيو  زيارة  برنامج  من  �متعا�شها 
“حممية”  �لدينية  �حلرية  �أن  موؤكدة 
“�شيكون  �نقرة  وقالت  تركيا.  يف 
�ملتحدة  للوليات  �أكرث  �ملنا�شب  من 

بالعن�رصية  وتفكر  ة  �ملر�آ تنظر يف  �أن 
على  �حلقد  وجر�ئم  �ل�شام  ومعاد�ة 

.” ر��شيها �أ

عقوبات “حمتملة جدا” 
لن  بومبيو  م��اي��ك  �أن  ه��و  �ل��و�ق��ع 
�ل�شلطات  مع  يناق�ش  �أن  يتمكن 
�لتي  �لكثرية  �خل��اف��ات  �لركية 
عقده  لقاء  ختام  يف  �لثنني  عددها 
�لفرن�شي  �لرئي�ش  مع  باري�ش  يف 

ماكرون. �ميانويل 
“لوفيغارو”  ل�شحيفة  وق����ال 
نا  و�أ ماكرون  “�لرئي�ش  �لفرن�شية 
يف  �ل��وق��ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �أم�شينا 
�لأخ��رية  تركيا  ت�رصفات  مناق�شة 
�لعد�ئية”.  �شديدة  نها  �أ على  و�تفقنا 
تركيا  “دعم  �إىل  خ�شو�شا  و��شار 
زرعت  ّنها  �أ و”حقيقة  لأذربيجان” 
 ،” �أي�شًا �ملنطقة  يف  �شورية  قو�ت 
�شوريني  مرتزقة  �إىل  ���ش��ارة  �إ يف 
�أر�شلتهم  نقرة  �أ ّن  �أ يريفان  ّك��دت  �أ

يف  �لأذربيجانية  �لقو�ت  �زرة  مل��وؤ
“بحثنا  و�أ�شاف  باغ.  قره  ناغورين 
يف  تركيا  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  يف  ي�����ش��ًا  �أ
ق��و�ت  ي�����ش��ًا  �أ �أدخ��ل��ت  حيث  ليبيا 
�رصق  يف  و�أفعالها  �أخرى،  دول  من 
تطول”.  و�لقائمة  �ملتو�شط،  �لبحر 
على  �لأم��ريك��ي  �ل��وزي��ر  و���ش��ّدد 
“تدويل  ّن  �أ ه��و  ب��اده  موقف  ّن  �أ
بكل  وي�رّص  ٍذ  م��وؤ �ل�رص�عات  هذه 
كّل  طالبنا  لذلك  �ملعنية،  �ل��دول 
ليبيا،  يف  تدّخلها  ب��وق��ف  �ل���دول 
م  �أ تركيا  م  �أ رو�شيا  كانت  �شو�ء 
نف�شه  “�ل�شيء  و�أ�شاف  �شو�هما”. 
“�ل�شتخد�م  ّن  �إ حيث  �أذربيجان”  يف 
�لع�شكرية  ل��ل��ق��در�ت  �مل��ت��ز�ي��د 
بومبيو  و�عترب  يقلقنا”.  �لركية 
و�لوليات  �أوروبا  على  “يجب  ّنه  �أ
�أردوغان  قناع  لإ مًعا  �لعمل  �ملتحدة 
يف  ت�شّب  ل  �لأعمال  هذه  مثل  ّن  باأ

�شعبه”. م�شلحة 
ق/د

رئي�ش  �بنة  تن�شم  �ن  �ملفاجئ  من 
�ل�شهيوين  �ل��ك��ي��ان  يف  �مل��و���ش��اد 
���ش��ف��وف  �ىل  ك���وه���ني  ي��و���ش��ي 
وزر�ء  رئي�ش  �شد  �لحتجاجات 
بنيامني  ���رص�ئ��ي��ل��ي  �لإ �لح��ت��ال 
كوهني  يو�شي  ُيعترب  �ذ  نتنياهو. 
نتنياهو  �إىل  �لأ�شخا�ش  �أقرب  من 
خم��ت��ل��ف  يف  ����ش��م��ه  وي��ظ��ه��ر   ،
نتنياهو  ي��ود  كمر�شح  �ملنتديات 
�ملن�شب  توليه  منذ  فيه.  �لنجاح 
ب�شكل  ك��وه��ني  مقابلة  تتم  مل   ،
�لإع��ام  و�شائل  قبل  من  متكرر 
تفيد  �لتي  �لتقارير  على  يعلق  ومل 
بعد  �ل�شيا�شة  �إىل  �شيتحول  نه  باأ
 / مار�ش  ويف  وليته.  ف��رة  نهاية 

�لأ�شود  �لعلم  �لبنة  �أ�شافت   ، ذ�ر  �آ
�إىل  �ملتظاهرة  �جلماعات  لإح��دى 
 ، في�شبوك  على  �خلا�ش  ح�شابها 
 ، �لأول  ت�رصين   / �أكتوبر   4 ويف 
 ، �ملظاهر�ت  من  متقدمة  مرحلة  يف 
�إىل  "لي�ش"  �حتجاج  �شعار  �أ�شافت 
�شديقاتها  �إحدى  �أن  حتى  �شورتها. 
 Facebook ع��ل��ى  ���ش��ك��رت��ه��ا 

. عمها لد
�حرنوت  يديعوت  ل�شحيفة  ووفقا 
حذف  ومت   ، �لتعليق  �لبنة  رف�شت 
من  �ل�شور  ز�ل���ت  �إ و  ن�رصته  م��ا 
طلب  على  كوهني  يرد  مل  �حل�شاب. 

. للتعليق
ق/د

�لحتال   " �إن  "�شانا"،  وكالة  قالت 
ونهب  �رصقة  يو��شل  �لأمريكي 
�أخ��رج  حيث  �ل�شورية،  �ل��رثو�ت 
بالنفط  حمما  �شهريجا   120
�لعر�قية  �لأر��شي  باجتاه  �مل�رصوق 

�ل�رصعي". غري  �لوليد  معرب  عرب 
م�شادر  عن  نقا  �لوكالة  و�أ�شافت 
“قو�ت  �إن  �لقام�شلي  يف  حملية 
رتا  �أخرجت  �لأمريكي  �لحتال 
حمما  �شهريجا   70 من  لفا  موؤ
حمطة  طريق  عرب  �مل�رصوق  بالنفط 
�لعر�ق”.  مع  �حلدودية  بيك  حمزة 
�آخ��ر  “رتا  �أن  �ل��وك��ال��ة  ولفتت 
تابعا  �شهريجا   50 م��ن  ل��ف��ا  م��وؤ
خرج  �لأمريكي  �لحتال  لقو�ت 

بالنفط  حمما  رميان  بلدة  من 
يحتلها  �لتي  ب��ار  �لآ من  �مل�رصوق 
عرب  �لعر�ق  �إىل  متجها  �شورية  يف 

�ل�رصعي”. غري  �لوليد  معرب 
ق��و�ت  "�أن  "�شانا"،  ���ش��ارت  و�أ
ت�شيطر  م��ري��ك��ي  �لأ �لح���ت���ال 
على  )ق�شد(  ميلي�شيا  مع  بالتو�طوؤ 
منطقة  يف  �لنفط  حقول  غالبية 
�رصقتها  بهدف  �ل�شورية  �جلزيرة 
���ش��ه��ر  و�أدخ���ل���ت ع��ل��ى م���دى �لأ
�ملحملة  �ل�شاحنات  �آلف  �ملا�شية 
ع�شكرية  وم��ع��د�ت  ���ش��ل��ح��ة  ب��اأ
ب���ار  �آ حم��ي��ط  �إىل  ول��وج�����ش��ت��ي��ة 

. لنفط" �
ق/د

ب��ريك��وف��ي��ت�����ش  �آيف  ����ش  ي���ر�أ
�لأمريكي  �لرئي�ش  مبعوث 
�ل�رصق  ملنطقة  تر�مب  دونالد 
�لأو�����ش����ط وف����د ب����اده يف 
تعقد  �ل��ت��ي  �ل��ث��اث��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
���رص�ئ��ي��ل و�ل��ب��ح��ري��ن،  م��ع �إ
وقالت  ع��ربي.  �إع��ام  بح�شب 
هيوم”  “ي�رص�ئيل  �شحيفة 
برئا�شة  �لأمريكي  �لوفد  �إن 
�إىل  �شين�شم  بريكوفيت�ش 

منت  على  �لبحرينيني  �مل�شوؤولني 
من  م��ب��ا���رصة  جت��اري��ة  رح��ل��ة  �أول 
�شتغادر  و�لتي  بيب  �أ تل  �إىل  �ملنامة 
و�أ�شافت  �لثاثاء.  �ليوم  �ملنامة 
لدعم  تاأتي  و��شنطن  م�شاركة  �أن 
�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي �مل��و���ش��ع 
بر�هيمية”  “�لإ �لتفاقيات  مبوجب 
و�لبحرين  �إ�رص�ئيل  وقعتها  �لتي 
�لبحريني  �خلارجية  وزي��ر  موؤخر�. 
وزي��ر  م��ع  �ل��زي��اين  �للطيف  عبد 
بن  �لله  عبد  م��ار�ت��ي  �لإ �خلارجية 
�لإ�رص�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ش  مع  ز�يد 
على  �لتوقيع  خال  نتنياهو  بنيامني 
بي�ش  �لأ �لبيت  يف  �ل�شام  �تفاق 
�آري  �لأمريكي  �لوفد  �شي�شم  كما 
�ملبعوث  مكتب  م��دي��ر  ي��ن��ه��ورن  �إ
للمفاو�شات  �لم��ري��ك��ي  �خل��ا���ش 
جلنة  رئي�ش  باكر  وب��ول  �لدولية 
على  للحفاظ  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
ومن  �خلارج.  يف  �لأمريكي  �لر�ث 
�أن ين�شم �إىل �لوفد �لأمريكي  �ملقرر 
�لأمن  جمل�ش  من  م�شوؤولون  �أي�شا 
ميغيل  �جل���ر�ل  بينهم  �ل��ق��وم��ي 
و�شمال  �خلليج  �شوؤون  مدير  كوريا 
�مل�شت�شار  فا�شكز  و�إدغ��ار  �إفريقيا 
�لدولية،  للمفاو�شات  �لإع��ام��ي 
�لقت�شادي  �مل�شت�شار  �أرنت  وريان 
يفانز  �إ وكينت  �لدولية  للمفاو�شات 
و�أم�ش  �لعربية.  �جلزيرة  ق�شم  رئي�ش 
“جريوز�ليم  �شحيفة  �أفادت  �لأول 

