
الإطاحة ب�سبكة �سرقة 
الكوابل الكهربائية مكونة 

من 14 �سخ�سا وحجز 
معدات وعتاد

واجهة تنموية متوا�سعة
 و نظافة املحيط علىٍ راأ�س 

مطالب ال�سكان

اأمن الأغواط يوقف 
و379  �سخ�سا   1171
مركبة و دراجة نارية 

الوادي

ورقلة

الأغواط

�ص 05

�ص 06

�ص 06

وفاة 12 �سخ�سا اختناقا 
بغاز اأحادي الكربون 

خالل �سهر نوفمرب

فيما اأح�سيت وفاة 11 �سخ�سا يف حوادث املرور 
خالل اأ�سبوع

16
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اتفاقية تتيح ملوؤ�س�سات "اون�ساج" ت�سيري اأحياء "عدل" عرب الوطن

16 الموسم الجامعي 2021/2020 يبدأ في 15 ديسمبر

-  استئناف الدروس سيتم باالحترام الصارم للبروتوكول الصحي

انطالق املو�سم اجلامعي 
عن بعد ملدة اأ�سبوعني 

فاتورة خ�سائر اجلوية 
اجلزائرية تفوق 3800 

مليار ب�سبب كورونا

حجز اأكرث من 7 
قناطري خمدرات 
اأدخلت من املغرب

عملية بيع التذاكر تنطلق عرب 
الأر�سية الرقمية

فيما مت انقاذ 52 �سخ�سا حاولوا الهجرة غري 
ال�سرعية خالل اأ�سبوع

04

02

�سكناتهم مواقع  اختاروا   2013 مكتتبي  من  باملائة   82

اأمطار غزيرة مرتقبة 
يف 17 ولية

الذهب يرتاجع 
و�سط �سكوك حيال حزمة 

التحفيز الأمريكية

اإيداع الرئي�س ال�سابق لنقابة 
املهند�سني �سجن احلرا�س

�ص 16

�ص 16

�ص 16

طا�سيلي تربمج رحالت من العا�سمة 
اإىل ب�سار ومترنا�ست واأدرار

16 اأعلنت عن ا�ستئناف رحالتها اجلوية بداية من 7 دي�سمرب
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لئحة الربملان الأوروبي كتبت باأ�سلوب ا�ستعماري

حممد علي 
------------ 

�صحفية  ن��دوة  يف  مقري  و�صجل 
اجل��زائ��ر  ح��زب��ه يف  مب��ق��ر  ع��ق��ده��ا 
على  مالحظات  ع��دة  العا�صمة 
�رضب  “اأ�صلوب  منها  ال��الئ��ح��ة 
جمعيات  على  واالعتماد  الهوية 
ومعزولة  دميقراطية  غري  جزائرية 

املجتمع.” على 
الالئحة  اأن  حم�س  رئي�س  وي��رى 
اال�صتعمارية  القوى  نفاق  بينت 
وتخ�صي�س  االزدواجية  واملعايري 

اآخرين  دون  ن�صطاء  ع��ن  ال��دف��اع 
جبهة  يف  بالقيادي  مثال  و���رضب 
حاج  ب��ن  علي  امل��ح��ظ��روة  ن��ق��اذ  االإ
للت�صييق  “يتعر�س  اإنه  قال  الذي 
ورئي�س  ال�صالة”  اأداء  من  ومينع 
الذي  نحناح  حمفوظ  الراحل  حم�س 

تعبريه. ح�صب  لظلم  تعر�س 
رئ��ي�����س  ���ص��ح��ة  م��و���ص��وع  ويف 
براأي  مقري  ا�صت�صهد  اجلمهورية، 
القاعة  يف  اجلال�صني  حم�س  ق��ادة 
الرئي�س  عودة  يتمنون  اأنهم  موؤكدا 
باملقابل  اجلزائر،  اإىل  معافا  �صاملا 

مع  التعامل  يف  “بال�صفافية  طالب 
خلف  ال�صفافية  غياب  الأن  االأم��ر 
و�صيناريوهات  خطرية   اإ�صاعات 

مكان”. كل  يف  تداولها  يتم 
من  حم�س  م��وق��ف  وبخ�صو�س 
ال�����ص��ح��راء  يف  ال���دائ���رة  احل���رب 
مع  اأنهم  املتحدث  اأك��د  الغربية، 
ا���ص��ت��ف��ت��اء ت��ق��ري��ر امل�����ص��ري ك��ون 
املو�صوع  ح�صم  ي�صتطيع  ال  املغرب 
جلبهة  بالن�صبة  ال�����ص��يء  ونف�س 
الق�صية  وو�صف  البولي�صاريو، 
اال�صتعمار  �صنعها  اأزم��ة  املنطقة باأنها  دول  اإبقاء  منها  والهدف 

رئي�س  ���ص��دد  باملقابل  �صعيفة، 
ح��م�����س ب���اأن ال�����ص��ع��ب اجل��زائ��ري 

اأ�صقاء. املغربي  وال�صعب 

باأ�سلوب  كتبت  الأوروبي  الربملان  عن  ال�سادرة  الالئحة  اإن  مقري،  الرزاق  عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  قال 
ا�ستعماري من خالل اإعطاء الأوامر بطريقة غري اأخالقية، موؤكدا اأنه ل ميكن جلزائري حر اأن يقبل بها.

مقري يوؤكد: 

حجز اأكرث من 7 قناطري خمدرات اأدخلت 
من املغرب

الوطني  للجي�س  م�صرتكة  مفارز  اأوقفت 
م�صالح  خمتلف  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي، 
 1 اإىل  نوفمرب   25 من  الفرتة  يف  االأم��ن، 
وحجزت  خم���درات  تاجر   17 دي�صمرب 
�صخمة  كميات  متفرقة،  عمليات  خالل 
و9  قناطري   7 ب�  ُتقدر  املعالج  الكيف  من 
مع  احل��دود  عرب  اإدخالها  مت  كيلوغرامات 

املغرب.
ووفق ح�صيلة ن�رضتها وزارة الوطني فقد 
513،25  كيلوغراما  �صبط حر�س احلدود 
من الكيف املعالج بالنعامة، يف حني اأوقفت 
مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي، بالتن�صيق 

تاجري  بب�صار،  الوطني  االأمن  مع م�صالح 
خمدرات وحجزت كمية اأخرى من الكيف 
باالإ�صافة  156كيلوغراما،  ب�  ُتقدر  املعالج 

اإىل 469866 قر�صا مهلو�صا.
الدرك  م�صالح  اأوقفت  الفرتة  نف�س  ويف 
الوطني وحرا�س احلدود 15 تاجر خمدرات 
و حجزت  39،75  كيلوغراما من الكيف 
يف  مهلو�صا  قر�صا  و47395  املعالج 
عمليات متفرقة بكل من اجلزائر العا�صمة، 
تب�صة،  بوعريريج،  برج  تلم�صان،  باتنة، 

�صطيف، غليزان، اأم البواقي والطارف.
ق/و

اإنقاذ 52 �سخ�سا حاولوا الهجرة بطريقة 
غري �سرعية خالل اأ�سبوع

الدرك  وم�صالح  ال�صواحل  حرا�س  اأحبط 
ومت  �رضعية  غري  هجرة  حماوالت  الوطني 
قوارب  منت  على  كانوا  �صخ�صا   52 اإنقاذ 
مطاطية وتقليدية ال�صنع يف الفرتة من 25 

نوفمرب اإىل 1 دي�صمرب اجلاري.
اأن  الوطني  ال��دف��اع  وزارة  بيان  وذك��ر 

عني  والي���ات،  يف  مت��ت  االإن��ق��اذ  عمليات 
متو�صنت، ال�صلف وتلم�صان، فيما مت توقيف 
جن�صيات  م��ن  �رضعي  غ��ري  مهاجرا   49
خمتلفة بكل من تلم�صان، غرداية، غليزان، 

تب�صة والطارف يف نف�س الفرتة.
ق/و

نكاز يغازل زغماتي ويطلب “الإفراج”

نكاز،  ر�صيد  ال�صيا�صي،  النا�صط  وجه 
زغماتي  بلقا�صم  العدل  وزير  اإىل  ر�صالة 
طالب فيها بتمكينه من االإفراج، وا�صتكى 

من خرق قانون االإجراءات اجلزائية.
يف  ن�رضت  التي  ر�صالته  يف  نكاز  وقال 
:”اإنني  فاي�صبوك  مبوقع  الر�صمية  �صفحته 
اليوم يف حالة حب�س تع�صفي وغري قانوين 
اإعادة الرتبية بالقليعة  وظامل يف موؤ�ص�صة 
والية تيبازة وذلك من تاريخ القب�س عليه 
جتديد  مت  وق��د   ،2019 دي�صمرب   04 يف 
كان  بينما   2020 اأفريل   05 يوم  حب�صه 
 2020 اأفريل    04 يوم  يوقع  اأن  يتوجب 
املن�صو�س  اأ�صهر   4 انق�صاء  يوم  وهو 

عليها.
لرئا�صيات  الرت�صح  يف  الراغب  وغ��ازل 
وا�صفا  ال��ع��دل  وزي��ر  و2019   2014

دولية  اأوام��ر  باإ�صداره  ب�”ال�صجاع”  اإياه 
بالقب�س، �صد �صكيب خليل وزير الطاقة 
ال�صابق واأفراد عائلته املتهمني بالتورط يف 
 ”  2 ب�”�صونطراك  املعروفة  الف�صاد  ق�صية 
وقد مت اإبعاده- زغماتي- من من�صب نائب 
وتع�صفا  ظلما  اجلزائر  ق�صاء  ملجل�س  عام 

بعد ذلك.
من  :”اأطلب  العدل  وزير  نكاز  وخاطب 
�صالحياتكم  وفق  بال�صعي  �صيادتكم  
الإلغاء القرار غري القانوين وغري املوؤ�ص�س 
 11 يف  امل���وؤرخ  االت��ه��ام  غرفة  لقا�صي 
هذا  بوقف  والت�رضيح   ،2020 نوفمرب 
القرار اأو اإلغائه لعيب عدم احرتام القانون، 
واأمتنى اأن تقوم النيابة باالأمر باالإفراج عني 

وذلك لعدم احرتام االإجراءات القانونية.”
ق/و

رزيق يوؤكد:

 املـدراء اجلهويـون للتـجارة مطالبـون بت�سديـد الرقابـة 
يف املناطق احلدودية

خالل  رزيق  كمال  التجارة،  وزير  �صدد 
�رضورة  على  اجلهويني  امل��دراء  مع  لقاء 
موا�صلة عملية الرقابة بخ�صو�س تنفيذ 
االإجراءات الوقائية خا�صة على م�صتوى 
وباء  تف�صي  ملكافحة  احلدودية  املناطق 
كوفيد19-، ح�صب ما اأفاد به بيان لوزارة 

التجارة.
وجاء يف البيان الذي ن�رضته الوزارة عرب 
�صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي 
في�صبوك " تراأ�س يوم الثالثاء، 1 دي�صمرب 
عرب تقنية التحا�رض املرئي عن بعد وزير 
التجارة، كمال رزيق رفقة الوزير املنتدب 
بكاي  اخلارجية، عي�صى  بالتجارة  املكلف 
اجلهويني  امل��دراء  مع  تن�صيقيا  اجتماعا 
االجتماعات  اإط��ار  يف  وذل��ك  للتجارة، 
الدورية التي تقوم بها الوزارة مع املدراء 
الوالئيني  املدراء  خاللهم  ومن  اجلهويني 

اخلا�صة  الرقابية  االإج��راءات  كل  ملتابعة 
كورونا  فريو�س  وب��اء  تف�صي  مبكافحة 

اإ�صافة لباقي املهام املوكلة لهم ".
وخالل هذا اللقاء، اأكد رزيق على �رضورة 
موا�صلة عمليات التح�صي�س وكذا الرقابة 
يف  م�صيدا  احلدودية،  النقاط  يف  خا�صة 
املبذولة طرف  باملجهودات  نف�صه  الوقت 

كل اإطارات وموظفي القطاع .
املكلف  املنتدب  الوزير  ثمن  جهته،  من 
اجلميع،  جمهودات  اخلارجية  بالتجارة 
تخ�س  التي  امللفات  بع�س  اإىل  م�صريا 
االإ���رضاع  و���رضورة  اخلارجية  التجارة 
للمتعاملني  الوطنية  البطاقية  اإنهاء  يف 

االقت�صاديني.
القليلة  االأي��ام  يف  قدم  قد  رزي��ق  وك��ان 
للمدراء  �صارمة  تعليمات  املا�صية 
ب�رضورة  الوالئيني  وامل��دراء  اجلهويني 

ال�صاعة  مدار  على  امليدان  يف  التواجد 
وطيلة اأيام االأ�صبوع والتجند الكامل يف 

هذا الظرف ال�صحي اخلا�س .
كما �صدد على �رضورة متابعة تنفيذ كل 
للحد  احلكومة  اأقرتها  التي  االإج��راءات 
الكامل  والتن�صيق  الوباء  تف�صي  من 
حتت �صلطة والة اجلمهورية يف اتخاذ اأي 
�صحة  حماية  �صاأنه  من  ا�صتعجايل  قرار 

املواطن .
املهنيني  ال�رضكاء  دعا  قد  رزيق  وك��ان  
من  والتح�صي�س  اليقظة  درجة  رفع  اإىل 
خالل  وذل��ك  كوفيد19-  وب��اء  خماطر 
العام  االأم��ني  من  كل  ح�رضه  اجتماع 
ال�صيد  للتجار واحلرفيني  الوطني  لالحتاد 
حزاب بن �صهرة ورئي�س اجلمعية الوطنية 

للتجار واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار .
ق/و

خالل �سهر نوفمرب الفارط

وفـاة 12 �سخ�سـا اختناقـا بغـاز اأحـادي الكربـون 
واإنقاذ 278 اآخرين

�صجلت م�صالح احلماية املدنية وفاة 12 
�صخ�صا واإنقاذ 278 اآخرين من "موت 
اأحادي  بغاز  االختناقات  جراء  حمقق" 
املت�رضب من خمتلف و�صائل  الكربون 
نوفمرب  �صهر  من  الفاحت  منذ  التدفئة، 
الفارط، ح�صب ما اأفاد به االأربعاء بيان 

للمديرية العامة للحماية املدنية.
وذكرت املديرية العامة للحماية املدنية 
يف بيانها اأن هذا الغاز "اخلطري" جتعله 
ينت�رض  قاتل و�صامت  "�صم  خ�صائ�صه 
مع  خا�صة  وامل�صاكن  امل��ن��ازل  يف 
واالأح��وال  احل��رارة  درج��ات  انخفا�س 
املواطنني  جتعل  التي   املرتدية"  اجلوية 

ا�صتعمال  على  ب�"كرثة"  يقبلون 
خماطر  من  تزيد  التي  التدفئة  و�صائل 
اأن  اأبرزت  كما  الغاز  بهذا  الت�صممات 
لكن  �صدفة  لي�صت  احل��وادث   " هذه 
اأو  كنق�س  الوقاية  يف  الأخطاء  نتيجة 
ال�صكنية،  املنازل  داخل  التهوئة  انعدام 
ال��رتك��ي��ب ال�����ص��يء، ق��دم االأج��ه��زة، 
والطابونة  الطبخ  جهاز  ا�صتعمال 

كو�صيلة للتدفئة ..الخ".
الو�صيلة  تبقى   " الوقاية  اأن  واأك��دت 
والتقليل  الوفيات  من  للحد  االأجن��ع  
النوع  هذا  عن  الناجمة  االأ���رضار  من 
من احلوادث املنزلية " ويف هذا ال�صياق 

دعت املديرية مرة اأخرى كافة املواطنني 
وكذا  واحلذر،  احليطة  من  "املزيد  الأخذ 
اتباع الن�صائح الوقائية التالية للحفاظ 
�صد    " ع��دم  وه��ي   " اأرواح��ه��م  على 
تهوئة  عملية  ل�صمان  التهوئة  فتحات 
القيام   " "وكذا  املنازل  داخل  م�صتمرة 
دائما بتهوئة املنزل عند ا�صتعمال اأجهزة 
التدفئة وتهوئة املنازل ملدة ال تقل عن 
10 دقائق يوميا وعدم غلق النوافذ يف 
املنازل خا�صة يف اأماكن تواجد و�صائل 

التدفئة اأو �صخانات املاء .
"�صيانة  اإجراء  �رضورة  اإىل  دعت  كما 
دورية و دائمة" ملختلف اأجهزة التدفئة 
الرت�صي�س  يف  اأخ�صائي  طرف  من 
الو�صائل  ا�صتعمال  "عدم  وك���ذا 
الطبخ  اآالت  اأو  كالطابونة  التقليدية 

كو�صائل تدفئة".
يف حال وجود "خطر" --ي�صيف نف�س 
بالقيام  املديرية  اأو�صت  امل�صدر-- 
االت�صال  الفور  وعلى  املكان  بتهوئة 
 14 النجدة  الرقم  على  املدنية  باحلماية 
مع حتديد   1021 االأخ�رض  الرقم  وكذا 
طبيعة اخلطر والعنوان بال�صبط الأجل 

تكفل �رضيع وفعال 
ق/و
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لوؤي ي
-------------------

ت�رضيح  يف  بلعمري  و���رضح 
ال�صدد  ه��ذا  يف  قائال  اإذاع���ي 
اأن  ي�صبق  مل  مبالغة  :"بدون 
يف  ال��ن��درة  ه��ذه  اإىل  و�صلنا 
غائبة  دواء  هناك302  االأدوي��ة، 
وتنق�صم  اأ�صا�صية  اأدوية  وكلها 
وم�صتورد".  حملي  اإنتاج  بني 
التخ�ص�صات  واأردف:"جميع 
بالن�صبة  بالندرة، خا�صة  معنية 
واالأمرا�س  املزمنة  لالأمرا�س 
والربو،  وال�صكري  العقلية 
اأن����ه حتى  ن��الح��ظ  وال���ي���وم 
البار�صيتامول املنتج حمليا نادر 
رغم اأن 15 منتجا يقوم بعملية 

قائال  واأ�صاف  حمليا".  اإنتاجه 
الو�صع،  هذا  اإنكار  اإنه ال ميكن 
قوي،  فعل  رد  يتطلب  اأنه  كما 
كثرية  الندرة  اأ�صباب  اأن  كما 

اإم�صاء  ت��اأخ��ر  م�صاألة  منها 
انتقال  بعد  اال�صترياد  برامج 
ال�صالحيات من وزارة ال�صحة 
لل�صيدلة،  اجلديدة  الوزارة  اإىل 

وال  الربامج  هذه  اإلغاء  مت  حيث 
رئي�س  وانتقد  م�صريها.  نعرف 
و�صفه  ما  ال�صيادلة،  نقابة 
تقلي�س  عن  البحث  ت�رضعا يف 
فاتورة اال�صترياد بن�صبة تقارب 
دوالر  مليون   500 اأي  الربع، 
التح�صري  دون  ال��ع��ام،  ه��ذا 
ن��درة  ح���دوث  ع��دم  ل�صمان 
وا�صطراب يف ال�صوق الوطنية 
الأكرث  �صيدلياتها  تفتقد  التي 
االأهمية  بالغة  دواء   302 من 
االأمرا�س  الأ�صحاب  بالن�صبة 
مر�صى  منهم  خا�صة  املزمنة 
واالأمرا�س  والربو  ال�صكري 
�صبيل  على  والقلبية  العقلية 

املثال .

ا�ستغرب رئي�س نقابة ال�سيادلة اخلوا�س، م�سعود بلعمري، اأم�س الأربعاء، من حجم الندرة احلا�سلة يف اأكرث من 300 
دواء، من �سمنها "البارا�سيتامول" املنتج حمليا.

ما بني دي�سمرب وفيفري

ديوان الأر�ساد اجلوية يتوقع 
ت�ساقطات مطرية قريبة اأو اأقل 

من املعتدلة
املو�صمية  التوقعات  تك�صف 
لالأر�صاد  الوطني  ل��ل��دي��وان 
االأم��ط��ار  كميات  اأن  اجل��وي��ة 
لف�صل ال�صتاء قد تكون "قريبة 
�صمال  املعتدلة"  من  اأق��ل  اأو 
الوطن يف حني اأن معدل درجات 
احلرارة املتوقع �صيكون "معتدال 
اإىل حار" ال �صيما مبناطق �صمال 

البالد واله�صاب العليا.
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  واأك���د 
للمناخ �صالح �صحابي عابد اأنه 
ويناير  دي�صمرب  ل�صهر  بالن�صبة 
وفرباير "�صيكون معدل احلرارة 
من  اأق��ل  اإىل  عاديا  املو�صمية 

عادي بن�صبة 80 باملئة".
وبخ�صو�س االأمطار املت�صاقطة 
على  املو�صمية  الكمية  ف��اإن 
قريبة  �صتكون  الوطن  �صمال 
عادية  من  اأقل  اإىل  العادية  من 
 " اأن  كما   ." باملئة   50 بن�صبة 
النماذج املناخية تتوقع باالإجماع 
اأن تكون درجات احلرارة معتدلة 
املناخ  مبعدل  )مقارنة  عادية  اإىل 
 )1981-2010 ال��ف��رتة  خ��الل 
على  تقريبا  ال��ع��ادي��ة  وف���وق 
منها  اإفريقيا  �صمال  منطقة 

اجلزائر".
االأمطار  كميات  وبخ�صو�س 
 " اأن  املتحدث  اأك��د  املو�صمية 
املناخية  النماذج  م��ن  الكثري 
تراهن  املتو�صطية  للمراكز 
اإىل  عادي  ف�صل  ت�صجيل  على 
املتو�صطية  املناطق  على  جاف 
بن�صبة تفوق 50 باملئة " م�صيفا 
تتما�صى  التوقعات  هذه   " اأن 
املو�صمية  االأم��ط��ار  و���رضام��ة 

التي تتوقعها االأر�صاد اجلوية .

اأو���ص��ح  االإط����ار،  نف�س  ويف 
ال�صهرية  "التوقعات  اأن 
املو�صم  بقوة  تنبئ  واملو�صمية 
االجت��اه  ع��ام  ب�صكل  وتتتبع 
اجلوية  االأر�صاد  ملعايري  ال�صامل 
على  توؤثر  قد  التي  الرئي�صية 
املجتمع والقطاعات االجتماعية 
واالقت�صادية، فيما يتعلق بالقيم 
مالحظتها  تتم  التي  العادية 
اإىل  متثيلية  معروفة  فرتة  خالل 

حد ما )تعادل هنا 30 �صنة(".
عك�س  :"على  قائال  واأ���ص��اف 
هنا  اأي���ام،  لب�صعة  التنبوؤات 
اأو  مف�صلة  لي�صت  املعلومة 
حمددة باالأرقام، ولكنها مقدمة 
توفر  نوعية  تنبوؤات  �صكل  يف 
التوجهات  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
الكربى )اأكرث �صخونة اأو برودة، 
رطوبة  اأكرث  اأو  جفافًا،  اأكرث  اأو 

من املعتاد(".
يتعلق  وفيما  ال�صياق،  هذا  ويف 
متو�صطة  اأو  اليومية  بالتنبوؤات 
ثالثة  اإىل  ي���وم  )م���ن  امل���دى 
"من  قائال  اخلبري  األ��ح  اأي���ام(، 
ن�رضيات  متابعة  ال�����رضوري 
ت��وق��ع��ات االأر����ص���اد اجل��وي��ة 
وكذلك  التنبيهات  ون�رضيات 
عن  ال�صادرة  اليقظة  خريطة 
م�صالح االأحوال اجلوية-اجلزائر، 
�صيما  ال   )Météo-Algérie(
اإىل  م�صرًيا  ال�صتاء"،  ف�صل  يف 
ميكن  ال�صنة  من  الفرتة  "هذه  اأن 
اأن تعرف نوبات ت�صاقط اأمطار 
وبالتايل  االأم��د  ق�صرية  غزيرة 
من  ج���ًدا  ك��ب��رية  ���ص��دة  ذات 

املحتمل اأن تولد اأ�رضاًرا".
لوؤي ي

�سرط اإ�سايف لإجالء اجلزائريني بفرن�سا يربك العالقني
يتعني على من رف�ست ملفاتهم رحلة اجلوية الفرن�سية املربجمة مطلع جانفي

رحالت  برجمة  احلكومة  قررت 
اإجالء جديدة للجزائريني العالقني 
اجلاري،  دي�صمرب   6 يوم  بفرن�صا 
الذين  باأولئك  االأم��ر  ويتعلق 
الدخول  تراخي�س  بحوزتهم 

املوقعة من وزارة الداخلية.
املواطنني  الده�صة  وغ��م��رت 
ب�صبب  ب���االإج���الء  امل��ع��ن��ي��ني 
بعملية  املعنية  امل�صالح  ا�صرتاط 
اجلزائرية  بال�صفارة  الرتاخي�س 
احل�صول  ����رضورة  بباري�س، 
وزارة  من  ث��ان  ترخي�س  على 
املدين،  الطريان  مب�صلحة  النقل، 
للموافقة على اإدراج االأ�صخا�س 

االإجالء على اخلطوط  قائمة  يف 
وبينت  الحقا.  الفرن�صية  اجلوية 
اجلزائرية  ال�صفارة  م�صالح 
ترخي�س  طلب  تقدمي  ب�رضورة 
الدخول، مرفوقا برتخي�س وزارة 
املعني  يتمكن  حتى  الداخلية 
ترخي�س  على  احل�صول  م��ن 
باجلزائر،  النقل  وزارة  من  ثان 
الرتخي�س  بدورها  حتول  التي 
لكي  الفرن�صية  للجوية  الثاين 
على  املعني  ال�صخ�س  ت�صع 
االت�صال  و�صيتم  االإجالء.  قائمة 
يتقدم  كي  املعني  بال�صخ�س 
اجلوية  م��ن  ت��ذك��رت��ه  الق��ت��ن��اء 

الفرن�صية. واأن االأ�صخا�س الذين 
بدون  الدخول  ت�صاريح  ميلكون 
احلق  لهم  لي�س  حم��ددة  تواريخ 
يف رحالت االإجالء على اجلوية 
اإىل  توجيههم  و�صيتم  اجلزائرية، 
برجمت  التي  الفرن�صية  اجلوية 
جانفي  مطلع  لها  رحلة  اأول 
اجلوية  يخ�س  ما  ويف  ال��ق��ادم. 
الفرن�صية، فقد اأفادت باأن القائمة 
تو�صع من قبل ال�صفارة اجلزائرية 
ولي�س وزارة النقل ولي�س اجلوية 
للمواطنني  ميكن  وال  الفرن�صية. 
ات�صال  بعد  اإال  تذاكرهم  اقتناء 
الحق  وق��ت  يف  بهم  ال�صفارة 

اأ�صمائهم على  بوجود  الإعالمهم 
والعودة  باالإجالء  املعنيني  قائمة 
يتواجد  للتذكري  اجل��زائ��ر.  اإىل 
العالقني  اجلزائريني  من  املئات 
اجلائحة  بداية  منذ  فرن�صا  يف 
وتعليق  اجلوية  احل��دود  وغلق 
وفرن�صا.  اجلزائر  بني  الرحالت 
وطالب هوؤالء يف عدة منا�صبات 
باالإ�رضاع  اجلزائرية  ال�صلطات 
الكثري  اأن  خا�صة  اإجالئهم  يف 
منهم انقطعت بهم ال�صبل بعدما 
وجدوا اأنف�صهم م�صطرين للبقاء 

يف فرن�صا رغما عنهم.
لوؤي ي

ي�ستحيل توفر لقاح كورونا يف اجلزائر بداية جانفي
بن بوزيد يجدد رف�س اقتنائه دون اعتماده من منظمة ال�سحة العاملية

وال�صكان  ال�صحة  وزير  ك�صف 
عبد  امل�صت�صفيات  واإ���ص��الح 
يف  بوزيد،اأم�س  بن  الرحمان 
اأن  الوطنية  االإذاع��ة  مع  مقابلة 
اجلزائر لن تقتني اأي لقاح مل يتم 
العاملية  اعتماده من قبل املنظمة 

لل�صحة.
تتابع  اجلزائر  اأن  بوزيد  بن  واأفاد 
امل�صتجدات  ك��اف��ة  كثب  ع��ن 

بالدول  املتعلقة  اللقاحات  حول 
لقاحات  اإىل  تو�صلت  ال��ت��ي 
اأن  م�صيفا  بالناجعة،  و�صفت 
�صي�صتفيدون  اجلزائريني  كل 
فئة  �صيما  ال  اللقاح  ه��ذا  م��ن 
االأمرا�س  واأ�صحاب  امل�صنني 
ندخل  ملا  الوزير:"  وقال  املزمنة. 
م�صتحيل  اخل���رباء،  ���رضاع  يف 
يف  ح��ا���رضا  اللقاح  يكون  اأن 

مدة  اللقاح  اأ�صهر،   6 غ�صون 
 10 اإىل   5 م��ن  متتد  حت�صريه 
لي�س  واأ�صاف:"اللقاح  �صنوات". 
وتطعيم  حت�صريه  بعد  اخرتاعا، 
اأعرا�صه ولو  املواطنني به تظهر 
اأ�صهر، لكننا يف و�صعية   6 بعد 
االأق��ل  على  هناك  م�صتعجلة، 
اللقاح،  اإعداد  ب�صدد  200 خمرب 
اإنه �صيتم توزيعه  واأطراف تقول 

موؤكدا  جانفي،  �صهر  من  ابتداء 
اأنه  ن�رضح  :"مل  ال�صدد  هذا  يف 
�صهر  من  ابتداء  توزيعه  �صيتم 
االإج����راءات  ن��اأخ��ذ  مل  جانفي، 
اأن  يعلم  اجلميع  اأن  خا�صة  بعد، 
وقتا  ت�صتغرق  التلقيح  اإجراءات 
اأجل  من  كبريا  جهدا  وتتطلب 

توفريه يف اأح�صن الظروف".
لوؤي/ي

�سكناتهم مواقع  اختاروا   2013 مكتتبي  من  باملائة   82

اتفاقيـة تتيـح ملوؤ�س�سـات "اأون�ساج" 
تـ�سيري اأحيـاء "عـدل" عـرب 

الـرتاب الـوطني
اأعلن املدير العام لوكالة عدل، اأم�س 
عن اختيار 82 % من مكتتبي عدل 
اأيام من   4 بعد  �صكناتهم،  مواقع   2

فتح املوقع.
اأن��ه  بلعريبي،  ط���ارق  واأو���ص��ح 
فقد  العا�صمة،  للجزائر  بالن�صبة 
باختيار مواقع  األف مكتتب   42 قام 
اأن  عدل  وكالة  واأعلنت  �صكناتهم. 
اختيار  من  متكنوا  مكتتبا   63182
مواقع �صكناتهم خالل اليوم االأول، 

عرب 33 والية.
لتح�صني  الوطنية  الوكالة  واأكدت 
اختيار  عملية  اأن  وتطويره  ال�صكن 
املكتتبني حتى  اأمام  مفتوحة  املواقع 
اختيار  من  مكتتب  الآخ��ر  يت�صنى 

موقعه.
املعنيني  املكتتبني  ف��اإن  لالإ�صارة، 
 101891 عددهم  بلغ  العملية  بهذه 

مكتتب على امل�صتوى الوطني.
من جهة اأخرى مت توقيع اتفاقية بني 
اإعطاء  بهدف  واأون�صاج  وكالة عدل 

ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  فر�صة 
ال��رتاب  عرب  ع��دل  اأح��ي��اء  لت�صيري 

الوطني.
عدل  ربط  االتفاقية  هذه  وتخ�س 
باملوؤ�ص�صات امل�صغرة، واملتخ�ص�صة 
واحل��را���ص��ة،  التنظيف  جم��ال  يف 

وجماالت اأخرى.
عدل،  لوكالة  العام  املدير  واأو�صح 
اأحياء  ت�صيري  اأن  بلعريبي،  ط��ارق 
طرف  من  �صيكون  م�صتقبال،  عدل 

ال�رضكات التابعة الأون�صاج.
العملية  يف  “�صننطلق  واأ���ص��اف 
امل�صلمة  ال�صكنية  ابتداء من االأحياء 
جميع  نبلغ  حتى  احلالية،  ال�صنة 
امل�صتوى  على  املوجودة  عدل  اأحياء 

الوطني”.
عدل،  لوكالة  العام  املدير  وك�صف 
ه��ذه  ع��م��ر  اأن  بلعريبي  ط���ارق 
من  �صنوات   5 �صيبلغ  االتفاقية، 

2020 اإىل غاية 2025
لوؤي/ي

تاأجيل ق�سية الإخوة كونيناف اإىل 16 دي�سمرب اجلاري
بعدما دينا �سابقا باأحكام ترتاوح ما بني 12 و20 �سنة �سجنا نافذا

العا�صمة،  ق�صاء  جمل�س  اأج��ل 
كونيناف  االإخوة  حماكمة  اأم�س 
يف  اجلاري  دي�صمرب   16 يوم  اإىل 
تاأجيل  طلب  وجاء  ف�صاد  ق�صايا 
هيئة  من  بطلب  امللف  مناق�صة 

الدفاع.
اجل��زائ��ر  ق�صاء  جمل�س  واأج���ل 
العا�صمة اال�صتئناف يف االأحكام 
ال�صادرة يف حق االإخوة كونيناف 
واملتورطني معهم من اإطارات يف 
متعلقة  ق�صايا  يف  وزارات  عدة 

بالف�صاد.
االبتدائية  املحكمة  وك��ان��ت 
نهاية  اأدان��ت  قد  احممد  ل�صيدي 

�صبتمرب املا�صي، االإخوة كونيناف 
و20   12 بني  ما  ترتاوح  باأحكام 
م�صادرة  مع  نافذا  �صجنا  �صنة 
ال��ب��الد  داخ���ل  يف  ممتلكاتهم 
بقيمة  مالية  وغرامات  وخارجها 

8 ماليني دج لكل واحد منهم.
ويتابع االإخوة ر�صا وعبد القادر 
كونيناف  ن��وح  وط���ارق  ك��رمي 
ك��و.ج��ي. جممع  م�صري  وك���ذا 

���ص��ي، ق���دور ب��ن ط��اه��ر، بعدة 
النفوذ"  ب�"ا�صتغالل  تتعلق  تهم 
و"اال�صتفادة  االأموال"  و"تبيي�س 
م�صتحقة"  غري  امتيازات  من 
وامتيازات"  عقارات  و"حتويل 

ب��االل��ت��زام��ات  ال��وف��اء  و"عدم 
م�صاريع  اإجن��از  عند  التعاقدية 

عمومية".
كو.جي. جممع  م�صري  واأدي���ن 
�صي الذي ميلكه االإخوة كونيناف 
�صنوات   8 ب���  طاهر  ب��ن  ق��دور 

حب�صا نافذا.
وق�صت املحكمة ب�20 �صنة �صجنا 
نافذا يف حق �صقيقتهم �صعاد نور 
كونيناف )املتواجدة يف حالة فرار 
يف اخلارج( مع م�صادرة اأمالكها 
وغرامة  وخارجها،  البالد  داخل 

مالية ب�8 ماليني دج.
مذكرة  باإ�صدار  املحكمة  واأمرت 

توقيف دولية �صد املتهمة.
اأم����ا االأ���ص��خ��ا���س االآخ����رون 
من  الق�صية  يف  امل��ت��ورط��ون 
ال�صناعة  وزارات  يف  اإط��ارات 
وال��ف��الح��ة وامل������وارد امل��ائ��ي��ة 
ال�صلكية  واالت�صاالت  والطاقة 
والال�صلكية، اإىل جانب قطاعات 
ف��ي��ه��ا جممع  اأخ����رى حت�����ص��ل 
فقد  �صفقات،  على  كو.جي.�صي 
مت احلكم عليهم بعقوبات ترتاوح 
�صنوات  و3  �صهرا   18 بني  ما 
ما  ترتاوح  نافذا وغرامات  �صجنا 
بني 200.000 دج اإىل مليون دج.
لوؤي ي
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فاتورة خ�سائر اجلوية اجلزائرية تفوق 3800 مليار 
�سنتيم ب�سبب كورونا

حممد علي 
------------------

اإىل  املتحدث  ذات  اأ�صار  كما 
للن�صاط  �صتعود  ال�رضكة  اأن 
ال��داخ��ل��ي االأح���د امل��ق��ب��ل، يف 
ح���ني ���ص��ت�����ص��ه��د وك��االت��ه��ا 
التذاكر.  بيع  عملية  االأربعاء 
احرتاما  اأنه  اأندل�صي،  واأ�صاف 
فاإن  ال�صحي،  احلجر  الإجراءات 
على  �صتعتمد  اجلوية  اخلطوط 
بالتن�صيق  �صحي،  بروتوكول 

ال�صحية.  الّلجنة  مع 
اأن  ذات���ه،  امل�����ص��در  واأو���ص��ح 
�صتتم  التذاكر  اقتناء  عملية 
ع���ن ب��ع��د ع���رب االأر����ص���ي���ة 
م�صتوى  وع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة، 

لتقليل  ال�صياحية  ال��وك��االت 
ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ال���وك���االت 

ال�صحي  للربوتوكول  وتطبيقا 
اللجنة  قبل  من  به  املو�صى 

. لعلمية ا . لعلمية ا

ك�سف الناطق الر�سمي ل�سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية اإن تعليق النقل اجلوي ب�سبب فريو�س كورونا، كّبد ال�سركة 
خ�سائر قّدرت بـ 3800 مليار �سنتيم. وح�سب ما �سرح به اأمني اأندل�سي الناطق الر�سمي لل�سركة فاإن اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية، عانت كغريها من �سركات النقل يف العامل من تبعات جائحة كورونا.

