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حممد علي 
------------  

حممد  �أو���ض��ح  �ل�ضياق،  ه��ذ�  ويف 
�لتلفزة  مع  خا�ص  لقاء  يف  ���ريف 
�لظرف  �أن  �لعمومية،  �لوطنية 
�جلمهورية  لرئي�ص  �ال�ضتثنائي 
�إ���ض��د�ر  ت��اأخ��ر  يف  ت�ضبب  م��ن  ه��و 
�حل��ال��ة  “يف  م�ضيفا:  �ل��د���ض��ت��ور، 
�لرئي�ص  يجرب  ما  يوجد  ال  �لعادية 

معني.” تاريخ  يف  �إ�ضد�ره 
رئي�ص  ك�ضف  �أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
�مل�ضتقلة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ض��ل��ط��ة 
�ن��ط��اق��ا من  ن���ه  �أ ل��ان��ت��خ��اب��ات، 
ربط  �ضيتم  �جلديد  �لد�ضتور  �أحكام 

مع  لانتخابات  �لع�ضوي  �لقانون 
�مل�ضتقلة  �لوطنية  �ل�ضلطة  قانون 
تنظيم  �ضيكون  حيث  لانتخابات، 
��ضرت�ضاد�  م�ضتقبا  �ل�ضلطة  هياكل 
لانتخابات  �لع�ضوي  بالقانون 

الحقا. �ضي�ضن  �لذي 
�لع�ضوي  �لقانون  يخ�ص  وفيما 
�أن  �ملتحدث،  ذ�ت  ذكر  لانتخابات 
كانت  �الأم��ر  بهذ�  �ملكلفة  �للجنة 
�لنهائي  �ل��ن�����ص  �إ���ض��د�ر  تنتظر 
�أ�ضغال  يف  ت�رع  حتى  للد�ضتور، 
ميكن  ال  ن���ه  الأ �ل��ق��ان��ون،  �ضياغة 
�جلديد  �النتخابات  قانون  ت�ضور 

�لد�ضتور. م�ضمون  عن  مبعزل 

لتعليمات  “بالرجوع  �ريف:  وتابع 
�الأخري  خطابه  يف  �جلمهورية  رئي�ص 
�لتح�ضري  وترية  برفع  �للجنة  �ضتقوم 
�لن�ص  �مل�روع يف �ضوء  لهذ�  �ملادي 
وثيقة  العتباره  �ملتاح  �لد�ضتوري 

” . ر�ضمية
�للجنة  �أع��م��ال  جل��دول  وبالن�ضبة 
قال  �النتخابات،  قانون  يخ�ص  فيما 
�لدعوة  �ضتوجه  �للجنة  �إن  ���ريف 
�لوطنية  �ل�����ض��خ�����ض��ي��ات  ل��ع��دي��د 
�لقانون  هذ�  بنود  وتباحث  ملناق�ضة 

. يعي لت�ر �
�لوطنية  �ل�ضلطة  رئي�ص  و���ض��دد 
�ل�ضلطة  �أن  لانتخابات،  �مل�ضتقلة 

م��ك��ر���ض��ة ل�����ض��م��ان �ل�����رع��ي��ة 
ما  �ل��دول��ة  الأج��ه��زة  �ملوؤ�ض�ضاتية 
�للجنة  مع  بالتن�ضيق  عليه  �ضتو�ظب 

�النتخابات  قانون  باإعد�د  �ملكلفة 
يف  للوطن  �لعليا  �مل�ضلحة  وو�ضع 

�الأولويات. مطلع 

توقع رئي�س �ل�سلطة �مل�ستقلة �لوطنية لالنتخابات، حممد �سريف، �إ�سد�ر رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون لن�س �لد�ستور �لنهائي بعد متاثله لل�سفاء يف �لأيام �لقادمة، موؤكد� �أنه ل وجود لآجال 
د�ستورية حمددة تفر�س على �لرئي�س �إخر�ج مر�سوم ن�سر �لد�ستور يف زمن معني. 

ل وجود لآجال د�ستورية لإ�سد�ر �لد�ستور �جلديد
حممد �سريف يوؤكد:

�إنهاء مهام �ملدير �لعام و�إطار�ت �أخرى للموؤ�س�سة �ل�ست�سفائية 
�لعمومية بالقبة

للموؤ�ض�ضة  �لعام  �ملدير  مهام  �إن��ه��اء  مت 
منتوري  ب�ضري  �لعمومية  �ال�ضت�ضفائية 
بالقبة وعدد من �إطار�ت �ملوؤ�ض�ضة، ح�ضب 
و�ل�ضكان  �ل�ضحة  لوز�رة  بيان  به  �أفاد  ما 

و�إ�ضاح �مل�ضت�ضفيات.
و�أكد نف�ص �لبيان �أن وزير �ل�ضحة و�ل�ضكان 
عبد  �لربوف�ضور  �مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضاح 
بعملية  بالقيام  "�أمر  بوزيد  بن  �لرحمان 
�ملركزية  �الإد�رة  �إطار�ت  قبل  من  تفتي�ص 
�لت�ضيري  يف  �ختاالت  من  بجملة  �أف�ضت 
و�لتنظيم لبع�ص �مل�ضوؤولني على م�ضتوى 

�ملوؤ�ض�ضة �ال�ضت�ضفائية �لعمومية" .
�الإد�ري  و�لبحث  �مليد�ين  �لتحقيق  وبعد 
�مل�ضدر- ذ�ت  -ي�ضيف  �ملوؤ�ض�ضة  لذ�ت 
"تبني �أنه توجد طبيبة عامة تعمل مب�ضلحة 
ثمانية  منذ  غائبة  �لطبية  �ال�ضتعجاالت 
�خل��ارج  يف  متو�جدة   )18( �ضهر�  ع�ر 
�لعاو�ت  مع  كاما  �أجرها  وتتقا�ضى 
و�لكوفيد19-( و�ملناوبة  )�ملردودية  و�ملنح 
�لعطلة  م��ن  �ال���ض��ت��ف��ادة  على  ع���اوة 

�ل�ضنوية" .
"�إنهاء  �لوزير  وبناء على ما مت ك�ضفه قرر 

ورئي�ص  للموؤ�ض�ضة  �لعام  �ملدير  مهام 
�جلر�حية  �لطبية  �ال�ضتعجاالت  م�ضلحة 
وعزل  �لب�رية  للمو�د  �لفرعي  و�ملدير 
جمموع  �إرج����اع  م��ع  �ملعنية  �لطبيبة 
�لعمومية"،  �خلزينة  ل�ضالح  �مل�ضتحقات 

ح�ضب ما جاء يف �لبيان.
يبقى"  �لتحقيق  �أن  �مل�ضدر  و�أ���ض��اف 
م�ضتمر� للوقوف على حيثيات وماب�ضات 
�أطر�ف  �ضلوع  وك�ضف  لتحديد  �لق�ضية 

�أخرى".
ق/و

�ل�سرطة توقف 3500 م�ستبه فيه خالل 
نوفمرب

�أزيد  �جلز�ئر  والية  �أمن  م�ضالح  عاجلت 
من 3000 ق�ضية �أف�ضت �إىل توقيف �أزيد 
�ضهر  خال  فيه  م�ضتبه  �ضخ�ص   3500
�جلهات  �أمام  تقدميهم  مت  �ملن�رم،  نوفمرب 
�لق�ضائية �ملخت�ضة، ح�ضب ما �أفاد به �ليوم 

�لثاثاء بيان لذ�ت �لهيئة �الأمنية.
�ل�رطة  م�ضالح  �أن  �لبيان  و�أو���ض��ح 
�إطار  يف  �جلز�ئر  والي��ة  الأم��ن  �لق�ضائية 
 3013 عاجلت  �حل�رية  �جلرمية  مكافحة 

ق�ضية �أف�ضت �إىل توقيف 3587 م�ضتبها 
�لق�ضائية  �جلهات  �أم��ام  تقدميهم  مع  فيه 
ق�ضايا  يف   1670 بينهم  من  �ملخت�ضة، 
�مل��خ��در�ت  و��ضتهاك  بحيازة  تتعلق 
�ضخ�ضا   228 �ملهلو�ضة،  و�الأق��ر����ص 
�لبي�ضاء  �الأ�ضلحة  حمل  يف  متورطا 
متورطا  �ضخ�ضا   1689 وكذ�  �ملحظورة 

يف خمتلف �لق�ضايا.
ق/و

�أمن �لعا�سمة ي�سدد �خلناق بالتز�من مع نهاية �ل�سنة

حجز �أزيد من 9 �آلف قارورة من �مل�سروبات �لكحولية
�جلز�ئر  والية  �أمن  م�ضالح  حجزت 
 9085 �جل��اري،  �ل�ضهر  مطلع  منذ 
�لكحولية،  �مل�روبات  من  ق��ارورة 
حيث تاأتي جممل �لعمليات �ل�رطية 
�ملنفذة من قبل عنا�ر ذ�ت �مل�ضالح 
يف �إطار حماربة جتارة بيع �مل�روبات 
�لفرتة  هذه  خال  خا�ضة  �لكحولية 

�ملتز�منة مع نهاية �ل�ضنة.
�جلز�ئر،  والية  �أمن  م�ضالح  �ضددت 
�خل��ن��اق خ���ال ه���ذه �الأي����ام على 
بيع  يف  �خت�ضت  �لتي  �لع�ضابات 
با�ضتغال  �لكحولية  �مل�روبات 
�رية  كمخازن  مهجورة  حم��ات 
وبيعها،  ترويجها  ثم  ومن  لتخزينها 
قر�بة  بحجز  كلل  �ل��ذي  �الأم��ر  وهو 
ع�رة �آالف قارورة موؤخر� وبال�ضبط 

منذ مطلع �ل�ضهر �جلاري.
نهاية  بقرب  �لفرتة  ه��ذه  وترتبط 
�ل�ضنة، �لتي تعرف باإقبال �لعديد من 
�الحتفاالت  تنظيم  على  �ملو�طنني 
تاأتي  و�لتي  �ملنا�ضبة،  بهذه  �ملرتبطة 
خال هذه �ل�ضنة يف ظروف ��ضتثنائية 
ب�ضبب �الإ�ضكالية �ل�ضحية �لر�هنة.    

م�ضالح  حجزت  �ل�ضاأن  ه��ذ�  ويف 
ت�ضعة  من  �أزي��د  �جلز�ئر  والي��ة  �أم��ن 
كحولية،  م�روبات  ق��ارورة  �آالف 
�الأول  �ليوم  من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
�إقليم  من �ل�ضهر �جلاري، و�لعينة من 
�خت�ضا�ص �أمن �لد�ئرة �الإد�رية للد�ر 
�لبي�ضاء، حيث حجزت �الأخرية خال 
ق��ارورة   2605 �الأخ���ري،  �الأ�ضبوع 
خمتلفة  �لكحولية  �مل�روبات  من 
تنفيذ  �إثر  وذلك  و�الأحجام،  �الأن��و�ع 

�إقليم  عرب  مد�همة  لعملية  عنا�رها 
�لعملية  كللت  حيث  �الخت�ضا�ص، 
�أي�ضا بحجز مبلغ مايل قدره 11700 
�أ�ضخا�ص  خم�ضة  توقيف  مع  دينار 

م�ضتبه فيهم.
م�ضالح  �حل��ال  ق�ضية  عاجلت  وق��د 
�ملقاطعة  باأمن  �لر�بع  �الأمن �حل�ري 
�الإد�رية �لد�ر �لبي�ضاء، بعد ��ضتقائها 
�أ�ضخا�ص  قيام  مفادها  �أمنية  ملعلومة 
برتويج �مل�روبات �لكحولية مبختلف 
حمات  م�ضتوى  على  �أن��و�ع��ه��ا 
بقطاع  ه��دم،  ق��ر�ر  حمل  مهجورة، 
حيث  �لبي�ضاء،  �ل��د�ر  �خت�ضا�ص 
عملية  بتنفيذ  �الأم��ن  عنا�ر  قامت 
ومّت  �ل�ضبهة  حمل  للمكان  مد�همة 
�لذين  فيهم  �مل�ضتبه  جميع  توقيف 
كانو� ب�ضدد حتويل كمّية كبرية من 
خمتلف  من  �لكحولية  �مل�روبات 
�الأّول  حمّلني،  د�خل  كانت  �الأن��و�ع، 
من  ثاجتني  به  و�لثاين  �ل�ضلعة  به 
�لكمّية  قّدرت  حيث  �لكبري،  �حلجم 
وح��د�ت  و605  باألفني  �مل�ضبوطة 
باإخ�ضاع  �لكحولية،  �مل�روبات  من 
�لتلّم�ص  عملية  �إىل  فيهم  �مل�ضتبه 
بحوزة  وحجز  �ضبط  مّت  �لقانونية، 
�إحدى  قدره  مايل  مبلغ  على  �أحدهم 
ع�ر �ألف و700 دينار، بعد ��ضتكمال 
بها،  �ملعمول  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت 
�جلهات  �أمام  فيهم  �مل�ضتبه  تقدمي  مّت 
�أين  �إقليميا،  ة  �ملخت�ضّ �لق�ضائية 
هذ�  مبا�ر،  ��ضتدعاء  من  ��ضتفادو� 
ب��االآد�ب  �مل�ضا�ص  ف�ضيلة  ومتّكنت 
�لو�ضطى  للمقاطعة  �لتابعة  �لعامة 

�أوقفت  حيث  �لق�ضائية،  لل�رطة 
م�ضالح �أمن والية �جلز�ئر، �ضخ�ضان 
كمّية  ت��روي��ج  يف  فيهما،  م�ضتبه 
�لكحولية،  �مل�روبات  من  معتربة 
غري  �لبيع  ق�ضية  يف  تورطا  كما 
�لكحولية،  للم�روبات  �ل�رعي 
معلومات  على  بناء  كانت  �لعملية 
حجز  خالها  من  مت  م�ضتقاة،  �أمنية 
�لكحولية  بامل�روبات  معّباأة  �ضاحنة 
خمتلفة �الأنو�ع و�الأحجام، حيث متّثلت 
جّعة  قنينة   6480 يف  �ملحجوز�ت 
�أحمر، حيث مت تقدمي  و120علبة نبيذ 
�مل�ضتبه، فيهما وبعد ��ضتكمال جميع 
�أمام  حّقهم،  يف  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�جلهات �لق�ضائية �ملخت�ضة للنظر يف 

ملّفهما.
ن�ضاطاتها  �مل�ضالح  ذ�ت  وتو��ضل 
من  �لنوع  لهذ�  �ملحاربة  �ل�رطية 
�لفرتة،  ه��ذه  خ��ال  خا�ضة  �جل��ر�ئ��م 
من  وذلك  �ل�ضنة،  نهاية  مع  �ملتز�منة 
خال تكثيف خرجاتها �مليد�نية وكذ� 
على  خا�ضة  �لفجائية  مد�هماتها 
م�ضتوى �الأحياء �ل�ضعبية، �أين ي�ضتغل 
�ل�ضباب �لبطال خا�ضة منهم خريجو 
�لرتفيهية  �ملر�فق  نق�ص  �ل�ضجون 
ل�ر�ء  �حلي  �ضباب  جذب  �أج��ل  من 
و�ملمنوعات  �لكحولية  �مل�روبات 
�لرتويج  عملية  ت�ضهيل  �أج��ل  من 
و�لبيع وكذ� �لعر�ص عليهم باأثمان قد 
هذه  ندرة  ربط  بعد  �الرتفاع  تعرف 
وتارة  كورونا،  بفريو�ص  تارة  �ملادة 

�أخرى باملر�قبة �ل�رطية �مل�ضددة.
ق/و

تر�جع رقم �أعمال �سوناطر�ك �إىل 20 
مليار دولر

�ضوناطر�ك،  ملجمع  �لعام  �ملدير  قال 
كورونا  جائحة  �إن  ح��ك��ار،  توفيق 
جريئة  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  علينا  فر�ضت 
و��ضطررنا  �الإنتاج،  �ضريورة  ل�ضمان 
للعمل ب� 45 % من عمال �الإنتاج عند 

بد�ية �جلائحة.
ب�  �ملد�خيل  تر�جع  على  حكار  و�أك��د 
40 % ب�ضبب �نخفا�ص �أ�ضعار �لنفط 
برت�جع  �ل�ضنة  تنتهي  �أن  متوقعا 
�أن  بعد  دوالر  مليار   20 �إىل  �ملد�خيل 

كانت 33 مليار.
�ملجمع  على  �الأول  �مل�ضوؤول  و�أ�ضار 
من  فقط   %  38 بقاء  �إىل  �لنفطي 
�لتي  �لنفطية  �لوطنية  �الحتياطات 
�ضتغطي �حتياجاتنا حتى �ضنة 2040، 
�ضتو��ضل  �ضوناطر�ك  �أن  على  و�أكد 
عمليات �ال�ضتك�ضاف لرفع �حتياطاتها 

�لنفطية.
�خل��روج  �إىل  �ل�ضدد،  ه��ذ�  يف  ودع��ا 
يف  �ملحروقات  على  �العتماد  من 
حاجات �جلز�ئر �لطاقوية، الأن �النتقال 
�للجوء  �جل��ز�ئ��ر  �ضيجنب  �لطاقوي 

لا�ضتري�د لتغطية �حتياجاتها –ح�ضبه 
.-

�أن  ل�ضوناطر�ك  �لعام  �ملدير  و�أف��اد 
نهاية  متوفر�  �ضيكون  �ملوحد  �لبنزين 
�أن  موؤكد�  �ملقبلني،  فيفري  �أو  جانفي 
�الكتفاء  بتحقيق  �ضت�ضمح  �خلطوة 
�أو نوعني  �لذ�تي و�العتماد على نوع 

من �لبنزين لتغطية �لطلب �لوطني.
توفيق  �نتقد  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
�حلالية  �ملعلوماتية  �ملنظومة  حكار 
مو�كبتها  عدم  ب�ضبب  ل�ضوناطر�ك 
ت�ضوية  عدم  وكذ�  �ل�ركة،  لتطور 
�الأمر  هذ�  �إن  وقال   �مل�ضرتجع،  �لعقار 

يوؤثر على ن�ضاط �ضوناطر�ك.
عمل  مذكرة  �إم�ضاء  وبخ�ضو�ص 
قال  �الإيطالية،  و�إيني  �ضوناطر�ك  بني 
�ملدير �لعام للمجمع، �إن �ركة “�إيني” 
ل�ضوناطر�ك  تاريخيا  �ريكا  تبقى 
�لتي  “�ضايبام”  ب�  ربطها  يجب  وال 
ف�ضاد  ف�ضيحة  بخ�ضو�ضها  تفجرت 

يف �ل�ضنو�ت �الأخرية.
ق/و
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�ملحا�ضبة،  جمل�ص  رئي�ص  �أ�ضار 
خال  معروف  بن  �لقادر  عبد 
�ل�ضنوي  للتقرير  ع��ر���ض��ه 
ل��ل��م��ج��ل�����ص ح����ول �مل�����روع 
ت�ضوية  ل��ق��ان��ون  �لتمهيدي 
على   2018 ل�ضنة  �مليز�نية 
باملجل�ص  و�مليز�نية  �ملالية  جلنة 
�رورة  �إىل  �لوطني  �ل�ضعبي 
�ملوجهة  �مليز�نية  يف  �لتحكم 
و��ضرتجاع  �لعمومي  لا�ضتثمار 
�لقرو�ص �لتي منحت لل�ركات 
�لكربى خا�ضة يف �إطار �لتمويل 
�عتمدت  �ل��ذي  �لتقليدي  غري 
عليه كثري� �حلكومة �ضنة 2018.
ويف هذ� �ل�ضدد، �أكد بن معروف 
�لعمومي  �الإن��ف��اق  جناعة  "�أن 
�ملالية  �الع��ت��م��اد�ت  وتنفيذ 
�ملوجهة لبع�ص �لقطاعات تبقى 
�أي�ضا �جلوهر و�الإ�ضكالية �لكبرية 

يف منط ت�ضيري �ملال �لعام".
 وح�ضب ذ�ت �مل�ضوؤول، بلغ عجز 
مليار   2082 �الإجمايل  �مليز�نية 
�أي   2018 �ضنة  جز�ئري  دينار 
ما يقارب ثاثة �أ�ضعاف ما كان 
�إىل  ر�جع  وهذ�   2017 يف  عليه 
نفقات  يف  �ملح�ضو�ص  �الرتفاع 
بالرغم من  باملئة(  �لتجهيز)74،1 
 5،5 بن�ضبة  �مليز�نية  �إير�د�ت  منو 

باملئة خال هذه �لفرتة.
    وك�ضف بن معروف �أن تنفيذ 
�ت�ضمت  للدولة  �ملالية  �لعمليات 
�خلزينة  يف  ع��ج��ز  بت�ضجيل 
دينار  مليار   1341 �إىل  و�ضل 
�لعجز  ه��ذ�  متويل  ومت  جز�ئري 
عن طريق �لتمويل غري �لتقليدي 
دينار جز�ئري  مليار   900 بقيمة 
وبا�ضتخد�م �لود�ئع من مر��ضلي 
�حل�ضابات  و��ضتعمال  �خلزينة 

�ملالية.
فقد  �ملجل�ص  رئي�ص  وح�ضب      
زيادة  بقوة يف  �لعجز  هذ�  �ضاهم 
�إىل  و�ضل  �ل��ذي  �لعام  �لدين 

7778 مليار دج بن�ضبة 38 باملئة 
وهذ�  �خل��ام  �لد�خلي  �لناجت  من 
مليار   4178 قدرها  زي��ادة  ميثل 
 –  2017 �ضنتني  مدى  على  دج 

.2018
بن  ح�ضب  �لنمو،  هذ�  ويعود    
�لديون  �رت��ف��اع  �إىل  م��ع��روف، 
بعد  رئي�ضي  ب�ضكل  �لد�خلية 
بالتمويل  يعرف  ما  �إىل  �للجوء 
غري �لتقليدي �لذي بلغ 5565،2 
مليار   2185 يعادل  مبا  دج  مليار 
مليار   3371،2 و   2017 دج يف 

دج يف 2018.
حو�يل  �مليز�نية  �إير�د�ت  وبلغت 
قدرها  بزيادة  دج  مليار   6405
 2017 ب�ضنة  مقارنة  باملئة   5،5
�لتاأثري  �لتطور  ه��ذ�  ويعك�ص 
�جلباية  يف  ب��ال��زي��ادة  �مل��ق��رتن 
ومنو  باملائة(   10،5( �لبرتولية 
�ل��دخ��ل �ل��ن��اج��م ع��ن �الأرب���اح 
و�مل�ضاهمات �ملالية للدولة )11،6 

باملائة(، ي�ضيف نف�ص �مل�ضوؤول.
تدخاتهم  يف  �لنو�ب  بدورهم 
رئي�ص  ع��ر���ص  عقبت  �ل��ت��ي 
عن  �أح��ده��م  ت�ضاءل  �ملجل�ص، 
�لتقليدي  �لتمويل غري  ��ضتعمال 
غياب  وعن  �القت�ضاد  لتمويل 
ت��و���ض��ي��ح��ات م��دق��ق��ة ح��ول 
من  ��ضتفادت  �لتي  �لقطاعات 
هذ� �لتمويل، و�لذي مل يدرج يف 

تقرير جمل�ص �ملحا�ضبة.
�أع�ضاء  بع�ص  ��ضتف�ر  كما   
�ملالية  �العتماد�ت  عن  �للجنة 
مل  و�لتي  لا�ضتثمار  �ملوجهة 
جمل�ص  تقرير  �إليها  يتطرق 
�أي�ضا  م�ضتنكرين  �ملحا�ضبة 
غياب �مللحقات �لتي كانت تدرج 

يف �لتقارير �ل�ضابقة.
وت���ط���رق ب��ع�����ص �مل��ت��دخ��ل��ني 
خا�ص  ملحق  غياب  �إىل  �أي�ضا 
مقارنة  �لتقرير  يف  بالتو�ضيات 

بالتقارير �ل�ضابقة.
ت�ضاءل  ذل��ك،  �إىل  باالإ�ضافة 
و�مليز�نية  �ملالية  جلنة  �أع�ضاء 
عن  �لوطني  �ل�ضعبي  باملجل�ص 
عجز  �رتفاع  ��ضتمر�ر  �أ�ضباب 

�مليز�نية منذ �ضنو�ت.
�الن�ضغاالت،  هذه  عن  رده  ويف 
�أن  �ملحا�ضبة  جمل�ص  رئي�ص  �أكد 
�لتقليدي  غري  للتمويل  �للجوء 
رف�ضت  �أن  بعد  كانت �رورية 
�خلارجية  �ال�ضتد�نة  �حلكومة 
��ضتعمال  �إم��ك��ان��ي��ة  وغ��ي��اب 

�ال�ضتد�نة �لد�خلية.
�لتقييمي،  �لتقرير   وفيما يخ�ص 
�أو�ضح بن معروف �أن هذ� �الأخري 
�إع��د�ده يف ظروف �ضعبة يف  مت 
�إىل  م�ضري�  كورونا  جائحة  ظل 
م�روع  ي�ضتلم  مل  �ملجل�ص  �أن 
�إال   2018 ل�ضنة  �مليز�نية  ت�ضوية 

ولكن   .2020 �ضبتمرب  �ضهر  يف 
كل  جتنيد  مت  ح�ضبه،  ذلك،  رغم 
�إطار�ت �لهيئة ال�ضتدر�ك �لتاأخر 

و�إعد�د تقرير تقييمي �ضامل.
�أو�ضح  للتو�ضيات،  وبالن�ضبة   
مت  �أنه  �ملحا�ضبة  جمل�ص  رئي�ص 
�لتقرير  يف  منها  �لبع�ص  �إدر�ج 
�لدعوة  �ملثال  �ضبيل  على  وذكر 
�مل�ضرية  للم�ضالح  وجهت  �لتي 
�لوز�رية  و�لدو�ئر  �ملالية  لوز�رة 
��ضتكمال  يف  �الإ�����ر�ع  �إىل 
�إط��ار  يف  �ملتخذة  �الإج����ر�ء�ت 

ع�رنة مالية �لدولة.
�ملحا�ضبة  جمل�ص  �أو�ضى  كما 
�لازمة  �لتد�بري  بو�ضع  �أي�ضا 
كفء  معلومات  نظام  لرتقية 
وتعزيز  فعالة  د�خلية  ورقابة 
�مل��و�زن��ة من خ��ال دمج  �إع��د�د 
وتلك  �ملتوقعة  غ��ري  �لنفقات 
�لتي مل يتم ت�ضمينها يف �مليز�نية 
�أجل  من  حاليا  للدولة  �لعادية 
الأعباء  و�قعية  ميز�نية  �إع��د�د 

�لدولة.
على  ك��ذل��ك  �ملجل�ص  و���ض��دد 
وتقييم  �إع���د�د  ج���ودة  حت�ضني 
و�قرت�ح  �ال�ضتثمار�ت  عمليات 
فقط،  �لنا�ضجة  �مل�ضاريع  متويل 
�الإجناز  يف  �لتاأخري  لتجنب  وهذ� 
�لتقييم  �إعادة  �إىل  �للجوء  وكذ� 

باأعلى تكلفة.

طالب جمل�س �ملحا�سبة يف تقريره �لتقييمي حول �مل�سروع �لتمهيدي لقانون ت�سوية �مليز�نية ل�سنة 2018، ب�سرورة 
�إعادة �ل�سركات �لكربى �لقرو�س �لتي حت�سلت يف �إطار �سيا�سة طبع �لأمو�ل كا�سفا عن وجود "بع�س �أوجه �لق�سور" 

يف ت�سجيل عمليات �ل�ستثمار �لعمومي ون�سج �لدر��سات وتنفيذ بر�مج �ل�ستثمار ومتابعتها.

وز�رة �لفالحة �ألزمت �ملطاحن باإعادة %30 منها �إىل ديو�ن 
�لأعالف

تعليمات للولة مبعاقبة 
�مل�ساربني يف �أ�سعار �لنخالة

و�لتنمية  �لفاحة  وزير  ك�ضف 
حمد�ين  �حلميد  عبد  �لريفية، 
نخالة  توفري  ب�ضدد  وز�رته  �أن 
باأ�ضعار  �الأنعام  لتغذية  �لقمح 

معقولة للمو�لني.
و�أو�ضح حمد�ين يف ت�ريحات 
�ضحفية باأن وز�رته �لتزمت من 
خال �لديو�ن �لوطني لاأعاف 
�لوطنية  �ل�ضوق  حاجيات  ب�ضد 
�لتي  �لذرة  بدل  �لقمح  بنخالة 
�الأ���ض��و�ق  يف  �ضعرها  �رتفع 
وبهذ�  �جلائحة.  ب�ضبب  �لعاملية 
�خل�����ض��و���ص، �أع��ل��ن �ل��وزي��ر 
على  ين�ص  جديد  �إج���ر�ء  عن 
من   30% �ملطاحن  ترجع  �أن 
و�ل�ضلب  �للني  �لقمح  نخالة 
�لذي يقوم  �الأعاف  �إىل ديو�ن 
بتوزيعها على �ملو�لني ليق�ضي 
�لتي  �مل�ضاربة  على  بذلك 
ب�ضعر  �لنخالة  بيع  �إىل  �أدت 
�لقمح.  �ضعر  على  مرتني  �أغلى 
�أنه  �إىل  �لوزير  �أ�ضار  وعليه 
تاأمرهم  للوالة  تعليمة  �أ�ضدر 
�أن  م�ضيفا  �مل�ضاربني،  مبعاقبة 
ت�ضقيفه  مت  قد  �لنخالة  �ضعر 
ورد�  �أك���ر.  ال  دج   1500 ب��� 
�لقمح  بخ�ضو�ص  �ضوؤ�ل  على 
من  ��ضتري�ده  مت  �لذي  �لفا�ضد 
�لنتائج  �أن  �لوزير  �أكد  ليتو�نيا 
بوجود  تفيد  و�لتحاليل  �الأولية 
�لقمح  يف  �حل�ر�ت  مبيد�ت 
�لتحاليل  �أن  م�ضيفا  �مل�ضتورد، 
درجة  لتحديد  جارية  تز�ل  ما 
وتابع  �ملبيد�ت.  هذه  خطورة 
عملية  كل  �إن  قائا  �ل��وزي��ر 
�روط  لدفرت  تخ�ضع  جتارية 
يتم بناء عليه �لتاأكد من �ضامة 
�أنه  �ل�ضحن، م�ضيفا  �ملنتج عند 
بعد �لقيام مبر�قبة �ملنتج تبني �أنه 
من  �ملطلوبة.  �ملعايري  يطابق  ال 
�إىل  �لوزير  تطرق  �أخرى،  جهة 
��ضرت�تيجية وز�رته �لتي تعمل 
�لكربى  �لزر�عات  على تطوير 
��ضتري�د  ف��ات��ورة  لتخفي�ص 
قائا  و��ضتطرد  �لغذ�ئية.  �ملو�د 
لتطوير  برناجما  �أطلقنا  "لقد 
�ضيما  ال  �لقاعدية،  �ل�ضعب 
�لزيت و�حلليب و�لقمح �ل�ضلب 
و�للني، و�لذرة و�ل�ضكر، موؤكد� 
يف"�إ�ضباع  يتمثل  �لهدف  �أن 

ال  مبا  �لوطنية  �ل�ضوق  حاجيات 
هذه  من  �ملائة  يف   30 عن  يقل 
�لتكاليف،  وتقليل  �ملنتجات 
�ضناديق  بانتعا�ص  �ضي�ضمح  مما 
�ل�ضدد،  ه��ذ�  ويف  �لدولة". 
تطوير  �أن  �ل��وزي��ر  �أو���ض��ح 
للجز�ئر  �ضي�ضمح  �لقمح  �إنتاج 
و500  دوالر  مليار  باقت�ضاد 
�لكولز�. كما  من  دوالر  مليون 
�أكد وزير �لفاحة على �رورة 
�إنتاج متو�زن يقوم على  توفري 
�مل�ضتد�مة،  �لتنمية  م��ب��ادئ 
�ل�ضوق.  حاجيات  وي��ر�ع��ي 
"بعدم  و�أو�ضى يف هذ� �ل�ضدد 
على  ما  منتوج  على  �لرتكيز 
وع��دم  �آخ���ر  منتوج  ح�ضاب 
يف  يت�ضبب  ف��ائ�����ص  حتقيق 
يف  موؤكد�  بعد"،  فيما  م�ضاكل 
�لوز�رية  د�ئرته  �أن  �ل�ضاأن  ذ�ت 
خارطة  �إع����د�د  على  تعمل 
فاحية لاأقاليم من �أجل �إن�ضاء 
مر�عاة  مع  فاحية،  �أق��ط��اب 
خا�ضية كل منطقة وتوجهاتها، 
�ملناخية  �لتغري�ت  على  عاوة 
�لبيئية.  �لنظم  بع�ص  وه�ضا�ضة 
�ضكا  "�ضنتبنى  قائا  و�أ�ضاف 
من �أ�ضكال �لتنظيم �لقائم على 
�ملوؤ�ر�ت �القت�ضادية و�لتقنية 
بنجاح  �ضت�ضمح  �لتي  و�ملناخية 
طماأن  ��ضرت�تيجيتنا".كما 
بخ�ضو�ص  �أي�����ض��ا  �ل��وزي��ر 
�لوطنية  �ملنتوجات  تناف�ضية 
�ضيما  ال  �لدولية،  �الأ�ضو�ق  يف 
ورو�ضيا.  �الأو�ضط  �ل�رق  يف 
هامة  منتجات  توجد  باأنه  وقال 
ب�ضهولة  �إدخالها  ميكننا  ج��د� 
د�ع��ي��ا  �لعاملية"،  ل��ل�����ض��وق 
�إىل  �القت�ضاديني  �ملتعاملني 
رد  ويف  ذلك.  �أجل  من  �لعمل 
له على �ضوؤ�ل متعلق بامل�روع 
�لذي  �الأبقار  لرتبية  �ل�ضخم 
مع  بال�ر�كة  �جلز�ئر  با�رته 
�أجاب  �الأمريكيني،  �ملتعاملني 
جزء  �مل�روع  "هذ�  باأن  �لوزير 
يت�ضمن  وك��ان  �ملا�ضي".  من 
كل  بقرة يف  �ألف   30 �مل�روع 
معقول،  غري  �أمر  وهو  مزرعة، 
�ملحتملة و�لوخيمة  نظر� الآثاره 
�أك��ده  ما  ح�ضب  �لبيئة،  على 

لوؤي ي�لوزير.

�لنو�ب ي�ساألون �ملجل�س حول "لغز" �لقطاعات �مل�ستفيدة من �لتمويل غري �لتقليدي

"19 "كوفيد  منحة  ملفات  لت�سوية  �لرتبية  مل�ستخدمي  مهلة  �أيام   10
�لبدء �أول يف تعوي�س �ملعنيني عن كافة تكاليف �إجر�ء �ختبار �لك�سف عن كورونا

ح����ددت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�  تاريخ  �الجتماعية،  للخدمات 
�جلاري  دي�ضمرب  �ضهر  من   25
ملفات  ال�ضتقبال  �أج��ل،  كاآخر 
يف  �لر�غبني  �لرتبية  م�ضتخدمي 
"كوفيد  منحة  على  �حل�ضول 
بالتعوي�ص  �ملعنيني  وكذ�   "19
�إجر�ء  �ملرتتبة عن  �لتكاليف  عن 
�ختبار �لك�ضف عن كورونا. وقد 
�الأجل ق�ضد متكني  مت حتديد هذ� 
�للجنة �لوطنية و�للجان �لوالئية 
�الإج��م��ايل  �ل��ع��دد  �ضبط  م��ن 

ت�ضوية  تاأجيل  �ضيتم  فيما  بدقة، 
بد�ية  حني  �إىل  �ملتاأخرة  �مللفات 
جهته  من  �جلديدة.  �ملالية  �ل�ضنة 
�لوطنية  �للجنة  رئي�ص  �أك��د 
للخدمات �الجتماعية، م�ضطفى 
ت�����ري��ح��ات  وي�����ص يف  ب���ن 
�لوالئية  �للجان  �أن  �ضحفية 
يف  موؤخر�  �رعت  قد   ،50 �ل� 
م�ضتخدمي  ملفات  ��ضتام 
�أ�ضيبو�  �لذين  �لرتبية،  قطاع 
 19 �لفرتة بني  بوباء كورونا يف 
مار�ص 2019 و�إىل تاريخ �ليوم. 

