
02 انطالق حملة وطنية 
لتلقيح الأ�سخا�ص امل�سنني 

�سد الأنفلونزا املو�سمية

الهواتف النقالة ومعدات الإعالم الآيل م�ستثناة 
من اإعفاءات جديدة ب�سبب معدل الإدمـــــــــاج

16احلكومة حتدد �سروط ا�ستفادة منتجي االأجهزة االلكرتونية منها

العراقيل تعدد  التالميذ  اأولياء  ومنظمة  باملعقول  "الكنابا�ست" ت�سفه 
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تاأجيل حماكمة 
طليبة ودفاعه 
يطالب ح�سور 

طرطاق

امل�ست�سفيات مل 
ت�سغل �سوى ن�سف 

طاقتها من ا�ستيعاب 
مر�سى كورونا

يف ق�سايا الف�ساد وتبديد اأموال عمومية رحال يطمئن اجلزائريني:

انق�ســــــام نقابــــــي حــول قــرار  رفـــــ�ص غلـــــق املدار�ص  

02 03

حمل الأولياء م�سوؤولية احلفاظ على �سالمة اأبنائهم املتمدر�سني، بن بوزيد:

جميع الفر�سيات ب�ســاأن 
الغلــق الكلي مطروحـة

03/02

تعويـــــ�ص  كيفيـــــة  تدر�ص  • الــــــوزارة 
حتاليــــــل الك�ســــف عن كورونــــــا  

التطبيق ال�سارم للربوتوكول 
ال�سحي يف قطــــــاع الرتبية 

بحا�سي خليفـــــــــــة 

مواطنون يوؤكدون: تعليمة 
ال�سوؤون الدينية حول توحيد 
خطبة اجلمعة يف مهب الريح

قرية عقلة لرباع منوذج حلياة 
بدائية بعا�سمــــــــة النفط

انطالق حملة الت�سجيــــــر 
مب�ساركة خمتلــف فعاليات 

املجتمـــــــع املدين

الوادي

ورقلة

اأمطار رعدية مرتقبة
 يف 14 واليــــة

كورونا : 1088 اإ�سابــــة 
جديدة، 611 حالة �سفاء

 و17 حالة وفاة
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منها 3اآلف تعلقت بعدم احرتام قواعد ال�سالمة املفرو�سة

ت�سدير 13 األف طن من مادة الكلنكر اإىل موريتانيا
حممد علي  

------------ 
)عني  �صاف  لبني  الإ�صمنت  �رشكة  قامت 
لإ�صمنت  ال�صناعي  للمجمع  التابعة  متو�صنت(  
اإىل  ت�صدير  عملية  باأول  موؤخرا  )جيكا(  اجلزائر 
موريتانيا لـ 13 األف طن من مادة الكلنكر التي 
تعد اأحد مكونات الإ�صمنت, ح�صبما  اأفاد به اليوم 

الأحد بيان للمجمع.
وقد قامت �رشكة الإ�صمنت لبني �صاف يوم 18 
من  طن  األف   13 كمية  ت�صدير  بعملية  نوفمرب 
اإفريقيا  الواقع غرب  البلد  اإىل هذا  الكلنكر  مادة 

انطالقا من ميناء الغزوات, ي�صري نف�س امل�صدر.
خالل  من  "جيكا"  جممع  اأن  البيان  واأ�ــصــاف 
ال�صلطات  �صيا�صة  مع  يتما�صى  العملية  هذه 

اإىل  الرامية  العمومية 
خارج  ال�صادرات  ترقية 

املحروقات .
البيان  نف�س  وي�صري 
 2018 يف  ــــه  اأن اإىل 
الأوىل  ال�صنة  خــالل 
حقق  الــتــ�ــصــديــر,  ــن  م
طن  املجمع272196 
والكلنكر  الإ�صمنت  من 
 519051 اإىل  لريتفع 
 ,2019 عـــام  يف  ــن  ط

اجلزائر  لإ�صمنت  ال�صناعي  املجمع  اأن  م�صيفا 
كوت  غرار  على  الأفريقية  القارة  اأ�صواق  دخل 
وال�صنغال  وموريتانيا  وغانا  وغامبيا  ديفوار 

والكامريون والبنني وغينيا.

على  �صاف  لبني  الإ�صمنت  م�صنع  ويرتبع 
عن  كم   30 بعد  على  ويقع  هكتار   42 م�صاحة 
عا�صمة ولية عني متو�صنت. ويتوفر امل�صنع على 
خط اإنتاج بطاقة 1.000.000 طن من الإ�صمنت 

البورتالندي �صنويا.

با�رشت املديرية العامة لالأمن الوطني الأحد حملة 
م�صاحلها  خالل  من  ميدانية  حت�صي�صية  توعوية 
فيها  مت  وق�صنطينة,  وهران  اجلزائر  وليات  لأمن 
هذه  مواطني  على  واقي  قناع   10.000 توزيع 
تندرج  ت�صامنية  مبادرة  يف  وذلــك  الــوليــات, 
التوعية  جمال  يف  الوطنية  اجلهود  دعم  اإطار  يف 
كورونا  جائحة  اإنت�صار  م�صار  لكبح  والتح�صي�س  

و ك�رش �صل�صلة العدوى.
اأن  الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  واأو�صح 
هذه العملية, التي ت�صمل يف مرحلتها الأوىل ثالثة 
وليات من الوطن وهي اجلزائر وهران وق�صنطينة, 

لدى  الوعي  درجة  من  "الرفع  اإىل  اأي�صا   تهدف 
ال�صحي  الو�صع  بجدية  وحت�صي�صهم  املواطنني 
الأقنعة  بو�صع  اللــتــزام  على  وحّثهم  الــراهــن  
الواقية, كاإجراء �صحي اأ�صا�صي و�رشوري للوقاية  

واحلفاظ على ال�صحة الفردية واجلماعية".
واأ�صاف البيان ان احلملة "تعرف توزيع ع�رشة اآلف 
)10.000( قناع واقي على املواطنني على م�صتوى 
الت�صوق  ونقاط  العمومية  والأمــاكــن  الأحــيــاء 
ال�صتهالكية  باملواد  املواطنني  متوين   وحمالت 
هذه  اأن  اىل  م�صريا  الأمنية",  املراقبة  ونقاط 
من  كبريا  "جتاوبا  لقت  للمبادرة  الأوىل  اخلرجات 

طرف املواطنني".
امليدانية  اخلرجات  هذه  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
على  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  "عزم  ترتجم 
والتوعوية  التح�صي�صية  مقاربتها  يف  املوا�صلة 
اإىل  املواطنني  ودعــوة  امل�صتمر   التذكري  بهدف 
النخراط يف م�صاعي وجهود ال�صلطات العمومية 
الأ�صخا�س,  بني  الوباء  هذا  لنت�صار   للت�صدي 
والقواعد  الوقائية  لالإجراءات  بالمتثال  وذلك 
ال�صحي  الظرف  هذه  جتاوز  غاية  اإىل  ال�صحية,  

احل�صا�س.
ق.و

م�سنع الإ�سمنت لبني �ساف : 

الفدرالية الوطنية لعمال الغابات  
تثمن "التحرك ال�سارم" للجهات 

الق�سائية والأمنية

ثمنت الفدرالية الوطنية لعمال 
والطبيعة,يف  والبيئة  الغابات 
ال�صارم"  "التحرك  لها  بيان 
والأمنية  الق�صائية  للجهات 
ل�رشب كل الأطراف والأيادي 
واخلارجية  املاأجورة  الداخلية 
املتاآمرة التي �صولت لها نف�صها 
البالد  با�صتقرار  امل�صا�س 
الطبيعية  املقدرات  من  والنيل 
الوطنية, واإزهاق  والقت�صادية 
اأرواح مواطنني وجتفيف منابع 
رزقهم خللق حالة الهلع والتوتر 

الجتماعي.
"املتابعة  كما ثمن امل�صدر ذاته 
ال�صخ�صي"  للوزير  والهتمام 
الأول, عبد العزيز جراد لنزوله 
لالأعوان  وت�صجيعه  للميدان 
املدمرة  النريان  جابهوا  الذين 
واإنقاذ  ـــرشار  واإ� عزمية  بكل 
املحاذين   املــواطــنــني  اأرواح 

للمناطق املنكوبة.
طالبت  ال�صياق  ذات  ويف 
"اإيالء  بــ�ــرشورة  الفدرالية  
اهـــتـــمـــام خـــا�ـــس بــحــا�ــرش 
الوطنية  الـــروة  وم�صتقبل 
الغابية التي تعرف منذ �صنوات 
ممنهجا  وحتطيما  ــادا  ح نزيفا 
ب�صبب  خــطــرية  واعـــتـــداءات 

عوامل �صلبية متعددة".

ودعت الفدرالية الوطنية لعمال 
والطبيعة  يف  والبيئة  الغابات 
اجلدي  "التكفل  اىل  املجال  هذا 
الغابات  بقطاع  وامل�صتعجل" 
واأهمية  "مكانة  ــه  واإعــطــائ
الهيكلي  اجلانب  من  خا�صة 
وتن�صيب  والقانوين  واملهني 
خلية متابعة متعددة القطاعات 
�صكان  ادمــاج  على  والعمل 
الغابية  املناطق  يف  الأريـــاف 
وحماية  الوقاية  عمليات  يف 
ن�صاطات  وخــلــق  ــات  ــاب ــغ ال
اقت�صادية م�صتدامة لفائدتهم".

جتديد  اىل  الــبــيــان  وخل�س 
للموقف  املطلق"  "دعمه 
طرف  من  عنه  املعرب  ال�صارم 
اجلــرائــم  اإزاء  الأول  ــر  ــوزي ال
املوروث  �صد  واملفتعلة  املدبرة 
الطبيعي لالأمة واقت�صاد البالد 
قوانني  ب"اإ�صدار  اإياه   مطالبا 
اأو  ا�صتثمار  كل  نهائيا  متنع 
�صياحي  اأو  اقت�صادي  م�رشوع 
املناطق  كل  بجوار  اأو  داخــل 
الغابية التي اأتلفت عمدا ب�صبب 
التخريب  اأو  التعرية  اأو  احلرائق 
كمناطق  وت�صنيفها  العمدي 
اإعادة  مع  القانون  بقوة  حممية 

ت�صجريها وتهيئتها".
ق/و

تاأجيل حماكمة طليبة ودفاعه 
يطالب ح�سور طرطاق

العا�صمة,   ق�صاء  جمل�س  اأجل 
الربملاين  حماكمة  الأحد,  ام�س 
طليبة,  الدين  بهاء  ال�صابق, 
تاأجيل  دفــاعــه.ومت  من  بطلب 
بهاء  ال�صابق  الربملاين  ق�صية 
يف  معه  ومــن  طليبة  الــديــن 
اإىل  ـــوال  الأم حتويل  ق�صية 
اجلــاري. 29نوفمرب  تــاريــخ  
يف  ــدد  ج حمــامــون  وتاأ�ص�س 
فيها  املتابع  الف�صاد  ق�صية 
الدين  بهاء  ال�صابق  الربملاين 
الدفاع  هيئة  طليبة.وطالبت 
املحكمة,  هيئة  مــن  امــ�ــس  
املخابرات  جهاز  رئي�س  جلب 
�صاهد  باعتباره  طرطاق  ب�صري 
الق�صية.ويتابع  يف  رئي�صي 
جبهة  عــن  الــربملــاين  النائب 
الدين  بهاء  الوطني  التحرير 
بالف�صاد. متعلقة  بتهم  طليبة 

فيها,  املتابع  الق�صايا  اأهم  ومن 
وال�رشف  الت�رشيع  خمالفة 
من  الأموال  روؤو�س  حركة  يف 
اأدانته  واأن  اخلارج.و�صبق  واإىل 

احممد  ب�صيدي  اجلنح  حمكمة 
بعقوبة 8 �صنوات حب�صا نافذا.

من  كل  رفقة  طليبة  ويحاكم 
جبهة  حلزب  العام  الأمني  جنل 
التحرير الوطني �صابقا اإ�صكندر 
ولد عبا�س, وبو�صناقي خالدي.
كما ق�صت املحكمة �صابقا يف 
حق ا�صكندر ولد عبا�س, حكما 
20 �صنة حب�صا نافذا  غيابيا ب 
الثاين  النجل  ــوايف  ال حق  يف 
اأمر  ا�صدار  عبا�س.مع  لولد 
بنف�س  عليه  بالقب�س  دويل 
التهم ا�صافة اإىل احل�صول على 
م�صتحقة.وحكمت  غري  مزايا 
ب�صنتني  الق�صائية  الهيئة  ذات 
خالدي  حق  يف  نافذا  حب�صا 
بو�صناق مع تغرميه ب200 الف 
اإىل  ا�صافة  التهم  بنف�س  دج 
ا�صتغالل النفوذ.فيما متت تربئة 
التهم  كل  من  حب�صي  حممد 

املن�صوبة اإليه.

ق/و

انطالق حملة وطنية لتلقيح الأ�سخا�ص امل�سنني �سد الأنفلونزا املو�سمية

الأمن الوطني يبا�سر حملة حت�سي�سية يف ثالث وليات لكبح م�سار انت�سار جائحة كورونا

ابراهيم  امل�صنني بدايل  انطلقت  بدار ال�صخا�س 
للتلقيح  الوطنية  احلملة  العا�صمة  باجلزائر 
وزارتي  ا�رشاف  حتت  املو�صمية  الأنفلونزا  �صد 
ــراأة  امل وق�صايا  وال�ـــرشة  الوطني  الت�صامن 

وال�صحة وال�صكان وا�صالح امل�صت�صفيات.
و بهذه املنا�صبة ذكرت وزيرة الت�صامن الوطني 
وال�رشة وق�صايا املراأة كوثر كريكو باملجهودات 
الن�صب  للتكفل  قطاعها  يبذلها  فتئ  ما  التي 
يف  املتواجدين  امل�صنني  ل�صيما  اله�صة  بالفئات 
"ارادة  وجود  موؤكدة  للقطاع,  التابعة  املراكز 
�صيا�صية لتوفري كل الرعاية املمكنة لفئة امل�صنني 
خا�صة يف هذه الظروف ال�صحية ال�صعبة ب�صبب 
انت�صار وباء كورونا و الأنفلونزا املو�صمية التي 

ت�صتدعي توفري اللقاح للتخفيف من حدتها"
و ثمنت كريكو امل�صاعي اليجابية التي �صجلها 
التي  ال�صحية  الزمة  ظل  يف  الن  حلد  القطاع 
بالتكفل  وذلك  العامل  دول  وكل  البالد  تعرفها 
"اجليد" بكل املراكز واملوؤ�ص�صات التابعة للوزارة 
ملواجهة انت�صار العدوى داعية اىل توخي احليطة 

الوباء  انت�صار  من  للحد  اليقظة  ودميومة  واحلذر 
خا�صة يف مراكز امل�صنني وموؤ�ص�صات الطفولة.

من  البي�س  اجلي�س  به  يقوم  ما  كل  ثمنت  كما 
املجتمع  فعاليات  وكذا  ال�صحة  مهنيي  و  اأطباء 
وكل  املواطنني  �صحة  على  للحفاظ  ــدين  امل
باللتزام  حت�صي�صهم  خالل  من  الخرى  الفئات 
وباء  انت�صار  من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات 
ــة  والزم الفريو�س  على  والتغلب  كــورونــا 
�صد  التلقيح  حملة  اأن  اىل  م�صرية  ال�صحية 
اأرجاء  كل  لت�صمل  �صتعمم  املو�صمية  الأنفلونزا 

الوطن ل�صيما مناطق الظل.
من جهته, اأكد وزير ال�صحة وال�صكان وا�صالح 
هذه  باأن  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  امل�صت�صفيات 
الوطنية  احلملة  لنطالق  النموذجية"  "ال�صورة 
لالأ�صخا�س  املو�صمية  الأنفلونزا  �صد  للتلقيح 
حيث  الوطن  مناطق  كل  على  �صتعمم  امل�صنني 
امل�صنني  ال�صخا�س  الــبــدايــة  يف  ت�صتهدف 
مناطق  يف  وكذا  املزمنة  بالأمرا�س  وامل�صابني 
الظل والنائية, م�صريا اىل اأن اللقاح "متوفر حاليا 

خا�صة يف امل�صت�صفيات ول داعي للقلق".
واقتناء  "توفري  �صيتم  باأنه  الوزير  طماأن  كما 
اللقاح يف حالة ت�صجيل نق�س يف هذا اجلانب من 

اأجل حماية �صحة املواطنني".
وح�صب الوزير فان هذا اللقاح ي�صمن ن�صبة 60 
ويف  الأنفلونزا  �صد  ال�صحية  احلماية  من  باملئة 
�صيكون  تلقيحه  مت  الذي  ال�صخ�س  ا�صابة  حالة 

مفعول املر�س خفيف ول يوؤثر على �صحته.
النفلونزا  �صد  للتلقيح  وطنية  حملة  كانت  و 
لتدوم  اجلاري  نوفمرب   3 يف  انطلقت  املو�صمية 

طوال فرتة اخلريف- ال�صتاء.
ا�صالح  و  وال�صكان  ال�صحة  وزارة  اأكــدت  و 
م�صتوى  على  اللقاح  تــوفــر  امل�صت�صفيات 
والــوكــالت  العمومية  ال�صحة  موؤ�ص�صات 
خريف  ف�صل  كل  ــه  اأن مذكرة  ال�صيدلنية, 
بالأنفلونزا  اجلزائر  يف  الأ�صخا�س  اآلف  ي�صاب 
للوقاية  الأجنع"  "احلل  التلقيح  يبقى  و  املو�صمية 

من تعقيدات هذه النفلونزا.
ق/و

ال�سرطة ت�سجل اأزيد من 06 اآلف خمالفة عرب املحالت التجارية خالل اأ�سبوع فقط

خالل  الوطني,  لالأمن  العامة  املديرية  �صجلت 
بعدم  تتعلق  خمالفة   6486 املن�رشم,  الأ�صبوع 
ال�صالمة  وقواعد  الجتماعي  بالتباعد  اللتزام 
باملحالت التجارية, حيث قامت م�صالح ال�رشطة 
نوفمرب   20 اإىل   14 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
بعدم  تتعلق  خمالفة   3452 بت�صجيل   ,2020
اإطار  يف  تدخل  والتي  ــان  الأم م�صافة  احــرتام 

الوقاية من فريو�س كورونا.
نف�س  خــالل  ال�رشطة  م�صالح  و�صجلت  هــذا 
الفرتة 3034 خمالفة, تتعلق بعدم احرتام قواعد 
املحالت  م�صتوى  على  املفرو�صة  ال�صالمة 
لالأمن  العامة  املديرية  ت�صهر  كما  التجارية, 
الوطني على موا�صلة عمليات املراقبة امل�صتمرة 
عرب  التح�صي�صية  العمليات  وتكثيف  بحزم, 

للم�صاهمة يف  اخت�صا�س م�صاحلها,  اإقليم  كافة 
اإجراء  اأنها  اعتبار  على  الإ�صابات,  من  التقليل 
وقائي ي�صاهم يف تطبيق احللول الناجعة للوقاية 
اإىل  وبالعودة  ومكافحته,  كورونا  وبــاء  من 
اإح�صائيات �صابقة, فقد �صجلت م�صالح الرقابة 
77األف  ال�صاأن  الغ�س يف هذا  القت�صادية وقمع 
الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خالل  خمالفة  و394 
األف  اإىل حترير72  بالإ�صافة  اجلارية,  ال�صنة  من 
�صلع  مع حجز  ق�صائية,  متابعة  782 حم�رش  و 
وقامت  هذا  دينارا,  مليار  خم�صة  تفوق  بقيمة 
م�صالح الرقابة يف الفرتة املمتدة من جانفي اإىل 
مليون  من  باأزيد  املن�رشم  �صبتمرب  �صهر  نهاية 
معامالت  عن  الك�صف  اأي�صا  خاللها  مت  تدخل, 
وهمية  بفواتري  تعلقت  �رشعية  غري  جتارية 
 59,19 بقيمة  خمفية(  اأعمال  واأرقام  ومزورة, 
اإجمالية  مليار دينارا,  مع حجز �صلع ذات قيمة 
تقدر بـ 5,04 مليار دينارا واقرتاح غلق 14األف 

و640 حمال جتاريا.
ق/و
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ت�رشيحات  ال�صحة يف  وزير  واأو�صح 
اىل القناة الإذاعية الثالثة,اأن ال�صلطات 
�صتعتمد اإجراءات اأكر �رشامة يف حال 
ت�صجيل ارتفاع كبري يف عدد الإ�صابات 
ل  اأنه  اإىل  كورونا,م�صريا  بفريو�س 
م�صتقبال.واأكد  �صيحدث  ما  يعلم  اأحد 
الطبي مرهق ب�صبب  ال�صلك  اأن  الوزير 
طول مدة مواجهة جائحة كورونا,على 
الأ�رشة  من  باملائة   50 اأن  من  الرغم 
ال�صت�صفائية عرب كامل الرتاب الوطني 
تخ�صي�س  اإىل  �صاغرة,م�صريا  تزال  ل 
بالأوك�صجني  250 �رشيرا جديدا مزود 
التي  العا�صمة  ولية  م�صتوى  على 
تعترب اأكر الوليات ت�رشرا من انت�صار 
فريو�س كورونا امل�صتجد.وبلغة الأرقام 
اأنه مت توفري  املطمئنة,ك�صف بن بوزيد 
اأكر من 18 األف �رشيرا و1500 �رشير 
الكوفيد  مر�صى   ل�صتقبال  اإنعا�س 
 7800 ا�صت�صفاء  حاليا  ن�صجل  ,بينما 

ما  امل�صت�صفيات  م�صتوى  على  مري�صا 
ال�صتيعاب  قدرة  من  باملائة   42 يعادل 
الكلية ,ي�صاف اإليها 61 باملائة من اأ�رشة 
املر�صى  ل�صتقبال  جاهزة  الإنعا�س 
حاليا(. م�صغولة  باملائة   39  ( اجلدد 

م�صت�صفيات  اأن  ال�صحة  وزير  واأ�صار 
العا�صمة وتيزي وزو و�صطيف ت�صهد 
�صغطا كبريا , بينما يف وليات اأخرى 
يخ�صعون  مر�صى   6 اأو   5 ت�صجيل  مت 
للعالج على م�صتوى امل�صت�صفيات ذات 
طاقة ا�صتيعابية ترتاوح بني 200 و250 
مت  الوليات  بع�س  اأن  حني  يف  �رشيرا, 
وا�صت�صهد   , حالة   0 فيها  ت�صجيل 
مب�صت�صفى بئر طرارية بالعا�صمة الذي 
بلغ طاقته ال�صتيعابية كاملة يف وقت 
عنه  يبعد  ل  الذي  القطار  م�صت�صفى 
�رشيرا   100 على  يتوفر  كلم   3 �صوى 
هذا  املر�صى,مرجعا  ل�صتقبال  جاهزة 
و�صلت  التي  الت�صبع  وحالة  ال�صغط 
غياب  اإىل  امل�صت�صفيات  بع�س  اإليها 
قائال  ال�صحة  وزير  التن�صيق.واأ�صاف 
املرتفعة  الإ�صابات  اأرقام  اأن  "�صحيح 

ت�صتدعي القلق , لكن التحرك وت�صديد 
الو�صعية  ح�صب  �صيكون  الجراءات 
,والو�صعية  منطقة  كل  يف  الوبائية 
جتاوز  بعد  مقلقة  العامة  ال�صحية 
لكن  الألف  اليومية  ال�صابات  عدد 
حاليا"  م�صتبعد  الجراءات  ت�صديد 
التجند  و  التعبئة  موا�صلة  اإىل  ,م�صريا 
اأ�رشة  توفري  خالل  من  الوباء  ملواجهة 
الأدوية  من  مريحة  وخمزونات  كافية 
بوزيد  بن  احلماية.واأكد  وو�صائل 
مب�صتقبل  الت�صحية  ميكن   ل  اأنه 
املدار�س  على  البقاء  التالميذ,وقرار 
بع�س  يف  اإل  قائما  يبقى  مفتوحة 
ت�صتدعي  التي  ال�صتثنائية  احلالت 
اأن املدر�صة  غلق املدار�س ,م�صددا على 
لن تكون م�صدرا لنت�صار الوباء اإذا ما 
ال�صحي وحتلى  الربوتوكول  احرتام  مت 
طاقم التدري�س والإدارة وحتى الأولياء 
بامل�صوؤولية  اأولياءهم  يرافقون  الذين 
اأكد  الوقائية.كما  التدابري  واحرتموا 
يتحملون  التالميذ  اأولياء  اأن  الوزير 
على  احلفاظ  يف  كبرية  م�صوؤولية 

ال�صلطات  وم�صاعدة  اأبنائهم  �صالمة 
الذي  الوقائي  الربوتوكول  احرتام  يف 
ال�صياق  �صابق.ويف  مت حتديده يف وقت 
عبد  الأول  الوزير  اأم�س  ذاته,ا�صتبعد 
العزيز جراد,امكانية غلق املدار�س,جراء 
ك�صف  الوبائية.كما  الو�صعية  تطور 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير 
امل�صت�صفيات,عبد الرحمن بن بوزيد,اأنه 
يتم حاليا درا�صة كيفية تعوي�س حتاليل 

مع  خا�صة  كورونا,  عن  الك�صف 
بوزيد,اأن  بن  الأ�صعار.واأو�صح  التهاب 
حتاليل  تعوي�س  كيفية  حول  الدرا�صة 
�صمن  تندرج  كورونا  عن  الك�صف 
ال�صحة,اأين  قطاع  اإ�صالح  م�رشوع 
للتكلفة  الأ�صعار,نظرا  مراجعة  �صتتم 
التحاليل  وخمتلف  لل�صكانري  العالية 
بالك�صف عن فريو�س كورونا  اخلا�صة 

امل�صتجد.

اأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات،عبد الرحمن بن بوزيد،اأم�ص اإن جميع الحتمالت مطروحة ب�سان الغلق ال�سامل، بناء على تطور الو�سعية 
الوبائية امل�سجلة، موؤكدا دخول اجلزائر ذروة املوجة الثانية من كورونا.

العراقيل تعدد  التالميذ  اأولياء  ومنظمة  باملعقول  ت�سفه  "الكنابا�ست" 

انق�سام نقابي حول قرار رف�ص غلق املدار�ص  
اأكد الناطق الر�صمي للمجل�س الوطني امل�صتقل 
الأطوار,  ثالثي  للقطاع  التدري�س  مل�صتخدمي 
الدرا�صية  ال�صنة  ا�صتكمال  بوديبة,اأن  م�صعود 
املادية  الإمــكــانــيــات  كافة  بتوفري  مــرهــون 
ت�صمح  التي  الكافية  وامل�صتلزمات  والب�رشية, 
ال�صحية. الوقائية  الربوتوكولت  بت�صديد 

عن  �صحفية  ت�رشيحات  يف  بوديبة  وك�صف 
اأب�صط  توفري  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  معظم  عجز 
الوقائي  الربوتوكول  لتج�صيد  امل�صتلزمات 
الإ�صابات  عــدد  تزايد  مع  خا�صة  ال�صحي 
اأن  الأخرية,موؤكدا  الأيام  يف  كورونا  بفريو�س 
مت�صك الوزير الأول عبد العزيز جراد بعدم تعليق 
�رشوط  توفري  يتطلب  معقول,لكنه  الدرا�صة 
الرتبية  وزارة  قرارات  ا�صتكمالها.وبخ�صو�س 
الدرا�صية  ال�صنة  برامج  تكييف  م�صاألة  حول 
اأن  املتحدث  الإ�صتثنائية,اعترب  الو�صعية  مع 
املرافعة  من  التهرب  هو  ــر  الأم من  الغر�س 
للتوظيف  جديدة  مالية  منا�صب  افتكاك  على 
نقابة  ممثل  الأ�ــصــاتــذة.واأرجــع  م�صتوى  على 
املتعاقدين  الأ�صاتذة  تر�صيم  عدم  "الكناب�صت" 
القطاع  يف  الإحتياطية  القوائم  يف  والناجحني 
لفتكاك  الكافية  الإرادة  غياب  اإىل  الرتبوي 
املطروحة  امل�صاكل  حلل  كافية  مالية  منا�صب 
يف الوقت الراهن.ويف �صياق اآخر,اعترب م�صعود 
جائحة  ظرف  يف  بعد  عن  الدرا�صة  اأن  بوديبة 
الأ�صاتذة  على  اإ�صافيا  جمهودا  تعترب  كورونا 
الو�صع  هذا  يف  لهم  مقبول  غري  وا�صتغالل 
الظروف  يف  لها  اللجوء  الإ�صتثنائي.م�صتبعدا 
حمدودية  ظل  يف  جت�صيدها  ل�صعوبة  احلالية 
اأكد رئي�س املنظمة الوطنية  الو�صائل.من جهته 
ا�صتبعاد  اأن  زينة  بن  التالميذ,علي  لأولياء 
ظل  يف  املدار�س  غلق  فر�صية  الأول  الوزير 
تف�صي فريو�س "كوفيد19-" مبني على تقارير 
مغلوطة يرفعها م�صوؤولو القطاع اإىل احلكومة.

وحذر بن زينة يف ت�رشيحات �صحفية من حتول 
املدار�س اإىل بوؤر خطرية لتف�صي الوباء يف ظل 
امل�صاعدة على  تزايد عدد الإ�صابات والظروف 
اأننا كمجتمع  الفريو�س,م�صيفا  �صال�صة تف�صي 
تتمتع  التي  الإمكانيات  على  نحوز  ل  مدين 

عراقيل  نواجه  اأننا  اإىل  الدولة,بالإ�صافة  بها 
اجتماعي  ك�رشيك  بدورنا  القيام  خالل  كبرية 
اجلميع. جهود  تظافر  ت�صتدعي  اأزمة  ظل  يف 

النار على  التالميذ  اأولياء  وفتح رئي�س منظمة 
القائمني على قطاع الرتبية,متهما اإياهم بالت�صرت 
املدار�س وحماولة  املُ�صجلة يف  الإ�صابات  على 
الوبائية على م�صتوى  الو�صعية  تزييف حقيقة 
بكثري  اأكرب  اأنها  قال  التي  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
ت�صيري  على  القائمون  يرفعها  التي  تلك  من 
ال�صياق  نف�س  احلكومة.ويف  اىل  الرتبية  قطاع 
ثمنت جمعية اولياء التالميذ ت�رشيحات الوزير 
الول والتي ح�صم من خاللها اجلدل بخ�صو�س 
غلق املدار�س مع تزايد عدد الإ�صابات بفريو�س 
ت�رشيحات  الخرية.ويف  الفرتة  خالل  كورونا 
اجلمعية  اأحمد رئي�س  ا�صتح�صن  خالد  �صحفية 
العزيز  عبد  الول  الوزير  ل�صان  على  جاء  ما 
غلق  اإىل  اللجوء  يتم  لن  انه  اأكــد  الــذي  جــراد 

منذ  اجلمعية طالبت  ان  وقال م�صيفا   املدار�س 
�صبتمرب الفارط اعادة ا�صتئناف الدرا�صة وعدم 
التلميذ.واأو�صح  م�صلحة  على  حفاظا  توقيفها 
�صمان  على  حتر�س  اجلمعية  اأن  املتحدث  ذات 
التلميذ اذ ان توقيف الدرا�صة ي�صجع على  حق 
التلميذ  مال  تنهب  التي  اخل�صو�صية  الدرو�س 
الربوتوكول  تطبيق  حيلته.وعن  قلة  وت�صتغل 
ال�صحي قال املتحدث انه وخالل وقوف اجلمعية 
على ذلك يف املوؤ�ص�صات لحظت تطبيقه بن�صبة 
الن�صبة  هذه  ان  اىل  م�صريا  باملائة   90 حتى   80
وزارة  قدمتها  التي  امل�صاعدات  بعد  �صرتتفع  
اقتناء  اطار  يف  الرتبوية  للموؤ�ص�صات  الرتبية 
الربوتوكول  تطبيق  على  امل�صاعدة  الأدوات 
ال�صحي داخل كل موؤ�ص�صة تربوية,م�صيفا اأنه 
املدار�س  اح�صاء  اجلمعية  اخت�صا�س  من  لي�س 

التي انت�رش فيها فريو�س كورونا امل�صتجد.
 لوؤي/ي

2023 و�سع فر�سيات ال�سيا�سة امليزانياتية املنتهجة اىل 

  م�سروع مالية 2021 على طاولة 
"ال�سيناتورات" اليوم

 الوزارة تدر�ص كيفية تعوي�ص حتاليل الك�سف عن كورونا  

خالل  الثنني  اليوم  الأمة  جمل�س  يناق�س 
جل�صة علنية ن�س القانون املت�صمن قانون 
عليه  الت�صويت  قبل   2021 ل�صنة  املالية 
ال�صعبي  املجل�س  نواب  اقره  بعدما  وذلك 

الوطني الثالثاء املا�صي.
و  لتقدمي  ال�صباحية  اجلل�صة  وتخ�ص�س 
قانون  املت�صمن  القانون  ن�س  مناق�صة  
املالية  وزير  طرف  من   2021 ل�صنة  املالية 
طرف  من  عامة  مبناق�صة  متبوعة  تكون 
اع�صاء الغرفة العليا للربملان,  ي�صيف ذات 

امل�صدر.
ال�صوؤون  جلنة  باجتماع  اجلل�صة  وا�صتبقت 
القت�صادية واملالية ملجل�س المة, ا�صتمعت 
املالية,  وزير  قدمه  عر�س  اإىل  خالله  من 

اأمين بن عبد الرحمان, حول م�رشوع قانون 
املالية لـ 2021.

