
قفزة كبرية باأ�سعـــــــار الذهــب 
يف الأ�ســـــواق اجلزائريــــــــة

16متاأثرا برتاجع الدوالر وال�شكوك حول لقاح كورونا

مع تزايد اأعداد املدر�شني امل�شابني بفريو�س كورونا

2141   •  الثمـــــن 15 دج   الثامنــــة   •  العــــدد   : www.altahrironline.com• االأحد  06 دي�شمرب  2020 م املوافــق لـ  21 ربيع الثاين  1442 هـ     •  ال�شنة  االإلكرتوين  • املوقـع 

04

بلحيمر: كل 
احل�سابات التي كانت 
تراهن على �سقوط 

اجلزائر اأف�سلها 
ال�سعب اجلزائري

اإجراءات تعقيم خا�سة 
باملطارات مع عودة 

الرحالت اجلوية اليوم

فتح احلدود املغلقة يتطلب جواز ال�سفر الطبي

الرحالت  ا�ستئناف  قرار  • بركاين: 
اجلوية لن يوؤثر على الو�سعية الوبائية

تق�سيم التالميذ على باقي الأق�سام واللجوء اىل الأ�ساتذة امل�ستخلفني
16

03

لتخفيف ال�سغط على امل�ست�سفيات

جتهيز العيادات اجلوارية 
باأق�سام لال�ستعجـــــــالت

03

والنقل التربيد  و�سائل  حيث  من  كورونا  لقاح  ا�ستالم  اإمكانيات  بتحديد  ال�سحة  مديري  • تكليف 
كورونا لقاحات  مع  الوباء  "متفائلة" بنهايـــــــــــــــــــة  العاملية  ال�سحـــــــــة  • منظمة 
اقتنائهــــــــا قرار  يف  بعد  تف�سل  مل  العلمية  واللجنة  ال�سيني  اللقاح  يحبذون  • خرباء 

وـــــــفاة حالت  و9  �سفاء  حالــــــة  و538  جديدة  اإ�سابة   772 • ت�سجيـــــــــــل 

16 متديــــــــــد اآجال 
الت�سجيل يف "املا�سرت" 
والتحويالت اجلامعية

اأمن حا�سي خليفــــــــة 
يوقــف �سخ�سا ويحجز كميات 

�سخمة من التـبــــــغ

�سكـان برج باجي خمتار 
يطالبـــــــــون بال�سكـانيـر 

فـي امل�ست�سفـــــــى

تفكيك �سبكــــــة وطنيـــة 
لرتويج املهلو�سات وحجـز 

قر�ســـــا   11275

ت�سجيل 3 حالت جديدة 
لداء ال�سيـــــــدا 

الوادي

اأدرار

ب�شكرة

االأغواط

ا�سطراب جوي على املناطق 
ال�ساحلية والداخلية للبالد

�س 05

�س 06

�س 06

�س 06
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مليون   0.5 بـ  اإنتاجها  "اأوبك+" تخف�ض 
برميل يوميا 

حممد علي 
------------ 

اختتام  عقب  عطار  اأو���ض��ح 
اأ���ض��غ��ال االج��ت��م��اع ال���وزاري 
ال��ث��اين ع�����ر ل���دول اأوب���ك 
يوم  املنعقد  اأوب���ك  وخ���ارج 
عن  التحا�ر  بتقنية  اخلمي�س 
عديدة،  مفاو�ضات  "بعد  بعد 
اق���رح���ت ك���ل م���ن اجل��زائ��ر 
زي��ادة  واأذربيجان  والكويت 
ب�   + اأوبك  لدول  النفط  اإنتاج 
اليوم  يف  برميل   500.000
املقبل،  جانفي  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
اإىل  مبا�رة  امل��رور  عن  ب��دال 
اأفريل  اتفاق  املقررة يف  الزيادة 
مليون   2 ب�  واملقدرة  الفارط 
اقراح  وهو  اليوم،  يف  برميل 
امل�ضاركة  ال��دول  كل  ير�ضي 

التعاون". اإعالن  يف 
اأنه  اأوبك  موؤمتر  رئي�س  واأبرز 
من  �ضل�ضلة  عقد  اأي�ضا  تقرر 
بداية  �ضهر  كل  االجتماعات 
مار�س  ثم  املقبل  فيفري  من 
�ضوق  اأو�ضاع  ملتابعة  فاأفريل 
تدريجيا  وال��و���ض��ول  النفط 
 2 ب�  االإنتاج  زيادة  تطبيق  اإىل 
الدول  اأن  يذكر  برميل.  مليون 
االأع�ضاء  والع�رين  الثالث 
امل�ضدرة  البلدان  منظمة  يف 
اتفقوا  قد  حلفائها،  و  للنفط 
زيادة  من  احلد  على  اأم�س  اأول 
 500 مبقدار  النفطي  اإنتاجها 

من  بداية  يوميا  برميل  األ��ف 
يقارب  ما  مقابل   2021 جانفي 
اليوم  يف  برميل  مليون   2
البداية.  يف  لها  خمططا  كان 
القرار  ه��ذا  عن  االإع��الن  ومت 
االجتماع  ختام  يف  اخلمي�س 
 )12 ( ع�ر  الثاين  ال���وزاري 
امل�ضدرة  الدول  ملنظمة  املغلق 
وحلفائها،  "اأوبك"  للنفط 
"اأوبك+"،  مبجموعة  املعروفة 
على  املوقعة  ال��دول  وت�ضم 
اخلمي�س  املنعقد  التعاون  بيان 

الفيديو. تقنية  عرب  املا�ضي 
ملنظمة  النهائي  البيان  واأف��اد 
���ض��وء  "يف  ن���ه  ب���اأ اأوب������ك 
ل�ضوق  احلالية  االأ�ضا�ضيات 
ال��ن��ف��ط وال��ت��وق��ع��ات ل��ع��ام 
يف  امل�ضاركون  اتفق   ،2021
االلتزام  جتديد  على  االجتماع 

احل��ايل مب��وج��ب ال��ق��رار ال��ذي 
ال��ت��ع��اون،  ب��ي��ان  عليه  ن�����س 
 ،2020 اأفريل   12 يف  ال�ضادر 
و�ضبتمرب  جويلية  يف  واملعدل 
مليون   2 ال���ض��رداد   ،2020
ال�����ض��وق،  ي��وم��ي��ا يف  ب��رم��ي��ل 
"كما  ال�ضوق،  لظروف  مراعاة 
قررت الدول املوقعة على بيان 
طوعا،  االإنتاج  تعديل  التعاون، 
2021، مبقدار  بداية من جانفي 
اليوم،  يف  برميل  مليون   0.5
يف  برميل  مليون   7.7 م��ن 
برميل"،  مليون   7.2 اإىل  اليوم 
عقد  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  وات��ف��ق��ت 
من  بداية  �ضهرية  اجتماعات 
ظروف  لتقييم   ،2021 جانفي 
ب�ضاأن  ق��رار  وات��خ��اذ  ال�ضوق 
االإ�ضافية  االإنتاج  تعديالت 

املوايل. لل�ضهر 

وج�����دد االج���ت���م���اع ك��ذل��ك 
االل���ت���زام امل�����ض��ت��م��ر ل��ل��دول 
بيان  يف  امل�����ض��ارك��ة  املنتجة 
ا�ضتقرار  بتحقيق  ال��ت��ع��اون 
بني  املتبادلة  واملنفعة  ال�ضوق 
الفعال  واالإمداد  املنتجة  الدول 
لفائدة  واالآم��ن  واالقت�ضادي 
العادلة  والفائدة  امل�ضتهلكني 
امل�ضتثمر.  امل���ال  راأ����س  م��ن 
الذي  بالقرار  التذكري  مت  كما 
امل�ضاركة  الدول  جميع  اتخذته 
خ��الل  ال���ت���ع���اون  ب���ي���ان  يف 
اال�ضتثنائية  االج��ت��م��اع��ات 
القا�ضي   2020 اأفريل  ل�ضهر 
االإج��م��ايل  ن��ت��اج  االإ بتعديل 
القرارات  وك��ذا  اخل��ام  للنفط 
ال��ت��ي ات��خ��ذت ب��االإج��م��اع يف 
جوان  من  ال�ضاد�س  اجتماعات 

.2020

قررت دول "اأوبك+" خف�ض اإنتاجها ابتداء من �سهر جانفي 2021 بـ 500 األف برميل يوميا بدل 2 مليون برميل يف اليوم كما 
كان ماأمول من طرف املنتجني، واعترب وزير الطاقة الرئي�ض احلايل للمنظمة عبد املجيد عطار القرار حال و�سطا ومر�سيا جلميع 

الطراف، الأمر الذي �ساهم يف تعايف �سعر برميل برنت عقبها مبا�سرة اإىل 49،20 دولرا متجهة �سوب 50 دولرا.

بن حراث ت�سارك يف موؤمتر الوزراء ابتداء من جانفي املقبل
الأفارقة من اأجل تدعيم العمل البيئي

ن�ضرية  البيئة  وزيرة  �ضاركت 
للدورة  اجتماع   حراث يف  بن 
للموؤمتر  الثامنة  اال�ضتثنائية 
البيئة  االإفريقي حول  الوزاري 
�ضعار"تدعيم  حتت  نظم  الذي 
ما  ناجعة  لعودة  البيئي  العمل 
اإفريقيا"،  يف   19 كوفيد  بعد 

ح�ضب ما اأعلنه بيان للوزارة.
تقنية  ع��رب  مداخلتها،  ويف 
اأ���ض��ارت  امل��رئ��ي،  التحا�ر 
ال�ضيدة بن حراث اإىل امل�ضوؤولية 
يف  االإفريقية  للدول  اجلماعية 
من  حا�ضمة  اإج���راءات  اتخاذ 
اأجل م�ضتقبل م�ضتدام لالأجيال 
جميع  اأن  معتربة  ال��ق��ادم��ة، 
بها  التعهد  مت  التي  االلتزامات 
يف هذه الدورة يجب اأن تكون 
من�ضقة  عمل  بخطة  مدعومة 

ومدعومة بالتمويل.
كما اأكدت "اأن الروؤية امل�ضركة 
�ضت�ضمح  االإفريقية  للبلدان 
مالها  راأ����س  بتعبئة  للقارة 
الب�رية  ومواردها  الطبيعي 
اإىل  م�ضرية  �ضعوبها"،  ل�ضالح 
التزامات اجلزائر يف هذا ال�ضاأن 
ملوا�ضلة  "ن�ضعى   قالت:  حيث 
اجلهود حلماية  بيئتنا ومواردنا 
ال�ركاء  مع  والعمل  الطبيعية 
القارة  ل�ضالح  العمل  لتن�ضيق 
االإف��ري��ق��ي��ة وال��ك��وك��ب مما 
امل�ضتدام  اال�ضتخدام  ي�ضمن 
واالأنظمة  الطبيعية  للموارد 

البيئية". كما اأ�ضافت اأن الروؤية 
االإفريقية  للبلدان  امل�ضركة 
راأ�س  بتعبئة  للقارة  �ضت�ضمح 
وم��وارده��ا  الطبيعي  مالها 

الب�رية ل�ضالح �ضعوبها.
هذه  تهدف  البيان،  وبح�ضب 
جهود  تن�ضيق  اإىل  ال���دورة 
اإفريقيا وتعزيز التدابري ل�ضالح 
الطبيعة لتحقيق اأهداف التنمية 
خالل  من  "وذلك  امل�ضتدامة 
ملوؤمتر  م�ضركة  اأر�ضية  اإيجاد 
البيولوجي  للتنوع  االأط��راف 
يف  �ضيعقد  ال���ذي   cop15
ال�ضني، اقراح برنامج  لتطوير 
وتنفيذ برنامج التعايف االأخ�ر 
التح�ضري  واأي�ضا  الإفريقيا، 
26 مل��وؤمت��ر االأط���راف  ل��ل��دورة 
االإطارية  املتحدة  االأمم  التفاقية 

ب�ضاأن التغريات املناخية".     
االأفارقة  الوزراء  "و يعد موؤمتر 
خالله  من  ميكن  منربا  للبيئة 
لوزراء البيئة االأفارقة  �ضياغة 
الأن�ضطتهم  اأف�ضل  وتن�ضيق 
اإيجابي  بنف�س  وب��راجم��ه��م 
للتعاون امل�ضرك، كما �ضيمكن 
امل�ضتوى  على  ال��ري��ادة  م��ن 
القاري من خالل تعزيز الوعي 
والتوافق حول الق�ضايا الدولية 
بالبيئة  اخل��ا���ض��ة  واجل��ه��وي��ة 
ي�ضيف  امل�ضتدامة"،  والتنمية 

البيان.
ق/و

خالل الـ 48 �ساعة الأخرية

وفاة 7 اأ�سخا�ض واإ�سابة 259 اآخرين بجروح 

لقي �ضبعة اأ�ضخا�س م�رعهم واأ�ضيب 259 
اآخرون بجروح خمتلفة ومتفاوتة اخلطورة يف 
واليات  من  عدد  يف  �ضجلت  مرور  حوادث 
الوطن خالل ال� 48 �ضاعة املا�ضية، ح�ضب ما 

اأفادت به م�ضالح احلماية املدنية.
وقالت ذات امل�ضالح يف بيان لها اأن وحدات 
احلماية املدنية قامت ب� 226 تدخال عرب عدة 
واليات من الوطن �ضجل على اإثرها وفاة 7 

اأ�ضخا�س وجرح 259 اآخرون.
وفيما يخ�س الن�ضاطات املتعلقة بالوقاية من 
انت�ضار فريو�س كورونا كوفيد19-، اأكد ذات 
البيان اأن وحدات احلماية املدنية قامت خالل 
دي�ضمرب   5 اإىل   3 من  املمتدة  الفرة  نف�س 

 73 ب�  الوطني  ال��راب  كافة  عرب  اجل��اري 
عملية حت�ضي�ضية عرب 10 واليات )64 بلدية( 
ب�رورة  وتذكريهم  حلثهم  املواطنني  لفائدة 
التباعد  وكذا  ال�ضحي  احلجر  قواعد  احرام 

االجتماعي.
"73 عملية تعقيم عرب  الوحدات  اأجرت  كما 
وهياكل  من�ضاآت  من  بلدية(،   52( والية   16
ال�ضكنية  املجمعات  وخا�ضة  عمومية 
العامة  املديرية  خ�ض�ضت  اأين  وال�ضوارع، 
429 عون  العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية 
�ضيارة   67 الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية 
و�ضع  اإىل  باالإ�ضافة  �ضاحنة،  و55  اإ�ضعاف 
بوالية  لالإقامة  مكان  لتغطية  اأمنية  اأجهزة 

تلم�ضان موجهة للحجر ال�ضحي".
من جهة اأخرى قدمت م�ضالح احلماية املدنية 
اختنقوا  �ضخ�ضا   46 ل�  االأولية  "االإ�ضعافات 
اإثر ا�ضتن�ضاقهم لغاز اأحادي اك�ضيد الكربون 
املياه  وم�ضخنات  التدفئة  اأجهزة  من  املنبعث 
داخل م�ضاكنهم يف عدة واليات من الراب 
�ضخ�ضني  وف��اة  اأي�ضا  و�ضجلت  الوطني، 
خمتنقني بغاز اأحادي اك�ضيد الكربون. احلالة 
االأوىل تتعلق بامراأة تبلغ من العمر 72 �ضنة 
داخل  ال�ضام  الغاز  ب��ذات  خمتنقة  متوفية 
بوالية  م�ضكنا   56 بحي  املتواجد  منزلها 
برجل  الثانية  احلالة  تتعلق  فيما  البويرة، 
يبلغ من العمر 61 �ضنة تويف داخل امل�ضكن 
العائلي املتواجد ببلدية ودائرة بوزينة بوالية 

باتنة".
اأجل  املدنية من  احلماية  كما تدخلت وحدات 
بكل  وخمتلفة  ح�رية  حرائق   05 اإطفاء 
وزو  تيزي  بومردا�س،  امل�ضيلة،  والي��ة  من 
وفاة  يف  احلرائق  هذه  ت�ضببت  و  وق�ضنطينة. 
واإ�ضابة  بحروق  �ضخ�س  واإ�ضابة  ام��راأة 
�ضخ�ضني ب�ضيق يف التنف�س على اإثر حريق 
�ضب مب�ضكن متواجد ببلدية عني الزاوية دائرة 
ذراع امليزان بوالية تيزي وزو، ي�ضيف بيان 

م�ضالح احلماية املدنية.
ق/و

درا�سة امللفات املتعلقة بن�ساط 
�سناعة املركبات تتم وفق دفرت 

ال�سروط بدون اأي تغيري

يف  ال�ضناعة  وزارة  اأك��دت 
امللفات  درا�ضة  عملية  اأن  بيان 
املركبات  ب�ضناعة  املتعلقة 
املر�ضوم  ت�ضمنه  ملا  وفقا  تتم 
ل�روط  امل��ح��دد  التنفيذي 
ن�ضاط  مم��ار���ض��ة  وكيفيات 
ب��دون  امل��رك��ب��ات،  ت�ضنيع 
ملراجعة  ن��ي��ة  اأو  ت��غ��ي��ريات 

اأحكامه.
على  تعقيبا  البيان  هذا  وجاء 
اخلرب الوارد يوم 3 دي�ضمرب يف 
بع�س  تداولته  وطنية،  جريدة 
و�ضفحات  االإخبارية  املواقع 
والذي  االجتماعي،  التوا�ضل 
على  تغيريات  "اإجراء  مفاده 
دفر ال�روط اخلا�س بت�ضنيع 

املركبات".
فندت  ال�����ض��دد،  ه���ذا  ويف 
قاطع  ب�ضكل  ال�ضناعة  وزارة 
املعلومات،  ه��ذه  م�ضمون 
موؤكدة اأن عملية درا�ضة امللفات 

املركبات  ب�ضناعة  املتعلقة 
املر�ضوم  ت�ضمنه  ملا  وفقا  تتم 
املحدد   20-226 التنفيذي 
ممار�ضة  وكيفيات  ل�����روط 
امل��رك��ب��ات،  ت�ضنيع  ن�ضاط 
الر�ضمية  اجلريدة  يف  املن�ضور 
نية  اأو  49 بدون تغيريات  رقم 

ملراجعة اأحكامه.
ال�ضناعة يف  وزارة  دعت  كما 
نف�س البيان ال�ضحافة الوطنية 
معلومات  ا�ضتغالل  "عدم  اإىل 
غري ر�ضمية وبدون التاأكد من 
تخدم  طبيعة  ذات  م�ضدرها، 
تبحث  الأطراف  حمبطة  اأهداف 
والو�ضائل  ال�ضبل  ك��ل  ع��ن 
اخلا�ضة  م�ضاحلها  اإدراج  ليتم 
وتنظيمية  قانونية  كمعايري 
ل��ل��دول��ة، وه��و م��ا ل��ن يكون 

م�ضتقبال".

ق/و



 اإجراءات تعقيم خا�سة باملطارات مع عودة 
رحالت اجلوية اجلزائرية اليوم

فتح احلدود املغلقة يتطلب جواز ال�سفر الطبي
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لوؤي ي
-------------------

ال�����رك��ة من  و���ض��اع��ف��ت 
ال  الطائرات  لتعقيم  جهودها 
التي  االأ�ضطح  جميع  �ضيما 
بطريقة  امل�ضافرون  بها  يحتك 
الذراعني  م�ضاند  مثل  مبا�رة 
تنفيذ  مع  الرقمية،  وال�ضا�ضات 
طريق  عن  خا�س  تطهري  اإجراء 
لكورونا.  م�ضاد  بخاخ  ر���س 
بر�س  املوؤ�ض�ضة  ذات  و�ضتقوم 
منظف  م��ع  للفريو�س  مبيد 
جميع  يف  ال�����ض��غ��ط  ع���ايل 
تر�ضب  اأين  املق�ضورة،  اأنحاء 
للمبيد  الدقيقة  ال��ق��ط��رات 
ويظل  االأ�ضطح،  جميع  على 
للحد من  18 �ضاعة  ن�ضًطا ملدة 
التاجي  الفريو�س  انتقال عدوى 
اجلوية  و���رع��ت  امل�ضتجد. 
عرب  التذاكر  بيع  يف  اجلزائرية 
االإنرنت ويف الوكاالت التابعة 
ال�ضياحة  وك��االت  وك��ذا  لها 
واالأ�ضفار نافية بذلك اأي زيادة 
الرحالت  عودة  الت�ضعرية.  يف 
املواطنون  ا�ضتح�ضنها  الداخلية 
اأ�ضهر، لكنهم  بعد توقف دام 9 
بتخفي�س  طالبوا  املقابل  يف 
ح�ضبهم  تبقى  التي  االأ�ضعار 
مرتفعة. من جهته فند م�ضوؤول 
االإعالم ب�ركة اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية اأمني اأندل�ضي اأي زيادة 
ت�ريح  يف  وقال  االأ�ضعار  يف 
وم�ضتقرة،  ثابتة  اإنها  �ضحفي 
م�ضرية  مومن  ن�ضرية  وح�ضب 

اإقبال  هناك  فاإن  �ضياحية  وكالة 
على اقتناء التذاكر نحو خمتلف 
الواليات خا�ضة منها اجلنوبية، 
الربوتوكول  اح���رام  ويبقى 
اأهم  اأحد  به  املو�ضى  ال�ضحي 
الرحالت  فتح  اإجن��اح  عوامل 

اجلوية الداخلية.
اخلطوط  اأعلنت  املقابل  يف 
املواعيد  عن  اجلزائرية  اجلوية 
من  العالقني  الإج��الء  امل��ق��ررة 
ب�ضبب  البالد  خارج  اجلزائريني 

قيود وباء كورونا.
ون�رت قائمة تت�ضمن املواعيد 
امل��ح��ددة ل��رح��الت االإج���الء، 
ح�ضول  ���رورة  اإىل  ولفتت 
اختبار  �ضهادة  على  امل�ضافرين 
اأق�ضاه  �ضلبية يف موعد   PCR

72 �ضاعة قبل موعد الرحلة.
اأن  اجلزائرية  اخلطوط  وذكرت 
عملية االإجالء ت�ضمل املواطنني 

اإ�ضبانيا،  فرن�ضا،  يف  اجلزائريني 
االأردن،  م�����ر،  االإم�����ارات، 

ال�ضعودية وكندا.
الوكالة  مدير  اأكد  ولالإ�ضارة 
كمال  ال�ضحي  لالأمن  الوطنية 
�ضنهاجي، اأن بالده لن تعيد فتح 
الرحالت  ت�ضتاأنف  اأو  حدودها 
اعتيادي  ب�ضكل  الدولية  اجلوية 
�ضد  التلقيح  عمليات  بدء  قبل 
ميكن  والتي  كورونا،  فريو�س 
املقبل،  ال�ضهر  خالل  تبداأ  اأن 

و�ضتكون جمانية.
ندوة  خ��الل  �ضنهاجي  وق��ال 
فتح  اإن  �ضطيف  يف  �ضحفية 
مار�س   17 منذ  املغلقة  احلدود 
برحالت  وال�ضماح  املا�ضي، 
ال�ضفر  جواز  "يتطلب  الطريان 
اإلزامية  يت�ضمن  الذي  الطبي 
التلقيح جلميع امل�ضافرين، نعمل 
اللقاحات  ك��ل  درا���ض��ة  على 

كل  ول��دي��ن��ا  علمي،  ب�ضكل 
لقاح،  اأي  القتناء  االإمكانات 
و�ضائل  كل  على  و�ضنعتمد 

الدولة مبا فيها قدرات اجلي�س".
اجلاليات  مطالبات  وتكررت 
يف  احل���دود،  بفتح  اجل��زائ��ري��ة 
اأن  ال�ضحي  امل�ضوؤول  ذكر  حني 
كورونا  لقاح  �ضتقتني  اجلزائر 
خالل االأيام املقبلة بعد م�ضادقة 
على  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
فعاليته، على اأن "تبداأ عمليات 
�ضهر  بعد  دفعات  عرب  التلقيح 
من االآن يف حال �ضارت االأمور 
واللقاح  لها،  خمطط  هو  كما 
�ضيكون جمانيا لكل اجلزائريني، 
اأن  واأعتقد  اإجباريا،  يكون  ولن 
على  يفر�س  االأخالقي  اجلانب 
اجلميع اخل�ضوع للتلقيح حفاظا 

على ال�ضحة العامة".

ت�ستعد �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ل�ستئناف الرحالت اجلوية الداخلية املقررة اليوم الأحد 6 دي�سمرب 
اجلاري، اأين �سرعت يف عمليات تنظيف وتعقيم وا�سعة لطائراتها.

من حيث �سل�سلة التربيد وو�سائل النقل

تكليف مديري ال�سحة بتحديد 
اإمكانيات ا�ستالم لقاح كورونا

جرعات  ال�ضتقبال  ا�ضتعدادا    
الّلقاح امل�ضاد لكورونا يف وقت 
الوقاية  مديرية  را�ضلت  قريب 
واليات  عرب  ال�ضحة  مديري 
الوطن، للوقوف على اإمكانيات 
القطاع يف كل والية من حيث 

و�ضائل النقل والتربيد.
كاآخر  االأح��د  اليوم  وو�ضعت 
دقيقة  ل��وائ��ح  ال�ضتالم  اأج��ل 
م�ضتوى  على  التربيد  ل�ضل�ضلة 
تلعب  التي  ال�ضحة  موؤ�ض�ضات 
وتخزين  نقل  يف  هاما  دورا 
اال�ضتعداد  اأج��ل  من  اللقاح. 
جمهزة  مرافق  لتهيئة  امل�ضبق 
خا�ضة  مكيفة  نقل  بو�ضائل 
ي�ضتوجب  الذي  للقاح  بالن�ضبة 
حفظه يف درجة حرارة تقل عن 
ال�ضفر.  حتت  مئوية  درجة   70
يف  املطورة  اللقاحات  وحتتاج 
حقن  اقتناء  اإىل  ال�ضنف  ه��ذا 

مالية،  مبالغ  تكلف  اإ�ضافية 
اأن  يجب  جرعة  ك��م  ويجهل 
ظل  يف  املري�س.  لها  يخ�ضع 
لقاحا  اأنتجت  التي  املخابر  تعدد 
وت�ضعى  ل�"كوفيد19".  م�ضادا 
اجلزائر اإىل اختيار اللقاح االأكرث 
ت�رعها  وعدم  واالأجن��ع،  اأمانا 
ال�ضيئة  للنتائج  تفاديا  ذلك  يف 

املحتملة.  
عمل،  فريقي  احلكومة  وفعلت 

االأول يراأ�ضه وزير
ال�����ض��ح��ة، وي��ت��وىل اق���راح 
اللقاح  اق��ت��ن��اء  ا�ضراتيجية 

وخمطط
تنفيذه،  يتعني  ال��ذي  التلقيح 
بينما يكلف الفريق الثاين الذي 
يراأ�ضه وزير الداخلية بالتنظيم 
اللقاح  لتخزين  اللوجي�ضتي 

وتوزيعه على الواليات.
لوؤي ي

قرار ا�ستئناف الرحالت اجلوية لن يوؤثر على الو�سعية الوبائية
بركاين يربط بني خوف اجلزائريني وتراجع الإ�سابات ويوؤكد:

الوطنية  اللجنة  ع�ضو  ك�ضف 
تف�ضي  ور�ضد  مبتابعة  املكلفة 
امل�ضتجد،  "كورونا"  فريو�س 
بركاين  ب��ق��اط  الربوفي�ضور 
�ضحفية،  ت�ريحات  يف  اأم�س 
خ��الل  �ضجلت  م�ضاحله  اأن 
ن�ضبة  يف  تراجعا  االأخرية  االأيام 
ك��ورون��ا،  بفريو�س  االإ���ض��اب��ة 
التي  االإج��راءات  اأن  اإىل  م�ضريا 
اأتت  االأخرية  احلكومة  اتخذتها 

بنتائج اإيجابية.
وذكر الربوفي�ضور بقاط بركاين 
 34 يف  املنزيل  احلجر  متديد  اأن 

الن�ضاط  وتقلي�س  والي���ة 
ال��دور  ل��ه  ك��ان  التجاري 

ن�ضبة  تراجع  يف  الكبري 
بفريو�س  االإ�ضابات 
اأن  بعد  ك��ورون��ا، 
جت�����اوزت اأع����داد 

عتبة  االإ�ضابات 
على  االأل������ف 
م�����دار اأي�����ام. 
قع  تو و

ت�ضهد  اأن  االأطباء  عمادة  رئي�س 
يف  تراجعا  الوبائية  الو�ضعية 
التزم  ح��ال  يف  املقبلة  االأي���ام 
الوقاية  ب��اإج��راءات  املواطنون 
من  اجل��زائ��ري��ني  قائال:"خوف 
املوجة الثانية لكوفيد 19 �ضاهم 
ن�ضبة  تراجع  يف  كبرية  بدرجة 

ت  با �ضا الإ . ا "

الوطنية  اللجنة  ع�ضو  واأك��د 
وب��اء  تف�ضي  مبتابعة  املكلفة 
كورونا، اأن قرار منع التجمعات 
ارت���داء  واإل��زام��ي��ة  ال�ضعبية 
ال��ك��م��ام��ات اأح���د االأ���ض��ب��اب 
ان��خ��ف��ا���س  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
االإ�ضابات اليومية، م�ضتبعدا اأن 
يوؤثر قرار اإعادة الرحالت اجلوية 
رحالت  وا�ضتئناف  الداخلية 
الو�ضعية  على  االإج���الء 
ال��وب��ائ��ي��ة. و���ض��ان��د 
بركاين  الربوفي�ضور 
فتح  اإع���ادة  مطلب 
امل����ج����ال اجل����وي 
للرحالت  بالن�ضبة 
اخلارجية املعلقة منذ 
لكن  املا�ضي  مار�س 
قائال  تدريجية  ب�ضفة 
قررت  العامل  دول  :"كل 
فتح جمالها اجلوي وبالتايل 
اجل��زائ��ر  تبقى  اأن  ميكن  ال 
خا�ضة  ال��ع��امل  ع��ن  م��ع��زول��ة 
جزائريني  رعايا  وجود  ظل  يف 
العودة،  يف  يرغبون  ب��اخل��ارج 
يف  م�ضالح  لديهم  وجزائريون 
ت�ضويتها  اإىل  بحاجة  هم  اخلارج 

 لوؤي/ييف اأ�رع وقت ممكن".

لتخفيف ال�سغط على امل�ست�سفيات

جتهيز العيادات اجلوارية باأق�سام 
لال�ستعجالت

الرحمن  عبد  ال�ضحة،  وزير  اأكد 
ديناميكية  اعتماد  عن  بوزيد،  بن 
جتهيز  ع��ل��ى  تعتمد  ج���دي���دة، 
خا�ضة  باأق�ضام  اجلوارية  العيادات 
لتخفي�س  ب��اال���ض��ت��ع��ج��االت، 
امل�ضت�ضفيات  ع��ل��ى  ال�ضغط 
وايل  اأّن  منطلق  م��ن  ال��ك��ب��رية، 
لهذا  ميزانية  خ�ض�س  العا�ضمة 
على  باملر�ضى  للتكفل  امل�روع، 
الوزير،  واأك��د  املحلي.  امل�ضتوى 
هام�س  ع��ل��ى  ل��ه  ت�����ري��ح  يف 
م�ضت�ضفى  اإىل  وتفقد  عمل  زيارة 
جتهيز  ع��ل��ى  ب��ا���ض��ا،  م�ضطفى 
اال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه 
اجلوارية، بكل التجهيزات الالزمة 
اأن  املمكن  من  والتي  واخلدمات 

امل�ضت�ضفيات  يف  املري�س  يجدها 
الكبرية، م�ضريا اإىل اإن�ضاء نحو 15 
م�ضتوى  على  ا�ضتعجاالت  وحدة 
بالعا�ضمة،  اجل��واري��ة  العيادات 
لتخفي�س ال�ضغط على م�ضت�ضفى 
ليتم  ذلك،  وياأتي  با�ضا.  م�ضطفى 
اجلامعية،  امل�ضت�ضفيات  تخ�ضي�س 
با�ضا  م�ضطفى  كم�ضت�ضفى 
وم�ضت�ضفى بني م�ضو�س،للعمليات 
والبحوث،  واملتخ�ض�ضة،  الكبرية 
اأن��ه ق��د مت  واأ���ض��ار ال��وزي��ر، اإىل 
منذ  امل�روع،  هذا  يف  االنطالق 
وباء  ولكن  اجلارية،  ال�ضنة  بداية 
فريو�س كورونا اأخر اال�ضتمرار يف 

االأ�ضغال.

