
�سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتعوي�ض 
كافــــــة املت�سررين من احلرائــــق

ال�شلطات تعتزم غر�س اأزيد من 31 ملي�ن �شجرة، وحمداين ي�ؤكد:

: 15 دي�شمبـــــــــر اآخر مهلة لتع�يـــــــــ�س الفالحني املت�شرريـــــــــن من احلرائق • جراد 

16

منظمة ال�شحة العاملية متنح امال طيبا قبل الت��شل للقاحات

2131   •  الثمـــــن 15 دج   الثامنــــة   •  العــــدد   : www.altahrironline.com• الأحد  22 ن�فمرب  2020 م امل�افــق لـ  07 ربيع الثاين  1442 هـ     •  ال�شنة  الإلكرتوين  • امل�قـع 

04

اإعانة مالية ا�ستثنائية 
للموؤ�س�سات الرتبوية لقتناء 

و�سائل الوقاية من كورونا

تناول امل�سادات 
احليوية لها اثر 

مدمر على مناعة 
الإن�سان !؟

�ستكون �سمن الدفعة الأخرية من ميزانية الت�سيري
 ل�سنة 2020

اأطباء ين�سحون :

امل�سابون بـ"كوفيـــــد19" يكت�سبون مناعــــة �سده ملـدة 6 اأ�سهــــــر

04

02

اجلزائر تختار املخرب املنتج للقاحات "كورونا" بناءا على تو�سيات علمائها

احلكومــــة ت�ستبعد غلق 
املـــــدار�ض جمــــــــددا

03/02

الأول: نحن اأمام حرب.. و ل يجب اأن نقلل من خطورة الوباء • الوزير 
• وزير املالية ُيرافع للعودة التدريجية اإىل الن�ساط القت�سادي لتعوي�ض خ�سائر اجلائحة

حجز كمية معتبـــــــرة
 من امل�سروبــات الكحولية 
تقـدر باأكرث من 16000 

وحدة بالدبيلـــــــــــة

انعدام الإنارة العمومية 
بالأحياء الداخليــــة بحي 

�سيــــــــــدي بوعزيز 

ل�ستحداث  هكتار  اآلف   6
موؤ�س�سات فالحيــة لل�سباب 

بالوليـــــــــــة املنتدبة

الأمن يوقف 256 �سخ�سا 
و79 مركبة و دراجة نارية 

4200  طفل ي�ستفيـــــــدون 
من التلقيح �سد ال�سلـــل 

حجز 1.8 كلغ من الكيــــف

ال�ادي

تقرت

عني �شالح

الأغ�اط

اليزي

ب�شار
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�سدد على �سرورة تكري�ض عام 2021 لتثبيت الأ�سا�سيات القت�سادية للبالد

النظام املغربي متادى يف ا�ستبداده واملينور�سو مل 
تقم مبهمتها

لوؤي/ي  
------------  

له  كلمة  يف  ال�سفري،  واأورد 
لتكتل  ت�سامنية  وقفة  خللال 
ال�سعب  كفاح  مع  اجلديد  امل�سار 
املغربي  النظام  “اإن  ال�سحراوي: 
ال�سام  خطة  بللخللرق  ي�ستمر 
مع  ا�للسللتللبللداده،  يف  ويللتللمللادى 
مهمتها  امللليللنللور�للسللو  الأ�للسللف 

مبهمتها”. تقم  ومل  فا�سلة  كانت 
اأن  اإىل  عللمللر،  طللالللب  واأ�للسللار 
ال�سعب  ليتوحد  منا�سبة  هللذه 
و�سيلقن  جمللددا  ال�سحراوي 
“مل  قللائللا:  لاحتال  الللدر�للس 
ال�سعب  خيار،  اأي  لنا  يرتكوا 
للمقاومة”. م�ستعد  ال�سحراوي 

“�ستف�سل  ال�سفري:  واأ�للسللاف 
الردع  الازم  من  املغرب،  خطة 

الدر�س”. لإعطائهم  الآن 
ال�سعب  من  حتية  ال�سفري،  ووجه 
اجلزائري،  لل�سعب  ال�سحراوي 
�للسللعللب الللعللزة واملللجللد قللائللا: 
املجاهدين  مثال  منهم  “ناأخذ 
واأخرجوا  قبل  من  حاربوا  الذين 

ال�ستعمار”.
التحرير  جي�س  وا�سل  باملوازاة 
هجماته  ال�سحراوي  ال�سعبي 
الحتال  لللقللوات  مللواقللع  على 
والللعللار،  الللذل  بللحللزام  املغربي 

. ومادية  ب�رشية  خ�سائر  خملفة 
رقم  الع�سكري  الباغ  وبح�سب 
النباء  وكالة  بثته  الللذي   ،  08
الهجمات  فللاإن  اللل�للسللحللراويللة، 
يف  ومادية  ب�رشية  خ�سائر  خلفت 
املغربي. الإحتال  جي�س  �سفوف 
مفارز  "�سنت  الباغ  يف  وجللاء 
البوا�سل  مقاتلينا  من  متقدمة 
مواقع  اإ�ستهدفت  عنيفة  هجمات 
ا�ستهداف  اىل  م�سريا  العدو"، 
الفر�سية  بقطاع  األفيعيني  منطقة 
ملرتني  للق�سف  تعر�ست  التي 

. ليتني متتا
مركز  ق�سف  ا�للسللتللهللدف  كللمللا 
منطقة  يف  الللعللدو  "تخندقات 

البكاري"  بللقللطللاع  اأدكلللن  اأم 
واأخللللر قلللواعلللد الحلللتلللال يف 
بقطاع  ال�سبطي،  رو�س  منطقة 
الباغ  ن�س  ي�سيف  املحب�س"، 

. ي لع�سكر ا
تعر�ست  املواقع  هذه  جانب  اىل 
لكطة  اأم  و  ا�سيظمية  منطقتي 
و�سف  لق�سف  املحب�س  بقطاع 
اأ�ستهدف  اآخر  وق�سف  بالعنيف 
بقطاع  العكاية  اأكليبات  منطقة 

اآو�رشد.
التي  الهجمات  وبخ�سو�س 
الوطني  التحرير  جي�س  �سنها 
مت  فقد  اجلمعة  اليوم  ال�سحراوي 
اإ�ستهدف  عنيف  "ق�سف  تنفيذ 

ركبة  اأم  اأودي  رو�للس  منطقة 
اأخر  وق�سف   ، املحب�س  بقطاع 
فدرة  رو�للس  منطقة  اإ�ستهدف 

حوزة". بقطاع  التمات 
ويللوا�للسللل جلليلل�للس الللتللحللريللر 
هجماته  ال�سحراوي  ال�سعبي 
املللكللثللفللة علللللى مللواقللع قللوات 
الحللتللال املللغللربللي مللنللذ يللوم 
بعد   ، املللا�للسللي  قللبللل  اجلللمللعللة 
خرق  على  الخللرية  هللذه  اإقلللدام 
الللنللار من  اإطللاق  تللفللاق وقللف  اإ
املدنيني  علللللى  الللهللجللوم  خللال 
كانوا  العزل،الذين  ال�سحراويني 
اأمام  �سلمي  ب�سكل  يتظاهرون 

ال�رشعية. غري  الكركرات  ثغرة 

قال ام�ض ال�سفري ال�سحراوي باجلزائر عبد القادر طالب عمر، اإن ال�سحراويني يكفيهم فخرا اإن ال�سعب اجلزائري مت�سامن 
معهم بال�سهامة والنبل.

ال�سفري ال�سحراوي باجلزائر يهاجم املغرب:

اأمطار رعدية مرتقبة يف 20 ولية
حذرت م�سالح الديوان الوطني 
ا�ستمرار  من  اجلوية  لاأر�ساد 
غزيرة   رعدية  اأمطار  ت�ساقط 
بربد  م�سحوبة  ال�سبت  ام�س 

على بع�س الوليات ال�رشقية.
وليلللات:  الن�رشية  وت�سمل 
اأم  بللاتللنللة،  خن�سلة،  تب�سة، 

قاملة،  اأهرا�س،  �سوق  البواقي، 
ق�سنطينة،  عنابة،  الللطللارف، 
بوعريريج،  برج  �سطيف،  ميلة، 
بجاية ، البويرة، البليدة، اجلزائر، 
جيجل،  بومردا�س،  وزو،  تيزي 

�سكيكدة.
ق/و

الطباء ين�سحون : تناول 
امل�سادات احليوية لها اثر مدمر 

على مناعة الن�سان

تناول  بعدم  الطللبللاء  ين�سح 
ب�سفة  احللليللويللة  امللل�للسللادات 
�سلبي  اثر  من  لها  ملا  ع�سوائية  
ظل  يف  الن�سان  مناعة  على 
تف�سي جائحة كوفيد 19- ح�سب 
،وك�سف  ال�سيادلة  به  �رشح  ما 
منذ  باأن  امل�ستجوبون  ال�سيادلة 
جائحة  تف�سي  الثانية من  املوجة 
على  الطلب  ازداد  قد  كورونا 

امل�سادات احليوية .
احد  قللال  ال�سياق  ذات  ويف   
امل�سادات  هللذه  اأن  ال�سيادلة 
على  اخللطللارا  حتللوي  احليوية 

�سحة متعاطيها ".
املواطنني  من  عينة  تنف  ومل   
احليوية  للم�سادات  تناولهم 
يقر  اإذ  طبية  ا�ست�سارة  اي  دون 
اأحدهم قائا :" كلما �سعرت باأمل 
امل�سادات  هذه  اقتنيت  ال�رش�س 

مبا�رشة من ال�سيدلية فمنهم من 
يرف�س  من  ومنهم  اإياها  مينحني 

."
توؤملني  ما  غالبا   ، اآخر  قال  فيما 
يف وقت ليتوفر فيه الطبيب لذا 

اأكون م�سطرا لهكذا حل ".
فيما ذهبت مواطنة اأخرى عك�س 
هذين امل�ستجوبني قائلة :" انه من 
امل�سادات  اأتناول  اأن  امل�ستحيل 

احليوية بدون ا�ست�سارة طبية ".
بلعمري  قال  ال�سياق  ذات   ويف 
الوطنية  النقابة  رئي�س  م�سعود 
اخلوا�س  لل�سيادلة  اجلزائرية 
احليوية  امل�سادات  تناول  :"اإن 
من  �سديدة  مبقاومة  ي�سطدم 
وانعكا�سات  البكترييا  طللرف 
يف  وخيمة  تكون  العملية  هذه 

حالة املر�س ".
ق/و

وزير املالية ُيرافع للعودة التدريجية اإىل الن�ساط القت�سادي لتعوي�ض 
خ�سائر اجلائحة

على  الرحمان،  عبد  بن  اأمين  املالية  وزير  �سدد 
�رشورة تكري�س �سنة 2021 لتثبيت الأ�سا�سيات 
التدريجية  العودة  خال  من  للباد،  القت�سادية 
اإىل الن�ساط القت�سادي مب�ستوى ي�سمح بتعوي�س 

اخل�سائر التي �سجلت خال 2020 جراء اجلائحة.
اأو�سح الوزير -خال عر�سه قانون املالية ل�سنة 
واملالية  القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  على   2021
املحافظة  على  حر�س  الن�س  اأن  الأمة-  ملجل�س 
العمومية بالت�سدي لآثار  املالية  التوازنات  على 
القت�سادية  ال�ستدامة  على  والإبقاء  الأزمللة 
التقومي  مبادئ  تفعيل  خال"  من  "وذلك  للباد 
حت�سني  مع  اجلبائي  الوعاء  وتو�سيع  امليزانياتي 
عرب  اللل�للسللادرات  وت�سجيع  ال�ستثمار  مناخ 
تب�سيط الإجراءات اجلبائية واجلمركية ورقمنتها.

عليه  امل�سادق  للن�س  مف�سل  عر�س  وخللال 
بالأغلبية من طرف نواب الغرفة ال�سفلى للربملان، 

اأبرز بن عبد الرحمان الظرف اخلا�س وال�ستثنائي 
اأ�سا�سا  املت�سم  الن�س  هذا  �سياغة  فيه  متت  الذي 
ال�سحية  والأزمللة  العاملي  القت�سادي  بالركود 
العاملية التي اأثرت على جميع اقت�ساديات العامل 

دون ا�ستثناء.
 2021 تكري�س  �للرشورة  على  الوزير  و�سدد 
من  للباد  القت�سادية  الأ�سا�سيات  لتثبيت 
خال العودة التدريجية اإىل الن�ساط القت�سادي 
�سجلت  التي  اخل�سائر  بتعوي�س  ي�سمح  مب�ستوى 

خال 2020 ب�سبب اجلائحة.
ي�سعى  الللقللانللون  اأن  اإىل  الللوزيللر  اأ�للسللار  كما 
يف  واخلارجية  الداخلية  الختالت  لمت�سا�س 
ال�ستعمال  خال  من  وذلللك  الدولة  ح�سابات 
الفعال للموارد املالية املتاحة وكذا ال�ستمرار يف 
دعم الدولة للفئات اله�سة ذات الدخل ال�سعيف 
بهدف احلفاظ على املكا�سب الجتماعية �سيما يف 

�سون  على  والعمل  والتعليم،  ال�سحة  جمالت 
القدرة ال�رشائية للمواطن.

اأن التحويات الجتماعية من  اإىل  ولفت الوزير 
 1.929،35 تبلغ   2021 ل�سنة  الدولة  ميزانية 
مليار دج بارتفاع قدره 81،58 مليار دج مقارنة 

بل 2020 اأي بن�سبة 4،43 باملائة.
كما يهدف الن�س - ي�سيف الوزير- اإىل ت�سجيع 
خال  من  ال�سادرات  وترقية  الوطني  الإنتاج 
تخفيف ال�سغط اجلبائي على ال�رشكات اخلا�سة 
هذا  اأحكام  ت�سهل  كما  منها،  املت�رشرة  �سيما  ل 
الن�س اإىل بعث ن�ساطات ال�رشكات و املتعاملني 
القت�ساديني، ل �سيما املتاأثرين بالأزمة ال�سحية 
الإنعا�س  ببعث  �سي�سمح  مما  الوباء  عن  املنجرة 
القت�سادي والتقليل من تبعية القت�ساد الوطني 

للمحروقات.
كما نوه الوزير بالتدابري التي جاءت يف م�رشوع 
والتهرب  الغ�س  مبكافحة  واملتعلقة  القانون 
اجلبائيني وكذا ت�سخيم الفواتري وذلك من خال 
اقرتاحه لإن�ساء نظام اليقظة اجلبائية ملكافحة هذه 
بيانات  تقدمي  يلزم  بند  اإدراج  جانب  اإىل  الظواهر 
طرف  من  املاديني  غري  والزبائن  املوردين  حول 

املكلفني بال�رشيبة.
الأجنبية،  ال�ستثمارات  بت�سجيع  يتعلق  وفيما 
من   49 املادة  تعديل  اإىل  الرحمان  عبد  بن  اأ�سار 
اإجراء  باإدراج   ،2020 لل  التكميلي  املالية  قانون 
يعفي امل�ستثمرين الأجانب العاملني يف القطاعات 
املوجهة  والب�سائع  الأولية  املواد  ا�سترياد  خارج 
الطابع  ذات  وتلك  حالها،  على  البيع  لإعللادة 
ال�سرتاتيجي التابعة للقطاعات املحددة يف املادة 
50 من القانون 70-20، املتعلق بال�ستثمار، من 

اإلزامية ال�رشاكة مع طرف حملي.
ق/و

الفرقة القت�سادية و املالية باأمن ولية ق�سنطينة

توقيف �سخ�سني و حجز 05 ماليني 
�سنتيما من العملة الوطنية املزورة 

القت�سادية  الفرقة  متكنت 
الولئية  بامل�سلحة  املالية  و 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
توقيف  من  موؤخرا  ق�سنطينة 
العمر  من  يبلغان  �سخ�سني 
يف  لتورطهما  �سنة   27 و   19
ق�سية تزييف اأوراق نقدية ذات 
الوطني  بالإقليم  قانوين  �سعر 
، الإ�سهام عن ق�سد يف توزيع 
حيازة  و  مللزورة  نقدية  اأوراق 
�ساح اأبي�س حمظور ) كيتور( 
على  بناًء  جللاءت   الق�سية   ،
معلومات وردت للفرقة مفادها 
اأوراق  برتويج  اأ�سخا�س  قيام 
نقدية مزورة على م�ستوى حي 
خطة  ر�سم  ليتم   ، بوال�سوف 
الفرق  باإقحام  حمكمة  مهنية 
بامليدان  العاملة  العملياتية 
نوع  من  مركبة  ر�سد  مت  اأيللن 
متنها  على  اأك�سنت   هيونداي 
�سخ�سان حيث و مبجرد توقفها 

تطويق  بعد  مداهمتها  متللت 
و   ، املنافذ  جميع  غلق  و  املكان 
التفتي�س  لعملية  باإخ�ساعها 
كانا  �سخ�سان  رفقة  القانونية 
مبلغ  �سبط  مت  متنها  على 
دينار  األللف   50 بل:  يقدر  مايل 
من فئة 1000 دج م�سكوك يف 
العثورعلى  مت  كما   ، �سحتها 
كيتور  نوع   من  اأبي�س  �ساح 
. ليتم حتويل امل�ستبه فيهما اىل 
الإجللراءات  لتخاذ  الفرقة  مقر 
الازمة،  موا�سلة يف التحقيق 
النقدية  الأوراق  اخ�ساع  مت 
العلمية  اخلللربة  اىل  املحجوزة 
غري  و  مللزورة  اأنها  تبني  اأيللن 
قابلة للتداول،  بعد النتهاء من 
جمريات التحقيق مت اجناز ملف 
اإجراءات جزائية يف حق املعنيني 
مت تقدميهما اأمام النيابة املحلية .
علجية عي�س
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واو�للسللح جللراد خللال اإ�للرشافلله على 
من  للت�سجري  الوطنية  احلملة  اإطاق 
على  الإ�سابات  عدد  اإن  تيبازة،  ولية 
ي�ستدعي  ل  الوطن،  مدار�س  م�ستوى 
اتخاذ قرار غلقها، م�سيفا اإذا كانت هنا 
وهناك بع�س امل�ساكل بهذا اخل�سو�س، 
امل�سا�س  دون  العتبار  بعني  �ستاأخذ 

مب�سلحة التلميذ.
�سابقا  املتخذة  القرارات  كل  اأن  واأبرز 
يف ت�سيري اأزمة انت�سار جائحة فريو�س 
اللجنة  ا�ست�سارة  "بعد  تتم  كورونا  
اجلزائريني  العلماء  و  اخلرباء  و  العلمية 
عملية  مقاربة  وفللق  يعملون  الذين 
اأو  داخل  �سواء  مو�سوعية،  و  دقيقة 
"القرارات  اأن  موؤكدا  الوطن"،  خارج 

والتدابري تتخذ تدريجيا يف وقتها".
العلماء و  باآراء  "التقيد  اإىل  ودعا جراد 
الأطباء و اخلرباء بعيدا عن النقا�سات" 
"بعيدا  و  ب"االبزنطية"  و�سفها  التي 
عن منطق الت�رشع يف اتخاذ القرارات".
هناك  "هل   : املو�سوع  نف�س  يف  وقال 
اأنظمة يف العامل غلقت مدار�سها" قبل 
اأن يربز اأن الح�سائيات "لي�ست مقلقة 
يجدد  اأن  قبل  املدار�س"  غلق  لدرجة 
الأولياء  و  الرتبوية  لاأ�رشة   دعوته 
من  التجنيد  �رشورة  اإىل  النقابات  و 
الوقاية  لتدابري  الأمثل"  "التقيد  خال 

ملواجهة تف�سي اجلائحة.
انحاء  باقي  غرار  "على  اأنه  واأ�ساف 
العامل، نحن اأمام حرب، و يبقى التقيد 
وحده  الوقائي  بالربوتوكول  ال�سديد  
و  كورونا  فريو�س  مبواجهة  الكفيل 

التقلي�س من حدة  انت�ساره".
كما اأكد الوزير الأول اأن اختيار املخرب 
لفريو�س  امل�سادة  للقاحات  املنتج 
تو�سيات  على  بناءا  �سيكون  كورونا 
والأطللبللاء  العلماء  وا�للسللتلل�للسللارات 
اجلزائريني يف الداخل ويف اخلارج الذين 
�سيقدمون ال�ست�سارة العلمية للدولة .

وقال جراد "اأنه ل للت�رشع يجب اأن نثق 
يف علمائنا واأطبائنا ،لهم كفاءات عليا، 
الدولة واحلكومة �ستاأخذ بعني العتبار 
يقدمون  وعندما  ودرا�ساتهم  اآراءهللم 
اإ�سارات ومعلومات دقيقة علمية نتخذ 
منه  نقتني  الذي  املخرب  ونختار  القرار 

اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا .
الإ�سابات موؤخرا  ن�سبة  ارتفاع  وحول 
لها،  ملحوظ  انخفا�س  ت�سجيل  بعد 
مثلما  "اجلزائر،  اأن  على  جللراد  اأكللد 
واجهت املوجة الأوىل من انت�سار وباء 
عدد  تقلي�س  من   متكنت  و  كورونا 
دقيقة،  علمية  مقاربة  بف�سل  احلالت 
العزمية"  الثانية بنف�س   �ستواجه املوجة 
من  انطاقا  القول  ميكن  "اأنه  م�سيفا 
اجلزائر  يف   لاإ�سابات  املئوية  الن�سبة 
الو�سع  اأن  العاملية  بالن�سبة  مقارنة 
م�ستقر، لكن يف نف�س الوقت ل يجب 
اأن  نرتاخى اأو نقلل من خطورة الوباء".

و بعد اأن اأثنى عن دور اجلي�س الأبي�س 
باجلزائر،  الوباء  انت�سار  منذ  املجند 
"ال�سارم"  التقيد  اإىل  املواطنني  دعا 
"املزيد  خال  من  الوقائية  بالإجراءات 
ال�ستهزاء"، م�سددا  احلذر  و عدم  من 
ب�رشورة  "مطالب  اليوم  املواطن  اأن 
الأخذ بعني العتبار  بجدية هذا النداء".

اأن  على  الأول  الللوزيللر  �للسللدد  كما 
مكافحة انت�سار جائحة فريو�س كورونا 

اجلميع على  بني  "م�سوؤولية  م�سرتكة 
اأو  عمومية  ك�سلطات  �للسللواء،  حللد 
يف  مطمئنا  طبية"   اأ�رشة  اأو  مواطنني 
يف  الباد  قللدرات  حول  الوقت  نف�س 
اأن  بالقول  ال�سحي  الو�سع  مواجهة 
ملواجهة  الإمكانيات  كل  لها  "الدولة 
الوباء و تقلي�س حالت الإ�سابة مثلما 
فعلت خال املوجة الأوىل" من انت�سار 

فريو�س كوفيد19-.

بن بوزيد: لن ن�ستورد 
اأي لقاح ل يكون اآمنا

وكان وزير ال�سحة وال�سكان واإ�ساح 
الرحمان بن بوزيد،  امل�ست�سفيات، عبد 
امل�ساد  اللقاح  �ستقتني  اجلزائر  اأن  اكد 
فيه  تتوفر  الللذي  كللورونللا  لفريو�س 
ال�رشوط الازمة "دون مراعاة �سعره".

ت�رشيح  يف  ال�سحة  وزيللر  واأكلللد   
خ�س�س  لقاء  هام�س  على  لل�سحافة 
ملقاومة  الللوطللنللي  اللليللوم  لإحللليلللاء 
ت�ستورد  "لن  اجلزائر  اأن  امليكروبات، 
واآمنا  م�سمونا  يكون  ل  لقاح  اأي 
وفقا  وذلللك  تنتجه،  التي  الدولة  يف 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات 

املجيد تبون".
القطاع  عن  الول  امل�سوؤول  واأو�سح 
خمابر  وم�سوؤويل  �سفراء  ا�ستقبل  انه 
لفريو�س  امل�ساد  للقاح  املنتجة  الدول 
ا�سترياد  كيفية  لدرا�سة  كوفيد19- 

لتو�سيات  �سيخ�سع  الذي  اللقاح  هذا 
تف�سي  لر�سد ومتابعة  العلمية  اللجنة 
�سعره"،  مراعاة  "دون  فريو�س كورونا 
اأن حماية �سحة املواطن -كما  باعتبار 

قال- "ل تقدر بثمن".
بدوره، ك�سف الوزير املكلف باإ�ساح 
م�سباح،  ا�سماعيل  امل�ست�سفيات، 
ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة  اأن 
بتحديد  قامت  كورونا  فريو�س  تف�سي 
كيفية  حللول  وطنية  ا�سرتاتيجية 
ا�سترياده  عند  اللقاح  هذا  ا�ستعمال 

والفئات التي هي يف حاجة اليه.

ا�ستبعد الوزير الأول عبد العزيز جراد، ، غلق املوؤ�س�سات الرتبوية ب�سبب تف�سي فريو�ض كورونا يف البالد.

نقابات تطالب بغالف مايل بعنوان "مكافحة جائحة كوفيد 19" وتطرح عدة اإ�سكالت:

هل الأ�ساتذة امل�سابون يف حالة عطلة ا�ستثنائية اأم يف عطلة 
مر�سية؟

نقابات  مللن  ملجموعة  تكتل  طالب 
الرتبية، بتخ�سي�س غاف مايل بعنوان 
ظل  يف   19 كوفيد  جائحة  "مكافحة 
الوباء حيث  نق�س المكانيات ملكافحة 
من  جملة  تقدمي  اإىل  الجتماع  خل�س 
املطالب اإىل ال�سلطات العمومية لتفادي 

الو�سع الكارثي.
الرتبية  وزارة  فللاإن  البيان  وح�سب 
فر�ست بروتوكول �سحيا بدون توفري 
فعال  جتعله  التي  الازمة  الإمكانيات 
فيه  يللوؤدي  الللذي  بال�سكل  امليدان  يف 
اأدوات  غياب  ظل  يف  املن�سود،  الهدف 
يف  احللللرارة  قيا�س  واأجللهللزة  التعقيم 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
نف�سه  الرتبية وجد  قطاع  البيان"  وتابع 
يتحمل وحده ثقل وخطورة هذه املرحلة 
اإمكانيات  اجلائحة يف ظل  ال�سعبة من 
لل�سلطات  وا�للسللح  وتخبط  غائبة 
العمومية وخا�سة وزارة الرتبية التي ل 
متلك حلول واقعية لإ�سكاليات تطرحها 
الو�سعيات املنجرة عن الو�سع ال�سحي 
)مثا يف حالة حدوث الإ�سابات و�سط 
حللالللة عطلة  هللم يف  هللل  الأ�للسللاتللذة، 
ا�ستثنائية اأم يف عطلة مر�سية ؟ وكيف 

�سيتم ا�ستخاف الغائبني منهم ؟(".

احلكومة  النقابي  التكتل  وطللالللب 
بعنوان  ملللايل  غلللاف  بتخ�سي�س 
ُي�رشف   "19 كوفيد  جائحة  "مكافحة 
الإمكانيات  توفري  بغر�س  منه  جللزء 
موظفوه  ي�ستطيع  حتى  الرتبية  لقطاع 
التي  ال�سحية  الظروف  وفللق  العمل 
وحياة  حياتهم  وحتمي  القانون  يكفلها 

تامذتهم.
بتوفري  بيانه  يف  التكتل  طالب  كما 
للتاميذ  يوميا  الللواقلليللة  الأقللنللعللة 
والأ�ساتذة واملوظفني والعمال مع توفري 
للموؤ�س�سات  ال�رشورية  التعقيم  اأدوات 
فريق طبي  اإىل و�سع  اإ�سافة  الرتبوية، 
املوؤ�س�سات  من  جمموعة  ت�رشف  حتت 

الرتبوية على الأقل.
"تعديل  �للرشورة  على  البيان  و�سدد 
التعليم  لربامج  ال�سنوية  املخططات 
القانوين  ال�ساعي  احلجم  تائم  جلعلها 
ول  والأ�ساتذة  للمعلمني  والأ�سلي 
تثقل كاهل التاميذ عن طريق الرتكيز 
على التعلمات الأ�سا�سية فقط وتفادي 
احل�سو البيداغوجي الذي ل فائدة منه".

النقابات  تكتل  دعا  ال�سياق،  نف�س  يف 
بالن�سبة  ال�سبت  يوم  التدري�س  اإلغاء 
الدوامني  بنظام  تعمل  التي  للمدار�س 

مناطق  اأغلب  يف  النقل  توفر  لعدم 
الوطن يف ظل اإجراءات احلجر اجلديدة.

ال�سلطات  الرتبية  نقابات  تكتل  ودعا 
حت�سني  على  العمل  اإىل  العمومية 
عن  العاجل  القريب  يف  الأو�للسللاع 
طللريللق تللوفللري الإمللكللانلليللات املللاديللة 
الرتبوية،  العملية  ل�ستمرار  الأ�سا�سية 
"حتى يتحقق ذلك �سنكون  اأنه  م�سيفا 
القانونية  م�سوؤولياتنا  بتحمل  ُملزمني 
املادية  امل�سالح  حماية  يف  والأخاقية 
وتامذته  القطاع  ملنت�سبي  واملعنوية 
يف  العمل  يف  احلق  راأ�سها  على  والتي 
ظروف �سحية مائمة وهذا عن طريق 

كل الطرق  املُتاحة قانونا".
جمل�س  مللن  كللل  البيان  على  ووقللع 
الوطنية  والنقابة  اجلزائرية  الثانويات 
لعمال  الوطني  الإحتاد   ، الرتبية  لعمال 
الوطني  املجل�س  التكوين  و  الرتبية 
للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي  امل�ستقل 
ثاثي الأطوار والنقابة امل�ستقلة لعمال 
الوطنية  والنقابة  والتكوين  الرتبية 
الثانوي  التعليم  لأ�ساتذة  امل�ستقلة 
امل�ستقل  الوطني  واملجل�س  والتقني 

ملديري الثانويات.
 لوؤي/ي

جراد قال اإن اعداء الوطن يحاولون �سرب ا�ستقرارنا بالنريان

الفالحني  لتعوي�ض  مهلة  اآخر  دي�سمرب   15
املت�سررين من احلرائق

الوزير الول: نحن اأمام حرب.. و ل يجب اأن نقلل من خطورة الوباء

جراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  حدد 
حلل  كمهلة  القادم  دي�سمرب   15 تاريخ 
من  املت�رشرين  املواطنني  م�ساكل 
الت�رشيع  �رشورة  على  م�سددا  احلرائق 

يف تعوي�س املت�رشرين.
دعا عبد العزيز جراد، من تيبازة امل�سالح 
تعوي�س  يف  "ال�رشاع"  اىل  املعنية 
حرائق  مللن  املللتلل�للرشريللن   الللفللاحللني 
الغابات التي عرفتها ليلة ال�ساد�س اىل 

ال�سابع نوفمرب اجلاري ثماين وليات.
اإ�لللرشافللله على  خلللال  جلللراد  قلللال  و 
اإنه  للت�سجري  الوطنية  احلملة  اطاق 
الفاحني  تعوي�س  اللل�للرشوري  مللن 
اخلام�س  اأق�ساه  اأجل  "يف  املت�رشرين 
م�سددا  القادم"،  دي�سمرب   )15( ع�رش 
الإدارية"  الإجلللراءات  "تخفيف  على 
تطرق  باملنا�سبة،  و  ال�ساأن.   هذا  يف 
عددهم  بلغ  الذي  احلرائق  �سحايا  اىل 
�سحيتني اثنتني، م�سريا اىل اأن احلكومة 

قد "بادرت بتعوي�س عائاتهم".
اأكرث  كانت  تيبازة  ولية  فاإن  للتذكري، 
الللوليللات تلل�للرشرا مللن حللرائللق 6-7 
نوفمرب، اإذ تكبدت املنطقة خ�سارة تقدر 
منها  الأ�سجار،  من  هكتارا  ب3800 
820 هكتارا خال حرائق  ليلة ال�ساد�س 
اىل ال�سابع نوفمرب املا�سي التي اأودت 

بحياة �سخ�سني.
الوطني  اليوم  الأول  الوزير  واعترب 
خا�س"  "يوم  ال�سنة  هللذه  للت�سجري 
التي  الكبرية"  "اخل�سائر  اىل  بالنظر 

اأن  مذكرا  مللوؤخللرا،  الغابات  عرفتها 
الإجرامي  الفعل  اأثبتت   "التحقيقات 
خارج  من  مناوئة  اأطراف  من  بتواطئ 

الوطن".
"ثروة وطنية كانت يف  الغابة  اأن  وقال 
الذي   ال�ستعمار  ملحاربة  قلعة  املا�سي 
"اأعداء  اأن  و  بالنابامل"،  عليها  تكالب 
اليوم حاولوا ا�ستهداف الغابة من خال 
عمليات مفتعلة لكن الرد عليهم يكون 

بطريقة �سلمية من خال الت�سجري".
لغر�س  اجلزائريني  "كل  جللراد  دعللا  و 
من  رمللز  اعتبارها  على  الأ�للسللجللار 

رموزاحلرية و بعث احلياة من جديد".
تتزامن  املنا�سبة  اأن  اأي�سا  و�سجل 
اأن  مربزا  للطفولة،  العاملي  اليوم  مع 
الطفولة  اأن  كما  للحياة  ثمرة  "ال�سجرة 
عن  يعرب  اأن  قبل  لاإن�سانية"،  ثمرة 
الدرا�سي  املو�سم   يكون  اأن  اأمانيه 
الأ�للرشة  يدعو  و  لللاأطللفللال،  "جيدا" 
حلماية  التجنيد  من  مزيد  اىل  الرتبوية 
خال  من  الأطفال  حماية  و  اأنف�سهم 
من  الوقائي  بالربوتوكول  اأكرث  التقيد 

فريو�س  كوفيد19-.     
وكان عبد العزيز جراد،  قد اأ�رشف رفقة 
اإطاق حملة وطنية  وفد وزاري، على 
حتت  للت�سجري  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
الولية  تيبازة،  "فليغر�سها"، من  �سعار 
الغابات  حرائق   من  ت�رشرا  الأكللرث 

موؤخرا.
لوؤي ي
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اإعانة مالية ا�ستثنائية للموؤ�س�سات الرتبوية لقتناء 
و�سائل الوقاية من كورونا

حممد علي 
------------------

الرتبية  وزارة  تعليمة  تو�سح 
اأن  الرتبية،  مللدراء  اإىل  املوجهة 
الدفعة  �سمن  �ستكون  الإعانة 
الت�سيري  ميزانية  مللن  الأخلللرية 
عملية  واأن   ،2020 للل�للسللنللة 
باملدار�س  والت�سليم  التوزيع 
اإ�لللرشاف  حتللت  تتم  الإبللتللدائلليللة 
ظل  يف  بالولية،  الرتبية  مدير 
القانونية  بللالإجللراءات  التقيد 

املفعول. �سارية  والتنظيمية 
وزيللرة  اأ�للرشفللت  اللل�للسلليللاق،  يف 
هيام  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
الرتبية  وزير  رفقة  فريحة،  بن 
على  واجعوط،  حممد  الوطنية، 
الثانية  التطوعية  العملية  اإطاق 
لفائدة  الواقية  الكمامات  خلياطة 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  تاميذ 

كورونا. وباء  تف�سي  من  للحد 
من  العملية  هللذه  اإطلللاق  ومت 
يف  املتخ�س�س  الوطني  املعهد 
ببئر  املهنيني  والتعليم  التكوين 
الذي  العا�سمة  باجلزائر  خللادم 
واآلت  جتهيزات  مللن  ا�ستفاد 
مكتب  قدمها  الأقنعة،  خلياطة 

للطفولة  املتحدة  الأمم  �سندوق 
وبع�س  بللاجلللزائللر  "يوني�سف" 
الوطنية. واملوؤ�س�سات  اجلمعيات 

والتعليم  التكوين  وزيرة  وثمنت 
تدخل  التي  املبادرة  هذه  املهنيني 
يف  القطاع  اأبناء  م�ساهمة  �سمن 
بهدف  الأقنعة  خياطة  عملية 
مللكللافللحللة فللريو�للس كللورونللا، 
الأقنعة  هللذه  اأن  اإىل  م�سرية 
الرتبية  مديريات  اإىل  �سرت�سل 

وزارة  مع  بالتن�سيق  الولئية، 
توزيعها  ليتم  الوطنية،  الرتبية 
بغية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  على 
متللكللني الللتللاملليللذ مللن مللزاولللة 
الظروف  اأف�سل  يف  درو�سهم 

. ل�سحية" ا
ملللن جللانللبلله، دعلللا واجللعللوط 
الرتبويني  واملوؤطرين  الأ�ساتذة 
الأ�للرشة  اأفللراد  وكافة  والعمال 
ال�سارم"  "التقيد  اإىل  الرتبوية 

التي  الللوقللائلليللة  بلللالإجلللراءات 
ال�سحي  الربوتوكول  ت�سّمنها 
داخلللل املللوؤ�للسلل�للسللات الللرتبللويللة 
وخلللارجلللهلللا، وثلللّملللن الللوزيللر 
العملية  هذه  جت�سيد  باملنا�سبة 
الأقنعة  بتوفري  �ست�سمح  التي 
التاميذ،  �سحة  على  "حفاظا 
الع�سيب  الظرف  هذا  يف  خا�سة 
وباء  تف�سي  جراء  نعي�سه  الذي 

كورونا".

