
ت�سعرية  "الكلوند�ستان" ي�ساعفون 
النقل بالوالية

يف ظل غياب رقابة �سارمة من قبل امل�سالح املعنية

 الوالية املنتدبة تتدعم 
مبكتب بريدي متنقل

توقيف االإرهابي احل�سني 
ولد عمار ولد مغنية 

املدعو "ماي�س" 
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اإعادة جدولة ديون موؤ�س�سات 
"اأون�ساج" امل�سغرة لـ5 �سنوات

�سمن خمطط يتيح لها اال�ستفادة 
من م�ساريع املناولة
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متقاعدو 6 واليات جنوبية معنيون ب�سب املعا�سات يوم 20 من ال�سهر

16/03 الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تحذر المواطنين من التهافت وتطمئن:

-  بولنوار: الجائحة أفلست أزيد من 50 ألف تاجر
-  كورونا: 1038 إصابة جديدة، 627 حالة شفاء و20 وفاة

-  اإلصابات بصفوف الجيش األبيض تصل سقف 10 آالف إصابة
-  خياطي: معدل الكثافة السكانية وراء ارتفاع اإلصابات بواليات الشرق    

-   1800 سرير إضافي للمصابين بفيروس كورونا عبر الوطن
-  عطار:عودة ظهور الجائحة يعيق االنتعاش االقتصادي المتوقع في 2021

- وزير الصناعة الصيدالنية يؤكد لإلذاعة توفر األوكسجين الطبي بالمستشفيات  

خمزون ال�سميد والعجائن كاف اإىل 
غاية الثالثي االأول من 2021

قبول الطعن بالنق�س 
يف  ق�سية ال�سعيد 

بوتفليقة،التوفيق وطرطاق

خطبة جمعة موحدة 
للحث على احرتام 

تدابري الوقاية

اأحيلت للمحكمة الع�سكرية الإ�ستئنافية 
بالبليدة للف�سل فيها من جديد  

الأئمة جمندون للرتكيز على مو�سوع 
03وجوب حفظ النف�ص

04

ح�سب تواريخ جديدة ملوؤ�س�سة بريد اجلزائر

وفاة 16 �سخ�سا 
و اإ�سابة 351 اآخر بجروح 

خالل اأ�سبوع

انطالق قافلة طبية
 ت�سامنية نحو بلديات مناطق 

الظل باجلنوب

�ص 16

�ص 16

�ص 16

طحكوت و 5 �سنوات نافذة 
الأويحيى و�سالل

الدين  ملحي  نافذا  �سجنا  �سنة   14
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االعتماد على االبتكار لتحفيز النمو االقت�سادي

حممد علي 
------------    

اجلزائر  اأن  وليد  اأو�ضح  و 
التحديات  بع�ض  "تواجه 
احلايل,  الوقت  يف  الكبرية 
من  االنتقال  ه��و  واأهمها 
من���وذج اق��ت�����ض��ادي ق��ائ��م 
اإىل  النفط  ع��ائ��دات  على 
ا�ضتدامة  اأك���ر  اقت�ضاد 
طموحا",  واأك��ر  وم��رون��ة 
ح�����ض��ب��م��ا اأف����اد ب���ه ب��ي��ان 
املتحدة  الواليات  ل�ضفارة 
التي  باجلزائر  االأمريكية 
حتت  املنتدى  ه��ذا  نظمت 
االأع��م��ال  "ريادة  ع��ن��وان 
و  التحديات  اجل��زائ��ر:  يف 

الفر�ض".
دع��ا  ال�����ض��ي��اق,  ه��ذ  ويف 
"مزيد  اإىل  املنتدب  الوزير 
النمو  لتحفيز  االبتكار  من 
اأنه  معتربا  االقت�ضادي", 
نحن  الغد,  م�ضاكل  "حلل 
و  حلول  اإىل  اليوم  بحاجة 

جديدة". اأفكار 
وخالل العر�ض الذي قدمه, 
"التقدم"  اإىل  وليد  لفت 

اجلزائر  يف  موؤخرا  امل�ضجل 
امل���وارد  ت��وف��ري  يف جم��ال 
ال�ضيما  االأع��م��ال,  ل���رواد 
�ضندوق  اإن�ضاء  خالل  من 
خم�ض�ض  جديد  عمومي 
املوؤ�ض�ضات  يف  لال�ضتثمار 
"�ضندوق  ي�ضمى  النا�ضئة 
النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  متويل 

اجلزائري".
اإط��الق  ذل��ك,  اإىل  ي�ضاف 
ع��م��وم��ي  م�������روع  اأول 
املوؤ�ض�ضات  و  لالبتكار 
"يوفر  وال���ذي  النا�ضئة, 
و  ال��ت��ك��وي��ن  و  ال��ت��م��وي��ل 
حتتاجه  ما  كل  و  التوجيه 
لبدء  النا�ضئة  ال�ركات 
الوزير  ح�ضب  اأعمالها", 

ملنتدب. ا
م��ن ج��ه��ت��ه, اأك���د ال��ق��ائ��م 
ال�����ض��ف��ارة  يف  ب��االأع��م��ال 
غواتام  باجلزائر,  االأمريكية 
بتعزيز  ال�ضفارة  التزام  رانا, 
وتنويع  االأع��م��ال  ري���ادة 
اجل��زائ��ر,  يف  االق��ت�����ض��اد 
جم��م��وع��ة  اإىل  م�����ض��ريا 
اإىل  ترمي  التي  ال��ربام��ج 

الهدف. هذا  بلوغ 

"ريادة  ب��اأن  ران��ا,  �رح  و 
و  االب��ت��ك��ار  و  االأع���م���ال 
يف  بعمق  متاأ�ضلة  املخاطرة 
املتحدة"  الواليات  تركيبة 
اخل�ضو�ض  ب��ه��ذا  م��ذك��را 
االأمريكيني  االأعمال  برواد 
�ضتيف  مثل  امل�ضهورين 
ج��وب��ز وج��ي��ف ب��ي��زو���ض و 
الذين  و  مو�ضك  ي��ل��ون  اإ
جوهر"  –ح�ضبه-  عا�ضوا 

االأمريكي". احللم 
على  ال�ضوء  �ضلط  كما 
ال�ضفارة  برامج  من  ع��دد 
تهدف  ال��ت��ي  االأم��ري��ك��ي��ة 
اجلزائريني  م�ضاعدة  اإىل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 
القابلية  و  االأعمال  ري��ادة 
راأ�ضها  وعلى  للتوظيف, 
ال�رق  ال�راكة  م��ب��ادرة 
التابعة  "ميبي"  اأو�ضطية 
ل��ل��ح��ك��وم��ة االأم��ري��ك��ي��ة, 
من  العديد  دع��م��ت  ال��ت��ي 
يف  االأعمال  ريادة  م�ضاريع 
مبادرة  ذلك  يف  مبا  اجلزائر, 
امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
"وورلد  مبادرة  و  اجلزائرية 

لورنينغ".

ريادة  م�ضاريع  و�ضمحت 
�ضمن  االأخ���رية  االأع��م��ال 
مبادرة "ميبي" اإىل "تكوين 
االأعمال  رواد  من  االآالف 
املئات  اإط��الق  و  ال�ضباب, 
م��ن ال�����رك��ات اجل��دي��دة, 
يف  اال���ض��ت��ق��رار  حتقيق  و 
النا�ضئة  ال�ركات  ع�رات 
يف  والية   20 من  اأكر  يف 
ح�ضب  البالد",  اأنحاء  جميع 

لبيان. ا
املنتدى  ه��ذا  يف  �ضارك  و 
رواد  اأي�ضا  االف��را���ض��ي 
اأحمد  اجلزائريني  االأعمال 
موؤ�ض�ض   , م��ربوك  رام��ي 
"فينان"  الفنية  ال�ضبكة 
رو�ضي  يف"اأن  والقيادي 
اإىل  تهدف  والتي  اإي�ضي" 
بيئي  نظام  اأول  تكون  اأن 
اإىل  اجلزائر,  يف  للر�ضكلة 
بن  االإ���ض��الم  �ضذى  جانب 
االإداري��ة  امل��دي��رة  حم�ضن, 
امل�ضتقبلية  ل��الأك��ادمي��ي��ة 
يا�ضني  "اأنروجك�ض", 
رح���م���ون م���ن م���ب���ادرة 
ال�������رك���ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
بنتومي  ومهدي  اجلزائرية 
املنظمة  من  كودري  وحمزة 
"وورلد  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري 

لورنينغ".
ال��ذي  امل��ن��ت��دى  اأن  ي��ذك��ر 
االأمريكية  ال�ضفارة  نظمته 
اإح��ي��اء  اإط���ار  ي��ن��درج يف 
اأ���ض��ب��وع ري���ادة االأع��م��ال 
"حتتفل  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي 
بهذه  دول��ة   180 من  اأك��ر 
اإىل  تهدف  الذي  التظاهرة 
و  االأع��م��ال  ب��دء  ت�ضهيل 
يف  �ضخ�ض  الأي  تنميتها 
اإىل  اأمريكا  من  مكان,  اأي 
نف�ض  ي�ضيف  اجلزائر", 

لبيان. ا

اأكد الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باقت�ساد املعرفة و املوؤ�س�سات النا�سئة
يا�سني املهدي وليد، خالل مداخلته مبنتدى افرتا�سي حول ريادة االأعمال، على �سرورة االعتماد على االبتكار من اأجل حتفيز 

النمو االقت�سادي.

توزيع اأكرث من 4 اآالف �سكن يا�سني املهدي وليد يوؤكد:
البليدة يف  "عدل" ببوعينان 

اأ�رف, وايل والية البليدة, بح�ضور 
املدير العام امل�ضاعد املكلف مب�ضاريع 
عدل و املدير املركزي املكلف بتنفيذ 
لوكالة  اجلهوي  املدير  و  العمليات 
عدل اجلزائر غرب, على حفل ت�ضليم 
البيع  ل�ضيغة  �ضكنية  وحدة   4605

بوعينان  اجلديدة  باملدينة  باالإيجار 
البليدة, ح�ضب بيان للمديرية العامة 
لوكالة "عدل", على �ضفحتها مبوقع 

"فاي�ضبوك".
ق/و

اإعداد دفرت �سروط متعلق باال�ستثمارات يف �سناعة تربية املائيات
 اأعلن وزير ال�ضيد البحري و املنتجات ال�ضيدية, 
اإعداد  , عن  العا�ضمة  باجلزائر  اأحمد فروخي,  �ضيد 
دفر �روط جديد متعلق بتمويل اال�ضتثمارات يف 
املائيات. و يف ت�ريح عقب  تربية  قطاع �ضناعة 
تطوير  االأوىل حول  الوطنية  العمل  ور�ضة  اختتام 
عقدت  التي  املائيات  تربية  قطاع  يف  ال�ضناعة 
مب�ضاركة  بعد  عن  املرئي  التوا�ضل  طريق  عن 
اأكد  التاأمني,  �ركات  و  البنوك  و  امل�ضتثمرين 
ال�ضناعة,  هذه  يف  اال�ضتثمار  اهمية  على  فروخي 
العائمة.واأكد وزير  االأقفا�ض  �ضيما يف �ضناعة  ال 
ال�ضيد البحري اأن "هذه ال�ضناعة املحلية �ضتمكن 
بالعملة  امل�ضتوردة  املعدات  التقليل من تكلفة  من 
تربية  جمال  يف  االإنتاج  تكاليف  كذا  و  ال�ضعبة 
اأ�ضعار  على  بال�رورة  �ضتوؤثر  التي  املائيات 
اجلديد  ال�روط  دفر  اأن  اأو�ضح  و  االأ�ضماك". 
ي�ضتند على ترقية تربية املائيات من خالل ا�راك 
ا�ضراتيجية  اىل  االن�ضمام  و  الباحثني  و  اخلرباء 
2024.و  عام  افق  يف  للقطاع  امل�ضتدامة  التنمية 
البحري  اأو�ضى وزير ال�ضيد  خالل هذا االجتماع, 
من�ضة  باإعداد  املائيات  تربية  قطاع  يف  الفاعلني 
بامل�ضتثمرين  املتعلقة  البيانات  على  رقمية حتتوي 

املائيات  تربية  �ضناعة  معدات  تطوير  اأجل  من 
بني  تنا�ضق  خلق  من  املن�ضة  متكن  "و  اجلزائر.  يف 
من  امل�ضاريع  ا�ضحاب  و  ال�ضناعيني  و  املنتجني 
ح�ضب   , املائيات  تربية  معدات  اإنتاج  تطوير  اأجل 
التقليل  القطاع اخلا�ض, ق�ضد  احتياجات متعاملي 
التدريجي للواردات".و قال الوزير"من ال�روري 
تربية  ممار�ضة  اإىل  الكفاف  ن�ضاط  من  االنتقال 
و  احلديثة,  و  النطاق  وا�ضعة  االحرافية  املائيات 
ذلك من خالل ت�ضنيع ن�ضاط تربية املائيات الذي 
االقت�ضادي".  والنمو  االإنتاج  دوًرا مهًما يف  يلعب 
ا�ضراتيجية  حددتها  التي  االأهداف  اأن  يقول  وتابع 
من  الوطني  االإنتاج  ت�ضجيع  على  ترتكز  القطاع 
امل�ضاريع,  ا�ضحاب  ومرافقة  اال�ضتثمار  خالل 
امللحقة. االأن�ضطة  تطوير  يخ�ض  فيما  �ضيما  ال 
املعدات  معظم  ا�ضترياد  يتم   , احل��ايل  الوقت  يف 
تكاليف  يجعل  مما   , املائيات  تربية  يف  امل�ضتخدمة 
املبادرون  او�ضح  ح�ضبما   , الثمن  باهظة  االإنتاج 
مع   , ال��وزارة  مقر  يف  عقدت  التي  الور�ضة  بهذه 
او  باإ�ضالح  املتعلقة  ال�ضعوبات  اىل  التطرق 
زيادة  اإىل  توؤدي  التي  املعطلة  املعدات  ا�ضتخالف 
تكاليف الت�ضيري. اأما بالن�ضبة لال�ضتثمارات املُنجزة 

يف قطاع تربية املائيات, فقد اكدوا اأن هذا القطاع 
ومزرعة  مائية  مزرعة   70 من  اأكر  ي�ضم  املزدهر 
�ضمان  اأج��ل  من  اال�ضتغالل.  مرحلة  يف  قارية 
التنمية امل�ضتقرة وامل�ضتدامة لهذا الن�ضاط, اأو�ضى 
متكن  ا�ضراتيجية  بو�ضع  الور�ضة  يف  امل�ضاركون 
املائيات  تربية  هند�ضة  يف  املهارات  بني  اجلمع  من 
تربية  معدات  و  جتهيزات  لتطوير  ال�رورية 
املائيات املكيفة و التي ت�ضتجيب للمعايري الدولية. 
على  املفرط  االعتماد  اأن  من  كذلك  اخلرباء  وحذر 
ا�ضترياد املعدات قد يوؤدي لتوليد العوامل التي حُتد 
من تطوير االأن�ضطة امللحقة, ومن هنا تاأتي �رورة 
تطوير هذه ال�ضناعة. و قد مكنت الور�ضة اخلا�ضة 
اإجراء  من  االأطراف  املائيات  تربية  �ضناعة  بتنمية 
لتجهيزات  الت�ضنيعية  القدرات  لتحديد  تقييم 
اأتاحت  كما  اجلزائر.  يف  املائيات  تربية  ومعدات 
هذه الور�ضة مناق�ضة الطرق والو�ضائل التي يجب 
لت�ضنيع  �ضناعي  وتطوير جممع  لرقية  اعتمادها 
جتهيزات ومعدات تربية املائيات )اأقفا�ض و �ضباك 
غريها(  و  اإر�ضاء  �ضال�ضل  و  بائعون  و  عوامات  و 

لتح�ضني كفاءة موؤ�ض�ضات تربية املائيات.
ق/و

جمل�س ق�ساء اجلزائر : 

طحكوت  الدين  ملحي  نافذا  �سجنا  �سنة   14
و 5 �سنوات نافذة الأويحيى و�سالل

وزير ال�سناعة ال�سيدالنية يوؤكد لالإذاعة 
توفر االأوك�سجني الطبي بامل�ست�سفيات

ل��دى  اجل��زائ��ي��ة  ال��غ��رف��ة  ق�ضت 
اجل��زائ��ر,اأم�����ض  ق�����ض��اء   جمل�ض 
�ضجنا  �ضنة   14 ب���  االرب��ع��اء, 
حميى  االعمال  رجل  �ضد  نافذا 
�ضجنا  �ضنة   5 و  طحكوت   الدين 
االأول��ني  الوزيرين  حق  يف  نافذا 
عبد   و  اأويحيى  اأحمد  اال�ضبقني, 
ق�ضية  يف  وذل��ك  �ضالل,  املالك 
املتابع  طحكوت  الرئي�ضي  املتهم 
بالف�ضاد.  �ضلة   ذات  تهم  بعدة 
بتربئة  الغرفة  ذات  حكمت  كما 
الغني  ع��ب��د  ال�����ض��اب��ق  ال��وزي��ر 
على   ح��ك��م  ح���ني   يف  زع����الن, 
ال�ضابقني عمار غول  و  الوزيرين 
مع  �ضهرا   18 ب  يو�ضفي  يو�ضف 

. التنفيذ  وقف 
املتهم  ع��ائ��ل��ة  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 
املجل�ض  �ضلط  فقد  الرئي�ضي, 
منها  �ضجنا  �ضنوات   5 عقوبة 
ر�ضيد   حق  يف  نافذة  �ضنوات    3
وقف  مع  �ضهرا   18 و  طحكوت 
وبالل   حميد  من  كل  �ضد  التنفيذ 
طحكوت  نا�ر  اأم��ا  طحكوت. 
نافذة.  غري  �ضجنا  ب�ضنة  اأدين  فقد 
املجل�ض  ق�ضى  ال�ضياق  ذات  ويف 
يف  نافذة  غري  �ضهرا   18 بعقوبة 
ل�ضكيكدة  ال�ضابق   ال��وايل  حق 
النائب  وك��ان  بلح�ضني.   ف��وزي 
ملجل�ض  اجلزائية  الغرفة  لدى  العام 
اأحكاما  التم�ض  اجل��زائ��ر  ق�ضاء 

نافذا  �ضجنا  �ضنة   18 اإىل  ت�ضل  
طحكوت,  الدين  حميى  حق  يف 
حق   يف  نافذا  �ضجنا  �ضنة   12 و 
اال�ضبقني  االول���ني  ال��وزي��ري��ن 

و�ضالل.  اأويحيى 
العام  احل��ق  ممثل  التم�ض  كما 
دج  ماليني   8 قدرها  مالية  غرامة 
طحكوت  ال��دي��ن   حمي  حق  يف 
من  ك��ل  �ضد  دج  م��الي��ني   3 و 
م�ضادرة  مع  و�ضالل  اأويحيى 
مت   ح��ني  ام��الك��ه��م, يف  ج��م��ي��ع 
نافذا  �ضجنا  �ضنوات   10 التما�ض 
ال�ضابقني  الوزراء  من  يف حق كل 
غول  عمار   و  يو�ضفي  يو�ضف 

زعالن. الغاين  وعبد 
االب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  ك��ان��ت  و 
املتهم  اأدان��ت  قد  اأحممد  ل�ضيدي 
الدين   حمي   طحكوت  الرئي�ضي 
وغرامة  نافذا  �ضجنا  �ضنة   16 ب� 
دج.  م��الي��ني   8 ق��دره��ا  م��ال��ي��ة 
الق�ضية  نف�ض   يف  اأدان���ت  كما 
اال�ضبقني  االول���ني  ال��وزي��ري��ن 
�ضنوات   10 ب�  و�ضالل  اويحيى 
500 الف  �ضجنا نافذا وغرامة  ب 
وزير  اأدين  فيما  منهما,  لكل  دج 
ال�ضالم  عبد  اال�ضبق  ال�ضناعة 
حالة  يف  املتواجد  ب��و���ض��وارب,  
نافذا  �ضجنا  �ضنة   20 ب  ف��رار 

مالية. دج غرامة   )2( ومليوين 
ق.و

ال�ضيدالنية,  ال�ضناعة  وزير  اعترب 
عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد 
ينتجها  التي  الكمية  جمموع  اأن   ,
االأوك�ضجني  من  الثالثة  املنتجون 
الطبي ببالدنا  "توفر كمية مر�ضية 
حتى االآن" من هذا عن�ر االأ�ضا�ضي 
بفريو�ض  امل�����ض��اب��ني  ع���الج  يف 
حوار  يف  الوزير  واأو�ضح  كورونا. 
الدولية  اجل��زائ��ر  الإذاع���ة  به  اأدىل 
 Air و   Linde Gaz من  كال  اأن 
 Calgaz Algeria و   Liquide
األف لر من االأك�ضجني   320 ,تنتج 
يوميا" , وذلك ردا منه على ال�ضوؤال 
املثري للجدل الذي ا�ضيع حول توفر 

يف  وندرتها  احليوية  ال�ضلعة  هذه 
ال�ضحية  وامل��راف��ق  امل�ضت�ضفيات 
ا�ضابة حرجة  ت�ضتقبل حاالت  التي 

بفريو�ض كوفيد 19-.
تبلغ  الثالثة  امل�ضنعني  اأن  واأف��اد 
التوايل  على  االإنتاجية  طاقتهم 
و   20.000 و  ل��ر   150.000
اأن  معلوم  ي��وم.   / لر   150.000
حاليا  قائم  الثالثة  امل�ضنعني  جتمع 
الطبية,  الغازات  وتوزيع  اإنتاج  عن 
جميع  يف   , االأك�ضجني  ذلك  يف  مبا 
املوؤ�ض�ضات ال�ضحية يف جميع اأنحاء 

البالد.
ق.و

الربملـان اجلزائـري ي�سـارك 
يف ندوة “الناتو”

ال�ضعبي  باملجل�ض  الربملاين  ميثل 
اأ�ضغال  يف  ه�ضام   رحيم  الوطني 
حلف  ملنظمة  الربملانية  اجلمعية 
واأفاد  “الناتو”.  االأطل�ضي  �ضمال 
ال�ضفلى:  الت�ريعية  للغرفة  بيان 
ال�ضعبي  باملجل�ض  النائب  “ي�ضارك 
ب�ضفته  ه�ضام,  رحيم  الوطني, 
الربملاين  بالوفد  ال��دائ��م  الع�ضو 
الربملانية  اجلمعية  لدى  اجلزائري 
االأطل�ضي,  �ضمال  حلف  ملنظمة 
 ,2020 نوفمرب   23 اإىل   18 من 

لذات  ال�ضنوية  الدورة  اأ�ضغال  يف 
عن  التوا�ضل  بتقنية  اجلمعية, 
بعد”. و اأ�ضاف امل�ضدر ذاته: “ومن 
تناولها  �ضيتم  التي  امل��ح��اور  بني 
و  ال�ضيا�ضية  اللجنة  م�ضتوى  على 
البعد  االأمنية م�ضاألة  االقت�ضادية و 
املدين من الناحية االأمنية و العلمية 
و التكنولوجية  و اأزمة وباء كوفيد 

.”19
ق/و
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الوطنية  الهيئة  رئي�ض  واأو���ض��ح 
الربوفي�ضور  ال�ضحة,  وتطوير  لرقية 
ت�ريحات  يف  خياطي",  "م�ضطفى 
االإ�ضابات  ع��دد  ارت��ف��اع  اأن  اذاع��ي��ة 
كان  املت�ضارعة  الوترية  بهذه  اجلديدة 
متوقعا بعد الدخول االجتماعي.كما نوه 
يف ذات ال�ضياق اإىل اأن ن�ضبة االإ�ضابة 
البالد  �رق  بواليات  امل�ضجلة  العالية 
تف�ر ارتفاع معدل الكثافة ال�ضكانية. 
ودعا الربوفي�ضور خياطي اإىل االلتزام 
هذا  للق�ضاء على  الوقائية  باالإجراءات 
اأن  ممكن,موؤكدا  وقت  اأ�رع  الوباء يف 
الكامل  بااللتزام  �ضوى  يتم  لن  ذلك 
ارت��داء  خالل  من  الوقاية  ب��اج��راءات 
الكمامة والتباعد االجتماعي واحلفاظ 
بغ�ضل  تبداأ  التي  النظافة  قواعد  على 

اليدين ب�ضكل دوري يوميا.
الوطنية  النقابة  رئي�ض  دع��ا  ب��دوره 
الدكتور  العمومية  ال�ضحة  ملمار�ضي 
�ضحية  هياكل  فتح  اىل  مرابط  اليا�ض 
و  لكوفيد19-  ح�ريا  تخ�ض�ض 
القطاع  خارج  اأخرى  هياكل  ا�ضتغالل 
حماية  و�ضائل  "تدعيم"  على  موؤكدا 

مهنيي ال�ضحة.
مراجعة  "يجب  يقول  مرابط  �رح  و 

كيفية التكفل بتطور هذا الوباء ب�ضكل 
جدي من خالل فتح هياكل ا�ضت�ضفائية 
اأن  علما  لكوفيد19-  خ�ضي�ضا  توجه 
اآخرها  عن  ممتلئة  حاليا  االأق�ضام  جميع 
�ضيما يف العالج املكثف حيث ي�ضعب 

علينا االبقاء على املر�ضى".
هياكل  تخ�ضي�ض  اإىل  وباالإ�ضافة 
جدد    ال��وب��اء,  بهذا  للتكفل  �ضحية 
الف�ضاءات  "ا�ضتغالل  اأجل  من  دعوته 
على  ال�ضحة  قطاع  خ��ارج  االأخرى" 
)�ضافك�ض(  امل��ع��ار���ض  ق�ر  غ���رار 
تخ�ضي�ض  اىل  اي�ضا  داعيا  العا�ضمة 
امل�ضابني  لالأ�ضخا�ض  حجر"  "اأماكن 
و  ال�ضكان  باقي  عن  "عزلهم"  ق�ضد 
انتقال  ل�ضل�ضلة  حد  "و�ضع  بالتايل 

العدوى".
يف  قدما  امل�ضي  "ميكننا  اأردف  كما 
و  الو�ضائل  بحوزتنا  طاملا  االجتاه  هذا 
االيجابية  بالتجارب  مذكرا  الوقت" 
االأجنبية  البلدان  بع�ض  خا�ضتها  التي 

يف بداية ظهور هذه اجلائحة العاملية.
امل�ضي قدما يف  "ميكننا  اأردف يقول  و 
و  الو�ضائل  بحوزتنا  طاملا  االجتاه  هذا 
االيجابية  بالتجارب  مذكرا  الوقت" 
االأجنبية  البلدان  بع�ض  خا�ضتها  التي 

يف بداية ظهور هذه اجلائحة العاملية.
االجراء من  هذا  اأن  تاأكيده على  ولدى 

احلجر  واحد  اآن  "يف  ي�ضمن  ان  �ضاأنه 
ال�ضحة"  قطاع  مل�ضتخدمي  بالن�ضبة 
قد  اخليار  هذا  اأن  املتحدث  اأو�ضح  فقد 
باحلاجيات  "التكفل  ب  اأي�ضا  ي�ضمح 
ارتفاع  اأن  العالج و  االخرى يف جمال 

اال�ضابات بهذا الفريو�ض مل يتوقف".
تعليمة  "هناك  اأن��ه  املتدخل  اأك��د  كما 
خ��ارج  اأخ���رى  هياكل  لتخ�ضي�ض 
املتعددة  العيادات  مثل  امل�ضت�ضفيات 
بهذا  للتكفل  تخ�ضي�ضها  و  اخلدمات 
امتالء  ب�ضبب  كاف  غري  هذا  و  الوباء 
اىل  �ضيوؤدي  ما  هو  و  الهياكل  ه��ذه 
عرقلة  و  ال�ضحة  مهنيي  عمل  تعقيد 

املر�ضى".
التي  الناق�ضة  "لالجراءات  تاأ�ضف  واإذ 
احلاجيات"  الالئق  بال�ضكل  تلبي  ال 
"غياب  ب  اأخ��رى  جهة  من  ن��دد  فقد 
م�ضاعدة املواطنني" يف مكافحة انت�ضار 
اح��رام  ع��دم  ب�ضبب  الفريو�ض  ه��ذا 
االجراءات االحرازية داعيا هوؤالء اىل 
يف  املحتملة  با�ضابتهم  الت�ريح"   "

الو�ضط الذي يعي�ضون فيه.
مهنيي  و�ضع  عن  حديثه  و يف خ�ضم 
عدد  ارت��ف��اع  اأم���ام  ال�ضحة  ق��ط��اع 
مرابط  الدكتور  و�ضف  االإ�ضابات, 
املبا�رين"  غري  "بال�ضحايا  ه��وؤالء 
عدد  اأن  كا�ضفا  ال��راه��ن,  للو�ضع 

تكون  قد  �ضفوفهم  يف  االإ�ضابات 
بلغت 10.000 اإ�ضابة.

منذ  اأح�ضينا  "لقد  بالقول  تابع  و 
اإ�ضابة   8.500 و   8.000 بني  �ضهر 
قد  و  واخلا�ض  العمومي  القطاعني  يف 
حالة   10.000 ال  اليوم  بلغنا  نكون 
موؤكدة من بينهم 136 وفاة منهم 116 
املمار�ضني الطبيني", م�ضيفا  يف �ضلك 
اأن ال�ضلك الطبي يواجه منذ 3 اأ�ضابيع 

"�ضغطا متوا�ضال ورهيبا".
"تكون  ب��اأن  ال�ضاأن  هذا  يف  ن�ضح  و 
احلماية  و�ضائل  تعزيز  االأم��ور  اأوىل 
اإىل  م�ضريا  ال�ضحة,  ممار�ضي  لفائدة 
وجود "تراخي وا�ضح على العديد من 
الو�ضعية  حت�ضن  ب�ضبب  امل�ضتويات 

"بحماية  يتعلق  فيما  حتى  الوبائية 
اجلي�ض االأبي�ض".

"ت�ضخي�ض  اإىل  االجتاه  هذا  يف  دعا  و 
لتحديد  الطبي  ال�ضلك  لدى  الفريو�ض 
حدوث  منع  و  امل�ضابني  االأ�ضخا�ض 
الو�ضطني املهني و  اأخرى يف  اإ�ضابات 
اأن املعاجلني ي�ضكلون  العائلي", موؤكدا 

"عامال لنقل العدوى".
"ت�ضخي�ض  باجراء  ن�ضح  اأن  بعد  و 
ال�ضيد  رافع  املواطنني,  لباقي  موجه" 
ال�ضمان  اإ����راك  اأج��ل  م��ن  م��راب��ط 
بفحو�ضات  التكفل  يف  االجتماعي 
اأ�ضفه  عن  يعرب  اأن  قبل  الت�ضخي�ض 
بع�ض  اأخالقيات  و  ممار�ضات  اإزاء 

"املخابر اخلا�ضة".

ك�سفت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات،اأم�س االأربعاء 18 نوفمرب،اأنه مت تخ�سي�س 1800 �سرير اإ�سايف عرب الوطن للم�سابني بفريو�س 
كورونا،نظرا لتخطي عدد االإ�سابات اليومي عتبة االألف.

