
فرن�شا دفنـت طائرات ملوثـة بالن�شـاط 
الإ�شعاعي يف رمال ال�شحراء اجلزائرية

16قناة فرن�شية توؤكد وجود مواقع دفن جمهولة للمواد امل�شعة

فيما مت توقيف 13 عن�شر دعم للجماعات الإرهابية 
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وفاة   48.5
لكل 100 األف 

ولدة حية

�شجنا احلــــــرا�ش والقليعة 
يجمعان مزيدا من "وزراء 

بوتفليقـــــــــــة"

فرعون وتامازيرت تقدمان طعنا يف قرار اإيداعهما احلب�ش

يف  ديوانه  مدير  رفقة  �شالل  اإىل  • ال�شتماع 
ق�شايا ف�شاد باملوارد املائيـــــة

معدل وفيات الأمومة يف اجلزائر 

�شبط اأزيــد من 20 قنطارا من الكيــف املعالــج خالل اأ�شبـــوع

02

03

يف مرا�شلة من وزارة الرتبية اإىل مديرياتها

تعليمات باإمتام الرتقيات وحترير 
املنا�شب املالية قبل 20 دي�شمبـر

03

الإعالن عن القائمة املوؤقتة 
لل�شكن الإيجاري العمومي 

بالبيا�شـــــــــــــة 

مواطنون ببني ثور ي�شتكون 
من تدين اخلدمات ال�شحية 
ويطالبون بتدخل ال�شلطات

مروع  مرور  حادث  يف  قتلى   3

�شرطة اأدرار حتجز 16000 
قــــــــــر�ش مهلو�ش

الوادي

ورقلة

اجللفة

اأدرار

كوفيد- 19: ت�شجيل 598 
اإ�شابة جديدة و508 حالة 

�شفاء و 15 وفاة

�س 06

�س 05

16

م�شكل النقل بقوق على 
طاولة مديرية النقل

�س 06

�س 06

�س 06

04

�شيدليات "موازية" عرب 
مواقع التوا�شل الجتماعي 

تعمق اأزمة ندرة الأدوية
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حممد علي  
------------

التحقيق  ه��ذا  اأن  اأو���ض��ح  وبعدما 
اأجنز  الذي  بعد  نوعه  من  الثاين  هو 
لل�ضحافة  وايل  اأك��د   ،2015 �ضنة 
"املراقبة  حول  عمل  يوم  هام�ش  على 
هذا  اأن  الأمومة"  وفيات  ور�ضد 
البيانات  ت�ضحيح  من  مكن  العمل 
وفاة   35 اأي  قبل  من  جمعها  مت  التي 

حية. 100.000 ولدة  لكل 
ال��ذي  التحقيق  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
للو�ضاية  �ضمح   2020 �ضنة  اأجن��ز 
الأمومة  وفيات  معدل  بت�ضحيح 
وفاة   35 من  اأي  �ضابقا  �ضجلته  الذي 
 48 اإىل  حية  ولدة   100.000 لكل 

100.000 ولدة حية. لكل  وفاة 
على  تعكف  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
م�ضتعجلة  اأخرى  عمل  خطة  اإع��داد 
بعني  �ضتاأخذ   2021-2024 للفرتة 
تدقيق  جلنة  تو�ضيات  الع��ت��ب��ار 
ا�ضرتاتيجيات  مع  الأمومة  وفيات 
اخلربة  بدمج  "�ضنقوم  موؤكدا  اأخرى، 

العملية". يف  الدولية 
ال�ضحة  اأكد وزير  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح  وال�ضكان 
نظام  اأن  ب��وزي��د  ب��ن  الرحمن  عبد 
وفيات  وتدقيق  الإجباري  الت�رصيح 
 2013 �ضنة  و�ضع  ال��ذي  الأمهات 
الهتمام  على  احل�ضول  يف  �ضي�ضتمر 

اأن  و"يجب  احلكومة  م��ن  الكامل 
تنفيذه  لت�ضهيل  الو�ضائل  كل  ميتلك 
واأو���ض��ح  ا�ضتدامته".  و���ض��م��ان 
ن���ه ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى  ب��ن ب��وزي��د اأ
اإىل  دائما  اجلزائر  "ان�ضمت  الدويل 
اإىل  الرامية  الدولية  الل��ت��زام��ات 
والأطفال  الإن�ضان  حياة  على  احلفاظ 
واأثناء  احلمل  اأثناء  خا�ضة  والن�ضاء 
بتح�ضن  مذكرا   ،" ال��ولدة  بعد  اأو 
املتاحة  وامل����وارد  ال���ولدة  ظ��روف 

البالد. اأنحاء  جميع  يف  للحوامل 
ال�ضحية،  ل��الأزم��ة  تطرقه  ول��دى 
جميع  يف  البلدان  اإن  ال��وزي��ر  ق��ال 
ب�ضدة  حاليا  تت�رصر  العامل  اأنحاء 
والتقدم  التنمية  نحو  م�ضريتها  يف 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  جائحة  ب�ضبب 

.)-19 )كوفيد
والتحليالت  التاأثري  درا�ضات  وتنبئ 
على  خ��ط��رية  "بتداعيات  املنجزة 
الجتماعية  امل�ضتويات  خمتلف 

وال�ضحية". والقت�ضادية 
التوقعات  ت�ضري  "كما  بالقول  وتابع 
بحيث  العاملي  القت�ضاد  تراجع  اإىل 
على  ومقلقة  �ضديدة  عواقبه  �ضتكون 
ا�ضتمرار  اأن  م�ضيفا  النامية"  الدول 
'اإيجاد  الدول  كل  على  يحتم  اجلائحة 
اأ�رصع وقت ممكن  مبتكرة يف  و�ضائل 
خدمات  من  ن�ضائنا  ا�ضتفادة  ل�ضمان 
وهي  العائلي  والتخطيط  الأمومة 

بجودة  دائما  توفرها  يجب  خدمات 
لية". عا

احلفاظ  يجب  ن��ه  اأ الوزير  واأو�ضح 
قبل  ما  عالج  من  "ال�ضتفادة  على 
وك��ذا  خطر  دون  وولدة  ال���ولدة 
عالج ما بعد الولدة وباقي اخلدمات 

بالإجناب". اخلا�ضة  ال�ضحية 
القطاع  عن  الأول  امل�ضوؤول  وق��ال 
باإمكان  ن��ه  اأ نفهم  "اأن  يجب  ن��ه  اإ
جديا  خطرا  ت�ضكل  اأن  اجلائحة  هذه 
حترتم  مل  اإذا  ور�ضيعها  الأم  على 
الوقائية  الإج��راءات  وحميطها  هي 

خ��ا���ض��ة غ�����ض��ل ال��ي��دي��ن وو���ض��ع 
وتهوية  اجل�ضدي  والتباعد  الكمامة 
التجمعات  جتنب  وخا�ضة  امل��ن��زل 

ئلية". لعا ا
اليوم قد نظم  اأن هذا  اأكدت  اأن  وبَعد 
نريوبي،  لقمة  الأوىل  للذكرى  اإحياء 
�ضكاين،  وهيبة  ال�ضيدة  اأ���ض��ارت 
الأمم  ل�ضندوق  اجلزائر  مبكتب  املكلفة 
اأن ح�ضورها يف  اإىل  املتحدة لل�ضكان 
اجلهود  مناق�ضة  اإىل  يهدف  اللقاء  هذا 
ال�ضنوات  خالل  اجلزائر  بذلتها  التي 
ن�ضبة  تخفي�ش  اأج��ل  م��ن  الأخ���رية 

التزام  لتجديد  وكذا  الأمومة  وفيات 
بدعم  لل�ضكان  املتحدة  الأمم  �ضندوق 

جهودها. كل  يف  اجلزائر 
تقني  الدعم  هذا  "اإن  بالقول  واأردفت 
نقدمها  اأن  ميكن  خ��ربة  منلك  ن��ن��ا  لأ
اإىل  تهدف  التي  براجمنا  خالل  من 
." الأمومة  وفيات  ن�ضبة  من  التقليل 

الأمومة  وفيات  من  التقليل  ويعترب 
خالل  الرئي�ضية  الن�ضغالت  اأح��د 
ا�ضتوجب  مم��ا  الأخ���رية  الع�رصيات 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ق��اءات 

الدولية. واملنتديات 

 ك�شف مدير ال�شكان بوزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات وايل عمار اأن معدل وفيات الأمومة امل�شجل يف اجلزائر تبعا لتحقيق اأجري �شنة 2019 اأجرته وزارة ال�شحة خالل ال�شنة اجلارية 
يقدر بـ 48 وفاة لكل 100.000 ولدة حية.

48.5 وفاة لكل 100 األف ولدة حية
معدل وفيات الأمومة يف اجلزائر:

ا�شرتاتيجية اجلزائر للوقاية من الف�شاد ومكافحته تت�شمن مقاربة 
ومتميزة" "�شاملة 

اأ�ضادت املمثلة املقيمة الدائمة ملكتب الأمم 
األيكو،  بلريتا  اجلزائر  يف  الإمنائي  املتحدة 
العا�ضمة، مب�رصوع  باجلزائر  الأربعاء  اأم�ش 
ال�ضرتاتيجية الوطنية للوقاية من الف�ضاد 
اإعداده،  على  العمل  يتم  الذي  ومكافحته 
"�ضاملة  مقاربة  يت�ضمن  اأن��ه  م��وؤك��دة 

ومتميزة".
اإحياء  مبنا�ضبة  لها  كلمة  يف  األيكو  وقالت 
ل�  امل�ضادف  الف�ضاد  العاملي ملكافحة  اليوم 
الدويل  باملركز  �ضنة،  كل  من  دي�ضمرب   9
املتحدة  الأمم  مكتب  اإن  ل��ل��م��وؤمت��رات، 
ال�ضرتاتيجية  م�رصوع  "يدعم"  الإمنائي 
ومكافحته  الف�ضاد  من  للوقاية  الوطنية 
ومتميزة"  "�ضاملة  مقاربة  يت�ضمن  الذي 
�ضملت  ت�ضاركية  بطريقة  اإع���داده  ومت 
وا�ضع  متثيل  مع  الوطنيني  الفاعلني  "كل 

للمجتمع املدين واإ�رصاك خرباء دوليني".
ال�ضرتاتيجية  ه���ذه  اأن  واأو���ض��ح��ت 
واحلكم  النزاهة  "تعزز  اأن  �ضاأنها  من 

"اتخاذ  اإىل  داعية  اجلزائر"،  يف  الرا�ضد 
هذه  لتطبيق  الالزمة  والتدابري  الإجراءات 

ال�ضرتاتيجية على اأر�ش الواقع".
ال�ضرتاتيجية  اأهمية  املتحدثة  واأب��رزت 
املدين  املجتمع  دور  "تدعيم  يف  ودوره��ا 
يف  اإ�رصاكه  على  احلر�ش  مع  وتطويره 

ت�ضيري ال�ضاأن العام ومكافحة الف�ضاد".
اإن�ضاء  األيكو مب�رصوع  ال�ضيدة  اأ�ضادت  كما 
ال�ضبكة الوطنية للنزاهة كاآلية لدعم دور 
الف�ضاد  من  الوقاية  يف  امل��دين  املجتمع 

ومكافحته.
ولفتت اإىل "القدرات الكبرية" التي متلكها 
وكذا  الف�ضاد  مكافحة  �ضبيل  يف  اجلزائر 
اآفاق  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 
الإ�ضارة  متت  التي  القدرات  وهي   ،2030
الف�ضاد  حول  ال�ضنوي  التقرير  يف  اإليها 
مكافحة  اأن  اإىل  اأ�ضار  الذي   2019 ل�ضنة 
الف�ضاد اأ�ضبحت "اأولوية وطنية" بالن�ضبة 

للجزائر.
اأن  مقت�ضبة  �ضحفية  ندوة  يف  واأردف��ت 
طموحات اجلزائر يف حتقيق اأهداف التنمية 
"حتتل  جعلها  ما  وهو  "كبرية"،  امل�ضتدامة 
املرتبة الثانية يف اإفريقيا من حيث م�ضتوى 

التنمية الب�رصية".
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ف��اإن  لالإ�ضارة، 
ميتد  والتي  الف�ضاد ومكافحته  للوقاية من 
2021- �ضنوات   5 م��دار  على  تنفيذها 

2025، تهدف اإىل ترقية ثقافة نبذ الف�ضاد 
الدميقراطية  وتعزيز  املجتمع  اأو�ضاط  يف 
الت�ضاركية والرقابة املجتمعية على ت�ضيري 
ال�ضاأن العام وتفعيل دور احلركة اجلمعوية 
واإ���رصاك  الف�ضاد  من  الوقاية  جم��ال  يف 
الف�ضاد  من  الوقاية  يف  الإع��الم  و�ضائل 

ومكافحته وت�ضجيع التبليغ عن الف�ضاد.
ق/و

حجز اأزيد من 22 قنطار خمدرات مت 
اإدخالها من املغرب

الوطني  للجي�ش  م�ضرتكة  مفارز  اأوقفت 
م�ضالح  خمتلف  مع  بالتن�ضيق  ال�ضعبي 
 8 اإىل   2 من  املمتدة  الفرتة  يف  الأم��ن 
خم��درات  تاجر   28 اجل���اري  دي�ضمرب 
وحجزت خالل عمليات متفرقة، كميات 
 22 ب�  ُتقدر  املعالج  الكيف  من  �ضخمة 
قنطارا و 20،675  كيلوغراما مت اإدخالها 

عرب احلدود مع املغرب.
وزارة  عن  �ضادرة  ح�ضيلة  وك�ضفت 
م�ضرتكة  م��ف��ارز  اأن  الوطني  ال��دف��اع 
بالنعامة  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ش 
حجزت 14 قنطارا و83،5 كيلوغراما من 
الكيف املعالج، يف حني مت توقيف 8 جتار 

خمدرات بب�ضار و�ضبط 6 قناطري و 84  
و1440  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما 
 240 قدره  ماليا  ومبلغا  مهلو�ضا  قر�ضا 

مليون �ضنتيم و6270 اأورو.
م�ضالح  اأوق��ف��ت  ال�ضياق،  نف�ش  ويف 
تاجر   20 احلدود  وحرا�ش  الوطني  الدرك 
كيلوغراما    53،175 وحجزت  خمدرات 
قر�ضا  و25913   املعالج  الكيف  من 
من  بكل  متفرقة  عمليات  يف  مهلو�ضا 
اأهرا�ش،  �ضوق  �ضطيف،  وهران،  تلم�ضان، 
الأغ��واط  البليدة،  بومردا�ش،  غليزان، 

وتب�ضة.
ق/و

خالل يوم واحد

وفاة 8 اأ�شخا�ش واإ�شابة 85 اآخرين 
بجروح يف حوادث املرور

خالل  امل�ضجلة  امل��رور  ح��وادث  خلفت 
 8 وف��اة  واح��د عرب عدة ولي��ات  يوم 
بجروح  اأخرين   85 واإ�ضابة  اأ�ضخا�ش 
ما  ح�ضب  اخلطورة،  ومتفاوتة  خمتلفة 
للحماية  بيان  الأربعاء  اأم�ش  به  اأف��اد 

املدنية.
املتعلقة  الن�ضاطات  يخ�ش  وفيما 
كورونا  فريو�ش  انت�ضار  من  بالوقاية 
احلماية  وح��دات  قامت  كوفيد19-، 
كافة  عرب  الفرتة  نف�ش  خالل  املدنية 
عملية   112 ب���  ال��وط��ن��ي  ال����رتاب 
بلدية(   73( ولية   21 عرب  حت�ضي�ضية 
الوليات  كافة  عرب  املواطنني  لفائدة 
احرتام  �رصورة  على  وتذكرهم  حتثهم 

التباعد  وكذا  ال�ضحي  احلجر  قواعد 
الجتماعي.

كما قامت ذات الوحدات ب� 87 عملية 
من  بلدية(،   44( ولية   19 عرب  تعقيم 
وخا�ضة  عمومية  وهياكل  من�ضاآت 
حيث  وال�ضوارع،  ال�ضكنية  املجمعات 
للحماية  العامة  املديرية  خ�ض�ضت 
عون   486 العمليتني  لهتني  املدنية 
 78 ال��رت��ب،  مبختلف  مدنية  حماية 
�ضيارة اإ�ضعاف و45 �ضاحنة، بالإ�ضافة 
مكان  لتغطية  اأمنية  اأجهزة  و�ضع  اإىل 
لالإقامة بولية تلم�ضان موجهة للحجر 

ال�ضحي.
ق/و

اإنقاذ 12 �شخ�شا خمتنقا بالغاز
على  خمتنقا  �ضخ�ضا   12 ل�  الأولية  الإ�ضعافات  بتقدمي  احلماية  م�ضالح  قامت 
التدفئة  اأجهزة  من  املنبعث   CO الكربون  اأك�ضيد  اأحادي  لغاز  ا�ضتن�ضاقهم  اإثر 
خالل  الوطني،  الرتاب  من  وليات  عدة  يف  م�ضاكنهم،  داخل  املياه  وم�ضخنات 
الأربعاء، ومت  اأم�ش  املدنية  الأخرية، ح�ضب ح�ضيلة مل�ضالح احلماية  24 �ضاعة  ال� 

التكفل بال�ضحايا.
ق/و



 �شجنا احلرا�ش والقليعة يجمعان مزيدا من 
بوتفليقة" "وزراء 

الق�شاء ي�شرع حماكمتهما بتهم متعددة حول تبديد املال العام    
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لوؤي ي
-------------------

وق���د ق���دم دف����اع ال��وزري��ت��ني 
وجميلة  فرعون  هدى  ال�ضابقتني 
الإيداع  قرار  يف  طعنا  تامازيرت 
اإيداع  الذي �ضدر يف حقهما، ومت 
من  العليا  املحكمة  لدى  الطعن 
الذي  الإي��داع  اأمر  ا�ضتئناف  اأجل 
قبل  من  الأول  اأم�ش  يوم  �ضدر 
ق�ضاء  جمل�ش  لدى  التهام  غرفة 

العا�ضمة.
وجاء قرار الإيداع بعد اأن ا�ضتاأنف 
الغرفة  ل��دى  اجلمهورية  وكيل 
القطب  م�ضتوى  على  الرابعة 
مبحكمة  املتخ�ض�ش  اجل��زائ��ي 
و�ضع  با�ضتئناف  احممد  �ضيدي 
متازيرت  وجميلة  فرعون  ه��دى 
قبل  من  الق�ضائية  الرقابة  حتت 

قا�ضي التحقيق بذات الغرفة.
مبجل�ش  التحقيق  قا�ضي  وق��رر 
وزي��رة  اإي���داع  العا�ضمة  ق�ضاء 
الت�ضالت  وتكنولوجيا  الربيد 
فرعون،  اإمي���ان  ه��دى  ال�ضابقة، 
جل�ضة  بعد  الحتياطي  ال�ضجن 
تخ�ش  ف�ضاد  ق�ضية  يف  حتقيق، 
وتتابع  اجلزائر.  ات�ضالت  �رصكة 
فرعون مبنح �ضفقات غري قانونية 
لرجل اأعمال مقرب من بوتفليقة، 
"خمالفة  تهمة  اإليها  ووج��ه��ت 
امتيازات  ومنح  ال�ضفقات  قانون 
غري مربرة وتبديد اأموال عمومية 

واإ�ضاءة ا�ضتغالل الوظيفة".
نف�ضها  الق�ضائية  اجلهة  وقررت 
واملناجم  ال�ضناعة  وزي��رة  اإي��داع 
احلب�ش  جميلة،  متازيرت  ال�ضابقة، 
التحقيق  ذم��ة  على  الحتياطي 
م�ضنع  بيع  تخ�ش  ق�ضية  يف 
ووجهت   .2012 عام  للمعجنات 
الوظيفة  ا�ضتغالل  "�ضوء  تهم  لها 
وم��ن��ح ام��ت��ي��ازات غ��ري م��ربرة 
واختال�ش  ال��ع��م��دي  والتبديد 
وا�ضتغالل  عمومية  ممتلكات 
ال��ن��ف��وذ وال��ت�����رصي��ح ال��ك��اذب 
العائدات  وتبيي�ش  باملمتلكات 
جرائم  ع��ن  الناجتة  الإج��رام��ي��ة 

ف�ضاد".

الوزير  اأم�ش  �ضبيحة  مثل  كما 
�ضالل  املالك  عبد  الأ�ضبق  الأول 
رفقة مدير ديوانه م�ضطفى رحيال 
الرابعة  اأمام قا�ضي حتقيق الغرفة 
املتخ�ض�ش  اجلزائي  القطب  لدى 

مبحكمة �ضيدي احممد.
�ضالل  املالك  لعبد  ال�ضماع  ومت 
املو�ضوع  يف  رحيال  وم�ضطفى 
تتعلق  التي  الف�ضاد  ق�ضايا  يف 
وال��ري.  املائية  امل���وارد  بقطاع 
هذا  يف  �ضالل  املالك  عبد  ويتابع 
املائية  املوارد  وزير  ب�ضفته  امللف 

الأ�ضبق.
وبعد ا�ضتكمال التحقيق معهم يف 
املالك  عبد  �ضالل  غادر  املو�ضوع 
رحيال  م�ضطفى  ديوانه  ومدير 
مقر املحكمة برفقة عنا�رص الدرك 

الوطني اإىل �ضجن القليعة.
ال��وزراء  جمموع  يرتفع  وبذلك 
ال�ضجون  يف  املوقوفني  ال�ضابقني 
اإىل  ف�ضاد  ق�ضايا  خلفية  على 
رئي�ضا  اأبرزهم  ومن  وزي��را،   22
اأويحيى  اأحمد  الأ�ضبقان  احلكومة 
العدل  املالك �ضالل، ووزير  وعبد 

ال�ضابق الطيب لوح.
بال�ضجن  ال��وزراء  اأغلب  واأدي��ن 
على  عر�ضت  التي  الق�ضايا  يف 
دي�ضمرب  �ضهر  م��ن��ذ  ال��ق�����ض��اء 
عدد  ع��دا  ما  الآن،  حتى   2019
ما  ال��ذي��ن  امل��وق��وف��ني  م��ن  قليل 
معهم  جارية  التحقيقات  زال��ت 
على  اإليهم،  املن�ضوبة  الق�ضايا  يف 

غرار وزيرة الثقافة خليدة تومي.
حمكمة  دان��ت  ذلك  مع  باملوازاة 
الأ�ضبق  العا�ضمة  وايل  تيبازة، 
 9 بال�ضجن  زوخ  ال��ق��ادر  عبد 
ف�ضاد  ق�ضية  يف  نافذة  �ضنوات 
الوطني  لالأمن  الأ�ضبق  املدير 
هامل،  الغني  عبد  املتقاعد  اللواء 
ورج���ل الأع���م���ال حم��ي ال��دي��ن 

طحكوت.
وتعوي�ش  بغرامة  حكمت  كما 
على  العمومية  للخزينة  م��ايل 
"عبد القادر زوخ"، و�ضلت قيمتها 

الإجمالية 11 مليون دينار.
ثقيلة  تهمًا  اأي�ضا  القا�ضي  ووجه 

تتعلق  الأ�ضبق،  العا�ضمة  لوايل 
عمومية  لأموال  العمد  ب�"التبديد 
دون  عمومي  موظف  طرف  من 
وج���ه ح���ق، وال���ض��ت��ع��م��ال غري 
واأم����وال  ملمتلكات  ال�����رصع��ي 
عمومية عهد اإليها بحكم وظيفته، 
اأو  الوظيفة  ا�ضتغالل  و���ض��وء 
ممار�ضة  اإط��ار  يف  عمدا  املن�ضب 
القوانني  خرق  نحو  على  وظيفته 
احل�ضول  بغر�ش  والتنظيمات 
على منافع غري م�ضتحقة ل�ضخ�ش 

اأو كيان اآخر".
ال��وايل  اأي�ضا  ميثل  اأن  ويرتقب 
ف�ضاد  بتهم  الق�ضاء  اأمام  الأ�ضبق 
اأخرى بعد ورود ا�ضمه يف ق�ضايا 
ف�ضاد وزراء �ضابقني ورجال اأعمال 

مقربني من بوتفليقة.
القطب  اأرج����اأ  ال�����ض��ي��اق،  ويف 
مكافحة  يف  املتخ�ض�ش  اجلزائي 
والقت�ضادية  امل��ال��ي��ة  اجل��رائ��م 
حماكمة  احممد،  �ضيدي  مبحكمة 
ال�ضابقني؛  والوزيرين  اأويحيى، 
عمار  العمومية  الأ�ضغال  وزي��ر 
زعالن،  الغني  عبد  والنقل  غول 
دي�ضمرب   14 اإىل  الولة  وعدد من 
قطاع  تخ�ش  ف�ضاد  ق�ضية  يف 
اإىل  الق�ضاء  ووّج���ه  ال�ضياحة، 
ال�ضابقني  احلكوميني  امل�ضوؤولني 
الوظيفة  ا�ضتغالل  �ضوء  تهم 
و  م�ضتحقة  غري  امتيازات  ومنح 
تبديد اأموال عمومية ل�ضالح رجل 
الأعمال بن في�ضح حممد، املالحق 

يف نف�ش الق�ضية.
وزير  اأي�ضا  الق�ضاء  اأخ�ضع  و 
الثقافة الأ�ضبق عزالدين ميهوبي، 
وهو مر�ضح �ضابق يف النتخابات 
يف  للتحقيق  الأخ��رية،  الرئا�ضية 
تبديد  تخ�ش  مايل،  ف�ضاد  ق�ضية 
ميزانية  وت�ضيري  عمومية  اأم��وال 
الأن�ضطة  وبع�ش  ال�ضينما  متويل 
وترتبط  وال�ضينمائية،  الفنية 
املنتجة  فيها  ف�ضاد تالحق  بق�ضية 
جيالين  حاج  �ضمرية  ال�ضنيمائية 

املوقوفة منذ اأ�ضهر يف ال�ضجن.
تيبازة،  ق�ضاء  جمل�ش  واأرج����اأ 
اجلاري،  دي�ضمرب   12 تاريخ  اإىل 

العمل  وزي��ر  حماكمة  ا�ضتئناف 
وجنله  ال��غ��ازي  حممد  ال�ضابق 
النقل  ووزي���ر  ال��غ��ازي،  �ضفيع 
زع��الن،  الغني  عبد  ال�ضابق 
عبد  ال�ضابق  العام  الأمن  ومدير 
الغني هامل، واملتابعني يف ق�ضية 
الأعمال  �ضيدة  بطلتها  ف�ضاد، 
تعرف  والتي  ن�ضنا�ش،  زوليخة 
مدام  لبوتفليقة،  املزيفة  "بالبنة 
اأبنائها،  من  اثنني  رفقة  مايا"- 
مبحيط  عالقاتها  ت�ضتغل  كانت 
الرئا�ضة للح�ضول على امتيازات 
وعرث  بنكية،  وقرو�ش  وعقارات 
كبرية  مالية  مبالغ  على  لديها 

بالعملة املحلية وال�ضعبة.

ارتفع عدد الوزراء خالل فرتة حكم الرئي�ش الأ�شبق عبد العزيز بوتفليقة املوقوفني واملالحقني يف ق�شايا ف�شاد وتبديد 
املال العام واإجناز �شفقات خمالفة للقانون اإىل 3 بعد خليدة تومي وزيرة الثقافة ال�شابقة وما زالت ق�شيتها حتت التحقيقات 

الق�شائية والأمنية.

مع الرتاجع امللحوظ يف عدد اإ�شابات كورونا، رئي�ش الباحثني يو�شح:

اجلزائر بحاجة ل�شهر اآخر للحديث 
عن جتاوز املوجة الثانية

ر�ضيد  الربوفي�ضور  ك�ضف 
الوطنية  النقابة  رئي�ش  بلحاج 
اجلامعيني،  والباحثني  لالأ�ضاتذة 
املنحنى  اأن  الأرب��ع��اء،  اأم�����ش 
بفريو�ش  لالإ�ضابات  التنازيل 
الأخ��رية،  الأي��ام  خالل  كورونا 
فاإنه من  اإيجابي  اأنه تطور  رغم 
ال�ضابق لأوانه احلديث عن جتاوز 

مرحلة اخلطر.
ت�رصيح  بلحاج يف  ر�ضيد  واأكد 
مدة  النتظار  يجب  اأنه  اإذاع��ي، 
للحديث  الأق���ل  على  �ضهر 
الثانية  املوجة  خطر  جتاوز  عن 
فاإن  بلحاج  وح�ضب  لكورونا. 
م�ضطفى  اجلامعي  امل�ضت�ضفى 
�ضهد  كعينة  بالعا�ضمة،  با�ضا 
الأخ���رية  اأي���ام   10 ال���  خ��الل 
عدد  يف  حم�ضو�ضا  انخفا�ضا 
مو�ضحا  والوفيات،  الإ�ضابات 
اأنه ا�ضتقبل يف ذروة الإ�ضابات 
لكن  بكورونا،  م�ضابا   180
مري�ضا   25 فقط  يوجد  حاليا 
بعد.  ع��ن  ي��ع��اجل��ون  ن�ضفهم 
الطبية  الأن�ضطة  مدير  واأرج��ع 
عدد  "انخفا�ش  الطبية  و�ضبه 
ح���الت الإ���ض��اب��ات امل��وؤك��دة 
التن�ضيق  خطة  اإىل   19 بكوفيد 
بني  الرقمنة  خدمة  مع  التامة 
واللجنة  الوزارة  امل�ضت�ضفيات، 
جتاوب  اإىل  بالإ�ضافة  العلمية، 
امل���واط���ن م��ع ال��ربوت��وك��ول 
كما  ب���ه.  وال��ت��ق��ي��د  ال�ضحي 
اأ�ضاف اأن اجلزائر ومنذ اأزيد من 
هذه  تواجه  كانت  اأ�ضهر  ثمانية 
اجلائحة يف ظروف خا�ضة، ففي 

الكارثة  من  الأول  الأ�ضبوع 
ال�ضحية كنا يف حالة هلع، لكن 
والأ�ضهر  الأ�ضابيع  م��رور  مع 
هذا  مواجهة  يف  خربة  اكت�ضبنا 
املنظومة  بف�ضل  ال��ف��ريو���ش، 
الآلف  اأجن��ب��ت  التي  الطبية 
بف�ضل  واأي�ضا  الأط��ب��اء،  من 
توفريها  مت  التي  الإمكانيات 
ال�ضحية.  الكارثة  هذه  ملواجهة 
ر�ضيد  اعترب  اآخ��ر،  جانب  من 
اأن  احلياة  على  يجب  اأنه  بلحاج، 
اجلهود.  جميع  بتكاتف  ت�ضتمر 
على  التغلب  ال�ضعب  من  واأنه 
م�ضاعدة  ب��دون  الفريو�ش  هذا 
العودة  اأن  اأ�ضاف  كما  املواطن، 
اأن  يجب  الطبيعية  احلياة  اإىل 
كما  تدريجية.  بطريقة  تكون 
ثقافة  ترك  بعدم  بلحاج  طالب 
العام  ال��راأي  تغلط  الإ�ضاعات 
التلقيح  فعالية  بخ�ضو�ش 
موؤكدا  كورونا،  فريو�ش  �ضد 
والخت�ضا�ش  العلم  اأه��ل  اأن 
عن  ب��احل��دي��ث  الكفيلون  ه��م 
يخ�ش  وفيما  اللقاح.  جناعة 
جماجم  على  القائمة  الدرا�ضات 
مت  التي  اجلزائرية  الثورة  زعماء 
ا�ضرتجاعها موؤخرا اأو�ضح بلحاج 
على  بالعتماد  انطلقت  اأنها 
وبا�ضتعمال  اجلزائرية  الكفاءات 
للك�ضف  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
التاريخية  احلقائق  بع�ش  عن 
م�ضتقبال  و�ضعها  �ضيتم  التي 
اجلزائري  الطالب  ت�رصف  حتت 

واملخت�ضني يف التاريخ.
 لوؤي/ي

يف مرا�شلة من وزارة الرتبية اإىل مديرياتها

تعليمات باإمتام الرتقيات وحترير املنا�شب املالية قبل 
دي�شمرب  20

عرب  الرتبية  مديريات  تلقت 
مرا�ضلة  ال��وط��ن��ي  ال���رتاب 
�ضري  على  حتث  ال��وزارة  من 
ل�ضنة  الإداري�����ة  الأع���م���ال 
2020 املتعلقة بت�ضيري املوارد 
الإداري  والتكفل  الب�رصية 
مب�ضتخدمي  الأم��ث��ل  وامل��ايل 

القطاع.
املديريات  ال���وزارة  وحثت   
الإج���راءات  باتخاذ  الولئية 
قد  خلل  اأي  لتفادي  الالزمة 
ال�ضري  على  بال�ضلب  ينعك�ش 
للم�ضارات  واملنتظم  احل�ضن 
والعمال.  للموظفني  املهنية 
رفع  على  احلر�ش  اإىل  داعية 
وترية اإجناز خمتلف العمليات 
مع  ال�ضلة  ذات  الإداري����ة 
العمل على اإيداع كل الأعمال 
القرارات  وم�ضاريع  الإدارية 
املنا�ضب.  بتحرير  املتعلقة 
م�ضالح  ل��دى  �ضغلها  وك��ذا 
اأو  متاطل  دون  املالية،  الرقابة 
النتهاء  يتم  اأن  على  تاأخري، 
اأق�ضاه  اأجل  يف  تنفيذها  من 
اأن  واأو�ضحت  دي�ضمرب.   20
تلك  هي  املق�ضودة  العمليات 

املنا�ضب  بتحرير  املتعلقة 
املالية نتيجة خمتلف الأ�ضباب. 
اإىل  الرتقية  التقاعد،  �ضيما  ل 
رتب اأعلى، ال�ضتقالة، العزل، 
النتداب  ال�ضتيداع،  النقل، 
وغ��ريه��ا م��ن الأع��م��ال ذات 
املنا�ضب  �ضغل  وكذا  ال�ضلة. 
التوظيف  طريق  عن  املالية 
املبا�رص خلريجي املدار�ش العليا 
ا�ضتغالل  واأي�ضا  لالأ�ضاتذة. 
اخلا�ضة  الحتياطية  القوائم 
الأ�ضاتذة  توظيف  مب�ضابقات 
 2017 �ضنتي  بعنوان  املنظمة 
الأ�ضاتذة  وترقية  و2018، 
ع���ن ط��ري��ق الم��ت��ح��ان��ات 
ا�ضتغالل  وك���ذا  امل��ه��ن��ي��ة. 
اخلا�ضة  الحتياطية  القوائم 
املنظمة  املهنية  بالمتحانات 
2019 لاللتحاق  بعنوان �ضنة 
كما  الإداري��ة.  الرتب  ببع�ش 
الرتقية  التعليمات  تخ�ش 
على  الت�ضجيل  طريق  ع��ن 
على  الرتقية  التاأهيل،  قوائم 
الرتقية  ال�ضهادة،  اأ���ض��ا���ش 
تكوين  فرتة  ا�ضتكمال  بعد 
اىل  بالإ�ضافة  متخ�ض�ش. 

