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�سكان م�سعد .. يثورون 
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تعي�ص اأزمة مالية و�سعوبات يف ت�سديد اأجور العمال منذ تعليق الرحالت  

�سركة النقل البحري للم�سافرين حت�سي خ�سائر تفوق الـ9 ماليري دج

رحالت اجلوية اجلزائرية الدولية معلقة الإ�سعار اآخر

فتح خطوط جوية جديدة اإىل امل�سرية،البي�ض وتيارت
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حممد علي 
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ت�رصيح  خللال  حللمللزاوي،  وك�شف 
عدد  تقليل  عن  الإعللام،  لو�شائل 
حال  يف  القطارات  داخل  امل�شافرين 
عرب  امل�شافرين  نقل  حركة  ا�شتئناف 
كل  �شي�شتوعب  حيث  القطارات، 
 1500 بللدل  م�شافرا   639 قطار 
التباعد  لإجلللراء  تنفيذا  م�شافر، 

الجتماعي.
عدد  زيادة  “متت  املتحدث:  واأ�شاف 
الإجمايل  العدد  لي�شبح  القطارات 
العا�شمة  بني  ي�شري  قطارا   164
واللللعلللفلللرون، وبلللني الللعللا�للشللمللة 
�شتو�شع  نللله  اأ واأكللللد  والللثللنلليللة، 
جللملليللع الإمللكللانلليللات الللبلل�للرصيللة 
ل�شري  حد  اأق�شى  ل�شمان  واملادية 

القطارات”.
وبلللرجملللت اإعللللانللللات �للشللوتلليللة 

الللعللربلليللة  بللاللللللغللات  حت�شي�شية 
لغر�ض  والفرن�شية،  والأمازيغية 
النظافة  باإجراءات  امل�شافرين  تذكري 
توقف  كللل  بعد  الوقاية  وقللواعللد 

املحطة. يف  للقطارات 
يتوجب  التي  ال�رصوط  وبخ�شو�ض 
عبد  اأكد  بها،  التقيد  الركاب  على 
ارتداء  املالك حمزاوي على �رصورة 
الجتماعي  التباعد  والتزام  الكمامة 
ا�شتحدثت  وكما  امل�شتمر،  والتعقيم 

م�شتوى  على  الكمامات  بيع  نقاط 
كبريا  اإقبال  تعرف  التي  املحطات 

امل�شافرين. طرف  من 
لا�شتغال  املركزي  املدير  ودعللا 
لل�شكك  الللوطللنلليللة  بللاللل�للرصكللة 
حجز  اإىل  اللللزبلللائلللن،  احلللديللديللة 

طريق  عن  القطارات  يف  مقاعدهم 
غللرار  على  للللكلللروين،  الإ الللدفللع 
الدفع  اأجهزة  اأو  البنكية،  البطاقات 
املحطات،  يف  املتوفرة  الإلكروين 
ال�رصكة،  موقع  عللرب  مبا�رصة  اأو 

امل�شتجد. الفريو�ض  انت�شار  لكبح 

من  جملة  ت�سطري  مت  اإنه  حمزاوي،  املالك  عبد  احلديدية،  لل�سكك  الوطنية  بال�سركة  لال�ستغالل  املركزي  املدير  قال   
االإجراءات والتدابري لال�ستئناف املحتمل لرحالت نقل امل�سافرين عرب القطارات .

اإجراءات خا�سة متهيدا لعودة الرحالت عرب 
ال�سكك احلديدية

املدير املركزي عبد املالك حمزاوي يوؤكد:

اجلزائر ت�ست�سيف اأول معر�ض دويل "افرتا�سي" لل�سناعات الغذائية
اجلاري  دي�شمرب  خال  اجلزائر  ت�شت�شيف 
الأول  الرقمي  الدويل  ال�شالون  فعاليات 
واللوج�شتيك  الغذائية  لل�شناعات 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  الوطني،  والإنتاج 
للمعار�ض والفعاليات  "الأندل�ض"  ل�رصكة 

الرقمية.
الدويل  املعر�ض  هذا  اأن  البيان  واأو�شح 
عامليا"  نوعه  "الأول من  هو  "الفرا�شي" 
املمتدة ما بني  الفرة  وحتت�شنه اجلزائر يف 
هذا  يف  وي�شارك   .2020 دي�شمرب  و31   1
متعاملون  البيان،  ذات  ح�شب  ال�شالون، 
عدة  على  موزعون  واأجانب  جزائريون 
الغذائية  ال�شناعات  اأبللرزهللا  قطاعات 
البنوك،  املطابع،  التغليف،  والتعبئة، 
�رصكات  اللوج�شتية،  اخلدمات  التاأمني، 

ف�شا  والبحري،  اجلوي  ال�شحن  العبور، 
ال�شراتيجية.  ال�شت�شارات  �رصكات  عن 
واأو�شحت مديرة الإعام لل�رصكة املنظمة، 
الرقمنة  منهجية  "جناعة  اأن  عبورة،  و�شام 
يف ال�شالونات واملعار�ض القت�شادية هي 
جتربة فريدة من نوعها وغري م�شبوقة يف 
يف  اجلزائر  ت�شنعها  وخطوة  املجال،  هذا 
والرقمنة".  القت�شادية  التظاهرات  جمال 
و�رصع املنظمون يف ا�شتقبال اأوىل طلبات 
الت�شجيل للم�شاركة يف التظاهرة من عدة 
اختيارها  مت  التي  اأوكرانيا  غرار  على  دول 
"�شيف �رصف" هذه الطبعة وفيتنام وتركيا 
واأملانيا لعر�ض منتجاتهم رقميا، اإىل جانب 
عدة  يف  نا�شطني  اقت�شاديني  متعاملني 

جمالت من داخل الوطن.

ولإجناح هذه التظاهرة الرقمية مت ا�شتحداث 
قناة للبث التلفزيوين املبا�رص على الإنرنت 
تعميم  اإىل  اإ�شافة  لل�شالون،  خم�ش�شة 
العمل بتقنيات التوا�شل املرئي وال�شوتي 
تكاليف  تقلي�ض  من  ميكن  ما  بعد  عن 
والتنقات  العار�شني  خمتلف  ونفقات 
املعار�ض  تتطلبها  التي  والجتماعات 
واأعلنت  املنظمني.  ح�شب  الكا�شيكية، 
والفعاليات  للمعار�ض  "الأندل�ض"  �رصكة 
الرقمية دعم واإعانة "ب�شكل جماين" لكل 
ال�رصكات اجلزائرية التي ل تكت�شب موقعا 
�شيا�شة  تطوير  ق�شد  وهذا  لها  اإلكرونيا 
وحتفيز  الإنرنت  وخدمات  املواقع  و�شائل 

وترويج منتجاتهم دوليا.
ق/و

لفائدة املواطنني الراغبني يف اكت�ساب العقارات امل�سغولة من طرفهم

اإعادة فتح عملية التنازل عن االأمالك 
العقارية التابعة للدولة

ا�شتاأنفت ال�شلطات العمومية عمليات 
التابعة  العقارية  الأماك  عن  التنازل 
الراغبني  املواطنني  لفائدة  للدولة، 
من  امل�شغولة  العقارات  اكت�شاب  يف 

طرفهم. 
بومردا�ض،  بولية  دل�ض  دائرة  اأعلنت 
عن  التنازل  عملية  فتح  اإعلللادة  عن 
للدولة،  التابعة  العقارية  الأملللاك 
مبوقع  �شفحتها  على  بيان  يف  ودعت 
»فاي�شبوك«،  الجتماعي  التوا�شل 
اكت�شاب  يف  الللراغللبللني  املللواطللنللني 
طرفهم،  مللن  امل�شغولة  الللعللقللارات 
لإيللداع  الدائرة  م�شالح  من  للتقرب 
بناء  باأنه  البيان  واأفللاد  التنازل،  ملف 
 18/153 رقم  الرئا�شي  املر�شوم  على 
املحدد   ،04/07/2018 يف  امللللوؤرخ 
اأماك  عن  التنازل  وكيفيات  ل�رصوط 
امل�شرك  اللللوزاري  والللقللرار  الللدولللة 
املحدد   10/07/2020 يف  املللللوؤرخ 
للدولة  التابعة  التجارية  القيمة  ملعايري 
دواويللن  طرف  من  امل�شرية  والأمللاك 
ل  باأنه  العقاري،  والت�شيري  الرقية 
بالتنازل  املعني  العقار  يكون  اأن  بد 

يكون  اأن  يتعني  كما  للدولة،  ملكا 
ال�رصعيني له،  ال�شاغلني  لفائدة  التنازل 
اإىل حيازة اجلن�شية اجلزائرية  بالإ�شافة 
اأن  اأو  الطبيعيني  لاأ�شخا�ض  بالن�شبة 
املعنويون خا�شعون  الأ�شخا�ض  يكون 
البناية  تكون  واأل  التجاري،  للقانون 

مهددة بالنهيار.
وبلللللغ الللعللدد الإجلللملللايل لللاأمللاك 
ولدواوين  للدولة  التابعة  العقارية 
املتنازل  العقاري  والت�شيري  الرقية 
املن�رصم  �شبتمرب   10 غاية  اإىل  عنها 
اأرقام  ح�شب  عقاريا،  747.187ملكا 
قدمتها وزارة ال�شكن منت�شف �شبتمرب 
املا�شي. وح�شب امل�شدر فاإنه يف اإطار 
عن  بالتنازل  املتعلق   01/  81 القانون 
ال�شتعمال  ذات  العقارية  الأمللاك 
اأو احلريف التابعة  اأو التجاري  ال�شكني 
ومكاتب  املحلية  واجلماعات  للدولة 
عدد  فاإن  العقاري  والت�شيري  الرقية 
ال�شكنات املتنازل عنها حلد الآن بلغت 
432 األفا و725 م�شكنا و54 األفا و92 

حما.
ق/و

اإطالق م�سروع التعاون "بلديات خ�سراء" بني وزارة الداخلية 
والوكالة االأملانية للتعاون

واجلماعات  الداخلية  وزارة  وقعت 
والوكالة  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
الإثنني  يوم   )GIZ( للتعاون  الأملانية 
م�رصوع  تنفيذ  عقد  على  باجلزائر 
دعم  اأجللل  مللن  خ�رصاء"  "بلديات 
اإىل  الرامية  جهودها  يف  البلديات 
تكنولوجيات  ا�شتعمال  تطوير 
النجاعة الطاقوية والطاقات املتجددة.

ويخ�ض هذا امل�رصوع الذي يهدف اإىل 
الأهداف  حتقيق  يف  البلديات  اإ�رصاك 
الطاقوي  النتقال  جمال  يف  الوطنية 
اأربع )4( بلديات منوذجية بهدف اإعداد 
خا�شة  م�شتدمية  طاقوية  خمططات 
لن�رص  منوذجية  بلدية  و30  بالبلديات 
ال�شتهاك  ملتابعة  حتكم  لللوحللات 

الطاقوي.
املنا�شبة، �رصح  بهذه  له  مداخلة  ويف 
عبد  الداخلية  لللوزارة  العام  الأمللني 
حول  اجلديد  امل�رصوع  اأن  منجي  الله 
من  هللام  لللعللدد  �شي�شمح  الللتللعللاون 
من  بال�شتفادة  والبلديات  الوليات 
اإعللداد  اأجللل  من  وم�شاعدة  مرافقة 
خا�شة  طاقوية  خمططات  وتطبيق 
طرق  حت�شني  اإىل  اإ�شافة  بالبلديات 

ت�شيري ال�شتهاك الطاقوي.
الأمر  اأن  املتدخل  اأكد  ال�شدد،  يف هذا 
يتعلق اأي�شا باإعداد الو�شائل التعليمية 
ودفاتر ال�رصوط ودلئل منهجية بغية 
الدعم  وتقدمي  املن�شاآت  دميومة  �شمان 
حمفز  تنظيمي  اإطللار  و�شع  بهدف 
خا�شة  م�شاريع  اإجنللاز  على  ي�شجع 
بالطاقة املتجددة تكون ناجعة بالن�شبة 

للبلديات.
كما اأبرز الأمني العام لوزارة الداخلية 
هذا  �شمن  منوذجية  بلديات  اختيار 
امل�رصوع "متثل عددا معتربا من مناطق 

لهذا  كبريا  حتديا  ي�شكل  مما  الظل 
امل�رصوع".

ومن جهته، اأ�شار املكلف بالتعاون على 
م�شتوى �شفارة اأملانيا باجلزائر يورغن 
العقد  هذا  على  التوقيع  اأن  فولكيه 
مبادرات  من  العديد  من  جللزءا  ميثل 
م�شريا  البلدين  بني  الطاقوي  التعاون 
اإىل ديناميكية التعاون التقني املكثف 

بني ال�رصيكني يف هذا القطاع.
اجلانب  اعتزاز  على  تاأكيده  ولللدى 
وامل�شاهمة  جتاربه  بتقا�شم  الأملللاين 
بالنتقال  يتعلق  فيما  بللاأفللكللاره 
املمثل  اأو�لللشلللح  فللقللد  الللطللاقللوي، 
بلده  جتربة  اأن  الأملاين  الديبلوما�شي 
حلقة  هللي  "البلديات  اأن  اأظللهللرت 
يف  كبري  ب�شكل  للم�شاهمة  اأ�شا�شية 
النتقال الطاقوي". كما اعترب اأن املهم 
خا�ض  م�رصوع  كل  يف  اإ�رصاكها  هو 

بالنتقال الطاقوي.
ذات  -ي�شيف  ذلللك،  اإىل  بالإ�شافة 
اأكرث  فاإن اجلزائر ومع وجود  امل�شدر- 
"متتلك خمزوًنا هامًا  1500 بلدية،  من 
يكونوا  اأن  ميكن  الذين  املنتجني  من 

قدوة لعدد كبري من املواطنني".
مهم  دور  لها  املحلية   "اجلماعات   
يف تطوير الطاقات املتجددة على 

امل�ستوى املحلي"
املقيمة  املديرة  اأكللدت  جانبها،  من   
للتعاون  الأملانية  للوكالة  اجلزائر  يف 
هذا  اأن  �شيرب،  اإيللا   ،GIZ الللدويل 
امللل�للرصوع يللنللدرج يف اإطلللار اأهللداف 

التنمية امل�شتدامة لاأمم املتحدة.
اخل�رصاء"  "البلديات  اأن  واأ�شافت 
التنمية  هللدف  حتقيق  يف  �شت�شهم 

اجلميع  ح�شول  ل�شمان  امل�شتدامة، 
على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، 
مدن  حتقيق  هللو  كللذلللك  والللهللدف 

وبلديات م�شتدامة.
املتحدثة  اعتربت  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
توؤديه يف  دور  املحلية  "لل�شلطات  اأن 
على  املتجددة  الطاقة  تطوير  تعزيز 

امل�شتوى املحلي".
ا اإن هذا امل�رصوع �شي�شمح  وقالت اأي�شً
الوطن  اأنحاء  جميع  يف  بلدية   30 لل 
وحت�شينه  للطاقة  ا�شتهاكها  مبراقبة 

عرب لوحة معلومات لإدارة الطاقة.
م�رصوع  رئي�شة  اأ�شارت  جهتها،  من 
الوكالة  داخل  اخل�رصاء"  "البلديات 
هيلز  ربيكا  الدويل،  للتعاون  الأملانية 
الذي  امل�رصوع،  هذا  اأن  اإىل  ديبي�شي، 
اإىل  يهدف   ،2023 عام  حتى  ي�شتمر 
ب�شكل  الطاقة  ا�شتهاك  خف�ض 
النموذجية،  البلديات  يف  م�شتدام 
م�شتوى  على  الطاقة  اإدارة  وحت�شني 
لت�شمل  النتائج  وتو�شيع  البلديات، 
حمفز  اإطار  وخلق  الأخرى  البلديات 
والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتعزيز 
البلديات.  م�شتوى  على  الطاقوية 
رئي�شة  ت�شيف  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
مب�شاألة  يتعلق  الأمللر  فللاإن  امل�رصوع، 
منتجات  وا�شتدامة  جللودة  حت�شني 
الطاقة  وكللفللاءة  املللتللجللددة  الطاقة 
وحتديد  والللركلليللبللات،  واخلللدمللات 
لتعزيز  املتجددة.  الطاقة  مناذج  وتنفيذ 
يف  املحلي  اخلللا�للض  الللقللطللاع  دور 
�شا�شل القيمة، بالإ�شافة اإىل اقراح 
طاقات  اإ�شافة  ي�شري  قانوين  ن�ض 
البلديات  من  �شغرية  كهرو�شوئية 

يف �شبكة التوزيع.
ق/و

هالك 24 �سخ�سا يف حوادث مرور 
خالل اأ�سبوع

اآخرين   888 واأ�شيب  24 �شخ�شا،  تويف 
مللرور خال  حللادث   872 بللجللروح، يف 
و5  نوفمرب   29 بني  ما  املمتدة  الفرة 

دي�شمرب 2020.
للحماية  العامة  للمديرية  بيان  وح�شب 
اأثقل  ت�شجيل  مت  الثاثاء،  اأم�ض  املدنية، 
ح�شيلة حلوادث املرور، يف ولية غرداية 

بوفاة 6 اأ�شخا�ض وجرح 17 اآخرين.
احلماية  وحدات  قامت  اأخرى،  جهة  ومن 
 590 باإخماد  �شمح  تدخا،  بل853  املدنية 

وحرائق  �شناعية  منزلية  منها  حريقا 
خمتلفة.

وقامت وحدات احلماية املدنية خال نف�ض 
لفائدة  حت�شي�شية  عملية   453 بل  الفرة، 
من  للوقاية  وليللة   48 عرب  املواطنني 

فريو�ض كورونا.
عملية   560 بل  القيام  اإىل  بالإ�شافة 
تعقيم عامة م�شت عدة من�شاآت وهياكل 

عمومية وخا�شة
ق/و



رو�سيا تعر�ض على اجلزائر 4 �سيغ لت�سنيع لقاح 
الوطن "�سبوتنيك" داخل 
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لوؤي ي
-------------------

-يف  الرو�شي  ال�شفري  واأ�شاف 
مقابلة مع وكالة اأنباء )�شبوتنيك( 
"تباحثنا  اأم�ض الثاثاء-  الرو�شية 
حمليا  اللقاح  اإنتاج  نقطة  حول 
ال�شحة  وزير  مع  لقاءاتنا  اأثناء 
ال�شيدلنية..  ال�شناعة  ووزير 
مع  للتعاون  م�شتعدة  ورو�شيا 
اللقاح  ت�شنيع  اأجل  من  اجلزائر 
ال�شندوق  هنا  واأق�شد  حمليا، 
املبا�رصة  لا�شتثمارات  الرو�شي 
خللارج  اللقاح  بتوزيع  املعني 

الباد".
واأو�شح اأن "ال�شندوق الرو�شي 
يقرح  املبا�رصة  لا�شتثمارات 
منها  للتعاون،  متعددة  �شيغا 
القللتللنللاء املللبللا�للرص، وحتللويللل 
والت�شنيع  الللتللكللنللولللوجلليللا، 
امللل�للشللرك، وامللل�للشللاركللة يف 
وهي  الثالثة،  املرحلة  اختبارات 
اجلانب  على  اقرحناها  �شيغ 
فعالية  على  م�شددا  اجلزائري"، 
اإىل  ت�شل  التي  الرو�شي  اللقاح 
اأف�شل  من  اأنه  يوؤكد  ما   ،95%
ال�شوق،  يف  املتواجدة  اللقاحات 
رغلللم اللل�للشللبللاق املللحللمللوم بني 
وحماولت  ال�رصكات،  خمتلف 
الت�شويه التي يتعر�ض لها اللقاح 

الرو�شي.
ال�شفري  اأعللللرب  املللقللابللل  يف 
الرو�شي يف اجلزائر، عن اإمكانية 
املنتجات  با�شترياد  بللاده  قيام 

الغذائية الطبيعية من خ�رصوات 
وفواكه من اجلزائر يف امل�شتقبل، 
موؤكدا على التعاون بني البلدين 
يف جمال اإنتاج الآلت الزراعية.

"اإن  الرو�شي،  ال�شفري  وقللال   
مو�شكو لديها م�شاريع م�شركة 
الآلت  لإنللتللاج  اجلللزائللر  مللع 
الزراعية، لفتا اإىل اأن باده ترى 
اخل�رصوات  ا�شترياد  اإمكانية 
م�شتقبا".  اجلزائر  من  والفواكه 
لإنتاج  م�شاريع  منلك  واأ�شاف:" 

م�شرك لاآلت الزراعية".
متلك  "اجلزائر  اأن  اأو�للشللح  كما 
الأرا�شي  م�شاحات �شا�شعة من 
اأ�شا�شي  مللورد  وهللذا  اخل�شبة، 
الذي ي�شتطيع  لل�شعب اجلزائري 
اأن ياأكل من منتجاته بل وي�شدر 
واأوروبللا،  اإفريقيا  اإىل  للخارج 
ف�شل  يف  رو�شيا  يف  ونللحللن 
خ�رصوات  اإىل  نحتاج  ال�شتاء 
وفواكه عادة ناأتي بها عن طريق 
ل  فلم  وتركيا،  واملغرب  م�رص 
اجلزائر،  من  م�شتقبا  ن�شتوردها 

التي متلك خ�رصوات بجودة مماثلة 
اأو اأح�شن من البلدان املجاورة".

ال�شفري  حتللدث  جللانللبلله،  ومللن 
التي  امل�شاريع  تلك  عن  بيلييف، 
�رصكة  مثل  "جممدة"،  بقيت 
املتواجدة  الرو�شية،  "غازبروم" 
منذ فرة كبرية يف اجلزائر، والتي 
كانت  ولكنها  م�شاريع  لديها 
ال�شنوات  خال  جممدة"  "�شبه 
املا�شية، ب�شبب ما و�شفه" بتغري 
اإىل  لفتا  القوانني،  بع�ض  يف 
نحو  تتجه  احلالية  ال�شلطات  اأن 

حت�شني مناخ ال�شتثمار".
اجلزائرية  احلكومة  "اإن  وقللال: 
مناخ  حت�شني  نحو  تتوجه  حاليا 
ال�شتثمار، وهذا �شيء يرحب به 

اجلميع".
تنفيذ  بدء  مبجرد  اأنه،  اإىل  واأ�شار 
اجلديدة  والقوانني  الإجلللراءات 
الرو�شية  ال�رصكات  اأن  "اأعتقد 
املناخ  التح�شن يف  هذا  �شتدر�ض 
عملها  و�شتوا�شل  ال�شتثماري، 
يف اجلزائر، فكما تعلمون اخلرباء 

بعد  مبا�رصة  هنا  كانوا  الرو�ض 
ا�شتقال اجلزائر، و�شاعدوا الباد 
الطبيعية،  املوارد  ا�شتك�شاف  يف 
اجلزائرية  للحكومة  خطة  وهناك 
املللوارد  هذه  ا�شتغال  اأجللل  من 
وهي  الآن،  حلد  امل�شتغلة  غري 

موارد �شخمة".
الق�شية  تطورات  وبخ�شو�ض 
ال�شحراوية قال ال�شفري الرو�شي 
ملل�للشللاورات  علللللى  تعليق  يف 
بني  الكركرات  اأزمة  اإثر  البلدين 
املغرب وال�شحراء الغربية: "اأريد 
احلللوار  مب�شتوى  الإ�للشللادة  اأول 
بني  وامل�شتمر  وال�شفاف  املبا�رص 
امللفات  كل  يف  واجلزائر  رو�شيا 
وبعد  امل�شرك،  الهتمام  ذات 
املغربية  ال�شحراء  ملف  تللاأزم 
موؤخرا، نوا�شل احلوار مع اجلزائر 
حيث  خمتلفة  م�شتويات  على 
اجلزائري  اخلارجية  وزير  تباحث 
وبينت  مرتني،  الرو�شي  بنظريه 
وجهات  ت�شابه  املباحثات  هذه 
هذه  حيال  البلدين  بني  النظر 

الأزمة".
الرو�شي،  املوقف  تفا�شيل  وعن 
اأ�شاف ال�شفري: "اجلزائر ورو�شيا 
تدعوان ل�شبط النف�ض، ورجوع 
وقف  اتفاق  اإىل  الأطلللراف  كل 
اإطاق النار �شنة 1991، وكذلك 
املبا�رصة  املفاو�شات  ا�شتئناف 
لاأمني  خا�ض  مبعوث  وتعيني 
اأ�للرصع  يف  املتحدة  لللاأمم  العام 

وقت ممكن".

ك�سف اأم�ض ال�سفري الرو�سي لدى اجلزائر اإيجور بيلييف، اأن بالده تبحث اإنتاج اللقاح الرو�سي "�سبوتنيك V" �سد وباء 
كورونا امل�ستجد )كوفيد19-( حمليا داخل اجلزائر، موؤكدا اأن فعالية اللقاح ت�سل اإىل 95 %.

وزير ال�سحة يو�سح:

الر�ساعة الطبيعية ال تنقل عدوى 
الطفل اإىل  االأم  "كورونا" من 

ك�شف وزير ال�شحة وال�شكان 
عبد  امل�شت�شفيات،  واإ�شاح 
اأم�ض  بللوزيللد،  بللن  الللرحللمللان 
الثاثاء يف ت�رصيحات �شحفية 
تن�شيطه  هام�ض  على  بها  اأدىل 
للليللوم درا�لللشلللي افللرا�للشللي 
وفيات  وتدقيق  مراقبة  حول 
اأي  ت�شجيل  عللدم  الأمللومللة، 
كورونا  لفريو�ض  موؤكد  انتقال 
موؤكدا  الأم،  حليب  خال  من 
اأن التام�ض احل�شي بني الطفل 
املحتملة  الأخطار  يفوق  والأم 

لل"كوفيد19-".
وك�شف بن بوزيد عن ا�شتفادة 
93 باملائة من الن�شاء من رعاية 
 97 اأن  كما  اللللولدة،  قبل  ما 
يف  متت  اللللولدات  من  باملائة 
وزير  واأ�شاف  مدعومة.  بيئة 
الت�رصيح  نظام  اأن  ال�شحة 
وفيات  يف  والتدقيق  الإجباري 
احل�شول  اإىل  يللوؤدي  الأمهات 
كما  الكامل،  الهتمام  على 
على  يللتللوفللر  اأن  ي�شتوجب 
لت�شهيله  الللو�للشللائللل  جميع 
و�للشللمللان ا�للشللتللدامللتلله، وكللذا 
الت�شال  تقنيات  من  ا�شتفادته 
وال�شماح  ا�شتغاله  لت�شهيل 
من  املعلومات  على  باحل�شول 
املنا�شبة.  القرارات  اتخاذ  اأجل 
التغطية  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة 

التوليد  يف  الأخ�شائيني  من 
واأمرا�ض الن�شاء، مع توزيع اأكرث 
العليا  اله�شاب  ل�شالح  توازنا 
مع  بالتوازي  اجلنوب  ووليات 
التكثيف من �شبكة املوؤ�ش�شات 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شت�شفائية 
�شحة الأم والطفل. ويف �شياق 
باأن  بوزيد  بن  قللال  مت�شل، 
 700 من  اأكرث  حت�شي  اجلزائر 
 9070 وحللوايل  ن�شاء،  طبيب 
قابلة على م�شتوى املوؤ�ش�شات 
اجلوارية،  لل�شحة  العمومية 
خدمات  توفري  اأجل  من  وذلك 
والأ�لللرصة.  الإجنابية  ال�شحة 
وفيما يخ�ض الهياكل ال�شحية، 
اأن  اإىل  ال�شحة  وزيللر  اأ�للشللار 
6329  قاعة  اجلزائر متلك حاليا 
متعددة  عيادة  و1747  عاج 
معظمها  يحتوي  اخلللدمللات 
الإجنابية  ال�شحة  على خدمات 
اإىل  بالإ�شافة  الأ�رصة،  وتنظيم 
يف  �شواء  ولدة  عيادة   434
اأو  كانت  ذاتية  والأرياف  املدن 
للموؤ�ش�شات  تابعة  متكاملة 
اجلوارية،  لل�شحة  العمومية 
ا�شت�شفائية  موؤ�ش�شة  و36 
الأم  �شحة  يف  متخ�ش�شة 
ت�رصف  حتت  و�شعت  والطفل 

الأمهات.
 لوؤي/ي

مدير "اأونيام" يرجع اأزمة ال�سركة اإىل بنك اجلزائر اخلارجي
 قال اإن العودة ملزاولة الن�ساط مرتبط بالدعم احلكومي

العام  املللديللر  الرئي�ض  و�شح 
لل�شناعات  الوطنية  لل�رصكة 
مللوازر  اأنلليللام،  الكهرومنزلية 
الدولة ووزارة  دعم  اأن  جيايل 

ال�شناعة �رصوري لل�رصكة.
واأكللللد مللللوازر جلليللايل يف 
وزارة  اأن  �شحفية  ت�رصيحات 
احللول  عن  تبحث  ال�شناعة 

مع  ال�رصكة  لإنللقللاذ  الكفيلة 
ي�شعى  واأنلله  املوؤ�ش�شة،  طاقم 
الوزارة  لإيجاد احللول منها مع 
)اإلك(  جمموعة  وكذا  الو�شية 
واأعلللرب عللن موعد  اجلللزائللر. 
الأخللرية  الروتو�شات  و�شع 
حول م�رصوع حل لاأزمة وذلك 
حديثه  ويف  يوما.   15 مدة  بعد 

اأكد  الن�شاط  مزاولة  عودة  عن 
اإل  يتم  لن  ذلللك  اأن  املتحدث 
كما  للمجمع.  الللدولللة  بدعم 
ال�شلع  على  القيود  رفللع  اأن 
املوجودة على م�شتوى اجلمارك 
للح�شول  وذلللك  �لللرصوري، 
لتمويل  مالية  م�شاهمة  على 
ذات  اأردف  كما  متكامل.  اإنتاج 

حمتمة  البطالة  اأن  امل�شوؤول 
الو�شعية  هللذه  واأن  علينا 
وك�شف  �شنتني.  منذ  موجودة 
اأخرى  جهة  من  جيايل  موازر 
هو  اخلللارجللي  اجلللزائللر  بنك  اأن 
�شبب ما و�شلت اإليه اأونيام يف 

الوقت الراهن.
  لوؤي/ي

�سهادة فح�ض "بي.�سي.اآر" اإجبارية

االإثنني القادم موعد رحالت اإجالء 
اجلزائريني من االإمارات العربية

العامة  القن�شلية  نلل�للرصت 
هاما  اإعانا  دبي  يف  اجلزائرية 
اإجاء  اإطار موا�شلة عملية  يف 
املواطنني اجلزائريني العالقني يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة.