 لوؤي/ي

اأعلنت عن نتائج اإيجابية من التجارب

  منظمة ال�سحة العاملية "متفائلة" حول نهاية الوباء 
بلقاحات كورونا

التي  التعليقات  بعد �ضل�ضلة من 
املدير  وو�ضعت  ت�ضاوؤما  تعك�س 
العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  العام 
تيدرو�س  اأطلق  انتقادات،  حمل 
اأخ��ريا  غربي�ضو�س  اأده���ان���وم 
بخ�ضو�س  متفائال  ت�ريحا 

اأزمة فريو�س كورونا امل�ضتجد.
اأن  اأم�س  غربي�ضو�س،  واأعلن 
جتارب  من  االإيجابية  النتائج 
تعني  كورونا  فريو�س  لقاحات 
اأن يبداأ يف احللم  اأن العامل "ميكن 

بنهاية الوباء".
اإثيوبي  الدويل  امل�ضوؤول  اأن  اإال 
الغنية  "الدول  اإن  قال  اجلن�ضية، 
الفقراء  اأال تده�س  والقوية يجب 
على  التدافع  يف  واملهم�ضني 

اللقاحات".
خطاب  يف  غربي�ضو�س  وحتدث 
امل�ضتوى  رفيعة  اجلل�ضة  اأم��ام 

لالأمم  العامة  للجمعية  االأوىل 
وح��ذر  ال��وب��اء،  ب�ضاأن  املتحدة 
اإيقاف  ميكن  حني  "يف  اأن��ه  من 
ما  اأمامنا  الطريق  فاإن  الفريو�س، 

يزال غادرا".
الب�رية  اأظهر  الوباء  اإن  وق��ال 
واأ�ضعبها"،  حاالتها  اأف�ضل  "يف 
التعاطف  "اأعمال  اإىل  م�ضريا 
بالنف�س،  والت�ضحية  امللهمة 
واالبتكار،  للعلم  املذهلة  واملاآثر 
ومظاهر الت�ضامن احلميمة، لكن 
على  مزعجة  ع��الم��ات  اأي�ضا 
اللوم  وحتويل  الذاتية  امل�ضلحة 

واالنق�ضامات".
احلالية  الزيادة  اإىل  اإ�ضارة  ويف 
قال  والوفيات،  االإ�ضابات  يف 
ي�ضمي  اأن  دون  من  غربي�ضو�س 
العلم  يغرق  "حيث  دول��ة:  اأي 
يقو�س  حيث  املوؤامرة،  بنظريات 

االنق�ضام،  ب�ضبب  الت�ضامن 
الت�ضحية  ا�ضتبدال  يتم  وحيث 
ي��زده��ر  ال��ذات��ي��ة،  بامل�ضلحة 

الفريو�س وينت�ر".
افرا�ضي  خطاب  يف  حذر  كما 
اأمام االجتماع، من اأن اللقاح "لن 
الكامنة"،  ال�ضعف  نقاط  يعالج 
واجل��وع  الفقر  اإىل  اإ���ض��ارة  يف 
وعدم امل�ضاواة وتغري املناخ، التي 
مبجرد  معاجلتها  يجب  اإن��ه  ق��ال 

انتهاء الوباء.
اأن  يجب  وال  ميكننا  "ال  وق��ال: 
االإنتاج  اأمن��اط  نف�س  اإىل  نعود 
اال�ضتغاللية،  واال���ض��ت��ه��الك 
الذي  للكوكب  التجاهل  ونف�س 
احلياة كلها، ونف�س  يحافظ على 
ونف�س  والتدخل  الذعر  دورة 
التي  االنق�ضامية  ال�ضيا�ضات 

لوؤي/يغذت الوباء".
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تق�سيـم التالميـذ على بـاقـي الأق�سـام واللجــوء 
اإلـى الأ�سـاتذة امل�ستخلفني

 لوؤي/ي
------------------

البيداغوجي  ال�ضغور  وح��ول 
اأ�ضاتذة  من  ع��دد  اإ�ضابة  بعد 
الثالثة،  التعليمية  االأط���وار 
ت�ضوية  االآن  �ضيتم  اأن��ه  تاأكد 
كما  ال��و���ض��ع��ي��ات،  ب��ع�����س 
االأ���ض��ات��ذة  اإىل  اللجوء  تقرر 
ال��ط��وري��ن  يف  امل�ضتخلفني 
باعتبار  وال��ث��ان��وي  املتو�ضط 
االأ�ضتاذ  يحتاجها  التي  املدة  اأن 
اأو  ت�ضاوي  مبن�ضبه  لاللتحاق 
يخ�س  فيما  اأما  يوما،   15 تفوق 
اأن  تقرر  فقد  االبتدائي  الطور 
باقي  على  التالميذ  تق�ضيم  يتم 
اللجوء  دون  الربوية  االأق�ضام 

اال�ضتخالف.  اإىل 
فقد  ال��روات��ب  يخ�س  وفيما 
رواتب  ب��اأن  امل�ضدر  ذات  اأك��د 
لن  املردودية  ومنحة  االأ�ضاتذة 
تخ�ضم اإىل حني ت�ضوية الوزارة 
م�ضالح  مع  الو�ضعية  املعنية 

�ضيتم  كما  االجتماعي.  ال�ضمان 
من  مالية  م�ضاعدة  اإىل  اللجوء 
رواتب  لتغطية  الربية  وزارة 
اأم��ا  امل�ضتخلفني.  االأ���ض��ات��ذة 

م�ضتوى  على  االإداري  ال�ضغور 
فاإنه  والثانوي،  املتو�ضط  الطور 
اأما  بالنظار.  تعوي�ضهم  مت  قد 
فقد  االبتدائي  للطور  بالن�ضبة 

اإىل  الربية  م��دي��ري��ات  جل��اأت 
اإىل  امل��دراء  بنواب  التعوي�س 
ب�ضكل  الو�ضعية  ت�ضوية  حني 

ئي. نها

با�سرت مديريات الرتبية عرب جل وليات الوطن يف عملية ا�ستخالف منا�سب الأ�ساتذة الذين تاأكدت اإ�سابتهم بفريو�ض كورونا 
امل�ستجد، �سريطة اأن يقوم هوؤلء باإيداع طلب عطلة مر�سية حمددة املدة، وهذا كاإجراء ابتدائي اإىل حني ح�سول وزارة الرتبية 

على رخ�سة ا�ستثنائية من الوظيف العمومي من اأجل ت�سوية و�سعية م�ستخدميها جتاه م�سالح ال�سمان الجتماعي.

مع تزايد اأعداد املدر�سني امل�سابني بفريو�ض كورونا

 

اجلزائر تـراهن على اإ�سكات �سوت 
ال�سالح واإن�ساء منطقة التبادل 

احلـر يف القـارة ال�سمراء
ت�ضعى اجلزائر منذ مدة اإىل اإثبات روؤيتها يف كيفية اإدارة االأزمات التي 
تنهك القارة ال�ضمراء، حيث ت�ر على اأن اأمن و�ضلم اإفريقيا مرهونان 
ببناء اقت�ضاد قوي، بعيدا عن التبعية اإىل جانب اإ�ضكات �ضوت ال�ضالح.
منطقي  ت�ضوراجلزائر  باأن  لعراج   �ضليمان  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويرى 
خلق  خالل  من  اإفريقيا  فيها  تتخبط  التي  االأزم��ات  حل  اإىل  ويهدف 
راح  الذي  ال�ضالح  �ضوت  واإ�ضكات  االإفريقية  احلر  التبادل  منطقة 

�ضحيته اآالف من االأبرياء.
كما تطرق اإىل اإ�رار اجلزائر يف خمتلف املحافل الدولية على �رورة 
اإدارة االأزمات التي تع�ضف بالقارة، حيث  اإ�راك االحتاد االإفريقي يف 
اأ�ضحاب  روؤية  وجتاهل  وخارجية  اأجنبية  اأطراف  حلول  تبني  يعقل  ال 

االأر�س.   
بدوره تطرق االأ�ضتاذ والباحث يف العالقات الدولية خملوف �ضاحل اإىل 
اأهمية حتقيق التكامل االإقليمي على م�ضتوى القارة االإفريقية من خالل 

اإ�ضكات لغة ال�ضالح التي اأنهكتها.
كيفية  دبلوما�ضيتها حول  اجلزائر عن طريق  موقف  اإىل  وعاد خملوف 
ت�ضوية اخلالفات يف اإفريقيا، والذي برهن على �ضحته يف كل من ليبيا 
ومايل، حيث اقتنعت جميع االأطراف باأن ت�ضوية النزاعات تتحقق عن 

طريق لغة احلوار والو�ضائل ال�ضلمية مع االحتكام لل�رعية الدولية.
 اأما اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية م�ضباح منا�س فقد نبه 
اإىل االآثار ال�ضلبية جلائحة كورونا التي عطلت عجلة التنمية يف القارة 

ال�ضمراء.  
ق/و

خـرباء يوؤكدون : 

اجلزائر ت�ستطلع الآثار اجلانبية من م�سنعي اللقاحات   
با�ضتور  معهد  م��دي��ر  ك�ضف 
عن  له  ت�ريح  يف  درار  فوزي 
للقاح  اجلانبية  االأعرا�س  درا�ضة 
مر�ضى  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه  وم���دى 
تتاأكد  مل  ال��ذي��ن  "كوفيد19" 
مل  اأو  التلقيح  بتاريخ  اإ�ضابتهم 
اإجراء  اأثناء  اإ�ضابتهم  تكت�ضف 

الك�ضف.
من  با�ضتور  معهد  مدير  ح�ضب 
الواجب  واملعلومات  النقاط  بني 
معرفتها اأي�ضا هي اآجال اكت�ضاب 
املناعة وا�ضتمرارها يف هذا النوع 
اللقاح  كان  اإذا  وما  الّلقاحات  من 
اأكرث.  اأو  ذلك  من  اأقل  اأو  �ضنويا 
التلقيح  باأن  املتحدث  ذات  واأكد 
 2021 عام  حلول  قبل  يكون  لن 
التلقيح  عمليات  وت�ضتغرق 
عاما  مراحل  على  �ضتكون  التي 
كافة  ت�ضمل  لكي  االأق��ل  على 
واأكد  بالعملية.  املعنية  الفئات 
�ضحفية  ت�ريحات  يف  درار 
احتاد  اإىل  اجل��زائ��ر  ان�ضمام  اأن 
اأكرث  ي�ضم  ال��ذي  "كوفاك�س" 
لها  �ضي�ضمن  دول��ة   180 م��ن 
معقولة،  باأ�ضعار  املنتج  اقتناء 
على  �ضيوفر  اجلماعي  فال�راء 
معتربة.  مالية  مبالغ  الدول  كل 
وح�ضب ذات امل�ضدر، اأكد ع�ضو 
ور�ضد  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
اأخاموك"  كورونا،"اإليا�س  تف�ضي 
وزير  يراأ�ضها  التي  اللجنة  اأّن 
يف  ب��ع��د  تف�ضل  مل  ال�����ض��ح��ة 
بخ�ضو�س  النهائي  ق��راره��ا 
قرار  وي�ضتند  للقاح.  اقتنائها 
املتحدث،  ب���راأي  الهيئة،  ذات 

العلمية  املعطيات  بع�س  اإىل 
الثالثة  املرحلة  ونتائج  املتما�ضية 
طلب  مت  حيث  ال��ت��ج��ارب،  م��ن 
املخابر  من  اإ�ضافية  معلومات 
لتلك  اجلانبية  االآثار  بخ�ضو�س 
�ضعب  القرار  ولكن  اللقاحات 
من  م��زي��دا  ويتطلب  وم��ع��ق��د 

والتدقيق.  الدرا�ضات 
وب��ح�����ض��ب اأخ���ام���وك ف��ق��د مت 
مع  ال�ضياق  ه��ذا  يف  التحادث 
و"موديرنا"  "فايزر"  خم��اب��ر 
و"جون�ضون"،  و"اآ�ضرازينيكا" 
الدبلوما�ضية  املحادثات  متت  فيما 
يف  وال�ضني  رو�ضيا  متثيليات  مع 

اإىل حد ال�ضاعة.  اجلزائر 
االحتاد  رئي�س  اأو�ضح  جهته  من 
عبد  ال�ضيدلة  ملتعاملي  الوطني 
ت�ريحات  يف  ك��رار  ال��واح��د 
االإ�ضكاليات  اأب��رز  اأن  �ضحفية 
اجلزائر  اختيار  اأم��ام  املطروحة 
ومدة  فعاليته  م��دى  هو  للقاح 
االأعرا�س  حمايته ومدى خطورة 
اأّن  ك��رار  واأردف  ل��ه.  اجلانبية 
اأمانا  اأكرثها  ال�ضينية  اللقاحات 
فريو�ضات  من  م�ضنعة  كونها 
باقي  اأن  حني  يف  من�ضطة  غري 
من  املطورة  االأخ��رى  اللقاحات 
التنبوؤ  ميكن  ال  ن��ووي  حم�س 
يتمثل  الثاين  والعائق  بنتائجه، 
واإم��ك��ان��ي��ة  ال��ل��ق��اح  وف���رة  يف 
كافية  جرعات  على  احل�ضول 
اأكرب  تلقيح  اأجل  من  للمواطنني 
الق�ضاء  ل�ضمان  منهم  ن�ضبة 
ع��ل��ى ال��ف��ريو���س ال���ذي اأحل��ق 
اجلزائري  باملواطن  بالغة  اأ�رارا 

على  اأو  اليومية  حياته  يف  �ضواء 
متطلباته. م�ضتوى 

جراد  العزيز  عبد  دعا  وباملوازاة 
الوزير االأول املجتمع الدويل اإىل 
وزيادة  والتاآزر  الوحدة  �رورة 
�راكة  ظل  يف  امل�ضرك  العمل 
من  و�ضاملة؛  من�ضطة  عاملية 
فريو�س  وباء  على  التغلب  اأجل 

واآثاره. كورونا 
وقال جراد - يف كلمة األقاها، عرب 
)الفيديو كونفران�س( اأمام الدورة 
العامة  للجمعية  اال�ضتثنائية 
مكافحة  ح��ول  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم 
فريو�س كورونا - اإن طبيعة هذه 
التي  وتداعياتها  العاملية  املاأ�ضاة 
علينا  وتفر�س  اأحدا،  ت�ضتثن  مل 
لتوفري  والتاآزر  الوحدة  جميعا 
وجه  على  ومن�ضق  �ضامل  حل 
من  ال��دول  جميع  ميكن  ال�رعة 
مالئمة  �ضحية  رعاية  �ضمان 
كلنا  و"اأن  خا�ضة  ملواطنيها، 
ندرك خطورة الو�ضع وانعكا�ضه 

�ضعوبنا". مكا�ضب  على 
الراهن  الو�ضع  خطورة  اأن  واأكد 
وت�ضافر  اجلميع  عمل  ي�ضتوجب 
املتعدد  العمل  وزي���ادة  اجلهود 
عاملية  �راكة  ظل  يف  االأط��راف 
و�ضاملة؛  ومن�ضطة  م��ع��ززة 
الوباء  هذا  على  التغلب  ل�ضمان 

واآثاره.
الو�ضول  �ضمان  اأن  واع��ت��رب 
اللقاح  اإىل  واملن�ضف  ال�ريع 
�ضيكون  وال�ضعوب  الدول  جلميع 
لتاأكيد  مواجهته؛  يجب  حتد  اأول 
التي  الت�ضامن  قيمة  اإع���الء 

حتمية  ك�رورة  نف�ضها  تفر�س 
ملواجهة تهديد جماعي ال يعرف 

باحلدود وال مييز بني الب�ر.
زادت  اجلائحة  "هذه  اإن  وق��ال 
اأوج��ه  وعمقت  الفقر  ح��دة  من 
اأو�ضاع  وفاقمت  امل�ضاواة  عدم 
�ضيما  ال  ال�ضعيفة  ال����دول 
متلك  ال  التي  منها  االإفريقية 
لتخفيف  ال��الزم��ة  االإم��ك��ان��ات 
ملواجهة  القدرة  وال  اجلائحة،  اآثار 
والتي  عنها،  الناجمة  التحديات 
اإىل  ين�ضم  اإ�ضافيا  عبئا  ت�ضكل 
يواجهها  التي  االأزمات  خمتلف 
والكوارث  املناخ  كتغري  العامل 
والنزاعات  واالإرهاب  الطبيعية 
ال�رعية  غري  والهجرة  امل�ضلحة 
الذي  الو�ضع  وهو  والعن�رية، 
التقدم  على  �ضلبا  �ضينعك�س 
هذه  اأح��رزت��ه  ال���ذي  الن�ضبي 
التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  الدول 

امل�ضتدامة".
 لوؤي/ي

منطقة التجارة احلرة الإفريقية 
خيار ا�سرتاتيجي للجزائر

التجارة  منطقة  اأن  ال�ضبت،  اأم�س  جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأكد 
احلرة القارية االإفريقية، التي �ضتدخل حيز التنفيذ مطلع ال�ضنة القادمة، 
اإىل  االإفريقية  الدول  داعيا  للجزائر،  بالن�ضبة  ا�ضراتيجيا  خيارا  ت�ضكل 

االإ�راع يف تذليل ال�ضعوبات من اأجل التفعيل التام للمنطقة.
خالل  واأهميتها،  املنطقة  هذه  حول  األقاها  كلمة  يف  ج��راد  واأو�ضح 
13 ملوؤمتر روؤ�ضاء دول وحكومات  ال�  م�ضاركته يف الدورة اال�ضتثنائية 
االحتاد االإفريقي، عرب تقنية التحا�ر املرئي عن بعد، اأن اجلزائر ترى يف 
هذه املنطقة خيارا ا�ضراتيجيا ي�ضتوجب ت�ضافر اجلهود للم�ضي به قدما، 
خدمة الأهداف التنمية يف قارتنا ويف دولنا، وكذا دعما الأهداف اإحالل 
ال�ضلم واالأمن التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا مبدى التقدم يف م�ضرية 

التنمية االقت�ضادية.
ق/و

منح م�ساريع يف قطاع الت�سالت 
للموؤ�س�سات امل�سغرة

مت  اإنه  بومزار،  اإبراهيم  والال�ضلكية،  ال�ضلكية  واملوا�ضالت  الربيد  وزير  قال 
اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة يف  تقدمي دفر �روط جديد، يهدف اإىل ا�راك 
اال�ضتفادة من م�ضاريع املن�ضاآت القاعدية لالت�ضاالت. واأو�ضح بومزار خالل 
املكلف  االأول،  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  مع  جمعه  الذي  التقييمي  الّلقاء 
باملوؤ�ض�ضات امل�ضغرة، ن�ضيم �ضيافات، باأن امل�ضاريع التي ي�ضتهدفها اأكرث دفر 
الكابالت  توزيع  �ضبكة  وتطوير  واإ�ضالح  با�ضتبدال  املتعلقة  تلك  ال�روط، 
دليل  اإطالق  مت  باأنه  املتحدث  وذكر  الب�رية.  االألياف  ن�ر  ويف  النحا�ضية 
اإعداد وزارة الربيد واملوا�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية،  توجيهي منوذجي، من 
اأجل  من  العمومية،  ال�ضفقات  جمال  يف  ال�ضائدة  املمار�ضات  اأح�ضن  يت�ضمن 
متكني هذه الفئة من ال�ضباب من الولوج اإىل الطلب  العمومي.                            
                                                                                                            ق/و

متديد اآجال الت�سجيل يف “املا�سرت” والتحويالت 
اجلامعية

العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
متديد  ع��ن  العلمي  وال��ب��ح��ث 
م�ضابقة  يف  ال��ت�����ض��ج��ي��الت 
ال���رت���ي���ب وال���ت���وج���ي���ه يف 
الثاين  الطور  العليا  الدرا�ضات 
اأن  يفر�س  ك��ان  التي  ما�ضر 
تنتهي غدا لتمكني كل الراغبني 
يف  للم�ضاركة  ملفاتهم  اإمتام  يف 

الوزارة  ظروف معقولة.واأكدت 
الال  العملية  اأن  لها  بيان  يف 
م�ضتوى  على  جت��رى  مركزية 
بعد،  عن  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات 
ملرافقة  �ضتتدخل  اأنها  مو�ضحة 
لو�ضع  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات 
للقيام  مل�ضاعدتهم  تطبيق 
ملفات  واإي��داع  العملية  بهذه 

رقميا. للما�ضر  املر�ضحني 
واأو�ضحت وزارة التعليم العايل 
�ضتمنح  اأنها  نف�ضه،  البيان  يف 
بكالوريا  ل�ضهادة  احل��ام��ل��ني 
التحويل  يف  الراغبني   2020
فر�ضة اأخرى ابتداء من تاريخ 6 

حتويالتهم. الإجراء  دي�ضمرب 
                                      ق/و
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ميمي عليلي مديرا لغرفة ال�سناعة التقليدية 
واحلرف بالوادي

عماره بن عبد اهلل
---------------- 

ت�ضليم  م��را���ض��ي��م  وج����رت 
ال�ضياحة  مديرية  مبقر  املهام، 
والعمل  التقليدية  وال�ضناعة 
ال��ع��ائ��ل��ي ب��والي��ة ال����وادي، 
ال��والئ��ي  امل��دي��ر  وبح�ضور 
من  وع����دد  خ����رياين  ���ض��ع��د 

والغرفة. املديرية  اإطارات 
ت��ي يف  احل��رك��ة امل��ذك��ورة ت��اأ
تنتهجها  التي  املقاربة  اإطار 
املتعلقة  الو�ضية  ال���وزارة 
امل�ضرية  االإط��ارات  بت�ضبيب 
الوزير  اأكده  ما  وهذا  للقطاع، 
من  ك��م  يف  ح��م��ي��دو  حم��م��د 

اجلزائر  “اأن  بقوله:  منا�ضبة 
الطاقات  على  تعتمد  اجلديدة 
والنهو�س  للت�ضيري  ال�ضبانية 
بقوة  منها  مي��ان��ا  اإ بالقطاع، 
نوفمرب،  اأول  �ضباب  و�ضالبة 
كل  يف  ج��دارت��ه  اأثبت  ال��ذي 
القطاع  اأن  ال�ضيما  امليادين، 
-ح�����ض��ب ال��وزي��ر ح��م��ي��دو- 
من  ال��ع��دي��د  ب��ت��ك��وي��ن  ق���ام 
م�ضددا  ال�ضابة،  االإط���ارات 
“اإن  املنا�ضبات  اإح���دى  يف 
�ضا�ضا  اأ تنبثق  اجلديدة  اجلزائر 
الواعد”،  �ضبابها  ق��وة  م��ن 
يف  جديدة  دم��اء  لبعث  وه��ذا 
واالداري��ة  املهنية  املنظومة 

و�ضع  طريق  ع��ن  للقطاع، 
االطارات  من  عدد  يف  الثقة 
لت�ضيري  ال�ضابة  والكفاءات 
يعزز  مم��ا  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 
اجل��زائ��ر  جمهورية  مفهوم  

اجلديدة.
���س  راأ على  اجل��دي��د  ال��واف��د 
يف  ���ض��غ��ل  الوادي”  “كام 
ال�ضناعة  بدار  املن�ضب  ذات 
امل�ضيلة،  ب��والي��ة  التقليدية 
االدارية  م�ضريته  عن  ف�ضال 
ك��اإط��ار  ال�ضابقة  واملهنية 
والريا�ضة  ال�ضباب  بقطاع 
عن  ناهيك  مترنا�ضت،  بوالية 
وامل��وؤه��الت  ال�����روط  جملة 

بثقة  ليحظى  ه��ل��ت��ه  اأ ال��ت��ي 
البالد،  يف  العليا  ال�ضلطات 
بن�ضاطه  تعلق  م��ا  ال�ضيما 
انخراطه  خالل  من  اجلمعوي 
يف  وللقطاع  للجزائر  ومتثيله 

حمافل. عدة 
���ض��ارة ���ض��ه��دت غ��رف��ة  ل��الإ
واحلرف  التقليدية  ال�ضناعة 
الفرة  يف  ال���وادي،  ب��والي��ة 
ودينامكية  ن�ضاط  االأخ��رية 
م��ر  االأ تعلق  ���ض��واء  ك��ب��رية 
ال���دورات  وج���ودة  بنوعية 
ه��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة وال��ت��اأ
ل��ل��ح��رف��ي��ني واحل���رف���ي���ات، 
يتطلبه  على  ذلك  يف  مركزة 
ع���امل ال�����ض��غ��ل، وال��ت��وج��ه 
للدولة  اجلديد  االقت�ضادي 
الدفع  خ��الل  من  اجل��زائ��ري��ة، 
عامل  نحو  احل��رف  باأ�ضحاب 
وحتقيق  واملقاوالتية  ال�ضغل 
ناهيك  امل�ضتدامة،  التنمية 
ع��ن ف��ت��ح م��ل��ف اال���ض��ت��ف��ادة 
ال�ضناعة  دار  حم��الت  م��ن 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��ت�����ري��ع يف 
مرورا  الأ�ضحابها،  ت�ضليمها 
امل�ضوؤولة  الت�ضامنية  بالهبة 
والتن�ضيق  التاأطري  خالل  من 
م����ع خم��ت��ل��ف ال�������رك���اء 
يف  وامل�ضاهمة  واجلمعيات 
ملواجهة  ال��ك��م��ام��ات  اجن���از 

كورونا. وباء  تف�ضي 

ب�سري  لل�سيد  الوادي،خلفا  بولية  واحلرف  التقليدية  ال�سناعة  لغرفة  كمدير  مهامه  عليلي  ميمي   ، الأ�سبوع  نهاية  ا�ستلم 
اأهرا�ض. �سوق  املهام بولية  ا�ستدعي لذات  الذي  طهراوي 

طهراوي  لب�سري  خلفا 

���ض��ج��ل��ت م�����ض��ال��ح ب��ل��دي��ة 
خالل  ال��وادي  من  البيا�ضة 
عدد  االأخ���ري  نوفمرب  �ضهر 
وهو   ، ل��ل��زواج  عقدا   151
ي�ضبق  مل  ق��ي��ا���ض��ي  رق���م 
�ضهدته  واإن  البلدية  مل�ضالح 
ال�����ر  وي��ع��ود   ، ق��ب��ل  م��ن 
ال�ضاهرين  ح�ضب  ذل��ك  يف 
املكتب  �ضوؤون  ت�ضيري  على 
ت��خ��ّوف  اإىل  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
ي�ضتعد  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت 
عقد  برام  الإ بناتها  اأو  ها  بناوؤ اأ
االح��ت��ف��ال  ق��ب��ل   ، زواج��ه��م 
الالزمة  باملرا�ضيم  والقيام 
االأ�ضهر  اأو  ال�ضهر  هذا  خالل 
فيها  يف�ضل  التي  املقبلة 
احتفاالتهم  متام  اإ املنطقة  اأهل 
ب��ف��ارغ  ينتظرونها  ال��ت��ي 
بالن�ضبة  خ�ضو�ضا   ، ال�ضرب 
لها  ي�ضبق  مل  التي  للعائالت 
االأعرا�س   " تذّوقت طعم  واإن 
ب��رودة  ب�ضبب  وذل���ك   ،  "
حلرارة  متاما  عك�س  الطق�س 
تعليق  م��ن  خ��وف��ا  ال�ضيف 

ال��زواج  عقود  ب��رام  اإ عملية 
يجربهم  الذي  االإجراء  وهو   ،
ناهيك   ، نهائيا  التاأجيل  على 
التي  االأخرى  امل�ضاكل  على 
ت��ي  وي��اأ امل��ي��دان  يف  حت��دث 
ب�ضبب  اخلطوبة  ف�ضخ  منها 
ظل  ويف   ، املتكرر  التاأجيل 
الكثري  جنت  ذكره  تقدم  ما 
اأو  ال�ضوفية  العائالت  من 
من  املنحدرة  العائالت  حتى 
وا�ضتقرت  اأخ��رى  والي��ات 
خمتلفة  الأ�ضباب  بالوالية 
ت�ضاعد  من  التخّوف  ثمار 
مبختلف  ال���وب���اء  ان��ت�����ض��ار 
وتعليق  ال��والي��ة  م��ن��اط��ق 
جديد  م��ن  ال��ع��ق��ود  اإج����راء 
على  ب��ال��ت��ن��ازل  وذال�����ك 
ومن  ال�����روط  من  العديد 
تفادي  بغية  الطرفني  قبل 
ه��ذه  م��ث��ل  يف  ال����وق����وع 
التي  داري���ة  االإ االإج���راءات 
يف  الزواج  حفل  قامة  اإ تعطل 

 . الف�ضل  هذا 
زياد  بو  اأ

التهريب  مكافحة  اإطار  يف 
غري  التجارية  املمار�ضات  و 
اأمن  عنا�ر  متكن  ال�رعية 
بوالية  خليفة  حا�ضي  دائرة 
�ضخ�س  توقيف  من  الوادي 
معتربة  جد  كميات  وحجز 
و  حملية  التبغية  املواد  من 

. املن�ضاأ اأجنبية 
تعود  العملية  تفا�ضيل 
امل�ضلحة  عنا�ر  تلقي  اإىل 
مفادها  م��وؤك��دة  ملعلومات 
ثالثيني  �ضخ�س  ق��ي��ام  
بتخزين  املنطقة  من  ينحدر 
من  م��ع��ت��ربة  ج��د  ك��م��ي��ات 
و  حملية  التبغية  امل���واد 
مب�ضكنه  امل��ن�����ض��اأ  اأج��ن��ب��ي��ة 
ا�ضتيفاء  بعد  ليتم  العائلي 
القانونية  االإج��راءات  كافة 

بالتفتي�س  اإذن  ا�ضت�ضدار 
امل�ضتهدف.اأين  للم�ضكن 
امل��واد  من  كميات  حجز  مت 

ب�: قدرت  التبغية 
ذات  �ضجائر  علبة   51000

اأجنبي. من�ضاأ 
ذات  �ضجائر  علبة   10000

حملي. من�ضاأ 
تبغ  م��ن  ك��ي�����س   31000

)�ضمة(. الر�ضق 
التبغ. اأوراق  من  قنطار   01

االإج��راءات  كافة  متام  اإ بعد   
اإعداد  مت  الالزمة  القانونية 
م��ل��ف ج��زائ��ي ل��ل��م��ت��ورط 
م�����ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه اأ
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة امل��خ��ت�����ض��ة 

. قليميا اإ
ق.م

ب���ا����رت خ����الل ال��ي��وم��ني 
االأخ�����ريي�����ن ج��م��ع��ي��ة ح��ي 
ال��ع��وا���ض��ري ب��ب��ل��دي��ة ال��رب��اح 
ج��ن��وب والي����ة ال�����وادي يف 
ن�����ض��اط��ه��ا امل���ي���داين اجل��دي��د 
غرفتني  ب��ن��اء  يف  املتمثل   ،
وم��ط��ب��خ وب��ع�����س امل��راف��ق 
اأحدى  م�ضكن  داخل  االأخ��رى 
بعد  هذا  جاء   ، باحلي  املعوزين 
جميع  ب��ني  املنعقدة  اجلل�ضة 
اأع�����ض��اء اجل��م��ع��ي��ة وال��ق��ي��ام 
الالزمة  الرتيبات  ببع�س 

هذا  خالل  املعوزين  مل�ضاعدة 
ب��ربودت��ه  امل��ع��روف  الف�ضل 
احل�ضول  منها   ، ال�����ض��دي��دة 
املالية  االإعانات  بع�س  على 
مكنتهم  التي  مادية  واأخ��رى 
ظروف  يف  االأ�ضغال  بداية  من 
االإط���ار  ويف   ، ج���ّدا  مريحة 
حممد  غريبي   / ال�ضيد  نا�ضد 
�ضواء  اخلرييني  جميع  حمدي 
املقيمني  اأو  باملذكورة  بالبلدية 
والية  تراب  من  اأخرى  بجهات 
م��وال  اأ اأ�ضحاب  من  ال��وادي 

العون  يد  مد  اأعمال  ورج��ال 
وم�����ض��اع��دة اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ي 
البناء  ا�ضتمرارية  من  متكنهم 
غاية  واإىل  ال��ت��وق��ف  وع���دم 
قبل  والت�ضييد  البناء  مت��ام  اإ
باملنطقة  الربودة  ن�ضبة  زيادة 
حتى   ، االأم��ط��ار  ت�ضاقط  اأو 
من  املعوزة  العائلة  ت�ضتفيد 
خ�ضو�ضا   ، اجلديد  املرفق  هذا 
اجلمعية  ف��راد  واأ الرئي�س  واأن 
م�ضاعدة  موا�ضلة  يف  يرغبون 
غرف  بناء  بوا�ضطة  املعوزين 

