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توقيف3 متورطني يف حماولة قتل عمد با�شتعمال اأ�شلحة بي�شاء بالوادي

16 فصائل وشخصيات فلسطينية من فتح وحماس تندد بالخطيئة الكبرى

- مستشارة الرئيس الصحراوي : المغرب باع القضية الفلسطينية مقابل تغريدة
- وزير الخارجية المغربي:سننفذ كل بنود التطبيع والشعب لن يعترض !

-  وزارة الخارجية الجزائرية تؤكد: إعالن ترامب ليس له أي أثر قانوني

تطبيع عالقات املغرب مع الكيان 
�شهيوين خيانة للقد�س ولفل�شطني

اأ�شعار النفط 
تتجاوز

 50 دولرا

وزارة الفالحة تعمل 
على تعزيز �شادرات زيت 

الزيتون نحو اخلارج

بعدما ناهز اإنتاج الزيتون 10 مليون قنطار 
هذا املو�سم

04
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اأمن الدبيلة يطيح مبروج خمدرات ويحجز كمية من الكيف املعالج

امل�شتهلك"  "حماية 
تطالب باإجبارية تركيب 

جهاز ك�شف ت�شممات 
الغاز باملنازل

للتقليل من احلوادث املميتة للقاتل 
ال�شامت  

تفكيك �شبكة خمت�شة 
يف ال�شرقة والتهريب الدويل 

للمركبات مب�شتغامن

ا�شتمرار ت�شاقط الأمطار 
يف 20 ولية
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�ص 16
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قريبا.. توزيع اأكرث من 2000 وحدة 
16�شكن ترقوي بخم�س وليات
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وزارة الفالحة تعمل على تعزيز �شادرات 
زيت الزيتون نحو اخلارج

حممد علي 
------------ 

القطاع  اأن  حمداين،  واأو�ضح 
زراعة  لتو�ضيع  اأهمية  يويل 
حتقيق  على  والعمل  الزيتون 
موؤكدا  املنتوج،  ه��ذا  ج��ودة 
اأو�ضمة  ت�ضليم  مرا�ضم  -خالل 
الثانية  الطبعة  يف  للفائزين 
»جعفر  الوطنية  للم�ضابقة 
زيتون  زيت  لأف�ضل  علوم« 
 2019- ملو�ضم  مم��ت��از  بكر 
ي�ضعى  القطاع  اأن   ،2020
القانونية  الإج��راءات  لتعزيز 
وفق  تو�ضيم  بو�ضع  الكفيلة 
للمنتوج،  اجلغرافية  البيانات 
اأوىل  كمرحلة  حتقق  وال��ذي 
منطقة  زي��ت��ون  زي���ت  م��ع 
ي�ضمح  م��ا  مبع�ضكر  »���ض��ي« 
الدولية  املعايري  مع  مبطابقته 
الأ�ضواق  يف  تواجده  وتعزيز 

جنبية. لأ ا
"اأعطينا  قائال  الوزير  اأ�ضاف 
زراع��ة  لتو�ضيع  الأه��م��ي��ة 
حتقيق  على  والعمل  الزيتون 
مطابقا  وجعله  املنتوج  جودة 
ونثمن  الدولية،  للمقايي�س 
اجل��ان��ب جم��ه��ودات  ه��ذا  يف 
املنتجني  خ��ا���ض��ة  ال��ف��اع��ل��ني 
وتطوير  ترقية  يف  امل�ضاهمني 
يف  خا�ضة  الفالحي  الإنتاج 

املنجر  ال�ضعب  الظرف  ظل 
كورونا." جائحة  عن 

اأك��د  �ضلة،  ذي  �ضياق  يف 
التتويج  حفل  خ��الل  الوزير 
لزراعة  التقني  باملعهد  املنظم 
اأن  والكروم،  الفواكه  اأ�ضجار 
حتديا  تعد  املحققة  النتائج 
رف��ع��ه ال��ف��الح��ون وامل��رب��ون 
ال�ضحي  ال��ظ��رف  ظ��ل  يف 
وباء  انت�ضار  ب�ضبب  احل�ضا�س 
احلد  اإجراءات  وتاأثري  كورونا 
اأن  مو�ضحا  انت�ضاره،  م��ن 
البالد  به  تزخر  الذي  التنوع 
م��ن م��ن��ت��وج زي��ت ال��زي��ت��ون 
اجليد  ال��ت�����ض��وي��ق  ي�ضتحق 
املختلفة  العينات  واإخ�ضاع 
الالزمة  الكيميائية  للتحاليل 
لرتقية  تقييمي  بعمل  والقيام 

. ل�ضعبة ا
وك�������ض���ف ال�����وزي�����ر ع��ن 
على  م��دي��ري��ة  تخ�ضي�س 
موجهة  ال����وزارة  م�ضتوى 
البيولوجية  الفالحة  لتعزيز 
الإم��ك��ان��ي��ات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
ه��ذا  يف  امل��ت��وف��رة  ال��ك��ب��رية 
ورقة  تت�ضمن  حيث  املجال، 
 -2030  2024 القطاع  طريق 
املكت�ضبات  على  العتماد 
والإم���ك���ان���ي���ات ال��ب�����ري��ة 
ن��ت��اج  الإ لتعزيز  امل��ت��وف��رة، 

الت�ضدير. نحو  والتوجه 
اأكد امل�ضوؤول ذاته، على وجود 
العديد  يف  لال�ضتثمار  نظرة 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضعب  م��ن 
احلليب  غ��رار  على  الأخ���رى 
على  م�����ض��ددا  واحل���ب���وب، 
املخرب  ه��ذا  ال��ت��زام  ����رورة 
وحت�ضي�س  اجل���ودة  مب��راف��ق��ة 
امل��ن��ت��ج��ني ب��اأه��م��ي��ة اح���رتام 
�ضيما  لالإنتاج،  التقني  امل�ضار 
متوفرة  امل��وؤه��الت  كل  واأن 
لل�ضوق  لت�ضدر  الوطن  داخل 

واملحلية. الدولية 
املعهد  م��ع��ط��ي��ات  وح�����ض��ب 
باملائة   70 حوايل  فاإن  التقني، 
يف  املنتج  الزيتون  زيت  من 
زيت  عن  عبارة  هو  اجلزائر 
وجود  مع  ممتاز  بكر  زيتون 

اأكرث. النوعية  لتح�ضني  اآفاق 
املغرو�ضة  امل�ضاحة  وت��ق��در 
األ��ف   437 م��ن  ب��اأك��رث  حاليا 

األف   168 ب�  مقارنة  هكتار 
بن�ضبة  اأي   ،2000 هكتار �ضنة 
باملئة،   160 ب��  تقدر  ارتفاع 
الزيتون  اإنتاج  و�ضل  حني  يف 
مو�ضم  قنطار  ماليني   10 اإىل 
 8.6 مقابل   2020 /  2019
املو�ضم  يف  قنطار  م��الي��ني 
 65 ن�ضبتها  بزيادة  ال�ضابق 
والباقي  الزيتون  لإنتاج  باملئة 

املائدة. زيت  عن  عبارة 
ت�ضليم  على  الوزير  واأ���رف 
الطبعة  يف  للفائزين  اأو�ضمة 
الوطنية  للم�ضابقة  الثانية 
زيت  لأف�ضل  علوم«  »جعفر 
ملو�ضم  مم��ت��از  ب��ك��ر  زي��ت��ون 
عددهم  املقدر   2020 /  2019
ت�ضجيعا  فائزا  مت�ضابقا   12 ب� 
ل��ه��م ع��ل��ى ال���ض��ت��م��رار يف 
التي  امل�ضابقات  هذه  تنظيم 
نوعيه  حت�ضني  يف  ت�ضاهم 

اجلزائر. يف  الزيتون  زيت 

راأ�شها زيت  الفالحية وعلى  املنتجات  الريفية عبد احلميد حمداين على �شرورة تعزيز �شادرات  الفالحة والتنمية  �شدد وزير 
الزيتون، خا�شة بعد الإنتاج الوفري الذي عرفته اجلزائر يف هذه املادة، والذي بلغ املو�شم اجلاري 10 ماليني قنطار، مقابل 8.6 

مليون قنطار املو�شم املا�شي.

حتقيق 16 باملئة من الإنتاج الوطني بعدما ناهز اإنتاج الزيتون 10 ماليني قنطار هذا املو�شم
على م�شتوى املناطق اجلبلية

التي  اجلبلية  املناطق  ت�ضمن   
امل�ضاحة  م��ن  باملئة   20 متثل 
 16 امل�ضتغلة  الفالحية  الوطنية 
باملئة من قيمة الإنتاج الزراعي 
يف اجلزائر ح�ضب مذكرة اأعدتها 

املديرية العامة للغابات.
التي  املذكرة  نف�س  واأو�ضحت 
اليوم  اإح��ي��اء  مبنا�ضبة  اأع���دت 
ل�11  امل�ضادف  للجبل  العاملي 
اأن  �ضنة  ك��ل  م��ن  دي�ضمرب 
امل�ضتغلة  الزراعية  امل�ضاحة 
ب1،7  تقدر  اجلبلية  باملناطق 

مليون هكتار.
املقيمني  ال�ضكان  عدد  ويقدر 
ن�ضمة  ماليني   7 املناطق  بهذه 
اأي ما يعادل 17 باملئة من العدد 
بينهم  من  لل�ضكان  الإجمايل 
املناطق  ي�ضكنون  باملئة   3،5
يف  اأ�ضا�ضا  وين�ضطون  الريفية 
املوا�ضي ح�ضب  وتربية  الفالحة 

املذكرة.
الأمم  منظمة  اخ��ت��ارت  وق��د 
وال��زراع��ة  ل��الأغ��ذي��ة  املتحدة 
الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم حتت 
للجبال".  البيئي  "التنوع  �ضعار 
وح�ضب املذكرة فاإن اجلبال تزود 
مالئمة  رطبة  منطقة   1451
للتنوع البيئي النباتي واحليواين 

و�ضبط تدفق املياه.
الرطبة،  املناطق  هذه  بني  ومن 
قائمة  على  منها   50 �ضنفت 
اتفاقية رم�ضار للمناطق الرطبة 
حيث  الدولية  الأهمية  ذات 

تغطي 3 ماليني هكتار.
ويف جمال حماية التنوع البيئي 
منه  باملئة   80 يرتكز  ال��ذي 
باملناطق اجلبلية، �ضادقت اجلزائر 
خمطط  على   2008 �ضنة  يف 
واملحمية  الطبيعية  الف�ضاءات 

ح�ضب املديرية العامة للغابات.
اإن�ضاء  تقرر  اأخ��رى  جهة  من 
خا�ضة  حم��م��ي��ة  ف�����ض��اءات 
حظائر   6 منها  اجلبلية  باملناطق 
وطنية باملنطقة اجلبلية مت�س 32 
مب�ضاحة  ولي��ات   8 عرب  بلدية 
اإجمالية تقدر 165362 هكتارا.

لراأ�س  الطبيعية  املحمية  اأن  كما 
على  متتد  التي  )وهران(  لندل�س 
و4283  ب��را  هكتارا   1632
الوطنية  واحلظرية  بحرا  هكتارا 
على  املطلة  وتبابور  لبابور 
وليات بجاية وجيجل و�ضطيف 
مت  ه��ك��ت��ارا   23656 مب�ضاحة 
ف�ضاءات  جميعا  ت�ضنيفها 

حممية.
الغابات  من  هكتار  ماليني   3

على م�شتوى اجلبال 
تزخر  ال��رثوة،  ه��ذا  اإ�ضافةاإىل 
باملناطق  ال��واق��ع��ة  ال��ولي��ات 
 3 تفوق  غابية  ب��رثوة  الرطبة 
ب��ادرت  وق��د  هكتار  م��الي��ني 
 3" ب���  العمومية  ال�ضلطات 
باملناطق  تنموية  م�ضاريع 
�ضكيكدة  م�ضتوى  على  اجلبلية 
ق�ضد  وتلم�ضان  وامل�ضيلة 
املعي�ضية  ال��ظ��روف  حت�ضني 

لل�ضكان باملناطق اجلبلية.
التجديد  �ضيا�ضة  �ضمحت  وقد 

ح�ضب   )2009-2014( الريفي 
 12000 با�ضتحداث  الوثيقة 
م�روع جواري للتنمية الريفية 
ال�ضاملة منها 70 باملئة موجودة 
بالبلديات اجلبلية وقد م�س هذا 
و5000  بلدية   750 الربنامج 

منطقة.
امل�ضاحات  تثمني  جم��ال  ويف 
الغابات  قطاع  اأطلق  الزراعية، 
 66 �ضمل  برناجما   2010 �ضنة 
ال�ضدود  نحو  عاليا  م�ضتجمعا 
ق�ضد حمايتها من تراكم الطمي، 
اإ�ضافة اإىل تهيئة 7300 كلم من 

امل�ضالك الريفية.
ك��م��ا ���ض��ج��ع ه���ذا ال��ربن��ام��ج 
املثمرة  الأ�ضجار  غر�س  على 
قدرها  م�ضاحة  على  والرعوية 
تنفيذ  منذ  هكتار   820.000
للت�ضجري  الوطني  املخطط 
ن�ضبة  بلغ  بحيث   ،2000 �ضنة 
الإجمايل  الهدف  من  باملئة   66
امل�ضاحات  من  باملئة   60 منها 
املغرو�ضة على م�ضتوى املناطق 

اجلبلية.
توزيع  مت  الغابات،  جمال  ويف 
م�ضتوى  على  هكتارا   12047
 3674 ل��ف��ائ��دة  ولي����ة   31
ام��راأة(،   176 )منهم  م�ضتفيدا 
منها 9637،6 هكتارا مت تثمينه 
غر�س  ن�ضاطات  خ��الل  م��ن 
النحل،  وتربية  املثمرة  الأ�ضجار 
رقم  التنفيذي  للمر�ضوم  وفقا 
اأبريل   5 يف  ال���ووؤرخ   1-87

2001، ي�ضيف ذات امل�ضدر.
هذا واقرتحت حمافظات الغابات 
198 موقعا على م�ضاحة قدرها 
ولية   39 عرب  هكتارا   12047

و173 بلدية كف�ضاءات للعب.
وذكرت املديرية العامة للغابات 
بن�ضاطات  اخلا�س  الربنامج  اأن 
 )2010-2014( املوا�ضي  تربية 
راأ�س   127.000 مبنح  �ضمح  قد 
النحل،  )تربية  املوا�ضي  م��ن 
والبقر والدجاج( لفائدة 24684 
اإ�ضافة  العمل،  �ضابا عاطال عن 
�ضنة  امل�ضطر  ال��ربن��ام��ج  اإىل 
توزيع  من  مكن  الذي   2018
على  نحل  خلية   153332
 900 منهم  م�ضتفيد   15267
�ضجرية   598595 ومنح  امراأة، 
اآخر  م�ضتفيدا   9891 لفائدة 

منهم 464 امراأة.
تهدد  التي  املخاطر  وب�ضاأن 
املديرية  ذكرت  اجلبلية،  املناطق 
فر�ضت  التي  الغابات  بحرائق 
و�ضع خمطط �ضنوي للت�ضدي 
خمتلف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ه��ا 
العامة  )امل��دي��ري��ة  ال�����رك��ات 
للحماية املدنية، وزارة الأ�ضغال 
البلديات،  الوليات،  العمومية، 
من  مقربة  على  ال��ق��اط��ن��ون 

احلرائق، جمعيات ال�ضيادين(.
ح��رائ��ق  ح�ضيلة  وك�����ض��ف��ت 
الغابات �ضنة 2020 عن اإجمايل 
امل�ضاحة  من  هكتارا   42.338
من   15.587 منها  املحروقة 
الغابات و13.552 من الأحرا�س 

و13.199 من الأدغال.
ق/و

 تخ�شي�س منح للجامعيني املهتمني باإعداد اأبحاث حول اأهم حمطات 
الثورة التحريرية

املهتمني  للجامعيني  منح  تخ�ضي�س  �ضيتم 
الثورة  حمطات  اأهم  حول  اأبحاث  باإعداد 
اإجراء  اإىل  تزال بحاجة  التحريرية، والتي ما 
عنه،  ك�ضف  ما  ح�ضب  معمقة،  درا�ضات 
باجلزائر العا�ضمة، الوزير الأول، عبد العزيز 

جراد.
مقر  احت�ضنها  فعاليات  هام�س  وعلى 
 60 ال�  للذكرى  تخليدا  الوطني،  الأر�ضيف 
جراد  اأف��اد   ،1960 دي�ضمرب   11 ملظاهرات 
التعليم  لوزارة  تو�ضيات  تقدمي  �ضيتم  باأنه 
منح  لتخ�ضي�س  العلمي  والبحث  العايل 
للطلبة اجلامعيني ملا بعد التدرج لدرا�ضة اأهم 
التحريرية  الثورة  بها  مرت  التي  املحطات 
وذلك  فيها،  للتعمق  بحاجة  تزال  ما  والتي 
بالتن�ضيق مع املركز الوطني لالأر�ضيف. كما 
التعاون  اإر�ضاء  اإىل  نف�ضه،  ال�ضياق  دعا، يف 

الوطني  لالأر�ضيف  الوطني  املركز  بني 
وموؤ�ض�ضة التلفزيون اجلزائري من اأجل اإنتاج 
دي�ضمرب   11 مظاهرات  تاريخي حول  عمل 
يف  م�ضرييا  "منعرجا  مثلت  التي   1960

م�ضار ثورة 1 نوفمرب ".
الذكرى  اإحياء  ع�ضية  مت  قد  كان  اأنه  يذكر 
املجيدة  التحريرية  الثورة  لن��دلع   )66(
التي تعنى  "الذاكرة" العمومية  اإطالق قناة 
جراد  ال�ضيد  اعتربها  والتي  اجلزائر  بتاريخ 
طم�س  حم��اولت  وج��ه  يف  منيعا"  "�ضدا 
الثورة  وت�ضويه  وتزويره  الوطني  التاريخ 
واحلركة  ال�ضعبية  واملقاومات  التحريرية 

الوطنية ورموِزها.
الأر�ضيف  ملقر  زيارته  ا�ضتهل  جراد  وكان 
�ضورا  �ضم  مبعر�س  بالطواف  الوطني 
الأح��داث،  بهذه  تتعلق  تاريخية  ووثائق 

الذي  الذهبي  ال�ضجل  على  بعدها  ليوقع 
 1960 دي�ضمرب   11 "مظاهرات  عليه  دون 
حمطة يف تاريخ الثورة التحريرية عرب فيها 
لال�ضتعمار  رف�ضه  عن  اجلزائري  ال�ضعب 
اأجمع،  العامل  اأمام  الفرن�ضي بطريقة �ضلمية 

ووقفة اأكد من خاللها اأنه ين�ضد احلرية".
الوطني  امل��رك��ز  مدير  ق��دم  وباملنا�ضبة، 
رئي�س  وم�ضت�ضار  الوطني  لالأر�ضيف 
عبد  ال��ذاك��رة  مبلف  املكلف  اجلمهورية 
على  فيها  اأك��د  حما�رة  �ضيخي  املجيد 
التعليمية  املناهج  يف  النظر  اإعادة  �رورة 
اجلديد  اجليل  يفهمنا  "حتى  وهذا  الوطنية 
احلقيقة  خالل  من  التاريخ  �ضيتناول  الذي 

التاريخية التي نو�ضلها اإليه"، مثلما اأكد.
انطوت  ما  باأهم  التذكري  يف  ا�ضتفا�س  كما 
بها  قام  التي  دي�ضمرب   11 مظاهرات  عليه 
تقرير  باحلق يف  للمطالبة  اجلزائري  ال�ضعب 

امل�ضري، متوقفا عند اأهم خلفياتها.
 1960 �ضنة  اأن  اإىل  �ضيخي  ال�ضيد  ولفت 
متيزت بقيام املحتل الفرن�ضي بعدة حماولت 
لإرعاب اجلزائريني، من بينها اإجراء التجارب 
اأمام  النووية يف ال�ضحراء اجلزائرية، مدعيا 
العامل باأ�ره، اأنها متت يف مناطق غري ماأهولة 

بال�ضكان.
امتدت  التي  املظاهرات  هذه  باأن  ذكر  كما 
بالن�ضبة  �ضكلت  ال��وط��ن  رب��وع  لكافة 
للجزائريني انتفا�ضة �ضد خديعة خطط لها 
اجلرنال �ضارل ديغول كان يرمي من خاللها 

اإىل الرتويج باأن اجلزائر فرن�ضية.
ق/و
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يف  م�ضاركته  خ��الل  ج���راد  اأك���د 
احتفالية بالأر�ضيف الوطني مبنا�ضبة 
اأنه  دي�ضمرب،   11 مظاهرات  ذكرى 
هناك  اأن  للمواطنني  نقول  "عندما 
عمليات اأجنبية تريد �رب ا�ضتقرار 
اليوم نرى يف  الدلئل،  البالد هاهي 
املغاربي  الف�ضاء  ويف  حدودنا  كل 
عدم  اجلزائر  حول  الدائر  والإفريقي 
اإرادة  الآن  وهناك  وحروب  ا�ضتقرار 
ال�ضهيوين  الكيان  حقيقية لو�ضول 

قرب حدودنا".
�رورة  على  الأول  الوزير  و�ضدد 
حلل  اجلزائريني  كل  جهود  تكاثف 
املواطنني  داعيا  الداخلية،  امل�ضاكل 
ال�ضيا�ضية  والطبقة  واملواطنات 
تكون  اأن  اإىل  الثقافية  والنخبة 
على  جاهدة  تعمل  واأن  باملر�ضاد 

ا�ضتقرار الوطن.
م�ضاكلنا  نحل  اأن  "يجب  جراد  وقال 
طريق  اأح�ضن  لإيجاد  بيننا  الداخلية 
للخروج من هذه الأزمة وحماولت 

ا�ضتهداف الوطن".

اجلزائر تتفادى الت�شرع 
والع�شوائية يف اقتناء 

لقاح "كوفيد 19"

التي  العلمية  الطريقة  وبخ�ضو�س 
ال�ضحية  الأزمة  اجلزائر  بها  �ضريت 
مت  التي  ال��ق��رارات  اإن  ج��راد  ق��ال 
واعتمدت  فعاليتها  اأظهرت  اتخاذها 
يف دول اأخرى.واأو�ضح باأنه ل يجب 
ا�ضترياد  ق��رار  اتخاذ  يف  الت�رع 
مع  يتما�ضى  اأن  وجب  الذي  اللقاح 
يكون  ل  واأن  الكبرية  ال�ضمانات 
ع�ضوائيا.واأ�ضاف الوزير الأول قائال 
يف هذا ال�ضدد:"يجب اأن تتوفر لدينا 

ل�ضعبنا  احرتاما  الكافية  ال�ضمانات 
املقاربة  من  وانطالقا  ومواطنينا 
الوباء".  بداية  منذ  املتبعة  العلمية 
اجلهود  وتكاتف  الوحدة  اإىل  داعيا 
الأط��راف.  متعددة  الأزم��ة  لتجاوز 
اجلزائر  اأن  الأول،  الوزير  اأكد  كما 
الأزم���ة  يف  التحكم  ا�ضتطاعت 
فريو�س  انت�ضار  عن  الناجتة  الوبائية 
اأخ��رى.  دول  بعدة  مقارنة  كورونا 
اختيار  �ضيتم  اأنه  الوزير  واأو�ضح 

ل�ضحة  �ضمانا  الأن�ضب  اللقاح 
مواطنينا، موؤكدا اأن اجلزائر �ضتعتمد 
لختيار  ومنهجية  علمية  اأ�ض�ضا 
اإىل  الأول  الوزير  ودع��ا   . اللقاح 
العلمية  اللجنة  يف  الوثوق  �رورة 
اللقاح  باختيار  املكلفني  والأطباء 
ال�ضحية،  الناحية  من  امل�ضمون 
اختيار  يف  الت�رع  عدم  اإىل  م�ضريا 
احرتاما  ع�ضوائية  بطريقة  اللقاح 

ل�ضعبنا ومواطنينا.  

قال اأم�س الوزير الأول عبد العزيز جراد، يف اأول تعليق ر�شمي على تطبيع العالقات بني املغرب والكيان ال�شهيوين 
اإن اجلزائر م�شتهدفة من جهات خارجية، م�شيفا اأن الكيان ال�شهيوين بات على حدود البالد.

نقابة �شالم اعتربت اأن اأن�شب اإجراء حلل الق�شية التعوي�س 
من ال�شمان الجتماعي

انق�شام بني 900 خمرب بيولوجي 
حول قرار ت�شقيف اأ�شعار فحو�شات 

الـ"ب�س.�شي.اآر"

وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  اأف��رج��ت 
اتفاقية  عن  امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح 
مراكز  اأط��ب��اء  جمعية  وب��ني  بينها 
بيولوجيا  خمربا   11 وممثلي  الأ�ضعة 

عرب الوطن.
هذه  اإث���ر  على  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
اأ���ض��ع��ار  ت�ضقيف  ع��ن  الت��ف��اق��ي��ة 
والتحاليل  ال�ضكانري  فحو�ضات 
فريو�س  عن  للك�ضف  البيولوجية 
مبوجب  الأ�ضعار  وانخف�ضت  كورونا. 
دج   7000 ح��دود  اإىل  التفاقية  هذه 
دج  و8800  ال�ضكانري  لفحو�ضات 
ال�"بي.�ضي.اآر"،  لتحاليل  بالن�ضبة 
فحدد  للجينات  امل�ضاد  التحليل  اأّم��ا 
ال�ضريولوجية  والتحاليل  دج  ب�3600 
اخلطوة  ه��ذه  تلق  ومل  دج.  ب�2200 
ملخابر  اجلزائرية  النقابة  ا�ضتح�ضان 
اأبدت  التي  "�ضالم"  الطبية  التحاليل 
املخابر  هذه  باأن  موؤكدة  معار�ضتها، 
اللتزامات  واأن  نف�ضها  اإل  متثل  ل 
ها لوحدها ول  التي تعهدت بها تخ�ضّ
ن�ضاطهم  ميار�ضون  خمرب   900 تعني 
عرب خمتلف وليات الوطن. واأ�ضارت 
املخابر  هذه  اأن  لها  بيان  يف  النقابة، 
لتجميع  تخطط  بالت�ضقيف  املعنية 
اإطار  يف  جمموعة  �ضمن  حتليالتها 
لهم  ي�ضمح  مما  "اإي.اآم.دي".  �ركة 
حيث  عنها،  املعلن  الأ�ضعار  ببلوغ 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  النقابة  علم  اإىل  بلغ 
ال�ضحة  وزارة  مع  لها  اجتماع  خالل 
 .2020 دي�ضمرب   3 بتاريخ  وال�ضكان 
النقابة  حتيي  ال�ضياق  ذات  ويف 
تقود  مبادرة  كل  للمخابر  اجلزائرية 
عن  وتخّفف  الأ�ضعار  خف�س  اإىل 
حتافظ  اأن  �ريطة  تكاليفها،  املواطن 
على نوعية وم�ضداقية النتائج. وترى 
املمون  لي�ضت  "اإي.اآم.دي"  اأن  النقابة 
والكوا�ضف،  الختبارات  لهذه  الوحيد 
عليها  تقت�ر  مبادرة  كل  يجعل  ما 
واقع  على  وهام�ضية  جزئية  وحدها 
بيانها  يف  النقابة  وذكرت  الأ�ضعار. 
هذه  مثل  يف  الأخالقية  بالعتبارات 
املبادرة التي ت�ضع املجموعة ال�ريكة 
يف مناف�ضة غري �رعية اإزاء نظرائهم، 
الفعلية  ال��ق��درات  ع��ن  وت�ضاءلت 
ل�ركة "اإي.اآم.دي" لتلبية طلب جميع 
اأعلنت  العتبارات،  ولهذه  املخابر. 
لهذا  ان�ضمامها  عدم  "�ضالم"  نقابة 
وعدم  خماطره  اإىل  وت�ضري  امل�ضعى 
تطبيقه،  على  املخابر  غالبية  ق��درة 
ل  انحرافات  على  الأب��واب  يفتح  مما 
النهاية  ويف  عليها.  ال�ضيطرة  ميكن 
حلل  اإج��راء  اأن�ضب  اأن  النقابة  اأك��دت 
قبل  من  التعوي�س  هو  الق�ضية  هذه 
اإطار حماربة  الجتماعي يف  ال�ضمان 
وباء كورونا امل�ضتجد.            لوؤي/ي

حذر من جلب القرار مكائد العدو على احلدود اجلزائرية، مقري:

التطبيع املغربي مع ال�شهاينة تهديد للدول املغاربية
املغربي  النظام  اإقدام  اأن  ال�ضلم  اأم�س حركة جمتمع  اأكدت 
على تطبيع العالقات مع الكيان ال�ضهيوين تهديد لدول 
الر�ضميني  ب�"العقالء  و�ضفتهم  من  داعية  العربي،  املغرب 

يف املغرب ال�ضقيق" اإىل اإبطال هذا القرار.
الكيان  مع  التطبيع  قرار  اأن  له،  بيان  يف  مقري  اأو�ضح 
اجلزائرية.  احلدود  على  العدو  مكائد  �ضيجلب  ال�ضهيوين، 
املغربي  النظام  حتمل  �رورة  على  احلركة،  رئي�س  واأكد 
ما  وكل  امل�ضوؤوم  القرار  هذا  اآثار  على  كاملة  امل�ضوؤولية 

�ضينجر عنه.
واأ�ضاف مقري، اأن م�روع تطبيع وجود الكيان ال�ضهيوين 
املحتل يف قلب الأمة العربية هو ركيزة من ركائز ا�ضتمرار 

الحتالل وك�ر الق�ضية الفل�ضطينية.
القرار  ربط  اإن  املتحدث،  قال  الغربية،  ال�ضحراء  وعن 
واجتاه  لها،  الدويل  التاآمري  البعد  يوؤكد  بالق�ضية  املغربي 

ال�ضتعانة بالأجنبي عند �ضاحب القرار املغربي.
وجاء يف بيان مقري “رغم خطورة املوقف واآثاره نوؤكد يف 
احلركة ثقتنا يف العقالء الر�ضميني ويف ثبات موقف القوى 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والثقافية”.
ال�ضقيق،  املغرب  يف  اجلماهريية  القوى  ثبات  اإىل  م�ضريا 
وم�ضاحلنا  مبقد�ضاتنا  امل�ر  الجتاه  هذا  �ضيبطلون  واأنهم 

جميعا.
متابعا “ولن يدخروا جهدا يف حفظ �رف املغاربة، مبختلف 

الو�ضائل التعبريية ال�ضلمية، كما كان ديدنهم دائما كقدوة 
يف هذا ال�ضاأن”.

