
وفاة طفل ب�صعقة كهربائية 
بالطالب العربي احلدودية

حملة ا�صتدراكية لتلقيح 50 
األف راأ�س من املوا�صي �صد 
طاعون املجرتات ال�صغرية

الوالية ت�صتفيد من عدة 
م�صاريع تنموية لتح�صني 

و�صعية مناطق الظل

الوادي

غرداية

اليزي

�ص 05

�ص 06

�ص 06

الك�صف عن االإجراءات 
املطبقة مب�صاجد تفتح 

اأبوابها اليوم

تخ�س من تفوق قدرة ا�صتيعابها 500 م�صل
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طلبة اأربع واليات جنوبية باإمكانهم �صحب تذاكر �صفرهم اليوم

03  5 ماليين سنتيم والتكفل بمصاريف تحليل الـ«بي.سي.أر«

-  مطالب بصب اعتمادات 2020 بعد رفع التجميد عن المساعدات االجتماعية  
– 45 ألف ملف لعمال التربية ينتظر صب ألف مليار لالستفادة من مختلف المنح

هذه تفا�صيل �صروط ا�صتفادة اأ�صاتذة
 وموظفي الرتبية من منحة كورونا

اجلزائر �صتلجاأ اإىل اقتناء لقاح 
كورونا من عدة خمابر عاملية

من  العاملية" تطلب  "ال�صحة 
حكومات افريقيا اال�صتعداد 

حلملة تطعيم �صد كورونا

ت�سجيل 953 اإ�سابة جديدة، 596 حالة �سفاء و 16 
حالة وفاة بكورونا

-  جائحة كورونا ت�سببت يف تهديد م�سار
 تقدم 20 �سنة يف جمال ال�سحة

القارة بحاجة اىل حوايل 1.5 مليار جرعة من 
اللقاح بجرعتني لكل �سخ�ص
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حل م�سكل نقلهم بال�سمال مع ا�ستئناف رحالت القطار يف 15 دي�سمرب

توقيف "مري" بلدية مغراوة  
باملدية وكل اأع�صاء املجل�س 

ب�صبب االن�صداد

تنظيم عودة الطلبة 
اجلزائريني اىل تون�س يوم 

ال�صبت القادم عن طريق الرب

الق�صاء على اإرهابيني 
يف ا�صتباك بجيجل

�ص 16

�ص 02

�ص 16

 575 بلدية عرب الوطن تعاين من 
ا�صطرابات يف التزويد باملاء

04 اأرزقي براقي يوؤكد:
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 اجلزائر تتعر�س لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تاأتينا من فرن�صا

حممد علي 
------------ 

"هذه االعتداءات  اأن  واأو�ضح الوزير 
الربملان  وهي  قنوات  عدة  عرب  تتم 
حكومية  غري  ومنظمات  االأوروبي 
وك����ذا ال�����ض��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

الباري�ضيني". وموؤثريها 
الرو�ضي  ال�ضاعر  اإىل  ا�ضتند  واإذ 
"و�ضح  اإنه  قال  الذي  ماياكوف�ضكي 
املا�ضي،  القرن  يف  جميل،  ب�ضكل  لنا 
بع�ض  يف  تبنيه  يتعني  الذي  املوقف 
اأع�����ض  ن���ا ال  اأ ق���ال  احل���االت ح��ني 
واأ�ضار  الو�ضيع  والطعم  احلثالة 
يف  املعرف  "احلمق  اأن  اإىل  بلحيمر 
يف  ان��ح��راف  ن���ه  اأ على  ال��ق��ام��و���ض 
له  اأ�ضيف  ال�ضباب  وطي�ض  ال�ضلوك 
املتدفق  الوابل  لو�ضف  الوقاحة،  نا   اأ
ت�ضلنا  التي  اللفظية  التهجمات  من 

فرن�ضا". من 
"هذه  اأن  ع��ل��ى  ال���وزي���ر  و���ض��دد 
حت��اول  ال��ت��ي  االأوىل  امل��رة  لي�ضت 
بالربملان  �ضغط  ج��م��اع��ات  فيها 
من  ج��دوى  دون  النيل  االأوروب���ي 
االإن�ضان  حقوق  خ��ال  من  اجلزائر 
لوائح  طريق  عن  الفردية  واحلريات 
الوقت  م��رور  م��ع  اأ�ضحت  مماثلة 
بالتكرار"  لاإح�ضا�ض  ومثرية  مملة 
كل  يتكرر  اأ�ضبح  "االأمر  اأن  م�ضيفا 
الف�ضح  عيد  هدية  مثل  �ضنة  نهاية 
الذين  للمحر�ضني  م��وؤداة  خدمة  اأو 

اللوبيات". هذه  يحركون 
ال�ضدد  ه���ذا  يف  بلحيمر  وذك���ر 
عليها  �ضادق  التي  املماثلة  بالائحة 
املا�ضية  ال�ضنة  االأوروب��ي  الربملان 
وبينما   2019 نوفمرب  "يف  اأنه  مربزا 
اإجن��اح  على  عاكفة  اجل��زائ��ر  كانت 
من  للخروج  الرئا�ضية  انتخاباتها 
النظام  فيه  و�ضعها  ال��ذي  امل��اأزق 
النتقادات  تعر�ضت  فاإنها  ال�ضابق، 
برملانيني  طرف  من  وجمحفة  ح��ادة 
عليهم  احل��ري  م��ن  ك��ان  اأوروب��ي��ني 
دور  لعب  من  بدال  �ضعوبهم  متثيل 

املرتزقة".
وا���ض��ت��ط��رد ال��ن��اط��ق ال��ر���ض��م��ي 
اجلزائر  "وهاهي  يقول  للحكومة 
اخلمي�ض  يوم  اأخرى  مرة  نف�ضها  جتد 
وثيقة  مو�ضوع   2020 نوفمرب   19
والتي  اال�ضتعجال  بختم  م�رضوبة 
و�ضع  ع��ن  ق��امت��ة  ���ض��ورة  ر�ضمت 
ن�����ض��ان يف  احل���ري���ات وح��ق��وق االإ

الباد".
وجدد يف هذا ال�ضياق رد فعل وزارة 
اأن  بيانه  يف  ج��اء  ال��ذي  اخلارجية 
مطالب  اأنه  "ظن  االأوروبي  الربملان 
ا�ضتعجايل  اإجراء  ح�ضب  بامل�ضادقة، 
فيه،  م�ضكوك  اأنه  عنه  يقال  ما  اأقل 
يف  الو�ضع  حول  جديدة  الئحة  على 
م�ضمونها  يلخ�ض  والتي  اجلزائر 
ال�ضتائم  من  �ضل�ضلة  فيه  املبالغ 
اجلزائري  ال�ضعب  حق  يف  واالإهانات 
اجلزائرية". الدولة  وكذا  وموؤ�ض�ضاته 
"الربملان  اأن  بلحيمر  واأو����ض���ح 
من   8 النقطة  يف  ذه��ب  االأوروب���ي 
الئحته اإىل حد ر�ضم الطريق الواجب 
باأن  بتاأكيده  انتهاجه  اجلزائريني  على 

يجب  اجل��اري  ال�ضيا�ضي  "االنتقال 
اجلزائريني،  جلميع  احلق  ي�ضمن  اأن 
اجلغرايف  واأ�ضلهم  جن�ضهم  كان  اأيا 
االجتماعي  وو�ضعهم  عرقهم  اأو 
يف  الرببر  ذلك  يف  مبا  واالقت�ضادي، 
امل�ضار  يف  كامل  ب�ضكل  امل�ضاركة 
يف  حقهم  ومم��ار���ض��ة  ال��دمي��ق��راط��ي 

العام". ال�ضاأن  ت�ضيري  يف  امل�ضاركة 
ذا  م�ضكا  اجل��زائ��ر  يف  لدينا  "هل 
معني  ومواطنتي  �ضيا�ضي  طابع 
"الرببر"  ب��اإدم��اج  باملطالبة  يتعلق 
ال�ضاأن  وت�ضيري  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف 
منا�ضل  �ضديق  ت�ضاوؤل  ح�ضب  العام 
الذي  بلحيمر  ال�ضيد  ي�ضيف  قدمي"، 
االأخ��ري،  ه��ذا  ت�ضكيك  اإىل  اأ���ض��ار 
اإ�ضفاء  "حماوالت  يف  ج��دوى،  عن 
ال�ضيا�ضية،  احل��ي��اة  على  العرقية 
عهد  يف  الهوية  على  والقبلية  بل 

. ل�ضمولية" ا
اإذا  م��ا  ح��ول  ال��وزي��ر  ت�ضاءل  كما 
يدافع  التي  العاملية  القيم  كانت 
ب�ضخب  االأوروب���ي  االحت���اد  عنها 
املركزية  من  فعا  حتررت  قد  كبري 

االأوروبية؟".
وو�صائل  حكومية  غييري  منظمات 
�صد  الهجمات  يف  ت�صاهم  اإعييام 

اجلزائر
ال�ضياق  ه���ذا  يف  ال��وزي��ر  واأك����د 
احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري  "املنظمات  اأن 
وال�ضيا�ضية  االإعامية  ومن�ضاتها 
هذه  يف  دخلت  كذلك  لها  املحلية 

االعتداءات".
"ال�ضمت  ب��ني  ن����ه  اأ اع��ت��رب  ك��م��ا 
اإحدى  وبحق  ذكرته  كما  واالنبطاح، 
فاإن  االأوىل،  �ضفحتها  يف  اليوميات 
العلمانية- اجلماعات  ن�ضج  ع��دم 
�ضئيلة  اأقلية  متثل  التي  الدميقراطية، 
الربامج  على  واملعتمدة  املجتمع  يف 
والتاأ�ضي�ضية،  االنتقالية  االأطل�ضية 
الهاوي،  ال�ضيا�ضي  م�ضتواها  يعك�ض 
يف  كبرية  �ضجة  حتدث  كانت  واإن 

االأجنبية". االإعام  و�ضائل 
ي�ضيف  اجلماعات،  ه��ذه  ت��زال  وم��ا 
وع��د  حت��ق��ي��ق  "تنتظر  ال���وزي���ر، 
نيكوال  ال�ضابق  الفرن�ضي  الرئي�ض 
اإيران  و  عام  بعد  اجلزائر  �ضاركوزي: 

�ضنوات.  3 بعد 
هذا  ج��اء  االت�ضال،  وزي��ر  وح�ضب 
جرت  حمادثة  �ضياق  "يف  الت�رضيح 
نيكوال  الفرن�ضي  ال��رئ��ي�����ض  ب��ني 
املجل�ض  ورئ��ي�����ض  ����ض���ارك���وزي 

�ضبتمرب  يف  ال��ل��ي��ب��ي  االن��ت��ق��ايل 
االأخ��ري  ه��ذا  زي��ارة  مبنا�ضبة   2011
�ضاركوزي  قال  حيث  فرن�ضا،  اإىل 
ما  و�ضرتى  انتظر  �ضيفه:  خماطبا 
ويف  عام  بعد  اجلزائر  يف  �ضيحدث 

اأعوام". ثاثة  بعد  اإيران 
ما  "غالبا  قائا  بلحيمر  واأو���ض��ح  
الو�ضاية  حتت  بلدنا  اإع��ادة  تقرتن 
جيل  ب��زوال  الفرن�ضية  احلماية  اأو 
يتعلق  االأم��ر  كان  لو  كما  نوفمرب، 
طيها  )�ضيتم  ق�ضرية  �ضفحة  مبجرد 
املعا�رض"،  تاريخنا  يف  ب�����رضع��ة( 
خرج   ،2010 "فرباير  يف  اأنه  مذكرا 
الفرن�ضية  الدبلوما�ضية  رئي�ض 
عدد  مرجع  وه��و  كو�ضنري،  ب��رن��ار 
م��ن امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة، 
الدبلوما�ضي  اخل��ط��اب  نطاق  ع��ن 
ما  الذي  توقعه،  ل�ضياغة  التقليدي 
جيل  قائا:  معلقا  احلظ  حل�ضن  يزال 
يف  ي��زال  ما  اجل��زائ��ري  اال�ضتقال 

. ل�ضلطة ا
للحكومة  الر�ضمي  الناطق  ب��رز  واأ
اأن  "يبدو  نف�ضه،  ال�ضياق  يف  قائا 
املنظمات  لهذه  الداخلية  ب��واق  االأ
كل  اأن  تتجاهل  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري 
العملية  طريق  �ضلكت  التي  البلدان 
املخابر  عن  ال�ضادرة  التاأ�ضي�ضية 
التق�ضيم  من  ت�ضلم  مل  االأطل�ضية 

االأهلية". واحلرب  االإقليمي 
االأ�ضكال  ه��ذه  "اإن  يقول  وتاأ�ضف 

والتي  امل�ضطنعة  الفو�ضى  م��ن 
يف  جدد  فاعلون  اأ�ضا�ضا  ي�ضدرها 
على  ي�ضطلح  الدويل  القانون  جمال 
احلكومية،  غري  باملنظمات  ت�ضميتهم 
طابعها  عن  يوم  بعد  يوما  تك�ضف 

للثورات". املناه�ض 
من  العديد  "تعمل  يقول  اأ�ضاف  و 
مقرات  لها  تتخذ  التي  املنظمات  هذه 
بروك�ضل  اأو  جنيف  اأو  باري�ض  يف 
االإنقاذ  جبهة  حزب  من  بقايا  ومنهم 
بعد  لان�ضداد،  الداعني  ومن  املنحل 
مريحة  معا�ضات  على  ح�ضلوا  اأن 
ن�رض  ع��ل��ى  جم��ربي��ن(،  اأو  )ط��وع��ا 
على  اجلزائر  يف  امل�ضطلحات  بع�ض 
والتوترات  املدين  الع�ضيان  �ضاكلة 
فر�ض  بغية  العنف  اإىل  واللجوء 

. " منطقهم
هذا  يف  االت�ضال  وزي��ر  وا�ضتدل 
مرا�ضلون  منظمة  فعل  بردة  االإطار 
الربملان  الئحة  بخ�ضو�ض  حدود  با 
اإنه  الوزير  يقول  الذي  االأوروب��ي، 
الد�ضتور  م��راج��ع��ة  ي�ضت�ضغ  "مل 
فيه  ُتبقي  وال��ذي  موؤخرا  اجلزائري 
الائحة  �ضائغي  ح�ضب  التعديات 
على  التنفيذية  ال�ضلطة  هيمنة  على 
ال�ضلطة  فيها  مبا  املوؤ�ض�ضات،  جميع 
الت�ضييقات  عن  ناهيك  الق�ضائية 
واحل��ري��ات  احل��ق��وق  على  اخل��ط��رية 
على  حقيقية  م�ضتقلة  رقابة  ومنع 

واالأمنية". الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضات 

اأن  ذاته  ال�ضياق  يف  بلحيمر  وذكر 
متت  ال  حدود  با  مرا�ضلون  "منظمة 
احلكومية،  غري  للمنظمات  ب�ضلة 
الناعمة  القوة  يف  ن�ضط  عن�رض  فهي 
ت�ضتفيد  كما  العامل،  عرب  الفرن�ضية 
الوكالة  من  باآخر  اأو  ب�ضكل  دعم  من 
و   TV5 وقناة  للتنمية  الفرن�ضية 
TV5 Monde اإ�ضافة اإىل القنوات 
ال�����ض��م��ع��ي��ة ال��ب�����رضي��ة اخل��ارج��ي��ة 
R - الفرن�ضية واالإذاع��ة   ففرن�ضا 
  France وموؤ�ض�ضة   dio France
 EDF للكهرباء  الفرن�ضية  وال�رضكة 
اأوروب��ا  وجمل�ض  الثقافة،  ووزارة 
للدميقراطية  االأوروب��ي��ة  والهيئة 

."IEDDH االإن�ضان  وحقوق 
حتظى  االأمريكية،  الواليات  يف  اأما 
االت�ضال  وزير  ي�ضيف  املنظمة،  هذه 
واأمريكان  ف��ورد  موؤ�ض�ضة  "بدعم 
من  الوطني  وال�ضندوق  اك�ضربي�ض 
ح�ضان  يعترب  التي  الدميقراطية  اأجل 
امللونة  للثورات  بامتياز  ط��روادة 
والعامل  العربي  واملغرب  العامل  يف 

العربي".
واأكد يقول "اإن الهدف املتبع بالن�ضبة 
يف  ويكمن  للعيان  وا�ضح  للجزائر 
من  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض  اإبعاد 
حماية  يف  الطبيعي  التاريخي  دوره 
ال�ضامن  تعد  التي  االأم��ة  الدولة، 
واالزدهار  الوطنية  لل�ضيادة  الوحيد 

االجتماعية". والعدالة 

�صرح وزير االت�صال الناطق الر�صمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعقيبا على الئحة الربملان االأوروبي حول و�صع حقوق االإن�صان يف بادنا اأن اجلزائر تتعر�س "لوابل متدفق من التهجمات اللفظية 
التي تاأتينا من فرن�صا".

ي�صرح: بلحيمر 

تنظيم عودة الطلبة اجلزائريني اإىل تون�س يوم ال�صبت القادم عن طريق الرب
"املمنوحني وغري املمنوحني" يف التكوين االإقامي  اأنه �ضيتم تنظيم عودة الطلبة اجلزائريني  اأم�ض الثاثاء يف بيان لها،  التعليم العايل والبحث العلمي  اأعلنت وزارة 

بتون�ض، يوم ال�ضبت القادم عن طريق الرب انطاقا من االإقامة اجلامعية "بوحديد" بعنابة.
باملواقع  ن�رضها  مت  التي  القائمة  اأ�ضماوؤهم يف  والواردة  بتون�ض،  االإقامي  التكوين  املمنوحني يف  املمنوحني وغري  اجلزائريني  "الطلبة  تعلم  الوزارة  اأن  البيان  واأو�ضح 
االإلكرتونية للوزارة والندوات اجلهوية اجلامعية، باأنه �ضيتم تنظيم عودتهم اإىل تون�ض عن طريق الرب، وذلك يوم ال�ضبت 05 دي�ضمرب 2020 على ال�ضاعة العا�رضة 

)10:00( �ضباحا".
ودعت الوزارة --ح�ضب نف�ض امل�ضدر-- الطلبة املعنني اإىل "�رضورة اإجراء التحليل املخربي )PCR(  اخلا�ض بالك�ضف عن فريو�ض كورونا اإجباريا على م�ضتوى مقر 

اإقامتهم قبل املغادرة وتقدمي ن�ضخة من الفح�ض املخربي  )PCR(�ضلبي مع مدة �ضاحية ال تتجاوز 72 �ضاعة عند و�ضولهم اإىل مركز احلدود" .
واأو�ضح نف�ض البيان، اأن " االلتحاق" �ضيكون " يوم اجلمعة 04 دي�ضمرب اجلاري باالإقامة اجلامعية بوحديد بعنابة"، اأين �ضيتم "اإيواء وجتميع" الطلبة على اأن تكون 

"االنطاقة يف �ضكل جمموعة، يوم ال�ضبت 05 دي�ضمرب 2020 على ال�ضاعة ال�ضابعة )07:00( �ضباحا، عرب و�ضائل النقل التي توفرها م�ضالح اخلدمات اجلامعية ".
ق/و
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لوؤي ي
-------------------

واأكد م�ضطفى بن وي�ض رئي�ض 
للخدمات  الوطنية  اللجنة 
التجميد عن  اأن رفع  االجتماعية 
االعتمادات  �ضب  دون  ال�ضلف 
املالية الازمة، و�ضع هذه الهيئة، 
موظفي  اأم���ام  كبري  ح��رج  يف 
تطبيق  �ضيقت�رض  حيث  القطاع، 
من  اال�ضتفادة  تو�ضيع  ق��رار 
االإجراءات  على  اخلدمات،  جميع 
ملفات  جمع  و�ضيتم  االإداري���ة، 
الراغبني يف ذلك، على م�ضتوى 
معاجلتها.  دون  فقط،  الواليات 
واأرجع هذه الرتاكمات اإىل منحة 
ح�ضة  تاأخذ  كانت  التي  التقاعد 
ال�ضنوات  امليزانية  من  االأ�ضد 
تخ�ض�ض  كانت  حيث  الفارطة، 
لها حوايل 60 باملائة من امليزانية. 
يف  امل��ت��ح��دث  نف�ض  واأ����ض���ار 
اللجنة  اأن  �ضحفية،  ت�رضيحات 
 2020 برنامج  حت�ضري  ول��دى 
خ�ض�ضت 50 باملائة من امليزانية 

االجتماعية  للخدمات  ال�ضنوية 
لل�ضلف و50 باملائة للم�ضاعدات 
االجتماعية ال�ضحية والت�ضامن، 
العالقة  امللفات  ت�ضوية  و�ضيتم 
���رضف  ل����دى   2016 م��ن��ذ 
ل�2020.  املالية  االع��ت��م��ادات 

ال�ضاأن  ه��ذا  يف  اللجنة  ودع��ت 
االإ�رضاع  اإىل  واجعوط  م�ضالح 
املالية  االع��ت��م��ادات  �ضب  يف 
املقدرة   2020 مبيزانية  اخلا�ضة 
�ضنتيم،  مليار  األ��ف  من  باأكرث 
رفع  بعدم  الو�ضاية  اأن  حيث 

و�ضعت  ال�ضلف  عن  التجميد 
دامت  ما  كبري،  حرج  يف  اللجنة 
مل تاأمر ب�ضب االعتمادات املالية 
التي ت�ضمح مبنح هذه امل�ضاعدات، 
الوطنية،  اللجنة  ح�ضابات  يف 

واللجان الوالئية ب�ضكل كلي.

ك�صف رئي�س جلنة اخلدمات االجتماعية للرتبية، م�صطفى بن وي�س، باأن قرار الوزارة رفع التجميد عن خمتلف املنح 
وامل�صاعدات، يجب اأن يكون مرفوقا بعملية �صب االعتمادات املالية اخلا�صة بي 2020 التي تبلغ قيمتها حوايل األف 

مليار، حيث اأح�صت اللجان الوالئية ما يقارب 45 األف ملف ينتظر اأ�صحابها منذ 2016 تخ�س �صلفا خمتلفة، الزواج 
و�صراء وبناء �صكن.

5 مايني �صنتيم والتكفل مب�صاريف حتليل الي"بي.�صي.اآر"  

هذه تفا�صيل �صروط ا�صتفادة 
اأ�صاتذة وموظفي الرتبية من "منحة 

كوفيد 19"
اأقرت اللجنة الوطنية للخدمات 
قطاع  مل�ضتخدمي  االجتماعية 
من  جديدة  اإج���راءات  الرتبية 
لفائدة  وتعوي�ضات  منح  بينها 
الذين  ال��ق��ط��اع  م�ضتخدمي 
اأ���ض��ي��ب��وا ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا 
تقلي�ض  يف  منها  م�ضاهمة 

فاتورة العاج.
اللجنة  رئ��ي�����ض  واأو����ض���ح 
االجتماعية  للخدمات  الوطنية 
الرتبية   ق��ط��اع  مل�ضتخدمي 
م�����ض��ط��ف��ى ب���ن وي�������ض يف 
تقرر  اأنه  �ضحفية  ت�رضيحات 
م�ضاعدات  تقدمي  يف  ال�رضوع 
قطاع  م�ضتخدمي  ل��ف��ائ��دة 
الوطني  امل�ضتوى  على  الرتبية 
القاهرة،  ال�ضحية  احل��االت  يف 
مع  الت�ضامن  اإط��ار  يف  تندرج 
ال��ظ��روف  امل��وظ��ف��ني يف ه��ذه 
با�ضتحداث  وذلك  اال�ضتثنائية 
ي�ضطلح  م��ا  اأو  اخلطر  منحة 
"كوفيد19-" تقدر  عليها منحة 
لفائدة  دينار  األف   50 ب�  قيمتها 
الذين  وامل��وظ��ف��ني  االأ���ض��ات��ذة 
بالفريو�ض  اإ�ضابتهم  تاأكدت 
وح�ضب  امل�ضتجد.  ال��ت��اج��ي 
باالأمر  املعني  يقوم  املتحدث، 
اللجنة  م�ضتوى  على  بالتقدم 
االجتماعية  للخدمات  الوطنية 
ملفه  باإيداع  الوالئية  اللجان  اأو 
املنحة  هذه  �ضب  قبل  ال�ضحي 
التكفل  تقرر  كما  ح�ضابه.  يف 
بامل�ضاريف املرتتبة عن الك�ضف 
�ضواء  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  ع��ن 
عن  اأو  "بي.�ضي.اآر"  بتقنية 
 50 بن�ضبة  "ال�ضكانري"  طريق 
الك�ضف  من  نوع  لكل  باملائة 
امل�ضتجد،  الفريو�ض  ه��ذا  عن 
اأن  مربزا  امل�ضدر  اأ�ضاف  كما 
من  العديد  مع  تعاقدت  اللجنة 
على  اخلا�ضة  والعيادات  املخابر 
لتعوي�ض  الوطني  امل�ضتوى 
واأ�ضار  امل�ضابني.  امل�ضتخدمني 

اأنه يف حالة  يف هذا ال�ضدد اإىل 
املخابر  اأحد  يف  الك�ضف  اإج��راء 
هذه  اقتطاع  يتم  معها  املتعاقد 
املعني  ويدفع  مبا�رضة  الن�ضبة 
التكاليف،  من  باملائة   50 ن�ضبة 
متح�ضا  ي��ك��ون  اأن  ب�����رضط 
حالة  اأما يف  تكفل.  بطاقة  على 
اإجراء هذه التحاليل يف خمرب اأو 
اللجنة،  معها  تتعاقد  مل  عيادة 
فاإن التعوي�ض بن�ضبة 50 باملائة 
يبقى قائما، غري اأن �ضب القيمة 
ياأخذ  املعني  ح�ضاب  يف  املالية 

بع�ض الوقت.

من  األفا   15
م�صتخدمي الرتبية 
ي�صتفيدون بنهاية 

العام من منحة 
التقاعد

اأخرى، ذكر بن وي�ض  ومن جهة 
الهامة  االجتماعية  باخلدمات 
م�ضتخدمو  منها  ي�ضتفيد  التي 
واالأ���رض  واملتقاعدون  القطاع 
االأم��ر  ويتعلق  بها.  املتكفل 
منحة  وه��ي  االأي���ت���ام،  مبنحة 
�ضنوية وتت�ضمن منحة الدخول 
الفطر  عيد  ومنحتي  املدر�ضي 
تقدميها  يتم  بحيث  واالأ�ضحى 
ب�9000  وتقدر  واح��دة،  دفعة 
من  الوالدين  اأح��د  كان  اإذا  دج 
دج  و12000  القطاع  منت�ضبي 
منه.  كاهما  الوالدان  كان  اإذا 
حالة  يف  اأخرى  منح  توجد  كما 
ومنحة  العامل  زوج���ة  وف���اة 
اأح��د  وف���اة  ومنحة  االأرم��ل��ة 
االب��ن.  وف��اة  ومنحة  االأ���ض��ول 
التقاعد،  منحة  وبخ�ضو�ض 
 15000 وج��ود  املتحدث  اأك��د 
الوطني  امل�ضتوى  على  ملف 
منحة  من  اأ�ضحابها  �ضي�ضتفيد 
التقاعد مع نهاية ال�ضنة اجلارية.
لوؤي ي

لاإفتاء االأعلى  املجل�س  من  املطابقة  �صهادة  على  ح�صوله  "كناب" ينتظر 

نوافذ جديدة لل�صريفة االإ�صامية على اأمل ا�صتقطاب اأموال االأ�صر املكتنزة
الرحمان،  عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير  ك�ضف 
الوكاالت اخلا�ضة  الهدف من فتح  اأن  اأم�ض 
بال�ضريفة االإ�ضامية هو ا�ضتقطاب االأموال 

من ال�ضوق املوازية واملكتنزة لدى االأ�رض.
اجلزائرية  البنوك  اإّن  املالية،  وزي��ر  وق��ال 
لل�ضريفة  وخدمة  نافذة   30 قريبا  �ضتوفر 
وكاالتها  خمتلف  م�ضتوى  على  االإ�ضامية 

على الرتاب الوطني.
على  كلمته  خال  املالية  وزي��ر  واأ�ضاف 
االإ�ضامية  لل�ضريفة  وكالة  تد�ضني  هام�ض 
اخلدمات  ه��ذه  اأن  "كناب"،  لبنك  تابعة 
�ضت�ضمح للمواطنني اجلزائريني وللمتعاملني 
يف  اأريحية  بكل  ال��ع��ودة  االقت�ضاديني 

نظامهم البنكي.
واأكد الوزير اأن ال�ضريفة االإ�ضامية هدفها 
ا�ضتقطاب االأموال املكتنزة عن طريق توفري 
اأن  خا�ضة  اأموالهم،  لو�ضع  الظروف  كل 
التوفري واالحتياط  البنوك مبا فيها بنك  كل 

�ضيح�ضل  "كناب" 
املطابقة  �ضهادة  على 
االأعلى  املجل�ض  من 

لاإفتاء.
ا�ضتحداث  و�ضيتم 
وك������االت خ��ا���ض��ة 
االإ�ضامية  لل�ضريفة 
وكالة   50 اإىل  ت�ضل 
بنوك  �ضبكة  فيها  مبا 
نهاية  قبل  خا�ضة 

ال�ضنة.
اأن  املالية،  امل�ضوؤول االأول عن قطاع  واأ�ضار 
البنوك  عن  �ضرتفع  والعراقيل  الت�ضييقات 
عهد  نهاية  ع��ن  معلنا  املتعاملني  وع��ن 

املح�ضوبية والت�ضييق يف البنوك.
املتحدث،  ذات  وح�ضب  ذلك  مع  باملوازاة 
اجلزائرية  للبنوك  فروع  افتتاح  �ضيتم  فاإنه 
االنطاق بخم�ض  اأن يكون  العمومية على 

وكاالت يف اأوروبا �ضنة 2021 ثم اإفريقيا.
اأعلن  فقد  ال�رضف،  مكاتب  وبخ�ضو�ض 
�رضف  مكاتب  ا�ضتحداث  عن  املالية  وزير 
اتفاقية  هناك  للمواطنني،  العملة  فيها  تباع 
يف اجلزائر التنظيم موجود. واأ�ضاف اأن بنك 
االعتمادات،  من  معتربا  عددا  منح  اجلزائر 
الفنادق  اعتمادا على م�ضتوى   50 اأين بقي 

الكربى.
لوؤي ي

جائحة كورونا ت�صببت يف تهديد م�صار تقدم 20 �صنة يف جمال ال�صحة
بن بوزيد يوؤكد اعتماد دواء "دولوتغرافري" �صمن العاج االأويل للم�صابني بال�صيدا

ك�ضف اأم�ض وزير ال�ضحة عبد 
اإدخال  عن  بوزيد،  بن  الرحمان 
�ضمن  “دولوتغرافري”،  دواء 
للم�ضابني  االأويل  ال��ع��اج 
�ضي�ضمح  م��ا  وه��و  بال�ضيدا، 
بعاج 80 باملائة من االأ�ضخا�ض 

الذين يعي�ضون بالفريو�ض.
وقال الوزير، خال اإ�رضافه على 
ملكافحة  العاملي  اليوم  اإحياء 
يف  اجلزائر  اإدراج  اإن  ال�ضيدا، 
من  امل�ضتفيدة  البلدان  قائمة 
ملجموعة  الطوعي  الرتخي�ض 
ب�����راءات االأدوي������ة، وال���ذي 
على  باحل�ضول  لها  �ضي�ضمح 
ب�ضعر  “دولوتغرافري”،  دواء 
منخف�ض جدا. وهو ما �ضيم�ضح 
من  العاج  فاتورة  بتقلي�ض 
وحتقيق  القهقرية  الفريو�ضات 

ربح 6 مايني دوالر �ضنويا.
كما اأكد وزير ال�ضحة، ب�ضكل 
اجلزائر  اإرادة  على  ر�ضمي، 
املمكنة  الو�ضائل  كل  لت�ضخري 
ال�ضيدا  وب��اء  م�ضار  لعك�ض 
اإن اجلزائر عازمة  العاملي. وقال 
امل�ضطر  هدفها  حتقيق  على 
ال�ضيدا  وباء  على  الق�ضاء  وهو 

بحلول عام 2030.
هذه  ب��وزي��د يف  ب��ن  واأ���ض��ار 
املنا�ضبة، اإىل اأن جائحة كورونا، 
اخلدمات  اإع��اق��ة  يف  ت�ضببت 
ال�ضحية، وتهديد م�ضار التقدم 
الذي حتقق على مدار 20 �ضنة، 
والتنمية،  ال�ضحة  جم��ال  يف 

فريو�ض  مكافحة  بينها  وم��ن 
ال�ضيدا.