عملية بيع التذاكر تنطلق عرب الأر�سية الرقمية

 

جعبوب ي�ستعر�س عالقات التعاون 
يف جمالت العمل مع الأمم املتحدة
الها�صمي  االجتماعي،  وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير  ا�صتعر�س 
جعبوب، مع ال�صفري واملن�صق املقيم لنظام االأمم املتحدة باجلزائر، اإيريك 
اأوفرف�صت، عالقات التعاون التي جتمع اجلزائر مع منظمة االأمم املتحدة 
يف جماالت العمل والت�صغيل وال�صمان االجتماعي، ح�صب ما اأفاد به 

اأم�س االأربعاء بيان للوزارة.
النظر  وجهات  لتبادل  منا�صبة  اأي�صا  �صكل  اللقاء  اأن  البيان  واأو�صح 
منظمة  �صيما  ال  االأممية  الهيئات  مع  امل�صرتكة  التعاون  م�صاريع  يف 
حديثه،  معر�س  االإمنائي.ويف  املتحدة  االأمم  وبرنامج  الدولية،  العمل 
تطرق جعبوب اإىل اأهداف التنمية امل�صتدامة ذات ال�صلة بقطاع العمل 
والت�صغيل وال�صمان االجتماعي، م�صريا اأن القطاع معني باأربعة اأهداف 
واملتمثلة ال �صيما يف "الق�صاء على الفقر بجميع اأ�صكاله ويف كل اأنحاء 
العامل، وترقية النمو االقت�صادي املدعم وامل�صرتك وامل�صتدام، والعمالة 
الكاملة واملنتجة والعمل الالئق جلميع اأهداف التنمية امل�صتدامة".ومن 
جهته ي�صيف البيان، اأعرب ال�صفري االأممي عن "ارتياحه عن مدى تقدم 
العمل  لها عالقة بقطاع  التي  االأربعة  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  تنفيذ 
التنمية  خطة  اإطار  يف  املندرجة  االجتماعي"،  وال�صمان  والت�صغيل 
امل�صتدامة الآفاق 2030، املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
واتفق اجلانبان، ح�صب ذات امل�صدر، على "مناق�صة �صبل وو�صائل تطوير 
التعاون املتبادل، ال �صيما من خالل اال�صتفادة من خربات وجتارب نظام 
االأمم املتحدة والهيئات ذات ال�صلة التابعة لها".                            ق/و

اإعادة جدولة قرو�س منتجي مادة البطاطا
والتنمية  الفالحة  وزي��ر  اأك��د 
حمداين  احلميد  عبد  الريفية، 
امللفات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   99 اأن 
احل��ب��وب  �صعبة  يف  امل��ودع��ة 
لها.  القرو�س  منح  ومت  در�صت 
ت�رضيحات  يف  حمداين،  وقال 
توقيع  هام�س  على  �صحفية 
"البدر"  ب��ن��ك  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة 
اجتماعنا  يف  :"تطرقنا  قائال 
اتخاذها  مت  التي  التدابري  اإىل 
وتابع  املا�صي".  ال�صهر  خالل 
تطور  هناك  اأن  الوزير:"تبني 
مدة  يخ�س  فيما  خا�صة  كبري 
احلبوب".  �صعبة  ملفات  درا�صة 
الفالحة:"99  وزي��ر  واأ���ص��اف 

ب��امل��ائ��ة م��ن امل��ل��ف��ات امل��ودع��ة 
در���ص��ت  ال�����ص��ع��ب��ة  ه���ذه  يف 
و���رضح  منحت".  وال��ق��رو���س 
"�صيتم  ن���ه  اأ ال��ف��الح��ة،  وزي���ر 
خا�صة  القرو�س  جدولة  اإعادة 
وقال  البطاطا".  �صعبة  قر�س 
اجتماع  فيه  حمداين:"�صيكون 
الأخذ  املقبلة  القليلة  االأيام  يف 
بنك  مع  اخل�صو�س  بهذا  تدابري 
الفالحة  وزير  واأك��د  "البدر". 
االإجراءات  كل  اتخاذ  �صيتم  اأنه 
نهائي  ح��ل  اإي��ج��اد  اأج���ل  م��ن 
واأخذ  القرو�س،  جدولة  الإعادة 

االعتبار".  بعني  امل�صاكل  كل 
فيما  الفالحة  وزير  اأ�صاف  كما 

منح  يف  الت�صهيالت  يخ�س 
يف  يدخل  القرار  اأن  القرو�س 
و�صيتم  احلكومة  برنامج  اإطار 
الذي  البريوقراطية  م�صكل  حل 
الفالحني.  جميع  منه  ا�صتكى 
اأن  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  اأك���د  كما 
بالقرو�س  معنية  ال�صعب  جميع 
اإطار  يف  وذلك  ا�صتثناء.  دون 
وتنمية  للرفع  الوزارة  برنامج 
ك�صف  امل��ق��اب��ل  ال��ف��الح��ة.يف 
املدير  الرئي�س  ب��وراوي  حممد 
والتنمية  الفالحة  لبنك  العام 
اأكرث  ا�صتلم  "البنك  اأن  الريفية 
�صعبة  يف  ملف  األ��ف   12 م��ن 
قر�س  منح  اإط��ار  يف  احلبوب 

اأن  امل�صوؤول  ذات  الرفيق".واأكد 
ومتت  جميعها،  در�صت  "امللفات 
املائة  يف   99.07 على  املوافقة 
"املبلغ  ب��وراي:  منها".و�رضح 
العملية  لهذه  خ�ص�س  ال��ذي 
مت  كما  دج،  مليار   13 ال� تعدى 
لت�صهيل  االإجراءات  جميع  اأخذ 
مع  وال��ق��رو���س  امل��ع��ام��الت 

الفالحني".
قرر  البنك  اأن  ب��وراي  واأورد 
اإع����ادة ج��دول��ة ك��ل ال��دي��ون، 
على  الدولة  اأخذ  اإمكانية  مع 
يف  ت�رضي  التي  الفوائد  عاتقها 

املدة. هذه 
لوؤي ي

 �سفري النم�سا يرحب باإلغاء قاعدة 
اجلزائر يف  لال�ستثمار   51  /49

�صفري  الوزارة،  مبقر  براهم،  علي  اآيت  فرحات  ال�صناعة،  وزير  ا�صتقبل 
النم�صا باجلزائر، بيرت ايل�صرن ماكاي.

اأن اآيت علي براهم  و�صفري النم�صا تطرقا  واأفاد بيان لوزارة ال�صناعة 
والنم�صا  اجلزائر  التعاون بني  واآفاق  الثنائية  االقت�صادية  العالقات  اإىل 

يف القطاع ال�صناعي.
املهتمة  النم�صاوية  املوؤ�ص�صات  ان�صغاالت  خمتلف  على  الوزير  ورد 
االإطار  النم�صاوي  للديبلوما�صي  اأو�صح  حيث  اجلزائر  يف  باال�صتثمار 
ومرونة  م�صداقية  �صفافية،  �صيمنح  ال��ذي  والتنظيمي  القانوين 
وزير  اأ�صار  ذاته  ال�صياق  االأجنبية.ويف  اال�صتثمارات  للم�صتثمرين يف 
يف  اال�صتثمار  توؤطر  كانت  التي   51  /49 القاعدة  اإلغاء  اإىل  ال�صناعة 
االأجنبي،  ال�رضيك  طرف  من  امل�صاريع  متويل  عن  القيود  ورفع  اجلزائر 
اآيت  اأن  البيان  النم�صاوي.واأكد  التي رحب بها اجلانب  وهي االإجراءات 
للمجل�س  اجلديد  الدور  اإىل  تطرقا  ماكاي،  ايل�صرن  وبيرت  براهم  علي 
الوطني لال�صتثمار الذي �صترتكز جهوده حول اال�صتثمارات ال�صخمة 
الوكالة  �صتتكفل  حني  يف  ا�صرتاتيجيا،  طابعا  تكت�صي  التي  وتلك 
الوطنية لتطويراال�صتثمار بباقي امل�صاريع.                                  ق/و

حذرت من زيف الإح�سا�س بالأمان لدى ارتدائها

منظمة ال�سحة العاملية تن�سح بو�سع الكمامات يف املنازل
العاملية،  ال�صحة  منظمة  قالت 
مناطق  يف  املقيمني  اإن  اأم�س 
كوفيد19-  مر�س  فيها  ينت�رض 
ي�صعوا  اأن  ع��ل��ي��ه��م  ي��ت��ع��ني 
واأماكن  املتاجر  يف  الكمامات 
التي  واملنازل  واملدار�س  العمل 

املنا�صبة. للتهوية  تفتقر 
خلطوطها  ت�صديد  يف  واأ�صافت، 
يف  املتواجدين  اأن  االإر�صادية، 
ال  الذين  املغلقة  االأماكن  هذه 
التباعد  على  احلفاظ  ميكنهم 
االأقل،  على  واحد  مرت  مل�صافة 
فوق  والتالميذ  االأطفال  ومنهم 
عليهم  يتعني  ع��ام��ًا،   12 �صن 
كانت  لو  حتى  الكمامات  و�صع 

التهوية. جيدة  االأماكن  هذه 
و�صع  كذلك  عليهم  ويتعني 
الطلق  ال��ه��واء  يف  الكمامات 

على  احلفاظ  من  يتمكنوا  مل  اإذا 
االجتماعي. التباعد 

وق��ال��ت م��ارج��ري��ت ه��اري�����س 
اإن  املنظمة،  با�صم  املتحدثة 
اأكرب  بني  من  التو�صيات  هذه 
ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى اخل��ط��وط 
بو�صع  املتعلقة  االإر���ص��ادي��ة 
ت���ي حت��دي��ث��ًا  ال��ك��م��ام��ات وت���اأ

جوان. يف  �صدرت  لتو�صيات 
بتعميم  كذلك  املنظمة  واأو�صت 
جميع  يف  ال��ك��م��ام��ات  و���ص��ع 
مبا  ال�صحية  الرعاية  من�صاآت 
التواجد امل�صرتك  اأماكن  يف ذلك 
العاملني. وغرف  املقاهي  مثل 
من  التحذير  املنظمة  وج��ددت 
مينح  قد  الكمامات  و�صع  اأن 
يجعل  ما  باالأمان  زائفًا  اإح�صا�صًا 
االإجراءات  عن  يغفلون  االأفراد 

االأخرى.ويف  الرئي�صية  الوقائية 
�رضكة  رئي�س  توقعت  املقابل 
ل�صناعة  االأملانية  "بيونتيك" 
يف  اللقاح  توزيع  بدء  االأدوية، 
قائلة:  يومني،  خالل  بريطانيا 
لقاحنا  ت�صليم  عملية  نا  "بداأ

فايزر". مع  امل�صرتك 
بيونتيك،  رئ��ي�����س  وك�صفت 
���ص��ح��ف��ي، عن  م��وؤمت��ر  خ���الل 
لقاح  ح��ول  اخ��ت��ب��ارات  اإج���راء 
واآ�صيا،  اإفريقيا  يف  ك��ورون��ا 

املوافقة  على  احل�صول  متوقعة 
يف  كورونا  للقاح  االأوروب��ي��ة 

دي�صمرب. منت�صف 
نالحظ  مل  املوؤمتر:  خالل  وقالت 
مع  امل�صرتك  للقاحنا  خماطر  اأي 
االأخرية،  التجارب  خالل  فايزر 
جانبية  اأعرا�صا  ر�صدنا  حيث 
واإعياء  خفيف  �صداع  يف  تتمثل 
عينة  م��ن  ف��ق��ط   %  2 ل���دى 

كورونا. لقاح  جتارب 
لوؤي/ي

ال�سروع يف فتح امل�ساجد ذات 
قدرة ال�ستيعاب ال�سغرية

م�صل   500 اال�صتيعابية  طاقاتها  تفوق  التي  امل�صاجد  فتح  قرار  دخل 
حيز التنفيذ، اأم�س االأربعاء، ا�صتناذا للرتتيبات االإ�صافية التي اتخذتها 
احلكومة بداية االأ�صبوع بعنوان جهاز ت�صيري االأزمة ال�صحية ال�مرتبطة 
بجائحة فريو�س كورونا، وبررت احلكومة يف بيان ت�صمن االإجراءات 
اجلديدة اأنه   وا�صتمرارا لعملية فتح ال�م�صاجد ب�صكل تدريجي ومرن 
ومراقب من قبل ال�صلطات العمومية وفتح ال�م�صاجد ذات �صعة تزيد 
ال�متخذة  واحلماية  الوقاية  الإجراءات  اجليد  بالتطبيق  500 م�صل،  عن 
اأكرث  ال�م�صلني ب�صعة  با�صتقبال  لها  ال�مرخ�س  امل�صاجد  على م�صتوى 
من 1000 م�صل يف املرحلة االأوىل. واأ�صار بيان الوزارة االأوىل اأن فتح 
يل�صق  الوايل  بقرار من  500 م�صل  تزيد �صعتها عن  التي  ال�م�صاجد 
يتم   للم�صاجد  ال�مقرر  الفتح  اأن  البيان  و�صدد  ال�م�صاجد.  مداخل  عند 
حتت مراقبة واإ�رضاف املديرين الواليئيني لل�صوؤون الدينية واالأوقاف، من 
خالل موظفي ال�م�صاجد وجلان ال�م�صاجد، بالتن�صيق الوثيق مع م�صالح 
احلماية ال�مدنية وم�صاهمة روؤ�صاء املجال�س البلدية ال�صعبية ودعم جلان 
املفت�س  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  ال�محلية.  اجلمعوية  واحلركات  االأحياء 
العام بوزارة ال�صوؤون الدينية واالأوقاف، بزاز خمي�صي، ك�صف االأ�صبوع 

املا�صي اأن عدد امل�صاجد املفتوحة اليوم 8 اآالالف و400 م�صجد.
ق/و

املوارد املائية تطلق بوابة اإلكرتونية لتح�سني اخلدمة العمومية
تطبيقا  امل��ائ��ي��ة،  امل���وارد  وزارة  اأطلقت 
 )Khidmati( "خدمتي"  ا�صمه  جديدا 
قطاع  وم��ه��ن��ي��ي  م�صتخدمي  ل��ف��ائ��دة 
وتب�صيط  القطاع  رقمنة  اإط��ار  يف  املياه 

املوارد  وزير  واعترب  االإدارية.   االإجراءات 
حفل  تراأ�س  ال��ذي  براقي،  اأرزق��ي  املائية 
هذا  "اأن  وزارته  مبقر  التطبيق  هذا  اإطالق 
وهي  لغات  بثالث  اأطلق  ال��ذي  التطبيق 

�صي�صمح  واالإجنليزية  والفرن�صية  العربية 
على  والق�صاء  العمومية  اخلدمة  بتح�صني 

البريوقراطية
ق/و
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قرية بنت ملكو�سر يف الوادي .. قرية يف خرب كان

نزار .ف
---------------- 

ملو�صكر  بنت  �صكان  يعترب 
الوطني  الطريق  تقع يف  التي 
الرابط  جزئه  يف   ،16 رق��م 
وتقرت  الوادي  مدينتي  بني 
حيا  منوذجا  اأ�صحت  قريتهم 
ب�صط  اأ من  واحلرمان  للعزلة 
والتي  احل��ي��اة،  ���رضوري��ات 
ال�صلطات  م��ط��ال��ب��ة  م��ل��وا 
كثريا  التي  وال��وع��ود  بها، 
على  امل�صوؤولون  اأطلقها  ما 
ودائرة  بلدية  �صوؤون  ت�صيري 
االأهايل  وو�صف  ون�صة،  اإميه 
التي  التنموية  االأو���ص��اع 
باملزرية،  قريتهم  ت�صهدها 
ال�صكان  ع��ل��ى  ن��ّغ�����س  مم��ا 
خيب  وما  اليومية،  حياتهم 
ع�رضات  اأن  هو  اأكرث  اآمالهم 
بها  بعثوا  التي  املنا�صدات 
بقيت  املحلية،  لل�صلطات 
يتم  ومل  االأدراج،  حبي�صة 
منها،  ال��ي�����ص��ري  اإال  تلبية 
م����ر خ��الل  ه��ك��ذا ك���ان االأ
املالية،  البحبوحة  ع�رضية 
يف  احل���ال  �صيكون  فيكف 
ياأمل  ال  الذي  كورونا  زمن 
جديد  ���ص��يء  اأي  حم��دث��ون��ا 

. فيه
امل�صاكل  مقدمة  يف  وتاأتي 
�صكان  فيها  يتخبط  التي 
تهيئة  نق�س  ملكو�رض،  بنت 
ال���ط���رق���ات ال���ت���ي ت��ع��رف 
اأو���ص��اع��ا ج��د م��ت��ده��ورة، 
تغزوها  مقاطعها  فغالبية 
تعر�صها  اإىل  اإ�صافة  احلفر، 
الرمال،  لزحف  اليومي  �صبه 
اأغلب  يف  مغلقة  جعلها  مما 
ي����ام ال�����ص��ن��ة، خ��ا���ص��ة يف  اأ
ين  اأ واخلريف،  الربيع  ف�صلي 
الرملية،  العوا�صف  تكرث 
�صوارع  يف  تنعدم  تكاد  كما 
ن��ارة  االإ غياب  ملوك�رض  بنت 
جعل  م��ا  وه��و  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
بالل�صع  االإ�صابات  معدالت 
مرتفعة،  جد  فيها  العقربي 
يف  نارة  االإ غياب  �صاهم  كما 
يف  ال�رضقات  عديد  ت�صجيل 

. لقرية ا
توفر  ع��دم  م�صكل  وي��ع��د 
واإىل  م��ن  ال��ن��ق��ل  و���ص��ائ��ل 
امل�صاكل  اأك��رث  من  القرية، 
االأهايل،  م�صجع  تق�س  التي 
�صعوبات  ي��ج��دون  ال��ذي��ن 
عا�صمة  نحو  التنقل  يف  جمة 
عا�صمة  اإىل  و  اأ ال��ب��ل��دي��ة، 
�صوؤونهم،  لق�صاء  ال��والي��ة 
دفع  على  جمربين  باتوا  ذا  اإ
مقابل  �صخمة  مالية  مبالغ 
ذا  اإ “فرود”،  �صيارات  كراء 
اإىل  التنقل  يف  رغ��ب��وا  م��ا 
عا�صمة  اأو  ال��وادي  مدينة 
والتي  ون�صة،  اإميه  بلدية 
حاجز  عن  �صعرها  ينزل  ال 
كما  العادة،  يف  دينار  االألف 
ال�صكاين  التجمع  يف  تنعدم 
الثقافية  امل��راف��ق  امل��ذك��ور، 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 

خا�صة  للجميع،  متنف�صا 
ال�صغوط  من  ال�صباب،  فئة 
منهم  عددا  جعل  مما  اليومية 
من  م��ا  اأ لالنحراف،  عر�صة 
فعليه  هوايته  ممار�صة  يريد 
اإىل  ال��ت��ن��ق��ل  ع��ن��اء  ت��ك��ب��د 
ون�صة. اإميه  الدائرة  عا�صمة 

ال�����ص��ك��ان عن  اأع���رب  ك��م��ا 
احلالة  من  ال�صديد  تذمرهم 
ب�صبب  للمحيط،  الكارثية 
واالنت�صار  النظافة  غياب 
واالأو�صاخ،  للنفايات  الوا�صع 
التي  القرية،  �صورة  �صّوه  مما 
الرملية  الكثبان  امتزجت 
ف��ي��ه��ا مب��ن��اظ��ر االأو����ص���اخ 
ظ��ل  يف  وال������ق������اذورات، 
طرف  م��ن  املطبق  ال�صمت 
ال�صكان  وطالب  ال�صلطات، 
م��ن ال�����ص��ل��ط��ات ب�����رضورة 
على  خ�رضاء  ف�صاءات  اإجناز 
�صاأن  ومن  قريتهم،  م�صتوى 
من  عنهم  يخفف  اأن  ذل��ك 
كما  اليومية،  ال�صغوطات 
اإج��راء  ���رضورة  على  اأك��دوا 
مع  للقرية  �صاملة  تهيئة 
من  تنموي  برنامج  ت�صطري 
اأو�صاعهم  يح�صن  اأن  نه  �صاأ

املزرية.

ـًا يف  فادح ا  نق�سً الوادي  كلم غرب عا�سمة ولية   34 بعد  الواقعة على  باإميه ون�سة،  ملكو�سر  بنت  �سكان قرية  ي�سكو 
التي  والتهمي�س  العزلة  من  واإخراجهم  الأهايل،  معي�سة  م�ستوى  حت�سني  �ساأنها  من  التي  التنموية،  امل�ساريع  خمتلف 

عدة.  �سنوات  منذ  يكابدونها 

الظل مناطق  �سمن  من  تعترب 

املجموعة  وح��دات  اأط��اح��ت 
الوطني  ل��ل��درك  قليمية  االإ
اإجرامية  ب�صبكة  ب��ال��وادي، 
الكوابل  �رضقة  يف  خمت�صة 
من  م��ك��ون��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
عرب  تن�صط  14�صخ�صا، 
وق��م��ار.  ال��رق��ي��ب��ة  منطقتي 
املعلومات  ا�صتغالل  وبعد 
و�صع  مت  الع�صابة  بن�صاط 
خ��ط��ة حم��ك��م��ة، وال���ت���ي مت 
فراد  باأ االإط��اح��ة  ثرها  اإ على 
حيث  االإج��رام��ي��ة  ال�صبكة 
10منهم،  توقيف  من  متكنت 
باقي  عن  البحث  ج��ار  فيما 
واأ�صفرت  الع�صابة.  ف��راد  اأ

وكذا  عتاد،  حجز  عن  العملية 
امل�صتعملة  النقل  و���ص��ائ��ل 
يف03  املتمثلة  ال�رضقة  يف 
���ص��اح��ن��ات ودراج���ة ن��اري��ة، 
ا�صرتجاع  من  اأي�صا  ومتكنت 
كهربائية  وكوابل  �صفائح 
قنطارا   30 ب���وزن  ق���درت 
ملنيوم،  االأ مادة  من  م�صنوعة 
يف  ت�صتعمل  اأخرى  ومعدات 
هذا   ، ملنيوم  االأ مادة  تذويب 
امل��وق��وف��ني  ع��ر���س  و�صيتم 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام 
نهاء  اإ بعد  قمار  حمكمة  لدى 

. ت لتحقيقا ا
ق.م

املجاهد  االأول  اأم�س  تويف 
مراد"  "خليفة  ال��ب��ط��ل 
83�صنة،  يناهز  عمر  عن 
ب��ط��ال ورم��وز  وه��و اأح��د اأ
التي  روم���ان  ب��ري  معركة 

احلدودي  ال�رضيط  عرفتها 
ال��رثى  ووري  ال�����رضق��ي. 
م��ث��واه  اىل  م�����س  اأ ع�����رض 
لع�صا�س  مقربة  يف  االأخري 
كان  ي��ن  اأ ال��وادي،  ببلدية 

ع�صال  مر�س  من  يعاين 
الفرا�س. لزمه  اأ

يتخلف  مل  ذل���ك  ورغ����م 
�صنة  ك��ل  امل�����ص��ارك��ة  ع��ن 
امل��خ��ل��دة  االح��ت��ف��الت  يف 

املكان  ع��ني  يف  ل��ل��ذك��رى 
املنطقة  ���ص��ع��وب��ة  رغ���م 
ع��م��ق  يف  امل����ت����واج����دة 

احلدودية ال�صحراء 
ق.م.

���ص��ام��ي  دار  ع���ن  ����ص���در 
والتوزيع  والن�رض  للطباعة 
مدينة  و�صط  مقرها  الكائن 
جديد  علمي  اإ�صدار  الوادي، 
احلميد  عبد  املجاهد  للموؤرخ 
احلزن  �رضخة  بعنوان"  ب�رض، 
جم��ازر  ���ص��ه��داء   _ واالأمل 
مبنطقة   1957 رم�صان  �صهر 
يف  وذل���ك   ،" ���ص��وف  وادي 
ينتهجها  التي  املقاربة  اإطار 
بالذاكرة  واهتمامه  املوؤلف، 

اجلزائرية،  لالأمة  التاريخية 
بالبالد  اجل��ه��ادي  وال��ت��اري��خ 
كتاباته  عن  ف�صال  ال�صوفية، 
�صهداء  و�صري  برتاجم  املتعلقة 
ووجهاء  واأع��ي��ان  وجماهدي 

املنطقة. وعلماء 
من  ال��ث��ال��ث  يعد  االإ���ص��دار 
فيه  ال��ك��ات��ب،  اإ����ص���دارات 
حمكمة  علمية  بطريقة  تطرق 
 " اإىل  ف�����ص��ول  خم�صة  يف 
االإحتالل   - التاريخ  مع  �صوف 
 ،)1854-1962 ( واملقاومة 
وال��ف�����ص��ل ال���ث���اين ت��ط��رق 
ال�صوافة  مكانة  اإىل  الكتاب 
املجيدة  التحريرية  الثورة  يف 
يف  م���ا  اأ  ،1962  -  1954
ف�صل  فقد  الثالث،  الف�صل 
التفا�صيل  تلك  يف  ل��ف  امل��وؤ
مرحلة  يف  واحلرجة  الدقيقة 
ال�صويف  اجلهاد  مراحل  من 
امل���دين  ال��ت��ن��ظ��ي��م  وهي" 

التحريرية  للثورة  ال�����رضي 
التكوين  من  �صوف-  بوادي 
وامل��ذب��ح��ة   - التفكيك  اإىل 
 1957 ف��ري��ل  اأ يف  الرهيبة 
 1376 رم�صان  الأول  املوافق 
منطقة  قيادة  فعل  وردة  ه� 
اجل��ن��وب ال�����رضق��ي واحل���دود 
الف�صل  م���ا  ،اأ حينها.."  يف 
الكاتب  حتدث  فقط  الرابع، 
ال�رض�صة  النف�صية  احلرب  عن 
ل��ل��م��خ��اب��رات ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
رحيلها  بعد  ���ص��ود  االأ �صد 
الرهيبة  مذابحها  لتغطية 
التنظيم  م��ن��ا���ص��ل��ي  ب��ح��ق 
اأن  على  للثورة"،  ال�����رضي 
بف�صل  االإ����ص���دار  يختتم 
امللحقات  على  يحتوي  اأخري 
االإ�صمية  القوائم   - واملراجع 
 -  1957 رم�صان  ل�صهداء 
واالإ�صت�صهاد  التعذيب  اأماكن 
املتعلقة  والوثائع  وال�صور 

." . باملو�صوع.
ب�رض  احل��م��ي��د  ع��ب��د  ل��ف  امل��وؤ
بالوادي،   1944 عام  مواليد 
ال�صوفية  البالد  رج��ال  اأح��د 
االوف���ي���اء، و���ص��ي��خ ب��ل��دي��ة 
ال��ب��ن��اء،  زم���ن  يف  ال�����وادي 
املدقق،  واملحامي  احلقوقي 
عرف  ال��ذي  املثابر،  الباحث 
عدة  يف  وتفوقه  متامه  اإ بعد 
داري�����ة ون�����ص��ال��ي��ة  م��ه��ام اإ
تاريخ  على  وحر�صه  مبتابعته 
ت�صليط  اإىل  الثوري،  املنطقة 
وتراجم  �صري  على  ال�صوء 
واملجاهدين  االأعيان  من  نخبة 
واأه��ل  والعلماء  وال�صهداء 
الذين  وال�����ص��الح،  الف�صل 
���ص��وف،  ب��ن��اء  يف  ���ص��اه��م��وا 
ل��ت��ب��ق��ى االأج���ي���ال ت��ت��داول 
والنهار  الليل  بقي  ما  ثرهم  ماآ

."
الله عبد  بن  عماره 

ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع م�����ص��ال��ح 
وموؤ�ص�صة  باجلهة  الغابات 
حا�صي  وحدة  املدنية  احلماية 
خ��ل��ي��ف��ة ال���واق���ع���ة ���رضق��ي 
ع��ا���ص��م��ة والي����ة ال����وادي، 
ال�صهيد  اكمالية  ا�صتفادت 
من  البلدية  ب��ذات   2 مقى 
�صجرية   35 من  اأك��رث  غر�س 
ن������واع وذل���ك  خم��ت��ل��ف��ة االأ
املوؤ�ص�صة  دارة  اإ مب�صاركة 
وكذا  بها  العامل  والطاقم 
فيما  التالميذ  اأولياء  جمعية 
م�صالح  م�����ص��ارك��ة  ك��ان��ت 
عملية  بتقدمي  املدنية  احلماية 
مبطعم  حلريق  بي�صاء  تدخل 
ثالثة  نقاذ  اإ مت  اأين  املوؤ�ص�صة 
حيث  التالميذ  م��ن  هالكني 
اأنظار  حتت  التدخل  هذا  وقع 
���ص�����ص��ة ال��ذي��ن  ت��الم��ي��ذ امل��وؤ
بع�س  ق��رب  ع��ن  ���ص��اه��دوا 
ت���دخ���الت رج����ال احل��م��اي��ة 
االأ�صخا�س  نقاذ  اإ يف  املدنية 
العمليات  توا�صلت  فيما 