القن�شلية  اإعلللان  يف  وجلللاء 
القن�شلية  "تنهي  الللعللامللة 
اإىل  بدبي  اجلللزائللريللة  العامة 
اأقللدمللوا  الللذيللن  املعنيني  علم 
عرب  الت�شجيل  اإجللراءات  على 
قائمة  اأن  الإلللكللروين  الربيد 

م�شالح  اإىل  حولت  قد  املعنيني 
اجلزائرية".  اجلللويللة  اخلللطللوط 
"وعليه،  الإعلللان  واأ�للشللاف 
مكاتب  مللن  التقرب  ميكنهم 
وكالة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
اإحدى  ال�شفر عرب  ل�رصاء تذاكر 
الرحات الثاث املربجمة لهذا 
الغر�ض 14 و16 و19 دي�شمرب 
العملية  �شت�شمل  كما   ."2020
العالقني  املواطنني  اإجاء بع�ض 
املنطقة.  يف  اأخلللرى  دول  يف 
العامة  القن�شلية  ذكرت  كما 
الل"بي. فح�ض  اأن  اإعانها  يف 

م�شافر  لكل  اإجباري  �شي.اآر" 
قبل  �شاعة   72 تتجاوز  ل  مبدة 
اإىل  بالإ�شافة  الرحلة،  موعد 
حلجر  خل�شوعهم  تعهد  اإم�شاء 
مبا�رصة  اأ�شبوع  ملللدة  �شحي 
الوطن.  لأر�للض  دخولهم  بعد 
ولاإ�شارة فقد ا�شتاأنفت اجلزائر 
عمليات اإجاء رعاياها من عدد 
 4 اجلمعة  يوم  العامل  بلدان  من 
اإيقافها عند  اأن مت  دي�شمرب، بعد 
وباء  من  الثانية  املوجة  بداية 
فريو�ض كورونا امل�شتجد خال 

�شهر اأكتوبر املا�شي.
لوؤي/ي

تركيا تراهن على تكتل لل�سركات لرفع حجم املبادالت التجارية مع اجلزائر
 مر�سحة لالرتفاع اإىل 5 مليارات دوالر

رزيللق،  كللمللال  الللتللجللارة،  وزيلللر  اجتمع 
بالتجارة  املكلف  املنتدب  الللوزيللر  رفقة 
تركيا  �شفرية  مع  بكاي،  عي�شى  اخلارجية، 
غوكطا�ض"،  اأوزدميللري  باجلزائر،"ماهينور 
بينها  من  م�شاورات  عدة  الجتماع  وعرف 
الثنائية وحول  العاقات  �شبل دعم وتعزيز 
الق�شايا ذات الهتمام امل�شرك فيما يخ�ض 

اجلانب التجاري.
وخال لقاء جمعهم مبقر وزارة التجارة، عرب 
الوزير، ح�شب ما جاء يف بيان للوزارة، عن 
التجارية  القت�شادية  لل�رصاكات  ارتياحه 
الثنائية التي مت حتقيقها، مذكرا بالت�شهيات 
مما  اجلزائر  يف  لا�شتثمار  اخل�شب  واملناخ 

يفتح املجال وا�شعا اأمام زيادة حجم املبادلت 
كل  اأن  رزيق  واأكد  البلدين.  بني  التجارية 
الظروف مهياأة لرفع حجم املبادلت التجارية 
منطقة  دخللول  بعد  خا�شة  اجلانبني  بللني 
�شهر  التنفيذ  حيز  الإفريقية  احلر  التبادل 
تفعيل  �رصورة  على  موؤكدا  املقبل،  جانفي 
جمل�ض الأعمال اجلزائري الركي بالتن�شيق 
وال�شناعة  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  مع 
احلديثة  التوا�شل  و�شائط  على  والعتماد 
يف التوا�شل اإىل غاية جتاوز الأزمة ال�شحية 
العاملية. من جهته، تناول بكاي مقرح تكتل 
من  الركية  اجلزائرية  امل�شركة  لل�رصكات 
حيث ولوجهم للعديد من الأ�شواق العاملية، 

ومرافقة باقي ال�رصكات اجلزائرية امل�شتغلة 
امليدان لا�شتفادة من خربتهم يف  نف�ض  يف 
ال�شفرية  اأبدت  جانبها،  الت�شدير. من  جمال 
اجلهود  ملوا�شلة  بادها  ا�شتعداد  الركية 
وتو�شيع التعاون يف �شتى املجالت م�شرية 
اإىل �رصورة تنظيم لقاءات بني رجال اأعمال 
بعد  جديدة  �رصاكة  فر�ض  لبحث  البلدين 
�رصيك  ثاين  اجلزائر  وتعد  كورونا.  جائحة 
بحجم  الإفريقية  القارة  يف  لركيا  جتاري 
مبادلت بلغت 4 مليارات دولر ومر�شحة 
لارتفاع اإىل 5 مليارات دولر ح�شب تاأكيد 
اأردوغان، الذي �رصح يف وقت �شابق خال 
بوابة  اجلزائر  يعترب  اأنه  اجلزائر،  اإىل  زيارة 

اأنقرة نحو اإفريقيا. واأ�شافت اأن "عدم وجود 
رغم  واجلزائر  تركيا  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
الروابط القوية واملتجذرة يعد نق�شا كبريا، 
اخلطوات  اتخاذ  �شيتم  الله  �شاء  اإن  لكن 
نقل  ال�شياق  هذا  ويف  ب�رصعة".  الازمة 
البيان عن الوزير املنتدب للتجارة اخلارجية 
عي�شى بكاي، اأنه قدم ل�شفرية تركيا "مقرح 
تكتل لل�رصكات امل�شركة اجلزائرية الركية 
الأ�شواق  من  للعديد  ولوجهم  حيث  من 
العاملية". وهو ما ي�شري اإىل نية البلدين نحو 
التاأ�شي�ض لتكتل اقت�شادي جاد وهام وغزو 

الأ�شواق الإفريقية م�شتقبا.
لوؤي ي



�سركة النقل البحري للم�سافرين حت�سي خ�سائر تفوق الـ9 مليارات
الوطنية  املوؤ�ش�شة  تكبدت 
للم�شافرين  البحري  للنقل 
مليارات،    9 بقيمة  مالية  خ�شائر 
 17 منذ  رحاتها  تعليق  بعد 
تف�شي  اإثر  على  املا�شي  مار�ض 
ح�شب  امل�شتجد،  كورونا  وباء 
العام  املللديللر  عنه  ك�شف  مللا 
قرايرية  اأح�شن  للموؤ�ش�شة، 
نظمتها  ا�شتماع  جل�شة  خال 
جلللنللة الللنللقللل واملللوا�للشللات 
باملجل�ض  والا�شلكية  ال�شلكية 

الوطني. ال�شعبي 
"املوؤ�ش�شة  اأن  قرايرية  واأو�شح 
تللعللاين ملللن اأزمللللة مللاللليللة و 
يتعلق  فيما  �شيما  �شعوبات 
ب�شبب  الللعللمللال،  اأجلللور  بللدفللع 
البحرية".  رحللاتللهللا  تعليق 
اإدارة  اأن  امللل�للشللوؤول  واأ�للشللاف 

قلللرار  "تنتظر  املللوؤ�للشلل�للشللة 
ن�شاط  فتح  باإعادة  ال�شلطات 
الللبللحللريللة للل�للشللالللح الللنللقللل 
اأجل  من  للم�شافرين،  البحري 
اأوىل  وبرجمة  للن�شاط  العودة 
مربزا  وقت"،  باأ�رصع  الرحات 
يتكون  اجلزائري  الأ�شطول  اأن 
بن  "طارق  هي  �شفن  ثاث  من 
"اجلزائر"  و  "طا�شيلي"  زياد"، 
حوايل  منذ  اقتناوؤها  مت  والتي 
قرايرية،  وح�شب  �شنة.   19
ميكنه  ل  الأ�للشللطللول  هللذا  فللاإن 
الفرن�شي  الأ�شطولني  مناف�شة 
�شعف  مع  خا�شة  والإ�شباين، 
ما  وهللو  ال�شتيعابية  طاقته 
�شفن  كراء  اإىل  بال�رصكة  يدفع 
لتغطية  ال�شيفي  املو�شم  يف 
ال�شياق  ذات  يف  م�شريا  العجز، 

لنقل  الوحيدة  ال�شفينة  اأن  اإىل 
تون�ض  متتلكها  التي  امل�شافرين 
ا�شتيعابها  ن�شبة  تعادل  مثا 
بللاأن  وقلللال  الللثللاث.  �شفننا 
جانفي  يف  �شت�شتلم  اجلللزائللر 
ت�شتوعب  جديدة  �شفينة  املقبل 
باأن  توقع  لكنه  راكب،   1800
غري  �شتبقى  الإ�للشللافللة  هللذه 
اإنعا�ض  اإن  قللال  حيث  كافية، 
و�للشللعلليللة اللل�للرصكللة مللرهللون 
الدعم.  من  ملزيد  الدولة  بتقدمي 
بحرية  نقاط  فتح  اأن  واأو�شح 
هو  اأخرى  �شفن  واقتناء  جديدة 
�شيمكن  الذي  الوحيد  ال�شبيل 
وجللودهللا  فللر�للض  مللن  ال�رصكة 
وحتدث  زبائنها.  طلبات  وتلبية 
التي  الديون  ملف  عن  امل�شوؤول 
ال�رصكة،  عبئا على  ت�شكل  باتت 

ل�رصكة  امل�شتحقة  تلك  �شيما  ل 
حوايل  تبلغ  والتي  "نفطال" 
تدفع  اأن  يجب  مليارات   209
تطرقه  وعند  ال�شعبة.  بالعملة 
للللللخللدمللات املللقللدمللة لللزبللائللن 
اإىل  قرايرية  اأ�للشللار  ال�رصكة، 
املوؤ�ش�شة  تللذاكللر  اأ�للشللعللار  اأن 
امل�شافرين،  لنقل  الللوطللنلليللة 
الوجبات  فيها  حتت�شب  والتي 
الللللثللللاث، تللبللقللى اأقلللللل مللن 
يف  وذلللك  الأجنبية  العرو�ض 
ال�شعيفة  الإمللكللانلليللات  ظللل 
لللللل�للرصكللة، مللللربزا �لللرصورة 
وعي  وتعزيز  الذهنيات  تغيري 
واحلفاظ  احلر�ض  بللاأن  املواطن 
هو  العمومية  املمتلكات  على 
القمة  اإىل  للو�شول  الللبللاب 
والبقاء فيها.              لوؤي/ي
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الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد تتلقى 1500 �سكوى

لوؤي/ي
------------------

اأن  العربي  مللولي  واأو�للشللح 
يف  عنه  اأعلن  الللذي  امل�رصوع 
املا�شي  اأكتوبر  من  اخلام�ض 
�للشلليللدخللل حلليللز الللتللنللفلليللذ يف 
الللعللام  مللن  الأول  الللثللاثللي 
ال�شياق  ذات  ويف  الللداخللل. 
ك�شف مولي العربي اأن الهيئة 
حول  تقنية  بطاقة  باإعداد  قامت 
خرباء  على  �شتعر�ض  ال�شبكة 
مبنا�شبة  الأربعاء  اليوم  دوليني 
الف�شاد  ملناه�شة  العاملي  اليوم 
وعلى  دي�شمرب.   9 لل  امل�شادف 
املتحدث  اأكللد  مت�شل  �شعيد 
من�شة  عن  عبارة  ال�شبكة  اأن 
فعاليات  كللل  ت�شم  رقمية 
ترقية  منها  الللهللدف  املجتمع 
وتعزيز  الف�شاد  نبذ  ثقافة 
الللدميللقللراطلليللة الللتلل�للشللاركلليللة 
اجلمعوية  احلركة  دور  وتفعيل 
واإ�للرصاك  الف�شاد  مكافحة  يف 
و�شائل الإعام يف املهمة. ويف 
العربي  مولي  اأ�شار  ال�شياق 
دورهللا  �شيكون  ال�شبكة  اأن 
الفعاليات  جميع  جهود  توحيد 

لهم  احلماية  وتوفري  وتكوينها 
موؤكدا  الف�شاد،  عن   للتبليغ 
دور  اأهمية  على  ال�شياق  يف 
هذه  احتواء  يف  املدين  املجتمع 
الإبللاغ  وبخ�شو�ض  الآفلللة. 
مللولي  ك�شف  الللفلل�للشللاد  عللن 
تكون  اأغلللللبللهللا  اأن  الللعللربللي 
املبلغني  خ�شية  ب�شبب  جمهولة 
لفتا  للخطر.  التعر�ض  مللن 

�شمن  اأو�شت  الهيئة  اأن  اإىل 
ا�للشللراجتلليللتللهللا بلل�للشللن قللانللون 
باعتبارهم  املبلغني  يحمي 
من  احللللد  يف  فللعللال  عللنلل�للرصا 
الوطنية  الهيئة  وتلقت  الف�شاد. 
 1500 الللفلل�للشللاد  ملللنللاهلل�للشللة 
ح�شب   2019 يف  �للشللكللوى 
اأو�للشللح  الللذي  الللعللام  اأمينها 
تتحرك  الهيئة  م�شالح  اأن 

م�شنودة  ال�شكوى  كانت  اإذا 
اأخرى  جهة  من  موثقة.  باأدلة 
حلول  اأن  العربي  مولي  اعترب 
يف   105 املللرتللبللة  يف  اجلللزائللر 
لي�ض  الدولية  ال�شفافية  موؤ�رص 
ت�شعى  الهيئة  واأن  اجليد  بالأمر 
هذا  يف  اجلزائر  و�شع  لتح�شني 
التي  الو�شائل  بتعزيز  ال�شدد، 

م�شتقبا. الف�شاد  من  حتد 

ك�سف االأمني العام للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد �سعالل موالي العربي اأم�ض الثالثاء يف ت�سريح اإذاعي اأن م�ساحله 
ت�ستعد الإطالق ال�سبكة الوطنية للنزاهة يف اإطار ا�سرتاجتيتها ملكافحة الف�ساد واحلد منه.

ت�ستعد الإطالق �سبكة للنزاهة خالل الثالثي االأول من 2021

 

اجلزائر تدعو اإىل تطبيق 
القرارات االأممية يف ق�سية 

ال�سحراء الغربية
عمار  احلكومة،  با�شم  الر�شمي  الناطق  الت�شال  وزير  فتح 
لئحة  اإ�شداره  بعد  الأوروبللي،  الربملان  على  النار  بلحيمر، 

اجلزائر. يف  الإن�شان  حقوق  و�شعية  خالها  انتقد  خا�شة 
الرو�شية، على  “�شبوتنيك”  وكالة  مع  بلحيمر يف حوار  و�شدد 
للتدخل يف  دعوة  ثناياها  الأوروبي حتمل يف  الربملان  خرجة  اأن 

معينة. اأطراف  مل�شالح  وخدمة  للجزائر،  الداخلي  ال�شاأن 
الأوروبي  الربملان  باأن لئحة  للحكومة،  الر�شمي  الناطق  ويرى 
من  اجلزائر  �شد  اأحيكت  التي  الفا�شلة  املخططات  تعك�ض 
ا�شتقرارها  �رصب  دوما  حتاول  خارجية  واأطراف  لوبيات  طرف 
ال�شعبي. الوطني  اجلي�ض  الأوىل  بالدرجة  م�شتهدفة  وزعزعته 

الزمني  �شياقه  يف  جاء  املوقف  هذا   ” ال�شياق:  هذه  يف  وتابع 
بخ�شو�ض  راأيها  اإبداء  اجلزائرية  احلكومة  على  يفر�ض  الذي 
واخلللارج  للداخل  ر�شالة  وتقدمي  الأوروبللي،  الربملان  لئحة 
مغايرة،  بطريقة  تتعامل  اأ�شبحت  اجلديدة  اجلزائر  اأن  مفادها 
عن  املوروثة  الأبوية  الو�شاية  اأو  اجلوفاء  الدرو�ض  تقبل  ول 

ال�شتعمار”.
ت�شّبب  املغربي  ال�شلوك  اأن  اإىل  بلحيمر  اأ�شار  اآخر،  �شياق  ويف 
ما  وهو  امل�شّلح  النزاع  واإعللادة  جديد  من  الو�شع  تفجري  يف 
باملنا�شبة  تدعو  اجلزائر   ” م�شيفا:  مراراً،  اجلزائر  منه  حّذرت 
القرارات  وتطبيق  ر�شدها  اإىل  للعودة  امللكية  ال�شلطات 
اإحياء  اإعادة  طريق  عن  الإفريقي،  الحتاد  دور  بتفعيل  الأممية 
هذه  مبتابعة  ر�شميا  تكليفه  مت  الذي  والأمن  ال�شلم  جمل�ض  دور 

. لق�شية” ا
لقن�شليات  والبحرين  الإمللارات  فتح  م�شاألة  يخ�ّض  وفيما 
من  اجلزائر  اأن  ب�شاأنه  الت�شال  وزير  اأكد  العيون  مبدينة  لهما 
ومن  للدول،  الداخلية  ال�شيا�شات  يف  تتدخل  ل  املبداأ  حيث 
تقرير  يف  ال�شعوب  حق  مع  تظل  اجلزائر  كذلك  املبداأ  حيث 
ق�شية  تظّل  الغربية  ال�شحراء  ق�شية  اأّن  باعتبار  م�شريها 

ا�شتعمار. ت�شفية 
ق/و

بلحيمر يوؤكد:  

تعي�ض اأزمة مالية و�سعوبات يف ت�سديد اأجور العمال منذ تعليق الرحالت  

متعاملو الهاتف النقال ي�سرعون 
يف ا�ستغالل حزم الذبذبات 

املحررة
الربيد  وزير  مع  اجتماع  خال  النقال  الهاتف  متعاملو  اأكد 
عن  بومزار،  اإبراهيم  والا�شلكية،  ال�شلكية  واملوا�شات 
موؤخرا  املحررة  الذبذبات  حلزم  ا�شتغال  يف  الفعلي  �رصوعهم 
عن  بومزار  الوزير  وك�شف  التجهيزات،  حتديث  اإىل  اإ�شافة 
على  املحررة  الذبذبات  حزم  لتوفري  الإيجابية  النعكا�شات 
النموذجية  الللوليللات  م�شتوى  على  الإنللرنللت  تدفق  �شعة 
على  والا�شلكية  ال�شلكية  واملوا�شات  الربيد  وزير  و�شدد 

املواطنني. لفائدة  الوليات  �شائر  عرب  الإجراء  تعميم 
ق/و

انتقادات نقابية لالإجراءات املنظمة مل�سابقة الدكتوراه
الطابية  املللنللظللمللة  حتللفللظللت 
اجلللزائللريللة احللللرة عللن امللللادة 
اللل�للشللابللعللة للللللفلل�للشللل الللثللاين 
الأخللري  الللللوزاري  للمن�شور 
الللدكللتللوراه  مل�شابقة  املُللنللظللم 
الطلبة  اآلف  �شتحرم  باعتبارها 
امل�شابقة،  يف  امل�شاركة  مللن 
عللدم  اأو  لللغللائللهللا  بللاإ مللطللالللبللة 
على  رجللعللي  ثللر  بللاأ تطبيقها 

�شابقا. املتخرجني  الطلبة 
يراأ�شها  التي  املنظمة  وطالبت 
بلليللان  يف  �رصيبلي"  "فاحت 
اخللية  يف  النظر  بللاإعللادة  لها 

مدى  مبتابعة  املُكلفة  املركزية 
على  اللللربوتلللوكلللول  تللطللبلليللق 
الو�شية  الللللوزارة  م�شتوى 
وت�شخري  النقائ�ض  وا�شتدراك 
احلفاظ  اأجللل  من  الإمكانيات 
موؤكدة  الطالب،  �شحة  على 
الطلبة  مب�شري  املغامرة  رف�ض 
يتقاع�ض  م�شوؤول  اأي  وحما�شبة 
املريحة.  الللظللروف  تللوفللري  يف 
الطابية  املنظمة  وجلللددت 
الرامي  موقفها  احلرة  اجلزائرية 
اإ�شاح  عملية  يف  الإ�رصاع  اإىل 
والنتقال  اجلامعية  اخلللدمللات 

للطالب،  املبا�رص  الللدعللم  اإىل 
�شد  بالوقوف  اأطرافا  متهمة 
يف  اإ�للشللاحلليللة  عللمللللليللة  اأي 
رهينة  يللزال  ما  الللذي  القطاع 
ت�شتفيد  ببارونات  و�شفهم  من 
ح�شاب  على  اخلدمات  ريع  من 
�شياق  ويف  الطالب.  م�شلحة 
التدخل  ا�شتنكرت  مللغللايللر، 
الأوروبلللي  للللللربملللان  ال�شافر 
م�شددة  الداخلي،  ال�شاأن  يف 
بللدا  اأ تر�شخ  لللن  اجلللزائللر  اأن 
كما  الطلبة  واأن  للم�شاومات 
�شيقفون   1956 �شنة  وقفوا 

من  كل  �شد  منيعا  �شدا  اليوم 
بوحدة  امل�شا�ض  نف�شه  له  تخول 

الوطن.  وا�شتقرار 
وبلللخللل�لللشلللو�لللض الللقلل�للشلليللة 
املنظمة  بيان  اأدان  ال�شحراوية، 
املكتب  اجللتللمللاع  تللوج  اللللذي 
ال�شعب  له  يتعر�ض  ما  الوطني 
اللل�للشللحللراوي، جمللللددا دعللم 
باعتبارها  للق�شية  املنظمة 
يف  ا�شتعمار  ت�شفية  م�شاألة 
يف  التعجيل  اإىل  حتتاج  اإفريقيا 

امل�شري. تقرير  ا�شتفتاء  اإجراء 
لوؤي/ي

تراجع اأ�سعار النفط

خ�شائر  من  زاد  مما  الثاثاء،  اأم�ض  النفط،  اأ�شعار  تراجعت 
فيه  �شددت  الللذي  الوقت  يف  جللاءت  التي  ال�شابقة  اجلل�شة 

املياد. عيد  خال  الإغاق  اإجراءات  كاليفورنيا  ولية 
يعادل  ما  اأو   ،٪  1.1 بل  برنت  خلام  الآجلة  العقود  وتراجعت 
ال�شاعة  بحلول  للربميل  دولًرا   48.28 اإىل  لت�شل  �شنًتا،   51

اجلزائر. بتوقيت   08:44
الو�شيط  تك�شا�ض  غرب  خلام  الآجلة  العقود  تراجعت  فيما 
 45.31 اإىل  لت�شل  �شنًتا،   45 يعادل  ما  اأو   ،٪  1 بل  الأمريكي 
دولًرا للربميل.                                                       ق/و

ب�سبب ما اعتربته حرمان اآالف الطلبة من امل�ساركة فيها  
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و�سع الفالحة �سيكون يف مهب الريح خالل �سنوات 
قليلة القادمة

علي حممد 
----------------  

ملنتوجه  الدولة  حماية  بعدم 
وامل�شاربات  الك�شاد  مللن 
والللتللاعللبللات، واملللعللرو�للض 
ت�شدد  ل  جدا  بخ�شة  ثمان  باأ
نللتللاج  بلل�للشللط تللكللاللليللف الإ اأ
وا�شح  غياب  مع  الباهظة، 
تنظم  وقلللوانلللني  لللليلللات  لآ
الفاحة  حلماية  �للشللواق  الأ
�شواء  حد  على  وامل�شتهلك 
كل  يف  بلله  معمول  هللو  كما 

املتقدمة. العامل  دول 
يف  التن�شيقية  وتللوا�للشللل 
هاته  ا�للشللتللمللرار  اأن  بيانها 
كل  املللتللكللررة  الللو�للشللعلليللة 
�شيجعل  زراعللللي  مللو�للشللم 
الريح  مهب  يف  الفاحة  من 
قللادمللة،  قليلة  �للشللنللوات  يف 
الفاحني  حجم  تقل�ض  وتوقع 
ينذر  ما  وهللو  وم�شاحاتهم، 
تعي�شها  قد  حقيقية  بللاأزمللة 
�شلبي  ب�شكل  ثر  وتوؤ بادنا 

علللللى اقللتلل�للشللادنللا الللوطللنللي 
با�شطرابات  اأ�شا  ثر  املتاأ

الدويل. النفط  �شوق 
اأن  الللتللنلل�للشلليللقلليللة  وقلللاللللت 
معر�شا  بات  املحلي  الفاح 
كل  من  املف�شوح  لا�شتغال 
يف  به  ال�شلة  ذات  اجلهات 
املوؤ�ش�شات  حماية  غياب  ظل 
باملبيدات  بداية  له،  الر�شمية 
باتت  التي  والبذور  والأدوية 
مراقبة،  وغري  م�شاربة  حمل 
�للشللعللار  واللللتلللي تلل�للشللللله بللاأ
املللرات  علل�للرصات  م�شاعفة 
الأ�شلي  ب�شعرها  مقارنة 
يطرح  ما  املنتجة،  الدول  يف 
هذا  عللن  عميقة  تلل�للشللاوؤلت 
الللو�للشللع اخللللطلللري، وعلللدم 
يف  املعنية  اجلهات  �شفافية 
عاقة  للله  مللا  كللل  تو�شيح 
بللقللطللاع الللفللاحللة املللعللتللرب 
القت�شاد  وركلليللزة  �شا�ض  اأ

لوطني. ا
بالقول  التن�شيقية  تاأ�شف 
يتناول  اأن  املخزي  من  نلله  اأ  :

الهرم  اأعلللللى  مللن  امللل�للشللوؤول 
الفاح  ينتجه  ما  اأ�شفله  اإىل 
الللللكللللادح امللللغلللللللوب علللللى 
�شعر  اأن  يللدري  ول  ملللره،  اأ
من  اللللواحلللد  الللكلليلللللوغللرام 
دينار   10 يتعد  مل  الطماطم 
املا�شية،  يلللام  الأ بع�ض  يف 
حتى  يغطي  ل  �شعر  وهللو 
الأمر  وهو  ح�شادها،  تكاليف 
البطاطا  حم�شول  مع  نف�شه 
هذه  يف  املحا�شيل  وبللاقللي 
مو�شم  كللل  ويف  املللرحلللللة، 
ول  الو�شعية  تتكرر  زراعي 

تنادي!. مل  حياة 
الو�شعية  هاته  ان  وت�شيف: 
تتبواأها  باتت  التي  اخلطرية 
وباقي  الللوادي  يف  الفاحة 
اأ�شبحت  الللوطللن  وليلللات 
على  وخيمة  بعواقب  تنذر 
هلللم الللقللطللاعللات احللليللويللة،  اأ
تدخل  ال�رصوري  من  وبللات 
العليا  اجلللهللات  مللن  فلللوري 
الن�شاط  ع�شوائية  ملراجعة 
مبا�رصة  وربللطلله  الللفللاحللي 

وحمايتها  الللدولللة  مبللرافللقللة 
يللجللري مع  مللا  غلللرار  علللللى 
حملل�للشللويل الللقللمللح والللتللبللغ، 
فللنللجللاح الللفللاحللة والللفللاح 
لاقت�شاد  جنللاح  هو  عموما 

لوطني. ا
العناء  هللذا  كل  اأن   وتللوؤكللد 
بولية  الفاح  يتكبده  الذي 
اللللللوادي ويلللكلللون عللر�للشللة 
ت�شافر  يتطلب  فللا�للض،  لللاإ
اجلللهللود املللحللللليللة مللن خللال 
الفاحية  اجلللمللعلليللات  احتلللاد 
املللدين  املجتمع  ومنظمات 
والللل�لللشلللللللطلللات اللللولئللليلللة 
الفاحة  ت�رصر  دون  للحيلولة 
م�شاحاتها  وتقل�ض  م�شتقبا 
�شار  اأ كما  ال�شنوات،  قادم  يف 
خال  وخمت�شون  خرباء  ليه  اإ
حتلياتهم. يف  املا�شية  الفرة 

الوطنية  التن�شيقية  وتنا�شد 
للللللمللجللتللمللع املللللدين لللوليللة 
ال�شيد  الأول  الوزير  الوادي 
النظر  جلللراد  الللعللزيللز  عللبللد 
الو�شعية  يف  وعمق  بجدية 
الفاحة  لقطاع  امل�شطربة 
نحو  وال�شعى  �شنوات  منذ 
اليد  وو�شع  حوكمته  حتقيق 
به  معمول  هللو  مثلما  عليه 
كي  املللتللحلل�للرصة،  اللللدول  يف 
لوبيات  طائل  حتت  يكون  ل 
وامل�شتغلني  وامل�شاربني  املال 
�شواء  امل�شتويات  كل  على 
خللارجللهللا،  اأو  الللبللاد  داخلللل 
باملبيدات  تعلق  مللا  خا�شة 
مبايري  امل�شتوردة  والللبللذور 
تطالب  كللمللا  الللللللدولرات. 
جلنة  بت�شكيل  التن�شيقية 
و�شعية  لللدرا�للشللة  وطللنلليللة 
الللقللطللاع بللكللل �للشللفللافلليللة، 
تكمن  جديدة  اليات  واقراح 
مع  بلللامللللوازاة  حللمللايللتلله  مللن 

امل�شتهلك. حماية 

فيه  يقع  الذي  اخلطري  للتخبط  اأ�سفها  عن  فيه  اأعربت  بيانا  الوادي  لوالية  املدين  للمجتمع  الوطنية  التن�سيقية  ن�سرت 
ليتفاجاأ  اأجل توفري ما لذ وطاب من اخل�سار يف االأ�سواق املحلية والوطنية،  اأن  الفالح املحلي املجتهد بكل ما ميلك من 

والديزل. الغاز  كمحركات  الو�سائل  اب�سط  با�ستخدام  ذاتي  عناء  بعد 

وتوؤكد: اخلطر  ناقو�ض  تدق  الوادي  لوالية  املدين  للمجتمع  الوطنية  التن�سيقية 

اجلللرميللة  مكافحة  اإطلللار  يف 
نللواعللهللا  اأ ب�شتى  احللل�للرصيللة 
منها  املللتللعلللللقللة  ل�للشلليللمللا 
متكن  بللاملللخللدرات  باملتاجرة 
حا�شي  دائللرة  اأمللن  عنا�رص 
من  اللللوادي  بللوليللة  خليفة 
للمخدرات  مبروجني  الإطاحة 
كلغ   03 عن  يزيد  ما  وحجز 

املعالج. الكيف  من 
تعود  العملية  تفا�شيل   
امل�شلحة  عنا�رص  تلقي  اإىل 
ملللعلللللومللات مللفللادهللا قلليللام 
الثاين  العقد  يف  �شخ�شني 
من  يللنللحللدران  الللعللمللر  مللن 
باإدخال  جمللاورتللني  بلديتني 
اإىل  املللخللدرات  مللن  كميات 
على  بللنللاء  للليللتللم  املللديللنللة، 
اإعللداد  امل�شتقاة  املعلومات 
خللطللة عللمللللليللاتلليللة كللللللللت 
اأحلليللاء  بللاأحللد  بتوقيفهما 
اأ�شفرت  العملية  املللديللنللة، 
من  �شفيحة   18 حجز  عللن 
 03 بل  وزنها  قدر  املخدرات 
كافة  متام  اإ بعد  غ   250 و  كلغ 
الازمة  القانونية  الإجراءات 
جللزائللي  ملللللف  اإعلللللللداد  مت 
اأمام  وتقدميهما  للمتورطني 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 

. قليميا اإ
مللللللن اللللللللوادي يللوقللف  واأ
ال�رصقة  عملية  يف  متورطني 

لعنف با
اجلللرائللم  مكافحة  اإطلللار  يف 
�للشللخللا�للض و  املللا�للشللة بللالأ
يام  الأ خال  متكن  ممتلكاتهم 
عنا�رص  املللا�للشلليللة  القليلة 
باأمن  الرابع  احل�رصي  الأمن 
توقيف  مللن  اللللوادي  وليللة 
الثاين  العقد  يف  �شخ�شني 
عملية  يف  تورطا  العمر  من 

بالعنف. �رصقة 
حلليللثلليللات الللقلل�للشلليللة تللعللود 
ذات  تلقتها  �للشللكللوى  اإىل 
امللل�للشلللللحللة ملللن قللبللل اأحلللد 
امللللواطلللنلللني بللخلل�للشللو�للض 
بالعنف  لل�رصقة  تعر�شه 
من  ابي�ض  �شاح  بوا�شطة 
من  ينحدران  �شابني  طللرف 
مبلغ  طالت  الولية  عا�شمة 
ليتم   ، ال�شحية  بحوزة  مايل 
وبعد  الق�شية  يف  حتقيق  فتح 
الر�شد  و  املعلومات  جمع  
من  متكنوا  فيهما  للم�شتبه 
املبلغ  ا�شرجاع  و  توقيفهما 
املللايل امللل�للرصوق واملللقللدر ب 

. �شنتيم  مليون   14
الإجراءات  كافة  ا�شتيفاء  بعد 
ملف  اإعللللداد  مت  الللقللانللونلليللة 
قلل�للشللائللي �للشللد املللتللورطللني  
ملللللام اجلللهللات  وتللقللدميللهللا اأ

قليميا. اإ املخت�شة  الق�شائية 
ق.م

مللر مللن اللل�للشلليللد مللديللر  بللاأ
احلللمللايللة املللدنلليللة لللوليللة 
م�شالح  قللامللت   ، اللللوادي 
احلللمللايللة املللدنلليللة لللوليللة 
خلية  يف  املتمثلة  اللللوادي 
وحدة  و  والت�شال  العام 
الللطللالللب الللعللربللي مللوؤخللرا 
لعائلة  تللفللقللديللة  بلللزيلللارة 
بن  ب�شحراء  الرحل  البدو 

حالة  على  لاأطمئنان  ڨ�شة 
الدين"  "ن�رص  الللر�للشلليللع 
طرف  من  توليده  مت  الللذي 
الثانوية  الللوحللدة  اأعللللوان 
بالطالب  املدنية  للحماية 
حيث  يام،  اأ  10 منذ  العربي 
الر�شيع  احلماية  اأعوان  وجد 

جيدة. �شحة  يف  واأمه 
علي حممد 

جللرح  و  �للشللخلل�للشللان  تلللويف 
اآخلللر، يللنللحللدرون مللن وليللة 
انحراف  حللادث  يف  الللوادي، 

�شاعة  يف  �شياحية،  �شيارة 
مللبللكللرة مللن يلللوم الثللنللني، 
بني  الللرابللط  الللطللريللق  عللرب 

يف  والوادي،  م�شعود  حا�شي 
ال�شبع،  بئر  امل�شماة  املنطقة 
ذكر  و  ورقلة.  ولية  قليم  باإ
يتمثل  احللللادث  اأن  م�شدر 
من  �للشلليللارة  انلللحلللراف  يف 
و  اآك�شنت«  »هيونداي  نوع 
الأمتار،  لع�رصات  انقابها 
ورقلللللة عرب  قللللليللم وليلللة  بللاإ
مدينة  يربط  الللذي  الطريق 
ببلدية  ملل�للشللعللود  حللا�للشللي 
الوادي،  ولية  جنوب  الرباح 
و  �شابني  وفللاة  خلف  حيث 
كلهم  ينحدرون  ثالث،  جرح 
نقلهم  مت  الرباح،  بلدية  من 

احلماية  م�شالح  طللرف  مللن 
حفظ  م�شلحة  اإىل  املدنية 
الوطني  الدرك  فتح  و  اجلثث 
�للشللبللاب  للللللتللحللقلليللق حلللول اأ
اإىل  �للشللارة،  الإ احلللادث.جتللدر 
ت�شبب  الللطللريللق،  ذات  اأن 
حوادث  عدة  يف  ال�شنة  هذه 
با�شطدام  �شواء  مميتة  �شري 
جراء  انحرافها  اأو  املركبات 
اهللراء يف  الللرمللال و  زحللف 
عن  ناهيك  مقاطعه،  بع�ض  
ال�رصعة  و  الب�رصي  العامل 

 . ملفرطة ا
ق.م

فيما اأمن الوادي يوقف متورطني يف عملية ال�سرقة بالعنف

اأمن حا�سي خليفة يحجز اأزيد 
من 03 كغ من املخدرات

اأعوان احلماية املدنية يطمئنون 
على حالة ر�سيع ب�سحراء بن ق�سة

ال�سحايا جميعهم من والية الوادي

قتيالن و جريح يف انحراف �سيارة بني حا�سي م�سعود والوادي 
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�سكان م�سعد باجللفة.. يثورون ويغلقون مقر 
الدائرة!                     