هذه  ب�ضعار  ال��وزي��ر،  وذك��ر 
باليوم  االحتفال  يف  ال�ضنة 
وهو  ال�ضيدا  ملكافحة  العاملي 
م�ضوؤولية  العاملي  “الت�ضامن 
الوطني  وال�ضعار  م�ضرتكة”، 
 ..19 كوفيد  جائحة  “خال 
من  والعاج  الرعاية  �ضمان 

ال�ضيدا م�ضوؤولية اجلميع”.
املر�ضى،  ال��وزي��ر،  وط��م��اأن 
بالتاأكيد على اأهمية ا�ضتمرارية 
بفريو�ض  املتعلقة  اخل��دم��ات 
فقدان املناعة املكت�ضبة، كتوفري 
لتجنب  وال��ع��اج  الك�ضف 
م�ضريا  ال�ضيدا.  وب��اء  ت�ضاعد 
التقدم  لتعزيز  فر�ضة،  اأنها  اإىل 
املنجز يف الق�ضاء على ال�ضيدا، 
لل�ضحة  ت��ه��دي��دا  ب��اع��ت��ب��اره 

العمومية.
واأ�ضاد الوزير، يف هذه املنا�ضبة، 
على �رضاكة اجلزائر مع برنامج 
مكن  م��ا  وه��و  املتحدة،  االأمم 
يف  تقدم  ت�ضجيل  من  بادنا 
اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضيدا.  حماربة 
اجلزائر حققت بف�ضل الت�ضدي 
�ضعيفا  ن�ضاطا  للوباء،  الوطني 
باملئة.   0.1 بن�ضبة  للفريو�ض 
التي  االإجراءات  هذه  اأن  موؤكدا 
الت�ضدي  يف  اجلزائر  اعتمدتها 

للوباء، �ضت�ضتمر وتتعزز.
ك���م���ا ذك�����ر ب����ن ب���وزي���د، 
ملكافحة  الوزارة  با�ضرتاتيجية 

 ،2024″  2020“ ال�����ض��ي��دا 
بالرتكيز على الفئات ال�ضكانية 
بالفريو�ض،  املهددة  الرئي�ضية 
واحل�����ض��ول ع��ل��ى ع���اج ذو 
وغري  منا�ضبة  بيئة  يف  نوعية 
من  للتخفيف  بالعار  وا�ضمة 

اأعباء الوباء.
جمال  الدكتور  ك�ضف  ب��دوره 
متابعة  جلنة  رئي�ض  ف���ورار، 
ن�ضبة  اأن  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض 
يف  ال�ضيدا  م��ر���ض  انت�ضار 

اجلزائر �ضعيفة جدا وال تتعدى 
القطر  عرب  باملائة،   0.1 ن�ضبة 

الوطني.
له  كلمة  يف  الدكتور،  ورك��ز 
العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�ضبة 
دور  على  ال�ضيدا،  داء  ملكافحة 
مرافقة  يف  امل���دين  املجتمع 
مع  خ�ضو�ضا  ال�ضيدا،  مر�ضى 
و�ضعوبة  كورونا  وباء  تف�ضي 

تنقل هوؤالء املر�ضى للعاج.
 لوؤي/ي
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عازمون على تطوير ال�صناعة الع�صكرية للتخل�س
 من التبعية التكنولوجية للخارج

حممد علي 
------------------

على  �ضنقريحة  ال��ف��ري��ق  وق���ال 
هام�ض زيارته اإىل القاعدة املركزية 
لاإمداد بالناحية الع�ضكرية االأوىل: 
التفقد  زي��ارة  مبنا�ضبة  “ي�ضعدين 
اإىل  بها  اأق���وم  التي  والتفتي�ض 
بالناحية  لاإمداد  املركزية  القاعدة 
بكم  االلتقاء  االأوىل  الع�ضكرية 
من  وم�ضتخدميها  اإطاراتها  اأنتم 
لكم  والتاأكيد  ومدنيني  ع�ضكريني 
للجي�ض  العليا  القيادة  اأن  جميعا 
الوطني ال�ضعبي عازمة على  جعل 
الرائدة  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضة  هذه 
التي ُتعد قطبا �ضناعيا ا�ضرتاتيجيا 
بامتياز رفقة املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية 
حقيقية  انطاق  قاعدة  االأخ��رى، 
واعدة  ع�ضكرية  �ضناعة  لتطوير 
بالقدرات  االرت��ق��اء  �ضاأنها  م��ن 
لوحدات  والعملياتية  التكتيكية 
ال�ضري  عمادها  الربية  املعركة  قوام 
خطى  على  وامل��درو���ض  الثابت 
هذا  يف  امل�ضطرة  االأه���داف  بلوغ 
املجال احليوي، ال �ضيما فيما يتعلق 

الع�ضكري  العتاد  جتديد  ب�ضمان 
وع�رضنته واالرتقاء مب�ضار االإ�ضناد 
مداه  اإىل  واللوجي�ضتيكي  التقني 
“ف�ضكرا  لي�ضرت�ضل:  املاأمول”، 
على  وال�ضادة  ال�ضيدات  اأيتها  لكم 
وجهودكم  العمل  يف  تفانيكم 
بلوغ  اأج��ل  من  واحلثيثة  امل�ضنية 
هذه  وحتقيق  املرموق  امل�ضتوى  هذا 
والتطويرية  التجديدية  االإجنازات 
تطلعات  مع  متاما  املتوافقة  الهامة 
اإىل  اأ�ضا�ضا  الهادفة  العليا  القيادة 
قادر  وع�رضي  ق��وي  جي�ض  بناء 
على تطويع اأحداث التكنولوجيات 

التحديات  كافة  مبواجهة  وجدير 
املعرت�ضة”.

اجلي�ض  اأرك���ان  رئي�ض  واأ���ض��اف 
لهذه  “وجت�ضيدا  ال�ضعبي:  الوطني 
املقاربة الوطنية املتب�رضة واإميانا منا 
باأن التحدي يف عامل اليوم يكمن يف 
التكنولوجيا  يف  والتحكم  املعرفة 
ل�ضيادة  هامني  عاملني  باعتبارهما 
للمحافظة  اأ�ضا�ضي  و�رضط  االأمة 
قلت  وا�ضتقرارها،  اأمنها  على 
غمار  خ�ضنا  املقاربة  لهذه  جت�ضيدا 
بهدف  الع�ضكرية  ال�ضناعة  تطوير 
الوطني  اجلي�ض  احتياجات  تلبية 

واإ�ضناد  اإم��داد  مب�ضادر  ال�ضعبي 
داخلية وامل�ضاهمة يف نف�ض ال�ضياق 
الوطنية  ال�ضناعات  بعث  يف 
من  اال�ضرتاتيجي  اإدماجها  وحتقيق 

خال م�ضاريع ذات اآفاق واعدة”.
اخليار  ه��ذا  تبنينا  “ولقد  وت��اب��ع: 
على  االعتماد  خال  من  ال�ضائب 
باقت�ضاد  ت�ضمح  �ضناعية  روؤي��ة 
التنمية  يف  وت�ضاهم  املالية  املوارد 
للباد  واالجتماعية  االقت�ضادية 
اال�ضرتاتيجيات  اإحدى  ُتعد  لكونها 
يف  امل�ضاهمة  اإىل  الرامية  الدفاعية 
ببادنا  ال�ضناعي  الن�ضيج  تنمية 
لتنويع  الوطني  امل��وج��ود  ودع��م 
�ضغل  منا�ضب  وتوفري  االقت�ضاد 
وطني  �ضناعي  منتوج  وحتقيق 
التخل�ض  ع��ن  ف�ضا  تناف�ضي، 
من  وتدريجية  جزئية  ب�ضفة  ولو 
اخلارج  جتاه  التكنولوجية  التبعات 
وهو اخليار الذي جت�ضد ميدانيا من 
اأبحاث موؤ�ض�ضات اقت�ضادية  خال 
من  وجت��اري  �ضناعي  طابع  ذات 
بينها القاعدة املركزية لاإمداد ببني 

مراد بالناحية الع�ضكرية االأوىل”.

اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي، الفريق ال�صعيد �صنقريحة، عزم القيادة العليا للجي�س على تطوير ال�صناعة 
الع�صكرية بهدف تلبية احتياجات املوؤ�ص�صة مب�صادر اإمداد واإ�صناد داخلية تخل�صها ولو ب�صفة جزئية من التبعية التكنولوجية 

جتاه اخلارج.

�صنقريحة يوؤكد: 

 

 575 بلدية عرب الوطن تعاين 
من ا�صطرابات يف التزويد باملاء

الوطني،  القطر  بلدية عرب   575 اأن  براقي،  اأرزقي  املائية،  املوارد  ك�ضف وزير 
تعاين من ا�ضطرابات يف التزويد باملاء.

واأورد الوزير، خال اإ�رضافه على اإطاق تطبيق اإلكرتوين لتفعيل نظام ال�ضباك 
بلدية عرب   966 اإن  املائية،  املوارد  التي يقدمها قطاع  املوحد اخلا�ض باخلدمات 

القطر الوطني، تتوفر على التزويد باملاء ال�رضوب.
املواطنني  من  باملائة   75 يوجد   ،2020 �ضنة  ويف  اأنه  براقي،  اأرزقي  واأ�ضاف 
الذين ي�ضتهلكون املياه يوميا » نزودهم يوميا باملياه «، و25 باملائة يتم تزويدهم 
خال يومني اأو ثاثة.ومن جهة اأخرى، ك�ضف براقي، اأن كمية االأمطار االأخرية 
اأن اجلزائر ح�ضلت  املياه. م�ضيفا  47 مليون مرت مكعب من  �ضمحت بت�ضجيل 
14 باملائة يف  369 ملم كاإجمايل االأمطار لهذه ال�ضنة، م�ضجلة نق�ضا ب�  على 
املتو�ضط ال�ضنوي.                                                                                ق/و

اأرزقي براقي يوؤكد:

تطعيم  حلملة  اال�صتعداد  اإفريقيا  حكومات  من  العاملية" تطلب  "ال�صحة 
�صد كورونا

دعت منظمة ال�ضحة العاملية الدول 
بن�ضاط  اال�ضتعداد  اإىل  االإفريقية 
فريو�ض  �ضد  �ضكانها  لتطعيم 

كورونا امل�ضتجد.
هذا  يف  الدولية  املنظمة  ولفتت 
ال�ضياق اإىل اأن اأقل من ن�ضف بلدان 
القارة حددت ال�ضكان ذوي االأولوية 
للتلقيح، واأقل من ربع بلدانها لديها 
بيان  اللقاحات.وقال  متويل  خطط 
�ضحفي �ضادر عن منظمة ال�ضحة 
القارة  اإن  جنيف  يف  ُن�رض  العاملية 
"بعيدة  احلايل  الوقت  يف  االإفريقية 
�ضد  للتطعيم  اال�ضتعداد"  ع��ن 
اأن  منه  يراد  والذي   ،)19  - )كوفيد 
يكون اأكرب حملة حت�ضني يف تاريخ 

القارة.
ملنظمة  االإقليمية  املديرة  وتعتقد 
ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة الإف��ري��ق��ي��ا، 
القارة  اأن  مويتي،  مات�ضيدي�ضو 
"تكثف  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��وج��ب 
ال�رضعة"  وجه  على  اال�ضتعدادات 

ملثل هذه احلملة.
العاملية  ال�ضحة  منظمة  وتعمل 
كيفية  ح��ول  ال�رضكاء  مع  حالًيا 
اآلية  خ��ال  م��ن  اإفريقيا  حت�ضني 
مت  التي  ال��دول��ي��ة،   "COVAX"
جلميع  اللقاحات  لتوفري  اإقامتها 

البلدان بطريقة من�ضفة.
هذه  خال  من  اأن��ه  املفرت�ض  ومن 
من   ٪  20 �ضيتمكن  الدولية  االآلية 
على  احل�ضول  من  القارة  �ضكان 
يف  كورونا  فريو�ض  من  احلماية 
املرحلة االأولية.وفقا لتحليل منظمة 
ال�ضحة العاملية، فاإن 49 ٪ فقط من 
البلدان االإفريقية حتى االآن "حددت 
املجموعات ال�ضكانية ذات االأولوية 
للتلقيح"، يف حني اأقامت ٪44 فقط 
تن�ضيق".كما  "هياكل  البلدان  من 
موارد  لتعبئة  خطط  وجود  ُر�ضد 
البلدان  م��ن   ٪  24 يف  التطعيم 
اأدوات  لديها   ٪ و17  االإفريقية، 
لديها  فقط  و12٪  البيانات،  جلمع 

املجتمعية.ووفق  للم�ضاركة  برامج 
ال�ضحة  ملنظمة  االإقليمية  املديرة 
لقاح  "تطوير  فاإن  الإفريقيا،  العاملية 
اأوىل  خطوة  جمرد  هو  وفعال  اآمن 
مويتي  التح�ضني".وحذرت  لنجاح 
مل  اإذا  املحلية  املجتمعات  اأن  من 
تكن واثقة من اخل�ضائ�ض الوقائية 
لاأدوية، فلن حتقق اللقاحات نتائج 
ال�ضحة  منظمة  ك��ب��رية.وت��ق��در 
العاملية اأن 5.7 مليار دوالر �ضتكون 
مطلوبة للتطعيم �ضد "كوفيد 19" 
يف اإفريقيا، و�ضوف يزداد هذا املبلغ 
بن�ضبة 15 - 20 ٪ اإذا اأ�ضيفت اإليه 
واإي�ضال  احلقن  اإم���دادات  تكلفة 
اللقاح.ولفتت اإىل اأن مثل هذا االأمر 
ال يتطلب مهنيني �ضحيني مدربني 
اأي�ضا �ضا�ضل  فح�ضب، بل يتطلب 
اخلدمات  اإىل  باالإ�ضافة  توريد، 
وتعبئة  املنا�ضبة  اللوج�ضتية 

املجتمع.
تقدير  اإىل  ت�ضتند  التقديرات  هذه 

"COVAX"  لتكلفة جرعة واحدة 
من اللقاح مبتو�ضط 10.55 دوالرا، 
�ضخ�ض  كل  اأن  يفرت�ض  وبح�ضاب 
للتطعيم. جرعتني  اإىل  �ضيحتاج 
االإفريقية  امل��راك��ز  م��دي��ر  وك���ان 
والوقاية  االأمرا�ض  على  لل�ضيطرة 
�رّضح  نكينغا�ضونغ،  جون  منها، 
االأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ب���اأن ال��ق��ارة 
مليار   1.5 ح��وايل  اإىل  �ضتحتاج 
لكل  بجرعتني  اللقاح،  من  جرعة 
تغطية  اإىل  للو�ضول  �ضخ�ض، 
�ضكانية تبلغ 60 يف املائة ملا يعرف 
مبناعة القطيع.وراأى اأن التطعيمات 
يف اإفريقيا ميكن اأن تنطلق يف موعد 
عام  من  الثاين  الربع  يتجاوز  ال 
املكتب  اإح�ضاءات  2021.ووفق 
العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  االإقليمي 
اإفريقيا  يف  االإ�ضابات  عدد  جتاوز 
2.16 مليونا حتى 30 نوفمرب، فيما 

بلغت الوفيات 51.7 األفا.
لوؤي/ي

مناق�صة تنظيم و�صبط ت�صويق 
املنتجات ال�صيدية

باجلزائر  فروخي،  اأحمد  �ضيد  ال�ضيدية،  واملنتجات  البحري  ال�ضيد  وزير  عقد 
التجارة، كمال رزيق،  املرئي عن بعد، مع وزير  التحا�رض  تقنية  اجتماعا، عرب 
م�ضتوى  على  ال�ضيدية  املنتجات  ت�ضويق  و�ضبط  تنظيم  لدرا�ضة  خ�ض�ض 

االأ�ضواق الوطنية لتكون اأكرث وفرة وباأ�ضعار معقولة. 
وخال هذا االجتماع، الذي جرى بح�ضور اإطارات من الوزارتني، اأكد فروخي 
على �رضورة تنظيم و�ضبط ن�ضاط ت�ضويق املنتجات ال�ضيدية على م�ضتوى 
االأ�ضواق الوطنية لتكون اأكرث وفرة وتنوعا وتناف�ضية ويكون هناك توازن بني 
ال�ضيد  التجارة.واأو�ضح  وزارة  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  وذلك  والثمن  النوعية 
فروخي يف هذا ال�ضياق اأن قطاع ال�ضيد البحري يعمل على عدة جبهات من 
القطاعات  ال�ضيدية مع خمتلف  للمنتجات  الت�ضويق  مراحل  التحكم يف  اأجل 

الوزارية.     
الت�ضويق،  عملية  يف  املتدخلني  كافة  ن�ضاط  وت�ضهيل  اأف�ضل  ت�ضيري  وبهدف 
�ضدد وزير ال�ضيد البحري على �رضورة اإن�ضاء اأ�ضواق للجملة والتجزئة خا�ضة 
ال�ضيد  اأبرز  الوطني.كما  امل�ضتوى  على  املائيات  وتربية  ال�ضيدية  باملنتجات 
اإطار  يف  ال�ضمكي  املنتوج  لبيع  جتارية  ف�ضاءات  تخ�ضي�ض  اأهمية  فروخي 
اإجراءات ت�ضمن االحرتام الكامل للمعايري ال�ضحية و�رضوط النظافة. واأ�ضار 
اأي�ضا اإىل �رضورة ت�ضجيع التجارة االإلكرتونية للمنتجات ال�ضمكية خا�ضة يف 
الظروف ال�ضحية احلالية.   ويف اإطار برنامج العمل املعتمد من طرف احلكومة 
للخما�ضي 2020 - 2024، اأو�ضح ال�ضيد فروخي اأن ت�ضجيع ت�ضدير املنتجات 
الت�ضويقي  التنظيم  جت�ضيد  اأجل  ومن  االأولويات.   بني  من  يندرج  ال�ضيدية 
عمل  منهجية  "و�ضع  ال�رضوري  من  اأنه  البحري  ال�ضيد  وزير  اعترب  اجلديد، 
وذلك  البحري  ال�ضيد  قطاع  االعتبار خ�ضو�ضيات  بعني  ياأخذ  قانوين  واإطار 
تدريجية  مبراحل  العمل  حت�ضني  على  تعتمد  روؤية  يف  الفاعلني  جميع  باإ�رضاك 
عدد  تقلي�ض  على  اأي�ضا  العمل  يجب  اأنه  الوزير  واأبرز  ميدانية".  ومرافقة 

الو�ضطاء يف �ضل�ضلة الت�ضويق ومراعاة اأخاقيات املهنة.
من جانبه، ثمن وزير التجارة مبادرة تنظيم �ضبط وت�ضويق املنتجات ال�ضيدية 
على م�ضتوى االأ�ضواق الوطنية، مربزا "اأن قطاع ال�ضيد البحري ح�ضا�ض وهام 

بالن�ضبة للمواطن".
بتح�ضني  �ضت�ضمح  ال�ضمكية  املنتجات  ت�ضويق  عملية  تنظيم  اإن  رزيق  وقال 
�ضحة  اح��رتام  تكر�ض  اآليات  بو�ضع  وكذلك  العر�ض  وظ��روف  االأ�ضعار 
امل�ضتهلك، مربزا اأهمية و�ضع معايري لت�ضويق هذه املنتجات يف اأ�ضواق اجلملة 
االأ�ضواق  اإىل  "الولوج  من   - قوله  - ح�ضب  التنظيم  هذا  و�ضيمكن  والتجزئة. 
العاملية، خا�ضة ال�ضوق ال�ضينية التي تعترب من اأهم االأ�ضواق الدولية الكربى".
�ضت�ضاهم يف رفع حجم  ال�ضمكية  املنتجات  اأن �ضادرات  ال�ضيد رزيق  واعترب 
الذي حدده رئي�ض اجلمهورية  الهدف  اأن  املحروقات، موؤكدا  ال�ضادرات خارج 
برفع حجم ال�ضادرات خارج املحروقات اإىل 5 مليارات دوالر "ميكن حتقيقه يف 
اآواخر 2021 ".ولهذا الغر�ض اتفق الوزيران  خال هذا االجتماع على املتابعة 
الدورية وال�ضهر على التنفيذ امليداين لهذا الربنامج مع اإ�رضاك الفاعلني املعنيني. 
املنتوج  بت�ضويق  املتعلقة  القوانني  وحتيني  ت�رضيع  �ضبل  مناق�ضة  باملنا�ضبة  ومت 
بالن�ضبة  املهنة  باأخاقيات  املخت�ضة  اللجنة  عمل  على  االطاع  مع  ال�ضمكي 
اإدراج  اقرتاح  مت  كما  البحري.  ال�ضيد  مبنتوج  املتعلقة  التجارية  للن�ضطات 
املخرب الوطني ملراقبة وحتليل منتجات ال�ضيد البحري وتربية املائيات ونظافة 

االأو�ضاط �ضمن �ضبكة املخابر املعتمدة من طرف وزارة التجارة.
ق/و

تخ�س من تفوق قدرة ا�صتيعابها 500 م�صل

الك�صف عن االإجراءات املطبقة مب�صاجد تفتح اأبوابها اليوم
الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  ك�ضفت 
الدفعة  فتح  ق��رار  اأن  واالأوق���اف، 
يخ�ضع  امل�����ض��اج��د  م��ن  اجل��دي��دة 
ل�رضوط، منها الربوتوكول ال�ضحي 

املطبق على �ضابقاتها. 
الديني  التوجيه  ملديرية  بيان  ووفق 
فاإن  ب��ال��وزارة،  ال��ق��راآين  والتعليم 

التي تفوق قدرة  امل�ضاجد،  فتح هذه 
�ضيكون  م�ضل،   500 ا�ضتيعابها 
تنظيم  وكذا  ال��والة،  مع  بالتن�ضيق 
العبادة  لدور  م�ضبقة  تعقيم  حملة 

املعنية. 
�ضف اإىل ذلك، على الدفعة اجلديدة 
من امل�ضاجد املقرر فتحها، اخل�ضوع 

مت  ال��ذي  ال�ضحي  للربوتوكول 
فتحها  مت  التي  امل�ضاجد  يف  تطبيقه 
�ضابقا، والتي يفوق قدرة ا�ضتيعابها 
احلكومة  وكانت  م�ضل.   1000
تدابري  االإثنني،عن  يوم  اأعلنت،  قد 
مت  والذي  ال�ضحي،  للحجر  جديدة 
حيث  اإ�ضافيني،  الأ�ضبوعني  متديده 

اأنه  االأوىل  ال���وزارة  بيان  يف  ج��اء 
تقرر فتح ال�م�ضاجد ذات �ضعة تزيد 
التقّيد  مع  وذلك  م�ضل،   500 عن 
والربوتوكوالت  بالتدابري  ال�ضارم 
من  واحلماية  للوقاية  ال�ضحية 

انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد.
لوؤي/ي

اإجراء اخلربة التقنية على قرابة                
          400 األف بناية قدمية 

قامت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية باإجراء خربة على اأزيد من 380.000 بناية 
الع�رضين  ال�ضلطات خال  اأطلقتها  التي  القدمي  البناء  ترميم  اإطار عمليات  يف 

�ضنة االأخرية، ح�ضب ما اأكده، الرئي�ض املدير العام للهيئة، بومدين اأوقا�ضي. 
واأو�ضح اأوقا�ضي خال لقاء وزاري م�ضرتك حول التغريات املناخية والنجاعة 
اأن  املتجددة،  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزارة  طرف  من  نظم  الطاقوية، 
وعنابة  اجلزائر  �ضيما  ال  الكبرية،  باملدن  القدمي  البناء  �ضملت  اخلربة  عمليات 
اأي�ضا  تكمن  اخلربة،  عامل  على  وعاوة  �ضكيكدة،  وكذا  وق�ضنطينة  ووهران 
ترميم  حلول  اإيجاد  الأجل  الدرا�ضات  مكاتب  م�ضاعدة  يف  الهيئة  ذات  مهمة 
بنيوية ومقاومة للطوارئ الطبيعية، مثل الزالزل.                                    ق/و
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معاناة مواطني قمار مع فو�صى و�صائل النقل متوا�صلة

علي حممد 
---------------- 

امل�ضافة  ق�رض  من  الرغم  فعلى 
حافلة   15 من  اأك��رث  توفر  و 
حالة  اأن  اإال  اليوم  مدار  على 
جعلت  الامباالة  و  الت�ضيب 
فبداية  م��زري��ا.  واق��ع��ا  منها 

ي��ن  اأ ال�ضباحية  ال��ف��رتة  م��ن 
و  العمال  من  الع�رضات  يقبل 
للذهاب  واملت�ضوقني  الطلبة 
متدر�ضهم  و  عملهم  الأماكن 
احل��اف��ات  ج��ل  اأن  ي��ج��دون 
اأماكن  بها  يوجد  ال  القادمة 
من  قدومها  ب�ضبب  �ضاغرة 
م�ضافري  وبها  تغزوت  مدينة 

عديد  اأن  خا�ضة  املدينة  هذه 
منها،  احلافات  هذه  اأ�ضحاب 
يف  قمار  م�ضافري  يدخل  مما 
وت�ضييع  االن��ت��ظ��ار  دوام���ة 
على  ال��وق��ت  م��ن  ���ض��اع��ات 
ح�����ض��اب اأوق�����ات ال��ع��م��ل، 
من  على  ي�ضتوجب  وال��ت��ي 
النهو�ض  ت�ضييعها  يريد  ال 

ق��ب��ل ال�����ض��اع��ة ال�����ض��اد���ض��ة 
ي��زي��د  ال  مل�����ض��اف��ة  ���ض��ب��اح��ا 
�ضاعة.  ن�ضف  ع��ن  وق��ت��ه��ا 
ول���ه���ذا ي��ط��ال��ب م�����ض��اف��رو 
ال�ضلطات  من  قمار  مدينة 
مديرية  وم�ضوؤويل  املحلية 
م�ضوؤولياتهم  بتحمل  النقل 
انطاق  نقطة  بجعل  وذل��ك 
مدينة  هو  �ضباحا  احلافات 
حافات  بني  والف�ضل  قمار 
و  ال��وادي  قمار  النقل  خطي 
تكون  حتى  ال��وادي،  تغزوت 
مدينة  اأف�ضل  النقل  و�ضعية 
جمالية  قدر  على  الوالية  يف 
التوقف  حم��ط��ات  ات��ق��ان  و 
فيها.  حديثا  امل�ضّيدة  الفريدة 

امل�صافرين  نقل  واقع  فيها  يتخبط  التي  املزرية  الو�صعية  من  �صخطهم  "التحرير" على  لي  قمار  مواطني  من  العديد  عربرّ 
�صنوات! كلم منذ   15 الوادي مب�صافة  الوالية  الرابط بني مدينتهم وعا�صمة  على اخلط 

قمار مدينة  هو  �صباحا  احلافات  انطاق  نقطة  بجعل  -املطالبة 

الوادي الوالية  الرابط بني مدينتهم وعا�صمة  على اخلط 

العمر  م��ن  يبلغ  طفل  لقي 
ب�ضعقة  ح��ت��ف��ه  12�ضنة 
االأع��م��دة  ب��اإح��دى  كهربائية 
بلدية  و���ض��ط  الكهربائية 
احل��دودي��ة.  العربي  الطالب 
ت��ف��ا���ض��ي��ل احل����ادث ي��وؤك��د 
���ض��ع��ود ال��ط��ف��ل ل��ل��ع��م��ود 
للعب  خيط  لربط  الكهربائي 
لل�ضغط  بعمود  كارجوحة  به 
بلديتي  يربط  ال��ذي  العايل 
املاء،  بدوار  العربي  الطالب 
وترديه  بالكهرباء  لي�ضعق 

املكان. عني  يف  هامدة  جثة 
احلماية  اأع��وان  تدخلت  ي��ن  اأ
ال�ضحية  نقل  ومت  امل��دن��ي��ة 
مل�����ض��ل��ح��ة ح���ف���ظ اجل��ث��ث 

اال�ضت�ضفائية  باملوؤ�ض�ضة 
العربي.  بالطالب  العمومية 
ملعرفة  حتقيق  فتح  فتح  مت  فيما 

املميت. احلادث  تفا�ضيل 
ال��وادي  والي��ة  يف  وتنت�رض 
م��ث��ل ه����ذه االرج����وح����ات 
اأين   ، مكان  كل  يف  اخلطرية 
الرباط  بربط  ب��ن��اء  االأ يقوم 
الياجور  حجر  يجمع  ال��ذي 
اأعلى  يف  للبناء  املخ�ض�ض 
بالدوران  ويقومون  االأعمدة 

العمود. حول 
امل��راف��ق  قلة  ظ��ل  يف  وذل��ك 
يف  الرتفيه  وحدائق  العمومية 

الوالية. وبلديات  قرى  كل 
ق.م

ت���ع���رف ح���اف���ات، 
التابعة  بنقل  تقوم 
العمومية  للمدر�ضة 
ل��ل��ن��ق��ل احل�����رضي 
املنتدبة  ب��ال��والي��ة 
امل���غ���ري و���ض��ع��ي��ة 
انعدام  جراء  كارثية 

املواطنني  وجعل  ال�ضيانة. 
احلافات  حالة  ي�ضتكون،من 
�ضيفا  احل��رارة  تدخل  التي 
اإعادة  يبقى  اأين  �ضتاء،  والربد 
غائب  ب�ضيط  كاأمر  زجاجها 
ال�ضكان  عرب  كما  �ضنة.  منذ 
حافلتني  الأن  غ�ضبهم،  على 
بتغطية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ف��ق��ط 
بحجم  مدينة  جل  يف  النقل 
وهو  املغري  املنتدبة  الوالية 
ا�ضتخدام  على  يجربهم  ما 
تنقاتهم  يف  الكلوند�ضتان 
الوالية  �ضكان  ت�ضاءل  كما   .

