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اأزمة كورونا تغرق 
ديون  "�صونلغاز" يف 
بـ171 مليار دينار

الرتخي�ص للمتعاملني 
االقت�صاديني با�صترياد 

امل�صتعملة" "امل�صانع 

دعت زبائنها لال�صتفادة من رزنامة الدفع 
برتا�صي الطرفني

يف مدة �صالحية 5 �صنوات للمواد الغذائية 
و�صنتني لل�صناعة ال�صيدالنية  

املجتمــــع املدين ينّدد بقرار اإنهاء مهام مدير ال�صحة بالــوادي 

03 03

ت�صغط لالإبقاء على يوم ال�صبت كعطلة وتفعيل الربوتوكول ال�صحي

الدخول  "االأنبـــاف" تقرر 
يف احتجاج وطني يوم غـد

03/02

تنديدا ب�صمت الوزارة الو�صية حيال مطالبهم اال�صتعجالية

امل�صرفون وامل�صاعدون الرتبيون يلوحون بخيار االحتجاج

للمطالبة مبنحهم رخ�ص ا�صتثنائية للتنقل ما 
بني الواليات

وقفة احتجاجية لتجار اجلملة 
للخ�صــــــــــر والفواكه

اإطالق عدة م�صاريـــــــــع 
بالدبداب احلدوديـــة 

�صوناطراك توقع اتفاقيات 
ملعاجلة م�صكل االأحوا�ص 

الكيماويــــــــة للحفاظ على 
ثـــــــــروة االبل 

الوادي

اليزي

ورقلة

هزة ارتدادية بقوة 3.4 
درجة بولية �شكيكدة

اإ�صابات  كورونا : 1005 
جديدة, 627 حالة �صفاء 

و19 حالة وفـــــاة

ت�صجيل 6 وفيات و20 جريحا 
يف 16 حادث مرور يف ظرف 

يــــــوم واحد

�ص 06

�ص 06

�ص 05
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القر�ص ال�صعبي اجلزائري 

عدد قليل ممن ي�صابون جمددا بعد التعايف من كورونا    

لوؤي/ي
------------ 

�صحفية  ندوة  يف  فورار،  واأورد 
كورونا  فريو�س  م�صتجدات  حول 
ح��االت  حاليا  لدينا  توجد  “ال 
حاالت  توجد  العامل  وعرب  مماثلة، 
ملر�صى  ي���ادي  االأ على  حت�صب 

مرة”. من  اأكرث  بالوباء  اأ�صيبوا 
هناك  اأن  اإىل  الدكتور،  واأ�صار 
درا����ص���ات م��ت��وا���ص��ل��ة، ح��ول 
من  املتعافني  اإ�صابة  اإمكانية 

اأخرى. مرة  التاجي،  الفريو�س 
ال�صحة،  وزير  اأكد  جهته،  ومن 
هذا  اإن  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
وغري  م��درو���س،  غري  الفريو�س 
ثانية  مرة  انت�رش  كيف  معروف 
احلدود. غلق  البلدان رغم  يف كل 
منظم  “الفريو�س  الوزير:  واأورد 
اأي  يوجد  وال  جنهلها،  بطريقة 

وال�صيئ  املر�س،  يحارب  دواء 
هو  انتقاله  مينع  ال��ذي  الوحيد 
والتباعد  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء 

والنظافة”.
و  االكادميية  ك�صفت  ولال�صارة 
بالكلية  االأدوية  علم  يف  الباحثة 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ل��ن��دن، 
عدة  عب�صي  مي�س  ال��دك��ت��ورة 
باللقاحات  متعلقة  معطيات 
اأهمها  كوفيد19-،  �صد  املطورة 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  رح��ي��ل  اأن 
تطوير  مع  �صنة  ظرف  يف  متوقع 