وزي��ر  �أن  ���رص�ئ��ي��ل��ي��ة،  �لإ بو�شت” 
�للطيف  عبد  �لبحريني  �خلارجية 
مرة  لأول  �إ�رص�ئيل  �شيزور  �لزياين 
ح�شب  وذلك  �ملقبل،  �لأربعاء  يوم 
�لإ�رص�ئيلية.  �خلارجية  وز�رة  تاأكيد 
�أك��دت  هيوم”  “ي�رص�ئيل  �أن  �إل 
و�لأمريكي  �لبحريني  �ل��وف��د  �أن 
�إىل  �لثاثاء  �ليوم  معا  �شي�شان 
�لوزر�ء  جمل�ش  و�شادق  بيب.  �أ تل 
�لإعان  على  �لأح��د،  �لإ�رص�ئيلي، 
ق���ام���ة ع��اق��ات  �مل�����ش��رك ح���ول �إ
بني  وودي��ة  و�شلمية  دبلوما�شية 
وذلك  �لبحرين،  ومملكة  �إ�رص�ئيل 
يوم  �لكني�شت  قبل  من  قر�ره  �إ عقب 
وياأتي  �جلاري.  �ل�شهر  من  �لعا�رص 
للحكومة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�لذي  �لتفاق  بدخول  يذ�نا  �إ �ليوم، 
منت�شف  و��شنطن  يف  توقيعه  مت 
حيز  �مل��ا���ش��ي  ي��ل��ول  ���ش��ب��ت��م��رب/�أ
بني  �لعاقات  تطبيع  ويعد  �لتنفيذ. 
�ملتحدة  �لوليات  وحلفاء  �إ�رص�ئيل 
ذلك  يف  مبا  �لأو���ش��ط،  �ل�رصق  يف 
�شمن  رئي�شيا  هدفا  �خلليج،  دول 
�لأمريكية  قليمية  �لإ �ل�شر�تيجية 
ومنت�شف  طهر�ن.  �حتو�ء  �أجل  من 
�لكني�شت  �شادق  �ملا�شي،  �ل�شهر 
م���ار�ت،  �لإ م��ع  مماثل  �ت��ف��اق  على 
يف  و��شنطن  يف  �أي�شا  توقيعه  مت 
مع  �لت��ف��اق  توقيع  ت��اري��خ  نف�ش 

. ين لبحر �
ق/د

�لثنني  يوم  �أمريكي  م�شوؤول  قال 
طلب  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�ش  �إن 
�لنووي  �ملوقع  ملهاجمة  خ��ي��ار�ت 
���ش��ب��وع  ي�����ر�ين �ل��رئ��ي�����ش��ي �لأ �لإ
نهاية  يف  ق���رر  ل��ك��ن��ه  �مل��ا���ش��ي 
�ملثرية.  �خلطوة  �تخاذ  عدم  �ملطاف 
قدم  ت��ر�م��ب  �إن  �مل�����ش��وؤول  وق���ال 
�ملكتب  يف  �جتماع  خ��ال  �لطلب 
كبار  مع  �خلمي�ش  يوم  �لبي�شاوي 
فيهم  مبن  �لقومي،  لاأمن  م�شاعديه 

و�لقائم  بن�ش  مايك  �لرئي�ش  نائب 
كري�شتوفر  �لدفاع  وزي��ر  باأعمال 
رئي�ش  ميلي  مارك  و�جل��ر�ل  ميلر 
وم��ن  �مل�����ش��رك��ة.  �لأرك����ان  هيئة 
يطعن  �لذي  تر�مب،  ي�شلم  �أن  �ملقرر 
من  �ل��ث��ال��ث  �نتخابات  نتائج  يف 
�إىل  �ل�شلطة  �لثاين،  ت�رصين  نوفمرب 
جو  �ملنتخب  �لدميقر�طي  �لرئي�ش 
�لثاين.  كانون  يناير   20 يف  بايدن 
�لجتماع  عن  تقرير�  �مل�شوؤول  و�أكد 

�لتي  تاميز  نيويورك  �شحيفة  يف 
�أقنعو�  �مل�شت�شارين  �أن  ذك��رت 
تنفيذ  يف  قدما  �مل�شي  بعدم  تر�مب 
�رص�ع  ن�شوب  خطر  ب�شبب  �ل�رصبة 
“طلب  �مل�����ش��وؤول  وق���ال  �أو���ش��ع. 
�ل�شيناريوهات  �أعطوه  خ��ي��ار�ت. 
�مل�شي  عدم  �ملطاف  نهاية  يف  وقرر 
عن  بي�ش  �لأ �لبيت  و�متنع  قدما”. 

. لتعليق �
ير�ن  �إ موقع  على  �رصبة  �شاأن  ومن 

�أن  نطنز  يف  �لرئي�شي  �ل��ن��ووي 
وت�شكل  قليمي  �إ �رص�ع  �إىل  تتحول 
�ل�شيا�شة  ع��ل��ى  خ��ط��ري�  حت��دي��ا 
�لفريق  و�متنع  لبايدن.  �خلارجية 
ومل  �لتعليق.  عن  لبايدن  �لنتقايل 
�إىل  �لو�شول  بايدن  لفريق  يت�شن 
ب�شبب  �لقومي  �لأم��ن  معلومات 
�ملرحلة  ب��دء  تر�مب  د�رة  �إ رف�ش 

. لية نتقا ل �
ق/د

بومبيو يزور ا�سطنبول لكن بدون لقاء امل�سوؤولني الأتراك غداة تهديده 

اأوروبا واأمريكا بحاجة للعمل امل�سرتك ملواجهة ت�سرفات تركيا 

ابنة رئي�س املو�ساد تن�سم اإىل الحتجاج 
�سد نتنياهو

هكذا ت�سرق القوات الأمريكية النفط 
ال�سوري وتهربه!

وفد اأمريكي ي�سارك يف القمة الثالثية 
واإ�سرائيل البحرين  “التاريخية” مع 

م�سادر اأمريكية تك�سف: 

ترامب فكر بتوجيه �سربات ع�سكرية ملواقع نووية اإيرانية الأ�سبوع املا�سي 
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الكاتب ال�ساب " اأ�سامة دري�س " يف حوار ل"التحرير":

الكاتب قبل كل �سيء هو �ساحب ر�سالة ولول 
ر�سالته ملا طّوع قلمه �سوب املنفردة الأدبية

بقلم / اأ . خل�سر . بن 
�سف يو

---------------- 
لك  اأتت  التحرير:كيف 
فكرة الكتابة ... و من 
�ساعدك على هذا ... و 
الكتابة من  هل كنت حتب 

؟ �سغرك 
�لأر���ش  ه��ذه  على  هنا  نحن 
د�ر  و    ، ع��اب��رون  ���ش��ي��وف 
�لد�ئمة  قامة  �لإ هي  �لآخ��رة 
عابر  بني  ف��رق  هناك  لكن   ،
من  بع�ش  �أن  ب��ل  وع��اب��ر، 
�ل�شنني  م��ئ��ات  م��ن��ذ  ع���ربو� 
�ل��ي��وم  بيننا  م��ق��ي��م��ون  ه��م 
�لطيب  ث��ر  وب��الأ برمزيتهم 
رجال  فينا  و   ، تركوه  �ل��ذي 
لكنهم  �لأر�ش  على  يدرجون 
عن  حتى  بالغائبني  ���ش��ب��ه  �أ
�ل�شيقة  ودو�ئ��ره��م  ���رصه��م  �أ
لن  �لآن  من  �شنة  مئة  بعد   ،
�لنا�ش  لدى  �ملهم  من  يكون 
�لتي  �ملاب�ش  لون  يعرفو�  �إن 
مكان  ل  و  �أف�شلها  كنت 
 ، ��شكنه  كنت  �ل��ذي  �لبيت 
يف  لها  قيمة  ل  �شياء  �أ فهذه 
هنا  من  ن���ذ�ك،  �آ �لنا�ش  نظر 
�إىل  �لكتابة  فكرة  �أخذتني 

يهتم  �شوف   ، ليف  �لتاأ ع��امل 
�أو  كتب  من  تركته  مبا  �لنا�ش 
علمته  طالب  �أو  بنيته  م�شجد 
مبا  يهتمون  �شوف   ، باخت�شار 
ي�شمعونه  مبا  ولي�ش  يلم�شونه 
"�لأمري"  �ملحرم  �لكتاب  يف   ،
"نيكولو  ي��ط��ايل  �لإ للمفكر 
"هناك   : ق���ال  مكيافيلي" 
ول  ومتوت  تعي�ش  �أ�شخا�ش 
وهناك   ، �ل��ت��اري��خ  ي��ذك��ره��م 

�لتاريخ". ت�شنع  �أ�شخا�ش 
لك  التحرير:�سي�سدر 

" نقطة الالرجوع    قريبا 
لو   ، ن�سو�س  جمموعة   "
التجربة  هذه  عن  حتدثنا 

�سبب  ما   ، الإبداعية 
 ، لهذا ال�سدار  الت�سمية  

التي  الرئي�سية  الفكرة  وما 
تدور حوله  ، ممكن تعطينا 
الكتاب  حول  اأكرث  تفا�سيل 
تطرقت  التي  مو�سوعاته   ،

اإليها و عاجلتها ؟
�ل��ك��ات��ب ق��ب��ل ك���ل ���ش��يء 
ه��و ���ش��اح��ب ر���ش��ال��ة ول��و 
قلمه  ط��وع  مل��ا  ر���ش��ال��ت��ه  ل 
دب��ي��ة ،  ���ش��وب �مل��ن��ف��ردة �لأ
�لنقطة  هي  �لارجوع  نقطة 

�لعودة  عندها  ميكننا  ل  �لتي 
تبلغ  �أن  م���ا  �إ  ، �ل���ور�ء  �إىل 
�لهاوية  يف  ت�شقط  �أو  �لقمة 
ن�شو�ش  د�خ���ل  ف��اأحت��دث   ،
�ملحطات  تلك  ع��ن  �لكتاب 
تلك  عن   ، �ملرء  منها  مير  �لتي 
�لياأ�ش  عن  �جلميلة  �لبد�يات 
و  �لتخلي  عن  و�لنطو�ئية 
، يف د�خل  �ملجهول  �إىل  �حلنني 
وقوة  �شعف  هناك  ن�شان  �إ كل 
�شمود  وج���نب،  ���ش��ج��اع��ة   ،
وق��ذ�رة،  نقاء  و��شت�شام، 
�ل��غ��ادر  و  ي��ق��اوم  فاملخل�ش 
يتهاوى  �ل�شعيف  و  يخون 
ي�شع  �لقائد  و  �لياأ�ش  حتت 

�لارجوع. نقطة 
حدث  هناك  التحرير:هل 
هذه  لكتابة  حفزك  معني 
ال�سواغل  وما  املجموعة  

هذا  يف  عليها  ا�ستغلت  التي 
؟ الن�س 

جهد  ب��ل   ، ح��دث  لي�ش  ه��و 
طريقة  ب��د�ع  لإ حماولتي  يف 
خم��ت��ل��ف��ة ع��م��ا ه��و م��وج��ود 
و�لن����زي����اح ع���ن �مل��ت��وف��ر 
و�ل��ن��م��ط��ي وك����ذ� �مل��ب��ت��ذل 
مل  ن�����ش��و���ش  م���ن  ف��ك��م   ،
ف��ك��ار  و�لأ �مل��ع��اين  تنق�شها 
يف  �لأح��ك��ام  ينق�شها  ول��ن 

�أختها  جانب  �لكلمة  و�شع 
 ، مو�شعها  يف  و�ل�����ش��ورة 
من  �ل�شكل  در����ش��ة  فيجب 
�جلوهر  ويف   ، �لكم  ليف  تاأ
لن  بحيث  �ملعاين  غ��ز�رة  من 
ول  مبتذلة  �شوقية  تكون 