عا�ضمة  وكذا  املغري  املنتدبة 
ال��والي��ة ع��ل��ى امل��ع��اي��ري يف 
غري  بحافات  الوالية  تزويد 
جنوبية  والي���ة  يف  مكيفة 
 50 ال�  احلرارة  درجات  تفوق 
يف  بينما  ال�ضيف  ف�ضل  يف 
ال�ضمالية  الواليات  من  عدد 
 . مكيفة  ب��ح��اف��ات  ت���زود 
توؤرق  الو�ضعية  هذه  وتبقى 
انتظار  يف  ال��والي��ة  �ضكان 
حافلتني  ل�ضيانة  حلول  ايجاد 

املواطن. خلدمة  تكييفها  اأو 
ق.م

"للتحرير"  احلي  �ضكان  عرب 
لتعميم  املا�ضة  حاجتهم  عن 
بكل  ال��ع��م��وم��ي��ة  ن�����ارة  االإ
�����ض����وارع حل����ي، وال���ت���ي 
اأمر  باحلي  التجول  اأ�ضبح 
خ��ط��ر ل��ل��غ��اي��ة خ��ا���ض��ة يف 
�ضكان  ح�����ض��ب  و  ال��ل��ي��ل، 
ن��ه��م ي��ع��ي�����ض��ون يف  احل���ي اأ
على  و  ال��دام�����ض،  ال��ظ��ام 

املحليني،  امل�����ض��وؤول��ني  م��را 
احل��ي  ظلمة  اأن  م�ضيفني 
نفو�ضهم  يف  اخل��وف  تبعث 
اعتداء. ويف  اأي  حدوث   من 
ال�ضكان  اأعرب  ال�ضياق  هذا 
جراء  العارم  ا�ضتيائهم  عن 
اأ�ضحى  ال��ت��ي  الو�ضعية 
يقطنون  ال��ذي  احلي  عليها 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ض��ة  ب���ه، 

والنظافة  م��ن��ي  االأ باجلانب 
وقد  العمومية،  ن����ارة  واالإ
حقيقة  عن  احلي  �ضكان  وقف 
البع�ض  ا�ضطر  مما  الو�ضع  
امل�ضابيح  و�ضع  اإىل  منهم 
م���ام واج��ه��ات  ال�����ض��غ��رية اأ
ق��ت��ة  ب��ي��وت��ه��م ك��ح��ل��ول م��وؤ
ن���ارة ال�����ض��وارع،  الن��ع��دام اإ
كافية  غري  تبقى  نها  اأ غري 
احلالك  الظام  مواجهة  يف 
احلي  ���ض��وارع  يطبع  ال��ذي 
ه��ذا  يف  م�ضيفني  ل��ي��ا،  
بات  الو�ضع  اأن  ال�ضياق 
ال�ضكان  ح�ضب  ي��ط��اق  ال 
بعني  ال��ت��ق��ي��ن��اه��م  ال���ذي���ن 
ان�ضغاالتهم  لنقل  امل��ك��ان 
كما  توؤرقهم.  اأ�ضحت  التي 
�ضغلهم  ت��وف��ريه��ا  اأ���ض��ب��ح 
نحن  و  خ�ضو�ضا  ال�ضاغل 

الكرمي،  رم�ضان  �ضهر  يف 
م�ضاعب  مواجهة  اأن  كما 
من  يعترب  احلي  بهذا  احلياة 
التي  التحديات  اأك��رب  ب��ني 
التي  ال��ع��ائ��ات  تواجهها 
كما  احل��ال��ة.  م��ن  �ضئمت 
افتقار  اأن  امل��واط��ن��ون  اأك��د 
العمومية  ن���ارة  ل���اإ احل���ي 
بع�ض  ظ��ه��ور  يف  ���ض��اه��م 
كل   ،.. االجتماعية  ف��ات  االآ
بتدخل  ياأملون  جعلهم  هذا 
خا�ضة  و  املعنية   ال�ضلطات 
يعدهم  الذي  البلدية  رئي�ض 
بتوفري  مرة  كل  يف  و  دائما 
بات  وو�ضع  لهم..  ن��ارة  االإ
و  القاطنني  ح�ضب  يطاق  ال 
امل�ضوؤولية  كل  حمملني  هم 

البلدية. لعمال 
منلي احلق  عبد 

املواطنني  من  العديد  يزال  ال 
ي�ضتكون  ال���وادي   ب��والي��ة 
االنرتنت  تدفق  �ضعف  م��ن 
واالن��ق��ط��اع��ات امل��ت��ك��ررة 
هوؤالء  ياأمل  حيث  لل�ضبكة، 
االأنرتنت  مقاهي  واأ�ضحاب 
ال��ذي��ن ي�����ض��ط��رون الإغ��اق 
طويلة  ل�ضاعات  حماتهم 
التوا�ضل  م��واق��ع  ،ورواد 
ن���واع���ه،  االج���ت���م���اع���ي ب���اأ
ال�ضبكة   ه��ذه  اأن  وح�ضبهم 

تعرف تدّن  يف جودة اخلدمات 
االأخرية،  الفرتة  خا�ضة  املقدمة 
املتكررة  االنقطاعات  من  و 
ال�ضبكة،  هذه  تعرفها  التي 
عن  الطلبة  بع�ض  عرب  كما 
الذي  الو�ضع  من  ا�ضتيائهم 
تعذر  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهم 
املعلومات  على  ح�ضولهم 
بحوثهم،  الإجن���از  ال��ازم��ة  
االأح��ي��اء   بع�ض  عرفت  وق��د 
لفرتات  ال�ضبكة  يف  �ضعفا 

من  نذار  اإ �ضابق  دون  متتالية 
عرفت  ،فيما  املعنية  اجلهات 
اجلزائر  ات�ضاالت  م�ضلحة 
طرف  من  يومية  احتجاجات 
توجهوا  ال��ذي��ن   ، امل��واط��ن��ني 
ن��ح��و امل�����ض��ل��ح��ة م���ن اأج���ل 
هذا  اأ�ضباب  عن  اال�ضتف�ضار 
ن��رتن��ت  االأ ل�ضبكة  ال�ضعف 
ت�����ض��دي��ده��م  م��ن  ب��ال��رغ��م   ،
 ، �ضهر  ك��ل  للم�ضتحقات 
خ��ارج  بقيت  اخل��دم��ة  اأن  اإال 
بالرغم  و   ، التغطية  جم��ال 
التطّورات  و  االإج��راءات  من 
يف  عرفتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
خدمة  لتح�ضني  االأخرية  االآونة 
خ�ضائر  لتبقى  ن���رتن���ت،  االأ
يتكبدها  االنقطاعات  ه��ذه 
من  اجلزائر،  ات�ضاالت  زبائن 
على  باالإعام  املكّلف  جهته 
اجلزائر  ات�ضاالت  م�ضتوى 
  " خالدي  ال�ضعيد   " بالوالية 

�ضبب  اأن   - للتحرير   - ّك��د  اأ
ن��رتن��ت   االأ و�ضعف  انقطاع 
العوي�ض..،  بامل�ضكل  لي�ض 
عن  خ��ارج  ن��ه  اأ اىل  م�ضيفا 
مربجما  ك��ان  ن��ه  واأ نطاقهم، 
اال�ضتقطاب  اأج��ه��زة  زي���ادة 
ب�ضبب  ذل��ك  ت��ع��ذر  ول��ك��ن��ه 

 . كورونا 
مديرية  ينا�ضدون  الزبائن 
بالوالية  اجل��زائ��ر  ات�ضاالت 
على  ال��ق�����ض��اء  ������رضورة 
بهذه  املتكررة  االنقطاعات 
ال��دائ��م  و�ضعفها  ال�ضبكة 
من  ع���ال  ت��دف��ق  ل�����ض��م��ان   ،
البحث  عملية  ت�ضهيل  اأج��ل 
ال�����ض��ب��ك��ات  يف  واالب���ح���ار 
وح�ضولهم  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 
وقت  اأقل  يف  املعلومات  على 
معاناتهم  ع��ل��ى  وال��ق�����ض��اء 

. اليومية 
منلي عبداحلق 

ي��ق��ول م��راق��ب��ون 
ال��غ��م��و���ض  اأن 
وال����ربي����ك����والج 
ي�����ض��ي��ط��ر ع��ل��ى 
امل�ضلك  م�����رضوع 
ال������ف������اح������ي 
ب���امل���ح���ي���ط���ات 
ال�����ف�����اح�����ي�����ة 
فرغم  ب��ت��غ��زوت، 
ب��رجم��ة امل�����رضوع 
ع���ل���ى ال������ورق 
امل�ضالح  واع��ان 
امل���ح���ل���ي���ة ع��ل��ى 
اأن  اإال  ال��ب��داي��ة 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
دفعها  يرجى  التي 

من  ينفذ  ومل  نائمة  مازالت 
القليل  �ضوى  امل�رضوع  ه��ذا 
عائق  اأ�ضبح  حيث   ، بح�ضبهم 
ان  بعد  ال��ف��اح��ني  ي�����ض��ادف 
يف  متاأرجحا  امل��ق��اول  تركه 
اىل  وانتقل  االأ�ضغال  ن�ضف 
يقولون  كما  اأخ��رى،  منطقة 

الفاحني  معاناة  من  زاد  مما 
ب��ت��ل��ك امل��ن��اط��ق وان��ع��ك�����ض 
الفاحي  االنتاج  على  �ضلبا 
من  امل��ع��ان��اة  اىل  باال�ضافة 
يف  الفاحية  الكهرباء  نق�ض 
. املحيطة  املناطق  من  الكثري 
ق.م

وفاة طفل ب�صعقة كهربائية بالطالب 
العربي احلدودية

هذه حافات النقل احل�صري العمومي 
بالوالية املنتدبة املغري 

حملوا امل�صوؤولية لعمال البلدية

�صكان حي "القدد" ببلدية الوادي يعانون من انعدام االإنارة العمومية

�صعف تدفق االنرتنت يثري ا�صتياء زبائن ات�صاالت اجلزائر 

بح�صب مانقله مواطنون للتحرير

فاحو تغزوت يعانون من  �صيا�صة 
اجلري اىل الوراء



06 العدد
2139 األربعاء 02 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 17 ربيع الثاني 1442هـ

حملة ا�صتدراكية لتلقيح 50 األف راأ�س
 من املوا�صي بغرداية

ع.قويدر 
---------------- 

الوقائية  احلملة  هذه  وتهدف 
تندرج  ال��ت��ي  ال�ضتدراكية 
ال�ضحي  الربوتوكول  �ضمن 
ل��ت��ل��ق��ي��ح ق��ط��ع��ان االأغ���ن���ام 
اأ�ضهر(   4 من  )اأك��رث  واملاعز 
قطعان  م��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة  اإىل 
جند  حيث  ال�ضغرية،  املجرتات 
بيطرًيا  طبيًبا   )30 ( ثاثني  لها 
معتمدين  اخلا�ض  القطاع  من 
العمومية،  ال�ضلطات  قبل  من 
�ضبكة  رئي�ض  اأو���ض��ح  كما 
باملفت�ضية  االأوب��ئ��ة  مراقبة 
اإ�ضحاق  الدكتور  البيطرية 

. كتيلة
بر�ضم  املفت�ضية  ذات  وعملت 
"املجانية''  التلقيح  عملية 

الفاعلني  جميع  ���رضاك  اإ على 
امل��ع��ن��ي��ني، ���ض��ي��م��ا امل��رب��ون، 
واالحت��اد  الفاحة  وم��دي��ري��ة 
اجلزائريني،  للفاحني  الوطني 
امل��ت��ح��دث،  ذات  ذك���ر  ك��م��ا 
االأط���ب���اء  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
�ضعوبات  يجدون  البياطرة 
ع��م��ل��ي��ات  يف  م���ي���دان���ي���ة 
املناطق  بع�ض  يف  التلقيح 
تداعيات  ب�ضبب  ال��ب��ع��ي��دة، 
التي  ال�ضحية  الربوتوكوالت 
.-19 كوفيد  جائحة  فر�ضتها 

هذه  اأن  كتيلة  الدكتور  واأكد 
ا�ضتكمالها  �ضيتم  العملية 
الذي  الزمني  للجدول  وفًقا 
البيطرية  املفت�ضية  و�ضعته 
توفري  ج��رى  حيث  ل��ل��والي��ة، 
هذا  �ضد  لقاح  جرعة   20000

الكمية  وهي  احليواين  املر�ض 
بح�ضة  تدعيمها  ميكن  التي 

اأخرى.
الق�ضاء  هو  "هدفنا  واأو�ضح 
ع��ل��ى ط���اع���ون امل���ج���رتات 
ال�����ض��غ��رية ���ض��دي��د ال��ع��دوى 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��داخ��ي��ل 
يف  ���رض  االأ من  االآالف  مئات 

الريفية". املناطق 
تنفذ  ذل���ك  م��ع  وب���امل���وازاة 
وم���ن���ذ م��ط��ل��ع ���ض��ب��ت��م��رب 
عن  للك�ضف  حملة  املن�رضم 
)احل��م��ى  ال��ربو���ض��ي��ل��وز  داء 
ال��ق��اع��ي��ة ل���دى امل��وا���ض��ي( 
�ضمن  وذلك  البقري  وال�ضل 
اال�ضتباقية  الوقاية  مبادرات 
بلديات  اأرج��اء  جمموع  عرب 

الوالية.

بالدرجة  العملية  هذه  وتهدف 
مناعة  ت��ق��وي��ة  اإىل  االأوىل 
ب��ق��ار ب��ال��والي��ة،  ق��ط��ع��ان االأ
مما  منها،  احل��ل��وب  وخ��ا���ض��ة 
بقرة   39 عن  بالك�ضف  �ضمح 
بكل  بوؤر  خم�ض  يف  مري�ضة 
بن  �ضاية  املنيعة،  بريان،  من 
ومتليلي،  غ��رداي��ة  �ضحوة، 
وح��ال��ت��ان ل��ل�����ض��ل ال��ب��ق��ري 

. ملنيعة با
امل�ضابة  املوا�ضي  وخ�ضعت 
اإىل  احليوانية  االأمرا�ض  بهذه 
ذات  وف��ق  ال�ضحي،  ال��ذب��ح 

. مل�ضدر ا
و���ض��ي��ت��م اإط������اق ح��م��ل��ة 
ب��ق��ار  االأ تلقيح  ح��ول  توعية 
يف  ب��ل  واالإ واملاعز  واالأغنام 
لهم  ل�رضح  امل��رب��ني  اأو���ض��اط 
من  قطعانهم  حماية  اأهمية 
خال  من  احليوانية  االأمرا�ض 
اأ�ضاف  مثلما  التلقيح،  عملية 

ذاته. امل�ضدر 
وات���خ���ذت ج��م��ي��ع ال��ت��داب��ري 
االأط��ب��اء  لتمكني  ال��ازم��ة 
ال���ب���ي���اط���رة وغ���ريه���م م��ن 
داء  اأ من  الزراعيني  التقنيني 
ظروف  يف  امليدان  يف  عملهم 
مع  مائمة،  و�ضحية  م��ن��ة  اآ
احلماية  ماب�ض  ا�ضتعمال 
عدوى  اأي  لتجنب  املنا�ضبة 
ل��ل��م�����ض��ت��خ��دم��ني ب��ف��ريو���ض 
)كوفيد-  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 

.)19

 ت�صتهدف حملة التلقيح اال�صتدراكية �صد طاعون املجرتات ال�صغرية التي تتوا�صل بوالية غرداية 50.000 راأ�س من 
املوا�صي، ح�صب ما علم لدى املفت�صية البيطرية مبديرية امل�صالح الفاحية

ال�صغرية  املجرتات  طاعون 

الوالئية  امل��دي��ري��ة  توا�ضل 
واملوا�ضات  للربيد  ليزي  باإ
يف  والا�ضلكية  ال�ضلكية 
اخلا�ض  امل�����رضوع  ا�ضتكمال 
الوطني  ال��ط��ري��ق  بتغطية 
عا�ضمة  بني  الرابط   3 رق��م 
واملقاطعة  ايليزي  ال��والي��ة 
ان  داري����ة ج��ان��ت ودائ���رة  االإ
تغطية  م�رضوع  وكذا  امنا�ض، 
تغطية  مت  حيث  الظل  مناطق 
ان   PK 1478 النقطة  كل من 

. امنا�ض 
التي  طارات  الطرق  ومفرتق 
ب�  ال��والي��ة  م��ق��ر  ع��ن  تبعد 
كلم   50 والنقطة  كلم،   60

املقاطعة  باجتاه  يليزي  اإ من 
�ضيتم  كما  جانت،  داري���ة  االإ
ا���ض��ت��ك��م��ال اجل����زء االأخ���ري 
بتكملة  اخل���ا����ض  امل��ت��ب��ق��ي 
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ���ض��ت��ت��واج��د 
الهاتف  �ضبكة  اأع��م��دة  بها 
الوالية  وايل  ويوؤكد  النقال، 
اأهمية  على  اآغامري  م�ضطفى 
خ��ال  امل�����رضوع  ا�ضتكمال 
وهذا  القادمة  القليلة  ي��ام  االأ
ال��ُغ��ن عن  رف���ع  اأج���ل  م��ن 
لهم  خدمات  وتقدمي  املواطنني 
وال�ضماح  جيدة،  نوعية  ذات 
الوطني  الطريق  مرتادي  لكل 
اإىل  بلقبور  حا�ضي  من   3 رقم 

تني  يف  املتمثلة  نقطة  بعد  اأ
ال�ضتعمال  احل��دودي��ة  الكوم 
ارتياح،  بكل  الهاتف  �ضبكة 
مت  م��ت�����ض��ل  ���ض��ي��اق  ويف 
عديد  تقدم  و�ضعية  مناق�ضة 
ببلدية  التنموية  امل�ضاريع 
لها  التي  اإدري�����ض  عمر  ب��رج 
عاتق  على  م�����رضوع��ا   156
 26 منها  البلدية  ميزانية 
وعملية  م��ن��ط��ل��ق��ة  ع��م��ل��ي��ة 
واح���دة م��ن��ج��زة، االج��ت��م��اع 
مقر  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ج���رى 
بخ�ضو�ض  اأما  ليزي،  اإ والية 
لتنمية  البلدية  خمططات 
 )04 ( م��ن��ه��ا  م�����رضوع��ا   14

غري  عمليات   )10 و) منطلقة 
امل�ضاريع  عن  ناهيك  منطلقة 
الت�ضامن  ب�ضندوق  امل�ضجلة 
وال�������ض���م���ان ل��ل��ج��م��اع��ات 
امل�ضجلة  وامل�ضاريع  املحلية، 
امل�ضوؤول  الوالية،  ميزانية  من 
هرم  على  االأول  التنفيذي 
توجيهات  اأع��ط��ى  ال��والي��ة 
ل��رئ��ي�����ض ال���دائ���رة ورئ��ي�����ض 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�ض 
اإجناز  يف  االإ�رضاع  بخ�ضو�ض 
لفائدة  امل�ضجلة  العمليات 
ال��ربام��ج  مبختلف  ال��ب��ل��دي��ة 
�ضمن  خ��ا���ض��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
وال�ضمان  الت�ضامن  �ضندوق 
والتي  املحلية  للجماعات 
التي  القطاعات  خمتلف  مت�ض 
الو�ضع  حت�ضني  نها  �ضاأ م��ن 
بلدية  ل�ضاكنة  املعي�ضي 
لها  والتي  اإدري�ض  عمر  برج 
مياه  غ��رار  على  االأول��وي��ة، 
ال�ضحي،  ال�رضف  ال�����رضب، 
التهيئة  العمومية،  ن���ارة  االإ
على  احل�����رضي��ة  وال���ط���رق 
البلدية. اأحياء  جميع  م�ضتوى 
التجاين   ن-ق- 

االحرتازية  لاإجراءات  موا�ضلة 
تف�ضي  ملواجهة  اليومية  امليدانية 
امل�ضتجد،  ك���ورون���ا  ف��ريو���ض 
م�ضالح  ط���رف  م���ن  امل���ع���ززة 
من  اب��ت��داء  ب��غ��رداي��ة  ال�����رضط��ة 
مع  تزامنا   ،2020 نوفمرب   11
تكثيف  خال  من  الثانية،  املوجة 
على  للوقوف  امليداين  تواجدها 
بكافة  امل��واط��ن��ني  ال��ت��زام  م��دى 
اأقرتها  التي  والتدابري  االإجراءات 
ال��ب��اد  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال�����ض��ل��ط��ات 

العمومية. ال�ضحة  على  حفاظا 
يوميا  ترافقها  التي  العمليات 
خ���رج���ات حت�����ض��ي�����ض��ي��ة ي��وم��ي��ة 
ب�رضورة  املواطنني  على  للتاأكيد 
ال�ضحية  ب��االإج��راءات  االل��ت��زام 
تعلق  م���ا  خ��ا���ض��ة  ال���ازم���ة 
والتباعد  الواقي  القناع  بارتداء 
�ضملت  واجل�ضدي  االجتماعي 
كافة  م�ض  حت�ضي�ضيا  ن�ضاطا   325
دوري��ات  عرب  املجتمع،  �رضائح 
والف�ضاءات  ال�ضوارع  مبختلف 
العمومية  م��اك��ن  واالأ املفتوحة 

التجارية. املحات  وكذا 
ذات  �ضجلت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
اخت�ضا�ض  قطاع  عرب  امل�ضالح 
ملختلف  خمالفات  الوطني  االأمن 
من  املتخذة  والقرارات  املرا�ضيم 
والتي  دارية،  االإ ال�ضلطات  طرف 
بانت�ضار  ت�ضاهم  اأن  نها  �ضاأ من 
خال  اإح�ضاء  مت  حيث  الفريو�ض، 

 28 غ��اي��ة  اإىل   22 م��ن  ال��ف��رتة 
متعلقة  خمالفة   855 نوفمرب، 
و40  الواقي  القناع  ارتداء  بعدم 
اح��رتام  ب��ع��دم  متعلقة  خمالفة 

واجل�ضدي. االجتماعي  التباعد 
�ضخرت  ذل���ك  م��ع  ب���امل���وازاة 
خال  بغرداية  ال�رضطة  م�ضالح 
خمتلطة  فرقة   11 املحددة  الفرتة 
التجارة  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
مل��راق��ب��ة خم��ت��ل��ف ال��ف�����ض��اءات 
اأزي��د  مراقبة  مت  ي��ن  اأ التجارية، 
جتاريا،  ف�ضاء  و  حما   138 من 
 09 ثرها  �ضجلت ذات الفرق على اإ
مرتكبيها  �ضد  حررت  خمالفات 
�ضعيد  وعلى  ردعية،  خمالفات 
ال�ضحي  ال��ربوت��وك��ول  اح���رتام 
اخل��ا���ض ب��اأ���ض��ح��اب م��رك��ب��ات 
فقد  واحل�رضي،  اجلماعي  النقل 
الفرتة  خال  امل�ضالح  ذات  نفذت 
ميدانية  خ��رج��ة   68 امل��ح��ددة 
اأ�ضحاب  اح��رتام  م��دى  ملراقبة 
احل��اف��ات و���ض��ي��ارات االأج���رة 
املعمول  ال�ضحي  للربوتوكول 
 454 العملية  �ضملت  ي��ن  اأ ب��ه، 
ت�ضجيل  مت  ثرها  اإ على  مركبة، 
تدخات  رافقتها  خمالفة   37
وت��وع��ي��ة  لتح�ضي�ض  ي��وم��ي��ة 
والراكبني  املركبات  اأ�ضحاب 
اح��رتام  ب�����رضورة  ال�ضواء  على 

الوقاية. اإجراءات  وتطبيق 
عامر.ع بن 

بالو�ضط  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
مقرتفيها  وت��وق��ي��ف  احل�����رضي، 
الق�ضائية  اجلهات  اإىل  وتقدميهم 
املنيعة  دائرة  اأمن  م�ضالح  متكنت 
الفارط،  االأ�ضبوع  بحر  بغرداية 
ترتاوح  اأ�ضخا�ض  ثاثة  توقيف  من 
�ضنة، يف  و33   19 بني  ما  اأعمارهم 
حتت  وال�رضقة  االع��ت��داء  ق�ضية 
بي�ض  اأ ب�ضاح  التهديد  طائلة 
�ضحيتها  راح  �ضيف،  يف  متمثل 
من  ينحدر  �ضنة(   33 ( �ضخ�ض 
له  ا�ضتهدفت  جم����اورة،  والي���ة 
مليون   86 ي��ف��وق  ماليا  مبلغا 

. �ضنتيم
ال�  اإىل  تعود  الق�ضية  حيثيات 
م�ضالح  تلقي  تاريخ  نوفمرب،   22
ر�ضمية  �ضكوى  املنيعة  دائرة  اأمن 
بخ�ضو�ض  ال�ضحية،  ط��رف  من 
���رضق��ة حتت  ل��ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��ر���ض��ه 
من  بي�ض  اأ ب�ضاح  التهديد  طائلة 
هويتهم،  يجهل  اأ�ضخا�ض  ط��رف 
والية  من  ينحدر  الذي  ال�ضحية 
املنيعة  مدينة  اإىل  ق��دم  جم��اورة 
التمور  م��ن  كمية  اق��ت��ن��اء  بغية 
من  حيلة  ويف  فيها،  للمتاجرة 
اإىل  ال�ضحية  ا�ضتدراج  مت  املعتدين 
املفرت�ض  املهجورة  الب�ضاتني  اأحد 
ليقوموا  ن��خ��ي��ل،  ب�ضاتني  ن��ه��ا  اأ
من  باأكرث  يقدر  ماليا  مبلغا  ب�ضلبه 

�ضنتيم. مليون   86
عنا�رض  ب��ا���رضت  ال��ف��ور  ع��ل��ى 
على  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة  ال�����ض��ب��ط��ي��ة 
فتح  يف  املنيعة  دائرة  اأمن  م�ضتوى 
مبا  احلال،  ق�ضية  يف  معمق  حتقيق 
والتحريات  االأبحاث  تكثيف  فيها 
م��اك��ن  واالأ امل�ضبوهة  ب��ال��ن��ق��اط 
مبا  بها،  املعتدين  تواجد  املمكن 
وقوع  حمل  املهجور  الب�ضتان  فيها 
بالتعرف  كلل  الذي  االأمر  اجلرمية، 
عاقة  ل��ه  �ضخ�ض  ه��وي��ة  ع��ل��ى 
ب�ضاحب  م��ر  االأ يتعلق  بالق�ضية 
اإىل  باالإ�ضافة  املهجور،  الب�ضتان 
توقيفهم  بعد  اآخ��ري��ن،  �ضخ�ضني 
امل�ضلحة،  مقر  اإىل  جميعهم  حولوا 
�ضخ�ضني  على  ال�ضحية  تعرف  اأين 

االأوىل. الوهلة  من  منهم 
االإج��راءات  كافة  ا�ضتكمال  بعد 
فيهم  امل�ضتبه  �ضد  القانونية 
الق�ضائية،  اجلهات  م��ام  اأ قدموا 
ع���ن ت��ه��م��ة ال�����رضق��ة ب��ال��ت��ع��دد 
بالعنف  ال��ت��ه��دي��د  ط��ائ��ل��ة  حت��ت 
)�ضيف(  بي�ض  اأ �ضاح  بوا�ضطة 
�ضدر  اأين  مركبة،  وبا�ضتح�ضار 
يداعهما  باإ اأمر  �ضخ�ضني  حق  يف 
اعترب  حني  يف  العقابية،  املوؤ�ض�ضة 
املهجور  الب�ضتان  �ضاحب  الثالث 

الق�ضية. يف  �ضاهد 
عامر.ع بن 

مواجهة للموجة الثانية من تف�صي فريو�س كورونا

�صرطة غرداية توا�صل اإجراءاتها 
امليدانية الحرتام بروتوكوالت الوقاية  

   �صحية االعتداء قدم من والية جماورة القتناء كمية من التمور 
للمتاجرة بها

اأمن دائرة املنيعة يتمكن من توقيف 
املعتدين وتقدميهم اأمام اجلهات 

الق�صائية والية اإليزي ت�صتفيد من عدة م�صاريع تنموية لتح�صني و�صعية مناطق الظل
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عائات الباطوار بحي احل�صناوي بخن�صلة يف 
حاجة اإىل التفاتة من ال�صلطات

 ونا�س لزهاري
-----------------

املدينة  غ��از  ب�ضبكة  �ضكناتهم  وم��د 
عمرت  التي  املعاناة  هذه  من  النت�ضالهم 
هذه  جل  اأن  علمنا  اإذا  خا�ضة  طويا 

يف  وب��راع��م  اأط��ف��ال  لديها  العائات 
ال�ضتاء،  برودة  تقيهم  التدفئة  اإىل  حاجة 
اإحدى  ل�ضان  على  جاء  وكما  واأمطاره، 
فاإن  الباطوار،  من  املكان  هذا  قاطنات 
حقيقيا  غبنا  تعي�ض  ال��ع��ائ��ات  ه��ذه 
وم��ع��ان��اة ك��ب��رية م��ع اأط��ف��ال��ه��ا اأم��ام 

�ضكان  حلم  يبقى  ال��ذي  الغاز  انعدام 
ات�ضلت  التي  امل��راأة  ه��ذه  وحلم  احل��ي 
الباطوار  وو�ضع  و�ضعها  �ضاكية  بنا 
تعبيد  اإىل  اأي�ضا  حاجة  يف  هو  ال��ذي 
الطريق  باعتباره  للواد  املحاذي  طريقه 
من  ب�ضكاناتهم  ي�ضل  ال��ذي  الوحيد 

ال�ضكان  معاناة  لتبقى  احلي،  بريد  جهة 
من  جادة  التفاتة  انتظار  يف  متوا�ضلة 
ب�ضبكة  الإي�ضالهم  ال�ضلطات  قبل 

يعرف  ال��ذي  طريقهم  وتعبيد  الغاز 
حتى  ي�ضعب  ومطبات  انك�ضارات 

مب�ضقة.     اإال  �ضلكه  اجلرار  على 

انعدام  جراء  متوا�صلة  بخن�صلة  احل�صناوي  بحي  للواد  املحاذية  بالباطوار  القاطنة  عائات   10 نحو  معاناة  تزال  ما 
�صواء عن طريق مدافئ قارورات  �صكناتهم  لتدفئة  اللجوء  اإىل  العائات  الغاز الطبيعي لديهم مما ي�صطر هذه  �صبكة 
غاز البوتان اأو مدافئ الكهرباء، واأمام هذا الو�صع املزري الذي تعي�صه خ�صو�صا يف ظل موجة الربد القار�س وت�صاقط 

االأمطار الذي ت�صهده الوالية هذه االأيام، فلم جتد حا اإال منا�صدة ال�صلطات املعنية بالنظر اإىل معاناتهم واإي�صالهم .