عاملية. خمابر  بعدة  اللقاحات 
يف  ل��ق��اح��ا   14 ع��ن  وك�����ص��ف��ت 
ظهرت  الثالثة،  ال�رشيرية  املرحلة 
ج��دا  اي��ج��اب��ي��ة  بع�صها  ن��ت��ائ��ج 
�صتظهر  و   %  90 فاقت  بن�صبة 

املقبلة. االأ�صابيع  تباعا  اأخرى 
املقدمة  ال��ن��ج��اع��ة  ن�صب  اأم���ا 

قبل  من  مراجعتها  يتم  و  واقعية 
اىل  ا�صافة  م�صتقلة  علمية  جلنة 
ت�صل  امل�صادة  االأج�صام  مناعة 

�صنة. اإىل  اأ�صهر   8 من 
لقاحات  على  العمل  حاليا  يتم  و 
الأن  ن���ف  االأ ط��ري��ق  ع��ن  تعطى 
ن����ف ه��و امل��دخ��ل ال��رئ��ي�����س  االأ

للفريو�س.
البداية  يف  �صيتم  اأنه  اكدت  كما 
يف  العاملني  و  ال�صن  كبار  تلقيح 
باقي  لي�صمل  ال�صحي  القطاع 

الحقا. الفئات 
اخل��ارق  ال��ل��ق��اح  بخ�صو�س  و 
العمل  يجري  اإعالميا  املتداول 
عدة  �صد  لقاحات  تطوير  على 

جمتمعة. فريو�صات 
النوم  على  باحلر�س  ون�صحت 
لتفادي  اجليدة  التغذية  و  جيدا 
التعاي�س  اأم��ا  امل�صاعف.  اخلطر 
البد  مفرو�س  واقع  كورونا  مع 
االإج��راءات  باحرتام  ذلك  و  منه 

املعروفة. الوقائية  ال�صحية 

ك�صف ام�ص رئي�ص جلنة متابعة تف�صي فريو�ص كورونا امل�صتجد جمال فورار , اإن من ي�صابون جمددا بعد التعايف 
من كورونا   عدد قليل.

فورار يطمئن:

وزارة االت�صال ب�صدد اإعداد 
م�صروع قانون لالإ�صهار

االت�صال،  وزير  اأعلن 
الر�صمي  ال��ن��اط��ق 
ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة، 
يوم  بلحيمر،  عمار 
ال��وزارة  اأن  االثنني، 
ب�صدد اإعداد م�رشوع 
ق��ان��ون ل��الإ���ص��ه��ار، 
"ت�صحيح  �صاأنه  من 
امل�صجلة  االختالالت 

يف امليدان".
واأو�صح الوزير يف حوار بثه املوقع 
االلكرتوين "دزاير توب"، اأن �صوق 
عاجل،  اإىل"تنظيم  بحاجة  االإ�صهار 
منعا للفو�صى و لبع�س املمار�صات 
اأن  معلنا  املهنية"،  وغري  ال�صلبية 
م�رشوع  "اإعداد  ب�صدد  ال���وزارة 
ت�صحيح  �صاأنه  من  لالإ�صهار  قانون 
امليدان".  يف  امل�صجلة  االختالالت 
انتظار  "يف  اأن��ه  الوزير  واأو���ص��ح 
و�صع  انتقايل  وك��اإج��راء  مت،  ذل��ك 
لال�صتفادة  مو�صوعيا  معيارا   15
اأن  على  العمومي  االإ�صهار  من 
املعايري  بهذه  العمل  يف  ي�رشع 
من  القادم".  جانفي  �صهر  من  بداية 
اأن  بلحيمر  ال�صيد  اأكد  اأخرى،  جهة 
االأخري"كر�س  الد�صتوري  التعديل 
ممار�صتها"،  وعزز  ال�صحافة  حرية 
مما ي�صتوجب--مثلما قال-- "مراعاة 
جاء  التي  واملكا�صب  امل�صتجدات 
القوانني  تكييف  عملية  يف  بها 
االت�صال  وزير  واعترب  الع�صوية". 
حتيني  و  تعديل  اأن  املجال،  هذا  يف 
الروؤية  وفق  "�صيتم  القوانني  هذه 
بها  ج��اء  التي  اجلديدة"،  واالأط���ر 
جمال  يف  ال��د���ص��ت��وري  التعديل 