مهللة. عامية 
م�ساريع  لك  التحرير:هل 
كرواية   ... قريبا  ثقافية 

اأو  �سيناريو  اأو  اأو ق�سة 
مقال اأو خواطر و غريها ؟

�لتكر�ر  د�ئ��م��ا  ي�شرط  ل 
نف�ش  يف  �مل��ح��اول��ة  و�إع���ادة 
ياأتى  فقد   ، للهدف  �لطريق 
عدم  ب�شبب  �لكبري  جناحك 
على  ق���درت���ك  �أو  جن��اح��ك 
�لطريق  نف�ش  يف  ق����د�م  �لإ
نحو  لنف�شك  ر�شمته  �ل��ذي 
دخ��ول  �إىل  �أط��م��ح   ، ه��دف��ك 
فال�شيناريو   ، �ل�شينما  عامل 
و  �ل�شينمائي  �لفيلم  لب  هو 

له. د�شتور  مبنزلة  يعد 
التحرير:اأهدافك 

؟ وطموحاتك  امل�ستقبلية 
�أو�شع و�أكرث  �أ�شعى �إىل ما هو 
رحابة �إىل �أن �أخرج عن حيزي 
�أكتب  �أن   ، �لزمان  و  �ملكان 
يقر�أ  �أن  للجميع  ميكن  جتربة 
جتربة   ، خالها  م��ن  نف�شه 
ول  مبكان  ترتبط  ل  ن�شانية  �إ
�لرئي�ش   ، حم��ددي��ن  زم���ان 
"�أوباما"  لإمريكا  �ل�شابق 
كان  حلملته  ���ش��ع��اًر�  و���ش��ع 
يف  و�شاهم  كان  مبا  �لذكاء  من 
حينها  �لنتخابات  يف  جناحه 
 Yes We Can �شعار  و�شع 
هذه  تختزله  �لنجاح  �رص  لأن 
�أ�شبو  نا  �أ باخت�شار   ، �لعبارة 
يتجاوز  دًب���ا  �أ �أك��ت��ب  �أن  �إىل 
�ل��رق��ع��ة �جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��دي��ن 

. للغة و�
اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة للقراء 
ح��اول   ، �ل��ق��ارئ  ���ش��دي��ق��ي 
 ، �حلياة  يف  نظرتك  تو�شيع 
�ل�شري  �ل�����رصوري  من  لي�ش 
نحو  وتقليدي  مبا�رص  ب�شكل 
�أتوجه   ، ليه  �إ لت�شل  هدفك 
 " �شتاذة  لاأ �ل�شكر  بر�شالة 
وجريدتكم   " ح   . �لعمر�ين 
�لطيبة  �للتفاتة  ه��ذه  على 
�لعاملني  �ل�شحفيني  وجميع 
"خل�رص  �شتاذ  �لأ خا�شة  بها 
�لله  ج��ز�ك��م  يو�شف"،  ب��ن 

. خرًي�

1999 من اجلزائر العا�سمة ، طالب يف املعهد الوطني لالإعالم الآيل ، م�سارك  29 �سبتمرب  اأ�سامة دري�س من مواليد 
للقراءة  "اإكليل احلكايا / لعنة ال�ستياق ..." ع�سو يف نادي الإعالم ، موؤ�س�س ورئي�س نادي  اأربعة كتب جامعة منها  يف 

، فاإن ذاق �سدرها ناجت ربها  لها و�سوء من فرط ال�سالة  "�سناع الثقافة"، �ساب ع�سريني خرج من رحم امراأة ل يبطل 
اأب  اأو يطاله الأذى من الب�سر وله  اأن يهزم  اأنّى له  باأكف ال�سراعة راجية النجاة ، فدعواتها حتر�سه من �سابع �سماء ، 
اإليه قائال  اإن يكون كاتًبا لي�س بتاركه حتى يجيء  اإل ما كتب له ، حلمه  مثل اجلبل الذي ل ينحني وليقع ، لن ي�سيبه 

ي�ست�سلم. ولن  لك  هيت 

���رصح��ت وزي���رة �ل��ث��ق��اف��ة و 
�أن  دودة  بن  مليكة  �لفنون 
و  �لثقافات  ب��ني  م��ا  �حل���و�ر 
�أ�شحى"حتمية"  دي����ان  �لأ
�لتي  �لتهديد�ت   " ملو�جهة 
هذ�  و  �لدويل"  �لأمن  تعر�ش 
�لندوة  خال  لها  مد�خلة  يف 
 " حول  �لفر��شية  �لدولية 
من  �لثقافات  بني  ما  �لت�شامح 
بيان  ح�شب  �أف�شل"  عامل  �أجل 

للوز�رة.
ه��ذه  خ���ال  ت��دخ��ل��ه��ا  يف  و 
�ملنظمة  نظمتها  �لتي  �لندوة 
و  �لثقافة  و  للربية  �لعربية 
و�ملعهد  )�لي�شكو(  �لعلوم 
�حياء  مبنا�شبة  لل�شام  �لدويل 

. للت�شامح  �لدويل  �ليوم 
 " دودة  ب��ن  مليكة  ب���رزت  �أ
ج�شور  بناء  يف  �لثقافة  دور 
بني  �ل��ت��ق��ارب  و  �لت�����ش��ال 
من  حتمله  م��ا  و  �ل�����ش��ع��وب 

�ل�شام  تن�شد  �ن�شانية  قيم 
و  �لعنف  تنبذ  و  �لت�شامن  و 

هية". لكر� �
�أن  �ل��وزي��رة  �ع��ت��ربت  ق��د  و 
و  �لثقافات  ب��ني  م��ا  �حل���و�ر 
كحتمية  نف�شه  فر�ش  �لديان 
للتطرف   " �لت�شدي  �أجل  من 

." �لرهاب  و  �لعنف  و 
�ل��وزي��رة �ىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
�لكبري  �ل��ث��ق��ايف  "�لتنوع 
 " �ع��ت��ربت��ه  �ل��ذي  للجز�ئر" 
مو�طني  بني  لان�شجام  عاما 
�لغني  و  �ل�شا�شع  �لبلد  "هذ� 
مليون   2،4 ل  ميتد  بتاريخ 
�لبيان. يف  جاء  ح�شبما  �شنة" 

بهدف  �للقاء  هذ�  نظم  قد  و 
و  �حل�����و�ر  ���ش��ب��ل  "تعزيز 
�لأورو- باملنطقة  �ل�شلم 
�ل�شاحل  منطقة  و  متو�شطية 

�ل�شحر�وي".
ق/ث

حم��م��د  ل��ل��ك��ات��ب  ����ش���در   
ولية  �بن  �أوني�شي  �ل�شالح 
�أمازيغي- قامو�ش  خن�شلة 
ما  ح�شب  عربي-فرن�شي، 
�لعمل.و  �شاحب  م��ن  علم 
�لعمل  هذ�  �أن  �ملوؤلف  �أو�شح 
م��ق��ر�د  �أ ب�"�أمو�ل  �مل��ع��ن��ون 
ث��اث��ي  ق��ام��و���ش  ")مبعنى 
د�ر  عن  �ل�شادر  و  �للغات( 
باتنة  بولية  بلزمة  دلي�ش  �أ
مردفا  �شفحة،   271 يت�شمن 
ثاثي  قامو�ش  يف  يتمثل  نه  باأ
م��ازي��غ��ي-ع��رب��ي- �أ �للغات 
�آلف   5 حل����و�يل  ف��رن�����ش��ي 
�ملتحدث  ذ�ت  �أ�شاف  كلمة.و 
ه��ذ�  خ���ال  م��ن  �أر�د  ن��ه  ب��اأ
طرحه  �لذي  �جلديد  �لقامو�ش 
�لأ�شبوع  بد�ية  باملكتبات 
و  بال�رصح  �لتطرق  �جل��اري 
�لكلمات  لآلف  �لتف�شيل 
عامة  ب�شفة  م��ازي��غ��ي��ة  �لأ
�ل�شاوية  �مل�شطلحات  و 
�لتوثيق  و  خا�شة  ب�شفة 
�لأمازيغي  �ل�شفوي  للر�ث 
مرجعا  �لقامو�ش  هذ�  جعل  و 
ك�شف  �ل��ق��ادم��ة.و  لاأجيال 
�أن  بعد  ن��ه  ب��اأ �لكاتب  ذ�ت 
�لذي  �لقامو�ش  هذ�  �أ�شدر 

�شنتني  م��ن  �أك��رث  منه  �أخ��ذ 
م�شتعينا  �إ�شد�ره  و  لتنقيحه 
كبار  و  �مل�شادر  بع�رص�ت 
منطقة  ه����ل  �أ م���ن  �ل�����ش��ن 
بوليتي  ل�شيما  �لأور�����ش 
له  "�شتكون  خن�شلة  و  باتنة 
�لأعمال  من  �لعديد  م�شتقبا 
مو��شيع"،  عدة  يف  �جلديدة 
عدة  ميلك  ن���ه  �أ �إىل  م�شري� 
�شبه  �أع���م���ال  م�����ش��ود�ت 
و�شع  على  �شيعمل  منتهية 
عليها  �لأخ���رية  �لرتو�شات 
�أوني�شي  �شار  �أ طبعها.و  قبل 
�لأمازيغي  �لقامو�ش  �أن  �إىل 
�لذي  �لفرن�شي  –�لعربي- 
�جلاري  نوفمرب  �شهر  �شدر 
له   13 رق��م  �مل��ول��ود  يعترب 
كر�شها  ���ش��ن��ة   20 خ���ال 
تاريخ  ع��ن  كتب  لإ���ش��د�ر 
�لأور�����ش  منطقة  ثقافة  و 
�ملنطقة  باأعام  �لتعريف  و 
لل�شعر  دو�وي����ن  ك��ت��اب��ة  و 
ثاثة  ليف  تاأ و  م��ازي��غ��ي  �لأ
باللغتني  �رصح  فيها  قو�مي�ش 
حلو�يل  �لفرن�شية  و  �لعربية 
�أمازيغية  كلمة  �آلف   10

. وية �شا
ق/ث

احلوار ما بني الثقافات و الأديان " 
حتمية" اأمام التهديدات التي تعرت�س 

الدويل" " الأمن 

قامو�س اأمازيغي-عربي-فرن�سي جديد 
للكاتب حممد ال�سالح اأوني�سي بخن�سلة 
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ابتدائيا  علنيا،  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  -حكمت  
يف  اخلــربة.   بعد  الدعوى  يف  ال�سري  اإعــادة  قبول  ال�سكل:  يف  ح�سوريا:  
2019-12- بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  اإفراغا  املو�سوع: 