و�أ�ضاف ذ�ت �ملتحدث باأنه قد مت 
حتديد تاريخ 25 دي�ضمرب 2020 
يتم  �أن  للعملية، على  �أجل  كاآخر 
عن  �ملعنيني  تعوي�ص  يف  �لبدء 
كافة �لتكاليف �ملرتتبة عن �إجر�ء 
كورونا  عن  �لك�ضف  �ختبار 
�أو  �ل�ضكانري  �الآليات  مبختلف 
�ملرور  بعدها  ليتم  "بي.�ضي.�آر"، 
و�ملتعلقة  �لثانية  �ملرحلة  �إىل 
�لت�ضامن  م��ن��ح��ة  بت�ضديد 
و�لتي   ،"19 "بكوفيد  �خلا�ضة 
ب�5 مايني �ضنتيم،  تقدر قيمتها 

متاثلهم  بعد  �ملر�ضى لكن  لفائدة 
�مل�ضدر،  ذ�ت  وح�ضب  لل�ضفاء. 
ترد  �لتي  �ملتاأخرة  �مللفات  ف��اإن 
�جلاري،  دي�ضمرب   25 تاريخ  بعد 
تاأجيل  تقرر  قد  و�إمنا  ت�ضقط  لن 
�ل�ضنة  بد�ية  حني  �إىل  ت�ضويتها 
منح  خال  من  �جلديدة،  �ملالية 
�لذين  للم�ضتخدمني  �الأولوية 
�الآج���ال  يف  ملفاتهم  �أودع����و� 
�ل�  تاريخ  قبل  �أي  �ضلفا  �ملحددة 

25 من �ل�ضهر �جلاري.
لوؤي/ي



�جلز�ئر ت�ستاأنف رحالت �لعمرة قريبا

للحج  �لوطني  �ل��دي��و�ن  طلب 
�ل�ضياحة  وكاالت  من  و�لعمرة 
تنظيم  يف  �لر�غبة  و�الأ�ضفار 
�جل��اري،  �ملو�ضم  خال  �لعمرة 
�لن�ضاط،  ال�ضتئناف  �ال�ضتعد�د 
�ل��ظ��روف  ت��وف��ر  �ن��ت��ظ��ار  يف 
�ل�ضلطات  وترخي�ص  �ملائمة 
بني  �لرحات  بعودة  �جلز�ئرية 

�ل�ضعودية. و�ململكة  �جلز�ئر 
�ل��دي��و�ن  تعليمات  ت��ت��ز�م��ن 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��ح��ج و�ل��ع��م��رة 
لا�ضتعد�د  �ملعنية  للوكاالت 
مع  �ل��ن�����ض��اط،  ال���ض��ت��ئ��ن��اف 
����ض��ت��م��ر�ر حت�����ض��ن �ل��و���ض��ع 
وع��ودة  �جل��ز�ئ��ر،  يف  �ل�ضحي 

��ضتئناف  عن  �حلديث 
من  �لدولية  �لرحات 
�لوطني  �لرت�ب  و�إىل 
�لوجهات،  بع�ص  نحو 
�لنقل  �إط���اق  عقب 
�جل������وي �ل���د�خ���ل���ي 
ي������ام، وك���ذ�  م��ن��ذ �أ
�ل�ضعودية  ��ضتمر�ر 
من  �ملعتمرين  ��ضتقبال  يف 
منذ  �ل��ع��امل  دول  م��ن  �لعديد 
عدة  د�م  تعليق  بعد  �أ�ضابيع، 
�حل��دود  �إغ��اق  ب�ضبب  �أ�ضهر 
ووق��ف �ل��رح��ات �جل��وي��ة، يف 
و�حلد  �لوقاية  �إج��ر�ء�ت  �إط��ار 
»كورونا«.  فريو�ص  تف�ضي  من 
�لوطني  �ل��دي��و�ن  و�ضيجدد 
ل��ل��ح��ج و�ل��ع��م��رة �ع��ت��م��اد�ت 
و�الأ�ضفار  �ل�ضياحة  وك��االت 
�لعمرة  مو�ضم  يف  �مل�ضاركة 
�ضتكتفي  حيث  ليا،  �آ �ملا�ضي 
�لرت�ضح  يف  رغبتها  باإبد�ء  فقط 
فيما  �لعمرة،  بو�بة  طريق  عن 
منها  �جل���دي���دة  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 

�لعملية  تنظيم  يف  �ل��ر�غ��ب��ة 
�لتنظيمية  باالإجر�ء�ت  �لقيام 
�لعمرة  ب��و�ب��ة  ع��رب  �ملب�ضطة 
 14 �أق�����ض��اه  �أج��ل  �أي�����ض��ا، يف 
به  �أفاد  ما  ح�ضب  �لقادم،  جانفي 
على  ويتعني  �لهيئة،  لهذه  بيان 
دفرت  ح�ضب  �جلديدة-  �لوكاالت 
�ضنو�ت  ثاث  - خربة  �ل�روط 
فيما  �ل�����ض��ي��اح��ة،  جم���ال  يف 
بن�ضاط  �أي�ضا  �لديو�ن  رخ�ص 
يف  �ملناولة.  �إطار  يف  �لوكاالت 
علم  �إىل  �لديو�ن  �أنهى  �ل�ضياق، 
و�الأ�ضفار  �ل�ضياحة  وك��االت 
�لعمرة  تنظيم  يف  �مل�ضاركة 
باإمكانها  �أن  �ل�ضابق،  �ملو�ضم 
�أجل  من  م�ضاحله  من  �لتقرب 
�لناجتة  م�ضتحقاتها  ��ضرتجاع 
�حل�ضابات  �ضبط  عملية  عن 
عمرة  مو�ضم  باختتام  �خلا�ضة 
�مل��دي��ر  ع��ق��د  وق��د  ه���.   1441
للحج  �لوطني  للديو�ن  �لعام 
�لرز�ق،  عبد  �ضبقاق  �لعمرة،  و 
وكاالت  ممثلي  مع  لقاء  موؤخر�، 

لا�ضتماع  و�الأ�ضفار  �ل�ضياحة 
�للقاء  يف  مت  وقد  الن�ضغاالتهم، 
عن  �لتحا�ر  بتقنية  عقد  �لذي 
للم�ضتجد�ت  �لتطرق  ب��ع��د، 
يف  �ضيما  ال  بالعمرة،  �ملتعلقة 
جائحة  �نت�ضار  ��ضتمر�ر  ظل 
»ك��ورون��ا«، وك��ذ� �الإج���ر�ء�ت 
��ضتعد�د�  �ت��خ��اذه��ا  �ل��و�ج��ب 
توفر  ع��ن��د  �ل��ن�����ض��اط  ل��ع��ودة 
لذلك  �ملائمة  �لظروف  جميع 
هذ�  وي��ن��درج  ودول��ي��ا،  وطنيا 
�لديو�ن  م�ضاعي  �ضمن  �للقاء 
مع  و�لت�ضاور  �لتن�ضيق  لتعزيز 
�أن  �إىل  ي�ضار  �ل�ركاء.  خمتلف 
منذ  تعليقه  مت  �لعمرة  ن�ضاط 
ب�ضبب  �ملا�ضي،  مار�ص  �ضهر 
»كوفيد19-«،  جائحة  �نت�ضار 
�ل�ضياحة  وكاالت  على  �أثر  مما 
خا�ضة  كبري،  ب�ضكل  و�الأ�ضفار 
�لرحات  وقف  �ضمل  �الأمر  �أن 
�جل��ز�ئ��ر  و�إىل  م���ن  �جل���وي���ة 

�لعاملية. �ملدن  ملختلف  بالن�ضبة 
ق/و
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�جلز�ئر يف �نتظار تاأهيل لقاح "كوفيد 19" من قبل 
منظمة �ل�سحة �لعاملية

لوؤي/ي
------------------

يف  �أت��دخ��ل  ال  نا  "�أ و�أ���ض��اف 
فلطاملا  ���ض��ي��ادي��ة.  ق����ر�ر�ت 
ك��ان��ت �ل�����ض��ح��ة جم��ان��ا يف 
�أن  ت��ري��دون  فلماذ�  �جل��ز�ئ��ر، 
�خلطر؟.  ثمن  �ملو�طنون  يدفع 
�ل��ل��ق��اح  �إن  �ل���وزي���ر  وق����ال 
�ضيكون  كوفيد19-  ���ض��د 
فئات  جلميع  جمانًيا  بال�رورة 
�للقاء  هذ�  وح�ر  �ل�ضكان". 
جانب  �إىل  ي��وم��ني،  د�م  �ل��ذي 
كا  بوزيد،  بن  �لربوفي�ضور 
الإ�ضاح  �ملنتدب  �لوزير  من 
�مل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات �إ���ض��م��اع��ي��ل 
م�����ض��ب��اح ومم��ث��ل ع��ن وزي��ر 
�ل�ضحة  وزي��ر  و�ضدد  �ملالية. 
�للقاح  �ختيار  �إعان  �أن  على 
�خت�ضا�ص  �ضمن  يقع  وموعده 
رئي�ص  �أو  �جلمهورية  رئي�ص 
هذين  �أن  �إىل  م�ضري�ً  �ل��وزر�ء، 
�ضيقرر�ن  من  هما  �الأخ��ريي��ن 
من  تقدميه  �ضيتم  �لذي  �الختيار 
�خلا�ضة،  �لعلمية  �للجنة  قبل 
�حلايل،  �لوقت  يف  �أنه،  مو�ضحا 
�لنهائي  �لقر�ر  �تخاذ  يتم  مل 
�للجنة  �أن  �إىل  �أ�ضار  كما  بعد. 
�الآن،  ح��ت��ى  ق��ام��ت  �لعلمية 
�جلودة  معايري  لت�ضنيف  بعمل 
بني  من  ذلك،  �إىل  وما  و�ل�ضعر 
رمبا يف  تقدًما.  �الأكر  �للقاحات 
�ضيعطي  قليلة،  ي��ام  �أ غ�ضون 
�أف�ضل  نتائج  �للقاحات  �إحدى 

هناك  �أن  و�أو�ضح  �الأخرى،  من 
مبادرة   321 نحو  �الآن  حتى 
�ل��ع��امل.  يف  للقاحات  بحثية 
م�ضدًد�  نف�ضه  �مل�ضوؤول  و�أكد 
ع��ل��ى �ل��ن��ه��ج �الح����رت�زي يف 
لفريو�ص  �مل�ضاد  �لعاج  �ختيار 
�جلز�ئر  ق��ر�ر  حم��دًد�  كورونا، 
�ملنتج،  تاأهيل  حتى  باالنتظار 
�لتي  �ل��دول  جت��ارب  �ضوء  يف 
�لتطعيم،  عملية  يف  ب���د�أت 
�لثالثة  �ملرحلة  بتقلي�ص  مذكر� 
جتريها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��ارب  م��ن 
"�لطو�رئ"  ب�ضبب  �ملعامل 
ورد�  �ل��ع��امل��ي��ة.  �ل�����ض��ح��ي��ة 
�لرتتيبات  ح��ول  ���ض��وؤ�ل  على 
بالتلقيح،  �ملتعلقة  �للوج�ضتية 
ك��ان  "�إذ�  ن���ه  �أ �ل��وزي��ر  �أك���د 
�لتي  للمنتجات  مماثا  �للقاح 
��ضتخد�مها،  �جلز�ئر  �عتادت 

م�ضكلة"،  �أي  هذ�  يطرح  فلن 
�ضبق  "قد  �ل��ب��اد  �أن  م��ذك��ر� 
يف  طفل   10000 تطعيم  لها 
قوله  وتابع  و�حد".  �أ�ضبوع 
�آخ��ر،  لقاح  �ختيار  مت  �إذ�  ن��ه  �إ
قيد  كاملة  "لوج�ضتيات  فهناك 
�أمور  بني  من  تتعلق،  �لدر��ضة" 
قبل  وتكييفها،  بنقلها  �أخرى، 
�ال�ضرت�تيجية  ب��اأن  يذكر  �أن 
تقوم  �لغر�ص  لهذ�  �ملو�ضوعة 
�أحدهما،  عمل".  "فريقي  على 
يتعلق  نف�ضه،  هو  ير�أ�ضه  �لذي 
و��ضرت�تيجية  �ضعر  باختيار 
�لثاين،  �أن  حني  يف  �لتلقيح. 
�لدو�ئر  خمتلف  ي�ضمل  �ل��ذي 
باجلو�نب  فمكلف  �ل��وز�ري��ة، 
�أ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل  �ملتعلقة 
وت�ضليم  و�لتعبئة  باالقتناء 
و�ضيناق�ص  �مل��ع��ن��ي.  �مل��ن��ت��ج 

�الج����ت����م����اع �مل��خ�����ض�����ص 
�الإفريقية  �ل���دول  ال�ضتفادة 
فريو�ص  �ضد  �للقاحات  م��ن 
و�ل�����ر�ء  �لتمويل  ك��ورون��ا، 
��ضرت�تيجيات  �إىل  باالإ�ضافة 
�ملجتمعية  و�مل�ضاركة  �لتوزيع 
�ضمان  �أج��ل  من  و�لتو��ضل 
دول  يف  ب��ال��ل��ق��اح  �ل��ت��ك��ف��ل 
�ملنظمون.  يوؤكد  كما  �لقارة، 
يف  مبا  م�ضارك،   1500 ويجمع 
و�ملالية  �ل�ضحة  وزر�ء  ذل��ك 
�إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �ل��ق��ارة،  يف 
�الجتماعية  �ل�ضوؤون  مفو�ص 
وممثلي  �الإفريقي،  �الحت��اد  يف 
�ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�����ض��ح��ة  منظمة 
يف  �ل�ضيا�ضي  �لقر�ر  و�ضناع 
و�لباحثني  �الأع�����ض��اء  �ل���دول 

�ملجال. يف  �ملخت�ضني 

ك�سف وزير �ل�سحة و�ل�سكان و�إ�سالح �مل�ست�سفيات عبد �لرحمن بن بوزيد رد� على �سوؤ�ل لل�سحافة على هام�س لقاء �فرت��سي 
جرى مبقر د�ئرته �لوز�رية حول مو�سوع "�ل�ستفادة �لعادلة من �للقاحات �سد كوفيد19- يف �إفريقيا"، �أن �للقاح �ملو�سى 
�ملنتج  هذ�  باختيار  يتعلق  "�لحرت�زي" فيما  �جلز�ئر  م�سعى  �إىل  م�سري�  للجميع"،  "جمانًيا  �سيكون  كورونا  فريو�س  �سد  به 

�لذي مل "يتم" بعد.

  �سيكون جمانًيا جلميع فئات �ل�سكان ح�سب بن بوزيد:

 

 لقاح "�سبوتنيك" ميكن حفظه
 يف ثالجة عادية

�أن  على  بيليف"  "�إيغور  �جلز�ئر  يف  �لرو�ضي  �ل�ضفري  �أك��د 
معلومات �للقاح �ملنتج يف باده يف حوزة �جلهات �ملعنية باقتناء 
ت�ريحات  يف  �لرو�ضي  �ل�ضفري  وك�ضف  �جلز�ئر.  يف  �للقاح 
�جلهات  مع  �ملا�ضي  �أوت  منذ  متو��ضل  حو�ر  يف  �أنه  �ضحفية 
نتائج  حول  معلومات  ت�ضليمها  يتم  �لتي  �جلز�ئر  يف  �ملخت�ضة 
وتختار  �ملوجودة  �خليار�ت  كل  تدر�ص  وهي  �للقاح  �ختبار�ت 
�ضهل حيث  وِحفظه  �لرو�ضي  �للقاح  نقل  �أن  وذكر  لقاح.  �أح�ضن 
�إىل  �مل�ضوؤول  �لعادية. كما تطرق ذ�ت  �لثاجة  ميكن و�ضعه يف 
و�ضفها  و�لتي  �لغربية،  بال�ضحر�ء  �ملتعلقة  �الأمريكية  �خلطوة 
عو�قب  عنها  تنجر  وقد  �لدولية  لل�رعية  خرقا  تعد  باأنها 
يغري  لن  �الإعان  هذ�  �أن  و�أ�ضاف  �ل�ضام.  جهود  وتعقد  �ضيئة 
ت�ضفية  م�ضاألة  تبقى  �لتي  �ل�ضحر�وية  �لق�ضية  �أن  و�قع  من 
�لعام  �الأمني  مع  �ت�ضاالت  يف  مو�ضكو  �أن  م�ضيفا  ��ضتعمار، 

�لغربية. لل�ضحر�ء  �أممي  مبعوث  الإر�ضال  �الأممي 
                                                                       لوؤي/ي

�سفري رو�سيا باجلز�ئر يطمئن:

جتديد �آيل لعتماد�ت وكالت �لأ�سفار و�أو�مر بال�ستعد�د لعودة �لن�ساط

ملفات كربى عاجلتها �ملحاكم 
ك�سفت �سغطا كبري� يعاين منه 

�لق�ساة
لدى  زغماتي،  بلقا�ضم  �الأختام  حافظ  �لعدل  وزير  �أم�ص  ك�ضف 
�لعليا  للمدر�ضة  �جلديد  �ملقر  تد�ضني  مر��ضيم  على  �إ�ر�فه 
�لتكوين  فرتة  تو�ضيع  يجب  �أنه  تيبازة،  والية  بالقليعة  للق�ضاء 
م�ضار  للتكوين يف  �أهمية  نويل  �أن  يجب  �أنه  �ملتو��ضل، م�ضيفا، 

�لتخ�ض�ضات. كل  يدر�ضون  �لذين  �لق�ضاة  وعلى  �لق�ضاء 
�ملحاكم  عاجلتها  �لتي  �لكبرية  �مللفات  �أن  �إىل  زغماتي،  و�أ�ضار 
منه  يعاين  كان  �لذي  �لكبري  �ل�ضغط  ك�ضفت  �الأخري  �الآونة  يف 

و�لتخ�ض�ص. �لتكوين  لنق�ص  نظر�  وذلك  �لق�ضاة 
حتتاج  �لق�ضاة  تكوين  منظومة  �إن  �ل��ع��دل،  وزي��ر  وق��ال 
�اللتحاق  �روط  مي�ص  بع�ضها  و�ملتعاقبة  �ملتعددة  لاإ�ضاحات 

�لتكوين. بر�مج  بتعديل  �الآخر  و�لبع�ص  باملدر�ضة 
تتعلق  نقائ�ص  هناك  �الإ�ضاحات  كل  رغ��م  ن��ه  �أ �أف��اد  كما   
�لتكوين  بر�مج  مر�جعة  من  بد  وال  بالوظيفة،  بااللتحاق 

و�لبيد�غوجي. �الإد�ري  �لتاأطري  وتدعيم  ومدتها 
لدفعة  �لقاعدي  �لتكوين  �نطاق  مع  �لتد�ضني  هذ�  ويتز�من 
م�ضابقة  يف  ناجحا   116 من  �ملتكونة  �لق�ضاة  �لطلبة  من  جديدة 
�لعليا  �ملدر�ضة  مقر  ويت�ضع  للق�ضاء.  �لعليا  باملدر�ضة  �اللتحاق 
�لطلبة  تكوين  وميتد  بيد�غوجي،  مقعد   1000 ل�  للق�ضاء 
ب�ضكل  ميد�ين  تدريب  �ضنتني  منها  �ضنو�ت  �أربع  ملدة  �لق�ضاة 

و�لتطبيقي. �لنظري  �لتكوين  مع  متناوب 
لوؤي/ي

نظر� لنق�س �لتكوين و�لتخ�س�س، زغماتي يك�سف:

تاأييد حكم �لرب�ءة للنا�سط ف�سيل 
بومالة

�لثاثاء،  م�ص   �أ �جلز�ئر  ق�ضاء  مبجل�ص  �جلز�ئية  �لغرفة  يدت  �أ
تهمتي  من  بومالة  ف�ضيل  �لنا�ضط  برب�ءة  �لقا�ضي  �حلكم 
�الإ�ر�ر  نها  �ضاأ من  من�ضور�ت  وعر�ص  نظامية  هيئة  هانة  �إ
�لبي�ضاء  �ل��د�ر  حمكمة  عن  �ل�ضادر  �لوطنية  بامل�ضلحة 

�لعا�ضمة. باجلز�ئر 
�لعا�ضمة  باجلز�ئر  �لبي�ضاء  للد�ر  �جلنح  حمكمة  وكانت 
بومالة  ف�ضيل  �لنا�ضط  �ملن�رم  �أكتوبر   15 يوم  د�ن��ت  �أ
على  �لتحري�ص  تهمة  عن  دج   50000 ب�  تقدر  غر�مة  بدفع 
هيئة  هانة  �إ تهمتي  من  تربئته  مع  �مل�ضلح  غري  �لتجمهر 
بامل�ضلحة  �الإ�ر�ر  نها  �ضاأ من  من�ضور�ت  وعر�ص  نظامية 
�لتم�ضت  �ملحكمة  ذ�ت  وكانت  �ملحجوز�ت.  رد  مع  �لوطنية 
مالية  وغر�مة  نافذ�  حب�ضا  �ضنتني  �ملا�ضي  �أكتوبر   8 يف 
 100 قدرها  نالية  �لنا�ضط  حق  يف  دج  ل��ف  �أ  100 قدرها 
�لتم�ضت  بومفتنت.للتذكري  �لنا�ضط  ح��ق  يف  دج  ل��ف  �أ
�جلاري  دي�ضمرب   8 يوم  �جلز�ئر  ق�ضاء  مبجل�ص  �لعامة  �لنيابة 
نافذ�  حب�ضا   )02 ( عامني  عقوبة  �ال�ضتئناف  جل�ضة  خال 
ف�ضيل  �لنا�ضط  حق  يف  دج   100،000 قدرها  مالية  وغر�مة 
وعر�ص  �لوطنية  بالوحدة  �مل�ضا�ص  يف  تتمثل  بتهم  بومالة 

�لوطنية. بامل�ضلحة  �مل�ضا�ص  نها  �ضاأ من  من�ضور�ت 
                                                                       ق/و
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�لإ�سرت�تيجية �جلديدة للوكالة،مقاربة ناجعة 
وفعالة يف دفع �لتنمية �مل�ستد�مة 

عماره بن عبد �هلل
---------------- 

�رح  �لوكالة  ذ�ت  تو��ضل 
�جلديدة  �القت�ضادية  �ملقاربة 
ل��دع��م وم��ر�ف��ق��ة �أ���ض��ح��اب 
�جلديد  �لت�ضور  وفق  �مل�ضاريع، 
�إقت�ضادية  ية  لروؤ يوؤ�ض�ص  �لذي 
ق��ح��ام  �إ �إىل  ت��ه��دف  ���ض��ام��ل��ة 
�ملوؤ�ض�ضات  وتطوير  ��ضتحد�ث 
�ل�ضيا�ضة  قلب  يف  �مل�ضغرة، 
عن  للدولة،ف�ضا  �لعمومية 
يف  �مل�ضجلة  �لنقائ�ص  ت��د�رك 
ت�ضغيل  لدعم  �ل�ضابق  �جلهاز 

د�ئه. �أ وتطوير  �ل�ضباب 
مذكور  فوزي  �ل�ضيد  وح�ضب   

م��دي��ر ف��رع �ل��وك��ال��ة ب��والي��ة 
لتعليمات  وتنفيذ�  نه  �أ �لو�دي، 
جملة  ال�ضيما  �لو�ضية،  �الد�رة 
�ل���ق���ر�ر�ت  �ل��ت��ي �أ���ض��دره��ا 
�لوزير  ل��دى  �ملنتدب  �ل��وزي��ر 
باملوؤ�ض�ضات  �ملكلف  �الول 
ن�ضيم  �ل�����ض��ي��د  �مل�����ض��غ��رة، 
م�ضعى  �ملت�ضمنة  �ضيافات، 
�عتماد  يف  �جلمهورية  رئي�ص 
ناجعة  �ق��ت�����ض��ادي��ة  م��ق��ارب��ة 
و  مر�فقة  عملية  يف  وفعالة 
�مل�ضغرة،  �ملوؤ�ض�ضات  ن�ضاء  �إ
ي�ضيف  ن��ه��ا  ���ض��اأ م��ن  و�ل��ت��ي 
دفع  يف  �الإ�ضهام  “مذكور”  
�مل��ب��ادر�ت  وت�ضجيع  �لتنمية 

�مل���ق���اوالت���ي���ة و����ض��ت��ح��د�ث 
�مل����ردود  ذ�ت  �ل��ن�����ض��اط��ات 
. �لفعال  و  �ملتنوع  �القت�ضادي 

�مل�����ض��وؤول،  ذ�ت  ث��م��ن  ك��م��ا 
�لتي  �لتح�ضي�ضية  �خل��رج��ات 
�ملحلية  �ل��وك��ال��ة  نتهجتها  �إ
باالت�ضال  �ملكلف  خ��ال  م��ن 
لفائدة  �الجتماعي،  و�ال�ضغاء 
�ل��و�دي،  بوالية  �لظل  مناطق 
قبل  من  �ضادة  باإ قوبلت  و�لتي 
عن  ف�ضا  �لو�ضية،  �الد�رة 
هاته  �ضاكنة  من  ع��دد  تثمني 
رفقة  �حلركات  بهاته  �ملناطق 
���ض�����ض��ات �ل��دع��م �الخ��رى  م��وؤ
“�أوجنام  ج��ه��از  غ���ر�ر  ع��ل��ى 

�لتح�ضي�ص  �إط��ار  يف  �لو�دي” 
��ضتناد�  باجلهاز،  و�لتعريف 
�جلديدة  �ال�ضرت�تيجية  على 
�ضا�ضية  �الأ �مل��ح��اور  و����رح 
على  �القت�ضادية  للمقاربة 
عرب  �ل��ذي  �ملتحدث،  ذ�ت  حد 
رفع  بخ�ضو�ص  �إرتياحه  عن 
�لفاحة  م�ضاريع  عن  �لتجميد 
و�خل���دم���ات، ل��ك��ون �ل��والي��ة 
ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ط��اب��ع �ل��ف��اح��ي، 
�ل��غ��ذ�ء  ���ض��ل��ة  يف  وت�����ض��اه��م 

باإمتياز. �لوطني 
�لوكالة  �أن  �ىل  �ال���ض��ارة  جتد 
ي��ة  �ل��روؤ خ��ال  وم��ن  �ملعنية 
�لعليا  لل�ضلطات  �جل��دي��دة 
جملة  م��ع  م���و�ز�ة  �ل��ب��اد،  يف 
�لوطنية   و�ملر��ضيم  �لقر�ر�ت 
رقم  �لتنفيذي  �ملر�ضوم  ال�ضيما 
22 نوفمرب  329-20 �ملوؤرخ يف 
 70 �لعدد  يف  �ل�ضادر   2020
و�لذي  �لر�ضمية،  �جلريدة  من 
ي��ت�����ض��م��ن حت��دي��د �ل��ق��ان��ون 
للوكالة  �جل��دي��د  ���ض��ا���ض��ي  �الأ
ت�ضغيل  ل���دع���م  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ىل  �إ�ضمها  وتغيري  �ل�ضباب، 
وتنمية  لدعم  �لوطنية  �لوكالة 
خال  م��ن  تعمل  �ملقاوالتية، 
بت�ضجيع  د�ري  �الإ �ل��ك��ادر 
من  �ملتاحة  �ال�ضتثمار  فر�ص 
تلبي  �لتي  �لقطاعات  خمتلف 
و  �ملحلي  �ل�ضوق  �حتياجات 

لوطني. �

بعد �لعملية �لنموذجية �لتي �إنتهجها فرع ولية �لو�دي، للوكالة �لوطنية لدعم وتنمية �لـمقاولتية )�أون�ساج �سابقا(، من 
خالل عملية تعزيز �لعمل �لتح�سي�سي �جلو�ري لفائدة مناطق �لظل بالولية.

"�لو�دي" للتحرير : �أون�ساج   �أون�ساج فوزي مذكور مدير  مدير 

ع���رب �ل��ع��دي��د م���ن ف��اح��ي 
بحا�ضي  �ل����ربين   م��ن��ط��ق��ة 
�ل�ضديد  ��ضتيائهم  عن  خليفة 
ق�����ض��اء �مل��ت��و����ض��ل يف  ل��اإ
بالكهرباء  مز�رعهم  تزويد 
مم���ا دف��ع��ه��م ل��ا���ض��ت��ن��ج��اد 
م����ر�ر� ع��دي��دة ب��ال��ت��ح��ري��ر 
�إىل  ي�����ض��ل  ���ض��وت��ه��م  ع��ل��ى 
والئيا  �لتنفيذية  �ل�ضلطات 
لكن  وب��رمل��ان��ي��ا  وحم��ل��ي��ا 
�لكهرباء  غياب  مع  معاناتهم 
دون  مكانها  ت���ر�وح  بقيت 
هذ�  ت�ضوية  يف  �أم��ل  ب��ري��ق 
�أمده يف  طال  �لذي  �الإ�ضكال  
�أن  تفيد  �ملوؤ�ر�ت  كل  حني 
تعهد�تها  يف  ما�ضية  �لدولة 

جلميع  �لكهرباء  �إي�ضال  يف 
�ملحرومة  �لزر�عية  �ملناطق 
�جلبلية  �ل���زر�ع���ة  فيها  مب��ا 
�الإعامي"  �ملنرب  ه��ذ�  وم��ن 
لكل  ند�ءنا  جن��دد  �لتحرير" 
من له نفوذ يف هذه �لوالية مبا 
�لوقوف  �إىل  �لربملانيني  فيهم 
على  نح�ضل  حتى  بجانبنا 
يريحنا  للكهرباء  م�����روع 
م��ن ����ض��ت��ع��م��ال �مل��ح��رك��ات 
�لبنزين  مب���ادة  تعمل  �ل��ت��ي 
بع�ضنا  حني  يف  �مل��ازوت  و  �أ
جمال  تو�ضيع  �إىل  ي�ضعى 
ملختلف  �ل��ف��اح��ي  ن��ت��اج  �الإ
تعبريهم.   ح�ضب  �خل�رو�ت 
مبارك قدودة 

مو�طني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��رّب 
 10 �لو�قعة  �ن�ضيغة  قرية 
والية  �ملغري  د�ئرة  �ضمال  كم 
عن  "�لتحرير"  ل���  �ل���و�دي 
من  �ل�����ض��دي��د  ��ضتنكارهم 
�لرهيب  و  �لفظيع  �النت�ضار 
ويف  علنا  �خلمور  بيع  ملنازل 
�أكر  وت�ضتد  �لنهار  و�ضح 
هذ�  و  �لليلية،  �ل��ف��رتة  يف 
بح�ضب  خلت  �ضنو�ت  منذ 

! . يحهم ت�ر
يبيع  م��ن��ازل  ي��وج��د  ح��ي��ث   
ملختلف  �خل��م��ور  �أ�ضحابها 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة ك��ه��وال 
ع��دة  م��ن  ت��ون  ي��اأ ���ض��ب��اب��ا  و 
على  للقرية  جماورة  مناطق 
جامعة،  �مل��غ��ري،  م��دن  غ��ر�ر 
وحتى  �لطيور  م  �أ و  �ضطيل 
ورقلة  والي��ة  تقرت  مدينة 
�ملادة  هذه  القتناء  �ملجاورة. 
حمظور  �نه  بحكم  �مل�ضكرة 
�مل��ح��ات  يف  �خل��م��ور  ب��ي��ع 
�ملتخذ  للقر�ر  تنفيذ�  فيها 
�ل��والي��ة  و�يل  ط���رف  م���ن 
 ،2004 �ضنة  ح��ط��اب  عمر 
�لتجارة  وزي��ر  ك��اد  و�ل���ذي 
�أن  يون�ص  بن  عمارة  �ل�ضابق 
قيم  من  بقي  مبا  �أكر  ين�ضف 
�جلز�ئري  باملجتمع  �ملحافظة 
�مللغي  و  �مل��رجت��ل  ب��ق��ر�ره 
�خلمر  جت��ارة  و  بيع  بتحرير 
�أ�ضحاب  م��ع  فيتعاملون   !
ه���ذه �مل��ن��ازل �مل��ن��ت�����رة يف 
على  �لقرية  من  �أحياء  عدة 
برّحال..،  و  �لّد�رة  حي  غر�ر 

مع  ت��و�ط��وؤ  و  بت�ضجيع  و 
ب��ع�����ص �ل��ف��ئ��ات �مل��ن��ح��رف��ة. 
ن��اق��و���ص  دق  �ل��و���ض��ع  ه���ذ� 
طابعها  و  �لقرية  على  خطر 
على   - �ملحافظ  �الجتماعي 
حيث    - �ل�ضكان  تعبري  ح��د 
ت�ضتكي  �الأح��ي��اء  بع�ص  �أن 
م���ن ت�����ض��ك��ي��ل جم��م��وع��ات 
و  �خلمر  لاحت�ضاء  ف��رق  و 
م��ام  �أ �لكحولية  �مل�روبات 
�ضاعات  يف  و  يوميا  منازلهم 
بع�ص  يف  و  �لليل  من  متاأخرة 

�لنهار!  و�ضح  يف  �الأحيان 
يقلق  �أ���ض��ب��ح  �ل��و���ض��ع  ه��ذ� 
جلان  و  �ملنطقة  �ضكان  ك��ل 
و  �لو�عية  �لطبقة  و  �الأحياء 
كل  حّملو�  �لذين  و  �ملثقفة 
�ملحلية  لل�ضلطات  �مل�ضوؤولية 
�ملنازل  هذه  �أ�ضحاب  ترك  يف 
رخ�ضة  بدون  �خلمور  يبيعون 
من  منا�ضدين  مر�قبتهم،  و 
و�لوالئية  �ملحلية  �ل�ضلطات 
لهذه  ح��د  و���ض��ع  �����رورة 
بتفعيل  �خل��ب��ي��ث��ة  �ل��ظ��اه��رة 
�ضد  �ملتخذ  �لوالئي  �لقر�ر 
�ملطبق  غ��ري  فيها  �مل��ت��اج��رة 
�ملعزولة،  �لفاحية  بقريتهم 
عنها  �ضينجر  ق��د   �ل��ت��ي  و 
بقي  ذ�  �إ عقباه  يحمد  ال  ما 
خا�ضة  حاله  على  �لو�ضع 
و  �ل�ضيف  ف�ضل  حلول  مع 
�ملاجنة  حفاته  و  �الأع��ر����ص 
�نت�ضار  على  �أكر  �مل�ضجعة 

تعاطيها. و  �خلمور 
مي�ضه عا�ضوري 

�إطار مكافحة �ملمار�ضات  يف 
ويف  �ل�رعية  غري  �لتجارية 
متكن  متفرقتني   عمليتني 
�القت�ضادية  �لفرقة  عنا�ر 
�لوالئية  بامل�ضلحة  و�ملالية 
باأمن  �لق�ضائية  لل�رطة 
توقيف  من  �ل���و�دي  والي��ة 
كميات  وحجز  �أ�ضخا�ص   03
ج���د م��ع��ت��ربة م���ن �مل����و�د 
قانوين  �ضند  دون  �لتبغية 
�ضاحيته  �ملنتهية  ومنها 
وك��م��ي��ات م��ن �مل�����روب��ات 
خمتلف  م���ن  �ل��ك��ح��ول��ي��ة 

. و�الأحجام  نو�ع  �الأ
�الأوىل  �لعملية   تفا�ضيل   
عنا�ر  تلقي  �إىل  ت��ع��ود 
موؤكدة  ملعلومات  �مل�ضلحة 
يف  �ضخ�ص  ق��ي��ام   مفادها 
�لعمر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �لعقد 
�لوالية  عا�ضمة  من  ينحدر 
متمثلة  ب�ضاعة  ب��ح��ي��ازة 
)�ل�ضمة(  �لرت�ضق  تبغ  مادة 
م���ن خم��ت��ل��ف �ل��ع��ام��ات 
�ل�ضاحية  �ملنتهي  منها 
على  يحوز  ال  �لذي   ومنها 
وبعد  بها  �خلا�ضة  �لفو�تري 