االإعالم واالت�صال.
واأبرز  القانونية  "االأطر  بان  واأ�صار 
الن�صو�س املنظمة لقطاع االت�صال 
الع�صوي  القانون  مقدمتها  ويف 
اخلا�س  والقانون  باالإعالم  املتعلق 
و  الب�رشي  ال�صمعي  بالن�صاط 
مو�صوع  ت�صكل  االإ�صهار  قانون 
اإح�����دى ور����ص���ات االإ����ص���الح 
باأن  بلحيمر  اأك��د  كما  املعتمدة". 
حتيني  عملية  "�صتوا�صل  ال��وزارة 
متا�صيا  وا�صتحداث ن�صو�س جديدة 
مع التعديل الد�صتوري االأخري وكذا 
مع امل�صتجدات التي ي�صهدها العامل 
يف جمال االإعالم واالت�صال"، مربزا 
على  "يحر�س  االت�صال  قطاع  اأن 
عملية  الإجن��اح  اجلهود  م�صاعفة 
املجال  ه��ذا  يف  واأ���ص��ار  الرقمنة". 

قطعها  مت  معتربة"  "اأ�صواطا  اأن  اىل 
عملية  من  التمكن  باجتاه  االآن  حلد 
جوان  �صهر  منذ   ال�صيما  الرقمنة، 
البث  توقيف  "مت  حيث  املا�صي، 
بالبث  وتعوي�صه  نهائيا  التماثلي 
التي  االآج���ال  يف  وذل��ك  الرقمي 
حددها االحتاد الدويل لالت�صاالت".

ال�صحفي،  بطاقة  وبخ�صو�س 
القرار  اإعداد  "مت  اأنه  الوزير  اأو�صح 
املوؤقتة  اللجنة  باإن�صاء  اخل��ا���س 
ال�صحايف  بطاقة  مبنح  املكلفة 
االنتخابات  وبتنظيم  امل��ح��رتف 
الدائمة  اللجنة  بت�صكيل  املتعلقة 
باأن هذه  البطاقة"، م�صيفا  ملنح هذه 
خرباء  طرف  من  امل�صكلة  اللجنة، 
الكفاءات  ذوي  من  و�صخ�صيات 
يف جمال و�صائل االإعالم "�صتتوىل 
حتيني و درا�صة كل امللفات املتعلقة 
بكل  املحرتف  ال�صحايف  ببطاقة 
بغية  ونزاهة  ومو�صوعية  �صفافية 
عن  ال��دخ��الء  اأم��ام  الطريق  قطع 

املهنة".
اأما  بخ�صو�س التح�صريات اخلا�صة 
بتنظيم ال�صحافة االإلكرتونية،  قال 
انتظار  يف  :"نحن  بلحيمر  ال�صيد 
املتعلق  التنفيذي  املر�صوم  �صدور 
يف  االإنرتنت  عرب  االإع��الم  بن�صاط 
اأنه  اىل  الفتا  الر�صمية"،  اجلريدة 
كل  على  يتعني  �صدوره  "مبجرد 

املواقع االمتثال الأحكامه".
االلكرتونية،  املواقع  وبخ�صو�س 
"بادرت  ال��وزارة  باأن  بلحيمر  اأكد 
ينظم  ق��ان��وين  ن�س  اأول  باإيجاد 
جم��ال االإع���الم عرب االإن��رتن��ت يف 
االإلكرتونية  ال�صحف  يلزم  اجلزائر، 
 ."DZ النطاق  يف  التوطني  على 
هذا  يف  االت�صال  وزي��ر  واأو���ص��ح 
املجال اأن "اإلزام املواقع االإلكرتونية 
ك�رشط   DZ نطاق  يف  بالتوطني 
عامال  يعد  االإ�صهار  من  لال�صتفادة 
القر�صنة  من  وتاأمينها  حلمايتها 