الأ�ضقاء  التطبيع من بع�س  اأن تربير  “كما  البيان  واأ�ضاف 
املغاربة ومن على راأيهم بامل�ضاكل مع اجلزائر تربير باطل 
للنظام  الر�ضمي  الإعالن  اعترب  اإذ  له”.  اأ�ضا�س  ول  كذلك 
املغربي اللتحاق مب�روع التطبيع العلني ما هو اإل نتيجة 

موؤ�ضفة مل�ضار تطبيعي طويل مل يكن معلنا.
الفل�ضطينية  بالق�ضية  املهتمني  عن  خافيا  يكن  ولكنه مل   

واملنا�رين لها.
�ضديدة  اخلالفات  كانت  مهما  “اأنه  احلركة،  رئي�س  واعترب 
اإدخال  يقبلون  ل  واحد  �ضعب  العربي  املغرب  �ضكان  فاإن 

الأجنبي املتاآمر واملت�ضهني بينهم”.
املغاربة  القانونية حلارة  التاريخية  ملكيتهم  “واأن  واأ�ضاف 
يف القد�س ال�ريف حتملهم م�ضوؤولية جماعية ليبقوا على 

راأي واحد يف منا�رة الق�ضية الفل�ضطينية”.
على  الر�ضمي  امللكي  البيان  ارتكاز  “اأن  البيان  و�ضدد 
وخارج  باطل  التطبيع  لتربير  الأديان  بني  التعاي�س  ق�ضية 

املو�ضوع”.
م�ضيفا “اإذ املوقف من الكيان ال�ضهيوين موقف من كيان 
ل  اإ�ضالمية  عربية  فل�ضطينية  اأر�س  هي  لأر�س  حمتل 

يجوز التفريط فيها دينا”.
لوؤي ي

 احلكومة تتفاو�س مع 6 خمابر اأخرى للح�شول عليه

الأولوية لهوؤلء الـ20 باملئة من اجلزائريني يف التلقيح �شد "كوفيد19"

وال�ضكان  ال�ضحة  وزي��ر  ك�ضف 
واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات الربوفي�ضور 
اإعداد  بوزيد، عن  بن  الرحمان  عبد 
ا�ضتعدادا  وطنية  ا�ضرتاتيجية 
فريو�س  �ضد  التلقيح  لعملية 

كورونا بعد اقتنائه.
وال�ضكان  ال�ضحة  وزي��ر  واأ�ضار 
واإ����ض���الح امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات يف 
للتلفزيون  بها  اأدىل  ت�ريحات 
نظام  اعتماد  عدم  اإىل  العمومي 
تعمل  الذي  كورونا  لقاح  اإجبارية 
باملقابل  ا�ضترياده،  على  احلكومة 
 20 ن�ضبة  حتديد  مت  اإذا  اأن��ه  ي��رى 
باملئة من الفئات التي هي يف حاجة 
امل�ضابني  اختيار  �ضيتم  ذلك  اإىل 
والأ�ضخا�س  املزمنة  بالأمرا�س 

امل�ضنني.
وك�ضف الوزير بن بوزيد عن و�ضع 
لعملية  حت�ضبا  وطنية  ا�ضرتاتيجية 
"كوفيد19-"  التلقيح �ضد فريو�س 
هذا  يف  واأ�ضار  اللقاح.  اقتناء  بعد 
الأوىل  تن�ضيب جلنتني  اإىل  ال�ضدد 
وتتكلف  الداخلية  وزير  يرتاأ�ضها 
والثانية  اللوجي�ضتيكي،  باجلانب 
مبتابعة  وتتكفل  ال�ضحة  وزي��ر 
املوؤ�ض�ضات  عرب  التلقيح  عملية 
ال�ضحية. و�ضدد امل�ضوؤول الأول يف 
لقتناء  ت�ضعى  اجلزائر  باأن  القطاع 
اللقاح يف اإطار �ضيا�ضة منظمة مع 

ومنظمة  لل�ضحة  العاملية  املنظمة 
الأمم املتحدة وجمموعة "كوفاك�س" 
مو�ضحا  املا�ضي،  اأوت  �ضهر  منذ 
طرف  من  بعد  ُيعتمد  مل  اللقاح  اأن 
ومل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�ضحة  منظمة 
درجة  بلغت  التي  املخابر  تتح�ضل 
ال�ريرية  التجارب  من  متقدمة 
ت�ضمح  موافقة  على  الآن  حتى 
ال�ضحة  وزير  وقال  بت�ضويقه.  لها 
امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح  وال�ضكان 
اإنه منذ تاريخ 6 اأوت 2020 �ضمنت 
امل�ضاد  اللقاح  باملئة من   20 اجلزائر 
الوزير  واأ�ضاف  كورونا.  لفريو�س 
اأن اجلزائر ت�ضري يف اإطار ميكانيزم 
منظم رفقة 172 دولة اأو ما يعرف 
ب�"كوفاك�س"، رفقة منظمة ال�ضحة 
عدة  وك��ذا  املتحدة  والأمم  العاملية 
بوزيد  بن  واأ�ضار  دولية.  منظمات 
اأم��وال  دفعت  غنية  دول  هناك  اأن 
مليار جرعة من   2 توفري  يتم  حتى 
الأول  الثالثي  يف  كورونا  لقاح 
كما  ال��دول.  لكل   2021 �ضنة  من 
ك�ضف الوزير اأن املمول الكبري لهذا 
"بيل  امللياردير  من  كان كل  اللقاح 
غيت�س" وكذا ال�ضعودية والإمارات 
بوزيد  بن  دول. كما ك�ضف   وعدة 
اأخرى  مبفاو�ضات  قامت  اجلزائر  اأن 
لقتناء  "كوفاك�س"  خ��ارج  ح��رة 
خمابر   6 م��ع  للمواطنني  اللقاح 

منها �ضينية ورو�ضية. واأعرب عبد 
الرحمان بن بوزيد عن ارتياحه من 
بالفريو�س،  الإ�ضابات  عدد  تراجع 
فقط  باملئة   40 ن�ضبة  �ضغل  مربزا 
الوطني  امل�ضتوى  على  الأ�رة  من 
5212 �ريرا  اأي  احلايل  الوقت  يف 
من بني 10000 �رير التي جندت 
حني  يف  الوبائي،  الو�ضع  ملواجهة 
بلغت ن�ضبة �ضغل الأ�رة يف بع�س 
الوليات التي تعرف كثافة �ضكانية 
للعالج  بالن�ضبة  اأم��ا  باملئة.   90
�ضد  امل�ضتعملة  الأدوي��ة  ونوعية 
فاأو�ضح  "كوفيد19-".  فريو�س 
احلالت  ح�ضب  و�ضفها  يتم  باأنه 
احليوية  امل�����ض��ادات  اإدراج  بعد 
يف  كلوروكني  والهيدروك�ضي 
الأمر ت�ضاف م�ضادات تخرث  بداية 
التهابات  بعد مالحظة ظهور  الدم 
اأخرى لدى بع�س احلالت ثم اأدوية 
كما  اأخرى.  حلالت  الكورتيكوييد 
املمكن  من  اأنه  ال�ضحة  وزير  اأكد 
لفريو�س  ثالثة  موجة  تكون  اأن 
اأن  ميكن  اأح��د  قائال:"ل  ك��ورون��ا، 
ثالثة  اإن كانت هناك موجهة  يعرف 
الفريو�س  هذا  اأن  خ�ضو�ضا  ل،  اأو 
املمكن  فمن  لذا  جمهول،  زال  ما 
لذلك  ثالثة،  موجة  هناك  تكون  اأن 
احتياطاتهم".  اجلميع  ياأخذ  اأن  يجب 
واأ�ضاف الوزير باأن على اجلميع اأن 

على  ويحافظوا  اأنف�ضهم،  ينظموا 
منذ  املتبعة  الوقائية  الإج���راءات 

بداية اجلائحة.     
 لوؤي/ي

بن بوزيد يدعو اإىل ال�شتعداد ملوجة ثالثة لفريو�س كورونا



ت�شممات  ك�شف  جهاز  تركيب  باإجبارية  امل�شتهلك" تطالب  "حماية 
الغاز باملنازل

الوطنية  املنظمة  رئي�س  دع��ا 
م�ضطفى  امل�ضتهلك،  حلماية 
�ضحفية  ت�ريحات  يف  زب��دي، 
جهاز  تعميم  اإجبارية  �رورة  اإىل 
ت�ضممات  ع��ن  الك�ضف  اإن���ذار 
يتم  اأن  مقرتحا  البيوت،  يف  الغاز 
فاتورة  من  اجلهاز  ثمن  اقتطاع 
كل  تتمكن  حتى  والكهرباء  الغاز 
اقتنائه  من  اجلزائرية  العائالت 

. ال�ضتاء  ف�ضل  خالل 
اإن م�ضاحله  وقال م�ضطفى زبدي 

ت��ت��ل��ق��ى ع�����رات ال�����ض��ك��اوى 
التدفئة  اأج��ه��زة  ب�ضبب  يوميا 
بحياة  ت��ودي  التي  املغ�ضو�ضة 
نتيجة  �ضنويا  اجلزائريني  مئات 
الكربون  اأك�ضيد  اأحادي  ت�ضممات 
داعيا  الأجهزة،  هذه  من  املنبعثة 
اأج��ه��زة  ا�ضتعمال  تعميم  اإىل 
ت�ريبات  ع��ن  تك�ضف  اإن���ذار 
اأح����ادي اأك�����ض��ي��د ال��ك��رب��ون يف 
وطالب  واملوؤ�ض�ضات.  امل��ن��ازل 
امل�ضتهلك  حماية  منظمة  رئي�س 

والغاز  الكهرباء  �ضبط  �ضلطة 
من  احلد  يف  وامل�ضاهمة  بالتدخل 
جراء  �ضنويا  امل�ضجلة  الوفيات 
تعميم  خ��الل  من  احل��وادث  ه��ذه 
من  ثمنه  واقتطاع  اجلهاز  ه��ذا 
واأ�ضار  والغاز.  الكهرباء  فاتورة 
هذا  ���راء  اأن   زب��دي  م�ضطفى 
املاء  و�ضخان  املطفاأة  رفقة  اجلهاز 
�ضهر  من  بداية  اإلزاميا  اأ�ضبح 
القرار  هذا  لكن  املا�ضي،  نوفمرب 
الأ�ضخا�س  على  فقط  ينطبق 

بعد  الأجهزة  هذه  يقتنون  الذين 
 80 اأن  واملعلوم  ال��ت��اري��خ.  ه��ذا 
زبدي  ح�ضب  املواطنني  من  باملئة 
بيوتهم  يف  الأجهزة  هذه  لديهم 
ميلكون  ول  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  م��ن 
ت�رب  عن  تك�ضف  اإنذار  اأجهزة 
الكربون،  اأك�ضيد  اأح���ادي  غ��از 
ت�ضجيل  يف  ت�ضبب  ال��ذي  الأم��ر 
ال�ضتاء  ف�ضل  خالل  مميتة  حوادث 

احلايل.
لوؤي/ي
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 نحو اإعادة النظر يف اإق�شاء املعيدين من اجتياز 
م�شابقة الدكتوراه

لوؤي/ي
------------------

طالبية  تنظيمات  ع��دة  وقدمت 
التعليم  لوزير  مطالب  عري�ضة 
عبد  العلمي،  والبحث  ال��ع��ايل 
الباقي بن زيان، للعدول عن املادة 
املت�ضمنة   961 رقم  القرار  من   7
للقرار ال�ضابق، فيما يجري النقا�س 
لإع��ادة  الو�ضاية  م�ضتوى  على 
املادة.  النظر يف كيفية تطبيق هذه 
التنفيذي  املكتب  ع�ضو  وح�ضب 
بالبيداغوجيا  املكلف  الوطني 
عبد  احلر،  الطالبي  العام  بالحتاد 
اأو�ضح  ال��ذي  مالك،  بن  الكرمي 
عن  �ضحفية  ت�����ري��ح��ات  يف 

عن  العدول  نحو  ال��وزارة  توجه 
اجتياز  من  املعيدين  اإق�ضاء  قرار 
خالل  م��ن  ال��دك��ت��وراه  م�ضابقة 
 961 القرار  من   7 امل��ادة  تعديل 
الطلبة،  ملفات  درا���ض��ة  لإع��ادة 
التقديرية  ال�ضلطة  �ضتمنح  حيث 

للجان التكوين بالدكتوراه للبحت 
ال��ذي��ن  امل��رت���ض��ح��ني  م��ل��ف��ات  يف 
اللي�ضان�س  يف  ر�ضبوا  واأن  �ضبق 
العتبار  بعني  اأخذ  مع  واملا�ضرت، 
ومعدل  ال��ر���ض��وب  م���رات  ع��دد 
الطالب، وعدم مثوله اأمام املجل�س 

باأن  املتحدث  واأ�ضاف  التاأديبي. 
تلقوا  احلر  الطالبي  الحتاد  ممثلي 
لإع��ادة  ال���وزارة  م��ن  تطمينات 
واحل���الت   07 امل���ادة  يف  النظر 
نهائيا.  اإلغائها  دون  منها  امل�ضتثناة 
ل  بالإلغاء  طالبوا  اأنهم  حني  يف 
تكافوؤ  مبداأ  اإعطاء  بهدف  التعديل 
لالأف�ضل.  النجاح  ليكون  الفر�س 
اإىل  احل��ر   الطالبي  الحت��اد  ودع��ا 
عدم توحيد اإجراء امل�ضابقة يف يوم 
موؤ�ض�ضات  كافة  واحد عرب  وطني 
الفر�ضة  ملنح  ال��ع��ايل  التعليم 
امل�ضابقة  لجتياز  النوابغ  للطلبة 
هو  ما  ح�ضب  جامعة  من  اأكرث  يف 

معمول به من قبل.

�شدر قرار يق�شي باإق�شاء املعيدين يف طوري اللي�شان�س واملا�شرت من الرت�شح لجتياز م�شابقة الدكتوراه لل�شنة 
اجلامعية 2020/ 2021 .

من املقرر منح ال�شلطة التقديرية للجان التكوين

 

تن�شيب 25 رئي�س مكتب ولئي 
لكنفدرالية اأرباب العمل  

رئي�س   25 العمل،  لأرب��اب  اجلزائرية  الكنفدرالية  ن�ضبت 
املحلي،  امل�ضتوى  على  انت�ضارها  تعزيز  اأجل  من  ولئي  مكتب 
م�ضار  موا�ضلة  اإطار  ويف  للكنفدرالية.  بيان  به  اأفاد  ما  ح�ضب 
وبهدف  العمل،  لأرب��اب  اجلزائرية  الكنفدرالية  هياكل  تعزيز 
الكنفدرالية،  رئي�س  قام  املحلي،  امل�ضتوى  على  متثيلياتها  دعم 
ووفقا  ولئي".  مكتب  رئي�س   25 بتن�ضيب  عقلي  �ضامي  حممد 
الكنفدرالية  لبناء  اجلديدة  اخلطوة  هذه  ف�ضت�ضمح  امل�ضدر،  لنف�س 
اجلزائرية لأرباب العمل املواطنني بح�ضد املنت�ضبني على م�ضتوى 
�ضيما  ل  ال�ضرتاتيجية  الرهانات  ح��ول  الوطن  مناطق  كل 
مناطق  وتطوير  املحلي  امل�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضة  دور  تعزيز 
اجلديد  والجتماعي  القت�ضادي  النمط  اإجن��اح  بهدف  جديدة 
اخلطوة  هذه  �ضت�ضمح  كما  العمومية.  ال�ضلطات  اأطلقته  الذي 
القت�ضادي  الواقع  بفهم  املحليني،  ممثليها  خالل  من  للمنظمة، 
اإىل  املتعاملني القت�ضاديني نظرا  املناطق وان�ضغالت  واإمكانيات 
الكنفدرالية  ملنت�ضبي  اأح�ضن  مرافقة  تقدمي  يف  يتمثل  الهدف  اأن 
للتذكري،  اقت�ضادية.  اإ�ضالحات  تنفيذ  اإطار  م�ضاهماتها يف  ودعم 
جرت  التي  العامة  اجلمعية  خالل  املنظمة،  هذه  اأع�ضاء  قرر  فقد 
الأعمال  روؤ�ضاء  منتدى  ا�ضم  تغيري  الفارط،  جويلية   22 يوم 
معربين  املواطنني،  العمل  لأرب��اب  اجلزائرية  الكنفدرالية  اإىل 
والتفرغ  القدمية  املمار�ضات  مع  العالقات  قطع  يف  رغبتهم  عن 
للم�ضائل القت�ضادية فقط ل غري.                              لوؤي/ي

بهدف اإجناح النمط القت�شادي والجتماعي اجلديد

العمومية للتقليل من احلوادث املميتة للقاتل ال�شامت   املوؤ�ش�شات  راأ�س  “فتح 
املفل�شة عن طريق البور�شة”

املال  راأ�س  فتح  اأن  براهم،  علي  اآيت  فرحات  ال�ضناعة،  وزير  اأكد 
ر�ضكلة  اإعادة  اإىل  حتتاج  التي  العمومية  املوؤ�ض�ضات  فقط  �ضيخ�س 
اأن   علي  اآيت  .واأو�ضح  البور�ضة  دخول  عليها  ويتوجب  دوري��ة 
متويل  اإعادة  حتتاج  ل  والتي  اأرباحا  تدر  التي  العمومية  املوؤ�ض�ضات 
“تتعلق  العملية  هذه  اأن  مو�ضحا  املال،  راأ�س  بفتح  معنية  لي�ضت 

بقرار حكومي ت�ضاوري ولي�س دفرت �روط”.
�ضاملة  بدرا�ضة  بالقيام  اأول  يتعلق  الأمر  اإن  ال�ضناعة  وزير  وقال 
�روط  وو�ضع  خو�ض�ضته  ميكن  ما  لتحديد  العمومي  للقطاع 

اأموال. للح�ضول على روؤو�س 
املال  راأ�س  لفتح  الأمثل  اخليار  اأن  ال�ضياق  هذا  يف  علي  اآيت  ويرى 
متويل  باإعادة  اجلزائريني  للموفرين  لل�ضماح  البور�ضة  طريق  عن  هو 
اخلزينة  على  ال�ضغط  �ضيخفف  ما  وهو  الوطني  ال�ضناعي  الن�ضيج 

العمومية.
العمومية يف  املوؤ�ض�ضات  تواجهها  التي  بال�ضعوبات  يتعلق  فيما  اأما 
 )ENIE( الإلكرتونية  لل�ضناعات  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  وهي  القطاع 
فقد    )ENIEM( الكهرومنزلية  لل�ضناعات  الوطنية  واملوؤ�ض�ضة 
وممثلي  املوؤ�ض�ضتني  م�ضوؤويل  ي�ضم  اجتماع  عن  املتحدث  اأعلن 
دائم  اإنعا�س  خمطط  مناق�ضة  بهدف  العمومية  البنكية  املوؤ�ض�ضات 

ظرفيا”. ا�ضتعجاليا  “خمططا  ولي�س  العمومية  املوؤ�ض�ضات  لتلك 
�ريع  حل  لإيجاد  اجتماعا  “�ضنعقد  ال�ضدد  هذا  يف  الوزير  وقال 
بعر�س  املوؤ�ض�ضات  لهذه  ال�ضماح  بغية  الت�رع  عن  بعيدا  ولكن 
الن�ضاط  اإنعا�س  اإطار  البنوك يف  التنموية ومناق�ضتها مع  خمططاتها 
على امل�ضتويني املتو�ضط والبعيد”.                                       ق/و

85 حالة وفاة يف �شفوف ال�شرطة ب�شبب فريو�س كورونا
الوطني،  لالأمن  العام  املدير  اأعلن 
 85 ت�ضجيل  عن  اأوني�ضي،  خليفة 
ال�رطة  �ضفوف  يف  وف��اة  حالة 
منذ  "كورونا"  ف��ريو���س  ب�ضبب 
منوها  اجلائحة،  هذه  انت�ضار  بداية 
اأفراد  به  يقوم  الذي  الفعال  بالدور 
رفقة  امل��ي��دان  يف  الوطني  الأم��ن 
من  يقدمونه  وما  ال�ركاء  خمتلف 
ت�ضحيات يف �ضبيل تطبيق واحرتام 

التدابري والإجراءات ال�ضحية.
لالأمن  العامة  املديرية  اأح�ضت 
منذ  رجالها  من  فقيدا   85 الوطني 
بذلك  لتحتل  باجلزائر  الوباء  ظهور 
موؤ�ض�ضة  كاأكرث  الثانية  املرتبة 
�ضجلت �ضحايا ب�ضبب "كوفيد 19" 
اأكد  حيث  ال�ضحي،  القطاع  بعد 
خليفة  الوطني  لالأمن  العام  املدير 
عنه  نيابة  قراأها  كلمة  يف  اأوني�ضي 
ال�ضحة والن�ضاط الجتماعي  مدير 
العامة لالأمن  باملديرية  والريا�ضات 
مبعية  اإ�رافه  هام�س  على  الوطني 
على  نوي�ر  كمال  البليدة  وايل 
الأمنية  امل��راف��ق  من  ع��دد  تد�ضني 
الوطني  الأم��ن  جهاز  اأن  اجلديدة، 
امل�ضالح  بعد  موؤ�ض�ضة  ثاين  يعد 
�ضفوفها  يف  ت�ضجل  ال�ضحية 

كما  الفريو�س،  �ضحايا  من  العديد 
اأربعة  تد�ضينه  خالل  املتحدث  اأكد 
اإجنازها  مت  لل�رطة  جديدة  مقرات 
بولية البليدة لدعم التغطية الأمنية 
لأمنه  و�ضمانا  امل��واط��ن  ل�ضالح 
وحماية للممتلكات، اأن جهاز الأمن 
الإمكانيات  كل  �ضخر  الوطني 
املادية والب�رية ملجابهة هذا الوباء، 
به  الذي يقوم  الفعال  بالدور  منوها 
اأفراد الأمن الوطني يف امليدان رفقة 
من  يقدمونه  وما  ال�ركاء  خمتلف 
ت�ضحيات يف �ضبيل تطبيق واحرتام 
التدابري والإجراءات ال�ضحية، داعيا 
رتبهم  مبختلف  اجلهاز  م�ضتخدمي 
من  مزيد  بذل  اإىل  وم�ضوؤولياتهم 
بهم  املنوطة  املهام  تاأدية  يف  اجلهود 
اجلرمية  ملحاربة  وج��ه،  اأكمل  على 
ج�ضور  وم��د  اأ�ضكالها،  مبختلف 
املواطن  واإ���راك  اجل��واري  العمل 
وو�ضائل الإعالم يف تفعيل املعادلة 
والتنظيمات  القوانني  وفق  الأمنية 
ملبداأ  جت�ضيدا  امل��ف��ع��ول،  �ضارية 
ن�ضبة  اأن  موؤكدا  اجلوارية،  ال�رطة 
 93 بلغت  بالولية  الأمنية  التغطية 
باملئة بعد تد�ضني كل من مقر الأمن 
احل�ري بديار البحري التابع لأمن 

مبرفق  مدعما  يعي�س،  اأولد  دائ��رة 
ملوظفي  اإقامة  يف  متمثل  اجتماعي 
ال�رطة التابعني له، الأمن احل�ري 
ب���وادي ج��ر ال��ت��اب��ع لأم���ن دائ��رة 
الأمن  مقر  اإىل  بالإ�ضافة  العفرون، 
بدائرة  ال�ضواكرية  ببلدية  احل�ري 
مفتاح ومقر الأمن احل�ري ببلدية 
املقرات  بهذه  اأحلقت  حيث  بوينان، 
اجتماعية  مرافق  اجلديدة  ال�رطية 
و�ضكنات وظيفية لتمكني ال�رطي 
ظروف  يف  املهني  واجبه  اأداء  من 
اأكد  ال�ضياق،  يف  مالئمة.  معي�ضية 
ال�رطية  املرافق  اأن  اأي�ضا  املتحدث 
تدعمت  التي  اجلديدة  العملياتية 
البليدة تعد مك�ضبا يعزز  بها ولية 
تدعيما  بالولية،  الأمنية  التغطية 
�ضالمة  على  احلفاظ  على  وحر�ضا 
املمتلكات  و�ضون  املواطن  واأم��ن 
اأ�ضكال  الت�ضدي ملختلف  من خالل 
ت�ضبو  التي  امل�ضاعي  وهي  اجلرمية، 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
لتعزيزها عرب كافة الرتاب الوطني، 
الأمنية  املرافقة  �ضيا�ضة  اإط��ار  يف 
الدولة اجلزائرية  املنتهجة من طرف 

ل�ضالح املواطن.
ق/و

ثاين جهاز ي�شهد خ�شائر يف الأرواح بعد "اجلي�س الأبي�س"

تاأجيل جل�شة ال�شتئناف يف ق�شية 
البنة املزيفة لبوتفليقة

يف  ال�ضتئناف  جل�ضة  ال�ضبت،  اأم�س   تيبازة،  ق�ضاء  جمل�س  اأجل 
ب�  ال�ضهرية  لبوتفليقة  املزيفة  البنة  فيها  املتابع  الف�ضاد  ق�ضية 
تاريخ  اإىل  الدولة  ابنتيها وم�ضوؤولني �ضابقني يف  “مدام مايا” رفقة 
الق�ضية  يف  ويتابع  املتهمني.  دفاع  من  بطلب  اجلاري  دي�ضمرب   26
العمل  وزير  ن�ضنا�س”،  “زوليخة  الرئي�ضية  املتهمة  جانب  اإىل 
رفقة  �ضابقا،  ال�ضلف  ولية  وايل  ب�ضفته  الغازي  حممد  ال�ضابق 
الغني زعالن  ال�ضابق عبد  النقل  الغازي، ووزير  جنله املدعو �ضفيع 
املدير  الق�ضية  يف  املتهمني  بني  ومن  �ضابقا.  وهران  وايل  ب�ضفته 
الق�ضية  وفجرت  هامل.  الغني  عبد  الوطني  لالأمن  الأ�ضبق  العام 
اإىل جانب مبالغ مالية �ضخمة  11 مليار �ضنتيم،  اأكرث من  بعد حجز 
يوم  ال�راقة  حمكمة  واأ�ضدرت  موريتي.  باإقامة  ال�ضعبة  بالعملة 
مايا،  مدام  حق  يف  نافذا  حب�ضا  �ضنة   12 حكم  املا�ضي  اأكتوبر   14
حق  يف  �ضنوات   10 اإىل   3 بني  تراوحت  متفاوتة  اأخرى  واأحكاما 

املتهمني. باقي 
                                                                                    ق/و

اأ�شعار النفط 
تتجاوز 50 دولرا
ارتفاعا  النفط  اأ�ضعار  �ضجلت 
و���ض��ط ت��ف��اوؤل ب���اأن الإدخ���ال 
�ضد  ل��ل��ق��اح��ات  ال��و���ض��ي��ك 
منو  اإىل  ���ض��ي��وؤدي  كوفيد�19 
املقبل  ال��ع��ام  ق��وي  اقت�ضادي 
الآجلة  العقود  ت��داول  .وج��رى 
50.34 دولرا  خلام “برنت” عند 
 0.19 ن�ضبتها  بزيادة  للربميل، 
ال�ضابق.  الت�ضوية  �ضعر  عن   %
اأنهت  قد  “برنت”  عقود  وكانت 
ارتفاع  على  اأم�����س  تعامالت 
للربميل،  دولر   1.39 مقداره 
دولرا   50.25 عند   %  2.8 اأو 
للربميل. فيما جرى تداول عقود 
تك�ضا�س  “غرب  الأمريكي  اخلام 
دولرا   46.9 عند  الو�ضيط” 
 0.26 ن�ضبته  بارتفاع  للربميل، 
ال�ضابق.  الإغ��الق  �ضعر  عن   %
الأمريكي  اخل��ام  عقود  وكانت 
دولرا   46.78 عند  اأغلقت  قد 
 1.26 ق��دره  بارتفاع  للربميل، 
اأ�ضعار  و�ضجلت  للربميل.  دولر 
يف  الأمريكي  واخل��ام  “برنت” 
اأعلى م�ضتوى  تعامالت اخلمي�س 

منذ مار�س املا�ضي.
                                        ق/و
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جتار اجلملة للخ�شر والفواكه يطالبون ب�شوق وا�شع 
واآمن 

علي حممد 
----------------  

الفو�ضى  اإىل  التجار  �ضار  واأ
ال��ع��ارم��ة  ال��ت��ي اأ���ض��ح��ت 
ال�ضيق  ب�ضبب  املكان  �ضمة 
وامل���ك���ان غ���ري امل��ن��ا���ض��ب 
التجاري  ن�ضاطهم  ملمار�ضة 
عدد  ت��زاي��د  م��ع  خ�ضو�ضا 
الذين  والتجار  املت�ضوقني 
ع��ر���س  اإىل  ي���ل���ج���وؤون  
ع�ضوائية  بطرق  منتوجاتهم  
الأمر  ال�ضوق  حميط  خارج 
ف�ضادها  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي 
يحرتمون  ل  نهم  واأ واإتالفها 
لكل  املخ�ض�ضة  املربعات  
اأن  م��وؤك��دي��ن  منهم  واح���د 
لعر�س  م��الئ��م  غ��ري  امل��ك��ان 
عن  ن��اه��ي��ك  امل��ن��ت��وج��ات 
ب�ضبب  للخطر  تعر�ضهم 
يف  حتدث  التي  التجاوزات 
ا�ضتغالل  نتيجة   ، ال�ضوق 
امل��ك��ان ل��ب��ي��ع امل�����روب��ات 
اأ�ضبحت  التي  الكحولية 
ت�����ض��ك��ل خ���ط���را ك��ب��ريا  
حياتهم  عليهم  وت��ن��غ�����س 
اليومية  امل�ضاجرات  ب�ضبب 
املخمورين  بني  حتدث  التي 
الف�ضاء  ه��ذا  اأ�ضحى  كما 

مزرية  حالة  اإىل  التجاري 
وح�ضب  النظافة  فيها  تنعدم 
ب��ع�����س ال��ت��ج��ار ف���ان ه��ذا 
يف  ا�ضطبل  جم��رد  ال�ضوق 
امل��راف��ق  ادين  غ��ي��اب  ظ��ل 
زاد  وم��ا   ، ب��ه  ال�����روري��ة 
البع�س  قيام  هو  بلة  الطني 
�ضلعهم  بعر�س  منهم  الآخر 

ع��ل��ى الأر���ض��ي��ة م��ب��ا���رة 
العتبار  بعني  الأخ��ذ  دون 
ال��ذي��ن  ال��زب��ائ��ن  تعليقات 
خ�ر  اق��ت��ن��اء  ي��رف�����ض��ون 

. الغبار  يغطيها  وفواكه 
���ض��ار  م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى اأ
مبحاذاة  القاطنني  ال�ضكان 
التفات  �رورة  اإىل  ال�ضوق 

بالبلدية  النظافة  م�ضالح 
هنا  املتناثرة  الأو���ض��اخ  اإىل 
وه���ن���اك، وال��ت��ي ���ض��ارت 
كريهة   روائ��ح  منها  تنبعث 
ت��ن��غ�����س ع��ل��ي��ه��م ح��ي��ات��ه��م 
اأن  واأ���ض��اف��وا   ، ال��ي��وم��ي��ة 
حالة  يف  اأ�ضبحت  املنطقة 
مالمح  فيها  تنعدم  كارثية 
اهرتاء  ذلك  يف  مبا   ، احل�ضارة 

اله�ضة. واجلدران  الطرقات 
م�ضدر  اأك���د  ج��ه��ت��ه   وم��ن 
البلدية  اأن  التجارة  مبديرية 
منذ  ����ض���غ���ال  الأ ب���ا����رت 
للجملة   �ضوق  لإجن��از  م��دة 
كما  بتك�ضبت،  مقره  الكائن 
وع��دت  وقتها  ال���وزارة  اأن 
�ضنتيم   مليار   100 بتقدمي 
اختيار  مت  حيث  �ضوق  لإجناز 
موؤ�ض�ضة  وتكليف  الأر�ضية 
امل�روع  هذا  "ماغرو"لإجناز 
م�روعني  اىل  بالإ�ضافة  
م��ن ق��ب��ل ال��ب��ل��دي��ة لإجن���از 
 8 بقيمة  مغطايني  �ضوقني  
�ضيتم  الأول  �ضنتيم  ماليري 
و�ضوق  اجلامعة  بني  اجن��ازه 
 08 ح��ي  يف  وال��ث��اين  ليبيا 
به  ان��ط��ل��ق��ت  ال����ذي  م���اي 

. الأ�ضغال 

ملزاولة  واآمن  وا�شع  جديد  �شوق  بفتح  بالبلدية   املحلية  ال�شلطات  ليبيا  ب�شوق  والفواكه  للخ�شر  اجلملة  جتار  ينا�شد 
املخمورين.  خطر  جتنبهم  اإىل  بالإ�شافة  والفواكه  اخل�شر  اأنواع  بكل  الولية  ومتويل  منا�شب  ف�شاء  يف  التجاري  ن�شاطهم 

للخطر  وتعر�شهم  ال�شيق  ب�شبب 

حممد  الثقافة  دار  دع��ت 
بالوادي  العمودي  الم��ني 
التربع  حملة  يف  للم�ضاركة 
يف  امل�ضتعملة  ب��ال��ك��ت��ب 
واللغات  امل��ج��الت  جميع 
عر�ضها  اإع��������ادة  و�ضيتم 
خالل  من  جمانا  للجمهور 
بو  اأ الدكتور  مكتبة  رواق 
ب��دار  ال��ل��ه  �ضعد  القا�ضم 
من  لكل  لتاأمينه  الثقاف�ة 

. جها يحتا
اإىل  احل��م��ل��ة  ه��ذه  وت��ه��دف 
كل  يف  ال��روح  غ��ذاء  ن�ر 

كنوع  بيت  ك��ل  ويف  مكان 
الت�ضجيع  يف  امل�ضاهمة  من 

لدى  واملعرفة  القراءة  على 
امل�ضادر. بح�ضب  اجلميع. 