املنجزة من  الطبية   باعتماد اخلربة   ،626/2019 18حتت رقم فهر�س:  
العقلية  الأمرا�س  يف  املخت�س  الدين  نور  خطارة  الدكتور  اخلبري  طرف 
  2020-01-14 بتاريخ  املحكمة   �سبط  اأمانة  لدى  واملودعة  والنف�سية 
حتت رقم فهر�س11/20، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع احلجر على املدعى عليه  
مازيز عبد الواحد   املولود بتاريخ 12-01-1989 باملنيعة لأبيه بوحف�س، 
واأمه بلكحل رحيلة،  وتعيني املدعي عليه مازيز اأحمد مقدما عليه  لرعايته 
الأ�سرة،والأمر  قانون  من   88 املادة  اأحكام  مراعاة   مع  ب�سوؤونه   والقيام 
ب�سعي من املقدم وعلى نفقته  الوطنية  اليومية  بن�سر هذا احلكم باجلرائد 
هام�س  على  احلكم   بهذا  بالتاأ�سري  املدنية  احلالة  �سابط  اأمر  ومع  لالإعالم، 
منها  الثابت  الق�سائية  بامل�ساريف  املدعي  حتميل  مع  املعني،  ميالد  �سهادة 
تقدم  ملا  –اإثباتا  يجهل  ل  حتى  و  بـ450دج.  املقدرة  الق�سائية  الر�سوم 

حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبيةحكـــــــــــــــــــم 
ولية البي�س 

مديرية البيئة

ان وايل الولية :
باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة يقرر

املادة الأويل : يفتح حتقيق عمومي حول درا�سة مدى التاأثري على البينة مل�سروع ا�ستخراج وحت�سري الرمل باملكان امل�سمى واد العط�سان ببلدية ال�ساللة من طرف 
موؤ�س�سة SARL EL KSOUR وفق النقاط التي اإحداثياتها)UTM (كالأتي :

صعسالرقم

01232305.003660704.001113

02232280.003660725,001113

03231983.003660555.001 111

04231916,003660470,001110

05231971,003660392.001109

06232285.003660486.001113

06232567.003660649.001116

و ملدة خم�سة ع�سر يوما )15( يوما اإبتداءا من تاريخ اإ�سهار هذا القرار يف اجلريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل على نفقة �ساحب امل�سروع املادة02: يعلن 
ال�سيد بوغمرة دين، مهند�س دولة رئي�س ق�سم فرعي بالنيابة فرع املوارد املائية بالدائرة كمحافظ  حمقق مبقر بلدية ال�ساللة املادة 03: يفتح لهذا الغر�س 
�سجل مبقر بلدية ال�ساللة مرقم وموؤ�سر عليه وكذا و�سع ملف كامل للم�سروع يتكون من ن�سخة من درا�سة مدى التاأثري على البيئة ون�سخة من خمطط الكتلة 
والو�سعية حتى يتمكن املواطنون من الإطالع عليه خالل الأوقات القانونية للعمل من ال�ساعة الثامنة )08 �سا( اإىل ال�ساعة احلادية ع�سر )11 �سا( �سباحا ومن 
ال�ساعة الثانية )14 �سا( اإىل ال�ساعة الرابعة )16�سا( م�ساءا وتدون اآرائهم ومالحظاتهم  يف ال�سجل حول امل�سروع املادة 04: يعلق هذا القرار مبقر البلدية 
والأماكن املخ�س�سة لإعالم اجلمهور وكذا الأماكن املجاورة للم�سروع. املادة 05 : بعد انتهاء مدة التحقيق يغلق ال�سجل و يبدي املحافظ املحلل ا�ستنتاجاته 
و كذا راي ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ويحرر حم�سر يرفع اإىل ال�سيد الوايل وذلك خالل ثمانية )08( اأيام التي تلي مدة التحقيق ويوقعه رئي�س 
06 : يكلف ال�سادة : الأمني العام للولية ، مدير التنظيم وال�سوؤون العامة ، مدير البينة ، مدير الطاقة ، مدير  املجل�س ال�سعبي البلدية ال�ساللة . املادة 
ال�سناعة واملناجم ، رئي�س دائرة ال�ساللة، رئي�س املجل�س ال�سعبي لبلدية ال�ساللة ، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�س امن الولية بتنفيذ هذا 

 التحرير 2020/11/18 القرار الذي يدرج �سمن م�سنف القرارات الإدارية للولية.

مدى  درا�سة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  املت�سمن   2020 نوفمرب   09 يف:  1222/املوؤرخ  رقم:  قرار 
ببلدية  العط�سان  امل�سمى واد  باملكان  الرمل  ا�ستخراج وحت�سري  مل�سروع  لتجديد  البينة  التاأثري على 

SARL EL KSOUR ال�ساللة من طرف موؤ�س�سة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

املقاطعة الإدارية تقرت
دائرة متا�سني
بلدية متا�سني

الرقم: 20/ 2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

 1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12  : رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل

نوفمرب   15 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12
2020 ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�س اجلمعية املحلية ذات طابع 

اإجتماعي امل�سماة : جمعية مكتتبي عدل 02-100م�سكن متا�سني
الكائن مقرها : متا�سني

- حتت رئا�سة ال�سيد :معطاء اهلل عبد الرحمان
- تاريخ ومكان الإزدياد 1980/11/04 ورقلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 
مديرية البيئة

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

املادة الأوىل : بفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة اإن�ساء حمطة اإنتاج املواد الزفتية لفائدة ال�سيد/بن حمودة حممد الكائنة بق�سم 03 جمموعة 
امللكية 641،باإقليم بلدية متليلي 

املادة 02: ح�سب املخطط فاإن حدود املحطة هي وفق الإحداثيات التالية:

Coordonnées UTM

ZYX point

Z=535.854Y =3575318.344X=564798.322B1

Z=535.854Y=3575259.324X=564805.147B2

Z=535.854Y=3575303.809X=564979.279B3

Z=535.854Y=3575355.972X=564963.944B4

املادة03: يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية متليلي ملدة خم�سة ع�سرة يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار.  املادة 04: يعني ال�سيد/ بن الزانة نور 
الدين مهند�س دولة يف البناء والتعمري مبقاطعة البناء والتعمري مبتليلي، ب�سفته حمافظ حمقق ويتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر 
بلدية متليلي، حيث يكون يف متناول املواطنني لإبداء املالحظات على امل�سروع  املادة 05: يكون الطالع على ملف التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي، 
كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل والأعياد. املادة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم 

اجلمهور اإعالما كامال وي�سهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على الأقل.
املادة07: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة ملدى تاأثري امل�سروع على البيئة  

بتقرير  امللف مرفوق  مع  متليلي، وير�سل  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ويوؤ�سر من طرف  ال�سجل  يغلق  اأعاله  املحددة  الفرتة  انتهاء  املادة08: عند 
املحافظ املحقق وكذا فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة 

09: يكلف ال�سادة/ الأمني العام للولية /مدير التنظيم وال�سوؤون العامة/مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح  املادة 
الفالحية /مدير ال�سناعة واملناجم /مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/مدير التعمري والبناء املعمارية والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�س اأمن الولية 
امل�سروع، وكل فيما  املحافظ املحقق و�ساحب   / متليلي  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  متليلي/رئي�س  الوطني/رئي�س دائرة  للدرك  الإقليمية  املجموعة  /قائد 

 التحرير 2020/11/18 يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية للولية.

قرار رقم:3122/بتاريخ /07 �سبتمرب 2020 يت�سمن فتح حتقيق عمومي :حول مدى التاأثري على 
البيئة لإن�ساء وا�ستغالل حمطة اإنتاج املواد الزفتية لفائدة ال�سيد/ بن حمودة حممد الكائنة بالق�سم 
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معروفة  لعائلة  �بنة  هي  عودة  كلثوم 
�أي�شا  بال�شفة  )ه��ي  �لنا�رصة  م��ن 
عام  ني�شان   2 يف  ول��دت  عائلتي( 
حارة  يف  "ن�رص عودة"  د�ر  1892 يف 
لو�لدها  �خلام�شة  �لبنت  كانت  �لروم، 
بولد  ي��اأم��ل  ك��ان  �ل��ذي  ع��وده  ن�رص 
تكن  مل  ذلك  كل  وفوق  ��شمه  يخلد 

جميلة.  �لبنت 
حياتها  �شرية  ع��ودة  كلثوم  كتبت 
ظهوري  ��شتقبل  "لقد  بقولها:  نف�شها 
يعلم  و�لكل  بالدموع.  �لعامل  هذ�  يف 
عندنا  �لبنت  ولدة  ُت�شَتقَبل  كيف 
كانت  ذ�  �إ خ�شو�شا  �ل��ع��رب،  نحن 
ويف  �خو�تها،  خام�شة  �لتع�شة  هذه 
وهذه  �شبيا.  �لله  يرزقها  مل  عائلة 
�شغري.  منذ  ر�فقتني  �ل��ك��ر�ه��ة 
علَيّ  مرة  عطفا  و�لدَيّ  �أن  �أذكر  فلم 
زعمها  يل  و�لدتي  كر�هة  يف  وز�د 
قليلة  فن�شاأت  �ل�شورة.  قبيحة  �أين 
هَمّ  ول  �لنا�ش،  �أجتنُب  كتوما  �لكام 
�أحد�  �أن  �أذكر  ول  �لتعلم،  �شوى  يل 
�شوى  �شغري  يف  دع��اين  بيتنا  يف 
�شلولة"،  "يا  و  �أ �شكوت"  �شتي  "يا 
�لمر  بادئ  يف  �لعلم  على  و�نكبابي 
من  �أ�شمع  كنت  ما  ك��رثة  من  ن�شاأ 
بتبقي  �شودة.  يا  ياخدك  "مني  و�لدتي 
�مة".  خَدّ �أخيك  ة  �مر�أ عند  عمرك  طول 
�لتهديد،  لهذ�  مهوٌل  �شبٌح  ثمة  وكان 
عندنا  وكانت  تتزوج،  مل  عمتي  �إن 
عقلي  فهال  خ��ادم.  مبثابة  �لبيت  يف 
�أفكر  و���رصت  م��ر،  �لأ ه��ذ�  �ل�شغري 
�مل�شتقبل  ه��ذ�  م��ن  �أتخل�ش  كيف 
يكن  ومل  بالعلم  ّل  �إ بابا  ر  �أ مل  �لتع�ش، 
�لوقت  ذلك  يف  �لتعليم  مهنة  �شوى 
قبل  �لعادة  كانت  وقد  ة.  للمر�أ ُتباح 
يف  تلميذ  �أول  يكون  من  �أن  �حل��رب 
يتعلم  �لبتد�ئية  �لرو�شية  �ملد�ر�ش 
وبعدها  جمانا  �لد�خلي  �لق�شم  يف 
فعكفت  معلم.  رتبة  على  يح�شل 
و�لف�شل  ُمر�دي.  وبلغت  �لعمل  على 
و�ل��دت��ي  �إن  ذ  �إ ل��و�ل��دي،  ه��ذ�  يف 
من  لديها  ما  بكل  قاومت  �ملرحومة 
كنت  فهل  �ملدر�شة.  دخويل  و�شائل 
وجدت  �إين  نعم.  حياتي؟  يف  �شعيدة 
ه��م  �أ م��ن  هما  ُخ�شلتني  نف�شي  يف 
ق��د�م  �لإ عي�شي:  هناء  يف  �لعو�مل 
و�ملحبة،  فيه،  �لثبات  مع  �لعمل  على 
و�لطبيعة  �لنا�ش  �شيء،  كل  حمبة 
هي  �لثانية  �خل�شلة  ه��ذه  و�لعمل. 
�أح��رج  د�ئ��م��ا يف  ت�����ش��اع��دين  �ل��ت��ي 
�مل�شاعب  تذليل  �إن  حياتي.  مو�قف 
ل��ب��ل��وغ �مل����ر�د ه��و �أك����رب ع��و�م��ل 
ب�شعادة  هذه  �قرنت  ذ�  فاإ �ل�شعادة. 
هناء  فهناك  �أي�شا،  بنا  يحيط  من 
�شنو�ت  خم�ش  ق�شيت  حقا.  �لعي�ش 
كنت  �ل��ل��و�ت��ي  �لبنات  �أول��ئ��ك  ب��ني 
�شاعدين  حبا  �أحببتهن  وقد  �أعلمهن. 
منهن  و�حدة  كل  مع  �أعي�ش  �أن  على 