ويف عر�صه مل�رشوع القانون, تطرق وزير 
القت�صادي  التاأطري  موؤ�رشات  اإىل  املالية 
اإعداد  يف  اعتمادها  مت  التي  واملايل  الكلي 
م�رشوع القانون واإىل ال�صيا�صة امليزانياتية 
اإىل  ومتتد   2021 �صنة  يف  �صتنتهج  التي 

�صنتي 2022 و2023.
و اأ�صاف ممثل احلكومة, باأن اأهم الفر�صيات 
الفرتة  توقعات  لإعـــداد  اعتمدت  التي 
2021 - 2023, متثلت يف ا�صتقرار ال�صعر 
 40 عند  ــام  اخل النفط  لربميل  املرجعي 
لربميل  ال�صوق  �صعر  وا�صتقرار  دولرا, 
45 دولرا للربميل, فيما  النفط اخلام عند 
مقابل  الدينار  �رشف  �صعر  بلوغ  يتوقع 
20ر142  ال�صنوي  املتو�صط  يف  الدولر 
يف  دج  31ر149  و   2021 �صنة  خــالل 

2022 و 78ر156 دج لعام 2023.
و يف هذا ال�صدد, اأ�صار ممثل احلكومة, اإىل 
توقع ن�صبة منو تقدر بـ 98ر3 باملائة خالل 
ال�صنة املقبلة 2021 مع منو يف حجم الناجت 
بن�صبة  املحروقات  خــارج  اخلــام  الداخلي 
باملائة يف  2021 و37ر3  باملائة يف  42ر2 
2022 لي�صل اإىل 81ر3 باملائة �صنة 2023.
من جهتهم, طرح اأع�صاء اللجنة العديد من 
حول  واملالحظات  والن�صغالت  الأ�صئلة 
م�رشوع  ت�صمنها  التي  الأحكام  معظم 
نقا�س  ودار   ,2021 ل�صنة  املالية  قانون 
م�صتفي�س حولها, اأجاب فيه ممثل احلكومة 

عن جممل ما ورد خالل النقا�س.
  وقامت جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية 
م�رشوع  حول  التمهيدي  التقرير  باإعداد 
ليعر�س   ,2021 ل�صنة  املالية  قــانــون 
والتي  اليوم  املقررة  العلنية  اجلل�صة  يف 
م�رشوع  ومناق�صة  لتقدمي  �صتخ�ص�س 

القانون.
لوؤي ي

  رحال يطمئن اجلزائريني:

امل�ست�سفيات مل ت�سغل �سوى ن�سف طاقتها من ا�ستيعاب مر�سى كورونا
وع�صو  ال�صحية  للهياكل  العام  املدير  اأكــد 
رّحال,  اإليا�س   ,-19 كوفيد  ور�صد  متابعة  جلنة 
اللتزام  �رشورة  على  اذاعي  ت�رشيح  يف  اأم�س 
خارج  الفريو�س  وحماربة  الوقاية  بــاإجــراءات 
رحال  الربوفي�صور  اأكد  امل�صت�صفيات,وباملقابل 
اأن الو�صعية احلالية ُمتحكم فيها رغم خطورتها  
يف  ة  ّ والأ�ــــرشرِ التنف�س  اأجــهــزة  ــرة  وف ظل  يف 

امل�صت�صفيات.
الوبائية  احلالة  اإىل  رّحال  الربوفي�صور  وتطرق 
يف اجلزائر بالأرقام,وك�صف يف هذا ال�صياق عن 
امل�صت�صفيات,و599  يف  مري�صا   7812 ت�صجيل 
�رشير   1506 وجــود  النعا�س,مقابل  يف  حالة 
الكوفيد,و18389  ملر�صى  خم�ص�س  اإنعا�س 
:"الت�صّبع  قائال  ا�صت�صفائيا.واأ�صاف  �رشيرا 
بالنعا�س  املُتعّلق  اجلانب  يف  بامل�صت�صفيات 
مل  حني  باملائة,يف   39,7 الـ  حــدود  يتجاوز  مل 
حلد  ال�صت�صفائية  طاقتها  امل�صت�صفيات  ُت�َصّغل 
باملائة".ويف �صياق   48.42 الـ  اإل يف حدود  الآن 

اللجوء  العلمية  اللجنة  ي�صتبعد ع�صو  مغاير,مل 
ملر�صى  امل�صت�صفيات  ــرشة  اأ� تخ�صي�س  اإىل 
جرت  التي  الأوىل  العملية  غرار  على  كورونا 
األف  يف بداية تف�صي الوباء عرب حتويل ع�رشين 
�رشيرا من تخ�ص�صات اأخرى اإىل عالج مر�صى 
الأ�صلي. تخ�ص�صها  اإىل  اإعادتها  متت  الكوفيد 
يف  ال�ــصــابــات  لعدد  القوية  الــعــودة  ــول  وح
اإىل  الوبائي  التطور  رّحال  الأخرية,اأرجع  الآونة 
العلمية  التف�صريات  راأ�صها  على  عديدة  اأ�صباب 
يف  انت�صارها  توؤكد  التي  الفريو�صات  حــول 
الف�صول الباردة,اإ�صافة اإىل الرتاخي يف اللتزام 
جلنة  ع�صو  طماأن  حني  الوقائية.يف  بالإجراءات 
متابعة ور�صد كوفيد 19-, املر�صى وامل�صتغلني 
حي على توفر الأجهزة التنف�صية  يف القطاع ال�صّ
بالأوبئة  اخلا�صة  الطبية  وامل�صتلزمات  والأدوية 
ب�صكل  بالأطباء  اخلا�صة  وال�صرتات  كالأقنعة 
يا�صف,املديرة  �صامية  ك�صفت  جهتها  كبري.من 
بوزارة  ال�صحة  م�صالح  م�صتوى  على  الفرعية 

م�صالح  يف  ــرّشة  الأ� �صغل  ن�صبة  ال�صحة,اأن 
عدد  رفع  %38.6..وك�صفت  تناهز  الإنعا�س 
ملر�صى  املخ�ص�صة  ال�صت�صفائية  ـــرّشة  الأ�
كانت  اأن  بعد  �رشيرا  األــف   18 اإىل  كوفيد19 
الوارد  اخلرب  �رشيرا.وح�صب  األف   12 بـ  حمددة 
يف موقع �صحة,مل ت�صتبعد املتحدثة رفع الأ�رشة 
ذلك م�صتقبال. الظروف  تطلبت  جمددا يف حال 
مري�صا  اآلف   7 املخت�صة  براأي  الآن  ويتواجد 
يف  و1400  امل�صت�صفى  يف  للعالج  يخ�صعون 
الوطن. وليات  خمتلف  عرب  الإنعا�س  م�صالح 
وتزيد هذه الن�صب يف بع�س املدن الكربى التي 
تعرف ت�صبعا كبريا على غرار العا�صمة والبليدة 
وبجاية وق�صنطينة و�صعيدة اأين ناهزت بع�صها 
الن�صب  هــذه  رغــم  اأنــه  باملائة.واأو�صحت   80
فيه. متحكما  يزال  ل  الو�صع  اأّن  املت�صاعدة,اإل 
واأ�صارت اإىل توّفر النظام ال�صحي على وحدات 
غرار  على  الآن  غاية  اإىل  ت�صتغل  مل  قاعدية 

موؤ�ص�صات ال�صحة اجلوارية.
لوؤي ي
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لوؤي ي
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مل   ": قائال  له  ت�رشيح  يف  وا�صاف 
تعاطفا  ال�صحراوية  الق�صية  ت�صهد 
 , اوروبــا  يف  حاليا  يجري  الذي  مثل 
ال�صعب  مع  الت�صامن  روافد  كل  لأن 
احــزاب  هــذا  من  واكــر  ال�صحراوي 
عن  تعرب  كلها  وبرملانات  �صيا�صية 
ال�صعب  ــع  م وتــ�ــصــامــنــهــا  دعــمــهــا 
تنديدها  وخــا�ــصــة   , الــ�ــصــحــراوي 
املغرب  عليه  اقـــدم  الـــذي  بالعمل 
النار   اطــالق  لوقف  ال�صافر  وخرقه 
فقط  ت�صامن  هناك  لي�س  وبالتايل   ,
ميار�س  لن  الدويل  املنتظم  طلب  واإمنا 
يف  الثابت  حقه  ال�صحراوي  ال�صعب 
هــوؤلء  كــل  ومت�صك  امل�صري   تقرير 
الممية    والقرارات  الدولية  بال�رشعية 

."
البوليزاريو  جبهة  فندت  املقابل  يف 
ادعـــاءات  مــدريــد  يف  ممثليتها  عــرب 
مانويل  ال�صابق  الفرن�صي  الــوزيــر 
لها  اأ�صا�س  ل  والتي  الواهية  فال�س 
�صيفا  نزوله  خالل  ال�صحة,وذلك  من 
الإ�صبانية  القناة  تعده  برنامج  على 
اأنها  مــوؤكــدة   "3 "اأونتينا  الثالثة 
هذه  ملتابعة  الق�صائي  فريقها  حركت 

اخلطرية. التهامات 
بيان  يف  البوليزاريو  جبهة  ودعــت 
بتقدمي  ال�صابق  الفرن�صي  الوزير  لها, 

م�صددة  وعلني",  ر�صمي  "اعتذار 
بالإ�صافة  الت�رشيحات  "هذه  اأن  على 
ال�صحة,  من  لها  اأ�صا�س  ل  كونها  اإىل 
�صمعة  ت�صويه  اإىل  اأ�صا�صا  تهدف  فهي 
جبهة  ال�صحراوي  ال�صعب  كفاح 
و�صمعتها  و�صورتها  البوليزاريو, 

�صائبة". ت�صوبها  ل  التي  النا�صعة 
مغالطات  على  ردا  البيان  واأو�صح 

"ا�صبيجو  برنامج  يف  فال�س,  مانويل 
البوليزاريو  "جبهة  اأن  بيبليكو"  
مكانة  ذات  �صيا�صية  منظمة  هــي 
على  املتحدة  الأمم  �صنفتها  دولية, 
�صحراوية,  وطنية  حترير  حركة  اأنها 
ومتثيل  للكفاح  كاملة  ب�رشعية  تتمتع 
يف  الــ�ــصــحــراوي  ال�صعب  م�صالح 
ت�رشف  التي  امل�صري  تقرير  عملية 

املتحدة". الأمم  عليها 
اتهام  اأن  البوليزاريو  جبهة  وقالت 
يف  بامل�صاركة  لها  فال�س  مانويل 
بال�صالح  "الجتار  جــرائــم  ارتــكــاب 
اأنحاء  جميع  يف  واملخدرات  والب�رش 
وطنية  اإعالم  و�صيلة  "يف   , ال�صاحل" 
اأ�صهر  اأحد  ويف  الــذروة  اأوقــات  ويف 
هو  الإ�صباين,  اجلمهور  يتابعه  الربامج 

ال�رشر  ب�صبب  فقط  خطريا  لي�س  اأمرا 
ولكن  منظمتنا,  ب�صمعة  يلحقه  الذي 
�صيحدثه  الذي  الرتباك  ب�صبب  اأي�صا 
يدعم  الــذي  الإ�صباين,  املجتمع  يف 
العادلة  ال�صحراوي  ال�صعب  مطالب 

عاما".  45 من  اأكر  منذ 
ــو ,  ــزاري ــي ــول ــب وجـــــددت جــبــهــة ال
لل�صعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل 
قاطع  وب�صكل  نفيها  ال�صحراوي, 
بها  اأدىل  التي  الكاذبة  التهامات 
"ا�صبيجو  برنامج  يف  فال�س,  مانويل 

. " بيبليكو
التزامها  تاأكيد   " اأي�صا  وجـــددت 
الإن�صان,  حقوق  بــاحــرتام  الرا�صخ 
ــة,  الإجــرامــي املنظمات  ومكافحة 
بــالإجتــار  املتعلقة  تلك  �صيما  ول 
ــاملــخــدرات والــبــيــع غــري املــ�ــرشوع  ب
التي  بالب�رش,  والجتـــار  لالأ�صلحة 

ال�صاحل". منطقة  يف  ف�صادا  تعيث 
جبهة  ــت  ــرك ح ـــك  ذل ــى  عــل وبــنــاء 
عرب  الق�صائي  فريقها  البوليزاريو 
اإىل  موجهتني  ر�ــصــالــتــني  اإر�ـــصـــال 
Ant -(  "3 "اأونتينا  وقناة  اال�س 

هذه  بت�صحيح  يقوموا  حتى   ,  )na3
عن  تعرب  التي  املغلوطة,  املعلومات 
 " وتطالب  للحقيقة,  وا�صح  ازدراء 
علنا  بالظهور  فال�س  مانويل  ال�صيد 
عن  البولي�صاريو  جلبهة  والعــتــذار 

الواهية". ت�رشيحاته 

و�سف ام�ص ممثل جبهة البوليزاريو بفرن�سا ، حممد �سيداتي ، الهبة الت�سامنية التي ا�ستقطبت ت�سامنا دوليا وا�سعا منذ العدوان املغربي �سد ال�سحراويني يف الكركرات و�سط دعوات 
مطالبة بتمكني ال�سعب ال�سحراوي من حقه يف تقرير امل�سري  بــ"الهبة الت�سامنية غري امل�سبوقة " .

 ممثلها بباري�ص و�سف الهبة الت�سامنية الدولية بغري امل�سبوقة

الفريق �سنقريحة يربز �سرورة "تو�سيع" دائرة اهتمامات ال�سناعة الع�سكرية
الوطني  اجلي�س  اأركـــان  رئي�س  بــرز  اأ
�صنقريحة,  ال�صعيد  الفريق  ال�صعبي 
اهتمامات  دائــرة  "تو�صيع"  �ــرشورة 
لت�صمل  الــعــ�ــصــكــريــة,  الــ�ــصــنــاعــة 
امل�صرتكة  الأ�صالك  و  اجلي�س  احتياجات 
و ال�صوق املحلية  و كذا ولوج الأ�صواق 
به  فــاد  اأ ح�صبما  الدولية,  و  الإقليمية 

الوطني. الدفاع  لوزارة  بيان 
الفريق  اأن  املــ�ــصــدر  ذات  ــح  اأو�ــص و 
عمل  ــمــاع  اجــت تـــراأ�ـــس  �ــصــنــقــريــحــة, 

للموؤ�ص�صات  الــعــامــني  املــديــريــن  مــع 
ال�صناعات  ملديرية  التابعة  ال�صناعية 
الوطني  اجلي�س  اأركان  مبقر  الع�صكرية 
"الأهمية  على  فيه  اأكـــد  ال�صعبي, 
العليا  القيادة  توليها  التي  الق�صوى" 
لقطاع  ال�صعبي  الــوطــنــي  للجي�س 
�صواء  بالدنا,  يف  الع�صكرية  ال�صناعات 
والذخائر  الأ�صلحة  ب�صناعة  الأمر  تعلق 
والعربات  امليكانيكية  بال�صناعات  اأو 
ومبختلف  بالألب�صة  اأو  الع�صكرية 
متثل  ــي  ــت وال الع�صكرية  الأغـــرا�ـــس 
امليداين  العمل  م�صاهد  من  اآخر  "م�صهدا 
ا�صت�رشافية  روؤية  على  املبني  الر�صني 

النظر". وبعيدة 
ال�صدد  هذا  يف  �صنقريحة  الفريق  وقال 
الوطني  اجلي�س  يف  علينا  :"يتعني  باأنه 
اهتمامات  دائـــرة  تو�صيع  ال�صعبي, 
لي�س  لت�صمل  الع�صكرية,  ال�صناعة 
الأ�صالك  و  اجلي�س  احتياجات  تلبية  فقط 
تتعداه  بل  املحلية,  ال�صوق  و  امل�صرتكة 
بل  الإقليمية,  الأ�صواق  اإىل  الولوج  اإىل 
يف  جديا  التفكري  و  الدولية,  حتى  و 

منتوجاتنا". ت�صدير 
النوعية  هذه  حتقيق  باأن   قائال  وتابع   
الع�صكرية  ال�صناعية  املنتجات  من 
جودتها  على  احلــر�ــس  "�رشيطة  يتم 
املعمول  الدولية  للمعايري  ومطابقتها 
اعتماد  عن  ف�صال  املجال,  هذا  يف  بها 
الت�صيري  طــرق  واأحــــدث  ال�صفافية 
الإدمــاج,  ن�صبة  من  والرفع  الع�رشية, 
املنتوجات  مع  املناف�صة  لنا  ت�صمن  التي 
والأ�صعار,  اجلودة  يخ�س  فيما  الأخرى, 

للمواد  املعقولة  التكلفة  من  انطالقا 
وكذا  بالدنا,  عليها  تتوفر  التي  الأولية 

املوؤهلة". العاملة  اليد  توفر 
الوطني  اجلي�س  اركان  رئي�س  اأبرز  كما 
يوليه  الذي  ال�صديد"  "احلر�س  ال�صعبي 
جمال  يف  املقطوعة  اخلطوات  لتقييم 
فروعها  بكافة  الع�صكرية  ال�صناعات 
و  مو�صوعية  بكل  و  تخ�ص�صاتها  و 
تقييم  على  حر�صنا  "ياأتي  بالقول:  جترد 
بكل  املجال,  هذا  يف  املقطوعة  اخلطوات 
تقديرنا  رغم  و  ننا  لأ وجترد,  مو�صوعية 
غاية  اإىل  املحققة  لالإجنازات  تثميننا  و 
نعتقد  ننا  اأ اإل  الهام,  املجال  الآن, يف هذا 
الإجنازات,  من  املزيد  باإمكاننا حتقيق  اأنه 
وال�صتعمال  الأمثل  ال�صتغالل  مت  ما  اإذا 
الب�رشية,  الطاقات  ملــخــزون  الأوفـــى 
ال�صناعات  مديرية  عليه  تتوفر  التي 
ا�صتطاعت  ــا  م واإذا  الــعــ�ــصــكــريــة, 
كما  توظف  اأن  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات 
املوجودة  التجهيزات  و  الو�صائل  ينبغي 
يف احلوزة, فبذلك, �صتنجح ل حمالة يف 

منها". املنتظرة  الأهداف  حتقيق 

الأهــمــيــة  عــن  حــديــثــه  مــعــر�ــس  يف  و 
العليا  القيادة  توليها  التي  الق�صوى 
لقطاع  ال�صعبي  الــوطــنــي  للجي�س 
قال  بالدنا,  يف  الع�صكرية  ال�صناعات 
تام  يقني  باأنه:"على  �صنقريحة  الفريق 
من  جمال  اأي  يف  الكربى  التحديات  باأن 
بالعزائم  اإل  ك�صبها  يتم  ل  املجالت, 
املدعـومة  و  بالإ�رشار,  املفعـمة  القويـة 
احلميدة  باخل�صال  و  الالزمة,  بالكفاءة 

والوعي  والإخال�س  كالنزاهة 
اأداوؤها,  الواجب  املهام  باأهمية 
الــقــدرة  اكت�صاب  يكفل  مبــا 
الأهداف  حتقيق  على  احلقيقية 

امل�صطرة". الطموحة 
طلب  الــ�ــصــيــاق,  ذات  يف  و 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
"بذل  اجلــمــيــع  مــن  ال�صعبي 
احلثيثة,  اجلــهــود  مــن  ــد  ــزي امل
موؤ�ص�صاتنا  مردودية  لتطوير 
خا�صة  الع�صكرية,  ال�صناعية 
التي  احلالية  الظروف  ظل  يف 
غــرار  على  بــالدنــا  تعي�صها 
ــراء  ج ــامل,  ــع ال دول  خمتلف 
امل�صتجد". كورونا  وباء  انت�صار 

و اأردف يف ذات املنحى قائال: "فها نحن 
من  اأكر  م�صت  وقد  نوفمرب,   21 اليوم 
حالة  اأول  ظهور  على  اأ�صهر  ت�صعة 
لالأ�صف  زلنا  ول  بالدنا,  يف  كورونا 
للم�صابني  مرتفعة  اأرقاما  يوميا  ن�صجل 
من  ي�صتلزم  ما  وهــو  الفريو�س,  بهذا 
و  بــالإجــراءات  ال�صارم  التقيد  اجلميع 
الوباء  هذا  ملواجهة  الوقائية  التدابري 
عن  ذلك  يلهـينا  ل  اأن  �رشيطة  القاتل, 
على  خا�صة  واجباتنا,  و  مهامنا  اأداء 
التي  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
عدد  بها  يتواجد  والتي  عليها,  ت�رشفون 
املدنيني  العمال  و  املوظفني  من  معترب 
ح�صورهم  يتطلب  الذين  ال�صبيهني, 
الدقيق  الحرتام  مهامهم,  لأداء  اليومي 
هذه  مثل  تتطلبها  التي  لالحتياطات 

ال�صتثنائية". الظروف 

عن  الجتماع,  هذا  مبنا�صبة  حتدث  كما 
وجوب  على  دوما  "األح  التي  الأهــداف 
التح�صني  امل�صي يف بلوغها هي �رشورة 
لالإطارات  واملهارات  للمعارف  امل�صتمر 
ــوادة  ه دون  والعمل  وامل�صتخدمني, 
على  املحافظة  اأجل  من  �صديد  وبتفان 
وكذا  بثمن,  تقدر  ل  التي  املكا�صب  هذه 
املتوا�صل  الرفع  يف  بفعالية  امل�صاهمة 

الع�صكرية". �صناعتنا  ملنحنى 
اركان  رئي�س  اأن  اىل  البيان  خل�س  و 
"عر�صا  تابع  ال�صعبي,  الوطني  اجلي�س 
ــر الــ�ــصــنــاعــات  ــدي ــه م ــدم ــامــال ق ــص �
قدمها  ــرى  اأخ عرو�صا  و  الع�صكرية 
ت�صمنت  ال�صناعية,  املوؤ�ص�صات  مديرو 
املوؤ�ص�صات  هــذه  ــاء  ــب اأع خمــطــطــات 
خمطط  ــذا  ك و  منتجاتها,  ونــوعــيــة 
الع�صكرية  لل�صناعة  ال�صامل  التطوير 

بالدنا". يف 
ق/و

متديد اآجال 
الت�سجيالت 

والتحويالت اجلامعية
كــ�ــصــف وزيـــر الــتــعــلــيــم الــعــايل 
والــبــحــث الــعــلــمــي, عــبــد الــقــادر 
الت�صجيالت  متديد  عن  ــان,  زي بن 
املتعلقة  والتحويالت  النهائية 
دورة  بكالوريا  على  باحلا�صلني 

الغد. يوم  اإىل   2020 �صبتمرب 
حددت  الوزارة  اأن  الإ�صارة  وجتدر 
معاجلة  اآجــــال   �ــصــابــق  وقـــت  يف 
بالطعون  املتعلقة  اخلا�صة  احلالت 
من   21 غــايــة  اإىل  والــتــحــويــالت 

ال�صهر. نف�س 
يتم  اأن  الإعـــالن  يتم  اأن  وينتظر 
والت�صجيالت  الــنــتــائــج  اإعـــالن 

اجلاري. نوفمرب   27 يوم  النهائية 
ق/و
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ــــــادت  ق ـــــة  ـــــول ج ويف 
ذات  اإىل  "التحرير"موؤخرا 
ـــي قــ�ــصــد ال�ــصــتــطــالع  احل
ـــاتـــهـــم,  ور�ـــــصـــــد مـــعـــان
هناك,  القاطنني  وانطباعات 
يــزالــوا  ول  ــوا  كــان ــن  ــذي وال
بعيداً  قاتل  �صمت  يف  يعانون 
امل�صوؤولني  اهتمامات  عــن 
على  املــتــعــاقــبــني  املــحــلــيــني 
اإحداث  دون  البلدي  املجل�س 
هــذه  يف  ــر  ــذك ي تــغــيــري  اأي 

. ملنطقة ا
تك�صبت  �صكان  طالب  وقد 
املعنّيني  امل�صوؤولني  بالوادي 
العاجل  الــتــدخــل  ــ�ــرشورة  ب
ــع  ــص ــو� ــني ال ــص ــ� ــد حت ــص ــ� ق
ــطــرقــات  ــي جلــل ال ــارث ــك ال

ــرات هــنــاك, وذلـــك ل  ــم وامل
غالف  بتخ�صي�س  اإل  يكون 
لتخلي�س  لتعبيدها,  ــايل  م
معاناتهم  مــن  بــه  القاطنني 
النظر  جانب  امل�صتمرة,اإىل 
الأخــرى  امل�صاكل  جملة  يف 
مــن كل  بــهــم  ــي حتـــدق  ــت ال

نب.  جا
تك�صبت  حي  �صكان  �صار  واأ
من  ال�صمالية  اجلهة  الواقع يف 
رفعوا  لطاملا  نهم  باأ البلدية, 
للم�صوؤولني  ان�صغالتهم 
ــم  ــاه ي املــحــلــيــني مــطــالــبــني اإ
للمعاناة  حد  لو�صع  بالتدخل 
ظل  يف  احلي,  بذلك  املتفاقمة 
وامل�صاكل  النقائ�س  جملة 
من  فيها,  يتخبطون  الــتــي 
للتهيئة,نق�س  ــام  ت غــيــاب 
القمامة..وغريها  حــاويــات 

ومــا  ح�صبهم,  حــ�ــرش  دون 
�صمت  هو  معاناتهم  من  زاد 
ــي مل  ــت اجلــهــات املــعــنــيــة ال
اأي  عن  جهتهم  من  تك�صف 
النهو�س  نه  �صاأ من  م�رشوع 
�صكانها  وتخلي�س  باملنطقة 

اليومية. املعاناة  من 
عــرّب  ــــه,  ذات الــ�ــصــيــاق  ويف 
تذمرهم  عن  تك�صبت  �صكان 
الو�صعية  هذه  اإزاء  ال�صديد 
ح�صبهم-   - تلخ�صت  التي 
 , التح�رشّ مظاهر  انعدام  يف 
يومياتهم  اإىل  مــ�ــصــرّييــن 
امل�صالك  ظــل  يف  الكارثية 
التي  امل�صتوية,  غري  الرتابية 
وحتى  املــارة  على  �صّعبت 
يف  خا�صة  التنقل  املركبات 

الف�صل.  هذا  مثل 
اأن  ــان,  ــك ــص ــ� ال واأ�ــــصــــاف 

حلول  تتطلب  م�صاكلهم 
الو�صع  هذا  مــام  واأ �رشيعة, 
الــقــاطــنــون  ينتظر  املـــزري 
ــي تــكــ�ــصــبــت بــبــلــديــة  ــح ب
من  جــّديــة  الــوادي,الــتــفــاتــة 
نها  �صاأ من  املعنية,  اجلهات 
تــخــلــيــ�ــصــهــم مـــن واقــعــهــم 

 . ل�صعب ا
حّيهم  باأن  احلي  �صكان  ويرى 
التهمي�س  ــاين  ــع ي لزال 
الأحياء  كبقية  ي�صتفد  ومل 
التي  التنمية  مــن  الأخـــرى 
اأموًل  الدولة  عليها  ت�رشف 
منط  تــطــويــر  بــغــيــة  بــاهــظــة 
ل�صيمًا  ال�صكان,  معي�صة 
وحت�صني  ت�صهيل  حيث  مــن 
ال�صكن  جمال  يف  اأو�صاعهم 
فبالرغم  العمرانية,  والتهيئة 
قطعها  الــتــي  ــود  ــوع ال ــن  م
ال�صابقني  املحليني  املنتخبني 
امل�صاريع  خمتلف  بتج�صيد 
عليها  حازت  التي  التنموية 
ال�صكان  اأن  اإل  الأخرية,  هذه 
ب�صط  لأ دائم  انتظار  يف  هناك 

احلياة.  متطلبات 
بالوعود  املعنيون  نّدد  حيث 
اجلهات  تطلقها  التي  الكثرية 
جت�صد  اأن  دون  الــو�ــصــيــة 
اأن  بعد  الــواقــع  ــس  اأر� على 
يف  ال�صلطات  ذات  اأكـــدت 
بالق�صاء  منا�صبة  من  اأكــر 
امل�صاكل  على  نهائية  ب�صفة 
نها  �صاأ من  التي  املــذكــورة, 
احلي  هذا  عن  الغنب  ترفع  اأن 
نور  يرى  مل  وح�صبهم  الذي 

. ! بعد!

على  بال�سلب  اأثرت  التي  النقائ�ص  من  العديد  ب�سبب  الوادي،  ببلدية  املتواجدة  تك�سبت  حي  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
القمامات  مع  الدائم  �سراعهم  عن  ناهيك  والداخلية  الفرعية  الطرقات  و�سعية  تدهور  مقدمتها  يف  اليومية  حياتهم 
تاأبه  ل  التي  البلدية  م�سالـح  متاطل  اإىل  ال�سبب  مرجعـني  احل�سرية،  واملرافق  العمومية  الإنارة  وغياب  املرتاكمة 

التغطية.. املن�سي!، وح�سبهم ل يزال خارج جمال  القاطنني يف هذا احلي  مبعاناة 

املعنية: اجلهات  بع�ص  متاطل  اإىل  ال�سبب  اأرجعـوا 

الــ�ــصــوؤون  وزارة  تعليمات 
لتوحيد  الأوقــاف  و  الدينية 
م�صتوى  على  اجلمعة  خطبة 
ــن اجــل  ــن م ــوط مــ�ــصــاجــد ال
اىل  ــني  ــل ــص ــ� امل ــس  ــ� ــي ــص حتــ�
الربوتوكول  احرتام  �رشورة 
ــد عــدد  ــزاي الــ�ــصــحــي بــعــد ت
بفريو�س  الوفيات  و  امل�صابني 
مهب  يف   , امل�صتجد  كورونا 
مواطنون  ماقاله  هذا  الريح, 
ويف  ميديا  ال�صو�صل  عــرب 
الــعــامــة,  مـــاكـــن  الأ خمتلف 
وعــلــى املــ�ــصــتــوى املــحــلــي , 
اىل  طريقها  جتد  مل  فالتعليمة 
العتيق  امل�صجد  يف  التطبيق 
خليفة  بحا�صي  ال�رشقية  بحي 
عا�صمة  ـــرشيف  � ــة  ــع ــواق ال
تناول  حيث   , ــوادي  ال وليــة 
ليوم:  اجلمعة  خطبة  مــام  الإ
�صلة  ل  التي   20/11/2020
من  ول  ــب  ــري ق ــن  م ل  لــهــا 
امل�صلني  بتح�صي�س  بعيد 
الــذي  ــاء  الــوب ــذا  ه بخطورة 
ما  بالذات  اليوم  هذا  �صجل 
م�صاب  ومائة  لــف  الأ يفوق 
 , وفاة   15 و  موؤكدة  بحالت 
لر�صد  العلمية  اللجنة  دفع  مما 
ال�صتنجاد  الوباء  تطورات 
خطبة  لــتــوحــيــد  بــاملــ�ــصــاجــد 
 20/11/2020 ليوم  اجلمعة 
املــواطــنــني  حت�صي�س  ق�صد 
ال�صحي  الو�صع  بخطورة 

جــراء  الــبــالد  تعي�صه  الــذي 
املواطنني  بني  العدوى  تف�صي 
للربوتوكول  احرتامهم  وعدم 
ــــراءات  ــــالج ــي ول ــح ــص ــ� ال
انت�صار  من  حتد  التي  الوقائية 

القاتل.  الوباء  لهذا  العدوى 
مع  لــلــتــحــريــر  ــث  ــدي ح ويف 
امل�صجد  بهذا  امل�صلني  بع�س 
بهذا  وا  تفاجوؤ انهم  فقالوا   ,
يالم�س  مل  ـــذي  ال ــاب  ــط اخل
للتوقي  الوباء  هــذا  خطورة 
ــدق  ــح ـــن هــــذا اخلـــطـــر امل م
احدهم  �صار  اأ كما  باملجتمع 
لتهمي�س  يعود  ذلــك  اأن  اىل 
ــان  ــة ب ــاي ــو�ــص تــعــلــيــمــات ال
احلجر  بداية  منذ  المام  غياب 
فيفري  يف  املنزيل  ال�صحي 
على  لومهم  م�صلطني    2020
لذات  الدينية  اجلمعية  رئي�س 
هذا  ينبه  مل  ــذي  ال امل�صجد 
خطبة  توحيد  ــول  ح ـــام  م الإ
م�صاجد  جميع  عــرب  اجلمعة 
جميع  تناولته  الــذي  الوطن 
الوطنية  الف�صائية  القنوات 
ق�صد  عــن  ذلــك  كــان  �ــصــواء 
ات�صال  يف  و  ق�صد  غري  او 
قال  املعني  بالإمام  للتحرير 
بتوحيد  اإ�صعار  اي  يتلق  مل  انه 
الو�صاية  طــرف  من  اخلطبة 
الــقــطــاع  مــفــتــ�ــس  يف  ممــثــلــة 

الوادي. لولية  ال�رشقي 
مبارك قدوده 

ــــــارة  زي يف 
لـــلـــتـــحـــريـــر 
اأم�س  �صباح 
لــــبــــعــــ�ــــس 
�ــصــ�ــصــات  مــوؤ
ــــاع  ــــط ــــق ال
الـــــرتبـــــوي  
ـــي  ـــص ـــا� ـــح ب
ــــة   ــــف ــــي خــــل
ــــة  ــــع ــــواق ال

عن  الولية  عا�صمة  �رشقي 
مـــدى تــطــبــيــق الجـــــراءات 
ــد مــن  ــح ــل ـــــة ل ـــــرتازي الح
الوباء  هــذا  ــدوى  ع انت�صار 
و  ــذ  ــي ــالم ــت ال ــوف  ــف ــص � يف 
العمال  حر�س  حيث  الطلبة 
يف  ال�صارمة  املتابعة  على 
ال�صحي  الربوتوكول  تطبيق 
لكل  ـــرارة  احل بقيا�س  بــدءا 
مطهر  وا�صتعمال  متمدر�س 
التباعد  ــرتام  اح مــع  اليدين 
ــول  ــدخ ـــاء ال ـــن ث ــدي اأ ــص ــ� اجل
يف  التباعد  هــذا  طبق  فيما 
لرفع  املخ�ص�صة  ال�صاحة 
حتدد  عالمات  بوا�صطة  العلم 