ق.م

يف اإطار حماربة اجلرائم املا�ضة 
متكن  الأ�ضخا�س  حياة  بحرمة 
الولئية  امل�ضلحة  عنا�ر 
باأمن  الق�ضائية  لل�رطة 
تفكيك  م��ن  ال���وادي  ولي��ة 
تتكون  اإج��رام��ي��ة  جمموعة 
العقد  يف  اأ�ضخا�س   03 من 
ينحدرون  العمر  من  الثاين 
م����ن ع��ا���ض��م��ة ال���ولي���ة 
جلناية  الإعداد  يف  متورطون 
مع  العمدي  القتل  حماولة 
والرت�ضد  الإ�����رار  �ضبق 
بي�ضاء  اأ�ضلحة  با�ضتعمال 
املقرتنة  املو�ضوفة  وال�رقة 
وا�ضتعمال  ال��ل��ي��ل  ب��ظ��رف 
والنتماء  النخراط  العنف 
لغر�س  اأح��ي��اء  ع�ضابة  يف 
ك�ضك  �ضاحب  �ضد  العتداء 
اأحياء  باأحد  و�ضقيقه  خدمات 

. املدينة  
اإىل  ت��ع��ود  الق�ضية  وق��ائ��ع 
مفاده  لبالغ  امل�ضلحة  تلقي 

داخل  �ضح�ضني  على  العثور 
م�ضابني  خ��دم��ات  ك�����ض��ك 
بوا�ضطة  مميتة  اإ���ض��اب��ات 
�رقة  كذا  و  بي�س   اأ �ضالح 
الك�ضك.  حم��ت��وي��ات  ك��اف��ة 
امل�ضلحة  عنا�ر  ليبا�ر 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ي 
قيا�ضي  وق��ت  يف  ���ض��ف��رت  اأ
املتورطني  اح��د  توقيف  عن 
ا�ضتمرارا  املدينة  اأحياء  باأحد 
وجرية  فرتة  بعد  و  للتحقيق 
ف����راد  اأ ب���اق���ي  ت��وق��ي��ف  مت 
كافة  ا�ضرتجاع  و  املجموعة 
اإىل  امل�روقات.بالإ�ضافة 
ت�ضتعمل  بي�ضاء  اأ�ضلحة 
جو  وخلق  الع��ت��داء  لغر�س 
و�ضط  م���ن  الأ ان��ع��دام  م��ن 
ا�ضتيفاء  ب��ع��د  ال�����ض��اك��ن��ة. 
القانونية   الإج���راءات  كافة 
م��ام  اأ امل��ت��ورط��ون  ت��ق��دمي  مت 

املخت�ضة. الق�ضائية  اجلهات 
ق.م

اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإط���ار  يف 
ن��واع��ه��ا  اأ ب�ضتى  احل�����ري��ة 
بالجتار  منها  املتعلقة  خا�ضة 
غ��ري ال�����رع��ي ب��امل��خ��درات 
م���ن دائ��رة  مت��ك��ن ع��ن��ا���ر اأ
الإطاحة  من  بالوادي  الدبيلة 
حجز  و  للمخدرات  مب��روج 

املعالج. الكيف  من  كمية 
اإىل  تعود  العملية  تفا�ضيل 
امل�ضلحة  عنا�ر  ا�ضتغالل 
مل��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ب��ر���ض��د 
مل�ضبوق  م�����ض��ب��وه  ن�����ض��اط 
ال��ث��الث��ي��ن��ات  يف  ق�����ض��ائ��ي��ا 
من  ي��ن��ح��در  ال��ع��م��ر  م���ن 
يف  تورطه  ي�ضتبه  املنطقة، 
ت��روي��ج امل��خ��درات ب��اأع��ايل 

للمنطقة  املحاذية  الكثبان 
خطة  اإعداد  ليتم  ال�ضناعية، 
و  بتوقيفه  كللت  عملياتية 
امل��خ��درات  م��ن  كمية  حجز 
على  غ   151 ب�  وزنها  قدر 
معدة  �ضغرية  قطع  �ضكل 

للرتويج.
الإج���راءات  كافة  مت��ام  اإ بعد 
اإعداد  مت  الالزمة  القانونية 
م��ل��ف ج���زائ���ي ل��ل��م��ت��ورط 
م�����ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه اأ
حيازة  تهمة  عن  الق�ضائية 
–كيف  املخدرات  تخزين  و 
م��ع��ال��ج-.ل��غ��ر���س ال��ب��ي��ع و 

الرتويج.
ق.م

مت����ت  ت��زك��ي��ة الع���الم���ي 
وال����ك����ات����ب ال�����ض��ح��ف��ي 
التاريخية  بالذاكرة  املخت�س 
وال�����ض��ع��ب��ي��ة وال�����ض��وف��ي��ة 
واملرافق   ، اجلزائرية  لالمة 
الهيئات  ن�ضاطات  ملختلف 
وامل���ن���ظ���م���ات ال���ث���وري���ة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��ف��ك��ري��ة وال�����ض��وف��ي��ة، 
برئا�ضة  الله  عبد  بن  عماره 
جلمعية  ال��ولئ��ي  امل��ك��ت��ب 

الذاكرة. حلفظ  ج�ضور 
ج��م��ع��ي��ة ج�������ض���ور حل��ف��ظ 
جمعية  ت��ع��ت��رب  ال���ذاك���رة 
ثقايف،  ط��اب��ع  ذات  وطنية 
الوطني  مكتبها  ���س  ي��رتاأ

نخبة  مبعية  ك��رو���س،  اأحمد 
والباحثني  ال���ض��ات��ذة  م��ن 
وامل��خ��ت�����ض��ني وامل��ف��ك��ري��ن 
وال�����ض��ع��راء، و���ض��ع��اره��م 
احل��ا���ر  ج�����ض��ور  “لرنبط 
 ، امل�ضتقبل”  لبناء  باملا�ضي 
عدة  لها  املذكورة  اجلمعية 
يف  جتعلها  واأ�ض�س  ه��داف  اأ
اجلمعوية  الهيئات  مقدمة 
الم��ة،  ب��ذاك��رة  تعنى  التي 
ال��ذاك��رة  حفظ  غ��رار  على 
ال�����ض��ع��ب��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة 
تنظيم  على  وال�ضهر  لالأمة، 
ووطنية  حملية  ملتقيات 
ال�ضعبي  ال���رتاث  لإح��ي��اء 
ال��رتاث  ن�ر  ع��ن  ف�ضال   ،

عرب  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
 ، املختلفة  الإع��الم  و�ضائل 
الرتاث  باأهمية  والتح�ضي�س 
ب��راز  واإ الوطني  وال��ت��اري��خ 
ب���ط���ولت الأج�������داد ع��رب 
اجلمعية  تعنى  كما   ، التاريخ 
والتن�ضيق  التعاون  اإطار  يف 
اجلمعيات  مع  العمل  على 
امل��ن��ا���ض��ب��ات  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة ، 
ن��اه��ي��ك ع���ن اإك��ت�����ض��اف 
التي  ال�����ض��ب��اب��ي��ة  امل��واه��ب 
ال�ضعبي  ب��ال��رتاث  تعتني 
والعمل  الوطني  والتاريخ 
ت�ضجيع  ،و  تطويرها  على 
املعلومات  وتبادل  التوا�ضل 

جهات  ك��ل  ب��ني  واخل����ربات 
بخ�ضو�س  م���ا  اأ ال���وط���ن، 
فاجلمعية  التقليدية  احل��رف 
ق�ضد  التكوين  يف  دور  لها 
امل�ضتمدة  احلرف  هاته  ترقية 
اإ�ضافة  ال�ضعبي،  الرتاث  من 
وندوات  معار�س  تنظيم  اىل 
قليمية  اإ وطنية،  وحما�رات 
ودول��ي��ة ح��ول ال��ذاك��رة يف 
والتنظيمات  القوانني  ظل 
ه���ذا  يف  ب���ه���ا  امل���ع���م���ول 
ال�����ض��اأن، وامل�����ض��اه��م��ة يف 
ال�ضعبية  املنا�ضبات  اإحياء 
،تكرمي  الوطنية  والأع��ي��اد 
من  وك���ل  ال�����ض��ه��داء  ����ر  اأ
وحفظ  اإح��ي��اء  يف  ي�ضاهم 

. الذاكرة 
اجلمعية  مكتب  من  ينتظر 
من  الكثري  ال��وادي  بولية 
والتن�ضيق  والتاأطري  الرتتيب 
م����ع خم��ت��ل��ف ال��ه��ي��ئ��ات 
من  الر�ضمية  وغري  الر�ضمية 
ومنظمات  اإع���الم  و�ضائل 
ثقافية  وجمعيات  ث��وري��ة 
و���ض��ي��اح��ي��ة،و���ض��خ�����ض��ي��ات 
تعنى  واأك��ادمي��ي��ة  ف��ك��ري��ة 
والرتاثي  اجلهادي  بالتاريخ 
ال�����ض��ع��ب��ي وال�����ض��ف��وي 

. للمنطقة 
مهناوي بوجمعة 

حتت �شعار " اأمنح كتابك حياة جديدة"

حملة للتربع بالكتب امل�شتعملة 
يف جميع املجالت واللغات

يف ظرف قيا�شي امل�شلحة الولئية لل�شرطة الق�شائية

توقيف 03 متورطني يف حماولة القتل 
العمد با�شتعمال اأ�شلحة بي�شاء

 يف ع�شابة اأحياء

ر�شد معلومات تفيد بن�شاط م�شبوه مل�شبوق ق�شائيا

اأمن الدبيلة يطيح مبروج للمخدرات 
ويحجز كمية من الكيف املعالج

جمعية وطنية ذات طابع ثقايف، يرتاأ�س مكتبها الوطني اأحمد كرو�س

تزكية عماره بن عبد اهلل رئي�شا ملكتب جمعية "ج�شور ”حلفظ الذاكرة بالوادي 
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م�شكل العقار والإعانات املالية يع�شف بقطاع 
ال�شكن ببلدية تاجموت يف الأغواط

ع.قويدر  
---------------- 

ح���ي���ث مت����ح����ورت ه���ات���ه 
جتد  مت  مل  التي  الت�ضاوؤلت 
التجزئة  مل�ضري  للنور  طريقها 
حمل  هي  التي  قطعة   300
ومتى   2016 �ضنة  منذ  نزاع 
النهائية  القائمة  اإ�ضهار  يتم 
وتعوي�س  التحقيق  ب��ع��د 
وحلد  م�ضتفيدا.   50 من  اأكرث 
كان  اإن  يجهل  العديد  الآن 
تقدم  ول  ل،  اأو  م�ضتفيدا 
امل��ي��دان  يف  ي��ذك��ر  ملحوظ 
خم�س  منذ  امللف  ه��ذا  ح��ول 
"يوبي"  اأكد  ولهذا  �ضنوات، 
التجزئة  اأن  ال�ضياق  ذات  يف 
حمل  قطعة   300 ال���  ذات 
م�ضح  مديرية  بح�ضب  نزاع 
���ض��ارت  الأرا����ض���ي ال��ت��ي اأ
وتابعة  ريفية  التجزئة  اأن 
ما  وهو  الفالحية  لالأرا�ضي 
الدائرة  رئي�س  ليه  اإ ي�ضعى 
ج��اه��دا ل��ت��ت��ب��ع ه���ذا امل��ل��ف 
وهو  املعنية،  امل��دي��ري��ة  م��ع 
اأو�ضحه  الذي  الطرح  نف�س 
م�����ض��وؤول م��دي��ري��ة ال��ب��ن��اء 
حيطة"  "حممد  وال��ت��ع��م��ري 

و�ضعي  امل�ضكل  نف�س  حول 
دارت����ه مل��را���ض��ل��ة واإع��ط��اء  اإ
واللجوء  للوزارة  القرتاحات 
هذه  من  جزء  اقتطاع  لطلب 
حتويلها  اأو  للبناء  الأر���س 
هاته  نهاء  واإ اآخر  مكان  اإىل 
القانونية  بالطرق  املع�ضلة 
ما  يف  اأما  النزاعات،  خا�ضة 
قطعة   400 بالتجزئة  يخ�س 
ال�ضلطات  م��ن  وامل��ط��ال��ب��ة 
�ضمن  تاجموت  بلدية  اإدراج 
لالإعانات،  القادم  التق�ضيم 

ه��وؤلء  اأن  ل��ه  والتو�ضيح 
من  ح��رم��وا  امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن 
اأي  ال��ولي��ة  ع��رب  ح�ضتني 
و2108  ح�ضة   1037 ح�ضة 
املعنيني  ا�ضتفادة  دون  ح�ضة، 
املذكورة  الإعانات  هاته  من 
الر�ضالة  حملت  كما  ن��ف��ا-  اآ
خملفات  رف���ع  م�����ض��وؤول��ي��ة 
والت�ضيري  ال��رتق��ي��ة  دي���وان 
 300 ل��ل��ت��ج��زئ��ة  ال��ع��ق��اري 
احلياة،  ب�روريات  وربطها 
ك��امل��اء ال�����روب وق��ن��وات 

عن  املتاأخرة  ال�ضحي  ال�رف 
تاأخرا  تعرف  والتي  الإجن��از 
ال�ضغال،  وترية  يف  ملحوظا 
الجتماعية  التجزئات  م��ا  اأ
رئ��ي�����س  ف���رد  ق��ط��ع��ة   400
م�روع  يتابع  نه  باأ الدائرة 
ال�ضبكات  مبختلف  التهيئة 
امللف  لتتبع  اأوام��ره  واأعطى 
بق�ضية  يتعلق  ما  �ضيما   –
 Opgi لديوان   التابع  الردم 
بلغت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   .
اخلا�ضة  التهيئة  اأ�ضغال  فيه 
احل�ضة  الجتماعية  بالتجزئة 
 ٪  45 ح���دود  ق��ط��ع��ة   400
باملئة   75 ون�����ض��ب��ة  ف��ق��ط، 
يف  التطهري  �ضبكة  تخ�س 
م�����روع  ت�ضجيل  ان��ت��ظ��ار 
ب�ضبكة  التجزئة  هاته  ربط 
قبل  امل�روع  وت�ضجيل  املاء 
اجلاري،  دي�ضمرب  �ضهر  نهاية 
م���ا ت��وزي��ع ال�����ض��ك��ن��ات_ اأ
حل�ضة  الإيجارية  الجتماعية 
انتهت  التي  و137  �ضكنا   94
فالأمل  �ضابقا  الأ�ضغال  بهما 
لتوزيعها  ال�ضكان  ي��ح��ذو 

. قريبا 

رفع امل�شتفيدون من التجزئات الجتماعية ببلدية تاجموت بولية الأغواط، عديد الر�شائل التي طالت مكاتب امل�شوؤولني 
و�شناع القرارعلى امل�شتوى املحلي والولئي، �شيما قطاع ال�شكن الذي عجز عن حل م�شاكله ل�شنوات متعاقبة، ما عجل 

بامل�شتفيدين مرة اأخرى اإىل رفع �شكوى لرئي�س الدائرة "يوبي بوزيان" بتاريخ 24 من �شهر نوفمرب املنق�شي .

قريبا اجلاهزة  الجتماعية  ال�شكنات  توزيع  انتظار  يف 

الوطنية  املوؤ�ض�ضة  وقعت 
مع  �ضوناطراك  للمحروقات 
الإيطايل  الطاقوي  املجمع 
اخل��م��ي�����س  ي����وم  “اإيني” 
اتفاقية  العا�ضمة،  باجلزائر 
يف  بينهما  ال�راكة  تدعيم 
�ضمن  وذلك  بركني،  حو�س 
والتنظيمي  القانوين  الإطار 
ن�ضطة  اأ يحكم  ال��ذي  اجلديد 
بيان  ح�ضب  امل��ح��روق��ات.. 
العمومي،  املجمع  عن  �ضادر 
مذكرة  اأن  البيان:  يف  وج��اء 
ال��ت��ف��اه��م ب��ني ال�����ري��ك��ني، 
خ��ارط��ة  ر���ض��م  اإىل  ت��ه��دف 
الالزم  اخلطوات  حتدد  طريق 
اأو  عقد  ب��رام  اإ لغاية  اتباعها 
ا�ضتك�ضاف  جم��ال  يف  اأك��رث 
ح��و���س  يف  امل���ح���روق���ات 
ب��رك��ني وه����ذا حت���ت غ��ط��اء 
والتنظيمي  القانوين  الإطار 
ن�ضطة  اأ يحكم  ال��ذي  اجلديد 
الذي  “..اللقاء  املحروقات 
العام  املدير  الرئي�س  بني  جمع 
حكار  توفيق  ل�ضوناطراك، 
ملجمع  العام  املدير  والرئي�س 
دي�ضكالزي.  كلوديو  يني،  اإ
تطوير ومتابعة  اإطار  ياأتي يف 
املجمعني  بني  ال�راكة  فر�س 
و”اإيني”،  “�ضوناطراك” 
مناق�ضة  خ��الل��ه  مت  ح��ي��ث 
ذات  امل��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأهمها  امل�����ض��رتك..  الهتمام 
النفط  جم��ال  يف  التكوين 
والتطوير،  البحث  وال��غ��از، 

والنتقال  اجلديدة  الطاقات 
حماية  اإىل  اإ�ضافة  الطاقوي 
ال��ب��ي��ئ��ة.. واأك����د ال�����ض��ي��دان 
على  ودي�����ض��ك��ال��زي  ح��ك��ار 
برنامج  بتنفيذ  “التزامهما 
ن�����ض��ط��ة  ط��م��وح ل��ت��ع��زي��ز اأ
ال���ض��ت��ك�����ض��اف وال��ت��ط��وي��ر 
بركني  حو�س  يف  ن��ت��اج  والإ
ا�ضتغالل  حت�ضني   خالل  من 
نهاية  “..ويف  التحتية  البنى 
املدير  الرئي�س  قال  الجتماع، 
”عالقتنا  ل�ضوناطراك:  العام 
مع  وال��وط��ي��دة  التقليدية 
من  ح��ت��م��ا  �ضتتعزز  ي��ن��ي  اإ
التفاقية  ه��ذه  توقيع  خ��الل 
و�ضع  اإىل  بالإ�ضافة  املهمة 
حم��اور  ع��دة  ال��درا���ض��ة  قيد 
اخل�ضو�س،  وجه  على  منها 
والتطوير  والبحث  التدريب 

.“
الرئي�س  �ضلط  جانبه،  م��ن 
“اإيني”  ل�ركة  العام  املدير 
ال�������ض���وء ع��ل��ى ع��الق��ات 
واملتعددة  املميزة  ال�راكة 
و�رح  املجمعني.  تربط  التي 
املوقعة  الت��ف��اق��ي��ة  ب�����ض��اأن 
ي�ضهد  ���ض��ب��وع  الأ ن��ه��اي��ة 
التزام  على  التفاقية  توقيع 
بتعزيز  و�ضوناطراك  ي��ن��ي  اإ
من  اجل��زائ��ر  يف  �راكتهما 
م�ضرتكة  ا�ضرتاتيجية  خالل 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  ل��ت�����ري��ع 

.. امل�ضاريع  خمتلف 
التجاين   ن-ق- 

متكنت  نوعية  عملية  خ��الل 
الق�ضائية  ال�رطة  ق��وات 
بالتن�ضيق  اأدرار  ولية  باأمن 
من  الأمنيني   ال�ركاء   مع 
مهلو�س  قر�س   16000 حجز 
ملغ   02 ريفوتريل  نوع  من 
مليون   15 قدره  مايل  مبلغ  و 
الرتويج  عائدات  من  �ضنتيم 
ثالثة  توقيف  اإىل  بالإ�ضافة 
فيهم،  م�ضتبه  ���ض��خ��ا���س  اأ
ح�ضب  العملية  ج��اءت  وق��د 
على  بناءا  الأمني  م�ضدرنا 
عليها  حت�ضلت  معلومات 
الق�ضائية  ال�رطة  ق��وات 
الأ�ضخا�س  اح��د  اأن  مفادها 
ل���ه حم���ل جت�����اري ب��احل��ي 
على  يحوز  ب��اأدرار  الغربي 

العقلية  ثرات  املوؤ من  كمية 
الو�ضط  يف  ترويجها  ب�ضدد 
ال�����ض��ب��اين، وب��ا���ض��ت��غ��الل 
كمني  ن�ضب  مت  املعلومات 
حم��ك��م م���ن ط����رف ق���وات 
متكنت  الق�ضائية  ال�رطة 
ال�ضخ�س  توقيف  خالله  من 
املهلو�ضات  وحجز  و�ركائه 
ال�ضالفني  امل���ايل  وامل��ب��ل��غ 
ا�ضتكمال  وب��ع��د  ال���ذك���ر، 
الإج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة، مت 
وكيل  م��ام  اأ املوقوفني  تقدمي 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
دي�ضمرب   01 ي���وم  اأدرار 
حقهم  يف  �ضدر  حيث  اجلاري، 
يداع.                                  بالإ اأمر 

عبدالرحمن   بلوايف   

الولئية  ال�ضلطات  اأحيت 
وايل  ي��ت��ق��دم��ه��ا  ب������اأدرار 
ال��ولي��ة ب��ه��ل��ول ال��ع��رب��ي 
 11 م���ظ���اه���رات  ذك�����رى 
حيث   ،1960 دي�����ض��م��رب 
الحتفال،  عملية  �ضهدت 
وق��ف��ة ب�����ض��اح��ة ال�����ض��ه��داء 
ال��ت��ذك��اري  الن�ضب  م���ام  اأ
ال�ضهداء  لأرواح  املخلد 
وع��ر���س  اأدرار،  ب��ب��ل��دي��ة 
باملنا�ضبة  تاريخية  ملحمة 
مدر�ضة  تالميذ  تقدمي  من 
حممد  ���ض��ي��دي  ال�����ض��ي��خ 
ثم  بتيمليحة،  ال��ب��ك��ري 

ترحما  الكتاب  فاحتة  قراءة 
هذه  �ضهداء  اأرواح  على 
امل��ظ��اه��رات، وم��ن امل��ك��ان 
املرافق  والوفد  الوايل  توجه 
ال�ضتقالل  حديقة  اإىل  له 
ببلدية  اأج������دلون  ب��ح��ي 
القيام  بها  مت  والتي  اأدرار، 
موا�ضلة  ت�ضجري  بحملة 
للت�ضجري  الوطنية  للحملة 
"فليغر�ضها"  �ضعار  حت��ت 
مب�������ض���ارك���ة ال��ك�����ض��اف��ة 
���ض��الم��ي��ة اجل��زائ��ري��ة  الإ
اجلزائري،  الأحمر  والهالل 
التاريخية  املنا�ضبة  بهذه  ومت 

ال�ضهداء،  م��رب��ع  ت�ضمية 
الت�ضجري  لعلمية  واأعطي 
لكل  �ضجرة   ( حمليا  �ضعارا 
ال��وايل  ����رف  واأ  ،) �ضهيد 
على  الحتفالية  اآخ���ر  يف 
لبناء  �ضا�س  الأ احلجر  و�ضع 
�ضتة  بالقاعدة  متو�ضطة 
مظاهرات  وللعلم  بتيليالن، 
هي   1960 دي�����ض��م��رب   11
فيها  خرج  �ضلمّية  مظاهرة 
دي�ضمرب   11 يوم  اجلزائريون 
تقرير  مبداأ  لتاأكيد   1960
اجلزائري  لل�ضعب  امل�ضري 
���ض��د ���ض��ي��ا���ض��ة اجل����رنال 

اإىل  الرامية  ديغول  �ضارل 
ج��زءاً  اجلزائر  على  ب��ق��اء  الإ
فكرة  اإط��ار  يف  فرن�ضا  من 
جهة،  من  جزائرية  اجلزائر 
و���ض��د م��وق��ف امل��ع��م��ري��ن 
كانوا  ال��ذي��ن  الفرن�ضيني 
اجل��زائ��ر  ب��ف��ك��رة  يحلمون 
ال�ضلطات  وقامت  فرن�ضية، 
الفرن�ضية  ال���ض��ت��دم��اري��ة 
ب��ق��م��ع ت��ل��ك امل��ظ��اه��رات 
�ضقوط  اإىل  ّدى  اأ مما  بوح�ضّية 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ض��ه��داء يف 
الوقت.                                                                                   ذلك 
عبدالرحمن بلوايف 

امل�ضطر  للمخطط  جت�ضيدا 
اأمن ولية  من طرف م�ضالح 
بالتكييف  املتعلق  تندوف 
اجل���دي���د ل��ل��ح��ج��ر اجل��زئ��ي 
فريو�س  جمابهة  اأج��ل  م��ن 
وتزامنا   ،19 كوفيد  كورونا 
اجلوية  الرحالت  عودة   مع 
ولي��ة  واإىل  م��ن  الداخلية 
م�ضالح  �ضخرت  ت��ن��دوف 
يف  ممثلة  تندوف  ولية  اأمن 
اجلوية  احلدود  �رطة  فرقة 
املادية  الإم��ك��ان��ي��ات  كافة 
مرافقة  اأجل  من  والب�رية 
من  امل�ضافرين  امل��واط��ن��ني 

واأعدت  تندوف،  ولية  واإىل 
احرتازيا  اأمنيا  خمططا  لذلك 
يهدف  وحت�ضي�ضيا  وات�ضاليا 
و�ضالمة  اأم��ن  �ضمان  اإىل 
اإىل  وممتلكاتهم،  املواطنني 
ال��دوري��ات  تكثيف  ج��ان��ب 
الت�ضدي  ب��ه��دف  ال��راج��ل��ة 
وتوفري  الإجرام  اأ�ضكال  لكل 
والأم��ن  ال�ضكينة  ���روط 
عنا�ر  واتخذت  للمواطن، 
ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  الفرقة 
جم��م��وع��ة م��ن الإج����راءات 
و  الأم��ن  ل�ضمان  الأمنية 
امل�ضافرين  وراحة  ال�ضكينة 

يف  حمايتهم  اإىل  بالإ�ضافة 
من  وممتلكاتهم،  اأرواح��ه��م 
يف  تواجدها  تعزيز  خ��الل  
التي  ال��ف�����ض��اءات  خمتلف 
ق���ب���ال م��ن ط��رف  ت��ع��رف اإ
لذات  ومت  باملطار،  املواطنني 
ت�ضكيل  ت�ضخري  الغر�س 
�ضمان  على  ي�ضهر  م��ن��ي  اأ
العمومية  ال�ضاحات  تاأمني 
فراج  الرائد  ملطار  التابعة 
���ض��ارة  الإ وجت��در  بتندوف، 
لق��ت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل 
ا���ض��ت��ح�����ض��ان��ا ك��ب��ريا ل��دى 
بف�ضل  والعمال،  املواطنني 

ت�ضوده  بجو  اإح�ضا�ضهم 
وال�ضحية  الأمنية  الرعاية 
والح�����������رتام ال���ك���ام���ل 
ل��ل��ربوت��وك��ول ال��وق��ائ��ي 
القناع  ك��ارت��داء  امل�����روط 
اجل�ضدي  والتباعد  الواقي 
وت����وف����ري م�����ض��ت��ل��زم��ات 
ال��ت��ع��ق��ي��م، ه����ذا وت��ب��ق��ى 
م�����ض��ال��ح ���رط��ة ت��ن��دوف 
لتطبيق  ج��اه��دة  ت�����ض��ع��ى 
ال���ت���داب���ري والإج�������راءات 
للحجر  الوقائية  ال�ضحية 

 . ل�ضحي ا
عبدالرحمن                                                 بلوايف    

اتفاقية لدعم ال�شراكة يف حو�س 
بركني بني �شوناطراك واملجمع 

الإيطايل “اإيني"

�شرطة اأدرار حتجز 16000 قر�س 
مهلو�س

ال�شلطات الولئية باأدرار حتيي الذكرى املخلدة ملظاهرات 11 دي�شمرب 1960

�شرطة تندوف ترافق عودة الرحالت اجلوية الداخلية 
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-----------------

على  الطلبات  فاقت  هذا  اإىل  بالإ�ضافة 
يتعني  كبريا  ح��دا  الجتماعي  ال�ضكن 
املقدمة  احل�ضة  تدعيم  ���رورة  معه 
اأن  على  م�ضدرنا  اأك��د  كما  للبلدية 
قابل  غ��ري  اأو  ه�����س  الن�ضف  ح���وايل 
عائلة   100 حوايل  وجود  وقدر  لل�ضكن، 
دخل،  ب��دون  الفقر  عتبة  حتت  تعي�س 

والذي  اجل��دادة  حي  الأحياء  اأفقر  ومن 
ال�ضكنات  ثلثي  حوايل  اأن  �ضكانه  قدر 
. عائلة   300 حوايل  وت�ضكنه  لئقة  غري 

حا�رة  �ضليم  ببلدية  التخلف  مظاهر 
ال�ضكان  مطالب  ويف  مكان،  كل  يف 
يف  العجز  و���ض��ول  واأهمها  الكثرية، 
ا�ضتفادة  ورغم  50كلم،  اإىل  الكهرباء 
�ضنوات  منذ  الكهرباء  من  املناطق  بع�س 
ومن  ورق  على  حربا  بقي  الأمر  اأن  اإل 
وال�ضاية  العهربي  منطقة  املناطق  هذه 

الو�ضع  وب�ضبب  ال�ضيكران،  ومنطقة 
وهجرها  امل�ضتثمرات  من  الكثري  اأهملت 
الكهرباء  بخ�ضو�س  اأم��ا  اأ�ضحابها 
اأن  من  ال�ضكان  ا�ضتكى  فقد  احل�رية 
تنتظر  ت��زال  ما  املدينة  بو�ضط  اأحياء 
تتو�ضط  باعتبارها  احل�رية،  الكهرباء 
طول  على  واجللفة  بو�ضعادة  بني  امل�ضافة 
م�رحا  كان  والذي   46 الوطني  الطريق 
توفري  ويتطلب  مميتة  م��رور  حل���وادث 
الطبية  ال�ضتعجالت  من  الأدن��ى  احلد 

املدنية  للحماية  وح��دة  اإىل  بالبلدية 
ح�ضب  ال�ضكان  وينادي  �رطة،  ومركز 
م�ضلحة  اإجن��از  ب�رورة  عنهم  ممثلني 

التنقل  عناء  املواطنني  تكفي  للولدة 
ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  اإىل 

 . امل�ضافة  بعد  مع 

قدر م�شدر من بلدية �شليم يف امل�شيلة، وجود ثالثة اأرباع ال�شباب بدون عمل، وبلغت الطلبات على ال�شكن الريفي 
حوايل 700 طلب ينتظر اأ�شحابها وكلهم فالحني ال�شتفادة لتمكنهم من ال�شتقرار يف اأرا�شيهم والبحث عن م�شدر 
رزق بعيدا عن عراقيل وم�شاكل الإدارة، اإل اأن هذا الأمل اأي�شا ا�شطدم باحل�شابات ال�شيقة داخل جمال�س بلدية 

متعاقبة و�شفها ال�شكان باله�شة. 

 ال�شباب الفئة الأكرث ت�شررا

حجز اأكرث من 700 قر�س مهلو�س وتوقيف 
مروجني باملحمدية مبع�شكر

من  مبع�ضكر  املحمدية  دائ��رة  اأمن  متكنت   
للمخدرات  مروجني  لن�ضاط  حد  و�ضع 
بني  اأعمارهما  ترتاوح  العقلية  واملوؤثرات 
22 و25 �ضنة وحجز كمية من هذه ال�ضموم 
من  مهلو�ضا  قر�ضا   714 ب��  اإجمال  قدرت 
خمتلف الأنواع وقطع من املخدرات قدرت 
مبلغ  اإىل  بالإ�ضافة  غ��رام    1.7 ب�  اإجمال 
تعود  الرتويج.  عملية  عائدات  من  مايل 
معلومات  ا�ضتغالل  اإىل  الق�ضية  حيثيات 
 22 البالغ  الأول  فيه  امل�ضتبه  ن�ضاط  حول 
اأمام  �ضنة بحيازة وترويج املوؤثرات العقلية 
م�ضكنهم العائلي باأحد اأحياء مدينة املحمدية 
ليتم توقيفه اأمام امل�ضكن متلب�ضا بحيازة 15 
الأنواع وكمية  قر�ضا مهلو�ضا من خمتلف 

من املخدرات جمزاأة على �ضكل قطع كانت 
ومبلغ  غ   1.7 ب  ق��درت  للرتويج  مهياأة 
تنفيذ  مت  اأين  الرتويج،  عائدات  من  مايل 
والذي  العائلي  مل�ضكنهم  تفتي�س  عملية 
كانت نتائجه اإيجابية �ضبطت خاللها كمية 
اأخرى من الأقرا�س املهلو�ضة قدرت اإجمال 
ب 699 قر�ضا مهلو�ضا من خمتلف الأنواع  
داخل  يدوية  حمفظة  داخ��ل  خمباأة  كانت 
التحريات معه على حتديد  املطبخ، ك�ضفت 

هوية �ريكه الثاين.
 اأين مت توقيفه، وبعد ا�ضتنفاذ كامل اإجراءات 
التحقيق مع امل�ضتبه فيهما قدما اأمام العدالة 

التي اأمرت بو�ضعهما رهن احلب�س .
بلعامل بهيجة

حجز3 كلغ خمدرات و4 قارورات موؤثر عقلي و19 كب�شولة 
اأقرا�س مهلو�شة بتب�شة

تب�ضة  باأمن ولية  الت�ضال  بيان خللية  اأفاد 
احل�ري  لالأمن  التابعة  ال�رطة  فرقة  اأن 
من  معتربة  كمية  حجز  من  متكنت  الثاين 
كلغ   03 بحوايل  وزنها  مقدر  املخدرات 
�ضخ�ضني  توقيف  مع  املعالج  الكيف  من 
يف  �ضنة  و42   34 العمر  م��ن  يبلغان 
الق�ضية  تفا�ضيل  منف�ضلتني.  عمليتني 
امل�ضلحة  لذات  معلومات  ورود  اإىل  تعود 
يقومان  م�ضبوهني  �ضابني  وج��ود  مفادها 
بقطاع  نقاط  عدة  يف  املخدرات  برتويج 
الكيف  الخت�ضا�س، مع تخزين كمية من 
باأحد  املوجودة  امل�ضاكن  اأح��د  يف  املعالج 
بناء  ليتم  تب�ضة،  مبدينة  ال�ضعبية  الأحياء 
املخت�ضة  النيابة  مع  وبالتن�ضيق  ذلك  على 
مداهمة احلي املذكور وتفتي�س اأحد امل�ضاكن 

قرابة  على  بداخلها  عرث  والتي  امل�ضبوهة 
اأبدى  اأن  02 كلغ من املخدرات وذلك بعد 
ا�ضتدعت  عنيفة  مقاومة  امل�ضكن  �ضاحب 
لل�ضيطرة  قانونا  املخولة  القوة  ا�ضتعمال 
ال�ضياق تتبع حتركات  عليه. ليتم يف نف�س 
بعد  بحوزته  �ضبط  الذي  الثاين  ال�ضاب 
التلم�س  لعملية  واإخ�ضاعه  منه  التقرب 
من  غراما   740 من  اأك��رث  على  اجل�ضدي 
املوؤثرات  من  ق��ارورات  و04  املخدرات 
الأق��را���س  م��ن  كب�ضولة  و19  العقلية 
قدره  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�ضافة  املهلو�ضة، 
33000 دج كعائدات من الرتويج. وعليه مت 
املتورطني  وتوقيف  املذكورة  الكمية  حجز 
وفتح  احل�ري  الأمن  مقر  اإىل  وحتويلهما 
كافة  اإمت���ام  بعد  و  الق�ضية،  يف  حتقيق 

تقدمي  مت  ال��الزم��ة  القانونية  الإج���راءات 
تب�ضة  حمكمة  لدى  العدالة  اأمام  املتهمني 
اأ�ضدرت يف  اأين  منف�ضلتني،  ق�ضيتني  يف 
املوؤقت. ويف  احلب�س  باإيداعهما  اأمرا  حقهما 
التابعة  ال�رطة  فرقة  متكنت  ال�ضياق  ذات 
نهاية  تب�ضة،  بولية  الونزة  دائ��رة  لأم��ن 
الأ�ضبوع، من توقيف �ضاب يبلغ من العمر 
يقدر  املخدرات  من  كمية  �ضنة وحجز   30
مهياأة  كانت  غراما   90 من  باأكرث  وزنها 
املوؤ�ض�ضات  اإح��دى  من  بالقرب  للرتويج 
الرتبوية البتدائية مبدينة الونزة. ويف حالة 
املخدرات  من  كمية  عر�س  ب�ضدد  تلب�س 
مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�ضافة  للبيع،  املذكورة 

مقدر ب�20 األف دج كعائدات من الرتويج.
 بهدف املحافظة على التنوع البيئي البيولوجي �ضو�ضة حممد الزين 

حملة ت�شجري وا�شعة ببلدية ت�شالة 
املطاعي مبيلة مب�شاركة خمتلف القطاعات 

واجلمعيات النا�شطة  
التجارة  مديرية  الأ�ضبوع  نهاية  نظمت   
بالتن�ضيق  ميلة  لولية  الغابات  وحمافظة 
حلماية  اجلزائرية  واملنظمة  التجار  احتاد  مع 
واإر�ضاد امل�ضتهلك، غرفة التجارة وال�ضناعة 
م�ضالح،  الفالحة،  مديرية  ه���ارون،  بني 
املدنية،  احلماية  الوطني،  ال��درك  ال�رطة، 
تالميذ  بيئية،  جمعيات  و  اأحياء  جمعيات 
باملكان  وا�ضعة  ت�ضجري  حملة  ومواطنني، 
املطاعي  ت�ضالة  ببلدية  اآن�ضا  م�ضتة  امل�ضمى 
احتفاء  ج��اءت  ه��ذه  الت�ضجري  حملة  مبيلة. 
باليوم الوطني للتاجر وباليوم العاملي للجبال 
11 دي�ضمرب من كل �ضنة وحملت  ل�  املوافق 
�ضعار "التنوع البيولوجي للجبال" بالتوازي 

ملظاهرات   60 بالذكرى  الحتفال  مع  اأي�ضا 
وا�ضعة  م�ضاركة  عرفت   1960 دي�ضمرب   11
من مواطني املنطقة واأبنائهم الذين �ضاركوا 
ثقافة  تر�ضيخ  اأج��ل  من  الغر�س  عملية  يف 
ب�رورة  اأي�ضا  الأ�ضجار وحت�ضي�ضهم  غر�س 
املحافظة عليها من احلرق والرعي الع�ضوائي.
  ولالإ�ضارة فاإن هذه العملية تدخل يف اإطار 
�ضجرة  مليون   40 غر�س  برنامج  ا�ضتكمال 
بهدف جتديد الغطاء الغابي ل �ضيما املناطق 
امل�ضاهمة  وك��ذا  حرائق  ع��دة  عرفت  التي 
والتنوع  البيئي  التوازن  على  احلفاظ  يف 

البيولوجي .
 بوجمعة مهناوي

 فرقة مكافحة املخدرات توقف مروج خمدرات 
وحتجز  13.8كلغ من الكيف بالبليدة  

غري  الجتار  ظاهرة  منها  �ضيما  ل  اأنواعها،  ب�ضتى  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
للم�ضلحة  التابعة  املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت  باملخدرات،  ال�رعي 
بنقل  تتعلق  نوعية  بعملية  البليدة  ولية  باأمن  الق�ضائية  لل�رطة  الولئية 
وترويج املخدرات على م�ضتوى اإقليم الخت�ضا�س، اأين مت و�ضع خطة ميدانية 
توقيفه على منت  مت  الق�ضية، حيث  فيه يف  امل�ضتبه  لر�ضد حتركات  حمكمة 
مركبة نفعية والتي عرث بداخلها على كمية من املخدرات تقدر ب� 09.7 كلغ 
خمباأة باإحكام حتت املقعد اخللفي للمركبة ومبوجب اإذن بالتفتي�س ال�ضادر عن 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة العفرون، مت العثور مب�ضكنه على كمية اأخرى 
من املخدرات تقدر ب� 4.1 كلغ من الكيف املعالج ومبلغ مايل قدره 547500 
دج من عائدات بيع هذه ال�ضموم لي�ضل اإجمايل الكمية املحجوزة اإىل 13.8 

كلغ وعليه مت اإجناز ملف ق�ضائي �ضده مت مبوجبه تقدميه اأمام العدالة.