�سمن خمطط يتيح لها اال�ستفادة من م�ساريع املناولة

 اإعادة جدولة ديون موؤ�س�سات "اأون�ساج" 
امل�سغرة لـ5 �سنوات

ت�ضغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  اتخذت 
غرامات  مب�ضح  يق�ضي  ق��رارا  ال�ضباب, 
املوؤ�ض�ضات  ديون  جدولة  اإعادة  و  التاأخري 
امل�ضغرة التي ا�ضتفادت من دعمها.و�رح 
فتحي �ضيد,اإطار باملديرية العامة للوكالة 
تقرر  ال�ضباب,اأنه  ت�ضغيل  لدعم  الوطنية 
والأول مرة منذ اإن�ضاء الوكالة اإعادة النظر 
امل�ضغرة. املوؤ�ض�ضات  ديون  جدولة  يف 

�ضحفية,  ت�ريحات  يف  �ضيد,  واأو�ضح 
املوؤ�ض�ضات  ديون  جدولة  اإعادة  �ضيتم  اأنه 
اأون�ضاج  دع��م  من  امل�ضتفيدة  امل�ضغرة 
اأ�ضار  05 �ضنوات".كما  بدون فوائد وملدة 
اإىل اأنه تقرر اأي�ضا م�ضح غرامات التاأخري 
وكل  الديون  ت�ضديد  تاأخر  عن  املرتبة 
االإ�ضافات البنكية االخرى.و ك�ضف ذات 
املتحدث,فيما يتعلق باملوؤ�ض�ضات امل�ضغرة 
التي جتد �ضعوبات يف ت�ضديد ديونها,عن 

توفري خمطط يجعلها تقوم باال�ضتفادة من 
املناولة.هذا,واأو�ضح  طريق  عن  امل�ضاريع 
اأعباء  خمططات  توفري  اأن  امل�ضوؤول  ذات 
لهذه املوؤ�ض�ضات �ضيمكنها من اال�ضتفادة 
ن�ضاطها. بعث  واإعادة  ديونها  ت�ضديد  من 
طريق  عن  �ضيتم  ذل��ك  اأن  اإىل  م�ضريا 
كربى  �ركات  مع  املربمة  االتفاقيات 
اأ�ضار  حني,  الطاقة.يف  قطاع  يف  خا�ضة 
موؤ�ض�ضات  وج��ود  اإىل  املتحدث  ذات 
م�ضغرة ال ميكن اإعادة بعث ن�ضاطها على 
تويف  التي  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات  غ��رار 
تعر�ضت  التي  املوؤ�ض�ضات  ,و  اأ�ضحابها 
امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات  طبيعية,  لكوارث 
اأ�ضحابها من مر�ض عقلي,و  يعاين  التي 
موؤ�ض�ضات م�ضغرة مت حجز عتادها و بيعه 

من طرف البنك لعدم �ضداد االق�ضاط.
لوؤي/ي 

عطار يرحب باأمل توفر لقاح �سد كورونا ويوؤكد:

عودة ظهور اجلائحة يعيق االنتعا�س االقت�سادي املتوقع يف 2021
رحب رئي�ض موؤمتر االأوبك, وزير الطاقة 
من  اأثري  الذي  باالأمل  عطار  املجيد  عبد 
�ضد  للقاحات  الو�ضيك  التوفر  خالل 

فريو�ض كوفيد 19.
خالل  له  كلمة  يف  اأ���ض��ار  ذل��ك  مع  و 
التي  امل�ضركة  التقنية  اللجنة  اجتماع 
جمعت خرباء من الدول االأع�ضاء و غري 
االأع�ضاء باالأوبك بتقنية التوا�ضل املرئي 
عن بعد اإىل اأن االإجراءات التقييدية التي 
ظهور  ع��ودة  مع  اأخ��رى  م��رة  ُفر�ضت 
االقت�ضادي  االنتعا�ض  تعيق  اجلائحة هي 
وبالتايل  املقبلة,  االأ�ضهر  يف  املتوقع 
يف  النمو  توقعات  على  حتمًا  �ضتوؤثر 
عام  يف  النفط  على  العاملي  الطلب 

.2021
االم��ت��ث��ال  مب�ضتوى  يتعلق  فيما  و 
اللتزامات خف�ض االإنتاج الطوعي الدول 
املوقعة على اإعالن التعاون فقد الحظت 
جلنة املتابعة و بارتياح اأن معدل االمتثال 

االإجمايل قد و�ضل اإىل 101 باملائة �ضهر 
اأكتوبر.

 ,2020 مايو  منذ  اأنه  اإىل  اأ�ضار عطار  و 
للنفط  امل�ضدرة  ال��دول  منظمة  تبذل 
التعاون  اإعالن  يف  �ركاوؤها  و  )اأوب��ك( 
امل�ضي  خالل  من  كبرية  اإ�ضافية  جهوًدا 
نحو  بالنف�ض,  وت�ضحية  ب�ضجاعة 
انخفا�ض تاريخي يف م�ضتويات اإنتاجهم 
مع معدل االمتثال االإجمايل لاللتزامات 
الفرة,  خالل  تقريًبا  باملئة   100 بن�ضبة 
مّكنت دول اأوبك + �ضوق النفط الدويل 
من جتنب حالة عدم اال�ضتقرار التي طال 

اأمدها.
البلدان  منظمة  امل��وؤمت��ر  رئي�ض  حث  و 
و�ركاءها  )اأوب��ك(  للبرول  امل�ضدرة 
يف  اال�ضتمرار  على  التعاون  اإعالن  يف 
االإ�رار وموا�ضلة جهودهم , داعيًا اإياهم 
اأجل  من  وال�ضمود  باملرونة  التحلي  اإىل 
ال�ضوق  يف  والتوازن  اال�ضتقرار  حتقيق 

بجهود  عطار  ال�ضيد  واأ�ضاد  النفطية. 
املا�ضي  اأكتوبر  يف  قامت  التي  ال��دول 
امل�ضتوى املطلوب  اأكرب من  بتخفي�ضات 
الناجت خالل  الفائ�ض  لتعوي�ض  اأو  طوعا 

االأ�ضهر ال�ضابقة.
بااللتزام  الوزارية  اللجنة  رحبت  كما 
املتكرر للدول التي مل حتقق معدل اإمتثال 
اأكتوبر  و  مايو  بني  باملئة   100 متو�ضط 
التخفي�ضات  من  مزيد  الإج��راء   2020
لتعوي�ض فائ�ض االإنتاج قبل نهاية ال�ضنة 

احلالية.
من املتوقع اأن يرتفع الطلب العاملي على 
يف  برميل  مليون  90ر5  مبقدار  النفط 
اليوم واأن يرتفع العر�ض من الدول غري 
مليون  95ر0  مبقدار  اأوبك  يف  االأع�ضاء 
لالجتماع  بيان  ح�ضب  اليوم,  يف  برميل 
ال��وزاري��ة  للجنة  الع�رين  و  ال��راب��ع 

امل�ضركة بني دول اأوبك و خارج اأوبك.
لوؤي ي

اإحيلت للمحكمة الع�سكرية االإ�ستئنافية بالبليدة للف�سل فيها من جديد  

قبول الطعن بالنق�س يف ق�سية ال�سعيد بوتفليقة، توفيق وطرطاق
وافقت املحكمة العليا,اأم�ض االأربعاء على الطعن 
كل  فيها  يتابع  التي  التاآمر  ق�ضية  يف  بالنق�ض 
)توفيق(  املدعو  مدين  املتقاعد حممد  الفريق  من 
ال�ضابق  الرئي�ض  اللواء ب�ضري طرطاق و �ضقيق  و 
اإحالة  العليا  املحكمة  قررت  بوتفليقة.و  �ضعيد 
فيها  للف�ضل  البليدة  ق�ضاء  اإىل جمل�ض  الق�ضية 
من جديد بت�ضكيلة جديدة ح�ضب املحامي �ضديق 
موحو�ض ع�ضو هيئة دفاع لويزة حنون.و قررت 

الذي  بالنق�ض  الطعن  قبول  العليا  املحكمة 
رئي�ض  �ضقيق  من  كل  دف��اع  هيئة  به  تقدمت 
اجلمهورية ال�ضابق �ضعيد بوتفليقة املدير ال�ضابق 
و  الفريق حممد مدين  واالأمن  اال�ضتعالم  لدائرة 
�ضيتم  طرطاق.و  اللواء  االأمنية  االأجهزة  من�ضق 
توفيق  اجلرنال  و  بوتفليقة  ال�ضعيد  ملف  اإحالة 
االإ�ضتئنافية  الع�ضكرية  املحكمة  اإىل  طرطاق  و 
املحكمة  قبول  جديدة,بعد  بت�ضكيلة  بالبليدة 

الدفاع  اأفاد ع�ضو هيئة  بالنق�ض.و  العليا للطعن 
قبلت  قد  العليا  املحكمة  اأن  برغل  خالد  املحامي 
اال�ضتئناف  جمل�ض  عن  ال�ضادرة  باالأحكام 
امللف  اإحالة  �ضيتم  اأنه  بالبليدة,كا�ضفا  الع�ضكري 
اال�ضتئنافية  الع�ضكرية  املحكمة  اإىل  جديد  من 
جمل�ض  اأ�ضدر  متاما.و  مغايرة  بت�ضكيلة  بالبليدة 
باإدانة  فيفري حكما  �ضهر  الع�ضكري  االإ�ضتئناف 
و  توفيق  اجل��رنال  و  بوتفليقة  ال�ضعيد  من  كل 

ب�ضري طرطاق ب� 15 �ضنة �ضجنا نافذا من بتهمتي 
�ضلطة  �ضد  املوؤامرة  و  اجلي�ض  ب�ضلطة  امل�ضا�ض 
الدولة باملقابل مت تربئة زعيمة حزب العمال من 
التهم التي وجهت لها من قبل النيابة العامة ليتم 
اإخالء �ضبيلها يوم اجلل�ضة مع اإدانتها ب� 3 �ضنوات 
�ضجنا منها 9 اأ�ضهر حب�ض نافذة بتهم عدم التبليغ 

عن جناية.
لوؤي/ي

ال�سرق     بواليات  اال�سابات  ارتفاع  وراء  ال�سكانية  الكثافة  معدل  •خياطي: 
الوطن عرب  كورونا  بفريو�س  للم�سابني  ا�سايف  �سرير   1800•



04 الخميس 19 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 04 ربيع الثاني 1442هـ
العدد
2130

لليوم  العدو  خمابئ  يدك  ال�سحراوي  اجلي�س 
اخلام�س

لوؤي ي
------------------

لليوم  "تتوا�ضل  ال��وزارة,  وقالت 
�ربات  ال��ت��وايل  على  اخلام�ض 
ال�ضعبي  التحرير  جي�ض  مقاتلي 
طول  على  ال��ع��دو  خم��اب��ئ  على 
اأ�رارا  خملفة  والعار,  الذل  جدار 
البالغ  بح�ضب   , ومادية  ب�رية 
عن  ال�ضادر   05 رقم  الع�ضكري 
التحرير  جلي�ض  ال�ضيا�ضية  املحافظة 

ال�ضحراوي". ال�ضعبي 
وذكر امل�ضدر, اأن االأبطال كعادتهم 
الناجحة  هجماتهم  �ضن  وا�ضلوا 
بذلك  م�ضجلني  العدو  معاقل  على 
ال�ضهامة  يف  العاملية  االأمثلة  اأروع 
التحريرية  حربنا  خالل  واالق��دام, 

املظفرة.
خمابئ  على  ال�ربات  وتوا�ضلت 
ب�رية  اأ�����رارا  خملفة  ال��ع��دو 
ق�ضف  ت�ضجيل  مت  حيث  ومادية, 
 29 الفيلق  من   51 االإن��ذار  نقطة 
ال�ضاعة  على  اأم��ق��اال  قطاع  من 
ق�ضف  جانب  �ضباحا.اىل   06:40
قطاع  من   19 القاعدة  على  مركز 
 .10:07 اإىل   09:40 من  املحب�ض 
الفيلق  من   08 القاعدة  وق�ضف 
ال�ضاعة  من  حوزة  قطاع  من   70

13:15 بفدرة الع�ض. 13:00 اإىل 
ال�ضحراوي  الرئي�ض  من جانبه دعا 

الالجئني  مبخيمات  غايل,  اإبراهيم 
الدويل   املجتمع  حافظ",  "ال�ضهيد 
اإىل  املتحدة  االأمم  راأ���ض��ه  وعلى 
العمل على وقف "انتهاك االحتالل 
التي  الدولية  لل�رعية   املغربي" 
ب�ضمال  حرب  "اإ�ضعال  اإىل  اأدت 

املنطقة". و  اإفريقيا 
االأعلى  القائد  هو  و  غايل  قال  و 
للجمهورية  امل�ضلحة  للقوات 
الدميقراطية  ال�ضحراوية  العربية  
جتنيد  لعمليات  ت��ف��ق��ده  خ���الل 

يف   املتطوع  ال�ضحراوي  ال�ضباب 
الوطني  التحرير  جي�ض  �ضفوف 
الع�ضكرية  باملدر�ضة  ال�ضحراوي 
باملوقف  "يندد   اأنه  عمي  ال�ضهيد 
املتذبذب الذي اتخذته منظمة االأمم 
املتحدة واملجتمع الدويل جتاه خرق  
املوقعة  ال�ضالم  التفاقيات  املغرب 
البولي�ضاريو  )جبهة  الطرفني  بني 
املجتمع  اأن  اىل  (",م�ضريا  واملغرب 
خروقات  وقف  عليه  "كان  الدويل 
منظمة  وعلى  املغربي  اال�ضتعمار 

ادانة هذا  االإ�راع يف  املتحدة  االأمم 
اأ�ضعل  الأنه  امل�روع  غري  العمل 

واملنطقة". افريقيا  �ضمال  حربا يف 
و بعد ان اأبرز  اأن االحتالل املغربي 
ال�ضعب  على  الثانية  للمرة  "فر�ض 
للدفاع  ال�ضالح  حمل  ال�ضحراوي 
باأن  ذكر  و�ضيادته"  كرامته   عن 
اأكتوبر   31 كانت يف  االأوىل  "املرة 
نوفمرب   13 يف  والثانية   1985
ذكرى  قبل  واحد  يوم  اأي  اجلاري  

امل�ضوؤومة". مدريد  اتفاقية 

لليوم اخلام�س على  يوا�سلون  ال�سعبي  التحرير  مقاتلي جي�س  اأن   ،5 رقم  ال�سحراوية يف بالغ يحمل  الدفاع  اأفادت وزارة 
التوايل �سربات خمابئ العدو على طول جدار الذل و العار.

غايل يدعو املجتمع الدويل لوقف "انتهاك االحتالل املغربي" لل�سرعية الدولية  

 

خطبة جمعة موحدة للحث 
على احرتام تدابري الوقاية

تلقى مديرو ال�ضوؤون الدينية و االأئمة توجيهات من الوزارة 
لتخ�ضي�ض مو�ضوع وجوب حفظ النف�ض باحرام تدابري 
الوقاية ال�ضحية و التباعد اجل�ضدي يف خطبة اجلمعة املقبلة. 
الر�ضمية  �ضفحتها  عرب  لها  بيان  يف  ال���وزارة  اأف��ادت  و 
عدد  يف  املح�ضو�ض  لالرتفاع  نظرا  "اأنه  "فاي�ضبوك",  يف 
تدعو  الوطني,  امل�ضتوى  على  كورونا  بفريو�ض  االإ�ضابات 
مو�ضوع  على  الركيز  اإىل  االأئمة  الدينية,  ال�ضوؤون  وزارة 
وجوب حفظ النف�ض باحرام تدابري الوقاية يف خطبة اجلمعة 
اأن  2020".  واأ�ضاف البيان,  20 نوفمرب  القادمة املوافق ليوم 
املحلية  ال�ضلطات  مع  التن�ضيق  �رورة  اإىل  تدعو  "الوزارة 
القيام بها, لن�ر  االأئمة على  داأب  التي  امليدانية  يف اخلرجات 
االجتماعي  التباعد  اإجراءات  واحرام  ال�ضحية  الوقاية  ثقافة 

وتوزيع االأقنعة الواقية".
وعلى  الوالئية  ال�ضلطات  مع  للتن�ضيق  ال��وزارة  دعت  كما 
اأجل  من  الغابات  وحمافظات  الفالحة  مديرية  اخل�ضو�ض 
القيام بحملة تطوعية للت�ضجري انطالقا من �ضاحات امل�ضاجد.
 لوؤي/ي 

االأئمة جمندون للرتكيز على مو�سوع وجوب حفظ النف�س

اجلزائر تقيم واقع التعاون مع 
برنامج االأمم املتحدة يف املجال 

الفالحي
ا�ضتقبل وزير الفالحة و التنمية الريفية, عبد احلميد حمداين 
, املمثلة املقيمة لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف اجلزائر, بلريتا 
و  اجلارية  ال�راكة  م�ضاريع  معها  ا�ضتعر�ض  حيث  األيكو, 

تعزيز التعاون بني اجلانبني, ح�ضبما اأفاد به بيان للوزارة.
و اأو�ضح ذات امل�ضدر, اأن اجلانبني ا�ضتعر�ضا خالل هذا اللقاء, 
ال�راكة  م�ضاريع  القطاع,  من  اإطارات  بح�ضور  جرى  الذي 
اجلارية, ال �ضيما يف جمال الغابات, و بحثا اإمكانيات تعزيز و 
تنويع التعاون يف خمتلف املجاالت �ضمن اخت�ضا�ض برنامج 
قد  االجتماع  اأن  ذاته,  البيان  اأ�ضاف  االإمنائي.و  املتحدة  االأمم 
االأمم  برنامج  و  اجلزائر  بني  التعاون  اآفاق  و  واقع  بتقييم  �ضمح 

املتحدة االإمنائي يف جمال الفالحة و التنمية الريفية.
ق/و

زراعة الكولزا جتربة جديدة و البد من خو�سها للتقليل من فاتورة ا�سترياد الزيوت النباتية

املهني  اجلزائري  للديوان  العام  املدير  اأكد 
الفالحة  لوزير  ممثال  كان  الذي  للحبوب 
حملة  انطالق  خالل  الريفية  التنمية  و 
النموذجية  املزرعة  م�ضتوى  على  احلرث  
العمومي  للقطاع  التابعة  بول�ضفار ح�ضني 
خارطة  و�ضعت  الو�ضية  ال���وزارة   اأن 
اإىل  اأي  �ضنوات   04 م��دار  على  طريق 
تطوير  و    , الكورزا  الإنتاج   2024 غاية 
املح�ضول  هذا  كون  ال�ضناعية  الزراعات 
ا�ضترياد  فاتورة  من  يقل�ض  اأن  �ضاأنه  من 
بالعملة  االأع���الف  و  النباتية  ال��زي��وت 

الزراعات االأخرى. االأجنبية على غرار 
اجلزائري   للديوان  العام  املدير  اأعطى   
�ضهدة  بن  الرحمان  عبد  للحبوب  املهني 
اأحمد  �ضا�ضي  ق�ضنطينة  وايل  مبعية 
رئي�ض  نائب  عقون  اأحمد  و  احلفيظ  عبد 
انطالق  اإ�ضارة  الوالئي  ال�ضعبي  املجل�ض 
ال�ضلجم  ملح�ضول  البذر  و  احلرث  حملة 
يربع  و    , الكولزا  با�ضم  املعروف  الزيتي 
هكتار   853 م�ضاحة  على  امل�����روع  
يديرها  منوذجية  مزارع   08 على  موزعة 
ال�روحات  ح�ضب  متطوعا,  فالحا   58
�ضنة  منذ  املتابعة  قيد  ك��ان  الربنامج 
على  جتارب  عدة  عليه  اأجريت  و   ,2008
العام  املدير  اأكد  و  هكتار,   10 م�ضاحة 
الذي   للحبوب  املهني  اجلزائري  للديوان 

التنمية  و  الفالحة  ل��وزي��ر  ممثال  ك��ان 
و  احل��رث  حملة  انطالق  خ��الل  الريفية 
املزرعة  م�ضتوى  على  �ضحفية   ندوة  يف 
التابعة  ح�ضني  بول�ضفار  النموذجية 
الو�ضية  ال��وزارة   اأن  العمومي  للقطاع 
 04 م��دار  على  طريق  خارطة  و�ضعت 
الإنتاج   2024 غاية  اإىل  اأي  �ضنوات 
الكورزا , كون هذا املح�ضول من �ضاأنه اأن 
يقل�ض من فاتورة ا�ضترياد الزيت بالعملة 
االأخرى  الزراعات  غرار  على  االأجنبية 
وزير  اأن  مو�ضحا  التحويل,  عمليات  و 
اأعطى توجيهات لتخ�ضي�ض هذه  الفالحة 
اإر�ضادي  املزرعة لتكون حقل ا�ضتبياين و 
تزويدهم  بغية  املهنيني  و  للفالحني 
الفالحي  املو�ضم  التقنية  الإجناح  باخلربات 
و  ال�ضناعية,  الزراعات  من  النوع  لهذا 

املائدة. اإنتاج زيت  باخل�ضو�ض 
تعميمها  مت  املتحدث  ح�ضب  العملية 
و  بال�رق,  والي��ات   10 م�ضتوى  على 
غرار  على  اأخ��رى  والي��ات  لها  اأ�ضيفت 
اهرا�ض,  �ضوق  تيارت,  �ضعيدة,  والي��ة 
قال  كما  امل�روع  اأن  كما  تلم�ضان,   و 
البذور   اإىل برناجمني االأول لتوفري  مق�ضم 
تقوم  جتربة  اأول  هي  و  للتحويل,  والثاين 
فيه  االنطالق  من  البد  لذا  و  اجلزائر   بها 
باأي طريقة, اإىل حني الوقوف على النتائج 

اإليها احلكومة طاملا  املرجوة و التي تطمح 
و  الفالحني,   متناول  يف  االإمكانيات  كل 
الوطني, و  الراب  العملية  عرب  �ضتنطلق 
و  البذور  ب�ضمان  الوزارة  تكفلت  حيث 
علما  التعاونيات,  م�ضتوى  على  االأ�ضمدة 
اأن البذور يتم ا�ضتريادها من اخلارج, و قد 
اإدخال  على  �ضهدة  بن  الرحمان  عبد  �ضدد 
من  التقلي�ض  اأجل  من  الزراعية  الدورة 
على  التحويل  عملية  بعد  البور  اأرا�ضي 
اأن  اإال  للحيوان,  علفا  املخلفات  تبقى  اأن 
البذر  اآالت  توفر  هو  املطروح  امل�ضكل 

املحا�ضيل. النوع من  بهذا  اخلا�ضة 
العام  امل��دي��ر  حت��دث  اآخ��ر  جانب  م��ن  و   
عن  للحبوب  املهني  اجلزائري  للديوان 
للحبوب  املخ�ض�ض  الوطني  الربنامج 
م�ضاعي  هناك  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضتوية,  
خل��ل��ق  ن��ق��اط ج��واري��ة ل��رف��ع ق���درات 
خمزن   100 وج���ود  ذك��ر  و  التخزين, 
ي�ضاف   , قنطار  مليون   05 ي�ضع  جواري 
عمومية  ملوؤ�ض�ضة  تابع  خم��زن   30 له 
االأمر  تطلب  و   , ف�ضال  اأظهرت  لكنها  
للمدير  كانت  و  ال�ضفقة,  منها  �ضحب 
للحبوب  املهني  اجلزائري  للديوان  العام 
و  للخوا�ض  تابعة  م�ضتثمرة  على  وقفة 
لزراعة  خا�ضا  برنامج  لها  و�ضعت  التي 
الفالحية  التنمية  دعم  و  الزيتي  ال�ضلجم 

و النمو االقت�ضادي ب�ضكل عام , اأعطيت 
اخلا�ض   القطاع  لدعم  تعليمات  ذلك   يف 
رئي�ض  عثامنية  نبيل  اأم��ا  تثمينه.     و 
يف  تطرق  التنمية  و  ال��دع��م  م�ضلحة 
اأن  قال  و  التقني,  اجلانب  اإىل  معه  حديثنا 
40 باملائة من الزيت يقدمه نبات ال�ضلجم, 
التقنية  املتابعة  على  الركيز  وجب  لذا  و 
تعترب  التي  الزراعة  هذه  تطوير  اأجل  من 
اإدراجها  اأن  موؤكدا   , بامتياز  اإ�ضراتيجية 
 , جدا  �روري  الزراعية   الدورة  �ضمن 
االإنتاج  تطوير  و  حت�ضني  �ضاأنه  من  وهو 
اخل�ضائ�ض  حت�ضني  كذلك  املردود  رفع  و 
و  ل��ل��رب��ة,   الكيميائية  و  الفيزيائية 
التي  الفطرية  االأمرا�ض  على  الق�ضاء 

الكولزا  تعترب  كما  احلبوب,  �ضعبة  مت�ض 
تطوير  على  تعمل  و  للحيوان  غ���ذاًء 
الع�ضل,  اإنتاج  و  اللحوم  و  احلليب  �ضبكة 
 03 بني  عادة  تكون  الهجينة  اأن  م�ضريا 
03.02  يف الهكتار الواحد, من اأجل  اإىل 
البذور  كمية  تكون  و  الزيت  ا�ضتخال�ض 
من 05 اإىل 06 كلغ يف الهكتار الواحد, و 
تتطلب  فهي  احلجم  البذور �ضغرية  لكون 
زراعة  اأن  م�ضيفا  البذر   عملية  يف  دقة 
الزراعات  �ضمن  يعترب  الزيتي  ال�ضلجم 
اجلزائر  عليها  تعول  التي  االأخرى  الزيتية 
يف  االقت�ضادية  قيمتها  اإىل  باالإ�ضافة 

املائدة. اإنتاج زيت 
عي�ض علجية 

املدير العام للديوان اجلزائري املهني للحبوب يوؤكد:

) ال�سلجم  نبات  يقدمه  الزيت  من  باملائة   40  : التنمية  و  الدعم  م�سلحة  ■■)رئي�س 
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بالوالية النقل  ت�سعرية  "الكلوند�ستان" ي�ساعفون 

ي�سني حممد 
---------------- 

فر�ضة  ا�ضتغلوا  الذين  هوؤالء 
العمل,  عن  املهنيني  توقيف 
فريو�ض  انت�ضار  م��ن  للحد 
قانونهم  وفر�ض  "كورونا", 
اخل��ا���ض, ب��ن��ق��ل امل��واط��ن��ني 
ظل  يف  م�ضاعفة,  باأ�ضعار 
من  �ضارمة  رق��اب��ة  غ��ي��اب 
رغم  املعنية,  امل�ضالح  قبل 
بالتوقف  القا�ضي  ال��ق��رار 
يف  ال�����ض��ادر  الن�ضاط  ع��ن 

املا�ضي. مار�ض 
املت�ررين  م��ن  ع��دد  ع��رب 
بوالية  الو�ضعية  ه��ذه  من 
التي  املتاعب  ع��ن  ال���وادي 
ي��واج��ه��ون��ه��ا م��ن��ذ ت��وق��ف 
ما  االأجرة  �ضيارات  اأ�ضحاب 
العمال  خا�ضة  الواليات,  بني 
�ضعوبات  ي��ج��دون  ال��ذي��ن 
مبنا�ضب  االلتحاق  يف  كبرية 

ع��م��ال��ه��م, وك�����ذا ب��اق��ي 
ي�ضافرون  الذين  املواطنني 
الوطن  مناطق  خمتلف  اإىل 
يجد  حيث  حوائجهم,  لق�ضاء 
م�ضطرين  نف�ضهم  اأ ه��وؤالء 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع اأ���ض��ح��اب 

"الكلوند�ضتان".  �ضيارات 
اإىل  ال��و���ض��ع  ه���ذا  واأدى 
ان��ت�����ض��ار ف��و���ض��ى ع��ارم��ة 
فيه  ي�ضطف  ال��ذي  باملكان 
ال�رعيون,  غ��ري  الناقلون 
ا�ضتمالة  يف  يجتهدون  الذين 
خدمة  وعر�ض  امل�ضافرين, 
والي��ات  خمتلف  اإىل  النقل 
فر�ضة  م�ضتغلني  ال��وط��ن, 
الناقلني  ا���ض��ت��ئ��ن��اف  ع���دم 
منذ  ل��ع��م��ل��ه��م  ال�����رع��ي��ني 
ب�ضبب  املا�ضي,  مار�ض  �ضهر 

"كورونا".  جائحة 
الذين  امل�ضافرون  وي��ع��اين 
ال��ت��ن��ق��ل  اإىل  ي�����ض��ط��رون 

با�ضتعمال  ال��والي��ة,  خ��ارج 
"الكلوند�ضتان",  �ضيارات 
م���ن جت������اوزات ع���دي���دة , 
عدة  املواطن  يق�ضي  حيث 
امتالء  انتظار  يف  �ضاعات, 
دون  اآخ��ره��ا,  ع��ن  امل��رك��ب��ة 
االإ�ضابة  عدوى  خماطر  اأخذ 
االعتبار,  بعني  بالفريو�ض 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  خا�ضة 
دن��ى  اأ ي��ع��ريون  ال  الناقلني 
الوقائية  للتدابري  اهتمام 
رف�ض  غ��رار  على  املتخذة, 
ارت�����داء ال��ك��م��ام��ة وع��دم 
الراكبني. بني  امل�ضافة  احرام 
ي��واج��ه  ال����ذي  ال��وق��ت  يف 
ال���ن���اق���ل���ون ال�����رع��ي��ون 
عدة  منذ  البطالة  م�ضكل 
الكبرية  واخل�ضائر  اأ�ضهر, 
ب�ضبب  ت��ك��ب��دوه��ا,  ال��ت��ي 
الناقلني  فاإن  التوقف,  قرار 
يفر�ضون  ال�رعيني  غ��ري 

ت�����ض��ع��ريات م�����ض��اع��ف��ة, 
اخلطوط  بع�ض  يف  انتقلت 
دينار   3000 اإىل   1000 من 
م�ضتغلني  الواحد,  لل�ضخ�ض 
ف��ر���ض��ة غ��ي��اب ���ض��ي��ارات 
االأج���رة م��ا ب��ني ال��والي��ات, 
على  النقل  حافالت  وك��ذا 
من  ال��ط��وي��ل��ة,  اخل���ط���وط 
واليات  خمتلف  اإىل  الوالية 
ال���وط���ن, خ��ا���ض��ة اجل��ه��ة 
غرار  على  للوطن,  ال�رقية 
باتنة,  ق�ضنطينة,  �ضطيف, 
من  وغريها  العا�ضمة  وكذا 

الواليات.
يطالب  ال�����ض��دد,  ه���ذا  يف 
امل����ت���������ررون م����ن ه���ذه 
ال��و���ض��ع��ي��ة م���ن اجل��ه��ات 
بعودة  الرخي�ض  الو�ضية, 
اأ�ضحاب  من  الناقلني  ن�ضاط 
و�ضبط  االأج���رة,  �ضيارات 
"ي�ضتغلها  التي  املهنة  هذه 
على  ودب  ه���ب  م���ن  ك���ل 
الذين  امل�ضافرين",  ح�ضاب 
النقل  توقف  ثمن  يدفعون 
يف  خا�ضة  ال��والي��ات,  ب��ني 

الفرة.  هذه 
على  النقل  و�ضائل  وت�ضهد 
م�����ض��ت��وى خ��ط��وط ال��ن��ق��ل 
اكتظاظا  بالوالية,  احل�ري 
ب�ضبب  للم�ضافرين,  رهيبا 
وعدم  النقل  و�ضائل  نق�ض 
تعرف  كما  النقل,  ا�ضتئناف 
احرام  وعدم  كبرية  فو�ضى 
فريو�ض  من  الوقاية  تدابري 
ي�ضتدعي  مم��ا  "كورونا", 
لتنظيم  امل��ع��ن��ي��ني  ت��دخ��ل 
تعقدت  ال��ذي  القطاع  ه��ذا 

الوباء. ب�ضبب  و�ضعيته, 

�سيارات  ل�سائقي  ال�سماح  خالل  من  معاناتهم،  لتخفيف  بالتدخل  املعنية،  ال�سلطات  الواليات،  بني  ما  امل�سافرون  يطالب 
"الكلوند�ستان".. �سيارات  اأ�سحاب  من  لالنتهازيني  حد  و�سع  اأو  للن�ساط،  بالعودة  االأجرة 

املعنية امل�سالح  يف ظل غياب رقابة �سارمة من قبل 

الثانية  امل��وج��ة  مواجهة  ان 
امل�ضتجد  كورونا  لفريو�ض 
امل�ضوؤولني  حفيظة  ث���ارت  اأ
عن  ل��ل��ب��ح��ث  اجل���زائ���ر  يف 
ط���رق وك��ي��ف��ي��ات م��واج��ه��ة 
تف�ضي  م���ن  امل���وج���ة  ه���ذه 
كبرية  ب�����را���ض��ة  ال��ع��دوى 
حيث  التوقعات  ك��ل  فاقت 
امل�ضابني  اأع���داد  اأ�ضبحت 
دفع  مم��ا  م�ضتمر  ت��زاي��د  يف 
مدعومة  احلكومة  برئا�ضة 
العلمية  اللجنة  ب��ق��رارات 
اتخاذ  اىل  الوباء  هذا  لر�ضد 
ت��داب��ري اأك���ر ���رام��ة  يف 
يف  الوباء  هذا  خطر  مواجهة 
اكت�ضاف  ع��ن  احل��دي��ث  ظ��ل 
اأن  ميكنها  للقاحات  اخل��رباء 
هذا  م��ن  الب�رية  تخل�ض 
لكن  ال��ق��ات��ل,  ال��ف��ريو���ض 
املواطن  ا�ضتعدادات  ماهي 
توفري  يتم  ريثما  اجل��زائ��ري 
ح�ضب  يبدو  حيث  اللقاح  هذا 
ال�ضحية  لل�ضوؤون  متابعني 
ال��ث��ق��اف��ة  ان  ال���والي���ة  يف 
ال�ضويف  للمواطن  ال�ضحية 
امل�ضتوى  اإىل  بعد  ت��رق  مل 
ثقافة  ك�ضب  يف  امل��ط��ل��وب 
الوباء  هذا  �ر  تقيه  �ضحية 
لعدد  الرهيب  فاالنت�ضار   ,
�ضدفة,  ي��اأت  مل  امل�ضابني  
�ضلوكيات  وف���ق  ج���اء  ب��ل 