فرتة  ا�ضتكمال  بعد  الرتقية 
الرتقية  الرتقية،  قبل  تكوين 
على  الت�ضجيل  طريق  ع��ن 

قوائم التاأهيل.
واأ�ضارت الوزارة اإىل �رصورة 
تاأ�ضري  بعمليتي  اله��ت��م��ام 
املتعاقدين  الأ�ضاتذة  ملفات 
منا�ضب  على  �ضواء  املعينني، 
�ضاغرة ب�ضفة موؤقتة اأو ب�ضفة 
اإدم��اج  ملفات  وك��ذا  نهائية. 
الإدم���اج  ج��ه��ازي  منت�ضبي 
الجتماعي  والإدم��اج  املهني 
حلاملي ال�ضهادات يف املنا�ضب 
واملتاحة.  ال�ضاغرة  املالية 
تاأ�ضري  �رصورة  على  واأكدت 
يف  املوظفني  نقل  ق���رارات 
ال�ضماح  ق�ضد  الآجال،  اأقرب 
امل�ضتقبلة  الرتبية  ملديريات 
لالإ�ضارة  بهم.  التكفل  من 
فاإّن بع�ش العمليات املذكورة 
ترتتب عنها حتويالت تلقائية 
واأك��دت  املالية.  للمنا�ضب 
على �رصورة �ضبط م�ضاريع 
حتويل املنا�ضب املالية اخلا�ضة 

بجميع الأبواب املالية.
 لوؤي/ي

فرعون وتامازيرت تقدمان طعنا يف قرار اإيداعهما احلب�ش
ال�شتماع اإىل �شالل رفقة مدير ديوانه يف ق�شايا ف�شاد باملوارد املائية



احلكومة تواجه املناف�شة الأجنبية باقتناء 6 بواخر لنقل احلبوب
ق���رر جم��م��ع ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري 
بواخر  �ضت  اقتناء  اجل��زائ��ري 
ق�ضد  احل��ب��وب  بنقل  خا�ضة 
يف  ح�ضته  رف��ع  م��ن  التمكن 
عليه  ت�ضيطر  الذي  املجال  هذا 
ما  ح�ضب  اأج��ن��ب��ي��ة،  ���رصك��ات 
العام  امل��دي��ر  الرئي�ش  اأع��ل��ن��ه 
العربي  اإ�ضماعيل  للمجمع، 
ا�ضتماع  جل�ضة  خ��الل  غمري 
وامل��وا���ض��الت  ال��ن��ق��ل  بلجنة 
والت�������ض���الت ال�����ض��ل��ك��ي��ة 
ال�ضعبي  للمجل�ش  والال�ضلكية 

الوطني.
ال�ضعبي  للمجل�ش  بيان  واأو�ضح 
خالل  اأ�ضار  غمزي  اأن  الوطني، 
برجمة  اإىل  ال�ضتماع  جل�ضة 
بنقل  خا�ضة  بواخر  �ضت  اقتناء 
م�رصوع  ت�ضطري  م��ع  احل��ب��وب 
بهدف  احلاويات  ناقالت  ل�رصاء 
ال�ضديدة  املناف�ضة  غمار  خو�ش 
ال��ت��ي ت��ف��ر���ض��ه��ا ال�����رصك��ات 

جنبية". الأ

املجمع  كان  الإط��ار،  هذا  ويف   
ق���د ���ض��ط��ر ه���دف���ا ي��ق�����ض��ي 
ن�ضبة  حتقيق  اإىل  بالو�ضول 
احلبوب  نقل  جمال  يف  باملئة   25
ولكنه   2025 �ضنة  اآف��اق  يف 
ترتاوح  ن�ضبة  �ضوى  يحقق  مل 
احتكار  ب�ضبب  باملئة  و5   4 بني 
املجمع  و���رصع  ال�����ض��وق.  ه��ذه 
 2014 يف  اأ�ضطوله  جتديد  يف 
من  ميزانية  ر�ضد  خ��الل  م��ن 
باخرة،   25 ل�رصاء  الدولة   طرف 
 10 اقتناء  الآن  اإىل  مت  حيث 
امل�ضافرين  لنقل  وواحدة  بواخر 
اأ�ضطول  كل  بتجديد  �ضمحت 

البحرية.  املالحة  �رصكة 
ه��ذه  ك��ل  اأن  غ��م��ري  واأك����د 
منح  اإطار  يف  تدخل  الإجنازات 
الفر�ضة  اجل��زائ��ري  الأ�ضطول 
ل��ي��ك��ون ن��اق��ال ب��ح��ري��ا حل��وايل 
ال�����ض��ادرات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   25
املحروقات،  خارج   وال��واردات 
بحمالت  القيام  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

ب����راز الم��ت��ي��ازات  دع��ائ��ي��ة لإ
طرف  م��ن  املقدمة  واخل��دم��ات 
جمال  يف  اجلزائرية  ال�رصكات 
وبخ�ضو�ش  البحري.  النقل 
ل�رصكات  امل��ال��ي��ة  الو�ضعية 
منذ  ت�رصرها  اإىل  اأ�ضار  املجمع، 
انخفا�ش  ب�ضبب   2016 �ضنة 
جائحة  اإىل  و�ضول  ال�ضترياد 
تراجع  اإىل  اأدى  ما   19 كوفيد 
باملئة.   50 بحوايل  اأعمالها  رقم 
الرئي�ش  طرح  اأخ��رى،  جهة  من 
اليد  نق�ش  م�ضكلة  العام  املدير 
حدا  بلغت  والتي  املوؤهلة  العاملة 
باملتقاعدين  لال�ضتنجاد  دفعها 
ال�ضوق  متطلبات  اأن  م��وؤك��دا 
البحرية  العاملة  لليد  بالن�ضبة 
ل  ج���دا  ك��ب��رية  املتخ�ض�ضة 
يف  نق�ش  وجود  ظل  يف  �ضيما 
مدر�ضة  لوجود  بالنظر  التكوين 
املجال  هذا  يف  للتكوين  وحيدة 
بو�ضماعيل  م��در���ض��ة  وه���ي 
ا�ضتيعاب  بطاقة  تيبازة  بولية 

�ضنويا.  طالبا   60
قيام  بعد  امل�ضكلة  هذه  وتفاقمت 
كثري  با�ضتقطاب  اأخرى  �رصكات 
امتيازات  نظري  الإط��ارات  من 
الذي  امل�ضوؤول  ح�ضب  اأف�ضل، 
ال�رصوري  من  بات  باأنه  اأ�ضاف 
وفتح  التكوين  ق���درات  رف��ع 
جديدة.  متخ�ض�ضة  م��دار���ش 
فيفري  يف  املجمع  وتاأ�ض�ش 
هيكلة  اإع����ادة  ع��ق��ب   2016
اخلا�ضة  القاب�ضة  ال�رصكات 
جمعها  مت  حيث  البحري،  بالنقل  
يف  تتحكم  واحدة  موؤ�ض�ضة  يف 
وال�ضيانة  البحري  النقل  ت�ضيري 
واخلدمات.  البحرية  وال�ضناعة 
�رصكات  �ضت  املجمع  وي�ضم 
للنقل  خم�ض�ضتان  اثنتان  منها 
واث��ن��ت��ان  للب�ضائع  ال��ب��ح��ري 
و�رصكة  البحرية  للخدمات 
لبناء  واأخ��رى  امل�ضافرين  لنقل 

البحرية. وال�ضيانة  ال�ضفن 
لوؤي/ي  
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لوؤي/ي
------------------

الأم��ر  املتحدث  ذات  واع��ت��رب 
غ���ري الأخ���الق���ي م���ن ط��رف 
الندرة  ي�ضتغلون  اأ�ضخا�ش 
ح�ضاب  على  الأرب��اح  لتحقيق 
ال�ضلطات  داع��ي��ا  امل��ر���ض��ى، 
الأم��ر  ت���دارك  اإىل  ال�ضحية 
اأن  كا�ضفا  الظاهرة،  تفاقم  قبل 
ندرة  من  تعاين  امل�ضت�ضفيات 
الأدوية  من  العديد  يف  خانقة 
امل��وج��ه��ة ل��ع��الج امل��ر���ض��ى 
ونظرا  كورونا.  بوباء  امل�ضابني 
الكثري  ا�ضطر  ال��ن��درة،  لهذه 
عن  البحث  اإىل  املر�ضى  من 
الأدوي����ة و���رصائ��ه��ا من  ه��ذه 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
ب�ضعف  ال�ضوداء  والأ���ض��واق 
بها  التداوي  اأج��ل  من  ثمنها، 

امل�ضت�ضفيات.  يف 
فاإن  مرابط،  الدكتور  وح�ضب 

يكلف  "لوفينوك�ش"  دواء 
مليون  من  اأكرث  الواحد  املري�ش 
الر�ضمي  �ضعرها  يف  �ضنتيم 
ا�ضرتى  اإذا  ال�ضعر  ويت�ضاعف 
ال�ضوق  يف  الدواء  هذا  املري�ش 
امل�ضاب  يحتاج  حيث  ال�ضوداء، 
اليوم  يف  حقنتني  ب��ك��ورون��ا 

للعالج  حقنات   10 من  واأزيد 
اأ�ضبوع.  مدى  على 

امل��ت��ح��دث  ذات  ان��ت��ق��د  ك��م��ا 
هذه  تبيع  التي  ال�ضيدليات 
ما  طبية،  و�ضفة  دون  الأدوية 
بها  املتاجرة  انت�ضار  يف  �ضاهم 
ورف��ع  �رصعية  غ��ري  بطريقة 

الندرة  اأن  م�ضيفا  اأ�ضعارها، 
امل�ضت�ضفيات  يف  امل��ت��زاي��دة 
من  ال��ع��دي��د  ع���الج  ع��ط��ل��ت 
ح�ضبه،على  يدل  ما  املر�ضى، 
ال�ضحية  امل��ن��ظ��وم��ة  ف�����ض��ل 

اجلزائر. يف  والدوائية 

 حذر رئي�ش النقابة الوطنية مل�شتخدمي ال�شحة العمومية، الدكتور اإليا�ش مرابط، يف ت�شريحات �شحفية من انت�شار 
ظاهرة بيع الأدوية ال�شت�شفائية يف الأ�شواق ال�شوداء ومواقع التوا�شل الجتماعي ب�شعف اأ�شعارها.

بع�شها يندرج �شمن بروتوكول عالج فريو�ش "كوفيد 19"

 

علماء جزائريون يحتجون
 على قرار الربملان الأوروبي 

اخلارج،  يف  يعي�ضون  بارزا  جزائريا  عاملا  ع�رصين  حوايل  اأعرب 
الأوروبي،  الربملان  قرار  على  احتجاجهم  عن  لهم  ر�ضالة  يف 
حقوق  و�ضع  ب�ضاأن  نوفمرباملا�ضي،   26 ال�  يف  تبنيه  مت  الذي 

اجلزائر. يف  الإن�ضان 
اإنهم  الحتجاجية  ر�ضالتهم  يف  اجلزائريون  العلماء  وق��ال 
الذي  الأوروبي  الربملان  قرار  من  "متفاجئون"  و  "م�ضدومون" 
اأحد  ي�ضتطيع  ل  حيث  "كارثي،  باأنه  اجلزائر  يف  الو�ضع  ي�ضف 

." اآمنا  يكون  اأن  اأو  راأيه  التعبري عن 
قرار  يف  املذكورة  "النقاط  اأن  اأكدوا  الر�ضالة  على  املوقعون 
يتم  مل  املعلومات  من  جمموعة  جمرد  هي  الأوروب��ي  الربملان 
اجلزائرية  اجلالية   " اأن  على  اأكدوا  �ضحتها.".كما  من  التحقق 
حول العامل تتابع عن كثب الأحداث يف اجلزائر املتعلقة بالنظام 

م�ضتقلة". كهيئة  حاليا  يعمل  الذي  اجلزائري  الق�ضائي 
الأوروب��ي  الربملان  اأن  حقيقة  اجلزائريون  العلماء  وا�ضتنكر 
بالالئحة  �ضمي  فيما  وجالد  حملفني  وهيئة  كقا�ش  "ت�رصف 
اأن  الأجدر  من  كان  اأنه  راأوا  كما  اجلزائر"،  �ضد  الدميقراطية 
لكال  الأوروب��ي  الربملان  خاللها  ي�ضتمع  عادلة  عملية  جتري 

. احلكم"  يف  الت�رصع  قبل  الطرفني 
"الت�ضال  الأوروب��ي  الربملان  باإمكان  كان  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة 
يقول  م�ضاألة"،  لأية  اإدارة  �ضوء  اأي  لبحث  اجلزائري  بالربملان 
الحرتام"  "عدم  ب�ضدة  ا�ضتنكروا  الذي  اجلزائريون  العلماء 
اجل��زائ��ري  ال�ضعب  جت��اه  الأوروب����ي  ال��ربمل��ان  ب���داه  اأ ال���ذي 
"التاريخ  يف  اأي�ضا  الحتجاجية  الر�ضالة  يف  وموؤ�ض�ضاته.وجاء 
اأبعد  هو  ما  اإىل  وموؤ�ض�ضات(  )�ضعبا  اجلزائريون  تطور  احلديث، 
بناء  الآن على  يركزون  الأوروبي، وهم  الربملان  قرار  ي�ضفه  مما 
الأجنا�ش  جميع  حرية  حترتم  التي  املبادئ  اأ�ضا�ش  على  اجلزائر 

." والأديان 
)�ضعبا  اجل��زائ��ر  اأن  ب��راز  ب��اإ ر�ضالتهم  الباحثون  واخ��ت��ت��م 
جريانها  ومع  نف�ضها  مع  �ضالم  يف  العي�ش  تريد  وموؤ�ض�ضات( 

. املتبادل"  الحرتام  اإطار  يف 
الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  ع��ن  ال�����ض��ادرة  الالئحة  اأن  اإىل  ي�ضار 

وخارجها.  اجلزائر  داخل  من  التنديدات  من  ب�ضيل  ا�ضطدمت 
اجلزائرية  واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  من  العديد  ا�ضتنكرت  حيث 
ال�ضاأن  يف  �ضافرا"  "تدخال  واعتربتها  الالئحة  والدولية 
�ضيادة  "احرتام  ب�رصورة  املطالبة  ومتت  اجلزائري  الداخلي 

والقانوين". الد�ضتوري  ونظامها  اجلزائر 
ق/و

ب�شاأن الو�شع يف اجلزائر

مل حتقق �شوى 5 باملائة يف جمال نقلها ب�شبب احتكار ال�شوق

حملة وطنية لإزالة املعوقات 
املرورية اأمام الأر�شفة واملحالت

باملديرية  العمومي  الأمن  مل�ضالح  املخت�ضة  الوحدات  بداأت 
على  الق�ضاء  اإىل  تهدف  وطنية  حملة  الوطني  لالأمن  العامة 
التجارية  واملحالت  امل�ضاكن  اأ�ضحاب  بع�ش  جلوء  مظاهر 
مثبتة  �ضال�ضل  اأو  متاري�ش  و�ضع  اإىل  �رصعية،  غري  بطريقة 
عرقلة  اأو  اإعاقة  �ضاأنها  من  اأخرى،  اأ�ضياء  اأي  اأو  بالإ�ضمنت 
اأ�ضحاب  اأو  للم�ضاة  �ضواء  الطريق  مل�ضتعملي  املرور  حركة 

املركبات.
الفاي�ضبوك  موقع  عرب  ن�رص  الوطني  لالأمن  من�ضور  واأف��اد 
املنظم  القانوين  الإط��ار  خمالفة  جت�ضد  املظاهر  هذه  مثل  اأن 
اخلا�ضة،  امللكية  ولت�ضيري  املرور  حلركة  اأو  التجاري  للن�ضاط 
دون  الر�ضيف  اأو  العمومي  الطريق  من  جزء  با�ضتعمال  وهذا 
حتت  �ضاحبه  ي�ضع  القانون  على  تعديا  ي�ضكل  ما  حق،  وجه 
ذاته  امل�ضدر  والق�ضائية.واأو�ضح  الإداري��ة  املتابعات  طائلة 
التابعة  املخت�ضة  امل�ضالح  مع  لها  التن�ضيق  مت  العملية  اأن 
لالأمن  العامة  املديرية  لها  و�ضخرت  املحلية،  للجماعات 
واحلواجز  املعوقات  تلك  لإزالة  وماديا،  ب�رصيا  تعدادا  الوطني 
على  خطرا  ت�ضكل  قد  والتي  ع�ضوائية،  بطريقة  املو�ضوعة 
القول  اإىل  املن�ضور  العام.وخل�ش  الطريق  م�ضتعملي  اأو  املارة 
ورواد  املواطنني  طرف  من  كبريا  ا�ضتح�ضانا  لقت  العملية  اإن 
هذه  ملثل  ت�ضجيعهم  عن  معربين  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع 
يف  امل�ضاهمة  �ضبيل  يف  جهد  لأي  ادخارهم  وعدم  املبادرات، 
القانونية  اخلروق  هذه  عن  التبليغ  خالل  من  الأمنية  العملية 
التي مت�ش بالنظام العام.                                       لوؤي/ي

تغيري ت�شمية “اأون�شاج” وحتديد مهام جديد لها
ال��ع��دد  يف  م��ر���ض��وم  ���ض��در 
الر�ضمية  اجلريدة  من  الأخ��ري 
ال��وك��ال��ة  ن�����ض��اء  اإ يت�ضمن 
ت�ضغيل  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي��ة 
قانونها  وحت��دي��د  ال�����ض��ب��اب 

ت�ضميتها. وتغيري  �ضا�ضي،  الأ
من  الأوىل،  امل���ادة  ون�ضت 
على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ر���ض��وم 
اأون�ضاج  وك��ال��ة  ا�ضم  تغيري 
لدعم  الوطنية  “الوكالة  اإىل 

املقاولتية“. وتنم�ية 
جديدة  مهاما  املر�ضوم  واأدرج 
اإع���داد  بينها  م��ن  ل��ل��وك��ال��ة 
للن�ضاطات  الوطنية  البطاقية 

من  ا�ضتحداثها  ميكن  التي 
ط���رف ال�����ض��ب��اب اأ���ض��ح��اب 
دوري��ا  وحتيينها  امل�����ض��اري��ع 
ب���ال����ض���رتاك م���ع خم��ت��ل��ف 
و�ضمان  املعنية،  القطاعات 
ت�����ض��ي��ري م��ن��اط��ق ن�����ض��اط��ات 
جمهزة  متخ�ض�ضة  م�ضغرة 

امل�ضغرة. املوؤ�ض�ضات  لفائدة 
وم���ن ب���ني امل���ه���ام اجل��دي��دة 
ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دع��م 
ت�ضجيع  املقاولتية  وتنم�ية 
ت��ب��ادل اخل����ربات م��ن خ��الل 
ب��رام��ج ال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة 
وال�����رصاك��ة م��ع ال��وك��الت 

الأج��ن��ب��ي��ة ل��دع��م وت��رق��ي��ة 
���ض�����ض��ات  امل��ق��اولت��ي��ة وامل��وؤ

                    . ة مل�ضغر ا
                                   ق/و

ب�شبب عرقلتها حركة م�شتعملي طريق امل�شاة واأ�شحاب 
املركبات
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الإعالن عن القائمة املوؤقتة لل�شكن الإيجاري 
العمومي بالبيا�شة 

اأبو زياد  
----------------  

ب��ع��د ج��ل�����ض��ات ال��درا���ض��ة 
لقوائم  اجل��ي��د  وال��ت��ف��ح�����ش 
من  لال�ضتفادة  املر�ضحني 
اجلاهز  ال�ضكن  من  النوع  هذا 
 ، منه  امل�ضتفيدين  ل�ضتقبال 
ال�ضمية  القائمة   �ضملت  وقد 
عرب  اأ�ضهرت  مت  التي  قتة  املوؤ
بالبلدية  ���ض��ه��ار  الإ ل��وح��ة 
للبلدية  الإعالم  خليتي  وكذا 
فرتة  نهاية  قبل  وال��دائ��رة 
ثمانية  بعدد  املقدرة  الطعون 
ت�ضبح  اأن  قبل  كاملة  ي��ام  اأ
عقب  وق���د  ه���ذا   ، ن��ه��ائ��ي��ة 
كبري  ارتياح  اإ�ضهارها   عملية 
عرب  حيث   ، البلدية  ملواطني 
التحرير  ليومية  منهم  عدد 
لهذا  قبولهم  عن  اجل��زائ��ري 
ال��ف��رز والخ��ت��ي��ار اجل��دي��د 
ال���ذي ج���اءت ب��ه ال��ق��ائ��م��ة 

من  معترب  عدد  �ضملت  التي 
ميلك  ل  الذي  املعوز  ال�ضباب 
اأرامل  وكذا  به  خا�ش  �ضكن 
ن�ضيب  لهن  كان  ومطلقات 
مما   ، اجلديد  التوزيع  هذا  من 
على  القائمني  حر�ش  يوؤكد 
بعث  لأج��ل  اللجنة  ���ض��وؤون 

املر�ضحني  نفو�ش  يف  ال�رصور 
ال�ضكن  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة 
يف  ال�����ض��اأن  عليه  ك��ان  كما 
ت��وزي��ع��ات ���ض��اب��ق��ة ك��ان��ت 
امل�ضتوى  يف  الأخ����رى  ه��ي 
امل��ط��ل��وب ووف����ق م���ا ك��ان 
درا�ضة  بعد  اجلميع  ينتظره 

نا�ضد  الإط��ار  ويف   ، امللفات 
ليومية  حت��دث��وا  مم��ن  ع���دد 
ال�ضديد  رغبتهم  عن  التحرير 
من  ال��ب��ل��دي��ة  ا���ض��ت��ف��ادة  يف 
النق�ش  تغطي  اأخرى  دفعات 
عدد  اأن  خ�ضو�ضا   ، امل�ضجل 
هذا  من  لال�ضتفادة  الطالبني 
ت�ضاعف  ال�ضكن  من  النوع 
زي��ادة  ب�ضبب  ي���ام  الأ مب��رور 
وكذا  بالبلدية  ال�ضكان  عدد 
من  للكثري  ق��ام��ة  الإ تغيري 
اأخرى  بلديات  من  ال�ضباب 
 ، البلدية  اأحياء  خمتلف  واإىل 
ال�ضاهرين  على  يحتم  ما  وهو 
م�ضالح  �ضوؤون  ت�ضيري  على 
احل�ضابات  مراجعة  الولية 
ت�ضتفيد  كانت  التي  والن�ضبة 
حتى  قبل  من  البلدية  منها 
املر�ضحني  من  اأكرب  عددا  مي�ش 
ال�ضكن  م��ن  ل��ال���ض��ت��ف��ادة 

. العمومي  الإيجاري 

 140 امل�شتفيدين من عدد  قائمة  الوادي عن  البيا�شة من ولية  لدائرة  التابعة  ال�شكن  اأم�ش جلنة توزيع  يوم  ك�شفت 
عموميا.  اإيجاريا  عائليا  �شكنا 

اجلديدة  بالقائمة  ر�شاهم  عن  عربوا 

مع  ل��ل��ت��ح��ري��ر  ح��دي��ث  يف 
ال���ك���ث���ري م����ن امل��ه��ت��م��ني 
للحقبة  التاريخي  بال�ضاأن 
بلدية  يف  ال���ض��ت��ع��م��اري��ة 
ح��ا���ض��ي خ��ل��ي��ف��ة ال��واق��ع��ة 
����رصق���ي ع��ا���ض��م��ة ولي���ة 
اأغلب  اأن  ي��وؤك��دون  ال��وادي 
يعرفون  ل  البلدية  �ضباب 
التاريخية  املعامل  عن  �ضيئا 
�ضجلها  التي  احلقبة  لهذه 
التحريرية  ال��ث��ورة  ت��اري��خ 
لكن  ذهب،  من  �ضفحات  يف 
اأثبت  املعا�ش  امليداين  الواقع 
متت  حني  ح�ضبهم  ذل��ك  غري 
لهذه  البلدية  مقر  ت�ضوية 
اأول  ليكون  اأر���ض��ا  احلقبة 
فيما  الثورة  لتاريخ  طم�ش 
عن  املهتمني  هوؤلء  يت�ضاءل 
التذكاري  الن�ضب  م�ضري 
للمنا�ضلني  التعذيب  ملركز 
امل�����ض��اح��ة  يف  وامل���ت���واج���د 
اخل�������رصاء ب���ج���وار م��رك��ز 
حني   البلدية  ب��ذات  ال��ربي��د 
بجدارية   البلدية  ال��ت��ق��ت  

الوطني  الرمز  عليها  ر�ضم  
الق�ضب  �ضجل  ح��ني  يف   ،
ال�ضوايحة  بحي  التذكاري 
البلدية  يف  �ضهيد  لآخ���ر 
ناهيك  الوطني  العلم  غياب 
تعر�ش  ال���ذي  ه��م��ال  اإ ع��ن 
ب��ذات   "عمره"   م�ضجد  ل��ه 
حمقال  ك��ان  وال��ذي  البلدية 
لج��ت��م��اع��ات امل�����ض��وؤول��ني 
حتت  التحرير  لثورة  املدنيني 
غري�ضي  ال�ضهيد  رئ��ا���ض��ة 
امل�ضجد  ه��ذا  م���ام  اأ الب�ضري 
مع  ت�ضفيته  مت��ت  وال���ذي 
من  املنا�ضلني  من  جمموعة 
الفرن�ضي  امل�ضتعمر  ط��رف 
املهتمني  ه��وؤلء  برهن  ح��ني 
لهذا  تذكاري  ن�ضب  ن�ضاء  اإ
حتى  امل�ضجد  بباحة  ال�ضهيد 
ال�ضتقالل  اأن  ال�ضباب  يدرك 
خالل  م��ن  غاليا  ثمنه  ك��ان 
املنا�ضلني  هوؤلء  ت�ضحيات 
فدى  اأرواحهم  وهبوا  الذين 

الوطن. لهذا 
مبارك قدودة 

الثقافة  دار  اأطلقت 
م�������ني  »حم����م����د الأ
ال��ع��م��ودي« ب��ال��وادي 
خ�������الل ال���ي���وم���ني 
الأخ���ريي���ن ال��ط��ب��ع��ة 
ال��ث��ال��ث��ة مل�����ض��اب��ق��ة 
على  ال��ف��ردي  العزف 
الآلت  خم���ت���ل���ف 
�ضكل  يف  املو�ضيقية 
افرتا�ضي  »كا�ضتينغ« 
مت��ا���ض��ي��ا وال���ظ���رف 
تعرفه  الذي  ال�ضحي 
تف�ضي  ب�ضبب  البالد 

»كورونا". وباء 
الثقافة  دار  وذك��رت 
لها  بيان  يف  بالوادي 

لكت�ضاف  تهدف  امل�ضابقة  اأن 
امل��واه��ب ال�����ض��اب��ة ال��ت��ي ل 
اجلن�ضني  من  عمرها  يتعدى 
الفردي  العزف  يف   ، �ضنة   28
املو�ضيقية،  الآلت  ع��ل��ى 
تنمية  ع��ل��ى  وت�ضجيعهم 
م�ضرية  ال��ف��ن��ي��ة،  م��واه��ب��ه��م 
ت�ضجيعية  جوائز  ر�ضد  اإىل 
ذات  يف  وائ����ل  الأ ل��ل��ث��الث��ة 
عليها  ي�رصف  التي  امل�ضابقة 
يف  متخ�ض�ضون  ���ض��ات��ذة  اأ
غري  ق��رارات��ه��م  امل��و���ض��ي��ق��ى 

للطعن. قابلة 
اأن هذه  واأكدت امل�ضالح ذاتها 
يف  بعد  عن  �ضتكون  الطبعة 
افرتا�ضي  »كا�ضتينغ«  �ضكل 
ال�ضحي  بالربتوكول  التزاما 
ال�����ذي ف��ر���ض��ت��ه ج��ائ��ح��ة 
خالل  من  وذل��ك  »ك��ورون��ا«، 

امل�ضاركة  ا�ضتمارة  حتميل 
الر�ضمية  ب�ضفحتها  املدرجة 
الأزرق  ال���ف�������ض���اء  ع���رب 
مقطع  ب��ع��زف  وامل�����ض��ارك��ة 
تتعدى  ل  واح��د  مو�ضيقي 
واإر���ض��ال��ه  الدقيقتني  مدته 
ع���رب ال���ربي���د الل���ك���رتوين 

بها. اخلا�ش 
اإىل  الثقافة  دار  اأ�ضارت  كما   
بها  امل�ضارك  الأعمال  كل  اأن 
من  مبتكرة  تكون  اأن  لب��د 
و  والتنفيذ  الت�ضميم  حيث 
امل�ضاركة  �ضبق  قد  تكون  ل 
اأخ���رى،  م�ضابقات  يف  بها 
ملكا  تكون  منها  والفائزة 
ل��ل��م��ك��ت��ب��ة امل��و���ض��ي��ق��ي��ة و 
لحقا  ا�ضتعمالها  ب��اإم��ك��ان 
لهذه  م��ن��ا���ض��ب��ا  ت���راه  ف��ي��م��ا 

املو�ضيقية. املقاطع 
ق.م

مدير  الأول  م�����ش  اأ ���ش  ت��راأ
بقاعة  فرحاتي  عمر  اجلامعة 
العلمي  املجل�ش  الجتماعات 
ن��واب  بح�ضور  للجامعة 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة واأع�����ض��اء 
ح�ضورية  ب�ضفة  املجل�ش 
عن  التحا�رص  تقنية  وع��رب 
ب��ع��د مل��ن��اق�����ض��ة ���ض��ي��ن��اري��و 
م�ضابقة  اجلامعي،  الدخول 

متفرقات. الدكتوراه، 
ان��ع��ق��اد  خ���الل  ك��ل��م��ت��ه  يف 
اجلامعة  مدير  ق��دم  املجل�ش 

نظري  �ضاتذة  الأ لكل  �ضكره 
ال�ضنة  ان��ه��اء  يف  دوره����م 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ن��ج��اح وذل���ك 
خ����الل ال�����ض��ع��ي ال��ف��اع��ل 
والي��ج��اب��ي رغ��م ال��ظ��روف 
ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال�����ض��ع��ب��ة 
2020- ل�ضنة  والتحديات 

الرفع  تقت�ضي  والتي   2021
اىل  والتطرق  القدرات  من 
الدكتوراه  م�ضابقة  اإجراءات 
وال�����ق�����رارات ال���وزاري���ة 

اجلديدة.