العي�ضي �ريف

�شنتان �شجنا نافذا ل�شاب اعتدى على موظف وخرب موؤ�ش�شة 
عمومية بال�شريعة بتب�شة

تب�ضة  بولية  ال�ريعة  حمكمة  اأ�ضدرت 
عامني  عقوبة  بت�ضليط  يق�ضي  حكما 
يف  مالية  وغرامة  الإيداع  مع  نافذا  �ضجنا 
حق �ضخ�س قام بالعتداء بال�رب واجلرح 
باملوؤ�ض�ضة  املوظفني  اأح��د  على  العمدي 
العمومية لل�ضحة اجلوارية مبدينة ال�ريعة. 
الق�ضية  تناولت  قد  التحرير  وكانت جريدة 
يف حينها، فاإن قوات ال�رطة التابعة لأمن 
تتعلق  ق�ضية  عاجلت  قد  ال�ريعة،  دائ��رة 
مهامه،  تاأدية  اأثناء  موظف  على  بالعتداء 
راح  الغري،  مللك  العمدي  بالتحطيم  متبوع 

م�ضتوى  على  عامل  موظف  �ضحيتها 
املوؤ�ض�ضة العمومية لل�ضحة اجلوارية مبدينة 
ال�ريعة، بعد اأن تلقت ذات امل�ضلحة مكاملة 
زجاج  بتحطيم  مواطن  بقيام  تفيد  هاتفية 
العتداء  مع  املوؤ�ض�ضة،  لذات  التابع  املخرب 
فور  ليتم  بها،  العاملني  املوظفني  اأحد  على 
اأين  املكان،  عني  اإىل  التنقل  النداء  تلقي 
من  يبلغ  ب�ضخ�س  يتعلق  الأم��ر  اأن  تبني 
بال�رب  بالعتداء  قام  �ضنة،   33 العمر 
واجلرح العمدي على موظف، بالإ�ضافة اإىل 
حتطيم زجاج باب املخرب اخلا�س باملوؤ�ض�ضة، 

املتورط وفتح  توقيف  ذلك،  بناء على  ليتم 
الذي  ال�ضحية  ب�ضماع  الق�ضية  يف  حتقيق 
قدم �ضكوى ر�ضمية حول العتداء، مدعما 
مت  كما  العجز،  تثبت  طبية  ب�ضهادة  �ضكواه 
ال�ضتماع اإىل ال�ضهود وكذا املمثل القانوين 
لذات املوؤ�ض�ضة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات 
اأمام  الأط��راف  تقدمي  مت  الالزمة،  القانونية 
والتي  ال�ريعة  حمكمة  ل��دى  العدالة 
اأ�ضدرت يف حق امل�ضتبه فيه احلكم ال�ضابق 

ذكره.  
�ضو�ضه حممد الزين 

 ا�شتحداث م�شتثمرات فالحية خم�ش�شة لزراعة الأ�شجار املثمرة بت�شم�شيلت 

ك�ضف وايل تي�ضم�ضيلت عبا�س بداوي على 
�ضيتم  اأن��ه  الولية  جمل�س  اجتماع  هام�س 
�ضغرية  فالحية  م�ضتثمرات  ا�ضتحداث 
عرب  املثمرة  الأ�ضجار  لزراعة  خم�ض�ضة 
الفالحي  املو�ضم  خالل  وذلك  الولية  اإقليم 

اجلديد.
ترمي  العملية  هذه  اأن  امل�ضوؤول  ذات  واأبرز 
للجهة  فالحية  تنمية  حتقيق  اإىل  اأ�ضا�ضا 
لدى  خا�ضة  الت�ضجري  ثقافة  وتر�ضيخ 

حتقيق  يف  امل�ضاهمة  على  ف�ضال  الفالحني  
اكتفاء ذاتي يف املنتوجات الفالحية املرتبطة 
اأن  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضار  املثمرة،  بالأ�ضجار 
ا�ضتحداث هذه امل�ضتعمرات ال�ضغرية تكون  
للمناطق  الفائ�ضة  امل�ضاحات  م�ضتوى  على 
من  اأقل  م�ضتثمرة  كل  تبلغ  حيث  الغابية 
لالأ�ضجار  وتخ�ض�س  "هكتارات"  خم�ضة 
غرار  على  املقاومة  منها  �ضيما  ل  املثمرة 
الزيتون، الرومان، والتني، واعترب الوايل باأن 

تطوير القطاع الفالحي بالولية ل يكون اإل 
بغر�س م�ضاحات كبرية من الأ�ضجار ل �ضيما 
ا�ضتعمال  على  ف�ضال  املقاومة  املثمرة  منها 
الأرا�ضي  �ضقي  عملية  يف  احلديثة  الطرق 
الزراعية باملنطقة مما ي�ضمح مب�ضاعفة الإنتاج 
هذا  ويف  امل�ضوؤول،  نف�س  وف��ق  ال��زراع��ي 
ال�ضلطات  باأن  بداوي  عبا�س  اأ�ضار  ال�ضياق 
الفالحي  املو�ضم  خ��الل  �رعت  الولئية 
جديدة   ا�ضرتاتيجية  جت�ضيد  يف  اجل��دي��د 
تركز  بالولية  الفالحة  بقطاع  للنهو�س 
امل�ضقية  امل�ضاحات  يف  الزيادة  على  اأ�ضا�ضا 
حميطي  �ضيما  ل  املائية  باملن�ضاآت  املحيطة 
 " بتي�ضم�ضيلت  "بوقارة"  ب�ضيد  ال�ضقي 

ومغيلة " ببلدية العيون 
للمو�ضم  الت�ضجري  برنامج  ولالإ�ضارة ي�ضمل 
األ��ف   200 غر�س  بتي�ضم�ضيلت  اجل���اري 
ميتد  حيث  الولية  مناطق  مبختلف  �ضجرية 
الربنامج هذا اإىل غاية 21 مار�س من ال�ضنة 

املقبلة. 
زغارية حميد 



مــدرب  بلما�سي  جــمــال  تلقى 
�سعيدة  اأخبارا  اجلزائر  منتخب 
 4 ــودة  ـــا بعد تــاأكــد ع مــن اأوروب
املــاعــب بعد  ـــوم لأجـــــواء  جن
ــاب بــ�ــســبــب املــر�ــص  ــي ـــرتة غ ف

والإ�سابات.
ــة الأخــــرة من  ــول ــت اجل ــان وك
�سهدت  ــة  ــي الأوروب ــات  ــدوري ال
املكون  "اخل�سر"  �سدا�سي  غياب 
وعي�سى  �سبعيني،  بن  رامي  من 
ماندي، واأندي ديلور، ف�سا عن 
اآدم ونا�ص، واإ�سماعيل بن نا�سر، 
مباريات  عن  عطال،  ويو�سف 

فرقهم.
مـــبـــاريـــات الأ�ـــســـبـــوع احلـــايل 
بن  ــاب  ــي غ ــل  ــس ــوا� ت �ست�سهد 
ــيــا  ـــع بــرو�ــس ـــداف �ــســبــعــيــنــي م
مون�سنجادباخ الأملاين، وونا�ص 
ــاري الإيـــطـــايل،  ــي ــال مــهــاجــم ك
من  بعد  تخل�سهما  عدم  ب�سبب 

فرو�ص كورونا.
عـــودة  �ــســتــعــرف  املــقــابــل،  يف 
عي�سى  مــن  املــكــون  ــي  ــاع ــرب ال
بيتي�ص  ريـــال  ظــهــر  ــدي  ــان م
مهاجم  ديلور  واأندي  الإ�سباين، 
مونبيلييه الفرن�سي، واإ�سماعيل 
بن نا�سر جنم ميان الإيطايل، 

ني�ص  ظــهــر  عــطــال  ويــو�ــســف 
الفرن�سي، لأجواء املناف�سات.

عن  تخلف  ماندي  عي�سى  وكان 
املباريات الثاث الأخرة لريال 
اأتلتيك  ـــام  اأم تباعا  بيتي�ص، 
بــيــلــبــاو، واإيـــبـــار واأو�ــســا�ــســونــا 
ب�سبب  ــبــاين  الإ�ــس الــــدوري  يف 

اإ�سابته بفرو�ص كورونا.
ــرة  الأخ التدريبات  و�سهدت 
م�ساركة  الأنــدلــ�ــســي  للفريق 

ال�سحراء"  "حماربي  ــع  ــداف م
قائمة  �سمن  �سيتواجد  ــذي  ال
للم�ساركة  املر�سحني  الاعبني 
ــــام فــيــاريــال،  اأم ــة  ــه ــواج امل يف 
�سمن  ـــد،  الأح اإقامتها  املــقــرر 
مناف�سات اجلولة 13 من الدوري 

الإ�سباين.
مونبلييه،  مهاجم  ديلور،  اأندي 
بفرو�ص  الآخــــر  ــو  ه اأ�ــســيــب 
ظرف  يف  الثانية  للمرة  كورونا 

تبعا  ليتخلف،  معدودة،  اأ�سهر 
الأ�سبوع  مواجهة  عــن  لــذلــك، 
�سان  ــص  ــ� ــاري ب اأمــــام  ــي،  ــس ــا� امل

جرمان بالدوري الفرن�سي.
الــدوري  يف  هــداف  اأف�سل  رابــع 
الفرن�سي هذا املو�سم جدد العهد 
و�سي�سارك  ــات،  ــب ــدري ــت ال ــع  م
ــة لنــ�ــص،  ــه ــواج م الــ�ــســبــت يف 
الـ14  اجلولة  اإطار  يف  املندرجة 

من امل�سابقة.

اإ�سماعيل  تخلف  جهته،  مــن 
ــني  ــت ــه ــواج ـــن امل ــر ع ــس ــا� ـــن ن ب
ـــان تــبــاعــا  ـــي الأخـــــرتـــــني مل
اأمـــام �ــســامــبــدوريــا يف الـــدوري 
ــا بـــراج  ــارت ــب ــس الإيــــطــــايل، و�
الأوروبي،  الدوري  يف  الت�سيكي 

ب�سبب اإ�سابة ع�سلية.
يف  انـــتـــظـــم  "اخل�سر"  جنــــم 
ــــات اجلـــمـــاعـــيـــة  ــــب ــــدري ــــت ال
و�سي�سكل  لـ"الرو�سونري" 
الــتــي  الأوراق  اأبــــرز  اإحــــدى 
الفريق  ــدرب  م عليها  �سيعول 
خال  )الأحد(  بيويل  �ستيفانو 

مواجهة بارما.
خارج  عطال  يو�سف  وتــواجــد 
الـ5  مبارياته  يف  ني�ص  ح�سابات 
ــدوري  ال م�سابقتي  يف  الأخــر 
الأوروبــي  والـــدوري  الفرن�سي 

ب�سبب املر�ص ثم الإ�سابة.
الطائر  اجلزائري  الظهر  لكن 
الأخرة  الأيــام  يف  العهد  جدد 
اجلنوب  فــريــق  تــدريــبــات  ــع  م
الــفــرنــ�ــســي، و�ــســيــكــون مــوؤهــا 
�سمن  رين  مباراة  يف  للم�ساركة 
من  الـ14  الأ�ــســبــوع  مناف�سات 

الدوري الفرن�سي.

قــــرّر نــــادي �ــســالــكــه الأملــــاين 
اأمني  املغربي  جنمه  عن  العفو 
للتدريبات  ــه  ــادت واإع ــارث  ح
مت  حني  يف  الأول،  الفريق  مع 
نبيل  اجلزائري  على  الإبقاء 
الفريق  مع  معاقبًا  طالب  بن 
اأ�سبوعني  بعد  وهذا  الرديف، 
اإنزالهما معًا ب�سبب م�ساكل  من 
�سابق  لبيان  وفقًا  ان�سباطية، 

ق مـــــن الــــنــــادي  ر ز لأ ا "
امللكي".

موقع  واأكـــد 
ن�سخته  يف  "غول" 
ــاوم  ب مــانــويــل  اأن  ــة،  ــي ــان الأمل
�سالكه،  لفريق  الفني  املدير 
جاهزاً  ليكون  حــارث  يح�سر 
�ـــســـد اأوغـــ�ـــســـبـــورغ �ــســمــن 

"البوند�سليغا" والتي  مناف�سات 
يبدو  حني  يف  الأحــد،  �ستلعب 
غر  باتت  طالب  بن  عودة  اأن 
الفريق  ــادرة  ــغ م قبل  واردة 
النتقالت  فرتة  يف  املحتملة 

ال�ستوية القادمة.
لنادي  الريا�سي  املدير  وكــان 
قد  �ــســنــايــدر،  يــوخــن  �سالكه 
�سابقة،  ت�سريحات  يف  اأكـــد 
باملغربي  متم�سك  فريقه  اأن 
الأقل،  على  اآخر  ملو�سم  حارث 
ـــام  لــكــنــه مل يــغــلــق الــبــاب اأم
ينتهي  الذي  طالب  بن  رحيل 
عقده مع الفريق نهاية املو�سم 

اجلاري.
قد  ــري،  ــزائ اجل النجم  وكــان 
املا�سية  الأيــام  يف  بيانًا  اأ�سدر 
اأمل  بخيبة  �سعوره  فيه  يوؤكد 
تدريبات  من  اإبعاده  قرار  بعد 
ر�سالة  موجهًا  الأول،  الفريق 

اجلــزائــريــة  للجماهر  �سكر 
للمنتخب  ــي  ــن ــف ال ـــر  ـــدي وامل
بلما�سي  ــال  ــم ج اجلـــزائـــري 
بعد  جانبه،  اإىل  وقوفهم  على 
العن�سرية التي تعر�ص لها من 

قبل لعب "املان�سافت" ال�سابق 
�ستيفن فرويند.

ويــعــيــ�ــص نــــادي �ــســالــكــه هــذا 
م�سبوقة،  غر  و�سعية  املو�سم 
فوز  اأي  حتقيق  يف  ف�سل  حيث 

ويف   ،2020 ــام  ع بــدايــة  منذ 
املو�سم  مــن  مــبــاريــات   10 اأول 
فقط  نقاط   3 حمققًا  اجلديد، 
ــًا لــرتتــيــب  ــذي ــت و�ــســعــتــه م

الدوري الأملاين لكرة القدم.

اأونـــزوي  كارلو�ص  ــوان  خ اأّكـــد 
ــاعــد مـــــدرب بــر�ــســلــونــة  مــ�ــس
اأن  اإنــريــكــي،  لوي�ص  ال�سابق 
يتحملون  ل  الاعبني  بع�ص 
النجم  جوار  اإىل  اللعب  �سغوط 

ليونيل مي�سي.
ــــذي عمل  ال ــــــزوي  اأون وقــــال 
 2014 بني  لإنريكي  م�ساعدا 
اإن  نـــــو،  ـــب  ـــام ك يف  و2017 
الاعب  يطلبها  التي  املعاير 
يقدر  ل  رمبـــا  الأرجــنــتــيــنــي 
ــص الــــزمــــاء يف  ــ� ــع ــيــهــا ب عــل

الفريق.
الذي  هو  "الطموح  اأن  واأ�ساف 
املكانة،  لــهــذه  مي�سي  ــل  ــس اأو�
مع  تعامله  طريقة  اإىل  اإ�سافة 

ال�سغوط".
نف�سه  عــلــى  "ي�سغط  ــع  ــاب وت
دائما ليكون الأف�سل، وبالتايل 
يرغب يف وجود الأف�سل حوله 
من زماء وطاقم فني وطبي. 
من  الكثر  هذا  عن  ينتج 

ي�ستطيع  ل  الــتــي  الــ�ــســغــوط 
البع�ص حتملها".

واقرتب مي�سي من الرحيل عن 
النتقالت  فرتة  يف  بر�سلونة 
عن  تكهنات  و�سط  ـــرة،  الأخ
مان�س�سرت  اإىل  انتقاله  احتمال 
يــرتك  اأن  ــع  ــوق ــت وي �ــســيــتــي، 

يف  عقده  ينتهي  حني  الفريق 
يونيو/حزيران القادم.

العمر  من  البالغ  اأونــزوي  وقال 
53 عاما اإن موقف مي�سي اأ�سابه 

بالده�سة.
�سعرت  احلــقــيــقــة  "يف  وقــــال 
مبــفــاجــاأة كــبــرة حــني علمت 

الــرحــيــل،  يف  مي�سي  بــرغــبــة 
بالنادي  معرفتي  واقع  من  لكن 
ومي�سي فاإنني اأعتقد اأنه ميلك 
القوية  الأ�ــســبــاب  مــن  الكثر 

جدا لتخاذ هذا القرار".
اأنه  اأعرف  كنت  "لكني  واأ�ساف 
اإذا قرر يف النهاية البقاء، فاإنه 
و�سي�سعى  لديه  ما  كل  �سيبذل 

ل�ستكمال طموحاته".
عن  للحديث  ــزوي  اأون وتطّرق 
اإن  ــــدرب اجلـــديـــد، بــقــولــه  امل
"رونالد كومان مدرب بر�سلونة 
مع  ويتعامل  املجموعة  يدير 
لي�ص  الــو�ــســع  ــدا.  ــي ج مي�سي 
تويل  اأن  اأعتقد  اأين  رغم  �سها 
ــق كــبــر فــاز  ــري مــ�ــســوؤولــيــة ف
ــر  ــون اأك ــك ــرة ت ــث ــاب ك ــق ــاأل ب
عن  البتعاد  فرتة  يف  �سعوبة 

النت�سارات".
واأ�ساف "فعلنا ذلك حني و�سلنا 
مل  عام  بعد  اإنريكي  لوي�ص  مع 
�سيء.  ــاأي  ب الفريق  فيه  يفز 

كومان  مــع  الأمـــر  ــذا  ه يتكرر 
ي�سوده  ــت  وق يف  و�ــســل  الآن. 
يحدث  مل  لو  لكن  الرتــبــاك. 

بر�سلونة  ا�ستدعاك  ملا  ذلــك 
مل�ساعدته".

ــّل بــر�ــســلــونــة  ــت ــح وي
ــــز الــتــا�ــســع  ــــرك امل

مــتــاأخــرا بــفــارق 
نـــقـــطـــة   12

اأتلتيكو  عـــن 
مــــــــدريــــــــد 
بعد  املت�سدر 
مباريات،   10 6 وبـ
ــن  نــــقــــاط ع

الأزيل  غــرميــه 
ريال مدريد الذي لعب 11 

مباراة.

اأنهى املنتخب اجلزائري �سنة 
عامليا،   31 الـ  املركز  يف   2020
والـــثـــاين عــربــيــا والــثــالــث 
ت�سنيف  ح�سب  اإفــريــقــيــا، 

الفيفا ل�سهر دي�سمرب.
اجلديد،  الت�سنيف  وح�سب 
اجلزائري  املنتخب  حافظ 
عــاملــيــا   31 ـــز  ـــرك امل ــى  ــل ع
تون�ص  بعد  عربيا  والثاين 
ال�سمراء  القارة  يف  والثالث 
املنتخب  فيها  حافظ  التي 

ال�سنغايل على الريادة.
ــا عــلــى  ــك ــي ــج ــل حـــافـــظـــت ب
الت�سنيف  يف  ــا  ــه ــدارت ــس �
 FIFA/Coca-Cola العاملي 
لقب  على  بــذلــك  لتح�سل 
الثالث  للعام  فريق  اأف�سل 
عــلــى الــــتــــوايل بــعــد فــوز 
يف  احلمر  ال�سياطني  منتخب 
لعبها   8 اأ�سل  من  مباريات   6

يف 2020.
فرن�سا  ــن  م ــل  ك وحــافــظــت 
والربازيل  الثاين(  )املركز 
)املــركــز الــثــالــث( واإجنــلــرتا 
ــــز الـــــرابـــــع( عــلــى  ــــرك )امل
بينما  الرتتيب  يف  مراكزها 
ــد يف  ــي ــوح ـــان الــتــغــيــر ال ك
الأوىل  اخلــمــ�ــســة  املـــراكـــز 
2019 هو ظهور  مقارنة بعام 
الربتغال يف املركز اخلام�ص.

اأ�سبانيا  مــن  كــل  تــقــّدم  كما 
ــــــز الــــ�ــــســــاد�ــــص(  ــــــرك )امل
والأرجنتني )املركز ال�سابع( 
فيما  املا�سي  بالعام  مقارنًة 

)املــركــز  ـــــواي  اأوروج بقيت 
ــن املـــراكـــز  ــم ــس ـــن( � ـــام ـــث ال
جانب  اإىل  الأوىل  الع�سر 
واإيطاليا  املك�سيك  مــن  كــل 
والعا�سر  التا�سع  املركزين  يف 

على التوايل.
يف املقابل، كانت املجر )املركز 
خال  تقدمًا  الأف�سل   )40
على  ح�سولها  مع   2020 عام 
مركزاً   12 لرتتقي  نقطة   44
 50 اأف�سل  العام �سمن  وُتنهي 
مباريات   8 بني  فمن  مركزاً. 
لعبها منتخب املجر يف 2020، 
ــام  اأم ـــدة  واح مــبــاراة  خ�سر 
التي  النتائج  ــي  وه رو�سيا 
امل�ساركة  اإثرها  على  �سمن 
ــة  ــي الأوروب الأمم  كــاأ�ــص  يف 

.2020
اأبرز املتقّدمني  وكان من بني 

مــن  ــــل  ك الــتــ�ــســنــيــف  يف 
 +41  ،56 )املركز  الإكـــوادور 
بدي�سمرب  مــقــارنــة  نقطة 
 ،176 )املركز  ومالطا   )2019
ـــل  ـــربازي وال نــقــطــة(   +32
نقطة(   +31 الثالث،  )املركز 
غــيــنــيــا  اإىل  ـــة  ـــاف ـــس ـــالإ� ب
 ،134 )املــركــز  الإ�ستوائية 
ح�سلت  بينما  نقطة(   +31
املراكز  اأكر  على  بوروندي 
 13 بارتقائها  الت�سنيف  يف 

مركزاً.
 ،2020 يف  احلــال  ــان  ك وكما 
ــدداً  ع دي�سمرب  �سهر  �سهد 
ــان  وك ــات  ــاري ــب امل ــن  م قليًا 
خــال  امل�ستفيدين  ــــرز  اأب
قطر  منتخب  ال�سهر  هـــذا 
 58 املــركــز  اإىل  �سعد  الـــذي 
بنجادي�ص  على  فــوزه  بعد 

الآ�سيوية  الت�سفيات  �سمن 
املوؤهلة اإىل كاأ�ص العامل قطر 
كل  اأي�سًا  ارتقى  بينما   2022
 )146 ــز  ــرك )امل اإثيوبيا  مــن 
 )184 )املـــركـــز  وجــيــبــوتــي 
 )184 ــز  ــرك )امل ودومينيكا 

مركزاً واحد يف الت�سنيف.

الرتتيب الإفريقي
ال�سنغال )20 عاملًيا(

تون�ص )26 عاملًيا(
اجلزائر )31 عاملًيا(

املغرب )35 عاملًيا(
نيجريا )35 عاملًيا(

م�سر )49 عاملًيا(
الكامرون )50 عاملًيا(

غانا )52 عاملًيا(
ماىل )57 عاملًيا(

بوركينا فا�سو )58 عاملًيا(

على  الن�سباط  جلنة  �سلطت 
املحرتفة  الــرابــطــة  م�ستوى 
لكرة القدم ، عقوبة �سنة منها 
نافذة،  غــر  اأ�سهر   )6( �ستة 
ب�سكرة  احتــــاد  رئــيــ�ــص  عــلــى 
الأوىل(،  املحرتفة  )الرابطة 
مينع   ، عي�سى  بــن  اهلل  عبد 
ن�ساط  اأي  ممار�سة  من  خالها 
اإعتبارا  القدم،  بكرة  مرتبط 
ب�سبب   ،  2020 اأكتوبر   19 من 

فيها  انتهك  التي  ت�سريحاته 
ــة  ــادي الحت يف  ع�سو  حــرمــة 
ــرة الـــقـــدم ،  ــك اجلـــزائـــريـــة ل
ــه الــيــوم  ــا اأفـــــادت ب حــ�ــســب م
القدم  كــرة  رابــطــة  اجلمعة 
املحرتفة عرب موقعها الر�سمي 

على �سبكة النرتنات .
قد  الن�سباط   جلنة  وكانت 
منها  ا�سهر  �ستة  عقوبة  �سلطت 
عبد  عىل  نافذة  غر  ثاثة 

 19 من  اعتبارا  عي�سى  بن  اهلل 
خرقه  ب�سبب   2020 اكتوبر 

لواجب التحفظ .
بتاريخ  الحتادية  من  وبطلب 
قامت   ، املن�سرم  نوفمرب   15
ــاط بــاتــخــاذ  ــب ــس ــ� ــة الن ــن جل
رئي�ص  �سّد  عقابية  اإجــراءات 

احتاد ب�سكرة .
وكان عبد اهلل بن عي�سى ، قد 
�سرح خال خرجات اإعامية 

اخلا�سة  الإعــام  و�سائل  عرب 
بكام م�ّص فيه كرامة و �سرف 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�ص 

لكرة القدم.
عــقــوبــة  اإىل  ـــافـــة  وبـــالإ�ـــس
رئي�ص  على  يتعني  الإيــقــاف، 
رفع  "الزيبان"  ت�سكيلة  احتاد 
دينار  األف   100 قدرها  غرامة 
نف�ص  تــو�ــســيــح  ـــّد  ح عــلــى   ،

امل�سدر.

اأ�سغال  مــن  النــتــهــاء  يرتقب 
لوهران  الكبر  امللعب  ــاز  اإجن
)40 األف مقعد( وامللعب امللحق 
الريا�سي  للمركب  التابعني 
نهاية  قبل  للمدينة  اجلديد 
للبطولة  حت�سبا  املقبل  فيفري 
الإفــريــقــيــة لألـــعـــاب الــقــوى 
ت�ست�سيفها  ــي  ــت ال ـــر(  ـــاب )اأك
يف  اجلزائري  الغرب  عا�سمة 

جوان 2021.
�سقور،  ــن  ب �سفيان  واأو�ـــســـح 
باللجنة  التجهيزات  م�سوؤول 
البحر  األعاب  لتنظيم  الوطنية 
اأي�سا  الأبي�ص املتو�سط املقررة 
 ،2022 �سائفة  يف  بــوهــران 
الأنــبــاء  لــوكــالــة  ت�سريح  يف 
“اجتماعا  بـــاأن  اجلــزائــريــة، 
ــراف  الأط خمتلف  �سم  هاما” 
البطولة  بتنظيم  املــعــنــيــة 
ــاب الــقــوى،  ــع الإفــريــقــيــة لأل
باجلزائر  مقررة  كانت  التي 
اإىل  نــقــلــهــا  ــل  ــب ق الــعــا�ــســمــة 
“تقدمي  خــالــه  مت  وهــــران، 

النتهاء  بــ�ــســرورة  تعليمات 
باملن�ساآت  املتعلقة  الأ�سغال  من 
قبل  القاري  باحلدث  املعنية 

نهاية �سهر فيفري املقبل”.
ملــ�ــســوؤويل  الــتــاأكــيــد  وقـــد مت 
املكلفة  ال�سينية  املوؤ�س�سة 
وملحقه  الكبر  امللعب  باإجناز 
بو�سع  املعنية  املوؤ�س�سة  وكــذا 
ــوى على  ــق ال األـــعـــاب  مــ�ــســمــار 
قبل  املن�ساأتني  ت�سليم  �سرورة 
ك�سرط  املقبل  فيفري  نهاية 
للبطولة  ـــران  وه لحت�سان 
وفق  القوى  لألعاب  الإفريقية 

نف�ص امل�سدر.
ــدث  ــح ــت ــص امل ــ� ــف واأ�ــــســــاف ن
ــاب  ــع الأل تنظيم  جلــنــة  ـــاأن  ب
اأهــمــيــة  “تويل  املــتــو�ــســطــيــة 
ـــران  قــ�ــســوى لحــتــ�ــســان وه
لأم  ــة  ــي ــق ــري الف لــلــبــطــولــة 
�ستكون  لأنـــهـــا  الــريــا�ــســات 
ل�ست�سافة  جتريبية  م�سابقة 
املدينة لألعاب البحر املتو�سط 
لإجناح  جتندنا  يف�سر  ما  وهو 

التظاهرة القارية”.
وقد اأكد امل�ساركون خال هذا 
جلنة  مبقر  املنعقد  الجتماع 
املتو�سطية  ــاب  ــع الأل تنظيم 
رئي�ص  ح�سور  عــرف  والـــذي 
ــاب  ــع ــــاد اجلـــزائـــري لأل الحت
اإىل  احلكيم  عبد  ديب  القوى، 
ال�سباب  وزارة  ممثل  جــانــب 
ا�ستام  اأهمية  على  والريا�سة 
بالبطولة  املعنيتني  املن�ساأتني 
يف  القوى  لألعاب  الإفريقية 
ــق نف�ص  املــحــددة وف الآجـــال 

امل�سوؤول.
الكنفدرالية  من  وفد  و�سيقوم 

الفــريــقــيــة لألـــعـــاب الــقــوى 
فيفري  يف  وهــران  اإىل  بزيارة 
املقبل للوقوف على مدى تقّدم 
ال�سيد  ي�سيف  التح�سرات 
تفاوؤله  اأبــدى  الــذي  �سقور  بن 
على  اجلزائر  قدرة  بخ�سو�ص 

الوفاء بالتزاماتها.
العراقيل  “كل  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
تــعــرت�ــص عمل  ــت  ــان ــي ك ــت ال
فيها  مبــا  املنجزة،  املوؤ�س�سات 
بتجهيز  املــكــلــفــة  املــوؤ�ــســ�ــســة 
امللحق  وامللعب  الرئي�سي  امللعب 
قد  القوى  لألعاب  مب�سمارين 

مت رفعها”.

ترتيب الفيفا :

املنتخب الوطني ينهي عام 2020 يف املركز 31 عامليا

الرابطة الأوىل: ت�شليط عقوبة �شنة منها �شتة اأ�شهر غري نافذة على رئي�س 

احتاد ب�شكرة عبد اهلل  بن عي�شى   

نحو ا�شتالم ملعب وهران اجلديد وملحقه قبل نهاية فيفري 2021

عودة جماعية للجزائريني.. بلما�شي يتلقى اأخبارا �شعيدة 

�شالكه الأملاين يعفو عن حارث وي�شدم بن طالب من جديد

م�شاعد اإنريكي ال�شابق يف بر�شلونة: بع�س الالعبني ل يتحملون �شغوط اللعب اإىل جوار مي�شي
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�شفعة بلما�شي جترب موهبة ميالن 
على العتذار للجزائريني

بن نا�شر �شيكون حا�شرا مع امليالن 
يف مواجهة بارما الأحد

كومان: " مل اأختلف مع الالعبني"

ميان  موهبة  طــاهــر  ريــا�ــص  ــه  وج
للجماهر  ــذارا  ــت اع ــايل  ــط الإي

ت�سريحات  بعد  اجلزائرية 
فهمها  اأ�ــســيء  التي  وكيله 

من  موقفه  ب�ساأن  موؤخرا 
متثيل "اخل�سر".

ــب  ــاع وكـــــان وكـــيـــل ال
اجلــزائــر،  الأ�ــســول  ذي 
اجلن�سية  يحمل  ــذي  وال

رف�ص  اأكـــد  الفرن�سية، 
الأخرة  الفرتة  يف  موكله 

متــثــيــل مــنــتــخــب الــ�ــســبــاب 
�سمال  بــطــولــة  يف  اجلـــزائـــري 

الأمم  ــص  ــاأ� ــك ل املــوؤهــلــة  ــا  ــي ــق ــري اأف
�سيمثل  واأنه  عاما،   20 حتت  لل�سباب  ـــــــــي الأفريقية  ـــــــــارب حم

بلما�سي  جمال  من  ات�سال  تلقيه  هي  واحــدة  حالة  يف  ال�سحراء 
مدرب املنتخب الأول حلمل قمي�سه. 

ووجه بلما�سي �سفعة قوية لاعب �ساحب الـ19 عاما، بعدما نقلت 
قاطعا  رف�سا  رف�ص  اأنه  اجلزائري  الحتاد  من  مقربة  م�سادر  عنه 
ول  رديف،  فريق  يف  ين�سط  لعب  جمرد  اأنه  معتربا  به،  الت�سال 

ميتلك حاليا املؤهات التي ت�سمح له بالتواجد مع الكبار.
�سرح  حيث  العتذار،  على  طاهر  ريا�ص  ال�سفعة  تلك  واأجــربت 
باأن  بالفرن�سية  الناطق  اجلزائري  فيناك"  دو  "لجازيت  ملوقع 
طرف  من  فهمها  اأ�سيء  الأول  اجلزائر  منتخب  مع  باللعب  مطالبه 

ممثلي الحتاد املحلي، واأنه يعتذر عن ذلك الأمر.
الأ�سلي،  بلده  األــوان  بارتداء  يُرحب  اأنه  ال�ساعد  املدافع  واأو�سح 
الـ19  يتجاوز  ل  اأنه  رغم  فرن�سا،  منتخب  على  الأولوية  ومينحه 
عاما، واأنه يبقى حتت ت�سرف اجلزائر يف اأية حلظة، ب�سرط وحيد 
وهو اأن يكون ال�ستدعاء من املنتخب الأول، م�سرا يف الوقت ذاته 

اإىل اأنه مل يكن ُم�ستعدا للتواجد مع �ُسبان اخل�سر.
بلما�سي،  جمال  دعوة  لتلبية  وُم�ستعد  جزائري  "اأنا  طاهر:  وقال 
يف حالة ما قرر العتماد علّي يف املُ�ستقبل، واأنا مل اأرف�ص اجلزائر 
متاما، لكن و�سلني ات�سال من �سخ�ص قدم يل نف�سه على اأنه يعمل 
مع الحتاد املحلي، واأو�سحت له اأنني حتت ت�سرف املنتخب الأول يف 

اأي وقت، لكني لن اأكون قادرا على اللتحاق بال�سباب حاليا".
�سقيقة كري�ستيانو رونالدو تهني مي�سي يف العامل الفرتا�سي

نف�سه  يرى  اأنــه  الفرن�سي  ليون  اأوملبيك  مدر�سة  خريج  واأو�سح 
"اأنا  قائا:  املقبلة،  ال�سنوات  يف  اأفريقيا  اأبطال  مع  اأ�سا�سي  كعن�سر 
الدفاع،  حمور  يف  اأ�سا�سية  مكانة  ا�ستهداف  على  قــادر  اأنني  اأرى 

ومتثيل األوان بادي".
جمال  لت�سكيلة  جيد  متابع  اأنه  لتو�سح  الاعب  ت�سريحات  وتاأتي 
ملناف�سة  جديد  عن�سر  عن  يبحث  اأنــه  جيدا  ويعرف  بلما�سي، 
مؤخرا،  م�ستواه  تراجع  الــذي  بلعمري،  الدين  جمال  املُخ�سرم 
والذي �سيعتزل دوليا بن�سبة كبرة بعد نهائيات كاأ�ص العامل املقبلة 

�سنة 2022.