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن تخ�سي�ض اإعانة مالية ا�ستثنائية للموؤ�س�سات الرتبوية لقتناء و�سائل الوقاية من فريو�ض 
كورونا، ل �سيما ما تعلق بالكوا�سف احلرارية، واملعقمات الكحولية، والأقنعة الواقية، تطبيقا للربوتوكول ال�سحي، كما مت 

اإ�سداء تعليمات ملديرية املوارد املالية واملادية، ق�سد ا�ستكمال هذه العملية يف اأقرب الآجال املمكنة.

�ستكون �سمن الدفعة الأخرية من ميزانية الت�سيري ل�سنة 2020

 

امل�سابون بـ"كوفيد19" 
يكت�سبون مناعة �سده ملدة 6 

ا�سهر
درا�سة  اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  يف  بارز  م�سوؤول  قال 
من  لي�س   19 بكوفيد-  اأ�سيبوا  من  اأن  اإىل  خل�ست  بريطانية 
املحتمل اإ�سابتهم بالعدوى جمددا ملدة �ستة اأ�سهر على الأقل.

 وو�سف النتيجة باأنها اأخبار طيبة متنح اأي�سا املزيد من الأمل 
كبري  ريان  مايك  املر�س.وقال  من  للوقاية  املحتملة  للقاحات 
اأخبار  “هذه  �سحفي:  موؤمتر  يف  املنظمة  يف  الطوارئ  خرباء 

جيدة.
موؤمتر  يف  املنظمة  يف  الطوارئ  خرباء  كبري  ريان  مايك  وقال 
ثابتة  م�ستويات  ن�سهد  اأن  حقا..  جيدة  اأخبار  “هذه  �سحفي: 
الأمل  الأمر  اأي�سا  يعطينا  الآن..  حتى  الب�رش  يف  املناعة  من 

باللقاحات”. يتعلق  فيما 
الفنية  املنظمة  جهود  تقود  التي  كريكوف،  فان  ماريا  وقالت 
الأفراد  هوؤلء  ملتابعة  بحاجة  نزال  “ل   :19 كوفيد-  ملكافحة 

املناعة”. ا�ستمرار  فرتة  ملعرفة  اأطول  زمنية  لفرتات 
اأ�سيبوا  مليون   57.06 على  يربو  ما  اأن  اإح�ساء  واأظهر 
حني  يف  العامل،  م�ستوى  على  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
مليون  اإىل  الفريو�س  عن  الناجتة  الوفيات  اإجمايل  و�سل 

و365،111 حالة.
دولة   210 من  اأكللرث  يف  بالفريو�س  اإ�سابات  ت�سجيل  ومت 
يف  ال�سني  يف  الإ�سابة  حالت  اأوىل  اكت�ساف  منذ  ومنطقة 

.2019 دي�سمرب 
تقدمي  عن  عللازار،  األيك�س  الأمريكي  ال�سحة  وزير  واأعلن 
للقاحهما  عاجل  ترخي�س  طلب  وبيونتيك  فايزر  �رشكتا 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�ستجد  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 
على  كذلك  تعمل  التي  الأمريكية،  مودرنا  �رشكة  اأن  م�سيفًا 
قد  وا�سع،  نطاق  على  لكورونا  م�ساد  لقاح  وتوزيع  تطوير 

مماثًا. طلبًا  جهتها  من  تقّدم 
اأور�سول  الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  اأعلنت  جانبها،  من 
الأخ�رش  ال�سوء  يعطي  اأن  ميكن  الحتاد  اأن  ليني  دير  فون 
�سهر  من  الثاين  الن�سف  من  “اعتباراً  اللقاحني  تداول  لبدء 

اإذا ما متت الإجراءات الازمة دون م�ساكل”. دي�سمرب، 
وقال حتالف فايزر/بيونتيك و�رشكة مودرنا يف الأيام املا�سية 
95 %، الأمر الذي كان كافيًا لبث  اإن لقاحيهما فعالن بن�سبة 
ح�س�سها  بالفعل  احلكومات  حجزت  حيث  العامل  يف  التفاوؤل 

اجلرعات. من مايني 
اأنتوين فاوت�سي الذي يحظى بتقدير كبري على  واأكد الطبيب 
عملية”  “�رشعة  اأن  املتحدة،  الوليات  يف  العلمي  امل�ستوى 
العلمية”. نزاهتها  تقّو�س �سامتها، ول  “مل  اللقاحات  تطوير 

بعدم و�سف عقار  العاملية  ال�سحة  اأو�ست منظمة  املقابل  يف 
امل�ست�سفيات.  يف  املوجودين   19 كوفيد-  ملر�سى  رمدي�سيفري 
اجلانبية  الآثللار  وذي  الثمن  الباهظ  الللدواء  هذا  اإن  وقالت 
مر�س  من  اخلطرية  العوار�س  ول  الوفاة  مينع  ل  العديدة، 

كورونا.
لوؤي/ي

منظمة ال�سحة العاملية متنح اأمال طيبا قبل التو�سل للقاحات

عطار يدعو اإىل توحيد اجلهود ملواجهة حتديات الطاقة يف اإفريقيا
دعا وزير الطاقة، عبد املجيد عطار، 
الإفريقية  الللدول  منظمة  اأع�ساء 
التي   "APPO" للبرتول  املنتجة 
الل  دورته  الوزاري  جمل�سها  يعقد 
39 بنيامي "النيجر"، اإىل النخراط 
يف جمهود "م�سرتك وموحد" لأجل 
يف  الطاقوية  التحديات  مواجهة 
بوباء  املتعلقة  تلك  �سيما  ل  القارة، 

."19 "كوفيد-  كورونا 
متعددة  التحديات  اأن  عطار  اأكد 
ممكنة  تبقى  لكنها  �سعبة،  واحللول 
يكون  اأن  املرجح  ومللن  ذلللك،  مع 
الطريق طويًا، لكن ودون اخلو�س 
العديدة  التحديات  تفا�سيل  يف 
واجبنا  من  مواجهتها،  يتعني  التي 
على  ن�سع،  اأن  افريقية  كمنظمة 
م�سرتك  جلهد  الأوىل  اللبنة  الأقل، 
ومللوحللد يف علللدد مللن اجلللوانللب 

الطاقة". بقطاع  املتعلقة 
الرئي�سة  للتحديات  ذكلللره  يف 
خال  مبداخلته  اإفريقيا،  يف  للقطاع 
وزير  تراأ�سه  الذي  املجل�س  اأ�سغال 
فوماكوي  الللنلليللجللري،  الللبللرتول 
خا�س  ب�سكل  الوزير  تطرق  غادو، 
النتقال  جمال  يف  احلا�سل  للتاأخر 
تعد  القارة  اإن  حني  يف  الطاقوي، 
العامل،  يف  لانبعاثات  منتج  اأقل 
والأ�سعف يف احل�سول على الطاقة 
"الهائلة"  الطاقة  موارد  من  بالرغم 

التي تزخر بها املنطقة، عاوة على 
الناجم  العام  القت�سادي  الركود 
."19 "كوفيد-  كورونا  وباء  عن 

اأن  عطار  اعترب  ذاتلله،  ال�سدد  يف 
�سعف  عن  ك�سف  قد  الركود  هذا 
عندما  ل�سيما  التنموية،  اأنظمتنا 
يتمثل  واحد  قائمة على ريع  تكون 
داعيا  املحروقات"،  يف  خ�سي�سا 
اإىل  القارة  دول  ذاته،  ال�سياق  يف 
"كوفيد-  بعد  ما  لفرتة  ال�ستعداد 
�سري  بقواعد  �ستتميز  التي   "19

جديدة.
اجتماع  اأعمال  جدول  بخ�سو�س 
على  الوزير  �سدد  فقد  "نيامي"، 
للدرا�سة  العاجل  الإطللاق  اأهمية 
الللوزراء  جمل�س  بها  طالب  التي 
املنتجة  الإفريقية  الللدول  ملنظمة 
�سناعة  م�ستقبل  حللول  للبرتول 
على  اإفريقيا،  يف  والغاز  النفط 
واتفاق   19 كوفيد-  جائحة  �سوء 

."21 "كوب  باري�س ب�ساأن املناخ 
ومللن �للسللاأن الللدرا�للسللة املللذكللورة 
احل�سول  املنظمة  لبلدان  ال�سماح 
ال�سناعة  اأفللاق  حللول  نظرة  على 
خال  اإفريقيا  يف  والغازية  النفطية 
ال�سنوات ال25 املقبلة، حيث اقرتح 
متخ�س�سة  جلنة  تن�سيب  عطار 
دفرت  اإعداد  لأجل  بامل�رشوع  تعني 
قبل  ت�ساور،  حمل  يكون  �رشوط 

فيها  ال�رشوع  الواجب  املهام  توزيع 
اقت�سى  وان  "حتى  اللللدول،  بللني 
بالعتماد  كل طرف  يقوم  اأن  الأمر 
اإدراج  اأو  اخلا�سة  و�سائله  على 
ح�سبما  تعاقد  اتفاق  مبوجب  الأمر 

مائما". يراه 
ال�رشكات  �سم  اأهمية  عطار  واأبرز 
الطاقوية  اأي�سا  ورمبللا  النفطية 
مو�سع  اجللتللمللاع  يف  الللوطللنلليللة 
بللاملللوارد  يتعلق  مو�سوع  حللول 
ا�ستخدامها  تطور  اأو  وا�ستخدامها 
املقبلة،  �سنة   25 الللل  مللدى  على 
ت�سمح  لن  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكدا 
لهوؤلء  والللروؤى  املواقف  بتقريب 
بل  فللقللط،  الطاقويني  الفاعلني 
واإر�ساء  بينهم  فيما  التعاون  واأي�سا 
لدرا�سة  املعطيات  حيث  من  قواعد 
املنتجة  الإفريقية  الللدول  منظمة 

للبرتول.
تن�سيط  بللاإعللادة  يتعلق  وفيما 
باملنظمة،  اخلللا�للس  اللل�للسللنللدوق 
يف  تغيري  باإحداث  الوزير  اأو�سى 
اأول  حتديد  طريق  عن  امل�سعى، 
قبل  متويلها  الللواجللب  امل�ساريع 

التمويات. عن  البحث 
التي  الرابعة  النقطة  بخ�سو�س 
الجتماع  خللال  مناق�ستها  متللت 
لروؤ�ساء  املقبلة  بالقمة  واملتعلقة 
الللللدول واحللللكلللوملللات واملللقللرر 

عطار  اقرتح   ،2021 �سنة  تنظيمها 
على  اأ�سا�سا  يرتكز  برنامج  اإعداد 
على  تنفيذ  يف  ال�رشوع  �للرشورة 
ال�سابقة،  النقاط  من  نقطتني  الأقل 
الجتماع  على  الإ�سفاء  بغر�س 
اإفريقي  امل�ستوى  طابع حديث رفيع 

حم�س يف جمال التعاون".
ق/و

حث دول القارة اإىل ال�ستعداد لفرتة ما بعد "كوفيد19-"

الفريق �سنقريحة يوؤكد على �سرورة التفكري
 يف ت�سدير منتجاتنا من ال�سناعات الع�سكرية

رئي�س  �سنقريحة،  الفريق  تراأ�س 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 
اجلي�س،  اأركان  مبقر  ال�سبت  ام�س 
اإجتماع عمل مع املديرين العامني 
التابعة  ال�سناعية  للموؤ�س�سات 

ملديرية ال�سناعات الع�سكرية.
نقا عن  �سنقريحة،  الفريق  واأكد 
التلفزيون اجلزائري، على الأهمية 
القيادة  توليها  التي  الق�سوى 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  العليا 
الع�سكرية يف  لقطاع ال�سناعات 
بادنا، �سواء تعلق الأمر ب�سناعة 
ال�سناعات  اأو  والذخائر  الأ�سلحة 
الع�سكرية  والعربات  امليكانيكية 

اأو بالألب�سة.
“اأن  �سنقريحة  الفريق  وقلللال 

نريدها  الع�سكرية  ال�سناعات 
من  اآخلللر  ملل�للسللهللدا  تللكللون  اأن 
الراقي  امليداين  العمل  م�ساهد 
ا�ست�رشافية  روؤيللة  على  املبني 
البحث  من  جتعل  النظر  وبعيدة 
الع�سكري  والت�سنيع  والتطوير 
وتخ�س�ساته  فللروعلله  مبختلف 
اأولويتها  بل  ان�سغالتها،  اأهم  احد 
العناية  من  املزيد  ت�ستحق  التي 

والرعاية”.
“يتعني  �سنقريحة  الفريق  واأكللد 
علينا يف اجلي�س الوطني ال�سعبي 
ال�سناعة  اإهتمامات  دائرة  تو�سيع 
فقط  لي�س  لت�سمل  الع�سكرية 
تلبية احتياجات اجلي�س والأ�ساك 
بل  املحلية  وال�سوق  امل�سرتكة 

الأ�سواق  اإىل  الولوج  اإىل  تتعدى 
الدولية  وحتى  بللل  الإقليمية 
ت�سدير  يف  جللديللا  والللتللفللكللري 
على  احلر�س  �رشيطة  منتوجاتنا 
للمعايري  ومطابقتها  جودتها 
هذا  يف  بها  املعمول  الللدوللليللة 
�سنقريحة  الفريق  املجال”.وتابع 
ال�سفافية  اعتماد  عن  “ف�سا 
للرفع من  الت�سيري  واحداث طرق 
لنا  ت�سمن  التي  الدمللاج،  ن�سبة 
الخرى  املنتوجات  مع  املناف�سة 
والأ�سعار،  اجلللودة  يخ�س  فيما 
املعقولة  التكلفة  من  اإنطاقا 
عليها  تتوفر  التي  الولية  للمواد 
بادنا وتوفر اليد العاملة املوؤهلة”.
ق/و
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عمليات وا�سعة للتعقيم والتطهري مبختلف بلديات 
الولية

ي�سني حممد 
---------------- 

بح�سب  العملية  هذه  وتندرج 
تطبيق  اإطللللار  يف  ملل�للسللادر 
الأول،  الوزير  اأ�سدره  قرار 
املرافق  كافة  بتطهري  يق�سي 
التدابري  �سمن  العمومية، 
عرب  املواطن  حلماية  الوقائية 
من  اللللوليلللة،  بلللللديللات  كللل 
فريو�س  بجائحة  الإ�للسللابللة 

 . كورونا
ح�سبما  العملية،  �سملت  كما 
املقاطعة  املتحدث،  اأو�للسللح 
و�سيتخلل  املللغللري،  داريلللة  الإ
حملة  تنظيم  العملية  هللذه 
م�ستوى  علللللى  حت�سي�سية 

ملللاكلللن �للسللالللفللة الللذكللر،  الأ
لللتللوعلليللة اللل�للسللكللان بللاتللخللاذ 
وقواعد  الوقائية  الإجللراءات 
لتجنب  الجتماعي،  التباعد 
الللداء،  بهذا  الإ�سابة  عللدوى 
ذات  بللذلللك  فللللاد  اأ ملللا  وفللقللا 

هذه  اأن  م�سيفا  امللل�للسللوؤول، 
متوا�سلة  املكثفة  العملية 
الولية  م�سالح  واأن  بجدية، 
جتلللنلللدت، و�لللسلللّخلللرت كللل 
والب�رشية  املللاديللة  الو�سائل 
تطهري  برنامج  وفق  لإجناحها، 

 . حت�سي�سي و
ا�ستح�سنها  العملية  اأن  ُيذكر 
جتاوبا  بدوا  اأ الذين  املواطنون، 
اخلا�سة  الإجراءات  مع  كبريا 
و�ست�سمل  املللنللزيل.  باحلجر 
مب�ساركة  الظل  مناطق  كذلك 
جللمللعلليللات وعلللدة قللطللاعللات 
والأمن  عمومية،  وموؤ�س�سات 
والللللدرك الللوطللنلليللني. وكللان 
على  �لللرشف  اأ الللللوادي  وايل 
حت�سي�سية،  قافلة  انللطللاق 
املوؤ�س�سات  كافة  �ست�سمل 
ن�ساط  اإطللار  يف  التعليمية 
الهال  مب�ساركة  ت�سامني 
وجمعيات  اجلزائري  الأحمر 

املدين. املجتمع 

واملرافق  وال�ساحات  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يف  والتطهري  التعقيم  عمليات  الوادي،  ولية  بلديات  مبختلف  تتوا�سل، 
تنفيذا  راقع،  القادر  عبد  الولية،  وايل  عنه  ك�سف  ح�سبما  الولية،  م�سالح  اأطلقتها  التي  النقل  وحمطات  العمومية 

امل�ستجد. كورونا  فريو�ض  عدوى  انت�سار  ملجابهة  املتخذة،  الحرتازية  والتدابري  الوقائية  لالإجراءات 

املواطنون ا�ستح�سنها  العملية 

ال�سك�ساك  قرية  �سكان  طالب 
احلللدوديللة  ق�سة  بللن  ببلدية 
املللنللتللخللبللون   ، اللللللوادي  يف 
يف  التعجيل  وامللل�للسللوؤولللون 
والعمليات  امل�ساريع  جت�سيد 
تلك  �للسلليللمللا   ، الللتللنللمللويللة 
يومنا  اإىل  تنجز  ومل  املربجمة 
ال�سكان  بع�س  يقول   ، هذا 
متحورت  ال�سكان  مطالب   ،
ب�سبكة  القرية  ربللط  حللول 
اللل�للرشف اللل�للسللحللي وملليللاه 
والغاز  والكهرباء  ال�رشب 
اأ�سغال  هناك  اأن  مو�سحني   ،

ال�رشب  مياه  �سبكة  تخ�س 
ثللارت  اأ لأ�سباب  تكتمل  مل 
فيما   ، اجللللدل  مللن  الللكللثللري 
امل�ساريع  اأن  اآخللرون  اأو�سح 
يومنا  اإىل  تنطلق  ومل  م�سجلة 
�سخطا  و�سطهم  ولد  ما  هذا 
وان  �سيما   ، كبريين  وا�ستياء 
ظروفا  يعانون  ال�سكان  كل 
على  اأجربتهم  قاهرة  معي�سية 
الهجرة  يف  يوميا  التفكري 
على  بحثا  املجاورة  املدن  نحو 

. اأف�سل  حياة 
.ق جمال 

تقددين  قرية  �سكان  ي�ستكي 
من  الوادي  يف  جامعة  ببلدية 
ال�سلة  ذات  نقائ�س  عللّدة 
مبللجللال الللتللنللملليللة املللحللللليللة ، 
�سبكة  تدهور  يف  واملح�سورة 
اأزمللة  وا�ستمرار  الطرقات 
ت�سجيل  مع   ، ال�رشب  مياه 
العمومية،  نللللارة  الإ غلليللاب 
ال�سكان  قّدمها  املطالب  هذه 
ق�سد  املحلية  لل�سلطات 
منطقتهم  واإخللراج  معاجلتها 
التنموي  التهمي�س  دائرة  من 
على  �سلبيا  ثر  توؤ تكاد  التي 

ملللام  واأ  ، اللليللوملليللة  حياتهم 
ا�للسللتللمللرار هلللذه املللعللانللاة ، 
القائمني  ينا�سدون  نهم  فاإ
علللللى �للسللوؤونللهللم املللحللللليللة 
م�ساكلهم  حل  يف  بالإ�رشاع 
اإطارهم  حت�سني  على  والعمل 

. املعي�سي 
وطلللاللللب �للسللكللان الللقللريللة 
ال�سابقة  الللوعللود  بتج�سيد 
بني  تفاهم  حمل  كانت  التي 
وال�سلطات  املنطقة  �سكان 

. املحلية 
ي�سني  حممد 

حي  الللريللفلليللة  املنطقة  تللعللد 
من  البيا�سة  بلدية  ال�سوالح 
ا�ستفادت  التي  الأحياء  بني 
بللجللملللللة ملللن امللل�للسللاريللع 
اللل�للسللنللوات  يف  الللتللنللمللويللة 
العهدة  خال  اأو   ، ال�سابقة 
ال�سعبي  للمجل�س  احلالية 
 ، البيا�سة  لبلدية  البلدي 
لهذا  لئللقللة  �للسللورة  اأعللطللت 
تخل�س  الللذي  العريق  احلللي 
مللن الللكللثللري مللن امللل�للسللاكللن 
 ، القدمية  والبيوت  اله�سة 
الأخرى  الفوائد  على  ناهيك 
وياأتي  �سكانه  جناها  التي 
تخل�س  الأول   املللقللام  يف 
ملللواطلللنللليلللهلللا مللللن جللملللللة 
يعاين   كللان  الللتللي  امل�ساكل 
�سورة  يف   ، ال�سكان  منها 
خللارج  املللتللكللررة  التنقات 
كبار  منها  ارتاح  والتي  احلي 
والعن�رش  واملر�سى  ال�سن 
زيادة  لكن   ، اأي�سا  الن�سوي 
بوا�سطة  �سواء  ال�سكان  عدد 
قدموا  الذين  و  اأ اجلدد  املواليد 
قامة  الإ تغيري  بوا�سطة  له 
من  ال�للسللتللفللادة  عللن  بللحللثللا 
املخ�س�سة  املالية  الإعللانللة 

الريفية  املنطقة  هذه  لأهللايل 
اأي�سا  هللم  اللليللوم  جعلتهم 
�سواء  اجلميع  من  يطالبون 
الأوىل  اأو  حملية  �سلطات 
الوادي  ولية  م�ستوى  على 
مللن اأجلللل مللدهللم ودعللمللهللم  
الإعانة  من  جديدة  بح�سة 
املللوجللهللة لللرتقلليللة املللنللاطللق 
اإىل  ت�ساف  والتي  الريفية 
ا�ستفاد  التي  الإعانات  جملة 
اللل�للسللنللوات  يف  احللللي  بللهللا 
ب�سطر  �ساهمت   ، ال�سابقة 
الزواج  عقود  قامة  اإ يف  كبري 
جديدة  اأ�رش  وبناء  والأعرا�س  
الذي  �سا�سي  الأ البند  وهو 
لأجل  هللوؤلء  طموح  يف  زاد 
م�ساعي  مدى  على  الوقوف 
املتمثلة  املحلية  ال�سلطات 
يللرغللب  الللتللي  الللبلللللديللة  يف 
من  ال�ستفادة  يف  م�سوؤولوها 
وجت�سيدها  جللديللدة  اإعللانللات 
يتخل�س  حللتللى  امللليللدان  يف 
عللللدد اآخللللر ملللن اللل�للسللبللاب 
خ�سو�سا  مللعللانللاتللهللم  مللن 
مع  ويللقلليللمللون  املللتللزوجللني 

. عائاتهم 
اأمني       اأحمد 

�للس  تللتللجلللللى مللظللاهللر الللبللوؤ
�سكان  يعانيه  الذي  ال�سارخ 
مبدينة  الغربية  الللقللارة  حي 
الأوىل  الوهلة  منذ   ، الوادي 
احلياة  �رشوط  تنعدم  حيث   ،
بات  الذي  احلي  بهذا  الكرمية 
امل�سوؤولني  اأعللني  عن  بعيدا 

من  قاطنوه  يعانيه  ما  ب�سبب 
الأزل  منذ  مرتاكمة  م�ساكل 

.
املذكور  احلي  �سكان  واأبدى 
تللخللوفللهللم اللل�للسللديللد مللن 
التي  فللاعللي  والأ احللل�للرشات 
حني  ملللن  تلللوؤرقلللهلللم  ظلللللت 

نتيجة  احللللي  يف  وتللكللاثللر 
كثريا  ذ  اإ  ، املرتاكمة  الأو�ساخ 
املنطقة  �للسللكللان  عللا�للس  مللا 
 ، الأفاعي  جللراء  من  الرعب 
املعنية  اجلهات  طالبوا  يللن  اأ
زاللللة  بلل�للرشورة الللتللدخللل لإ
الللنللفللايللات املللرتاكللمللة يف 

�لللرشع وقللت ممللكللن والللتللي  اأ
يف  الأول  اللل�للسللبللب  كللانللت 
 ، فللاعللي  والأ اجلللرذان  ظهور 
املتكررة  الللنللداءات  ورغللم 
لقمان  دار  اأن  اإل  للم�سوؤولني 

. حالها  على  ظلت 
ي�سني حممد 

ترويج  فللة  اآ مكافحة  اإطللار  يف 
و�سط  الكحولية  امللل�للرشوبللات 
ال�رشطة  علنا�رش  جنح  ال�سباب، 
الدبيلة  دائلللرة  لأمللن  التابعني 
الأخريين،  اليومني  خال  بالوادي 
حد  و�سع  من  نوعية  عملية  يف 
للم�رشوبات  مروجني  لن�ساط 

اأزيد  حجز  و  باملدينة  الكحولية 
. 16000 وحدة  من 

امل�سلحة  عنا�رش  بها  قام  العملية 
تفيد  ملعلومات  ا�ستغالهم  بعلد 
الثالث  العقد  يف  �سابني  بوجود 
اإحلللدى  ي�ستغان  الللعللمللر  مللن 
املللللزارع الللفللاحلليللة املللتللواجللدة 

و  لتخزين   ، املللديللنللة  بللاأحللواز 
بلليللع امللل�للرشوبللات الللكللحللوللليللة 
بالتفتي�س   اإذن  ا�ست�سدار  بعد 
امل�سلحة  ذات  عللنللا�للرش  متللكللن 
مللن حللجللز كللملليللة  مللعللتللربة من 
امللل�للرشوبللات الللكللحللوللليللة قللدر 
من  وحللدة   16400 بلل  عللددهللا 

اإىل  والأحجام،  نللواع  الأ خمتلف 
فيها،  امل�ستبه  توقيف  جللانللب 
الإجللراءات  كافة  ا�ستكمال  بعد 
ملف  اإعداد  مت  الازمة  القانونية 
وتقدميها  للموقوفني  ق�سائي 
املخت�سة. الق�سائية  اجلهات  اأمام 
ق.م

�سلمى  اأم  حّيي  �سكان  يعاين 
من  الوادي،  مبدينة  والطايبة 
بلل�للسللط �للرشوريللات  انللعللدام اأ
اإىل  حّيهم  يفتقد  حيث  احلياة، 
التنموية،  امللل�للسللاريللع  عللديللد 
ا�ستياءهم  ال�سكان  بلللدى  واأ
يعي�سونه  ما  نتيجة  ال�سديد 
عنها  يقال  ما  اأقل  ظروف  من 
مللام  نللهللا مللزريللة، خللا�للسللة اأ اأ
طرف  من  بلللواب  الأ كل  غلق 
معاجلتها  لأجللل  امللل�للسللوؤولللني 
عليه  ي�سطلحون  وما  وحلها 
الهتمام  وعللدم  بالامبالة 
واملر�سات  ال�سكاوى  بكل 
الللتللي يللقللومللون بللهللا اجتلللاه 

ولني. مل�سوؤ ا
عدد  اأكللد  ذاتلله،  ال�سياق  ويف 
�سلمى  اأم  �سكان  من  معترب 
اللللوادي،  ببلدية  والطايبة 

م�ساريع  من  ي�ستفيدوا  مل  نهم  اأ
املوقع  من  الرغم  على  تنموية، 
احلّيني  عليه  يرتبع  الذي  الهام 

املدينة. و�سط  موقعه  بحكم 
�سكان  طالب  اأخر  جانب  ومن 
اجناز  ب�رشورة  امل�ساعبة  حي 
�سا�سي،  الأ للتعليم  مدر�سة 
وفلللتلللح طلللريلللق للللللمللدر�للسللة 
اجلللللديللللدة مللقللابللل ملل�للسللجللد 
توقف  عللن  نللاهلليللك  الللفللتللح، 
وكذا  الطبية  ال�ستعجالت 
بغوط  الللعللاج  وحللدة  توقف 
بالإ�سافة  وجرمون،  دقا�سي 
الع�سوائية  املزابل  انت�سار  اإىل 
تبقى  ما  دفن  ا�ستكمال  وعدم 
نا�سدوا  كما  الغيطان،  مللن 
امللل�للسللوؤولللني �لللرشورة اإعلللادة 
اللل�للرشف  ل�سبكة  العللتللبللار 
الربيد  خلف  خا�سة  ال�سحي 

والتكفل  الظهارة،  وم�سجد 
املهجورة  ال�سكنات  بتهدمي 
على  خللطللر  ت�سكل  والللتللي 

. ن ل�سكا ا
من  ال�سكان  هوؤلء  وا�ستكى 
ال�سارة  احللل�للرشات  انت�سار 
امل�سالح  وطالبو  والعقارب، 
اللللبلللللللديلللة �للللللرشورة رفلللع 
الطرق  يف  املنت�رشة  تللربللة  الأ
اإىل  الرئي�سية،  واللل�للسللوارع 
جللانللب اإعللطللائللهللم حللقللهللم يف 
احل�رشي  والتح�سني  التهيئة 
واإعادة  تهيئة  وكذا  والرتفيه، 
بني  الرابط  للطريق  العتبار 

واملاح. البلدية 
من  كذلك  ال�سكان  وي�سكي 
احلّيني  داخللل  التهيئة  نق�س 
وتعبيد  �سيانة  نق�س  وكللذا 
اللللطلللرق الللداخللللليللة وتللزيللن 

داخللل  احلللي  باعتبار  املحيط 
نق�س  عن  ناهيك  املدينة،  مركز 
الطريق  يف  نللللارة  الإ �سبكة 
واملاح  البلدية  بني  الرئي�سي 
جانب  اإىل  �سيانتها،  وعللدم 
اخللل�للرشاء  امللل�للسللاحللات  نق�س 
ال�ساحات  تهيئة  وانللعللدام 
الت�سجري  ونق�س  املللوجللودة 
باحلّيني  جواري  ملعب  وانعدام 
م�رشوع  انطاق  يف  والتاأخر 

الطلق. الهواء 
يتكبدها  التي  املعاناة  ونتيجة 
اللل�للسللكللان فللهللم يللطللالللبللون 
ال�سلطات  تللدخللل  بلل�للرشورة 
ن�سيبه  حيهم  يفاء  لإ املحلية 
من  التنموية  امل�ساريع  مللن 
اأجلللل اإخللراجللهللم مللن دائلللرة 

والتخلف. الن�سيان 
ي�سني حممد 

�سيما تلك املربجمة ومل تنجز اإىل يومنا هذا

�سكان قرية ال�سك�ساك ينتظرون جت�سيد 
وعود امل�سوؤولني

املتعلقة مبجال التنمية املحلية 

�سكان قرية تقددين ي�ستكون من 
نقائ�ض تنموية

املواليد وتغيري الإقامة دفعهم لذالك  

�سكان املنطقة الريفية بال�سوالح 
البيا�سة يطالبون بح�سة جديدة لل�سكن 

الريفي

تنعدم �سروط احلياة الكرمية بهذا احلي

�سكان حي القارة الغربية يعي�سون احلرمان

من قبل اأمن دائرة الدبيلة 

حجز كمية معتربة من امل�سروبات الكحولية تقدر باأكرث من 16000 وحدة

بع�ض اأحياء مدينة الوادي

ال�سكان يطالبون بن�سيبهم من التنمية
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انعدام النارة العمومية بالأحياء الداخلية بحي 
�سيدي بوعزيز بتقرت 