�أ�شاعدهن  و�أن  �ل�شغرية،  بعي�شتها 
قابلنني  وق��د  ط��اق��ت��ي.  ق��در  ع��ل��ى 
وجوها  �أرى  د�ئ��م��ا  فكنت  باملثل، 
يف  ير�فقنني  وكن  �شاحكة  با�شمة 
زرت  �أين  و�أذك��ر  نزهاتي.  من  كثري 
�بنتها  وكانت  �شديقاتي  �إحدى  ة  مَرّ
�شنة  ع�رصة  �ثنتا  ولها  عندي  تتعلم 
يف  �شديقتي  ووج��دت  �لعمر.  من 
�حلديث  ثناء  �أ يف  فاأخربتني  �لفر��ش. 
ذ  �إ �بنتها  على  �أم�ش  غ�شبت  نها  باأ
فتزوج  �أمي  ماتت  ذ�  �إ بيها:  لأ قالت 
م���ا...  �أ يل  ت��ك��ون  ف��ه��ي  معلمتي، 
مبثلها  ���ش��ع��ر  �أ مل  ب�شعادة  �شعرت 
�أولئك  �إن  ذ  �إ قلبي،  م��اأت  قبل  من 
�أحبهن.  كما  يحببنني  �ل�شغري�ت 
�أطر�ف  �أزور  كنت  فر�غي  وقت  ويف 
�ل��ف��اح��ون،  يعي�ش  حيث  �مل��دي��ن��ة، 
�ملهملني  �ل�شغار  �أطفالهم  تفقد  و�أ
يتقطع  قلبي  وك��ان  �حل�شاد،  وق��ت 
�مللتهبة  �لعيون  تلك  �أرى  عندما  ملا  �أ
حام�ش  مبحلول  فاأغ�شلها  بالرمد، 
ن��ق��ط  �أ تنظيفها  وب��ع��د  �ل��ب��وري��ك، 
بع�ش  �أن  �أظن  عليها.  �لزنك  حملول 
�لزمن  يجعلهم  مل  �ل��ذي��ن  �لأط��ب��اء 
تلك  يدركون  ب�رص�،  ظَلّو�  بل  لهة  �آ
عندما  بها.  �أ�شعر  كنت  �لتي  �ل�شعادة 
�لعيون  تلك  ي���ام  �أ بعد  �أرى  كنت 
ي���دي  �لأ وت��ل��ك  ���ش��اف��ي��ة،  �شليمة 
�ل�شعور  هذ�  عنقي.  تطوق  �ل�شغرية 
عندما  تعبي،  ين�شيني  كان  ما  كثري� 
�لبلقان  يف  �حل��رب  �شاحة  يف  كنت 
لتعايف  �شعيدة  �أكن  �أمل  رو�شيا.  ويف 

�آلمه!  لتخفيف  �أو  جندي،  كل 
كنت  عندما  طربا  قلبي  يرق�ش  �أمل 
�إىل  متجها  و�أر�ه  �مل��ري�����ش  �أزور 
�شعيدة  عائلته  و�أرى  �ل�����ش��ح��ة، 
�جلميع  �أحب  كنت  �إين  بلى  ل�شفائه؟ 
لفرحه،  و�أفرح  فرد  كل  لآلم  تاأمل  فاأ
غريبة،  نها  �أ نف�شي  ت�شعر  مل  ولهذ� 
�لغربة.  يف  طويلة  م��دة  يل  �أن  مع 
عن  تقل  ل  و�أهميته  �لثاين،  م��ر  و�لأ
عمل  ك��ل  �أن  ح�شباين  وه��و  �لأول 

عمل  �أي  من  �أخجل  فل�شت  �رصيفا، 
ول  ب�رصيف  ما�ِشّ  غري  د�م  ما  ك��ان، 
من  قال  من  �أذكر  ول  غريي.  ب�رصف 
د�خلنا.  يف  �حلياة  ينبوع  �لرو�شيني: 
�إن  نعم،  بالغة.  حكمة  من  لها  فيا 
�أن  ق��درن��ا  ذ�  ف��اإ فينا،  �حل��ي��اة  ينبوع 
ب��ه،  حياتنا  م��ظ��اه��ر  جميع  ن���روي 
تتغلب  ز�ه��رة  وردة  حياتنا  �شارت 
على  وجمالها  �ل��ع��ط��رة  بر�ئحتها 
يف  ج��د�  كثرية  ه��ي  �لتي  ���ش��و�ك  �لأ
كما  �لأ�شو�ك  هذه  ملنا  توؤ فا  طريقنا. 
ل  يرتوي  ل  ومن  وحدها.  كانت  لو 
فتجف  كالعط�شان  يقف  �أن  من  له  ُبَدّ 
و�ل�شعادة  �شحر�ء،  وت�شري  حياته 
فا  ور�ءه  يرك�ش  فيها  كال�رص�ب 
�ملايني.  لديه  كانت  ولو  ليه  �إ ي�شل 
ما  ك��ل  يف  �جل��م��ال  �أج��د  �أن  تعلمت 
من  �أو  ك��ان  طبيعيا  ب��ي،  يحيط 
كان  �لطبيعة  فجمال  �لب�رص،  �شنع 
نه  لأ نف�شي،  ��شطر�ب  ن  ي�َشِكّ د�ئما 
نه  فاإ �لب�رص  �شنع  و�أما  �خللود،  رمز 
�إعجابا  ويك�شبني  قو�ي  يجدد  كان 
�لعمل  على  فاأنكب  ن�شان،  �لإ بعقل 
يف  كنت  مبالغة،  ول  نا،  فاأ كالنملة. 
�أ�شتغل  �شعيدة  حياتي  �أطو�ر  جميع 

ُملَزَمة". ل  ر�غبة 
�لبتد�ئية  �ملدر�شة  عودة  كلثوم  �أنهت 
�لرو�شي"  "�ل�شمينار  �إىل  �نتقلت  ثم 
جال  بيت  مدينة(  )�ل��ي��وم  قرية  يف 
د�ر�ً  وك��ان��ت  �لغربية  �ل�شفة  يف 
�ملرحوم  �شاتذتها  �أ ومن  للمعلمات، 
�لأدب  �أعام  �أحد  �ل�شكاكيني  خليل 
يف  ث��ر  �أ �ل��ذي  �لفل�شطيني  �لعربي 

. جيهها تو
عمرها  من  ع�رصة  �ل�شاد�شة  يف  كانت 
�إىل  وع��ادت  در��شتها،  ن��ه��ت  �أ ح��ني 
مد�ر�ش  يف  �لتدري�ش  لتبد�أ  �لنا�رصة 
�ل��ن��ا���رصة  يف  �ل��رو���ش��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
مد�ر�ش  ي��زور  وك��ان  )�مل�شكوبية( 
مفت�شون  �لوقت  ذل��ك  يف  �جلمعية 
�لرو�شية.  �جلمعية  قبل  من  مبعوثون 
بالتعليم  ع��م��ل��ه��ا  ث���ن���اء  �أ �ل��ت��ق��ت 

�مل�����ش��ت�����رصق �ل��رو���ش��ي �مل�����ش��ه��ور 
فل�شطني  ز�ر  �لذي  كر�ت�شكوف�شكي 
1910-1908( وذكر ذلك  �أعو�م ) بني 
�لعربية"،  �ملخطوطات  "مع  كتابه  يف 
يف  عودة  كلثوم  قابلت  كتب:  حيث 
معلمة  نذ�ك  �آ وكانت  ذ�تها،  �لنا�رصة 
�ملجات  يف  عملها  جانب  �إىل  نا�شئة 
كر�ت�شوف�شكايا  فري�  م��ا  �أ �لعربية. 
عن  كتبت  فقد  �مل�شت�رصق،  عقيلة 
نه  باأ �ل��ن��ا���رصة  �إىل  زوج��ه��ا  زي���ارة 
مد�ر�ش  م��ن  معلمتني  على  تعرف 
تعليمهما  نهتا  �أ �لفل�شطينية  �جلمعية 
جال،  بيت  يف  �ل�شيمنار  مدر�شة  يف 
�شو�حي  يف  جولته  يف  �شاركتا  وقد 
عودة  كلثوم  هي  و�أحد�هما  �لنا�رصة 
من   1913 ع���ام  ت��زوج��ت  و�ل��ت��ي 
يف  عمل  �ل��ذي  �ل��رو���ش��ي  �لطبيب 
�يفان  �لنا�رصة  يف  �جلمعية  م�شت�شفى 

. " �شيليف فا
عملها  ث��ن��اء  �أ ع��ودة  كلثوم  تعرفت 
�لرو�شي  �لطبيب  على  بالتعليم 
بع�شهما  و�أح��ب��ا  فا�شيليف  �ي��ف��ان 
�لعائلة  عار�شت  �لزو�ج،  على  و�تفقا 
كلثوم  وروت  ب�شدة.  �لزو�ج  م�رصوع 
عبد  �لفل�شطيني  لل�شاعر  ع��ودة 
عندما  �شلمى(  بو  )�أ �لكرمي  �لكرمي 
 ،1957 �شنة  مو�شكو  يف  بها  �لتقى 
طلب  �لعتاة  �أ�رصتها  فر�د  �أ بع�ش  باأن 
�أعلى  من  يدفعها  �أن  �ل�شبان  �أحد  من 
منها  �لعائلة  لت�شريح  �لبيت  �شطح 
عم  �بن  بف�شل  وفقط  عارها،  ومن 
�إىل  وقف  �ل��ذي  ع��وده  جنيب  و�لدها 
و�لدكتور  ياها  و�إ هو  وذهب  جانبها، 
حيث  �لقد�ش،  �إىل  فا�شيليف  �يفان 
�ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ك��ن��ي�����ش��ة  يف  ت��زوج��ا 
بها  وع��اد  �ل��ق��د���ش،  م�شكوبية  يف 
و��شعا  �ل��ن��ا���رصة  �إىل  وب��زوج��ه��ا 