الإيطايل،  ميان  نادي  مدرب  بيويل،  �ستيفان  ك�سف 
بن  اإ�سماعيل  اجلــزائــري  ــدويل  ال عــودة  موعد  عن 
التي  اخلفيفة  الإ�سابة  بعد  وذلك  للماعب،  نا�سر 
تعر�ص لها موؤخرا. واأكد بيويل، اأن بن نا�سر �سيكون 
التي  بارما  اأمــام  املواجهة  يف  وحا�سرا  جاهزا 
واملندرجة  الأحد،  غدا  وقائعها  �ستدور 
البطولة  ــن  م  11 ــة  ــول اجل ــــار  اإط يف 
الإيطالية، بعد اأن ان�سم للمجموعة 

يوم اجلمعة.
الفرتة  خال  نا�سر  بن  وعانى 
الإ�سابات،  لعنة  من  الأخرة 
وهو ما اأجربه على الغياب عن 

املباريات الأخرة للفريق.
و�سارك بن نا�سر يف 51 مباراة 
يف  “الرو�سونري”  بقمي�ص 
فيها  اأ�سهم  امل�سابقات،  خمتلف 
�سناعة  بــني  مــا  ـــداف  اأه  6 يف 
الأخر  اأداء  و�سهد  وت�سجيل. 
املو�سم  خــال  نوعية  قــفــزة 
متابعة  حمل  جعله  ما  ــايل،  احل
العجوز”،  “القارة  يف  كربى  اأندية  قبل  من 
على غرار ريال مدريد الإ�سباين وباري�ص 

�سان جرمان الفرن�سي.

اأبرز الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لرب�سلونة، اأهمية حت�سن 
فريقه دفاعيا، وذلك قبل مباراة ليفانتي املقررة اليوم الأحد، يف 

اجلولة 13 من الليجا، على ملعب كامب نو.
"راجعت  للمباراة:  التقدميي  ال�سحفي  املوؤمتر  خال  كومان،  وقال 
لعب  اأ�سلوب  خال  من  فقط  منها   3 مرمانا،  دخلت  التي  الأهــداف 
اأو  جزاء،  ركات  اأو  فردية،  اأخطاء  من  اإما  الباقي  لكن  املناف�ص.. 

ركات ركنية.. يجب اأن نتح�سن دفاعًيا".
مباريات  ويف  يوفنتو�ص  �سد  جيًدا  اأداًء  قدم  لقد  "بويج؟  واأ�ساف: 

اأخرى.. �سرنى غًدا ما �سيحدث".
وتابع: "نحن الفريق الذي ي�سنع اأكرب عدد من الفر�ص، لكن ن�سجل 
اأكر قوة، لأننا نفتقد  اأن نتح�سن، ونكون  اأهداًفا قليلة، لذا يجب 

اأحياًنا الرتكيز".
موعد  حتى  لكن  الليجا،  يف  مب�سوارنا  �سعيًدا  "ل�ست  ــل:  ــس ووا�
النتخابات �سنحاول حتقيق اأق�سى ا�ستفادة.. نعم قلت من قبل اإن 
ملعبنا..  على   5 ومنها  ال�سنة،  اآخر  حتى  متبقية  مباريات   7 لدينا 

لكن هذا ل يجعل الأمر �سهًا علينا".
وب�ساأن ما تردد عن طلب الاعبني تغير طريقة اللعب، قال: "لي�ص 
اأحتدث  كاذبة..  اأنباء  اإنها  الأمر،  هذا  طلبوا  الاعبني  اأن  �سحيًحا 
معهم كل يوم، مل يخربوين باأي �سيء عن ت�سريحاتي يف املوؤمترات 

ال�سحفية، اأو عن خطة اللعب".
وا�ستطرد: "اأ�سعر بدعم الاعبني وبالراحة يف العمل معهم، اإذا مل 
قلق  لكني  جيد..  ب�سكل  العمل  ي�سر  لن  بيننا،  ثقة  هناك  تكن 
فقط ب�ساأن م�سارنا يف الليجا، وهناك وقت كاٍف للتعوي�ص.. �سنظهر 

�سخ�سيتنا يف املباريات املقبلة".
املقرر  مدريد،  ديربي  يف  فوزه  يتمنى  الذي  الطرف  هوية  وحول 
الغد..  مباراة  يف  الفوز  هي  "م�سوؤليتنا  كومان:  اأجاب  ال�سبت،  اليوم 
لكن  يخ�سر..  اأن  مل�سحتنا  من  وبالتاأكيد  الدوري،  مت�سدر  اأتلتيكو 
رونالد  الهولندي  اأبرز  فقط".  مباراتنا  على  الرتكيز  اأريد  اأكرر: 
كومان، املدير الفني لرب�سلونة، اأهمية حت�سن فريقه دفاعيا، وذلك 
الليجا،  من   13 اجلولة  يف  الأحد،  غًدا  املقررة  ليفانتي  مباراة  قبل 

على ملعب كامب نو.
ال�سحفي  ــر  ــوؤمت امل ــال  خ ــان،  ــوم ك الــــتــــقــــدميــــي وقـــال 

التي  ـــداف  الأه "راجعت  دخــــــلــــــت للمباراة: 
اأ�ــــســــلــــوب مرمانا، 3 منها فقط من خال 
الباقي  لكن  املناف�ص..  اإمــــــــا مــن لعب 

ركات  اأو  فردية،  جزاء، اأو اأخطاء 
نتح�سن ركات ركنية.. يجب اأن 

دفاعًيا".
لقد  "بويج؟  ــاف:  ــس واأ�

جـــيـــًدا  اأداًء  قـــــدم 
ويف  يوفنتو�ص  �ــســد 
مــبــاريــات اأخـــــرى.. 

ــا  ـــــــــًدا م ـــــرنى غ �ـــــس
�سيحدث".

الفريق  "نحن  وتـــابـــع: 
عدد  اأكـــرب  ي�سنع  الـــذي 
ن�سجل  لكن  الفر�ص،  من 

يجب  ــذا  ل قليلة،  اأهــداًفــا 
اأكــر  ونــكــون  نتح�سن،  اأن 
اأحياًنا  نفتقد  لأننا  ــوة،  ق

الرتكيز".
�سعيًدا  "ل�ست  ـــل:  ـــس ووا�
لكن  الليجا،  يف  مب�سوارنا 
النتخابات  مــوعــد  حتى 
اأق�سى  حتقيق  �سنحاول 

ا�ستفادة.. نعم قلت من قبل 
متبقية  مباريات   7 لدينا  اإن 

على   5 ومنها  ال�سنة،  اآخر  حتى 
الأمر  يجعل  ل  هذا  لكن  ملعبنا.. 

�سهًا علينا".
وب�ساأن ما تردد عن طلب الاعبني 

"لي�ص  قال:  اللعب،  طريقة  تغير 
هذا  طلبوا  الاعبني  اأن  �سحيًحا 

اأحتدث  كاذبة..  اأنباء  اإنها  ــر،  الأم
باأي  يخربوين  مل  يــوم،  كل  معهم 
�سيء عن ت�سريحاتي يف املوؤمترات 

ال�سحفية، اأو عن خطة اللعب".
ــم  ــدع ب "اأ�سعر  ـــرد:  ـــط ـــت ـــس وا�
العمل  يف  ــة  ــراح ــال وب الــاعــبــني 
ــاك  ــن ه تـــكـــن  مل  اإذا  مـــعـــهـــم، 
العمل  يــ�ــســر  لـــن  بــيــنــنــا،  ــة  ــق ث
ب�سكل جيد.. لكني قلق فقط ب�ساأن 

م�سارنا يف الليجا، وهناك وقت كاٍف 
يف  �سخ�سيتنا  �سنظهر  للتعوي�ص.. 

املباريات املقبلة".

حمليات
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم/ احمد املدلل
----------------------------

ما الذى تبقى لنا من فل�ضطني والق�ضية ، على ماذا 
التحديات  ، ما الذى منلكه ملواجهة  نراهن وعلى من 
التى تع�ضف بالق�ضية ، ماذا �ضنفعل ، اإىل اأين نحن 
وم�ضريها  غزة   ، القادمة  اخلطوات  هى  ما   ، ذاهبون 
بقى  من   ، امل�ضهود  و�ضياعها  ال�ضفة   ، املجهول 
داخل  الفل�ضطينى  ينتظر  الذى  ما  علينا،  ومن  معنا 
األ�ضنة اجلميع  فل�ضطني وخارجها ، اأ�ضئلة ترتدد على 
ال�ضديد ، جدٌل كبرٌي ومناكفاٌت �ضيا�ضيٌة  ، ولالأ�ضف 
وكالٌم كثرٌي ُيقال والرحى  تدور دون نتاج ، ل جواب 
ي�ضفى الغليل ول اآفاق تخط النهاية ... من اأين نبداأ 
، من غزة اجلريحة و املعذبة ، اأم من ال�ضفة امل�ضلوبة 
من  اأم  وامل�راألة،  املهّودة  القد�س  من  ام   ، واملنتهكة 
�ضقطت  التى  ال٤٨  عام  املحتلة   فل�ضطني  اأر���س 
واملفاو�ضني  العرب  من  املطبعني  ح�ضابات  من 
لعن�رية  يتعر�ضون  واأهلها   ، الفل�ضطينيني   من 
خميمات  من  اأم   ، للهوية  واندثاٍر  مقيتة  �ضهيونية 
ال�ضتات حيث الآلم والعذابات والتهجري املتكرر اىل  
 ، البحار  الغرق فى عر�س  او  الغربة  املوت فى بالد 
ماآ�ضى بع�ضها فوق بع�س ، بال رحمة ول عدالة ول 
اغاثة ول ن�رة   ، غاب ال�ضمري العاملى والكل اأعمى 
عينيه وبقى الفل�ضطينى وحده ي�ضارع من اجل البقاء 
على  الفل�ضطينى  عا�س  وقد  الهوية  على  واحلفاظ 
اأملّت به ويعود  التى  التاريخية  املاأ�ضاة  اأمل ان تنتهى 
اآمنا مطمئنا اىل دياره ، ثم تراجع الأمل لعله يعي�س 
اأر�س  على  له  بقيت  اأر�س  قطعة  فى  مطمئنا  اآمنا 
يرتاح  لعله  واأكرث  اأكرث  الأمل  تراجع  ثم   ، فل�ضطني 
من وعثاء املعاناة فى ديار الغربة التى اأُجرب بالرحيل 
فى  املاأ�ضاة  لتظلله    ، اللجوء  خميمات  فى  اأو  اليها 
ِحّله وترحاله ، واأخرياً مل يبَق لالأمل ب�ضي�ضًا  ... من 
يعيد قراءة التاريخ الفل�ضطينى منذ نكبة 1948 اىل 
هذه اللحظة، يجد ان ال�ضعب الفل�ضطينى مل متر عليه 
من  الكهول  وا�ضاألوا   ، الآن  يعي�س  مما  اأ�ضواأ  مرحلة 
حتى  اأعمارهم  فى  لهم  الله  اأمدَّ  الذين  الفل�ضطينيني 
يبقوا اأحياء اإىل هذه اللحظة ويرونها باأم اأعينهم التى 
ابي�ضت وانكم�ضت من احل�رة واحلزن ، ليتاأكد لكل 
دارت  التى  العامل  اأحداث  كل  اأن  احلقيقة  عن  باحث 

منذ بدايات القرن الع�رين )املا�ضى( كانت من اأجل 
الو�ضول اىل هذه اللحظة ال�رائيلية احلا�رة ، ومن 
اأجل هدف واحد ... زرع كيان غريب و�ضاذ فى قلب 
العامل العربى وال�ضالمى اأو ما ا�ضبح معروفًا )دولة 
امرا واقعا ل  لتكون  اليهودية(  وحت�ضينها  ا�رائيل 
بد منه ، وكل تغريات موازين القوى فى عاملنا كانت 
قراءة  يعيد  الهدف ومن  ذلك  اأجل حتقيق  من  ت�ضب 
اأحداث القرن املا�ضى الرئي�ضية وبدايات القرن احلاىل 

يزداد يقينه : 
بني  ما  ال�ضالمية  اخلالفة  اإ�ضعاف  حم��اولت   -
قد  والتى  نهائيًا  وتدمريها   )1924  - عامى)1908 
مثلت ح�ضنًا يحفظ �ضوكة امل�ضلمني وقد رف�س اآخر 
اليهودى على  التواجد  الثانى  �ضالطينها عبد احلميد 
ثم  لإ�ضعافها  املوؤامرات  وحيكت  فل�ضطني   ار�س 

ا�ضقاطها .
بريطانيا  بني  م   1916 عام  بيكو  �ضايك�س  اتفاقية   -
العربى اىل دويالت خمتلفة  العامل  وفرن�ضا  وجتزئة 
ومت�ضارعة ومتناحرة طائفيًا واإثنيًا وقبائليًا ، مما اأدى 
هذه  وربط   ، ثرواتها  واه��دار  مقوماتها  تدمري  اإىل 
العظمى  بالدول  الدويالت حتى مكوناتها  اأو  الدول 
اإىل   قائمًا  امل�ضل�ضل  يزال هذا  ، ول  اأطماعها  لتحقيق 

يومنا هذا .
بفر�س  ق��رار  م   1921 عام  الأمم  ع�ضبة  اإع��الن   -
اجل  من  فل�ضطني  ار�س  على  الربيطانى  النتداب 
اخلارجية  وزي��ر  اأ���ض��دره  ال��ذى  بلفور  وع��د  تنفيذ 
لليهود  قومى  كيان  باإقامة  م   1917 عام  الربيطانى 
وعد  با�ضم)  بعد  فيما  وُعرف  فل�ضطني  ار�س  على 
اليهودية  بالهجرة  بريطانيا  �ضمحت  َثّم  ومن  بلفور( 

اىل فل�ضطني .
-احلربان الكونيتان الوىل 1914 م والثانية 1945 م 
واللتان نتج عنهما انت�ضار بريطانيا وفرن�ضا واحللفاء 
طويلة  عقود  عرب  جاهدين  عملوا  الذين  الأوروبيني 
التى  اليهودية  امل�ضكلة  من  للتخل�س  الزمن  من 
اأّرقتهم تاريخيًا ودعم اإقامة دولة الكيان ال�ضهيونى 

عام 1948م.
- تفكك دول الحتاد ال�ضوفيتى فى ثمانينيات القرن 
املا�ضى وزوال قوته   والذى مّثل اأحد قطبى القوى 
اأمريكا  وبقيت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  العامل  فى 
وحدها متفردة  كقوة عظمى فائقة ، الدولة امل�ضكونة 

فى  متاهت  والتى  والهيمنة  والغطر�ضة  بالجرام 
ن�ضاأتها واأداءها مع دولة الحتالل . 

وال�ضالمى  العربى  عاملنا  فى  امل�ضطنعة  -احلروب 
احلرب  مثل  ثرواتها  واهدار  المة  مقدرات  وتدمري 
اليرانية - العراقية التى ا�ضتمرت من عام  1980 م  
اإىل عام ١٩٨٨م والتى اأكلت الأخ�ر والياب�س فى 
الدولتني واأهدرت ثروات ومقدرات الدولتني ، ومن 
وثرواتها  وجي�ضها  ب�ضعبها  العراق  دولة  تدمري  ثم 
وال�ضالمية  العربية   ال�ضعوب  وا�ضغال  وتاريخها  
والقت�ضادية  واملعي�ضية  الجتماعية  باأزماتها 
وال�ضيا�ضية املتكررة التى مل تنتِه بل تفاقمت ما بعد 
ثورات الربيع العربى والذى حتول اىل خريٍف اأ�ضود 

...
- التقدم التكنولوجى الذى احتكرته اأمريكا والدول 
عاملنا  اىل  منه   الُفتات  ار�ضلت  فيما  الوروب��ي��ة 
العربى وال�ضالمى لي�س لال�ضتفادة والنهو�س واإمنا 
ان�ضغالته وتفريغه  لتدمري الن�ضان واملجتمع ومتييع 
من  النابعة  وال�ضليمة  ال�ضوية  واأخالقه  ثقافته  من 
متيز  على  حافظت  والتى  ال�ضائد  وعرفه  عقيدته 
�ضخ�ضيته العربية وال�ضالمية الأ�ضيلة عرب التاريخ 
والتى تربى عليها ، حتى اأعراف العرب فى اجلاهلية 
ظل  فى  تال�ضت  قد  الف�ضول  حلف  �ضاغها  والتى 
ال�ضياع الذى يعي�ضه العربى والنحراف نحو اإ�ضباع 
اأى  نه�ضة قد حتدث فى  اإجها�س  رغباته اخلا�ضة.- 
احلكم   اأنظمة  بت�ضليط  وال�ضالمى  العربى  العامل 
تارة  ال�ضوفييتية  ال�ضيوعية  ل�ضالح  عملت  )التى 
والمربيالية الراأ�ضمالية تارة اأخرى( ملالحقة واعتقال 
المة  واح��رار   واملفكرين  والدعاة  العلماء  وقتل  
وذليلةحتت  خا�ضعة  امل�ضت�ضعفة  ال�ضعوب  لتبقى 
ي�ضاوؤون  ما  عليها  يفر�ضون  الطغاة  حكامها  �ضياط 

حتى ين�ضوا ق�ضية فل�ضطني .
- ا�ضتحداث موؤ�ض�ضات مرتبطة بالغرب فكرا وعقيدة 
وقانونا وثقافة لغر�س ثقافة وتعاليم وعادات خمتلفة 
متاما عّما ترّبت عليها ال�ضعوب العربية وال�ضالمية .

باتفاقية  بدءاً  الكيان  دولة  مع  ال�ضالم  اتفاقيات   -
كامب ديفيد الأوىل عام 1978 م بني م�ر وا�رائيل 
التطبيع  واتفاقيات  عربة  ووادى  اأو�ضلو  واتفاقية 
اأعطت مزيدا من ال�رعية لالحتالل  املتوالية وكلها 

ال�ضهيونى وتكري�ضًا لوجوده .

الق�شية الفل�شطينية اإىل اأين ؟

الأ���رى  ب�ضوؤون  املخت�س  ك�ضف 
عن  فروانة،  النا�ر  عبد  واملحررين، 
التي  الإداري  العتقال  اأوام��ر  اأع��داد 
�ضدرت بحق الفل�ضطينيني منذ مطلع 
تقرير  يف  فروانة  وقال  اجلاري.  العام 
ال�ضنوية  الذكرى  يف  اليوم  اأ�ضدره 
لالإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، الذي 
واحلرية  احلياة  يف  حقه  لالإن�ضان  كفل 
اأو  والعتقال  التعذيب  من  واحلماية 
اأن دولة الحتالل  الحتجاز التع�ضفي، 
حقوق  يوما  حت��رتم  مل  الإ�رائيلي، 
وزنا  تعري  ول  الفل�ضطيني  الإن�ضان 
يف  الدولية  واملواثيق  لالتفاقيات 
ومار�ضت  الفل�ضطينيني،  مع  تعاملها 
التع�ضفي  والح��ت��ج��از  الع��ت��ق��ال 
عديدة  وباأ�ضكال  ثابتة  ك�ضيا�ضة 
جلاأت  لقد  واأ�ضاف:  وا�ضع.  وب�ضكل 
الإداري  العتقال  اإىل  الحتالل  دولة 

حماكمة؛  اأو  تهمة  دون  التع�ضفي، 
املوروث من عهد النتداب الربيطاين، 
مريحا  وب���دي���ال  ���ض��ه��ل،  ك��خ��ي��ار 
لتربير  العادية،  اجلنائية  ل��الإج��راءات 
تهمة  دون  املواطنني  احتجاز  ا�ضتمرار 
اأو حماكمة ا�ضتناداً ملا ُي�ضمى ب� "امللف 
ال�ري" الذي ي�ضكل اأ�ضا�س العتقال، 
وجعلت منه و�ضيلة لالنتقام والعقاب 
اجلماعي واأ�ضدرت بحق الفل�ضطينيني 
 )54000( من  اأكرث   1967 العام  منذ 
اأمر اعتقال اداري، ما بني اأوامر جديدة 
من  وكان  الإداري،  العتقال  وجتديد 
بينها نحو )1004( اأوامر اعتقال اإداري 
منذ مطلع العام اجلاري، ومنها )102( 
ثاين/نوفمرب  ت�رين  �ضهر  خالل  اأمرا 
من   )%  39.5( اأن  وت��اب��ع:  املا�ضي. 
التي  الإداري  العتقال  اأوامر  اجمايل 
كانت  اجل��اري،  العام  خالل  �ضدرت 
جديدة، فيما �ضكل جمموع اأوامر جتديد 
العتقال الإداري ما ن�ضبته )60.5 %( 
من اجمايل الأوامر ال�ضادرة منذ مطلع 
العتقال  ف  وُيعرَّ اجلاري2020.  العام 
ال�ضلطة  قيام  عملية  باأنه:  الإداري 
التنفيذية باعتقال �ضخ�ٍس ما، وحرمانه 
تهمة  اأي  توجيه  دون  حريته،  م��ن 
ودون  ر�ضمية،  ب�ضورة  �ضده،  حمددة 
طريق  عن  وذلك  املحاكمة  اإىل  تقدميه 
ا�ضتخدام اإجراءات اإدارية. وبنّي فروانة 

طالت  الإداري  العتقال  اأوامر  اأن  اإىل 
اإن  كافة الفئات العمرية والجتماعية، 
اإداريًا  اعتقلوا  الفل�ضطينيني،  من  كثري 
ُجدد  العديد منهم  واأن  لأكرث من مرة، 
عديدة  مرات  الإداري  العتقال  لهم 
دون رادع، وقد اأم�ضى بع�س املعتقلني 
�ضنوات  ع�ر  بل  �ضنوات،  خم�س 
رهن  الحتالل  �ضجون  يف  يزيد  وما 
الإداري"،  "العتقال  ب�  ُي�ضمى  ما 
اأ�ضبح  حتى  حماكمة،  اأو  تهمة  دون 
الإداري���ني  املعتقلني  م��ن  الكثريون 
جراء  معلوم،  غري  اأم��د  اإىل  �ضجناء 
جتديد اأوامر العتقال. واأو�ضح فروانة: 
الإداري"  "العتقال  اأوامر  �ضدور  اأن 
بل  اجل��دد،  املعتقلني  على  تقت�ر  مل 
�ضدرت كذلك بحق معتقلني مل ُتثبت 
اإدانتهم يف غرف التحقيق، واأي�ضا بحق 
فلم  حمكومياتهم،  مدة  اأنهوا  معتقلني 
لالعتقال  حتويلهم  ومت  عنهم  ُيفرج 
�ضدر  ممن  الكثريين  وهناك  الإداري. 
بعد  اإداري  اعتقال  اأوام���ر  بحقهم 
ق�ضري  بوقت  ال�ضجن  من  خروجهم 
ا�ضتخدمت  اأخرى  اأحيان  ويف  للغاية. 
الإداري  العتقال  الحتالل  �ضلطات 
معتقلني  وتهديد  لل�ضغط  �ضيفا 
باإبقائهم  خمتلفة،  اأحكاما  يق�ضون 
الإداري.  العتقال  رهن  ال�ضجن  يف 
"العتقال  اأن  اىل  ف��روان��ة  واأ���ض��ار 

ثابتة،  ك�ضيا�ضة  ميار�س  بات  الداري" 
ا�ضتثنائيا،  واإجراء  �ضاذا  تدبريا  ولي�س 
ال�رائيلي  ال�ضلوك  ان  على  يوؤكد  مما 
يخالف وب�ضكل �ضارخ قواعد القانون 
بع�س  يدفع  مما  الن�ضاين.  ال��دويل 
�ضالح  ا�ضهار  اإىل  الإداريني  املعتقلني 
المعاء اخلاوية )ال�راب عن الطعام( 
الداري،  اعتقالهم  على  لالحتجاج 
وعجز  ال��دويل  املجتمع  �ضمت  اأم��ام 
يف  والقانونية  احلقوقية  املوؤ�ض�ضات 
العتقال  من  ال�ضكل  لهذا  حد  و�ضع 
مع  جتربته  فروانة  وي�رد  التع�ضفي. 
مّررت  لقد  فيقول:  الإداري  العتقال 
اإداري���ًا،  مرتني  واعتقلت  بالتجربة، 
ال�ضجن،  يف  كاملة  �ضنة  واأم�ضيت 
بال تهمة اأو حماكمة، ومررت على ما 
ال�ضورية،  ال�ضتئناف  حماكم  ُت�ضمى 
دون معرفة اأ�ضباب العتقال، وعاي�ضت 
الإداريني وكنت �ضاهداً على  املعتقلني 
الحتجاز  وظروف  العتقال  اأ�ضاليب 
�ضيفا  املناخية،  ال��ظ��روف  وق�ضوة 
و�ضتاء، و�ضوء املعاملة وتدين اخلدمات 
املقدمة وتردي الطعام كما ونوعا. كان 
هذا خالل انتفا�ضة احلجارة1987، فيما 
مل يتغري واقع املعتقلني الإداريني اليوم، 
حيث ما زالت �ضلطات الحتالل حتتجز 
اداريا، يف ظروف  معتقال   )380( نحو 

�ضعبة.

فروانة: الحتالل اأ�شدر )1004( اأوامر اعتقال اإداري منذ مطلع العام اجلاري
يف الذكرى ال�شنوية لالعالن العاملي حلقوق الإن�شاناأخبار فل�شطني

الأ�شري املحرر كرم عمرو 
عمرو  احمد  حممود  كرم 
حمافظة  دورا  بلدة  من 
اخلليل موالد 9/10/1980، 
اأكنافها در�ضت  ن�ضاأت يف 
يف مدار�ضها ومنذ البداية 
�ضديد  مبيل  ا�ضعر  كنت 
بعد  الحتالل،  ملقاومة 
الأق�ضى  انتفا�ضة  اندلع 
يف عام 2006 بداأ التفكري 

مت  وبالفعل   ، ع�ضكرية  جمموعة  ت�ضكيل  يف  جدي  ب�ضكل 
ت�ضكيل جمموعة من كل من ح�ضن الف�ضفو�س واجمد النمورة 
واأنا ، وقد خططنا لإطالق النار على ال�ضارع اللتفايف ، لكن 
الأمر مل يطل بنا طويال حتى مت اكت�ضاف املجموعة واعتقالها 
يف ليلة 22/5/ 2006، فقد اقتحمت قوة كبرية من اجلي�س بلدة 
دورا ، ومت حما�رة منزل والدي يف منطقة احنينية وبداأ اجلنود 
�ضابط  فابلغه  والدي  خرج   ، املنزل  باب  على  احلجارة  يلقون 
يف  لوحدي  اأنام  كنت   ، اعتقايل  يريدون  لأنهم  املخابرات 
بنيامني   ( املدعو  املخابرات   �ضابط  وابلغ   ، الأر�ضي  الطابق 
( والدي وقال له : اإذا مل تخرجه ودخلنا علية يف املنزل �ضوف 
نقوم بقتله ، دخل والدي واأيقظني من النوم وقال يل : اجلي�س 
يريد اعتقالك ، يف هذه الفرتة كان اجلي�س قد اخرج كل اأ�رتي 
البيت  ال�ضارع ومت حجزهم، وفور خروجي من  اإىل  املنزل  من 
ك�ر  اإىل  اأدى  مما  بال�رب  اجلنود  من  علي جمموعة  انهالت 
اإحدى �ضاقّي اإ�ضافة اإىل ر�ضو�س يف كافة اأنحاء ج�ضمي . مت 
نقلي اإىل معتقل ع�ضيون بني بيت حلم واخلليل ، طلبت لعدة 
جل�ضات ا�ضتجواب مع املخابرات واأنكرت التهم املوجهة يل ، 
مكثت مدة 32 يوما يف التحقيق ، رغم اإنكاري للتهم املوجهة 
بال�ضتناد  واإدانتي  دون حماكمتي  يحل  ذلك مل  اأن  اإل  �ضدي 
اإىل قانون تامري الذي يدين املتهم يف املحكمة ب�ضهادة �ضخ�س.
مكثفة  جل�ضات  عدة  وبعد  عوفر  حمكمة  يف  حماكمتي  متت 
حكمت على بت�ضعة �ضهور بتهمة حماولة اإطالق النار يف حني 
حكمت على ح�ضن الف�ضفو�س �ضت �ضنوات وقد توىل الدفاع 
عني يف تلك الق�ضية املحامي اأنور ابو عمر . بعد �ضدور احلكم 
اأن مت  اإىل  فيه  ال�ضحراوي،  ومكثت  النقب  اإىل معتقل  نقلت 
املعتقل  من  خروجي  بعد    .7/2/2007 بتاريخ   عني  الإفراج 
جددت ن�ضاطي يف كتائب �ضهداء الأق�ضى وقد كانت مكونة 
من عدة اأجنحة يف حمافظة اخلليل ، وكان ات�ضايل املبا�ر من 
املرحوم اأكرم الهيموين ع�ضو املجل�س الت�ريعي الفل�ضطيني 
الذي بداأ يعمل على توحيد كافة اأجنحة الكتائب يف املحافظة، 
وقد �ضكلنا جمموعة ع�ضكرية يف منطقة دورا من كل حممود 
فوزي عمر وماهر عزيز عامر عمرو وطالل الدراوي�س واجمد 

ابو را�س ونهاد مهاو�س عمرو .
32 بندا كما ذكرت  اتهام يل من  :  مت توجيه لئحة  املحكمة 
باحلب�س  العام  الدعاء  يل  طلب  وقد  تامري  قانون  اإىل  ا�ضتنادا 
اأبناء جمموعتي حممود  التقي  الفرتة مل  ، لغاية هذه  22 عاما 
عمرو وطالل الدراوي�س ، وكان من �ضمن التهم املوجهة يل 
هذا  يف  كنت  حيث   28/6/2006 بتاريخ  حدث  يف  امل�ضاركة 
التاريخ يف العتقال اأثناء فرتة اعتقايل الأوىل ، اأبلغت املحامي 
بالأمر ، وقد �ضكلت هذه الواقعة ت�ضكيك يف كل لئحة التهام 
وقد حكم علي بخم�ضة �ضنوات فعلية . مكثت فرتة ق�ضرية يف 
معتقل عوفر قم نقلت اإىل ع�ضقالن ، وبعد فرتة من وجودي 
يف العتقال مت تكلفي تنظيميا با�ضتجواب �ضخ�س م�ضتبه به 
بالتعاون مع الحتالل وعلى خلفية ذلك مت نقلي اإىل ق�ضم العزل 
يف ع�ضقالن ، وفيه التقيت كل من خالد الف�ضفو�س وحممود 
معتقل  اإىل  نقلي  مت  ذلك  بعد   ، زنيد  ابو  ومعتز  الف�ضفو�س 
رميون وفيه ت�ضلمت عدة مهام تنظيمية منها ع�ضوية املجل�س 
الثوري حلركة فتح يف املعتقل وم�ضئول اللجنة الثقافية ، وقد 
�ضم املعتقل فيت تلك الفرتة حوايل الف معتقل كان اكرث من 

ن�ضفهم من اأ�ضحاب الأحكام العالية واملوؤبدات . 
اأ�ضهر  ثمانية  حوايل  وبعد   ،  20/2/2011 بتاريخ  عني  اأفرج 
حيث  اإداريا  اعتقال  باإعادة  فوجئت  ال�ضجن  من  خروجي  من 
حيث  عوفر  معتقل  اإىل  ومنه  ع�ضيون  معتقل  اإىل  نقلي  مت 
وبعد   ، نار  اإطالق  تهمة  يل  ووجهت  التحقيق  اإىل  اإدخايل  مت 
واأم�ضيت  ال�ضحراوي  النقب  اإىل معتقل  نقلت  التحقيق  فرتة 
فرتة العتقال الإداري والبالغة �ضتة اأ�ضهر .اأعيد اعتقايل مرة 
اأخرى يف 4/6/2018 على خلفية اتهامي بحيازة عبوة نا�ضفة 
مت العثور عليها يف حميط املنزل وقد حيث مت تفجريها من قبل 
وحدة املتفجرات الإ�رائيلية ، واإثناء املحكمة اثبت الدفاع باأنه 
مل يكن يل معرفة بها حيث اأن وجودها يف باحة املنزل ي�ضكل 
خطرا على اأ�رتي وانه لي�س من املنطق اأن اأقوم بو�ضع عبوة 
خم�ضة  حكمت  وقد  منزيل  باحة  يف  لالنفجار  قابلة  نا�ضفة 

�ضهور واأفرج عني بتاريخ 22/10/2018.
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رئي�س املر�شد املغربي يوؤكد اأن من تخلى عن فل�شطني ل ميكن اأن يوؤمتن على ال�شحراء الغربية

املغرب يك�شف عن موعد لالت�شال بامل�شتثمرين 
الإ�شرائيليني 

قراءة / حممد علي
---------------- 

الت�����ض��الت  اأن  ال���وزي���ر  واأك����د 
املقبل،  الثنني  من  بداية  �ضتنطلق 
امل�ضتثمرين  “جميع  و�ضت�ضمل 
لهم  الذين  ال�رائيليني  املغاربة 
اململكة”،  يف  ال�ضتثمار  يف  رغبة 
كانوا  منهم  “العديد  اأن  م�ضيفا 
مي��ن��ون ال��ن��ف�����س ب��ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
وا  جلوؤ ذلك  تعذر  وعندما  املغرب، 
�ضيعودون”. واليوم  اأخرى  دول  اإىل 

اأن  ال�ضدد  هذا  يف  العلمي  وك�ضف 
اختيارها  املتوقع  ال�ضتثمار  جمالت 
�ضا�ضا  اأ تتمثل  الإ�رائيليني  قبل  من 
وال�ضيدلة  التكنولوجيا  جمال  يف 
والأدوي������ة، ب��الإ���ض��اف��ة ل��ل��م��واد 
ال��ف��الح��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ات وم��ا 
اأكد  وقد  هذا  وباأمنها.  بها  يتعلق 
بنيامني  الإ�رائيلي  الوزراء  رئي�س 
التطبيع  اإع����الن  ب��ع��د  ن��ت��ن��ي��اه��و، 
تو�ضلت   ب���الده  اأن  امل��غ��رب،  م��ع 
اتفاق  اإىل  الأمريكية  بالو�ضاطة 
دبلوما�ضية  ع��الق��ات  ق��ام��ة  اإ على 
اأعلنت  لحق  وقت  ويف  املغرب.  مع 
الإ�رائيلية،  “العال”  طريان  �ركة 
رحالت  ت�ضيري  اإمكانية  تدر�س  نها  اإ
و�ضف  بدوره  املغرب.  اإىل  مبا�رة 
املر�ضد  رئي�س  وي��ح��م��ان،  اأح��م��د 
اخلطوة  التطبيع،  ملناه�ضة  املغربي 
مع  ال��ع��الق��ات  ب���اإع���ادة  امل��غ��رب��ي��ة 
التي  املدوية”  ب�”ال�ضقطة  اإ�رائيل 
ال�ضمود  بعد  اأحد،  ينتظرها  يكن  مل 
وقال  ل�ضنوات.  امتد  الذي  الر�ضمي 
م��ام  اأ �ضقط  امل��غ��رب  اإن  وي��ح��م��ان 
معتربا  ال�ضحراء،  بق�ضية  البتزاز 
التخلي  نف�ضه  له  �ضولت  “َمن  اأن 
باملرة  يوؤمتن  اأن  ميكن  ل  فل�ضطني  عن 

الغربية”.  ال�ضحراء  ق�ضية  على 
اأن  على  احلقوقي  النا�ضط  واأك��د 
يف  وامل��غ��رب  مغربية،  “ال�ضحراء 
الت�ضحيات  بف�ضل  وذلك  �ضحرائه، 
يف  بدمائهم  املغاربة  بذلها  التي 
وتنميتها،  قاليم  الأ هذه  حترير  �ضبيل 
ال�ضهاينة  من  لتزكية  حتتاج  ول 
مغربيتها”.  لتاأكيد  الأمريكان  ول 
القبول  “نعترب  ويحمان:  تابع  و 
موقف  لت�ضويق  ال�ضحراء  بغطاء 
ال�����ض��ي��ادة  يف  ت��ف��ري��ط��ا  ال��ت��ط��ب��ي��ع 
اخلارجية  وزير  يدعيه  وما  الوطنية، 
الأخرية  تقليعاته  يف  بوريطة  نا�ر 
على  حما�ضبته  وينبغي  عليه  مردود 
تاأكيده  ويحمان  وجدد  ت�ريحاته”. 
ق�ضية  ال�ضحراء  “ق�ضية  اأن  على 
الفل�ضطينية  والق�ضية  وطنية، 
الأخرى،  هي  وطنية  ق�ضية  بدورها 
نف�ضه  ي�ضع  بينهما  يف�ضل  وم��ن 

الوطني”. الإجماع  خارج 
قرر  املغرب  اأن  اإىل  �ضارة  الإ جتدر 
مع  العالقات  اإع��ادة  اخلمي�س  ي��وم 
منذ  عربي،  بلد  رابع  وهو  اإ�رائيل، 
يهدف  اتفاق  يربم  الذي  اأغ�ضط�س، 

اإ�رائيل،  مع  العالقات  تطبيع  اإىل 
فكانت  الأخرى  الثالثة  البلدان  ما  اأ

وال�ضودان. والبحرين  الإمارات 
املغرب  �ضيقيم  الت��ف��اق،  ومبوجب 
ع���الق���ات دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة ك��ام��ل��ة 
الر�ضمية  الت�ضالت  وي�ضتاأنف 
بالتحليقات  وي�ضمح  اإ�رائيل،  مع 
واإىل  من  املبا�رة  اجلوية  والرحالت 

ئيل. �را اإ
عن  تك�شف  عربية  �شحيفة 
�شلمان يف تطبيع  ابن  دور 

املغرب
"يديعوت  ���ض��ح��ي��ف��ة  ك�����ض��ف��ت 
ث��ري  ت��اأ ع��ن  ال��ع��ربي��ة،  اأحرنوت" 
بن  حممد  ال�ضعودي  العهد  ويل 
بني  التطبيع  م�ضار  على  �ضلمان 
اأن  م��وؤك��دة  و"اإ�رائيل"،  امل��غ��رب 
بالدول  لئحة  لديها  ال�ضعودية 
امل�ضتجد  التقارب  �ضتطبع.  التي 
تلّقى  وامل��غ��رب  "اإ�رائيل"  ب��ني 
عندما  عام،  نحو  قبل  مهمًا  تعزيزاً 
الإ�رائيلية  احلكومة  رئي�س  زار 
واجتمع  الربتغال  نتنياهو"  "بنيامني 

"مايك  الأمريكية  اخلارجية  بوزير 
ان  املفرت�س  من  كان  الذي  بومبيو"، 
مبلك  التايل  اليوم  غداة  يف  يجتمع 
حتى  لكن  اأُلغي،  الجتماع  املغرب. 