عمر ذيب  
---------------- 

اأ�شهر  ع�رصة  من  اأكرث  م�شت  لكن 
دون  الللوعللود  تلك  اإعللطللاء  عللن 
اأجربهم  الذي  مللر  الأ تتج�ّشد،  اأن 
الدائرة  مقر  غلق  على  املرة  هذه 
ال�شلطة  مُمثل  ح�شور  حني  اإىل 
باديا  كان  ال�شديد  ّثر  التاأ الولئية، 
اإفراغ  اإىل  دفعهم  وجوههم  على 
�شغط  من  خواطرهم  يف  ما  كل 
وهم  الأخلللرية،  الآونلللة  يف  وقلق 
مكتوب  ورقية  لفتات  يحملون 
الللكللاذبللة،  للللللوعللود  "ل  عليها 
الإيجار  من  عانينا  الللوايل،  نريد 
و  جاهزة  �شكنات  بينا،  ح�ّشوا 
عن  فللللراج  الإ مت  هلل�للشللة،  بيوتنا 
البلديات  كل  يف  ال�شكن  قوائم 
املواطنون  هّدد  وقد  بلديتنا"  اإل 
ب�شبب  الحتجاجات  بت�شعيد 
بوعوده  الدائرة  رئي�ض  التزام  عدم 
هللروب  جمللّرد  اإل  تكن  مل  التي 
وقللتللي مللن حتللّمللل امللل�للشللوؤوللليللة! 

�شهر  من  الباقية  يام  الأ واأمهلوه 
املتكرر  التاأجيل  لتدارك  دي�شمرب 
�شيا�شة  وو�للشللع  فيه،  واملبالغ 
والتجاهل  والتثاقل  التماطل 
ب�شيا�شة  وا�للشللتللبللدالللهللا  جللانللبللا 
ولي�شت  تكليف  امللل�للشللوؤوللليللة 
اجلدية  على  ترتكز  التي  ت�رصيف، 
اأجللل  مللن  والللنللزاهللة  وال�شجاعة 
املواطن  بق�شايا  احلقيقي  التكفل 

الأولللويللات،  �شلم  يف  املُ�شنفة 
املت�رّصرين  من  الكثري  اأبدى  كما 
من  تذّمرهم  ال�شكن  اأزمللة  مللن 
للم�شوؤولني  ال�شلبي  التعامل 
ال�رصعية،  مطالبهم  مع  املحليني 
الولئية  ال�شلطات  اأقرتها  التي 
اأكللرث  يف  اللللوايل  عنها  وحتلللّدث 
لاإعاميني  واأكدوا  منا�شبة،  من 
وقفتهم  بتغطية  قللامللوا  اللللذي 

بقاء  حالة  يف  نلله  اأ الحتجاجية 
�شيتجمهرون  حاله  على  الو�شع 
يف  الدخول  مع  الولية  مقر  اأمام 
مل  نللهللم  لأ الطعام،  عللن  اإ�لللرصاب 
مع�شلة  مواجهة  بو�شعهم  يعد 
كل  فاقت  التي  احلللادة  ال�شكن 
فهم  والأو�للشللاف،  الت�شورات 
يف  العي�ض  قلل�للشللاوة  يللتللكللبللدون 
الكثري  تللوفللر  ظللل  يف  اللللعلللراء 
التي  اجلللاهللزة  اللل�للشللكللنللات  مللن 
للحيوانات  مللرتللعللا  اأ�للشللبللحللت 
ُمكّد�شة  ملفاتهم  لتبقى  ال�شالة! 
امل�شالح  مكاتب  اأدراج  حبي�شة 
الواقع  لهذا  وكنتيجة  املعنية، 
اأهللل  منه  ي�شكو  الللذي  امللللزري 
للمرة  هللللوؤلء  يللطللالللب  م�شعد 
اأ�شحاب  حترك  ب�رصورة  الأخرية 
اللللقلللرارات والأوامللللللر لتللخللاذ 
نللهللاء  الإجللللللراءات اللللازملللة، لإ
اأتعبت  التي  الق�شية  م�شاكل 
كواهلهم  ثللقلللللت  واأ معنوياتهم 
احلرمان  مقاومة  على  واأرغمتهم 

ل�شنوات.  والأمل 

جّدد الع�سرات من �سكان مدينة م�سعد بوالية اجللفة احتجاجهم عند بوابة مقر الدائرة، تعبريا عن رف�سهم لتماطل 
امل�سوؤولني يف الك�سف عن قائمة امل�ستفيدين من ال�سكنات االجتماعية، رغم الوعود التي تلقوها من رئي�ض الدائرة الذي اأّكد 

لهم من خاللها اأن عملية اال�ستفادة �ستكون يف اأقرب االآجال.

ال�سكن                   من  امل�ستفيدين  قائمة  عن  االإفراج  يف  التاأّخر  بفعل 

توات  نللادي  يللام  الأ هللذه  يح�رص 
بدار  والفكري  الثقايف  بداع  لاإ
لتنظيم  اأدرار،  لللوليللة  الثقافة 
افرا�شية،  دوللليللة  �شعر  خيمة 
من  ابتداء  اخليمة  النادي  وينظم 
وي�شدل  اجلاري  دي�شمرب   10 يوم 
نف�ض  من   12 يوم  عليها  ال�شتار 

مع  بالتن�شيق  وينظمها  ال�شهر، 
الثقافة  ودار  الثقافة  مديرية 
ويتم  بللالللوليللة،  �شيباين  حممد 
دار  �للشللفللحللة  علللللى  الللعللر�للض 
الللثللقللافللة، وحلل�للشللب املللعللومللات 
من  عليها  حت�شلنا  التي  الأولية 
الأدراريلللة  واملللبللدعللة  ال�شاعرة 

بلليللوبللة عللائلل�للشللة، يلل�للشللارك يف 
من  ال�شعراء  من  العديد  اخليمة 
بينهم  من  الوطن،  وخارج  داخل 
وم�شهورين  معروفني  �شعراء 
خال  من  الدويل  امل�شتوى  على 
و�شل  وقد  ال�شعرية،  بداعاتهم  اإ
م�شاركتهم  اأكلللدوا  الللذيللن  عللدد 

املا�شي،  اجلمعة  يللوم  غاية  اإىل 
اجلزائر،  من  م�شاركا  خم�شون 
الللدول  مللن  م�شاركا  وعلل�للرصون 
املتتبعني  خللال  ومللن  العربية، 
ينتظر  للخيمة  التح�شري  لعملية 
كبريا.                                                                                            جناحا  اخليمة  حتقق  اأن 
عبدالرحمن بلوايف 

واملجتمع  الللقللانللون  خمللرب  يوا�شل 
بولية  درايللة  اأحمد  جلامعة  التابع 
بتقنية  اللللنلللدوات  تنظيم  اأدرار 
ليوم  برمج  حيث  بعد،  عن  التحا�رص 
دي�شمرب   10 لللل  املللوافللق  اخلمي�ض 
مبنا�شبة  اإحللداهللمللا  نللدوتللان  اجلللاري 
الحتياجات  لللذوي  العاملي  اليوم 
يوم  به  الحتفال  يتم  الذي  اخلا�شة 
وينظمها  �شنة،  كل  من  دي�شمرب   03
الللولئللي  املللكللتللب  مللع  بالتن�شيق 
باأدرار،  الوطنية  الرائد  اجليل  جلمعية 
باجلامعة،  النف�شية  امل�شاعدة  ومركز 
الربوفي�شور  مللن  كللل  ويللوؤطللرهللا 
املكتبات  علم  �شتاذ  اأ اأحممد  مولي 
حمليل  والربوفي�شور  باجلامعة، 
باجلامعة،  القانون  �شتاذ  اأ �شالح 
�شتاذة  اأ �شميحة  دليل  والدكتورة 
الأرطللوفللونلليللا بللنللفلل�للض اجلللامللعللة، 
وتنطلق  ميت،  جوجل  تقنية  عللرب 
م�شاء  الرابعة  ال�شاعة  من  الندوة 
ال�شاد�شة،  ال�شاعة  على  وتنتهي 
التي  الثانية  الندوة  تنطلق  حني  يف 
حلقوق  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  تنظم 

دي�شمرب   10 ي�شادف  الذي  ن�شان  الإ
ال�شابعة  ال�شاعة  على  �شنة  كل  من 
التقنية،  بنف�ض  وتللنللظللم  ملل�للشللاء 
ن�شطة  لاأ الفرعية  املديرية  وتنظمها 
والريا�شية،  والثقافية  العلمية 
احلقوق  وكلية  املخرب  مع  بالتن�شيق 
ثاث  وتت�شمن  ال�شيا�شية،  والعلوم 
اأجيال  عنوان:  حتت  الأوىل  مداخات 
والتطور(،  ة  )الن�شاأ ن�شان  الإ حقوق 
�شالح،  حمليل  الربوفي�شور  يوؤطرها 
ن�شان  الإ حقوق  بعنوان:  والثانية 
قانونية  )قللراءة  ن�شاين  الإ والأمللن 
الدكتورة  توؤطرها  املقاربات(  يف 
�للشللتللاذة الللقللانللون  بللايللة فللتلليللحللة اأ
عنوانها:  والثالثة  اأدرار  بجامعة 
 2020 د�شتور  يف  ن�شان  الإ حقوق 
لوين  الدكتورة  توؤطرها  اجلزائري، 
بجامعة  القانون  �للشللتللاذة  اأ ن�شرية 
الندوتني  تلقى  اأن  وينتظر  البويرة، 
يلللام  والأ كامللتقيات  كللبللريا  جنللاحللا 
نظمها  التي  والللنللدوات  الدرا�شية 

قبل. من  املخرب 
عبدالرحمن بلوايف 

العايل  التعليم  قللطللاع  �شيتدعم 
غرداية  بولية  العلمي  والبحث 
بيداغوجي  مقعد   2000 با�شتام 
يف  واملتمثل  املللو�للشللم  هللذا  خللال 
واحلياة  الطبيعة  لعلوم  جديدة  كلية 
به  �رّصح  ما  ح�شب  الأر�ض  وعلوم 
الربوفي�شور  غرداية  جامعة  رئي�ض 
 53 يوؤطرها  �شا�شي،  بن  ليا�ض  اإ
خمربا   18 ت�شم  حيث  دائما،  �شتاذا  اأ
 4 لل  بالإ�شافة  عالية  مبوا�شفات 
 1200 لل  جمموعها  يت�شع  مدرجات 
املهام.  متعددة  قاعة   40 مع  طالب 

�شينطلق  الللتللي  امللل�للشللاريللع  وعللن 
اإجنللازهللا بللعللد اتللخللاذ الإجللللراءات 
والتقني،  املايل  امللف  يف  الازمة 
املللدى  على  �للشللغللال  الأ �شتنطلق 
رئا�شة  مللقللر  اإجنلللاز  يف  الللقللريللب 
جديدة  كلية  عللن  ف�شا  اجلامعة 
والتجارية  القت�شادية  للعلوم 
ا�شتيعاب  بطاقة  الت�شيري  وعلوم 
جديد  بلليللداغللوجللي  مقعد   2000
كربى  مركزية  ملكتبة  بالإ�شافة 
ا�شتيعاب  بطاقة  جامعية  قامة  واإ

�رصير.   1000
اجلديدة  املن�شاآت  تلك  �شاأن  ومن 
تخفيف  يف  ت�شاهم  اأن  باجلامعة 
الطلبة  اإجمايل  يبلغ  حيث  ال�شغط، 
 16000 من  اأكرث  غرداية  بجامعة 
تخ�ش�شا،   43 على  موزعني  طالب 
 50 بن�شبة  التاأطري  عجز  ويبقى  هذا 
تواجه  التي  التحديات  اأهم  باملائة 

بالولية.  القطاع 
ق�شمني  من  اجلديدة  الكلية  وتتكون 
الذي  البيولوجيا  ق�شم  �شا�شيني،  اأ
يف  تخ�ش�شات   3 على  يللتللوزع 
البيئة  علم  منها  اللي�شان�ض  طور 
التطبيقية  والبيوكيماء  واملحيط 
وملليللكللروبلليللولللوجلليللا، بللالإ�للشللافللة 
وهما  املا�شر  طور  يف  لتخ�ش�شني 
تطبيقية،  وبيوكيمياء  وحميط  بيئة 
 3 في�شم  الفاحية  العلوم  ق�شم  ما  اأ

اللي�شان�ض  طور  يف  تخ�ش�شات 
وحماية  الللنللبللاتللي  نللتللاج  الإ منها 
مع  احللليللواين  نللتللاج  والإ النباتات 
املا�شر  طللور  يف  واحللد  تخ�ش�ض 
باعتبار  الللنللبللاتللات،  حماية  وهللو 
غرداية  بولية  الفاحة  قطاع  اأن 
حيث  مللن  نوعية  قللفللزة  حقق  قللد 
املفيدة،  الفاحية  امل�شاحة  تو�شع 
م�شتوى  على  الن�شاط  وع�رصنة 
وبلدية  املنيعة  املنتذبة  الللوليللة 
اجلللهللود  بف�شل  لللفللحللل،  حللا�للشللي 
الدولة  توجهات  مع  متا�شيا  املبذولة 
بحيث  احليوي،  القطاع  هذا  لرقية 
الفاحية  امل�شاحة  هللذه  �شمحت 
بالتحول  الفاحة  لقطاع  املزروعة 
للتنمية  رئلليلل�للشللي  حملللرك  اإىل 
املحلية  والقت�شادية  الجتماعية 
قدرات  على  تتوفر  التي  بغرداية، 
يف  امل�شاهمة  من  متكنها  متنوعة 
و�شمان  للوطن  الغذائي  الأمللن 
للفاحني  ومداخيل  �شغل  منا�شب 
الطلبة  خلللربة  مللن  وال�للشللتللفللادة 

�شاتذة.  والأ
الكلية  تخ�ش�شات  اأن  عن  ف�شا 
�شت�شاهم  احليواين  نتاج  الإ جمال  يف 
الفاحني  بتوجيه  ال�رصكاء  مع  حتما 
ومللربللي احللليللوانللات علللللى غللرار 
ومتليلي،  و�شب�شب  القرارة  مدن 
الرثوة  يف  وفري  نتاج  اإ حتقيق  من  
مما  احلليب  مللادة  خا�شة  احليوانية 
ذاتي  اكتفاء  حتقيق  من  �شيمكنها 
الللطللازج  احلليب  نللتللاج  اإ جمللال  يف 
املادة  بهذه  اأخللرى  وليللات  ومتوين 

 . ئية ا لغذ ا
بعدما  النور  امل�شاريع  هذه  و�شرى 
يف  كبريا  تراجعا  الولية  �شجلت 
وهجرة  املقاولني  توقف  بعد  التنمية 
التي  الأحداث  نتيجة  العاملة  اليد 
الكارثة  فيها  مبا  غرداية  �شهدتها 

 .2008 ل�شنة  الطوفانية 
عامر.ع بن 

الهادف  العملياتي  الربنامج  اإطار  يف 
مبختلف  احل�رصية  اجلرمية  حماربة  اإىل 
امل�شلحة  عنا�رص  متكنت  اأ�شكالها، 
باأمن  الق�شائية  لل�رصطة  الولئية 
نوفمرب  �شهر  خال  الأغواط  ولية 
 2020 اجلارية  ال�شنة  من  املا�شي 

حمل  �شخ�شا   )44 ( توقيف  مللن 
�شادرة  ق�شائية  اأوامر  مبوجب  بحث 
يف  لتورطهم  الق�شائية  اجلهات  عن 
ليتم  الإجرامية،  الق�شايا  من  العديد 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  ذلك  ثر  اإ على 
حللق  يف  الللللازمللللة  الللقللانللونلليللة 

تقدميهم  وبعد  املوقوفني،  الأ�شخا�ض 
�شخ�شا   )12 ( يداع   اإ مت  العدالة  اأمام 
�شدرت  فيما  العقابية،  املوؤ�ش�شة 
ق�شائية  اأحللكللام  البقية  حللق  يف 
م�شالح  ن�شاطات  لتبقى  خمتلفة، 
مكافحة  يف  امليدانية  الولية  اأمن 

اأ�شكالها  مبختلف  احل�رصية  اجلرمية 
متوا�شلة،  الخت�شا�ض  قطاع  عرب 
�للشللخللا�للض  ملللن اأجللللل حللمللايللة الأ
بالأمن  ال�شعور  تعزيز  واملمتلكات، 

املواطنني. لدى  وال�شكينة 
ق/ج

من  ممول  م�رصوع  جت�شيد  اإطللار  يف 
للبيئة  الوطني  ال�شندوق  طللرف 
مديرية  �رصعت   fenel وال�شاحل 
من  اأكرث  منذ  اأدرار  بولية  البيئة 
م�شاحات  اإجنلللاز  عملية  يف  �شنة 
حيث  الولية،  م�شتوى  على  خ�رصاء 
حمور  وتهيئة  حدائق   04 اإجنللاز  مت 
ما  اأ ال�شابقة،  ال�شنوات  يف  دوران 
�شنة  اأي  ال�شنة،  لهذه  بالن�شبة 
النهاية،  على  ت�شارف  التي   2020
الأول خط  فقد مت جت�شيد م�رصوعني، 
طريق  كلم   4 بل  م�شجر  ترا�شفي 
والثاين  منجز،  بلكبري  حممد  املطار 
التابعة  الللنلل�للرص  م�شتلة  تهيئة 
 20 بحي  الواقعة  الغابات  ملحافظة 
من  �شابا   14 اإدماج  مت  والتي  اأوت 

فيها،  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 
الولية  وايل  ذلللك  على  �لللرصف  واأ
الللعللربللي بللهلللللول خللال الحللتللفللال 
الحتياجات  لذوي  العاملي  باليوم 
امل�شاريع  يخ�ض  فيما  ما  اأ اخلا�شة، 
م�رصوع  اإجناز  �شينطلق  امل�شتقبلية، 
الطريق  قرب  فرباير   18 بحي  حديقة 
م�شاريع  وهناك  للمطار،  املللوؤدي 
اأماكن  يف  ال�شياق  نف�ض  يف  اأخرى 
الذي  الأخ�رص  املخطط  ح�شب  اأخرى 
درا�شات،  مكتب  قبل  من  اإجنازه  مت 
كورونا  فريو�ض  ملكافحة  وبالن�شبة 
اأ�شبوعية  برامج  البيئة  مديرية  تعد 
الك�شافة  اجلمعيات،  مع  بالتن�شيق 
احلماية  الأحمر،  الهال  الإ�شامية، 
للتطهري،  الوطني  الديوان  املدنية، 

موؤ�ش�شة  و  العمومية،  الأ�شغال 
ويتم  التقني،  الللردم  مراكز  ت�شيري 
اإعدادها  يتم  التي  الربامج  خال  من 
للموؤ�ش�شات  والتطهري  التعقيم 
املوؤ�ش�شات  ذلك  يف  مبا  العمومية 
التدخات  و�شلت  وقد  الربوية، 
البيئة  مديرية  فيها  �شاركت  التي 
فريو�ض  مكافحة  اإجراءات  اإطار  يف 
اإىل  املللر�للض  ظللهللور  منذ  كللورونللا 
املديرية  واأطلقت  تدخات،   1103
وتوعية  حت�شي�ض  وقوافل  حمات 
البيئة  علللللى  بللاملللحللافللظللة  تتعلق 
كوفيد  كورونا  فريو�ض  ومكافحة 
ال�شيد  رعللايللة  حتللت  امل�شتجد   19
�رصكائها  مللع  بالتن�شيق  اللللوايل 
والك�شافة  فعالة  جمعيات  مللن 

�للشللاملليللة، واللللهلللال الأحللمللر  الإ
الكبري  الف�شل  لهم  كللان  والللذيللن 
والبيئي  التطوعي  احل�ض  زرع  يف 
الللور�للشللات  بف�شل  الللنلل�للضء  لللدى 
اأقيمت  التي  واملتنوعة  املختلفة 
كانت  والتي  املدار�ض  م�شتوى  على 
البيئية  الربية  تعزيز  اإىل  تهدف 
ال�شهر  مع  املدر�شي  الو�شط  يف 
ال�شحي  الربتوكول  تطبيق  على 
البتدائية،  املدار�ض  م�شتوى  على 
التح�شي�ض  قافلة  و�شتجوب  هللذا 
ملل�للض  اأ انطلقت  الللتللي  والللتللوعلليللة 
كانت  والتي  الولية  مدار�ض  جميع 
ببلدية  عطوات  مدر�شة  من  بدايتها 
                                                                                       . متنطيط

عبدالرحمن  بلوايف 

خمرب القانون واملجتمع باأدرار يوا�سل 
تنظيم الندوات بتقنية التحا�سر

 عن بعد

نادي توات لالإبداع الثقايف والفكري 
باأدرار يح�سر لتنظيم خيمة �سعر دولية 

افرتا�سية 

اأمن االأغواط يوقف 44 �سخ�سا حمل اأوامر ق�سائية خالل �سهر نوفمرب

مديرية البيئة باأدرار... ح�سيلة عمل حافلة بالعطاء قبل ويف ظل كورونا

نادي توات لالإبداع الثقايف والفكري باأدرار يح�سر لتنظيم خيمة �سعر دولية 
افرتا�سية 
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بهيجة بلعامل 
------------ 

الفرع  ممثل  به  �للرّصح  ما  وح�شب 
لل�شبه  اجلزائرية  للنقابة  النقابي 
التنظيمية  احلالة  اإن   sap طبي 
املوؤ�ش�شة  و�شعية  فاإن  للموؤ�ش�شة، 
متهمني  بامتياز  كارثية  اأ�شبحت 
امل�شري  والللطللاقللم  املللديللر  بللذلللك 
الذي  والتنظيم،  الت�شيري  ب�شوء 
ال�شحية  اخلدمات  على  �شلبا  اأثر 
احلقرة  اإىل  بللالإ�للشللافللة  املللقللدمللة 
جدول  يف  والتاعب  والتع�شف 

من  طبي  ال�شبه  وحرمان  املناوبة 
مدفوعة  املناوبة  من  ال�شتفادة 
العليا  املنا�شب  تق�شيم  الأجلللر، 
توفري  وعدم  والعن�رصية  بالتمييز 
الكبري  وال�شغط  للمناوبة  غرفة 
طبي،  ال�شبه  نقابة  �شد  املمار�ض 
للمفت�شيني  زيارات  تنظيم  وعدم 
امل�شت�شفى،  لهذا  ال�شحة  لقطاع 
زمن  منذ  ظلوا  نللهللم  اأ مللوؤكللديللن 
اأمل  على  احلوار  لغة  ي�شتعملون 
اجلميع  ير�شي  حل  اإىل  الو�شول 

دون جدوى.  لكن 
امل�شت�شفى  عمال  رفللع  وقللد  هللذا 

حتمل  التي  ال�شعارات  من  العديد 
معاناتهم  حجم  على  تدل  عبارات 
دون  “امل�شت�شفى   غلللرار  على 
للحقرة..املدير  “ل  و  م�شت�شفى” 

” ارحل”. 
تنظيم  اإىل  بللهللوؤلء  دفللع  ما  وهللو 
مطالبني  الحتجاجات  من  العديد 
فتح  ب�رصورة  العليا  ال�شلطات 
العالقة  الق�شية  هللذه  يف  حتقيق 
بدخول  مهددين  طويل،  زمن  منذ 
مفتوح.  اإ�رصاب  يف  العمال  جميع 

بتدخل  الللنللقللابللة  فللرعللا  ونللا�للشللد 
حل  لإيللجللاد  الو�شية  ال�شلطات 

منه.جلللذري لللهللذا الللتللعلل�للشللف الللذي  يعانون 

نظم الع�سرات من املمر�سني و�سبه الطبيني، وقفة احتجاجية �سلمية عند املدخل الرئي�سي مل�ست�سفى 
للمطالبة  مع�سكر،  والية  بوحنيفية  الوظيفي" ببلدية  والتطبيق  التاأهيل  الإعادة  عثمان  املدعو  بوحجر  دحو  "بن 

برحيل مدير امل�ست�سفى. 

جراء امل�ساكل التي يتخبطون فيها      

�سكان حي رمادة بامل�سيلة ي�ستغيثون 
ويطالبون املنتخبني بالتفاتة 

»رمللاده«  حي  �شكان  معاناة  تللزال  ما 
امل�شيلة  ملدينة  ال�رصقي  باملخرج  املتواجد 
يعي�شها  التي  الكارثية  الو�شعية  مع 
حلد  متوا�شلة  طويل  وقت  منذ  حيهم 
اخلدمات  لأدنى  افتقاره  نتيجة  ال�شاعة، 
ال�رصورية كتهيئة الطرقات وال�شوارع 
تنتهجها  التي  التجاهل  �شيا�شة  ب�شبب 
ال�شلطات املعنية يف حق هذا احلي الذي 
التي  تهيئة،  عمليات  اأي  من  ي�شتفد  مل 
وتق�شي  قيمته  من  ترفع  اأن  �شاأنها  من 
على حالة ال�شتياء التي يعي�شها قاطنوه 
ممن  ال�شكان  جل  ت�رصيحات  ح�شب 
�شكان  اأكد  ال�شدد  هذا  ويف  التقيناهم، 
كثرية  م�شاكل  الأخللري  لهذا  اأن  احلللي 
الطرقات  �شبكة  اهراء  يعاين من  حيث 
وانت�شار الأر�شيات الرابية التي حتولت 
مع مرور الوقت اإىل حفر عميقة ي�شعب 
املركبات  واأ�للشللحللاب  الراجلني  على 
�شيما  ل  ب�شهولة،  تخطيها  اأو  جتاوزها 
الأمطار،  فيها  تت�شاقط  التي  الأيام  يف 
ال�شعبة  الو�شعية  لللهللذه  ونتيجة 

باأحذية  ال�شتعانة  احلي  قاطنو  ي�شطر 
الأوحال  لتجنب  اأكيا�ض  اأو  با�شتيكية 
واملياه الراكدة �شتاء، واإىل و�شع الأقنعة 
اأو الأيادي على الأنف يف ف�شل ال�شيف 
لتجنب تنف�ض الغبار املتطاير، هذا الأخري 
الربو  اأمرا�ض  انت�شار  يف  �شاهم  الذي 
ب�شهادة  احلي  اأطفال  و�شط  واحل�شا�شية 

بع�ض ال�شكان ممن التقيناهم.
عن  هلللوؤلء  اأعلللرب  الإطللللار  ذات  يف 
معاناتهم  تفاقم  جراء  ال�شديد  تذمرهم 
حمملني ال�شلطات املحلية م�شوؤولية هذه 
احلي  لهذا  جتاهلها  خال  من  الو�شعية 
الذي مل يدرج �شمن برامج التهيئة التي 
املجاورة  الأحياء  بع�ض  منها  ا�شتفادت 
وعليه  املقدمة.  العديدة  ال�شكاوى  رغم 
ال�شلطات  »رمللاده«  حي  �شكان  ينا�شد 
�شمن  حيهم  واإدراج  بالتدخل  املحلية 
عمليات  من  امل�شتفيدة  الأحياء  �شبكة 
اإطار  يف  البلدية  بها  تقوم  التي  التهيئة 

براجمها التنموية.    
  ب مغي�ض   

قرية "ال�سنادلة " ببلدية دراع القايد ببجاية يف انتظار
 امل�ساريع التنموية

على  الأكلللرب  تعد  ال�شنادلة  قللريللة 
م�شتوى بلدية ذراع القائد �رصق ولية 
بجاية م�شاحة والأكرث كثافة من حيت 
ن�شمة،  األف   15 يفوق  بتعداد  ال�شكان 
تعاين  التي  املناطق  بني  من  وتعترب 
العزلة و"التهمي�ض" ب�شبب عدم التكفل 
بان�شغالت املواطنني خا�شة فيما تعلق 
التي  التنموية  امل�شاريع  بع�ض  باإجناز 
من  باخلروج  لهم  ت�شمح  اأن  �شاأنها  من 
فيها. حيث  يتواجدون  التي  العزلة  هذه 
عدة  تنظيم  على  القرية  �شكان  اأقللدم 
منازلهم  بربط  للمطالبة  احتجاجات 
طول  بعد  وهللذا  الطبيعي،  بالغاز 
رغم  اأّنه  املحتجون  اأكد  حيث  انتظار، 
امل�شالح،  بع�ض  قّدمتها  التي  الوعود 
على  امل�رصوع  جت�شيد  يتم  مل  اأّنلله  اإّل 
يعرّبون  جعلهم  ما  وهو  الواقع،  اأر�ض 
هذه  تنظيم  خال  من  ا�شتيائهم  عن 

�شكان  وي�شتكي  الحتجاجية،  احلركة 
املوؤدي  الطريق  القرية من م�شكل  هذه 
و�شعية  يف  يتواجد  الذي  القرية  اإىل 
لا�شتعمال،  �شالح  وغري  متدهورة 
على  حقيقيا  خطرا  ي�شكل  اإنلله  حيث 
يوميا  واملواطنني  ال�شيارات  اأ�شحاب 
عليها،  يتواجد  التي  الو�شعية  ظل  يف 
كما يعاين ال�شكان من م�شكل تذبذب 
توزيع املياه ال�شاحلة لل�رصب، ومن بني 
ال�شكان  منها  ي�شتكي  التي  النقائ�ض 
عدة  مللن  تعاين  التي  الللعللاج  قاعة 
على  املر�شى  يجرب  ما  وهو  نقائ�ض 
اأجل  من  املجاورة  البلديات  اإىل  التنقل 
اإىل  وبالإ�شافة  الازم.  العاج  اإجراء 
الذين  التاميذ  فاإن  امل�شاكل،  هذه  كل 
املوؤ�ش�شات  مبختلف  درا�شتهم  يزاولون 
غياب  م�شكل  من  يعانون  التعليمية 
م�شافات  يقطعون  اأنهم  حيث  الثانوية 

اللتحاق  اأجلللل  مللن  يوميا  طويلة 
الوعود  رغم  التعليمية  مبوؤ�ش�شاتهم 
التي قدمها املنتخبون املحليون بالتكفل 
اإكماليه باجلهة ال�رصقية يف ظل  باإجناز 
غياب النقل املدر�شي. كما اأن ال�شباب 
الرفيه  و�شائل  غياب  من  ي�شتكون 
اأحام  تتحقق  اأن  انتظار  ويف  بالقرية. 
دائرة  عن  بعيدة  القرية  تبقى  ال�شكان، 
اهتمامات امل�شوؤولني رغم الوعود التي 
فهل  النتخابية،  احلملة  خال  اأطلقوها 
بالبلدية  الأول  امل�شوؤول  �شي�شتدرك 
قطعها  التي  امل�شاريع  ويج�شد  اإهماله 
اأن  اأم  عهدته؟  انتهاء  قبل  نف�شه  على 
اآخر  منتخب  �شيقطعها  اأخللرى  وعللودا 
لي�شتمر  املقبلة،  النتخابية  احلملة  يف 
ال�شنادلة  بقرية  الأر�ض  يف  املعذبون 

يف معاناتهم.
 حمفوط رمطاين

ممر�سون و�سبه طبيون ينظمون وقفة احتجاجية ببوحنيفية مبع�سكر
مطالبة برحيل مدير م�ست�سفى - اإعادة التاأهيل والتكييف الوظيفي-