�لو�قع. �لأمر  �أمام  و�أ�رصتها  و�لدها 
�لرو�شي  زوجها  مع  كلتوم  �شافرت 
�أكتوبر  ث��ورة  وب��ع��د  رو���ش��ي��ا،  �إىل 
رو�شيا  يف  �لأهلية  �حلرب  ون�شوب 
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي��ة، ت��ط��وع �ل��دك��ت��ور 
كطبيب  ع��ودة،  كلثوم  زوج  �يفان، 
عام  و�أ���ش��ي��ب  �لأح��م��ر  �جلي�ش  م��ع 
وم��ات  �ل��ت��ي��ف��وئ��ي��د  مب��ر���ش   1919
�شغار.  بنات  وثاث  زوجته  تارًكا 
من  �لأر���ش  بفاحة  كلثوم  فعملت 
در��شتها  وو��شلت  �إعالتهم،  �أج��ل 
من  ل��ف��ي��ف  مب�����ش��اع��دة  �لأك���ادمي���ي���ة 
ر�أ�شهم  وعلى  �لرو�ش  �مل�شت�رصقني 
عليها  تعرف  �لذي  كر�ت�شكوف�شكي 

فل�شطني. يف 
و��شلت  ب��ل  ت�شت�شلم،  مل  كلثوم 
در����ش��ت��ه��ا وع��م��ل��ه��ا، و�أ���ش��ب��ح��ت 
جامعة  يف  �لعربية  للغة  حما�رصة 
ثم  �ليوم(،  )بطر�شبورغ  لينينغر�د 
يف  �لعربية  للهجات  معهد�ً  �أ�ش�شت 
ة  �مر�أ �أول  وكانت  مو�شكو،  جامعة 
بروفي�شور. لقب  على  حت�شل  عربية 

�لدفاع  يف  جريئة  كانت  عودة  كلثوم 
�لحتاد  �عرف  وعندما  �شعبها،  عن 

ب��دول��ة   1948 ع���ام  �ل�����ش��وف��ي��ات��ي 
����رص�ئ��ي��ل �أر���ش��ل��ت ر���ش��ال��ة ح��ادة 
رد  �ل��ذي  �شتالني  للرفيق  �للهجة 
فرة  يف  �ل�شجن  كان  ب�شجنها.  عليها 
عليهم  �ملغ�شوب  لإر�شال  بابا  �شتالني 
�ىل  �شورية  وحماكمات  بائ�شة  بتهم 
�مل�شهور  �لرهيب  �ل�شيبريي  �ملنفي 
�لقائل  من  حيث  "�لغولك"  با�شم 
�ل�شجن  ظ��روف  يف  �ح��ي��اء�  يبقون 

�ل�شيئ.   و�لطعام  �لقار�ش  و�لربد 
�مل�شت�رصقني  من  �أ�شدقائها  تدخل 
�مل�شت�رصق  ر�أ�شهم  وعلى  �ل��رو���ش 
لإطاق  كر�ت�شكوف�شكي،  �مل�شهور 
بكونها  ر�شالتها  مربرين  �رص�حها 
ت�رصد  �لذي  �لفل�شطيني  لل�شعب  �بنة 
معلومات  وح�شب  وط��ن��ه.  وخ�����رص 
مرة  كلثوم  �عتقلت  �لعائلة،  تعرفها 
�شتالني،  زمن  يف  �لأقل  على  �أخرى 
�عتقال  عن  تتحدث  ومعلومات  هناك 

موؤكدة. غري  لكنها  ثالث 
�لأو�شاط  يف  معروفة  عودة  كلثوم 
كتب  عدة  ولها  رو�شيا  يف  �لأكادميية 
برجمات  وقامت  �لعربية،  لتعليم 
�لرو�شية  �ىل  �لعربية  �للغة  من  عدة 
جمات  يف  مقالت  �شل�شلة  ون�رصت 
�مل�رصية. �لهال  جملة  برزها  �أ عربية 

يف  عودة  كلثوم  بروف�شور  �أ�ش�شت 
للهجات  خا�شا  معهد�  مو�شكو 
�ملوفدين  طابه  من  ك��ان  �لعربية، 
�ل�شفار�ت  يف  للعمل  �ل�شوفييت 
ومل  �لعربي.  �لعامل  يف  �ل�شوفيتية 
بحفيدها  ل��ت��ق��ي  لأ �حل��ظ  يحالفني 
يف  عمل  �ل��ذي  �ملعهد  نف�ش  خريج 
يل  عم  من  هد�يا  يل  وجلب  دم�شق، 
هد�يا  له  و�ر�شلت  دم�شق  يف  يعي�ش 
عرب  �يل  ي�شل  فكان  مو�شكو،  من 
موفد  �ن��ه  يعلمني  رو���ش��ي  ���ش��اب 
ليو�شل  ع���ودة  ك��ل��ث��وم  حفيد  م��ن 
لت�شليمه  �و  دم�شق  من  �لهدية  يل 
وعبثا  دم�����ش��ق.  يف  لعمي  �ل��ه��دي��ة 
م�شتاق  �أين  حفيدها  يخرب  �ن  رجوته 
وعلى  عليه  و�لتعرف  للقائه  ج��د� 
لكن  �أمكن،  ذ�  �إ عائلتها  من  بقي  من 
�لتف�شري�ت  و�ترك  يحدث،  مل  �للقاء 

تفيد. تعد  مل  نها  لأ
ز�رت  �لربعينات  �شنو�ت  �أو�ئل  يف 
على  لتطمئن  فل�شطني  عودة  كلثوم 
�ل�شخ�شيات  كبار  وز�ره��ا  �أهلها 
ر�أ�شهم  وعلى  وقته،  يف  �لفل�شطينية 
�لذي  �حل�شيني  �أم��ني  �حل��اج  �ملرحوم 
وز�رة  يف  وتعمل  تبقى  �أن  �أر�ده��ا 
كلثوم  لته  و�شاأ �لفل�شطينية.  �ملعارف 
بي  يقبل  باأن  بقيت  ذ�  �إ �ل�شمانة  ما 
من  �مل��رع��وب  �لربيطاين  �لن��ت��د�ب 
نني  كاأ وياحقني  زي��ارت��ي  جم��رد 

؟ ؟ �شة �شو جا
وهو  �حل�شيني  �أم��ني  �حل��اج  فاأجابها 
ل  �بنتي  "يا  ذقنه:  على  يده  ي�شع 
�لذقن".  هذه  على  حتى  معهم  �شمان 

رو�شيا. �ىل  عائدة  فقفلت 
. يتبع. . .

منـوذج يحتذى للمراأة العربيــة امل�سممــة علـى التقدم
وحتدت  نا�سلت  لمراأة  حياة  م�سرية  اأقدم  وهنا  التقدم.  على  امل�سممة  للمراأة  يحتذى  منوذًجا  اأ�سبحت   )1892-1965( عودة  كلثوم  النا�سرة  من  العربية  املراأة  حياة  ق�سة 

امل�ستحيل وو�سلت اىل اأرقى م�ستوى علمي لتكن اأول امراأة عربية حت�سل على لقب بروف�سور.
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حـدث وال حـرج15

انهيار جدار مطل على البحر بربج الكيفان 
بالعا�سمة يحدث فزعا لدى املواطنني

�صــورة وتعلــيـق

تعترب بلدية بغاي بوالية خنشلة إحدى 
البلديات الفقرية اليت تنعدم هبا أي مصادر 
دخل باستثناء ماجتود به عليها الدولة من 
اعانات عجزت حلد اآلن من انتشال اآلهايل 

من حرمناهم الذي عمر طويال وقد دفعت 
هذه الوضعية والركود التنموي الذي تتخبط 

فيه بلدية بغاي عاصمة الكاهنة خبروج 
سكاهنا لعديد املرات اىل الشارع يف حركات 

احتجاجية متتالية للمطالبة حبقهم يف 
التنمية لبلديتهم اليت ظلت ومازالت تعترب من 
البلديات املتخلفة تنمويا وعلى اكثر من صعيد 
خصوصا يف ظل االوضاع املزرية اليت متر هبا 
البلدية القابعة هناك مشال عاصمة الوالية 
خنشلة وأمام هذا الصمت مل يتوان السكان يف 
جتديد احتجاجهم خالل االسبوع املنقضي وال 

مطلب غريه سوى مطالبتهم بتحريك عجلة 
التنمية بالبلدية وايالء املسؤولني كل من 

موقعه بعضا من االهتمام وااللتفاتة اجلادة 
اىل بلديتهم لتحسني االوضاع املعيشية للسكان 

الذين سئموا وملوا من االحتجاجات ويف كل 
مرة من اجل دفع عجلة التنمية هبا واللحاق 
هبا اىل مصاف البلديات املتقدمة  من خالل 

خلق مشاريع تنموية جادة من شأهنا أن تليب 
طموحات أهايل وساكنة هذه البلدية الفقرية 
اليت تشكو عسر احلال، لتبقى اوضاع البلدية 

جبملة مشاكلها وماتتخبط فيه من حرمان 
يف انتظار التفاتة وتدخل جاد من مسؤويل 

الوالية وعلى رأسها وايل والوالية من اجل اخذ 
مطالب السكان واعطاء هلذه املنطقة حقها يف 

التنمية واالهتمام الذي من شأنه ان حيرك 
عجلة التنمية هبا وبالتايل تلبية طموح سكاهنا 

وحاجياهتم.

SARS- حتديد ميزات خفية لفريو�س
CoV-2 ت�سبب م�ساعفات قد توؤدي اإىل الوفاة

متكن العلماء من حتديد ميزات 
فريوس SARS-CoV-2 املسبب 

لـ”كوفيد19-”، واليت ميكن أن 
تكون مفيدة لتطوير اللقاحات 

واستراتيجيات العالج.واستخدم  
العلماء يف دراستهم منوذج الرئيسيات 

غري البشرية الذي وقع تطويره 
يف معهد األحباث الكوري للعلوم 

البيولوجية والتكنولوجيا احليوية 
)KRIBB(.وبدأ العمل يف فرباير 
من هذا العام من قبل فريق البحث 

بقيادة الدكتور جونغ جو هونغ 
من عهد األحباث الكوري للعلوم 

البيولوجية والتكنولوجيا احليوية 
)KRIBB(، وأسفر عن تطوير ناجح 

لنموذج رئيسي غري بشري لعدوى 
“كوفيد19-”، وهو النموذج الرابع 

الذي مت اإلبالغ عنه يف مجيع 
أحناء العامل، بعد الصني وهولندا 

والواليات املتحدة.وكانت نتائج 
الدراسة جزءا من مشروع حبثي أكرب 

يهدف إىل حتديد املالمح الرئيسية 
لفريوس كورونا املرتبط باملتالزمة 

التنفسية احلادة الشديدة النوع 
SARS-CoV-2( 2(، الفريوس 

املسبب 

لـ”كوفيد19-”، واختبار فاعلية 
لقاحات وعالجات “كوفيد19-” 

باستخدام منوذج الرئيسيات.
ومن خالل درس الرئيسيات، وجد 

العلماء أن تشوهات األوعية 
الدموية الناجتة عن العدوى، 

من أسباب الوفاة الكامنة لعدوى 
“كوفيد19-”، ال سيما يف املرضى 

الذين يعانون من نقص املناعة، 
 SARS-CoV-2 ومواقع تكاثر

داخل جسم اإلنسان، واملسار الزمين 
هلا.وأظهر فريق البحث، ألول مرة، 

أن SARS-CoV-2 تسبب يف 
التهاب األوعية الدموية وأن التهاب 

بطانة األوعية الدموية استمر 

ثالثة أيام بعد اإلصابة. وعالوة 
على ذلك، أكدوا كبت املناعة، وهو 
ما ُيالحظ عادة يف املرضى الذين 