. التالميذ  وقوف 
ات�صال مع بع�س مديري  ويف 
الذين  الرتبوية   املوؤ�ص�صات 
من  ارتــيــاحــهــم  ــن  ع ـــربوا  ع
تعاونها  و  البلدية  م�صاعدة 

لنت�صار  الت�صدي  يف  معهم 
التقت  كما  القاتل  الوباء  هذا 
ــاء  ــي ول الأ ببع�س  التحرير 
ال�صباح  هذا  �صادفتهم  الذين 
الــرتبــويــة  �ــصــ�ــصــات  املــوؤ يف 
مطمئنون  نـــهـــم  اأ ـــــزارة  امل
الذين  اأكبادهم  فلذات  على 
من  �صحية  رعــايــة  يتلقون 
هذه  يف  العاملني  جميع  طرف 
لهذه  وتنويها  املوؤ�ص�صات 
للتحرير  امليدانية  ــارة  ــزي ال
الك�صف  وحـــدة  زارت  ان 
هــواري  بثانوية  واملتابعة  
بالطبيب  التقت  ين  اأ بومدين 
ــذي  ـــادل ال ـــور حمــمــد ع زك
هذا  با�صتمرار  يزور  انه  اكد 
ــوي حــيــث مل  ــرتب الــقــطــاع ال
ا�صابة  اي  م�صاحله  ت�صجل 
لالأطفال  موؤكدة  او  م�صبوهة 

قطاعه.  يف  املتمدر�صني 
مبارك قدوده 

املحلية  اجلــهــات  تتمّكن  مل 
الكرمي  عبد  ح�صاين  ببلدية 
الق�صاء  من  ــوادي  ال بولية 
اهــرتاء  م�صكل  على  نهائيا 
الأر�صفة  وغياب  الطرقات 
رغم  البلدية,  اأنحاء  مبختلف 
التي  ــدة  ــدي ــع ال املــ�ــصــاريــع 
�صنة,  كل  البلدية  تربجمها 
ا�صتياء  اإىل  ّدى  اأ الذي  الأمر 
ــن اعــتــربوا  ــذي الــقــاطــنــني ال
التي  البلديات  من  بلديتهم 

يف  ملحوظا  ــرا  ــاأخ ت تــعــرف 
احل�رشية. التهيئة  جمال 

�صكان  ّكد  اأ ال�صياق,  هذا  ويف 
حديث  يف  بالبلدية  اأحياء  عدة 
التهيئة  ّن  اأ "التحرير",  مع 
الأحياء  هذه  مبعظم  احل�رشية 
لديهم,  ملحا  مطلبا  كانت 
حجم  اإىل  بــالــنــظــر  وذلـــك 
منذ  يعي�صونها  التي  املعاناة 
اأحمد  ّكـــد  اأ حيث  �ــصــنــوات, 
طرق  ّن  اأ الزقم  ببلدة  القاطن 

ب�صكل  تدهورت  الأخري  هذا 
ـــرية,  الأخ ونــــة  الآ يف  كــبــري 
غائبة  فهي  الأر�ــصــفــة  ــا  م اأ
ــذي  ال و  ــبــلــدة,  ال عــن  متــامــا 
قول  حــد  على  قدمها  ــم  رغ
اأ�صبه  ّنه  اأ ّل  اإ املتحدث,  ذات 

ريفية. مبنطقة 
�صكان  اأبدى  اأخرى,  جهة  من 
الـــذكـــار بــنــفــ�ــس الــبــلــديــة, 
زاء  اإ وامتعا�صهم  غ�صبهم 
املحلية  الــ�ــصــلــطــات  تــنــكــر 
اخلا�صة  الــوعــود  مــن  جلملة 
ــج �ــصــامــل  ــام ــرن ـــاإطـــالق ب ب
جل  تهيئة  عـــادة  اإ يت�صمن 
حيث  احلي,  واأر�صفة  طرقات 
معظم  ّن  اأ "التحرير"  لـ  ّكدوا  اأ
عن  عــبــارة  ــزال  ت ل  الــطــرق 
و  احلفر  ها  متلوؤ ترابية  طرق 

ملطبات. ا
م�صكل  بلة,  الطني  زاد  وما 

بالذكار,  املرتاكمة  النفايات 
�رشعان  للمنطقة  فــالــزائــر 
حــاويــات  انتباهه  تلفت  مــا 
و  اآخرها,  عن  املمتلئة  القمامة 
�صطح  على  نفاياتها  املرتامية 
ع�صوائية  بطريقة  الأر�ــس 
واأبدى  ــدان,  ب الأ لها  ت�صمئز 
هذه  من  انزعاجهم  ال�صكان 
اأ�صبحت  الــتــي  الو�صعية 
ديكور  مبثابة  النفايات  فيها 
عما  ــاهــيــك  ن ــة  ــري ــق ال ــز  ــّي مي
م�صاكل  مــن  فــيــه  تت�صبب 
اإىل  يومياتهم  حّولت  اأخــرى 

. جحيم
ــّدد هــــوؤلء الــ�ــصــكــان  ــج ــي ل
املعنية  ال�صلطات  اإىل  نداءهم 
لو�صع  العاجل  التدخل  ق�صد 
حّولت  التي  للم�صاكل,  حل 

جحيم. اإىل  حياتهم 
ي�صني حممد 

مواطنون يوؤكدون:

تعليمة وزارة ال�سوؤون الدينية حول 
توحيد خطبة اجلمعة يف مهب الريح

التطبيق ال�سارم للربوتوكول ال�سحي 
يف قطاع الرتبية بحا�سي خليفة 

بلدية ح�ساين عبد الكرمي

�سكان الأحياء يطالبون بحقهم يف التنمية
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قرية عقلة لرباع منوذج حلياة بدائية 
بعا�سمة النفط

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

ــة عــقــلــة لــربــاع  ــري تــعــتــرب ق
و  انقو�صة  لبلدية  التابعة 
عا�صمة  ــن  ع تــبــعــد  ــي  ــت ال
كلم  ب35  ــة  ــل ورق ـــة  ولي
يف  ــف,  ــل ــخ ــت ال يف  منـــوذجـــا 
من  �صكانها  ــان  حــرم ظــّل 
ــريــفــيــة, رغــم  ــاءات ال ــن ــب ال
ل  طوبية  بيوت  يف  قامتهم  اإ
اإىل  اإ�صافة  للعي�س,  ت�صلح 
الذي  مــر  الأ الطرق,   اإهــرتاء 
ــن مــعــانــاتــهــم,  يــ�ــصــاعــف م
و�صائل  انعدام  اإىل  بالنظر 
جعل  الـــذي  ـــر  م الأ الــنــقــل؛ 
تالميذ  خا�صة  و  ال�صكان, 
يوميا  ينتقلون  املناطق,  هذه 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  اإىل 
ــــــدام. و  ق ــى الأ مــ�ــصــيــا عــل
الــ�ــصــكــان  ممــثــلــو  ــخــف  ي مل 
العزلة,  هذه  من  ا�صتياءهم 
مفرو�صة  اأ�صبحت  الــتــي 
املناطق  بقية  دون  عليهم, 
ك�صف  حيث  الأخرى.  الريفية 

جريدة  لـــ  ال�صكان  بع�س 
من  �صئموا  نهم  اأ  ” التحرير 
بحياة  ويطالبون  احلالة  هذه 
والتخل�س  بنائهم  لأ اأف�صل 
”بامليزيرية”. و�صفوه  ممــا 
قاطني  نــفــو�ــس  يف  ــحــز  وي
غاز  مــن  حرمانهم  املنطقة 
جعلهم  ــذي  ال المــر  املدينة 
قارورة  عن  البحث  رحلة  يف 
�صعرها  ا�صبح  ــن  اي الــغــاز 
 500 اليـــام  ــذه  ه يف  يتعد 
يكر  والــــذي  ــار  ــن دي الـــف 

ال�صتاء  ف�صل  يف  ا�صتعماله 
منهم  البع�س  ا�صبح  ــن  اي
اجل  من  احلطب  ي�صتعملون 
التدفئة   او  طعامهم  طهي 
قدمت  التي  ال�صكاوى  ورغم 
مل  نه  اأ اإل   , البلدية  مل�صوؤويل 
م�صوؤول  اأي  ليهم  اإ يلتفت 

اليومية. معاناتهم  لتخفيف 
“عقلة  �صكان  يعاين  كما   
�صبكة  �صعف  مــن  لرباع” 
ال�رشف  �صبكة  نعدام  واإ املياه 
غياب  اإىل  اإ�صافة  ؛  ال�صحي 

وياأمل  ال�صحية.  اخلــدمــات 
ال�صلطات  ــن  م ــا  ــون حمــدث
لو�صع  تتدخل  اأن  الولئية 
مب�صريهم  التالعبات  لهذه  حد 
املرافق  ب�صط  اأ من  ومتكينهم 

للعي�س. ال�رشورية 
بلدية  رئي�س  جهته  مــن  و 
اأكد  عوامر  غطا�س  انقو�صة 
من  العديد  ت�صجيل  مت  ــه  ن اأ
لتح�صني  التنموية  امل�صاريع 
اأين  ال�صكان  معي�صة  واقــع 
الرابط  الطريق  تعبيد  �صيتم 
و  لــربــاع  عقلة  مــدخــل  بــني 
املدر�صة  تهيئة  و  املاء  خزان 
بــالإ�ــصــافــة اىل  البــتــدائــيــة 
للحد  الــعــالج  قاعة  ترميم 
اىل  ــني  ــن ــواط امل تــنــقــل  مــن 
للعالج  ــاورة  ــج امل املــنــاطــق 
مــ�ــرشوع  ت�صجيل  مت  كــمــا 
بالطاقة  العمومية  ــارة  الن
يخ�س  فيما  مــا  اأ ال�صم�صية 
ــاز  ــغ ــبــكــة ال ـــرشوع �ــص ـــ� م
ت�صجيله  مت  ــاء  ــرب ــه ــك وال

م�صتقبلة كم�صاريع 

للعي�ص،  ال�سرورية  املرافق  اأب�سط  انعدام  ب�سبب  عديدة،  م�ساكل  من  انقو�سة  ببلدية  النائية  املناطق  من  العديد  تعاين 
�سنوات، حيث مل ي�ستفيدوا من  الذي طالهم منذ عدة  و الإق�ساء،  التهمي�ص  مما فر�ص عليهم عزلة خانقة يف ظل 

معاناتهم من  تخّفف  تنموية  م�ساريع 

العي�ص  �سروريات  اأب�سط  فيها  تنعدم 

بهلول  العربي  اأدرار  وايل  اأ�رشف 
الت�صجري  حملة  ــالق  ــط ان عــلــى 
بلدية  ــن  م ــة  ــولي ــال ب الــوطــنــيــة 
الوطنية  احلملة  تنظم  حيث  بودة, 
ال�صامية  الرعاية  حتت  للت�صجري 
عبداملجيد  اجلــمــهــوريــة  لرئي�س 
الوطني  الــيــوم  مبنا�صبة  تــبــون,  
فليغر�صها,   : �صعار  حتت  لل�صجرة, 
عرب  احلــمــلــة  هــذه  انطلقت  وقــد 
اأدرار,  الـــوليـــة  دوائــــر  جــمــيــع 
العملية  انــطــالق  على  وا�ـــرشف 
من  الدائرة  رئي�س  اأولــف  بدائرة 
اأحمد  �صيدي  املــدر�ــصــي  املجمع 
احلملة  يف  و�صارك  بختي,  العامل 
يف  مبــا  الــدوائــر  واغــلــب  بالولية 
لها,  الــتــابــعــة  ــات  ــدي ــل ــب ال ذلـــك 
اجلزائري  الأحمر  الهالل  مكتب 
احلماية  و  الإ�صالمية  والك�صافة 
وبع�س  الوطني  والــدرك  املدنية  
املـــدين,  املــجــتــمــع  يف  الــفــاعــلــني 
الع�صو  الغابات  حمافظة  وتعترب 
كون  الت�صجري  عملية  يف  الفعال 
الغابات,  قطاع  مهام   من  العملية 
الــغــر�ــس  ــريات  ــج ــص � وفـــرت  ذ  اإ
يف  ح�صورها  ــان  وك وقتها,  يف 
و�صتتوا�صل  ــوة,  ــق ب الــعــمــلــيــة 
ــام  ي الأ خــالل  الــوليــة  يف  احلملة 
من  ــد  ــعــدي ال لت�صمل  ــة  ــادم ــق ال
الرتبوية  املدار�س  وخا�صة  املناطق 

والطرقات,  العمومية  وال�صاحات 
هذه  خالل  من  الدولة  وتعتزم  هذا 
مليون   31 من  اأزيد  غر�س  املبادرة 
كامل  عــرب  �صجرة  ــف  ال  500 و 
مو�صم  خــالل  الــوطــنــي,   الــرتاب 
ح�صيلة  بلغت  فيما   ,2020-2021
11 مليون و  ال�صابق  غر�س  املو�صم 
مبادرة  وتتزامن  �صجرة,  الف   500
اليوم  مع  للت�صجري  الوطنية  احلملة 
ي�صادف  الـــذي  للطفل  الــعــاملــي 
وهي  �صنة  كــل  مــن  نوفمرب   20
باأهمية  الطفل  لتعريف  منا�صبة 
املحافظة  ــــرشورة  و� الــ�ــصــجــرة 
التي  احلرائق  م�ّصت  وقد  عليها, 
نوفمرب   7 اإىل   6 ليلة  خالل  وقعت 
كل  وهي  وليــات  ثماين  اجلــاري, 
و�صيدي  والبليدة  تلم�صان  مــن 
وعني  وال�صلف  ووهــران  بلعبا�س 
واأتت  وم�صتغامن  وتيبازة  متو�صنت 
اإجمالية  م�صاحة  على  احلرائق  هذه 
هكتارا   42.338 بنحو  تــقــدر 
ت�صجل  ومت   بوؤرة,    3292 خلفتها 
البع�س  ويعترب  غابًيا,  حريًقا   41
ردا  الظرف  هذا  يف  احلملة  اإطالق 
و  اأ قريب  من  ي�صاهم  من  كل  على 
الأ�صجار  تــالف  اإ عملية  يف  بعيد 
وخا�صة  الطرق  من  طريقة  بــاأي 

احلرق. طريقة 
عبدالرحمن بلوايف 

ــت الــ�ــصــبــت  ــق ــل ــط ان
ــة  ـــي  احلــمــل ـــص ـــا� امل
للت�صجري  الــوطــنــيــة 
وليــات  خمتلف  عــرب 
مئات  بغرا�صة  الوطن 
حتت  ال�صجريات  اآلف 
"فلنغر�صها"  �صعار 
ب�رشورة  للتح�صي�س 

الغابية  الــــروة  عــلــى  ــاظ  ــف احل
لدى  الأ�صجار  غر�س  ثقافة  وزرع 
دائــرة  �صهدت  وقــد   , املواطنني 
تقرت  املنتدبة  بالولية  متا�صني 
 350 يــقــارب  مــا  غــر�ــس  عملية 
الغابية  نواع  الأ �صجرية من خمتلف 
التذكاري  الن�صب  من  انطالقا 
لت�صمل  بو�صياف  حممد  ب�صارع 
و  الرئي�صية  الــ�ــصــوارع  احلملة 
كذا  و  اجلديدة  الجتماعية  الحياء 

اجلديدة. البتدائية  املدر�صة 
املنتدب  ـــوايل  ال ـــرشاف  ا� حتــت   
عبد  بن  تقرت  دارية  الإ للمقاطعة 
رئي�صة  رفقة  الــدور  �صايب  الله 
البلدية  ورئي�س  متا�صني  دائـــرة 
مبــ�ــصــاركــة حمــافــظــة الــغــابــات و 
املتعاملني  بع�س  و  الأحمر  الهالل 
من  كبري  اقبال  وعرفت  اخلوا�س 
على  العمرية  الــفــئــات  خمتلف 
الإ�صالمية  الك�صافة  براعم  غرار 
من  الــ�ــصــبــانــيــة,  اجلــمــعــيــات  و 
ورقلة  وليــة  وايل  اأعطى  جهته 
إ�صارة  بو�صتة  ال�صديق  بوبكر 
مت�س  لل�صجري  حملة  ــطــالق  إن
مب�صاركة   , الولية  بلديات  كافة 
اجلمعيات   , املــ�ــصــالــح  خمتلف 
املدين  املجتمع  ممثلي   , الن�صطة 
غر�س  مت  حيث   , الٕحياء  جلان  و 

على  �صجرية    3700 من  إكــر 
من   , الـــوليـــة  مــقــر  مــ�ــصــتــوى 
 12500 مـــن  إكــــر  ــوع  ــم جم
غاية  إىل  غر�صها  �صيتم  �صجرية 
مار�س  �صهر  الغر�س  مو�صم  نهاية 
اجلميع  ا�صتح�صن  حيث   , املقبل 
�رشورة  على  موؤكدين  العملية 
امل�صتمرة  ال�صيانة  و  ال�صقي 
و  نه  اأ يذكر   , الأ�صجار  منو  ل�صمان 
للت�صجري  الوطنية  احلملة  اإطار  يف 
التنمية  و  الفالحة  وزارة  تعتزم 
مليون   2.3 زهاء  غر�س  الريفية 
للجفاف  مقاومة  مثمرة  �صجرة 
غر�س  يتوقع  فيما   ,2023 فــاق  اآ
مو�صم  خالل  �صجرة  مليون   31.5
توقعات  ح�صب   ,2020-2021
ذات  وحــ�ــصــب  الــفــالحــة.  قــطــاع 
الغابات  م�صالح  ــاإن  ف امل�صدر, 
 ,2024 فـــاق  اآ يف  غــر�ــس  تتوقع 
منها  هكتار,  لــف  اأ  30 من  ــد  اأزي
موجهة  هكتار  األف   19 من  اأكر 
الغابية  الف�صاءات  جتديد  لإعادة 
و  احلرائق  ب�صبب  تدهورت  التي 
�صمن  هكتار  لــف  اأ  11 من  اأزيــد 
املنحدرة  الأحوا�س  تهيئة  برنامج 
ــور  ــده ت ـــرة  ظـــاه ــة  ــح ــاف ــك م و 
و  ال�صهبية  املناطق  يف  الأرا�صي 

. . وية ل�صحرا ا
التجاين     ن-ق- 

الذين  املُــديــرون  هم  قليلون 
النقائ�س  خمتلف  يتجاوزون 
م�صتوى  عــلــى  ــ�ــصــّجــلــة  املُ
وعقالنية  بحكمة  مدار�صهم 
ــداركــون  ــت ي و   , ــة  و�ــصــالب
بو�صع  خُمّلفاتها  و  تاأثرياتها 
و  مبكيالني  الكيل  �صيا�صة 
ا�صتبدالهما  و  جانبا  التماطل 
و   , والــتــحــدي  بالت�صحية 
وكما  كفاءة  و  بثقة  ال�رشوع 
خريطة  تنفيذ  يف  حُمــّدد  هو 
عليه  املُّتفق  داري  الإ العمل 
الأمام  اإىل  قدما  املُ�صي  و   ,
من  املتوا�صع  الــدعــم  رغــم 
مقارنة  الــو�ــصــيــة  ــات  اجلــه
الأخـــرى  املــدار�ــس  ببع�س 
ــا  ــه دارات الــتــي ا�ــصــتــفــادت اإ
ُمعتربين  وحتفيز  متويل  من 
الأطــراف  على  يجب  وهنا   ,
ــدراك هــذا  ــت ــص املــ�ــصــوؤولــة ا�
ال�صاأن  متطلبات  لأن  مــر  الأ

مقدارها  ت�صاعف  الدرا�صي 
وتنوعت  قيمتها  وزادت 
التغرّيات  ظل  يف  اأ�صكالها 
 , ــمــع  ــجــت امل يف  ــة  ــل ــص ــا� احل
فــرزتــه  اأ مــا  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 
يجب  التي  كــورونــا  جائحة 
عليها  والنت�صار  حُما�رشتها 
واللوازم  الو�صائل  بتزويد 
�صعد   , الناجعة  و  ال�رشورية 
ابتدائية  مــديــر  بــراهــيــمــي  اإ
عبد  ــور  ــ�ــص ــن م ــد  ــ�ــصــهــي ال
مبدينة  النواورة  بحي  القادر 
هو   , اجللفة  وليــة  م�صعد 
الرتبوي  احلقل  فر�صان  اأحــد 
و  مهنتهم  ع�صقوا  ــذيــن  ال
اأ�رشارها  و  جواهرها  يف  ذابوا 
ُمبكرا  واأدركــوا   , خفاياها  و 
التعليم  و  الــرتبــيــة  مفهوم 
نــوايــاهــم  تــنــحــرف  ل  حــتــى 
ـــم واجنـــازاتـــهـــم  ـــكـــاره ف واأ
عقولهم  وّظــفــوا  لــذا   , عنه 

ر�صالة  خدمة  يف  وحيويتهم 
اإعــالن  و  التنوير  و  املعرفة 
عوامل  ــه  وج يف  ال�صمود 
 , والتقزمي  التثبيط  ورمــوز 
مل  معه  درد�صة  ويف  الرجل 
بانتمائه  افتخاره  عن  يتوقف 
ذات  الرتبوية  العائلة  اإىل 
والن�صال  ــعــايل  ال ــ�ــرشف  ال
مقولة  لتثبيت   , ــادف  ــه ال
اأ�صحاب  و�ــصــعــادة  حلــظ  يــا 
و  العلماء  و  نبياء  الأ مهنة 
�صعد  �صتاذ  الأ وذّكر   , الدعاة 
الدولة  بذلتها  التي  باجلهود 
ــل  اأج ــن  م ا�صتقاللها  مــنــذ 
التدري�صي  باملجال  النهو�س 
بكل  البالغ  اهتمامها  مع   ,
الذين  واملُتفوقني  املُبدعني 
بــــواب الــنــجــاح  يــفــتــحــون اأ
احلقيقي  واجلماعي  الفردي 
اأي  واجب  من  نه  اأ اأكد  كما   ,
لديه  مــا  كــل  منح  م�صوؤول 
داء  اأ بغية  وجهود  اأفكار  من 
ويف  وجه  اأكمل  على  مهمته 
بذلك  ليقتدي   , �صورة  اأبهى 
من  ال�صاعدون  امل�صوؤولون 
رمز  جّدد  كما   , احلايل  اجليل 
ن�صيحته  والن�صباط  اجلدية 
يتحّلوا  باأن  املهنة  زمالء  لكل 
حتى  ــقــظــة  ــي وال ــس  ــر� ــاحل ب
و  بــجــدارة  التحدي  يرفعوا 
و  يجب  كما  الرهان  يك�صبون 
دائرة  عن  البتعاد  و   , ينبغي 
حلول  واقرتاح  العقيم  النقد 

العوائق  على  للتغلب  عملية 
من  بات  نه  لأ  , امل�صاعب   و 
الواقع  مع  قلم  التاأ ال�رشوري 
املُتاحة  مــكــانــيــات  الإ ــق  وف
حت�صني  يف  الـــرتاخـــي  دون 
 , التكاليف  باأقل  الــظــروف 
املطالب  ــع  رف يف  حــرج  ول 
اجلهات  اإىل  والن�صغالت 
الأوقات  يف  املعنية   امل�رشفة 
املثلى  بالطرق  و  املنا�صبة 
نقائ�س  ــود  وج ُيخف  ومل   ,
موؤ�ص�صته  م�صتوى  عــلــى 
وُتهّدد  طاقمها  ن�صاط  تعيق 
 , ــراره  ــق ــت ــص ا� و  ــه  ــرت ــاب مــث
ميكن  �ــصــا�ــس  الأ ــذا  ه وعــلــى 
الــو�ــصــع  هـــذا  يــكــون  اأن 
يجب  ثمينة  فر�صة  عب  ال�صّ
اأن  على  للربهنة  ا�صتغاللها 
املخل�صني  ــن  ــادي اجّل ــم  عــزائ
مــن كل  ـــوى  ق اأ وكــفــاءتــهــم 
�صّدد  كما   , املحن  و  الأزمات 
اأهمية  على  امل�صوؤول  ذات 
خمططات  و  اإجراءات  تفعيل 
كوفيد  فريو�س  من  الوقاية 
مريح  متــدُر�ــس  و�صمان   19
واآمن , فال جمال للتالعب يف 
حلفظ  ال�صوابط  و  القوانني 
التالميذ  �صالمة  و  �صحة 
حوادث  اأخطار  من  وحمايتهم 
التكفل  عن  ف�صال   , حُمتملة 
ما  ح�صب  بهم  البيداغوجي 

املُ�صّطرة الربامج  حتويه 
ذيب   عمر   

 وايل اأدرار ي�سرف على انطالق حملة 
الت�سجري الوطنية بالولية

مب�ساركة لفتة من خمتلف فعاليات املجتمع املدين

انطالق حملة الت�سجري بورقلة   

�سعد ابراهيمي " مدير ابتدائية النواورة باجللفة " :                                       

ُنراهن على كفاءة وجدية طاقمنا لتحقيق النجاح املن�سود
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ز/ حميد 
-----------------

ك�صفتها  الــتــي  ــب  ــغــرائ ال ــني  ب ومـــن 
بامل�صت�صفى  الفح�س  اأن  املتحدثة 
عند  والأ�صعة  والتحاليل  العمومي 
توجيه  يتم  ,حيث  اخلا�صة  العيادات 
العيادات  اىل  امل�صت�صفى  من  املر�صى 
والت�صوير  التحاليل  لإجــراء  اخلا�صة 
مثل  املغناطي�صي  الك�صف  بــاأجــهــزة 
غياب  اأو  اجلهاز  عطل  بحجة  ال�صكانري 
غري  ــل  اأج اىل  ي�صغله  ــذي  ال الطبيب 
املر�صى  بع�س  اإ�صطر  ما  وهو  حمدود 
اأجــل  مــن  اأ�صهر  لــعــدة  النــتــظــار  اىل 
بهذه  للقيام  الكبرية  املالية  املبالغ  توفري 
اأ�صعة  اإجــراء  تكلفة  حيث  الك�صوفات 
 9000 تفوق  بتي�صم�صيلت  �صكانري 
حتمل  العائالت  اأغلب  ت�صتطيع  ول  دج 
هذه  وفرت  الدولة  اأن  رغم  التكلفة  هذه 
خلدمة  امل�صت�صفيات  يف  التجهيزات 
العمومية  اخلدمة  ــار  اإط يف  املر�صى 

تي�صم�صيلت  بــوليــة  الــواقــع  اأن  غــري 
الذي  ال�صوؤال  ليبقى  متاما  ذلك  عك�س 
من  تي�صم�صيلت  بولية  نف�صه  يكرر 
املر�صى  حــرمــان  م�صوؤولية  يتحمل 
اخلزينة  اإ�صتنزفت  اأجهزة  خدمات  من 
كان  اإذا  �صخمة  ـــوال  اأم العمومية 
يتربوؤون  القطاع  وم�صوؤولو  املنتخبون 
بعدم  ؟ويتحججون  امل�صوؤولية  مــن 
اأطباء  من  املوؤهلة  العاملة  اليد  توفري 
هذه  لت�صغيل  طبيني  و�صبه  اأخ�صائيني 

جهزة  الأ
�صمل  املتوا�صلة  ال�صحة  قطاع  مهازل 
بالولية  الوبائية  الو�صعية  كذلك 
احلا�رشين  اللجنة  رئي�صة  �صدمت  اأين 
القطاع  م�صوؤويل  عجز  ك�صفت  حينما 
يف  كــورونــا  جائحة  ملف  ت�صيري  يف 
املتحدثة  وانتقدت  تي�صم�صيلت  ولية 
قامت  التي  ال�صحة  مديرية  ب�صدة 
اأمــام  الــوبــاء  ح�صيلة  اأرقـــام  بعر�س 
ماقيل  اأن  املجل�س  اأع�صاء  وكذا  الوايل 
ــرد كــالم  ــان جم مــن اأجـــل الــوقــايــة ك

الأرقام  لي�صت  اليوم  مايهم  واأن  فقط 
وقدرة  الواقع  يف  موجود  هو  ما  منــا  واإ
عرب  املوزعة  الإ�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 
الو�صع  اإحــتــواء  على  الــوليــة  اإقليم 
اأين   , املر�صى  اأرواح  واإنقاذ  الوبائي 
وتهاون  خروقات  ت�صجيل  عن  اأكــدت 
وتطبيق  الــ�ــرشامــة  فــر�ــس  يف  كبري 
من  احلجر  مب�صلحة  الوقائية  الإجراءات 
حالت  و�صع  من  بداية  الدارة  طرف 
مر�صى  مع  للفريو�س  حملها  يف  م�صتبه 
وكذا   , كورونا  بفريو�س  حادة  اإ�صابتهم 
العائلية  بالزيارات  ال�صماح  يف  الرتاخي 
الذي  الأمر  بامل�صلحة  النزلء  للمر�صى 
اإنتقال العدوى بالفريو�س  زاد من فر�س 
والإرتفاع يف عدد الإ�صابات بالولية , 
نق�س  اىل  اأي�صا  املتحدثة   اأ�صارت  كما 
ل�صمان  ال�رشورية  الطبية  التجهيزات 
بت�صجيل  باملر�صى  احل�صن  التكفل 
بلغ  التي  الإنعا�س  اأ�رشة  يف  حاد  نق�س 
اإنعدام  وكذا   , فقط  اأ�رشة  �صبعة  عددها 
بع�س  يف  ال�صناعي  التنف�س  اأجهزة 

الو�صع  تاأزم  وراء  كان  والذي  احلالت 
ودعت   , املر�صى  من  لكثري   ال�صحي 
للمجل�س  والبيئة  ال�صحة  جلنة  رئي�صة 
قطاع  مــ�ــصــوؤويل  ــي  ــولئ ال ال�صعبي 
ال�صحي  التكفل  اىل  بالولية  ال�صحة 

القطاع  مب�صتخدمي  الأوىل  بالدرجة 
اأو�ــصــاط  يف  ــاء  ــوب ال لتف�صي  تــفــاديــا 
الذين  الطبي  �صبه  واأعـــوان  الأطــبــاء 
ملكافحة  الأمامية  اجلبهة  يف  يوجدون 

كورونا. فريو�س 

ك�سفت رئي�سة جلنة ال�سحة باملجل�ص ال�سعبي الولئي رزوق حكيمة خالل مداخلة يف الدورة العادية الثانية املنعقدة الأ�سبوع املا�سي عن تفا�سيل مروعة وجتاوزات باجلملة بقطاع ال�سحة بولية 
تي�سم�سيلت ، رزوق ويف تعقيبها على عر�ص قدمه مدير ال�سحة بالنيابة قدمت مناذج ترتجم املعاناة التي يواجهها املر�سى عند طلب خدمات قطاع ال�سحة  بالولية ، اأين �سلطت ال�سوء ب�سكل 
غري م�سبوق واأماطت اللثام عن ف�سائح �سوء ت�سيري م�ست�سفى عا�سمة الولية كمثال ، موؤكدة باأن الأمر و�سل اىل حد الإ�ستهتار باأرواح املر�سى بعد ت�سجيل اأكرث من حالة وفاة نتيجة الإهمال 

والتق�سري بالتكفل بهم الأمر الذي اأ�سبح ميزة اأ�سا�سية لهذا امل�ست�سفى الذي �سار م�سرحة بدل عن كونه م�ست�سفى . 

خالل اإنعقاد دورة املجل�ص ال�سعبي الولئي 

غر�ص 137000�سجرة لإعادة الإعتبار للم�ساحات 
املحروقة بتلم�سان 

ال�صلطات  اأعدته  الــذي  املخطط  اإطــار  يف 
ت�صجري  حملة  اإطالق  اأجل  من  للبالد  العليا 
, حتت  الوطن  م�صتوى  على  النطاق  وا�صعة 
الأ�صبوع  بحر  اأ�رشف   , فليغر�صها"   " �صعار 
اجلاري  اأمومن مرموري وايل ولية تلم�صان 
و  الولئي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  مبعية  
الع�صكرية  ال�صلطات   , للولية  العام  الأمني 
و الأمنية , ال�صلطات املحلية للولية , ممثلي 
على   , اجلمعوية  احلركات  و  املدين  املجتمع 
الغابية  الكتلة  م�صتوى  على  ت�صجري  عملية 

عني  لبلدية  اإقليميا  التابعة  "الوريت"  لغابة 
فزة دائرة �صتوان.

