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منح 30 األف وحدة �صكنية ب�صيغة البيع بالإيجار قبل 
نهاية 2020

النطالق يف اجناز 140 األف 
وحدة �صكنية نهاية نوفمرب

تدابيـــــر م�صتعجلة للحـــــد 
من اأثـــــــــر �صح امليــــــــاه

03احلكومة تتحرك لتوفري املياه ال�شروب وتاأمني نظام الإنتاج الفالحي  

طورته �شركة بريطانية �شويدية
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04

اإجباريــــــــــة ارتداء 
الكمامة داخل ال�صيارة 
بناء على مر�صــــــوم 

احلجر ال�صحي

وزير املالية يرد: نفقات 
الت�صيري ي�صعـــب تقلي�صها 
والدولة ملتزمة باحلفاظ 

على القدرة ال�صرائية

م�صوؤول باملديرية العامة لالأمن الوطني 
ر�صيد غزيل يرد على اجلدل:

النواب ينتقدون اعتماد قانون املالية اجلديد 
على اجلباية البرتولية و ال�صرائب

عاديــة ثالجة  يف  يخزن  كورونا  �صد  بلقاح  العامليـــــة" ت�صيد  "ال�صحة 

0303

تعهد باحلفاظ على املكا�صب الجتماعية يف ال�صحة والتعليم والعمل

5 اإجراءات حكومية لمت�صا�ص 
اآثار اأزمة كورونا على القت�صاد

04

كورونا بفريو�ص  جينية  طفرات  من  حتذر  ال�صحي  الأمن  • وكالة 
باملح�صر ال�صحي  احلجر  لقواعد  خمالفة  مركبة  اآلف   4 من  اأزيد  • و�صع 

احتجاجات عمال ونقابيي 
ال�صحة على اإقالة مديــــر 

القطـــــــــــــــــــاع

اجناز عيادة للتوليد مطلب 
�صكان املقاريــــــــــن 

ال�صرطة تعزز من اإجراءاتها 
امليدانيــــــــــــة لإحرتام 

بروتوكولت الوقاية

الوادي

تقرت

غرداية

برميل النفط يتجاوز 46 دولرا

برجمة حماكمة جميعي 
يوم 07 دي�صمرب املقبل اأمام 

جمل�ص ق�صاء العا�صمة

ا�صطراب جوي قوي م�صحوب 
باأمطار معتربة وثلوج ابتداء 

من اخلميــــــ�ص
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02 األربعاء 25 نوفمبر 2020 م الموافق لـ 10 ربيع الثاني 1442هـ
العدد
2134

الت�صجيل يف مدار�ص �صبه الطبي لن يتم عن طريق 
"بروغر�ص"

 حممد علي 
------------ 

حلاملي  دعوة  البيان  وجه  كما 
على  لللاطللاع  الباكالوريا 
 02 رقللم  اللللوزاري  املن�شور 
 ،2020 10 نوفمرب  املوؤرخ يف 
املوؤرخ   1 رقم  للمن�شور  املتمم 
و   ،2020 �شبتمرب   17 يف 
بالت�شجيل  املن�شور  هذا  يتعلق 
حاملي  تللوجلليلله  و  الأويل 
بعنوان  البكالوريا  �شهادة 
القادمة.و  اجلامعية  ال�شنة 
العايل  التعليم  وزير  اأو�شح 
تقرر  اأنه  �شابق،  ت�رصيح  يف 
البكالوريا  حلاملي  بالن�شبة 

العلوم  فروع  با�شتثناء  اجلدد، 
الوطني  املعدل  اإلغاء  الطبية، 
و  بعلوم  املتعلقة  الفروع  يف 
البدنية  الن�شاطات  تقنيات 
العليا  املدار�س  الريا�شية،  و 
البيطرية  العلوم  لاأ�شاتذة، 
اإ�شافة  ال�شيا�شية،  العلوم  و 
باملرت�شحني  الللتللكللفللل  اإىل 
اختبارات  يف  اأخفقوا  الذين 
العليا  املللدار�للس  يف  القبول 
و  علوم  معاهد  و  لاأ�شاتذة 
و  البدنية  الن�شاطات  تقنيات 
نحو  ليا  اآ بتوجيههم  الريا�شية 
اخلا�شع  غري  املوايل  خيارهم 
احللرتام  اإطلللار  يف  لاختبار 

�شيتم  و  الللدنلليللا،  املللعللدلت 
 6 بل يقدر  اأدنللى  حد  اعتماد 
يقدر  اأق�شى  حد  و  خيارات 
اأن  بلل�للرصط  خلليللارات،   10 بل

على  منها  اثنان  خياران  يكون 
بتكوينات  يتعلقان  الأقلللل 

للي�شان�س. خم�ش�شة 

دعت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي، حاملي �صهادة البكالوريا دورة �صبتمرب 2020 املوجهني اإىل مدار�ص �صبه الطبي، 
من الذين غريوا راأيهم و يريدون اللتحاق باجلامعات، لالت�صال باملوؤ�ص�صة اجلامعية التي يرغبون يف الت�صجيل بها.اأبرز بيان 
لوزارة التعليم العايل و البحث العلمي، اأن على الراغبني يف اللتحاق مبدار�ص �صبه الطبي الت�صال مبا�صرة بهذه املدار�ص و 

لي�ص عن طريق الربوغر�ص .

الوزير الأول يبحث ملفات هامة وزارة التعليم العايل دعت الطلبة للتوا�صل مع املوؤ�ص�صات املعنية
مع الولة

العزيز  عبد  الأول،  الوزير  بحث 
جراد،ام�س  الثاثاء، ملفات هامة مع 
ولة اجلمهورية، خال اجتماع عرب 

تقنية التحا�رص عن بعد.
الذي  الللولة  مع  اللقاء  تناول  و 
، ووزير  الداخلية  فيه، وزير  �شارك 
وزيللر  كللذا  و  الوطنية،  الرتبية 
ووزير  الريفية  التنمية  و  الفاحة 
املوارد املائية و ال�شحة  التطورات 
امل�شجلة بخ�شو�س جائحة كورونا  

فاعلية  مللدى  و   )Covid-19(
التزويد  ملف  املتخذة،  الجللراءات 
امل�شاكل  و  لل�رصب  ال�شاحلة  باملياه 
املطروحة بهذا اخل�شو�س، و حماية 
مع  خا�شة  الفي�شانات  من  املللدن 
حلول ف�شل ال�شتاء، و كذا التطرق 
مع  تزامنا  الفاحي  الللري  مللف 
م�شكل ندرة املياه و انخفا�س ن�شبة 

الت�شاقط.
ق/و

بلحيمر يوؤكد: 

وزارة الت�صال ب�صدد اعداد م�صروع قانون لالإ�صهار

ت�صليم 389 مركبة مر�صيد�ص لهيئات ع�صكرية و مدنية

اأعلن وزير الت�شال، الناطق الر�شمي با�شم 
ب�شدد  الوزارة  اأن  بلحيمر،  عمار  احلكومة، 
�شاأنه  من  لاإ�شهار،  قانون  م�رصوع  اإعداد 
"ت�شحيح الختالت امل�شجلة يف امليدان".

املوقع  بثه  حلللوار  يف  الللوزيللر  واأو�للشللح 
اللكرتوين "دزاير توب"، اأن �شوق الإ�شهار 
و  للفو�شى  منعا  عاجل،  اإىل"تنظيم  بحاجة 
املهنية"،  وغري  ال�شلبية  املمار�شات  لبع�س 
م�رصوع  "اإعداد  ب�شدد  الللوزارة  اأن  معلنا 
ت�شحيح  �للشللاأنلله  مللن  لللاإ�للشللهللار  قللانللون 

الختالت امل�شجلة يف امليدان".
ذلك  انتظار  "يف  اأنلله  الللوزيللر  واأو�للشللح 
معيارا   15 و�شع  انتقايل  وكللاإجللراء  مت، 
مو�شوعيا لا�شتفادة من الإ�شهار العمومي 
على اأن ي�رصع يف العمل بهذه املعايري بداية 

من �شهر جانفي القادم".
التعديل  اأن  بلحيمر  اأكد  اأخللرى،  جهة  من 
ال�شحافة  حرية  الأخري"كر�س  الد�شتوري 
قال-  ي�شتوجب-مثلما  مما  ممار�شتها"،  وعزز 
"مراعاة امل�شتجدات واملكا�شب التي جاء بها 

يف عملية تكييف القوانني الع�شوية".
اأن  املجال،  هذا  يف  الت�شال  وزير  واعترب 
وفق  "�شيتم  القوانني  هذه  حتيني  و  تعديل 
بها  جللاء  التي  اجلديدة"،  والأطللر  الللروؤيللة 
الإعللام  جمللال  يف  الد�شتوري  التعديل 

والت�شال.
و اأ�شار باأن "الأطر القانونية واأبرز الن�شو�س 
مقدمتها  ويف  الت�شال  لقطاع  املنظمة 
القانون الع�شوي املتعلق بالإعام والقانون 
اخلا�س بالن�شاط ال�شمعي الب�رصي و قانون 
ور�شات  اإحدى  مو�شوع  ت�شكل  الإ�شهار 

الإ�شاح املعتمدة".
اللللوزارة  بللاأن  بلحيمر  ال�شيد  اأكللد  كما 
وا�شتحداث  حتيني  عملية  "�شتوا�شل 
التعديل  مللع  متا�شيا  جللديللدة  ن�شو�س 
امل�شتجدات  مع  وكذا  الأخللري  الد�شتوري 
الإعللام  جمللال  يف  العامل  ي�شهدها  التي 
الت�شال  قطاع  اأن  مللربزا  والت�شال"، 
لإجنللاح  اجلهود  م�شاعفة  على  "يحر�س 

عملية الرقمنة".
"اأ�شواطا  اأن  اىل  املجال  هللذا  يف  واأ�للشللار 
التمكن  باجتاه  الآن  حلد  قطعها  مت  معتربة" 
من عملية الرقمنة، ل�شيما منذ �شهر جوان 
التماثلي  البث  توقيف  "مت  حيث  املا�شي، 
وذلك  الرقمي  بالبث  وتعوي�شه  نهائيا 
الللدويل  الحتللاد  حددها  التي  الآجلللال  يف 
لات�شالت" وبخ�شو�س بطاقة ال�شحفي، 
اخلا�س  القرار  اإعداد  "مت  اأنه  الوزير  اأو�شح 
بطاقة  مبنح  املكلفة  املوؤقتة  اللجنة  باإن�شاء 
النتخابات  وبتنظيم  املحرتف  ال�شحايف 

ملنح  الدائمة  اللجنة  بت�شكيل  املتعلقة 
اللجنة،  هذه  بللاأن  م�شيفا  البطاقة"،  هذه 
من  و�شخ�شيات  خرباء  طرف  من  امل�شكلة 
الإعام  و�شائل  جمال  يف  الكفاءات  ذوي 
امللفات  كل  درا�للشللة  و  حتيني  "�شتتوىل 
بكل  املحرتف  ال�شحايف  ببطاقة  املتعلقة 
قطع  بغية  ونزاهة  ومو�شوعية  �شفافية 

الطريق اأمام الدخاء عن املهنة".
اأما بخ�شو�س التح�شريات اخلا�شة بتنظيم 
:"نحن  بلحيمر  قال  الإلكرتونية،  ال�شحافة 
يف انتظار �شدور املر�شوم التنفيذي املتعلق 
اجلريدة  يف  الإنرتنت  عرب  الإعام  بن�شاط 
�شدوره  "مبجرد  اأنه  اىل  لفتا  الر�شمية"، 

يتعني على كل املواقع المتثال لأحكامه".
و بخ�شو�س املواقع اللكرتونية، اأكد ال�شيد 
بلحيمر باأن الوزارة "بادرت باإيجاد اأول ن�س 
الإنرتنت  عرب  الإعام  جمال  ينظم  قانوين 
يف اجلزائر، يلزم ال�شحف الإلكرتونية على 

."DZ التوطني يف النطاق
اأن  املجال  هذا  يف  الت�شال  وزير  اأو�شح  و 
يف  بالتوطني  الإلكرتونية  املواقع  "اإلزام 
نطاق DZ ك�رصط لا�شتفادة من الإ�شهار 
القر�شنة  من  وتاأمينها  حلمايتها  عاما  يعد 

ومن الهجمات الأجنبية".
ق/و

و  الثقيل  الللوزن  من  مركبة   389 �شلمت 
 ”Conecto“ العمومي  النقل  حافات 
بالرويبة  بنز   – مر�شيد�س  عامة  مللن 

من  م�شنعة  الأوىل،  الع�شكرية  الناحية 
مركبات  لإنتاج  اجلزائرية  ال�رصكة  طرف 
بنز  مر�شيد�س  العامة  ذات  الثقيل  الوزن 

الأفراد،  “SAPPL-MB”، خم�ش�شة لنقل 
الإ�شعاف و نقل الب�شائع و ذلك لفائدة كل 
الدفاع  لوزارة  للعتاد  املركزية  املديرية  من 
و  عمومية  مدنية  موؤ�ش�شات  و  الوطني 
الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  اأ�شار  خا�شة.و 
اإىل اأن  العملية تندرج �شمن م�شعى تطوير 
ل�شيما  الع�شكرية،  ال�شناعات  خمتلف 
امليكانيكية منها يف ظل الإ�شرتاتيجية التي 
مع خمتلف  الوطني  الدفاع  وزارة  �شطرتها 
الهادفة  و  املعنية  املوؤ�ش�شات  و  الهيئات 
لتفعيل �شناعة وطنية و منتجات ذات جودة 

و نوعية مبوا�شفات عاملية.
ق/و

اجلزائر والربتغال يبحثان �صبل 
دعم و تعزيز التعاون ال�صناعي

ا�شتقبل وزير ال�شناعة، فرحات اآيت 
علي براهم، �شفري الربتغال باجلزائر، 
ام�س   فيزلوز،  البكارك  دي  لوي�س 
ناق�س  حيث  بللاجلللزائللر،  الللثللاثللاء 
الطرفان �شبل دعم و تعزيز التعاون 
الثنائي يف جمال ال�شناعة، ح�شبما 
هذا  خال  و  للوزارة،  بيان  به  اأفاد 
اللقاء، ا�شتعر�س الطرفان العاقات 
يف  ل�شيما  الثنائية  القت�شادية 

القطاع ال�شناعي و�شبل ترقيتها.
اآيللت  تللطللرق  املنا�شبة،  بللهللذه  و 
التدابري  خمتلف  اإىل  براهم  علي 
لت�شجيع  احلكومة  اتخذتها  التي 
ال�شتثمار  قانون  اإىل  و  ال�شتثمار 
قبل  جاهزا  �شيكون  الللذي  اجلديد 
ذات  ي�شيف  اجلارية،  ال�شنة  نهاية 

امل�شدر.

اإىل  اللل�للشللدد،  هللذا  يف  اأ�للشللار،  و 
املطابق  اجلللديللد،  الإطلللار  هللذا  اأن 
يتعلق  فيما  الللدوللليللة  للمعايري 
بال�شتثمار، يهدف، ح�شبه، اإىل رفع 
متبادلة  �شمانات  ومنح  العراقيل 

للم�شتثمرين.
من جانبه، اأعرب ال�شفري الربتغايل، 
باده  اهتمام  عن  البيان،  ي�شيف 
مع  القت�شادية  العاقات  بتعزيز 
عديدة  فر�شا  باأن  معتربا  اجلزائر، 
بعد  البلدين  اأمللام  تفتح  لل�رصاكة 
يف  اعتمادها  مت  التي  الإ�شاحات 
قاعدة  اإلغاء  عقب  ل�شيما  اجلزائر 
49-51 التي كانت ت�شري ال�شتثمار 

الأجنبي.

ق/و

املحامون مدعوون للت�صجيل يف 
نظام التقا�صي الإلكرتوين

العدل  وزارة  م�شالح  دعللت 
املحامني على م�شتوى املحاكم و 
ت�شجيل  اإىل  الق�شائية  املجال�س 
ت�شيري  تطبيقة  يف  اأنف�شهم 
التي  الق�شائيني،  الأعوان  مهن 
�شرتبط مبا�رصة بنظام التقا�شي 

اللكرتوين.
مرا�شلة  يف  اللللوزارة  طالب  و 
موجهة لاحتاد الوطني ملنظمات 
و  الحتللاد  رئي�س  من  املحامني 
كافة  “دعوة  اجلهويني  النقباء 
اأنف�شهم  ت�شجيل  اإىل  املحامني 
يف تطبيقة ت�شيري مهن العوان 
باملحامني  اخلا�شة  الق�شائيني 
على م�شتوى املحاكم و املجال�س 

وجه  على  ذلللك  و  الق�شائية، 
ال�رصعة”.

الوطني  الحتاد  ثمن  جانبه،  من 
التي  املبادرة  املحامني  ملنظمات 
“ع�رصنة  �شاأنها  من  اأن  اعترب 
نظام  عن  التخلي  و  املحاماة 
و  املدنية  امللللادة  يف  اجلل�شات 
جميع  م�شتوى  وعلى  الداريللة 
دعا  الق�شائية”.كما  اجلهات 
اأ�شحاب  له  اإعللان  يف  الحتللاد 
ت�شجيل  اإىل  ال�شوداء  اجلبب 
اأنف�شهم يف هذه التطبيقة لتفعيل 
هذا امل�رصوع الرامي اإىل تخفيف 

الأعباء عنهم.
ق/و

برميل النفط يتجاوز 46 دولرا

ام�س  برنت  خام  اأ�شعار  �شجلت 
�شهر  منذ  م�شتوياتها  اأعلى 
حفزت  حيث  املا�شي،  مار�س 
ثالث  واعللد  مر�شح  عن  اأنللبللاء 
كورونا  فللريو�للس  �شد  للقاح 
الطلب  اأ�رصع يف  بتعايف  الآمال 
العقود  ارتفعت  النفط.و  على 
اأو   ٪  1 بل  برنت  خلللام  الآجلللللة 

 46.51 اإىل  �شنتا،   45 مايعادل 
ال�شاعة  بحلول  للربميل  دولرا 
اجلللزائللر.و  بتوقيت   08:44
خلام  الآجلللللة  العقود  ارتفعت 
الو�شيط  تللكلل�للشللا�للس  غلللرب 
يعادل  ما  اأو  بل 1.1٪  الأمريكي 

46 �شنتا، اإىل 43.52 دولرا.
ق/و
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�صاءلوا بن عبد الرحمان حول اجراءات تخطي عجز امليزانية   
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لوؤي ي
-------------------

و فيما ثمن بع�س نواب جمل�س 
مناق�شة  جل�شة  خللال  المللة 
بعد  الللقللانللون،  لن�س  علنية 
املالية  وزير  طرف  من  عر�شه 
التدابري  الرحمان  عبد  بن  امين 
انتقد  الن�س  بها  جللاء  الللتللي 
ت�شمنها  مللوادا  منهم  البع�س 
"جمحفة يف حق  معتربين اياها 

املواطن".
حميد  املجل�س  ع�شو  اعترب  و 
بوزكري اأن قانون املالية اجلديد 
اىل  احلللدود  ابعد  اىل  "يفتقد 
خارج  اقت�شاد  لبناء  ن�شو�س 
املحروقات" كما "يعتمد ب�شكل 
مفرط على اجلباية البرتولية و 
املختلفة  الإتاوات  و  ال�رصائب 
لتعوي�س نق�س املوارد املالية".

ان   الللنللائللب  ذات  اأ�للشللاف  و 
النخفا�س اجلديد لقيمة الدينار 
 " الأمريكي  اللللدولر  مقابل 
على  مللبللا�للرصة  غللري  �رصيبة 
الأ�شعار التي �شيدفعها املواطن 
النخفا�س  هذا  �شيوؤدي  "حيث 
ح�شبه اىل" ارتفاع اأ�شعار املواد 
انهيار  بالتايل  و  الأ�شا�شية 

القدرة ال�رصائية".
املتدخلني  بع�س  انتقد  كما 
ال�شحة  قطاع  ميزانية  تقلي�س 
الأزمة  عز  يف  باملئة   4 بقرابة 

ال�شحية جلائحة كورونا .
و يف هذا ال�شدد تاأ�شف النائب 

الو�شعية"  على  �شبوتة  فللوؤاد 
املزرية " لهياكل القطاع ب�شبب 
الطبي  العتاد  و  الأجهزة  نق�س 
كما  ال�شحية.  املرافق  نق�س  و 
التجميد  رفللع  اجللل  من  رافللع 
على م�شاريع بناء م�شت�شفيات 
وليللات  بع�س  يف  جامعية 
الوطن للتكفل ب�شكانها و كذا 

�شكان املناطق املجاورة لها.
من جانبه، تاأ�شف ع�شو املجل�س 
تنمية  لل"غياب  نربة  بن  نا�رص 
القرار"،  مركزية  ب�شبب  حملية 
و دعى يف هذا الإطار اىل تثمني 
املحلية اخلا�شة و توفري  املوارد 
للمنتوجات  لوجي�شتيكي  دعم 
يف  الدبلوما�شيني  مب�شاعدة 
ترويجهم  خللال  مللن  اخللللارج 

لل�شلع املحلية.
بوزنان  اأحمد  طرح  جانبه  من 

العامة  امليزانية  عجز  اإ�شكالية 
هذا  تغطية  كيفية  و  للدولة 
تفعيل  اىل  دعللا  كما  العجز 
قللطللاعللات حلليللويللة خلللارج 
اإحياء  اإعللادة  اىل  و  املحروقات 
ال�شم�شية  الطاقة  ملل�للرصوع 
)ديذيرتك(  اأملانيا  مع  بال�رصاكة 
و  ال�شياحة  قطاعي  دفللع  و 

الفاحة.
م�شكل  املتدخلون  طرح  كما 
�شهدت  التي  النقدية  ال�شيولة 
تذبذبا يف الآونة الأخرية و كذا 
التي  املوازية  ال�شوق  ظاهرة 
الوطني فيما  انهكت القت�شاد 
�للرصورة  اىل  البع�س  تطرق 
و  املهني  بللالإدمللاج  التكفل 
العقود  لأ�شحاب  الجتماعي 
العتمادات  توفري  �للرصورة  و 

املالية لرت�شيمهم.

الذي  التمهيدي  تقريرها  يف  و 
املناق�شة  بللدايللة  قبل  عر�س 
�رصدت  القانون،  لن�س  العلنية 
امليزانية  و  املالية  ال�شوؤون  جلنة 
الن�شغالت  ملخ�س  باملجل�س 
على  اأع�شاوؤها  طرحها  التي 
التي  اجلل�شة  املالية خال  وزير 

عقدت اخلمي�س املا�شي.
الن�شغالت  هذه  �شمن  من  و 
"انعدام  التقرير  ت�شمنها  التي 
روؤية وا�شحة حول حل امل�شاكل 
م�شتخدمو  فيها  يتخبط  التي 

ال�شبكة الجتماعية".
كما ت�شاءلت اللجنة يف تقريرها 
التي  اجلمركية  الإجللراءات  عن 
من  اتخاذها  احلكومة  تنوي 
التحويل  على  الق�شاء  اأجللل 
ال�شعبة  للعملة  القانوين  غري 

للخارج.

انتقد اأم�ص اأع�صاء جمل�ص الأمة خالل مناق�صة ن�ص قانون املالية لـ2021 تقلي�ص ميزانية قطاع ال�صحة يف 
عز ازمة كورونا و ت�صاءلوا حول الجراءات املمكنة لتخطي انهيار الدينار امام الدولر المريكي و م�صري 

م�صتخدمي ال�صبكة الجتماعية.

وزير املالية ردا على النواب:

نفقات الت�صيري ي�صعب تقلي�صها 
والدولة ملتزمة باحلفاظ على 

القدرة ال�صرائية

اأمين  املالية،  وزيللر  اأم�س  اأكللد 
الدولة  اأن  الرحمن،  عبد  بن 
تداعيات  بت�شيري  �شت�شتمر 
الأزمة ال�شحية و املتمثلة يف 
رده  خال  مو�شحا  كورونا، 
على ت�شاوؤلت النواب مبجل�س 
�شتحافظ  الدولة  اأن  الأمللة، 
رغم  ال�رصائية،  القدرة  على 

الو�شع القت�شادي ال�شعب.
عجز  اأن  الللوزيللر،  ك�شف  و 
م�شتوى  يف�رص  امللليللزانلليللة 
نفقات الت�شيري والتي ي�شعب 
الإبقاء  مت  لذلك  و  تقلي�شها، 

على التحويات الجتماعية.
الرحمن،  عبد  بن  اأ�للشللاف  و 
تقلي�س  اإىل  تهدف  الدولة  اأن 
والإعتماد  الإ�شترياد،  فاتورة 
لتمويل  املالية  ال�شوق  على 

امل�شاريع.
احلفاظ  اأن  اأي�شا،  اأو�شح  و 
على م�شتوى نفقات التجهيز، 
و  الإقت�شادي  النمو  يحقق 
يحافظ على منا�شب ال�شغل.

�شياق  يف  الللوزيللر  ك�شف  و 
حاليا  يللجللري  اأنللله  مت�شل، 
ينظم  قانون  م�رصوع  اإعللداد 
ال�رصاكة بني القطاع العمومي 
و اخلا�س على م�شتوى وزارة 

املالية لتح�شني الإقت�شاد.
وزيلللر  قللللال  امللللقلللابلللل  يف 
تخطط  احلكومة  اإن  املالية 
لإ�للشللاحللات اقللتلل�للشللاديللة 
الأجانب  للم�شتثمرين  ت�شمح 
يف  للم�شاريع  كاملة  مبلكية 
القطاعات غري ال�شرتاتيجية، 
�شل�شلة  اأحلللدث  يف  ذلللك  و 

ال�شغط  لتخفيف  اإجلللراءات 
على  املعتمد  القت�شاد  على 

النفط.
األغت  العام،  هذا  اأوائللل  يف  و 
الأجانب  متنع  قاعدة  اجلزائر 
على  تزيد  ح�ش�س  متلك  من 
�شعي  اإطلللار  يف  باملئة   49
ال�شتثمار  مناخ  حت�شني  اإىل 
عن  بعيدا  اقت�شاده  وتنويع 

النفط والغاز.
و تقول احلكومة اإن القطاعات 
ب�شكل  ت�شمل  ال�شرتاتيجية 
اأ�للشللا�للشللي الللنللفللط والللغللاز 
التحتية  البنية  و  والتعدين 
احلديدية  ال�شكك  مثل  للنقل 
و املوانئ و املطارات و كذلك 

�شناعة الأدوية.
و اأبلغ بن عبد الرحمن الربملان 
يعفي  اجلللديللد  التعديل  اأن 
العاملني  الأجانب  امل�شتثمرين 
التي  تلك  خارج  قطاعات  يف 
من  ا�شرتاتيجية  طبيعة  لها 
طرف  مع  بال�رصاكة  اللتزام 

حملي.
ال�شلطات مع عجز  تتعامل  و 
وعجز  امليزانية  يف  متزايد 
انخفا�س  عن  ناجتني  جتللاري 
التي  الغاز  و  النفط  اإيللرادات 
من  باملئة   60 حوايل  ت�شكل 
الدولة و94 باملئة من  ميزانية 

اإجمايل اإيرادات الت�شدير.
اإن  الرحمن  عبد  بللن  وقلللال 
احلللكللومللة تللهللدف لإحلليللاء 
وتقليل  الوطني  القت�شاد 

اعتماده على النفط والغاز.
لوؤي ي

اجبارية ارتداء الكمامة داخل ال�صيارة بناء على مر�صوم احلجر ال�صحي

مدير  نائب  غللزيل  ر�شيد  العميد  ك�شف 
لاأمن  العامة  املديرية  يف  املللروري  الأمللن 
الكمامة  ارتداء  الثاثاء،اأن  اأم�س  الوطني، 
ال�شائق  كان  لو  اإجباري،حتى  ال�شيارة  داخل 
هذه  ب�شاأن  اجلدل  على  رده  يف  مبفرده،وذلك 
النقطة.و ح�شب العميد ر�شيد غزيل لاإذاعة 
ال�شحي  احلجر  الأوىل،فاإن مر�شوم  الوطنية 
جوان  �شهر  الر�شمية  اجلريدة  يف  ال�شادر 
10،على  مادته  يف  �رصاحة  املا�شي،ين�س 
اإجباري،  ال�شيارة  داخل  الكمامة  ارتداء  اأن 
كانوا  لو  حتى  الركاب،  و  لل�شائق  بالن�شبة 
القرار  هذا  اأن  اأو�شح،  و  واحدة،  عائلة  من 
ال�شيارة. داخل  مبفرده  ال�شائق  على  ينطبق 

ارتداء  مراقبة  امل�شوؤول،اأن  نف�س  ذكر  كما 
اأين  الراجلني،  حتى  �شمل  الواقي،  القناع 

يف  ملواطنني  خمالفة  األللف   418 حترير  مت 
املا�شي.وكانت  مار�س  منذ  العام  الف�شاء 
عن  املا�شي  جللوان  يف  �للشللادرة  تعليمة 
املركبات  �شائقي  اأن  اأكدت  الأوىل  الوزارة 
ارتداء  على  جمربين  غري  وركابها  اخلا�شة 
جديد.  من  فر�شها  يعاد  اأن  الكمامات،قبل 
باملديرية  املللروري  الأمللن  مدير  نائب  وقال 
العامة لاأمن الوطني عميد ال�رصطة ر�شيد 
الوطني  لاأمن  العامة  املديرية  اإن  غزيل 
الب�رصية واملادية ملكافحة  املوارد  جندت كل 
ال�شهر  و  كورونا  جائحة  تف�شي  من  واحلد 
على احرتام كل التدابري الوقائية التي اأقرتها 
الهيئات العليا للباد.و ا�شتعدادا ملواجهة هذا 
املديرية  اأن  غزيل  اأو�شح  الطارئ   الظرف 
اأمنية  خطة  و�شعت  الوطني  لاأمن  العامة 

الللراهللن.و  الو�شع  ملقت�شيات  ت�شتجيب 
اأ�شاف �شيف ال�شباح اأن اخلطة ترتكز على 
ومرافقة  الوقائية  الإجللراءات  كل   احللرتام 
املواطنني يف ظل اجلائحة واأن املبداأ العملياتي 
يرتكز على احتواء امليدان من خال  تكثيف 
والراجلة  الراكبة  والدوريات  املراقبة  نقاط 
ال�رصطة  عميد  اجلوية.وبح�شب  والوحدات 
�شملت اخلطة اأي�شا مرافقة ال�شلطات املحلية 
عمل  اإطار  يف  النقل  و  التجارة  ومديريات 
اللجان املختلطة لر�شد كل خمالفات تدابري 
الوقاية و احلجر ال�شحي و اتخاذ الإجراءات 
لفت  ال�شياق  هللذا  �شدها.ويف  املطلوبة 
من  املخالفات  ر�شد  ح�شيلة  اأن  اإىل  غزيل 
اأ�شفرت   2020 نوفمرب   22 اإىل  مار�س   22
بالنقل  خا�شة  خمالفة   2016 ت�شجيل   عن 
�شيارات  م�شت  خمالفة   4228 و  اجلماعي 
خمالفة   6218 جانب  اإىل   4228 الأجللرة 
يتعلق  فيما  رخ�شة.اأما  بدون  الناقلني  �شد 
 952 فتجاوزت  ال�شحي  احلجر  مبخالفات 
ق�شائية  اإجللراءات  اإىل  اأف�شت  خمالفة  األف 
حني  يف  اإجللراء  األف   354 من  اأكرث  �شملت 
من15212   اأكللرث  الأمللن  م�شالح  �شجلت 

خمالفة للتجمعات لأكرث من �شخ�شني.
لوؤي ي

م�صوؤول باملديرية العامة لالأمن الوطني ر�صيد غزيل يرد على اجلدل:

احلكومة تتحرك لتوفري املياه ال�صروب و تاأمني نظام الإنتاج الفالحي  

تدابري م�صتعجلة للحد من اأثر �صح 
املياه

العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأقللر 
جراد يف اجتماع ملجل�س وزاري 
التدابري  من  جمموعة  م�شرتك 
املياه  اآثار �شح  العاجلة للحّد من 
حاليا.و  الللبللاد  ت�شهده  الللذي 
خال تروؤ�شه للمجل�س الوزاري 
لدرا�شة  �س  خ�شّ امللل�للشللرتك 
ال�شتعجايل من  العمل  خمطط 
اأجل احتواء اآثار �شح اللمياه الذي 
ت�شهده بادنا حاليا ح�شب ما اأفاد 
به بيان الوزارة الأوىل.و جاء هذا 
ن�شبة  ت�شجيل  بعد  الجتماع  
من  اأقللل  مبعدل  اأمللطللار  هطول 
الأخرية  الأ�شهر  يف  اللمتو�شط 

الزيادة يف  اللما�شية،ف�شا عن 
قد  الذي  اللمياه،الأمر  ا�شتهاك 
مبّكر  عجز  حللدوث  اإىل  يللوؤدي 
يف اللمياه،يف حالة ا�شتمرار هذه 
الأ�شهر  خال  اجلوية  الأحللوال 
ت�شاوؤمي.و  ك�شيناريو  القادمة 
تدابري  اتخاذ  ذاته،مت  ال�شياق  يف 
هذه  اآثلللار  مللن  للحّد  عاجلة 
درجة،مع  اأق�شى  الظاهرة،اإىل 
على  فح�شب  لي�س  ال�شهر 
�شمان تاأمني تزويد ال�شكان مبياه 
تاأمني  ل�شمان  ا  اأي�شً ال�رصب،بل 

نظام الإنتاج الفاحي الوطني.
لوؤي/ي
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  5 اجراءات حكومية لمت�صا�ص اأثار اأزمة كورونا 
على القت�صاد

لوؤي/ي
------------------

عبد  بن  اأميللن  املالية  وزيللر  اأكللد   
الرحمن وزير املالية، خاله عر�شه 
 2021 ل�شنة  املالية  قانون  مل�رصوع 
خال  الأمللة  جمل�س  اأع�شاء  على 
جل�شة علنية،اإىل اأن ال�شبيل الوحيد 
مبادئ  تفعيل  يف  يكمن  لذلك 
الوعاء  وتو�شيع  امليزانياتي  التقومي 
اجلبائي.بالإ�شافة اإىل حت�شني مناخ 
ال�شادرات  وت�شجيع  ال�شتثمار 
اجلبائية  الإجلللراءات  تب�شيط  عرب 
ورقمنتها،مو�شحا  واجلمركية 
متت  القانوين  الن�س  �شياغة  اأن 
اأ�شا�شا  ات�شم  ا�شتثنائي  ظرف  يف 
العاملي  القللتلل�للشللادي  بللالللركللود 
التي  العاملية  ال�شحية  والأزملللة 
اقت�شاديات  جميع  على  اأثللرت 
املتقدمة.  الدول  ذلك  يف  مبا  العامل 

واأ�شار ذات امل�شوؤول اإىل اأن القانون 
الختالت  لمت�شا�س  ي�شعى 
ح�شابات  يف  واخلارجية  الداخلية 
الدولة وذلك من خال ال�شتعمال 

املتاحة. املالية  للموارد  الفعال 
�شف اإىل ذلك ال�شتمرار يف دعم 
الدخل  ذات  اله�شة  للفئات  الدولة 
على  احلللفللاظ  بللهللدف  ال�شعيف 

يف  ل�شيما  الجتماعية،  املكا�شب 
والتعليم،والعمل  ال�شحة  جمالت 
ال�رصائية  الللقللدرة  �للشللون  على 

للمواطن.