من  اآخ��ري��ن  ملحتاجني  اأخ��رى 
اأي�ضا  هم  البلدية  اأحياء  خمتلف 
ناهيك   ، اللجنة  برنامج  يف 
ع��ل��ى ال��ن�����ض��اط��ات االأخ���رى 
ياأتي  الربنامج  يف  امل�ضطرة 
معوزة  عائالت  م�ضاعدة  منها 
واأفر�ضه  وبطانيات  بالك�ضوة 
وغريها  ومدفئ  غذائية  ومواد 
يف  املعوزين  يكون  التي  من 
هذا  خالل  ليها  اإ احلاجة  اأم�س 

 . البارد  الف�ضل 
زياد بو  اأ

ال�ضبت  م�����س  اأ ي���وم  ن��ظ��م��ت 
الهناء  "جمعية  اخلريية  اجلمعية 
قافلة  والتعاون"  وال�ضداقة 
منطقة  نحو  ت�ضامنية،  طبية 
جنوب  ال��رب��اب��ة  ق��ري��ة  ال��ظ��ل 
ت�ريحها  ويف  العقلة.  بلدية 
االإطار  قالت  املحلية  ذاعة  لالإ
علي،  ب��ن  وه��ي��ب��ة  باجلمعية 
تزامنا  تاأتي  املذكورة  القافلة 
العاملي  باليوم  االحتفاالت  مع 
 05 ل���  امل�����ض��ادف  ل��ل��ت��ط��وع 

كونها  عن  ف�ضال   ، دي�ضمرب 
مهام  من  املتحدثة  ذات  ت�ضيف 
طبيا  التكفل  ق�ضد  اجلمعية، 
مناطق  يف  باأهلنا  واجتماعيا 
على  املعزولة  واملناطق  الظل 
الواقعة  الربابة  قرية  غ��رار 
جنوب  العقلة  بلدية  قليم  اإ يف 

الوادي. الوالية  عا�ضمة 
"القافلة  علي   بن  وت�ضيف 
ال���ت���ي ك���ان���ت مب�����ض��اه��م��ة 
اال�ضت�ضفائية  ���ض�����ض��ات  امل��وؤ

ب���ال���والي���ة )ال��ع��م��وم��ي��ة، 
والطفل،  االم  واملتخ�ض�ضة 
اجل����واري����ة(، وال��ت��ن�����ض��ي��ق��ي��ة 
امل��دين  للمجتمع  ال��وط��ن��ي��ة 
على  حتتوي  ال���وادي،  مكتب 
طبية،  و�ضبه  طبية  ط��واق��م 
ق�����ض��د ال��ف��ح�����س وامل��ت��اب��ع��ة 
القرية،  �ضكان  لكل  الطبية 
م�����ض��اع��دات  اإىل  اإ����ض���اف���ة 
واأفر�ضة  اأغطية  من  ن�ضانية  اإ

غذائية. ومواد 

ال��ه��ن��اء  فجمعية  ���ض��ارة  ل��الإ
بني  من  والتعاون،  وال�ضداقة 
الفاعلة  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
ملا  املحلي،  املدين  املجتمع  يف 
تطوعية  م�ضاركات  من  لها 
ا�ضتحقاقات  يف  وت�ضامنية 
ف�ضال  خمتلفة،  ومنا�ضبات 
للتكتل  من���وذج  ك��ون��ه��ا  ع��ن 
ال�ضيدة  ب��رئ��ا���ض��ة  ال��ن�����ض��وي 

معو�س. ب�ضرية 
الله عبد  بن  عماره 

اخلري  �ضباب  جمعية  قامت 
ل��ل��ت�����ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ي 
ب��ت��ك�����ض��ب��ت ي����وم اجل��م��ع��ة 
وبالتن�ضيق   04/12/2020
االإ�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضة  مع 
والطفل(  )االأم  املتخ�ض�ضة 
تربع  بحملة  نا�ر  بن  ب�ضري 
عري�ضة  فئة  ا�ضتهدفت  بالدم 
م���ن ال�����ض��ب��اب امل��ت��ط��وع ، 
ظهرية  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ع��م��ل��ي��ة 
غاية  اىل  وا�ضتمرت  اجلمعة 

الدم  بنك  بتدعيم  اليوم  نهاية 
الدم. من  كي�ضا   60 بحوايل 

م�ضتوى  على  اأقيمت  احلملة 
لل�ضحة  العمومية  املوؤ�ض�ضة 
وج��اءت  بتك�ضبت  اجل��واري��ة 
ا���ض��ت��ك��م��اال ل��ن�����ض��اط��ات 
منذ  انطلقت  التي  اجلمعية 
وت��وج��ت   ، ال�����ض��ن��ة  ب��داي��ة 
 ، واالأرام��ل  يتام  االأ مب�ضاعدة 

. واملعوزين 
علي حممد 

مل ي�سبق للبلدية واإن �سجلته من قبل  

بلدية البيا�سة ت�سجل رقمـا قيا�سيـا 
لعـدد 151 عقـدا للـزواج خـالل

 �سهـر نوفمبـر 

توقيف �سخ�ض وحجز كميات جد معتربة منه

اأمن حا�سـي خليفـة يحجـز كميـات 
معتبـرة مـن التبـغ

نداء للمح�سنني مل�ساعدة اجلمعية 

جمعية حي العوا�سري تبا�سر يف بناء غرفتني ومطبخ لعائلة معوزة 

جمعية الهناء وال�سداقة تنظم قافلة طبية ت�سامنية لفائدة �سكان قرية 
الربابة

من قبل جمعية �سباب اخلري للت�سامن الجتماعي 

تنظيم حملة تربع بالدم باملوؤ�س�سة 
العمومية لل�سحة اجلوارية بتك�سبت
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�سكـان برج باجي خمتار يطالبـون بال�سكـانيـر 
فـي امل�ست�سفـى                           

ن-ق- التجاين  
---------------- 

املت�ررون  امل��واط��ن��ون  ع��رب  وق��د 
عن  ال�ضكانري  ج��ه��از  ان��ع��دام  م��ن 
�ضكان  حلرمان  الكبري  ا�ضتيائهم 
م�ضافات  يقطعون  الذين  البلدية 
م��ر���س  ح���االت  وه���م يف  ط��وي��ل��ة 
يف  اأي�ضا  االأطباء  وي�ضطر  �ضعبة، 
مر�ضاهم  لتوجيه  الو�ضع  هذا  ظل 
خا�ضة  عيادات  اأو  اأدرار  والية  نحو 
للمر�س،  دقيق  ت�ضخي�س  ل�ضمان 
م�ضت�ضفى  يف  �ضكانري  وجود  عدم 
الكثري  اأغ�ضب  خمتار  باجي  ب��رج 
م���ن ج��م��ع��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
وامل��واط��ن��ني ع��ل��ى ح��د ال�����ض��واء، 
ال�ضحة  مديرية  دور  عن  مت�ضائلني 

عدم  و�ضبب  احل��االت  هذه  مثل  يف 
امل��ذك��ور  اجل��ه��از  ل��ت��وف��ري  �ضعيها 
املر�ضى  معاناة  نهاء  واإ بامل�ضت�ضفى، 

متاعب  يتج�ضمون  الذين  وذويهم 
االجتماعية  الظروف  رغم  ال�ضفر 
وتركهم  منهم،  للكثري  ال�ضعبة 

اإىل  يتنقلون  حيث  للموت،  عر�ضة 
مترنا�ضت  والية  اأو  الوالية  عا�ضمة 
ب�ضعر  )الفرود(  �ضيارات  منت  على 
ال�ضكانري،  ثمن  عن  ف�ضال  باهظ، 
عن  واجلمعيات  امل��واط��ن��ون  وع��رب 
نفقت  اأ التي  املبالغ  ية  روؤ يف  رغبتهم 
الثانوية،  امل�ضاريع  بع�س  اأجل  من 
وكان  �ضكانري،  جهاز  القتناء  توجه 
يف  ال�ضحة  على  بالقائمني  االأجدر 
القتناء  اأولويتهم  تكون  اأن  الوالية 
�ضلم  احرام  اإطار  يف  املذكور  اجلهاز 
�ضكان  ي��زال  وما  هذا  االأول��وي��ات، 
خمتار  باجي  برج  املنتدبة  الوالية 
ال�ضلطات  م��ن  التفاتة  ينتظرون 
مدينتهم  م�ضت�ضفى  ل��ت��ج��ه��ي��ز 
بوجوده  يحلمون  الذي  بال�ضكانري 

منهم. قريبا 

ا�ستكى �سكان الولية املنتدبة برج باجي خمتار بولية اأدرار من غياب  جهاز ال�سكانري عن جتهيزات م�ست�سفى املدينة، الأمر 
الذي ي�سطرهم لنقل املر�سى اإىل عا�سمة الولية اأدرار اأو رقان والوليات املجاورة كتمرنا�ست واأحيانا ي�سطرون ل�سد 

الرحال اإىل وليات بعيدة لإجراء فح�ض بجهاز ال�سكانري.

بعيدة   اإىل وليات  الرحال  ل�سد  ي�سطرون 

م�ضتوى  على  التح�ضريات  جتري 
الدويل  متر  املوؤ لتنظيم  اأدرار  جامعة 
عنوان:  حتت  العربية  للغة  االأول 
)الواقع  اإفريقيا  يف  العربية  اللغة 
خمرب  امللتقى  وينظم  وامل��اأم��ول(، 
للعلوم  ف��ري��ق��ي��ة  االإ ال��درا���ض��ات 
بالتن�ضيق  واالجتماعية  ن�ضانية  االإ
العربية،  للغة  االأعلى  املجل�س  مع 
حت��ت ال��رع��اي��ة ال�����ض��ام��ي��ة ل��وزي��ر 
العاملي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
اجلامعة،  اأدرار ومدير  واإ�راف وايل 
وع�رون  اثنان  مت��ر  امل��وؤ ويت�ضمن 
من  و16   15 يومي  ويعقد  حم��ورا 
مت��ر  وامل��وؤ اجل���اري،  دي�ضمرب  �ضهر 
بع�س  �ضيلقى  حما�رات  بني  يجمع 
التحا�ر  تقنية  طريق  ع��ن  منها 
من  للم�ضاركني  بالن�ضبة  بعد  عن 

و�ضيتم  وال��والي��ة،  اجل��زائ��ر  خ��ارج 
 ،22 ال�  املحاور  خالل  من  التطرق 
العربية  اللغة  اأ�ضل  يف  البحث  اإىل 
وتطورها  وانتمائها  وانت�ضارها 
ع��ل��ى م���دى ال��ع�����ض��ور، واه��ت��م��ام 
اللغات  يف  وتاأثريها  بها  امل�ضت�رقني 
وال��ل��ه��ج��ات وال��ث��ق��اف��ة وال��ه��وي��ة 
علوم  يف  وا�ضتعماالتها  االإفريقية، 
احلقبة  ثناء  واأ االإ�ضالمية  ال�ريعة 
للجزائر،  الفرن�ضية  اال�ضتعمارية 
العربي  االأدب  يف  ث��ره��ا  اأ وك���ذا 
اإفريقيا  يف  واملجتمعات  ف��راد  واالأ
ثرها  تاأ ومدى  النه�ضة،  ع�ر  منذ 
احلديثة  التكنولوجيا  يف  وتاأثريها 
املعلوماتية  جم���ال  يف  وخ��ا���ض��ة 
ف��ري��ق��ي��ا،  اإ يف  ب��غ��ريه��ا  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
واملناهج  الرجمة  حركة  يف  ودورها 

وال�ضحافة  واالإع���الم  التعليمية 
وج��ه��ود ال���دول واحل��ك��وم��ات يف 
تنتظرها  التي  والتحديات  خدمتها 
خا�ضة  امل�ضتقبل  يف  وو�ضعيتها 
وي��ه��دف  ف��ري��ق��ي��ة،  االإ ال��ق��ارة  يف 
العربية  باللغة  العودة  اإىل  متر  املوؤ
يف  ال�����ض��ع��وب  ب��ني  مكانتها  اإىل 
امل�ضكالت  عن  والك�ضف  اإفريقيا 
و  اأ ب��ا���ض��ت��ع��م��االت��ه��ا  حت��ي��ط  ال��ت��ي 
ومعاجلتها،  ال��ق��ارة  يف  ت��ع��وق��ه��ا 
العربية  اللغة  مقومات  وتر�ضيم 
والتطور  العوملة  لغة  واعتبارها 
من  الباحثني  وا�ضتقطاب  والدقة، 
خا�ضة  اإفريقيا  وم��ن  عامة  العامل 
للعربية،  اللغوي  الر�ضيد  ث��راء  الإ
اخل��ال���س من  وال��ب��ح��ث ع��ن ط��رق 
لها،  ال�ضليم  ال��ت��داول  معيقات 

الدكتور  مت��ر  امل��وؤ رئي�س  وح�ضب 
يف  ي�ضارك  لكبري،  م��والي  اأح��م��د 
من  متدخال  من20  اأزي���د  مت��ر،  امل��وؤ
 80 من  اأكرث  وي�ضم  الوطن،  خارج 
ويف  هذا  الوطن،  داخل  من  مداخلة 
خمرب  يوا�ضل  العلمي  ال�ضياق  نف�س 
الذي  باجلامعة  واملجتمع  القانون 
�ضالح  حمليل  الربوف�ضور  يراأ�ضه 
ي��ام  واالأ وامللتقيات  الندوات  عقد 
عن  التحا�ر  بتقنية  الدرا�ضية 
حتت  علمية  ندوة  اآخرها  كان  بعد، 
القانون  يف  االأعمال  عقود  عنوان: 
الربوفي�ضور  اأط��رت��ه��ا  اجل��زائ��ري، 
التعليم  ���ض��ت��اذة  اأ الكاهنة  اإرزي���ل 
معمري  م��ول��ود  بجامعة  ال��ع��ايل 
اجلاري.                            دي�ضمرب   03 يوم  بتيزوزو، 
عبدالرحمن   بلوايف   

الهامة  ال�ضكنية  امل�ضاريع  رغ��م 
م�ضعد  مدينة  منها  ا�ضتفادت  التي 
االأخرية،  ال�ضنوات  يف  اجللفة  بوالية 
ما  �ضاكنيها  م��ن  الغالبية  اأن  اإال 
�ضكن  اأزم���ة  م��ن  ي��ع��ان��ون  زال���وا 
م��رارة  ي��ت��ج��ّرع��ون  جعلتهم  ح���ادة 
املحنة،  زوال  تّرقب  وق�ضاوة  املعاناة 
طوال  الأع��وام  ظلت  ه��وؤالء  ملفات 
مبكاتب  االأدراج  حبي�ضة  ُمكّد�ضة 
من  الرغم  وعلى  والدائرة،  البلدية 
اإال  امل�ضاريع  بجل  االأ�ضغال  انتهاء 
وباتت  اإهمالها  مّت  االأخ��رية  هذه  اأن 
والل�ضو�س،  للمنحرفني  ُعر�ضة 
من  ال��ع��دي��د  م���ع  ح��دي��ث��ه��م  ويف 
اأهل  جّدد  املختلفة،  االإعالم  و�ضائل 
ال�ضلطات  لتماطل  رف�ضهم  م�ضعد 
ال�ضكنات  توزيع  عملية  يف  املحلية 
جدا  ّخر  تاأ التي  اجلاهزة  االجتماعية 
الكثرية  ال��وع��ود   رغ��م  توزيعها، 
�ضبقت  منا�ضبات  يف  تلقوها  التي 
التي  املخت�ضة  اجلهات  ط��رف  من 
يطول!  لن  انتظارهم  اأن  لهم  اأكدت 
معظم  اأن  م����ر  االأ يف  وال��غ��ري��ب 
ا�ضتفادوا  امل��ج��اورة  امل��دن  قاطني 
املرُبجمة  ال�ضكنية  احل�ض�س  م��ن 
امل�ضعديون  امل��ح��دد،  ال��وق��ت  يف 
والتهمي�س  التجاهل  م��ن  �ضئموا 
اح��رام  اإىل  ما�ضة  حاجة  يف  وه��م 
امل�ضوؤولني  بع�س  م��ن  ن�����ض��اف  واإ
بهم  التكفل  ع��ن  ع��ج��زوا  ال��ذي��ن 
وان�ضغاالتهم  طموحاتهم  وُمواكبة 
اخلطرية  وو�ضعيتهم  وتطلعاتهم، 
ت��ث��ري اال����ض���ت���غ���راب وال��ع��ج��ب 

قبل  من  عاجال  حتركا  وت�ضتدعي 
اأً�ضبح  التي  الوالئية  ال�ضلطات 
م��ق��ب��ول!  وال  ج��ائ��ز  غ��ري  ح��ي��اده��ا 
من  ال��ع��دي��د  ت�ريحات  وح�ضب 
املُنتخبة  املجال�س  ف��اإن  املواطنني 
�ضوؤون  ت�ضيري  على  تعاقبت  التي 
ف�ضال  ف�ضلت  املنطقة  وم�ضالح 
بكل  ثبتت  اأ بل  مهمتها،  يف  كبريا 
عجزها  والفنون  واالأ�ضكال  الطرق 
ف���اق  ع��ن م�����ض��اي��رة اح��ت��ي��اج��ات واآ
مثل  وج��وده��ا  جعل  م��ا  مواطنيها 
قاموا  نهم  اأ على  موؤكدين  غيابها! 
�ضكاوى  يداع  واإ متعددة  مبرا�ضالت 
فيها،  يتخّبطون  التي  �ضاة  املاأ ب�ضاأن 
�ربت  م�ضاعيهم  ك��ل  اأن  غ��ري 
تعهدات  مقابل  احل��ائ��ط!  ع��ر���س 
اأ���ض��ح��اب ال��ق��رارات واالأوام���ر مل 
ميدان  على  للتنفيذ  طريقها  تعرف 
ال�ضيا�ضة  هذه  وو�ضفوا  احلقيقة، 
ق�ضاياهم  مع  التعامل  يف  املنتهجة 
حقهم  يف  ب��امل��ج��ح��ف��ة  احل�����ض��ا���ض��ة 
التذمر  ه��ذا  وو���ض��ط  وك��رام��ت��ه��م، 
واال���ض��ت��ي��اء وال��ق��ل��ق ي��رف��ع اأه��ايل 
مطالبهم  والكرم  االأ�ضالة  اأر���س 
 " دومي جياليل   " اجلديد  الوايل  اإىل 
الُغنب  واقع  من  تخلي�ضهم  اأجل  من 
ودّمر  كواهلهم  اأثقل  الذي  واحلرمان 
اإط��الق  على  والعمل  معنوياتهم، 
نها  �ضاأ من  بديارهم  تنموية  برامج 
داخ��ل  حلياتهم  االعتبار  تعيد  اأن 
واالطمئنان  ب��اخل��ريات  ينعم  وط��ن 

ر.  واال�ضتقرا
ذيب عمر 

���ض��ج��ل��ت امل�����ض��ال��ح ال�����ض��ح��ي��ة 
ب����االأغ����واط، ه���ذا ال���ع���ام ث��الث 
املناعة  فقدان  بداء  جديدة  اإ�ضابات 
اإحياء  مبنا�ضبة  هذا  ياأتي  )ال�ضيدا(، 
امل�ضادف  ي��دز  ل��الإ العاملي  ال��ي��وم 
وهو  �ضنة،  كل  من  دي�ضمرب  للفاحت 
املعا�س  ال��واق��ع  يعك�س  ال  رق��م 
دون  حال  كورونا  وباء  اأن  باعتبار 

الطبية  بالتحاليل  البع�س  قيام 
عدمه،  من  للداء  حملهم  تثبت  التي 
من  لكل  ن�ضيحة  ذلك  يف  مقدما 
ال�ضحي،  و�ضعه  يف  �ضكوك  لديه 
اال�ضت�ضفائية  امل�ضالح  من  التقرب 
ق��ب��ل ت��ط��ور ال����داء وا���ض��ت��ح��ال��ة 

. جلته معا
. ع.قويدر 

واالإح�ضان  اخل��ري  جمعية  اأطلقت 
تعقيم  حملة  ورقلة  بوالية  ثور  بني 
وا�ضعة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ���ض��د 
املو�ض�ضات  خمتلف  م�ضت  النطاق 
ال��رب��وي��ة امل��ت��واج��دة ع��رب ت��راب 
ومتو�ضطات  ثانويات  من  البلدية 
مع  بالتن�ضيق  وذل��ك  وابتدائيات 

املعنية  امل�ضالح  خمتلف 
فريو�س  انت�ضار  م��ن  احل��د  ق�ضد 
هذا  املدر�ضي.  بالو�ضط  كورونا 
احلملة  ل��ه��ذه  اجلمعية  و�ضخرت 
والب�رية  املادية  الو�ضائل  جميع 
احلماية  م�ضالح  م��ع  بالتن�ضيق 
وكذا  املحلية  وال�ضلطات  املدنية 

الدينية.  ال�ضوؤون 
اجلمعية  على  القائمون  اأك��د  كما 

�ضبقتها  هذه  التعقيم  عمليات  اأن 
التح�ضي�ضية  احلمالت  من  العديد 
وال��ت��وع��وي��ة امل��وج��ه��ة ل��ف��ائ��دة 
من  ا���ض��ت��ف��ادوا  ال��ذي��ن  ال��ت��الم��ي��ذ 
���رف  حم��ا���رات وت��وج��ي��ه��ات اأ
يف  واأط��ب��اء  ئمة  اأ تن�ضيطها  على 

�س خت�ضا ال ا
تعي�ضها  ا�ضتثنائية  ظروف  هي  اإذن 
ما  ب�ضبب  الربوية  املوؤ�ض�ضات 
ت�ضافر  ت�ضتوجب  اجلائحة  فر�ضته 
املجتمع  فعاليات  من  اجلميع  جهود 
املو�ضم  هذا  اإجن��اح  اأجل  من  املدين 
اإ�ضابات  ت�ضجيل  دون  الدرا�ضي 
الو�ضط  يف  ال��ق��ات��ل  ب��ال��ف��ريو���س 

. املدر�ضي 
فا�ضل بن  يو�ضف   

والريا�ضة  ال�ضباب  مديرية  �ضطرت 
للت�ضجري  برناجما  اأدرار،  ب��والي��ة 
الوطنية  احل��م��ل��ة  اإط���ار  يف  ي��دخ��ل 
 21 ي��وم  انطلقت  ال��ت��ي  للت�ضجري 
بداية  كانت  حيث  املن�رم،  نوفمرب 
انطلقت  قد  امل�ضطر  الربنامج  تنفيذ 

نوفمرب    28 ل�  املوافق  ال�ضبت  يوم 
 140 اجل��واري  املركب  من  املا�ضي 
 30 ي��وم  نهايته  و�ضتكون  اأدرار، 
الت�ضجري  حملة  وتنظم   ،2021 جانفي 
مديرية  برناجمها  �ضطرت  ال��ت��ي 
مع  بالتن�ضيق  والريا�ضة  ال�ضباب 

والعلمية  الثقافية  الن�ضاطات  رابطة 
ال��دوائ��ر،  ومندوبي  اأدرار  ل��والي��ة 
حيث  �ضبت،  يوم  كل  احلملة  وتبا�ر 
ل�  املوافق  ال�ضبت  اأم�س  يوم  كانت 
اأوقروت  بدائرة  اجلاري،  دي�ضمرب   05
اجل��واري  باملركب  املطارفة  بلدية 

متعددة  وال��ق��اع��ة  ب��ورا���س  حم��م��د 
املطارفة،  بلدية  مبقر  الن�ضاطات 
الوالية  قليم  اإ عرب  متوا�ضلة  واحلملة 
اإىل  ال�ضبابية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  يف 

امل�ضطر.   الربنامج  نهاية 
عبدالرحمن     بلوايف    

اح��ت��ف��ل��ت ال�����ض��ل��ط��ات ال��والئ��ي��ة 
اخلمي�س  ي���وم  اأدرار  ب��والي��ة 
ل��ذوي  العاملي  باليوم  املا�ضي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة ال���ذي 
كل  م��ن  دي�ضمرب   03 ي�����ض��ادف 
والي��ة  وايل  ���رف  اأ حيث  �ضنة، 
املجل�س  رئ��ي�����س  رف��ق��ة  اأدرار 
وال�ضلطات  ال��والئ��ي  ال�ضعبي 
بالوالية  والع�ضكرية  امل��دن��ي��ة 
االحتفاالت  برنامج  انطالق  على 
واأعطى  املنا�ضبة،  بهذه  املقامة 
امل�ضتفيدين  قافلة  انطالق  �ضارة 
االجتماعية  التنمية  برنامج  من 

لوكالة  ال��ت��اب��ع   DEV-COM
 ،  ADS االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
احلدودية  للمناطق  واملخ�ض�س 
باجي  ب��رج  داري���ة  االإ باملقاطعة 
مناطق  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  خم��ت��ار 
جتهيز  من  باال�ضتفادة  وذلك  ظل، 
والن�ضيج  اخلياطة  لور�ضات  كامل 
لفئة  موجهة  الريفية،  ة  املراأ لرقية 
هذا  من  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
بالتن�ضيق  القافلة  وتنظم  اجلن�س، 
ب��رج  اليتيم  ك��اف��ل  جمعية  م��ع 
تهراوين  وجمعية  خمتار  باجي 
وجمعية  التقليدية  للن�ضاطات 

التقليدية،  لل�ضناعات  اأهابيب 
ال��وايل  ���رف  اأ املنا�ضبة  وب��ذات 
�ضابا   14 ل�  دم��اج  اإ عملية  على 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  م��ن 
املهني  التكوين  �ضهادات  حاملي 
املحيط  وتزيني  الب�ضتنة  تخ�ض�س 
للفالحة  حا�ضنة  م�����روع  يف 
التجارب�  مب�ضتلة  البيئية  والزراعة 
ملحافظة  ال��ت��اب��ع��ة   " ال��ن�����ر   "
كذلك  ومت  ب��ال��والي��ة،  ال��غ��اب��ات 
مع  �ضجريات  غر�س  باملنا�ضبة 
حتت  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
للت�ضجري  الوطنية  احلملة  �ضعار 

معار�س  واأقيمت  )فليغر�ضها(، 
طرف  من  امل�ضتلة  م�ضتوى  على 
ومديرية  الغابات  حمافظة  من  كل 
والت�ضامن  االجتماعي  الن�ضاط 
ومديرية  ة،  املراأ وق�ضايا  الوطني 
ومت  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
مقررات  توزيع  االحتفال  اآخر  يف 
االحتياجات  ل��ذوي  اال���ض��ت��ف��ادة 
يف  والتمويل  التاأهيل  من  اخلا�ضة 
القر�س  لوكالة  الفالحي  الن�ضاط 
 ،ANGEM اأدرار  امل�����ض��غ��ر 

متحركة. كرا�ضي  اإىل  باالإ�ضافة 
عبدالرحمن بلوايف     

تناق�ض يف اأقوال امل�سوؤولني ووعودهم مل تعد ُتقنع                   

�سكان م�سعد باجللفة .. ُيريدون مقابلة 
الوايل                            

ت�سجيل ثالث حالت اإ�سابة بداء 
ال�سيدا بالأغواط

جمعية اخلري والإح�سان بني ثور بورقلة 
تكثف من ن�ساطها يف تعقيم املوؤ�س�سات 

الرتبوية

مديرية ال�سباب والريا�سة باأدرار ت�سطر برناجما للت�سجري          

   ال�سلطات الولية باأدرار حتتفل باليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة

جامعة اأدرار تنظم املوؤمتر الدويل الأول للغة العربية يومي 15 و16 دي�سمرب 
اجلاري
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اأجهزة �سمع، كرا�سي متحركة واألواح رقمية لفائدة ذوي الحتياجات اخلا�سة بق�سنطينة

عي�ض علجية 
-----------------

االأول  امل�ضوؤول  عليها  اأ�رف  العملية   
بح�ضور  ق�ضنطينة،  والي���ة  ع��ل��ى 
ومتثلت  والع�ضكرية،  املدنية  ال�ضلطات 
كرا�ضي   04 ت�ضليم   يف  االأجهزة   هذه 
 03 ع��ج��الت،  ث���الث  ذات  م��ت��ح��رك��ة 
كر�ضي  كهربائية،  متحركة  كرا�ضي 
 78 ���ض��ي،  اأم  اإي  ن���وع  م��ن  م��ت��ح��رك 
الب�ر  �ضعيفي  لفئة  رقميا  ل��وح��ا 
 10 توزيع  اإىل  باالإ�ضافة  واملكفوفني، 
بفئة  خا�ضة  وبطاريات  �ضمع  اأجهزة 
 114 جمموع  م��ن  ال�ضمع،  �ضعيفي 
وينتظر  ببطارية،  مرفوقا  �ضمع  جهاز 
املعاقني  ع��ل��ى  ا���ض��ت��ف��ادة   20 ت��وزي��ع 

ما  ح�ضب  الظل،  مناطق  م�ضتوى  على 
االجتماعي  الن�ضاط  مديرة  به  �رحت 
هذه  اإىل  ت�ضاف  ق�ضنطينة،  ب��والي��ة 
م��ع دعم  واأف��ر���ض��ة،  اأغ��ط��ي��ة  االأج��ه��زة 
�ضعب،  و�ضع  يف  هم  الذين  االأ�ضخا�س 
اإليها  يحتاجون  التي  اخلدمات  وحت�ضني 

االأزمة. مع  التعامل  على  مل�ضاعدتهم 
االجتماعي  الن�ضاط  مديرية  وتعمل 
اجلمعيات  اإح�����ض��اء  ع��ل��ى  ب��ال��والي��ة 
فعال  وب�ضكل  امل��ي��دان  يف  النا�ضطة 
الرعاية  �ضمان  اأج���ل  م��ن  ودع��م��ه��ا، 
انت�ضار  ظل  يف  الفئة،  لهذه  ال�ضحية 
التي  االأرقام  ح�ضب   ،19 كوفيد  جائحة 
االإجتماعي  الن�ضاط  مديرة  ك�ضفتها 
االجتماعي  الن�ضاط  مديرية  ت�ضجل 

معاق،  بطاقة  حامل  األف   46 وجود  حاليا 
 125 بقيمة  منحة  يتلقون  األفا   11 منهم 
�ضندوق  طرف  من  ممولة  �ضنتيم،  مليار 
ال�ريحة موزعة  هذه  الوطني،  الت�ضامن 
متخ�ض�ضا،  ومركزا  موؤ�ض�ضة   15 على 
البيداغوجي  النف�ضي  امل��رك��ز  منها 
حمدي  �ضي  بن  ذهنيا   املعاقني  لالأطفال 
الوفاء  جمعية  طرف  من  وامل�ضري  اإبراهيم 
اإعاقة  من  يعاين  169 طفال  ب�:  يتكفل  و 
مواقفة  انتظار  يف  وذهنية،  �ضمعية 
على  خا�س  ق�ضم  لفتح  الربية  مديرية 
وحول  ما�ضيني�ضا،  ابتدائية  م�ضتوى 
اأ�ضارت   ،2021 ل�ضنة  اخلا�س  الربنامج 
اأنه  بالوالية  االجتماعي  الن�ضاط  مديرة 
الوزارة  اأمام  املديرية  احتياجات  رفع  مت 

غ�ضون  يف   ميزانية  تخ�ضي�س  .وننتتظر   2021 �ضنة  من  االأول  الثالثي 

اأحيت ولية ق�سنطينة اليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة امل�سادف للثالث من دي�سمرب من كل �سنة، من خالل تنظيم حفل توزيع اأجهزة خا�سة بفئة املعاقني ح�سب مديرة الن�ساط الجتماعي، 
ترتكز املديرية يف ن�ساطها على اجلانب النف�سي يف التعامل مع هذه ال�سريحة وتلقينهم مهارات التوا�سل باعتبارهم جزءا من هذا املجتمع، لإدماجهم يف احلياة القت�سادية ل �سيما ون�ساط املديرية 

يعد �سمن اإ�سالح املنظومة الجتماعية خا�سة بالن�سبة لهذه ال�سريحة وفئة امل�سنني كذلك.