�صجرة   470.000 حوايل  غر�س  �صيتم  حيث 
اإىل غاية �صهر مار�س  الولية  على م�صتوى 
, من اأجل اإعادة الإعتبار لهذه الكتل الغابية 
التي عرفت موؤخرا �رشرا اإثر اإندلع احلرائق 
الأخرية التي التهمت م�صاحات غابية معتربة 
و خا�صة على مناطق الوريط , هنني , اأربوز 

...الخ.
الإعتبار  اإعــادة  اأجل  من  تاأتي  العملية  هذه 

اليوم  اإىل حد  مت  الغابية حيث  امل�صاحات  اإىل 
�صجرية   137.000 عن  يقارب  ما  غر�س 
كل  مب�صاهمة  هذا  و  الولية  م�صتوى  على 
 – الوطني  الدرك   – الع�صكري  )القطاع  من 
حمافظة   – املدنية  احلماية   – الوطني  الأمن 
الغابات – وحدة الديوان الوطني للتطهري – 
ممثلي املجتمع املدين و احلركة اجلمعوية ...الخ 
(.لالإ�صارة فاإن ولية تلم�صان تزخر بعدد هائل 

من الغطاء الغابي مما جعلها قبلة للزوار . 
ع بوتليتا�س

جراء اقدام اأحد املختلني ببلدية اأولد ر�سا�ص بك�سر الزجاج المامي لنحو ثالثة حافالت

حافالت نقل امل�سافرين ببلدية املحمل 
بخن�سلة العاملة على خط خن�سلة اأولد 

ر�سا�ص يف ا�سراب
ببلدية  امل�صافرين  نقل  حافالت  دخلت 
نحو  خن�صلة  خط  على  العاملة  املحمل 
بخن�صلة  ر�صا�س  اولد  الداريــة  املقاطعة 
مرورا ببلدية املحمل يف ا�رشاب منذ يوم 
املختلني  احد  اقدام  جراء  املا�صي  اخلمي�س 
ثالثة  لنحو  المامي  بك�رشالزجاج  عقليا 
باملحطة  متوقفة  كانت  التي  حافالت 
املخ�ص�صة لهم باولد ر�صا�س وح�صب احد 
اقدام  فان  للتحرير  حتدث  الذي  ال�صائقني 
حافالتهم  زجاج  حتطيم  على  املختل  هذا 
من  لأكر  تعدتها  بل  الوىل  املرة  لي�صت 
لك�رش  حافالتهم  تتعر�س  حيث   , مــرة 
بتدخل  مطالبني  المامي  خا�صة  زجاجها 
اثر  املو�صوع  لهذا  حد  لو�صع  ال�صلطات 

الهيئات  لدى  اودعوها  التي  ال�صكوى 
قبل  الولية  وايل  راأ�صهم  وعلى  املعنية 
ي�صكون  امل�صدرانهم  ذات  لنا  يوؤكد  ان 
على حتطيم  اقدم  الذي  ال�صخ�س  ان  على 
كان  وان  عقليا  مري�س  احلافالت  زجــاج 
اثبات  عليه  املر�س  بهذا  وم�صاب  كذلك 
الالزمة  الطبية  والوثائق  باحلجة  ذلــك 
بع�س  اعتداء  وب�صاأن  مر�صه  توؤكد  التي 
اأكد  الخري  هذا  على  اأواأحدهم  ال�صائقني 
اعتداء  لكنه  لالعتداء  حقا  تعر�س  انه  لنا 
خفيف ولي�صتدعي القلق ح�صبه وباملقابل 
فتحت من جهتها امل�صالح المنية حتقيقها 
يف املو�صوع.                                                       
  ونا�س لزهاري

بعد النق�ص الفادح يف املعدات الطبية 

هبة ت�سامنية كبرية مل�ساعدة جيجل على جتاوز حمنة كورونا
هبة  الأيـــام  ــذه  ه جيجل  وليـــة  ت�صهد 
اجلمعيات  قبل  مــن  كــبــرية  ت�صامنية 
كل  تتربع  التي  والهيئات  واملح�صنني 
تعرف  التي  جيجل  ولية  لنجدة  اأوتي  مبا 
اإنت�صارا كبري لفريو�س كورونا , حيث قام 
الولية  بت�صليم  ال�صيد حممد �رشيف  اليوم 
الإ�صطناعي  للتنف�س  اأجهزة   5 من  هبة 
الإنتخابات  ملراقبة  الوطنية  ال�صلطة  باإ�صم 
يف  الأخرى  هي  ت�صاهم  لأن  اإرتاأت  والتي 
احل�س  ت�صجيع  و  الفريو�س  هذا  حماربة 
اأخــرى  جهة  من   , الت�صامني  الوطني 
العلماءامل�صلمني  جمعية  مبادرة  و�صمن 
ب�صعار " اجل�صد الواحد" قام اليوم جمموعة 

�صطيف  بولية  املخت�صني  الأطــبــاء  من 
الولية  م�صت�صفيات  ل�صالح  بالتطوع 
الطبي  الكادر  وتدعيم  الفريو�س  ملجابهة 
اأي�صا عتاد طبي  للولية كما جلبوا معهم 
 , املنزلية  الأك�صجني  اأجهزة  يف  متمثل 
قــارورات   , الأك�صجني   قيا�س  اأجــهــزة 
البو�صيناك  �صيباب  اأجهزة  و  الأك�صجني 
اإىل  بالإ�صافة  التنف�س  على  ت�صاعد  التي 
هذا  كل   , وقفازات  واقي  قناع  األف   20
ي�صاف اإىل �صيارة الإ�صعاف التي تربع بها 
مالك نزل بربرو�س بجيجل واأي�صا املجمع 
اإ�صعاف  �صيارتي  و�صع  الذي  الإ�صمنتي 
يف خدمة  م�صت�صفيات الولية حتى نهاية 

امل�صاعدات  اإىل  اأي�صا  اإ�صافة  اجلائحة  هذه 
الأحمر  الهالل  جمعها  التي  والتربعات 
اجلزائري فرع جيجل ل�رشاء بع�س املعدات 
املبادرات  هذه  لقت  وقد  هذا    , الطبية 
واإرتياح  اجليجلي  ال�صارع  اإ�صتح�صان 
عن  عربوا  الذين  بالولية  الطبي  الكادر 
التي  الت�صامنية  ال�صلوكات  بهذه  فرحتهم 
واملعنوي  ــادي  امل والدعم  الولية  ت�صل 
والذي �صيزيدهم عزمية وقوة لبذل ق�صارى 
من  واخلروج  املر�صى  خدمة  يف  جهودهم 
هذه الأزمة باأخف الأ�رشار املمكنة  وجتاوز 

هذه املحنة .
ب.عبدالله 

وفاة �ساب واإ�سابة اآخر يف حادث مرور 
بالطريق الوطني رقم 16 يف بلعبا�ص

تدخلت  اأم�س, م�صالح احلماية املدنية  من 
الولئي  بالطريق  مميت  مرور  اأجل حادث 
اإثر انقالب �صيارة  رقم 16 بلدية الطابية 
وا�صطدامها ب�صجرة , حيث خلف احلادث  
وفاة ال�صائق يف عني املكان, ويتعلق الأمر 
باملدعو "ب .ع" البالغ 33 �صنة و اإ�صابة 

اجلثة  فيه  حولت  وقت  يف  اآخر,  �صخ�س 
بامل�صت�صفى  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل 
فتحت  بلعبا�س,يف حني  ب�صيدي  اجلامعي 

امل�صالح الأمنية حتقيقا يف الأمر. 

زنازل. ن
خا�سة مبناطق الظل بالولية

حظرية النقل املدر�سي مبيلة  تتدعم ب 
جديدة  حافلة   30

املدر�صي  النقل  حظرية  اأم�س  تدعمت 
جديدة  نقل  حافلة   30 ب  ميلة  بولية 
احل�صنة  الظروف  توفري  ق�صد  وذلــك 
مبناطق  �صيما  ل  التالميذ  لتمدر�س 
الولية  بلديات  خمتلف  عــرب  الظل 
اأ�رشف  احلافالت    هذه  توزيع  .عملية 
عليها وايل ميلة عبد الوهاب مولي و 
اإ�صتفادت منها 26 بلدية بالولية جاءت 
بعد العمليتني التي مت فيهما توزيع 60 

ال�صدا�صي  املدر�صي خالل  للنقل  حافلة 
عن  ف�صال   . اجلــاري  العام  من  الأول 
ذلك قام ذات امل�صوؤول بتكرمي التالميذ 
اأعلى  على  حت�صلوا  الذين  ـــل  الأوائ
املعدلت يف اإمتحان �صهادة البكالوريا 
و  ت�صجيعهم  ق�صد  قيمة  بــجــوائــز 
النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  حتفيزهم 

يف م�صارهم التعليمي .
 بوجمعة مهناوي 

اإجناز ممر علوي بواد غري ببجاية اأ�سبح اأكرث من �سرورة
غري  وادي  ببلدية  املواطنون  يطالب 
ب�رشورة  املحلية  ال�صلطات  ببجاية 
الطريق  ممّر علوي على م�صتوى  اإجناز 
بجاية  بني  ــط  راب  26 رقــم  الوطني 
اأجـــل جتنب  ـــك مــن  , وذل واجلــزائــر 
حتدث  ما  كثريا  التي  املــرور  حــوادث 
 , لل�صيارات  املفرطة  ال�رشعة  ب�صبب 
الطريق  اأن  حديثهم  يف  ال�صكان  واأكد 
اأين   , للمارين  بالن�صبة  خطرا  ي�صكل 
مما   , كبرية  ب�رشعة  ال�صيارات  تخرج 
, ومما  احلوادث  ت�صبب يف وقوع عديد 
موقف  وجــود  الأمــر  خطورة  من  زاد 
احلافالت العمومية وكذا حافالت نقل 

املواطنني  ي�صطر  مما  باملكان,  الطلبة 
�صعوبة  و�صط  الطريق  قطع  اإىل 
كبرية يف ظّل العدد الكبري لل�صيارات 
اأخــرى,  جهة  من  و�رشعتها  جهة  من 
الأطفال  بــاأن  ال�صكان  اأحــد  واأ�صاف 
يعد  الــذي  الطريق  لقطع  ي�صطرون 
للتوجه  يوميا  ال�رشيع  بالطريق  اأ�صبه 
اإىل مدار�صهم , مما يعر�صهم اإىل خطر 
دائم , بالإ�صافة اإىل كبار ال�صن الذين 
ل ي�صتطيعون قطع الطريق ب�رشعة مما 
حتى  طويل  لوقت  ينتظرون  يجعلهم 
ال�صيارات  من  خاليا  الطريق  ي�صبح 
الأمر  فاإن  وبالطبع   , بقطعه  ليهموا 

اأن  قبل  ثوان  ب�صع  �صوى  ي�صتغرق  ل 
امل�رشعة  بال�صيارات  اأخرى  مرة  ميتلئ 
هاج�صا  ي�صكل  الطريق  اأ�صبح  حتى 
الر�صيف  اإىل  العبور  يريد  من  لكل 
الذي  الطريق  م�صكل  واأمام   , املقابل 
من  املواطنني  تخوف  يثري  اأ�صحى 
يطالب  املــرور,  حوادث  اإىل  التعر�س 
اأخذ  املحلية ب�رشورة  ال�صلطات  هوؤلء 
مطلبهم بعني العتبار, وذلك باإجناز ممر 
باأمان  الطريق  قطع  من  ميكنهم  علوي 
يف  ت�صاهم  ممهالت  اإجناز  اإىل  اإ�صافة 

احلد من ال�رشعة الكبرية لل�صيارات.
  حمفوظ رم�صاين



فرتة  بر�سلونة  فريق  يعي�ص 
ــــذا املـــو�ـــســـم غري  ـــور ه ـــده ت
النتائج  م�ستوى  على  م�سبوقة 
ــع قــرن، وذلــك بعد  ــالل رب خ
اأمــام  نظيف  بهدف  خ�سارته 
ليرتاجع  مــدريــد،  اأتــلــتــيــكــو 
بطولة  يف  العا�سر  املركز  اإىل 

الدوري االإ�سباين.
و�سائل  النتائج  هــذه  ودفعت 
ومنها  االإ�ــســبــانــيــة،  ــــالم  االإع
لت�سف  "ماركا"،  �سحيفة 
بالوهمية،  بر�سلونة  ثـــورة 
جو�سيب  اإدارة  تعهدت  اأن  بعد 
جذرية  بتغيريات  بارتوميو 
 -  8( الكارثية  اخل�سارة  بعد 
يف  ميونخ  بايرن  فريق  من   )2
ا�ستقالة  قبل  املا�سي،  املو�سم 

املجل�ص.
رونالد  املـــدرب  فريق  وجمع 
كومان 11 نقطة من اإجمايل 24 
يف مناف�سات "الليغا"، اإذ حقق 3 
مباريات   8 يف  فقط  انت�سارات 
وتعادلني.  خ�سارات   3 مقابل 

الكتالوين  العمالق  ي�سجل  ومل 
انطالقة �سيئة م�سابهة منذ 25 
اإدخال  منذ  وبالتحديد  �سنة، 
1995- مو�سم  يف  النقاط  نظام 

بثالث  الفوز  باحت�ساب   1996

نقاط.
ــة  ــالق ــط ـــــــرب ان وكــــانــــت اأق
2002- مو�سمي  يف  متوا�سعة 
حني  و2003-2004   2003
12 نقطة، بواقع  جمع الفريق 

انت�سارات  وثالثة  خ�سارتني 
وثالثة تعادالت، اأي اأن و�سعه 
بفارق  االآن  مــن  اأفــ�ــســل  كــان 

طفيف.
خ�سر   2000-2001 مو�سم  ويف 

 8 اأول  يف  مـــرات   3 بر�سلونة 
نقاطا  جمع  لكنه  مــبــاريــات، 
ــق 4  ــق اأكــــر اأيـــ�ـــســـًا الأنــــه ح
واحد  تعادل  مقابل  انت�سارات 

ليجني 13 نقطة.
معاناة  تــزداد  اأن  املحتمل  ومن 
على  خــ�ــســو�ــســًا  ــلــونــة،  بــر�ــس
اإ�سابة  بعد  الدفاعي،  امل�ستوى 
ــي  ــريج ــس ــي و� ــك ــي ــــــريار ب ج
واهتزت  اأتلتيكو،  اأمام  روبرتو 
مرات  ت�سع  "الكتالوين"  �سباك 
يف  مــتــتــالــيــة  مــبــاريــات   6 يف 
 13 خ�سارة  كلفه  مما  "الليغا"، 

نقطة من 18.
"موندو  لــ�ــســحــيــفــة  ـــًا  ـــق ووف
مل  الكتالونية،  ديبورتيفو" 
تعوي�ص  يف  بر�سلونة  ينجح 
هــذا  ــات  ــاري ــب م  5 يف  تـــاأخـــره 
مع  مــرتــني  تــعــادل  اإذ  املــو�ــســم، 
بينما  ــص،  ــ� ــي واأالف اأ�سبيلية 
خ�سر من ريال مدريد وخيتايف 
ــتــيــكــو بــعــد الــتــاأخــر يف  واأتــل

النتيجة.

االأرجنتيني  مــعــانــاة  ظــهــرت 
ملعب  اأر�ص  على  مي�سي  ليونيل 
ليكون  مرتوبوليتانو"،  "واندا 
فريق  خــ�ــســارة  عــلــى  ــداً  ــاه ــس �
من  نظيف  بــهــدف  بر�سلونة 
وبات  مــدريــد،  اأتلتيكو  فريق 
بعد  على  "الكتالوين"  العمالق 
يف  الهبوط  مراكز  من  نقاط   4

بطولة الدوري االإ�سباين.
الــكــرة  مي�سي  ليونيل  وفــقــد 
االأم�ص،  مباراة  خالل  مرة   23
بينما قدم 36 متريرة �سحيحة 
ــاء، وذلــــك وفــقــًا  ــق ــل طــيــلــة ال
ل�سحيفة "اآ�ص" االإ�سبانية، وهي 

لالأ�سطورة  متوا�سعة  ـــام  اأرق
االأرجنتيني.

خارج  مي�سي  معاناة  وا�ستمرت 
اآخــر  ففي  نو"،  "كامب  ملعب 
"الليغا"  مناف�سات  يف  مباراة   15
ـــن مــعــقــل الـــنـــادي  بـــعـــيـــداً ع
ــداف  اأه  3 �سجل  "الكتالوين" 
فقط موزعة على مباراتني اأمام 

مايوركا واأالفي�ص.
هدف  اأي  مي�سي  ي�سجل  ومل 
عام  خالل  بر�سلونة  مع  حا�سم 
موؤخراً  عــاد  اأنــه  وبــدا   ،2020
مزاجية  حالة  يف  اإ�سبانيا  اإىل 
الدولية  الــفــرتة  بعد  �سيئة 

اأمــام  وانفعل  االأرجــنــتــني،  مع 
يف  انتظروه  الذين  ال�سحافيني 
مطار الربات يف بر�سلونة، حني 
باأنني  اتهامي  من  "�سئمت  قال 

�سبب كل م�سكلة يف النادي".
للرتكيز  فــاقــداً  مي�سي  وبـــدا 
وبدنيًا،  وذهنيًا  نف�سيًا  ويعاين 
واأهدر اأخطر فر�سة يف ال�سوط 
االأول بعد انفراد باحلار�ص يان 

االأخــري  لكن  اأوبــــالك، 
اأم�سك بالكرة ب�سهولة.

ـــدان،  ــن زي ــدي اأعـــرب زيــن ال
مدريد،  لريال  الفني  املدير 
1-( التعادل  من  ا�ستيائه  عن 

فــيــاريــال،  م�سيفه  ـــام  اأم  )1
�سمن  الــ�ــســبــت،  ـــوم  ي مــ�ــســاء 

اجلولة العا�سرة من الليجا.
وقــــــــال زيــــــــــــدان، خــــالل 
�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات 
"كنا  ــبــانــيــة:  االإ�ــس "ماركا" 
الــتــعــادل  ــن  م ـــر  اأك ن�ستحق 

دياز  وماريانو  اليوم،  بكثري 
وكان  طويلة،  لفرتة  يلعب  مل 

منهكا".
رحيل  يف  رغبته  اأنباء  وعن 
�سحيح،  "غري  قــال:  اإي�سكو، 
يف  �سيظل  عنه  حتدثنا  ــا  وم
ـــذا كل  الــغــرف املــغــلــقــة.. ه

�سيء".
نقطتني  خ�سرنا  "لقد  وتابع: 
العبي  تهنئة  ويجب  الــيــوم، 

الــذي  املجهود  على  فياريال 
بذلوه.. ويزعجني هذا اجلهد 

الذي بذلناه دون انت�سار".
ما  "االنتقادات؟  واأردف: 
واأنتم  االأمام،  اإىل  اأتطلع  زلت 
يف  واأنــا  عملكم  يف  م�ستمرون 

عملي".
بخري،  هو  "هازارد؟  واختتم: 
لكن علينا اإدارة عدد الدقائق 

التي يلعبها".

اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين، اليوم 
تعر�ص  مدريد  ريال  اأن  االأحــد، 
التعادل  ــالل  خ حتكيمي  لظلم 
بنتيجة  فــيــاريــال  مــع  بــاالأمــ�ــص 
من  الــعــا�ــســرة  اجلــولــة  يف   ،1-1

الدوري االإ�سباين.
لريال  تقدم  ديــاز  ماريانو  وكــان 
بينما  املباراة،  بداية  يف  مدريد 
التعادل  مورينو  ــريارد  ج �سجل 
من  الـ76  الدقيقة  يف  لفياريال 

ركلة جزاء.

"ماركا"  لــ�ــســحــيــفــة  ــــا  ووفــــًق
مدريد  ريـــال  فـــاإن  االإ�سبانية، 
اأثــنــاء  حتكيمي  لظلم  تــعــر�ــص 
ب�سبب  اجلــــزاء،  ركــلــة  تنفيذ 
العب  ت�سوكويزي،  �سامو  دخول 
قبل  اجلـــزاء  منطقة  فــيــاريــال، 

التنفيذ.
يجب  ـــان  ك اأنــــه  اإىل  واأ�ــــســــارت 
حدث  كما  الركلة،  تنفيذ  اإعــادة 
ــد فــالــنــ�ــســيــا يف  ــس لــلــمــريجنــي �
اأهــدر  عندما  املا�سية  اجلــولــة 

ركالت  اإحــدى  �سولري  كارلو�ص 
اإعادتها  احلكم  قرر  لكن  اجلزاء، 
مو�سى  يــونــ�ــص  دخــــول  ب�سبب 
قبل  املنطقة  فا�سكيز  ولوكا�ص 

التنفيذ.
األيخاندرو  احلكم  اأن  واأو�سحت 
ال  اأنه  الالعبني  اأبلغ  هرينانديز 
املنطقة،  اأن يدخل  ينبغي الأحد 
اأن  كما  ت�سوكويزي،  ير  مل  لكنه 
يبلغوه  مل  الفيديو  تقنية  حكام 

باالأمر.

اخلا�سة  الطائرة  الت�سيو  فريق  د�سن 
اإىل  زيارته  خالل  للفريق  اجلديدة 
مناف�سات  يف  مباراة  خلو�ص  كالياري 
لكن  ال�سبت،  يوم  االإيطايل  ــدوري  ال
رعب  حلظات  عا�ص  "الن�سور"  فريق 
بطائرة  للعودة  وا�سطر  الذهاب  يف 

خمتلفة.

ــي، جنم  ــل ــي ــوب وكــ�ــســف تــ�ــســريو اإمي
الت�سيو، عن كوالي�ص الرحلة املخيفة، 
قائال بعد ت�سجيله هدفا خالل الفوز 
اإىل  جميعا  "و�سلنا  نظيفني:  بهدفني 
كالياري يف حالة رعب، ب�سبب ال�سفر 

و�سط ظروف جوية �سيئة".
جــديــدة  ــرة  ــائ ط الت�سيو  ــرتى  ــس وا�

خالل فرتة التوقف الدولية االأ�سبوع 
املا�سي، وكانت رحلته االأوىل حماطة 
ــارت  ــس واأ� ــاري.  ــي ــال ك اإىل  بــاملــخــاوف 
�سبورت"  ديــلــو  "الغازيتا  �سحيفة 
اإىل  عــاد  الفريق  اأن  اإىل  االإيطالية 
رومـــا عــرب طــائــرة عــاديــة كــاإجــراء 

احرتازي.

حديثه  خـــالل  اإميــوبــيــلــي  واأ�ـــســـاف 
تاري  با�ستثناء  بالرعب،  �سعرنا  "كلنا 
ميزحون،  كانوا  وبارولو،  واأت�سريبي 
خ�سو�سا بارولو املجنون كان يت�سرف 
�ساألت  الــطــائــرة،  يــقــود  اأنـــه  لــو  كما 
ـــاذا مل يــ�ــســور اأحــدهــم  الــالعــبــني مل
اأنهم كانوا يعي�سون  فيديو، لكن يبدو 

حلظات �سيئة".
غزيرة،  اأمطار  حتت  املباراة  واأقيمت 
لكن الت�سيو جنح يف اخلروج منت�سراً، 
�سيموين  املـــدرب  حـــاول  وبالتاأكيد 
الالعبني  مع  نف�سيا  التعامل  اإنزاغي 
اأمر  لن�سيان  املباراة  على  دقائق  قبل 

الطائرة.

اأحقيته  بــلــوزداد  �سباب  اأكـــد 
ــل اجلــــزائــــر، اإثـــر  ــط بــثــوب ب
�سد  املمتازة،  بالكاأ�ص  تتويجه 
احتــاد اجلــزائــر بــواقــع هدفني 
درابي  يف   ،)2-1( واحــد  لهدف 
 5" ملعب  احت�سنه  عا�سمي 
بالعا�سمة،  االأوملبي"  جويلية 
 13 ـــ  ال الطبعة  احت�سن  الــذي 

لهذه املناف�سة.
وقبل �سربة انطالقة اأول لقاء 
2020- اجلديد  الكروي  للمو�سم 

يو�سف  احلكم  -بـــاإدارة   2021
قاموح- وقف جميع احلا�سرين 
ترحما  �سمت  دقيقة  بامللعب، 
الوطنية  ــرة  ــك ال ــداء  ــق ف عــلــى 
االأخــرية:  الفرتة  هــذه  خــالل 
حمند �سريف حنا�سي )الرئي�ص 
عبد  القبائل(،  ل�سبيبة  ال�سابق 
�سابق  )ُمــ�ــســريرّ  م�سية  الــكــرمي 
حممد  و  ـــر(  ـــزائ اجل احتــــاد  يف 
ال�سابق  )الــرئــيــ�ــص  بـــوكـــاروم 

لرابطة ما بني اجلهات(.
ومتيز هذا اللقاء بغياب جمهور 
الذين  املدرجات،  عن  الفريقني 
الــلــوحــات  �سنع  عــلــى  ــا  ــودون ع
هــذه  مــثــل  يف  �سيما  الــفــنــيــة، 
بفعل  وذلك  املحلية،  املواجهات 
الربوتوكول ال�سحي املطبق من 
لتفادي  واالحتــاديــة  ال�سلطات 

انت�سار فريو�ص كورونا.
بــلــوزداد  �سباب  فــريــق  ودخـــل 
ــاين،  ــة لــقــب ث ــاف ــس بــعــزميــة اإ�
التي  "االأقاويل"  بعد  خا�سة 
رافقت نيله لقب البطولة ملو�سم 
اإثر توقفه ب�سبب   ،2019-2020
حافظ  حيث  كــورونــا،  جائحة 
ركائزه  على  العا�سمي  النادي 
بقيادة  الفني  الــطــاقــم  وكـــذا 

املدرب الفرن�سي فرانك دوما.
باملقابل �سهد بيت احتاد اجلزائر 
يف  �ــســواء  باجلملة،  تــغــيــريات 
النادي،  واإدارة  املالكة  ال�سركة 
ـــــدويل الــ�ــســابــق  مـــع قــــدوم ال
ريا�سي،  كمدير  يحي  عنرت 
الطاقم  وكــذا  الالعبني  تعداد 
الفرن�سي  املدرب  بقيادة  الفني 

فران�سوا ت�سيكوليني.
"ال�سباب"  عــنــا�ــســر  ودخــلــت 
اجلــديــة،  ــــور  االأم يف  ب�سرعة 

املــيــدان  و�ــســط  انــطــلــق  حينما 
ثم  ــن  االأمي الــرواق  من  دراوي، 
العمليات،  منطقة  داخل  توغل 
مدافع  من  لعرقلة  تعر�ص  اأين 
االحتاد بو�سينة، ما دفع باحلكم 
توىل  جــزاء،  ركلة  اإعــالن  اإىل 
تنفيذها  �سعيود،  االألعاب  �سانع 
وتــ�ــســجــيــلــهــا ويــفــتــتــح بــوابــة 
البلوزدادي  للفريق  التهديف 

عند الدقيقة )10(..
اللعب  متركز  الهدف  هذا  وبعد 
ــة يف  ــروي ــك ــوج ال ــس ــ� ــُن ـــل ال وج
اأبناء  و�سط امليدان يف ظل عجز 
ردة  حتقيق  عن  "�سو�سطارة" 
الفعل ملمو�سة، حيث مل يتمكن 
من  ت�سيكولوين  التقني  اأ�سبال 
والتحكم  لعبهم  طريقة  فر�ص 

يف التن�سيط الهجومي.
اأ�سبال املدرب  من جهتهم وا�سل 
عرب  االأمام  نحو  التحرك  دوما، 
عديدة،  هجومية  فر�ص  �سنع 
البينيني  املهاجم  متكن  حتى 
الثاين  الهدف  اإ�سافة  من  كوبكو 
34(، بعدما جنح يف مراوغة  )د 
الكرة  واأ�سكن  قندوز  احلار�ص 
داخل ال�سباك، م�ستغال متريرة 
دقيقة يف العمق من املتاألق اأمري 

�سعيود.
ــط، عــاد  ــق ــق ف ــائ 5 دق ــب  ــق وع
ـــد كــوبــكــو  ـــدي ــدم اجل ــق ــت ــس ــ� امل
ــاد جمــددا،  الإحــراج دفــاع االحت
توقيع  فــر�ــســة  اأهـــــدر  حــيــث 
الفارق  وتعميق  الثاين  هدفه 
داخل  توغل  -حينما  لل�سباب، 
منطقة اجلزاء واختار التمرير 

عو�ص  ب�سو  زميله  نحو  الكرة 
ـــى. ثم  ـــرم الــتــ�ــســديــد نــحــو امل
اإنقاذ  من  قندوز  احلار�ص  متكن 
بعدما  الثالث  هــدف  من  مرماه 
نفذ  الــذي  �سعيود  خمالفة  �سد 
�سكل  على  الي�سار  من  خمالفة 

فتحة-ت�سويبة.
ل�سالح  االأول  ال�سوط  وانتهى 
ــذي  ال  )2-0( بـــلـــوزداد  �ــســبــاب 
وخطورة  ان�سجاما  اأكــر  ــان  ك
اجلزائر،  احتاد  عك�ص  وفعالية، 
ــول  ــدخ ال يف  يــنــجــح  مل  الــــذي 

جيدا يف جمريات املواجهة.
ـــت املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  ـــرف وع
اجلزائر  احتــاد  فريق  ا�ستفاقة 
الذي رفعت عنا�سره من وترية 
بقيادة  الــهــجــومــي  التن�سيط 
بلقا�سمي  زواري،  ــي  ــالث ــث ال

وحميو�ص.
زواري   ،)52( الدقيقة  ففي 
مبا�سرة  ركنية  �سربة  ينفذ 
ــذي  ــص مــو�ــســاوي ال ــار� ــو احل جن
اليدين،  بقب�سة  اخلطر  اأبعد 
ثم بلقا�سمي يف عمل فردي على 
ت�سويبة  ير�سل  احلار�ص  ميني 
قــويــة ردهـــا مــو�ــســاوي يف املــرة 
وي�سوب  يتابعها  اأن  قبل  االأوىل 
واحلــار�ــص  املنطقة  داخـــل  مــن 

يتاألق للمرة الثانية.

 )61( ــة  ــق ــي ــدق ال ــــدود  ح ويف 
ــني  ــون ــل ــت تــ�ــســكــيــلــة ال ــن ــك مت
تقلي�ص  من  واالأ�سود"  "االأحمر 
هدفها  ت�سجيل  عــرب  ــارق،  ــف ال
اأميــن  املهاجم  بوا�سطة  االأول 

متريرة  ا�ستالمه  اإثر  حميو�ص 
حا�سمة من قبل بلقا�سمي، الذي 
من  ال�سباك  يف  مبا�سرة  �ــســدد 

داخل املنقطة الـ 18 مرت.
بجملة  ــان  ــدرب امل ــام  ق وبعدها 
�ــســفــوف  يف  الــتــغــيــريات  ـــن  م
ي�سيع  مل  حــيــث  فــريــقــيــهــمــا، 
عقب  الــوقــت  بو�سليو  البديل 
حينما  امليدان،  اأر�سية  دخوله 
ميليمرتية  متــريــرة  ا�ــســتــلــم 
خ�سر  لكنه  �سعيود  ــرف  ط مــن 
�سراعه وجها لوجه مع احلار�ص 

قندوز.
ــاول  ومبــعــنــويــات مــرتــفــعــة ح
ــودري  زمـــالء الــقــائــد حــمــزة ك
تعديل  باأمل  الهجومات  تكثيف 
عالمات  ظــل  يف  �سيما  الكفة، 
العبي  على  بدا  التي  االإرهــاق 
ونق�ص  الت�سرع  لكن  اخل�سم، 
النتيجة  بقاء  اإىل  اأدى  الرتكيز 
�سافرة  غاية  اإىل  حالها  على 

احلكم النهائية.
بلوزداد  �سباب  تتويج  وبالتايل 
يف  الثانية  املــمــتــازة  بــالــكــاأ�ــص 
تاريخه بعد االأوىل التي فاز بها 
ي�سمح  الــذي  االأمــر   ،1995 عام 
"غرميه" احتاد  بـ  بااللتحاق  له 
كاأ�سني  ميتلك  الــذي  اجلــزائــرو 
ممتازتني يف ر�سيده، توجا بهما 

يف 2013 و 2016.
"ال�سباب"  العـــبـــو  ــم  ــل ــت ــس وا�
وقائدهم  الذهبية  امليداليات 
جم�سم  نــ�ــســاخ،  ــن  ــدي ال �سم�ص 
الكاأ�ص املمتازة من طرف الوزير 

االأول عبد العزيز جراد.

ــن  ــاب يف وط ــب ــس ــ� ال اأكـــــر  ـــا  م
كانوا  الذين  والكنوز  ــروات  ال
د  متعمرّ جتاهل  �سحية  زالوا  وال 
من طرف بع�ص املح�سوبني على 
 ! وهيئاتها  الــدولــة  موؤ�س�سات 
الذين  هوؤالء  باإمكان  كان  حيث 
من  وف�سلهم  عجزهم  اأثــبــتــوا 
مهازلهم  تــفــادي  الــنــواحــي  كــل 
مهمتهم  وا  اأدرّ اأنهم  لو  وكوارثهم 
ال�سيما   ، املــطــلــوبــة  باملهنية 
احلياتية  باالأمور  يتعلق  فيما 
تكلف  ال  الــتــي  الــ�ــســروريــة 
�سباب  ي�ستكي   !! الكثري  ال�سيء 
مدينة البويقلة  بوالية اجللفة 
الرتفيه  ــق  ــراف م انـــعـــدام  ــن  م
فيها  يق�سون  التي  والت�سلية 
تخفف  علها  فــراغــهــم  اأوقــــات 
الروتني  وق�ساوة  حــدة  عنهم 
يخنقهم  يــكــاد  ـــذي  ال الــيــومــي 
عدا  فما   ! تعبريهم  حد  على 
يق�سدونها  قاحلة  اأر�ص  قطعة 
مكان  يوجد  ال  الكرة  ملمار�سة 
هذا  ويف   ، الوقت  لتم�سية  اأخر 
ممن  البع�ص  لنا  ــر  ذك ال�سدد 
التقينا بهم اأن حياتهم اأ�سبحت 
جـــد قــا�ــســيــة ومـــريـــرة جـــراء 
وا�ستفحال  العمل  فر�ص  انعدام 

توفر  وعــدم  جهة  من  البطالة 
والريا�سية  الرتفيهية  املن�ساآت 
رغباتهم  بــاحــتــواء   اخلــا�ــســة 
ومهاراتهم  قــدراتــهــم  ــــراز  واإب
جعل  ما  وهــو   ، ثانية  جهة  من 
دوامة  داخل  يعي�سون  معظمهم 
منها  اخلـــــروج  واأمـــــر  رهــيــبــة 
ح�سب  على  م�ستحيل  بل  �سعب 
يخف  مل  كما   ! ت�سريحاتهم 
امتعا�سهم  منهم  ــريون  ــث ــك ال
احلقرة  �سيا�سة  مــن  ال�سديد 
التي  والتهمي�ص  ــاء  ــس ــ� واالإق
مور�ست عليهم لطيلة عقود من 
اجلهات  تكلف  مل  حيث   ، الزمن 
التكفل  عناء  نف�سها  الو�سية 

التي  وتطلعاتهم  بان�سغاالتهم 
ــص احلــائــط  ــر� �ــســربــت بــهــا ع
لتت�ساعف   ، قولهم  حــد  على 
االأعــــوام  ـــرور  م ــع  م متاعبهم 
 ! خــطــرية  منعرجات  ــذ  ــاأخ وت
والب�ساطة  الكرم  ــص  اأر� اأبــنــاء 
التحرير   " ل  حتــدثــوا  الــذيــن 
حترك  �ــســرورة  على  ـــدوا  اأك  "
الوالئي  امل�ستوى  امل�سوؤولني على 
ملطلبهم  اال�ستجابة  يف  لالإ�سراع 
املُتمثل يف ت�سييد ملعب جواري 
ع�سب  ذات  اأر�سية  على  يتوفر 
طرحوه  طاملا  الذي  ا�سطناعي 
جدوى  دومنا  لكن  عليه  واأحلوا 
، فم�ساعيهم مل تثمر مع االأ�سف 

ميار�سون  حاليا  وهــم  بنتيجة 
ميدان  فوق  املف�سلة   هوايتهم 
ملداعبة  اإال  �سيء  لكل  ي�سلح  
حياتهم  يجعل  ما    ! القدم  كرة 
ناهيك   !! االأخطار  بكل  مهددة 
ج�سيمة  معاناة  يواجهون  اأنهم 
االأمــطــار  ت�ساقط  ـــام  اأي ــالل  خ
املائية  والربك  االأوحال  ب�سبب 
يف  الوقوف  اإىل  بهم  يدفع  مما 
ت�سحو  ريثما  ــان  ــي االأح اأغــلــب 
املوحلة  املــيــاه  ــف  وجت ال�سماء 
غبار  اإىل  بـــدورهـــا  لــتــتــحــول 
االأيام  يف  ي�ستن�سقونه  متطاير 
الو�سع  اأن  دام   ومــا   ، امل�سم�سة 
باالإمكان  يعد  مل  ــذا  ه املـــزري 
ــون  ــدع ــم ي ــه ــه اأكـــــر ف ــل ــمرّ حت
لاللتفات  الو�سية  ال�سلطات 
والفعلي  ــاد  اجل بال�سكل  اإليهم 
يلعبون  احللم  ملعبهم  ــاز  الإجن
جريانهم  مثل  فيه  ميرحون   ،
ن�ساطهم  مبزاولة  لهم  وي�سمح 
 ، واطمئنان  ــة  راح يف  اليومي  
مت�سائلني عن االأ�سباب الوجيهة 
واملــبــا�ــســرة الــتــي حــالــت دومنــا 
امل�سروع  حقهم  من  ا�ستفادتهم 

اإىل غاية اليوم.
 عمر ذيب

الكاأ�ص املمتازة: 

�سباب بلوزداد يوؤكد اأحقيته بثوب البطل

�سنوات من احلرمان والعزلة والنتظار

�سباب البويقلة باجللفة .. يطالبون مبلعب لئق !! 