تو�ضيات  م��ع  تتما�ضى  ال 
ر�ضد  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
عودة  وما   . العدوى  انت�ضار 
احل��ج��ر ال�����ض��ح��ي  امل��ن��زيل 
وث��الث��ني والي��ة عرب  الث��ن��ني 
والي��ة  بينها  وم��ن  ال��وط��ن, 
ي��ح��رم  مل  ال��ت��ي  ال�����وادي 
التدابري  مواطنيها  بع�ض 
لتتوا�ضل  الوقائية  ال�ضحية 
بجميع  اأ�ضدها  على  االأعرا�ض 
العادي  العر�ض  موا�ضفات 
 , للن�ضاء  ج��وك��ي  دي�����ض��ك 
ومفرقعات  وب���ارود  زرن��ة 
ع�ضاء  اأو  غذاء  والئم  للرجال 
ل�رب  وهناك  هنا  جتمعات   ,
اجتماعي  تباعد  دون  ال�ضاي 
وك��اأن  واق��ي��ة  كمامات  وال 
كوكب  يف  يعي�ض  امل��واط��ن 
خ��ال م��ن ف��ريو���ض ك��ورون��ا 
املتابعني  هوؤالء  تعبري  ح�ضب 
دور  غياب  اأن  اأ�ضافوا  الذين 
وموؤ�ض�ضات  املدين  املجتمع 
امل��دن  ت��ط��ه��ري  يف  ال���دول���ة 
املختلف  موؤ�ض�ضاتها  وتعقيم 
يف  ب��ل��ة  ال��ط��ني  ع��ل��ى  زاد 
القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا  انت�ضار 
مرهون  عمره  تقلي�ض  ليبقى 
بخطره  املواطن  وع��ي  مب��دى 
اأرواح  يوميا  يح�ضده  الذي 

ح�ضبهم.  النا�ض 
مبارك قدودة 

�ضكان  ا���ض��ت��ك��ى 
م���اي   08 ح�����ي 
الوالية  بعا�ضمة 
نارة  االإ غياب  من   ,
ال��ع��م��وم��ي��ة وه��و 
ث��ار  م���ر ال��ذي اأ االأ
ت���ذم���ر ال�����ض��ك��ان 
ج���راء غ��ي��اب ه��ذه 
قرابة  منذ  االأخرية 
وج��راء   , ال�ضنتني 
الو�ضع  فر�ضه  ما 
م��ن ظ��الم دام�����ض 

خم��اوف  ح��دوث  يف  ت�ضبب 
التجمع  ه��ذا  قاطني  ل��دى 
خمتلف  وقوع  من  ال�ضكاين 
االع���ت���داءات وال�����رق��ة , 
ال��ق��اط��ن��ني  راء  اآ ف��ح�����ض��ب 
فرة  منذ  احل���ال  ه��ذا  دوام 
التجوال  من  حرمهم  طويلة 
خوفا  ال��ل��ي��ل��ي��ة  ال��ف��رة  يف 
غياب  ب�ضبب  حياتهم  على 
العمومية  ن��ارة  االإ م�ضابيح 
رغ����م مت��وق��ع��ه��م مب��ن��ط��ق��ة 
موؤ�ض�ضات  قرب  اإ�ضراتيجية 
فيه  ت�ضهد  حني  يف   , عمومية 
تغيب  ن��ارة  االإ اأخ��رى  اأحياء 
 , امل��ذك��ورة  اجلهة  ه��ذه  ع��ن 
ت�ضاوؤالت  و�ضط  ذلك  ياأتي 
حترك  اأي  غياب  حول  عديدة 
الأجل  املعنية  ال�ضلطات  من 

بهذا  والتكفل  االأمر  معاجلة 
من  اأك��ر  يعد  ال��ذي  اجلانب 
واجل��زائ��ر  خا�ضة  ����روري 
ككل  وب��ائ��ي��ة  ب���اأزم���ة  مت��ر 
وب��اء  تف�ضي  ج���راء  ال��ع��امل 
امل�ضتجد   19 كوفيد  كورونا 
يتخبطه  م��ا  ظ��ل  يف  و   ,
مبدينة  ماي   08 حي  �ضاكنو 
من  ن��ه  اأ و  خا�ضة  ال���وادي 
التي  امل�ضتحدثة  االأح��ي��اء 
قليلة  �ضنوات  عليها  مرت 
وجب  ما   , ا�ضتغاللها  منذ 
طالب  به,  النقائ�ض  مراعاة 
ال�ضلطات  حت��رك  املعنيون 
اأقرب  يف  امل�ضكلة  هذه  حلل 
حد  و���ض��ع  و   , ممكن  وق��ت 
التي  امل��ع��ان��اة  ل�ضيناريو 
االآجال  اقرب  يف  يكابدونها 

نهائيا. معاناتهم  نهاء  الإ
ي�ضني حممد 

الطاليبة  حي  �ضكان   , نا�ضد 
ال�ضلطات   , ال��وادي  ببلدية 
لتفات  لالإ  , والوالئية  املحلية 
التي  اليومية  امل�ضاكل  اإىل 

. حياتهم  تعكر 
وايل  احل��ي  قاطنو  وط��ال��ب, 
تفقدية  ب��زي��ارة   , ال��والي��ة 
تهيئة  عمليات  وتخ�ضي�ض 
باحلي  الفرعية  الطرق  وتعبيد 

كارثية  و�ضعية  يعي�ض  الذي   ,
كبرية  اأجزاء  انهيار  يف  تتمثل 
اأج��زاء  ت�ضققت  حني  يف  منه 
اأ�ضبح  ال���ذي  م���ر  االأ اأخ���رى 
ي�����ض��ك��ل خ��ط��را ع��ل��ى ح��ي��اة 

احلي. �ضكان 
من   , ال�ضكان   , وا�ضتكى 
نارة  لالإ كلي  ال�ضبه  الغياب 
يعي�ضون  جعلهم  ما  العمومية 

والقلق  ال��ذع��ر  م��ن  حالة  يف 
الع��ت��داءات  تعر�ضهم  م��ن 
الذي  م��ر  االأ �رقة,  وح��وادث 
اجلرمية  معدل  ارتفاع  اإىل  اأدى 
ب��ي��ع اخل��م��ور وامل��ه��ل��و���ض��ات 
ال�ضلطات  نا�ضدوا  و  باحلي 
من  واحل��د  للتدخل  املخت�ضة 

. تهم نا معا
احل��ي  ���ض��ك��ان   , ون���ا����ض���د 

للتدخل  املحلية  ال�ضلطات 
�ضيانة  ب��ع��م��ل��ي��ة  وال��ق��ي��ام 
ال�ضحي  ال�����رف  ق��ن��وات 
حيث   , احل��ي  م�ضتوى  على 
ال��روائ��ح  ب�ضببها  تت�ضاعد 
باالإ�ضافة   , حدتها  وت���زداد 
احل�رات  وتكاثر  انت�ضار  اإىل 
يف  تت�ضبب  ال��ت��ي  ال�����ض��ارة 
ناهيك   , احل�ضا�ضية  م��را���ض  اأ
للفئران  الوا�ضع  االنت�ضار  عن 
ط��ال��ب��وا  ك��م��ا   , واجل������رذان 
ربط  يف  باال�ضتعجال  اأي�ضا 
املدينة  بغاز  البيوت  بع�ض 
ي��وؤرق  هاج�ض  اأ�ضحى  ال��ذي 

. ن ل�ضكا ا
امل��راف��ق  ن��ق�����ض  ي�����ض��ك��ل  و 
ال���ع���م���وم���ي���ة ال�����ض��ب��ان��ي��ة 
كبرية  م��ع��ان��اة  وال��رف��ي��ه��ي��ة 
الأي  وج���ود  ف��ال  ل��ل�����ض��ك��ان, 
ملعب  حتى  وال  ريا�ضي  مرفق 
هذه  اليوم  فاأ�ضبحت   , جواري 
مت  ���ض��ا���ض��ي��ا  اأ مطلبا  امل��راف��ق 

املعنية. لل�ضلطات  رفعها 
ي�ضني حممد 

احرتام الربوتوكول ال�سحي هو احلل

�سر البقاء مرهون مبدى وعي املواطن 
بخطورة الوباء

يف ظل جائحة كورونا

�سكـان حي 08 ماي ي�ستكون غياب 
االإنارة العمومية

�سكان حي الطاليبة بعا�سمة الوالية ي�ستكون من التهمي�س
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االأ�ساتذة يف اإ�سراب مفتوح 

 عمر ذيب 
---------------- 

الكبري  التاأخر  ذلك  على  زد 
 , والرقية  الدرجة  ملخلفات 
عن  املتو�ضطة  �ضاتذة  اأ وعرّب 
املهني  الو�ضع  من  تذّمرهم 
يتواجدون  ال��ذي  عب  ال�ضّ
املتنوعة  فامل�ضاكل   , فيه 
على  ّث��رت  اأ حتا�رهم  التي 
داء  واأ ال��ي��وم��ي  م��ردوده��م 
اأكمل  على  النبيلة  مهمتهم 
�ضورة  ف�����ض��ل  اأ ويف  وج��ه 

اأن  ع��ل��ى  اأك�����دوا  ك��م��ا   ,
للو�ضاية  رفعها  مّت  مطالبهم 
حلوال  ل��ه��ا  جت��د  مل  لكنها 

 ! اليوم  غاية  اإىل  ملمو�ضة 
هناك  يكون  لن  نه  اأ جازمني 
ال��ت��دري�����ض  يف  ا���ض��ت��م��رار 

 , مطالبهم  تتحّقق  مل  ذا  اإ
التي  العقبات  ه��ذه  م���ام  واأ
���ض��ات��ذة  االأ وج��ه  وق��ف��ت يف 
حالة  يعي�ضون  وجعلتهم 
م��ن ال��ق��ل��ق واال���ض��ط��راب 
اآهاتهم  ترجمة  لوا  ف�ضّ  ,
 , التحرير  يومية  خالل  من 
�ضاغية  ذانا  اآ يجدون  لعلهم 
بعد  امل��ع��ان��اة  م��ن  تخرجهم 
جت�ضيدها  تاأجل  التي  الوعود 
وبقيت  احلقيقة  ميدان  على 

! ورق  على  حربا 

قابل  الأ�سبوع  ي�ستمر  العمل  عن  اإ�سراب  يف  باجللفة  رحال  �سد  ببلدية  اأحمد  حبيب  ال�سهيد  متو�سطة  اأ�ساتذة  دخل 
جتاهل  اإىل  يعود  اال�سراب  قرار  اتخاذ  خلفية  فاإن  املذكورة  للموؤ�س�سة  التعليمي  الطاقم  ّثل  ممُ وبح�سب   ، للتجديد 
الراتب مع عدم حتديد يوم حمّدد ل�سبه  التاأخر يف �سب  بها ، ويف مقدمتها  التي تقّدموا  للمطالب  الو�سية  اجلهات 

                    " " اجللفة  اأحمد ب�سد رحال   متو�سطة حبيب 
املحلية  ال�ضلطات  ���رف��ت  اأ
 , تقرت   املنتدبة  بالوالية 
م��ن��ي��ة  رف��ق��ة امل�����ض��ال��ح االأ
بالوالية  ال��ربي��د  وم�ضالح 
انطالق  ا�ضارة  اإعطاء  على 
ودخ����ول امل��ك��ت��ب ال��ربي��دي 
حّيز  تقرت  ب��والي��ة  املتنقل 
ب��اأح��دث  امل��ج��ه��ز  و  اخل��دم��ة 
التكنولوجية  ال��و���ض��ائ��ل 
ل��ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اخل��دم��ات 
ل��ل��زب��ائ��ن ب�����ض��ورة ع��ادي��ة 
وال��ت��ك��ف��ل ب��ال��ط��ل��ب��ات يف 
جم���ال ال�����ض��ح��ب وغ��ريه��ا , 
اجلديدة  للتدابري  تبعا  وذلك 
تف�ضي  من  للوقاية  امل�ضطرة 
ف��ريو���ض ك���ورون���ا وال��ت��ي 
فر�ض  كذلك  الوالية  عرفت 
من  اب��ت��داءا  ال�ضحي  احلجر 
ي��ن  اأ  , احل���ايل  ن��وف��م��رب   15
اجلزائر  بريد  موؤ�ض�ضة  تلتزم 
خدماتها  ا�ضتمرارية  ب�ضمان 
ل��ف��ائ��دة  م��ك��ات��ب��ه��ا  ف��ت��ح  و 
جتنيد  خ��الل  م��ن  زب��ائ��ن��ه��ا, 
احتياجات  لتلبية  عاملة  فرق 

اال���ض��ت��ج��اب��ة  و  ال���زب���ائ���ن 
وجه  اأكمل  على  لتطلعاتهم 
االأوقات  ظل  يف  باالأخ�ض  و 
بها  مت���ر  ال���ت���ي  ال�����ض��ع��ب��ة 
هذا  املتنقل  املكتب   , اجلزائر 
القيام  للمواطنني  �ضي�ضمن 
باأريحية  م��وال��ه��م  اأ ب�ضحب 
املكاتب  اإىل  التنقل  دون   ,
�ضطرت  ق��د  و  ال��ربي��دي��ة, 
م�����ض��ال��ح ال��ربي��د ب��ال��والي��ة 
الوقائية  التدابري  اإط��ار  يف 
االإج���راءات  م��ن  جملة  ه��ذه 
عملية  بت�ضهيل  الكفيلة 
مل�ضتخدمي  م��وال  االأ �ضحب 
دون  ال��ع��م��وم��ي,  ال��وظ��ي��ف 
الربيد  مكاتب  اإىل  التنقل 
م��ن خ��الل امل��ك��ات��ب ال��ربي��د 
التقليل   بهدف  املتنقلة..وهذا 
املكاتب  يف  االكتظاظ  من 
والي��ة  اأن  نذكر   , الربيدية 
اأزمة  فرة  منذ  تعرف  تقرت 
خلق  يف  ت�ضببت  ال�ضيولة  يف 

.. كبرية  وفو�ضى  اكتظاظ 
التجاين   ن-ق- 

املبذولة  للجهود  موا�ضلة 
والية  اأم��ن  م�ضالح  قبل  من 
عدوى  من  للوقاية  االأغواط  
ف��ريو���ض ك���ورون���ا, ب��ات��خ��اذ 
االإج��راءات  و  التدابري  جميع 
ن��ف��اذ  م��ن��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة الإ االأ
عرب  اجل��زئ��ي  ال�ضحي  احلجر 
يف  مت  االإخت�ضا�ض,   قطاع 
ق��وات  ت�ضخري  االإط���ار  ه��ذا 
من  الغر�ض  ل��ه��ذا  ال�رطة 
اأمنية  ح��واج��ز  و���ض��ع  خ��الل 
بدوريات  القيام  كذا  و  ثابتة 
الطرقات  عرب  متنقلة  اأمنية 
االأح���ي���اء  و  ال�����ض��اح��ات  و 
بقطاع  امل��دن  خمتلف  م�ضت 
نفاذ  اإ اأجل  من  االإخت�ضا�ض,  
اأين  اجلزئي,  ال�ضحي  احلجر 
املواطنني  حت�ضي�ض  خاللها  مت 
االإجراء  هذا  مواقيت  الحرام 
�ضمان  اإىل  الهادف  الوقائي 
اتخاذ  ك��ذا  و  اجلميع,  �ضحة 
حق  يف  القانونية  االإج��راءات 
يرف�ضون  الذين  االأ�ضخا�ض 
ال�ضحي  للحجر  االم��ت��ث��ال 

ملفرو�ض. ا
م�ضالح  ن�ضاطات  وتبقى  هذا 
يف  متوا�ضلة  ال��والي��ة  اأم��ن 
التوعية  و  التح�ضي�ض  جمال 
فريو�ض  ع��دوى  من  للوقاية 
مع  ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ك���ورون���ا, 
هذا  يف  النا�ضطة  امل�ضالح 
امل��ج��ال م��ن خ��الل امل��ب��ادرات 
ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  يف  امل��ن��ظ��م��ة 
الطرقات  خمتلف  عرب  يوميا 
املحالت  كذا  و  الف�ضاءات  و 
توزيع  خ��الل  من  التجارية, 
الن�ضائح  تقدمي  و  املطويات 
ال�����روري��ة  االإر����ض���ادات  و 
ال��ت��ح�����ض��ي�����ض��ي��ة ال��ت��وع��وي��ة 
باحرام  منها  املتعلقة  �ضيما 

احرام  كذا  و  النظافة  تدابري 
االآمنة,  االإجتماعية  امل�ضافة 
عرب  املواطنني  دع��وة  ك��ذا  و 
ملركبات  ال�ضوت  م��ك��ربات 
و  للتقيد  ال��وط��ن��ي  م����ن  االأ
الوقائية  باالإجراءات  االلتزام 
احلجر  ���ض��واب��ط  اح���رام  م��ع 
عرب  املطبق  اجلزئي  ال�ضحي 
من  املمتد  االأغ���واط,  والي��ة 
كل  م�ضاءا  الثامنة  ال�ضاعة 
�ضباحا  اخلام�ضة  غاية  اإىل  يوم 
�رورة  مع  املوايل,  اليوم  من 
على  حفاظا  مبنازلهم  البقاء 
من  �ضالمتهم.و  و  �ضحتهم 
م�ضالح  عكفت  اأخ��رى  جهة 
مع  بالتن�ضيق  و  الوالية  اأمن 
القيام  على  املعنية  امل�ضالح 
التطهري  و  التعقيم  بعمليات 
ال�ضاحات  ملختلف  الوقائي 
و  ال�����ض��وارع  و  ال��ع��م��وم��ي��ة 
و  االأح��ي��اء,  ك��ذا  و  الطرقات 
الوقائي  الربنامج  وفق  ذلك 
انت�ضار  للحد من  املعد  الدوري 
 19 "كوفيد  كورونا  فريو�ض 
التطهري  حمالت  تاأتي  ين  اأ  ,"
اإ�ضتعملت  التي  هذه  والتعقيم 
�ضخ  �ضاحنات  خمتلف  فيها 
امل��ي��اه ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي, يف 
انت�ضار  ظاهرة  مكافحة  اإطار 
تنفيذا  و  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
الوقائية  االإج��راءات  ملختلف 
يف  امل�ضاهمة  غر�ضها  التي 
الفريو�ض  نت�ضار  اإ من  التقليل 
�ضحة  و  �ضالمة  على  حفاظا  و 
جهود  و  املواطنني.ن�ضاطات 
االغواط  والية  اأمن  م�ضالح 
هذه  من  للوقاية  متوا�ضلة 
مع  بالتن�ضيق  ذلك  و  اجلائحة 

املعنية امل�ضالح  خمتلف 
ق/ج

ي���ن���ظ���م خم�����رب ال���ن���ق���د 
وم�����ض��ط��ل��ح��ات��ه ب��ق�����ض��م 
ال��ع��رب��ي  واالأدب  ال��ل��غ��ة 
مرباح"  "قا�ضدي  جلامعة 
ب���ورق���ل���ة, ن����دوة وط��ن��ي��ة 
النقدي  "امل�ضطلح  بعنوان 
الو�ضع  اإ�ضكالية  العربي, 
من  التا�ضع  يف  الرجمة",  و 

املقبل. دي�ضمرب  �ضهر 
امللتقى,  دي��ب��اج��ة  يف  ج���اء 
ثمرة  النقدي  امل�ضطلح  اأن 
وغمو�ضه  املعارف,  و  العلوم 
غمو�ض  حتما  �ضيعك�ض 
يحملها  ال��ت��ي  امل��ف��اه��ي��م 
امل�ضطلح  و  ليها,  اإ وي�ضري 
اأزمة  عرف  العربي  النقدي 
فيها,  يتخبط  والزال  حادة, 
بني  احلا�ضل  التما�ض  ج��راء 
تعريب  وحم��اوالت  العلوم 
اهتمام  ب��داأ  م�ضطلحاتها. 
ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي احل��دي��ث 
النقدي  امل�ضطلح  بق�ضية 
ال�ضبعينيات,  ب��داي��ة  يف 
بق�ضايا  االهتمام  قلة  رغم 
و  احلديثة  املعرفية  املناهج 
من  العربي  النقدي  ال��راث 
وجد  الذي  الوقت  ويف  قبل, 
نف�ضه  املعا�ر  العربي  النقد 
من  ل��ال���ض��ت��ف��ادة  ح��اج��ة  يف 

اأنتجت  التي  النقدية  املفاهيم 
يف  تعر  الغربي,  النقد  يف 
ناجعة  ا�ضراتيجية  و�ضع 
التجربة  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة 
ال��ن��ق��دي��ة ال��غ��رب��ي��ة, ال��ت��ي 
نقدية  م�ضطلحات  ف��رزت  اأ
تن�ضيط  يف  ثرها  اأ لها  ك��ان 
العربية,  النقدية  احل��رك��ة 
العربي  النقد  حلركة  واملتتبع 
بي�ر  ي����درك  امل���ع���ا����ر, 
بها  مير  التي  اخلانقة  االأزم��ة 
امل�ضطلحات  �ضبابية  م��ن 
قطعيتها  وع��دم  وتداخلها, 
مفاهيم  ع��ل��ى  ال��دالل��ة  يف 
امل�ضطلح  اإ�ضكالية  تن�ضاأ 
يف  �ضا�ضا  اأ العربي  النقدي 
املعقدة,  التكوينية  اأ�ضوله 
ح�ضيلة  على  ترتكز  والتي 
وطرد  جذب  لقوى  مت�ضاربة 
امل�ضطلح  وه���ي:  متباينة 
النقدي  موروثنا  يف  النقدي 
ومت�ضعب  معقد  والبالغي 
النقدي  امل�ضطلح  ومتجذر. 
املرجمة  الغربية  اأ�ضوله  يف 
ال  وع��ف��وي  ف���ردي  ب�ضكل 
علمية  ل�ضوابط  يخ�ضع 

موحدة.
واملفاهيم  امل��ن��اه��ج  ����راع 
وال���ن���ظ���ري���ات وال��ع��ل��وم 

وال�ضيكولوجية  الل�ضانية 
واالج������ت������م������اع������ي������ة 
ن��رب��ول��وج��ي��ة وغ��ريه��ا.  واالأ
املخت�ضني  غري  من  الرجمة 
معايري  حتديد  دون  م��ن  اأو 
عليها.  متفق  اأو  معروفة 
امل�ضطلح  جتاهل  وحم��اول��ة 
ال�ضعي  و  اأ نواعه,  باأ النقدي 
م�ضطلحات  ت��ول��ي��د  اإىل 
ج���دي���دة ب��ط��ري��ق��ة ف��ردي��ة 
انطباعية(.  اأو  )اعتباطية 
ي�����ض��ا,  اأ ال��دي��ب��اج��ة  ج��اء يف 
النقد  اأن  امل��ع��روف  م��ن  ن��ه  اأ
ال��ع��رب��ي احل��دي��ث ن�����ض��اأ يف 
بتداخل  ال��ق��رن,  ه��ذا  مطلع 
ال�ضالفة,  القوى  مع  مبا�ر 
تراثية  ج���ذورا  مي��ل��ك  وه��و 
كالمية  و  بالغية  و  نقدية 
منطقية  و  ف��ل�����ض��ف��ي��ة  و 
تراثيا,  تقيده  ج��دا  عميقة 
اأخرى,  جهة  من  و  جهة,  من 
ا�ضتيعاب  حماولة  يف  �رع 
و  النقدية  املفاهيم  و  القيم 
نتجها  اأ التي  اال�ضطالحية 
ال�راع  وب��دا  الغرب,  نقاد 
هذين  بني  ومك�ضوفا  جليا 
الطبيعي  وم��ن  االجت��اه��ني, 
على  اجت���اه  ك��ل  يعمل  اأن 
����ض���اع���ة م�����ض��ط��ل��ح��ات��ه  اإ

فاالجتاه  اخلا�ضة,  النقدية 
االح���ي���ائ���ي ل���ل���م���وروث, 
البالغي  بامل�ضطلح  تو�ضل 
و  االأخ��الق��ي  و  ال��ل��غ��وي  و 
اأ���ض��ال��ة  ليبني  الفل�ضفي, 
امل�����ض��ط��ل��ح وق����وة ال��ل��غ��ة 
املرجم  واالجت���اه  العربية, 
بالثقافة  ت��و���ض��ل  امل��ب��ا���ر 
باللغات  ومعرفة  الغربية 
االأخ��������رى )ال��ف��رن�����ض��ي��ة 

جنليزية( الإ وا
قطو�ض,  ب�ضام  راأى  وق��د 
االختالف  اأن  االأردين,  الناقد 
النقدي  امل�ضطلح  ترجمة  يف 
يفاقم  اأن  نه  �ضاأ من  الواحد, 
ويعود  النقدي,  االخ��ت��الف 
منها  ���ض��ب��اب,  اأ اإىل  ذل���ك 
امل�ضطلح  ا���ض��ت��ق��رار  ع��دم 
الكثري  ف��ه��ن��اك  ال��ن��ق��دي, 
متعددة  امل�ضطلحات  م��ن 
النقاد,  عند  واملفهوم  املعنى 
املعنى  ت��اأرج��ح  ع��ن  ف�ضال 
عند  ال��ن��ق��دي  للم�ضطلح 
نه  فاإ لذلك  ال��واح��د,  الناقد 
قواعد  اإر�ضاء  ال�ضعب  من 
النقدية  للنظرية  وا�ضحة 
املعنى  توحيد  دون  العربية, 
للم�ضطلح  امل��ف��ه��وم  و 
وحتديدهما,  العربي  النقدي 
النقاد  اخ��ت��الف  ج��ان��ب  اإىل 
امل�ضطلح  من  املراد  فهم  يف 
ي��وؤدي  مم��ا  ال��واح��د,  النقدي 
و  اأحيانا,  راء  االآ ت�ضارب  اإىل 
املقابل,  يف  النتائج.  اختالف 
مرتبطة  اال�ضطالح  م�ضكلة 
باإ�ضكالية  وثيقا  ارت��ب��اط��ا 
وعلى  الرجمة,  و  التعريب 
الندوة  ت�ضتغل  �ضا�ض,  االأ هذا 
هي؛  �ضا�ضية  اأ حم��اور  على 
العربي  النقدي  امل�ضطلح 
امل��ف��ه��وم.  و  ال��ت�����ض��ور  ب��ني 
امل�ضطلح  ت��ول��ي��د  ل��ي��ات  اآ
ال��ن��ق��دي ال��ع��رب��ي وط��رق 
امل�ضطلح  وترجمة  و�ضعه. 
االأمانة  بني  العربي  النقدي 
العموم(. )الدقة,  التحريف  و 
ق/ج

 تقرت تتدعم مبكتب بريدي متنقل

�سرطة االأغواط عيون �ساهرة ل�سمان 
اإنفاذ اإجراءات احلجر ال�سحي اجلزئي 

و التح�سي�س للوقاية من كورونا

من تنظيم خمرب النقد جلامعة ورقلة

ندوة حول امل�سطلح النقدي العربي
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يوميات مواطن جزائري يف مكاتب الربيد يف ظل كورونا

 علجية عي�س
-----------------

يعي�ضه  الذي  للو�ضع  حية  �ضورة  هي 
اليومية  امل�ضاكل  و  العربي,  املجتمع 
و  العربي,  املواطن  فيها  يتخبط  التي 
يقول  و  ينكر  اأن  جمتمع  الأّي  ميكن  ال 
الظاهرة,  ه��ذه  مثل  عندنا  توجد  ال 
يف  خا�ضة  تنقطع,  ال  الربيد  فم�ضاكل 
جتربك  امل�ضتجد,  كورونا  جائحة  ظل 
ميكنك  حتى  ب��اك��را  النهو�ض  على 
بالطابور,  اللحاق  اأجل  من  اخل��روج  
لك  لتحجز  ال�ضم�ض  ���روق  قبل 
اإىل  الربيد  مكتب  مقر  اأم��ام  مكانا 
الثامنة,  ال�ضاعة  يف  اأبوابه  يفتح  حني 
واقف  اأنت  و  تتعب  اأحيانا   اأنه  ت�ضّور 
وال  ال�ضم�ض,  اأ�ضعة  حتت  الطابور  يف 
امل�ضاء,  يف  ُعْد  لك  يقال  دورَك,  ي�ضل 
ال�ضاعة  ت�ضل  و  العملية,  تتكرر  و 
انتهى  دورك,  ي�ضل  ال  و  اخلام�ضة 
الكالم  نف�ض  غ��دا,  ع��ودوا  العمل, 
املواطن  يعي�ضها  معاناة  هي  ي��ردد, 
على  يح�ضل  اأن  دون  يوميا,  اجلزائري 
يف  و  �ضهر,  كل  يتلقاه  الذي  الفتات 
جديد,  �ضيناريو  على  يقف  مرة  كل 
اأحيانا  و  الّريزو(,   ( بانقطاع  اأحيانا 
حتدث  املالية..,   ال�ضيولة  غياب  اأخرى 
الكل  مع  الكل  يختلط  و  الفو�ضى, 
اأ�ضوات  ترتفع  عرو�ض(  و  معزة   (
يقال,  مما  �ضيئا  تفهم  ال  و  هناك,  و  هنا 

يف  ي�رخ,  الكل  و  يتكلم  الكل  الأن 
احلاالت  هذه  مثل  الربيد و يف  مكاتب 
لتجنب  الوقائية  التعليمات  ك��ل 
اأما عن   , الوباء ت�رب عر�ض احلائط 
ال  و  حدث  الكمامات  و�ضع  طريقة 
واحدة  للن�ضاء,  بالن�ضبة  خا�ضة  حرج, 
على  تعمد  و  البيت  يف  ن�ضيتها  تقول 

باخلمار. اأو  مبنديل  اأنفها  تغطية 
اأط��ف��ال  اأم��ه��ات ي��راف��ق��ه��ن  ي���ت   راأ
بال�ضاعات   الطابور  يف  يقفن  �ضغار 
اأخريات  و  نقودهن,  على  للح�ضول 
االأمهات  تعي  اأال  ر�ضيعا   يحملن 
لي�ض  للخطر,  معر�ضون  اأطفالهن  اأن 
حادث  لوقوع  بل  فح�ضب  الوباء  من 
الرجال  بع�ض  اأما   , الله؟  قّدر  ال  ما 
الكّمامة,  و�ضع  يف  ُنون  يتفنَّ فهو 
كاأنها  و  مرفقه  يف  ي�ضعها  واح��د 
يف  يحملها  واآخ��ر  ع�ضكرية,  �ضارة 
بها  يدخل  قفة  يحمل  كاأنه  و  ي��ده 
اأ�ضفل  ي�ضعها  الثالث  و  ال�ضوق, 
اإىل  ينظر  االآخ��ر  البع�ض  و  حليته, 
االأجل  يقول:  و  دينية,  نظرة  الوباء 
البع�ض  يعمد  فيما   , ربّي"  بيد  راه 
تفر�ض  التي  ال�ضلطة  �ضد  الوقوف 
و  كذا  بو�ضع  املواطن  على  اأوامرها 
على  تعمل  مل  الذي  الوقت  يف   , كذا 
مازلنا  ال�����روري��ة,  حاجاته  تلبية 
خري  "الوقاية  ثقافة  اإىل  نفتقر  طبعا 
يف  مق�رين  مازلنا  العالج",   من 
الروح  منتلك  ال  مازلنا  واجبنا,  اأداء 

الدولة,   هو  نا  اأ يقول  الكل  االإن�ضانية, 
كبار  ي��ة  روؤ هو  النف�ض  يف  يحز  ما 
الأخذ  الطابور  يف  يقفون  هم  و  ال�ضن 
وجوها   , ال�ضهرية  معا�ضهم  منحة 
املر�ض,   و  الفقر  �ضدة  من  �ضاحبة 
مالمح  غ��ريت  التجاعيد  و  ال�ضيب 
حتى  قدمية,  طبعا  االأزم��ة  وجوههم, 
هي   , ك��ورون��ا  على  اللوم  نلقي  ال 
م�ضتوى  اإىل  ترتقى  ال  �ضلوكات 
الذين  جن��د  ث��م  املتح�ر,  املجتمع 
عن  يتكلمون  الفو�ضى  يحدثون 
الفو�ضويون   له  ينتبه  مل  ما  النظام, 
عليها  ي��ق��ف  ال�����ض��ل��وك��ات  ه��ذه  اأن 
يف  الكبري  يقلد  وال�ضغري  ال�ضغار, 