ك�صفت وزارة املالية عن اعتماد احلكومة على خم�ص اإجراءات للت�صدي لآثار الأزمة التي يعانيها القت�صاد اجلزائري 
املتاأثر بالركود العاملي والأزمة ال�صحية.

تعهد باحلفاظ على املكا�صب الجتماعية يف ال�صحة والتعليم والعمل

 

معهد فنون العر�ص لربج 
الكيفان يك�صف عن نتائج م�صابقة 

اللي�صان�ص
مت الك�شف عن قائمة الناجحني يف م�شابقة املعهد العايل ملهن فنون 
والتي  اللي�شان�س،  مب�شابقة  اخلا�شة  الب�رصي،  وال�شمعي  العر�س 
ال�شورة  والتقاط  التمثيل  جمايل  يف  العلمي  احل�شن  هذا  نظمها 
حت�شبا للدخول اجلامعي اجلديد 2020 – 2021، والذي حدد بتاريخ 
للمعهد  الإلكرتوين  املوقع  يف  ورد  ما  وفق  املقبل،  دي�شمرب   15
القائمة عن  ،اأ�شفرت  الدكتور حممد بوكرا�س  الذي يديره  املذكور 
اآخرين يف تخ�ش�س  التمثيل و12  16 مر�شحا يف تخ�ش�س  جناح 
ا�شتثنائية  اإجراءات  اأيام المتحانات  التقاط ال�شورة، بعدما عرفت 
املدير  ي�شريها  التي  الإدارة  وعلى  كورنا،  فريو�س  تف�شي  فر�شها 
لل »اإي�شما�س« زاوية  حممد بوكرا�س. وخ�ش�س املوقع الإلكرتوين 
عنها،  الك�شف  مت  التي  النتائج  على  الطاع  للمرت�شحني  ليت�شنى 
يف  الكيفان  بربج  الواقع  املعهد  مقر  من  القرتاب  اأو  يومني،  منذ 
اجلزائر العا�شمة من اأجل معرفتها. وبخ�شو�س م�شتوى املرت�شحني، 
مل يخف الأ�شاتذة ر�شاهم، بالنظر اإىل النتائج املحققة، وهو ما يب�رص 
عليهما  اإقداما  عرفا  اللذين  التخ�ش�شني  يف  بالكثري  يعد  مب�شتقبل 
مل  الإمكانيات  اأن  ورغم  الطلبة.  طرف  من  الأخرية  ال�شنوات  يف 
احلظ  ي�شعفهم  مل  الذين  اأن  الإدارة  اأكدت  اجلميع،  بنجاح  ت�شمح 
لاندراج  اجتهادهم  الأجوبة  من خال  اأكدوا  لهم،  اأمكنة  يف حجز 
املنتج  الإبداعي  لا�شتثمار  وموؤ�ش�س  للمواهب،  حا�شن  ف�شاء  يف 
امل�شع املنفتح على اأمناط تعد بت�شنيع فناين امل�شتقبل. ي�شار اإىل اأن 
الفر�شة ل تزال مواتية للراغبني يف ت�شجيل اأنف�شهم �شمن م�شابقة 
اأخر اأجل حدد بيوم 25 نوفمرب اجلاري(، و�شيكون  �شهادة املا�شرت ) 
اللي�شان�س  �شهادة  للحا�شلني على  متاحا  امل�رصحي  النقد  تخ�ش�س 
يف  يعادلها  ما  اأو  الكا�شيكي  النظام  ولي�شان�س  د«،  م  »ل  نظام 
النقد  تخ�ش�س  العر�س  فنون  لي�شان�س  التالية؛  التخ�ش�شات 
امل�رصحي، لي�شان�س يف النقد والأدب التمثيلي، لي�شان�س يف الفنون 
الدرامية اأو امل�رصحية، لي�شان�س يف علوم الإعام والت�شال، �شهادة 
الدرا�شات العليا الفنية للفنون اجلميلة، �شهادة الدرا�شات العليا يف 

الفنون امل�رصحية.
ق/و

المتحانات اأجريت يف ظرف ا�صتثنائي ب�صبب فريو�ص كورونا

و�صع اأزيد من 4 اآلف مركبة 
خمالفة لقواعد احلجر ال�صحي 

باملح�صر
مركبة   4293 املن�رصم  الأ�شبوع  ال�رصطة، خال  م�شالح  و�شعت 
باملح�رص، ب�شبب عدم احرتام التوقيت اخلا�س باحلجر املنزيل، ح�شب 

ما اأورده ام�س الثاثاء بيان للمديرية العامة لاأمن الوطني.
وح�شب ذات امل�شدر فقد "قامت م�شالح ال�رصطة خال الأ�شبوع 
 32 ال  الوليات  امتداد  على  �شارمة  مراقبة  عمليات  اثر  الأخري، 
من  باملح�رص،  مركبة   4293 بو�شع  املنزيل،  اجلزئي  باحلجر  املعنية 
باحلجر  اخلا�س  التوقيت  احللرتام  لعدم  نارية،  دراجللة   827 بينها 

املنزيل".
على  احلفاظ  اإطار  يف  البيان--"  --ي�شيف  العملية  هذه  وتاأتي 
املقررة  الحرتازية  والإجراءات  التدابري  وتطبيق  العامة،  ال�شحة 
كورونا  وباء  من  بالوقاية  اخلا�شة  العمومية  ال�شلطات  طرف  من 

ومكافحته".
املواطنني  الوطني،  لاأمن  العامة  املديرية  نا�شدت  وباملنا�شبة، 
واحرتام  العامة  ال�شحة  على  للحفاظ  التعاون  جهود  موا�شلة 

التدابري الوقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا ومكافحته.
ق/و

وكالة الأمن ال�صحي حتذر من طفرات جينية بفريو�ص كورونا
الوطنية  الوكالة  رئي�س  اأم�س  حذر 
�شنهاجي،  كمال  ال�شحي،  لاأمن 
�شيئا  كورونا  فريو�س  حتول  من 

ف�شيئا وقد ي�شبح اأكرث خطورة.
ت�رصيح  يف  �شنهاجي  واأورد 
من  “الوقاية  العمومي  للتلفزيون 
مواطنة  ق�شية  كورونا  فريو�س 
ويجب عدم التهاون يف هذه الفرتة 
لأن الفريو�س يعرف طفرات جينية 

وقد ي�شبح اأ�شد فتكا وخطورة”.
الفريو�س  اإن  الدكتور،  واأ�للشللاف 
يتحول، ومن املمكن اأن ي�شبح اأ�شد 
اأ�شحاء  اأ�شخا�شا  ويقتل  خطورة 

“لي�س لديهم اأمرا�س مزمنة”.
الق�شية  هذه  اإن  �شنهاجي،  وتابع 
نعترب  اأن  ويجب  ال�شعب،  كل  تهم 
هذا الفريو�س موجود يف كل مكان، 
لتجنب  وعللي  لدينا  يكون  لكي 

ذات  به.واأو�شح  امللوثة  الأ�شياء 
امللمو�شة  الأ�شياء  اإن كل  امل�شوؤول، 
التدابري  اأخللذ  ويجب  خطر،  فيها 
الازمة كغ�شل الأيدي عدة مرات 
املنزل  اإىل  يدخل  ما  كل  وتنظيف 

وا�شتعمال الكمامة.
�للرصورة  اإىل  �شنهاجي،  ودعلللا 
لاأ�شخا�س  الللعللدوى  نقل  جتنب 
الللذيللن يللعللانللون مللن الأمللرا�للس 
اإىل  م�شريا  وحمايتهم.  املزمنة، 
بلقاح  الفئة،  هذه  تلقيح  يجب  اأنه 
ولكن  املللو�للشللملليللة،  الإنللفلللللونللزا 
مدير  الطبيب.وكان  باإ�شت�شارة 
ال�شحة  بوزارة  ال�شحية  امل�شالح 
امل�شت�شفيات  وا�شاح  وال�شكان 
اأكللد،اأن  رحال  اليا�س  الربوف�شور 
8.273  م�شابا بكورونا يتواجدون 
بينهم  من   ، ال�شت�شفاء  بقاعات 

مبختلف  النعا�س  بقاعات   573
عرب  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات 
 ، الللتللوايل  على  ميثل  مبللا  الللوطللن، 
اأ�رصة  قدرة  من  باملئة   40،5 ن�شبة 
من  باملئة   38،02 و  ال�شت�شفاء 

طاقة �شغل اأ�رصة النعا�س.
واأكد الربوف�شور رحال لدى نزوله 
وال�شكان  ال�شحة  وزيللر  رفقة 
الربوف�شور  امل�شت�شفيات  وا�شاح 
ومدير  بوزيد  بن  الرحمان  عبد 
بالوزارة  ال�شحة  وترقية  الوقاية 
اللجنة  با�شم  الر�شمي  والناطق 
تف�شي  ومتابعة  لر�شد  الوطنية 
جمال  الدكتور  كورونا  فريو�س 
الوطنية  الذاعللللة  فلللوروم  على 
بقاعات  مري�س   7700 "تواجد 
ال�شت�شفاء و573 بقاعات النعا�س 
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات  كل  عرب 

 40،5 ن�شبة  ميثل  ما  اأي  للوطن، 
 38،02 و  ال�شت�شفاء  اأ�رصة  ل�شغل 
مذكرا  النعا�س".  اأ�للرصة  ل�شغل 
باملائة   50 ل  الن�شبة  هذه  بتجاوز 
من  الوليات  بع�س  م�شتوى  على 
بينها العا�شمة.واأ�شار باملنا�شبة اإىل 
اأن الوزارة ت�شري الو�شع الناجم عن 
خال  من  كورونا  فريو�س  تف�شي 
معلومات  وقاعدة  "ا�شرتاتيجية 
يتم حتيينها كل 4 �شاعات، اأظهرت 
 1.277 �شفاء  الحد،  غاية  اىل  اأنه  
مري�شا و دخول 228 اآخرين قاعات 
ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة  العاج 
اجلامعية م�شطفى با�شا" مذكرا باأن 
امل�شتوى  على  مزودة  القاعات  هذه 
بجميع  الوك�شجني  مبادة  الوطني 

انواعها.
لوؤي ي

طورته �صركة بريطانية �صويدية

عادية ثالجة  يف  يخزن   19 كوفيد  �صد  بلقاح  العاملية" ت�صيد  "ال�صحة 
علماء  كللبللرية  املل�للس  اأ�لللشلللادت 
�شمية  العاملية،  ال�شحة  منظمة 
اللوج�شتي  "بالتقدم  �شواميناثان، 
مر�شح  لقاح  خللال  من  الهائل" 
�رصكة  تطوره  لكوفيد19-  م�شاد 
الربيطانية  ال�شويدية-  الأدويلللة 

اأ�شرتازينيكا.
اأن  اإىل  �شواميناثان  واأ�للشللارت 

اأ�شرتازينيكا  ن�رصت  الذي  اللقاح- 
يخزن  اأن  ميكن  اأولية،  نتائج  عنه 
يظل  كما  عادية"  "ثاجة  يف 
اإىل   2 حرارة  درجات  يف  م�شتقرا 
هذا  مئوية.و�شيعزز  درجللات   8
لقاحات  على  احل�شول  اإمكانية 
للعديد  بالن�شبة  كورونا  فريو�س 
�شمان  ي�شعب  التي  الللدول،  من 

وجود ال�شا�شل الباردة فيها، وهي 
�رصكتا  طورتها  للقاحات  املطلوبة 
مودريرنا وفايزر.واأخربت م�شاعدة 
املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية 
للقاحات  الو�شول  عن  امل�شوؤولة 
ماريانغيا  ال�شحية،  واملنتجات 
جوار  اإىل  �شحفيا  موؤمترا  �شيماو، 
�شواميناثان، باأن م�شوؤولني بارزين 

احل�شول  اإىل  يتطلعون  باملنظمة 
علللللى مللزيللد مللن الللبلليللانللات من 

اأ�شرتازينيكا يف الأيام املقبلة.
واأ�شافت �شيماو اأن منظمة ال�شحة 
تقييم  من  النتهاء  تتوقع  العاملية 
لقاحها "يف بداية العام املقبل" وهو 

ما قد يوؤدي اإىل ن�رص اللقاح.
لوؤي/ي

برجمة حماكمة جميعي يوم 07 
دي�صمرب املقبل اأمام جمل�ص ق�صاء 

العا�صمة
يوم  العا�شمة  ق�شاء  جمل�س  لدى  الثانية  اجلزائية  الغرفة  برجمت 
ال�شابق  العام  المني  حممد  جميعي  ق�شية  ملف  املقبل  دي�شمرب   7
لاآفان. ووجهت ملحمد جميعي تهم تتعلق با�شاءة ا�شتغال الوظيفة 

واإهانة �شحفي اأثناء تاأدية مهامه.
حق  يف  حكما  اأ�شدرت  قد  احممد  ب�شيدي  اجلنح  حمكمة  وكانت 

جميعي حممد يق�شي بعقوبة �شنتني حب�شا .
وا�شتفاد جميعي من الفراج بعد اأن ا�شتنفذ عقوبته.

ق/و

  عملية و�صفت بامل�صتعجلة جدا

الأحد القادم اآخر اأجل لربط املدار�ص بالأنرتنت
الوطنية  الرتبية  وزارة  با�رصت 
املوؤ�ش�شات  ربط  موؤخرا،عملية 
ب�شبكة النرتنت،حيث اأعلنت عن 
الرقمية  الأر�شية  فتح واجهة يف 
ح�شاب  خال  من  الرتبية  لوزارة 

الرتبوية،وذلك  املوؤ�ش�شة  مدير 
بالربط  املتعلقة  املعلومات  حلجز 
هاتف  رقللم  بللالنللرتنللت وحتلليللني 
العملية  هذه  تعمل  املوؤ�ش�شة.كما 
املوقع  اإحللداثلليللات  اإدخلللال  على 

اأنه  اجلغرايف للموؤ�ش�شة بدقة،كما 
م�شتوى  على  واجهة  فتح  تقرر 
الربجمة  مكتب  رئي�س  ح�شاب 
احلجز. عملية  ملتابعة  واملتابعة 
العملية  اأن  املرا�شلة  واأ�للشللارت 

م�شتعجلة جدا واأن اآخر اأجل حلجز 
و�شعية الربط بالنرتنت هو يوم 
على   2020 نوفمرب   29 الأحللد 

النهار. ال�شاعة منت�شف 
                                     لوؤي/ي
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احتجاج عمال ونقابيي ال�صحة على اإقالة مدير 
القطاع

ي�صني حممد 
---------------- 

قللالللة  اإ بللاأن  املحتجون  وذكللر 
الكفاءة  ذي  القطاع  م�شوؤول 
عليها  ي�شهد  الللتللي  املهنية 
ملل�للشللوؤولللو  فيهم  مبللا  اجلللملليللع 
يف  كللانللت  اللل�للشللحللة  وزارة 
حالة  اإىل  بالنظر  حملها  غري 
النوعية  والقفزة  ال�شتقرار 
عهده  يف  القطاع  �شهدها  التي 
الطبية  الطواقم  �شمن  وجناحه 
مواجهة  يف  القطاع  واأعللوان 
ما  كوفيد19-  كورونا  وبللاء 
اأدى اإىل خف�س عدد الإ�شابات 

تذكر.  تكاد  ل  ن�شبة  اإىل 
جماعات  املللحللتللجللون  واتللهللم 
قرار  وراء  بالوقوف  امل�شالح 
قطاع  ب�شل  وهللددوا  تنحيته 
احلد  على  واحلللفللاظ  ال�شحة 
غاية  اإىل  للخدمات  دنلللى  الأ
املُقال  املدير  عن  الظلم  رفللع 

-ح�شبهم-. تع�شفا 
واإ�شاح  ال�شحة  وزير  وكان 
قبل  عللنّي  قللد  امل�شت�شفيات 

راأ�س  على  جديدا  مديرا  يومني 
حممد  قمداين  وهللو  القطاع، 
ي�شغل  كللان  اللللذي  الللطلليللب، 

العمومية  املوؤ�ش�شة  مللديللر 
بللوليللة  اجللللواريلللة  لل�شحة 

 . تب�شة

نقابية وكذلك جمعيات مدنية  اإطارات  اأطباء وممر�صون وكذا  بينهم  ال�صحة  العديد من عمال   ، اأم�ص  ، يوم  احتج 
القادر  لعويني عبد  بالنيابة  ال�صحة  باإقالة مدير  ال�صحة  قرار وزير  الولية على  مقر  اأمام  ال�صحة  نا�صطة يف جمال 

" الرجل النزيه واخلدوم". بـ  الذي و�صفوه يف �صعاراتهم 

الولية اأمام مقر 

حي  �شكان  من  العديد  جدد 
و�شط  اللل�للرصقلليللة  تك�شبت 
عللا�للشللمللة الللوليللة اللللوادي  
بحاجتهم  املتعلقة  مطالبهم 
و  العمومية  نارة  لاإ املا�شة 
املللوجللود  النق�س  جللراء  هللذا 
التجول  اأ�شبح  حيث  باحلي، 
خطريا  يعترب  ملللرا  اأ بحيهم 
الللفللرتة   يف  خللا�للشللة  للللللغللايللة 
احلي  �شكان  وح�شب  الليل، 
ظام  �شبه  يعي�شون  نهم  فاإ
من  الأزقللة  بع�س  يف  دام�س 
امل�شوؤولني  مر  على  و   ، احلي 
اأن  ملل�للشلليللفللني  املللحللللليللني... 
يف  اخلللوف  تبعث  احلي  ظلمة 
اأي  حلللدوث   مللن  نفو�شهم 

ء.  اعتدا
اأعلللرب  اللل�للشلليللاق  هلللذا  ويف 
ال�رصقية  تك�شبت  حي  �شكان 
جراء  ال�شديد  ا�شتيائهم  عن 
الللو�للشللعلليللة الللتللي اأ�للشللحللى 
به،  يقطنون  الذي  احلي  عليها 
باجلانب  يتعلق  فيما  خا�شة 
العمومية... نارة  والإ النظافة 

احلي  �شكان  فللاإن  �للشللارة  لللاإ
لل"التحرير"  حديثهم  يف  و 
اأدى  ال�شيانة  قلة  اأن  اأكللدوا 
اإىل هذا الظام امللحوظ. و قد 
حقيقة  عن  احلي  �شكان  وقف 
البع�س  ا�شطر  مما  الو�شع  
م�شابيح  و�للشللع  اإىل  منهم 
بيوتهم  واجهات  اأمام  �شغرية 
نارة  اإ لنعدام  قتة  موؤ كحلول 
غري  ال�شوارع،  و  الأزقللة  يف 
يف  كللافلليللة  غللري  تبقى  نللهللا  اأ
الذي  احلالك  الظام  مواجهة 

ليا. احلي  �شوارع  يطبع 
اأن  ال�شياق  هذا  يف  م�شيفني 
ح�شب   ، يطاق  ل  بات  الو�شع 
التقيناهم  الللذيللن  ال�شكان 
ان�شغالتهم  لنقل  املكان  بعني 
كما  توؤرقهم.  اأ�شحت  التي 
�شغلهم  تللوفللريهللا  اأ�للشللبللح 
مواجهة  اأن  فيما  ال�شاغل، 
احلي  بللهللذا  احللليللاة  م�شاعب 
التحديات  اأكرب  بني  من  يعترب 
التي  العائات  تواجهها  التي 
اأكد  كما  احلالة.  من  �شئمت 
افتقار  �شبه  اأن  املللواطللنللون 
العمومية  نلللارة  للللاإ حلليللهللم 
الآفات  �شاهم يف ظهور بع�س 
احللليللوانللات  و  الجللتللمللاعلليللة 
القطط  و  كالكاب  ال�شالة 
هذا  كل  املنحرفني..  وجمال�س 
"تك�شبت  حي  �شكان  جعل 
الللوادي  ببلدية  ال�رصقية"  
ال�شلطات  بتدخل  ملللللون  يللاأ
رئي�س  خللا�للشللة  و  املللعللنلليللة  

. ية لبلد ا
و�صكان حي �صيدي م�صتور 

ينتظرون اللتفاتة من وايل 
الولية

�شيدي  حللي  �شكان  يطالب 
ملل�للشللتللور مبللديللنللة الللللوادي ، 
بلل�للرصورة  املعنية  امل�شالح 
فلللللللراج علللن مللطللالللبللهللم  الإ

وانلل�للشللغللالتللهللم الللكللثللرية ، 
الللتللي اأ�للشللبللحللت هللاجلل�للشللا 
بللالللرغللم   ، حلليللاتللهللم   يلللوؤرق 
مللن املللرا�للشللات والللّنللداءات 
ال�شّكان  رفعها  اّلتي  العديدة 
لرفع  املحلّيني  للم�شوؤولني 
طلباتهم  ّن  اأ اإل   ، عنهم  الغنب 
ويبقى  �شاغية   ذانللا  اآ جتد  مل 
البيئي  الللّتلللللّوث  ملل�للشللكللل 
ب�شبب  القمامات  وانت�شار 
حياة  يهّدد  احلاويات   انعدام 

. ال�شكان 
لقائنا  وخللال  احلللي  قاطنو 
قادت  ميدانية  جولة  يف  بهم 
مل   ، املللكللان  اإىل  "التحرير" 
التعبري  يف  لوهلة  ولو  نوا  يتاأ
يتكبدونها  التي  معاناتهم  عن 
يتخبطون  التي  امل�شاكل  جراء 

يومي  ب�شكل  فيها 
م�شكل  اإىل  .بللالإ�للشللافللة 
الأر�شفة  و  الطرقات  اهرتاء 
العمومية  نلللارة  الإ غياب  و 
رفعها  التي  املطالب  وهي   ،
اللل�للشللكللان للللللملل�للشللوؤولللني 
الأو�لللشلللاع  مللن  للتخل�س 
ت�شاعدهم  الللتللي  امللللزريلللة، 
والعي�س  ال�للشللتللقللرار  على 
قاطنو  وجلله  حلليللث  الللكللرمي، 
التحرير  عرب  ر�شالتهم  احلي 
ما�شة  بحاجة  نهم  اأ موؤكدين 
ورّية  ال�رصّ املرافق  جت�شيد  اإىل 
من  كثرية  لوعود  تلقيهم  رغم 
الولئية  و  املحلّية  ال�ّشلطات 
حلد  الللّنللور  تللر  مل  لكنها   ،
ب�شبب  الأ�شطر  هللذه  كتابة 
لأو�شاعهم  امل�شوؤولني  جتاهل 
انللعللدام  فيها  مبللا   ، املللزريللة 
اخلا�شة  التنموية  امل�شاريع 
تتميز  التي  حيهم  بطرقات 
�شاحيتها،  وعدم  بوعورتها 
املهرتئة  الطرق  ب�شبب  وذلك 
واملطبات  احلفر  ها  متٍلوؤ التي 
رفعوا  قللد   ، نللهللم  اأ قائلني   ،
�للشللكللاوى علللللى ملل�للشللتللوى 
املرات  عديد  املعنية  امل�شالح 
اأن امل�شكل ل يزال قائما  ، غري 
قد  املحلية  ال�شلطات  اأن  رغم 
ميزانية  بتخ�شي�س  وعللدت 
الطرقات،  كل  وتهيئة  لتعبيد 
ما  جتللاهللل  ملللر  اأ م�شتغربني 
وهللو  احلللللي،  يف  يللعللانللونلله 
كاهلهم  اأثقل  الللذي  الو�شع 
و�شعيتهم  تلللاأزم  مللن  وزاد 
نللهللم  املللعلليلل�للشلليللة بللاعللتللبللار اأ
ويتجرعون  الدخل  حمللدودو 
العوي�شة  امل�شاكل  من  كومة 
اأن  اإىل  ، م�شريين  اآن واحد  يف 
ل  اأ�شبح  املزري  الواقع  هذا 

ق. يطا
حي  �شكان  يوجه   ، عليه  و 
نللداءاتللهللم  م�شتور،  �شيدي 
اجلللهللات  اإىل  ور�للشللائلللللهللم 
لطلب   ، عليهم  امللل�للشللوؤولللة 
حليهم  العتبار  ورد  التدخل 
امل�شاريع  نللور  ير  مل  الللذي   ،

طويلة. �شنني  منذ  التنموية 
بلرام�شة بل.  منلي.ع/ 

حمكمة  ملللام  اأ زبلللون  مللثللل 
ب�شبب  ك�شحية،  الللوادي، 
املنتهجة  الللبللريوقللراطلليللة 
وكالة  مدير  طرف  من  �شده 

بالوادي. بنكية 
الق�شية،  ماب�شات  وتعود 
حلل�للشللب نللفلل�للس اللللزبلللون، 
بلللتلللاريلللخ  تلللقلللدمللله  اإىل 
ل�شحب   2020/10/22
من  للله  اأر�للشللل  مللايل  مبلغ 
طللللرف �للشللديللقلله قلليللمللتلله 
 ( دج   2  900.000.00
لللف  اأ وت�شعمائة  مليونان 
طريق  عن  جللزائللري(  دينار 
حتت  لو�شع  بنكية  حوالة 
Mise A Di -  للت�رصف ) 

  position ) MAD
على  الزبون  ذات  واأو�شح 

حتوز  �شكوى  يف  قوله،  حد 
منها،  ن�شخة  على  "التحرير" 
اليوم  نف�س  يف  "تقدمت 
 Client De عابر   كزبون 
املبلغ  ل�شحب    Passage
طرف  مللن  يل  قبل  نلله  اأ اإل 
ال�شندوق،  م�شلحة  رئي�س 
رغم  �شيولة  يوجد  ل  نه  اأ و 
ات�شلت  كللمللا   ، تللوفللرهللا 
الهاتف  طريق  عن  بالبنك 
ل  وكذلك  املوايل  اليوم  يف 
يوم  تقدمت   ، �شيولة  يوجد 
رئي�س  اإىل  م�شاءا  بعدها 
مدير  اإىل  فوجهني  امل�شلحة 
يف  ا�شتقبلني  الذي  الوكالة 
�شحب  عن  لته  و�شاأ مكتبه 
�شحبت  نني  اأ فاأجاب  املبلغ 
من  مللعللتللربة  مللاللليللة  مللبللالللغ 

يل  وقال  العا�شمة  اجلزائر 
ق�شائيا  م�شبوه  ن�شان  اإ اأنت 
املديرية  قبل  مللن  ومللاللليللا 
اللللعلللاملللة للللللبللنللك ولللكللن 
املبلغ  �شحب  اإيل  يللوافللق 
تلفاز  جهاز  �للرصاء  مقابل 
رف�شت  فلما  له،  ثاجة  اأو 
ت�شحب  لللن  يل  قللال  ذلللك 
مبديريته  فات�شلت  املبلغ 
التابعة  املفت�شية  وكلللذا 
منه  وطلبوا  الوكالة،  لهذه 
اأبى  نلله  اأ اإل  املبلغ  اإعطائي 
�شلطته  وا�شتعمل  وتع�شف 
رغم  املبلغ  اأ�شحب  ل  لكي 
للمبلغ  ال�شديد  احتياجي 
دفع  وكذلك  �شيارة  ل�رصاء 
الللوالللدة  عملية  تكاليف 
الللتللي كللانللت ملللقلللررة يف 

لعدم  ونظرا  اللليللوم،  نف�س 
تللوفللر اللل�للشلليللولللة للللدي يف 
العملية  تاأجلت  اليوم  ذلك 
مدة   ( اإىل  للوالد  اجلراحية 
با�شتدانة  وقمت   ) يام  اأ  05
الأ�شدقاء  اأحللد  مللن  املبلغ 
 ( دج   195،000،00 حوايل 
األف  وت�شعون  وخم�شة  مئة 

."  ) جزائري  دينار 
وطلللاللللب نللفلل�للس اللللزبلللون 
نللل�لللشلللافللله وتللعللويلل�للشلله  اإ
عما  "املدير"  وحمللا�للشللبللة 
تعطيل  ملللن  لللله  تلل�للشللبللب 
الأجللللللراء عللمللللليللة واللللده 
الللذي  النف�شي  "وال�رصر 
و  والعائلة  الوالد  على  عاد 
�رصاء  متللام  لإ تعطيله  كذلك 

رة". ل�شيا ا
قام  نه  اأ  ، املتحدث  واأ�شاف 
العملية  بتحويل  مرة  لأول 
وكللالللة  اإىل  اللللللوادي  مللن 
يل  يللقللل  "ومل  ق�شنطينة 
يوجد  نه  اأ حيث  م�شبوه  اأنك 
م�شتوى  علللللى  م�شلحة 
للبنك  الللعللاملللللة  املللديللريللة 
مبراقبة  املكلفة   )  LAB  (
البنك  زبائن  ح�شابات  جميع 
و�شع  �شلطة  ولديها  وطنيا 
اأو  املراقبة  حتت  ح�شاب  اأي 
ب�شحب  وقللمللت   ، جتللملليللده 
ق�شنطينة  وكالة  من  املبلغ 
يوم  احلللوا�للس  �شي   ،  318
اأي  دون   2020/11/05
اأي  ممار�شة  او  بريوقراطية 

و�شفه. حد  على   ، تع�شف" 
ي�شني حممد 

�صاهم يف ظهور اآفات اجتماعية وحيوانات �صالة وجمال�ص املنحرفني

�صكان حي " تك�صبت ال�صرقية " يعانون 
من نق�ص الإنارة العمومية 

ب�صبب البريوقراطية املنتهجة �صده

زبون يقا�صي مدير وكالة بنكية بالوادي
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اجناز عيادة للتوليد مطلب �صكان املقارين بتقرت