بر�سلونة ُي�سجل اأ�سواأ نتائج منذ ربع قرن !

اأرقام مي�سي ال�سيئة يف ملعب اأتلتيكو تظهر معاناته

زيدان: كنا ن�ستحق اأكرث من التعادل

ريال مدريد يتعر�ص لظلم حتكيمي �سد فياريال

لت�سيو عا�ص رحلة مرعبة يف طائرته اجلديدة

100809
االإثنني 23 نوفمرب 2020 م املوافق  لـ 08 ربيع الثاين 1442 هـ - العــدد 2132 االإثنني 23 نوفمرب 2020 م املوافق  لـ 08 ربيع الثاين 1442 هـ - العــدد 2132

جماهري "ال�سيتي" حزينة من اأجل 
حمرز وتن�سحه بالرحيل!

دميبلي يزيد م�سائب بر�سلونة

�سول�سكاير يك�سف �سبب غياب بوجبا 
عن مواجهة و�ست بروميت�ص

بريلو يك�سب رهانه على ثالثي 
يوفنتو�ص

خالدي يهنئ �سباب بلوزداد.. 
ويرحب بعودة املباريات

اجلزائري  ــدويل  ال على  حزنها  �سيتي  مان�س�سرت  جماهري  ــدت  اأب
متديد  االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  اإدارة  قرار  بعد  حمرز  ريا�ص 
عقد مدربها االإ�سباين بيب غوارديوال، نا�سحة يف الوقت ذاته قائد 
املنتخب الوطني يف البحث عن فريق جديد اإن اأراد اللعب بانتظام 

ونيل فر�سته كاملة.
وكان حمرز قد ف�سل يف نيل ثقة مدربه االإ�سباين، الذي مل يعول 
مناف�سات  �سمن  ليفربول  ــام  اأم االأخـــرية  املواجهة  خــالل  عليه 

الدوري االإجنليزي املمتاز.
التوا�سل  �سبكات  النا�سطة على  �سيتي  ون�سحت جماهري مان�س�سرت 
االجتماعي، الدويل اجلزائري ب�سرورة تغيري الفريق بعد متديد 
اأحدهم:  كتب  حيث  “ال�سماوي”،  النادي  مع  لعقده  غــوارديــوال 
البحث  حمرز  على  �سيتي،  مان�س�سرت  مع  عقده  د  جدرّ “غوارديوال 
“حتى لو قام حمرز مبراوغته  اأنه  عن ناد جديد”، واأ�سار اآخر اإىل 
ذلك  فاإن  املناف�ص،  مرمى  نحو  د  و�سدرّ امللعب  عمق  ودخل  ال�سهرية 
وحيدة”،  مل�سة  من  باللعب  �سيطالبه  الــذي  غوارديوال  يعجب  لن 
ال�سيتي بتمديد عقد  اآخر معلقا على قرار  ال�سياق كتب  ويف نف�ص 
غوارديوال “خرب �سيء لريا�ص حمرز.. هناك اأمر 
وا�سح وهو اأنه حتى مع قدوم مي�سي الفريق لن 
يقدر على الفوز برابطة اأبطال اأوروبا.. يبدو 
غوارديوال  خطط  �سمن  يتواجد  ال  حمرز  اأن 
اخلا�سة باإعادة بناء فريق جديد”. ويتعامل 
بطريقة  اجلــزائــري  ــدويل  ال مع  غــوارديــوال 
واحــد،  اآن  يف  واال�ستغراب  للتاأمل  تدعو 
عن  يتوقف  ال  جانب  من  اأنــه  اإذ 
بالكالم  “اخل�سر”  قائد  مدح 
العد�سات  اأمــــام  املــعــ�ــســول 
والــ�ــســحــافــيــني، ومــن 
جانب اآخر، ال يعتمد 
الت�سكيلة  يف  عليه 
اإال  االأ�ــســا�ــســيــة 
حـــــــاالت  يف 
الــــــطــــــوارئ 
لــتــدويــر  اأو 
وذلك  الالعبني، 
االآونـــــة  يف  لــيــ�ــص 
بداية  من  اأو  االأخرية 
املو�سم، بل منذ �سمه من 
لي�سرت يف 2018، مقابل 
ـــاوز  ــــايل جت ــغ م ــل ــب م
مليون   60 ــز  ــاج ح

جنيه اإ�سرتليني.

اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين، ام�ص االأحد، اأن الفرن�سي عثمان دميبلي، مهاجم 
بر�سلونة، ان�سم اإىل قائمة اإ�سابات الفريق الكتالوين، عقب اخل�سارة اأمام 

اأتلتيكو مدريد بهدف دون رد يف اجلولة العا�سرة من الليجا.
من  يعاين  دميبلي  فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
مباراة  يف  م�سرتكة  كرة  عقب  �سقوطه  اإثــر  الكتف،  يف  بالتواء  االإ�سابة 

االأم�ص مع يانيك كارا�سكو، جنم اأتلتيكو.
واأ�سارت اإىل اأن دميبلي اأكمل اللقاء حتى النهاية رغم االإ�سابة، لكنه كان 

ي�سعر باأمل، وظل ي�سع يده على كتفه مراًرا وتكراًرا.
واأو�سحت اأن نادي بر�سلونة مل يعلن اأي �سيء ر�سمي عن اإ�سابة دميبلي حتى 

االآن.
�سريجي  الإ�سابة  النهائي  الت�سخي�ص  اليوم،  اأعلن،  بر�سلونة  اأن  يذكر 
روبريتو وجريارد بيكيه، حيث �سيغيب االأول ملدة �سهرين، بينما ترتاوح 

فرتة غياب الثاين من 3 اإىل 5 اأ�سهر.

يونايتد،  مان�س�سرت  مــدرب  �سول�سكاير،  جونار  اأويل  الرنويجي  ك�سف 
و�ست  مباراة  عن  الفريق،  و�سط  العب  بوجبا،  بول  الفرن�سي  غياب  �سبب 

بروميت�ص األبيون اأم�ص ال�سبت.
وخرج بوجبا، من قائمة املباراة، والتي انتهت بفوز ال�سياطني احلمر بهدف 

دون رد، اأحرزه الربتغايل برونو فرنانديز من ركلة جزاء.
"تلقى  وقال �سول�سكاير، يف ت�سريحات للموقع الر�سمي ملان�س�سرت يونايتد: 
مران  بعد  بها  ي�سعر  بداأ  لكنه  فرن�سا،  مع  له  مباراة  اآخر  يف  �سربة  بول 
اجلمعة، لذا مل ي�ستطع التواجد �سد و�ست بروميت�ص. اآمل اأن يكون جاهًزا 

ملباراة الثالثاء".
الثالثاء  �سهري،  با�ساك  اإ�سطنبول  ملواجهة  يونايتد  مان�س�سرت  وي�ستعد 

املقبل، يف اجلولة الرابعة من دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
 6 بر�سيد  االأبطال  بدوري  جمموعته  �سدارة  يونايتد،  مان�س�سرت  ويحتل 
نقاط، بالت�ساوي مع اليبزيج، بينما ياأتي باري�ص �سان جريمان واإ�سطنبول 

با�ساك �سهري يف املركزين الثالث والرابع بـ3 نقاط فقط.

الفني  املدير  بريلو،  اأندريا  اأن  االأحد،  ام�ص  اإيطايل،  �سحفي  تقرير  اأكد 
االأخري  ال�سيفي  املريكاتو  �سيا�سة  يف  وا�سح  تاأثري  له  كان  ليوفنتو�ص، 

لل�سيدة العجوز.
حتظى  بريلو  تقييمات  فاإن  االإيطايل،  مريكاتو"  "كالت�سيو  ملوقع  ووفًقا 
قرر  من  االإيطايل  املــدرب  اأن  حيث  يوفنتو�ص،  اإدارة  لدى  كبري  بتقدير 

التم�سك باأدريان رابيو، ورف�ص اإقحامه يف اأي �سفقة تبادلية.
ب�سبب  يوفنتو�ص،  مع  �سينفجر  رابيو  باأن  مقتنًعا  كان  بريلو  اأن  اإىل  واأ�سار 

امتالكه لل�سخ�سية، باالإ�سافة اإىل القدرات الفنية املميزة.
ا ال�سوء االأخري لبيع مرييح  واأو�سح اأن بريلو مل يعط اإدارة يوفنتو�ص اأي�سً

ا �سخًما من لي�سرت �سيتي. دميرييل، رغم اأن االأخري تلقى عر�سً
وقال املوقع اإن دميرييل اأثبت موؤخًرا قدراته مع يوفنتو�ص، وحتول لالعب 

اأ�سا�سي يف ت�سكيلة بريلو.
ا، الأنه  واأ�ساف اأن بريلو اأعاد اإحياء م�سرية دانيلو، ومت�سك با�ستمراره اأي�سً
يجيد اللعب �سواء تكون الدفاع من ثالثة اأو اأربعة العبني، وبالفعل اأثبت 

الالعب الربازيلي �سحة وجهة نظر مدربه.

نادي  اجلزائري،  والريا�سة  ال�سباب  وزير  خالدي،  علي  �سيد  هناأ 
على  اجلــزائــري،  ال�سوبر  كاأ�ص  بنهائي  فــوزه  بعد  بلوزداد  �سباب 

ح�ساب نظريه احتاد العا�سمة )1-2(، يوم ال�سبت.
"في�ص  الر�سمية على موقع  وقال خالدي يف تغريدة عرب �سفحته 
على  ومنا�سريه  الفني  وطاقمه  بلوزداد  ل�سباب  "هنيئا  بوك": 

تتويجه بالكاأ�ص التي ت�ساف اإىل  �سجله احلافل باالألقاب".
مع  امل�سرف  اأدائه  على  العا�سمة  احتاد  لفريق  اأي�سا  "وهنيئا  وتابع 

متنياتي بحظ اأوفر يف قادم املناف�سات".
وختم خالدي "ال�سكر مو�سول للفريقني ولكل من �ساهم يف التنظيم 
ال�سارم  االحــرتام  مع  اأ�سهر،   8 منذ  االأوىل  املقابلة،  لهذه  املحكم 
للمناف�سات  موفقة  بعودة  يب�سر  ما  الوقائية،  ال�سحية  للتدابري 

الكروية".

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة
----------------------------

الأطــفــال  ا�صتهداف  عمليات  �صكّلت  لقد   
اإ�رشائيلية  �صيا�صة  واعتقالهم,  الفل�صطينيني 
الإ�ــرشائــيــلــي,  ــالل  الحــت ــات  ــداي ب منذ  ثابتة 
الطويلة  العقود  طوال  توقف  دون  وا�صتمرت 
اجل�صيمة  النتهاكات  من  كثري  ورافقها  املا�صية, 
واقعهم  ت�صويه  بهدف  الفظيعة,  ــم  واجلــرائ
توجهاتهم  على  والتاأثري  م�صتقبلهم  وتدمري 
 1967 العام  ومنذ  �صلبية.  ب�صورة  امل�صتقبلية 
يزيد  ما  الإ�رشائيلي  الحتالل  �صلطات  اعتقلت 
واناثا,  ذكورا  فل�صطيني,  طفل   )50.000 ( عن 
وجعلت  ومعتقالتها,  �صجونها  يف  بهم  وزجت 
فرتة  ولأطول  الأول  املالذ  الأطفال  اعتقال  من 
من  يوما  الإ�رشائيلية  ال�صجون  تخُل  مل  اإذ  ممكنة, 
من  خمتلفة  �صنوف  بحقهم  ومار�صت  متثيلهم, 
بق�صوة  وعاملتهم  والنف�صي,  اجل�صدي  التعذيب 
حقوقهم  اأب�صط  من  وحرمتهم  اأحيانا,  وبعنف 
التعليم  يف  كاحلق  والأ�صا�صية,  الإن�صانية 
واملحاكمة  الأهــل  ــارات  وزي والغذاء  والعالج 
بائ�صة  ظروف  يف  واحتجزتهم  وغريها,   العادلة 
وبراءة  �صنهم  ل�صغر  مراعاة  دون  اإن�صانية,  ول 
النموذجية  للقواعد  احــرتام  ودون  طفولتهم, 
وخالل  املحتجزين.  الأطفال  معاملة  يف  الدنيا 
�صلطات  ــادت  مت املا�صية  القليلة  ال�صنوات 
الأطفال,  بحق  وجرائمها  امعانها  يف  الحتالل 
)الربملان(  الإ�رشائيلي  الكني�صت  واأقر  وناق�س 
الأطفال  وم�صتقبل  واقع  ت�صتهدف  قوانني  عدة 
اعتقالهم  اجــراءات  ي�صهل  ومبا  الفل�صطينيني, 
مثل:  بحقهم  العقوبات  وتغليظ  وحماكمتهم 
عامًا,   14 �صن  دون  الأطفال  حماكمة  قانون 
را�صقي  على  الأدنى  احلد  عقوبة  ت�صديد  قانون 
بحق  الأحكام  رفع  قانون  القد�س,  يف  احلجارة 
الوقائع  هــذه  ان  احلــجــارة.  را�صقي  الأطــفــال 
لدينا  الــقــنــاعــة  ر�ــصــخــت  الــكــثــري,  ــا  ــريه وغ

بكل  الحتالل  دولة  باأن  املتابعني,  كل  ولدى 
ا�صتهداف  يف  وت�صارك  �صاركت  قد  مكوناتها 
يف  الفل�صطينية,  الطفولة  وتدمري  الأطــفــال 
الذي  ــر  الأم ثابتة.  ا�رشائيلية  �صيا�صة  ــار  اإط
ال�رشعة,   وجــه  وعلى  اجلميع,  من  ي�صتدعي 
اخلطوات  من  العديد  واتخاذ  اخلطورة  تــدارك 
انقاذ  اأجــل  من  والعمل  اجلهد  من  كثري  وبــذل 
من  م�صتقبلهم  وحماية  الفل�صطينيني  الأطفال 
ا�صتهداف  يف  القامتة  ال�صورة  ان  القادم.  اخلطر 
اأو  تتغري  مل  منهم,  املعتقلني  ومعاملة  الأطفال 
يف  كورونا"   " فايرو�س  انت�صار  منذ  تتبدل 
يطراأ  ومل  املا�صي,  ــس/اآذار  ــار� م يف  املنطقة 
املعاملة  وم�صتوى  طبيعة  على  حت�صن  اأي 
والأطفال  عامة  الفل�صطينيني  مع  الإ�رشائيلية 
اعتقالتها  الحتالل  �صلطات  فوا�صلت  خا�صة, 
�ُصجل  ال�صدد  هذا  ويف  لهم,  وقمعها  لالأطفال 
العام  بــدايــة  منذ  طفل   )450 ( نحو  اعتقال 
اعتقالهم  مت  طفال   )320 ( بينهم  من  واأن  اجلاري, 
يف  املنطقة  يف  "كورونا"  فايرو�س  انت�صار  منذ 
الحتالل  �صلطات  زالت  وما  املا�صي,,  مار�س 
 )170 ( نحو  ومعتقالتها  �صجونها  يف  حتتجز 
جائحة  اأن  توؤكد  وال�صهادات  الوقائع  ان  طفال. 
من  الفل�صطينيني  لالأطفال  ت�صفع  مل  "كورونا" 
�صجونها  ادارة  تدفع  ومل  الحتالل,  دولة  بط�س 
تتوقف  مل  فهي  لهم.  معاملتها  قواعد  تغيري  اىل 
حت�صينات  اأي  جتررِ  ومل  واعتقالهم,  مالحقتهم  عن 
ظروف  يف  تعزلهم  ومل  احتجازهم  ظروف  على 
طريقة  على  حت�صن  اأي  يــطــراأ  ومل  خا�صة, 
للتوا�صل  البديل  لهم  توفر  ومل  لهم,  معاملتها 
و�صعت  اأن  بعد  دائم  ب�صكل  واأحبتهم  اأهلهم  مع 
واملحامني  الأهل  زيارات  انتظام  اأمام  العراقيل 
ت�صفع  مل  "كورونا"  جائحة  "كورونا".ان  بذريعة 
يف  ب�صعة  �صور  عن  ك�صفت  وامنــا  فقط,  لهم 
ادارة  جتاهلت  حيث  معهم,  الإ�رشائيلي   التعامل 
اية  تتخذ  ومل  "الفايرو�س"  خطورة  ال�صجون 

�صالمتهم,  و�صمان  حلمايتهم  تدابري  اأو  اجراءات 
الالزمة  والتعقيم  التنظيف  مواد  لهم  توفر  ومل 
واخرتاقه  "كورونا"  خطورة  برغم  والكافية, 
الأ�رشى  ال�صجون وا�صابة عدد كبري من  جلدران 
وعــدم  ا�صتهتارها  يعك�س  ممــا  بالفايرو�س, 
ال�صحية,  واأو�صاعهم  الأ�رشى  بحياة  اكرتاثها 
قواعد  لأب�صط  ــارخ  و�ــص فا�صح  ــدي  حت يف 
الــدويل  والقانون  الإن�صاين  ــدويل  ال القانون 
ثمنًا  الأ�رشى  الأطفال  دفع  لقد  الإن�صان.  حلقوق 
جائحة  قبل  الحتالل,  �صني  مدار  على  باهظًا, 
�صهادات  يقراأ  ومــن  بعدها,   ومــا  "كورونا" 
ويكت�صف  وال�صدمة,  بالذهول  ُي�صاب  الأطفال 
الحتجاز,  ومراكز  والتعذيب  التحقيق  غرف  اأن 
الفل�صطينية  للطفولة  م�صلخ  �صوى  لي�صت 
واأن  فيها,  ورائع  جميل  هو  ما  لكل  وافرتا�س 
اأماكن  هي  ومعتقالته,  الحتالل  �صجون  كافة 
واأن  م�صتقبلهم,  وتدمري  براءتهم  ل�صتهداف 
لي�س  الدولية  الطفل  وحقوق  الن�صان  حقوق 
يتعلق  حينما  الحتالل  اأجندة  على  مكان  لها 
يف  حتى  الفل�صطينيني,  الأطفال  مبعاملة  الأمر 
كورونا  فريو�س  بني  فرق  ول  "كورونا",  زمن 
اجل�صد  يقتحم  فكالهما  الإ�رشائيلي,  وال�صجان 
ول�صك  ويــقــتــل.  ويـــوؤذي  النف�س  ــذب  ــع وُي
ازدادت  الفل�صطينيني  الأطــفــال  معاناة  ــاأن  ب
معاناة  واأن  "كورونا",  فايرو�س  انت�صار  مع 
ت�صاعد  مــع  اأكــر  تفاقمت  منهم  املعتقلني 
ال�صتهتار  وا�صتمرار  بحقهم  النتهاكات 
والوقاية,  احلماية  اجراءات  وغياب  الإ�رشائيلي 
بتح�صني  لي�س  املطالبة  يف  ال�صتمرار  يتطلب  مما 
و�صائل  توفري  اأو  فقط,  احتجازهم  ــروف  ظ
فح�صب,  "كورونا"  خطر  من  والوقاية  احلماية 
مالحقتهم  ووقــف  جميعا  عنهم  ــراج  الف وامنــا 
والتفاقيات  املــواثــيــق  واحـــرتام  واعتقالهم 
حماية  ي�صمن  مبا  معهم,  التعامل  يف  الدولية 

وم�صتقبلها. الفل�صطينية  الطفولة 

يف يوم الطفل العاملي الطفل الفل�سطيني يف دائرة ال�ستهداف الإ�سرائيلي

جي�س  ــم  ــص ــا� ب ــدث  ــح ــت امل اأعـــلـــن 
الأحد  ام�س  "الإ�رشائيلي"  الحتالل 
الحتالل  جي�س  اأن   ,22/11/2020
لتح�صني  عــ�ــصــكــريــًا  ــًا  ــن متــري ـــداأ  ب
فيما  وال�صتعداد  اجلهوزية  حالة 
الع�صكرية  اجلنوبية  القيادة  ت�صمى 
قطاع  يف  الت�صعيد  ل�صيناريوهات 
يف  قـــوات  مب�صاركة  وذلـــك  غـــزة, 

والحتياط. النظامية  اخلدمة 
الليلة  �صن  قد  الحتالل  جي�س  وكان 
مناطق  على  غــارات  عدة  املا�صية 
ا�صتهدفت  غزة  قطاع  من  متفرقة 

للمقاومة. مواقع 
جي�س  با�صم  للمتحدث  بيان  وذكر 
للتمرين  التخطيط  مت  اأنه  الحتالل, 
خطة  اإطــــار  يف  م�صبق  ب�صكل 
 2020 للعام  ال�صنوية  التدريبات 
الأربعاء. يوم  حتى  �صي�صتغرق  حيث 

التمرين  ــار  اإط يف  ــه  اأن اإىل  ولفت 
الأركان  رئي�س  امتحان  اليوم  يبداأ 
ب�صكل  ــك  وذل اجلــاهــزيــة,  لفح�س 
فرقة  جاهزية  فح�س  بهدف  مفاجئ 
الأبعاد  متعددة  دفاعية  لأعمال  غزة 
متنوعة. �صيناريوهات  مع  وللتعامل 

جي�س  بــا�ــصــم  املــتــحــدث  واأ�ـــصـــار 
رئي�س  خل�صوع  نظًرا  اأنه  الحتالل 
�صي�رشف  ال�صحي  للحجر  الأركان 
ــالت  ــ�ــص ــظــمــة الت ــن خـــالل اأن م
على  بعد  عن  الالزمة  الع�صكرية 
يف  �صيديره  بينما  المتحان,  تنفيذ 

الأركان. رئي�س  نائب  امليدان 
بفرقة  ت�صمى  ما  اأن  البيان  وذكــر 
مع  التمرين  خالل  �صتتعامل  غزة 
بالتعاون  مفاجئة  �صيناريوهات 
املختلفة  الع�صكرية  الأذرع  مــع 

املتنوعة. الأمنية  والأجهزة 
حتركات  املنطقة  �صت�صهد  كما 
الع�صكرية  للمركبات  نا�صطة 

اجلوية. والقطع 

بعد ق�سف الليلة.. جي�ص الحتالل يجري مناورة حتاكي حربًا 
على غزة

اأخبار فل�سطني

ــــة املـــقـــاومـــة  ــــرك ـــت ح حـــمـــل
الأحد  اأم�س  "حما�س"  الإ�صالمية 
جيع  "اإ�رشائيل"   ,22/11/2020
ــرار احلــ�ــصــار  ــم ــت ــص ــات ا� ــي ــداع ت
بعد  ــــعــــدوان,  وال والــتــ�ــصــعــيــد 
دخــول  ومــنــع  احل�صار  ا�صتمرار 
وم�صتلزمات  الطبية  ــدات  ــع امل

كورونا. فريو�س  مواجهة 
بفريو�س  ــات  ــاب الإ�ــص ــدت  ــزاي وت
املا�صية,  ـــام  ي الأ ــالل  خ ــا  كــورون

 65 لـ لت�صل  الوفيات  ومعدلت 
املا�صي,  اآذار  مار�س  منذ  وفاة  حالة 
اأجهزة  اإدخال  اإ�رشائيل  منعت  فيما 
كــورونــا  مبــر�ــصــى  خــا�ــصــة  طبية 

غزة. لقطاع 
حما�س  حركة  با�صم  الناطق  وقال 
�صحفي:"  بيان  يف  برهوم  فــوزي 
الحــتــالل  حتميل  ا�ــصــتــمــرار  اإن 
ـــيـــلـــي حـــركـــة حــمــا�ــس  الإ�ـــرشائ
قطاع  يف  يجري  عما  امل�صوؤولية 

ا�صتمرار  مــربرات  خللق  هو  غــزة, 
والعدوان". والق�صف  احل�صار 

حما�س  حتــمــيــل  واأ�صاف:"اأن 
م�صوؤولياته  من  للتهرب  امل�صوؤولية 
فل�صطيني  مليوين  معاناة  جتــاه 
ظل  يف  الــقــطــاع,  يف  حمــا�ــرشيــن 
جائحة  وتف�صي  اإن�صانية  كارثة 

كورونا." فريو�س 
يحدد  الذي  اأن  على  حركة  و�صدد 
�صلوك  هو  املقبلة  املرحلة  معامل 

و�صيا�صاته,  الإ�رشائيلي  الحتالل 
عدوانيا  �صلوكا  زال  مــا  والـــذي 
ــهــاء  ن ـــراءات اإ ـــاإج وغـــري مــلــتــزم ب
احلــ�ــصــار, وميــنــع دخـــول املــعــدات 
مواجهة  وم�صتلزمات  الطبية 

كورونا. فريو�س 
جميع  يتحمل  اأن  عليه  وبالتايل 
ــرار احلــ�ــصــار  ــم ــت ــص ــات ا� ــي ــداع ت

والعدوان. والت�صعيد 

حما�ص حتمل "اإ�سرائيل" تبعات احل�سار ومنع اإدخال املعدات الطبية لغزة

الأ�سري جريء �سواهنة 
عرفت   , طويلة  عقود  منذ  املنا�صل:  الوالد 
وعانت  لل�صجون  الطريق  حازم  اأم  الزوجة 
انطالقة  بداية  يف   " وتقول   , ابوابها  على 
و�صارك  ل�صفوفها  زوجي  انت�صب   , الثورة 
لال�صتهداف  تعر�س   , الحتالل  مقاومة  يف 
الول  , وكانت جتربتي  من مطاردة واعتقال 
مل  وبعدها   ,  1969 عام  باعتقاله  معاناتي 
وت�صيف   ," الطويل  المل  م�صل�صل  يتوقف 
الق�صبان  خلف  �صنوات  عدة  زوجي  ق�صى   "
وع�صنا   , واداري  حكم  بني  اعتقالت   8 عرب 

 ." مطاردته  خالل  رعب  كوابي�س 
اأن   , حازم  اأم  الوالدة  تروي  العتقال: 
اقتحموا   , الحتالل  جنود  من  الع�رشات 
وتقول   ,  29/4/2019 بتاريخ   جنلها  منزل 
فقاموا   , املنزل  يف  موجوداً  يكن  مل   "
وهددوا   , حمتوياته  كافة  وتدمري  بتك�صري 
من  متكنت  التي  وزوجته  اأطفاله  باعتقال 
 , الدموع  و�صط  وابالغي   , بي  الت�صال 
زوجها  ي�صلم  حتى  اعتقالها  الحتالل  بنية 
رك�صت   , وقلق  بخوف   " وت�صيف   ," نف�صه 
بع�رشات  يغ�س  كان  الذي  ابني  منزل  نحو 
والو�صول  دخوله  من  منعوين  الذين  اجلنود 
زوجي  اعتقلوا  لكنهم   , واحفادي   لكنتي 
�صنه  كرب  رغم  واحتجزوه  ال�صبعيني 
على  يوم  مرور  بعد   " وتكمل   ," ومر�صه 
الجراء  هذا  ابني  يحتمل  , مل  احتجاز زوجي 
اطالق  مقابل  نف�صه  و�صلم   , والده  واعتقال 
يحبه ويحرتمه كثرياً  الذي كان  والده  �رشاح 
امل�صا�س  اأو  لالذى  يتعر�س  اأن  ويرف�س 

." بهيبته 
احلني,كانت   ذلك  يف  واحلكم:  التحقيق 
�صم�س"  بطفلتها"  ,حامال  ريهام  الزوجة 
 , الق�صبان  خلف  ووالدها  اجنبتها  التي 
جريء  لعتقال  كثرياً  تاأملنا   " الوالدة  وتقول 
�صجن  يف  التحقيق  لقبية  فوراً  نقلوه  الذي 
المل  خاللها  ع�صنا   , �صهور   3 ملدة  اجللمة 
اأخباره  انقطاع  ظل  يف  م�صريه  على  والقلق 
عندما  العاملني  رب  �صكرنا   " وت�صيف   ,"
املحكمة  خالل  و�صالمة  ب�صحة  �صاهدناه 
تاأجيل  ظل  يف  انتظار  دوامة  وع�صنا   ,
حوكم   حتى  �صهر   13 ملدة  توقيفه  ومتديد 
وتكمل   ," �صهراً   18 ملدة  الفعلي  بال�صجن 
�صم�س  حفيدتي  يرى  مل   , اليوم  حتى   "
با�صمه  وتنطق  بابا  تنادي  ا�صبحت  التي 
 , ومعرفتها  لروؤيتها  كبري  �صغف  لديه   ,
كل  ي�صتخدم  الذي  الظامل  الحتالل  لكنه 
والنتقام  وعائلته  الأ�صري  لعقاب  ال�صاليب 

." يتوقف  الذي ل 
يقبع   , "جلبوع"  �صجن  :يف  احلرية  امل 
يرى  مل  الأ�رشى  وكباقي   , جريء  الأ�صري 
فريو�س  ب�صبب  ال�صجون  اغالق  منذ  عائلته 
من  تعاين  التي  والدته  وتقول   , كورونا 
والدي�صك"  وال�صكري  ال�صغط  اأمرا�س 
الآ�رشى  وكل  ليحميه  العاملني  لرب  ن�صلي 
فرتة  تنق�صي  حتى  اجلائحة  هذه  من 
رغم  الذين  لطفاله  ويعود  حمكوميته 
ما  كل  ورغم   , مثلنا  يفتقدونه  �صغرهم 
يف  لحد  ميكن  ل  الوفية  ووالدتهم  نقدمه 
يعو�صني  اأو  والدهم  مكان  ي�صد  اأن  العامل 
يبكيني   , دائئم  ب�صكل   " وت�صيف   ," عنه 
�صور  يحمل  الذي  �صواهنة  البكر  حفيدي 
وقبالته  عناقه  يريد   , عنه  وي�صاألني  والده 
عن  عاجزين  زلنا  وما   , وهداياه  وحنانه 
 , يوميًا  املتكررة  الت�صاوؤلت  عن  الجابات 
�صملنا  واجتماع  بحريته  العاملني  برب  فامل 

. يبًا قر
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قال اأن اإيران ُت�سكل التهديد الأكرب يف املنطقة، بومبيو:

دول عربية اأخرى �ستن�سم اإىل اتفاقيات ال�سالم 
مع اإ�سرائيل الفرتة املقبلة 

قراءة / حممد علي
---------------- 

“العربية”:  قناة  مع  مقابلة  يف  وقال 
اأن  مـــن  تــامــة  ــة  ــق ث ــى  ــل ع نا  “اأ
ما  اإىل  �صتن�صم  الأخـــرى  الـــدول 
والبحرينيون  مــاراتــيــون  الإ فعله 
يتم  وبــالــتــايل  ــون  ــي ــودان ــص ــ� وال
ال�صحيحة  بــاملــكــانــة  ــــرتاف  الع
اإىل  منوها  الدول”,  بني  لإ�رشائيل 
ال�صيء  نه  لأ ذلك  “�صيفعلون  نهم  اأ
به  الــقــيــام  يجب  الــذي  ال�صحيح 
املتزايد  ــرخــاء  ال ب�صبب  مــتــهــم,  لأ
“هذا  اأن  واأ�صاف  لبلدهم”.  والأمن 
قيادة  لــول  ممكنًا  ليكون  يكن  مل 
يف  املتحدة,  الــوليــات  وم�صاركة 
الأو�صط  ال�رشق  يف  املخاطر  حتديد 
اإن  ا:  اأي�صً بومبيو  وقال  يران”.  اإ من 
لتحقيق  ت�صعى  املتحدة  “الوليات 
مــراعــاة  مــع  املنطقة  يف  الــ�ــصــالم 
حد  على  يران”,  اإ متثله  الذي  اخلطر 
املنطقة  “دول  اأن  م�صيًفا  تعبريه, 
اأدركت  واإ�رشائيل(  اخلليج  )يق�صد 
ت�صكله  ــذي  ال امل�صرتك  التهديد 
املتحدة  الوليات  اأن  واأكد  يران”.  اإ
مع  الفل�صطينيون  يتعامل  اأن  “تود 
قيادتهم  “لكن  م�صتدركا  اإ�رشائيل”, 
ترامب  الرئي�س  خــطــاب  رف�صت 
لبومبيو,  ووفًقا   .“ لل�صالم  يــة  روؤ
املتحدة  الوليات  �صيا�صة  تتغري  مل 
طــوال  ثابتة  وكــانــت  ـــران  ي اإ ــاه  جت
يف  ترامب  فيه  كــان  ــذي  ال الوقت 
املقابلة:  خالل  بومبيو  من�صبه.قال 
على  قطعناه  التزام  بكل  وفينا  “لقد 
الأو�صط,  ال�رشق  دول  جتاه  نف�صنا  اأ
وكّوننا  الأمريكيني,  بحماية  وقمنا 