   ن-ق- التجاين 
---------------- 

بع�س  يلل�للسللاعللد  اللللذي  ملللر  الأ  
و  ال�رشقة  ميتهنون  ممن  ال�سباب 
الدام�س  الظام  يف  العتداءات 
اأكللد  كما  الللنللا�للس،  بلليللوت  على 
احلللي  ظلللللمللة  اأن  احللللي  �للسللكللان 
من  النفو�س  يف  اخلللوف  تبعث 
هذا  ويف  اعللتللداء،  اأي  حلللدوث 
اللل�للسلليللاق اأعلللرب �للسللكللان احلللي 
جللراء  ال�سديد  ا�ستيائهم  عللن 
عليها  اأ�سحى  التي  الو�سعية 
خا�سة  يقطنونه،  الللذي  العمومية، احلللي  نارة  بالإ يتعلق  اإىل فيما  منهم  البع�س  ا�سطر  ممللا 

اأمام  ال�سغرية  امل�سابيح  و�سع 
قتة  موؤ كحلول  بيوتهم  واجهات 
غري   ، ال�سوارع  نللارة  اإ لنعدام 
مواجهة  يف  كافية  غري  تبقى  نها  اأ
يطبع  اللللذي  احلللالللك  الللظللام 
اأن  م�سيفني  ليا،  احلي  �سوارع 
ح�سب  يللطللاق  ل  بللات  الو�سع 
بعني  التقيناهم  الذين  ال�سكان 
التي  ان�سغالتهم  لنقل  املكان 
اأ�سبح  كما  تللوؤرقللهللم  اأ�سحت 
و  اللل�للسللاغللل  �سغلهم  تللوفللريهللا 
�سكان  يطالب  الو�سع  هذا  اأمام 
التدخل  اجل  من  ال�سلطات  احلي 

معاناتهم.. نهاء  لإ

الإنارة  لتعميم  املا�سة  حاجتهم  عن  الداخلية  بالأحياء  القاطنني  خا�سة  و  بتقرت  بوعزيز  �سيدي  حي  �سكان  عرب 
الليلية الفرتات  للغاية خا�سة يف  �سعبا  اأمرا  فيها  التجول  اأ�سبح  التي  و  �سوارع احلي  بكل  العمومية 

للغاية  �سعب  اأمر  فيها  التجول   

طفل   4200 مللن  اأزيلللد  ا�للسللتللفللاد 
تلقيح  عملية  مللن  ايلللللزي  بللوليللة 
الطللفللال  �سلل  داء  ل�ستئ�سال 
الوىل  املللرحلللللة  خللللال  وذلللللك 
التي  الللوقللائلليللة  احلللملللللة  هللذه  مللن 
و  نائية  مناطق  عللدة  ا�ستهدفت 
علم  مللا  ح�سب  بالولية  معزولة 
والطب  الأوبئة  علم  م�سلحة  لدى 
برنامج  اأن  فللادت  اأ التي  الوقائي 
الثاثاء   اختتمت  التي  احلملة  هذه 
يام  اأ  10 مدار  على  وجرت  املا�سي 
هذا  �سد  تلقيحات  اإجللراء  ت�سمن 
عربعديد  طفل   4240 لفائدة  الداء 
بالولية  واملعزولة  النائية  املناطق 
تا�ست  و  وافرا  متاجرت  غرار  على 
يتم  اأن  على  وفظنون  �سامن  وود 
خللال  تدعيمية  جللرعللات  تللقللدمي 
�للرشاف  بللاإ وذلللك  الثانية  املللرحلللللة 
والللطللب  الأوبللئللة  علللللم  م�سلحة 

لوقائي. ا
امل�سلحة  ذات  رئي�س  واأو�للسللح 
هللذه  اأن  ذيلللب  يللا�للسللني  الللدكللتللور 
تو�سيع  اإىل  تهدف  الوقائية  احلملة 
الأطفال  اأو�ساط  يف  الك�سف  دائرة 
للوقاية  ال�سغرى  العمرية  والفئات 
باملناطق  �سيما  املللر�للس  هللذا  مللن 
الرحل  الللبللدو  وجتمعات  النائية 
العملية  هللذه  برنامج  اأن  م�سيفا 
عللاديللة  ظللللروف  يف  جلللرت  الللتللي 
الن�سائح  من  جملة  تقدمي  ت�سمن 
حول  التح�سي�سية  والتوجيهات 
التقيد  علللللى  واحللللث  الللللداء  هلللذا 
حفاظا  التدابريالوقائية  مبختلف 
بولية  العمومية  ال�سحة  على 
حالة  اأي  ت�سجل  مل  التي  ايليزي 
 1996 منذ  الأطفال  �سلل  داء  من 

امل�سوؤول. ذات  به  �رشح  ما  ح�سب 
ق/ج

اإجمالية  م�ساحة  �ستخ�س�س 
من  هللكللتللار   6.000 قللوامللهللا 
ل�ستحداث  الفاحية  الأرا�سي 
م�سغرة  فللاحلليللة  �للسلل�للسللات  مللوؤ
املنتدبة  بالولية  ال�سباب  لفائدة 
�سمال  كلم   750 ( �سالح  عللني 
به  فللللاد  اأ ح�سبما  متللرا�للسللت(، 

مترا�ست. ولية  م�سوؤولو 
اإىل  الللربنللامللج  هلللذا  يللهللدف  و 
الللنلل�للسللاط  تللنللملليللة  و  تلل�للسللجلليللع 
منح  خال  من  باملنطقة  الفاحي 
لقتحام  لل�سباب  اأكللرب  فر�س 
جملللال ال�للسللتللثللمللار الللفللاحللي، 

الولية. وايل  اأو�سح  مثلما 

لدى  قري�س  م�سطفى  اأكللد  و 
مبنطقة  فاحية  م�ستثمرة  تفقده 
كلم   420 ( احلللدوديللة  قللزام  عني 
املمتدة  مترا�ست(  جنوب  اأق�سى 
اأن  هكتارا،   50 م�ساحة  على 
لتطوير  كللبللرية  اإرادة  هللنللاك 
مبرافقة  الللوليللة  بهذه  الفاحة 

املكلفة  املنتدبة  اللللوزارة  مللن 
لفائدة  امل�سغرة  باملوؤ�س�سات 
اأ�ساف،  كما  و�سيتم،  ال�سباب، 
مللرافللقللة وبلل�للسللكللل ملللللمللو�للس 
ل�سمان  الفاحة  يف  امل�ستثمرين 

املنطقة. اقت�ساد  تنويع 
ق/ج

مدينة  اأحلليللاء  مللن  العديد  ت�سهد 
وا�سعا  انت�سارا   ، يام  الأ هذه  تقرت 
التي   ، املت�رشدة  و  ال�سالة  للكاب 
حقيقيا  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت 
خا�سة   ، ال�سكان  �سامة  على 
اأ�سبحت  كما  املللدار�للس،  اأطللفللال 
�للسللطللبللات الللفللاحللني ،  تللهللاجللم اإ
الذي  الكلب  داء  خطر  عن  ناهيك 
خطر  يبقى  و  الللوفللاة.  اإىل  يللوؤدي 
املواطن  ياحق  ال�سالة  احليوانات 
فر�ست  التي  و  الحلليللاء  مبختلف 
التجول  حظر  احليوانات  تلك  فيها 
 ، اللل�للسللحللي  احلللجللر  اىل  يلل�للسللاف 
ال�سكان  مللن  الكثري  يت�ساءل  و 
يف  املللعللنلليللة  امللل�للسللالللح  دور  عللن 
جحافل  خطر  من  املواطن  حماية 
للعديد  احلاملة  املفرت�سة  احليوانات 
وقت  يف   ، القاتلة  مللرا�للس  الأ من 
بكل  ال�سالة  احليوانات  فيه  تتجول 
وال�ساحات  اللل�للسللوارع  يف  حرية 
الكاب  منها  خا�سة  و   ، العمومية 
كاب  اإىل  تتحول  التي  و  امل�رشدة 
الكلب  بللداء  لإ�سابتها  م�سعورة 

يبقى  و  املواطن  حياة  تهدد  التي 
ال�سالة  احليوانات  انت�سار  م�سكل 
فيها  تتخبط  التي  امل�ساكل  مللن 
املللنللطللقللة نللاهلليللك عللن الللنللفللايللات 
تللاأزم  من  زادت  التي  والأو�للسللاخ 
انت�رشت  وقللد  باملدينة،  الو�سع 
من  ال�سالة  الكاب  تربية  ظاهرة 
الع�سوائية  احلظائر  م�سريي  قبل 
تاأمني  يف  ي�ستعملونها  والذين   ،
يلتزموا  اأن  دون  للليللا  احلللظللائللر 
اإىل  يعر�سها  مما  تلقيحها  بعمليات 
الكلب.  داء  خا�سة  خمتلفة  اأمرا�س 
�سكان  اأرقللللت  الللو�للسللعلليللة  هلللذه 
الظاهرة  مللن  املللتلل�للرشرة  الأحلليللاء 
اخلروج  بات  حتى  �سلفا،  املذكورة 
الباكر  ال�سباح  يف  حتى  اأو  ليا 
 ، العواقب  حممودة  غري  مغامرة 
ينا�سدون  فهم  املنطلق  هذا  من  و 
العاجل  بالتدخل  املعنية  ال�سلطات 
عليها  للق�ساء  حمات  تنظيم  و 
اأهم  احلذر  و  احليطة  اأخذ  يبقى  حيث 

. الوقاية  و�سائل 
التجاين     ن-ق- 

من  املتخذة  للن�ساطات  موا�سلة   
الأغللواط  وليللة  اأمللن  م�سالح  قبل 
تدابري  نللفللاذ  بللاإ اخلللا�للس  �سقها  يف 
قطاع  عرب  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
تفعيلها،  اعللادة  بعد  الخت�سا�س 
خال  الولية  اأمن  م�سالح  متكنت 
من  الأوىل  يللللام  اأ  )03 ( الللثللاث 
خالفوا  �سخ�س   )256 ( تللوقلليللف 
يف  مت  اأين  اجلزئي،  احلجر  اإجللراءات 
القانونية،  الإجللراءات  اتخاذ  حقهم 
حجز  الللفللرتة  نف�س  خللال  مت  كما 
مركبة   )55 ( للمح�رش  حتللويللل  و 
خللالللف  نلللاريلللة،  دراجللللة   )24 ( و 
املنزيل. احلجر  اإجللراءات  اأ�سحابها 
الإمكانيات  كل  جتنيد  مت  باملوازاة 
اأمللن  مل�سالح  الب�رشية  و  املللاديللة 
خمتلف  تكثيف  و  ملوا�سلة  الولية 

التوعوية  و  التح�سي�سية  ن�سطة  الأ
فللريو�للس  علللدوى  مللن  الللوقللائلليللة  و 
و  للمواطنني  املللوجللهللة  كللورونللا، 
من   ، التجارية  املحال  اأ�سحاب  كذا 
الإر�سادات  و  الن�سائح  تقدمي  خال 
التح�سي�سية  املطويات  توزيع  و 
الوقائية  بالتدابري  اللتزام  و  للتقيد 
منها  تعلق  ما  �سيما  اجلائحة،  من 
�رشورة  النظافة،  اإجللراءات  باتخاذ 
و  التجمعات   اأ�سكال  كل  تفادي 
مع  الآمنة،  الوقائية  امل�سافة  احرتام 
منازلهم  يف  للبقاء  املواطنني  دعوة 
احرتام  و  �سحي،  وقائي  اإجراء  كاأهم 
مللواقلليللت احلللجللر املللنللزيل اجلللزئللي 
ول�سامتهم  للل�للسللاحلللهللم  املللتللخللذ 

اأ�رشهم. و�سامة 
ق/ج

على  ميللر  قللرن  ن�سف  مللن  اأكللرث 
يللزال  ول  اجللللزائلللر  ا�للسللتللقللال 
يعي�سون  اجلزائريني  من  الكثري 
 ، واحلقرة  والعزلة  احلرمان  حياة 
يفتقدون  جتدهم  هذا  من  والأكرث 
الكرمي  العي�س  متطلبات  لأدنى 
اأو  ينكره  اأن  ميكن  ل  هذا  كل   ،
املتخاذلني  امل�سوؤولني  كل  يخفيه 
والوقاحة  ة  اجلراأ ميلكون  ماداموا 
للللللتللاعللب بللكللرامللة الللنللا�للس 
�سكاين  جتمع  هللو   ، وحقوقهم 
ل  ن�سمة   2500 حللوايل  تقطنه 
الراحة  �سم�س  عن  بعيدا  يللزال 
تلللردي  ظلللل  يف  والطللمللئللنللان 
اأوحلللال  والللغللرق يف  اأو�للسللاعلله 
وبب�ساطة  نلله  والللقللهللر،لأ الغنب 
غللاف  اأي  علللللى  يتح�سل  مل 
التنمية  مبجال  للنهو�س  مللايل 
امليدانية  اجلولت  رغم  احل�رشية 
امل�سوؤولة  اجلهات  قللادت  التي 
واطاعهم   ، املعنية  املنطقة  اإىل 
بلغته  الللذي  العجز  حجم  على 
ال�ستقال  منذ  ظلت  التي  وهي 

 ! احلللاد  التنموي  الفقر  ت�سكو 
الظفر  يتعّدى  ل  اأهلها  فطموح 
العادية  املعي�سة  و�سائل  ب�سط  باأ
ن�سانية  اإ قيمة  من  لهم  تبقى  وما 
غري   ، وبائ�س  م�سوؤوم  واقع  يف 
املتعاقبة  املنتخبة  املجال�س  اأن 
فتحّولت  ذلك  غري  لهم  اأرادت 
يطاق  ل  جللحلليللم  اإىل  يللامللهللم  اأ
اجتاحهم  الذي  معنوي  وانهيار 
 ! والتخّلي  بالتقزمي  ل�سعورهم 
يف  �سداه  تللرّدد  هللوؤلء  ا�ستياء 
التاأ�سف  فمظاهر  الأجلللواء  كل 
�سائدة  لغة  والغ�سب  والقلق 
نللا�للس  ملللة لأ تللنلل�للسللج حلليللاة مللوؤ
املبا�رش  لاإق�ساء  يتعّر�سون 
اأجل  من  ويكافحون  ويللكللّدون 
واأوجاعهم  ياأ�سهم  على  التغلب 
الكعاب�سية  ديار  تتخّبط  حيث   !
عن  كلم   10 بعد  على  الواقعة 
باجللفة  م�سعد  بلللللديللة  مبنى 
وان�سغالت  نقائ�س  عللدة  مللن 
للمواطن  اليومية  احلياة  تخ�س 
�سا�سا  اأ تتعلق   ، الكعبا�سي 

ال�رشوب  مبياه  الللتللزود  بنق�س 
واهرتاء  املوا�سات  غياب  وكذا 
عزلهم  اإىل  ّدى  اأ الذي  الطرقات 
احليوية  املللرافللق  وانللعللدام  اأكللرث 
واعترب   ، والريا�سية  والرتفيهية 
ت�سخي�س  يف  احلللنلليللة  �للسللكللان 
الجتماعية  لأحللوالللهللم  خللا�للس 
على  ينبغي  نلله  اأ واحللل�للسللاريللة 
التحّلي  املحليني  امللل�للسللوؤولللني 
مللانللة  بلللروح امللل�للسللوؤوللليللة والأ
اأكللمللل  علللللى  مهمتهم  داء  واأ
كانت  ذا  اإ عّما  وت�ساءلوا  وجلله 
نه�سة  �ست�سهد  منطقتهم 
نه  اأ موؤكدين   ، ما  يوما  تنموية يف 
بالرعاية  يحظون  غريهم  كان  ذا  اإ
عن  يعرفون  ل  نهم  فاإ واملتابعة 
وهي  �سيئا  والهللتللمللام  الللدعللم 
بالكارثة  توحي  التي  احلقيقة 
تعرية  اأجلللل  فللمللن   ! الللكللربى 
التحرير   " ارتلللاأت  و�سعيتهم 
ا�ستطاعية  بجولة  الللقلليللام   "
اأجمع  التي  املذكورة  للمنطقة 
 " النوم   " اأن  على  بها  القاطنون 

من  للتخل�س  الوحيد  امل�سلك  هو 
اإ�رشاقة  فمع   ! املّرة  ال�سقاء  لذة 
همومهم  تتزايد  جديد  يوم  كل 
رعاية  حتت  خيباتهم  وتت�ساعف 
اأن  بعد   ، والن�سيان  التجاهل 
خملفات  حتللمللل  علللللى  تللعللّودوا 
املتنوعة  والأزمللللات  امل�ساكل 
قدر  جتنب  على  اأجربتهم  التي 
مع  مبا�رش  احتكاك  اأي  امل�ستطاع 
يخجلون  اأ�سبحوا  نهم  لأ اّلخرين 
كل  ب�سبب   ! املخزي  و�سعهم  من 
كعبا�س  حنية  بناء  اأ يطالب  هذا 
بالتدخل  الللولئلليللة  ال�سلطات 
ملعاناتهم  نهاية  لو�سع  العاجل 
�سربهم  لأن  طويا  عّمرت  التي 
يعد  ومل  التا�سي  و�سك  على 
 ، اليوم  بعد  املقاومة  مبقدورهم 
و�سّدت  التنا�سي  لّفهم  اأن  بعد 
تعبتهم  واأ الللامللبللالة  فللقللهللم  اأ
طعم  واأفقدتهم  الأمل  ل�سعات 

. الأمل 
ذيب  عمر 

والإجللللراءات  الللتللدابللري  اإطلللار  يف 
فريو�س  انت�سار  ملحاربة  الوقائية 
البيئة  مديرية  نظمت  كللورونللا، 
الرتاب  عرب  وا�سعة  تعقيم  حملة 
مديرية  مع  بالتن�سيق  الوطني، 
ال�سلكية  املللوا�للسللات  و  الللربيللد 
الوطني  الديوان  و  الا�سلكية  و 
على  احلفاظ  اأجللل  من  للتطهري، 
خا�سة  وحياته،  املللواطللن  �سحة 
نللتللقللال  اإ جلللراء  مللن  امل�سنني  فللئللة 

كورونا. فريو�س 
بولية  البيئة  مديرة  �سخرت  و 
اجللللللفللة، الإمللكللانللات املللاديللة و 
�سحة  حماية  ل�سمان  الب�رشية 
خطر  مللن  املللواطللنللني  �للسللامللة  و 
الإ�لللسلللابلللة بللفللريو�للس كللورونللا 
عدوى  انت�سار  منع  و  امل�ستجد، 
العامة.  الأو�ساط  يف  الوباء  هذا 
تعقيم  و  تطهري  العملية  م�ست  و 
املواطنون،  يق�سدها  التي  الأماكن 

الربيد،  زبائن  �سحة  على  حر�سا 
الذي  امل�سنني  الأ�سخا�س  ل�سيما 
�سحب  اأجللل  مللن  مق�سدهم  يعد 
اأجللهللزة  خ�سعت  كما  رواتللبللهللم. 
الأخللرى  هللي  للليللة  الآ ال�سبابيك 
م�ست  قللد  و  التعقيم.  لعملية 
مراكز  والتطهري  التعقيم  عملية 
اأولد  قرية  الللوئللام،  بحي  الربيد 
احل�رشي  القطب  و  الللللله  عبيد 
و  الربيد  مكتب  تعقيم  و  بربيح، 

املدينة. بو�سط  املوا�سات 
م�ساركة  العملية  �للسللهللدت  و 
كلللبلللرية مللللن طلللللرف مللديللريللة 
ال�سلكية  واملللوا�للسللات  الللربيللد 
اجلزائر  اإت�سالت  و  والا�سلكية 
للتطهري  الللوطللنللي  واللللديلللوان 
العملية  تزال  ول  باجللفة   ONA
جميع  لتم�س  وم�ستمرة  متوا�سلة 
الولية. بلديات  عرب  الربيد  مراكز 
ق/ج

التلقيح  من  ي�ستفيدون  طفل    4200
�سد ال�سلل باإليزي 

�سالح بعني  لل�سباب  فالحية  موؤ�س�سات  ل�ستحداث  هكتار  اآلف   6

�سكان مدينة تقرت ي�ستكون انت�سار 
الكالب امل�سردة 

خالل الثالث اأيام الأوىل من تطبيق احلجر اجلزئي 

اأمن الأغواط يوقف 256 �سخ�سا 
و 79 مركبة و دراجة نارية 

 الوعود الكاذبة قهرت تطلعاتهم ومتاعبهم مع احلرمان متوا�سلة

�سكان حنية كعبا�ض باجللفة .. يتكّبدون القهر يف عّز ال�ستقالل !

مديرية البيئة تطلق حملة تعقيم وا�سعة ملراكز الربيد باجللفة
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األحد 22 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 07 ربيع الثاني 1442هـ2131

اإيداع منتحل �سفة "النائب العام" لدى جمل�ض ق�ساء ق�سنطينة  و�سركاوؤه 
احلب�ض املوؤقت 

عي�ض علجية 
-----------------

نللدوة  يف  اجلللمللهللوريللة  وكلليللل  قلللال  و 
ال�سبت  اأم�س  �سبيحة  ن�سطها  �سحفية 
الزيادية  بحي  البتدائية  املحكمة  مبقر 
)عرتو�س  املدعو  اأن  ق�سنطينة   وليللة 
 16 بتاريخ  توقيفه  مت  الدين(  �ساح 
ثبوت  خلفية  علللللى    2020 نوفمرب 
لدى  العام  النائب  �سفة  بانتحال  قيامه 
من  متكن  اأين  ق�سنطينة،  ق�ساء  جمل�س 
طبيعيني  اأ�سخا�س   عدة  على  التحايل 
على  عمومية  اإداريلللة  موؤ�س�سات  و 
اإثر  هذا  و  الوطني،  و  املحلي  امل�ستوى 
موؤ�س�سة  لدن  من  هاتفية  مكاملة  تلقيهم 
ات�سل  �سخ�سا  اأن  تفيد  اإدارية  عمومية 
يدعي  نللقللال  هللاتللف  طللريللق  عللن  بللهللم 
ق�ساء  جمل�س  لللدى  العام  النائب  نلله  اأ
معينة،  اأ�سغال  اإجناز  بغية    ، ق�سنطينة 
يخ�س  ل  الرقم  اأن  من  التاأكد  بعد  و 
فورية  تعليمات  توجيه  مت  العام،   النائب 

ممثلة  الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح  اإىل 
ولية  باأمن  التدخل  و  البحث  فرقة  يف 
الرقم  �ساحب  هوية  لتحديد  ق�سنطينة 
على  القب�س  مت  اأيللن  فللورا،  توقيفه  و 
تبني  معه،  التحري  خال  من  و  املعني 
العديد  على  حتايل  له  �رشكاء  برفقة  اأنه 
م�سوؤويل  و  مواطنني  من  ال�سحايا  من 

عمومية. اإدارية  موؤ�س�سات 
توقيف  مت  الللتللحللقلليللق  يف  تعمقا  و   
املتهم  يرافقان  كانا  اآخرين  �سخ�سني 
يف  با�ستمرار  الذكر  ال�سالف  الرئي�سي 
الحتيالية،  ن�ساطاته  و  حتركاته  كل 
حني  اإىل  ن�ساطه  تو�سيع  من  مكنه  مما 
ق�سد  مركزية  عمومية  بللاإدارة  ات�سل 
�رشكة  ل�سالح  معني  ملف  يف  التدخل 
تن�سط  و   اجلزائر  يف  مقر  لها  اأجنبية 
مقابل  ذلللك  الإلكرتونيات،  جمللال  يف 
 02 بقيمة  مللايل  مبلغ  على  احل�سول 
�سيارة مت حجزها  به  اقتنى  دينار،   مليون 
قد  و   ، ال�سبطية  عنا�رش  طللرف  مللن 

لل�رشكة  املمثل  من  كل  ذلك  يف  �ساركه 
حمامية  و  )غ.م(   املللدعللو  الأجللنللبلليللة 
 ،) )ب.اإ امل�سماة  هي  و  باملغفلة  و�سفوها 
هما  و  اآخرين  �سخ�سني  تورط  تبني  كما 
بني  العاقة  ربط  يف  )�س.ع(  و  �س.م(   (
الرئي�سي  املتهم  ليت�سلم  ال�سبكة،  اأفراد 
العام،  النائب  نلله  اأ اعتبار  على  املبلغ 
هذه  مبتغى  حتقيق  يف  بنفوذه   تدخل  

الأجنبية. ال�رشكة 
الأولية  الإجللراءات  من  النتهاء  بعد    
نيابة  اأملللام  املتهمني  جميع  تللقللدمي  مت 
بتاريخ  ق�سنطينة  مبحكمة  اجلمهورية 
على  اإحالتهم  و   2020 نوفمرب   19
مع  املحكمة،   بللذات  التحقيق  قا�سي 
جنحة  اأ�سا�س  على  لهم  التهام  توجيه 
الإعداد  بغر�س  اأ�للرشار  جمعية  تكوين 
لقب  ا�ستعمال  املتهمني،  جلميع  جلنح 
للمتهم  قانونا  منظمة  مبهنة  مت�سل 
و  الأول  للمتهم  الن�سب  الرئي�سي، 
لقب  ا�ستعمال  يف  امل�ساركة  الثاين،  

للمتهم  قانونا  منظمة  مبهنة  مت�سل  
للمتهم  الن�سب  يف  امل�ساركة  الثاين، 
غري  مزية  منح  يف  اللل�للرشوع  الللثللالللث، 
عمومي  مللوظللف  ل�سالح   م�ستحقة 
الرابع  للمتهمني  عمل  باأداء  يقوم  لكي 
يف  ال�رشوع  يف  امل�ساركة  و  اخلام�س،  و 

موظف  ل�سالح  م�ستحقة  غري  مزية  منح 
للمتهمان  عمل  باأداء  يقوم  لكي  عمومي 
باأحكام  عما  وذلك  ال�سابع،  و  ال�ساد�س 
243،372 من  177ف2،   ،42،176 املواد 
  52 . 25ف1  املللواد  و  العقوبات  قانون 

الف�ساد. من  الوقاية  قانون  من 

اأودع  وكيل اجلمهورية ال�سيد قادري عبد الفتاح املدعو )ع .�سالح الدين( و 06 من �سركائه احلب�ض املوؤقت بعدما انتحل هذا الأخري �سفة النائب العام لدى جمل�ض ق�ساء ق�سنطينة و التحايل 
اأ�سخا�ض طبيعيني و م�سوؤويل موؤ�س�سات اإدارية عمومية، و قد وجه وكيل اجلمهورية يف ندوة �سحفية نداًء لكل �سخ�ض وقع �سحية هذه الع�سابة  و باخل�سو�ض ال�سخ�ض املحتال �سواء  على 
التقى به �سخ�سيا اأو تعامل معه اأو له اأية معلومات بو�سفه �ساهدا على وقائع  م�سابهة للتقرب من نيابة حمكمة ق�سنطينة ق�سد تقييد �سكواه اأو �سماع �سهادته يف املو�سوع اأو يت�سل على الرقمني 

الهاتفيني:  0774،12،60،43 و الرقم 0540،76،84،09، و هذا عمال باأحكام املادة 17ف5 من قانون الإجراءات اجلزائية.

يف ندوة �سحفية ن�سطها مبقر املحكمة البتدائية بحي الزيادية

�سهران حب�سا غري نافذ ل03 طالبات يف �سيدي بلعبا�ض
نطقت ، اأم�س، حمكمة اجلنح ب�سيدي بلعبا�س 
غرامة  مع  نافذ  غري  حب�سا  �سهرين  باحلكم 
ثاث  حق  يف  دج  األللف   100 قدرها  مالية 
طالبات تدر�سن �سنة اأوىل  ما�سرت تخ�س�س 
�س"  وهن"ب.  واقت�ساد  وت�سيري  بيولوجي 
 25 ن"  و"ب.  �سنة   24 و"  ع.  و"  �سنة   27
احليازة،  بالك�رش مع  ال�رشقة  �سنة عن جنحة 
وجمفف  وحا�سوب  ماب�س  يف  واملتمثلة 

�سعر.
 25 تللاريللخ   اإىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل 
اإ"   "ع.  ال�سحية  قدمت  ،اأين    2020 اأكتوبر 
طالبة جامعية تقيم بالإقامة اجلامعية 8 ماي 
1945 �سكوى لدى الأمن احل�رشي ال�ساد�س 
�سكوى �سد جمهول لقرتافه ال�رشقة داخل 

اجلامعي  بالقطب  اجلامعية  بالإقامة  غرفتها 
"كومبي�س" تتمثل يف �رشقة ماب�س وجمفف 
ل�سديقتها  ملك  وحا�سوب  وحقائب  ال�سعر 
"ب. ر" التي تقيم معها بنف�س الغرفة ، وذلك 
خال �سهر مار�س 2020 بعد اإعان العطلة 
بعدما  ،خا�سة  كورونا  جائحة  مع  تزامنا 
تعرفت ال�سحية على ثوبها التي كانت تلب�سه 
اأحد املقيمات وتاأكدت ال�سحية اأن الف�ستان مت  
املجاورة،  الغرفة  ا�ستعارته من زميلتهن يف 
تفتي�س  مت  ،اأيللن  ال�رشقة  فيها  متت  والتي 
لغرفة  الق�سائية  ال�سبطية  قبل   من  الغرفة 
امل�ستبه فيهن  ووجدت بحوزتهن الأغرا�س 
ال�سحية  حمامي  مرافعة  وعند  امل�رشوقة،اإذ 
ال�رشقة  جللراء  من  عانت  موكلته  اأن  اأكللد 

يعرتفن  مل  الآن  وحلد  املتهمات  خلفتها  التي 
بال�رشقة ومت حيازتهن على الأغرا�س ملدة 7 
ال�سحية  حق  يف  املحامي  رافع  ،كما  اأ�سهر 
حلد  ولكن  التوابون  اخلطائني  خري  ان  الثانية 
الآن ل يعرتفن بالك�رش وال�رشقة ، واملتهمات 
�سيكن عربة لكل املقيمات اجلامعيات ، فيما 
حب�سا  عام  للطالبات  العامة  النيابة  التم�ست 
بعدما  مالية،  وغرامة  دج  األف   50 و  نافذا 
بعد  والرباءة  الرحمة  عني  حماميتهن  طلبت 
التخريب  اأن  اجلامعية  الإقامة  مدير  ت�رشيح 
لي�س كبري و كونهن طالبات جامعيات واأي 
اجلنح  حمكمة  لتنطق  منه  �سيت�رشرن  حكم 

باحلكم ال�سالف الذكر  .
م.رم�ساين

بعد �سل�سلة من الإحتجاجات يف �سيدي بلعبا�ض

مديرية الرتبية تخري الأ�ساتذة بني 
الولية والبلديات للمبيت

خرّيت مديرية الرتبية الأ�ستاذة الناجحني يف 
م�سابقة الأر�سية  الوطنية منذ عام 2016 
اإىل  الرجوع  بني  بلعبا�س  �سيدي  بولية 
الإيواء  من  لا�ستفادة  الأ�سلية  منا�سبهم 
يف  للكراء  اأخرى  �سكنات  عن  البحث  اأو 
حلول  على  تتوفر  ل  التي  الولية  عا�سمة 
ب�سبب ال�سغط الكبري الذي تعي�سه يف هذا 
اخل�سو�س ،خا�سة واأن ذات املديرية كانت 
قد وجدت حلول موؤقتة لهوؤلء اأثناء جناحهم 
منذ 04 �سنوات ،اأين وفرت لهم الإيواء يف 
ال�سكنات  اأو  بالبلديات  وظيفية  �سكنات 
الرتبية  مديرية  ،خرجت  باملفت�سني  اخلا�سة 

الحتجاجات  بعد  مللوؤخللرا  �سمتها  عللن 
املتكررة لهوؤلء الأ�ساتذة  اأمام مقر مديرية 
التي  املزرية  الظروف  ب�سبب  ليا  الرتبية 
نا�سدوا   قد  هللوؤلء  كان  حيث  يعي�سونها، 
�سكنات  اإىل  حتويلهم  الو�سية  اجلهات 
اإذ  هيبته،  واحرتام  الأ�ستاذ  لكرامة  �سمانا 
خل�س الأ�ساتذة القادمون من خارج الولية  
والثانويات   املتو�سطات  مبختلف  للعمل 
النخفا�س  ظل  يف  امل�سجلة  النقائ�س  اأهم 
الكبري لدرجة احلرارة بالولية ،حيث اأ�سبح 

هوؤلء مهددين باملبيت يف ال�سارع  .
م.رم�ساين �سكان دوار ال�سعبة بلرجام يرفعون جملة من املطالب التنموية 

 ل يزال دوار ال�سعبة ببلدية لرجام بتي�سم�سيلت 
مبنطقتهم  التنمية  م�ساريع  انعدام  من  يعاين 
واإخراجهم  عليهم  الغنب  رفع  �ساأنها  من  التي 
من العزلة املفرو�سة عليهم منذ عقود، وياأتي 
رغم  ال�رشوب  املاء  غياب  مطالبهم  مقدمة  يف 
وعود امل�سوؤولني املتكررة بربط الدوار ب�سبكة 
املياه ال�ساحلة لل�رشب، هذا الأمر جعل العائات 
املياه من مناطق  البحث جللب  تعاين يوميا يف 
البع�س  يكتفي  فيما  اخلا�سة  بو�سائلهم  اأخرى 
تبقى  التي  بال�سهاريج  املياه  باقتناء  الآخللر 
باعتبارها  ال�سحي  اجلانب  من  م�سمونة  غري 
جمهولة امل�سدر ول تخ�سع للمعايري ال�سحية 
من  الدوار  �سكان  ي�ستكي  كما  بها،  املعمول 
يعتمدون  اأين  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة  غياب 
على الطرق البدائية بحفر مطامري ل�رشف املياه 
حقيقي  خطر  م�سدر  اإىل  حتولت  التي  القذرة 
على �سحتهم ب�سبب الروائح الكريهة وت�رشب 
القذرة و�سط املحيط، كما يعاين �سكان  املياه 
حيث  مبنطقتهم  مدر�سة  غياب  من  الدوار  هذا 
كيلومرتات  عدة  املتمدر�سون  اأبناوؤهم  يتنقل 
يف  الأقدام  على  م�سيا  املدار�س  اإىل  للو�سول 
ظروف �سعبة ب�سبب عدم تواجد نقل مدر�سي 
هذه  يربط  الذي  العمومي  النقل  انعدام  وكذا 