 ن-ق- التجاين 
---------------- 

عرب  �للشللا�للس  الأ هللذا  على  و 
البلدية  هللذه  مللواطللنللو  لللنللا 
التي  املزرية  احلالة  هذه  عن 
يف  تلللوؤدي  ذ  اإ منها  يعانون 
خطر  اإىل  الأحيان  من  الكثري 
املر�شى  �شحة  على  كبري 
 ، خا�شة  ب�شفة  احلللوامللل  و 
البلديات  اأن  قولهم  فح�شب 
تلبية  ت�شتطيع  ل  املللجللاورة 
ب�شبب  احلالت  كل  تغطية  اأو 
من  عليها  املتزايد  قللبللال  الإ
فان  ذلك  على  زد   ، املر�شى 
املعرب  الحللتلليللاجللات  ن�شف 
كافية  غري  اأغلبها  و  اأ عنها 
املن�شئات  ملل�للشللتللوى  علللللى 
الكبرية  العمومية  ال�شحية 

البلديات  عللرب  ال�شغرية  و 
ق�شم  بالأخ�س  و  املللجللاورة 
ذات  اأ�لللشلللاف  و  الللتللوللليللد. 
على  الطلب  بللاأن  املتحدثني 
الطبي  اللل�للرصح  هللذا  ن�شاء  اإ
بذلك  اآملني  م�شتمر  تزايد  يف 

املحليني  امل�شوؤولني  التفاتة 
بالأمر  املعنية  ال�شلطات  و 
اأقرب  يف  حل  باإيجاد  اللتزام 
يف  املتمثل  و  املمكنة  الآجال 
متخ�ش�شة  طبية  عيادة  بناء 
من  التي  التوليد  ميدان  يف 

و  متطلبات  تغطية  نها  �شاأ
و  البلدية  �شكان  احتياجات 
التي  الوفيات  ن�شبة  تقلي�س 
الأحيان  من  الكثري  يف  تنجم 
اللتحاق  املر�شى  تاأخر  عن 

. ال�شت�شفائية  باملراكز 

التوليد  ميدان  يف  متخ�ص�صة  عيادة  ت�صييد  ب�صرورة  املعنية  ال�صلطات  بتقرت  املقارين  بلدية  �صكان  يطالب 
ن�صبة معتربة من  ت�صهد  الأخرى  التي هي  و  املجاورة  البلديات  اإىل  تنقل هوؤلء  معاناة  التقلي�ص من  بغية 

عليها. املواطنات  اإقبال 

املجاورة البلديات  اإىل  التنقل  معاناة  من  التقلي�ص  بغية 

الإجللراءات  اتخاذ  اإطللار  يف 
من  الللوقللائلليللة  الحللرتازيللة 
فللريو�للس  انللتلل�للشللار  تف�شي 
تراأ�س   19 كوفيد  كورونا 
بلكاتب  الأ�شبوع  هذا  بحر 
ب�شار  وليلللة  وايل  حممد 
الولئية  اللجنة  اجللتللمللاع 
امللللتلللعلللددة الللقللطللاعللات 
املنتدب  اللللوايل  بح�شور 
بني  داريللللة  الإ للمقاطعة 
عللبللا�للس وجللللللاءت خللال 
تو�شيات  الإجللتللمللاع  هللذا 
متخذة  قللرارات  و  �شارمة 
والعمل  التنفيذ  تتوجب 
اأكده  ما  ح�شب  الواقع  على 
الللوليللة  يف  الأول  الللرجللل 

القرارت  تلك  اأهم  ومن 
احلللواجللز  تفعيل  و  تدعيم 
مبداخل  املللتللواجللدة  الأمنية 
 ، ونلليللف  بللنللي   ( اللللوليلللة 
ق�شد   ) وكلللرزاز  حماقري 
الك�شف  عمليات  مبا�رصة 
جلميع  احلللللرارة  قلليللا�للس  و 
الللوافللديللن للللللوليللة وكللذا 
فيما  الولئي  املخزون  تدعيم 
 ، الك�شف   و�شائل  يخ�س 
الكمامة  ارتداء  اإجبارية  مع 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  داخل 
اأولياء  فدرالية  �للرصاك  اإ مع 
الأولياء  وجمعيات  التاميذ 
الإت�شال  خلية  ذكرت  كما   ،
وايل  للللديلللوان  الللتللابللعللة 
موقعها  عرب  ب�شار  وليللة 
اقتناء  مت  نلله  اأ لللكللرتوين  الإ

كمامة.  500.000

نه  اأ ب�شار  وايل  واأكللد  هللذا 
�للللرصاك احلللركللة  لبلللد مللن اإ
اجلللمللعللويللة الللفللاعلللللة يف 
عللمللللليللات الللتللحلل�للشلليلل�للس 
نه  باأ واأو�للشللى  والتوعية  
يلللجلللب علللللللى اأ�لللشلللحلللاب 
احللرتام  املطاعم  و  املقاهي 
املعتمد   ال�شحي  الربتوكول 
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
مللوا�للشلللللة  اإىل  فلليلله  دعلللا 
عللمللللليللات الللتللحلل�للشلليلل�للس و 
من  املللراقللبللة  و  الللتللوعلليللة 
على  الولئية  اخللية  طرف 
البلديات   جميع  م�شتوى 
اإمكانيات  اإح�شاء  وكللذا   ،
م�شتوى  على  ال�شتقبال 
طارئ   لأي  حت�شبا  الدوائر 
وتطهري  تعقيم  �رصورة  مع 
التعليمة  �للشلل�للشللات  املللوؤ
تلل�للشللجلليللل  و  بلللاللللوليلللة  
تللطللبلليللق  و  امللللخلللاللللفلللات 
على  القانونية  الإجللراءات 

. املخالفني  جميع 
وايل  اأن  بالذكر  واجلللديللر 
�شتبقى  اخللية  اأن  اأكد  ب�شار 
ال�شاكنة  لإطلللاع  جمللّنللدة 
بهذا  يللطللراأ  م�شتجد  بللاأي 
القرارات  وكذا  اخل�شو�س 
الإطلللار،  هللذا  يف  املللتللخللذة 
حللفللاظللا علللللى اللل�للشللحللة 
اجلميع  دعوة  مع  العمومية، 
تباع  واإ باليقظة  التحلي  اإىل 
التي  الوقائية  الإجلللراءات 

الو�شع. يقت�شيها 
/ د   اأ

جمعية  من  موجهة  ر�شالة  يف 
 ) و�شكت  بني   ( الأمللل  حي 
اإىل  اأدرار  الولية  بعا�شمة 
ال�شعبي  املللجللللل�للس  رئلليلل�للس 
نحوز  اأدرار،  لبلدية  البلدي 
اجلمعية  تطالب   ، منها  ن�شخة 
بتعبيد  احلللي  �شكان  باإ�شم 
ال�شارع  من  املمتد  الطريق 
 ) الفاقو   ( بطريق  املللعللروف 
املعروف  الدوراين  املحور  اإىل 
تعبيد  لن  تللبللون،  بللطللريللق 
�شي�شاهم  املللذكللور  الطريق 
الكثري  وتقدمي  احلي  تنمية  يف 
احلي  ل�شاكنة  اخلللدمللات  من 

ذكرت  كما  عزلتهم،  ويفك 
الطريق  اأن  املرا�شلة  ذات 
كبرية،  حركة  وي�شهد  حيوي  
تعبيده  �رصورة  ي�شتدعي  ما 
وقد  هذا  العاجل،  القريب  يف 
بخريطة  املرا�شلة  اإرفللاق  مت 
و�للشللور تللو�للشللح الللطللريللق 
يف  التعبيد  بطلب  املللعللنللي 
اأن  احلي  �شكان  وياأمل  احلي، 
البلدية   �شلطات  ت�شتجيب 
بتعبيد  وتلللقلللوم  لللطلللللبللهللم 
يف  الذكر  ال�شالف  الطريق 
العاجل.                                         القريب 
عبدالرحمن بلوايف 

الوطنية  اجلمعية  مكتب  �رصع 
اأدرار  بللوليللة  الللرائللد  اجليل 
اأدرار يف  مع �رصطة  بالتن�شيق 
حول  حت�شي�شية  ياما  اأ تنظيم 
لفائدة  املللروريللة،  ال�شامة 
تللاملليللذ كللل مللن ابللتللدائلليللة 
 ، �شاكة  حا�شي  نتفا�شة  اإ
لطفي،  العقيد  وابللتللدائلليللة 

اللمو�شي  ابللتللدائلليللة  وكلللذا 
الربنامج  ح�شب   ، بوجمعة 
امللل�للشللطللر لللكللل مللدر�للشللة 
يام  الأ هذه  تنظم  و  ابتدائية، 
معا   (  : �شعارات  ثاثة  حتت 
واعية،وعينا  طفولة  اأجل  من 
                 .) حياتنا  بنائنا  اأ يحمينا، 
عبدالرحمن  بلوايف   

ملللوا�لللشلللللللة لللللاإجللللراءات 
اليومية  امليدانية  الإحرتازية 
ملللواجللهللة تللفلل�للشللي فللريو�للس 
عللززت  امل�شتجد،  كللورونللا 
بغرداية  اللل�للرصطللة  م�شالح 
 11 من   املمتدة  الفرتة  خال 
من   ،  2020 نوفمرب   21 اإىل 
للوقوف  امللليللداين  تللواجللدهللا 
املواطنني  الللتللزام  مللدى  على 
التدابري  و  الإجللراءات  بكافة 
العليا  ال�شلطات  اأقرتها  التي 
ال�شحة  على  حفاظا  الباد  يف 

. مية لعمو ا
ترافقها  الللتللي  الللعللمللللليللات 
حت�شي�شية  خللرجللات  يللوملليللا 
املواطنني  على  للتاأكيد  يومية 
بالإجراءات  لتزام  الإ ب�رصورة 

ما  خا�شة  الازمة  ال�شحية 
الواقي  القناع  باإرتداء  تعلق 
و  الإجللتللمللاعللي  الللتللبللاعللد  و 
ن�شاطا   49 �شملت  اجل�شدي 
�رصائح  كافة  م�س  حت�شي�شيا 
مبختلف  دوريات  عرب  املجتمع، 
الللفلل�للشللاءات  و  اللل�للشللوارع 
العمومية  الأماكن  و  املفتوحة 

التجارية. املحات  كذا 
�شجلت  اأخلللللرى  جللهللة  ملللن 
قطاع  عللرب  امللل�للشللالللح  ذات 
الوطني  ملللن  الأ اخت�شا�س 
املرا�شيم  ملختلف  خمالفات 
من  املللتللخللذة  اللللقلللرارات  و 
و  داريللة،  الإ ال�شلطات  طرف 
ت�شاهم  اأن  نها  �شاأ من  التي 
مت  حيث  الفريو�س،  نت�شار  باإ

 11 من  الفرتة  خال  اإح�شاء 
 1291  ، نوفمرب   21 غاية  اإىل 
ارتداء  بعدم  متعلقة  خمالفة 
خمالفة   41 الللواقللي،  القناع 
التباعد  احرتام  بعدم  متعلقة 

اجل�شدي الإجتماعي 
�شخرت  ذلللك  مللع  بللاملللوازاة 
بغرداية  اللل�للرصطللة  م�شالح 
بالتن�شيق  خمتلطة  فرقة   13
ملراقبة  التجارة  م�شالح  مع 
التجارية  الف�شاءات  خمتلف 
من  اأزيلللد  مللراقللبللة  مت  يلللن  اأ  ،
جتللاري،   ف�شاء  و  حمل   328
على  الللفللرق  ذات  �شجلت 
حللررت  خمللالللفللة   27 ثللرهللا  اإ
خمالفات  مرتكبيها  �للشللد 
�شعيد  علللللى  و   ، ردعللليلللة 

ال�شحي  الربوتوكول  احرتام 
مركبات  باأ�شحاب  اخلا�س 
احل�رصي  و  اجلماعي  النقل 
امل�شالح  ذات  نفذت  فقد   ،
 39 املللحللددة  الللفللرتة  خلللال 
مدى  ملراقبة  ميدانية  خرجة 
و  احلافات  اأ�شحاب  احللرتام 
للربوتوكول  الأجرة  �شيارات 
يللن  اأ بلله،  املللعللمللول  ال�شحي 
مركبة   524 العملية  �شملت 
 26 ت�شجيل  مت  ثرها  اإ على   ،
تدخات  رافقتها  خمالفة   
توعية  و  لتح�شي�س  يومية 
الراكبني  و  املركبات  اأ�شحاب 
احرتام   ب�رصورة  ال�شواء  على 

الوقاية. اجراءات  تطبيق  و 
عامر.ع بن 

حت�شي�شية  حللملللللة  اأطلللللقللت 
الدفع  اأجهزة  ا�شتعمال  حول 
للللكلللرتوين عللرب املللحللات  الإ
باأدرار  الثنني  يوم  التجارية 
التجارة  م�شالح  من  مببادرة 
فعاليات  و  اجلللزائللر  بريد  و 

املنظمني. ح�شب  جمعوية، 
التي  املللبللادرة،  هللذه  وتندرج 
هللملليللة  الأ بللللراز  اإ اإىل  تللهللدف 
القللتلل�للشللاديللة واللل�للشللحلليللة 
الللدفللع  و�للشللائللل  ل�شتعمال 
املللعللامللات  يف  لللكللرتوين  الإ
الللتللجللاريللة مللع الللزبللائللن، يف 
حت�شي�شي  بللرنللامللج  اإطللللار 
اأهمية  حللول  التجار  لفائدة 
اقتناء  جمانية  من  ال�شتفادة 
قبل  الإلكرتوين  الدفع  اأجهزة 
لزامية  اإ مرحلة  يف  الللدخللول 
طرف  من  اخلدمة  هذه  لتوفري 
مع  القت�شاديني  املتعاملني 
كما  القادمة،  ال�شنة  مطلع 

م�شلحة  رئلليلل�للس  اأو�لللشلللح 
الغ�س  وقمع  امل�شتهلك  حماية 
اإ�شماعيل  التجارة،  مبديرية 

�شادق. بن 
الوحدة  ممثل  �شار  اأ جانبه،  ومن 
اجلزائر  بريد  مل�شالح  الولئية 
هللذه  تلل�للشللع  �للشلل�للشللة  املللوؤ اأن 
املتعاملني  متناول  يف  الأجهزة 
جمانا  قتنائها  لإ الإقت�شاديني 
بناء  اجلارية  ال�شنة  نهاية  حتى 

. املعنيون  يقدمه  ملف  على 
اإىل  العملية  هلللذه  وتللرمللي 
مبكاتب  الإكللتللظللاظ  تخفيف 
خطر  الزبائن  وجتنيب  الربيد 
كورونا  بفريو�س  الإ�للشللابللة 
طللريللق  علللن  )كوفيد19-( 
جانب  اإىل  الللنللقللود  تللللداول 
اقتناء  مللن  املللواطللنللني  متكني 
بللا�للشللتللخللدام  م�شتلزماتهم 
الذهبية،  الربيدية  البطاقة 
مغنون  ال�شيد  �للرصح  مثلما 

مبارك.
اأعللرب  ذاتللله،  ال�شياق  ويف 
رئلليلل�للس مللكللتللب املللنللظللمللة 
واإر�للشللاد  حلماية  اجلللزائللريللة 
بللاأدرار  وحميطه  امل�شتهلك 
�لللللرصحلللللاين �للللرصيللللف عللن 
املللبللادرة،  لهذه  ا�شتح�شانه 
اإيجابية  بللعللادا  اأ حتمل  التي 
ملللتلللعلللددة، مللثللمللنللا �للشللمللان 
اأجهزة  توفري  الربيد  م�شالح 
يف  جمانا  لللكللرتوين  الإ الدفع 
جهود  يعزز  مبا  الأوىل  املرحلة 

اجلائحة. من  الوقاية 
الأمني  نائب  �شار  اأ وبللدوره، 
الوطنية  للتن�شيقية  الللعللام 
حلللمللايللة املللجللتللمللع بلللللاأدرار، 
امل�شاركة  اأن  املهدي،  الذهبي 
اإىل  تللرمللي  املللبللادرة  هللذه  يف 
التجار  من  عدد  اأكرب  حت�شي�س 
عرب  الإقت�شاديني  املتعاملني  و 
يف  الإنخراط  باأهمية  الولية 

الدفع  اأجهزة  ا�شتعمال  تعميم 
بريد  يوفرها  التي  الإلكرتوين 
لأهميتها  نظرا  جمانا  اجلزائر 
على  الللتللغلللللب  يف  الللبللالللغللة 
يف  النقدي  التعامل  اأخللطللار 

كورونا. جائحة  ظل 
بلللرز  اأ ذاتلللله  اللل�للشللاأن  يف  و 
عن  الللدفللاع  جمعية  ع�شو 
البيئة،  حماية  و  امل�شتهلك 
بلللن بلللللخللري عللبللد اللللوهلللاب، 
يندرج  اجلمعية  ن�شاط  اأن 
مبادراتها  �شل�شلة  �شمن 
املواطن  لفائدة  التح�شي�شية 
خال  كثفتها  والتي  والبيئة 
من  كورونا  فريو�س  تف�شي 
مبختلف  التح�شي�س  خللال 
من  بالوقاية  الكفيلة  التدابري 
جمال  يف  �شيما  اجلائحة  هذه 
بني  الللتللجللاريللة  الللتللعللامللات 

الزبائن. و  املحات  اأ�شحاب 
ق/ج

بعد التزايد الرهيب يف عدد اإ�صابات كورونا عرب الوطن

وايل ب�صار ياأمر بتفعيل احلواجز 
الأمنية عرب مداخل الولية 

جمعية حي الأمل ببني و�صكت يف اأدرار 
تطالب البلدية بتعبيد الطريق

مكتب جمعية اجليل الرائد باأدرار 
ينظم اأياما حت�صي�صية حول ال�صالمة 

املرورية مع �صرطة اأدرار

مواجهة املوجة الثانية من تف�صي فريو�ص كورونا

�صرطة غرداية تعزز من اجراءاتها امليدانية لإحرتام بروتوكولت الوقاية

حول ا�صتعمال اأجهزة الدفع الإلكرتوين

اإطالق حملة حت�صي�صية عرب املحالت التجارية باأدرار
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الطبيعي والغاز  الريفية  الكهرباء  ب�صبكة  ي�صتفيدون  مبع�صكر  الظل  مبناطق  دوارا   83

ب مغي�ص
-----------------

امل�شالح  بللا�للرصت  اللل�للشللدد،  هللذا  يف 
بالكهرباء  بلدية    68 بربط  املعنية 
بلدية  مع�شكر،   بلدية  منها   الريفية 
�شيدي  �شهايلية،بلدية  بلدية  تغنيف، 
فكان،زهانة،عوف  تاغية،عني  قللادة،واد 
عمريو العني  ،غللرو�للس،الللبللنلليللان،راأ�للس 

م ، �شة و ما ، هني بو ، فة ل�رص ا ، �شيق ، �س
عبد  بو�شعيد،�شيدي  طمور،�شيدي 
فار�س،املامونية،تيزي،زلم اجلبار،عني 

املوؤمن،مقطع  عبد  طة،املحمدية،�شيدي 
غاف  العملية  لهذه  دوز،وخلل�للشلل�للس 

�شنتيم ب39،04مليار  قدر  مايل 
من   اأخلللرى  بلديات  ا�شتفادت  فيما   
م�شكا  كللان  الللذي  الطبيعي  الللغللاز 
ال�شتاء  ف�شل  يف  خللا�للشللة  يللوؤرقللهللم 

عن  الللبللحللث  يف  مللعللانللاتللهللم  وانلللهلللاء 
مرتفع  وب�شعر  الللبللوتللان  قللللارورات 
 ، قللادة  �شيدي  وهي  15بلدية  وعددها 
ال�رصفة،زهانة،ن�شمط،  ماو�شة،�شد 
،�شيدي  اجلبار،املحمدية  عبد  �شيدي 
الدين  بو�شعيد،حمي  املوؤمن،�شيدي  عبد 
غاف  اأي�شا  لها  وخ�ش�س  بالقيطنة 

�شنتيما. مليار  ب34  قدر  مايل 
الولية  وايل  قللام  ال�شياق  نف�س  ويف 

بوحنيفية  لبلدية  ملليللدانلليللة  بللزيللارة 
م�شتعجلة   تنموية  بعملية  وتكللت  
الإدارية  الإجللراءات  يف  بال�رصوع  واأمر 
حتلية  جر  قناة  ربط  عملية  يف  لانطاق 

بلديات  عرب  القدمية  القناة  مع  البحر  مياه 
باملياه  وح�شني  والقيطنة  بوحنيفية 
منتظم  متوين  لت�شمن  لل�رصب  ال�شاحلة 

. احليوية  املادة  بهذه  للمواطنني 

م�صت  الظل  النهو�ص مبناطق  اإىل  الرامي  الربنامج  اإطار  لولية مع�صكر جمهوداتها يف  املحلية  ال�صلطات  توا�صل    
الذين  املواطنني  لن�صغالت  وا�صتجابة   ، الريفية  الكهرباء  و�صبكة  الطبيعي  الغاز  بعملية  دوارا   83 ربط  خاللها 
طالبوا يف العديد من املرات، بتزويدهم بهذه املادة احليوية، جت�صيدا للوعود التي قدمها وايل ولية مع�صكر "عبد 
اخلالق �صيودة" لإنهاء معاناة �صكان العديد من الأحياء والدواوير  وتوفري  كافة ال�صبل للعي�ص الكرمي وحت�صني 

الإطار املعي�صي املنا�صب لهم.

لإنهاء معاناة ال�صكان

اإنقاذ 3 اأفراد من عائلة اأختنقوا بالغاز و العثور على جثتي 
�صخ�صني متوفيني يف منزلهما بتب�صة

احلماية  ملديرية  العللام  خلية  بيان  ك�شف 
و  التدخل  فرقة  اأن  تب�شة  لولية  املدنية 
الإجاء ال�شحي متكنت من اإنقاذ 3 اأفرادعائلة 
من موت حمقق  باحلمامات .لأجل ا�شعاف و 
بغاز  اختناق  ببداية  م�شابة  عائلة  حتويل 
Co)العائلة متكونة  احادي اك�شيد الكربون 
�شنة  11و13و49  اعمارهم  افراد  ثاثة  من 
بذراع  العائلي  منزلهم  باب  امللام  وجللدوا 

احلمام باحلمامات ، مت ا�شعافهم و حتويلهم اىل 
ال�شياق  ذات  يف  و  احلمامات.  ا�شتعجالت 
بنقرين  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
متويف  �شخ�س  جثة  حتويل  لجل  تدخلت 
�شنة،ال�شخ�س   53 حوايل  العمر  من  يبلغ 
ال�رصير  فوق  ممللددة  هامدة  جثة  عليه  عرث 
مت  بنقرين،  ال�شعبي  باحلي  مبنزله  بغرفة 
كما  نقرين.  ا�شتعجالت  اىل  اجلثة  حتويل 

املدنية  للحماية  الرئي�شية  الوحدة  تدخلت 
حتويل  لجل  بتب�شة  دوح  ح�شاين  ال�شهيد 
حوايل  العمر  من  يبلغ  متويف  �شخ�س  جثة 
57 �شنة، عرث عليه جثة هامدة ب�شقة بعمارة 
بحي 580 �شكن بتب�شة، مت حتويل اجلثة على 
حفظ  م�شلحة  اىل  ال�شعاف  �شيارة  منت 

اجلثث مب�شت�شفى عاليا �شالح بتب�شة.
�شو�شة حممد الزين 

فيما ت�صكو من جهة ابتدائية حفيان و�صط مدينة خن�صلة انعدام التدفئة بها

ثانوية بوعلي بلقا�صم ببلدية مل�صارة 
بخن�صلة  ت�صكو جملة من النقائ�ص

بلقا�شم  بوعلي  ثانوية  تاميذ  يدر�س 
ببلدية مل�شارة بخن�شلة يف ظروف �شعبة 
جراء جملة امل�شاكل التي تعي�شها الثانوية 
وهي  التدفئة  انعدام  �شدارتها  يف  تاأتي 
منها  ي�شتكي  التي  امل�شاكل  اأهم  اإحللدى 
نق�س  م�شكلة  غرار  على  التاميذ  اولياء 
الأمر  الثانوية  ت�شهده  الللذي   ، التاأطري 
بطلب  التاميذ  اولياء  بجمعية  دفع  الذي 
احللول  ايجاد  اجل  من  ال�شلطات  تدخل 
اجلادة واملنا�شبة لهذا الو�شع املزري الذي 
تتخبط فيه املوؤ�ش�شة و يف انتظار احللول 
الثانوية يف ظل م�شاكلها  امللمو�شة تبقى 
نق�س  بجانب  يتعلق  فيما  خ�شو�شا 
التاأطري من جهة و انعدم التدفئة يف حاجة 

لتدخل ال�شلطات املعنية من اجل انت�شالها 
من و�شعها، هذا ويف ال�شياق ذاته تعي�س 
الخرى  مبدينة خن�شلة هي  ابتدائية حفيان 
انعدام  م�شكلة  اهمها  امل�شاكل  من  جملة 
م�شاكل  اهللم   وهللواحللدى  بها  التدفئة 
تربوية  موؤ�ش�شة  ليعقل  اذ  البتدائية 
هي  التي  تدفئة  دون  تظل  املدينة  و�شط 
عملية  لت�شهيل  املنا�شبة  العوامل  احدى 
يف  دور�شهم  التاميذ  وتلقي  التدري�س 
اح�شن الظروف لتبقى ابتدائية حفيان دون 
تدفئة رغم موجة الربد القار�س وت�شاقط 
المطار الذي ت�شهده الولية يف انتظار ال

حلول.                                           
  ونا�س لزهاري

العقار يحرم عدة بلديات من جت�صيد 
م�صاريعها التنموية ببجاية

وجدت معظم بلديات ولية بجاية نف�شها 
امل�شاريع  من  العديد  جت�شيد  عن  عاجزة 
مرافق  ،اأواإقامة  اأر�شيها  على  التنموية 
احل�رصية  باملراكز  عمومية  جتهيزات  اأو 
الازمة  العقارية  الأوعية  لغياب  الكربى 
اأهمية  لها  التي  امل�شاريع  هذه  لحت�شان 
بالغة يف احلياة اليومية للمواطن ،  مل تعرف 
وح�رصيا  عمرانيا  تو�شعا  بجاية  وليللة 
 ، املن�رصمة  الع�رصية  يف  عرفته  كالذي 
نتيجة غياب م�شالح الدولة حيث اأ�شحى 
عقار  ف�شاء  اأي  اإيجاد  ال�شعب  من  اليوم 
اأو  اجتماعي  م�رصوع  اأي  لإقامة  �شاغر 
الأو�شاط  من  قريبا  يكون  عمومي  مرفق 
وايل  موؤخرا  مادفع  وهو  للمدن  احل�رصية 
بعدم  تعليمات  توجيه  اىل  بجاية  ولية 

الت�شاهل مع منح اجليوب العقارية املتبقية 
اقامة جتهيزات ومرافق عمومية  با�شتثناء 
يف  العقارية  اجليوب  نق�س  اىل  بالنظر 
الكربى  احل�رصية  املللراكللز  مللن  الكثري 
للولية ،وعدم مائمة تلك املتبقية لإقامة 
ب�شبب وقوعها  العمومية  امل�شاريع  بع�س 
كثري  وتعكف   ، مائمة   غري  مواقع  يف 
املخطط  اإعللداد  على  حاليا  البلديات  من 
اأر�للشللي  ل�شمان  للتهيئة  التوجيهي 
وعقارات �شمن مايعرف مبخططات �شغل 
�شوئها  على  يتحدد  الللذي  و  الأرا�شي 
املرافق  وحتديد  املتوفرة  العقارات  عدد 
بهذا  اإقامتها  املراد  العمومية  والتجهيزات 

املحيط احل�رصي اأو ذاك.
حمفوظ رمطاين

توقيف 3 موظفني دفعوا مرتبات 6 �صهور ملوظف يف حالة اإ�صتيداع 
ببئر العاتر بتب�صة

تب�شة  ولية  باأمن  الت�شال  خلية  بيان  اأفاد 
التابعة  واملالية،  القت�شادية  الفرقة  اأن 
الق�شائية  لل�رصطة  الولئية  للم�شلحة 
نيابة  مع  بالتن�شيق  و  تب�شة  وليللة  باأمن 
اختا�س  ق�شية  عاجلت  العاتر  بئر  حمكمة 
اإ�شاءة ا�شتغال الوظيفة  اأموال عمومية، و 
خلية  لبيان  ا�شتنادا  العام.و  املال  تبديد  مع 
الق�شية  فللاإن  الللوليللة،  بللاأمللن  الت�شال 

م�شتوى  على  موظفني   3 فيها  تللورط 
التحقيق  �شمل  حيث  العاتر  بئر  بلدية 
البلدية من  تابعني لذات  11 موظفا  �شماع 
وثائق  يف  تاعبات  وجود  من  التاأكد  اأجل 
األف   18 مبلغ  حتويل  بوا�شطتها  مت  اإدارية، 
حني  يف  اأ�شهر   6 ملدة  احل�شابات  لأحد  دج 
حتى   " ا�شتيداع  حالة  يف  �شاحبه  يوجد 
و800  مليون   10 املختل�س  املبلغ  و�شل 

اإدارية ل ي�شتفيد من  األف �شنتيم. و�شعية 
منها  احلقوق  بع�س  من  املوظف  خالها 
تقدمي  ذلك  على  بناء  ليتم  واملنح"،  الراتب 
حمكمة  لدى  العدالة  اأمام  الثاثة  املعنيني 
اأمرا  حقهم  يف  اأ�شدرت  التي  العاتر  بئر 
الق�شائية  الرقابة  رهن  بالو�شع  يق�شي 

حتى حماكمتهم بتهمة الإختا�س.
�شو�شه حممد الزين

حجز ما يقارب 700 وحدة من امل�صروبات الكحولية موجهة 
للمتاجرة بدون رخ�صة وتوقيف مروجها

�رصعية  الغري  املتاجرة  مكافحة  اإطللار  يف 
ال�رصطة  اأفراد  متكن  الكحولية  بامل�رصوبات 
بالأمن احل�رصي اخلارجي ببلولدي من حجز 
كمية من امل�رصوبات الكحولية قدر عددها بل 
688 وحدة من خمتلف الأنواع و ال�شعات، 
املتاجرة  لغر�س  موجهة  كانت  الكمية  هذه 
يف  القيد  اإنللعللدام  مع  رخ�شة  بللدون  فيها 
ال�شجل التجاري، كما مت على اإثرها توقيف 
�شخ�س يف العقد الرابع من العمر .   العملية 
بالأمن  ال�رصطة  اإ�شتغال قوات  جاءت بعد 
معلومات  لبلولدي  اخلللارجللي  احل�رصي 
مفادها اأن �شخ�س يف العقد الرابع من العمر 

يقوم بتخزين كميات معتربة من امل�رصوبات 
برتويجها  ويقوم  م�شكنه  بداخل  الكحولية 
على منت مركبته من نوع هيونداي اأك�شنت 
ب�شفة  احلي  م�شتوى حظرية  على  املركونة 
على  حتقيق  بفتح  امل�شلحة  لتبا�رص  دائمة، 
هذه  ماب�شات  عن  للك�شف  ال�رصعة  جناح 
لتحركات  دقيقة  مراقبة  بعد   ، الق�شية 
اأين  املكان،  بللذات  توقيفه  مت  فيه  امل�شتبه 
من  علبة   240 مركبته  بللداخللل  �شبط 
امل�رصوبات الكحولية ، وبعد عملية تفتي�س 
من  اأخرى  كمية  �شبط  مت  مل�شكنه  قانونية 
امل�رصوبات الكحولية بلغت 408 وحدة من 

خمتلف الأنواع وال�شعات ، التحقيقات التي 
با�رصتها امل�شلحة ك�شفت اأن ال�شالف الذكر 
الكحولية  امل�رصوبات  برتويج  يقوم  كان 
بذات احلي بدون رخ�شة باإ�شتعمال و�شيلة 
التجاري  وال�شجل  الفوترة  اإنعدام  مع  نقل 

ق�شد امل�شاربة فيها.    
    بعد اإ�شتكمال الإجراءات القانونية مت اإجناز 
ملف ق�شائي �شد ال�شالف الذكر عن ق�شية 
بدون  الكحولية  امل�رصوبات  على  احليازة 
مبوجبه  قدم    ، فيها  املتاجرة  لغر�س  رخ�شة 

اأمام النيابة اأين مت اإيداعه احلب�س .
باإ�صراف من امل�صوؤول التنفيذي الأول على الوليةم.رم�شاين

توزيع 55 األف كمامة على تالميذ الطور 
الإبتدائي بق�صنطينة

على  كّمامة  األف   55 توزيع  اأم�س  مت �شبيحة 
الريفية،  باملناطق  الإبتدائي  الطور  تاميذ 
ق�شنطينة  وايل  من  بللاإ�للرصاف  متت  العملية 
اأعطى  حيث  احلفيظ،  عبد  اأحمد  �شا�شي 
خطر  من  التاميذ  حلماية  �شارمة   تعليمات 
الدرا�شي  املو�شم  اإجنللاح  و  كورونا،  فريو�س 