يف حفل نظمته مديرية الن�ساط الجتماعي يف اليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�سة

توزيع 10200 حقيبة مدر�سية واآلف 
الكمامات على التالميذ املعوزين بتب�سة

اأفاد بيان خللية االإعالم ملديرية الربية بوالية 
تب�ضة اأن م�ضاحلها ويف اإطار حت�ضني ظروف 
التمدر�س وم�ضاعدة كل التالميذ املعوزين 
املو�ضم  خ��الل  قامت  االأط����وار،  بجميع 
 10200 بتوزيع   2020/2021 الدرا�ضي 
حقيبة مدر�ضية بلوازمها وماآزر ممولة على 
بلدية، منها   28 الوالية على  عاتق ميزانية 
االبتدائي  مرحلة  لتالميذ  حقيبة   8000
و2200  تعليمي،  م�ضتوى   1600 مبعدل 
وملواجهة  املتو�ضط.  ملرحلة  موجهة  حقيبة 

انت�ضار وباء كورونا يف املوؤ�ض�ضات الربوية 
مدار�س  املا�ضي  اخلمي�س  ي��وم  �رعت 
ت�ضلم  يف  تب�ضة،  والي��ة  ودوائ��ر  بلديات 
خ�ض�ضها  التي  الكمامات،  من  ح�ض�ضها، 
من  املدار�س،  تالميذ  لفائدة  الوالية،  وايل 
اأبناء الفئات اله�ضة. ومن املنتظر اأن تت�ضلم 
كل الدوائر، ح�ض�ضها من الكمامات، على 
اأن ت�ضلمها بداية من هذا االأحد، وذلك حتت 

اإ�راف روؤ�ضاء الدوائر والبلديات.
�ضو�ضه حممد الزين

اأ�ساتذة �سعبة الهند�سة امليكانيكية بثانويات تب�سة يحتجون 
لتدري�ض 3 م�ستويات دفعة واحدة

�ضعبة  الثانوي  التعليم  اأ�ضاتذة  طالب 
بت�ضوية  بتب�ضة  امليكانيكية  الهند�ضة 
ثالثة  تدري�س  يف  واملتمثلة  و�ضعيتهم 
الربوي  التنظيم  يخالف  مما  م�ضتويات، 
رفعها  موقعة  ر�ضالة  ويف  والبيداغوجي. 
الزهراء،  فاطمة  ثانوية  من  بكل  االأ�ضاتذة 
عبيدة  اأبي  ثانوية  بومدين،  هواري  ثانوية 
لعجال،  م�ضاين  ثانوية  اجل��راح،  بن  عامر 
ث��ان��وي��ة م�ضعي  ح���ردي حم��م��د،  ث��ان��وي��ة 
وثانوية  اإبراهيم  مزهودي  ثانوية  علي، 

ثانويات  اإىل  باالإ�ضافة  الهادي  خذيري 
الربية  ملدير  العاتر،  بئر  ببلدية  اأخ��رى 
نظرا  اأن��ه  االأ�ضاتذة  وق��ال  تب�ضة،  لوالية 
االأ�ضتاذ  من  تتطلب  التي  املادة  خل�ضو�ضية 
املوجهة  االأعمال  جمهودا م�ضاعفا ل�ضمان 
واالأعمال التطبيقية واأعمال الور�ضات لكل 
امل�ضتويات، وحت�ضري االأن�ضطة البيداغوجية، 
لل�ضنة  االإط��ار  املن�ضور  اإليها  اأ�ضار  كما 
توجيهات  2020/2021.وكذلك  الدرا�ضية 
االأهمية  اإعطاء  يخ�س  فيما  الربية  وزير 

لل�ضعب التقنية وترقيتها، واأ�ضاف االأ�ضاتذة 
اأنهم يدر�ضون ثالثة م�ضتويات مبعدل اأ�ضتاذ 
بلديات  باقي  عك�س  موؤ�ض�ضة،  كل  يف 
يوؤطر  االأخ��رى،  وال��والي��ات  تب�ضة  والي��ة 
املادة اأ�ضتاذين يف كل موؤ�ض�ضة. كما تطرق 
الذي  الكثيف  ال�ضاعي  اإىل احلجم  االأ�ضاتذة 
اأق�ضام  داخل  واالكتظاظ  �ضاعة   20 يفوق 
ال�ضنة االأوىل امل�ضندة اإليهم، خا�ضة يف ظل 

الدخول املدر�ضي اال�ضتثنائي لهذه ال�ضنة.
�ضو�ضة حممد الزين

من تنظيم جمعية ال�سلل الدماغي

قافلة طبية لذوي الحتياجات اخلا�سة ملناطق الظل مبع�سكر

لليوم  امل�ضادف  اخلمي�س  ي��وم  انطلقت 
"قافلة  اخلا�ضة  االحتياجات  لذوي  العاملي" 
الظل  مناطق  �ضكان  باجتاه  مبع�ضكر  طبية 
ال�ضبابنة  دوار  اأوالد رحو،  دوار  من   بكل 
غري�س  ببلدية  بورعة  دوار  فروحة،  ببلدية 
وعوف،  بالبنيان  والطواهرية  ح�ضنة  ودوار 
التخ�ض�ضات ومكونة  القافلة متعددة  هذه 
تنظيم جمعية  اأطباء ومتخ�ض�ضني من  من 
م�ضالح  مع  وبالتن�ضيق  الدماغي  ال�ضلل 
احلماية املدنية والرابطة الوالئية لن�ضاطات 
ال�ضهيد  �ضباب  )دار  والرفيه  الطلق  الهواء 

بلود  خيرث بعني فار�س(
رفقة  القافلة  انطالق  على  اإ�رافه  ولدى 
املفت�س العام  الوالية من اأمام مقر الوالية، 
"�ضيد  الدماغي  ال�ضلل  جمعية  رئي�س  اأكد 
اأن هذه املبادرة تاأتي ا�ضتجابة  اأحمد مقدم"، 
ذوي  للمر�ضى  ال�����روري��ة  للحاجة 
مبناطق  يعانون  الذين  اخلا�ضة  االحتياجات 
ت�ضم  التي  الطواقم  هذه  قامت  حيث  الظل 
الطبية،  االخت�ضا�ضات  خمتلف  يف  اأطباء 
طبيبة نف�ضانية، م�ضاعدة اجتماعية ، ممر�ضة 
اأرطفوين،  طبيب  اإىل  باالإ�ضافة  وقابلة 

باإجراء فحو�ضات طبية.
القافلة  هذه  اأن  اجلمعية  رئي�س  واأ�ضاف 

التي تعمل بالتن�ضيق مع امل�ضالح ال�ضحية 
الوالئية �ضتقوم باإجراء الفحو�ضات امليدانية 
باملناطق  للمواطنني  الطبية  والك�ضوف 
النائية يف اإطار تقريب اخلدمة ال�ضحية من 

املواطن.
بن  زرق��ة  "بن  ال�ضباب  مدير  اأك��د  كما 
على  تعمل  امل��ب��ادرات  ه��ذه  غريب"اأن 

ظروفهم  اأن  خا�ضة  الهمم  ذوي  م�ضاعدة 
�ضعبة مما ي�ضتلزم تكاثف اجلهود .

ولقد قامت اجلمعية بتقدمي م�ضاعدات متثلت 
حفاظات،  اأفر�ضة،  متحركة،  كرا�ضي  يف 
اأهايل  لفائدة  غذائية  ومواد  واأدوية  واألب�ضة 
اأهايل  ا�ضتح�ضنوا  حيث  االحتياجات،  ذوي 
هذه املناطق كثريا هذه املبادرة التي جنبتهم 
للم�ضت�ضفيات  التنقل  وم�ضقة  متاعب 
وانعدام  عليهم  املفرو�ضة  العزلة  ظل  يف 
املوا�ضالت، حيث اأنه كثريا ما يتعذر عليهم 
اإيجاد و�ضيلة نقل باجتاه امل�ضت�ضفى، ال �ضيما 

يف احلاالت اال�ضتعجالية.
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  اأهايل  نا�ضد  كما 
واهتمام  الفئة  بهذه  االهتمام  ب�رورة 
جهة  من  خا�ضة  بهم  الوالئية  ال�ضلطات 
اخلدمات  الأن   ، الدولة  واإع��ان��ات  املنحة 
غائبة  زالت  ما  ح�ضبهم،  مبناطقهم  ال�ضحية 
اجلهات  طرف  من  كبري  الهتمام  وحتتاج 

املعنية.
بلعامل بهيجة

ترقب توزيع اأكرث من األف وحدة �سكنية 
قبل نهاية ال�سنة بت�سم�سيلت 

قوائم  عن  االإف���راج  يتم  اأن  املنتظر  من   
ببلدية  االجتماعي  ال�ضكن  من  امل�ضتفيدين 
اجلارية  ال�ضنة  نهاية  قبل  تي�ضم�ضيلت 
باأن  ك�ضفت  والتي  مطلعة،  م�ضادر  ح�ضب 
اأجل  من  االأخ��رية  الروت�ضات  يف  العملية 
الناحية  من  القائمة  عن  االإع��الن  �ضبط 
اأ�ضماء  اإ�ضهار  مبواقع  واملتعلقة  التقنية 
امل�ضتفيدين وكيفية ا�ضتقبال الطعون، حيث 
وحدة  األ��ف  من  اأك��رث  اإ�ضهار  املرتقب  من 
�ضكنية اجتماعية، هذا وياأمل طالبو ال�ضكن 
�ضيفرج  التي  امل�ضتفيدين  قائمة  تكون  اأن 
عنها نزيهة بعد تطمينات امل�ضوؤولني، الذين 

يف  �ضارمة  معايري  اعتماد  مت  باأنه  اأك��دوا 
واأحقية كل طالب  االأولوية  اإعدادها ح�ضب 
�ضكن، وذلك تفاديا لوقوع اأي احتجاجات اأو 
خروج مق�ضيني اإىل ال�ضارع بعد اأن �ضهدت 
بلدية تي�ضم�ضيلت يف الفرة االأخرية العديد 
ال�ضكن  طالبي  من طرف  االحتجاجات  من 
االجتماعي للمطالبة بال�ضكن واالإفراج عن 
قوائم امل�ضتفيدين التي �ضهدت تاأخرا كبريا، 
خالل  توزيعها  املفرو�س  من  كان  حيث 
معلقا  بقي  ذلك  اأن  غري  املا�ضية  االأ�ضهر 

الأ�ضباب جمهولة.
زغارية حميد 

2020 نوفمرب  �سهر  خالل  نفذت  اأمنية  عملية   129

 توقيف 718 �سخ�سا منهم 56 حمل بحث
عني  والية  باأمن  ال�رطة  قوات  �ضنت 
�ضهر  خالل  �رطة  عملية   129 الدفلى 
نقطة   474 ا�ضتهدفت  املن�رم،  نوفمرب 
خالل  من  الوالية،  ودوائ��ر  بلديات  عرب 
ال�ضعبية  االأح��ي��اء  بع�س  ا�ضتهداف 
املعروفة بانت�ضار اجلرمية، االأماكن العامة، 
واالأ�ضبوعية، حمطات  اليومية  االأ�ضواق 
االأماكن  للم�ضافرين وكافة  الربي  النقل 
وذلك  اإج��رام،  ببوؤر  تو�ضف  كانت  التي 
يف اإطار جمهوداتها الرامية اإىل حما�رة 
مبختلف  احل�����ري  االإج���رام  وحم��ارب��ة 
اأ�ضكاله، من خالل ت�ضطري خمطط خا�س 
اجلرمية  اأوكار  على  للق�ضاء  باملداهمات 
واالأماكن امل�ضبوهة خالل هذه العمليات، 
�ضخ�ضا   2472 وتعريف  هوية  تفقد  مت 
كال  ومن  العمرية  الفئات  خمتلف  من 

�ضخ�ضا،   718 بتوقيف  كللت  اجلن�ضني، 
مبوجب  بحث  حمل  اأنهم  تبني  منهم   56
والبقية �ضبطوا  ق�ضائية،  واأحكام  اأوامر 
متلب�ضني بحمل اأ�ضلحة بي�ضاء دون �ضبب 
واأقرا�س  خمدرات  حيازة  وكذا  �رعي، 
اإجرامية  ق�ضايا  جانب  اإىل  مهلو�ضة، 
اإىل  االإ�ضارة  العام. جتدر  بالقانون  تتعلق 
لها  خ�ض�س  الذكر  �ضالفة  العمليات  اأن 
بالزيني  ال�رطة  عدد معترب من عنا�ر 
الر�ضمي واملدين، وقد نفذت بعد درا�ضة 
امل�ضتهدفة،  لالأماكن  و�ضاملة  م�ضبقة 
وب�ضكل  مماثلة  عمليات  �ضتتبع  بحيث 
االأخذ  مع  اجل��اري  ال�ضهر  خالل  مكثف 
من  للحد  املقررة  التدابري  االعتبار  بعني 

انت�ضار جائحة كورونا. 
خمتار برادع

اإ�سابة 4 اأ�سخا�ض يف حادث مروري 
بتلم�سان

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة بن �ضكران، يف والية تلم�ضان الأجل حادث 
مرور.

تاقبالت  بني  امل�ضمى  باملكان  �ضايل،  �ضيفرويل  نوع  من  �ضيارة  انزالق  احلادث يف  ومتثل 
والرخام، ببلدية بن �ضكران .وخلف احلادث 4 �ضحايا من جن�س ذكر، لهم اإ�ضابات متفاوتة 
اخلطورة .وقد مت اإ�ضعافهم ونقلهم من طرف النجدة اإىل عيادة بن �ضكران .ودعت احلماية 
�ضوء  مع  الوقت  هذا  يف  خا�ضة  واحلذر،  احليطة  اإىل  املواطنني  تلم�ضان،  لوالية  املدنية 

االأحوال اجلوية.
وقد لقي 11 �ضخ�ضا حتفهم واأ�ضيب 275 اآخرون بجروح يف 249 حادث مرور مت ت�ضجليه 
من  نوفمرب   30 اإىل   24 من  املمتدة  الفرة  خالل  وهذا  احل�رية.  املناطق  م�ضتوى  على 

ال�ضهر الفارط، ح�ضب ح�ضيلة اأوردتها م�ضالح االأمن الوطني. 
ع بوتليتا�س



ــــان  ــــدث الـــ�ـــشـــويـــدي زالت حت
ميالن،  جنم  اإبراهيموفيت�س، 
ــه  ــام ــم ــش ــ� عــــن كـــوالـــيـــ�ـــس ان
االأوىل،  املــرة  يف  للرو�شونريي 
ــاره  ــي ــت اخ اإىل  بـــاالإ�ـــشـــافـــة 

لالعتزال يف الثانية.
وقال اإبراهيموفيت�س، يف حوار 
اأجراه مع �شبكة "�شكاي �شبورت 
يف  هنا  اأكون  "عندما  اإيطاليا": 
فعله.  علي  ما  كل  اأفعل  ميالنو 
 10 منذ  هنا  يل  االأول  الــيــوم 
كما  الــوجــوه،  اأتــذكــر  �شنوات. 
كنت  باأ�شبوع  ذلــك  قبل  اأنني 
ثم  مباراة  يف  ميالن  �شد  األعب 

ان�شممت للفريق".
جالياين  جــاء  "لقد  ــاف:  ــش واأ�
وخلع  بر�شلونة،  يف  منزيل  اإىل 
من  اأحتــرك  )لن  قائال  �شرتته 

منزلك حتى تن�شم مليالن(".

و�ضع ميالن يف القمة

و�ــشــع  هــنــاك  "كان  ـــع:  ـــاب وت
وحتى  بر�شلونة،  يف  ح�شا�س 
اليوم مل اأفهم امل�شاكل املوجودة 
اأ�شتطع  مل  التجربة.  هــذه  يف 
اأكــن  ــي مل  ــت حــل االأ�ــشــيــاء ال
اأعرفها، ويف ذلك الوقت ميالن 
منذ  ميالن  عرفت  مهتًما،  كان 
واأعجبتني  اإنــــرت،  ــع  م لعبت 
مــيــالن  طــلــب  واإذا  ــة،  ــن ــدي امل
ذلك  اأن  الطبيعي  فمن  �شمك، 

يحفزك".

ووا�شل: "اأحب كل حتٍد، عندما 
ذلك  فاإن  عنك  النا�س  يتحدث 
الطاقة  ومينحني  ي�شحنني 
ــار اأنــنــي  ــه واالأدريـــنـــالـــني الإظ
تتحدثون  الــذي  ال�شيء  ل�شت 
يل  االأوىل  التجربة  يف  عنه. 
مع ميالن مل يكن الو�شع كما هو 
اآخــر.  حتــٍد  االآن  اليوم.  احلــال 
وهذه  م�شتحيل،  حتٍد  اإنه  قالوا 

االأ�شياء حتفزين".
االأف�شل  من  اإنه  "قلت  واأكمل: 
القمة  اإىل  مبيالن  اأ�شعد  اأن 
الفوز  يف  اال�شتمرار  من  بــدال 
ـــرى.. هــل �شعرت  مــع فــرق اأخ
مليالن؟  االنتقال  قبل  بخوف 
املوقف  نف�س  ع�شت  لقد  ال.. 
مان�ش�شرت  مــع  وقــعــت  عندما 
يف  كبري  اإنني  قالوا  يونايتد، 
ما  عك�س  اأفــعــل  لكني  ال�شن، 

يقوله اجلميع".
ــرا  اإب بــني  "املقارنة  وا�شتمر: 
االآن وقبل 10 �شنوات؟ اليوم ال 
قبل  فعلتها  التي  االأ�شياء  اأفعل 
بال�شعف  اأ�شعر  ال  �شنوات،   10
ال�شديد واإال اأفقد طاقتي. قبل 
العبون  هناك  كان  �شنوات   10
يف  رائعة  ب�شخ�شية  يتمتعون 

الفريق".
جتربة  ــدي  ل "اليوم  واأردف: 
ــل  ــام اأع اأن  اعــتــدت  ـــــرى،  اأخ
يف  الطريقة  بنف�س  اجلميع 
م�شريتي، لكن االآن اإذا راأيت اأن 
طريقة ال تعمل مع �شخ�س ما، 

اأطلب  اأخرى.  بطريقة  اأحاول 
اأقبل  وال  الفريق،  من  الكثري 

متريرة خاطئة".
يف�شل  "البع�س  وا�ــشــتــطــرد: 
بجدية،  التدريب  دون  اللعب 
لكن اإذا ا�شرتخيت يف التدريب، 
على  ت�شرتخي  ــا  اأيــ�ــشً ــت  ــاأن ف
يكون  ــا  رمب ــدالء.  ــب ال مقاعد 
ــا بــالــنــ�ــشــبــة  ــًف ــل ــت االأمــــــر خم
يتدربون  اإنهم  للربازيليني، 
يف  ي�شتعر�شون  ــم  ث ــدوء  ــه ب

املباراة".
�شتيفانو  لعب  طريقة  وحــول 
"اأحب  ــــــرا:  اإب قــــال  بـــيـــويل، 
بها  يــلــعــب  الـــتـــي  ــة  ــق ــري ــط ال
املدرب. هناك توازن جيد، لقد 
تقدمي  ل�شمان  طريقة  وجــد 
ـــد دائــًمــا  اأفــ�ــشــل مــا لـــدي. اأري
واأحياًنا  طبيعي  اأمر  اإنه  اللعب، 
يخربين  لكنه  الراحة،  اأف�شل 
االأوروبي  الدوري  يف  األعب.  اأن 
فقط.  دقيقة   45 العب  يل  قال 
اأحرتمه واأ�شعر بهذه امل�شوؤولية 

واأحبها".

التجديد واالعتزال

مع  "التجديد  ــل:  ــش ــرت� ــش وا�
اإن  الــبــدايــة  يف  قلت  ــالن؟  ــي م
االعتزال  يف  اأفكر  يكفي،  هذا 
ال�شويد،  يف  العائلة  مع  والبقاء 
جيدة،  اأ�شهر   6 قدمت  حيث 
ـــر  ـــن اأجــــــدد لـــعـــام اآخ ــن ل ــك ل

واأخربت بيويل بذلك، وقايل 
يل �شاأحرتم القرار".

واأمت: "ات�شل بي بيويل يف 
يوم اآخر وقال لقد تركت 
االأوىل،  املرة  يف  ب�شهولة 
يف  اجتماع  لدينا  ــان  وك
يف  ذهب  ثم  اليوم.  ذلك 

اإن  لنف�شي  وقلت  اإجـــازة 
ــًدا، وال  ــي الــتــحــدي كـــان ج

تركه.  على  الندم  يف  اأرغب 
العائلة  اإىل  حتــدثــت  لــذلــك 
واأخربته  برايوال  وات�شلت 

ونغلق  ــا  ــدًم ق لنم�شي 
ــيء بــ�ــشــاأن  ــش كـــل �

التجديد".

يورجن  ليفربول  ــدرب  م رف�س 
الثنائي  م�شاركة  تاأكيد  كلوب، 
ونابي  اأرنولد،  األك�شندر  ترينت 
م�شاء  وولفرهامبتون  اأمــام  كيتا، 
من  الـ11  اجلولة  �شمن  االأحـــد، 

الدوري االإجنليزي املمتاز.
الفوز  حتقيق  يف  ليفربول  وياأمل   
بهدف  وولــفــرهــامــبــتــون،  عــلــى 
اأمــل  على  بــالــ�ــشــدارة،  ــراد  ــف االن
جاره  اأمام  توتنهام  �شريكه  تعرث 
االأحــد  م�شاء  اآر�ــشــنــال،  اللندين 

اأي�شا.
�شحفي  مــوؤمتــر  يف  كــلــوب  وقـــال   
اجلمعة:  م�شاء  اأقيم  افرتا�شي، 
يف  وترينت  لنابي  فر�شة  "هناك 
الفريق،  قائمة  �شمن  يكونا  اأن 
كــان  اإن  هــو  ــه  ــم ــل اأع ال  مــا  لــكــن 
بدء  اأو  الــلــعــب،  با�شتطاعتهما 

املباراة وخو�س 90 دقيقة".
ــس االإيــرلــنــدي  ــار� ــارك احل ــش  و�
ــاراة  ــب م يف  كيليهري  كــاميــيــهــني 
م�شاء  اأتــاالنــتــا،  اأمــــام  الــفــريــق 
م�شابقة  �شمن  املا�شي،  الثالثاء 
اأداء  وقدم  ــا،  اأوروب اأبطال  دوري 
الربازيلي  معاناة  ظــل  يف  رائــعــا 
بدنية،  م�شاكل  من  بيكر  األي�شون 
جاءت  حيث  مفاجًئا  كان  ما  وهو 
احلار�س  ح�شاب  على  م�شاركته 

اأدريان. 
وعن ذلك قال كلوب: "ظهر ب�شكل 
لن  هــــادئ،  �شخ�س  لكنه  جــيــد 
يطري من ال�شعادة طوال االأ�شبوع، 
يف  �شك  يوجد  ال  بجد،  يعمل  اإنه 
املثارة  ال�شجة  مع  تعامله  اإمكانية 
لكنه  مهما  قرارا  كان  نعم  حوله، 

جنح وهذا ما يهم دائما".
 

ق�نون التبديالت الـ5.. وت�أثر 
املنتخب االإجنليزي

قــرار  عــن  للحديث  كلوب  وعــاد 
ــيــزي  ــــــدوري االإجنــل رابـــطـــة ال
املو�شم  هـــذا  ــودة  ــع ــال ب ــاز،  ــت ــم امل
املباراة  يف  الـ3  التبديالت  لقانون 
الــــواحــــدة، عــو�ــشــا عـــن قــانــون 
التبديالت الـ5، الذي مت االعتماد 
مناف�شات  ا�شتئناف  بعد  عليه 

الدوري يف املو�شم املا�شي.
 وكان الهدف من قانون التبديالت 
على  الفرق  م�شاعدة  املوؤقت،  الـ5 
اجتياز م�شكلة الربنامج املزدحم 
عدد  باأقل  واخلــروج  للمباريات، 
وبعد  لكن  االإ�شابات،  من  ممكن 
الت�شويت بني االأندية، مت العودة 
رغم  الـ3،  التبديالت  قانون  اإىل 
مزدحًما  يــزال  مــا  الــربنــامــج  اأن 

ورمبا اأكرث من ال�شابق.
اأحــد  يعتقد  "مل  كــلــوب:  وقـــال   
�شيعود  الـ5  التبديالت  قانون  اأن 
اإذا  اخلــمــيــ�ــس(.  اجــتــمــاع  )بــعــد 
املا�شي  ال�شهر  القرار  مع  �شوتنا 
مل  ذلـــك  لــكــن  لـــه،  �شنلجاأ  فكنا 
يحدث، وهو دليل على اأن اأ�شحاب 
االأندية،  يف  وال�شركاء  احل�ش�س 
يرون االأمر خمتلًفا عن املدربني، 
الأنه  جــيــًدا؛  موؤ�شًرا  لي�س  ــذا  وه
بحالة  ــام  ــم ــت االه ـــدم  ع يــظــهــر 

الالعبني".
كل  تلعب  الــفــرق  "كل  ــاف:  ــش واأ�  
�شيحدث.  ما  و�شرنى  االآن  اأيام   3
ملدرب  بالن�شبة  م�شكلة  �شتكون 
املــنــتــخــب االإجنـــلـــيـــزي جــاريــث 
اأوروبا، معظم  �شاوثجيت يف كاأ�س 
باالأ�شبوع  مرات   3 لعبوا  الالعبني 
االحتــاد  م�شكلة  ــذه  وه الــواحــد، 
ــر  ــارك ــوت ب ــك ــش ـــزي، و� ـــي ـــل االإجن
)مــــدرب فــولــهــام( قـــال ذلـــك يف 

اجتماع االأندية".

قانون  اإن  بــاركــر  "قال  وتــابــع:   
عدم  ي�شاعدهم.  الـ3  التبديالت 
الت�شويت يف اجتماع اأم�س ال يعني 
يتعلق  االأمر  اختفت،  امل�شكلة  اأن 
االإداري  واحلمل  الالعبني  بكل 
يتعلق  ال  االأمر  اآخر،  اأمرا  ولي�س 
اأجل  من  اأف�شلية،  على  باحل�شول 
التعامل مع م�شكلة كوفيد باأف�شل 
طريقة، ال ن�شتطيع جتنب هذا".

 
عودة اجلمهور

جزء  لعودة  متحم�شا  كلوب  وبدا 
ملعب  مدرجات  اإىل  اجلمهور  من 
اأنفيلد، م�شاء االأحد، بعد ح�شول 
الــنــادي عــلــى الــ�ــشــوء االأخــ�ــشــر 
ــك  وذل مــتــفــرج،   2000 حلــ�ــشــور 
للمرة االأوىل منذ تف�شي فريو�س 
اآذار/مــار�ــس  يف  امل�شتجد  كورونا 

املا�شي.
يكون  اأن  "اأمتنى  كــلــوب:  وقــال   
كالعب،  للجميع،  رائــعــا  ـــر  االأم
 2000 اأمـــــام  مــبــاريــات  خــ�ــشــت 
ــوا دائـــمـــا يف  ــون ــك ــرج، لـــو ي ــف ــت م

بعد  لكن  جــيــد،  مـــزاج 
هـــذه الـــفـــرتة اأعــتــقــد 

�شيكونوا  م�شجعينا  اأن 
ــم، ال  ــه ــوال اأح اأفــ�ــشــل  يف 
�شيح�شر،  م�شجع  كم  يهم 
�شيكون  كـــم  هـــو  يــهــم  مـــا 

تاأثريهم كبريا".
مباراة  اأول  كلوب  وتذكر   

ـــات،  ـــدرج امل يف  حــ�ــشــرهــا 
ذهــبــت  "بالطبع  ـــال:  ـــائ ق
فريقي  ــات  ــاري ــب م حلــ�ــشــور 
مــبــاريــات  لي�شت  ــي،  ــل ــح امل

مباراة  اأول  احرتافية، 
ح�شرتها  احرتافية 

ل�شتوجتارت  كانت 

كنت  عندما 
�شنعت  جــدتــي  �ــشــغــريا،  طــفــال 
كقمي�س  تبدو  كانت  �شرتة  يل 
للفريق، كانت ت�شبب يل احلكاك 
اأف�شل �شرتة امتلكتها  لكنها كانت 

يف 

حياتي، 
ال 

�شتطيع  اأ
ــــــر  ــــــذك ت
املــــــبــــــاراة 
 ، يد لتحد با

ــــان عــمــري  ك
 6 اأو   5 حينها 

اأعوام".

ــة من  ــث ــال ــث جتــــرى اجلـــولـــة ال
لكرة  االأوىل  الرابطة  بطولة 
دي�شمرب  و12   11 يومي  القدم 
الرابعة  اجلولة  برجمت  بينما 
يف ال18 و ال19 من نف�س ال�شهر، 
اجلمعة  عنه  اأعلنت  ما  ح�شب 

الرابطة املحرتفة.

تواريخ  الرابطة  ــددت  ح كما 
ــة  ــل ــوؤج اجــــــراء املـــقـــابـــالت امل
بلوزداد  �شباب  م�شاركة  ب�شبب 
رابطة  يف  اجلــزائــر  ومولودية 

اأبطال افريقيا.
املولودية  �شتالقي  وبــالــتــايل، 
 8 يــوم  بلعبا�س  ــاد  احت م�شيفها 

اأوملبي  ا�شتقبال  قبل  دي�شمرب 
املدية يف ال15 من نف�س ال�شهر.

ـــه �ــشــبــاب  ـــواج ــه، ي ــت ــه ـــن ج م
جمعية  فريق  م�شيفه  بلوزداد 
�شهر  مــن  ال15  يف  مليلة  عــني 
مل  الـــذي  الــوقــت  يف  دي�شمرب، 
يحدد فيه بعد تاريخ مواجهته 

�شكيكدة.     �شبيبة  لل�شيف 
وكانت الرابطة قد اجتمعت مع 
وال�شباب  املولودية  من  ممثلني 
تواريخ  حول  االتفاق  اأجل  من 
ــرة  ــاأخ ــت اجـــــراء الـــلـــقـــاءات امل

وتفادي تراكم املباريات.

 مل يلعب لقاء مولودية اجلزائر 
)البنني(،  بورغو  دي  بوفالو   -
ـــوم اجلــمــعــة املــا�ــشــي   املــقــرر ي
 15،00( جــويــلــيــة   5 مبــلــعــب 
التمهيدي  الــدور  حل�شاب  �شا(، 
اإفريقيا  اأبطال  لرابطة  )اإياب( 
و�شيتم  املحدد"،  التاريخ  "يف 
جلنة  طرف  من  احلالة  درا�شة 
ــة،  ــدي االأن مناف�شات  تنظيم 
اجلمعة،  يــوم  اأعلنته  ما  وفــق 
لكرة  االإفريقية  الكونفدرالية 

القدم "الكاف".
عرب  القارية  الهيئة  واأ�ــشــارت 
موقعها  عــلــى  نــ�ــشــرتــه  ــان  ــي ب
الـــدور  اإطـــــار  "يف  ــي:  ــم ــش ــر� ال
لرابطة  )اإيـــــاب(  التمهيدي 
لقاء  يلعب  لن  اإفريقيا،  اأبطال 
دي  بوفالو   - اجلزائر  مولودية 

بورغو، يف تاريخه املحدد.

ـــوؤويل الـــنـــادي  ــب مـــ�ـــش ــش ــ� وح
فريقهم  يتمكن  مل  البينيني، 
ب�شبب  ــر  ــزائ ــاجل ب ــاق  ــح ــت االل
ــالت اجلــويــة بني  ــرح غــيــاب ال

البلدين".
الــذهــاب التي  وخـــالل مــبــاراة 
يف  املا�شي  ال�شبت  يوم  اأجريت 

املولودية  جنحت  نوفو،  بورتو 
1-( التعادل  بنتيجة  العودة  يف 

البينيني. الفريق  اأمام   )1
واختتم بيان "الكاف": "�شيحول 
تــنــظــيــم  جلـــنـــة  اإىل  ـــف  ـــل امل
وت�شيري  االأنــديــة  مناف�شات 
االأندية  االإجـــازات  منح  نظام 

التي �شتتخذ القرار".
"العميد"  اإدارة  ــت  ــل ــق ــن وت
ـــدويل  ال اجلـــزائـــر  ــار  ــط م اإىل 
ال�شتقبال وفد النادي البينيني 
اخلمي�س،  وكــذا  االأربــعــاء  يــوم 
رحلة  عرب  منتظرا  كان  الــذي 
بوفالو  فريق  لكن  باري�س،  من 

دي بورغو مل يظهر له اأثر.
�ــشــيــواجــه  الـــتـــاأهـــل،  ـــال  يف ح
مــولــوديــة اجلــزائــر يف الـــدور 
املــواجــهــة  يف  ــز  ــائ ــف ال املــقــبــل 
ماالنديج  نــادي  بني  املزدوجة 
ــي  ــش ــ� ــاق ــف ــش ــ� )زجنـــــبـــــار( وال
تقام   .)0-5 ــاب:  )ذه التون�شي 
 23 و   22 يومي  الذهاب  مباراة 
مباراة  تلعب  بينما  دي�شمرب، 

االإياب يف 6-5 يناير 2021.