اإطفاء  بخ�صو�س  التطبيقية 
حال  يف  البوتان  غاز  قارورة 
وطرق  املنازل  يف  ا�صتعالها 
اإط��ف��ائ��ه��ا وق���د ن��ال��ت ه��ذه 
كبريا  ا�صتح�صانا  العمليات 
الذين  التالميذ  ط��رف  م��ن 
ت��دخ��الت  مبختلف  ب���ه���روا  اأ
رج���ال احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة يف 
املختلفة  االإط��ف��اء  عمليات 
الن�صاطات  هذه  توجت  كما 
 35 م���ا جم��م��وع��ه  ب��غ��ر���س 
م�صالح  ���رضاف  ب��اإ �صجرية 
ومب�صاركة  باجلهة  الغابات 
ارتياحا  ابدوا  الذين  االأولياء 
وا���ص��ت��ح�����ص��ان��ا مل��ث��ل ه��ذه 
للعمل  املكملة  امل��ب��ادرات 
�صكرهم  مقدمني  املدر�صي 
�صاتذة  واالأ االكمالية  ملدير 
راجني  باملوؤ�ص�صة  العاملني 
الن�صاطات  هذه  تتوا�صل  اأن 
حتى  اأخ��رى  موؤ�ص�صات  يف 

للجميع. الفائدة  تعم 
مبارك  قدودة 

مكونة من 14�سخ�سا 

الإطاحة ب�سبكة �سرقة الكوابل 
الكهربائية وحجز معدات وعتاد 

عن عمر ناهز 83 �سنة

وفاة املجاهد خليفة مراد اأحد اأبطال معركة بئر الرومان 

املوؤرخ املجاهد عبد احلميد ب�سر يرثي املكتبة الوطنية، ويعزز الذاكرة التاريخية باإ�سدار تاريخي جديد

 1957 رم�سـان  �سهر  جمـازر  �سهـداء   - الألـم  و  احلـزن  "�سرخـة 
مبنطقـة وادي �سـوف"

غر�س اأكرث من 35 �سجرية خمتلفة الأنواع 

ن�ساطات مل�سالح الغابات واحلماية 
املدنية يف املوؤ�س�سات الرتبوية 

بحا�سي خليفة 
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�سكان ورقلة يتطلعون لتنمية م�ستدامة ونظافة 
حميط دائمة

حممد علي 
---------------- 

وذل���ك م��ن��ذ دخ���ول اأغ��ل��ب 
ب��ل��دي��ات م��دي��ن��ة ورق��ل��ة 
���ص��م��ن م�������رضوع ال��ق��رن 
ومل  ه��ذا  ال�صحي  لل�رضف 
احل��ف��اظ  يف  ال��والي��ة  تفلح 
ودائ��م��ة  ق��ارة  �صبكة  على 
�صالفة  بالبلديات  للطرقات 
ان��ه��ارت جل  ح��ي��ث  ال��ذك��ر 
كلها  بل  الداخلية  الطرقات 
تهيئة  اإع���ادة  اعتبار  على 
ال�رضف  �صبكات  وو���ص��ع 
ورقلة  مدينة  م�صتوى  على 
املائة  يف   80 عن  تزيد  بن�صبة 
بالكامل،  ترميمها  يتم  ومل 
انت�صار  يف  �صاهم  م��ا  وه��و 
اأك�����وام ال���رك���ام وال����رتاب 
والتنقيب  احلفر  عن  الناجم 
كبرية  اأرجاء  الغبار  عم  وكذا 
الرئي�صية  ال��ط��رق��ات  م��ن 
ل��ل��م��دي��ن��ة و����ص���وارع���ه���ا 
لغالبيتهم  �صبب  ما  الكبرية، 
ب��ع�����ص��ا م��ن احل�����ص��ا���ص��ي��ات 
بفعل  واجل��ل��دي��ة  التنف�صية 
ببقايا  امل��م��زوج��ة  ت��رب��ة  االأ
ال�صحي  ال�رضف  ق��اذورات 
اأح��ي��اء  ع���دة  يف  امل��ت��ط��اي��رة 
ملدينة  اجلنوبية  االأحياء  منها 
خا�صة  بالروي�صات  ورقلة 

ومنطقتي   2 الزاوية  مبنطقة 
���ص��ك��رة وال��زي��اي��ي��ن��ة وك��ذا 
اأح���ي���اء م��ت��ف��رق��ة م��ن احل��ي 
من  وبع�س  ثور  بني  الكبري 
حيث  املخادمة  منطقة  اأحياء 
من  باأكملها  �صحب  تت�صاعد 
ا�صتعمال  عن  الناجم  الغبار 
غري  البلدية  للطرق  املركبات 
الطرق  هذه  و�صابت  املزفتة 
و�صوهتها  املدينة  ة  املهياأ غري 
يف  ع��ار  و�صمة  جعلها  م��ا 
ونقطة  ال�صابقة  دارة  االإ ملف 
ذلك  املدينة،  ل�صكان  خجل 
ورق��ل��ة  م��دي��ن��ة  زوار  اأن 
بل  ي�صتعجبون  و�صيوفها 
الو�صعية  من  وينده�صون 

ليها  اإ ل��ت  اآ التي  الكارثية 
اأن  ذل��ك  املحلية،  واجهتها 
ببحبوحة  تتمتع  امل��دي��ن��ة 
ميزانيتها  تفوق  حيث  مالية 
اجلوار،  دول  بع�س  ميزانية 
ينعك�س  مل  ذل���ك  اأن  غ��ري 
البدائية  واجهتها  على  البتة 
بعيد  وغ��ري  امل�رضفة،  وغ��ري 
ملدينة  اجلمايل  الطابع  عن 
ورق��ل��ة ب��ب��ل��دي��ات��ا ال��ث��الث 
بلديات  من  تبعها  وم��ا  بل 
�صكان  حتدث  داخلية  واأحياء 
م��دي��ن��ة ورق��ل��ة ل��ي��وم��ي��ة " 
�����رضورة  "عن  ال��ت��ح��ري��ر 
الو�صائل  يف  التفكري  اإع��ادة 
حاليا  امل�صتعملة  وال�صبل 

املدينة  تنظيف  عملية  يف 
القمامات  من  وتخلي�صها 
مدن  ت��غ��رق  حيث  املنزلية 
القمامة  يف  بالوالية  برمتها 
يدفع  ما  بحالها  �صابيع  والأ
نفاياتهم  اإحراق  اإىل  قاطنيها 
منها  للتخل�س  امل��ن��زل��ي��ة 
تعقيدا  م��ر  االأ يزيد  ما  وه��و 
الدخان  �صحب  ترتفع  حيث 
الكريثة  الرائحة  ذي  امللوث 
كبرية  دوائ��ر  على  وتتو�صع 
�صدرية  اأمرا�س  يف  مت�صببة 
لل�صاكنني  خا�صة  وتنف�صية 
املنزلية  املكبات  حميط  يف 
اإىل  اأ�صحابها  يعمد  التي 
من  ال��رغ��م  وعلى  اإح��راق��ه��ا 
ورقلة  بلديتي  من  كل  جهود 
اح��ت��واء  اإىل  وال��روي�����ص��ات 
اأن  اإال  املنزلية  القمامة  اأزمة 
ماهي  على  باقية  لقمان  دار 
املنزلية  والقمامات  عليه 
م��ك��ان  ك���ل  يف  م��رتاك��م��ة 
اأكيا�صا  متطر  ال�صماء  وك��اأن 
وعليه  �صوداء  بال�صتيكية 
نظافة  مطلبي  من  كال  ف��اإن 
الطرقات  وتهيئة  املحيط 
االأولويات  اأوىل  من  يعدان 
التي  الفعلية  والتحديات 
اجلديدة  دارة  االإ على  يتوجب 

اإيل النظر 

يطالب �سكان ولية ورقلة الأم وما تبعها من بلديات فرعية على غرار كل من بلدية ورقلة، بلدية الروي�سات، عني البي�ساء، 
�سيدي خويلد، انقو�سة وكذا دائرة تقرت الكربى من م�سوؤويل الإدارة بالولية �سرورة العمل بجد وبواقعية وفاعلية على 

ملفي نظافة املحيط والتنمية امل�ستدامة واإعادة العتبار للطرق البلدية الداخلية التي �سوهت املنظر العام للمدينة

املطالب راأ�س  على  املحيط  ونظافة  متوا�سعة  تنموية  واجهة 

�صكان  م��ن  الكثري  ي��زال  م��ا 
من  ي��ع��ان��ون  اجل��ل��ف��ة  والي���ة 
ال�صاحلة  املياه  نق�س  م�صكل 
ل��ل�����رضب رغ��م االع��ت��م��ادات 
�رضفتها  التي  ال�صخمة  املالية 
جيد  اكتفاء  ل�صمان  الدولة 
�صا�صية،  االأ امل���ادة  ه��ذه  م��ن 
بالقرب  ب��ار  االآ اإجن��از  مّت  حيث 
ال�صعبية  التجّمعات  كل  من 
غري  مدرو�س  خمطط  ح�صب 
حالها،  على  ظلت  االأم��ور  اأن 
واحتجاجات  �رضخات  اإن  بل 
زادت  امل��واط��ن��ني  و���ص��ك��اوى 
واجلميع  ة!  وج��راأ نربة  وباأكرث 
املاء  غياب  �رض  عن  يت�صاءل 

اأن  وال��غ��ري��ب  وف��رت��ه؟!  رغ��م 
على  تقت�رض  ال  االأزم��ة  ه��ذه 
حتى  ب��ل  ال��ن��ائ��ي��ة،  امل��ن��اط��ق 
مرات  ت�صهد  املهمة  االأماكن 
يطالب  امل��ي��اه!  ان��ع��دام  ع��دة 
مبدينة  �صكنا   40 حي  �صكان 
املحلية  ال�صلطات  بل  االإ عني 
املجل�س  رئي�س  راأ�صها  وعلى 
ب�رضورة  البلدي،  ال�صعبي 
التي  امل�صاكل  حل��ل  التدخل 
ح��ا���رضت ح��ي��ات��ه��م ب��احل��رية 
العديد  اأك��د  حيث  وال��ق��ل��ق، 
دون  يعي�صون  ن��ه��م  اأ منهم 
ب�����ص��ط م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��وف��ر اأ
اأ�صبح  التي  الكرمي  العي�س 

ال��زم��ن  يف  ع��ن��ه��ا  احل���دي���ث 
احل���ايل م��ن اأك���رب ال��ك��وارث 
ي�صكل  ح��ي��ث  وال��ف�����ص��ائ��ح! 
لل�رضب  ال�صاحلة  املياه  غياب 
كربى  مع�صلة  حنفياتهم  عن 
جت��ربه��م ع��ل��ى ب���ذل جم��ه��ود 
على  للح�صول  يومي  كبري 
�صا�صية،  االأ احليوية  املادة  هذه 
ل�رضاء  اأحيانا  ي�صطرون  بل 
باهظة  ث��م��ان  ب��اأ ال�صهاريج 
املنا�صبات  حلول  عند  خا�صة 
االأخطار  عن  ناهيك  واالأعياد، 
ا�صتهالك  جراء  تهددهم  التي 
يف  يجهل  ال��ت��ي  امل��ي��اه  ه��ذه 
م�صدرها!  االأوق���ات  بع�س 

ال�صاغل  ال�صغل  ب��ات  فاملاء 
ُي�صّنف  الذين  احلي  ملواطني 
الب�صطاء،  زم��رة  يف  اأغلبهم 
جعلهم  ال����ذي  م����ر  االأ وه���و 
املعاناة  من  دوامة  يف  يغرقون 
ي�صعب  ال��ت��ي  وامل���ت���اع���ب 
ملنا�صدة  دفعهم  ما  و�صفها، 
بغية  والربط  احلل  اأ�صحاب 
من  ومتكينهم  ليهم  اإ االلتفات 
اأدنى  من  اال�صتفادة  يف  حقهم 
الالئقة  احل��ي��اة  ���رضوري��ات 
الغنب  ترفع  اأن  نها  �صاأ من  التي 
االأزم��ات  من  وُتخّفف  عنهم 

كواهلهم  ثقلت  اأ التي 
ذيب عمر 

اأع�����دت وح���دة 
الوطني  الديوان 
بوالية  للتطهري 
االأغ��������������واط 
ب������رن������اجم������ا 
ي�������ص���ت���ه���دف 
�صبكات  تنظيف 
�������رضف م���ي���اه 
حت�صبا  االأم��ط��ار 
حل���ل���ول ف�����ص��ل 

به  ف���اد  اأ م��ا  ح�صب  ال�صتاء 
م�����ص��وؤول االت�����ص��ال ب��ذات 
ال��ذي  رميتة  ب�صري  ال��وح��دة 
ن��ه ي��ت��وخ��ى م��ن ه��ذا  ق��ال ب��اأ
و�صيانة  تنظيف  ال��ربن��ام��ج 
وبالوعات  للم�صاعب  وا�صعة 
وك��ذا  االأم��ط��ار  مياه  ���رضف 
خمتلف  عرب  ال�صوداء  النقاط 
قليم  باإ امل��ت��واج��دة  االأح��ي��اء 
من  بكل  الوحدة  اخت�صا�س 
وعني  فلو  واآ االأغواط  بلديات 

الرمل،  وحا�صي  ما�صي 
15 فرقة جمهزة  حيث �صخرت 
وت�صجيل  الو�صائل  مبختلف 
تدخال،   1372 جمموعه  م��ا 
م�صعبا   3881 �صيانة  م��ع 
ب��ال��وع��ة   3180 وت��ن��ظ��ي��ف 
وذلك  االأمطار  مياه  ل�رضف 
امل�صاعفة  اجلهود  اإط��ار  يف 
م�صريا  الوحدة  تبذلها  التي 

 386 برفع  قامت  الوحدة  اأن 
الف�صالت  م��ن  مكعب  م��رت 
وه��وغ��ري م�����ص��ب��وق وال��ت��ي 
قنوات  يف  مرتاكمة  ك��ان��ت 
يت�صبب  مما  ال�صحي  ال�رضف 
عن  ينجر  وما  ان�صدادها  يف 
وغلق  للمياه  تراكم  من  ذلك 

لطرقات. ا
ذات  اأو���ص��ح  وب��امل��ن��ا���ص��ب��ة 
�صاهمت  الوحدة  اأن  امل�صوؤول 
ال�صحية  االأزم��ة  بداية  منذ 
عن  الناجمة  اال�صتثنائية 
ت��ف�����ص��ي ف��ريو���س ك��ورون��ا 
يف  )كوفيد19-(  امل�صتجد 
�صملت  ت��ع��ق��ي��م  ع��م��ل��ي��ات 
وكذا  والطرقات  ال�صوارع 
زالت  ما  والتي  املوؤ�ص�صات 
املدار�س  بتعقيم  متوا�صلة 
بعد  ال��رتب��وي��ة  وامل��ن�����ص��اآت 
الدرا�صي. الدوام  فرتة  انتهاء 
ق/ج

اإطار احلفاظ على ال�صحة  يف 
التدابري  وتطبيق  ال��ع��ام��ة 
واالإج������راءات االح��رتازي��ة 
ال�صلطات  طرف  من  املقررة 
بالوقاية  اخلا�صة  العمومية 
ومكافحته،  كورونا  وباء  من 
والية  اأمن  م�صالح  توا�صل 
خمططها  جت�صيد  ورق��ل��ة 
بتطبيق  اخل��ا���س  م���ن���ي  االأ
على  اجلزئي  ال�صحي  احلجر 
ال�صاعة  من  ابتداء  الوالية 
غاية  اإىل  م�����ص��اء   20:00
من  �صباحا   05:00 ال�صاعة 
كامل  ع��رب  امل���وايل،  ال��ي��وم 
مع  االخ��ت�����ص��ا���س  ق��ط��اع 
ن�صاين  االإ اجل��ان��ب  تكري�س 
و  امل�صاعدة  يد  بتقدمي  اخلا�س 
امل�صتعجلة  للحاالت  املرافقة 
للمواطنني،  واال�صتثنائية 
بع�س  غلق  قرار  اإىل  اإ�صافة 
وتوقفها  التجارية  املحالت 
ال�صاعة  من  بداية  العمل  عن 
وهذا  ال���زوال،  بعد   15:00
من  للحد  وقائية  كاإجراءات 

الفريو�س. هذا  انت�صار 
والية  اأمن  م�صالح  �صجلت   
املمتدة  الفرتة  خالل  ورقلة 
نوفمرب2020   20 تاريخ  من 
 2020 نوفمرب   28 غاية  اإىل 
 523 ب������  ت��ق��در  ح�صيلة 
احرتام  بعدم  خا�صة  خمالفة 

من  للحد  الوقائية   التدابري 
 19 كوفيد  فريو�س  انت�صار 

يف: تتمثل 
بعدم  خا�صة  خمالفة   325  -  

الواقي. القناع  ارتداء 
بعدم  خا�صة  خمالفة   79  -

االجتماعي. التباعد  احرتام 
بعدم  خا�صة  خمالفة   74  -
املحالت  اأ���ص��ح��اب  اح���رتام 
ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ربوت��وك��ول 
وتعقيم  )تنظيف  ال�صحي 
امل���ح���الت، ت��ع��ل��ي��ق ون�����رض 

الوقائية(. التدابري 
بعدم  تتعلق  خمالفة   45  -
�صاحنات  اأ�صحاب  اح��رتام 
و�صيارات  العمومي  النقل 
االأج��������رة وال�����رتام�����واي 
تنا�صد  الوقائية.  لالإجراءات 
ورقلة  والي��ة  اأم��ن  م�صالح 
جهود  ملوا�صلة  امل��واط��ن��ني 
ال��ت��ع��اون م���ع م�����ص��احل��ه��ا 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  م���ن���ي���ة  االأ
اح��رتام  مع  العامة  ال�صحة 
ال�صحي  احل��ج��ر  م��واق��ي��ت 
انت�صار  م��ن  للحد  اجل��زئ��ي 
ومكافحته،  كورونا  فري�س 
وا���ص��ع��ة حت���ت ال��ت�����رضف 
 ،1548 اخل�����رضاء  اأرق��ام��ه��ا 
�رضطة  وخ��ط   104 ال��رق��م 

.17 النجدة 
ق/ج

من  املتخذة  للن�صاطات  موا�صلة 
االأغواط  والية  اأمن  م�صالح  قبل 
تدابري  نفاذ  باإ اخلا�س  �صقها  يف 
قطاع  عرب  اجلزئي  ال�صحي  احلجر 
تفعيلها،  اإعادة  بعد  االخت�صا�س 
خالل  الوالية  اأمن  م�صالح  متكنت 
االأوىل،  يوما   )15 ( ع�رض  اخلم�صة 
�صخ�صا   )1171 ( ت��وق��ي��ف  م��ن 
اجلزئي،  احلجر  اإج���راءات  خالفوا 

االإجراءات  اتخاذ  حقهم  يف  مت  اأين 
نف�س  خ��الل  مت  كما  القانونية، 
للمح�رض  وحت��وي��ل  حجز  ال��ف��رتة 
دراج���ة   )96 و) م��رك��ب��ة   )283 (
اإجراءات  اأ�صحابها  خالف  نارية، 

املنزيل. احلجر 
االإمكانيات  كل  جتنيد  مت  باملوازاة 
اأم��ن  مل�صالح  والب�رضية  امل��ادي��ة 
خمتلف  وتكثيف  ملوا�صله  الوالية 

والتوعوية  التح�صي�صية  ن�صطة  االأ
فريو�س  ع���دوى  م��ن  وال��وق��ائ��ي��ة 
للمواطنني  امل��وج��ه��ة  ك��ورون��ا، 
التجارية،  املحال  اأ�صحاب  وكذا 
م���ن خ����الل ت���ق���دمي ال��ن�����ص��ائ��ح 
املطويات  وتوزيع  واالإر���ص��ادات 
واالل��ت��زام  للتقيد  التح�صي�صية 
اجلائحة،  من  الوقائية  بالتدابري 
ب��ات��خ��اذ  م��ن��ه��ا  ت��ع��ل��ق  م��ا  �صيما 

تفادي  �رضورة  النظافة،  اإجراءات 
واح��رتام  التجمعات  اأ�صكال  كل 
دعوة  مع  االآمنة،  الوقائية  امل�صافة 
كاأهم  منازلهم  يف  للبقاء  املواطنني 
واح��رتام  �صحي،  وق��ائ��ي  اإج���راء 
اجلزئي  امل��ن��زيل  احل��ج��ر  م��واق��ي��ت 
ول�صالمتهم  ل�صاحلهم  امل��ت��خ��ذ 

اأ�رضهم. و�صالمة 
ق/ج

برنامج لتنظيف �سبكات �سرف مياه 
الأمطار بالغواط  

خالل اأ�سبوع 

ت�سجيل 523 خمالفة خا�سة بعدم 
احرتام التدابري الوقائية للحد من 

انت�سار كورونا بورقلة 

خالل )15( يوما من تطبيق احلجر اجلزئي 

اأمن الأغواط يوقف 1171 �سخ�سا و379 مركبة ودراجة نارية 

حي 40 �سكنا بعني الإبل " اجللفة "                            

انقطاع املاء .. ُيثري ا�ستياء ال�ُسكان !                              
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 05 ق�سايا �سرقة وواحدة تتعلق باإن�ساء حمل للقمار مع توقيف متورطني يف حالة تلب�س

لقاء تعاون و�سراكة بني الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية ومركز التكوين 
والتعليم املهنيني بعني احلجل بامل�سيلة  

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

التكوين  مركز  مدير  اأو�صح  كما 
اللقاء  اأن   ، قدور"  عي�صة  بن   "
االإ�صالمية  الك�صافة  م��ع  امل��ربم 
اأ�ص�س  و�صع  اأهمية  على  يوؤكد 
اأهداف  على  مبنية  قوية  ل�رضاكة 
وم���ب���ادئ ل��ت��ق��ا���ص��م ال��واج��ب��ات 
كما  الفاعلني،  جميع  بني  والفر�س 
ترقية  اإىل  االأول  املقام  يف  يهدف 

لدى  والتطوعي  الثقايف  العمل 
الوطنية،  روحهم  وتنمية  ال�صباب 
ب��اإق��ام��ة  كفيلة  ل��ي��ات  اآ وو���ص��ع 
بني  �رضاكة  قواعد  واإر�صاء  تعاون 
البارز  الدور  اإىل   م�صريا  الطرفني، 
اجلزائرية  االإ�صالمية  للك�صافة 
خمتلف  حتتاجه  اجتماعي  ك�رضيك 
تقدمه  ملا  والهيئات  القطاعات 
تربوي  ودور  اإن�صانية  خدمات  من 
يف  منوها  النا�صئة،  تربية  يف 

تقوية  يف  بجهودها  نف�صه  الوقت 
وغر�صها  الوطنية  ال��روح  دعائم 
يف  للم�صاهمة  االأجيال  قلوب  يف 
باأن  كا�صفا  البالد،  وترقية  بناء 
م�صتعدا  �صيكون  التكوين  مركز 
وتطبيق  اإجناز  يف  الك�صافة  ملرافقة 
وتثمني  وتوجيهها  عملها  خطة 
الو�صائل  كل  وت�صخري  جمهوداتها 
على  وحثها  لدعمها  واالإمكانيات 

. الفعالة  امل�صاركة 

الفوجني  قائدا  اأك��د   جانبه،  من 
اجلزائرية،  االإ�صالمية  للك�صافة 
الرحمان  وعبد  �صعيدي  خملوف 
ياأتي لتثمني وتنفيذ  اللقاء  اأن  خبال، 
تعزيز  اأجل  من  احلكومة  توجيهات 
القطاعات  خمتلف  بني  ال�رضاكة 
املبتكرة  املناهج  وت�صجيع  وترقية 

للنهو�س  ع��م��ل  خ��ط��ط  الإجن���از 
اإىل  م�صريين  امل�صتدامة،  بالتنمية 
الك�صفية  للمدر�صة  النبيلة  املهام 
تلقني  يف  اجل��زائ��ري��ة  االإ�صالمية 
وغر�س  والتعليم  الرتبية  مبادئ 
االأجيال  نفو�س  يف  الوطنية  الروح 

ال�صاعدة.

يف اإطار التفاقية املربمة بني الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية ووزارة التكوين والتعليم املهنيني، مت عقد اجتماع بني 
مدير مركز التكوين املهني ال�سهيد زيان حممد عني احلجل واإطاراته وقادة فوجي ال�سالم والر�ساد للك�سافة الإ�سالمية 
اجلزائرية، هذه الأخرية دائمة ال�سعي اإىل اللتفاف حول ال�سباب اجلزائري والهتمام به وتكوينه لكت�ساب الكفاءات 
واملهارات التي من �ساأنها تقويته ملواجهة امل�ساعب والتحديات والولوج اإىل عامل ال�سغل. اللقاء كان من اأجل التن�سيق 
وتفعيل خمطط عمل 2020/2021، الذي يت�سمن العديد من الن�ساطات الثقافية والربامج التوعوية والتح�سي�سية 

حول خمتلف الآفات الجتماعية والق�سايا الوطنية .

يف اإطار تفعيل خمطط عمل يت�سمن العديد من الن�ساطات

م�ستثمر يطالب ال�سلطات الولئية بفتح حتقيق معمق يف اأقدم م�سروع ا�ستثماري يف الفندقة

مر على انطالقه 22�سنة بالتمام والكمال 
وما يزال عبارة عن هيكل بدون روح

الدولة  اأولته  الذي  الكبري  االهتمام  رغم 
ال�صنوات  يف  وتبنيها  ال�صياحة،  لقطاع 
االأخرية ملخطط توجيهي للتهيئة ال�صياحية 
االإقليم  لتهيئة  الوطني  املخطط  كجزء من 
ومرافقة  لدعم  وا�صتعدادها   ،2030 اآفاق 
ال�صياحي  القطاع  يف  امل�صتثمرين  كل 
جهود  اإطار  يف  وذلك  م�صاريعهم  الإجناز 
اإعاقة  �صاأنها  من  التي  احلواجز  كل  اإزال��ة 
اأحد  يعترب  ال��ذي  ال�صياحي،  اال�صتثمار 
التنمية  عجلة  دفع  يف  االأ�صا�صية  العوامل 
جد  وقطاع  رئي�صي  وم��ورد  االقت�صادية 
وزي��ادة  ال��رثوة  خلق  بهدف  ا�صرتاتيجي 
الدخل، فاإن اال�صتثمار ال�صياحي بقي يواجه 
وعلى  بلدنا،  والعقبات يف  املعيقات  عديد 
اخلوا�س  الأحد  يح�صل  ما  اخل�صو�س  وجه 
اأقدم  من  ال�صكوى  بح�صب  يعد  وال��ذي 
خاللها  من  والتي  باملنطقة   امل�صتثمرين 
الوالية   وايل  ينا�صد  باأنه  عرب"للتحرير" 
العراقيل  لرفع  الوالئية   ال�صلطات  وكافة 
التي حالت  احلواجز   واإزالة كل  واملعيقات 
دون اإكمال م�رضوع ا�صتثماري يف الفندقة، 
مبنطقة ال�صاية بعني الدفلى بعد مرور 22 
�صنة عن انطالقه يف نهاية الت�صعينيات من 

بالرغم  النور  ير  مل  والذي  املا�صي،  القرن 
االإداري��ة،  الوثائق  كل  على  حيازته  من 
املوؤرخ يف   431 رقم  قرار  بالذكر  ونخ�س 
مبقابل  االمتياز  واملت�صمن   1998 11اأوت 
اأر�س  قطعة  اأحمد"  �صعدية  بن  لفائدة" 
ملك للدولة خم�ص�صة الإجناز فندق، حمام، 
الوالية.  تراب  مقهى، خمبزة ومطعم على 
اال�صتثماري  امل�رضوع  �صاحب  وبح�صب 
راوده  ال��ذي  حلمه  كان  "ب.اأ"  ال�صياحي 
التنموية وال�صياحة  منذ مدة لدفع احلركية 
�صنني  مرور  بعد  بعد  يكتمل  مل  بالوالية 
بعد جهود  اخلا�صة  وباأمواله  انطالقه  على 
اإال  الدولة،  دعم  اإىل  اللجوء  دون  م�صنية 
بدون روح،  يزال عبارة عن هيكل  ما  اأنه  
واإىل  كابو�س  اإىل  الوحيد  حلمه  وحت��ول 
قول  بح�صب  العراقيل  جراء  يومية  متاعب 
هذا  وعلى  الذكر.  �صالف  امل�صتثمر  جنل 
من  "املوكل  "ب.ك  االبن  يطالب  االأ�صا�س 
اأبيه فتح حتقيق معمق يف املو�صوع  طرف 
وا�صح  امل�رضوع  عرقلة  خلفيات  لك�صف 
حافة  على  ال�صاية  مبنطقة  الواقع  املعامل 

الطريق الوطني رقم4.
خمتار برادع

الإجرام يف ق�سنطينة يتطور وال�سرطة له باملر�ساد
ق�صنطينة  والية  اأمن  م�صالح  عاجلت 
ق�صايا   05 االأخ��رية  �صاعة   48 ال�  يف 
 07 فيها  املتورطون  بال�رضقة،  تتعلق 
و   19 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  اأ�صخا�س 
52 �صنة، بع�صهم م�صبوقني ق�صائيا مت 
العملية �صاهم  توقيفهم يف حالة تلب�س، 
فيها اأعوان �رضطة بالزي املدين وتدخل 
حماربة  خمطط  اإط���ار  يف  جهودهم  

اجلرمية وحماية االأ�صخا�س واملمتلكات
قوات  متكنت  متفرقتني  ففي عمليتني    
من  ق�صنطينة  والي��ة  الأم��ن  ال�رضطة 
توقيف �صخ�صني تورطا يف فعل ال�رضقة 
يف حالة تلب�س، وتعود حيثيات العملية 
االأوىل ملكاملة هاتفية عرب الرقم االأخ�رض 
مفادها اال�صتباه يف وجود �صخ�س داخل 
الدق�صي  بحي  ال�رضقة  بغر�س  ك�صك 
الليل،  من  متاأخر  وقت  ال�صالم يف  عبد 
العاملة  ال�رضطة  ق��وات  توجيه  ليتم 
ال�رضعة  وج��ه  على  الليلية  باملناوبة 
ال�رضيع  التدخل  اأثمر  اأين  املكان  لعني 
من  البالغ  الفاعل  اإيقاف  عن  والفعال 
املحل  داخ��ل  متلب�صا  �صنة   19 العمر 
ليتم  اخلدمات  متعدد  كك�صك  امل�صتغل 
حتويله ملقر االأمن احل�رضي ال�صابع ع�رض 
القانونية  االإج���راءات  واتخاذ  مبا�رضة 
دورية  اإثر  جاءت  الثانية  العملية  �صده، 
لالأمن  التابعة  ال�رضطة  لقوات  م�صائية 
والي��ة  ب��اأم��ن  ع�رض  الثالث  احل�����رضي 
اجلرائم  ملحاربة  املدين،  بالزي  ق�صنطينة 
�رضقة  بظاهرة  يتعلق  ما  منها  �صيما  ال 
مواقف  يف  خا�صة  النقالة  الهواتف 
�صخ�س  يف  اال�صتباه  مت  اأين  احلافالت، 

مبا�رضة  متلب�صا  توقيفه  مت  وبتتبعه 
اأحد  من  نقال  هاتف  ب�رضقة  قام  اأن  بعد 
ال�صحايا املتوجهني حلافلة، وقام مبحاولة 
يائ�صة للفرار، مع ا�صرتجاع الهاتف حمل 
ال�رضقة، ليحول من قبل قوات ال�رضطة 
�صده  اتخذت  اأين  احل�رضي  االأمن  ملقر 