من اأجل اإي�صالهم ومدهم ب�صبكة الغاز الطبيعي وتعبيد الطريق

حجز اأزيد من 5000 قارورة من امل�صروبات احلكولية وتوقيف 
�صخ�صني بالبليدة 

دائرة  الأمن  التابعة  ال�رضطة  عنا�رض  متكنت   
اأزيد  حجز  من  البليدة  والية  غرب  موزاية 
الكحولية  امل�رضوبات  من  وحدة   5000 من 
العملية  ه��ذه  ت��اأت��ي  �ضخ�ضني،  وتوقيف 
معلومة  ا�ضتغال  اإثر  بالنجاح  تكللت  التي  
مفادها قيام �ضخ�ضني بنقل وبيع امل�رضوبات 
الكحولية بدون رخ�ضة، اأين با�رضت عنا�رض 
اأ�ضفر  الق�ضية  يف  املكثفة  التحريات  االأمن 

ميدانية  خطة  وو�ضع  هويتهما  حتديد  عن 
اإيقاف امل�ضتبه فيه الرئي�ضي على  مكنت من 
منت مركبة نفعية يف حالة تلب�ض، وقد عرثت 
قوات االأمن بداخل ال�ضيارة على 453 وحدة 
اأنواع خمتلفة،  من امل�رضوبات الكحولية من 
عملية  لتوا�ضل  امل�ضالح  ذات  تتوقف  ومل 
الو�ضول  اإىل  اأف�ضت  التي  االأبحاث  تكثيف 
ملمونه بتلك امل�رضوبات وحتديد مكان اإخفائها 

باإذن  وتفتي�ضه  املكان  عني  اإىل  التنقل  ليتم 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة العفرون، اأين 
كان التفتي�ض الدقيق وخربة العنا�رض مكنهم 
الذي  امل�رضوبات،  خمزن  على  العثور  من 
يحوي على  5225 وحدة من اأنواع خمتلفة 
منها حملية ومنها م�ضتوردة بدون فواتري، مت 

تقدمي املوقوفيني اأمام العدالة.
العي�ضي �رضيف 

اأ�صاتذة متو�صطة �صعدان ببلدية درقينة 
ببجاية يطالبون برحيل املدير

مدير  ب��ني  امل�ضتعلة  ال�����رضاع��ات  اأدت 
حلمو�ض  ال�ضهيد  اإكمالية  واأ���ض��ات��ذة 
لبلدية  اإداري��ا  التابعة  ب�ضعدان  ال�ضعيد، 
تدري�ض  عدم  اإىل  بجاية  بوالية  درقينة 
املتو�ضطة  اأ�ضاتذة  دخول  ب�ضبب  التاميذ 
للمطالبة  العمل   اإ�رضاب مفتوح عن  يف 
برحيل مدير املوؤ�ض�ضة بعد حالة االن�ضداد 
املتو�ضطة بني  هاته  تعرفها  التي  احلا�ضلة 
االأ�ضاتذة واملدير، مما ت�ضبب يف الكثري من 
يومية  �ضجارات  يف  الدخول  يف  االأحيان 
ي�ضكل  اأ�ضحى  ال��ذي  االأم��ر  املدير،  مع 

بالن�ضبة  العلمي  التح�ضيل  على  خطرا 
لتاميذ هذه املوؤ�ض�ضة مما ا�ضطر اأولياءهم 
ال�ضلطات  فيها  دع��وا  االحتجاج،  اإىل 
الوالئية للتدخل وو�ضع حد حالة الت�ضيب 
اأولياء  ن��دد  وق��د  املوؤ�ض�ضة،  ه��ذه  داخ��ل 
حتولوا  الذين  اأبنائهم  بو�ضعية  التاميذ 
بهذه  القائمة  لل�رضاعات  �ضحية  اإىل 
امل�ضوؤول  مطالبني  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضة 
لتنحية  العاجل  بالتدخل  بالقطاع  االأول 

مدير املوؤ�ض�ضة احلايل. 
حمفوظ رمظاين

اإعداد برنامج حت�صي�صي حول خطورة ت�صرب الغاز بتلم�صان
يخلفها  اأ�ضبح  التي  امل�ضاكل  اإىل  بالنظر 
ال�ضتاء  وف�ضل  تزامنا  ال��غ��از  ت�رضب 
العليا  ال�ضلطات  لتوجيهات  وتنفيذا 
والتح�ضي�ض  الوقاية  اإىل  الهادفة  للباد 
بغاز  واالختناق  الغاز  ت�رضب  اأخطار  من 
عقد  موؤخرا  مت  الكربون،  اأك�ضيد  اأح��ادي 
اجتماع ح�رضه كل ال�رضكاء القائمني على 
هذه العملية منهم )ممثلني عن: وحدة �رضكة 
املدنية،  احلماية  والغاز،  الكهرباء  توزيع 
ال�ضوؤون  مديرية  اجلهوية،  تلم�ضان  اإذاعة 
الدينية واالأوقاف، جامعة تلم�ضان، مديرية 
كيفية  حول  اللقاء  متحور  حيث  التجارة( 
و�ضع ا�ضرتاتيجية وا�ضعة النطاق من اأجل 

غاز  ت�رضب  خماطر  من  املواطن  حت�ضي�ض 
اتخاذ  الكربون، ويف هذا مت  اأك�ضيد  اأحادي 

جملة من االإجراءات تتمثل فيما يلي:
م�ضتوى  على  حت�ضي�ضي  برنامج  اإع��داد 
املدرا�ض االبتدائية ومراكز التكوين املهني 
غاز  خماطر  من  االأطفال  حت�ضي�ض  حول 
�ضونلغاز  مديرية  تن�ضيط  من  وهذا   co

واحلماية املدنية.
من  تن�ضيطها  يتم  حت�ضي�ضية  قافلة  اإعداد 
طرف مديرية التجارة مبعية مديرية احلماية 
حت�ضي�ض  اأج��ل  من  و�ضونلغاز،  املدنية 
املواطن من ا�ضتعمال اأجهزة التدفئة خا�ضة 
على م�ضتوى املجمعات ال�ضكانية الكربى 

.
برنامج حت�ضي�ضي من طرف مديرية  اإعداد 
مت�ض  اجلمعة  خطب  خال  الدينية  ال�ضوؤون 
مبخاطر هذا الغاز وهذا بالتعاون مع م�ضالح 

احلماية املدنية.
برنامج  اإعداد  يف  تلم�ضان  اإذاعة  م�ضاهمة 
ال�ضاعة  من  االأح��د  يوم  كل  يبث  وقائي 
د   00 �ضا   12 ال�ضاعة  اإىل  د   00 �ضا   11
ذكره  جدير  تلم�ضان.  اإذاع��ة  اأم��واج  على 
عدة  �ضجلت  املدنية  احلماية  وح��دات  اأن 
ت�رضب  جراء  االأخرية  االآونة  يف  تدخات 

ال�ضامت القاتل .
ع بوتليتا�ض

نظمتها مديرية االأمن بالتعاون مع البلدية ومديرة التجارة

اإزالة اأك�صاك وطاوالت التجار الفو�صويني 
باالأحياء ال�صعبية بق�صنطينة

اأم��ن  م�ضالح  ن�ضاطات  تتوا�ضل     
التجارة  حماربة  يف  ق�ضنطينة  والي��ة 
على  �ضيما  ال  املقننة،  وغ��ري  امل��وازي��ة 
اأجل  من  وهذا  ال�ضعبية  االأحياء  م�ضتوى 
وحماية  الفو�ضوية  التجارة  من  احل��د 
االأمن  م�ضالح  قامت  حيث  امل�ضتهلك، 
التا�ضع مدعمة بقوات ال�رضطة  احل�رضي 
للم�ضلحة الوالئية لاأمن العمومي رفقة 
تطهري  بعملية  موؤخرا  البلدية  م�ضالح 
للقطاع  البلدية  املندوبية  م�ضتوى  على 
م�ضت  العملية  �ضالح،  بوذراع  احل�رضي 
احلطابية،  حي  ال�رضقي،  بن  حي  من  كل 
حي ال�ضهداء وكذا حي بوذراع �ضالح، مت 
خالها هدم 18 ك�ضكا واإزالة 15 طاولة 
واملواد  ال�ضلع  خمتلف  بيع  يف  م�ضتغلة 
ال  الذين  الفو�ضويني  بالتجار  خا�ضة 
ميلكون �ضجا جتاريا، والتي كانت ت�ضوه 
االإقليم احل�رضي، اأجنزت هذه العملية بعد 

مل�ضالح  تابعة  واآليات  �ضاحنات  ت�ضخري 
بلدية ق�ضنطينة، وتتوا�ضل هذه العمليات 
الربنامج  ح�ضب  الوالية  اإقليم  كامل  عرب 
ال�ضلطات  قبل  من  ت�ضطريه  يتم  ال��ذي 
املواطن  حماية  اأجل  من  املعنية،  املحلية 
كوفيد  اخلطري  للمر�ض  التعر�ض  من 
هذه  اأن  علما  تو�ضعا.  ي��زداد  ال��ذي   19
كلي  تطهري  عملية  �ضبقتها  العملية 
ورغم  الدق�ضي،  بحي  البودروم  ل�ضوق 
االأمنية  امل�ضالح  تبذلها  التي  اجلهود  هذه 
بالتن�ضيق مع البلديات ومديرية التجارة، 
تو�ضعا  تزداد  الفو�ضوية  التجارة  تبقى 
االأخرى  ال�ضعبية  االأحياء  م�ضتوى  على 
�ضي�ضاوي،  وحي  الرابع  الكلم  حي  منها 
على  اجلديدة  املدن  غاية  اإىل  امتدت  كما 
اخلروب،  بدائرة  ما�ضيني�ضا  مدينة  غرار 

واملقاطعة االإدارية علي منجلي.
علجية عي�ض

اأمن تي�صم�صيلت ي�صرتجع �صيارة م�صروقة     

  متكنت م�ضالح اأمن والية تي�ضم�ضيلت من 
رمادية  ني�ضان  نوع  من  �ضيارة  ا�ضرتجاع 
لل�رضقة  تعر�ضت  حيث  بحث  حمل  اللون 
خال االأ�ضبوع املا�ضي من خارج اإقليم والية 
تي�ضم�ضيلت. العملية ح�ضب بيان اأمن الوالية  
بعد  �رضقتها  تاريخ  من  وجيز  ظرف  يف  متت 
تقدم  �ضاحب املركبة للتبليغ الفوري مل�ضالح 
اإجراءات  تكثيف  مت  حيث  اإقامته،  مبقر  االأمن 

االأمنية  املراقبة  بنقاط  والتحري  البحث 
املتح�ضل  االأمنية  املعلومات  وبا�ضتغال 
قبل  من   15  48 االأخ�رض  الرقم  عرب  عليها 
مبجمع  م�ضبوهة  مركبة  وجود  عن  املواطنني 
�ضكني، اأ�ضفرت عن توقيف املركبة وامل�ضتبه 
فيه الذي كان على متنها باأحد نقاط املراقبة 

التي مت ن�ضبها ق�ضد اإيقافه.
زغارية حميد  

عمال النظافة يدخلون يف اإ�صراب ببلدية تيغاليمت يف بلعبا�س
وحظرية  نظافة  عامل   12 يوا�ضل 
�ضيدي  ب��والي��ة  تيغاليمات  ببلدية 
باإدماجهم  مطالبني  اإ�رضابهم  بلعبا�ض 
يف منا�ضب �ضغل بعد العمل ل�ضنوات 
ه��وؤالء   طالب  حيث  موؤقتة،  بعقود 
مدة  منذ  املنتهية  العمل  بتجديد عقود 
دون  عملهم  ميار�ضون  واأنهم  خا�ضة 
يف  حتميهم  قانونية  وثيقة   اأي  وجود 
�ضحي  ط��ارئ  الأي  تعر�ضهم  حالة 

بتوفري  طالبوا  كما  اآخ��ر،  م�ضكل  اأو 
التي  لاأمرا�ض  نتيجة  الطبية  املراقبة 
ن�ضاطهم  طبيعة  بحكم  بهم   ترتب�ض 
دون  كورونا  وباء  تف�ضي  عقب  �ضيما 
وفق  االحرتازية  لاإجراءات  اتخاذهم 
زد  املعتمد،  ال�ضحي  ال��ربوت��وك��ول 
بهم  اخلا�ض  اللبا�ض  غياب  ذلك  على 
هذا  اخلا�ض،  لبا�ضهم  ي�ضتعملون  اإذ   ،
وطالب املحتجون من ال�ضلطات البلدية 

والعاوات  املنح  �ضب  يف  بالتعجيل 
اأ�ضهر،  اإىل  بع�ضها  يعود  التي  املتاأخرة 
زيادة على مطلب اإدماجهم يف منا�ضب 
رئي�ض  ق��ال  جهته  من  دائ��م��ة،  �ضغل 
املجل�ض ال�ضعبي لبلدية تيغاليمات باأنه 
ويف  امل�ضوؤولة  اجلهات  جميع  را�ضل 
مقدمتها وزارة الداخلية من اأجل اإيجاد 

حل ي�ضمح بالتكفل مبطالب هوؤالء .
م.رم�ضاين

 القب�س على مروج للمخدرات بوادي العثمانية مبيلة 
املن�رضم  االأ���ض��ب��وع  ن��ه��اي��ة  مت��ك��ن 
اخلارجي  احل�����رضي  االأم���ن  عنا�رض 
من  ميلة  ب��والي��ة  العثمانية  وادي 
قطعة   28 وحجز  �ضخ�ض  توقيف 
و�ضاح  معالج(  )كيف  املخدرات  من 
اأبي�ض ح�ضب ما علم لدى م�ضالح اأمن 

الوالية. 
اأن هذه العملية  واأو�ضح امل�ضدر ذاته 

وا�ضعة  مداهمات  حملة  خال  جاءت 
احل�رضي  االأم���ن  عنا�رض  بها  ق��ام 
اخلارجي بوادي العثمانية عرب �ضوارع 
توقيف  من  مكنت  املدينة  واأح��ي��اء 
�ضخ�ض يبلغ من العمر 34 �ضنة يحوز 
)كيف  املخدرات  من  قطعة   28 على 
اإىل  باالإ�ضافة  للرتويج  مهياأة  معالج( 
ي�ضتعمل  ورق(  )قاطع  اأبي�ض  �ضاح 

يف تهيئة وتقطيع املخدرات.
تنقيط  مت  وبعدما  ذاته  ال�ضياق  ويف 
اأعمارهم ما بني  اأ�ضخا�ض ترتاوح   05
حمل  اأحدهم  اأن  تبني  �ضنة،  و30   23
ي�ضيف  للحب�ض  نهائي  قرار  �ضورة 

امل�ضدر االأمني . 

بوجمعة مهناوي

وفاة �صاب يف حادث مرور مبع�صكر 
وقع  مرور  حادث  يف  حتفه  �ضاب  لقي 
 2 رقم  الوالئي  الطريق  م�ضتوى  على 
ما  وح�ضب  مبع�ضكر.  املعاي�ضة  ب��دوار 
املدنية وحدة  احلماية  به م�ضالح  اأفادت 
ال�ضاعة  على  وقع  احل��ادث  اأن  غري�ض 

مطمور  بلديتي  بني  زواال   الثالثة 
وقع  احلادث  املعاي�ضية.  بدوار  وغري�ض 
نوع  من  �ضاحنة  وانقاب  انحراف  اإثر 
اي�ضيزي  حمملة ب�ضناديق فارغة، خلف 
من  البالغ  ال�ضاحنة  �ضائق  وفاة  احلادث 

بالغة  باإ�ضابة  متاثرا  �ضنة   32 العمر 
م�ضلحة  اإىل  حتويله  مت  قتيا،  اأردت��ه 
العمومية  باملوؤ�ض�ضة  اجلثث  حفظ 

اال�ضت�ضفائية بغري�ض .
بلعامل بهيجة



املــنــتــخــب  مـــــدرب  اأعــــــرب   -
جمال  القدم،  لكرة  اجلزائري 
بــلــمــا�ــســي، عــن تــ�ــســامــنــه مع 
الـــــدويل اجلـــزائـــري ولعـــب 
الأول  )الق�سم   04 �سالك  نــادي 
اإثر  طالب،  بن  نبيل  الأملــاين( 
عن�سرية  لت�سريحات  تعر�سه 

يف اأملانيا.
املوقع  بثه  م�سجل  ت�سريح  ويف 
اجلزائرية  لالحتادية  الر�سمي 
)فـــاف( الــيــوم الــثــالثــاء، قال 
دعمي  عن  "اأعرب   : بلما�سي 
فقط  لي�ص  طــالــب،  بــن  لنبيل 
ب�سبب  ــن  ــك ل مــهــمــ�ــص،  ــــه  لأن
لها  تعر�ص  التي  الت�سريحات 
الــذي  حمــلــل،  �سبه  ــرف  ط مــن 
دفينا  وحقدا  عن�سرية  يخفي 

يف ثوب املحلل".
ح�سة  يف  م�ساركته  فــخــالل 
الأملانية  القناة  على  ريا�سية 
"�سبور 1"، اطلق الدويل الأملاين 
ــق، �ــســتــيــفــن فــرونــد،  ــاب ــس ــ� ال
بن  �ــســد  عنيفة  ت�سريحات 
فريقه  عن  اأبعد  الــذي  طالب، 

قبل اأيام لأ�سباب ان�سباطية.
"بن  اأن  فروند  �ستيفن  وادعــى 
ب�سبب  من�سبط  ــر  غ طــالــب 
الفرانكو-جزائرية.  اأ�سوله 

ــذي  بــلــده الأ�ــســلــي والــفــقــر ال
يف  ــرا  ــب ك دورا  لــعــبــا  عــا�ــســه 

تكوين �سخ�سيته".
�سالك  ناديه  عقب  جهته،  من 
04 على هذه الت�سريحات عرب 
مواقع  على  الر�سمية  ح�ساباته 
موؤكدا  الجتماعي،  التوا�سل 
لها  تعر�ص  التي  "العقوبة  اأن 
لي�ست  حريت  اأمني  و  طالب  بن 
اأ�سولهما..  مع  عالقة  اأي  لديها 

�سلة  اأي  له  لي�ست  ــر  الأم هــذا 
بذلك متاما".

"كجزائري   : بلما�سي  واأ�ساف 
ــم  ــس ــا� ـــي وب ـــن ـــب وط ـــاخ ـــن وك
وبلدنا،  اجلزائرية  الحتادية 
الت�سريحات  لــهــذه  ميــكــن  ل 
مــرور  متــر  اأن  للجدل  املــثــرة 
اجلزائر  تهاجم  انها  الــكــرام، 
نبيل،  ـــالل  خ مــن  ــرة.  مــبــا�ــس
هذا  م�ستهدف.  كله  البلد  فاإن 

العن�سري املن�سلخ من اأي �سمر 
اأي تف�سر  ول تفكر، مل يجد 
ــب �ــســوى  ــال ل�ــســتــبــعــاد بـــن ط
وعروقه  اأ�سوله  على  التهجم 

وجزائريته".
قائال  الوطني  الناخب  واختتم 
اأن  ميكن  ل  الأمور  هذه  "مثل   :
الرتفع  علينا  عقاب.  دون  متر 
اأطالب  عن ت�سريحات كهذه. و 
كــل الــهــيــئــات الــكــرويــة، من 

اىل  )فيفا(  الدولية  الحتادية 
الحتاد الأملاين والنادي، باتخاذ 
وب�سكل  الــالزمــة  ــــراءات  الإج
مير  اأن  ن�سمح  لن  لأننا  �سريع، 
بالتو  على  الــكــالم  هــذا  مثل 
تلفزيوين دون اأي عقوبة، و اأنا 

اأدعم نبيل".
مبا  الــفــاف  نــددت  جهتها،  مــن 
معتربة  وب�سدة،  املحلل  قاله 
"ت�سريحات متعجرفة ذات  اأنها 
ــدويل  ال ــاه  جت عن�سري  طــابــع 

اجلزائري".
اأن  اأي�سا  الفاف  بيان  يف  وجــاء 
لكرة  اجلزائرية  "الحتادية 
رئي�سها  ـــالل  خ مـــن  ـــقـــدم،  ال
ومدربها  زط�سي  الدين  خر 
ــال بــلــمــا�ــســي، تــعــرب عن  ــم ج
بهذه  ب�سدة  وتــنــدد  �سخطها 
دعمها  مــوؤكــدة  الت�سريحات، 
وتتمنى  طــالــب.  لــن  الــثــابــت 
اإجــراءات  اتخاذ  يتم  اأن  الفاف 
ان�سباطية مثالية جتاه �ساحب 
ــر من  ــط ـــذا النـــــزلق اخل ه
ــة  ــي ــان ـــة الأمل ـــادي ـــرف الحت ط
الفيفا،  قبل  ومن  القدم  لكرة 
اآفــة  ملحاربة  ت�سعيان  اللتان 

العن�سرية".

عـــا�ـــص نـــــادي بـــاريـــ�ـــص �ــســان 
مواقف  الفرن�سي،  جــرمــان 
الن�ساط  ا�ستئناف  حمرجة منذ 
الريا�سي، و�سط تف�سي جائحة 

كورونا.
نف�سه  الباري�سي  النادي  ووجد 
وي�سارا  ميينا  الطعنات  يتلقى 
الــ�ــســابــقــني على  ــن لعــبــيــه  م
ــاري،  ــق وال املــحــلــي  امل�ستويني 
ممن مل يرحموا املدرب الأملاين 
زمالءهم  اأو  توخيل  توما�ص 

ال�سابقني.

طعنة نافذة

املا�سي،  اأغ�سط�ص/اآب   23 يف 
ــي ولعــبــوه  ـــص ج ــي اإ� عــا�ــص ب
ل  ليلة  وجــمــاهــره  ــــه  واإدارت
املــبــاراة  يف  بــالــتــواجــد  تن�سى 
لأول  الأبطال  لدوري  النهائية 

مرة يف تاريخ النادي.
اإل اأن الفرحة مل تكتمل و�سط 
الباري�سي  العمالق  احتفالت 
تاأ�سي�سه،  على  عاما   50 مبرور 
بايرن  اأمــام  اللقب  خ�سر  حيث 

ميونخ الأملاين.
الفريق  تتويج  هدف  اأن  املثر 
البافاري جاء براأ�سية الفرن�سي 
الذي  كومان،  كينج�سلي  ال�ساب 
حتى  باري�ص  نا�سئي  بني  تدرج 
رحيله اإىل يوفنتو�ص يف �سيف 
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ر�ئحة �أملانية

الــالعــبــني  لــعــنــة  تــ�ــســرب  مل 
من  الباري�سي  الفريق  القدامى 
جهة اأملانية واحدة، بل جاءته 
ممثل  مــن  ــرة  امل هــذه  ال�سربة 

اآخر للبوند�سليجا.
ـــدوري  ل الــثــالــثــة  يف اجلـــولـــة 
الدوري  بطل  تورط  الأبطال، 
جديدة  خ�سارة  يف  الفرن�سي 
املو�سم  هــذا  املجموعات  ــدور  ب
بال�سقوط اأمام ليبزيج 2-1 يف 

اأملانيا.
كان ال�سيناريو هذه املرة مثرا، 
مبكر  بهدف  جي  اإ�ص  بي  تقدم 
لآنخيل دي ماريا وعاد الالعب 
ركلة  ليهدر  ذاته  الأرجنتيني 

جزاء.
نكونكو  كري�ستوفر  اأن  اإل 
هدفا  �سجل  الباري�سي  النا�سئ 
يوؤكد  اأن  قبل  الكفة،  عـــادل 

ليبزيج تفوقه بهدف ثان.

�لثنائي �لعربي

ـــامت بـــن عــرفــة  مل يــكــتــف ح
اأ�سول  مــن  الفرن�سي  الــالعــب 
فرن�سية بالنتقام بقيادة رين 
�سان  من  الكاأ�ص  لقب  لنــتــزاع 

جرمان يف 2019 فقط.
بـــل عــمــق بـــن عـــرفـــة، الـــذي 
�سفوف  يف  ــا  ــي ــال ح ــد  ــواج ــت ي
بوردو، من جراح حامل اللقب، 
يف   2-2 لتعادل  فريقه  وقـــاد 
�سنع  حيث  ـــراء،  الأم حديقة 

الهدفني.
من  ــاين  ــث ال ــدف  ــه ال اأن  املــثــر 
�سجله  عــرفــة،  بــن  �ــســنــاعــة 

من  ينحدر  الذي  عديل  يا�سني 
ــول جــزائــريــة، وكـــان من  ــس اأ�
يرحل  اأن  قبل  باري�ص  نا�سئي 
عن الفريق العا�سمي يف يناير/

كانون الثاين 2019.

�إدين�سون كافاين

ــتــاريــخــي لــلــنــادي  الـــهـــداف ال
 7 يف  ــدف  ه بـ200  الباري�سي 
ـــدران  ـــل عــن ج ــم، رح ــس ــوا� م
ــن الــبــاب  ـــــراء م حــديــقــة الأم

اخللفي.
تعاقده  متديد  كافاين  رف�ص 
ل�ستكمال  اإ�سافيني  ل�سهرين 
الأبــــطــــال،  دوري  مـــ�ـــســـوار 
جي  اإ�ـــص  ــي  ب عنه  وا�ستغنى 
على  ولــــو  ــه  ــرم ــك ي اأن  دون 
ح�ساباته  عرب  املجاملة  �سبيل 
التوا�سل  مواقع  على  الر�سمية 

الجتماعي.
الأوروجوياين  املاتادور  انتقل 
يف  يــونــايــتــد  مان�س�سرت  اإىل 
اأيام  وقبل  حر،  انتقال  �سفقة 

ال�سابق  فريقه  مواجهة  من 
لفوز  احلمر  ال�سياطني  قاد 

�ساوثهامبتون  على  مثر 
يف الدوري.

كــافــاين  ي�ستغل  فــهــل 
املثر  النت�سار  هــذا 

لرد اعتباره ويكمل 

متو�سط  فــرنــانــديــز،  بــرونــو  ـــرب  اأع
ــد، عن  ــت ــاي ــون مـــيـــدان مــانــ�ــســ�ــســرت ي
الدقائق  من  مزيد  بخو�ص  ا�ستمتاعه 
على اأر�ص امللعب مع دوين فان دي بيك.
ال�سياطني  ــوز  ف يف  الهولندي  ــق  ــاأل وت
 3-2 بنتيجة  �ساوثهامبتون  على  احلمر 

يف الدوري الإجنليزي.
ــا يف  ــًي ــا�ــس اأ�ــس ـــان دي بــيــك  و�ـــســـارك ف
ـــام  اأم الأوىل  لــلــمــرة  ــج  ــي ــرل ــربمي ال

قلب  �سهدت  مباراة  يف  �ساوثهامبتون، 
يونايتد تاأخره بهدفني دون رد اإىل فوز 

درامي 3-2.
نقلت  ــا  م بح�سب  فــرنــانــديــز  ـــال  وق
"دوين  الربيطانية:  �سن"  "ذا  �سحيفة 
واأعــرف  جيدا  نتفاهم  ــودة،  اجل ميلك 

اأنه ميكننا اللعب مًعا".
ونعرف  اجلـــودة  ميلك  "الكل  وتــابــع: 
بع�سنا البع�ص، ميكن اللعب بـ 3 لعبني 

التالية  املباراة  يف  الأمــر  ونغر 
باللعب بـ 3 اأو 4 اآخرين".

فكل  يــهــم  ل  "الأمر  ـــاف:  واأ�ـــس
الــالعــبــني ممــيــزيــن، وبــاإمــكــان 
لعب  دوين  الفارق،  �سناعة  الكل 
مباراة جيدة للغاية، ولكن فريد 
دورا  لعبا  )ماتيت�ص(  ونيمانيا 

مهما اأي�سا".

ا�ــســتــدعــت جلــنــة النــ�ــســبــاط 
املحرتفة  لــلــرابــطــة  الــتــابــعــة 
لكرة القدم، اأربعة اأمناء عامني 
بطولة  اىل  مــنــتــمــيــة  لــفــرق 
احــرتام  "عدم  ب�سبب  النخبة 
خالل  ال�سحي"  الــربوتــوكــول 
بطولة  من  الفتتاحية  اجلولة 
جرت  الــتــي  الوىل،  الــرابــطــة 
ح�سب  وال�سبت  اجلمعة  يومي 
الكروية  الهيئة  عنه  اعلنت  ما 
موقعا  عــلــى  الثـــنـــني  ــهــرة  �ــس

الر�سمي.
العامني  بالأمناء  الأمر  ويتعلق 
�سباب  ب�سكرة،  ــاد  احت لأنــديــة 
واأوملبي  مقرة  جنم  ق�سنطينة، 
بجل�سة  ــون  ــي ــن ــع امل املــــديــــة، 
ـــتـــمـــاع املــــربجمــــة يـــوم  ال�ـــس
مبقر  00ر11  عــلــى  اخلمي�ص 
ي�سيف  بالعا�سمة،  الــرابــطــة 

نف�ص امل�سدر.
وانــطــلــقــت بــطــولــة الــرابــطــة 
ناديا،   20 مــن  املكونة  الوىل، 

بعد  املن�سرم  ال�ــســبــوع  نهاية 
ــهــر  اأ�ــس ــة  ــي ــان ــم ث دام  تـــوقـــف 
ــا  ــورون ك وبــــاء  تف�سي  ب�سبب 

)كوفيد19-(.
اجلزائرية  الحتــاديــة  وكــانــت 
لكرة القدم )فاف( بالتن�سيق مع 
الريا�سي،  للطب  الوطني  املركز 

قد ك�سفت، يف �سبتمرب الفارط، 
عن الربوتوكول ال�سحي والذي 
لتطبيقه  ــة  ــدي ــالأن ل قــدمــتــه 
خالل  الوباء،  انت�سار  من  للحد 

التدريبات واملباريات.
اجلمعة،  يــوم  لــه  ت�سريح  ويف 
الدين  خر  الفاف،  رئي�ص  قال 

"�سوف لن نت�سامح حول  زط�سي 
للربوتوكول  ال�سارم  التطبيق 
الأمر  اأن  جيدا  ادرك  ال�سحي. 
على  انـــه  اإل  بال�سهل،  لي�ص 
كما  ـــا  دوره تلعب  ان  النــديــة 
اأنها من�سبطة  ينبغي، مع اثبات 

يف احرتامه".

ل�سباب  الفرن�سي  ــدرب  امل اأكــد   
بلوزداد، فرانك دوما، اأنه يعتزم 
م�ستوى  على  تغيرات  ــال  اإدخ
تكوين  اأجــــل  مــن  الت�سكيلة 
ومتكاملة"،  قوية  "جمموعة 
الليبي  الن�سر  على  الفوز  غداة 
باجلزائر،  الحــد   ام�ص   )2-0(
التمهيدي  ــدور  ال ذهــاب  بر�سم 
الإفريقية  البــطــال  لرابطة 

لكرة القدم.
فيديو  مقطع  يف  ــا  دوم و�ــســرح 
ن�سره النادي على موقع التوا�سل 
اليوم  "فاي�سبوك"   الجتماعي 
اأركــز  ـــذي  ال "الهدف  ــني  ــن الث
رئي�ص  مع  عليه  واتفقت  عليه 
جمموعة  تــكــويــن  ــو  ه الــنــادي 
قوية ومتكاملة. �ساأقوم بتدوير 
اأنني  ا�ــســا�ــص  على  الت�سكيلة  
نلعب  اأننا  كما  لعبا.   27 اأمتلك 
نطمح  ــذا  ل جبهات  ــدة  ع على 
على  النتائج  اح�سن  تقدمي  اىل 
بحاجة  واأنـــا  الأ�ــســعــدة  جميع 

للجميع".
على  "العقيبة"  نــــادي  وفــــاز 
الن�سر الليبي بثنائية وقعها كل 
البينيني  اجلديد  امل�ستقدم  من 
والقائد   )14( كوكبو  مار�سولني 

�سم�ص الدين ن�ساخ )60(.
ــد الــفــوز الــثــاين لــلــنــادي  ــع وي
اأقــل  ــرف  ظ يف  "البلوزدادي" 
التتويج  بعد  اأيـــام  ع�سرة  مــن 
بالكاأ�ص املمتازة اأمام اجلار احتاد 

يوم   )2-1( بنتيجة  اجلــزائــر 
ال�سبت 21 نوفمرب.

بع�ص  الفرن�سي  التقني  واأدخل 
الت�سكيلة   عــلــى  الــتــغــيــرات 
امــ�ــص  مـــبـــاراة  ــة يف  ــي ــس ــا� ــس الأ�
بلقاء  مقارنة  القارية   الحــد 
اقحم  حيث  "ال�سوبر"،  كــاأ�ــص 
من  بــدل  مرباح  قايا  احلــار�ــص 
اىل  ا�سافة  مــو�ــســاوي،  توفيق 
املخ�سرم  المين  الظهر  ادخال 
زين  عن  عو�سا  بلخيرث  خمتار 

العابدين بوخلوة.
جاء  فريقا  "واجهنا  ــاف  ــس واأ�
الكرات  على  والرتكيز  ليدافع 
املــرتــدة  الهجمات  اأو  العالية 
ال�سوط  يف  الــنــادرة.  ال�سريعة 
الثاين احلظ مل يكن اىل جانبنا 
ت�سجيل  على  قادرين  كنا  لأننا 

اأهداف اأخرى".