حديثه  حم��ور  يف  كماعرج 
املالية  املخلفات  ت�ضوية  عن 
لدرجات  املتاأخرة  ال�ضنوية 
�ضاتذة  بالأ اخلا�ضة  والرتب 

واملوظفني.
اجلامعة  مدير  نائب  ب��دوره 
مناعي  ب�ضري  ل��ل��درا���ض��ات 
ق�����دم ت���ق���ري���را م��ف�����ض��ال 
املتعلقة  ن�����ض��ط��ة  الأ ح���ول 
ب��ال��ت�����ض��ج��ي��الت اجل��ام��ع��ي��ة 
و  اأ اخل��ط  عرب  اجل��دد  للطلبة 
على  النهائية  الت�ضجيالت 
م�����ض��ت��وى ال��ك��ل��ي��ات وك��ذا 
والدم��اج  الت�ضجيل  اإع��ادة 
للما�ضرت  لدخول  والرت�ضح 
التنظيمية  والإج������راءات 
اجلامعي  ل��دخ��ول  املختلفة 

. ملقبل ا
العلمي  البحث  �ضق  ويف 
بوبكر  الربوفي�ضور  تناول 
ا�ضتقبال  مو�ضوع  من�ضور 
مب�ضابقة  اخلا�ضة  امل�ضاريع 
 168 وتخ�ضي�ش  الدكتوراه 
للمن�ضور  تطرق  حيث  مقعدا 

و���رصوط  بكيفيات  املتعلق 
الل��ت��ح��اق وامل�����ض��ارك��ة يف 
الوزارة  ان  موؤكدا  امل�ضابقة 
بعد  تف�ضل  مل  ال��و���ض��ي��ة 
امل�ضابقة  اج���راء  ت��اري��خ  يف 
ال��ن��دوة  ع��ق��د  ان��ت��ظ��ار  يف 
مرحلة  اأن  معتربا  اجلهوية، 
وفق  �ضتكون  التح�ضريات 
نظرا  ا�ضتثنائية  اإج���راءات 

الراهنة. لظروف 
اأع�ضاء  تطرق  املتفرقات  ويف 
ملناق�ضة  العلمي  املجل�ش 
املخرب  ا�ضم  ادراج  اإ�ضكالية 
العلمية  املجالت  يف  العلمي 
احل�ضور  دعا  حيث  امل�ضنفة 
والتوجيه  العالم  ب�رصورة 
ال��دك��ت��وراه  لطلبة  م��ث��ل  الأ
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف 
الباحث  يلتزم  باأن  وامليادين 
يف  العلمي  املخرب  ا�ضم  بذكر 
لتجاوز  حت�ضبا  اأبحاثه  ن�رص 
مناق�ضة  ف��رتة  يف  ال��ع��وائ��ق 

الدكتوراه.   اأطروحة 
ق.م

رقم  الوطني  الطريق  لبث  ما 
الأرواح  من  مزيد  ح�ضد   16
غالبا  ���ض��ب��اب  لأ �ضنة  ك��ل 
هو  ال�ضائق  فيها  يكون  م��ا 
م��ر  الأ تعلق  ���ض��واء  ال�ضبب 
و  اأ ال�����رصع��ة   يف  ف��راط  ب��الإ
و  اأ �ضكر  ح��ال��ة  يف  ال��ق��ي��ادة 
لكن  ���ض��ب��اب  الأ م��ن  غ��ريه��ا 
الإ�ضارات  اأو  الالفتات  غياب 

املبا�رص  ال�ضبب  اأحيانا  تكون 
املميتة،  احلوادث  هذه  مثل  يف 
بع�ش  يرى  ال�ضياق  ذات  ويف 
املجتمعي  بال�ضاأن  املهتمني 
ال�����ض��ل��ط��ات  ت��ق�����ض��ري  اأن 
العمومية  والأ�ضغال  املحلية 
مرورية  م��ع��ولت  اجن��از  يف 
ال��ط��رق��ات  م��ف��رتق��ات  يف 
وق��وع  �ضبب  غ��ال��ب��ا  ت��ك��ون 

كما  مميتة  م��روري��ة  ح��وادث 
ملفرتق  بالن�ضبة  احل���ال  ه��و 
الطريق  بني  الرابط  الطريق 
وق��ري��ة   16 رق���م  ال��وط��ن��ي 
ل��ذات  التابعة  ب��ري  �ضحن 
حوادث  عرف  ال��ذي  البلدية 
رغ��م   2020 ���ض��ن��ة  مم��ي��ت��ة 
بوجوب  العديدة  التنبيهات 
ن�����ض��اء حم��ول م���روري يف  اإ

لكن  ب��ال��ذات   النقطة  ه��ذه 
مكانها  تراوح  بقيت  الأمور 
اأخ��رى  ح���وادث  ان��ت��ظ��ار  يف 
ال�ضلطات  جترب  قد  الله  لقدر 
التحرك  الولئية  و  املحلية 
لجن��از ه��ذا امل�����رصوع ال��ذي 
�رصورة  من  اأك��رث  اإىل  حتول 

الأ�ضخا�ش.  حلماية 
مبارك قدودة 

�شباب املنطقة يجهل تاريخه وتراثه

تعريف �شباب حا�شي خليفة 
باأهمية تراث املنطقة يف احلقبة 

ال�شتعمارية 

يف �شكل "كا�شتينغ" افرتا�شي بالوادي:

اإطالق الطبعة الثالثة مل�شابقة العزف 
الفردي املو�شيقي

عقد املجل�ش العلمي للجامعة عرب تقنية التحا�شر عن بعد 

مدير اجلامعة يوؤكد على الدور الإيجابي لالأ�شرة اجلامعية على جميع امل�شتويات

الطريق يح�شد مزيدا من الأرواح كل �شنة لأ�شباب خمتلفة

العمل على احلد من احلوادث املرورية على الطريق الوطني رقم 16
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مواطنون بحي بني ثور بورقلة ينظمون وقفة 
احتجاجية ويطالبون بتدخل �شريع لل�شلطات

 يو�شف بن فا�شل
---------------- 

�ضكان  اأم�ش  اأول  �ضبيحة  احتج 
ورقلة  بولية  ثور  بني  منطقة 
متعددة  ال��ع��ي��ادة  م��ق��ر  م���ام  اأ
بلخري  عطاب  املجاهد  اخلدمات 
بتح�ضني  للمطالبة  ث��ور  بني 
اخل���دم���ات ال�����ض��ح��ي��ة ال��ت��ي 

لتطلعاتهم. ترقى  ل  اأ�ضبحت 
لقائهم  وخ����الل  امل��ح��ت��ج��ون 
عن  ك�ضفوا  التحرير  بجريدة 
ج��م��ل��ة م��ن ال��ن��ق��ائ�����ش ال��ت��ي 
اأ���ض��ب��ح��ت ت��ره��ن اخل��دم��ات 
اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  لهم  امل��ق��دم��ة 

ق��دم  ه��ذه ال��ع��ي��ادة ت��ع��د م��ن اأ
يف  وتاأتي  بالولية  العيادات 
جهاز  تعطل  النقائ�ش  مقدمة 

اخلدمات  تقدمي  عدم  ال�ضكانري، 
وحتويل  �ضنتني  من  اأك��رث  مند 
ع��ي��ادات  اإىل  اأج��ه��زت��ه  بع�ش 

النق�ش  اإىل  بالإ�ضافة  اأخ��رى 
ال��ت��ي  امل��ح��ال��ي��ل  يف  ال���ف���ادح 
الطييبة  التحاليل  يف  ت�ضتعمل 
وك����ذا ع���دم وج����ود ���ض��ي��ارة 
طبيب  كر�ضي  واهرتاء  اإ�ضعاف 
�ضالحيته  وع���دم  ���ض��ن��ان  الأ

. للعمل
را�ضلوا  نهم  اأ املحتجون  واأ�ضاف 
م���رارا وت��ك��رارا امل�����ض��وؤول��ني 
لهذه  العتبار  واإعادة  للتدخل 
ح�ضب  اأ�ضبحت  التي  العيادة 
خدمة،  اأدنى  تقدم  ل  ت�رصيحهم 
اإىل  يتنقلون  جعلهم  الذي  الأمر 

للعالج. املجاورة  العيادات 

رغم الظروف ال�شحية التي متر بها البالد اإل اأن العيادة متعددة اخلدمات ببني ثور بولية ورقلة ما تزال عاجزة عن تقدمي 
اخلدمات ال�شحية لل�شكان الأمر الذي دفع بهم لالحتجاج اأمام مقر العيادة واملطالبة بتح�شني اخلدمات ال�شحية املقدمة لهم.

ال�شحية اخلدمات  تدين  من  ي�شتكون 

تطوعية  ح��م��الت  اأط��ل��ق��ت   
احلركة  من  مببادرة  وت�ضامنية 
بولية  الريا�ضية  اجلمعوية 
وا�ضعة  ومب�����ض��ارك��ة  ي��ل��ي��زي  اإ
املدين،  املجتمع  فعاليات  من 
���ض��ب��وع  الأ ل��ربن��ام��ج  جت�ضيدا 
اأطلقته  الذي  للتطوع  الوطني 
والريا�ضة،  ال�ضباب  وزارة 

املنظمني. من  علم  ما  ح�ضب 
وي��ت�����ض��م��ن ب���رن���ام���ج ه��ذه 
امل����ب����ادرات ال���ت���ي ي��ج��ري 
بلديات  خمتلف  عرب  جت�ضيدها 
ال���ولي���ة مب���ا ف��ي��ه��ا م��ن��اط��ق 
مدار  على  وتتوا�ضل  الظل 
باأ�ضغال  القيام  كامل،  اأ�ضبوع 
وال�ضاحات  ال�ضوارع  تنظيف 

ت�ضجري  وحمالت  العمومية 
وا����ض���ع���ة داخ�����ل ال��و���ض��ط 
امل�ضدر. ذات  ح�ضب  احل�رصي، 
م����ر ك��ذل��ك  ك��م��ا ي��ت��ع��ل��ق الأ
ذات  م����ب����ادرات  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
وت�ضامني  ن�����ض��اين  اإ ط��اب��ع 
للتربع  ح��م��الت  غ���رار  على 
عينية  تربعات  وجمع  بالدم 
ل��ف��ائ��دة ال��ع��ائ��الت امل��ع��وزة 
خمتلف  مع  بالتن�ضيق  وذل��ك 
ذات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��ق��ط��اع��ات 
حمافظة  بينها  م��ن  ال�ضلة، 
الن�ضاط  وقطاعات  الغابات 
الج��ت��م��اع��ي وال��ت�����ض��ام��ن 
واإ�ضالح  وال�ضكان  وال�ضحة 
املدنية،  واحلماية  امل�ضت�ضفيات 

املكلف  واأج  ل�  ���رصح  مثلما 
الطيب  ال�ضبانية،  باملوؤ�ض�ضات 

. بوتوجة
ه��ذا  ب��رجم��ت ���ض��م��ن   ك��م��ا 
حمالت  التطوعي  الأ�ضبوع 
خمتلف  من  للوقاية  حت�ضي�ضية 
احل�����وادث ت��زام��ن��ا وف�����ض��ل 
اأخ��ط��ار  غ���رار  على  ال�ضتاء 
خالل  م��ن  ب��ال��غ��از  الخ��ت��ن��اق 
ح��ث امل��واط��ن��ني ع��ل��ى ات��ب��اع 
واأي�ضا  الوقائية،  ال�����رصوط 
بها  املو�ضى  بالتدابري  اللتزام 
ال�ضحي  الظرف  خالل  �ضيما 
اأ�ضري  كما  الراهن،  ال�ضتثنائي 

. ليه اإ
الن�ضاطات  هذه  من  ويتوخى 

التعاون  قيم  تعزيز  التطوعية 
املجتمع  فئات  بني  والتكافل 
العمل  ثقافة  تر�ضيخ  خالل  من 
ملعاين  تكري�ضا  ال��ت��ط��وع��ي 
التاأكيد  ج��رى  كما  املواطنة، 

. عليه
ال�����ض��ب��اب  وزارة  وك���ان���ت 
الأ�ضبوع  اأطلقت  قد  والريا�ضة 
اإط��ار  يف  للتطوع  ال��وط��ن��ي 
للتطوع  العاملي  اليوم  اإحياء 
تنظيم  ع��رب  دي�����ض��م��رب(،   5 (
تطوعية  وم��ب��ادرات  ن�ضطة  اأ
ويف  الوطني  امل�ضتوى  على 
ال�ضحية  �ضيما  املجالت  �ضتى 

والبيئية. والجتماعية 
ق/ج

بان�ضغالت  التكفل  اإط��ار  يف 
التابعة  ق��وق  ق��ري��ة  م��واط��ن��ي 
م�ضتوى  على  عمر  بلدة  لبلدية 
وكذا  تقرت  داري��ة  الإ املقاطعة 
عرب  الأ�ضخا�ش  نقل  متعاملي 
قوق   – تقرت  خ��ط  الطرقات 
عقد  مت   ،304004 و   304003
بقاعة  ���ض��ب��وع  الأ ب��ح��ر  ل��ق��اء 
حتت  النزلة  ببلدية  الجتماعات 
بورقلة  النقل  مديرية  ���رصاف  اإ
حمطة  م�ضري  بح�ضور  وذل��ك 
وممثلني  بتقرت   1954 ماي   08
عن  وممثلني  املدين  املجتمع  عن 
اخلط  لذات  امل�ضتغلني  الناقلني 
للتكفل  التن�ضيق  اإطار  يف  وذلك 
قوق  قرية  قاطني  بان�ضغالت 
وم��ت��ع��ام��ل��ي ه���ذه اخل��ط��وط، 
املطروحة  الن�ضغالت  ودرا�ضة 
وال�ضكاوى  اخلط  م�ضتوى  على 
املواطنني،  ط��رف  م��ن  ال���واردة 
و���ض��ع��ي��ا ن��ح��و ت��وف��ري خ��دم��ة 
حيث  وح�ضنة  منتظمة  عمومية 

الناقلني  ل��زام  ب��اإ اللقاء  خل�ش 
 – متا�ضني   – تقرت  خط  تفعيل 
�ضارة  الإ قوق، جتدر   – بلدة عمر 
ب�رصورة  التذكري  مت  ن��ه  اأ اإىل 
اح���رتام ال��ت��داب��ري والإج����راءات 
فريو�ش  انت�ضار  من  حتد  التي 
ن�ضاط  ممار�ضة  ث��ن��اء  اأ ك��ورون��ا 
وتعاين  ه��ذا  الأ�ضخا�ش،  نقل 
من  ���ض��ن��وات  منذ  ق��وق  ق��ري��ة 
انعدام  ب�ضبب  حادة،  نقل  اأزمة 
م�ضتوى  على  العاملة  احلافالت 
اأدخ��ل  م��ا  ق��وق،   – تقرت  خ��ط 
امل�ضاكل  من  دوامة  يف  املواطنني 
العمل  اإىل  ذهابهم  م�ضوار  يف 
غ��رار  على  اأخ���رى  وم�����ض��اوي��ر 
من  وغ��ريه��ا  الطبية  امل��واع��ي��د 
اأغلبهم  واأن  �ضيما  ل  امل�ضاغل 
املنتدبة  الولية  اإىل  يتوجهون 
ت��ق��رت، وط��ال��ب ال�����ض��ك��ان يف 
لأزمة  حد  بو�ضع  عديدة  مرات 

اخلطوط.. وزيادة  النقل 
التجاين   ن-ق- 

بني  امل��ربم��ة  لالتفاقية  تنفيذا 
وال��وزارة  املائية  امل��وارد  وزارة 
الأول  ال��وزي��ر  ل��دى  امل��ن��ت��دب��ة 
امل�ضغرة،  باملوؤ�ض�ضات  املكلفة 
لتاريخ  املوافق  الأربعاء  يوم  مت 
الوكالة  مبقر   2020 دي�ضمرب   02
ال�ضباب  ت�ضغيل  لدعم  الوطنية 
اللجنة  تن�ضيب  اأدرار  ف��رع 
على  ت�ضهر  وال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة 
التفاقية  بنود  ومتابعة  تنفيذ 
ال���وزارت���ني، ويف  ب��ني  امل��ربم��ة 
لثقافة  وجت�ضيدا  اآخ��ر  �ضياق 
يف  والت�ضارك  اجل��واري  العمل 
اجل��دي��دة  ال�ضرتاتيجية  اإط���ار 
ت�ضغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة 
�ضاركت   ANSEJ ال�����ض��ب��اب 
ت�ضغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
برئي�ش  ممثلة  اأدرار  فرع  ال�ضباب 
يف  خم��ت��ار  ب��اج��ي  ب��رج  ملحقة 
لفائدة  حت�ضي�ضي  اإعالمي  لقاء 
برج  املنتدبة  ال��ولي��ة  �ضباب 

بخريجي  يتعلق  خمتار  باجي 
خالل  ومت  واملعاهد،  اجلامعات 
�ضا�ضية  الأ املحاور  �رصح  اللقاء 
لوكالة  القت�ضادية  للمقاربة 
رفع  بينها  من  والتي  اأون�ضاج 
ن�����ض��ط��ة  الأ ك��ل  ع��ن  التجميد 
بالنقل  املتعلقة  تلك  با�ضتثناء 
وكان  جمالتها،  مبختلف  والكراء 
لزرع  يهدف  التح�ضي�ضي  اللقاء 
اأو�ضاط  يف  املقاولتي  الفكر 
ف��ك��ار  ال�����ض��ب��اب احل��ام��ل��ني لأ
نها  �ضاأ م��ن  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع 
املحلية  التنمية  يف  امل�ضاهمة 
ونظم  املنطقة،  عن  العزلة  وفك 
املحلية  امللحقة  طرف  من  اللقاء 
خمتار  ب��اج��ي  ب��ربج  للت�ضغيل 
ذوي  لل�ضباب  الوطنية  واملنظمة 
من  واملهنية  العلمية  الكفاءات 
باجي  برج  مكتب  اجلزائر  اأج��ل 

 . ر خمتا
عبدالرحمن بلوايف 

م�����ض��ال��ح  ج���ه���ود  اإط������ار  يف 
والت�ضالية،  اجلوارية  ال�رصطة 
ولي��ة  م���ن  اأ م�����ض��ال��ح  �ضجلت 
نوفمرب  ���ض��ه��ر  خ���الل  ت��ن��دوف 
مكاملة   59 ح���وايل  امل��ن�����رصم، 
الإع��الم  طلبات  منها  متنوعة، 
والتبليغ  وال��ت��دخ��ل  والتوجيه 
من  واإجابة  امل��رور،  ح��وادث  عن 
خمتلف  على  امل��ك��امل��ات  خ��الل 
وال�ضتف�ضارات  ال��ت�����ض��اوؤلت 
هذا  املواطنني،  طرف  من  املقدمة 
املواطنني  تندوف  �رصطة  وتذكر 
املديرية  و�ضعتها  التي  بالأرقام 
ال��وط��ن��ي حتت  ل��الأم��ن  ال��ع��ام��ة 
كاخلط  ل��الت�����ض��ال،  ت�����رصف��ه��م 

النجدة  وخ��ط   1548 الأخ�����رص 
الت�����ض��ال  مي��ك��ن��ه��م  ك��م��ا   ،17
و�ضفحتيها  الإلكرتوين  مبوقعها 
الفاي�ضبوك  على  الر�ضميتني 
من  ���ض��ي��ت��م  وال���ذي���ن  وت���وي���رت 
لن�ضغالتهم  ال�ضتجابة  خاللهم 
 24 م����دار  ع��ل��ى  وط��ل��ب��ات��ه��م، 
الأمني  م�ضدرنا  ويوؤكد  �ضاعة، 
املواطن  ط��رف  م��ن  التبليغ  اأن 
م��ن  الأ حتقيق  يف  ���ض��ا���ش  الأ ه��و 
والت�ضدي  املجتمع  يف  م��ان  والأ
بف�ضل  الجتماعية  الآفات  لكل 
ال املعادلة  وم�ضاركته يف  تعاونه 
                                             . منية اأ
عبدالرحمن بلوايف   

رّحال  �ضّد  مدينة  �ضباب  قام 
الثالثاء  �ضبيحة  اجللفة  بولية 
احتجاجية  بوقفة  املُنق�ضي 
ُمعرّبين  بلديتهم،  مقّر  داخل 
من  الكبري  ا�ضتيائهم  ع��ن 
التي  املُنتخبة  املجال�ش  ُمعظم 
�ضوؤون  ت�ضيري  على  تعاقبت 
اليحياوي،  املجتمع  وم�ضالح 
الكثرية  امل�ضاريع  ورغم  حيث 
منها  ا�ضتفادت  التي  والهامة 
ثالثني  حوايل  منذ  منطقتهم 
اأن  اإل  ق����ل،  الأ ع��ل��ى  �ضنة 
ومل  حالها  على  بقيت  الأمور 
م�رصح  على  �ضيء  اأي  يتغرّي 
الوقفة  متّيزت  وق��د  ال��واق��ع! 
بحر�ضهم  عالية  باحرتافية 
وعدم  بالهدوء  اللتزام  على 
م�ضاغل  وع��رق��ل��ة  تعطيل 
امل���واط���ن���ني، وق����د ك��ان��ت 
ه���م م��ط��ال��ب��ه��م ت��ت��م��ّث��ل يف  اأ
ال�ضكنات  بتوزيع  التعجيل 
وقطع  والريفية  الجتماعية 
بار  اآ تاأهيل  اإعادة  الأرا�ضي، 
الكهرباء  ال�����رصوب،  امل���اء 
ال�ضوارع،  تهيئة  الريفية، 

منا�ضب  التالميذ،  اإط��ع��ام 
املهني،  دم��اج  والإ الت�ضغيل 
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي وج�����رص 
طريق  تعبيد  بودرين،  منطقة 
الن�ضف  امل�����ض��ب��ح  ق��م��ام��ر، 
املع�ضو�ضب  امللعب  اأومل��ب��ي، 
البع�ش  و�رّصح   .. ا�ضطناعيا 
"التحرير"  م��ع  حت��دث��وا  مم��ن 
ال�ضاب  قائدهم  ل�ضان  على 
"حممد  امل��ك��اف��ح  املُ��ن��ا���ض��ل 
الح��ت��ج��اج  ب����اأن  �ضارف" 
ه���و ال��و���ض��ي��ل��ة ال��وح��ي��دة 
حقوقهم  ل�ضرتجاع  املُتاحة 
�ُضّدت  اأن  بعد  امله�ضومة، 
ب��واب  الأ جميع  وجوههم  يف 
لدى  ّك��دوا  واأ طرقوها،  التي 
لفتات  يحملون  وهم  جتّمعهم 
ت�����رصح وت�����ض��ف وُت��رتج��م 
نهم  اأ وان�ضغالتهم  همومهم 
نحو  النطالق  على  تعاهدوا 
كانت  مهما  ب��ل��ده��م  خ��دم��ة 
وال��ت��ح��دي��ات،  الت�ضحيات 
الكفاءة  ميلكون  دام���وا  م��ا 
ول  واحل���ي���وي���ة  وال���رغ���ب���ة 
القليل  ���ض��وى  ي��ن��ق�����ض��ه��م 

والتخطيط  الن�ضجام  م��ن 
ُم��ن��ّددي��ن  املُ��ث��م��ر،  ال�ضليم 
التي  اجل�ضيمة  ب��الأ���رصار 
نتيجة  ومبدينتهم  بهم  حلقت 
امل�ضوؤولني  من  العديد  تهاون 
تبديد  يف  ت��ف��ّن��ن��وا  ال��ذي��ن 
ه��دار  واإ ال�ضخمة  م���وال  الأ
�ضياء  الأ يف  الثمينة  الأوقات 
ال��ت��اف��ه��ة، ك��م��ا اأو���ض��ح��وا 
هو  الأول  اح��ت��ج��اج��ه��م  اأن 
ال�ّضمل  ل��ل��ّم  دع���وة  مب��ث��اب��ة 
ي�����ض��اح ال��ُغ��م��و���ش ال��ذي  واإ

الجتماعية  ق�ضاياهم  يُلف 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة 
اإىل  ويطمحون  احل�ّضا�ضة، 
التي  ُنخبتهم  من  ال�ضتفادة 
�ضّتى  يف  ه��ام  ر���ض��ي��د  ل��ه��ا 
ال�ضيء  وه��و  احل��ي��اة،  حقول 
تعبيد  يف  �ضي�ضهم  ال���ذي 
ط��ري��ق الرت���ق���اء وال��ن��ج��اح 
ي�ضتوجبان  اللذان  املن�ضود، 
وميدانية  فكرية  انتفا�ضة 

فورية.
ذيب عمر   

م�شكل النقل بقوق على طاولة مديرية 
النقل بورقلة

وكالة اأون�شاج باأدرار تبا�شر تنفيذ 
عقد �شراكة وتعقد لقاء مع خريجي 

اجلامعات واملعاهد

ح�شيلة �شرطة تندوف من املكاملات 
خالل �شهر نوفمرب 59 مكاملة

عربوا عن ا�شتيائهم من املجال�ش املنتخبة 

�شباب �شّد رحال باجللفة ينظمون وقفة احتجاجية داخل مقر البلدية 

اإطالق مبادرات تطوعية وت�شامنية باإيليزي
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�شو�شه حممد الزين   
------------ 

�ضنة  �ضدرت  التي  القرارات  وهي 
جت�ضيد  دون  ظلت  ولكنها   2018
املباين  تلك  ذلك، ظلت  مع  وباملوازاة 
رحالت  برجمة  عدم  لتربير  ذريعة 
املقد�ضة.  البقاع  وكذا  اخلارج  نحو 
هذه  على  ال�ضلطات  تعول  حيث 
النقل  مديرية  من  املكونة  اللجنة 
دائ��رة  عن  وممثلني  الدولة  واأم��الك 
الأمن،  م�ضالح  وكذا  تب�ضة  وبلدية 
يعالج  مل  ال��ذي  امللف  ه��ذا  حللحلة 
وتنفيذا  باأنه  العلم  مع  �ضنوات،  منذ 
القا�ضية  النقل  وزارة  لتعليمات 

التو�ضع  من  املطار  حميط  بتطهري 
هذا  وت��اأم��ني  الفو�ضوي  العمراين 
اأمالك  مديرية  كانت  الهام،  املرفق 
الع�رصات  ا�ضرتجعت  ق��د  ال��دول��ة 
عليها  �ضيد  التي  الهكتارات  من 
بعد  بناياتهم،  املواطنني  من  ع��دد 
غري  عرفية،  بعقود  بع�ضها  ���رصاء 
بهذا  امل�ضيدة  البنايات  اأ�ضحاب  اأن 
عملية  بع�ضهم  رف�ش  قد  املوقع، 
�ضددوا  اأنهم  اإىل  م�ضريين  الهدم، 
العقود،  على  يحوزون  واأنهم  ثمنها 
حتركهم  املعنية  اجلهات  على  معيبني 
البنايات.  تلك  ت�ضييد  بعد  املتاأخر 
اأ�ضغال  خ��الل  ال��وايل  ت�ضاءل  كما 

عن  الولئي،  ال�ضعبي  املجل�ش  دورة 
وم��اذا  البنايات  تلك  ت�ضييد  زم��ن 
علما  وقتئذ،  الرقابة  اأجهزة  فعلت 
م�ضنف  التب�ضي  العربي  مطار  باأن 
الفئة  و�ضمن  الدولية  املطارات  من 
رحالت  يوؤمن  ك��ان  حيث  الثانية، 
غاية  اإىل  اخل��ارج  نحو  للم�ضافرين 
تلك  توقفت  بعدها   ،1986 ع��ام 
برجمت  بينما  اليوم،  اإىل  الرحالت 
نحو  احلجيج  لنقل  واح���دة  دورة 
كما   ،2009 �ضنة  املقد�ضة  البقاع 
 ،2017 مار�ش  �ضهر  املطار  ا�ضتفاد 
ملدرجه  �ضخمة  تو�ضعة  عملية  من 
مليار   234 الدولة  كلفت  الرئي�ش، 

هذا  �ضيمكن  ال��ذي  الأم��ر  �ضنتيم، 
من  ط��ائ��رات  ا�ضتقبال  م��ن  امل��رف��ق 
بوينغ  غ��رار  على  الكبري،  احلجم 
ذلك  اأجريت عقب  800. كما   –  737
بوينغ  نوع  من  لطائرة  جتريبية  رحلة 
جاهزية  مدى  على  للوقوف   ،337

الطائرة  نزلت  حيث  املن�ضاأة،  ه��ذه 
املواطن  وياأمل  املطار  يف  ي�رص  بكل 
رحالت  برجمة  جهته،  من  التب�ضي 
اخلارج،  نحو  املطار  هذا  من  انطالقا 
وليات  نحو  برا  التنقل  من  لإعفائه 

اأخرى.         

اأمر وايل تب�شة، حممد الربكة داحاج، يف ختام مناق�شة ملف قطاع النقل بالدورة العادية الثانية للمجل�ش ال�شعبي 
الولئي، بت�شكيل جلنة مو�شعة ملتابعة مدى تنفيذ قرارات هدم البنايات الفو�شوية املحيطة مبطار العربي التب�شي.

تفعيل قرارات هدم بنايات فو�شوية يف حميط 
مطار العربي التب�شي

234 مليارا لتو�شيع املدرج الرئي�ش  تخ�شي�ش 

وزارة العمران طالبت باإعادته لآجال 20 �شنة بدل من 10 �شنوات

ا�شتثناء اأوعية عقارية من التحقيق العمومي يف املخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمري بق�شنطينة

واملدينة  والعمران  ال�ضكن  وزارة  رفعت 
حول  حتفظاتها   1323 رقم  املرا�ضلة  يف 
املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري بولية 
بالتحقيقات  تعلق  ما  خا�ضة  ق�ضنطينة 
املر�ضوم  ين�ش عليها  ما  العمومية، ح�ضب 
والتقديرات   ،91/177 رق��م  التنفيذي 
اخلا�ضة باآجال املخطط pdeau الذي بني 
�ضنوات   10 مدى  على  الأم��ر  بداية  يف 
وزارة  بينما   ،2030 غاية  اإىل   2020 من 
 20 باإعادة املخطط لآجال  العمران طالبت 
2040، وقد  اإىل غاية   2020 اأي من  �ضنة 
املعنية  البلدية  ال�ضعبية  املجال�ش  �رصعت  
الأوعية،  حول  العمومية  التحقيقات  يف 
وبعد غلق التحقيقات، مت اكت�ضاف اأن هناك 
اأوعية عقارية مت اقرتاح اإدماجها  مل تخ�ضع 
للتحقيقات العمومية حيث و�ضعت اللجنة 
امل�ضرتكة يف دورة جوان 2020 خطة عمل 

والهند�ضة  التعمري  مديربة  فيها  ت�رصك 
والبناء ومديرية امل�ضالح الفالحية وكذلك 
من  امل�ضرتكة  اللجنة  لتمكني  الغابات 
اخلروج مبقرتحات وتقدمي راأيها يف املخطط.
ك�ضف  امل�ضرتكة  اللجنة  مع  اجتماع  ويف 
وهي  ممثليهم  اأو  بلديات   05 روؤ���ض��اء 
 ، اخلروب  يوزيان،  حامة  ق�ضنطينة،  )بلدية 
تقدموا  التي  املقرتحات  اأن   ا�ضمارة(  عني 
مل  عمومي  حتقيق  حمل  كانت  والتي  بها 
اإ�ضافته  مت  ما  واأن  الإعتبار،  بعني  توؤخذ 
قد ا�ضتهلك اأو �ضي�ضتهلك يف غ�ضون 05 
املتبقية  امل�ضاحات  فاإن  وبالتايل  �ضنوات، 
التنموية  للربامج  تطلعاتهم  حتقق  ل 
باإعادة  وطالبوا   ،2040 اآفاق  يف  امل�ضطرة 
ال��وزارة  رفعت  بعدما  خا�ضة  درا�ضتها، 
طويل،  نقا�ش  وبعد  حتفظاتها،  الو�ضية 
من  تتكون  م�ضرتكة  التفاق على جلنة  مت 

وممثلي  الولئي  ال�ضعبي  املجل�ش  منتخبي 
الذكر، وكان  البلديات والقطاعات �ضالفة 
يف  ال��ولئ��ي  ال�ضعبي  املجل�ش  منتخبو 
طالبوا   )2020 )اأكتوبر  الأخ��رية  دورتهم 
يناق�ش  مل  امللف  اأن  اإل  املخطط،  مبناق�ضة 
اللجنة  قدمتها   التي  املالحظات  بعد 
الوثيقة  اأن  واعتربوا  كتابيا،  امل�ضرتكة 
فيه،  يتداول  ملفا  ولي�ش  تقرير  عن  عبارة 
تبنتها  والتي  البلديات  مقرتحات  اأن  كما 
تقنيا،  فيها  يف�ضل  مل  امل�ضرتكة  اللجنة 
يناق�ش  اأن  امللف على  بتاأجيل  حيث طالبوا 
تاريخ  حتديد  دون  ا�ضتثنائية  دورة  يف 
الأول على  امل�ضوؤول  فاإن  لالإ�ضارة  عقدها، 
ولية ق�ضنطينة قد عقد موؤخرا لقاًء مغلقا 
ملف  اللقاء  و�ضم  التنفيذيني  امل��دراء  مع 

املخطط.
علجية عي�ش

الهالل الأحمر يدعم مدار�ش الأرياف
 بـ 330 مدفاأة و500 قفة للعائالت 

املعوزة مبع�شكر 
دعم الهالل الأحمر لولية مع�ضكر مديرية 
 330 يف  تتمثل  عينية  باإعانة  الرتبية، 
و100  الطبيعي  بالغاز   230 منها  مدفاأة 
على  توزيعها  يف  ���رصع  البوتان،  بغاز 
مبناطق  املتواجدة  البتدائي  الطور  مدار�ش 
املدينة  لغاز  تفتقر  والتي  الريفية،  الظل 
واملحتاجني تالمذتها للتدفئة يف عز ف�ضل 

ال�ضتاء البارد جدا بهذه املناطق.
ال�ضيد"عمر  للولية  العام  املفت�ش  وقال 
معمري" باأن هذه امل�ضاعدة واملتابعة ت�ضمح 
هذه  على  القائمني  طلبات  كل  بتلبية 

املدار�ش الريفية التي حتتاج لهذا النوع من 
املدافئ.