يعانون من نقص املناعة، عندما زاد 
احلمل الفريوسي بشكل حاد خالل 
عدوى “كوفيد19-” )أول يومني 

بعد اإلصابة(.وظهرت هذه الدراسة 
 Journal of على غالف جملة

Infectious Diseases، وهي جملة 
أكادميية عاملية يف جمال األمراض 

املعدية.والحظ فريق البحث أن 
الفريوس تضاعف بسرعة يف اجلهاز 
التنفسي العلوي والسفلي لرئيسيات 

التجربة يف أول يومني بعد اإلصابة 
الفريوسية. وبعد ذلك، اخنفض 

احلمل الفريوسي بسرعة، ومل يتم 
اكتشاف النشاط الفريوسي بعد 

سبعة أيام من اإلصابة.ومن املتوقع 
أن توفر هذه النتائج رؤى جديدة 

فيما يتعلق بالتحديات التشخيصية 
املرتبطة باختبار إجيايب خاطئ، 

أي نتيجة إجيابية الختبار تفاعل 
البوليمرياز املتسلسل للنسخة 

العكسية )RT-PCR(  لعدم ظهور 
األعراض.
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اجلزائر تبهر العدو 
قبل ال�سديق 

مواقف اجلزائر البطولية، أضحت حمل 
إعجاب العدو قبل الصديق، حيث تداول 

رواد املواقع االجتماعية مقطع فيديو 
لسياسي مصري كبري ميجد اجلزائر على 
أحد القنوات املصرية يف برنامج “مصر 

النهارده”، حيث قال عن دولة املليون 
ونصف املليون شهيد،”اجلزائر أسد إفريقيا 

وانتهى الكالم…باعتراف يوسف شاهني 
الذي أجنز فيلم مجيلة بوحريد”. 

اأموال “رثة 
وبالية ”  يف 

مراكز الربيد 

تفاجأ املواطنون الذين قصدوا احد 
مكاتب الربيد بالقبة من أجل سحب 
أمواهلم، من نوعية األموال املقدمة 

هلم، حيث تضمنت أوراقا نقدية ممزقة 
ورثة وبالية لدرجة ال ميكن التعامل 

هبا، إال إذا مت ترقيعها، واملشكل أن 
اغلب القيمة املسحوبة جاءت على هذا 
الشكل، وعندما حاول هؤالء االستفسار 
عن األمر رد عليهم احد األعوان بعبارة 

“أدي وال خلي” “هذا ما يوجد لدينا، 
فالسيولة املالية على وشك النفاذ” وما 
أثار استياء الزبائن أن هذه األموال من 

عرق جبينهم وليست جمرد صدقات.

�سخ�س ي�سع حدا 
حلياته حرقا بالبنزين 
بحي الفر�سان بجيجل

أقدم شاب يبلغ من العمر 26 سنة على وضع حد 
حلياته وذلك باإلنتحار حرقا بالبزنين حبي 

الفرسان بوسط مدينة جيجل ، حيث أنه وحسب 
بعض شهادات جريانه ، فقد صعد فوق سطح املزنل 
وقام برش جسمه بالبزنين مث أضرم النار لتلتهمه 
النريان حيث وأثناء حماولته اهلروب جراء اآلالم 

الشديدة سقط من سطح املزنل أرضا ، حيث مل تفلح 
حماوالت إنقاذه ، ولقد مت اإلتصال مبصاحل احلماية 

املدنية اليت تنقلت فورا وعلى جناح السرعة إىل 
مكان احلادث أين نقلت الضحية إىل مستشفى حممد 
الصديق بن حيي لكنه فارق احلياة جراء احلروق 

الكبرية والغائرة يف نواحي كثرية من جسمه ، حيث 
مت نقله مباشرة إىل مصلحة حفظ اجلثث ، لتبقى 
أسباب إقدامه على هذا الفعل جمهولة عند اجلميع 
خاصة وأنه إنسان إجتماعي وحمبوب عند كل أبناء 

حيه ، لتبقى التحقيقات األمنية وحدها الكفيلة 
بكشف تفاصيل هذه احلادثة األليمة اليت هزت 

والية جيجل. 
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امل�سادقة بالأغلبية على م�سروع قانون املالية ل�سنة 2021
املجل�ص ال�سعبي الوطني: 

�سادق نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني اأم�ص الثالثاء بالأغلبية على م�سروع قانون املالية ل�سنة 2021 خالل جل�سة علنية تراأ�سها �سليمان �سنني رئي�ص املجل�ص وح�سرها وزير املالية 
اأمين بن عبد الرحمان وعدد من اأع�ساء الطاقم احلكومي.

علي حممد 
----------------------

عقب  الــرحــمــان  عبد  بــن  وقـــال 
اأن  الـــقـــانـــون  ــى  ــل ع ــويــت  الــتــ�ــس
ال�سعب  الظرف  رغم  و  احلكومة 
ت�سهده  الــــذي  ال�ــســتــثــنــائــي  و 
اأ�سعار  تــراجــع  ــراء  ج مــن  الــبــالد 
احلالية  ال�سحية  الأزمة  و  النفط 
هذا  اأحكام  خالل  من  ا�ستهدفت 
امل�ستطاع  قــدر  "احلفاظ  الن�ص 
للمواطن  ال�سرائية  القدرة  على 
الــهــ�ــســة  الــطــبــقــة  حـــمـــايـــة  و 
ا�ستثمار  لديناميكية  والتاأ�سي�ص 
ـــاج و  ـــت ــع مـــن مــ�ــســتــوى الإن ــرف ت
القت�ساد".  تنويع  م�ساعي  تعزز 
ل�سنة  املــالــيــة  ــون  ــان ق ويــتــوقــع 
اخلام  الداخلي  الناجت  منو   2021

بعد  باملائة   4 بن�سبة  احلقيقي 
باملائة  6ر4  بن�سبة  انكما�سه 
�سنة  ــال  ــف اق ــرات  ــدي ــق ت حــ�ــســب 

.2020
ــــارج  ـــو خ ـــم ـــن وبـــخـــ�ـــســـو�ـــص ال

يبلغ  اأن  يتوقع  فانه  املحروقات، 
 2021 عام  يف  باملائة  4ر2  ن�سبة 
و   2022 ــام  ع يف  بــاملــائــة  و37ر3 

.2023 عام  يف  باملائة  81ر3 
النفقات  ترتفع  اأن  يرتقب  كما 

املتوقعة  للميزانية  الإجمالية 
قانون  يف  دج  مليار   7.372،7 من 
اإىل   2020 ل  التكميلي  املــالــيــة 
يف  باملئة(   10( دج  مليار  3ر8113 
بعدها  لت�سل  باملائة(   +10(  2021
 2022 �سنة  دج  مليار   8.605،5
مليار   8.680،3 و  باملائة(   +6،07(

باملائة(.  0،9+( 2023 �سنة  دج 
الت�سيري  ميزانية  ذلك  ويت�سمن   
ارتفاعها  القانون  يتوقع  حيث   ،
الفرتة  خالل  باملائة   5،1 مبعدل 
مليار   5.314،5 لتبلغ   2021-2023
)11،8+باملائة(   2021 �سنة  دج 
دج  مليار   5.358،9 اإىل  لت�سل 
و  ــة(  ــائ ــامل ب  +0،8(  2022 �ــســنــة 
 2023 �سنة   دج  مليار   5.505،4

)2،7+باملائة(.

اإىل  ف�ست�سل  التجهيز  نفقات  اأما 
 2021 �سنة  دج  مليار   2.798،5
 3.246،6 اإىل  و  بــاملــائــة(   +6،8(
 +16،01(  2022 يف  دج  مــلــيــار 
اإىل  بعدها  لتنخف�ص  بــاملــائــة( 
  2023 �سنة  دج  مليار   3.174،9

باملائة(.  2،2-(
عجز  ــع  ــف ــرت ي اأن  ــع  ــوق ــت ي ــا  ــم ك
57ر13  2021  اإىل  امليزانية خالل 
اخلام  الداخلي  الناجت  من  باملئة 
قــانــون  يف  بــاملــئــة  4ر10  مــقــابــل 

ل2020. التكميلي  املالية 
قانون  فان  للت�سخم،  بالن�سبة  اأما 
يتوقع    2021 لــ�ــســنــة   ــة  ــي ــال امل
يف  طفيف"  "ت�سارع  تــ�ــســجــيــل 

باملائة. 50ر4  ليبلغ   2021

جناح  عــن  ومــودرنــا  فــايــزر  �سركتا  اأعلنت 
كورونا،  فريو�ص  من  الوقاية  يف  للقاحني 
موديرنا  لقاح  مع  فايزر  �سركة  لقاح  ويتفق 
فريو�ص  �سد  بعملها  اخلا�سة  التقنية  يف 
ال�سركتان  اأعلنت  اأن  بعد  امل�ستجد،  كورونا 

فعالية لقاحهما �سد الفريو�ص التاجي.
ـــور لــقــاح �ــســركــة مــوديــرنــا بــنــاء على  وط
ا�ستخدامها  ي�سبق  مل  حديثة  تكنولوجيا 
�سابقا لدى الإن�سان، حيث يتم حقن اخلاليا 
لإعادة  ذاته  الفريو�ص  بربوتني  الب�سرية 
على  تعمل  للفريو�ص  م�سادة  اأج�سام  اإنتاج 
قناة  وفــق  للتحرك  املناعة  جهاز  حتفيز 
الآخر  هو  فايزر  لقاح  الأمريكية".  "احلرة 
ذاتها  الــوراثــيــة  املـــادة  تقنية  على  يعمل 
النووي  احلم�ص  "مر�سال  با�سم  واملعروفة 
مل  تقنية  ــي  وه  ،)MRNA( الريبوزي" 

اأعلنت  وبعدما  �سابقا.  ا�ستخدامها  ي�سبق 
عمالق الأدوية الأمريكية فايزر و�سريكتها 
املا�سي،  الأ�ــســبــوع  "بيونتيك"،  الأملــانــيــة 
املئة  يف   90 بن�سبة  فعال  لقاح  تطوير  عن 
لقاحها  فعالية  اأن  موديرنا،  �سركة  اأكــدت 
ال�سركتني  اأن  اإل  املئة،  يف   94.5 اإىل  ت�سل 
تتغري  قــد  النهائية  الأرقــــام  اأن  اأعلنتا 
ورغم  درا�ستهما.  يف  الثنان  ي�ستمر  حيث 
رئي�سية  فــروق   3 هناك  يظل  الت�سابه، 
بني  ــات  ــالف ــت الخ اأوىل  الــلــقــاحــني.  ــني  ب
التجارب  املتطوعني يف  اأعداد  اللقاحني هي 
 27 يف  العرقي.  تنوعهم  ومدى  ال�سريرية 
ال�سريرية  التجارب  انطلقت  املا�سي،  يوليو 
جتارب  اأن  اإل  الأمريكيني،  للقاحني  الثالثة 
مناف�ستها  من  اأو�سع  نطاق  على  كانت  فايزر 
موديرنا  لقاح  جتــارب  اقت�سرت  موديرنا. 