االإجراءات القانونية املعمول بها .
قبل  من  املبذولة  للجهود  وموا�صلة 
متكنت  الوالية،  باأمن  ال�رضطة  ق��وات 
احل�رضي  لالأمن  الق�صائية  ال�صبطية 
الثاين باأمن والية ق�صنطينة يف عمليات 
اأ�صخا�س،   04 توقيف  م��ن  متفرقة 
متورطني يف عديد  ق�صايا �رضقة وكذا 
حيازة اأ�صلحة بي�صاء حمظورة دون مربر 
حيثياتها  تعود  االأوىل  الق�صية  �رضعي، 
اإىل دوريات على م�صتوى �صارع قدور 
فيه،  م�صتبه  توقيف  مت  اأين  بومدو�س 
هذا االأخري بعد تفتي�صه �صبط بحوزته 
�صالح اأبي�س حمظور وكذا قارورة غاز 
جاءت  الثانية  الق�صية  للدموع،  م�صيل 
بعد حتريات حثيثة عن �صخ�س متورط 
يف العديد من الق�صايا املتعلقة بال�رضقة 
البي�صاء  باالأ�صلحة  التهديد  طائلة  حتت 
اأما  االخت�صا�س،  اإقليم  م�صتوى  على 
مداهمة  عقب  كانت  الثالثة  الق�صية 
ال�صوداء  والنقاط  امل�صبوهة  لالأماكن 
االأمن  لذات  ال�رضطة  قوات  متكنت  اأين 
ق�صائيا  م�صبوق  توقيف  من  احل�رضي 
بحث  حمل  �صنة   19 العمر  من  يبلغ 
تتعلق  ق�صايا  عدة  يف  م�صتواهم  على 
ال�رضقة  قا�رض،  على  بالعنف  بال�رضقة 
االأبي�س  بال�صالح  التهديد  طائلة  حتت 

ثاين  �صخ�س  رفقة  نقال،  هاتف  طالت 
 11 بحوزته  �صبط  ق�صائيا  م�صبوق 
كب�صولة من دواء بريغابلني، هذا االأخري 
بحث  حمل  اأنه  تبني  معه  التحقيق  بعد 
اله�صة  الفئات  حماية  فرقة  قبل  من 
ق�صية  ويف  ق�صنطينة.  والي��ة  باأمن 
ممثلة  ق�صنطينة  �رضطة  متكنت  منف�صلة 
الك�صف  من  االقت�صادية  الفرقة  يف 
مقهى  ل�صاجب  يعود  للقمار  حمل  عن 
مرخ�س،  غري  جتاريا  ن�صاطا  وممار�صته 
دون  كحولية  م�����رضوب��ات  بيع  م��ع 
ال�صبطية  بها  قامت  العملية  رخ�صة، 
اخلام�س  احل�رضي  باالأمن  الق�صائية 
مت  حيث  ق�صنطينة،  والي��ة  باأمن  ع�رض 
توقيف �صخ�س يبلغ من العمر 52 �صنة  
لتورطه يف الق�صايا �صالفة الذكر وهذه 
اإثر قيامها بدوريات على م�صتوى اإقليم 
االإخت�صا�س، وعلى اإثر مراقبة روتينية  
�صجال  ميلك  ال  املحل  �صاحب  اأن  تبني 
مبمار�صة  له  ت�صمح  رخ�صة  جت��اري��ااأو 
�صبطه  مت  كما  التجاري،  الن�صاط  هذا 
وهو يقوم ببيع م�رضوبات كحولية دون 
داخل  قنينة   18 �صبط  مت  اأين  رخ�صة، 
ميار�صون  �صخ�صا   23 و�صبط  الثالجة، 
القمار داخل املحل امل�صتغل اأين مت حجز 
عائدات  من  ماليا  ومبلغا  اللعب  اأوراق 
امل�صلحة  مقر  اإىل  حتويله  ليتم  القمار 
بعد  �صده،  الالزمة  االإج��راءات  واتخاذ 
مت  القانونية،  االإجراءات  كافة  ا�صتكمال 
املوقوفني  حق  يف  جزائية  ملفات  اإجناز 

ال�صبعة وتقدميهم اأمام النيابة املحلية .
علجية عي�س

�سرخة ُعمــال ال�سبكة الجتمــاعية بالبي�س خارج 
اهتمامات امل�سوؤولني 

اأطلقه  الذي  الوطني  للنداء  ا�صتجابة 
ال�صبكة  عقود  اأ�صحاب  ميثلون  ُن�صطاء 
ع�رضات  ا�صطف   DAIS االجتماعية 
والي��ة  مبقر  ال�صيغة  لهذه  املنتمني 
االأول  امل�صوؤول  ُمطالبني  البي�����س 
االإدماج، وهذا بعد  باإن�صافهم باحلق يف 
اأن �صاقت بهم ال�ُصبل وقد فاقت عقود 
20 �صنة، بقي هوؤالء خالل هذه  بع�صم 
املُدة يتجرعون �صنك املعي�صة دون اأمل 

ُكتب  الفتة  حملته  ما  وهو  االأف��ق  يف 
عليها " لالإدماج ُمطالبون ومن التمييز 
ُمعاناتهم  اإىل  اإ�صارة  يف   " غا�صبون 
خالف  على  طالهم  ال��ذي  التمييز  من 
ُنظرائهم املُ�صتفيدين من خُمتلف اأجهزة 
اأنف�صهم  يف  حز  وما  املهني)...(  االإدماج 
وقفات  يف  ال�صهر  لقرابة  وقوفهم  هو 
َرد  اأو  التفاتة  دون  ُمتتالية  احتجاجية 
امل�صوؤولني لتبقى �رضختهم يف واد  من 

واهتمامات امل�صوؤول يف واد اآخر . 
ل. ن��اجي 

توزيع 1521 �سكنا ببلدية مع�سكر
على  مع�صكر  دائ��رة  رئي�س  اأ���رضف 
بلغت   والتي  امل�صتفيدين  قائمة  ن�رض 
و�صط  اجتماعيا  عموميا  1521�صكنا 

فرحة املواطنني .
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  �رضح  حيث 
البلدي "عامر �صيد اأحمد" اأن االأولوية 
كانت الأ�صحاب ملفات من 1996 اإىل 
2013 واأنه توجد ح�صة اأخرى تقدر ب� 
اأنهم  البلدية  مري  واأكد  �صكن،   1800
واالأولوية  ال�صفافية  الإ�صفاء  ي�صعون 
الذين  اأو  املت�رضرين  لالأ�صخا�س 
ينتظرون �صنوات مما يوؤدي اإىل حت�صني 

والق�صاء  للمواطن  املعي�صية  الظروف 
على م�صكل ال�صكن بالوالية .

اإن جمهودات الدولة ما تزال متوا�صلة 
ال�صكن،  بطالبي  التكفل  جم��ال  يف 
مبالغ  من  ال��والي��ة  ا�صتفادت  حيث 
التهيئة  اأ�صغال  الإمتام  موجهة  �صخمة 
ال�صبكات  مبختلف  والربط  اخلارجية 
طور  يف  هي  التي  ال�صكنية  للربامج 

االإجناز .
حق  من  اأن  املري  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
لتدر�س  واأدلة  طعون  تقدمي  املق�صيني 

يف اإطارها القانوين.

حجز2000 علبة �سجائر ب�سربة بتلم�سان 
 متكن يف ال�صاعات االأخرية عنا�رض اأمن دائرة �صربة من حجز كمية من ال�صجائر، حيث متت العملية على اإثر دوريات لقوات ال�رضطة 
مبدينة �صربة اأ�صفرت عن توقيف مركبة من نوع رونو بارتنار، بعد تفتي�صها مت حجز كمية من ال�صجائر قدرت ب� 2000 وحدة من نوع 
قولواز ورمي منعدمة الفوترة وال�صجل التجاري، وتوقيف �صخ�س بالغ من العمر 44 �صنة، بعد ا�صتكمال اإجراءات التحقيق مت اإجناز اإجراء 

جزائي يف �صاأن الق�صية قدم امل�صتبه فيه اأمام العدالة
بكاي عمر



اإ�سماعيل  عاد النجم اجلزائري 
بن نا�سر، ليك�سف عن كوالي�ص 
جتربته  ف�سل  تخ�ص  جديدة 
ــع نـــادي اأر�ــســنــال  الــ�ــســابــقــة م
تقابلها  ــي  ــت وال ــزي،  ــي ــل ــك الإن
ــرية مــع نــادي  ــب مــ�ــســتــويــات ك
ميالن، لي�سبح حاليًا من اأف�سل 
نظراً  مبــركــزه  الــعــامل  لعبي 

ملوهبته الكبرية.
وكان بن نا�سر قد ان�سم لفريق 
من  قــادمــًا   2015 عــام  اأر�سنال 
مدر�سة اآرل اأفينيون الفرن�سي، 
ت�سريحات  يف  قــال  ذلــك  وعــن 
ن�سخته  يف  )غــــــول(  ملـــوقـــع 
"و�سلت اإىل اإنكلرتا  الإيطالية: 
�سهرين  اأول  ويف  يــولــيــو،  يف 
مكثت يف فندق لأنني مل اأرغب 
عائلة  مع  والعي�ص  الذهاب  يف 

مل اأكن اأعرفها".
عامًا   17 �سن  يف  "كنت  واأ�ساف: 
ومل  الــر�ــســد  �سن  يف  ـــن  اأك ومل 
لذا  مبــفــردي،  العي�ص  اأ�ستطع 
ثم  معي،  للبقاء  اأختي  جــاءت 
ان�سمت اإيّل �ساهيناز التي كانت 

اأ�سبحت  ثم  باملدر�سة  زميلتي 
زوجتي يف اإنكلرتا".

"ح�سلت  ــر:  ــس ــا� ن بــن  وتــابــع 
ــي يف  ــت ــس ــر� اأخــــــــرياً عـــلـــى ف
الــرابــطــة  ــص  ــاأ� ك يف  �سبتمرب 

حيث  ويــنــزداي،  �سيفيلد  �سد 
لالإ�سابة  ت�سامربلني  تعر�ص 
وبعد  مكانه،  حل  والكوت  ثم 
هو  لإ�سابة  تعر�ص  دقيقتني 
اإ�سراكي،  الآخر لذا قرر فينغر 

يف  و�سعني  اأنـــه  هــي  امل�سكلة 
مــركــز اجلـــنـــاح الأيـــ�ـــســـر مع 
مركز  وهــذا  الهجومي  الثالثي 

مل األعب به اأبداً".
اأمم  يف  لعــب  اأف�سل  واأو�ــســح 

"�سعرت  اأنـــه   ،2019 اأفريقيا 
ــوين عـــلـــّي، لقد  ــن بــ�ــســغــط ج
وا�ستعدت  كرات  ب�سع  خ�سرت 
األعب  ــد  اأع مل  ذلــك  بعد  اأقــل، 
فلقد  ندم  باأي  اأ�سعر  مل  لكنني 
مثل  مهمني  لعبني  مع  تدربت 

اأوزيل وكازورل".
ل  كان  الفرتة  تلك  "يف  وتابع: 
اأربــع  مدته  عقد  اأمــامــي  ــزال  ي
�سنوات مع اأر�سنال لكنني ذهبت 
اإىل مكان حيث اأرادوين حقًا، مل 
اأكن اأعرف اإمبويل لكنني قبلت 
بالنزول من الدوري الإنكليزي 
ــة  ــدرج ال دوري  اإىل  املــمــتــاز 
هو  هذا  لأن  الإيطايل  الثانية 
اأكرث  النادي الذي كان يريدين 

من اأي �سيء اآخر".
ــر حــديــثــه،  ــس ــا� ــم بـــن ن ــت وخ
اللعب  اختياره  �سبب  بك�سفه 
"الطريقة  مـــيـــالن،  لـــنـــادي 
لقد  ملــيــالن؛  بها  انتقلت  التي 
ولكن  لــتــاريــخــهــم  اخــرتتــهــم 
ملــ�ــســروعــهــم اأكــــرث لأنــــه كــان 

الأف�سل بالن�سبة يل".

خرج النجم اجلزائري نبيل بن 
طالب، لعب �سالكه الأملاين، عن 
العن�سرية  بعد  اأخــرياً،  �سمته 
لعب  قبل  من  لها  تعر�ص  التي 
ال�سابق،  "املان�سافت"  منتخب 
اأن يتلقى  �ستيفن فرويند، قبل 
دعمًا كبرياً من قبل احتاد الكرة 
اجلزائري واملدير الفني ملنتخب 

بلما�سي. جمال  "املحاربني"، 
ونـــ�ـــســـر بــــن طــــالــــب، الـــيـــوم 
ح�سابه  عرب  ر�سالة  الثالثاء، 
الجتماعي  التوا�سل  مبوقع 
"من  عنوان  حتت  "اإن�ستغرام" 
للعن�سرية،  ل  تقول  اأن  اجليد 
ذلك  تثبت  اأن  الأف�سل  من  لكن 

اأي�سًا".
ال�ساعات  "يف  الر�سالة  يف  وجاء 
الكثري  وُكــتــب  قيل  الأخــــرية 
على  �ــســالــكــه،  يف  و�ــســعــي  ــن  ع
املخيبة  الــنــتــائــج  ــن  م ــم  ــرغ ال
لالآمال يف هذا الن�سف الأول من 
خرب  كذلك  تلقيت  لكن  املو�سم، 

دون  الأول  الفريق  من  اإق�سائي 
بالإ�سافة  مقبول،  مربر  اأدنــى 
لبع�ص  تعر�ست  لقد  ذلــك  اإىل 
بع�ص  من  العن�سرية،  الألفاظ 
اجلهات واأ�سماء تبحث عن اإثارة 

اجلدل ال�سحايف".
ر�سالته  يف  طالب  بن  وجه  كما 
اجلزائري  الحتــاد  ملدير  �سكره 
بلما�سي،  جمال  الفني  واملدير 
لعب  عن  بقوة  دافعا  اللذين 

ال�سابق،  الإنكليزي  توتنهام 
لكرة  الــدويل  الحتــاد  مطالبني 
الــكــرة  واحتــــاد  "فيفا"  ــدم  ــق ال
ملحا�سبة  بــالــتــدخــل  الأملـــــاين 
قد  كان  الذي  فرويند،  �ستيفن 

لنب  اجلزائرية  الأ�سول  اإن  قال 
طالب هي �سبب عدم ان�سباطه.

"حل�سن  ذلك  عن  الالعب  وقال 
العن�سريني  ـــوؤلء  ه اأن  ــظ  احل
اأن  اأود  اأنف�سهم،  اإل  ميثلون  ل 
لكرة  اجلــزائــري  ــاد  الحت اأ�سكر 
بلما�سي  املــدرب  وكذلك  القدم 
التي  وتلك  الدعم،  ر�سائل  على 
تلقيتها كذلك من طرف الكثري 
التي  واجلماهري،  الالعبني  من 
جمال  ول  متحدون  اأننا  تدرك 
للعن�سرية اأو اأي �سكل من اأ�سكال 

التمييز يف عاملنا".
قد  الق�سية  فــ�ــســول  ــت  ــان وك
�سالكه  ــادي  ن ــرار  ق بعد  بـــداأت 
املغربي  وزميله  طالب  بن  اإنزال 
الرديف  للفريق  حــارث  اأمــني 
اتهمهما  حيث  اآخــر،  اإ�سعار  اإىل 
وعدم  ان�سباطهما  بعدم  النادي 
احــرتامــهــمــا لـــقـــرارات املــديــر 
مانويل  ــاين  الأمل للفريق  الفني 

باوم.

عاد اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر، 
ــايل،  ــط لعـــب و�ــســط مــيــالن الإي
مدريد  ريــال  نــادي  ح�سابات  اإىل 
خدماته  على  للح�سول  الإ�سباين، 
ــرتة املــقــبــلــة، وكــانــت  ــف خـــالل ال
ريال  ربطت  قد  التقارير  عديد 
مع  التعاقد  يف  بالرغبة  مدريد 
النتقالت  فرتة  خالل  نا�سر  بن 
اأن  غـــري  ــة،  ــي ــس ــا� امل الــ�ــســيــفــيــة 
اإجــراء  ــدم  ع قــّرر  امللكي  الــنــادي 
فرتة  انتهاء  وبعد  تعاقدات،  اأي 
نادي  عــاد  ال�سيفية،  النتقالت 
اهتمامه  لــيــبــدي  ــد  ــدري م ـــال  ري
ـــع لعــــب الــو�ــســط  ــد م ــاق ــع ــت ــال ب
عنه  ك�سفت  ما  وفــق  ــري،  ــزائ اجل

تقارير �سحفية اإيطالية.
املهتم  ميالن”  “�سوبر  موقع  ــد  اأك
اأن  “الرو�سونريي”  ــار  ــب ــاأخ ب
ــدان،  زي الدين  زيــن  الفرن�سي 
ــال  ــر الــفــنــي لــفــريــق ري ــدي امل
ــب يف �ــســم بن  ــرغ مـــدريـــد، ي
امللعب  و�ــســط  لتعزيز  نــا�ــســر 

الدفاعي.
قادر  لعــب  عن  “زيزو”  ويبحث 
الدفاعية  بالواجبات  القيام  على 

بــهــا لعبه  ــوم  ــق ي ــي  ــت ال الــقــويــة 
ــي كــا�ــســيــمــريو، وهـــو ما  ــل ــربازي ال
يتميز به بن نا�سر، بالإ�سافة اإىل 
اهتمام  وياأتي  الهجومية،  قدراته 
اجلزائري  بالالعب  مدريد  ريــال 
مع  فيها  ــارك  �ــس ــاراة  ــب م  15 بعد 
لعب  احلــايل،  املو�سم  خالل  ميالن 

خاللها 1069 دقيقة.
ي�سجل  مل  املباريات،  تلك  وخالل 
�سنع  ولكنه  اأهــداف،  اأي  نا�سر  بن 
التي  الأ�سا�سية  الركيزة  ليكون   ،4
الإيــطــايل  ـــدرب  امل عليها  يعتمد 
الــفــرتة  خـــالل  بــيــويل  �ستيفانو 
تلقى  اأخـــرى،  جهة  مــن  احلالية، 
�سعيدة  اأخــبــارا  الإيــطــايل  ميالن 
ـــري  ـــزائ ــص جنــمــه اجل ــو� ــس ــ� ــخ ب
اإ�سماعيل بن نا�سر قبل اأيام قليلة 
ال�سكتلندي  �سيلتيك  مواجهة  من 

يف الدوري الأوروبي.
ــري  ــزائ ـــان لعـــب الــو�ــســط اجل وك
بها  فــاز  التي  املواجهة  عن  تغّيب 
فيورنتينا  ــام  اأم “الرو�سونريي” 
مناف�سات  �سمن   ،2-0 بنتيجة 
الإيطايل،  الدوري  من  الـ9  اجلولة 
وفر�ص بن نا�سر نف�سه واحدا من 

املو�سم  ــالل  خ ميالن  ــوم  جن اأبـــرز 
يف  ــريا  ــب ك دورا  ــب  ــع ول احلـــــايل، 
 5 بفارق  العام  الرتتيب  ت�سدره 
اإنــرت  وجـــاره  مالحقه  عــن  نقاط 

ميالن.
اإيطالية  اإعالمية  تقارير  وك�سفت 
من  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  تعايف  عن 
من  منعته  التي  الع�سلية  الإ�سابة 
�سريو”  “�سان  موقعة  يف  امل�ساركة 
الــالعــب  ـــان  وك “الفيول”،  اأمــــام 
لل�سباب  فرن�سا  ملنتخبات  الأ�سبق 
خفيفة  ع�سلية  لإ�سابة  تعر�ص 
ــب الأخــــري قبل  ــدري ــت ال ـــالل  خ
جعل  ما  وهو  فيورنتينا،  مواجهة 
عدم  يقرر  بيويل  �ستيفانو  مدربه 

املجازفة به.
الإيطالية  الريا�سية  ال�سحيفة 
م�ساركة  اأن  اأكدت  �سبورت”  “توتو 
�سيلتيك،  مواجهة  خالل  نا�سر  بن 
اخلام�سة  اجلولة  مناف�سات  �سمن 
لــلــدوري  ــات  ــوع ــم ــج امل دور  مـــن 

الأوروبي، باتت موؤكدة.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ميالن يحتل 
املركز الثاين يف جمموعته الثامنة 
نقطة  بعد  على  نقاط،   7 بر�سيد 

وحيدة من املت�سدر ليل الفرن�سي، 
ويحتاج بطل اأوروبا يف 7 منا�سبات 
اأجل  من  �سيلتيك  مبواجهة  للفوز 
للدور  التاأهل  يف  حظوظه  دعــم 

املقبل من امل�سابقة.
و�سهدت م�سرية اإ�سماعيل بن نا�سر 
لنادي  انتقاله  منذ  نوعية  نقلة 
ال�سيفي  املريكاتو  خــالل  ميالن 
جنم  قــــدم  ــث  ــي ح  ،2019 لــعــام 
م�ستويات  ال�سحراء”  “حماربي 

جتربته  يف  قــويــة 
مــــــع الـــــنـــــادي 

اللومباردي، 
�سارك  الذي 

 50 يف  ـــه  ـــع م
اأ�سهم  مــبــاراة 
 6 يف  ــا  ــه ــالل خ

اأهــــــــداف مــا 
�سناعة  بني 
وتــ�ــســجــيــل، 

ـــص  ـــ� ـــك ـــع وان
ــق  ــاأل ــت ــــذا ال ه

ـــى قــيــمــتــه  عـــل
ــع  ــوق م يف  الـــ�ـــســـوقـــيـــة 
ماركت”،  “تران�سفري 

الالعبني،  اأ�سعار  بتقييم  املخت�ص 
33 مليون يورو،  حيث و�سلت ملبلغ 
مليون   12 حدود  يف  كانت  اأن  بعد 
بن  ويرتبط   ،2019 عام  يف  يــورو 
حتى  ميتد  ميالن  مع  بعقد  نا�سر 
اأن  ــري  غ  2024 عـــام 
ــة متــديــده  ــي ــان ــك اإم
ــة  ــي ــاف ــس لـــفـــرتة اإ�
واردة،  ــــدو  ــــب ت

لتقارير  وفــقــا 
ــــة  ــــي ــــالم اإع

اإيطالية.

ــة  ــودي ــول ـــاراة م ـــب �ــســتــ�ــســكــل م
قمة  القبائل  وهران-�سبيبة 
بطولة  مــن  الــثــانــيــة  اجلــولــة 
القدم  لكرة  الأوىل  الــرابــطــة 
وال�سبت  اجلمعة  يومي  املقررة 
والتي مييزها كذلك لقاء حملي 
جمعية  بني  البالد  بغرب  واعد 

ال�سلف و وداد تلم�سان.
التي  الــوهــرانــيــة،  فــاملــولــوديــة 
حققت بداية موفقة بافتكاكها 
لنقطة التعادل اأمام ن�سر ح�سني 
قواعدها،  خـــارج   )1-1( داي 
اجليدة  انطالقتها  تاأكيد   تريد 
الفرن�سي  املــدرب  اإ�سراف  حتت 
اأن  رغـــم  و  كــــــازوين.  بـــرنـــار 
للفوز  مر�سحون  "احلمراوة" 
�سيتوخون  اأنهم  اإل  مبيدانهم، 
احلذر اأمام �سبيبة القبائل التي 
األ  جديد،  مدرب  قدوم  عرفت 
وهو يو�سف بوزيدي الذي خلف 
املغادر  الزلفاين  يامن  التون�سي 

ب�سبب م�سكلة الإجازة.
�ساحب  �ــســطــيــف،  وفــــاق  اأمــــا 
احتاد  ميدان  على  باهر  انت�سار 
هدفني  بف�سل   )2-0( اجلزائر 
اأمــني  حممد  الــ�ــســاب  للمهاجم 
ال�ساعد  ف�سي�ست�سيف  عمورة، 
املتعرث  غليزان  �سريع  اجلديد 
مبلعبه اأمام نادي بارادو )1-1(. 
بتاأكيد  مطالبا  الوفاق  يبقى  و 
خا�سة  و  الناجحة  انطالقته 
املباريات  �سل�سلة  على  احلفاظ 
اآخر  تعود  حيث  هزمية،  بدون 
نوفمرب   30 يوم  اإىل  له  خ�سارة 
�سباب  اأمام  ميدانه  خارج   2019
ق�سنطينة )3-1( حل�ساب املو�سم 

الفارط.
�سبيبة  �ــســتــكــون  جــهــتــهــا،  ــن  م
مبلعب  للفوز  مر�سحة  ال�ساورة 
"20 اأوت" بب�سار لدى ا�ست�سافتها 
اأنها  و  خا�سة  اجلزائر،  لحتــاد 
تنقلها  من  ــزاد  ال بكامل  ــادت  ع
ح�ساب  على  املدية  اإىل  الأخري 
الأوملبي املحلي )0-1(، يف الوقت 

الذي �سجل فيه اأبناء �سو�سطارة 
يف  بــانــهــزامــهــم  �سلبية  ــة  ــداي ب
الكاأ�ص املمتازة اأما �سباب بلوزداد 
اأمام وفاق �سطيف يف  )2-1( ثم 

افتتاح البطولة.
�سيد  ــد  ــائ ــق ال رفــــاق  ويــ�ــســعــى 
ت�سجيل  �ــســريــف  يحيى  عــلــي 
التوايل  على  الثاين  انت�سارهم 
املطالب  العا�سمي  الحتــاد  اأمــام 

بال�ستفاقة.
اجلــديــد،  الــ�ــســاعــد  �سيقوم  و 
على  ثــان  بتنقل  تلم�سان  وداد 
التوايل بعد تعادل ثمني عاد به 
البالد  �سرق  من  املا�سي  ال�سبوع 
 ،)0-0( ق�سنطينة  �سباب  اأمــام 
�سيفا  املــرة  هــذه  �سينزل  حيث 
املنهزمة  ال�سلف  جمعية  على 
جنم  اأمام  الأخرية  خرجتها  يف 

مقرة )2-3(.
جمــال  لل�سلفاوة  يــكــون  ــن  ل و 
اأمامهم  �سيجدون  حيث  للخطاأ، 
ـــادرة  ق تلم�سانية  ت�سكيلة 
الديار،  داخــل  مفاجاأتهم  على 
املحلي  اللقاء  هــذا  �سيكون  لــذا 

مفتوحا على كل الحتمالت.
الأخــرى  الندية  غــرار  على  و 
الفائزة يف اجلولة الفتتاحية، 
ياأمل جنم مقرة حتقيق العالمة 
املو�سم،  هــذا  بداية  يف  الكاملة 

حيث �سيتنقل اإىل اجلار جمعية 
تغلب  الذي  النجم،  مليلة.  عني 
بهدف  ال�سلف  جمعية  عــلــى 
يف  بوقا�ص  حاج  املخ�سرم  �سجله 
�سيخو�ص  ال�سائع،  بدل  الوقت 
عالية  مبعنويات  املــوعــد  ــذا  ه
تلعب  مل  التي  مليلة  عني  ــام  اأم
�سباب  اأمــام  الفتتاحي  لقاءها 
وقــت  اإىل  املــوؤجــل  و  بـــلـــوزداد 

لحق.
ي�ستقبل  دائما،  البالد  وب�سرق 
العائد  بوعريريج  بــرج  اأهلي 
وزو  تيزي  من  ثمينة  بنقطة 
 ،)0-0( القبائل  �سبيبة  اأمـــام 
فريق احتاد بلعبا�ص بنية تاأكيد 

نتيجته اليجابية.
اأمــــور  تــبــعــث  ل  املـــقـــابـــل،  يف 
الرتياح،  "املكرة" على  ت�سكيلة 
حيث �ستد�سن مو�سمها يف الربج 
بعد تاأجيل مباراتها الأوىل اأمام 
بــاأن  علما  ــر،  ــزائ اجل مــولــوديــة 
اأيام  قبل  دخلوا  الحتاد  لعبي 
و�سعيتهم  لت�سوية  ا�سراب  يف 
له  حــدا  ي�سعوا  ان  قبل  املالية 
ــــدرب الــيــامــني  ــل امل ــدخ بــعــد ت
ـــذي هـــدد بـــدوره  بـــوغـــرارة ال

بال�ستقالة.
ــاب  ــب ــس ـــوم � ـــق مــــن جـــهـــتـــه، ي
بالتعادل  املكتفي  ق�سنطينة 

تلم�سان،  وداد  ـــام  اأم مبيدانه 
بــتــنــقــل حمـــفـــوف بــاملــخــاطــر 
نــادي  ملــواجــهــة  العا�سمة  اإىل 
املدرب  اأ�سبال  و�سيكون  بــارادو. 
ملزمني  عــمــراين  ــادر  ــق ال عبد 
ت�سكيلة  اأمــــام  بــال�ــســتــفــاقــة 
"الباك" التي تبقى �سعبة املنال 
ال�ستقبال  املو�سم  هذا  وقــررت 

بالدار البي�ساء.
ب�سكرة  احتـــاد  يطمح  اأخـــريا، 
لت�سجيل انت�سار ثان تواليا بعد 
لق�سم  ال�ساعد  على  الأول  فوزه 
1-( �سكيكدة  �سبيبة  النخبة، 
0(. و ي�ست�سيف اأبناء "الزيبان" 
ح�سني  ن�سر  ت�سكيلة  املرة  هذه 
بــالــتــعــادل  اكــتــفــت  ــي  ــت ال داي 
اجلــولــة  يف  "احلمراوة"  اأمــــام 

الفتتاحية.
الــثــانــيــة  �ــســتــعــرف اجلـــولـــة  و 
تاأجيل مباراتني و هما مولودية 
�سباب  و  املدية  اجلزائر-اأوملبي 
�سكيكدة  ــة  ــب ــي ــب ــس ــوزداد-� ــل ب
لحــق  مــوعــد  اإىل  املــوؤجــلــتــني 
ــني  ــادي ــن ــة ال ــارك ــس ــ� بــ�ــســبــب م
التمهيدي  الدور  يف  العا�سميني 
)اإياب(  اإفريقيا  اأبطال  لرابطة 

املقرر نهاية الأ�سبوع اجلاري.

الأوقـــات  مــن  كــم  نــدري  ل�سنا   
عن  للحديث  تكفي  والكلمات 
واملعّلم  الكرمي  الإن�سان  رحيل 
قــادة  الــنــادر  والريا�سي  الــفــّذ 
يليق  وداع  واأي  ؟!  عطية  بــن 
برجل مل يوؤذ اأحدا ومل يرك�ص 
الأنانية  زمن  يف  م�ساحله  وراء 
عن  رحيله  اأن  بل  ؟!  والتلّون 
خ�سارة  يعترب  الدنيا  م�سرح 
ــن عــرفــوه  ــذي ــة لــكــل ال ــادح ف
كيف  منه  وتــعــّلــمــوا  واأحـــّبـــوه 
بب�ساطتهم  الـــرجـــال  ي�سمو 
الدافئة  وم�ساعرهم  وطيبتهم 
والفعل  الــقــول  يف  وجديتهم 
اأكـــرب  ـــــذ  اأخ الـــنـــا�ـــص  حـــب   ،
 ، ــه  ــدان ووج قلبه  يف  م�ساحة 
مينح  حياته  اأيـــام  طــوال  ظــل 
كل  عن  بعيدا  واإن�سانية  بحب 

 ، والذاتية  املــاديــة  احل�سابات 
الراقي  توا�سله  على  وُيحافظ 
خمتلف  مـــن  ــه  ــت ــّب اأح كـــل  مـــع 
املجتمع  عــرفــه   ، الأجـــيـــال 
الفكري  بر�سيده  اجلــلــفــاوي 
امليدان  يف  وحر�سه  وتفانيه 
وجــدارتــه  وبتميزه  املدر�سي 
العائلة  داخـــل  اأ�سا�سي  كــفــرد 
يحاول  كــان  فقد   ، الريا�سية 
وعذوبة  كفاءة  من  ميلك  بكل 
النبيلة  الأخالق  قيمة  تر�سيخ 
حمبي  من  ــايل  احل اجليل  لــدى 
ت�سجيع  وكـــــذا   ، ــة  ــس ــا� ــري ال
الذين  مقدمتهم  ويف  املمار�سني 
ــة والــطــمــوح  ــب ــوه ميــلــكــون امل
اأعلى  اإىل  الــو�ــســول  ويبتغون 
�ساهم  كما   ، امل�ستويات  ــى  واأرق
التي  الريا�سية  النوادي  كل  يف 

ــرف عــلــى تــدريــبــهــا خــالل  ــس اأ�
م�سرية دامت لأكرث من ثالثني 
�سنة يف اكت�ساف وتكوين واإبراز 
جعله  مما   ، ال�سباب  من  الكثري 
الخت�سا�ص  اأهل  �سهادة  ح�سب 
مدر�سة  املحلي  امل�ستوى  على 
الريا�سي  احلقل  يف  حقيقية 
ب�سكل  الــواقــع  رداءة  ــم  ورغ  ،
القادر  عبد  ال�سيخ  اأن  اإل  عام 
ومبادئه  لواجباته  وفيا  بقي 
وحتّلى   ، وتقاليده  وقناعاته 
امل�ساعب  اأمام  كبرية  ب�سجاعة 
 ، احلرجة  واملــواقــف  واملتاعب 
مل يبخل يوما يف تقدمي الدعم 
والعون والفرح لكل ّمن �سادفه 
اأو طرق بابه ، وكل هوؤلء بكوا 
وتاأمّلوا وحزنوا عند �سماع خرب 
وفاته اأم�سية الثنني املا�سي 30 

رمز  اهلل  رحم   ،  2020 نوفمرب 
الذي  وال�سفاء  والكرم  ال�سدق 
النا�ص  مــن  كثري  ي�ستّمد  كــان 
حبته  �سعادتهم من �سداقته و�سُ
عــنــوان  اهلل  رحـــم   ، وجــــواره 
ــــل والـــتـــفـــاوؤل والــ�ــســمــود  الأم
بعواطفه  اأهــلــه  مــع  كــان  ــذي  ال
التي  وت�سحياته  واأحا�سي�سه 
 ، وتــقــديــرهــا  و�سفها  ي�سعب 
حبيب  قــادة  ال�سيخ  اهلل  رحــم 
الكبار وال�سغار الذي مل يكن له 
املحبة  زرع  �سوى  احلياة  يف  هّما 
مكان  كل  يف  ــان  والأم والغبطة 
اإليه  واإنا  هلل  اإنا   ، اجلميع  وبني 
كل  اأجر  اهلل  وعّظم   ، راجعون 

الطيبني الب�سطاء ال�سرفاء.
 عمر ذيب

مــدرب  ــدي،  ــوزي ب يو�سف  اأكــد 
حت�سريات  اأن  القبائل،  �سبيبة 
فريقه خلو�ص مواجهة اجلولة 
اجلزائري،  الدوري  من  الثانية 
يف  ت�سري  وهران،  مولودية  اأمام 

الطريق ال�سحيح.
ت�سريحات  يف  بوزيدي،  وقــال 
للنادي  الــر�ــســمــيــة  لل�سفحة 
"في�سبوك":  عــلــى  القبائلي 
من  �سابة  جمموعة  "منتلك 
الالعبني، والكل عازم على رفع 
على  �ساعدين  ما  وهو  التحدي، 

مترير الر�سائل التي اأردتها".
حديث  اأنني  "�سحيح  واأ�ساف: 
اأغلبية  ــرف  اأع ول  هنا،  العهد 
على  وقفت  انني  اإل  الالعبني، 
ومتكنت  جميعا،  م�ستواهم 
التدريبية  احل�س�ص  خـــالل 
قائمة  حتــديــد  مــن  الأخــــرية، 
ـــاراة  ـــب ــني بـــخـــو�ـــص م ــي ــن ــع امل

مولودية وهران".
حجم  يعون  "الالعبون  وتابع: 
هناك  اأن  ويعلمون  امل�سوؤولية، 
طريقة  يف  �سيحدث  تــغــيــريا 

املعتادة، و�ساأحر�ص على  لعبهم 
العديد  ملناق�سة  بهم  الجتماع 
حتقيق  ــل  اأج مــن  النقاط،  مــن 

نتيجة اإيجابية".
�ستكون  وهران  "مباراة  وختم: 
غياب  اأن  ــًة  ــس ــا� خ ــا،  ــريه ــغ ك
ــوظ  ــظ ــل احل ــع ــج اجلـــمـــهـــور ي
بالتايل  الفرق..  بني  مت�ساوية 
و�سن�سعى  عقدة،  دون  �سنتنقل 
اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة  اإىل 

بكل تاأكيد".