العملية  هذه  تدخل  و  اإ�شابات،  ت�شجيل  دون 
اتخذتها  التي  الوقائية  التدابري  اإطللار  يف 
ال�شلطات تزامنا مع الدخول املدر�شي، حيث مت  
اقتناء 420 جهاز تعقيم لفائدة تاميذ املدار�س 
�شمان  مع  الولية  باإقليم  املتواجدة  الإبتدائية 
العملية  متت  التعقيم،  مواد  منتظمة  ب�شفة  و 
املدر�شي،  الدخول  قبل  يومني  مللدار  على 
و  الإداريللة  الأطقم  ا�شتح�شان  لقيت  العملية 
الذين  التاميذ  اأولياء  كذلك  و  البيداغوجية 
عن  التخفيف  امل�شوؤولة  اجلهة  من  طالبوا 
اأبنائهم ، و اأ�شاروا بالقول اأنه ل يعقل ان يظل 
خا�شة  بالكّمامة  وهم  �شاعتني   مدة  اأطفالهم 
بالن�شبة للمر�شى املزمنني و الذين يعانون من 

داء الّربو.
علجية عي�س

ال BRI  ت�صل ن�صاط مروجني للم�صروبات الكحولية  وحتجز اأكرث 
من 1600 وحدة خمر بعني الدفلى 

متكنت فرقة البحث و التدخل BRI التابعة 
الق�شائية  لل�رصطة  الولئية  للم�شلحة 
توقيف  مللن  الدفلى  عللني  وليللة  بللاأمللن 
يبلغ  اأحدهما  بالولية،  يقيمان  �شخ�شني 
من العمر 20 و الآخر 24 �شنة، مع حجز 
و  الأنواع  خمتلف  من  خمر  وحدة   1608

العامات. 
     وذلك  يف  اإطار حماربة اجلرمية ب�شتى 
امل�رصوبات  حيازة  ذلك  يف  مبا  اأ�شكالها، 
الأو�للشللاط  يف  املللتللاجللرة  و  الكحولية 
الأمنية  الفرقة  عنا�رص  حترك  احل�رصية 
على  احللل�للشللول  عقب  جللاء  املللذكللورة 
الأ�شخا�س  اأحد  قيام  مفادها  معلومات 
على  الكحولية  امللل�للرصوبللات  بللرتويللج 
الدردارة  بحي  الكائن  م�شكنه  م�شتوى 

هذه  �شوء  على  ليتم  مليانة،  بخمي�س 
املعلومات اإطاق حتريات ميدانية مكنت 
بعملية  لتتبع  بدقة،  هويته  حتديد  من 
بحر  امل�شكن  ذات  مداهمة  و  تفتي�س 
اإذن  على  احل�شول  بعد  املا�شي  الأ�شبوع 
العملية  كللت  اأين  اجلمهورية،  نيابة  من 
مايل،  مبلغ  و  املذكورة  الكمية  بحجز 

اإىل جانب توقيف �شخ�شني بعني املكان . 
هذا و جتدر الإ�شارة،  بعد اإ�شتكمال كافة 
مثل  تتطلبها  التي  القانونية  الإجللراءات 
اأمام  هذه الق�شايا، مت تقدمي امل�شتبه فيهما 
اجلهة الق�شائية املخت�شة بخمي�س مليانة، 

للنظر يف ق�شيتهما. 
 خمتار برادع

توزيع مرتقب لـ631 وحدة �صكنية اجتماعية بعني الطويلة بخن�صلة
ك�شف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية عني الطويلة بخن�شلة نهار اأول ام�س اأنه من املرتقب اأن ت�رصع البلدية يف توزيع الوحدات 
 631 نحو  هناك  باأن  املواطنني  جهة  من  مب�رصا  �شكنية  وحدة   631 بل  البلدية  رئي�س  ح�شب  عددها  واملقدر  م�شتحقيها  على  ال�شكنية 
مواطنا مر�شحني لا�شتفادة بهذه ال�شكنات املزمع توزيعها قريبا فيما او�شح من جهة اأن عملية العان الر�شمي عن القائمة ال�شمية 

للم�شتفيدين خارج اخت�شا�س البلدية وهي من اخت�شا�س الولية و وايل الولية ح�شب ذات امل�شدر.                                   
 ونا�س لزهاري      



ــص جــونــ�ــشــون،  ــ� ــوري اأعـــلـــن ب
الربيطاين،  الــــوزراء  رئي�ص 
للجماهري  ال�شماح  �شيتم  اأنــه 
بح�شور الأحداث الريا�شية يف 
الإغالق  ينتهي  حني  املالعب، 
الأول  دي�شمرب/كانون   2 يــوم 

املقبل.
اإىل  ـــون  ـــوؤول ـــش ـــ� امل وا�ـــشـــطـــر 
الأحــداث  من  العديد  تاأجيل 
البع�ص  ــة  ــام واإق الريا�شية، 
ب�شبب  ُمغلقة؛  اأبــــواب  خلف 
ــة فـــريو�ـــص كـــورونـــا،  ــح ــائ ج
من  الأندية  من  العديد  وعانت 
وجود  لعدم  نظًرا  مادية  اأزمات 

عائد من بيع التذاكر.
وبح�شب �شبكة "�شكاي �شبورت" 
الإجنليزية، فاإنه �شيتم ال�شماح 
امل�شتوى  مناطق  يف  للمالعب 
احلكومة  تعتربها  الــتــي   ،1
با�شتيعاب  املخاطر،  منخف�شة 

اأو  م�شجع،   4000 اإىل  ي�شل  ما 
كان  اإذا  الق�شوى  ال�شعة  ن�شف 
 8000 من  اأقل  ي�شتوعب  امللعب 

�شخ�ص.
 ،2 امل�شتوى  مناطق  ومــالعــب 
التي تعترب متو�شطة اخلطورة، 
اأو  م�شجع،   2000 اإىل  �شت�شل 
كانت  اإذا  الق�شوى  �شعتها  ن�شف 

ت�شم اأقل من 4000 مقعد.
 ،3 امل�شتوى  مناطق  مالعب  اأما 
وهي الأكرث خطورة، �شت�شتمر 
ـــات والأحــــــداث  ـــاري ـــب ــا امل ــه ب

الريا�شية خلف اأبواب مغلقة.
اأنــه  الـــــوزراء،  رئي�ص  ــح  ــش اأو�
امل�شتويات  نظام  تعديل  �شيتم 
اخلـــا�ـــص بــالــفــريو�ــص، حني 
ينتهي الإغالق يوم 2 دي�شمرب، 
املناطق  من  املزيد  اأن  يعني  ما 
مما  اأعلى  م�شتويات  يف  �شتقع 

كانت عليه يف ال�شابق.

ــرت  ــني اإن مــواجــهــة مــرتــقــبــة ب
مدريد  ريـــال  و�شيفه  مــيــالن 
ـــار اجلــولــة الــرابــعــة من  يف اإط
الثانية  املجموعة  مــبــاريــات 
اأبطال  دوري  م�شابقة  �شمن 

اأوروبا.
الإيــطــايل  ميالن  اإنــرت  يجدد 
املــــوعــــد مــــع ريــــــال مـــدريـــد 
ي�شت�شيفه  حــني  الإ�ــشــبــاين 
الرابعة  اجلــولــة  يف  ــاء  ــع الأرب
الثانية  املجموعة  مناف�شات  من 
وذلك  اأوروبا،  اأبطال  دوري  من 
م�شري  ـــدد  حت قــد  مـــبـــاراة  يف 
خا�شة  البطولة،  يف  الفريقني 
تــوؤدي  قد  خ�شارتها  لأن  اإنــرت 
عند  الفريق  م�شوار  انتهاء  اىل 
الثالث  للمو�شم  الــــدور  هـــذا 

تواليا.
الأول  مو�شمه  اأنــهــى  وبــعــدمــا 
الثاين  املركز  يف  كونتي  بقيادة 
ــات الـــــدوري  ــش ــ� ــاف ــن ــمــن م �ــش
فقط  نقطة  بفارق  الإيــطــايل 
باللقب  الفائز  يوفنتو�ص  عن 
بدا  تواليًا،  التا�شعة  للمرة 
املو�شم  هــذا  مر�شحا  اإنـــرت 
اإن  ال�شعب  الــرقــم  ليكون 

كان حمليا اأو قاريا.
يجد  "نريات�شوري"  لكن 
املركز  يف  قــابــعــًا  نف�شه 
بفارق  حمليا  اخلــامــ�ــص 
ميالن  جاره  عن  نقاط   5
مراحل،  ثماين  بعد  املت�شدر 
دوري  م�شابقة  بتوديع  ومهددا 
املجموعات  دور  مــن  الأبــطــال 
بعدما  تواليا  الثالث  للمو�شم 
يف  فـــوز  اأي  حتــقــيــق  يف  فــ�ــشــل 
الأوىل،  الـــثـــالث  ــه  ــات ــاري ــب م

حني  املا�شية  اجلولة  يف  اآخرها 
مدريد  ريـــال  معقل  يف  خ�شر 
للربازيلي  متاأخر  بهدف   2-3

رودريغو.
ــًا املــركــز  ــي ــال ويــحــتــل اإنــــرت ح
املجموعة  يف  ـــري  الأخ ــع  ــراب ال
بفارق  فقط،  بنقطتني  الثانية 
بورو�شيا  املت�شدر  عــن  ــالث  ث
مون�شنغالدباخ الأملاين واثنتني 
داني�شتك  �شاختار  من  كل  عن 
الذي  مدريد  وريال  الأوكــراين 
فوزه  ال�شابقة  اجلولة  يف  حقق 

الأول.
الأرجنتيني  املهاجم  وتــذمــر 
و�شع  مــن  مارتينيز  لوتــــارو 
بعدما  كونتي  املـــدرب  فــريــق 
عو�ص تخلفه اأمام ريال بهدفني 
نظيفني واأدرك التعادل قبل اأن 
يتلقى هدف الهزمية يف الوقت 
"نحن  قائال  اللقاء،  من  القاتل 
نلعب ب�شكل جيد لكننا نرتكب 

الأخطاء على الدوام".

يخترب  اأن  الــ�ــشــدف  و�ــشــاءت 
مــبــاراة  ـــد  الأح كونتي  رجـــال 
�شد  ــاب  ــذه ال لــلــقــاء  م�شابهة 
13 مرة،  بطل امل�شابقة القارية 
وذلك بعد تخلفهم اأمام تورينو 
املرحلة  يف  نظيفني  بهدفني 
الثامنة من الدوري املحلي، لكنه 
جنح بف�شل ثنائية ومتريرتني 
روميلو  البلجيكي  من  حا�شمتني 
اللقاء  وح�شم  العودة  يف  لوكاكو 
2-4، حمققا فوزه الأول يف اآخر 
ال�شعيدين  على  مــبــاريــات   5

املحلي والقاري.
ــر  ورغـــم الـــعـــودة والـــفـــوز، اأق
ملن�شة  ت�شريح  يف  البلجيكي 
ــه  اأن "دازن"  الــتــدفــقــي  الــبــث 
"ب�شراحة، مل ن�شل اىل مرحلة 
اأن نكون فريقًا كبرياً. لي�ص من 
اجليد اأن تعاين بالطريقة التي 
ال�شتني  الدقائق  يف  بها  عانينا 
ب�شكل  لــعــبــنــا  لــقــد  الأوىل. 

�شيء".

غ�شب،  دون  مــن  "لعبنا  وراأى 
من دون رغبة بالفوز. ا�شتفقنا 
ــان اأن  ـــم ك لحــقــا والأمـــر الأه

نفوز بالنقاط الثالث".

عقدة االنتصارات

يتخل�ص  اأن  اإنـــــرت  ويــــاأمــــل 
الأربعاء من عقدة النت�شارات 
اكتفى  اإذ  القارية،  امل�شابقة  يف 
باثنني فقط يف اآخر 13 مباراة، 
اجليد  �شجله  على  يعول  لكنه 
النادي  مواجهة  يف  اأر�شه  على 
يف  خ�شر  اأن  ي�شبق  اإذ مل  امللكي، 
ميالنو اأمام الأخري )فاز خم�ص 
مــرات وتــعــادل مــرتــني(، علما 
باأنهما مواجهة الثالث من ال�شهر 
يف  بينهما  الأوىل  كانت  احلايل 
فاز  حني   1998 منذ  امل�شابقة 
ذهابًا  -2�شفر  مدريد  عمالق 
املجموعات،  دور  يف  اأر�شه  على 
الإيطايل  مناف�شه  يرد  اأن  قبل 

يف  هــدفــني  بف�شل   3-1 ــا  ــاب اإي
من  الأخـــرية  الأربـــع  الدقائق 

روبرتو باجيو.
يف   1964 عـــام  نــهــائــي  ويــبــقــى 
من  بينهما  الأبــرز  اللقاء  فيينا 
الآن  حتى  مواجهة   16 اأ�ــشــل 
)مبا يف ذلك لقاء ذهاب الن�شخة 
احلالية(، حني فاز اإنرت باللقب 
للمرة الأوىل بعد ح�شمه اللقاء 
ل�شاندرو  ثنائية  بف�شل   3-1

مات�شول.
"جو�شيبي  لقاء  ريال  و�شيدخل 
يح�شد  ل  و�شع  يف  ميات�شا" وهو 
اإذ  الغيابات،  ناحية  من  عليه 
رامو�ص  �شريخيو  قائده  يفتقد 
ب�شبب تعر�شه لتمزق يف الفخذ 
ال�شبت  الـــدوري  مــبــاراة  خــالل 
�شد فياريال )1-1( التي اأ�شيب 
الفرن�شي  الــهــداف  اأي�شا  فيها 
اإىل  لين�شما  بــنــزميــة،  كــرمي 
فيديريكو  الأوروغـــــويـــــاين 

فالفريدي.
ــهــدت عـــودة  لــكــن املـــبـــاراة �ــش
من  هــــازار  اإيــــدن  البلجيكي 
اإ�شابته  بعد  ال�شحي  احلجر 
امل�شتجد،  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــص 
الــربازيــلــي  زميله  غـــرار  على 

كا�شيمريو الذي مل ي�شف بعد.
الإفــادة  مون�شنغالدباخ  وياأمل 
اأر�شه لكي ي�شع  اللعب على  من 
قدما يف الدور الثاين من خالل 
دانيت�شك  �شاختار  على  الفوز 
ال�شابقة  اجلولة  يف  مني  الــذي 
العا�شمة  يف  ــة  ــذل م بــهــزميــة 
نظيفة  ب�شدا�شية  الأوكرانية 

على يد الفريق الأملاين.

قال يورجن كلوب املدير الفني 
ل  ــه  اإن الإجنــلــيــزي  لليفربول 
للتحفيز،  معلما  نف�شه  يرى 
واإمنا لي�شت لديه فكرة عن 

كيفية عمل التحفيز.
مقابلة  يف  كــلــوب  ـــال  وق
"اإيه.دي.اإيه.�شي  ملجلة 
عــدد  يف  موتورفيلت" 
ثان:  ت�شرين  نوفمرب/ 
لــدي  لي�شت  "باأمانة، 
كــيــفــيــة عمل  ــرة عـــن  ــك ف
التحفيز. واإذا كان التحفيز 

ملا  الوحيدة،  قوتي  نقطة  هو 
و�شلت اإىل ما اأنا عليه الآن."

ميكنه  ل  باأنه  كلوب  واعــرتف 
طــوال  حما�شية  كلمات  اإلــقــاء 
�شخ�ص  اأي  مثل  واأنــه  الــوقــت، 
من  الكثري  اأفعل  اأن  "يجب  اآخر 

الأ�شياء ال�شغرية."
القيادة،  يف  اأ�شلوبه  خالل  ومن 
لالإلهام،  رمز  اإىل  كلوب  حتول 
يفعله  ما  يحب  اإنــه  قــال  لكنه 
�شرحه  لدى  �شعوبة  يجد  ول 
اأن  ــة  ــي ــم اأه ـــدى  م ــن  ــري ــالأخ ل

ما  اإزاء  الــتــزامــا  اأكـــرث  يكونوا 
ي�شتمتعون به حقا.

كلوب،  يــورجــن  قــيــادة  ــت  وحت
انتظار  فــرتة  ليفربول  اأنــهــى 
ــريا  ــح اأخ 30 عــامــا وجن دامـــت 
التتويج  من�شة  اعــتــالء  يف 
املمتاز  الإجنــلــيــزي  ــدوري  ــال ب
�شبق  كما  املــا�ــشــي،  املــو�ــشــم  يف 
دورمتوند  بورو�شيا  قيادة  له 
الأملـــاين  بـــالـــدوري  للتتويج 

)بوند�شليجا(.

ال�شتار  رفع  من  قليلة  اأيــام  قبل   
ــم الـــكـــروي اجلــديــد  عــلــى املــو�ــش
يف  يــاأتــي  الــــذي   ،2020-2021
ب�شبب  "للغاية"  خا�شة  ــروف  ظ
الأندية  اأجمعت  كورونا،  جائحة 
تطبيق  �شعوبة  على  املحرتفة 
الربوتوكول  تــدابــري  احـــرتام  و 
ال�شلطات،  فر�شته  الذي  ال�شحي 
الرابطة  بطولة  افتتاح  مبنا�شبة 
اجلمعة  ــي  ــوم ي املـــقـــرر  الأوىل 

وال�شبت.
الدوري  عجلة  عودة  اقرتاب  ومع 
تــوقــف  ــب  ــق ع ــــــــدوران،  ال اإىل 
املا�شي،  مار�ص   16 منذ  ا�شطراري 
ــدى قــدرة  يكرث احلــديــث عــن م
تدابري  تطبيق  على  الأنــديــة  
يت�شمنها  التي  الوقاية  وتعليمات 
الـــربوتـــوكـــول الــ�ــشــحــي بــهــدف 
يف  "التاجي"  الفريو�ص  حماربة 
يف  ل�شحاياه  امل�شتمر  التزايد  ظل 

اجلزائر.
-عرب  الريا�شي  اجلمهور  وح�شر 
لقاء  لأول  الــ�ــشــغــرية-  �شا�شته 
اجلــديــد،  املو�شم  ــذا  ه يف  ر�شمي 
توقف  مــن  اأ�ــشــهــر  ثمانية  عقب 
مبنا�شبة  املــحــلــيــة،  املــنــافــ�ــشــات 
الكاأ�ص املمتازة التي �شهدت تتويج 
احتاد  ح�شاب  على  بلوزداد  �شباب 
الفارط  ال�شبت   ،)2-1( اجلزائر 

مبلعب "5 جويلية" )اجلزائر(.
ـــروي  ـــك وكــــــان هـــــذا املــــوعــــد ال
يف  للفاعلني  حقيقيا  اخــتــبــارا 
ــرة الــوطــنــيــة لــلــوقــوف على  ــك ال
لتطبيق  الأندية  جاهزية  مدى 
قبل  املفرو�شة  ال�شحية  التدابري 
التي  اجلدية  ــور  الأم يف  الدخول 
الوطنية  البطولة  مع  �شتنطلق 
 20 بتواجد  اجلــديــدة  ب�شيغتها 

ناديا يتناف�شون طوال 38 جولة.
الفرق،  اأ�ــشــداء  ر�شد  �شبيل  ويف 
القطب  مدير  من  "واأج"  اقرتبت 
توفيق  بلوزداد،  ل�شباب  التناف�شي 
جميع  اأن  ـــد  اأك ـــذي  ال قــريــ�ــشــي، 
�شتواجه  الأول  املحرتف  اأندية 
�شعوبات كبرية لتطبيق تعليمات 
احرتامه،  و  ال�شحي  الربوتوكول 
الكاأ�ص  لقاء  جتربة  اإىل  م�شتندا 
"البث  مبثابة  كانت  الذي  املمتازة 

التجريبي".
�شعرنا  املقابلة  هــذه  خــالل  "من 
ــة تــطــبــيــق وتــ�ــشــيــري  ــوب ــع ــش ــ� ب
الربوتوكول ال�شحي طوال املو�شم 
املمتازة  الكاأ�ص  لقاء  الريا�شي. 
اأجري  خا�شا،  كرويا  موعدا  كان 
مبلعب 5 جويلية الكبري وبتنظيم 
وبح�شور  املحرتفة  الرابطة  من 
هذا  كــل  ــم  ورغ العليا  ال�شلطات 
ال�شيطرة  يف  �شعوبات  �شاهدنا 
فما  الربوتوكول..  �شريورة  على 
 ،"..  ! البطولة  مبباريات  بالك 

قال قري�شي.
"�شخ�شيا  م�شتغربا:  ـــاف  واأ�ـــش
كبرية  ا�شتفهام  نقطة  اأطــــرح 

احـــرتام  و  تنفيذ  م�شري  حـــول 
 38 خــالل  ال�شحي  الــربوتــوكــول 

جولة".
يحتويها  التي  النقاط  اأهــم  ومــن 
اخلــا�ــص  ال�شحي  ــول  ــوك ــربوت ال
ـــص كـــــورونـــــا حتــ�ــشــبــا  ـــريو� ـــف ب
ل�ــشــتــئــنــاف بــطــولــة الــرابــطــة 
اإجــــراء  ــو  ه الأوىل،  املــحــرتفــة 
التفاعل  لخــتــبــارات  فريق  كــل 
�شي  )بــي  املت�شل�شل  البوليمرياز 
قبل  الفني  والطاقم  لالعبني  اآر( 

مباراة. كل  من  �شاعة   72
تبقى  التحليل  نتائج  اأن  واملعلوم 
وفقط،  اإجرائه  وقت  يف  �شاحلة 
الــالعــب  يــ�ــشــاب  اأن  ميــكــن  ـــه  لأن
النتائج،  ظــهــور  قبل  بــالــعــدوى 
�شخ�ص  ــع  م اخــتــالطــه  حـــال  يف 
م�شاب. ومن هنا يجب على النادي 
الــعــامل  ــن  ع لعــبــيــه  يف�شل  اأن 
اإجرائه  بعد  مبا�شرة  اخلــارجــي 
يوم  غاية  اإىل  اآر"  �شي  "بي  حتليل 

املباراة.
اتبعتها  التي  املنهجية  وتركزت 
مبنا�شبة  الــبــلــوزداديــة  الإدارة 
عزل  على  املمتازة،  الكاأ�ص  مباراة 
التحاليل  اإجـــــراء  و  الــالعــبــني 
ترب�ص  احت�شن  ــذي  ال بالفندق 

الفريق.
ــل لقب  ــام ــوؤول ح ــش ــ� م ـــح  ـــش واأو�
البطولة: "وقعنا على اتفاقية مع 
الفندق  اإىل  تتنقل  خا�شة  عيادة 
ثم  لالعبني،  التحاليل  لإجـــراء 
غــرف  اإىل  مــبــا�ــشــرة  يــ�ــشــعــدون 
النتائج،  �شدور  ننتظر  فردية. 
فعندما نتاأكد من �شالمة الالعبني 
و�شع  ن�شتطيع  �شلبية(،  )نتائج 
اأنهم  مبــا  غــرفــة،  كــل  يف  لعبني 
باأ�شخا�ص  ات�شال  على  يكونوا  مل 

غرباء".
منع  مت  اأنـــــه  ــي  قــريــ�ــش ــــــاد  واأف
الفندق  من  اخلروج  من  الالعبني 
"خوفا  بعائالتهم  اللــتــحــاق  اأو 
وبخ�شو�ص  العدوى"،  خطر  من 
الغذاء  وجبات  "نتناول  الإطعام 
بعيدا  منعزلة  ب�شفة  والع�شاء 
م�شافة  احــرتام  مع  الأجانب  عن 
التباعد اجل�شدي، اإىل غاية موعد 

اللقاء".
مـــن جــهــتــه، يــ�ــشــتــعــد الــ�ــشــاعــد 
للعودة  �شكيكدة  �شبيبة  اجلديد 

 33 غياب  بعد  الأ�شواء  ق�شم  اإىل 
�شنة، يف ظل و�شعية خا�شة جدا 

بفعل تاأثريات جائحة كورونا.
واأفاد نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، 
تطبيق  اأن  ملاي�شي،  الرحمان  عبد 
ـــذي  ــحــي ال ـــول الــ�ــش ـــوك ـــربوت ال
"و�شعية  هي  "كوفيد19-"  فر�شه 
جديدة" علينا و"�شعبة" يف نف�ص 
اخليار  منتلك  ل  لكننا  الــوقــت، 
هذه  مــع  للتعامل  "م�شطرون  و 
بعني  ــا  ــذن اأخ حيث  الو�شعية"، 

العتبار هذا اجلانب.
على  "نعمل  املــتــحــدث:  ــرح  ــش و�
ــق الــــربوتــــوكــــول وفـــق  ــي ــب ــط ت
متطلبات الحتادية، لكن �شراحة 
الكامل  لالمتثال  �شعبة  املاأمورية 
اإيواء  ناحية  من  �شواء  ملحتوياته، 
�شعوبة  ناحية  من  اأو  الالعبني 
ــة  ــاب ــش ــادي الإ� ــف ــت مــراقــبــتــهــم ل

بالعدوى".

األندية تشتكي من 
التكاليف و الرابطة 

ترتدي ثوب "المنقذ" 

الرئي�شية  ــاط  ــق ــن ال بـــني  ـــن  وم
ـــــول الـــ�ـــشـــحـــي  ـــــوك ـــــربوت ـــــل ل
املباريات  لعب  هو  "كوفيد19-"، 
دون جمهور، بهدف تقلي�ص عدد 
مع  بامللعب  املتواجدين  الأ�شخا�ص 
وتنظيم  مرافقه  نظافة  �شمان 
يف  �شيما  ل  فيه  ال�شري  حــركــة 
من  ال�شيقة  واملــنــاطــق  املــداخــل 
خالل و�شع عالمات على الأر�ص.

عبد  اأو�ــشــح  الــ�ــشــدد،  هـــذا  ويف 
ملعب  اأن  "اأظن  ملاي�شي:  الرحمان 
من�شاأة  )ب�شكيكدة(  اأوت   20
ــى الــهــيــاكــل  ــل ــر ع ــوف ــت كــبــرية ت
الربوتوكول  لتنفيذ  ال�شرورية 
فهو  تاأهيله،  مت  حال  يف  ال�شحي 
لتبديل  غــرف   6 مدخلني،  ي�شم 
وحجرة  احلكام  غرفة  املالب�ص، 
عن  الــكــ�ــشــف  بتحاليل  الــقــيــام 

املن�شطات".
قري�شي،  توفيق  اأفــاد  باملقابل، 
فيما يخ�ص التدابري املتخذة على 
بالعا�شمة  اأوت   20 ملعب  م�شتوى 
"مل  ــه  اأن بــلــوزداد(  �شباب  )معقل 
امللف  هذا  على  الآن  حلد  ي�شطلع 
ــادة  اإع اأ�شغال  يف  املن�شاأة  اأن  مبــا 

م�شالح  عليها  ت�شرف  التي  تهيئة 
بلدية حممد بلوزداد".

الــربوتــوكــول  تنفيذ  اأن  ويــبــدو 
الأنــديــة  كاهل  �شيثقل  ال�شحي 
املادية،  الناحية  من  اجلزائرية 
التي  لــلــفــرق  بالن�شبة  خــا�ــشــة 
تفتقر لالإمكانيات، حيث ا�شطرت 
اإ�شافية  مــيــزانــيــة  لتخ�شي�ص 
ال�شحية،  ـــة  الأزم هــذه  ملجابهة 
املحرتفة  الرابطة  تعلن  اأن  قبل 
بتحاليل  للتكفل  ا�شتعدادها  عن 

اآر". �شي  "بي 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وقــال 
جد  "التكاليف  �شكيكدة:  �شبيبة 
الربوتوكول،  لتطبيق  مرتفعة 
فـــخـــالل تــربــ�ــشــنــا الإعــــــدادي 
عينات  ثالث  اأجرينا  بالعا�شمة، 
 120 مبلغ  كلفتنا  التحاليل،  من 
مليون �شنتيم اأي 40 مليون �شنتيم 
لكل عينة وهو مبلغ �شخم مقارنة 
مبيزانية النادي. ناهيك عن ثمن 
وباقي  املعقم  والهالم  الكمامات 

العتاد �شبه الطبي ال�شروري".
واأو�شح الالعب ال�شابق يف �شفوف 
حتقيق  �شبيل  يف  اأنه  "ال�شبيبة" 
التباعد اجل�شدي، "حجزنا فندقا 
كل  و�شعنا  حيث  للفريق،  كامال 
وهــذا  منفردة،  غرفة  يف  لعــب 
ميزانية  ل�شتنزاف  �شيوؤدي  مــا 
ملو�شم  خ�ش�شناها  التي  ـــواء  الإي

كامل يف 3 اأ�شهر فقط".
قدرة  عن  ت�شاوؤل  ملاي�شي  ووجــه 
بالتكفل  لـــالإلـــتـــزام  ــة  ــط ــراب ال
"ن�شكر  الــتــحــالــيــل:  مبــ�ــشــاريــف 
الــرابــطــة عــلــى مــبــادرتــهــا، لكن 
بالنظر اإىل غالء اأ�شعار التحاليل، 
نهاية  غاية  اإىل  معنا  �شتلتزم  هل 
عند  ورطــة  يف  ترتكنا  اأو  املو�شم 

منت�شف الطريق؟".
القطب  مدير  ت�شاءل  جانبه،  من 
عن  ــوزداد  ــل ب ل�شباب  التناف�شي 
مــدى قــدرة الأنــديــة على حتمل 
املو�شم:  طـــوال  التكاليف  هــذه 
موؤ�ش�شة  ميتلك  بلوزداد  "�شباب 
ــدار(،  م )جممع  راعية  عمومية 
من  عينة  اإجــــراء  تكاليف  لكن 
جلميع  اآر+  �ــشــي  ـــي  +ب حتــالــيــل 
ـــم الــفــنــي  ـــاق ـــط الـــالعـــبـــني وال
تقدر  لقاء  كــل  قبل  واملــرافــقــني 
مببلغ 50 مليون �شنتيم. ف�شراحة 

الأمر جد مكلف ومعقد للغاية".
القدم  كرة  رابطة  رئي�ص  واأعلن 
ــدوار،  م الكرمي  عبد  املحرتفة، 
اجلمعة الفارطة، ا�شتعداد هيئته 
عن  الك�شف  باختبارات  للتكفل 
املو�شم،  طيلة  كــورونــا  فــريو�ــص 
لفائدة  اختبار   1000 مبعدل  "اأي 
يف  الفنية  والأطـــقـــم  الــالعــبــني 
ب�شروط"،  ـــدة،  ـــواح ال ــة  ــول اجل
لإجناح  العمومية  ال�شلطات  داعيا 
ــالل توفري  ــذه اخلــطــوة مــن خ ه
على  الختبارات  من  النوع  هــذا 

م�شتوى كل ولية.