مع  �رشاكة  قامة  اإ يريدون  �رشكاء 
الأمريكية”.  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال
والواجبات  ال�صيا�صات  اأن  واأكــد 
النتقالية.  الفرتة  خالل  تتغري  لن 
بومبيو:  قال  تتغري.  ل  "م�صوؤولياتي 
كل  م�صوؤولية  اأحتــمــل  ــت  زل “ما 
عن  لــلــدفــاع  دقيقة  ــل  وك �صاعة 
ذلك  و�صنفعل  الأمريكي..  ال�صعب 

الأخرية”. اللحظة  حتى 
ال�صعودي  اخلارجية  ــر  وزي ــان  وك
اأكد,  اآل �صعود, قد  في�صل بن فرحان 
للتطبيع  الريا�س  ييد  تاأ ال�صبت, 
“ب�رشط  ــل  ــي ــرشائ � اإ ــع  م الــكــامــل 
الفل�صطينيني”.  حــقــوق  �ــصــمــان 
اتفاقيات  وقعت  اإ�رشائيل  اأن  ويذكر 
مع  ــلــعــالقــات  ل وتــطــبــيــع  ــالم  ــص �
وال�صودان,  والبحرين  مـــارات  الإ

اأمريكية. برعاية 
منطقة  اأزمات  ملفات  يفتح  بومبيو 
بن  مع  الأو�ــصــط  والــ�ــرشق  اخلليج 

زايد
الأمريكي,  اخلارجية  وزيــر  التقى 

زيارته  لدى  ال�صبت,  بومبيو,  مايك 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  الإمارات, 
امل�صلحة,  للقوات  الأعلى  القائد 
ال�صيخ  ال�صيخ حممد بن زايد. وبحث 
خالل   – بومبيو  مع  زايد  بن  حممد 
ال�صاطئ  ق�رش  يف  جرى  الذي  اللقاء 
وال�صداقة  الــتــعــاون  عــالقــات   –
ح�صب  الأمريكية,   – مــاراتــيــة  الإ
الر�صمية  نباء  الأ وكالة  اأوردتــه  ما 
اأن  اإىل  “وام”  ــارت  ــص � واأ )وام(. 
حول  النظر  وجهات  تبادل  اجلانبني 
وال�رشق  اخلليج  منطقة  م�صتجدات 
والتحركات  ــود  ــه واجل ــط  ــص الأو�
املنطقة  اأزمات  ت�صوية  اإىل  الهادفة 
خالل  من  فيها  التوترات  واحتواء 
الدبلوما�صية  والو�صائل  احلــوار 
اأ�ص�س  لــدعــم  املــ�ــصــرتك  والــعــمــل 
قليمي.  الإ وال�ــصــتــقــرار  ال�صالم 
ال�صالم  اتفاق  اجلانبان  بحث  كما 
ف�صال  �ــرشائــيــل,  واإ ـــارات  م الإ بني 
ال�صرتاتيجي  احلـــوار  نتائج  عــن 
اأُطلق  الذي  الأمريكي   – الإماراتي 

املا�صي.  الأول  ت�رشين  اأكتوبر  يف 
ــرب  اأع ــويــرت,  ت عــرب  ح�صابه  ويف 
عهد  ويل  بلقاء  �صعادته  عن  بومبيو 
اتفاقات  تنفيذ  “ومناق�صة  اأبوظبي, 
ملواجهة  املبذولة  واجلهود  براهيم  اإ
بني  العالقة  منو  اإىل  ُم�صرًيا  يران”,  اإ
املتحدة.  العربية  والإمارات  اأمريكا 
جولة  �صمن  بومبيو  زيارة  وتاأتي 
ال�رشق  منطقة  دول  من  عدد  يف  له 
واإ�رشائيل.  قطر  �صملت  الأو�صط, 
ا�صتقبل  ال�صبت,  �صابق  وقت  ويف 
حمد  ــن  ب متــيــم  ال�صيخ  قــطــر  مـــري  اأ
ق�رش  يف  الأمريكي  اخلارجية  وزير 
تعزيز  اأوجه  وا�صتعر�صا  ة.  لوؤ اللوؤ
ال�صرتاتيجية  الثنائية  العالقات 
على  وامل�صتجدات  البلدين,  بــني 
والــدولــيــة.  قليمية  الإ ال�صاحتني 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  وو�صف 
دارة  الإ ــــرار  ق ــو  ــي ــومــب ب مــايــك 
مــريــكــيــة بــ�ــصــحــب الــقــوات  الأ
واأفغان�صتان  العراق  من  الأمريكية 
ال�صحيح  الــعــمــل  “م�صار  ــه  ن ــاأ ب
قطعناها  الــتــي  بــالــوعــود  لــلــوفــاء 
يف  بومبيو,  وقــال  نف�صنا”.  اأ على 
القطرية  “الراية”  ل�صحيفة  حديث 
اأم�س,  للدوحة  زيارته  هام�س  على 
الأحــد,  اليوم  ال�صحيفة  ون�رشته 
على  ـــاع  ـــص الأو� ــا  ــن ــب راق :”لقد 
مراقبتها  يف  و�صن�صتمر  ــس.  الأر�
اجلنود  عدد  على  فقط  والرتكيز   …
�صياء  اأ عــدة  ظل  يف  واحــد  مــر  اأ هو 
يزال  ل  نه  اأ ونعتقد  بها.  نقوم  اأخرى 
باللتزامني  للوفاء  الأدوات  لدينا 
دونالد  الرئي�س  قطعهما  اللذين 

ترامب”.

ال�سالم مع  اتفاقيات  اإىل  �ستن�سم  اأخرى  اأن هناك دوًل عربية  اأكد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، 
الأو�سط. ال�سرق  اإيران يف  املنطقة، درءا خلطر  ال�سالم يف  و�ستوا�سل وا�سنطن جهودها لإحالل  اإ�سرائيل، 

يف  ثقتها  عن  ال�صعودية  اأعــربــت 
عالقتها  يف  تغيري  حـــدوث  ــدم  ع
الرئي�س  توعد  رغم  وا�صنطن  مع 
بايدن  جــو  املنتخب  الــدميــقــراطــي 
على  معها  الروابط  تقييم  باإعادة 
حقوق  ــال  جم يف  �صجّلها  خلفية 

الن�صان.
بالبيت  الريا�س  عالقة  و�صهدت 
ولية  خالل  كبريا  تقاربا  بي�س  الأ
ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س 
مع  �صخ�صية  عــالقــة  قـــام  اأ الــذي 
�صغوط  حــمــلــة  ــصــن  و� حــّكــامــهــا 
يــــران  قــ�ــصــوى �ــصــد خــ�ــصــمــهــا اإ
ن�صطاء  يعتربه  عما  النظر  وغ�س 
ويرى  احلقوق.  جمال  يف  انتهاكات 
بالقلق  ت�صعر  اململكة  ّن  اأ مراقبون 
بايدن  دارة  اإ ترتاجع  اأن  احتمال  من 
وتعود  ــران  ي اإ �صد  العقوبات  عن 
ــاق الـــنـــووي مــعــهــا الــذي  ــف ــالت ل
من  ــد  وحت ــب,  ــرام ت منه  ان�صحب 
على  وحتا�صبها  الأ�صلحة,  مبيعات 
وزير  لكن  احلقوق.  لة  م�صاأ خلفية 
عادل  اخلارجية  لل�صوؤون  الــدولــة 
�صبكة  مــع  مقابلة  يف  قــال  اجلبري 
اململكة  ّن  اإ ال�صبت  ان”  ان  “�صي 
املتحدة  الوليات  رئي�س  مع  تتعامل 
اأو  جمهوريا  كان  �صواء  “ك�صديق 
ما  اأن  “اأعتقد  واأ�صاف  دميوقراطيا”. 
يرتجم  ل  احلملة  يف  النا�س  يقوله 
ت�صلمهم  مبجرد  الحيان  من  كثري  يف 
ترامب  الرئي�س  ــال  ق من�صبهم. 
احلملة,  خالل  ال�صعودية  عن  �صياء  اأ
يزورها  ــة  دول اأول  كنا  ذلــك  ومــع 

اجلبري  وتابع  من�صبه”.  توىل  عندما 
يف  للمملكة  �ــصــفــريا  ــان  ك الـــذي 
للخارجية  ووزيرا  املتحدة  الوليات 
توليهم  مبجرد  �صاء  الروؤ مع  “نتعامل 
�صخمة  م�صالح  ولدينا  منا�صبهم 
ل   )…( املــتــحــدة.  الــوليــات  ــع  م
تغيري  هــنــاك  �صيكون  ــه  ن اأ تــوقــع  اأ
بال�صيا�صة  يتعلق  ــا  م يف  كــبــري 
وجــاءت  المريكية”.  ــة  اخلــارجــي
ال�صعودي  املــ�ــصــوؤول  ت�رشيحات 
افرتا�صية  قمة  بــالده  تنّظم  بينما 
حملته  وخالل  الع�رشين.  ملجموعة 
ال�صعودية  ترامب  هاجم  النتخابية, 
كعبيد  الن�صاء  “تعامل  ّنها  اإ وقال 
يف  ــا  زاره لكنه  املثليني”,  وتقتل 
يف  لــه  خارجية  جولة  اأول  بــدايــة 
حلفائه  قــرب  اأ اأحد  وجعلها   2017
رجل  عالقة  وتتناق�س  العامل.  يف 
العالقة  مع  هذه  الوثيقة  الأعمال 
الغنية  اململكة  ربطت  التي  الفاترة 
الذي  اأوباما  باراك  ب�صلفه  بالنفط 
حول  يران  اإ مع  التفاق  برامه  باإ ثار  اأ
ال�صعودية  خماوف  النووي  ملفها 
ــذي  ــدن ال ــاي ــا.  ووعـــد ب ــه ــريان وج
وليتيه,  خــالل  لوباما  نائبا  كــان 
الريا�س  مع  العالقة  تقييم  باإعادة 
ال�صحايف  قتل  على  وحما�صبتها 
يف   ,2018 يف  خا�صقجي  جــمــال 
ال�صتخبارات  وكالة  قالت  جرمية 
الأمــري  العهد  ويل  ّن  اإ المريكية 
بها  اأمر  يكون  قد  �صلمان  بن  حممد 

مرة. من  اأكر  نفاه  ما  وهو 
ق/د

ــزداد  ي �صوته  ــدا  ب اخلطر  ناقو�س 
انــحــاء  خمتلف  يف  ف�صيئا  �صيئا 
يف  املــطــردة  ــادات  ــزي ال بعد  الــعــامل 
الناجمة  والوفيات  ال�صابات  اعداد 
ــا. الــوليــات  ــورون عــن فــريو�ــس ك
عامليا  الوىل  المــريكــيــة  املتحدة 
لكر  امل�صابني  عدد  ارتفاع  �صهدت 
واربعمئة  مليونا  ع�رش  اثني  من 
اىل  ا�صافة  حــالــة  ــف  ال وخم�صني 
و�صتني  ـــد  وواح مئتني  ــن  م اكــر 
يف  احلرج  الو�صع  وفــاة.  حالة  الف 
ال�صلطات  ا�صطر  املتحدة  الوليات 
عقار  ل�صتخدام  طارئة  موافقة  ملنح 
لعالج  ريجينريون  �رشكة  طورته 
الذي  الــدواء  نف�س  وهــو  املر�صى 
دونالد  الرئي�س  لعالج  ا�صتخدم 

ال�صحيون  امل�صوؤولون  اما  ترامب. 
اكرب  ارتفاع  من  خمــاوف  فاعلنوا 
ماليني  ــرار  ق ب�صبب  احل�صيلة  يف 
داخلية  رحالت  تنظيم  المريكيني 
الخــذ  دون  ال�صكر  عيد  مبنا�صبة 
الطبية.  التحذيرات  العتبار  بعني 
حيث  من  عامليا  الثالثة  الربازيل  اما 
فاعلنت  الفريو�س  جــراء  اخل�صائر 
عــدد  يف  ــدة  ــدي ج ـــادة  زي ت�صجيل 
القطاع  م�صوؤولو  وقال  ال�صابات. 
�صغل  مت  ــه  ان الــبــالد  يف  ال�صحي 
العناية  وحــدات  من  باملئة  ت�صعني 
العامة  امل�صت�صفيات  يف  املــركــزة 
بن�صبة  زايــدة  ت�صجيل  بعد  خا�صة 
ــالت  ح بــاملــئــة يف  عــ�ــرش  ثــمــانــيــة 
خالل  املر�س  جراء  امل�صايف  مراجعة 

الخرية. الفرتة 
ال�صلطات  بدات  فقد  املك�صيك  ويف 
ــطــاع لجـــراء  ــن ــعــة ال ــص حــمــلــة وا�
بهدف  للمر�س  جمانية  اختبارات 
وذلــك  ــدوى  ــع ال تف�صي  مــن  ــد  احل
البالد  يف  امل�صابني  عدد  جتاوز  بعد 

الفا. وثالثني  واثنني  مليونا 
كما  ــال  ــغ ــربت ال ـــررت  ق اوروبـــيـــا 
فر�س  الوروبية  البلدان  من  غريها 
المــاكــن  يف  الــكــامــات  ا�صتخدام 
ــة, كــمــا قــررت  ــق ــل ــغ ــة وامل ــام ــع ال
الداخلي  ال�صفر  حظر  ال�صلطات 
فر�س  اىل  ا�صافة  املدار�س  واغالق 
عــ�ــرشات  لــيــلــي يف  ـــوال  جت حــظــر 

لبلديات. ا
الربتغايل  ـــوزراء  ال رئي�س  ــال  وق

احد  ــرتدد  ي كو�صتا:"لن  اأنطونيو 
لوقف  الالزمة  الجراءات  اتخاذ  يف 
يتخذ  ان  يريد  احد  ل  لكن  الوباء, 
ــر مــن الجــــراءات الــ�ــرشوريــة  اك

الوباء". على  لل�صيطرة 
املناوئة  التظاهرات  باتت  املانيا  ويف 
حيث  لوفا  ماأ امرا  العزل  لجــراءات 
�صاحة  يف  �صخ�س  الف  نحو  جتمع 
منددين  ليبزيغ  مبدينة  اغ�صط�س 
القا�صية  احلكومية  ــرارات  ــق ــال ب
ان  ال  الــعــزل,  اجـــراءات  بت�صديد 
بتفريق  وقــامــت  تدخلت  ال�رشطة 
امل�صموح  العدد  ان  بدعوى  املحتجني 
خم�صمئة  هو  املنطقة  تلك  يف  به 

. فقط
ق/د

للرئي�س  القانوين  الفريق  قال   
ــي املــنــتــهــيــة وليــتــه  ــك ــري م الأ
التما�صا  قدم  نه  اإ ترامب  دونالد 
ولية  يف  الأ�صوات  فرز  لإعادة 
حماولة  يف  ال�صبت,  يوم  جورجيا 
الدميقراطي جو  لغاء فوز  اأخرى لإ
الرئا�صية.  النتخابات  يف  بايدن 
يوم من  بعد  اخلطوة  هذه  وجاءت 
بريان  الــوليــة  حاكم  ت�صديق 
رافين�صبريجر  ـــراد  وب كيمب 
بولية  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير 
جمهوري,  وكالهما  جورجيا, 
النتائج,  على  م�صتقل  ب�صكل 
بهام�س  بايدن  فوز  تظهر  التي 
ــوت.  �ــص  12000 مـــن  اأكــــر 
الأ�صوات  فرز  ــادة  اإع ــدت  واأك
بالفعل,  بايدن  فوز  اخلمي�س  يوم 
فوزه  هام�س  لأن  نظرا  ولكن 
يحق   ,% 5ر0  مــن  قـــل  اأ ــان  ك
الفرز.  اإعادة  طلب  ترامب  حلملة 
لرتامب  القانوين  الفريق  �صار  واأ
“اقرتاع  و  خاطئة”  “نتائج  اإىل 
دليل  اأي  دون  قانوين”  غــري 
احلملة  طلب  فيه  اأعلن  بيان  يف 
بالولية.  الأ�صوات  فرز  اإعادة 
نتائج  لــغــاء  لإ ترامب  وي�صعى 
التي  مــريــكــيــة  الأ النــتــخــابــات 
ت�رشين  من  الثالث  يف  اأجريت 
تقدمي  ــالل  خ مــن  ثــان/نــوفــمــرب 
قبولها  يتم  مل  قانونية  طعون 
لها  �ــصــا�ــس  اأ ل  مــزاعــم  ونــ�ــرش 
�صخم.  انتخابي  تزوير  ب�صاأن 
وليات  عدة  يف  ق�صاة  ورف�س 
ـــاواه  ــن دع بــالــفــعــل الــعــديــد م
�صابق  ــت  وق ويف  الق�صائية. 
حمكمة  رف�صت  ال�صبت,  مــن 

بن�صلفانيا  ــة  ولي يف  احتــاديــة 
رفعها  ق�صائية  دعوى  يف  النظر 
يف  تزوير  وجــود  تزعم  ترامب 
واأو�صح  الرئا�صية.  النتخابات 
ماثيو  الحتادية  املحكمة  قا�صي 
املحكمة  لقرار  ملخ�س  يف  بران 
حماميي  اأن  ال�صبت  م�صاء  ن�رش 
حججا  فــقــط  ــوا  ــدم ق ــب  ــرام ت
ا�صا�س  اإىل  ت�صتند  ل  قانونية 
دلــة.  ومت  ــري مــدعــومــة بــالأ وغ
الق�صائي  نــذار  الإ رف�س  بذلك 
ولية  ملنع  ترامب  طلبه  الــذي 
على  الت�صديق  من  بن�صلفانيا 
ــات. وكــانــت  ــاب ــخ ــت نــتــائــج الن
ــــوى تـــرامـــب الــقــ�ــصــائــيــة  دع
ماليني  اإبطال  اإىل  اأي�صا  تهدف 
اأن  القا�صي  وكتب   . الأ�صوات 
تكف  مل  املقدمة  دلة  والأ احلجج 
ت�صويت  بطالن  ــالن  لإع حتى 
�صعبنا  اإن  واحــــد.  “ناخب 
تطالب  وموؤ�ص�صاتنا  وقوانيننا 
ترامب  مناف�س  وفــاز  باملزيد”. 
املهمة,  الولية  يف  الدميقراطي 
املجمع  يف  �صوتا   20 ت�صم  التي 
لتوقعات  ووفــقــا  النــتــخــابــي. 
فاإن  الأمريكية,  الإعالم  و�صائل 
اأ�صوات   306 الآن  لديه  بايدن 
ما  وهو  النتخابي,  املجمع  يف 
اأغلبية  عن  ملحوظ  ب�صكل  يزيد 
للفوز.  الالزمة  �صوتا   270 الـ 
رف�صه  عــلــى  ــب  ــرام ت ويــ�ــرش 
ــة, زاعــمــا  ــهــزمي ــال العـــــرتاف ب
�صخم  انتخابي  تزوير  حــدوث 
ت�رشين  من  الثالث  انتخابات  يف 

ثان/نوفمرب.
ق/د

رئي�س  احل�صني  عثمان  حممد  قال 
اإن  الــ�ــصــودانــيــة  الأركــــان  هيئة 
يحدث  ما  بقلق  يتابع  ال�صودان 

تيغراي. قليم  اإ يف 
ت�صاعد  ظـــل  يف  ـــك  ذل وجــــاء 
رئي�س  حــكــومــة  بــني  املـــعـــارك 
اأحمد  بـــي  اآ ثــيــوبــي  الإ الــــوزراء 
�صمال  يف  تيغراي  حترير  وحركة 
قائال  عثمان  حممد  وتابع  ثيوبيا.  اإ
مع  احلدود  تاأمني  على  نعمل  ننا  اإ
الوقت  يف  وذلك  الالجئني,  تدفق 
اآلف  فـــرار  فيه  ي�صتمر  الـــذي 
ثيوبية  الإ ــدود  احل اإىل  الالجئني 

�صابق,  وقت  ويف  ال�صودان.  مع 
مدينة  الأركــان  هيئة  رئي�س  زار 
حل�صور  الق�صارف  بولية  الفاو 
الع�صكرية  املنطقة  اأعياد  ختام 
وذلــك  ــاو,  ــف ال مبحلية  ال�رشقية 
�صريتها  )�صنعيدها  �صعار  حتت 
الــيــوم  ويـــحـــتـــوي  الأوىل(. 
ع�صكرية  عرو�س  على  اخلتامي 
وافتتاح  ريا�صية  ومناف�صات 
ثقافية  ليايل  ومعار�س  من�صاآت 
من  الول  ــل  ــي ــرع ال وتـــكـــرمي 
ذلك,  غ�صون  ويف  الع�صكريني. 
ر�صمية  اإعـــالم  و�صائل  ــرت  ذك

ثيوبي  الإ اجلي�س  اأن  الأحد,  اليوم, 
حل�صار  الــدبــابــات  �صي�صتخدم 
تيغراي  قليم  اإ عا�صمة  ميكيلي 
املدنيني  يحذر  نــه  واأ ال�صمايل, 
يــ�ــصــا  ــد يــ�ــصــتــخــدم اأ ـــه ق ن ــن اأ م
وقال  املدينة.  لق�صف  املدفعية 
الكولونيل  الع�صكري  املتحدث 
ذاعــة  الإ لهيئة  ت�صيجايي  ديجني 
الر�صمية:  ثيوبية  الإ والتلفزيون 
احلا�صم  اجلزء  هي  القادمة  "املراحل 
ح�صار  يف  وتتمثل  العملية  من 
الدبابات  با�صتخدام  ميكيلي 
املناطقة  يف  املــعــركــة  نـــهـــاء  واإ

احلقول".  نحو  والتقدم  اجلبلية 
من  الــرابــع  الــ�ــرشاع يف  وانــدلــع 
و�صفته  مــا  بعد  ــايل  احل نوفمرب 
�صنته  مباغت  بهجوم  احلكومة 
لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  قــوات 
الذي  ال�صيا�صي  احلزب  تيغراي, 
الــقــوات  على  تــيــغــراي,  يحكم 
اجلانبان  وقال  قليم.  بالإ الحتادية 
�صيطرت  الحتــاديــة  الــقــوات  اإن 
على  تقع  التي  اأديغرات  بلدة  على 
ال�صمال  اإىل  كيلومرتا   116 بعد 

ميكيلي. من 
ق/د

رغم توعد بايدن باإعادة تقييم الروابط معها 

ال�سعودية واثقة من عدم تاأثر عالقتها 
مع وا�سنطن 

الوليات املتحدة تلجاأ لدواء ا�ستخدمه ترامب �سد كورونا

رف�ص ال�ست�سالم والعرتاف بالهزمية 

ترامب يدعو فريقه للتحرك لإعادة 
فرز الأ�سوات يف جورجيا بعد اإعالن 

فوز بايدن

رئي�ص اأركان ال�سودان على حدود اإثيوبيا:

نتابع ما يحدث يف 'تيغراي' بقلق
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الكاتبة ال�ّسابة الليبية " �سمية اأبوبكر كوري " يف حوار ل"التحرير":

الكتابة �سورة ، والكتابة عن الواقع �سورة للمبدع اإذ ي�سيف املبدع 
روؤيته اخلا�سة لهذا الواقع 

اأ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 

اإىل  �سمية  جاءت  التحرير:كيف 
اكت�سفت  متى   ، والتاأليف  الكتابة 
الكتابة ؟ موهبتك ومن دفعك اىل 

وكان  �صغري  عمر  يف  الكتابة  ــداأت  ب
غري  خواطر  عن  عبارة  اأكتبه  ما  كل 
 , عميق  معني  لها  يكن  ومل   , مرتبة 
ــراأ  ق اأ ــداأت  ب اجلامعة  دخــول  مع  ولكن 
اأكتب  بداأت   , كاتبة  اأين  واكت�صف  كثريا 
على  الن�رش  اإىل  مــر  الأ بي  و�صل  حتى 
العربي. العامل  دول  جميع  من  ال�صحف 

قــراءة  يف  ـــداأت  ب اأن  بــعــد  اكت�صفت 
ــاب  ــكــت ــى كـــبـــار ال ــل ــي ع ــو�ــص ــ�ــص ن
خلفية  وعندهم  كتب  موؤلفي  واأ�صخا�س 
ا�صت�صريهم  دائما  كنت   , الكتابة  حول 
اكت�صفوا   , نقدهم  واتقبل  براأيهم  واآخذ 
الثناء  ت�صتحق  ون�صو�صي  كاتبة  باأين 

. عليها
�صغفي  هو  الكتابة  اإىل  دفعني  الــذي 
اأن  ا�صتحق  ــاأين  ب الــداخــلــي  و�صوتي 
ثم  ومن   , بقلمها   العامل  تغيري  يد  اأكون 

والأ�صدقاء الأهل  دعم 
يخو�سه  كبري  حتّد  التحرير:هناك 
املجتمع  اأّول ومع  نف�سه  مع  الكاتب 

�سبابي وجديد  قلم  بالك  فما   ، ثانيا 
ال�ساحة البداعية .. كيف  يف 

للمجتمع  تكتبني  ما  تو�سلي  اأن  ميكنك 
!؟ وهل هناك عراقيل و�سعوبات 

؟ واجهتك 
اأنكر  ول  العراقيل  من  الكثري  واجهت 
الفروقات  هــذه  ــود  وج ظــل  يف   , ذلــك 
للتفرقة  اأحيانا  يح�صل  الذي  والتمييز 

تكتب  اأن  فمثال   , ال�صباب  الُكتاب  بني 
لي�س  هذا  ويقول  اأحدهم  وياأتي  �صيئا 
ولكن    , ركــيــكــة  ون�صو�صك  ـــا  دب اأ
من  نوعا  كان   , نقدا  كالمهم  يكن  مل 
عن  التوقف  و  اأ لل�صقوط  دفــع  ــواع  ن اأ
العراقيل  من  الكثري  واجهت  الكتابة, 
اأتوقف  الأوىل  املــرة  يف  جعلتني  التى 
دون  من  ل�صهر  وتوقفت  الكتابة  عن 
على  تعرفت  اأن  اإىل  �صيء  اأي  اأكتب  اأن 
�صتاذة  الأ اجلزائر   من  وكاتبة   �صتاذة  اأ
حتى  كثريا   �صجعتني   , بوحلوان  فاطمة 
يدا  كانت  فهي   , الكتابة  عن  اأتوقف  ل 
من  بالرغم  كتفي  على  تربت  �صخية 

بيننا. التى  امل�صافة 
ير�سم  اأن  جدا  التحرير:جميل 

اأن مي�سي  اأهدافا والأجمل  الإن�سان 
وفقها ول يحيد عنها ، والأحالم 

نريد  ملا  لن�سل  طبعا وحدها ل تكفي 
"�سبية  اإ�سدار ورقي لك هو  ..اأول 
" حدثينا عن هذا الإ�سدار  اأعجمية 
التي حتمل دللت  الت�سمية  �سّر  ، وما 

والر�سالة  املحتوى  مو�سوعات  ما   ،
اأردت توجيهها من خالله ؟ التي 

يل.  اأدبي  عمل  اأول  اأعجمية  �صبية  نعم 
هو  ال�صم  بهذا  الكتاب  ت�صمية  �صبب 
ول�صت  اأعجمية  نني  لأ عرقي  اإىل  ن�صبة 
ن�صبة  اأو  كناية  كانت  ,اأعجمية  عربية 
عربي  بني  فرق  ول   , للعجم  انتمائي  اإىل 

التقوى.  يف  اإل  اأعجمي  ول 
اخلواطر  من  جمموعة  يت�صمن  الكتاب 
ع�رشية  بطريقة  املعا�رشة  والن�صو�س 
العاطفة  مــن  مــزيــج  فيها   , ومتقنة 
الكثري  وتوجد   , والفل�صفة  واملنطق 

�صهلة  بطريقة  دبــيــة  الأ الر�صائل  من 
فهمها. للجميع  ي�صهل  �صهلة  وبكلمات 
املجتمع  حال  ل�سان  التحرير:الكاتب 
اأيا كان ذكرا اأم اأنثى ، ووجب عليه 

اأدبي  ب�سكل  ولو  احلقائق  تو�سيح 
�سمية  اأن  القول  �سل�ص ، هل ميكن 

ج�سدت هذا يف كتابها ؟
على  ال�صوء  �صلطت  قــد  نــا  فــاأ  , نعم 
املجتمع  يف  ال�صلبية  الظواهر  من  الكثري 
�صهل  ب�صكل  الفكرة  اإي�صال  وحاولت   ,
عن  احلديث  تناولت   , ب�صيطة  وبعبارات 
خذلنا  كان  �صواء  اجلميع  بها  مير  م�صاعر 

عمل. يف  ف�صل  اأو  حب  خيبة  اأو 
املبدع  يف  دائمًا  توؤثر  التحرير:البيئة 

اأ�سافت لِك  وهو يوؤثر فيها ، ماذا 
تعي�سني  اأنك  خا�سة   ، املحيطة  بيئتك 

تعرف  والتي  ليبيا  ال�سقيقة  يف 
ما ؟ اأو�ساعا متوترة نوعا 

فّيا  ثر  توؤ مل  البيئة  اإن  احلقيقة  والله 
بالرغم  دبية   الأ م�صريتي  يف  �صخ�صيا 
القبيلة  و�ـــرشاعـــات  احلــــروب   ــن  م
التاأثري  هو  الوحيد  التاأثري    , امل�صتمرة 
الوا�صطة  لم�صني  الـــذي  ال�صلبي 
هنالك  لأن   , الُكتاب  بني  واملح�صوبية 
نهم   لأ  , اجلميع  اهتمام  تعري  ل  �صحف 
يعرفونهم  معينني  باأ�صخا�س  مهتمون 
التاأثري  هو  هذا   , عالقة  بينهم  وتوجد 

�صاهدته. الذي  الوحيد  ال�صلبي 
اإىل  اأي حد تنحازين  التحرير:اإىل 
ت�سعرين  ، ومتى  كتاباتك  الواقع يف 

الواقع واإعادة  التحرر من  بالرغبة يف 
؟ ابداعك  بخيال  بنائه 

الواقع  من  واآخذ  اأكتب   فيما  جدا  واقعية 
وطموحي  �صخ�صيتي  مــع  يــتــالءم  مبــا 
�صعرت  الأمر  ا�صتد  كلما    , واعتقاداتي 
بتوجهاتي  وابنيه  بالتحرر,  بالرغبة 
ذلك  ولي�س   , وطموحاتي  واأحــالمــي 
ول  حلم  فيه  يبني  ل  الذي  املجنح  اخليال 

منه. ذرة  حتى 
الأوعية  اأحد  التحرير:الكتابة 

ما   ، اإليها  التي تلجئني  واملالذات 
اإىل  التي توؤدي  الكتابة  هي مقومات 

الواقع؟ ت�سريح 
كرة  عــنــدي   الكتابة  مــقــومــات  مــن 
باأفكار  والت�صبع  والــقــراءة   املطالعة 
تت�صع  حتى  يكتب  مما  اأجود  قراأ  اأ  , اآخرين 
الواقع  يــة  روؤ يل  ويتي�رش  يــة  روؤ عندي 
ذوي  النا�س  وجمال�صة   , زوايا  عدة  من 

اأدبي. حمتوى 
الأدب  على  مطلعة  اأنت  التحرير:هل 
اجلزائري �سعرا ونرثا وما راأيك فيه 

، كيف جتدينه ؟
 , ــع  ــص ــوا� ال الطــــالع  يل  يت�صنى  مل 
ــة  ــب دي الأ بــروايــات  مهتمة  ولكنني 
هي  يل  بالن�صبة  الأوىل  ــة  ــي ــروائ وال

اعمالها  جميع  قراأت   ,, م�صتغامني  اأحالم 
واحد... عمل  �صوى  دبية  الأ

عبد  جــزائــري   �صاب   هنالك  واأي�صا 
قراأت   ,  " "باملتمرد  امللقب  بدران  احلليم 

يكتب. مبا  ومهتمة  املتمرد  كتابه  له 
م�ساريع  من  هناك  التحرير:هل 

ب�سمية  تنحى  ال�سرد  اأخرى يف جمال 
اأن خا�ست جتربة  التميز بعد  اإىل 

؟ التاأليف 
الر�صائل  كتابة  اأحب   , دبية  الأ الر�صائل 
الر�صائل  اأكتب  اأ�صبحت  ولقد   , دبية  الأ
ت�صبه  ر�صائل  الأخرية  الآونة  يف  دبية  الأ
اإيل  املــوجــهــة  ـــوت  ب اأ جـــودي  ر�ــصــائــل 

الطويل الظل  �صاحب 
عن  التوقف  من  التحرير:اخلوف 

هل  لال�ستمرار،  البع�ص  يدفع  الكتابة 
الهاج�ص؟ هذا  لديِك 

التوقف  هاج�س  اأمتلك  ل  الله  واحلمد  انا 
اأن  اأريد  وجمازفة  مغامرة   ن�صانة  اإ نا  اأ  ,