الرابطة الأوىل :

مولودية وهران �سد �سبيبة القبائل يف قمة اجلولة الثانية و لقاء حملي واعد بالغرب

اجللفة تفقد ُمعلّما فّذا وتخ�سر رّيا�سيا ُمتميزا

رحلت" ما  واإجنازاته  وعذوبته  اأخالقه  لكن   .. عطية  بن  قادة  "رحل 

بوزيدي: حظوظنا مت�ساوية مع وهران

بن نا�سر يك�سف اأ�سباب ف�سله يف جتربته مع اأر�سنال

بن طالب يخرج عن �سمته ويوّجه ر�سالة للمدرب بلما�سي

بن نا�سر يعود من جديد اإىل ح�سابات ريال مدريد
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الدكتور دامارجي يوؤيد فكرة 
عودة اجلمهور "بعدد حمدود" للمدرجات

نغيز : م�ساكل "بافال�س" ل تهمنا

ياني�س حما�س: م�ستعد للقدوم �سريا 
على الأقدام يف حالة دعوتي اإىل اخل�سر

زين الدين زيدان: "لن اأ�ستقيل"

الطبية  اللجنة  رئي�ص  اأكـــد   
اجلزائرية  لالحتادية  التابعة 
ــال الــديــن  ــم ــرة الـــقـــدم، ج ــك ل
ـــاء،  ـــع ــص الأرب ــ� دامـــارجـــي، ام
عودة  فكرة  مع  اأنــه  باجلزائر، 
حمدودة"  "باأعداد  اجلماهري 
الــذي  الــوقــت  يف  املــالعــب،  اإىل 
ــه املـــقـــابـــالت اأمــــام  ــي جتــــرى ف
مـــدرجـــات فـــارغـــة لــلــحــّد من 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  تف�سي 

. " "كوفيد16- 
ت�سريح  يف  دامـــارجـــي  اأّكــــد  و 
خ�ص به "واج" اأّن اإمكانية عودة 
اإىل   - حمدود  بعدد  املنا�سرين- 

املالعب تبقى ممكنة، يف الأيام املقبلة "م�سريا"  اأّن قرار ال�سماح بفتح امل�ساجد 
التي تت�سع لأكرث من 500 م�سلي ابتداء من اليوم الأربعاء ، يعّد موؤ�سرا ايجابيا، 
املالعب  مدرجات  اإىل  حمدودة  باأعداد  املنا�سرين  بعودة  كذلك  ال�سماح  جتاه 
الكبرية مثل ملعب 5 جويلية الوملبي )...( اأنا �سخ�سيا مع فكرة عودة اجلمهور 
ال�سارمني  التطبيق  و  الحــرتام  ووفق  طبعا  مدرو�ص  بعدد  لكن  املالعب  اإىل 

لإجراءات التباعد املعتمدة  ".
ب�سبب  للمناف�سات  الإجــبــاري  التوقف  من  اأ�سهر  ثمانية  بعد  انــه  ومعلوم، 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  بطولة  ا�ستاأنفت  كورونا،  فريو�ص  تف�سي  تداعيات 
ن�ساطها نهاية الأ�سبوع الفارط  باإجراء مقابالت اجلولة الأوىل و مبا�سره بعدها 
با�ستدعاء  القدم،  لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة  الن�سباط  جلنة  قامت  
خالل  ال�سحي"  الربوتوكول  احرتام  "عدم  ب�سبب  للفرق  عامني  اأمناء  اأربعة 

اجلولة الفتتاحية من البطولة .
جنم  ق�سنطينة،  �سباب  ب�سكرة،  احتاد  لأندية  العامني  بالأمناء  الأمر  يتعلق  و 
مقرة واأوملبي املدية، املعنيون بجل�سة ال�ستماع املربجمة يوم غد اخلمي�ص على 

ال�ساعة ال00ر11�سا ، مبقر الرابطة بالعا�سمة.
وبهذا اخل�سو�ص ، قال دامارجي :" الكثري من الأطراف كانت متخوفة من عودة 
املناف�سة ، لكنني متاأكد اأّن الأمور �ست�سري ب�سكل جيد و يف الجتاه ال�سليم )...( 
اأعتقد اأّن  خطورة تف�سي الفريو�ص يف مالعب كرة القدم ، يبقى اقل بكثري مما 
هو عليه يف الأ�سواق و مراكز الت�سويق الكربى " م�سيفا"  كرة القدم تتوفر على 
و�سائل ال�سالمة اأكرث، خا�سة مع قرار ال�سماح  ل35 �سخ�ص فقط عن كل فريق 
المور  من  غريها  و  الواقي  القناع  و�سع  اإجبارية  مع  امللعب  اإىل  الدخول  من 

الوقائية الخرى ".

مراجعة الربوتوكول ال�صحي بات حتمية  
الفدرالية،  الطبية  اللجنة  على  الأول  املــ�ــســوؤول  اأّكـــد  مت�سل،  �سياق  ويف 
التعليمة  �سوء  على  املعتمد،  ال�سحي  الربوتوكول  مراجعة  �سرورة  على 
اجلديدة)رقم 21(  لوزارة ال�سحة الإ�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات، ال�سادرة يوم 

. العمل  ا�ستئناف  ب�سروط  املتعلقة  و  نوفمرب،   30
اأّن اختبارات  واأو�سح دامارجي :" وزارة ال�سحة ن�سرت تعليمة جديدة  تفيد 
�سروط  حتديد  اأجل  من  الفريو�ص،  من  التعايف  يوؤكد  ل  "بي.�سي.ار"  الك�سف 
اأّن  ا�ستئناف العمل ، وهذا الأمر ينطبق كذلك على لعبة كرة القدم، ما يعني 
الالعب الذي يكون اختباره ايجابي ، ميكنه بعد البقاء يف احلجر ال�سحي ملدة 
 " 10 اأيام، دون اأن تظهر  عليه اأعرا�ص املر�ص ،العودة اإىل جمموعته :"م�سيفا 
اإ�سافية  : طبعا يف حالة ظهور عالمات املر�ص يجب عليه اخل�سوع لفحو�سات 

)ال�سكانري و البي. �سي .ار  و حتاليل الدم ".
وبهذا اخل�سو�ص اأو�سح دامارجي :" ا�ستنادا ايل هذه التعليمة الوزارية ، �ساأبعث 
مبرا�سلة لوزارة ال�سحة من اجل مراجعة الربوتوكول ال�سحي املعتمد حاليا يف 
التدريبات و املناف�سات، لّن هذه املراجعة باتت �سرورة ملحة من اأجل حت�سني 

ظروف عمل الفرق  " .
هذه  كليه  ا�ستبعد  دامارجي  ا�ستبعد  جمددا،  املناف�سة  توقيف  اإمكانية  عن  و 
عليه  كان  ما  مثل  جديد  من  �ستتوقف  املناف�سة  اأّن  اعتقد  ل   ": قائال  الفكرة 
الأمر يف �سهر مار�ص املن�سرم )...( يتعني علينا الآن التعاي�ص مع هذا الفريو�ص 
تف�سي  من  للحّد  املعتمدة  التباعد  لإجــراءات  ال�سارم  الإحــرتام   خالل  من 

اجلائحة ".
ظهور  ب�سبب  مقابلة  اأي  تاأجيل  يتّم   لن  انه   التاأكيد،  اىل  دامارجي،  خل�ص  و 
الحتادية،  قبل  من  املتخذ  القرار  بذلك  موؤيدا  ب"كوفيد19-"،  ايجابية  حالة 
حيث قال بهذا اخل�سو�ص " ظهور اأي حالة  ايجابية يف �سفوف اأي فريق �سوف 
لن تكون �سببا يف تاأجيل مقابلة النادي املعني، فكل الندية  باإمكانها ال�ستنجاد 
يف  بامل�ساركة  املعنية  ال18  قائمة  لت�سكيل  الرديف  فريق  من  بعنا�سرها 

املقابالت ".

بافال�ص  و�سعية  اإن  الأربعاء،  ام�ص  اجلزائر،  مولودية  مدرب  نغيز،  نبيل  قال 
اإفريقيا، ل  اأبطال  التمهيدي لدوري  اإياب الدور  البنيني، مناف�ص فريقه يف 

تهمه اإطالقا.
وحتوم ال�سكوك حول قدرة بافال�ص على التنقل اإىل اجلزائر، خلو�ص مباراة 

الإياب �سد املولودية، بعد غد اجلمعة، ب�سبب ارتفاع تكاليف الرحلة.
بجدية  حت�سرياتنا  "نوا�سل   : �سحفية  ت�سريحات  يف  ذلك،  عن  نغيز  وقال 
يف  يت�سبب  قد  الأمر  هذا  اأن  خا�سًة  �سيناريو،  اأي  يف  نفكر  ول  الإيــاب،  ملباراة 

اإبعادنا عن اأجواء اللقاء، وت�ستيت تركيزنا".
واأ�ساف: "�سنعمل على حت�سري فريقنا من كل النواحي للمباراة، فهدفنا يبقى 

دائما حتقيق التاأهل، بغ�ص النظر عن و�سعية نادي بافال�ص وم�ساكله".
نتحلى  واأن  ال�سائعات،  هــذه  عن  امل�ستطاع  قــدر  نبتعد  اأن  "اأمتنى  وختم: 

بالحرتافية، حتى ننجح يف التعامل مع الو�سع".
يذكر اأن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقني )1-1(.

تلقى جمال بلما�سي، املدير الفني ملنتخب اجلزائر، ر�سالة جديدة 
من لعب يطالبه بالن�سمام اإىل �سفوف “حماربي ال�سحراء” خالل 

الفرتة املقبلة.
الر�سالة ح�سبما ذكره موقع العني جاءت من ياني�ص حما�ص، املولود 
اأبوين جزائريني، حيث ح�سم الالعب اجلدل ب�سكل  يف فرن�سا من 
نهائي بخ�سو�ص املنتخب الذي �سيمثله يف امل�ستقبل بر�سالة موؤثرة.
الدوري  اكت�سافات  اأبرز  عاما   21 �ساحب  الأي�سر  الظهري  ويعترب 
3 اأهداف ما بني �سناعة وت�سجيل خالل  الربتغايل، حيث اأ�سهم يف 
4 مباريات �سارك فيها مع بوافي�ستا خالل املو�سم احلايل. ويف ر�سالة 
قمي�ص  حمل  يف  القوية  رغبته  عن  حما�ص  ياني�ص  ك�سف  موؤثرة، 
موقع  مع  اأجــراه  الذي  احلوار  هام�ص  على  وذلك  اجلزائر،  منتخب 
“لغازيت دي فينيك” الناطق باللغة الفرن�سية، واملخت�ص مبتابعة 

اأخبار الكرة اجلزائرية.
من  متابعة  حمل  باأنني  اإعالمي  “مت  ال�سدد:  هذا  يف  حما�ص  وقال 
منتخب  ح�سابات  بدخول  للغاية  �سعيد  اأنا  بلما�سي،  جمال  قبل 
على  �سريا  اجلزائر  اإىل  للقدوم  م�ستعد  “اأنا  وتابع:  اجلزائر”. 

الأقدام يف حالة دعوتي لتمثيل حماربي ال�سحراء”.
منتخب  بقمي�ص  بروؤيتي  وحتلم  تدعمني  عائلتي  “كل  واأ�ساف: 
اأغري  فلن  فرن�سا  ملنتخب  دعوتي  متت  ولو  “حتى  واأمت:  اجلزائر”. 
وميلك  واأخ�سر”.  اأبي�ص  قلبي  جزائريا،  بكوين  فخور  اأنا  موقفي، 
املوهبة ياني�ص حما�ص نقاط التقاء كثرية مع �سعيد بن رحمة، جنم 

و�ست هام الإجنليزي ومنتخب اجلزائر.
مل  اأنهما  غري  الفرن�سي،  ني�ص  �سبان  مدر�سة  من  تخرجا  الالعبان 
ما  وهو  الأول،  الفريق  مع  وجودهما  لإثبات  فر�سة  على  يح�سال 
دفعهما ملغادرته، وجنح بن رحمة يف كتابة �سهادة ميالد جديدة مع 
نادي برينتفورد الإجنليزي، الذي قدم معه م�ستويات قوية خالل 
يف  الإجنليزي  هام  و�ست  معه  ليتعاقد  خا�ص،  ب�سكل  املا�سي  املو�سم 
اآخر اأيام املريكاتو ال�سيفي. من جهته، فر�ص حما�ص نف�سه واحدا 
من اأبرز لعبي الرواق الأي�سر يف الدوري الربتغايل، ما جعله حمل 

اإ�سادة كبرية من املتابعني.

من  ا�ستقالته  مــدريــد  ــال  ري ــدرب  م زيـــدان  الــديــن  زيــن  ا�ستبعد 
الهزمية من جديد على يد م�سيفه �ساختار  الفريق، رغم  تدريب 
دونيت�سك الأوكراين بثنائية نظيفة حل�ساب اجلولة اخلام�سة من 

دوري اأبطال اأوروبا.
املباراة:  اأعقبت  التي  ال�سحفية  الندوة  يف  زيدان  الدين  زين  وقال 

الإطالق”. على  اأ�ستقيل  لن   ، الإطالق  على  “ل 
على  ال�سغط  “اإزداد  موقعه  عرب  الثالثاء  �سبورت  بني  موقع  وقال  

�سختار،  هــزميــة  بعد  الفرن�سي  ـــدرب  والتي امل الــثــالثــاء، 
على  املحلي  الـــدوري  خ�سارة  ــد األفــيــ�ــص اأعقبت  ي

ال�سبت”.
يف  زيــدان  حظوظ  “تقل�ست  الـــبـــقـــاء يف واأ�ساف 
على  اإ�ــســراره  رغــم  الفريق،  ــــاء، قيادة  ــــق ــــب ال

�سعب  موقف  يف  حاليا  يتواجد  ميـــنـــع فــيــه حيث 
يف  الت�سبب  خا�سة  اآخــر  تعرث  ــــــروج اأي  اخل

من امل�سابقة الأوروبية”.
مدريد  ــال  ري ويتواجد 

ــث يف  ــال ــث ال املـــركـــز  يف 
املـــجـــمـــوعـــة بــ�ــســبــع 
نـــــــقـــــــاط، حـــيـــث 

ــه  ــي ــل يـــتـــوجـــب ع
املواجهة  يف  الفوز 
ــى  ــل املـــقـــبـــلـــة ع
بورو�سيا  املت�سدر 
من  مو�سنغالدباخ، 

التاأهل  �سمان  ــل  اأج
لدور الـ16 من امل�سابقة.

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: بدر اأبو جنم
----------------------------

ال�صحفية  الوكاالت  اإحدى  يف  عملي  اأثناء 
�صاهدتها  قد  كنت  فتاة  عن  �صاألت  املحلية، 
اأنها  يل  قالوا  حينها  الوكالة،  يف  مرة  الأول 
وهي  بريزيت،  بجامعة  االعالم  بكلية  طالبة 
اأبو  مي�س  حفي..  �صُ تدريٍب  خو�س  ب�صدد 
واالأ���ص��ري  ح�صني  ال�صهيد  �صقيقة  غو�س 
الن�صاط  عليها  ب��دا  غو�س.  ب��و  اأ �صليمان 
ال�صحفية  الوكالة  فيه  دخلت  يوٍم  اأول  منذ 
اأن  مي�س  طرحت  يوم  اأول  ويف  كمتدربة، 
يف  ما  ق�صيٍة  عن  �صحفية  تقريرا  تكتب 
مي�س،  دعم  من  وكنوٍع  الله،  رام  قرى  اإحدى 
االإخبارية  مادتها  اأ�صبحت  ت�صتحق،  والأنها 
اليوم  يف  لكن  االإخباري.  املوقع  واجهة  على 
الوكالة..  يف  حا�رضة  مي�س  تكن  مل  التايل 
يف  بيتها  مداهمة  بعد  االحتالل  اعتقلها 
مع  التحقيق  رحلة  اأثناء  يف  قلنديا.  خميم 
يف  و  م��رة،  من  اأك��رث  والدتها  قابلُت  مي�س 
الت�صامن  وقفات  يف  اأ�صاهدها  م��رة  كل 
يف  واأ�صرية  اأ�صري  كل  اأن  اأرى  االأ�رضى،  مع 
مدافعة  وكانت  اإبنها،  كاأنه  االحتالل  �صجون 
بهتافاتها  االأول  الطراز  من  االأ���رضى  عن 
اأمام  وقفت  البارز..  االعالمي  وظهورها 
وتعر�صت  متل،  ومل  بال�صاعات  عوفر  �صجن 
حماكمة  ح�صور  اأثناء  امل�صايقات  من  للكثري 
من  به  تتمتع  كانت  ما  من  وبالرغم  مي�س، 

دموعها  تخفي  مل  اأنها  اإال  عالية،  معنويات 
االإعالم،  كامريات  اأمام  املرات  من  كثرٍي  يف 
التقارير  بع�س  ك�صفت  عندما  خ�صو�صًا 
اإبنتها  له  تتعر�س  ال��ذي  التعذيب  حجم 
اعتقال  من  �صهراً  ع�رض  خم�صة  بعد  مي�س. 
خمابرات  و�صفتها  كما  "العنيدة"  مي�س 
ال�صغريين،  اأخويها  االآن  ي�صتطيع  االحتالل، 
اإىل  يدخال  اأن  )عام(،  وزين  اأعوام(   4 ( اإيليا 
يعرّبان  كانوا  بعدما  ويعانقانها،  غرفتها 
غرفتها  اإىل  ويذهبان  اإليها  ا�صتياقهما  عن 
اأخوهم  خرج  حينما  اإنه  حتى  عنها،  للبحث 
حت�رض  اأن  نريد  له  قاال  ال�صجن،  من  �صليمان 
التنكيل  اأنواع  الأب�صع  تعر�صت  لينا.  اإ مي�س 
اأثناء  وزنازينه  االحتالل  اأقبية  يف  والتعذيب 
التحقيق،  من  ما  وقٍت  ويف  معها،  التحقيق 
واالطالع  مبقابلتها  لوالدها  �ُصمح  وبعدما 
من  يتمكن  مل  اأنه  حينها  قال  �صحتها،  على 
اآثار  من  �صاهده  ملا  مالحمها  على  التعرف 
اإبنته  على  ب��دا  ال��ذي  واالإره���اق  التعذيب 
اإىل  تعر�صت  اأنها  كما  معها،  التحقيق  خالل 
اإذ  االحتالل،  حمققي  قبل  من  ممنهج  تنكيل 
طويلة  ل�صاعات  التحقيق  "جوالت  كانت 
كر�صي  على  "م�صبوحة"  وه��ي  ق�صتها 
الربودة"،  �صديدة  زن��زان��ة  داخ��ل  �صغري 
تخلله  ع�صكري،  لتحقيٍق  واخ�صاعها 
والقرف�صاء"،  "املوزة  طريقة  على  �صبحها 
بن�صاطات  عالقة  لها  اأن  يثبت  مل  اأنه  رغم 
لها  ات��ه��ام  الئ��ح��ة  توجيه  ومت  ع�صكرية، 

الوقت  يف  طالبية.  ن�صاطات  يف  بامل�صاركة 
حماميها  االح��ت��الل  خم��اب��رات  ه��ددت  ذات��ه 
الوح�صي  التعذيب  تفا�صيل  ن�رض  بعدم 
حاولت  املرات  اإحدى  يف  له.  تعر�صت  الذي 
واجللو�س  املحققات  اأيدي  من  الهروب  مي�س 
قامت  املحققة  لكن  الزنزانة،  زوايا  باإحدى 
باحلائط  راأ�صها  ب�رضب  وبداأت  باإم�صاكها 
و�صتمها  عليها  وال�����رضاخ  بقوة  وركلها 
اإح�صار  املحققون  تعمد  كما  بذيئة،   باألفاظ 
عليها  وال�صغط  البتزازها  وذويها  اأخيها 
املوجه  بالتهم  االع���رتاف  على  الإج��ب��اره��ا 
الزنازين  ظ��روف  اأن  اإىل  الف��ت��ًة  �صدها، 
التحقيق  ط��وال  بها  حُتتجز  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اأدنى  اإىل  وتفتقر  الق�صوة  يف  غاية  معها  
ا�صمنتية  فاحليطان  االآدمية،  احلياة  مقومات 
والفر�صة  عليها،  االتكاء  ال�صعب  من  خ�صنة 
وال�صوء  و�صادة،  وبدون  غطاء  بدون  رقيقة 
والوجبات  للنظر،  ومزعج  �صاعة   24 م�صعل 
معاناتها  اإىل  باالإ�صافة  جًدا،  �صيئة  املقدمة 
والتي  زنزانتها  اإىل  العادمة  املياه  دخول  من 
كما  والغطاء.  الفر�صة  على  تفي�س  كانت 
اإىل  كبري  جرذ  اإدخ��ال  تعمدوا  املحققون  اأن 
يف  مماطلتهم  عن  ع��دا  اليذائها،  الزنزانة 
من  كحرمانها  مطالبها  الأب�صط  اال�صتجابة 
وال�صخرية  وا�صتفزازها  احلمام،  اإىل  الدخول 
 30 ل�  للتحقيق  غو�س  اأبو  وخ�صعت  منها، 
"الدامون"  معتقل  اإىل  ُنقلت  ثم  ومن  يوًما، 

هناك. موقوفة  التزال  حيث 

مي�س اأبو غو�س.. خم�سة ع�سر �سهرًا من العزلة

ال�صهداء  مفو�صية  ت��ق��دم��ت 
فتح  بحركة  واجلرحى  واالأ�رضى 
واالأفا�صل  االأع��زاء  الزمالء  ايل 
وجل��ن��ة  امل�����رضف��ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
ال��ت��ح��ك��ي��م  م��ه��رج��ان ال��ع��ودة 
بال  املعنون  الرابع  الفل�صطينى 
بخال�س   .. العودة  بحق  تفريط 
جهودهم  علي  والتقدير  ال�صكر 
جلنة  قررت  حيث  املبادرة  بهذه 
جائزة  باالإجماع،اإطالق  التحكيم 
االأ�����رضى حت��ت ع��ن��وان ج��ائ��زة 
حقوق  عن  للدفاع  يون�س  كرمي 
رمزية  ي�صكل  ال��ذي  االأ����رضى. 
�صجون  داخل  االإبطال  لالأ�رضى 
اأ�صا�س  االأ�رضى  الأن  و  االحتالل 
مينح   املهرجان  ان  يذكر    ، العودة 
تقرر  فقد  اأخ���رى،  ج��وائ��ز  ع��دة 
خا�صة  ج��ائ��زة  هناك  يكون  اأن 
ذوي  االإرادة  اأ�صحاب   بعنوان 

جزء  ي�صكل  حيث   . االحتياجات 
تعر�س  معظمهم  املجتمع  من 
وانتهاكات  احل��روب  الإ�صابات 
االإعاقة  عنها  ن�صبت  االحتالل 
رئي�س  ث��ن��ى  اأ وق���د  احل��رك��ي��ة 
والطاقم  مهنا   �صعود  املهرجان 
املقرتحات  ه��ذه  على  االإداري 
االإعالمية  الدائرة  اطالع  مت  حيث 
واالأ�رضى  ال�صهداء  مفو�صية  يف 
االأ�صتاذ  مع  وبالتن�صيق  واجلرحى 
ق�صم  م�����ص��وؤول  مطر  ب��راه��ي��م  اإ
االإع���الم االل��ك��رتوين وامل��رئ��ي 
واالإ����ص���ادة من  ب��امل��ف��و���ص��ي��ة  
رئي�س  ع���زارة  رام��ى  االأ���ص��ت��اذ 
باملفو�صية   االإع�����الم  دائ����رة 
لالأ�رضى   العام  املفو�س  ومباركة 
الربدينى  تي�صري  الثوري  وع�صو 
�صيتم  ب��ح��ي��ث  ال���ط���رح  ع��ل��ي 
الأف��الم  عر�س  ي��وم  تخ�صي�س 

فيلم  .واأهمها  اال�رضى  
ال��ذى  مفتوح   ب��د  م��وؤ
كرمي  ق�صية  يحاكى 
من  ال��ف��ي��ل��م  ي��ون�����س 
املفو�صية،يذكر  اإنتاج  
�صيقام  املهرجان   ان    
ف��ى دورت����ه ال��راب��ع��ة 
وزاره  ب����رع����اي����ة 
الفل�صطينية   الثقافة 
جامعه  مع  وبال�رضاكة 
تتوا�صل   . فل�صطني 
اج���ت���م���اع���ات جل��ن��ة 
من  املكونة  التحكيم 
الدكتورة  االأع�����ص��اء  
الراعي  "غادة  الناقدة 

و���ص��ح  "اعتماد  "واملخرجة 
وال�صيناري�صت  "،والكاتبة 
"واملخرج"  ال�����ص��ن��اوي  "ديانا 
جلنة  ورئ��ي�����س  عبيد"  اأك����رم 

م�صطفى   / امل��خ��رج  التحكيم 
العر�س  ي��ام  اأ ان  يذكر  النبيه 
حتى   6/12/2020 يف  �صتنطلق 

.10/12/2020

تبارك اإقدام مهرجان العودة الفل�سطينى الرابع بتخ�سي�س يوم عر�س  
لالأ�سرى واإطالق جائزة كرمي يون�س 

اأخبار فل�سطني

الأ�سري اجلريح  نور 
داوود 

حياته من  �صطور 
عائلته  يف  الرابع  نور  وعا�س  ون�صًا  ولد   ، عمان  يف 
للوطن  العودة  حلم  حتقق  حتى   ، انفار   8 من  املكونة 
والدته  وتقول   ، قلقيلية  مدينة  العائلة  راأ�س  ومل�صقط 
اندلعت   حتى  قلقيلية  يف  االبتدائية   درا�صته  اكمل   "
ورغم  �صيء  كل  عن  فتخلى   ، االوىل  االنتفا�صة 
التحق  ثم   ، االحتالل  مقاومة  يف  �صارك  �صنه  �صغر 
عمل يف خمبز   " وت�صيف   ،" ال�صعبية  اجلبهة  ب�صفوف 
الن�صايل  واجبه  تادية  عن  يتوقف  ومل   ، �صنوات  لعدة 
االأق�صى  انتفا�صة  خالل  وتعزز  تزايد  الذي  والوطني 

." لالحتالل  مطلوبًا  فاأ�صبح 
واإ�صابة مالحقة 

والدته  وتقول   ، االحتالل  بتهديدات  نور  يهتم  مل 
امل�صلحة  خا�صة  املواجهات  يف  ال�صفوف  تقدم   "
ون�صب  مبالحقته  ا�صتمر  الذي  االحتالل  يهاب  مل 
بر�صا�صهم  اأ�صيب  املرات  اإحدى  ويف   ، له  الكمائن 
ذلك  ورغم   ، الي�رضى  بقدمه  احلو�س  منطقة  يف 
الكمائن  ب�صبب   " وت�صيف   ،" نف�صه  ت�صليم  رف�س 
اعتقل  حتى  والكهوف  اجلبال  بني  تنقل   ، والتهديدات 
اأريحا  من  القريبة  �صوفني  مبنطقة  خا�صة  عملية  يف 
بالتحقيق يف  �صهور  ، وق�صى عدة    24-4-2003 يف 
 22 ملدة  الفعلي  بال�صجن  حوكم  حتى   ، اجللمه  زنازين 

." عامًا 
الق�صبان خلف 

نور  بحق  االحتالل  فمار�س   ، كافيًا  احلكم  يكن  مل 
وتقول   ، العزل  خا�صة  واالنتقام  العقاب  اإ�صكال  كافة 
 ، الق�صبان  خلف  الزمته  املتمردة  روحه   " والدته 
عاقبته  التي  ال�صجون  مل�صلحة  الت�صدي  يف  ف�صارك 
فكان   ، اال�صتقرار  من  واحلرمان  والنقل  بالعزل 
 " وت�صيف   ،" القمعية  ل�صيا�صاتها  اخل�صوع   يرف�س 
فقد   ، �صحته  على  اأثرت   ، واالعتقال  التحقيق  ظروف 
وما   ، االإ�صابة  اثاأر  من  عالجه  ا�صتكمال  قبل  اعتقل 
كما   ، احلو�س  يف   ومتوا�صل  حاد  امل  من  يعاين  زال 
وترف�س   ، االأ�صنان  يف  وم�صاكل  بالدي�صك  اأ�صيب 
الآخر  �صجن  من  نقله  وتتعمد  عالجه  ال�صجون  اإدارة 

." معاناته  يفاقم  مما 
االأمني املنع 

، وكونها  حاليًا  نور  االأ�صري  يقبع   ،" رميون   " �صجن  يف 
والدته  زالت   بزيارته،ما  لها  ي�صمح  التي  الوحيدة 
وكل�صرتول  �صغط  من   اإمرا�صها   تقاوم  ثائر  ام 
معه  للتوا�صل   ، ومفا�صل  القلب  بع�صلة  و�صعف 
حرمان  العقوبات  واق�صي  اأب�صع   " وتقول   ، وزيارته 
ومر�صه  بال�صن  كربه  رغم  فوالده   ، عائلته  من  ابني 
مرفو�س امنيا ويزوره كل عامني مرة ، وجميع اإخوانه 
،ورغم  عام  كل  مرى  �صوى  بزيارته  لهم  ي�صمح  ال 
قرار  اإلغاء  املخابرات  ترف�س  واالحتجاج  ال�صكاوي 
معاناة  تعي�س  عائلتنا  كل   " وتكمل   ،" االأمني  املنع 
اأبنائي  تزوج  وعندما   ، وغيابه  لفقدانه  وحزينه  كبرية 
و�صقيقهم   يفرحوا  مل   ، و�صنابل  ولبنى  و�صعيد  ثائر 
بحريته  الكبرية  و  الوحيدة  وفرحتنا   ، الق�صبان  خلف 

نه  حت�صا ا و

عبد  امل�����رضي،  الرئي�س  ي�صعى 
ال�صت�صافة  ال�صي�صي،  الفتاح 
اإ�رضائيلية-فل�صطينية  �صالم  قمة 
ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����س ال������وزراء 

 ، ئيلي ا �رض الإ ا
ب���ن���ي���ام���ني 
ن���ت���ن���ي���اه���و 
وال��رئ��ي�����س 
لفل�صطيني  ا
حم������م������ود 
ع����ب����ا�����س، 
ب���ح�������ص���ب 
اإعالم  و�صائل 