املنطقة الريفية باملدينة.
طلباتهم متحورت اأي�سا يف اإعادة تهيئة الطرق 
ربطهم  اأ�سغال  جراء  تدهورها  بعد  وامل�سالك 
لغاية  تهيئتها  اإعادة  يتم  ومل  الطبيعي  بالغاز 

من  اأكللرث  مللرور  رغم  ال�سكان  ي�سيف  الآن 
الطبيعي  الغاز  �سبكة  وو�سع  هذا  على  �سنة 
قيد اخلدمة اإل اأن عدم تهيئة الطريق زادت من 
معاناة ال�سكان، اإ�سافة لهذه امل�ساكل التنموية 
ي�ستكي �سكان دوار ال�سعبة من غياب التغطية 
للعاج  قاعة  تواجد  عللدم  ب�سبب  ال�سحية 
مبنطقتهم، الأمر الذي يجربهم على التنقل اإىل 
احلقن،  و�سع  حتى  اأو  العاج  لغر�س  املدينة 
�سبكة  غياب  اإيل  الدوار  �سكان  وتطرق  هذا 
الهاتفيني  املتعاملني  لكافة  الهاتفية  التغطية 
مبنطقتهم رغم عدة �سكاوى مقدمة اإىل اجلهات 

ا�ستجابة  اأي  دون  التجارية  والوكالت  املعنية 
بتوفري  املعنية  الوزارة  تاأكيد  رغم  تو�سيح  اأو 
منذ  بالولية  الظل  مناطق  لكافة  التغطية 
الوزارة  تعليمات  اأن  اإل  الفارط  جانفي  �سهر 
على  يطبق  مل  ورق  على  وحرب  تعليمة  بقيت 
�سكان  ياأمل  الو�سع  هذا  واأمام  الواقع،  اأر�س 
النظر  بداوي  عبا�س  الولية  وايل  من  ال�سعبة 
بت�سطري  وذلللك  ومطالبهم  ان�سغالتهم  يف 
اأو�ساعهم  حت�سني  �ساأنها  من  تنموية  م�ساريع 

وفك العزلة عن منطقتهم.
زغارية حميد

بعد ا�سدارها لقرار التوقيف التحفظي يف حقهما

مديرية الرتبية بخن�سلة ترتاجع عن قرار 
توقيفها التحفظي لكل من مدير متو�سطة 

ابراهمي �سالح ومقت�سدها
خن�سلة  لولية  الرتبية  مديرية  تراجعت 
كا  حق  يف  التحفظي  توقيفها  قرار  عن 
�سالح  ابراهيمي  متو�سطة  مدير  من 
ومقت�سدها بعد اأن ا�سدرت قرارا يق�سي 

بتوقيفهما على خلفية ما�سهدته متو�سطة 
ابراهمي �سالح باملقاطعة الدارية �س�سار 
اقدام  بعد  املا�سية  اليام  خال  بخن�سلة 
جمهولني على عملية �رشقة و�سطو التي 
من  متكنوا  اأين  املتو�سطة  لها  تعر�ست 
فولذية  خزانة  على  وال�ستياء  ال�رشقة 
مليون  ب150  يقدر  مللايل  مبلغ  بها 
باملتو�سطة  وقتها  متواجدا  كان  �سنتيما 
فتحت  التي  واحلللادثللة  الق�سية  وهللي 
حتقيقا  املعنية  المنية  امل�سالح  ب�ساأنها 
احلقيقني  الفاعلني  اىل  للو�سول  معمقا 
ادارة  انللذاك  قدمتها  التي  ال�سكوى  اثر 
املتو�سطة،هذا وقد جاء تراجع املديرية عن 
قرارها الول القا�سي بالتوقيف التحفظي 
ح�سب  بلله  قللام  اللللذي  الحللتللجللاج  بعد 
والرتبوي  الداري  الطاقم  معلوماتنا 
قرار  على  منهم  احتجاجا  للمتو�سطة 
التوقيف يف حق املدير واملقت�سد.                  
ونا�س لزهاري

 يف عملية تعقيم و تطهري كربى على م�ستوى مدينة خمي�ض مليانة 

جتنيد اأكرث من  500 �سرطي
يف اإطار تعزيز اجلهود امليدانية الرامية اإىل الوقاية من فريو�س كورونا من خال مرافقة خمتلف العمليات الهادفة اإىل كبح اإنت�سارعدوى وباء كورونا ، 
�ساركت م�سالح اأمن ولية عني الدفلى هذا اليوم 18 نوفمرب 2020، يف عملية تعقيم و تطهري كربى على م�ستوى مدينة خمي�س مليانة ، و هي العملية 
التي بادرت بها ال�سلطات املحلية بالولية حتت اإ�رشاف ال�سيد وايل الولية، مب�ساركة خمتلف القطاعات و الهيئات ، من خال جتنيد قوة مادية و ب�رشية 
هامة لإجناح العملية التي �سملت خمتلف ال�سوارع  و الأحياء باملدينة . م�سالح اأمن ولية عني الدفلى بتعداد ب�رشي فاق 500 �رشطي مدعمني بو�سائل 
مادية معتربة ، قامت بتاأمني و ت�سهيل عمليات التعقيم بال�سوارع الرئي�سية ، كما قام اإطارات و اأعوان ال�رشطة بتوزيع 1000 قناع واقي )كمامة وجه( 
على املواطنني بال�سوارع و الأحياء مع حت�سي�سهم باأهمية موا�سلة الإلتزام باإجراءات الوقاية ، من خال اإطاق نداءات عرب مكربات ال�سوت ب�سيارات 
ال�رشطة ب�رشورة اإرتداء القناع الواقي و احلر�س على الإلتزام بالتباعد الإجتماعي للم�ساهمة يف كبح اإنت�سار الوباء و تكري�س الوعي اجلماعي لدى 
، قامت قوات  العمومية  ال�سلطات  التنظيمية ال�سادرة عن  اللوائح  املرا�سيم و  املراقبة يف تطبيق بنود  اإطار مهام  ، باملوازاة مع ذلك و يف  املواطنني 
يف  خا�سة  الوقائية  لاإجراءات  املخالفات  و  اخلروقات  خمتلف  ردع  و  الفو�سويني  الباعة  من  الأحياء  و  ال�سوارع  خمتلف  تطهري  و  باإزالة  ال�رشطة 
الف�ساءات و املحات التجارية ، هذا و �ستوا�سل م�سالح اأمن ولية عني الدفلى  يف مهامها للمرافقة و املراقبة لتعزيز الوعي و احل�س الأمني  العملية 

لقت جتاوب كبري من مواطني املدينة الذين ثمنوا املجهودات الكبرية لقوات ال�رشطة يف هذا الظرف ال�سحي .
خمتار برادع/عني الدفلى



ملنتخب  الــفــنــي  ــر  ــدي امل ظــهــر 
يف  بلما�شي  جــمــال  ــر  ــزائ اجل
مقابلة اإعالمية جديدة، �شرح 
اأفريقيا  يف  اللعب  �شع�بة  فيها 
لعبني  مــن  م�شكل  بــفــريــق 
حتدث  كما  ــا،  ــاأوروب ب يلعب�ن 
مع  الت�ا�شل  يف  �شيا�شته  عن 
اجلن�شية  ــي  ــزدوج م الــنــجــ�م 
لعبيه  وق�شية  )املغرتبني(، 
ب�داوي  وه�شام  عطال  ي��شف 
من  مبا�شرة  احــرتفــا  اللذين 

اجلزائر.
ومل يخف بلما�شي خ�شيته من 
وافتقادهم  لعبيه،  فعل  ردة 
لــتــاأثــرهــم  ــات  ــاري ــب امل لن�شق 
بتف�شي فريو�س ك�رونا، حيث 
"اأر  ملحطة  ت�شريحات  يف  قال 
"األغينا  الفرن�شية:  �شي"  اأم 
ال�باء،  ب�شبب  مباريات  عــدة 
املنتخب  يرتاجع  اأن  وخ�شيت 
ومــردوده، لكن ذلك مل يحدث 
متحم�شني  كان�ا  الالعبني  لأن 
قمي�س  يرتدون  عندما  جــداً 
على  حري�شني  وكنا  اجلزائر، 
الــ�قــت  هـــذا  يف  ــع  ــرتاج ن األ 

احل�شا�س".
ثم اأ�شاف "ل �شك اأن كرة القدم 
خ�ش��شياتها،  لها  الأفريقية 
فاملحيط �شعب وامليادين �شيئة 
غالبًا، ول اأعتقد اأن اأي منتخب 
اأوروبي كبري قادر على تقدمي 
اأمــام  فمثاًل  هناك،  جيد  اأداء 

زميباب�ي، كانت الأم�ر �شعبة 
ــرارة  واحل �شيئ  الت�قيت  لأن 
كانت  كما  درجـــة،   30 بلغت 

اأر�شية امليدان كارثية".
اأن  بلما�شي  جــمــال  ــرب  ــت واع
من  ــريرّ  ــغ ي جعلته  الـــظـــروف 
ــع الــالعــبــني بــاأمــل  تــعــامــلــه م
ممكن،  م�شت�ى  اأف�شل  تقدمي 
علي  "كان  عليه  علرّق  ما  وهــ� 
ــري احلـــالـــة الــنــفــ�ــشــيــة  ــي ــغ ت
لالعبني، وحت�شي�شهم بالع�امل 
وقمت  ت�اجهنا،  كــانــت  الــتــي 
جدية  اأكـــر  الأمـــــ�ر  بجعل 

خالل حديثي معهم".

للحديث  اأفريقيا  بطل  وعــاد 
عن النقطة الأكــر تــداوًل يف 
يف  واملتمثلة  الأخرية،  الفرتة 
الالعبني  ا�شتدعاء  مع  تعامله 
اأقنع  ل  "اأنا  ح  ف�شررّ املغرتبني، 
مع  باللعب  املغرتبني  الالعبني 
ــرتح  اجلــزائــر، بــل اأ�ــشــرح واأق
مبا  واأخــربهــم  املــ�ــشــروع،  لهم 
ــة،  ــراح ــش ــل � ــك يــنــتــظــرهــم ب
ــ�ن اخــتــيــارهــم  ــك ــا ي ــده ــع وب
ت�شريف  على  قدرتهم  ح�شب 

املنتخب".
املــغــرتبــني  "بع�س  واأردف 
يرغب�ن  بــاأنــهــم  ي�شعرونك 

كانت  ولـــ�  غــبــيــًا،  جعلك  يف 
ت�شرين  امل�شيئة  فعلهم  ردة 
ذلك،  من  لأقلق  كنت  ما  فقط 
ــم،  الأه هي  بلدي  �شمعة  لكن 
فاأحاول اأن اأحتلى بال�شرب. كل 
تلعب  الرتبية  اأن  ــر  الأم يف  ما 
دوراً، فاإذا كربت على قيم حب 
اجلزائر فلن ترف�شها، على كل 
حال اأق�م بعملي ملن ي�شتحق�ن 

ذلك".
يف  اجلــزائــري  ــدرب  امل وتطرق 
لعبيه  بع�س  اإىل  حــديــثــه 
الــــــذي يـــعـــانـــ�ن مــــن نــقــ�ــس 
فعله  ردة  كا�شفًا  املناف�شة، 

اأريــد  "ل  عطال  ق�شية  حــ�ل 
احلديث عن مثل هذه الق�شايا 
اأنه  اأعتقد  لكني  الإعــالم،  يف 
اأر�ــشــل  اأن  اجلــيــد  مــن  �شيك�ن 
املرات،  بع�س  يف  ب�شاأنها  ر�شالة 
فبالن�شبة لعطال وب�داوي كان 
باأجرة  �شعبًا،  لفرن�شا  ال��ش�ل 
ــهــريــة كـــبـــرية واخـــتـــالف  �ــش
عليرّ  كان  اجلزائر،  مع  الثقافة 
يف  معهما  واحلديث  مرافقتهما 

اأكر من مرة".
ـــة بني  ـــ�دي وعــــن املــــبــــاراة ال
ــر وفــرنــ�ــشــا، قـــال: "ل  ــزائ اجل
علم يل بالق�شية، لكن �شيك�ن 
ت�اريخ  ن�شتغل  اأن  املثري  من 
ـــرتة الــتــ�قــف  الــفــيــفــا، مــع ف
ـــ� ما  ــي عــانــيــنــا مــنــهــا، وه ــت ال
قبل  حل�ل  عن  للبحث  يدفعنا 
مل  التي  العام  كاأ�س  ت�شفيات 
تكن �شهلة كما يعتقد البع�س".

وكــ�ــشــف بــلــمــا�ــشــي عـــن ا�ــشــم 
الــدوري  يف  يتابعه  �شار  مميز 
ـــر  الــربتــغــايل، ويــتــعــلــق الأم
ياني�س  الأيـــ�ـــشـــر  بــالــظــهــري 
"ميتلك  واأ�ـــشـــاف:  ــس،  ــا� ــم ح
حما�س قدمًا ق�ية، وقد �شجل 
�شد  حا�شمة  متــريــرة  وقـــدم 
بنفيكا، لكننا نتابعه كما نتابع 
من  و�شيك�ن  الالعبني،  جميع 
ال�شعب عليه اللعب يف اأفريقيا 

مبا�شرة يف ال�قت الراهن".

نــ�فــمــرب/   20 ـــ�م  ي ــادف  ــش ــ� ُي
انطالق  م�عد  الثاين  ت�شرين 
بط�لة كاأ�س العامل يف قطر عام 
الآن  من  عامني  بعد  اإذ   ،2022
اأول  �شتنطلق  والكمال  بالتمام 
املنطقة،  يف  م�نديال  بط�لة 
ر�شميًا  منتخب  اأي  تاأهل  وقبل 
طبعًا  العربية  اجلماهري  حتلم 
الأ�ــشــمــاء  مــن  الكثري  ــة  ــروؤي ب
جنمها  ي�شطع  الــتــي  العربية 

الي�م، يف احلدث العاملي.

 رياض محرز

ــري الــعــربــيــة  ــاه ــم تــعــتــرب اجل
حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم 
التي  العربية  النج�م  اأبرز  من 
الأوروبــيــة،  املالعب  يف  تلعب 
مان�ش�شرت  فريق  مع  يلعب  وه� 
ويف  "الربميريليغ".  يف  �شيتي 
اجلزائري  املنتخب  مُيثل  وقت 
عليه  معلقة  الآمال  كل  �شتك�ن 
لقيادة "حماربي ال�شحراء" اإىل 

م�نديال قطر.
العربية  اجلماهري  و�شتك�ن 
ت�اجد  الأول  ل�شببني،  �شعيدة 
ــس  ــا� جنـــم عــربــي بــحــجــم ري
والثاين  العامل،  كاأ�س  يف  حمرز 
تاأهل منتخب عربي للم�شاركة 
الكبري،  الريا�شي  ــدث  احل يف 
بــ�زن  ا�شم  لت�اجد  و�شيك�ن 
حمرز دفعة معن�ية للجماهري 
اإىل  ُت�شافر  لكي  اجلــزائــريــة 

قطر ملتابعة منتخب بالدها.

محمد صالح

األ  عــربــي  ملــ�ــشــجــع  ــن  ــك مي ل 
حممد  النجم  تــ�اجــد  يتمنى 
يف  م�شر  بالده  ومنتخب  �شالح 

يف  الدوحة  القطرية  العا�شمة 
النجم  فهذا   ،2022 م�نديال 
الذي خطف الأنظار يف الدوري 
الإنكليزي مع ليفرب�ل واأ�شبح 
واحـــدا مــن اأبـــرز الــهــدافــني يف 
يت�اجد  األ  ال�شعب  من  العامل، 
يف م�نديال على اأر�س عربية.

ــل  ــاأه وتــتــمــنــى اجلــمــاهــري ت
الثانية  للمرة  م�شر  منتخب 
وذلك  العامل،  كاأ�س  اإىل  ت�اليًا 
�شالح  حمــمــد  تــ�اجــد  بــغــيــة 
واإمتاع  القطرية  الأرا�شي  على 
يف  �شتت�اجد  التي  اجلماهري 
املالعب خالل البط�لة، كما اأن 
ت�اجد �شالح �شُي�شجع اجلمه�ر 
قطر  اإىل  الت�افد  على  امل�شري 

خالل البط�لة.

حكيم زياش

زيــا�ــس  حكيم  الــنــجــم  يـــرتك 
ــمــة ذهــبــيــة يف  حـــالـــيـــًا بــ�ــش
وخ�ش��شًا  القدم  كرة  مالعب 
وُيقدم  ُيبدع  اإذ  الإنكليزية، 
ـــع فــريــق  ـــزا م ـــي ــ�ى مُم ــت ــش ــ� م

لقب  ــــال  ن ــى  ــت ح تــ�ــشــيــلــ�ــشــي 
"ال�شاحر". وطبعًا ل يقل زيا�س 
وريا�س  �شالح  حممد  عن  �شاأنا 
ــده يف  ــ�اج حمــرز يف اأهــمــيــة ت
اأر�س  على  العامل  كاأ�س  بط�لة 

عربية.
اأبرز  من  زيا�س  حكيم  وُيعترب 
حاليًا،  املغربي  املنتخب  جن�م 
وُتع�ل عليه اجلماهري العربية 
منتخب  م�شاعدة  يف  واملغربية 
امل�نديال  اإىل  التاأهل  يف  بالده 
القطري وذلك لأن ت�اجد جنم 
عربي  ومنتخب  زيا�س  بحجم 
جانب  اإىل  البط�لة  يف  اأخـــر 
�شعادة  م�شدر  �شيك�ن  قطر 
التي  العربية  اجلماهري  لكل 
�شُت�شافر اإىل هناك اأو ُتتابع من 

خلف ال�شا�شات.

وهبي الخزري

ه� هداف يف فريق �شانت اإتيان 
ت�ن�شي  ومــهــاجــم  الــفــرنــ�ــشــي 
اأعمدة  اأبرز  من  ُيعبرت  م�ه�ب 
قرطاج" حاليًا،  "ن�ش�ر  منتخب 

اجلماهري  عليه  ُتع�ل  وطبعًا 
مل�شاعدة  والعربية  الت�ن�شية 
اإىل  لــلــتــاأهــل  بــــالده  منتخب 
على  �شُيلعب  ــذي  ال املــ�نــديــال 

اأر�س عربية.
حاليًا  اخلــزري  وهبي  وُيعبرت 
يف  ت�ن�س  منتخب  ممثلي  اأبــرز 
بالإ�شافة  الأوروبية،  املالعب 
اأمين بن  اأخرى مثل  اأ�شماء  اإىل 
و�شيف  �شخريي  اإليا�س  حممد، 
ــر  دراغ وحممد  خــاوي  الــديــن 
يحلم�ن  الذين  من  وغريهم 
م�نديال  اإىل  ت�ن�س  بقيادة 
اجلــمــاهــري  لإ�ـــشـــعـــاد   2022

الت�ن�شية والعربية.

نجوم آخرون

ـــرب اآخــــرون  ـــ�م ع ــاك جن ــن ه
ــب  ــالع امل يف  الآن  ــ�ن  ــق ــاأل ــت ي

ــــة و�ــشــيــكــ�نــ�ن  ــــي الأوروب
للجماهري  اإ�شعاد  م�شدر 

ــ�ا  ــارك ــش ـــ� � ــة ل ــي ــرب ــع ال
مــثــل  ــــال،  ــــدي ــــ�ن امل يف 
بن  اإ�شماعيل  اجلزائري 

نــا�ــشــر لعـــب فــريــق مــيــالن، 
بيتي�س،  لعب  ماندي  عي�شى 

ــب  ـــن رحـــمـــة لع �ــشــعــيــد ب
وي�شت هام ي�نايتد، �شفيان 

غلطة  ــــب  لع ــ�يل  ــغ ــي ف
�شراي.

اأنــظــار  تتجه  اأن  يــتــ�قــع 
اإىل  ــا  ــش ــ� اأي الـــعـــرب 

الــــنــــجــــمــــني 
املــ�ــشــريــني 

حمــــمــــد 
الــنــنــي 

لعـــب 

ــــــنــــــال  اأر�ــــــش
وحمــــــمــــــ�د 

يغيه  يز تر
ـــــــــب  لع

اأ�ــشــتــ�ن 
فــيــال، 

ــافــة  بــالإ�ــش
ــ�م  ــج ــن ال اإىل 
نبيل  املــغــاربــة 
لعـــــب  درار 
الرتكي،  فرنبخ�شة 
لعب  لزعر  واأ�ــشــرف 
نــيــ�كــا�ــشــل يــ�نــايــتــد 
لعب  اإدري�شي  واأ�شامة 

فريق اإ�شبيلية الإ�شباين.

ــب الــ�طــنــي  ــاخ ــن ــرب ال ــت  اع
الالعب  اأنرّ  بلما�شي،  جمال 
ي��شف  اجلـــزائـــري  الــــدويل 
من  حاليا  املبعد  بــاليــلــي،- 
ب�شبب  ــر  ــش ــ� اخل تــ�ــشــكــيــلــة 
من  ميلك   ،- املناف�شة  نق�س 
قــادرا  يجعله  ما  الإمكانيات 
عــلــى الــلــعــب عــلــى الأقــــل يف 
اتليتيك�  اأو  ت�تنهام  �شف�ف 
باملنا�شبة   " "مبديا  مــدريــد 
الالعب  ت�شيري  ل�ش�ء  تاأ�شفه 

مل�شريته الكروية .
ت�شريح  يف  بلما�شي  اأو�شح  و 
امل�شكل   ": ال�طنية  لالإذاعة 
ــاين منه  ــع الــــذي ي الــ�حــيــد 
ــ� ال�ــشــتــمــراريــة،  بــاليــلــي ه
باليلي،  م�هبة  مثل  فم�هبة 
على  اللعب  على  قادرا  جتعله 
ت�تنهام  �شف�ف   يف  ـــل  الأق
مـــدريـــد)...(  اأتليتيك�  اأو 
 ، اأقـــ�ل  مــا  ــي  اأع و  متاأكد  ــا  اأن
كبرية  م�هبة  ميلك  فباليلي 
اأداءه  يت�شم  اأن  اأمتنى  وكنت 
ال�شتقرار،  و  بال�شتمرارية 
بت�اجده  اإل  يت�شنى  ل  الذي 
يدرك  منا�شب  حميط   �شمن 
امل�ش�ار  حتقيق  فر�شة  اأنرّ 
ة  مـــررّ اإل  ــاح  ــت ت ل  ــح  ــاج ــن ال
معينة  ــــرتة  ف يف  ــــــدة  واح
وبعدها كل الأم�ر �شتنتهي، و 
حينها �شيك�ن ال�شع�ر بالندم 
 )...( الوان  ــــ�ات  ف ــد  ــع ب
فالأمر �شيك�ن م�ؤمل للغاية ".

28 �شنة(  ومعل�م، اأنرّ باليلي) 
مع  خــــالف  يف  دخــــل  ــــذي  ال
جدة،  اأهلي  ال�شع�دي  ناديه 
ف�شخ  اإىل  الأمر  به  انتهى  قد 

عن  بــذلــك  ليبتعد  ــده،  ــق ع
اأ�ــشــهــر، قبل  املــيــاديــن لــعــدة 
قطر  بنادي  م�ؤخرا  اللتحاق 

بعقد ميتد مل��شمني .
وكانت ع�اقب هذه اخلط�ات 
وخيمة جدا على ابن مدينة 
نف�شه  ــد  وج الـــذي   ، وهـــران 
الناخب  خــيــارات  عن  بعيدا 
الذي  بلما�شي  جمال  ال�طني 
املقابالت  يف  ي�شتدعيه  مل 
 " للخ�شر  الأخــرية   الأربعة 
زميباب�ي،  م�اجهتي   منها  
نــ�فــمــرب   16 و   12 يـــ�مـــي 
ت�شفيات  حل�شاب  اجلــــاري، 
 2021 اإفــريــقــيــا  اأمم  ــس  ــاأ� ك
ب�شبب   2022 اإىل  املــ�ؤجــلــة 
تــداعــيــات جــائــحــة  كــ�رونــا 

"ك�فيد19-" .
لقد   ": بلما�شي،  ــح  ــش اأو� و 
ومنحته  بــقــدراتــه  ــت  ــن ام
عمت  التي  للع�دة،  الفر�شة 
 )...( اجلميع  على  فائدتها 
لقد جنح جناحا باهرا وحقق 

بتاألقه  مميزة  و  ق�ية  ع�دة 
اأمم  كا�س  نهائيات  يف  امللفت 
عــاود  لكنه   ،2019 اإفريقيا 
اأخطاءه،  يف  جمددا  ال�شق�ط 
و  ب�شدة  ي�ؤملني  ــر  الأم ــذا  وه
اأول  اأجل وطني  يغ�شبني من 
و املجم�عة )...( ل اأزال اأجد 
هذه  قب�ل  يف  �شع�بة  ــا  دوم
طيب،  �شاب  فه�   ، احلقيقة 
له  اأكــن  و  كثريا  اأحــبــه  واأنـــا 
 )...( الع�اطف  من  الكثري 
على  ــدرة  ــق ــال ب يتميز  ـــه  ان
الذي  ال�قت  يف  م�شت�اه  رفع 

ي�شاء".
وخل�س بلما�شي اإىل التاأكيد، 
مكانه  ميلك  باليلي   :" اإنرّ 
هذا  يعلم  وهــ�  املجم�عة  يف 
بيده  ـــر  الأم يبقى  و   )...(
للع�دة من جديد ، وما يهمني 
هـــ� مـــا �ــشــيــقــ�م بـــه حــالــيــا، 
اإعــادتــه اىل  اأمتــكــن مــن  لكي 
فقد   )...( املنتخب  ت�شكيلة 
يفهم  ان  لبليلي  ال�قت  حان 

عن  الت�قف  عليه  يتعني  انه 
بجدية  العمل  و  الــتــاأرجــح، 
امل�شت�ى  يف  للبقاء  ثــبــات  و 

العايل ".
باليلي،  اأقـــررّ  جهته،  ــن  م و 
قناة  على   �شيفا  نزوله  عند 
الكاأ�س القطرية، اأنرّ ا�شتبعاده 
ال�طني  املنتخب  قائمة  من 
احلايل  ال�قت  يف  اجلــزائــري 
مقدما   " جــدا  منطقية  تعدرّ 
لبلما�شي  اعتذاره   باملنا�شبة 
قائال  اجلــزائــري  ال�شعب  و 
الت�شكيلة  ــن  ع اإبـــعـــادي   :"
باعتبار  للغاية  منطقيا  اأمــرا 
عــدة  طيلة  الــعــب  مل  ــي  ــن اأن
املدرب  اأنرّ  اأ�شهر)...( لدرجة 
اأبدى  ال�طني جمال بلما�شي 
ي�شعني  ل   )...( مني  غ�شبه 
ال ان اقدم اعتذاري له ولكل 
اأعــده  و  اجلــزائــري  ال�شعب 
اأجل  من  بجهد  �شاأعمل  اأنني 

الع�دة بق�ة يف امل�شتقبل".

ــرة  ــس رابـــطـــة ك ــ� ــي ــــد رئ اأك
ـــة، عــبــد  ـــرتف ـــح الــــقــــدم امل
اجلمعة،  ي�م  مــدور،  الكرمي 
للتكفل  م�شتعدة  هيئته  اأن 
تفاعل  اخــتــبــارات  ــراء  ــاإج ب
)"بي  املت�شل�شل  الب�ليمرياز 
�شي اأر"( للك�شف عن فريو�س 
ك�رونا امل�شتجد "ك�فيد19-"، 
فــرق  جميع  مــ�ــشــتــ�ى  عــلــى 
قبل  وذلك  الأوىل،  الرابطة 
انطالق  مــ�عــد  عــن  اأ�ــشــبــ�ع 

امل��شم الكروي 2020-2021.
ت�شريح  يف  ــــدور  م قـــال  و 
لالإذاعة ال�طنية : "الرابطة 
ــاد  ــج تــعــكــف حــالــيــا عــلــى اإي
اجــل  ــن  م املنا�شبة  ــ�ل  ــل احل
ــن  ــش ــ� �ـــشـــمـــان الـــ�ـــشـــري احل
لــلــمــنــافــ�ــشــة الـــتـــي اقـــرتب 
"ا�شتعداد  م�ؤكدا  م�عدها"، 
باختبارات  للتكفل  هيئته 
ك�رونا  فريو�س  عن  الك�شف 
مبعدل  اأي  ــم،  ــش ــ�� امل طيلة 
ــدة  ــائ ــف ل اخـــتـــبـــار   1000
الفنية  الأطــقــم  و  الالعبني 
 )...( ــدة  ــ�اح ال اجلــ�لــة  يف 
ــات  ــط ــل ــش ــ� يــتــعــني عـــلـــى ال
من  م�شاعدتنا  الــعــمــ�مــيــة 
من  اخلط�ة  هذه  اإجناح  اجل 
من  الن�ع  هذا  ت�فري  خالل 
كل  م�شت�ى  على  الختبارات 

ولية".

ومعل�م انه بعد ثمانية اأ�شهر 
ــب،  ــرتق ال و  ــار  ــظ ــت مـــن الن
جائحة  ــات  ــي ــداع ت ب�شبب 
القدم  كرة  ت�شتاأنف  ك�رونا، 
اجلـــزائـــريـــة نــ�ــشــاطــهــا يــ�م 
مقابلة  بــاإجــراء  ال�شبت  غد 
الــكــاأ�ــس املــمــتــازة بــني احتــاد 
ــ�زداد  ــل ــر و �ــشــبــاب ب ــزائ اجل
باجلزائر  ج�يلية   5 مبلعب 
متب�عة  تك�ن  30ر20(،  )�شا 
التاريخ  هذا  من  اأ�شب�ع  بعد 
البط�لة  مناف�شات  بانطالق 
 28 و   27 يـــ�مـــي  املــــقــــررة 

ن�فمرب.
ـــدرايل  ـــف ـــــان املــكــتــب ال وك
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
القدم قد ح�شم يف اجتماعه 
ـــس اخلــمــيــ�ــس  ـــ� ــد اأم ــق ــع ــن امل
ــى الــ�ــشــيــغــة  ــل ـــاء ع ـــق ـــالإب ب
الرابطة  لبط�لة  احلــالــيــة 
فريقا  ب20  الأوىل  املحرتفة 
بذلك  راف�شا  جــ�لــة،   38 و 
اإعادة  الأندية  بع�س  اقرتاح 

النظر يف نظام املناف�شة.
"املناف�شة   : مــــدور  وتــابــع 
�شتنطلق الأ�شب�ع املقبل على 
اأن تختتم مرحلة الذهاب ي�م 
2 مار�س. فمن العادي جدا اأن 
البط�لة  على  ال�شتار  ي�شدل 
اأغ�شط�س  حتى  اأو  ي�لي�  �شهر 
نحن  ــر.  ــدي ــق ت ابــعــد  ــى  ــل ع

امل��شم  اإنــهــاء  على  ــربون  جم
هذا  ب�شبب  ال�شيف  ف�شل  يف 
الــذي  ال�شتثنائي   الــظــرف 

يعي�شه العامل".
ــدث:  ــح ــت امل ذات  ـــاف  ـــش اأ� و 
�شيك�ن  ــة  ــربجم ال "اإعداد 
التلفزي�ن  ــع  م بالتن�شيق 
�شمان  ــدف  ــه ب اجلـــزائـــري 
عدد  لأكـــرب  املبا�شر  النقل 
 )...( املــقــابــالت  مــن  ممكن 
�شنلعب خم�س ج�لت خالل 
�شهر دي�شمرب املقبل، الأندية 
بامل�شاركة  املعنية  اجلزائرية 
الـــقـــاريـــة  املـــنـــافـــ�ـــشـــات  يف 
اأو  تــاأجــيــل  ــن  م �شت�شتفيد 
تقدمي مقابالتها يف البط�لة، 

ب�شال�شة  �شتجري  الأمــ�ر  كل 
املتبادل"،  الحـــرتام  ــق  ووف
م�شتطردا : "تنظيم 38 ج�لة 
�شعبا  اأمرا  يبدو  البط�لة  من 
ق�شارى  �شنبذل  لكننا  للغاية 
يف  النجاح  اأجــل  من  جه�دنا 

هذه املهمة".
ويف الأخري، اأو�شح مدور انه 
تدريبات  ل�شتئناف  حت�شبا 
ه�اة،  الثانية  الرابطة  فرق 
عقد  املقبل  الأ�شب�ع  "�شيتم 
ال�شباب  وزارة  بني  اجتماع 
الحتـــاديـــة  و  ــة  ــش ــا� ــري ال و 
ــدم  ــق اجلـــزائـــريـــة لــكــرة ال
اتخاذ  و  املــ��ــشــ�ع  لــدرا�ــشــة 

القرارات املنا�شبة".

بلما�سي:" باليلي ميلك موؤهالت ت�سمح له باللعب 
يف توتنهام اأو اأتليتيكو مدريد"

ئي�ض رابطة كرة القدم املحرتفة، عبد الكرمي مدور: 

الأندية" م�ستوى  على  اأر  �سي  بي  باختبارات  للتكفل  م�ستعدة  "الرابطة 

بلما�سي يعلنها: بع�ض الالعبني املغرتبني يظنون اأنني غبّي!