الولية  وايل  تعليمة  توجيه  مع  باملوازاة 
وحتديد  ملعاينتها،  املدار�ش  خمتلف  على 
التدفئة،  جمال  يف  بال�ضبط  احتياجاتها 
الأج��ه��زة  م��ن  ال�ضتفادة  م��ن  ومتكينها 

اجلديدة،  
قفة   500 تق�ضيم  مت  ال�ضياق  نف�ش  ويف 
تتوفر على مواد غذائية موجهة للعائالت 

املعوزة واملت�رصرة من جائحة كورونا.
بلعامل بهيجة

توقيف قا�شر و�شريكه تورطا يف احليازة على املخدرات لغر�ش 
املتاجرة بها ببلعبا�ش

احل�رصي  بالأمن  ال�رصطة  قوات  و�ضعت   
�ضخ�ضني  لن�ضاط  حدا  بلولدي  اخلارجي 
العمر  من  �ضنة   18 يبلغ  مل  طفل  اأحدهما 
تورطا  العمر  من  الرابع  العقد  يف  والثاين 
املعالج(  )الكيف  املخدرات  على  احليازة  يف 
ق�ضد املتاجرة بها، حيث مت على اإثر ذلك حجز 
كمية من الكيف املعالج، كما مت حجز مبلغ 
األف دينار جزائري يعترب من   25 مايل فاق 
عائدات ترويج هذه ال�ضموم، بعد ا�ضتكمال 
ق�ضائي  ملف  اإجناز  مت  القانونية  الإجراءات 

املخدرات  حيازة  ق�ضية  عن  املتهمني  �ضد 
قدما  بها،  املتاجرة  لغر�ش  املعالج(  )الكيف 
اأحدهما  اإي��داع  مت  اأين  النيابة  اأم��ام  مبوجبه 
احلب�ش بينما مت و�ضع الطفل مبركز الأحداث. 
قوات  ا�ضتغالل  اإىل  تعود  الق�ضية  اأطوار 
ال�رصطة بالأمن احل�رصي اخلارجي بلولدي 
بحوزته  �ضخ�ش  وجود  مفادها  ملعلومات 
ترويجها،  ب�ضدد  وهو  املخدرات  من  كمية 
الإجراءات  اتخاذ  مت  املعطيات  هذه  اإثر  على 
حيث  فيه  امل�ضتبه  ور�ضد حتركات  الالزمة 

مت و�ضع خطة حمكمة من اأجل توقيفه، وهو 
ما مت فعال حيث مت توقيفه رفقة طفل مل يبلغ 
18 �ضنة من العمر حيث �ضبطت بحوزتهما 
فاق  مايل  ومبلغ  املعالج  الكيف  من  كمية 
هذه  ترويج  عائدات  من  يعترب  دج  األف   25
الإج��راءات  جميع  ا�ضتيفاء  بعد  ال�ضموم.  
القانونية مت تقدمي امل�ضتبه فيهما اأمام النيابة 
و�ضع  مت  بينما  احلب�ش  اأحدهما  اإيداع  مت  اأين 

الطفل مبركز الأحداث . 
م.رم�ضاين

من اأجل حت�شني اخلدمة العمومية للنقل الإذاعي والتلفزي

التحول من البث التلفزي التماثلي اإىل البث الرقمي بجيجل
مت �ضباح يوم الثالثاء املا�ضي، بولية جيجل، 
ي�ضمن  ال��ذي  الرقمي  البث  نظام  اإط��الق 
مبحطة  وال�ضورة"  لل�ضوت  عالية  "جودة 
عنه،  اأعلنت  ما  بح�ضب  "مزغيطان"،  البث 
الت�ضال  دائرة  م�ضوؤولة  زيادة،  بن  �ضليحة 
باملوؤ�ض�ضة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي. 
التلفزي  البث  توقيف  العملية  هذه  خالل  ومت 
التماثلي الأر�ضي. حيث قالت ذات امل�ضوؤولة 
اإطار  "تندرج يف  العملية  اإن هذه  يف حديثها، 
�ضورة  وتقدمي  العمومية  اخلدمة  حت�ضني 
نظام  واأن  للمواطن"،  عالية  بجودة  و�ضوت 

تفعيل  بعد  للمواطن  يوفر  الرقمية  "التلفزة 
عملية البحث يف جهازه خا�ضية ا�ضتقبال مرة 
التلفزيون  باقة  من  قنوات   )6( ل�ضت  واحدة 
باأن  زي��ادة،  بن  ك�ضفت  باملقابل،  العمومي". 
"توجد  باجلزائر  التماثلي  البث  وقف  عملية 
عملية  �ضبقتها  اأن  بعد  الثانية"،  مرحلتها  يف 
اأوىل يف �ضهر جوان املن�رصم و�ضملت خم�ش 
)5( وليات، يف حني اأن هذه العملية �ضت�ضمل 
19 ولية مربجمة على اأن تتبعها مرحلة ثالثة 
"حق  ل�ضمان  الوطن  وليات  باقي  ت�ضتهدف 
و�ضورة  �ضوت  على  احل�ضول  يف  املواطن 

عن  امل�ضوؤولة  ذات  واأعلنت  جيد".  ب�ضكل 
من  للتحول  والأخ��رية  الثالثة  املرحلة  دخول 
يف  الأر�ضي  الرقمي  اإىل  التماثلي  النظام 
املقبلة".  ال�ضنة  من  الأول  "الثالثي  غ�ضون 
اأي�ضا  التقنية  هذه  مميزات  بني  من  ويبقى 
مقارنة  �ضخمة  اأجهزة  على  تعتمد  ل  اأنها 
عن  ف�ضال  التماثلي،  بالبث  اخلا�ضة  بتلك 
بالنظام  مقارنة  للطاقة  املعتدل  ا�ضتهالكها 
التماثلي، على ح�ضب قول رئي�ش مركز البث 
التلفزي والإذاعي "مزغيطان هواري ريا�ش."
ب.عبدالله

اأولياء التالميذ ببلدية اأدكار ببجاية يطالبون 
بتدعيم املدرا�ش البتدائية باملدافئ

بجاية  ولية  مناطق  من  العديد  ت�ضتكي 
على  الالزمة  الو�ضائل  بنق�ش  الأخ��رية 
التي  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  بع�ش  م�ضتوى 
اأعاقت الكثري من التالميذ ملزاولة درا�ضتهم 
الربد  موجة  اإن  حيث  الظروف  اأح�ضن  يف 
التي جتتاح منذ اأيام ولية بجاية و�ضواحيها 
اأبانت الكثري من العيوب خا�ضة فيما تعلق 
البتدائية  املدار�ش  م�ضتوى  على  بالتدفئة 
اأدكار  ببلدية  التالميذ  اأولياء  جعل  ما  وهو 
ب�رصورة  املعنية  امل�ضالح  من  يطلبون 
وتوفري  باملدافئ  البتدائية  املدار�ش  تدعيم 
كل الو�ضائل املادية والب�رصية الالزمة التي 
اأح�ضن  يف  درا�ضتهم  مبزاولة  لهم  ت�ضمح 
من  التالميذ  اأولياء  وي�ضتكي  الظروف. 
التالميذ  اإن  حيث  التدفئة  و�ضائل  غياب 
ي�ضتكون من الربد القار�ش الذي مينعهم من 
البلدية  اأن  رغم  جيدة  ظروف  يف  الدرا�ضة 
على  الالزمة  الو�ضائل  كل  بتوفري  قامت 

التعليمية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  م�ضتوى 
للمنطقة  املناخي  الطابع  ظل  يف  خا�ضة 
التي تعرف ت�ضاقط الثلوج بكميات معتربة 
توفري  ي�ضتلزم  ما  ال�ضتاء وهو  خالل ف�ضل 
املدافئ التي ت�ضتجيب للمعايري املعمول بها 
اإل اأن ذلك مل يكن كافيا من اأجل ال�ضتجابة 
اآخر،  �ضعيد  على  التالميذ.  لحتياجات 
املدر�ضي  النقل  بتوفري  الأول��ي��اء  يطالب 
اأجل  من  التالميذ  اأمام  عائقا  اأ�ضحى  الذي 
املحددة  الأوق��ات  يف  باملدار�ش  اللتحاق 
وتفادي التاأخر وهو ما يعيق كثريا التالميذ 
للم�ضافات  بالنظر  ال�ضتاء  ف�ضل  خالل 
لاللتحاق  يوميا  يقطعونها  التي  الطويلة 
مبوؤ�ض�ضاتهم التعليمية. وتاأمل جمعية اأولياء 
التالميذ اأن يتم اأخذ مطالبهم بعني العتبار 
من طرف املنتخبني اجلدد على راأ�ش املجل�ش 

ال�ضعبي البلدي.
  حمفوظ رمظاين



حتدث جوزيه مورينيو، مدرب 
اأهمية  عن  هوت�شبري،  توتنهام 
اأنــتــويــرب  ـــال  روي على  الــفــوز 
اخلمي�س،  الــيــوم  البلجيكي، 
يف  املجموعة  �ــشــدارة  ل�شمان 

الدوري الأوروبي.
املوؤمتر  خالل  مورينيو،  وقــال 
للقاء:  الــتــقــدميــي  ال�شحفي 
متفرج   2،000 وجــــود  "مع 
الــفــوز  فــر�ــشــة  منــلــك  خلفنا، 
اأنــه  اأعــتــقــد  ل  باملجموعة.. 
ــــوف من  ــب عــلــيــنــا اخل ــوج ــت ي
اإذا  لكن  فــريــق،  اأي  مــواجــهــة 
لتفاديهم  اإمكانية  هناك  كان 
الدور  يف  ال�شدارة(  )اأ�شحاب 
اأف�شلية  ذلــك  �شيمثل  التايل، 

لنا".
قــال:  الفريق،  اإ�ــشــابــات  وعــن 
�شيغيب  ــه(  ــي )اأوري "�شريجي 
عن املباراة، ملعاناته من م�شكلة 
ــا  قــبــل مــواجــهــة اآر�ــشــنــال، اأم
توجد  فــال  )هــويــربج(  بيري 
حقيقة  فقط  لــديــه،  م�شكلة 

عدم قدرته على اللعب، والآن 
وقته، فنحن نحاول دائًما منح 
الــالعــبــن..  لبع�س  ــة  ــراح ال
ــي( كــانــت  ــل ــي ــب ــدوم ــي )ن ــاجن ت
ــه قبل  ــول ـــوم ح الــ�ــشــكــوك حت

دقائق من املباراة".
لوري�س،  هــوجــو  وبخ�شو�س 
اأجاب: "لدينا �شكوك مع الكثري 
ــل، حــــول هــوجــو  ــاك ــش ــ� مـــن امل
و�ــشــريجــي اأوريــيــه وتــاجنــي، 
اأرغب يف جلب ذلك اإىل  لكن ل 

الطاولة كي ُنظهر اأننا نعاين".
العن�شرية،  الواقعة  وب�شاأن 
باري�س  مــبــاراة  �شهدتها  التي 
ــان جـــريمـــان واإ�ــشــطــنــبــول  ــش �
دوري  يف  اأم�س،  �شهري،  با�شاك 
"هذا  مورينيو:  قال  الأبطال، 
لــلــغــايــة، يجب  �ــشــيــئ  ــف  ــوق م
العن�شرية،  اأ�شكال  كل  حماربة 
ل يجب تقبل الأمر.. اأنا حزين 
للغاية، ل نرغب يف وجود ذلك 

يف كرة القدم".
ال�شاحة  حكم  "اأعرف  وتابع: 

الرابع،  احلكم  ولي�س  �شخ�شًيا، 
واأن  جيد،  وحكم  �شخ�س  هــو 
�شت�شبح  ــاراة  ــب م يف  يــتــواجــد 

اأيقونية هو اأمر لي�س لطيًفا".
الرابع  احلكم  "على  ووا�ــشــل: 
بالطبع  الأمـــــر..  يــو�ــشــح  اأن 

ارتــكــب خــطــاأً غــري مــقــبــول، 
قلبه  يفتح  اأن  ميكنه  لــكــن 
كرة  يف  �شخ�س  كــل  ويــعــتــذر، 
وعند  م�شوؤولية،  لديه  القدم 
حتمل  يجب  الأخطاء  ارتكاب 

م�شوؤوليتها".

الـــربتـــغـــايل:  املــــــدرب  واأمت 
"�شتبقى هذه املباراة اأيقونية.. 
اأبطال  دوري  يف  توقفت  مباراة 
الأمر  يتكرر  األ  ناأمل  اأوروبــا، 

مرة اأخرى".

كري�شتيانو  الــربتــغــايل  اأكـــد 
يوفنتو�س،  ــم  جن ـــدو،  ـــال رون
التاأهل  يف  فريقه  اأحقية  على 
بــدوري  املجموعة  راأ�ــس  على 
الــفــوز على  بــعــد  الأبـــطـــال، 
وحتــدث  بثالثية،  بر�شلونة 
عالقته  عــن  ذاتـــه  الــوقــت  يف 
ليونيل  الأرجنتيني  مبناف�شه 

مي�شي.
واحتاج يوفنتو�س للفوز بفارق 
خطف  اأجـــل  مــن  ــــداف،  اأه  3
�شدارة املجموعة يف بر�شلونة، 
ــاء تــوريــنــو  ــق ـــاز يف ل الــــذي ف

بهدفن دون رد.
ت�شريحات  يف  رونــالــدو  وقــال 
"موندو  �ــشــحــيــفــة  نــقــلــتــهــا 
"نحن  الإ�شبانية:  ديبورتيفو" 
النت�شار،  بهذا  ــًدا  ج �شعداء 
�شبه  مهمة  كانت  اأنها  نعلم  كنا 
م�شتحيلة، فالقدوم اإىل الكامب 
اأمر  اأهــداف  ثالثة  ــراز  واإح نو 
لعبنا  لكننا  للغاية،  �شعب 
ــــان مــفــتــاح  ـــًدا، وك ـــي ج
البداية  هو  املباراة 

اجليدة".
"يف  واأ�شاف: 

اأول 30 دقيقة تقدمنا بهدفن، 
لدينا  كــان  ــن،  احل ذلــك  ومنذ 
اإميان باأن ذلك ميكن اأن يحدث، 

وقد حدث".
من  �شيعزز  الفوز  "هذا  وتابع: 
مثل  لفوز  بحاجة  كنا  ثقتنا، 

هذا �شد فريق كبري".
وعن ركلة اجلزاء الأوىل، قال 
"ل اأعرف ما اإذا كانت  رونالدو: 

اأ�شاهدها  مل  ل،  اأم  جزاء  ركلة 
لكن  التليفزيون،  �شا�شة  على 

هذه هي كرة القدم".
ل  الأحيان  بع�س  "يف  واأكمل: 
واأحياًنا  جزاء،  �شربات  توجد 
احلــكــم  اأن  وطـــاملـــا  الــعــكــ�ــس، 
احت�شبها فيبدو الأمر اأنها ركلة 
احلديث  اأريد  ل  لكنني  جزاء، 
احلكم  مهمة  لأن  ـــك،  ذل ــن  ع

ت�شجل  وعندما  للغاية،  معقدة 
ــــداف يف كــامــب نــو،  ثــالثــة اأه
التاأهل  ت�شتحق  اأنــك  �شك  فال 

كمت�شدر للمجموعة".

عالقته مبي�شي 

بالأرجنتيني  عالقته  ــن  وع
رونالدو:  قال  مي�شي،  ليونيل 

للغاية،  ودية  كانت  ما  "دائًما 
احتفالت  يف  مًعا  تواجدنا  لقد 
 12 مــدار  على  اجلــوائــز  توزيع 
اأبــًدا  اأره  مل  عاًما،   14 اأو   13 اأو 
تقدمي  يحاول  اإنــه  كمناف�س، 
وملنتخب  لــفــريــقــه  ــل  ــش ــ� الأف

بالده مثلي".
�شنعت  القدم  "كرة  واأو�ــشــح: 
نتعامل  لكننا  بيننا،  التناف�س 
�شاألت  واإذا  ــًدا،  ج جيد  ب�شكل 
بنف�س  ــربك  ــخ ــي ــش ــ� ف ـــو،  ـــي ل

ال�شيء".
ــونــة  ــل ــة بــر�ــش ــي ــع ــش وعـــــن و�
بوقت  "مير  قـــال:  ــة،  ــي ــال احل
متر  الفرق  جميع  ولكن  �شيئ، 
متاأكد  واأنـــا  �شيئة،  بــفــرتات 
ــيــجــتــازون هــذه  مـــن اأنـــهـــم �ــش
ال�شيئة، فهم ل يزالون  الفرتة 

بر�شلونة، الفريق الكبري".
بــالــتــاأهــل  �شعيد  "اأنا  واأمت: 
واأريــد  للمجموعة،  كمت�شدر 
الــذي  اجلــيــد  املو�شم  موا�شلة 
ــام  ــع ال هــــذا  لأن  بــــه،  اأقـــــوم 
اأ�شتعد  اأن  واأريد  �شعًبا  �شيكون 

للمباريات الكربى".

بــــــــــــــــات 
بـــاإمـــكـــان 
النم�شاوي 
ـــد  ـــي ـــف دي
ــــــــــا،  األب
ــــع  ــــداف م
بـــــايـــــرن 

ــــــــــــــــــــدء ميونخ،  ب
حمـــادثـــات ر�ــشــمــيــة مع 
الأندية الراغبة يف �شمه 

بعد 3 اأ�شابيع من الآن. 
النم�شاوي  ــلــدويل  ل ويــحــق 
جمــاًنــا  نــــاٍد  لأي  الــتــوقــيــع 
كانون  يــنــايــر/  مــن  بــدايــة 
يتبقى  اإذ  املــقــبــل،  الــثــاين 
على انتهاء عقده مع النادي 
اأن  على  اأ�شهر،   6 البافاري 
اجلديد  للنادي  ين�شم 

بنهاية املو�شم. 
�شحيفة  واأ�ـــــشـــــارت 

عــدم  اإىل  بيلد"  "�شبورت 
وجـــود حــاجــة لــدى الأنــديــة 
الراغبة يف نيل توقيع الالعب، 
فتح  فور  البايرن  مع  للتفاو�س 

باب النتقالت ال�شتوية.
من  مقربة  على  األبــا  واأ�شبح   
الرحيل عن ملعب األيانز اأرينا، 
التو�شل  يف  النادي  لف�شل  نظًرا 
جتديد  ــاأن  ــش ــ� ب مــعــه  لتــفــاق 

عقده. 
اأندية،  بعدة  األبا  ربط  ورغم 
ــد  ــدري ــى راأ�ـــشـــهـــا ريـــــال م ــل ع
النتقال  اأن  اإل  وبر�شلونة، 
للنادي الكتالوين ل يزال �شائًكا 

يف الوقت الراهن. 
هناك  بــاأن  ال�شحيفة  واأفــادت 
بيني  بـــن  ــرة  ــوت ــت م عــالقــة 
والإدارة  ــا،  األب وكيل  ــايف،  زاه
بر�شلونة،  ــادي  ــن ل الــ�ــشــابــقــة 
نقل  يف  الوكيل  لإ�شهام  نظًرا 

اإىل  �شيلفا  دا  نيمار  الربازيلي 
ــان عــام  ــريم ــان ج ــش بــاريــ�ــس �
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الإدارة  جمل�س  رحيل  ورغــم   
غري  ـــايف  زاه اأن  اإل  ال�شابق، 
داخــل  الآن  حتى  بــه  مــرحــب 
لي�شبح  بــر�ــشــلــونــة،  اأروقـــــة 

بالرئي�س  متعلًقا  الوحيد  اأمله 
الأ�شبق خوان لبورتا. 

تر�شحه  لبورتا  اأعلن  وبعدما 
املقبلة  النتخابات  يف  ــدًدا  جم
فاإنه  الثاين،  كانون  يناير/  يف 
لزاهايف  الوحيد  الأمل  �شيكون 
ملعب  اإىل  األبــا  نقل  ــل  اأج من 

كامب نو. 
الوطيدة  للعالقة  ذلك  ويعود 
برئي�س  زاهــــايف  جتــمــع  الــتــي 
ــا الأ�ـــشـــبـــق، ممـــا قد  ــش ــار� ــب ال
وبن  بينه  اجلليد  جبل  يذيب 
بر�شلونة يف اأقرب فر�شة، حال 

فوز لبورتا يف النتخابات.

تت�شدر اجلولة الثالثة للبطولة 
القدم  لكرة  الأوىل  املحرتفة 
ال�شبت،  و  املقررة يومي اجلمعة 
�شبيبة  بـــن  ــة  ــم ــق ال ـــاراة  ـــب م
لتحقيق  الــ�ــشــاعــيــة  الــقــبــائــل 
املو�شم،  هــذا  الأول  انت�شارها 
بلوزداد،  �شباب  اللقب  حامل  و 
املحلي  اللقاء  �شيكون  حن  يف 
بـــارادو  نـــادي  بــن  العا�شمي 
جديرا  اجلــزائــر  مــولــوديــة  و 

بالهتمام.
تاأمل  متتالين،  تعادلن  فبعد 
فوزها  حتقق  اأن  القبائل  �شبيبة 
فاز  ما  غالبا  مناف�س  اأمام  الأول 
اأول  مبلعب  ــا  داره بعقر  عليها 
�شباب  هو  و  وزو  بتيزي  نوفمرب 

بلوزداد .
و يطمح ال�شباب املنت�شي بتاأهل 
اأبطال  لرابطة  املقبل  لــلــدور 
ــا، يف حتــقــيــق بــدايــة  ــي ــق ــري اإف
الوطنية  البطولة  يف  موفقة 
انت�شارات  ثالثة  ت�شجيله  بعد 
متتالية واحد يف مناف�شة الكاأ�س 
2-( اجلزائر  احتاد  اأمام  املمتازة 

الن�شر  ح�شاب  على  فوزين  و   )1
الليبي بنف�س النتيجة )0-2( يف 

املناف�شة القارية.
اأما وفاق �شطيف املكتفي بتعادل 
غليزان  �شريع  ـــام  اأم مبــيــدانــه 
الــلــقــاء  يف  فــــوزه  بــعــد   )1-1(
اجلزائر  احتاد  على  الفتتاحي 
)0-2( �شيكون يف مهمة التدارك 
الذي  ن(   1( بلعبا�س  احتاد  اأمام 
م�شاكله  يف  يتخبط  ـــزال  ي ل 

الداخلية.
يوم  املنهزمة  املكرة  فت�شكيلة 
اأمــام  قواعدها  داخــل  الثالثاء 
يف   )1-2( اجلــزائــر  مــولــوديــة 
الأوىل،  اجلولة  ت�شوية  مباراة 
بالظهور  ـــرة  امل هـــذه  مطالبة 
�شطيف  وفاق  اأمام  اأف�شل  بوجه 
الأوراق  كل  خلط  على  الــقــادر 
لــتــ�ــشــكــيــلــة املـــــــدرب لــيــامــن 

بوغرارة الذي قاطع فريقه.
العا�شميان،  الفريقان  يتقابل  و 
مولودية  و  ن(   2( ــارادو  ب نــادي 
اأر�شية  على  ن(   3( ــر  ــزائ اجل

ملعب الدار البي�شاء يف اأول لقاء 
حملي عا�شمي هذا املو�شم.

يف  مبدئيا  تبدو  الإح�شائيات 
ينهزم  مل  ــذي  ال العميد  �شالح 
ايل  "الباك"  �شعود  منذ  اطالقا 

ق�شم النخبة.
لعب  ـــذي  ال ب�شكرة  ـــاد  احت ـــا  اأم
للمو�شم  الأولـــيـــن  ــن  ــارات ــب امل
خاللهما  �شجل  مبيدانه  اجلديد 
�شكيكدة  �شبيبة  ــام  اأم تعادلن 
0-( داي  ح�شن  ن�شر  و   )1-0(
�شرق  اإىل  الرحال   ف�شي�شد   )0
البالد ملواجهة جنم مقرة )3 ن( 
الذي ميلك خط هجوم فعال ) 4 

اأهداف( يف خرجتن.
 2( داي  ح�شن  لن�شر  �شتكون  و 
لت�شجيل  �شانحة  فــر�ــشــة  ن( 
ا�شتقبالها  عند  الأول  انت�شارها 
التي  ن(   3( مليلة  عن  جلمعية 
بفوزها  ناجحة  بداية  حققت 
 )2-1( مقرة  جنم  جارها  على 

بف�شل ثنائية مهاجمها دمان.
 2( غــلــيــزان  �ــشــريــع  �شيعمل  و 
بعد  تــاألــقــه  موا�شلة  على  ن( 
به  ــاد  ع الــذي  الثمن  الــتــعــادل 
ا�شت�شافته  عند  �شطيف،  مــن 
ل�شبيبة ال�شاورة )4 ن( يف مهمة 
املدرب  لأ�شبال  بالن�شبة  �شعبة 
الــوزاين،  ال�شريف  الطاهر  �شي 
اجلــنــوب  ــق  ــري ف اأن  و  خــا�ــشــة 
بكامل  العودة  على  قادر  الغربي 

الزاد من �شفريته.
يف  تعرث  الــذي  املدية  اأوملبي  اما 
اأمام ال�شاورة )0-1(  اأول لقاء له 
بال�شتفاقة  مطالبا  ف�شيكون 
من اأجل تفادي الدخول يف اأزمة 
اإىل  الأ�ــشــبــوع  هــذا  تنقله  عند 
املولودية  مــع  للتباري  وهـــران 
اكتفت  ــي  ــت ال ن(   2( املــحــلــيــة 
اأبي�س )0-0( مع �شبيبة  بتعادل 

القبائل يف اجلولة املا�شية.
للمرة  العا�شمة  احتــاد  ويتنقل 
اإىل  املــرة  هذه  و  تواليا   الثانية 
تلم�شان )1 ن(بعد �شفرية �شاقة 
اإىل ب�شار ملواجهة �شبيبة  قادته 

ال�شاورة )2-2(.
بداية  عرف  العا�شمي  الفريق 
م�شتوى  على  م�شطربة  مو�شم 
العار�شة الفنية بتعين مدربن 

اثنن  يف ظرف وجيز.
ــد  ــدي اجل مـــدربـــه  غــيــاب  ويف 
الذي  فروجي  تريي  الفرن�شي 
مل يلتحق بعد مبن�شبه، �شيكون 
ـــراف املـــديـــر الــفــنــي  ـــش حتـــت ا�
ماتري�شيانو  �شيلفان  الريا�شي، 
الأ�شبوع  عليه  الأمــر  كان  مثلما 

املا�شي بب�شار.
املا�شي  ال�شبت  املنهزم  الوداد  اأما 
يف اللقاء املحلي لغرب البالد اأمام 
ف�شيعمل   )0-1( ال�شلف  جمعية 
بنقاط  للظفر  و�شعه  يف  ما  كل 
اللقاء تفاديا لتعقيد مهمته بعد 

عودته مل�شاف الكبار.
اجلديد  ال�شاعد  و�شيخو�س 
مباريات  اأوىل  �شكيكدة  �شبيبة 
بعد  مبيدانه  اجلــديــد  املو�شم 
و   )0-1( بــ�ــشــكــرة  اإىل  تــنــقــل 
�شباب  اأمام  الثاين  لقائه  تاأجيل 
�شيفه  �شيكون  حيث  بــلــوزداد، 
اأهلي برج بوعريريج  املرة  هذه 

)2 ن(.
النخبة  ق�شم  اإىل  بعودتها  و   
تاأمل  �شنة،   33 دام  غياب  بعد 
الطماأنينة  ا�شتعادة  يف  ال�شبيبة 
اأمام ت�شكيلة برجية قادرة على 

كل مباغتة مناف�شها.
اأخــــــريا، يــ�ــشــتــ�ــشــيــف �ــشــبــاب 
ق�شنطينة )2 ن( جمعية ال�شلف 
الظفر  يف  اأمــــل  كــلــه  و  ن(   3(
بالعتماد  ــالث،  ــث ال بالنقاط 
هــداف  على  الأوىل  بــالــدرجــة 
ــق، حمــمــد بــن الــطــاهــر  ــري ــف ال
�شاحب ثنائية يف لقائه الأخري 
2-( بالعا�شمة  بارادو  نادي  اأمام 

.)2

 برنامج مباريات اجلولة الثالثة 
لكرة  الأوىل  الرابطة  لبطولة 
و  اجلمعة  يومي  املقررة  القدم، 

ال�شبت:

اجلمعة 11 دي�سمرب:

برج  اأهــلــي   - �شكيكدة  �شبيبة 
بوعريريج

�شريع غليزان - �شبيبة ال�شاورة
 اأوملبي املدية - مولودية وهران

 ن�شر ح�شن داي - جمعية عن 
مليلة

�شبيبة القبائل - �شباب بلوزداد
نادي بارادو - مولودية اجلزائر

 ال�سبت 12 دي�سمرب:

جنم مقرة - احتاد ب�شكرة
 احتاد بلعبا�س - وفاق �شطيف

جمعية   - ق�شنطينة  �ــشــبــاب 
ال�شلف

وداد تلم�شان - احتاد اجلزائر

ــاب  ــب ــش ــ� ال وزارة  ـــرت  ـــش ـــا� ب  
والريا�شة، بالتعاون مع قطاعي 
والتعليم  الــوطــنــيــة  الــرتبــيــة 
خمطط  جتــ�ــشــيــد  يف  ـــايل،  ـــع ال
اإعادة بعث الريا�شتن املدر�شية 
واجلامعية، وذلك عقب اعتماده 

موؤخرا من طرف احلكومة.
الهادف  املخطط،  هذا  وينق�شم 
الريا�شتن  لتنظيم  العودة  اىل 
اإىل  ــة،  ــي ــع ــام واجل ــة  ــي ــش ــدر� امل
تتعلق  الأوىل   : ــن  ــت ــل ــرح م
م�شتعجلة"  "فورية  بــاإجــراءات 
املدى  "على  باإجراءات  والثانية 

املتو�شط".
فــفــيــمــا يــخــ�ــس الإجـــــــراءات 
مت  فقد  والفورية"،  "امل�شتعجلة 
منوذجية  عملية  يف  الــ�ــشــروع 
ابتدائية،  مدر�شة   500 عــرب 
من  تالميذها  �شي�شتفيد  بحيث 
�شاعة ون�شف �شاعة من ممار�شة 
الرتبية البدنية والريا�شية، مع 
البيداغوجي،  بالعتاد  جتهيزها 
ــادة من  ــف ــت ــش ــــالوة عــلــى ال� ع
جوارية  ريا�شية  من�شاأة   6000
الــوزارة  تقنيي  خربة  من  وكذا 

الو�شية، ح�شب هذه الأخرية.
املهرجانات  تنظيم  �شيتم  كما 
الوطنية  الريا�شية  والألــعــاب 
والتي  واجلــامــعــيــة،  املدر�شية 

تلميذ   3000 مــن  اأكـــرث  تخ�س 
ــوايل  يف الــطــور البــتــدائــي وح
املتو�شط  اأطوار  يف  ريا�شي   7000
ــي، والــتــي  ــع ــام ــوي واجل ــان ــث وال
النهائية  املراحل  بتنظيم  تتوج 
ال�شتقالل  عــيــدي  مبنا�شبة 

وال�شباب.
ومن �شمن الجراءات "الفورية" 
الريا�شة  اإدراج  �شيتم  كذلك، 
طريق  عــن  اجلامعي  ــرم  احل يف 
حيث  ريا�شية،  اأن�شطة  برنامج 
ومــهــرجــانــات  دورات  �شتنظم 
الأحياء  بن  وما  داخل  ريا�شية 
الخت�شا�شات،  كل  يف  اجلامعية 
و  ال�شباب  وزارة  وثيقة  ت�شيف 

الريا�شة.
الجـــــراءات  يخ�س  فيما  اأمـــا 
املتو�شط،  املـــدى  على  املتخذة 
مت  البيداغوجي،  اجلانب  فمن 
املخ�ش�س  ال�شاعي  احلجم  رفع 
والريا�شية  البدنية  للرتبية 
تقييم  و  املدر�شية  املوؤ�ش�شات  يف 
اجلامعة،  يف  الريا�شية  املمار�شة 
ودرا�شة  ريا�شة  اأق�شام  بعث  مع 
ــز وتــعــمــيــم جتــربــة  ــزي ــع مـــع ت
الوطنية  الريا�شية  الثانوية 
لدرارية )العا�شمة( وملحقاتها، 
ـــاء مــ�ــشــاريــع  ـــي فــ�ــشــال عـــن اإح
يف  املقررة  الريا�شية  الثانويات 

وهــران،  ب�شار،  ورقلة،  وليــات 
وق�شنطينة،  �شطيف  بجاية، 
و  الــوطــنــيــة  للبطاقية  تــبــعــا 

اأقطاب التنمية الريا�شية.
ف�شيتم  ـــرى،  الأخ اخلــطــوة  ــا  اأم
بال�شتعمال  خاللها  من  ال�شماح 
خالل  "من  للمن�شاآت،  امل�شرتك 
ــاح مــا بــن الــقــطــاعــات  ــت ــف الن
ــع تــطــابــق خــريــطــة املــرافــق  م
الريا�شية مع خريطة املوؤ�ش�شات 
الرتبوية على م�شتوى البلديات 

والوليات".
ــــذلــــك، الـــتـــاأطـــري  يـــ�ـــشـــاف ل
معلمي  بتكوين  البيداغوجي 
درا�شة  وكذا  البتدائي،  الطور 
علوم  معاهد  خريجي  و�شعية 
البدنية  الأنــ�ــشــطــة  وتقنيات 
والريا�شية كحل لتغطية العجز 
يف الــتــاأطــري الــبــيــداغــوجــي يف 
والريا�شية  البدنية  الرتبية 
تقرتح  البــتــدائــي،  الــطــور  يف 

الوزارة.
"�شتتم  امل�شدر،  نف�س  وح�شب 
ت�شمح  التي  ال�شبل  كافة  درا�شة 
ــي املــعــاهــد  ــج ــري بــتــوظــيــف خ
الوقت،  نف�س  ويف  الــرتبــويــة، 
فتح نقا�س �شامل حول املنظومة 
مهن  يف  لــلــتــكــويــن  ــة  ــي ــن ــوط ال
متطلبات  مع  متا�شيا  الريا�شة 

�شوق العمل".
ــادة  ــزي و�ــشــيــدعــم الــتــمــويــل ب
الت�شجيل  حقوق  من  القتطاع 
ـــي، ورفـــــع املــيــزانــيــة  املـــدر�ـــش
املخ�ش�شة للريا�شة اجلامعية يف 

ميزانية التعليم العايل.
اإطــار  يف  املخطط  هــذا  ويندرج 
اجلمهورية،  رئي�س  الــتــزامــات 
جعل  الــذي  تبون،  املجيد  عبد 
البدنية  الــرتبــيــة  تعزيز  مــن 
يف  خا�شة  اأولوية،  والريا�شية 
ت�شكل  التي  البتدائية  املرحلة 
النخبة  لتجديد  هائال  منبعا 
ومنا�شبة  الوطنية،  الريا�شية 
الحتكاك  لت�شهيل  اإ�ــشــافــيــة 

واللقاء بن ال�شباب.
نتائج  بعد  امل�شعى  هــذا  وياأتي 
قطاعية  جلنة  اأعــدتــه  تقرير 
و  ــرباء  خ مــن  مكونة  م�شرتكة 
ال�شباب  قطاعات  مــن  ـــارات  اإط
الوطنية  والرتبية  والريا�شة 
ـــايل والــبــحــث  ـــع ــم ال ــي ــل ــع ــت وال
الحتــادات  ممثلي  وكــذا  العلمي 
واجلامعية،  املدر�شية  الريا�شية 
ــام وزيــر  ــو املــ�ــشــروع الــذي ق وه
خــالــدي،  عــلــي  �شيد  ــاع،  ــط ــق ال
بعر�شه خالل اجتماع للحكومة 
عن  املــرئــي  التحا�شر  بتقنية 

بعد، نوفمرب الفارط.