�ضلوكاته. كل 
مع  ج��زائ��ري  م��واط��ن  يوميات  ه��ذه 
من  كورونا,  ظل  يف  الربيد  مكاتب 
امل��واط��ن  ؟ه��ل  امل�ضوؤولية  يتحمل 
الفو�ضى,  حياة  على  اع��ت��اد  ال��ذي 
كافيا  عددا  توفر  مل  التي  االإدارة  اأم 
مكاتب  بع�ض  الب�ري,  العن�ر  من 
كافية  عاملة  يد  على  تتوفر  ال  الربيد 
فمثال  للمواطن,  خدماتها  لتقدمي 
بكل  مبفرده  يقوم  �ضباك  ع��ون  جند 
يعملون  ثالثة  اأو  عونني  و  اخلدمات, 
املواطن  تعطيل  يتعمدون  باأريحية,  
مع  تدرد�ض  فهاته  الن�ضاء,  بخا�ضة  و 
ماذا  ت�ضاألها  و  باملوبايل  �ضديقتها 
حتدثها  تلك  و  اليوم,  لغداء  ت  ح�رّ
املحل  من  ا�ضرتها  التي  الثياب  عن 

و  اإليه,  بالذهاب  تر�ضدها  و  الفالين 
مع  لتدرد�ض  مكانها  من  تقوم  اأخرى 
املح�ضوبية  عن  احلديث  دون  زميلتها, 
النا�ض  بع�ض  الزبائن,  مع  التعامل  يف 
نقودهم  على  يح�ضلون  فقط  بالهاتف 
)األو..من  الطابور  يف  يقفوا  اأن  دون 
اجلهة  من  اإيّل  فالن..تعاىل  اآه  معي؟ 
بطاقة  و  ال�ضيك  له   االأخرى..ي�ضلم 
عناء(  دون  ن��ق��وده  ي��اأخ��ذ  و  الهوية 
يف  الواقفون  و  الوقت,  ميّر  هكذا  و 
ينتظرون,  اأع�ضابهم   على  الطابور 
ال�راخ  �ضوى  �ضيئ  فعل  ميكنهم  ال 

التنديد. و 
غياب  يف  و  امل�ضاهد  ه��ذه  مثل  يف 
و  كثرية  هواج�ض  تنتابك  الرقابة  
و  االإجتماعية,  بالقيم  تكفر  تكاد 
يعانون  الذين  اإال  ترى  ال  تلتفت  اأين 
الفهم  هو  فتاك  اجتماعي  مر�ض  من 
امل�ضوؤولية,   و  الواجب  ملفهوم  العامي 

الواجب  اأن  ف��رد  ك��ل  يعلم  فعندما 
امل�ضوؤولية  اأمام  يقف  �ضيئ,  كل  قبل 
اإن  �ضمريه,  اأمام  يقف  و  لوجه  وجها 
احلياة  يف  واجبه  يتفهم  ال  �ضخ�ضا 
وحده  االإن�ضان  انهزامي,  �ضخ�ض 
املفاهيم,   و  ال�ضفات  يبدع  ال��ذي 
يجعلها  و  اأهوائه  مع  تتفق  مفاهيم 
كلها خريا حتى و لو كانت �را,  فبها 
معارفه  م�ضلحة  و  م�ضلحته  يخدم 
القيم  تتحول  فعندما  اأ�ضدقائه,   و 
تفقد  و  م�ضطنعة  قيم  اإىل  النبيلة 
االأوىل,  مفاهيمها  و  ميزاتها  االأ�ضياء 
الق�ضور,  و  ال�ضكل  اإال  منها  يبقى  ال 
و  النظام  على  االإن�ضان  ينقلب  هكذا 
حياته  يف  فل�ضفة  الفو�ضى  ينتهج 
الفو�ضى  اآثر  الذي  االإن�ضان  اليومية, 
و  ان��ح��رف,  �ضقائه,  ب��ذور  حمل  و  
عن  طبيعيٍّ  غ��ري  ٌل  ���وُّ حَتَ ن��ح��راف  االإ

احلقيقي. املجرى 

هناك بع�س احلقائق االأ�سا�سية يف حياة االإن�سان وجب التطرق اإليها ملعرفة ما له و ما ينبغي عليه اأن يقوم به جتاه االآخر،هو الواجب يدعونا لتحقيق التعاي�س يف جمتمع ال يهتم اإال باملظاهر 
االإجتماعية اخلادعة فتجمدت العقول و ماتت ال�سمائر و وقع االإن�سان يف الالهدفية و الالمباالة

كل التعليمات الوقائية ت�سرب عر�س احلائط 

بعد وفاة ثالثة مواطنني يف ظرف �سهرين

�سكان ال�سطح ب�سيدي هجر�س بامل�سيلة  يطالبون مبمهالت

طالب الكثري من �ضكان منطقة )ال�ضطح( 
ب�ضيدي هجر�ض � امل�ضيلة� من ال�ضلطات 
الطريق  على  املمهالت  بو�ضع  الوالئية 
املدينة...حيث  بينهم وبني و�ضط  الرابط 
من  لكثري  مرتعا  امل�ضافة  هذه  اأ�ضحت 

حيث  فقط  اأم�ض  اأول  اآخرها  ال�ضحايا 
احلظ  حل�ضن  لكن  �ضاحنة  ده�ضته  طفال 
من  خروجه  اأثناء  وه��ذا   باأعجوبة  جنا 
القائمة  كانت  الفارابي..وقبلها  اإكمالية 
لقوا  اأ�ضخا�ض.  ثالثة  من  الأكر  تت�ضع 

حتفهم يف نف�ض املكان .الأن هذا الطريق 
باأن  الأحد  ي�ضمح  ال  ال�ريع.  و  ال�ضيار 
يخفف ال�رعة وال توجد اإ�ضارة نهائيا؟ا  
الوزن  ذات  ال�ضاحنات  اأ�ضحاب  خا�ضة 
جل  لدى  حمدقا  اخلطر  ظل  .مما  الثقيل 
رئي�ض  را�ضلوا  هناك..والذين  القاطنني 
اجلهات  ه��ذه  وال��دائ��رة.ل��ك��ن  البلدية 
ُي�ضمح  من  هي  الوالئية  ب��اأن  اأخربتهم 
هذا  ت�ضع  اأن  القانونية  الناحية  من  لها 
ال�ضيد  املمهالت)هكذا يجيب  النوع من 
حمية بن عمرة اأحد ال�ضكان(...وللتذكري 
اأن  لكون  يعود  احلوادث  هذه  �ضبب  فاإن 
املوؤ�ض�ضة التعليمية الفارابي تقع بالقرب 
من الطريق ب�ضكل مبا�ر مما يجعل جل 
املوت.فهل  حلوادث  عر�ضة  املتمدر�ضني 
�ضت�ضتمع  م�ضالح الوالية ملطلبهم هذا ؟ا
جمال/ن

�سائقو االأجرة يحتجون بوالية مع�سكر 
بني  ما  االأج��رة   �ضيارات  ا�ضحاب  اإحتج 
املحطة  امام  مع�ضكر  بوالية  الواليات  
, مطالبني  الرئي�ضي  الطريق  الربية وغلق 
ال�ضلطات املحلية بالتدخل لدى ال�ضلطات 
احلجر  عليهم  لرفع  ال��ب��الد,  يف  العليا 
اجبارية فر�ض عليهم  للعمل مع  والعودة 

االجراءات الوقائية, .
ممثل املحتجني  ال�ضيد" بغلي احلاج" رئي�ض 
حديثنا  اأثناء  اأكد  االأجرة   ل�ضائقي  النقابة 
الوالية  وايل  مبقابلة  طالبوا  اأنهم  اإليه 
اإقدامهم  اأ�ضباب  وتقدمي  ان�ضغاالتهم  لرفع 
اأنهم متوقفني عن العمل  على االحتجاج  
ظروف  عنه  ترتب  مما  اأ�ضهر  ت�ضعة  ملدة 
فواتري  وتراكم   ج��دا   �ضعبة  اجتماعية 
يتلقوا  مل  واأنهم  وامل��اء   والغاز  الكهرباء 

منحة الرئي�ض اأبدا ومل تقبل ملفاتهم  لدى 
مديرية النقل واأن لديهم عائالت واأطفال 
وخا�ضة  م�ضتلزماتهم  توفري  اإىل  بحاجة 
اىل   باالإ�ضافة  بيتا  ي�ضتاأجر  من  منهم  اأن 
�رعيني  الغري  املناف�ضني  على  الق�ضاء 
"واأنهم  بالكلوند�ضتان  مايعرف"  اأو 
واأكد  القرار  هذا  اأم��ام  عاجزين  �ضاروا 
اأنهم �ضيلتزمون بكل  اأ�ضحاب ال�ضيارات 
وان  عنهم  احلجر  رفع  االإجراءات يف ظل 
كل  املدة ت�رر منها اجلميع ماديا , فيما 
�ضياراتهم  بركن  ال�ضيارات  ا�ضحاب  قام 
احل��رارة  رغ��م  الربية  املحطة  مدخل  يف 
ال�ضلطات  تدخل  انتظار  يف  ال�ضديدة. 

الو�ضية لرفع الغنب عليهم.
بلعامل بهيجة

خمطط اأمني و وقائي  بت�سم�سيلت ملحاربة 
تفا�سي فريو�س كورونا  

تي�ضم�ضيلت  والية  اأمن  م�ضالح  �ضطرت   
اإنت�ضار  من  للحد  ووقائيا  اأمنيا  خمططا  
جميع  ت�ضخري  مت   حيث  كورونا  فريو�ض 
والتن�ضيق  الب�رية  و  املادية  االإمكانيات 
املواطن  لتوعية  الفاعلني  و  ال�ركاء  مع 
و  االأمنية  بالتدابري  االإل��ت��زام  ل�����رورة 
.املخطط  ال��وب��اء  ه��ذا  ملجابهة  ال�ضحية 
يعتمد  املوؤ�ض�ضة  ذات  بيان  ح�ضب  االأمني 
تطبيق  و  امليدانية  اخلرجات  تكثيف  على 
االأ�ضخا�ض  حق  يف  القانونية  االإج���راءات 
الوقائية  بتدابري  التقيد  لعدم  املخالفني 
اإحرام  عدم   , الواقية  االأقنعة  اإرتداء  كعدم 
�ضخ�ضني  من  اأكر  التجمع   , االأمان  م�ضافة 
احلجر  مواقيت  اإحرام  عدم   , �رورة  بدون 
ملمار�ضي  بالن�ضبة  كذا  و  اجلزئي  ال�ضحي 
الفردي  النقل  و�ضائل  و  التجارية  االأن�ضطة 
و اجلماعي حيث �ضجلت م�ضالح اأمن والية 

ال�ضحي  احلجر  تطبيق  منذ  تي�ضم�ضيلت 
القناع  و�ضع  ع��دم  خمالفة   100 اجلزئي 
الواقي و حتويل 05 مركبات للمح�ر  و 07 
خمالفات الأ�ضحاب  مركبات نقل امل�ضافرين 
يعتمد  الوقائي  للمخطط  بالن�ضبة  اأم��ا   ,
التح�ضي�ضية  امليدانية  اخلرجات  تكثيف  على 
اأ�ضحاب  و  املواطنني  حلث  التوعوية  و 
املحالت التجارية و ممار�ضي النقل اجلماعي 
االلتزام  باأهمية  العام  الطريق  م�ضتعملي  و 
الوباء  اإنت�ضار  من  للحد  الوقائية  بالتدابري 
التعقيم  عملية  يف  امل�ضاركة  على  ف�ضال 
اجلمعيات  اإ���راك  اإىل  باالإ�ضافة   , املنظمة 
االأ�رة  و  املدين  املجتمع  ممثلي  و  الفاعلة 
يف  االإذاعي  الف�ضاء  عرب  املحلية  االإعالمية 
و  الطريق  , ح�ضة عد�ضة  األو �رطة  ح�ضة 

م�ضاركات الت�ضجيالت االإذاعية اليومية .  
زغارية حميد 

فيما ي�ستمر البحث عن املجرمني االآخرين 

توقيـف �سخـ�س وفـرار �سريكيـه وحجـز كيلوغـرام 
من املخدرات بجيجل 

التدخل   و  البحث  فرقة  متكنت  عنا�ر 
الأمن والية جيجل  من توقيف �ضخ�ض 
قدرتها  امل��خ��درات  من  كمية  حجز  و 
كيلوغرام  من  باأكر  االأمنية  ال�ضلطات 
على  بناًء  ذلك  و   , الهندي  القنب  من 
االأمنية  امل�ضالح  اإىل  وردت  معلومات 
ببيع  تقوم  املجرمني  من  ع�ضابة  ب�ضاأن 
و ترويج املخدرات يف اأو�ضاط ال�ضباب 
داخل اإقليم والية جيجل , وعليه با�رت 
التحقيقات  م��ن  وكثفت  حترياتها 

ه��وؤالء  هوية  حتديد  من  متكنت  حتى 
بني  اعمارهم  تراوح  الذين  االأ�ضخا�ض 
26 و38 �ضنة , ليتم بعدها و�ضع خطة 
اأط��راف  باأحد  االإيقاع  مت  اأي��ن  حمكمة 
وهو  للتفتي�ض  حاجز  يف  الع�ضابة  هذه 
على منت مركبة �ضياحية وبعد تفتي�ضه 
ب  قدر  مايل  مبلغ  على  بحوزته  عر 
40000 دج , و بعد اأخذ اإذن ال�ضلطات 
منازل  تفتي�ض  و  اقتحام  مت  الق�ضائية 
اأكر  على  العثور  مت  اأين  فيهم  امل�ضتبه 

يف  خمباأة  املخدرات  من  كيلوغرام  من 
الكبري  اأحدهم و�ضكني من احلجم  منزل 
, و بعد اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
يف حقه مت تقدميه اأمام اجلهات الق�ضائية 
ب��االإي��داع يف  اأم��ر  اأي��ن �ضدر يف حقه 
حني جاري البحث عن �ركائه يف هذه 
اأنه و رغم جهود عنا�ر  اجلرمية , حيث 
ا�ضتفحاال  انها تعرف  اإال  الكبرية  االأمن 

كبريا يوما بعد يوم .
 ب.عبدالله



ـــري يف  ـــزائ ـــّل املــنــتــخــب اجل ح
�سمان  بعد  ــاد،  ــب ال عا�سمة 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  اإىل  تاأهله 
رغم  ــرون،  ــام ــك ال يف   ،2022
زميبابوي  م�سيفه  اأمــام  تعّثه 
ــه بــهــدفــن  ــع ــــذي تـــعـــادل م ال
الفر�سة  كانت  حيث  ملثلهما، 
بلما�سي،  جمال  الفني،  للمدير 
ليعرّب عن راأيه يف اأداء لعبيه، 
نــقــاط مهمة  ــن  كــمــا حتـــدث ع

مل�ستقبل فريقه.
وواجه بلما�سي و�سائل الإعام 
معرباً عن عدم ر�ساه بالتعادل 
ذهبنا  "لقد  بقوله:  الإيجابي، 
لكاأ�ص  التاأهل  هــدف  لتحقيق 
لكن  نلناه،  مــا  ــو  وه اأفــريــقــيــا، 
الظروف  اأن  عليكم  اأخــفــي  ل 
يـــرام،  ــا  م اأحــ�ــســن  تــكــن يف  مل 
بالنقاط  العودة  يف  نرغب  كنا 
دائــمــًا  نــرغــب  فنحن  ــاث،  ــث ال

بالفوز".
غا�سبون  "الاعبون  ــع  ــاب وت

وحيدة  بنقطة  اكتفائهم  من 
نعتربه  ما  وهذا  كذلك،  ونحن 
اأمراً جيداً فنحن ن�سعى للتطور 
والفوز دائمًا، ودون ال�ستنقا�ص 

وحتى  ــوي  ــاب ــب زمي قيمة  ــن  م
كنا  لكننا  ــرى،  الأخ املنتخبات 
التاأهل  حتقيق  مــن  متاأكدين 
لاعبن  اختبار  وهو  اأمامهم، 

لنا  مفيدة  التنقات  هذه  لأن 
يف ت�سفيات كاأ�ص العامل، عندما 

نلعب خارج الديار".
عن  احلديث  بلما�سي  ورف�ص 

بردة  واأ�ساد  جدد،  لعبن  �سم 
فعل بع�ص الأ�سماء التي تنقلت 
امل�ساركة  دون  بعيدة  مل�سافات 
ف�سّرح  واحــدة،  دقيقة  يف  ولو 
املتبقيتن  املباراتن  "�سن�ستغل 
الفر�سة  لنمنح  الت�سفيات  يف 
لبع�ص ال�سباب املوجودين �سمن 

قائمتنا احلالية".
اأن  ال�سهل  مــن  "لي�ص  واأردف 
 20 ملــدة  وتتنقل  ملع�سكر  تاأتي 
�ساعة بالطائرة دون اأن ت�سارك 
تر�سى  ثم  واحــدة،  دقيقة  يف 
حزنك،  عن  تعرب  ول  بو�سعك 
الاعبن  يف  يعجبني  ما  وهــذا 
الذين اأمتلكهم، اإنهم ي�ستحقون 
حقهم  و�سنعطيهم  احــرتامــي 
ــن  ــارات ــب امل خــــال  ــب  ــع ــل ال يف 
اإن  �سرنى  ذلك  وبعد  املقبلتن، 
دعوة  ي�ستحقون  اآخــرون  كــان 
ويثبتون قدراتهم بامل�ساركة يف 
يف  ولي�ص  اأنديتهم  مع  املباريات 

دقيقة اأو اثنتن فقط".

على  العثور  الــنــادر  مــن  اأ�سبح 
عاملية  مبــوا�ــســفــات  دفـــاع  قلب 
و�سع  ممــا  ــــايل،  احل الــوقــت  يف 
ــة الــكــربى يف اأوروبـــا يف  ــدي الأن
الذي  الوقت  يف  �سديدة،  حرة 
ــــدة يف  ــب واع ــواه تـــربز فــيــه م
الهجوم فقط مثل مبابي وهالند 

و�سان�سو ولوتارو.
�سكوك  حتيط  مدريد  ريال  ففي 
مبــ�ــســتــقــبــل الــقــائــد �ــســرخــيــو 
ـــذي يــعــاين الــنــادي  رامـــو�ـــص، ال
له،  غياب  كــل  مــن  دائــمــا  امللكي 
ــاران  ف رفــائــيــل  يــوفــر  ل  بينما 
الأمان يف اخلط اخللفي مع كثة 
ميليتاو  يندمج  مل  كما  هفواته، 

نظراً لقّلة م�ساركاته.
جتديد  ــات  ــس ــاو� ــف م ــدت  ــّق ــع وت
عر�سًا  تلقى  الــذي  رامو�ص  عقد 
جرمان،  �سان  باري�ص  من  مغريًا 
ـــــة يف  ـــال اأزم ـــري و�ــســيــعــيــ�ــص ال
و�سع  ت�سبه  قــد  خــروجــه  حــال 

بر�سلونة بدون ليونيل مي�سي.
يف  ــورة  ــث ب بر�سلونة  يــقــم  ومل 

بعد  متوقعا  ــان  ك كما  ــاع،  ــدف ال
من   8-2 ــة  ــي ــارث ــك ال ــه  ــت ــزمي ه
املا�سي،  املو�سم  يف  ميونخ  بايرن 
ــرار  ــع ا�ــســتــمــرار اأخـــطـــاء ج م
ووجود  لينغليه،  وتيلمو  بيكيه 
�سمويل اأومتيتي كثر الإ�سابات 
على  اخلـــربة  قليل  واأراوخــــــو 

مقاعد البدلء.

يعي�ص  اإنكلرتا،  اإىل  وبالنتقال 
الآن  اأكرب  اأزمة  ليفربول  البطل 
وعلى  املدافعن،  كّل  اإ�سابة  بعد 
راأ�ــســهــم الــقــائــد فــرجــيــل فــان 
دايك الذي �سيغيب طيلة املو�سم، 
وجويل  غوميز  جــو  بــه  وحلــق 
الو�سط  لعــب  وحــتــى  مــاتــيــب، 
لقلب  مركزه  حول  الذي  فابينيو 

دفاع.
و�سيتعن على بايرن ميونخ بطل 
الدماء  جتديد  واأوروبــــا  اأملــانــيــا 
قرر  اأن  بعد  دفــاعــه،  يف  اأي�سا 
األبــا  ديفيد  عقد  جتديد  عــدم 

وجروم بواتنغ.
جرمان  �سان  باري�ص  ويعتمد 
بطل فرن�سا وو�سيف بطل اأوروبا 

وماركينيو�ص  كيمبيمبي  على 
املدرب  اأن  رغم  الدفاع،  قلب  يف 
الدفع  يف�سل  توخيل  توما�ص 
الو�سط،  خــط  يف  مباركينيو�ص 
لإعادته  ت�سطره  الغيابات  لكن 
الو�سط  لعب  اأعــاد  كما  للخلف، 
ا�سطراريًا  للدفاع  بريرا  دانيلو 
الطويل لاإ�سباين  الغياب  يف ظل 

امل�ساب خوان برنات.
ــدرب  وواجــــه اأنـــدريـــا بــرلــو م
يف  مــتــكــررة  اأزمــــات  يوفنتو�ص 
ــات جــورجــو  ــاب ــس ــع اإ� الــدفــاع م
بونوت�سي  ولــيــونــاردو  كيليني 
ي�سعف  مما  ليخت،  دي  وماتي�ص 
فر�ص فريق كري�ستيانو رونالدو 
دوري  لــقــب  عــلــى  املناف�سة  يف 

الأبطال.  
كما يعرقل مان�س�سرت يونايتد يف 
رحلته ل�ستعادة الأجماد توا�سع 
ــاري  مــ�ــســتــوى قــلــبــي الـــدفـــاع ه
مغواير وفيكتور ليندلوف، رغم 
يف  مدافع  اأغلى  يبقى  الأول  اأن 

العامل.

ــم اأتــلــتــيــكــو  ــاج ــه  يــعــتــقــد م
ــايل جــواو  ــغ ــربت مـــدريـــد، ال
الذي  بر�سلونة،  اأن  فيليك�ص 
�سيحل ال�سبت �سيفا على واندا 
اجلــولــة  يف  مــيــرتوبــولــيــتــانــو 
الإ�سباين  الدوري  من  العا�سرة 
فريقه  �سيجعل  القدم،  لكرة 
"يرك�ص اأكث من املعتاد"، لكنه 
�سيحافظ  الأتلتي  اأن  على  �سدد 
لتقدمي  لعبه  طريقة  "على 

مباراة رائعة".
العمر  من  البالغ  املهاجم  وقال 
كيف  جميعا  "نعرف  عاما،   21
يحبون  اإنــهــم  بر�سلونة،  هــو 

هذا  الــكــرة..  على  ال�ستحواذ 
الأمر �سيجعلنا نرك�ص اأكث من 
مبارتنا  �سنقدم  لكننا  املعتاد، 
اأ�سلوبنا  و�سنفر�ص  بطريقتنا 
مـــبـــاراة  ــدمي  ــق ــت ل ــب  ــع ــل ال يف 

رائعة".
اأنه  الربتغايل  الاعب  ــرز  واأب
املباريات  من  النوع  "هذا  يحب 
ــرة اأمـــــام فـــرق جــيــدة  ــب ــك ال
ولعبن جيدين. اإنني م�ستعد 
اأق�سى  اإىل  ولا�ستمتاع  للعب 

درجة".
اأن  فيليك�ص  جـــواو  ــرب  ــت واع
يحافظ  يزال  ل  الذي  فريقه، 

الهزائم  من  نظيفا  �سجله  على 
ي�سل  الليجا،  مو�سم  بداية  منذ 
جيدة  "بحالة  ــاراة  ــب امل لــهــذه 

وحما�سة".
قال  ال�سخ�سي،  اأدائــــه  وعــن 
املهاجم ال�ساب اإن "املو�سم ي�سر 
بداأ  يل.  بالن�سبة  جيد  ب�سكل 
اأعمل  اإنني  جدا.  جيد  ب�سكل 
اأجل ذلك ولا�ستمرار على  من 

هذا النهج".
يف  الثالث  املرز  اأتلتيكو  ويحتل 
بينما  نقطة   17 بر�سيد  الليجا 
الثامن  ــز  ــرك امل يف  بــر�ــســلــونــة 

بر�سيد 11 نقطة.

قال مارك تر �ستيجن، حار�ص 
بــر�ــســلــونــة، امــ�ــص الأربـــعـــاء، 
مع  مميزة  عاقة  جتمعه  اإنــه 
ال�سابق  زميله  �سواريز،  لوي�ص 
اأتلتيكو  وجنم  البلوجرانا،  يف 

مدريد احلايل.
ـــر �ــســتــيــجــن، يف  ــــاف ت واأ�ــــس

ــاة نــاديــه:  ــن ــق تــ�ــســريــحــات ل
و�سلنا  فقد  �سديقي،  "�سواريز 
بر�سلونة،  اإىل  العام  نف�ص  يف 

وجمعتنا العديد من املواقف".
العديد  "جمعتنا  وا�ستطرد: 
منها  ال�سعيدة  اللحظات،  مــن 
الاعبن  من  فهو  واحلزينة، 

الكبرة،  اخلـــربات  اأ�ــســحــاب 
يكون  عندما  اأف�سلية  ويعطينا 

يف امللعب".
"�سواريز حقق جناحات  وتابع: 
وبالطبع  بر�سلونة،  مع  كثرة 
النادي،  اأ�ساطر  من  واحد  هو 
حققه  مــا  بكل  �سعداء  ونحن 

معنا".
الــتــوفــيــق  "اأمتنى  ـــم:  ـــت وخ
خــارج  م�سرته  يف  ل�سواريز 
يلعب  عــنــدمــا  اإل  بــر�ــســلــونــة، 

�سدي".
اأتلتيكو  مــع  البار�سا  ويلتقي 
�سمن  املقبل،  ال�سبت  مدريد، 

لكن  لليجا،  العا�سرة  اجلــولــة 
املــهــاجــم الأوروجــــوايــــاين لن 
ب�سبب  فــريــقــه،  ــع  م يــتــواجــد 
بفرو�ص  لاإ�سابة  تعر�سه 
كورونا موؤخرا، خال م�ساركته 

مع منتخب باده.

و  اجلزائر  منتخبات  جنحت 
يف  ــايل  وم تون�ص  و  ال�سنغال 
-قبل  تاأهلها  بطاقات  ح�سم 
كــاأ�ــص  لــنــهــائــيــات  الأوان-  
الــقــدم  لــكــرة  اإفــريــقــيــا  اأمم 
عقب  الكامرون2021-، 
من  الرابعة  اجلولة  مقابات 
من  ــرت  ج الــتــي  الت�سفيات 

الأحد اىل الثاثاء.
ــة  ــاث ــث ــه ل ــق ــي ــق فــبــعــد حت
اكتفى  متتالية،  انت�سارات 
)حامل  ــري  ــزائ اجل املنتخب 
ــلــقــب الـــقـــاري( بــالــعــودة  ال
ثمينة  لكن  ــدة  واح بنقطة 
قــادتــه  الــتــي  ال�سفرية  ــن  م
زميبابوي  ملواجهة  لــهــراري 
بف�سلها  ح�سم  التي  و   ،)2-2(
�سمن  و  الـــتـــاأهـــل  ــة  ــاق ــط ب
نهائيات  يف  ال19  م�ساركته 

املناف�سة الإفريقية.
و كانت نتيجة التعادل كذلك 
التون�سي  للمنتخب  كافية 
ــام  اأم ال�سام  بــدار  املــتــعــادل 
لقتطاع   )1-1( تــانــزانــيــا 
لنهائيات  الــتــاأهــل  تــاأ�ــســرة 
للمرة  الإفريقية  املناف�سة 
تاريخ  يف  التوايل  على  ال15 

قرطاج". "ن�سور 
نتائج  اأ�ــســفــرت  اأن  ــد  ــع وب
انتزاع  عــن  الثالثة  اجلــولــة 
ــزاد  ــل اأربــــعــــة مــنــتــخــبــات ل
الت�سفيات،  م�سوار  يف  الكامل 
بعد  ال�سنغال  منتخب  ا�سبح 
ذلـــك  الــوحــيــد الـــذي قطع 
بعد  خـــطـــاأ،  دون  املـــ�ـــســـوار 
على  الـــرابـــع  فـــوزه  حتقيق 
الأحد  يوم  بتغلبه  التوايل، 
بي�ساو  غينيا  م�سيفه  على 
حلــ�ــســابــاملــجــمــوعــة   )1-0(
ــد بــذلــك  ــوؤك ــي ــة، ل ــع ــس ــا� ــت ال
ال�ساحة  على  ومكانته  قوته 
كاأح�سن  وترتيبه  القارية 
ت�سنيف  يف  افريقي  فريق 
)املركز  الدولية  الحتادية 

ال21 عامليا(.
منتخب  التحق  جهته،  من 
ــن  ــل ــاأه ــت ـــب امل ـــرك مـــــايل ب
اأمم  كـــاأ�ـــص  ــات  ــي ــائ ــه ن اإىل 
اىل  املوؤجلة  اإفريقيا2021-، 

كورونا،  جائحة  ب�سبب   2022
م�سيفه  ــى  ــل ع فـــــوزه  ــد  ــع ب
لــرفــع   ،)2-1( الــنــامــيــبــي 
ترتيب  يف  ــيــده  ر�ــس ــك  ــذل ب
 10 اإىل  الأوىل  املــجــمــوعــة 
عن  نقطتن  وبــفــارق  نقاط 
نقاط  و�سبع  الثانية،  غينيا 
عن ناميبيا الثالثة وت�سع عن 
الت�ساد، �ساحب املركز الأخر 

بر�سيد نقطة واحدة.
كان  ــذي  ال غانا،  منتخب  امــا 
تاأهله  تاأ�سرة  ح�سم  بو�سعه 
بات  فقد  الرابعة،  اجلولة  يف 
لغاية  الــرتيــث  على  ــربا  جم
لتحقيق  املقبل  مــار�ــص  �سهر 
ذلك، عقب انهزامه باأم درمان 
اأمام املنتخب ال�سوداين )1-0( 

حل�ساب املجموعة الثالثة.
ملنطق  ــح  ــس وا� احــــرتام  ويف 
الـــتـــفـــوق، تــ�ــســم جمــمــوعــة 
املتاأهلة  الأربــعــة  املنتخبات 
ثاثة  الكامرون،  لنهائيات 
الأخـــر  ــع  ــرب امل بلغت  فـــرق 
الأخرة  اإفريقيا  بطولة  من 
)م�سر2019-(، و يتعلق الأمر 
باجلزائر و ال�سنغال و تون�ص.