وفيما يخ�ص لقاء الياب، املقرر 
)كون  مب�سر  املقبل  ال�سبت  يوم 
من  ممنوعة  الليبية  النــديــة 
ب�سبب  الديار  داخل  ال�ستقبال 
يخف  مل  الأمــنــيــة(  الأو�ـــســـاع 

مدرب ال�سباب نواياه.
من  م�سر  اىل  "�سنذهب  واأفـــاد 
ــوز، نـــدرك جــيــدا ما  ــف اأجـــل ال
بداية  ــع  وم هــنــاك.  ينتظرنا 
الت�سكيلة  على  اأرتكز  لن  املو�سم 

املثالية، لكن على املجموعة".
ــم  ــاج ــه مــــن جـــهـــتـــه، عــــرب امل
كوكبو،  مار�سولني  البينيني، 
م�سجل هدفني خالل مباراتني، 
املوفقة   لبدايته  "�سعادته"  عن 
ــة  ــول ــط ــب ـــل لـــقـــب ال ـــام مــــع ح

الوطنية.
و�ــــســــرح كـــوكـــبـــو لــلــ�ــســفــحــة 
مبا  �سعيد  "اأنا  لل�سباب  الر�سمية 

قدمته حلد الآن، �سيما ت�سجيل 
هدفني وتقدمي اح�سن ما لدي. 
وهناك زمالئي اي�سا اىل جانبي 
اأمتنى  مهمتي.  يف  مل�ساعدتي 
بهدف  تدريجيا  نتح�سن  اأن 
الذهاب بعيدا يف هذه املناف�سة. 
كما اأنني تاأقلمت �سريعا  بف�سل 
ــني ،  ــب ــالع الــطــاقــم الــفــنــي وال
ف�سال عن دعم الن�سار وكاأنني 

يف بلدي".
نادي  يواجه  التاأهل،  حال  ويف 
املقبل،  ـــدور  ال يف  "العقيبة" 
بني  ـــزدوج  امل اللقاء  يف  الفائز 
اجلي�ص الوطني الرواندي وغور 

ماهيا الكيني )الذهاب 2-1(.
بني  ما  الذهاب  مباراة  وجتــرى 
ــاب  الي ــا  ام دي�سمرب،   22-23
يناير   6 اأو   5 يومي  تقررت  فقد 

.2021

والرهانات  التحديات  اأن  اأكيد 
مديرية  قــيــادة  تنتظر  الــتــي 
ــة لــوليــة  الــ�ــســبــاب والــريــا�ــس
الذي  احلايل  الوقت  يف  اجللفة 
املحلية  الــريــا�ــســة  فــيــه  متـــّر 
والــظــروف  الأحــــوال  باأ�سعب 
هامة  ورهـــانـــات  ــات  ــدي حت    ،
ــّر وجــه  ــغ ومــ�ــســريــة قـــد ت
الأف�سل  باجتاه  املعّقد  الواقع 
والأن�سب ، والأمر مرهون مبدى 
وت�سافر  اجلهات  كل  م�ساهمة 
�سيا�سة  عن  والبتعاد  جهودها 
فبف�سل   ، والرجتالية  الّتكال 
بالكفاءة  تتميز  التي  نخبتها 
واملـــثـــابـــرة تــعــتــزم املــديــريــة 
ثري  �سيفي  برنامج  تنظيم 
العائلة  اأبناء  لفائدة  ومتنوع 
حمتواه  و�سيكون   ، الريا�سية 

على  الريا�سيني  لكل  موّجها 
ا�ستثناء  دون  املنطقة  م�ستوى 
�سيكون  حــيــث   ، اإقــ�ــســاء  اأو 
موؤ�س�سات  يف  املنخرطني  باإمكان 
املــديــريــة ومــعــهــم عـــدد كبر 
ــل  ــن املــمــار�ــســني الــهــواة داخ م
موعد  على   ، ال�سعبية  الأحياء 
مع تدعيم وم�ساندة اأكرب واأهم 
والتي  حملية  ريا�سية  هيئة 
" حمــمــد بن  الــ�ــســيــد  يــقــودهــا 
عي�سى " من خالل برجمة عدة 
يف  حتمل  وتظاهرات  ن�ساطات 
جمملها كثر من النقاط الهامة 
والغايات  املختلفة  والفقرات 
اإبــراز  مقدمتها  ويف   ، ال�سامية 
واإعطاء  احلقيقية  الكفاءات 
كي  لــلــمــواهــب  لئــقــة  ف�سحة 
التقني  وح�سب   ، وتتاألق  تربز 

فاإن   " بربورة  بلخر   " البارز 
مكا�سب  حققت  التي  مديريتهم 
ح�سرها  ميــكــن  ل  ــات  ــاح وجن
تعمل   ، الأخـــرة  ال�سنوات  يف 
دومــــا عــلــى فــتــح املــجــال لكل 
وو�ــســع  املجتهدين  املــبــدعــني 
اأمــامــهــم  الإمــكــانــيــات  خمتلف 
يف  م�سوارهم  موا�سلة  اأجل  من 
ي�سلون  حتى   ، الظروف  اأف�سل 
ومالم�سة  العليا  امل�ستويات  اإىل 
املن�سود  والعام  اخلا�ص  التفوق 
ــوؤول بــربــورة  ــس ــ� امل ، واأ�ـــســـاف 
الراقية  ــار  ــك الأف اأ�ــســحــاب  اأن 
�سيحظون  املثمرة  ــادرات  ــب وامل
من  خا�سة  ومتابعة  ـــوؤازرة  مب
من   " الديجيا�ص   " قيادة  طرف 
ولكل  يح�سد  يـــزرع  ّمــن  بــاب 
ــد عن  ــي ــع جمــتــهــد نــ�ــســيــب وب

اجلمعيات  من  الكثر  م�سوؤويل 
ل  الــذيــن  ال�سبانية  ــز  ــراك وامل
املنا�سبات  اإل يف بع�ص  يظهرون 
واأثناء توزيع احل�س�ص املالية ! 
العمل  اأن  كالمه  بربورة  وختم 
اأهله  ي�ستحق  من  هو  امليداين 
الإ�ـــســـادة واملــــدح والــتــكــرمي ، 
وعلى  جمال  اأي  يف  النجاح  واأن 
بالأفعال  يتج�سد  م�ستوى  اأي 
لأن   ، وحـــدهـــا  بــــالأقــــوال  ل 
اليوم  بــات  اجللفاوي  املجتمع 
يف  ازدهــار  وثبة  اإىل  حاجة  يف 
ظل ما ميلك من طاقات ب�سرية 
حتت   ، هائلة  مادية  واإمكانيات 
و�ساية �سلطة الدولة وقوانينها 

وتطلعاتها ال�سامية .
عمر ذيب

الرابطة االوىل )الربوتوكول ال�صحي(:

ا�صتدعاء اأربعة اأمناء عامني للمثول اأمام جلنة االن�صباط

 املدرب الفرن�صي ل�صباب بلوزداد، فرانك دوما : 

فقط" العبا   13 اأو   11 على  اأعتمد   "لن 

بلخري بربورة " اإطار مبديرية ال�صباب والريا�صة باجللفة " :

الفا�صلني" لليائ�صني  حظ  وال   .. الناجحني  خدمة  يف  "نحن 

بلما�صي ي�صاند بن طالب بعد تعر�صه لت�صريحات عن�صرية

هل يكمل كافاين دائرة االنتقام من �صان جريمان؟

برونو: "ميكنني ت�صكيل ثنائية مع فان دي بيك"
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كومان: لن نكرر هذا االأمر مع 
مي�صي جمددا

ريال مدريد يخطط ل�صفقة تبادلية 
مبابي "مفاجئة" ل�صم 

رحلة البحث عن اأوالد مارادونا.. 
من �صريث 120 مليون دوالر؟

زيا�س: جنم ريال مدرييييييييد 
م�صدر اإلهامي

ا�ستعدادات  اآخر  بر�سلونة،  مدرب  كومان،  رونالد  الهولندي  ك�سف 
اجلولة  يف  الأربعاء،  غًدا  لها،  املقرر  فرينكفاروزي  ملواجهة  فريقه 

اخلام�سة من دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
كانت  مي�سي؟  "ا�ستبعاد  للمباراة:  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  كومان،  وقال 
لدينا فر�ستان يف جدول مباريات املو�سم احلايل ملنح ليونيل راحة، 
�سد دينامو كييف وغًدا، لكن لي�ص هناك وقت للراحة بعد مباراة 

الغد".
واأ�ساف: "حتدثت مع بيكيه، اإنه يعمل كل يوم يف املدينة الريا�سية. 
ل�ست طبيًبا، ومل اأوؤثر على قراره بعدم اإجراء عملية جراحية يف 

ركبته".
"ميكن اأن نعتمد على بيكيه هذا املو�سم، لكن بدون حتديد  وتابع: 
اأن يلعب مباريات  األ نت�سرع يف ذلك، واأمتنى  موعد لعودته. يجب 

هذا املو�سم".
هناك  مــارادونــا؟  لتوديع  بطاقة  على  مي�سي  "ح�سول  ووا�ــســل: 
القمي�ص،  خلع  ب�سبب  �سفراء  بطاقة  على  ليونيل  ح�سل  قواعد. 
ولكنه فعل ذلك تكرمًيا ملارادونا. اإزالة البطاقة لي�ص عملي، ولكن 

اإذا كان الأمر بيدي �ساألغي هذه البطاقة".
لي�ص  هذا  ال�ستاء؟  يف  مهاجم  اأم  دفــاع  قلب  مع  "التوقيع  واأكمل: 
الرئي�ص  معرفة  اأوًل  علينا  املركاتو.  عن  للحديث  املنا�سب  الوقت 
اجلديد. ل اأحب التحدث عن الأ�سماء اأو املراكز التي نريد دعمها".

جيد  ب�سكل  يلعب  هو  اأكرث،  اللعب  ي�ستحق  اإنه  "برايثوايت؟  واأمت: 
للغاية، لكن هناك الكثر من املناف�سة بني الالعبني يف الهجوم".

عامًا(،   31( جيانينا  ابنته  وبني  بينه  خالف  وبعد  املا�سي،  العام 
�سيترّبع  اإنه  مارادونا،  دييغو  الراحل  القدم"  كرة  "اأ�سطورة  قال 
تراجع  طبعًا،  لورثته.  �سيئًا  يرتك  ولن  واأمواله،  ممتلكاته  بكل 
مارادونا عن كالمه بعد امل�ساحلة بينه وبني ابنته، لكن مع رحيله، 
اأرماندو  لدييغو  احلقيقيون  الورثة  هم  من  ليربز:  اآخر  �سوؤال  عاد 
موقع  بح�سب  قيمته  ت�سل  الذي  اإرثه  �سيق�ّسم  من  وعلى  مارادونا؟ 

دولر. مليون   122 �سبورت�ص" اإىل  "فوك�ص 
ال�سقيقتان داملا )33 �سنة(  ابنَتني هما  القدم،  اأن لنجم كرة  الأكيد 
وجيانينا، وهما ابنتاه من زوجته الر�سمية الوحيدة كلوديا )تطلقا 

عام 2003(.
اأبناء ملارادونا من خارج زواجه،  لكن مع مرور ال�سنوات، بداأ يظهر 
وبالفعل اعرتف الالعب باأبوته لـ3 من هوؤلء الأولد بينهم دييغو 
جونيور )1986( املولود من الفنانة الإيطالية كري�ستيانا �سيناغرا، 
 ،2008 29 عامًا من ولدته. وعام  اإل بعد  ومل يعرتف به مارادوانا 
حبيبته  من  املولودة   )1996( جنى   لبنته  باأبوته  واعرتف  عاد 
2013 واعرتف باأبوته للطفل دييغو  فالريا �سابالني. ثم عاد عام 

اأوجيدا )2013( املولود من حبيبته ال�سابقة فرونيكا اأوجيدا.
هو  مــارادونــا  دييغو  اأن  �سخ�ص  من  اأكــرث  ادعــى  ــوؤلء،  ه جانب  اإىل 
3 اأ�سخا�ص يف كوبا، حيث ق�سى الالعب  والدهم، بينهم على الأقل 

�سنوات خالل عالجه من اإدمانه للمخدرات.
الورثة،  بني  عنيفة  و�سخ�سية  ق�سائية  مبعركة  ينذر  �سبق  ما  كل 
يق�ّسم  ومل  و�سية،  يــرتك  مل  الأرجنتيني  النجم  اأن  خ�سو�سًا 

مراثه بني اأولده.

حتدث املغربي حكيم زيا�ص، جنم ت�سيل�سي، عن حظوظ فريقه يف 
املناف�سة على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز.

"تيلجراف"  �سحيفة  ــا  ــه ــرزت اأب ت�سريحات  يف  زيــا�ــص،  ـــال  وق
دائًما  عليك  بالطبع،  بالربميرليج؟  ت�سيل�سي  "فوز  الربيطانية: 

اأن توؤمن بهذا الأمر".
يوم  كل  بجد  العمل  ثم  به  ــان  الإمي من  التتويج  "يبداأ  واأو�ــســح: 
�سرنى  املو�سم  نهاية  ويف  به.  نقوم  ما  هذا  اأن  اأعتقد  لتحقيقه. 

نتيجة ما نفعله".
واأ�ساف: "املقارنة مع هازارد؟ اإيدين لعب من طراز عاملي. واأ�سعه 
اإلهام يل، واأرى كيف يخو�ص املباريات، واأ�ساهد التفا�سيل  كم�سدر 

ال�سغرة التي يقوم بها، وميكنني تعلم الكثر منه".
هافرتز  مــع  واللعب  الــتــدريــب  مــن  التح�سن  "ميكنني  وتــابــع: 
خطوة  اتخاذ  يف  رغبتي  وراء  ال�سبب  وهذا  وفرنر،  وبولي�سيت�ص 
اأكرب يف م�سرتي، لتحدي نف�سي مع لعبني اأف�سل. هذا �سيء جيد 

لكل لعب".
واأنني  جيدة،  بحالة  اأنني  واأ�سعر  ت�سيل�سي،  يف  �سعيد  "اأنا  ووا�سل: 

موجود يف بيتي، وهذا اأهم �سيء عندما تلعب".
اأنا هادئ  "اأعرف دائًما ما ميكنني فعله، ودائما اأثق بنف�سي.  واأمت: 

ومطمئن، وكل الأ�سياء الأخرى �ستاأتي من تلقاء نف�سها".

يبدو اأنَّ ريال مدريد، فقد الأمل يف البلجيكي اإدين هازارد، املبتلى 
العام  �سيف  ت�سيل�سي  من  امللكي  للفريق  ان�سمامه  منذ  بالإ�سابات 

.2018
مواجهة  اإكمال  ي�ستطع  ومل  ــدًدا  جم لالإ�سابة  هـــازارد،  وتعر�ص 
 ،)2-1( املرجني  خ�سرها  والتي  األفي�ص،  ديبورتيفو  اأمام  الريال 

ومن املنتظر اأن يغيب الالعب فرتة متتد من 3 اأ�سابيع اإىل �سهر.
اإىل  جاء  الــذي  البلجيكي،  الــدويل  يف  الأمــل  الريال،  فقدان  ومع 

جو  نتيا كري�ستيانو �سا خــالفــة  بــطــمــوح  بــرنــابــيــو 
رونالدو، يتجه امللكي لو�سع الالعب يف 
الفرن�سي  اأجل �سم  �سفقة تبادلية من 
باري�ص  مهاجم  مبابي،  كيليان  ال�ساب 

�سان جرمان.
"ال�سرجنيتو"  لــربنــامــج  ووفـــًقـــا 
ــاإن الــريــال يخطط  الإ�ــســبــاين، ف
�سفقة  يف  ــــازارد،  ه لو�سع 
ــان  ــس ــــع � تـــبـــادلـــيـــة م
ـــالل  جــــرمــــان خ
املقبل،  ال�سيف 

ل�سم مبابي.
ويـــنـــتـــهـــي 
ــــــد  ــــــق ع
ـــي  ـــاب ـــب م
ـــع �ــســان  م
ــــان  ــــرم ج
الالعب  لكن   ،2022 �سيف  يف 
النادي  حماولت  كل  يرف�ص 

الفرن�سي لتجديد عقده.
يذكر اأنًّ كيليان مبابي، يعد 
مطلًبا اأ�سا�سًيا للمدرب زين 
ال�سيف  يف  زيدان،  الدين 
املقبل، خا�سة واأن الريال 
�سفقة  اأي  يــــربم  مل 

ال�سيف املا�سي.
 

حمليات
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم /بقلم... خالد احلروب
----------------------------

االإ�رضائيليني  للقادة  جملجلة  قهقهات  اتخيل 
الر�ضمي  الفل�ضطيني  االحتفال  يرون  وهم 
الدرجة  من  اإ�رضائيلي  موظف  من  بر�ضالة 
ال��ع��ا���رضة، وت�����ض��وي��ره ت��ل��ك ال��ر���ض��ال��ة 
الفعل  رد  عظيم.  واإجن���از  انت�ضار  باأنها 
وير�ضل  ُمذهلة  برعونة  يت�ضف  الفل�ضطيني 
�ضقف  اإن  تقول  مقابلة  ر�ضالة  لاإ�رضائيليني 
الأي  ونرق�ض  ونفرح  جدا  منخف�ض  توقعاتنا 
لي�ض  ر�ضالة  جمرد  وان  ياه.  اإ متنحوننا  ُفتات 
قانوين  التزام  وال  حقيقي  م�ضمون  فيها 
عن  �ضادرة  لي�ضت  بكلمات  تاعب  وجمرد 
اإ�رضائيل،  يف  قيادي  �ضيا�ضي  م�ضتوى  اأي 
املفاو�ضات  منظور  من  فرحا.  نطري  جتعلنا 
للعودة  ال�ضلطة  ت�ضتعد  وال��ذي  نف�ضها 
او  �ضيا�ضة  او  رد  اأ�ضلوب  هناك  هل  اإليه: 
ر�ضالة  على  ال��رد  من  اأ���ض��واأ  ا�ضرتاتيجية 
املفاو�ض  موقف  ُت�ضعف  ان  ميكن  املن�ضق 
كيف  اأ���ض��ا؟  ال�ضعيف  الفل�ضطيني 
ُيطالب  ان  فل�ضطيني  مفاو�ض  الأي  ميكن 
وتفكيك  العودة  وح��ق  ال�رضقية  بالقد�ض 
لي�ض  بر�ضالة  يفرح  كان  اذا  امل�ضتوطنات، 
اأموال  االفراج عن  نية  التزام، �ضوى  اأي  فيها 
ان  الغريب  اإ�رضائيل؟  حتتجزها  فل�ضطينية 
قرن  ربع  عن  تزيد  جتربة  بعد  يحدث  هذا 
االبجدي  الدر�ض  هذا  وكاأن  املفاو�ضات،  من 
التعقيد  وبالغ  الفهم  عن  ع�ضي  التفاو�ضي 
االأ�ضلوب  فل�ضطينيا.  ا�ضتيعابه  ميكن  وال 
االإ�رضائيلية  واال�ضرتاتيجية  وال�ضيا�ضة 
العك�ض،  على  تقوم  وال�ضلم  احل��رب  يف 
لها  ُق��دم  ما  كل  ان  اعتبار  توا�ضل  فهي 
ملا  فرحًا  ترق�ض  يوما  نرها  ومل  كافيا،  لي�ض 
االأطراف  او  الفل�ضطيني  الطرف  من  ح�ضلته 
عيونها  ترمي  عليه،  حت�ضل  ما  كل  العربية. 

املزيد. وتطلب  وراءه 
الطفويل  االإخ���راج  ه��ذا  ُي���دان  ذل��ك  على 
جماريها”  اىل  املياه  “اإعادة  لقرار  واملُده�ض 

العظيمة  بالر�ضالة  والتباهي  اإ�رضائيل،  مع 
اإ�ضايف،  بتدقيق  متت.  التي  بالطريقة  تلك 
الق�ضري  الر�ضالة  لن�ض  ق��ارئ  اأي  ي��درك 
خرج  التي  البطوالت  كل  يت�ضمن  ال  انه 
وكل  وممثلوها،  ال�ضلطة  خطاب  علينا  بها 
اىل  غام�ضة  اإ�ضارة  يتعدى  ال  يت�ضمنه  ما 
هي  الطرفني  بني  وقعت  التي  االتفاقات  ان 
ما  بينهما.  العاقة  ينظم  الذي  العام  االطار 
باأنه  يف�رض  ان  ميكن  وكيف  هذا،  يعنيه  الذي 
ل�ضفقة  وهزمية  باالتفاقات  اإ�رضائيل  “التزام” 
الت�ضخيم  هذا  وكل  لل�ضم،  واإيقاف  القرن، 
ال�ضوداء  الرتاجيديا  تكتمل  وحتى  الفارغ. 
فيه  ب�رضتنا  ال��ذي  اليوم  نف�ض  ويف  حدث 
وا�ضلت  ان  الكبري  االنت�ضار  بهذا  ال�ضلطة 
مترير  يف  خطواتها  االإ�رضائيلية  احلكومة 
اجلديدة  اال�ضتعمارية  ال��وح��دات  م�رضوع 
 1200 اىل  اإ�ضافة  �ضعفاط،  القد�ض،  �ضمال 
)جعفات  القد�ض  جنوب  ا�ضتيطانية  وحدة 
ومن  امل�ضوؤولون  لنا  يقل  مل  ملاذا  هاماتو�ض(. 
كانت  اإن  بالر�ضالة  الظافري  خطابهم  خال 
مثا،  امل�رضوعات  هذا  تلغي  �ضوف  اإ�رضائيل 

القليل؟ اقل  على  جتمدها  او 
ان  نقول  ان  لنا  ممكن،  هدوء  وبكل  عمليًا 
املن�ضق  ر�ضالة  ترجم  الذي  الر�ضمي  اخلطاب 
لل�ضعب  اأك��رب  احتقار  فيه  كبري  اجن��از  اىل 
من  االأدنى  احلد  اىل  ويفتقر  النا�ض  ولذكاء 
اأكرث  اأ�ضبح  العام  ال��راأي  عقولهم.  اح��رتام 
ُعرف  ما  تن�ضخ  التي  اخلطابات  هذه  من  وعيا 
كانت  ا�ضتبدادية  عربية  اأنظمة  ممار�ضات  ممن 
عرب  انت�ضارات  اىل  الهزائم  قلب  حت��اول 
النربة  واإع��اء  والباغية  اللغوية  الفهلوة 
املن�ضق  ر�ضالة  قراأ  فل�ضطيني  اأي  اخلطابية. 
و�ضقف  ال�ضلطة  ه��دف  ان  اأدرك  العتيدة 
حول  يحوم  الر�ضالة  ه��ذه  من  طموحاتها 
ونقطة   … ال�رضائب،  اأموال  على  احل�ضول 
ذاتها  ال�ضلطة  حترتم  ال  مل��اذا  ال�ضطر.  اآخ��ر 
وتقنع  الهدف  هو  هذا  باأن  وتقول  و�ضعبها 
ال�ضائقة  ب�ضبب  مثا  مهم  هدف  باأنه  النا�ض 
ال�ضلطة  ان  لنتخيل  بها؟  متر  التي  املالية 

�ضيئا  او  التايل،  الق�ضري  البيان  اأ�ضدرت 
التب�ضري  حملة  بدل  العام  للراأي  منه،  قريبا 

الكبري: والن�رض  باالإجناز 
ال�ضعبة  ال�ضيا�ضية  اخل��ي��ارات  ظ��ل  “يف 
الفل�ضطيني  �ضعبنا  على  وال�ضاغطة 
موارد  على  وال��دويل  االإقليمي  واحل�ضار 
ال�ضلطة  مداخيل  جفف  مب��ا  امل��ايل  ال��دع��م 
امكانياتها  على  بالتايل  وانعك�ض  الوطنية 
اخلدمات  على  واحلفاظ  ال��روات��ب  دف��ع  يف 
ال�ضلطة  ا�ضطرت  فقد  ل�ضعبنا،  االأ�ضا�ضية 
اجلهات  م��ع  التوا�ضل  الإع���ادة  الوطنية 
االأم��وال  على  احل�ضول  بغية  االإ�رضائيلية 
اإ���رضائ��ي��ل،  ل��دى  املُحتجزة  الفل�ضطينية 
االإداري  االنفاق  اإمكانية  ت�ضهيل  وبالتايل 
ع��ودة  اأي  ال��ق��رار  ه��ذا  يعني  وال  وامل���ايل. 
باالأمر  القبول  او  املفاو�ضات  طاولة  اىل 
الوطنية،  امل�ضاحلة  جهود  تعطيل  او  الواقع، 
خياراتنا  ان  نعلم  الوطني.  التوافق  و�رضورة 
وتفهمه  �ضعبنا  ب��وع��ي  ولكننا  �ضيقة 
الت�ضبث  �ضنوا�ضل  ننا  فاإ اخليارات  ل�ضعوبة 

انتزاعها”. على  والعمل  الوطنية  بحقوقنا 
البيان،  ه��ذا  م��ن  ق��ري��ب  ه��و  م��ا  ���ض��در  ل��و 
فيه  لكان  مم��اث��ل،  ب�ضيء  الت�رضيح  مت  او 
وال��راأي  النا�ض  مع  ومكا�ضفة  م�ضارحة 
القليل  اقل  يف  وحلاز  عقولهم  واحرتم  العام 
الراف�ضني  من  قبل  من  حتى  االحرتام  على 
نتفاخر  كنا  اإذا  برمتها.  ولل�ضلطة  للقرار 
تعلما  العامل  �ضعوب  اأك��رث  من  ننا  باأ دوم��ا 
ميكن  فكيف  واط��اع��ًا،  وثقافة  وتعليما 
كهذا  ع��ام  راأي  مع  تتعامل  ان  لل�ضلطة 
هذا  على  واال�ضتغباء؟  اال�ضت�ضخاف  بنهج 
يفكروا  ان  وا�ضحابه  يتوقف  ان  النهج 
يف  الفارغ  الكام  يلوكوا  ان  قبل  مرة  األف 
احلد  فيها  لي�ض  دعائية  تلفزيونية  مقابات 
اأداء  يف  االإعامية  املهارة  من  حتى  االأدنى 
هذا  علينا  يجره  ما  امل�ضوؤول.  او  ال�ضائل 
بتحقيق  النف�ض  خداع  موا�ضلة  هو  اخلطاب 
حول  عدونا  قهقهات  بينما  االنت�ضارات، 

ال�ضماء. عنان  ت�ضل  انت�ضاراتنا 

“انت�صارنا” يف ر�صالة املُن�صق.. قهقهات االإ�صرائيليني على 

املكتب  ع�ضو  البط�ض  خالد  دعا 
االإ�ضامي  اجلهاد  حلركة  ال�ضيا�ضي 
 ،1/12/2020 ال��ث��اث��اء  اأم�����ض 
جهود  وا�ضتكمال  ال�ضتئناف 
ملحة  كاأولوية  وال�رضاكة  الوحدة 

ال�ضلطة  حاثًا  التحديات،  ملواجهة 
قرارها  عن  الرتاجع  �رضورة  على 
عودة العاقات للعدو ال�ضهيوين، 
على  العقابية  االج��راءات  واإنهاء 

غزة.
له  ك��ل��م��ة  يف  ال��ب��ط�����ض  واأك����د 
للف�ضائل  الوطني  اللقاء  خ��ال 
غ��زة  ق��ط��اع  يف  الفل�ضطينية 
امل�ضهد  "تطورات  عنوان:  حتت 
امل�رضوع  ماأزق  اأن  الفل�ضطيني"، 
���ض��وءاً يف ظل  ي���زداد  ال��وط��ن��ي 
االأح��اف  واإق��ام��ة  القرن  �ضفقة 

. والتطبيع  اجلديدة  االأمنية 
حتدي  اأم��ام  نحن  البط�ض:"  وق��ال 
م��واج��ه��ة االح���ت���ال وم��ق��اوم��ة 
والتهويد  التطبيع  م�����ض��اري��ع 
و���رضورة  واال�ضتيطان  وال�ضم 
عن  احل�ضار  ورفع  االنق�ضام  اإنهاء 
لذلك  املدخل  اأن  اإىل  الفتًا   ،" غزة 
على  التحرير  منظمة  بناء  اإع��ادة 
يف  عليها  االتفاق  مت  جديدة  اأ�ض�ض 

2005 و2011.
االأمناء  لقاء  اأن  البط�ض،  واأو�ضح 
كان  املا�ضي  �ضبتمرب  يف  العامني 
جادة،  وطنية  ور�ضالة  منطقيًا  رداً 
ا�ضطنبول  لقاءات  من  تاه  وما 
موعد  على  م�ضيفًا:"كنا  والقاهرة، 

مع ال�رضاكة وفق اأ�ض�ض �ضحيحة".
اال�ضتمرار  البط�ض:"يجب  وتابع 
وع���دم  امل�����ض��احل��ة  م�����ض��ار  يف 
االأخ��رية  باالنتكا�ضة  الت�ضليم 
امل�ضاحلة"  ملف  يف  ح�ضل  ال��ذي 
الوطنية  اجلهود  ال�ضتئناف  داعيًا 
الرتاجع  ال�ضلطة  داعيًا  املخل�ضة"، 
عن قرار عودة العاقات مع العدو 

ال�ضهيوين.
ال�ضلطة  حق  "من  البط�ض:  وقال 
ولكن  املقا�ضة  اأموال  ت�ضتعيد  اأن 
ثمن  باأي  لي�ض  االأم��وال  ا�ضتعادة 
الوطنية  الوحدة  ح�ضاب  على  وال 
وعود  على  واملراهنة  وال�رضاكة 

" نق�ضها
ا�ضتكمال  اإىل  البط�ض،  دعا  كما 

من  العامني  االأمناء  لقاء  خمرجات 
يف  موحدة  وطنية  قيادة  ت�ضكيل 

امليدان.
اإىل  ال��ع��ودة  ع��دم  اإىل  دع��ا،  كما 
من  منبهًا  االإعامية،  املناكفات 
العقوبات،  للغة  العودة  خطورة 
حممود  ال�ضلطة  رئي�ض  ودع���ا 
العقابية  االإجراءات  الإنهاء  عبا�ض 
التي فر�ضت على النا�ض يف غزة.

غزة  جماهري  �ضتدفع  وت�ضاءل:"هل 
هناك"،  اأو  هنا  اللقاءات  ف�ضل  ثمن 
توجيهاته  الإ�ضدار  مازن  اأبو  داعيًا 
ال�ضحي  القطاع  احتياجات  لتوفري 
م�ضلتزمات  وت��وف��ري  غ���زة  يف 

كورونا" مواجهة 

العقابية االجراءات  الإنهاء  ال�صلطة  "البط�س" يدعو 
 على غزة وا�صتئناف جهود الوحدة

اأخبار فل�صطني

قرابة 50 م�صتوطنا 
يقتحمون االأق�صى

اأم�ض  امل�ضتوطنني،  ع�رضات  اقتحم 
الثاثاء 1/12/2020، باحات امل�ضجد 
االأق�ضى املبارك، بحماية م�ضددة من 

�رضطة االحتال االإ�رضائيلي.
االإ�ضامية  االأوق��اف  دائ��رة  واأف��ادت 
م�ضتوطنا   48 باأن  املحتلة،  بالقد�ض 
باب  جهة  من  االأق�ضى،  اقتحموا 
ا�ضتفزازية  جوالت  ونفذوا  املغاربة 

يف باحاته.
�رضطة  اإن  ع��ي��ان،  �ضهود  وق���ال 
املُ�ضليات  اإح��دى  اأج��ربت  االحتال 
اقتحامات  م�����ض��ار  اإخ����اء  ع��ل��ى 
امل�ضتوطنني عند تواجدها يف منطقة 

باب الرحمة من االأق�ضى.
واأ�ضافوا، ان �رضطة االحتال دققت 
يف هويات ال�ضبان قرب باب العمود 

بالقد�ض القدمية.