اخرتاق. عن  فيد  اأُ حينها 
برتدده  معروف  الرباط  يف  النظام 
حممد  ق�ر  يف  "اإ�رائيل":  جت��اه 
داخلية  معار�ضة  يخ�ضون  ال�ضاد�س 
ل�ضتئناف  اإ�ضالمية  اأط���راٍف  م��ن 
خ�ضو�ضًا  "اإ�رائيل"،  مع  التطبيع 
للعائلة  اخلا�ضة  املكانة  �ضوء  على 
لالأماكن  ك�"حار�ضة  املغربية  املالكة 
القد�س.  يف  املقد�ضة"  الإ�ضالمية 
م�ضت�ضاري  وكبري  بومبيو  لكن 
ورئي�س  كو�ضرن"  "جاريد  ترامب 
امل��غ��رب  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  اجل��ال��ي��ة 
ال�ضاد�س  حممد  امللك  وم�ضت�ضار 
وم�ضت�ضارين  اأزولي"،  ندريه  "اأ
داروا  اأ امللكي،  الق�ر  يف  اإ�ضافيني 
اأي�ضًا  فيها  �ضاركت  هادئة  حمادثات 
حكومية.  اإ�رائيلية  جهات  ع��دة 
العهد  اأي�ضًا ويل  فقط:  هوؤلء  ولي�س 
�ضلمان"،  ب��ن  "حممد  ال�ضعودي 
يف  فاخرة  ق�ضوراً  عائلته  متلك  الذي 
يف  م�ضاركًا  كان  ومراك�س،  الرباط 
وعلى  املغرب  ملك  مع  املحادثات 
املغربي  القرار  على  ّث��ر  اأ يبدو  ما 
"اإ�رائيل".  مع  العالقات  با�ضتئناف 
قّدر  املغرب  ملك  م�ضت�ضاري  اأحد 
قائمة  لديه  ال�ضعودي  العهد  ويل  اأن 
يبدو  ما  على  اإ�ضافية،  عربية  دول 
اندوني�ضيا  مثل  م�ضلمة  ودول  ُعمان 
ان  ب��ع��د  وج��ي��ب��وت��ي وب��اك�����ض��ت��ان، 
تقارب  ويتحقق  الدائرة  ُت�ضتكمل 
ال�ضعودية  ل�"اإ�رائيل"،  حقيقي 
مع  تطبيع  عن  اأي�ضًا  هي  �ضتعلن 

�رائيل". "اإ

بامل�شتثمرين  ات�شالتها  �شتبداأ  الوزارة  اإن  العلمي،  حفيظ  املغربي،  والقت�شاد  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قال 
ال�شحراء. ال�شتثمار يف  اأبدوا رغبة يف  والذين  املغربية،  الأ�شول  من  الإ�شرائيليني، خا�شة 

عادل  العربي  الربملان  رئي�س  اأكد 
اليوم  الع�ضومي  الرحمن  عبد  بن 
الدبلوما�ضية  مركز  اأهمية  ال�ضبت 
العربي  الربملان  قرر  الذي  العربية 
ا�ضرتاتيجية  اإىل  داعيا  اإط��الق��ه، 
متطلبات  م��ع  للتعامل  ج��دي��دة 
التي  التحديات  ظل  يف  املرحلة 

العربية. املنطقة  تواجهها 
امل�����ري عن  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ون��ق��ل 
كلمته  خ��الل   ، قوله  الع�ضومي 
العربي  الربملان  جل�ضة  افتتاح  يف 
ال��ي��وم مب��ق��ر اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ،  
كبرية  ه��م��ي��ة  اأ ي��ويل  ال��ربمل��ان  اإن 
ظل  يف  الربملانية،  للدبلوما�ضية 
م���ام  اأ ال��ع��رب  مت��ث��ي��ل  دوره����ا يف 
والدولية،  قليمية  الإ املوؤ�ض�ضات 
مركز  ن�ضاء  اإ ق��رار  ج��اء  هنا  وم��ن 

العربية. للدبلوما�ضية 
واأعرب عن اأمله يف اأن يقوم املركز 
الدرا�ضات  اإع��داد  يف  مهم  ب��دور 
يف  �ضت�ضاهم  ال��ت��ي  وال��ب��ح��وث 
وتقدمي  العربية،  املجتمعات  تنمية 
نقا�ضية  وحلقات  تدريبية،  دورات 
اأن  اإىل  م�����ض��ريا  م��ت��خ�����ض�����ض��ة،  
لتثقيف  مهم  بدور  �ضيطلع  املركز 

العربي. املواطن 
للجامعة  العام  الأمني  اأكد    ، بدوره 
اأن  ال��غ��ي��ط   ب���و  اأ اأح��م��د  العربية 
املنطقة  تواجهها  التي  التحديات 
على  خ��ا���ض��ة  م�����ض��ب��وق��ة،  غ���ري 
وال�ضرتاتيجي،  الأمني  ال�ضعيدين 
قليم  الإ يف  ج��رياٌن   هناك  زال  فما 
يف  وينخرطون  �ضيا�ضاٍت  يتبنون 
القومي  ب��الأم��ن  ت�ر  ممار�ضاٍت 

جميًعا. العربية  للدول 
خالل  كلمته  يف   ، الغيط  بو  اأ وقال 
اأحد  عن  يغيب  “ل  ن��ه  اإ  ، اجلل�ضة 
يف  العربية  املنطقة  به  متر  ما  منا 
عميقة  ت��غ��رياٍت  م��ن  الآون���ة  ه��ذه 
يقظًة  ي�ضتدعي  مب��ا  ومت�ضارعة 
يف  و�رعًة  واملراقبة  املتابعة  يف 
املوقف  يف  وق��وًة  داء  والأ الفعل 
التغري  ف��رتات  اأن  ذلك    ، وال��راأي 
الأ�ضعب  هي  عادًة  تكون  والتحول 
الأمم  ح��ي��اة  يف  خ��ط��ورة  والأك���رث 

ل�ضعوب”. وا
ال��ق�����ض��ي��ة  اأن  ع���ل���ى  و����ض���دد 
ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق ال�����ض��ع��ب 
دول��ت��ه  ق��ام��ة  اإ يف  الفل�ضطيني 
من  ال��راب��ع  ح��دود  على  امل�ضتقلة 
وعا�ضمتها   1967 يونيو  حزيران/ 
راأ�س  على  تاأتي  ال�رقية  القد�س 
ن�ضمت  “ولن  قائال  التحديات، 

اإطالًقا”. هذا  عن 
جل�ضة  اأع��م��ال  ال��ي��وم  وانطلقت 
ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي ال��ث��ان��ي��ة ل��دور 
الف�ضل  م��ن  الأول  الن��ع��ق��اد 
ملناق�ضة   ، ال��ث��ال��ث  ال��ت�����ري��ع��ي 
الأو�ضاع  وم�ضتجدات  تطورات 
دور  وت��ع��زي��ز  ال��راه��ن��ة،  العربية 
ون�رة  دعم  يف  العربي  الربملان 
دور  وتفعيل  العربية،  الق�ضايا 
الدفاع  يف  العربية  الدبلوما�ضية 
العربية،  ال�ضعوب  م�ضالح  عن 
ن�ضاء  اإ اإج��راءات  بحث  اإىل  اإ�ضافة 
بالربملان  الإره��اب  ملكافحة  جلنة 

لعربي. ا
ق.د

م����ن ال���دويل  ن��اق�����س جم��ل�����س الأ
حقوق  ان��ت��ه��اك��ات  اجل��م��ع��ة  ي���وم 
ال�ضمالية  ك��وري��ا  يف  ن�����ض��ان  الإ
اأع�ضاء  دول  �ضبع  ث��ارت  اأ اأن  بعد 
متهمة  الق�ضية  ه��ذه  املجل�س  يف 
جائحة  ب��ا���ض��ت��غ��الل  ي���اجن  ب��ي��وجن 
حقوق  “لقمع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
اأكرب”.  ب�ضكل  ملواطنيها  ن�ضان  الإ
وفرن�ضا  وبريطانيا  ملانيا  اأ ثارت  واأ
وال��ولي��ات  واإ�ضتونيا  وبلجيكا 
الدومينيكان  وجمهورية  املتحدة 
افرتا�ضي  اج��ت��م��اع  يف  الق�ضية 
دبلوما�ضيون  ق��ال  اأن  بعد  مغلق 
على  اعرت�ضتا  وال�ضني  رو�ضيا  اإن 
وقالت  الو�ضع.  ب�ضاأن  عامة  فادة  اإ
�ضفري  ه  قراأ بيان  يف  ال�ضبع  الدول 
كري�ضتوف  املتحدة  الأمم  لدى  ملانيا  اأ
حقوق  “انتهاكات  اإن  هيو�ضجني 
ال�ضعبية  ك��وري��ا  يف  ن�����ض��ان  الإ
و�ضيكا  تهديدا  متثل  الدميقراطية 
وحتول  الدوليني.  والأم��ن  لل�ضلم 
احل��ك��وم��ة ال��ك��وري��ة م���وارده���ا 
ب��رام��ج  اإىل  �ضعبها  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
والنووية  البالي�ضتية  ال�ضواريخ 
بعثة  ت��رد  ومل  امل�روعة”.  غ��ري 
يف  املتحدة  بالأمم  ال�ضمالية  كوريا 
للتعليق  طلب  على  بعد  نيويورك 
م����ن.  ع��ل��ى اج��ت��م��اع جم��ل�����س الأ
مرارا  ال�ضمالية  كوريا  ورف�ضت 
انتهاكات  بارتكاب  الت��ه��ام��ات 
باللوم  ن��ح��ت  واأ ن�����ض��ان  الإ حلقوق 
الو�ضع  تردي  يف  العقوبات  على 
املتحدة  الأمم  .وتفر�س  ن�ضاين  الإ

 2006 ع��ام  منذ  ي��اجن  بيوجن  على 
البالي�ضتية  �ضواريخها  ب�ضبب 
وب���راجم���ه���ا ال���ن���ووي���ة. وق���ال 
احلكومة  ق��رار  “اإن  هيو�ضجني: 
اأ�ضلحتها  لربامج  اأول��وي��ة  اإعطاء 
وعزله  �ضعبها  احتياجات  على 
حتما  يوؤدي   ، الدويل  املجتمع  عن 
على  اجلائحة  تبعات  تفاقم  اإىل 
وعقد  ال�ضمالية”.  كوريا  �ضكان 
عامة  اجتماعات  م���ن  الأ جمل�س 
 2014 ع��ام��ي  ب��ني  فيما  �ضنوية 
حقوق  انتهاكات  ب�ضاأن  و2017 
ويف  ال�ضمالية.  كوريا  يف  ن�ضان  الإ
املجل�س  يناق�س  مل   ،  2018 ع��ام 
حماولت  خ�ضم  يف  الق�ضية  هذه 
جوجن  كيم  ال�ضمالية  كوريا  زعيم 
دونالد  الأمريكي  والرئي�س  اأون 
فا�ضلة  اأ�ضبحت  وال��ت��ي  ت��رام��ب 
بيوجن  �ضالح  نزع  على  للعمل  الآن 
 ، املا�ضي  العام  ويف  النووي.  ياجن 
الأقل  على  اأع�ضاء  ثمانية  �ضغط 
عقد  اأجل  من  املجل�س  اأع�ضاء  من 
حقوق  انتهاكات  ب�ضاأن  اجتماع 
للتحذير  ياجن  بيوجن  دفع  مما  ن�ضان  الإ
اخلطوة  هذه  مثل  �ضتعترب  نها  اأ من 
عليه  �ضرتد  خطريا”  “ا�ضتفزازا 

. بقوة
الوليات  عقدت   ، ذلك  من  وبدًل 
تهديد  ب�����ض��اأن  اجتماعًا  امل��ت��ح��دة 
و�ضط  بالت�ضعيد  ال�ضمالية  كوريا 
ياجن  بيوجن  ب��ني  متزايدة  ت��وت��رات 

�ضنطن. ووا
ق/د

جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  تعهد 
العرقية  امل�ضاواة  عدم  مبعاجلة  بايدن 
بع�س  ل��ك��ن  ال���زراع���ة.  ق��ط��اع  يف 
متاأكدين  غ��ري  ال�����ض��ود  امل��زارع��ني 
لهذه  املنا�ضب  الرجل  اختار  نه  اأ من 
تر�ضيح  على  ا�ضتقر  اأن  بعد  املهمة 
ي����وا ال�����ض��اب��ق ت��وم  ح��اك��م ولي���ة اأ
���س  وراأ ل��ل��زراع��ة.  وزي���را  فيل�ضاك 
عهد  يف  ال��زراع��ة  وزارة  فيل�ضاك 
وتاأتي  اأوباما.  باراك  ال�ضابق  الرئي�س 
املن�ضب  ه��ذا  اإىل  املحتملة  عودته 
ال��ع��ن�����ري يف  احل�����ض��اب  وق��ت  يف 
ين�ضى  ول��ن   ، امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

�ضاعدوا  نهم  اأ قريبا  ال�ضود  الناخبون 
وق��ال  ب��اي��دن.  انت�ضار  حتقيق  يف 
خربة  اإن  لبايدن  النتقايل  الفريق 
للزراعة  كوزير  ال�ضابقة  فيل�ضاك 
معاجلة  يف  مبكرة  انطالقة  ت��وف��ر 
اجلديدة. دارة  الإ تواجه  التي  الق�ضايا 
با�ضم  املتحدث   ، �ضافيت  �ضون  وقال 
عدد  “مع  الن��ت��ق��ايل  ب��اي��دن  ف��ري��ق 
�ضعوبات  يواجهون  الذين  املزارعني 
اأولوية  املنتخب  الرئي�س  اأعطى   ،
ال�ضخ�ضيات  اأو  اخلربة  ذات  للقيادات 
التوا�ضل  باإمكانها  اأن  يعرف  التي 
اأجل  من  الأول  اليوم  من  النا�س  مع 

الأمور”. اإجناز 
ال��ذي��ن   ، ال�����ض��ود  امل��زارع��ني  ل��ك��ن 
طويلة  ف��رتة  منذ  بريبة  ي��ن��ظ��رون 
اإىل  عاد  فيل�ضاك  اإن  يقولون  دارة،  لالإ
من  الكثري  حامال  القدمية  وظيفته 
دارا  وقال  ال�ضابقة.  ال�ضلبية  املواقف 
للتحالف  امل�ضارك  املوؤ�ض�س   ، كوبر 
ُتظهر  “مل   ، والعدالة  للغذاء  الوطني 
تاريخيا  الأمريكية  الزراعة  وزارة 
ونرى   ، العرقية  بالعدالة  التزاما 
لفيل�ضاك  حافال  �ضجال  خا�س  ب�ضكل 
الذي   ، كوبر  واأ�ضاف  املا�ضي”.  يف 
يف  امل�����ض��اواة  على  منظمته  ت��رك��ز 

والأرا���ض��ي  ال��غ��ذاء  على  احل�ضول 
ال�ضوداء  واملجتمعات  للمزارعني 

كبري”. قلق  يف  ت�ضبب  ما  “هذا 
وت���ق���ول م��ن��ظ��م��ة ك��وب��ر وك��ذل��ك 
ال�ضود  للمزارعني  الوطنية  الرابطة 
املزعومة  التمييزية  املمار�ضات  اإن 
ال���زراع���ة  وزارة  يف  ا���ض��ت��م��رت 
 ، فيل�ضاك  قيادة  ث��ن��اء  اأ الأمريكية 
ق��رو���س  م��ن��ح  رف�����س  ذل���ك  مب��ا يف 
ل��ل��م��زارع��ني ال�����ض��ود وان��خ��ف��ا���س 
مت  التي  للدولرات  املئوية  الن�ضبة 

قليات. الأ من  للمزارعني  اقرا�ضها 
ق/د

ع��ل��ن وزي���ر ال��ن��ف��ط ال��ف��ن��زوي��ل��ي 
خمطط  اإح��ب��اط  العي�ضمي  ط��ارق 
باليتو”  “اإيل  ة  من�ضاأ ل�ضتهداف 
ي�ضتبه  �ضخ�ضني  واعتقال  النفطية 
واتهم  للهجوم.  بالتخطيط  فيهما 
الأمريكية  ال�ضلطات  العي�ضمي 
وقال  املخطط،  بدعم  والكولومبية 
واإن  كولومبيا،  يف  اإع���داده  مت  ن��ه  اإ
الأمريكية  ال�ضتخبارات  وك��ال��ة 
ك��ان��ت ع��ل��ى ع��ل��م ب��ذل��ك وق��دم��ت 
املتورطني  “لالإرهابيني”  ال�ضت�ضارة 
ف��اإن  العي�ضمي  وب��ح�����ض��ب  ف��ي��ه. 

لتفجري  يخططون  كانوا  املهاجمني 
مبحطة  ة  املن�ضاأ يو�ضل  الذي  نبوب  الأ
مقابل  يف  الوقود.  لتوزيع  “ياغوا” 
اأر�ضلت  الأمريكية،  ال�ضتهدافات 
حتى  اأ�ضطول  اأكرب  يام  اأ قبل  ي��ران  اإ
فنزويال  اإىل  الوقود  ناقالت  من  الآن 
الأم��ريك��ي��ة  ل��ل��ع��ق��وب��ات  حت���د  يف 
التغلب  يف  املعزولة  الدولة  مل�ضاعدة 
ما  ووفق  فيها.  الوقود  نق�س  على 
اأ�ضخا�س  عن  “بلومربغ”،  نقلته 
ف��اإن  اأ�ضمائهم،  ن�ر  ع��دم  طلبوا 
 10 حواىل  ي�ضم  الذي  “الأ�ضطول 

يف  اأي�ضًا  �ضي�ضاعد  يرانية  اإ �ضفن 
تفريغ  بعد  الفنزويلي  اخلام  ت�ضدير 
���ض��ب��وع،  الأ ه��ذا  وخ��الل  الوقود”. 
نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  ك�ضف 
خالل  لغتياله  خمطط  عن  مادورو 
التي  الأخرية  الت�ريعية  النتخابات 
وا�ضنطن  اأن  غري  البالد.  يف  جرت 
نظام  ل�ضتهداف  ت�ضعى  ت��زال  ل 
البالد  ومن�ضاآت  كاراكا�س  ورموز 
عليها،  اخل��ن��اق  لت�ضييق  احليوية 
اإىل  ي��ام  اأ قبل  م��ادورو  �ضار  اأ حيث 
به،  اخلا�س  الق��رتاع  مركز  غرّي  نه  اأ

عن  معلومات  هناك  كانت  نه  “لأ
اأن  م�ضيفًا  لغتيايل”،  خم��ط��ط 
كولومبيًا  ا�ضتخباراتيًا  “م�ضدراً 
الغتيال  ب��اأن  ف��ادين  اأ ج��داً  موثوق 
وبالبث  مبا�رة  ليكون  خطط  قد 
�ضار  اأ الفنزويلي  الرئي�س  احلي”. 
جرى  لالغتيال  “التخطيط  اأن  اإىل 
يفان  اإ الكولومبي  الرئي�س  مب�ضاركة 
من  جنا  قد  م��ادورو  وك��ان  دوكي”. 
اآب/اأغ�ضط�س   6 يف  اغتيال  حماولة 

.2018 عام 
ق/د

حول جناحه باختيار توم فيل�شاك وزيرا للزراعة

بايدن يتعهد مبعاجلة التمييز العرقي وخالفات وا�شعة بني املزارعني ال�شود 

اتهامات لأمريكا وكولوبيا بالوقوف خلف العملية

فنزويال حتبط خمططا لتفجري من�شاأة نفطية وتلقي القب�س على املتورطني 

الق�شية الفل�شطينية على راأ�س التحديات

الربملان العربي يدعو اإىل اإ�شرتاتيجية 
جديدة للتعامل مع حتديات املنطقة 

العربية  

جل�شة عا�شفة يف جمل�س الأمن.. 

اتهامـات لكوريـا ال�شماليـة 
با�شتغـالل”كورونـا” لقمـع حقـوق 

مواطنيهـا
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من 21 اإىل 24 دي�شمرب

تنظيم الطبعة الثالثة للمهرجان الدويل 
للك�شك�شي 

قراءة / حممد علي
---------------- 

التظاهرة  هذه  فعاليات  و�ضتبث 
الك�ضك�ضي  لطبق  املخ�ض�ضة 
اأ�ضهر  من  يعترب  -الذي  العريق 
ال�ضعبية  الأك�����الت  ق�����دم  واأ
املغاربية-  واملنطقة  ب��اجل��زائ��ر 
التلفزيون  قنوات  خمتلف  على 
اجل���زائ���ري ب��الإ���ض��اف��ة مل��واق��ع 
وه��ذا  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�ضل 
جائحة  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإط���ار  يف 
�رحت  م��ا  ح�ضب  ك���ورون���ا، 
عيواز  امل��ه��رج��ان  حمافظة  ب��ه 

. د �ضهرزا
الإطار  هذا  يف  املنظمون  وبرمج 
طبق  لأح�ضن  دول��ي��ة  م�ضابقة 
ثمانية  مب�����ض��ارك��ة  ك�ضك�ضي 
تون�س،  من  كل  من  متناف�ضني 
امل���غ���رب، ف��ل�����ض��ط��ني، ل��ب��ن��ان، 
و  الأردن  ال���ع���راق،  ���ض��وري��ا، 

اجلزائر. اإىل  بالإ�ضافة  املك�ضيك 
لأح�ضن  م�ضابقة  برجموا  كما 
بالهواة  خا�ضة  ك�ضك�ضي  طبق 
من  مبتدئني  متناف�ضني  �ضت�ضم 
عدد من الوليات واأخرى خا�ضة 
العاملني  من  املواهب  باأ�ضحاب 
وامل�ضاركني  الطبخ  جم��ال  يف 

دولية. مهرجانات  يف  �ضابقا 
املهرجان  ه��ذا  فعاليات  وم��ن 
الك�ضك�ضي"  "�ضالون  اأي�ضا 
وه���و م��ع��ر���س خ��ا���س ب��ه��ذا 

ق�ر  ���ض��ي��ح��ت�����ض��ن��ه  ال��ط��ب��ق 
مب�ضاركة  بالعا�ضمة  الثقافة 
بدون  ولكن  عا�ضمية  جمعيات 
م�ضابقة  �ضتقام  كما  جمهور، 
من  ال��ه��ام�����س  ع��ل��ى  ل��الأط��ف��ال 
حت�ضري  يف  م�����ض��ارك��ات  خ��الل 

الفيديو. عرب  الك�ضك�ضي 
هذه  على  ال�ضتار  و�ضي�ضدل 
حتت  تنظم  -ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رة 
والفنون  الثقافة  وزارة  رعاية 
ومب�����ض��اه��م��ة م���ن ال��ت��ل��ف��زي��ون 

امل�ضاركني  بتكرمي  اجل��زائ��ري- 
ئزين. لفا ا

وي��ه��دف ه��ذا امل��ه��رج��ان -ال��ذي 
يف  الأوىل  ط��ب��ع��ت��ه  ن��ظ��م��ت 
 2019- يف  وال��ث��ان��ي��ة   2018
بالك�ضك�ضي  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
من  وثرائه  وتنوعاته  اجلزائري 
للمحافظة  وفقا  لأخرى  منطقة 
الوقت  نف�س  يف  تتاأ�ضف  التي 
متويل  اخلا�س  القطاع  ل�رف�س 
بالرتاث  اخلا�ضة  التظاهرات 

قالت. كما  اجلزائري 
ت�����ض��ن��ي��ف  م��ل��ف  اأن  ي���ذك���ر 
ن�ضانية  الإ تراث  يف  الك�ضك�ضي 
اليون�ضكو  ملنظمة  امل��ادي  غري 
ال�  الدورة  خالل  درا�ضته  �ضيتم 
امل�ضرتكة  احلكومية  للجنة   15
ال��ث��ق��ايف غري  ال���رتاث  حل��م��اي��ة 
افرتا�ضيا  انعقادها  املقرر  املادي 
اجلاري. دي�ضمرب   19 اإىل   14 من 

دي�شمرب اجلاري مب�شاركة طهاة من اجلزائر   24 اإىل   21 من  للك�شك�شي  الدويل  للمهرجان  الثالثة  الطبعة  تنظم 
املنظمة. برود" اجلهة  "�شهرة  الإنتاج  ملوؤ�ش�شة  وفقا  وخارجها، 

اجل��زائ��ري��ة،  الكاتبة  ���ض��ارك��ت   
افرتا�ضي  لقاء  يف  ب��اي  مي�ضاء 
خالل  امل���راأة  �ضد  العنف  ح��ول 
جائحة  ب�ضبب  ال�ضحي  احلجر 
اللقاء  هذا  ويندرج   .19 كوفيد 
املتحدة  الأمم  مكتب  نظمه  الذي 
�ضد  "�ضويا  �ضعار  حتت  باجلزائر 
اإط��ار  يف  الن�ضاء"  جت��اه  العنف 
الن�ضاط  من  يوما   16 "ال�  حملة 
اجلندر  على  القائم  العنف  �ضد 
يف  ت��دخ��ل��ه��ا  وخ���الل   ."2020
واللتزام  "الكتابة  حول  نقا�س 
اأن  باي  مي�ضاء  اعتربت  الن�ضوي" 
مبختلف  يوميا  العنف  تعي�س  ة  املراأ
واجتماعي  )ع��ائ��ل��ي  ���ض��ك��ال��ه  اأ
اأن  اإىل  الروائية  ���ض��ارت  ...(.واأ
"احلجر  فقط  يخ�س  ل  العنف 
يف  را�ضخة  ظاهرة  نه  لأ املنزيل" 
ديبة  الأ ذات  واأ�ضادت  املجتمع". 