ومن الهجمات االأجنبية".
حممد علي

وزير ال�صناعة يدعو 
املوؤ�ص�صات الكندية خللق ا�صتثمارات 

دائمة يف اجلزائر
فرحات  ال�صناعة،  وزير  ا�صتقبل 
اآيت علي براهم، مبقر الوزارة، �صفري 

كندا باجلزائر، كري�صتوفر ويلكي.
الطرفان  قيم  اللقاء،  ه��ذا  وخ��الل 
واق���ع ال��ع��الق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة 
تزال �صعيفة رغم  التي ال  الثنائية، 
يحوزها  التي  الكبرية  االإمكانيات 
املجال  يف  تطويرها  و�صبل  البلدان، 

ال�صناعي.
الوزير،  ���رشح  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 
للدبلوما�صي  للوزارة،  بيان  ح�صب 
اجلديد  االقت�صادي  التوجه  الكندي 
اإدراج��ه��ا  مت  التي  واالإ���ص��الح��ات 
االأع��م��ال  مناخ  لتح�صني  م��وؤخ��را 
وتنظيمي  ت�رشيعي  اإطار  وار�صاء 

بالن�صبة  ال�صيما  ودائ��م  م�صتقر 
لال�صتثمارات االأجنبية. 

ذات  وفق  االإط��ار،  هذا  يف  ودع��ا، 
الكندية  املوؤ�ص�صات  امل�����ص��در، 
اجلديد  امل�صعى  يف  االنخراط  اإىل 
ا�صتثمارات دائمة يف اجلزائر  وخلق 
ال�صناعات  قطاعات  يف  ال�صيما 

الغذائية، الفالحة و املناجم.
ال�صفري  اأع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن  و   
ال�صتغالل  بالده  اإرادة  عن  الكندي 
حتوزها  التي  الكبرية  االإمكانيات 
اهتمام  م���ربزا  وك��ن��دا  اجل���زائ���ر 
املوؤ�ص�صات الكندية باال�صتثمار يف 

اجلزائر.
ق/و

منتجات ال�صريفة االإ�صالمية ت�صتجيب لتطلعات عديد اجلزائريني
ال�صعبي  العام للقر�س  املدير  الرئي�س  �رشح 
اأن  ب��غ��رداي��ة،  دح��م��اين،  حممد  اجل��زائ��ري، 
ت�صتجيب  اال�صالمية  ال�صريفة  منتجات 
من  اجلزائريني  عديد  وان�صغاالت  لتطلعات 
الذين يف�صلون منتجات تتوافق مع ال�رشيعة 

االإ�صالمية.
على  اإ�رشافه  لدى  دحماين،  حممد  واأو�صح 
مبقر  االإ�صالمية  ال�صريفة  خدمة  اإط��الق 
الوالئية  ال�صلطات  بح�صور   113 الوكالة 
ومنتخبني حمليني وم�صوؤويل �صبكة الفروع 
اجلزائري  ال�صعبي  للقر�س  التابعة  البنكية 
ال��ذي  االإ���ص��الم��ي  ال��دي��ن  ''اأن  ب��غ��رداي��ة، 
ي�صجع  اليومية  حياتنا  جوانب  اأحد  ي�صكل 
تتوافق  التي  املنتجات  لتف�صيل  اجلزائريني 

مع ال�رشيعة".
ال�صعبي  للبنك  العام  املدير  الرئي�س  ويرى 
االإ�صالمية  ال�صريفة  منتجات  اأن  اجلزائري 
قد  تلهمنا"  قيمنا   " �صعار  حتت  املقرتحة 
االإ�صالمي  املجل�س  موافقة  بعد  �صوقت 
االأعلى وعلماء واملجال�س املحلية وغريها من 

اأجل �صمان  االإ�صت�صارية املحلية من  اللجان 
احرتام ال�رشيعة يف املعامالت البنكية.