الرابطة الأوىل :

قمة بتيزي وزو و داربي عا�شمي بالدار البي�شاء

وزارة ال�شباب والريا�شة تبا�شر يف جت�شيد خمطط بعث الريا�شتني 
املدر�شية واجلامعية

مورينيو: ل نخ�شى اأحًدا.. ومباراة باري�ش اأيقونية

رونالدو عن عالقته مبي�شي: "مل اأره اأبًدا كمناف�ش"

اأمل وحيد ميهد طريق األبا نحو بر�شلونة
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ناديان اإجنليزيان ي�شعيان لإنقاذ 
بن طالب من "جحيم" �شالكه

مبوافقة بلما�شي.. خطوة حا�شمة 
لإنهاء حقبة مبوحلي مع اخل�شر

جاتوزو: "�شرف كبري اأن اأكون اأول 
مدرب تطاأ قدمه ملعب مارادونا"

الوكيل رايول ُيفجرها: "ق�شة 
بوغبا مع مان�ش�شرت يونايتد انتهت"

نبيل  اجلزائري  النجم  عالقة  و�شلت 
مع  م�شدود  طريق  اإىل  طالب  بن 

اتهامه  بعد  �شالكه،  فريقه 
واإنــزالــه  الن�شباط  بعدم 

اإىل الفريق الرديف، قبل 
لت�شريحات  يتعر�س  اأن 
من  اأملــانــيــا  يف  عن�شرية 
"املان�شافت"  لعــب  قبل 
فرويند،  �شتيفن  ال�شابق 

ــــع  ــــان قـــد اأرج ـــــذي ك ال
اأ�شوله  اإىل  الالعب  م�شاكل 

اجلزائرية.
لناديه  طالب  بن  مغادرة  وباتت 

اأقرب  و"البوند�شليغا"  �شالكه  مـــــن احلايل 
نيوكا�شل  اأندية  دخول  مع  وهذا  م�شى،  وقت  ـــــايـــــتـــــد اأي  يـــــون

ال�شتوية  النتقالت  فــرتة  يف  �شمه  �شباق  الإنكليزين  وفولهام 
مع  ينتهي  الالعب  عقد  اأن  بحكم  دائمة،  انتقال  �شفقة  يف  املقبلة، 

نهاية املو�شم.
يونايتد  نيوكا�شل  نادي  فاإن  الربيطاين،  دقيقة"   90" ملوقع  ووفقًا 
كان  اأنه  وخا�شة  ال�شاب،  الو�شط  لعب  �شّم  على  اإ�شراراً  الأكرث  هو 
اإدارة  لكن  ــارة،  الإع �شبيل  على  معه  املا�شي  املو�شم  ن�شف  لعب  قد 
"املاكباي�س" ف�شلت يف �شراء عقده ب�شكل نهائي ب�شبب الأزمة املالية 

التي خلفها فريو�س كورونا.
وكان يوخن �شنايدر، املدير الريا�شي لنادي �شالكه، قد اأكد اأن نبيل 
الأرجح  على  ذلك  ليكون  وقت،  اأقرب  يف  النادي  �شيغادر  طالب  بن 
امللكي"  "الأزرق  النادي  و�شي�شتفيد  القادم،  ال�شتوي"  "املريكاتو  يف 
من مبلغ مايل ب�شيط من عملية بيعه، عو�س رحيله جمانًا يف نهاية 

املو�شم اجلاري.

منتخب  مع  مبوحلي  وهاب  راي�س  املخ�شرم  احلار�س  م�شوار  اأن  يبدو 
اجلزائر بات مرجحا اأن ينتهي يف وقت قريب قد يكون نهائيات كاأ�س 

العامل 2022.
وت�شببت الت�شريحات القوية جلمال بلما�شي مدرب منتخب اخل�شر، 
ال�شحراء"  "حماربي  يف  املرمى  حرا�شة  مركز  اأن  خاللها  اأكد  والتي 
ي�شبب له �شداعا كبريا نظرا لعدم وجود اأ�شماء قادرة على ُمناف�شة 
مبوحلي حار�س التفاق ال�شعودي، يف حدوث حترك من احتاد الكرة 

اجلزائري يف هذا ال�شدد. 
التنقيب  اأجل  من  ور�شمية  جادة  بخطوات  اجلزائري  الحتاد  وقام 
ال�شحراء خالل  تاأمن عرين حُماربي  عن عنا�شر تكون قادرة على 
هو  مبوحلي  فيها  كان  التي  احلقبة  لإنهاء  متهيدا  املقبلة  ال�شنوات 

احلار�س الأمن ملرمى اخل�شر.
واأ�شارت م�شادر موؤكدة من بيت الحتاد اجلزائري اإىل اأن هذا الأخري 
لتكوين  مدر�شة  اإن�شاء  اأجل  من  الالزمة،  الرتتيبات  مؤخرا  با�شر 
خالل  فيها  الندماج  تفا�شيل  عن  ــالن  الإع �شيتم  املرمى،  ُحرا�س 

الأ�شهر القليلة املقبلة.
"الثالثاء الأخري" ملجموعات دوري اأبطال اأوروبا 8 اأرقام مثرية من 
اإ�شراف ومتابعة من الطاقم الفني ملُحاربي  وتقام تلك املدر�شة حتت 
عامي  يف  املولودين  بان  ال�شُ مع  العملية  ُتبا�شر  اأن  وُينتظر  ال�شحراء، 
2006 و2007، حيث �شيتم انتقاء اأف�شلهم من اأجل الدخول فيها، على 
قدموا  اإن  املُ�شتقبل،  يف  اأوروبية  ورمبا  حملية  لأندية  نقلهم  يتم  اأن 

ُم�شتويات كبرية مب�شرة.
فقط،  ُحرا�س  بـ10  �شتكون  النطالقة  فاإن  ذاتها،  للم�شادر  ووفقا 
على اأن يزداد العدد يف حالة توافر مواهب قادرة على متثيل الألوان 
الوطنية للجزائر، ومناف�شة راي�س وهاب مبوحلي يف القريب العاجل، 
وهو الذي يرتبع على مكانة اأ�شا�شية دون نقا�س منذ 10 �شنوات كاملة، 
حيث اإنه منذ اأول ُم�شاركة ر�شمية له يف كاأ�س العامل 2010 مل يتمكن 

اأحد من زحزحته عن مركزه.

اأول  لعب  اأن  الأربعاء،  ام�س  نابويل،  مدرب  جاتوزو  جينارو  اأكد 
ا�شم  لي�شبح  م�شماه  تعديل  مت  الــذي  النادي  ملعب  على  مواجهة 
ريال  �شد  الغد،  مــبــاراة  يف  ــا،  ــارادون م الأرجنتينية  الأ�ــشــطــورة 

�شو�شيداد بالدوري الأوروبي "�شرف".
وقال يف موؤمتر �شحفي ع�شية املباراة: "دييجو ي�شتحق الكثري على 
يلعب  من  اأول  نكون  اأن  ي�شرفنا  لنا  وبالن�شبة  النادي،  لهذا  فعله  ما 

لأول مرة يف امللعب املخ�ش�س له".
ملعب  قدمه  تطاأ  مــدرب  اأول  ــون  اأك اأن  كبري  ل�شرف  "اإنه  واأكـــد: 
مارادونا. هناك �شغط على اأهمية املباراة ومن ال�شرف لنا لعبها يف 

هذا امللعب".
ويخو�س نابويل اللقاء مت�شدرا املجموعة ال�شاد�شة ويحتاج التعادل 

للتاأهل مبا�شرة اإىل دور 32 بالدوري الأوروبي.
املقبل،  الدور  اإىل  للتاأهل  الفوز  �شو�شيداد  ريال  يحتاج  املقابل  يف 
لكنه قد يتاأهل اأي�شا يف حال خ�شارة ريجيكا اأمام الكمار، يف نف�س 

املجموعة.
ويخو�س نابويل اللقاء منت�شيا بالفوز 0-4 على كروتوين يف الدوري 

الإيطايل الأحد املا�شي.

مينو  الإيطايل  القدم،  كرة  عامل  يف  ال�شهري  الأعمال  وكيل  فّجر 
رايول،  مفاجاأة مدوية عندما اأعلن اأن م�شرية موكله وجنم الو�شط 
قد  يونايتد  مان�ش�شرت  احلايل  فريقه  مع  بوغبا،  بول  الفرن�شي، 

انتهت مع تبقي عام ون�شف على نهاية عقده.
�شحيفة  مــع  حـــوار   يف  ــك  ذل رايـــول  مينو  واأكـــد 

اأن بوغبا لن  اإذ ك�شف  "توتو �شبورت" الإيطالية، 
ُيجدد عقده و�شيغادر دون التاأكيد اإن كان ذلك 
القادمة  ال�شتوية  النتقالت  فرتة  يف  �شيحدث 

رايــول  ورفــ�ــس  احلـــايل.  املو�شم  نهاية  بعد  اأو 
بوغبا،  لبول  املحتملة  الوجهة  عن  الك�شف 

الأخــرية  ال�شنوات  يف  ا�شمه  ارتبط  الــذي 
مواطنه  لرغبة  الإ�شباين  مدريد  بريال 
كانت  كما  �شمه،  يف  ـــدان  زي الــديــن  ــن  زي

من  اهتمام  وجود  اأكــدت  قد  �شابقة  اأخبار 
الذي  باإعادة الالعب،  اإدارة يوفنتو�س  قبل 
مليون   89 مقابل   2016 عام  �شيف  غــادره 

جنيه اإ�شرتليني.
واعرتف بول بوغبا يف ت�شريحات �شابقة 
فريقه  يف  �شعوبات  عدة  من  ُيعاين  باأنه 
مع  يجده  ما  عك�س  يونايتد  مان�ش�شرت 
خلف  مــا  ــذا  وه فرن�شا،  ــالده  ب منتخب 

جماهري  قبل  مــن  قوية  فعل  ردود 
عن  عربت  التي  احلمر"  "ال�شياطن 
غ�شبها من ت�شريحات الالعب، خا�شة 

متذبذبة  نتائج  مــع  تــزامــن  ــك  ذل واأن 
ُيحققها الفريق هذا املو�شم.

املفاجاآت  من  العديد  ــول  راي مينو  وك�شف 
ـــة  ـــي ـــالم الإع مــقــابــلــتــه  يف  ـــرية  ـــب ـــك لتي ال ا
ــــوم الـــثـــالثـــاء،  ـــــن �ــشــتــنــ�ــشــر تــفــا�ــشــيــلــهــا ي م
ــس  ــو� ــت ــن ــوف ــا اقــــرتاحــــه عـــلـــى ي ــه ــن ــي �ـــشـــم ب
ثنائيًا  لي�شكل  اإبراهيموفيت�س  مـــــــــــــــع زلتـــان 

وعمله  ــدو،  ــال رون كري�شتيانو  ــــــــايل الربتغايل  احل
اإىل  اإ�شافة  "فيفا"،  بلعبة  الإطــاحــة  مــ�ــشــتــقــبــل على 

حــار�ــس  مقدمتهم  يف  جنــومــه  ــن  م ـــالن الــعــديــد  ـــي م
جانلويجي دوناروما.

حمليات
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم  :  �شري القدوة
----------------------------

على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  العواقب  تلك  ت�ضكل 
ال�ضعب الفل�ضطيني جراء عمليات ال�ضم وخا�ضة 
لكت�ضابها حتول جذريا وفعليا على الأر�ش، بعد 
اإعالن خطة ترامب لل�ضالم يف ال�رصق الأو�ضط 
اله احلرب الإ�رصائيلية يف  �ضلوكا همجيا متار�ضه 
خرق فا�ضح للقوانني الدولية، وقد ت�ضاعدت تلك 
الزمن  ت�ضابق  واأ�ضبحت  ال�ضتيطانية  العمليات 
والذي  المريكية،  الرئا�ضة  ترامب  خ�رص  ان  بعد 
الع�ضكري  الحتالل  ل�ضلطات  داعم  اكرب  كان 
وخا�ضة ال�ضتيالء على ارا�ضي ال�ضفة الغربية 
م�ضبقا  اعدادها  مت  التي  للخرائط  وفقا  و�رصقتها 
ك�ضيا�ضة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  لفر�ضها 

المر الواقع .
وتعمل قوات الحتالل الإ�رصائيلي على تو�ضيع 
نطاق م�ضادرة الرا�ضي لت�ضمل مقاطعة نابل�ش 
الدومنات  مئات  على  بال�ضتيالء  تقوم  حيث 
وع�ضرية  ومادما،  بورين،  ق��رى:  اأرا�ضي  من 
القبلية، جنوب نابل�ش؛ بهدف تو�ضعة م�ضتوطنة 
اإخطارات  بت�ضليم  الحتالل  وقوات  »يت�ضهار« 
املرج  مواقع  اأرا�ضي  من  املزيد  على  بال�ضتيالء 
املرج  وخلة  املرج  وباب  بورين،  يف  النذر  وجبل 
يف  والعقدة  �ضلمان  وحلف  مادما،  يف  والعقدة 
م�ضتوطنة  تو�ضعة  بهدف  القبلية؛  ع�ضرية 
جديدة،  ا�ضتيطانية  وحدات  واإ�ضافة  »يت�ضهار« 

وفتح �ضارع يخدم امل�ضتوطنني .

مع  تتعامل  الح��ت��الل  �ضلطات  واأ�ضبحت 
مدينة  اأنها  اأ�ضا�ش  على  »يت�ضهار«  م�ضتوطنة 
هذه  على  ال�ضتيالء  وراء  من  وتهدف  قائمة، 
من  الأرا���ض��ي  ت�ضنيف  تغيري  اإىل  الأرا���ض��ي 
الهيكلي،  التو�ضع  ل�ضالح  �ضكنية  اإىل  زراعية 
وهو ما ينذر بال�ضتيالء على املزيد من الأرا�ضي 
نابل�ش  ريف  يف  الأه��ايل  على  اخلناق  وت�ضييق 
القانونية  غري  امل�ضتوطنات  .انت�ضار  اجلنوبي 
متجذرا  اأ�ضبح  املحتلة  الفل�ضطينية  الأر�ش  يف 
رقعته  وتو�ضيع  ال�ضم  خمططات  يف  بعمق 
ذلك  ويعني  الغربية،  ال�ضفة  انحاء  جميع  يف 
ل�ضم  ال�ضرتاتيجي  و�ضعيه  الحتالل  ا�ضتمرار 
ال�ضفة العربية باأكملها واإنهاء امل�رصوع الوطني 
الفل�ضطيني القائم ا�ضا�ضا على حل الدولتني وفقا 
للمعايري الدولية.ال�ضعب الفل�ضطيني يرف�ش كل 
ال�ضتيطانية  العمليات  وتلك  ال�ضم  خمططات 
والتي  الدولية  وال�رصعية  للقوانني  املناه�ضة 
ميار�ضها الحتالل الهمجي  كما يرف�ضها املجتمع 
القانون الدويل  الدويل، لأنها ل تتوافق وقواعد 
التو�ضعية،  و�ضيا�ضاته  بالحتالل  تتعلق  والتي 
وال�ضم  ال�ضتيطان  ق�ضايا  على  الرتكيز  مع 
املمنهجة  وال�ضيا�ضة  غزة،  وح�ضار  والأ���رصى، 
وفر�ش  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وت�رصيد  للهدم 
واقع احتاليل جديد، وت�ضكل هذه ال�ضيا�ضة اآثارا 
واخلدمات  املجتمعية  البيئة  على  كبرية  تدمريية 
احلياتية املقدمة لل�ضعب الفل�ضطيني والتي يرتتب 
ا�ضتمرار  مع  خطورته  تزداد  قائم  و�ضع  عليها 

ظروف  عنه  ينتج  حيث  ال�ضتيطاين  النهج  هذا 
خطرية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، ويجب 
اتخاذ خطوات عملية لفك  الدويل  املجتمع  على 
احل�ضار واإنهاء الحتالل الإ�رصائيلي وقف معاناة 
الدويل  الفل�ضطيني، ول بد من املجتمع  ال�ضعب 
�رصقة  وا�ضتمرار  اجلديد  الو�ضع  هذا  متابعة 
الرا�ضي الفل�ضطينية وما ينتج عنها من عدوان 
همجي والعمل على  اتخاذ مواقف اأكرث �ضالبة 

لوقف ال�ضتيطان وال�ضم واإنهاء الحتالل.
الع�ضكري  الحتالل  �ضلطات  تتحمل  ان  ويجب 
وا�ضتمرار  املمار�ضات  هذه  عن  الناجت  العبء 
وم�ضادرة  ال�ضتيطان  وم�ضاريع  احتاللها 
الفورى  التوقف  على  واإجبارها  الرا���ض��ي 
نتائج  وحتملها  الدويل  للقانون  وخ�ضوعها 
الدويل،  املجتمع  امام  جرائم  من  ترتكب  ما 
مواقفها  تغري  يتم  ان  ميكن  ل  ذلك  وب��دون 
الفل�ضطينية،  لالأر�ش  احتاللها  ينهي  اأو 
مع  التعامل  وق��ف  على  ال��ف��وري  والعمل 
واأهمية  ال�رصائيلية  امل�ضتوطنات  منتجات 
وتفعيل  ال��دويل  امل�ضتوى  على  مقاطعتها 
لهذه  املقاطعة  ب�ضان  اتخذت  التي  القرارات 
للقانون  خمالفات  من  ت�ضكله  ملا  املنتجات 
دان���ة وحم��ارب��ة اق��ام��ة ووج��ود  ال���دويل واإ
حل  م��ام  اأ عقبة  تقف  نها  لأ امل�ضتوطنات 
متار�ضها  حرب  جرائم  واعتبارها  الدولتني 
القانون  تعريف  ح�ضب  الحتالل  �ضلطات 

. الدويل 

عدم معاقبة الحتالل ي�شجع ال�شتيطان وينهي حل الدولتني

الأ���رصى  �ضوؤون  هيئة  حمامي  نقل 
واملحررين ماأمون احل�ضيم، ، تفا�ضيل 
الأ�ضري  له  تعر�ش  ال��ذي  الإع��ت��داء 
الفتى حممد مقبل 16 عاما من خميم 
العروب، على اأيدي جنود الحتالل ما 
واأ�ضنانه  ال�ضفلي  اأدى اىل ك�رص فكه 
من  بالعديد  واإ���ض��اب��ت��ه  ال�ضفلية 
الكدمات واجلروح. وبني احل�ضيم الذي 
اأم�ش،  مقبل  الأ�ضري  زيارة  من  متكن 
ك��ارم،  عني  هدا�ضا  م�ضت�ضفى  يف 
م�ضتقر،  �ضحي  بو�ضع  مقبل  اأن 
فكه  يف  جراحية  عملية  له  واأجريت 
قبل يومني ا�ضتمرت لأكرث من ثالث 
ملحامي  مقبل  الفتى  وروى  �ضاعات. 
الهيئة، التفا�ضيل املوؤمله لعتقاله يوم 
الثالثاء املا�ضي، " حيث وعند ال�ضاعة 
اىل  متوجها  كان  �ضباحا  ال�ضابعة 
املدر�ضه  اىل  مدر�ضته وعند و�ضوله 
تبني اأن الدوام معلق، ليعود اىل البيت 
وبعدها خرج مره اخرى ل�رصاء بع�ش 
الحتياجات للبيت وخالل تواجده يف 
ال�ضارع قام اجلنود باإطالق غاز م�ضيل 
الدموع وقنابل �ضوت ونتيجة لذلك 
ح�رص  وبعدها  اخرين  اولد  مع  هرب 
جيب ع�ضكري ونزل منه ثالثة جنود 

دخل  وحينها  بهم  باللحاق  وقاموا 
فاقتحم  البيوت  اح��د  اىل  القا�رص 
وقام  عليه  وقب�ش  البيت  اجلنود  احد 
فكه  على  البندقية  بكعب  ب�رصبه 
قام  ثم  قوته"."ومن  بكل  الي�رص 
الخرين  اجلنود  قام  وبعدها  ب�ضحبه 
ملقى  وهو  بال�رصب  عليه  بالعتداء 
وب�ضاطريهم  باأيديهم  الر���ش   على 
يف  ر�ضو�ش  بعدة  ا�ضيب  حيث 
ظهره وكتفه وجرح نازف جهة الفك، 
ع�رص  ملدة  الر�ش  على  ملقى  وبقي 
دقائق والدم ينزل من فمه وحتت ذقنه 
وبعدها ح�رصت �ضيارة ع�ضكرية ومت 
ار�ضيه اجليب وكان معه  اإلقائه على 
يف اجليب ثالثة اولد اخرين، وبداخل 
ارجلهم  ي�ضعوا  اجلنود  كان  اجليب 
باقي  مع  و�ضبه  ب�ضتمه  وقاموا  عليه 

الولد".
و"بعدها نقل اىل جهة مدينة حلحول 
بالقرب من املدخل، وهناك مت انزاله من 
وجل�ضوا  الخرين  الولد  مع  اجليب 
على الر�ش بعد تقيد ايديهم مبرابط 
بال�ضتيكيه وقد بقوا متواجدين جهة 
امل�ضتوطنه ملدة �ضاعتني وبعدها ح�رص 
جيب اخر ونقله اىل معتقل ع�ضيون، 

التحقيق  غرفه  اىل  ادخاله  مت  وبعدها 
ب�ضتمه  ق��ام��وا  حمققني  بها  وك��ان 
على  احل��ج��ارة  القاء  تهمة  وتلفيق 
معه  التحقيق  انتهاء  وبعد  اجلنود، 
يف  �ضاعات   6 ملدة  باخلارج  ابقاءه  مت 
ال�ضاعة  وعند  واملوؤمل  القار�ش  الربد 
الغرف يف معتقل  ادخل اىل  ليال   12

�رصاخ  وب�ضبب  وان��ه  اإل  ع�ضيون 
القا�رص من �ضدة الأمل، مت نقله �ضباح 
هدا�ضا  م�ضت�ضفى  اىل  التايل  اليوم 
عني كارم واإجراء �ضوره ا�ضعه لفكه 
ا�ضنانه  ويف  به  ك�رص  وج��ود  تبني 
الذي  املربح  ال�رصب  ب�ضبب  ال�ضفلية 

تعر�ش له".

الأ�شري الفتى مقبل يروي تفا�شيل �شربه بكعب بندقية جندي 
اإ�شرائيلي وك�شر فكه ال�شفلي؟!

اأخبار فل�شطني

ان  الفل�ضطينى  ال�ضري  ن��ادى  اف��اد 
الأ�ضري حممد عادل داوود )59 عامًا( 
الثالثاء املوافق  من قلقيلية دخل يوم 
يف  ال�)34(  عامه   ،  08/12/2020
وهو  الإ�رصائيلي،  الحتالل  �ضجون 
وقال  احلياة.  مدى  بال�ّضجن  حمكوم 
داوود  الأ���ض��ري  اإن  الأ���ض��ري،  ن��ادي 
دي�ضمرب  من  الثامن  تاريخ  اعتقل يف 
الأ����رصى  م��ن  وه��و  1987م،  ع��ام 

متوا�ضل  ب�ضكٍل  املعتقلني  القدامى 
وعددهم  اأو�ضلو،  اتفاقية  توقيع  منذ 
الأ���ض��ريان  اأقدمهم  اأ���ض��رياً،   )26(
وكانت  يون�ش،  وماهر  يون�ش،  كرمي 
رف�ضت  ق��د  الح��ت��الل  �ضلطات 
�ضفقات  �ضمن  عنهم  الإف����راج 
�ضنوات  م��دار  على  ج��رت  ت��ب��ادل 
عام  اآذار  اآخرها  يف  وكان  اعتقالهم، 
بالدفعة  عرفت  ما  �ضمن   ،2014

اأعاد  اأ�رصى  هناك  اأن  علًما  الرابعة، 
2014م  ع��ام  اعتقالهم  الح��ت��الل 
اأُف��رج  الذين  الأ����رصى  قدامى  من 
الأحرار"،  "وفاء  �ضفقة  يف  عنهم 
الذي  الربغوثي،  نائل  الأ�ضري  منهم 
تاريخ  اعتقال يف  اأطول فرتة  يق�ضي 
عاًما.   )41( ومدتها  الأ�ضرية،  احلركة 
الأ�ضري  اأن  اإىل  الأ�ضري،  نادي  ولفت 
الأ���رص،  يف  وه��و  والديه  فقَد  داود 

اأف��راد  الحتالل  �ضلطات  وحرمت 
اأمنية  لذرائع  زيارته  من  عائلته 
�ُضمح  اأن  اإىل  �ضنوات،  خم�ش  ملدة 
يقبع  حيث  بزيارته  الثالثة  لأ�ضقائه 
الأ�ضري  ويعاين  "جلبوع"،  �ضجن  يف 
وكذلك  ال�ضدفية،  مر�ش  من  داوود 
الأ���ض��ن��ان  يف  ح���ادة  م�ضاكل  م��ن 
على  �ضنوات  منذ  ويعتمد  واملعدة، 

ال�ضوائل. تناول 

الأ�شري حممد داوود يدخل عامه الـ)34( يف الأ�شر

الأ�شري �شادي �شمري 
حالوة 

الأربعون  ابن  حالوة  الوهاب  �ضمريعبد  �ضادي 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �ضحايا  اأح��د  هو  ربيعًا 
يعي�ش  والذي  بحقه  ال�ضجون  دارة  اإ متار�ضها  التي 
و�ضندان  حياته  يهدد  ال��ذي  املر�ش  مطرقة  بني 
�ضجن  يف  حاليًا  والقابع  ملعاناته  الحتالل  جتاهل 
من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�ضم  وال��ذي  )ال��دمي��ون( 
ودياجريها،  ال�ضجون  غياهب  يف  املر�ضى  ا�ضماء 
الق�ضبان  خلف  ع�رص  اخلام�ش  عامه  اأنهى  وقد 
يف  ال��ت��وايل  على  ع�رص  ال�ضاد�ش  عامه  ودخ��ل 
حكمًا  يق�ضي  فهو  ال�رصائيلي  الحتالل  �ضجون 
منها  واأم�ضى  عامًا  وع�رصون  خم�ضة  بال�ضجن 

عامًا. ع�رص  �ضتة  الآن  حتى 
الوهاب  عبد  �ضمري  �ضادي   -: املري�ش  الأ�ضري   -

معاذ" بو  "اأ حالوة 
23/1/1980م مواليد:-   -
هوج الأ�ضلية:-  البلدة   -

العلمي منطقة  جباليا  خميم   -: قامة  الإ مكان   -
اأعزب    -: الجتماعية  احلالة   -

من  الأ�ضري  عائلة  تتكون  الفا�ضلة:-  العائلة   -
من  وله   1994 العام  يف  املتوفية  والوالدة  الوالد 
�ضادي  الأ�ضري  فيهم  مبا  بنات  وخم�ش  اأثنني  الإخوة 
ثالثة  الإخ��وة  من  له  الثانية  وال��دة  زوج��ة  وم��ن 

البكر  هو  �ضادي  ويعترب  وبنتني  ا�ضقاء 
يف  البتدائي  تعلميه  تلقي  العلمي:-  املوؤهل   -

الدرا�ضة. مقاعد  وترك  ح�ضني  بو  اأ مدر�ضة 
12/12/2005م   العتقال:-  تاريخ   -

الدميون العتقال:-  مكان   -
عامًا و40  بدات  موؤ اأربعة  احلكم:-   -

وقتل  الحتالل  مقاومة  الية:-  املوجة  التهمة   -
اإ�رصائيليني جنود 

ال�ضهيوين  الحتالل  ميعن  وظامل:  تع�ضفي  اإجراء 
�ضادي  املري�ش  الأ�ضري  بحق  اإجرامه  موا�ضلة  يف 
قاربه(  واأ واأخواته  )اإخوته  اأهلة  ي��ة  روؤ من  مبنعة 
يف  له  زي��ارة  اآخ��ر  وكانت  الأمني"  "املنع  بحجة 

8/2018م �ضهر 
حالوة  �ضادي  الأ�ضري:-  اعتقال   -

ومطاردا  مطلوب  كان  الذي  "حالوة"  الأ�ضري  خرج 
اإ�رصائيل  اإىل  اإىل م�رص مت  لقوات الحتالل من غزة 
عليه  القب�ش  القاء  مت  فدائية  عمليات  تنفيذ  بهدف 
ع�ضقالن  �ضجن  قبية  اأ يف  قا�ش  لتحقيق  وخ�ضع 
اأ�ضدقائه  قبل  من  م�ضبقة  اعرتافات  عليه  وكان 
بنهم  اأ باعتقال  ال�ضليب  طريق  عن  ذويه  اإبالغ  ومت 
الدميون. مت  نفحة  مت  ال�ضبع  بئر  �ضجن  اإىل  انتقل  مت 

حالوة  �ضادي  لالأ�ضري:-  ال�ضحية  احلالة   -
بنه  اأ معاناة  عن  �ضادي  الأ�ضري  والد  مع  حديثي  يف 
م�ضاكل  من  يعاين  نه  باأ يل  ف��اد  اأ فقد  ���رص  الأ يف 
ويعي�ش  والأع�ضاب  والكلي  الكبد  يف  �ضحية 
من  التخفيف  يف  ت�ضاهم  ل  التي  امل�ضكنات  على 

ج�ضده.  تنه�ش  التي  والأمرا�ش  الآلم 
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ان  ك�ضفت  دبلوما�ضية  م�ضادر 
الأزم��ة  حل  على  النهائي  التفاق 
واإع����الن امل�����ض��احل��ة ���ض��ي��ك��ون يف 
عقده  املزمع  اخلليجية  القمة  اجتماع 
اجل��اري  ال�ضهر  خ��الل  املنامة  يف 
الكويتية،  "الراأي"  �ضحيفة  بح�ضب 
ملناق�ضة  �ضتت�ضكل  جلانا  ان  م�ضيفة 
وال�رصوط  والطلبات  اخلالف  نقاط 
وطي  لها  حلول  اإىل  للتو�ضل  �ضعيا 