االأ�صري املحرر هال 
جرادات

جرادات  اأحمد  حممد  هال  واملبعد  املحرر  االأ�ضري 
يف   1966 عام  الثاين  ت�رضين  من  التا�ضع  مواليد  من 
خميم  يف  حاليا  وي�ضكن  جنني،  غرب  اليامون  بلدة 
الن�ضريات لاجئني و�ضط قطاع غزة، وهو من ن�ضطاء 
27 عاما، وقد  حركة فتح واأم�ضى يف �ضجون االحتال 
�ضغري  منذ   . الن�ضالية  جتربته  جهاد  اأبو  ملركز  روى 
تعتدي  التي  االإ�رضائيلي  االحتال  قوات  اأُ�ضاهد  كنت 
�ضخ�ضية  لدي  فت�ضّكلت   ، البيوت  وتقتحم  �ضعبنا  على 

وطننا. يحتل  الذي  العدو  هذا  على  ناقمة 
العام  ويف  املدر�ضية،  املظاهرات  يف  اأ�ضارك  �رضت   
االإ�رضائيلية  احلرب  �ضد  مظاهرة  يف  �ضاركت   1982
املظاهرة واعتقل  االحتال على  لبنان، هجم جي�ض  على 
اإىل  نقلونا   ، بينهم  من  وكنت  الطلبة  من  جمموعة 
راأيت  اأيام،   10 مدة  اعتقالنا  وا�ضتمر  التحقيق  مراكز 
واالإرهاب  البنادق  تهديد  حتت  طوابري  ي�ضفونا  كيف 
ويف  باجلنازير.  املحاطة  االعتقال  خيم  اإىل  ويدفعونا 
�ضامة  مواد  بو�ضع  االحتال  قوات  قامت   1983 العام 
للبنات  اليامون   مدر�ضة  يف  املياه  �رضب  خزانات  يف 
االحتال  وقام  ت�ضمم،  حاالت  حدثت  لقد  بجنني،  
الفتيات  تعقيم  بهدف  املياه  يف  اأدوية  بو�ضع  اأي�ضًا 
فخرجنا  امل�ضتقبل،  يف  االإجناب  على  قدرتهن  ومنع 
الثانية  مظاهرة حا�ضدة ، ويف تلك الفرتة اعتقلت للمرة 
 1985 العام  ويف  ون�ضف،  عام  مدة  اعتقايل  وا�ضتمر 
اعتقايل جمدداً ملدة  االإ�رضائيلي  اأعادت قوات االحتال 

اأي�ضًا.  ون�ضف  عام 
اعتقلتني  حيث  الطويل  االعتقال  1987جاء  العام  ويف 
واالنتماء   ، فدائية  عملية  تنفيذ  بتهمة  االحتال  قوات 
 99 مدة  بال�ضجن  علّي  حكموا  حيث   ، فتح  حلركة 
عامًا   24 من  يقارب  ما  ال�ضجن  يف  ومكثت  عامًا،   
بتاريخ  االأحرار  وفاء  �ضفقة  يف  عني  االإفراج  مت  حتى 

اإىل قطاع غزة.  واأُبعدت   18/10/2011
الأ�ضاليب  تعر�ضت خالها  ال�ضجون   م�ضرية طويلة يف 
على  االأو�ضاخ  كي�ض  ربطوا  وقاهرة،  قا�ضية  تعذيب 
كلب�ضات  التنف�ض،  ا�ضتطيع  ال  االأيام،  ع�رضات  راأ�ضي 
نزيف  و�ضط  طويلة  اأيامًا  ا�ضتمرت  والرجلني  اليدين 
 ، اخلنق   ، الزنازين  يف  االأر�ض  حتت  ُعزلت  الدماء، 
عندي  و�ضار  اإبرة   حقنوين  احلائط،  اأعلى  يف  ال�ضبح 
االأمل يف اجلهاز  اأعاين من  ت�ضخم يف اخل�ضيتني �رضت 
البويل،  تراكمت احل�ضوات يف الكلى، عملت عمليات 
املرارة،  الإزالة  جراحية  عملية  عملت  احل�ضى،  لتفتيت 
اأُعاين  الزلت  ال�ضجون،   يف  الطبي  لاإهمال  تعر�ضت 
تعر�ضت  واليدين،  والظهر  الفقري  العمود  اأالم يف  من 
تعر�ضت  املخ،  يف  وارجتاج  راأ�ضي  يف  ل�ضدمات 
للعزل  تعر�ضت  الكهربائية،  ال�ضعقات  لتعذيب 
حيث  االأيام  اأ�ضواأ  من  كانت   ، اأ�ضهر   3 ملدة  االنفرادي 
دائم  كنت  االأوقات  فيه  اعرف  ال  مكان  يف  عزيل  مت 

ويخفف من وحدتي. يقرتب  الأي �ضوت  االنتظار 
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ن�صر تفا�صيل جديدة حول اغتيال زاده واأنباء 
عن تهديد اإيراين مبا�صر لاإمارات 

قراءة / حممد علي
---------------- 

االغتيال  عملية  اإن  �ضمخاين  وقال 
ومعقدة،  جديدة  باأجهزة  بعد  عن  متت 
ومنظمة  االإ�رضائيلي  املو�ضاد  متهما 
وراء  ب��ال��وق��وف  خلق”  “جماهدي 
اأم�ض  طهران  يف  واأقيمت  العملية. 
زاده،  لفخري  ر�ضمية  جنازة  االثنني 
كبار  م��ن  حم���دود  ع��دد  بح�ضور 
وال�ضيا�ضيني،  الع�ضكريني  القادة 
ج��م��اه��ريي��ة؛  م�����ض��ارك��ة  دون  م��ن 
ال�ضحية  االإج�������راءات  ب�����ض��ب��ب 
وخال  كورونا.  بجائحة  املرتبطة 
يراين  االإ الدفاع  وزير  قال  املرا�ضم، 
اغتيال  على  “ردنا  اإن  حامتي  اأم��ري 
و�ضيكون  وحتمي،  قادم  زاده  فخري 
ع��ق��اب��ا ق��ا���ض��ي��ا مل��ن ارت��ك��ب ه��ذه 
فخري  اغتيال  اأن  واأك��د  اجلرمية”، 
يران  اإ برنامج  م�ضرية  يوقف  لن  زاده 
على  وتريته،  �ضي�رضع  بل  النووي، 

تعبريه. حد 
���ض��ح��اق ج��ه��ان��غ��ريي  وو����ض���ف اإ
عملية  ي����راين  االإ ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
اإره��اب  نها  باأ زاده  فخري  اغتيال 
ثناء  -اأ جهانغريي  واأ���ض��اف  دول��ة، 
وزراء  �ضاء  روؤ اجتماع  يف  م�ضاركته 
اأن  للتعاون-  �ضنغهاي  منظمة  دول 
�ضمتها  ك�����رض  ال��ع��امل  دول  ع��ل��ى 
ح�ضب  االإرهابية،  اجلرمية  هذه  اأمام 

. ه تعبري
اإيراين تهديد 

موقع  ك�ضف  ذل���ك،  غ�����ض��ون  يف 
 Middle ( اآي”  ي�����ض��ت  اإ “ميدل 
يران  اإ اأن  عن  الربيطاين   )East Eye
ع�ضكرية  �رضبة  بتوجيه  ه��ّددت 
اغتيال  على  ا  ردًّ لاإمارات،  مبا�رضة 
تعر�ضها  ح���ال  يف  زاده  ف��خ��ري 
ل��ه��ج��وم اأم��ريك��ي حم��ت��م��ل. وق��ال 
م�ضدر  عن  -نقا  الربيطاين  املوقع 
طهران  اإن  ا�ضمه-  يذكر  مل  اإماراتي 
حممد  ظبي  بو  اأ عهد  بويل  ات�ضلت 
بلغته  واأ مبا�رض،  ب�ضكل  زاي��د  بن 
م��ارات  ل��اإ �رضبة  ه  �ضتوجِّ نها  باأ
واأكد  زاده.  فخري  اغتيال  على  ا  ردًّ
املوقع  -ح�ضب  م��ارات��ي  االإ امل�ضدر 
�ضتحّمل  ط��ه��ران  اأن  ال��ربي��ط��اين- 
العامل  اغتيال  م�ضوؤولية  م��ارات  االإ
ي��ران  اإ تعر�ضت  ح��ال  يف  ال��ن��ووي، 
ل��ه��ج��وم اأم��ريك��ي حم��ت��م��ل. وع��ن 
مع  ي�����راين  االإ االت�����ض��ال  ت��وق��ي��ت 

امل�ضدر  اأو���ض��ح  زاي���د،  ب��ن  حممد 
دانة  اإ من  وجيزة  فرتة  قبل  جاء  نه  اأ
يوم  زاده  فخري  اغتيال  ظبي  ب��و  اأ
هذه  اأن  اإىل  املوقع  وُي�ضري  االأح��د. 
حتذير  مع  بالتزامن  تاأتي  املعلومات 
ت�ضتهدف  قد  هجمات  من  بيب  اأ تل 
االإمارات  من  كل  يف  االإ�رضائيليني 
موؤخًرا  افتتحتا  اللتني  والبحرين، 
تل  م��ع  م��ب��ا���رضة  خ��ط��وط ط���ريان 
وزارة  اأوع��زت  جانبها،  من  بيب.  اأ
اإىل  االثنني  االإ�رضائيلية  اخلارجية 
برفع  وممثلياتها  �ضفاراتها  ك��ل 
لرد  حت�ضبا  م��ن��ي  االأ التاأهب  درج��ة 
زاده،  فخري  اغتيال  على  ي��راين  اإ
عملية  ب�ضاأن  ال�ضمت  التزامها  رغم 
بيب  اأ تل  عنها.  وامل�ضوؤولية  االغتيال 
اإىل  ال�ضفر  من  االإ�رضائيليني  حذرت 
اأن  خ�ضية  وال��ب��ح��ري��ن  م����ارات  االإ
هناك.  يراين  اإ النتقام  هدفا  يكونوا 
“وا�ضنطن  �ضحيفة  حتدثت  كما 
 The Washington ( بو�ضت” 
ملقتل  باالنتقام  تعهدات  عن   )Post
القيادة  اإن  وق��ال��ت  زاده،  ف��خ��ري 
قدما  املُ�ضي  االثنني  اأكدت  يرانية  االإ
الت�ضكيك  مع  النووي،  برناجمها  يف 
الغرب. مع  املفاو�ضات  م�ضتقبل  يف 
فخري  اغتيال  اإن  ال�ضحيفة  وتقول 
القيادة  على  االآن  وال�ضغَط  زاده، 
اأمني  ف�ضل  بعد  لانتقام  يرانية  االإ
تعهد  ���ض��ا  ي��ق��وِّ اأن  مي��ك��ن  حم���رج؛ 
بالعودة  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�ض 
ي���ران  اإ ب��ني  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  اإىل 

العاملية. والقوى 
ال�ضابق  املدير  دع��ا  ال�ضياق،  ويف 
املركزية  اال���ض��ت��خ��ب��ارات  لوكالة 
دارة  اإ اتخاذ  عدم  اإىل  برينان  جون 
خطوة  اأي  ترامب  دونالد  الرئي�ض 
الرئي�ض  دارة  اإ ت��ق��ّو���ض  اأن  ميكن 

بايدن. جو  املنتخب 
�ضبكة  مع  مقابلة  -يف  برينان  وقال 
االإخبارية   )CNN ( اإن”  اإن  “�ضي 
تقوم  اأن  ميكن  طهران  اإن  االأمريكية 
العامل  اغتيال  بعد  انتقامية  بعملية 

يراين. االإ النووي 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  برينان  ودع��ا 
النووي  العامل  اغتيال  حادث  دانة  اإ
احلادث  هذا  اأن  اإىل  م�ضريا  يراين،  االإ
لي�ض  زاده  فخري  ا�ضتهدف  ال��ذي 
الواليات  �ضنتها  التي  كالهجمات 
امل��ت��ح��دة ���ض��د ت��ن��ظ��ي��م��ات اأخ���رى 
على  ه��ج��وم  ه��و  ب��ل  ك��ال��ق��اع��دة، 

�ضيادة. ذات  دولة  يف  م�ضوؤول 
جديدة تفا�صيل 

و�ضائل  توا�ضل  ذلك،  غ�ضون  يف 
عن  تفا�ضيل  ن�رض  يرانية  اإ اإع��ام 
نقا  زاده،  فخري  اغتيال  عملية 
ون�رضت  الر�ضمية.  امل�ضادر  ع��ن 
نباء  لاأ الر�ضمية  �ضبه  فار�ض  وكالة 
-التي  االغتيال  عملية  عن  تفا�ضيل 
مع  تت�ضق  املا�ضي-  اجلمعة  وقعت 
الربملان  ع�ضو  اأعلنها  التي  الرواية 
ال�ضابق  الرئي�ض  عبا�ضي،  فريدون 

يراين. االإ الذرية  الطاقة  لهيئة 
العملية  اإن  ال��وك��ال��ة  وق���ال���ت 
ومل  فقط،  دقائق   3 نحو  ا�ضتغرقت 
مكان  يف  ب�رضي  عن�رض  ثمة  يكن 
باأ�ضلحة  النار  اإطاق  ومت  االغتيال، 
بعد.  عن  فيها  التحكم  ج��رى  لية  اآ
وزوجته  زاده  فخري  اأن  واأو�ضحت 
مبرافقة  م�ضفحة  �ضيارة  داخل  كانا 
عند  طريق  يف  حرا�ضة  �ضيارات   3
العا�ضمة  ق��رب  دم��اون��د  منطقة 
���ض��ارت  واأ اجلمعة.  �ضباح  طهران 
ر�ضا�ضات  ب�ضع  �ضوت  اأن  اإىل 
يف  ت�ضبب  ال�����ض��ي��ارة  ا�ضتهدفت 

فخري  خ��رج  حيث  املوكب،  يقاف  اإ
ما  على  معتقدا  ال�ضيارة  من  زاده 
ا�ضطدام  عن  نتج  ال�ضوت  اأن  يبدو 
حمرك  يف  م�ضكلة  اأو  خارجي  بعائق 

. رة ل�ضيا ا
-وفقا  ال�ضيارة  من  نزوله  وعقب 
من  واب��ل  انطلق  ال��رواي��ة-  ل��ه��ذه 
اآيل  ر�ضا�ض  مدفع  من  الر�ضا�ض 
وك��ان  بعد،  ع��ن  فيه  التحكم  يتم 
متوقفة  �ضغرية  �ضاحنة  على  مثبتا 
 3 لت�ضيبه  م��رتا،   150 بعد  على 
منها  واح���دة  قطعت  ر�ضا�ضات 
حلظات  وب��ع��د  ال�����ض��وك��ي،  نخاعه 
ان��ف��ج��رت ال�����ض��اح��ن��ة ال�����ض��غ��رية. 
التحقيقات  اإن  فار�ض  وكالة  وقالت 
ال�ضاحنة  ���ض��اح��ب  اأن  اأظ��ه��رت 
من  يوم  بعد  الباد  غادر  املذكورة 
اجلهة  ت�ضمية  دون  من  االغتيال، 
نف�ضه،  ال�ضياق  يف  ليها.  اإ توجه  التي 
اأن  اأخرى  حملية  اإعام  و�ضائل  نقلت 
االغتيال  يف  امل�ضتخدمة  االأ�ضلحة 
التحكم  ومت  اإ�رضائيلية،  �ضناعة 
ال�ضناعية  االأقمار  بوا�ضطة  فيها 
اخلارجية  با�ضم  املتحدث  اأكد  بدوره 
اليوم  زادة،  خطيب  �ضعيد  يرانية،  االإ
ب�ضكل  �ضرتد  يران  “اإ اأن  الثاثاء، 
فخري  اغتيال  جرمية  على  جدا  موؤمل 
باغتيال  اإ�رضائيل،  زادة  واتهم  زادة”. 
يراين، فخري زادة،  العامل النووي االإ
دلة  واأ قرائن  هناك  “اليوم  اأن  موؤكدا 
دول  “كافة  قائا:  وتابع  ذلك”.  على 
زادة  فخري  اغتيال  دان��ت  اأ اخلليج 
عليها  لذا  واح��دة،  دول��ة  با�ضتثناء 
ويف  �ضيا�ضاتها”.  يف  النظر  اإع��ادة 
االإمارات  موقف  حول  احلديث  اإطار 
“قلنا  قال:  االغتيال،  من  والبحرين 
عاقاتها  عن  ك�ضفت  التي  للدول 
الفور  على  �ضرند  ننا  اأ اإ�رضائيل  مع 
ونحن  ي��ران،  اإ �ضد  تهديد  اأي  على 
وفقا  بل  ال�ضكوك،  على  بناء  نرد  ال 

دلة”. لاأ
اخلارجية  با�ضم  املتحدث  ���ض��ار  واأ
“تعار�ض  يرانية  االإ احلكومة  اأن  اإىل 
الربملان”،  عليه  �ضوت  الذي  القرار 
“غري  نه  اأ �ضابقا  اأعلن  نه  اأ اإىل  الفتا 
ولي�ض  م��ف��ي��د،  وغ���ري  �����رضوري، 
امل�ضار  ذل��ك  ك��ان  اإن  الوا�ضح  من 
منه”.  امل��رج��وة  ه���داف  االأ �ضيحقق 
“مل  ال��ربمل��اين  ال��ق��رار  اأن  واأو���ض��ح 
نظر  وج��ه��ة  االع��ت��ب��ار  بعني  ي��اأخ��ذ 

اخلارجية”. ووزارة  احلكومة، 

النووي حم�صن فخري  العامل  �صمخاين تفا�صيل جديدة يف عملية اغتيال  اإيران علي  القومي يف  االأمن  اأمني جمل�س  اأعلن 
دت بتوجيه  “ميدل اإي�صت اآي” الربيطاين عن اأن طهران هدرّ زاده، الذي �ُصيع يف طهران االثنني، يف حني ك�صف موقع 

اأبو ظبي حممد بن زايد. اإثر اغتيال فخري زاده يف ات�صال مبا�صر مع ويل عهد  �صربة ع�صكرية مبا�صرة لاإمارات 

يف  ن�ضطة  منظمة   29 وق��ع��ت 
واحلد  ن�ضان  االإ حقوق  عن  الدفاع 
خطاب  على  االأ�ضلحة  انت�ضار  من 
مليار   23 قيمتها  �ضفقة  يعار�ض 
وطائرات  �ضواريخ  لبيع  دوالر 
العربية  لاإمارات  وم�ضرية  مقاتلة 
امل��ت��ح��دة، وي��ط��ال��ب ال��ك��وجن��ر���ض 
ال�ضفقة.  مت���ام  اإ مبنع  م��ري��ك��ي  االأ
)م�رضوع  من  بايندر،  �ضيث  وقال 
االأو�ضط(  ال�رضق  يف  الدميقراطية 
هو  “اأملنا  اجلهود  تلك  تبنى  الذي 
كلية…  املبيعات  ه��ذه  نوقف  اأن 
على  ممكنا  ذلك  يكن  مل  ذا  اإ لكن 
�ضارة  اإ ير�ضل  فهذا  القريب،  املدى 
جو(  املنتخب  )الرئي�ض  دارة  الإ مهمة 
جمموعة  هناك  باأن  القادمة  بايدن 
تعار�ض  املنظمات  م��ن  متنوعة 
ثاثة  وقدم  االأ�ضلحة”.  هذه  ت�ضليم 
االأمريكي  ال�ضيوخ  مبجل�ض  اأع�ضاء 

ال�ضفقة،  لوقف  قانون  م�رضوع 
م�ضرية  ط��ائ��رات  تت�ضمن  ال��ت��ي 
اأتوميك�ض(  )جرنال  �رضكة  تنتجها 
تنتجها  التي  )اإف35-(  ومقاتات 
)ل��وك��ه��ي��د م��ارت��ن( و���ض��واري��خ 
ميهد  فيما  )ريثيون(،  �رضكة  تنتجها 
االأمريكي  الرئي�ض  م��ع  ملواجهة 
�ضابيع  اأ ب�ضعة  قبل  ترامب  دونالد 
ب��ي�����ض.  م��ن م��غ��ادرت��ه ال��ب��ي��ت االأ
الذي  االأمريكي  القانون  وي�ضمح 
الكربى  ال�ضاح  �ضفقات  يغطي 
بفر�ض  ال�ضيوخ  جمل�ض  الأع�ضاء 
الرف�ض.  ق��رارات  على  ت�ضويت 
القانون  م�����رضوع  ق���رار  اإ وي��ج��ب 
يقوده  ال��ذي  ال�ضيوخ  جمل�ض  يف 
ما  ن���ادرا  وال���ذي  اجل��م��ه��وري��ون، 
جمل�ض  وك��ذل��ك  ت��رام��ب،  يخالف 
الدميقراطيون. يقوده  الذي  النواب 
ق/د

يطالب  ق��ان��ون  م�����رضوع  جت���اوز 
ي���ران���ي���ة مب��وا���ض��ل��ة  احل��ك��وم��ة االإ
نقاء  بدرجة  اليورانيوم  تخ�ضيب 
اأخ��رى  ق��ي��ود  وجت��اه��ل  ب��امل��ئ��ة   20
ال��ن��ووي  برناجمها  على  فر�ضت 
برم  اأ عاملية  قوى  مع  اتفاق  مبوجب 
الت�رضيع.  مراحل  اأوىل   ،2015 عام 
اأعقاب  يف  القانون  م�رضوع  وُطرح 
اجلمعة  يوم  بارز  نووي  عامل  اغتيال 
عليه  يهيمن  ال��ذي  الربملان  ق��ره  واأ
يف  االأوىل  القراءة  بعد  املت�ضددون 
ذاع��ة  االإ الهواء  على  بثتها  جل�ضة 
القانون  م�رضوع  زال  وما  احلكومية. 
القراءة  بعد  الربملان  موافقة  ينتظر 
قبل  دينية  هيئة  وموافقة  الثانية 

م�ضوؤول  وق��ال  قانونا.  ي�ضبح  اأن 
جماعة  اإن  االثنني  اأم�ض  بارز  يراين  اإ
مع  تواطوؤها  يف  ي�ضتبه  معار�ضة 
النووي  العامل  اغتيال  يف  اإ�رضائيل 
زاد  هجوم  يف  زاده  فخري  حم�ضن 
بني  التوتر  ت�ضاعد  احتماالت  من 
طالب  ما  وكثريا  واإ�رضائيل.  طهران 
موقف  بت�ضديد  جدوى  دون  الربملان 
يف  ال��ن��ووي��ة  الق�ضية  م��ن  ي���ران  اإ
يران  اإ وجتاوزت  املا�ضية.  ال�ضنوات 
يف  عليها  املن�ضو�ض  احلدود  بالفعل 
العاملية  القوى  مع  النووي  االتفاق 
الواليات  ان�ضحاب  على  احتجاجا 

االتفاق. من  املتحدة 
ق/د

املنتخب  االأمريكي  الرئي�ض  اختار 
ال�ضيدات  م��ن  ع���ددا  ب��اي��دن  ج��و 
لل�ضيا�ضة  ل��ف��ري��ق��ه  ل��ان�����ض��م��ام 
رئي�ضة  بينهم  م��ن  االقت�ضادية، 
جم��ل�����ض االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي 
ال�����ض��اب��ق��ة ج��ان��ي��ت ي��ل��ني ك��وزي��رة 
للتنوع  ال�ضاحة  ليفرد  للخزانة، 
جائحة  من  التعايف  على  وللرتكيز 
موافقة  م��ر  االأ وي�ضتلزم  كورونا. 
عدد  تعيني  على  ال�ضيوخ  جمل�ض 
القادمني  امل�ضت�ضارين  ه��وؤالء  من 
ليربالية  ب��ح��اث  اأ موؤ�ض�ضات  م��ن 
ال��ع��م��ل مع  ل��ه��م  ���ض��ب��ق  وال���ذي���ن 
و�ضيكون  دمي��ق��راط��ي��ة.  دارات  اإ
اأن  ميكن  �ضيا�ضات  و�ضع  هدفهم 

على  واملوؤ�ض�ضات  ف��راد  االأ ت�ضاعد 
التي  كورونا  جائحة  من  التعايف 
األف   267 من  يقرب  ما  بحياة  اأودت 
واأفقدت  املتحدة  بالواليات  ن�ضمة 
يف  بايدن  وق��ال  اأعمالهم.  املايني 
ولديه  اأمريكا  ي�ضبه  “الفريق  بيان 
واأع��ل��ى  ال��ه��دف  حتقيق  يف  ج��دي��ة 
درج���ة م��ن ال��ك��ف��اءة وع��ق��ي��دة ال 
�ضيكون  اأمريكا…  ف��اق  اآ يف  حتيد 
االأول  اليوم  من  م�ضتعدا  الفريق 
االأمريكيني”.  كل  اأجل  من  للعمل 
يقدم  اأن  االنتقايل  الفريق  وتوقع 
االقت�ضادي  فريقه  اأع�ضاء  بايدن 
من  الثاثاء.  ي��وم  ر�ضميا  اجلديد 
اأريزونا  واليتا  �ضّدقت  اآخر  جانب 

على  االثنني  يوم  ووي�ضكون�ضن 
يزيد  ما  وهو  فيهما،  بايدن  فوز 
الرئي�ض  حم��اوالت  تقوي�ض  من 
خ�ضارته  لدح�ض  ترامب  دونالد 
الثالث  انتخابات  يف  بايدن  اأمام 
من  ال��ث��اين  ت�رضين  نوفمرب  م��ن 
�ضند  با  ملزاعم  ال��رتوي��ج  خ��ال 
والت�ضديق  ت��زوي��ر.  ح��دوث  عن 
لة  م�ضاأ اإال  لي�ض  الفرز  نتائج  على 

الر�ضمية،  ال�ضفة  الإ�ضفاء  �ضكلية 
خا�ضة  دالل���ة  اكت�ضبت  لكنها 
عن  ترامب  ملزاعم  نظرا  العام  هذا 
بايدن.  ل�ضالح  “تاعب”  ح��دوث 
التي  احلا�ضمة  ال��والي��ات  ومعظم 
بن�ضلفانيا  فيها  مبا  بايدن،  بها  فاز 

على  قبل  من  �ضّدقت  وجورجيا، 
نتائج  اإىل  وباالإ�ضافة  نتائجها. 
فيها  النتيجة  لي�ضت  التي  الواليات 
اأ�ضواتا  بايدن  �ضمن  ن��زاع،  حمل 
للفوز  تكفيه  االنتخابي  املجمع  يف 

. �ضة ئا لر با
ق.د

“ي�رضائيل  �ضحيفة  ك�����ض��ف��ت 
ات�ضال  قناة  وج��ود  عن  اليوم” 
من  وتركيا  اإ�رضائيل  بني  �رضية 
جاء  بينهما.  العاقات  حت�ضني  اأجل 
على  اأم�ض  ن�رض  تقرير  يف  ذل��ك 
وبح�ضب   . “املونيتور”  م��وق��ع 
فهذه   ، املوقع  مع  حتدثت  م�ضادر 
التقرير  وبح�ضب  تركية.  مبادرة 
املخابرات  جهاز  رئي�ض  يجري 
حمادثات   ، بيدان  هاكان  الرتكية، 
���رضائ��ي��ل��ي��ني.  م��ع امل�����ض��وؤول��ني االإ
اإىل  حتدثت  م�ضادر  ثاثة  واأكدت 
هويتها  عن  الك�ضف  دون  املوقع 
قد  االأقل  على  واحداً  اجتماعًا  اأن 
التقرير  وبح�ضب  بيدان.  مع  عقد 
موقف  م��ن  قلقة  ن��ق��رة  اأ ف���اإن   ،
جو  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ض 
، مقارنة  اأردوغان  دارة  اإ بايدن من 
يتعلق  فيما  خا�ضة   ، ترامب  دارة  باإ

وقال  العقوبات.  فر�ض  مبو�ضوع 
غربي  ا���ض��ت��خ��ب��ارات��ي  م�����ض��در 
“احل�ضابات  “املونيتور”:  ل��� 
الطيبة  العاقات  اأن  هي  الرتكية 
نقاًطا  �ضتمنحهم  ���رضائ��ي��ل  اإ م��ع 
تتناول  و  بايدن”.  دارة  اإ م��ع 
م�ضتوى  رف��ع  امل��ح��ادث��ات  جولة 
ال�ضفري  ط��رد  ب��ع��د  ال��ع��اق��ات، 
مايو  يف  ن��ق��رة  اأ من  االإ�رضائيلي 
بني  العاقات  وت��وت��رت   .2018
منذ   ، عقد  من  اأكرث  منذ  البلدين 
مايو  يف  م��رم��رة  �ضفينة  ح��ادث��ة 
ق�ضف  بعد  وتفاقمت   ،  2010
قطاع  يف  ���رضائ��ي��ل��ي  االإ اجل��ي�����ض 
نقرة  اأ طردت  عندما  كذلك  غزة، 
قرار  عقب  االإ�رضائيلي  ال�ضفري 
ال�ضفارة  نقل  املتحدة  الواليات 

القد�ض. اإىل  االأمريكية 
ق/د

�صفقات االأ�صلحة االأمريكية لاإمارات 
ُتثري غ�صب 29 منظمة حقوقية 

الربملان االإيراين ُي�صادق على قانون 
برفع تخ�صيب اليورانيوم حتى 20 %

ترامب يتح�صر

بايدن يقرتب من البيت االأبي�س ويختار كبار م�صت�صاريه االقت�صاديني 

لتح�صني العاقات بني البلدين والتقرب اأكرث من الرئي�س بايدن

الك�صف عن وجود قناة حمادثات �صرية 
ن�صطة بني اإ�صرائيل وتركيا 
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ابة " خرابي منال )جيهان( " يف حوار لي"التحرير": الكاتبة ال�صرّ

اجتماعيية  حالة  بني  تزامن  " رواية  " بارانويا 
وحاالت نف�صية

اأ . خل�صر . بن يو�صف
---------------- 

اكت�صفت  التحرير:كيف 
موهبة  اأق�صد  موهبتك، 
فيها ؟ واالإبداع  الكتابة 

اكت�ضاف  نها  اإ القول  ميكن  ال 
كانت  من��ا  واإ اكت�ضاف،  مبعنى 
التعمق  من  بداأ  طويا  م�ضارا 
منذ  وامل��ط��ال��ع��ة  ال��ق��راءة  يف 
دائما  اهتمامي  كان  الطفولة، 
خا�ضة  الرواية  اإىل  ينحاز  ما 
االأ�ضاطري  تاريخ  تتناول  التي 
عربية  ل��غ��ة  م��ن  حتمله  وم��ا 
بعدها  وج��دت  عريقة،  دقيقة 
كل  يف  القلم  اأحمل  نف�ضيا، 
اأحمله  اأن  علّي  نه  اأ اأ�ضعر  مرة 
موؤطر  م�ضتقبلي  خمطط  دون 
حني  اأين  اأق�ضد  كاتبة،  بلقب 
من  انطلقت  الكتابة  ب���داأت 
ما  اأكرث  كانت  رمبا   ... الرغبة 
بها  ومت�ضكت  اأح��ت��اج��ه  كنت 
حاجتي  بغر�ض  اأوف���ت  ح��ني 
الأي  ذلك  عن  اأف�ضح  اأن  دون 

�ضنوات. ملدة  �ضخ�ض 
فكرت  متى  التحرير: 

الكتابة  يف خو�س غمار 
التاأليف  والغو�س يف جمال 

والربوز اإىل العلن ؟
الكتابة  غمار  خو�ض  ق��ررت 
اليوم،  من  �ضنوات  �ضت  قبل 
حميط  يف  ن��ف�����ض��ي  وج����دت 
رواي��ة  ل�رضد  يوؤهلني  دب���ي  اأ
الكلمة  اع��ت��ربت  لطاملا  م��ا.  
كبرية  م�ضوؤولية  فقط  كلفظ 
الغري،  م�ضامع  التقطتها  ذا  اإ
ثم  تكتبها  بكلمة  بالك  فما 

تت�ضخم  هنا  للبيع،  تن�رضها 
معنوي  تاأثري  من  امل�ضوؤولية 
اخلوف  اأن  اأعرتف  �ضمري،  اإىل 
اأطبق  اأن  قبل  ما  نوعا  ت�ضلط 
على  �ضاأحمل  ك��وين  ال��ق��رار 
وماله...  القارئ  جهد  عاتقي 
ل��ي��ف  ت��اأ يف  غ�����ض��ت  ب��ع��ده��ا 
"زوليخ"  بعنوان  رواي��ة  اأول 
وخرجت  ب��ع��د،  تن�رض  مل  ه��ي 
برواية  دب��ي��ة  االأ ال�ضاحة  اإىل 

" نويا "بارا
مولود  بارانويا،  التحرير: 

والدرا�صة  بالنقد  جدير 
اإ�صدارك  .. حدثينا عن 

وما  ومو�صوعه  اجلديد 
اأدبك من  الذي يحمله 

؟ ر�صائل 
حني   ... ب��اران��وي��ا   " رواي���ة 
اأعتقد   " اآخر  ن�ضان  باإ اأ�ضيبت 
نقد  مائدة  على  �ضتكون  نها  اأ
خا�ضة  النف�ض  علم  اأخ�ضائي 
ا�ضتعمال  على  جت���راأت  اأين 
منبع  م��ن  رور���ض��اخ  اختبار 
اأعتربها  اأي�ضا  الذاتي،  البحث 
نها  الأ بالدرا�ضة،  جديرا  ن�ضانا  اإ
فيه  اجتمعت  �ضخ�ضا  ت�ضف 
اأن  اأحب  ال  متفرقة،  �ضخ�ضيات 
انف�ضامية  ب�ضخ�ضية  اأ�ضفها 
من  حالة  ���ض��د  واأ اأك��رث  ن��ه��ا  الأ
حالة  ب��ني  ت��زام��ن  ه��ي  ذل���ك، 
املجهول(  )الن�ضب  اجتماعية 
)ا�ضطراب  نف�ضية  وح��االت 
جنون  ال�ضخ�ضيات،  ت��ع��دد 
القهري(.  الو�ضوا�ض  العظمة، 
�ضتجد  ف��رادى  فيها  دققت  اإن 
�ضعار  حتمل  منها  واح��دة  كل 

معني  مبعيار  االأ�رضي  التفكك 
من  معينة  منطقة  ي�ضبط 
كفة  بني  جتمع  التي  االختال، 
الهدف  وكفة  املحدود  الهدف 
ت��وازن  مقر  يف  امل��ح��دود  غري 
هو  ال��ذي  الدنيا  يف  ن�ضان  االإ
عن  ق��ول  اأ ن��ا  اأ دق��ق،   ... القلب 
مقر  ولي�ض  توازن  مقر  الدنيا 
الر�ضى  معيار  فمثا  ا�ضتقرار، 
مفهومه  ع��ن  تا�ضى  ال��ذي 
بت�ضخي�ض  ح��ال��ي��ا  احلقيقي 
داخ��ل��ي،  م��وت  ن��ه  ك��اأ ي�ضبه 
ال�ضخ�ض  اإىل  ُي�����ض��ار  ق��د  و 
غري  الر�ضى  رفع  على  الثابت 
اجتماعيا،  بالفا�ضل  املحدود 
 ... ال��رواي��ة  يف  اأخ���رى  ح��ال��ة 
يف  تفانت  ثابتة  �ضخ�ضية 
حتت  فانتهت  املحدود  حتقيق 
بالغري  حمدودة  فاخرة  فو�ضى 
ع��ل��ى ح�����ض��اب م���ا ر���ض��م��ت 
لذاتها،  املعظمة  نا  االأ رغبات 
�ضخ�ضيات  احل��ال��ت��ني  وب���ني 
ن�ضمات  تتخللها  دنيوية  فنت 
يفتقر  م�ضدره  �ضعيف  �ضمري 
جممل  يف  التدقيق  ّما  اأ لليقني، 
�ضخ�ضية  �ضنلخ�ض  الرواية 
التعدد  يف  تاطمت  واح���دة 
ل��غ��ي��اب امل��ف��اه��ي��م ال��ق��دري��ة 
الوهم  اإىل  جل��اأت  ال�ضائبة، 
معرب  ك��ل  يف  ف��ا���ض��ط��دم��ت 
اإىل  بحقيقتها  ي�رضب  تطاله 
اعرتفت   ... الوهم  رف�ضها  اأن 
لو  نها  "اأ تقم�ضاتها  اإحدى  يف 
حدث  ملا  الّله  من  قريبة  كانت 
اإال  لابتعاد  ع��ذر  ف��ا  هذا" 
الأن  االآمر،  معرفة  يف  التق�ضري 
�ضي�ضعنا  به  االت�ضال  �ضواب 
الهدف  ع��ن  البحث  كفة  يف 

ر�ضاه،  وهو  اأال  املحدود  غري 
املحدود  كفة  يف  يقابله  والذي 
ذاتك  فعظم   ... الذات  تعظيم 
ينما  اأ ن��ا  اأ ق��ل  �ضئت،  كيفما 
تعظيمها  اأقمت  لو  وحتى  كنت 
�ضتعجز  جملة  اخللق  عدد  اأمام 
جزء  قدرها  حلظة  ويف  حتما، 
فغريِّ  ال��ّل��ه،  م��ام  اأ الثانية  من 
تقب�ض  كنت  واإن   ... لُيغري 
تغريِّ  ال  ال�ضواب  جمرات  على 