 , الواقعي  بــالإ�ــرشار  الف�صل  اأدح�س 
بداأت  ما   .... يل   نهاية  ل  بداية  لأين 
األف  �صقطت  لو  حتى  منه  نتهي  �صاأ منه 

ومرات  مرة 
هذا  لقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

احلوار و اجلريدة
هذا  يقراأ  من  لكل  ر�صالة  اأوجه  اأن  اأود 
كنت   ينما  اأ  , اأنت   , نعم   , الآن   احلــوار 
جديد  من  وابداأ  قاوم  بدا,  اأ ت�صت�صلم  ل 
حتما  مرة  ف�صلت  ا�صرتاتيجيتك  اأن  لو 

القادمة.... املرة  يف  �صتنجح 
تنتهي  ل  النا�س  اأحالم  باأن  دائما  تذكروا 
ف�صريى  اعملوا  لذلك   , نتنف�س  دمنا  ما 

اأعمالكم. الله 
الأخـــت  ــــني   م الأ عــائــ�ــصــة  ــى  ــص ــ� ن اأ ل 
الأوىل  الداعمة  كانت  التى  وال�صديقة 
هذا  اإىل  كتابي  طباعة  يف  ـــرية  والأخ
اجلّد  وقفة  معي  وقفت  من  هي   , اليوم 

اأعرفهم.  الذين  الأ�صدقاء  كل  بني 
يوؤتى  اأن  اإىل  لها  وممتنة  كثريا  اأ�صكرها 

. الغّراء  جلريدتكم  �صكرا   , اأجلي 

ليبية  كاتبة   ، مثابرة جدا   ، الف�سل  ا�سمه  �سيء  لي�ص هناك  قامو�سها  ،، يف  ، �سريحة طموحة  ان�سانة عفوية جّدا   ، �سنة   22 اللغة الإجنليزية..  ق�سم  ، طالبة جامعية متخ�س�سة يف  اأبوبكر كوري  �سمية 
لنا معها هذا احلوار اأكرث كان  كلماتها ولنتعرف عليها  الواقع من خالل  لنا  ، ت�سف  لتحقيقه  لها طموح ت�سعى جاهدة   ، املرحلة الأويل من درا�ستها  ، بدايتها كانت منذ  الكتابة والقراءة  تع�سق 

اأحالم م�ستغامني كاتبتي املف�سلة ، واأقراأ لعبد احلليم بدران امللقب "باملتمرد "

حالًة  �صنوات  منذ  جمتمعاتنا   ت�صهد 
ــع عــلــى كــافــة الأ�ــصــعــدة   ــرتاج مــن ال
مما   , القيمي  ال�صعيد  على  خا�صة 
و   , املجهول  �صباب  يف  تتخبط  جعلها 
�صيًئا  وتفقد  الوهن  غيابات  يف  تغرق 
 , الثقايف  بريقها  و  الدينية  هويتها  من 
اخالقية   اأزمة  بوجود  نقّر  اأن  علينا  وهنا 
م�صتويات  كافة  يف  متجذرة  حقيقة 
يف  و   , فراد  الأ اىل  و�صول  الأمة  هرم 
نحن   , الأخــالقــي  النــفــالت  هــذا  ظــل 
�صد  قيمية  ومعارك  ثورات  اإىل  نحتاج 
ي�صكننا   الذي  العوجاج  و�صد  نف�صنا  اأ
الكرمي.    وكتابنا  فطرتنا  اإىل  بالرجوع 

نهاية  مّت  والــفــكــرة  املنطق  ــذا  ه مــن 
املكتب  تن�صيب  املن�رشم   الأ�صبوع 
للعلوم  املاهر    - احلجل  عني   – البلدي 
القراآن  خلدمة  واملتخ�ص�س  والرتبية 
وفق   , وتــدبــرا  ــالوة  وت حفظا  الكرمي 
مــقــتــ�ــصــيــات خــريــطــة الــعــمــل الــتــي 
فريق  ب  , ون�صّ الولئي  املكتب  اعتمدها 
و  لتنفيذها  احلجل   عني  البلدي  املكتب 
الولئي  املكتب  رئي�س  بح�صور  ذلك 
و   " بوعويرة  "�صفيان  ال�صيد  للجمعية 
كذا  و   , الولئي  املكتب  اأع�صاء  بع�س 
املجتمع  موؤ�ص�صات  عن  املمثلني  بع�س 

. الفاعلني   والن�صطاء  املدين 
والإر�صاد  الإ�صالح  جمعية  بقاعة  و 
كلمة  بعد  و   , احلجل  ببلدية عني  �صابقا  
املحلي  املكتب  رئي�س  قبل  من  ترحيبية 
ال�صيد  قام   , بوعافية  ريا�س  املن�صب 
الولئي  الرئي�س   " بوعويرة   �صفيان   "
اأهدافها  و  باجلمعية  التعريف  للجمعية 
كذا  و   , واخلريية  والرتبوية  العلمية  

و  الآن  حلد  تن�صيبها  مت  التي  املكاتب 
حملية,  مكاتبا   10 حوايل  بلغت  التي 
بها  قــامــت  الــتــي  الإجنــــازات  على  و 
اأع�صاء   بع�س  كلمة  تلتها   , اجلمعية 
التي  و  للجمعية  ــي  ــولئ ال املــكــتــب 
التي  امل�صتقبلية  فاق  الآ يف  كّلها  �صّبت 
بالقراآن  للنهو�س  اجلمعية  لها  ت�صعى 
قراآين  م�رشوع  ح�صبهم  فهو   , الكرمي 
من  جمموعة  يتبناه   , نه�صوي  �صباين 
الكرمي  القراآن  خلدمة  اجلزائري  ال�صباب 
خالل  من  يعمل  وتدبرا.  وتالوة  حفظا 
اإعــداد  الأوىل    : �صا�صيتني  اأ عمليتني 
امل�صلم  اجلزائري  ال�صباب  من  جمموعة 
مع  متقنا  حفظا  الله  لكتاب  احلافظ 
العمل  و  فهمه  وكذا  اأحكامه  مراعاة 
حملية  اأق�صام  ن�صاء  اإ  : الثانية  و   , به 
حتتها  حتوي  الكرمي  للقراآن  ولئية  و 
خمتلف  يف  نية  القراآ للدرا�صات  مراكز 
املكثف  للتحفيظ  ومعاهد  املــجــالت 
التالوة  اأحكام  لتعليم  مراكز  كذا  و   ,
كامل  عرب  ن�صاطها  ميتد   , القراآن  وتدبر 
ن�صاطات  قــامــة  اإ مع   , الــوليــة  ــراب  ت
بعدها  ليتم  خا�صة.  وبرامج  متنوعة 
جلمعية  املحلي  املكتب  تن�صيب  مبا�رشة 
و  احلجل   بعني  والرتبية   للعلوم  املاهر 
ريا�س   : الرئي�س   : املكتب  قائمة  هذه 
فلو�س  حمزة   : الرئي�س  نائب   , بوعافية 
 , املطلب  عبد  اللهم  عبد   : الكاتب   ,
الله  �صيف   , لبزة  بوعزة   : املال  اأمني 
 : ال�صميع  عبد  حالب   , ع�صو   : عمر 
ع�صو   – –حمزة  نبيل  عامر  بن   , ع�صو 

. ع�صو   : اأحمد  دو�صن   ,
يو�صف بن   . خل�رش   . اأ 

م�سروع تطوعي رائد خلدمة القراآن الكرمي حفظا وتالوة وتدبرا

جمعية املاهر للعلوم و الرتبية  تن�سب 
املكتب املحلي  لبلدية عني احلجل 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية مترنا�ست

املقاطعة الإدارية عني �سالح
دائرة: عني �سالح

بلدية عني �سالح
م�سلحة ال�سوؤون الجتماعية

مكتب اجلمعيات
الرقم: 42 / 2020

و�سل اإ�سعار بتجديد الثقة باملكتب 
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   12/06 من   17 املادة  لأحكام  طبقا 
 2013/02/25 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  باجلمعيات 
املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية : امل�سماة : النادي 
الريا�سي الهاوي �سباب الري  عني �سالح حتت رقم: 104 /1982 بتاريخ 
15 /1982/10املقيمة : ق�سر املرابطني عني �سالح ي�سرفني اأن اأحيطكم 
 : ال�سيد  التي يرتاأ�سها  باملكتب اجلمعية  الثقة  علما مبوافقتنا على جتديد 

هداوي �سليمان.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                            م�ستخرج من قائمة �سروط لبيع عقار باملزاد العلني                                                                                                                       

                                                 املادة 748 من ق ا املدنية و الإدارية

ال�ســند  عــلى  وبــناءا  بالـوادي  الرمـال  بحي  مكتبنـا  الكائن  و  الوادي  ق�ساء  وجمل�ص  مـــــــــــــحكمة  لدى  الق�سائي  املحــــ�سر  اإ�سمـــــــاعيـل  ميـــ�ســـة   / الأ�ستاذ  نحــــن 
التنــــفيـــذي املتـــــــــمثــل فــــــــــي: القـــــــــــــرار الغرفة �ســـــــــــــــوؤون ال�سرة املمهــــــــــــــــــور بال�سيــــــــــــــغة التـــــــنفيــــــــــذية تــــــحت رقـم القــــ�سية : 
00471/19 رقم الفهر�ص 00278/20 ال�سادر عـن مـــجل�ص ق�ســــــــــــاء الوادي بتاريـخ : 19/03/2020 واملوؤيد للحكم الق�سم : �ســــوؤون الأ�سرة ال�سـادر عـن : حمكمـة 
اإليه  ينمي  الذي  والق�سم  م�ساحته  ذكر  �ســــــــــق  يف  له  واملتمم   01138/19  : الفهر�ص  رقــم    00385/19  : اجلدول  رقــم  حتت   11/06/2019  : بتاريـــخ  الــوادي 
ومــــــــجموعة امللكية وموقعه وطريــــــق بيعه .  لفائـدة : ورثة املرحوم مهاوة �سعيدي بن حممد وهم : اأبناوؤه : مهاوة نادية – مهاوة منرية – مهاوة نور الهدى – مهاوة و�سيلة –

  مهاوة مباركة – مهاوة �سا�سية – مهاوة حممد – مهاوة وردة – مهاوة قرمية – ورثة ابنه املرحوم مهاوة مربوك بن �سعيدي وهم :
البيـــع  �سروط  قائمـــــــة  اإيـــداع  حم�سر  على  بناء  ــ    . مربوك  بن  ال�سعيد  حممد  مهاوة  القا�سر  ابنها  عن  ونيابة  نف�سها  عن  ا�سالة  الها�سمي  بنت  وردة  �ساحلي   : زوجته   
 : لتاريــــــخ  العرتا�سات  جل�ســـــــة  حتـــــــــــــديد  مت  مبـــــــــــوجبـــــــــــــها  والتي   17/11/2020  : بتـــــاريـــــــخ  الـــوادي  حمكمة  رئــــــــــــا�سة  باأمانــــــــة  املودع 
01/12/2020 على ال�ساعة : 10:00 �سبــاحا بالإ�ســــــافة اإلــــى �ســروط البيع املدونة يف القائمة املتواجـــــــــــدة بكتابة �ســــــــبط حمكمة الوادي ومكتب املح�سر الق�سائي 

والـــــتي ميكن الإطالع عليها لدى كتابة ال�سبط ومبكتب املح�سر الق�سائي املذكورين.
                                                                                                                                                                                                                                                         املح�سـر الق�سـائي

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي                                                  
    مكتب الأ�ستاذ/ مي�سه اإ�سماعيل                        

      حي الرمال - الوادي ولية الوادي         
    الهاتف : 032.13.47.42                           

اأول  �سوؤون الأ�سرة علنيا ح�سوريا يف  حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا 
درجة يف ال�سكل / قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اإجناز اخلربة يف املو�سوع 
/ اإفراغ احلكم ال�سادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2020-01-29 فهر�ص 
علي  الدكتور  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد   0039-20 رقم 
مرباح املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 2020-07-06 حتت رقم 
021 - 2020 وتبعا له احلكم بامل�سادقة على حمتواها، وبالنتيجة احلكم 
باحلجر على املرجع �سدها �سواري اماين املولودة بتاريخ 03 -10- 1998 
بالقرارة - تعيني الأب املرجع �سواري الأخ�سر مقدم عليها لرعايتها والقيام 
ب�سوؤونها مت�سرفا يف ذلك ت�سرف الرجل احلري�ص على نف�سها ومالها ومراعيا 
يف ذلك م�سلحة املحجور عليها، مع اأمره بن�سر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف 
جريدة يومية باللغة العربية - حتميل املرجع بامل�ساريف الق�سائية املتعلقة 
بالدعوى احلالية والدعوى الأ�سلية - بذا �سدر هذا احلكم و �سرح به جهارا 
يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و ام�سي اأ�سل هذا احلكم 

من طرفنا نحن الرئي�ص و اأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

الديوان العمومي للتوثيق
مكتب الأ�ستاذ اأبوبكر �سالح حي ال�سوق القرارة ولية غرداية

تاأ�سي�ص موؤ�س�سة خريية غري ربحية
امل�سماة " موؤ�س�سة ال�سيخ اأبي اليقظان الفتية "

اأبي  ال�سيخ  " موؤ�س�سة  الت�سمية  خريية  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  مت  وم�سجل،   .2020/1312 الفهر�سة:  رقم   2020 نوفمرب   15 بتاريخ  مبكتبنا  حمرر  عقد  مبوجب 
اليقظان الفتية"  مو�سوعها: تهدف املوؤ�س�سة اأ�سا�سا اإىل  تر�سيخ املبادئ والثوابت الوطنية )ال�سالم ، العربية، الأمازيغية ( يف اأبناء الع�سرية وابناء البلدة

تكوين اأبناء الع�سرية تربويا وثقافيا واجتماعيا وريا�سيا �سمن عادات وتقاليد املجتمع الأبا�سي امليزابي
/ ابراز املواهب اإىل حيز الوجود و�سقلها /زرع القيم الوطنية وروح املواطنة و الوحدة الوطنية لدى النا�سئة ون�سر الأخالق الفا�سلة

/ القيام بكل ن�ساط يخدم الفرد واملجتمع وي�ساهم يف تطويره ثقافيا وفكريا . / تنظيم درو�ص دعم لقائدة الطلبة والطالبات من اأجل م�سايرة منهاج وزارة 
الرتبية الوطنية... اإىل غاية اأخر هدف / تتعهد املوؤ�س�سة بعدم ال�سعي اإىل حتقيق اأي اأهداف تخالف قوانني اجلمهورية

مقرها الجتماعي: حدد مقر املوؤ�س�سة بحي ال�سوق ال�سفلي ببلدية القرارة ولية غرداية.
يت�سكل املكتب من : الرئي�ص امل�سري : باحماين مو�سى بن ابراهيم - نائب الرئي�ص : �سليمان بوع�سبانة عبد احلميد بن حمو - اأمني املال : �سليمان بوع�سبانة 

عمر بن احلاج - الكاتب : بو�سحابة م�سطفى بن عي�سى. حرر ملخ�ص هذا العقد من اأجل اإجراءات الن�سر يف اجلريدة.                                                        املوثق  

الديوان العمومي للتوثيق مكتب الأ�ستاذ بن كريد خليل عبد 
الوهاب، املوثق نهج الفواني�ص �سارع اأول نوفمرب غرداية

�ص.ذ.م.م " ال�سحراء اأجنك�سيون بال�ستيك 
مقرها الإجتماعي حي املق�سم بلدية ال�ساية بن �سحوة ولية 

غرداية- راأ�سمالها: 000.00 000 20 دج
تاأ�سي�ص 

مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ 05/11/2020 مت تاأ�سي�ص �ص. 
ذ. م. م. من طرف كل من ال�سيد: جلود عبد القادر وال�سيد: خنان 
الأويل  التحويل  مو�سوعها:  نا�سر.  حبري�ص  وال�سيد:  العزيز  عبد 
ملادة البال�ستيك الأ�سا�سية. �سناعة مواد البناء البال�ستيكية. �سناعة 
املق�سم  حي  مقرها:  ...اإلــخ.  البال�ستيك  من  ال�سحية  الأدوات 
بلدية ال�ساية بن �سحوة ولية غرداية -. مدتها: بـ )99( �سنة. 
براأ�سمال قدره 000.00 000 20 دج ومت تعيني ال�سيد جلود عبد 
القادر م�سريا اأول لل�سركة. وال�سيد: خنان عبد العزيز م�سري ثاين 
وذلك ملدة غري حمدودة..                                     لالإعالن املـوثـق

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة عليا ح�سوريا يف اأول درجة 
يف ال�سكل / قبول اعادة ال�سري يف الدعوى بعد اجناز اخلربة يف املو�سوع / 
اإفراغ احلكم ال�سادر من حمكمة احلال بتاريخ 2020-01-29 فهر�ص رقم 
20-0040 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الدكتور علي مرباح 
 020 2020-07-06 حتت رقم  املودعة لدي امانة �سبط املحكمة بتاريخ 
- 2020 وتبعا له احلكم بامل�سادقة على حمتواها، وبالنتيجة احلكم باحلجر 
 1997  -  02-  23- بتاريخ  املولودة  عائ�سة  �سواري  �سدها  املرجع  على 
بالقرارة - تعيني الأب املرجع �سواري الأخ�سر مقدما عليها لرعايتها والقيام 
ب�سوؤونها مت�سرفا يف ذلك ت�سرف الرجل احلري�ص على نف�سها ومالها ومراعيا 
يف ذلك م�سلحة املحجور عليها، مع امره بن�سر منطوق هذا احلكم لالعالم يف 
جريدة يومية باللغة العربية - حتميل املرجع بامل�ساريف الق�سائية املتعلقة 
بالدعوى احلالية و الدعوى الأ�سلية. بذا �سدر هذا احلكم و �سرح به جهارا 
يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله ام�سي اأ�سل هذا احلكم 

من طرفنا نحن الرئي�ص و امني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

حكمت املحكمة يف اأول درجة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا ح�سوريا. يف ال�سكل: قبول رجوع الدعوى بعد اخلربة. يف املو�سوع: اإفراغ احلكمال�سادر 
تاريخ:  يف  املحكمة  �سبط  باأمانة  تقريره  واملودع  مرباح  على  اخلبري  بتعيني  15/01241القا�سي  رقم  فهر�ص   26/10/2015 بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن 
املولود يف  بالنتيجة امل�سادقة على حمتواها واحلكم باحلجر على املدعى عليه يف الإرجاع مو�سى واإبراهيم حممد   2016/16 20/01/2016 فهر�ص رقم: 
11/01/1985 بغرداية ابن �سليمان و�سموين فطيمة. والتاأ�سري بذلك على هام�ص عقد ميالده وتعيني املدعي يف الإرجاع �سقيقه مو�سى واإبراهيم حممد 
28/03/2016 ي�ستمر اإىل غاية زوال �سببه.  لـ  اأن يبداأ �سريان هذا احلجر من تاريخ النطق باحلكم املوافق  مقدما عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه، على 
ون�سرمنطوق هذا احلكم لالأعالم يف اإحدى اجلرائد اليومية الوطنية وحتميل املدعي يف الإرجاع امل�ساريف الق�سائية. بذا �سدر هذا احلكم باجلل�سة العلنية 
املنعقدة مبقر حمكمة غرداية يف التاريخ املذكور اأعاله واأم�سياه نحن كل من الرئي�ص، واأمني ال�سبط. مالحظة / مت ت�سحيح اخلطاأ املادي الوارد يف منطوق 
2016/00517 والقول بتعيني املرجع يف ديباجة احلكم  28/03/2016 حتت رقم الفهر�ص  بتاريخ:  �سوؤون الأ�سرة  احلكم ال�سادر عن حممة احلال ق�سم 
امل�سمى مو�سى واإبراهيم عبد الوهاب بن �سليمان مقدما على �سقيقه امل�سمى مو�سى واإبراهيم حممد بن �سليمان بدل من تعيني امل�سمى مو�سى واإبراهيم حممد 
والباقي بدون تغيري مع التاأ�سري بحكم الت�سحيح على اأ�سل احلكم امل�سحح وعلى الن�سخ امل�ستخرجة منه. حتميل اخلزينة العمومية امل�ساريف الق�سائية. بذا 

�سدر احلكم واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله واأم�سيا اأ�سله نحن الرئي�ص، واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اأول  يف  ح�سوريا  علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
درجة يف ال�سكل / قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اإجناز اخلربة يف املو�سوع 
/ اإفراغ احلكم ال�سادر عن حمكمة احلال بتاريخ 29 - 01 - 2020 فهر�ص 
رقم 20-0038 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الدكتور علي مرباح 
املودعة لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ 2020-07-06 حتت رقم -019
2020 وتبعا له احلكم بامل�سادقة على حمتواها، وبالنتيجة احلكم باحلجر على 
بالقرارة   1994  - بتاريخ -28 -09    املولود  �سواري عدلن  املرجع �سده 
ب�سوؤونه  �سواري الأخ�سر مقدم عليه لرعايته والقيام  املرجع  - تعيني الب 
مت�سرفا يف ذلك ت�سرف الرجل احلري�ص على نف�سه وماله ومراعيا يف ذلك 
م�سلحة املحجور عليه، مع اأمره بن�سر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف جريدة 
يومية باللغة العربية - حتميل املرجع امل�ساريف الق�سائية املتعلقة بالدعوى 
احلالية والدعوى الأ�سلية بذا �سدر هذا احلكم و �سرح به جهارا يف اجلل�سة 
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اعاله وام�سي ا�سل هذا احلكم من طرفنا 

نحن الرئي�ص و امني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

يعلن ال�سيد: احممدي عطية بن عبد القادر ال�ساكن 
اأخيه:  باجللفة باحلجر على   87/09 بحي بن جرمة 
احممدي علي بن عبد القادر املولود يف 1953 كمقدم 
نيابة  والإدارية  القانونية  ب�سوؤونه  والقيام  لرعايته 
عن ت�سرفات الويل ال�سرعي، وهذا بناء على احلكم 
ال�سخ�سية  الأحوال  ق�سم  ال�سادر عن حمكمة اجللفة 
ــدول  اجل ــم  رق حتــت   12/10/2002 يف  ـــوؤرخ  امل

748/2002 ورقم الفهر�ص 749/2002.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 
مديرية البيئة

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

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

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

املادة الأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة لإن�ساء و ا�ستغالل مركب ل�سرتجاع البال�ستيك و الأوراق و الكرتون و الزجاج لفائدة ال�سيد/ لقرع الطاهر ،الكائن 
مبحاذاة منطقة الن�ساطات ببلدية متليلي بولية غرداية   املادة 02: ح�سب املخطط فاإن حدود املحطة هي وفق الإحداثيات التالية:

Coordonnées UTM WGS
Y=3574057.32X=559573.77B  01

Y=3574011.22X=559662.74B  02

Y=3573963057X=559640.18B  03

Y=3574009.08X=559551.08B  04

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

البلدي لبلدية متليلي / املحافظ و املحقق و �ساحب امل�سروع ، و كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات  الإدارية للولية.
 التحرير 2020/11/23 

قرار رقم :  1115 بتاريخ : 19 ماي 2020
لإ�سرتجاع  مركب  ا�ستغالل  و  لإن�ساء  البيئة  على  التاأثري  مدى  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن   
منطقة  الكائن مبحاذاة  الطاهر  لقرع   / ال�سيد  لفائدة  الزجاج  و  الكرتون  و  الأوراق  و  البال�ستيك 

الن�ساطات ببلدية متليلي بولية غرداية



حتى يظل ال�سمري املهني حيا :

14 اإلثنين 23 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 08 ربيع الثاني 1442هـ
العدد
2132

ينتقد احلاكم كما ينتقد 
اأّي �سخ�ص 

ال�ّصائعة  الأخطاء  1.من 
"ين�صح"  احلاكم  اأّن  القول 
وكاأن  جهرا.  ولي�س  �رّشا 
من  جهرا  احلاكم  انتقاد 

اجلرائم, والكبائر.
ينتقد  احلاكم كما  ينتقد     .2
على  ويثنى  �صخ�س.  اأّي 
يثنى  كما  واأفعاله  اأقواله, 
ي�صتحّق  �صخ�س  اأّي  على 

الثناء.
اأبدا  احلاكم  لي�صتثنى     .3

من  لي�صتثنى غريه  كما  بنقده,  الأمر  يتعّلق  اأبدا- حني  -اأقول 
النقد.

4.   يف القدمي مل تكن هناك و�صائل اّت�صال بني احلاكم واملحكوم, 
وانح�رشت حينها يف قّلة قليلة من الق�صاة, والعلماء فاأم�صوا 

هم الوا�صطة بني احلاكم واملجتمع يف حالت نادرة.
5.   وامتاز هذا الع�رش بتعّدد الو�صائط, وتنوعها, واختالفها, 
وتطورها, و�رشعتها, ودّقتها, وقدرتها, ومكانتها. واحلاكم قبل 
ناهيك  40 جريدة,  يقراأ تلخي�صا لأربعني  اأن يخرج من مكتبه 
بالتوا�صل  ة  اخلا�صّ وال�صفحات  العنكبوتية,  ال�صبكات  عن 

الجتماعي, وكذا الأجهزة املتعّددة املختلفة.
6.   هذه الو�صائط -وغريها ممن لنعرفها- هي و�صائل تقريب 
بني احلاكم واملحكوم. وو�صعت لي�صتغّلها املجتمع لتقدمي راأيه, 

ون�صائحه, وانتقاداته للحاكم دون وا�صطة من اأحد.
احلاكم,  لتن�صحوا  الو�صائط  هذه  ذكر  وبعد  الآن  ليقال     .7
ومن له راأي فليقّدمه للفقيه ليعر�صه بدوره على احلاكم, فاإّن 
فئة  يف  الن�صح  وح�رش  الّنا�س,  على  الت�صييق  من  الفعل  هذا 
دون املجتمع, ورفع احلاكم فوق الأّمة والنقد. وهذا من التمّلق 
املذموم للحاكم, ومن مظاهر الديكتاتورية املقيتة, وفر�س الذّلة 

وامل�صكنة على الأّمة.
8.   تطّرق البارحة �صاحب الأ�صطر للمو�صوع مع اأ�صتاذ, ومّما 
باعتبارك  احلاكم  انتقاد  اأهمية  عن  اأحّدثك  الآن:  وي�صيف  قاله 
الأ�صتاذ, ومن خالل عالقة الأ�صتاذ بتالمذته. حني توّزع النقاط 
ل على 2/20, والبع�س 9/20,  على الّتالميذ �صتجد من يتح�صّ
ل على 2/20  والبع�س 16/20. لحمالة �صتعاتب بقّوة من حت�صّ
ليتدارك   9/20 على  ل  حت�صّ من  وتعاتب  ينا�صب.  مبا  وتعاقبه 
ومن  القادمة.  املّرة  واأن ليكّررها يف  فيها,  وقع  التي  الأخطاء 
ل على 16/20 يعاتب اأي�صا رغم العالمة اجلّيدة ولو كان  حت�صّ
ل عليها. وال�صبب يف ذلك ليعمل  الوحيد يف الق�صم الذي حت�صّ
نظرك  يف  لأّنه   20/20 الكاملة  العالمة  وينال  واأح�صن,  اأكر, 
 16/20 ولي�س   20/20 على  ل  ليتح�صّ توؤهّله  موؤهالت  ميلك 

فقط.
9.   لو طبقنا قاعدة انتقاد التلميذ على احلاكم فمن حّق املجتمع 
حّقها.  واأجرم يف  لالأمة  اأ�صاء  الذي  احلاكم  وي�صجن  يعاقب,  اأن 
اأخطاأ  الذي  احلاكم  وينتقد  عمدا.  اأخطاأ  الذي  احلاكم  ويعاقب 
اأقواله واأفعاله  الثناء احل�صن للحاكم الذي كانت  �صهوا. ويقّدم 
الأّيام  يف  واأف�صل  اأح�صن  هو  مبا  يقوم  اأن  انتظار  يف  ح�صنة 

القادمة.
10.ليوجد حاكم عادل مطلق, وحاكم ظامل مطلق. فقد يعدل 
يف عدد من الق�صايا ويظلم يف عدد من الق�صايا. وما يراه فالن 
عدل يراه البع�س ظلما, وما يراه فالن ظلما يراه البع�س عدل. 

اإذن, كيف يتّم التعامل مع احلاكم يف مثل هذه الق�صايا؟.
11.يتعامل املجتمع مع احلاكم ح�صب كّل موقف يقوم به. يثنى 
يف  وينتقده  الثناء,  ي�صتحق  كان  اإذا  الفالين  املوقف  يف  عليه 
مع  التعامل  وي�صتمر  النقد.  ي�صتحق  كان  اإذا  الفالين  املوقف 
احلاكم بني ثناء ونقد, ودون توقف, ودون ح�رشه يف فئة مقّربة 

للحاكم من �صيا�صي اأو فقيه اأو عائلة.
وم�صوؤولية,  واحرتام,  باأدب,  احلاكم  نقد  يكون  اأن  12.لبد 

واأمانة, و�صدق, وتقدمي البدائل.
"املنهاج  كتاب:  قراءة  يومني  منذ  الأ�صطر  �صاحب  13.اأنهى 
اأبو  الّدين  جالل  لالإمام  الّنووي",  الإمام  ترجمة  يف  ال�ّصوي 
�صفيق  اأحمد  الأ�صتاذ:  حتقيق  ال�ّصيوطي,  الّرحمن  عبد  الف�صل 
 - هـ   1441 الّثانية  الطبعة  لبنان,  بريوت,  حزم,  ابن  دار  دمج, 
1994, من 112 �صفحة. فكتب على �صفحته بتاريخ: اجلمعة 
#عظمة_  :2020 �صبتمرب   25 لـ   املوافق  هـ   1442 1 7

�صّيدنا_النووي_يف_نقده_للحكام_قبل_علمه_وفقهه. 
الأ�صطر  �صاحب  دعت  التي  والأ�صباب  التفا�صيل  ذكر  مع 

للو�صول لهذه اخلال�صة.

بقلم /معمر حبـار

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

نعي  ونحن  املقام  هذا  يف  نتحدث 
من  ونوعا  �صنفا  واأنه  حتى  باأنه 
املتعددة  اأخطائهم  لهم  التالميذ 
كذلك .لكننا اأردنا النظر من زاوية 
من  �صيئا  نحقق  ..كي  معاك�صة 
مقام  ...ولكل  التحليلية  التوازنات 
هذا  على  ...ومثال  يقال  كما  مقال  
اإحدى  فهناك حادثة وقعت فعال يف 
ال�صا�صع)يوم  الوطن  هذا  بلديات 
من  ي�صمعون  املتمدر�صون  بقى 
عن  حكايات  يوميا  اأ�صتاذهم 
الأ�صح  بل  الن�صاء(  واأحوال  الزواج 
يكرر  وراح  ذلك  على  اعتاد  اأنه 
اأ�صحت  حتى  الأ�صلوب  نف�س 
الأخري   روتينيا...ويف  �صلوكا 
حينما انتهى الف�صل الأخري واجتاز 
امل�صريي  امتحانهم  التالميذ  هوؤلء 
واأخفق.. اأغلبهم  ر�صب  الباك  يف 
العنان  يطلقون  راحوا  بعدها 
حلقهم  ما  باأن  معرتفني  لأل�صنتهم 
الأ�صباب  اأحد  هو  الأ�صتاذ  هذا  من 
ندم  هو  لالأ�صف  )لكن  ـ  الرئي�صية؟ا 
عينة  وهذه  الأوان(  فوات  بعد  جاء 
اأن   خاللها  من  اأردنا  فقط  واحدة 
مو�صوعنا.. لتناول  عمادا  نتخذها 
بكرة  موجودة  �صك  بال  لأنها 

ومغايرة... دة  عرِ واأ�صكال  وباألوان 
والرتاخي  التهاون  هذا  ويعترب 
حق  يف  الإجرام  نقول  ل  حتى 
الأ�صباب  اأهم  بني  بريئة..من  اأجيال 
نف�صها  فر�صت  التي  املو�صوعية 
ل  الأخرية  ال�صنوات  يف  خا�صة 
البع�س من هوؤلء  اأن  ل�صيء �صوى 
مهنة  يف  اأنف�صهم  ح�رشوا  الأ�صاتذة 
منهم  الأغلب  عنوة..بل  التعليم 
املهمة  فيها  وراأى  املهنة  ا�صت�صهل 
ماآرب  لتحقيق  و�صول  الأكر 
اإىل  حتتاج  ل  مهنة  اأنها  اأي  ما؟ا 
تدري�س  مثل  مثلها  ع�صلي  جهد 
حتتاج  ل  التي  البدنية  الرتبية  مادة 
والتوجيه؟ا)  للوقوف  اإل  بدورها 
املتخرجني  اأغلب  اأن  والدليل 
اجتياز  لأن  الريا�صة  مادة  اإختاروا 
ونحن  و�صهال(  هينا  اأمرا  م�صابقتها 
هنا ل نعمم كي   ل نظلم ال�صادقني 
يف هذا القطاع واملوؤهلني الأكفاء...
الفئات  تلك  على  هو  تركيزنا  فقط 
املعلم  �صفة  متثل  اأ�صبحت  التي 
عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  واملربي 
تعمل  ل  وجوهرها..يوم  م�صامينها 
بالكد  نف�صها  وتاأطري  تكوين  على 
هذا  يكن  مل  .واإن  والر�صكلة  واجلد 
الأر�س  على  مرتجما  وفعال  واقعا 
�صيجنيها  التي  النتيجة  كانت 
ُتعد  اأفواج  �صياع  هي  اجلميع 
دخلوا  اأبرياء  تالميذ  من  بالع�رشات 
العلمي  التح�صيل  هدف  لأجل 
مع  يتعاركون  اأنف�صهم  فوجدوا 
اأوكلت  من  وت�رشفات  �صلوكات 
والتكوين  الإ�رشاف  مهمات  اإليهم 
تبووؤا   الذين  وهم  والإعداد.. 
)لأن  الطرق  ب�صتى  م�صوؤوليتها 

الوظيف  قطاع 
متعفنا  لزال  اجلزائر  يف  العمومي 
وهذه  الف�صاد(  بوؤر  اأكرب  واأحد 
على  تخفى  ل  وحقيقة  �رشاحة 
داخل  ت�رشفات  باأنها  قلنا  ـ  اأحد 
يف  اإل  ت�صنيفها  ميكن  ل  الأق�صام  
الت�صليم  مع  ؟ا  والطي�س  التيه  خانة 
لهم  الأ�صاتذة  من  النوع  هذا  باأن 
وهذا  .ـ  املختلفة  اخلا�صة  ظروفهم 
العقبات  كانت  مهما  مبربر  لي�س 
ـ   مقد�صة  مهنة  التعليم  مهنة  لأن 
التي  الإ�رشابات  تلك  هو  والدليل 
اإىل   وهناك  هنا  بوقعها  ن�صمع  بتنا 
مبكان  لي�س  خلت...ولكن  �صنوات 
ولواحقها  ال�صدمات  هذه  تنتقل  اأن 
كان  التدري�س..فقد  قاعات  اإىل 
حتدث  األ  وال�صواب  الأجدر  من 
ت�صب  انتقامية  عك�صية  حالت 
ب�صمومها  تنطلي  قل  اأو  بحدتها  
والتلميذ  الطالب  ذهنية  على 
واآخر  الأ�صعف  احللقة  ُيعترب  لأنه 
التي  حمطة يف �صلم هذه املعادلت 
من  بن�صوبها  ون�صمع  تتكرر  ظلت 
كله  ذلك  لآخر..ويحدث  ف�صل 
لي�س  الأجور  وزيادة  ارتفاع  با�صم 
الهاج�س  حجم  يبني  وهذا  ؟ا  اإل 
يف  وجدوا  لأ�صاتذة  والأخري  الأول 
لرتجمة  مرتعا  امل�صتقلة  النقابات 
م�صحني  وهواج�صهم  همومهم 
بالرتبية والتعليم  له عالقة  بكل ما 
ب�رشف.و�صارت  الر�صالة  واأداء 
�صبه  قو�صني  قاب  النقابات  هاته 
باأكمله.. قطاع موازرِ لقطاع الرتبية 

ويف  موازية؟ا  دولة  نقول  ل  حتى 
التعطيل  النهاية  يتج�صد ثمن  هذا 
التح�صيل  يف  نف�صه  ويرتجم 

والنتائج  املهرتىء؟ا  ال�صيئ  العلمي 
ال�صعيفة.