اأن  ــول  ــق ال بــاملــقــابــل، ميــكــن 
اخليبة الأكرب يف هذه اجلولة 
الطوغو  ن�سيب  ــن  م ــت  ــان ك
عقب  ال�سابعة(،  )املجموعة 
انـــهـــزامـــه بـــقـــواعـــده اأمــــام 
 ،)1-3( ــري  ــس ــ� امل املــنــتــخــب 
عند  ر�سيده  بذلك  ليتجمد 
نقطة واحدة، ما يجعل مهمة 

اللحاق بثنائي املقدمة م�سر و 
جزر القمر يف فلك امل�ستحيل، 
ميلك  منتخب  كل  اأن  باعتبار 
نــقــاط،  ــاين  ــم ــده ث ــي ــس يف ر�
ــل  الأم ب�سي�ص  يبقى  فيما 
كينيا  ملنتخب  بالن�سبة  قائما 
الذي يحتل املركز الثالث ب3 

نقاط.
�ساو  منتخب  م�سوار  يكن  ومل 
تومي و برن�سيب يف الت�سفيات 
اإىل  بالنظر  موفقا،  -كالعادة- 
ف�سل اأ�سحاب الزي الأخ�سر و 
الأ�سفر، الذين مل ي�سبق لهم 
اأمم  اإىل نهائيات كاأ�ص  التاأهل 
افريقيا، يف حتقيق اأي فوز يف 
الثالثة  املجموعة  مقابات 
و  غانا  منتخبات  ت�سم  التي 

جنوب اإفريقيا و ال�سودان.
و�سكلت مقابات هذه اجلولة 
جمهورية  ملنتخب  فــر�ــســة 
الذي  الدميقراطية،  الكونغو 
 19 يف  ــة  ــارك ــس ــ� امل لـــه  �ــســبــق 
لت�سجيل  "الكان"،  من  دورة 
�سباق  يف  جــديــدة  انطاقة 
ــات عــقــب فـــوزه  ــي ــف ــس ــ� ــت ال
نظره  على  قــواعــده  ــارج  خ
حل�ساب   )1-0( ـــويل  ـــغ الأن
ليبقى  الــرابــعــة،  املجموعة 
الــثــالــث  املــركــز  الأخــــر يف 
على  ـــدة  واح نقطة  بــفــارق 

غامبيا و الغابون.
قوله  ميكن  ال�سيء  ونف�ص 
ـــدي  ـــورون عــلــى مــنــتــخــب ب
)املـــجـــمـــوعـــة اخلــامــ�ــســة( 

اكتفى  اأن  -بعد  متكن  ــذي  ال
من  واحــدة  نقطة  بت�سجيل 
التدارك  من  جــولت-  ثاث 
ـــوز بـــقـــواعـــده عــلــى  ـــف ـــال ب

موريتانيا )3-1(.
الح�سائيات،  �سعيد  وعلى 
ميــلــك املــنــتــخــب اجلــزائــري 
مبجموع 11 هدفا، اأقوى خط 
نيجريا  على  متقدما  هجوم، 
ب9  ال�سنغال  و   اأهــداف  ب10 

اأهداف.
دفاع  خطوط  تبقى  باملقابل، 
ــدا  ــن اأوغ ــن  م ــل  ك منتخبات 
غانا  و  الثانية(  )املجموعة 
املغرب  و  الثالثة(  )املجموعة 
ــة( و  ــس ــ� ــام ــة اخل ــوع ــم ــج )امل
ــة  ــوع ــم ــج الـــكـــامـــرون )امل
الــ�ــســنــغــال  و  الـــ�ـــســـاد�ـــســـة( 
الأكث  التا�سعة(  )املجموعة 
تلقيها  بعد  الآن  حلد  �سابة 
لهدف واحد فقط منذ بداية 

الت�سفيات.
ــب جـــزر  ــخ ــت ــن ـــرد م ـــف ـــن وي
)املجموعة  الأخ�سر  الراأ�ص 
الفريق  بكونه  الــ�ــســاد�ــســة( 
اأربعة  �سجل  الــذي  الوحيد 
مقابات،  اأربــع  يف  تــعــادلت 
حظوظه  على  بذلك  ليبقي 

قائمة يف �سباق الت�سفيات.
ت�سفيات  اأن  ــارة  ــس الإ� جتــدر 
اإفريقيا2021-  اأمم  ــص  ــاأ� ك
املقبل  مار�ص  �سهر  �ست�ستاأنف 

باإجراء اآخر جولتن.

الــذي  الــهــدف  يعترب   
ــه اجلــــزائــــري  ــل ــج ــس �
ــــرز، يــوم  ريـــا�ـــص حم
اأمام  بهاراري  الثنن 
منتخب زميبابوي 
)2-2( حل�ساب 
اجلـــــولـــــة 
بعة  ا لر ا
ـــــــــن  م

تــ�ــســفــيــات كـــاأ�ـــص اإفــريــقــيــا 
"مر�سحا  لــــــــــاأمم2021-، 
بو�سكا�ص  جلائزة  حقيقيا" 
القدم  لكرة  الــدويل  لاحتاد 
اأجمل  يكافئ  ــذي  ال )فيفا( 
عدة  ح�سب  ال�سنة،  يف  هدف 

�سحف اإ�سبانية.
ـــذا الــهــدف الــــذي اأعــطــى  ه
2-( "للخ�سر"  موؤقتا  تقدما 
فنيا  اجنازا  حقيقة  كان   ،)0
اللقطة  ــة  ــداي ب مــنــذ  ــا  ــع رائ
الو�سط  لعــب  نهايتها.  اإىل 
�سيتي،  ملان�س�سرت  الهجومي 
ـــرة من  ـــري الـــــذي تــلــقــى مت
الكرة  راقب  العمق،  يف  بعيد 
قبل  رائــعــة  فنية  بطريقة 
زميبابوي  مدافع  يخادع  ان 
مبـــراوغـــتـــن قــاتــلــتــن ثم 
ــى  ــرم م يف  بـــقـــوة  يـــقـــدف 

احلار�ص.
وجنحت زميبابوي يف تعديل 

حمرز  هــدف  لكن  النتيجة، 
النطباعات،  اح�سن  ــرك  ت
الــ�ــســحــف  اأن  درجـــــة  اإىل 
ال�سبانية منها ماركا و موندو 
�سنفته  اآ�ـــص،  و  ديبورتيفو 
جلائزة  املر�سحن"  "كاأكرب 

بو�سكا�ص للفيفا. 
ـــذه اجلـــائـــزة قد  وكـــانـــت ه
تكرميا   2009 �سنة  اأن�سئت 
ـــري الــكــبــر  ـــج لـــلـــهـــداف امل
اأ�سطورة  و  بو�سكا�ص  فرانك 
كرة القدم، ملكافاأة الاعب اأو 
اأجمل  ي�سجل  الذي  الاعبة 

هدف يف ال�سنة.
اأجمل  اختيار  يتم  عام،  وكل 
طرف  من  الع�سرة  الأهــداف 
للفيفا  الـــقـــدم  ـــرة  ك جلــنــة 
)منها  حمددة  معاير  ح�سب 
البعيدة  القذفات  و  اجلمال 
و اللقطة اجلماعية و الهدف 
ال�ستعرا�سي الخ..( و اأهمية 

وطنية  )منتخبات  ــاراة  ــب امل
بطولت  قارية،  دورات  "اأ"، 

الدرجة الأوىل(.
مببداأ  الأهداف  اختيار  ويتم 
من  خطاأ  اأو  احلظ"  "غياب 
جاء  الــذي  املناف�ص  الفريق 
كما   . ــدف  ــه ال طــريــقــه  ــن  ع
الريا�سية  الــروح  جانب  اأن 
حيث  العتبار،  بعن  يوؤخذ 
�ساحب  يكون  اأن  ينبغي  ل 
ب�سورة  ت�سرف  قــد  الــهــدف 
اأو  املباراة  خال  لئقة  غر 

�سبق له تناول املن�سطات.
مل�ستعملي  �سيكون  ذلك،  بعد 
الت�سويت  فر�سة  النرتنت 
على "اأجمل هدف يف املو�سم"، 
عن  الــكــ�ــســف  يــتــم  اأن  قــبــل 
الفيفا  حفل  خــال  النتائج 
للفائز  وتــقــدم  "الأف�سل" 
املنقو�سة  بو�سكا�ص  جــائــزة 

با�سمه.

ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا: 

اأربعة منتخبات ح�سمت بطاقة تاأهلها لنهائيات الكامريون

جائزة بو�سكا�س الأجمل هدف: 

ال�سحافة اال�سبانية ت�سنف اجلزائري حمرز من بني "اأكرب" املر�سحني

بلما�سي "غا�سب" ويوجه ر�سالة لالعبني على الدكة

قلب الدفاع... اأزمة عاملية تواجه الكبار

جواو فيليك�س: بر�سلونة �سيجربنا على هذا االأمر

تري �ستيجن: �سواريز اأحد اأ�ساطري بر�سلونة
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التون�سي طارق ذياب غا�سبًا...
انظروا ماذا يفعل بلما�سي مع اجلزائر

كرو�س: اإ�سبانيا اأعطتنا در�سا 
يف كرة القدم

حالة غرق.. ال�سدمة والذهول 
ي�سيطران على ال�سحف االأملانية

مدرب فرن�سي ي�ستنجد ب�سليماين 
الإنقاذ م�سروعه

اأمام تنزانيا يف اجلولة  �سكل التعادل الذي �سجله املنتخب التون�سي 
فريدة  حالة  الــقــدم  لكرة  اأفريقيا  اأمم  ت�سفيات  مــن  الرابعة 
للمتابعن واجلماهر التون�سية على الرغم من اأنه كان كافيًا لتاأهل 
ن�سور قرطاج للكان املقبل يف الكامرون، لكنه عر�ص املدرب املحلي 

منذر الكبر لانتقادات.
الكبر  منذر  الوطني  املــدرب  التون�سية،  الكرة  اأ�سطورة  وانتقد 
خال ال�ستديو التحليلي ملباراة تون�ص وتنزانيا على �سبكة "بي اإن 
يف  الفوز  بت�سجيل  قرطاج  ن�سور  ف�سل  بعدما  �سبورت�ص" القطرية، 

املباراة اأو تقدمي اأداء مقنع فنيًا.
وقال ذياب بعد املباراة اأن املدرب منذر الكبر لو تعر�ص للخ�سارة 
مثل  منتخب  مع  التعادل  اإن  بل  املنتخب،  تــدرب  من  �سيقال  كــان 
الكرة  اأ�سطورة  طالب  فيما  �سك،  حمل  يف  الأمـــور  ي�سع  تنزانيا 
التون�سية بال�سر على خطى املدرب اجلزائري جمال بلما�سي من 

خال تعامله مع الت�سكيلة يف املنتخب.
وقال ذياب خال حتليله لأداء منتخب تون�ص عقب املباراة  "�ساهدوا 
التي  والأ�سماء  اجلزائر  مع  يت�سرف  كيف  بلما�سي  جمال  املدرب 
ميلكها، فهو ي�ستعن فقط بالاعب الذي ي�ستحق اللعب بعيداً عن 

ا�سمه والفريق الذي يلعب معه".
ورفع املنتخب التون�سي بعد التعادل ر�سيده اإىل 10 نقاط يف املركز 
الأول، مقابل 4 نقاط لتنزانيا �ساحبة املركز الثالث مع تفوق لن�سور 
قرطاج يف املواجهات املبا�سرة. فيما �سجل �سيف الدين اخلاوي هدف 
يف  لتنزانيا  بالتعادل  في�سل  ورد   ،11 الدقيقة  يف  لتون�ص  التقدم 

الدقيقة 48.

اأعطوهم  اأن الإ�سبان  اأملانيا،  اأكد توين كرو�ص، لعب و�سط منتخب 
الدفاعية  الطريقة  منتخبه  يجد  مل  بينما  القدم،  كرة  يف  در�سا 

ال�سحيحة لإيقاف خطورة املناف�ص.
ب�سدا�سية  ــاين،  الأمل �سيفه  على  الفوز  الإ�سباين،  املنتخب  وحقق 
الأمم  ــدوري  ب املجموعات  دور  ختام  يف  الثاثاء،  يــوم  نظيفة، 

الأوروبية. 
وقال لعب و�سط ريال مدريد، يف ت�سريحات بعد املباراة: "اإ�سبانيا 
اأعطتنا در�سا يف كل �سيء، �سواء بالكرة اأو بدونها. مل نكن على قدر 

املباراة على امل�ستوى الدفاعي".
يف  املطلوب  بال�سكل  تظهر  مل  "اأملانيا  عاما:  الـ30  �ساحب  واأ�ساف 
اإ�سبانيا.  اأي طريقة لإيقاف لعبي  اللقاء، ومل تفلح  اأوقات  جميع 

امل�سكلة مل تكن يف اجلانب اخلططي".
وزاد كرو�ص، يف ت�سريحات اأبرزها موقع "�سبورت1": "مل تكن هذه 
اأ�سواأ  من  واحــدة  بالطبع  لكنها  يل،  بالن�سبة  مريرة  هزمية  اأكث 

الهزائم".
اأظهرت  التي  اإ�سبانيا،  مناطق  اإىل  الو�سول  من  نتمكن  "مل  وتابع: 
لنا كيفية الدفاع ب�سكل جيد، وهو ما جعلنا ن�سعر بالقلق اإزاء هذا 

العجز".
يف  برغبة  الثاين  ال�سوط  فريقه  دخول  اإىل  الأملــاين  النجم  واأ�سار 

حتويل م�سار املباراة، اإل اأن ذلك مل ينجح يف النهاية.
 3 اأمر مهم، حيث يتبقى لدينا  املباراة، وهذا  اأن نحلل  "يجب  واأمت: 
مباريات حتى اليورو، وهناك الكثر من الأمور التي ميكننا فعلها".
مواجهات  تاريخ  يف  ــرب  الأك النت�سار،  بهذا  اإ�سبانيا  واقتن�ست 
لن�سف  التاأهل  بطاقة  وبالتايل  املجموعة،  �سدارة  املنتخبن، 

النهائي، بعد اأن بات ر�سيدها 11 نقطة، مقابل 9 نقاط لاأملان.

ام�ص  الأملــانــيــة،  ال�سحافة  و�سفت 
املان�سافت  هزمية  الأربــعــاء، 

ب�سدا�سية  اإ�ــســبــانــيــا  اأمــــام 
دور  ــام  ــت خ يف  نــظــيــفــة، 

ــــدوري  املـــجـــمـــوعـــات ب
باأنه  الأوروبية،  الأمم 

تاريخية. "كارثة 
مــا  اأن  واعـــــتـــــربت 
اإذلل  ــواأ  اأ�ــس هــو  حــدث 

منذ  الأملــاين،  للمنتخب 
لكاأ�ص  املوؤهلة  الت�سفيات 

العامل 1954.
لإنهاء  "كارثة  عنوان  وحتت 

"كيكر"  �سحيفة  حتدثت  العام"، 
و�سفتها  التي  الهزمية،  عن  متثل الريا�سية  باأنها 

حالة "غرق" للمنتخب الوطني.
ل  منتخب  بوا�سطة  للده�ص  تعر�ست  "اأملانيا  اأن  ال�سحيفة  وذكرت 
روخا وخ�سرت ب�سدا�سية بي�ساء، وهذه الهزمية متثل ف�سا كبرا 

ملانويل نوير، وتوين كرو�ص، واملدرب يواخيم لوف، ورفاقهم".
الهدم"  بـ"كرة  الإ�سباين  الفريق  �سبيجل(  )دير  �سحيفة  وقارنت 
التي "دمرت" الفريق الأملاين، و"كل �سيء مت بناوؤه منذ كاأ�ص العامل 

اأ�سودا". يوما  عا�ست  "اأملانيا  اأن  اإىل  م�سرة   ،"2018
بينما  تاريخية"،  "كارثة  باأنه  حدث  ما  )بيلد(  �سحيفة  وو�سفت 
اإىل  و�سل  الفريق  اأن  ت�سايتوجن(  اأجلماينه  )فرانكفورتر  اعتربت 

القيادة. اإىل  ويفتقر  "القاع"، 
لوف،  املــدرب  يف  الت�سكيك  على  الإعــام  و�سائل  معظم  وتوافقت 

امل�سوؤول عن اجلهاز الفني للمنتخب منذ عام 2006.
مواجهات  تاريخ  يف  ــرب  الأك النت�سار،  بهذا  اإ�سبانيا  واقتن�ست 
لن�سف  التاأهل  بطاقة  وبالتايل  املجموعة،  �سدارة  املنتخبن، 

النهائي، بعدما بات يف ر�سيدها 11 نقطة، مقابل 9 لاأملان.

كلود  الــفــنــي،  ــر  ــدي امل ف�سل 
على  ـــه  ـــان ره يف  ـــل،  ـــوي ب
ـــه  ـــادي ـــاب مـــــع ن ـــب ـــس ـــ� ال
حيث  ـــان،  ـــي ـــت اإي ــت  ــان ــس �
لعبيه  اخلــــربة  ــت  ــان خ
الـــــدوري  ـــات  ـــاري ـــب م يف 

الفرن�سي، مما دفعه ليفكر 
اأ�سحاب  من  لعبن  �سم  يف 

الــهــّداف  غـــرار  على  ـــربة،  اخل
اجلزائري اإ�سام �سليماين.

نادي  فــاإن  )ليكيب(،  ل�سحيفة  �ــســانــت ووفقًا 
نادي  يف  يلعب  الــذي  اجلــزائــري  مع  التفاو�ص  يف  �سي�سرع  اإيتيان 

لي�سرت �سيتي الإنكليزي، و�سيتقدم بعر�ص ملجل�ص اإدارة فريقه 
من اأجل �سّمه يف فرتة النتقالت ال�ستوية، وذلك بعد ف�سل 

انتقال ال�سنغايل مباي نيانغ.
وي�سعى النادي الفرن�سي لتوظيف ورقة منحه مكانة اأ�سا�سية 
مع  ي�سارك  مل  حيث  املوافقة،  على  لإقناعه  الفريق،  يف 
املمتاز،  الإنكليزي  بالدوري  دقيقة   19 يف  "الفوك�سيز" �سوى 

الذي  وهــو  بقائه،  من  اأف�سل  �سيكون  رحيله  اأن  يعني  مما 
�سينق�سي عقده نهاية مو�سم 2021.

ووقع اختيار بويل على �سليماين بالنظر ملعرفته اجليدة مبا 
ميتلكه من قدرات، بعد اأن اأ�سرف عليه مع لي�سرت �سيتي، اإل 

اأن قيمة راتبه املرتفع، والتي تبلغ 380 األف يورو �سهريًا، قد 
�سانت  ميزانية  �سعف  ظل  يف  ال�سفقة،  اإنهاء  اأمام  عائقًا  تقف 

اإيتيان.
الإنكليزي  ونظره  الفرن�سي  النادي  بن  العاقات  اأن  ورغــم 

طيبة، بعد انتقال املدافع وي�سلي فوفانا موؤخراً دون تعقيدات، اإل 
اأن راأي �سليماين �سيكون الأهم، خا�سة من اجلانب املادي الذي يعترب 

مهمًا لأي لعب يقرتب من اإنهاء م�سواره.
واللعب  جديد  فريق  اإيــجــاد  �سغط  حتــت  �سليماين  و�سيكون 

بانتظام، اإذا ما رغب يف العودة اإىل �سفوف املنتخب اجلزائري، 
وك�سر رقم الهداف التاريخي، عبد احلفيظ ت�سفاوت، علمًا 

اأن الفارق بينهما ل يتجاوز 7 اأهداف.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: املحامي علي اأبو هالل
----------------------------

�ضلطات  رف�ضت  الب�ضعة  جرميتها  يف  اإمعانا 
ال�ضهيد  جثمان  ت�ضليم  االإ�رائيلي  االحتالل 
الثالثاء  يوم  ا�ضت�ضهد  ال��ذي  وع��ر,  ب��و  اأ كمال 
الطبي  االإه��م��ال  ل�ضيا�ضة  نتيجة  امل��ا���ض��ي, 
�رطان  مر�ض  من  قا�ضية  معاناة  بعد  املتعمد, 
وا�ضتمرت  املا�ضي,  العام  نهاية  واحللق  احلنجرة 
الأكر  حيا  اعتقلته  اأن  بعد  جثمانه  احتجاز  يف 
اأ�ضري  ثامن  هو  وعر  اأبو  ال�ضهيد  عامًا.   16 من 
جثمانه,  احتجاز  يتم  االحتالل  �ضجون  داخ��ل 
وعزيز  دولة,  اأني�ض  اأقدمهم  هم  االأ�رى  وهوؤالء 
بارود, و�ضعد  ال�ضائح, وفار�ض  وب�ضام  عوي�ضات, 
طقاطقة,  ون�ضار  اخلطيب,  وداوود  الغرابلي, 
�ضلطات  رف�ضت  وجميعهم  وع��ر,  ب��و  اأ وكمال 
من  طويلة  فرات  بعد  جثامينهم  ت�ضليم  االحتالل 
االأ�رى  جتاه  الطبي  االإهمال  �ضيا�ضة  االعتقال. 
�ضيا�ضة  باتت  االإ�رائيلي  االحتالل  �ضجون  يف 
وهي  طويلة,  �ضنوات  منذ  �ضدهم  متار�ض  ر�ضمية 
متار�ضها  التي  العمد  االإعدام  و�ضائل  من  و�ضيلة 
عانى  فقد  االحتالل,  �ضجون  واإدارات  �ضلطات 
الدم  يف  �ضابقة  �ضحية  م�ضاكل  من  وعر  ب��و  اأ
ال�ضحي  و�ضعه  وب���داأ  اعتقاله,  ف��رة  خ��الل 
ب�رطان  اإ�ضابته  ثبتت  اأن  اإىل  تدريجيا,  يتدهور 
خالل  "كورونا"  بفريو�ض  اأ�ضيب  كما  احلنجرة, 
تفاقم  املا�ضية  ال�ضهور  وخ��الل  املا�ضي,  متوز 
اأن  اإىل  مت�ضارع,  ب�ضكل  ال�ضحي  و�ضعه 
اجل��اري.  الثاين  ت�رين   10 يف  �ضهيدا  ارتقى 
من  ب�ضاعة  اأقل  الطبي  االإهمال  �ضيا�ضة  لي�ضت 
مار�ضتها  التي  ال�ضهداء  جثامني  احتجاز  �ضيا�ضة 
ترمي  وهي  طويلة,  عقود  منذ  االحتالل  �ضلطات 
اإىل  الفل�ضطينيني,  ال�ضهداء  جثامني  حتويل  اإىل 
ومقابر  امل��وت  ثالجات  يف  للم�ضاومة  رهائن 

االحتالل  �ضلطات  وتتجه  االإ�رائيلية,  االأرقام 
وفق  املقبلة  املرحلة  يف  الت�ضديد  من  املزيد  اإىل 
غانت�ض,  بني  االإ�رائيلي,  الدفاع  وزير  توجه 
االإ�رائيلي  االأمني  الوزاري  املجل�ض  اأقر  حيث 
املا�ضي  اأيلول  �ضهر  يف  "الكابينت",  امل�ضغر 
موقع  اأورده  م��ا  وبح�ضب  ال�ضيا�ضة  "هذه 
اأ�ضدرت  الوقت  نف�ض  ويف  االإ�رائيلي.   "24"
يجيز  ق���رارا  االإ���رائ��ي��ل��ي��ة  العليا  املحكمة 
جثامني  احتجاز  االإ�رائيلي  الع�ضكري  للقائد 
الأغرا�ض  موؤقتا  ودفنهم  الفل�ضطينيني  ال�ضهداء 
يف  م�ضتقبلية.  تفاو�ض  ك��اأوراق  ا�ضتعمالهم 
لفل�ضطني  الدائمة  املراقبة  بعثة  وجهتها  ر�ضالة 
االأمم  من  فيها  املتحدة يف جنيف, طلبت  االأمم  لدى 
اللجوء  عن  االمتناع  على  "اإ�رائيل"  املتحدة حث 
يف  املتمثلة  والهمجية  الوح�ضية  ال�ضيا�ضة  اإىل 
ت�ضمح  قوانني  اأي  واإلغاء  ال�ضهداء,  جثامني  حجز 
حتتجز  "اإ�رائيل"  اإن  وذكرت  العمل,  هذا  مبثل 
غري  ب�ضكل  فل�ضطينيني  ل�ضهداء  جثمانا   66
يف  فل�ضطينيا   254 وجود  اإىل  اإ�ضافة  قانوين, 
احتجاز  �ضيا�ضة  تعترب  اجلماعية.  االأرقام  مقابر 
اإىل  ترقى  التي  الدولية  احلرب  اجلثامني من جرائم 
وهي  واملهينة,  والالاإن�ضانية  القا�ضية  املعاملة 
االإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون  قواعد  تنتهك 
اخلا�ض  ال���دويل  العهد  م��ن   7 امل���ادة  وخا�ضة 
الدويل  والقانون  وال�ضيا�ضية,  املدنية  باحلقوق 
مبا  املعاملة,  و�ضوء  التعذيب  يحظر  الذي  العريف 
الدويل  القانون  درا�ضة  من   90 القاعدة  ذلك  يف 
االح��ت��الل  دول��ة  على  يتوجب  ال��ت��ي  ال��ع��ريف, 
باالأرا�ضي  ال�ضكان  مع  تعاملها  يف  بها  االلتزام 
حجز  �ضيا�ضة  وحت��رم  املحتلة,  الفل�ضطينية 
وعائالتهم  الفل�ضطينيني  ال�ضحايا  من  اجلثامني 
عمليات  مالب�ضات  يف  التحقيق  من  املنكوبة 
فتح  متنع  ال�ضهداء  جلاثمني  وباحتجازها  القتل, 

ملرتكبي  واملالحقة  واملعاقبة  التحقيقات  واإجراء 
جثامني  احتجاز  جرمية  ت�ضكل  اجل��رائ��م.  ه��ذه 
املتحدة  لالأمم  العاملي  لالإعالن  انتهاكا  ال�ضهداء 
�ضد  جرمية  يعترب  الذي  الق�ري,  االختفاء  حول 
ميثاق  ملقا�ضد  اإنكارا  بو�ضفه  ويدان  االإن�ضانية, 
حلقوق  و�ضارًخا  خطرًيا  وانتهاًكا  املتحدة,  االأمم 
يف  وردت  التي  االأ�ضا�ضية,  واحلريات  االإن�ضان 
احتجاز  اأن  كما  االإن�ضان.  حلقوق  العاملي  االإعالن 
االأعراف  لكل  منافية  ممار�ضة  ال�ضهداء  جثامني 
اتفاقيات  ال�ضيما  الدولية,  والقوانني  واملواثيق 
ن�ضت  والتي  والرابعة,  والثالثة  االأوىل  جنيف 
التكرمي,  يف  املوتى  حق  على  موادها  بع�ض  يف 
اإىل  اجلثث  بت�ضليم  االح��ت��الل  دول��ة  ل��زم��ت  واأ
خالل  الالزمة  الدينية  الطقو�ض  ومراعاة  ذويها, 
وت�ضهيل  املوتى  مدافن  وحماية  الدفن,  عمليات 
الرتيبات  واتخاذ  قبورهم,  اإىل  ذويهم  و�ضول 
االحتالل  �ضلطات  ذلك.  لتنفيذ  الالزمة  العملية 
الفل�ضطيني,  االإن�ضان  حقوق  تنتهك  اال�رائيلي 
بحق  الب�ضعة  اجل��رائ��م  ارت��ك��اب  يف  وت�ضتمر 
كافة  �ضده  ومتار�ض  الفل�ضطيني,  ال�ضعب  بناء  اأ
املبا�ر  العمد  القتل  واأ�ضاليب  العدوان,  اأ�ضكال 
وعرب  احل��ي,  الر�ضا�ض  ا�ضتخدام  خ��الل  م��ن 
اأدت  التي  االأ�رى  �ضد  الطبي  االإهمال  �ضيا�ضة 
املر�ضى,  االأ�رى  من  كبري  عدد  ا�ضت�ضهاد  اإىل 
بحق  امل�ضتمرة  اجلرائم  هذه  ا�ضتمرار  ظل  ويف 
يف  ونزيه  دويل  حتقيق  فتح  من  بد  ال  �ضعبنا, 
ترتكب  التي  الب�ضعة  اجلرمية  وخا�ضة  اجلرائم  هذه 
الذين  منهم  املر�ضى  �ضيما  ال  االأ���رى,  بحق 
واملتعمد  الطبي  االإهمال  �ضيا�ضة  ب�ضبب  يقتلون 
بد  وال  ال�ضهداء,  جثمانني  احتجاز  وجرمية  بحقهم, 
يف  للتحقيق  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تدخل  من 
يفلت  ال  حتى  مرتكبيها  وحماكمة  اجلرائم,  هذه 

ي�ضتحقونه.  الذين  العقاب  من  املجرمني  هوؤالء 

قتل ال�سهيد كمال اأبو وعر واحتجاز جثمانه جرمية ت�ستوجب العقاب

ع�ضو  الزهار  حممد  الدكتور  اأك��د 
حما�ض  حل��رك��ة  ل�ضيا�ضي  املكتب 
اأن   ,  18/11/2020 االأربعاء  اأم�ض 
رئي�ض  حذرت  الفل�ضطينية  الف�ضائل 
اليوم  منذ  عبا�ض  حممود  ال�ضلطة 
من  للم�ضاحلة  فيه  دعا  الذي  االأول 
الذي  الفا�ضل  امل�روع  اإىل  العودة 
اأن  واأراد  املقد�ضات,  حقوق  �ضيع 

. التن�ضيق  مربع  اإىل  ياأخذنا 
ت�ريحات  خ���الل  ال��زه��ار  وق���ال 
"وكالة  تابعتها  القد�ض"  "ل�ضوت 
تعقيبًا  االإخبارية"  اليوم  فل�ضطني 
للتن�ضيق  العودة  ال�ضلطة  اإعالن  على 
ال�ضلطة  االحتالل:"اإن  مع  االأمني 
ومب��ج��رد وج��ود وع��ود ب��ان��ف��راج يف 
االأمريكية,  االإدارة  مع  العالقات 
االأمني  للتن�ضيق  م�رعني  ع��ادوا 
مل  الزمن  من  ف��رة  خلفهم  تاركني 
لالحتالل  بالن�ضبة  �ضدى  تذهب 
من  مبزيد  بالكامل  ال�ضفة  قطع  الذي 

امل�ضتوطنات.
ميكن  "ال  الزهار:  الدكتور  واأ�ضاف 
العودة  ميكن  وال  بالزيت  املاء  خلط 
كافة  ظل  يف  االأمني  للتن�ضيق  حاليًا 
اال�ضتيطان  وت��وغ��ل  االنتهاكات 

." بامل�ضاحلة  بدء  مع  وتزامنها 
خطوة  على  الرد  اأن  الزهار,  واعترب 
االأمني  للتن�ضيق  ال�ضلطة  ع��ودة 
وكافة  امل�ضلحة   املقاومة  بتفعيل 
علينا   "�ضحكوا  املقاومة  ا�ضكال 
حاولت  التي  ال�ضعبية  باملقاومة 
نحذر   : وتابع   , ال�ضلطة  لها  الرويج 
الله  رام  �ضطوة  اأن  وخا�ضة  اأنف�ضنا  
من  والب��د  ك��ب��رية  �ضتكون  علينا 
من  والتربوؤ  معهم  اجللو�ض  رف�ض 
بالعودة  عنها  اعلنوا  التي  اخلطوة 
كان  الزهار:"  .وتابع  االمني  للتن�ضيق 
الفل�ضطيني  ال�ضارع  اأم��ام  منظرنا 
ُتركت  امل�ضاحلة  اأن  كون  جداً  �ضيء 
ذيله  االحتالل  حرك  اأن  وجمرد  جانبًا 

الزهار  .و�ضدد  م�رعني"  له  ذهبوا 
الف�ضائل  تخرج  اأن  ���رورة  على 
برنامج  اإىل  وت��ع��ود  ال��ع��ب��اءة  م��ن 
بالبحث  م�ضارها  وتغري   , املقاومة 

للق�ضاء  بال�ضالح  متدها  دول  عن 
اذا  اأنه  اإىل  م�ضرياً   , "اإ�رائيل"  على 
فعلى  الرواتب  تنتظر  فل�ضطني  كانت 

ال�ضالم. ق�ضيتنا 

الزهار: "�سحكوا علينا باملقاومة ال�سعبية ويجب تفعيل املقاومة بكافة ا�سكالها "
اأخبار فل�سطني

ع��ل��ى وق����ع احل��دي��ث 
حركتي  ب��ني  ال��ن��اع��م 
ح��م��ا���ض وف��ت��ح خ��الل 
االآون���������ة االأخ������رية 
طاولة  على  واجللو�ض 
على  لالتفاق  واح���دة 
�ضيا�ضات  ملواجهة  اآلية 
ال���ت���ط���ب���ي���ع ال���ت���ي 
االآون��ة  يف  ت�ضاعدت 
انتظار  وم��ع  االأخ���رية, 

ال�ضتكمال  للقاهرة  امل�ضافرين  حافلة 
ال�ضلطة  خرجت  امل�ضاحلة,  ملفات 
التن�ضيق  "عودة  بقرارها  العلن  على 
لي�ضكل �ضدمة  اإ�رائيل"  االأمني مع 

الكالم. عندها  توقف 
الهيئة  رئ��ي�����ض  وع��رب  فال�ضلطة 
ال�ضلطة  يف  املدنية  لل�ضوؤون  العامة 
األقت  ال�ضيخ,  ح�ضني  الفل�ضطينية, 
امل�ضاحلة,  ب��اب  اأم��ام  كبرياً  حجراً 
ال��ع��الق��ات مع  اإع����ادة  ب��اإع��الن��ه��ا 