جنوم عرب حتلم اجلماهري بتاألقهم يف مونديال قطر
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هكذا خاطر حمرز بنف�سه
 من اأجل "اخل�سر"

ر�سميًا... هالند الفتى الذهبي 
لقارة اأوروبا

كلوب يوجه ر�سالة م�سفرة ل�سالح 
ميالن ُيفاجئ الأندية املهتمة ب�سبب "حفل الزفاف"

ب�سم بن نا�سر بخطوة جديدة

املباراة  عن  بالغياب  ُمــهــدداً  حمــرز  ريا�س  اجلــزائــري  النجم  كــان 
املزدوجة ملنتخب "حماربي ال�شحراء" اأمام نظريه زميباب�ي، �شمن 
اجل�لتني الثالثة والرابعة لت�شفيات كاأ�س اأمم اأفريقيا 2022، وهذا 

ملعاناته من اإ�شابة ح�شا�شة يف الظهر.
الذي  بلما�شي،  جمال  اجلزائري  للمنتخب  الفني  املدير  ذلك  واأكد 
ك�شف اأن مهاجم مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي جاء اإىل مع�شكر اأبطال 
�شتحرمه  كانت  والأ�شلع،  الظهر  يف  اإ�شابة  من  يعاين  وه�  اأفريقيا 
اأجل  من  املجيء  على  اأ�شررّ  لكنه  الــذهــاب،  مباراة  لعب  من  حتى 

م�شاعدة منتخب بالده على التاأهل "للكان".
بها  خ�سرّ  ت�شريحات  يف  بلما�شي  جمال  اجلزائري  املــدرب  وقــال 
ال�طني  املنتخب  مع�شكر  اإىل  و�شل  "حمرز  اجلزائرية:  ــة  الإذاع
اإجراء ك�شف  الظهر والأ�شلع، حتم علينا  اإ�شابة يف  وه� يعاين من 
له مبركز التدريبات �شيدي م��شى، من اأجل اتخاذ قرار نهائي لكي 

يلعب مباراة �شد زميباب�ي من عدمه".
وتابع مدرب منتخب قطر ال�شابق بق�له "اأخربته اأنه باإمكانه عدم 
وم�شاعدة  اللعب  يف  برغبته  فاجاأين  اأنه  اإل  الأوىل،  املباراة  لعب 
لقاء  ولعب  هراري  اإىل  ال�شفر  عدم  عليه  اقرتحت  مثلما  زمالئه، 
واللعب،  التنقل  على  اأ�شر  لكنه  اإ�شابته،  تفاقم  من  خ�فًا  الإيــاب 

رغم اأن هناك كذلك مباراة مهمة تنظره مع فريقه �شد ت�تنهام".
وقدم ريا�س حمرز عر�شًا كرويًا مُميزاً يف املباراتني، فبعد اأن �شجل 
ي�لي�   5 ملعب  يف  الذهاب  لقاء  يف  حا�شمة  ومتريرة  رائعًا  هدفًا 
ال�شحافة  دفع  عامليا  هدفا  �شجل  اأن  بعد  اجلزائرية،  العا�شمة  يف 
جائزة  على  املناف�شني  قائمة  لدخ�ل  وتر�شحه  به  لتتغنى  العاملية 

العام. يف  هدف  "ب��شكا�س" لأف�شل 

اإيرلينغ  الرنويجي  الأملــاين  دورمت�ند  برو�شيا  فريق  جنم  ح�شم 
واأف�شل  اأوروبا  قارة  يف  الذهبي  الفتى  جائزة  على  ال�شراع  هالند 
امل�اهب ال�شابة لعام 2020، وذلك بعد تف�قه على النجمني الإ�شباين 

اإن�ش� فاتي لعب بر�شل�نة والكندي األف�ن�ش� ديفي�س على الت�ايل.
الإيطالية  �شب�رت"  "ت�ت�  �شحيفة  متنحها  التي  باجلائزة  وبف�زه 
لعب  ثاين  اأ�شبح  كما  بها  يت�ج  نرويجي  لعب  اأول  هالند  بات 
ف�زه  وجاء  غ�تزه،  ماري�  بعد  باجلائزة  يف�ز  دورمت�ند  فريق  يف 
 33 الأملاين ومنتخب الرنويج حيث �شجل  الفريق  تاألقه مع  بف�شل 

هدفا يف 34 مباراة.
وحل جنم بر�شل�نة امل�ه�ب فاتي ثانيا برتتيب اجلائزة التي متنح 
جاء  فيما  اجلماهري،  ت�ش�يت  وفق  عاما   21 حتت  لعب  لأف�شل 
الفرن�شي  وحل  رابعا،  �شان�ش�  والإنكليزي  ثالثا،  ديفي�س  الكندي 

كامافينجا خام�شا. جاء ال�ش�يدي ال�شاب ك�ل��شيف�شكي �شاد�شا.
ال�شابع متقدما على كل من  املركز  الإنكليزي ف�دين  بدوره، احتل 
لعب  عا�شرا  وحل  �شاكا  الإنكليزي  وم�اطنه  �ش�ب��شالي  الهنغاري 
التي  النتائج  بح�شب  ج�ني�ر،  فيني�ش��س  الربازيلي  مدريد  ريال 

اأعلنت عنها ال�شحيفة الإيطالية ام�س ال�شبت.

عن  كل�ب،  ي�رغن  الإنكليزي،  ليفرب�ل  لنادي  الفني  املدير  ث  حتدرّ
فرتة  خالل  ك�رونا،  بفريو�س  �شالح  حممد  امل�شري  جنمه  اإ�شابة 
وج�ده مع املنتخب امل�شري يف املع�شكر الذي �شبق امل�اجهة املزدوجة 

اأمام منتخب ت�غ� يف ت�شفيات كاأ�س اأمم اأفريقيا.
ورف�س املدرب الأملاين اأن يك�شف فح�ى حديثه مع �شالح ل��شائل 
الإعالم، خالل امل�ؤمتر الذي عقده قبل قمة الأ�شب�ع اأمام املت�شدر 
"لي�س  كالمه:  �شب�رت�س"  "�شكاي  �شبكة  نقلت  حيث  �شيتي،  لي�شرت 
زفاف  حفل  اإىل  �شالح  ح�ش�ر  ق�شية  حــ�ل  لكم  اأقــ�لــه  ما  لــدي 

ل تركها بيني وبني الالعب". �شقيقه، مثل هذه الأم�ر اأف�شرّ
ولم كل�ب لعبه بطريقة غري مبا�شرة "كل ما اأ�شتطيع ق�له اإنني 
حفل  حل�ش�ر  دع�ة  وتلقيت  املا�شي،  ال�شيف  خالل  اأملانيا  يف  كنت 
ميالد �شديقي، ب�ج�د 50 �شخ�شًا تقريبًا، لكنني تراجعت عن ذلك 

يف اآخر حلظة".
ح  م ال��شع، ف�شررّ ورغم الل�م الذي وجهه كل�ب ل�شالح، اإل اأنه تفهرّ
"حفل زفاف ال�شقيق ه� حدث مميز، لكن الأكيد اأن لعبي الفريق 
خط�رة  مدى  ويدرك�ن  الأحـــداث،  هذه  مع  تعاملهم  يف  جدي�ن 
الراأي  الذي دار بيني وبني �شالح ل يعني  ال��شع، ويبقى احلديث 

العام".
وطماأن ي�رغن كل�ب حمبي �شالح ب�ج�ده يف حالة �شحية جيدة، 
حممد  زميله  برفقة  نقلته  التي  اخلا�شة  الطائرة  حطت  اأن  بعد 
�شه لأي م�شاعفات، كما مل تظهر  د عدم تعررّ اإنكلرتا، واأكرّ النني يف 
اأكر من �شنة  اأثار املعاناة من ال�باء الذي ي�شرب العامل منذ  عليه 

تقريبًا.

يف  الأ�ش�اء  نا�شر  بن  اإ�شماعيل  اجلزائري  النجم  خطف 
ميالن،  فريقه  مع  القدم  لكرة  الإيطايل  الدوري 
الالعبني  اأهم  اأحد  قيا�شي  ظرف  يف  لي�شبح 
الإيجابية  النتائج  �شل�شلة  يف  وامل�شاهمني 
منذ  "الرو�ش�نريي"  فريق  ُيحققها  التي 

بداية امل��شم.
يقدمه  ــذي  ال املميز  الأداء  واأ�شبح 
اإ�شماعيل بن نا�شر وال�شخ�شية التي 
حديث  �شنه  �شغر  رغــم  يظهرها 
ال�شحافة العاملية، كما جذب كذلك 
اهتمام العديد من الأندية الكبرية 

التي ترغب يف �شمه.
�شب�رت"  "ت�ت�  ل�شحيفة  ووفــقــًا 
دفع  ال��شع  هــذا  ــاإن  ف الإيطالية، 
جادة  مفاو�شات  لبدء  ميالن  اإدارة 
ــل اأعـــمـــال لعـــب الــ��ــشــط  ــي ــع وك م
عقده  حت�شني  اأجل  من  وذلك  ال�شاب، 
التي  الأنــديــة  من  العديد  اأطــمــاع  و�شد 
تهدف خلطفه على غرار مان�ش�شرت �شيتي وباري�س 

�شان جريمان وكذلك ريال مدريد.
هذه  من  كذلك  الهدف  اأن  نف�شه  امل�شدر  واأكــد 
ال�شن�ي  ــب  ــرات ال حت�شني  اإىل  يــهــدف  املــفــاو�ــشــات 
�شرطه  قيمة  يف  ــادة  زي مع  نا�شر،  بن  لإ�شماعيل 
اجلزائي يف عقده واملقدرة بـ50 ملي�ن ي�رو، بحكم 
قبل  من  دفعها  ال�شهل  من  �شيك�ن  القيمة  هذه  اأن 

الأندية الأخرى.
يف  ميالن  فريق  اإىل  �شنة(   22( نا�شر  بن  وان�شم 
فرتة النتقالت ال�شيفية لعام 2019، بعد اأن تاألق 
خ�ش��شًا مع املنتخب اجلزائري يف بط�لة كاأ�س اأمم 
اأفريقيا املا�شية وكذلك مع فريق اأمب�يل، مع العلم 
"تران�شفر  م�قع  بح�شب  ال�ش�قية  قيمته  اأن 

ماركت" املتخ�ش�س تبلغ 33 ملي�ن ي�رو.
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: �سميح حم�سن
----------------------------

يف �سباح اليوم الثامن من حزيران )يونيو( عام 1967، 
�ساهدُت جارَتنا، وهي امراأة طاعنة بال�سنِّ تعلق راية 
بي�ساء على نافذة منزلها العتيق يف قريتي. كنت يف 
النظر  ملفت  امل�سهد  وكان  من عمري،  احلادية ع�رشة 
للطفل، �ساألت الأكرب مني �سّنا عن معنى ذلك، فقيل 
يل: "الباد �سقطت بيد اليهود"، ويف هذا الفعل دللة 
اأجريت معها،  مقابلة �سحفية  ال�ست�سام. ويف  على 
حنان،  ال�سيدة  الربغوثي،  نائل  الأ�سري  �سقيقة  تقول 
بي�ساء  رايات  النا�س  رفع معظم   1967 "عام  اأّنه يف 
فوق منازلهم، اإل نائل رف�س، و�سعد اإىل �سطح منزله 
وا�ستعد لر�سق اآليات الحتال باحلجارة عند مرورها".
عندما �سقطت الباد، كان نائل الربغوثي املولود يف 
الرابع  اليوم  يف  الله،  رام  مدينة  �سمال  كوبر،  قرية 
يف   1957 عام  )اأكتوبر(  اأول  ت�رشين  من  والع�رشين 
اأكربه بال�سّن بعام  العا�رشة من عمره، وبالتايل فاإنني 
اأّنه  الأوىل  م�ساألتني،  على  للدللة  ذلك  اأذكر  ونّيف. 
اإذا ف�رّش معنى رفع الراية البي�ساء، فذلك لكونه ابن 
عائلة فل�سطينية لها تاريخ طويل يف العمل ال�سيا�سي 
بالعمل  اإملللام  بع�س  لديه  فاإن  وبالتايل  والكفاحي، 
مقارنة  لإجراء  والثانية  بيئته،  من  اكت�سبه  ال�سيا�سي 
�رشيعة بني حياة اإن�سان حرٍّ طليق، واآخر ق�سى ما يزيد 
اأبناء  اأننا  وبخا�سة  الق�سبان،  خلف  عمره  ثلثي  عن 
جيل واحد. تفّتحت اأعني جيلنا على الحتال الذي مل 
ينتِه بعد. وعندما حدث بداأ وعينا الوطني بالت�سّكل، 
من  فهناك  تتبلور،  خياراتنا  بداأت  يوم،  بعد  ويومًا 
طريق  اختار  من  وهناك  امل�سلح،  الكفاح  طريق  اختار 
الن�سال ال�سيا�سي، وكاهما دفع ثمن خياره، فماحقة 
على  تقت�رش  مل  الفل�سطينيني  للمنا�سلني  الحتال 
جميع  طالت  بل  امل�سلح،  الكفاح  طريق  اختاروا  َمن 
اآلف  فاأقتيد  املختلفة،  َمن قاوموا الحتال بو�سائلهم 
الن�سطاء الفل�سطينيني من �سيا�سيني ونقابيني وكتاب 
وق�سوا  الحتال،  معتقات  اإىل  ...اإلللخ  و�سحفيني 
�سنوات من اأعمارهم يف غياهبها. يف التا�سعة ع�رشة 
للدرا�سة  الباد  غللادرت   )1975 )عللام  عمري  من 
 )1978 التا�سعة ع�رشة من عمره )عام  اجلامعية، ويف 
اأقتيد نائل الربغوثي اإىل ال�سجن، وُحكم عليه بال�سجن 
نادي  )ح�سب  عامًا  ع�رشة  ثمانية  اإىل  اإ�سافة  املوؤبد 

الفل�سطيني(. وقد رف�ست �سلطات الحتال  الأ�سري 
الإفراج عنه رغم اإبرام العديد من �سفقات التبادل بني 
فل�سطينية،  وف�سائل  الإ�رشائلي  الحتال  �سلطات 
املفاو�سات  اإطللار  يف  متت  التي  الإفراجات  وكذلك 
ال�سلطات،  وتلك  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  بني 
التي  التبادل  2011 يف �سفقة  اأُفِرَج عنه عام  اأن  اإىل 
يف  للجندي  ن�سبة  )�ساليط(  ب�سفقة  ُتعَرُف  اأ�سبحت 
قبل  من  اأ�رِشَ  الذي  �ساليط،  جلعاد  الحتال،  قوات 
وظل   2006 عام  )حما�س(  الإ�سامية  املقاومة  حركة 
الإفراج عنه.  5 �سنوات حتى مت  الأ�رش لأكرث من  يف 
جانب  اإىل  الربغوثي  اعتقال  اأُعيد   ،2014 عام  ويف 
الع�رشات من املحررين بال�سفقة املذكورة. ذكرت اأننا 
متجايان، نائل الربغوثي اأُقتيد اإىل �سجنه، وكانت له 
حياة، واأنا غادرت الباد للدرا�سة، ثم للعمل، وكانت 
ب�سكل  عدت  اأن  اإىل  املت�سّعبة  بتفا�سيلها  حياة  يل 
نهائي اإىل فل�سطني املحتلة عام 1991. عندما اأحتدث 
الذي  الدور  من  اأقّلل  ل  كنت  واإن  التجربة،  هذه  عن 
التي  ال�سنوات  تلك  الغللرتاب،  �سنوات  يف  به  قمنا 
اأردُت  اأنني  اإل  عديدة،  اإنك�سارات  حمطات  �سهدت 
الإ�سارة اإىل تعّطل حياة من هم بالأ�رش، واقت�سار تلك 
اأج�سادهم،  احلياة على احلركة داخل غرفة مغلقة على 
اأما اأرواحهم فقد كانت طليقة، وعقولهم كانت تر�سم 
الوح�سي  الحتال  هذا  من  ولهم  لنا،  اخلا�س،  طرق 
نحن  اأما  النبيل.  ال�سابر  و�سعبنا  املقد�سة،  لبادنا 
الطلقاء، واإن انخرطنا بالن�ساط ال�سيا�سي، فقد ع�سنا 
وعا�س  عائاتنا،  وكّونا  منقو�سة،  كانت  واإن  حريتنا، 
منه  ُحللِرَم  الأمللر  وهذا  رعايتنا،  وحتت  بيننا،  اأبناوؤنا 
ع�رشات الآلف من الأ�رشى الفل�سطينيني يف �سجون 
�سجون  يف  البوا�سل  اأ�رشانا  عن  كتبنا  الحتال. 
الحتال، اإل اأن تفا�سيل حياتهم اليومية ل ي�ستطيع 
واإن�ساين،  دقيق  ب�سكل  عنها  والكتابة  ت�سويرها، 
جّل  دفعوا  منا�سلني  عن  ونكتب  كتبنا  نحن  هم.  اإل 
اأعمارهم خلف الق�سبان، وجّلهم ق�سوا زهرة �سبابهم 
حمرومني من احلرية، اإل اأن تفا�سيل تلك احلياة باأبعادها 
القدرة على  ميتلك  ل  اليومية،  وتفا�سيلها  الإن�سانية، 
اإل من عا�س جتربة ال�سجن، وعذاباته، وما  تو�سيفها 
املخيال، �سواء من خال ت�سّور  اأ�سري  عدا ذلك يظل 
اأو من خال جتميع  ال�سجن،  احلياة داخل  كيف تكون 
ما اختزن يف الذاكرة من ق�س�س ن�سمعها من الأ�رشى 

نال  الربغوثي  نائل  الأ�سري  للحرية.  خرجوا  الذين 
حريته ل�سنوات ق�سرية، ثم اأعيد اعتقاله، وخال تلك 
الطبيعية،  حياته  يعي�س  اأن  حاول  الق�سرية  ال�سنوات 
ذهب  نافع، وكفاح،  اإميان  املحررة  الأ�سرية  من  تزوج 
لرعاية اأر�سه والعتناء بها، وجتديد زراعاتها باأ�سجار 
وبناء  طفل،  لإجناب  وزوجته  يتطلع  وكان  الزيتون، 
من  الحتال حرمه جمدداً  اأّن  اإل  ال�سغرية،  اأ�رشتهما 
هذا الأمل، ومن هذه الرغبة الإن�سانية. ق�سى الأ�سري 
ال�سجن.  يف  عمره  من  عامًا  اأربعني  الربوغوثي  نائل 
تخّيل كيف  اإذا حاولنا  اإل  اجلملة با معنى  تظل هذه 
ق�ساها يف كامل تفا�سيلها، ويومًا بعد يوم، وليلة بعد 
ليلة، ليكون لها معنى. اإّن حجز حرية الإن�سان من اأكرث 
الق�سية  النظر عن  بغ�س  اإيامًا،  الإن�سانية  العذابات 
التي كانت �سببا يف ذلك. ويف مثل حالة اأ�رشانا، فاإن 
هذه الآلم ل تتوقف عند حدود حجز احلرية، فهي تبداأ 
الأ�سري  بتعري�س  تبداأ  العذابات،  من  ب�سل�سلة طويلة 
للتعذيب اجل�سدي والنف�سي، ول تنتهي بحرمانه من 
احلياة �سلٌب  اإن تلك  الإن�سانية.  واإهانة كرامته  احلرية، 
اأن  علينا  الإن�سانية.  اأبعادها  بكامل  نف�سها  للحياة 
العدو  )با�ستيات(  يف  اأ�رشانا  ق�سية  مع  نتعامل  ل 
كاأرقام  ول  املعتقلني،  عدد  حيث  من  �سواء  كاأرقام، 
اأن  علينا  احلرية.  من  �سنوات حرمانهم  من حيث عدد 
فيها  ما  بكل  اإن�سانية،  اإىل حالت  الأرقام  هذه  نحّول 
الن�سال  طريق  يف  �سار  الذي  الأ�سري  تفا�سيل.  من 
�سد الحتال ي�ستحق نيل �رشف البطولة على فعله 
الن�سايل يف �سبيل فل�سطيننا و�سعبنا، ولكّن من حقه 
علينا اأن نتناول حياته كاإن�سان، له اآماله وتطلعاته، وله 
حلظات قوته و�سعفه الإن�ساين. فهل ن�ستطيع اإنكار 
حالة �سعفه عندما يرحل اأحد اأجبته ول ي�ستطيع اإلقاء 
ي�سعف  األ  وجنته؟  وتقبيل  عليه،  الأخللرية  النظرة 
ول  زجاجي  حاجز  وبينهما  والدته  ي�ساهد  عندما 
الذي  طفله  اأمام  ي�سعف  األ  يديها؟  تقبيل  ي�ستطيع 
ل ي�ستطيع احت�سانه؟ واأل ي�سعف عندما يتزامل مع 
ابنه الذي تركه طفًا والتقيا ك�سجينني داخل زنزانة 

واحدة؟
احلرية لاأ�سري البطل نائل الربغوثي

يف  البوا�سل  واأ�رشانا  املاجدات،  لأ�سرياتنا  احلرية 
�سجون الحتال

احلرية لفل�سطيننا املقد�سة، و�سعبنا البطل

اأرقــامـًا  لي�سـوا  الأ�سرى 

ع�سو  احل�ساينة  يو�سف  الدكتور  اأكد 
اجلهاد  حلللركللة  ال�سيا�سي  املكتب 
اإقللدام  اأن  فل�سطني،  يف  الإ�سامي 
لل�سلطة  التابعة  الأمنية  الأجللهللزة 
النا�سط  اعتقال  على  الفل�سطينية 
جديد  من  يوؤكد  بنات،  نزار  ال�سيا�سي 
يف  تراوح  زالت  ل  ال�سلطة  اأن  على 
العامة  واحلريات  القانون  جتاوز  مربع 
واملواقف  الللراأي  اأ�سحاب  وماحقة 
�سعبنا  �سمري  عن  تعرب  التي  الوطنية 

واآلمه. واآماله  تطلعاته  وتام�س 
ياأتي  بنات  النا�سط  اعتقال  "اإن  وقال: 
خلنق  ال�سلطة  حمللاولت  �سياق  يف 
غيور، ل  وطني  كل �سوت  وماحقة 
والذلة،  ال�ست�سام  ول  الإهانة  يقبل 
يف  امل�سئول  الوطني  بللدورة  ويقوم 
غريبة  ل�سلوكيات  املو�سوعي  النقد 
الوطنية  ومبادئه  �سعبنا  قيم  عللن 
الإ�للسللارة  عللن  عو�سًا  والن�سالية 

تعي�سها  التي  التيه  حالة  عمق  اإىل 
احلالة  مع  التعامل  يف  ال�سلطة  اأجهزة 
والتعبري  الللراأي  وحريات  ال�سعبية 
الدولية  القوانني  كل  بن�س  املكفولة 

واملحلية".
الذي  ال�سيا�سي  "العتقال  واأ�ساف: 
ممار�سته  على  ت�رش  ال�سلطة  زالت  ل 
كل  ترف�سه  الراأي،  يخالفها  من  بحق  
يتقاطع  كونه  �سعبنا،  و�رشائح  قوى 
واإن  ال�سهيوين،  العدو  م�سالح  مع 
هذا  يف  بنات  نللزار  النا�سط  اعتقال 
فيه  اأعلنت  الللذي  بللالللذات  الللوقللت 
العدو  مع  العاقات  اإعللادة  ال�سلطة 
ذلك  على  ليوؤكد  طبيعي،  ب�سكل 

." جمدداً
دور  تغييب  "ا�ستمرار  قوله:  وتابع 
واحلقوقية  الللقلليللاديللة  املللوؤ�للسلل�للسللات 
الداخلي  امل�سهد  عن  الفل�سطينية 
حالة  ا�ستمرار  اإىل  حتمًا  بنا  يللوؤدي 

النقد  يحاول  من  كل  على  التغّول 
الوقت  يف  واملو�سوعي،  واجلاد  البناء 
بحاجة  فل�سطني  فيه  زالللت  ل  الللذي 
والطاقات  الأ�للسللوات  لكل  ما�سة 
وامل�سرية،  امل�سار  لت�سحيح  الفاعلة؛ 

والتدافع  احلراك  من  مزيد  ولإحللداث 
ون�سالنا  وق�سيتنا  �سعبنا  خلدمة 
من  اخلللا�للس  طريق  على  امللل�للرشوع 

الحتال".

د. احل�ساينة: اعتقال اجهزة ال�سلطة للنا�سط بنات جتاوز 
للقانون واحلريات العامة

اأخبار فل�سطني

القــائد نائــل 
الربغــوثي

عام  يف  واعتقل   ،23/10/1957 يف  نائل  ولد 
بعد  املوؤبد و18 عاما  بال�سجن  1978 وحكم عليه 
م�ساركته يف تنفيذ عملية فدائية قرب كوبر قتل 
كان  عاما   ٣٤ وبعد  ال�سهاينة،  من  عددا  خالها 
ا�سمه الأول يف قائمة املقاومة للتحرير يف �سفقة 
وفاء الأحرار، فخرج يف 18/10/2011 يعانق تراب 
تزوج  عقود.  منذ  الأوىل  للمرة  حّيه  ويزور  بلدته 
يف  تراها  والدته  كانت  التي  نافع  باملحررة  نائل 
زيارات الأ�رش ب�سكل متكرر، وكم متنت اأن تكون 
هذه احلرة من ن�سيبه، فحقق لها الأمنية ولكن بعد 
بعد ذلك. ولأن الحتال  وفاتها لأن حريته كانت 
من  باخلروج  له  ي�سمح  مل  عليه  ينغ�س  اأن  يحب 
طاملا  الذي  الأق�سى  امل�سجد  الله، حتى  رام  مدينة 
متنى ال�ساة فيه مل ي�سمح له بالو�سول اإليه، ورغم 
اأن كوبر كانت كافية له اإل اأن درا�سته وثقافته التي 
اكت�سبها يف الأ�رش عن فل�سطني زادته حبا لوطنه 
ويف  ذلك.  من  يتمكن  مل  ولكنه  عليه  وللتعرف 
اأن  الحتال  قرر    2014 عام  من  يونيو  حزيران/ 
ينهي ف�سل احلرية هذا من حياة ع�رشات املحررين 
ثاثة  خطف  بعملية  متذرعا  والقد�س  ال�سفة  يف 
  70 من  اأكرث  اعتقل  حيث  باخلليل،  م�ستوطنني 
يدعي  الذي  العامل  من  وم�سمع  مراأى  على  منهم 
الدميقراطية، ولكنه اأعمى واأ�سم حني يرى كل ذلك 

يحل بفل�سطينيني حترروا باتفاق ورعاية دولية.
"لو اأن هناك عامل حر.. ملا بقيت يف الأ�رش 41  عاما" 
اإحدى  يف  لزوجته  نائل  كتبها  التي  اجلملة  هي 
لت�سكت عندها كل  اي�سل،  �سجن  لها من  ر�سائله 
فتمر جملة هذا  للحظات  احلياة  الكلمات وتتوقف 
وتو�سح  الدعاءات.  كل  لتحطم  العظيم  الرجل 
الزوجة اأن الحتال اأ�سدر بعد اعتقال نائل حكما 
اأبقاه  اأنهاها  30  �سهرا، وبعدما  بال�سجن عليه ملدة 
اجلل�سات  اإحدى  يف  اأعاد  ثم  �سبب،  دون  ل�سهرين 
من  غريه  كما  عاما  و18   باملوؤبد  ال�سابق  حكمه 
حترر  ننتظر  كنا  وت�سيف:"  املحررين.  ع�رشات 
اللقاء  يطول  األ  نتمنى  وكنا  ال�سرب  بفارغ  نائل 
كما حدث؛ ولكننا يف الوقت ذاته ل نريد للمقاومة 
ولكننا  �رشوطها،  من  �رشط  اأي  عن  تتنازل  اأن 
واأملانيا  م�رش  وخا�سة  العامل  �سمت  ن�ستغرب 
الدولتان الراعيتان لل�سفقة، ومن املفرت�س اللتزام 
�سفقة  يف  املحررين  الأ�رشى  �رشاح  باإطاق 
ملف  يف  املماطلة  الحتال  التبادل".ويوا�سل 
الأ�رشى املعاد اعتقالهم؛ حيث عقد لهم يف البداية 
جل�سات  لهم  يعقد  اأن  قرر  ثم  حماكمة؛  جل�سات 
منفردة، واأعاد اأحكامهم املوؤبدة ثم مياطل يف النظر 
وعائاتهم.  حماميهم  من  املقدمة  بال�ستئنافات 
اأن  م�رشة  املقاومة  بقيت  طاملا  اأنه  نافع  وتوؤكد 
يطلق �رشاح هوؤلء املحررين كبداية لأي اتفاق فاإن 
العائات مطمئنة اأن من جعلها تعي�س الفرحة يف 
م�ساعفة  فرحة  تعي�س  �سيجعلها  الأوىل  ال�سفقة 

يف ال�سفقة الثانية باإذن الله.

اإذاعة �سوت الأ�سرى تطلق حملة للت�سامن مع ال�سري نائل الربغوثي
اأم�س  الأ�للرشى  �سوت  اإذاعللة  اأطلقت 
الأ�سري  لدعم  الكرتونية  حملة  ال�سبت 
41 يف  نائل الربغوثي بعد دخوله عام 

. له  ومنا�رشة  دعمًا  وذلك  ل�سجون، 
على  لها  من�سور  يف  الإذاعللة  ودعت 
على  التعليق  في�سبوك  على  �سفحتها 

الربغوثي  بالأ�سري  خا�سة  �سورة 
عام   41 بعد   " �سوؤال  على  والإجابة 
ماذا  بلقائه  لك  �سمح  لو  ال�سجن  من 

" له؟؟؟  �ستقول 
وا�سعة  م�ساركة  احلملة  و�سهدت 
وحمررين  واكادمييني  �سحفيني  من 

فل�سطني  مللن  خمتلفني  واأ�سخا�س 
مت  والعراق(   اجلزائر  من   ( وخارجها 
برنامج  عرب  تعليقاتهم  خمتلف  قراءة 
الإذاعة. يبث عرب  اأ�رشى ميديا والذي 

الربنامج  مقدم  دلول  عماد  قال  بدوره 
تكون  ولن  الأوىل  لي�ست  احلملة  هذه 

دعمًا  الإذاعللة  تطلقها  التي  الأخللرية 
 ، ال�سجون  داخللل  لللاأ�للرشى  ون�رشة 
من  مزيد  �ست�سهد  القادمة  والأيللام 
عن  تعبرياً  الربنامج  خال  احلمات 

جميعًا. لاأ�رشى  الوفاء  حالة 
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ال�سعودية .. وقمة قادة جمموعة الع�سرين 

قراءة / حممد علي
---------------- 

وجللللللددت املللملللللكللة الللرتحلليللب 
التي  القمة  اأعللمللال  با�ست�سافة 
دويل  اقت�سادي  منتدى  هللم  اأ تعّد 
على  ثرة  املوؤ الق�سايا  ببحث  ُيعنى 
ذكرت  ح�سبما  العاملي،  القت�ساد 
الر�سمية  ال�سعودية  النباء  وكالة 

اجلمعة. يوم  “وا�س” 
الع�رشين  جمموعة  دول  وت�سكل 
 %  85 وت�سم  العامل،  �سكان  ثلثي 
 % و75  العاملي،  القت�ساد  حجم  من 

العاملية. التجارة  من 
رئا�ستها  خال  من  اململكة  وتتطلع 
مع  الللتللعللاون  تللعللزيللز  اإىل  للقمة 
�للرشكللائللهللا مللن اللللدول الأعلل�للسللاء 
واإيجاد  املجموعة،  هللداف  اأ لتحقيق 
الللقلل�للسللايللا  حللللول  دويل  تلللوافلللق 
جدول  يف  املطروحة  القت�سادية 
ا�ستقرار  حتقيق  بللهللدف  الأعللمللال 
كما  وازدهللاره،  العاملي  القت�ساد 
طرح  يف  القمة  ا�ست�سافة  �ست�سهم 
ال�رشق  منطقتي  تهم  التي  الق�سايا 

اأفريقيا. و�سمال  الأو�سط 
الللدول  قلللادة  القمة  يف  ويلل�للسللارك 
الللعلل�للرشيللن الللتللي متللثللل اأ�للسللخللم 
�سي�سارك  كما  العامل،  اقت�ساديات 

الدول  قادة  من  عدد  الجتماعات  يف 
حل�سور  دعوتهم  متت  الذين  الأخرى 
الللقللمللة، وعلللدة مللنللظللمللات دوللليللة 

. قليمية اإ و
عدداً  القمة  اأعمال  جدول  ويتناول 
والقت�سادية  املالية  الق�سايا  من 
الطاقة  بينها  مللن  والجتماعية، 
الرقمي  والقت�ساد  واملناخ  والبيئة 
والللتللجللارة واللللزراعلللة والللرعللايللة 

والعمل. والتعليم  ال�سحية 
حممد  ال�سعودي  املالية  وزير  وقال 
قادة  “قمة  اإن  اجلدعان  عبدالله  بن 
املقبلة  الع�رشين  جمموعة  دول 
الللتللعللاون  تللعللزيللز  اإىل  �ست�سعى 
القت�ساد  تللعللايف  لللدعللم  اللللدويل 
�سلبة  �للسلل�للس  اأ وو�للسللع  الللعللاملللي 
ومللتللوازن  وم�ستدام  قومي  لنمو 
جناح  على  البناء  خال  من  و�سامل، 
جمموعة  لقادة  ال�ستثنائية  القمة 
مار�س  يف  عقدت  التي  الع�رشين 

ملا�سي”. ا
تطوير  اإىل  الللقللمللة  هللذه  وتللهللدف 
تنمية  لتحقيق  فعالة  �سيا�سات 
ملل�للسللتللدامللة ومللتللوازنللة، وتللوفللري 
م�ستويات  لرفع  حقيقية  وظائف 
�سعوب  بللني  والللرفللاهلليللة  املعي�سة 

لعامل. ا

خال  الريا�س  العا�سمة  و�سهدت 
وزارية  اجتماعات  املا�سية  الفرتة 
العمل  ملجموعات  واأخرى  حت�سريية، 
من  امل�سوؤولني  كبار  فيها  �سارك 
الع�رشين  مبجموعة  الأع�ساء  الدول 
القمة،  تبحثها  التي  القطاعات  يف 
والقطاع  الدولية  املنظمات  وممثلو 
املدين. املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س 