التي  الــدعــم  عملية  اإطـــار  يف   
و  ــاب  ــب ــش ــ� ال وزارة  ــا  ــه ــدم ــق ت
املتاأهلني  للريا�شيني  الريا�شة 
لالألعاب  للتاأهل  املر�شحني  و 
)طوكيو  والرباملبية  االوملبية 
الو�شية  الوزارة  قامت   ،)2021
ــس بــتــقــدمي  ــ� ــي ــم ،مـــ�ـــشـــاء اخل
املخ�ش�شة  املــالــيــة  االإعـــانـــات 
االحتياجات  ذوي  فئة  لفئة 
املر�شحني  و  املتاأهلني  اخلا�شة، 
الباراملبية  لــالألــعــاب  للتاأهل 
اأفــاده  ما  ح�شب   ، طوكيو2021 

بيان الوزارة الو�شية .
ال�شباب  الــوزارة  بيان  واأو�شح 
تزامن  التي  االعانات،  هذه  اأّن 
اليوم  االحتفاالت  مع  تقدميها 
امل�شادف  الهمم  ــذوي  ل العاملي 
�شنة:  كل  من  دي�شمرب   3 ليوم 
لالخت�شا�شات  موجهة  "�شتكون 
التالية  الباراملبية  الريا�شية 
الوطني  )الفريق  ال�شلة  كرة   :

ريا�شي(،   24 ورجــال  �شيدات 
الوطني  )الفريق  اجلر�س  كرة 
ريا�شي(،   12 رجــال  �ــشــيــدات  
ريــا�ــشــي(،   22( الــقــوى  ــاب  ــع األ
ريا�شيني(   03( بالقوة  حمل 

واجليدو )05 ريا�شيني(.
هذه  اأّن  امل�شدر  نف�س  اأو�شح  و 
ذوي  لفئة  املوجهة  ــات  ــان االإع
مقدرة  اخلا�شة،  االحتياجات 

مببلغ  15 مليار �شنتيم.
و تندرج هذه االإعانات يف اإطار 
املتاأهلني  بالريا�شيني  التكفل 
لالألعاب  للتاأهل  واملــر�ــشــحــني 
والتي  طوكيو2021   الباراملبية 
تــتــجــ�ــشــد عـــن طــريــق عــقــود 
بــالــربنــامــج  متعلقة  ــة  ــاع جن
بكل  ـــس  ـــا� اخل ــريي  ــش ــ� ــح ــت ال
على  ي�شمل  الــــذي  ــي،  ــش ــا� ري

الرتب�شات  اخل�شو�س  وجــه 
خــارج  و  داخـــل  التح�شريية 
الريا�شية   والتجهيزات  الوطن، 
ــات  املــنــافــ�ــش يف  واملـــ�ـــشـــاركـــة 

الدولية.
�شرعت  قــد  الــو�ــشــايــة  وكــانــت 
مالية  اإعانات  منح  يف  اأيام  منذ 
ل�شالح 325 ريا�شي )127 اإناث و 
احتادية   21 ميثلون  ذكور(   198
بذوي  ــر  االأم ويتعلق  وطنية، 
األعاب  اخلا�شة،  االحتياجات 
الهوائية،  ــات  ــدراج ال الــقــوى، 
امل�شارعة  اليد،  كرة  املالكمة، 
دو،  ـــي  ـــارات ـــك ال املــ�ــشــرتكــة، 
ال�شباحة،  اجلمباز،  اجلــيــدو، 
التجذيف والكانوي كياك، كرة 
الكرة  التن�س،  املبارزة،  ال�شلة، 
ال�شراعية،  املالحة  الطائرة، 
رفع االأثقال، الري�شة الطائرة، 
التايكواندو، الرماية الريا�شية 

وتن�س الطاولة .

ت�شاكر  م�شطفى  ملعب  �شيكون 
الحت�شان  ــزا  ــاه ج بــالــبــلــيــدة، 
من  بداية   ، القدم  كرة  مقابالت 
االنتهاء  بعد  املقبل،  مار�س  �شهر 
التي  التهيئة  ــادة  اإع عملية  من 
و  اأ�ــشــهــر  ثــالثــة  مــنــذ  انطلقت 
الإ�شالح  اأ�شا�شا  خ�ش�شت  التي 
االأر�ـــشـــيـــة، حــ�ــشــب مــا اأفــــادت 
ـــة  ـــادي بـــه يـــوم اجلــمــعــة االإحت

اجلزائرية لكرة القدم )فاف(.
يف  الفدرالية  الهيئة  واأو�شحت 
بيان مقت�شب لها: "ملعب ال�شهيد 
جاهزا  �شيكون  ت�شاكر  م�شطفى 
و�شيكون   ، املقبل  مار�س  �شهر  يف 

مقابلة  ا�شتقبال  عــلــى  قــــادرا 
للمنتخب  ـــــرية  االأخ اجلـــولـــة 
الوطني �شّد منتخب بوت�شوانا يف 
اإطار ت�شفيات كا�س اأمم اإفريقيا  

."  2021
ملعب  ــة  ــي ــش اأر� اأّن   ، ــوم  ــل ــع وم
قدمية  كانت  ت�شاكر  م�شطفى 
ا�شتدعى  الـــذي  ـــر  االأم ن�شبيا، 
هذا  واّن  خا�شة  تهيئتها،  اإعــادة 
املف�شل"  املـــيـــدان  كـــان  املــلــعــب 
الع�شرة  ال�شنوات  يف  للخ�شر"  

االأخرية.
ـــه :"  اأن اأ�ــشــافــت االحتـــاديـــة،  و 
التهيئة  ـــادة  اإع اأ�ــشــغــال  بف�شل 

اأر�ــشــيــة  �شت�شرتجع  ـــذه،  ه
ملعب م�شطفى ت�شاكر األوانها، 
لتكون هذه املن�شاأة الريا�شية 
احت�شان  على  جمــددا  قــادرة 
ــال الــنــاخــب  ــب ــش ــالت اأ� ــاب ــق م

الوطني  جمال بلما�شي".
من  االنــتــهــاء  ــار  ــظ ــت ان ويف 
امللعب،  ت�شليم   و  االأ�ــشــغــال 
�شيلعب املنتخب الوطني الذي 
تاأ�شرية   - االآوان  -قبل  قطع 
اإفريقيا  كــا�ــس  اإىل  تــاأهــلــه 
مبلعب  بالكامريون،   2021
جويلية   5 االوملــبــي  املــركــب 

)اجلزائر(.

باالحتاد  الفنية  املديرية  كذبت 
اجلزائري لكرة القدم، ال�شائعات 
اإق�شاء  حول  موؤخرا  راجت  التي 
الالعبني الدوليني ال�شابقني، من 
امل�شاركة يف دورات احل�شول على 

.Aشهادة تدريب كاف�
ــــال االحتـــــاد اجلـــزائـــري يف  وق
ــان عــرب مــوقــعــه الــر�ــشــمــي:  ــي ب
لالحتاد  الفنية  املديرية  "تنفي 

الكاذبة  الت�شريحات  اجلزائري، 
التي انت�شرت يف االآونة االأخرية 
اخلا�شة،  االإعـــالم  و�شائل  عرب 
ب�شاأن ا�شتبعاد الالعبني الدوليني 
دورة  يف  امل�شاركة  عن  ال�شابقني 

."A احل�شول على �شهادة كاف
االأطــراف  هذه  "نحيط  واأ�شاف: 
�شورة  ت�شويه  يف  ت�شتمر  التي 
ــاأن  ب علما  الــفــنــيــة،  ــة  ــري ــدي امل

التكوينية  ـــدورات  ال ا�شتئناف 
ــدورة  ال بعد  �شيتم  الفئة  لهذه 
االحتاد  الإر�شادات  وفًقا  االأوىل، 

االإفريقي وتعليماته".
را�شلت  اأنها  الهيئة،  ــدت  اأك كما 
منا�شبات   3 يف  االإفريقي  االحتاد 
لت�شوية ملف الالعبني الدوليني 
رغبتها  يوؤكد  ما  وهو  ال�شابقني، 
على  الــفــئــة  هـــذه  مــ�ــشــاعــدة  يف 

على  للح�شول  الــدورة  ا�شتكمال 
ال�شهادة التدريبية.

فائدة  ال  "لذلك  البيان:  وختم 
االأكاذيب  �شب  يف  اال�شتمرار  من 
االقــرتاب  من  بدال  وال�شائعات، 
هي  ــذه  وه املعلومة،  م�شدر  من 
حترتم  التي  ال�شحافة  اأ�شا�شيات 

نف�شها".

الرابطة الأوىل :

حتديد تواريخ اجلولتني الثالثة والرابعة

اجلزائر مولودية  بورغو" �سد  دي  "بوفالو  غياب  حالة  "الكاف" �ستدر�ض 

الوزارة الو�سية متنح اإعانات مالية للريا�سيني املتاأهلني من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة

ملعب م�سطفى ت�ساكر �سيكون جاهزا بداية من �سهر مار�ض املقبل

الحتاد اجلزائري يكّذب "ا�ستثناء الدوليني"

اإبراهيموفيت�ض: فكرت يف العتزال.. ومل اأفهم م�سكلتي مع بر�سلونة

كلوب: "مفاجاأة" ليفربول لن يطري من ال�سعادة

100809
االأحد 06 دي�شمرب 2020 م املوافق  لـ 21 ربيع الثاين 1442 هـ - العــدد 2141 االأحد 06 دي�شمرب 2020 م املوافق  لـ 21 ربيع الثاين 1442 هـ - العــدد 2141

مالديني: بن نا�سر اأبهرين 
و�سخ�سيته قوية جدا

هل ك�سف اخلليفي �سّر مفاو�سات 
ان�سمام مي�سي ل�سان جريمان؟

رد مورينيو على بكاء املدربني 
يت�سدر �سحف اإجنلرتا

اأرتيتا: "توتنهام ي�ستحق �سدارة 
الربميريليج"

بالنجم  مالديني،  باولو  االإيــطــايل،  ميالن  بنادي  التقني  املدير  اأ�ــشــاد 
اجلزائري اإ�شماعيل بن نا�شر، وذلك يف ت�شريحات اأدىل بها ل�شبكة “دازن” 

يف ن�شختها االإيطالية.
�شخ�شيا  للغاية،  رائــع  العب  نا�شر  “بن  “الرو�شونريي”  اأ�شطورة  وقــال 
جلملة  لتن�شاف  مالديني  �شهادة  وتاأتي  القوية”.  ب�شخ�شيته  اأبهرين 
الفرتة  يف  اجلزائري  الو�شط  بالعب  اأ�شادت  التي  االأخــرى  ال�شهادات  من 
القوية  امل�شتويات  بعد  قيا�شي  ب�شكل  نا�شر  بن  اأ�شهم  وارتفعت  االأخرية. 

التي قدمها خالل املو�شمني االأخريين مع النادي اللومباردي.
موقع  يف  يورو  ماليني   33 ملبلغ  االأخري  لهذا  الت�شويقية  القيمة  وو�شلت 
كانت  اأن  بعد  الالعبني،  اأ�شعار  تقييم  يف  املخت�س  ماركات”،  “تران�شفري 
الالعب  مع  تعاقد  ميالن  وكان   .2019 عام  يف  يورو  مليون   12 حدود  يف 
االأ�شبق الأر�شنال االإجنليزي يف �شفقة غنم منها 14 مليون يورو. و�شارك 
بن نا�شر يف 50 مباراة يف خمتلف امل�شابقات مع بطل اأوروبا يف 7 منا�شبات 

اأ�شهم فيها يف 6 اأهداف ما بني �شناعة وت�شجيل.
وبات جنم املنتخب الوطني العبا ال غنى عنه يف خطط املدرب �شتيفانو 
االإيطايل  الدوري  م�شابقة  يف  منتظمة  ب�شفة  عليه  يعول  الذي  بيويل، 
االإيطايل  ال�شحفي  رومانو،  فابري�شيو  ك�شف  جانبه،  من  اأ”.  “ال�شريي 
املخت�س يف اأخبار االنتقاالت، يف تغريدة ن�شرها على ح�شابه الر�شمي على 
�شبكة التوا�شل االجتماعي “تويرت”، اأن بن نا�شر، ال ي�شكل اأولوية لنادي 

مان�ش�شرت �شيتي خالل املريكاتو ال�شيفي املقبل.
ال�شوي�شري  املدافع،  الو�شط  العب  و�شع  “ال�شيتيزن�س”  اأن  ك�شف  رومانو 
قائمة  راأ�س  على  االأملــاين،  مون�شنغالدباخ  بورو�شيا  جنم  زكريا،  ديني�س 
الالعبني الذين يرغب يف التعاقد معهم يف فرتة االنتقاالت املقبلة. وكانت 
اأخبار حتدثت، يف وقت �شابق، عن تواجد اإ�شماعيل بن نا�شر �شمن خطط 

مان�ش�شرت �شيتي االإجنليزي يف املو�شم القادم.

فيها  اأكد  التي  االأخرية،  �شيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  النجم  ت�شريحات  بعد 
جاء  جديد،  من  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  النجم  مع  اللعب  يف  رغبته 
جريمان،  �شان  باري�س  نادي  رئي�س  اخلليفي،  نا�شر  القطري  على  الدور 
دي  "بارك  لقلعة  "الربغوث"  قــدوم  قرب  اأكــدت  التي  االأنباء  عن  لريد 

برين�س".
الفرن�شية،   "8 "�شي  قناة  على  "تو�شي"  برنامج  على  �شيفا  اخلليفي  وحل   
اأ�شتطيع  "ال  �شاحكا  ليجيب  ملي�شي،  فرن�شا  عمالق  �شم  احتمال  عن  و�ُشئل 
احلديث عن ذلك، فمي�شي العب يف بر�شلونة"، يف الوقت الذي اأكدت فيه 
�شحيفة "�شبورت" االإ�شبانية اأن اإجابة اخلليفي حتمل قراءات كثرية، منها 

رغبته يف احلفاظ على �شرية املفاو�شات.
2021، وهناك عدة اأندية تاأمل يف �شمه، منها   وينتهي عقد مي�شي يف عام 
اأي�شا  �شان جريمان يتحرك  االآن باري�س  االإنكليزي، لكن  �شيتي  مان�ش�شرت 
بقوة، وخ�شو�شا اأنه ميلك ورقة نيمار الرابحة، التي رمبا يكون لها تاأثري 

كبري على خيار مي�شي.
يف  تغيري  هناك  �شيكون  املقبل،  الثاين  كانون  يناير/  �شهر  منت�شف  ويف   
مهمة  اجلديد  الكتالوين  الفريق  رئي�س  و�شيتوىل  بر�شلونة،  نادي  رئا�شة 
خالل  اخلروج  حماولته  بعد  باال�شتمرار  ليو  اإقناع  يف  تتمثل  تاريخية، 

ال�شيف املا�شي.

مدربي  ب�شكوى  ال�شبت،  ام�س  �شباح  ال�شادرة  االإجنليزية  ال�شحف  اهتمت 
مورينيو،  جوزيه  رد  اإىل  اإ�شافة  املباريات،  جدولة  من  االإجنليزي  الدوري 

مدرب توتنهام هوت�شبري عليهم.
وعنونت �شحيفة "مريور": "بكاء االأطفال.. جوزيه ي�شرب اأنني املدربني 
عندما  دعمنا  اأو  اأجلنا  من  اأحد  يبِك  مل  املباريات:  جدولة  فو�شى  ب�شاأن 

خ�شنا 4 مباريات يف اأ�شبوع واحد".
ويف االأعلى كتبت: "هاميلتون لي�س جيًدا مع �شراعه مع كوفيد".

الثالثة  بالتبديالت  "التم�شك  كلوب:  تليجراف":  "ديلي  �شحيفة  وكتبت 
�شيوؤذي اإجنلرتا".

اإىل  اإ�شارة  يف  لندن"،  �شمال  ديربي  يبداأ  رمبا  "هارت  ا:  اأي�شً كتبت  كما 
توتنهام  �شدام  يف  لوري�س  هوجو  م�شاركة  حــول  حتــوم  التي  ال�شكوك 

هوت�شبري واآر�شنال.
اأما �شحيفة "التاميز" فعنونت: "احذر الفجوة.. ال�شبريز يواجهون اآر�شنال 

باأكرب اأف�شلية على الغرمي منذ عام 1962".
بدورها، عنونت "�شتار �شبورت": "بكاء االأطفال.. جوزيه ي�شفع املدربني 

لل�شكوى من ماآزق جدولة املباريات".
جدولة  جتاه  غ�شبه  يوا�شل  "كلوب  اإك�شربي�س":  "ديلي  كتبت  ــرًيا  واأخ
معها،  فيتعامل  جوزيه  اأما  الثمن..  �شتدفع  اإجنلرتا  اأن  ويوؤكد  املباريات، 

خ�شنا 4 مباريات يف اأ�شبوع واحد".

توتنهام  اللندين  واجلــار  املناف�س  اأن  اآر�شنال،  مدرب  اأرتيتا،  ميكيل  اأكد 
من  لكن  املمتاز،  االإجنليزي  الدوري  �شدارة  يف  موقعه  ي�شتحق  هوت�شبري 
ال�شابق الأوانه التاأكيد على اأنه مناف�س فعلي على لقب البطولة يف الوقت 

احلايل.
املخ�شرم  الربتغايل  املــدرب  يقوده  الذي  هوت�شبري،  توتنهام  يعرف  ومل 
الدوري  ملو�شم  االفتتاحية  اجلولة  منذ  الهزمية  طعم  مورينيو،  جوزيه 
املمتاز واأمامه فر�شة للتفوق بفارق 11 نقطة على مناف�شه اآر�شنال، اإذا فاز 

يف املواجهة التي �شتجمع بينهما غدا االأحد.
ال�شابق  من  اأنه  "اأعتقد  اللندنية:  القمة  قبل  لل�شحفيني،  اأرتيتا  وقال 

الأوانه خالل هذه املرحلة، اجلزم باأن فريقا ما مر�شح للفوز باللقب اأم ال".
احلايل؛  مركزه  ي�شتحق  )توتنهام(  الفريق  اإن  القول  ميكن  "لكن  واأ�شاف: 

الأنه ي�شري يف االجتاه ال�شحيح".
اآر�شنال �شعوبات يف �شعيه للحفاظ على ا�شتقرار م�شتوى  يف املقابل، واجه 
 13 بر�شيد  الع�شرين،  البطولة  فرق  بني   14 املركز  يحتل  وحاليا  اأدائــه 
نقطة، وهو اأقل عدد من النقاط يجمعه، بعد اأول 10 مباريات يف اأي مو�شم 

له يف الدوري منذ مو�شم 1981-1982.
وتابع: "الرتتيب على هذه ال�شورة الأنهم ي�شتحقون ذلك )ال�شدارة( اأكرث 
منا، كما اأنهم اأدوا ب�شورة اأف�شل منا.. علينا تقبل ذلك. لكننا نريد الفوز 

هناك وتقلي�س الفجوة بـ3 نقاط".
2000 م�شجع بعد تخفيف القيود  و�شتقام املباراة يف �شتاد توتنهام بح�شور 
هذه  يف  فريقه  يندمج  اأن  اأرتيتا  وياأمل  لندن،  على  الوقائية  واالإجراءات 

االأجواء.
�شيكون  املرة  هذه  يف  اأ�شتكي..  ولن  طويال  اللحظة  هذه  "انتظرنا  واأمت: 

احلا�شر جمهورهم ويف املرة املقبلة �شنلعب اأمام جمهورنا".

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: فادي اأبوبكر -  كاتب وباحث فل�سطيني 
------------------------------

لقرار  وفقًا  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقّرت 
اأن يكون الع�رين من   1954 836 يف عام  رقم 
هذا  يحمله  ملا  للطفل،  عامليًا   يومًا  نوفمرب  �ضهر 
كونه  الطفولة،  تاريخ  يف  بالغة  اأهمية  من  اليوم 
اإعالن  املتحدة  االأمم  فيه  اعتمدت  الذي  اليوم 
الطفل  حقوق  اتفاقية  وتبّنت  الطفل،  حقوق 
وذلك  العامل،  دول  معظم  عليها  �ضاَدَقت  التي 
1990 والعامل يحتفل  1989. ومنذ عام  يف عام 
املتحدة   االأمم  اعتماد  لتاريخ  ال�ضنوية  بالذكرى 
الطفل.  بحقوق  املتعلقة  واالتفاقية  لالإعالن 
العاملي  اليوم  اأيها  العام  هذا  ُع��دت  ح��اٍل  ب��اأي 
اخل�ضو�س  وجه  وعلى  فل�ضطني  اأطفال  على 
يبلغ  والذي  االحتالل  �ضجون  يف  منهم  املعتقلني 
و�ضتون  �ضتة  طفاًل؟.   170 قرابة  حاليًا  عددهم 
ثالثة  من  واأك��رث   .. م��ّروا  للطفل  عامليًا  يومًا 
املتعلقة  االتفاقية  واعالن  اعتماد   على  عقود 
زالوا  ما  فل�ضطني  واأطفال  مّرت،  الطفل  بحقوق 
واالعتقال،  والقتل،  والت�ريد،  التهجري،  يعانون 
واأعماٌر  ت،  ُبررِ واأرجٌل  اأت،  ُفقرِ اأعنٌي  والتعذيب. 
احلا�ر:  ال�ضوؤال  زال  وما   .. ال�ضجون  تاأُكلها 
يعي�ضون  فل�ضطني  اأطفال  �ضيبقى  متى  اىل 
وتغييب  والعن�رية  االإج��رام  من  احلالة  هذه 

التقارير  اآخر  الدويل؟.ت�ضري  والقانون  املجتمع 
االح��ت��الل  �ضلطات  اأن  اإىل  االإح�����ض��ائ��ي��ة،  
1967ما يزيد عن  العام  اعتقلت منذ  االإ�رائيلي 
منهم  اآالف  �ضبعة  فل�ضطيني،  طفل  األف  خم�ضني 
يجعل  ما   ،)2015-2020 ( الفرة  خالل  فقط 
الطفل  حقوق  واتفاقية  للطفل  العاملي  اليوم 
جديد  من  ويوؤكد  فل�ضطني،  يف  لل�ضخرية  مدعاة 
ت�ضعيد  يف  االإ�رائيلي  االحتالل  اإمعان  على 
ممنهجة  �ضيا�ضة  �ضمن  االأطفال  بحق  جرائمه 
الفل�ضطينية  الطفولة  وت�ضتهدف  ت�ضتهدفهم 
االأطفال  االأ���رى  ويتعر�س  اأبعادها.  بكافة 
اعتقالهم  جرمية  عدا  اأخرى  اإن�ضانية  جرائم  اإىل 
االأ�ر،  دخولهم  حلظه  منذ  تبداأ  اأ�ضاًل،  الكارثية 
حاّطة  ومعاملة  تعذيب  الأ�ضاليب  يتعر�ضون  اإذ 
الدولية  للمعايري  ومنافية  االإن�ضانية  بالكرامة 
االأطفال  اأغلبية  احتجاز  يتم  االن�ضان، كما  حلقوق 
االإ�رائيلي،  الكيان  دولة  داخل  معتقالت  يف 
ويت�ضبب  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  يخالف  ما 
اأهاليهم  زيارات  من  منهم  الغالبية  حرمان  يف 
االأعراف  لكافة  �ضارخًا  انتهاكًا  ي�ضكل  والذي 
االإ�رائيلية  اجلرائم  م�ضل�ضل  وي�ضتمر  الدولية. 
جائحة  تف�ضي  بعد   حتى  فل�ضطني،  اأطفال  بحق 
حيث   ،  2020 مار�س  يف   )-19 )كوفيد  كورونا 
بداية  منذ  طفل  ثالثمئة  من  اأك��رث  اعتقال  مت 

ميكن  ما  اأقل  اعتقالية  ظروف  و�ضط  اجلائحة 
اإىل  احلياة  فيها  ترتقي  ال  اأنها  عنها  ُيقال  اأن 
ال�ضجون  �ضلطات  زالت  ما  حيث  االآدمية.  احلياة 
القيام  عن  تقاع�ضها  على  م�ّرة  االإ�رائيلية 
والوقائية  االح��رازي��ة  والتدابري  ب��االإج��راءات 
ال�ضجون  داخل  االأ�رى  حلماية  واجلدية  العاجلة 
و�ضط  كورونا.  فايرو�س  ملواجهة  االإ�رائيلية 
اأطفال  زال  ما  االإ�رائيلي،  االحتالل  اأ�ضواك 
بر�ضالة  االأمل،موؤمنني  ورود  يزرعون  فل�ضطني 
مع  الله  اإن  "اإ�ضربوا  تقول  التي  تعاىل  الله 
التاريخ  �ضجالت  يف  وم�ضّطرين  ال�ضابرين"، 
ال�ضجون  داخل  له  مثيل  ال  اأ�ضطوريًا   �ضموداً 
االأمل  اأ�ضتال  تهزم  اأن  على  ومعّولني  وخارجها، 
نهاية  يف  واالحتالل  االأمل  اأ�ضواك  ووروده��ا  
يف  فل�ضطني  اأطفال  ر�ضالة  وتختلف  املطاف. 
حيث  العامل،  اأطفال  باقي  عن  العاملي  الطفل  يوم 
اأطفال  حال  ول�ضان  عام  كل  يف  اليوم  هذا  ياأتي 
ننا   اأ فيه  نقول  الذي  اليوم  "اإنه  يقول:  فل�ضطني 
واالنك�ضار..  االإ�ضتخفاف  على  ع�ضّيون  اأطفاٌل 
على  التعّدي  ع��ن  ب���داً  اأ ي�ضكتون  ال  اأط��ف��اٌل 
ولن  ومالعبهم،  وحدائقهم  ومدار�ضهم  وطنهم 
فهل  الزمن"،  طال  مهما  ق�ضيتهم  عن  يراجعوا  
الع�رين  يف  الر�ضالة  هذه  الدويل  املجتمع  يفهم 

2021؟. نوفمرب  من 

اأطفال فل�سطني بني اأ�سواك الحتالل وورود الأمل

ارت��ق��اء  امل��ا���ض��ي  االأ���ض��ب��وع  �ضهد 
واندالع  االحتالل  بر�ضا�س  �ضهيد 
وال��ق��د���س،  ال�ضفة  يف  م��واج��ه��ات 
ل��ق��اء  اإ تخللها  نقطة   39 �ضمن 
نا�ضفة  وع��ب��وات  ح��ارق��ة  زج��اج��ات 
مواقع،  ع��دة  يف  نارية  ومفرقعات 

م�ضتوطنني. ثالثة  اأ�ضيب  فيما 
الفتى  ارتقى  اجلمعة،  اأم�س  يوم  ففي 
�ضهيدا  عاًما(   13 ( عليا  اأبو  اأمين  علي 
مواجهات  يف  االح��ت��الل  بر�ضا�س 
واندلعت  ال��ل��ه،  رام  ���رق  امل��غ��ري 
القد�س  يف  العي�ضوية  يف  مواجهات 
وبيت  واملغري  مالك  وكفر  املحتلة، 
�ضريا يف رام الله، ومنطقة الرا�س يف 
وحي  نابل�س  يف  دجن  وبيت  �ضلفيت، 
نابل�س،  مدينة  يف  اجلديدة  نابل�س 
�ضمن  وذلك  قلقيلية،  يف  قدوم  وكفر 
والقد�س  ال�ضفة  يف  مواجهة  نقاط   9
قبل  من  ده�ضا  مواطن  خاللها  اأ�ضيب 
املواطنني  من  وعدد  ع�ضكري،  جيب 
ب��ال��ر���ض��ا���س امل��ط��اط��ي وع�����رات 
الغاز  قنابل  اإثر  باالختناق  املواطنني 

م. ل�ضا ا
نقطتي  اإح�ضاء  مت  اخلمي�س،  وي��وم 
العي�ضوية  بلدة  يف  اندلعت  مواجهة، 

امل��ح��ت��ل��ة، ويف  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  يف 
�ضفليت،  مدينة  غربي  الرا�س  منطقة 
م��واط��ن��ا   32 خ��الل��ه��ا  واأ���ض��ي��ب 
جانب  اإىل  امل��ط��اط��ي  ب��ال��ر���ض��ا���س 

االختناق. حاالت  ع�رات 
نقاط   6 االأرب��ع��اء  ي��وم  واأح�����ض��ي 
العي�ضوية  بلدة  يف  اندلعت  مواجهة، 
يف  حزما  وبلدة  املحتلة  القد�س  يف 
يكري  وم�ضتوطنة  القد�س،  �ضواحي 
يو�ضف  ق��رب  وحم��ي��ط  �ضلفيت،  يف 
نابل�س،  يف  دجن  وبيت  زعرة  وحاجز 
نارية  مفرقعات  ل��ق��اء  اإ و���ض��ه��دت 
خاللها  واأ�ضيب  حارقة،  وزجاجات 
االختناق  بحاالت  املواطنني  من  عدد 
املعدين  بالر�ضا�س  اآخرين  وخم�ضة 

باملطاط. املغلف 
نقاط   3 االأ�ضبوع  منت�ضف  و�ضهد 
االحتالل،  وقوات  �ضبان  بني  مواجهة 
اخلليل،  يف  اأم���ر  بيت  يف  ان��دل��ع��ت 

حلم. لبيت  ال�ضمايل  واملدخل 
نقاط   6 ث��ن��ني  االإ ي���وم  واأح�����ض��ي 
الزعيم  حاجز  على  اندلعت  مواجهة، 
و�ضواحيها،  املحتلة  ال��ق��د���س  يف 
عامو�س  معاليه  وم�ضتوطنة  وتقوع 
ومدينة  وا���ض��ك��اك��ا  حل��م،  ب��ي��ت  يف 

وم�ضتوطنة  �ضلفيت،  يف  �ضلفيت 
واأ�ضيب  نابل�س،  يف  "جمداليم" 
باحلجارة،  ر�ضقا  م�ضتوطن  خاللها 
بوؤرة  االحتالل  �ضلطات  اأزالت  فيما 

�ضلفيت. مدينة  يف  ا�ضتيطانية 
نقاط   6 اإح�����ض��اء  مت  االأح���د،  وي��وم 
ال�ضوانة  يف  ان��دل��ع��ت  م��واج��ه��ة، 
و�ضواحيها،  القد�س  مدينة  يف  والرام 
خميم  يف  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت 
خاللها  اأ�ضيب  اخلليل  يف  العروب 
يف  مواجهات  واندلعت  م�ضتوطنني، 
وم�ضتوطنة  ب�ضجوت  م�ضتوطنة 

ال�رقية  واللنب  الله،  رام  يف  عوفرا 
نابل�س. يف 

نقاط   7 اندلعت  فقد  ال�ضبت،  يوم  اأما 
مواجهة، يف كل من بيت حنينا وعناتا 
القد�س  مدينة  يف  عناتوت  ومع�ضكر 
اخلليل،  يف  الزاوية  وباب  و�ضواحيها، 
يف  قدوم  وكفر  الله،  رام  يف  و�ضلواد 
ملدينة  ال�ضمايل  واحل��اج��ز  قلقيلية، 
زجاجات  خاللها  ل��ق��ي  واأ قلقيلية، 
بالر�ضا�س  مواطن  واأ�ضيب  حارقة، 

باالختناق. وع�رات  املطاطي 

خالل اأ�سبوع.. �سهيد واإ�سابة 3 م�ستوطنني يف 39 نقطة 
مواجهة مع الحتالل

اأخبار فل�سطني

لتوثيق جرائم  الأمن  ملجل�ض  حُت�سر مذكرات  املتحدة  الأمم  فل�سطني يف  بعثة 
الحتالل

قال مندوب فل�ضطني الدائم لدى االمم املتحدة 
ال�ضبت  اأم�س  �ضباح  من�ضور  ريا�س  ال�ضفري 
ب�ضدد  فل�ضطني  بعثة  ان   ،5/12/2020
واالم��ني  االم��ن،  ملجل�س  مذكرات  حت�ضري 
العامة  اجلمعية  ورئي�س  املتحدة،  لالأمم  العام 
قوات  ترتكبها  التي  اجلرائم  واإدان��ة  لتوثيق 
بحق  وامل�ضتوطنون  االإ�رائيلي  االحتالل 
كني�ضة  اإح���راق  حم��اول��ة  واآخ��ره��ا  �ضعبنا، 

املحتلة. القد�س  اجلثمانية يف 
ت�ريحات  خ���الل  م��ن�����ض��ور  واأ����ض���اف 
بتحمل  مطالب  الدويل  املجتمع  ان  اذاعية، 
القانون  قاعدة  على  ال�ضاأن،  بهذا  م�ضوؤولياته 