وال��ت��وع��ي��ة  التعبئة  ب��ح��م��الت 
والتي  الن�ضاء  جتاه  العنف  �ضد 
مت�ضاعد.  ب�ضكل  بارزة  اأ�ضحت 
من  مقاطع  املنا�ضبة  بهذه  وقراأت 
يوجد  "ل   )2018 ( لها  رواية  اآخر 
فيه  تناولت  ال��ذي  اآخر"  �ضوت 
من  الن�ضاء.  �ضد  العنف  مو�ضوع 
ومنا�ضلة  املحامية  قدمت  جهتها 
زاي  ي��ت  اآ ن��ادي��ة  ة،  امل���راأ حقوق 
بالن�ضاء  التكفل  ح��ول  درا���ض��ة 
احلجر  �ضحايا  كّن  التي  والبنات 
اجلائحة.  فر�ضته  ال��ذي  املنزيل 
اأجريت  التي  الدرا�ضة  وح�ضب 
يف  ن��ا���ض��ط��ة  جمعية   25 ل���دى 
بالن�ضاء  والتكفل  الدفاع  جمال 
باملئة   40" فاإن  العنف،  �ضحايا 
تقدمن  مل  املَُعّنفات  الن�ضاء  من 

�ضكوى". اأي 
ق/ث

لوحه  حامل  واأمام  منزله  بهو  يف 
م��روان  الت�ضكيلي  جنح  للر�ضم 
�ضهور  ا���ض��ت��غ��الل  يف  ك��ري��دي��ا 
على  والتغلب  ال�ضحي،  احلجر 
التاجي  ال��ف��ريو���س  وب��اء  معاناة 
الر�ضم؛  يف  النغما�س  خالل  من 
عفوية  بطريقة  الطفويل،  �ضغفه 
ُتعترب  التي  ال�ضغرية  عائلته  مع 

الأول. جمهوره 
الع�ضامي  الت�ضكيلي  ه��ذا  ب��رز 
ع��ل��ى ���ض��ب��ك��ات ال��ت��وا���ض��ل 
عر�س  خ���الل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي 
قناعات  "بدون  وه��ذا  ل��وح��ات��ه، 
�ضغف  اإىل  العودة  �ضوى  كبرية" 
ومبن�ضة  باحلرية  والتمتع  املا�ضي، 
الت�ضكيل  يوفرها  التي  التعبري 
عيون  متتع  اأع��م��ال  ن��ت��اج  اإ وك��ذا 

ئرين. لزا ا
املغامرة  ه��ذه  م��روان  عا�س  وق��د 
واإ����رار  ب�م�ضاعدة  ال��رق��م��ي��ة 
���ض��دي��دي��ن م��ن اب��ن��ت��ه ال��ك��ربى، 
ن�ضاء  باإ ���ض��ا���ض��ا  اأ اهتمت  ال��ت��ي 
والدها،  لأعمال  افرتا�ضية  من�ضة 
الوا�ضع. للجمهور  بها  والتعريف 

الفنان  هو�س  يثري  ما  و���رع��ان 
املتو�ضط(  بي�س  الأ )البحر  بالبحر 
املناظر  وك���ذا  اجل��زائ��ر  وم��دي��ن��ة 
اهتمام  ال�ضاحلية،  الطبيعية 
ال��ذي��ن  ن���رتن���ت،  الإ م�ضتخدمي 
طابعا  مروان  لوحات  يف  يجدون 
يف  غ��ارق��ا  من��وذج��ي��ا،  متو�ضطيا 
اللون  وتدرجات  ال�ضم�س  اأ�ضعة 

الأزرق.
فقد  كطبيب  تكوينه  وب��ح��ك��م 
من  الكثري  ال��ر���ض��ام  ه��ذا  ج��اب 
طبي  كمندوب  اجلزائرية،  امل��دن 
له  و�ضمح  طويلة،  ول�ضنوات 
"اكت�ضاف  ب�  العمل  عن  التوقف 
ومهنة  الر�ضم  مينحها  التي  احلرية 
اإىل  والعودة  املتفرغ"،  الت�ضكيلي 
اإىل  دفعه  الذي  الطفولة،  �ضغف 
املمار�ضة،  خالل  من  الر�ضم  تعّلم 

املطالعة. واأي�ضا 
حمبي  من  اأي�ضا  وه��و   - م��روان 

 - امل��اء  حت��ت  وال�ضيد  ال��غ��و���س 
املتو�ضط  والبحر  بالبحر،  �ضغوف 
ن��ه  اإ ي��ق��ول  وه��و  خ��ا���س،  ب�ضكل 
"مثل  اجل���زائ���ر  م��دي��ن��ة  ي��ر���ض��م 
احل��و���س  يف  اأخ���رى  م��دي��ن��ة  اأي 
امل��ت��و���ض��ط��ي؛ م��ن خ��الل اإع��ط��اء 
كمدينة  ملكانتها  اأك���رب  ه��م��ي��ة  اأ
خ�ضائ�ضها  م��ن  اأك��رث  �ضاحلية 

اجلميع". عند  املعروفة  املعمارية 
بدفع  الر�ضم  الفنان  ه��ذا  وب���داأ 
�ضديقا  ك��ان  ال���ذي  خ��ال��ه،  م��ن 
حممد  الراحل  للت�ضكيلي  مقربا 
حي  يف  "ن�ضاأ  وق���د  ���ض��ي��اخ��م.  اإ
خليج  على  خالبة  اإطاللة  يقدم 
اأم�ضى  ولطاملا  العا�ضمة،  اجلزائر 
راأ�س  تاأمل  يف  حت�ضى  ل  �ضاعات 
تن�س"،  مب��دي��ن��ة  م���روان  ���ض��ي��دي 
"مينحه  البحر  اأن  يعترب  فهو  ولهذا 
موازية"؛  ثانية  حياة  عي�س  فر�ضة 
والأ�ضكال  لوان  "بالأ مليء  فهو 
اأحيانا  تكون  التي  والتغريات، 
"ت�ضكل  ال��ت��ي  وه��ي  مفاجئة"، 

الفني". عامله 
عا�ضق  امل��و���ض��ي��ق��ي   - م����روان 
يقوم   - وال��ب��ل��وز  ال��ف��الم��ن��ك��و 
لوانه  اأ ومزيج  دعاماته  ب��اإع��داد 
خا�س  ب�ضكل  يحب  وه��و  بدقة، 
تقنية  وه��ي  بال�ضكني،  الر�ضم 
على  ل��وان��ه  اأ ب��اإع��داد  ل��ه  ت�ضمح 
ورق  على  ولي�س  ل��وان  الأ لوحة 

مبا�رة. الر�ضم 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  وعلى 
تيبازة  لأطالل  مناظر  الفنان  يقدم 
لكورني�س  واإطاللت  الرومانية، 
اجلزائر  ملدينة  ور�ضومات  جيجل، 
هذا  ويقول  ونهارا.  ليال  وخليجها 
ب�ضكل  يتقن  ال��ذي  الت�ضكيلي 
وتدرجات  الأ�ضواء  جت�ضيد  خا�س 
اأي�ضا  يقّدر  ن��ه  اإ الأزرق،  اللون 
هذا  مينحها  ال��ت��ي  نينة  "الطماأ
ي�ضف  بينما  الفني"،  الختيار 
بكل  "متو�ضطية  نها  باأ اأعماله 

. " طة ب�ضا
ق/ث

عنوان  يحمل  جديد  كتاب  �ضدر 
�ضتغرغرنت"  تينفو�ضني   "
الأمازيغية  باللغة  )ق�ض�س 
من  الزناتي(  الورقلي  باملتغري 
واملهتم  لفه  ملوؤ والعامل،  ورقلة 
بن  خالد  م��ازي��غ��ي  الأ ب��ال��رتاث 

. فرتوين  اأحمد 
دب��ي  الأ املولود  ه��ذا  ويت�ضمن 
الن�ر  دار  عن  ال�ضادر  اجلديد 
ر�ضيد  ي��رثي  ال���ذي  نزار"  "اأ
ب��اجل��زائ��ر  م��ازي��غ��ي  الأ الأدب 
جم���م���وع���ة م����ن احل���ك���اي���ات 
ال�ضعبي  ال��رتاث  من  لالأطفال 
العاملي  الأدب  وم��ن  امل��ح��ل��ي 
التي  مل��ان��ي��ا(  )اأ غ��رمي  لالأخوين 
م��ازي��غ��ي��ة  الأ اإىل  ت��رج��م��ت 
مع  الزناتي،  الورقلي  باملتغري 
اأ�ضماء  على  تعديالت  اإدخ��ال 
مبا  م���اك���ن  والأ ال�ضخ�ضيات 

ي��ق��رب الأح����داث م��ن ال��ق��ارئ 
مع  اأي�ضا  يتنا�ضب  و  ال�ضغري، 
مثلما  الورقلية،  الثقافية  البيئة 

فرتوين. �ضتاذ  الأ اأو�ضح 
وت��ع��ود ف��ك��رة ه���ذا امل�����روع 
بهوايته  املوؤلف  ثر  تاأ اإىل  الأدبي 
منذ  ال��ق�����ض�����س  م��ط��ال��ع��ة  يف 
ي�ضاهم  اأن  ياأمل  وهو  �ضغره، 
يف  املطالعة  ه��واي��ة  ترقية  يف 
ي�ضاعد  مب��ا  النا�ضئة  اأو���ض��اط 
الكتاب  مكانة  ا�ضرتجاع  على 
و���ض��ائ��ل  ط���غ���ي���ان  ظ����ل  يف 
على  احلديثة  التكنولوجيات 

. الثقافية  البيئة 
اأي�ضا  اأ�ضاف-  -مثلما  ثر  تاأ كما 
دب���ي  مب�����ض��ه��د م��ن ال����رتاث الأ
عن  يروى  فيما  املتمثل  ال�ضعبي 
ق�ر  من  "تاهينا"  احلكواتي 
جدته،  عنه  حتدثت  الذي  ورقلة 

اأربعينيات  فرتة  يف  ينظم  وكان 
ي�رد  حلقات  املا�ضي  ال��ق��رن 
اهتمام  ت�ضد  ح��ك��اي��ات  فيها 

. والكبار  الأطفال 
الكتاب  ه��ذا  ق�ض�س  وتعالج 
ع��دي��د ال��ق�����ض��اي��ا اأخ��الق��ي��ة 
وثقافية  وتربوية  واجتماعية 
تنمية  بغر�س  اأي�ضا،  وخيالية 
ال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة ل��ل��ق��ارئ 
واإط��الع��ه  ج��ه��ة،  م��ن  ال�ضغري 
من  مناذج  على  اأخ��رى  جهة  من 
والعاملي،  املحلي  الثقايف  الرتاث 

. املوؤلف  ذات  �رح  مثلما 
من  وه���و  ال��ك��ت��اب  وي��ح��ت��وي 
نحو  على  املتو�ضطة  القطع 
على  مق�ضما  �ضفحة   140
خ�ض�س  وق��د  اأج����زاء  اأرب��ع��ة 
من  للق�ض�س  منه  الأول  اجلزء 
فيما  الورقلي،  ال�ضعبي  الأدب 

ق�ض�ضا  الثاين  اجل��زء  يت�ضمن 
لالأخوين  العاملي  الأدب  م��ن 
غ���رمي، ف��ي��م��ا خ�����ض�����س اجل��زء 
واجل��زء  جحا  لق�ض�س  الثالث 
الق�ض�س  من  ملجموعة  الأخري 

. احليوانات  ل�ضان  على 
دبية  الأ امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�ضكل 
ث��راء  اإ يف  املوؤلف  من  م�ضاهمة 
املحلي  ال�ضعبي  الأدبي  الرتاث 
الأمازيغية  باللغة  والن�ضو�س 

. الزناتي  الورقلي  متغريها  يف 
الكتاب  ه��ذا  ف���اإن  ���ض��ارة  ل��الإ
الأمازيغية  الثقافة  اأدب  يف 
�ضتاذ  لالأ نوعه  من  الثاين  يعد 
وهو  ف��رت��وين  اأح��م��د  ب��ن  خ��ال��د 
قامو�س  بعد  نف�ضاين  اأخ�ضائي 
ي���ولن  اإ  ( م��ازي��غ��ي  اأ  - ع��رب��ي 

. �ضرتغرغرنت(
ق/ث

اجلزائري  الوطني  امل�رح  ينظم 
من  ب�����ض��ط��رزي  ال��دي��ن  حم��ي 
باجلزائر  دي�ضمرب   14 اإىل   12
تقييم  ح��ول  ن��دوة  العا�ضمة 
حتت  اجل��زائ��ري  امل�����رح  جتربة 
تقييم  و�ضل...  "حلقة  عنوان 
اجلزائري"،  امل�����رح  جت��رب��ة 
املنظمون،  اأع��ل��ن��ه  م��ا  ح�ضب 
املرتقبة  الندوة  هذه  و�ضتنظم 
ك��ات��ب  م�����ض��ط��ف��ى  ق��اع��ة  يف 
مع  اجلزائري  الوطني  بامل�رح 
وباحثني  جامعيني  م�ضاركة 

بالتعاون  امل�����رح،  وممار�ضي 
للم�رح.  العربية  الهيئة  مع 
�ضل�ضلة  عن  املنظمون  واأعلن 
"تاريخ  ح��ول  ال��ع��رو���س  م��ن 
والكتابة  اجلزائري"  امل�����رح 
وتوجهات  اجلزائر  يف  الدرامية 
وكذا  امل�ضهدي  والبناء  الإخراج 
تاريخ  يف  املمثلني  لعب  تقاليد 
الأمر  ويتعلق  اجلزائري.  امل�رح 
غرار  على  اأخرى  بجوانب  اأي�ضا 
يف  والتكوين  الطفل  م�رح 
امل�رحي.  والنقد  امل�رح  جمال 

واق�����رتح امل�������رح ال��وط��ن��ي 
برناجما  للجمهور  اجل��زائ��ري 
اجلزائرية  امل�رحيات  من  ثريا 
لالأطفال  وعرو�س  والربيطانية 
ول��ق��اءات  تكوين  وور���ض��ات 
ح���ول ال��ن�����ض��و���س ال��درام��ي��ة 
اليوتوب  قناة  يف  �ضتبث  التي 
اخل��ا���ض��ة ب��امل�����رح ال��وط��ن��ي 
امل�����رح  و�ضيبث  اجل���زائ���ري. 
اإىل   8 من  اجل��زائ��ري  الوطني 
حديثة  عرو�ضا  دي�ضمرب   29
و  "جي.بي.اأ�س"  غ��رار  على 

و  "الزاو�س"  و  "طر�ضاقة" 
"بهيجة"،  و  راجني"  "راجني 
لالأطفال  ع��رو���س  جانب  اإىل 
وجم��م��وع��ة م��ن امل�����رح��ي��ات 
�ضينظم  ك��م��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
امل�����رح ال��وط��ن��ي اجل��زائ��ري 
افرتا�ضية  لقاءات  من  �ضل�ضلة 
ب��راز  اإ نها  �ضاأ م��ن  اأ�ضبوعية 
ال��ن�����س ال���درام���ي م��ن خ��الل 
ق�����راءات وع���رو����س ن��ق��دي��ة 

. متخ�ض�ضة
ق/ث

مي�شاء باي ت�شارك يف لقاء افرتا�شي 
حول العنف �شد املراأة

مروان كريديا.. �شغف الطفولة بلم�شة احلرية

ي�شتغـل احلجـر ال�شحـي لالنغمـا�س 
يف الفـن الت�شكيلـي

الأدب  يرثي  جديد  اإ�شدار  بالورقلية(  �شتغرغرنت" )ق�ش�س  "تينفو�شني 
الأمازيغي

من 12 اإىل 14 دي�شمرب اجلاري 

تنظيم ندوة بعنوان "حلقة و�شل... تقييم جتربة امل�شرح اجلزائري" بامل�شرح 
الوطني اجلزائري
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي

مديرية البيئة

اإن وايل ولية الوادي
وباقرتاح من ال�شيد مدير البيئة لولية الوادي يقرر

املادة الأوىل: ي�شرع يف اإجراء التحقيق العمومي حول م�شروع اإن�شاء حمطة خدمات و نزل طريق الفائدة ال�شيد تريكي اأحمد اأمني والكائن مقرها بالطريق 
البيا�شة حمافظا حمققا  ببلدية  اقليمي  �شموحي حمزة مت�شرف  ال�شيد  02: يعني  املادة  الوادي  البيا�شة ، ولية  ، دائرة  البيا�شة  ببلدية   403 الولئي رقم 
للم�شروع املذكور، ويخلفه عند ح�شول مانع له ال�شيد بورا�س طارق مت�شرف اقليمي رئي�شي ببلدية البيا�شة املادة 03: يتوىل املحافظ املحقق التدوين يف �شجل 
خا�س كل ما ي�شله من اآراء ورغبات وتظلمات كتابية او �شفوية، يبديها املواطنون و القطاعات املحلية املعنية، حول حجم التاأثريات ال�شلبية والإيجابية التي 
تنجم عن ا�شتغالل هذا امل�شروع املادة 04 يجري التحقيق يف مقر بلدية البيا�شة ويف موقع امل�شروع املادة 05 يودع موجز التاأثري يف البيئة للم�شروع املذكور 
وال�شجل اخلا�س بالتحقيق يف مقر بلدية البيا�شة خالل ا)10( اأيام ابتداء من 13 دي�شمرب 2020 اإىل: 22 دي�شمرب 2020 ليتمكن كل �شخ�س من الإطالع 
عليهما كل يوم يف اأوقات العمل ماعدا اأيام العطل. املادة 06: يقفل املحافظ املحقق ال�شجل يف نهاية املدة املحددة لهذه ال�شت�شارة العمومية ويعر�شه على 
ثمان  خالل  التحقيق  مبلف  مرفقا  الوايل  اإىل  ير�شله  تلخي�شيا  تقريرا  املحقق  املحافظ  ويحرر  عليه،  للتاأ�شري  البيا�شة  لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
واأربعني 48 �شاعة. املادة 07 ي�شهر هذا القرار عن طريق التعليق يف مقر الولية، ويف مقر بلدية البيا�شة ويف الأماكن املجاورة ملوقع امل�شروع املزمع اإجنازه 
ويتم اإثبات اإجراءات الإ�شهار بوا�شطة �شهادة ي�شلمها رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية البيا�شة، وي�شهر اأي�شا عن طريق ن�شره على نفقة �شاحب امل�شروع 
يف جريدتني يوميتني وطنيتني على الأقل، املادة 08: يكلف ال�شادة الأمني العام للولية مدير التنظيم وال�شوؤون العامة، مدير البيئة مدير احلماية املدنية، 
مدير الطاقة ، مدير املوارد املائية مدير التجارة، مدير الربجمة و متابعة امليزانية مدير امل�شالح الفالحية مدير ال�شحة وال�شكان، مدير ال�شناعة واملناجم 
، حمافظ الغابات، املفت�س الولئي للعمل، قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئي�س اأمن الولية رئي�س دائرة البيا�شة، رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

لبلدية البيا�شة واملحافظ املحقق، كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�شر يف مدونة العقود الإدارية للولية.
 التحرير 2020/12/13 

قرار رقم: 2083 املوؤرخ يف 06 دي�شمرب 2020.
ال�شيد  لفائدة  طريق  نزل  و  خدمات  حمطة  اإن�شاء  مل�شروع  عمومي  حتقيق  فتح  يت�شمن 
403 ببلدية البيا�شة ، دائرة  تريكي اأحمد اأمني والكائن مقرها بالطريق الولئي رقم 

البيا�شة ، ولية الوادي. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية: ب�شكرة 

دائرة :�شيدي عقبة
بلدية:�شيدي عقبة 

رقم العتماد :08/ م ج /2020
جتديد الهيئة القيادية جلمعيه ذات طابع حملي

واملتعلق   2012 جانفي   12 يف  ــوؤرخ  امل  06/12 رقم  القانون  مبقت�شى 
بتاريخ  ال�شادرة  عامة  جمعية  بعقد  الرتخي�س  على  بناءا  باجلمعيات  
املت�شمن  املح�شر  على  وبناءا   422/2020 رقم  حتت   03/10/2020
عقبة  �شيدي  جنان  حي  جلمعية  القيادية  التنفيذية  الهيئة  جتديد 
الجتماعية والثقافية والريا�شية   بناءا على حم�شر اجلمعية املم�شي من 
طرف املكتب العمومي للمح�شر الق�شائي ال�شتاذ مفتاح يو�شف مت هذا اليوم 

القايدية  التنفيذية  الهيئة  جتديد  و�شل  ت�شليم   30/11/2020
املقر  والريا�شية   والثقافية  الجتماعية  عقبة  �شيدي  جنان  :حي  اجلمعية 
ومكان  تاريخ  �شيف  الرئي�س:�شاكر  عقبة   �شيدي  جنان  حي   : الجتماعي 

الزدياد :26/12/1985 �شيدي عقبة العنوان :حي جنان �شيدي عقبة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ب�شكرة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة 
   م�شلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة 
ان وايل ولية ب�شكرة

وباقرتاح من ال�شيد /مدير التنظيم وال�شوؤون العامة يقرر   
املادة الوىل:ي�شرع يف فتح حتقيق علني حول اثبات املالئمة او عدمها يف م�شروع ا�شتغالل مقهى باملحل الكائن بحي ال�شوق ببلدية عني الناقة ،من طرف ال�شيد 
/مفتاح ا�شحاق ملدة خم�شة ع�شر )15( يوما متتالية  املادة 02:يعني ال�شيد /عبد الرحماين خل�شر تقني �شامي لالدارة القليمية يف الت�شيري التقني واحل�شري 
حمقق يف م�شروع املذكور اعاله  املادة 03: يفتح مبقر البلدية �شجل ،مرقم وموؤ�شر عليه خا�س بتدوين مالحظات املواطنني مرفوقا مبلف امل�شروع ميكن الطالع 
عليه يف اوقات العمل با�شتثناء ايام العطل والعياد  املادة 04: ين�شر العالن اخلا�س بهذا التحقيق يف احدى ال�شحف اليومية العالمية على ح�شاب �شاحب 
امل�شروع  املادة05:بعد انتهاء مدة التحقيق امل�شار اليه يغلق املحافظ املحقق �شجل التحقيق بعد ابداء رايه وكذا راي رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي وير�شله 
اىل امل�شلحة املعنية بالولية  املادة06:يكلف ال�شادة /المني العام للولية ،مدير التنتظيم وال�شوؤون العامة ،رئي�س دائرة �شيدي عقبة ورئي�س املجل�س ال�شعبي 

لبلدية عني الناقة واملحافظ املحقق كل فيها يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شي�شدر يف ن�شرة القرارات الدارية للولية .
 التحرير 2020/12/13 

   قرار رقم 1995 موؤرخ يف :
   يت�شمن :فتح حتقيق علني حول اثبات املالئمة او عدمها يف م�شروع 

ا�شتغالل مقهى ببلدية عني الناقة من طرف ال�شيد /مفتاح ا�شحاق  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية: ب�شكرة 

دائرة :�شيدي عقبة
بلدية:�شيدي عقبة 

رقم العتماد :07م ج /2019
 الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية

 2012 جانفي   12 يف  ــوؤرخ  امل  16/12: رقم  القانون  مبقت�شى 
02/11/2020 ت�شليم الت�شريح  واملتعلق باجلمعيات مت هذا يوم 
"اجلمعيه الثقافيه ن�شاطات ال�شباب  بتا�شي�س جمعية حملية امل�شماة 

عقبة  �شيدي  " ببلدية 
املقر الجتماعي اجلديد :بيت ال�شباب �شيدي عقبة 

الرئي�س:�شم�س الدين �شديق
تاريخ ومكان الزدياد :26/07/1987 ب:�شيدي عقبة 

العنوان :بيت ال�شباب �شيدي عقبة 
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لغة القوة... مفهوم جديد 
بقلم : حممد فوؤاد زيد الكيالين

�ضخ�س  ومن  لدولة  دولة  من  متفاوتة  العامل  هذا  يف  القوة 
الأمر  اأو  الق�ضية  اأو  املو�ضوع  ح�ضب  خمتلفة  وهي  ل�ضخ�س، 
الذي يكون بحاجة اإىل فر�س قوة معينة على �ضيء ما، فهناك 
قوة ال�ضالح وقوة العقل وقوة املوقف والكثري من القوى التي 

ميكن اأن متر علينا يف حياتنا اليومية.
القوة ال�ضائدة هذه املرحلة هي قوة ال�ضعوب، وكان هذا وا�ضحًا 
العربي،  العامل  على  القرن  �ضفقة  بتطبيق  اأمريكا  بداأت  حني 
عندما  لكن  وا�ضح،  هو  كما  بالقوة  تطبيقها  تريد  وكانت 
معي،  و�ضعبي  )ل(  الأردن  ملك  قال  الأردن،  اإىل  الأمر  و�ضل 
القادة يف وجه تطبيق  اأكرث من  ال�ضعب  موقف مثل هذا وقف 
ال�ضفقة، وجعلها تغري م�ضارها واإعادة ترتيبها من جديد،  هذه 
الأ�ضول واملنابت  الأردين من �ضتى  ال�ضعب  الأردن كان  ويف 
لرف�ضهم  ال�ضوارع  اإىل  بالألوف  ونزل  ال�ضفقة،  لهذه  راف�ضًا 
اأي خمطط ي�ضتهدف الأردن لتطبيق هذه ال�ضفقة، وهذا موقف 

ال�ضعب كان له �ضدى على م�ضتوى عاملي.
التغيري  اأراد  اجلزائري  ال�ضعب  اأي�ضًا  ال�ضعوب  مواقف  ومن 
له  حتاك  التي  املوؤامرة  بوجه  ووقف  اخلام�ضة،  العهدة  ورف�س 
ونزل مبئات الألوف اإىل ال�ضوارع لرف�س اأي تدخل خارجي اأو 

اللتفاف على متطلبات ال�ضعب اجلزائري.
ال�ضعب  موقف  نن�ضى  ل  اأن  يجب  ال�ضعوب  مواقف  ومن 
الفل�ضطيني بوجه العدو الإ�رائيلي، �ضواء كان حربه على غزة 
انتفا�ضته، كان موقف  اأو  القد�س عا�ضمة لإ�رائيل  اإعالن  اأو 
ال�ضعب هو الأقوى والأ�ضد يف تغيري قواعد اللعبة يف فل�ضطني 
من  نابعة  هي  التي  العودة  م�ضريات  طبعًا  نغفل  ول  والعامل، 
ال�ضعب والقوة التي ت�ضري عليها لتحقيق اأهدافها وهي الآن يف 

عامها الثاين. 
وعندما اأعلن ترامب بان اجلولن ار�س غري حمتلة كان لل�ضعب 
اأمريكا  جعلت  القرار،  هذا  وجه  يف  مهمة  وقفة  ال�ضوري 
واإ�رائيل تعيد ح�ضاباتها من جديد، لن املواجهة يف هذه املرحلة 
اأي  ال�ضعوب ولي�س من اجليو�س، وهذا ما تخ�ضاه  �ضتكون مع 

دولة تبحث عن حرب.
الداخلية  فنزويال  �ضوؤون  يف  التدخل  اأمريكا  اأرادت  وعندما 
له  الفنزويلي  ال�ضعب  كان  دميقراطيًا،  املنتخب  رئي�ضها  وتغيري 
باملر�ضاد ورف�س التدخل الأمريكي يف �ضوؤونه الداخلية، وبقي 

متم�ضك مبادورو الذي انتخبه بطريقة ح�ضارية ودميقراطية.
هذه املعادلة اجلديدة يف رف�س اأي قرار اأو اخرتاق اأي دولة خللق 
فتنة فيها يكون ال�ضعب هو من يقف بوجه هذه املوؤامرة؛ طبعًا 
ي�ضتمد ال�ضعب قوته من الدولة التي ينتمي اإليها، لأن ال�ضعب 
هي  وكثرية  احلروب وغريه،  بعيداً  الأقوى  هو  املرحلة  هذه  يف 
الأمثلة على مواقف ال�ضعوب يف وجه اأي اعتداء على اأي دولة 

�ضواء كانت عربية اأو غري عربية.

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، مقال، فكرة اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير

هذا. كل  األح��ظ  �ضخ�ضيا  وكنت 
ت�ضحيحه،وعالج  اأح��اول  وم��رات 
ما كنت  اأنني غالبا  منها،اإل  البع�س 
يقبل  يكن  مل  لأن��ه  ب��ه..�  اأ�ضطدم 
يقبل  اأن  عليه  األ��ح  وكنت   � النقد 
الأدلة  كل  وعار�ضا  له  مقدما  بهذا 
اأنه  عن  الكافية  والرباهني  واحلجج 
كان  امل�ضار.لكنه  هذا  عن  انحرف 
بحق  يل  يعرتف  حني  حديثه  يختم 
اأنه يفعل ذلك نتيجة عدم  النقد،عن 
املر�س  واأخريا  اأول  ا�ضتقراره،وهو 
رحمها  والدته  لزم  الذي  الع�ضال 
جتاهها  امل�ضاعر  ثقل  ال���ل���ه.واأن 
اأن  واألزماه  اأج��رباه  فيها  والتفكري 
يتفوه  ثم  الكلمة  اأو  الفكرة  يقول 

ال�ضارخ؟ا بنقي�ضها 
هي  لي�ضت  هذا  زميلي  تناق�ضات 
مر�س  يف  بل  مو�ضوعنا  يف  الأهم 
الذكروقلت  اأ�ضلفنا  والدته،فكما 
�ضت  ق�ضت  ال�����ض��ي��دة  ه��ذه  ب���اأن 
�ضلطة  حت���ت  ك��ام��ل��ة  ���ض��ن��وات 
وج���ربوت ه��ذا امل��ر���س ال��ق��ات��ل...

كانت  كلها  الأوىل  �ضنوات  اخلم�س 
الرقاة.فقط  �ضوب  وجميئا  ِرواحا 
اإىل  اه��ت��دت  الأخ���رية  ال�ضنة  يف 
هو  مر�ضها  اأن  عن   الأطباء  زيارة 
ب�ضببه... ماتت  ال��ذي  ال�رطان 
باأن  اأوؤم���ن  واأن��ا  وحتى  و���راح��ة 
املوت ق�ضاء وقدر.    فقد متنيت من 
اأن يعر�س �ضاحبي يف البدء والدته 
الأ�ضبوع  يف  املخت�س  الطبيب  على 
الأخري  الأ�ضبوع  من  بدل     الأول 

الأخرية؟ا ال�ضنة  من 
املبكر  بالك�ضف  ما يعرف طبيا  وهو 
اأخذ  من  يتمكن  املر�س،حتى  عن 
والدته  ومعاجة  ال��ك��ايف  ال��وق��ت 
امل�ضتمرة...لكن  املتابعة  طريق  عن 
الأ���رة  اأق���ول  ل  حتى  �ضاحبي 
واملدمنني  ع�ضاق  من  كانوا  كاملة 
تعلق  ولو  حتى  الرقاة  زيارة  على 
اأواإخفاق  الراأ�س  يف  ب�ضداع  الأمر 
مولعني  البكالوريا..كانوا  نيل  يف 
اأنهم  امل��وؤك��د  من  وال��ذي��ن  بالرقاة 
طيلة  خيالية  اأم��وال  منهم  �ضلبوا 

ال�ضنني. هذه 
باأنني  القراء  يفهم  واأنا هنا)وحتى ل 
من  �ضدها  ل�ضت  الرقية(فاأنا  �ضد 
معها  التعامل  اأحبذ  الأ�ضا�س.بل 
اإطار وظيفتها احلقيقية.. مبنطق ويف 
الرقية  باأن  اأعلم  والله  ح�ضبي  لأنه 
املقام الأول وبدرجة  اأو�ضّي بها يف 
باجلن  امل�����س  ح��الت  يف  ق�ضوى 
الأطفال  عند  الختالجات  وبع�س 
اأعلمها  ل  جزئية  م�ضائل  هناك  ورمبا 

ل  الرقية  باأن  اأوؤمن  �راحة.لكنني 
ول  اأنواعه  مبختلف  ال�رطان  تعالج 
الأمعاء  والتهاب  الروماتيزم  تعالج 
وال��ط��اع��ون  امل��الري��ا  تعالج  ول 
الغذائي؟ا  الت�ضمم  واأخريا  والكولريا 
فهذه الأمرا�س لها و�ضفات واأدوية 
ما  اإخ�ضاعات عالجية  وكذا  خا�ضة 
ال�ضبيل  اإليها.لأنها  المتثال  ،وجب 
اأو  املر�س  هذا  للق�ضاء على  الأوحد 

ذاك.
اأن هنالك نوع من  الأبغ�س من هذا 
يلتجوؤون  من  جمتمعاتنا  يف  النا�س 
بهم،لي�س  وي�ضتنجدون  للرقاة 
لأمور  الأمرا�س.بل  هذه  اإزاء  فقط 
والنف�ضية  املعنوية  باجلوانب  تتعلق 
وع��دم  باخل�ضو�س.كالعنو�ضة 
�ضكن  على  احل�ضول  وعدم  الزواج 
املزعجة  والكوابي�س  الإجناب  وعدم 
حتى  امل�ضابقات،  من  نوع  اأي  وقبل 
ال�ضياقة؟ا. مبدار�س  املتعلق  ذاك��م 
احل�����ض��ول على  ل��ه��دف  ه���ذا  ك��ل 
اأو  ال��ويل  اأو  ال�ضيخ  هذا  تربكات 
اأكد  ال�ضالح...وقد  واملنجم  الراقي 
الخ��ت��اللت  ه��ذه  ملثل  ب��اأن  العلم 
الأ�ضل  يف  هي  والتي  الجتماعية 
حا�ضل،  وحت�ضيل  �ضحية  نتائج 
جتنبا  اأول  اأ�ضبابها  معاجلة  وجب 
ال�ضديد  لالأ�ضف  فيها..لكن  للوقوع 
واأب��دا  دائما  العلمي  العقل  غياب 
من  النوع  هذا  ملثل  مريدوه  يلتجىء 
باأنها  القطعي  والإمي��ان  الدرو�ضة 

الأجنع. ال�ضبيل 

فري�ضة  وق��ع  ال��ذي  ه��ذا  �ضديقي 
وبعد  �ضنوات  بعد  ت��اأك��د  �ضهلة 
�ضنتيم  املليار  وقرابة  اأمه  خ�ر  اأن 
باأنه  .اع��رتف  ت�ريحاته  ح�ضب 
واأنه  اخلطاأ  الطريق  و�ضلك  نحى 
واأن  لوحدث  اأمه  انقاذ  مبكان  كان 
علم  اإن  هذا  اأخ�ضائي  على  عر�ضها 
مل  بال�رطان)لكنه  م�ضابة  باأنها 
كباقي  يرى  فقط  كان  يعلم(  يكن 
الإ�راع  وهي  واحدة  بعني  اأقرانه 
نوع  اأي  يف  الراقي  نحو  والهرولة 

اأو وجع. من م�ضاب 
متف�ضية  الظاهرة  ه��ذه  اأن  واأكيد 
لي�س  العربي  املجتمع  يف  بقوة 
نظري  فقريا.ولكن  غالبيتة  لأن 
اجل��ه��ل امل�����ض��ت��ب��د وع����دم و���ض��ع 
ال�ضحيحة. �ضكتها  يف  الأم���ور 
حماولت  توجد  ل  لالأ�ضف  والذي 
الأ���ض��ل  م��ن��ه.وه��و يف  ل��ل��خ��روج 
وراء  احلثيث  ال�ضعي  عدم  نتيجة 
الأ�ضياء. باأ�ضول  احلقيقية  املعرفة 
كافة؟الأن  للنا�س  �ضقاء  ذلك  ويف 
اإىل  يتم  لن  احلقيقة  اإىل  الو�ضول 
ما  وهذا  العلم  نحو  وامل�ضي  بامل�ضي 
والتي  املتقدمة  الدول  اإليه  �ضبقتنا 
عنا  تقدموا  مل��اذا  نت�ضائل  لزلنا 
الر�ضول  �ضدق  وقد  تاأخرنا؟ا  ونحن 
حني  الله  عبد  بن  حممد  الأع��ظ��م 
اتبع  فقد  العلم  طريق  اتبع  قال)من 
الله  قول  على  زي��ادة  احلق(  طريق 
يعلمون  الذين  تعاىل)لي�ضتوي 

يعلمون(. ل  والذين 

اأعـــداء العلم هم فرائ�س �شهلة للخرافة ؟ا
عندي �شديق توفيت والدته بعد �شت �شنوات كلها ق�شتها تعاين مع �شرطان القولون.وقد كلفته كل هذه ال�شنني اأموال طائلة...
عانى فيها الكثري من امل�شقة واملتاعب...بل انعك�س مر�س الوالدة على نف�شيته اإىل درجة اأنه اأ�شيب بعدة ا�شطرابات اآنية؟ا وقد 

�شار يعي�س ع�شرات التناق�شات يف �شلوكه وتفكريه اليومي.