ويقرتح القر�س ال�صعبي اجلزائري للت�صويق 
ال�صريفة  تخ�س  منتجات   )9( ت�صعة 
االإ�صالمية التي تتطابق مع تعاليم ال�رشيعة 
قبل  من  عليها  امل�صادقة  بعد  االإ�صالمية 
واملجل�س  للبنك  التابعة  ال�رشعية  الهيئة 
االإ�صالمي االأعلى واأي�صا اعتماد بنك اجلزائر.

ويتعلق االأمر مبنتجات الودائع والتمويل مثل 
ال�صك  ح�صاب  االإ�صالمي،  اجلاري  احل�صاب 
االإ�صالمي،  التوفري  ح�صاب  االإ�صالمي، 
وعر�س  االإ�صالمي،  اال�صتثمار  ح�صاب 
املرابحة عقار/�صيارة/جتهيز، وكذلك عر�س 
جرى  كما  والتجهيزات،  للعقار  االإج��ارة 

�رشحه .
البنكية  املنتجات  تلك  ت�صويق  اأجل  ومن 
اجلزائري  ال�صعبي  القر�س  فتح  فقد  اجلديدة 
�صباك  بنكية  وك��ال��ة  ك��ل  م�صتوى  على 
طاقم  قبل  من  موؤطر  اخلدمة،  بهذه  خا�س 
جرى  الذي  االخت�صا�صات  متعدد  اإداري 

ال�صيد  اأو�صح  مثلما  الغر�س،  لهذا  تكوينه 
للقر�س  اأن وكاالت جديدة  دحماين، م�صريا 
بكل  �صيما  فتحها  �صيتم  اجلزائري  ال�صعبي 
وجانت  وتيميمون  �صالح  وعني  اإيليزي  من 
باأق�صى جنوب الوطن واأي�صا على م�صتوى 

اله�صاب العليا.
يف  فتح  اجلزائري  ال�صعبي  القر�س  ويعتزم 
ال�صريفة  بخدمة  خا�صة  وكالة  القريب 
اجلزائر  م�صجد  م�صتوى  على  االإ�صالمية 

االأعظم، كما اأفاد ال�صيد دحماين.
يتطلب  االأمر  فاإن   '' امل�صوؤول  ذات  وبراأي 
منتجات  على  االإقبال  ل�صمان  اأ�صهر  عدة 
لتعاليم  املوافقة  االإ�صالمية  ال�صريفة 

ال�رشيعة".
وقبل ذلك عقد الرئي�س املدير العام للقر�س 
جمموع  مع  عمل  جل�صة  اجلزائري  ال�صعبي 
للمديرية  التابعة  ال��وك��االت  م�صوؤويل 
وغرداية  واالأغواط  )اجللفة  بغرداية  اجلهوية 

وورقلة(.
ق/و

مدير التنظيم بالوزارة يحّمل التجار م�صوؤولية ت�صارب االأ�صعار

نظام رقمي خا�ص ملراقبة االأ�صواق ومتوينها باملواد الغذائية

االأخرية  االأيام  يف  الوطنية  ال�صوق  تعرف 
باملواد  التمويل  ناحية  من  كبريا  تذبذبا 
من  االأ�صعار  ت�صارب  جانب  اإىل  الغذائية، 
مدير  اأرجعه  الذي  االأمر  اآخر،  اإىل  �صوق 
التجارية  والن�صاطات  االأ���ص��واق  تنظيم 
واملهن املقننة بوزارة التجارة اأحمد مقراين 

اإىل ممار�صات فردية لبع�س التجار. 
والن�صاطات  االأ�صواق  تنظيم  مدير  طماأن 

التجارة  ب��وزارة  املقننة  واملهن  التجارية 
الغذائية،  امل��واد  من  كاف  خمزون  بوجود 
يف  نق�س  ت�صجيل  ح��ال  يف  اأن��ه  م��وؤك��دا 
التموين اأو ت�صجيل تباين كبري يف االأ�صعار 
من  التدخل  حق  لها  املخت�صة  اجلهات  فاإن 
اأجل �صبط االأ�صعار بف�صل النظام الرقمي 
باملواد  ال�صوق  ومتويل  ملراقبة  اخلا�س 
متلك  التجارة  وزارة  اأن  حيث  الغذائية، 