الذين  املجرمني  ومالحقة  واالإن�ضاين،  الدويل 
اجلرائم. هذه  يرتكبون 

متعلقة  ق���رارات  على  الت�ضويت  وح��ول 
اأو���ض��ح  املقبلة،  ال��ف��رة  خ��الل  بفل�ضطني 
بنف�س  اعتمادها  و�ضيتم  روتينية  انها  من�ضور 
موؤكدا  فل�ضطني،  ل�ضالح  ال�ضابقة  الوترية 
�ضنتها  التي  ال�ر�ضة  الهجمة  من  بالرغم  انه 
على  وا�رائيل  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
اإال  املا�ضي،  العام  خالل  الفل�ضطينية  الق�ضية 
الدويل  املجتمع  موقف  من  �ضيئا  تغري  مل  اأنها 
ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  خا�ضة  لها،  امل�ضاند 

ل�ضعبنا. الثابتة  الوطنية  احلقوق  اال�ضا�ضية 

الأ�سري املحرر لوؤي 
�سوان

لوؤي بنان حممد �ضوان، من ذنابة ق�ضاء طولكرم، 
مواليد ال�ضاد�س والع�رين من �ضهر كانون االأول 
حاليا  ويعمل  العامة،  الثانوية  اأنهى  1984،متزوج، 

موظف حكومي يف )االأجهزة االأمنية(.
العمل الوطني  االندماج بالعمل الوطني:بداأت يف 
عام  املدر�ضة،يف  يف  �ضبابية  جمموعات  خالل  من 
1998 مب�ضاركات وفعاليات املقاومة �ضد االحتالل، 
وبداأنا  فتح،  تنظيم  يف  وتاأطرينا  ان�ضمامنا  مت  ثم 

العمل ب�ضكل منظم.
�ضهر  من  والع�رين  ال�ضابع  يف  االعتقال:  مرحلة 
لكوادر  اجتماع  يف  كنت   ،2003 الثاين  ت�رين 
وقعنا  العودة  جنني،وخالل  يف  االأق�ضى  �ضهداء 
ت�ضمى  منطقة  يف  بلعا  طريق  على  كمني  يف 
املنطقة  لالأ�ضف  الهروب،ولكن  حاولنا  )اخلرق(. 
اإنزال جنود  كانت مطوقه بالكامل، تزامن ذلك مع 
على  امل�رف  اجلبل  ظهر  على  مروحية  طائرة  من 
يف  طلقات  بعدة  �ضابقة  اإ�ضابة  وب�ضبب  الطريق، 
من  اأمتكن  مل  قدمي،  يف  بالتني  ووجود  ج�ضدي 
الهروب من ال�ضيارة، ومتكن من معي من الهروب.
متت مداهمة ال�ضيارة التي كنت بها ومت اعتقايل،يف 
اعطا�ضمي  مل  الأنني  لل�رب.  اأتعر�س  مل  البداية 
االحتالل  لقوات  مطارداً  كنت  الأنني  احلقيقي 
�ضابط  ح�ضور  بعد  ولكن  ون�ضف،  �ضنتني  منذ 

املخابرات مت التعرف علي.
اخلطوات الن�ضالية:�ضاركت يف اال�راب االول يف 
عام 2004 ملدة 14 يوم للمطالبة بتح�ضني االأو�ضاع 
داخل ال�ضجون. و�ضاركت يف  ا�راب الت�ضامن مع 
اال�ضرية )هناء ال�ضلبي(، التي مت ابعادها اىل غزة يف 
2010 /2011 ملدة 20 يوم.كما �ضاركت يف ا�راب 
ت�ضامن مع االأ�ضري )خ�ر عدنان ( الذي كان معتقل 
15 يوم.وا�راب  اداري من اجلهاد اال�ضالمي ملدة 
ب�ضفقة  خرج  الذي  عي�ضاوي  �ضامر  اال�ضري  لدعم 
حوايل  االإداري  االإعتقال  اىل  اإعادته  مت  ثم  �ضاليط 
طلب  على  بداأ   2011 وا�راب  يوم.   25  –  20
ملدة  كامل  �ضجن  ا�راب  ا�ضبح  ثم  االإخوة  جتميع 
14 يوم يف جلبوع، ثم ح�ضلت �ضفقة �ضاليط. كما 
�ضاركت يف ا�راب 2012 ا�راب حما�س واجلبهة 
اال�رى  اأو�ضاع  لتح�ضني  يوم    28 ملدة  ال�ضعبية 
ا�راب  يف  و�ضاركت  العزل.  من  ا�رى  واخراج 
االو�ضاع  لتح�ضني  يوم   42 ملدة   2017\4\17
بناء  يتم  جيدة  التنظيمية  العالقة  ال�ضجون.  داخل 
يعد  الذي  التنظيمي  االنتماء  خالل  من  العالقات 
تنظيمية  الئحة  وتوجد  بالتوا�ضل.  االوىل  احللقة 
بينهم  فيما  اال�رى  حياة  تنظم  املعتقالت  داخل 
التنظيمية  الالئحة  هذه  ت�ضمن  الواحد  بالتنظيم 
ملن  ريا�ضية  �ضاعة  وهناك  �ضباحا   7 اال�ضتيقاظ 
اجبارية  امنية  حمو  دورات  هناك  وكان  يرغب. 
تنظيمية وجل�ضات  ثقافية  قراءة وجل�ضات  و�ضاعة 
ا�ضبوعية النقد الذاتي.ويتم افراز قيادة التنظيم من 
خالل االنتخاب اأو تعيني ملدة 6 اأ�ضهر. وهناك التزام 

وان�ضباط من طرف االأ�رى.
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تركيا.. مفاو�سات �سرية مع الإ�سرائيليني 
وم�ساحلة مع ال�سعودية

قراءة / حممد علي
---------------- 

تركيا  ُت��ظ��ه��ر  امل���ق���ال:  يف  وج���اء 
خ�ضميها  مع  للت�ضالح  ا�ضتعدادا 
ق��ل��ي��م��ي��ني، امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة  االإ
اأن  وذكر  و"اإ�رائيل".  ال�ضعودية 
الوطنية  املخابرات  جهاز  "رئي�س 
ال���رك���ي، ه���اك���ان ف���ي���دان، ب���داأ 
م�ضوؤولني  م��ع  �رية  مفاو�ضات 
على  عالمة  هذه  واإن  اإ�رائيليني. 
فيدان  ميتلك  العالقات.  يف  حت��ول 
النزاعني،  مناق�ضة  يف  عملية  خربة 
ال��ل��ي��ب��ي وال�����ض��وري، م��ع اجل��ان��ب 
���رائ��ي��ل��ي، ل��ك��ن االت�����ض��االت  االإ
الثنائية  باالأجندة  تعلقت  االأخ��رية 
نقرة  اأ طرحت  التحديد:  وجه  على 
مع  الدبلوما�ضية  العالقات  حت�ضني 
تعبريه.  حد  على  اليهودية"،  الدولة 

يف  الركي  اجلانب  �ضار  "وقد  وتابع: 
قليمي  اإ مناف�س  نحو  م�ضابه  م�ضار 
ال�ضعودية.  العربية  اململكة  هو  اآخر، 
االأخ��ري  االجتماع  من  ذل��ك  يت�ضح 
ب���ني وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رك��ي، 
ونظريه  اأوغلو،  ت�ضاوو�س  مولود 
يف  فرحان،  بن  في�ضل  ال�ضعودي، 

. " لنيجر ا
مديري  كبري  ق��ال  ال�����ض��دد،  ويف 
ال�ضندوق  يف  ال��رك��ي  ال��ربن��ام��ج 
الدميقراطية،  عن  للدفاع  االأمريكي 
يف  ال�ضابق  النائب  اإردمري،  هايكان 
ل�”نيزافي�ضيمايا  الركي،  الربملان 
يف  ب��اي��دن  ف���وز  “بعد  غازيتا”: 

حكومة  اخ��ت��ارت  االن��ت��خ��اب��ات، 
ت�ضاحلية،  اأك��رث  لهجة  اأردوغ����ان 
املتحدة  الواليات  على  تقت�ر  ال 
نحو  من���ا  اإ االأوروب������ي،  واالحت�����اد 
اإ�رائيل  قليميني،  االإ تركيا  مناف�ضي 
اأي�ضا.  ال�ضعودية،  العربية  واململكة 
قلق  يعك�س  اخلطاب،  يف  التغيري  هذا 
بايدن  يتغا�ضى  ال  اأن  من  اأردوغان 
واالأمنية  اخلارجية  �ضيا�ضاته  عن 
عقوبات  يفر�س  وق��د  العدوانية، 

االأوروبي”. االحتاد  مع  بالتن�ضيق 
"فلعل  اإردم����ري،  ي��ف��ر���س  وك��م��ا 
على  اأي�ضا  يراهن  الركي  الرئي�س 
"اإ�رائيل"  مع  العالقات  حت�ضني 
لوقف  ال�ضعودية،  العربية  واململكة 
تركيا  عزلة  من  مزيد  نحو  التوجه 
وحت�ضني  االأو����ض���ط،  ال�����رق  يف 
وبروك�ضل". وا�ضنطن  يف  �ضورتها 

وال�سعودية  اإ�سرائيل  مل�ساحلة  تركيا  "اجتاه  حول  مقال  غازيتا”،  “نيزافي�سيمايا  يف  �سوبوتني،  اإيغور  كتب 
يف عهد بايدن".

مليون  ن�ضف  من  اأك��رث  يوا�ضل 
باأ�ضواتهم  االإدالء  كويتي  ناخب 
ال��ت�����ري��ع��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
اإج��راءات  و�ضط  ع�رة،  الثامنة 
اح����رازي����ة م�������ض���ددة. و���ض��ط 
ب�ضبب  م�ضددة  احرازية  اإجراءات 
الكويتيون  يديل  كورونا،  وب��اء 
انتخابات  اأول  يف  باأ�ضواتهم 
عهد  يف  البالد  ت�ضهدها  برملانية 
ال�����ض��ي��خ ن���واف االح��م��د اجل��اب��ر 
من  اأك��رث  ال��ب��الد.  اأم��ري  ال�ضباح 
توجهوا  كويتي،  مليون  ن�ضف 
اخلم�ضة،  االنتخابية  الدوائر  اىل 
الختيار  ال��ب��اك��ر  ال�ضباح  منذ 
االأمة  جمل�س  يف  اخلم�ضني  ممثليهم 
وع�رين  و�ضتة  ثالثمئة  بني  من 
وع�رون  ت�ضعة  بينهم  مر�ضحا 
ع�ر  الثامنة  االنتخابات  ة.  ام��راأ
وفق  والتي جتري  البالد  تاريخ  يف 
املعمول  ال��واح��د  ال�ضوت  نظام 
ع�ر،  واثني  الفني  ع��ام  منذ  به 
خطر  تدرء  ان  ال�ضلطات  حاولت 
التجمع  عدم  بفر�س  عنها،  الوباء 
داخلها،  او  االقراع  مراكز  خارج 
الكمامات  ارت���داء  ���رورة  م��ع 

قبل  اليدين  وتعقيم  والقفازات 
خا�ضة  الت�ضويت.  مراكز  دخول 
األقى  قد  كان  كورونا  وب��اء  وان 
االنتخابية  احلمالت  على  بظالله 
بالزخم  تكن  فلم  ال��ك��وي��ت،  يف 
االنتخابات  يف  عليه  كانت  الذي 
ال�ضلطات  حظرت  بعدما  ال�ضابقة 
احلمالت  جرت  حيث  التجمعات، 
و���ض��ائ��ل  يف  ���ض��ا���ض��ي  اأ ب�ضكل 
التوا�ضل  �ضبكات  وعلى  االإعالم 
الق�ضايا  تتغري  ومل  االجتماعي، 
من  ل��ه��ا،  امل��ع��ت��ادة  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
اإح���داث  اىل  ال��ف�����ض��اد  مكافحة 
بحرية  م��رورا  لل�ضباب  وظائف 
اأو  والتعليم  وال�ضكن  التعبري 
"للبدون"،  ال�ضائكة  الق�ضية  حتى 
وخالفا  جن�ضية.  يحملون  ال  الذين 
االخ��رى،  التعاون  جمل�س  ل��دول 
�ضيا�ضية  بحياة  الكويت  تتمتع 
الذي  برملانها،  ويتمتع  ن�ضيطة 
مدتها  لوالية  ه  اأع�ضاوؤ ينتخب 
ت�ريعية  ب�ضلطات  �ضنوات،  اأربع 
حادة  مناق�ضات  وي�ضهد  وا�ضعة 

االأحيان. من  كثري  يف 
ق/د

العليا  داري���ة  االإ املحكمة  ق�ضت 
فى  م�ر،  يف   ال��دول��ة   مبجل�س 
تاريخ  فى  مرة  الأول  تاريخى  حكم 
عقوبة  بتوقيع   ، امل�����رى  الفن 
الفنى  بالبيت  اأول  لفنان  الف�ضل 
واال�ضتعرا�ضية  ال�ضعبية  للفنون 
بتهمة  الثقافة  ل���وزارة  ال��ت��اب��ع 
االإ�ضالمية  للديانتني  ���ض��اءة  االإ
وامل�����ض��ي��ح��ي��ة. وب����داأت ال��وق��ائ��ع 
“بوابة  م��وق��ع  ف���اد  اأ ح�ضبما   ،
ال�ضبت  ل��ي��ك��روين  االإ االهرام”  
الفنان  بقيام   ،2017 ع��ام  فى   ،
�ضفحته  ع��ل��ى  بن�ر  ال�����ض��اب��ق 
مب��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي 
ا�ضم  حت��ت  ليفه  تاأ م��ن  م�رحية 
ت�ضمنت  يعلم”  امل��ع��ل��م  “اأمل 
على  تنطوى  وع��ب��ارات  لفاظا  اأ
والدين  االإ�ضالمي  الدين  ازدراء 
�ضاءة  واالإ ال�ضواء،  على  امل�ضيحي 
زوجتني  بازدراء  حممد  ر�ضول  اإىل 
م��ن��ني  م��ه��ات امل��وؤ م��ن زوج��ات��ه اأ
اإىل  ���ض��اء  اأ كما  وعائ�ضة،  زينب 
ال�ضالم(،  )عليه  عي�ضى  الر�ضول 
وك�ضفت  البتول.  مرمي  وال�ضيدة 
ب���االأوراق  ال��ث��اب��ت  اأن  املحكمة 
والفنان  ماهر  اأح��م��د  الفنان  اأن 
العر�س  اأبطال  الكحالوى  اأحمد 
تقدما  الكبري”  “البيت  امل�رحى 
دارة  االإ رئي�س  اإىل  ب�ضكواهما 
للفنون  الفنى  للبيت  امل��رك��زي��ة 

�ضد  واال�ضتعرا�ضية  ال�ضعبية 
الغنائية،  الفرقة  ع�ضو  الطاعن 
العر�س  ف��ى  ممثال  يعمل  ال���ذى 
ب�ضبب  الكبري”  “البيت  امل�رحى 
ال�ضادرة  امل�ضيئة  ال��ت��ج��اوزات 
ازدراء  اإىل  و�ضلت  التى  منه، 
�ضخ�س  على  والهجوم  دي���ان  االأ
ا�ضتبعاده  طالبني  حممد،  النبى 
امل�رحى  العمل  فى  امل�ضاركة  من 
من  فنانا   26 وت��ق��دم  امل��ذك��ور. 
التمثيلية  املهن  نقابة  اأع�����ض��اء 
عن  مم��اث��ل��ة  ب�ضكوى  ذل��ك  ب��ع��د 
املهن  نقيب  اإىل  املو�ضوع  ذات 
باعتباره  الطاعن  �ضد  التمثيلية 
من  ارتكبه  ملا  بالنقابة  ع�ضوا 

ديان. االأ ازدراء 
الد�ضتور  اإن  املحكمة  وق��ال��ت 
الراأى  بداء  اإ حرية  للمواطنني  كفل 
بالقول  ذلك  كان  �ضواء  والفكر 
غريها  اأو  الت�ضوير  و  اأ الكتابة  اأو 
مثل  والن�ر  التعبري  و�ضائل  من 
والر�ضم  واملو�ضيقى  التمثيل 
وال��ن��ح��ت وغ��ريه��ا م��ن ���روب 
كفله  ال��ذى  ن�ضانى  االإ ب���داع  االإ
اأو  فنيًا  كان  �ضواء  اأي�ضًا  الد�ضتور 
اإطار  يف  ذلك  يكون  اأن  على  دبيًا  اأ
االأخالق  وجتيزه  القانون  ينظمه  ما 
يف  ال�ضائد  ال��ع��رف  ب��ه  وي�ضمح 

لبالد. ا
ق/د

ق���ال ب���در ال��ب��و���ض��ع��ي��دي وزي��ر 
اإن  ال�ضبت  ال��ع��م��اين  اخل��ارج��ي��ة 
الدبلوما�ضيني  كبري  �ضينكر  ديفيد 
م��ري��ك��ي��ني مل��ن��ط��ق��ة ال�����رق  االأ
اإمكانية  بالده  مع  ناق�س  االأو�ضط 
املتحدة  ال���والي���ات  ت�ضنف  اأن 
املتحالفة  اليمنية  احلوثي  جماعة 
جماعة  ن��ه��ا  اأ ع��ل��ى  ي�����ران  اإ م��ع 
عما  ال  ���ض��وؤ على  وردا  اإره��اب��ي��ة. 
االأمر  ث��ار  اأ قد  �ضينكر  كان  اإن  ما 
الوزير  قال  مل�ضقط  زيارته  خالل 
واأ���ض��اف  ذلك”.  ُط���رح  “نعم، 
خالل  ت�ريحات  يف  البو�ضعيدي 
هناك  اأن  اأعتقد  “ال  بالبحرين  قمة 

حجب  اأو  ت�ضنيف  اإىل  ي�ضتند  حال 
بعادهم  واإ النزاع  هذا  اأط��راف  اأحد 
وك��ان  التفاو�س”.  ط��اول��ة  ع��ن 
م��ر  االأ على  مطلعان  م�����ض��دران 
اإن  املا�ضي  ال�ضهر  لرويرز  قاال 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  دارة  اإ
جماعة  ب����اإدراج  ه���ددت  ت��رام��ب 
ال�����ض��وداء.  ال��ق��ائ��م��ة  يف  احل��وث��ي 
التحالف  احلوثي  جماعة  وتقاتل 
يف  ال�ضعودية  بقيادة  الع�ضكري 
وت�ضعى   .2015 ع��ام  منذ  اليمن 
حمادثات  اإحياء  اإىل  املتحدة  االأمم 
 2018 اأواخر  منذ  املتعرثة  ال�ضالم 
حالة  ت�ضهد  التي  احل��رب  ن��ه��اء  الإ

ال  حيث  �ضنوات  منذ  اجلمود  من 
على  ي�ضيطرون  احلوثيون  ي��زال 
املراكز  ومعظم  �ضنعاء  العا�ضمة 
البالد.  يف  الكبرية  يف  احل�رية 
“وت�ضاوؤيل  البو�ضعيدي  وق��ال 
هو  اأمريكي(  ت�ضنيف  )اأي  حيال 
ال�راع  القرار  هذا  �ضيحل  هل   …
اأن  االعتبار  يف  االأخذ  مع  اليمني 
م  اأ  … مهم؟  ط��رف  اجلماعة  ه��ذه 
يحاول  ما  دع��م  االأف�ضل  من  ن��ه  اأ
بدعوة  فعله  املتحدة  االأمم  مبعوث 
هذه  فيهم  مبا  الطاولة  اإىل  اجلميع 
ال�راع  اإىل  وُينظر  اجلماعة”. 
ن��ه  اأ ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ي��م��ن��ي يف 

ال�ضعودية  ب��ني  بالوكالة  ح��رب 
الذين  احلوثيون  وينفي  ي���ران.  واإ
يف  �ضنعاء  من  باحلكومة  اأطاحوا 
يقاتلون  نهم  اأ  2014 ع��ام  اأواخ��ر 
ويقولون  ط��ه��ران  ع��ن  بالنيابة 
ثار  واأ فا�ضدا.  نظاما  يحاربون  نهم  اإ
خماوف  االإغاثة  جمال  يف  عاملون 
احلوثيني  وا�ضنطن  ت�ضنيف  من 
يحول  قد  ذلك  الأن  اإرهابية  جماعة 
ن�ضانية  اإ م�ضاعدات  و�ضول  دون 
يحتاج  ال��ذي  اليمن  اإىل  حيوية 
اإىل  �ضكانه  من  باملئة   80 من  اأكرث 

مل�ضاعدات. ا
ق/د

البحرين  ن��ب��اء  اأ وك��ال��ة  ذك��رت 
ت�ضمح  لن  البحرين  اأن  الر�ضمية 
االإ�رائيلية  الب�ضائع  با�ضترياد 
املقامة  امل�ضتوطنات  يف  املنتجة 
الفل�ضطينية  االأرا���ض��ي  على 
للت�ريحات  نفي  يف  املحتلة، 
يف  ال��ت��ج��ارة  ل��وزي��ر  املن�ضوبة 
وزي��ر  ك��ان  املا�ضي.  ���ض��ب��وع  االأ
وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة 
ال��زي��اين عرب  را���ض��د  ب��ن  زاي���د 
واردات  ب�����ض��اأن  االن��ف��ت��اح  ع��ن 

اأن  اإىل  م�ضريا  امل�ضتوطنات، 
ال�ضلع  ب��ني  ت��ف��رق  ل��ن  امل��ن��ام��ة 
ال�ضفة  اأو  اإ�رائيل  يف  املنتجة 
ال��غ��رب��ي��ة وه�����ض��ب��ة اجل����والن 
يف  الوكالة  وق��ال��ت  املحتلتني. 
نقال  اجلمعة  اأم�س  متاأخر  وق��ت 
وزارة  من  ر�ضمي  م�ضدر  عن 
وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة 
غري  يف  ُفهم  الوزير  “ت�ريح  اإن 
ال��وزارة  واأن  ال�ضحيح،  �ضياقه 
مملكة  حكومة  مب��وق��ف  ملتزمة 

التم�ضك  ب�ضاأن  الثابت  البحرين 
وقال  املتحدة”.  االأمم  ب��ق��رارات 
املغربني  و�ضوؤون  اخلارجية  وزير 
اإن  املالكي  ريا�س  الفل�ضطيني 
اللطيف  عبد  البحريني  نظريه 
هاتفي  ات�ضال  خالل  نفى  الزياين 
وقال  التجارة.  وزير  ت�ريحات 
عن  نقال  بيان  يف  املالكي  مكتب 
“االدعاء  البحرين  خارجية  وزير 
يتناق�س  ل��ل��وزي��ر  امل��ن�����ض��وب 
ب��ال��ك��ام��ل م���ع م��وق��ف ب���الده 

الفل�ضطينية”. الداعم…للق�ضية 
قامة  الإ الفل�ضطينيون  وي�ضعى 
ال�����ض��ف��ة  يف  م�����ض��ت��ق��ل��ة  دول����ة 
عا�ضمتها  غزة  وقطاع  الغربية 
ق�ضية  لكن  ال�رقية.  القد�س 
املقامة  االإ�رائيلية  امل�ضتوطنات 
يف  اإ�رائيل  احتلتها  اأرا�س  على 
عرثة  حجر  دائ��م��ا  ظلت   1967
متاما  املتوقفة  ال�ضالم  عملية  يف 

االآن.
ق/د

على  كاليفورنيا  والي��ة  �ضدقت 
جو  اأعطت  حيث  االنتخابات  نتائج 
املجمع  يف  �ضوتا   279 اأغلبية  بايدن 
رئي�ضا  لي�ضبح  الالزمة  االنتخابي 

املتحدة. للواليات 
هي  “كاليفورنيا  م�ضدر  وق���ال 
ال�ضكان يف  تعداد  االأكرب يف  الوالية 
املجمع  يف  �ضوتا   55 ومتلك  البالد، 
معاقل  برز  اأ اأحد  وتعد  االنتخابي، 
يتقدم  مل  لذلك  الدميقراطي،  احلزب 
دونالد  والي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س 
فيها”.  ق�ضائية  طعون  باأي  ترامب 
 279 ميلك  بات  بايدن  اأن  واأ�ضاف 
وينتظر  االنتخابي،  املجمع  يف  �ضوتا 
له  �ضوتت  والي��ات   3 ت�ضادق  اأن 
هاواي  وهي  االنتخابات،  نتائج  على 
حتى  وك��ول��ورادو،  ونيوجري�ضي 
ح�ضل  التي  االأ�ضوات  عدد  يرتفع 

اإىل  االنتخابي  املجمع  يف  عليها 
االإعالم.  و�ضائل  توقعت  كما   ،302
يف  العليا  املحكمة  رف�ضت  كما 
الق�ضائية  الدعوى  ميني�ضوتا  والية 
اأع�ضاء  م��ن  ع��دد  بها  تقدم  التي 
الت�ضديق  ملنع  اجلمهوري  احل��زب 
فرز  واإعادة  االنتخابات  نتائج  على 
اأخرى  جهة  من  بالكامل.  االأ�ضوات 
 )CNN ( اإن”  اإن  “�ضي  �ضبكة  قالت 
االأ���ض��وات  ف��ارق  يو�ضع  “بايدن 
الرئي�س  مناف�ضه  م��ام  اأ ال�ضعبية 
ماليني   7 من  باأكرث  ترامب  دونالد 

�ضوت”.
ترامب يوا�سل معركته

الرئي�س  حملة  اأع��ل��ن��ت  ب��دوره��ا، 
الوطنية  واللجنة  ترامب  دون��ال��د 
جمع  ع���ن  اجل��م��ه��وري  ل��ل��ح��زب 

 207 قيمتها  جت���اوزت  ت��ربع��ات 
الثالث  انتخابات  منذ  دوالر  ماليني 

املا�ضي. الثاين  نوفمرب/ت�رين  من 
طرف  من  التربعات  هذه  وُجمعت 
للحزب  الوطنية  واللجنة  احلملة 
للعمل  م�ضركة  وجل��انٍ  اجلمهوري 
العمل  جلنة  وك��ذل��ك  ال�ضيا�ضي، 
التي  اأمريكا”  نقذوا  “اأ ال�ضيا�ضي 
االنتخابات.  بعد  ت��رام��ب  اأطلقها 
حملة  م��دي��ر  �ضتيبني  ب��ي��ل  وق���ال 
الهائلة  االأرقام  “هذه  بيان  ترامب يف 
يزال  ال  الرئي�س  اأن  تظهر  للتربعات 
للحزب  الطاقة  وم�ضدر  القائدَ  
يكر�ضون  اأن�ضاره  واأن  اجلمهوري، 
قانونية  نتيجة  اأج��ل  من  جهودهم 
ويف  االنتخابات”.  يف  وم�روعة 
نقلت  ال�����ض��ل��ط��ة،  ان��ت��ق��ال  جم���ال 
 The ( بو�ضت  وا�ضنطن  �ضحيفة 

عن   )Washington Post
دارة  اإ اأن  اأم��ريك��ي��ني  م�����ض��وؤول��ني 
الأع�ضاٍء  ال�ضماح  رف�ضت  ترامب 
املنتخب  للرئي�س  االنتقايل،  بالفريق 
م�ضوؤولني  م��ع  باالجتماع  ب��اي��دن، 
التابعة  اال�ضتخبارات  وكاالت  يف 
دارة  اإ ق���رار  رغ���م  ل��ل��ب��ن��ت��اغ��ون، 
مبثل  بال�ضماح  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات 
امل�ضوؤولون  واعترب  اللقاءات.  هذه 
ق��درة  اأ���ض��ع��ف  ال��ت��اأخ��ري  ه���ذا  اأن 
عمليات  مواكبة  على  بايدن  فريق 
وال�ضني  رو�ضيا  �ضد  التج�ض�س 
املقابل،  يف  اآخرين.  وخ�ضوم  يران  واإ
الدفاع  وزارة  با�ضم  املتحدثة  نفت 
“االجتماعات  وق��ال��ت  امل��ن��ع،  خ��رب 
وقت  يف  ُتعقد  اأن  ميكن  املطلوبة 

املقبل”. االأ�ضبوع  من  مبكر 
ق.د

عددا  ان  امل�رية  اجلمارك  اأعلنت 
�رم  مطار  يف  اجلمارك  ف��راد  اأ من 
ال�ضبت،  متكنوا،  ال��دويل  ال�ضيخ 
ق���را����س وزج��اج��ات  م��ن ���ض��ب��ط اأ
و���ض��وائ��ل خم����درة، ك���ان ي��ح��اول 
اإىل  اإدخالها  تركيا  من  قادم  �ضخ�س 
كان  اجلمارك:  بيان  وبح�ضب  البالد. 
توقيفه،  مت  الذي  امل�ري،  الراكب 
بني  والزجاجات  ق��را���س  االأ يخفي 
على  وكان  حقائبه،  داخل  املالب�س 
اإ�ضطنبول.  من  قادمة  طائرة  منت 
�ضبط  اجل��م��ارك  ف��راد  اأ وا�ضتطاع 
ن��ه��اء  اإ ث��ن��اء  اأ بحوزته  وم��ا  املتهم 

�رم  مطار  اإىل  و�ضوله  اإج��راءات 
طائرة  م��نت  على  ال���دويل  ال�ضيخ 
وا�ضتبه  الركية.  للخطوط  تابعة 
ثناء  واأ املتهم،  يف  اجلمارك  فراد  اأ اأحد 
 13 على  ع��رث  متعلقاته،  تفتي�س 
و5  خمدر(  )�ضائل  كونرمال  زجاجة 

قر�ضا.  43 بها  ترامادول  اأ�رطة 
وق������ررت ال�����ض��ل��ط��ات ات���خ���اذ 
حق  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج������راءات 
حم�ر  وحترير  املوقوف،  ال�ضخ�س 
على  والتحفظ  جمركي  �ضبط 

. ت طا مل�ضبو ا
ق.د

اأول انتخابات برملانية يف عهد اأمري 
الكويت اجلديد

بعدما �سدقت ولية كاليفورنيا على نتائج النتخابات

بايدن يح�سل على اأ�سوات ليعلن ر�سميا فوزه يف النتخابات الرئا�سية

وزير اخلارجية العماين يك�سف:

اأمريكا طرحت ر�سمًيا ت�سنيف جماعة احلوثي على اأنها “جماعة اإرهابية”

لأول مرة يف تاريخ الفن امل�سري 

املحكمة الإدارية العليا تف�سل فنانا 
اأ�ساء للديانتني الإ�سالمية وامل�سيحية

نفت ت�سريحات وزير جتارتها 

البحرين تنفي ا�سترياد الب�سائع املنتجة داخل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية

م�سر تعلن "اإحباط تهريب اأقرا�ض 
و�سوائل خمدرة من تركيا"
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املقرر انعقادها افرتا�سيا من 14 اإىل 19 دي�سمرب

درا�سة ملفات ت�سنيف الك�سك�سي ومو�سيقى الراي 
يف الرتاث العاملي عما قريب

قراءة / حممد علي
---------------- 

ت�ضنيف  م��ل��ف  ت��ق��دمي  ومت 
الذي  الطبق  وهو  الك�ضك�ضي، 
جًدا  وال�ضائع  عام  ل��ف  الأ ميتد 
مار�س  يف  العربي،  املغرب  يف 
التقييم  جل��ن��ة  ل���دى   2019
با�ضم  لليون�ضكو  ال��ت��اب��ع��ة 
من  مغاربية،  ب��ل��دان  اأرب��ع��ة 
اآخر  طلًبا  اأربعني  ح��وايل  بني 
قرار  اتخاذ  اللجنة  على  يتعني 
 2020 عام  يف  اإدراجهم  ب�ضاأن 
للراث  التمثيلية  القائمة  يف 

للب�رية. املادي  غري  الثقايف 
وج��م��ع��ت ال��ل��ق��اءات خ��رباء 
وزارات  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
تون�س،  يف  وال��راث  الثقافة 
باالإ�ضافة  املغرب  موريتانيا، 
مدير  مثلها  التي  اجلزائر  اإىل 
يف  للبحوث  الوطني  املركز 
وعلم  التاريخ  قبل  ما  ع�ضور 

يف  الباحث  والتاريخ،  ن�ضان  االإ
حا�ضي. �ضليمان  ن�ضان  االإ علم 

قدمته  ال��ذي  االآخ��ر  امللف  م��ا  اأ
 2016 يف  اللجنة  لدى  اجلزائر 
يف  فيتمثل  درا�ضته  اأجل  من 
ال�ضعبية  االأغنية  الراي،  اأغنية 

ئرية. اجلزا
خم�ضة  اجل���زائ���ر  وحت�����ض��ي 
غري  ت��راث��ه��ا  م���ن  ع��ن��ا���ر 
التمثيلية  القائمة  يف  امل��ادي 