وتلل�للسللم جمللمللوعللة الللعلل�للرشيللن 
هي:  دولللة  و19  الأوروبللي  الحتللاد 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات 
والربازيل  واأ�سرتاليا  والأرجنتني 
ملانيا  واأ وفرن�سا  وال�سني  وكندا 
يللطللاللليللا  نللدونلليلل�للسلليللا واإ والللهللنللد واإ
واللليللابللان واملللكلل�للسلليللك ورو�للسلليللا 
واملللملللللكللة الللعللربلليللة اللل�للسللعللوديللة 
اجلنوبية  وكوريا  اإفريقيا  وجنوب 

. وتركيا
بلللللدوره اأكللللد وزيللللر اخلللارجلليللة 
اأن  فرحان،  بن  في�سل  ال�سعودي، 
حتت�سنها  التي   ،20 الل جمموعة  قمة 
اأولوياتها  راأ�س  على  �ست�سع  باده 
من  والقللتلل�للسللاد  الأرواح  حماية 

كورونا. جائحة  تبعات 
قادة  قمة  اإن  اخلارجية  وزيللر  وقللال 
العام  هذا  تاأتي  الع�رشين،  جمموعة 
فر�ست  ا�ستثنائية  ظروف  ظل  يف 

عديدة  حتديات  كورونا  جائحة  فيها 
من  الكثري  اأعاقت  اأجمع  العامل  على 

املجالت. مبختلف  ن�سطة  الأ
لللوكللالللة  تلل�للرشيللح  يف  واأو�لللسلللح 
اململكة  اأن  اللل�للسللعللوديللة  نللبللاء  الأ
جمموعة  رئا�سة  ت�سلمت  اأن  ومنذ 
�ساما  برناجما  “اأعدت  الع�رشين 
وطللمللوحللا بللتللوجلليللهللات مللن خللادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
حثيثة  ومبتابعة  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
بن  حممد  الأمري  من  مبا�رش  واإ�رشاف 
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
وزير  الللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الدفاع”.
ثاثة  على  ركز  “الربنامج  اإن  وقال 
ن�سان،  الإ متكني  هي:  رئي�سة،  حماور 
واحلللفللاظ علللللى كللوكللب الأر�لللس، 
من  وذلللك  جديدة،  فللاق  اآ وت�سكيل 
الظروف  تهيئة  على  العمل  اأجللل 
املللائللمللة الللتللي متللكللن اللل�للسللعللوب، 
من  وال�سباب،  الن�ساء  وخ�سو�سا 

والزدهار”. العمل 
على  و�سعت  اململكة  اأن  واأو�سح 
الأرواح  حماية  اأولوياتها  �للس  راأ
جائحة  تللبللعللات  مللن  والقللتلل�للسللاد 
خا�سا  اهتماما  واأوللللت  كللورونللا، 
املتعلقة  اللل�للسلليللا�للسللات  مبللنللاقلل�للسللة 
فلللراد مبللخللتلللللف اهللتللمللامللاتللهللم  بلللالأ

حياتهم. مت�س  التي  واملجالت 
بللاده  اأن  اخلللارجلليللة  وزيلللر  واأكلللد 
ال�سيا�سات  حلول  دفع  اإىل  ت�سعى 
ال�رشكاء  مع  والعمل  الوباء،  ملعاجلة 
هذه  لتحقيق  واملنظمات  الدوليني 
�سعت  ال�سعودية  اأن  م�سيفا  احللول، 
ح�سد  اإىل  م�سوؤوليتها  من  انطاقا 
متللرات  املللوؤ وعقد  الللدوللليللة  اجلللهللود 
على  الفللرتا�للسلليللة  والجللتللمللاعللات 
وجمموعات  الللللوزاري  امل�ستوى 
باأهمية  ميانا  اإ املختلفة،  التوا�سل 
للم�سي  امل�سرتك،  الدويل  التعاون 
العاملية،  التحديات  مواجهة  يف  قدما 
على  الأزمللات  ثار  اآ من  والتخفيف 

اأجمع. العامل  �سعوب 

الع�سرين  جمموعة  قادة  قمة  لجتماعات  ع�سرة  اخلام�سة  الدورة  اأعمال  ال�سبت  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ست�سافت 
املرتبطة  العاملية  الأو�ساع  �سوء  يف  وذلك  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  برئا�سة  افرتا�سي  ب�سكل  بالريا�ض  تعقد  التي 

.)19 – امل�ستجد )كوفيد  اأبوظبي بجائحة كورونا  �سوق  اأعلن 
توقيع  عللن  الللعللاملللي 
بنك  مع  تفاهم  مذكرة 
الإ�رشائيلي  هبوعليم 
بلللللهلللللدف تلللطلللويلللر 
لبتكارات  والرتويج 
املالية  التكنولوجيا 
وبللليلللئلللات الللعللمللل 
وتلللعلللزيلللز الللفللر�للس 

نها  �ساأ من  التي  ال�سوقني  �سمن 
لقطاع  الللرقللمللي  الللتللحللول  دعلللم 
اقت�ساد  وربللط  املالية  اخلللدمللات 

اإ�رشائيل. اقت�ساد  و  الإمارات 
ملللارات)  نللبللاء الإ وذكللرت وكللالللة  اأ
مبوجب  نللله  اأ ال�سبت  اللليللوم  وام( 
اأبوظبي  �سوق  �سيتعاون  املذكرة 
جمالت  يف  هبوعليم  وبنك  العاملي 
من  املختلفة  املالية  التكنولوجيا 
وامل�ساريع  املبادرات  اإطاق  خال 
تطوير  ت�سمل  والللتللي  امل�سرتكة، 
التي  املالية  التكنولوجيا  حلول 
الدولية  التجارة  ت�سهيل  نها  �ساأ من 
اخلدمات  ن�سطة  واأ الأعمال  وممار�سة 
واإ�رشائيل،  ملللارات  الإ بني  املالية 
املالية  التكنولوجيا  �رشكات  ودعم 
تعزيز  يف  الراغبني  الأعمال  ورواد 

ال�سوقني. �سمن  تواجدهم 
املهريي،  ظاهر  بللن  ظاهر  واأعلللللن 
الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
البدء   ، العاملي  اأبوظبي  �سوق  لدى 
ال�رشق  منطقة  يف  جديدة  مرحلة  يف 
الأعمال  وتطوير  لتعزيز  الأو�سط 
وقلللطلللاع الللتللكللنللولللوجلليللا املللاللليللة 
اأبوظبي  بللني  امل�سرتك  والللتللعللاون 
العاملي،  اأبوظبي  و�سوق  واإ�رشائيل 
العمل  اإىل  با�ستمرار  ي�سعى  الذي 
حمليًا  ال�سرتاتيجني  �رشكائه  مع 
وعللامللليللًا لللدعللم اخلللطللط واللللروؤى 
ملللارات  والإ مللارة  لللاإ القت�سادية 
التكنولوجيا  اأجندة  لتعزيز  كافة 

لية. ملا ا
ومللن خال  نلله  اأ املللهللريي  واأ�للسللاف 
هبوعليم  بنك  مللع  الللتللعللاون  هللذا 
قطاع  تللطللويللر  علللللى  �سيلعمون 
كا  يف  املالية  واخلدمات  ال�سريفة 
على  موؤكدا  الق�سائيتني  ال�سلطتني 
�سي�ستمر  العاملي  اأبوظبي  �سوق  اأن 
الللقللطللاع  رواد  مللع  الللتللعللاون  يف 
املبادرات  واإطللاق  ال�سرتاتيجيني 
جمتمع  تطلعات  تلبي  التي  الرائدة 

املالية. اخلدمات 
كوتلر،  دوف  قللال  جللانللبلله،  ومللن 
هبوعليم  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 
تعد  التفاقية   “هذه  اإن  ال�رشائيلي 
خدمة  خالها  من  ناأمل  كبرياً  تقدمًا 
املايل  املجال  يف  التعاون  وتعزيز 

واإ�رشائيل. الإمارات  بني 
�ستتيح  التفاقية   هذه  اأن  اإىل  �سار  واأ
املالية  التكنولوجيا  للل�للرشكللات 
الو�سول  هبوعليم  بنك  ومتعاملي 
لفتا    ، الفر�س  من  جديد  عامل  اإىل 
اتفاقية  يوقع  بنك  اأول  نهم  اأ اإىل 
العاقات  اإر�ساء  نها  �ساأ من  كهذه 

البلدين. بني 
دوف  �سي�سارك   ، للوكالة  وطبقا 
اأبوظبي  فينتك  مهرجان  يف  كوتلر 
فللر�للس  �للسلليللنللاقلل�للس  حلليللث   2020
مذكرة  �ستتيحها  التي  الللتللعللاون 
الو�سل  يف  ودورهللا  هللذه  التفاهم 
بني  املالية  التكنولوجيا  قطاعي  بني 

واإ�رشائيل. الإمارات 
ق/د

طلللرح مللعللار�للسللون �للسللعللوديللون 
يللة  روؤ ال�سعودية،  خللارج  يقيمون 
من  للللللخللروج  تللهللدف  �للسلليللا�للسلليللة 
واحلللقللوقللي  ال�سيا�سي  الللو�للسللع 
وثيقة  و�سّلموا  للللللبللاد،  املللتللاأزم 
من  عللدد  اإىل  مبقرتحاتهم  مكتوبة 
دون  اخلارج،  يف  الريا�س  �سفارات 

اليها. الدخول 
"عبد  ال�سعودي  املعار�س  ون�رش 
"تويرت"  على  تغريدة  العودة"  الله 
يللة  الللروؤ "�سلم  نلللله  اإ فلليللهللا  قلللال 
يف  اململكة  للل�للسللفللارة  املللطللروحللة 
من  العديد  عللن  نيابة  وا�سنطن 
يدين  املوؤ والنا�سطات  الن�سطاء 

. " ثيقة للو
املوؤ�س�س  الع�سو  العودة،  واأرفللق 
التغريدة  احلقوقية،  "دون"  ملوؤ�س�سة 
الوثيقة  يحمل  وهللو  للله  ب�سورة 
الوليات  يف  باده  �سفارة  مقر  اأمام 
على  من  �سلمها  نه  اإ وقال  املتحدة، 

ال�سفارة. مبنى  دخول  دون  الباب 
املعار�س  قللام  الطريقة  وبنف�س 
املوؤيد"  العزيز  "عبد  ال�سعودي 
�سفارة  اإىل  الوثيقة  نف�س  بت�سليم 
عللا�للسللمللة  دبلللللللن،  يف  املللملللللكللة 
دخولها،  دون  يرلندا،  اإ جمهورية 
وهو  �سورته  حتمل  تغريدة  ون�رش 
على  مللن  يللة  الللروؤ بت�سليم  يللقللوم 

لباب. ا
نهم  اأ تو�سيح  اإىل  الن�سطاء  وعمد 
يف  بلدهم،  �سفارات  اإىل  يدخلوا  مل 
له  تعر�س  مما  تخوفهم  اإىل  �سارة  اإ
جمال  الراحل  ال�سعودي  ال�سحفي 
م�سوؤولون  قتله  الذي  خا�سقجي، 
يف  باده  قن�سلية  داخل  �سعوديون 

.2018 اأكتوبر  الرتكية،  اإ�سطنبول 
طرحها  الللتللي  الللوثلليللقللة  ودعلللت 
من  ومثقفون  واأكادمييون  نا�سطون 
 ،"2020 ية  "روؤ بعنوان  اجلن�سني، 
�سبق  اإ�للسللاحلليللة  مطالب  لتبني 
املللدين  املجتمع  رواد  مللن  تقدميها 
للقمع  تعر�سوا  الذين  ال�سعودي 
بح�سب  ن�ساطهم،  ب�سبب  وال�سجن 

الوثيقة. مقدمة  يف  ورد  ما 
الوثيقة  على  املللوقللعللون  وطللالللب 
فللراج  بللالإ ال�سعودية  ال�سلطات 
عن  �رشط  اأو  قيد  دون  ومن  فللوراً 
عن  واملللدافللعللات  املدافعني  جميع 
�سجناء  من  وغريهم  ن�سان  الإ حقوق 
حلياتهم  عودتهم  و�سمان  الللراأي، 
قيود  غري  من  الطبيعية  واأعمالهم 

عنهم. الإفراج  بعد 
نهاء  لإ ال�سلطات  الوثيقة  دعت  كما 
املللدين  املجتمع  لعنا�رش  قمعها 
ن�سان،  الإ حقوق  عللن  واملللدافللعللني 
اأجللل  مللن  بالعمل  لهم  وال�سماح 

للجميع. واحلريات  احلقوق 
نه  اإ الوثيقة  على  املوقعون  وقللال 
حقوق  ن�سطاء  اعللتللبللار  يللجللوز  ل 
اجلامعيني  �للسللاتللذة  والأ نلل�للسللان  الإ
هو  كما  اأعداء،  واملثقفني  والن�سطاء 

الراهن. الوقت  يف  حا�سل 
�سلطات  الوثيقة  مقدمو  ودعلللا 
الوثيقة  مع  التعامل  اإىل  الريا�س 
تقدم  يف  ت�سهم  مبادرة  بو�سفها 
جمتمع  بناء  عرب  اململكة  وازدهللار 

وحيوي. وعادل  حر  مدين 
�للرشورة  على  الوثيقة  و�للسللددت 
عن  التعبري  حلق  ال�سعودية  احرتام 
قانون  لللغللاء  اإ و  اأ وتعديل  اللللراأي، 
حرية  يف  احلللق  واحللرتام  الإرهلللاب، 
الن�سمام  اأو  اجلمعيات  تكوين 
ال�سلمي،  التجمع  وحرية  ليها،  اإ
املعتقدات  حرية  احرتام  اإىل  اإ�سافة 
العدالة  مللبللداأ  وتر�سيخ  ة،  وامللللراأ
احرتام  عن  ف�سًا  القانون،  واحرتام 
قرار  واإ والعّمال  والبدون  الوافدين 
والللتللوزيللع  الجتماعية  الللعللدالللة 

للرثوة. العادل 
وحللملللللت الللوثلليللقللة تللوقلليللع عللدد 
باخلارج  املقيمني  املعار�سني  مللن 
ولينا  الللعللودة،  الله  عبد  ومنهم: 
ع�سريي،  وعلي  الهذلول،  وعلياء 
عبد  وعللمللر  الر�سيد،  وملل�للسللاوي 

الأحمد،  و�سفاء  الزهراين،  العزيز 
العمري،  وحممد  القحطاين،  ومها 

خرين. واآ
قمة  مللع  الوثيقة  طللرح  ويللتللزامللن 
اململكة،  ت�ست�سيفها  التي  الع�رشين 
قمة  املقبلني،  والأحد  ال�سبت  يومي 
دعوات  و�سط  الع�رشين،  جمموعة 
مللن مللنللظللمللات حللقللوقلليللة دوللليللة 
الأمريكي  بالكونغر�س  واأع�ساء 
على  احللتللجللاجللًا  مقاطعتها؛  اإىل 
ن�سان،  الإ حلقوق  اململكة  انتهاكات 

اليمن. يف  وحربها 
الللدوللليللة  الللعللفللو  منظمة  ودعلللت 
دول  قللادة  اخلمي�س،  "اأمن�ستي" 
ال�سغط  اإىل  الع�رشين  جمموعة 
لإطاق  ال�سعودية  ال�سلطات  على 
�سجعان"  ونا�سطني  "ن�سطاء  �رشاح 
اململكة،  يف  الق�سبان  خلف  يقبعون 
بالعبارات  النخداع  عدم  اإىل  داعية 
ب�ساأن  الريا�س  تطلقها  التي  الرباقة 

�ساح. الإ
جلني  ال�سعودية  النا�سطة  وتتقدم 
قائمة   ،2018 من  املعتقلة  الهذلول، 
املنظمات  تطالب  الذين  الن�سطاء 
من  كنوع  عنهم،  الفوري  بالإفراج 
حرية  احرتام  من  قدراً  اململكة  بداء  اإ

الراأي. عن  التعبري 
ق/د

ر�سميا  جللورجلليللا  وليللة  �للسللّدقللت 
جو  الدميقراطي  املر�سح  فوز  على 
النتخابي  املجمع  باأ�سوات  بايدن 
يدويا،  الفرز  اإعللادة  بعد  بالولية 
الأمريكي  الرئي�س  ي�سعى  حني  يف 
قللنللاع قلليللادات  دونللالللد تللرامللب لإ
يف  ت�رشيعية  مبجال�س  جمهورية 
على  الت�سديق  بللوقللف  وليلللات 
وليلللات  يف  النللتللخللابللات  نللتللائللج 
بلللرزهلللا ملليلل�للسلليللغللان  حللا�للسللمللة، اأ
ولية  �سكرتري  وقال  وبن�سلفانيا. 
اجلمعة  رافن�سربغر  بللراد  جورجيا 
لأ�سوات  اليدوية  الفرز  اإعادة  اإن 
الرئا�سية  النتخابات  يف  الناخبني 
ال�سهر  من  الثالث  يف  جرت  التي 
على  بايدن  جو  فوز  اأكدت  اجلاري 

ترامب. دونالد 
جورجيا  ولية  يف  م�سوؤولون  وكان 
لإعادة  النهائية  النتائج  اأن  اأكللدوا 
اأكدت  الولية  يف  الأ�سوات  فرز 
لفا  اأ  12 بفارق  بالولية  بايدن  فوز 

ترامب. مناف�سه  عن  �سوتا  و284 
وبن�سلفانيا وي�سكون�سن 

قالت  وي�سكون�سن،  وليللة  ويف 
مفو�سية  اإن  ترامب  الرئي�س  حملة 
خرقت  الللوليللة  يف  النللتللخللابللات 
عرب  مللتللكللرر،  بلل�للسللكللل  الللقللانللون 
النتخاب  قواعد  تغيري  حماولتها 
بدء  قبل  الأخلللرية  اللحظات  يف 
يف  احلملة  الت�سويت.واأ�سافت 

فرز  اإعادة  بدء  مع  تزامنا  بيان �سدر 
املفو�سية  اأن  الولية،  يف  الأ�سوات 
من  وي�سكون�سن  يف  ناخبني  حرمت 
نزاهة  وقللو�للسللت  الت�سويت  حللق 
عن  احلملة  وعللرّبت  النتخابات. 
تللرامللب  الللرئلليلل�للس  فللوز  يف  ثقتها 
القانونية  الأ�سوات  احت�ساب  عند 
القللرتاع  بطاقات  من  والتخل�س 

القانونية. غري 
 3 دفعت  قد  ترامب  حملة  وكانت 
النتخابات  جلنة  اإىل  دولر  مايني 
يف  للبدء  وي�سكون�سن  بللوليللة 
لاأ�سوات،  جزئي  فرز  اإعادة  عملية 
يف  الأ�سوات  فرز  باإعادة  وطالبت 
بدعوى  ودين،  ميلووكي  مقاطعتي 

فيهما. انتخابية  خمالفات  وجود 
قللالللت  بللنلل�للسلللللفللانلليللا،  وليلللة  ويف 
فيادلفيا  يف  اجلللزيللرة  مللرا�للسلللللة 
ترامب  حملة  اإن  اأبوكويك  بي�سان 
الق�سائية  الدعاوى  اإحللدى  عدلت 
نتائج  على  لاعرتا�س  رفعتها  التي 
التعديل  ويق�سي  النللتللخللابللات، 
يف  املحلي  الق�ساء  مللن  بالطلب 
املجل�س  يلزم  اإعان  اإ�سدار  الولية 
ي�سيطر  الذي  للولية،  الت�رشيعي 
يف  بالتدخل  اجلمهوريون،  عليه 
النتخابي  املجل�س  اأع�ساء  اختيار 
الأ�سوات  اأن  بدعوى  الولية  عن 

عيوب. ت�سوبها  كانت  بها  املدىل 
ق/د

الإمارات تفتح اأبوابها لإ�سرائيل.. 

�سوق”اأبو ظبي العاملي”وبنك 
يتعاونان  “هبوعليم” الإ�سرائيلي 

لتطوير التكنولوجيا 

املعار�سة ال�سعودية يف اخلارج تقدم روؤية لإ�سالح اململكة

ترامب ي�سعى لوقف اإقرار نتائج النتخابات بوليات حا�سمة

ولية جورجيا ُت�سدق ر�سمًيا على فوز 
بايدن بعد اإعادة الفرز يدوًيا 
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ال�سعودية .. وقمة قادة جمموعة الع�سرين 

قراءة / حممد علي
---------------- 

وجللللللددت املللملللللكللة الللرتحلليللب 
التي  القمة  اأعللمللال  با�ست�سافة 
دويل  اقت�سادي  منتدى  هللم  اأ تعّد 
على  ثرة  املوؤ الق�سايا  ببحث  ُيعنى 
ذكرت  ح�سبما  العاملي،  القت�ساد 
الر�سمية  ال�سعودية  النباء  وكالة 

اجلمعة. يوم  “وا�س” 
الع�رشين  جمموعة  دول  وت�سكل 
 %  85 وت�سم  العامل،  �سكان  ثلثي 
 % و75  العاملي،  القت�ساد  حجم  من 

العاملية. التجارة  من 
رئا�ستها  خال  من  اململكة  وتتطلع 
مع  الللتللعللاون  تللعللزيللز  اإىل  للقمة 
�للرشكللائللهللا مللن اللللدول الأعلل�للسللاء 
واإيجاد  املجموعة،  هللداف  اأ لتحقيق 
الللقلل�للسللايللا  حللللول  دويل  تلللوافلللق 
جدول  يف  املطروحة  القت�سادية 
ا�ستقرار  حتقيق  بللهللدف  الأعللمللال 
كما  وازدهللاره،  العاملي  القت�ساد 
طرح  يف  القمة  ا�ست�سافة  �ست�سهم 
ال�رشق  منطقتي  تهم  التي  الق�سايا 

اأفريقيا. و�سمال  الأو�سط 
الللدول  قلللادة  القمة  يف  ويلل�للسللارك 
الللعلل�للرشيللن الللتللي متللثللل اأ�للسللخللم 
�سي�سارك  كما  العامل،  اقت�ساديات 

الدول  قادة  من  عدد  الجتماعات  يف 
حل�سور  دعوتهم  متت  الذين  الأخرى 
الللقللمللة، وعلللدة مللنللظللمللات دوللليللة 

. قليمية اإ و
عدداً  القمة  اأعمال  جدول  ويتناول 
والقت�سادية  املالية  الق�سايا  من 
الطاقة  بينها  مللن  والجتماعية، 
الرقمي  والقت�ساد  واملناخ  والبيئة 
والللتللجللارة واللللزراعلللة والللرعللايللة 

والعمل. والتعليم  ال�سحية 
حممد  ال�سعودي  املالية  وزير  وقال 
قادة  “قمة  اإن  اجلدعان  عبدالله  بن 
املقبلة  الع�رشين  جمموعة  دول 
الللتللعللاون  تللعللزيللز  اإىل  �ست�سعى 
القت�ساد  تللعللايف  لللدعللم  اللللدويل 
�سلبة  �للسلل�للس  اأ وو�للسللع  الللعللاملللي 
ومللتللوازن  وم�ستدام  قومي  لنمو 
جناح  على  البناء  خال  من  و�سامل، 
جمموعة  لقادة  ال�ستثنائية  القمة 
مار�س  يف  عقدت  التي  الع�رشين 

ملا�سي”. ا
تطوير  اإىل  الللقللمللة  هللذه  وتللهللدف 
تنمية  لتحقيق  فعالة  �سيا�سات 
ملل�للسللتللدامللة ومللتللوازنللة، وتللوفللري 
م�ستويات  لرفع  حقيقية  وظائف 
�سعوب  بللني  والللرفللاهلليللة  املعي�سة 

لعامل. ا

خال  الريا�س  العا�سمة  و�سهدت 
وزارية  اجتماعات  املا�سية  الفرتة 
العمل  ملجموعات  واأخرى  حت�سريية، 
من  امل�سوؤولني  كبار  فيها  �سارك 
الع�رشين  مبجموعة  الأع�ساء  الدول 
القمة،  تبحثها  التي  القطاعات  يف 
والقطاع  الدولية  املنظمات  وممثلو 
املدين. املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س 

وتلل�للسللم جمللمللوعللة الللعلل�للرشيللن 
هي:  دولللة  و19  الأوروبللي  الحتللاد 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات 
والربازيل  واأ�سرتاليا  والأرجنتني 
ملانيا  واأ وفرن�سا  وال�سني  وكندا 
يللطللاللليللا  نللدونلليلل�للسلليللا واإ والللهللنللد واإ
واللليللابللان واملللكلل�للسلليللك ورو�للسلليللا 
واملللملللللكللة الللعللربلليللة اللل�للسللعللوديللة 
اجلنوبية  وكوريا  اإفريقيا  وجنوب 

. وتركيا
بلللللدوره اأكللللد وزيللللر اخلللارجلليللة 
اأن  فرحان،  بن  في�سل  ال�سعودي، 
حتت�سنها  التي   ،20 الل جمموعة  قمة 
اأولوياتها  راأ�س  على  �ست�سع  باده 
من  والقللتلل�للسللاد  الأرواح  حماية 

كورونا. جائحة  تبعات 
قادة  قمة  اإن  اخلارجية  وزيللر  وقللال 
العام  هذا  تاأتي  الع�رشين،  جمموعة 
فر�ست  ا�ستثنائية  ظروف  ظل  يف 

عديدة  حتديات  كورونا  جائحة  فيها 
من  الكثري  اأعاقت  اأجمع  العامل  على 

املجالت. مبختلف  ن�سطة  الأ
لللوكللالللة  تلل�للرشيللح  يف  واأو�لللسلللح 
اململكة  اأن  اللل�للسللعللوديللة  نللبللاء  الأ
جمموعة  رئا�سة  ت�سلمت  اأن  ومنذ 
�ساما  برناجما  “اأعدت  الع�رشين 
وطللمللوحللا بللتللوجلليللهللات مللن خللادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
حثيثة  ومبتابعة  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
بن  حممد  الأمري  من  مبا�رش  واإ�رشاف 
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
وزير  الللوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الدفاع”.
ثاثة  على  ركز  “الربنامج  اإن  وقال 
ن�سان،  الإ متكني  هي:  رئي�سة،  حماور 
واحلللفللاظ علللللى كللوكللب الأر�لللس، 
من  وذلللك  جديدة،  فللاق  اآ وت�سكيل 
الظروف  تهيئة  على  العمل  اأجللل 
املللائللمللة الللتللي متللكللن اللل�للسللعللوب، 
من  وال�سباب،  الن�ساء  وخ�سو�سا 

والزدهار”. العمل 
على  و�سعت  اململكة  اأن  واأو�سح 
الأرواح  حماية  اأولوياتها  �للس  راأ
جائحة  تللبللعللات  مللن  والقللتلل�للسللاد 
خا�سا  اهتماما  واأوللللت  كللورونللا، 
املتعلقة  اللل�للسلليللا�للسللات  مبللنللاقلل�للسللة 
فلللراد مبللخللتلللللف اهللتللمللامللاتللهللم  بلللالأ

حياتهم. مت�س  التي  واملجالت 
بللاده  اأن  اخلللارجلليللة  وزيلللر  واأكلللد 
ال�سيا�سات  حلول  دفع  اإىل  ت�سعى 
ال�رشكاء  مع  والعمل  الوباء،  ملعاجلة 
هذه  لتحقيق  واملنظمات  الدوليني 
�سعت  ال�سعودية  اأن  م�سيفا  احللول، 
ح�سد  اإىل  م�سوؤوليتها  من  انطاقا 
متللرات  املللوؤ وعقد  الللدوللليللة  اجلللهللود 
على  الفللرتا�للسلليللة  والجللتللمللاعللات 
وجمموعات  الللللوزاري  امل�ستوى 
باأهمية  ميانا  اإ املختلفة،  التوا�سل 
للم�سي  امل�سرتك،  الدويل  التعاون 
العاملية،  التحديات  مواجهة  يف  قدما 
على  الأزمللات  ثار  اآ من  والتخفيف 

اأجمع. العامل  �سعوب 

الع�سرين  جمموعة  قادة  قمة  لجتماعات  ع�سرة  اخلام�سة  الدورة  اأعمال  ال�سبت  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ست�سافت 
املرتبطة  العاملية  الأو�ساع  �سوء  يف  وذلك  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  برئا�سة  افرتا�سي  ب�سكل  بالريا�ض  تعقد  التي 

.)19 – امل�ستجد )كوفيد  اأبوظبي بجائحة كورونا  �سوق  اأعلن 
توقيع  عللن  الللعللاملللي 
بنك  مع  تفاهم  مذكرة 
الإ�رشائيلي  هبوعليم 
بلللللهلللللدف تلللطلللويلللر 
لبتكارات  والرتويج 
املالية  التكنولوجيا 
وبللليلللئلللات الللعللمللل 
وتلللعلللزيلللز الللفللر�للس 

نها  �ساأ من  التي  ال�سوقني  �سمن 
لقطاع  الللرقللمللي  الللتللحللول  دعلللم 
اقت�ساد  وربللط  املالية  اخلللدمللات 

اإ�رشائيل. اقت�ساد  و  الإمارات 
ملللارات)  نللبللاء الإ وذكللرت وكللالللة  اأ
مبوجب  نللله  اأ ال�سبت  اللليللوم  وام( 
اأبوظبي  �سوق  �سيتعاون  املذكرة 
جمالت  يف  هبوعليم  وبنك  العاملي 
من  املختلفة  املالية  التكنولوجيا 
وامل�ساريع  املبادرات  اإطاق  خال 
تطوير  ت�سمل  والللتللي  امل�سرتكة، 
التي  املالية  التكنولوجيا  حلول 
الدولية  التجارة  ت�سهيل  نها  �ساأ من 
اخلدمات  ن�سطة  واأ الأعمال  وممار�سة 
واإ�رشائيل،  ملللارات  الإ بني  املالية 
املالية  التكنولوجيا  �رشكات  ودعم 
تعزيز  يف  الراغبني  الأعمال  ورواد 

ال�سوقني. �سمن  تواجدهم 
املهريي،  ظاهر  بللن  ظاهر  واأعلللللن 
الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
البدء   ، العاملي  اأبوظبي  �سوق  لدى 
ال�رشق  منطقة  يف  جديدة  مرحلة  يف 
الأعمال  وتطوير  لتعزيز  الأو�سط 
وقلللطلللاع الللتللكللنللولللوجلليللا املللاللليللة 
اأبوظبي  بللني  امل�سرتك  والللتللعللاون 
العاملي،  اأبوظبي  و�سوق  واإ�رشائيل 
العمل  اإىل  با�ستمرار  ي�سعى  الذي 
حمليًا  ال�سرتاتيجني  �رشكائه  مع 
وعللامللليللًا لللدعللم اخلللطللط واللللروؤى 
ملللارات  والإ مللارة  لللاإ القت�سادية 
التكنولوجيا  اأجندة  لتعزيز  كافة 

لية. ملا ا
ومللن خال  نلله  اأ املللهللريي  واأ�للسللاف 
هبوعليم  بنك  مللع  الللتللعللاون  هللذا 
قطاع  تللطللويللر  علللللى  �سيلعمون 
كا  يف  املالية  واخلدمات  ال�سريفة 
على  موؤكدا  الق�سائيتني  ال�سلطتني 
�سي�ستمر  العاملي  اأبوظبي  �سوق  اأن 
الللقللطللاع  رواد  مللع  الللتللعللاون  يف 
املبادرات  واإطللاق  ال�سرتاتيجيني 
جمتمع  تطلعات  تلبي  التي  الرائدة 

املالية. اخلدمات 
كوتلر،  دوف  قللال  جللانللبلله،  ومللن 
هبوعليم  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 
تعد  التفاقية   “هذه  اإن  ال�رشائيلي 
خدمة  خالها  من  ناأمل  كبرياً  تقدمًا 
املايل  املجال  يف  التعاون  وتعزيز 

واإ�رشائيل. الإمارات  بني 
�ستتيح  التفاقية   هذه  اأن  اإىل  �سار  واأ
املالية  التكنولوجيا  للل�للرشكللات 
الو�سول  هبوعليم  بنك  ومتعاملي 
لفتا    ، الفر�س  من  جديد  عامل  اإىل 
اتفاقية  يوقع  بنك  اأول  نهم  اأ اإىل 
العاقات  اإر�ساء  نها  �ساأ من  كهذه 

البلدين. بني 
دوف  �سي�سارك   ، للوكالة  وطبقا 
اأبوظبي  فينتك  مهرجان  يف  كوتلر 
فللر�للس  �للسلليللنللاقلل�للس  حلليللث   2020
مذكرة  �ستتيحها  التي  الللتللعللاون 
الو�سل  يف  ودورهللا  هللذه  التفاهم 
بني  املالية  التكنولوجيا  قطاعي  بني 

واإ�رشائيل. الإمارات 
ق/د

طلللرح مللعللار�للسللون �للسللعللوديللون 
يللة  روؤ ال�سعودية،  خللارج  يقيمون 
من  للللللخللروج  تللهللدف  �للسلليللا�للسلليللة 
واحلللقللوقللي  ال�سيا�سي  الللو�للسللع 
وثيقة  و�سّلموا  للللللبللاد،  املللتللاأزم 
من  عللدد  اإىل  مبقرتحاتهم  مكتوبة 
دون  اخلارج،  يف  الريا�س  �سفارات 

اليها. الدخول 
"عبد  ال�سعودي  املعار�س  ون�رش 
"تويرت"  على  تغريدة  العودة"  الله 
يللة  الللروؤ "�سلم  نلللله  اإ فلليللهللا  قلللال 
يف  اململكة  للل�للسللفللارة  املللطللروحللة 
من  العديد  عللن  نيابة  وا�سنطن 
يدين  املوؤ والنا�سطات  الن�سطاء 

. " ثيقة للو
املوؤ�س�س  الع�سو  العودة،  واأرفللق 
التغريدة  احلقوقية،  "دون"  ملوؤ�س�سة 
الوثيقة  يحمل  وهللو  للله  ب�سورة 
الوليات  يف  باده  �سفارة  مقر  اأمام 
على  من  �سلمها  نه  اإ وقال  املتحدة، 