ــل الــريــا�ــشــيــني  ــي  يــنــتــمــي جل
املتميزين الذين ميلكون ر�شيدا 
 ، ثريا  واأخالقيا  وفنيا  اإن�شانيا 
ميدان  واأناقته  مبوهبته  اأثرى 
املليء  اجللفاوية  الــقــدم  ــرة  ك
اخلالدة  واأحــداثــهــا  باملحطات 
مكانة  ي�شنع  اأن  ا�ــشــتــطــاع   ،
املحلي  التاريخ  �شّجل  يف  راقية 
بــعــد مــ�ــشــرية طــويــلــة عــامــرة 
 ، املُ�شّرفة  واملواقف  بالنجاحات 
اإن الأمر يتعلق بالالعب الرمز " 
" الذي  عمرية الدريعي ميلودي 
لأبــنــاء  خال�شة  قـــدوة  يعترب 
يبتغون  الــذيــن  احلــايل  اجليل 
الربوز والتاألق ، حيث �شنع هذا 
املدافع النادر الذي ارتبط ا�شمه 

على  واملتعة  الفرجة   5 بالرقم 
و�شفه  ي�شعب  بكرم  املــيــاديــن 
تدوين  مــن  يتمكن  اأن  قبل   ،
ال�شعبية  الذاكرة  يف  اإبداعاته 
ــدارة  وج اأكــيــدة  بثقة  املحلية 
م�شعد  مدينة  ــن  اب  ، حقيقية 
ع�شر  خم�شة  ــن  م ـــرث  لأك كــان 
�شنة لعبا فذا وقائدا ا�شتثنائيا 
الــكــبــرية  ــه  ــات ــان ــك اإم بف�شل   ،
وتقدير  اإعجاب  اأك�شبته  التي 
عاي�شوا  الــذيــن  كــل  واحــــرتام  
اأّوج عطائه ، وقال بع�شهم عنه 
ُي�شّكل قوة كروية لها قيمة  اأنه 
قيادة  على  عالية  وقدرة  هامة 
الفرق التي حمل األوانها ، لذلك 
معه  لعبوا  الذين  اأولئك  يجزم 

ويجول  ي�شول  وهو  �شاهدوه  اأو 
له  يكون  لــن  الــالعــب  هــذا  اأن   ،
وي�شعب  احلايل  الزمن  يف  �شبيه 
 " م�شتا�ص   " هو  هــذا   ، خالفته 
الذي ُحرم من فنياته ور�شاقته 
غـــري املــحــظــوظــني مـــن اجلــيــل 
الذي ظهر بعد اعتزاله ، لكنهم 
جيدا  ويــعــرفــون  عنه  �شمعوا 
مل  ما  املنطقة  لفرق  اأعطى  اأنه 
الأ�شماء  رغم  اآخر  لعب  يعطه 
العمالقة التي مّرت على العائلة 
 ، �شنة  اأربعني  طوال  الريا�شية 
ورغم اأنه اأُتيحت له عدة فر�ص 
، امتنع  اأرقى  للعب يف م�شتويات 
حتى  راأ�شه  م�شقط  مغادرة  عن 
دام  ومــا   ! حياته  من  رمــق  اآخــر 

ي�شهد  وعر�شه  بطوله  التاريخ 
الالمع لالعب �شواء من  بامل�شوار 
اجلماعية  اأو  الفردية  الناحية 
الذين  امل�شوؤولني  كــل  فلماذا   ،
�ــشــوؤون  ت�شيري  عــلــى  تــعــاقــبــوا 
؟  يــتــذكــروه  مل  م�شعد  مدينة 
ومل يحاولوا ولو مببادرة ب�شيط 
ورغم   ، له  اجلميل  ورد  اإن�شافه 
يكفيه  والتقزمي  اجلحود  هــذا 
اإجنـــازاتـــه  اأن  ــادة  ــع ــش و� فــخــرا 
اأو  ُتن�شى  اأن  ميكن  ل  الغالية 
اأيدي  اإليها  امتّدت  مهما  مُتحى 
الرجال لكن  ، فقد يغّيب  الب�شر 
واآثارهم  اأعمالهم  تغيب  ما  اأبدا 

وب�شماتهم .. وللتاريخ كلمة.
 عمرذيب

الرابطة الأوىل )2020-2021(:
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 مراد مغني ي�صتذكر مباراة اأم 
درمان وي�صيد باملنتخب امل�صري

مان�ص�صرت �صيتي يخطط ل�صم مي�صي 
�صنوات!  10

اإي�صكو وال�صراع التاريخي يف ريال 
مدريد ..ماذا يحدث مع جنم اإ�صبانيا؟

ديلور ينال مكافاأة التاألق يف الدوري 
الفرن�صي بهذه الطريقة

لت�شيو  فريق  جنم  ا�شتعاد 
ــراد  الإيـــطـــايل الــ�ــشــابــق، م
املنتخب  مع  ذكرياته  مغني، 
ــري لــكــرة الــقــدم يف  ــزائ اجل
التي  الــتــاريــخــيــة  املـــبـــاراة 
اأم  يف  م�شر  ــــام  اأم جمعته 
كانت  التي  ال�شودانية  درمان 
بطولة  اإىل  للتاأهل  مف�شلية 
الــتــي   2010 الـــعـــامل  كـــاأ�ـــص 

نظمتها جنوب اأفريقيا.
ت�شريحات  يف  مغني  وو�شف 
فوتبول"  "فران�ص  ملجلة 
رافــق  الـــذي  ال�شغط  حجم 

"كانت الأجواء جنونية يف ملعب القاهرة،  املواجهة يف م�شر فقال: 
األ  زمالئي  من  طلبت  اأنني  واأتذكر  احلكم،  �شافرة  ن�شمع  نكن  ومل 
الثالث،  نتلقى  وكدنا  �شعبة  كانت  الأمور  لكن  ثانيًا،  هدفًا  نتلقى 

و�شعت يدي على قلبي من �شدة القلق".
وتابع مغني حديثه: "يف مباراة اأم درمان، دخل الفريقان من جهتني 
خمتلفتني لأول مرة يف تاريخ كرة القدم، وبتلقائية، خالل عزف 
فكانت  قلوبنا،  على  اأيادينا  وو�شعنا  ظهرنا  اأدرنا  الوطني  الن�شيد 
لها  تعر�شنا  التي  املعاملة  من  ر�شانا  عدم  عن  للتعبري  ر�شالتنا  تلك 

يف مباراة القاهرة".
امتلك  ل يقهر بجيل  الذي كان  امل�شري  اأ�شاد باملنتخب  اأن مغني  اإل 
جداً  اأقوياء  امل�شريون  "كان  ال�شاأن:  هذا  يف  وقال  عامليني،  لعبني 
فنيًا، وكاأنهم يلعبون يف فريق واحد، اأما نحن فلعبنا باإرادة كبرية 

بحثًا عن التاأهل".
عودتهم  بعد  عا�شها  التي  الرائعة  اللحظات  مغني  مراد  وا�شتذكر 
�شاعات   4 "بقينا  فقال  التاأهل  ببطاقة  اجلزائرية  العا�شمة  اإىل 
ع�شنا  دقيقة،  ع�شرين  �شوى  تبعد  ل  امل�شافة  اأن  رغم  الطريق  يف 
واأعمدة  الأ�شجار  يت�شلقون  امل�شجعون  وكان  جمنونة،  احتفالت 
من  تقلنا  كانت  التي  احلافلة  على  اآخــرون  ارمتى  بينما  الكهرباء، 

اأجل الحتفال معنا".

كــ�ــشــفــت تــقــاريــر 
اإخــــبــــاريــــة عــن 
ــة  ــط ـــح اخل ـــالم م
تنقل  قـــد  الــتــي 
بر�شلونة  اأ�شطورة 
مي�شي  لــيــونــيــل 
كامب  مــلــعــب  ــن  م
وجهته  اإىل  نـــو، 
ــــــدة، يف  ــــــدي اجل
ظــــــل اجلــــمــــود 
ــهــده  ــــــذي تــ�ــش ال
بني  ــات  ــش ــاو� ــف امل
الــالعــب والــنــادي 
الكتالوين اأخريا.

املالكة  املجموعة  فــاإن  الثالثاء،  ام�ص  "تاميز"  �شحيفة  اأكدته  ملا  ووفقا 
نيويورك  فريق  مع  اللعب  فر�شة  مي�شي  على  �شتعر�ص  �شيتي،  ملان�ش�شرت 

�شيتي اإف �شي يف املراحل الأخرية من م�شريته.
واأ�شارت اإىل اأن هذه اخلطة مت تطبيقها من قبل مع جنم ت�شيل�شي الأ�شبق، 

ومدربه احلايل فرانك لمبارد. 
واأ�شافت "تاميز" اأن باإمكان مي�شي من خالل العر�ص املقرتح، اختيار اأي من 
8 التي متلكها املجموعة للعب �شمن �شفوفها، وذلك يف حال مل  الأندية الـ 

يرغب يف اللعب يف الوليات املتحدة.
ويت�شمن العر�ص الذي ي�شمن بقاء مي�شي مع املجموعة ملدة 10 �شنوات، منح 

الالعب الأرجنتيني من�شب �شفري مان�ش�شرت �شيتي بعد اإعالن اعتزاله.
 وكان مان�ش�شرت �شيتي راغبا يف �شم مي�شي يف ال�شيف املا�شي، بعدما اأعلن 

الالعب رغبته يف الرحيل عن بر�شلونة.
"الربغوث" اإىل الرتاجع عن  لكن م�شاعب قانونية متعلقة بعقده، دفعت 

قراره حتى نهاية املو�شم احلايل، بالتزامن مع نهاية عقده.

ملقا،  جنم  و�شول  بعد   ،2013 �شنة  مدريد  ريــال  نــادي  جماهري  هّللت 
�شنوات،  "امللكي" لعدة  وم�شتقبل  املو�شم  موهبة  باعتباره  األركون،  اإي�شكو 
كري�شتيانو  الربتغايل  خليفة  فيه  راأوا  عندما  بعيداً  م�شجعون  وذهــب 

مرير  بواقع  توقعاتهم  ت�شطدم  اأن  قبل  �شيع رونــالــدو، 
عليهم خدماته لأكرث من �شنة.

املوهبة  حــول  تقريراً  "اآ�ص"  �شحيفة  ون�شرت 
م�شواره  نهاية  اقرتاب  مع  ال�شائعة،  الإ�شبانية 
على  لــالعــب  �شلبية  �شنوات   8 بعد  نــاديــه  مــع 

اجلماعية  التتويجات  رغم  ال�شخ�شي،  ال�شعيد 
التي حققها، حيث بّينت حجم ال�شراع الذي بات 

يعي�شه يف ريال مدريد.
بالنجاحات  تنبئ  اإي�شكو  م�شرية  وكانت 

اإذ  عاملية،  اإ�شبانية  اأ�شطورة  وميالد 
الفني  املدير  قيادة  حتت  با�شرها 
�شانتياغو �شولري، بظهور حمت�شم 
يف  وم�شاركة  الــبــدلء،  دكــة  على 

الأمـــور  اأن  اإل  املــواجــهــات،  بع�ص 
فرتة  يف  لالأ�شواأ  تغرّيت  ما  �شرعان 

وجيزة.
بني  الت�شريحات  حــرب  وا�شتعلت 
تخلى  اأن  بعد  واإي�شكو،  �ــشــولري 
مبواجهة  املعنية  القائمة  يف  عنه 
دفعه  ممــا  ــوات،  ــن ــش � قــبــل  رومــــا 

التوا�شل  مواقع  على  للت�شريح 
من  على  ـــرد  وال الجــتــمــاعــي 
بنف�شه،  العناية  بعدم  اتهموه 
ـــوزن  ال عــلــيــه  ظــهــر  اأن  بــعــد 

الزائد.
التي  ال�شنوات  الألــعــاب  �شانع  وجتاهل 

ذهبت دون اأن يفر�ص نف�شه، وعقد العزم 
على اأن رحيل زيدان وقدوم املدير الفني 

التاألق،  لأيــام  �شيعيده  لوبتيغي،  جوليان 
لكن العملية اجلراحية التي اأجراها قطعت 

طريقه نحو حتقيق النجاح.
ازدادت  املتعرث،  واحلظ  النك�شات  توا�شل  ومع 

اأن  بعد  �شوءاً،  واجلماهري  اإي�شكو  بني  العالقة 
ورايو  مدريد  ريال  مباراة  عقب  التدّرب  رف�ص 

اأّنه مل يكن على ما يرام لعدم نيله  فاييكانو، خا�شة 
ع�شو  �شد  املعادية  مواقفه  لتتوا�شل  اللعب،  فر�شة 

الطاقم الفني �شيندو، بعدم م�شافحته يف مباراة فريقه 
اأمام األفي�ص، و�شط انتقادات كبرية من الإعالم املحلي.

مع  للعب،  دقائق  عن  الباحث  الالعب  م�شاكل  وتكّررت 
زيدان  ح�شابات  من  ليخرج  وزنه،  يف  كبرية  زيادة  ت�شجيل 

موؤخراً، وهو ما جعل فرتة بقائه مع ريال مدريد وجيزة، يف ظل 
املقبلة  ال�شتوية  النتقالت  فرتة  يف  رحيله  توؤكد  التي  التوقعات 

نحو اأحد الأندية الإيطالية.

القدم  لكرة  الفرن�شي  الدوري  مناف�شات  من  الـ)11(  الأ�شبوع  �شهد 
م�شتوى  على  عديدة  مفاجاآت  هناك  كانت  كما  غزيرة،  اأهــدافــًا 
النتائج، على غرار اخل�شارة التي تعر�ص لها باري�ص �شان جريمان 
مقابل  ــداف  اأه ثالثة  بنتيجة  موناكو  اأمــام  مثرية  بـ"رميونتادا" 

هدفني.
فوتبول"  "فران�ص  جملة  ك�شفت  املحققة،  النتائج  �شوء  وعلى 
من  جاء  التي  الـ)11(،  لالأ�شبوع  املثالية  الت�شكيلة  عن  الفرن�شية، 
مونبلييه  فريقه  قاد  الذي  ديلور،  اأندي  اجلزائري  النجم  �شمنها 
لفوز مثري على ال�شيف ا�شرتا�شبورغ بنتيجة اأربعة اأهداف مقابل 

ثالثة.
نف�شها  وبالطريقة  املباراة،  يف  بالراأ�ص  هدفني  ديلور  اأندي  و�شجل 
امل�شتويات  يوؤكد  ما  لبــورد،  غايثان  لزميله  حا�شمة  متريرة  قدم 
العالية التي يقدمهم جنم اجلزائر الذي �شجل للمباراة الثالثة على 
التوايل، على غرار هدفه اجلميل مبرمى منتخب زميبابوي، وكان 
"حماربي ال�شحراء" منذ اأن حمل  هدفه الر�شمي الأول مع منتخب 

األوانه يف اأمم اأفريقيا 2019.
اأربعة  اأندي ديلور العالمة الأكرب من املجلة الفرن�شية رفقة  ونال 
لعبني اآخرين، مع العلم اأن مهاجم ويغان اأتليتك ال�شابق، و�شل اإىل 
هدفه ال�شاد�ص هذا املو�شم يف الدوري الفرن�شي، جعلته يحتل املركز 

الثالث يف ترتيب الهدافني.
الــدوري  ترتيب  يف  حاليًا  الــرابــع  املركز  مونبلييه  نــادي  ويحتل 
الفرن�شي، وهو يهدف للتاأهل على الأقل مل�شابقة الدوري الأوروبي 
لأندي  الأوىل  الأوروبية  امل�شاركة  تكون  قد  والتي  املقبل،  للمو�شم 

ديلور يف م�شواره اإذا حتقق هذا الهدف.

حمليات
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم  :  �صري القدوة
----------------------------

انتقال  قبيل  الزمن  ت�شابق  الحتال  �شلطات 
بعد  الدميقراطية  الدارة  اإىل  البي�س  البيت 
يف  واإدارتلله  ترامب  الرئي�س  و�شقوط  ف�شل 
ون�رصت  الخلللرية،  المريكية  النتخابات 
الأرا�شي  و�شلطة  والإ�شكان  البناء  وزارة 
الوحدات  اآلف   لبناء  مناق�شة  الحتال،  لدى 
»جللفللعللات  م�شتوطنة  يف  ال�للشللتلليللطللانلليللة 
�شفافا،  بيت  بلدة  اأرا�شي  على  هاماتو�س« 
عن  حلم  بيت  مدينة  بعزل  �شتت�شبب  والتي 
القد�س  مدينة  مللن  ال�رصقي  اجلللزء  مدينة 

. ملحتلة ا
ال�شتيطان  اعمال  الحتال  �شلطات  وتوا�شل 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  احتالها  منذ 
اقامة  على  اقدمت  حيث   1967 حزيران  منذ 
وحميطها  القد�س  يف  امل�شتوطنات  من  العديد 
و  هاميفتار  جفعات  و  ا�شكول  »رمات  مثل 
ونيفي  الفرن�شية  والتلة  �شلومو  رامللوت 
تالبوت  اإي�شت  و  زئيف  وب�شغات  يعقوب 
األف   250 وي�شكنها  حوما«،  وهللار  جيلو  و 
وا�للشللح  حتلللدي  يف  ا�للرصائلليلللللي  م�شتوطن 
الدولية  والت�رصيعات  للقوانني  وخمالفات 
هي  الفل�شطينية  الر�لللس  ان  تعترب  التي 
احلكم  ل�شلطات  وتخ�شع  حمتلة  ارا�للشللي 
حكومة  واتخذت  ال�رصائيلي،  الع�شكري 
لولية  الأخلللرية  يلللام  الأ م�شتغلة  الحللتللال 
وذلك  تللرامللب،  دونللالللد  الأمريكي  الرئي�س 
جو  املنتخب  الرئي�س  يتخذه  ملوقف  حت�شبا 

حكومة  امللام  القيود  بو�شع  ويقوم  بايدن 
امل�شتوطنات  ببناء  يتعلق  فيما  الحللتللال 

اجلديدة.
والتي  هاماتو�س«  »جفعات  م�شتوطنة  وتعد   
احتمال  اأي  تخنق  التي  الدائرة  لتكمل  جاءت 
اأو  للتو�شع  الفل�شطينية  ال�رصقية  للقد�س 
حقيقة  وجتاهل  فل�شطينية،  كعا�شمة  الوجود 
�شكان  من  فل�شطيني  األف   350 حوايل  لوجود 
العن�رصية  ال�شيا�شة  تلك  يرف�شون  املدينة، 
من  الزمن  ت�شابق  التي  الحتال  وممار�شات 
واعتبارها  القد�س  كل  على  ال�شيطرة  اجل 
القائمة  الحللتللال  لللدولللة  مللوحللدة  عا�شمة 
احلقوق  واغت�شاب  والهيمنة  القوة  على 
الرا�للشللي  مللن  املللزيللد  ونهب  الفل�شطينية 

. لفل�شطينية ا
واقللع  فر�س  الحللتللال  �شلطات  وتوا�شل 
لبناء  جديدة  خمططات  تبني  خال  من  جديد 
مدينة  يف  ا�شتيطانية  وحدة  األف   13 من  اأكرث 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ت�شلم  قبيل  القد�س، 
من  الع�رصين  يف  مهامها  بايدن  جو  املنتخب 
الحتال  طواقم  وتعمل  املقبل  الثاين  كانون 
تنفيذ  اجللل  من  كبرية  مل�شاريع  التح�شري 
ا�شتيطانية  وحللدة  اآلف   9 لبناء  خمطط 
وحدة  و1530  قلنديا،  مطار  اأرا�شي  على 
�شلومو  رمللات  م�شتوطنة  يف  ا�شتيطانية 
يف  وحللدة  و570  �شعفاط،  اأرا�للشللي  على 
اأبو  جبل  اأرا�شي  على  حوماه  هار  م�شتوطنة 
يف  ال�شتيطانية  الوحدات  اإىل  اإ�شافة  غنيم، 
اأرا�شي  على  هامتو�س  جفعات  م�شتوطنة 
الللوحللدات  اآلف  جللانللب  اىل  �شفافا،  بيت 

»معاليه  م�شتوطنة  يف  الأخرى  ال�شتيطانية 
»اإي  ال�شتيطاين  املخطط  اإطار  يف  اأدوميم« 

.»1
امل�شعورة  ال�شتيطانية  احلملة  تلك  ان 
موا�شلة  ظل  يف  الحتال  �شلطات  متار�شها 
الحتال  حلكومة  الرتامبية  الدارة  دعللم 
�للرصاح  بللاإطللاق  املجانية  الللهللدايللا  وتللقللدمي 
دون  بولرد  جوناثان  الإ�رصائيلي  اجلا�شو�س 
للوليات  ال�شابق  الرئي�س  رف�س  والذي  قيود 
رغم  �للرصاحلله  اطللاق  اوبللامللا  بللراك  املتحدة 
�شابقا  وتفاو�شها  الحتال  حكومة  مطالبة 
ان  ال  ال�شفقة،  لتفعيل  املتحدة  الوليات  مع 
النتخابات  خ�شارته  وبعد  ترامب  الرئي�س 
بحرية  له  بال�شماح  قرار  ا�شدار  على  اقدم 
الحتال،  دولللة  ايل  ليعود  وال�شفر  التنقل 
الوليات  على  جت�ش�س  الذي  اجلا�شو�س  وهو 
ل�شلطات  معلومات  وقدم  المريكية  املتحدة 
ق�شف  عمليات  جناح  يف  �شاهمت  الحتال 
التون�شية  العا�شمة  يف  ال�شط  حمام  موقع 
من  وهللو  الفل�شطينية  الللقلليللادات  وقللتللل 
ال�شعب  يحاربون  الذين  اجلوا�شي�س  اخطر 

الفل�شطينيني. قتل  ايل  ويدعون  الفل�شطيني 
ي�شكل  ترامب  للرئي�س  املريب  ال�شلوك  هذا  ان 
الق�شايا  مللع  التعامل  يف  خللطللرية  �شابقة 
اىل  ويدفع  القلق  وتثري  المريكية  القومية 
تلك  جتاه  الدويل  املجتمع  قبل  من  ال�شتغراب 
معاداته  ظل  يف  بها  يقوم  التي  املمار�شات 
وحماربته  الدولية  والت�رصيعات  للقوانني 

الن�شانية. القيم  لكل 
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حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأكد 
القططي  وليد  د.  الإ�شامي  اجلهاد 
اأن   ،24/11/2020 الثاثاء  اأم�س 
"الإ�رصائيلي"  الوزراء  رئي�س  زيارة 
العربية  للمملكة  نتنياهو  بنيامني 
العهد  ويل  ولللقللائلله  اللل�للشللعللوديللة 
�شلمان  بللن  حمللمللد  اللل�للشللعللودي 
التطبيع  عاقات  اإطللار  يف  تاأتي 
�شفقة  وقائع  وتثبيت  والتحالف 

القرن.
حديث  يف  الللقللطللطللي  د.  واعللتللرب 
اللليللوم  فللللل�للشللطللني  لل"وكالة 
نتنياهو  زيلللارة  اأن  الإخبارية"، 
التطبيع  لعاقات  ا�شتمرار  جاءت 
نللظللمللة الللعللربلليللة  بلللني بللعلل�للس الأ
النظام  بقيادة  ال�شهيوين  والكيان 

احلرمني. باد  يف  احلاكم  ال�شعودي 
ا�شتمرار  اأن  القططي،  د.  واعترب 
والرمتاء  اخليانة  ا�شتمرار  م�شل�شل 
النظام  يجعل  العدو  اأح�شان  يف 
للحرمني  لل�رصف  فاقد  ال�شعودي 
واملدينة  املكرمة  مكة  يف  ال�رصيفني 

املنورة.

تفريط باملقد�صات الإ�صالمية
امل�شجد  يف  يفرط  من  اإن  وقال:" 
القبلتني  اأوىل  املللبللارك  الأقلل�للشللى 
احلرمني  يف  يفرط  امل�شجدين  وثالث 
ومن  واملدينة،  مكة  يف  ال�رصيفني 
واملعراج  الإ�للرصاء  اأر�س  يف  يفرط 
املقد�شة  الأمللاكللن  على  اأمللني  غري 
اليوم  ياأتي  اأن  لبد  احلجاز،  باد  يف 
الأمللة،  �شعوب  فيه  تلفظ  الللذي 
هوؤلء احلكام املوالني لأعداء الأمة".

ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  وبللني 
برعاية  اللقاء  هذا  اأن  اجلهاد،  حلركة 
املخطط  نيوم  مدينة  ويف  اأمريكية، 
للتحالف  مللركللزاً  تللكللون  اأن  لها 
ال�شهيوين  الكيان  بني  القت�شادي 
التحالف  يوؤكد  العربية  والأنظمة 
والأمني  وال�شيا�شي  القت�شادي 
ي�شب  النهاية  يف  الذي  العدو  مع 
واملللقللاومللة،  الأملللة  م�شلحة  �شد 

واحلرية.

حمور �صهيو اأمريكي
املحور  اأن  على  القططي  د.  و�شدد 
حمور  هو  ال�شعودية  تقوده  الذي 
ول  بامتياز  �شهيوين  اأمللريللكللي 
الوجود  يكر�س  املللحللور  اأن  ريللب 
ا�شهيوين  الللكلليللان  وا�للشللتللقللرار 
ال�شعودية  بني  التحالف  ويللوؤكللد 
املتحالفة  العربية  الأنظمة  وبع�س 
والكيان  ال�شعودي   الكيان  مع 

اأمريكية. برعاية  ال�شهيوين 
حمللور  حمللللوران:  وتابع:"هناك 
الأمللة،  �شد  اأمللريللكللي  �شهيوين 
الللذي  فل�شطني  املقاومة  وحمللور 
يلل�للشللف مللع املللقللاومللة ويللرفلل�للس 
املنطقة،  يف  ال�شهيونية  الهيمنة 
ال�شعودي  الللنللظللام  اأن  مو�شحًا 
املحور  اأقطاب  اأحد  يكون  اأن  اختار 

املنطقة. يف  ال�شهيوين  الأمريكي 
اللل�للرصي،  اللللللقللاء  توقيت  عللن  اأمللا 
توقيت  يف  جاء  اللقاء  اأن  فاأو�شح 
املنتهية  الرئي�س  خلروج  ال�شتعداد 
الإدارة  من  ترامب  دونالد  وليته 
جون  املنتخب  وقللدوم  الأمريكية 

وقائع  لتثبيت  جللاء  وهللو  بللايللدن، 
يف  تللرامللب  لإدارة  الللقللرن  �شفقة 
القت�شادي  ال�شق  خا�شًة  املنطقة 

. منها
الإدارة  اأن  اإىل  القططي،  د.  ولفت 
ل  التاريخ  مللدار  على  الأمريكية 
للكيان  ودعمها  اجلوهر  يف  تختلف 
من  الكثري  يتغري  مل  ال�شهيوين 
الأمللللور �للشللوى امللل�للشللملليللات، اإمنللا 
هي،  كما  �شتطبق  القرن  �شفقة 
الكيان  تثبيت  هللو  جوهرها  نلله  لأ
العدو  مللع  وتطبيع  ال�شهيوين 
العربية،  العوا�شم  كللل  ليدخل 
كل  مع  متبعة  �شيا�شية  اأنها  موؤكداً 

الأمريكية. الإدارات 
�شتتبع  بايدن  اإدارة  اأن  واأو�للشللح 
يف  الختاف  مع  ال�شيا�شة  نف�س 
الإدارات  كللل  نلله  لأ التفا�شيل، 
الأمريكية  للم�شالح  خدمًة  تعمل 

ئيلية. �رصا والإ

طبيعة عدوانية خطرية
خطورة  من  القططي  د.  يقلل  ومل 
اللللللقللاء والحللتللمللال احللللذر جللداً 
الطبيعة  مللع  خللا�للشللًة  ملللخللاطللره، 
ال�شهيوين  للكيان  الللعللدوانلليللة 
اأنه  اإىل  لفتًا  اأمريكا،  مع  املنبطح 
عللدواين  خمطط  اأي  ي�شتبعد  ل 

ع�شكرية. �رصبة  وتوجيه 
اأي �رصبة ع�شكرية  توجيه  اأن  وبني، 
اأي  جعبة  يف  مللوجللود  هللو  يلللران  لإ
ب�شكل  برزت  ولكن  اأمريكية  اإدارة 

. ترامب  اإدارة  اأو�شح يف 
القططي  د.  اأكلللد  وفل�شطينيًا، 
لكل  مللراجللعللة  اإعلللللادة  �للللرصورة 
الفل�شطينيني  من  ال�شابقة  امل�شرية 
الفل�شطيني  امل�رصوع  وت�شويب 
اإىل  والطريق  واملقاومة  وال�شمود 
انللتللزاع احلللقللوق وحتللريللر الأر�للس 
اإدارة  اأي  علللللى  املللراهللنللة  وعلللدم 

مقبلة. اأمريكية 

د. القططي: زيارة نتنياهو لل�صعودية لتثبيت وقائع �صفقة القرن وعالقات 
التطبيع

اأخبار فل�صطني

 ال�صهيد الأ�صري عبد 
القادر جرب اأحمد اأبو الفحم

ولد عبد القادر جرب اأبو الفحم يف قرية برير عام1929م 
، وعندما حلت النكبة بال�شعب الفل�شطيني عام 1948م 
هاجر مع اأ�رصته كمئات الألف من ال�شعب الفل�شطيني، 
الذين هجروا من ديارهم واأقام يف خميم جباليا بقطاع 
امل�رصية  بالقوات  الفحم  ابو  القادر  عبد  اإلتحق/   . غزة 
عام 1953م ، وح�شل على عدة دورات ع�شكرية حيث 
 ، الرقيب  رتبة  ايل  ثم  ومن  عريف  رتبة  اىل  ترقيته  مت 
يف   1960 عام  اأوائل  رقباء  دورة  على  بعدها  وح�شل 
م�رص وكان الأول علي دورته، فرفع ايل رتبة الرقيب 
اأول ، وكان مثاًل يحتذي به وحاز علي اإحرتام وثقة كل 
من عرفه من �شباط م�رصيني وفل�شطينيني ، وعندما 
م�شوؤوًل  عني  الفل�شطينية  الوحدات  ت�شكيل  بداأ 
عام  حرب  يف  واإ�شرتك   ، خانيون�س  تدريب  مركز  عن 
�شمن  كان  حيث   ، 1967م  حرب  وكذلك   ، 1956م 
العدو  ويعرفها  ب�رصا�شة  قاتلت  التي  ال�شاعقة  كتيبة 
اأنقا�س  و�شط  ابوالفحم  القادر  عبد  وقف  لقد  بذاته. 
اخلنادق وجثث  ينق�شع عن  معركة حزيران والدخان مل 
ال�شهداء الأعزاء مل تكن ت�شتقر يف مدافنها ، وال�شاح 
ما زال متناثراً هنا وهناك ، فاإذا به ليرى من ذلك كله 
ال معركة جديدة يجب اأن تن�شب ، وجولة جديدة يجب 
اأن ت�شتهل ، واأيدي جديدة يجب اأن حتمل ال�شاح . بعد 
الهزمية مبا�رصة كان عبد القادر اأبو الفحم من املوؤ�ش�شني 
تدريب  يف  و�شارك  ال�شعبية  التحرير  قوات  لف�شيل 
ع�شكرية  عمليات  يف  �شارك  كما  ع�شكريًا  املنا�شلني 
حركة  يف  ال�شباب  اإنخراط  بداأ  حيث   ، ومميزة  عديدة 
اجلديد  للن�شاأ  �شديداً  حافزاً  املحتل  الوطن  يف  املقاومة 
الدعامة  كانوا  حيث   ، باملقاومة  لاإلتحاق  لاإ�رصاع 
كل  حتييز  اأو  متييز  دون   ، غزة  قطاع  يف  لها  الرئي�شية 
كان  التي  الع�شكرية  لكفاءته  ونظراً   . �شواء  حد  على 
ال�شباقون  هم  ال�شباب  هوؤلء  كان  املثل  فيها  ي�رصب 
بعمليات  والقيام  ال�شاح  حلمل  يديه  علي  للتدرب 
فدائية يف قطاع غزة . عند م�شاركته يف اأحد العمليات 
الفدائية عام 1969م جرح جرحًا بليغًا حيث اأ�شيب يف 
اجلروح  هذه  من  يعاين  وبقي  ر�شا�شات  بعدة  ج�شده 
الإ�رصائيلية  القوات  فاإعتقلته   ، اإ�شت�شهاده  يوم  حتي 
. كان عبد  املوؤبد عدة مرات  بال�شجن  ، وحكمت عليه 
اأبو الفحم داخل ال�شجن منوذجًا رائعًا يف العطاء  القادر 
، وميتلك عاقات وا�شعة  وال�شمود والأخاق احلميدة 
تنظيم  اأهلته لأن يكون �شخ�شية حمورية وموؤثرة يف 
�شفوف الأ�رصى وقيادة ن�شالتهم �شد اإدارة ال�شجون 
الإ�رصاب  يف  الفحم  اأبو  القادر  عبد   / الأ�شري  �شارك   .
الأول للحركة الأ�شرية يف �شجن ع�شقان يف اخلام�س 
من اأيار 1970م ، مع زمائه امل�رصبني عن الطعام رغم 
 ، امل�شاركة  علي  اأ�رص  اأنه  اإل  ال�شيئ  ال�شحي  و�شعه 
بعد  اأي  1970م  عام  اأيار  من  العا�رص  يوم  م�شاء  ويف 
خم�شة اأيام من الإ�رصاب تفاقم و�شعه ال�شحي �شوءاً 
فتم حتويله ايل عيادة ال�شجن للعاج ، لكن ال�شجانون 
، ويف  ال�شجن  ايل  واأُعيد  الازم  العاج  له  يقدموا  مل 
اليوم التايل 11/5/1970م كان علي موعد مع ال�شهادة 
. لقد كان ال�شهيد البطل عبد القادر اأبو الفحم رمزاً من 
رموز احلركة الأ�شرية ، وبطًا مقدامًا من اأبطال ثورتنا 

الفل�شطينية املعا�رصة.
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الرئا�صة الفل�صطينّية تتجّنب اإدانة اجتماع 
نتنياهو- بن �صلمان