اأهليل  وه���ي:  لليون�ضكو، 
ل���ق���رارة، ف�����ض��ت��ان ال��زف��اف 
اأوالد  ركب  اإمزاد،  التلم�ضاين، 
الذي  وال�ضبوع  ال�ضيخ  �ضيدي 
باملولد  االح��ت��ف��ال  يف  يتمثل 

تيميمون. يف  النبوي 
�ضجلت   ،2018 ع���ام  ويف 
املاء  كيايل  معارف  اليون�ضكو 
)نظام  الُفقارة  با�ضم  املعروفة 
يف  املحلية  واملجتمعات  الري(، 

يف  وتيديكلت  وتوات  ق�ضور 
الذي  املادي  غري  الراث  قائمة 

عاجلة. حماية  يتطلب 
ي����ام،  وع��ل��ى م���دى ���ض��ت��ة اأ
اخلام�ضة  ال���دورة  �ضتدر�س 
ع�����ر ل��ل��ج��ن��ة احل��ك��وم��ي��ة 
امل�����ض��رك��ة حل��م��اي��ة ال���راث 
التي  امل����ادي،  غ��ري  ال��ث��ق��ايف 
ب�ضبب  اف��را���ض��ي��ا  �ضتنعقد 
ملفا   "42" ك��ورون��ا،  جائحة 
القائمة  على  ليدرج  مر�ضحا 
اأربعة  على  عالوة  التمثيلية، 
بالراث  تتعلق  اأخرى  ملفات 
يتطلب  ال����ذي  امل����ادي  غ��ري 

عاجلة. حماية 
عرب  ال��ن��ق��ا���ض��ات  و���ض��ت��ب��ث 
االأ�ضلية،  بلغتها  ن��رن��ت  االإ
الفورية  الرجمة  اإىل  اإ�ضافة 
والفرن�ضية  االإجنليزية  باللغتني 

اليون�ضكو. موقع  على 

غري  الإن�سانية  تراث  يف  جزائري،  غنائي  منط  وهي  الراي،  ومو�سيقى  الك�سك�سي  ت�سنيف  ملفات  درا�سة  قريبا  �سيتم 
املقرر  املادي،  الثقايف غري  امل�سرتكة حلماية الرتاث  للجنة احلكومية  الدورة اخلام�سة ع�سر )15(  املادي، وهذا خالل 

الإنرتنت. اليون�سكو على موقعها عرب  اإليه  اأ�سارت  ما  19 دي�سمرب، ح�سب  اإىل   14 انعقادها افرتا�سيا من 

"�ضحن"  الق�ضري  الفيلم  توج   
رحباين  كرمي  اللبناين  للمخرج 
ب��ج��ائ��زة ال��ب��واب��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
الرقمية  ال��ب��واب��ة  مل��ه��رج��ان 
بعنابة  الق�ضري  الدويل  للفيلم 
ما  ح�ضب  الثامنة،  طبعته  يف 

املكلف  من  علم 
ب���االت�������ض���ال 
املهرجان  ب��ذات 
فار�س.  �ضليمان 
جائزة  وع���ادت 
الف�ضية  البوابة 
الطبعة  ل��ه��ذه 
م���ن امل��ه��رج��ان 
االف���را����ض���ي 
"�ضخرة  لفيلم 
نبيل  للمخرج   " ال�رطة  �ضد 
نال  فيما  اجلزائر  من  ج��دواين 
فيلم  الربونزية  البوابة  جائزة 
للمخرج   " ا���ض��م  ���ض��وف   "

حجرية. بن  يون�س  التون�ضي 
وخ�����ض��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م 

الرقمية  ال��ب��واب��ة  مل��ه��رج��ان 
التي  الق�ضري  ال��دويل  للفيلم 
ب��و  اأ ال�ضينمائي  ���ض��ه��ا  ي��راأ
املغرب  من  امل�ضعودي  �ضعيب 
للمخرجة  الغرفة"   " فيلم 
الربتغال  م��ن  �ضعيد  لطيفة 
كما  التحكيم.  جلنة  بجائزة 
براءتي"  "قتلتم  فيلما  حظي 
من  ق��ادري  ل��وي��زة  للمخرجة 
االأحمر"  و"اخلط  اجل���زائ���ر 
من  غمكني  قا�ضم  للمخرج 
الطبعة  بتنويهات  ال��ع��راق 
البوابة  مهرجان  من  الثامنة 
ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ف��ي��ل��م ال���دويل 
جهته  م��ن  بعنابة.  الق�ضري 
"معركة  الق�ضري  الفيلم  ف��از 

للمخرج  امل�ضتحيل"  ���ض��د 
بجائزة  يوغرطة  حامت  اجلزائري 
عقب  وذلك  الكربى  اجلمهور 
من  ع��دد  اأك��رب  على  احل�ضول 
�ضفحة  ع��ل��ى  االإع���ج���اب���ات 
باملهرجان،  اخلا�ضة  اليوتيوب  

. فار�س  اأو�ضحه  كما 
الثامنة  ال��ط��ب��ع��ة  و���ض��ه��دت 
للفيلم  الرقمية  البوابة  ملهرجان 
 16 م�ضاركة  الق�ضري  الدويل 
فيما  دول��ة،   11 ميثلون  فيلما 
موقع  مت�ضفحي  ع��دد  ق��ارب 
لهذه  اليوتيوب  على  املهرجان 
مثلما  مليون،  الن�ضف  الطبعة 

. ليه  اإ �ضارة  االإ متت 
ق/ث

"اأحمد  ال��ث��ق��اف��ة  دار  اأط��ل��ق��ت 
االأوىل  الطبعة  للنعامة  �ضامي" 
اخلط  فن  حول  افرا�ضي  ملعر�س 

االإ�ضالمية. والزخرفة  العربي 
املوؤ�ض�ضة  ذات  مدير  واأو�ضح 
هذه  اأن  يو�ضف  كرمي  الثقافية، 

مدار  على  املنظمة  التظاهرة 
زهاء  عر�س  تت�ضمن  اأ�ضبوع 
فنية  ل��ل��وح��ات  ت�ضميما   40
وفن  العربي،  باخلط  لكتابات 
اإجناز  من  االإ�ضالمية  الزخرفة 
خ��ط��اط��ني وف��ن��ان��ني ور���ض��ام��ني 

والي��ة   12 م��ن 
ح����ي����ث ي���ت���م 
اأعمالهم  تقدمي 
ال�ضفحة  ع��رب 
على  الر�ضمية 
االإنرنت  �ضبكة 
ل���دار ال��ث��ق��اف��ة 

. للنعامة 
وب��������رم��������ج 
ب���امل���ن���ا����ض���ب���ة 
تن�ضيط  اأي�ضا 
من  جم��م��وع��ة 
امل�����داخ�����الت 
من  فيديو  مقاطع  �ضكل  يف 
متح�ضلني  خم��ت�����ض��ني  ط���رف 
العربي  اخلط  يف  اإج��ازات  على 
للتعريف  ت�ضكيليني   وفنانني 
ن����واع ف��ن وك��ت��اب��ة  مب��خ��ت��ل��ف اأ

اجلمالية  وعالقته  العربي  اخلط 
ي�ضيف  االإ�ضالمية،  بالزخرفة 

امل�ضوؤول. ذات 
التي  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  وت��ه��دف 
اإط���ار  يف  اف��را���ض��ي��ا  ت��ن��ظ��م 
جائحة  م��ن  الوقائية  التدابري 
ت��ب��ادل  اإىل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
اخلط  كتابة  وتقنيات  التجارب 
واإعطاء  امل�ضاركني  بني  العربي 
ال�ضباب  للخطاطني  الفر�ضة 
والتعريف  اأع��م��ال��ه��م  لعر�س 
ه��ذا  يف  اجل���دي���دة  ب��االأع��م��ال 

امل�ضدر. نف�س  وفق  املجال، 
بتكرمي  الطبعة  هذه  و�ضتختتم 
ال��ف��ن��ان��ني امل�����ض��ارك��ني ال��ذي��ن 
�رفية  �ضهادات  لهم  �ضتمنح 

ليه. اإ اأ�ضري  مثلما 
ق/ث

للمحافظة  العام  االأم��ني  �ضارك 
وع�ضو  لالأمازيغية  ال�ضامية 
لدى  للحدود  العابرة  اللغات  جلنة 
�ضي  للغات،  االإفريقية  االأكادميية 
اجتماع  يف  ع�ضاد،  الها�ضمي 
اإط��الق  واآج���ال  حمتوى  لتحديد 
االإفريقية،  للغات  الرقمية  املن�ضة 

للمحافظة. بيان  اأورده  ما  ح�ضب 
مت  ن���ه  اأ امل�����ض��در  ذات  واأو���ض��ح 
االجتماع  ه��ذا  خ��الل  ال��ت��ط��رق، 
التحا�ر  تقنية  عرب  نظم  ال��ذي 
�����راف  ن���رن���ت، حت��ت اإ ع��رب االإ
للغات،  ف��ري��ق��ي��ة  االإ االأك��ادمي��ي��ة 
ذات  واملقاربات  "املنهجية  اإىل 
الرقمية  ب��امل��ح��ت��وي��ات  ال�ضلة 
"حتديد  مت  كما  باللغات"،  اخلا�ضة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��اي��ري الخ��ت��ي��ار 

هذا  على  امل�رف  الفريق  اأع�ضاء 
امل�روع".

االج��ت��م��اع  ه����ذا  يف  و����ض���ارك 
--ي�����ض��ي��ف ال��ب��ي��ان-- اأع�����ض��اء 
للغات  االأفريقية  االأكادميية  من 
وخ�����رباء م���ن خم��ت��ل��ف ال����دول 

فريقية. الإ ا
العام  م���ني  االأ اأن  بالذكر  جدير 
لالأمازيغية  ال�ضامية  للمحافظة 
االأ�ضبوع  خ��الل  اأع��ل��ن  ق��د  ك��ان 
اأن  ب��ات��ن��ة،  والي���ة  م��ن  اجل����اري 
لالحتفاالت  الر�ضمي  االنطالق 
ال�ضنة  �����س  راأ ب��ع��ي��د  ال��وط��ن��ي��ة 
�ضيكون  جانفي(   12 ( االأمازيغية 
مدينة  من  املقبل  جانفي   9 ي��وم 

بباتنة. منعة 
ق/ث

ال��وط��ن��ي  امل�����رح  يخ�ض�س   
ب�ضطارزي  الدين  حمي  اجلزائري، 
عرو�ضا  دي�ضمرب   17 غاية  واإىل 
خالل  م��ن  الربيطاين  للم�رح 
ل�ضل�ضلة  اف��را���ض��ي��ة  ب��رجم��ة 
املرجعية،  امل�رحيات  من  جديدة 
مديرية  ل��دى  ع��ل��م  م��ا  ح�ضب 
وبهذا  اجلزائري.  الوطني  امل�رح 
الوطني  امل�رح  قناة  �ضت�ضهد 
طيلة  ع��ر���ض��ا  ال��ي��وت��وب  ع��ل��ى 
ثماين  عن  يقل  ال  ما  يوما،   15
حيث  م�����ض��ه��ورة،  م�����رح��ي��ات 
جائحة  ب�ضبب  الربجمة  هذه  متت 
جميع  �ضلت  التي  كوفيد19- 
واأج���ربت  الفنية  ال��ن�����ض��اط��ات 
على  الثقافية  الهيئات  خمتلف 
�ضبكة  ع��ل��ى  ت��ظ��اه��رات��ه��ا  ن��ق��ل 
ال�����ض��دد،  ه���ذا  يف  ن���رن���ت.  االإ
قناة  ع��رب  اجل��م��ه��ور  �ضيتمكن 
والتمتع  امل�ضاهدة  من  اليوتوب 

باي  بيكات  مب�رحيات  �ضيما  ال 
 ،)Beckett by Brook برووك )
 Antony ( وكليوبرا  واأنطوين 
و�ضيك�ضبري   ،)and Cleopatra
 Shakespeare's ( ه���رني 
كل  و���ض��ي��ك��ون   .)Henry V
يومني  مدار  على  متوفر  عر�س 
 20 ال�  اإىل   18 ال�  ال�ضاعة  من 
امل�رحيات  ه��ذه  بث  .وي�ضاف 
اإط���ار  يف  ب��رجم��ت��ه  مت  ال����ذي 
اجلزائر  بني  الثقافية  التبادالت 
برنامج  اإىل  املتحدة  واململكة 
الوطني  امل�رح  اأعده  افرا�ضي 
على  املحافظة  بهدف  اجلزائري 
احلجر  فرة  يف  الثقايف  الن�ضاط 
ال�����ض��ح��ي ال���ذي ف��ر���ض��ه وب��اء 
اإىل  اإ�ضافة  ي�ضم  والذي  كورونا 
دبية  االأ اللقاءات  من  كل  امل�رح 

ندوات. وتن�ضيط 
ق/ث

برام عقود النجاعة مع مديري  اإ مت 
باالإ�ضافة  جهوية  م�ضارح  ثمانية 
ال��وط��ن��ي  امل�����رح  م��دي��ر  اإىل 
"مفدي  الّثقافة  بق�ر  اجلزائري، 
بح�ضور  بالعا�ضمة،  زكرياء" 
مليكة  والفنون،  الّثقافة  وزيرة 
ال�ضري  �ضمان  اإطار  يف  دودة،  بن 
بيان  ح�ضب  للم�ضارح،  احل�ضن 

للوزارة.
اإطار  يف  الّنجاعة  عقد  ويدخل 
للم�ضارح  احل�ضن  ال�ضري  �ضمان 
�ضفافية  واإ���ض��ف��اء  اجل��ه��وي��ة 
الت�ضيري  ع��ل��ى  اأك���رب  وجن��اع��ة 
ُيحّدد  حيث  والفني،  داري  االإ
مديرو  بها  يلتزم  التي  ه��داف  االأ
بتحقيقها  املعنّية  املوؤ�ض�ضات 
يت�ضّمن  كما  معّينة،  اآجال  وفق 
ح�ضب  دائ���ه���م،  الأ تقييم  ���ض��ّل��م 

الّنجاعة،  عقد  مدة  البيان،  ذات 
حوكمة  "اإر�ضاء  اإىل  يهدف  الذي 
مبا  امل�رحّية  للموؤ�ض�ضات  جديدة 
عامني  املرجوة"،  الفعالّية  يحقق 
من  الف�ضخ  و  اأ للّتجديد  قابلني 
فيه  مت  امل�ضتمر،  التقييم  خ��الل 
واأقدمية  وموقع  ميزانية  مراعاة 
وكذا  عمالها،  وع��دد  املوؤ�ض�ضة 
امل��ب��ادرات  ه��م  واأ املنطقة  ميزة 
رفعها.       يجب  التي  والرهانات 

مدير  مع  العقود  ب��رام  اإ مت  وق��د 
امل�������رح ال��وط��ن��ي اجل���زائ���ري 
امل�ضارح  مديري  اإىل  باالإ�ضافة 
م�ضتغامن،  ل��وه��ران،  اجل��ه��وي��ة 
العلمة،  وزو،  تيزي  ب�ضكرة، 
م  واأ �ضعيدة  بلعبا�س،  �ضيدي 

قي. لبوا ا
ق/ث

البوابة الرقمية للفيلم الدويل الق�سري بعنابة 

تتويج فيلم " �سحن " من لبنان بذهبية الطبعة الثامنة

معر�ض افرتا�سي للخط العربي والزخرفة الإ�سالمية

�سي الها�سمي ع�ساد ي�سارك يف اجتماع 
لتحديد حمتوى واآجال اإطالق املن�سة 

الرقمية للغات الإفريقية

امل�سرح الوطني حمي الدين ب�سطارزي: 
تقدمي عرو�ض افرتا�سية للم�سرح 

الربيطاين

اإبرام عقود النجاعة مع مديري امل�سرح 
الوطني اجلزائري وثمانية م�سارح 

جهوية 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

دائرة زلفانة
بلدية زلفانة

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 2020/3522
و�سل اإ�سهار خا�ض/ بتجديد جمعية

امل�سماة: جمعية حميط القويفلة - زلفانة .
املودعة بتاريخ: 2020/09/24

رئي�ض اجلمعية: قربوز م�سطفى
املولود بتاريخ : 1970/08/16 مبتليلي ال�سعانبة

الكائن مقرها: مب�ستثمرة قربوز م�سطفي املحيط الفالحي القويفلة 
زلفانة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة  
دائرة ورقلة 

بلدية الروي�سات 
الرقم:034/ 2020

و�سل ت�سجيل للت�سريح بتجديد جمعية حملية  
مبقت�سى القانون رقم: 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لـ 
12 يناير  2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم:2020/11/23 
الطابع:  ذات  املحلية   اجلمعية  بتجديد  الت�سريح   و�سل  ت�سليم 
اأوملبي  م�سعل  للهواة  الريا�سي  النادي  جمعية:  امل�سماة:  الريا�سي   
رئي�ض  بالروي�سات   ال�سوال  حي  مقرها:  الكائن  ورقلة  ال�سعانبة 
اجلمعية ال�سيد: الداوي حممد عبد العزيز      تاريخ ومكان امليالد: 
1980/02/28   بـ: الروي�سات ورقلة العنوان: الروي�سات ورقلة 
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كيف ت�سبح �سخ�سا ايجابيا
د.معاذ عليوي

مقدمة: يحتاج االإن�ضان يف هذه احلياة اإىل التجدد واالإبداع واالإبتكار 
حتى ي�ضري بخطى ثابتة نحو طريق ال�ضالح واالإ�ضتقامة، ومن منا 
من اليريد حتقيق ذلك. فاالإيجابية ال تكتنزها الهوام�س وال�ضطور 
وال تباع داخل االإ�ضواق اأو تو�ضع على الرفوف. فهي �ضئ ايجابي 
عن  بعيدا  مثلى  بطرق  اأهدافه  حتقيق  نحو  املرء  داخل  من  ينطلق 
�ضوى  تتطلب  ال  فاحلياة  والياأ�س،  واالإحباط  والك�ضل  الن�ضاوؤم 

ال�ضرب لكي ن�ضل اإىل حتقيق ما نريد. 
الذاتي  تعريفي  اأ�ضع  امل�ضمار  هذا  يف  لاليجابية:  العام  التعريف 
�ضلوكا  لي�ضت  االإيجابية  اأن  منطلق  من  الذاتية  نظري  ووجهة 
تتجلى  الذات  من  نابع  مفهوم  فاالإيجابية  ما،  مرحلة  او  ع�ضوائيا 
لي�س مفهوم ظاهر  فهو  واالإبداع،  احليوية  �ضمات  فيه كل معاين 
عر�ضي �ضطحي، بل متجذر يف النف�س والقلب والعقل معا. وكلما 
امتلك املرء مقيا�س ال�ضعادة واالإيجابية كان اأقرب لتحقيق اأهدافه، 

فاالميان والثقة باخلالق هي املقيا�س بل املعيار االأهم لتحقيق ذلك.
داخل  من  منبعثا  �ضلوكا  هو  ا�ضطالحا  االإ�ضطالحي:  املفهوم 
االإن�ضانية قد يكون �ضلوكا ايجابيا يدفع باملرء نحو التفاوؤل وبناء 
حياة ي�ضكنها الهدوء واالإ�ضتقامة واالإخالق الرفيعة احل�ضنة، وقد 
يكون �ضلوكا �ضلبيا يدفع باملرء نحو الت�ضاوؤم وبناء نظرات �ضلبية 
عن الواقع الذي يعاي�ضة مما قد يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل االإنعزال 
اال�ضتقرار  على  القدرة  وعدم  ال�ضخ�ضية،  مكونات  ،و�ضعف 
وتكوين حالة ايجابية ت�ضتطيع من خاللها التكيف مع الواقع بكل 

جتلياته ومكوناته.
من  ينبع  متزنا  �ضلوكا  بل  ع�ضوائيا  �ضلوكا  لي�ضت  االيجابية  اإذن 
داخل االن�ضان الذي ي�ّر على اأن يحيا حياة متزنة وواقعية بعيدا 
عن اال�ضطربات والت�ضو�ضات الفكرية واالجتماعية التي ت�ضاحبه 

بني الفينة واالأخرى.
كيف ت�ضبح �ضخ�ضا ايجابيا: هناك جمموعة من الو�ضايا والو�ضائل 
اأفراد  جميع  كل  على  حتتم  التي  االيجابية  واالجتماعية  الربوية 
املجتمع اأن يتبعوها يف حياتهم، حتى ي�ضتطيعوا بناء حياة ايجابية 
متزنة ي�ضودها الوئام والتفاوؤل بعيدا عن ال�ضواد االأعظم الذي يخيّم 
على بع�س االأفراد مما يجعلهم يعي�ضون حياة من الوهم والت�رذم 

الداخلي. 
ان يكون االإن�ضان قادرا على فهم ذاته من الداخل: اإن الفهم العميق 
للنف�س من الداخل يعطي االن�ضان ينبوعا من العطاء والقوة نحو 
حتقيق اأهدافة بطريقة اإيجابية بعيدة عن التع�ضب وال�ضعور بالياأ�س 

والقنوط الذي قد يرافق الذات بني الفينة واالأخرى.
بناء  نحو  هام  معيار  ال��ذات  عن  الر�ضا  اإن  ال��ذات:  عن  الر�ضا 
�ضخ�ضية ايجابية �ضلوكية متتاز باالبداع والن�ضاط، فبقدر ما يطور 

االن�ضان من ن�ضاطه وابداعاته كلما كان اقرب للنجاح واالبداع. 
تقدير الذات: هو �رط ا�ضا�ضي من �روط النجاح بل هو عامل 
فعندما  االأف�ضل،  نحو  وتنميتها  ال�ضخ�ضية  تطوير  يف  ا�ضا�ضي 
تفا�ضيلة  بكل  الواقع  وحتاكي  تالم�س  واقعية  ال�ضخ�ضية  تكون 

تكون اأقرب لل�ضواب وامل�ضاركة احليوية.
بناء االإهداف: اإن بناء االهداف لي�س بال�ضئ ال�ضهل لكن موا�ضلة 
االإرادة والت�ضميم والعزمية نحو بلوغه فهو الغاية االأ�ضمى والهدف 
االأنبل لتحقيقه، وهذا ينعك�س تلقائيا على �ضلوك االن�ضان وت�رفه 

مع ذاته ومع جمتمعه.
الوزاع  هو  الداخلي  واالميان  اليقني  اإن  الداخلي:  واالميان  اليقني 
اميان  بدون  للحياة  معنى  فال  متزنه  �ضخ�ضية  بناء  نحو  احلقيقي 
داخلي، احلياة عمادها االميان ونورها الوزاع الديني الذي يحظى به 

االن�ضان ليكون �ضلبا قادرا على موا�ضلة دروب احلياة.
االثر  لهو  الفر�س  واقتنا�س  املثابرة  اإن  الفر�س:  واقتنا�س  املثابرة 
الكبري يف بناء وتنمية �ضخ�ضية االإن�ضان، فاحلياة ق�ضرية والفر�س 
واجب  فاغتنامها  تعود،  ال  وقد  احلياة  يف  واح��دة  مرة  تاأتي  قد 
واحلفاظ عليها حق �رعي الإن فقدانها لي�س ندامة بل يجعل املرء 

اأحيانا يفكر بطرق عك�ضية لبناء ذاته وواقعه.
الثمرات االيجابية نحو حتقيق االيجابية

اإن حتقيق االيجابية يرتب عليها ثمرات وفوائد متعددة تعود على 
الفرد واملجتمع باإكمله لعل اأهمها هنا:

يتقبل  ان  ي�ضتطيع  بنف�ضه  واثقا  املرء  يكون  بالنف�س: عندما  الثقة 
اتزانا  اأكرث  �ضخ�ضية  تكون  بل  احلياة  ظروف  ويواكب  �ضئ  كل 

و�ضكونا وقدرة على مواكبة جمريات احلياة.
بنف�ضها  واثقة  �ضعيدة  تكون  ما  عادة  املتزنة  ال�ضخ�ضية  ال�ضعادة: 
ال�ضواب  و�ضدقية  معيار  عن  بعيدا  باإيجابية  االأم��ور  كل  ترى 
االن�ضان يف حياته لكي حياة حياة  يتبعه  فال�ضعادة منهج  واخلطا، 

�ضليمة بعدة عن الن�ضو�س بكل موؤثراته.
تت�ضف  واأنت  متزنة  �ضخ�ضية  ذو  تكون  ان  يعقل  ال  الت�ضامح: 
لينا  اأكرث  االإن�ضان  يجعل  فالت�ضامح  والكراهية،  احلقد  ب�ضفات 
وطيبة وقربا من الله �ضبحانه وتعاىل، وينمي �ضخ�ضيته ويجعله 

مت�ضاحما عفوا يت�ضف ب�ضفات الكرم واخلري.
عدم اخلوف والقلق من امل�ضتقبل:  فالقدر بيد الله وعلى االن�ضان 
اأن ي�ضعى ويجد ويجتهد ويتعب لتحقيق هدفه، وهذا بدوره يقلل 
من عامل اخل�ضارة ويزيد من ن�ضبة النجاح ويحقق لالن�ضان قدرة 

على موا�ضلة النجاح.
اخلامتة: اإن بناء �ضخ�ضية متزنة ايجابية ال تقت�ر على عامل واحد 
بل حتتاج اإىل عدة عوامل واأهمها الثقة بالله واالميان باأهمية حتقيق 
الهدف، ولوال االأمل والتفاوؤل ل�ضاق النا�س ذرعا، واأ�ضيبوا بالوهن 
وال�ضنك. فاالإ�رار وموا�ضلة النجاح والقدرة على حتقيق الهدف 
�ضمة االإن�ضان النجاح الواثق بربه وبقدرته على موا�ضلة بناء ذاته 

على الوجه االأمثل.

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

حان  اأنه  اأي�ضا  يجزم  نف�ضه  العاقل  هذا 
اجلديدة  اجلزائر  مواطن  نزود  اأن  االأوان 
كل  يف  م��رة  لو  و  الثقافية  باحلقيقة 
بني  التمييز  ي�ضتطيع  حتى  املجاالت 
يرى  و  االآن  له  يقال  ما  و  له  قيل  ما 
االأ�ضود.  من  االأبي�س  اخليط  بعينيه 
الثقافة يف بالدنا كانت و ما زالت حلد 
ويراها  الراقية  الفئة  على  حكر  االآن 

من  اإال  تعنيه  ال  كاأنها  العادي  املواطن 
يتخذ  مل   اأنه  العازل،اإذ  اجلدار  اخرق 
تهبط  جتعلها   مدرو�ضة  �ضيا�ضة  لها 
املناطق  كل  نغطي  اأن  و  املجتمع  اإىل 
باملعرفة  نزودها  و  املحرومة  و  املعزولة 
و االإطالع  على ما ينبغي اأن يوعي هذا 
املواطن و يقحمه يف امل�ضاركة و اإظهار 
حتت  ما  "يا  قيل  اإبداعاته،  و  مواهبه 

ال�ضواهي  دواهي". 
اأن  جاهدة  احلالية  ال�ضلطة  �ضعت  فاإذا 
مبناطق  ي�ضمى  ما  ب�ضيا�ضتها  ت�ضمل 
اأن  القطاع  ه��ذا  على  فيجب  الظل 
الطريق  ميهد  حتى  ال�ضباق  هو  يكون 
�ضمكة  تعطني  )ال  االأخرى  للقطاعات 
فهذا  اأ�ضطاد(.   كيف  علمني  لكن  و 
ما ينبغي على كل ع�ضو يف احلكومة 
بناء  �ضبيل  يف  جماهدا  نف�ضه  يعترب  اأن 

الدولة ال ال�ضلطة. 

عرب  متنقلة  مكاتب  اأرى  اأن  اأم��ل��ي 
متعددة  جم��ن��دة   ف��رق  مبعية  ال��ق��رى 
الذهنيات  ملحاربة  االخت�ضا�ضات 
و   اجلامدة  املواهب  حترك  و  التقليدية 
تدغدغها و مت�ضح الغبار عليها )بتعميم 
تعليم   – اأط��ف��ال  –ق�ض�س  الكتب 
املو�ضيقى   – امل�رح   – الكتابة  مبادئ 
و  ال�ضياحة    - التجويد   – الغناء   –
املدار�س  عرب  الخ...(  الريا�ضة   ال�ضفر- 
املعزولة و الر�ضيد داخل حافالت النقل 
املدر�ضي اأثناء العملية و التجمعات يف 
القرى و باإمكانيات ب�ضيطة جتعل ثورة 
يف الو�ضط الريفي و تقطف الثمار من 
ت�ضجيع  و  تكرمي  و  مب�ضابقات  بيئته  
العمل  هو  هذا  املكان  عني  يف  رمزي 
يف العمق الذي من خالله تربز املواهب 
مي�س كل  ثقايف  توازن  و جنعل  املخفية 
تقريبا  ك��ان  �ضلف  ما  الأن  االأط��ي��اف 

جتمعات  مكان  و  فئة  على  منح�را 
بني  التن�ضيق  ذل��ك    على  زد  معينة  
القطاعات الوزارية الذي مل يكن يوما 

رمبا اإال حربا على ورق. 
كما  الثقافية   الثورة  وزارة  اأهمية  اإن 
ما  و  الظرف  اأ�ضميها،  يف هذا  اأن  اأريد 
من  اأهم  لهو  الفرد،   تثقيف  من  عليها 
لالأمة  الريادي  دورها  كذا  و  االإطعام 
مقارنة  االأخ��رى  القطاعات  كل  قبل 
بن�ضبة الوعي و االإطالع لدى املواطن 
اإ�ضارة  ولو  اإال  حمتاج  الذي  و  املعزول 
ال�ضبيل  له  تنري  ت�ضفي غليله و  مقنعة 
لي�ضاهم مبا ميلك من قدرات تزيد يف بناء 
جزائره اجلديدة وبدوره  ي�ضتوجب عليه 
يح�س  و  يتجاوب  اأن  االأول  املقام  يف 
باإمتام  يتابع  و  يفهم  و  ال�ضعبة  باملرحلة 

جمريات االأحداث.     

الثقافة يجب تثقيفها 
اإل من  اأنه مل يكن  له منهاج متالئم مع طبيعة املواطن  الثقافة يف اجلزائر منذ ال�ستقالل،  مل�سار قطاع  يجزم كل عاقل و متتبع 
بع�ض الطفرات هنا و هناك. فالت�سجيع للمبادرات و الإبداعات يف الربنامج جميل،  لكن ما اأجمل منه و اأحق،  هو تثقيف و تفتح 
املواطن على مكونات و تاريخ و حميط بيئته و ت�سخري و�سائل التوعية و و�سع طريقة لتمكينه كيف يعرب عن ان�سغالته  كمرحلة 
اأوىل وتوفري الو�سائل ملعرفة العامل اخلارجي ثانية فيكون من ال�سروري و من الأولويات يف الربنامج امل�سطر لهذا القطاع. "�سعب 

مثقف ل ي�ستعمر"�سعب مثقف ل يغفل" .