ال�سفارة. مبنى  دخول  دون  الباب 
املعار�س  قللام  الطريقة  وبنف�س 
املوؤيد"  العزيز  "عبد  ال�سعودي 
�سفارة  اإىل  الوثيقة  نف�س  بت�سليم 
عللا�للسللمللة  دبلللللللن،  يف  املللملللللكللة 
دخولها،  دون  يرلندا،  اإ جمهورية 
وهو  �سورته  حتمل  تغريدة  ون�رش 
على  مللن  يللة  الللروؤ بت�سليم  يللقللوم 

لباب. ا
نهم  اأ تو�سيح  اإىل  الن�سطاء  وعمد 
يف  بلدهم،  �سفارات  اإىل  يدخلوا  مل 
له  تعر�س  مما  تخوفهم  اإىل  �سارة  اإ
جمال  الراحل  ال�سعودي  ال�سحفي 
م�سوؤولون  قتله  الذي  خا�سقجي، 
يف  باده  قن�سلية  داخل  �سعوديون 

.2018 اأكتوبر  الرتكية،  اإ�سطنبول 
طرحها  الللتللي  الللوثلليللقللة  ودعلللت 
من  ومثقفون  واأكادمييون  نا�سطون 
 ،"2020 ية  "روؤ بعنوان  اجلن�سني، 
�سبق  اإ�للسللاحلليللة  مطالب  لتبني 
املللدين  املجتمع  رواد  مللن  تقدميها 
للقمع  تعر�سوا  الذين  ال�سعودي 
بح�سب  ن�ساطهم،  ب�سبب  وال�سجن 

الوثيقة. مقدمة  يف  ورد  ما 
الوثيقة  على  املللوقللعللون  وطللالللب 
فللراج  بللالإ ال�سعودية  ال�سلطات 
عن  �رشط  اأو  قيد  دون  ومن  فللوراً 
عن  واملللدافللعللات  املدافعني  جميع 
�سجناء  من  وغريهم  ن�سان  الإ حقوق 
حلياتهم  عودتهم  و�سمان  الللراأي، 
قيود  غري  من  الطبيعية  واأعمالهم 

عنهم. الإفراج  بعد 
نهاء  لإ ال�سلطات  الوثيقة  دعت  كما 
املللدين  املجتمع  لعنا�رش  قمعها 
ن�سان،  الإ حقوق  عللن  واملللدافللعللني 
اأجللل  مللن  بالعمل  لهم  وال�سماح 

للجميع. واحلريات  احلقوق 
نه  اإ الوثيقة  على  املوقعون  وقللال 
حقوق  ن�سطاء  اعللتللبللار  يللجللوز  ل 
اجلامعيني  �للسللاتللذة  والأ نلل�للسللان  الإ
هو  كما  اأعداء،  واملثقفني  والن�سطاء 

الراهن. الوقت  يف  حا�سل 
�سلطات  الوثيقة  مقدمو  ودعلللا 
الوثيقة  مع  التعامل  اإىل  الريا�س 
تقدم  يف  ت�سهم  مبادرة  بو�سفها 
جمتمع  بناء  عرب  اململكة  وازدهللار 

وحيوي. وعادل  حر  مدين 
�للرشورة  على  الوثيقة  و�للسللددت 
عن  التعبري  حلق  ال�سعودية  احرتام 
قانون  لللغللاء  اإ و  اأ وتعديل  اللللراأي، 
حرية  يف  احلللق  واحللرتام  الإرهلللاب، 
الن�سمام  اأو  اجلمعيات  تكوين 
ال�سلمي،  التجمع  وحرية  ليها،  اإ
املعتقدات  حرية  احرتام  اإىل  اإ�سافة 
العدالة  مللبللداأ  وتر�سيخ  ة،  وامللللراأ
احرتام  عن  ف�سًا  القانون،  واحرتام 
قرار  واإ والعّمال  والبدون  الوافدين 
والللتللوزيللع  الجتماعية  الللعللدالللة 

للرثوة. العادل 
وحللملللللت الللوثلليللقللة تللوقلليللع عللدد 
باخلارج  املقيمني  املعار�سني  مللن 
ولينا  الللعللودة،  الله  عبد  ومنهم: 
ع�سريي،  وعلي  الهذلول،  وعلياء 
عبد  وعللمللر  الر�سيد،  وملل�للسللاوي 

الأحمد،  و�سفاء  الزهراين،  العزيز 
العمري،  وحممد  القحطاين،  ومها 

خرين. واآ
قمة  مللع  الوثيقة  طللرح  ويللتللزامللن 
اململكة،  ت�ست�سيفها  التي  الع�رشين 
قمة  املقبلني،  والأحد  ال�سبت  يومي 
دعوات  و�سط  الع�رشين،  جمموعة 
مللن مللنللظللمللات حللقللوقلليللة دوللليللة 
الأمريكي  بالكونغر�س  واأع�ساء 
على  احللتللجللاجللًا  مقاطعتها؛  اإىل 
ن�سان،  الإ حلقوق  اململكة  انتهاكات 

اليمن. يف  وحربها 
الللدوللليللة  الللعللفللو  منظمة  ودعلللت 
دول  قللادة  اخلمي�س،  "اأمن�ستي" 
ال�سغط  اإىل  الع�رشين  جمموعة 
لإطاق  ال�سعودية  ال�سلطات  على 
�سجعان"  ونا�سطني  "ن�سطاء  �رشاح 
اململكة،  يف  الق�سبان  خلف  يقبعون 
بالعبارات  النخداع  عدم  اإىل  داعية 
ب�ساأن  الريا�س  تطلقها  التي  الرباقة 

�ساح. الإ
جلني  ال�سعودية  النا�سطة  وتتقدم 
قائمة   ،2018 من  املعتقلة  الهذلول، 
املنظمات  تطالب  الذين  الن�سطاء 
من  كنوع  عنهم،  الفوري  بالإفراج 
حرية  احرتام  من  قدراً  اململكة  بداء  اإ

الراأي. عن  التعبري 
ق/د

ر�سميا  جللورجلليللا  وليللة  �للسللّدقللت 
جو  الدميقراطي  املر�سح  فوز  على 
النتخابي  املجمع  باأ�سوات  بايدن 
يدويا،  الفرز  اإعللادة  بعد  بالولية 
الأمريكي  الرئي�س  ي�سعى  حني  يف 
قللنللاع قلليللادات  دونللالللد تللرامللب لإ
يف  ت�رشيعية  مبجال�س  جمهورية 
على  الت�سديق  بللوقللف  وليلللات 
وليلللات  يف  النللتللخللابللات  نللتللائللج 
بلللرزهلللا ملليلل�للسلليللغللان  حللا�للسللمللة، اأ
ولية  �سكرتري  وقال  وبن�سلفانيا. 
اجلمعة  رافن�سربغر  بللراد  جورجيا 
لأ�سوات  اليدوية  الفرز  اإعادة  اإن 
الرئا�سية  النتخابات  يف  الناخبني 
ال�سهر  من  الثالث  يف  جرت  التي 
على  بايدن  جو  فوز  اأكدت  اجلاري 

ترامب. دونالد 
جورجيا  ولية  يف  م�سوؤولون  وكان 
لإعادة  النهائية  النتائج  اأن  اأكللدوا 
اأكدت  الولية  يف  الأ�سوات  فرز 
لفا  اأ  12 بفارق  بالولية  بايدن  فوز 

ترامب. مناف�سه  عن  �سوتا  و284 
وبن�سلفانيا وي�سكون�سن 

قالت  وي�سكون�سن،  وليللة  ويف 
مفو�سية  اإن  ترامب  الرئي�س  حملة 
خرقت  الللوليللة  يف  النللتللخللابللات 
عرب  مللتللكللرر،  بلل�للسللكللل  الللقللانللون 
النتخاب  قواعد  تغيري  حماولتها 
بدء  قبل  الأخلللرية  اللحظات  يف 
يف  احلملة  الت�سويت.واأ�سافت 

فرز  اإعادة  بدء  مع  تزامنا  بيان �سدر 
املفو�سية  اأن  الولية،  يف  الأ�سوات 
من  وي�سكون�سن  يف  ناخبني  حرمت 
نزاهة  وقللو�للسللت  الت�سويت  حللق 
عن  احلملة  وعللرّبت  النتخابات. 
تللرامللب  الللرئلليلل�للس  فللوز  يف  ثقتها 
القانونية  الأ�سوات  احت�ساب  عند 
القللرتاع  بطاقات  من  والتخل�س 

القانونية. غري 
 3 دفعت  قد  ترامب  حملة  وكانت 
النتخابات  جلنة  اإىل  دولر  مايني 
يف  للبدء  وي�سكون�سن  بللوليللة 
لاأ�سوات،  جزئي  فرز  اإعادة  عملية 
يف  الأ�سوات  فرز  باإعادة  وطالبت 
بدعوى  ودين،  ميلووكي  مقاطعتي 

فيهما. انتخابية  خمالفات  وجود 
قللالللت  بللنلل�للسلللللفللانلليللا،  وليلللة  ويف 
فيادلفيا  يف  اجلللزيللرة  مللرا�للسلللللة 
ترامب  حملة  اإن  اأبوكويك  بي�سان 
الق�سائية  الدعاوى  اإحللدى  عدلت 
نتائج  على  لاعرتا�س  رفعتها  التي 
التعديل  ويق�سي  النللتللخللابللات، 
يف  املحلي  الق�ساء  مللن  بالطلب 
املجل�س  يلزم  اإعان  اإ�سدار  الولية 
ي�سيطر  الذي  للولية،  الت�رشيعي 
يف  بالتدخل  اجلمهوريون،  عليه 
النتخابي  املجل�س  اأع�ساء  اختيار 
الأ�سوات  اأن  بدعوى  الولية  عن 

عيوب. ت�سوبها  كانت  بها  املدىل 
ق/د

الإمارات تفتح اأبوابها لإ�سرائيل.. 

�سوق”اأبو ظبي العاملي”وبنك 
يتعاونان  “هبوعليم” الإ�سرائيلي 

لتطوير التكنولوجيا 

املعار�سة ال�سعودية يف اخلارج تقدم روؤية لإ�سالح اململكة

ترامب ي�سعى لوقف اإقرار نتائج النتخابات بوليات حا�سمة

ولية جورجيا ُت�سدق ر�سمًيا على فوز 
بايدن بعد اإعادة الفرز يدوًيا 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية
دائرة القرارة
بلدية القرارة

رقم: 039/ م.ت.�ض.ع/م.ج/2020
و�سل اإ�سهار خا�ض جتديد جمعية حملية

امل�سماة: جمعية ال�سيخ بن علي الطالب مبارك الثقافية/ 
بتاريخ:  املودعة  القرارة/  بلدية:  ثقايف.  طابع  ذات 
حممد  علي  بن  اجلمعية:  رئي�ض   .2020/09/03
 :1982/01/22 بتاريخ:  املولود  حممد/  بن  الأمني 
اإيدير/  عي�سات  حي  مقرها:  الكائن  غرداية  القرارة/ 

بلدية: القرارة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الوادي

الرقم التعريف الجبائي: 099039019044516

إعالن عن طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بعد عدم جدوى 
رقم :21 /2020

تعلن مديرية التربية لوالية الوادي عن فتح طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بعد عدم جدوى من أجل:
“ تجهيز ثانوية 200/800 وجبة بأم الطيور  “

     الحصة رقم 03 : التجهيز بوسائل التبريد والتدفئة ومعدات الحماية والحرائق
- يمكن للممونين والمؤسسات الراغبين ) التجار بالجملة ، المستوردين و المصنعين( لهم سجل تجاري مالئم مع طبيعة هذه التجهيزات 

- انجاز على االقل مشاريع من نفس الطبيعة كل حصة ال يقل مجموع مبالغها عن 10.000.000.00) يجب، تقديم شهادة حسن االنجاز صادرة 
عن مؤسسة عمومية (

- معدل رقم االعمال ال يقل عن 12.000.000.00 دج للثالث سنوات االخيرة )شهادة رقم اعمال او حصائل مالية صادرة عن ادارة الضرائب( 
الراغبين في المشاركة في طلب العروض سحب دفتر الشروط من مديرية التربية لوالية الوادي - حي 08 ماي 1945 بالوادي - مصلحة 

البرمجة و المتابعة - مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
1/ ملف الترشح يحتوي على ما يلي :

- التصريح بالترشح مملوء ممضي مختوم و مؤرخ
- التصريح بالنزاهة مملوء ممضي مختوم و مؤرخ

- القانون األساسي للشركات
- تقديم شهادة اإليداع الحسابات األجتماعية للسنة المعنية للعارضين المعنيين

- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بالزام المؤسسة
- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين و المتعهدين

- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول يتضمن النشاط  المطلوب
للثالث سنوات األخيرة مؤشرة من مصالح الضرائب أو شهادة صادرة مصالح الضرائب تبرز رقم االعمال  المالية  قدرت مالية: الحصيلة 

للثالث سنوات األخيرة
المطلوبة محدد فيها مبلغ  التجهيزات  التنفيذ لمهمة  المهنية مدعمة بشهادات لحسن  البشرية والمادية والمراجع  الوسائل  تقنية:  - قدرات 

العملية و ممضاة من طرف اآلمر بالصرف
2 /يحتوى العرض التقني على ما يلي:

- التصريح باالكتتاب مملوء و مؤشر ومختوم
- دفتر الشروط يحتوي في اخر صفحته على عبارة “قرئ وقبل” مكتوبة بخط اليد

- الجدول الزمني التقديري لتوريد التجهيزات مفصل.
3/ يحتوى العرض المالي على ما يلي:

- رسالة التعهد مملوءة و مؤشرة ومختومة
- جدول األسعار بالوحدة مملوء و مؤشر ومختوم .
- التفصيل التقديري الكمي مملوء و مؤشر ومختوم

على العارضين وضع نسخة أصلية لملف الترشح في ظرف مقفل بأحكام يحمل عبارة »ملف الترشح ونسخة أصلية للعرض التقني في ظرف 
مقفل باحكام يحمل عبارة “العرض التقني” و نسخة أصلية للعرض المالي في ظرف مقفل باحكام يحمل عبارة “ العرض المالي “ ثم توضع 
األظرفة الثالثة داخل ظرف خارجی مقفل بإحكام ويتم ايدعه لدى مدير التربية لوالية الوادي مصلحة البرمجة والمتابعة مكتب متابعة البناءات 

والتجهيزات المدرسية ال يحمل إال العبارة التالية:
مديرية التربية لوالية الوادي

“ال يفتح” إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض
طلب العرض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بعد عدم جدوى رقم 21 /2020

“ تجهيز ثانوية 200/800 وجبة بأم الطيور  “
حددت مدة تحضير العروض بعشرة أيام )10( ابتداء من اول نشره في الجريدة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو الصحافة الوطنية و بوابة 
الصفقات العمومية وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فأن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي . حدد تاريخ 
إيداع العروض باخر يوم من مدة تحضير العروض من الساعة 00 :9 إلى 12:00 مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية. تتم عملية فتح اظرفة 
العروض التقنية و المالية في أخر يوم من مدة تحضير العروض في جلسة علنية على الساعة 14:00 بمقر مديرية التربية، والمشاركون في طلب 
العروض المفتوح مدعوون لحضور هذه الجلسة تطبيقا للمادة 70 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المورخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم

تلقائيا بشهر واحد في حالة  األجال  تمديد هذه  يتم   .  )100( يوم  بمائة  العروض  العام، حددت مدة صالحية  المرفق  العمومية وتفويضات  الصفقات 
المؤسسة الحائزةعلى الصفقة .

  ANEP Nْ 2030001461      التحرير 2020/11/22 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن العمران و المدينة
مديرية التعمير،الهندسة

المعمارية و البناء لوالية ورقلة
مصلحة الهندسة المعمارية والبناء

رقم1587/ م.ت .هـ.م.ب /2020

                                                                                إلى السيد/ شركة بكار لألشغال العمومية
                                                          * بكاري يوسف*

                                                         حي الكوثر - البياضة - الوادي

اعــذار أول 
بتاريخ  المالي  المراقب  طرف  من  عليها  المصادق   2017/102 رقم  للصفقة  نظرا   -  

للتجزئات  الطرقات  وفتح  التسوية  أشغال  المتضمنة:   133 رقم  تحت   2017/07/04
االجتماعية ببلدية ورقلة.

- نظرا لألمر المصلحي لالنطالق في األشغال رقم :2017/37 بتاريخ : 2017/07/16
- نظرا لألمر المصلحي الستئناف األشغال رقم :2020/54 بتاريخ : 2020/10/04
- نظرا لالرسالية رقم 1387 المؤرخة في 2020/10/14 من اجل استئناف األشغال

- نظرا لعدم استئناف األشغال .
استئناف  أجل  من   - يوسف*  *بكاري  العمومية  لألشغال  بكار  شركة  إلى  إعذار  يوجه 

األشغال في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أول ظهور لهذا اإلعذار في الجريدة.
وفي حالة عدم االمتثال لهذا اإلعذار سوف تطبق على الشركة التدابير المنصوص عليها 

قانونا وسارية المفعول السيما فسخ الصفقة المذكورة على عاتق الشركة.

  ANEP Nْ 2030001452      التحرير 2020/11/22 

Ministere de l’habitat de l’urbanisme Et la ville
Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture
Et de la Construction de la Wilaya d’Ouargla
SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

N° : ................... /DUAC/2020

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تلمسان
دائرة فالوسن

بلدية عين فتاح

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
الرقم الجبائي: 098413319059

               طبقا للمادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 2015/09/16 والمتضمن 
عين  لبلدية  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  يعلن  العام.  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم 
فتاح لكل المؤسسات التي قدمت عروضها لإلعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا بعد 
إلغاء اإلجراء رقم 2020/01 بتاريخ: 2020/10/07 المتعلق ب: التهيئة و التكسية بالخرسانة الزفتية 

لطرقات حي الشفر
أنه بعد جلسة فتح األظرفة بتاريخ 2020/10/21 وجلسة تقييم العروض بتاريخ 2020/10/21 قد تم 

المنح المؤقت للمتعهد التالي :

الرقم المقاولةعنوان الصفقةالرقم 
الجبائي

النقطة 
التقنية
100/

مبلغ العرض
دج مع

احتساب كل 
الرسوم

مدة 
االنجاز

معيار 
االختيار

01
التهيئة و التكسية 
بالخرسانة الزفتية 
لطرقات حي الشفر

مؤسسة 
األشغال 
العمومية
بورياحي 

سعادة

 75
17.439,711.80نقطة

 دج

ستة
 )06(
أشهر

أقل
عرض

        مالحظة: طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المؤرخ في 2015/09/16 
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .

يمكن ألي متعهد يحتج على هذا االختيار أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات العمومية في أجل أقصاه 10 
أيام ابتداء من تاريخ اول نشر لإلعالن في الجرائد الوطنية .

  ANEP Nْ 2031007621      التحرير 2020/11/22 

17
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي  

دائرة املقرن 
بلدية املقرن    

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة    
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا 
املجل�ض  رئي�ض  فان  وت�سليمها  احليازة  �سهادة  اإعــداد  لكيفيات   املحدد 
ال�سعبي البلدي لبلدية املقرن  يعلن اأن ال�سيد)ة(: تواتي حمد عماره بن 
الطاهر املولود )ة( بـ : املقرن  بتاريخ: 1997/12/08  ال�ساكن )ة( بـ:  
املقرن- بلدية املقرن  قد اأودع ملفا مب�سالح البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة 
– بلدية املقرن العقار عبارة عن: �سكن  احليازة للعقار الواقع بـ : املقرن 
عائلي قدمي  والذي م�ساحته:356.46 م2 و حدوده كالتايل : من ال�سمال 
ال�سرق  حممد.من  :نيد  اجلنوب  من   . معبد  وطريق  خليفة  حمد  :تواتي 
:ورثة �سنوقة. من الغرب :�سارع. فعلى كل �سخ�ض له مطلب و اعرتا�سات 
على حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة مل�سلحة التعمري بلدية املقرن يف 

مدة اأق�ساها �سهرين من تاريخ ن�سر هذا الإعالن يف ال�سحف الوطنية. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي

دائرة الرقيبة
بلدية الرقيبة

طلب اإعالن حيازة
1991/07/27 بناء على املادة الثامنة منه فاإن ال�سيد)ة(: جاب اهلل مباركة بنت الهادي املولود)ة( يف: خالل  254/91 املوؤرخ يف  طبقا للمر�سوم رقم: 
1932 الوادي ال�ساكن)ة(: حي 36 �سكن �سمال �سرقي رقم 04 تقرت- بلدية الرقيبة- الوادي مهنة: / قد قدم ملفا لرئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية 
الرقيبة طالبا منه اإثبات هذه امللكية بتحرير �سهادة حيازة للعقار التايل: نوع العقار: ار�ض معدة للبناء يقع باملكان امل�سمى: حي 05 جويلية - بلدية الرقيبة 
ولية الوادي م�ساحته قدرت بـ: 280.80 م2 حدوده: من ال�سمال: �سارع من اجلنوب: جتاين ادري�ض من ال�سرق: عبادي حممد ال�سغري من الغرب: ورثة 
جاب اهلل الهادي فعلى كل �سخ�ض له اعرتا�ض اأو مطالب بخ�سو�ض حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابيا با�سم رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي يف اأجل �سهرين 

من تاريخ هذا الإعالن.
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�سّيدنا ر�سول اهلل .. كما 
يراه العامل املغربي �سكريج

بقلم - معمر حبار
اإليه  وعاد   ،2016 اأكتوبر   6 بتاريخ:  الكتاب  قراءة  يف  1.�رشعت 
هو:  والكتاب  الكرام.  القّراء  اأيدي  بني  لي�سعه  الأ�سطر  �ساحب 
العيا�سي  احلاج  بن  اأحمد  لل�سيخ   " الوهرانّية  احلبيبّية  "الرحلة 
�سكريج ت 1363هل، حتقيق العربي بوعمامة من جامعة م�ستغامن، 
1438هل  الأوىل  الطبعة  وهللران،  جامعة  من  بنعمر  وحمدادو 

2014-، لبنان، من 240 �سفحة.
�س �ساحب الأ�سطر باإذن الله تعاىل مقالني اآخرين فيما  2. �سيخ�سّ
العامل  زيارة  بعر�س  الّثاين  املقال  يتعّلق  للكتاب.  قراءته  يخ�ّس 
بنقدنا، وعدم  الّثالث  املقال  1911. ويتعّلق  للجزائر �سنة  �سكريج 
موافقتنا للعامل �سكريج حول نظرته للجزائر، والحتال الفرن�سي 

اأثناء زيارته للجزائريومها، وكذا الأخطاء التي وقع فيها.
3.من املاحظات التي وقف عليها القارئ املتتّبع، وعرب �سفحات: 

169-158
4.   الأذكار يعظم ثوابها بقدر ما ي�ستح�رش من معانيها واأن الذكر 
متلقي عن  يكن  اإذا مل  الذاكر  به  يت�رشر  رمبا  معناه  يعمهم  اإذا مل 

الأكابر.
عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  ل�سّيدنا  باأكملها  �سفحات  5.اأفرد 
و�سلم، فقال: اأ�سدى اإلينا �سّيدنا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
املعروف ما ل يقدر قدره اإل خالقه وحيث حتقق عجزنا عن مكافاأته 

فاقى من الدعاء مبا �رشفه لنا يف حقه واأر�سدنا اإليه.
6.   ل رحمة من الله لعباده اإل وهو وا�سطة فيها ولوله �سلى الله 
اأ�سا ومل يخلق املوىل  عليه و�سلم ملا �سملتهم رحمة ول وجدوا 

خلقه اإل لأجله عليه ال�سام فهو يف احلقيقة اأ�سل الكل .
7.   الرحمة العظمى املندرجة حتتها جميع الرحمات هو نبينا �سلى 

الله عليه و�سلم .
8.   �سّيدنا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم هو الأب احلقيقي واإن 

تاأخر زمان ظهور ج�سده ال�رشيف.
9.   فكل من تفجرت ينابيع املعارف منه فمن اإمداده عليه ال�سام.

10.فهو �سلى الله عليه و�سلم النور ال�ساطع قبل وجود اخللق وهو 
النور الامع بعد وجودهم.

11.�سلى الله عليه و�سلم هو النور امل�ستمل على الكون املندرج 
حتته كل ما �سوى الله فهو املنري له .

اأخذت ول حقيقة  الله عليه و�سلم  اإل ومنه �سلى  12.فا حقيقة 
اإل ومنه �سدرت فهو �سلى الله عليه و�سلم الأ�سل الذي تفرعت 

منه احلقائق.
13.ول دخول حل�رشة ال�سعادة اإل على يده �سلى الله عليه و�سلم.

14.فهو �سلى الله عليه و�سلم طلعة احلق ومظهره باحلق �سبحانه 
ل بنف�سه.

15.وملا كان النبي �سلى الله عليه و�سلم قد اأودع فيه من احلقائق 
واملعارف والطرائف واللطائف مما ل يقدر اإل من اأودعه فيه وكان 
والآخرة  الدنيا  هو خري  ال�رشيفة  حقيقته  عليه  انطوت  مما  البع�س 

كان بهذه املثابة كنزا اأعظم ل مياثله كنز يف الدارين .
16.فهو �سلى الله عليه و�سلم العامل كله وهو ما �سوى الله وكل 
ما ظهر فمنه وكل ما بطن ففيه بطن فاإنه �سلى الله عليه و�سلم 

من النور املقد�س.
لكونه  الأفهام  تدركها  ل  و�سلم  عليه  الله  �سلى  17.وحقيقته 

ت�ساءلت له الفهوم فلم يدركه منا �سابق ول لحق .
18.الله تعاىل �سلى على النبي الكرمي ويف �سمن الأخيار اإن�ساء 
ال�ساة  الآل لتكون  ال�ساة على  ال�سام وزاد يف  ال�ساة عليه 
تامة. واملراد بالآل اأقاربه املوؤمنون من بني ها�سم واملطلب والأوىل 
يف مقام الدعاء التعميم يف اأمة الإجابة فتدخل ال�سحابة هنا ومن 

تبعهم.
19.الأذكار الواردة عن �سّيدنا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، 
فيحق للمريد اأن ياأخذ من اأي �سيخ كان لأن الأذكار النبوية للجميع 

ولي�ست حكرا لأحد. �سفحات -93 111.

الفرن�سي  اجلماعي  الاوعي  اأوىل  
اهتماما كبريا بقطع الروؤو�س  اعتقادا 
منه اأنه غريب على تاريخ فرن�سا واأنه 
عمل بربري دخيل و مل تكن فرن�سا 
نقلها  واقعي  اأحداث  اأن  اإل  متار�سه، 
معركة  خال  اأنلله   توؤكد  موؤرخون 
الفرن�سيون  املظليون  لعب  اجلزائر، 
الثوار املقطوعة،  القدم بروؤو�س  كرة 
كانت املق�سلة هي الطريقة املف�سلة 
الكهربائي  الكر�سي  )مثل  للتنفيذ 
يف الوليات املتحدة(، و للفرن�سيون 
تاريخ حول م�سالة قطع الروؤو�س، و 
لهم جتربة يف ممار�سة القتل الوح�سي، 
ملكهم  راأ�س  قطعوا  قد  كانوا  حيث 
هو   نابليون  كان  قد  و  وملكتهم،  
ال�رشق  اإىل  الروؤو�س  قطع  جلب  من 
م�رش،  يف  حملته  خال   ، الأو�سط 
اأن  بونابرت  اجلللرال  علم  اأن  بعد 
انتفا�سة قد اندلعت يف اإحدى القرى 
بالذهاب  كروازييه  م�ساعده  اأمر   ،
باأكملها،  القبيلة  ، لتطويق  اإىل هناك 
و قتل اجلميع دون ا�ستثناء، مع جلب 
مت  القاهرة،  اإىل  والأطللفللال  الن�ساء 
تنفيذ اأوامره على الفور، مات العديد 
يقودون  الذين  والن�ساء  الأطفال  من 
على  الأقللدام  على  �سرًيا  �سياراتهم 
�ساعات  ب�سع  وبعد   ، الطريق  طول 
يف  بالأكيا�س  حمملة  حمري  ظهرت 
بعد  بالقاهرة،  الرئي�سية  ال�ساحة 

فتحها تبني اأن بداخلها روؤو�س ب�رش.
يحظر  الفرن�سي  القانون  اأن  رغم   
النظام  لكن  الللكللراهلليللة،  خللطللاب 
ميار�س  ظل  و  يتغري  مل  الفرن�سي 
حق  يف  التقتيل  و  التعذيب  �سيا�سة 
بخا�سة  و  امل�ستعَمَرة  ال�سعوب 
يف  تفنن  حيث  اجلللزائللري،  ال�سعب 
تقطيع روؤو�س املقاومني ال�سعبيني  ، 
كانت جماجمهم معرو�سة يف متحف 
باري�س، يف الفرتة بني 1880 و 1881 
، ف�سا عن نهبها الأر�سيف الوطني 

اجلزائري الذي ي�سم مايني الوثائق، 
اجلزائريني،   هوية  طم�س  حماولتها  و 
ت�ستفز  فرن�سا  تزال  ما  الآن  اإىل  و 
�سوؤونهم  بالتدخل يف  تارة  امل�سلمني 
�سور  بن�رش  اأخرى  تارة  و  الداخلية 
م�سيئة عن نبيهم، يف وقت تقوم هي 
باإغاق  التعبري  حرية  على  بالهجوم 
املح�سوبة  املواقع  حظر  و  احل�سابات 
خا�سة  الإعامية  املوؤ�س�سات  على 
العربية منها و الإباغ عنها ب�سكل 
�سلبي اإذا تعلق الأمر مب�ساحلها، ففي 
عن  احلديث  كان  ال�سابقة  الأنظمة 
كانت  و  "جرمية"،  الكراهية  خطاب 
 100 �سنويا  ت�سجل  مثا  بريطانيا  
الكراهية،  بخطاب  تتعلق  جرمية  األف 
ب�رشطة  ي�سمى  مللا  ا�ستحدثت  و 
تف�سل  فهي  فرن�سا  يف  اأما  الفكر، 
اأن  ترى  و  الكراهية  خطاب  قوانني 
امل�سلمني  املهاجرين  عقيدة  مهاجمة 
عر�ستهم  لللو  حتى  جرمية  يعدُّ  ل 
به يف  تقوم  ما  تعترب  ل  كما  للقتل، 
كانت  اإذ  اإرهابا،  امل�سلمة  اجلالية  حق 
تعلمته خفية  الذي  "الكابال"  متار�س 
علمته  و  مدار�سها  يف  طبقته  و 

لأجيالها اجلديدة.
امل�سيحية  القبالنية  اأو  الكابال  و 
هي فل�سفة دينية تت�سمن معتقدات 
احلياة  تف�رش  روحانية  و�للرشوحللات 
والكون والربانيات ظهرت يف ع�رش 
و  اليهود  عند  بداأت  حيث  النه�سة، 
ظلت  حكرا عليهم لقرون طويلة، ثم 
عند  انتقلت  حتى  ا�ستعمالها  تو�سع 
يف  العي�س  اختاروا  الذي  املهاجرين 
بلد امل�ستعمر، عرب كانوا اأو مغاربة، 
اإىل  الكتابات  بع�س  ا�سارت  قد  و 
الفرن�سي  لليمني  املنظرين   بع�س 
املتطرف و منهم  اإيريك زمور، و هو 
فرن�سي،  �سيا�سي  و�سحفي  كاتب 
يجيد لغة القوميني  وكان يدعو اإىل 
حرب اأهلية �سد املواطنني الفرن�سيني 
اأنه  على  نف�سه   ويقدم  امل�سلمني، 
 ، الكاثوليكية  فرن�سا  عن  مدافع 
اأن  ت�رشيحاته  اإحللدى  يف  يقول  اإذ 
وهو  املللدين  قانونهم  للم�سلمني 
على  باملنغلقني  و�سفهم  الللقللراآن، 
اأنف�سهمي اأنهم ل يح�سنون التعاي�س 
منوح�سة،  اأّمللة  كاأنهم  الآخللرو  مع 
ويرى اأن"حالة ال�سعب داخل ال�سعب 
الفرن�سيني  بللني  وامل�سلمني  هللذه، 
اأهلية"، و  اإىل حرب  �ستجر ل حمالة 
مواجهات  يف  زمور  اإيريك  وقع  قد 

بينه و بني املنظر الفرن�سي الليربايل 
يهودي  هو  و   ، ليفي  هللري  برنار 
خلق  الأخري يف  هذا  �ساعد   ، الأ�سل 
و  وليبيا  �سوريا  يف  اأهلية  حللروب 
على  الإ�ساميني  املتع�سبني  �سجع 
ذلك،  لاإطاحة بالأنظمة ال�سرتاكية 
زمور  اإيريك  عن  وُيعرف  العلمانية، 
يهودية  لعائلة  اجلزائر  يف  ُولد  الذي 
مبعاداته  الفرن�سي،  ال�ستعمار  زمن 
وللجالية  للم�سلمني  اللل�للسللديللدة 
له  �سبق  حيث  فرن�سا،  يف  اجلزائرية 
اأن دعا لإعادة اجلزائريني لبادهم كما 
من  املطرودين  الفرن�سيني  مع  فعلوا 

اجلزائر.
مرحلة  الفرن�سي  التاريخ  ي�سهد  و   
دموية  فللرتة  فرن�سا  فيها  عا�ست 
فيها   ،اقتيد  الإرهللاب  بعهد  و�سفت 
و  املق�سلة،  نحو  فرن�سي  األف   17
مرحلة  اأ�سواأ  من  كواحدة  �سنفت 
امتدت  كونها  الفرن�سي  التاريخ  يف 
الفرن�سي  اإىل حد قطع راأ�س اجلرال 
�سفرة  طريق  عن  بونابرت  نابليون 
 25 يتجاوز  ل  عمره  و  املق�سلة 
عاما،  عندما وجهت له تهمة اخليانة، 
قوات  مع  بتخابره  تتعلق  ق�سية  يف 
اأ�سبح  احلللني  ذلللك  منذ  و  النم�سا، 
يقبل  فرن�سية  عللادة  الللراأ�للس  قطع 
اأ�سبحت  بل  القرار  اأ�سحاب  عليها 
م�سدر  اإىل  حتولت  و  �سعبية  عادة 
طرفني،  بني  وقع خاف  كلما  تهديد 
طريق   عن  و    ، الو�سائل  مبختلف  و 
الكتابات احلائطية مثلما حدث موؤخرا  
حني هدد  مواطنون فرن�سيون بقطع 
التهديدات  هذه  بلدية،  رئي�س  راأ�س 
تزامنت مع جرمية قتل معلم ذبحا، و 
للتاريخ  التفا�سيل،  الدخول يف  دون 
ما يقوله حول م�ساألة قطع الروؤو�س، 
قطع  من  اأول  هو  من  و  بداأت  متى 
ج�سده  عللن  ف�سله  و  ب�رش  راأ�لللس 
الباد  يف  باخل�سو�س  و  العامل  يف 

الإ�سامية؟
يف كتابه "الغرب و الإ�سام"  يقول 
ت�سللوا  اليهود  اأن  هندي  يو�سف 
النخب  اإىل  منهجي  ب�سكل  و  خفية 
اأجللل  مللن  وامل�سيحية  الإ�سامية 
امل�سلمني  بني  مدمرة  حللروب  اإثللارة 
وحدهم  اليهود  ل�سالح  وامل�سيحيني 
ال�ستقرار  من  �سيتمكنون  الذين   ،
ال�سكان  وطرد  املقد�سة،  الأر�س  يف 
اإمللرباطللوريللة  واإنلل�للسللاء  الأ�سليني 
القد�س،  عا�سمتها  تكون  لليهود 

عن  فرعي  عنوان  يف  حتدث  عندما 
امل�سادر امل�سيحية ون�ساأة ال�سهيونية 
اإىل  الو�سطى  القرون  اأوروبا من  يف 
�رشاع احل�سارات، وبح�سب يو�سف 
مع  تبداأ  مل  ال�سهيونية  فاإن   ، هندي 
تيودور هرتزل ، بل لها جذور عميقة 
يف علم الأمور الأخرية للقبابالية  اأو 
الو�سطى  الع�سور  يف  "الكابال" 
الكتاب  تف�سري  يف  مذهب  وهللي   ،
على  يقوم  اليهود،  عند  املقد�س 
حرف  ولكل  كلمة  لكل  اأن  افرتا�س 
"الزوهار"  كتاب  يعد  و  خفًيا،  معنى 
اأو  الإ�رشاق  يعني  لفظ عربي  هو  و 
النور، اأهم كتب الرتاث الكابايل، تنباأ 
اأو  عاملي  �رشاع  بحدوث  وا�سعوه 
العامل  على  لل�سيطرة  وح�سية  حرب 
�ستنتهي   احلرب  هذه  اأن  وقالوا  كله، 
كا  اإ�سعاف  و  اليهود  ب�سعود 
الوليات  و  بريطانيا   ( املع�سكرين 
املتحدة الأمريكية( و بيموث )املانيا( 
و  بالن�رش  كبريا  احتفال  يقيمون  و 
   leviatanو�سعوا له الرمز "ليفياثان
التنني، و  اأو  الكبري  و معناها احلوت 

هو عنوان للفو�سى و الدمار.
الإميان   اأ�سد  نتنياهو،  بنيامني  يوؤمن   
مفتاح  اإ�سماعيل  اأدوم  حللرب  بللاأن 
نتنياهو   حث  وقد   ، اليهود  خا�س 
اتخاذ  على  الفرن�سيني  اليهود  القادة 
"اجلماعي  ت�سميتهم  خال  من  اإجراء 
بعد  اأبرافانيل"،   اإ�سحاق  اجلديد 
اليهود  الللقللادة  عللني  بعامني،  ذلللك 
رئي�ًسا  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سيون 
هو  و  الأخلللري  هللذا   ، للجمهورية 
مل  ال�سعبيني  املقاومني  جماجم  ي�سلم 
و   ، فرن�سا  جرائم  عن  اعتذاره  يقدم 
تفننت  فرن�سا  اأن  خطابه  ي�رش يف  مل 
ال�سعبيني  يف قطع روؤو�س املقاومني 
املف�سل  الأ�سلوب  تراه  اجلزائريني، و 
الثوار  مللع  فعلت  مثلما  لللديللهللا،  
و  روؤو�للسللهللم  بقطع  الفيتناميني 
هكذا  متحف،  يف  بها  الإحللتللفللاظ 
الللروؤو�للس،  بقطع  فرن�سا  �سغفت 
عندما  و  املتتبعني  اأحللد  يقول  كما 
باقي  يف  فرن�سا  جرائم  عن  حتدث 
م�ستعمراتها خا�سة جرمية قطع راأ�س 
احتفظت  و  بكاليدونيا  الكاناك  ثوار 
كحويل  حملول  يف  زعيمهم  براأ�س 
الأنرثوبولوجيا  جمعية  قبل  مللن 
يف  لحقا  عر�سها  ليتم  الفرن�سية، 

متحف التاريخ الطبيعي.