قراءة / حممد علي
---------------- 

هذا  ّن  “اأ بياٍن  يف  اجلبهة  واعللتللربت 
ال�شعي  ا�شتمرار  اإطار  يف  ياأتي  اللقاء؛ 
دائرة  لتو�شيع  ال�شهيوين  الأمريكي 
العربّية  الللدول  بع�س  بني  التطبيع 
الإ�رصائيلي،  العدو  ودولللة  الرجعّية 
ّنلله  اأ ونعتقد  نتوقعه،  كنا  واللللذي 
دول  وخيانة  لتطبيع  فاحتة  �شيكون 
قالت  كما  اأخرى”.  واإ�شامّية  عربّية 
على  ّكللد  يللوؤ اللقاء  هللذا  ّن  “اأ اجلبهة 
اآل  عائلة  تلعبه  الذي  اخلياين  الللدور 
ودعمها  ن�شائها  اإ منذ  احلاكمة،  �شعود 
الغربّية،  ال�شتعمارّية  الدول  قبل  من 
والوكيل  الللعللّراب  بلللدور  وقيامها 
العدوانّية  وامل�شاريع  لل�شيا�شات 
ال�شهيونّية   – الأمريكّية   – الغربّية 
الوطن  ت�شتهدف  التي  الإمربيالّية 
وحقوًقا  وثللرواًتللا  �شعوًبا  العربي؛ 

.” ا ووجوًد
اأو�للشللع  قللامللة  اإ اإىل  اجلللبللهللة  ودعلللت 
ملّجابهة  وفل�شطيني  عربي  ا�شطفاف 
التي  العلنّية  اخليانة  هذه  ومقاومة 
كما  العربّية.  الأنظمة  هذه  بها  تقوم 
املنظمة  قيادة  اإىل  الدعوة  “جّددت 
ا�شتمرارها  اأعلنت  التي  وال�شلطة 
ال�شهيوين  الللعللدو  مللع  العاقة  يف 
املوّقعة  بالتفاقات  التزامها  وتاأكيد 
مللنللي  مللعلله وعللللودة الللتللنلل�للشلليللق الأ
جوهر  هو  باعتباره  رئي�شي،  ب�شكٍل 
لهذا  ال�شلطة  ديها  توؤ التي  الوظيفة 
على  تغطيتها  جللانللب  اإىل  الللعللدو، 
�شعبنا  بحق  ترتكب  التي  جرائمه 
بها  وتتغطى  ووجللللوده،  وحللقللوقلله 
و�شعوبها  لعروبتها  اخلائنة  الأنظمة 
الرجوع  ب�رصورة  املركزية،  وق�شيتها 
امل�شتمرة  الوطنّية  اجلرمية  هللذه  عن 
اأو�شلو  واتفاقات  مدريد  موؤمتر  منذ 
العللتللذار  وتللقللدمي  هلللذا،  يومنا  اإىل 
امل�شار  هللذا  عللن  ل�شعبنا  الر�شمي 
لانق�شام،  اأ�ش�س  والذي  التدمريي، 
�شمود  ملقومات  امل�شتمر  نللهللاك  والإ
وكفاحه  مبقاومته  والإ�للرصار  �شعبنا، 

لوطني”. ا
الوطنية  الوحدة  ّن  “اأ اجلبهة  واأكدت 
تقوم  التي  الللوحللدة  هللي  املن�شودة، 

وطنّية  اإ�شرتاتيجّية  �للشللا�للس  اأ على 
مقاوم،  �شيا�شي  وبرنامج  �شاملة، 
يللقللف علللللى اأر�لللشللليلللة ملل�للرصوعلله 
وعودة  التحرير،  م�رصوع  �شا�شي؛  الأ
ُهجر  التي  ومدنه  قللراه  اإىل  �شعبنا 
وال�شيادة  ال�شتقال  وحتقيق  منها، 
الفل�شطينية  الدولة  قامة  باإ الكاملة؛ 
الللدميللقللراطلليللة علللللى كللامللل تللرابللنللا 
اإىل  البحر  من  الفل�شطيني  الوطني 
الزيارة  “حما�س”،  وو�شفت  النهر”. 
برفقة  الأحللد  نتنياهو  اأجللراهللا  التي 
كوهني،  يو�شي  “املو�شاد”  رئي�س 
بل”اخلطرية”.  �شاعات،   5 وا�شتغرقت 
القيادي  زهلللري،  بللو  اأ �شامي  وقللال 
تغريدة  يف  “حما�س”،  حللركللة  يف 
“تويرت”:  مبوقع  ح�شابه  على  ن�رصها 
نتنياهو  زيلللارة  حللول  “املعلومات 
�شّحت”.  ْن  اإ خللطللرية،  لل�شعودية 
ما  “تو�شيح  اإىل  ال�شعودية  ودعللا 
واإهدار  ّمة  لاأ اإهانة  من  ميّثله  ملا  حدث، 
جانبها،  من  الفل�شطينّية”.   للحقوق 
يف  �للشللامللي  الإ اجلللهللاد  حركة  دانلللت  اأ
و�شفته  من  ا�شتقبال  ب�شدة  فل�شطني 
نتنياهو”  بنيامني  الإرهابي  بل”املجرم 
ْن  اأ اإمكانية  من  حمذرة  ال�شعودية،  يف 
لعدوان  “مقدمة  الزيارة  هذه  تكون 

الفل�شطيني”. ال�شعب  ي�شتهدف 
ّن  اأ لها  بلليللان  يف  احلللركللة،  واأكلللدت 
ك�شفت  التي  ال�رصية  الزيارة  “هذه 
ال�شهيونية  الإعللام  و�شائل  عنها 
عن  وردة  �شيا�شيًا،  �شقوطًا  تعترب 
ومكة  للللللقللد�للس  وخلليللانللة  الللثللوابللت 

وامل�شجد  املنورة،  واملدينة  املكرمة 
وثالث  القبلتني  اأوىل  املبارك  الأق�شى 
نتنياهو  يخطط  الللذي  امل�شجدين 
لا�شتياء  املجرم  وجي�شه  وحكومته 

معامله”. وتغيري  عليه 
العام  الأمللني  نائب  قللال  جانبه،  منن 
فل�شطني  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة 
“ا�شتجابة  ّن  اإ الللكللرمي،  عبد  قي�س 
اإ�رصائيل  مللع  للتطبيع  ال�شعودية 
العربي”.  املوقف  يف  لت�شدع  يقود 
ال�رصّية:  الزيارة  على  تعقيًبا  واأ�شاف 
ر�شمًيا  معلنة  غري  الزيارة  الآن  “حتى 
تاأكيدات  ول  ال�شعودي،  اجلانب  من 
“املحاولت  اأن  ّكللد  اأ لكّنه  نها”،  ب�شاأ
مواقع  اإىل  ال�شعودية  جلللّر  جللاريللة 
حماولت  وهي  اإ�رصائيل،  مع  التطبيع 

�شارة”.
املحاولت  لهذه  “ال�شتجابة  وتابع: 
كبري  تلل�للشللدع  اإىل  تللقللود  ْن  اأ ميللكللن 
تاأثريا  وحتللدث  العربي،  املللوقللف  يف 
خطوتي  من  عليه  كان  مما  اأكرب  �شلبيا 
عبد  ودعللا  والإمارات”،  البحرين 
التطبيع  لرف�س  ال�شعودية  الكرمي 
جتاه  اأعلنته  مبا  واللتزام  اإ�رصائيل،  مع 

ذلك.
الفل�شطيني  اللللوزراء  رئي�س  وعللرّب 
نباء  الأ من  حزنه  عن  ا�شتية،  حممد 
عربية  دول  قيام  عن  تتحدث  التي 
يف  لها  �شفارات  فتح  حول  مبباحثات 
لي�شت  الدول  هذه  ّن  اأ خا�شة  اإ�رصائيل، 
دبلوما�شية  ومقرات  �شفارات  لها 
التي  فل�شطني  دولللة  اأرا�للشللي  فللوق 

الرئي�س  “دعوة  على  ّكد  واأ بها.  تعرتف 
حمللمللود عللبللا�للس للللللحللوار الللعللربللي- 
ول�رصورة  يجري،  ما  حللول  العربي 
يف  الفل�شطينية  القيادة  مع  التن�شيق 

الفل�شطينيني”. مي�س  �شاأن  ّي  اأ
بللعللد زيلللارة اللل�للشللعللوديللة اللل�للرصيللة.. 
اإىل  قريبة  زيللارة  عن  يعلن  نتنياهو 

ين  لبحر ا
الإ�رصائيلي  اللللوزراء  رئي�س  �للرصح 
زيللارة  يعتزم  نه  باأ نتنياهو  بنيامني 
لدعوة  تلبية  قريبا  البحرين  مملكة 
الأمري  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  من 

خليفة. اآل  حمد  بن  �شلمان 
ن�رصته  فيديو  مقطع  يف  نتنياهو،  وقال 
التوا�شل  مللواقللع  علللللى  �شفحاته 
العهد  ويل  مع  بحث  نه  اإ الجتماعي، 
الليلة  هاتفي  ات�شال  خال  البحريني، 

الثنائية”. العاقات  “تعزيز  املا�شية 
هي  هذه  كانت  :”لقد  نتنياهو  واأ�شاف 
ودية  كانت  وقد  بيننا؛  حمادثة  ثاين 

. ” ية للغا
بحقيقة  للغاية  ثر  متاأ :”كانا  وقللال 
ل�شعبينا  ال�شام  حتقيق  ميكننا  نلله  اأ
وقد  جللدا.  ق�شري  وقللت  يف  وبلدينا 
ر�شمية  بزيارة  للقيام  اأي�شا  دعاين 
ذلك  اأفعل  و�شوف  قريبا.  البحرين  اإىل 

�رصور”. بكل 
)بنا(  البحرين  نللبللاء  اأ وكالة  وكانت 
فللللادت الللللليلللللة املللا�للشلليللة بللحللدوث  اأ
عرب  نتنياهو  اأن  وذكللرت  الت�شال، 
خللاللله عللن خللاللل�للس تللعللازيلله بللوفللاة 
الراحل  البحريني  اللللوزراء  رئي�س 

�شلمان. بن  خليفة  الأمري 
ا�شتعرا�س  جرى  نه  اأ الوكالة  واأ�شافت 
البلدين  بني  الثنائي  التعاون  جمالت 
بني  ال�شام  ييد  تاأ اإعللان  اإطللار  يف 
من  اأو�شع  اأفق  نحو  والدفع  البلدين، 
يعزز  مبا  املجالت  خمتلف  يف  التعاون 

املنطقة. يف  وال�شتقرار  ال�شام 
البحريني  اخلللارجلليللة  وزيلللر  وكلللان 
اإ�رصائيل  زار  الزياين  اللطيف  عبد 
زيللارة  اأول  يف  املللا�للشللي  �للشللبللوع  الأ
امل�شتوى  رفيع  بحريني  وفد  بها  يقوم 
�شهرين  نحو  بعد  وذلللك  لإ�رصائيل، 
لتطبيع  اتفاق  على  البلدين  توقيع  من 

بينهما. العاقات 

العهد  وويل  نتنياهو  بنيامني  اإ�صرائيل  وزراء  رئي�ص  بني  جمع  الذي  اللقاء  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  اأدانت 
“املو�صاد” الإ�صرائيلي. جهاز  ورئي�ص  الأمريكي  اخلارجّية  ووزير  �صلمان  بن  حممد  ال�صعودي 

ا�للشللتللقللبللل رئلليلل�للس 
جمللللل�للس الللللللوزراء 
م�شطفى  ، قي ا لعر ا
الثاثاء،  الكاظمي، 
�للشللعللد اأحللمللد  كللرمي اأ
خللللان امللل�للشللتلل�للشللار 
اخللللا�لللس ورئلليلل�للس 
التابع  التحقيق  فريق 
لتعزيز  املتحدة  لاأمم 

من  املرتكبة  اجلرائم  عن  امل�شاءلة 
وذكر  الإرهابية.  داع�س  ع�شابات 
لرئي�س  الإعللامللي  للمكتب  بيان 
اللقاء  خللال  "جرى  نلله  اأ اللللوزراء 
ع�شابات  جرائم  توثيق  جهود  بحث 
يف  ارتكبت  التي  الإرهابية  داع�س 
الكبري  احلكومة  وا�شتعداد  العراق، 
مع  والللتللعللاون  امللل�للشللاعللدة  لتقدمي 

ال�شاأن". بهذا  الأممية  البعثة 

"على  البيان  ح�شب  الكاظمي  واأكد 
ع�شابات  جللرائللم  توثيق  هللملليللة  اأ
ارتكبت  التي  الإرهللابلليللة  داعلل�للس 
نللهللا  اأ مللبلليللنللا  العراقيني"،  بللحللق 
متتني  جتللاه  مهمة  خطوة  "�شتكون 
الوحدة  وتعزيز  املجتمعي،  ال�شلم 
الذي  بال�شكل  الباد،  يف  الوطنية 
تكرار  ومينع  ال�شحايا  حقوق  يحفظ 

اجلرائم". تلك  مثل 
ق/د

للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  قالت 
اإجراءات  بداأت  نها  اإ الثاثاء  اليوم 
بنك  لزام  لإ نيويورك  يف  قانونية 
مالية  عقوبة  بدفع  الأول  اأبوظبي 
بها  اأمرت  دولر  مليون   55 بقيمة 

قطرية. حمكمة 
قد  القطرية  التنظيم  هيئة  كانت 
العام  يف  اإماراتي  بنك  اأكرب  غرمت 
 55 ( ريللال  مليون   200 املا�شي 
اإعاقة  خلفية  على  دولر  مليون 
حمتمل  تللاعللب  يف  جللار  حتقيق 
ينفيها  تهمة  وهلللي  بللاللل�للشللوق، 

. لبنك ا
“البنك  بيان  يف  الهيئة  وقللالللت 
هذا  خلفية  على  بال�شداد  يقم  مل 
به  ق�شت  الللذي  النهائي  احلكم 
ملركز  والتجارية  املدنية  املحكمة 
تنظيم  هيئة  يلزم  الذي  للمال  قطر 
خطوات  باتخاذ  للمال  قطر  مركز 
مظلة  حتت  املحكمة  حكم  نفاذ  لإ
يتعلق  فيما  جيدا  معروفة  اإجراءات 

املالية”. لاأحكام  الدويل  نفاذ  بالإ

بنك  اأن   2018 يف  قطر  زعمت 
يف  بنك  اأكرب  وهو  الأول،  اأبوظبي 
“زائفة”  عمليات  اأجرى  الإمارات، 
بالقت�شاد  لاإ�رصار  العمات  يف 
مللارات  الإ بللداأت  اأن  بعد  القطري 
لقطر  مقاطعة  اأخرى  عربية  ودول 

.2017 يف 
مار�س  يف  حتقيقا  الهيئة  وبللداأت 
مزعوم  تللاعللب  يف   2018 ذار  اآ
مالية  واأوراق  القطري  الريال  يف 
مالية  واأدوات  قطرية  حكومية 

�شلة. ذات 
الفور  على  التوا�شل  يت�شن  ومل 
�شبق  والللذي  الأول،  اأبوظبي  مع 
ال�شوق،  التاعب  مزاعم  نفى  واأن 

تعقيب. على  للح�شول 
فرعه  ملللاراتلللي  الإ الللبللنللك  اأغلللللق 
بعد  املا�شي  العام  قطر  يف  الوحيد 
من  عليه  قيودا  الهيئة  فر�شت  اأن 
باأعمال  القيام  من  منعه  نها  �شاأ

جديدة.
ق/د

وزير  اأن  اإ�رصائيلية  م�شادر  ذكرت 
�شم  مللنللع  غانت�س  بيني  ملللن  الأ
للوفد  وع�شكرية  اأمنية  �شخ�شيات 
يف  الثنني  ال�شودان  اإىل  توجه  الذي 
الإعان  منذ  نوعها  من  زيارة  اأول 

البلدين. بني  التطبيع  اتفاق  عن 
رئي�س  فلللاإن  امللل�للشللادر،  وحلل�للشللب 
اأراد  نتنياهو  بنيامني  احلللكللومللة 
وملل�للشللوؤولللون  �شباط  ين�شم  اأن 
�شه  تراأ الذي  الوفد  اإىل  ع�شكريون 
الأو�للشللط  اللل�للرصق  ق�شم  رئلليلل�للس 
القومي  الأمن  جمل�س  يف  واإفريقيا 
لكن  “ماعوز”،  با�شم  املللعللروف 
موقفه  معلا  ذلك  رف�س  غانت�س 
اتفاق  اأي  “ما دام هناك ل يوجد  نه  باأ
ال�شودان  واأن  متبادل  واعلللرتاف 
اللل�للشللوداء  الللقللائللمللة  يف  يلللزال  ل 
لاإرهاب،  يدة  املوؤ للدول  الأمريكية 
عن�رص  �شم  ال�شحيح  من  لي�س  نه  فاإ
البعثة”. اإىل  الإ�رصائيلي  اجلي�س  من 

اإ�رصائيليون  م�شوؤولون  �للشللار  واأ
اأراد  احلكومة  رئي�س  ديوان  اأن  اإىل 
قبل  الأمنية  ال�شوؤون  ملف  اإغاق 
قبل  وحتى  تطبيع  اتفاق  اأي  بللرام  اإ
مللريللكلليللة عن  الأ الللعللقللوبللات  رفللع 
اأمني  م�شوؤول  وو�شف  ال�شودان، 

معقول”. غري  “ت�رصف  نه  باأ ذلك 
زيللادة  اإىل  غانت�س  قلللرار  واأدى 

حيث  نتنياهو،  وبللني  بينه  التوتر 
رئي�س  ديللوان  يف  م�شوؤولون  قللال 
“على  نه  اإ  ،12 للقناة  وفقا  الوزراء، 
النقا�شات  جللرت  التقرير،  عك�س 
لل�شودان  الأمني  الوفد  ذهاب  حول 
يلللام طللويلللللة واطلللللع  علللللى ملللدار اأ
تام”،  ب�شكل  عليها  الأمللن  وزيللر 
�شبابه  ولأ قرر  “غانت�س  واأ�شافوا: 
بخروج  ال�شماح  عللدم  اخلللا�للشللة، 
يعطل  األ  وناأمل  الأمنية،  البعثة 
الللهللام مع  اللل�للشللام  اتللفللاق  ذللللك 

ل�شودان”. ا
كل  هللاجللم  الأخللرييللن  اليومني  يف 
بع�شهما  وغانت�س  نتنياهو  مللن 
رئي�س  حماكمة  خلفية  على  البع�س 
ملللن  احلللكللومللة واإعللللان وزيلللر الأ
تق�شي  جلنة  قللامللة  اإ �للرصائلليلللللي  الإ
حيث  الغوا�شات،  بق�شية  حقائق 
با�شتغال  غانت�س  نتنياهو  اتهم 

الع�شكري. للجهاز  �شيا�شي 
الوفد  زيلللارة  متهد  اأن  ويللفللرت�للس 
اإىل  و�للشللل  اللللذي  �للرصائلليلللللي،  الإ
وفد  لزيارة  الطريق  اأم�س،  اخلرطوم 
اإىل  يتوجه  اأن  يتوقع  كبري  اإ�رصائيلي 
لبحث  املقبلة  �شابيع  الأ يف  ال�شودان 
جمالت  يف  الدولتني  بني  التعاون 

واملياه. والزراعة  القت�شاد 
ق/د

ال�شعودية  اأرامكو  �رصكة  اأعلنت 
اليمنيني  هللجللوم  ّن  اأ الللثللاثللاء 
تابعة  ة  من�شاأ على  ال�شاروخي 
اململكة،  غرب  جدة  مدينة  يف  لها 
نفطي  خلللّزان  يف  فللجللوة  اأحلللدث 
مت  حريق  ثم  انفجار  اإىل  اأدى  مما 
�رصكة  ونقلت  ب�رصعة.  اإخللمللاده 
الللطللاقللة الللعللمللاقللة جمللمللوعللة 
حمطة  اإىل  اللل�للشللحللافلليللني  ملللن 
التي  البرتولية  املنتجات  توزيع 
كللانللت تللعللّر�للشللت فللجللر الثللنللني 
احلريق  ثللار  اآ وبللدت  لا�شتهداف، 
من  العلوية  اجلهة  على  وا�شحة 
توزيع  حمّطة  مدير  وقال  اخلللزان. 
الغامدي  الله  عبد  ال�شمالية  جدية 
تعر�شت  “لاأ�شف،  لل�شحافيني 

هجوم  يف  ملقذوف  اأم�س  ة  املن�شاأ
اأرامكو  فاإن  تعلمون  كما  عدائي. 
املعادية”.  الهجمات  هذه  ملثل  هدف 
جزئه  يف  اخلزان  “اأ�شيب  واأ�شاف 
يف  كبرية  اأ�رصار  وهناك  العلوي، 
)الهجوم(  خّلف  حيث  اأي�شا  ال�شقف 
حواىل  م�شاحتها  تبلغ  كبرية  فجوة 
ّن  اأ اإىل  م�شريا  مرتين”،  يف  مرتين 
كبري.  “بحريق  ت�شبب  الهجوم 
متت  لكن  �شخما  انللفللجللارا  كللان 

عليه”. ال�شيطرة 
عملية  بللاأن  ة  املن�شاأ مدير  فللاد  واأ
توفر  التي  املحطة  من  التوزيع 
وقود  ذلك  يف  مبا  مكررة  املنتجات 
الغربية،  املناطق  اإىل  الطائرات 
ثاث  غ�شون  يف  لطبيعتها  عادت 

املت�رصر،  اخلزان  ّن  اأ رغم  �شاعات 
بقي  خللزانللا،   13 مللن  واحللد  وهللو 

اخلدمة. خارج 
ي�شيطرون  الذين  احلوثيون  وكّثف 
علللللى ملل�للشللاحللات وا�للشللعللة يف 
لل�شعودية،  املتاخم  اليمن  �شمال 
بداية  منذ  اململكة  على  هجماتهم 
ال�شواريخ  م�شتخدمني   2019

امل�شرّية. والطائرات  البال�شتية 
منذ  اليمن  يف  الللريللا�للس  وتللقللود 
ع�شكريا  حتالفا   2015 ذار/مار�س  اآ
املعرتف  احلكومة  لللقللوات  دعما 
ال�شعودية  واّتهمت  دوللليللا.  بها 
بتزويد  ملللراًرا  يلللران  اإ خ�شمها 
وهو  متطورة،  باأ�شلحة  احلوثيني 

طهران. تنفيه  ما 

ال�شاد�س  للعام  اليمن  وي�شهد 
اأ�شواأ  اإحدى  اإىل  اأدت  عنيفة  حربا 
حيث  بالعامل،  ن�شانية  الإ الأزمات 
بحاجة  ال�شكان  من  باملئة   80 بات 
ال�رصاع  ودفللع  م�شاعدات،  اإىل 

املجاعة. حافة  اإىل  املايني 
له  اأن  النزاع  تعقيدات  من  ويزيد 
مار�س/  فمنذ  قليمية،  اإ امتدادات 
عربي  حتالف  ينفذ   2015 ذار  اآ
عمليات  ال�شعودية،  اجلارة  بقيادة 
للقوات  دعما  اليمن  يف  ع�شكرية 
احلوثيني  مواجهة  يف  احلكومية، 
وامل�شيطرين  يران،  اإ من  املدعومني 
بينها  حمللافللظللات،  علللدة  علللللى 

�شنعاء. العا�شمة 
ق/د

الباب  مدينة  قللوي  انللفللجللار  هللز 
مفخخة  �شيارة  عن  ناجم  ال�شورية 
نللبللاء عللن �للشللقللوط عللدد  و�للشللط اأ
وانفجرت  واجلللرحللى.  القتلى  من 
مفرق  تقاطع  بجانب  اللل�للشلليللارة 
يف  تقع  التي  املدينة  يف  قبا�شني 
ال�رصقي،  ال�شمايل  حلب  ريللف 

تدعمها  ف�شائل  عليها  وت�شيطر 
تللركلليللا. وذكلللرت و�للشللائللل اإعللام 
عدد  اإىل  اأدى  النفجار  اأن  حملية 
خطرة  بع�شها  الإ�للشللابللات  مللن 
�شقوط  عللن  نللبللاء  اأ اإىل  اإ�للشللافللة 
مادية  واأ�رصار  الأقل،  على  قتيلني 
املناطق  وت�شهد  املكان.  يف  كبرية 

تركيا  �شيطرة  حتللت  تللقللع  الللتللي 
ذ  اإ م�شتقرة،  غري  اأمنية  اأو�شاعا 
والنفجارات،  الغتيالت  تتكرر 
الباب  مدينة  �شهدت  اأن  و�شبق 
من   11 يف  مفخخة  �شيارة  انفجار 
بنحو  ذلك  وقبل  اجلللاري،  ال�شهر 
انفجار  املدينة  �شهدت  اأ�شبوع 

. يج �شهر
وقللبللل يللومللني قلللام جمللهللولللون 
التي  املدينة  يف  �شاب  باغتيال 
دون  اختطاف،  حالت  اأي�شا  ت�شهد 
عن  م�شوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  اأن 

الأحداث. تلك 
ق/د

رئي�ص جمل�ص الوزراء يوؤكد اأهمية 
توثيق جرائم "داع�ص" بحق العراقيني

توتر جديد يف العالقات..

قطر تبداأ ر�صمًيا اإجراءات قانونية �صد 
بنك اأبو ظبي الأول يف نيويورك

م�صادر تك�صف معلومات جديدة حول 
اتفاق التطبيع بني اإ�صرائيل وال�صودان 

هجوم �صاروخي للحوثيني على من�صاأة تابعة لرامكو يف مدينة جدة 

�صوريا: �صقوط ع�صرات القتلى واجلرحى جراء انفجار �صيارة مفخخة
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 املكت�صف يف ال�صنوات الأخرية

 ا�صتكمال " قريبا" اأ�صغال اإجناز املخطط التقني 
حلماية املوقع الأثري "مر�صى الدجاج"

قراءة / حممد علي
---------------- 

العايل"  عبد  قوديد   " قال  و 
املخطط  هذا  اإجناز  اأ�شغال  باأن 
ثللللري "  اخلللا�للس بللاملللوقللع الأ
،اللللذي  الدجاج"  مللر�للشللى 
ثللر  اإ  2006 �شنة  اأكللتلل�للشللف 
اأجرتها  التي  التحري  عمليات 
على  "جارية  الثقافة،  مديرية 
ت�شتكمل  �شوف  و  و�شاق  قدم 
و   2020 نهاية  بني  ما  ت�شلم  و 
تقدير"  كاأق�شى   2021 بداية 

.
املخطط  هللذا  اإجنللاز  يجري  و 
داة  "اأ مبللثللابللة  يللعللد  اللللذي   ،
توجيهات  ت�شم  تعمريية" 
املوقع  هللذا  حلماية  تنظيمية 
�شياحي  كف�شاء  ا�شتغاله  و 
درا�للشللات  مكتب  طللرف  مللن 
من  اخللتلليللاره  مت  متخ�ش�س 
حلماية  الولئية  اللجنة  طرف 
ثللر  املللمللتلللللكللات الللثللقللافلليللة، اإ
املعلم  هذا  ت�شنيف  و  ت�شجيل 
كمعلم   2016 �شنة  الللهللام 
اإىل  �للشللتللنللادا  اإ وطللنللي  ثلللري  اأ
لعمليات  الإيجابية  النتائج 
بها  قام  التي  التنقيب  و  احلفر 
املعهد  خللرباء  م�شتواه  على 

. ثار  لاآ الوطني 
املللخللطللط  هلللذا  يللتلل�للشللمللن  و 
تتمثل  �شا�شية  اأ مراحل  ثاثة 
و  الت�شخي�س  يف  الأوىل 
الإ�شتعجالية  الإجلللللراءات 
الثانية  املللرحلللللة  و  للموقع 

الللطللوبللوغللرايف  اللللرفلللع  يف 
اإعلللداد  و  الأركلليللولللوجللي  و 
مل�رصوع  التمهيدية  ال�شيغة 
الثالثة  املللرحلللللة  و  املخطط 
 ، الإجنلللاز  قيد  تللزال  ل  التي 
ال�شيغة  اإعلللداد  يف  تتمثل 
من  التي  للمخطط  النهائية 
خللالللهللا حتلللدد الللتللوجلليللهللات 
كيفية  و  حلماية  �شا�شية  الأ

. ككل  املوقع  ا�شتغال 
املخطط  هللذا  تقدمي  �شيتم  و 
بللعللد النللتللهللاء مللن اإعللللداده 
حلماية  الولئية  اللجنة  مللام  اأ
ثم  الللثللقللافلليللة  املللمللتلللللكللات 
من  الولئي  ال�شعبي  املجل�س 
امل�شادقة  و  الللدرا�للشللة  اأجللل 
للوزارة  يقدم  بعدها  و  عليه 
و  الدرا�شة  اأجل  من  الو�شية 
دخوله  قبل  النهائية  امل�شادقة 
يف  نلل�للرصه  بعد  التنفيذ  حيز 

. الر�شمية  اجلريدة 
و كان هذا املوقع الذي يحتوي 
ثللريللة  اأ جوفية  طبقات  على 
و  احل�شارية  احلقب  ملختلف 

من  بدءا  للمنطقة  التاريخية 
اإىل  التاريخ  قبل  ما  ع�شور 
قد   ، �للشللاملليللة  الإ الع�شور 
اأ�شغال"  من   2017 يف  اإ�شتفاد 
اأثري"  ا�شتك�شاف  و  ريللادة 
من  طللالللب   35 فيها  �للشللارك 
 2 اجلزائر  بجامعة  ثار  الآ معهد 
باحثني  و  �شاتذة  اأ اإ�رصاف  حتت 

. ئيني خ�شا اأ
الللريللادة   " �للشللغللال  اأ تللعللد  و 
الأثري"  �للشللتللكلل�للشللاف  الإ و 
نوعها  من  الثانية  املللذكللورة 
ا�شتفاد  املوقع  هللذا  اأن  حيث 
�شرب  حللفللريللات  مللن  كللذلللك 
Sondage A - )للأغلللوار 
مار�س  �شهر   )chéologique
"علمية  نتائج  حققت   2007
من  يكتنزه  ما  اأكدت   " هامة 
على  �شجعت  باطنية  ثلللار  اأ
 28 بتاريخ  املوقع  ت�شنيف 

.  2016 بريل  اأ
الأثري  املوقع  هذا  اأكت�شف  و 
جلللراء عللمللللليللات الللتللحللري و 
جتريها  كانت  التي  املعاينة 

الللثللقللايف  الللللرتاث  م�شلحة 
مع  بالتن�شيق  الثقافة  مبديرية 
)ال�شواقي(  الثقافية  اجلمعية 
حيث  املللجللال،  يف  املخت�شة 
من  الللتللاأكللد  خللالللهللا  مللن  مت 
هللملليللة املللوقللع مللن وجللهللة  اأ
ثرائه  و  ثار  الآ علم  و  التاريخ 

ركيولوجي. الأ
ثللبللتللت  اأ ذللللك  ثللللر  اإ علللللى  و 
امل�شادر  و  امليدانية  التحريات 
املوقع  اأن  التاريخية  املراجع  و 
موقع  يت�شمن  املذكور  الأثري 
مر�شى   " التاريخية  املدينة 
يف  ا�شتهرت  التي   " الدجاج 
عرفت  و  الإ�شامية  الللفللرتة 
رو�شوبيكاري"   " �شم  باإ قدميا 
مللدن  �لللشلللهلللر  اأ ملللن  هلللي  و 
حيث  القي�رصية  موريتانيا 
نقا�س  اأ على  �شيدت  و  بنيت 
الللذي  رو�شوبيكاري  مللرفللاأ 
�للشلليللده الللقللرطللاجلليللون خللال 

املياد. قبل  ال�شاد�س  القرن 
فقد  املللللوؤرخللللني  حلل�للشللب  و 
تللعللر�للشللت مللديللنللة مللر�للشللى 
بعد   1225 �للشللنللة  الللدجللاج 
ع�شكري  لللهللجللوم  املللليلللاد 
غانية  بللي  اأ بن  "يحي  بقيادة 
على"  ثللار  الللذي  امليورقي" 
و  ملللدن  فللهللدم   " املللوحللديللن 
املوحدية  الدولة  هذه  ح�شون 
هذا  بعد  تعمريها  يتم  مل  و 
اإىل  اإىل حتولها  اأدى  مما  اخلراب 
لقرون  الرمال  غطتها  اأطال 
اإكت�شاف  يعاد  مل  و  الزمن  من 

.  2006 �شنة  يف  اإل  مكانها 

الدجاج" املكت�صف  "مر�صى  الأثري  املوقع  ا�صت�صالح  و  حلماية  التقني  املخطط  اإجناز  اأ�صغال  "قريبا" اإ�صتكمال  �صيتم 
بالولية. الثقافة  مدير  اأعلن عنه  بومردا�ص ح�صبما  �صرق  البحري  بزموري  الأخرية  ال�صنوات  يف 

الوطني  امل�رصح  �شيحت�شن 
اجلللللزائللللري، حملللي الللديللن 
تظاهرة  قريبا  با�شطرزي 
خم�ش�شة  جللديللدة  �شنوية 
عللنللوان  حتللت  الللرابللع  للفن 
امل�رصحية"،  الق�شبة  يام  "اأ
العام  املدير  اأعلنه  ح�شبما 