تفكيك لغز العديد من الق�سايا االإجرامية يف ظرف قيا�سي ببلعبا�ض 
�رصطة  متكنت  قيا�شي  زمني  ظللرف  يف   
ق�شايا  خيوط  فك  من  بلعبا�ض  �شيدي 
اإجرامية خطرية، حيث و�شعت حدا لن�شاط 
جمعيات اأ�رصار حاولت زرع الرعب والهلع 
جته�ض  اأن  قبل  املواطنني  اأو�للشللاط  يف 
الإجرامية  على خمططاتها  ال�رصطة  قوات 
خمتلفة  بي�شاء  اأ�شلحة  حجز  من  وتتمكن 
الأحجام، ناهيك عن �شبط كميات معتربة 
املهلو�شة  والأقرا�ض  املعالج  الكيف  من 
وال�شتهاك، حيث  للرويج  كانت موجهة 
اجلرمية  حماربة  اإطار  يف  املهام  هذه  تندرج 
بلعبا�ض  �شيدي  �رصطة  اأ�شكالها.  مبختلف 
اأمن  وبتوجيهات مبا�رصة من طرف رئي�ض 
الولية كثفت من جمهوداتها يف الليل كما 
الأمني وفقا  النهار، حيث كيفت خمططها 
لدرا�شة حتليلية مرتكزة على اأ�ش�ض علمية 
املجرمني  مباغتة  خطة  على  واعتمدت 
النزول  خال  من  اجلرمية  اأوكللار  وحماربة 
ذوي  بتجمع  املعروفة  والنقاط  الأحياء  يف 
قبل  مباغتتهم  ثم  ومن  العدلية  ال�شوابق 
تنفيذ خططهم الإجرامية، يف حني اأح�شت 
 196 اليوم  حلد  �شبتمرب  �شهر  بداية  منذ 
حالة  درا�شة  عن  اأ�شفرت  �رصطة،  عملية 
�شيارة،   2339 وتنقيط  �شخ�شا   2575
عنهم  مبحوثا  �شخ�شا   254 وجود  ليتبني 
�شخ�شا   53 توقيف  مع  العدالة  طرف  من 
�شبطت بحوزتهم اأ�شلحة بي�شاء حمظورة. 
�شيدي  �رصطة  متكنت  �شلة  ذا  �شياق  ويف 
جد  اإجرامية  ق�شايا  لغز  فك  من  بلعبا�ض 

امللراأة  مقتل  ق�شية  اآخللرهللا  كللان  خطرية 
ال�شن تعي�ض مبفردها يف منزلها  طاعنة يف 
ع�شابة  اأفلللراد  طللرف  مللن  ت�شفيتها  مت 
منزلها  اقتحموا  اأ�شخا�ض   07 من  متكونة 
اأن  قبل  ممتلكاتها  على  وا�شتولوا  ليا 
عليهم  القب�ض  ال�رصطة  م�شالح  تلقي 
ذاته  ال�شعيد  وعلى  الآخللر.  تلو  الواحد 
حدا  املاء  راأ�ض  بدائرة  ال�رصطة  اأفراد  و�شع 
 03 من  متكونة  اأ�للرصار  جمعية  لن�شاط 
باأ�شلحة  عائلة  على  العتداء  حاولوا  اأفراد 
يقدموا  اأن  قبل  الكبري  احلجم  من  بي�شاء 
على حتطيم زجاج مركبة اأحد اأفراد العائلة، 
التي  النيابة  اأمام  وتقدميهم  توقيفهم  حيث 
ال�رصطة  اأفللراد  احلب�ض.  باإيداعهم  اأمللرت 

متكنوا من حجز اأكرث من 18055 وحدة من 
الأحجام  الكحولية من خمتلف  امل�رصوبات 
01 كلغ من  اأكرث من  والأنواع مع �شبط 
مهلو�شا،  قر�شا  و5938  املعالج  الكيف 
مهلو�ض  �شائل  قللارورة   67 عن  ناهيك 
اأمام  اأ�شخا�ض مت تقدميهم   108 تورط فيها 
�شخ�شا   69 باإيداع  اأمللرت  التي  العدالة 
�شيدي  وتوا�شل �رصطة  هذا  احلب�ض.  منهم 
تاأدية مهامها بكل حزم واحرافية  بلعبا�ض 
العام  الأمن  �شمان  هو  الرئي�شي  وهدفها 
نوعها،  كان  مهما  اجلرمية  على  والق�شاء 
وتدعوهم اإىل مزيد من التوا�شل والتعاون 

خدمة لل�شالح العام .
م.رم�شاين

حجز 142 كغ من اللحوم البي�ساء 
الفا�سدة بدائرتي خن�سلة وقاي�ض 

وامل�شالح  التجارة  م�شالح  متكنت 
اأثناء  احلفظ  ومكتب  والأمن  الفاحية 
خرجة ميدانية فجائية جتاه جتار التجزئة 
دائرتي  من  كل  باإقليم  البي�شاء  للحوم 
هذه  من  كمية  بحجز  وخن�شلة  قاي�ض 
كغ   142 بل  واملقدرة  الفا�شدة  املللادة 
ال�شاحلة  البي�شاء غري  اللحوم  من هذه 
املحات  اأو�للشللاط  يف  لا�شتهاك 
مالية  بقيمة  للمواطنني  التجارية 

اإتاف  مت  وقد  دج،   32788 بل  مقدرة 
الردم  الكمية على م�شتوى مركز  هذه 
التقني ببلدية بغاي، وكانت هذه اخلرجة 
الع�شوائي  الذبح  حماربة  اإطللار  يف 
لهذه  التجار  وال�رصي من طرف بع�ض 
املواطنني   اأو�شاط  يف  امل�شتهلكة  املواد 
التي مت�ض �شحتهم، وقد مت حتويل امللف 

للعدالة. 
 ر�شيد ب

خالل �سهر نوفمرب 

ت�سجيل 126 خمالفة واإر�سال 205 تقارير يف حق البيئة بعني الدفلى 
ج�شدت فرق �رصطة العمران والبيئة التابعة لأمن ولية عني الدفلى عدة ن�شاطات تتعلق مبجالت تخ�ش�شها، �شمحت برفع عدة خمالفات وكذا حترير اإجراءات متابعة 
ق�شائية واأخرى اإدارية ب�شاأن اجلنح واملخالفات املا�شة بالعمران والبيئة، املرتكبة من طرف املواطنني خال �شهر نوفمرب من ال�شنة اجلارية من �شمن اأهم هذه املخالفات، 
26 خمالفة تتعلق باإعاقة حركة الراجلني بو�شع ال�شلع فوق الر�شيف العمومي، 40 خمالفة تخ�ض اإجناز بناء بدون رخ�شة قانونية، فيما مت درا�شة 54 �شكوى اأودعها 

مواطنون، تعلقت كذلك مبو�شوع العمران والبيئة.
باملوازاة مع ذلك، مت تبليغ 54 اإعذارا واردا من ال�شلطات املحلية نتيجة ارتكاب خمالفات ما�شة بالبيئة والعمران، كما قامت نف�ض الفرق باإر�شال 133 تقاريرا اإىل 

روؤ�شاء الدوائر والبلديات الواقعة �شمن قطاع اخت�شا�شها، فيما اأر�شلت 72 تقريرا اآخرا اإىل اجلهات الق�شائية املخت�شة.
يف �شياق اآخر، قامت ذات الفرق، �شواء فرقة �رصطة العمران والبيئة التابعة لأمن الولية اأو تلك التابعة لأمن الدوائر الإحدى ع�رص املوزعة عرب تراب الولية، باخلروج 
ميدانيا رفقة جلان التعمري والبناء التابعة ملختلف دوائر الولية يف 23 خرجة، فيما قامت باخلروج مبعية جلان النظافة وال�شحة التابعة للبلديات يف 36 خرجة ميدانية 

اأخرى خمتلفة، اإ�شافة اإىل اخلروج رفقة جلنة الدائرة ملكافحة الأمرا�ض املتنقلة عن طريق املياه يف ثاث خرجات ميدانية.                
   خمتار برادع



ـــن الـــديـــن زيــــدان،  كــ�ــســف زي
ـــد، اآخـــر  ـــدري ــــال م ــــدرب ري م
ملواجهة  فريقه  ا�ــســتــعــدادات 
اليوم  بورو�سيا مون�سنجالدباخ، 
الأربعاء، باجلولة الأخرية من 
اأبطال  بدوري  املجموعات  دور 

اأوروبا.
املـــوؤمتـــر  يف  ـــــــدان،  زي ـــــال  وق
"�سنخو�ص  للمباراة:  ال�سحفي 
ـــرى،  اأخ نهائية  مــبــاراة  غـــدا 
ــــاذا نــريــد.  ونـــعـــرف جـــيـــًدا م
الفوز،  لتحقيق  قــادمــون  نحن 

والتاأهل يف �سدارة املجموعة".
لــلــدوري  "النتقال  واأ�ـــســـاف: 
هــذه  يف  ــر  ــك اأف ل  الأوروبــــــي؟ 
الفوز  يف  نفكر  نحن  الأ�سياء. 
ــدون جــيــدا  ــع ــت ــس ــ� فـــقـــط، وم
�سنواجه  رائعة،  مباراة  خلو�ص 
لكننا  املــواجــهــة،  يف  �سعوبات 
ــيء مــن اأجــل  ــس �ــســنــبــذل كــل �

حتقيق الفوز".
وتابع: "ميكن لالإعالم اأن يفكر 

الفريق  انــتــقــال  اإمــكــانــيــة  يف 
لكننا  ـــي،  الأوروب الــدوري  اإىل 
دوري  يف  بعيدا  الذهاب  نريد 
�سيء  اأي  يف  نفكر  ول  الأبطال، 
ذلك  الالعبون  ــدرك  وي ــر،  اآخ

جيدا".
ووا�سل: "الإقالة يف حالة عدم 
ال�سعود؟ �سيفعل النادي ما يجب 
عليه فعله واأنا ل اأفكر يف ذلك، 
املــبــاراة  على  تركيزي  ــع  واأ�ــس
لكننا  املناف�ص  نحرتم  فقط. 

عازمون على حتقيق الفوز".
عاد  لقد  "فالفريدي؟  واأكمل: 
للتدرب مبفرده، ويحقق تقدما 
يف برنامج التعايف و�سيكون معنا 
لإ�سابة  تعر�ص  لقد  قريبا. 
حالة  يف  الآن  لكنه  مــعــقــدة، 

اأف�سل".
اأنـــا  "ال�سغوط؟  واأردف: 
والالعبون واجلميع هنا اعتدنا 
يف  الأخرية  املباراة  اإنها  عليها، 
جيدا  ونعلم  املجموعات  دور 

اأهميتها. اإنها تتحكم يف امل�ساعر 
اأن  يجب  �ــســيء  كــل  قبل  لكن 

تدير الأ�سياء جيدا".
اأداء  ــات  ــب ث "عدم  واأكـــمـــل: 
يف  والهبوط  ال�سعود  الفريق؟ 

طبيعي،  اأمر  الالعبني  م�ستوى 
اأيــام   3 كل  مباراة  نخو�ص  اإننا 
�سد  ونلعب  مزدحم  ــدول  واجل

مناف�سني جيدين للغاية".
كل  نــبــذل  ذلــك  "رغم  واأمت: 

اإيجابية،  نتائج  لتحقيق  �سيء 
واإنــرت  بر�سلونة  �سد  اأننا  كما 
الأداء  ــا  ــن ــدم ق ــة  ــي ــل ــي ــب ــس واإ�
املطلوب، األي�ص كذلك؟ هذه هي 

كرة القدم".

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
تردد  ما  حقيقة  الثالثاء،  ام�ص 
لعبي  بني  انق�سام  وجــود  عن 
م�سري  ـــول  ح مـــدريـــد،  ريــــال 
ــدان،  زي الدين  زيــن  الفرن�سي 

مدرب املريجني.
"ال�سريجنيتو"  برنامج  ــال  وق
الإ�سباين، اإنَّ احلديث عن وجود 
املالب�ص  غــرفــة  يف  انق�سامات 
�سحيًحا،  لي�ص  زيـــدان  حــول 
الالعبون  يدعم  العك�ص  "بل 

مدربهم".
"موندو  ــة  ــف ــي ــح ــس � كــــانــــت 
من  املـــقـــربـــة  ديبورتيفو" 
غرفة  اإن  ــت  ــال ق بــر�ــســلــونــة، 
على  منق�سمة،  الريال  مالب�ص 
يظهرها  التي  ال�سورة  عك�ص 
وتاأكيده  الإعــــالم،  يف  زيـــدان 
بينه،  املــتــبــادلــة  الــثــقــة  عــلــى 

والالعبني.
غرفة  اأن  ال�سحيفة،  واأو�سحت 
 3 اإىل  منق�سمة  الريال  مالب�ص 

زيــدان  اإدارة  حــول  جمموعات 
للفريق.

جمموعة  هناك  اأن  اإىل  واأ�سارت 
كبري،  ب�سكل  زيــــدان  تــدعــم 
وهي  ـــه،  اإدارت انتقاد  وترف�ص 
ــني  ــب ــالع ــم ال ــس ــ� جمــمــوعــة ت
ــار: �ــســريجــيــو رامـــو�ـــص،  ــب ــك ال
كا�سيمريو،  مودريت�ص،  لوكا 
اإيدين  مار�سيلو،  كرو�ص،  توين 
رافاييل  بنزميا،  كرمي  هازارد، 

فاران، وفريلند ميندي.

ترى  اأخــرى  جمموعة  وهناك 
اأن هناك اإخفاقات وا�سحة اأدت 
لرتاجع اأداء الفريق، بالإ�سافة 
والتعاقد  زيــدان  رحيل  اأن  اإىل 
�سيح�سن  اآخـــــر  مـــــدرب  مـــع 

الأو�ساع.
اإي�سكو،  ت�سم:  املجموعة  وهذه 
فيني�سيو�ص  ــــاز،  دي ــو  ــان ــاري م
وهي  يوفيت�ص،  لوكا  جونيور، 
الأ�سماء التي ل ت�سارك بانتظام 

مع زيزو.

بح�سب  الثالثة،  املجموعة  اأمــا 
ت�سم:  الكتالونية،  ال�سحيفة 
مــاركــو  كــــارفــــاخــــال،  داين 
فا�سكيز،  لوكا�ص  اأ�سين�سيو، 
مارتن اأوديجارد، تيبو كورتوا، 

اإيدير ميليتاو، نات�سو فرنانديز 
فهي  جــو�ــص،  ورودريـــجـــو 

مب�سري  مهتمة  غري 
وتركز  زيــدان، 

عملها  يف 
فقط.

وكيل  ـــول،  راي مينو  ــدث  حت
ـــيـــنـــج هــــالنــــد جنــم  اإيـــرل
بــورو�ــســيــا دورمتـــونـــد، عن 

وارتباطه  الالعب  م�ستقبل 
وريــال  يونايتد  مبان�س�سرت 

مدريد.

ت�سريحات  يف  رايــول،  وقال 
�سبورت"  "توتو  ل�سحيفة 
هالند  "حقق  الإيــطــالــيــة: 
م�سريته  يف  رائــعــة  بــدايــة 
اجليد  من  كان  الحرتافية. 
ـــة  ــا الــعــمــل مــعــه، وروؤي حــًق
كما  لديه،  التي  الإمــكــانــات 
لروؤيته  بالفخر  اأ�سعر  اأنني 

يتطور".
مثل  "هالند  واأ�ـــــســـــاف: 
كان  عندما  اإبراهيموفيت�ص 
�سول�سكاير  عاًما.   20 عمره 
خمطًئا  كان  لكنه  جيد  رجل 
مثل  اإيرلينج  اإن  قال  عندما 
لوكاكو. من الأف�سل اأن يفكر 
اإيجاد طريقة جلعل  اأويل يف 

بوجبا يلعب كبطل، بدل من 
احلديث عن هالند".

هــالنــد  "رحيل  ـــاف:  ـــس واأ�
ميكنني  ل  دورمتــونــد؟  عن 
احلــــديــــث عــــن الـــ�ـــســـرط 

اجلزائي يف عقد اإيرلينج".
اإن  تــقــول  "�سائعات  واأمت: 
هالند؟  يريد  مدريد  ريال 
بالن�سبة  جديًدا  لي�ص  هذا 
مع  ـــًدا  ج �سعيد  لكنه  يل، 
يريد  اإيرلينج  دورمتــونــد. 
ــوز بــــدوري الأبــطــال.  ــف ال
ذلك  �سيكون  يرحل  عندما 
ولي�ص  الــطــمــوح  اأجـــل  مــن 

املال".

يــــرى الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
ميالن،  اإنرت  مهاجم  لوكاكو، 
نف�سه اأنه واحًدا من اأف�سل 5 
مهاجمني على م�ستوى العامل 

يف الوقت احلايل.
ت�سريحات  يف  لوكاكو  وقــال 
فوتبول":  "فران�ص  ملجلة 
اأف�سل  بــني  مــن  واحـــد  "اأنا 
ل  ــامل،  ــع ال يف  مهاجمني   5
�سيء  اأي  اأفعل  اأن  اأ�ستطيع 
نظر  وجـــهـــة  مـــن  خـــاطـــئ 

تكتيكية".
ــــاوز  جت "اإذا  ــــــاف:  واأ�ــــــس
اأو  ـــدو  ـــال رون كــريــ�ــســتــيــانــو 
روبـــرت  اأو  مي�سي  ليونيل 
حــدودهــم،  ليفاندوف�سكي 
ا القيام  فلماذا ل ميكنني اأي�سً

ا؟". بذلك اأي�سً

بالأ�سطورة  مقارنته  وعــن 
الـــربتـــغـــايل كــريــ�ــســتــيــانــو 
�سجل  "لقد  ــال:  ق رونــالــدو، 
ملنتخب  هدف   100 من  اأكــر 
بع�ص  املــبــكــر  ومـــن  ــــالده،  ب

ال�سيء اإجراء مقارنات".
ــان  ك مــيــالن  "يف  واأردف: 
اجلــمــيــع يــتــحــدث مــعــي عن 
يف  الـ34  رونـــالـــدو  ــــداف  اأه
�سعيد  ـــا  اأن الأول،  مو�سمه 
لكنه  نعم،  عادلتها،  لأنني 
ـــة،  ـــي ـــاز بــبــطــولت اأوروب ف
النهائي،  خ�سرت  ــا  اأن بينما 
ــوز  ــف ال ــى  ــل ع ـــل  ـــم اأع الآن 

بالألقاب". 
"اأخربين  ــو:  ــاك ــوك ل ــع  ــاب وت
كونتي اأنني اإذا اأ�سبحت قوًيا 
فلن  املـــرمـــى،  اإىل  ــري  ــه وظ

قال  اإيقايف،  من  اأحد  يتمكن 
يل ذلك يف كاأ�ص العامل 2014، 
يوفنتو�ص،  يــغــادر  اأن  قبل 
يف  ــان  ك عندما  يل  ــا  ــرره وك

ت�سيل�سي".
�ــســريــكــه  يف  راأيـــــــه  وعـــــن 
لوتـــــارو  اإنـــــرت  هـــجـــوم  يف 
مارتينيز، قال: "قبل جميئي 
اإىل اإنرت، �ساهدت لهم الكثري 
لوتارو  وكان  املباريات،  من 
املقدمة  يف  ــرده  ــف مب يلعب 
وظننت اأننا ميكن اأن نت�سبب 

يف �سرر للخ�سوم".
اإىل  و�سلت  "عندما  واأكمل: 
باللغة  قلياًل  حتدثنا  ــرت،  اإن
تلك  وكــانــت  ــة،  ــي ــان ــب ــس الإ�
يكون  اأحياًنا  التحول،  نقطة 
يومه،  يكون  واأحياًنا  يومي، 

لقد وجدنا التوازن ال�سحيح 
ونتعاون ب�سكل جيد".

املــنــافــ�ــســة عــلــى لقب  وعـــن 
لــوكــاكــو:  قـــال  الكالت�سيو، 
نقاتل  اأن  يجب  اإنرت،  "نحن 
اأعتقد  بــالــبــطــولــة،  لــلــفــوز 

الأدنــــى،  احلـــد  ــو  ه هـــذا  اأن 
مار�ص/اآذار،  يف  �سرنى  لكننا 
ج�سدًيا اأنا قوي، اإذا كان لدي 
فال  جيد،  ريا�سي  ا�ستعداد 
اأنها  اأعتقد  م�ساكل،  توجد 

ا م�ساألة عقلية". اأي�سً

من  ـــرق  ف  )6( �ــســتــة  حتــ�ــســل   
ــة املــحــرتفــة  ــط ــراب بــطــولــة ال
ــاورة ،  ــس ــ� ــة ال ــب ــي ــب ــس الأوىل،)�
ــارادو  ب ــادي  ن القبائل،  �سبيبة 
تلم�سان،  وداد  مـــقـــرة،  جنـــم 
"قريبا"  مليلة(،  عني  جمعية 
املحرتف   الــنــادي  ـــازة  اإج على 
بعد   ،  2021  2020- ملــو�ــســم 
جلميع  ملفاتها  ا�ستوفت  اأن 
ح�سب  املــطــلــوبــة،  ــق  ــائ ــوث ال
بيان  الثنني  يــوم  به  ــاد  اأف ما 
لكرة  اجلــزائــريــة  لــالحتــاديــة 

القدم )فاف(.
الفدرالية  الهيئة  بيان  واأو�سح 
موقعها  عــرب  ن�سرته  بيان  يف 
النرتنت  �سبكة  على  الر�سمي 
ت�ستعد،  الحتــــاديــــة  اأّن   ":
مراقبة  مــديــريــة  طــريــق  عــن 
الت�سيري املايل لالأندية، لت�سليم 
ـــة الــرابــطــة املــحــرتفــة  ـــدي اأن
املحرتف  النادي  لإجازة  الأوىل 

اخلا�سة مبو�سم -2020 2021 ".
هذه  اأّن  امل�سدر  ذات  ــاف  ــس واأ�
لل�سركات  �ست�سلم  ــــازات  الإج
التي  اأ�ــســهــم،  ذات  الريا�سية 
الوثائق  لكل  ملفاتها  ا�ستوفت 
للح�سول  املــحــددة  ال�سروط  و 
و  املحرتف  النادي  ــازة  اإج على 
�ستة)6(  يف  الآن  حلّد  املتمثلة 

و  الــ�ــســاورة  �سبيبة   : هــي  ــرق  ف
ــارادو  ب ــادي  ن القبائل،  �سبيبة 
و  تلم�سان  وداد  مــقــرة،  جنــم   ،

جمعية عني مليلة.
فــاأّن  املــ�ــســدر،  نف�ص  ح�سب  و 
ت�ستوف  مل  التي  الفرق  بقية 
املطلوبة،  الوثائق  لكّل  ملفاتها 
وقت  يف  اإجازاتها  على  �ستح�سل 
فريقني  اأّن  مو�سحة"   " لحــق 
اثنني من هذه الفرق ل تنق�سه 
ل�ستكمال  فقط  وثيقتني  �سوى 
امللف املطلوب ، فيما يبقى عدد 

ملفات  يف  الناق�سة  الــوثــائــق 
و  ثالث  بني  ترتاوح  فريقا   14

ثماين وثائق .
�سهر  نــهــايــة  يف  انـــه  ــوم،  ــل ــع وم
فريق  ــام  ق املن�سرم،  نوفمرب 
و  القبائل  �سبيبة  و  مقرة  جنم 
تلم�سان  داد  و  و  ال�ساورة  �سبيبة 
على  بالتوقيع  ب�سكرة  احتــاد  و 
مديرة  بني  الثالثية  التفاقية 
الت�سيري املايل لالأندية  مراقبة 
و ال�سركة الريا�سية ذات اأ�سهم و 

مكتب اخلربة .

عــن  الحتــــــاديــــــة  عــــــربت  و 
حيث  اخلطوة  لهذه  ارتياحها 
تقدر   ": انــهــا  بيانها  يف  اكـــدت 
بذلتها  التي  الكبرية  املجهودات 
ملفاتها  اإعــداد  يف  الأندية  هذه 
النادي   ـــازة  اإج على  للح�سول 
 ،  2021  /2020 ملو�سم  املحرتف 
املكتب  اجتماع  يف  تقرر  ما  وفق 
�سنة  من  يناير  �سهر  الــفــدرايل 

.  2020
على  الن�سباط  جلنة  وكــانــت 
م�ستوى الرابطة املحرتفة لكرة 
القدم، قد �سرعت يف فتح ملف 
من  فريقا   15 �سّد  ان�سباطي 
قيام  عدم  ب�سبب  النخبة  ق�سم 
الوثائق  بتقدمي  الندية  هذه 
اإجــازة  على  للح�سول  املطلوبة 

النادي املحرتف .
 45 مهلة  اللجنة  منحت  ــد  وق
نوفمرب   26 من  اعتبارا   ، يوما 
ملفاتها  لإ�ستكمال  املن�سرم، 
التي  ــة،  ــادي ــالحت ل وتــقــدميــهــا 
تلقيها  ــدم  ع حــالــة  يف  �ستقوم 
 107 املادة  امللفات بتطبيق  لهذه 
تن�ص  التي  العقوبات  قانون  من 
اأو  مالية  غــرامــات  فر�ص  على 
هذه  ر�سيد  من  النقاط  خ�سم 

الفرق .

�سماعني،  بن  �سابر  ا�ستدعى   
لأقل  الوطني  املنتخب  مــدرب 
 30 ت�سم  قائمة  عــامــا،   20 مــن 
ين�سطون   8 بينهم  مــن  لعــبــا 
لدورة  حت�سبا  وذلك  اخلــارج  يف 
 15 من  )تون�ص  افريقيا  �سمال 
لكاأ�ص  املوؤهلة  دي�سمرب(   27 اإىل 
مبوريتانيا   2021 افريقيا  اأمم 
)14 فرباير - 14 مار�ص(، ح�سب 
بيان الحتادية اجلزائرية لكرة 

القدم )الفاف(.
وح�سب نف�ص امل�سدر، فاإن احتاد 
�سمال افريقيا ي�سمح با�ستدعاء 
لأي  حت�سبا  وذلـــك  لعــبــا   30
كورونا  فــريو�ــص  ــراء  ج ــارئ  ط

امل�ستجد.
وبـــا�ـــســـر ''اخلـــ�ـــســـر'' تــربــ�ــســا 
باملركز  الثنني  يوم  حت�سرييا 
التقني �سيدي مو�سى )اجلزائر( 
 12 ــة  ــاي غ ايل  ــــدوم  ي والـــــذي 

دي�سمرب.
الوطني  املــنــتــخــب  و�ــســيــالقــي 
ال15  يف  الــتــونــ�ــســي  نــظــريه 
افتتاح  يف  دي�سمرب  �سهر  مــن 
راد�ص  مبلعب  املغاربية  الــدورة 
)تون�ص(، قبل مواجهة املنتخب 
ال�سهر  نف�ص  من   18 يف  املغربي 
حل�ساب اجلولة الثانية. بعدها، 
يــواجــه رفــقــاء الــالعــب مــروان 
ــارادو( املنتخب  زرقــان )نــادي ب

قبل  ديــ�ــســمــرب(   21( الــلــيــبــي 
اأمــام  الأخـــرية  اجلــولــة  خو�ص 

م�سر )24 دي�سمرب(.
-املربمج  املوعد  هذا  و�سيجرى 
�سكل  على  ــزه-  ــن وامل ـــص  راد� يف 
�سي�سمن  ــن  اأي م�سغرة  بطولة 
ــيــف تــاأ�ــســرية  الـــرائـــد والــو�ــس
افريقيا  اأمم  ــص  ــاأ� ك نــهــائــيــات 
2021، التي �ستعرف م�ساركة 12 

منتخبا.
امل�سيف،  البلد  اإىل  بالإ�سافة 
ر�سميا  تاأهلت  منتخبات  ثالثة 
لكاأ�ص اأمم افريقيا 2021 للفئة، 
غــامــبــيــا،  ب:  الأمـــــر  ويــتــعــلــق 

اأوغندا وتنزانيا.

 قائمة الالعبني:

)�سباب  ــالم  ــس اإ� حمــمــد  بلخري 
الدين  �سم�ص  بكو�ص  بلوزداد(، 
اأكرم  بورا�ص  بلوزداد(،  )�سباب 
حممد  عزي  بــلــوزداد(،  )�سباب 
)�سباب بوزداد(، بكرار من�سيف 
حديفة  عريف  �سطيف(،  )وفاق 
)�سبيبة القبائل(، ن�ساط جربي 
فـــار�ـــص )�ــســبــيــبــة الــقــبــائــل(، 
)مولودية  اأمني  حممد  يعقوبي 
ــة جــلــول  ــرم ــوك اجلــــزائــــر(، ب

رحماين  اجلــزائــر(،  )مولودية 
ــة اجلـــزائـــر(،  ــودي ــول اأميــــن )م
)مولودية  ــروؤوف  ال عبد  �سابر 
اجلزائر(، بلومي حممد الب�سري 
متيمي  ـــــران(،  وه ــة  ــودي ــول )م
وهران(،  )مولودية  القادر  عبد 
بــارادو(  )نــادي  ي�سني  تيرتاوي 
)نادي  ال�سالم  عبد  ميلود  دادة 
)نـــادي  خليل  ـــارة  ب ـــــارادو(،  ب
اجلليل  عبد  من�سر  ــــارادو(،  ب
حممد  حميدي  بــارادو(،  )نادي 
ــي  زروق ــــارادو(،  ب )نـــادي  ر�سا 
ــارادو(، بلقا�سم  مــروان )نــادي ب
بـــوزيـــدة عـــادل عــمــار )نـــادي 
)احتاد  اأميــن  بو�سنان  بـــارادو(، 
)احتاد  ر�سوان  مع�سو  اجلزائر(، 
)نــادي  �سامي  ــراج  ف اجلــزائــر(، 
بولهندي  �ــســو�ــســو/فــرنــ�ــســا(، 
ني�ص/فرن�سا(،  )نـــادي  تيدي 
باتريك  عبا�ص  �سرييل  خثري 
مر�سيليا/فرن�سا(،  )اأوملــبــيــك 
)اأوملبيك  لقمان  معدي  بعلوج 
ــة  ــل مــر�ــســيــلــيــا/فــرنــ�ــســا(، اأوف
)بــاريــ�ــص  ــك  ــري اإي ما�سيني�سا 
تواتي  جريمان/فرن�سا(،  �سان 
جريمان/ �سان  )باري�ص  ح�سني 
مي�سال  يليا�ص  زيتوين  فرن�سا(، 
اأميان/فرن�سا(،  )نـــادي  لقدر 
)ملعب  ر�ـــســـوان  تــبــاحــريــتــي 

رمي�ص/فرن�سا(.

عبد  "بن  ملعب  احت�سان  تقرر   
�سباب  لــقــاء  رم�سان"،  املــالــك 
اأوملبي ال�سلف، يوم  ق�سنطينة - 
)30ر14  دي�سمرب   12 ال�سبت 
الثالثة  ــة  ــول اجل بــر�ــســم  ــا(،  ــس �
املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 
ح�سب  الــقــدم،  لــكــرة  الأوىل 
رابطة  ن�سرته  الذي  الربنامج 
�سهرة  املــحــرتفــة،  الــقــدم  ــرة  ك

الثنني.
ق�سنطينة  �سباب  اإدارة  وكانت 
املحرتفة،  الرابطة  را�سلت  قد 
مبلعب  مناف�سيها  ل�ست�سافة 
بــبــلــديــة  حمداين"  "عابد 

مركز  ــن  ع كــلــم   20( اخلــــروب 
ب�سبب  ق�سنطينة(،  وليــــة 
امليدان  اأر�ــســيــة  حالة  تــدهــور 
رم�سان"  املالك  عبد  "بن  ملعب 
"اجل�سور  مدينة  بو�سط  الواقع 

املعلقة".
لفريق  العام  املناجري  واعترب 
"ال�سنافر" ن�سر الدين جموج، اأن 
عبد  "بن  ملعب  امليدان  اأر�سية 
"توؤثر"  مقعد(  األف   13( املالك" 
اأن  ــريا  ــس ــ� م الــالعــبــني،  ــى  ــل ع
"البديل  يعترب  اخلروب،  ملعب 
الأ�ــســغــال  ظـــل  يف  الوحيد" 
"ال�سهيد  ــب  ــع ــل مب اجلــــاريــــة 

-مقعل  حمالوي" 
 " فر ل�سنا ا "

الــتــقــلــيــدي- 
مــــن اأجــــل 

اإعــــــــــادة 
تــهــيــئــتــه 
حتــ�ــســبــا 

ل�ست�سافة 
اجلــــــزائــــــر 

لـــــبـــــطـــــولـــــة 
لالعبني  اإفريقيا 

لعام  املوؤجلة  املحليني2022-، 
كورونا. جائحة  ب�سبب   2023

تلعب  ــر،  اآخ جانب  من 
اجلـــولـــة الــثــالــثــة 
ــة  ــول ــط ــب مــــن ال
الــــوطــــنــــيــــة 
و   11 يـــومـــي 
دي�سمرب،   12
متيزها  حيث 
مــــبــــاريــــات 
واعــــــــدة، مــن 
�سبيبة  بينها: 
�سباب   - الــقــبــائــل 
بارادو  نادي  و  بلوزداد 

- مولودية اجلزائر.