هكذا �سارت فرن�سا على نهج نابليون يف قطع الروؤو�ض
الفرن�سيني،  امل�سلمني  عن  الإ�سالمي  الطابع  نزع  هو  اليوم  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  اإليه  ي�سعى  ما  اإن  مالحظون  قال 
مثلما  فعل نابليون بنزعه يهودية اليهود الفرن�سيني عنهم، ك�سرط للح�سول على مواطنتهم، متجاوزا جرائم بالده يف حق املهاجرين 
اليوم  �ساهدا على الأحداث، و وجب  ما تزل  التي  املق�سلة  قتلهم عن طريق  و  ال�سعوب  امل�سلمني و كيف تفننت فرن�سا يف تعذيب 
فتح امللفات من جديد، و عر�سها على املحكمة الدولية و الأمم املتحدة حتى ل تتحول الق�سايا الإن�سانية اإىل  ق�سية �سيا�سية قابلة 

للم�ساومات حتت الطاولة.

عام النهيار ال�سياحي
قطاع ال�سياحة قطاع مهم ، فجميعنا 
يدرك اأنه يقوم بت�سغيل اأيادي عاملة 
العمات  يدخل  اأنلله  كما   ، كثرية 
املحلي  لاإقت�ساد  الداعمة  الأجنبية 
، واجلدير بالذكر اأن الكثري من دولنا 
تعترب ال�سياحة ل اأقول م�سدر دخلها 
كم�سدر  حتل  بالتاأكيد  لكن  الأول 

الدخل الثاين والثالث .
اأ�سبوع  مدتها  عمل  رحلة  يف  كنت 
واحد فقط ل غري ، وتنقلت من مطار 
دولة اإىل مطار دولة اأخرى وطبعا ل 
املللطللارات  حالة  و�سف  اأ�ستطيع 
التي  الطائرات  ول  خاوية  ال�سبه 

من  اأقل  باأعداد  وتهبط   تقلع  كانت 
ربع عدد ا�ستيعابها ، ول احلالة التي 
يرثى لها للم�سافرين اخلائفني من هذا 

الوباء اللعني.
فلكي  فيه  اأقمت  الذي  الفندق  اأما 
لكتابة  اأحللتللاج  يعانيه  ما  اأو�للسللف 
كتاب ، فاملوظفني والعاملني ينظرون 
 ، الللوقللت  طلللوال  بع�س  وجلله  يف 
و�سدقا تلقيت معاملة اأكرث من ممتاز 
و�سمعت  معهم  وحتدثت  قبلهم  من 
يفقدوا  اأن  خائفني  لأنهم  ل�سكاواهم 
م�سدر دخلهم الوحيد ، واأعلموين اأن 
الكهرباء  وفواتري  التنظيف  تكاليف 

واملاء اأثقلت كاهل اإدارة الفندق وهو 
مفعمة  روح  فيه  لي�س  فللارغ  �سبه 

باحلياة.
اأمتنى اأن يذهب هذا العام الثقيل على 
قلوبنا وياأتي العام القادم وتعود املياه 
ملجاريها ، وكان الله يف عون كل من 
يعمل بقطاع ال�سياحة وبالتحديد يف 
قلوبنا  على  قريبة  وهي  نحبها  دول 
كم�رش  كثريا  ال�سياحة  على  تعول 

والأردن واملغرب .
القطاع  اأن  تقول  الدرا�سات  بع�س 
ال�سياحي �سوف يعود �رشيعا للتعايف 
، وبع�س الدرا�سات الأخرى توؤكد اأن 

التعايف �سوف ياأخذ بع�س الوقت ل 
حمالة ، وباإعتقادي املتوا�سع اأنه حاملا 
�سيء  كل  الوباء  هذا  على  نق�سي 

�سيعود كما كان بل واأف�سل .

ح�سني علي غالب 

 قراءة علجية عي�ض بت�سرف
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الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.
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حـدث وال حـرج15

اأ�سحاب التح�سي�سات الجتماعية 
لبلدية الوادي ينظمون وقفة 

احتجاجية اأمام مقر ولية الوادي .

�صــورة وتعلــيـق

ترقد فتاة يف عمر الزهور )ص،ب( 
البالغة من العمر 10 سنوات فقط يف 
مستشفى امحد بن بلة خبنشلة بعد 
تعرضها لسقوط حاد ليلة اول امس 
اخلميس حوايل الساعة الثامنة ليال 

من الطابق الثالث املكون لسكن العائلة 
حبي 200 سكن الكائن قرب ثانوية 

الصيد مداين ببلدية انسيغة خبنشلة 
أين اصيبت بإصابات حرجة نقلت 
على اثرها مباشرة من قبل رجال 

احلماية املدنية للوحدة الرئيسية 
بعد تقدمي هلا كل االسعافات االولية 

الالزمة حنو مستشفى امحد بن بلة 
حيث العالج واالستطباب الالزمني 

كما مت فتح حتقيق يف مالبسات 
احلادثة من قبل املصاحل االمنية 

املعنية لتحديد االسباب والدوافع 
احلقيقية للحادثة اليت تعد الثانية 
يف ظرف اسبوع بعد السقوط املميت 

للبناء)ب،س( 33 سنة من الطابق 
الرابع حبي الكوسيدار.    

فتح املجال اجلوي ب�سفة 
ا�ستثنائية لعودة مري�ض جزائري 

مقيم بقطر اإىل اأر�ض الوطن
يف التفاتة انسانية 

تضامنية وبعد 
جهود منسقة 
بني السفارة 
اجلزائرية 

ونظريهتا 
القطرية واجلالية 
اجلزائرية، وبعد 

اصدار رخصة استثنائية من 
وزارة الداخلية الحد الرعايا 

اجلزائريني املقيمني بدولة 
قطر، انطلقت قبل قليل طائرة 

اسعاف خاصة تقل رعية 

جزائري ي م 61 سنة 
بعد فترة عالج 

شاقة مبستشفى 
السرطان 
الدوحة.
الطائرة 

اخلاصة اليت 
تتضمن طاقما طبيا 

متخصصا، يشرف على الوصول 
اآلن للرعية اجلزائري املقيم 

بقطر منذ 20 سنة، كانت 
قد استوفت كل املوافقات 

واالشتراطات املطلوبة.
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لهيب يف اأ�سعار 
ال�سيارات

يبدو أن غلق أسواق بيع السيارات املستعملة 
ومنع استرياد السيارات اجلديدة حىت إشعار 

آخر كان له أثر كبري على أسعار السيارات 
املستعملة اليت زادت قيمتها بشكل كبري، 
باعتبار أهنا أصبحت امللجئ الوحيد وهو 
األمر الذي دفع حىت من كان ال يفكر يف 

بيع سياراته على عرضها للبيع على منصة 
فايسبوك أو املواقع اخلاصة للبيع عله حيقق 

بعض الربح املادي.

هدف” حمرز” 
اأح�سن هدف يف 
ت�سفيات “الكان

أختري هدف الدويل 
اجلزائري، 

رياض 
حمرز  

الذي سجله 
يوم اإلثنني 

املاضي يف مرمى 
زميبابوي )-2

2(، كأحسن 
هدف يف 
اجلولة 

الرابعة من 
التصفيات املؤهلة إىل 

كأس أمم إفريقيا2021- . 
وجاء ذلك حسب عملية سرب أراء 

نظمتها الكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم )كاف( على شبكة 

التواصل اإلجتماعي تويتر

�سقوط امراأة يف  بئر بالرغاية 
بالعا�سمة 

متكنت إسعافات احلماية املدنية وحدة الرغاية 
مدعومة بفرقة اإلستطالع والتدخل يف األماكن الوعرة 

GRIMP-16، من إنقاذ إمرأة يف العقد الثالث.
وحسب بيان احلماية املدنية، فقد مت إنقاذ املرأة على 
إثر سقوطها ببئر بعمق 25 م، حبي بن سعيدان بلدية 

الرغاية.
ومتت العملية يف ظرف قياسي، حيث مسحت من 

استخراج الضحية وحتويلها للمصاحل االستشفائية 
إلجراء الفحوصات الروتينية.



�سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتعويــــــ�ض كل 
املت�سرريـــــن من احلرائـــــق

ال�شلطات تعتزم غر�س اأزيد من 31 ملي�ن �شجرة، حمداين:

ل�ؤي ي
----------------------

اإطالق  هام�س  على  حمداين،  واأو�شح 
ــه  اأن للت�شجري،  الــ�طــنــيــة  احلــمــلــة 
الالزمة  الإجراءات  كل  اتخاذ  "�شيتم 
وال�شكان  الــفــالحــني  كــل  لتع�ي�س 
املت�شررين من احلرائق الأخرية التي 

م�شت عددا من وليات ال�طن".
"�شيتم  ـــه  اأن الــفــالحــة  ـــر  وزي واأكــــد 
كل  على  ب�شرامة  القان�ن  تطبيق 
التي  الأخرية  العمليات  يف  ت�رط  من 

ا�شتهدفت عدد من غابات ال�طن".
املقرر  مــن  ــه  اأن حــمــداين  اأ�ــشــاف  كما 
وا�شعة  وطنية  ت�شجري  حملة  اطالق 
من  ــى  ــل ع الأوىل  بــالــدرجــة  كـــرد 
الغابي.  الغطاء  هذا  تدمري  يريدون 
"احلملة  اأن  ــه  ذات ال�شياق  يف  مــ�ؤكــدا 
نظمت حتت الرعاية ال�شامية لرئي�س 
تهيئة  اعــادة  اىل  وترمي  اجلمه�رية 
هذه  اأتلفتها  التي  الغابية  الف�شاءات 

احلرائق".
ــل الـــرتاب  ــام ــس عـــرب ك ــر� ــم غ ــت وي
 3000 منها  �شجرة،  األف   250 ال�طني 
الزيت�ن،  اأ�ــشــجــار  ــا  ــرزه اأب بتيبازة 
حرائق  من  ت�شررا  الأكــر  الــ�ليــة 
خ�شارة  باملنطقة  �شجلت  اإذ  الغابات، 
 820 مــنــهــا  هــكــتــار،  ب3800  ــدر  ــق ت
ال�شاد�س  ليلة  حرائق  خــالل  هكتار 
اىل ال�شابع ن�فمرب املا�شي التي اأودت 

بحياة �شخ�شني.
الفالحة،  ل�زارة  �شابق  بيان  وح�شب 
 6 ليلة  خالل  غابًيا  حريًقا   41 �شجل 
ثماين  ت  م�شرّ اجلــاري،  ن�فمرب   7 اإىل 
كل  يف  واملتمثلة  ال�طن  من  ــات  ولي
من تلم�شان والبليدة و�شيدي بلعبا�س 
مت��شنت  وعــني  وال�شلف  ــــران  ووه
حرائق  ـــت  واأت وم�شتغامن  وتــيــبــازة 
تقدر  اإجمالية  م�شاحة  على  الغابات 

  3292 خلفتها  هكتار   42.338 بنح� 
ب�ؤرة.

نظمت  التي  املــبــادرة  هــذه  وتتزامن 
باأعايل تيبازة، ب�شد ب�كردان ب�شيدي 
اعمر، مع الي�م العاملي للطفل و�شارك 
الإ�شالمية  الك�شافة  تالميذ  فيها 
ــ�ن  ــن ــ�اط ــــذا م ـــــة وك واأ�ـــشـــبـــال الأم

وفعاليات املجتمع املدين.
وتعتزم الدولة من خالل هذه املبادرة 
اأزيد   2020-2021 غر�س خالل م��شم 
عرب  �شجرة  الف   500 و  ملي�ن   31 من 
بلغت  فيما  الــ�طــنــي  ـــرتاب  ال كــامــل 
 11 غر�س  ال�شابق   امل��شم  ح�شيلة 

ملي�ن و 500 الف �شجرة.
التي  التحقيقات  اإطار  ففي  للتذكري، 
ب�لية  الق�شائية  ال�شبطية  با�شرتها 
ــاب احلــرائــق  ــب ــش ــازة  ملــعــرفــة اأ� ــب ــي ت
لدى  التحقيق  قا�شي  اأمــر  ــرية،  الأخ
 20 باإيداع  )تيبازة(   �شر�شال  حمكمة 

اثنني  وو�شع  امل�ؤقت،  احلب�س  متهًما 
مع  الق�شائية،  الرقابة  حتت  اآخرين 
�شتة  حق  يف  بالقب�س  اأوامــر  اإ�ــشــدار 
جميعهم  فــــرار،  حــالــة  يف  اآخــريــن 
بغابات  النريان  اإ�شرام  يف  مت�رط�ن 

ق�راية يف تيبازة.
ولية  اأمــن  م�شالح  مكنت  املقابل  يف 
اأربعة  ت�قيف  من  ب�عريريج  بــرج 
اإ�شرام  ت�رطهم  يف  م�شتبه  اأ�شخا�س 
النار بغابة ب�مرقد باملخرج ال�شرقي 
ب�عريريج،  ــرج  ب وليـــة  لعا�شمة 
الت�شال  خلية  مــن  علم  مــا  ح�شب 
ال�شلك  ـــذات  ب الــعــامــة  الــعــالقــات  و 

النظامي.
هـــ�ؤلء  ـــاأن  ب املــ�ــشــدر  ذات  ــح  ــش اأو� و 
ب�عريريج  بربج  مقيم�ن  الأ�شخا�س 
و ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 38 �شنة.

حيثيات  تع�د  امل�شدر  لذات  ا�شتنادا  و 
الأمن  م�شالح  تلقي  اإىل  الق�شية  هذه 

حمافظة  قبل  مــن  هاتفي  لإتــ�ــشــال 
ال�شتباه  بخ�ش��س  بال�لية  الغابات 
على  فاعل  بفعل  ــريان  ن انـــدلع  يف 

م�شت�ى غابة ب�مرقد.
�شارعت  ــن  الأم م�شالح  بــاأن  اأ�شاف  و 
مت  حيث  املــكــان  عــني  اإىل  بالت�جه 
البالغ  و  فيهم  امل�شتبه  اأحــد  ت�قيف 
من العمر 38 �شنة داخل حميط الغابة 
مت  معه  التحقيق  بعد  بــاأنــه  مفيدا 
الذين  الثالثة  �شركائه  اإىل  الت��شل 
�شخ�س  يــزال  ل  فيما  ت�قيفهم  مت 

خام�س م�شتبه فيه يف حالة فرار.
اإعداد  مت  اأنه  اإىل  امل�شدر  ذات  اأ�شار  و 
عن  فيهم  امل�شتبه  �شد  ق�شائي  ملف 
منطقة  يف  عمدا  النار  "و�شع  جــرم 
النيابة  اأمام  مب�جبه  قدم�ا  غابية" 
باإيداعهم  اأمرا  اأ�شدرت  التي  املحلية 

رهن احلب�س.

15 دج   2131   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   22  ن�فمرب  2020 م  امل�افـــــق لـ  07 ربيع الثاين  1442 هـ    •  ال�شنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الأحد 

16 وهران 17ق�شنطينة 13ورقلة 21ال�ادي 20اجلزائر  16حالـة الطقـس

الفجر 05:43  الظهر 12:19   الع�شر 15:08  املغرب 17:30  الع�شاء 18:49مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

  تفكيك ع�سابة دولية 
بحوزتها 20 م�سد�سا بتب�سة

م�سرع ثالثيني اثر انقالب 
�سيارته بالطابية ببلعبا�ض 

حجز 1.8 كلغ من الكيف  
بب�سار 

برملانيون اأملان يطالبون املغرب 
بالكف عن اإنكار حق ال�سعب 
ال�سحراوي يف تقرير م�سريه

وزير الت�سال يعلن عن �سروع قطاعه يف اإعادة النظر يف الأطر القانونية املنظمة له 

ال�شرطة  فــرقــة  اأن  مــ�ثــ�قــة  مــ�ــشــادر  ــن  م علمنا 
الق�شائية باأمن ولية تب�شة متكنت من تفكيك �شبكة 
بالأ�شلحة  واملتاجرة  التهريب  يف  خمت�شة  دولية 
امل�ق�فني  املتهمني  بح�زة  وعر  احلية.  والذخرية 
تفتي�شهما  بعد  ت�ن�شي   والثاين  جزائري  اأحدهما 
مطل�ب  الت�ن�شي  املتهم   . اآيل  ن�شف  م�شد�شا   20 على  
7 �شن�ات  ق�شائيا وه� يف حالة فرار من تنفيذ  حكم 
�شجنا نافذا .ومت ت�شليمهما للجهات الق�شائية للف�شل 

يف ق�شية املتاجرة بالأ�شلحة .
�ش��شه حممد الزين

حادث  اجل  من  اأم�س  فجر  املدنية  احلماية  تدخلت 
مرور مميت بالطريق ال�لئي رقم 16 بلدية الطابية  
وفاة  خلف  ب�شجرة  وا�شطدامها  �شيارة  انقالب  اثر 
33 �شنة( وا�شابة  ال�شائق يف عني املكان املدع� ) ب ع 
حفظ  م�شلحة  اىل  اجلثة  ح�لت  ،حيث  اآخر  �شخ�س 

اجلثث مب�شت�شفى �شيدي بلعبا�س.
م.رم�شاين

الت�شال  خلية  عــن  ــادر  �ــش �شحفي  بــيــان  ــح  ــش اأو�
ال�طني  للدرك  الإقليمية  للفرقة  التابعة  والإعالم 
ن�شخة  " على  " التحرير  جريدة  تلقت  والذي  بب�شار 
متكنت  الإقليمية  الق�ات  اأن  الأخري  هذا  ي�ؤكد  منه 
اإثر  على  الأ�شب�ع  هذا  ح�شا�شة  ق�شايا  معاجلة  من 
ال�طني  الدرك  ق�ات  طرف  من  ومنظم  من�شق  عمل 
اأكد البيان و بناءا على معل�مات واردة للفرقة  حيث 
الأ�شب�ع  بحر  بب�شار  ال�طني  لــلــدرك  الإقليمية 
يق�مان  كانا  �شخ�شني  ت�قيف  من  متكنت  الــفــارط 
مع  اخلا�شة  امل�ؤ�ش�شات  ــدى  لإح تابع  عتاد  ب�شرقة 
وبعد  الفرقة  مقر  اإىل  واقتيادهم  م�شروقات  حجز 
التحقيق مت تقدمي ال�شخ�شني اأمام وكيل اجلمه�رية 
احلب�س  باإيداعهما  ــر  اأم ــذي  ال ب�شار  حمكمة  لــدى 

بامل�ؤ�ش�شة العقابية .
الإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن  بدورية  القيام  اأثناء 
منت  على  �شخ�س  ت�قيف  من  بب�شار  ال�طني  للدرك 
مركبة وبح�زته 1.8 كلغ من الكيف املعالج وعلى اإثر 
هاتف  اإىل  بالإ�شافة  واملركبة  ال�شلعة  حجز  مت  ذلك 
نقال كان ي�شتعمل يف عملية الإت�شال وبع�س ال�ثائق 
الإدارية ومبلغ مايل قدره 78.000 دج وبعد التحقيق 
لدى  اجلمه�رية  وكيل  اإىل  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
احلب�س  باإيداعه  الأخري  هذا  اأمر  اأين  ب�شار  حمكمة 

بامل�ؤ�ش�شة العقابية .
اأ – د 

مبا  الأملــــان  الــربملــانــيــني  مــن  جمم�عة  طالبت 
امل�شيحي  "احلزب  مــن  هــيــرنك  فــرانــك  فيهم 
"احلزب  ــن  م تـــاك  كــري�ــشــن  و  الدميقراطي" 
املغرب  ال�شبت  الي�م  الدميقراطي"  ال�شرتاكي 
ال�شعب  حــق  اإنــكــار  يف  ال�شتمرار  عــن  بالكف 
الحتالل  واإنهاء  امل�شري  تقرير  يف  ال�شحراوي 

من اآخر م�شتعمرة يف اإفريقيا.
الع�شكري  العدوان  اأن  لهم  بيان  يف  الن�اب  واأكد 
الحتجاج  حركة  "�شد  املــغــرب  بــه  قــام  ــذي  ال
غري  الكركرات  مبنطقة  لل�شحراويني  ال�شلمية 
هذه  "بت�شرفاتها  الحتالل  ق�ات  واأن  مقب�ل"  
عام  منذ  الــ�ــشــاري  الــنــار  اإطـــالق  ــف  وق تنتهك 
ال�شحراء  يف  العنف  ت�شعيد  اإىل  وت�ؤدي   1991

الغربية".
"حل  اإيجاد  الن�اب الأملان على �شرورة  كما �شدد 
عاًما   40 من  اأكــر  منذ  امل�شتمر  لل�شراع  �شلمي 
انتظاره  طال  ا�شتفتاء  باإجراء  يقت�شي  والــذي 
يقرر من خالله ال�شعب ال�شحراوي م�شريه، على 
املتحدة  املن�ش��س عليه يف قرارات الأمم  النح� 
اأن  للمغرب  يج�ز  "ل  اأنه  مربزين  ال�شلة"،  ذات 
حق  اإنكار  يف  ي�شتمر  واأن  ال�شتفتاء  هذا  مينع 

اآخر م�شتعمرة يف اإفريقيا يف اإنهاء ال�شتعمار".
العمل  اإىل  الأملانية  احلك�مة  الربملاني�ن  ودعا 
الدويل  الأمن  وجمل�س  الأوروبــي  الحتاد  داخل 
والتعاون مع منظمة ال�حدة الإفريقية من اأجل 
القيام ب"مبادرة دبل�ما�شية لإيقاف القتال ف�را 

والع�دة اإىل اتفاق وقف النار.
ق.و

الر�شمي  الناطق  الت�شال  وزير  اأعلن 
ال�شبت  بلحيمر  عمار  احلك�مة  با�شم 
برنامج  تنفيذ  يف  ــه  وزارت �شروع  عن 
النظر  اإعــادة  على  اأ�شا�شا  يرتكز  عمل 
للقطاع  املنظمة  القان�نية  الأطــر  يف 
لــالإعــالم  الع�ش�ي  الــقــانــ�ن  ل�شيما 
ــذات  وك ال�شمعي-الب�شري  ــ�ن  ــان وق

تعميم رقمنة القطاع.
ـــ�ار بــثــه املــ�قــع  واأكــــد الــ�زيــر يف ح
قطاعه  اأن  "اأنرتني�ز"  اللــكــرتوين 
من  الــربنــامــج  ــذا  ه جت�شيد  يف  �ــشــرع 
تنظيم  منها  ولقاءات  ن�شاطات  خالل 
الظرف  اأن  اإل  م��ش�عاتية  ور�ــشــات 
ــاء  وب انــتــ�ــشــار  ــن  ع الــنــاجــم  ال�شحي 
تاأجيل  اإىل  اأدى  ــال-  ق كما   - كــ�رونــا 
نعمل  "فاإننا  وعليه  الن�شاطات  هــذه 
على اإيجاد �شيغ بديلة مل�ا�شلة عملية 

ال�شالحات".
"يتعني  بــاأنــه  بلحيمر  ال�شيد  ويــرى 
الإ�شالحات  اأن  العتبار  بعني  الأخذ 
اأ�شبحت  الت�شال  وزارة  �شطرتها  التي 
التعديل  بــ�ــشــدور  مرتبطة  حــالــيــا 
عليه  يرتتب  وما  اجلديد   الد�شت�ري 

كق�انني ع�ش�ية وعادية".
يتعلق  فــيــمــا  اجلــديــد  وبــخــ�ــشــ��ــس 

ببطاقة ال�شحايف املحرتف قال ال�زير 
يهدف  ــرار  ق اإعـــداد  يتطلب  ذلــك  اأن 
املكلفة  املــ�ؤقــتــة  اللجنة  اإنــ�ــشــاء  اإىل 
النتخابات  وبتنظيم  البطاقة  مبنح 
ملنح  الدائمة  اللجنة  بت�شكيل  املتعلقة 

بطاقة ال�شحفي املحرتف.
الق�انني  ــ�ل  ح ــ�ؤال  �ــش على  رده  ويف 
�شدور  "تاأخر"  و  للقطاع  املنظمة 
ذكر  ال�شمعي-الب�شري،  �شروط  دفرت 
املنظمة  الن�ش��س  باأن  بلحيمر  ال�شيد 
�شنة  يف  �ــشــدرت  لل�شمعي-الب�شري 
ولي�شت  فعال  "م�ج�دة  واأنها   ،2016

غائبة".
ومن هذا املنظ�ر، ذكر ال�زير باملر�ش�م 
 11 يف  املــ�ؤرخ   16-220 رقم  التنفيذي 
وكيفيات  ل�شروط  املحدد   2016 اأوت 
ملنح  الــرت�ــشــح  ــن  ع ــــالن  الإع تنفيذ 
�شمعي- ات�شال  خدمة  اإن�شاء  رخ�شة 

املر�ش�م  كــذا  و  م��ش�عاتي،  ب�شري 
 11 يف  املــ�ؤرخ   16-222 رقم  التنفيذي 
ال�شروط  دفــرت  املت�شمن   2016 اأوت 
املفرو�شة  الق�اعد  يحدد  الذي  العامة 
اأو  التلفزي�ين  للبث  خدمة  كل  على 

للبث الإذاعي.
الت�شال  قــطــاع  اأن  ــر  ــ�زي ال وك�شف 

ب�شدد "اإعداد م�شروع مر�ش�م تنفيذي 
وكذا  الت�شال  ــالت  وك ن�شاط  ينظم 
عن  ـــالن  الإع يت�شمن  ــرار  ق م�شروع 
الرت�شح لفتح خدمات �شمعية ب�شرية 
خا�شعة للقان�ن اجلزائري وتبث عرب 

ال�شاتل اجلزائري +األك�م �شات +1".
للن�شر  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  وبخ�ش��س 
تغيريا  م�ؤخرا  عرفت  التي  والإ�شهار 
اأنها  بلحيمر  ال�شيد  اأو�شح  راأ�شها،  على 
عرفت  التي  ال�حيدة  امل�ؤ�ش�شة  "لي�شت 

راأ�شها  على  تغيريا  �شتعرف  التي  اأو 
غريه  يف  اأو  الت�شال  قطاع  يف  �ش�اء 
اأن  م�ؤكدا  وامل�ؤ�ش�شات"،  القطاعات  من 
كما  مب�ؤ�ش�شاتها  قائمة  تظل  "الدولة 
بع�شها  على  تبنى  الفردية  اجله�د  اأن 
"العربة  اأن  و  وتتكامل"،  البع�س 
التي  امل�شاهمات  كــل  يف  بال�شتثمار 
�شاأنها  مــن  اإ�ــشــافــات  ت�شكل  اأن  ميكن 

تط�ير اأداء امل�ؤ�ش�شة با�شتمرار".
ق.و

اأكد اأم�س وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين، تع�ي�س جميع الفالحني املت�شررين من احلرائق الأخرية.

بولية تي�سم�سيلت

م�سرع رئي�ض مقاطعة الغابات بعد م�ساركته يف اإخماد حريق غابة بني حل�سن 
تي�شم�شيلت  ب�لية  غابات  ع�ن  لقي 
حتفه يف حادث مرور األيم بعد اإنقالب 
�شيارة اخلدمة كان على متنها ورفيقه 
وهما يف طريق الع�دة بعد م�شاركتهما 
�شب  ــذي  ال احلريق  اإخــمــاد  عملية  يف 
�شمال  كــلــم   40 حلــ�ــشــن  بــنــي  بــغــابــة 
عا�شمة ال�لية ويتعلق الأمر بالفقيد 
مقاطعة  رئي�س  الــقــادر  عبد  درنـــان 

الغابات لدائرة لرجام.
وح�شب م�شادرنا مت تقدمي الإ�شعافات 
عني  يف  ومــرافــقــه  لل�شحية  ــة  ــي الأول
متفاوتة  بجروح  اإ�شابتهم  بعد  املكان 
اىل  نقلهم  يــتــم  اأن  قــبــل  اخلــطــ�رة 
لفظ  اأيـــن  ب�نعامة  بــرج  م�شت�شفى 
فيما  هناك  الأخــرية  اأنفا�شه  الفقيد  

يبقى امل�شاب الثاين يتلقى العالج .

اأول  ــع  ــدل ان حــريــق  اأدى  ــارة  ــش ــالإ� ل و 
يف  حل�شن  بني  بغابة  اخلمي�س  اأم�س 
من  م�شاحة  اإتـــالف  اىل  تي�شم�شيلت 
نف�س  واأو�ــشــحــت  الغابية  الأ�ــشــجــار 
املدنية  احلماية  م�شالح  بــاأن  امل�شادر 
احلريق  على  ال�شيطرة  مــن  متكنت 
واإخماده يف وقت متاأخر من ليلة اأم�س 
م�شاحات  بــاإنــقــاذ  �شمح  ممــا  اجلمعة 

،لتبقى  املــذكــ�رة  الغابة  من  �شا�شعة 
وم�شب�هة  جمه�لة  ن�ش�به  اأ�ــشــبــاب 
العديد  واأن  خا�شة  الــ�قــت  ذات  يف 
الفرتة  يف  ت�شهد  ال�طن  وليــات  من 
مماثلة  لــلــغــابــات  ــق  ــرائ ح ــــرية  الأخ

ب�شكل غري م�شب�ق .
زغارية حميد 
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