يحياوي. حممد  للم�رصح 
و�لللشللليلللتلللم تللنللظلليللم هلللذه 
امل�رصح  قبل  من  التظاهرة 
الق�شبة  وبلدية  الوطني 
اجلهوية  امل�شارح  مب�شاركة 
والللتللعللاونلليللات و�للشلليللوف 
ت�شمح  اإن  ملللا  مللغللاربللة 

بذلك. ال�شحية  الظروف 
مبنا�شبة  للله  تلل�للرصيللح  ويف 
بني  �رصاكة  اتفاقية  ام�شاء 
اجلللزائللري  الوطني  امللل�للرصح 
البلدي  ال�شعبي  املجل�س  و 
للللللقلل�للشللبللة، اأكللللد اللل�للشلليللد 
امللل�للرصوع  هللذا  اأن  يحياوي 
بناء  اأ قدمه  ملا  نتيجة  "جاء 

اجلزائري". للم�رصح  الق�شبة 
يلللام  علللاوة علللللى هلللذه الأ
التفاقية  �شت�شمح  امل�رصحية 
البلدي  للمجل�س  املوقعة 
امل�رصح  ف�شاءات  با�شتغال 
تنظيم  اجللل  مللن  الللوطللنللي 
العياد  خللال  الحللتللفللالت 
اإ�شافة  والدينية  الوطنية 
 23 ( الق�شبة  يوم  اإحياء  اإىل 

. ير( فربا
الق�شبة  لبلدية  ميكن  كما 
ال�شاحة  ا�شتغال  كللذلللك 
الوطني  للم�رصح  املقابلة 
والأحداث  املعار�س  لتنظيم 

والفنية. الثقافية 
�للشلل�للشللات  وميلللكلللن للللللمللوؤ
الك�شافة  وق�شم  الرتبوية 
من  ال�للشللتللفللادة  للق�شبة 
حقوق  علللللى  تخفي�شات 
اإطللار  يف  للم�رصح  الدخول 

التفاقية. هذه 
ق/ث

تللل�لللشلللارك الللفللنللانللة 
اجلزائرية  الت�شكيلية 
دلللليلللللللة دالللليلللا�لللس 
املعر�س  يف  بلللوزار، 
للفن  الفللرتا�للشللي 
املللللعللللا�للللرص الللللذي 
فن  موؤ�ش�شة  تنظمه 
الفرتة  يف  اأبوظبي، 
 19 مللللن  امللللملللتلللدة 

نف�س  مللن   26 اإىل  نللوفللمللرب 
. ل�شهر ا

داليا�س  دليلة  الت�شكيلية 
ب�شل�شلة  تلل�للشللارك  بللللوزار 
ر�شمت  التي  "الأمريات"، 
تظهر  جزائريات  وجوه  فيها 
من  وهي  �شوداء.  خلفية  على 
1974 يف وهران.  مواليد عام 
يف  العليا  درا�شتها  اأكملت 
اختارت  البداية  ففي  فرن�شا. 
على  ح�شلت  و  علمية  دورة 
من  الأحلليللاء  علم  يف  �شهادة 
غريت  ثللم  بللاريلل�للس،  جامعة 
فنية،  مهنة  باختيار  اجتاهها 
يف  الر�شم  اكت�شفت  اأن  بعد 
بوزار  داليا�س  تخرجت  برلني. 
العليا  الوطنية  املدر�شة  من 
باري�س  يف  اجلميلة  للفنون 
نف�شه،  العام  ويف   .2003 عام 
موؤ�ش�شة  جائزة  على  ح�شلت 
بان�شيت  بلو�شتني  مار�شيل 
اإىل  وعللللادت  املللهللنللة.  علللن 
ور�س  ن�شاأت  اأ حيث  اجلزائر؛ 
كما  للن�شاء.  للر�شم  عمل 

ل  بانتظام،  اأعمالها  تعر�س 
اجلزائر  و  فرن�شا  يف  �شيما 
 2017 عللام  يف  و  ملللانلليللا.  اأ و 
"الفن  جللائللزة  على  ح�شلت 

بباري�س. معر�س  يف  حي"، 
منظمو  يللقللدم  �لللشلللارة،  للللاإ
"فن  اللل�للشللنللوي  املللعللر�للس 
و  متنوعًا  برناجمًا  اأبوظبي"، 
خال  من  بالفعاليات؛  حافًا 
و  حوارات  و  فعاليات  تنظيم 
لي�شكل  فنية،  ا�شتعرا�شات 
فراد  اأ جلميع  خم�ش�شة  من�شة 
فيها  للم�شاركة  املجتمع، 
ي�شمل  و  الللعللام.  مللدار  على 
الذي  اأبوظبي"  "فن  معر�س 
من  نوفمرب  �شهر  يف  يللقللام 
�شالت  من  العديد  عام،  كل 
التي  الكبرية  الفنية  العر�س 
اأرجلللاء  خمتلف  مللن  تللتللوافللد 
اللللعلللامل، لللعللر�للس اأعللمللالللهللا 
ما  جانب  اإىل  املميزة،  الفنية 
لأهم  بيع  عمليات  من  ي�شهده 
و  املعرو�شة،  الفنية  الأعمال 

ح�رصية. تركيبية  اأعمال 
ق/ث

"الربزخ"  من�شورات  اأعلنت 
عن  الللعللا�للشللمللة  بلللاجللللزائلللر 
و  جديدة  اعمال  ثاثة  اإطاق 
روايللة  و  نيقني  اأ كتابني  هما 
الفرن�شية  اللغة  اإىل  مرتجمة 

املكتبات. يف  متوفرة  وهي 
الكتابة"  اأماكن  و  اأ "تلم�شان 
حممد  عمل  من  جديدة  ن�شخة 
حيث   1993 عام  ال�شادر  ديب 
فوتوغرافية  ب�شور  ه  اثراوؤ مت 
عام  املوؤلف  التقطها  ح�رصية 
طبعة  يف  نلل�للرصت  و   1946
ملل�للشللرتكللة مللع املللنلل�للشللورات 
تعددية"  "�شور  الفرن�شية 
(".و   Images Plurielles (

نلليللق  الأ الكتاب  هللذا  يتمثل 
يف  املللكللتللبللات  يف  املللتللوفللر 
التي  اللل�للشللور  مللن  جمموعة 
حممد  قلل�للشللد  دون  طللرحللهللا 
كللبللري من  جلللزء  علللللى  ديلللب 
اإىل  بالإ�شافة   ، دبية  الأ اأعماله 
جزائرية  يوميات  ا�شرتجاع 
عر�س  ثناء  اأ جزائري.و  بنظرة 
م�شوؤولو  قللام   ، العمل  هللذا 
بتف�شيل  الللربزخ  من�شورات 
الللظللروف اخلللا�للشللة املللحللددة 
املطبوع   ، العمل  هذا  نتاج  لإ
تطلب  الللذي  و  اإيطاليا،  يف 
ال�شاك  من  العديد  م�شاعدة 
املللهللنلليللة مللثللل ر�للشللومللات 

ال�شور  معاجلة  و  الكمبيوتر 
نقل  �شعوبة  اإىل  بالإ�شافة 
خال  اجلللزائللر  اإىل  الأعللمللال 

الوباء. فرتة 
للبيع  ُعر�س  اآخر  نيق  اأ كتاب  و 
"بويون  بعنوان  الأ�شبوع  هذا 
قامة رجل"  بناء يف   ، اجلزائر  و 
املهند�س  لأعللمللال  مكر�س   ،
بنظرة  اجلللزائللر  يف  املعماري 
امللل�للشللوران اللل�للشللويلل�للرصيللان 
فابريزيو  وليو  بينجوا  دافني 
ملل�للشللحللوبللان بللنلل�للشللو�للس 
كوثر  اجلللزائللريللة  للللللروائلليللة 
الكتاب  كللان  ذا  اإ عظيمي.و 
بحتة  وثائقية  بطريقة  مهتًما 
فرناند  اأجنللزهللا  التي  باملباين 
العا�شمة  اجلزائر  يف  بويون 
 ، عنابة  حتى  اأو  تيميمون  اأو 
�شعرية  اأكرث  نظرة  يقدم  نه  فاإ
خال  من  الأعمال  هذه  على 
خلل�للشللو�للشلليللة  يف  اللللدخلللول 
من�شورات  اأعلنت  املنازل.كما 
الربزخ عن اإ�شدار كتاب "يوم 
ترجمة  وهي   ، للموت"  مثايل 
�شمري  لرواية  الفرن�شية  اإىل 

نيا.و  لطفي  ترجمها  قا�شمي 
�شمري  على  املوؤلف  اختيار  وقع 
متت  لللف  مللوؤ وهللو   ، قا�شمي 
الإجنليزية  اإىل  اعماله  ترجمة 
من  والإيطالية  والفرن�شية 
اجلزائري  الأدب  "جعل  اأجللل 
باللغة  املللكللتللوب  املللعللا�للرص 
للللللقللراء  معروًفا"  الللعللربلليللة 
الناطقني  والأجانب  اجلزائريني 
�للشلل�للشللت  بللالللفللرنلل�للشلليللة.و تللاأ
عام  يف  اللللربزخ  من�شورات 
هال  �شلمى  قبل  من   2000
كللان  و   ، حللجللاج  �للشللفلليللان  و 
بعيدها  حتتفل  اأن  املقرر  من 
ا�شتثنائي  بربنامج  الع�رصين 
اإعللللادة  و  املللطللبللوعللات  ملللن 
ب�شبب  لكن  الإ�للشللدارات.و 
جللائللحللة فلللريو�لللس كللورونللا 
الكتاب  قطاع  اأ�شابت  التي 
على  النا�رص  اأُجللرب  بال�شلل، 
 2021 عام  اإىل  برناجمه  تاأجيل 
الو�شع  مقاومة  "حماولة  مع 
قطاع  يواجه  الللذي  اخلا�س" 

لكتاب. ا
ق/ث

تنظيم اأيام الق�صبة امل�صرحية قريبا 
بامل�صرح الوطني اجلزائري

املعر�ص الفرتا�صي للفن املعا�صر

دليلة داليا�ص بوزار تقّدم "الأمريات"

ثالث اإ�صدارات جديدة ملن�صورات "الربزخ" يف املكتبات
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
بلدية:ورقلة

دائرة: ورقلة
بلدية: الروي�صات

الرقم: 2020/029
و�صل ت�صجيل للت�صريح بتجديد جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم: 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم: 2020/11/23 
�صباب الروي�صات  �صريع  للهواة  الريا�صي  النادي   : الريا�صي وامل�صماة : جمعية  الت�صريح بتجديد اجلمعية املحلية ذات الطابع:  ت�صليم و�صل 
1977/05/10 بـ: ورقلة: العنوان  الكائن مقرها املركز الثقايف بالروي�صات لرئي�ص اجلمعية ال�صيد: بو�صماحة حممد تاريخ ومكان امليالد: 

الروي�صات ورقلة

الديوان العمومي للتوثيق مكتب الأ�صتاذ حروز خل�صر بن حممد املوثق ب�صارع ابن ر�صتم غرداية 
التعاونية الفالحية "ال�صالم"

تــاأ�صــيـــ�ص
ال�صيخ �صالح م�صطفى بن قا�صم، و  ال�صادة:  "ال�صالم" من طرف كل من  التعاونية الفالحية  تاأ�صي�ص  بتاريخ:22/11/2020 مت  مبوجب عقد حمرر مبكتبنا 
جنار عمر بن بكري، و: حتت الأر�ص عبد العزيز بن قا�صم، و: حتت الأر�ص نور الدين بن قا�صم، و: حتت الأر�ص مو�صى بن قا�صم، و: بازين جابر بن باحلاج، 
و: بازين احلاج علي بن باحلاج، و: حتت الأر�ص �صعيد بن قا�صم، .مو�صوعها : تهدف هذه التعاونية اأ�صا�صا اإىل خدمة الأر�ص واإمناء الإنتاج الفالحي ب�صفة 
اأو اأي تنظيم اآخر  اأو قانون المتياز  اأو بع�ص اخلدمات الفالحية التالية: ا�صت�صالح الأرا�صي عن طريق قانون ال�صت�صالح  خا�صة وب�صفة عامة، ميار�ص كل 
معمول به، حفر الآبار،اإجناز �صبكات الري، اإجناز الأحوا�ص املائية،غر�ص املحا�صيل الزراعية الكربى، غر�ص اخل�صروات يف احلقل ويف البيوت البال�صتيكية، 
غر�ص الأعالف، غر�ص النخيل، غر�ص الأ�صجار املثمرة وغري املثمرة،غر�ص الأع�صاب الطبية، غر�ص م�صاتل الأ�صجار واخل�صر، تربية الإبل والأبقار، تربية 
جمع  والبي�صاء،  احلمراء  اللحوم  اإنتاج  العجول،  وت�صمني  تربية  املائية،  احليوانات  تربية  الدواجن،  تربية  الأرانب،  واملاعز،تربية  املوا�صي  تربية  النحل، 
وت�صويق وحتويل احلليب وم�صتقاته، اإنتاج وحتويل وتعليب وت�صويق كل املنتجات الفالحية واحليوانية، حتويل و�صناعة الأعالف، اإن�صاء م�صالخ، بناء غرف 
التربيد، امل�صاركة يف جميع الأ�صواق الوطنية والدولية بالبيع وال�صراء، امل�صاركة يف املعار�ص الوطنية والدولية، ت�صدير وا�صترياد املواد الفالحية واحليوانية 
)جرارات، مر�ص حموري، بذور،اأدوية، حيوانات وغريها(، توفري الأمن الغذائي والقت�صادي وت�صغيل ال�صباب البطال يف هذا املجال. متثيل امل�صتثمرين لـدى 
"ال�صالم".حدد راأ�صمال  بـ:"التعاونية الفالحية  العتاد الفالحي املتطور. متت ت�صميتها  ال�صلطات وامل�صالح الإدارية. ع�صرنة ومكننة و�صائل الإنتاج ب�صراء 
التجمع بـ:) 200.000.00دج،(.مقرها:جنارة الواحات بلغنم غرداية، مدتها:)99( �صنة.وقد عني ال�صيد حتت الأر�ص �صعيد بن قا�صم رئي�صا للتعاونية. 

ملدة غري حمدودة. وال�صيد: جنار عومر بن بكري نائب الرئي�ص. 
لالإعـالن - املـوثــق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
بلدية:ورقلة

دائرة: ورقلة
بلدية: الروي�صات

الرقم: 2020/031
و�صل ت�صجيل الت�صريح بتجديد جمعية حملية

 1433 �صفر   18 يف  ــوؤرخ  امل  06/12 رقــم:  القانون  مبقت�صى 
اليوم:  هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق 
2020/11/23 ت�صليم و�صل الت�صريح بتجديد اجلمعية املحلية 
ذات الطابع: الريا�صي وامل�صماة : جمعية : النادي الريا�صي للهواة 
الحتاد الريا�صي ال�صعابنة الروي�صات الكائن مقرها املركز الثقايف 
تاريخ  ال�صيخ  مي�صة  حود  ال�صيد:  اجلمعية  لرئي�ص  بالروي�صات 
الروي�صات  العنوان  ورقلة:  بـ:   1963/12/10 امليالد:  ومكان 

ورقلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية الوادي

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام

مكتب النتخابات واجلمعيات
اإ�صهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �صبغة حملية تخ�صع 

للقانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات

طبقا لأحكام القانون 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
هذا  مت  لقد  منه،   )18( ع�صر  الثامنة  املادة  ل�صيما  باجلميات 
اليوم جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �صبغة حملية : امل�صماة: 
 14  : رقم  حتت  املعتمدة  الهوائية  للدراجات  الولئية  الرابطة 
الوادي   - اأكتوبر   17 حي  ب:  املقيمة   2017/10/30 بتاريخ: 
; ق�صري بوبكر ال�صديق تاريخ و مكان الزدياد :  رئي�ص اجلمعية 
1976/02/19 بالوادي عنوان الرئي�ص حي 17 اأكتوبر - الوادي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية الوادي
دائرة الدبيلة
بلدية الدبيلة

مكتب اجلمعيات
رقم :...17..../2020

اإ�صهار اإن�صاء جمعية ذات �صبغة حملية تخ�صع للقانون
رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   2012/01/12 يف  املــوؤرخ   06/12 القانون  لأحكام  طبقا 
لقد  منه   )19 و   18( املواد  �صيما  ل  الجتماعي  الطابع  ذات  باجلمعيات 
لدى  التاأ�صي�صي  الت�صريح  اودعنا  و  التاأ�صي�صية   العامة  مت  عقد اجلمعية 
حي  جمعية  امل�صماة:  املحلية  ال�صبغة  ذات  جمعية  لتاأ�صي�ص  الدبيلة  بلدية 
حممد  �صيباين  ال�صيد  �صكن  بـ:  املقيمة  الغربية  بالدبيلة  التح�صي�صات 
بحي  الكاليتو�ص رئي�ص اجلمعية: �صعيد نعيم تاريخ ومكان الزدياد: 26 
�صبتمرب 1982 بالوادي عنوان الرئي�ص: حي 05 جويلية 1962 الدبيلة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية الوادي
دائرة جامعة
بلدية جامعة

مكتب ال�صوؤون الجتماعية و اجلمعيات
رقم : 2020/01

و�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�ص جمعية حملية
هـ   1433 �صفر   21 يف  املوؤرخ   06/12 رف�صر  القانون  مبقت�صى 

املوافق لـ 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات.
بتاأ�صي�ص  الت�صريح  و�صل  اليوم:...........ت�صليم  هذا  مت 

اجلمعية املحلية امل�صماة:  اجلمعية الفالحية عني عبيدة - جامعة
املقيمة بـ: بفرع الغرفة الفالحية - جامعة

رئي�ص اجلمعية: ح�صني بن قدور /حممد الأمني
 : العنوان  بـ: جامعة    1960/09/15  : تاريخ و مكان الزدياد 

حي اجلناح الأخ�صر - جامعة.

الـديـوان العمومي للتـوثيقمكتب الأ�صتاذ حروز خل�صر بن حممد
املوثق ب�صارع ابن ر�صتم بغرداية

اإيداع حم�صر انعقاد اجلمعية العامة 
لتجديد املكتب التانفيذي ملوؤ�ص�صة خريية غري ربحية

"الـــوئـــام"
 15/03 بتاريخ  مبكتبنا  "املحرر  "الوئام  ملوؤ�ص�صة  الأ�صا�صي  القانون  ومبوجب   2020  /11/  11 بتاريخ:  املكتب  باأ�صول  اجتماع  ملح�صر  ايداع  مبوجب 
عبد  بامون  الق�صائي  املح�صر  لدى  املحرر  التنفيذي  املكتب  لتجديد  العامة  اجلمعية  انعقاد  حم�صر  ومبوجب   907/2017 الفهر�ص  رقم  و16/07/2017 
للموؤ�ص�صة وامل�صكلة  التنفيذي  املكتب  انتخاب  بالإجماع على  املداولة قرروا  املوؤ�ص�صني وبعد  اأع�صاء  ثلثي  11/06/2020وبح�صوراأكرث من  بتاريخ:  الرحمان 

كما يلي: ال�صيد
: بحاز �صالح بن بكري، رئي�صا. ال�صيد: بهدي ح�صن بن حممد، النائب الأول. ال�صيد: العلواين م�صطفة بن يحي النائب الثاين. ال�صيد: ب�صلي�ص م�صطفى بن 
بكري الكاتب العام. ال�صيد: عطفاوي يو�صف بن قا�صم اأمني املال. ال�صيد: حدبون النا�صر بن اإبراهيم م�صاعد امني املال. ال�صيد: رقا�ص ر�صيد بن بكري، م�صاعد. 
واأ�صيف للموؤ�ص�صة – تدري�ص القراآن الكرمي وعلومه لعامة النا�ص. وذلك بتحفيظ املي�صر من اأياته مع تعليم اللغة العربية يف دورات تكوينية مغلقة وتخ�صي�ص 
مقرات ونوادي لأجل ذلك. – امل�صاهمة يف التعليم القراآين وتطوير طرائقه وو�صائله واإن�صاء املعاهد املتخ�ص�صة ملختلف الأعمار. – تاأطري وت�صيري رو�صات 

الأطفال. - اختتمت اأ�صغال اجلمعية يف �صبيحة نف�ص اليوم وال�صهر وال�صنة.حرر هذا امللخ�ص لغر�ص الإعالن والإ�صهار القانوين.
لالإعـالن - املـوثــق
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كتاب اأفراح الروح ل�صيد قطب 
الروح"،  "اأفراح  .كللتللاب 
لاأ�شتاذ �شيد قطب رحمة الله 
عليه، دار ابن حزم،1433هل - 
2012، بريوت، لبنان، من 38 

�شفحة.
عن  عللبللارة  الللكللتللاب     .2
اإىل  قطب  �شيد  بعثها  ر�شالة 
جملة  ون�رصتها  اأمينة،  اأخته 
عددها  يف  التون�شية  "الفكر" 
الرابعة،  ال�شنة  من  ال�شاد�س 

مار�س 1959 واأعيدت على �شكل كتاب، ح�شب ماجاء يف مقدمة 
الكتاب. 5

يف  وت�شتمر  لتتوقف  واحلياة  لآخر،  حني  من  يلتقط  املوت     .3
التدفق. 8

4.   لو كان املوت ي�شنع �شيئا لتوقفت احلياة. ولكنه قوة �شغرية 
ح�شرية اأمام احلياة. 9

فاإّن احلياة تبدو طويلة عميقة،  اأي لفكرة،  5.   حني نعي�س لغرينا 
ومتتد ملا بعد مفارقتنا للحياة.10

ت�شاعف  وكّلما  ال�شنوات.  لبعدد  ال�شعور  بح�شب  احلياة     .6
�شعور املرء باحلياة فقد عا�س حياة م�شاعفة، حني يعي�س لاآخرين. 

11
7.   بذرة ال�رص تهيج وبذرة اخلري تثمر، لأّنها ذات جذور عميقة. 

12
8.   جّربت فاأدركت اأّن �شجرة ال�رص لي�شت عميقة. 13

9.   نحقد على الآخرين لأّن �شجرة اخلري مل تنمو يف نفو�شنا مبا فيه 
الكفاية. وعن�رص الثقة يف اخلري ينق�شنا. 15

م�شتوانا  اإىل  ورفعهم  الّنا�س  نخالط  اأن  يف  احلقيقية  10.العظمة 
بقدر مان�شتطيع. 16

اأفكارهم  الّنا�س  11.�شعادة املفكرين واأ�شحاب العقائد يف تقا�شم 
وعقائدهم ويوؤمنوا بها. 19

والعمل.  والعقيدة،  والفن،  العلم،  بني  �شاملة  وحدة  12.هناك 
وال�شغار هم الذين يعتقدون اأّن هناك تعار�شا فيما بينها. والرواد 

الكبار يعتقدون يف تلك الوحدة. 23
13.ال�شت�شام املطلق للخوارق خطر. والتكذيب املطلق للخوارق 
خطر. واخلوارق حني تقا�س بعظمة الكون تعترب �شئيلة جدا. واملرء 
له على القّوة يف فرتة  ميلك عنا�رص ال�شعف وعنا�رص القّوة. وحت�شّ
بعدما كان �شعيفا يف فرتة جتعله يدرك اأّنه ال�شعيف واأّن هناك قوة 

مل يدركها بعد. 23-26
اأّن �شعفنا مازال قائما جتاه معرفة حقيقة الروح،  14.اأثبتت الأيام 

ونحن مطالبون مبعرفتها بقدر مان�شتطيع. 23-26
15.كّلما ازددنا �شعورا بعظمة الله تعاىل، كّلما زاد الإن�شان عظمة 

لأّنه من �شنع اإله عظيم. 26
16.اإّن الإن�شان جلدير باأن يزيد اإح�شا�شه بعظمة الله املطلقة، لأّنه 

جدير باأن يعرف م�شدر هذه القّوة املطلقة. 28
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ما  على  الأ�شبان  ح�شل  وبذلك 
احتالهم  لت�رصيع  يحتاجونه  كانوا 
تقف  مل  الغربية،  ال�شحراء  ملنطقة 
الأيدي  مكتوفة  الفرن�شية  الأطماع 
بني  مفاو�شات  هناك  كانت  حيث   ،
بني  احلدود  لر�شم  ا�شبانيا  و  فرن�شا 
يف  و  اإفريقيا،  يف  م�شتعمراتهما 
باري�س  اتفاقية  اأبرمت   1900 عام 
ر�شمت  مبوجبها  التي  و  ا�شبانيا  و 
ملنطقة  واجلنوبية  ال�رصقية  احلللدود 
وادي الذهب، بعدها بخم�س �شنوات 
علىاحلامية  ال�شحراوي  الهجوم  بداأ 
الفرن�شية  و هو ما جاء يف مذكرات 
 125 الفرن�شي غورو و ذكر  الرائد  
جندي   200 مقتل  اإىل  اأدى  هجوما 
�شباط  ثاثة  بينهم  من  فرن�شي 
ردود  اأن  اإل  �شف،  �شباط  وخم�شة 
يف  متثلت  قوية،  كانت  فرن�شية  فعل 
هجومات م�شادة �شد ال�شحراويني 
عام  اجلزائر  و  موريتانيا  من  انطاقا 

. 1917

الللفللرتة  هلللذه  اجلللزائللر يف   كللانللت 
الفرن�شي  الإ�شتعمار  نللري  حتللت 
يف  �شيا�شية  اإرادة  لها  تكن  مل  و 
الفرن�شية  الهجومات  مواجهة 
خا�شة  الغربية،  ال�شحراء  على 
الذي  الأجنبي  اللفيف  اإن�شاء  بعد 
الإ�شبانية  امل�شالح  حلماية  تا�ش�س 
بني  التن�شيقي  العمل  بللدايللة  و   ،
اول  كان  حيث  ا�شبانيا،  و  فرن�شا 
مبدينة  الفرن�شيني  لل�شباط  اجتماع 
تن�شيق  ق�شد   1957 عام  تندوف 
عمل القوات الفرن�شية املتواجدة يف 
ملواجهة  واملغرب  وموريتانيا  اجلزائر 
نف�س  يف  ال�شحراوية،  املقاومة 
الأمم  املغرب  ( طالب   1957  ( ال�شنة 
ال�شحراء  و  موريتانيا  ب�شم  املتحدة 
بداأت  هنا  من  و  ترابه،  اإىل  الغربية 
ال�شحراء  جعل  يف  املغرب  مطامع 
 1958 الغربية ملكا له، و بداية من 
بداأ ملك املغرب حممد اخلام�س يتبنى 
و  الغربية  بال�شحراء  املطالبة  علنيا 
عليها  املغرب  �شيطرة  بب�شط  هدد 
اأي  ب�شنة  اجلزائر  ا�شتقال   قبل  و   ،
1961  مت ر�شم احلدود  يف منت�شف 
بني احلكومة اجلزائرية املوؤقتة و ملك 
املغرب يف الرباط،  و حدث توتر يف 
امتدت  املغربية،  اجلزائرية  العاقات 
اإىل غاية 1963 ،  فيما عرف بحرب 
الرمال،  و بعد 06 اأ�شهر من الزيارة 
للجزائر  املغرب  ملك  بها  قام  التي 
اأول  مع  موعد  على  البلدين  كان 

. بينهما  مواجهة م�شلحة 
 انللتللهللت احلللللرب بللني اجللللزائلللر و 
منظمة  مللن  بللو�للشللاطللة   املللغللرب  
الأخللرية  هللذه  الإفريقية،  الللوحللدة 
بت�شفية   قللرار  ا�شدرت  قد  كانت 
ال�شحراء  من  الإ�شباين  ال�شتعمار 
و  الإ�شتقال   منحها  و  الغربية 
باأ�شبنة  عليه  ا�شطلح  ما  رف�س 
قّمة  خاا  هذا  و  الغربية  ال�شحراء 
واجلزائر  وموريتانيا  املغرب  روؤ�شاء 
العمل  لتن�شيق  موريتانية،  يف 
حترير  اأجل  من  ودبلوما�شيا  �شيا�شيا 
ال�شتعمار  من  الغربية  ال�شحراء 
ت�شكيل  اإثرها   على  مت  ال�شباين، 
جلنة ثاثية لتن�شيق العمل، و وقفت 
اإىل  وبالنظر  القرار،  جانب  اإىل  ليبيا 
ال�شحراء  بها  تزخر  التي  املللوارد 
و  ا�شبانيا   خللروج  بعد  و  الغربية، 
لل�شعب  الوطنية  باحلقوق  اعرتافها  
بتطبيق  مطالبتها  و  ال�شحراوي 
القرارات الدولية،  بداأ املغرب يظهر 
خميمات  بق�شف  يبداأ  و  اأطماعه 
النابامل  بقنابل  اللل�للشللحللراويللني  
دوليا،  املحرمة  الأبي�س  والف�شفور 
معظم  اعللرتفللت  الللذي  الللوقللت  يف 
ال�شحراوي  ال�شعب  بحق  الللدول 
اجلمهورية  قيام  عن   الإعللان  مت  و 
و  الدميقراطية   ال�شحراوية  العربية 
�شحراوية،  حكومة  اأول  ت�شكيل 
مقعدا  لها  حتجز  اأن  من  متكنت  كما 
منظمة  يف  احلقوق  كامل  كع�شو 

اإىل  ذلك  اأدى   ، الإفريقية  الوحدة 
ان�شحاب املغرب من املنظمة.

كانت  اخللل�للرصاء  امل�شرية  لعل  و   
ال�شحراويني  حياة  يف  حدثا  اأكللرب 
جمل�س  من  بعثات  بو�شول  انتهت 
يف  الغربية   ال�شحراء  اإىل  الأمللن 
تبنته  الذي  ال�شام  خمطط  غطار 
من  بالرغم  موريتانيا،  و  اجلللزائللر 
اأي  اإىل  ال�شعبان  ي�شل  مل  ذلللك 
الإنتفا�شات  ا�شتاأنفت  حيث  اتفاق، 
احتجاجا  ال�شحراوية  ال�شعبية 
ال�شحراء  يف  املغربي  التواجد  �شد 
الع�شوية  بحق  وطالبت  الغربية، 
اإ�رصار  حالة  يف   ، املتحدة  الأمم  يف 
املغرب على رف�شه لتطبيق خمطط 
ال�شام الأممي الإفريقي ، و ا�شتمرار 
ا�شتفزازه لل�شعب ال�شحراوي و من 
طاملا  التي  اجلزائر  ل�شيما  يدعمه 
ال�شعب  اإزاء  مواقفها  عن  عللربت 
جانبه  اإىل  وقوفها  و  ال�شحراوي 
حدود  ر�شم  و  ا�شتقاله  اأجللل  من 
املخزن  هاهو  ر�شمي،  ب�شكل  دولته 
يحرك امللفات من جديد، ليختار هذه 
ظل  يف  "الكركرات"  منطقة   املرة 
جراء  العامل  يعي�شه  الذي  الو�شع 
لل�شعب  يكن  مل   ، الوباء  انت�شار 
العودة  اإل  خيار  اأي  ال�شحراوي  
العدوان  ل�شد  امل�شلح،  الكفاح  اإىل 
الإتللفللاق  ج�شاب  دون  املللغللربللي، 
الأمم  بني  و  بينهما  املربم  الع�شكري 

املتحدة.

كرونولوجيا الأحداث يف ال�صحراء الغربية
كانت ال�صحراء الغربية مو�صه اهتمام البعثات الإ�صتك�صافية الأوروبية  من برتغاليني و كناريني ملا تزخر به املنطقة من معادن ) 
الذهب و النفط( ، مما اأوقعها حتت الإحتالل الإ�صباين ، لتربز العالقات بني اإ�صبانيا و املغرب، بتوقيع معاهدة مراك�ص بني مراك�ص 
بعد  له  �صيادة  باأن ل  املغربي  ال�صلطان  فيها  يقر  التي  الثالث،  كارلو�ص  الإ�صباين  وامللك  بن عبد اهلل  املغربي حممد  ال�صلطان  بني 
وادي نون، ثم جاء التفاق الأ�صباين ـ الربتغايل املعروف مبعاهدة ) تروي�صيا�ص( وفيها ح�صلت اإ�صبانيا على حق اإخ�صاع املنطقة 
ال�صحراوي، و تاأكد هذا الإتفاق يف موؤمتر برلني عام 1884 ، اقر فيه الأوروبيون لأ�صبانيا بحقها يف ا�صتعمار اإقليم ال�صاقية احلمراء 

ووادي الذهب.