الرابطة االأوىل :

�ستة اأندية �ستح�سل قريبا على اإجازة النادي املحرتف

بطولة �سمال اإفريقيا - اأقل من 20 عاما:

ا�ستدعاء 30 العبا لدورة تون�ض

الرابطة االأوىل: 

االإبقاء على لقاء �سباب ق�سنطينة �سد اوملبي ال�سلف مبلعب "بن عبد املالك"

زيدان: ال اأفكر يف االإقالة اأو الدوري االأوروبي

حقيقة انق�سام جنوم ريال مدريد حول م�سري زيدان

رايوال: هاالند مثل اإبراهيموفيت�ض.. والت�سامبيونزليج يحدد وجهته

لوكاكو: االألقاب فقط تف�سلني عن مناف�سة رونالدو
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كا�سيمريو: �سنواجه مون�سنجالدباخ 
بـ"القاعدة االأزلية"

مبابي قد يوجه لطمة 
منتظرة" للريال "غري 

اإ�سابة خطرية للحار�ض اوكيدجة 
ُتربك ح�سابات بلما�سي

كونتي يت�سبعد تاآمر الريال 
ومن�سنجالدباخ على االإنرت

ريال  لعب  كا�سيمريو  الربازيلي  و�سف 
يف  مون�سنجالدباخ  مواجهة  مدريد 

ــدوري  ب املجموعات  دور  خــتــام 
بـ"النهائي"،  اأوروبــــا  ــال  ــط اأب

على  �سيتوقف  مـــبـــاراة  يف 
امللكي  ا�ــســتــمــرار  نتيجتها 
بــالــبــطــولــة  املــنــافــ�ــســة  يف 
اأو  الــعــريــقــة  الأوروبــــيــــة 

اإق�سائه منها.
�سيبذل  املريينجي  اإن  وقال 

كل جهده من اأجل النت�سار.
موؤمتر  يف  كا�سيمريو  و�سرح 

كل  ــاأن  ب اللقاء  ع�سية  �سحفي 
يعلمون  والنادي  "الفريق  اأع�ساء 

املباراة  "�سنخو�ص  م�سيفا:  نهائي"،  كــمــا اأنه 
املباريات  اأن  ل لو كانت مباراة نهائي وريال علمنا  النهائية 

ُتلعب، بل ُينت�سر فيها".
نقدم  اأن  يجب  ونحن  للمباراة  اأعد  املدرب  طاقتنا.  بكل  "�سنلعب  وتابع: 

اأف�سل ما لدينا يف امللعب".
يف  املناف�سة  ا�ستكمال  يريدون  الريال  لعبي  جميع  اأن  كا�سيمريو  واأكد 
اخل�سارة  حالة  يف  ولكنهم  التالية،  للمرحلة  والتاأهل  الت�سامبيونزليج 

والإق�ساء يف�سلون خو�ص الدوري الأوروبي.
وقال يف هذا ال�سدد: "اأريد لعب الت�سامبيونزليج ولكن اإن مل نتمكن، اأريد 
لعب مناف�سة اأوروبية"، م�سيفا "�سنعمل فقط من اأجل النت�سار 

ونحن نعي�ص يف هذا النادي على الألقاب والبطولت".

ت�سري املفاو�سات بني م�سوؤويل باري�ص �سان جريمان، 
تعاقد  لتمديد  الــفــريــق،  مهاجم  مبابي  وكيليان 

الالعب ال�ساب ببطء �سديد.
اإىل  "راديو مونت كارلو" الفرن�سية،  وا�سارت �سبكة 
اإل  ببطء،  ت�سري  الطرفني  بني  املفاو�سات  اأنَّ 
م�سوؤويل  لدى  �سادت  التفاوؤل  من  حالة  اأن 
النادي الباري�سي بعد جل�ستني مع كيليان 

خالل الأيام الع�سرة الأخرية.
م�سدر  ل�سان  على  ال�سبكة  ونقلت 
مقرب من النادي الباري�سي: 
احلــالــيــة  "الأو�ساع 
التي  كــورونــا  واأزمـــة 
جميع  عــلــى  ــر  ــوؤث ت
الكربى،  ــة  ــدي الأن
مبابي  جعلت  رمبا 
ـــــر هــــــدوًءا،  اأك
وذكـــرتـــه بــاأنــه 
يــعــيــ�ــص حــالــة 
مع  مثالية  �سبه 

بي اإ�ص جي".
تفعيل  تريد  جريمان  �سان  اإدارة  اأن  واأ�سافت 
يونيو/ حلول  قبل  مبابي  تعاقد  متديد  خطوة 

حزيران املقبل، حتى ل يكون الالعب يف حالة 
عدم يقني قبل عام من انتهاء تعاقده يف �سيف 

.2022
الو�سع  يراقب  مدريد  ريال  اأن  ا  اأي�سً وذكرت 
عن كثب، حيث يبقى املهاجم الفرن�سي ال�ساب 
مطمًعا للنادي امللكي منذ �سنوات، ولكن يبقى 
الت�ساوؤل حول قدرة العمالق الإ�سباين على 
يف  مبابي  ل�سراء  يورو  مليون   180 توفري 
مثل هذه الظروف القت�سادية ال�سعبة.

ولفتت مونت كارلو، يف ختام تقريرها 
يبقى  الــذي  الوحيد  ال�سيء  اأن  اإىل 
بني  ــات  ــس ــاو� ــف امل اأن  ــو  ه ـــًدا،  ـــوؤك م
كبرية،  لفرتة  �ستطول  الطرفني 
ولن توجد خطوة ر�سمية يف وقت 

قريب.
يعول  مــدريــد،  ريـــال  اأن  يــذكــر 
املقبل،  ال�سيف  مبابي  �سم  على 
اأي  يــــربم  مل  واأنــــــه  ــة  ــس ــا� خ
من  املــا�ــســي،  ال�سيف  �سفقة 
لتجديد  النفقات  توفري  اأجل 
برنابيو،  �سانتياجو  ملعب 
وكذلك ادخار الأموال ل�سفقة 
الفرن�سي التي �ستكلفه كثرًيا، 
التجديد  مبابي  ــرر  ق وحـــال 
�ستكون  فــاإنــه  جــريمــان  ل�سان 

�سدمة كبرية للنادي امللكي.
 

�سارة  غري  مفاجاأة  القدم  لكرة  الفرن�سي  الدوري  من  الـ13  الأ�سبوع  حمل  
للمدير الفني للمنتخب اجلزائري، جمال بلما�سي، ب�سبب الإ�سابة القوية 
التي تعر�ص لها حار�ص فريق ميتز األك�سندر اأوكيدجة اأمام مناف�سه ليون، 

والتي انتهت بفوز الأخري )3 – 1(.
اأوكيدجة يف الدقيقة الأخرية من املباراة لده�ص على  األك�سندر  وتعر�ص 
�سرقي  ريــان  اجلزائرية  الأ�سول  و�ساحب  ال�ساب  ليون  جنم  من  ركبته 
بقي  وقت  يف  احلمراء،  بالبطاقة  مبا�سرة  لطرد  ذلك  ب�سبب  تعر�ص  الذي 
مكانه  يرتك  اأن  قبل  التدخل،  ذلك  �سدة  من  ويتاأمل  ي�سرخ  اأوكيدجة 

للحار�ص البديل.
اجلزائري،  واملنتخب  ناديه  جماهري  ليطمئن  اأوكيدجة  األك�سندر  و�سارع 
"�سكرا  "اإن�ستغرام":  الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  ح�سابه  على  كتب  حيث 
ورم  لكنه  �سيئ،  اأمــر  من  كبري  خوف  هناك  كان  ر�سائلكم،  على  للجميع 
دموي كبري جداً يجب عالجه، كما كان ميكن اأن يكون اأكر خطورة، �سكراً 

للجميع".
ويف انتظار الفحو�سات النهائية وحتديد مدة غياب اأوكيدجة عن املالعب، 
ياأمل املدير الفني للمنتخب اجلزائري، جمال بلما�سي، اأن ل حترم الإ�سابة 
هذا احلار�ص من ح�سور مع�سكر اأبطال اأفريقيا يف �سهر اآذار/مار�ص املقبل، 
زامبيا  مباراتي  يف  فر�سته  على  يح�سل  اأن  املنتظر  من  كان  واأنــه  خا�سة 

وبوت�سوانا، يف ختام ت�سفيات "كان" 2022.
املو�سم،  هذا  الفرن�سي  الــدوري  يف  كبرياً  اأداًء  اأوكيدجة  األك�سندر  وقدم 
الذي  مبوحلي،  وهــاب  راي�ص  الأ�سا�سي،  احلار�ص  م�ستوى  تراجع  يقابله 
ال�سهر  زميبابوي  مباراتي  يف  اأهدافًا  اجلزائر  منتخب  كلفت  اأخطاء  ارتكب 
املا�سي، وهو ما جعل بلما�سي يك�سف يف ت�سريحات اإعالمية، عن رغبته يف 

اإعطاء الفر�سة لباقي الالعبني يف املع�سكر وعلى راأ�سهم حار�ص ميتز.
للحار�ص  طويل  غياب  هناك  كان  حال   ويف  اأنه  �سحفية،  تقارير  وح�سب 
مركز  يف  ــرى  اأخ اأ�سماء  لدعوة  بلما�سي  �سيلجاأ  املالعب،  عن  اأوكيدجة 
ع�سلة  ماليك  واملخ�سرم  زغبة  م�سطفى  من  كل  بني  �سيختار  اإذ  احلرا�سة، 
اللذين يلعبان يف الدوري ال�سعودي، لالن�سمام اإىل الثنائي راي�ص مبوحلي 

وعز الدين دوخة.

رف�ص اأنطونيو كونتي، مدرب اإنرت ميالن، تكهنات و�سائل اإعالم اإيطالية، 
مدريد  ــال  ري مــبــاراة  يف  الطاولة  حتــت  مــن  اتــفــاق  ــدوث  ح احتمال  عــن 
دوري  نهائي  لثمن  التاأهل  من  فريقه  يحرم  قد  من�سنجالدباخ،  وبورو�سيا 

اأبطال اأوروبا، وا�سفا هذه التكهنات باأنها حمبطة.
اليوم  دونيت�سك  �ساختار  �سيفه  على  للفوز  كونتي  املدرب  فريق  ويحتاج 
فر�سة  اأي  لديه  ليكون  الثانية  باملجموعة  لهما  مباراة  اآخر  يف  الأربعاء، 

لحتالل اأول مركزين.
لكن اإذا فاز اإنرت وتعادل ريال مدريد مع مون�سنجالدباخ يف املباراة الأخرى 

باملجموعة، غدا، فاإن ريال ومون�سنجالدباخ �سيتاأهالن.
على  وردا  املوؤامرة،  نظرية  عن  اإيطالية  اإعالم  و�سائل  يف  تقارير  وراجت 
قال  الأخرى،  املباراة  يف  الأمر  هذا  يحدث  اأن  يخ�سى  كان  اإذا  حتمي  �سوؤال 

كونتي: "نلعب يف دوري الأبطال. نحن نتحدث عن اأندية كبرية".
"ل�ست قلقا على الطالق ب�ساأن ما قد يحدث يف مدريد. دعونا ل  واأ�ساف: 

نتحدث عن املباريات الأخرى".
تتحدث  التي  ال�سائعات  على  كثريا  الإعالم  و�سائل  تركز  األ  "اأمتنى  وزاد: 
اأن  حمبط  اأمر  اإنه  الفريقني.  �سالح  يف  ت�سب  نتيجة  لتحقيق  اتفاق  عن 

ن�سمع هذا الكالم".
ومون�سنجالدباخ  وريــال  و�ساختار  اإنرت  لكن  تكهنات  جمرد  "اإنها  وتابع: 

�سيلعبون من اأجل الفوز".
ويت�سدر مون�سنجالدباخ املجموعة بـ8 نقاط يليه ريال مدريد و�ساختار بـ 

نقاط.  5 اإنرت  ميلك  بينما  منهما،  لكل  نقاط   7
وعلى اأي حال فان التعادل �سيكون مفيدا لريال ومون�سنجالدباخ حال فوز 
اإنرت. واإذا تعادل ريال ومون�سنجالدباخ وفاز �ساختار اأو تعادل فان الفريق 

الأوكراين �سيتاأهل مع مون�سنجالدباخ.
الأوروبي  للدوري  النهائي  قبل  الدور  يف  �ساختار  على  -5�سفر  اإنرت  وفاز 
املباراة  يف  ــداف  اأه دون  تعادل  لكنهما  اأغ�سط�ص/اآب،  يف  املا�سي،  املو�سم 

ال�سابقة يف املجموعة.
لعبوه  ميلك  رائــع.  مــدرب  بقيادة  جدا  جيد  فريق  "اإنه  كونتي:  واأمت 

قدرات فنية كبرية ويتمتع بع�سهم بال�سرعة".

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم االأ�سري/ اأ�سامة االأ�سقر
----------------------------

الأول  عليا  بو  اأ الطفل علي  ا�شت�شهاد  مل يكن 
الإ�رصائيلي  فالحتال  الأخللري  يكون  ولن 
ما  ومنذ  وم�شتوطنيه  جي�شه  وع�شابات 
البط�ض  اعتادوا  قد  الزمن  من  القرن  يقارب 
وهو  الكبري،  قبل  وال�شغري  واحلجر  بال�شجر 
مقاتل  بني  ما  يللام  الأ من  يوم  يف  يفرق  مل 
ميلك  ل  اأعزل  مواطن  اأو  املعركة  �شاحة  يف 
حتى  هللذا  بط�شه  مللن  ي�شلم  ومل  �شاحا، 
الفل�شطيني  ال�شعب  اعتاد  وقد  احليوانات 
خلفتها  التي  الب�شعة  ال�شور  اآلف  على 
قبل  ما  منذ  الإ�رصائيلي  والدمار  احلرب  لة  اآ
يتوقف.  ومل  م�شتمر  وهو  الآن  حتى  النكبة 
عليا  بو  اأ علي  ال�شغري  الطفل  اغتيال  وجاء 
اإطار  يف  املغري  بلدة  من  ع�رص  اخلام�شة  ابن 
على  اإ�رصائيل  ت�شنها  التي  الأ�شمل  احلرب 
الإ�رصائيلي  فالهدف  فل�شطيني  هو  ما  كل 
مقاومة  حالة  يف  ال�شعب  هذا  يبقى  ل  اأن 
الق�شية  تبقى  ل  واأن  الحتال  جي�ض  مع 
الإعللام  و�للشللائللل  تت�شدر  الفل�شطينية 
ا�شم  يختفي  واأن  والعاملية،  املحلية  والأخبار 
الدولية  التلفزة  �شا�شات  على  من  فل�شطني 
�للرصائلليللل  اإ علللللى  املللهللمللة  ي�شهل  مللا  وهلللذا 
وتو�شعها  وعدوانها  اإجرامها  يف  لا�شتمرار 

الأر�للض  على  خمططاتها  كللامللل  وتنفيذ 
خا�شة  اأهمية  لذلك  اأن  كما  الفل�شطينية، 
عن  حديث  فللاأي  احلالية  الللظللروف  ظل  يف 
اأخرى  وجرائم  والقتل  ال�شتيطان  عمليات 
الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  ترتكب  كثرية  
اأ�شدقائها  مللام  اأ حقيقتها  على  يظهرها 
قناعهم  واإ ا�شتغفالهم  حتللاول  ومللن  اجلللدد 
ل  نلله  واأ را�شي  الفل�شطيني  ال�شعب  بللاأن 
يف  ي�شب  معها  تطبيعهم  واأن  �شاكنا  يحرك 
الذي  ال�شام  هذا  قليمي،  الإ ال�شام  �شالح 
�شيطرتها  لإحكام  خاله  من  اإ�رصائيل  تهدف 
العربية  املنطقة  على  والقت�شادية  الأمنية 
الهدف  وهذا  الغاية  هذه  ولتحقيق  بالكامل 
�شور  هناك  يكون  اأن  يجب  ل  الإ�شراتيجي 
كل  جي�شها  بها  يقوم  التي  واجلرائم  للقتل 
الأقل  على  اأو  الفل�شطينية  الأر�ض  يف  يوم 
طي  وتبقى  للعلن  ال�شور  هذه  تظهر  ل  اأن 
والدعم  التعاطف  تلقى  ل  لكي  الكتمان 
ال�شور  هذه  مثل  على  وللتغطية  العاملي 
بالتاعب  الإعامية  لتها  واآ اإ�رصائيل  تتفنن 
باأن  طابع  لإعطاء  ال�شور  وقلب  باحلقائق 
وبني  الأر�للض  هذه  على  اجلي�ض  هذا  وجللود 
بل  وطبيعي  عللادي  مللر  اأ هللو  عللزل  �شكان 
�شالح  يف  هو  اجلي�ض  هذا  فوجود  بالعك�ض 
وحمايتهم  وخلللدمللتللهللم  اللل�للشللكللان  هلللوؤلء 

الإعام  يربز  الهدف  لهذا  عنهم،  والدفاع 
فيه  قتل  الذي  اليوم  نف�ض  يف  الإ�رصائيلي 
جنوده  اأحد  �شورة  عليا  بو  اأ علي  ال�شهيد 
فل�شطينيني  اأطفال  مع  القدم  كرة  يلعب  وهو 
تكن  مل  التي  ال�شورة  هذه  اخلليل،  مدينة  يف 
يكن  مل  اللليللوم  نف�ض  يف  ون�رصها  �شدفة 
للعامل  والقول  ال�شورة  لقلب  جاء  بل  �شدفة 
عابر  حدث  هو  الطفل  هذا  مقتل  باأن  اأجمع 
يللام  الأ من  يوم  يف  يكن  ومل  مق�شود  غري 
الإ�رصائيلي  الحتال  جي�ض  لدى  �شيا�شة 
ذلك  غللري  هللي  الأر�لللض  على  احلقيقة  واأن 
كرة  يلعب  الذي  اجلندي  هذا  على  والدليل 
جديدة  اإ�شراتيجية  وهذه  الأطفال  مع  القدم 
خال  وجي�شها  اإ�رصائيل  عليها  �شتعمل 
الكثري  ب�شخ  �شتبداأ  حيث  القادمة  ال�شنوات 
تظهر  التي  وال�شور  الفيديو  مقاطع  من 
يف  القول  على  و�شتعمل  جنودها  ن�شانية  اإ
ال�شكان  بني  التواجد  هذا  باأن  منا�شبة  كل 
هو  بللل  طبيعي  �للشلليء  هللو  الفل�شطينيني 
والوقوف  وم�شاعدتهم  حلمايتهم  مطلوب 
هذه  ف�شح  هو  فاملطلوب  لهذا  جانبهم،  اإىل 
احلقيقي  الوجه  واإظهار  املخادعة  ال�شيا�شة 
اجلرائم  مبئات  يقومن  الذين  اجلنود  لهوؤلء 
يف  مللنللني  الآ الفل�شطينيني  بحق  يللوم  كللل 

 . لهم ز منا

علي اأبو عليا وال�سورة املقلوبة

الأ�رصى  �شوؤون  هيئة  حمامو  نقل 
لعدد  مروعة  �شهادات  واملحررين 
القابعني  الأ�للشللبللال  الأ�لللرصى  مللن 
والتي  "جمدو"،  معتقل  يف  حاليًا 
ما  تفا�شيل  خالها  من  ي�رصدون 
ومعاملة  تعذيب  من  له  تعر�شوا 
اأقبية  يف  ا�شتجوابهم  خال  قا�شية 
اعتقالهم  عمليات  وخال  التحقيق 
التي  ال�شهادات  ومن  الوح�شية. 
�شهادة  الهيئة،  حمامو  �شجلها 
عامًا(   17( �شاهني  حممد  القا�رص 
بيت حلم،  مبدينة  الدهي�شة  من خميم 
اقتحام  بعد  اعتقاله  جرى  والذي 
حيث  فجراً،  منزله  الحتال  قوات 
بدفعه  وقللام  اجلنود  اأحللد  هاجمه 
ومن  بعنف،  و�رصبه  احلائط  على 
بزجه  وقاموا  للخارج  اقتادوه  ثم 
وطللوال  الع�شكري  اجليب  داخللل 
عن  اجلللنللود  يتوقف  مل  الللطللريللق 
ُنقل  بعد  وفيما  و�شفعه،  �رصبه 
حُقق  تكفا"،  "بتاح  حتقيق  ملركز 
م�شبوح  وهو  طويلة  ل�شاعات  معه 
مل  كللذلللك  �شغري  كر�شي  على 

اأثناء  والهانة  ال�رصب  من  ي�شلم 
املحقق  تعمد  كما  ال�شتجواب، 
�شاهني  الفتى  ا�شتجواب  اأثللنللاء 
�لللرصب راأ�للشلله بللاحلللائللط مللرات 
املكيف  ت�شغيل  عن  عدا  عديدة، 
على  لإجباره  الزنزانة  داخل  البارد 
�شده،  املوجه  بالتهم  العلللراف 
داخللل  الللقللا�للرص  الأ�للشللري  احتجز 
الباردة  املظلمة  القذرة  الزنازين 
خالها  قا�شى  يللومللًا،   16 ملللدة 
للغاية،  �شيئة  اعتقالية  اأو�شاعًا 
معتقل  اإىل  نقله  جرى  بعد  وفيما 

الآن. يقبع  حيث  "جمدو" 
 بينما نكل جي�ض الحتال بالأ�شري 
الطفل كرم �شبيطة )17 عامًا(  من 
وذلك  قلقيلية،  ق�شاء  عزون  بلدة 
وتك�شري  فجراً  بيته  مداهمة  بعد 
جنود  اقتادوه  وبعدها  املدخل،  باب 
وانهالوا  املنزل  خلللارج  الحتال 
تع�شفي  ب�شكل  بال�رصب  عليه 
بللاأيللديللهللم واأرجلللللهللم واأعللقللاب 
بزجه  قللامللوا  ثللم  ومللن  بنادقهم، 
ونقله  الع�شكري  اجليب  داخللل 

م�شتوطنة  يف  اجلي�ض  ملع�شكر 
داخل  احتجزوه  وهناك  "ت�شوفيم"، 
طويلة،  ل�شاعات  املع�شكر  �شاحة 
حتقيق  ملركز  نقله  جرى  بعد  وفيما 
لتحقيق  خ�شع  وهناك  "اجللمة"، 
الزنازين  داخللل  زجلله  ومت  قا�ض، 
التهوية   عدمية  ال�شيقة  الللقللذرة 
لق�شاوة  ونتيجة  يومًا،   14 ملللدة 
الزنازين  داخل  احلياتية  الأو�شاع 
للفتى  ال�شحي  الو�شع  تراجع 
ب�شبب  حالته  وتدهورت  �شبيطة 
نقل  اإثرها  وعلى  بفريو�ض،  ا�شابته 

العاج،  لتلقي  املعتقل  عيادة  اإىل 
الأ�للرصى  ق�شم  اإىل  بعد  وفيما 
"جمدو".كما  معتقل  يف  الأ�شبال 
يف  اأي�شًا  الهيئة  حمامو  ور�شد 
الحتال  جنود  اعتداء  تقاريرهم 
بال�رصب والتنكيل بكل من الفتية 
وحممود  عامًا(   18( عرار  عمرو 
رام  مدينة  من  وكاهما  حمارب 
من  اعتقالهم  اأثللنللاء  وذلللك  الله، 
داخللل  وا�شتجوابهم  الللطللرقللات 

الإ�رصائيلية. التحقيق  مراكز 
 

هيئة االأ�سرى تنقل �سهادات مروعة الأ�سرى اأ�سبال تعر�سوا 
للتعذيب واملعاملة املهينة اأثناء اعتقالهم

اأخبار فل�سطني

نلللادي الأ�للشللري ان قلللوات الحللتللال 
املا�شية،  الليلة  �شنت  الإ�رصائيلي، 
 07/12/2020 املوافق  الإثنني  وفجر 
مواطًنا   )21( طالت  اعتقالت  حملة   ،
�شابقون  اأ�رصى  غالبيتهم  ال�شفة،  من 
الحتال،  �شجون  �شنوات يف  اأم�شوا 
رافللق ذلللك مللواجللهللات واإ�للشللابللات، 
وقال  املنازل.  يف  تخريب  وعمليات 
جرى  مواطنني  �شتة  اإن  الأ�شري،  نادي 
�شهاب  وهللم:  حلم  بيت  من  اعتقالهم 
جنل  وهللو  عكر  اأبللو  وحممد  مللزهللر، 
اأ�شريان  اأبو عكر، وهما  الأ�شري ن�شال 
اإ�رصاًبا  اأن حممد خا�ض  �شابقان، علمًا 

املا�شي  العام  الطعام  عن  مفتوًحا 
اعتقاله  �شد  �شهر  من  اأكللرث  ا�شتمر 
الحللتللال  اعللتللقللل  كللمللا  الإداري، 
ال�شقيقني حممد ونعيم راأفت اأبو عكر، 
 58( جناجرة  وذيللب  معايل،  و�شادي 
وعزون  ثلث  كفر  بلدتي  ومن  عاًما(. 
من:  كًا  الحتال  اعتقل  قلقيلية  يف 
عادل �شميح �شواهنة )21 عاًما(، ومراد 
)19 عاًما(، والفتى عبد  عنان �شواهنة 
عاًما(.   17( �شويدان  عماد  الللرازق 
خميم  من  ملواطنني  اعتقال  جرى  فيما 
عنيفة،  مواجهات  �شهد  الذي  قلنديا 
اعتقالهما  عملية  خللال  واإ�شابات 

خالد  وحممد  معاذ  ال�شقيقان  وهما: 
حمد وهما اأبناء ال�شهيد خالد حمد.  

�شالح  حممد  املعتقلني  اإىل  ُي�شاف 
اأم�شى  �شابق  اأ�للشللري  وهللو  حم�شن 
ووليد  الحتال،  �شجون  يف  �شنوات 
�شابق،  اأ�للشللري  كللذلللك  وهللو  �للرصف 
اأو�شاًعا  ال�شابق  اعتقاله  وعانى خال 
�شحية �شعبة، اإ�شافة اإىل رائد ربيع، 
وثاثتهم من بلدة اأبو دي�ض. ومن بلدة 
اأحمد  اعتقل الحتال حممد  العيزرية 
ومن  فرعون،  خليل  وحممد  �شطارة، 
الحتال  اعتقل  اخلليل  يطا يف  مدينة 
�شليم  �شامر  نابل�ض  ومن  ر�شيد،  اإياد 

اأ�شريان  وهما  ح�شني  وفرا�ض  �رصاب، 
�شجون  يف  �شنوات  اأم�شيا  �شابقان 
يف  نعمة  كفر  بلدة  ومللن  الحللتللال، 
اأحمد  الله اعتقل الحتال ريا�ض  رام 
الحتال  قوات  اأن  اإىل  ُي�شار  عبده. 
الرجبي  اأ�شامة  الأ�شري  اعتقال  اأعادت 
من  عنه  الإفلللراج  فللور  القد�ض،  من 
�شباًحا،  ال�شحراوي"  "النقب  �شجن 
الحتال  �شجون  يف  اأم�شى  اأن  بعد 
5 �شنوات، علمًا اأن �شلطات الحتال 
تتعمد اإعادة اعتقال الأ�رصى املقد�شيني 
فرحتهم  ل�رصقة  عنهم،  الإفللراج  عقب 

باحلّرية، والتنغي�ض على عائاتهم. 

 قوات االحتالل تعتقل )21( مواطًنا من ال�سفة غالبيتهم اأ�سرى �سابقون

ناه�ض االأقرع.. اأ�سري 
بن�سف ج�سد

اخلم�شيني  اعللتللقللل 
عام  مللرة  اأول  الأقللرع 
عليه  وحللكللم   1983
بتهمة  املوؤبد،  بال�شجن 
تفجري  عن  م�شوؤوليته 
اإ�رصائيلية،  دبابة  اأول 
مقتل  عللن  اأ�للشللفللرت 
واأم�شلى  جللنللود،   3
 10 حمكوميته  مللن 
عنه  واأفلللرج  �شنوات 

اأو�شلو  اتفاقية  �شمن 
عام 1993، وبعد حترره خدم يف الأجهزة الأمنية يف قطاع 
غزة املحا�رص. وب�شمت مده�ض، وبرفقة كر�شيه املتحرك، 
يت�شدى ناه�ض لأوجاعه املراكمة، ويتحدى ظلم ال�شجان، 
بعد اأن تعر�ض لاعتقال مرة اأخرى يف 20 يونيو 2007، 
عاج  رحلة  من  عودته  بعد  الأردين  الكرامة  ج�رص  على 
لاختطاف  تعر�شه  اإثر  الي�رصى،  �شاقه  بر  عن  اأ�شفرت 
على يد ميلي�شيات حركة حما�ض يف غزة يف ظل �شيطرتها 
على القطاع اإبان تلك الفرة، واإ�شابته بل 40 ر�شا�شة يف 

اأطرافه واأنحاء ج�شمه.
موؤبدات

تعر�ض الأقرع لأق�شى اأ�شاليب التعذيب اأثناء فرة التحقيق 
معه، وبعد اأربع �شنوات واجه حكما بال�شجن املوؤبد املكرر 
ثاث مرات، اأي ما يعادل 75عاما، بعد اإدانته بقتل 3 من 
جنود الحتال من خال و�شع عبوة نا�شفة ارتطمت بها 

دبابتهم يف منطقة "نت�شارمي" يف القطاع.
مبتور ال�شاقني

ناه�ض،  بزيارة  له  ي�شمح  الذي  الوحيد  ال�شقيق  هو  عاهد 
حتدث لل "احلياة اجلديدة" والأمل يعت�رص قلبه على �شقيقه 
الذي مل يتمكن من زيارته منذ نحو العام، بعد اأن توقفت 
ب�شكل  �شقيقي  "يرقد  كورونا،  جائحة  ظل  يف  الزيارات 
نتيجة  عديدة  اأوجاعا  يعاين  الرملة،  عيادة  �شجن  دائم يف 
الإ�شابة التي تعر�ض لها قبل اعتقاله على يد ميلي�شيات 
حما�ض، ومل يكن يتلقى يف عيادة الرملة �شوى امل�شكنات، 
قدمه  واأ�شبحت  ال�شحي.  و�شعه  تفاقم  اإىل  اأدى  ما 
تعفن  ب�شبب  ج�شده  بقية  على  خطرا  ت�شكل  الي�رصى 
اأن�شجتها الداخلية، بعد اأن رف�شت اإدارة �شجون الحتال 
عدة  مللرات  له  حللددت  التي  اجلراحية  العمليات  اإجللراء 
اإدارة م�شلحة ال�شجون  لإزالة �شظايا الر�شا�ض، فقررت 
البر يف م�شفى  اأجريت له عملية  ال�شهيونية برها، وقد 
العام  من  اأبريل  �شهر   يف  الإ�رصائيلي  هاروفيه(  )اأ�شاف 
�شقيقي  "خ�شع  ال�شاقني".يتابع:  مبتور  واأ�شبح   ،2013
اأخرى، ملا تبقى من �شاقيه  املا�شي لعمليات بر  العام  يف 
وا�شتمرار  بحقه،  املتعمد  الطبي  الإهمال  �شيا�شة  ب�شبب 
بن�شف  يعي�ض  و�شار  �شاقيه،  من  تبقى  ما  اأن�شجة  تعفن 

ج�شد".
معاناة

اأن  الأقرع،  الأ�شري  الأمر �شها على غدير زوجة  مل يكن 
ت�شد الفراغ الذي تركه ناه�ض بحياة اأبنائها الأربعة، رائد 
كبرية  معاناة  الأب  اعتقال  اأحلق  فقد  ونارا،  ونداء  ون�شمة 
حنان  فقدان  بعد  حياتهم  معامل  تبدلت  اإذ  الأ�شري،  باأبناء 
من  الزوجة  تتمكن  ومل  بالهموم،  مثقلة  واأ�شبحت  الأب، 

زيارة زوجها يف �شجون الحتال منذ عام 2018.
واملحررين  الأ�رصى  �شوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد  اأ�شريا:   17
الأ�رصى  من  لعدد  الخللرية  زيارته  عقب  �شلودي،  فواز 
يومني،  قبل  الرملة(  �شجن  )بعيادة  تعرف  فيما  املر�شى 
اأو�شاع  من  يعانون  هناك  القابعني  املر�شى  الأ�رصى  اأن 
�شحية خطرية ومن ظروف اإعتقالية قا�شية و�شعبة. وبني 
انعدام  من  يعانون  هناك  مري�شا  اأ�شريا   17 اإن  ال�شلودي، 
ت�شخي�ض  وعللدم  ال�شحية،  والرعاية  الطبية  اخلدمات 
والأدويللة  العاجات  تقدمي  وانعدام  املر�شية،  احلللالت 
وتقدمي  العاج،  على  الأ�للرصى  وم�شاومة  لهم،  الازمة 
ال�شلل  من  يعانون  غالبيتهم  واأن  واملنومات،  امل�شكنات 
متحركة،  كرا�شي  على  ويتنقلون  بالر�شا�ض،  والإ�شابة 
ويعتمدون على اأ�شريين اآخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.
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ب�سبب اتفاق وقف اإطالق النار الذي اأبرمه مع اأذربيجان

املئات يغلقون ال�سوارع يف اأرمينيا بعد جتاهل 
رئي�ض الوزراء دعوتهم له للتنحي 

قراءة / حممد علي
---------------- 

مللئللات  رددهللللا  هللتللافللات  ودّوت 
خائن”  “نيكول  منها  املحتجني، 
يف  نيكول”،  بلللدون  “اأرمينيا  و 
لدعوة  ا�شتجابة  يريفان  �للشللوارع 
مللرور  بعد  لاحتجاج  املعار�شة 
لتنحي  حددته  الذي  النهائي  املوعد 
منت�شف  كللان  واللللذي  با�شينيان 
عن  يتخلى  اأن  دون  الثاثاء،  نهار 

. ل�شلطة ا
اإىل  ارتقى  الذي  با�شينيان،  وكان 
مايو  يف  �شلمية  ثورة  يف  ال�شلطة 
لوقف  اتفاقا  َقبل  قد   ،2018 يللار  اأ
رو�شية  بو�شاطة  مت  النار  اإطللاق 
نللهللاء �للرصاع  اللل�للشللهللر املللا�للشللي لإ
من  وقللوات  اأذربلليللجللان  بني  دمللوي 
باغ  قرة  ناجورنو  جيب  على  الأرمن 

معار�شو  ويريد  به.  حتيط  ومناطق 
يقولون  ما  ب�شبب  بعاده  اإ با�شينيان 
�للشلللللوب تللعللامللللله الللكللارثللي  نللله اأ اإ
�شتة  ا�شتمر  الللذي  اللل�للرصاع  مللع 
مكا�شب  اأذربيجان  ومنح  �شابيع  اأ
بللخلل�للشللو�للض الأرا�للللشللللي. وكلللان 

عن  م�شوؤوليته  اأعلن  قد  با�شينيان 
نه  اأ اأ�للشللاف  لكنه  اللل�للرصاع  نتيجة 
الأمللن  �شمان  عللن  م�شوؤول  الآن 
اجلمهورية  وا�للشللتللقللرار  الللقللومللي 
يبلغ  الللتللي  ال�شابقة  ال�شوفيتية 
مايني  ثاثة  نحو  �شكانها  عللدد 

�شاغاتليان،  ي�شخان  اإ واأعلن  ن�شمة. 
حزب  وممثل  ال�شيا�شي  املعار�ض 
كلمة  يف  الأرمني،  الثوري  الحتاد 
عقب  الثاثاء  اليوم  التلفزيون  بثها 
ع�شيان  بدء  النهائي  املوعد  مرور 
�شاغاتليان  وقللال  من�شق.  مللدين 
ارحل  حال.  باأي  �شتذهب  “نيكول.. 