ال�صوق  �صبط  اأجل  من  امليكانزمات  كل 
املناف�صة  قانون  اأن  اإىل  م�صريا  الوطنية، 
اإذا  القطاع  عن  االأول  للم�صوؤول  ي�صمح 
حدثت اأزمة يف اأي نوع من املواد اأن يقوم 
مرحلة  خ��الل  املنتوج  اأ�صعار  بت�صقيف 
عرب  الرقابة  م�صالح  اأن  م�صيفا  معينة، 
خمتلف الواليات ت�صعى اإىل مراقبة خمتلف 
واح��رتام  التموين  ناحية  من  االأ���ص��واق 
باتت  التي  التجارية،  املمار�صات  خمتلف 
تعامالتهم  ومتّيز  التجار  �صلوكات  تطبع 
داعيا  االحتكار،  خالل  من  امل�صتهلك  مع 
وعدم  ا�صتهالكهم  تر�صيد  اإىل  املواطنني 
اال�صتهالكية  امل��واد  اقتناء  على  التهافت 
اأ�صعارها،  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  ذلك  كون 
قطاع  يف  الفاعلني  لكافة  ن��داء  موجها 
التجارة اإىل االلتزام بالتدابري الوقائية للحد 
غرار  على  كورونا  فريو�س  انت�صار  من 
تعقيم  على  احلر�س  مع  القفازات  ارت��داء 

وتنظيف امل�صاحات التجارية.
ق/و



اإمدادات اأمريكية رخي�صة وتراجع الطلب 
االأوروبي تهددان �صادرات الغاز اجلزائرية

عطار توقع انخفا�صا بـ4.7 باملائة العام اجلاري
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لوؤي ي
-------------------

ت�رشيح  يف  ال��وزي��ر  وق���ال 
من  اإن���ه  "رويرتز"  لوكالة 
���ص��ادرات  تبلغ  اأن  املتوقع 
مبيعات  ت�صهم  التي  اجلزائر، 
النفط والغاز بن�صبة %95 من 
مكعب  مرت  مليار   41 دخلها، 
انخفا�صا  العام،  هذا  الغاز  من 
من 43 مليار مرت مكعب عام 

.2019
والغاز  النفط  اإيرادات  وبلغت 
 2019 يف  دوالر  مليار   33
 23 ت�صجل  اأن  املتوقع  ومن 

مليار دوالر يف العام احلايل.
اإنتاج  اإجمايل  اإن  عطار  وقال 

126 مليار  اإىل  الغاز �صي�صل 
 127 م��رت م��ك��ع��ب، م��ق��اب��ل 

 ،2019 يف  مكعب  مرت  مليار 
احلقول  بتقادم  االإنتاج  تاأثر  اإذ 
منا  بينما  اال�صتثمار،  ونق�س 
 5.3% املحلي  اال�صتهالك 
اإىل  لي�صل   2009 منذ  �صنويا 
العام  مكعب  مرت  مليار   46

املا�صي.
و�صّنت احلكومة العام املا�صي 
ي�صتهدف  للطاقة  ق��ان��ون��ا 
اال�صتثمارية  اجلاذبية  تعزيز 
لقطاعات النفط والغاز، لكنها 
مل تن�رش بعد الئحته التنفيذية 
بها  لال�صرت�صاد  ال�رشورية 

عند اأخذ قرارات اال�صتثمار.

اأرجع اأم�ص وزير الطاقة عبد املجيد عطار احتمال تراجع �صادرات الغاز اجلزائرية بـ %4,7 العام 
اجلاري اىل تراجع الطلب من اأوروبا واملناف�صة من اإمدادات اأمريكية اأرخ�ص.