عربية.
 ” وفق  اإ�رضائيلية،  م�صادر  وقالت 
لنتنياهو  بالن�صبة   ”i24news.tv
الرغبة يف اإر�صال اإ�صارات اإيجابية 

اجلديد  االأم��ري��ك��ي  ال��ن��ظ��ام  اإىل 
االأخرية  االأح��داث  لكن  موجودة، 
من  جتعل  اإ�رضائيل  حتيط  التي 
ال�صيء،  بع�س  �صعبة  املهمة 
املتكررة  الدعوات  مع  خ�صو�صا 
والعودة  الكني�صت  حل  اأجل  من 
االق���رتاع،  �صناديق  اىل  جم��ددا 
ت�صكيل  ال�صعب  من  و�صيكون 
هذه  مثل  لرتتيب  املنا�صب  املناخ 

القمة.
با�صت�صافة  ال�صي�صي  ويهتم 
الرئي�س  بني  م�صرتكة  �صالم  قمة 
ورئي�س  ع��ب��ا���س  الفل�صطيني 

التي  نتنياهو،  االإ�رضائيلي  الوزراء 
الرئي�س  عهد  تفتتح  اأن  �صاأنها  من 

بايدن. املنتخب جو  االأمريكي 
املفاو�صات  ا�صتئناف  �صاأن  ومن   
ان يعود بالفائدة على م�رض ويعيد 
اىل القاهرة دورها كمحور رئي�صي 
يوؤثر،  الذي  االأو�صط  ال�رضق  يف 
وكذلك  اخلليج،  دول  جانب  اىل 
الق�صية  اإع��ادة  عبا�س  �صيحاول 
االأحداث،  مركز  اإىل  الفل�صطينية 
بعد اأن حو�رضت يف الزاوية خالل 
دونالد  للرئي�س  االأربع  ال�صنوات 

االأبي�س. البيت  ترامب يف 

ال�سي�سي ي�سعى ل�ست�سافة قمة �سالم اإ�سرائيلية فل�سطينية جتمع نتنياهو وعبا�س 
لتحريك العملية ال�سيا�سية والعودة للمفاو�سات
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خالفات ب�ساأن خف�س الإمدادات.. “رويرتز” تك�سف: 

الإمارات تخرج من جناح النفوذ ال�سعودي
 يف اأوبك والريا�س حمبطة

قراءة / حممد علي
---------------- 

م�صدر-  عن  -نقال  الوكالة  فادت  واأ
عر�س  االإح��ب��اط  ه��ذا  ب�صبب  ن��ه  اأ
وزي���ر ال��ط��اق��ة ال�����ص��ع��ودي االأم��ري 
عن  التنحي  �صلمان  بن  العزيز  عبد 
املراقبة  جلنة  رئي�س  نائب  من�صب 
اأوب���ك.  يف  امل�����ص��رتك��ة  ال���وزاري���ة 
على  الرئي�س  نائب  من�صب  وُعر�س 
فاد  االإمارات، لكنها مل ترغب فيه. واأ
ال�صعودي  الوزير  باأن  امل�صادر  اأحد 
عن  يخرج  لن  لكنه  للغاية،  م�صتاء 
طالبت  ال�صعودية  وكانت  التوافق. 
املا�صي  االثنني  اأوب��ك  اجتماع  يف 
تخفي�صات  بتمديد  االأع�صاء  الدول 
رويرتز  ونقلت  اأ�صهر.   3 االإمدادات 
م���ارات  االإ اإن  قولها  م�صادر  ع��ن 
ال���دول  ت��ل��ت��زم  اأن  ����رضورة  ت���رى 
بالتخفي�صات  الزائد  نتاج  االإ ذات 

نتاج  االإ عن  والتعوي�س  لها،  املحددة 
النفط  وزراء  واأرجاأ  قبل.  من  الزائد 
حمادثات  بل�س”  “اأوبك  حتالف  يف 
ُبعد  ع��ن  ال��ث��الث��اء  م��ق��ررة  ك��ان��ت 
يف  النفط  ن��ت��اج  اإ �صيا�صة  ب�صاأن 
ويبلغ  اخلمي�س.  غد  اإىل  املقبل  العام 
ماليني   7 الراهنة  التخفي�صات  حجم 

نحو  متثل  ا،  يوميًّ برميل  األف  و700 
العاملي. الطلب  من   8%

اأن  م�����ص��ادر  ع��ن  روي���رتز  ونقلت 
ما  التحالف  يف  الرئي�صية  ال��دول 
نتاج،  االإ حجم  ب�صاأن  خمتلفة  زالت 
العاملي  الطلب  يف  �صعف  و�صط 
وعقد  ك���ورون���ا.  ج��ائ��ح��ة  ب�صبب 

ال����وزراء اج��ت��م��اًع��ا االث��ن��ني، ذك��ر 
نه  اأ ال�صعودي  الطاقة  وزير  خالله 
رئا�صة  يف  امل�صاركة  عن  �صيتنحى 

بالتحالف. وزارية  رقابة  جلنة 
االإمارات  موقف  اإن  امل�صادر  وقالت 
ا�صرتطت  بعدما  التعقيدات  زاد 
االأع�صاء  ال��دول  التزام  ظبي  ب��و  اأ
تخفي�صات  ب�����ص��اأن  ب��ت��ع��ه��دات��ه��ا 

التمديد. يد  توؤ لكي  نتاج  االإ
اأ�صعار  هبطت  ذل��ك،  غ�صون  يف 
ب�صاأن  املخاوف  عادت  بعدما  النفط 
عقب  ال��ع��امل��ي،  امل��ع��رو���س  زي���ادة 
بل�س”  “اأوبك  حتالف  اأع�صاء  اإرجاء 

. تهم ثا د حما
يف  ب��رن��ت  م��زي��ج  �صعر  وانخف�س 
اإىل  القادم  الثاين  يناير/كانون  عقود 
حني  يف  للربميل،  دوالرا   47.6 نحو 
تك�صا�س  غرب  خام  �صعر  انخف�س 
دوالرا   45 ن��ح��و  اإىل  االأم��ريك��ي 

. ميل للرب

ب�سبب رف�سها  ال�سعودية حمبطة من الإمارات  اإن  اأوبك )OPEC( قولها  نقلت وكالة رويرتز عن م�سادر يف منظمة 
)اأوبك  اأوبك وحلفائها  اإ�سرتاتيجية  للبت يف  املنظمة يومني  تاأجيل اجتماع  اإىل  اأدى  ما  النفط؛ وهو  اإمدادات  تخفي�س 

اأوبك. اأن الإمارات خرجت هذا الأ�سبوع من حتت جناح النفوذ ال�سعودي يف  بل�س(، واأ�سافت امل�سادر 

اأ����ص���درت م��ن��ظ��م��ة ال�����رضط��ة 
"االإنرتبول"  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
ن��ف��اذ  حت��ذي��را دول��ي��ا الأج��ه��زة اإ
تزايد  من  العامل،  حول  القانون 
ب�صبكات  امل��رت��ب��ط��ة  امل��خ��اط��ر 
ت�صتهدف  التي  املنظمة  اجلرمية 
ل��ق��اح��ات ف���ريو����س ك���ورون���ا 
"كوفيد  ملر�س  امل�صبب  امل�صتجد، 

."19  -

بيان،  يف  الدولية  املنظمة  وقالت 
االإنرتبول  "اأ�صدر  االأربعاء:  يوم 
ن��ف��اذ  اإ الأج��ه��زة  ع��امل��ي��ا  تنبيها 
البالغ  االأع�صاء  دوله  يف  القانون 
لال�صتعداد  دول��ة،   194 عددها 
التي  املنظمة  اجلرمية  ل�صبكات 
على  كورونا،  لقاحات  ت�صتهدف 

االإنرتنت". وعرب  الواقع  اأر�س 
ق.د

الرتكية  نا�صول"  "االأ وكالة  فادت  اأ
مواطنا   20 نحو  بتوقيف  الر�صمية 
اليوم  نقرة،  اأ العا�صمة  يف  عراقيا 
تنظيم  مع  العمل  بتهمة  االأربعاء، 

"داع�س".
عنا�رض  اأن  ال��وك��ال��ة  واأك����دت 
واأجهزة  االإرهاب  مكافحة  �رضطة 
اليوم  القب�س  األقت  اال�صتخبارات 
نهم  اأ يف  ي�صتبه  عراقيا   18 على 
يزال  وال  ب�"داع�س"  �صلة  على 
فيهما  م�صتبه  عن  جاريا  البحث 

اآخرين. اثنني 

نا�صول"  "االأ وكالة  وذك��رت  هذا 
الرتكية  االأم��ن  "اأجهزة  اأن  اأم�س 
اع��ت��ق��ل��ت خ���الل ال�����ص��ه��ر االأخ���ري 
التواطوؤ  يف  بهم  م�صتبها   294
�صل�صلة  واأحبطت  "داع�س"  مع 
ا�صطنبول  يف  اإرهابية  خمططات 

واأ�صنة". نقرة  واأ
االجانب  امل�صلحني  اغلب  ان  يذكر 
جانب  اىل  ويقاتلون  قاتلوا  الذين 
عرب  اليها  دخلوا  �صوريا  يف  داع�س 

الرتكية. االرا�صي 
ق.د

من  م��ري��ك��ي��ًا  اأ ن��ائ��ب��ًا   13 ان�����ص��م 
والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبني 
م�رضوع  على  املوقعني  الئحة  اإىل 
االأمريكي  الرئي�س  يدعو  قانون 
االأمريكية،  ال��ق��وات  �صحب  اإىل 
العدائية  بالعمليات  و�صفوها  مما 
ال��ي��م��ن.  يف  ب��ه��ا  امل�������رضح  غ���ري 
-ال��ذي  القانون  م�رضوع  وين�س 
من  نائبًا   20 توقيع  يحمل  ب��ات 
"امل�صاركة  اأن  ع��ل��ى  احل��زب��ني- 
امل�رضح  غري  االأمريكية  الع�صكرية 
اإحداث  يف  اأ�صهمت  اليمن  يف  بها 
العامل".  يف  ن�صانية  اإ اأزم��ة  اأك��رب 
الرئي�س  القانون  م�رضوع  ويدعو 
االأمريكية  ال��ق��وات  �صحب  اإىل 
اليمن،  يف  العدائية  االأعمال  من 
من  يومًا   30 يتجاوز  ال  موعد  يف 

اعتماده. تاريخ 
�صحب  على  امل�رضوع  ين�س  كما 
يف  امل�صاركة  االأمريكية  القوات 
و  اأ التن�صيق  و  اأ القيادة،  اأع��م��ال 
ال��ق��وات  مرافقة  اأو  التحركات 
غري  اأو  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  الع�صكرية 

االإماراتية  اأو  ال�صعودية  النظامية 
اجلي�س  �صد  العمليات  اإط��ار  يف 
اليمن.  يف  ال�صعبية  وال��ل��ج��ان 
ي�صتثني  القانون  م�رضوع  لكن 
ت�صارك  التي  االأمريكية  القوات 
القاعدة،  تنظيم  �صد  العمليات  يف 
اإحالة  ومتت  بها.  املرتبطة  تلك  اأو 
ال�صوؤون  جلنة  اإىل  القانون  م�رضوع 
للنظر  النواب  جمل�س  يف  اخلارجية 
على  امل�رضوع  مترير  ويعتمد  فيه. 
االأ�صبوعني  خالل  عليه  الت�صديق 
يف  �صيكون  ن��ه  ف��اإ واإال  املقبلني، 
اأن  ي�صتدعي  مم��ا  امل��ل��غ��ى؛  ح��ك��م 
النواب  جمل�س  يف  اأع�صاء  يعيد 
و�صهد  ثانية.  مرة  تقدميه  اجلديد 
ال��ك��ون��غ��ر���س ع��ل��ى م���دى ال��ع��ام 
امل��ا���ص��ي ج��ه��وداً ل��وق��ف ال��دع��م 
للتحالف  االأمريكي  الع�صكري 
ال�صعودية  تقوده  ال��ذي  العدوان 
لكن  اليمن،  يف  االإمارات  مب�صاركة 
اأي  اعتماد  يف  تفلح  مل  اجلهود  تلك 

قرار. م�رضوع 
ق.د

وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت 
"ال�صيدة  ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة 
موا�صلة  ان   : اينغ"  ت�صون  هوا 
ال��ن��ووي  االت��ف��اق  على  احل��ف��اظ 
رئي�صيا  �رضطا  ي�صكل  وتنفيذه، 
ت�صوية  اجل  من  �صيا�صي  حل  الأي 

االيرانية. النووية  الق�صية 
الثالثاء،  ال�صحفي  موؤمترها  ويف 

اجتماع  اىل  "اينغ"  ا���ص��ارت 
ال��ل��ج��ن��ة امل�����ص��رتك��ة ل��الت��ف��اق 
 16 يف  عقده  واملرتقب  النووي 
احل��ايل؛  /دي�صمرب  االول  كانون 
�صيناق�صون  امل�صاركني  ان  مبينة 
الق�صية  ب�صاأن  امل�صتجدات  اخر 
تنفيذ  واليات  االيرانية  النووية 
والتن�صيق  النووي  االتفاق  بنود 

هذا  يف  القادمة  امل��راح��ل  ب�صاأن 
املتحدثة  واك���دت  اخل�����ص��و���س. 
ال�صينية،  اخلارجية  وزارة  با�صم 
�صيح�رضون  بالدها  عن  ممثلني  ان 
ب��ان  متطلعة  االج��ت��م��اع؛  ه���ذا 
الفر�صة  املختلفة  االطراف  تغتنم 
اجل  من  احلدث  هذا  عرب  املتاحة 
ال��دف��اع ع��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي 

فهم  اىل  والتو�صل  فاكرث،  اكرث 
 2231 ال��ق��رار  ب�صان  م�صرتك 
عن  ف�صال  بالكامل،  وتنفيذه 
للتحديات  جمدية  حلول  ايجاد 
قدما  امل�صي  وبالتايل  الراهنة 
االيرانية  النووية  الق�صية  حلل 

. �صيا �صيا
ق.د

يف  االأمريكية  العدل  وزارة  حتقق 
البيت  اىل  م��وال  اأ حتويل  احتمال 
عفو  اإ���ص��دار  م��ق��اب��ل  ب��ي�����س  االأ
مت  وث��ائ��ق  اىل  ا�صتنادا  رئا�صي، 
احتادية.  حمكمة  يف  عنها  الك�صف 
عنها  تك�صف  العفو؛  مقابل  ر�صوة 
ق�صية  يف  االأمريكية  العدل  وزارة 
اأمريكية؛  ف�صاد  مبنظومة  تتعلق 
وحمامني  �صغط  جماعات  ت�صم 
وم��ت��ربع��ا ث��ري��ا مم���ول حل��م��الت 
يف  موجود  اخر  و�صخ�س  �صيا�صية 
عفو  من  اال�صتفادة  يريد  ال�صجن 
عقوبات. لتنفيذ  تعليق  اأو  رئا�صي 

اب/ م��ن��ذ  ال�����ص��اري  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
بتحديد  ي�صمح  ال  اأغ�����ص��ط�����س 
تغطية  متت  الذين  ف��راد  االأ هوية 
�رضعية  يتناول  لكنه  اأ�صمائهم، 
ال��ب��ح��ث ب��ات�����ص��االت واأج��ه��زة 
ومن  لالأ�صخا�س  تابعة  اإلكرتونية 

حمامون. بينهم 
حمامني  ان  اإىل  التقرير  وي�صري 
�رضية  �صغط  جماعات  من  فرادا  واأ
البيت  يف  م�صوؤولني  ا�صتهدفوا 
رئا�صي،  عفو  لطلب  ب��ي�����س  االأ
اجلوهرية  امل�صاهمات  ان  موؤكدين 
املا�صي  يف  قدمت  التي  احلملة  يف 

الهامة  ال�صيا�صية  وامل�صاهمات 
قد  م��ت��ربع؛  م��ن ج��ان��ب  امل��ق��دم��ة 
ي�صعى  �صخ�س  ب��ا���ص��م  ت��ك��ون 

العفو. على  للح�صول 
تاريخ  يحدد  مل  التقرير  اأن  ورغم 
لكنه  االأح����داث.  ت��ل��ك  ح�����ص��ول 
يف  ح�����ص��ا���س  وق���ت  يف  ك�����ص��ف 
يوجد  فيما  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
تو�صك  الذي  الرئي�س  باأن  ت�صكيك 
والي��ت��ه ع��ل��ى االن��ت��ه��اء دون��ال��د 
الرئا�صي  العفو  مينح  رمبا  ترامب؛ 
بعدما  االأ�صخا�س  من  مزيد  اإىل 
لالأمن  ال�صابق  مل�صت�صاره  قدمه 

االأرب��ع��اء  فلني  مايكل  القومي 
من  العديد  مع  فعل  كما  املا�صي؛ 
منح  حيث  ال�صيا�صيني؛  حلفائه 

عنهم. عقوبات  قل�س  اأو  عفوا 
اإمكانية  حول  نقا�س  ثمة  نه  اأ كما 
عن  عفوا  نف�صه  ترامب  مينح  اأن 
الق�صاء  يف  به  ي��دان  قد  ما  كل 

الرئا�صية. بواليته  عالقة  على 
املتحدة  الواليات  �صاء  روؤ ويتمتع 
ب�صلطات  ال��د���ص��ت��ور  مب��وج��ب 
بجرائم  مدانني  عن  للعفو  وا�صعة 

احتادية.
علي حممد  قراءة/ 

االأربعاء،  ثيوبية  اإ م�صادر  اأعلنت 
ع���ن وق����وع ان��ف��ج��ار و���ص��ف��ت��ه 
اأدي�س  العا�صمة  يف  ب�"ال�صغري" 
عن  تفا�صيل  ورود  دون  ب��اب��ا،  اأ
مادية.  خ�صائر  اأو  �صحايا  وج��ود 
ل�"رويرتز"  ع��ي��ان  �صهود  وذك��ر 
حي  يف  وقع  �صغريا  "انفجارا  اأن 
دي�س  اأ ثيوبية  االإ بالعا�صمة  بويل 
كانوا  م��ن  و�صفه  فيما  بابا"،  اأ
حمكوم".  "تفجري  نه  باأ املوقع  يف 
ث��ي��وب��ي��ة  وات��ه��م��ت احل��ك��وم��ة االإ
تيغراي  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة 
دي�����س  اأ يف  لهجمات  بالتخطيط 
اإىل  ي�صري  ما  هناك  لي�س  لكن  بابا،  اأ
الدائرة  باحلرب  مرتبطة  الواقعة  اأن 
يف  ال��واق��ع  قليم  االإ يف  �صهر  منذ 

ثيوبيا. اإ �صمال 
احلكومة  م��ن  تعليق  ي�صدر  ومل 
بابا  اأ دي�س  اأ �رضطة  من  اأو  ثيوبية  االإ

احلادث. على  االحتادية  ال�رضطة  اأو 
اأع��ل��ن��ت  م��ت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
اأن  ال��ث��الث��اء،  ي��وم  امل��ت��ح��دة،  االأمم 

ثيوبيا  اإ م��ع  ج��اري��ة  امل��ف��او���ص��ات 
قليم  اإ اإيل  ن�����ص��اين  االإ للو�صول 
ن��زاع��ا  ي�صهد  ال���ذي  "تيغراي" 
حقيقيا"  خطرا  اأن"  موؤكدة  م�صلحا، 

قليم. االإ يواجه 
عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 
با�صم  املتحدث  دوجاريك،  �صتيفان 
غوتريي�س،  اأنطونيو  العام،  االأمني 
يف  الدولية  للمنظمة  الدائم  باملقر 

نيويورك.
"املفاو�صات  دوج��اري��ك:  وق���ال 
م�صتمرة،  ثيوبية  االإ احلكومة  مع 
بعثات  لدعم  )اأمميني(  فرادا  اأ ون�رضنا 
املحتملة  واال���ص��ت��ج��اب��ة  التقييم 
"بينما  ن��ه  اأ م�صيفا  تيغراي"،  يف 
القول  ميكنني  املفاو�صات  ت�صتمر 
ب�صكل  مت�صي  امل��ف��او���ص��ات  اإن 

ثيوبي". االإ الطرف  مع  اإيجابي 
�صهر  من  يقرب  ما  "منذ  وت��اب��ع: 
الو�صع  ي�صتمر  النزاع،  بدء  منذ 
اإىل  م�صريا  التدهور"،  يف  ن�صاين  االإ
املجال  يف  العاملني  "زمالءنا  اأن 

بوجود  ف��ادوا  اأ بامليدان،  ن�صاين  االإ
الطوارئ  م��دادات  اإ يف  حاد  نق�س 
املتزايدة". لالحتياجات  لال�صتجابة 

األف   800 من  "اأكرث  اأن  واأو�صح 
اإىل  م��ا���ص��ة  ح��اج��ة  يف  ���ص��خ�����س 
تيغراي  يف  واحل��م��اي��ة،  امل�صاعدة 
األف   96 من  يقرب  ما  ي�صمل  وهذا 
األف   600 وحوايل  اأري��رتي،  الجئ 
امل�صاعدات  على  يعتمدون  �صخ�س 

احلياة". قيد  على  للبقاء  الغذائية 
"املخاوف  اإن  االأممي  املتحدث  وقال 
واملخيمات  ���ص��اع��ة  ك��ل  ت��ت��زاي��د 
ما  االأط��ع��م��ة،  منها  تنفد  ���ص��وف 
خطرا  التغذية  و�صوء  اجلوع  يجعل 

. " حقيقيا
ال�صامية  امل��ف��و���ص��ي��ة  واأط��ل��ق��ت 
الالجئني  ل�����ص��وؤون  املتحدة  ل��الأمم 
خطة  االأ�صبوع  نهاية  عطلة  خالل 
ال��ع��دد  م��ع  للتعامل  ا���ص��ت��ج��اب��ة، 
ال�صودان  يف  الالجئني  من  املتزايد 
األف   46 من  اأك��رث  ليه  اإ فر  ال��ذي 

االآن. حتى  الجئ 

املجال  يف  �رضيكا   30 اخلطة  وت�صم 
جنب  اإىل  جنبا  يعملون  ن�صاين  االإ
واملياه  املاأوى  لتوفري  احلكومة  مع 
م�����دادات االأخ���رى،  وال��غ��ذاء واالإ
لتلبية  دوالر  مليون   147 بتكلفة 
األف   100 اإىل  ي�صل  ما  احتياجات 
املقبلة. ال�صتة  االأ�صهر  خالل  الجئ 

نوفمرب  ال��ث��اين/  ت�رضين   4 ومنذ 
امل��ا���ص��ي، ت��ت��وا���ص��ل م��واج��ه��ات 
ث��ي��وب��ي  االإ اجل��ي�����س  ب��ني  م�صلحة 
ال�صعبية  و"اجلبهة  ال��ف��ي��درايل 
قبل  قليم،  االإ يف  تيغراي"  لتحرير 
عن  يام  اأ قبل  بابا  اأ دي�س  اأ تعلن  اأن 

عا�صمته. على  �صيطرتها 
وه��ي��م��ن��ت اجل��ب��ه��ة ع��ل��ى احل��ي��اة 
 3 لنحو  ثيوبيا  اإ يف  ال�صيا�صية 
اإىل  اأحمد  اآبي  ي�صل  اأن  قبل  عقود، 
اأول  لي�صبح   ،2018 عام  ال�صلطة 
"اأورومو"  عرقية  من  وزراء  رئي�س 
 108 نحو  ف��راده��ا  اأ ع��دد  ال��ب��ال��غ 

ماليني.
ق.د

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي 
ا�صتعداده  م���ادورو،  نيكوال�س 
ق��وى  ف����ازت  ذا  اإ ل��ال���ص��ت��ق��ال��ة 
االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ع��ار���ص��ة 
م��ادورو  وق��ال  املقبلة.  الربملانية 
قدًما،  �صنم�صي  فزنا،  حال  "يف 
اإن  ��ا  ي�����صً اأ ق���ول  اأ اأن  يجب  لكن 
حال  ويف  اأيديكم.  بني  م�صريي 
اأتنحى  ف�صوف  املعار�صة،  فازت 
فازت  ذا  اإ الرئي�س.  من�صب  من 
لن  االن��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ع��ار���ص��ة 
ال�صعب  يد  يف  ق��دري  هنا،  ب��ق  اأ

لفنزويل". ا
و���ص��ت��ج��ري ان��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان 
امل��ك��ون م��ن غ��رف��ة واح����دة يف 
حيث  املقبل،  االأح��د  يوم  فنزويال 
ورابطة  اأح���زاب   107 يتناف�س 
ول��ن  امل��ق��اع��د.  ع��ل��ى  �صيا�صية 
التي  ال�صيا�صية،  الكتلة  ت�صارك 
ت�����ص��م ح���زب امل��ع��ار���س خ��وان 

ودع��ا  االن��ت��خ��اب��ات.  غ��واي��دو يف 
رئي�ًصا  نف�صه  اأعلن  الذي  غوايدو، 
كانون  يناير/  يف  للبالد  قًتا  موؤ
احتجاجات  اإىل   ،2019 ال��ث��اين 
وغادر  احلكومة  �صد  جماهريية 
اأدى  م��ا  ف�صلها،  بعد  ف��ن��زوي��ال 
ال��ع��ق��وب��ات  م���ن  م���وج���ة  اإىل 
���ص��د ال�����رضك��ات وامل�����ص��وؤول��ني 
الواليات  قبل  من  الفنزويليني 

. ملتحدة ا
املعار�صة  اأحزاب  من  عدد  ورف�س 
بنتائج  االع����رتاف  الفنزويلية 
الرئي�س  وحثوا   2018 انتخابات 
التنحي،  على  مادورو  نيكوال�س 
غوايدو  حملة  اأن  االأخري  اأكد  بينما 
اأمريكية  خطة  من  ج��زًءا  كانت 
والو�صول  به  االإطاحة  اإىل  تهدف 
وم���وارد  ف��ن��زوي��ال  اأ���ص��ول  اإىل 

والغاز. النفط 
ق.د

العامل  اأنحاء  جميع  "الإنرتبول"يحذر 
ب�ساأن "لقاحات كورونا"!

اأنقرة تعتقل نحو 20 عراقيا بتهمة 
العمل مع "داع�س"

م�سروع قانون بالكونغر�س يطالب 
ب�سحب القوات الأمريكية من اليمن

بكني : احلفاظ على التفاق النووي �سرط رئي�سي حلل الق�سية النووية اليرانية

ف�سيحة ترامب.. ر�ساوى مقابل اإ�سدار عفو رئا�سي 

انفجار بعا�سمة اإثيوبيا..ومفاو�سات للو�سول الإن�ساين لـ"تيغراي"

مادورو يعلن �سرط تنحيه من من�سب 
الرئي�س
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الأ�ستاذة الباحثة ن�سرين ناجوي يف حوار لـ"التحرير":

التاريخ ذاكرة ال�سعوب وعلينا املطالبة بالأر�سيف
 اأقرتح تكوين هيئة علمية خمت�سة يف التاريخ احلديث 

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

اجليل  ه��ذا  ِا�صتقل  وه��ل  ال��ث��ورة، 
كما  ومناهجه،  وطريقته  باأ�صلوبه 
عن  ال�صياق  ذات  يف  ناجوي،  حتدثت 
وال�ِصرَي  املذكرات  اأهمية  مدى  ما 
يف  ال�صفوية  وال�صهادات  الذاتية 
مبثابة  حقا  هي  وهل  التاريخ،  كتابة 

. التاريخ  كتابة  يف  ُمهمة  م�صادر 
التزييف  و  اأ املُ��ب��ال��غ��ة  ع��ن  بعيدا 
معينة،  تاريخية  بحقائق  مي�س  اّلذي 
اإىل  اأخ��رى  جهة  م��ن  تطرقت  كما 
حماوالت  يف  بالتهاون  ُي�صمى  ما 
جديدة،  تاريخية  لكتابة  التاأ�صي�س 
كون  اإىل  التهاون  هذا  يرجع  وهل 
ظ��ّل  امل����وؤرخ  و  اأ ال��ت��اري��خ  ك��ات��ب 
التي  الوثائق  ِا�صتنطاق  عن  عاجزا 
لية  اآ قراءًة  بقراءتها  يقوم  ما  كثريا 
موؤكدة  وِا�صتنطاق.  متحي�س  دون 
ّن  اأ ب��ال��ذات،  التف�صيل  ه��ذا  يف 
عراقيل  ُت��واج��ه��ه  ال�صاب  امل���وؤرخ 
ل��ي��ات  واآ ب���اأدوات  ُمرتبطة  ك��ث��رية 
متعلقة  اأخ��رى  وعراقيل  التاأريخ 
ظل  ويف  لذلك  الثقايّف،  باملحيط 
من  يكون  الظروف  هذه  ِا�صتمرار 
املرجوة  النقلة  حتقيق  عليه  الع�صري 
–اأي  ف��ه��و  ه��ذا  وم��ع  م��ول��ة.  وامل��اأ
اإىل  ُمِلحة  بحاجة  ال�صاب-  امل��وؤرخ 

وم�صموًنا. منهًجا  كتابته  جتديد 
كتابة  مع  رحلتك  كانت  كيف  التحرير: 
يف  الإ�سباين  ال�ستعمار  كتابك  ون�سر 

اجلزائر؟
ك���ان���ت رح��ل��ت��ي ك��ل��ه��ا ح��م��ا���س 
درا���ص��ة  اخ���رتت  الأين  وت�����ص��وي��ق؛ 
نني  الأ ميويل؛  مع  يتنا�صب  مو�صوع 
الفرتة  ه��ذه  درا���ص��ة  اأحببت  لطاملا 
من  احلديث،  التاريخ  يف  الغام�صة 

اجلامعة. يام  اأ
التحرير: كيف تبادرت اإىل ذهنك فكرة 
يف  اعرت�ستك  وهل  والتاأليف،  الكتابة 

وال�سعوبات؟ املعيقات  بع�س  بداياتك 
علمي  بحث  ي��وج��د  ال  ن��ه  اأ اأعتقد 
كرثة  اأن  اإال  ال�صعوبات،  من  خال 
التي  التاريخ،  كتب  على  االط��الع 
تاريخية  ووق��ائ��ع  اأح��داث��ا  حت��م��ل 
احل��دث،  وزم��ن  مكان  اإىل  ت��اأخ��ذك 
ت�صويق  كلها  حيثيات  من  حتمله  مما 
االط��الع،  ع��امل  يف  تغو�س  جتعلك 
من  الكتاب  من  جزءا  بذاك  لتكون 

ليف. والتاأ الكتابة  خالل 
ودعما  ت�سجيعا  لقيت  هل  التحرير: 
واأبحاثك  كتاباتك  يف  ومعنويا  ماديا 
الإ�سباين،  ال�ستعمار  عن  هذه  امليدانية 
وال�ستطالعية  املكثفة  كتاباتك  ويف 
ال�ستعمار  ــرتة  ف عــن  والــتــقــريــريــة 
العثماين؟ والتواجد  للجزائر  الإ�سباين 

املادي  الدعم  وجدت  لقد  احلقيقة  يف 
حفظهما  والدي  من  فقط  واملعنوي 
كبرية  م��ع��ار���ص��ة  وتلقيت  ال��ل��ه، 
حول  لي�س  اأ���ص��دق��ائ��ي  ط��رف  م��ن 

كانوا  ن��ه��م  الأ ككاتبة؛  م�رضوعي 
واجتهادي  حبي  مدى  جيدا  يعلمون 
كانت  منا  واإ العلمي،  البحث  جمال  يف 
اأال  اخ��رتت��ه؛  ال��ذي  املو�صوع  ح��ول 
للجزائر  االإ�صباين  اال�صتعمار  وهو 
التواجد  واإ�صكالية   1792-1505
كفيلة  غري  نني  اأ وا  راأ نهم  الأ الرتكي؛ 
اإ�صكال  فيه  م��و���ص��وع  ب��درا���ص��ة 
من  االآراء  يف  وت�����ص��ارب  معمق 
الكتابة،  جم��ال  يف  يل  رحلة  اأول 
�صغفي  و�صدة  معار�صتهم  اأن  اإال 
اندفاعي؛  من  زادت  املو�صوع  بهذا 
فيه  ق��ول  الأ لي�س  الكتاب  ليف  لتاأ
نها  الأ االإ�صكالية،  حللت  قد  نني  اأ
يف  نا  اأ نظري  وجهة  تبقى  باالأخري 
والتفنيد  للنقد  قابلة  وهي  الطرح 
متاأكدة  اأين  اإال  والرتجيح،  القبول  و  اأ
من  الكتاب  يقراأ  عندما  القارئ  اأن 
نه  اأ يرى  �صوف  نهايته  اإىل  بدايته 
اجلواب؛  معرفة  ال�رضوري  من  لي�س 
له  تو�صح  ق��د  ب��ذل��ك  ي��ك��ون  ن��ه  الأ
كانت  ال��ت��ي  م����ور  االأ م��ن  ال��ك��ث��ري 