لُيغري
تو�صيح  ممكن  التحرير:هل 
اأفكار وقيم  به من  ماُتوؤمنني 

ممار�صة  اأثناء  عام  ب�صكل 
االإبداعي؟ الفعل 

من  ك�ضخ�ض  ب��ه  م���ن  وؤ اأ م��ا 
على  برتجمته  ق���وم  اأ ف��ك��ار  اأ
نا  فاأ بالقلم،  اخلا�ضة  طريقتي 
تلو  كلمة  كل  على  حري�ضة 
اإىل  ففقرة  فجملة  االأخ���رى، 
ليتم  ال�ضفحات  من  جمموعة 
نف�ضي  اأج��د  بكتاب،  و�ضفها 
ق��ارئ  ك��ل  م���ام  اأ مكلفة  اأين 
�ضواء  ليه  اإ املقدم  الفكر  ب�ضحة 
مبا�رض  غري  خيايل  باأ�ضلوب 
مبا�رض،  حقيقي  ���ض��ل��وب  وب��اأ
العناوين  اإط��اق��ا  تهمني  ال 
املبيعات،  عدد  وال  العري�ضة 
اأن  مبا  ثر  االأ اإىل  بحاجة  نا  اأ منا  اإ
على  اأحمله  يل  قدر  الفكر  هذا 
املنا�ضبة  بالطريقة  اأقدمه  اأن 
اإيجابا  لينعك�ض   ، وال�ضحيحة 
 ... املق�ضودة  املجتمع  لفئة 
كل  يف  الله  اأخاف  باملخت�رض، 

للقارئ. اأكتبه  ما 
اأعمال  من  التحرير:هل 

اأدبية؟ قادمة 
�ضتكون  �ضابقة  اأعمال  هناك 
على  �ضاأعمل  ال��ق��ادم��ة،  ه��ي 
كما  كتبتها  رواي��ة  اأول  طرح 
ق�ضيتها  ���ض��ت��ك��ون  ذك���رت 
فيها  �ضاأطرح  رمبا  اجتماعية، 
 " "باآرانويا  ل��رواي��ة  ع��اج��ا 
مرتبطة  �ضتكون  ن��ه��ا  اأ اأي 
الأ�ضتكمل  ب��ه��ا  م�����ض��م��ون��ا 
اأعمل  ال��ذي  دب���ي  االأ ال��ه��دف 

. عليه
للقراء  التحرير:كلمةاأخرية 

واجلريدة
ك���ل ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
يل  منحكم  على  واالح���رتام 
اإن�ضاتكم  على  وقتكم،  من 
لكم  مت���ن���ى  واأ واه��ت��م��ام��ك��م 
ما  اأ ه��ذا،  عملكم  يف  التوفيق 
 ... اأن�ضحك  القارئ  يها  اأ اأنت 
ميانك  اإ يقّوي  ال  كتابا  تقراأ  ال 
ننا  اأ والدليل  االآخ��ر،  باليوم 

الله. اأمام  �ضنقف 

�صياحية،  لوكالة  حاليا  م�صرية  املعمارية،  الهند�صة  ما�صرتيف  بقاملة،   1995_06_02 مواليد  )جيهان(،  منال  خرابي 
مكنت  املطالعة،  عوامل  يف  والغو�س  بالقراءة  موهبتها  �صقلت  االإبداعية،  الكتابة  �صماء  يف  قادمة  روائية  كاتبة  م�صروع 

االأدبية اإنتاجاتها  يف  ت�صهم  وثقافية  وفكرية  اأدبية  خلفيات  بناء  من  نف�صها 

���رضح��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة 
دودة،  بن  مليكة  والفنون، 
االإع���ان���ات  ���ض��ّب  "مت  ن����ه  اأ
خال  فنانا   3420 من  الأزيد 
يف  املا�ضية"  القليلة  االأ�ضهر 
الفّنانني  دع��م  عملية  اإط��ار 
كورونا،  وباء  من  املت�رضرين 

للوزارة. بيان  ح�ضب 
الديوان  اإىل  عمل  زيارة  عقب 
ل��ف  ال��وط��ن��ي حل��ق��وق امل��وؤ
بح�ضور  املجاورة  واحلقوق 
م��دي��رة واإط����ارات ال��ّدي��وان 
الفنانني،  ع��ن  ممثلني  وك��ذا 
"الديوان  ّن  اأ الوزيرة  ك�ضفت 
للتح�ضري  قانوين  بعمل  يقوم 
الفنانني  حقوق  ال�ضرتجاع 
خا�ضة  وحت�ضيلها  اجلزائريني 

االإنرتنت  على  الن�رض  حقوق 
يوتيوب،  خا�ضة  املواقع  وعرب 
من  �ضيمّكنهم  ال��ذي  م��ر  االأ
بقوة  حقوقهم  من  اال�ضتفادة 

لقانون". ا
عن  ال��وزي��رة  ك�ضفت  ك��م��ا 
تابعة  عيادات  مع  "التعاقد 
اأجل  من  حكومية  ملوؤ�ض�ضات 
ال�ضحي  بالو�ضع  التكفل 
الوطني،  الرتاب  عرب  للفنانني 
م���ا ���ض��ي�����ض��م��ح ب��ال��ت��ك��ف��ل 
للفنانني".  ال�ضحية  والرعاية 
ال��دي��وان  اأن  ال��ب��ي��ان  ف���اد  واأ
معاجلة  على  حاليا  ي�ضتغل 
التي  الفنانني  بقية  اأح��ق��ّي��ة 

طلب.  3500 تتجاوز 
ق/ث

اأط���ل���ق امل��ت��ح��ف 
الوطني  العمومي 
االإ�ضامي  للخط 
موؤخرا  بتلم�ضان 
االأوىل  ال��ط��ب��ع��ة 
ل���ل���م�������ض���اب���ق���ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
حول  االفرتا�ضية 
التيبوغرايف( الفن 

احلروف(. �ضياغة  فن 
املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  مدير  وذك��ر 
اأن  ل�ضنوين  اأحمد  الثقافية 
اإىل  املنظمة  التظاهرة  ه��ذه 
اجل��اري  دي�ضمرب   10 غ��اي��ة 
ثرية  االأ "املعامل  �ضعار  حتت 
تت�ضمن   " عربية  ب��ح��روف 
فنية  للوحات  ت�ضاميم  اإجناز 
وكتابات  ثرية  اأ معامل  جت�ضد 
عرب  وتر�ضل  العربي  باخلط 
للمتحف  ال��ر���ض��م��ي  امل��وق��ع 
للخط  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��وم��ي 

�ضامي. الإ ا
ثاثة  اأح�ضن  انتقاء  و�ضيتم 
حتكيم  جلنة  طرف  من  اأعمال 
خمت�ضني  خطاطني  من  مكونة 
ي��ح��وزون  احل��روف��ي��ات،  يف 
ودولية  وطنية  اإجازات  على 
من  العربي،  اخلط  كتابة  يف 
وخن�ضلة  تلم�ضان  والي��ات 
باالعتماد  العا�ضمة،  واجلزائر 
غرار  على  معايري  عدة  على 
والتقنيات  اللوحة  جمالية 
احلروف  كتابة  يف  امل�ضتعملة 

 . وغريها
امل���ج���ال  ف���ت���ح  مت  وق������د 

ل��ل��م�����ض��ارك��ني ع���رب امل��وق��ع 
 26 منذ  للمتحف  االإلكرتوين 
انتظار  يف  املا�ضي  نوفمرب 
الفنية  االأع��م��ال  ا�ضتقبال 
من  االأول  ���ض��ب��وع  االأ خ��ال 
ال�ضيد  وفق  اجل��اري،  ال�ضهر 
نه  اأ اأو���ض��ح  ال��ذي  ل�ضنوين 
يف  النتائج  عن  االإعان  �ضيتم 
وتوزيع  اجلاري  دي�ضمرب   13
الفائزين  على  رقمية  لوحات 
يف  االأوىل  الثاث  باملراتب 
�ضيليها  التي  امل�ضابقة  هذه 
اف��رتا���ض��ي  م��ع��ر���ض  تنظيم 
امل�ضارك  الفنية  االأعمال  لكل 

يومني. مدار  على  بها 
وت���ه���دف ه����ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
على  املحافظة  اإىل  الثقافية 
وتثمينه  اجل��زائ��ري  ال���رتاث 
فن  وت��ط��وي��ر  واالرت����ق����اء 
من  والتمكن  احلروف  �ضياغة 
الإح�ضاء  بيانات  قاعدة  اإعداد 
هذا  يف  النا�ضطني  الفنانني 
نواع  باأ التعريف  وكذا  املجال 
اخل���ط ال��ع��رب��ي وت��ق��ن��ي��ات 
ال�ضاحة  ث����راء  واإ ت��وظ��ي��ف��ه 

جديدة. فنية  بلوحات  الفنية 
ق/ث

�صبرّ اإعانات الأزيد من 3420 فنانا 
خال االأ�صهر القليلة املا�صية

تنظييم الطبعية االأوىل للم�صابقية 
الوطنيية االفيرتا�صيية حيول الفين 

التيبوغرايف يف تلم�صان



اشهار العدد13
اإلربعاء 02 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 17 ربيع الثاني 1442هـ2139

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية الوادي 

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة 
م�صلحة التنظيم العام 

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

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

طبقا الأحكام القانون 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات،ال�صيما املادة الثامنة ع�صر )18( منه لقد مت هذا اليوم 
جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �صبغة حملية: امل�صماة: جمعية 
مر�صى ال�صيلياك  املعتمدة حتت رقم 12 بتاريخ: 2015/10/05 
بالعرو�صي   اجلمعية:  رئي�س  الوادي   - مار�س   19 حي  بي:  املقيمة 

حكيمة       تاريخ ومكان االزدياد: 1969/02/16 – الرقيبة 
عنوان الرئي�س: حي 19 مار�س – الوادي    

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية ورقلة    
دائرة ورقلة  

بلدية الروي�صات   
و�صل ت�صجيل الت�صريح  بتجديد جمعية حملية  

 1433 �صفر   18 يف  املييوؤرخ   12/06 رقييم  القانون   مبقت�صى 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 لي  املوافق 
املحلية  بتاأ�صي�س اجلمعية  الت�صريح  ت�صليم و�صل   2020/11/30

ذات الطابع: الريا�صي  امل�صماة:
جمعية: النادي الريا�صي للهواة �صباق اجلمال ورقلة 

الكائن مقرها: حي �صيدي امبارك بالروي�صات 
رئي�س اجلمعية ال�صيد: قري�صي حممد االأمني  

تاريخ ومكان املياد: 1964/10/13    بي: ورقلة 
العنوان: حي �صيدي امبارك بالروي�صات    

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية  اأدرار 
دائرة اأولف 
بلدية اأولف  

الرقم 09/ 2020 
 و�صل ا�صتام مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

طبقا الأحكام املادة 18 من  القانون  رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر عام 
اليوم  املتعلق باجلمعيات، مت هذا   2012 12 يناير  لي  املوافق  1433 هي 
املوؤرخة يف:  التنفيذية  الهيئة  ا�صتام مذكرة جتديد   2020 نوفمرب   29

امل�صماة:  اجلمعية   مكتب  على  اأدخلت  والتي   2020/10/23
بتاريخ:   ،10/2018 رقييم  حتت  -امل�صجلة  حييبييادات   حي  -جمعية 

-   2018/09/30
املقيمة: بحي حبادات، بلدية اأولف، والية اأدرار.

-يرتاأ�صها ال�صيد: حمدي عبد الهادي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية
دائرة بونورة
بلدية العطف

مكتب اجلمعيات
رقم : 2020/09

و�صل اإ�صهار خا�س بتاأ�صي�س جمعية حملية ذات طابع اجتماعي
امل�صماة :جمعية حي اأجما�صني العطف املودعة بتاريخ : 2020-10-21 رئي�س اجلمعية : بابا عمر تيازيت حميد ، املولود بتاريخ 1968-04-21 بالعطف

الكائن مقرها : املركز الثقايف �صعيد عبد احلفيظ . العطف.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية الوادي 
دائرة الوادي 
بلدية الوادي 

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات  

اإ�صهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �صبغة حملية  تخ�صع للقانون 
رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات. 

يناير    12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من    18 املادة  الأحكام  طبقا 
2012 املتعلق باجلمعيات ال�صيما املادة 18 منه،  لقد مت هذا اليوم جتديد 
الدينية  اجلمعية  امل�صماة:  حملية.  �صبغة  ذات  جلمعية  القيادية  الهيئة 
مل�صجد اأم املوؤمنني  امل�صجلة حتت رقم: 21/2008          2008/03/03  

املقيمة بي: حي القارة ال�صرقية  بلدية الوادي يرتاأ�صها ال�صيد: من�صوري 
علي بن بلقا�صم     تاريخ ومكان االزدياد: 1960/02/06 بالوادي  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية الوادي  

دائرة البيا�صة  
بلدية البيا�صة 

الرقم: 049/ 2020    
                  اإعان باإعداد �صهادة حيازة  

لكيفيات   املحدد   ،1991/07/27: يف  املوؤرخ   91/254  : رقم  للتعليمة  -طبقا 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  ال�صيد  فان  وت�صليمها  احليازة  �صهادة  اإعداد 
البيا�صة،  يعلن باأن ال�صيد)ة(: قادي زكرياء ابن )ة(: عثمان وزكية بنت حممد 
تومي  املولود )ة( بتاريخ : 1982/06/30  يف الوادي   ال�صاكن )ة( بحي: الن�صر- 
البيا�صة  قد اأودع )ت( ملفا مل�صالح  البلدية طالبا ت�صليمه �صهادة حيازة للعقار ذات 
اأر�س  املوا�صفات التالية: نوعية احليازة �صكن عائلي غري مكتمل مبني على قطعة 
م2  م�صاحتها:346.15  البيا�صة.   الن�صر  حي  موقعها:  قدمي.  غوط  عن  منجزة 
حدودها كمايلي :-  من ال�صمال: قادي عثمان. -  من اجلنوب: قادي خديجة. – من 
ال�صرق: �صارع. - من الغرب :قادي مو�صى. فعلى كل �صخ�س له مطلب اأو اعرتا�صات 
البلدية، وهذا  يف  مل�صالح  اأن يتقدم بطلب كتابي  ال�صهادة  على حترير هذه 

مدة اأق�صاها: �صهرين )02 اأ�صهر( من تاريخ هذا االإعان. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية اأدرار
دائرة اأدرار
بلدية اأدرار

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم:38/ م.ج/ 2020
و�صل ا�صتام التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

�صفر   18 يف  املييوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
 18 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 املوافق   1433
نوفمرب 2020 . ا�صتام مذكرة التعديات املوؤرخة يف 10 اأكتوبر 2020

 • امل�صماة  املحلية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�صكيلة  بتغيري  املتعلقة 
اجلمعية: النادي الريا�صي للهواة - حرية تيليان - اأدرار - امل�صجلة حتت 

رقم : 63 بتاريخ 1999/10/09. املقيمة ب: ق�صر تيليان - بادرار-
. يرتاأ�صها ال�صيد)ة(: قايدي حممد .
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اأ/ عبد القادر عزام عوادي
-----------------------

التعريف بالكتاب وموؤلفيه:
للباحثني  تاريخية  وثيقة  الكتاب  هذا  يعترب 
نبي  بن  مالك  املفكر  الراحل  م�ضرية  يف 
حركة  م�ضار  يف  واأي�ضا  الله،  رحمة  عليه 
احلركة  مع  وعاقتها  اجلزائرية  النخبة 
اال�ضتعمارية، فالكتاب من احلجم املتو�ضط، 
�ضادر  وه��و  �ضفحة،   250 ح��وايل  ي�ضم 
بن  احلميد  عبد  ال�ضيخ  االمام  موؤ�ض�ضة  عن 
التي  املوؤ�ض�ضة  وهذه  بق�ضنطينة،  بادي�ض 
التي  واالأدبية  التاريخية  بالدرا�ضات  تهتم 
والثقافية  االإ�ضاحية  احلركة  بن�ضاط  تهتم 
�ضم  ولقد  اجلزائر.  يف  والفكرية  والعلمية 
وثيقة   200 يفوق  ما  دفتيه  بني  الكتاب 
ر�ضائل  بينها  وم��ن  متنوعة،  اأر�ضيفية 
واأي�ضا مقاالت  نبي  بن  مالك  املفكر  بخط 
من�ضورة يف �ضحف متنوعة، والكم االأكرب 
هي وثائق تعود للم�ضالح االإدارية واالأمنية 
بخ�ضو�ض حتركات  الفرن�ضية  والع�ضكرية 
يف  اأو  اجلزائر  داخ��ل  �ضواء  نبي  بن  مالك 

فرن�ضا واأملانيا.
ولقد قاما الباحثان بتق�ضيم هذا الكتاب اإىل 
يف  جاء  كما  ملفات  اأربعة  اأو  اأق�ضام  اأربعة 
على  موزعة  وهي  االأق�ضام،  تلك  عناوين 
االعتماد  مت  التي  االأربعة  امللفات  ح�ضب 

عنها يف هذه الدرا�ضة، وهي كالتايل:
امللف االأول: م�ضلحة االت�ضاالت ال�ضمال- 
اإفريقية بق�ضنطينة SLNA، و�ضم هذا امللف 

60 وثيقة.
امللف الثاين: م�ضلحة االت�ضاالت ال�ضمال-
 ،SLNA – ORAN اإفريقية، عمالة وهران
واحتوى هذا امللف على 04 وثائق فقط وهو 
اأ�ضغر ملف يحتوي على وثائق تتحدث عن 

مالك بن نبي.
ال�ضمال  االت�ضاالت  الثالث: م�ضلحة  امللف 
 ،SLNA- ALGER افريقية، عمالة اجلزائر

وهذا امللف يحتوي على 13 وثيقة.
الق�ضائي  االأمني  امللف  وهو  الرابع:  امللف 
نبي  بن  مالك  �ضجن  وخال  قبل  بفرن�ضا 
وا�ضتمل   ،1946 افريل   1945-13 ماي 
اأغنى  وه��و  وثيقة،   125 على  امللف  ه��ذا 
امللفات ملا يحتويه من عدد كبري من الوثائق 
الق�ضائية واالأمنية،  واملرا�ضات، والتقارير 
احل��رب  ف��رتة  خ��ال  نبي  ب��ن  مالك  ح��ول 
والتعامل  بالتخابر  واتهامه  الثانية  العاملية 

مع النازية.
وموؤلفا الكتاب هما الدكتور عاوة عمارة، 
اأ�ضتاذ التاريخ الو�ضيط بجامعة االأمري عبد 
خريج  وهو  بق�ضنطينة،  االإ�ضامية  القادر 
من  وبالرغم  الفرن�ضية،  ال�ضوربون  جامعة 
بالتاريخ  عمارة  عاوة  الدكتور  ا�ضتغال 
عميقة  معرفة  ل��دي��ه  ان  اال  الو�ضيط، 
الفرن�ضي،  الوطني  االأر�ضيف  مبكنونات 
ق�ضنطينة  بتاريخ  تعلق  ما  منها  وخا�ضة 
العلب االر�ضيفية  واحوازها وما حتويه هذه 
من درا�ضة يف املجال ويف الرجال ما بينهما 
وثقافية  واجتماعية  �ضيا�ضية  تازمات  من 
درا�ضة  عاوة  عمارة  فللدكتور  وثورية، 
�ضخ�ضية  حول  هامة  جد  اأر�ضيفية  وثائقية 
ال�ضالح  حممد  �ضخ�ضية  وه��ي  اأخ���رى 
 ،2017 �ضنة  يف  �ضدرت  التي  بلميهوب 
ومن يطلع على تلك الدرا�ضة �ضيعرف كيف 
متكن الدكتور عاوة عمارة حفظه الله من 
الوطنية  ال�ضخ�ضيات  درا�ضة  يف  التحكم 

الوطني  االأر�ضيف  يكتنزه  ما  خال  من 
الفرن�ضي من معلومات ووثائق.

ريا�ض  الدكتور  فهو  الثاين  الباحث  اأم��ا 
بجامعة  ج��زائ��ري  باحث  وه��و  ���رضوان��ة، 
تاريخ  يف  متخ�ض�ض  وه��و  ال�ضوربون 
يف  متخ�ض�ض  واأي�ضا  املعا�رض،  اجلزائر 
اجلزائري،  بال�رضق  القبلي  التنظيم  درا�ضة 
واأي�ضا مهتم بالبحث يف تاريخ االنتلجان�ضيا 

اجلزائرية من خال االأر�ضيف الفرن�ضي.

قراءة يف حمتوى الكتاب:
خا�ضة  والباحث  القارئ  يجده  ما  اأول  رمبا 
الوثائق  من  كبري  عدد  هو  الكتاب  هذا  يف 
الدرا�ضة،  هذه  يف  الباحثنا  لنا  قدمها  التي 
وهي مهمة جدا لكونها �ضتفتح بابا للنقا�ض 
املفكر  م�ضرية  ح��ول  والتحليل  والبحث 
الراحل مالك بن نبي، واأي�ضا تطرح الكثري 
من نقاط احلرية وعامات اال�ضتفهام حول 
هذه  لنا  انتجتها  التي  الق�ضايا،  من  جملة 
اأنها  دائما  نن�ضى  اأن ال  الوثائق والتي يجب 
وعن  الفرن�ضي  االأم��ن  خمابر  عن  �ضادرة 
الفرن�ضية،  وال�ضلطة  االإدارة  موؤ�ض�ضات 
فيها  وق�ضائية  اأمنية  تقارير  عن  واأي�ضا 
جديتها  مدى  حول  الت�ضاوؤل  من  الكثري 
يف  الباحثان  له  تطرق  ما  هو  و�ضدقيتها 

مقدمة الكتاب.
�ضلطتها  التي  اال���ض��اءات  اأول  من  لعل 
هو  املقدمة،  �ضطور  بداية  يف  الدرا�ضة 
اأو  ال�ضحيحة،  الت�ضمية  ح��ول  التنويه 
املفكر  للقب  ال�ضحيحة  الكتابة  باالأحرى 
الكتابة  اأن  املوؤلفني  فقال  نبي،  بن  مالك 
ال�ضحيحة للقب هو " بن نابي" ولي�ض " بن 
نبي". وان الكتابة ال�ضائعة هي خطاأ اأ�ضبح 

منت�رض وم�ضتعمل بدل الكتابة ال�ضحيحة.
رمبا  اأخرى  حقيقة  اىل  االإ�ضارة  متت  اأنه  كما 
واملن�ضغلني  املهتمني  من  الكثري  فيها  يخطاأ 
اأنه من  مب�ضرية املرحوم مالك بن نبي، وهي 
خل�ض  املتوفرة  الوثائق  يف  التق�ضي  خال 
الباحثني اأن املفكر مالك بن نبي مل يح�ضل 
الذي  وهو  كهربائي،  مهند�ض  �ضهادة  على 
امليكانيك  يف  املخت�ضة  املدر�ضة  يف  در�ض 

والكهرباء بباري�ض. 
مب�ضدر  التعريف  اىل  االإ���ض��ارة  مت  كما 
عليها  اعتمد  التي  االأر�ضيفية  االأر�ضدة 
م�ضلحة  وهي  الدرا�ضة،  هذه  يف  الباحثان 
ذكرا  فكما  االفريقية،  ال�ضمال  االت�ضاالت 
تعود  بكونها  امل�ضلحة،  لهذه  تعريفهما  يف 
نواتها االأوىل اىل بداية �ضنة 1935، وجاءت 
التي  ال�ضهرية  االأح��داث  بعد  اخلطوة  هذه 
 1934 �ضنة  يف  ق�ضنطينة  مدينة  �ضهدتها 
�رضاع  وهو  ق�ضنطينة،  اأح��داث  يعرف  مبا 
مركز  تاأ�ضي�ض  فتم  اليهود،  مع  امل�ضلمني 
معلومات  جمع  اىل  يهدف  ا�ضتعاماتي 
ال�ضيا�ضية  النخبة  داخ��ل  ي��دور  ما  لكل 
اىل  وحتويلها  اجلزائرية،  والدينية  والثقافية 
العماالت  م�ضتوى  على  املخت�ضة  اجلهات 
الثاث. ولقد كانت اأول ت�ضمية له هو مركز 
كما  مهمته  وكانت  والدرا�ضات،  االعام 
واالأخبار،  املعلومات  جمع  يف  اآنفا  ذكرنا 
ومت تغيري الت�ضمية مع بداية احلرب العاملية 
اجلديدة  الت�ضمية  فاأ�ضبحت   1939 الثانية 
االإ�ضامي.  والتوثيق  االع��ام  م�ضلحة 
وبعد جمازر 8 ماي 1945 قامت ال�ضلطات 
يف  عميق  بتغيري  والع�ضكرية  املدنية 
خمتلف امل�ضالح االأمنية، واأ�ضبحت ت�ضمى 
االت�ضاالت  مب�ضلحة  اجلديدة  امل�ضلحة 

تابعة  م�ضلحة  وهي  االفريقية،  ال�ضمال 
ومت  اجل��زائ��ر،  يف  العامة  احلكومة  دي��وان 
ان�ضاء ثاث فروع رئي�ضة لها يف العماالت 
الثاث" اجلزائر، وهران، ق�ضنطينة". وكانت 
ال�ضخ�ضيات  عن  تقاير  اعداد  هي  مهمته 
منوغرافيات  واعداد  واجلمعيات،  والقرى 
االأحزاب  حركات  وتتبع  بالبلديات،  خا�ضة 
املهمة  املقاالت  ترجمة  واأي�ضا  وزعماءها 
وغريها  العربية  ال�ضحافة  يف  ت�ضدر  التي 

من املهام املخابراتية واال�ضتعامية.
الوثائق  مب�ضادر  اخلا�ض  الثاين  الر�ضيد  اأما 
ملف   " فهي  الدرا�ضة  هذه  يف  امل�ضتخدمة 
امللف  وهو  ال�ضان"،  ق�ضاء  مللج�ض  ق�ضائي 
التي  اال�ضتثنائية  باملحاكمات  اخلا�ض 
ن�ضبتها القوات الفرن�ضية بعد طرد النازية، 
وهي �ضد اأولئك الذين مت اتهامهم بالتعامل 
والتخابر مع النازيني، ولقد اعتمد املوؤلفات 
يف  فهر�ضته  مت  ال��ذي  الر�ضيد  ه��ذا  على 
 ،2016 �ضنة  الفرن�ضي  الوطني  االأر�ضيف 
ويتكون امللف ب�ضكل عام من ا�ضتجوابات 
فيلبون،  ب��والث  وزوجته  نبي  بن  ملالك 
 294 الباحثان يف  امللف كما ذكر  ويقع هذا 
ال�ضند  كانت  التي  امللفات  وهي  �ضفحة، 

الرئي�ضي لهذه الدرا�ضة.
البحث  �ضدد  يف  اأنهم  الباحثني  ويقول 
نبي  بن  مالك  تخ�ض  اأخ��رى  وثائق  عن 
نبي  بن  مالك  بانخراط  يتعلق  فيما  خا�ضة 
وتعامله مع جمموعة من اجلمعيات الثقافية 

والطاببية وحتى ال�ضيا�ضية يف فرن�ضا. 
بالن�ضبة للملف االأول والذي يخ�ض عمالة 
وثيقة،   60 على  يحتوي  والذي  ق�ضنطينة، 
التي  املعلومات والوثائق  اأبرز  كان من بني 
تتحدث  التي  الوثائق  بع�ض  هي  احتوتها 
خمت�رض  ب�ضكل  نبي  بن  مالك  �ضرية  عن 
بني  مرا�ضات  وهي  عامة،  وكمعلومات 
نبي،  بن  مالك  تتبع  حول  االإداري��ة  اجلهات 
من  كبرية  جمموعة  فنجد  الثاين  االأمر  اأما 
التي تدخل �ضمن طلبات عمل  املرا�ضات 
الفرن�ضية،  لل�ضلطات  نبي  بن  مالك  قدمها 
املرا�ضات بني  ثم لنجد جمموعة هامة من 
ال�ضلطات الفرن�ضية من اأجل توفري من�ضب 
عدة  هناك  وكانت   ، نبي  بن  ملالك  عمل 
نبي  بن  مالك  توظيف  اأجل  من  و�ضاطات 
بباري�ض،  فونتان"   " و  تر�ضي"   " طرف  من 
التي  االأ�ضباب  اأب��رز  بني  من  ك��ان  ورمب��ا 
اليجاد  التدخل  مبحاولة  بال�ضلطات  اأدت 
من�ضب عمل ملالك بن نبي هو اأنهم يريدون 
التيارات  عن  واب��ع��اده  جلهتم  ا�ضتمالته 
ال�ضيا�ضية املناه�ضة لفرن�ضا كما جاء يف اأحد 
طفا  اعتربه   ...  " فيه  يقول  حيث  التقارير 
احلالية  ال�ضاعة  يف  الأنه  اأخ��ذه،  يجب  هاما 

مطلوب با�ضتمرار من طرف خ�ضومنا".
التقارير اخلا�ضة بتوظيف مالك بن  اأن  كما 
نبي تذكر يف الكثري من املرات اأنه ال ميلك 
يريدها،  هو  لوظائف  يوؤهله  علمي  موؤهل 
الوظائف  وانه كثريا ما يرتفع عن عدد من 

املتوفرة كما جاء يف التقارير.
التقارير  من  جملة  امللف  هذا  يف  جند  كما 
لكتابه  نبي  بن  مالك  ا�ضدار  بخ�ضو�ض، 
ان  وجن��د  اجل��زائ��ري��ة،  النه�ضة  ����رضوط 
الن�رض  حركة  تتبع  الفرن�ضية  اال�ضتعامات 
اخلا�ضة مبالك بن نبي، �ضواء من خال تتبع 
اجلرائد التي حتدثت عن الكتاب وعن ردود 
الفعل التي جاءت من طرف النخبة اجلزائرية 
جراء اإ�ضداره، كما مت اقرتاح م�ضادرة كتابه 

�رضوط النه�ضة اجلزائرية.

تخ�ض  الوثائق  من  جملة  وهناك 
الذي  والفكري  الثقايف  الن�ضاط 
كان ميار�ضه مالك بن نبي من خال 
اجلزائرية،  املناطق  من  جلملة  رحاته 
�ضواء يف ب�ضكرة، ق�ضنطينة، مر�ضط، 
وهي كلها جملة من املحا�رضات التي 
�رضوط  كتابه  ا�ضدار  مبنا�ضبة  األقاها 

النه�ضة اجلزائرية.
الوثائق حول  اأن هناك جملة من  كما 
ال�ضيا�ضي  نبي  ب��ن  مالك  ن�ضاط 
وحتركاته   ،UDMA م��ع  خا�ضة 
�ضواء يف تب�ضة اأو يف ق�ضنطينة ويف 

�ضوق اأهرا�ض وحتى عنابة. 
التي  الوثائق  غالب  اأن  جند  ولكن 
كانت يف هذا امللف االأول، تدور حول 
وهو  نبي،  بن  مالك  توظيف  ق�ضية 
االأمر الذي اأرهق مالك بن نبي كثريا 
واملعي�ضية  العائلية  ظروفه  ب�ضبب 
الكثري  يف  يذكره  ما  وهو  القا�ضية، 
من املحطات يف مذكراته ال�ضخ�ضية.