�لعثور  مت  �لدقيق  �لتفتي�ص 
ب��   تقدر  كميات  على 

م��ادة  م��ن  كي�ص   14995
من  )�ل�ضمة(  �لرت�ضق  تبغ 
دون  �ل��ع��ام��ات  خم��ت��ل��ف 
�ملنتهية  وم��ن��ه��ا  ف��و�ت��ري 
و100800  ���ض��اح��ي��ت��ه 
ق���ر����ص ف��ح��م �ل�����ض��ي�����ض��ة 
على  ي��ح��وز  ال  م�����ض��ت��ورد 
�لثانية  �لعملية  .�ما  فو�تري 
يف  �ضخ�ضني  توقيف  فتم 
�لعمر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  �لعقد 
ي��ن��ح��درون م���ن �مل��ن��ط��ق��ة  

ي��ق��وم��ون ب��ن��ق��ل وت��خ��زي��ن 
وت����روي����ج �مل�������روب���ات 
�ملدينة  باأحياء  �لكحولية 
مت  مركباتهم  تفتي�ص  وبعد 
تقدر  معتربة  كميات  حجز 
من  خمر  ق��ارورة   4184 ب 

و�الأحجام �النو�ع  خمتلف 
�الإج��ر�ء�ت  كافة  مت��ام  �إ بعد 
�إع�د�د  مت  �لازمة  �لقانونية 
للمتورطني  جز�ئية  ملفات 
م����ام �جل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��م �أ
قليميا. �إ �ملخت�ضة  �لق�ضائية 
ق.م

معاناة فالحي �لربين  بحا�سي 
خليفة متو��سلة مع غياب �لكهرباء 

�نت�سار رهيب ملنازل بيع �خلمور 
بقرية �ن�سيغة يف �ملغري

من قبل �مل�سلحة �لولئية لل�سرطة �لق�سائية باأمن ولية �لو�دي 

حجز كميات جد معتربة من �لتبغ و�مل�سروبات �لكحولية من خمتلف 
�لأنو�ع و�لأحجام 
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تز�يد معاناة �سكان حي تيفاوت يف �لقر�رة 
بغرد�ية    

بن عامر.ع 
---------------- 

ن�ضئ  �أ �لذي  �حلي  هذ�  يعترب 
موزعة  كتجزئة   1989 �ضنة 
بقي  لكنه  �مل��و�ط��ن��ني  على 
تنمية  ف��ا  م��ك��ان��ه  ي����رو�ح 
�مل�ضوؤولني  من  �لتفاتة  وال 
�مل��ح��ل��ي��ني رغ����م ن�����د�ء�ت 
يفتقر  كما  �ملتكررة،  �ل�ضكان 
�حلياة  متطلبات  دن��ى  الأ �حلي 
كهرباء  فا  �لكرمي  و�لعي�ص 
�إىل  �ل�ضكان  ي�ضطر  �لتي 
م�ضافة  على  بكو�بل  نقلها 
ح�ضابهم  ع��ل��ى  م��رت   400
من  ي�ضكله  وم���ا  �خل��ا���ص 
خا�ضة  غ���از  وال  خم��اط��ر، 
�ملرتبطة  �الأو���ض��اع  ظل  يف 
يتنقل  ي��ن  �أ �ل�ضتاء  بف�ضل 
كلم   4 مل�����ض��اف��ة  �ل�����ض��ك��ان 
تقيهم  غ��از  ق��ارورة  القتناء 
�ل�ضكان  يطالب  كما  �ل��ربد، 

عرقلة  ح���ول  حت��ق��ي��ق  ب��ف��ت��ح 
م�������روع رب����ط �ل��ت��ج��زئ��ة 
تتعطل  �ل��ت��ي  ب��ال��ك��ه��رب��اء 
ت��ع��رف  ك��م��ا  م����رة،  ك��ل  يف 
لعدم  كارثية  حالة  �لطرقات 
�نعد�م  مثل  مثلها  تعبيدها 
مع  للحي،  �خلارجية  �لتهيئة 
مدر�ضي  جممع  بفتح  �ملطالبة 

�أين  �البتد�ئي  للطور  خا�ضة 
من  �حل��ي  ه��ذ�  �أط��ف��ال  يعاين 
تبعد  �بتد�ئية  ملدر�ضة  �لتنقل 
تاميذ  ت�ضم  كلم   03 بحو�يل 
�لطور،  ه��ذ�  يف  �أحياء  �ضتة 
م�ضكل  من  �حلي  يعاين  كما 
يعرف  �أين  �ل�ضحي  �ل�رف 
�الأ�ضغال  يف  تذبذبا  �مل�روع 

متفرقة  مناطق  يف  و�نعد�مه 
�حلي.   من 

�ملحتجني  الأحد  ت�ريح  ويف 
نارة  �ضار �إىل م�ضكل �الإ �لذي �أ
�أ�ضا  �ملنعدمة  �لعمومية 
�الأط��ف��ال  تنقل  م��ع  خا�ضة 
�ل�ضباح  يف  �لكتاتيب  �إىل 
على  ذويهم  �أج��رب  ما  �لباكر 
�ملد�ر�ص  �إىل  يوميا  مر�فقتهم 
جت��و�ل  وم�ضكل  ن��ي��ة  �ل��ق��ر�آ
يف  و�ملعاناة  �ل�ضالة  �لكاب 
�حل�ر�ت  مع  �ل�ضيف  ف�ضل 
و�ل���ع���ق���ارب، م��ع ����رورة 
للقيام  ب��احل��ي  ع��ي��ادة  ف��ت��ح 
مع  خ��ا���ض��ة  ب��ال��ف��ح��و���ض��ات 
مع  و�لتطعيم  �للدغ  ح��االت 
�ل�ضحرو�ية  �لبيئة  مر�عاة 
�ن�ضغاالت  كلها  للمنطقة. 
ي��رف��ع��ه��ا ���ض��ك��ان ه���ذ� �حل��ي 
ظل  يف  �لو�ضية  للجهات 

�ملحلية.  �ل�ضلطات  تعنت 

 تكبد �سكان حي تيفاوت �سيدي بلخري 5 بالقر�رة عناء �لتنقل مل�سافة 120 كلم من �لقر�رة �إىل مقر ولية غرد�ية مطلع هذ� 
�لأ�سبوع  للتعبري عن �سخطهم ملا �آلت �إليه ظروف معي�ستهم جر�ء حالة �لتهمي�س �لتي تطال حيهم منذ �أزيد من 30 �سنة وحالة 

�لال مبالة من طرف �ل�سلطات �ملحلية. 

�سمتها   عن  تخرج  بغرد�ية  �لظل  مناطق 

متو�ضطة  تاميذ  �أولياء  خرج 
�لطيبات  ببلدية  �لدليلي 
حركة  يف  ورق��ل��ة،  ب��والي��ة 
بالتدخل  للمطالبة  �حتجاجية 
ف��وري  ح��ل  ي��ج��اد  الإ �لعاجل 
مل�����ض��ك��ل �الك��ت��ظ��اظ �ل��ذي 
و�لتي  �ملتو�ضطة،  منه  تعاين 
حم�ر  �إىل  �ل��ي��وم  حت��ول��ت 
تربوية  موؤ�ض�ضة  بدل  حقيقي 

�ضة. للدر�
متو�ضطة  تاميد  �أولياء  نظم 
�لدليلي  حممد  نتاري  �ل�ضهيد 
للمطا�لبة  �حتجاجية  وقفة 
متو�ضطة  م�روع  بت�ضجيل 
نها  �ضاأ م��ن  و�ل��ت��ي  ج��دي��دة 
م�ضكل  من  بناءهم  �أ تخلي�ص 
ت�ضهده  باتت  �لذي  �الكتظاظ 

�ملتو�ضطة. �أق�ضام 
بناءهم  �أ �أن  �أك��دو�  �ملحتجون 

م�ضكل  ي��وؤرق��ه��م  �أ���ض��ب��ح 
�الك���ت���ظ���اظ  مم���ا �أ���ض��ب��ح 
�لعلمي  �لتح�ضيل  يوؤثرعلى 
بعد  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ب��ن��اءه��م  الأ
�لتاميذ  لتنقل  �مل�ضافات 
وما  �لتدري�ص  حجر�ت  �إىل 
�مل��ح��ت��ج��ني  ن��ف��و���ص  يف  ح���ز 
ت�ضجيل  يف  �مل�ضوؤولني  متاطل 
جديدة  متو�ضطة  م�����روع 
رغ��م م��رور �أك��ر م��ن �أرب��ع 

�مل�ضكل. هذ�  على  �ضنو�ت 
من  ج��اد  تدخل  �نتظار  ويف 
تاميذ  يبقى  �مل�ضوؤولني  طرف 
بالطيبات  �لدليلي  متو�ضطة 
�مل�ضافة  بعد  �الأمرين،  يعانون 
وه��اج�����ص �الك��ت��ظ��اظ د�خ��ل 

. �ضطة ملتو �
فا�ضل بن  يو�ضف   

�لفقري  �لتلميذ  حق  من  لي�ص  �أ
�أج��و�ء  يف  تعليمه  ُي��ز�ول  �أن 
كل  مثل  مثله  الئقة  وظروف 
ُتنفق  �ل��ت��ي  �جل��ز�ئ��ر  ت��ام��ذة 
و�لكثري  �لكثري  حكومتها 
منظومتها  ومتيز  جن��اح  بغية 
باأجيالها  و�الرتقاء  �لرتبوية 
يف  لاأ�ضف  لكن  �ملتعاقبة؟ 
�ل�ضعبية  �لتجّمعات  معظم 
�مل�ضوؤولني  �أعني  عن  �لبعيدة 
فوق  يعلو  �ضوت  ال  �لكبار 
و�حلرمان،  �لتهمي�ص  �ضوت 
للحديث  �إال  هناك  جمال  وال 
و�لياأ�ص  و�لف�ضل  م  �لت�ضاوؤ عن 
و�أ�ضكالهم  ن��و�ع��ه��م  �أ بكل 
م�ضتقبل  ف��اأي  ب��ع��اده��م!   و�أ
�لذين  �لب�ضطاء  بناء  �أ ينتظر 
�لعزلة  دّو�م���ة  يف  ي��غ��رق��ون 
و�ل��ن�����ض��ي��ان وي�����ض��ت��ح��ي��ل 
�ال���ض��ت��ج��اب��ة ل�����رخ��ات��ه��م 
يعي�ص  م��د�ه��ا؟!  ب��ل��غ  مهما 
�ل�ضاية  حي  تامذة  �أول��ي��اء 
�نطاق  منذ  م�ضعد  مبدينة 
تذّمر  حالة  �لدر��ضي  �ملو�ضم 
ترجمتهما  كبريين  و��ضتياء 
لو�ضائل  �حل��ادة  ت�ريحاتهم 
ويطالبون  �ملختلفة،  �الإع��ام 
�مل�ضوؤولني  ك��ل  خالها  م��ن 
�اله���ت���م���ام ب��ان�����ض��غ��االت��ه��م 
و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م ق��ب��ل ف��و�ت 
�العتذ�ر  ي�ضبح  حيث  �الأو�ن، 
فائدة  ال  و�لتعوي�ص  و�لرتقيع 
حيث  �الأح��و�ل!!  كل  يف  منهم 
نا�ضدو� دون جدوى يف �لعديد 
�مل�ضوؤولة  �جلهات  �ملر�ت  من 
ل��ت��وف��ري �ل��ن��ق��ل �مل��در���ض��ي 
�لذين  �ملتمدر�ضني  بنائهم  الأ
�لطريق  خماطر  بهم  ترتّب�ص 
�أو  �لباكر  �ل�ضباح  يف  خا�ضة 
ُمتاأخر  وقت  يف  �لرجوع  عند 
نهم  �أ �إىل  باالإ�ضافة  م�ضاء، 
�إىل  متاأخرين  ي�ضلو�  ما  غالبا 
خيار  ال  الأن  �لدر��ضة  مقاعد 
�الأقد�م  على  �مل�ضي  غري  لهم 

و�ضع  طويلة،  م�ضافة  لقطع 
ُي�ضّيعون  يجعلهم  �ضعب 
و�أحيانا  وقتهم  م��ن  �لكثري 
عن  �ل��غ��ي��اب  على  ُيرغمهم 
�لهامة،  �لتعليمية  ح�ض�ضهم 
وطموحهم  تعبهم  ل��ي��ذه��ب 
��ضتدر�ك  الأن  �لرياح  �أدر�ج 
متناولهم  يف  لي�ص  فاتهم  ما 
�ملنطقة  �ضكان  وينوي  د�ئما، 
���ض��ه��م �مل��ن��ا���ض��ل  وع��ل��ى ر�أ
�ل��ق��ادر  "عبد  �الج��ت��م��اع��ي 
ع��ري�����ض��ة  ت��وق��ي��ع  ربيح" 
كل  �إىل  ُيوّجهونها  �حتجاجية 
ومدير  �لبلدية  رئي�ص  م��ن 
�ل��ن��ق��ل وم��دي��ري��ة �ل��رتب��ي��ة 
حافلة  بتوفري  فيها  يطالبون 
جم��ان��ي��ة،  �مل��در���ض��ي  للنقل 
متو�ضطة  �إىل  �أوالده��م  تنقل 
ح�ضوين  وثانوية  �أحمد  بر�ضي 
عند  �ل��و�ق��ع��ت��ني  رم�����ض��ان 
م�����ض��ارف �مل��خ��رج �جل��ن��وب��ي 
لتخل�ضهم  وه��ذ�  للمدينة، 
�لد�ئم  �خل��وف  �أحا�ضي�ص  من 
و�الإره������اق �ملُ�����ر ول��ع��دم 
ق���درت���ه���م ع���ل���ى ت�����ض��دي��د 
�لتي  �خلا�ص  �لنقل  م�ضاريف 
 50 ب  ي��اب��ا  و�إ ذه��اب��ا  ت��ق��در 
م�ضكل  ت�ضّبب  حيث  دينار�، 
�ل��ك��ث��ري  ت��وق��ف  يف  �ل��ن��ق��ل 
در��ضتهم  مو��ضلة  عن  منهم 
ويف  ناث،  �الإ فئة  لدى  خا�ضة 
ي��ج��اب��ي  �ن��ت��ظ��ار �ل��ت��دخ��ل �الإ
يبقى  �ملعنية  �ل�ضلطات  من 
ت��ام��ذة �ل�����ض��اي��ة ي��ت��ح��ّدون 
ب�ضجاعة  و�ق��ع��ه��م  ق�����ض��اوة 

و�ضرب!  ويقظة 
ذيب عمر 

�ال�ضتثمار  عملية   �إط��ار  يف 
�ل��ري��ا���ض��ي��ة  �مل��ن�����ض��اآت  يف 
ورقلة،  ب��والي��ة  و�ل�ضبانية 
 ،2020 /  2019 ل�����ض��ن��ة 
عدة  من  �ل��والي��ة  ��ضتفادت 
وم�ضابح  ج��و�ري��ة  م��اع��ب 

لفائدة  ري��ا���ض��ي��ة  وق��اع��ات 
�إىل  لت�ضاف  �ملنطقة  �ضباب 
�لريا�ضية  �ملن�ضاآت  حظرية 
�ملن�ضاآت  �إطار  ففي  بالوالية، 
�العتبار  �إع��ادة  مت  �مل�ضتلمة 
ب��دي��و�ن  فيفري   18 مللعب 

�لريا�ضات،  متعدد  �ملركب 
فيفري   22 �ل�ضباب  وبيت 
يخ�ص  فيما  م���ا  �أ ب��ورڨل��ة، 
�الإجن��از  ط��ور  �مل��ن�����ض��اآت يف 
ت�����ض��م م��ل��ع��ب ك���رة �ل��ق��دم، 
ل���ع���اب �ل��ق��وى،  م�����ض��م��ار �أ
متعددة  قاعة  �إىل  باالإ�ضافة 
مقعد،   500 �ل��ري��ا���ض��ات 
 ،02 خمت�ضة  ريا�ضية  قاعة 
�لريا�ضات  متعددة  و�لقاعة 
م�ضبح  بورقلة،  مقعد   3000
م�ضبح  ورقلة،  �أوملبي  ن�ضف 
م�ضبح  بتقرت،  �أوملبي  ن�ضف 
بالطيبات،  �أومل��ب��ي  ن�ضف 
م�ضابح  ث��اث��ة  ع��ن  ف�ضا 
متا�ضني  م��ن  ب��ك��ل  ج��و�ري��ة 
و���ض��ي��دي ���ض��ل��ي��م��ان، وع��ني 
مت�ضل  �ضياق  ويف  �لبي�ضاء، 
من  غرد�ية  والية  ��ضتفادت 

وخميم  وقاعات  م�ضابح  عدة 
على  �مل�ضتلمة  منها  �ضباب 
غ����ر�ر �مل��رك��ب �ل��ري��ا���ض��ي 
وت�ضليم  غ��رد�ي��ة  �جل���و�ري 
�ملتخ�ض�ضة  �ل��ق��اع��ة  �إجن���از 
�لن�ضف  �مل�ضبح  بالعطف، 
بربيان،  م   25 �ملغطى  �أوملبي 
�مل�����ض��ب��ح �ل��ن�����ض��ف �أومل��ب��ي 
غ��رد�ي��ة،  ن�ضو  و�د  �ملغطى 
بالع�ضب  وتك�ضية  �إجن���از 
�ال���ض��ط��ن��اع��ي ل��ل��م��ل��ع��ب 
بالعطف،  �جلو�ري  �لريا�ضي 
يف  �ملن�ضاآت  يخ�ص  فيما  ما  �أ
خميم  �إجن���از  �الإجن����از،  ط��ور 
�ل�����ض��ب��اب ب��ال��ق��ر�رة، �إجن��از 
مبتليلي،  �جل���و�ري  �مل�ضبح 
�إجن�����از �مل�����ض��ب��ح �جل����و�ري 

�لفحل..                بحا�ضي 
�لتجاين     ن-ق- 

لعقد  �أدر�ر  جامعة  حت�ر 
�لتحا�ر  بتقنية  دويل  ملتقى 
ع����ن ب���ع���د حت����ت ع���ن���و�ن: 
ن�����ض��اين  �ل��ت��دخ��ل �ل���دويل �الإ
و�لو�قع  �لقانون  �ضوء  على 
و20   19 ي��وم��ي  �ل��دول��ي��ني، 
�جل��اري،  دي�ضمرب  �ضهر  م��ن 
عدة  �مللتقى  �ضيعالج  حيث 
ب��االإط��ار  تتعلق  �إ�ضكاليات 
�ل���ق���ان���وين �ل�����ذي ي��ع��ط��ي 
للتدخل  �ل��دول��ي��ة  �ل�رعية 
ن�����ض��اين، وم��ا هي  �الإ �ل��دويل 
مبد�أ  ب��ني  �لفا�ضلة  �حل���دود 
�لتدخل  وعدم  �ل��دول  �ضيادة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  ���ض��وؤون��ه��ا  يف 

��ضتعمال  وع��دم  و�خلارجية 
ي�ضبح  ومتى  �ضدها؟  �لقوة 
�ل��دويل  �ملجتمع  و�ج��ب  م��ن 
حت��م��ل م�����ض��وؤول��ي��ة �ل��ت��دخ��ل 
�لوقت  يف  ن�ضاين  �الإ �ل��دويل 
من  �لعديد  فيه  ز�لت  ما  �لذي 
بال�ضيادة  تتم�ضك  �لعامل  دول 
تعامل  وكيف  للدولة؟  �ملطلقة 
�لتدخات  مع  �لدويل  �ملجتمع 
ويت�ضمن  عمليا؟  ن�ضانية  �الإ
يتعلق  حماور،  خم�ضة  �مللتقى 
باالإطار  منها  �الأول  �ملحور 
ن�ضاين  �الإ للتدخل  �ملفاهيمي 
�لقانون  ق��و�ع��د  �ضوء  على 
مبدى  و�لثاين  �لعام،  �ل��دويل 

�ل��دويل  �لتدخل  م�روعية 
�ضاليب  باأ و�لثالث  و�روطه، 
ن�����ض��اين  �ل��ت��دخ��ل �ل���دويل �الإ
لها  �مل�����ض��م��وح  و�جل���ه���ات 
�لقانون  �ضوء  على  بالتدخل 
�ل�����دويل �ل���ع���ام، و�ل���ر�ب���ع 
بامل�ضوؤولية  يتعلقان  و�خلام�ص 
�لدويل  �لتدخل  عن  �لدولية 
ن�������ض���اين وف��ق��ا ل��ق��و�ع��د  �الإ
ومناذج  �لعام،  �لدويل  �لقانون 
�ل��دويل  �لتدخل  ع��ن  عملية 
�مللتقى  و�ضترت�أ�ص  ن�ضاين،  �الإ
فتيحة،  ب��اي��ة  �ل��ربوف��ي�����ض��ور 
�للجنة  ���ص  ���ض��ري�أ ح��ني  يف 
�لدكتور  للملتقى  �لعلمية 

�ملهدي،  حممد  �ل�ضيحمو  بن 
�حلقوق  كلية  �مللتقى  وينظم 
بجامعة  �ل�ضيا�ضية  و�لعلوم 
خمربي  مع  باال�ضرت�ك  �أدر�ر 
و�لقانون  و�ملجتمع،  �لقانون 
وبرعاية  �ملحلية،  و�لتنمية 
للبحث  �ملو�ضوعاتية  �لوكالة 
�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  يف 
من  وك��ان  ه��ذ�  ن�ضانية،  و�الإ
�مللتقى  تنظيم  يتم  �أن  �ملقرر 
من  ف��ي��ف��ري  و06   05 ي���وم 
�جل��اري��ة  �ل�ضنة  ه��ذه  مطلع 
ذلك  تعذر  لكن  ح�ضوريا؛ 
كورونا.     وباء  ظهور  ب�ضبب 
عبد�لرحمن بلو�يف 

�أولياء تالميذ متو�سطة بالطيبات 
يحتجون ب�سبب �لكتظاظ

�ل�سلطات �ملعنية مطالبة بالتدخل �لعاجل                          

اية مب�سعد يف �جللفة  تالمذة حي �ل�سّ
.. ُيو�جهون �ملخاطر!                 

   من�ساآت ريا�سية جديدة بكل من ورقلة وغرد�ية

حول �لتدخل �لدويل �لإن�ساين على �سوء �لقانون و�لو�قع �لدوليني عن بعد

جامعة �أدر�ر ت�ستدرك عقد ملتقى دويل 
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عي�س علجية 
------------ 

�لتد�بري  ك��ل  �جلامعة  �ت��خ��ذت  حيث   
�الإمكانيات  كل  و�ضخرت  �لوقائية، 
الإجن����اح �مل��و���ض��م �جل��ام��ع��ي �جل��دي��د، 
�القت�ضادية  �ملوؤ�ض�ضات  مع  و�لتن�ضيق 
�لبيد�غوجي،  �جلانب  يف  خا�ضة  �لفاعلة، 
ورقمنة  �ل��ع�����رن��ة،  �إط���ار  يف  ذل��ك 
�أدو�ت��ه��ا   وتثمني  �جلامعية  �ملنظومة 
�الإد�رية  �حلكامة  م�ضتوى  �إىل  للو�ضول 

�حلديثة. �لتكنولوجيا  يف  و�لتحكم 

والي��ة  على  �الأول  �مل�����ض��وؤول  �أع��ط��ى 
وعلى  �لثاثاء  �أم�ص  �ضبيحة  ق�ضنطينة 
�إ���ض��ارة  �ل��وط��ن   والي���ات  باقي  غ��ر�ر 
�جلامعي  للمو�ضم  �لر�ضمي  �الفتتاح 
�حت�ضنته  حفل  يف   ،2021  2020-
�جلامعة  عميد  بح�ضور  منتوري   جامعة 
�إطار�ت  و��ضتمع  �جلامعية،  و�الإطار�ت 
�لكلمة  �إىل  �ملحليني  و�مل�ضوؤولني  �جلامعة 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  لوزير  �مل�ضجلة 
�مل�ضوؤول  �أك��د  له  كلمة  ويف  �لعلمي، 
م�ضاحله  �أن  ق�ضنطينة  والية  على  �الأول 

و�لب�رية  �ملادية  �لو�ضائل  كل  �ضخرت 
و�الأ�ضاتذة،  للطلبة  �الأمثل  و�لف�ضاء 
�الأكادميية  �لبحوث   على  باالرتكاز 
بناء  �إىل  �لر�مية  �لتوجهات  وفق  �لفاعلة 
�لع�رية  بالهياكل  وتدعيمها  �جلز�ئر 
نحو  مت�ضي  و�جلز�ئر  �ضيما  ال  �لازمة، 
حتديث  �أجل  من  �الإ�ضاح  قو�عد  �إر�ضاء 
�ال�ضتثمار  �إطار  يف  �جلامعية  �ملنظومة 
�قت�ضاد  وحتقيق  �لب�ري  �لعن�ر  يف 

�حلديثة. �ملقاربات  وفق  �ملعرفة 
لطر�ص  �لهادي  حممد  حتدث  جهته  من   

عن  كلمته  يف  �جلامعة  م��دي��ر 
يف  �لدولة  تبذلها  �لتي  �جلهود 

يتطلبه  وم��ا   ،19 كوفيد  جائحة  ظل 
من  وحذر  حيطة  من  �ل�ضحي  �لظرف 
وما  و�الأ���ض��ات��ذة  �لطلبة  حماية  �أج��ل 
ذلك  ككل،  �جلامعية  باحلياة  يحيط 
�لوقائية  و�لتد�بري  بال�ضلوك  بالتقيد 
�لكمامات  بو�ضع  �اللتز�م  خال  من 
بغية  �مل�ضوؤولية  بروح  كذلك  و�لتقيد 
ر�ضالة  يف  �جلميع  �ضحة  على  �حلفاظ 
وحت��دث  و�لطلبة،  لاأ�ضاتذة  وجهها 

�لربنامج  ع��ن  لطر�ص  �ل��ه��ادي  حممد 
جامعة  و�ضعته  �ل��ذي  �لبيد�غوجي 
جتاوز  و  �لنقائ�ص  لرفع    01 ق�ضنطينة 
كليا  جتنيد�  يتطلب  وهذ�  �الختاالت، 
وموظفني،  �إطار�ت  من  �جلامعة  الإد�رة 
قد  كانت  منتوري  جامعة  �أن  للعلم 
�مل�ضتوى  على  �الأوىل  �ملرتبة  �حتلت 
�الف��ت��ت��اح  عملية  تخللت  �ل��وط��ن��ي، 
�الأ�ضاتذة  من  �جلامعة  �إط��ار�ت  تكرمي 

و�ملحا�رين.

مت موؤخر� ��ستحد�ث مركز للمر�فقة و�ليقظة �لبيد�غوجية لالأ�ساتذة و�لطلبة ح�سب ما ك�سف عنه مدير جامعة ق�سنطينة 01 من �أجل �ل�سيطرة 
على �لو�سع ومو�جهة جائحة كوفيد 19 وحماية �لطلبة و�لأ�ساتذة وكل �ملوظفني من �لإ�سابة بالفريو�س.

��ستحد�ث مركز للمر�فقة و�ليقظة �لبيد�غوجية لالأ�ساتذة 
و�لطلبة بجامعة منتوري بق�سنطينة

خالل �لفتتاح �لر�سمي للدخول �جلامعي 2021-2020 �أ�سرف عليه �مل�سوؤول �لأول عن �لولية

�لو�يل تفقد مكان �حلادث و�أو�سى �ملو�طنني ب�سرورة �أخد �حليطة و�حلذر

�نهيار�ت �سخرية تت�سبب يف قطع وتعطيل حركة �ملرور بالطريق 
�لوطني رقم 43 بجيجل 

�ضباح   43 رقم  �لوطني  �لطريق  عرف 
يوم �جلمعة يف نقطته �لر�بطة بني بلديتي 
والية  غرب  �ملن�ضورية  وزيامة  �لعو�نة 
�مل��رور  حركة  يف  تاما  �نقطاعا  جيجل 
من  كبرية  �ضخرية  �نهيار�ت  ب�ضبب 
�أعلى �جلبل �ملحادي للطريق وذلك ب�ضبب 
�الأ�ضبوع  طيلة  �ملت�ضاقطة  �الأمطار  كمية 
ت�ضدعات  حدوث  �إىل  �أدى  مما  �ملن�رم، 
�نهيار  �إىل  �أدت  �جلبل  �أعلى  يف  خطرية 
ما  وهو  �لطريق  و�ضط  كبرية  �ضخور 
�ل�ضيار�ت و�ملارة  �أمام  �ملرور  �أغلق حركة 
�لطريق  �أن  �حل��ظ  وحل�ضن  هنالك،  من 

�ضقوطها  حلظة  �ل�ضيار�ت  من  خاليا  كان 
�إن�ضانية  كارثة  حدوث  يف  لت�ضببت  و�إال 
حلجم  نظر�  �ضحايا  وخلفت  حقيقية 
�أنها  �الإ�ضارة  جد�، جتدر  �لكبري  �ل�ضخور 
�لتي حتدث فيها مثل  �الأوىل  �ملرة  لي�ضت 
ت�ضاقط  كل  مع  فتقريبا  �حل��و�دث  هذه 
�جلبال  من  �أج��ز�ء  تنهار  لاأمطار  كبري 
�ملحاذية للطريق، ورغم تطمينات ووعود 
�ل�ضلطات �ملحلية و�لوالئية وكذ� مديرية 
�أجل  من  مرة  كل  يف  �لعمومية  �الأ�ضغال 
�لكتل  ت�ضقط  ال  حتى  �جلبل  ت�ضييج 
يبقى  �لو�قع  �أن  �إال  �لطريق،  يف  �ملنهارة 

�لعاجل  و�لتدخل  �الآن  حلد  مكانه  ير�ود 
ملحة  �رورة  �ضار  وترميمه  الإ�ضاحه 
وحدوث  �ضحايا  �ضقوط  قبل  وعاجلة 
للو�ضعية  بالنظر  جد�  حمتملة  ك��و�رث 
قام  حيث  �جلبل،  الأط��ر�ف  ج��د�  �ملهرتئة 
مبعاينة  كلكال  عبد�لقادر  �لوالية  و�يل 
�لوالئية،  �ل�ضلطات  رفقة  �حلادث  مكان 
�ضالكي  �ملو�طنني  حث  على  �ضدد  حيث 
�لطريق على �رورة �حلذر و�النتباه  هذ� 
من �النهيار�ت �ملتكررة خا�ضة يف �ضطره 

�لر�بط بني بلديتي زيامة و�لعو�نة .
ب.عبد�لله

بعد غنب عّمر ل�سنو�ت

ب�سار  بخري�ن  �لريفي  بالتجمع  عائلة   100
بخن�سلة تودع قارور�ت غاز �لبوتان 

�أهايل  فيها  بعد معاناة طويلة ظل يتخبط 
�لتجمع �لريفي �لذي ي�ضم نحو 100 عائلة  
ول�ضنو�ت  بخن�ضلة  ب�ض�ضار  خري�ن  ببلدية 
وما  �لطبيعي  �لغاز  �ضبكة  �نعد�م  جر�ء 
�ل�ضكان  ومعاناة  متاعب  من  عنها  ينجر 
لربودة  نظر�  �ل�ضتاء  ف�ضل  يف  خ�ضو�ضا 
�لبوتان  غ��از  ن��درة  عن  ف�ضا  �ملنطقة، 
و�أثقل  متاعبها  من  ز�د  �ل��ذي  وغائه 
�أن  بعد  �ليوم تودع معاناتها  كاهلها هاهي 
�أ�رفت �ل�ضلطات مبنا�ضبة �إحياء �أحد�ث 11 
�ملدينة  غاز  �ضبكة  بو�ضع   1960 د�ضبمرب 

�الأه��ايل  بها  ��ضتب�ر  وق��د  �خلدمة،  حيز 
�مل�روع  لكون  تو�ضف  مل  فرحة  يف 
�ضوف  �ملنطقة  هذه  �أهايل  حلم  يعد  �لذي 
معاناتهم  وينهي  �ليومية  م�ضاكلهم  يذلل 
تعي�ضها  كانت  �لذي  غبنها  من  وينت�ضلهم 
معاناتها  غر�ر  على  �ل�ضنو�ت  هذه  طو�ل 
�لغاز  ق��ارور�ت  �قتناء  عن  بحثا  �ليومية 
من  �لتجمع  ��ضتفاد  كما  و�لطهي  للتدفئة 
�ل و�ملاء  �لكهرباء  �لتهيئة و�ضبكة  برنامج 

�روب.                                            
ونا�ص لزهاري

حجز �أكرث من 4.6 كلغ من �لكيف ببجاية
الأمن  �الإقليمية  �ل�رية  �أف���ر�د  متكن 
ببجاية  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��درك  �ل��ط��رق��ات 
�الأبحاث  ف�ضيلة  �أف��ر�د  مع  بالتن�ضيق 
للدرك �لوطني ببجاية، من توقيف بارون 
خمدر�ت كان ب�ضدد مترير كمية معتربة 
كلغ   04 ب�  ق��درت  �ملعالج  �لكيف  من 
�لق�ضية،  وقائع  تعود  غر�ما،  و667.87 
للدرك  �الإقليمية  �ل�رية  �أفر�د  قيام  �أثناء 
�لطريق  �رطة  بخدمة  ببجاية،  �لوطني 
�ل�ضيار  �لطريق  مدخل  م�ضتوى  على 
�لر�بط بني ميناء بجاية و�لطريق �ل�ضيار 
�ضيارة  توقيف  مت  حيث  غرب(،  )�رق- 
طرف  من  �ملقتادة  بيكانتو،  كيا  ن��وع 
مالكها �مل�ضمى )ع- م(، �لبالغ من �لعمر 
47 �ضنة، ينحدر من والية بجاية، وبعد 
مر�قبة �لوثائق �الإد�رية و�الأجهزة �خلا�ضة 

�لعثور  مت  دقيقًا،  تفتي�ضًا  وتفتي�ضها  بها 
حتت �ملقاعد �خللفية لها على حقيبة خمباأة 
�ملخدر�ت  من  �ضفيحة   50 بها  باإحكام 
و603  كلغ   04 مبجموع  معالج(  )كيف 
TOP CRIT - عام حتمل  ةرر�مات، 
با�ضتيكي،  ب�ريط  ملفوفة    CAL
مبلغ مايل قدره 47680 دج، هاتف ذكي 
)�ضكني(،  �أبي�ص  �ضاح   ،oppo ن��وع 
و�قتياده  �ملعني  توقيف  مت  �إثرها  على 
مو��ضلة  �لتحقيق،  مو��ضلة  �أج��ل  من 
للتحقيق وبعد ��ضتيفاء جميع �الإجر�ء�ت 
�أين  �ملوقوف،  منزل  تفتي�ص  مت  �لقانونية، 
�ملخدر�ت  من  64.87 غ  �لعثور على  مت 
)كيف معالج(؛ مت �إجناز ملف يف �لق�ضية 
و�إر�ضاله �إىل �جلهات �لق�ضائية �ملخت�ضة.
 حمفوظ  رمطاين  

�سرطة �سفيزف ببلعبا�س تفكك جمعية �أ�سر�ر خطرية خمت�سة يف 
ترويج �لأقر��س �ملهلو�سة