. م�صة غا
الحتالل  فــرتة  طــول  رغــم  التحرير: 
الدرا�سية  املناهج  اأن  اإل  الإ�سباين 
ق�سة  تدر�س  ل  اجلزائر،  يف  البتدائية 
ل�سنوات.  دام  الذي  الإ�سباين  الحتالل 
الذي  وما  يا ترى من وجهة نظرك  ملاذا 

تقرتحينه؟
احلديثة  الفرتة  يف  اجلزائر  تاريخ  يعد 
بحيث  الغمو�س،  ي�صوبه  تاريخا 
تكاد  اأو  املحلية  امل�صادر  فيه  تقل 
اإ�صكاالت  عدة  عنه  نتج  مما  تنعدم، 
التي  امل�صاكل  اإىل  ال�صبب  ويعود 
ب��ان  واإ قبيل  البالد  تعي�صها  كانت 
انعدام  نتيجة  االإ�صباين،  اال�صتعمار 
اجلهاز  و�صعف  املركزية  ال��وح��دة 
والع�صكري،  وال�صيا�صي  داري  االإ
وت���ده���ور ال��و���ص��ع االق��ت�����ص��ادي 
هجرة  اإىل  اأدى  ه��ذا  واالجتماعي، 
وطلبة  واملفكرين  العلماء  اأغلب 
االأخرى؛  العربية  البلدان  اإىل  العلم 
ب��ح��اث��ه��م  مل��وا���ص��ل��ة درا���ص��ات��ه��م واأ
ال��راح��ة  ت�����ص��وده  ج��و  يف  العلمية 
والتدوين  الكتابة  فنق�صت  واالأمان، 
اإال  املحلية  امل�صادر  من  يبق  ومل 
النا�رضي  ب��ورا���س  اأ اأمثال  القليل، 
جمريات  لنا  نقل  الذي  املع�صكري 
عن  الغام�صة  الفرتة  ه��ذه  وخبايا 
ن��ا  واأ امل�صتعمرة.  اجل��زائ��ر  ت��اري��خ 
خمت�صة  علمية  هيئة  تكوين  اأقرتح 
اأجل  من  تعمل  احلديث،  التاريخ  يف 
خالل  م��ن  احلقائق  اإىل  ال��و���ص��ول 
ب�رضط  االأجنبية،  اأو  املحلية  امل�صادر 
والتحليل  والتمحي�س  التدقيق 
اجلزائر  اأر�صيف  على  واالع��ت��م��اد 
لتج�صيد  مدريد،  بجامعة  املوجود 
الفرتة.  تلك  لتاريخ  وا�صحة  وقائع 

تاأويلية  م�سائل  عدة  واجهتنا  التحرير: 
مو�سوع  عالج  الذي  بالتاأريخ،  تتعلق 

هذا  تقييم  وخالل  العثمانية،  اجلزائر 
ت�ساوؤلت  ذهننا  اإىل  تبادرت  التاأريخ 
 60 حوايل  بعد  للنقا�س  اليوم  نطرحها 
اأهم  ما  امل�ستقلة،  اجلزائر  عمر  من  �سنة 
يف  عليها  ركزت  التي  الرئي�سية  الق�سايا 

؟ بحثك
قبل  من  اأ�صمع  كنت  ما  كثريا  نني  اإ
اأن  فكرة  يحملون  الذين  االأ�صخا�س 
ا�صتعمار،  باجلزائر  العثماين  الوجود 
لها  يكن  مل  العثمانية  الدولة  واأن 
الثقايف  اجلانب  تطوير  يف  ال��دور 
عن  فاأجبت  ب��اجل��زائ��ر،  وال��ع��م��راين 
يف  جلية  كانت  التي  الق�صية  هذه 
عنها.  االإجابة  اأق�صد  اأن  دون  بحثي 
كان  اجلزائر  يف  العثماين  الوجود  اإن 
تعانيه  ك��ان��ت  مم��ا  ح��رج��ة  ف��رتة  يف 
اال�صتعمار  ب��ان  واإ قبل  من  البالد 
تطوير  اإال  ي�صعها  فلم  االأ�صباين، 
باجلانب  املرتبط  االقت�صادي  اجلانب 

القر�صنة. يف  املتمثل  الع�صكري، 
بني  الفرق  �رضح  على  رك��زت  كما 
والقر�صنة  االأوروب��ي��ة  القر�صنة 
االأجانب  للموؤرخني  كرد  االإ�صالمية، 
�صمعة  ت�صويه  اإىل  ي�صعون  الذين 
يوجد  بحيث  اجلهادي،  اجلزائر  تاريخ 
تقوم  قر�صنة  القر�صنة:  من  نوعان 
يف  املتمثلة  وال�صلب  النهب  على 
تقوم  التي  االأوروب��ي��ة،  القر�صنة 
وبيع  والفتك  والظلم  القتل  على 
وتن�صريهم  النا�س  وا�صتعباد  الرقيق 
تعترب  الثانية  والقر�صنة  اإك��راه��ا، 
هدفها  الدفاعية  احل��روب  من  نوعا 
يف  املتمثلة  اأي  االقت�صاد؛  ���رضب 
تقوم  التي  االإ�صالمية،  القر�صنة 
االإ�صالم  حقوق  عن  ال��دف��اع  على 
بطابع  تت�صم  وال��ت��ي  وامل�صلمني، 

د. اجلها
مازالت  التاريخ  كتابة  اإعادة  التحرير: 
البلدان  حا�سر  ت�سغل  م�ساألة  ت�سكل 
ال�ستقالل،  ــة  ــداي ب منذ  املــغــاربــيــة 
التاريخ  يف  التفكري  ــادة  اإع زالــت  وما 
الإرها�سات  من  البلدان  لهذه  الوطني 
والكتاب؛  املوؤرخني  فقط  لي�س  الرئي�سة 
حلركات  بالن�سبة  اأيــ�ــســا  كــذلــك  بــل 
الأيديولوجية  والتيارات  ال�سيا�سة 
ل  وملــاذا  هذا؟  يف  راأيــك  ما  املغاربية. 
كتابة  لإعادة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  جند 

الوطني؟ التاريخ 
جمال  يف  املتخ�ص�صني  غري  اأغلب  اإن 
التاريخ يرون اأن تاريخ اجلزائر مزور 
الفكرة  وه��ذه  اإع��ادة،  اإىل  ويحتاج 
طم�س  اأجل  من  االأجانب  لها  يروج 
التقليل  اأجل  ومن  اجلزائرية،  الهوية 
اجلهادي؛  اجلزائر  تاريخ  �صاأن  من 
اأن  اأرى  التاريخ  يف  كباحثة  ولكنني 
الغمو�س  ي�صوبه  قد  اجلزائر  تاريخ 
تكون  اأن  وميكن  الفرتات،  بع�س  يف 
مهم�صة؛  واالأعالم  االأحداث  بع�س 
ت��اري��خ  اأن  ي��ع��ن��ي  ال  ه���ذا  ول��ك��ن 
العديد  لدينا  ن��ه  الأ م��زور؛  اجل��زائ��ر 

عا�صت  التي  املحلية،  امل�صادر  من 
اجلزئية  حيثياته  بكل  ونقلته  احلدث 
اال�صتعمار  تاريخ  خا�صة  والكلية، 
اأف�صل  اأن  اأرى  ن���ا  واأ الفرن�صي، 
تاريخ  كتابة  الإع��ادة  ا�صرتاتيجية 
باالأر�صيف،  املطالبة  ه��و  اجل��زائ��ر 
ونحن  امل�صتعمر،  جرائم  خباأ  الذي 
لتمجيد  الكتابة  اإع���ادة  ن��ري��د  ال 
خالد  اجلزائر  تاريخ  الأن  تاريخنا؛ 
يف  منقو�س  ال�صهداء  بدماء  مكتوب 

الذاكرة.
الفرتة  يحاكي  اإ�ــســدارك  التحرير: 
ــر، كيف  ــزائ تــاريــخ اجل مــن  الألــيــمــة 
ت�ستح�سري  اأن  ذهــنــك  يف  تــبــلــورت 
وما  الأليمة،  والأحــداث  الوقائع  تلك 
واأثناء  قبل  و�سعورك  اإح�سا�سك  هو 
وا�ستح�سار  لأحداثها  تدوينك  وبعد 
ف�سول  عن  حدثتنا  لو  ماذا  م�ساهدها؟ 
ــــداث  ــلــواقــع والأح كــتــابــك وكــيــف ل

وانعكا�سات؟ اأثر  ومتغرياتها 
وغ�صت  االأحداث  مع  تعاي�صت  لقد 
جمريات  من  حتمله  ملا  اأعماقها،  يف 
جعلني  ال�صبب  وهذا  اأجهلها،  كنت 
الفرتة  ه��ذه  ع��ن  للكتابة  اأحتم�س 
من  الكثري  باهتمام  حتظ  مل  التي 
نه  اأ القول  ميكن  اأو  املوؤرخني،  قبل 
عليها،  ال�����ص��وء  ت�صليط  ي��ت��م  مل 
كاملة  ف�صول  لها  يخ�ص�س  ومل 
املتو�صط  الدرا�صي  الربنامج  يف 
اال�صتعمار  هذا  اأن  رغم  والثانوي، 
مدينة  يف  ق���رون  ث��الث  مل��دة  دام 
ال�صاحلية  املناطق  م�س  كما  وهران، 

متباينة. لفرتات  االأخرى 
من  االأول  املحور  يف  تكلمت  ولقد 
الكيانات  بني  العالقات  عن  الكتاب 
االأو���ص��ط،  امل��غ��رب   : ال�صيا�صية 
���ص��ب��ان��ي��ا،  واإ العثمانيني  ت����راك  االأ
اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  ت�صمنت  ح��ي��ث 
قبل  العالقة  وطبيعة  منطقة  لكل 
املغرب  واأو�صاع  الت�صادم،  وبعد 
االإ�صباين،  االحتالل  قبل  االأو�صط 
مع  م�صاكل  من  تعانيه  كانت  وما 
واملرينية  احلف�صية  الدولة  جريانها 
كما  امل��رك��زي��ة،  ال��وح��دة  وان��ع��دام 
دول��ة  اجل��زائ��ر  اأن  ع��ل��ى  تكلمت 

مرت  التي  الظروف  كل  عن  رغما 
ملا  ثمينة  جوهرة  تكن  مل  فلو  بها، 
االأجنبية.  ال��دول  عليها  تكالبت 
خ�ص�صته  فقد  الثاين  املحور  م��ا  اأ
ل���دواف���ع وم���راح���ل اال���ص��ت��ع��م��ار 
وانعكا�صاته  اجل��زائ��ري  لل�صاحل 
الثالث  امل��ح��ور  ويف  بالتف�صيل. 
التواجد  هل  االإ�صكال  بطرح  قمت 
اال�صتعمار  بان  اإ باجلزائر  العثماين 
مبثابة  ي��ع��د  ل��ل��ج��زائ��ر  ���ص��ب��اين  االإ
على  اأجبت  لقد  ؟  لها  ثان  ا�صتعمار 
مو�صوعية،  بكل  االإ�صكالية  هذه 
���ص��ب��اب ال��ث��ورات  ك��م��ا ف�����رضت اأ
العهد  اأواخ��ر  يف  قائمة  كانت  التي 
يف  اأف�صل  ال  اأن  واأف�صل  الرتكي، 
لقراءة  القارئ  لت�صويق  هنا  �رضحها 
االأخ��ري  الف�صل  يف  م��ا  اأ ال��ك��ت��اب. 
بربرو�س  االإخ��وة  دور  عن  تكلمت 
ال�صاحلية،  املدن  حترير  يف  وخلفائهم 
بلغت  مهما  ن��ه  اأ ق��ول  اأ اخلامتة  ويف 
وعبقريتهم  العثمانيني  عظمة 
الن�رض  �صانعي  ي��ك��ون��وا  مل  فهم 
اإال  دوره��م  ننكر  ال  كما  لوحدهم، 
قلة  ب�صبب  اأهمل  اجلزائري  دور  اأن 
فعاليته  اإهمال  ومت  املحلية  امل�صادر 

واالأجنبية. الرتكية  امل�صادر  يف 
عن  حتدثينا  اأن  ميكن  التحرير:هل 
والأدبية  الثقافية  م�ساريعك  بع�س 
التي  املــوؤلــفــات  هــي  ومــا  امل�ستقبلية، 
تخ�س�سك  ــار  اإط يف  اإ�سدارها  تنوين 

واهتماماتك؟
م�صواري  اأكمل  �صوف  الله  �صاء  اإن 
اإطار  يف  اأخ��رى  لفات  موؤ باإ�صدار 
بالن�صبة  م��ا  اأ التاريخ،  تخ�ص�صي 
فاأف�صل  امل�صتقبلية  مل�صاريعي 
اأن  اإىل  بها  البوح  وع��دم  التحفظ 
بكالم  اقتداء  الله،  باإذن  لها  اأ�صل 
يف  حوائجكم  )�س(:اق�صوا  الر�صول 

والكتمان. ال�رض 
اأخرية  التحرير:كلمة 

والدي  �سنداي  اإىل  الكتاب  هذا  اأهدي 
ي�ستحق  ــد  اأح ل  لأن  اهلل؛  حفظهما 

غريهما. الإهداء 
اأ�صبحت  التي  جلريدتكم  �صكرا   

. متميزا  منربا 

للجزائر  الإ�سباين  ال�ستعمار  موؤلفها  عن  مواليد21/06/1997،  من  ناجوي  ن�سرين  و�سوؤونه،  التاريخ  املخت�سة يف  ال�ّسابة  الأ�ستاذة  تتحدث  يف هذا احلوار، 
التاريخ، وكيف كتب  املُ�ستغلني يف حقل  ال�سباب  الباحثني  باجلزائر وعن اجليل اجلديد من  والتوزيع  للن�سر  اآدم مرام  دار  ال�سادر عن  الرتكي  التواجد  واإ�سكالية 

هذا اجليل تاريخ اجلزائر مبا فيه تاريخ
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بايوب و�سط مدينة بريان

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة

دائرة العني ال�سفراء
بلدية العني ال�سفراء

م�سلحة ال�سوؤون الجتماعية والثقافية والريا�سية
مكتب اجلمعيات

الرقم 11/ 2020
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

�سفر   18 يف  12/06/املوؤرخ  القانون  18من  املــادة  لحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
 01/12/2020 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   01/12/2020
حتت رقم 013/ 2020 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية 
امل�سماة جمعية عني �سافية لالحتفالت بلدية عني ال�سفراء امل�سجلة حتت 

رقم 14 بتاريخ 08/10/2014
املقيمة ب املكتبة البلدية �سابقا و�سط املدينة بلدية العني ال�سفراء

الرئي�س : بن �سامل م�سطفى

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة
دائرة م�سرية
بلدية م�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم 33/ 2020

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
�سفر   18 يف  12/06/املوؤرخ  القانون  18من  املادة  لحكام  طبقا 
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   11/2020//24 اليوم 
14/11/2020 حتت رقم 33/2020  للجمعية املحلية امل�سماة :

النادي الريا�سي الهاوي للفرو�سية والفنطازية لبلدية م�سرية
مركب  ب  املقيمة   11/03/2009 بتاريخ   16 رقم  حتت  امل�سجلة 

الفرو�سية ط-و/ رقم 06 بامل�سرية الرئي�س : فياليل حممد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ب�سكرة 
دائرة ب�سكرة
بلدية ب�سكرة 

 م�سلحة ال�سوؤون الجتماعية والقانونية
مكتب اجلمعيات - رقم 464/ م �س اإ/م.ج/2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي جلمعية بلدية 
12 جانفي  املوؤرخ يف   06  /12 القانون رقم  "ذي قيمة اعتماد" مبقت�سى 
ت�سليم   2020  /11  /26 اليوم  هذا  باجلمعيات.مت  واملتعلق   2012
جمعية  امل�سماة:  البلدية  للجمعية  التاأ�سي�سي  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل 
واليتامى  الأرامــل  لكفالة  لعور  املدعو  عبديل  اأحمد  بن  حممد  ال�سهيد 
بن  حممد  ال�سهيد  الجتماعي:  املقر  ب�سكرة  لبلدية  البني  ذات  واإ�سالح 
البني  ذات  واإ�سالح  واليتامى  الأرامل  لكفالة  لعور  املدعو  عبديل  اأحمد 
لبلدية ب�سكرةالرئي�س: ور�ساين عبد اهلل تاريخ ومكان امليالد: 05/16/ 
1951 م�سون�س العنوان: تعا�سدية الري املنزل رقم 05 العالية ال�سرقية 

ب�سكرة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي 
دائرة الوادي 
بلدية الوادي 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات  

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية  تخ�سع للقانون رقم 
باجلمعيات.  املتعلق   2012 يناير   12 يف  املوؤرخ   12/06

طبقا لأحكام املادة 18 من  القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 يناير  2012 
الهيئة  جتديد  اليوم  هذا  مت  لقد  منه،    18 املادة  ل�سيما  باجلمعيات  املتعلق 
القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية. امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد الإمام 
الب�سريي.  امل�سجلة حتت رقم: 20/ 2003           2003/04/22   املقيمة 
بـ: حي البناء الذاتي طريق تقرت  - بلدية الوادي يرتاأ�سها ال�سيد: م�سعي  

حممد ن�سر بن فرحات. 
   تاريخ ومكان الزدياد: 1964/02/26 بالبيا�سة.  

هو  العائلي  لقبه  تغيري  عن  ب�سري  ابــن  نا�سر  املــرثد  قعر  ال�سيد  يعلن 
املرثد"  لقب" قعر  من  ال�سالم  �سيف  وحممد  يحي  ا�سمائهم:  الآتية  واأولده 
بالفرن�سية  مليـــن"  بن   " اىل   "  GARELMETRED  " بالفرن�سية 
"BEN  LAMINE" فعلى كل من لديه اي اعرتا�س ان يتقدم به اىل 

املعنية. امل�سلحة 

اعالن عن تغيري لقب اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة بريان
بلدية بريان

م�سلحة التقنني وال�سوؤون العامة
رقم 25\2020

و�سل ا�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية
ال�سوطي  لن  علي  لن  حممد  *مــورد  ال�سهيد  جمعية  الت�سمية: 
حتت  امل�سجلة   2019\02\18  : بتاريخ  املودعة  _بريان  الثقافية 

رقم : 04\2019
 رئي�س اجلمعية : مورد �سماحي ابن مبارك 

املولود يف 28\11\1982ب: بريان
الكائن مقرها : منزل ال�سيد مورد مبارك بن حممد ب�سارع ال�سهيد 

مورد حممد بحي ال�سوف _بريان 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية  

دائرة متليلي ال�سعانبة 
بلدية متليلي ال�سعانبة 

رقم: 41/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية  

امل�سماة: جمعية زقور الفالحية  
املودعة بتاريخ: 2020/09/16 

 1973/01/08 بتاريخ:  املولود  قــدور    دحو  اجلمعية:  رئي�س 
مبتليلي  

الكائن مقرها: م�سكن ال�سيد دارم بغداد بحي القمقومة متليلي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية  

دائرة متليلي ال�سعانبة 
بلدية متليلي ال�سعانبة 

رقم: 12/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية  

متليلي   1006 التجزئة  حي  ال�سعانبة  �سهداء  جمعية  امل�سماة: 
اجلديدة   املودعة بتاريخ: 2020/11/22 

رئي�س اجلمعية: لهواجي  حممد 
  املولود بتاريخ: 1990/11/11 مبتليلي  

الكائن مقرها: م�سكن رئي�س اجلمعية بحي �سعيبة اأحمد متليلي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�سعانبة
بلدية متليلي ال�سعانبة

الرقم:2020/11
و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية

امل�سماة : جمعية حي الفتح 602 اله�سبة
املودعة بتاريخ: 2020/11/10

رئي�س اجلمعية : هيبة �سليمان املولود بتاريخ: 1980/07/31 
مبتليلي

الإداري  باحلي  اهلل  عبد  هيبة  ال�سيد  م�سكن  مقرها:  الكائن 
متليلي.
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حوار- روؤوف الهواري - م�سر
-----------------------

و�سهال  اأهال  ح�سني  ••اأ�ستاذ 
،و�سكرا لقبول احلوار معي ب�ساأن 
عملك الدرامي القادم "القارب 

"..؟؟
،وبكل  روؤوف  اأ�صتاذ  و�صهال  اهال   ••
. قلبي  على  العزيزة  م�رض  يف  اأحبائي 

املمكن  م��ن  ه��ل  اأوال  ح�صني  اأ�صتاذ 
الكرمي..؟؟ �صخ�صكم  عن  نبذة  معرفة 

عام  منذ  اأكتب  غالب  علي  ح�صني   -
واملواقع  ال�صحف  خمتلف  يف   1997
ا���ص��دارات  ث��الث  ل��دي   ، ال��ع��رب��ي��ة 
 ، ق�ص�صية  وجمموعة  ديوانني  اأدبية 
نخبة  مبعرفة  عزوجل  الباري  كرمني 
والذين  العرب  واملثقفني  الكتاب  من 
العامل  هذا  اإدخ��ايل  يف  كبري  دور  لهم 
ال�صكر  ولهم  تن�صى  ال  ومواقفهم   ،
جتربة  اأخ��و���س  واالآن   ، وال��ت��ق��دي��ر 
ومرها  بحلوها  ال��درام��ي��ة  الكتابة 

. يوفقني  اأن  الله  واأدعو 
م�سل�سل  ق�سة  جاءت  اأين  •• ما 

"القارب" ..؟؟
••  من قلب الواقع من دون اأي زيادة 
من  ال�صباب  من  جمموعة   ، نق�صان  اأو 
و"�صوريا  العراق"  وهي"  دول  ثالث 
"كروب"  يف  يجتمعون  "و"م�رض" 

االجتماعي  التوا�صل  م��وق��ع  على 
ويتفقوا   ،  " "مهرب  مع  "الفي�صبوك" 
تبداأ  وهنا  "م�رض"  يف  اللقاء  على 
منهم  واحد  فكل  الدرامية  االأح��داث 
يقدمها  �صوف  ومعاناة  ق�صة  لديه 

. للم�صاهد 
•• هل مت التفاق مع املمثلني 

ومن هم الأ�سماء ...؟؟
وبذكاء  بجدارة  العمل  يدير  من    ••
له  اأوج��ه  ال��ذي   " املنتج  هو"  وح��زم 
جاهزين  ال�صوريني  املمثلني   ، التحية 
فاأ�صماء  امل�رضيني  املمثلني  اأما   ، تقريبا 
الدرا�صة  قيد  وهي  مطروحة  كثرية 
لي�س  امل�صل�صل  اأن  ن��وه  اأ اأن  فيجب 
كما   " اجلماعية  "البطوالت  فئة  من 
يعتمد  فامل�صل�صل   ، البع�س  يتوقع 
تكون  اأن  ويجب  البطلة  املمثلة  على 

"م�رضية".

•• هل �سحيح اأن اأغلب املمثلني 
يف العمل هم من الوجوه ال�سابة 
التي �سوف تظهر اأول مرة على 

ال�سا�سة..؟؟
"جملة  املعلومة  هذه  اأنفي  نا  اأ ال    ••
اأن  يجب  كلهم  املمثلني   ، وتف�صيال" 

. م�صهورين  يكونوا 
..؟؟ املمثلني  باإختيار  تتدخل  �صوف  هل 

ومالحظات  اقرتاحات  اأقدم  �صوف   -
نف�صي  اأفر�س  لن  لكن  غري،  ال  فقط 

. املمثلني  اإختيار  يف 
•• كما ذكرت اأن العمل يعتمد 
على ممثلني من ثالث دول وهي 

العراق و�سوريا وم�سر ، هل 
العمل �سوف يكون بالف�سحى 

..؟؟
العراقية  لهجات  بثالث  العمل  ال    ••
جمموعة  كل   ، وامل�رضية  وال�صورية 
لكن   ، لهجتها  تتحدث  املمثلني  من 

. طبعا  ال�صائدة  هي  امل�رضية  اللهجة 
•• لقد علمت باأن هناك م�سكلة 

�سوف جتعل امل�سل�سل يتوقف بع�س 
الوقت ..؟؟

ممثلني  جن��د  فلم   ، �صحيح  نعم    ••
امل�صل�صل  اأدوار  يوؤدون  " كرث  "عراقيني 
ال�صخ�صيات  تنظيم  وخ�صو�صا 
و�صابة  �صباب  ث��الث  كالتايل  ه��ي 
و�صابة  �صباب  ث��الث   ، ال��ع��راق  م��ن 
من  و�صابة  �صباب  ثالث   ، م�رض  من 
املنتج"   " اأن  االأمر  و�صل  بل   ، �صوريا 
لكي  التمثيل   جتربة  خلو�س  دع��اين 
ب�صكل  العمل  على  ب�صمتي  اأ�صع 
ال��ع��راق  وط��ن��ي  م��ن  ك�صاب  مبا�رض 

. رف�صت  لكني 
•• لو ترك الأمر لك ملن 

�سوف تعطي دور البطولة لأي 

ممثلة..؟؟
جدا  كثرية  االأ���ص��م��اء  ب�رضاحة   ••
لكن   ، واالح��رتام  التقدير  لها  واأك��ن 
ثالث  اأق��دم  �صوف  يل  االأم��ر  ترك  اأن 
اأوال  منهم  االختيار  يتم  لكي  اأ�صماء 
 " ثانيا   ، الفقي"  "نرمني  ال�صاحرة 
كارزما  متلك  ن��ه  الأ  " حجاج  ري��ه��ام 
"ي�رضا  ثالثا   ، ال�صا�صة  على  طاغية 
طفويل  وج��ه  متلك  ن��ه��ا  الأ اللوزي" 

. جميل
•• كيف �سوف يتم اإجناز العمل 

،وعذرا اأنت الآن مقيم يف 
بريطانيا ..؟؟

اإىل  وخاطفة  �رضيعة  زيارة  لدي   ••
النقاط  اأ���ص��ع  لكي  احلبيبة  م�رض 
"وباء  تعلم  كما  لكن   ، احل��روف  على 
�صيء  كل  عمل  يعيق  ما  هو  كورونا" 

االآن .
•• هل امل�سل�سل �سوف يعر�س 

�سمن م�سل�سالت رم�سان 
القادم..؟؟

•• اأمتنى هذا ، لكن ال اأحب اال�صتعجال 
الطبيعي  تاأخذ جمراها  االأمور   لنرتك   ،
يدر�س  اأن  عليه   " "املنتج  اأن  كما   ،
لي�س  ب�رضاحة  واالأم��ر  كثرية  اأم��ور 

البع�س. يتوقع  كما  بالهني 
•• امل�سل�سل �سوف يتم ت�سويره يف 

م�سر اأم يف دولة ثانية ..؟؟
�صادق  اأكون  ولكي  ممتاز  �صوؤال   ••
م��ع��ك ه��ن��اك خ��ي��اري��ن وه��م��ا دول��ة 
جيدين  وكلهما   ، م�رض  اأو  االإم��ارات 

. يل  بالن�صبة 
•• هل امل�سل�سل �سوف يكون 
عر�سه على قناة اأو قناتني 

ف�سائية حمددة فقط كما هو متبع 
حاليا ..؟؟

امل�صل�صل  ي��ك��ون  اأن  اأح��ب��ذ  ال    ••
ف�صائية  قناتني  اأو  قناة  على  حكر 
متداولة  ق�صية  يطرح  فامل�صل�صل 
وقتنا  يف  ال�صباب  �صفوف  يف  بكرثة 
لكل  امل�صل�صل  ي�صل  اأن  واأود  احلا�رض 

. عربي  م�صاهد 

م�سل�سل "القارب" وطرح م�سكلة الهجرة غري ال�سرعية يف عمل درامي
كنت خائفا من اأنه لن يقبل احلوار معي ، اأي�سا القريبني منه اأخربوين اأنه من ع�ساق الكتابة "املنعزلني " يف عاملهم اخلا�س ، لالأ�سف مل يكن باإمكاين واأنا يف اأم الدنيا "م�سر " اأن 

اأذهب له يف بريطانيا حيث يتواجد منذ وقت طويل ب�سبب وباء "كورونا" ، لكن بف�سل اهلل متكنت من التوا�سل معه عرب �سفحته املفتوحة على موقع الفي�سبوك لكي اأفهم منه         
                                                                   تفا�سيل عمله الدرامي القادم .

ح�سني علي غالب 

على  الكل  يعمل  اأن  هو  االأه��م  بل 
الكرمي  للعي�س  املنا�صبة  البيئة  تطوير 
بتوفري  وذلك  النقي   املناخ  وتهيئة 
ناب�صة  حية  وجعلها  وتعددها  الفر�س 
الغائرة   اجل��راح  تندمل  حتى  وفعالة 
و  ن�����ص��ان...  االإ باإن�صانية  وال�صعور 
واإنزالها  الكرمي  العي�س  فر�س  اإحياء 
خطابات  جم��رد  التنفيد.ولي�س  قيد 
تعمل  مفتوحة  ب��واب��ا  اأ جعلها  ،ب��ل 
اأن  ؟ا وهو ما يعني  كاالآلة دون توقف 
طرح  نبي   بن  مالك  املفكر  �صاحبنا 
نحن  هامة.ها  وج��د  جوهرية  فكرة 
يوم  توابلها  كل  ونتذوق  نعاي�صها 
ويتقل�س  العقيدة  هذه  حرارة  تنخف�س 
االأخرى. ال�صفة  يف  مفعولها.....بينما 

تبدو  باأفكار  ويتطاول  يكرب  االإن�صان 
يت�صبع  ..حني  توجيه  اأو  مراقبة  دون 
وي�صبح  الدخيلة  العوا�صف  بتلك 
جلميع  �صائغة  ولقمة  �صهلة  فري�صة 
م�صار  يف  ال�����ص��ري  دون  ال��ت��ي��ارات 
والفقهاء  العلماء  اأج��م��ع  �صحيح 
�صحته.  ع��ل��ى  امل��ف��ك��ري��ن  وم��ع�����رض 
هو  نبي  بن  عند  الرئي�صي  وال�صبب 
عليها  يلقى  التي  الفئة  تلك  تقاع�س 
كامل  وتتحمل  وغ��دا  ال��ي��وم  ال��ل��وم 
الله  اأم��ام  التاريخية  م�صوؤولياتها 
اأن  الغري  لثقافة  ُترك  الأنه  ؟ا  والتاريخ 
يرتبى  ويومياته  عقله  داخل  تتغلغل 

وقعها على  وين�صاأ  
عن  وتاه  ابتعد  اأنه  �صوى  ل�صيء  ال 
بناء  يف  والن�صايل  الرت�صيدي  امل�صهد 

ل�صخ�صيته. متينة  قواعد 
عن  للحديث  بعها  ن�صل  الفرد  ومن 
نبي  بن  ومالك   ، االأمة  دعائم  اإر�صاء 
اجلوانب  كل  بالعقيدة  يق�صد  ك��ان 
والثقافية  وال��رتب��وي��ة  االأخ��الق��ي��ة 
يف  ترتاكم  التي   واحلياتية  والدينية  

�صخ�صيته. وتبلور  الفرد  ذات 
اجلزائري  باالإن�صان  و�صل  اإذا  هكذا 
وي�صبح  مي�صى  ي��وم  فريد  كنموذج 
مت�صاربة  وق��ن��اع��ات  اأف��ك��ار  على 
وم��ت��ن��اق�����ص��ة ���ص��ك��ال وم�����ص��م��ون��ا. 