امل�صرفون وامل�صاعدون الرتبيون يلوحون بخيار االحتجاج
هددت النقابة الوطنية للم�رشفني وامل�صاعدين 
االحتجاجية  احلركة  با�صتئناف  الرتبويني 
والوقفات  باالإ�رشاب  الت�صعيد  خيار  وتبني 
االحتجاجية مع االإبقاء على باب احلوار مفتوحا 
االأ�صا�صية  للمطالب  اال�صتجابة  اأج��ل  من 

واالإ�صتعجالية قبل انق�صاء ال�صنة املالية.
الرتبية  وزارة  التزام  اأّن  للنقابة  بيان  واعترب 
املالحظ  موقف  ووقوفها  مت  ال�صّ الوطنية 
االن�صغاالت  من  الهائل  الكم  اإزاء  املتفرج  اأو 

�صعي  دون  لل�ّصلك  امل�رشوعة  واملطالب 
االإ���رشاب  اإاّل  خيارا  لهم  يرتك  مل  حلّلها  جاد 
االحتجاجية.ومت�صك  والوقفات  واالعت�صام 
باإلزامية  الرتبويون  وامل�صاعدون  امل�رشفون 
�صلك  للّزوال  االآيلني  مللف  الّنهائية  الّت�صوية 
م�صاعدي الرتبية ومتكينهم من الرتبة القاعدّية 
التوظيف  وجتميد  ا�صتثنائية   تدابري  عرب  ولو 
لهذا  النهائية   الت�صوية  حني  اإىل  اخلارجي 
ا�صتثنائية  رخ�س  ا�صت�صدار  امللف،وكذلك 

الرتبويني    وامل�رشفني  امٌل�صاعدين  لفائدة 
النقابة  االأعلى.كما طالبت  الّرتب  اإىل  للرّتقية 
الرتبويني  امل�صاعدين وامل�رشفني  برت�صيم عمل 
االأ�صبوعية  القانونية  املدة  وحتديد  باالأف�واج 
من  للحد  ومن�صف  عادل  حل  واإيجاد  للعمل 
اال�صتثنائية  الرتبوية  املداومات  كرثة  ظاهرة 
ال���دوام   اإىل  اال�صتثناء  م��ن  حت��ّول��ت  ال��ت��ي 

املتوا�صل.
 لوؤي/ي

ال�صعب ال�صحراوي جتاوب ب�صكل كبري مع قرار العمل 
امل�صلح والبولي�صاريو تك�صف :

  االحتالل املغربي يعي�ص 
حتت ال�صدمة وميار�ص 

التعتيم على اخل�صائر

الع�صكري  بامللف  املكلف  قال 
املحجوب  ال�صحراوية،  بالرئا�صة 
اإبراهيم، اأنه منذ االعتداء املغربي 
يف  ال��ك��رك��رات  على  ال�صافر 
واحل��رب  اجل���اري،  نوفمرب   13
املواقع  متوا�صلة وت�صتهدف كل 
اجل���دار،  ط��ول  على  املغربية 
املقاتلني  هجمات  اأن  اإىل  م�صريا 
يوميا  م�صتمرة  ال�صحراويني 

وب�صكل متوا�صل.
وقال املحجوب يف ت�رشيح اذاعي 
التكتم  املغربي يحاول  النظام  اإن 
على هذه احلرب التي اأقحم نف�صه 
و�صعوب  ال�صحراوي  وال�صعب 
املنطقة فيها، ويتخوف من الراأي 
التغيريات  ومن  املحلي  املغربي 
اإىل  م�صريا   ، اأ�صا�صا  االقت�صادية 
جبهة  على  كبرية  خ�صائر  تكبده 
م�صتوى  على  ال�صيما  القتال، 
املواقع الثابتة التابعة لقواته على 
طول احلزام بعدتها وعتادها التي 
يوميا  القذائف  عليها  تت�صاقط 