ــط، لكن  ــق ــل الـــوليـــات املــتــحــدة ف ــداخ ب
للقاح  ال�سريرية  التجارب  يف  املتطوعني 
يف  �سارك  متعددة.  دول  من  كانوا  فايزر 
التجارب املتقدمة للقاح فايزر نحو 44 األف 
موديرنا  اكتفت  املقابل  يف  عامليا،  �سخ�ص 
مب�ساركة 30 األف متطوع حمليا. وقد تظهر 
اأهمية هذا التعدد مع ا�ستخدام اللقاحني يف 
يكون  قد  العرقي  فالعامل  واأفريقيا،  اآ�سيا 
لقاح  يعطى  كما  اللقاح.  فاعلية  يف  اأثره  له 
4 اأ�سابيع،  موديرنا على جرعتني، تف�سلهما 
 8 اإىل   2 من  حــرارة  درجــة  يف  يخزن  حيث 
جتميده  بعد  يوما،   30 ملدة  مئوية  درجــات 
 6 ملــدة  ال�سفر  حتــت   20 حـــرارة  ــة  درج يف 
لقاح  تخزين  يجب  ذلك،  غ�سون  يف  اأ�سهر. 
ال�سفر،  حتت  مئوية  درجة   75 عند  فايزر 
وتــوزيــعــه  نقله  عــنــد  مع�سلة  ي�سكل  ــا  م

واأن  خا�سة  البعيدة،  املناطق  بع�ص  على 
العادية  الثالجة  يف  تخزينه  بعد  فعاليته 
اأوىل  فايزر  وتعد  اأيام.  خلم�سة  اإل  متتد  ل 
ناجحة  بيانات  تن�سر  التي  الأدوية  �سركات 
للقاح  النطاق  وا�سعة  �سريرية  جتربة  من 
لفريو�ص كورونا، حيث يعطى يف جرعتني 
اأي�سا خالل 3 اأ�سابيع، اإذ تبداأ فعالية اللقاح 
باهظ  موديرنا  لقاح  ويعترب  يوما.   28 بعد 
�سركة  من  مبناف�سه  مقارنة  ن�سبيا  الثمن 
الــواحــدة  اجلــرعــة  �سعر  يبلغ  اإذ  ــزر،  ــاي ف
اجلهة  على  دولرا.   38 موديرنا  لقاح  من 
فــايــزر  لــقــاح  �سعر  يــتــجــاوز  ل  الأخـــــرى، 
لهذا  يكون  وقــد  دولرا.   20 وبيونتيك، 
العامل اأثرا كبريا يف مدى انت�سار اللقاحني، 

خا�سة بني الدول النامية.
 لوؤي/ي

اأحبط حرا�ص ال�سواحل و م�سالح الدرك الوطني عدة 
املمتدة  الفرتة  خالل  �سرعية  غري  هجرة  حمــاولت 
2020. وت�سري ح�سيلة ن�سرتها  17 نوفمرب  اإىل   10 من 
انقاذ  عن  الفرتة  نف�ص  تخ�ص  الوطني  الدفاع  وزارة 

قوارب  و  مطاطية  قوارب  منت  على  كانوا  �سخ�سا   290
الطارف  و  �سكيكدة  و  عنابة  من  بكل  ال�سنع  تقليدية 
و  متو�سنت  وعــني  م�ستغامن  و  ــران  وه و  بومردا�ص  و 
مهاجرا   108 توقيف  عن  احل�سيلة   ك�سفت  تلم�سان.و 

و  اإليزي  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من  �سرعي  غري 
تلم�سان و اأدرار و �سيدي بلعبا�ص و الطارف.

ق/و

ن�سرت  وزارة الدفاع الوطني ح�سيلة العمليات التي نفذتها 
الفرتة  خالل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفارز  و  وحــدات 
احل�سيلة  وفــق  2020.و  نوفمرب   17 اإىل   10 مــن  املمتدة 
نف�سها فقد اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ص الوطني ال�سعبي 
و  خمــدرات  تاجر   45 الأمــن  م�سالح  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
الكيف  من  �سخمة  كميات  متفرقة  عمليات  خالل  �سبطت 
املعالج ُتقدر بـ 16 قنطارا و 21،762  كيلوغراما مت اإدخالها 

مفرزة  اأوقفت  ال�سدد،  هذا  يف  املغرب.و  مع  احلــدود  عرب 
الــدرك  م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
قناطري   9 وحجزت  خمدرات  تاجري   اجلمارك  و  الوطني 
منف�سلة  عمليات  يف  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما    56،05 و 
مع  بالتعاون  ـــرى  اأخ مــفــارز  ــت  ــف اأوق حــني  يف  بالنعامة، 
�سبطت  و  خمدرات  جتار   6 بوهران  الوطني  الأمن  م�سالح 
  84،5 و  بقنطارين  ُتقدر  املعالج  الكيف  من  اأخــرى  كمية 

كيلوغرام.و يف نف�ص ال�سياق، مت توقيف 37 تاجر خمدرات 
 252221 و  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما   381،212 وحجز 
و  ب�سار  من  بكل  متفرقة  اأخرى  عمليات  يف  مهلو�ص  قر�ص 
تلم�سان و م�ستغامن وغليزان و ق�سنطينة و تب�سة و باتنة و 

اأم البواقي و خن�سلة و بجاية وعني الدفلى و اجللفة.
ق/و

�سر�سال  حمكمة  لــدى  التحقيق  قا�سي  اأمــر 
و  املوؤقت  احلب�ص  متهما   17 باإيداع  )تيبازة( 
اآخرين  �ستة  حق  يف  بالقب�ص  اأوامــر  اإ�سدار 
اإ�سرام  يف حالة فرار، جميعهم متورطون يف 

اأودت  التي  بتيبازة  قوراية  بغابات  النريان 
م�سالح  لدى  علم  ما  ح�سب  �سخ�سني،  بحياة 
قا�سي  ـــرار  ق جـــاء  و  تــيــبــازة.  ـــة  ولي ـــن  اأم
قبل  من  الق�سية  ملف  اإحالة  اإثر  التحقيق، 

مع  التحقيق  على  �سر�سال  حمكمة  نيابة 
و  املــوؤقــت  احلب�ص  املتهمني  ـــداع  اإي التما�ص 
الأ�سخا�ص  حق  يف  بالقب�ص  اأوامـــر  اإ�ــســدار 
املتواجدين يف حالة فرار، منهم اأربعة خارج 

كما  امل�سدر.  لذات  اإ�ستنادا  الوطني،  الرتاب 
اثنني  �سخ�سني  و�سع  التحقيق  قا�سي  قرر 
متهمني بجنحة التجمهر حتت نظام الرقابة 
الق�سائية فيما اأ�سدر اأمرا بالقب�ص الدويل يف 

الرتاب  خارج  موجودين  متهمني  اأربعة  حق 
اثنني  حــق  يف  بالقب�ص  ــن  ــري واأم الــوطــنــي 

اآخرين يف حالة فرار داخل الرتاب الوطني.
ق/و

العابرة  املنظمة  واجلرمية  ــاب  الإره مكافحة  ق�سم  با�سر 
للحدود، التحقيق يف اأول ملف ق�سائي تابع له، وذلك عقب 
لنيابة  بيان  واأو�سح  اجلــاري.  نوفمرب   15 بتاريخ  اإن�سائه 
الأمر  دخول  "بعد  اأحممد:  �سيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
حيز  اجلزائية  الإجــراءات  لقانون  واملتمم  املعّدل   20/04

مكافحة  ق�سم  باإن�ساء  املتعلقة  لأحكامه  وتطبيًقا  التنفيذ، 
الإرهاب واجلرمية املنظمة العابرة للحدود ذو الخت�سا�ص 
الوطني، اإنه بتاريخ 2020/11/15 مت اإخطار قا�سي التحقيق 
لدى الق�سم املذكور باأول ملف ق�سائي متعلق باملتهم )د.م( 
طبًقا  اإرهابية  منظمة  جماعة  يف  النخراط  بجناية  املتابع 

البيان  واأ�ساف  العقوبات".  قانون  من  و6  مكرر   87 للمادتني 
واجلرمية  الإرهاب  مكافحة  ق�سم  لدى  التحقيق  "قا�سي  اأّن 
امللف  يف  الق�سائي  التحقيق  اإجراءات  با�سر  للحدود  العابرة 

وفقا ملا تقت�سيه الأحكام القانونية ال�سارية".
ق.و

اأمل الب�سرية يف الق�ساء على "كورونا" ي�سطدم مب�سكلة تخزين اللقاح و�سعره 
�سركتا فايزر الأمريكية ومودرنا الأملانية اأعلنتا عن فعالية لقاحهما

ق�سم مكافحة الإرهاب:

اإنقاذ 290 �سخ�سا حاولوا الهجرة غري ال�سرعية خالل اأ�سبوع

حجز اأزيد من 16 قنطار خمدرات مت اإدخالها من املغرب

مبا�سرة اإجراءات التحقيق الق�سائي يف اأول ملف

بفريو�ص  جــديــدة  اإ�سابة   1002 �سجلت 
كورونا )كوفيد19-( و 18 حالة وفاة خالل 
ال24 �ساعة الأخرية يف اجلزائر، يف الوقت 
لل�سفاء،  مري�سا   611 فيه  متــاثــل  الـــذي 
الناطق  الثالثاء  يوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي 
وتعترب  فــورار.  جمال  الدكتور  كــورونــا، 
هذه اأعلى ح�سيلة على الإطالق منذ ظهور 

الوباء يف البالد.
ق.و

الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأكـــد 
مبراحل  متر  اجلزائر  اأن  �سنني،  �سليمان 
بنا. املحيطة  التهديدات  ظل  يف  ح�سا�سة 
وقال �سنني يف كلمة له عقب امل�سادقة على 
بالغرفة   2021 ل�سنة  املالية  قانون  م�سروع 
متلك  اجلزائر  “اإن  اليوم  العليا  الت�سريعية 
موؤ�س�سات من�سجمة وعمل النواب يف قانون 
املالية و جتاوبهم يف هذا الظرف دليل على 
الن�سجام.”و تابع: “اجلزائريون يف اأغلبهم 
امل�سار  و  الد�ستورية  باملوؤ�س�سات  متم�سكني 
الد�ستوري الذي اأو�سلنا لنتخابات رئا�سية 
جاءت برئي�ص �سيعود قريبا معافى لأر�ص 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  �سدد  الوطن”.و 
قوي  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأن  الوطني 
جمهوري �سعبي وطني يعرف باأن واجباته 
و  احلدود  عن  الدفاع  يف  تكمن  الد�ستورية 

كل ما يوؤمن ا�ستقرار البالد.
ق/و

اجلزائر ت�سجل اأعلى ح�سيلة 
لالإ�سابات والوفيات بكورونا 

منذ ظهور الوباء

اجلزائر متر مبرحلة ح�سا�سة 
والرئي�س �سيعود قريبا

كورونا : 1002 اإ�سابة جديدة،611 
حالة �سفاء و18 وفاة

�سنني يوؤكد: 

ق�سية حرائق قوراية

ايداع17 متهما احلب�س واإ�سدار اأوامر بالقب�س �سد 6 اآخرين



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