�شلمي”. ب�شكل 
وحللتللى  الآن  مللن   …“ واأ�لللشلللاف 
اأرمينيا  ملواطني   1700 ال�شاعة 
ا�شتخدام حقهم يف  ال�رصعي يف  احلق 
ال�شلمية  الع�شيان  اأعمال  ممار�شة 
وتو�شيلها”.  مطالبهم  عن  للتعبري 
اإغاق  تعتزم  نها  اإ املعار�شة  وقالت 
وتعطيل  الباد  اأنحاء  يف  ال�شوارع 
الأمر.  لزم  ذا  اإ الوطنية  النقل  �شبكة 
على  عانية  با�شينيان  يعلق  ومل 

الثاثاء. الحتجاجات 

رئي�ض  اأن جتاهل  بعد  احتجاج  بداية حملة  الثالثاء يف  اأم�ض  اأرمينيا  �سوارع  معار�سون  اأغلق متظاهرون 
اأذربيجان. مع  اأبرمه  الذي  النار  اإطالق  اتفاق وقف  ب�سبب  للتنحي  با�سينيان دعوتهم  نيكول  الوزراء 

لاأمن  الأعلللللى  املجل�ض  اأمللني  التقى 
�شمخاين،  علي  يللللراين  الإ الللقللومللي 
ال�شوري  اخلارجية  وزيللر  الللثللاثللاء، 
اأن  بعد  طللهللران،  يف  املللقللداد  في�شل 
زيللارة  يف  يلللران  اإ اإىل  الأخلللري  و�شل 
وقللال  املللا�للشللي.  الأحلللد  يللوم  ر�شمية 
ال�شراتيجية  “العاقات  اإن  �شمخاين 
عاٍل،  م�شتوى  ذات  يران  واإ �شوريا  بني 
ودعا  وا�شتمرارها”.  تعزيزها  ويجب 
ال�رصير  الأمريكي  الوجود  نهاء  “اإ اإىل 
الللوجللود  اأن  م�شيفًا  املنطقة”،  يف 
اإىل  “ي�شعى  �شوريا  يف  الأمللريكللي 
على  واحلفاظ  ال�شوري،  النفط  نهب 
خايا  وتقوية  ال�شهيوين  الكيان  اأمن 
الأعلى  املجل�ض  اأمني  واأكللد  داع�ض”. 
العامل  اأن  يلللراين  الإ القومي  لللاأمللن 
الكيان  دون  من  منًا  اأ اأكرث  “�شيكون 
املنهمكة  “الأنظمة  فيما  ال�شهيوين”، 
يكون  لللن  الللعللاقللات،  تطبيع  مبللذلللة 
وعمر  القذايف  من  اأف�شل  نهاية  لها 

. ” لب�شري ا
يران  اإ جهود  املقداد  �شكر  جهته،  من 
“ال�شوريني  اإن  قائًا  �شوريا،  دعم  يف 
ت�شحيات  ين�شوا  لن  و�شعبًا  حكومًة 
وعلى  يللرانلليللني،  الإ واجلللنللود  الللقللادة 
�شليماين”.  قا�شم  ال�شهيد  راأ�شهم 
ال�شوري  اخلللارجلليللة  وزيلللر  والللتللقللى 
ظريف،  جواد  حممد  يللراين  الإ بنظريه 
العاقات  بحثا  حيث  الثنني،  اأم�ض 
والدولية  قليمية  الإ والق�شايا  الثنائية، 
واأكدا  لاإرهاب،  امل�شركة  واملكافحة 
من  املزيد  على  وطهران  دم�شق  عزم 

الثنائية. العاقات  وتر�شيخ  تطوير 
على  باده  حكومة  عزم  املقداد  واأكد 
وا�شفًا  الإرهللاب،  مكافحة  موا�شلة 
يف  البلدين  بللني  امللل�للشللرك  الللتللعللاون 
خطوة  واعتربه  بل”املهم”،  املجال  هذا 
ال�شام  اإعلللادة  اأجلللل  مللن  �شا�شية  اأ

�شوريا. اإىل  وال�شتقرار 
ق/د

مللللني الللعللام حلللركللة اجلللهللاد  اأكلللد الأ
ما  اأن  الللنللخللالللة،  زيلللاد  �للشللامللي،  الإ
الللوليللات  عللبللاءة  حتللت  اللليللوم  يجري 
امل�رصوع  متدد  من  الأمريكية،  املتحدة 
خمالف  اخلليج،  دول  يف  ال�شهيوين 
واأن  للللللتللاريللخ،  وخمللالللف  �للشللام  لللاإ
ب�شلوكه  اأن  مللراء  الأ من  يعتقد  من 
باتفاق  �شيء  كل  لغاء  اإ ميكنه  املتهور 
و�شائل  اأن  مبينا  واهللم،  فهو  ذليل، 
لذلك،  تروج  التي  ال�شخمة  الإعام 
تغري  لن  الهائلة،  املالية  والإمكانيات 
اأن  ومو�شحا  ب�شهولة،  النا�ض  عقائد 
�شد  واملنطلق  املركز  كانت  فل�شطني 
�للشللامللي،  كللل الللوطللن الللعللربللي والإ
ال�شهيوين.  والإف�شاد  للعلو  ومنطلًقا 
موؤمتر  خال  للنخالة  كلمة  يف  ذلك  جاء 
امرات  موؤ مواجهة  يف  الأمة  )انتفا�شة 
الذي  الت�شفية(  وم�شاريع  التطبيع 
املقاومة  لعلماء  العاملي  الحتاد  يعقده 
“بريوت”،  اللبنانية  العا�شمة  يف 
انتفا�شة  على  عاما   33 مرور  ملنا�شبة 
اأُطلللللق  الللتللي  الفل�شطيني  ال�شعب 
وقال  احلجارة(.  )انتفا�شة  ا�شم  عليها 
اليوم  متر  عاًما  وثاثون  ثاثة  النخالة: 
الأوىل،  الفل�شطينية  النتفا�شة  على 
ومللنللذ ذلللك الللتللاريللخ جللرت اأحللداث 
حتى  تداعياتها  تنتِه  مل  وكبرية،  كثرية 
القد�ض  العدو  فيها  يعلن  التي  اللحظة 
امتاأت  البا�شلة  وال�شفة  له،  عا�شمة 
زال  ومللا  القاتلة،  ال�شتيطان  بعقد 
ويرك  فعله،  يفعل  “اأو�شلو”  اتفاق 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  على  ثللاره  اآ

املجالت”. كل 
النفات  ذلللك  من  واأكللرث  واأ�للشللاف: 
الللذي  الللعللدو  جتللاه  اخلليجي  العربي 
والدينية  الأخاقية  املعايري  كل  حطم 
من  الأدنى  احلد  يراِع  ومل  والوطنية، 
املمتدة  واحل�شارة  امل�شرك،  التاريخ 
كان  قللرًنللا،  ع�رص  اأربللعللة  مللن  لأكللرث 
�للشللامللي  والإ الللعللربللي  الللزمللان  فيها 
باأ�شكال  التاريخ  م�شار  على  يتقلب 
كانت  النهاية  يف  ولللكللن  خمتلفة، 
الهجمات  ا�شتيعاب  على  قادرة  الأمة 
وردت  ذابتها،  واإ لها  تعر�شت  التي 

وهزمتها”. ال�شليبية  الهجمات 
نلله  مللللني الللعللام للللللجللهللاد اأ واأكللللد الأ
اأ�شبح  الطويلة،  امل�شرية  هللذه  بعد 
�شغرية،  احل�شابات  كانت  كم  وا�شًحا 
عندما  ا،  جللدًّ متوا�شعة  والتقديرات 
لتفاق  الفل�شطينيني  بع�ض  ذهللب 
ليكون  “اأو�شلو”،  اتفاق  اأ�شموه  ذليل، 
عقود،  ثاثة  بعد  اآخر  لتفاق  مدخًا 

اتفاق  �شموه  الللعللرب،  بع�ض  عقده 
اأي  من  اأكرث  ولنكت�شف  براهام”،  “اأ
تكن  مل  فل�شطني  اأن  م�شى،  وقللت 
واملنطلق  املركز  كانت  منللا  واإ الهدف، 
والإ�شامي،  العربي  الوطن  كل  �شد 
ال�شهيوين. والإف�شاد  للعلو  ومنطلًقا 

هو  اليوم،  يجري  ما  اإن  بالقول:  وزاد 
ال�شهيوين  للم�رصوع  اأخللرى  قفزة 
حدود  متجاوًزا  العربي،  العمق  يف 
لهذا  و�شعت  التي  بيكو”  “�شايك�ض 
نف�شه  ال�شهيوين  الكيان  ليجد  اأ�شًا، 
ال�شعيفة  الكيانات  بجانب  اآخر،  كياًنا 
بكل  خمتلف  كيان  ولكنه  والهزيلة، 
املقومات  وبكل  وال�شمات،  املامح 
النظام  داة  اأ باعتباره  امتلكها،  التي 
الأمة  قهر  يف  واجلديد،  القدمي  الدويل 

عليها”. والهيمنة 
اليوم  بللالللقللول:  النخالة  وا�شتطرد 
القوى  له  خططت  ما  تداعيات  نرى 
الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد  العظمى 
واأكللملللللت ملل�للرصوعللهللا بللعللد احلللرب 
الللعللامللليللة الللثللانلليللة، بلللزرع الللكلليللان 
اأ�شبح  حيث  فل�شطني،  يف  ال�شهيوين 
مفتوحة  بللل  مللقللبللوًل،  حليًفا  اللليللوم 
يف  ا،  وجللوًّ ا  وبللرًّ بحًرا  احلللدود،  كل  له 
املقهورة  و�شعوبها  مللة  الأ مواجهة 
باأجهزة  عليها  وامل�شيطر  وامل�شتنزفة، 
ل  وبوقاحة  العي�ض،  ولقمة  الأمللن، 

اأحد”. على  تخفى 
ي�شيع  واهلليللة  ملللربرات  حتللت  وقلللال: 
باأموال  املتخم   – العربي  النظام  بع�ض 
الللنللفللط، وامللتلليللازات الللبللور�للشللات 
بامل�رصوع  اللت�شاق  فاح�شة  الدولية- 
وقاحة،  وبكل  خجل  با  ال�شهيوين، 
ما،  مكان  يف  �شعف  هناك  كان  فللاإن 
توجد  ول  اأ�شًا،  موجود  غري  وهللذا 
ي�شتر  اأن  املفر�ض  فمن  مربرات،  له 
مع  التعامل  رذيلة  على  اأقدموا  من 
النا�ض،  اأعني  عن  ال�شهيوين  الكيان 
اإىل  الللوقللاحللة  بهم  تبلغ  اأن  ولللكللن 
يعجز  فهذا  اأحللد،  يبلغه  مل  م�شتوى 

واملنطق”. العقل  عنه 
رحلة  اإن  بللالللقللول:  النخالة  وزاد  
العربي  اخلليج  �شفاف  مللن  طللريان 
املتو�شط  �شاحل  اإىل  �للشللامللي  والإ
اللللذي �للشللهللد الللتللحللولت الللكللربى، 
التاريخ،  يف  عميًقا  م�شاًرا  ور�شم 
التي  ال�شليبية  احلمات  كل  وواجه 
على  اللل�للشلليللطللرة  ت�شتهدف  كللانللت 
ت�شتطيع  لن  فل�شطني،  وعلى  القد�ض 

الأمة”. هوية  وتغيري  احلقيقة  طم�ض 
ق/د

مايك  الأمريكي،  اخلارجية  وزير  اأعلن 
“اأن�شار  جماعة  ت�شنيف  بومبيو، 
ذات  الكيانات  �شمن  اليمنية،  الله” 
لفتا  خا�ض”،  “قلق  و  اأ خا�ض  اهتمام 
واأوزبك�شتان  اللل�للشللودان  حللذف  اإىل 
على  بناء  اخلا�شة،  املراقبة  قائمة  من 
حكومتا  حققته  الللذي  الكبري  التقدم 

. ين لبلد ا
بيان  يف  الأمريكية،  اخلارجية  وقالت 
�شمن  اأدرجلللت  “وا�شنطن  اإن  لللهللا، 
كا  اخلا�ض،  الهتمام  ذات  الكيانات 
وتنظيم  ال�شباب  وحركة  “احلوثيني  من 

ال�شام  وحترير  حللرام  وبوكو  القاعدة 
وطالبان”. وداع�ض 

حتدثت  اأمريكية  اإعام  و�شائل  وكانت 
ت�شنيف  املتحدة  الللوليللات  عللزم  عن 
“منظمة  الله”  “اأن�شار  جللمللاعللة 
اعر�شوا  م�شوؤولني  اأن  اإل  اإرهابية”، 
املللواد  ت�شليم  تعطل  قللد  نللهللا  اأ بحجة 
الللغللذائلليللة وامللل�للشللاعللدات الللطللارئللة 
ي�شعى  بومبيو  اأن  م�شيفة  للمحتاجني، 
الرئي�ض  مللغللادرة  قبل  ذلللك  لإعلللان 

بي�ض. الأ البيت  ترمب  دونالد 
بدر  العماين  اخلارجية  وزير  وك�شف 

الوليات  اأن  البو�شعيدي،  حمد  بن 
“اأن�شار  جماعة  ت�شع  قللد  املتحدة 
الإرهابية،  اجلماعات  قائمة  على  الله” 
اأمريكي  دبلوما�شي  اأكللرب  اأن  موؤكدا 
مع  ناق�ض  الأو�للشللط  ال�رصق  ل�شوؤون 
وا�شنطن  ت�شنيف  اإمللكللانلليللة  بلللاده 
كجماعة  اليمنية  الله”  “اأن�شار  جماعة 

بية. رها اإ
جماعة  يف  القيادي  ك�شف  جانبه،  من 
عن  احلوثي،  علي  حممد  الله”،  “اأن�شار 
ب�شاأن  اأمريكية  ر�شالة  اجلماعة  تلقي 
احلوثي:  وقال  اليمن.  يف  ال�شام  اإحال 

و�شطاء  عرب  الأمريكان  لينا  اإ “اأر�شلوا 
�شام،  هناك  يكون  اأن  ميكن  ل  قالوا 
به،  را�ض  ال�شعودية  كانت  واإن  حتى 

عليه”. موافقني  نحن  نكن  مل  ذا  اإ
“اأن�شار  جماعة  يف  القيادي  واتهم 
الوليات  اأخللرى،  تغريدة  يف  الله”، 
قائا:  اليمنية،  العملة  بتدمري  املتحدة 
لل�شام،  نها  اأ يفر�ض  طاولة  على  “من 
العملة  بتدمري  الأمريكي  ال�شفري  هدد 
الوفد  مللام  اأ اليمني  الللريللال  وانهيار 

الكويت”. يف  الوطني 
ق/د

اأمريكية،  اإعلللام  و�للشللائللل  فلللادت  اأ
جو  املنتخب  الرئي�ض  اأن  الثاثاء، 
ذي  املتقاعد  اجلللرال  اختار  بايدن 
اأو�شنت  لويد  الإفريقية،  الأ�للشللول 
وهو  الدفاع،  وزيللر  من�شب  لتويل 
لدخول  الأمريكية  القوات  قاد  الذي 
.2003 عام  بغداد  العراقية  العا�شمة 

بر�ض”  “اأ�شو�شيتيد  وكالة  وذكرت 
�شيكون  “اأو�شنت”  ّن  اأ الأمريكية 
الب�رصة  اأ�شحاب  من  دفاع  وزير  اأول 
على  الت�شديق  حالة  يف  ال�شمراء، 
ال�شيوخ  جمل�ض  قبل  مللن  تعينه 
اإىل  الوكالة  �للشللارت  واأ الأمريكي. 
اأو�شنت  تر�شيح  على  الت�شديق  اأن 
موؤكدا”،  اأمرا  “لي�ض  للدفاع  وزيرا 

الأمن  يف  وخرباء  نوابا  اأن  اإىل  لفتة 
لهذه  معار�شتهم  اأعلنوا  القومي 
تزال  ل  تقاعده  مدة  كون  الت�شمية، 

�شنوات. ال�شبع  دون 
اأن  قاعدة  على  الكونغر�ض  ويعتمد 
لتويل  مر�شح  �شابق  ع�شكري  اأي 
يكون  اأن  يللجللب  الللدفللاع،  وزارة 
على  �شنوات  �شبع  منذ  متقاعدا 
للقوات  قلليللادتلله  وبللجللانللب  قلللل.  الأ
تراأ�ض  بغداد،  غزو  عند  الأمريكية 
الأمريكية  املركزية  القيادة  اأو�شنت 
بني  )�شنتكوم(  الأو�شط  ال�رصق  يف 

2013 و2016. الأعوام 
الرئي�ض  قرار  تنفيذ  على  اأ�رصف  كما 
اأوبللامللا،  بللاراك  الأ�شبق  الأمريكي 

اأمريكي  ع�شكري  األف   50 ب�شحب 
يعلن   ومل   .2011 عام  العراق يف  من 
الثاثاء،  �شباح  حتى  بايدن،  فريق 

اأو�شنت  ت�شمية  حللول  تفا�شيل  اأي 
للدفاع. حمتما  وزيرا 

ق/د

الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
لئحة  على  دول   10 اإدراج  الثاثاء، 
قلق  م�شدر  ت�شكل  التي  البلدان 
الدينية.  احلللريللات  جمللال  يف  خا�ض 
بومبيو  مايك  اخلارجية  وزيللر  وقللال 
الللوليللات   ” توير  عللرب  تغريدة  يف 
وال�شني  بورما  اليوم  اأدرجت  املتحدة 
وكوريا  ونيجرييا  يللران  واإ واإريريا 
وال�شعودية  وباك�شتان  ال�شمالية 
على  وتركمان�شتان  وطاجيك�شتان 
م�شدر  ت�شكل  التي  الللدول  لئحة 

الدينية  احلللريللة  قللانللون  مبوجب  قلق 
لرتللكللابللهللا   1998 لللعللام  الللللدويل 
انللتللهللاكللات ممللنللهللجللة وملل�للشللتللمللرة 
واأكد  الدينية”.  للحريات  وج�شيمة 
احلقوق  اإحدى  هي  الدينية  احلرية  اأن 
اأن  م�شريا  نلل�للشللان،  لللاإ �للشللا�للشلليللة  الأ
جديدة  خللطللوات  اتللخللذت  وا�شنطن 

�شا�شي. الأ احلق  هذا  حلماية 
منف�شلة:  تغريدة  يف  بومبيو  واأ�شاف 
يف  املتحدة  الللوليللات  تتزعزع  “ل 
ينبغي  ل  الدينية.  باحلرية  التزامها 

و  اأ دوللللة  لأي  اللل�للشللمللاح 
الأ�شخا�ض  مباحقة  كيان 
بلل�للشللبللب  علللقلللاب  دون 
هذه  ُتظهر  معتقداتهم. 
نه  اأ ال�شنوية  الت�شنيفات 
احلرية  مهاجمة  يتم  عندما 

�شنتحرك”. الدينية، 
اإىل وجود تطورات  �شار  واأ
احلقوق  جمال  يف  اإيجابية 

واأوزبك�شتان  ال�شودان  يف  الدينية 
اإزالة  اإىل  وا�شنطن  دفع  الذي  الأمر 

اخلا�شة  املراقبة  قائمة  من  البلدين 
املو�شوع. حول 

ق/د

بايدن يختار “قائد غزو بغداد” وزيرا للدفاع ليكون اأول وزير دفاع من اأ�سحاب 
الب�سرة ال�سمراء

وزارة اخلارجية االأمريكية تعلن ر�سمًيا 

اإدراج اململكة ال�سعودية و9 دول اأخرى “مثرية للقلق” مبلف “انتهاك احلرية 
الدينية”

�سمخاين بعد لقائه املقداد:

الوجود االأمريكي يف �سوريا هدفه 
�سرقة النفط واحلافظ على اأمن 

اإ�سرائيل

زياد النخالة : 

االنفالت العربي اخلليجي حطم كل 
املعايري االأخالقية والدينية والوطنية

�سنفت “اأن�سار اهلل” �سمن كيانات ذات “قلق خا�ض” 

وا�سنطن حتذف ال�سودان واأوزبك�ستان من قائمة الدول الداعمة لالرهاب
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الكاتبة ال�سابة "اإميان قّري"يف حوار لـ"التحرير":

ال�سوء  ي�سّلط  مبدعة  �سبانية  الأنامل  جامع  كتاب   ،" مع�سية  " �سحايا 
على ق�سية جمهويل الّن�سب 

�سفرية  الذات،  وتطوير  بالنف�ض  الثقة  جمال  يف  اأخرى  �سهادات  على  متح�سلة  معتمدة،  حتفيزية  متحدثة  ب�سرية  موارد  ت�سيري  لي�سان�ض  طالبة  ربيعا،   20 ب�سكرة  والية  قري  اإميان 
نذكر  جامعة  كتب  بع�سرة  وم�ساركة  اأوىل،  مرتبة  على  فيها  حت�سلت  للكتابة  م�سابقات  بعدة  م�ساركة  خواطر  كاتبة  الوالية،  بنف�ض  االأمنيات  ج�سر  بنادي  ع�سو  النجاح،  �سفراء  مب�سروع 

   " "�سحايا مع�سية  الكتاب اجلامع  م�سرفة على  الركام"،  فار�سات احلياة، بني  اأكوامارين، دهاليز احلياة،  اأحبك اهلل،  اإذا  الديجور،  "ر�سائل مل تقراأ، على عتبة  البع�ض من عناوينها 
متنوعة . �سيكون جامعا خلواطر ذات عرب  كتابها اخلا�ض والذي  وب�سدد جتهيز 

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

ــف ومــتــى بـــداأت  ــي ــر: ك ــري ــح ــت ال
وما  الأدبــيــة  الكتابة  يف  جتربتك 
مررت  التي  واملحطات  املراحل  هي 

بها؟

لطاملا  الدرا�شية  م�شتوياتي  بدايات  يف 
اأحببت مادة الأدب العربي وكنت جيدة 
وخ�شو�شا  للمطالعة  وحمبة  بالتعبري 
ثم  الب�رصية،  التنمية  وكتب  الروايات 
لنف�شي  اأكتب  �للرصت  الوقت  مبللرور 
وقبل  قلمي  مللع  الف�شف�شة  ملجرد 
�شنة من الآن انطلقت مبجال الأدب عن 
امل�شابقات  مبختلف  امل�شاركات  طريق 
عدم  بعقبة  مررت  بالكتابة،  اخلا�شة 
فقد   ، يللداي  تخط  مبا  الكافية  الثقة 
ل�شخ�ض  اأ�شمح  اأن  من  متخوفة  كنت 
�شادفت  اأن  اإىل  كتاباتي،  بقراءة  اآخر 
باأ�شلوبي  اأ�شاد  الذي  ر�شيد  اأ�شتاذي 
خمتلف  ولقنني  وحفزين،  ودعمني 
وهكذا  ال�شحيحة،  اللغة  جمريات 

كانت بداياتي.

�سخ�سا  يجعل  الــذي  ما  التحرير: 
مثلك - طالبة - يّتجه للكتابة ؟

اأ�شاحبه  الذي  الرفيق  مبثابة  الكتابة 
دوما، فهي تعبري عما يخالج نف�شي، قد 
تكون جمرد كلمات واأحرف ل يفهمها 
راحتي،  اأ�شا�ض  لكنها  يهواها  من  غري 
من  وخللروجللي  متنف�شي  اأجللد  ففيها 
وقت  ولأن  عزلتي،  لعامل  الب�رص  عامل 
من  اأكرب  اجلامعي  بالتعليم  الفراغ جتده 
علي  حتتم  للدرا�شة  املخ�ش�ض  الوقت 
ب�رصد  اأكرث  تنمية موهبتي وال�شتمتاع 

جمريات وتغريات يومي.

التحرير: ما العقبات التي واجهتك 
ن�ســـر  دور  عــن  بــحــثــك  اأثـــنـــاء 

لكتابك ؟
يف  واجهتني  التي  العقبات  خمتلف 
متثلت  لكتابي،  ن�رص  دار  عن  البحث 

ملختلف  الكثرية  بالنتقادات  بع�شها 
من  عديدة  ا�شتف�شارات  بعد  الللدور 
بهذا  مني  خللربة  اأكللرث  هم  من  طللرف 
مدة  باإطالة  معظمهم  ا�شرك  امليدان، 
من  معتربة  فرة  بعد  الكتاب  جتهيز 
ي�شع  من  منهم  اأو  اإليهم،  اإر�شاله 
�رصوطا خا�شة به قد ل تنا�شب الكاتب، 
ولكن بعد هذا العناء اخرت دار الن�رص 
با�شمة كويتية ولها فروع مبختلف دول 

العامل ومنها اجلزائر.

كتابك  ــن  ع حدثينا  الــتــحــريــر: 
 ،" مع�سية   "�سحايا  بـــ  املــو�ــســوم 
الفكرة  حمتواه،  موا�سيعه،  ماهي 
داخــل  عاجلتها  الــتــي  الرئي�سية 

دفتي الكتاب ؟
كتاب �شحايا مع�شية، هو كتاب جامع 
بكل  احلياة  تبث  مبدعة  �شبانية  لأنامل 
حرف فيها لأن منبعها هو القلب، والذي 
اإينا�ض  زميلتي  مع  اإ�للرصايف  حتت  كان 
الأ�شا�شي  فحواه  كان  حيث  �شنيتي، 
املجتمع  من  فئة  بحياة  النغما�ض  هو 
خمتلف  على  امل�شتمر  التنمر  عانت 
األ وهي فئة جمهويل الن�شب،  الأعمار 
اجلانب  عن  ال�شتار  نزع  على  فعمدنا 
املجتمع  بتذكري  حياتهم  من  املظلم 
اجلوهرة  �شوى  لي�شوا  واأنهم  بكيانهم، 
من  �شحية  فهم  بريقها،  اأغ�شي  التي 
خال  من  النور  ولريوا  لهم،  وعي  ل 
كل  وجللدان  �شتام�ض  التي  كتاباتنا 
من يهتم ملن هو اأحوج منه للعناية و ما 
وتذكر  اخلري  لفعل  يناديه  �شمريه  زال 
يقود  الذي  ال�شبيل  اأن  نن�ض  ول  الغري، 
جمرد  وكونها  �شائكا،  كان  ما  اأبدا  لله 
بها  الله  فطر  فقد  حمرمة  عاقات 

اأ�شحابها.  قلوب 

القلم،  التحرير: ككل كاتبة حتمل 
اإن�سانية  �سواء  ق�سية  معه  حتمل 
فماهي  غريها،  اأو  اجتماعية  اأو 

الق�سية التي يعاجلها قلمك ؟
ول  الأزمللات  وتتفرق  الق�شايا  تتعدد 
القاعدة  الكلمات،  غللري  لنا  �شاح 

وحرب  قلم  �شاحبة  كوين  اأحبذها  التي 
بد  ل  اللللورق  على  حللربي  ولي�شيل 
اجلن�شني،  لكا  اجتماعية  ق�شية  من 
اأو  اليتم  اأو  الفقر  موا�شيع  ت�شمل  قد 
اأو النتحار وحتى الهجرة غري  الطاق 
بهم  اأملَّ  الذي  ال�شعف  لول  ال�رصعية، 
ملا  والوحدة  بالكاآبة  القاتل  و�شعورهم 
احلالك،  الظام  ب�شواد  اأيامهم  كانت 
ر�شالة  من حمل  ونحن  معاملة  فالدين 

ال�شاة  اأف�شل  عليه  الكرمي  ر�شولنا 
واأزكى الت�شليم، و�شنو�شلها ملن تخلى 
احلياة يف  يوما عن �شمريه وتبنى حب 

جوفه.

الــتــحــريــر: اأنـــت طــالــبــة و�ــســاّبــة 
واقتحمت عوامل الكتابة واحلرف، 
العالقة  تلك  حي  تو�سّ اأن  لك  كيف 
التي جتمعني فيها بني الثنني معا، 
التوفيق  يف  �سعوبات  واجهت  وهل 

بينهما ؟
له  منا  كل  النقطة،  هاته  بخ�شو�ض 
موهبة يف�شلها، منا من اكت�شفها ومنا 
للتنقيب  باطنه  اأ�شوار  يقتحم  مل  من 
وتطويرها،  بها  وال�شتثمار  عنها 
بكل  اأ�شتمتع  بل  �شعوبات،  اأجللد  مل 
اأحبه،  اأنا  ما  بفعل �شيء  دقيقة متر علي 
الوقت  ويعتمد ذلك على كيفية تنظيم 

وتق�شيمه بطريقة م�شاعدة فقط.

وطموحاتك  م�ساريعك  التحرير: 
؟ امل�ستقبلية 

بطريق  واأنا  الأهللداف  من  الكثري  لدي 
اأن  هو  اأحدها  الله،  باإذن  اإليها  ال�شعي 
�شهادات  ونيل  التدريب  اأ�شول  اأتعلم 

الب�رصية  التنمية  مبجال  معتمدة خمتلفة 
متائما  اجلامعي  تخ�ش�شي  ليكون 
افتتاح  ثم  ومن  باحلياة،  تخ�ش�شي  مع 
رو�شة اأطفال مفادها تربية ن�ضء جديد 
ولتعم  وباده،  حياته  لبناء  طامح  واع 
الكتابة  مبجال  اأما  اجلميع،  على  الفائدة 
ما  اأناملي  جتمع  اأن  فهديف  والأدب 

كتبت بكتاب خا�ض بي اإن �شاء الله.

لــقــراء  اأخــــرية  كلمة  الــتــحــريــر: 
احلوار واجلريدة

بال�شكر  اأتللوجلله  ختامية  ككلمة 
يهتم  الذي  الفرع  هذا  على  جلريدتكم 
ال�شاعدة،  واملللواهللب  ال�شباب  بفئة 
واإميانهم  دعمهم  على  لأهلي  �شكرا 
اأنت  واإليك  اأبلغ،  حتى  اأبللرح  ولن  بي 
عزيزتي طريق النجاح مليء بالعرثات، 
وا�شلي  ت�شت�شلمي  ل  اأبلللدا  لكن 
ال�شلبية  لتنجحي، ل تبايل بالنتقادات 
دافعا  منها  اجعلي  بل  تتلقينها،  التي 
الوقت  اإن  تقويل  ول  اأكرث،  للتقدم  لك 
اأي فر�شة ولو كانت  فات، بل اغتنمي 
ول  تريدين،  ما  نحو  انطلقي  ب�شيطة، 
النجاح  املتوكلني  يعد  الله  اأن  تن�ض 

والفاح.