اخلالف. �ضفحة 
وب��ع��د اإع����الن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
عن  مبا�رصة  ال�ضباح  اأحمد  الكويتي 
وو�ضاطات  مثمرة  مباحثات  وجود 
�ضارعت  اخلليجية،  الأزم��ة  نهاء  لإ
من  والعديد  والريا�ش،  ال��دوح��ة، 
�ضادة  لالإ والعاملية،  العربية  الدول 
باجلهود  مرحبني  الكويتية،  باخلطوة 
الزم��ة،  ه��ذه  لنهاء  تبذلها  التي 
والبحرين،  م��ارات،  الإ غابت  بينما 
عن  احل�ضار  يف  امل�ضاركني  وم�رص، 

كامل. ب�ضكل  امل�ضهد 
م��ارات  ل��الإ مطبق  �ضمت  ط��غ��ى 
حل  تطورات  على  وم�رص  والبحرين 

نها  اأ يبدو  ما  على  والتي  الأزمة  هذه 
تعقيب،  اأي  دون  احلل  على  قاربت 
م�رصاعيه  على  الباب  يفتح  ما  وهو 
حول  الت�ضاوؤلت  من  �ضيل  م��ام  اأ
ووج��ود  اخل��الف  ن��ه��اء  لإ رف�ضهم 
ال�ضعودية  ان  او  بينهم؟  خالفات 
م��ن��ف��ردة دون  ال��ق��رار  ات��خ��ذت  ق��د 
اأو  معهم؟  والتن�ضيق  ليهم  اإ الرجوع 
للم�ضاحلة  قطري  رف�ش  هناك  اأن 
الريا�ش  اأن  مراقبون  ويرى  معهم؟. 
نحو  بالتوجه  منفردا  موقفا  اتخذت 
من  ايا  اأن  بدليل  قطر،  مع  امل�ضاحلة 
واملنامة  ظبي  وابو  القاهرة  مطالب 
ما  وه��ذا  العتبار  بعني  ت��وؤخ��ذ  مل 

بني  تن�ضيق  اي  وج��ود  ع��دم  يوؤكد 
حم��ادث��ات  قبيل  احل�����ض��ار  رب��اع��ي 

احلالية. امل�ضاحلة 
ال�ضمت  القاهرة  التزام  ورغم  ولكن 
مع  امل�ضاحلة  ملف  ت��ط��ورات  ع��ن 
اتخذت  يبدو  ما  على  انها  ال  قطر 
الأج���واء  لتهدئة  خ��ج��ول��ة  خ��ط��وة 
ال�ضيا�ضيات  خ��الل  م��ن  قطر  م��ع 
مع  تنتهجها  كانت  التي  اخل��ربي��ة 
على  ينطبق  الأمر  وكذلك  الدوحة، 
قامت  انها  وا�ضحا  بدى  الذي  قطر 
ا�ضتهداف  جت��اه  اندفاعها  بفرملة 
ان  ال�����ض��ي�����ض��ي، ك��م��ا  ���ض��ي��ا���ض��ات 
دونالد  اأن  ف��ادت  اأ اإعالمية  تقارير 

الرئي�ش  مع  هاتفيا  حتدث  ترامب، 
ال�ضي�ضي،  الفتاح  عبد  امل�����رصي، 
على  ل��ل��م��واف��ق��ة  عليه  لل�ضغط 
فيها  دخلت  التي  امل�ضاحلة  �ضفقة 
تكون  ان  ي�ضتبعد  ول  الريا�ش. 
من  م���ارات  الإ اإ�ضتبعدت  الدوحة 
اخلليجية  الأزم��ة  نهاء  لإ تفاق  اإ اأي 
ويل  تتهم  والتي  ال�ضعودية،  مع 
لالزمة  بالتخطيط  ظبي  ابو  عهد 
قامت  ثره  اأ وعلى  �ضنعه  من  وانها 
وت�ضديد  قطر  مبقاطعة  ال�ضعودية 

عليها. احل�ضار 
ترتيب  اىل  ال�����ض��ع��ودي��ة  ت�ضعى 
قبيل  والداخلية  اخلارجية  اوراقها 
اجلديد  الأمريكي  الرئي�ش  و�ضول 
وحماولتها  ب��ي�����ش  الأ البيت  اإىل 
عربيا  امل�ضحونة  الج���واء  تهدئة 
واق��ل��ي��م��ي��ا وت��خ��ف��ي��ف ال���ت���اأزمي يف 
ح�ضاب  ع��ل��ى  ك��ان  وان  املنطقة 
جاءت  والتي  املنطقة  يف  حلفائها 
امل�ضاحلة  طريق  �ضلوك  باجتاه  اولها 
مل  التي  قطر  م��ع  الأزم���ة  ن��ه��اء  واإ
احل�ضار  ت�ضديد  يف  جهد  اأي  تدخر 
ال�ضنوات  خالل  الطرق  بكل  عليها 

املا�ضية. الثالثة 

اأخرى، متكنت  ال�شعودية والإمارات والبحرين وم�شر من جهة، وقطر من جهة  �شنوات بني  الثالث  بعد ح�شار جتاوز 
اأبو  اإحداث �شرخ بينهم بدى وا�شحا من خالل مواقف  الأخرية من حتقيق انت�شار �شاحق على دول احل�شار، وكذلك 

الأزمة. م�شتجدات  من  والقاهرة  واملنامة  ظبي 

دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  ���رصح 
املقبلة  الأمريكية  دارة  الإ باأن  ترامب 
من  وحتدث  ترامب"،  دارة  "اإ �ضتكون 
النتخابات.  نتائج  تزوير  عن  جديد 
يوم  بي�ش  الأ البيت  يف  ترامب  وقال 
�ضتكون  كيف  "�ضرنى  ال��ث��الث��اء: 
بالوليات  فزنا  ننا  لأ املقبلة،  دارة  الإ
م���ور  احل��ا���ض��م��ة، وح��دث��ت ه��ن��اك اأ
دارة  الإ باأن  "اآمل  واأ�ضاف:  رهيبة". 
ول  ترامب،  دارة  اإ �ضتكون  املقبلة 
خالل  م��ن  الأ���ض��وات  �رصقة  ميكن 
حملة  وكانت  واخلداع".  الحتيال 
جمهوريون  وم�����رصع��ون  ت��رام��ب 
قد  احل��زب  م��ن  مقربون  وحم��ام��ون 
املحاكم،  اأمام  عديدة  دعاوى  رفعوا 

النتخابات،  نتائج  على  احتجاجا 
ل��ك��ن م��ع��ظ��م امل��ح��اك��م رف�����ض��ت 
ترامب  وحت��دث  املقدمة.  ال��دع��اوى 
نتائج  ت��زوي��ر  ع��ن  م��رة  م��ن  اأك���رث 
الدميقراطيني  ل�ضالح  النتخابات 
يتم  مل  ولكن  بايدن،  جو  ومناف�ضه 
اأمام  القبيل  هذا  من  وقائع  اأي  ثبات  اإ
الأولية  النتائج  وت�ضري  بعد.  الق�ضاء 
الدميقراطي  ف��وز  اإىل  لالنتخابات 
بت�ضكيل  ب��داأ  قد  ال��ذي  بايدن  جو 
نتائج  ت�ضري  فيما  داري،  الإ فريقه 
على  بايدن  ح�ضول  اإىل  النتخابات 
النتخابي  املجمع  من  اأ�ضوات   306

لرتامب. �ضوتا   232 مقابل 
ق.د

ور�ضمية  طبية  م�ضادر  ف��ادت  اأ
ح�ضيلة  باأن  العراق  كرد�ضتان  يف 
خلفية  على  الحتجاجات  �ضحايا 
ت��اأخ��ر دف���ع روات����ب امل��وظ��ف��ني 
ارتفعت  كرد�ضتان،  يف  واقتطاعها 
ع�رصات  وخلفت  قتلى   6 اإىل 
التظاهرات  وانطلقت  اجل��رح��ى. 
كرد�ضتان  منطقة  حكومة  �ضد 
الأ�ضبوع  الرئي�ضية  واأح��زاب��ه��ا 
مبحافظة  ب��ل��دات  يف  امل��ا���ض��ي 
العراق.  �رصقي  �ضمال  ال�ضليمانية 
اأن  اإىل  حملي  طبي  م�ضدر  �ضار  واأ
مقار  حتر�ش  التي  الأمنية  القوات 
اأطلقت  جمجمال،  بلدة  يف  حزبية 

ال��ر���ض��ا���ش ع��ل��ى م��ت��ظ��اه��ري��ن 
�ضاب  مقتل  اإىل  اأدى  ما  الثنني، 
متظاهران  قتل  فيما  عاما(،   26 (
كفري  بلدتي  يف  م�ضاء  اآخ���ران 
حملي  م�ضوؤول  وفق  ودربندخان، 
ن�ضان"  الإ حلقوق  العليا  و"الهيئة 
املتظاهرون  وح��اول  ب��غ��داد.  يف 
 60 م�ضافة  على  تكية  بلدة  يف 
ال�ضليمانية،  غربي  جنوب  ك��م 
لل�رصطة،  ومقر  اأحزاب  مقار  حرق 
حرا�ش  مع  ال�ضتباكات  اأدت  فيما 
 16 ( متظاهر  مقتل  اإىل  امل��ق��ار 

. ما عا
ق.د

طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�ش  قال 
يتخذه  قد  ق��رار  اأي  اإن  اأردوغ���ان، 
املقبلة  قمته  خالل  الأوروبي  الحتاد 
ثر  يوؤ لن  بالده،  �ضد  غد،  وبعد  غدا 
التكتل  اأن  اإىل  لفتا  ن��ق��رة،  اأ على 
حيال  بنزاهة  يت�رصف  "مل  الأوروبي 

. " تركيا
متلفزة  كلمة  يف  اأردوغ��ان،  واأك��د 
قرار  "اأي  الأربعاء:  اليوم  نقرة،  اأ من 
على  الأوروب����ي  الحت���اد  يفر�ضه 
علينا"،  ثر  يوؤ لن  قمته  خالل  تركيا 
مل  الأوروب���ي  "الحتاد  اأن  م�ضيًفا 
حتى  تركيا  حيال  بنزاهة  يت�رصف 
البقاء  "�ضيوا�ضل  نه  اأ وتابع  الآن". 
ح��ال  امل��ب��اح��ث��ات يف  ع��ل��ى ط��اول��ة 
منطقة  يف  بنزاهة  اليونان  ت�رصف 
اإىل  ي�ضار  املتو�ضط".  البحر  �رصق 

اأنغيال  مل��ان��ي��ة،  الأ امل�ضت�ضارة  اأن 
اإن  �ضابق،  وقت  يف  قالت  مريكل، 
�ضيناق�ضون  الأوروبي  الحتاد  قادة 
الغاز  ع��ن  للتنقيب  تركيا  �ضعي 
يف  عليها  متنازع  مياه  يف  الطبيعي 
قمتهم  خالل  املتو�ضط  البحر  �رصق 
الأول  دي�ضمرب/كانون  يف  املقبلة 

. ملقبل ا
من�ضق  اأك��د  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
الحت���اد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ض��وؤون 
اأن  ب��وري��ل،  ج��وزي��ف  الأوروب����ي، 
���رصق  منطقة  يف  ت��رك��ي��ا  ف��ع��ال  اأ
الن�ضمام  عن  تبعدها  املتو�ضط 
على  وذل���ك  الأوروب�����ي،  ل��الحت��اد 
ا���ض��ت��م��رار  ن��ق��رة  اأ اإع���الن  خلفية 

املنطقة. تلك  يف  التنقيب 
ق.د

ف��ي��م��ا جت����اوزت ح���الت الإ���ض��اب��ة 
املتحدة  الوليات  يف  كورونا  بفريو�ش 
وتقرتب  حالة  مليون  ع�رص  اخلم�ضة 
الف،  الثالثمئة  من  الوفيات  حالت 
جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�ش  قدم 
تعامل  يقود  اأن  املنتظر  الفريق  بايدن 
على  و���ض��دد  اجل��ائ��ح��ة،  م��ع  دارت����ه  اإ
وا�ضع  نطاق  على  اللقاحات  توزيع 
الأمريكيني  باإعطاء  هدفه  لتحقيق 
الأوىل  يوم  املئة  يف  جرعة  مليون  مئة 

ال�ضلطة. يف  له 
الكونغر�ش  من  يريد  نه  اأ قال  بايدن 
لتوزيع  الكامل  التمويل  يوفر  اأن 
الوليات  اأنحاء  جميع  على  اللقاحات 
خافيري  قدم  املنتخب  الرئي�ش  املتحدة. 
الالتينية  الأ����ض���ول  ذو  ب��ي�����ض��ريا 
الكونغر�ش،  يف  ال�ضابق  والع�ضو 
واخل��دم��ات  ال�ضحة  وزارة  ليتوىل 
نتوين  اأ الدكتور  واختار  ن�ضانية،  الإ

الوطني  امل��ع��ه��د  م��دي��ر  ف��اوت�����ض��ي، 
املعدية،  م���را����ش  والأ للح�ضا�ضية 
الرئي�ش  م�ضت�ضاري  كبري  لي�ضبح 
ال��ط��ب��ي��ني ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ريو���ش 
لقاحات  وج��ود  �ضاأن  ومن  كورونا. 
على  بايدن  دارة  اإ ي�ضاعد  اأن  فعالة 
القت�ضاد  ل��ع��الج  تركيزها  حت��وي��ل 
ال���ذي ي��ع��اين ���ض��ع��وب��ات ���ض��دي��دة 
�ضجلت  حيث  كورونا  جائحة  ب�ضبب 
الف  ثالثة  نحو  املتحدة  ال��ولي��ات 
جديد  قيا�ضي  رق��م  يف  وف��اة  ح��ال��ة 
واكرث  واح��د  يوم  يف  الوفيات  لعدد 
الرئي�ش  دارة  اإ ا�ضابة.  الف  مئتي  من 
دونالد  ولي��ت��ه  املنتهية  الأم��ريك��ي 
حزمة  ق��دم��ت  جهتها  م��ن  ت��رام��ب 
و�ضتة  ت�ضعمئة  بقيمة  جديدة  حتفيز 
القت�ضاد  نعا�ش  لإ دولر  مليار  ع�رص 

اجلائحة.  من  املت�رّصر  الأمريكي 
ق.د

واجلرائم  باملجازر  حافل  �ضجل  له 
يداه  ولبنان،  فل�ضطني  يف  والقتل 
م��غ��م��و���ض��ت��ان ب��ال��دم والإره����اب، 
من  خطوة  بعد  على  يقف  واليوم 
الحتالل  لكيان  �ضفريا  يكون  اأن 
م���ارات  الإ دول��ة  ���رصائ��ي��ل��ي يف  الإ
ا�ضم  ديخرت  اآيف  املتحدة.  العربية 
اأن  بعد  العناوين  على  ا�ضتحوذ 
الإ�رصائيلي،  ال��وزراء  رئي�ش  اأعلن 
ير�ضحه  اأن  نيته  نتنياهو  بنيامني 
يف  "اإ�رصائيل"  ���ض��ف��ري  مل��ن�����ض��ب 
الفل�ضطيني  "املركز  م����ارات.  الإ
التفا�ضيل  بع�ش  ر�ضد  لالإعالم" 
يكون  لأن  املر�ضح  املجرم  حياة  حول 
ظبي.  بو  اأ يف  اإ�رصائيلي  �ضفري  اأول 
ع�ضقالن  مدينة  يف  ديخرت  اآيف  ولد 
يف  ع�ضو  وهو  1952م،  عام  املحتلة 
حزب  عن  الإ�رصائيلي  الكني�ضت 
هو  "كادميا".  عن  و�ضابقا  الليكود، 
من�ضب  �ضغل  ذ  اإ اأمنية؛  �ضخ�ضية 
الإ�رصائيلي،  ال�ضاباك  جهاز  رئي�ش 
وبرز  ال�ضابق  الداخلي  الأمن  ووزير 
يف  خدمته  ثناء  اأ اأمن  كرجل  ديخرت 
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  ويف  لبنان، 
اإحدى  على  بنف�ضه  واأ�رصف  املحتلة. 
ت�ضتهدف  كانت  التي  العمليات 
الدين  ع��ز  ال�ضهيد  كتائب  ق��ائ��د 
يف  مبا�رصًة  حامد  براهيم  اإ الق�ضام 
العملية  واأدت  2003م،  عام  اأواخر 

ق��ادة  م��ن  ث��الث��ٍة  ا�ضت�ضهاد  اإىل 
مار�ش  يف  نذاك.  اآ الق�ضام  وجماهدي 
بع�ش  مينع  اأن  ديخرت  حاول   2009
عا�ضمة  القد�ش  �ضمن  الفعاليات 
ن��ه��ا  ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��دع��وى اأ
اإ�رصائيليا  فل�ضطينيا  اتفاقا  تعار�ش 
ال�ضلطة  تنظمه  ن�ضاط  اأي  مينع 
عن  م�ضوؤول  وك��ان  الفل�ضطينية. 
ارتكبها  التي  اخلروقات  من  العديد 
ن�ضاين  الإ الدويل  للقانون  الحتالل 
وبعد  ن�����ض��ان.  الإ ح��ق��وق  وق��ان��ون 
ارتكبها  التي  اجلرائم  من  �ضل�ضلة 
املحتلة  الأرا���ض��ي  يف  عمله  خ��الل 
للجهاز  مديرا  اأ�ضبح  حتى  ت��درج 
العقوبات  ف��ر���ش  ال���ذي  م��ن��ي  الأ
من  الفل�ضطينيني  على  اجلماعية 
وتعذيب  وقتل  بيوت  وهدم  اعتقال 
عمله  بداأ  وح�ضار.  التنقل  من  ومنع 
نف�ضه  ور�ضح  متاأخرا،  ال�ضيا�ضة  يف 
الإ�رصائيلي،  الكني�ضت  لع�ضوية 
ا�ضتمرار  نتيجة  ع�ضوا  واأ�ضبح 
"اإ�رصائيل"  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��وج��ه 
ن��ح��و ال��ت��ط��رف ورف�����ش اإع��ط��اء 
وبح�ضب  ح��ق��ه��م.  الفل�ضطينيني 
ال�ضفري  هوية  فاإن  العربية؛  التقارير 
���ض��ت��ك��ون حم��ل خ��الف��ات ج��دي��دة 
بني  ما  الإ�رصائيلية،  احلكومة  يف 
غانت�ش  بيني  وحليفه  نتنياهو 
وزي���ر احل���رب ورئ��ي�����ش ال����وزراء 

ال��ب��دي��ل، ال���ذي مل 
ذا  اإ فيما  بعد  يقرر 
خيار  �ضيدعم  ك��ان 
يقرتح  اأم  نتنياهو 
اأخ���رى.  �ضخ�ضية 
وق���ال���ت م�����ض��ادر 
نتنياهو:  من  مقربة 
ن��������ه ي�����رى يف  "اإ
ثقة  م��وق��ع  دي��خ��رت 
مرموقة  و�ضخ�ضية 
حتقق  اأن  باإمكانها 
خا�ضًة  النجاحات، 

رئي�ًضا  �ضنوات  لعدة  ك��ان  ن���ه  واأ
ال  �ضوؤ على  ا  وردًّ ال�ضاباك".  جلهاز 
من�ضب  يف  للعمل  ا�ضتعداده  حول 
نه  اإ ديخرت  ق��ال  رفيع،  دبلوما�ضي 
ي�ضعى  ول  منا�ضب،  عدة  يف  يخدم 

اآخر. من�ضب  لأي 
تناف�ش  اأخ���رى  �ضخ�ضية  وي��وج��د 
املعروف  وهو  املن�ضب،  على  ديخرت 
جمل�ش  ف��راد  اأ اأحد  "ماعوز"،  با�ضم 
رئي�ضه  من  ومقرب  القومي،  الأمن 
ماعوز  لعب  حيث  �ضبات،  بن  مئري 
التفاقيات  يف  للغاية  ن�ضًطا  دوًرا 
الإمارات  مع  ليها  اإ التو�ضل  مت  التي 
ال�ضحف  وب��ح�����ض��ب  وال��ب��ح��ري��ن، 
اإىل  ينظر  نتنياهو  ف��اإن  ال��ع��ربي��ة، 
ال�ضفري  ملن�ضب  ثاٍن  كمر�ضح  ماعوز 

الإمارات. لدى 

جمرد  ذل��ك  ك��ل  اأن  اإىل  ���ض��ارت  واأ
اأي  الآن  حتى  تتلق  ومل  تقييمات، 
بذلك  ا  ر�ضميًّ اإخ��ط��اًرا  موؤ�ض�ضة 
الإ�رصائيلي  اخلارجية  وزير  وطلب 
�ضخ�ش  تعيني  اأ�ضكنازي،  غابي 

ال�ضفري. من�ضب  يف  مهني 
بني  ات�ضالت  اأي  الآن  توجد  ول 
ذل��ك،  ح��ول  ���ض��ك��ن��ازي  واأ نتنياهو 
ن��ه  اإ اخل��ارج��ي��ة:  وزارة  قالت  حيث 
يف  املتوقع  ال�ضفارة  افتتاح  بعد 
ال�ضفري  تعيني  �ضيتم  املقبل،  يناير 

رفيًعا. ا  دبلوما�ضيًّ ممثاًل  و�ضيكون 
بو  اأ ال�ضفارة يف  تفتح  اأن  املقرر  ومن 
حفل  خالل  من  املقبل،  ال�ضهر  ظبي 
التجهيز  يجرى  وال��ذي  "حانوكا"، 
اخلارجية  وزارة  عن  ممثلني  من  له 
�ضيح�رصه  ح��ي��ث  ���رصائ��ي��ل��ي��ة،  الإ

ال�ضخ�ضيات. من  العديد 
ق.د

الإ�رصائيلي  الحتالل  جي�ش  اأعلن 
�رصقة  يف  اأج��راه  حتقيق  نتائج  عن 
تقع  ع�ضكرية  قاعدة  من  اأ�ضلحة 
اللبنانية  احل����دود  م��ن  ب��ال��ق��رب 
العربية  القناة  ف��ادت  واأ ال�ضورية. 
الإ�رصائيلي  اجلي�ش  ب��اأن  ال�"13، 
�رصقة  يف  حتقيقه  ن��ت��ائ��ج  اأع��ل��ن 
���ض��ل��ح��ة م��ن ق��اع��دة  ع�����رصات الأ
قبل  البالد،  �ضمايل  تقع  ع�ضكرية 
قائد  ي�ضمى  ما  وكان  اأ�ضهر.  عدة 
قرر  قد  ال�ضمالية  املنطقة  قيادة 
يف  وق��ع  ال��ذي  احل��ادث  ب�ضبب  ن��ه  اأ
يتم  لن   ، قليلة  اأ�ضهر  قبل  ال�ضمال 

الأربع  لل�ضنوات  اللواء  قائد  ترقية 
برتبة  �ضابط  وخ�ضوع  املقبلة، 
قالة  واإ ديبية،  تاأ لإج���راءات  مقدم 
الإلكرتوين  املوقع  واأك��د  اآخ��ري��ن. 
اجل��ي�����ش  اأن   ،"0404" ال��ع��ربي 
من  الث��ن��ني،  انتهى،  الإ�رصائيلي 
�رصقة  يف  م��و���ض��ع  حتقيق  اإج����راء 
���ض��ل��ح��ة م��ن ق��اع��دة  ع�����رصات الأ
اإىل  م�ضريا  البالد،  �ضمايل  ع�ضكرية 
مر  جلل"  "حدث  مبثابة  احل��ادث  اأن 
خطريا  حتول  ويعك�ش  اجلي�ش،  به 
الإ�رصائيلي،  اجلي�ش  اأروق��ة  داخ��ل 
واإخفاقات  ثغرات  لوجود  نتيجة 

الك�ضف  اأو  تعريتها  مت  قد  خمتلفة 
ل��ك��رتوين  الإ امل��وق��ع  واأك���د  عنها. 
�ضباط   8 حماكمة  مت  ن��ه  اأ العربي 
القاعدة  اأم��ن  ج��ه��از  يف  مناوبني 
م��ام  اأ احل���ادث،  ي��وم  الع�ضكرية، 
الإهمال،  بتهمة  الفرقة  قائد  نائب 
�ضار  واأ ليهم.  اإ التوبيخ  توجيه  ومت 
قد  الإ�رصائيلي  اجلي�ش  اأن  اإىل  املوقع 
بني  اأجري  م�ضرتكا  حتقيقا  اأن  اأكد 
التابعه  الع�ضكرية  التحقيق  �رصطة 
العامة،  الإ�رصائيلية  ال�رصطة  مع  له 
امل�ضتوى  على  ج��اري��ا  ي���زال  ول 
وك��ان  ال�����ض��ارق.  ملعرفة  اجلنائي، 

الإ�رصائيلي،  الأرك��ان  هيئة  رئي�ش 
و�ضف  قد  كوخايف،  اأفيف  اجل��رنال 
قاعدة  من  اأ�ضلحة  �رصقة  عملية 
اللبنانية  احل��دود  ق��رب  اإ�رصائيلية 
ف��ادت  واأ للغاية".  "خطرية  نها  باأ
باأن  هايوم"،  "ي�رصائيل  �ضحيفة 
لرئي�ش  ق��دم  الإ�رصائيلي  اجلي�ش 
ك��وخ��ايف،  ف��ي��ف  اأ الأرك����ان،  هيئة 
حادثة  يف  الأويل  التحقيق  نتائج 
ع�ضكرية  قاعدة  من  اأ�ضلحة  �رصقة 
من  ال�ضاد�ش  يف  وقعت  ال�ضمال،  يف 

املا�ضي. يلول  �ضبتمرب/اأ �ضهر 
ق.د

جمرم حرب مر�شح ملن�شب �شفري "اإ�شرائيل" بالإمارات

الإعالن عن نتائج حتقيق �شرقة اأ�شلحة من قاعدة ’ا�شرائيلية’ قرب لبنان

ترامب ل يزال ياأمل بولية رئا�شية 
ثانية

ارتفاع �شحايا الحتجاجات يف 
كرد�شتان العراق اإىل 6 قتلى 

الرئي�ش الرتكي يتحدى الحتاد 
الأوروبي

بايدن يخطط للقاح 100 مليون 
اأمريكي يف 100 يوم
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خالل حفل نظم من طرف وزارة الثقافة

ت�شليم جائزة رئي�ش اجلمهورية للمبدعني ال�شباب 
معا�شي" "علي 

قراءة / حممد علي
---------------- 

متنح  ال�ضنة،  لهذه  طبعتها  ويف 
الأع��م��ال  لأح�ضن  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
و  )ال��رواي��ة  الأدب  جم��الت  يف 
املو�ضيقى،  وامل�����رصح،  ال�ضعر( 
و  الت�ضكيلية  الفنون  الرق�ش، 

ال�ضينما. كذا 
جلنة  منحت  الأدب،  جمال  يف  و 
عبد  يرتاأ�ضها  التي  التحكيم، 
الأوىل  اجلائزة  بو�رصاكي،  احلليم 
مدرق  �ضباح  للكاتبة  للرواية 
مع  "وطن  رواي��ت��ه��ا  ع��ن  ن��ارو 
حت�ضلت  فيما  التنفيذ"،  وق��ف 
ال��ك��ات��ب��ت��ان ح��م��ي��دة ���ض��ن��ويف 
زبدة  �ضيا  اآ وب�رصى  )النهاية( 
على  اأح��د(  يح�ضن  ل  )ال�ضبار 
على  والثالثة  الثانية  املرتبة 

لتوايل. ا
حت�ضل  ال�ضعر،  يخ�ش  وفيما 
اجلائزة  على  فالح  رابح  ال�ضاعر 
ال�ضاعر  ان��ت��زع  فيما  الأوىل، 
الثانية  املرتبة  بو�ضياف  عا�ضور 

الثالثة. املرتبة  برية  وفار�ش 
منحت  فقد  الرابع،  الفن  جلنة  اأما 
ثيزيري  للفنانة  الأوىل  اجلائزة 
م�رصحيتها  ع��ن  ي��و���ض��ف  ب��ن 

اجلائزة  ما  اأ العازفة".  "موندرام 
من  فكانت  وال��ث��ال��ث��ة  الثانية 
بونا�رص  في�ضل  الفنان  ن�ضيب 
و�ضمية  ق��رط��ب��ة(  اإىل  )ت��ذك��رة 

التوايل. على  )تامنفلة(  بوناب 
منحت  املو�ضيقى،  جم��ال  ويف 
للفنان  الأوىل  اجل��ائ��زة  اللجنة 
عمله  عن  مزاري  زهري  واملوؤلف 
Ev -E "
كانت  فيما   ،"+sion musicale
من  وال��ث��ال��ث��ة  الثانية  اجل��ائ��زة 
الطيب  بلقا�ضم  الفنانني  ن�ضيب 
على  بو�ضيخي  اأحمد  و  تومي  بن 

لتوايل. ا
فقد  ال��رق�����ش،  جم���ال  يف  م���ا  اأ

الأوىل  اجل��ائ��زة  اللجنة،  منحت 
بلمهل  اأيوب  ن�رصالله  للراق�ش 
فيما  "كاتار�ضي�ش"،  عر�ضه  عن 
من  والثالثة  الثانية  اجلائزة  كانت 
�ضدوقي  عبدال�ضمد  ن�ضيب 
زكريا  ويحيى  حياتنا(  )عر�ش 

التوايل. على  لو(  ماذا  )عر�ش 
الت�ضكيلية،  الفنون  جمال  ويف 
الهدى  ن��ور  الفنانة  حت�ضلت 
عن  الأوىل  اجلائزة  على  �ضوتلة 
فيما  اإفريقيا"،  يف  "املراأة  عملها 
والثالثة  الثانية  املرتبة  يف  حلت 
دربال  �ضادية  الفنانتني  تواليا 
بن  وعبلة  احل���رب(  )ك��واب��ي�����ش 

الأحذية(. )ما�ضح  �ضايبة 

وال�ضمعي  ال�ضينما  يخ�ش  وفيما 
الأوىل  اجلائزة  منحت  الب�رصي، 
عمله  ع��ن  م�����ض��ع��ودي  لب�ضري 
الثانية  اجل��ائ��زة  م���ا  اأ "رحيم"، 
ن�ضيب  م��ن  فكانت  وال��ث��ال��ث��ة 
يف  )جميلة  حراث  عبدالرحمان 
زم��ن احل���راك( وع��ب��دال��ل��ه ق��ادة 

ماكا�ش(. ول  )كاين 
اللجنة  منحت  اأخرى،  جهة  ومن 
م��زاري  ل��ب��الل  خا�ضة  ���ض��ادة  اإ
ويو�ضف  عمار  بن  الدين  وتقي 

بوكاف. الطاهر  وحممد  جواين 
والفنون،  الثقافة  وزيرة  وقامت 
اجلوائز  بت�ضليم  دودة  بن  مليكة 
على  اأك���دت  ح��ي��ث  ل��ل��ف��ائ��زي��ن، 
بربوز  �ضمحت  اجلائزة  ه��ذه  اأن 
بريقها  ملع  �ضابة  جزائرية  مواهب 

الدولية. ال�ضاحة  على 
ل��ل��ت��ذك��ري، ا���ض��ت��ح��دث��ت ج��ائ��زة 
للمبدعني  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش 
معا�ضي"  "علي  ال�����ض��ب��اب 
تخ�ض�ش  ح��ي��ث   2008 �ضنة 
جمالت  يف  ب��داع  اإ كل  ة  ملكافاأ
ن�ضو�ش  �ضعر،  )رواي��ة،  الأدب 
ال�ضينما،  واملو�ضيقى،  م�رصحية( 
الرق�ش  ال��ب�����رصي،  ال�ضمعي 

الت�ضكيلية. الفنون  وكذا 

نظم  حفل  خالل  وهذا  جوائزهم  معا�شي"،  "علي  ال�شباب  للمبدعني  اجلمهورية  رئي�ش  بجائزة   24 الـ  الفائزون  ا�شتلم 
ب�شطارزي". الدين  "حمي  الوطني اجلزائري  بامل�شرح  والفنون  الثقافة  من طرف وزارة 

الثقافة  وزارة  مبقر  عقد 
بالعا�ضمة  وال��ف��ن��ون 
الأم��ني  جمع  اجتماع 
ال����ع����ام ل����ل����وزارة 
ورئ���ي�������ش دي��وان��ه��ا 
وب��ع�����ش اإط��ارات��ه��ا 
جمموعة  ع��ن  مبمثلني 

اجلزائريني  ال�ضينمائيني  التقنيني 
للوزارة. بيان  ح�ضب   ،)CTCA (
وا���ض��ت��م��ع اإط�����ارات ال����وزارة 
املجموعة  ممثلي  لن�ضغالت 
امل��ت��م��ح��ورة ح���ول ال��ق��ان��ون 
لل�ضينما  امل��ه��ن��ي  ���ض��ا���ض��ي  الأ
والجتماعية  املهنية  والو�ضعية 
ب��الإ���ض��اف��ة  ال�ضينما  ل��ع��م��ال 
لل�ضينما  املهنية  البطاقة  اإىل 