االح��ت��الل ب��ع��د ت��اأك��ي��دات االأخ��ري 
املوقعة. باالتفاقيات  التزامه 

االجتماعي,  التوا�ضل  مواقع  ن�ضطاء 
العودة  ج��راء  �ضدمتهم  عن  ع��ربوا 
وقت  يف  االأم��ن��ي,  التن�ضيق  اإىل 
للم�ضاحلة  اخلطوات  فيه  تت�ضارع 
فاعتربه  الفل�ضطينية,  الفل�ضطينية 
امل�ضاحلة,  ظهر  يف  طعنة  البع�ض 
"ن�ضب  ال��ق��رار  اع��ت��ربوا  واآخ���رون 
الفل�ضطيني. ال�ضعب  على  واحتيال" 

ن�سطاء غا�سبون: ال�سلطة عادت حل�سن "اإ�سرائيل" بداًل من امل�ساحلة

االأ�سري يو�سف 
ا�سكايف 

املح�ضن  عبد  الرحيم  عبد  يو�ضف  االأ�ضري:-   -
يف �ضكا

9/10/1972م - تاريخ امليالد:- 
احلاووز منطقة  اخلليل/  االإقامة:-  مكان   -

االأ�ضري  عائلة  تتكون  الفا�ضلة:-  العائلة   -
االخوة/  من  وله  والوالد  الوالدة  من  يو�ضف 
عالء,  فهد-  مهند-  يو�ضف-  حممد-  خ�ر- 
عن  اأفرج  وقد  اأ�ضقاء  خم�ضه  اعتقل  وقد 
وعالء  يو�ضف  االأ�ضريين  وبقي  منهم  ثالثة 
هو  وعالء  احلياة,  مدى  عليهم  حكم  اأن  بعد 

م  1-2-1983 مواليد  نفحة  معتقل  اأعزب 
االأخت  من  متزوج  االجتماعية:-  احلالة   -
اأبناء  من  ولديه  ا�ضكايف  بهية  املنا�ضلة 
اذر-   16- مواليد  )عبري هي من  ثالثة وهم- 
)فل�ضطني  الكربى(-  �ضقيقتهما  2001م وهي 
2002م(- )حترير  20 ني�ضان  وهي من مواليد 

2004م 21 ني�ضان  وهي من - - - مواليد 
الدرا�ضة  مقاعد  ترك  العلمي:-  املوؤهل   -
يف  اخوة  مع  وعمل  ال�ضابع  ال�ضف  من 

املفرو�ضات
االعتقال:19/2/2004-م تاريخ   -

ال�ضحراوي نفحة  �ضجن  االعتقال:-  مكان   -
بامل�ضئولية  اإدانتهم  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
عدد  مقتل  اإىل  اأدت  فدائية  عمليات  عن 
االأوىل  ال�ضنوات  خالل  االحتالل  جنود  من 

االأق�ضى النتفا�ضة 
اأربع مرات . - احلكم:- املوؤبد 

وظامل:- تع�ضفي  اإجراء   -
ا�ضكايف يو�ضف  االأ�ضري:-  اعتقال 

قادة  الأحد  طويلة  ومطاردة  مالحقة  بعد 
مناطق  اإحدى  يف  االأق�ضى  �ضهداء  كتائب 
 19- بتاريخ  باعتقاله  انتهت  اخلليل 
يف  قا�ضي  لتحقيق  خ�ضع  وقد  2004-2م 
خمابرات  رجال  ايدي  على  التحقيق  اقبية 
املحكمة  عليه  وحكمت  بيت"  "ال�ضني 

. مرات  اأربع  املوؤبد  بال�ضجن  الع�ضكرية 
�ضكايف يو�ضف  لالأ�ضري:-  ال�ضحية  احلالة 

جللطة  ا�ضكايف  يو�ضف  االأ�ضري  تعر�ض 
ابنته  انهيار  اإثر  على   2009 عام  قلبية 
حيث  الحقا,  توفيت  والتي  الزيارة  اأثناء 
عملية  له  واأجريت  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقل 
ويعاين  القلب  يف  �ضبكية  وزراعة  ق�ضطرة 
اأوجاع  ومن  القلب  ع�ضلة  يف  �ضعف  من 
االأرجل  يف  واآالم  الظهر,  واأ�ضفل  بالفقرات 
ال�ضدر  يف  اآالم  ومن  الدم,  يف  وح�ضا�ضية 
متاطل  االحتالل  �ضجون  اإدارة  اأن  واالأ�ضنان. 
الطبية  العالجات  تقدمي  يف  با�ضتمرار, 
عمل  عدم  وتتعمد  �ضكايف,  لالأ�ضري  الالزمة 
تقدم  وال  له,  الالزمة  القلبية  املخططات 
االأ�رى  كافة  كحال  امل�ضكنات,  �ضوى  له 
القتل  �ضيا�ضة  يواجهون  الذين  املر�ضى 
ال�ضجون  اإدارة  قبل  من  املمنهج  الطبي 

االإ�رائيلية.
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ظريف: احلوار مع اأمريكا مكن، ولكن
 يف اإطار "5 + 1"

قراءة / حممد علي
---------------- 

الوزير  حتدث  فقد  "ارنا"  وبح�ضب 
"ايران"  �ضحيفة  مع  لقاء  يف  ظريف 
االمريكية  االنتخابات  جمريات  عن 
هزمية  اىل  ادت  ال��ت��ي  واال���ض��ب��اب 
اجلميع  ان  ظريف  وقال   . فيها  ترامب 
هذه  فى  توتر  ح��دوث  يتوقع  ك��ان 
لن  ال�ضلطة  انتقال  وان  االنتخابات 
يعود  وه��ذا  �ضل�ضة  ب�ضورة  تكون 
الذى  ترامب  �ضخ�ضية  طبيعة  اىل 
وبانه  ب�ضهولة  بالهزمية  اليقبل 
للبقاء  عمل  ب��اي  للقيام  م�ضتعد 
فى  �ضهدنا  اننا  .حتى  ال�ضلطة  فى 
التى  ت�ريحاته  االخ���رية  االون���ة 
حول  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  نقلتها 
اي��ران  على  ه��ج��وم  �ضن  امكانية 
لو�ضع  حم��اوالت��ه  اىل  باال�ضافة 
اىل  االدارة  ت�ضليم  ام��ام  العراقيل 
فى  القرارات  من  وعدد  بايدن  جو 
اخ��رى.و  �ضخ�ضيات  وتعيني  اقالة 
ترامب  حر�ض  مدى  يبني  ذلك  كل 
ولفت  ال�ضلطة.  ف��ى  البقاء  على 
 : ال�ضاأن  بهذا  مالحظتني  اىل  ظريف 
املجتمع  فى  عظيم  �رخ  وجود  اوال 
بعد  نوعه  من  االول  وهو  االمريكى 
ترامب  ا�ضلوب  وان   . االهلية  احلرب 
والذي  التحدى  هذا  مع  التعامل  فى 
ولي�ض  االو�ضاع  توتر  حدة  من  زاد 

. جلتها معا
اليخ�ضع  �ضخ�ضية  ترامب  ان   , ثانيا 
الدولية  �ضواء  والقرارات  للقوانني 
الداخلية  الق�ضايا  ان   . الداخلية  او 

ال�ضبب  كانتا  ك��ورون��ا  جائحة  و 
فى  ت��رام��ب  هزمية  وراء  الرئي�ضى 
فى  الفائز  هو  بايدن  وان  االنتخابات 

االنتخابات. هذه 
حاولت  اذا  ايران  مبوقف  يتعلق  وفيما 
احلظر  لرفع  بها  االت�ضال  بايدن  ادارة 
ان  الوا�ضح  من   : اخلارجية  وزير  قال 
اتخاذ  عليهما  يجب  وامريكا  ايران 
االتفاق  لتنفيذ  الالزمة  اخلطوات 
 .2231 ال��دوىل  ال��ق��رار  و  ال��ن��ووى 
اجلديدة  االمريكية  االدارة  وعلى 
النه   2231 ال��ق��رار  اوال  تنفذ  ان 
اع�ضاء  احد  امريكا  وان  دوىل  قرار 
ميكن  وبعدها  املتحدة  االمم  منظمة 
امريكا. مع  مباحثات  فى  الدخول 
فاننا  اجلمهورية  رئي�ض  قال  وكما 
�ضبيل  فى  بخطوات  �ضنقوم  اي�ضا 
حجم  بنف�ض  النووى  االتفاق  تنفيذ 
ال��ط��رف  يقطعها  ال��ت��ى  اخل��ط��وات 

بل. ملقا ا
اليتطلب  احلظر  انهاء 

م�سبقة مباحثات 

احل��ظ��ر  ان���ه���اء  ان  ظ��ري��ف  واك����د 
م�ضبقة.  مباحثات  اي��ة  اليتطلب 
نرف�ض  ان��ن��ا  الي��ع��ن��ى  ه��ذا  ول��ك��ن 
يجب  فاملباحثات  املباحثات.  مبداأ 
 5+1 جمموعة  اط��ار  فى  تكون  ان 
اىل  العودة  اجل  ومن  امريكا  وعلى 
بتنفيذ  تقوم  ان  اوال  املجموعة  هذه 
اي��ران  و�ضتقوم   , ال���دوىل  ال��ق��رار 
االتفاق. فى  التزاماتها  بتنفيذ  اي�ضا 
ي��رى  ال��ب��ع�����ض  ان  يتعلق  وف��ي��م��ا 
فى  تتاأنى  �ضوف  ب��اي��دن  ادارة  ان 
اىل  والعودة  اي��ران  عن  احلظر  رفع 
اذا   : ظريف  ق��ال  ال��ن��ووى  االت��ف��اق 
بالعقل  يتحلون  االم��ري��ك��ان  ك��ان 
ايران  مواقف  ان  جيدا  يعلمون  فانهم 
احلكومات  بتغيري  تتغري  وال  ثابتة 
امريكا  ع��ادت  متى  بانه  ويعتقد   .
فان   2231 القرار  فى  اللتزاماتها 
فقط  لي�ض  بالفائدة  �ضيعود  ذل��ك 
لذلك  للعامل  ب��ل  واي���ران  المريكا 
الهواج�ض  م��ن  النخ�ضى  ان  يجب 
االخ���رى ف��ى ه��ذا امل��ج��ال. م��وؤك��دا 

ال�ضغوط  لتقليل  ال�ضعي  على 
ا�ضتقرار  و  االي��ران��ى  ال�ضعب  عن 
دون  واحليلولة  العامل  فى  الهدوء 
فى  م�روعهم  ال�ضهاينة  تنفيذ 
ان  مبينا   . املنطقة  فى  االمن  انعدام 
�ضيا�ضتها  بف�ضل  اقرت  قد  امريكا 
اىل  ال��ع��ودة  وعليها  املنطقة  ف��ى 
فاننا  تعود  وعندما   . التزاماتها 

اي�ضا. �ضنعود 
م�ستقبل  ال  اللهيان:  عبد 
ال�سريف  القد�س  خلونة 

فل�سطني و
اخلا�ض  امل�ضاعد  ا�ضار  اأخرى,  من جهة 
اال�ضالمي  ال�ضورى  جمل�ض  لرئي�ض 
ح�ضني  الدولية  ال�ضوؤون  يف  االيراين 
وزير  زي��ارة  اىل  عبداللهيان  ام��ري 
فل�ضطني  اىل  ال��ب��ح��ري��ن  خ��ارج��ي��ة 
القد�ض  خونة  ب��ان  موؤكدا  املحتلة, 
لهم.  م�ضتقبل  ال  وفل�ضطني  ال�ريف 
تغريدة  يف  اللهيان  عبد  امري  وكتب 
االجتماعي  التوا�ضل  موقع  على  له 
زيارة  ان  االرب��ع��اء:  اليوم  "توير" 
البحريني  خليفة  اآل  خارجية  وزير 
هو  املحتلة,  فل�ضطني  ار����ض  اىل 
جرى  الذي  ال�ضريك  لعر�ض  ا�ضتمرار 
وا�ضاف:  االبي�ض.  البيت  �رفة  يف 
يت�ضارك  اخل��اط��ئ,  الطريق  ه��ذا  يف 
اخلنازير  مع  امل�ضري  يف  خليفة  اآل 
القد�ض  خونة  ان  ال�ضك  ال�ضهيونية. 
لهم.  م�ضتقبل  ال  وفل�ضطني  ال�ريف 
تغريدته  اللهيان  عبد  امري  وارف��ق 
"االق�ضى  العربية:  باللغة  بها�ضتاغ 

املطبعني". اطردوا  يرف�ضكم. 

قال وزير خارجية ايران حممد جواد ظريف ان الغاء احلظر وعودة ايران اىل التزاماتها الي�ستغرق وقتا طويال و 
الغاء احلظر �سد ايران من خالل ا�سدار ثالثة قرارات تنفيذية. بايدن  بامكان 

االإ�رائيلي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��را  ���رح 
عبد  والبحريني  اأ�ضكينازي  جابي 
على  اتفقا  نهما  باأ ال��زي��اين  اللطيف 
خالل  لبلديهما  �ضفارات  فتح  تبادل 
حم��ادث��ات��ه��م��ا ي���وم االأرب���ع���اء. وق��ال 
�ضحفي  مت��ر  م��وؤ يف  ���ض��ك��ي��ن��ازي,  اأ
على  “اتفقنا  لقد  بينهما,  م�ضرك 
ت���ب���ادل ف��ت��ح ال�������ض���ف���ارات, وح��ث 
ا�ضتئناف  على  الفل�ضطيني  اجل��ان��ب 
جانبه,  من  الزياين,  وقال  املفاو�ضات. 
لفتح  ر�ضمي  بطلب  تقدمت  بالده  اإن 
اأن  واأ���ض��اف  ���رائ��ي��ل.  اإ يف  ���ض��ف��ارة 
ون�ر  االإرهاب  مكافحة  بحثا  اجلانبني 

املنامة  اأن  على  و�ضدد  احل��وار,  ثقافة 
وقبول  والتعاي�ض  بال�ضالم  “مقتنعة 
للوزير  دعوة  الزياين  ووجه  االآخر”. 
واأعرب  البحرين.  لزيارة  االإ�رائيلي 
مع  زيارته  لتزامن  �ضعادته  عن  الزياين 
بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  ذكرى 
ال�ضادات  نور  اأ الراحل  امل�ري  الرئي�ض 
من  ثان/نوفمرب  ت�رين  يف  الإ�رائيل 
غ�ضب  التحول  هذا  ثار  واأ  .  1977 عام 
قامة  باإ طالبوا  الذين  الفل�ضطينيني 
هذا  من  قليمي  اإ تقارب  اأي  قبل  دولة 

. لقبيل ا
ق/د

احل��زب  ع��ن  الكونغر�ض  ع�ضو  دع��ا 
بتقدمي  با�ضكريل,  بيل  الدميقراطي, 
ترامب  دون��ال��د  االم��ري��ك��ي  الرئي�ض 
البيت  با�ضكريل  واتهم  للمحاكمة. 
االأمة  �ضد  جرائم  بارتكاب  بي�ض  االأ
اأن  ي��رى  ن���ه  اأ م�ضيفا  وال��د���ض��ت��ور, 
ارتكب  ت��رام��ب  م��ري��ك��ي  االأ الرئي�ض 
مهاجمة  مب��ح��اول��ت��ه  عظمى  خ��ي��ان��ة 
االن��ت��خ��اب��ات وخ��ن��ق ال��دمي��ق��راط��ي��ة. 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  ال�ضيناتور  وق���ال 

لقد  اخليانة.  يف  �ضارك  ترامب:  عن 
اأمتنا,  وحماية  دارة  اإ عن  تقريبا  تخلى 
لديه  كان  لو  حادة  لهجة  يف  م�ضيفا 
اليوم.  ا�ضتقال  لكان  كرامة,  من  ذرة 
اأن  يتعني  ن��ه  اأ اإىل  با�ضكريل  �ضار  واأ
تن�ضيب  بعد  ترامب  م�ضاءلة  جت��ري 
رئي�ضا  نف�ضه  اأعلن  الذي  بايدن,  جو 
ذك��رت  ذات���ه,  ال�����ض��اأن  ويف  منتخبا. 
املر�ضح  اأن  نيوز"  "فوك�ض  ق��ن��اة 
 99% فرز  بعد  بايدن  جو  الدميقراطي 

ترامب  على  يتقدم  االأ���ض��وات,  من 
 ,)48.9 مقابل   49.9 (  1% بن�ضة 
 290 على  ب��اي��دن  ح�ضل  وب��ال��ت��ايل 
مقابل  االنتخابي,  املجمع  من  �ضوتا 

لرامب.  232
نوفمرب   15 يف  تعهد  ت��رام��ب  وك��ان 
الق�ضائية  الدعاوى  من  العديد  برفع 
انتخابية,  خمالفات  ب�ضاأن  الكبرية 
وم���ع ذل����ك, رف�����ض��ت حم��ك��م��ة يف 
الق�ضائية  الدعوى  بالفعل  مي�ضيغان 

خم�ض  وف�����ض��ل��ت  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني, 
بن�ضلفانيا  يف  اأخرى  ق�ضائية  دعاوى 
ت��رام��ب يف  واأري��زون��ا, يف ح��ني دع��ا 
فرز  عملية  ن��ه��اء  اإ اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت 

جورجيا. يف  االأ�ضوات 
والية  يف  العليا  املحكمة  رف�ضت  كما 
االربعاء,  اليوم  االأمريكية,  بن�ضلفانيا 
حملة  ملقر  اأخ���رى  ق�ضائية  دع���وى 

االنتخابات. نتائج  �ضد  ترامب 
ق.د

العراق  يف  احلدودية  املنافذ  ة  هياأ اأعلنت 
اأم�ض  احلدودي  عرعر  منفذ  افتتاح  عن 
اململكة  مع  ر�ضمي  وب�ضكل  االأربعاء  
م���ام ال��ت��ب��ادل  ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة اأ
وان���اب عن  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
عثمان  الداخلية  وزي��ر  ال��ع��راق  دول��ة 
العمليات  قائد  نائب  وبح�ضور  الغامني 
االأم��ري  عبد  الركن  الفريق  امل�ضركة 

الوائلي  عدنان  عمر  واللواء  ال�ضمري 
وحمافظي  احلدودية  املنافذ  ة  هياأ رئي�ض 
نبار  االأ �رطة  وقائدي  وكربالء  نبار  االأ

واحلدود.
ال�ضفري  ال�����ض��ع��ودي  اجل��ان��ب  وم��ث��ل 
من  وع���دد  ال���ع���راق  يف  ال�����ض��ع��ودي 

احلكوميني. امل�ضوؤلني 
ق.د

اد  ف��وؤ العراقية  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
املتحدة  الواليات  اأن  االأربعاء,  ح�ضني, 
قواتها  تخفي�ض  ب�ضاأن  خطوات  نفذت 
القوات  اأن  اإىل  م�ضرياً  ال��ع��راق,  يف 
و�ضف  فيما  قتالية",  "غري  املتبقية 
ا�ضتهدف  ال��ذي  ال�ضاروخي  الهجوم 
اأم�ض  م�ضاء  بغداد  يف  اخل�راء  املنطقة 
احلكومة  على  "هجوم  نه  باأ الثالثاء, 

. ل�ضعب" وا
�ضحفي  مت��ر  م��وؤ خ��الل  ح�ضني  وق���ال 
ال�ضفري  م��ع  مهمًا  اجتماعًا  "عقدنا 
االم���ريك���ي وال���ق���ادة ال��ع�����ض��ك��ري��ني 
ال��ع��راق��ي��ني ل��ب��ح��ث ن��ت��ائ��ج احل���وار 
ا�ضار  "احلوار  اأن  مبينا  اال�ضراتيجي", 
االمريكية  القوات  انت�ضار  اع��ادة  اىل 
جدولة  على  واك��دن��ا  ال��ع��راق  خ��ارج 
اأن  ح�ضني  واأ���ض��اف  االن�ضحاب". 

اجلانب  قبل  من  نفذت  خطوات  "هناك 
يف  قواتها  تخفي�ض  ب�ضاأن  االمريكي 
املتبقية  "القوات  اأن  اإىل  الفتا  العراق", 

قتالية". غري  العراق  يف  االمريكية 
جاءت  التحالف  "قوات  اأن  اإىل  �ضار  واأ
العراقية",  احلكومة  من  طلب  على  بناًء 
امل�ضتقبلي  "العمل  اأن  اإىل  م��ن��وه��ًا 
يف  م�ضتمر  االم��ريك��ي  اجل��ان��ب  م��ع 
جم���ال امل��ع��ل��وم��ات اال���ض��ت��خ��ب��اري��ة 
وتدريب  الع�ضكرية  واال�ضت�ضارات 

العراقية". القوات 
ال�ضاروخي  بالهجوم  يتعلق  وفيما 
اأم�ض  بغداد,  العا�ضمة  ا�ضتهدف  الذي 
"االعتداء  اإن  ح�ضني  ق��ال  ال��ث��الث��اء, 
على  هجوما  يعد  اخل�راء  على  ال�ضافر 

وال�ضعب" احلكومة 
ق.د

ال��رو���ض��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك���دت 
وح���دات  ل��ب��ن��اء  االح��ت��الل  خ��ط��ط  اأن 
مع  تتناق�ض  بالقد�ض  جديدة  ا�ضتيطانية 
بيان للخارجية  الدويل. وجاء يف  القانون 
لبناء  "اإ�رائيل"  خطط  ب�ضاأن  الرو�ضية 
يف  ا�ضتيطانية  وح��دة   1257 من  اأك��ر 
بالقد�ض  هماتو�ض"  "غفعات  م�ضتوطنة 
مع  يتناق�ض  القرار  "هذا  اأن  املحتلة, 
للت�ضوية  الدولية  القانونية  االأ�ض�ض 
البيان.  بح�ضب  االأو�ضط"  ال�رق  يف 
جمموعة  "بناء  اأن  اخلارجية  واأ�ضافت 
يف  اال�ضتيطانية  الوحدات  من  جديدة 
ف�ضل  اإىل  �ضيوؤدي  املذكورة  املنطقة 
الرابط  يخالف  ما  حلم,  بيت  عن  القد�ض 
كما  الفل�ضطينية  الدولة  اأرا�ضي  بني 
والذي  املتحدة,  االأمم  قرارات  تفر�ضها 
للحياة".  لقابليتها  �ضا�ضيا  اأ �رطا  يعترب 
رو�ضيا  موقف  على  اخلارجية  واأك��دت 
اال�ضتيطان  �رعية  عدم  ب�ضاأن  املبدئي 

الغربية. ال�ضفة  يف  االإ�رائيلي 
والكونغر�س يدعو بومبيو الإدانة 

الكيان ’االإ�سرائيلي’
الكونغر�ض  يف  دميقراطيا  نائبا   40 طالب 
مايك  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ري��ك��ي,  االأ
وجتاوزات  اعتداءات  دانة  اإ اإىل  بومبيو, 
الغربية  بال�ضفة  اال�رائيلي  الكيان 

الدميقراطيون  النواب  واتهم  املحتلة. 
الكيان  لبومبيو,  ر�ضالة  يف  التقدميون, 
الزاحف"  ب�"ال�ضم  بقيامها  ال�ضهيوين, 
الغربية  بال�ضفة  االأردن  وادي  يف 
الدويل,  للقانون  انتهاك  وهو  املجتلة, 
يف  وق��ال��وا  خطرية.  ن�ضانية  اإ وق�ضية 
بومبيو:  للوزير  املوجهة  ر�ضالتهم 
احلكومة  ترف�ض  اأن  ال�����روري  م��ن 
حقوق  انتهاكات  ب�ضدة  م��ري��ك��ي��ة  االأ
الدويل,  القانون  وانتهاكات  ن�ضان,  االإ
املن�ضب,  يف  لك  االأخريين  ال�ضهرين  يف 
الوحيدة  الطريقة  نها  اأ على  م�ضددين 
�ضلمي  حل  حتقيق  خاللها  من  ميكن  التي 

تعبريهم. ح�ضب  �ضامل, 
هدم  على  ردا  الر�ضالة  ه��ذه  ت��ي  وت��اأ
من  الثالث  يف  ال�ضهيوين,  الكيان 
منها  يتاألف  كان  ملبان  اجلاري,  نوفمرب 
مبا  حم�ضة",  "خربة  يف  البدوي  املجتمع 
وحظرية  خيمة   100 من  اأكر  ذلك  يف 
للمعي�ضة,  م�����ض��اح��ة  مب��ث��اب��ة  ك��ان��ت 
تخزين,  م��اك��ن  واأ للطهي,  وم�ضاحة 
وح��اوي��ات,  وم��ي��اه,  موا�ضي,  وحظائر 
ت�ريد  اإىل  اأدى  ما  �ضم�ضية,  ل��واح  واأ
بح�ضب  طفال,   41 بينهم  �ضخ�ضا,   74
ذكرته  م��ا  وف��ق  احلقوقية,  املنظمات 

هيل". "ذا  �ضحيفة 
ق.د

قمة  ال�ضعودية  ت�ضت�ضيف  فيما 
االأ�ضبوع  نهاية  الع�رين  جمموعة 
التايل  التقرير  ال�ضوء  يلقي  احلايل؛ 
حممد  العهد  ويل  حم���اوالت  على 
اململكة  ���ض��ورة  تلميع  �ضلمان  ب��ن 
تفند  فيما  االن�ضان؛  حقوق  جمال  يف 
املحاوالت  هذه  احلقوقية  املنظمات 

املجهر. حتت  وت�ضعها 
ال�ضعودية  �ضجل  يقبع  املجهر؛  حتت 
انتقادات  م��ع  بالتزامن  احل��ق��وق��ي؛ 
قمة  ا�ضت�ضافتها  قبيل  تواجهها 
االأ�ضبوع  نهاية  الع�رين  جمموعة 
يف  �ضجلها  خلفية  ع��ل��ى  احل����ايل؛ 
ن�����ض��ان. دع���وات  جم���ال ح��ق��وق االإ
زعماء  اإىل  ت��وج��ه  القمة  مقاطعة 

اململكة  حكام  على  لل�ضغط  العامل 
املعتقلني  �راح  اإطالق  باجتاه  للدفع 
لعلها  جدية؛  خطوات  واتخاذ  لديها؛ 
جمال  يف  القامتة  ال�����ض��ورة  ت�ضلح 
فرغم  ن�����ض��ان.  االإ وح��ق��وق  احل��ري��ات 
ال�ضعودي  ال��ع��ه��د  ويل  حم���اوالت 
���ض��ورة  تلميع  �ضلمان  ب��ن  حم��م��د 
تخفيف  خ��الل  م��ن  خ��الل  م��ن  ب��الده 
ال�����ض��غ��وط االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ن��ح 
ما  على  لكنها  ة.  للمراأ اأكرب  حريات 
ليه  اإ يتطلع  م��ا  اإىل  ترقى  ال  يبدو 
خ�ضو�ضا  ال�ضعوديون؛  الن�ضطاء 
ث��غ��رات خ��ط��رية يف  يف ظ��ل وج���ود 
وكانت  ال�ضعودي.  ال��ع��دال��ة  نظام 
عقوبة  نهاء  اإ ق��ررت  قد  ال�ضعودية 

جمموعة  لكن  للقا�رين..  االإع��دام 
اإن  املا�ضي  ال�ضهر  قالت  "ريربيف" 
يف  النظر  �ضعودية  حمكمة  ق��رار 
لعقوبة  معّر�ض  قا�ر  �ضد  دع��وى 
احلكومة  اّدعاء  متاما  يقّو�ض  االإعدام, 

االإ�ضالحية. اخلطوة  بتطبيق 
لنظام  حد  و�ضع  الريا�ض  وحاولت 
الرجل؛  بوالية  امل��ع��روف  الو�ضاية 
الن�ضاء  م��ن  ال��ع��دي��د  دف��ع  وال���ذي 
ال��ف��رار من  مل��ح��اول��ة  ال�����ض��ع��ودي��ات 
للن�ضاء  ال�ضماح  عرب  وذلك  اململكة؛ 
على  احل�ضول  عاما   21 �ضن  ف��وق 
للح�ضول  احلاجة  دون  ال�ضفر  جوازات 

اأمورهن. اأولياء  موافقة  على 
منّظمات  ت��ق��ول  ذل���ك,  رغ��م  ل��ك��ن 

رايت�ض  هيومن  بينها  من  حقوقية 
التحايل  ال�ضهل  م��ن  ن���ه  اإ ووت�����ض 
تلغ  مل  فاململكة  ه��ذه..  اخلطوة  على 
عبارة  وه��ي  "التغّيب",  قاعدة  بعد 
فرة  منذ  ُي�ضتخدم  قانوين  حكم  عن 
من  الن�ضاء  خ��روج  لتقييد  طويلة 

اإذن. دون  املنزل 
العمال؛  حقوق  ملف  يخ�ض  وفيما 
ّنها  اأ ال�ضهر  هذا  ال�ضعودية  اأعلنت 
على  املفرو�ضة  القيود  �ضتخّفف 
اإط��ار  يف  االأج��ان��ب  العمال  م��الي��ني 
الكفالة  لنظام  اإ�ضالحات  �ضل�ضلة 
االنتهاكات  وراء  ال�ضبب  ُيعترب  الذي 

الوافدين. هوؤالء  �ضد 
ق.د

اع��ل��ن��ت امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة يف 
الغاء  اللبنانية  اجلمهورية  رئا�ضة 
اال�ضتقالل  ب��ذك��رى  االح��ت��ف��االت 
الكامل  واالغ��الق  كورونا  ب�ضبب 
للمرا�ضم  العامة  املديرية  واأعلنت   .

رئ��ا���ض��ة  يف  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات 
للظروف  ن��ظ��را  ان��ه  اجل��م��ه��وري��ة, 
ج��راء  ال��ب��الد  يف  الراهنة  ال�ضحية 
اىل  وا���ض��ت��ن��ادا  "كورونا"  جائحة 
ت�رين   14 من  الكامل  االقفال  قرار 

الغاء  يتم  �ضوف  منه,   30 اىل  الثاين 
املتعلقة  الوطنية  املنا�ضبات  جميع 
ب��ذك��رى اال���ض��ت��ق��الل, واالك��ت��ف��اء 
على  ال��زه��ر  م��ن  اأك��ال��ي��ل  ب��و���ض��ع 
با�ضم  اال�ضتقالل  رج��االت  ا�رحة 

وفقا  وذلك  اللبنانية",  "اجلمهورية 
مع  بالتن�ضيق  و�ضع  الذي  للربنامج 
النواب  جمل�ض  يف  املرا�ضم  مديريتي 

الوزراء. وجمل�ض 
ق.د

بعد قمة “تاريخية” يف تل اأبيب

وزيرا خارجية اإ�سرائيل والبحرين 
يتفقان على تبادل فتح �سفارات

دعوات ملحاكمة ترامب بتهمة اخليانة!

االعالن عن افتتاح منفذ عرعر 
احلدودي بني العراق وال�سعودية

اخلارجية العراقية: 

القوات االأمريكية املتبقية بعد خف�س 
اأعدادها غري قتالية

رو�سيا توؤكد على موقفها ب�ساأن عدم 
�سرعية اال�ستيطان االإ�سرائيلي

احلريات يف ال�سعودية..