الفيلم  دبلجة  من  النتهاء  موؤخرا  مت   
"تادل�ض  اجلديد  املطول  الوثائقي 
عر�ض  الذي  لفيات"  الأ مدينة   ...
اللغتني  اإىل   ،2020 بداية  �رصفيا 
بغر�ض  والفرن�شية  الإجنللللليللزيللة 
اجلزائر  ومتثيل  امل�شاركة  من  متكينه 
ح�شب  الللدوللليللة،  املهرجانات  يف 
�شالح  العمل،  خمللرج  به  فللاد  اأ ما 

بوفاح.
العمل  هذا  تزويد  كذلك  ويجري 
�رصفيا  عر�ض  الذي  اجلديد  الفني 
ال�شنة  بداية  العا�شمة  اجلزائر  يف 
الوطن  عرب  عر�شه  وتوقف  اجلارية 
كللورونللا،  وبلللاء  تف�شي  ب�شبب 
�شيناريو  وكاتب  خمللرج  ي�شيف 
ل/واأج،  ت�رصيح  يف  الفيلم  هللذا 
 sous- ( مقروء  �رصيط  اأو  بحا�شية 

املذكورتني. باللغتني   )titrage
العمليتني  جت�شيد  يف  العتماد  مت  و 
الوثائقي  الفيلم  بهذا  املذكورتني 
من  ون�شف  �شاعة  ي�شتغرق  الذي 
امل�شدر،  نف�ض  اإىل  ا�شتنادا  الزمن، 
التكنولوجية  الو�شائل  اأحدث  على 
يف  متخ�ش�ض  مبخرب  املللجللال  يف 

العا�شمة. باجلزائر  املجال 
الللذي  الفني  العمل  هللذا  ويلل�للرصد 
�شنوات  �للشللت  اإجنلللازه  ا�للشللتللغللرق 
الأكادميي  البحث  يف  �شنوات   4 (
واللللتلللاريلللخلللي  و�لللشلللنلللتلللان يف 

ا�شتنادا  الت�شوير(، 
ق�شة  خمللرجلله،  اإىل 
 " �ض و ر كو �شو ر "
اأو"تدل�ض"  بالفينيقية 
خال  من  بالأمازيغية 
املا�شي  ا�شتح�شار 
دل�ض  ملدينة  التاريخي 
الت�شمية  من  انطاقا 
العهد  اإىل  الفينيقية 
اللللروملللاين والللفللرة 
واإىل  �للشللاملليللة  الإ
العثمانية  املللرحلللللة 
اإىل  ثلللم  )اللللركللليلللة( 
ال�شتعمار  مللرحلللللة 

. ن�شي لفر ا
براز  اإ يف  ال�شيناريو  كاتب  ويلجاأ 
احلللقللب احللل�للشللاريللة والللتللاريللخلليللة 
امل�شادر  اإىل  العتيقة،  للمدينة 
تركها  التي  التاريخية  واملللراجللع 
املدينة  على  مللروا  الذين  الرحالة 
عنها،  كتبوا  الللذيللن  واملللوؤرخللني 
على  )اللل�للشلليللنللاريللو(  يعتمد  كما 
مع  واحلللوار  واخلرائط  املخططات 
يف  اأخ�شائيني  وباحثني  �للشللاتللذة  اأ

ل. املجا
الوقائع  م�شاهد  �رصد  يف  ويعتمد 
التاريخي  العمل  لهذا  التاريخية 
والذي  دل�ض،  حول  نوعه  من  الأول 
تقنيات  اأحللللدث  لإجنللللازه  �للشللخللر 

جانب  اإىل  والإخللللراج،  الت�شوير 
املوؤرخني  من  الع�رصات  �شهادات 
ومكاتب  املعماريني  واملهند�شني 
والتج�شيد  التمثيل  اإعادة  درا�شات، 

ممثا.  58 باإ�رصاك  للوقائع  امليداين 
هذا  م�شاهد  ت�شوير  يف  اعتماد  ومت 
م�شتوى  على  اأخللذت  التي  العمل 
ف�شاء  مللن  وبللكللل  دللل�للض  مللديللنللة 
العا�شمة  باجلزائر  الراي�ض"  "ق�رص 
ح�شب  وتلم�شان،  بجاية  ووليتي 
بعاد  الأ ثاثية  تقنية  امل�شدر،  نف�ض 
امل�شاهد  ت�شوير  يف  و"الدرون" 
الأزقة  عرب  التجوال  ويف  العلوية 

العتيقة. دل�ض  لق�شبة  ال�شيقة 
ق/ث

دبلجة الفيلم الوثائقي "تادل�ض مدينة االألفيات" اإىل االإجنليزية 
والفرن�سية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية        
                                                   اإعــالن الثالث عــن بيـــع عقـــار باملـــزاد العــــلني 

                                              )املادة 749 ،750 ،774  من ق اإ م اإ(

لفائدة ال�سيدة :   ورثـــــة املرحـــوم خليفي حممد بن بلقا�سم وهم : اأرملته �سماري م�سعودة واأبناوؤه : خليفي  عي�سى ، خليفي احمد ، خليفي عبد احلفيظ ، خليفي فطيمة ، خليفي عي�سة ، خليفي عي�سو�ض 
، خليفي ربيحة ، خليفي بورحلة - ال�ساكـنني)ة(  بـــــ : اأم الطيور  - الوادي. - تنفيـــذا  :للحكم العفاري - ال�ســادر عـن: حمكمـة املغيـر -  بتـاريخ: 05/04/2016 ـ حتت رقـم : 00199/2016 
.  - و املمهـور بال�سيغة التنفيذيـة امل�سلمة بتاريخ 02/04/2018 حتت رقم :135/2018 . - بنـــاءا على حكم  العقـاري الت�سحيحي - ال�سادر عـ:املغري.-  بتـاريخ: 04/04/2017ـ حتـت رقــم 
: 00214/2017 . - و املمهـــــور بال�سيغـة التنفيذيـة امل�سلمـة بتــاريـخ :03/04/2018 حتـــت رقــــم :136/2018القــا�سي بـ:ببيع العقار اململوك على ال�سيوع الطراف الدعوى باملزاد العلني  
باالإ�سافـة اإىل امل�ساريف الق�سائية. - بناءا على اأمر بتحديد  بيع عقار باملزاد ال�سادر بتاريخ: 22/01/2020 عــن قــا�سي البيــوع العقارية مبحكمة  املغــري و القـــا�سي بتحديد  جل�سة البيع باملــــزاد 
العلني للعــقار املــبني اأدنـــاه .   ـ نحن االأ�ستـــاذ/ احالم �سلوح  املح�سـر الق�سـائي لــدى حمكــمة املغـيـــر املوقع اأدنــاه و الكائـن مكتـــــبنا بحي ال�سعادة  املغــــــــري .نعلن للجمهور و ملن يهمه االأمــر 
اأنه �سيجري بتاريخ 05/01/2021  على ال�ساعة:11:30 �سباحا بقاعة جل�سات البيوع العقارية مبقر حمكمة املغــري بيــع باملزاد العلني للعقـــار اململــوك للمدين ورثة املرحوم خليفي حممد بن بلقا�سم 
وهم : اأرملتيه  �سماري م�سعودة و جالل عي�سة واأبناوؤه : خليفي عي�سى ، خليفي احمد ، خليفي عبد احلفيظ ، خليفي فطيمة ، خليفي عي�سة ، خليفي عي�سو�ض  ، خليفي ربيحة وخليفي بورحلة   خليفي  
ن�سرالدين ،خليفي اأ�سامة ’خليفي يو�سف ، خليفي ربيعة ، خليفي زينب  ،خليفي خولة  و املتمـثل يف قطعة ار�ض م�سيد عليها مبنى �سكني له واجهة واحدة تفتح على ال�سارع املحاذي لها من اجلهة ال�سمالية 
،جزء منه جديد منجز على الطابق االأول ،يحتوى الطابق االأر�سي منه على :غرفة ا�ستقبال +)01(غرفة +مراأب 01+حمام +)02(  مرحا�سني + رواق +�سلم يوؤدي اإىل الطابق االأول +م�ساحة غري 
مغطاة ،اأما  الطابق االأول على :غرفة ا�ستقبال 03+ غرف +رواق+�سلم يوؤدي اإىل ال�سطح ال�سعــــر االفتتـــاحي لبيع العقار:6.106.995 دج)�ستة ماليني ومائة و�ستة األف وت�سعمائة وخم�سة  وت�سعون 
29/11/2015 اإيداع  رقم:67/2015فهــر�ض رقم:68/2015 املنجزة من طرف اخلبري درارجة �سريف  املخت�ض يف  املباين املدنية   األف  دينار جزائري ( و ذلك بح�سب اخلربة املودعة  بتاريخ 
وال�سناعية  وذلـك مبوجب االأمر ال�سادر عن رئي�ض حمكمـة املغيـــــر بـتاريــخ :22/01/2020 �سروط البيع  اإ�سافة اإىل ال�سروط  املذكورة يف قـــائمة �سروط البيع فـاإن الرا�سي  عليه املـزاد 
يدفــع خم�ض الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حال انعقاد  اجلل�سة و يدفـع الباقي خالل اأجل اأق�ساه ثمانية اأيام  باأمانة �سبط املحكمة و ملزيد من املعلومات 
و  لالطالع على قائمة �سروط البيع يرجى االت�سال مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اأو باأمانة  �سـبط حمكمة املغـري.                                                                                       املح�سر الق�سائي                                          

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي      
مكتب االأ�ستاذ /احالم �سلوح 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املغيــــر
حي ال�سعـــــــــــــــادة  املغــــــري

الهــــاتف :**032.18.63.21.**
الرقـــــــــــــــــــــم :

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل : قبول الد عوى  يف املو�سوع: 1/ امل�سادقة على تقرير 
اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية الدكتورة لكموتة ن�سرية املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 29 جويلية 2020 حتت رقم 18/20 
وبالنتيجة احلجر على املرجع  �سده حاقه معمر املولود بتاريخ 21 اأفريل 2001 بتقديدين بلدية جامعة ابن مو�سى و مرابط زهور .و على 
�سابط احلالة املدنية لبلدية جامعة اأن يقوم بالتاأ�سري باحلجر وتعيني املقدم على هام�ض �سهادة ميالده  و ب�سجالت احلالة املدنية 2 / تعيني 
املرجعة مرابط زهور اأم املرجع �سده مقدما عليه واإلزامها باأن تقوم باإدارة �سوؤونه املالية واالإدارية و االجتماعية والقانونية ون�سر هذا احلكم 
يف جريدة يومية وطنية وحتميل املرجعة  بامل�ساريف الق�سائية بذا �سدر هذا احلكم و اأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ واملكان 

املذكوران اأعاله ول�سحته وقع اأ�سله كل من الرئي�سة واأمينة ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية        
                                                   اإعــالن ثاين  عــن بيـــع عقـــار باملـــزاد العــــلني 

                                              )املادة 749 ،750 ،774  من ق اإ م اإ(

  - املغيــــــــر  عن:حمكمــــــــة  ال�ســــــادر  العقـــاري-  للحكم   : تنفيـــذا    - الوادي  والية  املغري  بـ:   ال�ساكــن  ـ  بولنوار   بنت  �سعيدة  قرميط  و  بولنوار  بن  رم�سان  قرميط    : لفـــائدة 
بـتـــاريخ:27/06/2018حتــــت رقــــــم :247/2018 القـــــــــا�سي  00464/2017 . - و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمـــــة   : 03/10/2017ـ حتـــــــت رقــم  بتـــــاريخ: 
بـ:ببيع العقار اململوك على ال�سيوع الطراف الدعوى باملزاد العلني  باالإ�سافـة اإىل امل�ساريف الق�سائية. - بناءا على اأمر بتحديد  بيع عقار باملزاد ال�سادر بتاريخ: 10/11/2020 عــن 
قــا�سي البيــوع العقارية مبحكمة  املغــــــــري و القـــا�سي بتحديد  جل�سة البيع باملــــزاد العلني للعــقار املــبني اأدنـــاه .   ـ نحـــــن االأ�ستـــاذ/ احالم �سلوح  املح�سـر الق�سـائي لــدى 
حمكــمة املغـيـــر املوقع اأدنــاه و الكائـن  مكتـــــبنا بحي ال�سعادة  املغــــــــري . نعلن للجمهور و ملن يهمه االأمــر اأنه �سيجري بتاريخ 29/12/2020 على ال�ساعة:11:30 �سباحا بقاعة 
جل�سات البيوع العقارية مبقر حمكمة املغــري بيــع باملزاد العلني للعقـــار اململــوك للمدين قرميط رم�سان بن بولنوار و قرميط �سعيدة بنت بولنوار ورثة املرحوم قرميط عي�سى بن بولنوار 
وهم :اأرملته بو�سمال فطيمة الزهرة و اأبناوؤه :قرميط حممد ،قرميط بولنوار ،قرميط احمد ،قرميط م�سعود ،قرميط فتح اهلل ،قرميط عمار قرميط ميادة و املتمـثل يف قطعة ار�ض �ساحلة 
لبناء �سكن تقع باملكان امل�سمى حت�سي�سة العاليا 02 بلدية ودائرة املغري والية الوادي ،تبلغ م�ساحتها االإجمالية ثالثمائة مرتا مربعا )300.00م2( حتمل رقم 372 واملحدودة من جميع 

اجلهات كما يلي :�سماال :�سارع ،جنوبا :قطعة رقم :367 ،�سرقا :القطعة  رقم:373 ،غربا :371. 
اإيداع   26/12/2019 بتاريخ  املودعة   اخلربة  بح�سب  ذلك  و  جـزائري(   دينار  األف  وثالثون  وثالثمائة  مليون  )ثــمانية   ) العقار:)8.330.000.00دج  لبيع  االفتتــاحي  ال�سعـر 
رقم:101/2019فهــر�ض رقم:108/2019 املنجزة من طرف اخلبري بن حرز اهلل حممد خري ق�سائي وذلـك مبوجب االأمر ال�سادر عن رئي�ض حمكمـة املغيـــــر بـتاريــخ:10/11/2020 
�سروط البيع  اإ�سافة اإىل ال�سروط املذكورة يف قـــائمة �سروط البيع فـاإن الرا�سي عليه املـزاد يدفــع خم�ض الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حال انعقاد اجلل�سة و 
يدفـع الباقي خالل اأجل اأق�ساه ثمانية اأيام  باأمانة �سبط املحكمة و ملزيد من املعلومات لالطالع على قائمة �سروط البيع يرجى االت�سال مبكتبنا  الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اأو باأمانة 
�سـبط حمكمة املغـري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

املح�سر الق�سائي  

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي      
مكتب االأ�ستاذ /احالم �سلوح 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املغيــــر
حي ال�سعـــــــــــــــادة  املغــــــري

الهــــاتف :**032.18.63.21.**
الرقـــــــــــــــــــــم :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية        
                                                   اإعــالن  عــن بيـــع عقـــار باملـــزاد العــــلني 

                                              )املادة 749 ،750 ،774  من ق اإ م اإ(

لفــائدة :   م�سحاط خمي�سي بن خملوف - ال�ساكــــنني)ة(  بـــــ :تقرت والية ورقلة - تنفيـــذا  : للحكم العقـــاري- ال�ســــــادر عن:حمكمــــــــة املغيــــــــر  -  بتـــــاريخ: 12/06/2018ـ 
حتــت رقــــم : 00331/2018 . - و املمهـور بال�سيغة التنفيذيـة امل�سلمة بتاريخ 15/11/2018 حتت رقم :412/2018 . ببيع العقار اململوك على ال�سيوع الطراف الدعوى باملزاد 
العلني  باالإ�سافـة اإىل امل�ساريف الق�سائية. - بناءا على اأمر بتحديد  بيع عقار باملزاد ال�سادر بتاريخ: 10/11/2020 عــن قــا�سي البيــوع العقارية مبحكمة املغــــــــري و القـــا�سي 
بتحديد  جل�سة البيع باملــــزاد العلني للعــقار املــبني اأدنـــاه .   ـ نحـــــن االأ�ستـــاذ/ احالم �سلوح  املح�سـر الق�سـائي لــدى حمكــمة املغـيـــر املوقع اأدنــاه و الكائـن مكتـــــبنا بحي ال�سعادة  
املغــــــــري . نعلن للجمهور و ملن يهمه االأمــر اأنه �سيجري بتاريخ 29/12/2020 على ال�ساعة:11:30 �سباحا بقاعة جل�سات البيوع العقــــارية مبقر حمكمة املغــري ببيــع باملزاد العلني 
العقارين اململوكني على ال�سيوع الأطراف الدعوى باملــزاد العني ، االأول املتمثل يف  �سكن يحمل رقم 59 يقع بحي  ال�سعادة بلدية املغيــــر م�ساحته 143 م2 مثبت مبوجب عقـــد تنازل ) 
ت�سوية و�سعية ( رقم 462 حمرر بتاريخ 2016-04-11 من طرف رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية املغري وامل�سهر باملحافظة العقارية باملغري بتــــاريخ 1995-04-01 من طرف 
رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية املغري وامل�سهر باملحافظة العقارية باملغري بتاريخ 1995-04-23 اإيداع حجم  رقم 111 جملد 31 رقم 64 ،ب�سعر افتتاحي اإجمايل يقدر مببلغ اأربعة 
ماليني وخم�سونا لفا و مئتان  وع�سرون دينارا جزائريا)4.050.220 دج( ،وتق�سيم ثمن ر�سو املزاد على جميع اأطراف الدعوى ح�سب ن�سيب كل واحد منهم وفقا للفري�سة املحررة باملغري 
من طرف املوثق جربيع االأخ�سر بتاريخ2017-03-23 حتت رقم2017-177  وذلـك مبوجب االأمر ال�سادر عن رئي�ض حمكمـة املغيـر بـتاريــخ:10/11/2020 �سروط البيع  اإ�سافة 
اإىل ال�سروط املذكورة يف قـــائمة �سروط البيع فـاإن الرا�سي عليه املـزاد يدفــع خم�ض الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حال انعقاد اجلل�سة و يدفـع الباقي خالل 

اأجل اأق�ساه  ثمانية اأيام  باأمانة �سبط املحكمة و ملزيد من املعلومات لالطالع على قائمة �سروط البيع يرجى االت�سال  مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اأو باأمانة �سـبط حمكمة املغـري 
املح�سر الق�سائي  

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي      
مكتب االأ�ستاذ /احالم �سلوح 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املغيــــر
حي ال�سعـــــــــــــــادة  املغــــــري

الهــــاتف :**032.18.63.21.**
الرقـــــــــــــــــــــم :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية:مترنا�ست

املقاطعة االدارية عني �سالح
دائرة عني �سالح

بلدية: عني �سالح
م�سلحة ال�سوؤون االجتماعية

مكتب اجلمعيات
الرقم: 37 /2020                                           و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية حملية ذات طابع اجتماعي

2020 ت�سليم  2012 املتعلق باجلمعيات. مت هذا اليوم:08 نوفمري  12 جانفي  لـ:  1433 املوافق  18 �سفر عام  06/12 املوؤرخ يف  مبقت�سى القانون رقم 
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كيف نحُب الوطن؟
بقلم: د/معاذ عليوي

والكراهية   ال�شلبية  عبارات  م�شمعي  على  يررد  ما  كثرياً  
خ�شو�شًا من الذين يغادرون اأوطانهم اإما طلبًا للعلم، اأو هجرًة  
امل�شتوى  من  اأقل  باأنها  تو�شف  و�شلبية،  دونية  عبارات  اأبدية 
املطلوب، كٌرهًا للوطن، اأو ا�شتياًء للعي�ض بداخله، ظنًا باأن باقي 
الوطان عبارة عن فندق �شبع جنوم يحلو له اأن يب�شط يداه وميّد 

رجليه كيفما ي�شاء، لكن احلقيقة مغايرًة للواقع.
ملاذا نكره الوطن؟

يف  حم�شور  الوطن  هل  لعقولنا،  اإثلللارًة  الأكللرث  ال�شوؤال 
م�شبقًا  مر�شومًة  اإقطاعيات  عن  عبارة  اإو  معينة  �شخ�شيات 
لعدد من ال�شخو�ض يحددون �شاحياته وتاريخ اإنتهائه كيفما 
اأن  اجلميع  وعلى  للجميع  ملك  الوطن  ل.  الإجابة  ي�شاأوؤون؟ 
امليادين  كل  يف  له  م�رصقة  �شورًة  له  ير�شم  واأن  عنه،  يدافع 
اأ�شكال  من  �شكل  لإّي  الإن�شان  تعر�ض  مهما  والقطاعات، 
الظلم، عليه اأن يدافع عن وطنه، واإل يبقى مكتويف الأيدي، لأن 
الهجرة والهروب للخارج يف كافة الظروف لحتل اأي مع�شلة 
الوطن  على  ي�شطون  املتنفذين  جتعُل  بالعك�ض  كانت،  مهما 
وينهبونه حتت �شعارات مزيفة ي�شوقونها بني الفينة والأخرى. 

كيف يرانا الأخر؟
الخر؟  يرانا  الأهمية، كيف  غاية  عبارات يف  اأ�شوق  هنا  لعلي 
الوطن  ن�شتم  عندما  �شجعان،  ن�شبُح  هل  الوطن  ننتقد  عندما 
لعلنا ن�شُل اإىل ذروة التعقل والحرام؟ الجابة مطلقًا ل؟ لكن 
ي�شتُم وطنه عندما  اأن  وهو  اإل  املرء  لدى  مراراًة  الأكرث  ال�شئ 
واأو�شل  ذروته  بلغ  قد  حينها  املرء  يطُن  وطنه،  خارج  يكون 

فكرته، بالعك�ض �شوف تقُل قيمته، وينحُط من قدره.
كيف نحُب اأوطننا؟

ل�شنا  ونحن  اأنف�شنا؟  لنحب  ونحن  اأوطننا  نحب  اأن  لميكن 
تذوقًا  اأو  عابرة،  م�شاألة  لي�شت  الوطن  حب  بقيمته،  موؤمنني 
اميان، عقيدة، فكرة، جمرد  الوطن  ال�شوكاته، حب  لقطعًة من 
بناء  على  قادرين  �شنكون  عندها  حتمًا  الفكار  هذه  بلورة 
يف  لي�ض  نر�شمها  اأن  نريًد  فعًا  التي  بالطريقة  جمتمعاتنا 
بهاوؤها يف  ت�شطع  كال�شم�ض  حقيقة  بل جنعلها  عقولنا  خميلة 
كل امليادين. ناأمل ذات يوم اأن نوؤمن بحبنا لإوطاننا كما نوؤمن 
لنا تلك  اأو�شلنا وهيئ  الذي  ال�شخ�شية، فلعل  بحبنا ملقتنياتنا 
املقتنيات هو الوطن الذي نعي�ُض بداخله، والذي اأب�شط لنا يداه 

للعي�ض حتت كنفه وال�شتماع بظله وخرياته.

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية 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

با�شتئ�شاله  التحول   هذا  ا�شتمرار 
املحاولت  �شيئا ف�شيئا و حتطيم كل 
التي تدبر و حتاك هنا و هناك  و اإقناع 
هذه  اأن  الللدويل  و  القاري  املحيط 
املعمورة لها ثوابت و اإمكانات ت�شمح 
لها بلعب الدور املائم على حميطها 

ثانيا.  اخلارجي  ال�شعيد  على  و  اأول 
ويف  واحدة  دفعة  ياأتي  ل  هذا  طبعا، 
و  يتبلور  ولكنه  ق�شري  زمني  ظرف 
يتج�شد ميدانيا على ح�شب الوعي و 
التاأقلم و بت�شافر جهود كل املواطنني 
مت�شكه  و  املللدين  املجتمع  تنظيم  و 
بوطنه و هنا ينبغي على هذا املواطن 
اآن يقدر واجباته اجتاه بلده مبراعاة ما 

ي�شهده يف بلدان املجاورة. 
كل  يف  و  عامة  ب�شفة  �شيا�شة  كل 
طال  تنجح  لن  ا�شتثناء  بدون  الدول 
عليها  حمكوم  و  ق�رص  اآو  الزمن 
املقيت  بالف�شل  م�شرييها  على  و 
ل  خمططات  على  مبنية  كانت  اإذا 
ي�شتفيد منها ال�شعب يف املقال الأول 
العك�ض  و  طموحاته.   تلبي  ل  و 
�شحيح اإذا كانت هذه ال�شلطة احلاكمة 

و�شعت خطة لأجل ا�شتقطاب �شعبها 
و التكفل باإ�شغالته مع مراعات  ما 
متليه و تفر�شه موازن القوى العاملية 
احلالة  هذه  بذات. يف  الطرف  هذا  يف 
يبني  و  �شلطته  ال�شعب  يحت�شن 
لأي  ميكن  ل  فحينئذ  احلقيقية  دولته 
كان اأن يزعزعها و ترد لها كرامتها و 

مكانتها و هيبتها بني الأمم.
من  اجلللديللدة،   اجلزائر  هياكل  باإمتام 
حملية  جمال�ض  و  برملان  و  د�شتور 
املن�شود  املبتغى  و  الرهان  �شتك�شب 
اجلزائري.  املواطن  له  يطمح  الللذي 
ي�شري  الللتللي  الللوتللرية  فم�شتوى  
بالأحرى  اأو  احلكومة  اأع�شاء  بها 
)جماهدو اجلزائر اجلديد( بقيادة الوزير 
الأول حتت توجيه و رعاية من رئي�ض 
اجلمهورية �شتج�شد طموح الفرد من 

و  تقدم  و  دميقراطية  و  حرية  و  عدل 
اأ�شعب  ازدهار يف كل املجات. فما 
على نظام،  اإعادة و تغيري هياكل دولة 
باأكملها على كل الأ�شعدة )فكرية – 
ذهنية و اأمنية و اقت�شادية و اإدارية و 
ثقافية و نظامية و ...( يف فرة وجيزة. 
ال�شلطة  عاتق  على  معركة  حقا  اإنها 
اجلزائرية و نف�ض الوقت تكون �شهلة،  
اإذا ال�شعب احت�شن �شلطته و اأزارها 

و �شاعدها.
و  العربية  ال�شعوب  و  الأمللة  حللال 
و  منعرج   يف  و  متدهور  الإفريقية 
خا�شة يف هذه الآونة )2000/2020 
يف  الوحيد  املوؤ�رص  بعد(  ما  رمبللا  و 
الوعي   من  ن�شبة  ظهور  هو  املعادلة 
يوؤثر  الذي  بذات  هو  و  املواطن  لدى 

و ل يتاأثر.   

حتديات اجلمهورية اجلزائرية اجلديدة
اإن كل متتبع لل�ساأن اجلزائري يف االآونة االأخرية  داخليا اأو خارجيا مواطنا كان اأو �سيا�سيا اأو اإعالميا ، تتجلى له  مالمح  �سعار" 
اجلزائر اجلديدة "من خالل التحول الذي بداأ يزاحم بع�ض العقليات املتجردة و الذهنيات و التعنت يف املجتمع، الذي يتدحرج بني 
عدم التعود على املعامالت اجلديدة يف برنامج احلكومة  تارة و التخوف املبني على ال�سلوكيات القدمية و اأي�سا يف مقام اأقل  حتى من 

اإظهار جانب على الت�سيري املا�سي و املحا�سبة  عليه.

من  اإيران  على  ال�شغط  حتاول  اأمريكا 
نفطها،  على  وال�شيطرة  اإ�شعافها  اجل 
اقت�شادي  و�شع  يف  من�شغلة  وتركها 
دون  القرن  �شفقة  تطبيق  ليتم  �شيء 
كانت،  دوللللة  اأي  مللن  اعللرا�للض  اأي 
املقاومة،  حمور  دول  من  وخ�شو�شًا 
الفرة  هذه  للعيان يف  الوا�شح  هو  هذا 
وامل�شلمني  العرب  بها  مير  التي  احلرجة 
اأمريكية لتطبق �شفقة  من �شغوطات 

القرن.
النف�ض،  �شبط  هو  نهجها  اإيللران  لكن 
اتهامات  اأي  عن  بنف�شها  تناأى  حتى 
امل�شتقبل،  يف  لها  تتعر�ض  اأن  ممكن 
يف  وا�شتمرت  اأمريكا  بتحدي  قامت 
ال�شابق،  يف  كان  كما  النفط  ت�شدير 

وتارة حتاول اأن جتد طريقة اأخرى لتوريد 
النفط خارج اإيران، وتارة اأخرى تتحدى 
وتبعث  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
بر�شائل ع�شكرية باأن �شواريخنا ت�شل 
اإىل كل مكان يف م�شيق هرمز ابتداًء، 
وتارة  ذلك؛  من  ابعد  مدى  ذات  وهي 
من  للتفاو�ض  جاهزة  اأنا  للعامل  تقول 
املراوغة  وهذه  النووي،  الربنامج  اجل 

ُتِبدع بها اإيران وُتتقنها منذ �شنوات.
وتدعي  الو�شع  هذا  اإىل  تنظر  اأمريكا 
منطقة  يف  النف�ض  ب�شبط  تقوم  اأنها 
هو  الظاهر  بينما  حتديداً،  هرمز  م�شيق 
العك�ض متامًا حيث تقوم باإر�شال بوارج 
لفر�ض  هرمز،  م�شيق  اإىل  ع�شكرية 
املوازية  الإيرانية  القوة  اأمام  ع�شاتها 

�شملت  العامل  بجولت يف  وتقوم  لها، 
على  ال�شغط  اجل  من  مثًا  العراق 
ت�شدير  من  ومنعها  واإ�شعافها  اإيران 

النفط خارج اإيران.
الزج  اإ�رصائيل  الوقت حتاول  نف�ض  ويف 
اجل  من  اإيران  على  حرب  يف  باأمريكا 
دعم  قدرتها على  اإيران وعدم  اإ�شعاف 
حما�ض وحزب الله يف حال ن�شبت حرب 
بني اإ�رصائيل واملقاومة �شواء اللبنانية اأو 

الفل�شطينية.
�شواء  اأهداف  اأية  اأمريكا  حتقق  لن  ُرمبا 
من  وكثري  غريه،  اأو  اخلليج  يف  كانت 
دول العامل يعترب الوجود الأمريكي يف 
اخلليج ما هو اإل ل�شتعرا�ض الع�شات 
منذ  اأعلنت  اإيللران  لأن  اأكللرث،  ولي�ض 

�شنوات اأنها متلك قوة ع�شكرية ل يجب 
ال�شتهانة بها وقادرة على اإيذاء الطرف 

املعادي كائنًا من كان.

 ال�سائد يف االأفق �سبط النف�ض ..
الو�سع املتاأزم وامللتهب يف ال�سرق االأو�سط على غري عادته التي كان عليها يف ال�سابق، وحماولة الواليات املتحدة االأمريكية ال�سيطرة على 
العامل، هذا الو�سع اجلديد جاء مع �سفقة القرن لفر�سها وتطبيقها باأي طريقة كانت، وهذا ما يرف�سه العرب من تطبيق هذه ال�سفقة، وبني 

احلني واحلني يتم ت�سريب �سيء من هذه ال�سفقة اأو تاأجيل االإعالن عنها.