امليدانية. والر�ضكلة  والتكوين 
وزيرة  الإط��ار  هذا  يف  والتقت 
دودة  ب���ن  م��ل��ي��ك��ة  ال��ق��ط��اع 
مرافقة  "اأكدت  حيث  املجتمعني 
الفئة"  هذه  م�ضاريع  يف  الوزارة 
الذي  بالتكوين  تعلق  ما  خا�ضة 
م�ضتوى  من  الرفع  نه  �ضاأ من 
ال�ضمعي  ن��ت��اج  والإ ال�ضينما 
ياهم  اإ حاثة  اجلزائر  يف  الب�رصي 
نف�ضهم  اأ تنظيم  "�رصورة  على 
اأو  ج��م��ع��وي  اإط���ار  يف  ���ض��واء 

ميثلهم". نقابي 
"م�رصوع  عن  الوزيرة  وك�ضفت 
العمل  عالقات  ينظم  قانون" 
والعاملني  بالفنانني  اخلا�ضة 
من  �ضيمكن  ما  الفني  احلقل  يف 
الفنان  حقوق"  على  "احلفاظ 

عالقتهم"  و"ي�ضبط  واملهنيني 
م���ع خم��ت��ل��ف امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
اجلميع  باملنا�ضبة  داعية  املجال، 
دورية  لقاءات  يف  للم�ضاركة 
اجليد  "التطبيق  على  لل�ضهر 
بعد  القانون  لفحوى  ميدانيا 

�ضدوره".
العمل  على  املجتمعون  واتفق 
ال��ث��ن��ائ��ي ل��ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات 
واإيجاد  والقانونية  التنظيمية 
من  الفئة  ل��ه��ذه  دائ��م��ة  ح��ل��ول 
ه��ذا  لي�ضبح  الفنية  ����رصة  الأ
للوزارة  حقيقيا  �رصيكا  التنظيم 
مهنيي  فئة  يخ�ش  ما  كل  يف 
يقول  ككل،  والقطاع  ال�ضينما 

ن. لبيا ا
وك����ان ك��ات��ب ال���دول���ة ل��دى 
بال�ضناعة  امل��ك��ل��ف  ال����وزارة 
يو�ضف  ال�����ض��ي��ن��م��ات��وغ��راف��ي��ة 
ب�����ض��ري ���ض��ح��ريي ق��د ع��ق��د يف 
وطنية  جل�ضات  املا�ضي  فرباير 
وزراء  عدة  بح�ضور  لل�ضينما 
تقنيي  خ�����ض��و���ض��ا  ���ض��م��ل��ت 
للعديد  تطرقوا  الذين  ال�ضينما 
يف  يعي�ضونها  التي  امل�ضاكل  من 

امليدان.
ق/ث

روؤى  �ضبكة  ق��ري��ب��ا  �ضتنظم 
ل���الإع���الم ال��ك�����ض��ف��ي، وه��ي 
م��ن�����ض��ة ك�����ض��ف��ي��ة اإع��الم��ي��ة 
خمت�ضة  ل��ك��رتون��ي��ة،  اإ رقمية 
الطبعة  الك�ضفي،  ب��ال�����ض��اأن 
لالإعالم  روؤى  ملنتدى  الثانية 
تاأتي  الثانية  الطبعة  الك�ضفي، 
والتي  الأوىل،  الطبعة  جناح  بعد 
و�ضدى  وا�ضعا  جتاوبا  �ضهدت 
هذه  �ضتعرف  فيما  ي��ج��اب��ي��ا،  اإ
الور�ضات  عديد  قامة  اإ الطبعة 
مثل:  وم�ضمونا  �ضكال  املختلفة 
الت�ضوير  ال�ضحفي،  التحرير 
الت�ضميم  املونتاج،  الح��رتايف، 
التلفزيوين  التقدمي  اجلرافيكي، 
املكتوبة  ال�ضحافة  ذاع��ي،  والإ
ل���ك���رتون���ي���ة وال��رق��م��ي��ة،  والإ
ال�ضباب  اهتمامات  لتحاكي 
وامل��ه��ت��م��ني، وت��رب��ط امل��وه��ب��ة 
الواقع،  اأر�ش  على  املهمة  بدعم 
ال��ط��اق��ات  يف  وال���ض��ت��ث��م��ار 
يف  ال��ك��ف��اءة  ذات  ال�ضبانية 
ه���ذا امل��ج��ال، وال��ذي��ن ي��راه��ن 
عاليا  ال��ت��ح��دي  ل��رف��ع  عليهم 
وفق  والأج��ود  الأف�ضل  وتقدمي 
قبل  من  ومعرفة  تقدير  ح�ضن 
�ضا�ضية  اأ مل��وا���ض��ي��ع  املعنيني 
وغايتها  ن�����ض��ان  الإ حم��وره��ا 

الك�ضفي  ف��الإع��الم  ن�����ض��ان،  الإ
املبنى  يف  خ�����ض��و���ض��ي��ات  ل��ه 
كو�ضيلة  الإعالم  اأن  ذ  اإ واملعنى، 
قائما  جناحه  يبقى  وم�ضمون 
وال��دراي��ة  القيادة  ح�ضن  على 
الطاقات  ا�ضتثمار  من  والتمكن 
وامل�����وارد ال��ب�����رصي��ة وامل��ادي��ة 
اإىل  وترقى  ت�ضمو  ه��داف  اأ وفق 
قمة  على  ترتبع  راق��ي��ة  درج��ة 
ن�ضاين  والإ الك�ضفي  التطلع 
والإع���الم���ي ع��ن��دم��ا حت��اك��ي 
خدمة  وحميطه،  ن�ضان  الإ م�ضري 

العربي. للمواطن 
الك�ضفي  العمل  وي�ضكل  هذا 
القتدار  عند  ت��وازي  مدر�ضة 
م��در���ض��ة  ه��م��ي��ت��ه��ا،  اأ ف��ه��م  يف 
حيث  والعائلة،  واملجتمع  البيت 
اإم��ك��ان��ات  تنمية  على  تعمل 
وتهذيبها  وتنظيمها  ال�ضباب 
ي�ضتحوذ  م��درو���ش  �ضكل  يف 
�ضيتم   فيما  اجلميع،  اهتمام  على 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم 
ونقل  وال��ن��دوات  والتغطيات 
التي  باملن�ضة  اليومية  الأخبار 
���ض��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات، 
املتتبعني  لإغ��راء  مفيدة،  اأخبار 

عليها. قبال  الإ اأجل  من 
يو�ضف بن   . خل�رص   . اأ 

والفنون  الثقافة  وزارة  اأ�ضارت 
بيان  يف  املن�رصم  ثنني  الإ ي��وم 
ت�ضنيف  ملف  �ضحب  مت  نه  اأ لها 
اق��رتح  ال��ذي  ال��راي  مو�ضيقى 
ال�  ال���دورة  تنظيم  جلنة  على 
امل�ضرتكة  احلكومية  للجنة   15
حل��م��اي��ة ال���رتاث ال��ث��ق��ايف ال��ال 
تنظيمها  وامل��رت��ق��ب  م����ادي 
و19   14 ب��ني  م��ا  اف��رتا���ض��ي��ا 

من  ب��ط��ل��ب  اجل����اري  دي�����ض��م��رب 
يت�ضنى  حتى  الو�ضية  ال��وزارة 
بعنا�رص  امل��ل��ف  ت��دع��ي��م  ل��ه��ا 
والإج���راءات  تتما�ضى  جديدة 
الهيئات  ت�ضرتطها  التي  التقنّية 
العاملية  للمنظمة  ال�ضت�ضارّية 
ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 
يف   لعر�ضه  متهيدا  "اليون�ضكو" 

القادمة. الدورة 

وك���ان���ت اجل����زائ����ر وت��ون�����ش 
قدمت  قد  واملغرب  وموريتانيا 
"علوم  ل��ت�����ض��ن��ي��ف  م��ل��ف��ات 
نتاج  باإ مرتبطة  عملية  وتقنيات 
ملف   40 ب��ني  الك�ضك�ش"من 
اللجنة  ع��ل��ى  ع��ر���ش  ت��ر���ض��ح 
يف  �ضتف�ضل  والتي  املخت�ضة 
التمثيلّية  القائمة  يف  ت�ضجيلهم 
�ضنة  العاملي  الثقايف  للرتاث 

.2020
عنا�رص   6 اجل��زائ��ر  وحت�����ض��ي 
التمثيلية  القائمة  يف  مدرجة 
ل��ل��ي��ون��ي�����ض��ك��و وه���ي اه��ل��ي��ل 
ق�������ورارة، ل��ب��ا���ش ال��ع��ر���ش 
باملولد  الحتفال  التلم�ضاين، 
وام��زاد،  تيميمون  يف  النبوي 
ال�ضيخ،  �ضيدي  اولد  رك��ب 

وال�ضبوع. ال�ضبيبة  احتفال 
لليوني�ضكو  �ضبق  ن��ه  اأ يذكر 

كيايل  نظام  اإدراج   2018 �ضنة 
مادي  ل  كرتاث  "الفوقارة"  املاء 

احلماية. ي�ضتدعي 
�ضتدر�ش  يام،  اأ �ضتة  مدى  وعلى 
احلكومية  للجنة   15 ال�  الدورة 
الثقايف  الرتاث  حلماية  امل�ضرتكة 
�ضتنعقد  ال��ت��ي  امل����ادي،  غ��ري 
اف��رتا���ض��ي��ا ب�����ض��ب��ب ج��ائ��ح��ة 
مر�ضحا  م��ل��ف��ا   42 ك���ورون���ا، 
التمثيلية،  القائمة  على  ليدرج 
اأخرى  ملفات  اأربعة  على  عالوة 
الذي  املادي  غري  بالرتاث  تتعلق 

عاجلة. حماية  يتطلب 
عرب  ال��ن��ق��ا���ض��ات  و���ض��ت��ب��ث 
الأ���ض��ل��ي��ة،  بلغتها  ن��رتن��ت  الإ
الفورية  الرتجمة  اإىل  اإ�ضافة 
والفرن�ضية  الإجنليزية  باللغتني 

اليون�ضكو. موقع  على 
ق/ث

اجل���زائ���ري  امل��م��ث��ل  ت����وج   
بجائزة  الأحد  جياليل  بوجمعة 
داء  اأ لأح�ضن  الذهبية  الزيتونة 
القد�ش  مهرجان  يف  رج��ايل 
اخلام�ش  ال��دويل  ال�ضينمائي 
فيلم  يف  دوره  عن  )فل�ضطني( 
للمخرجة  الزمان"  اآخ��ر  "اإىل 
ما  ح�ضب  ���ض��وي��خ  ي��ا���ض��م��ني 

املنظمون. اأعلن 
هذه  جياليل  بوجمعة  وتقا�ضم 
ال�ضوري  املمثل  مع  اجل��ائ��زة 

يف  دوره  ع��ن  زي����دان  مي���ن  اأ
 " املكتملة  غري  "الرحلة  فيلم 
�ضعيد. جود  ال�ضوري  للمخرج 

اآخر الزمان"  "اإىل  وقد نال فيلم 
 2017 �ضنة  نهاية  اأخرج  الذي 
ليا�ضمني  مطول  فيلم  اأول  وهو 
اجلوائز  م��ن  العديد  �ضويخ، 
البحر  مهرجان  يف  ال��دول��ي��ة 
ال�ضينمائي  املتو�ضط  بي�ش  الأ
م��ه��رج��ان  ويف  ع��ن��اب��ة  يف 
ال��دويل  ال�ضينمائي  م�ضقط 

مهرجان  ويف  عمان(،  )�ضلطنة 
والتلفزيون  لل�ضينما  اإفريقيا 

.)Fespaco ( واغادوغو  يف 
جياليل  بوجمعة  املمثل  وكان 
نال جائزة عن دوره يف هذا  قد 
ال��دويل  املهرجان  يف  الفيلم 
�ضال  يف  املراأة  ل�ضينما   12 ال� 

املغرب(. )�ضمال 
ق���ي���م م��ه��رج��ان ال��ق��د���ش  واأ
ال��ذي  ال���دويل  ال�ضينمائي 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ���ض�����ض��ت��ه  اأ

مع  بال�رصاكة  الفل�ضطينية 
فل�ضطينية  ثقافية  جمعيات 
العام  ه��ذا  عربية،  دول  وم��ن 
ب�ضبب  افرتا�ضية  ن�ضخة  يف 

كورونا. فريو�ش  جائحة 
ه��ذا  ق��ي��م  اأ  ،2019 �ضنة  يف 
 12 يف  واحد  اآن  يف  املهرجان 
اجلزائر  ذلك  يف  مبا  عربية  دولة 
ال�����ض��ودان،  ليبيا،  ول��ب��ن��ان، 

وم�رص. تون�ش 
ق/ث

وزارة الثقافـة والفنـون ت�شتمـع 
لن�شغـالت ممثليـن عن جمموعـة 

التقنييـن ال�شينمـائييـن اجلزائرييـن

تعزيزا لالإعالم املتخ�ش�ش

�شبكة روؤى تنظم الطبعة الثانية ملنتدى 
روؤى لالإعالم الك�شفي

�شحب ملف اإدراج مو�شيقى الراي يف الرتاث العاملي من دورة 2020

الفنان بوجمعة جياليل يتوج يف مهرجان القد�ش



اشهار العدد13
الخميس 10 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 25 ربيع الثاني 1442هـ2145

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
                                                         تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 4/412، من ق اإم ا

- بناءا على طلب ال�شيد : حاج حمدري بلقا�شم العنوان : قرية هلتلة دائرة احلمادية. ولية برج بوعريريج - بناء على ال�شند التنفيذي املتمثل يف: امر اداء 
ال�شادر عن حمكمة الرباح. - مكتب الرئي�ش ،بتاريخ: 19/11/14، رقم الرتتيب : 19/00167 - بناء على الإذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ ر�شمي بجريدة 
يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�ش حمكمة الوادي، بتاريخ : 2020/12/03، حتت رقم : 20/00578. نحن الأ�شتاذ بو�شبيع �شالح عادل حم�شر ق�شائي 
لدى حمكمة الوادي دائرة اإخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء الوادي و الكائن مكتبنا ب�شارع الب�شري العمامرة بالوادي كلفنا املنفذ عليه : موؤ�ش�شة ال�شغال الكربى و ا�شغال 
الطرقات و املطارات مائدة عبد الباقي العنوان: حي النور بلدية البيا�شة - ولية الوادي مب�شمون ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�شي ب: نامر املدينة 
موؤ�ش�شة الأ�شغال الكربى واأ�شغال الطرقات واملطارات مائدة عبد الباقي الكائن مقرها حي النور بلدية البيا�شة ولية الوادي . بان توؤدي اىل الدائن حاج 
حمدري بلقا�شم مبلغ الدين املقدر ب 24.540.450.00 دج )اربعة وع�شرون مليون وخم�شمائة واربعون الف واربعمائة وخم�شون دينار جزائري( بال�شافة 
اىل م�شاريف تبليغ هذا المر اىل املدينة والقول بالرجوع الينا يف حالة الإ�شكال . بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية - و ذلك يف مهلة خم�شة 
ع�شرة )15( يوما اعتبارا من تاريخ اآخر اإجراء يف التبليغ طبقا لن�ش املادة 412 من ق اإم اإو اإل نفذ جربا و بكل ما  اتقدم حررنا هذا املح�شر للعمل به وفقا لل
قانون.                                                                                                                                                                                                                                                         املح�شـر الق�شـائي

مكتب العمومي للمح�شر الق�شائي
الأ�شتاذ بو�شبيع �شالح عادل حم�شر ق�شائي لدى حمكمة الوادي

�شارع ب�شري العمامرة بالوادي
ملف الرقم :2020/1325.

ح�شوريا  علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت    -
ــراغ  اإف املو�شوع/  يف  الرتجيع.  ــوى  دع ال�شكل/قبول  يف  ابتدائيا/ 
فهر�ش  حتت   2020-02-26 بتاريخ  فيه  الف�شل  قبل  ال�شادر  احلكم 
املنجزة  العقلية   اخلربة  تقرير  على  امل�شادقة  ومعه   رقم:151-20 
رقم    2020-07-01  : بتاريخ  املودع  مرباح  علي  الدكتور  طرف  من 
20-00043 وبالنتيجة الق�شاء بتوقيع احلجر على امل�شمى ح�شيني اأحمد 
ابن  ال�شعانبة،   مبتليلي    1992-08-22 بتاريخ  املولود  الهادي  عبد 
مقدما عنه  ليلى  املرجعة ح�شيني  وتعيني  براهيم جميلة.   عمار ومولي 
لرعايته وت�شيري �شوؤونه القانونية والإدارية واأمر �شابط احلالة املدنية 
لبلدية متليلي  بالتاأ�شري باحلجر على �شهادة ميالد املحجور عليها  ب�شعي من 

النيابة. حتميل املرجعة امل�شاريف مبا فيها م�شاريف اخلربة. 
باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�شة  جهارا  به  واأف�شح  احلكم   اأ�شدر  بذا 
وامني  الرئي�ش  نحن  طرفنا  من  اأ�شله  ليوقع  اأعاله  املذكورين  والزمان 

ال�شبط.  

حكـــــــــــــــــــم 
ابتدائيا  الأ�شرة علنيا  �شوؤون  ق�شايا  ف�شلها يف  املحكمة حال  - حكمت  
على  امل�شادقة   /1 املو�شوع:  يف  الدعوى.  ال�شكل/قبول  يف  ح�شوريا: 
ن�شرية  لكموتة  الدكتورة  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  تقرير 
رقم  حتت   07/11/2018 بتاريخ  املحكمة  �شبط  اأمانة  لدى  املودعة 
48/18 وبالنتيجة احلجر على املرجع �شدها طواهرية ابت�شام املولود 
اأحمد وطواهرية زهرة وعلى  ابنت  بجامعة   05/08/1985 بتاريخ 
�شابط احلالة املدنية لبلدية جامعة اأن يقوم بالتاأ�شري باحلجر وتعيني 
تعيني  املدنية.2/  احلالة  وب�شجالت  ميالدها  عقد  هام�ش  على  املقدم 
باأن  واإلزامه  عليها  مقدما  �شدها  املرجع  عم  حممد  طواهرية  املرجع 
والقانونية،  والجتماعية  ــة  والداري املالية  �شوؤونها  بــاإدارة  يقوم 
ون�شر هذا احلكم يف جريدة يومية وطنية وحتميل املرجع بامل�شاريف 
العلنية  باجلل�شة  جهارا  به  واأف�شح  احلكم  هذا  �شدر  بذا  الق�شائية. 
من  ا�شله  وقع  ول�شحته  اأعاله  املذكوران  واملكان  بالتاريخ  املنعقدة 

طرفنا نحن الرئي�شة واأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ايليزي
دائرة ايليزي
بلدية ايليزي

مكتب اجلمعيات
رقم:23/ 2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتجديد جمعية حملية
. طبقا لأحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات . بناءا على املر�شوم التنفيذي رقم 75 - 74 
2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأ�شا�شي النموذجي املطبق على النادي الريا�شي الهاوي  16 فرباير  1436 املوافق  26 ربيع الثاين عام  املوؤرخ يف 
اإيليزي املقيمة : ايليزي .  2020/11/16 اإيداع ملف جتديد اجلمعية : امل�شماة: النادي الريا�شي للهواة تقنتورين بلدية  املعدل و املتمم مت هذا اليوم 

يرتاأ�شها ال�شيد: خماية عبد اهلل تاريخ و مكان الزدياد 1986/01/25 باإيليزي . العنوان ال�شخ�شي: حي ال�شالم اإيليزي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية النعامة
دائرة م�شرية
بلدية م�شرية

م�شلحة ال�شوؤون العامة
الرقم 41/ 2020

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
�شفر   18 يف  12/06/املوؤرخ  القانون  18من  املادة  لحكام  طبقا 

املتعلق  2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
مذكرة  07/12/2020ا�شتالم  الــيــوم  هــذا  مت  باجلمعيات 
  41/2020 رقم  حتت   12/11/2020 يف  املوؤرخة  التعديالت 
للجمعية املحلية امل�شماة : النادي الريا�شي الهاوي الوفاق للكاراتي 

دو لبلدية م�شرية امل�شجلة حتت رقم 03 بتاريخ 03/02/2020
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املواطنة واملجتمع
بقلم: د/معاذ عليوي

يعّد مفهوم املواطنة عن�رصاً اإيجابيًا فعاًل يف بناء عقٍد اجتماعي 
جديد بني املواطن واملجال ال�ضيا�ضي) الدولة( حيُث ينُم عن ذلك 
�ضياغة فل�ضفٍة الإنتماء والوطنية للدولة، ي�ضت�ضعر جميع اأفراد 

ال�ضعب باأن لهم حقوٌق وعليهم واجبات.
املواطنة  بني  العالقة  طبيعة  بتو�ضيح  نبداأ  اأن  قبل  لنا  بد  ل 
واملجتمع وكيف يوؤثر كالهما يف بناء جمتمٍع واٍع مدرك حلجم 
تعريٍف  علينا �ضياغِة  يتوجب  عاتقه،  امللقاءة على  م�ضوؤولياته 
وعلماء  والقراّء  الباحثني  عليه  يجمُع  املواطنة  ملفهوم  �ضامل 
التعريف  باأهمية  وال�ضيا�ضات  القوانني  ووا�ضعي  الجتماع 

كمدخٍل حقيقٍي للبناء عليه م�ضتقباًل.
اإن املواطنة كتعريٍف يكاُد اأن يكون وا�ضحًا لدى عامة ال�ضعب 
باأنه م�ضتٌق من كلمة وطن اأي اجلن�ضية فهو تعريٌف بدهًي تتناقله 
من  والباحثني وغريهم  القراّء  عنه  ويكتُب  واملعاجم  القوامي�ُش 
الذين يودون الكتابة اأو احلديث عنه. لكنني اليوم اأردت اأن اأبرز 
تعريفًا خا�ضًا باملواطنة قائًم على اأ�ضا�ش اأنه ميثاٌق غليط يربط 
اأو  الكفاك منها  املواطن والدولة مبواثيٍق مقد�ضة ي�ضتحيُل  بني 
الزوج  بني  يربط  الذي  الزواج  بعقِد  اأ�ضبه  فهو  عنها  التخلي 
وزوجته بروابط العطف واملحبة واملودة ثّم ينتُج عن ذلك الأمن 

وال�ضتقرار النف�ضي والجتماعي بني كليهما.
لأن  الزواج.  بعقد  املواطنة  بت�ضبيه  قمت  ملاذا  قائٌل  ي�ضاأل  رمبا 
املواطنة الفاعلة القائمة على مبداأ احلقوق والواجبات وامل�ضاركة 
امل�ضووؤلية  يتحمُل  وطن  بناء  على  قادرة  �ضتكون  املجتمعية 
امللقاءة على عاتقه، ولهذا عندما ي�ضود املحبة والعطف واملودة 
فيه  ي�ضارُك  دافٍئ  بيٍت  بناء  على  قادرين  يكونوا  الإزواج  بني 
اأّي  اأبناءه �ضمن نظام مت�ضاٍو للحقوق والواجبات بدون  جميع 

ت�ضلٍط من طرف على ح�ضاب طرٍف اآخر.
عالقة  هي  واملجتمع  املواطنة  بني  العالقة  طبيعة  فاإن  ولهذا 
الأخر عرب ممار�ضة  التاأثري يف  اأحدهما  ترابطية يحاول  ع�ضوية 
التطوع  املثال  لناأخذ على �ضبيل  املر�ضوم لهما،  الدور احلقيقي 
الإلتزام  ثقافة  غر�ش  من  قدراً  ي�ضتلزُم  والذي  املجتمع  يف 
الواحد  املجتمع  اأبناء  جميع  يطالُب  فهو  للوطن  بالإنتماء 
�ضتى  �ضوٍر  عرب  واإ�ضالحه  بناءه  يف  وامل�ضاهمِة  بامل�ضاركة 
لل�ضقوط  الإيله  اجلدارن   ( الإزقة  برتميم  اأبناوؤه  يقوم  اأن  منها 
اآطراف  على  الإ�ضجار  وغر�ش  ال�ضوارع،  وتنظيف  والإنهيار(، 
الطرقات، وم�ضاعدة املر�ضى وذوي احلاجات اخلا�ضِة يف ق�ضاء 
يف  ورئي�ضيا  فاعاًل  جزءاّ  يكونوا  اأن  من  ومتكينهم  حوائجهم 
جمتمعهم، وكل ذلك �رصيط اأن يتحقق يف اأي جمتمع ب�رصط اأن 
تتوافر املعايرُي الالزمة لبقاء دميومة العالقة بينهما مبنية على 

الرتابط واللتزام.
ميكنني القوُل باأن املواطنة وظيفة م�ضتمرة مُيار�ضها كُل مواطٍن 
يعي�ُش على رقعة وطنه واآر�ضه ي�ضتمّد منها هويته التي هي 
املواطنة وظيفٌة يجُب  فاإن  اأ�ضالته ووجوده وبقاءه. ولهذا  رمز 
على املواطنني القيام بها وهذا ما عرب عنه جيمي كارتر الرئي�ش 
الأ�ضبق للويالت املتحدة الإمريكية  حينما اآنتهت مدة رئا�ضته 
وعودته اإىل وليته قائاًل: اأنه عائد اإىل اأعلى وظيفة يف الدولة 

وهي وظيفة مواطن.
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ما  كل  رغم  نتحرك  مل  الآن  حلد  اإذا 
اليوم  الإعالمية  الو�ضائل  لنا  ك�ضفته 
و  نرى  نحن  و  دلئل  و  حقائق  من 
تهزنا  الأحيان  بع�ش  يف  و  ن�ضمع 
اأحداث قريبة من حولنا ومل نعطي لها 
اأهمية و كاأنها ل تعنينا و جنعلها يف 
اأخر الأمور ول نعترب. بينما هذه دول 
القيامة  تقوم  فيها،   نافذة  تنك�رص  لو 
�ضعبا و �ضلطة، بلله علينا متى نفطن 
و نعترب نف�ش هذه الدول التي جعلتنا 
عبيد  اأقول  مل  اإن  لها  خدام  و  دمية 
وتف�ضح ملواطنها ال�ضياحة يف اأوطاننا 

ملبتغى غريزتهم مبختلف اأنواعها على 
م�ضمع و مراأى ديننا احلنيف. 

التام، جعل �ضعوبنا  يف غياب الوعي 
و  لتق�ضيمها  دراية  بدون  حاكما  تاأيد 
تفرقها على ح�ضاب الأخر و ل رمبا هو 
الأ�ضلح،  بحجة الدميقراطية املفربكة  
عهد  يف  �ضيا�ضي  قالها  جملة  اأتذكر 
الت�ضعينات  يف  اجلزائر  يف  التفتح 
و  مات  الله  رحمه  اعمريات  ال�ضيد 
حممد  الفقيد  موت  على  يتح�رص  هو 
ل  و  حزبه  من  لي�ش  هو  و  بو�ضياف 
بني  اأخطرت  لو   " يقول  اجتاهه  من 
اأخطرت  ل  اجلزائر  و  الدميقراطية 
ل  �رصف  و  الوطن  حب  انه  اجلزائر" 
ح�ضاب  على  املن�ضب  و  البطن  حب 

اأمة باإكمالها. 
اإليكم  النداء  بهذا  توجهت  كنت  اإذا 
ليبيا  اإخواين يف  و  واآبائي  اأجدادي  يا 
اأبائي  وجدها  التي  اجلارة  و  ال�ضقيقة 
معقال  اخلالدة  نوفمرب  ثورة  اإبان 
الطماأنينة،  و  والتخطيط  للتموين 
يغرك  ل  خوك،  خوك،   " مقولة  هناك 
ككل  اجلزائري  ال�ضعب  �ضاحبك" 

�ضعوب الدول التي ا�ضتعمرت و هي 
الآن م�ضتعمرة ب�ضورة جديدة، يعي�ش 
مثلهم مرحلة املد و اجلزر بعد اأن اأثبت 
للعامل اأن ل قوة يف الأر�ش فوق قوة 
ال�ضعب  )اإذا  ال�ضماء.  اإل قوة  ال�ضعب، 
ي�ضتجيب  اأن  بد  فال  احلياة  اأراد  يوما 
 ) الفتى  اأيها  الله  رحمك  القدر- 
لل�ضعوب  جديدة  نظرية  و�ضع  و 
تزعزعه  ل  اأنه  واملق�ضمة،  امل�ضطهدة 
اأي قوة اأو تخطيط مهما كانت القوة، 
على  باإخال�ش  جي�ضه  مع  مت�ضك  اإذا 
ما  ورغم  احمر.  كخط  الوطن  حب 
على  امل�ضمومة  الد�ضائ�ش  من  تبقى 
�ضكل حراك لت�ضلل بع�ش امل�ضككني 
و  الطلق  الهواء  على  م�رصحية  يف 
ب�ضعارات مملية من طرف املتحكم يف 
جمعة  كل  يف  الدمية  حترك  خطوط 
و  الهوية  مبجهويل  ا�ضتعرا�ش  )تارة 
الن�ضب اأو �ضواذ اأو باملثليني وقد راآها 
الأبي�ش  اخليط  اأدرك  اأنه  اإل   .) العامل 
درب  على  �ضائر  هو  و  الأ�ضود  من 

حتقيق اجلزائر اجلديدة.
يجامل  ل  و  احد  يرحم  ل  التاريخ  اإن 

يف  وطني  يبقى  فالوطني  احد 
مذلول  يبقى  اخلائن  و  الأزمنة  كل 
اأن  مدحورا و ميوت يف عزلة م�ضتاق 
ي�ضتن�ضق ولو ريح طفولته، رغم كل 
ما ميلكه من مغريات ل تنفع كرامته 
من  ننظر  و  نعترب  اأفال  اأ�ضله.  ل  و 
اأورثنا ال�ضتعمار )رحمك  حولنا ماذا 
املُلقب  الهاليل  املختار  عمر  يا  الله 
املجاهدين،  و�ضيخ  ال�ضهداء،  ب�ضيخ 
واأ�ضد ال�ضحراء، واأحد اأ�ضهر املقاومني 
ن�ضت�ضلم.. ل  "نحن  يقول   – العرب 

ننت�رص اأو منوت"(، اإذا كان هذا الرجل 
امليدان،  يف  بال�ضالح  معركته  خا�ش 
نخو�ضها  اأن  اليوم  علينا  في�ضتوجب 
�ضالح  هو  من  بني  التمييز  و  بالعلم 
لنلتف حوله عن قناعة و ب�ضرية من 
اجل الت�ضدي لعدونا. واملثل ما يجنيه 
و  �ضورية  و  العراق  �ضعبنا يف  اليوم 
لكل  حمزن  هو  كم  وغريهم.  اليمن 
عليكم  بالله  فمتى  احلال،  هذا  عاقل 
ي�ضتجيب القدر؟ اأطلب من الله العلي 
مبثابة  ال�ضتجابة  تكون  اأن  القدير 
ح�ضارة الوعي على يد اجليل اجلديد.

نداء اإىل اأهل التدبري والفرا�شة يف ال�شقيقة ليبيا
كنا و ما زلنا،  اأعتقد تربطنا ما تبقى من  اأخوة الدين و اجلوار  و العرق و النخوة، و هذا ما دفعني  لأتوجه اإليكم و اإىل كل  اأولئك 
املحرمني من خريات بلدهم وحريتهم و كرامتهم يف املعمورة. يتاأمل كل اأ�شيل وطني من ما يحدث يف املعمورة من ظلم و غطر�شة و 
نهب اخلريات و هيمنة، و ت�شويه لديننا احلنيف و عاداتنا و قيامنا،  حتتي �شعارات "احلماية  لدولنا و تر�شيخ الدميقراطية فيهم " 
و يف احلقيقة هي احلماية على نهب الرثوات منهم ودميقراطية بتثبيت احلكام العمالء لهم. و نحن ل نتحرك �شاكنا كاأننا اأ�شنام.  

طبعا التخطيط واملناهج امل�شتعملة جعلتنا هكذا.