دعوات ملقاطعة قمة الـ20 يف الريا�س ب�سبب �سجلها احلقوقي  

لبنان.. الغاء االحتفاالت بذكرى اال�ستقالل ب�سبب كورونا واالإغالق الكامل
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الكاتب ال�ساب " ب�سري اأو�سار "يف حوار ل"التحرير":

م�ستوحاة  اجتماعية  " رواية  الطوفان  " بحر 
من ق�سة حقيقية حماطة بطريقة �ساعرية 

ميتزج فيها الواقع باملتخيل

حاوره / اأ . خل�سر . بن 
�سف يو

---------------- 
بداياتك  كانت  التحرير:متى 

مع الكتابة  ومن هي 
التي  االأدبية  ال�سخ�سيات 

؟ كاتبا  لتجعل منك  بها  تاأثرت 
خالل  كانت  الكتابة  م��ع  بدايتي 
حيث   , اجلامعة  يف  االأوىل  �ضنواتي 
الق�ض�ض  و  اخل��واط��ر  اأكتب  كنت 
بتدوينها   ق����وم   اأ و   , ال��ق�����ض��رية 
االجتماعي   التوا�ضل  م��وق��ع  يف 
اأعي�ضه  ما  كل   انقل  كنت   , في�ضبوك 
العمر  من خالل  به يف ذلك  اأح�ض  و 

التدوينات.  و  الكتابات  تلك 
االجتماعية  و  البولي�ضية  الروايات 
منذ  للمطالعة  املف�ضلة  كتبي   هي   
و"   ,  " خ�رة  "يا�ضمينة   , ال�ضغر 
االأقرب  الكّتاب  هما  كري�ضتي"  اأڨاثا 
فاإ�ضداراتهما   , دب��ي  االأ ذوقي  اإىل 
دفعتني  و   , املطالعة  اأحب  جعلتني 

كاتبا. اأكون  كي 
عن  اأكرث  التحرير:حدثنا 

ا�سدارك االأول " بحر 
" ، كيف جاءتك  الطوفان 

ا�ستوحيت  اأين  ومن  الفكرة 
العنوان ، وملاذا اخرتت هذا 

وماهي   ، بال�سبط  العنوان 
؟ مدلوالته 

اجتماعية   رواية  عن  عبارة  الكتاب 
ل�ضاب  حقيقية  ق�ضة  من  م�ضتوحاة 
�رعية   غري  هجرة  مغامرة  خا�ض 
 , عقب  على  �ضا  راأ حياته  قلبت   ,
مبثابة  هو  الرواية  نهاية  يف  م�ضريه 
انعكا�ضات  عن  تو�ضيحية  �ضورة 
و  اأ�ضحابها  على  ال��رح��الت  تلك 

حميطهم.  على  
بعدما  جاءتني  الكتاب  هذا  فكرة 
الهجرة  ظ��اه��رة  ت��ن��ام��ي  الح��ظ��ت 
احلجر  يام  اأ اأوىل   يف   �رعية  الغري 
مار�ض  �ضهر  يف  حتديدا   , ال�ضحي 
فيديوهات  و  ف�ضور   , العام  هذا  من 
حّركت  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  احل���راڨة 
قلما  اأم�ضك  جعلتني  و  م�ضاعري 

باأ�ضلوبي  به  اأح�ض  كنت  ما  لكتابة 
اخلا�ض.

عنوان  ت�ضمية  ل�ر  بالن�ضبة  م��ا  اأ
فذلك   , ال��ط��وف��ان  ببحر  الكتاب 
الر�ضالة  ت�ضابه  و  تقارب  اإىل  يعود 
روايتي  يف  اي�ضالها   اأردت  التي 
ال�ضيخ  بها   بعث  التي  الر�ضالة  مع 
بحر  ق�ضيدته  يف  الباجي  حممد 
داللة  يعطي  العنوان  هذا   , الطوفان 
الذي  املو�ضوع  فحوى  عن  للقارئ 

الكتاب. عنه  يتكلم 
لك  ت�سّنى  التحرير:كيف 

الكتابة  عامل  اكت�ساف 
نهج  نهجت  وملاذا   ، والتاأليف 

الكتابة يف هذا اجلن�س االأدبي 
دون غريه ، فما ال�سبب يف 

ذلك ؟
كتاب  تاأليف  فكرة   , �راحة  بكل 
التحقت  اأن  منذ  ت���راودين  ك��ان��ت 
حيز  دخ��ل��ت  ن��ه��ا  اأ اإال   , ب��اجل��ام��ع��ة 
اأحد   اإىل  ان�ضمامي  عند  التطبيق 
اخلا�ضة  الفي�ضبوك   جم��م��وع��ات 
جت��ارب   , امل��ط��ال��ع��ة  و  ب��ال��ك��ت��اب��ة 
كانت  التي  املوا�ضيع   و  الكتاب 
على  حّفزتني  باحرافية  تناق�ض 

الكتابة.  عامل  يف  الدخول 
�ضنف  الخ��ت��ي��اري  بالن�ضبة  م���ا  اأ
م�ضواري  يف  اأولية  كمحطة  الرواية 
كوين  اإىل  راج��ع  فذلك   , الكتابي 
و  دب���ي  االأ ال�ضنف  ب��ه��ذا  مغرما 
لكتاب  الروايات  عديد  على  مّطلعا 
الذي  النوع  يعترب   كما   , خمتلفني 

كتابتي.  مو�ضوع  ينا�ضب 
ال�سلطة  التحرير:للعناوين 

القارئ  يف حتديد اهتمام 
للدخول اإىل عامل الن�س ، 
، عنوان  ال�سياق  يف نف�س 

  " " بحر الطوفان  اال�سدار 
ميتاز بالدقة ، كيف اخرتته ؟

بعد  ج��اء  العنوان  لهذا  اختياري 
طراأت  التي  التغيريات  من  �ضل�ضلة 
 , ,  تذكرة عودة  , تذكرة موت  عليه 
كانت  عناوين  كلها   ... الغامق  البحر 
غالف  واجهة  على  لتكون  مر�ضحة 

التي  الفكرة  تقارب    , االأول  كتابي 
مع  روايتي  يف  تو�ضيحها   اأردت 
اأحمد  ال�ضيخ  مّررها  التي  الر�ضالة 
الطوفان  بحر  ق�ضيدته  يف  الباجي 
جعلتني   املجتمع  اأطياف  كافة  اإىل 
لكتابي  اأعطي  و  ق��راري   اأع���ّدل  

�ضعبي.   عمق  ذو  عنوانا 
لعبة  ثمة  املوؤلف  التحرير:يف 

�ساعرية حماكة  و حتى  �سردية 
الواقع  فيها  ميتزج  بطريقة 
، و يختلط ما حدث  باملتخيل 

، ويحدث ، مبا �سوف يحدث ، 
اللعبة ؟ حدثنا عن هذه 

من  م�ضتوحاة   ال��رواي��ة  اأح���داث 
حم��اك��ة  واق��ع��ي��ة  حقيقية  ق�����ض��ة 
فيها  تقم�ضت    , اخلا�ض  باأ�ضلوبي 
للكتاب  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية   دور 
الق�ضة  وقائع  حماكاة  من  اأمتكن  كي 
اإي�ضال  بغية  ذلك   و  منظوري  وفق 
اأن  القارئ  من  اأريد  التي  الر�ضالة  

للرواية.  قراءته  بعد  ي�ضتخل�ضها  
ن�ضو�ضي  تناولتها  التي  املوا�ضيع 
�ضهوا  لي�ض  ه��ذا  بامل�ضاعر  مليئة 
رغبتي يف  اإىل  راجع  هذا  بل    , مني 
بالق�ضية  يتح�ّض�ض  القارئ  جعل 
ال��ت��ي ت���دور ح��ول��ه��ا ال���رواي���ة و 
الق�ضة  هاته  من  العربة  ي�ضتخل�ض 
االأدبي  اجلن�ض  وفق  حاكيتها  التي 
و   , الكتابة    مو�ضوع  ينا�ضب  الذي 
, حيث  الكتاب  ما يظهر جليا يف  هذا 
اأحداث  من  القارئ  تقريب  حاولت 
ملعرفة  ت�ضويقه  خالل  من  الرواية 
جعله  و  ال��ك��ت��اب  حم��ط��ات  ب��اق��ي 
ال�ضيناريوهات  خمتلف  يتخيل 
التي  اللعبة  هاته   , الوقوع  املمكنة 
القارئ  بني  و  الكاتب(   ( بيني  دارت 
لن�ضو�ض  جميلة  مل�ضة  اأ���ض��اف��ت 

الرواية.
موا�سيع  التحرير:ماهي 

التي  الق�سايا  و  ن�سو�سك 
الكتاب فيه وركزت  توؤرق 

؟ عليها 
الكتاب  ن�ضو�ض   ت��ن��اول��ت  لقد 
�رعية  ال��غ��ري  ال��ه��ج��رة  م��و���ض��وع 
تفاقمت  التي  و  �ضا�ضي  اأ ب�ضكل 
االآون��ة  يف  كبري   ب�ضكل  ظاهرتها 
الرواية  اأحداث   , مبجتمعنا  االأخرية 
يف  احلراڨة  بها  مير  التي  نف�ضها  هي 
مترير  على  حر�ضت  لذا   , تنقالتهم 
املو�ضوع  هذا  بخ�ضو�ض  ر�ضالتي 
اأخذ  اإىل  الوقت  نف�ض  يف  داعيا    و 

الرواية.  هاته  من  العربة 
ا�ضتح�ضار  ي�����ض��ا   اأ ال��ك��ت��اب  يف 
باعتبارها  العتيق  الق�ضبة  لتاريخ 

اأح��داث  �ضيناريو  ان��ط��الق  حمطة 
ال�ضعبية  ملكانتها  براز  اإ و   , الكتاب 
مبا�ر  غري  ب�ضكل  تطرقت  كما   ,
البنايات   ت�ضاقط  م�ضكل   اإىل 

 . لقدمية ا
حا�رة  كانت  ال�ضعبي  فن  مو�ضيقى 
�ضخ�ضيات  راف��ق��ت  و  كتابي  يف 
ت�ضمية  ما   و   , البداية  منذ  الرواية 
اإال   الطوفان  ببحر  الكتاب   عنوان 
يف  الفن  هذا  مكانة  على   للداللة 
حتكي  التي  و  ال�ضعبية  االأو�ضاط 
يعي�ضها  التي  الظروف  و  امل�ضاكل 

املجتمع.  اأطياف  خمتلف 
اأهم  ماهي  راأيك  التحرير:يف 

منها  يعاين  التي  امل�ساكل 
؟ اليوم  املبدع  ال�سباب 

ال�ضباب  منه  يعاين   الذي  امل�ضكل  
احلايل  الوقت  يف  يوؤرقهم  و  املبدع 
ن�ضطة  االأ و  امل��ع��ار���ض  غياب  ه��و 
�ضالونات   عدة  تاأجيل  و  الثقافية 
اأن  اأظ��ن   , الكورونا  جائحة  بفعل 
الثقافية  باحلركة  اأ�ر  التوقف  هذا 
فتلك   , خا�ضة  الكتابة  و   , عامة 
فر�ضة  لتكون  ك��ان��ت  امللتقيات 
دور  و  القراء  و  الكتاب  فيها  يلتقي 
مناق�ضة  و  االأفكار  لتبادل  الن�ر 
اأن  كما   , ثقافية  و  فكرية  ق�ضايا 
و�ضل  همزة  تعترب  االأح��داث  هاته 
و  ج��م��ه��وره  م��ع  امل��ب��دع  لل�ضباب 
ب��راز  الإ فر�ضة  و  العملي  حميطه 

لها.  الرويج   و  املواهب  
الطوفان   " بحر  التحرير:بعد 
اإ�سدارات  لك  �سن�سهد  هل   ،  "

جديدة يف قادم االأيام ؟
اإ�ضدار  يف  اأفكر  نا  اأ  , الله  باإذن  نعم 
امل��رة  ه��ات��ه  ل��ك��ن  و   , اآخ���ر  ك��ت��اب 
اأدبي  ب�ضنف  مو�ضوعا  تناول  �ضاأ

للرواية. خمالف   اآخر 
و  طموحاتك  التحرير:ماهي 

اأهدافك ؟
تقريب  اإىل  كتاباتي  يف  ه���دف   اأ
التي  املفاهيم  بع�ض  م��ن  ال��ق��ارئ 
مع  اخلا�ض  باأ�ضلوبي  عنها  اأع��رب 
التي  لالإ�ضكاليات  حلول  اإع��ط��اء 
لكن  و  ن�ضو�ضي  يف  اأط��رح��ه��ا 
اأطمح  كما   , خمتلفة  نظر  بزاوية 
و  الكتابة  عامل  يف  ب�ضمتي  ترك  اإىل 
اجلزائريني  الكتاب  رفقة  امل�ضاهمة 
الكتابة  م�ضتوى  حت�ضني  و  رفع  يف 

اجلزائر. يف 
اخلتام يف  التحرير:كلمة 

ف��ر���ض��ة  يل  ت��اح��ت��ك��م  الإ ���ض��ك��را 
عن  اأك����ر  واحل���دي���ث  ال��ت��وا���ض��ل 

. اإ�ضداري 

ما�سرت  تخ�س�س  ب�سهادة  التجارية  للدرا�سات  العليا  املدر�سة  من  متخرج   ، العا�سمة  من اجلزائر   ، اأو�سار  ب�سري  الكاتب 
مو�سوعا  كتابه  يف  لنا  ي�ستعر�س   ، فيها  احلياة  تفا�سيل  و  ال�سعبية   االأحياء  خلبايا  بحبه  �سغره  منذ  امتاز   ، لوجي�ستيك 

، عنوانها  باملتخيل  الواقع  فيها  ، ميتزج  �ساعرية   م�ستوحى  من ق�سة حقيقية  حماكة بطريقة   اجتماعيا 
الطوفان..  بحر   "

لوالية  املجاهد  متحف  يح�ضي 
اآالف   10 من  اأزي��د  البواقي,  م  اأ
����ض���ورة ووث��ي��ق��ة واأغ���را����ض 
التحرير  ح��رب  حتكي  متحفية, 
الذاكرة  على  ت�ضهد  و  الوطنية, 
 66 ل��ل��ذك��رى  اإح��ي��اء  ال��وط��ن��ي��ة. 
ن��وف��م��رب  اأول  ث����ورة  الن����دالع 
الذي  املتحف  هذا  يعر�ض   ,1954
العديد   ,2011 عام  بوابه  اأ فتح 
االأدوات  و  الوثائق  و  ال�ضور  من 
اإحدى  على  ت�ضهد  التي  املتحفية 
القرن  يف  التحرير  ح��روب  اأك��رب 

. ين لع�ر ا
ي���زي���د ع����دد ه����ذه االأغ���را����ض 
���ض��ورة  اآالف   9 ع��ن  املتحفية 
ووث���ي���ق���ة اأ���ض��ل��ي��ة, و���ض��ور 
املنطقة  ���ض��ه��داء  و  مل��ج��اه��دي��ن 
االأخ���رى,  ال��ث��وري��ة  امل��ن��اط��ق  و 
باالإ�ضافة  ت��اري��خ��ي��ة,  م��ع��امل  و 
التحرير  جي�ض  مرا�ضالت  اإىل 
جماهدي  اإ�ضهامات  و  الوطني 
ما  ح�ضب  التحريرية,  ال��ث��ورة 
املجاهد,  متحف  مدير  اأو�ضحه 
املجاهد  متحف  ي�ضم  عابد.  كرمي 
يقارب  ما  كذلك,  البواقي  م  الأ
املتحفية,  االأغ��را���ض  من   1200
لب�ضة  اأ و  قدمية  اأ�ضلحة  يف  تتمثل 
اأخرى  واأدوات  اأعالم  و  ع�ضكرية 
تعك�ض  جماهدين,  بحوزة  كانت 
كما  للمنطقة.  الثوري  التاريخ 
جم�ضمات  امل��ت��ح��ف,  يف  ي��وج��د 
على  امل��ن��ط��ق��ة,  ت��اري��خ  ت�����ض��ور 
حممد  ال�ضهيد  ملنزل  جم�ضم  غرار 
باالإ�ضافة  مهيدي,  بن  العربي 
نامل  باأ ر�ضمت  زيتية  لوحات  اإىل 
ملجموعة  ���ض��ور  منها  ف��ن��ان��ني, 
وثق  اأخ��رى  و  التاريخية,   "22"
ال��ف��ن��ان��ون م��ن خ��الل��ه��ا ت��اري��خ 
لزوار  ميكن  و  ال�ضعبية,  املقاومة 
جمموعة  على  االط��الع  املتحف 
الكتب  و  املجالت  و  اجلرائد  من 
بتاريخ  تتعلق  املخطوطات,  و 
م�ضحف  غ���رار  ع��ل��ى  اجل��زائ��ر, 
عبد  بال�ضيخ  خ��ا���ض  خم��ط��وط 

بادي�ض. احلميد 
اقتناء  �ضعوبة  اإىل  عابد  لفت 
اأن  اإىل  م�ضريا  املتحفية,  امل��ادة 
كهبات  عليها  يتح�ضل  املتحف 
و  املنطقة,  جماهدي  من  وهدايا 
و  ال�ضهداء,  و  املجاهدين  بناء  اأ من 
�ضيئا  ميلك  من  كل  باملنا�ضبة,  دعا 
يداعه  اإ اإىل  اجلزائر,  بتاريخ  يتعلق 
من  للتمكن  امل��ج��اه��د,  مبتحف 
املهتمني  و  املواطنني  اأمام  عر�ضه 
للحفاظ  �ضعيا  اجل��زائ��ر,  بتاريخ 
من  ال��وط��ن��ي��ة.  ال���ذاك���رة  ع��ل��ى 

جرمان,  عمار  املجاهد  برز  اأ جهته, 
و  الوطني  التحرير  جي�ض  ع�ضو 
بدائرة  املجاهدين  ناحية  مندوب 
ما  كل  عر�ض  اأهمية  البواقي,  م  اأ
"لتمكني  اجلزائر  بتاريخ  عالقة  له 
و  عليه,  االط��الع  من  املواطنني 
الثورة  بتاريخ  االأجيال  تعريف 
الذي  اال�ضتقالل  و  التحريرية, 
االإمكانيات".  �ضعف  رغم  حتقق 
م�ضاهمة  اإىل  �ضار  اأ املجاهد  نف�ض 
للمجاهدين  الوطنية  املنظمة 
تزويد  يف  ال��ب��واق��ي,  م  اأ ب��والي��ة 
التي  باملقتنيات  املجاهد  متحف 
التحريرية,  الثورة  تاريخ  تخ�ض 
جمعها  من  املنظمة  متكنت  التي  و 
املنطقة  ه��ذه  م��ن  حت�ضيلها  و 

لثورية. ا
مهمة  املتحفية  االأغرا�ض  ا�ضتالم 

�ضية �ضا اأ
من  امل��ج��اه��د  متحف  ي�ضتقبل 
متحفية,  اأغ��را���ض��ا  الآخ���ر,  ح��ني 
حتاكي  و�ضور  وثائق  جانب  اإىل 
التحرير  وث��ورة  اجل��زائ��ر  ت��اري��خ 
و  برتيب  ت��ق��وم  و  اجل��زائ��ري��ة, 
حت�ضريها  و  املقتنيات  هذه  حفظ 
الف�ضاء  م�ضتوى  على  للعر�ض 
يف  ال��غ��ر���ض  ل��ه��ذا  املخ�ض�ض 
احلفظ  و  اجلمع  م�ضلحة  املتحف, 

الرميم. و 
املتحفية  االأغ��را���ض  عر�ض  مي��ر 
امل��ج��اه��د,  ملتحف  مينحها  ال��ت��ي 
و  اأ جم��اه��دون  اأو  مواطنون  م��ا  اإ
عدة  عرب  وغريهم,  �ضهداء  بناء  اأ
و�ضل  تقدمي  من  انطالقا  مراحل, 
و  للمعني,  ال��غ��ر���ض  ا���ض��ت��الم 
بهذه  اخلا�ضة  املعلومات  ت�ضجيل 
و  حولها  بحث  اإج��راء  مع  امل��ادة, 
ح�ضب  فنية,  بطاقة  يف  ت�ضجيلها 
البطاقة  تت�ضمن  املدير.  �روح 
التي  امل��ادة  بهذه  اخلا�ضة  الفنية 
�ضقني؛  للعر�ض,  تهيئتها  تتم 
مبوا�ضفات  يتعلق  تقني  اأحدهما 
احلالة  حيث  من  املتحفية  امل��ادة 
امل���ادي���ة ل��ل�����ض��يء وال�����وزن و 
غريها,  و  ال�ضنع  مادة  و  املقايي�ض 
مبجموعة  يتعلق  تاريخي  الثاين  و 
منا�ضبة  غرار  على  النقاط,  من 
و  الغر�ض  هذا  ا�ضتعمال  �ضنة  و 
املتحفية  املواد  تخ�ضع  م�ضتعمله. 
حمايتها  اأجل  من  خا�ضة,  لعناية 
و  كالغبار  ت��الف,  االإ عوامل  من 
عن  ف�ضال  احل�رات,  و  الرطوبة 
اأمن  بنظام  املتحف  هيكل  تزويد 
من  املتحف  مواد  بحماية  خا�ض 

االإتالف. و  ال�رقة 
ق/ث

متحف املجاهد باأم البواقي

حرب  حتكي  ووثيقة  �سورة  اآالف   10
التحرير
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : خن�سلة
دائرة : �س�سار
بلدية : �س�سار 

الرقم: 44/ 2020                                                                               
        و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية 

مبقت�سى  القانون رقم:12/06 املوؤرخ يف: 18 �سفر 1433 
اليوم  12/01/2012املتعلق باجلمعيات مت هذا  لـ  املوافق 
املحلية.  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم 
اجلمعية امل�سماة: جمعية فو�س ذق فو�س حي غزايل عزوز- 
بلدية �س�سار  املقر االجتماعي: بلدية �س�سار  رئي�س اجلمعية: 
االزدياد:  ومكان  تاريخ  بطال  املهنة:  الدين  حمي  حمادي 
عزوز-  غزايل  حي  العنوان:  �س�سار  بـ:   1990/06/06

بلدية �س�سار.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

دائرة �سروين
بلدية �سروين 

الرقم: 04/ 2020
بتاريخ:  رقم:04  حتت  حملية  جمعية  تاأ�سي�س  اإ�سهاري  و�سل 

نوفمرب2020   15
�سفرعام   18 يف  املوؤرخ  رقم12/06  القانون  الأحكام   طبقا 
باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير  لـ12   املوافق  1433هـ 
تاأ�سي�س اجلمعية املحلية.  امل�سماة:  07 منه مت  ال�سيما املادة 
اجدير  اوماح  ق�سر  التطوعية  ال�سبانية  اخلري  اأمل  جمعية 
عبد  بحاكم  اجلمعية:  رئي�س  �سروين.    بلدية  ال�سرقي 
اجدير   1994/11/29 امليالد:  ومكان  تاريخ  العزيز. 
والية  �سروين  ال�سرقي  اجدير  العنوان:  �سروين  ال�سرقي 

ادرار. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار

املقاطعة االإدارية تيميمون 
دائرة تيميمون
بلدية تيميمون 
مكتب اجلمعيات

و�سل اإ�سهاري  الإن�ساء جمعية بلدية 
حتت رقم:259 بتاريخ:2020/09/10

 2012 يناير   12 يف  املــوؤرخ  رقم12/06  القانون  الأحكام   طبقا 
املتعلق باجلمعيات ال�سيما املادة 18 منه مت اإن�ساء اجلمعية البلدية. 
االإن�ساين  والعمل  االجتماعي  للت�سامن  تق�سريت  جمعية  امل�سماة: 
حي  ال�ساكن  اأحممد  ــالدي  اأغ ال�سيد/  املقيمة:حمل  تيميمون   
اأغالدي  ال�سيد/  يرتاأ�سها:  تيميمون    245 رقم  الوطنية  امل�ساحلة 
اأحممد   تاريخ ومكان امليالد: 1977/12/09 تيميمون. العنوان: 

حي امل�ساحلة الوطنية رقم 245 تيميون ادرار .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

اإن وايل غرداية
.  2020 ل�سنة  امل�سنفة  للمن�ساآت  العمومية  التحقيقات  اإطار  يف  املحققني  املحافظني  تعيني  املت�سمن   ،  2020 مار�س   01 يف  املوؤرخ   583/2020  : رقم  الوالئي  القرار  على  •بناءا 

 426  : رقم  االداري  العقد  على  .•بناءا  للدولة  ملك  اأر�س  قطعة  عن  امتياز  مبنح  الرتخي�س  يت�سمن  الذي   2018 فيفري   18 يف  املوؤرخ   425  : رقم  الوالئي  القرار  على  •بناءا 
املوؤرخ يف 25 �سبتمرب 2018 املت�سمن منح امتياز غري قابل للتحويل اىل تنازل لعقار ملك للدولة .•بناء على طلب ال�سيد /لقرع الطاهر �ساحب امللف بتاريخ 04/12/2019 و املتعلق 

بطلب رخ�سة ا�ستغالل مركب الإ�سرتجاع البال�ستيك و االأوراق و الكرتون و الزجاج يف اإطار االمتياز .
وباقــــــرتاح من ال�سيد / مـديـر البيئة يقــــــــــــــــرر

املادة االأوىل : 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 االإحداثيات التالية:

Coordonnées UTM WGS
Y=3574057.32X=559573.77B  01

Y=3574011.22X=559662.74B  02

Y=3573963057X=559640.18B  03

Y=3574009.08X=559551.08B  04

املادة 03 : يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية متليلي ملدة خم�سة ع�سر يوما )15( ابتدءا من تاريخ تعليق هذا القرار املادة04 : يعني ال�سيد /الطلب  اأحمد عمر مهند�س دولة ببلدية 
متليلي ، ب�سفته حمافظ حمقق ، و يعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية متليلي ، حيث يكون يف متناول املواطنني الإبداء املالحظات على امل�سروع .  املادة 05: 
يكون االطالع على ملف التحقيق و كذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي ، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل و االأعياد .املادة06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية و 
يف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال و ي�سهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي ، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على االأقل 
.املادة 07 :  يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة ملدى تاأثري امل�سروع على البيئة .املادة 08: عند انتهاء الفرتة 
املحددة اأعاله يغلق ال�سجل و يوؤ�سر من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي ، و ير�سل مع امللف مرفوق بتقرير املحافظ املحقق و كذا فتح و غلق التحقيق ثم ير�سل اإىل ال�سيد 
مدير البيئة .املادة 09 : يكلف ال�سادة / االأمني العام للوالية / مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة/مدير البيئة /مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية /مدير التجارة /  مدير املوارد املائية 
/ مدير امل�سالح الفالحية / مدير ال�سناعة و املناجم /مدير ال�سحة و ال�سكان /رئي�س اأمن الوالية / قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني /رئي�س دائرة متليلي / رئي�س املجل�س ال�سعبي 

البلدي لبلدية متليلي / املحافظ و املحقق و �ساحب امل�سروع ، و كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات  االإدارية للوالية.
 التحرير 2020/11/19 
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عودة  كلثوم  بلقاء  احلظ  ي�ضعفني  مل 
مو�ضكو,  يف  للدرا�ضة  تواجدي  اأثناء 
وقد  ب�ضنتني,  وفاتها  بعد  و�ضلت  اإذ 
م�ضهورة  مقربة  يف  �ريحها  زرت 
مو�ضكو.  يف  الهامة  لل�ضخ�ضيات 
طالبها,  من  عدد  مع  التقيت  ولكني 
مولود  االقت�ضادي  املحا�ر  واأحدهم 
�ضخ�ضي  ب�ضكل  يل  قدم  عطالوف, 
ال�ضف,  يف  وح��ي��دا  طالبا  ب�ضفتي 
درا�ضة  حول  املحا�رات  من  �ضل�ضلة 
العربية  قام بها عن اقت�ضاديات الدول 
عنوانا  يحمل  كتابه  كان  )املتحررة(, 
لال�ضتقالل  العربية  الدول  "�ضري  هو 
االق���ت�������ض���ادي ب��ع��د اال���ض��ت��ق��الل 
�ضيا�ضيا  حتى  بالطيع  ال�ضيا�ضي", 
حتت  العربي  العامل  بقي   , تبني  كما 
عبد  فرة  يف  اال  اال�ضتعمارية  الهيمنة 
مع  التقيت  بالطبع  الق�ضرية.   النا�ر 
الذين  الرو�ض,  املرجمني  من  العديد 

معهدها. من  تخرجوا 
على  احلا�ضل  حماميد  عمر  الدكتور 
ليبت�ضك  جامعة  من  بروفي�ضور  درجة 
كتابه  يف  ي�ضتعر�ض  رو���ض��ي��ا.  يف 
�ضانت  اإىل  النا�رة  من  عودة  "كلثوم 
ة  املراأ هذه  حياة  �ضرية  بطر�ضبورغ" 
�ضعًبا,  م�ضرًيا  واجهت  التي  البطلة 
اأعلى  اإىل  و�ضلت  حتى  و�ضمدت 

العلمية. املرتبات 
حلياتها  ه��اًم��ا  ت��وث��ي��ًق��ا  ك��ت��اب��ه  ي��ع��د 
عدد  الكتاب  على  علق  وقد  واأعمالها, 

املعروفني. والباحثني  الكتاب  من 
مدير  من�ضور  لطفي  الدكتور  يقول 
بريل,  بيت  يف  املعلمني  اإع��داد  كلية 
كتاب  يطالع  من  اإن  الكتاب:  هذا  عن 
اجلدية  بنف�ضه  يلم�ض  عمر  الدكتور 
بذله  الذي  الكبري  واجلهد  البحث  يف 
كانت  وثائق  عن  التنقيب  يف  املوؤلف 
من  االأعظم  لل�ضواد  جمهولة  تزال  ال 
عناية  لهم  الذين  ال��ع��رب,  املثقفني 
واأ�ضوله  وتاريخه  اال�ضت�راق  باأدب 
رو�ضيا  عهد  منذ  منها  انبثق  ال��ذي 

هذه. اأيامنا  وحتى  القي�رية 
الكاتب  القا�ضم,  نبيه  الدكتور  كتب 
الدكتور  يكتف  مل  االأدب��ي:  والناقد 
وال  عودة  كلثوم  حلياة  بالتاريخ  عمر 
ا�ضتقاها  الذي  املوثوقة  باملعلومات 
عودة  كلثوم  اإىل  النا�ض  اأق��رب  من 
يف  ويدقق  ويبحث  ليفت�ض  راح  اإمن��ا 
االأر���ض��ي��ف��ات امل��وث��ق��ة, وم��ن ث��م يف 
الدقيق  التنقيب  بعد  والتاأكيد  املقارنة 
اأحلقها  التي  واالأوراق  الوثائق  بني 
جدية  على  توؤكد  والتي  بالدرا�ضة, 
بك�ضف  ال��ب��اح��ث  واه��ت��م��ام  البحث 
منها  لي�ضتفيد  ميلكها  التي  املعلومات 
منها  ي�ضتفيد  كما  العادي,  القارئ 

اجلدي. الباحث 

واملفكر  وال�ضحفي  ال�ضاعر  وكتب 
كلثوم  حياة  �ضرية  اإن  ج��ربان:  �ضامل 
عظيمة  اإن�ضانة  حياة  �ضرية  هي  عودة 
كله  عمرها  وهبت  جمتهدة  موهوبة, 
الكال�ضيكية,  العربية  الثقافة  لبحث 
بني  احل�����ض��اري  اللقاء  ج�ر  وب��ن��اء 

العربي. والعامل  رو�ضيا 
حماميد,  عمر  الدكتور  كتاب  قراأت 
لكون  اأواًل  �ضديدين,  واهتمام  ب�ضوق 
عم  وابنة  النا�رة,  ابنة  عودة  كلثوم 
جميع  يف  تذكر  كانت  والتي  والدي, 
على  كانت  وقد  العائلية,  منا�ضباتنا 
دم�ضق  يف  يل  عم  مع  دائمة  عالقة 
وال�ضبب  اأخبارها,  نتلقى  كنا  حيث 
"املتجمدة"  ل��ل��ع��الق��ات  الرئي�ضي 
هاجر  بع�ضهم  اأخيها,  بناء  اأ اأن  معنا 
االآخ��ر  وبع�ضهم  املتحدة  للواليات 
مع  عالقة  اأي  تعني  للهجرة,  ي�ضتعد 
الوقت  ذلك  يف  �ضوفياتية  �ضخ�ضية 
املتحدة.  للواليات  دخولهم  رف�ض 
عمر  ب��روف�����ض��ور  الط���الع  وث��ان��ي��ًا 
ن�ضاط  على  والعميق  اجليد  حماميد 
ومعرفته  املت�ضعب,  ع��ودة  كلثوم 
عظمة  يدرك  جعله  مما  بها,  ال�ضخ�ضية 
رو�ضية  روؤية  زاوية  من  االن�ضانة  هذه 

. ا ي�ضً ا
زمن  يف  �ضعبة  اأيامًا  كلثوم  ق�ضت 
الثورة  ث��م  االأوىل,  العاملية  احل��رب 
قبل  زوجها  مع  وانتقلت  الرو�ضية, 
)بطر�ضبورغ(  ليننغراد  اإىل  وفاته 
الكبري  بامل�ضت�رق  اجتمعت  وهناك 
واأ�ضبحت  ثانية,  كرات�ضوف�ضكي 
نقل  وق��د  ع��م��ل��ه.  يف  ل��ه  م�����ض��اع��دة 
"اأما  قوله  امل�ضت�رق  ع��ن  حماميد 
كان  فقد  الثانية  م�ضاعدتي  م�ضري 
النا�رة  من  عربية  فهي  معقد.  جد 
جاال  بيت  يف  املعلمات  مدر�ضة  اأنهت 
يف  قابلتها  قد  وكنت  حلم.  بيت  قرب 
معلمة  اآنذاك  وكانت  ذاتها,  النا�رة 
بع�ض  يف  عملها  جانب  اإىل  نا�ضئة 