�ملتنقلة  بالفرقة  �ل�رطة  ق��و�ت  �ألقت   
�ضفيزف  د�ئ��رة  باأمن  �لق�ضائية  لل�رطة 
�لقب�ص على 06 �أ�ضخا�ص ترت�وح �أعمارهم 
بني 24 و45 �ضنة تورطو� يف تكوين جمعية 
�أ�ر�ر مع �حليازة على �ملخدر�ت و�الأقر��ص 
�ملهلو�ضة ق�ضد �ملتاجرة فيها وحمل �أ�ضلحة 
بي�ضاء حمظورة بدون مربر �رعي، حيث 
246 قر�ضا مهلو�ضا  �إثر ذلك حجز  مت على 
و�أ�ضلحة بي�ضاء حمظورة من �حلجم �لكبري، 
خمر  وحدة   732 وحجز  �ضبط  عن  ناهيك 
مت  حني  يف  و�ل�ضعات،  �الأنو�ع  خمتلف  من 
مت  �لذكر  �ضالفي  �ضد  ق�ضائي  ملف  �إجناز 

مبوجبه تقدميهم �أمام �لنيابة.
��ضتغال  �إىل  �لق�ضية تعود  �أط��و�ر          

لل�رطة  �ملتنقلة  بالفرقة  �ل�رطة  قو�ت 
ملعلومات  �ضفيزف  د�ئرة  باأمن  �لق�ضائية 
يقومون  �أ���ر�ر  جمموعة  وج��ود  مفادها 
برتويج �ملخدر�ت و�الأقر��ص �ملهلو�ضة عرب 
�إقليم �الخت�ضا�ص، لتبا�ر �مل�ضلحة على �إثر 
ذلك بفتح حتقيق معمق على جناح �ل�رعة 
للك�ضف عن ماب�ضات هذه �لق�ضية، وبعد 
عملية مر�قبة دقيقة لتحركات �أحد �مل�ضتبه 
هذ�  مركبته،  منت  على  توقيفه  مت  فيهم 
�الأقر��ص  من  عدد  بحوزته  �ضبط  �الأخري 
�ملتاجرة  لغر�ص  موجهة  كانت  �ملهلو�ضة 
�مل�ضلحة  با�رتها  �لتي  �لتحقيقات  فيها، 
�ركائه  بقية  �إىل  �لو�ضول  من  مكنت 
�أ�ضخا�ص، حيث �ضبطت   05 �لبالغ عددهم 

�الأقر��ص  من  متفاوتة  كميات  بحوزتهم 
قر�ضا   246 جمموعها  يف  بلغت  �ملهلو�ضة 
كانت  �ملعالج  �لكيف  من  وكمية  مهلو�ضا 
�إىل  باالإ�ضافة  �لرتويج  لغر�ص  موجهة 
�أ�ضلحة بي�ضاء من �حلجم �لكبري، باالإ�ضافة 
�إىل 09 هو�تف نقالة، هذ� كما مت حجز 732 
وحدة خمر كانت موجهة لغر�ص ترويجها، 
�لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  جميع  ��ضتيفاء  بعد 
عن  �لنيابة  �أم��ام  فيهم  �مل�ضتبه  تقدمي  مت 
�حليازة  مع  �أ���ر�ر  جمعية  تكوين  ق�ضية 
ق�ضد  �ملهلو�ضة  و�الأقر��ص  �ملخدر�ت  على 
�ملتاجرة فيها وحمل �أ�ضلحة بي�ضاء حمظورة 

بدون مربر �رعي .
م.رم�ضاين

�لقب�س على �سخ�سني وحجز �سفيحتني من 
�ملخدر�ت بتاجنانت يف ميلة  

د�ئ��رة  �أم��ن  عنا�ر  �أم�ص  �أول  متكن 
توقيف  م��ن  ميلة  ب��والي��ة  تاجنانت 
من  كمية  ب��ح��وزت��ه��م��ا  �ضخ�ضني 
�ملخدر�ت )كيف معالج( مبدينة تاجنانت 
ح�ضب ما علم لدى م�ضالح �أمن �لوالية.
تفا�ضيل  �أن  ذ�ت��ه  �مل�ضدر  و�أو���ض��ح 
عليها  حت�ضل  ملعلومات  تعود  �لق�ضية 
عنا�ر �ل�رطة �لق�ضائية باأمن �لد�ئرة 
يبيع  م�ضبوه  �ضخ�ص  قيام  مفادها 
�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية با�ضتعمال 
مت  حيث  تاجنانت،  مدينة  و�ضط  مركبة 
بتوقيف  كللت  ميد�نية  خطة  و�ضع 
�ضنة   25 �لعمر  من  �لبالغ  فيه  �مل�ضتبه 
 24 �لعمر  من  يبلغ  �آخر  �ضخ�ص  رفقة 

م�ضكنا   533 حي  م�ضتوى  على  �ضنة 
�إجر�ء  ليتم  �ضياحية،  �ضيارة  منت  على 
وتفتي�ص  �جل�ضدي  �لتلم�ص  عملية 
�ملركبة تفتي�ضا دقيقا عر بد�خلها حتت 
�ل�ضيارة  مقعد  �أ�ضفل  �جللدي  �لغطاء 
)كيف  �ملخدر�ت  من  �ضفيحتني  على 
غر�ما   181.3 ب�  وزنهما  قدر  معالج( 

ليتم حتويلهما �إىل مقر �أمن �لد�ئرة. 
�لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  ��ضتكمال  بعد   
�لنيابة  �أم��ام  فيهما  �مل�ضتبه  تقدمي  مت 
�لعيد  �ضلغوم  حمكمة  لدى  �ملخت�ضة 

ي�ضيف �مل�ضدر �الأمني .
  بوجمعة مهناوي

متكونة من 14 �سخ�سا

تفكيك ع�سابة �أ�سر�ر زرعت �لرعب يف �أو�ساط �ملو�طنني بغري�س مع�سكر

�ألقت قو�ت �ل�رطة بد�ئرة غري�ص مبع�ضكر 
14 �ضخ�ضا بعد تورطهم يف  �لقب�ص على 
�أجل  من  �أ�ر�ر  لع�ضابة  �الن�ضمام  ق�ضية 

بث �لرعب و�ضط �ملو�طنني.

بي�ضاء  �أ�ضلحة  �إثر ذلك حجز  حيث مت على 
و�الأ�ضناف،  �الأنو�ع  خمتلف  من  حمظورة 
يف حني مت �إجناز ملف ق�ضائي �ضدهم قدمو� 

مبوجبه �أمام �لنيابة �أين مت �إيد�عهم �حلب�ص .

مكاملة  على   بناء  �لق�ضية  حيثيات  تعود 
مفادها  �ملو�طنني  �أح��د  قبل  من  هاتفية 
�أحياء مدينة غري�ص بني  باأحد  وقوع �ضجار 
جمموعتني من �الأ�ضخا�ص باأ�ضلحة بي�ضاء، 
مبا�رة  بالتنقل  �ل�رطة  عنا�ر  قام  حيث 
حمكمة  خطة  و�إع���د�د  �مل��ك��ان  ع��ني  �إىل 
توقيف  عن  �لعملية  و�أ�ضفرت  للتدخل، 
�أ�ضلحة  وحجز  تلب�ص  حالة  �ضخ�ضا يف   13
بي�ضاء من خمتلف �الأنو�ع و�الأ�ضناف فيما 

و�ضع �آخر حتت �لرقابة �لق�ضائية.
جتدر �الإ�ضارة �أن هذه �لعملية تركت �نطباعا 
عن  عربو�  �لذين  �ملو�طنني  و�ضط  ح�ضنا 
�متنانهم �لعميق لقو�ت �ل�رطة �لتي �ألقت 
�لقب�ص على هذه �ملجموعة �الإجر�مية �لتي 

كانت تزرع �لرعب و�ضط �ملو�طنني.
بلعامل بهيجة



الـــــدور ثمن  ــة  ــرع كــ�ــســفــت ق
النهائي من دوري اأبطال اأوروبا 
�سيلتقي  قوية  مواجهات  عــن 
على  وعينهم  املتاأهلون  فيها 
من  بــدايــة  املــ�ــســوار،  موا�سلة 
�سباط،  فرباير/  �سهر  منت�سف 
النهائي  اإىل  الــو�ــســول  ــل  ــاأم ب
ميونخ  بايرن  وخالفة  احللم، 
الن�سخة  بلقب  املتوج  الأملــاين 

الأخرية.
بنكهة  املـــواجـــهـــات  وجـــــاءت 
عربية بالنظر اإىل العدد املميز 
من الالعبني الذين �سي�ساركون 
ــع اأنــديــتــهــم الأوروبـــيـــة يف  م
لعبني   8 ليبلغ  الــــدور،  ــذا  ه
جزائريني  و3  مغاربة   4 منهم 
ولعب م�سري، لتزداد قيمتها، 
خ�سو�سا مع ترقب وجودهم يف 

الت�سكيل الأ�سا�سي.
بني  ــم  الأه املواجهة  و�ستكون 
ــني الـــعـــرب هـــي الــتــي  ــب ــالع ال
�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  �ــســتــجــمــع 
اإذ  مون�سنغالدباخ،  وبورو�سيا 
ــري  ــزائ ــع اجل ــداف �ــســيــواجــه امل
رامي بن�سبعيني، الذي ي�سارك 
بــدوري  م�سواره  يف  مــرة  لأول 

ريا�ص  النجم  ـــا،  اأوروب اأبطال 
�سيتي  مان�س�سرت  وناديه  حمرز 
مع  العقدة  ك�سر  عن  الباحث 
�سيكون  حــيــث  غــــوارديــــول، 
خا�سة  بامتياز،  عربيًا  ال�سراع 
�سيحاول  الأي�سر  الظهري  اأن 
ـــاح الأميـــــن يف  ـــن اإيـــقـــاف اجل

مواجهة ثنائية.
الثالث  اجلـــزائـــري  و�ــســيــكــون 
لت�سيو  ونــاديــه  فار�ص  حممد 

بطل  ـــع  م �ــســعــبــة  مــهــمــة  يف 
ميونخ،  بايرن  املا�سي  املو�سم 
ــاب  ــق ــج بــالــنــجــوم والأل ــدّج امل
اأن  �سيحاول  اإذ  ذهبي،  بتاريخ 
امل�ستوى  رغم  املفاجاأة  يحّقق 
مبارياته  مييز  الذي  املتذبذب 
يف الدوري الإيطايل واملناف�سة 
على  بالعتماد  الأوروبـــيـــة، 
تعرتف  ل  التي  امليدان  قاعدة 
املبذول  باملجهود  بل  بالأرقام، 

خالل املواجهة.
ــر الــفــنــي لــنــادي  ــدي ويــاأمــل امل
يف  لمــبــارد  ــك  ــران ف ت�سل�سي 
املغربي  العربي  جنمه  عــودة 
ــاراة  ــب م قــبــل  زيـــا�ـــص،  حكيم 
مدريد،  اأتليتيكو  ــام  اأم القمة 
اللقاءات  يف  غيابه  بعد  وذلك 
ــي الإ�ــســابــة،  ــداع ــــرية ب الأخ
"البلوز"  اأن  اعــــرتف  حــيــث 
ـــن غــيــاب  ـــرياً م ـــث يـــعـــانـــون ك

التن�سيط الهجومي، وهي املهمة 
جناحه  بها  يتكّفل  كــان  التي 

الأمين بطريقة مثالية.
ـــا الــثــالثــي املــغــربــي لــنــادي  اأم
ويو�سف  بونو  يا�سني  اإ�سبيلية، 
الإدري�سي،  واأ�سامة  الن�سريي 
حتقيق  يف  مهمتهم  تكون  فلن 
كانت  حيث  م�ستحيلة،  التاأهل 
اأن  بعد  بهم  رحيمة  القرعة 
بورو�سيا  ــادي  ن �سد  اأوقعتهم 
امل�ستوى  يبدو  اإذ  دورمتــونــد، 
متقاربًا يف انتظار التعّرف على 
قبل  ــاٍد  ن كــل  جاهزية  ــة  درج

هذا املوعد املثري.
و�سيكون حممد �سالح يف موعد 
ب�سفته  ليفربول  لقيادة  مهم 
اأبرز لعب هذا املو�سم، للتفوق 
على العنيد ليبزيغ، يف مباراة 
اثنني،  على  الق�سمة  تقبل  لن 
قوة  بني  قويًا  �سدامًا  و�ست�سهد 
كما  الأملــان،  واإ�ــســرار  الإنكليز 
حتٍد  ــع  م مــوعــد  على  �سيكون 
لعب  اأول  لي�سبح  �سخ�سي، 
ـــدوري اأبــطــال  عــربــي يــتــوج ب

اأوروبا يف منا�سبتني.

اأثبت جنم املنتخب اجلزائري، 
قــدراتــه  ــة،  ــم رح ــن  ب �سعيد 
العالية التي اأظهرها مع فريقه 
دوري  يف  برينتفورد  ال�سابق 
تاأّلقه  عــرب  "الربميريليغ" 
وي�ستهام  اجلديد  فريقه  مع 
يونايتد اأمام الأندية الكبرية، 
ـــع املــ�ــســجــعــني وحــتــى  ممـــا دف
زمالئه اإىل العرتاف بتاأّلقه.

واعترب قائد "الهامرز" ومدافع 
اأجنيلو  الإيـــطـــايل،  املنتخب 
رحمة  بــن  �سم  اأن  اأوغــبــونــا، 
للفريق  قــويــة  اإ�ــســافــة  �سّكل 
التي  العالية  املــهــارات  بف�سل 
يف  الكبرية  ـــه  واإرادت ميتلكها 
الإ�سافة،  وتقدمي  الت�سجيل 
جعلت  الــتــي  ــــــور  الأم وهــــي 
الإنكليزي  الــدوري  يف  بدايته 

يزة. مممُ
ت�سريحات  يف  اأوغبونا  وقــال 

"�ستاندار  �سحيفة  نقلتها 
"لقد  الربيطانية:  اإيفنينغ" 
بنّي �سعيد يوم اجلمعة قدراته 
العالية، اإنه لعب رائع عندما 
فهو  قدميه،  بني  الكرة  تكون 
يقدر على �سنع الفارق ل�سالح 

النتيجة  ويـــغـــرّي  فــريــقــنــا، 
بلم�سته اخلا�سة".

من  "اأما  حــديــثــه  ــع  ــاب ت ثـــم 
�سخ�ص  فهو  الإن�ساين  اجلانب 
ــري من  ــث ــك رائــــــع، منــتــلــك ال
رحمة  بــن  ولي�ص  الــالعــبــني 

لنزيني  مانويل  مثل  فقط، 
الأكيد  لكن  فورنال�ص،  وبابلو 
يف  م�سواره  با�سر  قد  �سعيد  اأن 
مثالية  بطريقة  الربميريليغ 

جداً".
وا�سحًا  رحمة  بن  تاأثري  وكان 

رغم اأّنه مل ينل فر�سة كافية 
اإذ  زمــالئــه،  ــرار  غ على  للعب 
واحــدة  كانت  ــرات  م  4 �سارك 
متريرتني  وقّدم  اأ�سا�سيًا،  فيها 
ب�سكل  �ساهمتا  حا�سمتني، 
ويــ�ــســتــهــام  فــــوز  يف  ــر  ــس ــا� ــب م
يــونــايــتــد، واحــتــاللــه املــركــز 
ــاأة �ــســارة  ــاج ــف الــ�ــســاد�ــص يف م

للم�سجعني.
يــ�ــســارك  اأن  ــب  ــق ــرت امل ومــــن 
الت�سكيل  يف  اجلزائري  الدويل 
املباراة  يف  لفريقه  الأ�سا�سي 
كري�ستال  �سيفه  اأمــام  املقبلة 
مباراة  يف  تاأّلق  اأن  بعد  بال�ص 
لعبًا  لي�سبح  يونايتد،  ليدز 
مهمًا لدى املدير الفني دايفيد 
ي�سعه  يكن  مل  الــذي  موي�ص، 
النتقالت  فرتة  يف  كاأولوية 

ال�سيفية املا�سية.

اجلزائري  الدويل  املهاجم  تلقى 
م�سجعي  ــاء  ــن ث ديـــلـــور  اأنـــــدي 
الفرن�سي  مــونــبــلــيــيــه  ــق  ــري ف
القتالية  ـــروح  ال اأظــهــر  بعدما 
حتقيق  يف  ال�سديدة  ورغبته 
الذي  ــر  الأم وهــو  النت�سارات، 
لــوران  الفرن�سي  املرا�سل  اأّكــده 

باغانيلي.
 "+ "كنال  قــنــاة  مرا�سل  ون�سر 
موقع  يف  ح�سابه  عــرب  فيديو 
ــي، عن  ــاع ــم ــت لــلــتــوا�ــســل الج
يبذله  الـــذي  الــ�ــســخــم  اجلــهــد 
اأر�ــص  على  اجلــزائــري  املهاجم 
قمي�ص  معه  حمل  اإذ  املــلــعــب، 

باملباراة  فيه  �سارك  الذي  ديلور 
وهو  لن�ص  نادي  اأمــام  الأخــرية 
جعله  الــــذي  الــ�ــســبــب  يــ�ــســرح 

ي�سجل الفيديو.
ا�ستعر�ص  الذي  باغانيلي،  وقال 
لكم  اأح�سرت  :"لقد  القمي�ص 
لأريه  مونبلييه  مباراة  من  �سيئًا 
ديلور،  اأنــدي  قمي�ص  هذا  لكم، 
معنى  ــا  م و�ــســاأريــكــم  اأملــ�ــســه  مل 
خالل  كــامــاًل  جــهــداً  تــبــذل  اأن 

املباراة".
راأيتم  "هل  املــرا�ــســل:  ــاف  ــس واأ�
من  ت�سيل  الــتــي  الــعــرق  كمية 
ــع عـــّدة  ــط ــد ق ــق الــقــمــيــ�ــص؟ ل

ــع  ـــه مــثــال رائ كــيــلــومــرتات، اإن
�ساهدمت؟  هل  ال�سبان،  لالعبني 

اإنه غري عادي".
جمهوداته  بف�سل  ديلور  وتاأّلق 
حا�سمة  كرة  وتقدميه  الكبرية 
اإ�سابته  ورغم  الأول،  الهدف  يف 
ــص كـــورونـــا يف  ــريو� ــف ــني ب ــرت م
قوته  اأن  اأثبت  اأ�سهر،   6 غ�سون 
وا�سح  ب�سكل  تفوقت  البدنية 

على الفريو�ص وتاأثريه.
يف  الأف�سل  الأداء  ديلور  قدم  ويمُ
م�ساركته  بعد  الكروي  م�سواره 
يف 11 هدفًا يف 12 مباراة لعبها يف 
بطولة الدوري الفرن�سي، والتي 

متثلت يف ت�سجيله 6 اأهداف مع 5 
و�سعته  كما  حا�سمة،  متريرات 

ـــدوري  ال ـــدايف  ه اأفــ�ــســل  �سمن 
الفرن�سي هذا املو�سم.

عــلــق اجلـــزائـــري اإ�ــســمــاعــيــل بن 
على  ميالن،  و�سط  لعــب  نا�سر، 

تعر�سه موؤخًرا لإ�سابة ع�سلية.
 23 العمر  من  البالغ  الالعب  وكان 
وبارما،  ميالن  مباراة  غادر  عاًما، 
 ،75 الدقيقة  يف  املا�سي،  الأحــد 

م�ستوى  على  اآلم  من  معاناته  بعد 
الفخذ.

ح�سابه  على  نــا�ــســر،  بــن  وكــتــب 
الجتماعي  التوا�سل  مــوقــع  يف 
جميًعا  "اأ�سكركم  "تويرت": 
بعد  الدعم  ر�سائل  تقدمي  على 

اأعــود  كــي  العمل  اإىل  اإ�سابتي.. 
اأقوى".

من  اأنــه  اإيطالية  تقارير  ــرت  وذك
بن  غياب  فــرتة  متتد  اأن  املتوقع 
ــل؛  الأق على  اأيـــام   10 ملــدة  نا�سر 
على  م�ساكل  من  معاناته  ب�سبب 

م�ستوى الفخذ الأمين.
بذلك، يغيب بن نا�سر على الأقل، 
و�سا�سولو  جــنــوى  مــبــاريــات  عــن 
عودته  تكون  اأن  على  ولت�سيو، 
مرتقبة اأمام بينفينتو، يف الأ�سبوع 

الـ15 من الدوري الإيطايل.

الــ�ــســبــاب  وزارة  اأعــلــنــت   
ــوم الثــنــني،  والــريــا�ــســة، ي
بطولة  انــطــالق  مــوعــد  اأن 
لكرة  هواة  الثانية  الرابطة 
ــد  ــدي الـــقـــدم لــلــمــو�ــســم اجل
2022-2021، �سيكون يف �سهر 

فيفري 2021.
اأن  ـــه  املــ�ــســدر ذات واأ�ـــســـاف 
اأندية  تدريبات  "ا�ستئناف 
لكرة  هواة  الثانية  الرابطة 
الأحد  يوم  من  بداية  القدم 

."2020 دي�سمرب   20
الرابطة  بطولة  وتت�سكل 
الثانية اجلديدة من 36 ناديا 
جمموعتني،  عــلــى  مق�سما 
اجلغرايف  املوقع  اإىل  ا�ستنادا 

)و�سط-�سرق، و�سط غرب(.
الهرمي  النظام  �سوء  وعلى 
�ستلعب  للمناف�سة،  اجلديد 
على  الثانية  الرابطة  اأندية 
يعني  مما  هواة،  فرق  اأ�سا�ص 
لكرة  الوطنية  الرابطة  اأن 
الــقــدم هـــواة هــي مــن تقوم 
رابطة  ولي�ص  بت�سيريها، 
كرة القدم املحرتفة كما كان 

معمول به من قبل.
الو�سية:  الــوزارة  واأو�سحت 
"تكّلف الحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم باتخاذ التدابري 
الالزمة ل�ستئناف تدريبات 

بطولة الرابطة الثانية".

تركيبة املجموعتني :

و�سط �سرق

ــاد  ــة، احت ــري ــس ــ� ـــاد الأخ احت
اخلـــروب،  جمعية  عنابة، 
مولودية  تــاجــنــانــت،  دفـــاع 
بجاية،  مــولــوديــة  العلمة، 

مــولــوديــة  بــجــايــة،  �سبيبة 
ال�ساوية،  احتاد  ق�سنطينة، 
ــة  ــودي ــول ــة، م ــن ــات ــاب ب ــب ــس �
العيد،  �سلغوم  هالل  باتنة، 
احتــاد  جـــالل،  اأولد  �سباب 
امل  امل�سيلة،  وفاق  خن�سلة، 
التالغمة،  جنــم  بو�سعادة، 

�سباب بني ثور.

و�سط غرب

ـــاء، مــولــوديــة  ـــع اأمــــل الرب

ـــران،  وه جمعية  �ــســعــيــدة، 
ــاب  ــب ــس ــــي ارزيـــــــــو، � ــــب اومل
الكرمة،  ــاد   احت تيمو�سنت، 
م�ستقبل واد �سلي، �سريع واد 
الدفلى،  عني  جيل  ارهــيــو، 
ــــارت، احتــــاد  ــــي ــة ت ــب ــي ــب ــس �
خمي�ص  �ــســفــاء  الــرمــ�ــســي، 
وداد  البليدة،  احتاد  مليانة، 
عكنون،  بن  جنم  بوفاريك، 
ــد  ــني و�ـــســـارة، رائ �ــســبــاب ع

القبة، احتاد احلرا�ص.

ـــة  ـــادي ــص الحت ــ� ــي ـــــد رئ اأك
اجلــــزائــــريــــة لــلــريــغــبــي، 
ــان، يــوم  ــس ــ� �ــســفــيــان بـــن ح
مواجهة  احتمال  اأن  الثنني 
ــا خـــالل  ــس ــ� ــرن ــب ف ــخ ــت ــن م
املقررة  العامل2023-  كاأ�ص 
بالأرا�سي الفرن�سية "حتفيز 
ال�سعي  اأجـــل  ــن  م اإ�سايف" 
اجلزائر  هدف  لبلوغ  جديا 
اإىل  الأوىل  للمرة  بالتاأهل 

نهائيات املونديال.
�سحب  عملية  ــرت  ــف ــس اأ� و 
العامل2023-  كــاأ�ــص  قرعة 
الثنني  الــيــوم  ــرت  ج الــتــي 
ــة  ــه ــواج بــبــاريــ�ــص عـــن م
حمتملة بني منتخب اجلزائر 
لعـــبـــا،  ب15  ــي  ــب ــغ ــري ــل ل
الــطــامــح لــلــتــاأهــل ونــظــريه 
ــي -مــ�ــســتــ�ــســيــف  ــس ــ� ــرن ــف ال
تواجد  باعتبار  ــــدورة-  ال
ــد اإفـــريـــقـــيـــا �ــســمــن  ــع ــق م
مبعية  الأوىل  املــجــمــوعــة 
اإيطاليا  نيوزيلندا،  فرن�سا، 

وممثل اأمريكا.
قائال:  ح�سان  بــن  �ــســرح  و 
املنتخب  مواجهة  "�سراحة، 
املقابلة  خـــالل  الفرن�سي 
الفــتــتــاحــيــة لــلــمــونــديــال 
اإ�سايف  حتفيز  هــو  بفرن�سا 

التاأهل،  على  للعمل  للغاية 
ناهيك عن مواجهة املنتخب 

العمالق نيوزيلندا.
ن�سخة  ــون   ــك ت اأن  نتمنى 
�سنعمل  الأح�سن.  هي   2023
امل�ساركة  اأجل  من  امل�ستحيل 
لأول  العاملي  احلدث  هذا  يف 

مرة يف تاريخ اجلزائر".
اجلزائر  اقتطاع  حــال  يف  و 
ــرية كـــاأ�ـــص الــعــامل،  ــس ــاأ� ــت ل
الناخب  اأ�ــســبــال  �ــســيــواجــه 
ــالم،  الــوطــنــي، بــومــديــن ع
منتخب "الديوك" يف مقابلة 
غالبية  اأن  "مثرية" باعتبار 
الـــالعـــبـــني اجلـــزائـــريـــني 
اجلن�سية  ـــي  ـــزدوج م مـــن 
ــون بــالــبــطــولــة  ــط ــس ــ� ــن وي
الــفــرنــ�ــســيــة، نــاهــيــك عن 
"اأوول  مــنــتــخــب  ــة  ــه ــواج م

بالك" العمالق.
اجلزائري  املنتخب  ويطمح 
�ــســاحــب الــ�ــســف الــ�ــســاد�ــص 
املونديال  اإىل  العبور  قاريا، 
يف  الــتــاريــخ،  يف  ــرة  م لأول 
اإفريقيا  اأمم  ــص  ــاأ� ك خــتــام 
مرحلة  عرب  �ستنطلق  التي 
�سنة  املــقــررة  املــجــمــوعــات 
الدورة  تلعب  بينما   ،2021
والفائز   2022 عام  النهائية 

�سيتاأهل اإىل احلدث العاملي.
الأول  املــ�ــســوؤول  اأ�ــســاف  و 

"حاليا  الحتادية:  عن 
على  التعرف  ننتظر 
مرحلة  يف  مناف�سينا 
نهاية  يف  املجموعات 
�سهر دي�سمرب احلايل، 

املباريات  تلعب  حيث 
ويف   ،2021 �سنة  خالل 

ملجموعتنا  ت�سدرنا  حال 
النهائية  ــدورة  ال �سنخو�ص 
ــب مبـــبـــاريـــات  ــع ــل ـــي ت ـــت ال
الإقــ�ــســاء املــبــا�ــســر خــالل 
باللقب  الفائز   .2022 عــام 
اإىل  مبا�سرة  يتاأهل  القاري 
العامل وهذا هو هدفنا  كاأ�ص 

بحول اهلل".
الحتـــــاد  اأن  ــــارة  ــــس ــــالإ� ل
الإفـــريـــقـــي لــلــريــغــبــي قد 
عن   2019 ــة  ــاي ــه ن تــخــلــى 
اأمم  لكاأ�ص  القدمية  ال�سيغة 
تعتمد  كانت  التي  اإفريقيا 
اإفريقية  على ثالثة كوؤو�ص 
م�ستويات:  ثالثة  على  اأي 
الكاأ�ص  الربونزية،  الكاأ�ص 
الذهبية،  والكاأ�ص  الف�سية 
ليعتمد بداية من 2020 على 
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منتخبا.

لـــكـــن 

ــــروف  ــــظ ال
فر�ستها  الــتــي  الــ�ــســعــبــة 
جائحة كورونا دفعت الهيئة 
ال�سيغة  تغيري  اىل  القارية 
خو�ص  قررت  حيث  جمددا، 
 2021 عــام  املجموعات  دور 
�سنة  الــنــهــائــيــة  والــــــدورة 
انتظار  يف  ـــك  وذل  ،2022
نهاية  القرعة  �سحب  عملية 

دي�سمرب احلايل.
اجلــزائــري  املنتخب  وتـــوج 
الربونزية  بالكاأ�ص  الفتي 
يف 2017 ثم بالكاأ�ص الف�سية 
يتاأهب  وكـــان   ،2018 �سنة 
الكاأ�ص  خلو�ص   2019 �سنة 
الكوؤو�ص  )اأغــلــى  الذهبية 
يتم  اأن  قــبــل  الـــقـــاريـــة(، 

تغيري نظام املناف�سة.

للمالحة  ــري  ــزائ اجل املنتخب  ــل  دخ  
ترب�ص  يف  الثــنــني  الــيــوم  ال�سراعية 
حت�سريي باملدر�سة الوطنية للريا�سات 
�ساطئ  باجلزائر  املائية  وحتت  املائية 
لال�ستحقاقات  حت�سبا  )الــعــا�ــســمــة( 

القادمة. 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�ص  وح�سب 
جياليل،  ح�سان  ال�سراعية،  للمالحة 
فاإن العنا�سر الوطنية اأجرت اختبارات 
)"بي  املت�سل�سل  البوليميزار  التفاعل 
كورونا  فريو�ص  عن  للك�سف  ار"(  �سي 

التح�سريي  الرتب�ص  يف  الدخول  قبل 
الذي �سي�ستمر اىل غاية  24 دي�سمرب.

وي�سم هذا الرتب�ص التح�سريي الرابع 
الليزر  12 ريا�سيا وريا�سية من �سنفي 
للم�ساركة  تاأهبا  ال�سراعية،  الألــواح  و 
طوكيو2020-  الوملــبــيــة  ــاب  ــع الأل يف 
املتو�سط  البي�ص  البحر  األعاب  وكــذا 

وهران2022-.
خا�ست  اأن  الوطنية  للنخبة  و�سبق 
نهاية  يف  كان  الأول  ترب�سات،  ثالثة 
�سبتمرب  يف  والثاين  الفارط  اأغ�سط�ص 

�سهر  خــالل  فكان  الثالث  ــا  اأم املا�سي، 
اأكتوبر املن�سرم بنف�ص املدر�سة، والتي 

تخ�سع لعملية تعقيم م�ستمرة.
اأجــل  قــد  الــرابــع  الرتب�ص  هــذا  ــان  وك
الإ�سابات  عدد  ارتفاع  ب�سبب  مرتني 
بفريو�ص كورونا على ال�سعيد الوطني 

وتخطيه عتبة الألف حالة.
حمزة  اجلــزائــري  الثنائي  اأن  ومعلوم 
اإىل  تــاأهــل  بري�سي  اأمينة  و  ــص  ــورا� ب
باللقب  تتويجه  بف�سل  ــاد  ــي ــب الأومل
ـــور والنــــــاث يف  ـــذك ـــاري عــنــد ال ـــق ال

ا�ص  "ار  ال�سراعية  ــواح  الأل اخت�سا�ص 
الفريقية  البطولة  ــالل  خ اك�ص"، 
من  اأكتوبر  يف  اجلزائر  احت�سنتها  التي 

ال�سنة املا�سية.
بالرتب�ص  املعنيني  الريا�سيني  قائمة 

التح�سريي:
: زياين و�سيم - كر�سان  الليزر  - �سنف 
�سراي  بن   - مي�سا  الفتاح  عبد   - ماليا 
 : ال�سراعية  ـــواح  الأل �سنف   - ا�سامة 
 - بورا�ص  حمزة   - رمــزي  بوجعطيط 
لينا   - بلعبا�ص  كاتيا   - بري�سي  اأمينة 

يت  اآ
عـــلـــي 

بــــن �ـــســـراي �ــســلــيــمــان - 
في�سل- بودروما رامي - ا�سالم بناقة.

�لر�بطة �لثانية :

�نطالق �لبطولة يف فيفري 2021

رئي�س �لحتادية �جلز�ئرية للريغبي: 

�لتاأهل" هدف  لبلوغ  �إ�سايف  حتفيز  ديارها  بعقر  فرن�سا  "مو�جهة 

�ملنتخب �جلز�ئري للمالحة �ل�سر�عية يدخل يف ترب�س حت�سريي بالعا�سمة

�أوروبا �أبطال  نهائي  ثمن  يف  عرب  جنوم   8

قائد وي�ستهام ُي�سيد بالإ�سافة �لتي قدمها بن رحمة

قمي�س ديلور ي�سنع �حلدث

بن نا�سر: �ساأعود �أقوى
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 مدرب �حتاد �جلز�ئر، �لفرن�سي تيريي فروجي:

لعب" م�سروع  تاأ�سي�س  هو  "�لهدف 

كلوب: ما فعلـه مورينيـــو 
مثري لالإعجاب

لكرة  الوىل  )الرابطة  اجلزائر  احتاد  لفريق  اجلديد  املدرب  اأكد   
الفريق  مع  الرئي�سي  هدفه  ان  فروجي،  تيريي  الفرن�سي  القدم(، 
هو "تاأ�سي�ص م�سروع لعب"، معربا يف نف�ص الوقت عن ثقته يف اإعادة 

الت�سكيلة اإىل ال�سكة ال�سحيحة.
على  لــالحتــاد  الر�سمية  لل�سفحة  ت�سريح  يف  فــروجــي  اأو�ــســح  و 
اأداء.  ونوعية  لعب  م�سروع  تكوين  هو  "الهدف   : "فاي�سبوك" قائال 
من ال�سروري جدا اإعادة التاأ�سي�ص من جديد يف هذا الظرف، يجب 
رد العتبار لناد من امل�ستوى العايل، مع حت�سني مردود الالعبني لكي 
العا�سمة احلقيقي، وهكذا  يقال عنا، وبكل توا�سع : هذا هو احتاد 

يلعب هذا الفريق.
على  الرتكيز  علينا  ذلك  قبل  لكن  النتائج.  �ستليها  اأكيد،  بعدها، 

م�سمون املباريات".
وف�سلت اإدارة الحتاد ال�ستنجاد بفروجي خلالفة مواطنه فران�سوا 
اإثــر  الــفــارط،  نوفمرب   22 يــوم  من�سبه  مــن  املــقــال  ت�سيكوليني، 
مقاطعته حلفل ت�سليم امليداليات عقب مباراة الكاأ�ص املمتازة التي 

انهزم خاللها الفريق اأمام �سباب بلوزداد )1-2(.
خالل  "�سو�سطارة"  ت�سكيلة  درب  اأن  و  �سنة(   57( لفروجي  و�سبق 
بلقب  الفريق  بتتويج  انتهى  الذي  و   2018-2019 الكروي  املو�سم 

البطولة الوطنية.
و اأ�ساف املدرب : "الحتاد كان بحاجة اإيل، ولبيت الطلب. و اإذا كنا 
نحب الفريق �سنكون كذلك على الدوام. اأح�س�ست و اأنني قدمت كل 
مني  طلب  عندما  لكن،  الفريق.  على  الأول  مروري  خالل  لدي  ما 

امل�سريون الذهاب، فقد ذهبت ومل اأندم على ذلك".
من  التعداد  نف�ص  تقريبا  جتد  اأن  جــدا  املهم  "من   : اأي�سا  اأورد  و 
الالعبني الذين دربتهم، وهذا له عالقة بطريقة اللعب وطريقة 
التنظيم. مع انني ادرك ان اجلدد لهم امكانيات اأي�سا. لديهم رغبة 
مت  لقد  جيدة.  اأمور  لتحقيق  �سروري  اأمر  وهذا  اللعب  يف  كبرية 

ت�سبيب الفريق و اأمامه م�سوار لكت�ساب اخلربة".
م�ساهدته  عقب  الخــطــاء،  بع�ص  ت�سحيح  على  فروجي  و�سدد 
للفريق،  الخــرية  اللقاءات  تابعت  "عندما   : م�سيفا  للمباريات، 

اأدركت اأن الالعبني يرغبون يف تقدمي الكثري.
اللعب.  يف  املجموعة  بروح  والتحلي  تن�سيقا  اأكرث  نكون  ان  علينا 

العنا�سر متثل فريقا كبريا وهذا اأمر حمفز اأكرث مما هو موؤثر".
عن  معربا  الن�سار،  ل"�سو�سطارة"  اجلديد-القدمي  املدرب  وحيا 
اأ�سفه لغيابهم ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا، بقوله : "الن�سار كانوا 
ميكنهم  ل  لالأ�سف  مو�سمني.  قبل  مدربا  كنت  عندما  معي  رائعني 
الآن ح�سور املباريات يف هذا الظرف ال�سعب. وليعلموا انني �ساأقدم 

كل ما لدي من اجلهم".
مرتني  انهزمت  حيث  متعرثة،  بداية  "البهجة"  ت�سكيلة  و�سجلت 
وفاق  و  املمتازة(  الكاأ�ص  يف   1-2( بلوزداد  �سباب  اأمــام  متتاليتني 
�سطيف )اجلولة الوىل من البطولة، 2-0(، قبل ان حتقق تعادلني 
تلم�سان  وداد  و   )2-2( ال�ساورة  �سبيبة  امام  الديار  خارج  متتاليني 

.)0-0(
و�ستكون بداية فروجي مع الفريق يوم ال�سبت املقبل يف املباراة اأمام 

اأوملبي املدية )�سا 30ر14( حل�ساب اجلولة الرابعة من البطولة.

اأثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب، على م�ستوى مناف�سه توتنهام 
من   13 اجلولة  �سمن  الأربعاء،  اليوم  م�ساء  الفريقني  مباراة  قبل 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
ويت�سدر توتنهام ترتيب الربميريليج، بفارق الأهداف عن حامل 
اللقب ليفربول، ويقدم منذ بداية املو�سم احلايل، م�ستويات مميزة.

 
مورينيو بصمة 

وقال كلوب يف موؤمتر �سحفي افرتا�سي اأقيم م�ساء الثالثاء: "اأثبت 
مثري  �سبريز  مع  فعله  ما  الــعــودة،  باإمكانه  اأن  بو�سوح  مورينيو 

لالإعجاب جدا، طريقة لعبهم هذا املو�سم جيدة حقا".
ما  والعرو�ص،  النتائج  لتحقيق  ماكينات  اإىل  حولهم  "لقد  واأو�سح: 
يزال باإمكانهم الفوز حتى لو مل يقدموا اأف�سل ما عندهم، يدافعون 

بجماعية، وهو اأمر مثري لالإعجاب".
�سون  مقدمتهم  ويف  الالعبني،  من  العديد  "لديهم  قائال:  واأردف   
يف  جدا  مهم  بريجوين  خ�سومه،  تهديد  على  قادر  الفريق  وكني، 

املرتداتط.
بن�سبة  ــوؤدي  ي الآن  لكنه  ــول  اأط وقتا  احتاج  "ندومبيلي  وتابع: 
يعمل  الأمر  الو�سط،  يف  جيد  ترابط  وهويربج،  لو�سيليو   ،100%

ب�سكل جيد". 
وحتدث كلوب عن الثنائي كني و�سون، فقال: "بالطبع عليك التاأكد 
من �سيطرتك على هاري كني يف كل الأوقات، والأمر نف�سه ينطبق 

على �سون، يف ظل التناغم بينهما".
"هناك الكثري من الأمور اجليدة التي ميكن قولها عن  وا�ستدرك: 

توتنهام، ورغم ذلك �سنحاول الفوز باملباراة".

المصابون

وجويل  كيتا  نابي  امل�سابني  لعبيه  م�ساركة  تاأكيد  كلوب  ورف�ص 
ماتيب �سد توتنهام.

وهناك  مطولة،  اإحماء  فرتة  يف  منخرطا  كان  رمبا،  "نابي  وبــنّي: 
ح�سة اأخرى اليوم، ثم نتخذ القرار".

"قبل يومني فقط �سعر ماتيب بت�سنج يف ظهره، و�سرنى ما  وتابع: 
�سيحدث، بعد مران اليوم".

 
هولييه رحيل 

الراحل جريار هولييه  تطرق كلوب للحديث عن مدرب ليفربول 
"لدي فقط ذكريات جيدة معه، قابلته  الذي تويف الإثنني، وقال: 

مرات قليلة، كنا نتبادل الر�سائل الن�سية دائما".
رجـــال  "كان  عظيم، واأكــــــــد:  مدرب  للغاية،  م�ساعدا 

ــل،  ــس ــ� ـــان اأف ـــس ـــ� جـــدا، واإن دافـــئـــة  �سخ�سية 
ـــارة كــبــرية  اأ�سطورة وخـــ�ـــس لنادي ليفربول، 

حقيقية للنادي". 
ف  د ر اأ روؤية و �سيود  "كان  قائال: 

اجلديد،  متاريننا  ملعب 
�ساهم  فقد  تعرفون  وكما 
اإعــادة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل 
ميلوود  وحتــديــث  بناء 
ــــز الـــتـــمـــاريـــن  ــــرك )م

ال�سابق(".
ــــرد:  ــــط ــــت ــــس وا�
عمليات  "خالل 
كنا  هنا  البناء 
عــلــى تــوا�ــســل، 
من  متاأكد  اأنـــا 
م�سجعينا  اأن 
�ــســيــكــرمــونــه 

غدا".

حمليات
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�أ�سرى  فل�سطينيون

بقلم : �أنطو�ن �سلحت
----------------------------

�ملتابع  ي�ضادفه  �أن  ميكن  تو�ضيف  �أف�ضل  لعّل 
�لغاية  حيال  �الإ�ر�ئيلية  �لتحليات  لكّم 
حزب  عن  �الن�ضقاق  خطوة  ور�ء  �لو�قفة 
ع�ضو  عليها  �أق��دم  �لتي  �حل��اك��م،  �لليكود 
�لفائت،  �الأ�ضبوع  �ضاعر،  جدعون  �لكني�ضت 
من  �إ�ر�ئيل  "حترير  �لتايل:  �لتو�ضيف  هو 
نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �إم�ضاك 
�رعان  عينه  �لوقت  يف  ولكن  بُخّناقها".  
وفقًا  �الأقل  على  هذه،  �ضاعر  خطوة  �أثبتت  ما 
�أنه  �لعام،  �لر�أي  ��ضتطاعات  �أحدث  لنتائج 
�لغاية  هذه  حتقيق  يف  �لنجاح  حال  يف  حتى 
ُبخّناق  �ليمني  �إم�ضاك  من  �لتحّرر  هدف  فاإن 
غري  ن��ه  �إ بل  �مل��ن��ال،  بعيد  ز�ل  ما  �إ�ر�ئيل 

�أ�ضًا. مطروح 
بقاء  �أن  تكر�ر  من  لنا  ُبّد  ال  ذلك،  على  بناء 
ما  منها  �إز�حته  �أو  �حلكم  �ضّدة  يف  نتنياهو 
�لتعاطي  �ضياق  يف  �أهمية  �الأقل  �مل�ضاألة  ز�ال 
�لقائم  �الإ�ر�ئيلي  �لو�ضع  خ�ضائ�ص  مع 
مع  لل�ر�ع  بالن�ضبة  �إليه  ُيحيل  وما  �الآن، 
كامنًا  �الأه��م  �الأم��ر  يبقى  �الح��ت��ال.  دول��ة 
�لدولة  هذه  لها  تخ�ضع  �لتي  �لتغري�ت  يف 
�ليمني،  هيمنة  ظل  يف  �ل�ضيا�ضي  ونظامها 
�خلارجية  �ضيا�ضتها  جوهر  �إقر�ر  يجري  وكيف 
من  �لتغري�ت  ه��ذه  بتاأثري  و�إقليميًا،  عامليًا 
�لعامل  يف  �لطارئة  بالتحوالت  و�رتباطًا  جهة، 

ومو�زية. مكملة  �أخرى  جهة  من  و�الإقليم 
�لقائم  �الإ���ر�ئ��ي��ل��ي  بالو�ضع  �ضلة  على 
�أن  ميكن  و�لعاملية،  �الإقليمية  وبالتحوالت 
�لقليلة  ي��ام  �الأ يف  ب��رز�  تطورين  �إىل  ن�ضري 

بتطبيع  �ملغرب  بقيام  �الأول  يرتبط  �لفائتة، 
ع��اق��ات��ه م��ع �إ���ر�ئ��ي��ل ب��رع��اي��ة �ل��والي��ات 
على  �ملغربية  بال�ضيادة  �عرتفت  �لتي  �ملتحدة 
باإعان  �لثاين  يرتبط  فيما  �لغربية؛  �ل�ضحر�ء 
هي  �الأوروب��ي،  �الحتاد  يف  ع�ضو  دولة  ثاين 
دبلوما�ضية  بعثة  �فتتاح  قر�رها  عن  ت�ضيكيا، 

هنغاريا. بعد  �لقد�ص،  مدينة  يف  لها 
ومع �أن نتنياهو يتمنى يف قر�رة نف�ضه، �أكر من 
�لتطور�ت  �أن ت�ضاعده مثل هذه  �آخر،  �أي �ضيء 
�ملحاكمة  �إىل  تقدميه  من  بالرغم  �لبقاء  يف 
يف  �إنه  �إال  ف�ضاد،  خمالفات  �رتكاب  ب�ضبهة 
يف  �أي�ضًا  ت�ضاهم  باأن  عليها  يعّول  ذ�ته  �لوقت 
فل�ضطني،  ق�ضية  حيال  ب�ضيا�ضته  قدمًا  �لدفع 
�ل�ضيا�ضة  بنجاح  متباهيًا  ي�ّرح،  ينفك  ال  كما 
�لعاملية  �لتحوالت  ثمار  قطف  يف  يتبعها  �لتي 
يف  �ال�ضتمر�ر  تاأييد  ل�ضالح  و�الإقليمية 
عاد  وما  �لفل�ضطيني.  �ل�ضعب  حلقوق  �لتنّكر 
�ملتطّرف  �ليمني  مع  �إ�ر�ئيل  عاقات  �أن  �ّر�ً 
مركزية  �ضيغة  ح��ول  تتمحور  �أوروب���ا  يف 
�ملتطرف  �ليمني  �أح���ز�ب  م�ضاهمة  قو�مها 
�الحتال  "تبيي�ص  يف  وزعمائها  �الأوروبية 
�إ�ر�ئيل  �إ�ضباغ  مقابل  يف  و�مل�ضتوطنات"، 
وعلى  �الأحز�ب  هذه  عن�رية  على  �ل�رعية 

�ملتع�ضبة. �لقوجمية  ممار�ضاتها 
�إ�ر�ئيل  يف  �الأنظار  �أن  هو  قوله  ن�ضتطيع  ما 
نحو  �ملقبلة  �لقريبة  �لفرتة  يف  متجهة  �ضتبقى 
عن  �ضاعر  �ن�ضقاق  خطوة  �إليه  �ضتوؤول  ما 
�أن  �العتبار  يف  �الأخذ  �رورة  مع  �لليكود، 
فرتة  منذ  و�لقائمة  �لر�هنة،  �ل�ضيا�ضية  �حلالة 
خطاب  وجود  بعدم  فقط  لي�ص  ت�ضي  طويلة، 
�لق�ضية  حيال  �ليمني  خلطاب  مناق�ص  �ضيا�ضي 
معار�ضة  وجود  بعدم  كذلك  بل  �لفل�ضطينية 

�ليمني. لهذ�  مناف�ضة  حقيقية 
ن�ضتعيد  �أن  بنا  يجدر  رمب��ا  �ل�ضدد  ه��ذ�  يف 
�الإ�ر�ئيلي  �ملوؤرخ  عنها  عرّب  �أن  �ضبق  روؤية 
�أن  فيها  و�أكد  �أعو�م،  عدة  قبل  عيام  يغئال 
مل�ضاألة  تف�ضري�ت  تقدم  �لتي  �ملقاربات  معظم 
�حلكم  ومو��ضلته  �إ�ر�ئيل  يف  �ليمني  �ضعود 
يدها  ت�ضع  ال  �الأع��و�م  ع�ر�ت  م��دى  على 
كتبه  ومما  �مل�ضاألة.  لهذه  �حلقيقية  �جلذور  على 
وال  �لقدمية،  �لنخب  ��ضتعاء  ال  �أنه  حينه  يف 
�ىل  �أديا  �للذ�ن  هما  �ل�رقية،  �لثقافة  جتاهل 
�لتمييز  حتى  وال  ب�"�لي�ضار"،  ُي�ضمى  ما  �أفول 
�إىل  الف��ت��ًا  �جتماعي،  �أ�ضا�ص  على  و�ل��غ��ن 
"هذ�  �أن  بحقيقة  لاعرت�ف  �لوقت  حان  ن��ه  �أ
�أ�ضا�ضه.  يف  ميينيًا  كان  )�الإ�ر�ئيلي(  �ل�ضعب 
�ضعب  �إنه  يقول  فكر�ً  يتبنى  كان  �لبد�ية  ومنذ 
�لقو�عد  عليه  تنطبق  ال  وفريد،  وحيد  خمتار، 
�ل�ضعبة  �الأزمنة  يف  وفقط  �لعامة.  �الإن�ضانية 
�لي�ضاري،  بالفكر  مت�ضك  �أقلية  كان  عندما 
�لعامل  يف  �لدعم  ينال  كي  جوهره،  يف  �لكويّن 

بقاءه". وي�ضمن  �ملتنور 
�الآونة  يف  توجه  �لتي  �لدعو�ت  فاإن  وبر�أيه 
جهد  كل  لبذل  �لي�ضار"  "مع�ضكر  �إىل  �الأخرية 
فما  لل�ضفقة.  مثرية  �حلكم،  ��ضتعادة  �أجل  من 
�حلالية  �الإ�ر�ئيلية  �لقيادة  تغيري  من  �ملعنى 
�لزمن  هذ�  يف  �ل�ضعب  لهذ�  منا�ضبة  كانت  �إذ� 
لهذ�  "�لي�ضار"  �إذ� كان  �ملعنى  وما  تام؟  بتطابق 
�ليمني  هيئة  يف  يتخفى  باأن  مطالبًا  �لغر�ص 
�لقائمة؟  �ليمني  حكومة  �ضيا�ضة  يتبنى  وباأن 
وطبيعي،  مبا�ر  بطريق  هذ�  يفعل  فاليمني 
تلك  ميثل  �أن  يف  ب��د�ً  �أ "�لي�ضار"  ينجح  ولن 

�حلاكم. �ليمني  من  �أف�ضل  ب�ضدقية  �ل�ضيا�ضة 

�ن�سقاق �ساعر.. �لغاية: "حترير �إ�سر�ئيل من �إم�ساك نتنياهو بخّناقها"!

�ضباح  �مل�ضتوطنني،  ع�ر�ت  �قتحم 
باحات   ،15/12/2020 �لثاثاء  �أم�ص 
�مل�ضجد �الأق�ضى �ملبارك، و�أدو� طقو�ضا 
قو�ت  من  م�ضددة  بحماية  تلمودية 

�الحتال.
من  �أكر  �أن  مقد�ضية  م�ضادر  و�أفادت 
معاهد  طلبة  بينهم  م�ضتوطنا   196
خمابر�ت،  وعنا�ر  متطرفة  يهودية 
يف  �الأق�ضى  �مل�ضجد  باحات  �قتحمو� 
�القتحامات  من  �ل�ضباحية  �لفرتة 
�أن  �إىل  �مل�����ض��ادر  �ليومية.ولفتت 
تو��ضل  �مل�ضتوطنني  من  جمموعة 
�لتو�يل  على  �لثاين  لليوم  حماوالتها 
د�خل  �إىل  �ليهودي"  "�ل�ضمعد�ن  �إدخال 
فيما  �ملبارك،  �الق�ضى  �مل�ضجد  باحات 
�لليلة  �مل�ضتوطنني  من  جمموعة  قامت 
باب  مدخل  يف  كبري  �ضمعد�ن  بو�ضع 
�رطة  من  �ضباط  �الأ�ضباط.و�عتدى 
�مل�ضجد  حر��ص  رئي�ص  على  �الحتال 
بعد  باالعتقال  وه���ددوه  �الأق�����ض��ى 
�عرت��ضه على م�ضار �ملقتحمني؛ وذلك 
�ملقتحمة  �ملجموعات  تغيري  ب�ضبب 
للم�ضار �ملعتاد مل�ضار �آخر جديد.و�قتحم 
من  �ل�رقية  �ملنطقة  �مل�ضتوطنون 
�مل�ضجد �الأق�ضى، وطالبو� بتمديد فرتة 

قام  فيما  �إ�ضافية،  ل�ضاعة  �القتحامات 
م�ضتوطنون بالغناء عند باب �ل�ضل�ضلة 

�أثناء خروجهم من �مل�ضجد �الق�ضى.
 و�أغ��ل��ق��ت ق����و�ت �الح���ت���ال ب��اب 
�ل�ضباحية  �لفرتة  �نتهاء  بعد  �ملغاربة 
لاقتحامات �ليومية و�لتي تركزت يف 
و�ملنطقة  �لرحمة  باب  م�ضلى  منطقة 

�ل�رقية من �مل�ضجد �الأق�ضى.
�ضمن  �مل�ضتوطنني  �قتحامات  وتاأتي 
تهدف  بها  يقومون  دوري��ة  ج��والت 
�ملقد�ضة  �ملدينة  يف  �ل��و�ق��ع  لتغيري 

و�مل�ضجد �الأق�ضى �ملبارك.
�لليكود  ح��زب  يف  �أع�����ض��اء  وك���ان 
�الحتال  دول��ة  يف  �ملتطرف  �ليميني 
ويطالبون  لنتنياهو  ر�ضالة  �أر�ضلو�  قد 
و�إ�ضاءة  و�ضع  وبت�ضهيل  بال�ضماح 
�ضمعد�ن عيد "�حلانوكاة" د�خل �مل�ضجد 
�الأق�ضى �ملبارك.و�ضبق �أن مددت قو�ت 
للم�ضتوطنني  �ملا�ضي  �ل�ضهر  �الحتال 
ن�ضف �ضاعة �إ�ضافية �ضمن �قتحامات 
�لفرتة �مل�ضائية، لت�ضبح ما بني �ل�ضاعة 
من  بداًل   2:00 �ل�ضاعة  حتى   12:30
�لدعو�ت  1:30.وتتو��ضل  �ل�ضاعة 
لعموم �مل�ضلمني يف �لد�خل �لفل�ضطيني 
ي�ضتطيع  ومن  �لقد�ص  و�أه��ايل  �ملحتل 

�ل�ضفة  �ضكان  من  لاأق�ضى  �لو�ضول 
نحو  �لرحال  �ضد  تكثيف  �إىل  �لغربية، 
و�إع��م��اره  �مل��ب��ارك  �الأق�ضى  �مل�ضجد 
بامل�ضلني و�ملر�بطني، �إف�ضال ملخططات 
�ضدر  دوري  تقرير  �مل�ضتوطنني.ويف 
حما�ص  حلركة  �الإعامي  �ملكتب  عن 
ق��و�ت  �رت��ك��اب  ر���ض��د  �ل�ضفة  يف 
�الحتال )2050( �نتهاكا بحق �ل�ضعب 
�ل�ضفة  يف  و�أر���ض��ه  �لفل�ضطيني 
�ضهر  خال  �ملحتلة  و�لقد�ص  �لغربية 
�ملا�ضي.ور�ضد  ثاين  نوفمرب/ت�رين 
�لعبادة  دور  على  �عتد�ء   )24( �لتقرير 

�مل�ضتوطنني  عدد  وبلغ  و�ملقد�ضات، 
�لذي �قتحمو� �مل�ضجد �الأق�ضى )1361( 

م�ضتوطنا، بحماية قو�ت �الحتال.
 )10( �الحتال  ق��و�ت  و�أب��ع��دت  كما 
وعن  �ل�ضكن  �أم��اك��ن  عن  مو�طنني 
�مل�ضجد �الأق�ضى، بينهم حر��ص للم�ضجد 
�أوقاف  د�ئرة  �الأق�ضى ونائب مدير عام 
يف  �ملخطوطات  مركز  ومدير  �لقد�ص 
�مل�ضجد �الأق�ضى.وتعترب مناطق �لقد�ص 
تعر�ضا  �الأك��ر  �لله،  ور�م  و�خلليل 
 ،348( بو�قع  �الإ�ر�ئيلية  لانتهاكات 

276، 265( �نتهاكا على �لتو�يل.

بعد و�سع �سمعد�ن �أمام باب �ل�سباط..متطرفون 
يو��سلون �قتحامهم لباحات �لأق�سى

�أخبار فل�سطني

قال نادي �الأ�ضري  �إن �الأ�ضرية �ملقد�ضية 
عامها  �أم�ص  يوم  دخلت  �حل�ضيم  �أماين 
�ضجون  يف  �ل��ت��و�يل  على  �خلام�ص 

�الحتال �الإ�ر�ئيلي. 
�الأ�ضرية  �أن  �إىل  �الأ�ضري  نادي  ولفت 
يف  �ُعتقلت  لطفلني،  �أّم  وهي  �حل�ضيم 
�أثناء   ،2016 دي�ضمرب  من  �ل�13  تاريخ 

"قلنديا"  حاجز  عند  ل�ضيارتها  قيادتها 
�لنار  �إط��اق  بعد  وذل��ك  �لع�ضكري، 

على �ضيارتها. 
حينه،  يف  ميد�ين  لتحقيٍق  وتعر�ضت 
حتقيق  مركز  �إىل  نقلها  قبل  وذل��ك 
بحقها  �ضدر  والحقًا  "�مل�ضكوبية"، 
�ضنو�ت،   )10( ومدته  جائر�ً  ُحكمًا 

وذلك بعد �أكر من 20 جل�ضة حمكمة 
�الحتال  حمكمة  وكانت  لها.  عقدت 
�ملا�ضي،  ف��رب�ي��ر  �ضباط/  �ضهر  يف 
�أجل  من  ُق��دم  ��ضتئناف  رف�ضت  قد 
�ليوم يف  تخفي�ص مدة حكمها. وتقبع 
رفيقاتها  جانب  �إىل  "�لد�مون"  �ضجن 

�الأ�ضري�ت. 

�أّم لطفلني وحمكومة بال�ّسجن 10 �سنو�ت

�لأ�سرية �جلريحة 
�سروق دويات

 )1997 - 2020م(
ة  �ضري الأ � -
 - : �ضية ملقد �
�ضاح  �روق 

دويات بر�هيم  �إ
�ملياد:-  تاريخ   -

13/8/1997م
قامة  �الإ مكان   -
باهر  �ضور   -:
�لغربية  �ل�ضفة 
�لقد�ص    حمافظة 

عزباء �الجتماعية:-  -�حلالة 
من  �الأ�ضرية  عائلة  تتكون  �لفا�ضلة:-   �لعائلة   -
�لرتتيب  يف  �روق  �الأ�ضرية  وتاأتي  م  و�الأ �الأب 
 9 من  �ملكونة  بالعائلة  �إخوتها  بني  �خلام�ص 

نفار. �أ
�روق  �الأ�ضرية  تلقت  �لعلمي:-  �ملوؤهل   -
و�لثانوية  و�الإعد�دية  �البتد�ئية  در��ضتها 
بلدة  �ل�ضديق  بكر  بو  �أ بنات  مدر�ضة  يف  �لعامة 
مبعدل  �لعامة  �لثانوية  يف  وتفوقت  باهر  �ضور 
�لفر�ضة  مينحها  مل  �الحتال  ولكن    ،%  90
�لتحاقها   رغم   �جلامعي  تعليمها   ملتابعة 
"تخ�ض�ص  �لرتبية  "كلية  حلم  بيت  بجامعه 

�أوىل. �ضنة  و�جلغر�فيا  �لتاريخ 
7/10/2015م �العتقال:-  تاريخ   -

�لد�مون �العتقال:-  مكان   -
�جلهاد  حلركة  �النتماء  ليها:-  �إ �ملوجه  �لتهمة   -

�ضهيوين م�ضتوطن  طعن  حماولة  �الإ�ضامي، 
 80 بقيمة  مالية  وغر�مة   " "16عامًا  �حلكم:- 
ورف�ضت   25/12/2016 بتاريخ  �ضيكل  �لف 
و�لنطق  حماكمه  �آخر  ثناء  �أ للقا�ضي  �العتذ�ر 

حماكمة  جل�ضة   25 من  �أكرت  بعد  باحلكم 
�الحتال  ميعن  وظامل:  تع�ضفي  �إجر�ء 
�الأ�ضرية  بحق  �إجر�مه  مو��ضلة  يف  �ل�ضهيوين 
زيارة  من  �الحتال  حرمها  وقد  �روق  �جلريحة 
�إ�ضابتها   رغم  لاعتقال  �الأوىل  �لفرتة  يف  ذويها 
�الأ�ضرية  و�لده  بر�هيم  �إ م  و�أ �الأمني"  "�ملنع  بحجة 
حياة  على  و�خلوف  �لقلق  ينتابها  �روق  �جلريحة 
معها  و�لتو��ضل  �أخبارها  �نقطاع  جر�ء  �بنتها 
ملخالطتهن  �أ�ضري�ت  ثاث  مع  عزلها  �إعان  منذ 

"�لد�مون" �ضجن  عيادة  يف  ��ر�ئيلي  ممر�ص 
دويات    �روق   -: �الأ�ضرية  �عتقال   -

�روق  �لفتاة  تكن  مل   7/10/2015 يوم  يف 
كانت  عندما  عاما   18 �ل�  �أكملت  قد 
�عرت�ضها  حينما  �الأق�ضى  للم�ضجد  متوجه 
عنها  �حلجاب  نزع  حاولو�  حاقدون  م�ضتوطنون 
 4 فاأطلقو�  بحقيبتها  و�ربته  ت�ضدت  نها  �أ �إال 
ب�ربها  وقامو�  ج�ضدها  �أنحاء  على  ر�ضا�ضات 
ن�ضف  �الأر�ص  على  تنزف  وتركوها  وركلها 
هد��ضا  �مل�ضت�ضفى  �إىل  ثرها  �إ على  نقلت  �ضاعة 
ملدة  هناك  بقيت  حيث  مقيدة  وهي  كارم  عني 
جر�حية  عملية  لها  �أجريت  حيث  يام  �أ �أربعة 
للتحقيق  متعبه  وهي  �أخدوها  يومني  وبعد 
من  �ليوم  ذ�ت  يف  حممد  �أخوها  و�عتقلو� 
و�أهلها  و�لبيت  باإخو�نها  تهديدها  ومت  �عتقالها 
وخرجت  �ملحققني  قبل  من  كثرية  وتهديد�ت 
لاأ�ضرية  �ل�ضحية  �حلالة  )�روق(  �الأ�ضرية 
خم�ص  مرور  ،رغم  دويات  �روق  �جلريحة:- 
�الحتال  �ضجون  يف  �عتقالها  على  �أعو�م 
�ملقد�ضية  �جلريحة  �الأ�ضرية  ماز�لت  �ل�ضهيوين 
ب�ضبب  و�الأوجاع  �الآالم  من  تعاين  �روق 
�خرتق  �لذي  �لر�ضا�ص  عن  �لناجمة  �الإ�ضابات 
لها  خ�ضعت  �لتي  �جلر�حية  و�لعملية  ج�ضدها 

. �الحتال  م�ضت�ضفيات  يف 
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يف �أول خطاب بعد �إعالن فوزه 

بايدن يهاجم تر�مب ب�سدة ويوؤكد �أن �لدميقر�طية 
�نت�سرت باأمريكا 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

�ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  ولفت 
�ال�ضتياء  الأح��د  ميكن  “ال  ن��ه  �أ �إىل 
و�ل�ضعب  �أمريكا  يف  �ل�ضلطة  على 
“ت�ضويت  و�أ�ضاف:  مينحها”.  من  هو 
�أن  �ليوم  �أظهر  �النتخابي  �ملجمع 
رغم  بكثافة  �ضوتو�  �الأمريكيني 
ح�ضلنا  وقد  كورونا،  فريو�ص  جائحة 
�ملجمع  �أ���ض��و�ت  م��ن   306 ع��ل��ى 
�لذي  ذ�ت��ه  �لعدد  وه��و  �النتخابي، 
 .”2016 يف  تر�مب  عليها  ح�ضل 
مليون   81 م��ن  “�أكر  ب��اأن  ف���اد  و�أ
كاماال  ولنائبته  له  �ضوتو�  �أمريكي 
“حملة  ب��اي��دن:  وق���ال  هاري�ص”. 
�لق�ضايا  ع�����ر�ت  ث���ارت  �أ ت��ر�م��ب 
ب��اأن  م��رة  ك��ل  يف  �ضمعت  لكنها 
لها،  �ضا�ص  �أ ال  �لق�ضائية  دعو�ها 
بفوزي  تر�مب  يعرتف  �أن  ونتمنى 
نه  “�أ �إىل  �ضار  و�أ �النتخابات”.  يف 

والية  يف  �الأ���ض��و�ت  ف��رز  �إع��ادة  مت 
تاأكد  ذلك  ورغم  مر�ت   3 جورجيا 
�ملنتخب،  �لرئي�ص  و�أكد  بها”.  فوزه 
د�رة  �إ يف  ك��ب��ار  �أن”م�ضوؤولني 
�النتخابات،  بنز�هة  �ضهدو�  تر�مب 
م���ن  �الأ د�رة  �إ رئ��ي�����ص  بينهم  م��ن 
�ضفحة  “بطي  وطالب  �ل�ضيرب�ين”. 
�الأمريكيني  ج��ر�ح  مل��د�و�ة  �ملا�ضي 
و�إعادة  كورونا  لفريو�ص  و�لت�ضدي 

�لرئي�ص  وتذكر  �القت�ضاد”.  بناء 
�أمريكي  ل��ف  �أ  300 وف��اة   �ملنتخب 
مب��زي��د من  ف��ريو���ص ك��ورون��ا  ج���ر�ء 
الأ�ر  و�لدعم  �لتعازي  مقدما  �حلزن،  
�أن  على  ب��اي��دن  و���ض��دد  �ل�ضحايا. 
جائحة  �ضتتجاوز  �ملتحدة  “�لواليات 
بني  بالرت�بط  �ل�ضعاب  وكل  كورونا 
�ضيكون  ن��ه   �أ �إىل  م�ضري�  �ل�ضعب، 
ذلك  يف  مبن  �الأمريكيني  كل  رئي�ص 

�لرئي�ص  و�ختتم  له”.  ي�ضوتو�  مل  من 
�لعمل  ن��ب��د�أ  �أن  “يجب  �ملنتخب، 
�ضا�ص  �أ على  بلدنا  بناء  الإعادة  �جلاد 
يف  �النتخابي  �ملجمع  كان  �ضلب”. 
�الثنني،  م�ضاء  �أكد  �ملتحدة،  �لواليات 
جو  �لدميقر�طي  �ملر�ضح  فوز  ر�ضميا 
�نتخابات  يف  �أمريكا  برئا�ضة  بايدن 
 302 على  بايدن  جو  وح�ضل   .2020
مقابل  �النتخابي  �ملجمع  من  �ضوت 
تر�مب  دونالد  للرئي�ص  �ضوتا   232
على  وبناء  بالرئا�ضة.  ر�ضميا  ليفوز 
ح�ضل  �لثاين  نوفمرب/ت�رين  نتائج 
�ملجمع  يف  �أ���ض��و�ت   306 ب��اي��دن 

لرت�مب.  232 مقابل 
دونالد  �لرئي�ص  حملة  تنتهي  وبذلك 
�نتخابات  يف  خ�ضارته  لقلب  تر�مب 
حيث  نوفمرب/ت�رين،  من  �لثالث 
�النتخابات  نتائج  يف  م��ر�ر�  �ضكك 
�لنتيجة  لقلب  �لطرق  بكل  و�ضعى 

�النتخابي. �ملجمع  يف 

�أن  موؤكد�  �ملتحدة،  �لوليات  �نت�سرت يف  �لدميقر�طية  �أن  �لثالثاء،  �أم�س  بايدن،  �ملنتخب جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �أعلن 
لل�سلطة. �ل�سلمي  �لنتقال  يف  للعامل  قدوة  بالده 

ي��ط��ايل  ق���ال رئ��ي�����ص �ل����وزر�ء �الإ
ن�رت  مقابلة  يف  كونتي  جوزيبي 
يف  حم��اك��م��ة  �إج����ر�ء  �إن  �ل��ث��اث��اء 
�لطالب  وم��ق��ت��ل  �خ��ت��ف��اء  ق�ضية 
ي���ط���ايل ج��ول��ي��و ري��ج��ي��ن��ي يف  �الإ
للو�ضول  “و�ضيلة  ميثل  �لقاهرة 
�أن  �ملتوقع  من  �لتي  �حلقيقة  �إىل 
مدعون  وك��ان  �ضادمة”.  ت��ك��ون 
�خلمي�ص  ي��وم  قالو�  قد  �إيطاليون 
�ضباط  �أربعة  �تهام  يعتزمون  نهم  �إ
بلعب  �مل�رية  �الأمن  باأجهزة  كبار 
ريجيني  و�ختفى  �لق�ضية.  يف  دور 
ماج�ضتري  طالب  وهو  عاما(،   28 (
�لقاهرة  يف  كمربيدج،  جامعة  يف 
 .2016 �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  يف 
�أ�ضبوع  نحو  بعد  جثته  على  وُعر 

نه  �أ �ل�رعي  �لطب  فح�ص  و�أظهر 
وقال  موته.  قبل  للتعذيب  تعر�ص 
“هذه  �ضتامبا  ال  ل�ضحيفة  كونتي 
نفو�ضنا  يف  �حل���زن  تثري  �لق�ضة 
�لق�ضائية  �ضلطاتنا  �الآن  لكن 
حقيقية  حماكمة  حماكمة…  �ضتبد�أ 
هي  �ملحاكمة  هذه  بها.  وُيعتد  وجادة 
�لتي  �حلقيقة  �إىل  للو�ضول  �لو�ضيلة 
تكون  �أن  �الأ�ضف  مع  �ملتوقع  من 

�ضادمة”.
كانت  ذ�  �إ عما  �ل  ���ض��وؤ على  ورد� 
من  �ضفريها  �ضحب  �ضتبحث  �إيطاليا 
ريجيني  و�لد�  طالب  مثلما  �لقاهرة 
�أهم  �ملحاكمة  �إن  كونتي  قال  مر�ر�، 

�خلطوة. هذه  �تخاذ  من 
ق/د

�لرئي�ص  نائب  �أوق��ط��اي  �د  ف��وؤ �أك��د 
�الأمريكية  �لعقوبات  �أن  �لرتكي، 
ب��اده  ت�ضميم"  م��ن  "�ضتزيد 
من  تتخذها،  �لتي  �خلطو�ت  على 
�لقومية  م�ضاحلها  "حماية  �أج��ل 
تغريدة  ويف  �لدفاعية".  و�ضناعاتها 
نه  �أ على  �أوقطاي  �ضدد  "تويرت"،  عرب 
�أن  كان  بلد  �أي  لعقوبات  ميكن  "ال 
�ل�ضامخ"،  تركيا  موقف  على  ثر  توؤ
فر�ص  ب���اده  رف�����ص  ع��ن  م��ع��رب��ا 
عليها  عقوبات  �ملتحدة  �لواليات 
"�إ�ص- منظومة  �ر�ئها  خلفية  على 

�لرو�ضية. �لدفاعية   "400

�ل��ع��ق��وب��ات  "قر�ر  و�أ�����ض����اف: 
ت�ضميمنا  من  �ضيزيد  �الأمريكي 
من  نتخذها  �لتي  �خل��ط��و�ت  على 
�لقومية  م�ضاحلنا  ح��م��اي��ة  �أج���ل 
قيادة  حتت  �لدفاعية  و�ضناعاتنا 
�أردوغان".  طيب  رج��ب  رئي�ضنا 
ندين  ذ  �إ ننا  "�إ �أوق��ط��اي:  وت��اب��ع 
ندعوها  ننا  فاإ �الأمريكية  �لعقوبات 
يف  �خل��ط��اأ  ه��ذ�  ع��ن  �ل��رج��وع  �إىل 
�أي  لعقوبات  ميكن  ال  وقت..  �أ�رع 
تركيا  موقف  على  ثر  يوؤ �أن  كان  بلد 