�ساقت عليهُم االأر�ض مبا ّرُحّبْت

الأمة  ُعوْب  �ِشّ َعّظْم  ُمّ اليوم  تعي�ض 
الربيع  بعد  والإ�شامية  العربية، 
ال�شبابية،  من  حالة  الأ�شود،  العربي 
والهوان،  والللرُهللل،  وال�شوداوية، 
وّمرَحلًة من اأ�شواأ املراحل التي مرت 
املُعا�رص؛  الب�رصي  التاريخ  يف  ِبِّهْم 
وال�شعف،  الوهن،  اأ�شابها  حيُث 
والنك�شار،  والنح�شار،  والفتور، 
لها  خطط  التي  اخلاقة،  والفو�شى 

الللعللداء!؛ و�للرصعللاْن ما حّتللول  ذلك 
اأ�شقط   جللافللًا  خريفًا  اإيل  الللربلليللُع  
�شيفًا  وّتبْعُه  والياب�ض،  الأخ�رص، 
حُمرقًا، وحارقًا، خارقًا، ومُمزقًا لكل ما 
قبيح!؛  اإيل  اإياًه  وحُموًل  جميًا،  كان 
العربية  الدول  �شُكان  غالبية  وتري 
ول  الأمن،  بنعمة  ّينُعموْن  ل  اليوم 
اإيل  وقد حتولت عوا�شمهُم  بالأمان، 
وتبدلت  والدماء،  للوغي،  �شاحات 
كانت  التي  واملُدن  َها،  بُِّقرُوِدّ ُغزلنُها 
وعبق  للح�شارة،  ومهداً  جميلًة، 
التاريخ، ومنارة العلم، والُعا، تبدلت 
املدفوعة  الداخلية  احلللروب  بفعل 
خارجيًا، اإيل ُمدن اأ�شباح، فع�شع�شت 
الغربان فيها، وحل الدمار بدل العمار  
ومغانيها،  ومعانيها،  مبانيها،  يف 
وعلقمًا  ُمللراً  و�شارت  وّمراَّمِيهْا، 
َعاِلَيَها  ّفُجعْل   فيها!؛  يجري  مريًرا 
ال�شعوب  اأيللام  و�شارت  �َشاِفَلَهّا، 
�َشاْت!؛  َعُبو�ّشًا،  ّقمطريراً، يف اأياٍم نَحِ
فهرب خلٌق كثرٌي من  اأبناء ال�شعوب 

الغرب،  باد  اإيل  ُمهاجرين  العربية 
مّتخُر  وهي  اَلُ�شفن  وركبوا  وال�رصق؛ 
و�شل  من  فمنهم  البحر،  عباب  بهم 
ب�شام ليعي�ض يف باد الُغربة غريبًا 
ومنُهم  الُغرباء!؛  املُهاجرين  األف  مع 
من ق�شي نحبُه غريقًا  ليكون قربُه 
يف اأعماق البحار، وطعاًما لاأ�شماك، 
اإيل  ي�شكو  هجرتِهِ  قبل  كللان  وقللد 
وها  احُلكام!!؛  وُظّلِم  للوِر،  جُّ من  الله 
وخا�شًة  فل�شطني،  واأهل  �شعب،  م  ُهّ
امَّلَُحا�رَصْ  ّيقُطُنون يف قطاع غزة  ممن 
اأكرث من اثني ع�رص عامًا، بفعل  منُذ 
الُعن�رصي  ال�شهيوين  الحللتللال 
عليُهم  �شاقت  ّقْد   املُجرم،  الفا�شي 
الأُر�ُض مبا رُحبْت؛ وظنوا اأَن لَّ َمْلَجاأَ 
من  اأكرث  ْلّيِفْر   اإَِلللْيللِه!؛  اإِلَّ  ِه  اللَّ ِمَن 
يف  القطاع  �شكان  من  األفًا  اأربعني 
ومهجرين  ُمهاجرين،  وّنيْف   عامني، 
ا�شتدامة،  بفعل  الللغللرب،  لللبللاد 
البغي�ض،  النق�شام  وا�شتمرار  
بالنف�شال!؛  اأ�شبه  اأ�شبح   والللذي 

وغزة!؛  ال�شفة،  الوطن  �شطري  بني 
ومفجرة  الن�شال،  �ُشعلة  كانت  التي 
الثورات، و�شانعة الأبطال، وال�شعب 
اأ�شحي، واأم�شي مثل ُكرة القدم بني 
فرق كثرية، والكل يرُكل تلك الُكرة 
�شفقة،  اأو  رحمة  غري  من  باأقدامِه 
حتي متزقت، وتف�شخت، وانكم�شت!؛ 
واملاأ�شاوي،  ال�شعب،  الواقع  اإنلله 
حلت  الللتللي  اجللللديلللدة  والللنللكللبللة 
وامل�شلمني؛  وبالعرب،  بفل�شطني، 
ي�شتمر  بحيُث  الدموي،  الربيع  من 
والقتتال  والقتل،  العنف،  ُم�شل�شل 
والأزملللات،  والنكبات،  الداخلي، 
لت�شفية  وامللللوؤاملللرات  والللهللجللرة، 
الُعهر،  "�شفقة  فل�شطني عرب  ق�شية 
واخليانة والوهم"!؛ وال�شعوب العربية 
ُتعاين  اأمرها  علي  مغلوبة  مقهورة 
الأَّمَرِيْن، وقد  �شاقت عليهم الأر�ُض 
ِه  مبا رُحبت، وظنوا  اأن لَّ َمْلَجاأَ ِمَن اللَّ
اإِلَّ اإَِلْيِه؛؛ وما نحن فيِه اليوم لي�ض لُه 

من دون الله كا�شفة!.

بقلم/ قرار امل�سعود

بقلم : حممد فوؤاد زيد الكيالين

  بقلم/ جمال عبد النا�سر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل

وظيفة من املنزل
ح�سني علي غالب

عن  فالعاطلني   ، مذهل  تغري  احلياة  تتغري  كيف  الله  �شبحان 
العمل ي�شكون بقاءهم يف املنازل من دون فعل اأي �شيء عندنا 
، اأما الآن ف�رصوط العمل يف وظائف كثرية ل تعد ول حت�شى 

هي البقاء يف املنزل اأطول فرة ممكنة ..!!
يف  الوظائف  اللف  التكنولوجية  الطفرة  فمع  حقيقة  هذه 
وظائف   ، املنازل  يف  تتم  اأوربية  دول  ومعها  وال�شني  الهند 
وظائف  حتى  بل  �شكرتارية  ووظائف  تقنية  ووظائف  اإدارية 

طبية .
النرنيت  ب�شبكة  الدائم  الت�شال  وجللود  هو  يتطلب  ما 
�شدر  رحابة  وبكل  بهدوء  اجلميع  مع  للتعامل  ،وال�شتعداد 
 ، موظف  اأي  مثل  عادية  فهي  الرواتب  عن  ي�شاأل  من  اأما   ،
زبائنه  ير�شي  الذي  املجتهد  للموظف  مكافاأة  طبعا  وهناك 

وي�شاعدهم ويزيد من ربح اجلهة التي يعمل لها .
اأن  ويجب  ال�شاعة  حديث  اأ�شبحت  التوظيف  يف  الطفرة  هذه 
زال  ما  كثرية  قطاعات   ، عليها  مل�شتنا  ون�شع  ن�شتن�شخها 
ن�شاأتها وحتى يومنا  التقليدية منذ  الأ�ش�ض  عملها ي�شري وفق 
هذا ، فلماذا ل نعني موظفني وننرثهم يف املحافظات املرامية 
ويكونوا مرتبطني باملنظومة الرئي�شية املوجودة يف العا�شمة 
ب�شيطة  ر�شوم  اإ�شافة  مع  املواطنني  معامات  وينجزوا   ،
اأو  العادي  الربيد  عرب  منها  النتهاء  بعد  املعامات  وتر�شل 
ذهب  وقد  اإل  بتاتا  اأحد  اأ�شتثني  ول  كلنا  .نحن  اللكروين 
واأ�شتغرق  ورقية  معاملة  اأجل  من  حكومي  قطاع  مقر   اإىل 
كان  اأن  اأما   ، ا�شتخراجها  اأجل  من  �شهور  تكن  مل  اأن  ليايل 
يكون  �شوف  فتعبه  العا�شمة  اإىل  اأخرى  حمافظة  من  قادم 
اأخرى مل تكن يف  اأجور موا�شات و�شكن واأ�شياء  م�شاعف 
و�شهل جدا وغري مكلف  اأيدينا  بني  فاحلل  الآن  اأما   ، احل�شبان 
�شوف  وحينها  عليها  متفق  قانونية  �شيغة  اإىل  فقط  ويحتاج 
تكون اخلدمات متواجدة يف كل بقاع الباد من العا�شمة اإىل 

املحافظات اإىل القرى ال�شغرية .
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.
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جــدار ابتدائيــة ..... بورقــلة مهــدد 
باالنهيــار يف اأي حلظــة

�صــورة وتعلــيـق

ال�سني تتحكم يف الطق�ض بحلول 
عام 2025 بخلق اأمطار ا�سطناعية 

كشفت الصني النقاب عن خطط للسيطرة على الطقس وخلق أمطار اصطناعية ستكون 
قادرة على تغطية مساحة أكرب 22 مرة من بريطانيا .وكشف املسؤولون احلكوميون 
يف الصني عن أملهم يف نشر تقنية التحكم يف الطقس التجريبية يف غضون السنوات 
اخلمس املقبلة. وأعلن جملس الدولة الصيين عن تلك اخلطط، حيث تفاخروا بأن 

البالد سيكون لديها “نظام متطور لتعديل الطقس” حبلول عام 2025. أشاروا إىل أن 
املطر االصطناعي سيكون قادرا على تغطية أكثر من مليوين ميل مربع، وهي مساحة 
أكرب بنحو 22 مرة من اململكة املتحدة، وأكرب من اهلند، وتعادل تقريبا نصف مساحة 

الواليات املتحدة األمريكية .وزعم املسؤولون الصينيون يف بيان أيضا أن 223 ألف ميل 
مربع سيتم تغطيتها بـ”قمع الَبَرد”، لكنهم أشاروا، على حنو مقلق، إىل أن تقنيتهم 

جيب أن تكون قادرة على االنتشار على “مستوى عاملي متقدم” حبلول عام 2035، حيث 
خيشى أن يكون لتكنولوجيا التحكم يف الطقس تطبيقات عسكرية. ومع ذلك، قالت 

الصني إهنا تأمل يف استخدام تعديل الطقس للمساعدة يف 
مكافحة اجلفاف واحلرائق وارتفاع درجات احلرارة مع 

تعزيز املحاصيل أيضا. ويتم التحكم يف الطقس عن 
طريق حقن املواد الكيميائية يف السحب اليت حتول 

املاء إىل جليد وتسبب هطول األمطار. وجيب 
أن تكون الظروف يف العادة مناسبة متاما، ومن 

املعروف أن الصني جربت هذه التكنولوجيا علنا 
منذ عام 2008، واستخدم املسؤولون البذر السحايب 
ملحاولة التأكد من عدم هطول أمطار يف حفل افتتاح 

دورة األلعاب األوملبية يف بكني.

حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تاريخ 
27 ديسمرب، يوما عامليا لالستعداد الوبائي، 

يف حماولة منها لضمان تعلم الدروس ملواجهة 
أي أزمات صحية مستقبلية. ويأيت هذا بعد 

عام من انتشار وباء فريوس كورونا يف العامل، 
حيث صادقت الدول األعضاء يف اجلمعية 
العامة باإلمجاع على مشروع قانون يعترف 
باحلاجة إىل “زيادة مستوى االستعداد من 

أجل التعامل املبكر واملناسب بشكل أكرب 
يف مواجهة أي وباء قد يظهر”.وأكد مدير 

جمموعة األزمات الدولية يف األمم املتحدة، 
ريتشارد جوان، أنه “مع الوضع يف االعتبار، 

إعالن اجلمعية العامة من قبل عن أيام عاملية 
للشطرنج، اليوغا واملراحيض، يبدو من العدل 

ختصيص يوم لألوبئة أيضا”.
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 اجلزائر ت�ستلم 
باخرة جديدة 

لنقل امل�سافرين 
يف جانفي

كشف املدير العام للمؤسسة الوطنية 
للنقل البحري للمسافرين، أحسن 

قرايرية، أن اجلزائر ستستلم يف شهر 
جانفي سفينة جديدة تستوعب 1800 

راكب.
وقال  قرايرية خالل االستماع له من قبل 

جلنة النقل يف املجلس الشعيب الوطين، 
أمس، إن األسطول اجلزائري يتكون من 

ثالث سفن: “طارق بن زياد”، “طاسيلي” 
و”اجلزائر”، وقد مت اقتناؤهم منذ 

حوايل 19 سنة.
وشدد املتحدث بأن هذا األسطول ال ميكنه 

منافسة األسطولني الفرنسي واإلسباين، 
خاصة مع ضعف طاقته االستيعابية، 

وهو ما يدفع بالشركة إىل كراء سفن يف 
املوسم الصيفي لتغطية العجز.

وزير ال�سحة 
مينع اأع�ساء 

اللجنة العلمية 
من الت�سريح

أمر وزير الصحة والسكان عبد الرمحن 
بن بوزيد بوقف »التصريح الصحي« من 
قبل خرباء اللجنة العلمية، خبصوص 

وباء كورونا، حفاظا على مضمون 
املعلومة الصحية، وجتنب تضارب 

التصرحيات، مبا يضمن وصوهلا بشكل 
واضح وصحيح إىل املواطن، وبعد هذا 
القرار سيكتفي خرباء اللجنة بالعمل 
امليداين، مع توسيع الدراسات العلمية 

قبيل االستقرار على اللقاح الذي ينتظر 
استرياده خالل الثالثي األول من العام 

املقبل.

اأول وزيـر دفـاع 
اأ�سـحاب  اأمريـكي مـن 

ال�سمـراء البـ�سرة 
اختار الرئيس األمريكي 

املنتخب جو بايدن، 
اجلنرال املتقاعد، لويد 

أوسنت لتويل منصب وزير 
الدفاع. وذكرت وكالة 

“أسوشيتيد برس” 
األمريكية أّن “أوسنت” 

سيكون أول وزير دفاع من أصحاب البشرة السمراء، يف 
حالة التصديق على تعينه من قبل جملس الشيوخ األمريكي، مضيفة 

أن التصديق على ترشيح أوسنت وزيرا للدفاع “ليس أمرا مؤكدا”.ولفتت 
الوكالة إىل أن نوابا وخرباء يف األمن القومي أعلنوا معارضتهم هلذه 

التسمية، كون الكونغرس يعتمد على قاعدة “أي عسكري سابق مرشح 
لتويل وزارة الدفاع، جيب أن يكون متقاعدا منذ سبع سنوات على 

األقل”.ونذكر أن جبانب قيادته للقوات األمريكية عند غزو بغداد 
عام2003، ترأس أوسنت القيادة املركزية األمريكية يف الشرق األوسط  

بني األعوام 2013 و2016، كما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس 
األمريكي األسبق باراك أوباما، بسحب 50 ألف عسكري أمريكي من 

العراق يف عام 2011. ومل يعلن فريق بايدن، أي تفاصيل حول تسمية 
أوسنت وزيرا حمتمال للدفاع.



منح اأمريكية درا�سية للجزائريني يف جامعات 
م�ســــر ولبنــــــــان 

ممّولة كّليا ملدة عامني للح�سول على درجة املا�سرت

لوؤي ي
----------------------

"قادة  منحة  فاإن  لل�سفارة،  من�سور  وح�سب 
الغد" ذائعة ال�سيت التي تقدم منًحا درا�سية 
منحًا  تــوّفــر  الّلي�سان�ص  ل�سهادات  كاملة 
وتت�سمن  كذلك.  املا�سرت  ل�سهادة  درا�سية 
ال�سروط حيازة اجلن�سية اجلزائرية، اإظهار 
بربنامج  باإمتام  اللتزام  املالية،  احلاجة 
 .2021 خريف  من  بدءا  عامني  ملدة  املا�سرت 
يف  ذلــك  ياأتي  الأكــادميــي.  التميز  واإظــهــار 
التعليم  وزارة  فيه  جمدت  ــذي  ال الــوقــت 
فتح  عن  الإعــالن  العلمي،  والبحث  العايل 
جمال الرت�سح �سمن خمتلف برامج التكوين 
ال�سحي  الو�سع  ب�سبب  بــاخلــارج  الإقــامــي 
واأرجــعــت  "كورونا".  بــفــريو�ــص  املــرتــبــط 
القرار  هذا  اتخاذ  �سبب  لها،  بيان  يف  الوزارة 
تعرفه  الــذي  ال�سعب  ال�سحي  الو�سع  اإىل 
اأ�سارت  حني  يف  العامل،  دول  وبقية  اجلزائر 
بتطورات  مرتبط  عنها  ـــالن  الإع اأن  اإىل 

الو�سع ال�سحي م�ستقبال.
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اأمطار م�سحوبة بحبات الربد 
يف 22 والية

حجز اأزيد من 2 كلغ من 
الكيف مب�ستغامن

ميهوبي يخ�سع للتحقيق يف 
حمكمة بئر مراد راي�ض

كوفيد- 19: ت�سجيل591 
اإ�سابة جديدة و498 حالة 

�سفاء و12 حالة وفاة

اإيداع عبد القادر زوخ ال�سجن

رحالت اجلوية اجلزائرية الدولية معلقة اإىل اإ�سعار اآخر

فتح خطوط جوية جديدة اإىل امل�سرية والبي�ض وتيارت

حت�سبا ال�ستئناف ن�ساط ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية

تخفي�ض لعدد الركاب وزيادة يف الرحالت و بروتوكول �سحي �سارم

حجز اأكرث من 900 كلغ من الدجاج الفا�سد بالبي�ض

جراد يرتاأ�ض جمل�سا وزاريا م�سرتكا لدرا�سة الـملف حماية ق�سبة اجلزائر

حملة وطنية للق�ساء على مظاهر اإعاقة حركة املرور اأمام م�ستعملي الطريق

اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  الديوان  م�سالح  حــذرت 
اجلزائرية من ت�ساقط اأمطار غزيرة تكون على �سكل 
وليــة.   22 يف  الــربد  بحبات  حمملة  رعدية  زخــات 
البليدة،  اجلزائر،  تيبازة،  وليات  التنبيه  وي�سمل 
عني  ال�سلف،  املدية،  البويرة،  وزو،  تيزي  بومردا�ص، 
الدفلى و تي�سم�سيلت، ويتوقع ت�ساقط الأمطار من 12 
تت�ساقط  اأن  يتوقع  .وبينما  ليال   11 غاية  اإىل  ظهرا 
ال�ساد�سة  غــايــة  اإىل  زوال   3 مــن  ابــتــداء  ــار  ــط الأم
�سباحا من اليوم الأربعاء يف وليات بجاية، جيجل، 
وهران،  �سعيدة،  مع�سكر،  غليزان،  تيارت،  �سكيكدة، 
وتلم�سان.  بلعبا�ص  �سيدي  م�ستغامن،  تيمو�سنت،  عني 
40 ملم،  اإىل   20 وتكون الكمية املتوقعة لالأمطار بني 

وت�سل اأحيانا اأو تفوق 50 ملم حمليا.
ق.و

متكنت ال�سرطة الق�سائية لأمن ولية م�ستغامن، من 
اإحباط �سفقة لبيع املخدرات وحجز 2 كلغ من الكيف 
املعالج �سمن عملية �سمحت بتوقيف ثالثة اأ�سخا�ص، 
ح�سب ما علم من هذا ال�سلك الأمني. واأو�سح املالزم 
احل�سري  الأمــن  من  جمال،  خــوان  لل�سرطة،  الأول 
اخلارجي ل�سيادة اأن العملية جاءت بناء على معلومة 
بعقد  �ستقوم  الأ�سخا�ص  من  جمموعة  اأن  مفادها 
قطاع  م�ستوى  على  املخدرات  من  كمية  لبيع  �سفقة 
خطة  و�سع  .وبعد  تادل�ص  عني  ببلدية  الخت�سا�ص 
اأمنية مت التاأكد من املعلومة وتوقيف ثالثة اأ�سخا�ص 
على  بحوزتهم  العثور  مت  حيث  العمومي  الطريق  يف 
قدره  اإجمايل  بوزن  املعالج  الكيف  من  �سفيحة   20
هواتفهم  حجزت  كما  غـــرام،  و100  كيلوغرام   2
نف�ص  ح�سب  لالت�سال،  ت�ستخدم  كانت  التي  النقالة 
امل�سدر .وبتهمة تكوين جماعة اأ�سرار وحيازة ونقل 
ملف  اإجنــاز  مت  املتاجرة  بغر�ص  املخدرات  وتخزين 
اإجراء ق�سائي �سد املوقوفني �سيقدمون مبوجبه اأمام 

النيابة مبحكمة عني تادل�ص، كما اأ�سري اإليه.
ق.و

ميهوبي  الدين  عز  الأ�سبق،  الثقافة  ــر  وزي خ�سع 
وح�سب  ــص.  ــ� راي ـــراد  م بــئــر  حمكمة  يف  للتحقيق 
املعلومات الأولية فاإن قا�سي التحقيق ا�ستمع مليهوبي 
حاج  �سمرية  املنتجة  فيها  املتابعة  الف�ساد  ق�سية  يف 

جيالين املوجودة يف احلب�ص املوؤقت.
ق.و

كــورونــا  بــفــريو�ــص  ــدة  ــدي ج ــة  ــاب ــس اإ�  591 �سجلت 
)كوفيد19-( و 12 حالة وفاة  يف اجلزائر خالل ال24 
لل�سفاء،  مري�ص    498 متاثل  فيما   ، الأخــرية  �ساعة 
الر�سمي  الناطق  الثالثاء  يوم  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
للجنة  ر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال 
فورار. اأو�سح اأن اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 89416 
  1،  3 ب  تقدر  بن�سبة  )اأي  جديدة  حالة    591 منها 
حالة لكل 100 األف ن�سمة(، فيما بلغ العدد الجمايل 
كما  �سخ�ص.   58146 لل�سفاء  متاثلوا  الذين  للم�سابني 
2539، واأفاد كذلك باأن  بلغ العدد الجمايل للوفيات 

املركزة. العناية  يف  حاليا  يتواجدون  مري�سا   44
 9 اإىل   1 22 ولية �سجلت من  اأن  ال�سيد فورار  واأ�ساف 
حالت و10 ولية مل ت�سجل بها اأي حالة، فيما �سجلت 

حالت. من10  اأكر  اأخرى  16ولية 
ق.و

الأ�سبق  العا�سمة  وايل  باإدانة  تيبازة  حمكمة  ق�ست 
بـ  طحكوت  الدين  حمي  ق�سية  يف  زوخ  القادر  عبد 
من  احلب�ص  باإيداعه  الأمر  مع  نافذا  حب�سا  �سنوات   5
القادر  عبد  زوخ  بــاإدانــة  املحكمة  حكمت  اجلل�سة. 
غرامة  دينار  ومليون  نافذا  حب�سا  �سنوات   4 بعقوبة 
انق�ساء  بعد  �سنوات   3 ملدة  حرمانه  مع  نافذة،  مالية 
 3 ملدة  لالنتخابات  تر�سحه  عدم  مع  العقابية  املــدة 
�سنوات بعد انق�ساء مدة العقوبة.مع اإلزامه بتعوي�ص 
يف  دينار  ماليني  ع�سرة  مبلغ  العمومية  للخزينة 
ق�سية  بخ�سو�ص  ــا  اأم الغني.  عبد  الهامل  ق�سية 
بعقوبة  املحكمة  اأدانته  فقد  الدين،  حمي  طحكوت 
مالية  غرامة  دينار  ومليون  نافذا  حب�سا  �سنوات   5

نافذة.
ق.و

ل�سركة  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل الــرئــيــ�ــص  ك�سف 
بخو�ص  ــة  ــري ــزائ اجل ــة  ــوي اجل ــوط  ــط اخل
جوية  خطوط  فتح  �سيتم  اأنــه  عــال�ــص، 
ـــداء من  ـــت داخــلــيــة جـــديـــدة وذلـــــك اب
م�سرية،  مــدن  من  كل  نحو  املقبل  ــد  الأح

من  ا�ست�سافته  وخالل  والبي�ص.  تيارت، 
ال�سلكية  واملــوا�ــســالت  النقل  جلنة  قبل 
الرحالت  اأن  امل�سوؤول  اأو�سح  والال�سلكية. 
الــدولــيــة �ــســتــبــقــى خمــ�ــســ�ــســة لإجـــالء 
بــاخلــارج  العالقني  اجلــزائــريــن  الــرعــايــا 

معلقة  التجارية  الرحالت  و�ستبقى  فقط، 
ال�سركة  بعمل  اأ�ساد  كما  اآخــر.  اإ�سعار  اإىل 
من  الالزمة  الحتياطات  كافة  باتخاذها 
اأجل �سمان اأمن و�سحة و�سالمة امل�سافرين. 
الــطــريان  ا�ستئناف  مت  فقد  وللتذكري 

اجلــاري  دي�سمرب  من  ال�ساد�ص  يف  املحلي 
علقت  اأن  بعد  الــوطــن  داخـــل  لــلــرحــالت 
مار�ص  �سهر  واملحلية  الدولية  الــرحــالت 

املا�سي.
لوؤي ي

نظمت ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك 
مفتوحة  ـــارة  زي ــوم،  ــي ال احلــديــديــة، 
حمطة  م�ستوى  على  ــالم  الإع لو�سائل 
العا�سمة  بــاجلــزائــر  لــلــقــطــارات  اآغـــا 
الإ�ستثنائية  التدابري  على  للوقوف 
حت�سبا  اخلا�ص  ال�سحي  والربوتوكول 

لقرار حمتمل با�ستئناف الرحالت.
بال�سركة  الإ�ستغالل  مدير  واأو�ــســح 
احلديدية،  بال�سكك  للنقل   الوطنية 
ال�سركة  اأن  ــزاوي،  ــم ح الــكــرمي  عبد 
للتقيد  �ــســرامــة  تـــدابـــري  ــت  ــع ــس و�

اإجبارية  منها  ال�سحي  بالربوتوكول 
اإرتداء الكمامة وتعقيم املحطات مرتني 
برجمة  مــع  رحــلــة  كــل  بعد  الــيــوم  يف 
من  للتخفيف  �ساعات  اأربــع  كل  رحلة 
خف�ص  اأي�سا  تقرر  كما    ، الإكتظاظ" 
ل�سمان  الرحالت  وزيــادة  الركاب  عدد 
اآخر  جانب  من   . �سالمتهم  على  ال�سهر 
بال�سركة  بامل�سافرين  املــكــلــف  ـــد  اأك
احلديدية،  بال�سكك  للنقل  الوطنية 
تهدف  الزيارة  هذه  اأن  �سمري،  قموري 
ــالع  الإط من  الإعـــالم  و�سائل  لتمكني 

ال�سركة  من  املتخذة  الإجـــراءات  على 
حت�سبا ل�ستئناف الرحالت.

ال�سركة تفقد 30 مليون م�سافرعلى 
القل ب�سبب فريو�ص كورونا

للنقل  الــوطــنــيــة  الــ�ــســركــة  تــكــبــدت 
بال�سكك احلديدية  خ�سارة كبرية  من 
حيث عدد امل�سافرين منذ تعليق النقل 
فر�سته  الـــذي  احلــديــديــة  بال�سكك 
مكافحة انت�سار فريو�ص كورونا بحوايل 

ثالثني مليون م�سافرعلى القل مقابل 
م�سافر  مليون  ب40  تقدر  نقل  طاقة 
ال�ستغالل  مدير  اأعلنه  ح�سبما  �سنويا 
اليوم  حمزاوي  املالك  عبد  بال�سركة 
واأو�سح  العا�سمة.  باجلزائر  الثنني 
الذي  هو  الب�سائع  "نقل  اأن  حــمــزاوي 
على  باحلفاظ  العمومية  لل�سركة  �سمح 
كيانها حتى الآن لأنه منذ بدء احلجر 
فقدت   املا�سي  مــار�ــص   22 يف  ال�سحي 

ال�سركة 30 مليون م�سافر على الأقل".
ق.و

لأمن  التابعة  ال�سرطة  م�سالح  متكنت 
ولية البي�ص، يف عملية نوعية تهدف 
بداية  نفذتها  العامة،  ال�سحة  حلماية 
�سخ�سني  توقيف  مــن  الأ�ــســبــوع،  ــذا  ه
وبداخلها  تربيد  �ساحنة  منت  على  كانا 
كمية معتربة من املنتوجات احليوانية 

واملتمثلة يف دجاج واأح�ساء دجاج غري 
 976  ،32 بـ  قدرت  لال�ستهالك،  �ساحلة 

كلغ، كانت موجهة للبيع.
معلومات  ا�ستغالل  بعد  العملية  متت 
قيام  مفادها  امل�سلحة،  لــذات  وردت 
حيوانية  منتوجات  بت�سويق  اأ�سخا�ص 

منت  عــلــى  لال�ستهالك  �ــســاحلــة  ــري  غ
امل�ستبه  توقيف  ليتم  تربيد،  �ساحنة 
مراقبة  نقطة  م�ستوى  على  فيهما 
�سبط  حيث  للتفتي�ص،  واإخ�ساعهما 
من  معتربة  كمية  ال�ساحنة  بــداخــل 
 933  ،32 بـ  وزنها  قدر  املذبوح  الدجاج 

اأي  الــدجــاج،  اأح�ساء  من  كلغ  و43  كلغ 
كلغ،   976  ،32 بـــ  قــدر  اإجــمــايل  ــوزن  ب
لتعر�ص الكمية املحجوزة على الطبيب 
اأنها  املعاينة  ك�سفت  حيث  البيطري، 

فا�سدة وغري �ساحلة لال�ستهالك.
ق.و

تراأ�ص الوزير الأول عبد العزيز جراد 
العا�سمة  باجلزائر  الثالثاء  الــيــوم 
جمل�سا وزاريا م�سرتكا خ�س�ص لدرا�سة 
اجلزائر  ق�سبة  بحماية  املتعلق  امللف 
الأول.  الــوزيــر  مل�سالح  بيان  ح�سب 
ــذا الإجــتــمــاع الـــوزراء  و�ــســارك يف ه
والثقافة  واملالية  بالداخلية  املكلفون 
ولية  وايل  وكذا  وال�سياحة  وال�سكن 
"املتابعة  اإطار  يف  ياأتي  حيث  اجلزائر 
ال�سائد  الو�سع  تطور  ملــدى   الدائمة 

لق�سبة  املحمي  القطاع  م�ستوى  على 
اجلزائر". وبعد ال�ستماع اإىل خمتلف 
ذكر  تلتها  التي  واملناق�سات  العرو�ص 
تبذلها  التي  باجلهود  الأول  الــوزيــر 
هذا  تاأهيل  ـــادة  اإع جمــال  يف  الــدولــة 
الــتــاريــخــي واحلـــفـــاظ  عليه  ــع  ــوق امل
حلماية  املــتــخــذة  ــات  ــزام ــت الإل وكـــذا 
وحفظه  والعاملي  الوطني  الرتاث  هذا 

ح�سب البيان.
ــة  ــوم ــك احل اأن  اإىل  ــــراد  ــــارج ــــس واأ�

اجلزائرية "تنتهج امل�سعى الذي اأو�ست 
به جلنة الرتاث العاملي لليون�سكو" واأن 
ق�سبة  حفظ  و�سعية  حول  "تقريرا 
اإىل  قريب  عن  اإر�ساله   �سيتم  اجلزائر 
حت�سبا  لليون�سكو  العاملي  الرتاث  مركز 
املقرر  ــني  ــع والأرب الــرابــعــة  لــدورتــه 

عقدها يف غ�سون �سنة 2021".
"الأهمية  على  الأول  الوزير  �سدد  كما 
التي يتعني اأن توىل للجانب املوؤ�س�ساتي 
املخ�س�ص لت�سيري برنامج اإعادة تاأهيل 

ق�سبة اجلزائر وحفظها الذي يجب اأن 
ملتطلبات  ال�ستجابة  على  قادرا  يكون 
املتدخلني  ملختلف  الــدائــم  التن�سيق 
ذلك  عن  وف�سال  الربنامج".  هذا  يف 
املدين  املجتمع  جمعيات  م�ساركة  فاإن 
حتديد   مقاربة  �سمن  "حتمية  ت�سكل 
وتقييم  ال�ستثمارية  الربامج  اأهداف 

اإجنازها"، يقول جراد.
ق.و

لالأمن  املخت�سة  ــدات  ــوح ال با�سرت 
اىل  تهدف  وطنية   حملة  الوطني، 
بع�ص  جلــوء  مظاهر  على  الق�ساء 
التجارية  واملحالت  امل�ساكن  اأ�سحاب 
�سرعية  غري  ب"طريقة  و�سع   اىل 
بالإ�سمنت  مثبتة  �سال�سل  اأو  متاري�ص 
�ساأنها  من  " والتي    اأخرى  اأ�سياء  اأي  اأو 

املرور. حركة  عرقلة  اأو  "اإعاقة 
لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  ــاد  واأف
اأن الوحدات املخت�سة مل�سالح  الوطني 
قد   للمديرية  التابعة  العمومي  الأمن 
اىل  تــهــدف  وطنية  "حملة  با�سرت 
بطريقة  جلوء  مظاهر  على  الق�ساء 
امل�ساكن  اأ�سحاب  بع�ص  �سرعية  غري 

واملحالت التجارية اإىل و�سع متاري�ص 
اأي  اأو  بالإ�سمنت  مثبتة  �سال�سل  اأو  
اأ�سياء اأخرى من �ساأنها اإعاقة اأو عرقلة 
الطريق  مل�ستعملي  املــــرور  حــركــة 
املركبات  اأ�ــســحــاب  اأو  للم�ساة  �ــســواء 
القانوين  الإطـــار  خمالفة  يج�سد  ما 
حلركة  اأو  التجاري  للن�ساط  املنظم 

اخلا�سة  امللكية  ولت�سيري  املــــرور 
الطريق  من  جــزء  با�ستعمال  ــذا   وه
حق  وجه  دون  الر�سيف  اأو  العمومي 
ي�سع  القانون  على   تعدي  ي�سكل  ما 
�ساحبه حتت طائلة املتبعات الإدارية 

والق�سائية " .
ق.و

ك�سفت �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية باجلزائر،عن تخ�سي�ص منح درا�سية ملدة عامني ممّولة كّليا لطلبة اجلامعات 
اجلزائرية للح�سول على درجة املا�سرت يف اجلامعات الأمريكية يف م�سر ولبنان.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