عدوان  مب�ضاهد  حافل  الإن�ضاين  التاريخ  اإن 
منذ  وذلك  الن�ضان،  اأخيه  على  الإن�ضان، 
اآدم  ابني  ق�ضة  يف  الأويل  الب�رية  فجر 
القراآن  يف  امل��ائ��دة،  �ضورة  يف  امل��ذك��ورة 
َنْف�ُضُه  َلُه  َعْت  "َفَطوَّ الكرمي يف قوله تعايل: 
يَن"؛  ا�ِرِ اخْلَ ِمَن  َبَح  �ضْ َفاأَ َفَقَتَلُه  اأَِخيِه  َقْتَل 
�ضافراً،  عدواًنا  كان  واإن  القتل،  هذا  ولكن 
رِه  َخِ بِّ�ضّ فوراً  اأخاُه   لقتله  واأليمًا،  وقبيًحا، 
القتل  هذا  ولكن  اأخ��ي��ِه!؛  راأ���س  بها  حطم 
الله  باأمر  ليكون  هابيل  بحياة  فوراً  اأودي 
اأ�ضبح  قابيل  القاتل  بينما  اجلنة،  يف  خالًدا 
اليوم  وك��ث��ريون  ل��الأب��د!!؛  اخلا�رين  من 
الفوري!؛  القتل  من  اأ�ضواأ  بطريقة  ُيّقُتلوْن 
روي��ًدا،  روي��ًدا  البطيء  البارد  القتل  اإن��ُه 
يف  دم  قطرة  تبقي  ل  واأن  رمق،  اأخر  حتي 
ج�ضد ال�ضحية القتيل!؛ فالقتل البارد هو اأن 
ّقَتلُه  من خالل  حي!؛  وهو  ال�ضخ�س،  تقتل 
وجهِه،  علي  هذا  لينعك�س  ونف�ضيًا،  داخلًيا 
وزوجه،  اأ�رتِه  واأمام  خارجًيا،  وت�رفاته 
القتل  اإنُه  واملجتمع،  واأ�ضحابِه،  واأولدِه، 
اأنواع  واأب�ضع  اأ�ضعب،  من  وهو  البطيء، 
نف�ضيًا  اث��راً  يرتك  لأن��ُه  الب�ري!؛؛  القتل 
�ضيء،  كل  علي  مبا�رًة  ويوؤثر  عميقًا؛ 
وهو  ميت،  كاأنُه  ببطيء  املقتول  فيعي�س 
يتمني  �ضوداوية!؛  حالة  يف  ويكون  حي، 
وياأتيِه  يْت،  مبِّ ُهو  وما  يوم،  كل  املوت  فيها 
خالل  من  وذل��ك  مكان!!؛  كل  من  امل��وُت 
امّلنُكوب،  راتبِه  من  للقر�س  البنوك  خ�ضم 
�ضهور،  عدة  منُذ   40% يتجاوز  مل  والذي 

وقائمة  ولل�ضوق،  للبقالة،  الديون  ومن 
تاأمل  لقد  ال��خ..،  �رُحها  يطول  الديون 
موظفني؛؛  وجُلهم  بغزة،  فتح   حركة  اأبناء 
من ُحكومة دولة رئي�س الوزراء  د. حممد 
ما  �ُرعان  ولكن  اخلري؛  من  الكثري  ا�ضتيه 
اأوهام!؛  و�ضارت  وتبددت  الآمال،  حتطمت 
ل  وحممٌد  يرث  حُممٌد  يقول:  حالنا  وكاأن 
ومعها  الفل�ضطينية،  احلكومة  لأن  يرث!!؛ 
بل  م��وارب��ًا  الباب  تركت  النقد،  �ضلطة 
"الغري   ، للبنوك  اعيِه  ّم�رِ علي  مفتوًحا 
وطنية" لتوجه ال�ربة املوجعة جداً واملوؤذية 
للموظف الغلبان املقهور املّظُلوم؛ مما ت�ضبب 
للموظفني، و�ضل  جًدا  نف�ضي كبري  ب�رر 
من  الكثري  لإ�ضابة  اجل�ضدي،  الإي��ذاء  ّحْد 
املوظفني بالأمرا�س نتيجة القهر، والذلل، 
ب�ضبب  له  يتعر�ضون  الذي  املدقع  والفقر 
اخل�ضومات الكبرية لرواتبهم، وامل�ضتمرة!؛؛ 
فلقد م�ضي اأكرث عامني مل يتقا�ضى خاللها 
رواتبهم  غ��زة  يف  ال�رعيني  املوظفني 
الله  رام  لل�رعية يف  التابعني  وُهم  كاملة، 
عنه  نتج  مما  ق��وة،  بكل  عنها  واملدافعني 
لدمار  واأدي  لهم،  والبطيء  البارد،  القتل 
فاأ�ضبحوا  ِهم  ِ ِباأّ�ُرّ اأّ���رْ  كبري  اجتماعي 
الدرا�ضية  الر�ضوم  دفع  علي  قادرين  غري 
اأع��داد  وحت��ول  اجل��ام��ع��ات؛  يف  لأبنائهم 
وال�ضجن  التوقيف  مراكز  ايل  منهم  كبرية 
وديون  راجعة،  �ضيكات  ب�ضبب  غزة  يف 
من  ومنهم  �ضدادها!؛  ي�ضتطيعون  ل  عليهم 
اأو  قلبية،  بجلطة  فمات  القهر  يتحمل  مل 

اأ�ضيب  من  املوظفني  ومن  دماغية،  �ضكته 
ْل  جُّ بينما  والظلم،  القهر  �ضدة  من  بال�ضلل 
الكبرية  فتح  وقيادات  الأبطال!؛  املحافظني 
كاملة  ونرثياتهم  رواتبهم  يقب�ضون  بغزة 
غري منقو�ضة، ويع�ضون يف رغد احلياة هم 
واأولدهم والذين �رعان ما يتم توظيفهم، 
وكاأن علي راأ�ضهم ري�ضة امللوك!!؛ نحن نعلم 
ذلك يا �ضادة، واأكرث!؛  فال ميكن، ول ُيعقل، 
الذين  املوظفني  ي�ضبح  اأن  اأبداً  يجوز  ول 
الوطن، وغالبيتُهم من خرية  دفعوا �ريبة 
ال�رفاء  وقادتها  فتح،  واأبناء حركة  كوادر، 
زهرة  اأم�ضوا  والذين  بال�رعية،  امللتزمني 
النتفا�ضة  يف  الحتالل  ب�ضجون  �ضبابهم 
ال�ضلطة  بقدوم  �ضبًبا  وك��ان��وا  الأويل، 
ي�ضبحوا  اأن  ال��وط��ن،  لأر���س  الوطنية 
العامة؛  والطرقات  ال�ضوارع  يف  مت�ضولني 
وهاجر  الوطن،  ترك  منُهم  الآخر  والبع�س 
فعليًا  ُيطبق  الكفر  وجد  لآنُه  الكفر  لبالد 
الإ�ضالم  تعاليم  ووجد  املُ�ضلمني،  بالد  يف 
غري  كانوا  واإن  الكفار  ب��الد  يف  ُتطبق 
عَقْل اأن ي�ضتمر القتل البارد  ُم�ضلمني!!؛ فال يُّ
والبطيء  للموظفني، وخ�ضو�ضًا مع حلول 
اأعداد  يتحول  واأن  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 
فتح  حلركة  التابعني  املوظفني  من  كبرية 
اأنهم  علًما  ر�ضمي؛  ب�ضكل  مت�ضولني  ايل 
�ضد  وجميعهم  والن�ضال،  الوطنية  اأه��ل 
وي�ضيدون  وتف�ضياًل،  جملة  القرن  �ضفقة 
م��ازن،  اأب��و  الرئي�س  ال�ضيد  مبوقف  بقوة 
القر�ضنة  برف�ضه  والكبري،  املُقدر  الوطني 

ولكن  املقا�ضة؛؛  اأم��وال  علي  ال�ضهيونية 
اأن ل يكون   ا يف ذات الوقت  اأي�ضً ل يعقل 
قرار �ضادر  من قيادة احلكومة يف ال�ضلطة  
للبنوك وب�ضكل فوري، لكي توقف  ُملزمًا 
املوظفني  رواتب  علي  اخل�ضومات  جمزرة 
علي  �ضهور  لأرب��ع��ة  ومل��دة  املقرت�ضني؛ 
�ضهر  حلرمة  الأق��ل  علي  احرتاًما  الأق��ل؛؛ 
ما  اأن  علًما  امل��ب��ارك!!؛  الف�ضيل  رم�ضان 
يجري من قتل بطيء للموظفني �ضتكون له 
نتائج كارثية، وخطرية جداً  علي اأبناء حركة 
يف  لها  العري�ضة  ال�ضعبية  والقاعدة  فتح، 
�ضعبية  وانخفا�س  ّتَرُنْح،  اأقلها  غزة،  قطاع 
اجلماهريية  القاعدة  او�ضاط  يف  فتح  حركة 
الثقة  انعدام  وكذلك  القطاع،  يف  للحركة 
يف  احلركة  ق��ادة  كل  يف  كاملة  ب�ضورة 
اذا  اأكرث؛!  �ضاأكون �ريح  بل  !؛  غزة  قطاع 
من  للموظفني،  الن�ضانية  املعاناة  ا�ضتمرت 
اأبناء حركة فتح، والهانة والذلل، والقتل 
الناعم، والبارد لهم يف حمافظات غزة، فال 
انتخابات  جرت  حال  يف  اأب��ًدا  ت�ضتبعدوا 
ل  اأن  امل�ضتقبل،  يف  ورئا�ضية  ت�ريعية، 
للحركة كما ت�ضبو له؛  يكون فوزاً  كبرياً 
جزء  يتقا�ضون  الذين  املوظفني  باأن  علًما 
من  هم  عامني  من  اأكرث  منذ  رواتبهم   من 
تعيينهم  مت  الذين  فتح  حركة  واأبناء  كوادر 
زمن الرئي�س الراحل ال�ضهيد يا�ر عرفات 
رفيق درب الرئي�س حممود عبا�س، كما كان 
بناء موؤ�ض�ضات  بارزاً وحيويًا يف  لهم دوراً 
املدنية،  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة 

منهم  اللف  احالة  مت  علًما  والع�ضكرية، 
اّلَهْم،  يف  ور�ضوا  الق�ري،  امُلبكر  للتقاعد 
الرغم  فعلي  ِبّهم؛  ير�ضي  مل  اّّلَهْم  وك��اأن 
ينالوا  ا مل  اأي�ضً للتقاعد لكنهم  احالتهم  من 
 6% ال  الن من م�ضتحقات  حقوقهم حتي 
الع�ضكريني،  املُتقاعدين  وخا�ضة  للتقاعد، 
عليهم  اخل�ضم  يتم  تقاعدهم  رغم  وكذلك 
البطي  القتل  اإنُه  ُمتقاعدين!!؛  غري  كاأنهم 
احلناجر  القلوب  بلغت  لقد  �ضادة!؛  يا  البارد 
تتداركوا  اأن  نتمنى  الُزبي؛  ال�ضيُل  وبلغ 
علي  القرو�س  خ�ضم  وقف  ويتم،  الأم��ر، 
الوطن  موظفني  كل  وم�ضاواة  املوظفني، 
�ضوا�ضية، واأن يتم �رف كامل م�ضتحقات 
فال  للتقاعد،  احالتهم  مت  الذي  املتقاعدين 
ّيتَهاَم�ْس  التي  احلقيقة  نُقل  مل  اإن  فينا  خري 
بها األف موؤلفة من املوظفني بغزة؛ ول خري 
فيُكم اإن مل ت�ضمعوها، وت�ضمعوا لنا، اَللُهمْ  

اإين قد بلغُت اَلُّلهْم فاأ�ضهد..

القتل البارد البطيء
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حي اجلوهرة )امل�شاعبة الغربية( 
و�شط بلدية الوادي يعي�س

 يف ظالم دام�س 

�صــورة وتعلــيـق

النم�شا تلغي قانون حظر احلجاب 
يف املدار�س

أصدرت املحكمة الدستورية النمساوية، قرارا بإلغاء القانون الذي َيحُظر على تلميذات 
املدارس االبتدائية يف البالد ارتداء احلجاب، معتربة أن هذا القانون “متييزي وغري 

دستوري”.وقال كبري قضاة املحكمة، كريستوف غرابينوارتر، إن “املواد اإلضافية للحكومة 
املصاحبة للقانون، أوضحت أن قطعة املالبس املستهدفة كانت احلجاب”.وأشارت املحكمة إىل 

أن هذا القانون، الذي مت تطبيقه يف خريف 2019، ينتهك “مبدأ املساواة والتزام الدولة 
باحلياد الديين، ألنه يف الواقع ال يؤثر إال على الطالب من دين واحد، وهو اإلسالم”.

وأضاف غرابينوارتر، أن هذا القانون “ينطوي على خماطر إعاقة وصول الفتيات املسلمات 
إىل التعليم، وبشكل أكثر دقة عزهلن عن املجتمع”.وجتدر اإلشارة إىل أن قرار املحكمة أتى 

بعد أن طعنت أسرة مسلمة على القانون، ملفتة إىل التمييز الذي يتصف به، حيث قالت: 
“إن احلظر ينطبق فقط على أوشحة الديانة اإلسالمية، وليس على أغطية الرأس الدينية 

“أن األصغر اليت يرتديها التالميذ اليهود أو السيخ”.وأشارت األسرة، 
احلظر يعد انتهاكا غري متناسب للحرية الدينية والتنشئة 

الدينية لألطفال، وانتهاكا ملبدأ املساواة”.وباملقابل، 
رحبت منظمة العقيدة اإلسالمية النمساوية بقرار 

املحكمة، واعتربته “خطوة مهمة حنو احلرية 
الدينية وسيادة القانون”.ويذكر أن القانون 

كان ينص على حظر ارتداء احلجاب بالنسبة 
لتلميذات املدرسة االبتدائية حىت سن العاشرة، 

“ألنه ميثل رمزا ملعتقد ديين”، كما يتضمن تغرمي 
األسر اليت ختالف القانون 440 يورو.

يف موقف قوي وشجاع، رد حملل 
سياسي جزائري على إحدى 

القنوات العربية بشأن التطبيع 
مع االحتالل، حيث قال: “الشعب 

اجلزائري حيب فلسطني، ولديه 
إرث وأوقاف يف فلسطني ولن 

يفرط فيها إىل يوم الدين، ورئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، يعرب 

عن ما يعتنقه الشعب اجلزائري، 
الذي قدم تضحيات كبرية مقابل 

حريته واستقالله، وأخذ زمام 
املبادر بنفسه، ولذلك حنن يف 

اجلزائر ال تثنينا اخلبزة عن املضي 
قدما حنو املبادئ اليت ضحى من 
أجلها الشهداء وبالتايل ال ميكن 
أن نلتفت إىل املصاحل املادية مع 

أي دولة مقابل التطبيع مع الكيان 
الصهيوين.
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"�شقراء 
الربملان” تهاجم 

“�شنني”

هامجت النائبة أمرية سليم، اليت 
تسمى إعالميا “شقراء الربملان”، رئيس 

الربملان” سليمان شنبني، الذي اهتمته 
باحلد من حرية النواب وهتميشهم ونشر 

الفوضى باهليئة التشريعية. ويف بيان 
هلا على صفحتها بالفايسبوك أعابت على 

شنني “التدخل يف حتركات النواب وتقييد 
حريتهم يف ممارسة مهامهم كحرمان 

البعض ممن ال ينتتمي إىل جمموعات 
برملانية أو منشقني عنها يف ختم املجلس 

الشعيب الوطين”.

عقد يف 
“الإن�شتغرام”

مل ينتظر كثريا الالعب 
الدويل اجلزائري بغداد 

بوجناح  ليوثق زواجه 
عرب صفحته الرمسية 

بشبكة التواصل االجتماعي 
“إنستغرام”، هذا وكان 

بوجناح قد أهدى اهلدف 
الذي سجله يف مرمى منتخب 
زميبابوي شهر نوفمرب املاضي 

لزوجته من خالل تقبيله 
خلامت اخلطوبة.

هاري�س ت�شف 
ت�شريحات ترامب بالال 

حدث

وصفت نائبة الرئيس األمريكي املنتخب جو 
بايدن  كاماال هاريس تصرحيات دونالد ترامب 

حول الصحراء الغربية بالال حدث، وأكدت 
بأن قضية  الشعب الصحراوي بيده ومن حقه 

احلصول على استقالل تام وشامل.
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تطبيع عالقات املغرب مع الكيان �شهيوين خيانة للقد�س ولفل�شطني
ف�سائل و�سخ�سيات فل�سطينية من فتح وحما�ص تندد باخلطيئة الكربى

قال اأم�ص �سفر دولة فل�سطني باجلزائر اأمني مقبول، على اأن ال�سعب الفل�سطيني يجدد العهد على موا�سلة الن�سال حتى حتقيق الن�سر. و�سدد على اأن الفل�سطينيني 
يقفون باملر�ساد لكل املطبعني، ويقولون لهم “خ�سرمت”.

لوؤي/ي
----------------------

وقال ال�سفر، على هام�ص م�ساركته 
بالكاليتو�ص:  ت�سجر  حملة  يف 
اأبناء  بني  اليوم  ااأكون  اأن  “ي�سرفني 
الــذي  العظيم  ــري  ــزائ اجل ال�سعب 
الثابتة”.  مواقفه  على  له  ننحني 
“نحتفل  مــقــبــول:  اأمـــني  واأ�ـــســـاف 
لل�سعب  خــالــدة  ذكــــرى  يف  الــيــوم 
ــــري، مـــظـــاهـــرات تــطــالــب  ــــزائ اجل
وحققتها  وال�ــســتــقــال  بــاحلــريــة 
الثورة  لنطاق  دافع  وهو  اجلزائر، 
ال�سفر،  واأكــــد  الفل�سطينية”. 
ــة  ــري ــزائ اجل الـــثـــورة  انــتــ�ــســار  اأن 
وثمن  الفل�سطيني.  ال�سباب  �سجع 
الثابت  اجلــزائــر  مــوقــف  ال�سفر، 
ت�سريح  خال  من  عنه  اأعلنت  الذي 
مباركة  عدم  وهو  تبون،  للرئي�ص 
واأعربت  فيه.  امل�ساركة  اأو  التطبيع 
فل�سطينية،  و�سخ�سيات  ف�سائل 
عاقاته  املغرب  لإعادة  رف�سها  عن 
معتربة  اإ�سرائيل،  مع  الدبلوما�سية 

�سيا�سية،  “خطيئة  الرباط  قرار  اأن 
الق�سية  تفيد  ولــن  مقبولة،  غــر 
�سابق  وقــت  ويف  الفل�سطينية”. 
دونــالــد  الأمــريــكــي  الرئي�ص  اأعــلــن 
املغربية  اململكة  ــاق  ــف ات ــب،  ــرام ت
ــل عــلــى اإقــامــة عــاقــات  ــي ــرائ ــس واإ�
بوقت  وبعدها  كاملة.  دبلوما�سية 
حممد  املغربي  العاهل  اأعلن  وجيز، 
ــالت  ــس ــ� ــاد�ــص ا�ــســتــئــنــاف الت الــ�ــس
ــات  ــاق ــع الــر�ــســمــيــة الــثــنــائــيــة وال
“يف  ــل  ــي ــرائ ــس اإ� ــع  الــدبــلــومــا�ــســيــة م
اأقرب الآجال”، وفق بيان �سدر عن 
حركة  واعــتــربت  امللكي.  الــديــوان 
ــات املــغــرب  ــاق حــمــا�ــص تــطــبــيــع ع
�سيا�سية  “خطيئة  اإ�ــســرائــيــل  ــع  م
الفل�سطينية”.  الق�سية  تخدم  ل 
ـــازم  ـــة ح ـــرك وقـــــال مــتــحــدث احل
)الإ�سرائيلي(  “الحتال  اإن  قا�سم، 
ـــــالت الــتــطــبــيــع  ـــل ح ــتــغــل ك يــ�ــس
�سيا�سته  جــرعــة  ـــادة  زي اأجـــل  ــن  م
الفل�سطيني  �سعبنا  �سد  العدوانية 
ال�ستيطاين”.  ــه  ــول ــغ ت ـــــادة  وزي

ي�سجع  “التطبيع  اأن  قا�سم  واأ�ساف 
تنكره  ا�ــســتــمــرار  عــلــى  ــال  ــت الح
من  الفل�سطيني”.  �سعبنا  حلقوق 
حركة  با�سم  املتحدث  قال  جهته، 
اإن  �سهاب،  داود  الإ�سامي،  اجلهاد 
اإ�سرائيل  مع  املغرب  عاقات  تطبيع 

ولفل�سطني”. للقد�ص  “خيانة 
انــتــكــا�ــســة  “هذه  �ــســهــاب  ـــاف  ـــس واأ�
ال�سعب  الــعــربــي،  للنظام  جــديــدة 
�سرتف�ص  ال�سيا�سية  وقواه  املغربي 
الــوليــات  اأن  واعــتــرب  التطبيع”. 
“ت�ستخدمان  واإ�ــســرائــيــل  املــتــحــدة 
املنطقة  يف  الــداخــلــيــة  ــرات  ــوت ــت ال
و”ت�ساومها  احلكم”؛  اأنظمة  لبتزاز 
اأو  والأزمات  التوترات  ا�ستمرار  بني 
اعتربت  كما  لاإماءات”.  الر�سوخ 
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
املغرب  عــاقــات  تطبيع  بــيــان،  يف 
تاريخ  يف  اأ�سودا  “يوما  اإ�سرائيل  مع 
ــال  وق العربّية”.  واأمــتــنــا  �سعبنا 
للرئي�ص  اخلا�ص  املمثل  �سعث،  نبيل 
اإن  عــبــا�ــص،  حمــمــود  الفل�سطيني 

الــتــطــبــيــع  عـــن  تـــرامـــب  “اإعان 
قام  باأنه  يوحي  املغربي  الإ�سرائيلي 
ال�سودان  يف  بــه  قــام  مبــا  املــغــرب  يف 
�سغوط  مــن  والإمــــارات  والبحرين 
واإجــــــــراءات واإغــــــــراءات هــدفــهــا 
“ل  �سعث  واأ�ــســاف  بحت”.  �سخ�سي 
اإل  اإ�ــســرائــيــل،  مــع  التطبيع  يــجــوز 
التي  ـــص  الأر� مــن  تن�سحب  عندما 
ي�سمح  ــا  مب  ،1967 عـــام  احــتــلــتــهــا 
م�ستقلة  فل�سطينية  دولــة  باإقامة 
على  ال�سرقية  القد�ص  عا�سمتها 

العودة  حق  يتيح  ومبا  الأر�ص،  هذه 
مل  وهـــذا  الفل�سطينيني  لاجئني 
 ،2014 اأفـــريـــل  ــذ  ــن وم يحدث”.  
جراء  ال�سام،  مفاو�سات  توقفت 
ال�ستيطان  وقــف  اأبيب  تل  رف�ص 
قــدامــى،  معتقلني  ــن  ع ـــــراج  والإف
الدولتني،  حل  خيار  من  وتن�سلها 
فل�سطينية  دولة  اإقامة  اإىل  امل�ستند 
وعــا�ــســمــتــهــا   ،1967 حــــدود  عــلــى 

ال�سرقية. القد�ص 

اخلارجية،  ال�سوؤون  وزارة   اأم�ص  ردت 
للرئي�ص  الأخر  القرار  على  لها  بيان  يف 
ترامب  دونالد  وليته  املنتهية  الأمريكي 
الحــتــال  ب�سرعية  ــــرتاف  الع حـــول 
املغربي على الأرا�سي ال�سحراوية موؤكدة 
اأن "النزاع يف ال�سحراء الغربية هو م�ساألة 

ت�سفية ا�ستعمار".
ميكن  ل   " ــزاع  ــن ال ان  ــــوزارة  ال وتــابــعــت 
الــقــانــون  تطبيق  ـــال  خ مــن  اإل  حــلــه 
ــة لــاأمم  ــخ ــس ــرا� ــدة ال ــي ــق ــع الــــدويل وال

املمار�سة  اأي  الإفريقي،  والحتاد  املتحدة 
ال�سحراوي  ال�سعب  قبل  من  احلقيقية 
تقرير  يف  للت�سرف  القابل  غر  حلقه 
ــام  ــك ــا لأح ــق ــال، وف ــق ــت ــس املــ�ــســر وال�
املت�سمنة   1514 رقــم  الأممية  الائحة 
مــنــح ال�ــســتــقــال لــلــبــلــدان والــ�ــســعــوب 

امل�ستعَمرة".  
 4 "اإعان  اأن  اخلــارجــيــة  بيان  ــاف  ــس واأ�
نف�ص  مــن   10 يف  عنه  املعلن  دي�سمرب، 
لأنــه  قــانــوين،  اأثـــر  اأي  لــه  لي�ص  ال�سهر 

الأمم  ـــــرارات  ق جــمــيــع  مـــع  يــتــعــار�ــص 
الأمن  جمل�ص  قــرارات  وخا�سة  املتحدة، 
واآخرها  الغربية،  ال�سحراء  م�ساألة  ب�ساأن 
 30 بتاريخ  ال�سادر   2548 رقــم  الــقــرار 
عنه  ودافــع  �ساغه  الــذي   ،2020 اأكتوبر 
الوزارة  بيان  وح�سب  الأمريكي".  اجلانب 
�ــســاأنــه تقوي�ص  مــن  الإعــــان  فـــاإن هــذا 
على  بذلت  التي  الت�سعيد  خف�ص  جهود 
الطريق  تهيئة  اأجل  من  الأ�سعدة  جميع 
واإقناع  حقيقي  �سيا�سي  م�سار  لإطــاق 

وجبهة  املغربية  اململكة  الــنــزاع،  طــريف 
يف  ــراط  ــخ الن بــ�ــســرورة  البولي�ساريو، 
الأمم  رعاية  حتت  �سروط،  بدون  احلوار 

املتحدة وبدعم من الحتاد الإفريقي.
التي  اجلــزائــر  "اإن  البيان  نف�ص  وختم 
الدولية  ال�سرعية  على  موقفها  ي�ستند 
امل�سبوهة،  وال�سفقات  القوة  منطق  �سد 
ال�سعب  لق�سية  الــثــابــت  دعمها  جتــدد 

ال�سحراوي العادلة".
لوؤي.ي

والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  ــر  وزي ــد  اأك
بــاخلــارج،  املقيمني  واملــغــاربــة  الإفــريــقــي 
الأربــع  النقاط  تنفيذ  بــوريــطــة،  نا�سر 
الواردة يف بيان الديوان امللكي ب�سكل كامل، 
من بينها فتح خط مبا�سر للطران، اإعادة 
العاقات  وعـــودة  الت�سال  مكاتب  فتح 
مع  حوار  يف  بوريطة  وقال  الدبلوما�سية. 
التطبيع:  ف�سيحة  بعد  �سهيونية  قناة 
الطبقة  فعل  وردود  الت�سريحات  كل  “اإن 
ال�سيا�سية املغربية كانت جد اإيجابية، وكل 
املحادثات  بنتائج  رحبت  احليوية  القوى 

ترمب”. الأمــريــكــي  والرئي�ص  امللك  بــني 
ا�ستئناف  املغربي  اخلارجية  وزير  وو�سف 
“القرار  بـ  الإ�سرائيلي  الكيان  مع  العاقات 
العاقات  طبيعة  “اأن  م�سيفا:  ال�سيادي”، 
بني امللك حممد ال�ساد�ص والإ�سرائيليني من 
بدليل  خا�سة،  عاقة  هي  مغربية  اأ�سول 
بعودة  لاحتفال  باإ�سرائيل  النا�ص  خروج 
م�سوؤول  اأول  املغرب”.واأ�سار  مع  العاقات 
�سهيونية  اإعامية  و�سيلة  يحاور  مغربي 
اإىل اأن اعرتاف اململكة بـ “اإ�سرائيل” كدولة 
“املغرب  اإىل الت�سعينيات، لي�سرت�سل:  يعود 

يرى دائما اأن تطوير العاقات الدبلوما�سية 
اإ�سرائيل واإعادة فتح القنوات لن يكون  مع 
الفل�سطينية،  الق�سية  ح�ساب  على  ــدا  اأب
�سيكون  ــل  ب ــام،  ــس ــ� ال حــ�ــســاب  عــلــى  ول 
م�ساعدا على ال�سام وال�ستقرار يف ال�سرق 
املحذرة  ــراءات  ــق ال على  الأو�سط”.وردا 
بعد  الأمريكية  الإدارة  �سيا�سة  تغير  من 
فيما  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�ص  قــدوم 
عن  اأعـــرب  الــ�ــســحــراء،  مبغربية  يت�سل 
الأمريكية  ال�سيا�سة  با�ستمرار  متنياته 
ترامب  الرئي�ص  قرار  اأن  معتربا  احلالية، 

ال�سحراء  نـــزاع  حــل  اجتـــاه  يف  تــطــور  هــو 
توقيت  اأن  بوريطة  نا�سر  ويرى  الغربية. 
املغرب  بني  الدبلوما�سية  العاقات  اإعــادة 
جاء  اإذ  منا�سبًا”،  “كان  ال�سهيوين  والكيان 
بعد اأزيد من �سنتني ون�سف من العمل بني 
الأمريكية  والإدارة  ال�ساد�ص  حممد  امللك 
والتطورات  الغربية  ال�سحراء  ملف  على 
وزير  ي�ستبعد  مل  كما  الأو�سط.  ال�سرق  يف 
اإىل  زيــارة  يف  ال�سروع  املغربي  اخلارجية 

كيان الحتال الإ�سرائيلي.
ق/د

اأعلنت املوؤ�س�سة الوطنية للرتقية العقارية 
عملية  يف  قريبا  �ست�سرع  انها  ال�سبت  اأم�ص 
توزيع اأزيد من 2.000 وحدة ب�سيغة ال�سكن 
املوؤ�س�سة  واأو�سحت  العمومي.  الــرتقــوي 
من�سور  يف  العقارية  للرتقية  الوطنية 
انه  الفاي�سبوك  على  الر�سمية  ب�سفحتها 
لذكرى  املخلدة  الحتفالت  "مبنا�سبة 
يتم  اأن  املنتظر  من   ،1960 دي�سمرب   11

عملية  القادمة  القليلة  ــام  الأي يف  ــاق  اإط
العمومي  الرتقوي  �سكنات  مفاتيح  توزيع 
�سكنية  وحدة   2.000 عن  يفوق  ما  تخ�ص 
وليات   5 على  مق�سمة  للت�سليم،  جاهزة 
مواقع  بخم�ص  الأمر  ويتعلق  الوطن".  من 
م�سكن   596 موقع  وهي  اجلزائر  وليــة  يف 
"لكولني"  بــ�ــســطــاوايل  عمومي  تــرقــوي 
 422 بالت�سليم  املعنية  ال�سكنات  وعــدد 

عموميا  ترقويا  م�سكنا   62 وموقع  وحــدة، 
بالت�سليم  املعنية  ال�سكنات  وعدد  بزرالدة 
ترقوي  م�سكن   488 ومــوقــع  وحـــدة،   32
املعنية  ال�سكنات  وعدد  ببورعدة  عمومي 
م�سكن   760 وموقع  وحدة،   388 بالت�سليم 
البحري  ــربج  ب بفايزي  عمومي  تــرقــوي 
وعدد ال�سكنات املعنية بالت�سليم 72 وحدة، 
ترقوي  م�سكن   1.021 موقع  اإىل  اإ�سافة 

وعــدد   "18 "احلي  بالرحمانية  عمومي 
ال�سكنات املعنية بالت�سليم 494 وحدة.

وحدة   349 ت�سليم  �سيتم  بومردا�ص،  ويف 
 76 ت�سليم  ف�سيتم  تيبازة،  ــة  ولي يف  امــا 
بولية  وحدة   66 ت�سليم  �سيتم  كما  وحدة 

م�ستغامن .
ق.و

و�سرقة  تهريب  مكافحة  ف�سيلة  متكنت   
من  م�ستغامن  وليـــة  لأمـــن  ــات  ــب ــرك امل
ال�سرقة  يف  خمت�سة  �سبكة  تفكيك 
ــات مع  ــب ــرك ــم ــل والــتــهــريــب الــــــدويل ل
من  مهربة  فاخرة  مركبات   9 وا�سرتجاع 
ح�سب  نــاريــة،  ـــة  ودراج ــة  ــي اأوروب دول 

الوطني.  الأمــن  مل�سالح  بيان  به  اأفــاد  ما 
هذه  متــت  فقد  ذات،  املــ�ــســدر  وح�سب 
اأن  تفيد  "معلومة  ورود  اإثر  على  العملية 
حمل  كانت  اأوروبــيــة  عامة  من  مركبة 
الوطن  اأر�ـــص  ودخــلــت  ــا  ــاأوروب ب �سرقة 
مع  التن�سيق  بعد  املعلومة  تاأكيد  ليتم 

وك�سفت  لاإنرتبول".  املــركــزي  املكتب 
م�سالح  من  ــني  اإداري "تورط  التحقيقات 
خمتلفة حملية واأخرى من ولية جماورة 
من  ال�سبكة  لعنا�سر  ت�سهيات  منح  يف 
اأجل اإدخال املركبات اإىل الرتاب الوطني 
وت�سجيلها برتقيم حملي". واأ�ساف البيان 

اأنه مت "حجز املركبات امل�سروقة وملفاتها 
املتورطني  هــويــة  وحتــديــد  الــقــاعــديــة 
ا�ستكمال  ليتم  الوطن  خارج  املوجودين 
ــرف وكــيــل  ــس ــ� ــه حتـــت ت ــع ــس املــلــف وو�

اجلمهورية لدى حمكمة م�ستغامن".
ق/و

النزاع يف ال�شحراء الغربية هو م�شاألة ت�شفية ا�شتعمار

�شننفذ كل بنود التطبيع وال�شعب لن يعرت�س !

قريبا.. توزيع اأكرث من 2000 وحدة �شكن ترقوي بخم�س وليات

تفكيك �شبكة خمت�شة يف ال�شرقة والتهريب الدويل للمركبات مب�شتغامن

اأول رد فعل ر�شمي جزائري على قرار ترامب:

وزير اخلارجية املغربي:

اجلوية  لاأر�ساد  الوطني  الديوان  م�سالح  حذرت 
اأم�ص  غزيرة  رعدية  اأمطار  ت�ساقط  ا�ستمرار  من 
التنبيه  ويخ�ص  حمليا.  ملم   60 اإىل  ت�سل  ال�سبت 
جيجل،  وزو،  تيزي  الــبــويــرة،  بجاية،  وليـــات 
اأهرا�ص،  �سوق  قاملة،  الطارف،  عنابة،  �سكيكدة، 
ق�سنطينة، ميلة، برج بوعريريج و�سطيف. واأ�سار 
غزيرة  رعدية  اأمــطــار  ت�ساقط  اإىل  اآخــر  تنبيه 
يف  اأم�ص  منت�سف  غاية  اإىل  حمليا  ملم   40 تتعدى 
العا�سمة،  اجلزائر  بومردا�ص،  البليدة،  وليــات 

املدية، تي�سم�سيلت، تيارت و�سعيدة.
ق/و

كورونا  بفرو�ص  جديدة  اإ�سابة   517 �سجلت   
ال24  خال  اجلزائر  يف  وفيات   9 و  )كوفيد19-( 
�ساعة الأخرة، فيما متاثل 438 مري�سا لل�سفاء، 
ح�سب ما ك�سف عنه، يوم ال�سبت الناطق الر�سمي 
الدكتور  كورونا،  فرو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة 

جمال فورار.
ق.و

لبات  النانة  ال�سحراوي  الرئي�ص  م�ست�سارة  قالت 
للمغرب  ترامب  اعــرتاف  اإن  ال�سبت،  اأم�ص  الر�سيد 
ل   " الغربية  ال�سحراء  على  الوهمية  بال�سيادة 
الق�سية  "باع  املخزن  نظام  اأن  اإىل  م�سرة  حدث"، 
التويرت".  عــلــى  تــغــريــدة  مــقــابــل  الفل�سطينية 
لوكالة  ت�سريح  يف  الر�سيد  لبات  نانة  واأو�سحت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأن  اجلزائرية  الأنباء 
على  ال�سيادة  ميلك  ل  وليــتــه،  املنتهية  تــرامــب، 
ال�سعب  هو  ــد  الأوح �سيدها  و  الغربية،  ال�سحراء 
ال�سحراوي، الذي ميلك وحده دون �سواه حق تقرير 
م�سرها عرب ا�ستفتاء حر و عادل و نزيه، وفق ما 
امل�سوؤولة  ذات  لفتت  و  الدولية.  ال�سرعية  تقت�سيه 
اإىل اأن ترامب الذي يعد اخر اأيامه يف البيت الأبي�ص 
" بعد اأن لفظه ال�سعب الأمريكي اأهدي اإ�سرائيل اآخر 
هدايا حكمه حني فر�ص على املغرب كدولة عربية 
القذر،  التطبيع  بركب  اللتحاق  اإفريقيا  ب�سمال 

مقابل تغريدة له عن ال�سحراء الغربية".
ق.و  

ا�شتمرار ت�شاقط الأمطار
 يف 20 ولية

كوفيد19-: ت�شجيل 517 اإ�شابة 
جديدة و438 حالة �شفاء و9 وفيات

م�شت�شارة الرئي�س ال�شحراوي : املغرب 
باع الق�شية الفل�شطينية مقابل تغريدة
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