حتى  يحدث  كان  ما  جراء   وهذا 
مثل  حوادث  اإىل  الأمور  و�صلت 
تلميذه  من  الأ�صتاذ  يطلب  اأن 
اأو    . له  �صيجارة  و�رشاء  اخلروج 
الظفر  اأجل  . من  حيازة علبة كاملة 
بنقاط اإ�صافية ؟ا وهناك اإن مل تخّنا 
الق�صم.. داخل  يدخن  من  الذاكرة 
بطرق  الأولياء  من  هبات  ويطلب 
يطرح  من  .وكذلك  مبا�رشة  غري 
ُت�صمع  ل  التي  الأ�صئلة  من  العديد 
هذا  كل  كان  ال�صارع...فاإن  يف  اإل 
واقعا  اأ�صبح  وقد  وغريه  يحدث 
كما  ال�صالم  الدنيا  فعلى  ملمو�صا 
التعليم  �رشف  هو  ها  بل  يقال؟ا  
القائمني  وباأيادي  علنية  ُينتهك 
املعلم  يعد  مل  وممثليه...بحيث  عليه 
كما  بالر�صول  �صبيها  الأ�صتاذ  اأو 
للمعلم  قم  ال�صعراء)  اأمري  و�صفه  
يكون  اأن  املعلم  كاد  ـ  التبجيال  هرِ  وفرِ
نتيجة  كله  هذا  حدث  ر�صول( 
الذي  احلي  املهني  ال�صمري  غياب 
�صار يرى يف املغريات املادية مالذ 
فلياأتي على  قبله  اأو  بعده  ..اأما  اآمنا 
اجلميع اجلحيم ؟ا ال�صمري املهني هذا 
ول  الأ�صواق  يف  يباع  ل  املذكور 
البيداغوجية   املعاهد  يف  ُيدّر�س  هو 
عالقة  له  بل  موؤ�ص�صة  اأية  يف  اأو 
ال�صخ�صية  وقوة  العامة  بالأخالق 
يف  بامل�صوؤولية  توفرت.والوعي  اإذا 
يتلذذ  الر�صالة احل�صاريةـ حتى  اأداء 
عرق  خبز  والأ�صتاذ  املعلم  هذا 
حملال.ولرمبا  حالل  ال�صايف  يديه 
اجلزائر  مع  لن�صابها  الأمور  تعود 

اجلديدة.

ناأمل األ ُينتهك �سرف التعليم من طرف ممثليه ؟ا
الأ�ستاذ الذي يدخل ق�سمه باأية ثانوية اأو متو�سطة.ول يحمل يف قناعاته �سوى كيفية اأن متر الدقائق تلوى الأخرى ب�سرعة الربق 
ثم يودع تالمذته غري مباِل مبا تركه من اآثار �سلبية يف نف�سياتهم... وهو الذي كان قد حادثهم مب�سائل ل عالقة لها بالدر�ص املقرر 
اأو وقف �سوبهم كجثة هامدة ل ُتقدم ول توؤخر؟ا.. هذا النوع من املربني ل ميكن اأبدا اإعطائه �سفة و�سرف النتماء لقطاع ح�سا�ص 
مثل هذا ... بل وجب حما�سبته ومعاقبته ب�ستى الطرق؟ا )هذا اإن ت�سافرت جهود املراقبني واملفت�سني واأدت دورها كما ينبغي( ومِل 

ل ف�سله وتوجيهه نحو مهن حرة اأخرى تليق مبقامه اأح�سن؟ا ـ

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اذن 
احلكومة  مع  له  اجتماع  يف  تبون 
ا�صتعجايل  برنامج  يو�صع 
عانت  التي  الظل  مناطق  لتنمية 
طرف  من  واحلقرة  التهمي�س 
عقدين  طيلة  املحلية  ال�صلطات 
يكون  اأن  قرر  كما  الزمن,  من 
بندا  املناطق  هذه  تنمية  مو�صوع 
ملتابعة  الوزراء  مبجل�س  قارار 
يف  اقرارها  مت  التي  اخلطة  تنفيذ 
كما  اجلديد  ال�صتعجايل  الربنامج 
اجلهود  بتكثيف  تبون  الرئي�س  اذن 
اخلطة  تلك  مبكونات  للتعريف 
على  الهامة  وانعك�صاتها  وابعادها 
الوطن  عرب  الظل  مناطق  تنمية 
بها  العي�س  ظروف  وحت�صني 
ويف  املعينة,  الطراف  �صائر  لدى 
الوطن  ولة  مع  الخري  اجتماعه 

حثهم  على  الرئي�س  على  حر�س 
امل�صاريع  لهذه  امليدانية  باملتابعة 
الطاقات لجناحها  جميع  تعبئة  مع 
الجراءات  هذه  توؤكد  كما 
م�صرية  اأن  الرائدة  والقرارات 
يقودها  التي  والتغيري  ال�صالح 
وتب�رش  بحكمة  بنف�صه  الرئي�س 
كافة  ا�صتكمال  اإىل  تهدف  ونبوغ 
وتثبيت  الوطنية  ال�صيادة  العامل 
خمتلف  وجتذير  مرتكزاتها  كل 
املناعة   �صمان  وبالتايل  دعائمها 
وتاأمني  للوطن  والدائمة  الكاملة 
يف  ابنائها  جلميع  امل�رشق  امل�صتقبل 

الوطن. جهات  كافة 
ال�صالح  رجل  ا�ص�س   قلقد 
احل�صاري  برناجمه  والتغيري 
الرائد  والتنوي  وال�صيا�صي 
من  جعله  على  والنموذجي 

والثوابت  ال�صيا�صية  املراجع 
لنا  ميكن  ل  بدونها  التي  املجذرة 
وتطورنا  ا�صتمرارنا  ن�صمن  ان 

وطنية. كمجموعة  و�صيادتنا 
هي  والثوابت  املراجع  وهذه 
والعدالة  والوطنية  ال�صتقاللية 
وتكافوؤ  والعمل  والت�صامن 
وكافة  اجلهات  جميع  بني  الفر�س 
منذ  الرئي�س  فبادر  ال�رشائح 
للتغيري  اجلزائر  يف  احلكم  توليه 
املكونات  بني  الن�صهار  ب�صياغة 
ل�صعبنا  والجتماعية  ال�صيا�صية 
الذي اول ما طالب به اثناء حراكه 
وحماربة  التغيري  هو  ال�صلمي 
دولة  وار�صاء  والفا�صدين  الف�صاد 
وتكري�س  واملوؤ�ص�صات  القانون 
احلقيقية  والدميقراطية  احلرية  قيم 
الن�صان  حقوق  مبادئ  ون�رش 

طاملا  التي  ال�صا�صية  واحلريات 
اأو  الزمن  من  عقدين  منذ  افتقدها 
الف�صاد  اأكر يف ظل حكن ع�صابة 
خمتلف  يف  حاليا  تقبع  التي 
انتظار ما تبقى  الوطن يف  �صجون 
لأن  الوطن  وليات  عرب  منها 
ار�صية  على  اإل  يكون  التجديد ل 

و�صاحلة. ومتينة  �صلبة 

قيم ال�سيادة ومرتكزات التنمية العادلة
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النقال:
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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ميثاق �سرفنا االإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

ت�سدعات مبتو�سطةال�سهيد �سبوع حممد 
باحلرو�ص يف ولية �سكيكدة اإثر الزلزال 

الذي �سرب املنطقة

�صــورة وتعلــيـق

على غرار املطهرات واملعقمات، 
انتعشت جتارة األعشاب بسبب 

ظهور وباء كورونا، غري ان 
الطلب على بعض األنواع مؤخرا 

“كالزعتر” أصبح كبريا، سيما 
مع حلول موسم الربد، حيث يلجأ 
الكثريون إىل استخدامه بالنظر 

إىل فوائده الكثرية يف القضاء على 
األنفلونزا واألعراض املصاحبة 

هلا، فهو ال يكلف كثريا كما أن 
طريقة استخدامه سهلة، واألهم 

من هذا أهنا طبيعية وال تشكل 
خطرا على مستهلكيها مقارنة 
باألدوية واملضادات احليوية 

اليت عادة ما تترك بعض اآلثار 
اجلانبية، علما ان كثرة الطلب 

املسجلة مؤخرا  مرتبطة باحلماية 
من عدوى كورونا أو للتقليل من 
آثارها بالنسبة للذين أصيبوا 

بالداء.

العلماء يح�سلون على ماء يبقى �سائال عند 
ال�سفر حتت  درجة   68

 ،Tech Explorer قالت جملة
إن جمموعة علماء فيزياء 

من جامعة مدينة 
نيويورك، أصبحت أول 

من حصل على مياه 
تبقى سائلة حىت 

عند تربيدها لدرجة 
حرارة ناقص 68 مئوية.

وأضافت املجلة، أن املجموعة 
متكنت خالل هذه الدراسة، من 

إثبات أن املاء حبد ذاته، يتكون من نوعني 
خمتلفني، على األقل من السوائل، اللذين 

يتمتعان خبصائص فيزيائية خمتلفة.
من الناحية النظرية، ميكن أن يظل املاء 

سائال عند درجات حرارة تقارب ناقص 70 
درجة مئوية، ولكن حتقيق ذلك على أرض 

الواقع، كان يف غاية الصعوبة.لكن جمموعة 
الفيزيائيني األمريكيني، جنحت يف حل هذه 
املشكلة، ليس عن طريق تربيد املاء، بل عن 

طريق تسخني اجلليد غري املتبلور ذي الكثافة 

العالية بطريقة خاصة باستخدام 
ليزر األشعة حتت احلمراء 

القادر على إنتاج نبضات إشعاع 
حرارية قوية جدا، ولكنها 

قصرية جدا.ويالحظ أن 
ومضات الضوء هذه كانت 

قصرية جدا، لدرجة أن كثافة 
عينة املاء مل تتغري عندما ذاب 
اجلليد. مسح هذا للعلماء ألول مرة 

برؤية كيفية تشكل املياه عالية الكثافة 
ومتابعة حتوهلا - مرحلة انتقالية - إىل 

ماء خفيف الكثافة عن طريق إضاءة اجلليد 
الذائب باستخدام ليزر األشعة السينية.و 
أكدت املتابعة، أن كال النوعني من السوائل 

يتمتعان خبصائص خمتلفة، و أظهرت أيضا 
أن املاء الكثيف أثقل بنحو ٪20 من نسخته 

اخلفيفة. وتبني من التجربة، أن هذين 
الشكلني من املاء املربد، ال خيتلطان مع 
بعضهما البعض، يف ظل ظروف معينة.
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ا�سالحات يف عز  
ال�ستاء!

قررت السلطات املحلية بوالية قسنطينة 
إصالح الطريق على مستوى قرية ملدودة 

ببلدية زيغود يوسف، و هي منطقة ما يزال 
سكاهنا يستعملون البغال جللب املياه من 
الينابيع، لكنهم فضلوا العودة إىل أرض 

األجداد، و يطالبون باالستفادة من برامج 
تنموية تنهي عزلة العشرات من العائالت لكن 

ان تكون االصالحات يف عز الشتاء فهو أمر 
صعب جدا مع هتاطل االمطار.

التنظيف اأ�سبح 
ا�ستثناء

أصبحت العديد من بلديات 
عنابة و على رأسها بلدية 
عاصمة الوالية تعلن بني 

الفترة و األخرى عن محلة 
نظافة يف أحد األحياء، رغم 
أن عملية التنظيف يفترض 

أن تتم بشكل يومي وعلى 
مدار أيام السنة، غري أن 

التنظيف يف والية عنابة 
أصبح استثناء و ليس قاعدة، 
حيث ختصص له بعض األيام 

يف السنة فقط.

ال�سعب اجلزائري لن 
ي�سقط 

تداول رواد املواقع االجتماعية على الفيس بوك، 
مقطعا لسياسي وصحفي تونسي، حيذر من مؤامرات 

خارجية حتاك ضد اجلزائر وشعبها، حيث قال 
:”املستهدف يف املنطقة هو اجلزائر باعتبارها 

األغىن وأكثر اتساعا من حيث املساحة، فضال عن 
ذلك كانت دوما دائمة االحنياز فيما يتعلق بقضايا 
التحرر، دون أن ننسى موقف اجلزائر من القضية 

الفلسطينية الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان 
الصهيوين، والدعم واملساندة للفلسطينيني، لكن نعلم 
جيدا أن الشعب اجلزائري ذي األجماد العريقة كان 
شوكة حرب لقوات االستعمار ولن يسقط مرة أخرى 

فريسة  للمؤامرات. 



الهواتف النقالة ومعدات الإعالم الآيل م�ستثناة 
من اإعفاءات جديدة ب�سبب معدل الإدماج

احلكومة حتدد �سروط ا�ستفادة منتجي االأجهزة االلكرتونية منها

لوؤي ي
----------------------

والكيفيات  ال�سروط  احلكومة  و�سعت 
املمار�سني  املتعاملني  بقبول  اخلا�سة 
واملــعــدات  املنتجات  اإنــتــاج  الأن�سطة 
والكهرومنزلية.وذلك  االإلكرتونية 
اجلبائي  النظام  من  اال�ستفادة  ق�سد 
التف�سيلي،وذكرت بالتحديد جمموعة 
هذا  على  باحل�سول  املعنية  املنتجات 
ــاوز  ــن املـــيـــزات،يف �ــســيــاق جت ــوع م ــن ال
مرحلة الفو�سى التي عا�سها القطاع يف 
احل�سول  ربطت  �سابقة،حيث  مرحلة 
ــدالت  ــع ـــازات مب ـــي ـــت ــى هــــذه االم ــل ع
العدد  يف  �ــســدر  املحققة.و  االإدمــــاج 
مر�سوم  الر�سمية  اجلريدة  من  االأخري 
كيفيات  و  ــروط  ــس � يــحــدد  تنفيذي 
الأن�سطة  املمار�سني  املتعاملني  قبول 
االإلكرتونية  املعدات  و  املنتجات  اإنتاج 
النظام  من  لال�ستفادة  والكهرومنزلية 
ــواد  امل تعفى  التف�سيلي.و  اجلــبــائــي 
حمليا  املقتناة  اأو  امل�ستوردة  االأولــيــة 
املناولني  لدى  املقتناة  املكونات  وكــذا 
املــجــمــوعــات  ـــاج  ـــت اإن يف  الــنــا�ــســطــني 
ــة املــوجــهــة  ــي ــرع ــف واملــجــمــوعــات ال
االإلكرتونية  والتجهيزات  للمنتجات 
والكهرومنزلية من احلقوق اجلمركية 
امل�سافة.كما  القيمة  على  والــر�ــســم 
 5 مبعدل  اجلمركية  للحقوق  تخ�سع 
امل�سافة  القيمة  على  الر�سم  و  باملائة 
املجموعات  جميع  باملائة   19 مبعدل 
امللحقات  و  الفرعية  املــجــمــوعــات  و 
اأو  مــنــفــ�ــســل  �ــســكــل  يف  املــ�ــســتــوردة 
الذين  املتعاملني  قبل  من  جمموعات 
بلغوا معدل االإدماج املطلوب.وا�ستثنى 
و  النقالة  الهاتفية  املــعــدات  املر�سوم 
جمال  من  االآيل  االإعــالم  معدات  كــذا 

تطبيق االإجراءات اجلديدة.وترتبط 
ــن الــنــظــام  ــادة م ــف ــت ــس ــــــراءات اال� اإج
يخ�سع  مبــلــف  التف�سيلي  اجلــبــائــي 
من  تت�سكل  تقنية  جلــنــة  لــدرا�ــســة 
املالية  و  ال�سناعة  وزارات  عن  ممثلني 
التقييم  مقرر  ت�سليم  قبل  التجارة  و 
الوزير  طرف  من  �ساحبه  اإىل  التقني 
يتجاوز  ال  اأجل  يف  بال�سناعة  املكلف 
ت�سمل  التي  للفرتة  بالن�سبة  يوما   45
ح�سبما  ـــاج  االإدم مرحلتي  بــني  ــدة  امل
هــو حمـــدد يف دفـــرت الــ�ــســروط.كــمــا 
املحققة  االإدمـــاج  ن�سبة  تربير  يجب 
املن�سو�ص  اإنتاج  مرحلة  كل  بداية  يف 

امللحق  ــروط  ــس ــ� ال ـــرت  دف يف   عــلــيــهــا 
االإدماج  ن�سبة  حتقيق  باملر�سوم،وبعد 
منتج  لكل  بالن�سبة  املطلوبة  النهائية 
التقني  التقييم  مقررات  جتديد  يتم 
على  ال�سروط  دفرت  �سنويا.ويت�سمن 
�سبيل املثال ن�سبة اإدماج مطلوبة ت�سل 
بالن�سبة  �سدوره  عند  باملائة   30 اإىل 
باملائة   60 املدافىء،لت�سبح  و  للمواقد 
بعد  باملائة  �سهرا،و70    12 مــرور   بعد 
مرور �سنتني.وبالن�سبة الآالت واأجهزة 
الهواء فاإن املتعاملني مطالبون  تكييف 
بتحقيق ن�سبة اإدماج تقدر بـ 30 باملائة 
وت�سل  الــ�ــســروط  ــرت  دف �ــســدور  عند 

�سهرا.  36 ــرور  م بعد  باملائة   70 اإىل 
حتقيق  على  ال�سروط  دفرت  ين�ص  كما 
باملائة   60 اإىل  ت�سل  اإدمــــاج  ن�سبة 
االنطالق،و  عند  للثالجات  بالن�سبة 
�سهرا.  24 مرور  بعد  باملائة   70 ت�سبح 

اأما بالن�سبة ل�سا�سات املونتيور و اأجهزة 
باأجهزة  املـــزودة  غري  ال�سور  عر�ص 
اال�ــســتــقــبــال الــتــلــفــزيــوين،واأجــهــزة 
دفرت  فـــاإن  التلفزيوين  اال�ستقبال 
ن�سبة  حتقيق  على  ين�ص  الــ�ــســروط 
البداية،و  يف  باملائة  بـ30  تقدر  اإدماج 
ترتفع بعد 24 �سهرا لت�سبح 50 باملائة 

على اقل تقدير.
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فتح حتقيق حول وفاة �سخ�ص 
موقوف داخل مقر لالأمن بوهران

ال�سحة العاملية حُتذر اأوروبا 
من موجة كورونا ثالثة قاتلة 

بداية 2021

هزة اأر�سية عنيفة يف �سكيكدة

كورونا : 1088 اإ�سابة 
جديدة، 611 حالة �سفاء 

و17 حالة وفاة

الرئي�ص ال�سحراوي يحمل املغرب م�سوؤولية ما �ستوؤول اليه الأو�ساع يف املنطقة

قتيالن واأربعة جرحى يف �سيدي عبد اجلبار مبع�سكر

اأمطار رعدية مرتقبة يف 14 ولية

ظروف  حــول  حتقيقا  ــران  وه حمكمة  نيابة  فتحت 
االأمــن  مقر  داخــل  موقوف  �سخ�ص  وفــاة  ومالب�سات 
االأمــن  م�سالح  لـــدى   علم  ح�سبما   ،15 احلــ�ــســري 
اإقليميا  املخت�ص  اجلمهورية  وكيل  وذكــر  الوالئي. 
املكان  عني  اىل  تنقال  قد  ال�سرعي،  الطبيب  رفقة 
 30( �سخ�ص  وفاة  حالة  ملعاينة  ال�سبت،  اأم�ص  م�ساء 
يف  توقيفه  بعد  النظر  حتت  احلجز  يف  و�سع  �سنة( 

ق�سية اعتداء.
 15 احل�سري  لالأمن  التابعة  ال�سرطة  م�سالح  وكانت 
قد �سجلت يف وقت �سابق من نف�ص  اليوم ق�سية �سرب 
املحظور  االأبي�ص  ال�سالح  با�ستعمال  عمدي  وجرح 
هاتفية  مكاملة  تلقيها  بعد  مرافال   حي  م�ستوى  على 
وجود  مفادها   )1548( االأخ�سر  الرقم  طريق  عن 

�سخ�ص م�ساب  ملقى على االأر�ص.
اىل  تنقلت  قد  ال�سرطة  م�سالح  اأن  البيان  واأ�ساف 
على  �سنة(   22( ال�سحية  نقل  مت  حيث  املكان،  عني 
م�سلحة  نحو  املدنية  للحماية  تابعة  �سيارة  مــن 
لوهران  اجلامعي  للم�ست�سفى  الطبية   اال�ستعجاالت 

لتلقي االإ�سعافات ال�سرورية.
وكانت ذات امل�سالح قد �سرعت فور ذلك يف التحقيق 
ــة، والــتــي اأ�ــســفــرت عــن توقيف  ــادث ــذه احل ــول ه ح
املتورط يف الق�سية، والذي مت اقتياده اىل مقر االأمن 
اأن  احل�سري املذكور من اأجل ا�ستكمال التحقيق قبل 
توافيه املنية يف حدود ال�ساعة الثامنة ليال، ي�سيف 

ذات امل�سدر.
ق/و

اخلــا�ــص  الــعــاملــيــة  ال�سحة  منظمة  مــبــعــوث  تــوقــع 
موجة  احتمالية  االأحــد،  اأم�ص  كــورونــا،  بفريو�ص 
ثالثة من جائحة كورونا يف اأوروبا بداية العام 2021.
و قال ديفيد نابارو، يف مقابلة مع �سحف �سوي�سرية: 
التحتية  البنية  اإقامة  على  احلكومات  تعمل  “مل 
على  ال�سيطرة  بعد  ال�سيف،  اأ�سهر  خــالل  الالزمة 

املوجة االأوىل”.
املوجة  نواجه  “االآن  الربيطاين:  الطبيب  اأ�ساف  و 
البنية  جتهيز  على  احلكومات  تعمل  مل  واإذا  الثانية، 
يف  ثالثة  موجة  لدينا  ف�ستكون  الالزمة،  التحتية 

اأوائل العام املقبل”.
معدالت  يف  وجيزة  لفرتة  انخفا�سا  اأوروبــا  و�سهدت 
االإ�سابة بفريو�ص كورونا، التي عاودت االرتفاع مرة 

اأخرى حاليا.
ق/و

الفلكية  الفيزياء  و  الفلك  علم  يف  البحث  مركز  اأعلن 
واجليوفيزياء،اأم�ص االأحد، عن ت�سجيل هزة اأر�سية 
�سلم  على  درجة   5.2 �سدتها  بلغت  �سكيكدة  والية  يف 
 12 بعد  على  االأر�سية  الهزة  مركز  حدد  ري�سرت.و 
ال�ساعة  حــدود  يف  احلرو�ص  غــرب  جنوب  كيلومرت 

ق/و �سباحا.                                                     4.53

كــورونــا  بــفــريو�ــص  جــديــدة  اإ�ــســابــة   1088 �سجلت 
�ساعة  ال24  خــالل  ــاة  وف حالة   17 و  )كوفيد19-( 
فيه  متاثل  ــذي  ال الوقت  يف  اجلــزائــر،  يف  االأخـــرية 
611 مري�سا لل�سفاء، ح�سب ما ك�سف عنه يوم االأحد 
فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
لعر�ص  املخ�س�ص  اليومي  االإعــالمــي  اللقاء  وخــالل 
)كوفيد19-(،  لفريو�ص  الوبائية  الو�سعية  تطور 
بلغ  املوؤكدة  احلاالت  اإجمايل  اأن  فورار  ال�سيد  اأو�سح 
حدوث  بن�سبة  )اأي  جديدة  حالة   1088 منها   74862
بلغ  فيما  ن�سمة(،  األــف   100 لكل  حالة  ب2،5  تقدر 
لل�سفاء  متاثلوا  الذين  لالأ�سخا�ص  االجمايل  العدد 

حالة.  48794
حالة،   2275 للوفيات  ــايل  ــم االج الــعــدد  بلغ  كما 
مري�سا   46 باأن  كذلك  اأفاد  الذي  فورار  ال�سيد  ح�سب 

يتواجدون حاليا يف العناية املركزة.
 9 8 والية �سجلت بها اأقل من  واأ�ساف ال�سيد فورار اأن 
حاالت و 16 والية مل ت�سجل اأي حالة، فيما �سجلت 24 

والية اأخرى اأزيد من 10 حاالت.
اأن الو�سعية احلالية للوباء ت�ستدعي  واأكد باملنا�سبة 
النظافة  قــواعــد  ـــرتام  واح اليقظة  املواطنني  مــن 
وامل�سافة اجل�سدية، داعيا اإياهم اإىل االمتثال لقواعد 

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

اأكـــد رئــيــ�ــص اجلــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــ�ــســحــراويــة 
املغرب  اأن  غــايل،  اإبــراهــيــم  ال�سيد  الدميقراطية، 
اليه  �ــســتــوؤول  مــا  عــن  الكاملة"  "امل�سوؤولية  يتحمل 
االو�ساع يف املنطقة اإثر اإعالنه احلرب يف 13 نوفمرب 
املا�سي على ال�سعب ال�سحراوي بعد هجومه الع�سكري 
ال�سرعية  غري  الثغرة  اأمام  املدنيني  املتظاهرين  �سد 
ويف  الغربية.  ال�سحراء  غرب  جنوب  الكركرات  يف 
ت�سريح جلريدة "ريبوبليكا" االإيطالية، اأ�سار الرئي�ص 
حذرت  قد  "كانت  البولي�ساريو  جبهة  اأن  اإىل  غايل، 
اأو  املغربي  اجلي�ص  قبل  من  تهور  اأو  حماقات  اأي  من 
ال�سحراويني  املدنيني  �سد  اأمني  اأو  مدين  عن�سر  اأي 
لالأمم  اأكد  كما  احلرب"،  اإعــالن  مبثابة  �سيكون  الأنه 
اأي  على  حزم  وكل  بالقوة  "�سرتد  اجلبهة  اأن  املتحدة 

اأعمال عدائية دفاعا عن النف�ص وال�سيادة وامل�سوؤولية 
واإعترب  مواطنينا".  بحماية  عاتقها  على  امللقاة 
واالحتاد  املتحدة  االأمم  تفاعل  عدم  غايل،  الرئي�ص 
نــداءات  مع  ــرى،  االأخ الــدول  من  والعديد  االأفريقي 
الذي  التوتر  ت�سعيد  اإىل  "اأدى  ال�سحراوي،  الطرف 
"اململكة  يهدد املنطقة برمتها"، حممال يف ذات ال�سياق 
املغربية امل�سوؤولية الكاملة عن ما �ستوؤول اإليه االأو�ساع 
لعام  النار  اإطالق  وقف  ن�سفه الإتفاق  بعد  املنطقة  يف 

."1991
القرار  ال�سحراوي  الرئي�ص  انتقد  ــر،  اآخ جانب  من 
لالأمم  العام  ــني  االأم وتقرير  ــن  االأم ملجل�ص  ــري  االأخ
�سكل  مما  "اال�ستهزاء"  من  نوعا  اأظهرا  الذين  املتحدة 
خيبة اأمل اأخرى لل�سحراويني ومثال اآخر على غياب 

املتفق  الت�سوية  خطة  لت�سريع  وا�سحة  �سيا�سية  اإرادة 
عليها من قبل الطرفني واأعتمدها املجل�ص نف�سه.

ق.و

حادث  اأم�ص  �سبيحة    91 رقم  الوطنى  الطريق  �سهد 
العراي�سية  دوار  مع  تقاطع  نقطة  عند  مميت  مــرور 
بلدية �سيدى عبد اجلبار ، مما ا�ستدعى تدخل م�سالح 
 07 ال�ساعة  حدود  يف  االأبطال  بواد  املدنية   احلماية 

50 د ، متثل يف ا�سطدام بني �سيارتني �سياحيتني  �سا و 
 .  207 بيجو  نوع  من  والثانية   4 رونو  نوع  من  االأوىل 
خلف احلادث وفاة �سائق رونو 4 يف عمر 37 �سنة متاثرا 
بجروح خطرية و ا�سابة 4 اأ�سخا�ص باإ�سابات متفاوتة 

بينهم واحدة يف حالة خطرية ، قدمت لهم اال�سعافات 
املوؤ�س�سة  االأولية فى مكان احلادث.و مت اجالوؤهم اىل 
م�سلحة  و  االبطال  بواد   . اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
حفظ اجلثث بنف�ص امل�ست�سفى.                        بلعامل بهيجة

حذر الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية من ا�ستمرار ت�ساقط اأمطار رعدية غزيرة يف 14والية �سرقية، وترتاوح كميتها ما بني 30 اإىل 60 ملم حمليا.
اأهرا�ص، قاملة، ق�سنطينة،  اأن االأمطار �ست�سمل واليات: بجاية، جيجل، �سكيكدة، عنابة، الطارف، �سوق  واأو�سحت ن�سرية خا�سة ن�سرت على املوقع االلكرتوين للديوان 

ميلة، �سطيف، باتنة، اأم البواقي، خن�سلة و تب�سة.و توقع امل�سدر نف�سه ا�ستمرار ت�ساقط االأمطار اإىل غاية ال�ساعة الثالثة ام�ص االأحد.
ق/و

احلكومة حتدد �سروط اال�ستفادة من االإعفاءات اجلبائية واجلمركية ملنتجي االأجهزة االإلكرتونية و الكهرومنزلية

كانت تنقل يف ظروف غري �سحية وموجهة لال�ستهالك الب�سري

حجز اأكرث من قنطار من اللحوم البي�ساء ببلعبا�ص
�سحة  على  احلــفــاظ  اإىل  الــرامــيــة  ملهامها  موا�سلة 
�سيدي  والية  باأمن  ال�سرطة  قوات  متكنت  املواطنني، 
بلعبا�ص من حجز اأكر من قنطار من اللحوم البي�ساء  
من  على  حمملة  كانت  الدجاج  اأح�ساء  من  كمية  و 
مركبة ال تتوفر على �سروط احلفظ، النقل و النظافة 
اإحلــاق  �ساأنها  من  منا�سبة  غري  �سحية  ــروف  ظ يف  و 
اأ�سرار ب�سحة امل�ستهلك وموجهة لغر�ص املتاجرة فيها 

قبل اأن يتم حجزها من طرف اأفراد ال�سرطة.حيثيات 
بامل�سلحة  ال�سرطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل  تعود  الق�سية 
الوالئية لالأمن العمومي ملعلومات تفيد بوجود �سخ�ص 
البي�ساء  اللحوم  مــن  بكمية  حمملة  مركبة  يــقــود 
ظروف  يف  نقلها  ويتم  فيها  املتاجرة  لغر�ص  موجهة 
 ، والنظافة  والنقل  احلفظ  و�سروط   ملعايري  تفتقر 
ذلك  مت  حيث   ، لتوقيفه  حمكمة  خطة  و�سع  ليتم 

على م�ستوى �سارع �سقال �سعيب ، اأين مت �سبط مركبة 
من نوع بيجو 405 حمملة باأكر من قنطار من اللحوم 
�ساحلة  غري  الــدجــاج  اأح�ساء  من  وكمية  البي�ساء  
106.4 كلغ و  لال�ستهالك الب�سري ، حيث قدر وزنها بـ 
التي مت حجزها ، يف حني مت اإجناز ملف ق�سائي �سد 
مركبة  يف  بي�ساء  حلوم  نقل  تهمة  عن  االأخــري  هذا 
غري مهياأة قانونيا .                                                          م.رم�ساين



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