من  اأكرث  على  يحتوي  فلم  الثاين  امللف  اأما 
كتاب  بخ�ضو�ض  وثيقتني  كانت  وثائق   4
اجلزائرية  النه�ضية  �رضوط  نبي  بن  مالك 
كتاب  بو�ضول  التقريرين  يقول  حيث 
والثاين  تلم�ضان،  اىل  النه�ضية  ���رضوط 
الرد  ولكن  الكتاب  م�ضادرة  اقرتاح  حول 
كان بعدم ذلك، اأما الوثيقة االأخرى فتحدثت 
عن حما�رضة األقاها مالك بن نبي يف فيفري 
االأخرى  والوثيقة  م�ضتغامن،  مبدينة   1947
خا�ضة  ا�ضتعامات  بطاقة  تقريبا  هي 
من  جمموعة  ت�ضم  نبي  بن  مالك  باملفكر 

املعلومات حول حياته وم�ضاره،
 13 على  احتوى  وال��ذي  الثالث  وامللف 
وثيقة فاأي�ضا كان ي�ضم وثيقة ا�ضتعامات 
البطاقة  تخ�ض بن نبي وهي تقريبا نف�ضها 
اأي�ضا  امللف  و�ضم  ال�ضابقني،  امللفني  يف 
باجلرائد  اخلا�ضة  الق�ضا�ضات  جمموعة من 
مالك  للمفكر  مقاالت  على  حتتوي  والتي 
عن  اأخ��رى  تقارير  حتدثت  كما  نبي،  بن 
واأي�ضا  اجلزائرية،  النه�ضة  �رضوط  كتاب 
األقاها مالك بن نبي  تقرير يخ�ض مبحا�رضة 
ق�ضا�ضة  هناك  اأن  كما  مليانة،  مدينة  يف 
من�ضورة يف جريدة اجلزائر اجلزائرية تخ�ض 
حملة تربعات لفائدة املفكر بن نبي من اأجل 

ال�ضفر اىل املدينة املنورة.
وثيقة،   125 ي�ضم  والذي  االأخري  امللف  اأما 
خال  نبي  بن  ملالك  الق�ضائي  امللف  وهو 
هذا  �ضم  ولقد  الثانية،  العاملية  احلرب  فرتة 
نبي  بن  ملالك  اال�ضتماع  جل�ضات  امللف 
ال�ضهود  من  وجملة  زوجته  واأم  وزوجته 
االآخرين، كما ثم جمموعة من اال�ضتدعاءات 
والنواب  التحقيق،  لق�ضاة  واملرا�ضات 
يف  �ضواء  ال�رضطة  وحمافظي  العامون، 
فرن�ضا اأو يف اجلزائر، وجملة كبرية جدا من 

هذه الوثائق اخلا�ضة مبثل هكذا ق�ضايا.
العمل  بتهمة  نبي  بن  مالك  اتهام  مت  ولقد 
والتخابر مع الاأملان اأثناء احتالهم لفرن�ضا، 
ومت اتهام مالك بن نبي بجملة من التهم من 
للعمال  مندوبا  كان  وانه  �ضهود  طرف عدة 
بني  وم��ن  فال�رضود،  مب�ضنع  الفرن�ضيني 
الهتلرية،  التحية  يلقي  كان  انه  االتهامات 
واأي�ضا  الفرن�ضيني،  بتعنيف  يقوم  كان  كما 
اأموال ال�ضندوق االجتماعي وغريها  �رضقة 
ت�ضلم  ومل  له،  وجهت  التي  االتهامات  من 
اأي�ضا  التهم  هذه  من  زوجته  واأم  زوجته 
اأنه مت و�ضع  االأملان، وحتى  مع  التعامل  يف 

زوجته يف احلب�ض املوؤقت.
�ضجن  يف  نبي  بن  مالك  �ضجن  مت  ولقد 
اأكتوبر   9 منذ  التحقيق  ذمة  على  �ضارتر 
نف�ضه  نبي  بن  مالك  �ضلم  ولقد   ،1945
باأنه  لل�ضلطات الفرن�ضية، و�رضح للقا�ضي 
اأو �ضد فرن�ضا  اأملانيا  اأي تعاطف مع  يبد  مل 
للتجمع  ينتم  االأ�ضكال، ومل  �ضكل من  باأي 
الوطني ال�ضعبي وامنا انخرط يف املجموعة 
الفرن�ضي،  ال�ضعبي  احل��زب  يف  امل�ضلمة 
ولقد  للوطن،  معاديا  توجهه  يكن  مل  الذي 
بجملة  كامه  عن  نبي  بن  مالك  ا�ضت�ضهد 

من احلجج.
كما مت االفراج عن زوجة مالك بن نبي بعد 
وجند  املوؤقت،  �ضجنها  من  اأيام   10 حوايل 
للقا�ضي  نبي  بن  مالك  اأر�ضلها  ر�ضالة 
كما  زوجته  عن  افراجه  عن  فيها  ي�ضكره 
قراءة  العادة  التحقيق  قا�ضي  فيها  يدعوا 
فيما  وخا�ضة  اتهامه  نقاط  ومتابعه  امللف 

يخ�ض اتهامه " مبعاداة فرن�ضا". 
اخلا�ضة  الوثائق  من  كبرية  جملة  جند  ثم 
بني  واملرا�ضات  والطلبات  باال�ضتدعاءات 
املوؤ�ض�ضات  من  وجملة  التحقيق  قا�ضي 
وبع�ض  واالإداري���ة  واالأمنية  الق�ضائية 
مالك  ق�ضية  بخ�ضو�ض  وغريهم  ال�ضهود 
ملالك  ر�ضائل  عدة  اأي�ضا  جند  كما  نبي  بن 
بن نبي لقا�ضي التحقيق فيما يخ�ض متابعة 
الر�ضائل  من  الكثري  يف  ومطالبته  ق�ضيته 

باطاق �رضاحه.
وبعد املرا�ضات املتعددة بني دوائر ال�ضلطة 
الفرن�ضية  واالأمينة  والع�ضكرية  املدنية 
تب�ضة  حماكم  منها  خا�ضة  اجلزائرية  وحتى 
و�ضكيكدة وبرج بوعريريج، مت ا�ضدار من 
جمل�ض ق�ضاء ال�ضان باالفراج عن مالك بن 
افريل   11 نبي من �ضجن �ضارتر وذلك يف 
كما  الدعوى،  تاأ�ضي�ض  لعدم  وهذا   ،1946
فليبون،  بوالث  لزوجته  النهائي  االفراج  مت 
توقيعات  الئحة  حول  وثيقة  هناك  واأي�ضا 
املتابعات  جميع  وا�ضقاط  امللف  حلفظ 

الق�ضائية عن مالك بن نبي وزوجته.
جمموعة  لعر�ض  خمت�رضة  حماولة  هذه 
هذه  احتوتها  التي  واملعلومات  الوثائق  من 
به  قام  الذي  الوثائقي  والعر�ض  الدرا�ضة 
والدكتور  عمارة  عاوة  الدكتور  الباحثني 
�ضتخدم  درا���ض��ة  وه��ي  ���رضوان��ة،  ريا�ض 
مالك  وحياة  مب�ضرية  وامل�ضتغلني  الباحثني 
بن نبي بكثري من التدقيق والتمحي�ض من 

خال وثائق تعر�ض وتن�رض الأول مرة.

قراءة يف كتاب " وثائق مالك بن نبي يف االأر�صيف الوطني الفرن�صي"  
اإن البحث والتعمق يف اأفكار واإنتاج املفكر اجلزائري مالك بن نبي ال تنتهي، وذلك راجع لغزارة اأفكاره وتعدد روؤاه وا�صتغاله بعدة حقول معرفية، ولنظرته الثاقبة ومعاجلاته الدقيقة لكثري 
من امل�صكات احل�صارية االإ�صامية واالإن�صانية.وكما جند اجلديد دائما يف م�صار قراءة اأفكاره ونظرياته، جند اأي�صا اجلديد يف م�صريته احلافلة، ومواقفه املتعددة، واأحكامه املتنوعة، ففي 
كل مرة ت�صدر لنا وثيقة اأو �صهادة، اأو ا�صدار حول م�صرية الرجل وموقفه من ق�صايا ع�صره، ورجاله واحداثه، فمالك بن نبي عليه رحمة اهلل، كان املثقف الواعي واملثقف الع�صوي والثوري 
فمواقفه وا�صحة من خال كتاباته وخا�صة يف �صهاداته ال�صخ�صية �صواء يف "�صاهد للقرن" اأو يف " العفن". وهاهي درا�صة جديدة ت�صدر خال هذه االأيام مبدينة ق�صنطينة ومن مكان مياد 

وترعرع مالك بن نبي الفكرية والدرا�صية، وجاءت هذه الدرا�صة مهمة كونها جتمع مادة اأر�صيفية هامة حول املفكر اجلزائري مالك بن نبي من وثائق االأر�صيف الفرن�صي.

للباحثني الدكتور عاوة عمارة، والدكتور ريا�س �صروانة
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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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حـدث وال حـرج15

حي اأوالد حمد بالوادي يغرق يف 
النفايات واالأو�صاخ وال حياة ملن تنادي 

�صــورة وتعلــيـق

تناقل رواد التواصل االجتماعي صورة 
لالعتداءات اليت قامت هبا قوات 

األمن الفرنسية يف حق املتظاهرين 
بشوارع باريس متسائلني عن حمل 

حقوق اإلنسان اليت طاملا تغنت هبا 
فرنسا، لدرجة أهنا أصبحت تتدخل 
خبصوصها يف الدول األخرى حبجة 
هذه احلقوق، وجاءت التعليقات كلها 
منتقدة سياسة الكيل مبكيالني اليت 

تعتمدها هذه الدولة، حيث قال 
أحدهم: “األوىل أن هتتم فرنسا 

بشؤوهنا الداخلية، وقال آخر: 
“اجلمل ماشافش عورتو ويتبع يف 

عورة صاحبو”، يف حني قالت سيدة 
أخرى إن قوات األمن اجلزائرية على 

األقل مل تقم مبا قامت به الشرطة 
الفرنسية، على الرغم من مرور قرابة 

عام من احلراك، إذن فال داعي ألن 
حتشر نفسها مرة أخرى فيما ال 

يعنيها وهي آخر من يتكلم عن حقوق 
اإلنسان.

هل وجدمت من يعادي لغته غري 
العرب 

اللغة العربية ذات طاقات 
مطلقة، وقدرات 

تفاعلية حية 
معاصرة، وفيها 

ما يؤهلها للنماء 
والرقاء والتوالد 

واالنبثاق 
األصيل، وال 

توجد لغة يف 
الدنيا يعاديها 

أبناؤها ويكتبون 
عنها بسلبية مثل اللغة 

العربية، فلو نظرت ألية لغة 
لوجدت أهلها يفتخرون هبا ويعّزوهنا، 
وال جيرؤ أحدهم أن ينال منها، ألهنا 
ذاهتم وهويتهم وما مييزهم، ولن جتد 
مقالة هتني اللغة املكتوبة هبا، وستجد 

مثل هذه املقاالت عند الذين يكتبون 

بالعربية!…فاملقاالت وما 
يسمى بالدراسات 

املكتوبة بالعربية 
اليت تبحث يف 

السلبيات ال تعد 
وال حتصى، أما 
إذا كتبت مقالة 

تتناول فيها 
إجيابيات اللغة 

العربية، فستنهال 
عليك التعليقات اليت 

ترفضها!…وقد نشرت 
عددا من املقاالت اليت تتحدث عن 
العربية بإجيابية، فجوهبت بالتعليقات 
املناهضة هلا، وتتعجب من ردود الفعل 

املتحمسة للنيل من العربية، وحتتار 
بالدوافع الكامنة وراءها…فهل وجدمت 

من يعادي لغته غري العرب؟!
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من ينقذ القلعة 
احلف�صية؟

وجه العديد من النشطاء بوالية عنابة نداء 
للسلطات املركزية واملحلية من أجل االلتفات 
إىل القلعة احلفصية اليت شيدت بني سنيت 

1284 و1300 ميالدي، فرغم قيمتها 
التارخيية الكبرية إال أهنا تعاين اإلمهال 

منذ سنوات، رغم أهنا ليست ببعيدة عن مقر 
الوالية، فمىت تتحرك السلطات املذكورة 

للعناية جبانب من ذاكرة والية عنابة.

اخلانة احلمراء 
تيزي وزو يف 
تف�صي كورونا

تصنف والية تيزي وزو اآلن يف 
“اخلانة احلمراء” للواليات األكثر 

تضررا من موجة التفشي الثانية 
لوباء كورونا يف اجلزائر، متوسط عدد 

اإلصابات يف الوالية قفز من أقل من 7 
حاالت يوميا يف شهر جويلية إىل 43 

حالة يوميا يف شهر نوفمرب، الذي ارتفع 
فيه جمموع عدد احلاالت من 1618 

حالة يوم 31 أكتوبر إىل 2914 حالة 
يوم 30 نوفمرب، بإمجايل إصابات يف 

شهر نوفمرب بلغ 1296 حالة، وبالرغم 
من التحسن الطفيف للوضع الوبائي 

يف الوالية يف األسبوع األخري من شهر 
نوفمرب، إال أن الوضع ما يزال صعبا 

للغاية. 

احذروا مر�س 
ال�صهرة!

يف خرجة طريفة، أقدم شاب على خوض رحلة 
طويلة من العاصمة باجتاه “جانت” بإليزي على 
منت محار، الرحلة اليت وصفها البعض بالغريبة، 
فضل الشاب أن يبدأها من ساحة الشهداء، وقد 
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صورة 
الشاب على نطاق واسع، فيما جاءت التعليقات 

متباينة بني معجب  ومنتقد، سيما وأن الوسيلة اليت 
يستعملها الشاب هي احلمار، حيث طالب البعض 
بالرأفة باحليوان لكون املسافة طويلة وال أمهية 

هلذا أبدا، يف حني علق آخرون أن الشاب يبحث عن 
الشهرة فقط وبالتايل ال داعي لتداول الصورة.
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اجلزائر �صتلجاأ اإىل اقتناء لقاح كورونا من عدة خمابر عاملية
ا�ستراده يخ�سع ل�سروط �سارمة ح�سب مهياوي

مهنيو ال�سحة وكبار ال�سن وذوو الأمرا�ص املزمنة يحوزون على الأولوية يف عملية التلقيح  -
اأكد ع�سو اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة ور�سد تف�سي فرو�ص كورونا الربفي�سور ريا�ص مهياوي اأم�ص الثالثاء يف ت�سريح اإذاعي اأن م�سالح ال�سحة �سجلت تراجعا يف عدد الإ�سابات 

بفرو�ص كورونا، لفتا اإىل اأن اقتناء اللقاح �سيخ�سع ل�سروط ومعاير �سارمة.
لوؤي/ي

----------------------
الإ�سابات  عدد  اأن  مهياوي  واأو�سح 
الأخــريــن  اليومني  خــالل  تــراجــع 
جتاوز  التي  الفارطة  بالأيام  مقارنة 
حالة  ــف  الأل الإ�ــســابــات  عــدد  فيها 
ذلك  اأن  اإىل  مهياوي  ولفت  يوميا. 
على  ودلــيــال  اإيجابيا  مــوؤ�ــســرا  يعد 
طرف  مــن  املتخذة  الإجــــراءات  اأن 
تعطي  بــداأت  العمومية،  ال�سلطات 
امل�ساحات  غلق  اأن  معتربا  ثمارها، 
جــانــب  اإىل  ــة  ــام ــع ال ــاءات  ــس ــ� ــف وال
بتدابر  واللتزام  ال�سحي  احلجر 
الوحيدة  الو�سيلة  يبقى  الوقاية 
ع�سو  ك�سف  كما  الــوبــاء.  لحتواء 
تف�سي  ملــتــابــعــة  العلمية  الــلــجــنــة 
فــرو�ــص كـــورونـــا، الــربوفــيــ�ــســور 
ــن مــوا�ــســفــات  ــاوي، ع ــي ــه ــص م ــا� ري
اجلــزائــر  �ستقتنيه  الـــذي  الــلــقــاح 
ــة فـــرو�ـــص كـــورونـــا وعــن  ــه ــواج مل
اأولــويــة  لها  �ستمنح  الــتــي  الــفــئــات 
اجلزائر  اإن  ميهاوي  وقال  التلقيح. 
هناك  كانت  اإذا  اإل  اللقاح  تقتني  لن 

مهنيي  اأن  مو�سحا  كبرة.  �سمانات 
يليها  الأوىل  املــرتــبــة  يف  ال�سحة 
�سنة   65 من  الأكــرث  الأ�سخا�ص  كل 
كما  املزمنة.  ــص  ــرا� الأم واأ�ــســحــاب 
اإىل  يتم  مل  ــه  اأن اإىل  مهياوي  اأ�ــســار 
والكيفية  املكان  برجمة  الآن  حد 
اللقاح  وتوزيع  تقدمي  �سيتم  التي 
وا�سعة  م�ساحات  يف  �سواء  عربها. 
اأو  امل�ست�سفيات،  م�ستوى  على  اأو 
عن  حديثه  ويف  عمومية.  عيادات 
اختيار  لها  �سيخ�سع  التي  املعاير 
املتحدث  ذات  اأكــد  املنا�سب،  اللقاح 
ــاءة  ــف ك ذو  يــكــون  اأن  ــب  ــج ي ــــه  اأن
يجب  اأنـــه  ــدا  ــوؤك م كــبــرة  ــدة  ــائ وف
لديه  ولي�ص  فعال  اأي�سا  يكون  اأن 
القريب  املدى  على  جانبية  اأعرا�ص 
مناعة  يعطي  ــه  اأن كما  واملتو�سط، 
ريا�ص  اأعــلــن  كما  املدى".  طويلة 
العلمية  الــلــجــنــة  عــ�ــســو  ــاوي  ــي ــه م
فرو�ص  انت�سار  ومتابعة  لر�سد 
�ــســروط  ــن  ــا يف اجلــزائــر، ع ــورون ك
بعد  كورونا،  لقاح  لقتناء  اجلزائر 
ال�سحة  منظمة  قبل  من  اعتماده 

املعاير  اإن  مهياوي  وقال  العاملية. 
تخ�ص  اللقاح  لختيار  املطروحة 
التمحي�ص  وكــذا  جناعته،  ن�سبة 
ــدى  ــواء عــلــى امل ــس ــه � ــس ــرا� حــول اأع
عن  فــ�ــســال  الــقــ�ــســر،  اأو  الــطــويــل 
اجلزائري  املناخ  مع  تنا�سبه  مــدى 
واأو�سح  والتخزين.  النقل  ل�سمان 
بحذر  تتعامل  اجلزائر  اأن  املتحدث 
�سباقا  هــنــاك  لأن  املــلــف،  ــذا  ه مــع 
م�سرا  للمخابر،  و�سحيا  اقت�ساديا 
ولقاءات،  مفاو�سات  هناك  اأن  اإىل 
خمابر  عدة  وممثلي  دول  �سفراء  مع 
لكنها  كورونا،  لقاح  تطوير  اأعلنت 
ورجح  فقط.  ا�ستك�ساف  مرحلة  يف 
اقــتــنــاء  اإىل  ــوء  ــج ــل ال اأن  ــاوي  ــي ــه م
اإىل  بالنظر  خمابر،  عدة  من  لقاح 
املطلوبة  الكمية  تــوفــر  �سعوبة 
املناف�سة  ظل  يف  ــدة،  واح جهة  من 
عليه.  الــ�ــســخــم  الــــدويل  والــطــلــب 
�ستوفر  احلكومة   اأن  مهياوي  وذكر 
للعملية  املــطــلــوب  ـــايل  امل ــالف  ــغ ال
نف�ص  يف  م�سرا  حجمه،  كــان  مهما 
املعلن  اللقاح  �سعر  اأن  اإىل  الــوقــت 

يرتاوح  خمابر،  عدة  قبل  من  عنه 
يف  ــرا  ــذك م دولرا.   35 اإىل   5 ــني  ب
اجلمهورية  رئي�ص  اأن  ذاته  ال�سياق 
مانعا  يكون  لن  اللقاح  ثمن  اأن  اأكد 
للمواطن  الأح�سن  اللقاح  لقتناء 
هذا  يف  مهياوي  واأ�ساف  اجلزائري. 
خمرب  ــد  ــوج ي ل  اأنـــه  اخلــ�ــســو�ــص، 
كبرة  كميات  يقدم  اأن  ميكن  واحد 
ولهذا  ــدول،  ال حاجيات  كل  تغطي 
من  اللقاح  اقتناء  اإىل  اللجوء  �سيتم 
العراقيل  بــني  ــن  وم خمــابــر.  ــدة  ع
اقتناء  يف  الــبــالد  تــواجــه  قــد  التي 

ــر  الأم اأن  مــهــيــاوي  ــح  ــس اأو� الــلــقــاح، 
اأن  ميكن  ل  الــتــي  بالكمية  يتعلق 
ي�ستدعي  مما  واحد  خمرب  يوفرها 
املخابر.  من  جمموعة  مع  التعامل 
فعالية  حول  الت�ساوؤلت  على  وردا 
املحتملة  اجلانبية  والآثــار  اللقاح 
اأ�سار  اجلدل  من  كثرا  اأثارت  والتي 
ببع�ص  يتعلق  الأمر  اأن  اإىل  مهياوي 
ــي احـــتـــوت لــلــمــرة  ــت ــات ال ــاح ــق ــل ال
اأثــار  ما  جينية،  ــواد  م على  الأوىل 
والكثر  الدول  بع�ص  عند  خماوف 

العامل. �سكان  من 

والبحث  العايل  التعليم  وزيــر  اأم�ص  طلب 
 4 طلبة  من  زيان،  بن  الباقي  عبد  العلمي، 
واملزاولني  الوطن،  جنوب  باأق�سى  وليات 
�سحب  ال�سمال،  جامعات  يف  لدرا�ستهم 

تذاكر �سفرهم بداية من اليوم الأربعاء.
يف  �سفحته  على  من�سور  يف  الوزير  ــاد  واأف
طلبة  بنقل  التكفل  اإطار  يف   " الفاي�سبوك 
ــات )متــرنا�ــســت،  ــولي ــوب الــكــبــر ل ــن اجل
اجلامعي  للمو�سم  اأدرار(  تندوف،  اإليزي، 
2020/2021 املزاولني لدرا�ستهم باملوؤ�س�سات 
والقاطنني  ال�سمال  لــوليــات  اجلامعية 
اإعالم  ي�سرفنا  اجلنوب،  اأق�سى  بوليات 

 3258 بـ  عددهم  املقدر  املعنيني  الطلبة 
تذاكر  �سحب  ميكنهم  اأنــه  وطالبة  طالبا 
 02 الأربــعــاء  الــيــوم  مــن  بــدايــة  �سفرهم 
للخطوط  وكالة  اأقرب  من   2020 دي�سمرب 
ببطاقة  م�سحوبني  اجلزائرية  اجلوية 
التعريف الوطنية". ويف ال�سياق اأكد مدير 
والبحث  العايل  التعليم  ــوزارة  ب التكوين 
الت�سالت  اأن  بوقزاطة،  جمال  العلمي 
جارية للتكفل مب�سكل نقل الطلبة، معلنا 
للنقل  الوطنية  ال�سركة  ا�ستئناف  عــن 
من  بــدءا  لرحالتها  احلديدية  بال�سكك 
بوقزاطة  وقــال   . الــقــادم  دي�سمرب  الـ15 

تنظيمه  مت  اجتماعا  اإن  اإعي  ت�سريح  يف 
الوطنية  لل�سركة  العام   املدير  مع  موؤخرا 
�سبل  لدرا�سة  احلديدية  بال�سكك  للنقل 
حل م�سكل النقل وقد مت تطميننا يف هذا 
هذه  عرب  الرحالت  با�ستئناف  اخل�سو�ص 
القادم،  دي�سمرب   15 الـ  من   بدءا  الو�سيلة 
لتبقى الوزارة ح�سبه تتابع الو�سع عن كثب 
وت�ساير قرار فتح النقل ما بني الوليات . 
 2020-2021 اجلامعي  للدخول  وحت�سرا 
�سيتم  الــقــادم،  دي�سمرب   15 الـــ  يف  املــقــرر 
عقد لقاء مع ال�سركاء الجتماعيني بداية 
كل  وحتديد  لدرا�سة  املقبل  الأ�سبوع  من 

الظروف  ظل  يف  املحتملة  ال�سيناريوهات 
كــورونــا،  جائحة  متليها  الــتــي  اخلــا�ــســة 
تتبنى  الــوزارة  اأن  بوقزاطة  اأو�سح  حيث 
للدخول  للتح�سر  ت�ساركية  مــقــاربــة 
املن�سرمة،  ال�سنة  برنامج  واإنهاء  اجلامعي 
وعليه �ستدر�ص مع ال�سركاء الجتماعيني 
مراعاة  مع  اجلامعية  ال�سنة  انطالق  �سبل 
القطاع  اأن  اإىل  م�سرا  ال�سحي،  الظرف 
حيث  من  امل�ستويات  كل  على  نف�سه  جهز 
التكفل بالطلبه اجلدد والتكوين يف املا�سرت 

وحت�سر م�سابقة الدكتوراه .
لوؤي/ي

اجلزائر  ا�سقف  �سخ�ص  يف  اجلزائر  فقدت 
يوم  تــويف  ــذي  ال تي�سيي،  هــرني  ال�سابق، 
مرتبط  متميز"،  ــن  دي "رجل  الــثــالثــاء، 
الأديان".  وبحوار  باجلزائر  وثيقًا  ارتباطًا 
�سيا�سية  �سخ�سيات  ل/واأج   اكدته  ح�سبما 
الربوفي�سور  اكد  ال�سدد  هذا  يف  ودينية. 
على  حائز  �سابق  وزير  ال�سريف،  م�سطفى 
الثقافات:  بني  للحوار  اليون�سكو  بجائزة 
"ان الأ�سقف تي�سيي يعد اأحد رجال الدين 
الذين  الآخــر،  يحرتمون  الذين  العظماء 
ال�سعوب وفكرهم، ول  اإىل مدر�سة  انحازوا 
ي�سعون لإبعادهم عن دينهم الأ�سلي"، وقال 
�سانت  من  الغني،  بتاريخها   ، "اجلزائر  اإن 

املتميزة  القادر،  عبد  الأمر  اإىل  اأوغ�ستني 
بروح الكرم و ال�سيافة و الخوة كانت قد 
حياته  يف  تي�سيي  هرني  اجلزائري  كرمت 
انه  واأ�ساف  تقاعد".  عندما   2012 �سنة  يف 
"اأحب اجلزائر و تبناه بلد الفاحت نوفمرب، 
مبنحه اجلن�سية يف عام 1966. وهو الوريث 
اىل  انحاز  الــذي  ــال  دوف لالأ�سقف  اجلدير 
املجيدة،  الثورة  خالل  اجلزائري  ال�سعب 
اولئك  �سورة  تي�سيي  ال�سقف  ميثل  حيث 
كما   ." الن�سانيني  الكاثوليكيني  ال�ساقفة 
ال�سالمية- ال�سداقة  عن  "باملدافع  و�سفه 

امل�سيحية"، م�سرا اىل ان ال�سقف تي�سيي، 
دائما  يعمل  "كان  ال�سفينت،  بني  الناقل 
كذلك  وذكــر  �سالم".  يف  امل�سرتك  للعي�ص 
اأنه تعرف ب "هذا الناقل بني ال�سفتني" يف 
ندوة  يف   ،1974 عام  يف  )اإ�سبانيا(،  قرطبة 

دولية ا�سالمية- م�سيحية. يف هذا ال�سدد، 
باأنه  ال�سريف  م�سطفى  الربوفي�سور  ذكر 
لدى  تي�سيي  الأ�سقف  تدخل  على  "بناء 
امل�ساركني  ملجموعة  �ُسمح  قرطبة،  اأ�سقف 
يف  اجلمعة  يــوم  ب�سالة  بالقيام  امل�سلمني 
و�سفه  الذي  و  بقرطبة"،  ال�سهر  امل�سجد 
باأنه "حدث فريد". و بالتطرق اىل �سنوات 
اأنه  ال�سريف  الربوفي�سور  ذكر  ــاب،  الره
الأ�سقف  بقي  ال�سوداء  الع�سرية  "خالل 
ال�سعب  مع  منه  ت�سامنا  اجلزائر  يف  تي�سيي 
"ان  يقوله  كان  مبا  م�ست�سهدا  اجلزائري"، 
هو  اجلــزائــر  يف  لوجودنا  الوحيد  ال�سبب 
روحانية  ان�سانية  عالقة  خلق  امكانية 
جت�سد  لقاءاتنا  ان  و  امل�سلمني  �سركائنا  مع 
و  ال�ــســالمــي  الــعــامل  مــع  الكني�سة  حـــوار 
جهته  من  الرب".  با�سم  يجتمعان  احيانا 

ال�سالمي  للمجل�ص  الــعــام  الأمـــني  و�سف 
تي�سيي  ال�سيد  اأن  بومدين  بوزيد  الأعلى، 
طيلة  عمل  الـــذي  الــوطــنــي  بــاجلــزائــري 
حياته على ترقية القيم الن�سانية". و قد 
اأم�ص الثالثاء  اأ�سقف اجلزائر ال�سابق  تويف 
يف ليون )فرن�سا( عن عمر يناهز 91 عاما .
واج

 اأعلنت ال�سركة الوطنية لل�سناعات 
وزو،  "اأونيام" بتيزي  الكهرومنزلية 
من   ــداء  ــت اب التقني  الــتــوقــف  ــن  ع
على  عمالها  واإحالة  الثالثاء  اأم�ص 
موؤقتة".  "بطالة  التقنية  العطلة 
ويعود قرار التوقف املوؤقت لن�ساطها 
تواجهها  التي  املالية  امل�ساكل  اإىل 

اإىل  �سف  �ــســنــوات،  منذ  املوؤ�س�سة 
على  اخلام  املــادة  خمزون  نفاذ  ذلك 
عن  ناهيك  الور�سات  جميع  م�ستوى 
ال�سعوبات التي واجهتها يف احل�سول 
على ترخي�ص ل�سترادها ل�سناعة 
اإثر  وعلى  الكهرومنزيلية.  الآلت 
الوطنية  ال�سركة  عمال  نظم  ذلك، 

 ENIEM( لل�سناعات الكهرومنزلية
ال�سناعية  املنطقة  من  م�سرة،    )
العامة  املديرية  باجتاه  عي�سي  واد 
الإدارة  بقرار  تنديدا  وزو  بتيزي 
موؤقتة  بــطــالــة  يف  الــعــمــال  ببعث 

.) Chômage technique(
ق/و

طلبة اأربع واليات جنوبية باإمكانهم �صحب تذاكر �صفرهم اليوم
حل م�صكل نقلهم اإىل ال�صمال مع ا�صتئناف رحات القطار يف 15 دي�صمرب

وفاة االأ�صقف تي�صيي: اجلزائر تفقد رجل دين متميز متم�صك بحوار االأديان

�صركة"اأونيام"تعلن عن التوقف التقني وحتيل املئات من عمالها على البطالة

اأعلنت وزارة الدفاع الوطني يف بيان لها الق�ساء 
ا�ستباك مع جمموعة  اإرهابيني اثنني بعد  على 
قرب  مت�سيط  عملية  خالل  خطرة  اإرهابية 
الع�سكرية  الناحية  يف  بجيجل  العن�سر  بلدية 
 3 ا�سرتجاع  مــن  العملية  ومكنت  اخلام�سة. 
و5  كال�سينكوف  ــوع  ن مــن  ر�سا�سة  م�سد�سات 
لتوليد  ولوحة  يدوية  وقنبلة  مملوءة  خمازن 
حقيبة   12 اإىل  بالإ�سافة  ال�سمي�سة  الطاقة 
الذخرة  من  معتربة  كميات  على  حتتوي  ظهر 

و7 اأجهزة ات�سال.
ق/و

الثالثاء،  اأم�ص  املدية،  ولية  م�سالح  اأعلنت 
اأق�سى  "مغراوة"  بلدية  رئي�ص  مهام  اإنهاء  عن 
ال�سعبي  املجل�ص  اأع�ساء  وكل  الولية،  �سرق 
منذ  للمجل�ص  كبر  ان�سداد  اأعقاب  يف  البلدي 
عدة اأ�سهر، وتراكم �سكاوى املواطنني.  واأفادت 
قام  مو�ص  جهيد  ــوايل  ال اأن  اإعالمية  م�سادر 
"مر" مغراوة؛ على خلفية توايل  باإنهاء مهام 
مواطنوها  ظل  التي  البلدية  �سكان  �سكاوى 
منذ  تعي�سها  التي  الن�سداد  حالة  يتجرعون 
عدة اأ�سهر، وامل�ساكل التي عرفها املجل�ص جراء 
خالفات كبرة بني اأع�سائه، ت�سببت يف عدم 
خا�سة  واإجنازها،  التنموية  امل�ساريع  مترير 
واأن البلدية تعد من املناطق النائية واأح�ست 
عدة مناطق ظل معنية باإجناز تلك امل�ساريع. 
ق/و

الق�صاء على اإرهابيني 
يف ا�صتباك بجيجل

كورونا  بفرو�ص  جديدة  اإ�سابة   953 �سجلت 
)كوفيد19-( و 16 حالة وفاة خالل ال24 �ساعة 
الأخرة يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 
يوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء.  مري�سا   596
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  الثالثاء 

فرو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.
ق.و

كوفيد19-: ت�صجيل 953 
اإ�صابة جديدة، 596 حالة 

�صفاء و 16 حالة وفاة

توقيف "مري" بلدية 
مغراوة  باملدية وكل 

اأع�صاء املجل�س