اأن تخرج علينا موؤخرا مودة )املدن  قبل 
الذكية(..ول�ضنا كذلك عن اأننا كنا نتنباأ 
االأ�ضياء ولكن هاهي قد حدثت  مبخاطر 
وغدا  الكولريا  معنى  ما  ف��ع��ال..واإال 
لناظره قريب...فلرمبا ال نتخل�س من هذا 
اخلطر حتى يطلع علينا نوع ثان والعياذ 
بالله هو االأخطر من �ضابقه.. فقط كنا 
ذاتها  اليومية والتي بحد  ال�ضور  ننقل 
مل تق�س على ال�ضياحة فقط كمك�ضب 
باحلياة  اأ�رت  بل  وتاريخي  ح�ضاري 
العامة للنا�س .وجعلت املواطن يتخبط  
اليومية.وبني  القمامة  اأهوال  وي�ضارع 
اأينما  يطارده  كال�ضبح  اأ�ضحت  قو�ضني 
عن  املرتبة  وارحتل...واالأ�ضباب  حل 
مت�ضعبة..دون  بل  وكثرية  متعددة  ذلك 
القول باأنها جرمية بكل املقايي�س اأبطالها 
مواطنني  اأو  كانوا  كثريون.م�ضوؤولني 
عاديني....والذين مل يتقاع�ضوا فقط بل  
واحلق يقال تهاونوا اأ�ضد هوانرِ يف اإيجاد 
للخروج  الالزمة  والكيفيات  ال�ضيغ  
يقعون  وهاهم  ال��زج��اج��ة..�  عنق  من 
اأن  بعد  اإال  ينتبهوا  ...ومل   � ؟ا  بداخلها 

الراأ�س..والدليل  على  الفاأ�س  وقعت 
ل�ضن  البلديات  م�ضالح  م�ضارعة  هو 
احلمالت امل�ضادة واملتمثلة يف خرجات 
امل�ضاركة  اإىل  املواطن  الك�ضافة ودعوة 
متبنية  ميدانية  خرجات  يف  اجلماعية 
الوجه  ماء  حلفظ  ا�ضتعجاليه  �ضعارات 
واال�ضتمرارية  لكم  ك�ضعار)البداية 
وهي  نظيفة(  جزائر  اأج��ل  لكم..ومن 
هذه  ت�ضع  اأن  املفرو�س  من  كان  التي 
احل�ضابات مبكرا وقبال...واإال ما جدوى 
ُتل�ضق  كانت  التي  والقيم  املُثل  تلك 
املوؤ�ض�ضات  يف  تداولها  ويتم  باجلدران 
العالج..وملاذا  من  خري  الوقاية  ك�ضعار 
مت ربطها واإخراجها فقط على امل�ضتوى 
االأح��ي��اء  نظافة  ع��ن  ال�ضحي..بدال 

وال�ضوارع وامل�ضاحات اخل�راء.
�راحة.وحتى  م�ضوؤولينا  عجز  لقد 
مقارعة  العاديني على  لالأفراد  بالن�ضبة 
القمامة اليومية..حتى جنى  اجلميع هاته 
النتائج الوخيمة.واملق�ضود هو ال�ضقوط 
بني خمالب االأمرا�س ؟ا ويبقى ال�ضوؤال 
احلمالت  ه��ذه  �ضتنفع  امل��ط��روح..ه��ل 

لي�س  موؤقتا  مهدئة  حقن  جمرد  هي  اأم 
تق�ضي  اأن  باإمكانها   و�ضي�ضري  اإال؟ا 
البعبع ب�ضفة نهاية وبطرائق  على هذا 
اجلذور... من  ال  اأم  موؤكدة  ا�ضتئ�ضالية 
الأن االأمر قد يكون ظرفيا حني يتم اإزاحة 
اأكوام النفايات ثم �رعان ما تعود كما 
اأنه  اأم  القدمية(  عادتها  اإىل  حليمة  يقال) 
وجب جلب خرباء من اخلارج وخمت�ضني 
ميكنه  خمططا  لنا  ير�ضموا  اأن  الأج��ل 
    ... اأزي��د  اأو  قرن  ن�ضف  ملدة  ال�ضمود 
�ضف  ما هو الفرق يا ترى الفرق بيننا 
االأوروبية..�ضواء  وامل��دن  القرى  وبني 
االأقل بكثري  اأو  ال�ضكانية  الكثافة  ذات 
نح�ضدها  �رنا  والتي  مدننا...  من 
اأتذكر  ..وهنا  عليه  نحن  فيما  نكاية 
الر�ضائل  ع�رات  كانت  كيف  جيدا 
املفتوحة داخل بطون ال�ضحف تتهاطل 
على امل�ضوؤولني وكيف كان م�ضمونها 
املحا�ضيل  �ضقي  من خطر  هو حتذيرها 
االأودي��ة  من  الفالحية   واالأرا���ض��ي 
لقنوات  االأ�ضل م�ضبات  التي هي يف 

ال�رف ال�ضحي ..وهي 

ثم  النبات   بيولوجيا  يتغذي منها  التي 
...وامليزة  واحليوان  االإن�ضان  دور  ياأتي 
اأننا نعي�س  التي حفظها اجلزائريون هي 
عن  بدال  النتائج  دوما  تعالج  دولة  يف 
الكوارث.  تعم  اأن  بعد  ...اأي  االأ�ضباب 
ثم ن�ضارع ندب حظنا العاثر وال�ضقيم...
وهذا ما مل تغفره لنا االأقدار ولن يغفره 
نريد  حقا  كنا  اإذ  التاريخ...  كذلك  لنا 
االأف�ضل  نحو  م�ضتدمية.وقفزات  تنمية 

يف �ضتى مناحي حياتنا ......     

من ح�سد وجد ...ومن تقاع�ض انتحب؟ا
ل�سنا هنا يف حالة فخر يوم ن�سرح باأننا كتبنا حول مو�سوع  نظافة املدن والإن�سان زهاء الـ200مقال.. وقد ُن�سر اأغلبها هنا بال�سحف الوطنية.. 

وهذا لغاية واحدة كانت توؤرقنا وتق�ض م�سجعنا.وهي اأننا كنا منني النف�ض اأن ت�سبح مدننا يف مراتب متقدمة واأعلى امل�ستويات.

توفري ا�ستهالك الطاقة 

لعدة  تعمل  مالب�س  غ�ضالة  "اأالن 
للتيار  ،واإ���ض��ت��ه��الك��ه��ا  ���ض��اع��ات 
من  باملائة  �ضبعني  اأق��ل  الكهربائي 
الغ�ضالت القدمية" ن�س دعائي لغ�ضالة 

جديدة يف اأحد املحالت امل�ضهورة التي 
تبيع االأجهزة الكهربائية املنزلية ، هذه 
الت�ضابق  اجلديدة  االأجهزة  ميزات  هي 
الكهربائي  التيار  توفري  يف  والتباهي 
حتى يتمكن الزبون من توفري مبلغ ال 
باأ�س به من فاتورة الكهرباء ال�ضهرية.
اأن  اإال  التكنولوجية  الطفرة  وجود  مع 
اأنواعها  بكل  الطاقة  ا�ضتهالك  توفري 
على  بل   ، وجتاهله   اهماله  يتم  مل 
العك�س البحث العلمي م�ضتمر وعلى 
غري  متطور  منتج  لتقدمي  و�ضاق  قدم 
منا�ضب  وب�ضعر  للطاقة  م�ضتهلك 
و�ضيارات  كهربائية  كاأجهزة  للجميع 
اأن  اأذك��ر  اأن  يجب  .اأي�ضا  وم�ضاكن 

وا�ضح  مل�ضق  ي�ضع  االآن  منتج  كل 
تو�ضح فيه مقيا�س ا�ضتهالكها ، حتى 
يعرف الزبون قبل اأن يقدم على ال�راء 

اأن كانت موفرة اأو م�ضتهلكة .
امليزة  ه��ذه  تنق�ضها  اجلميلة  بيوتنا 
فالكثري   ، لها  احلاجة  باأم�س  ونحن 
م��ن ال��ع��ائ��الت حت��ت��ف��ظ ب��اأج��ه��زة 
طويل  لوقت  قدمية  منزلية  كهربائية 
م��رات  ع��دة  تعطلت  ل��و  حتى  ج��دا 
ذات  لي�ضت  وهي   ، باإ�ضالحها  تقوم 
للتيار  وا�ضتهالكها  بتاتا  عالية  كفاءة 
دوما  والفاتورة   ، خميف  الكهربائي 
كما   . جيوبهم  وتثقل  مرتفعة  تاأتي 
�ضح  من  تعاين  كثرية  عربية  دول  اأن 

ال  ولذلك  الكهربائي  بالتيار  مرعب 
الأنها �ضوف  القدمية  االأجهزة  فائدة من 
تعمل لفرة ق�ضرية جدا ، لهذا ال جمال 
ال  جديدة  باأجهزة  بتبديلها  اإال  اإمامهم 

ت�ضتهلك التيار الكهربائي .
باتت  الكهربائية  ال�ضيارات  اأي�ضا  جند 
الواقع  اأر���س  على  نف�ضها  تفر�س 
االأوربي  االإحتاد  دول  اأعلنت كل  ،وقد 
لن  القادمة  ال�ضنة  ع�ر  اخلم�ضة  اأن 
توجد �ضيارة ت�ضتخدم الوقود بل فقط 
الكهربائية  ال�ضيارات  ت�ضتخدم  �ضوف 
وحماية  النفطية  للم�ضتقات  لتوفريها 
رخي�ضة  �ضيارات  ولتقدمي  للبيئة 

الثمن .

ح�سني علي غالب 

بقلم/ قرار امل�سعود

بقلم / جمال ن�سراهلل



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590
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.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�شر واالإ�شهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �شرفنا االإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

حالة غليان وا�ستياء و�سط منتجي مادة الطماطم 
باإقليم بلدية املقرن ومطالب بتدخل ال�سلطات 

املحلية لتنظيم ال�سوق لت�سويق هذا املنتوج

�صــورة وتعلــيـق

ت�سوير طائر “دخلة مرمرة” 
يف جبال باتنة

متكن مصوران ملناظر طبيعية، من تصوير طائر “دخلة مرمرة” يف اجلزائر، 
وهو عصفور مهاجر صغري ونادر قادم من جزر البحر األبيض املتوسط وذلك 

بأعايل جبل متليلي يف باتنة. وذكرت جمموعة هواة التصوير “نات أوراس” 
املختصة يف احلفاظ على احليوانات والنباتات مبنطقة األوراس، بأنه مت تأكيد 
بعد ذلك وجود هذا الطائر، حيث قام هبا كل من مصوري املناظر الطبيعية، من 

طرف حوايل 15 مصورا للمناظر طبيعية من الوطن الذين سارعوا حنو شجريات 
العرعار الفينيقي بأعايل هذا اجلبل على علو 1495 مترا باألطلس الصحراوي. 

ويعد طائر “دخلة مرمرة ” بشكل عام 
طائرا مستقرا جبزر البحر األبيض 

املتوسط، غري أن البعض يهاجر 
حنو اجلنوب خالل فصل الشتاء 
وحتديدا إىل مشال إفريقيا ال 

سيما على طول الساحل. ويتميز 
هذا الطائر حبلقة مدارية 

وحدقة عني محراء كما يتغذى 
من احلشرات، حبيث ميلك جسما 

صغريا ال يتجاوز 12 سنتيمترا 
وأجنحة قصرية وذيال طويال نسبيا.

هنأت ملكة مجال استكتلندا 
للمتزوجات، ناتايل باوليك، 

الدويل اجلزائري، رياض 
حمرز على “هاتريك” موقعة 

برينلي األسبوع املاضي. وكتبت 
ناتايل باوليك اإلعالمية بقناة 

مانشستر سييت يف رسالة مساندة 
لنجم اخلضر، متمنية أن ُتساهم 

ثالثيته األخرية يف استرجاع 
الثقة والعودة إىل مستواه 

املعهود.
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قرد �سال بقاي�ض 
يف خن�سلة يحدث 

فزعا و�سط 
املواطنني

أحدث قرد ضال وشرس ويف حالة هيجان 
مبدينة قايس خبنشلة هلعا كبريا وسط 

املواطنني خصوصا بعد أن متكن من 
مهامجة وإصابة شيخ وطفلة وشاب آخر 

جبروح ال تستدعي القلق، وظل القرد 
الضال يف حالة هستريية وهيجان إىل أن 
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 

بقايس وحاصرت القرد، 
وبعد املجهودات اليت 
بذهلا أفراد احلماية 

وبصعوبة كبرية 
مت اإلمساك 

عليه ليتم 
تسليمه 

ملحافظة 
الغابات 

بقايس.   

�سوارع  تعقيم 
عنابة مبياه ” 
البحر” قريبا 

 أكد الربوفيسور ” كمال 
صنهاجي” مدير الوكالة الوطنية 

لألمن الصحي من سطيف بأن 
جتربة التعقيم مبياه البحر 
يف األحياء وخمتلف األماكن 

العمومية بالعاصمة القت جناحا 
كبريا، ونتائج إجيابية وسيتم 

تعميمها على باقي الواليات 
الساحلية يف األيام القادمة 

يف إشارة ضمنية لواليات كل 
من عنابة، الطارف، سكيكدة، 

عني متوشنت وغريهم من املدن 
الساحلية.

اإنقاذ 3 عائالت بعد 
انهيار بناية يف الق�سبة

أنقذت وحدات احلماية املدنية ليلة أمس ثالث 
عائالت كانت حماصرة داخل بناية قدمية حبي 
القصبة يف اجلزائر العاصمة. وذكر مصدر من 

احلماية املدنية يف تصريح للتلفزيون العمومي أن 
البناية تتكون من طابقني وتقطنها ثالث عائالت 

وقد اهنارت أجزاء منها بسبب األمطار الغزيرة اليت 
شهدهتا العاصمة ليلة اجلمعة إىل السبت .وأكد 
املسؤول يف احلماية املدنية أنه مل يتم تسجيل أي 
ضحايا يف احلادثة بعد إجالء األفراد الثمانية من 

داخل البناية.



قفزة كبرية لأ�سعار الذهب يف الأ�سواق اجلزائرية
متاأثرا برتاجع الدوالر وال�شكوك حول لقاح كورونا

لوؤي ي
----------------------

يف   24 عيار  الذهب  جرام  �شعر  و�شجل 
اجلزائر خالل م�شتهل التعامالت اأم�س 
جزائري  دينار   7،659.3 نحو  ال�شبت 
جرام  �شعر  و�شجل  دوالر(،   59.02(
يف  تـــداوال  )االأكـــرث   21 عيار  الــذهــب 
 51.65( دينار   6،701.9 نحو  اجلزائر( 
عيار  الذهب  جرام  �شعر  اأما  دوالرا(. 
فتح  عند  ف�شجل  ــر،  ــزائ اجل يف   18
 5،744.5 نحو  اأم�س  �شباح  التعامالت 
�شعر  بلغ  و  دوالرا(.   44.27( ديــنــار 
14 يف اجلــزائــر  الــذهــب عــيــار  جـــرام 
دوالرا(،   34.43( دينار   4،467.9 نحو 
و�شعر جرام الذهب عيار 12 �شجل نحو 
3،829.6 دينار )29.51 دوالرا(، و�شعر 
 3،191.4 �شجل   10 عيار  الذهب  جرام 
�شعر  �شجل  و  دوالرا(.   24.59( دينار 
االأوقية )االأون�شة( يف اجلزائر خالل 
 238232.80 نحو  التعامالت  م�شتهل 

دينار جزائري )1،835.89 دوالر(.
�شوب  عامليا  الــذهــب  اأ�ــشــعــار  وتتجه 
 4 يف  اأ�ــشــبــوعــي  مك�شب  اأول  حتقيق 
اإذ تراجع الدوالر بفعل تنامي  اأ�شابيع 

تلقى  كما  اأمريكي،  حتفيز  يف  ــال  االآم
اأن  بعد  اأي�شا  الدعم  االأ�شفر  املعدن 
لقاحها  لتوزيع  هدفها  فايزر  خف�شت 
اأ�شعار  لكوفيد19-.وتراجعت  امل�شاد 
اإىل  لت�شل  االأول  اأم�س  عامليا  الذهب 
توقعات  و�ــشــط  دوالرا،   1836 نحو 
�شرف  اآمال  بفعل  الرتاجع  من  مبزيد 
 1.4 بقيمة  اأمريكية  حتفيز  حزمة 

تريليون دوالر.
اآمنا  مالذا  ُيعترب  الذي  الذهب  و�شهد 
نزوح تدفقات بقيمة 9 مليارات دوالر 

يف االأ�شابيع الثالثة املا�شية.
املحللة  ـــاجن  ي ــت  ــري ــارج م ــــذرت  وح
تكون  قد  ــه  اأن من  فيك�س  ديلي  لــدى 
اإذا  ــعــار  هــنــاك خمــاطــر بــنــزول االأ�ــش
وارتفع  االقت�شادي  التعايف  ت�شارع 
قد  مما  امل�شتهدف،  متجاوزا  الت�شخم 
ــادي  االحت االحتياطي  جمل�س  يحفز 
النقدي  حتفيزه  كبح  على  االأمريكي 

وهو ما قد يعزز الدوالر.
اأداء  ـــواأ  الأ�ـــش طــريــقــه  يف  والـــــدوالر 
نوفمربمما  اأوائـــــل  مــنــذ  ــبــوعــي  اأ�ــش
العمالت  حلائزي  الذهب  �شعر  يقل�س 

االأخرى.
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توقيف �سابني بحوزتهما 
وبندقية  مهلو�سا  قر�سا   2550

�سيد بتب�سة

كوفيد- 19: ت�سجيل 772 
اإ�سابة جديدة و 538 حالة 

�سفاء و9 حالت وفاة

 العثور على جثة الطفل 
ح�ساين ياني�ض يف غابة اإيغيل 

موحو بتيزي وزو 

ا�سطراب جوي على املناطق 
ال�ساحلية والداخلية للوطن

قال اأن اجلزائر تتعر�ض اإىل "حماولة انتقام" من عدة جهات وفق اأجندات م�سبوطة، بلحيمر: 

كل احل�سابات التي كانت تراهن على �سقوط اجلزائر اأف�سلها ال�سعب اجلزائري

اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

عمليات تعقيم وا�سعة للطائرات حت�سبا ل�ستئناف الرحالت الداخلية

تفكيك �سبكة وطنية لرتويج املهلو�سات وحجـز 11275 قر�سا بب�سكرة 

اأفاد بيان خللية االإعالم للمجموعة الوالئية للدرك 
للدرك  االأبحاث  ف�شيلة  باأن  تب�شة،  بوالية  الوطني 
االأ�ــشــبــوع  نهاية  اأحــبــطــت  قــد  تب�شة،  يف  الــوطــنــي 
من  كبرية  بكمية  ال�شوق  الإغــراق  حماولة  املن�شرم، 
من  مهلو�شا  قر�شا   2550 بـ  تقدر  ال�شيدالنية،  املواد 
300 ملغ، كانت بحوزة �شخ�شني على  نوع بريغابالني 
بي�شاء  اأتو�س  هيونداي  نوع  من  �شياحية  �شيارة  منت 
االإقليمية  الفرقة  باأن  البيان،  ذات  واأ�شاف  اللون. 
حجزت  قــد  بــدورهــا،  باحلمامات  الوطني  لــلــدرك 
و6  ملم   16 عيار  �شانتيتيان  نوع  من  �شيد  بندقية 
خراطي�س فارغة، كانت على منت �شيارة من نوع بيجو 
التحقيق  ا�شتكمال  وبعد  �شخ�شني.  وتوقيف   205
معهم ملعرفة م�شدرها ووجهتها مت ت�شليمهم للجهات 

الق�شائية للف�شل يف التهم املن�شوبة اإليهم.
�شو�شة حممد الزين 

كــورونــا  بــفــريو�ــس  ــدة  ــدي ج ــة  ــاب ــش اإ�  772 �شجلت 
�شاعة  ال24  خــالل  ــاة  وف ــاالت  ح  9 و  )كوفيد19-( 
االأخرية يف اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 538 
ال�شبت  اليوم  عنه  ك�شف  ما  ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا 
فريو�س  ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق 

كورونا، الدكتور جمال فورار.
ق.د

ــدرك  ال واأفــــراد  املدنية  احلماية  ـــدات  وح ــرثت  ع
الوطني على الطفل ياني�س ح�شاين املفقود منذ 4 اأيام 
ياني�س  الطفل  .واختفى  موحو  اإيغيل  بغاية  مقتوال 
1 دي�شمرب من م�شكنه  �شنوات يوم   4 العمر  البالغ من 
مئات  .و�شارك  مو�شى  يحيى  اآيــت  بلدية  يف  العائلي 
بحثا  للغابة  مت�شيط  عملية  يف  اأيام   3 منذ  املواطنني 
مت  وقد  جثته  على  العثور  ليتم  املفقود  الطفل  عن 
حتويلها اإىل امل�شت�شفى الإجراء عملية ت�شريح للك�شف 

عن مالب�شات احلادثة.
ق/و

جويا،  ا�شطرابا  اجلوية،  االأر�ــشــاد  م�شالح  تتوقع 
للبالد.  والداخلية  ال�شاحلية  املناطق  اأغلب  يجتاح 
لالأر�شاد  االإلكرتوين  املوقع  على  ن�شر  تنبيه  وح�شب 
الــطــارف،  واليـــات  �شتخ�س  االأمــطــار  ــاإن  ف اجلــويــة، 
عنابة، �شكيكدة، �شوق اأهرا�س، قاملة، جيجل، بجاية، 
املدية،  البليدة،  اجلــزائــر،  بومردا�س،  وزو،  تيزي 
غليزان،  ال�شلف،  تي�شم�شيلت،  الدفلى،  عني  تيبازة، 
وهران،  بلعبا�س،  �شيدي  �شعيدة،  مع�شكر،  م�شتغامن، 

عني متو�شنت، تلم�شان
ق/و

الر�شمي  الناطق  االت�شال،  وزيــر  اأكــد 
ال�شبت،  بلحيمر،اأم�س  عمار  للحكومة، 
تراهن  كانت  التي  احل�شابات  "كل  اأن 
ال�شعب  اأف�شلها  اجلــزائــر  �شقوط  على 
يف  امل�شي  خالل  من  وذلك  اجلزائري"، 
جديدة  جزائر  بناء  �شيا�شة  جت�شيد 
"ال تخ�شع لالإمالءات وال لالبتزازات". 
مــوقــع  مـــع  حــــوار  يف  بلحيمر  وقــــال 

احل�شابات  "كل  اأن   ،24 "ديزارتيك 
اجلزائر  �شقوط  على  تراهن  كانت  التي 
بانتخاب  ــري،  ــزائ اجل ال�شعب  اأف�شلها 
يف  وبامل�شي  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
ال  جديدة  جزائر  بناء  �شيا�شة  جت�شيد 
تخ�شع لالإمالءات وال لالبتزازات مهما 
اإىل  م�شريا  وطبيعتها"،  م�شدرها  كان 
اأن ت�شويت ال�شعب اإيجابا على التعديل 
ملبادئها  اجلزائر  وفاء  وكذا  الد�شتوري 
وتقرير  التحرر  ق�شايا  م�شاندة  يف 
لهذا  "تكري�شا  كــان  العامل،  يف  امل�شري 

التوجه".
واأ�شاف اأن اجلزائر هي اليوم "يف مفرتق 
وال  يلتقيان  ال  تــيــاريــن  بــني  الــطــرق 
يحنون  من  يتزعمه  االأول  يتوافقان، 
ويت�شرتون  البائد  اال�شتعماري  للعهد 
خالل  من  الدميقراطية  مزاعم  خلف 
اأو  االنتقالية  مرحلتهم  عــرب  املـــرور 
في�شبو  الثاين  التيار  اأمــا  التاأ�شي�شية، 
اإىل  وموؤ�ش�شاتية  �شلمية  بطرق  دعاته 

اإىل  م�شريا  اجلذري"،  التغيري  اإحــداث 
اخليار  هذا  "زكى  نوفمرب  ا�شتفتاء  اأن 
�شلبة  اأ�ش�س  على  "يبنى  الذي  الثاين" 
ال�شيا�شي  النظام  بقايا  متاما  و�شين�شف 
معظمهم  يوجد  الذين  ورموزه  ال�شابق 
رهن  اأو  ــارج  ــاخل ب فـــرار  حــالــة  يف  اإمـــا 

ال�شجون".
تعديل  بعد  اأنه  االت�شال  وزير  واأعلن 
يف  "�شتتم  للبالد،  االأ�شا�شي  القانون 
القوانني  مراجعة  الــقــادمــة  املرحلة 
ــاب،  ــخ ــت ــاالن ــة املــتــعــلــقــة ب ــوي ــش ــ� ــع ال
وذلك  واالإعالم"،  اجلمعيات  االأحزاب، 

اجلديد". احلكم  لنظام  "تكري�شا 
التي  احلملة  ب�شاأن  �شوؤال  على  رده  ويف 
اجلزائر  �شد  املغربي  االإعــالم  ي�شنها 
الناطق  �شدد  الع�شكرية،  واملوؤ�ش�شة 
"عقدة نظام  اأن  الر�شمي للحكومة على 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  هي  االأزلية  املخزن 
االعتبارات،  من  جلملة  اجلــزائــريــة، 
ال  والـــذي  الفطري  التالحم  ــا  ــرزه اأب

وكذا  وجي�شه  ال�شعب  بني  له  انف�شام 
املناورات  لكافة  االأبــي  جي�شنا  ت�شدي 
�شيادة  ت�شتهدف  الــتــي  واملــخــطــطــات 
م�شيفا  و�شعبا"،  دولة  اجلزائر  ووحدة 
الذي  املنيع  "احل�شن  كــان  اجلي�س  اأن 
الد�شائ�س  كــل  ــواره  ــش اأ� على  حتطمت 
واملــكــائــد الــفــرديــة واجلــمــاعــيــة �شد 

اجلزائر".
املر�شوم  اأن  بلحيمر  ال�شيد  ك�شف  كما 
ممار�شة  بكيفيات  املتعلق  التنفيذي 
ــرب االإنـــرتنـــت اأو  نــ�ــشــاط االإعـــــالم ع
"�شي�شدر قريبا  ال�شحافة االإلكرتونية 
يف اجلريدة الر�شمية"، داعيا كل املواقع 
الأحكام  "االمتثال  اإىل  االلكرتونية 
ت�شريح  اإيــداع  ي�شرتط  الذي  املر�شوم 
االإعالم  عن  امل�شوؤول  املدير  طرف  من 
الت�شريح  عرب االإنرتنيت والذي يودع 
مرفقا بامللف لدى الهيئة املخت�شة، كما 

."DZ ي�شرتك التوطني يف النطاق
ق.د

اجلزائرية  اجلــويــة  اخلــطــوط  اأعلنت 
م�شاعفة  عن  لها  بيان  يف  ال�شبت  اأم�س 
تنظيف  و  تعقيم  عمليات   يف  جهودها 
من  للحد  ـــوي  اجل اأ�ــشــطــولــهــا  ــرات  ــائ ط
وذلك  كورونا  فريو�س  عــدوى   خماطر 
الداخلية  رحالتها  ال�شتئناف  حت�شبا 
يف  وجــاء  ــد.  االأح غد  يــوم  من  اعتبارا 
اجلوية  اخلطوط  "�شاعفت  البيان  ذات 
تنظيف  عملية  يف  جهودها  اجلزائرية 

جميع  ال�شيما  طــائــراتــهــا،  تعقيم  و 
امل�شافرون  بها  يحتك  التي  االأ�شطح 
الذراعني  م�شاند  مثل  مبا�شرة  بطريقة 
اإجراء  تنفيذ  مع  الرقمية،  ال�شا�شات  و 
بخاخ  ر�ــس  طريق  عــن  خا�س  تطهري 

م�شاد لفريو�س كورونا ".
ــدر ان فــرق  اأو�ـــشـــح نــفــ�ــس املــ�ــش كــمــا 
"تقوم  اجلــزائــريــة  اجلــويــة  اخلــطــوط 
عايل  منظف  مع  للفريو�س  مبيد  بر�س 

املق�شورة  اأرجــــاء  جميع  يف  ال�شغط 
الدقيقة  الــقــطــرات  تــرت�ــشــب  بحيث 
ويظل  االأ�شطح،  جميع  على  املت�شاقطة 
من  للحد  �شاعة   18 ملدة  ن�شًطا  )املبيد( 

خماطر انتقال فريو�س كورونا".
عبد  االأول،  الوزير  قرر  فقد  للتذكر 
تعليق  اإجـــــراء  رفـــع  ــــراد،  ج الــعــزيــز 
للركاب  العمومي  اجلوي  النقل  خدمات 
على ال�شبكة الداخلية ابتداء من االأحد 

االإجــراء  هــذا  و�شيخ�س  دي�شمرب.   6
رئي�س  لتعليمات  تطبيقا  ياأتي  ــذي  ال
تبون،  املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية 
العلمية  اللجنة  مع  امل�شاورات  عقب  و 
كورونا  فريو�س   جائحة  تطور  ملتابعة 
الــرحــالت  جميع  ال�شحية  الهيئة  و 
للبالد  اجلنوبية  ــات  ــوالي ال واإىل  مــن 
50 باملئة من الرحالت  اأوىل   وكمرحلة 

ما بني مدن �شمال البالد.                      ق.د

والية  ــن  الأم ال�شرطة  ــوات  ق ا�شتغلت 
ــراب  ت ـــول  دخ ــن  ع مــعــلــومــات  ب�شكرة 
وطنية  اإجرامية  �شبكة  اأفــراد  الوالية 
العقلية  املــوؤثــرات  وترويج  للمتاجرة 
ــوب خمــتــلــفــة االأنـــــواع  ــب ــة ح ــش ــا� وخ
لل�شباب  موجهة  واالأ�شكال  واالأحجام 
ته�شي�س  الأجل  ال�شموم  هذه  ومدمني 
تتميز  التي  الثمينة  الب�شرية  القدرات 
قــوات  مكنت  معلومات  ــر.  ــزائ اجل بها 
باأمن  الثاين  احل�شري  باالأمن  ال�شرطة 
والية ب�شكرة يف عملية نوعية بح�شب 
االت�شـــال  خليــة  بــيــان   يف  ــاء  ج مــا 
ا�شتلمت  الــعــامــــــــــــــة  ـــــات  ـــ ـــ والــعــالقـــ
حجز  مت  حيث  منه،  "التحرير" ن�شخة 
املهلو�شة  احلــبــوب  مــن  معتربة  كمية 
مع  مهلو�شا  قر�شا   11040 بــــ  ــدرت  ق

الوالية  داخل  من  اأ�شخا�س   05 توقيف 
واحلجز  التوقيف  عملية  وخارجها، 
مفادها  معلومات  علــى  بــنــاء  جـــاءت 
بــرتويــج  ــان  ــوم ــق ي �شخ�شني  ــــود  وج
من  �شيارة  منت  على  املهلو�شة  احلبوب 
نوع كوري ال�شناعة، على الفور با�شرت 
الثاين  احل�شري  باالأمن  ال�شرطة  قوات 
البحث والتحري وبن�شب كميــن اأوقفت 
ال�شوارع  باإحدى  بها  امل�شتبه  ال�شيارة 
ب�شكرةعلى  مدينة  و�ــشــط  ال�شعبية 
للتفتي�س  وباإخ�شاعها  �شخ�شني  متنها 
والتحقيق  للمقر  وبتحويلهم  باإحكام 
معهما وا�شتغاللهما مت ا�شتدراج املمولني 
على  قدموا  الذين  ــاورة  جم واليــة  من 
من  ال�شناعة  جزائرية  �شاحنة  منت 
K وعلى متنها ثالثة   66 نوع �شوناكوم 

�شغط  ـــارورة  ق وبحوزتهم  اأ�شخا�س 
الهواء  فالذية عرث بداخلها على  7680 
املوقوفني  عدد  لي�شبح  مهلو�شا  قر�شا 
احلبوب  وعدد  اأ�شخا�س    05 العملية  يف 
قر�شا   11040 ــوزة  ــج ــح امل املــهــلــو�ــشــة 
اتخاذ  وبعد  ريقابان،  نوع  من  مهلو�شا 
النوع من  االإجــراءات الالزمة ملثل هذا 
جزائية  ملفات  لهم  اأجنــزت  اجلرائم، 
يف  وردت  كما  لــلــعــدالــة.  لتقدميهم  
املخدرات  مكافحة  لفرقة  ال�شياق  ذات 
الق�شائية  لل�شرطة  الوالئية  بامل�شلحة 
مفادها  معلومات  ب�شكرة  واليــة  باأمن 
وجود �شخ�س يحوز على كمية معتربة 
�شيارة  م�شتغال  العقلية  املــوؤثــرات  من 
املهلو�شات،  لرتويج  �شغرية  �شياحية 
ال�شرطة  قـــوات  بــا�ــشــرت  الــفــور  على 

اأ�شفر عن توقيف  البحث والتحري مما 
اأمني  بحاجز  بها  امل�شتبه  الــ�ــشــيــارة 
مداخل  بــاإحــدى  �شخ�شني  متنها  على 
املدينة حيث حاول ال�شائق الفرار بعد 
ال�شيارة  وباإخ�شاع  للحاجز  م�شاهدته 
والتلم�س  التفتي�س  لعملية  واملوقوفني 
معتربة  كمية  على  بها  عرث  اجل�شدي 
النوع  من  مهلو�شا  قر�شا   235 بــ  قدرت 
املعروف )باحللوة( ومبلغا ماليا معتربا 
وبتحويل  والرتويج  البيع  عائدات  من 
و33  بني32  اأعمارهم  البالغة  املوقفني 
�شنة ملقر الفرقة الإجناز ملفات جزائية 
وقد مت تقدمي اجلميع للنيابة للف�شل 
خاللها  مــن  يـــراد  الــتــي  ق�شاياهم  يف 
هلو�شة جمهور عري�س من اأبناء الوطن 
بــ 11275 قر�شا مهلو�شا.     حممد حريز

�شهدت اأم�س اأ�شعار الذهب يف اجلزائر قفزة كبرية، متاأثرة بالزيادة العاملية بفعل اآمال التحفيز االأمريكي، وتراجع الدوالر 
وال�شكوك حول لقاح كورونا.
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