العطلة  وانتهزت  العربية.  املجالت 
اىل  ف�ضافرت   1914 �ضنة  ال�ضيفية 
االأوىل  احل��رب  ن�ضبت  ث��م  رو���ض��ي��ا, 
يف  عندنا  فبقيت  عودتها  دون  وحالت 
تعلم يف  و�ضارت  احلياة.  رو�ضيا طول 
هذا  من  الثالث  العقد  منذ  املعهد  ذلك 

الع�رين". القرن  اأي  القرن 
فا�ضيليفا  عودة  بكلثوم  االأمر  انتهى 
املاج�ضتري  �ضهادتي  على  احل�ضول  اإىل 
يف  بروف�ضورة  وعينت  والدكتوراه, 
خدمتها  وك��ان��ت  ليننغراد,  جامعة 
حيث  من  كبرية  الرو�ضي  لال�ضت�راق 
العربي  ب��االأدب  امل�ضت�رقني  تعريف 
يف  "ن�ضو�ض  كتابها  اأن  اإذ  احلديث, 
ما  �رعان  احلديث"  العربي  االأدب 
املحا�رين.  للطالب  مرجعًا  اأ�ضبح 
كرات�ضوف�ضكي  عن  حماميد  وينقل 
يف  العربية  اللغة  تعليم  "اإن  قوله: 
واأن  عليها  يعتمد  اال�ضت�راق  معهد 
العربي  االأدب  يف  الدرا�ضي  كتابها 
لدرا�ضة  حمفزاً  عاماًل  ك��ان  احلديث 

اأوروبا". العربي يف  االأدب 
الذي  ال��دور  اأهمية  حماميد  ويوؤكد 
احل��ك��وم��ة  اأن  "لدرجة  ب��ه  ق��ام��ت 
النازي  الهجوم  واأثناء  ال�ضوفياتية 
احلرب  اأثناء  ال�ضوفياتي  االحتاد  على 
تكون  اأن  ت��ق��رر  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل  اإج��الوؤه��م  مت  ال��ذي��ن  ب��ني  كلثوم 
ومن  حياتهم,  على  حفظًا  امل��وؤخ��رة 
عيد  يف  ال�����رف  و���ض��ام  منحها  ث��م 
فرة  يف  اعتقد   – ال�ضبعني"  ميالدها 

خروت�ضوف.
�ضرية  �ضرب  يف  حماميد,  عمر  اعتمد 
اأكادميية  اأر�ضيف  على  ع��ودة  كلثوم 
ال��ع��ل��وم ال��رو���ض��ي��ة, واالأر���ض��ي��ف 
املحفوظ  نف�ضها  لكلثوم  ال�ضخ�ضي 
ومع  كلثوم  ابنة  مع  ولقاء  ابنتها,  عند 
)اأي  النا�رة  من  عودة  نبيل  الكاتب 

لكلثوم. وقريب  �ضخ�ضيا(  معي 
* * *

اأن  كرات�ضكوف�ضكي  زوج��ة  ذك��رت 
زوجها  وداع  عند  اأن�ضدت  قد  كلثوم 

كلماتها: تقول  اأغنية 
نودعكم كي  وقفنا  قد  اأحبابنا 

ي�ضتعل احلزن  بلهيب  وقلبنا 
اأودعكم نا  اأ فها  الفراق  حان 

بخاطركم لفظت  حتى  تذكروين 
بروؤيتكم عيني  اأيا  وزودوين 

تنظركم االآن  بعد  عيني  هيهات 
معكم لوعة  يذوب  فوؤادي  خذوا 

فرقتكم من  ي�ضكو  قلبا  وغادروا 
اأوّدعكم اأم  اأوّدع روحي  فهل 

يحفظكم الرب  فاإن  باأمن  ف�ضريوا 
ال�ضليب  يف  كممر�ضة  كلثوم  عملت 
االأوىل,  العاملية  احلرب  خالل  االأحمر 
فالحة  يف  عملت  زوجها  وفاة  وبعد 
م�ضريتها  وا���ض��ل��ت  ك��م��ا  االأر�����ض 
�ضهادة  على  وح�ضلت  االأك��ادمي��ي��ة, 
وكانت   ,1928 ع��ام  يف  ال��دك��ت��وراه 
العربية,  اللهجات  عن  اأطروحتها 
عربية  امراأة  اأول  عودة  كلثوم  وتعترب 
االحت��اد  م��ن  ب��روف�����ض��ور  لقب  ت��ن��ال 

. فيتي ل�ضو ا
من  الرجمة  جم��ال  يف  عملت  وق��د 
وبالعك�ض,  للعربية  الرو�ضية  اللغة 
واملاء"  واليد  "االأر�ض  رواية  فرجمت 
اإىل  اأيوب  النون  ذو  العراقي  للكاتب 
كتاب  ترجمت  كما  الرو�ضية,  اللغة 
للم�ضت�رق  الطنطاوي"  عياد  "حممد 

العربية. اللغة  اإىل  كرات�ضكوف�ضكي 
ام��راأة  اأول  ع��ودة  كلثوم  تعترب  كما 
جمعية  يف  ع�ضو  مركز  �ضغلت  عربية 
مع  ال�ضوفيتية  الثقافية  العالقات 
و�ضام  نالت  وق��د  العربية,  البلدان 
عيد  مبنا�ضبة   1962 ع��ام  ال�����رف 
امليدالية  واأحرزت  ال�ضبعني,  ميالدها 
جلهودها  ت��ق��دي��راً  م��رت��ني  ال��ذه��ب��ي��ة 

. لعلمية ا
ال�ضوفييتي  الو�ضام  منحها  مت  وقد 
تقديراً  ال�ضعوب"  ب��ني  "ال�ضداقة 
يف  وال�ضيا�ضي  ال��ث��ق��ايف  ل��دوره��ا 
و�ضام  ا�ضمها  منح  كما  رو���ض��ي��ا, 

.1990 عام  والفنون  للثقافة  القد�ض 
الهالل  جملة  م�ضابقة  بجائزة  فازت 
كانت  والتي   1947 �ضنة  امل�رية 

." هنيئًا املرء  يعي�ض  "كيف  بعنوان 
املقاالت  بع�ض  بكتابة  قامت  كما 
مثل  ع���دة  جم���الت  يف  ون�����ره��ا 
حيفا  يف  الع�رية"  "النفائ�ض 
يف  و"احل�ضناء"  القاهرة  يف  و"الهالل" 

بريوت.
د.  ال�ضوفييتية  املوؤرخة  عنها  قالت 
"لقد  لوت�ضكايا:  �ضريجيفنا  نتاليا 
الكثري  الكثري  ع��وده  كلثوم  علمتنا 
ال�رق  حب  قلوبنا  يف  غر�ضت  فقد 
قلوبنا  يف  غر�ضت  لقد  فل�ضطني,  وحب 
زال  وما  نا�ضل  الذي  �ضعبكم  حمبة 
وا�ضتقالله,  حريته  اأجل  من  ينا�ضل 

التي  كلثوم  من  الكثري  تعلمنا  لقد 
ال�ضوق  عينيها  يف  دوم��ًا  ترى  كنت 
وكانت  فل�ضطني,  االأم  للوطن  واحلنني 
التي  ال�ضعبة  االأيام  تتذكر  ما  كثريا 
زوجها  مع  انتقالها  عند  بها  م��رت 
كلثوم  واأ�ضبحت  رو�ضيا,  يف  للعي�ض 

عرفها". من  جلميع  مثااًل 
عنها:  زي��اد  توفيق  ال�ضاعر  وكتب 
على  معروف  عودة  كلثوم  ا�ضم  "اإن 
ال�ضوفيتية  االأو�ضاط  يف  نطاق  اأو�ضع 
والعمل  باال�ضتعراب  ال�ضلة  ذات 
والبالد  العربي  واالأدب  الدبلوما�ضي 
من  كبرية  اأعداداً  اإن  عمومًا,  العربية 
العربية  اللغة  در�ضوا  قد  امل�ضتعربني 

يديها". على  جيل  بعد  جياًل 
عن  كلثوم  ابتعاد  م��ن  ال��رغ��م  على 
دائمًا  حتمل  كانت  اأنها  اإال  فل�ضطني 
وفخرها  ل��ب��ل��ده��ا  حبها  قلبها  يف 
زارت  فقد  فل�ضطينية,  عربية  بكونها 
مدينة  و�ضبهت   1928 عام  فل�ضطني 
من  العديد  وقابلت  باري�ض,  مبدينة  يافا 
قابلت  كما  فل�ضطني,  ومثقفي  اأدب��اء 
لها  اأبدى  الذي  احل�ضيني  اأمني  احلاج 
ولكنها  البالد  يف  بقائها  يف  رغبته 
التي  ال�ضغوطات  ب�ضبب  رف�ضت 
اإىل  العودة  وف�ضلت  لها,  تعر�ضت 
مذكراتها:  يف  ذلك  وذك��رت  رو�ضيا 
وقد  عني  غريبة  تعد  مل  رو�ضيا  "اإن 
الرو�ضي  ال�ضعب  واأحببت  اأحببتها 
هذه  يف  اأح��ي��ا  اأن  م��ك��اين  ووج���دت 
يف  اأح�ض�ضتها  التي  الثورة  يف  البالد 
فهمتها  مما  اأكر  بقلبي  االأع��وام  تلك 

. " بعقلي
الرو�ض  تعريف  يف  الف�ضل  لها  كان 
ج�ر  وب��ن��اء  العربية  الثقافة  على 
ال�ضوفيتي  االحت���اد  ب��ني  ح�����ض��اري 
�ضاهمت  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي  وال���ع���امل 
اال�ضتعراب  مدر�ضة  تاأ�ضي�ض  يف 

لرو�ضية. ا
اأعمالها: من 

ن��دل�����ض  االأ يف  ال��ع��رب  ح�����ض��ارة   -
)ترجمة(.

العربي  االأدب  تاريخ  يف  درا�ضات   -
)ترجمة(.

للرو�ض. العربية  اللغة   -
االآداب  لدرا�ضة  الع�رية  املنتخبات   -

لعربية. ا
احلديث. العربي  االأدب   -

املعا�رة  العربية  املراأة  حياة  ت�ضوير   -
الق�ضة. يف 

العربي  االأدب  يف  امل�رحية  اللغة   -
احلديث.

البلدان  يف  اللغة  تطور  تاريخ  حول   -
لعربية. ا

ال�ضوفيتي  االحت��اد  يف  توفيت  وق��د 
مقابر  يف  ودفنت   ,24/11/1965 يف 

مو�ضكو. يف  العظماء 
.انتهى.. .

منـوذج يحتذى للمراأة العربيــة امل�سممــة علـى التقدم
وحتدت  نا�سلت  المراأة  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.

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير
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 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا الإعامي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

رمي اأدوية منتهية ال�سالحية بالقرب 
من احدى االإبتدائيات "بق�سنطينة"

�صــورة وتعلــيـق

منع أمس أفراد بعض التنظيمات 
الطالبية جبامعة مخيس مليانة، 

الطالب واألساتذة من الدخول إىل 
القاعات إلجراء امتحاناهتم ألسباب 

جمهولة، وحسب ما قالته إحدى 
األستاذات فإهنم صدموا يف وقت مبكر 

من صبيحة اول  أمس مبنعهم من 
الدخول إىل حرم اجلامعة واضطروا 

اىل البقاء يف الشارع بعدما سدت 
األبواب يف وجوههم على الرغم من 
أن األمر يتعلق بإجراء االمتحانات 

اليت مت تأجيلها أكثر من مرة بسبب 
جائحة كورونا وهذا يف غياب أي 
تدخل من طرف املصاحل املعنية.  

24 قطعة نقدية قدمية بعنابة  حجز 
متكنت مصاحل أمن 

والية عنابة 
من حجز 24 
قطعة نقدية 

قدمية من 
بينها 19 

قطعة 
نقدية 
أصلية 

ذات قيمة 
تارخيية 
تعود إىل 
العهدين 

البيزنطى و 
الروماين، حسب ما علم 

من خلية االتصال و 
العالقات العامة بذات 

السلك النظامي.و أوضح 
ذات املصدر بأنه مت 

العثور على هذه القطع 

النقدية 
حبوزة ثالثة أشخاص 

مت توقيفهم ببلدية 
برحال، مردفا بأنه 

ضبطت أيضا حبوزة 
املوقوفني أجهزة 

حساسة دون ترخيص 
من اجلهات املؤهلة 

تتمثل يف كواشف 
عن املعادن 
الثمينة و 

كذا كمية 
من الذخرية 
من الصنف 

الرابع.و 
سيتم تقدمي 
املشتبه فيهم 

ضمن هذه 
القضية و الذين 
تتراوح أعمارهم ما 

بني 24 و 49 سنة 
أمام وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة برحال 

فور استكمال التحقيق، 
حسب ما متت اإلشارة  

إليه.
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اجلمارك تنفي فتح 
م�سابقة توظيف

نفت املديرية العامة للجمارك، 
فتح مسابقة توظيف بإدارة 

اجلمارك، وهو اخلرب الذي مت 
تداوله على نطاق واسع.ونشرت 
مديرية اجلمارك عرب صفحتها 

الرمسية مبوقع فايسبوك: “لقد 
لوحظ تداول أخبار غري صحيحة 

عرب مواقع التواصل اإلجتماعي 
حول فتح مسابقة توظيف بإدارة 

اجلمارك”.وذكر املصدر ذاته أن أي 
إعالن خيصها يتم نشره عرب موقعها 
االلكتروين الرمسي وعرب حساباهتا 

الرمسية على مواقع التواصل 
اإلجتماعي.

اللغة العربية 
�سيدة املوقف

ألول مرة يف تاريخ اجلزائر، يتم 
إعداد قانون املالية اجلديدة لسنة 
2021، باللغة العربية حيث متت 

كتابته كامال باللغة األم بدل  اللغة 
الفرنسية اليت كانت سيدة املوقف 

لسنوات، األمر الذي استحسنه النواب 
وحىت اللجنة اخلاصة اليت قامت 
بتعديل املشروع، كون أن األمر رفع 

اللبس عن الكثري من املواد اليت كان 
يشوهبا الغموض، حيث أكد بعض 

النواب أهنم كانوا يعانون كثريا يف فهم 
بعض املواد بالنظر إىل الترمجة غري 
الصحيحة من الفرنسية إىل العربية، 
إذ يتغري املعىن يف الكثري من األحيان، 

ما جيعل تلك املواد غري مفهومة 
بتاتا وبالتايل يصعب الفصل فيها او 

املصادقة عليها. 

انقاذ كلب هوى مبجمع 
مائي يف ا�سمول بباتنة

تدخل امس عناصر الوحدة الثانوية 
للحماية املدنية لدائرة آريس بوالية 

باتنة الجل انقاذ كلب هوى داخل جممع 
مائي بعمق 9 أمتار، وذلك باملكان املسمى 
هيزي ناورة التابع لبلدية امشول، ويايت 

هذا امتدادا للعمل االنساين الذي يقوم به 
أعوان احلماية املدنية، اىل جانب املهام 
النبيلة اليت يقومون فيها ضمن الوجهة 

االوىل للتصدي ملختلف احلوادث على غرار 
احلرائق وغريها.
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 خمزون ال�سميد والعجائن كاف اإىل غاية الثالثي االأول من 2021
اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفين حتذر املواطنن من التهافت وتطمئن

اجلائحة افل�ست ازيد من 50 الف تاجر
اكدت اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفين اجلزائرين اأن الزيادات امل�سجلة املدة الأخرة، يف مادتي ال�سميد و الفرينة و العجائن و م�ستقاتها غر مربرة.

لوؤي ي
----------------------

بولنوار  الطاهر  رئي�سها  وارجع 
الــذي  "املخزون  ــون  ك اىل  ــك  ذل
الثاثي  غاية  اإىل  يكفينا  منلكه 
مــطــالــبــا   ،2021 مــــن  الأول 
الوقوع  عدم  و  التفطن  املواطنن 

املادة". يف فخ  تكدي�ص هذه 
بولنوار،  الطاهر  احلاج  ك�سف  و 
تــاجــرا  األــــف   50 مــن  ــــد  اأزي اأن 
منذ  ن�ساطهم  اأوقــفــوا  وحرفيا 
التجار  اأن  مربزا  اجلائحة  بداية 
ب�سبب  ــار  ــي اخل هــذا  اإىل  ـــاأوا  جل
تكبدوها  التي  املادية  اخل�سائر 
العزوف  و  املحات  غلق  نتيجة 
اقتناء  على  للمواطنن  الكبر 

ال�سلع. بع�ص 

ت�سريح  يف  بــولــنــوار  اعــتــرب  و 
الأن�سطة  غلق  قــرار  اأن  ــي  اذاع
لكنه  وم�سرا  �سعبا  التجارية 
ـــا بــ�ــســبــب  ـــروري ـــس بـــاملـــقـــابـــل �
ال�سعبة  الــ�ــســحــيــة  الــو�ــســعــيــة 
الـــبـــاد. و قــال  بــهــا  ــي متــر  ــت ال

الإ�سابات  عدد  اإرتفاع  "ب�سبب 
كان  كورونا  بفرو�ص  الوفيات  و 
غلق  اإىل  التوجه  ال�سروري  من 
من  وهــذا  التجارية  الن�ساطات 
الوباء"  اإنت�سار  مــن  احلــد  ــل  اأج
عمل  اأوقات  "حتديد  اأن  لي�سيف 

و  الــتــجــاريــة  الــنــ�ــســطــات  بع�ص 
من  التقليل  منه  الهدف  احلرفية 
التجمعات يف املحات و امل�ساحات 
"هذا  اأن  اي�سا  ليوؤكد  التجارية" 
على  املحافظة  بن  يجمع  القرار 
من  ــى  اأدن حد  �سمان  و  الأرواح 

القت�سادية".  احلياة 
و  "التجار  اإن  بولنوار  اأ�ــســاف  و 
باللتزام  مطالبون  احلرفين 
الــفــرتة  لأن  الـــقـــرارات  ــذه  ــه ب
باأن  و  �سعبة"  �ستكون  القادمة 
كــبــرة  �ــســتــكــون  "امل�سوؤولية 
نف�ص  يف  ومــــزدوجــــة  عــلــيــهــم 
عليهم   يــتــعــن  ــــه   لأن الـــوقـــت، 
الوقائية،  بال�سروط  الإلــتــزام 
التقيد  على  الــزبــائــن  ـــام  اإرغ و 
على  للتغلب  ال�سحية  بالتدابر 

الوباء".  هذا 
ــص  ــ� ــي رئ ـــب  ـــال ط املـــقـــابـــل  ويف 
ــة لــلــتــجــار  ــي ــن ــوط ــة ال ــي ــع ــم اجل
اجلـــزائـــريـــن،  ـــن  ـــي ـــرف احل و 
ــذه  ه ــوا  ــف ــي ــك ي اأن  ـــــولة  ال مـــن 
ال�سائدة  الأو�ساع  مع  الإجراءات 
يتم  اأن  يجب  "ل  قائا  الواقع  يف 
جمموعة  ب�سبب  اجلميع  معاقبة 
تــلــتــزم  مل  ــار  ــج ــت ال مـــن  قــلــيــلــة 
اأطلب  لذلك  الوقائية  بال�سروط 
العقوبات  تــكــون  اأن  الـــولة  مــن 
على  خا�سة  جماعية،  ل  فردية 
و  التجارية".  املــراكــز  م�ستوى 
منط  على  البقاء  احلكومة  نا�سد 
من  للمت�سررين  املــنــح  تــقــدمي 
من  للوقاية  اخلا�سة  الإجراءات 

.19 كوفيد 

كــورونــا  بــفــرو�ــص  ــدة  ــدي ج ــابــة  اإ�ــس  1038 �سجلت 
�ساعة  ال24  ــال  خ وفــاة  حالة   20 و  )كوفيد19-( 
 627 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف  الأخرة 
الأربعاء  يــوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا 
الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فرو�ص كورونا، 

الدكتور جمال فورار.
وخال اللقاء الإعامي اليومي املخ�س�ص لعر�ص تطور 
اأو�سح  )كوفيد19-(،  لفرو�ص  الوبائية  الو�سعية 

 70  629 بلغ  املوؤكدة  احلالت  اإجمايل  اأن  فورار  ال�سيد 
تقدر  حــدوث  بن�سبة  )اأي  جديدة  حالة   1038 منها 
العدد  بلغ  فيما  ن�سمة(،  األــف   100 لكل  حالة  ب2،4 
 46.326 لل�سفاء  متاثلوا  الذين  لاأ�سخا�ص  الجمايل 

حالة.
ح�سب  حالة،    2203 للوفيات  الجمايل  العدد  بلغ  كما 
ال�سيد فورار الذي اأفاد كذلك باأن 43 مري�سا يتواجدون 

حاليا يف العناية املركزة.

 9 12 ولية �سجلت بها اأقل من  واأ�ساف ال�سيد فورار اأن 
حالت و14 وليات مل ت�سجل اأي حالة، فيما �سجلت 22 

ولية اأخرى اأزيد من 10 حالت.
ت�ستدعي  للوباء  احلالية  الو�سعية  اأن  باملنا�سبة  واأكد 
النظافة  قــواعــد  واحــــرتام  اليقظة  املــواطــنــن  مــن 
لقواعد  المتثال  اإىل  اإياهم  داعيا  اجل�سدية،  وامل�سافة 

احلجر ال�سحي واللتزام بارتداء القناع الواقي.
ق.و

الوزير  ال�سيخ  �سيد  اآل  حمزة  ال�سيد  اأ�سرف 
املنتدب املكلف بالبيئة ال�سحراوية يوم اأم�ص 
اإ�سارة  اإعطاء  من مطار هواري بومدين، على 
م�سعود،  حا�سي  اإىل  طبية  قافلة  اإنــطــاق 
الوطنية  املنظمة  مب�ساركة  تقرت،  و  ورڨلة 

للمجتمع املدين واملواطنة.
وكــ�ــســف الــوزيــر لــو�ــســائــل العــــام حلظة 

اإنطاق القافلة املذكورة، اأن الخرة تتكون 
اجللفة،  وولية  ال�سراقة  بلدية  من  وفد  من 
م�سيفا اأن الغر�ص من هاته املبادرة، التي تاأتي 
للمجتمع  الوطنية  املنظمة  مع  بالتن�سيق 
ال�سحية  املعاينة  ــو  ه ــة،  ــن ــواط وامل ـــدين  امل
والتح�سي�ص والتوعية، خا�سة واأن الو�سع يف 
اجلزائر خطر ي�ستدعي رفع م�ستوى الوعي 

الرهيب  الإرتفاع  ب�سبب  التاأهب،  ودرجــات 
منوها  كورونا،  بفرو�ص  الإ�سابات  لأعــداد 
الإخــاء  حمات  اإطــار  يف  تندرج  املبادرة  اأن 
خمتلف  مع  بالتعاون  وزارتــه  بها  تقوم  التي 
ملناطق  املــدين،  املجتمع  وفعاليات  ال�سركاء 
ال�سحراوية  بــالــوليــات  املــتــواجــدة  الــظــل 

خ�سو�سا.

رئي�ص  الأمــن  حممد  عريوة  قال  جهته  من 
املنظمة الوطنية للمجتمع املدين واملواطنة، 
اأن القافلة ت�سم 40 طبيب خمت�سن وعامون، 
متجهن  املمر�سن  من  طاقم  اإىل  بالإ�سافة 
ورقلة  بولية  الظل  مناطق  بلديات  نحو  
الوقاية  و�سائل  يف  املــ�ــســاعــدات  وتتمثل   ،

ال�سخ�سية، والت�سخي�ص واملعاينة الطبية.

ويف ختام حفل مرا�سيم اإنطاق القافلة، قام 
املدين  للمجتمع  الوطنية  املنظمة  اإطــارات 
املنتدب  الوزير  ال�سيد  بتكرمي  واملواطنة، 
حمزة  املهند�ص  ال�سحراوية  بالبيئة  املكلف 
يقوم  التي  املجهودات  نظر  ال�سيخ،  �سيد  اآل 
بها خدمة للوطن عامة و للبيئة ال�سحراوية. 
عماره بن عبد اهلل

الــدفــاع  لــــوزارة  املخت�سة  املــ�ــســالــح  متكنت 
ولد  احل�سن  الإرهــابــي  توقيف  من  الوطني،  
مبنطقة  "ماي�ص"   املــدعــو  مغنية  ــد  ول عمار 
تــيــمــيــاويــن بـــوليـــة متــرنا�ــســت/ الــنــاحــيــة 
ام�ص  به   اأفاد  ما  ح�سب  ال�ساد�سة/،  الع�سكرية 
الوطني.واأو�سح  الدفاع  لوزارة  بيان  الأربعاء 

مكافحة  عمليات  ــار  اإط "يف  ــه  اأن ــه  ذات امل�سدر 
اإثر ا�ستغال املعلومات الأمنية،  الإرهاب وعلى 
الــدفــاع  لــــوزارة  املخت�سة  املــ�ــســالــح  متكنت 
تيمياوين  يف   2020 نوفمرب    16 يوم  الوطني، 
من  ال�ساد�سة،  الع�سكرية  الناحية  بتمرنا�ست/ 
توقيف الإرهابي احل�سن ولد عمار ولد مغنية 

"مت  اأنــه  اإىل  البيان  اأ�سار  و  )ماي�ص(".  املدعو 
العمر  من  البالغ  املجرم  هذا  على  القب�ص  اإلقاء 
لتحركاته  الدقيقة  املتابعة  بعد  �سنة،    32
امل�سبوهة فور دخوله احلدود الوطنية"، م�سيفا 
ال�سفقة  من  امل�ستفيدين  بن  من  "يعترب  اأنــه 
ــراف  اأط قادتها  مفاو�سات  بعد  اأ�سفرت  التي 

ل�سراح  املالية  ال�سلطات  اإطــاق  على  اأجنبية 
املا�سي،  �سهراأكتوبر  اإرهابي   )200( من  اأكــث 
معتربة  مالية  فدية  دفــع  على  ــادة  زي ــذا،  وه
للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثاثة 
رهائن". و تاأتي هذه العملية النوعية -ي�سيف 
امل�سدر- "لتوؤكد، مرة اأخرى، مدى عزم وحدات 

اجلي�ص الوطني ال�سعبي على موا�سلة اإجنازاتها 
على  تك�سف،  كما  الإرهــاب،  مكافحة  ميدان  يف 
�سعيد اآخر، على مثل هذه الت�سرفات امل�سبوهة 
دفع  جترم  التي   الأممية  للقرارات  املنافية  و 

الفدية للجماعات الإرهابية.
ق/و

يف ا�ستماع دائم ومتوا�سل لزبائنه ،موبيلي�ص يطلق عر�سه 
الرتويجي 

انرتنت".   Win max Control  %100"
اإ�سايف  ر�سيد  موبيلي�ص  مينح   ،2020 دي�سمرب   05 غاية  اإىل 
�سخم من الأنرتنت على كل اقتناء جديد اأو جتديد لعر�ص 
اإىل  ،ي�سل   )Win max Control )1300 - 2000 - 3500

لعرو�سه. البتدائي  احلجم  من   %100
- عر�ص  Win max Control 1300: 15Go  30 Go+ مكاملات 
ور�سائل ق�سرة غر حمدودة نحو موبيلي�ص + 5 �ساعات نحو 

جميع ال�سبكات  + الفاي�سبوك والوات�ص اآب غر حمدود. 
- عر�ص  Win max Control 2000: 30Go  60 Go+ مكاملات 
ور�سائل ق�سرة غر حمدودة نحو موبيلي�ص + 7 �ساعات نحو 

جميع ال�سبكات + الفاي�سبوك والوات�ص اآب غر حمدود.
 +  Win max Control 3500: 50Go  100Go عر�ص    -
 10  + موبيلي�ص  نحو  حمدودة  غر  ق�سرة  ور�سائل  مكاملات 
�ساعات نحو جميع ال�سبكات + الفاي�سبوك والوات�ص اآب غر 

حمدود.
ق.و

ل�سب  جديدة  تواريخ  عن  اجلزائر،  بريد  موؤ�س�سة  اأعلنت 
بيان  يف  وجــاء  احلقوق.  وذوي  املتقاعدين  ومنح  معا�سات 
20 من  اإن الأ�سخا�ص الذين يتقا�سون معا�سهم يوم  لل�سركة، 
تاريخ  ي�سبح   1 اأو  بـ:0  الربيدي  ح�سابهم  وينتهي  �سهر  كل 
لاأ�سخا�ص  وبالن�سبة  �سهر.  كل  من   18 يوم  معا�ساتهم  �سب 

ي�سبح   ،5 اأو   4 اأو   3 اأو  بـ2  الربيدي  ح�سابهم  ينتهي  الذين 
تاريخ �سب معا�ساتهم يوم 19 من كل �سهر.

والأ�سخا�ص الذين ينتهي ح�سابهم الربيدي بـ6 اأو 7 اأو 8 اأو 9، 
يبقى تاريخ �سب معا�ساتهم يوم 20 من كل �سهر.

معا�سات  ب�سب  املعنية  الــوليــات  اأن  اإىل  البيان،  اأ�ــســار  و 

واملدية   ، البليدة  هي:  �سهر  كل  من   20 بتاريخ  املتقاعدين 
و  والــبــويــرة  وبجاية  وزو  تيزي  الدفلى،  وعــن  وتيبازة 
و  ـــواط  الأغ و  وورقــلــة  مترنا�ست   ، غــردايــة  و  بــومــردا�ــص، 

اجللفة و اإليزي.
لوؤي/ي 

ح�سب تواريخ جديدة ملوؤ�س�سة بريد اجلزائر

كورونا: 1038 اإ�سابة جديدة، 627 حالة �سفاء و20 وفاة

متقاعدو 6 واليات جنوبية معنيون ب�سب املعا�سات يوم 20 من ال�سهر

ــرا  اأخ  351 اأ�سيب  و  حتفهم  �سخ�سا   16 لقي 
�سجلت  ج�سماين  مرور  حادث   289 اثر  بجروح 
الفرتة  خال  احل�سرية  املناطق  م�ستوى  على 
ح�سبما    ،2020 نوفمرب   16 اإىل   10 من  املمتدة 
اأفادت به اليوم املديرية العامة لاأمن الوطني. 
مقارنة  بــاأنــه  المنية  امل�سالح  ذات  قــالــت  و 
املا�سي،  الأ�سبوع  يف  امل�سجلة  بالإح�سائيات 
قدر  انخفا�سا  ــرور  امل ــوادث  ح ح�سيلة  عرفت 
الوفيات  عدد  يف  انخفا�سا  وكذا  ب)70-(حادث، 
عدد  يف  فارق  ي�سجل  مل  بينما  حالة،  بـ)04-( 
اأن  اىل  ال�سلة  ذات  معطيات  اأ�سارت  و  اجلرحى. 
اأ�سباب هذه احلوادث تعود بالدرجة الأوىل اإىل 
نتيجة   ،%  95 تفوق  بن�سبة  الب�سري  العن�سر 
عند  الرتكيز  عدم  املرور،  قانون  احرتام  عدم 
متعلقة  اأخــرى  اأ�سباب  اإىل  اإ�سافة  ال�سياقة، 
املديرية  جـــددت  الإطــــار  ــذا  ه يف  بــاملــركــبــة. 
العامة لاأمن الوطني دعوتها مل�ستعملي الطريق 
اأثناء  واحلــذر  احليطة  كثر  توخي  اإىل  العام 
ــرور،  امل قانون  ــرتام  اح �ــســرورة  مع  ال�سياقة، 
للمركبة،  الدورية  واملراقبة  املحددة،  ال�سرعة 
�ــســامــة اجلــمــيــع. كــمــا و�سعت  حــفــاظــا عــلــى 
ت�سرف  حتت  الوطني  لاأمن  العامة  املديرية 
النجدة  وخط   1548 الأخ�سر  الرقم  املواطنن 

�سا/24�سا.  24 الباغات  لتلقي   ،17
ق.و

وفاة 16 �سخ�سا و اإ�سابة 
351 اآخر بجروح يف املناطق 

احل�سرية خالل اأ�سبوع

حوادث املرور: 

كوفيد19- :انطالق قافلة طبية ت�سامنية نحو بلديات مناطق الظل باجلنوب

توقيف االإرهابي احل�سني ولد عمار ولد مغنية املدعو "ماي�س" بتمرنا�ست

عر�س ترويجي جديد

  Win max Control موبيلي�س تدعو لال�ستمتاع بالعر�س اخلريفي الرائع لـ



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 
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