. ل�ضامخ" �
ق/د

�ل�ضود�نية  �خلارجية  وز�رة  �أعربت 
م�ضاعدي  ل��ت��ق��دم  ���ض��ف��ه��ا  �أ ع��ن 
بال�ضفارة  �لع�ضكري  �مللحق 
�ل�ضيا�ضي  باللجوء  ل��ن��دن،  يف 
�ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 
“�ضود�ن  لوكالة  ووفقا  عملهما. 
يف  ج��دل  ���ض��اد  فقد  تريبيون”، 
م�ضاعدي  ت��ق��دم  ث��ر  �إ �ل�����ض��ود�ن 
�مل��ل��ح��ق �ل��ع�����ض��ك��ري ب�����ض��ف��ارة 
�للجوء  بطلب  لندن  يف  �خلرطوم 
ظل  يف  بريطانيا،  يف  �ل�ضيا�ضي 
كفلت  �ل��ت��ي  �الن��ت��ق��ال  حكومة 

و�ل�ضيا�ضية. �لعامة  �حلريات 
�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وق����ال����ت 
�أن  :”نود  بيان،  يف  �ل�ضود�نية، 
ن���ه ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ف��رتة  ن��و���ض��ح �أ
�مللحق  م�ضاعدي  من  �ثنني  عمل 
�ل�ضود�ن  ب�ضفارة  �لع�ضكري 
�آب/ ن��ه��اي��ة  يف  ل���ن���دن،  يف 
ت�ضوية  وبعد  �ملا�ضي،  �أغ�ضط�ص 
تذ�كرهما  وت�ضلم  م�ضتحقاتهما 

ق��ام  �ل�������ض���ود�ن،  �إىل  ل��ل��ع��ودة 
�لعودة  رف�ضهما  باإعان  �ملعنيان 
�للجوء  ط��ل��ب  ع��ل��ى  وع��زم��ه��م��ا 
:”تاأ�ضف  و�أ�ضافت  �ل�ضيا�ضي”. 
م�ضاعدي  التخاذ  �خلارجية  وز�رة 
�ملذكورين  �لع�ضكري  �مللحق 
�ملعني  �ل�ضخ�ضي  ق��ر�ره��م��ا 
�لعامة  لاعتبار�ت  تقدير  دون 
�لتي  �لر�ضمية  بالوظيفة  �ملتعلقة 

ديانها”. يوؤ كانا 
�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وت��ع��ه��دت 
جميع  �لتز�م  “تاأكيد  على  بالعمل 
و�ل�ضو�بط  بالنظم  فيها  �لعاملني 
نافية  �ل�ضلة”،  ذ�ت  و�العتبار�ت 
�الآخرين  �لعاملني  من  �أي  تقدم 
على  �حل�ضول  بطلب  �ل�ضفارة  يف 
على  وموؤكدة  �ل�ضيا�ضي،  �للجوء 
�ل�ضفارة  فى  �لعاملني  “جميع  �أن 
�ملوكلة  و�جباتهم  د�ء  باأ يقومون 

ليهم”. �إ
ق/د

�لرو�ضية،  �ل�ضحة  وز�رة  �أعلنت 
�لتطعيم  حمات  �نطاق  �لثاثاء، 
جميع  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  �ضد 
�ل�ضحة  وزير  وقال  �لباد.  �أنحاء 
مور��ضكو،  ميخائيل  �لرو�ضي، 
مت  �ل��ذي��ن  ���ض��خ��ا���ص  �الأ ع���دد  �إن 
فريو�ص  �ضد  باللقاح  تطعيهم 
�ضخ�ص  �آالف   28.5 بلغ  كورونا 
ثناء  �أ مور��ضكو،  وقال  �الآن.  حتى 
�حلكومي  �لتن�ضيق  جمل�ص  �جتماع 

�لعدد  �إن  كورونا،  فريو�ص  ملكافحة 
�لتي  �لطبية  للمنظمات  �الإجمايل 
مناطق  يف  �لتطعيم  يف  ت�ضارك 
�أن  و�أ�ضاف   .1229 يبلغ  رو�ضيا 
يف  طبية  منظمة   90 من  يقرب  ما 
�ضحنات  تت�ضلم  رو�ضيا  مناطق 
توزيعها  على  وت�ضهر  �للقاح  من 
على  ت�����رف  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ر�ك��ز، 

. لتطعيم �
ق.د

�للبناين  �ل��ربمل��ان  رئ��ي�����ص  ق���ال 
ن�رت  ت�ريحات  يف  بري  نبيه 
ت�ضكيل  �إىل  �لطريق  �إن  �لثاثاء 
م�ضدود  جديدة  لبنانية  حكومة 
يتمكن  �أن  ياأمل  لكنه  بالكامل 
مي��ان��وي��ل  �ل��رئ��ي�����ص �ل��ف��رن�����ض��ي �إ
يف  �مل�ضاعدة  تقدمي  من  ماكرون 
يتمكن  ومل  �مل��رت��ق��ب��ة.  زي��ارت��ه 
�التفاق  من  �ملنق�ضمون  �ل�ضا�ضة 
منذ  جديدة  حكومة  ت�ضكيل  على 
بعد  ��ضتقالتها  �حلكومة  قدمت  �أن 
�لر�بع  ي��وم  ب��ريوت  مرفاأ  �نفجار 
�إىل  �أدى  �لذي  �آب  �أغ�ضط�ص  من 
�القت�ضادية  لبنان  �أزم��ة  تفاقم 
حكومة  غياب  يف  �خلانقة  و�ملالية 

�لباد. تقود 
�جلمهورية  ل�ضحيفة  ب��ري  وق��ال 
وال  �لنفق  يف  “دخلنا  �للبنانية 
لقد  منه.  �ضنخرج  كيف  �أع���رف 
لها،  ي��رث��ى  ح���ال  يف  �أ���ض��ب��ح��ن��ا 
و�ل��و���ض��ع �حل��ك��وم��ي م�����ض��دود 
رئ��ي�����ص  وك�����ض��ف  بالكامل”. 
�حلريري  �ضعد  �ملكلف  �ل���وزر�ء 
خافاتهما  عون  مي�ضال  و�لرئي�ص 
ب�����ض��اأن ت�����ض��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ة يف 
فيها  تبادال  �الثنني  �أم�ص  بيانني 

ت�ضكيل  بتعطيل  �الت��ه��ام��ات 
وهو  ب��ري  وق��ال  جديدة.  حكومة 
�ل�ضيعية  �لله  حزب  جلماعة  حليف 
هذ�  ملاذ�  ّما  “�أ ير�ن  �إ من  �ملدعومة 
�جلو�ب  ّن  �أ فبالتاأكيد  �الن�ضد�د؟ 
ه���و ل���دى رئ��ي�����ص �جل��م��ه��وري��ة 
�لله  �ضاء  و�إن  �ملكّلف،  و�لرئي�ص 
�ميانويل  �لفرن�ضي  �لرئي�ص  يتمّكن 
يف  �ضيئًا  يفعل  �أن  من  م��اك��رون 
�ضوى  علينا  وما  �ملقبلة،  زيارته 

ننتظر”. �أن 
لبنان  ماكرون  يزور  �أن  �ملقرر  ومن 
ثالث  �ل�ضهر يف  هذ�  يف وقت الحق 
�ملرفاأ  �نفجار  منذ  بها  يقوم  زيارة 
�القت�ضادية.  �الأزم��ة  فاقم  �ل��ذي 
عن  �لناجت  �القت�ضادي  و�النهيار 
د�رة  �الإ و�ضوء  �لف�ضاد  من  عقود 
ي�ضهدها  �أزم��ة  ���ض��و�أ  �أ يف  ت�ضبب 
�لتي  �الأهلية  �حل��رب  منذ  لبنان 

1975 و1990. بني  د�رت رحاها 
وب��ع��د �الن��ف��ج��ار ق���اد م��اك��رون 
�للبنانيني  �لزعماء  حلمل  �جلهود 
جديدة  حكومة  على  �التفاق  على 
ت�ضمح  �إ�ضاحات  تنفيذ  ميكنها 

�لدولية. �مل�ضاعد�ت  بعودة 
�لفرن�ضي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 

�النهيار  �إن  دري��ان  لو  ي��ف  �إ ج��ان 
لبنان  يف  و�القت�ضادي  �ل�ضيا�ضي 
تايتانيك  �ل�ضفينة  غ��رق  ي�ضبه 
�لتي  �ملو�ضيقى  دون  فقط  ولكن 
ظلت  �ملو�ضيقية  �لفرقة  �أن  ُيعتقد 

�ل�ضفينة. غرق  ثناء  �أ تعزفها 
نبيه  �للبناين  �لربملان  رئي�ص  قال 
�ليوم  ن�رت  ت�ريحات  يف  بري 
ت�ضكيل  �إىل  �لطريق  �إن  �لثاثاء 
م�ضدود  جديدة  لبنانية  حكومة 
يتمكن  �أن  ياأمل  لكنه  بالكامل 
مي��ان��وي��ل  �ل��رئ��ي�����ص �ل��ف��رن�����ض��ي �إ
يف  �مل�ضاعدة  تقدمي  من  ماكرون 
يتمكن  ومل  �مل��رت��ق��ب��ة.  زي��ارت��ه 
�التفاق  من  �ملنق�ضمون  �ل�ضا�ضة 
منذ  جديدة  حكومة  ت�ضكيل  على 
بعد  ��ضتقالتها  �حلكومة  قدمت  �أن 
�لر�بع  ي��وم  ب��ريوت  مرفاأ  �نفجار 
�إىل  �أدى  �لذي  �آب  �أغ�ضط�ص  من 
�القت�ضادية  لبنان  �أزم��ة  تفاقم 
حكومة  غياب  يف  �خلانقة  و�ملالية 
ل�ضحيفة  بري  وقال  �لباد.  تقود 
يف  “دخلنا  �للبنانية  �جلمهورية 
�ضنخرج  كيف  �أع��رف  وال  �لنفق 
يرثى  حال  يف  �أ�ضبحنا  لقد  منه. 
م�ضدود  �حلكومي  و�لو�ضع  لها، 

لكامل”. با
�ملكلف  �ل��وزر�ء  رئي�ص  وك�ضف 
مي�ضال  و�لرئي�ص  �حلريري  �ضعد 
ت�ضكيل  ب�ضاأن  خافاتهما  ع��ون 
�الثنني  �أم�ص  بيانني  يف  �حلكومة 
بتعطيل  �التهامات  فيها  تبادال 

جديدة. حكومة  ت�ضكيل 
وقال بري وهو حليف جلماعة حزب 
ير�ن  �إ من  �ملدعومة  �ل�ضيعية  �لله 
فبالتاأكيد  �الن�ضد�د؟  هذ�  ملاذ�  ّما  “�أ
رئ��ي�����ص  ل���دى  ه���و  �جل����و�ب  ّن  �أ
�ملكّلف،  و�ل��رئ��ي�����ص  �جل��م��ه��وري��ة 
�لرئي�ص  يتمّكن  �لله  �ضاء  و�إن 
�أن  من  ماكرون  �ميانويل  �لفرن�ضي 
وما  �ملقبلة،  زيارته  يف  �ضيئًا  يفعل 

ننتظر”. �أن  �ضوى  علينا 
لبنان  ماكرون  يزور  �أن  �ملقرر  ومن 
ثالث  �ل�ضهر يف  هذ�  يف وقت الحق 
�ملرفاأ  �نفجار  منذ  بها  يقوم  زيارة 
�القت�ضادية.  �الأزم��ة  فاقم  �ل��ذي 
عن  �لناجت  �القت�ضادي  و�النهيار 
د�رة  �الإ و�ضوء  �لف�ضاد  من  عقود 
ي�ضهدها  �أزم��ة  ���ض��و�أ  �أ يف  ت�ضبب 
�لتي  �الأهلية  �حل��رب  منذ  لبنان 

1975 و1990. بني  د�رت رحاها 
ق/د

�ل�ضابق  �ملوريتاين  �لرئي�ص  مثل 
حم��م��د ول���د ع��ب��د �ل��ع��زي��ز، �ل��ي��وم 
م����ام ���رط��ة �جل��ر�ئ��م  �ل��ث��اث��اء، �أ
للتحقيق  و�مل��ال��ي��ة   �الق��ت�����ض��ادي��ة 
فيها  تورط  ف�ضاد"،  حول"�ضبهات 
قد  كان  للباد،  حكمه  فرتة  خال 
تقريره  �ضدر  برملاين  حتقيق  ثارها  �أ
وك�ضفت  �ملا�ضي.  يوليو  �لنهائي 
ولد  �أن  موريتانية  �إع��ام  و�ضائل 
ال�ضتدعاء  ��ضتجاب  �لعزيز،  عبد 
د�رة  �إ يف  �أمامها  ومثل  �ل�رطة، 
�ليوم  بنو�ك�ضوط،  �لوطني  �الأمن 
�ل��ث��اث��اء. وك��ان��ت ���رط��ة �جل��ر�ئ��م 
يام  �الأ خال  ��ضتدعت  �القت�ضادية، 
يف  �الأ�ضبق  �الأول  �لوزير  �الأخ��رية، 
يحيى  �لعزيز،  عبد  ول��د  حكومة 
�ل�ضابق  �ل�ضيد  ووزير  حدمني،  ولد 
وبع�ص  �����روق���ه،  ول���د  �ل��ن��اين 
نظام  يف  عملو�  �لذين  �مل�ضوؤولني 
حول  ال�ضتجو�بهم  �ل�ضابق؛  �لرئي�ص 
�لذي  �ملجال  يف  كل  نف�ضها  �مللفات 

. يعنيه
�ملويتانية  �ل�رطة  �أن  بالذكر  وجدير 
ثاث  �ل�ضابق  �لرئي�ص  ��ضتجوبت 
يف  �آخ��ره��ا  كانت  متفاوتة،  م��ر�ت 
خال  و�حتجز  �ملا�ضي،  �ضبتمرب 
�أ�ضبوع  لقر�بة  �الأول  �ال�ضتجو�ب 

�لوطني. �الأمن  د�رة  �إ مباين  د�خل 
ورف�������ص �ل��رئ��ي�����ص �مل��وري��ت��اين 
�لتجاوب  �ضابق،  وقت  يف  �ل�ضابق، 
عن  �الإجابة  ورف�ص  �ملحققني،  مع 
معه  ”�لتحقيق  �أن  معترب�  �ضئلتهم،  �أ
بح�ضانة  متم�ضًكا  ق��ان��وين،  غ��ري 
كرئي�ص  له  مينحها  �لد�ضتور  �إن  يقول 
من  ��ضتجو�به  و�أن  للباد،  �ضابق 
�ل�ضامية  �لعدل  حمكمة  �خت�ضا�ص 
قانونها  على  �لربملان  �ضادق  �لتي 
حتى  ت�ضكل  مل  ولكنها  �لتنظيمي، 
ود�ضتورًيا  قانونًيا  جداًل  ولكن  �الآن. 
�ل�ضابق،  �لرئي�ص  ح�ضانة  حول  يثور 
طرف  من  ��ضتجو�به  متنع  كانت  و�إن 
وكان  ف�ضاد.  �ضبهات  حول  �ل�رطة، 

حتقيًقا  �أجرى  قد  �ملوريتاين  �لربملان 
وحتى  �ملا�ضي  يناير  م��ن  ��ضتمر 
�أحيل  بتقرير  �نتهى  �ملا�ضي،  يوليو 
نها  �إ ق��ال  م��ا  ك�ضف  �ل��ع��د�ل��ة،  �إىل 
ولد  ��ضم  فيها  ورد  ف�ضاد  عمليات 
�مل�ضوؤولني  من  وع��دد  �لعزيز  عبد 
مقربني  �إىل  باالإ�ضافة  و�ل���وزر�ء، 
�ل�ضابق.  �لرئي�ص  م��ن  �جتماعًيا 

�القت�ضادية  �جلر�ئم  �رطة  وجتري 
�لبحث  �ملا�ضي،  يوليو  منذ  و�ملالية، 
�لتي  �ملعطيات  ح��ول  �الب��ت��د�ئ��ي 
ومن  �ل��ربمل��اين،  �لتقرير  ك�ضفها 
حم�رها  �ل�رطة  حتيل  �أن  �ملنتظر 
»�لتحقيق  ذلك  بعد  ليبد�أ  �لنيابة  �إىل 

�لدعوى«. »حفظ  �أو  �جلنائي«، 
ق.د

�لأزمات �ل�سيا�سية و�لقت�سادية تتعقد �أكرث يف لبنان و�ل�سا�سة منق�سمون

مثول �لرئي�س �ملوريتاين �ل�سابق �أمام �سرطة �جلر�ئم جمدد�

رئي�س وزر�ء �إيطاليا يوؤكد: 

�حلقائق �لتي �ستظهر يف ق�سية قتل 
ريجيني يف م�سر �ستكون “�سادمة”

نائب �أردوغان يرد على �لعقوبات 
�لأمريكية

يقدمان ب�سورة مفاجئة طلب �للجوء �ل�سيا�سي يف بريطانيا 
و�خلرطوم تاأ�سف

قن�سليان �سود�نيان رفيعا �مل�ستوى 
يرف�سان �لعودة لبالدهم 

رو�سيا تبد�أ �لتطعيم �سد فريو�س 
كورونا يف جميع �أنحاء �لبالد



12ثقافي
العدد
2149 اإلربعاء 16 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 01 جمادي األولي 1442هـ

و�سط �إجر�ء�ت وقائية �سارمة

جامعة �جلز�ئر 2 حتتفل باختتام �ل�سنة �جلامعية

خليدة كوثر 
---------------- 

بتاوة  �حلفل  فعاليات  �فتتاح  مت 
�حلكيم،  �ل��ذك��ر  م��ن  بينات  ي���ات  �آ
للن�ضيد  �ح��رت�م��ا  �جلميع  وق��ف  ث��م 
�جلامعة  مدير  بعدها  لقى  �أ �لوطني، 
كلمة  بومعيزة  �ل�ضعيد  �ل�ضيد 
�لتعليم  وز�رة  ممثلي  فيها  �ضكر 
ونو�بهم  �جلامعات  وم��در�ء  �لعايل 
�حلفل  يف  متو�جدين  كانو�  �لذين 
 ،1 �جلز�ئر  جامعة  مدير  غر�ر  على 
عن  وممثل   ،3 �جلز�ئر  جامعة  ومدير 
مديري  وك��ذ�  �ل��زو�ر  ب��اب  جامعة 
وممثل   ،2 و�لبليدة  �لبليدة  جامعتي 
�ضكر  كما  �الأمنية،  �ل�ضلطات  عن 

و�لطلبة.  �ضاتذة  �الأ
�لذين  �لطلبة  هناأ  �ملنا�ضبة  وبهذه 
لي�ضلو�  و�ج��ت��ه��دو�  بجد  عملو� 
هناأ  �لوقت  نف�ص  ويف  �ملرتبة،  لهذه 
رتبة  �إىل  ترقو�  �لذين  ���ض��ات��ذة  �الأ
ممويل  و�ضكر  ع��ايل،  تعليم  �ضتاذ  �أ

حلفل. �
على  �لله  يحمد  �أن  يفته  مل  كما 
تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ص  �إطالة 

جيدة. ب�ضحة 
�ل�ضيدة  �لكلمة  ت��ن��اول��ت  بعدها 

�لعامة  �ملفت�ضة  ل��وي��زة  ���ري��ف��ي 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ب���وز�رة 
نيابة  كلمتها  �ألقت  �لتي  �لعلمي، 
عبد  �ضتاذ  �الأ �ل��وزي��ر،  �ل�ضيد  عن 
حتيات  نقلت  وقد  زيان،  بن  �لباقي 
�ل���وزي���ر وك��ذل��ك ت��ه��ان��ي��ه ب��ه��ذه 
�الأ�رة  كل  على  ثنى  �أ كما  �ملنا�ضبة، 
على  قدرتها  ثبتت  �أ �لتي  �جلامعية 
�ل�ضنة  ن��ه��اء  و�إ �لتحديات  جت��اوز 
�لظرف  ه��ذ�  يف  خا�ضة  �جلامعية 
وكذ�  بادنا  تعي�ضه  �لذي  �ل�ضعب 
فريو�ص  جائحة  ب�ضبب  �لعامل  كل 

�مل�ضتجد.  كورونا 
ك��م��ا ه���ن���اأ �ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��خ��رج��ني 
�لرتقية  يف  وفقو�  �لذين  �ضاتذة  و�الأ

�ضتاذية. �الأ لرتبة 
�ل�ضيد  مت��ن��ى  �ل�����ض��ي��اق  ذ�ت  ويف 
�ملجهود�ت  هذه  تذهب  ال  �أن  �لوزير 
يز�ل  ما  �لتحدي  الأن  هباء  �ملبذولة 
�جلامعية  �����رة  �الأ وع��ل��ى  ق��ائ��م��ا 
برفع  �ل�ضعوبات  ه��ذه  م��و�ج��ه��ة 
�إجناح  على  �لعزمية  وتقوية  �لهمة 

2020/2021 �جلامعي  �لدخول 
لقتها  �أ �لتي  �لوزير  كلمة  نهاية  ويف 
لويزة  �ريفي  �ل�ضيدة  عنه  بالنيابة 
�جلامعية  �الأ�رة  يف  ثقته  عن  �أعرب 
�جلامعية  �ل�ضنة  �ن��ط��اق  الإجن���اح 
�ل�ضنة  لهذه  �حل�ضن  �ل�ضري  وك��ذ� 
ي��ن  �أ باخل�ضو�ضية  تتميز  �ل��ت��ي 
م��زدوج  بنمط  �لدر��ضة  �ضتكون 

تدري�ص  وكذلك  ح�ضوري  تدري�ص 
�ضهر  م��ن  ب��د�ي��ة  وه���ذ�  ب��ع��د.  ع��ن 
جويلية  �ضهر  �إىل   2020 دي�ضمرب 

.2021
�ضاتذة  �الأ تكرمي  �حلفل  �ضهد  كما 
رتبة  �إىل  ت��رق��ي��ت��ه��م  مت��ت  �ل��ذي��ن 
خمتلف  م��ن  ع��ايل  تعليم  ���ض��ت��اذ  �أ
�جلامعة. يف  �ملوجودة  �لتخ�ض�ضات 

�ملتفوقني  �لطلبة  تكرمي  �أي�ضا  ومت 
و�لتخ�ض�ضات  �الأطو�ر  خمتلف  يف 
�ضهادة  خلريجي  �لدفعات  و�ئ���ل  �أ
�ملتفوقني  تكرمي  و�أي�ضا  �ملا�ضرت، 
بعدها  تناول  �لدكتور�ه،  طلبة  من 
عن  م��ع��رب��ني  �ل��ك��ل��م��ة  ب��ع�����ض��ه��م 
قدمو�  كما  �لتكرمي،  بهذ�  �ضعادتهم 
�ل�ضبب  كانو�  �لذين  الأهلهم  �ضكرهم 
ين�ضو�  مل  كما  ليه،  �إ و�ضلو�  فيما 
و�لعرفان  �ل�ضكر  عبار�ت  توجيه 

در�ضوهم. �لذين  �ضاتذتهم  الأ
تذكارية  �ضور  باأخذ  �حلفل  و�ختتم 
�إط��ار�ت  رفقة  �ملكرمني  �ضاتذة  لاأ

و�ضيوفها. �جلامعة 
كبري�  ح�ضور�  �حل��ف��ل  ع��رف  وق��د 
الإط�������ار�ت خم��ت��ل��ف �جل��ام��ع��ات 
�لذين  و�لطلبة  و�لعمال  �ضاتذة  ولاأ

�لوقائية. باالإجر�ء�ت  �لتزمو� 

 ،2020  /2019 �ل�سنة �جلامعية  2020 حفل �ختتام  14 دي�سمرب  �لإثنني  �أم�س  2 �سبيحة  �ملحا�سر�ت بجامعة �جلز�ئر  قاعة  �سهدت 
�لأ�سرة �جلامعية. �لعايل ومدر�ء من خمتلف �جلامعات، وكذ�  �لتعليم  ملمثلني من وز�رة  و�سط ح�سور مميز 

ت�ضيري  رقمنة  عملية  �ضتنتهي   
�ل��ق��ادر  "عبد  �جل��ه��وي  �مل�����رح 
بعد  �نطلقت  �لتي  بوهر�ن  علولة" 
ب�ضبب  �لثقايف  �لن�ضاط  ت��وق��ف 
مطلع  مع  كورونا  فريو�ص  جائحة 
��ضتفيد  م��ا  ح�ضب   ،2021 �ضنة 

�لثقافية. �ملوؤ�ض�ضة  هذه  مدير  لدى 
ت�ضيري  رقمنة  عملية  جتاوزت  وقد 
�ل��ق��ادر  "عبد  �جل��ه��وي  �مل�����رح 
ن�ضبة  وع�رنته  بوهر�ن  علولة" 
مر�د  برزه  �أ ما  ح�ضب  �ملائة،  يف   60

. �ضي �ضنو
ثاث  �لعملية  ه��ذه  م�ضت  وق��د 
 " و   " �ملحا�ضبة   " وه��ي  م�ضالح 

فيما   " و"�لربجمة   " �ملديرية  وثائق 
لي�ضمل  �مل�ضعى  هذ�  �ضيتو��ضل 
و   " �لعامة  "�لو�ضائل  م�ضلحتي 
نف�ص  �أ�ضاف  كما   " �مل�ضتخدمني   "

. مل�ضدر �
�لتي  �مل�رح  قاعة  رقمنة  مت  كما 
ي�ضمح  مم��ا  مقعد   500 ل� تت�ضع 
�لذي  �لكر�ضي  باختيار  للجمهور 
تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  وذل��ك  ي��ري��ده 
ل��ك��رتون��ي��ة  و�ع��ت��م��اد �ل��ت��ذك��رة �الإ
�لذي  �ضنو�ضي  �ل�ضيد  وفق  �أي�ضا 
الق��رت�ح  ج��اه��ز  �مل�����رح  "�إن  ق��ال 
�لعرو�ص  مل�ضاهدة  بعد  عن  �حلجز 
�لثقافية  ن�ضطة  �الأ ��ضتئناف  عند 

�إطار  يف  �لعملية  هذه  وتدخل   ."
�خلا�ضة  �جلهوي  �مل�رح  توجهات 
�لتكنولوجيات  و�عتماد  بالع�رنة 
�لذي  �مل�ضوؤول  نف�ص  وفق  �حلديثة 
توقف  فر�ضة  ��ضتغلينا  "لقد  قال 
ب�ضبب  �جل��م��ه��ور  م��ع  �ل��ن�����ض��اط 
�مل�رح  د�رة  �إ رقمنة  يف  كورونا 
نهاية  مع  جاهزة  �ضتكون  و�لتي 
ي��ن��اي��ر م��ن �أج���ل حت��ق��ي��ق �أح�����ض��ن 
."كما  �لثقايف  �لفعل  يف  نوعية 
"عبد  �جل��ه��وي  �مل�����رح  ��ضتغل 
�لظرف  هذ�  بوهر�ن  علولة"  �لقادر 
ور�ضتني  ال���ض��ت��ح��د�ث  �ل�ضحي 
يف  �ملوؤ�ض�ضة  هذه  فناين  لتكوين 

و�جلز�ئري  �لعاملي  �مل�رح  تاريخ 
وفق  �الإجنليزية  �للغة  تعليم  وكذ� 
�الإط��ار  ذ�ت  ويف  �مل�ضوؤول.  ذ�ت 
دليل  باإعد�د  �جلهوي  �مل�رح  قام 
د�ري�����ة  خ��ا���ص ب����االإج����ر�ء�ت �الإ
جاهز�  �ضيكون  �لب�رية  و�مل��و�رد 
وكذ�  �لقادم  فرب�ير  منت�ضف  يف 
و�ضعية  ت�ضخي�ص  عملية  �إط��اق 
بع�ص  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  �ل��ب��ن��اي��ة 
يتم  ذلك  �ضا�ص  �أ وعلى  �لنقائ�ص 
�لثقافة  ل��وز�رة  �ق��رت�ح��ات  تقدمي 
يف  بالنقائ�ص  للتكفل  و�لفنون 
�مل�ضدر. ذ�ت  ح�ضب  وجودها  حالة 

علي  حممد 

و�لفنون،  �لثقافة  وزي��رة  �أج��رت 
�إىل  عمل  زي��ارة  دودة  بن  مليكة 
بالعا�ضمة  �لق�ضبة  بحي  موقعني 
 28 �ل���  �ل��ذك��رى  �إح��ي��اء  مبنا�ضبة 
�ليون�ضكو  م��ن��ظ��م��ة  لت�ضنيف 
�لعاملي  �ل���رت�ث  �ضمن  �حل��ي  ه��ذ� 

. نية ن�ضا لاإ
موقع  �إىل  �ل��وزي��رة  توجهت  وق��د 
ب�ضاحة  ث��ار  �الآ عن  �حلفر  عمليات 
متحف  مبثابة  يعد  �ل��ذي  �ل�ضهد�ء 
جت�ضد  ث��ار  �آ على  يحتوي  مفتوح 
تاريخ  م��ن  �ضنة   2000 م��ن  �أك��ر 
�ل��وزي��رة  تلقت  ح��ي��ث  �لعا�ضمة 
�لعمليات  ه��ذه  ح��ول  ���روح��ات 
حتت   2013 �ضنة  يف  �نطلقت  �لتي 
�لوطني  �ملعهد  ي�ضم  جممع  �إ�ر�ف 
ومعهد  ث����ار  �الآ ع��ل��م  يف  للبحث 
)فرن�ضا(  ث��ار  �الآ علم  يف  ب��ح��اث  �الأ
ميكن  حتى  ثار  �الآ بتحديث  قام  �لذي 
�ملرتو  حمطة  مدخل  عند  م�ضاهدتها 
�ل�ضدد،  هذ�  يف  �أي�ضا.  وبد�خلها 
تعليمات  دودة  بن  �ل�ضيدة  �أ�ضدت 
بعث"  "�إعادة  �أج��ل  من  مل�ضاحلها 
كان  باملوقع  خا�ص  متحف  م�روع 

يف  �حلفر  عمليات  نهاية  عند  مقرر� 
حمطة  مع  وت�ضليمه   2017 �ضنة 
بعدها  �ل�����ض��ه��د�ء،  ب�ضاحة  �مل��رتو 
�لفنون  مركز  �إىل  �لوزيرة  توجهت 
لها  ق��دم��ت  حيث  �ل��ري��ا���ص  لق�ر 
و�ملدير  �ملوؤ�ض�ضة  مديرة  من  كل 
و��ضتغال  ت�ضيري  ل��دي��و�ن  �ل��ع��ام 
حول  عرو�ضا  �لثقافية  �ملمتلكات 
على  للمحافظة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
تطرقت  ذلك  وحمايته.�إىل  �ملوقع 
�ضيتم  جديدة  م�ضاريع  �إىل  �لوزيرة 
حماية  �أج���ل  م��ن  ق��ري��ب��ا  �إجن��ازه��ا 
�لتجاري  و�ال���ض��ت��غ��ال  �لق�ضبة 
�لتي  �لعليا(  )�لق�ضبة  �جلز�ئر  لقلعة 
�لزو�ر  �أمام  موؤخر�  جزئيا  �فتتحت 
موؤ�ض�ضات  م��ع  ���ر�ك��ة  �إط��ار  يف 
�الأول  �لوزير  تر�أ�ص  وقد  �ضغرية. 
جمل�ضا  م��وؤخ��ر�  ج��ر�د  �لعزيز  عبد 
لدر��ضة  خ�ض�ص  م�ضرتكا  وز�ري��ا 
�جلز�ئر  ق�ضبة  بحماية  �ملتعلق  �مللف 
مت  �لتي  �اللتز�مات"   " ب�  مذكر� 
�ملدينة  حماية  �أجل  من  بها  �لتعهد 

عليها. و�ملحافظة  �لقدمية 
ق/ث

"هاجر،  �جل��ز�ئ��ري  �لفيلم  �خ��ت��ري 
ني�ص  �أ للمخرج  �لزيتون"  ب�ضتان 
دلي�ضي،  من�ضف  ن��ت��اج  و�إ جعاد، 
�ملختارة  ف���ام  �الأ �ضمن  ليكون 
�ل���  �ل����دورة  تكميل  ور���ض��ة  يف 
�ل�ضينمائية،  قرطاج  يام  �أ من   31
�ملمتدة  �لفرتة  يف  تنظيمها  �ملرتقب 
�جلاري،  دي�ضمرب   18 �إىل   16 من 
متام  الإ مالية  م�ضاعدة  متنح  و�لتي 
ملا  وفقا  �ل�ضينمائي،  م�روعه 
�الإلكرتوين. �لتظاهرة  موقع  ن�ره 

ب�����ض��ت��ان  "هاجر،  ف��ي��ل��م  ي����روي 
�أرم��ل��ة  ه��اج��ر  ق�ضة  �لزيتون"، 
�لع�رية  خ��ال  �غتيل  ���رط��ي 
جز�ئرية  قرية  يف  تعي�ص  �ل�ضود�ء، 
ن��ائ��ي��ة، ت��ع��ي��ل ن��ف�����ض��ه��ا و�ب��ن��ه��ا 
كونها  خ��ال  من  جميل،  �ملر�هق 
�لبلدية  د�ر  يف  تنظيف  عاملة 
ملتقط  جميل  ويعمل  �مل��ج��اورة، 
�ل��ق��ري��ب،  �ل��ب�����ض��ت��ان  يف  زي��ت��ون 
�ضجار  يف  يوقعهما  �ضيئة  �ضائعة 
يلوذ�ن  يجعلهما  �ل��ق��روي��ني،  م��ع 
�لتالية.  �مل��دي��ن��ة  �إىل  ب��ال��ه��روب 
هاجر،  �ضديقة  ��ضتقبلتهما  هناك، 
هاجر  جتد  حممد،  وزوجها  فاطمة 
�لعثور  يف  ���ض��ع��وب��ات  وج��م��ي��ل 
بو�ضعهما  ما  ويفعان  عمل،  على 
يتعر�ضان  نفقاتهما،  لتغطية 
�الأحياء  مالك  قبل  من  للم�ضايقة 
وكان  فيها،  يعي�ضون  �لتي  �لفقرية 
ي�ضان  �أخرى.  مرة  �لفر�ر  عليهما 
قادر،  وي�ضتقبلهما  �ل�ضاحل  �إىل 
مينحهما  �ضغري،  ف��ن��دق  �ضاحب 
ت�ضتقر،  بينما  �أي�ضا،  �لعمل  بع�ص 
قادر،  مع  ودية  عاقة  هاجر  تبد�أ 
�حلب  جميل  يكت�ضف  جهته،  ومن 
للخيانة،  ي��ت��ع��ر���ص  ث��م  �الأول، 
بالقارب  �لباد  مغادرة  فيحاول 
بعد  هاجر  دمر  �لذي  �الأمر،  فاحت  مع 
لرتبية  تكبدتها  �لتي  �ملعاناة  كل 

. بنها �
"هاجر،  �جل��ز�ئ��ري  �لفيلم  ���ض��ارك 
مهرجان  يف  �لزيتون"  ب�ضتان 
 ،77 �ل���  �ل�ضينمائي  �لبندقية 
 9 �إىل   7 من  �أط��و�ره  جرت  �ل��ذي 
�أول  فئة  �ضمن  �ملا�ضي،  �ضبتمرب 
 Final Cut" �مل�ضماة  طويل  فيلم 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي   ،"in Venise
لاأفام  متويل  عن  للبحث  �ضوق 
ني�ص  �أ نتاج.  �الإ بعد  ما  مرحلة  يف 