ْقراَق، درات َرحاُه،  جاٍل رقيق، ِرّ يف �ضِّ
حديث  عري�ش  �ضاٍب  ومع  معي، 
الِّ�ضْن، وكان ذلك احلديث بعد النتهاء 
�ضهر  من  الفجر  �ضالة  اأداء  من 
امل�ضجد  ومغادرة  املبارك،  رم�ضان 
مع  تقُف  كانت  حيُث  البيت؛  اإيل 
لحظت  وكاأنني  ّزَوجتُه؛  الزوج  هذا 
قلُت  فُّ للحل؛  فتدخلُت  بينُهما  خالف 
ِبُّزوجِك،  والرحمة  بالرئفة،  عليك  لُه: 
فما  الغاليات؛  امُلوؤن�ضات  اأُنهُن  فِّ
اأكرمُهن اإل كرمي وما اأَهاّنُهن اإل لئيم!؛ 
الرد،  يف  والهروب  اّلتُمل�ش،  فحاول 
والو�ضع  الفقر،  مثل  الذرائع،  وخلق 
وال�ضغط  ال�ضعب،  القت�ضادي 
القول  اأردفُت  الخ...، ولكني  النف�ضي 
الله  �ضل  للنبي  حديث  فذكرت  لُه 

اأخر الكالم  عليه و�ضلم قال فيِه: عن 
)ا�ضتو�ضوا  الوداع:  خطبة  يف  النبي 
عندكم،  عوان  فاإّنهن   ، خرًيا  بالن�ضاء 
وا�ضتحللتم  الله،  باأمانة  اأخذمتوهن 
واأ�ضندت  الله(،  بكلمة  فروجهن 
يف  الكرمي  القراآن  من  باآياٍت  كالمي 
الله عز وجل:) ولهّن مثل الذي  قول 
 ( تعاىل:  وقوله  باملعروف(،  عليهن 
اأنف�ضكم  من  لكم  خلق  اأْن  اآياته  ومن 
بينكم  وجعل  اإليها  لت�ضكنوا  اأزواجًا 
تعاىل:)هّن  وقوله  ورحمة(،  مودة 
لبا�ش لكم واأنتم لبا�ٌش لهّن(؛ وبعدها 
ال�ضكينة،  واحل�ضور  املكان،  اأخد 
ما  علي  احُلزن  وكذلك  والهدوء، 
ماأ�ضاوية،  من  اليوم  الأحوال  له  اآلُت 
الزوجات  من  الكثري  ووجود  و�ضُوء، 

واملطلقات  واملظلومات،  املُّعنفات، 
التي  الزوجة  دموع  فارحموا  الخ.. 
اأ�ضبحت يف جمتمع وعائلة، وعادات 
كانت  التي  العادات  تلك  عن  غريبة 
فاإن  وعائلتها،  اأ�رصتها،  يف  تعي�ضها 
الليل  واأ�ضدل  حقوقها  من  حرمتها 
وهي  دموعها  وانهمرت  �ضتارُه، 
ت�ضعر نف�ضها كغريبة يف الدار، كمن 
غريبًا  واأ�ضبح  الأوطان  خارج  هاجر 
وتكفكف  بحالة  تراف  اأُم  ول  يبكي 
الظامل  الزوج  لهذا  ويُل  ُفّ دمعُه!؛ 
اإل  ي�ضلها  ل  تلظي  ناٍر  من  ال�ضقي 
الزوج  النار  تلك  ويتجنب  الأ�ضقى، 
من  �ضحوت  وفجاأة  النقي؛  التقي 
اأحلم،  كنُت  اأن  ووجدُت،  نوُمي، 
فرتة  وقبل  الدموع،  تذرف  وعيوين 

نومي  من  �ضحوت  قد  كنت  كذلك 
�ضوتي  باأعلى  اأ�ضحك  واأنا  مرتني، 
لأنني كنُت وقتها يف روؤية يف املنام 
جميلة؛ وتذكرت علي الفور قول الله 
 ،Eَحَك َواأَْبَكى ُه ُهَو اأَ�ضْ عز وجل: " َواأَنَّ
من  ف�ُضبحان  ْحَيا"؛   َواأَ اأََماَت  ُهَو  ُه  َواأَنَّ

اأ�ضحك واأبكي، واأمات واأحيا.

دموع الغرباء، وناُر الأ�شقياء

عندما ُتذعن اأمريكا..

على  امل�ضيطرة  هي  كانت  اأمريكا 
العامل لع�رصات ال�ضنيني، وكانت هي 
الآمر الناهي يف كل كبرية و�ضغرية 
يف العامل، وكان من يرف�ش اأي قرار 
من قراراتها يقابل باحلرب اأو احل�ضار 
الإدارات  وكانت  غريه.  اأو  املدقع 
الأمريكية املتعاقبة ت�ضري على نف�ش 
الكيان  حماية  هو  والهدف  النهج، 

فل�ضطني  لدولة  املحتل  الإ�رصائيلي 
هذه  يف  العربية.  الدول  من  واأجزاء 
على  ال�ضغط  اأمريكا  حاولت  الفرتة 
وال�ضتفادة  اإ�ضعافها  اجل  من  اإيران 
بعمل  والقيام  النفطية،  خرياتها  من 
البلطجة على اإيران، والهدف احلقيقي 
اأن  املمكن  من  دولة  اأي  اإ�ضعاف  هو 

تعار�ش �ضفقة القرن امل�ضئومة.
موازية  بقوة  اأمريكا  واجهت  اإيران 
اكرب  تكن  مل  اإن  الأمريكية  للقوة 
يف  �رصوطها  اإيران  وفر�ضت  منها، 
م�ضيق  يف  وحتديداً  اخلليج  منطقة 
النفط  هرمز، وا�ضتمرت يف ت�ضدير 
مل  الذي  الأمريكي  التهديد  برغم 
قوة  من  زاد  بل  اإيران،  على  يوؤثر 
اإىل  ر�ضائل  باإر�ضال  قامت  باأن  اإيران 
حتويه  وما  اخلليج  منطقة  باأن  العامل 

ال�ضواريخ  مرمى  يف  هو  نفط  من 
اأي قوة معادية وحتديداً  اأو  الإيرانية؛ 
اجلي�ش الأمريكي املتواجد يف منطقة 
�ضهلة  فري�ضة  اأ�ضبح  اأي�ضًا  اخلليج 
الإيرانية،  ال�ضواريخ  على  وقريبة 
اأمريكا، وبداأت  َفِهَمْتها  الر�ضالة  هذه 
واأعلن  اإيران  على  ال�ضغط  بتخفيف 
ترامب باأنه ل يريد حربًا معها، بل قام 
باإر�ضال ر�ضائل اإىل دولة حمايدة مثل 
اأر�ضلوه  باأن هذا رقم هاتف  �ضوي�رصا 
التفاو�ش  تريد  اأمريكا  لن  لإيران 
الأخرية  ترف�ضه  ما  وهذا  اإيران  مع 
الطريقة،  بهذه  التفاو�ش  وترف�ش 
اأمريكا  تقوم  باأن  اإيران  طلب  وكان 
هناك  كان  اإذا  باإيران  يت�ضل  من  هي 

اأي نوع من التفاو�ش مع اأمريكا.
الف�ضل  بعد  جاءت  الأحداث  هذه 

اأي  حماية  يف  الوا�ضح  الأمريكي 
دولة يف منطقة اخلليج، بعدما قامت 
مهمة  نفطية  مواقع  بق�ضف  اليمن 
م�ضرية  بطائرات  ال�ضعودية،  يف 
جداً  زهيد  و�ضعرها  احلجم  و�ضغرية 
بالن�ضبة لأي �ضاروخ ممكن اأن يطلق 
جو،   – ار�ش  م�ضاد  اأي  من  عليها 
وحققت ال�رصبة الغاية التي انطلقت 

من اجلها بكل دقة.
تعيد  بداأت  كثرية  عربية  دول  هناك 
عقدتها  التي  احلماية  اتفاقيات 
القوات  وجود  برغم  اأمريكا  مع 
العربي  اخلليج  الأمريكية يف منطقة 
من  والكثري  الطائرات  وحامالت 
عن  عاجزاً  وقف  الع�ضكري  العتاد 
الطائرات  هذه  مثل  اأو ر�ضد  التقاط 

ال�ضغرية احلجم.

بقلم/ قرار امل�شعود

بقلم : حممد فوؤاد زيد الكيالين

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

الت�شيد عرب املعلومة
ح�شني علي غالب

رابط �ضغري وجدته يف اأحدى املواقع عن جرمية بات يظهر يل 
طبعا  الوقت،  بنف�ش  ومزعج  م�ضتفز  ب�ضكل  واأخرى  فرتة  بني 
هذا الرابط بالتاأكيد فيه معلومة عن جرمية حمددة هذا ل �ضك 
بل  ال�ضحفي  ال�ضبق  هو  لي�ش  الهدف  باأن  اأعلم  اأنا  ولكن  فيه 
ال�ضم  تاأتي طريقة د�ش  الرابط ،وبعدها  اأ�ضلوب اجلذب يف  هو 

بالع�ضل ، لغاية يف نف�ش يعقوب.
اأذكى باأن  اأ�ضلوب مدرو�ش وذكي ولكنه ل مير علي بتاتا فاأنا 
لالأمور  مدرك  ب�ضاطة  بكل  لأنني   ، الرابط  لهذا  اأقع �ضحية  
ومت�ضلح بالوعي ، اأما غريي ومعه الكثريين ف�ضوف ي�ضدقونه 
بل وير�ضلونه لكل من هب ودب خالل �ضاعات قليلة وي�ضبح 
له  ولغو  اأي�ضا  م�ضتقبلية  اأمور  عليه  ويبني   ، ال�ضاعة  حديث 

بداية ولكن مع �ضديد الأ�ضف لي�ش له نهاية.
هكذا جتري الأمور يف بحر وا�ضع من املعلومات ال�ضادقة منها 
والكاذبة ، واملجال مفتوح للجميع باأن ي�ضع مل�ضته ويفرغ ما يف 
جعبته ، والذكي هو من ميكنه اأن يفرز ال�ضالح من الطالح دون 

اأن يتاأثر باأي �ضكل من الأ�ضكال .
معلومة تتكرر هنا وهناك ، لت�ضبح حقيقة وهي وهم حم�ش ، 
وتتكرر يوم بعد يوم حتى ي�ضدقها عقلك لأن عقلك الب�ضيط 
دماغك  غ�ضل  على  بينها  فيما  متفقة  امل�ضادر  باأن  يتوقع  ل 
ما  ووقت  ت�ضاء  كيفما  حتركها  �ضغط  كورقة  واإ�ضتخدامك 
ت�ضاء .لهذا نحن ندعو للقراءة والتفكر والإطالع على املجريات 
على اأر�ش الواقع قبل اإتخاذ اأي قرار  ،ولي�ش الت�ضديق ال�رصيع 

والجنراف مع التيار فهذا خطاأ وله عواقب وخيمة .
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هاتف وفاكس:
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النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟
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ميثاق �شرفنا الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

اإ�شراب امل�شرفني الرتبويني بعدة 
مقاطعات يف املدية

�صــورة وتعلــيـق

ت�شرب للغاز يت�شبب يف تفحم �شقة 
بحي تا�شيفت بجيجل

 تدخل عناصر احلماية املدنية من أجل إمخاد حريق مهول شب داخل شقة 
سكنية حبي تاسيفت بوسط مدينة الطاهري بوالية جيجل وهو احلريق 

الذي أتى على أغلب حمتويات هذه األخرية فيما جنا سكاهنا من موت حمقق. 
وحبسب مصدر من احلماية املدنية فإن عناصر هذه األخرية تدخلت على 

مستوى حي تاسيفت بوسط مدينة الطاهري بعد تلقيها التصال هاتفي يؤكد 
وجود حريق مهول على مستوى شقة سكنية، وحبسب هذه املصادر فإن احلريق 

جنم عن تسرب للغاز مبطبخ الشقة املذكورة قبل أن يتحول إىل كتلة هلب 
سرعان ما امتدت إىل أغلب زوايا الشقة وهو ما اضطر سكاهنا إىل اهلروب يف 

كل االجتاهات، وقد مسح تدخل سكان العمارة اليت تقع هبا الشقة املذكورة 
حوصروا من جتنيب قاطين هذه األخرية االسوأ من خالل سحب من 

منهم إىل اخلارج وحماولة السيطرة على احلريق 
قبل وصول عناصر احلماية املدنية اليت 
متكنت من إمخاد احلريق بعد جمهودات 
مضنية ورغم ذلك فإن أغلب حمتويات 

الشقة تعرضت للتفحم. وتعرف احلرائق 
النامجة عن تسربات الغاز وكذا الشرارات 

الكهربائية الصادرة عن بعض األجهزة 
نوعا من االرتفاع مبناطق عدة من جيجل 

هذه األيام. 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 
املدنية ببلدية عني احلجل والية 

املسيلة أمس األربعاء يف حدود 
الساعة 12سا 20 د باملكان 

املسمى رأس العود بلدية عني 
احلجل إثر سقوط جدار مبين 
من الطني على قطيع أغنام مما 

أدى إىل نفوق 17 رأس غنم. 
فعلى املواطنني أخذ احليطة 

واحلذر خاصة عند هبوب الرياح 
القوية وكذا اجتناب الوقوف 

قرب البنايات اهلشة. 
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ربي  "احمد 
�شجالتك الدولة 

ذكر"

هذه العبارة املدونة بالعامية يف مواقع 
التواصل االجتماعي، أصاب صاحبها 
إىل حد بعيد يف تعليقه على “شباب 
الوقت” خاصة وأهنا تعد من املظاهر 

البائسة واملحرجة وال متت بأية 
صلة ملجتمعنا اجلزائري املحافظ، 

ألهنا مظاهر غريبة، ومن املفترض 
أن يقوم بعض روادها باالبتعاد عن 

طريقة اللباس املقززة واملبتذلة، اليت 
تشبه إىل حد كبري لباس املراهقات 

املتربجات واملتشبهات من النساء 
بالرجال. كما يقول مراقبون.

راجلها  “خالت 
ممدود وراحت 
تعزي يف حممود “

قال مواطنون جزائريون يف 
تعليقهم على حشر االحتاد 
األورويب ألنفه يف الشؤون 

الداخلية للجزائر بانتقاده 
لواقع حقوق اإلنسان، إن 

الربملان األورويب حاله كحال 
تلك املرأة اليت ذهبت تعزي 

جرياهنا يف وفاة حممود وتركت 
زوجها ممدود وهو ميت، فاألوىل 

بالربملان – يقول هؤالء -أن 
ينظر إىل ما يقع يف فرنسا من 

قمع كبري يف حق مواطنيها العزل 
الرافضني لسياستها، حيث وصل 

إىل حد الضرب واالعتداءات 
اجلسدية وذلك بدل أن حيشر 
أنفه يف أمور دول أخرى بعيدة 

كل البعد عنها.

ملن ا�شتطاع اإليه �شبيال

أضحى “احلمار” عملة نادرة هذه األيام موازاة 
مع انطالق موسم جين الزيتون، حيث ارتفعت 

أسعاره بشكل كبري ليقارب املليون سنتيم للحمار 
الواحد، وخيوض أصحاب حقول ومزارع الزيتون 

يف خمتلف مناطق الوطن رحلة حبث يومية 
عن هذا احليوان لشرائه بالنظر ألمهيته يف 

عملية اجلين ال سيما باحلقول الواقعة يف 
أعايل اجلبال اليت تتميز مبسالك وعرة ال ميكن 

الوصول إليها إال هبذه الوسيلة. 



فرن�شا دفنت طائرات ملوثة بالن�شاط الإ�شعاعــــي 
يف رمال ال�شحــراء اجلزائريــــــة

قناة فرن�شية توؤكد وجود مواقع دفن جمهولة للمواد امل�شعة

لوؤي ي
----------------------

الثالثة  الفرن�شية  الــقــنــاة  ــت  ــام وق
ما  ــول  ح تقرير  ببث  الأ�ــشــبــوع  ــذا  ه
الفرن�شية  النووية  التجارب  خلفته 
من   ،1960  1957- اجلزائر  �شحراء  يف 
مدفونة  الــيــوم  اإىل  ــزال  ت مــا  نفايات 
التقرير  واأظــهــر  ال�شحراء.  رمــال  يف 
قامت  التي  النووية  التجارب  حمالت 
اإبــان  اجلــزائــر  �شحراء  يف  فرن�شا  بها 
ال�شتعمار، وقد �شرح اأحد الفرن�شين 
املهند�س  التجارب،  هذه  �شهدوا  الذين 
يحتفظ  اأنــــه  هــريفــيــو،  ــود  ــل ك جـــان 
بع�شرات ال�شور يف الفرتة مابن 1957 
قاعدتن  اإن�شاء  "مت  اإنه  وقال  و1960 
واأو�ــشــح  اجلزائرية".  ال�شحراء  يف 
قامت   ،1966 عــام  يف  باأنه  املتحدث، 
يف  املوجودة  من�شاآتها  بتفكيك  فرن�شا 
الأرا�شي  مغادرتها  وقبل  ال�شحراء، 

امللوثة  الطائرات  دفنت  اجلزائرية، 
بالن�شاط الإ�شعاعي يف رمال ال�شحراء 
اجلي�س  بـــاأن  ـــاد  اأف كما  اجلــزائــريــة. 
التجارب  تلك  باإجراء  قام  الفرن�شي 
القنبلة.  تــاأثــري  لــدرا�ــشــة  الــنــوويــة 
واأ�شاف: "لقد راأينا، بالقرب من املوقع 
النفايات".  مــن  مت�شابكة  جمموعة 
متكنت  الت�شلح،  مر�شد  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شري،  الدفاع  ملف  اإىل  الو�شول  من 
م�شعة  مــــواد  "بوجود  يــفــيــد  الــــذي 
كمية  تزال  وما  ال�شحراء  يف  مدفونة 
لغاية  املــوقــع  جمهولة  النفايات  مــن 

الآن".
عن  بالك�شف  الـــدعـــوة  هـــذه  ــي  ــاأت ت
النفايات املدفونة يف �شحراء اجلزائر، 
البيئة  حماية  على  العمل  اإطـــار  يف 
امل�شتدامة  والتنمية  عليها  واملحافظة 
ال�شحية  وال�شالمة  الأمن  ت�شمن  التي 

لالأجيال احلالية والقادمة.
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كوفيد- 19: ت�شجيل 598 
اإ�شابة جديدة و508 حالة 

�شفاء و 15 وفاة

مظاهرات 11 دي�شمرب حدث 
مف�شلي لل�شعب اجلزائري 

مرور حادث  يف  قتلى   3
 مروع باجللفة

فيما مت توقيف 13 عن�شر دعم للجماعات الإرهابية 

�شبط اأزيد من 20 قنطارا من الكيف املعالج خالل اأ�شبوع

يف عملية نوعية تتعلق مبكافحة املخدرات 

�شرطة اأدرار حتجز 16000 قر�ش مهلو�ش

�شي عفيف ميثل اأمام جلنة الن�شباط 

بعد 3 اأيام من ا�شتئناف الرحالت الداخلية .. العر�ش اأكرث 
من الطلب

كــورونــا  بــفــريو�ــس  ــدة  ــدي ج ــة  ــاب ــش اإ�  598 �شجلت 
)كوفيد19-( و 15 حالة وفاة يف اجلزائر خالل ال24 
لل�شفاء،  مري�س   508 متاثل  فيما  ــرية،  الأخ �شاعة 
الر�شمي  الناطق  الأربعاء  يوم  عنه  ك�شف  ما  ح�شب 
للجنة ر�شد ومتابعة فريو�س كورونا، الدكتور جمال 

فورار.
واأو�شح فورار اأن اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 90014 
منها 598 حالة جديدة )اأي بن�شبة تقدر ب1،4 حالة 
الجمايل  العدد  بلغ  فيما  ن�شمة(،  ــف  األ  100 لكل 
كما  �شخ�س.   58146 لل�شفاء  متاثلوا  الذين  للم�شابن 
ال�شيد  ح�شب   2554 للوفيات  الجمايل  العدد  بلغ 
يتواجدون  مري�شا   42 باأن  كذلك  اأفاد  الذي  فــورار، 

حاليا يف العناية املركزة.
و16  حالت   9 اإىل   1 من  �شجلت  ولية   14 اأن  واأ�شاف 
18 ولية  اأي حالة، فيما �شجلت  ولية مل ت�شجل بها 

اأخرى اأكرث من 10 حالت.
ق/و

حل�شن  حممد  التاريخ  علم  يف  املخت�س  الدكتور  يرى 
التي   1960 دي�شمرب   11 مــظــاهــرات  اأن  ــدي  ــي زغ
من  التا�شع  يف  متو�شنت  بعن  الأوىل  �شرارتها  اندلعت 
مف�شليا  تاريخيا  حدثا  بالفعل  "كانت  ال�شهر  نف�س 
بل  فح�شب  اجلزائري  لل�شعب  بالن�شبة  فقط  لي�س 
ال�شتعمار  اأ�شكال  كل  �شد  تكافح  التي  ال�شعوب  لكل 
حــوار  يف  زغــيــدي  الدكتور  واعــتــرب  وال�شطهاد". 
 11 ملظاهرات   60 ال  الذكرى  اإحياء  ع�شية  /واأج  مع 
يف  مبا�شرا  �شببا  "كان  احلدث  هذا  اأن   1960 دي�شمرب 
هذا  يومنا  اإىل  �شاريا  ليزال  عاملي  قرار  اأكرب  اإ�شدار 
والذي يكفل حق ال�شعوب يف تقرير م�شريها. ويتعلق 
المر بالقرار 14/15 الذي �شدر يف 14دي�شمرب 1960 
خالل الدورة 15 لهيئة الأمم املتحدة الذي يوؤكد على 
حق ال�شعوب يف تقرير م�شريها ويجرب فرن�شا اآنذاك 
على اأن تدخل مع اجلزائر مبا�شرة يف مفاو�شات دون 

�شروط م�شبقة".
1960وحدت  دي�شمرب   11 "مظاهرات  اأن  واأ�ــشــاف 
اأدرك  العامل  لأن  اجلزائرية  الق�شية  حول  العامل 
ال�شعب  بحق  العـــرتاف  مب�شار  دفــع  مما  احلقيقة 
اأ�ــشــواط  حتقيق  اىل  م�شريه  تقرير  يف  ــري  ــزائ اجل
كما   ."1960 نوفمرب  الفاحت  بتاريخ  �شيما  ل  متقدمة 
اأثبتت مرة اأخرى للعامل اأن "ما يجري يف اجلزائر هو 
ال�شتقالل  اأجل  من  اإن�شانية  حتررية  �شعبية  ثورة 
املوؤقتة  حكومته  وراء  كله  اجلــزائــري  ال�شعب  واأن 
يقاوم  الوطني(  التحرير  )جبهة  ال�شيا�شية  وقيادته 
ما  وفق  امل�شاومات"،  كل  ويرف�س  ال�شتقالل  اأجل  من 

اأبرزه اأ�شتاذ التاريخ بجامعة اجلزائر.
ق/و

مروع،  مرور  حادث  ب�شبب  م�شرعهم  اأ�شخا�س   3 لقي 
 505 بيجو  نوع  من  �شيارة  بن  مبا�شر  ا�شطدام  اإثــر 
الولئي  بالطريق   k120 �شوناكوم  نوع  من  و�شاحنة 
ال�شحاري  حــد  بلدية  بــن  الــرابــط  “ب”   167 رقــم 
ملديرية  بيان  واأو�شح  باجللفة.  و�شارة  عن  وبلدية 
باأن  الثالثاء،  اليوم  اجللفة،  لولية  املدنية  احلماية 
ال�شنتن، رجل  اأ�شفر عن وفاة طفل يف عمر  احلادث 
45 �شنة وامراأة 70 �شنة( واإ�شابة امراة تبلغ من العمر 
امل�شدر  واأ�شار  اخلطورة.  متفاوتة  اإ�شابات  �شنة   29
جناح  على  امل�شابة  ــراأة  امل اإ�شعاف  مت  اأنــه  اإىل  ذاتــه 
ال�شحاري  بحد  اخلدمات  متعددة  للعيادة  ال�شرعة 
حفظ  م�شلحة  اإىل  املتوفين  ال�شحايا  نقل  مت  بينما 

اجلثث مب�شت�شفى عن و�شارة.
ق/و

العثور على املفقود بوعلي بلقا�شم جثة هامدة ببوخا�شة 
يف خن�شلة

 
احلماية  رجــال  قبل  من  املتوا�شل  البحث  من  اأ�شبوع  بعد 
املدنية حتت اإ�شراف مدير احلماية املدنية املقدم عبد املالك 
اأخريا  مت  الولية  �شكان  من  واملتطوعن  بخن�شلة  بوبرطخ 
عاما   66 العمر  من  البالغ  بلقا�شم  بوعلي  املفقود  العثورعلى 
ال�شحية  نقل  ليتم  بخن�شلة  بوخا�شة  مبنطقة  هامدة  جثة 
قبل  من  حتقيق  فتح  مت  وقــد  اجلثث،  حفظ  م�شلحة  نحو 
امل�شالح الأمنية املعنية يف الق�شية ملعرفة الأ�شباب احلقيقية 
ودوافع الوفاة التي تبقى غام�شة يف انتظار ما �شيك�شف عنه 

التحقيق.                   
 ونا�س لزهاري

ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
الإرهابية  للجماعات  دعم  عن�شر   13
 12 ودمرت  وتيارت،  خن�شلة  بوليتي 
و�شبطت  الإرهابية  للجماعات  خمباأ 
الكيف  مـــن  ــارا  ــط ــن ق  20 مـــن  اأزيـــــد 
خمدرات  تاجر   28 توقيف  مع  املعالج 
 8 2 اىل  ــن  م املــمــتــدة  ــرتة  ــف ال خـــالل 
خمتلف  ــرب  ع اجلــــاري  دي�شمرب  ــن  م
يوم  به  اأفادت  ما  ح�شب  الوطن،  جهات 
للجي�س.  عملياتية  ح�شيلة  الربعاء 
"�شياق  يف  اأنــه  ذاتــه  امل�شدر  ــح  ــش واأو�
مكافحة  يف  املبذولة  املتوا�شلة  اجلهود 
املنظمة  اجلرمية  وحماربة  الإرهــاب 
ومفارز  وحــدات  نفذت  اأ�شكالها،  بكل 
للجي�س الوطني ال�شعبي، خالل الفرتة 

 ،2020 دي�شمرب   08 اإىل   02 من  املمتدة 
نتائج  عــن  اأ�شفرت  عــديــدة  عمليات 
الحــرتافــيــة  ـــدى  م تعك�س  نــوعــيــة 
وال�شتعداد  امل�شتمرة  واليقظة  العالية 
الدائم لقواتنا امل�شلحة يف كامل الرتاب 

الوطني".
"اأوقفت  الإرهـــاب،  مكافحة  اإطــار  ويف 
 )13( ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
الإرهــابــيــة  للجماعات  ــم  دع عن�شر 
حن  يف  وتـــيـــارت،  خن�شلة  ــن  م بــكــل 
للجي�س  اأخــرى  مفارز  ودمــرت  ك�شفت 
للجماعات  خمباأ   )12( ال�شعبي  الوطني 
تقليدية  قنابل  و)03(  الإرهــابــيــة 
ــس  ــرا� واأغ تفجري  ــدات  ــع وم ال�شنع 
ـــرج بــوعــريــريــج  اأخـــــرى بــكــل مـــن ب

وجيجل و�شكيكدة وبومردا�س".
اأما ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة 
اإىل  الهادفة  احلثيثة  للجهود  وموا�شلة 
الت�شدي لظاهرة الجتار باملخدرات يف 
البالد، "اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�س 
خمتلف  مع  بالتن�شيق  ال�شعبي  الوطني 
خمــدرات  تاجر   )28( الأمـــن،  م�شالح 
متفرقة،  عمليات  خـــالل  ــزت  ــج وح
كميات �شخمة من الكيف املعالج تقدر 
كيلوغرام  و)20،675(  قنطارا   )22( بـ 
املغرب".  مع  احلــدود  عرب  اإدخالها  مت 
مــفــارز  "�شبطت  ــدد،  ــش ــ� ال هـــذا  ويف 
ال�شعبي  الوطني  للجي�س  م�شرتكة 
و)83،5(  قــنــطــارا   )14( بــالــنــعــامــة 
حن  يف  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام 

مت توقيف )08( جتار خمدرات بب�شار 
و�شبط )06( قناطري و)84( كيلوغرام 
قر�س  و)1440(  املعالج  الكيف  مــن 
مهلو�س ومبلغ مايل قدره )240( مليون 

�شنتيم و)6270( اأورو.
م�شالح  ــت  ــف اأوق ال�شياق،  نف�س  ويف 
 )20( احلدود  وحرا�س  الوطني  الدرك 
 )53،175( وحــجــزت  خمـــدرات  تاجر 
كيلوغرام من الكيف املعالج و)25913( 
قر�س مهلو�س يف عمليات متفرقة بكل 
و�شوق  و�شطيف  ــران  ووه تلم�شان  من 
والبليدة  وبومردا�س  وغليزان  اأهرا�س 

والأغواط وتب�شة".
ق/و

قــوات  متكنت  نوعية  عملية  خــالل 
اأدرار  ولية  باأمن  الق�شائية  ال�شرطة 
من  الأمنين  ال�شركاء   مع  بالتن�شيق 
نوع  من  مهلو�س  قر�س   16000 حجز 
قدره  ماليا  ومبلغا  ملغ   02 ريفوتريل 

15 مليون �شنتيم من عائدات الرتويج، 
اأ�شخا�س  ثالثة  توقيف  اإىل  بالإ�شافة 
العملية  جـــاءت  ــد  وق فيهم،  م�شتبه 
على  بــنــاء  الأمــنــيــة  م�شدرنا  ح�شب 
ال�شرطة  قوات  عليها  حت�شلت  معلومات 

الأ�شخا�س  اأحــد  اأن  مفادها  الق�شائية 
بــاأدرار  الغربي  باحلي  جتــاري  حمل  له 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  على  يحوز 
ال�شباين،  الو�شط  يف  ترويجها  ب�شدد 
كمن  ن�شب  مت  املعلومات  وبا�شتغالل 

ــم مـــن طــــرف قــــوات الــ�ــشــرطــة  ــك حم
توقيف  من  عــربه  متكنت  الق�شائية 
املهلو�شات  وحجز  و�شركائه  ال�شخ�س 

واملبلغ املايل.
عبد الرحمن  بلوايف 

ت�شتمع جلنة الن�شباط بحزب جبهة 
احلزب  يف  للقيادي  الوطني،  التحرير 
القانونية  الــ�ــشــوؤون  جلنة  ورئي�س 
ــي عبد  ــن ــوط ال الــ�ــشــعــبــي  بــاملــجــلــ�ــس 
الإ�شاءة  بتهمة  عفيف،  �شي  احلميد 
العام   الأمن  و�شخ�س  احلزب  ل�شمعة 
ن�س  ح�شب  بعجي  الف�شل  اأبو  للحزب 
م�شادر  وح�شب  له.  املوجهة  املرا�شلة 

ميثل  اأن  املرتقب  من  فاإنه  اإعالمية 
التحرير  جبهة  ــزب  ح يف  الــقــيــادي 
عفيف،  �شي  احلميد  عبد  الوطني 
اأمام جلنة الن�شباط يف املقر املركزي 
للحزب بالعا�شمة، بعد اأن قررت هذه 
اأم�س  لها  ثان  لقاء  برجمة  ــرية  الأخ
الأربعاء اإثر تعذر ح�شور �شي عفيف 
الفارط  نوفمرب  �شهر  الأوىل  اجلل�شة 

 . كــورونــا  بفريو�س  اإ�شابته  ب�شبب 
ولية  عن  النائب  ق�شية  اأن  ومعلوم 
�شهر  اإىل  حيثياتها  تعود  م�شتغامن 
اأكتوبر تزامنا مع احلملة ال�شتفتائية 
عبد  اتهم  حيث  الد�شتور،  مل�شروع 
للحزب  بالإ�شاءة  عفيف  �شي  احلميد 
بعجي  الف�شل  ـــو  اأب ــام  ــع ال ــن  ــالأم ول
من�شوبة  تــ�ــشــريــحــات  خــــالل  مـــن 

ب�شفة  املعني  عليه   رد  مــا  وهــو  لــه، 
على  الر�شمية  �شفحته  عرب  �شمنية 
للق�شية،  ي�شري  اأن  دون  الفاي�شبوك 
حماولة  كل  بالقول”اأرف�س  مكتفيا 
على  الت�شوي�س  خــاللــهــا  ــن  م يـــراد 
امل�شا�س  اأو  �شمعته  وت�شويه  ــزب  احل

با�شتقراره.”
ق/و

�شركة  يف  بـــالإعـــالم  املــكــلــف  كــ�ــشــف 
اخلــطــوط اجلــويــة اجلــزائــريــة، اأمــن 
الأوىل  الثالثة  ــام  الأي اأن  الأندل�شي، 
الداخلية  اجلوية  الرحالت  ل�شتئناف 
الطلب”.  من  اأكرث  “العر�س  اأن  اأظهرت 
وقال الأندل�شي اإن الربوتوكول ال�شحي 
�شهر  ظل  يف  تــام  ب�شكل  احرتامه  يتم 
وطواقم  اجلزائرية  اجلوية  موظفي 
وكمامات  ج�شدي  تباعد  من  الطائرات 
ـــاح  ــدف اإجن ــه ــرات كــحــولــيــة ب ــه ــط وم
منذ  توقفت  التي  اجلــويــة  الــرحــالت 

كورونا  جائحة  ب�شبب  املا�شي  مار�س 
ت�شجيل  عــدم   اإىل  املتحدث،  واأ�ــشــار   .
بفريو�س  باإ�شابتها  م�شتبه  حالة  اأي 
ت�شيريها  مت  التي  الرحالت  يف  كورونا 

اإىل غاية اأم�شية الثالثاء.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية ا�شتاأنفت رحالتها الداخلية 
100 باملئة بالن�شبة  يوم الأحد بـن�شبة 
يف  باملائة   50 مقابل  اجلنوب  لوجهات 

ال�شمال.
ق/و

عاد ملف التجارب النووية الفرن�شية يف ال�شحراء اجلزائرية ليطغى على ملف الذاكرة بن البلدين، بعد دعوة مدير مر�شد 
الت�شلح، باتري�س بوفري، بفرن�شا، ل�شرورة ك�شف مكان دفن النفايات النووية، التي خلفتها هذه التجارب خالل �شتينيات 

القرن املا�شي، والتي ما زالت اأ�شرارها اخلطرية على البيئة وعلى الب�شر قائمة اإىل اليوم.