و�شل،  اللللدرب،  على  �شار  من 
طال  مها  ل  َن�شِّ �شوف  وُكلنا 
وق�شوة  الف�شِل،  ُمدَة  اأو  الو�شَل، 
ل،  الَف�شَ ليُوِم  ْل  َن�شِّ ل، حتى  الَن�شِّ
عجيٍب،  عامٍل،  يف  ِريب  َكالَغّ فنحُن 
ِبنا  تدوُر  حيُث  وغريب!؛  ِريب  وُمّ
الأيللاُم،  بنا  ُللُر  ومتمَّ دُوَرَتللَهللا،  الُدنَيا 
وتُهلُكنا  وتُتلَفَنا،  َفَتلَفَنا،  ونتلقاها، 
بالب�رص؛  ملٌح  وكاأنَها   عًة،  ِ ُم�رصمَّ
ِهِر،  وُتزمَّ وُتَبِحر،  احلياُة،  بنا  َوتلُهو 
احَلِبِيَب،  الطفُل  فيها  َفرتي  ْر،  وّتَبهمَّ
بُل  وال�شِّ بللِالللَنللَحللِيللب،  والللبللاكللي 
َدِيللللب،  للاب الأ الللَنللَجللِيللب، واَللل�للشَ
والطبيُب،  والللِطللُب،  والللطلليللُب، 
ُة، والللثلليللُب،  واللللرُجلللل، واملللللللراأ
بِالِطيب،  �ِشَح  املُتمَّ املُنيب  وال�شيُخ 
والغريب،  والرقيب،  واحل�شيُب، 
يف  ما  ِرُج  واملُخِّ ال�شطوُر،  بني  وما 
َغريبًا  الغريب  ويبقي  ال�شدور، 
عن   بعيداً  وُغربتِه،  ُوحللَدتللِه،  يف 
َيبحُث  والللدار،  والللدور،  الديار، 
الأوطللاَن؛  يف  العماِر   عن  دُومللًا  
اَلُبدور،  ِدُر  ُيبمَّ َمن  كمَّ الغريب  وحال 
متاأمًا   ويحور  ويدوُر،  َفَي�ِشرُي،  

ثري  يف  لأثلللٍر   الللعللودة   بِحلم 
ذو  البعيٍد،  ال�شليب  ُوطنه  ُتربة، 
ويبقي  التليد،  املجيد،  املا�شي 
ُكل  رغم  ًم�شتمراً   غريب   اأمللل 
با  الغريب   َقلُب  َفَيتَقلَب  ع�شرٍي؛ 
َيِحُن،  قريٌب،  وجللٌع   بللني   ريللب، 
ويئُن ُلوطٍن واأق�شى، وم�رصي  ل 
يف  الَغريب  ويبقي  �َشلِيب!؛  يزاُل 
الركام  بني  يبحُث  غريُب،  الُدنيا 
عن احُلطام  يف الُغربة، ويف ُظلمة 
ويَتَفَح�ُس،  َيفح�ُس،  اللُجوء  
ّفِجر  ِي�ِس  َب�شِّ عن  وَيتَمَح�ُس، 
مبُوطٍن قريب، ومِب�شتقٍر  قريٍب،  اأمٍل 
ُب  واَلِطّ وال�شام،  باحَلُُب،  َيِطيب 
�شيدنا  بلقاء  اَلَغرِيب،  َطيْب  يمَّ حتى 
فوؤاُد  َبَطُب  َفُيطمَّ القريب،   احلبيب 
احلبيب؛؛  النبي  حبة   ب�شُ الغريب 
الُدنيا،  يف  ُغرباء  جميعًا  َفنحُن 
لإن�شاٍن  خالٌد   فيها  مقر  ل  والتي 
ِففيها  الَب�ِشيَطة!؛  وجلله   على  
وتتوا�شل  فللراٌق،  يتلوُه  رحيٍل، 
وجلوٌء،  وعناٍق،  وفراق،  لقاٍء،  بني 
اخُلُطوب،  وتقُع  وَنِحِيب،  وغربٌة، 
والن�شب،  والَغراِئب،  والعجاِئب، 

َدرْب  يف  والللتللعللب  والللو�للشللب، 
ارحتللل،  اأو  َحللل  اأينما  الغريب،  
ويرحل،  اجلميع،  يرَتَجل  ف�شوف 
الللرُتاب!؛   َمَفر�ُشُه  غريبًا  وحيداً  
للغريب  ميل  الألللف  رحلٍة  َفبعد 
يف  اأو   والُغربِة،  الَغْرب،  باد  يف 
يحنو،  وامل�شلمني،  الُعرِب،  ديار 
احلبيب،  و�شحبة  لقاء  ويللرُجللو 
يف  الغريب  م�شعى  ويتوا�شل 
اأثٍر  لأي  خيط  طرِف  عن  البحث 
ملوؤُن�ٍس  اأو  ِلقريب،  اأو  لن�شيٍب 
ُم�شتجيب،  ل  الغالب  ويف  ِيَب،  جُمَّ
عزاء  ول  طبيب  ول  حبيب،  ول 
راحًا   غريب  فيم�شي  لَغِريب!؛ 
يف  وحيداً   ُهللُدوٍء،   يف   مرتجًا  
غللرُي  وركللللٍب  ُمللطللبللق،   �شمت 
لُه  بينُهم  ولي�س  ُم�شيٌع،  ُمهيب 
فنحن  الأحباب  اأيُها  فيا  قريب؛  
قرٍن  بعد  ُغللربللاء  �شنكون  ُكلنا 
�شحيفُتنا،  فُتطوي  الزَمان!؛  من 
وقرابُتنا،  وهيبُتنا،  و�شفحتنا، 
فا  الرحيل،  بعد  ُغربُتنا  وتبقي 
زائر  يزورنا  ول  ذاكللر،  يذكرنا 
كالغريب  ون�شبُح  املقابر،  يف 

اإل   للُغرباء  ولي�س  َمِن�شيًا!؛  ن�شيًا 
مهما  ُفكُلنا  لأُخراُهم،  قدموا   ما 
ونلحق  �شرنحل،  الزمن  بنا  طال 
الغرابة  ُدنيا  يف  اُلُغرباء  ِبرَكِب 
تتم�شكوا  فا  والغريب،  والغربة 
الدائبة  الللزائلللللة  الللُدنلليللا  ِبحبال 
املتِّنْي،  الُقوي  اللِه  بحبل  ومت�شكوا 
غري  قريبًا  ما،  يومًا  لأننا  املُبني، 
علينا  وُتغلق  من�شي،  �شوف  بعيد 
لنا   يبقي  ولن  الأر�شية،  الأبواب 
العُلوية  ال�شماء  اأبواب  اإل  مفتوحا 
ال�شالح   الإن�شان   َترحم   الربانية 
واأجمل  َطِيَّب،  ترك   ن   ِ مِمّ الراحل  

فلن يكون هناك غريب!. الأثر  

َغِريٌب َعلى َدَرِب َغِرِيَب

قر اءة علجية عي�ص

  بقلم/ جمال عبد النا�صر 
حممد عبد اهلل اأبو نحل
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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.
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انهيار قيا�صي يف اأ�صعار الطماطم 
بوادي �صوف ...1كيلوغرام

 بع�صر دنانري

�صــورة وتعلــيـق

أوقفت مصاحل أمن دائرة التالغمة مبيلة 
إمرأة متارس الشعوذة والسحر والنصب 
مبحل متواجد مبدينة تالغمة حسبما 
علم لدى مصاحل أمن الوالية .وأوضح 

املصدر ذاته أن تفاصيل القضية تعود إىل 
تلقي عناصر أمن دائرة التالغمة مبيلة 

ملعلومات حول نشاط مشبوه المرأة داخل 
حمل مكتوب على واجهته “ خياطة” ليتم 

مدامهة املحل حيث ضبطت إمرأة تبلغ 
من العمر 41 سنة متلبسة جبرم الشعوذة 
والسحر بتدنيس القرآن الكرمي بإستعمال 

مواد خمتلفة منها مادة الزئبق، شعر 
نساء، ريش طائر اهلدهد، كتابات وطالسم 

غري مفهومة، صفحات من كتاب للسحر 
والشعوذة.عناصر أمن دائرة التالغمة  

عثروا كذلك بذات املحل على هاتفني ذكيني، 
لوح إلكتروين،  دعامات إلكترونية عبارة 

عن ) قرصني قابلني لإلزالة وبطاقيت ذاكرة  
خارجيتني( حتتوي على صور وفيديوهات 
ملتقطة باهلاتف النقال، شهادات ميالد، 

شهادات طبية، بطاقات إقامة، باإلضافة 
إىل ثالث حمافظ حتتوي على مبالغ مالية 
من عائدات ممارسة السحر والشعوذة .بعد 

إقتياد املشتبه فيها وإخطار وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة شلغوم العيد مت التحقيق معها 

وتقدميها أمام النيابة اليت أصدرت يف حقها 
أمر إيداع باملؤسسة العقابية يضيف املصدر 

األمين. 

ادعى اأنه قتل كلبا

الإعدام لقاتل خم�صيني بق�صيب 
بباتنة حديدي 

نطقت  حمكمة اجلنايات االستئنافية 
مبجلس قضاء باتنة حكم 

اإلعدام يف حق املدعو “م م” 
من مواليد 1966، و ذلك 

عن جناية القتل العمد مع 
سبق االصرار و الترصد. 

أطوار القضية تعود اىل أوت 
2017، حني قام املتهم “ب ب” 

و هو يف حالة سكر توجيه عدة 
ضربات للضحية “ب م” من مواليد 

1962، بواسطة قضيب حديدي مهشما رأسه 
ومتسببا يف تشويه وجهه، تاركا اياه يسبح يف 

بركة من الدماء خلف متوسطة بن عكشة حبي 
تامشيط مبدينة باتنة، و حسب تصرحيات 

املتهم امام الضبطية القضائية وعرب مراحل 
التحقيق، مل ينكر اجلرم املنسوب اليه، مصرحا 

أنه قام بفعلته بعد عديد االستفزازات اليت كان 
يتلقاها من احلني اىل األخر من طرف الضحية، 

الذي كان يقول له “حنيك من الدنيا” يف كل 
مرة يتقابالن فيها، ما جعل املتهم حيضر قضيبا 

حديديا، مستدرجا الضحية خلف 
اسوار املتوسطة، اخذا يف ضربه 
حد املوت، هذا قبل أن يلتقي 
بشخصني امتثال كشاهدين 
يف القضية، حيث تفاجآ 

بالقضيب الذي كان حيمله و 
هو ملطخ بالدماء، فأخربمها 

اجلاين أنه قام بقتل كلب، 
ظنا منهما اهنا احلقيقة، 

لينصدما فيما بعد بوجود الضحية 
ملقى على األرض و وجهه مهشم اثر إصابات 

عديدة تلقاها، حيث مت إخطار مصاحل االمن، 
اليت قدمت اىل عني املكان و قامت بالتحريات 
الالزمة، اليت مكنت من التوصل اىل القاتل و 

توقيفه، و الذي مل ينكر ما نسب إليه من هتم، 
مؤكدا أنه كان يف حالة سكر وال يعي ما قام 
به، كما انه جيهل عدد الضربات اليت وجهها 

للضحية، هذا و قد التمست النيابة العامة حكم 
االعدام ضده، وهو ما أيدته هيئة املحكمة.
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كورونا تع�صف 
بنجوم اخل�صر

تسبب فريوس كورونا يف غياب العديد 
من العيب اخلضر عن فرقهم بعد ان 
تأكد إصابتهم رمسيا هبذا الفريوس 

فبعد احلارس دوخة جاء الدور على كل 
من براهيمي و رامي بن سبعيين قبل ان 

يلتحق هبم عيسى ماندي مدافع ريال 
بيتيس الذي تأكدت إصابته رمسيا.

انت�صار ظاهرة 
�صياقة الدراجات 
النارية من قبل 
اجلن�ص اللطيف 

بدأت ظاهرة سياقة الدراجات النارية من طرف 
اجلنس اللطيف يف االنتشار باجلزائر، فبالرغم من 

املخاطر الكبرية اليت ختلفها قيادة مثل هذه املركبات 
بطرقاتنا،  اال أن بعض الفتيات  مؤخرا، أبني إال أن 

يقتحمن هذا املجال، والدليل ما يتم مشاهدته من 
حني آلخر بالطريق السريع شرق غرب، فتيات يف 

عمر الزهور يقدن بأجسادهن اهلزيلة دراجات نارية 
ذات احلجم الكبري ومن خمتلف العالمات، وأحيانا 

أخرى حىت وإن مل تكن يف مكان القيادة جندها وراء 
قائدها الشاب يف مشهد ال نراه إال يف أفالم هوليوود 
او بوليوود، غري أن املغامرة يف املجال قد تكلف غاليا 

اإمراأة ت�صع مولودها 
على منت �صيارة اإ�صعاف 

بالكويف يف تب�صة

جنحت فرقة الوحدة الثانوية للحماية املدنية بالكويف 
يف ساعة متأخرة من ليلة االحد اىل االثنني خالل 

مهمة حتويل إمرأة تبلغ من العمر حوايل 28 سنة من 
مزنهلا العائلي برأس العيون، ويف الطريق املرأة احلامل 

تضع مولودها على منت سيارة االسعاف ”املولود من جنس 
أنثى’ حيث كانت االم واملولود يف صحة جيدة وعندها مت 
حتويلهما اىل مستشفى األم  والطفل خالدي عبد العزيز 

بعاصمة الوالية تبسة.



النطالق يف اجناز 140 األف وحدة �صكنية نهاية نوفمرب 
منح 30 األف وحدة �شكنية ب�شيغة البيع بالإيجار قبل نهاية 2020

لوؤي ي
----------------------

هام�ص  على  �شحفية  ت�شريحات  يف  و 
بعني  عدل  م�شكن   1800 ت�شليم  حفل 
غ�شون  يف  اأنه  بلعريبي  اأو�شح  الدفلى 
ال�شهر  نهاية  حدود  يف  اأي  اأيام  ب�شعة 
م�شاريع  كافة  ــالق  اإط �شيتم  ــاري  اجل
مبجموع  الوطني  امل�شتوى  على  عدل 
ال�شياق،  ذات  يف  وحـــدة.و   140000
مواقع  اختيار  على  امل�شوؤول  ذات  اأكد 
ــرتام  اح اأهمية  على  الــبــنــاء،مــركــزا 
باإجناز  اخلا�شة  و  اجلمالية  املعايري 
اأنه  ذكر  اأن  بعد  اجلديدة.و  ال�شكنات 
وحــدة   30000 اجــمــايل  منح  �شيتم 
قبل  بالإيجار  البيع  ب�شيغة  �شكنية 
امل�شتوى  على  اجلارية  ال�شنة  نهاية 
يف  الوكالة  اإرادة  عن  كا�شفا  الوطني، 
الوترية.و  هذه  نف�ص  على  ال�شتمرار 
التي  ال�شكنات  منح  عملية  اأن  اأو�شح 
لن  اجلــــاري  ال�شهر  خـــالل  انطلقت 
اإىل  �شتعمد  ــدل  ع وكــالــة  و  تتوقف 
التوزيع يف كل مرة يتم فيها ال�شتكمال 
ــا.و  ــازه اإجن ـــاري  اجل للح�ش�ص  الــتــام 
 1800 ح�شة  عن  حديثه  معر�ص  يف 
عني  ــة  ولي ل�شالح  املمنوحة  ــدة  وح
وحــدة   1200 ت�شمل  التي  و  الدفلى 

الدفلى  بعني  ــرى  اأخ و600  بالعطاف 
وحدة   300 مبعدل  الأخ�شر  �شيدي  و 
عن  امل�شوؤول  ذات  واحــدة،اأعــرب  لكل 
ل�شتكمال  املبذولة  للجهود  ارتياحه 
اأ�شاف  املحددة.و  الآجــال  يف  الأ�شغال 
املرتتبة  ال�شحية  ــة  الأزم ب�شبب  اأنــه 
مت  امل�شتجد  كورنا  فريو�ص  وبــاء  عن 
مفاتيح  لت�شليم  يومي  برنامج  و�شع 

ــرية من  ــغ ــش الــ�ــشــكــنــات ملــجــمــوعــة �
الوا�شح  "من  قائال  اأردف  املكتتبني.و 
اأن حفل الت�شليم الذي نظم كان رمزيا 
و  ال�شبب  هذا  لنف�ص  و  الوباء  ب�شبب 
املفاتيح  لت�شليم  يوميا  برناجما  �شعنا 
املكتتبني  مـــن  ــرية  ــغ ــش � ملــجــمــوعــة 
يرتاوح عددهم بني 50 و80".و ك�شف  
تت�شمن  اأخــرى  ح�شة  عن  بلعريبي 

4400 وحدة قيد الإجناز على م�شتوى 
ن�شبا  بلغ  فيها  الأ�شغال  الولية،تقدم 
ح�شة  ــع  ــوزي ت ــن  ع معلنا  مــر�ــشــيــة، 
اجلارية.و  ال�شنة  نهاية  قبل  اأخــرى 
4400 وحدة، ح�شة  ت�شاف اإىل ح�شة 
ذات  ــاف  ــش ــدة،ا� وح  1005 بـــ  اخـــرى 
امل�شوؤول،الذي ك�شف اأي�شا عن تن�شيب 

موؤ�ش�شات مكلفة باإجنازها عما قريب.
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ال�صفري الرو�صي: هناك تطابق 
يف املواقف بني رو�صيا واجلزائر 

حول ال�صحراء الغربية

قن�صل اجلزائر ب�صانت اإيتيان 
يف ذمة اهلل

الحتاد الأوروبي يعلن عن 
اتفاق لقتناء 160 مليون 

لقاح "موديرنا"

كورونا : ت�صجيل 1133 
اإ�صابة جديدة، 649 حالة 

�صفاء و15 حالة وفاة

�صمان قرو�ص املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة: 

اتفاقية بني بنك اجلزائر اخلارجي و �صندوق �صمان قرو�ص ال�صتثمار

بوناطريو: زلزال �صكيكدة يعترب ن�صاطا مو�صميا عاديا

اجلزائر ت�صلم معار�صا تركيا اإىل اأنقرة

توقيف 3 موظفني دفعوا مرتبات 6 �صهور ملوظف يف حالة ا�صتيداع ببئر العاتر بتب�صة

ا�صطراب جوي قوي م�صحوب باأمطار معتربة وثلوج ابتداء من اخلمي�ص

اإلغاء امل�صابقة الكتابية لدخول مدر�صة ال�صمان الجتماعي

اأكد �شفري رو�شيا لدى اجلزائر ال�شيد ايغور بيلييف، 
يوم الثالثاء، على تطابق املوقف الرو�شي-اجلزائري 
فيما  خا�شة  الغربية  ال�شحراء  مبلف  يتعلق  فيما 

يتعلق بحق ال�شعب ال�شحراوي يف تقرير امل�شري.
الدولية  لالإذاعة  حوار  يف  بيلييف،   ال�شيد  واأو�شح 
ال�شحراء  ملف  بحث  موؤخرا  مت  اأنــه  الثالثاء،  يوم 
وزيري  بني  هاتفي  ات�شال  خالل  بالتف�شيل  الغربية 
خارجية رو�شيا �شريجي لفروف واجلزائري �شربي 
ت�شابها  هناك  اأن  "اأعتقد  بالقول   م�شيفا  بوقدوم، 
بق�شية  يتعلق  فيما  الرو�شي-اجلزائري  املوقف  يف 

ال�شحراء الغربية".
رو�شيا  مــن  كــال  بــاأن  الــرو�ــشــي،  الدبلوما�شي  ولفت 
النف�ص  "ل�شبط  الــنــزاع  طــريف  يــدعــوان  واجلــزائــر 
واللتزام باتفاق وقف اإطالق النار املوقع بني جبهة 

البولي�شاريو واململكة املغربية يف 1991".
هذا وجدد ممثل رو�شيا يف اجلزائر موقف بالده من 
"حق ال�شعب ال�شحراوي يف تقرير امل�شري" من خالل 
عليه  ن�شت  مبا  "عمال  ونزيه  حر  ا�شتفتاء  تنظيم 
القرارات الدولية ال�شادرة عن اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة وجمل�ص الأمن الدويل".
ق/و

�شمري  بفرن�شا،  اجلزائرية  اجلالية  عن  النائب  اأعلن 
�شعابنة، عن وفاة القن�شل اجلزائري مبقاطعة �شانت 
 61 يناهز  عمر  عن  اأحمد،  ل�شبط  فرن�شا،  يف  اإيتيان 
الر�شمية،  �شفحته  على  �شعابنة  �شمري  وقال  عاما. 
"ببالغ احلزن و الأ�شى و بقلوب موؤمنة  ام�ص الثالثاء 
بق�شاء اهلل و قدره، تلقيت نباأ وفاة، قن�شل اجلزائر 
حاليا، ب�شانت اإيتيان الأخ و ال�شديق ل�شبط اأحمد عن 

عمر يناهز 61 عاما".
ق/و

فون  اأرو�ــشــول  الأوروبــيــة  املفو�شية  رئي�شة  اأعلنت 
�شركة  مع  عقد  اإبــرام  عن  الثالثاء،  ام�ص  لين،  دير 
160 مليون جرعة  موديرنا الأمريكية للح�شول على 
عقد  �شاد�ص  وهــو   ،-19 لكوفيد  امل�شاد  لقاحها  من 

يربمه الحتاد الأوروبي مع خمترب. 
اأن  "ي�شرين  �شحايف  موؤمتر  يف  لين  دير  فون  قالت  و 
اأعلن اأننا �شن�شادق غدا على عقد جديد لتاأمني لقاح 
اآخر �شد كوفيد 19-"، م�شرية اأي�شا اإىل اأن هناك عقدا 

�شابعا مقبال من دون اإعطاء مزيد من التفا�شيل.
ق/و

كــورونــا  بــفــريو�ــص  جــديــدة  اإ�ــشــابــة   1133 �شجلت 
�شاعة  ال24  خــالل  ــاة  وف حالة   15 و  )كوفيد19-( 
الأخرية يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 649 
الثالثاء  يوم  عنه  ك�شف  ما  ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا 
فريو�ص  ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
لعر�ص  املخ�ش�ص  اليومي  الإعــالمــي  اللقاء  وخــالل 
)كوفيد19-(،  لفريو�ص  الوبائية  الو�شعية  تطور 
منها   77.000 بلغ  املوؤكدة  احلالت  اإجمايل  اأن  اأو�شح 
حالة   2،6 ب  تقدر  بن�شبة  )اأي  جديدة  حالة   1133
الجمايل  العدد  بلغ  فيما  ن�شمة(،  ــف  األ  100 لكل 
50.070�شخ�ص.  لل�شفاء  متاثلوا  الذين  لالأ�شخا�ص 
2309 ح�شب ال�شيد  كما بلغ العدد الجمايل للوفيات 
يتواجدون  مري�شا   37 بــاأن  كذلك  اأفــاد  الــذي  فــورار 
14 ولية  حاليا يف العناية املركزة. واأ�شاف فورار اأن 
ت�شجل  مل  وليــة   12 و  حــالت   9 من  اأقــل  بها  �شجلت 
 10 من  اأزيد  اأخرى  ولية   22 �شجلت  فيما  حالة،  اأي 

حالت.
ق/و

ـــي  ـــارج ــــر اخل ــــزائ وقـــــع بـــنـــك اجل
ال�شتثمار  قرو�ص  �شمان  و�شندوق 
املتو�شطة  و  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات 
اتفاقية- اطار ت�شمح بال�شتفادة من 
تغطية متويل القرو�ص ال�شتثمارية 
العمومي  البنك  ــذا   ه مينحها  التي 
ما  ح�شب  املوؤ�ش�شات،  من  الفئة  لهذه 
الثالثاء.  يــوم  للبنك  بيان  يف  جــاء 

بــاجلــزائــر  التــفــاقــيــة  تــوقــيــع  ومت 
من  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  العا�شمة 
العام  املدير  الرئي�ص  من  كل  طــرف 
لبنك اجلزائر اخلارجي، ال�شيد لزهر 
لل�شندوق،  العام  املدير  و  لطر�ص، 
و�شت�شمح  ــف.  ــال خ الـــــروؤوف  عــبــد 
ال�شغرية  للموؤ�ش�شات   التفاقية 
تغطية  من  بال�شتفادة  واملتو�شطة 

التي  ال�شتثمارية  القرو�ص  متويل 
لهذه  العمومي  البنك  ــذا   ه مينحها 
الــتــي حتتاج  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  ــن  الــفــئــة م
لتحقيق  مالية  ومرافقة  دعــم  اإىل 

م�شاريعها ال�شتثمارية.
ارادة  "لترتجم  التفاقية  وتــاأتــي 
ــع طــرق  ــوي ــن الــبــنــك يف تــطــويــر وت
التمويل واحل�شول على الدعم املايل، 

مرافقة  اإىل  الرامية  �شيا�شته  وفــق 
واملتو�شطة  الــ�ــشــغــرية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
ــع بــالآلــة  ــدف ومــ�ــشــاهــمــة مــنــه يف ال
خالل  ــن  م الأمــــام  نحو  ال�شناعية 
ت�شجيع هذا النوع من املوؤ�ش�شات املعول 
اجلزائري  بالقت�شاد  للنهو�ص  عليها 

وتطويره"، ح�شب ما جاء يف البيان.
ق/و

الفيزيائي،  و  الفلكي  الــعــاملمِ  اعترب 
الذي  الأخري  الزلزال  بوناطريو،  لوط 
مو�شميا  “ن�شاطا  �شكيكدة  ولية  �شرب 
لرتاكم  حدوثه  �شبب  اأرجع  و  عاديا”، 
بوناطريو  اأو�شح  الأر�ص.و  يف  الطاقة 

ــرية  الأخ الــهــزات  اأن  الــثــالثــاء،  ام�ص 
“ن�شاط مو�شمي يحدث يف حو�ص البحر 
حدوثه  ُيعرف  و  املتو�شط،  الأبي�ص 
بــرود  عند  خا�شة  ال�شنة،  اآواخـــر  يف 
الهّزة  اأن  حُمــّدثــنــا،  اأفـــاد  الأر�ص.”و 

�شدتها  و�شلت  التي  الأوىل  الأر�شية 
5.2 درجة على �شلم ري�شرت يوم الأحد 
اأُخرى �شعيفة  هّزات ارتداديٍة  بمِ �شُتتبع 
�شجل  فقد  لالإ�شارة،  اأيــام.و  مدار  على 
و  الفلكية  الفيزياء  يف  البحث  مركز 

من   04:53 ال�شاعة  عند  اجليوفيزياء 
�شباح الأحد   هّزة اأر�شية  قرب مدينة 
بـ  ّدتها  �شمِ ُقــّدرت  �شكيكدة  يف  احلرو�ص 

ري�شرت. �شلم  على  درجة   5.2
ق/و

مديرية  و  اخلــارجــيــة  وزارة  اأعلنت 
�شلمت  اجلزائر  اأن  الرتكيتني،  ــن  الأم
ع�شوا معار�شا له �شلة بـ"غولن"، يعمل 
اأفـــادت  اجلــزائــرو  يف  ل�شركة  مــديــرا 
"طائرة  بـــاأن  تركية،  اأمنية  م�شادر 

قامت  الأمـــن  ملديرية  تابعة  خا�شة 
ن ك( بعد توقيفه يف  املدعو )ن  بنقل 
اجلزائر". و اأ�شافت: "ال�شخ�ص املذكور، 
بتهمة  توقيف  مذكرة  بحقه  �شدرت 
النتماء ملنظمة اإرهابية م�شلحة، حيث 

تتهم  اأنقرة"و  اأمن  ملديرية  ت�شليمه  مت 
الرتكي  الداعية  الرتكية  احلكومة 
الوليات  يف  املــتــواري  غولن  اهلل  فتح 
وراء  بــالــوقــوف  ــاره  ــش ــ� اأن و  املــتــحــدة 
الكثري  اعتقلت  و   ،2016 عام  النقالب 

منهم وزجت بهم يف ال�شجون. و تطالب 
اإل  غولن،  بت�شليمها  وا�شنطن  اأنقرة 
رف�ص  مع  بالف�شل  باءت  حماولتها  اأن 

وا�شنطن ت�شلميه.
ق/و

باأمن ولية  اأفاد بيان خلية الت�شال 
و  القــتــ�ــشــاديــة  الــفــرقــة  اأن  تب�شة 
الولئية  للم�شلحة  التابعة  املالية، 
لل�شرطة الق�شائية باأمن ولية تب�شة 
بئر  حمكمة  نيابة  مع  بالتن�شيق  و 
اأموال  اختال�ص  ق�شية  عاجلت  العاتر 
الوظيفة  ا�شتغالل  اإ�شاءة  و  عمومية، 

لبيان  ا�شتنادا  العام.و  املال  تبديد  مع 
فاإن  الــوليــة،  باأمن  الت�شال  خلية 
على  موظفني   3 فيها  تورط  الق�شية 
العاتر حيث �شمل  م�شتوى بلدية بئر 
تابعني  موظفا   11 �شماع  التحقيق 
من  التاأكد  ــل  اأج مــن  البلدية  ــذات  ل
اإدارية، مت  وجود تالعبات يف وثائق 

دج  األــف   18 مبلغ  حتويل  بوا�شطتها 
حني  يف  اأ�شهر   6 ملدة  احل�شابات  لأحد 
 " ا�شتيداع  حالة  يف  �شاحبه  يوجد 
مليون   10 املختل�ص  املبلغ  و�شل  حتى 
ــة  اإداري و�شعية  �شنتيم.  األــف  و800 
من  املــوظــف  خاللها  مــن  ي�شتفيد  ل 
الرواتب و املنح"،  بع�ص احلقوق منها 

املعنيني  تقدمي  ذلك  على  بناء  ليتم 
حمكمة  لــدى  العدالة  اأمــام  الثالثة 
حقهم  يف  اأ�ــشــدرت  التي  العاتر  بئر 
الرقابة  رهــن  بالو�شع  يق�شي  ــرا  اأم
بتهمة  حماكمتهم  حتى  الق�شائية 

الختال�ص.
�شو�شه حممد الزين

اأحـــوال  يف  خمت�شة  مــرا�ــشــد  توقعت 
ن�شيط  جوي  ا�شطراب  قدوم  الطق�ص، 
اجلنوب  و  ال�شمالية  املناطق  �شيخ�ص 
معتربة  باأمطار  مرفوق  للبالد  الغربي 
ــات  ـــ درج يف  حمــ�ــشــو�ــص  انــخــفــا�ــص  و 
احلــــرارة و ريـــاح قــويــة، ا�ــشــافــة اىل 

الو�شطى  العالية  املرتفعات  على  الثلوج 
على  املرا�شد،  ذات  اتفقت  الغربية.و  و 
بدرجة  �شيخ�ص  اجلوي  ال�شطراب  اأن 
ثم  الغربية  و  الو�شطى  املناطق  اأوىل 
حدة  باأقل  ال�شرقية  املناطق  يلتحق 
ي�شتمر  حني  يف  ال�شبت،  يوم  من  بداية 

ومن  الغربية.  و  الو�شطى  املناطق  على 
كونه  ال�ــشــطــراب،  هــذا  مميزات  ــم  اأه
و  معتربة  اأمــطــار  بت�شاقط  م�شحوب 
العالية  املرتفعات  على  الثلوج  حتى 
التي يتعدى علوها مبدئيا 1300/1500 
غري  الثلوج  بع�ص  اإىل  اإ�شافة  ــرت،  م

�شمال  عنرت  جبل  قمم  على  م�شتبعدة 
و  اجلمعة  اىل  اخلمي�ص  ليلة  ب�شار 
متتد  اأن  يرتقب  كما  اجلمعة.  �شبيحة 
وتندوف،  ب�شــار  وليــات  اإىل  الأمطار 

غرداية و ب�شكرة بداية من �شبيحة
 اجلمعة.                                                        ق/و

اإليها لهذه ال�شنة، ب�شبب الظروف ال�شحية التي متر بها البالد. واأبلغت املدر�شة يف بيان لها  اأعلنت املدر�شة العليا لل�شمان الجتماعي عن تغيري منط م�شابقة النت�شاب 
“كافة الطلبة امل�شجلني عرب بوابتها الإلكرتونية يف تخ�ش�شي قانون احلماية الجتماعية و كذا املناجمنت، اأن النتقاء �شيتم على اأ�شا�ص ال�شهادة )معدل امل�شار اجلامعي( 

بدل امل�شابقة الكتابية وهذا كاإجراء وقائي، ب�شبب الظروف ال�شحية ال�شتثنائية التي متر بها البالد”.
ق/و

ك�شف املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير ال�شكن و حت�شينه،طارق بلعريبي اأنه �شيتم اطالق اأ�شغال اجناز 140000 وحدة 
�شكنية ب�شيغة البيع بالإيجار نهاية ال�شهر اجلاري عرب العديد من الوليات.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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