مو�ليد  من  جز�ئري  خمرج  جعاد 
�ضينمائية،  ف��ام  �أ عدة  له   ،1974
 ،)2016 ( كلثوم"  "رحلة  منها 
 ،)2014 ( �لطرق"  و"تقاطع 
ي��ام  �أ ت�ضم   .)2012 ( و�لنافذة" 
ور�ضتي  �ل�ضينمائية  ق��رط��اج 
تهدف  �لتي  و"تكميل"،  "�ضبكة" 
متام  �إ على  م�ضاعدة  منح  تقدمي  �إىل 
�الأق�ضام  من  �ل�ضينمائية  �مل�ضاريع 
فتئت  ما  �لتي  يام،  لاأ �لرئي�ضية 
ويف  �أخرى،  �إىل  دورة  من  تتطور 
قرطاج  يام  الأ �ال�ضتثنائية  �لدورة 
ق��رط��اج  �ضتنظم  �ل�ضينمائية، 
"�ضبكة"  بور�ضتيها  للمحرتفني 
�ملتجددة  �لثقة  بف�ضل  وتكميل" 

. ء كا لل�ر
تكميل  ور�ضة  دعمت  للتذكري، 
ن�ضائها،  �إ تاريخ   ،2014 �ضنة  منذ 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  م�روعا   44
 9 فدعمت  "�ضبكة"  ما  �أ نتاج.  �الإ
�ضنة  منذ  �لتطوير  قيد  م�ضاريع 
من  �لكثري  ع��رف��ت  وق��د   .2018
�إىل  ت��دع��و  م�ضرية  ف���ام  �الأ ه��ذه 
�لدولية  �مل��ه��رج��ان��ات  يف  �لفخر 
�ملماثلة،  �ملهنية  �ملن�ضات  يف  �أو 
�مل�ضاريع  �أ�ضحاب  ��ضتفاد  كما 
ف���ارق���ة م��ن �ل��ل��ق��اء  �ل��ع��رب و�الأ
و�ضناع  مهنيني  من  بال�ضيوف، 
جتاربهم  م��ن  فنهلو�  �ل�ضينما، 
وجهات  معهم  وتبادلو�  وخرب�تهم، 
بهم  جمعتهم  و  و�الأفكار،  �لنظر 
تكتمل  ومثمرة.  عميقة  نقا�ضات 
و"�ضبكة"  "تكميل"  �لور�ضتان 
�ضارت  حتى  �لبع�ص،  ببع�ضهما 
تر�فق  من�ضة  للمحرتفني"  "قرطاج 
من  م�ضاريعهم،  يف  �ل�ضينمائيني 
يف  �لنهاية  �إىل  �الأوىل  مرحلتهم 
و�ل�ضعبة،  �ال�ضتثنائية  �ل�ضنة  هذه 
كان  �ل��ف��ن��ان��ني،  جلميع  بالن�ضبة 
م��ن �ل�����روري �ال���ض��ت��م��ر�ر يف 
لت�ضتمر  �لفنانني،  �أح��ام  جتديد 
من  �لرغم  وعلى  �أحامنا،  معها 
قرطاج  يام   �أ تقاوم  �لوباء،  �نت�ضار 
ووف��ي��ة  ب�����ض��م��ود،  �ل�ضينمائية 
�كت�ضاف  يف  �ل��ت��ح��ري��ري  خلطها 
ي���ام  �مل���و�ه���ب، ل��ذل��ك، ق���ررت �أ
دورتها  يف  �ل�ضينمائية  قرطاج  
�الأوىل  �الأفام  دعم  �ال�ضتثنائية، 

ملخرجيها. و�لثانية 
ق/ث

ع�رة  بني  من  جز�ئريان  فيلمان 
�لنهائية  قبل  �لقائمة  يف  ف��ام  �أ
�لرت�ث  لفيلم  �لعربي  للمهرجان 
له�ضام  �لطني"  نامل  "�أ ه��م��ا؛ 
�لبارود"  و"فر�ضان  رما�ضني، 
�جل��ز�ئ��ر،  م��ن  بو�ضطاطة  ل��ك��رمي 
وموؤ�ض�ص  �مل��خ��رج  �أع��ل��ن  حيث 
لفيلم  �لعربي  �ملهرجان  ومدير 
عن  �لعرب،  عز  �إ�ضام  �ل��رت�ث، 
ف���ام  ف�����ض��ل ع�����رة �أ �خ��ت��ي��ار �أ
بعد  �ل��ن��ه��ائ��ي  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ص 
�أن  �إىل  م�ضري�  �الأوىل،  �لت�ضفية 
مت  عربيا،  فيلما   67 تلقى  �ملهرجان 
�لتحكيم  جلنة  قبل  من  ت�ضفيتها 
ف���ام،  �أ  10 ث��م  فيلما،   23 �إىل 
�الإعان  �ضيتم  منها،  �ضتة  لتفوز 
�جل��اري.  دي�ضمرب   20 ي��وم  عنها 
مر�كز  �أن  �ل��ع��رب،  ع��ز  �أ���ض��اف 
مر�كز؛  ثاثة  بني  تتنوع  �لفرز 
ويتم  وبرونزي"،  ف�ضي  "ذهبي، 
�أفام   3 ل�  تقديرية  �ضهاد�ت  منح 
جلنة  من  بقر�ر  �ل��ف��وز،  حتقق  مل 
�لدكتور  من  �مل�ضكلة  �لتحكيم 
�لفنون  �أكادميية  ورئي�ص  �مل�ري 
مدير  يحيى،  ع�ضمت  �الأ�ضبق؛ 
�مل�ري  �ل�ضينمائي  �لت�ضوير 

�لناقد  ف���رج،  �ضمري  �ل��دك��ت��ور 
�لدكتور  �ملغربي؛  �ل�ضينمائي 
�حل��ب��ي��ب �ل���ن���ا����ري، �ل��ن��اق��دة 
حد�د،  ر�نيا  �الأردنية  �ل�ضينمائية 
�ل��ع��ر�ق��ي؛  �ل�ضينمائي  �مل��خ��رج 
ومديرة  �جلنابي،  قتيبة  �لدكتور 
تون�ص؛  ب�ضو�ضة  و�لفنون  �لثقافة 
�الأفام  جاءت  �لعجبوين.  جليلة 
من  فيلمان  كالتايل:  �ملتناف�ضة 
�لطني"  نامل  "�أ وه��م��ا  �جل��ز�ئ��ر 
و"فر�ضان  رم��ا���ض��ن��ي،  له�ضام 
ثاثة  بو�ضطاطة.  لكرمي  �لبارود" 
وهي"�جلمار"  م�ر  م��ن  ف���ام  �أ
�حليتان"  و"و�دي  توفيق،  الأحمد 
جامعة  �لتطبيقية  �لفنون  لكلية 
ملرمي  زمان"  و"حكاية  �أكتوبر(،   6 (
�لعر�ق  م��ن  فيلمان  �جل��ز�ي��ريل. 
لهادي  �ل�ضماوة"  "روح  وهما 
�لنار"  �ضاجر  و"�لكناوي..  ماهود، 
�لفيلم  �إىل  �إ�ضافة  توفيق.  ملحمد 
لونتها  "�أثو�ب  �لفل�ضطيني 
فل�ضطني،  لتلفزيون  �ل�ضم�ص" 
�خلليفة"  "فنون  �الأردين  و�لفيلم 
�ملغربي  و�لفيلم  ب��اك��ري،  جلمال 

بويا. لعبده  �لدليك"  "لوح 
جز�ئرية  �أفام  خم�ضة  �ضارة،  لاإ

ن�ضف  �لت�ضفيات  �إىل  و�ضلت 
يف  �مل�ضاركة  ف��ام  ل��اأ �لنهائية 
لفيلم  �الأول  �لعربي  �مل��ه��رج��ان 
وهي؛  فيلما   23 بني  من  �ل��رت�ث، 
ه�ضام  للمخرج  �لطني"  نامل  "�أ
ثانية(،  و21  دقيقة   16 ( رما�ضني 
كرمي  للمخرج  �لبارود"  "فر�ضان 
ثانية(،  و32  دقائق   9 ( بو�ضطاطة 
للمخرج  �لتلم�ضانية"  "�ل�ضدة 
10دقائق  ( ج��م��ال  دح��م��ان  ب��ن 
غرد�ية"  "زربية  ث��ان��ي��ة(،  و59 
 10 ( ه����ايل  ع��م��اد  ل��ل��م��خ��رج 
�لبو�ضعادي"  و"�لربنو�ص  دقائق(، 
دقائق   6 ( عامر  �ضعودي  للمخرج 
�إ�ضام  �لدكتور  كان  ثو�ين(.  و4 
�ملهرجان  موؤ�ض�ص  �ل��ع��رب،  ع��ز 
�أعلن  قد  �ل��رت�ث،  لفيلم  �لعربي 
�ملهرجان  و�إط��اق  تاأ�ضي�ص  عن 
�لرت�ث"،  ل"فيلم  �الأول  �لعربي 
ب��د�ع  �الإ "م�ضتقبل  �ضعار  حت��ت 
لتحقيق  �لرت�ث"،  على  و�حلفاظ 
للمهرجانات  بالن�ضبة  نوعية  نقلة 
عز  وق���ال  ب��د�ع��ي��ة.  و�الإ �لفنية 
باإحياء  يهتم  �ملهرجان  �إن  �لعرب، 
ت��ر�ث  �ضعبي،  )ت���ر�ث  �ل���رت�ث 
�أن  م�ضيفا  وطبيعي(،  ح�ضاري 

من  �الأوىل  هي  �لفعاليات  ه��ذه 
مقومات  كل  حتمل  �لتي  نوعها 
�لفني،  و�لفعل  �لثقايف  �لفعل 
�لذي  �لعلمي  �لفعل  �إىل  �إ�ضافة 

�ملهرجان. به  يتميز 
�لعديد  �ملهرجان،  هذ�  يف  ت�ضارك 
�ل��ع��رب��ي��ة يف جم��ال  �ل���دول  م��ن 
�إىل  وي�ضعى  و�ل��رت�ث،  �ل�ضينما 
و�ملوؤ�ض�ضات  �جلهات  دور  تفعيل 
من  )�ل��رت�ث(،  و�إحياء  للمحافظة 
و�حلفاظ  باأهميته  �لوعي  ن�ر  �أجل 
مل�ضاهدة  �لفر�ضة  تاحة  و�إ عليه، 
�ملختلفة  �ل���رت�ث  م��و���ض��وع��ات 
من  �ملتخ�ض�ضني،  مع  ومناق�ضتها 
�إطار  تقام يف  �لتي  �لندو�ت  خال 
�لتو��ضل  �ضفحة  وعلى  �ملهرجان، 
وندو�ت  "فاي�ضبوك"،  �الجتماعي 
�ضيعلن  و�لتي  "زوم"،  برنامج  عرب 
�ملهرجان  د�رة  �إ خ��ال  من  عنها 
بني  �لعربي  �ل�ضباب  )م�ضتقبل 
توثيق  �أهمية  ب��د�ع  و�الإ �لطموح 
�الأفام  يف  �لرت�ثية  �ملو�ضوعات 
���ض�����ض��ات  �مل��وؤ دور  �ل��وث��ائ��ق��ي��ة 
على  �حلفاظ  يف  �ملعنية  و�جلهات 

باأهميته(. و�لوعي  �لرت�ث 
ق/ث

مع مطلع �سنة 2021

�نتهاء عملية رقمنة �مل�سرح �جلهوي "عبد �لقادر علولة" 

وزيرة �لثقافة و�لفنون تقوم بزيارة 
حلي �لق�سبة بالعا�سمة

�أني�س جعاد ي�ستفيد من منحة 
ور�سة تكميل

�أنامل �لطني" و"فر�سان �لبارود" يف �لقائمة قبل �لنهائية للمهرجان �لعربي لفيلم 
�لرت�ث
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
وليـــة �لو�دي

مديرية �لبيــــــــــئة

باقرت�ح من �ل�سيد: مدير �لبيئة لولية �لو�دي يقــــرر
�ملادة �لأوىل : ي�سرع يف �إجر�ء �لتحقيق �لعمومي حول م�سروع وحدة لتحويل و �سناعة �ملو�د �لغذ�ئية لفائدة �سركة كمال �سوف و�لكائن مقرها باإميه �سالح 

ببلدية قمار ، د�ئرة قمار، ولية �لو�دي.
�ملادة 02 : تعني �ل�سيد منو�سة حممد ر�سيد مهند�س دولة لالإد�رة �لإقليمية ببلدية قمار حمافظا حمققا للم�سروع �ملذكور ،ويخلفه عند ح�سول مانع له �ل�سيد: 

مود جهاد مهند�س دولة لالإد�رة �لقليمية ببلدية قمار.
�ملادة 03 : يتوىل �ملحافظ �ملحقق �لتدوين يف �سجل خا�س كل ما ي�سله من �آر�ء ورغبات وتظلمات كتابية �أو �سفوية يبديها �ملو�طنون و�لقطاعات �ملحلية �ملعنية، 

حول حجم �لتاأثري�ت �ل�سلبية و�لإيجابية �لتي تنجم عن ��ستغالل هذ� �مل�سروع.  
�ملادة 04 : يجري �لتحقيق يف مقر بلدية قمار ويف موقع �مل�سروع.

�ملادة 05 : يودع موجز �لتاأثري يف �لبيئة للم�سروع �ملذكور و�ل�سجل �خلا�س بالتحقيق يف مقر بلدية قمار خالل )10( �أيام �بتد�ء من 15 دي�سمرب 2020 �ىل 
�لعطل. �أيام  ماعد�  �لعمل  �أوقات  يف  يوم  كل  عليهما  �لطالع  من  �سخ�س  كل  ليتمكن   2020 دي�سمرب   24

�ملادة 06: يقفل �ملحافظ �ملحقق �ل�سجل يف نهاية �ملدة �ملحددة لهذه �ل�ست�سارة �لعمومية ويعر�س على رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية قمار للتاأ�سري عليه، 
ويحرر �ملحافظ �ملحقق تقرير� تلخي�سيا ير�سله �ىل �لو�يل مرفقا مبلف �لتحقيق خالل ثمان و�أربعني )48( �ساعة.

�ملادة 07 : ي�سهر هذ� �لقر�ر عن طريق �لتعليق يف مقر �لولية، ويف مقر بلدية قمار ويف �لأماكن �ملجاورة ملوقع �مل�سروع �ملزمع �إجنازه ويتم �إثبات �إجر�ء�ت 
يوميتني  �مل�سروع يف جريدتني  �ساحب  نفقة  ن�سره على  �أي�سا عن طريق  وي�سهر  قمار،  لبلدية  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س  ي�سلمها  �سهادة  بو��سطة  �لإ�سهار 

وطنيتني على �لأقل.
�ملادة 08 : يكلف �ل�سادة  �لأمني �لعام للولية، مدير �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة ، مدير �لبيئة ، مدير �حلماية �ملدنية ، مدير �لطاقة، مدير �ملو�رد �ملائية ، 
مدير �لتجارة ، مدير �لربجمة ومتابعة �مليز�نية ، مدير �مل�سالح �لفالحية ، مدير �ل�سحة و�ل�سكان ، مدير �ل�سناعة و�ملناجم ، حمافظ �لغابات ، �ملفت�س �لولئي 
للعمل ، قائد �ملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني ، رئي�س �من �لولية ، رئي�س د�ئرة قمار ، رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية قمار ، و�ملحافظ �ملحقق ، كل 

 التحرير 2020/12/16 فيما يخ�سه بتنفيذ �حكام هذ� �لقر�ر �لذي ين�سر يف مدونة �لعقود �لإد�رية للولية.

2020 يت�سمن   فتح حتقيق عمومي مل�سروع  06 دي�سمرب  2084 �ملوؤرخ يف :  ر�ر رقم : 
�ن�ساء وحدة لتحويل و �سناعة �ملو�د �لغذ�ئية لفائدة �سركة كمال �سوف و�لكائن مقرها

باإميه �سالح ببلدية قمار، د�ئرة قمار ولية �لو�دي.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �در�ر

د�ئرة �أولف 
بلدية �أولف 

�لرقم:14/ 2020
و�سل ��ستالم مذكرة  جتديد �لهيئة �لتنفيذية  

طبقا لأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر عام 
  14 2012 �ملتعلق باجلمعيات  مت هذ� �ليوم  1433هـ �ملو�فق12 يناير 
يف:  �ملوؤرخة  �لتنفيذية   �لهيئة  جتديد  مذكرة  ��ستالم   2020 دي�سمرب 
-�لنادي  �مل�سماة:   �جلمعية  مكتب  على  �أدخلت  �لتي  و   2020/10/08
86/1990، بتاريخ:  �لريا�سي للهو�ة  تيديكلت    -�مل�سجلة حتت رقم: 
ولية  �أولف،  بلدية  ميخاف،  ق�سبة  بحي  -�ملقيمة:   1990/12/09

�أدر�ر. -يرت�أ�سها �ل�سيد: د�دة عبد �لقادر. 

 حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �لأ�سرة علنيا �بتد�ئيا ح�سوريا. يف �ل�سكل: قبول �إعادة �ل�سري يف �لدعوى يف �ملو�سوع: �إفر�غ �حلكمال�سادر عن حمكمة 
�حلال بتاريخ: 20/01/2020 حتت رقم �لفهر�س 20/00134 و�عتماد �خلربة و�ملودعة لدى �أمانة �سبط �ملحكمة بتاريخ: 29/02/2020 حتت رقم: 
2020/87 وبالنتيجة �فتتاح �لتقدمي على �ملرجع �سدها باكلي زهرة �ملولودة بتاريخ: 01/03/2000 ببلدية غرد�ية لأبيها يو�سف ولأمها تزقغني عائ�سة مع 
تعيني و�لدها �ملرجع باكلي نور �لدين بن يو�سف مقدما عليهالر�يتها و�لقيام مقامها بكافة �سوؤونها وت�سرفاتها �لإد�رية و�لقانونية و�ملالية مع �لأمر بن�سر منطوق 
�حلكم لالأعالم بيومية وطنية مكتوبة باللغة �لعربية ب�سعي من �ملرجع �أمر �سابط �حلالة �ملدنية �ملخت�س بالتاأ�سري باحلجر على هام�س �سهادة ميالدها مع �إبقاء 
�مل�ساريف �لق�سائية على عاتق �ملرجع و�ملقدرة باأربعمائة وخم�سون دينار 450 دج .بذ� �سدر �حلكم و�أف�سح عنه باجلل�سة �لعالنية ح�سب �لتاريخ �مل�سار �إليه 

�أعاله ووقعناه نحن �لرئي�س، و�أمني �ل�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية غرد�ية

د�ئرة بريان 
بلدية بريان

م�سلحة �لتقنيني و�ل�سوؤون �لعامة  
رقم:27/ 2020

و�سل �إ�سهار خا�س  بتاأ�سي�س جمعية حملية   
�لت�سمية: جمعية �لر�ستمية حلي كاف حمودة  بريان

�ملودعة بتاريخ: 2020/11/29
�مل�سجلة حتت رقم: 2020/28

 -  1983/12/22 بتاريخ:  �ملولود  حمزة  مو�سلمان  �جلمعية:  رئي�س 
�سارع  �سالح  بن  يو�سف  مو�سلمان  �ل�سيد  منزل  مقرها:  �لكائن  ق�سنطينة 

�لطالب باحمد باحمد بحي كاف حمودة - بريان.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �لنعامة
د�ئرة م�سرية
بلدية م�سرية

م�سلحة �ل�سوؤون �لعامة
�لرقم 31/ 2020

و�سل �ن�ساء جمعية حملية ذ�ت طابع �لر�ي�سة و�لرتبية �لبدنية 
طبقا لحكام �ملادة 18من �لقانون 12/06/�ملوؤرخ يف 18 �سفر 1433 �ملو�فق ل 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات مت �ن�ساء �جلمعية �ملحلية �مل�سماة  �لنادي 
�لريا�سي �لهاوي للفرو�سية �لفار�س �ل�سالة للفنطازية لبلدية م�سرية �مل�سجلة حتت رقم 31 بتاريخ 14/12/2021 �ملقيمة ب �سارع فتحي بلقا�سم حي �حلرية 

بلدية م�سرية �لرئي�س : بن �سليمان حبيب.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية �لنعامة
د�ئرة م�سرية
بلدية م�سرية

م�سلحة �ل�سوؤون �لعامة
�لرقم 32/ 2020

و�سل �ن�ساء جمعية حملية ذ�ت طابع �لر�ي�سة و�لرتبية �لبدنية 
طبقا لحكام �ملادة 18من �لقانون 12/06/�ملوؤرخ يف 18 �سفر 1433 �ملو�فق ل 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات مت �ن�ساء �جلمعية �ملحلية �مل�سماة  �لنادي 
�لريا�سي �لهاوي �سلطان �خليل للفرو�سية لبلدية م�سرية �مل�سجلة حتت رقم 32 بتاريخ 15/12/2021 �ملقيمة ب رقم 11 حي 60 م�سكن لبلدية م�سرية �لرئي�س 

: زلط كمال .
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بدر��ضة  �الأن��روب��ول��وج��ي��ا  �ن�ضغلت 
و�الأن��ظ��م��ة  ن�ضاتها  يف  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
Duvi - ديفينيو وي��رى   ململجتمعية، 
�أن  �حلقيقي  �الإن�ضان  كتابه  يف   naud
�الأنربولوجيني و�الأثنولوجيني مل يهتمو� 
بال�ضحك و�لفكاهة. فهل جتاهلو� �لفكاهة 
�الجتماعية؟.  للحياة  �مل�ضحكة  و�ملظاهر 
�ملظاهر�لفكاهية  تعك�ص  �أن هذه  �ضحيح 
�الجتماعية  �لنظم  متا�ضك  يف   �خللل  
حتى  بل  للبنيات  �لد�خلي  �ملنطق  �و 
  ، ذلك  ومع  �ملاحظني  تركيز  من  تخل  
فالت�ضجيات �لتي �ضجلوها للمجتمعات 
فيما  ن�رت  و�لتي   ، �ملدرو�ضة  �لبد�ئية 
و�لفكاهة  لل�ضحك  حلظات  تبني  بعد 
،لكنها متحى مبا�رة عند  �إعد�د �خلطاب .
�أن �الأدب �الأنروبولوجي، �ضو�ء      ذلك 
ال  �مليد�ين   �لتطبيقي  �أم   �لنظري  منه 
يقدم لنا در��ضات عن �ل�ضحك و�مل�ضحك  
فاملرح  �جلماعات،  تلك  يف  و�لفكاهة 
عندهم ال يعترب جاد�، ومن ثم لي�ص جدير�  
باملاحظة و�لتحليل �الإثنولوجي وبالتايل 
تطوى  �أن  غريبا  ولي�ص  �لنظري،  �الإعد�د 
هذه �الأ�ضياء مع �ملحرف و�لتافه من �حلياة 

�الجتماعية.
   ولعل هذ� �ضبب ما ذهب �إليه �لعقاد يف 
كتابه :جحا �ل�ضاحك �مل�ضحك، �إن علماء 
�لقبائل  �أن  الحظو�  �لب�رية  �الأجنا�ص 
�ل�ضحك  تدرك  وال  ت�ضحك  ال  �لبد�ئية 
�ضلم  يف  �ملرتقية  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه  و�أن 

�الإن�ضانية ال ت�ضاهد بني �لهمج .
   مل ي�رح �لعقاد بهوؤالء �لعلماء ،لكني 
�لذي  بريل  ليفي   مثل  يكونو�  �أن  �أرجح 
يرى �أن  �لبد�ئيني  عاجزون  عن �ملدركات 
�لعقلية ،وكذلك تايلور وروؤى هوؤالء جد 
�لد�رويني  �لنموذج  على  قائمة  مبكرة 
وعلى ما �ضماه �آ�ضلي مونتاغيو �ملقوالت 
�لتخمينية ، وهي �إن كانت تدل على �ضيء 
كان  �ملرحلة  هذه  يف  �الإن�ضان  �أن  فعلى 
�أقرب �إىل �لطبيعة منه �إىل �لثقافة  . وهذ� 
وتف�ضيا  جملة  معه  �ختلفنا  و�إن  حتى 
فهو ال حمالة يرجح مذهبنا  �إن �ل�ضحك 

ينتمي �إىل �لثقافة �الإن�ضانية.
متكاملة،  لغة  �ل�ضحك  �أن  �لعقاد  ويرى   
�ضحكة  لكل  �إذ  �لكلمة،  مثل  فهو 
معنى كما لكل كلمة معنى، وقد يكون 
لل�ضحكة �لو�حدة معاين عدة ، فال�ضحك 
تعبري عن �إن�ضانية �الإن�ضان كما تعرب عنه 

�للغة يقول:
ب�ضحك  ولي�ص  عدة  �ضحوك  ))�ل�ضحك 
ال  كثرية  الأ�ضباب  ن�ضحك  ونحن  و�حد 

يكون  �أن  ويو�ضك  يتعدد،  ال  فرد  ل�ضبب 
وال  عنها  ت�ضدر  �لتي  �ضحكتها  حالة 
لغة  هي  فكاأمنا  غريها  حالة  عن  ت�ضدر 

كاملة على �أ�ضلوبها يف �لتعبري.
وهناك  �لر�ضا  و  �ل�رور  �ضحك  هناك   
وهناك  و�الزدر�ء،  �ل�ضخرية  �ضحك 
�لعجب  و�ضحك  و�لطرب  �ملز�ح  �ضحك 

و�الإعجاب و�لعطف و�ملودة........�لخ(( .
  وق��د ت��ط��ورت �الأن��روب��ول��وج��ي��ا، فلم 
بل  �لبد�ئية،  �ل�ضعوب  على  قا�رة  تعد 
�أ�ضلوب  يف  عامة  �الإن�ضان  تر�ضد  �إنها 
هذ�  و�أ�ضباب  �ملتنوعة  وثقافاته  حياته 
�الأنروبولوجي  يعد  مل  كما   �لتنوع، 
بتلك  �لبد�ئيني   �إىل  ينظر  �ملعا�ر 
عند  كانت  �لتي  �الإثنومركزية  �لنظرة 
وغريهم.  ومالينوفي�ضكي  وتايلور  بريل 
ثقافة   �لبد�ئي  لاإن�ضان  �أن  �إىل  ذهبت  بل 
ت�ضتجيب �إىل حاجاته �الإن�ضانية يف بيئته، 
رف�ص  �ضرتو�ص  ليفي  كلود  �أن  ذلك  من 
�أن  ور�أى  بالبد�ئية  �ل�ضعوب  هذه  ت�ضمية 
ي�ضميها �جلماعات �لتي ال تعرف �لكتابة 
م�ضتلزمات  من  لي�ضت  �لكتابة  �أن  ويرى 
�حل�ضارة بل هي و�ضيلة للقهر و�لت�ضلط  .
�ل�سحك يف مدونات �لإثنوغر�ف 

�ملعا�سرين:
�الأنروبولوجيني  �أن  ر�أي��ن��ا  وه��ك��ذ�    
تت�ضمن  م�ضاهد  دون���و�  �ملعا�رين 
وقد  �لبد�ئيني،  عند  و�لفكاهة  �ل�ضحك 
تركز  ال  عابرة  ماحظات  لهم  الحظو� 
�إال  �ل�ضحك  ودالالت  م��ع��اين  على 
Eric S - ر�ضد  قد  جانبية،   للم�ضات 
 Le              يف كتابه :�ل�ضحك madja
rireبع�ص ماحظات كل من كلود ليفي 
كا�ضرت  وبيري  �ل��رب�زي��ل  يف  �ضرتو�ص 
هرييتييه  وفرون�ضو�ز  �لبار�غو�ي  يف 
�أطفال  عند  �ل�ضحك  عن   F.Heritier
Turnbull يف �ضمال  �إفريقيا وتريينبيل 

�أوغند� يف �ضياقات خمتلفة.
ليفي  ماحظات  بع�ص  �ضنقتب�ص     
يف  �لنامبيكو�ر�  قبيلة  عن  �ضرتو�ص 
�الأمازون و�ضط  �لرب�زيل ونعر�ص بع�ص 
�الأنروبولوجيني  روؤية  عن  ��ضتنتجه  ما 

لل�ضحك لدى �ل�ضعوب �لبد�ئية.
معي�ضة  منط  �لكاتب  لنا  ي�ضف  �أن  بعد   
وكيف  ي��ت��وزع��ون  كيف   ، �جل��م��اع��ات 
�الجتماعي  و�لن�ضاط  �لعمل  يتقا�ضمون 
�لقبيلة  رئي�ص  على   يركز  و�القت�ضادي 

 ilikandy  لذي  يحمل ��ضم :�ملوّحد�
ر�ضا  من  و�رعيته   �ضلطته  وي�ضتمد 
�أن  عليه  ويجب  ومو�فقتهم  �جلميع 
�أح�ضن من  يت�رف بحكمة ويتقن عمله 
كرميا  يكون  �أن  ويجب  �لقبيلة  �أفر�د  بقية 
وعليه و�جبات ومن حقه �أن تكون له عدة 
مغنيا  يكون  �أن  و�جباته  ومن   . زوجات 
فكاهيا  يكون  كما  جيد�  ور�ق�ضا  جيد� 
و�إ�ضحاك  لت�ضلية  �أي ووقت  م�ضتعد� يف 
�جلماعة وبهذ� يك�ر رتابة �حلياة �ليومية. 
�لكثري  بها  المعة  �حلياة  م�ضرية  تبدو 
ماحظة  وميكن  و�ل�ضحك  �لفكاهة  من 
�لن�ضاء �أثناء قيامهن باالأن�ضطة �ملنزلية يف 
و�لقهقهات  �ملز�ح  من  كثري  حماور�تهن 
�ضاحكات،  مرحات  د�ئما  تقريبا  وهن 

ير�ضل �الأهايل كثري� من �لنكات وبع�ضها 
تلميحات  به  و�لكام  بذيئة،  فاح�ضة 

جن�ضية تنتهي بقهقهات.
تتميز  �أم/ط��ف��ل،   : �لعاقات  �أن  كما     
العبة  بتفاعات  ت�ضمح  عاطفية  بحر�رة 
�لتي  ك��االأم  �ل�ضحك.   خالها  ي�ضدر 
ظهره  على  ،فت�ربه  طفلها  مع  تلعب 
�ربا خفيفا في�ضحك ثم تاأخذ يف ت�ضديد 
فيبكي  يتاأمل  حتى  فاأكر  �أكر  �ل�رب 

فتاأخذه �الأم  لرت�ضيته ومو��ضاته.
كما �أن �لعاقات بني �ملتزوجات �ل�ضابات 
متجان�ضة  �ملتزوجات  غري  �لفتيات  وبني 

مطبوعة باللعب و�ملز�ح و�لفكاهة .
ت�رفات  م��ن  ي�ضحكون  �ل��ك��ب��ار    
�الأفعال  وجتلب   ، �مل�ضتقبل  يف  �أزو�جهم 
 ، �الأه���ايل  و�هتمام  ف�ضول  �لغر�مية 
يكونون يف �ره كبري �إىل �ال�ضتماع  �إىل 
�ملتبادلة  و�ملاحظات  �جلن�ص  عن  �حلديث 
بالتلميحات  مليئة  �ال�ضرت�حة  فرتة  �أثناء 
�جلن�ضية ، كما تثري �الألعاب �لغر�مية �لتي 
يقوم بها �الأزو�ج علنيا قهقهات �الآخرين.  
 Samadjaضاماجا� ي�ضتنتج  و�أخ���ري� 
ي�ضمن  �جلماعة  هذه  لدى  �ل�ضحك  �أن 
و�الح���رت�م  �لنف�ضي  و�الأم���ن  �ل��وح��دة 
�جلن�ص   �أن  كما  �الجتماعي.  و�لتفاهم 
على  ي�ضيطر  مركزيا  مو�ضوعا  ي�ضكل 
�لكاتب  ، ومل ي�ضجل  �مل�ضحك  �لتو��ضل 
قو�عد تعبري وال حركات ج�ضدية  خا�ضة 

بال�ضحك. 
فهل ميكن �أن ن�ضجل عاقات بني �ل�ضحك 
و�مل�ضحك من جهة ؛ وبني �لفقر و�لتنظيم 
و�القت�ضادي  و�ل�ضيا�ضي  �الجتماعي 
للثقافة  �لفطرية  �لبد�ئية  �لطبيعة  وحتى 
 Smadjaملادية ؟ هكذ� يت�ضاءل �ضامادجا�
نظام �لتو��سل :م�سحك/ �سحك:

�ملعرو�ضة  �الإثنوغر�فية  �لوقائع  �إن   
و�لت�ضاوؤالت،  �الأفكار  من  عدد�  �أظهرت 
�لوثائق  من  حالة  على   ح�ضلت  كما 
يف  للم�ضاهمة  �ل�ضاحلة  �الإثنوغر�فية 
بحقل  تتعلق  م��ع��ارف  م��دون��ة  تكوين 
�الأنروبولوجية،  �لدر��ضات  من  جديد 
�لبحث  هذ�  و�ل�ضحك  �مل�ضحك  وهي 
ومنطقي  منهجي  ت�ضور  على  ي�ضتمل 
بقر�ء�ت  متبوعا  ،يكون  �مليد�ن  لهذ� 
و�ال�ضتفادة ، ال من كتابات  �أنروبولوجية 
كتابات  م��ن  ك��ذل��ك  ،ل��ك��ن  فح�ضب 
وتاريخية  و�ضيكولوجية  �ضو�ضيولوجية 
�لفكري.  �مل�ضار  و�أدبية، تبني وتري هذ� 
هذه �لفر�ضية ال متثل �ضوى طريقة مقاربة 
و�مل�ضحك  لل�ضحك  �ضو�ضيوثقافية  

وحتقق �أ�ضا�ضا نظرية لهذ� �لبحث .
�حلياة  يف  �ل�ضحك  تدخل  مقاربتنا   
باعتباره  وتقيمه  للجماعة  �الجتماعية 
يف  تاريخية.وهذ�  ثم  ومن  ثقافية  ظاهرة 

كل زمان ومكان. 
وال   ، و�ح��دة  بطريقة  ن�ضحك  ال  نحن   
يختلف  �إمن��ا  نف�ضها  �الأ�ضياء  ت�ضحكنا 
�آخر  �إىل  جمتمع  من  و�مل�ضحك  �ل�ضحك 
فالكل  �أخ���رى.،  �إىل  زمنية  حقبة  وم��ن 
�ضحكه.،  وكيفية  ي�ضحكه  ما  ي�ضنع 
فاإن   ، �لثقايف  �لتنوع  ورغ��م  ذلك  ومع 
�ضمحت  �الإثنوغر�فية  �لوقائع  عر�ص 

ثابت يف ظاهرة  هو  ما  على  بالتعرف  لنا 
�ل�ضحك و�أ�ضكال �مل�ضحك ، مهما كانت 

�ل�ضياقات �لثقافية  .
 �ل�ضحك  تقنية من �لتقنيات  �جل�ضدية، 
�ضكا    - �لثقافة  د�خل    – يو�ضح  وهو 
هاما من �أ�ضكال �لتو��ضل . موؤهل  ليكون 
وبغر�ص   . �لتو��ضل  من  مرمز�  نظاما 
نقتب�ص خمطط  �أن  تقدميه وو�ضفه، ميكن 
Shannon et Wa -  ضضانون و ويفر )  
فكرة  �أن   وم��ف��اده    ، للتو��ضل    )ver
�ملر�ضل  �أو  �ملعلومة   م�ضدر  عند  توجد 
تو�ضع  ر�ضالة   باعتبارها   ،  émetteur
r - �مل�ضتقبل    �إىل  وحتمل  رموز      
مثل  �ت�ضال   قناة  خال  من    cepteur
هنا   ( و�الإ���ض��ار�ت  و�ل�ضورة  �ل�ضوت 
�لقهقهة  �البت�ضامة �ضورة �لوجه ...�لخ(، 
�أو  �ل�ضفرة  بفك  فيقوم  �مل�ضتقِبل  يتلقاها 
�لرموز، غري �ن �لقناة قد تعرتيها ت�ضوي�ص 
بوجهها  �لر�ضالة   و�ضول  دون  يحول 
فاإن  لذلك  �ملر�ضل  �أر�ده��ا  كما  �ل�ضحيح 
عملية �الرجتاع     .feed back  تعطي 
للمر�ضل فكرة عن مدى و�ضول �لر�ضالة 

ب�ضكل �ضليم .
قنو�ت  عرب  �مل�ضحك  ر�ضائل   نقل  يتم   
ح�ضية  �أ�ضاليب  ت�ضتخدم  خمتلفة  �ت�ضال 
�أي�ضا  لكن   ، ،�ضمع  روؤي���ة   ( خمتلفة 
 : �الأوىل  �لفئة  لنذكر  مل�ص،  وحتى ذوق( 

�لر�ضائل �حل�ضية �مل�ضحكة. 
�لفئة �الأوىل: هي �لفئة �للفظية. وت�ضمل 
 ، و�جلنا�ص  كالتورية  باالألفاظ  �لتاعب 

وكلمات �الأ�ضد�د.
وهي  �للفظية  غري  �لفئة  �لثانية:  �لفئة 
الأن  ج�ضدية.  مل�ضية  �أو  �ضمعية  مرئية 
تقليد  �الإمياء�ت  يف  بها كثري من مظاهر 
�حلركات، وكذلك �لر�ضوم �لكاريكاتورية 

و�ل�ضورة و�ملنحوتات وفكاهة �الأ�ضياء.
�ل�ضمعي  جند  نف�ضها  �لفئة  ه��ذه  ويف 
كاملو�ضيقى �لهزلية و�الأ�ضو�ت �لع�ضوية  

�ملفاجئة  غري �لائقة كال�ر�ط  مثا 
 ، و�لتج�ضوؤ ب�ضوت م�ضموع 

وكذلك �الأ�ضو�ت �لن�ضاز �لتي تت�ضارب 
مع حمتوى �خلطاب.