التناق�صات   ع�����رضات  يعي�س  فهو 
االجتماعي  التفاوت  بل  واملفارقات 
لعمري  ...وه��ي  املجاالت  �صتى  يف 
حتى  مرتبكا   اإن�صانا  لنا  �صنعت  من 
غاية  اإىل  ومعقدا  متناق�صا  نقول  ال 
تداول احلقب عبارة عن  اأن جتده وبعد 

التي  املتداخلة  اخليوط  من  �صبكة 

اأو  االأ�صكال  من  �صكل  الأي  توحي  ال 
يعي�س  فهو  االأنواع.  حتى  اأو  االألوان 
ال  م�صتدميا  و�صجنا  مربحا  �صقاءا 
انتهائه  حلظة  حتى  وال  م�صدره  يفقه 
تتداخل  اأن  وجب  هنا  ومغادرته.ومن 
اأهمها  اال�صتعجالية  اللواحق  تلك 
�صي�صبحا  والوعي...اللذان  الثقافة 
نبحث   � الق�س؟ا  كومة  يف  كاالإبرة 

اأثر. من  لهما  جند  فال  عنهما 
�صماء  يف  نقطة  ُتعد  اليوم  اجلزائر 
ال��ت��ط��ور ال��دق��ي��ق واحل����اد وامل��ع��ق��د 
املتدفق  العامل  �صريورة  كذلك...يف 
واجل���زر....  امل��د  كحركية  وامل��رتام��ي 
اأو  م�صاحة  و�صط  �صخم  ككيان  بل 
ثقل  ت�صع  ال  كونية  قرية  �صبه  قل 
عدة  حققت  من  وهي  حتى  حمولته.. 
اقت�صادية  اأ�صعدة  عدة  على  اأ�صياء 
وري��ا���ص��ي��ة وح��ت��ى االم��ت��ي��ازات 
ب��ج��وائ��ز  ُت��ك��رم  ي���وم  ال�صخ�صية 

�صناعة  يف  اأخفقت  وميداليات..لكنها 
ثم  اأوال  لنف�صه  مرجعا  يعترب  اإن�صان 
لوطنه.من  واأخريا  وجمتمعه  الأ�رضته 
�صاكلة  على  �صوؤال  ميكن طرح  جهة ال 
على  اأوجدتنا  التي  االأ�صباب  هي  ما 
املجتمع  حركية  اأن   احلال.بدليل  هذه 
انحدار  ويف  خميفة  من  اأكرث  اجلارية 
اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  يتم  مل  لو  مربح 
على  ت��دل  ال�صائدة  وال��وق��ائ��ع   � ؟ا 
املوبيقات.  جميع  تتف�صى  ذلك.حيث 
املباحة   وال�رضقات  اجل��رائ��م  خا�صة 
فتحت  اإن  .وما  وال�صعوذة  وال�صحر 
�صباحا  وفوجئت  اإال  قناة  اأو  جريدة 
وتهريب  جرمية  كذا  عن  مفزعة  باأخبار 
وح�صي  واع��ت��داء  و�صطو  و���رضق��ة 
مواطنني  و���رضخ��ات  واغ��ت�����ص��اب 
بني  خلت  قرون  يف  يعي�صون  الزالوا 
ميكن  مزرية..فهل  جد  ظروف  اأدران 
رقبة  على  الثقيل  االإرث  هذا  تعليق 
على  اأم  منا�صبهم  مبختلف  امل�صوؤولني 
ُيح�صنوا  مل  الذين  اأنف�صهم  االأف��راد 
والتحوالت  االأح���داث  م��ع  التناغم 
احل�صارة  على  والكربى...اأم  ال�صغرى 
النار  �رضعة  واملت�صارعة  املعا�رضة 
ترى  يا  يتحمل  من   � ؟ا  اله�صيم  يف 
التاريخي  االإخ��ف��اق  ه��ذا  م�صوؤولية 
بال  ن��ه��ا  م��ع��ا..اإ اآن  يف  واحل�����ص��اري 

احل�صارية  امل�صكالت  اأكرب  من  �صك 
نحو  اجلزائري  ال�صعب  اأو�صلت  التي 
ياأية  تخطيه  ميكن  ال  خطري  منعرج 
اإال  عليه  القفز  اأو  االأح��وال  من  حال 
والنخب  الفعاليات   جميع   بتجنيد 
ال�صلط  باإ�رضاك  وطبعا  اال�صت�صارية 
البالد  يف  الكربى  والقوى  الر�صمية 
وت�صويها  تعفنا  تزداد  فاجلراح   واإال 

؟ا والعقل  واجل�صد  للفكر 
نقمة  التكنولوجيا  تكون  اأن  وحا�صا 
بالعك�س  بل  بالوبال  علينا  ع��ادت 
نح�صن  مل  التي  الِنعم  نعمة  فهي 
ل�صالح  وت��روي�����ص��ه��ا  ا�صتغاللها 
دقيقة  بامتيازاتها  والتنعم  يومياتنا 

 . قيقة بد
اأن  ب�����ص��اع��ة...واجل��م��ي��ل  و���ص��اع��ة 
علينا  ط��ل��ع��ت  امل��وق��رة  حكومتنا 
تاأهيل  )وج��وب  وهو  جديد  مب�صطلح 
احلبيبة  اجل��زائ��ر  الأن  الظل(  مناطق 
وبال�صبط  الداخل  من  جدا  مري�صة  
ظلت  رئة  مبثابة  هو  الذي  عمقها  من 
املاآ�صي  اأغلب  لنا  ت�صّدر  والزال��ت 
هذه  حترير  الله  بحول  مت  واملحن...واإذا 
ال�صوائب  جميع  من  وغ�صلها  املناطق 
�صاعتها  امل�صتدامة  التنمية  خا�صة 
طريق  خارطة  ر�صمنا  قد  فعال  نكون 

. وعادل  زاهر  م�صتقبل  نحو 

�سناعة الإن�سان اأولوية ق�سوى لنجاح امل�ساريع
عبارة جليلة ومفيدة كان مبكان الرجوع اإليها ويف كذا من منا�سبة. قالها وركز عليها مفكرنا مالك بن نبي ..وهي اأن املريء الذي هو حم�سوب على عقيدة الإحباط  والتال�سي لحق 
لأحد اأن يفكر يف  تطويره اأو حتى اإحياء تلك الأفكار التي �سابت عليه  و�سدئت .خا�سة اإذا كان من العامة الدهماء اأو من ف�سيلة الذين اأبّوا اأن يغريوا من طرائق تفكريهم 

و�سلوكاتهم امل�سرت�سلة اأو بعبارة اأخرى ممن ل يتّع�سون من جتاربهم اأو جتارب الآخرين .حني ل يتب�سرون اأو يتدبروا يف �سوؤون احلياة الدنيا...    

بقلم/ جمال ن�سراهلل
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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حـدث وال حـرج15

انهيار �سقف قاعة العالج باجلديدة 
ال�سمالية بالوادي التي مت ترميمها موؤخرا

�صــورة وتعلــيـق

ال�سني تغزو القمر للمرة الثانية 
هبط املسبار الصيين “تشانغ إي مخسة” على سطح القمر يف عملية تارخيية، هي األوىل للصني بعد روسيا 

وأمريكا. اجناز علمي كبري حققته الوكالة الصينية لتكنولوجيا الفضاء بعد هبوط املسبار تشانغ إي مخسة على 
سطح القمر يف مهمة حبثية هدفها االساس مجع عينات بزنة كيلوغرامني و اجياد حفر من اجل اجراء احباث 
حول طبيعة القمر و تكوينه و تطوره. وقال عميد االكادميية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، تشانغ هونغتاي: 

“هذه احلركة هي اخلطوة االوىل، لقد هبطت املركبة بثبات على السطح، ثابتة للغاية وجيدة للغاية، اهنا تضع 
اساسا مهما للحفر والتجميع التاليني”. وحبسب الوكالة الصينية فقد نزل املسبار اىل سطح القمر بعد ان دخلت 

املركبة احلاملة له للمدار القمري ووصوهلا اىل ارتفاع مئيت متر عن سطح الكوكب حيث انفصل املسبار عن 
املركبة وهبط يف املنطقة املخطط هلا يف اطار عملية ترمي لتسجيل بيانات تعود لنحو مليار سنة.

توّرط دركي وزوجته يف قضّية ارتكاب فعل 
غري مسبوق يتمّثل يف حماولتهما اختطاف شاب 

يف الثالثينيات من العمر باستعمال العنف 
حيث هّدده باستعمال سيف فيما رّشته زوجته 

بغاز مسيل للدموع، وتوّلى ضابط مزّيف يف 
قوات الدرك عملّية نقله وهي األحداث اليت 
سردها الضحّية صبيحة يوم الثالثاء املاضي 

على هيئة حمكمة اجلنايات االبتدائية 
مبجلس قضاء عنابة كاشفا تفاصيل وقائعها 

اليت تعود إىل يوم 23 أكتوبر من سنة 
2019 وبالتحديد على الساعة الثالثة 

ومخسون دقيقة مساء، حني كان جالسا 
بورشة أخيه املتواجدة على مستوى حي 900 

مسكن بالبوين قبل أن يتفاجأ بقدوم شابة 
يف العشرينيات من العمر أشهرت يف وجهه 

قارورة غاز مسيل للدموع ورّشته به يف حني 
تقّدم منه شاب تبّين يف وقت الحق أنه زوجها 

الذي يعمل يف سلك الدرك الوطين وراح 
يهّدده باستعمال سالح أبيض حمظور، يتمّثل 

يف سيف كبري احلجم باإلضافة إىل عصا 
خشبّية وسلب منه هذا األخري سيارته من نوع  

“شيفروليه كروز” قبل أن يتدّخل مرافقهما 
الذي اّدعى أّنه ضابط يف قوات الدرك 

الوطين وأرغمه على الركوب معه يف سيارة من 
نوع “بيجو 301” وانطلق به بعيدا، لتتحّرك 

املصاحل األمنية فور تلّقيها بالغا من طرف 
أحد املواطنني الذي كان شاهدا على القضّية 
وجنحت بعد وقت قصري يف توقيف الضابط 

املزّيف وكان برفقته الضحّية “م.م.ر” البالغ 
من العمر 39 سنة.

العثور على 3 اأ�سخا�س متوفني
 يف ظروف غام�سة بتب�سة

كشف بيان خلية اإلعالم مبديرية احلماية املدنية 
لوالية تبسة أن فرقة التدخل واإلجالء الصحي 

عثرت، على جثة كهل يبلغ من العمر 62 سنة، جبانب 
ورشة لصنع الطوب يف حي املذبح مبدينة الونزة 

بوالية تبسة، وقد تدخلت عناصر الوحدة الثانوية 
للحماية املدنية، حيث مت حتويل اجلثة على منت 

سيارة اإلسعاف إىل مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 
فؤاد بوغرارة بالونزة. كما مت العثور، ليلة أمس 

األول بنفس املدينة، على جثة شخص يبلغ من العمر 
60 سنة، كانت ملقاة على حافة واد باملكان املسمى 

القناة يف الونزة، وقد مت حتويل جثته على منت 

سيارة اإلسعاف إىل مصلحة احلفظ بنفس املستشفى، 
فيما باشرت مصاحل األمن حتقيقاهتا يف مالبسات وفاة 

الشخصني. ويف ذات السياق انتشل صبيحة أمس، 
عناصر احلماية املدنية بتبسة، مدعومة بفرقة 

التسلق واإلنقاذ باألماكن الوعرة، أربعينيا عثر عليه 
حتت الردوم، أسفل كهف جببل تاغدة على مستوى 

الطريق االستراتيجي، حيث مت انتشال اجلثة، 
وحتويلها إىل مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عاليا 

صاحل بتبسة. يف انتظار نتائج عملية التشريح الطيب 
اليت أمرت هبا اجلهات القضائية لتحديد مالبسات 

الوفاة .
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عادت رمية اإىل 
عادتها القدمية

تسبب بعض التجار أو املضربني بوالية 
قسنطينة، يف غالء والتهاب بعض املواد 

الغذائية اليت شهدت ارتفاعا خالل 
األيام القليلة املاضية، على غرار العجائن 
والبقوليات وزيت املائدة، وذلك بقيم تصل 

إىل 20 دينارا للكيلوغرام واللتر، وهي زيادة 
مشلت أيضا السميد وأرجعها احتاد التجار إىل 
رواج معلومات خاطئة عن قرب رفع الدعم عن 

بعض املواد واسعة االستهالك.

املدنية  احلماية 
تنقذ حياة مهر 

�سقط داخل بئر يف 
بالبليدة  بوفاريك 

تدخلت وحدة احلماية املدنية لدائرة 
بوفاريك مدعمة بفرقة التدخل 

يف األماكن الوعرة وفرقة غطاسي 
احلماية املدنية من أجل إنقاذ مهر 

)صغري احلصان( بعدما سقط داخل بئر 
بعمق حوايل 15 مترا مغمورا باملياه 

مبستوى 03 أمتار وقطره مترين.
مت إنقاذ احلصان باستعمال احلبال 

ونزول غطاس احلماية املدنية لتثبيته 
وطمأنته وبعدها إعادته إىل مالكه.

ليلة رعب بالقطب 
اجلامعي الثاين بجيجل

عاش القطب اجلامعي الثاين بتاسوست والية جيجل ليلة رعب 
حقيقية وذلك بسبب حماولة أحد الطلبة والذي كان مرفوقا 

بأشخاص غرباء الدخول إلحدى إقامات البنات وهو ما تسبب يف 
مناوشات ومشاجرات بعد تدخل طلبة من داخل اجلامعة يف حماولة 
للتصدي هلذه املجموعة. وحبسب مصادر متطابقة فإن أحد الطلبة 

الذين يتابعون دراستهم جبامعة جيجل قام ليلة اإلثنني إىل الثالثاء 
مبحاولة اقتحام أحد األجنحة املخصصة للطالبات على مستوى 

القطب اجلامعي الثاين بتاسوست، وحسب ذات املصادر فإن املعين الذي 
كان يف حالة سكر متقدمة كان برفقة أشخاص آخرين العالقة هلم 
باجلامعة األمر الذي دفع بطلبة آخرين من داخل القطب اجلامعي 
الثاين إىل التدخل يف حماولة إلفشال عملية االقتحام املذكورة، 

ماتسبب يف اندالع مناوشات بني الطرفني كادت أن تتحول إىل مذحبة 
خصوصا وأن الطالب املقتحم كان بيده سالح أبيض )سكني(، شأنه 

شأن أحد مرافقيه الذي كان بدوره يلّوح حبسب بعض املصادر بسالح 
أبيض مماثل، وتطلب الوضع املتفلت بالقطب اجلامعي الثاين بتاسوست 
استدعاء مدير اجلامعة ومسؤولني آخرين يف حماولة إلهناء اإلشكال 

واحليلولة دون تطور األمور إىل ما ال حيمد عقباه. 
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واأدرار ومترنا�ست  ب�سار  اإىل  العا�سمة  من  رحالت  "طا�سيلي" تربمج 
اأعلنت ا�ستئناف رحالتها اجلوية بداية من 7 دي�سمرب

اأكد مدير الت�سال لدى �سركة طريان الطا�سيلي، كرمي بحار يف ت�سريحات �سحفية اأنه امتثال لقرار احلكومة املتعلق برفع الإجراء اخلا�ص بتعليق الرحالت اجلوية للم�سافرين 
على ال�سبكة الداخلية، قامت �سركة طريان الطا�سيلي ب�سبط برنامج يت�سمن يف مرحلة اأوىل عدة رحالت نحو اجلنوب.

لوؤي/ي
----------------------

دي�سمرب   14 غاية  اإىل   7 من  وذلــك 
اأنه  امل�سوؤول  ذات  واأردف  ــاري.  اجل
املربجمة  الــرحــالت  بني  من  يوجد 
مطارات  نحو  العا�سمة  اجلزائر  من 
ومترنا�ست.  ب�سار  اأدرار،  مــن  كــل 
ــة  ــوي ـــالت اجل ـــرح ــص ال ــو� ــس ــ� ــخ وب
�سيتم  ــالد  ــب ال �ــســمــال  مـــدن  ــني  ب ــا  م
حتــديــدهــا  دون  ــــالت  رح بــرجمــة 
وفيما  املــتــوفــرة.  للطائرات  وفــقــا 
ــو اخلــــارج  ــح ــص الــــرحــــالت ن ــ� ــخ ي
ـــه حلد  اأن اأو�ـــســـح نــفــ�ــص املــتــحــدث 
ــريان  ط �ــســركــة  تتلق  مل  الــ�ــســاعــة 
بخ�سو�ص  ــا  ــاجم ــرن ب الــطــا�ــســيــلــي 

ــة. وقــد  ــي ــارج ــالت اخل ــرح هـــذه ال
الطا�سيلي"  "طريان  �سركة  اتخذت 
ــالوة  ع التقنية  الإجــــــراءات  ــل  ك
بالوقاية  املتعلقة  التدابري  على 
اأجــل  مــن  كوفيد19-  فــريو�ــص  مــن 
نحو  داخلية  جوية  رحالت  برجمة 
�ستنطلق  حيث  اجلزائري  اجلنوب 
املقبل.  الأحــد  يوم  الرحالت  اأوىل 
الوطنيتان  الطريان  �سركتا  اتخذت 
اجلزائرية"  ــة  ــوي اجل "اخلطوط 
جــمــيــع  الطا�سيلي"  و"طـــــــريان 
على  عـــالوة  التقنية  ــــراءات  الإج
من  بــالــوقــايــة  املتعلقة  الــتــدابــري 
برجمة  اأجل  من  كوفيد19-  فريو�ص 
اجلنوب  نحو  داخلية  جوية  رحالت 

اأوىل  �ستنطلق  حــيــث  اجلـــزائـــري 
ح�سبما  املــقــبــل،  الأحـــد  الــرحــالت 
ال�سركتني  يف  مــ�ــســوؤولــون  بــه  اأفـــاد 
وقــال  اجلـــوي.  للنقل  العموميتني 
لدى  والتــ�ــســال  ــالم  ــالإع ب املكلف 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �سركة 
لالإذاعة  ت�سريح  يف  اأندل�سي  اأمــني 
اجلــويــة  الـــرحـــالت  اأن  الــوطــنــيــة 
�ستنطلق  اجلــنــوب  نحو  الداخلية 
دون  ــل  ــب ــق امل الأحـــــد  مـــن  ـــداء  ـــت اب
الوليات  اأو  الرحالت  عدد  حتديد 
جميع  اتخاذ  مت  اأنه  موؤكدا  املعنية 
ــاء  ـــــراءات الــوقــائــيــة �ــســد وب الإج
يف  ال�سركة  و�ــســددت  كوفيد19-. 
ـــرتام  ــان لــهــا عــلــى �ـــســـرورة اح ــي ب

فريو�ص  �سد  الوقائية  ــراءات  الإج
مبا  امل�سافرين  طرف  من   -19 كوفيد 
الوقائي  القناع  لب�ص  اإجبارية  فيها 

ويف  اآمنة  رحالت  �سمان  من  للتمكن 
 6 من  ابتداء  وذلك  الظروف  اأح�سن 

اجلاري. دي�سمرب 

�سيف  للماية  الأول  الرقيب  اأم�ص  ا�ست�سهد 
جمموعة  مع  جديد  ا�ستباك  اإثــر  الدين، 
اإرهابية مبنطقة واد بوعاي�ص قرب بلدية 
الع�سكرية  بالناحية  بجيجل  العن�سر 
اخلام�سة. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني 
اأن الفريق ال�سعيد �سنڨريحة رئي�ص اأركان 
بخال�ص  تقدم  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص 

وذويــه،  ال�سهيد  لأ�سرة  واملوا�ساة  التعازي 
جمددا حر�ص وعزم قوات اجلي�ص الوطني 
الإرهــاب  مكافحة  موا�سلة  على  ال�سعبي 
ــن  الأم على  حفاظا  عليه  الق�ساء  حتى 
نف�ص  ويف  الوطن.  ربــوع  عرب  وال�ستقرار 
اأ�سفرت  للمعلومات،  وا�ستغالل  ال�سياق 
الإرهابيني  من  اثنني  هوية  حتديد  عملية 

على  التعرف  من  عليهم،  املق�سي  الثالثة 
“ال�سيخ  املدعو  مدين”  "ل�سلو�ص  مــن:  كل 
باجلماعات  التحق  الذي  حيان”  اأبو  عا�سم 
عن  م�سوؤول  وكــان   1994 �سنة  الإرهابية 
ال�سرعية  اللجنة  ورئي�ص  ال�سرق  منطقة 
"هريدة  الإرهــابــيــة؛  التنظيمات  لأحــد 
احل�سن”  مو�سى  “اأبو  املدعو  املجيد”  عبد 

�سنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  الــذي 
والإعـــالم  بالدعاية  مكلفا  وكــان   1995
ــت  ــــي. واأفــ�ــس ــــاب ــــذات الــتــنــظــيــم الإره ل
اإرهابيني  ثالثة  على  الق�ساء  اإىل  العملية 
وا�سرتجاع ثالثة م�سد�سات ر�سا�سة من نوع 
كال�سنيكوف وكميات معتربة من الذخرية.
ق/و

اجلزائر  يف  احممد،  �سيدي  حمكمة  اأدانت 
للنقابة  ال�سابق  الرئي�ص  العا�سمة، 
جمال  املعماريني،  للمهند�سني  الوطنية 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا  عاما  �سريف 

من  الإيـــداع  مع  دينار  ــف  األ  100 قدرها 
اأمام ق�سم اجلنح يف  اجلل�سة .ومثل �سريف 
معار�سة  اأجل  من  وذلك  احلكم  معار�سة 
والذي  حقه   يف  ال�سادر  الغيابي  احلكم 

بتهم  نافذا  حب�سا  عاما  باإدانته  ق�سى 
اخلا�ص  القطاع  يف  ممتلكات  اختال�ص 
.وحددت الختال�سات خالل فرتة تويل 
خالل  للنقابة  رئي�سا  من�سبه  املعني 

 18 غاية  اإىل   2013 جويلية   8 من  الفرتة 
دي�سمرب 2015.

ق/و

 275 ــب  ــي ــس واأ� حتفهم  �سخ�سا   11 لــقــي 
مت  ــرور  م ــادث  ح  249 يف  بجروح  اآخـــرون 
احل�سرية  املناطق  م�ستوى  على  ت�سجليه 
 30 اإىل   24 ــن  م املــمــتــدة  ــرتة  ــف ال خـــالل 
الفارط، ح�سب ح�سيلة  ال�سهر  نوفمرب من 

ــن  الأم م�سالح  الأربــعــاء  الــيــوم  اأوردتــهــا 
مقارنة  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني. 
املا�سي،  الأ�سبوع  يف  امل�سجلة  بالإح�سائيات 
يف  انخفا�سا  املرور  حوادث  ح�سيلة  عرفت 
عدد اجلرحى قدر بـ )51-( حالة وارتفاعا 

يف عدد الوفيات قدر بحالة واحدة.     
واأ�سارت املعطيات ذات ال�سلة اإىل اأن اأ�سباب 
الأوىل  بــالــدرجــة  تــعــود  ــــوادث  احل هـــذه 
 94 تفوق  بن�سبة  الب�سري  "العن�سر  اىل 
املرور  قانون  احــرتام  عدم  نتيجة  باملائة 

ــراط  والإف ــان  الأم مب�سافة  التقيد  وعــدم 
عند  الرتكيز  وعدم  والإرهاق  ال�سرعة  يف 
اأخرى متعلقة  اأ�سباب  اإىل  اإ�سافة  ال�سياقة، 

باملركبة".
ق.و

�سيطر  اإذ  دي�سبمر،   2 الأربعاء  الذهب  تراجع 
حيال  �سكوك  ب�سبب  امل�ستثمرين  على  احلذر 
يف  التحفيز  حزمة  �سعيد  على  تقدم  اإحــراز 
عن  تقارير  اأ�سافت  فيما  املتحدة،  الوليات 
�سغوطا.  كوفيد19-  لقاح  ب�ساأن  تــطــورات 
غرينت�ص،  بتوقيت   05:05 ال�ساعة  وبحلول 
اإىل   0.3% للذهب  الفورية  الأ�سعار  هبطت 

1808.67 دولرا لالأون�سة بعد زيادة باأكرث من 
%2 الثالثاء، والتي كانت اأكرب قفزة يف قرابة 
الأمريكية  العقود  يف  الذهب  وانخف�ص  �سهر. 
وقــال  دولرا.   1813.30 اإىل   0.3% الآجــلــة 
زعيم الأغلبية اجلمهورية يف جمل�ص ال�سيوخ 
الأمــريكــي  الكونغر�ص  اإن  مكونيل  ميت�ص 
حتفيزية  اإنفاق  حزمة  ــال  اإدخ عليه  يتعني 

جديدة مرتبطة باملوجة الثانية من فريو�ص 
وعقد  دولر.  تريليون   1.4 بقيمة  كــورونــا 
ورئي�سة  منوت�سني  �ستيفن  اخلــزانــة  وزيــر 
النواب نان�سي بيلو�سي حمادثات ب�ساأن  جمل�ص 
النتخابات  منذ  الأوىل  للمرة  اأم�ص  التحفيز 
املعدن،  على  ال�سغط  زاد  وممــا  الأمريكية. 
اأمريكيني  م�سوؤولني  اأن  عــن  اأنــبــاء  تــواتــرت 

للماليني  التلقيح  عمليات  بدء  ي�ستهدفون 
املعادن  ومن  كوفيد19-.  �سد  الأمريكيني  من 
اإىل   1.4% الف�سة  هبطت  الأخــرى،  النفي�سة 
البالتني  وانخف�ص  لالأون�سة.  دولر   23.66
وتراجع  لالأون�سة  دولرا   985.29 اإىل   1.5%

البالديوم %0.4 اإىل 2396.91 دولرا.
ق/و

اأن  ـــايل،  ـــع ال الــتــعــلــيــم  ــــر  وزي ــــد  اأك
ــات اجلــامــعــيــة �ــســرعــت يف  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل
البيداغوجية  الن�ساطات  تنظيم 
عن  التعليم  منط  وفــق  والتعليمية 
الباقي  عبد  ت�سريح  وجـــاء  بــعــد. 
جمعه  ـــذي  ال الــلــقــاء  يف  زيــــان،  ــن  ب
ــع الــ�ــســركــاء الجــتــمــاعــيــني حــول  م
ومت  اجلامعي.  للدخول  التح�سري 
الــنــ�ــســاطــات  تــنــظــيــم  يف  الـــ�ـــســـروع 
وفــق  والتعليمية  الــبــيــداغــوجــيــة 
ا�ستعدادا  بــعــد،  عــن  التعليم  منــط 
لنمط  ــني،  ــوع ــب ــس اأ� بــعــد  لــالنــتــقــال 
هــذا  و�سيتم  ــوري.  ــس ــ� احل التعليم 
وبروتوكول  تنظيمية  اآلــيــات  وفــق 
لهذا  خ�سي�سا  اإعــداده  مت  عملياتي 
جممل  اأن  الــوزيــر  ــار  ــس واأ� الــغــر�ــص. 
الأمر  حقيقة  يف  هي  العمليات  هذه 

عندها  الــتــوقــف  تقت�سي  حمــطــات 
�سيا�سة  ظل  يف  وخ�سو�سا  وتقييمها، 
ـــرية  الأخ هـــذه  وتق�سي  ـــــوزارة.  ال
القطاع  يف  الن�ساطات  خمتلف  بتقييم 
والبحث  التكوين،  حت�سني  اأجــل  من 
�سهر  مــنــذ  اأنـــه  واأ�ــســار  واحلــوكــمــة. 
دعم  على  العمل  مت   ،2020 جويلية 
ومراكز  الكربى  واملدار�ص  اجلامعات 
ال�ستجابة  مــن  لتمكينها  الــبــحــث، 
.ومت  الـــراهـــن  الــظــرف  لــتــحــديــات 
اإن�ساء  ت�سمنت  كــربى  ور�سات  فتح 
على  اأكرب  ب�سكل  والنفتاح  اأقطاب، 
من  والجتماعي  القت�سادي  املحيط 
اجلامعة  بني  العالقة  تفعيل  خالل 
مراجعة  اإىل  بالإ�سافة  واملوؤ�س�سة. 
امليادين  كــل  يف  التكوين  خريطة 
اأجــل  مــن  والتخ�س�سات،  ــروع  ــف وال

التعليم  خــريــجــي  ت�سغيل  تــعــزيــز 
انفتاح  ــالل  خ مــن  وكــذلــك  الــعــايل. 
وهذا  الدويل،  حميطها  على  اجلامعة 
اجلامعات  مــع  التــ�ــســالت  بتكثيف 
تبادل  عالقات  لإقــامــة  الأجنبية، 
ك�سف  .كما  وم�ساريع  وتواأمة  وتعاون 
ــود بــني اجلــامــعــات  ــق عــن تــوقــيــع ع
واملوؤ�س�سات  البحث،  ومراكز  واملدار�ص 
جهة  من  وال�سناعية  القت�سادية 
ـــن بــيــنــهــا التــفــاقــيــات  ـــــرى. وم اأخ
ــة،  ــاع ــن ــس ــ� ـــع قـــطـــاع ال املـــوقـــعـــة م
املجل�ص  الــبــحــري،  ال�سيد  املــنــاجــم، 
والجتماعي.  القت�سادي  الوطني 
ال�سلكية  واملــوا�ــســالت  الربيد  وكــذا 
ال�سيدلين  واملــجــمــع  والال�سلكية 

فايزر. ملوؤ�س�سة 
ق/و

ا�ست�سهاد رقيب اأول يف ا�ستباك بجيجل

اإيداع الرئي�س ال�سابق لنقابة املهند�سني �سجن احلرا�س

وفاة 11 �سخ�سا واإ�سابة 275 اآخرين بجروح خالل اأ�سبوع

الذهب يرتاجع و�سط �سكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

حوادث املرور: 

وزارة التعليم العايل توقع عقدا مع موؤ�س�سة فايزر

لــالأر�ــســاد  الــوطــنــي  ــوان  ــدي ال م�سالح  حـــذرت 
اأمطار  ت�ساقط  مــن  ــاء،  ــع الأرب اأمــ�ــص  اجلــويــة، 
مل�سالح  تنبيه  .وتــوقــع  ــة  ولي  17 يف  غــزيــرة 
 : ــات  ولي يف  اأمــطــار  ت�ساقط  اجلوية  الأر�ــســاد 
اجلزائر العا�سمة، قاملة، �سوق اهرا�ص، الطارف، 
البليدة،  بجاية،  وزو،  تيزي  جيجل،  �سكيكدة، 
املدية،  ق�سنطينة،  عنابة،  �سطيف،  البويرة، 

برج بو عريريج، بومردا�ص، تيبازة وميلة.
ق/و

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي 
بن زيان، يوم الأربعاء باجلزائر العا�سمة، اأن انطالق 
 15 يف  �سيكون  ــذي  ال  2021/2020 اجلامعي  املو�سم 
عن  التعليم  منط  خالل  من  �سيتم  اجلاري،  دي�سمرب 
بعد قبل النتقال اإىل التعليم احل�سوري مع الحرتام 
خالل  الوزير  واأو�سح  ال�سحي.  للربوتوكول  ال�سارم 
ممثلي  من  الجتماعيني  ال�سركاء  مع  ت�ساوري  لقاء 
مع  اأنه  الطالبية،  واجلمعيات  النقابية  التنظيمات 
منت�سف  يف    2021/2020 اجلامعي  املو�سم  انطالق 
يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  �ست�سرع  اجلــاري،  ال�سهر 
"وفق  والتعليمية  البيداغوجية  الن�ساطات  تنظيم 
بعد  لالنتقال  ا�ــســتــعــدادا  بــعــد،  عــن  التعليم  منــط 
وفق  احل�سوري  التعليم  منط  اإىل  ذلك،  من  اأ�سبوعني 
الذي  العملياتي  والربوتوكول  التنظيمية  الآلية 
الوزير  دعا  وباملنا�سبة،  الغر�ص".  لهذا  اعتماده  مت 
الدخول  لإجنـــاح  "التجند  اإىل  اجلامعية  ــرة  ــس الأ�
اجلامعي احلايل يف ظل ا�ستمرار ال�سعوبات املرتبطة 
يف  الوبائية  الو�سعية  وبتطور  ال�سحية  باحلالة 
�سحي  بروتوكول  و�سع  مت  اأنــه  اىل  م�سريا  البالد"، 
يتم  بحيث  التعليم،  من  احل�سوري  النمط  "�سارم" يف 
الدرا�سة  �سمان  خــالل  من  التفويج  نظام  اعتماد 
الــوحــدات  تدري�ص  مــع  الطلبة  لثلث  احل�سورية 
ال�سيد  اأكد  بعد،  عن  الدرا�سة  وبخ�سو�ص  الأ�سا�سية. 
عرب  درو�ــص  ــداد  اإع على  العمل  يجري  اأنــه  زيــان  بن 
اجلهود  اىل  م�سريا  الرقمية،  املن�سات  وعرب  الفيديو 
عن  التعليم  ل�سمان  الأ�ساتذة  طــرف  من  املبذولة 
بعد. من جانب اآخر، اأكد الوزير عزمه على  ال�سروع 
اأ�سا�ص  على  اجلامعية  اخلــدمــات  نظام  اإ�ــســالح  يف 
"الرتقاء  الإنفاق" بهدف  وعقلنة  الت�سيري  "تر�سيد 
نوعية  و�سمان  حوكمته  وحت�سني  النظام  هذا  باأداء 
اخلدمات املقدمة للطالب". وك�سف يف �سياق ذي �سلة 
للجامعة،  النموذجي  الأ�سا�سي  القانون  مراجعة  عن 
بالتاأهيل  املتعلقة  الن�سو�ص  مراجعة  جانب  اإىل 
والتي  لي�سان�ص-ما�سرت-دكتوراه،  وبنظام  اجلامعي 
حظيت --كما قال-- باإثراء "وا�سع" من قبل ال�سركاء 

الجتماعيني.
ق.و

اأمطار غزيرة مرتقبة
 يف 17 ولية

التحرير  تهنئ 

ا�ستئناف الدرو�س �سيتم بالحرتام 
ال�سارم للربوتوكول ال�سحي

الدخول اجلامعي: 

 03 لليوم  امل�سادق  زواجــه  مبنا�سبة 
العام  املدير  يتقدم   ،  2020 دي�سمرب 
بريك  الــعــربــي  التحرير  جلــريــدة 
نيابة  بية  وردة  التحرير  ورئي�سة 
التهاين  بخال�ص  اجلريدة  طاقم  عن 
احلق  عبد  للزميل  الأمنيات  واأطيب 
�سعيدا  ـــا  زواج لــه  متمنني   ، منــلــي 

مباركا
األف مربوك