�ملام�ضة  نذكر  كذلك  �لفئة  هذه  ويف 
�أو  �لدغدغة  مثا  ذل��ك  م��ن  �جل�ضدية 
chatouillement وماعبات  �لزغزغة 
مل�ضية  حمركة كالنخ�ص و�للكز و�لقر�ص 

ونحوهما.
�لفئة �ملختلطة لفظية وغري لفظية وميكن 
�لو�ضعيات  فكاهة  يف  ت�ضتعمل  �أن 

و�حلاالت �خلا�ضة. 
�ل�سحك ظاهرة �جتماعية

خارجا  �أو  �ضاذ�  عادة  يكون  �مل�ضحك      
قاله  ما  �إىل  �أ�رنا  �جتماعيا،  �ملاألوف  عن 
�للغة  �أن  باللغة  ومبا  �أنه �ضبيه  �لعقاد من 
�أن  �لطبيعي  وم��ن  جمتمعية،  ظ��اه��رة 
ي�ضتقبل كامه، كما  من  للمتكلم  يكون 
ما  �ضاحك  لكل  يكون  �أن  �لطبيعي  من 
ي�ضحك عنه �أو منه  �أو له. �أال ن�ضعر �ننا 
لنا رغبة ملحة يف �أن نحكي �آخر نكتة ملن 
ي�ضمعها وي�ضحك منها؟ فاإذ� مل ي�ضحك 
فمعنى ذلك �أن �لر�ضالة مل ت�ضل فن�ضاب 

عندئذ باخليبة.

�ملجتمع  يف  و�لتما�ضك  �الن�ضجام       
�لقو�عد  على  �ضائر  ماهو  وكل  و�جلدية 
ال  �ملجتمعية  للموؤ�ض�ضات  �الأ�ضا�ضية 
�ضيء فيه يثري �ل�ضحك، و )�لهزل  ≠ �جلد 
(�أي �نتهاك قاعدة من �لقو�عد، ال ميكن �أن 
نف�ص  على  وقع  �إذ�  �إال  هزة   فينا  يحدث 

هادئة جد� متما�ضكة جد�   .
متنحها  باملجريات  و�الإح�ضا�ص  فالعاطفة 
�ل�ضحك،  م��ع  تتعار�ص  �لتي  �جل��دي��ة 
الأنه  لل�ضحك  خ�ضبة  �أر�ص  فالامباالة 
مثاال  برغ�ضون  ،وي�رب  بالتو�زن  يخل 
�آذ�ننا  ف�ضددنا  �ل�ضمع  حا�ضة  عطلنا  لو 
�أثناء عر�ص غنائي ، من �ملوؤكد �أن رق�ص 
�إن  م�ضحكا.  �ضخيفا  لنا  يبدو  �لر�ق�ضني 
�إ�ضكات �الإح�ضا�ص يقت�ضي ت�ضغيل ن�ضبة 
�لظو�هر  �إىل  لننظر  �ل��ذك��اء،   من  �أك��ر 
فالذكاء  جتريد�،  �أكر  بنظرة  �ملجتمعية 
�أك��ر..الأن  ينت�ر  �أن  �إىل  ي�ضعى  غالبا 

غايته �لتغري �الجتماعي.
   لذلك نحب د�ئما �أال ن�ضحك مبفردنا ، ال 
نتذوق �لنكتة وال ن�ضتمتع بها �إال �إذ� كنا 
تكون  �بت�ضامتنا  �أن  ناحظ  جمتمع،  يف 
�إمتاعا   �أكر  تكون  و�ضحكتنا  عري�ضة 
كلما كانت قاعة �مل�رح حتت�ضد بجمهور 
جندها  �لتي  �لثو�بت  من  عدد�.وهذ�  �أكر 
يف �لفكاهة على �لرغم من �أن �ل�ضياقات 
�أخرى   �إىل  جماعة  من  تختلف  �مل�ضحكة 
�أو  ن�ضاز�  يبدو  فما  �لثقافات،  باختاف 
�ضاذ� يف ثقافة قد ال يبدو كذلك يف ثقافة 

�أخرى.
�ملجتمعية  �لظو�هر  خ�ضائ�ص  �أهم  من    
على  �جلماعة  تو�طوؤ  من  فابد  �لتو�طوؤ، 
�لثقافية  �الأنظمة  يف  �لقو�عد  ي�ضبه  ما 
�أفر�د  جميع  ت�ضتغرق  �لقو�عد  هذه  عامة، 
ال  مثا  و�حدة  بلغة  فاملتكلمون  �جلماعة. 
ميكن �أن يتفاهمو� بو��ضطتها ما مل يكونو� 
وعلى  مفرد�تها  معاين  على  متو�طئني 
كيفية ��ضتعمال هذه �ملفرد�ت وفق قو�نني 
يقوم  �لتو�طوؤ  م�ضبقا.وهذ�  عليها  متفق 
جماعة  فاإن  ،لذلك  �لثقافة  بف�ضل  تلقائيا 
ت�ضحك مما ال ت�ضحك منه جماعة �أخرى.

�ل�ضحك  ب��ني  �ملقارنة  �إىل  ولنعود    
�للغة و�لكام  و�مل�ضحك من جهة ،وبني 
�لنظرية  فاأ�ضحاب  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
يتحدثون  �الألفاظ  دالل��ة  يف  �ل�ضياقية 
ي�ضتغرق  �ل��ذي  �لثقايف  �ل�ضياق  ع��ن 
تلك  �إىل  ينتمون  �لذين  �الأف��ر�د  جميع 
 contexte de �ملوقف  و�ضياق   ، �لثقافة 
�لعارفني  عن  نتحدث  وهنا   situation
لل�ضياق �لذي تقال فيه �لنكتة يغرقون يف 
�ل�ضحك بينما �لذين ال علم لهم بال�ضياق 
�أما   بايخة(.   )  = �ضمجة  �ضخيفة  يرونها 
�أن  برغ�ضون  فياحظ  �لثقايف  �ل�ضياق 
غالبا  �أخرى  �إىل  لغة  من  �لنكات  ترجمة 
يرى  كما  و�ل�ضبب  موقفا،  يكون  ال  ما 
برغ�ضون �أنها )�أي �لنكات ( متعلقة باآد�ب 
لي�ص  فال�ضحك   ، معني  جمتمع  و�أفكار 
�لب�رية   �لن�ضاطات  باقي  عن  معزوال 
.ولهذ� فال�ضحك لي�ص عبثا  بل ال بد �أن 
يقوم بوظائف �أهمها �لوظيفة �لتي يوؤديها 
د�خل �ملجتمع �نطاقا من  كونه ال يفهم 

�إال د�خل �ملجتمع.
�لوظيفة �الجتماعية لل�ضحك: 

�لفكاهة و�ل�سحك من منظور �نرثوبولوجي
    �ل�سحك و�لفكاهة ظاهرة خا�سة بالإن�سان،لذلك  يقول هرني بروغ�سون ل �سيء هزيل خارج ما هو ب�سري، ثم يف�سر كالمه �إن مطلق منظر يكون لطيفا �أو �ساميا جميال تافها 
قبيحا ولكن ل يكون م�سحكا �أبد�، رمبا ن�سحك من حيو�ن لأننا عرثنا فيه على موقف كموقف �لإن�سان �أو على تعبري كتعبري ب�سر. ن�سحك من قبعة ولكننا نق�سد عند �لهزء ، ل  من 

قطعة �للباد �أو �لق�س بل من �ل�سكل �لذي �أعطاها �إياه �لإن�سان، بل من �لنزوة �لب�سرية �أو �جلموح �لب�سري �لذي �رتد�ه .
     ومع �أن فال�سفة �أ�سارو� من �آلف �ل�سنني �إىل �أن �ل�سحك خ�سي�سة �إن�سانية مثل �سقر�ط )�لإن�سان حيو�ن �ساحك.( �إل �أن �لأنرثوبولوجيا تكاد تهمل در��سة �لفكاهة و�ل�سحك 

.فما �سبب هذ� �لإهمال؟

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

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

املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
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الوطنية، يف ظل  بالثوابت  للحق واحلقيقة، ومن متسكها  ومن والئها 

دولة القانون واملؤسسات. 
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واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 
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األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
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أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 
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مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.
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حـدث وال حـرج15

وقفة متجددة رقم 18 لأ�سحاب �لعقود �ملنتهية 
لد��س pid_dais �أمام ولية عنابة يف �إطار �لوقفة 

�لوطنية لكل وليات �لوطن للمطالبة بحقوقهم 
�ملتمثلة يف جتديد �لعقود وحتويلها ملديرية �لت�سغيل 

و�لإدماج و�إلغاء �سرط �سن 35 �سنة .

�صــورة وتعلــيـق

وز�رة �ل�سحة �لرو�سية تو�سي با�ستخد�م 
قطر�ت �إنرتفريون للوقاية من "كوفيد19-"
أعلن الربوفيسور أندريه سيمبريتسيف، العضو املراسل يف أكادميية العلوم الروسية، 
أن وزارة الصحة أدرجت قطرات إنترفريون يف القائمة الرمسية للتوصيات اخلاصة 
مبكافحة “كوفيد19-”.وقال الربوفيسور يف حديث لقناة “روسيا 1” التلفزيونية، 

“تعترف وزارة الصحة رمسيا بقطرات األنف إنترفريون. وقد نشرت يف العامل 
دراسات طبية عديدة تؤكد صحة إدراج هذه القطرات يف توصيات الوزارة اخلاصة 

مبكافحة “كوفيد19-”. ومستحضرات إنترفريون حاليا مطلوبة جدا، وهذا ما تؤكده 
اخلربة الدولية، حيث تستخدم بنجاح يف الوقت احلاضر يف الصني وكوبا وأمريكا 

 The”“ اجلنوبية”.ويذكر أن آخر دراسة علمية مكرسة لإلنترفريون، نشرهتا جملة
Lancet الطبية الشهرية يف 12 نوفمرب املاضي. وتتضمن هذه الدراسة إثباتات على 
فعالية استخدام مستحضرات اإلنترفريون يف ختفيض معدل الوفيات بسبب الفريوس 

ضد بنحو ثالث مرات. ولفت الربوفيسور، إىل أن التطعيم 
“كوفيد19-” ميكن أن يعزز إنتاج اإلنترفريون يف 
اجلسم، وقال “كل لقاح يهدف إىل تنشيط عملية 

إنتاج األجسام املضادة وتعزيز املناعة اخللوية. 
لذلك فإن التطعيم يؤدي إىل تنشيط منظومة 

املناعة بكاملها، وقد يؤدي إىل تعزيز إنتاج 
اإلنترفريون واإلنترفريون، بروتينات تنتج يف 

اجلسم ملكافحة الفريوسات والبكترييا وهذه 
الربوتينات متنع تكاثر الفريوسات بإطالق 

برنامج محاية كامل.

عاشت الساحة املقابلة ملبىن والية 
جيجل حالة طوارئ بعد إقدام أحد 

األشخاص املقصيني من حصة 89 
مسكنا اجتماعيا ببلدية اجلمعة بين 

حبييب، وقد اعلىت املعين أحد األسوار 
املحيطة مبىن الوالية مهددا باالنتحار 

من خالل رمي نفسه من علو شاهق األمر 
الذي خلق حلة طوارئ ودفع باجلهات 

املعنية إىل التدخل من أجل إقناع هذا 
األخري بالزنول والعدول عن موقفه. 
وكانت بلدية اجلمعة بين حبييب قد 

أفرجت أمس األول عن القائمة األولية 
للمستفيدين من حصة 89 مسكنا 

اجتماعيا وهي القائمة اليت نشرت قبل 
أذان الفجر خوفا من ردة فعل غاضبة 

من قبل من مل تتواجد أمساؤهم يف هذه 
القائمة يف الوقت الذي طّوق فيه عناصر 

الدرك مقر البلدية لليوم الثاين على 
التوايل حتسبا ألي طارئ .
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�جلز�ئر بعيون 
م�سرية…

من أهم األسباب اليت جعلت الشعب اجلزائري 
حمط إعجاب واحترام لدى الشعوب األخرى، 
تارخيهم املشرف، وهذا ما تطرق إليه مواطن 

مصري مقيم باجلزائر، حيث قال:” أنا كمصري 
ومسلم مقيم يف اجلزائر ال أشعر أبدا بأنين أعيش 

يف غربة، ألن من بني أهم األسباب اليت جتعلك 
حتب اجلزائريني، الدين، فهم أكثر الشعوب 

تدينا يف املغرب العريب، من حيث انتشار املساجد 
وباحاهتا، وحرص الناس على تأدية الصلوات يف 

املساجد، أيضا التواضع الذي وصل إىل مستوى عال 
بالنسبة للجزائريني، والكرم اجلزائري املوجود يف 
كل واليات الوطن، إىل جانب روح الدعابة والقدرة 

اهلائلة يف تناول املواضيع االجتماعية بطرافة، 
وأخريا هذا الشعب له ثقافة وعادات رائعة متيزه 

عن باقي الشعوب العربية. 

�لطريق 
�ل�سريع حتت 

رحمة “�إيتوز�“

يف سلوك غري حضاري، يقوم سائقو 
بعض حافالت “االيتوزا” بالرويبة 

بركن حافالهتم وسط الطريق السريع، 
األمر الذي أثار استياء املواطنني كون 

األمر يؤدي يف كل مرة إىل اختناق 
حاد يف حركة املرور، خاصة يف الفترة 
املسائية املرتبطة بساعات الدوام، وقد 
استغرب أصحاب املركبات غياب املصاحل 

املعنية لردع مثل هذه السلوكات، سيما 
وأن هذه احلافالت اليت أحيانا يفوق 

عددها 3 تركن وراء بعضها بشكل يؤدي 
إىل غلق الطريق وبالتايل تعطل مصاحل 

املواطنني.

�ساب يحاول �لنتحار 
بو��سطة حبل �سحن 

هو�ئي بخن�سلة 
اقدم ليلة أمس األول حوايل الساعة 
احلادية عشر والنصف شاب يبلغ من 

العمر 17 سنة من سكان حي 250 سكنل 
ببلدية انسيغة دائرة احلامة خبنشلة 

على حماولة االنتحار بواسطة حبل 
صحن هوائي ولوال تدخل أحد إخوته 

وجاره بقطع احلبل من رقبة قبل وصول 
جندة أفراد احلماية املدنية ألضحى يف 
تعداد اهلالكني ليتم نقل الضحية الذي وجد فاقدا للوعي متاما 

وبعد تقدمي كل اإلسعافات الالزمة من قبل عناصر التدخل 
املنتمني للوحدة الرئيسية للحماية املدنية فوج A  مت نقله 

حنو مستشفى أمحد بن بلة مبقر عاصمة الوالية، هذا وقد 
مت فتح حتقيق يف مالبسات احلادثة اليت تبقى ظروفها 

غامضة من قبل مصاحل األمن املعنية ملعرفة األسباب والدوافع 
احلقيقية اليت جّرت ودفعت بالشاب لإلقدام على هذا العمل 

املرفوض دينا.    
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�لنفط من  �جلز�ئر  �حتياطات  نهاية   ..2040
يف وقت يتوقع تراجع املداخيل من املحروقات اإىل 20 مليار دولر اأواخر 2020  

ك�سف الرئي�ص املدير العام ل�سركة "�سوناطراك"، توفيق حكار، اأم�ص الثالثاء، يف ت�سريحات �سحفية اأن احتياطات اجلزائر من النفط بلغت 38 باملئة فقط.
لوؤي/ي

----------------------
 38 اليوم  لنا  "بقي  اأنه  حكار  واأ�ساف 
ما  النفطية،  احتياطاتنا  من  باملئة 
 ."2040 يغطي احتياجاتنا حتى �سنة 
ا�سرتاتيجية  اأن  حكار  توفيق  واأو�سح 
النتقال الطاقوي التي �سيتم العتماد 
الــلــجــوء  اجلـــزائـــر  �ستجنب  عــلــيــهــا 
احتياجاتها  لتغطية  لــال�ــســتــرياد 
�سوناطراك  اأن  مــوؤكــدا  الطاقة،  من 
لرفع  ال�ستك�ساف  عمليات  �ستوا�سل 
املدير  وقــال  النفطية.  احتياطاتها 
جائحة  اإن  �سوناطراك،  ملجمع  العام 
ــاذ اإجـــــراءات  ــخ كـــورونـــا فــر�ــســت ات
الإنــتــاج،  �ــســريورة  ل�سمان  جريئة 
عمال  من   %  45 بـ  للعمل  وا�سطررنا 
واأكد  اجلائحة.  بداية  عند  الإنتاج 
 %  40 بـ  املداخيل  تراجع  على  حكار 
متوقعا  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  ب�سبب 
املداخيل  برتاجع  ال�سنة  تنتهي  اأن 
 33 كانت  اأن  بعد  دولر  مليار   20 اإىل 
ل�سوناطراك  العام  املدير  واأفاد  مليار. 
متوفرا  �سيكون  املوحد  البنزين  اأن 
املقبلني،  فيفري  اأو  جانفي  نهاية 

بتحقيق  �ست�سمح  اخلطوة  اأن  موؤكدا 
نوع  على  والعتماد  الذاتي  الكتفاء 
اأو نوعني من البنزين لتغطية الطلب 
انتقد  مت�سل،  �سياق  ويف  الوطني. 
املعلوماتية  املنظومة  حكار  توفيق 
عدم  ب�سبب  ل�سوناطراك  احلالية 
عدم  وكذا  ال�سركة،  لتطور  مواكبتها 
ت�سوية العقار امل�سرتجع، وقال اإن هذا 
�سوناطراك.  ن�ساط  على  يوؤثر  الأمر 
بني  عمل  مذكرة  اإم�ساء  وبخ�سو�ص 
الإيطالية،قال  واإيــنــي  �سوناطراك 
"اإيني" تبقى  اإن  للمجمع،  العام  املدير 
ول  لــ�ــســونــاطــراك  تاريخيا  �سريكا 
"�سايبام" التي تفجرت  بـ  يجب ربطها 
بخ�سو�سها ف�سيحة ف�ساد يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية.
برتول: �سعر �سحراء بالند 
اجلزائر يرتفع ب 7 باملائة 

خالل نوفمرب
اأ�سعار برتول �سحراء بالند،  ارتفعت 
باأكرث  اجلـــزائـــري،  املــرجــعــي  اخلـــام 
نوفمرب  �سهر  خـــالل  بــاملــائــة   7 ــن  م
للربميل  دولر   42،59 لتبلغ  املا�سي 

متتاليني،  �سهرين  ملــدة  تراجع  بعد 
اأرقام منظمة البلدان امل�سدرة  ح�سب 
للبرتول )اأوبيب(. واأو�سحت املنظمة 
يوم  ن�سر  الــذي  ال�سهري  تقريرها  يف 
اأم�ص الثنني اأن "اأ�سعار البرتول اخلام 
ــري )�ــســحــراء بــالنــد( بلغت  ــزائ اجل
�سهر  خــالل  للربميل  دولر   42،59
39،76 دولر يف  2020 مقابل  نوفمرب 
دولر   2،83 بزيادة  اأي  املا�سي  اأكتوبر 

وهو ما ميثل 1،7 باملائة".
اأ�سبح  الرتــفــاع،  هــذا  اأ�سا�ص  وعلى 
برتول �سحراء بالند ثامن اأعلى خام 
من جمموع 13 التي ت�سكل �سلة اأوبيب 
بعد كل من خام اأنغول )44،11 دولر 
للربميل( و غينيا ال�ستوائية )41،43 
الب�سرة  وخــــام  لــلــربمــيــل(  دولر 
دولر   43،12( ــراق  ــع ــل ل احلــفــيــف 
 43،09( الإمــــارات  هــام  و  للربميل( 
 42،99( الكويت  و  للربميل(  دولر 
املرجعي  اخلـــام  و  للربميل(  دولر 
للربميل(   دولر   42،98( ال�سعودي 
 42،88( ـــراين  الي اخلفيف  واخلـــام 

دولر للربميل( .
اخلام  لأ�سعار  ال�سنوي  املعدل  اأن  غري 

 64،17 من  انخفا�سا  �سجل  اجلزائري 
  42،38 اإىل   2019 دولر للربميل �سنة 
مينع  مل  ذلك  لكن   2020 �سنة  دولر 
�سحراء بالند من احلفاظ على مركزه 
الأوبيب  �سلة  ت�سكيلة  �سمن  الثالث 
الماراتي  اخلام  من  كل  بعد   2020 يف 
الأنغويل  و  للربميل(  دولر   42،38(

جريا�سول )41،82 دولر للربميل(.
على  اجلــزائــري  ــام  اخل �سعر  يحدد  و 
املرجعي  اخلام  الربانت  اأ�سعار  اأ�سا�ص 
لبحر ال�سمال و امل�سعر ببور�سة لندن 

خ�سائ�سه  نظري  اإ�سافية  منحة  مع 
الفيزيائية و الكيماوية التي حتبذها 

م�سانع التكرير.
ــذا خالل  ــاع اأ�ــســعــاره ه ــف ــي ارت ــاأت وي
�ــســهــر نــوفــمــرب يف الــ�ــســيــاق الــعــاملــي 
"على  الأ�سود  الذهب  اأ�سعار  لتح�سن 
لفريو�ص  امل�ساد  اللقاح  تطوير  �سوء 
اآفــاق  حت�سني  يف  �ساهم  الــذي  كورونا 
الطلب العاملي على البرتول وتعوي�ص 
بعديد  الإ�سابات  بزيادة  الن�سغالت 

املناطق"، ح�سب تو�سيحات املنظمة.

جــراد،  العزيز  عبد  الأول،  الــوزيــر  دعــا 
تقوية  �سرورة  اىل  امل�سيلة،  من  الثالثاء 
على  احلــفــاظ  بهدف  الداخلية  اجلبهة 
ــرار والــتــمــا�ــســك الجــتــمــاعــي  ــق ــت ــس ال�
باإذاعة  ا�ست�سافته  خالل  واأكد  الوطني. 
امل�سيلة يف ختام زيارته لهذه الولية، على 
لتفويت  الداخلية  اجلبهة  تقوية  اأهمية 
و�سدد  بالوطن.  املرتب�سني  على  الفر�سة 
العتبار  بعني  دائما  "الأخذ  �سرورة  على 
بالنظر  لبالدنا"،  اجليو-�سيا�سي  البعد 
قال- --كما  اأ�سبح  املغاربي  الف�ساء  لكون 

لإحــداث  ف�ساء  القوى  لبع�ص  "ي�سكل   -
تعاين  "افريقيا  ان  اىل  واأ�سار  امل�ساكل". 
املخدرات  كالفقر وجتارة  عدة م�ساكل  من 
مطالبون  فاإننا  لذلك  اقت�سادية،  واأزمات 
على  للحفاظ  الداخلية  جبهتنا  بتقوية 
رغم  الجتماعي  والتما�سك  ال�ستقرار 
اأن  ال�سيا�سية". وبعد  اختالف النتماءات 
ذكر يف هذا الطار باملراحل ال�سعبة التي 
عا�ستها البالد يف الت�سعينيات، قال الوزير 
الول اأن اجلزائر "حممية ول خوف عليها 
اجلمهورية  رئي�ص  مــوؤخــرا  اأكـــده  مثلما 

اأ�سار  اأن  وبعد  تبون".  املجيد  عبد  ال�سيد 
الرتاخي  يعني  "ل  اللقاح  وجــود  اأن  اىل 
التاأكيد  جراد  جدد  تفلت"،  الأمور  وترك 
عن  اأ�سهر،  عدة  منذ  "�سرعت،  اجلزائر  ان 
واأطبائها،  الدبلوما�سي  جهازها  طريق 
ودرا�ــســة  ــاج  ــت الن مبخابر  التــ�ــســال  يف 
لال�ستعمال  املنا�سب  اللقاح  اختيار  �سبل 
يف  "نحن  بالقول:  م�سيفا  اجلزائر"،  يف 
الت�سالت  ــذه  ه مــن  ـــرية  الأخ املرحلة 
املختار  اللقاح  عن  و�سنعلن  واملفاو�سات 
الوقت  يف  ــن  ــواط امل �سحة  يحمي  الـــذي 

املنا�سب". ولدى تطرقه اىل تنمية مناطق 
رئي�ص  ان  جـــراد  ال�سيد  ــح  ــس اأو� الــظــل، 
لأنــه  املناطق  بهذه  "يهتم  اجلمهورية 
يعرف معاناة هوؤلء املواطنني وم�ساكلهم"، 
تبون  الرئي�ص  قرر  ال�سياق  ذات  يف  مثمنا 
�سكان  ان�سغالت  بكافة  بالتكفل  القا�سي 
معي�ستهم.  ظروف  وحت�سني  املناطق  هذه 
و�سائل  اأهــمــيــة  الــ�ــســدد  هـــذا  يف  ــــرز  واأب
يف  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  العالم 

نقل معاناة �سكان هذه املناطق.
ق.و

بفريو�ص  جــديــدة  اإ�ــســابــة   468 �سجلت   
يف  وفــاة  حالة   14 و  )كوفيد19-(  كورونا 
ـــرية،  الأخ �ساعة  ال24  ــالل  خ ــر  ــزائ اجل
ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   419 متاثل  فيما 
الر�سمي  الناطق  الثالثاء  اليوم  ك�سف عنه 

كــورونــا،  فــريو�ــص  ومتابعة  ر�سد  للجنة 
اللقاء  وخـــالل  فــــورار.  جــمــال  الــدكــتــور 
تطور  لعر�ص  املخ�س�ص  اليومي  الإعالمي 
الو�سعية الوبائية لفريو�ص كورونا، اأو�سح 
املوؤكدة  احلــالت  اإجمايل  اأن  فــورار  ال�سيد 

جديدة  حالة   468 بينها  من   93.065 بلغ 
 100 لكل  حالة  1ر1  ب   تقدر  بن�سبة  )اأي 
الجمايل  العدد  بلغ  بينما  ن�سمة(،  األــف 
 61.307 لل�سفاء  متاثلوا  الذين  للم�سابني 
للوافيات  الإجمايل  العدد  بلغ  كما  �سخ�ص. 

يف  مري�سا   46 حاليا  يوجد  فيما   ،2623
العناية املركزة. واأ�ساف ال�سيد فورار اأن 17 
17 ولية  9 حالت و  ولية �سجلت اقل من 

مل ت�سجل بها اأي
ق.و

ــــن دائـــــرة تــاجــنــانــت  متــكــن عــنــا�ــســر اأم
فيه  م�ستبه  تــوقــيــف  ــن  م ميلة  ــة  ــولي ب
ال�سعبة  العملة  من  مايل  مبلغ  وا�سرتجاع 
املجوهرات  من  وكمية  اأورو  بـ25400  قدر 
املواطنني  اأحد  م�سكن  داخل  من  امل�سروقة 
لــدى  عــلــم  ــا  م ح�سب  تــاجــنــانــت  مبــديــنــة 
ذاته  امل�سدر  واأو�سح  الولية.  اأمن  م�سالح 
ت�سجيل  اإىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل  اأن 

من  ل�سكوى  تاجنانت  ــرة  دائ اأمــن  م�سالح 
العائلي  م�سكنه  تعر�ص  مــواطــن  طــرف 
ا�ستهدفت  ل�سرقة  الفارطة  اجلمعة  ليلة 
مايل  ومبلغ  املجوهرات  من  جمموعة  فيها 
اإثرها  على  ليبا�سر  ال�سعبة،  العملة  من 
حتريات  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�سر 
والقيام  اجلرمية  م�سرح  با�ستغالل  حثيثة 
باملعاينة امليدانية والتقنية عن طريق رفع 

الأبحاث  تكللت  حيث  والعينات،  الب�سمات 
فيه  امل�ستبه  هوية  بتحديد  والتحريات 
البالغ من العمر 26 �سنة وتوقيفه واقتياده 
اإىل مقر اأمن الدائرة . اأثناء اأطوار التحقيق 
ــة  ــالأدل ب ومــواجــهــتــه  فــيــه  امل�ستبه  ــع  م
ال�سرقة  بارتكابه  اعرتف  اإليه  املن�سوبة 
مبفرده مع اإدلئه مبكان اإخفاء امل�سروقات 
مبلغ  يف  متثلت  حيث  العائلي،  بيته  داخل 

 25400 قــدره  ال�سعبة  العملة  مــن  ــايل  م
اأورو بالإ�سافة اإىل جمموعة من احللي من 
ا�سرتجاعها  مت  والأبي�ص  الأ�سفر  املعدن 
وت�سليمها ل�ساحبها كاملة. بعد اإجناز ملف 
اأمام  تقدميه  مت  فيه  امل�ستبه  �سد  جزائي 
يف  �سدر  اأيــن  العيد  �سلغوم  حمكمة  نيابة 

حقه اأمر باحلب�ص ي�سيف امل�سدر. 
 بوجمعة مهناوي

متكن حر�ص ال�سواحل من العثور على قارب 
ال�سيد "�سنوي عمر" بعر�ص �سواطئ تيبازة 
املفقودين،  اخلم�سة  البحارة  متنه  وعلى 
اأبحاث  عملية  ــر  اإث جيدة  �سحة  يف  وهــم 
ال�سيد  مديرية  من  علم  ما  ح�سب  وا�سعة 

واأ�ــســاف  ال�سيدية،  واملنتجات  البحري 
با�سرها  التي  الوا�سعة  الأبحاث  اأن  امل�سدر 
البحرية  للقوات  التابع  ال�سواحل  "حر�ص 
تكللت بالعثور على قارب ال�سيد يف حدود 
م�سريا   ،" الــثــالثــاء  �سباح  مــن  ال�ساد�سة 

فقدانهم  يف  ت�سبب  تقنيا  عطبا  اأن  اإىل 
القوات  وجندت  الأولية.  املعلومات  ح�سب 
النجدة  وقوارب  الإنقاذ  حوامات  البحرية 
مبا�سرة اإثر تلقي بالغ فقدان قارب ال�سيد 
"عمر �سنوي" على اأمل العثور على البحارة 

بني  ما  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين  اخلم�سة 
من  وينحدرون  والثالثينات  الع�سرينات 

مدينة بوهارون.
ق/و.

املــدعــو  حمــمــد  ــري  ــه م ـــي  ـــاب الإره �سلم 
باجلماعات  الــتــحــق  ـــذي  ال “رويبح” 
لل�سلطات  نف�سه   ،2011 �سنة  الإرهابية 
الع�سكرية بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة 

الدفاع  لوزارة  بيان  واأفاد  مترنا�ست.  يف 
بحوزته  كـــان  ـــي  ـــاب الإره اأن  الــوطــنــي 
م�سد�ص اآيل من نوع كال�سنيكوف ور�سا�ص 
دافعتني  وح�سوتني   )PKT( نــوع  مــن 

وثالث   )RPG-2( ال�ساروخي  للقاذف 
بالإ�سافة  ملم،   60 عيار  هاون  �سمامات 
اإىل خمزنني و�سريطني للذخرية و4462 
ومركبة  الــعــيــارات  خمتلف  مــن  طلقة 

رباعية الدفع واأغرا�ص اأخرى.
ق/و

جر�د يدعو �إىل تقوية �جلبهة �لد�خلية للحفاظ على ��ستقر�ر �لبالد

كوفيد19-: ت�سجيل 468 �إ�سابة جديدة و 419 حالة �سفاء و 14 حالة وفاة

��سرتجاع م�سوغات م�سروقة ومبلغ مايل بالعملة �ل�سعبة يف تاجنانت مبيلة 

�لعثور على �لبحارة �خلم�سة �ملفقودين بعر�س �سو�طئ تيبازة

�إرهابي ي�سلم نف�سه يف مترن��ست

برقية  ال�ساد�ص  حممد  امللك  املغربي  العاهل  بعث 
يتمنى  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�ص 
بفريو�ص  اإ�سابته  بعد  العاجل  ال�سفاء  فيها  له 
العاهل  .وذكر  �سهرين  نحو  قبل  امل�ستجد  كورونا 
املغرب  وكالة  عن  نقال  الربقية،  ن�ص  يف  املغربي 
و�سكره،  اهلل  بحمد  اأبانت،  "لقد  لالأنباء،  العربي 
الأحد  يوم  ال�سقيق  اجلزائري  لل�سعب  خماطبتكم 
ال�ساد�ص  حممد  واأعـــرب  لل�سفاء".  متاثلكم  عن 
رئي�ص  �سحة  لتح�سن  ارتــيــاحــه  "عميق  ــن  ع
وا�ستعادة  العاجل  بال�سفاء  له  داعيا   ،" اجلمهورية 
املغربي، بعد  امللك  كامل عافيته . وجاءت خطوة 
ظهور رئي�ص اجلمهورية يف ت�سجيل م�سور الأحد، 
يطمئن فيها اجلزائريني على �سحته، ويعد بعودة 
ال�سحي  و�سعه  ب�سبب  غيابه  �سكل  بعدما  قريبة 
ال�ساحة  تعرف  وقت  يف  اإ�ساعات،  لرتويج  فر�سة 

الإقليمية والدولية تطورات خطرية.
من  التعايف  مرحلة  دخل  الذي  اجلمهورية  رئي�ص 
دابر  بظهوره  قطع  كــورونــا،  بفريو�ص  الإ�سابة 
بتعهده  املواطنني  لدى  الرتياح  واأعاد  الإ�ساعات 

مبوا�سلة م�سار الإ�سالحات .
ق/و

الوطني  للجي�ص  م�سرتكة  مفارز  اأوقــفــت 
م�سالح  خمتلف  مــع  بالتن�سيق  ال�سعبي، 
خالل  وحجزت  خمــدرات  تاجر   38 الأمــن، 
عمليات متفرقة، كميات كبرية من الكيف 
كيلوغراما  و22  قناطري   07 بـ  قدر  تمُ املعالج 
ح�سب  املغرب،  مع  احلدود  عرب  اإدخالها  مت 
الوطني  للجي�ص  العملياتية  احل�سيلة 
دي�سمرب   15 اإىل   09 من  الفرتة  يف  ال�سعبي 

.2020
ق/و

�مللك �ملغربي يربق للرئي�س 
تبون متنياته بال�سفاء

توقيف 38 بارون
 خمدر�ت وحجز 7 قناطري 

من �لكيف خالل �أ�سبوع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