والر�صا�صات ال�صحراوية .  
بالرئا�صة  امل�����ص��وؤول  واأ���ص��اف 
املغربي  النظام  اأن  ال�صحراوية 
ا�صتعمال  ج��ن��وده  على  ح��رم 
واالت�صال  النقالة  ال��ه��وات��ف 
تك�صف  اأن  ميكن  وما  بعائالتهم 
من خ�صائر على الف�صاء االأزرق 
الر�صمية  للدعاية  وتكذيب 

املغربية.
واأعلنت وزارة الدفاع ال�صحراوية 
 10 رقم  الع�صكري  بالغها  يف 
جي�س  مفارز  اأن  اأم�س  ال�صادر، 
ال�صحراوي  ال�صعبي  التحرير 
على  املكثفة  هجماتها  توا�صل 
مواقع وتخندقات اجلي�س املغربي 
لليوم العا�رش على التوايل، حيث 
جنود  متركز  مواقع  ا�صتهدفت 
خلف  املتخندقني  املغربي  اجلي�س 

اجلدار الع�صكري الفا�صل.
الدفاع  جلنة  رئي�س  اكد  ب��دوره 
لالأمانة  الدائم   باملكتب  واالأمن 
البولي�صاريو،  جلبهة  الوطنية 
عبد  التوثيق،  و  االأم���ن  وزي��ر 
اجلي�س  اأن  البالل،  حلبيب  الله 
انت�صارات  حقق  ال�صحراوي 
ب�رشية  "خ�صائر  وخلف  كبرية 
ق��وات  وم��ادي��ة يف  ���ص��ف��وف 
على  ردا  املغربي"  االح��ت��الل 
الغا�صم على  الع�صكري  العدوان 
ثغرة  يف  ال�صحراويني  املدنيني  

الكركرات غري القانونية.
البالل  حلبيب  الله  عبد  واأو�صح 
"حقق   ال�صحراوي  اجلي�س  باأن   ،

قوات  �صد  كبرية  انت�صارات 
خ�صائر  وخلف  املغربي  االحتالل 
اأ�صبوع   خ��الل  ب�رشية  و  مادية 
الع�صكري  ال��ع��دوان  على  ردا 
يف  العزل  املدنيني  على  الغا�صم 
اىل  الكركرات"، م�صريا   منطقة 
اأن "نظام االحتالل املغربي يعي�س 
التعتيم  وميار�س  ال�صدمة  حتت 

على اخل�صائر".
الوطنية  االأمانة  ع�صو  واأ�صاف 
املغرب  اأن  البولي�صاريو  جلبهة 
حم�صوبة  غري  "حماقة  ارتكب 
ال��ع��واق��ب ب��خ��رق ات��ف��اق وقف 
قواته  وحماولة   ، النار  اإط��الق 
اأرا�صينا  من  جديد  جزء  احتالل 
جبهة  اأن  م��ن��ُه  ظ��ن��ًا  امل��ح��ررة، 
�صاكنًا،  حُترك  لن  البولي�صاريو 
اإىل  ا�صتجداء  بر�صالة  و�صتكتفي 
االأمني  اأو  الدويل  االأمن  جمل�س 

العام لالأمم املتحدة".
ال�صعبية  اجلبهة  "رد  اأن  وتابع 
وادي  و  احلمراء  ال�صاقية  لتحرير 
الذهب على  االعتداء الع�صكري 
و  حازما  و  �رشيعا  كان  املغربي 
�صجاعا لي�س يف ثغرة الكركرات 
حزام  طول  على  كان  بل  فقط 
اإىل  الفتا  العار"،  و  الذل  جدار 
امل�صلح  الكفاح   اإىل  "العودة  اأن 
االأط��م��اع  ل��ل��وق��وف يف وج���ه 
ت�صتجيب  للمغرب  التو�صعية 
ال�صحراوي  ال�صعب  الإرادة 
من  امل�صلح  الكفاح  اإىل  للعودة 

اأجل التحرير واال�صتقالل".
واأ�صاف امل�صوؤول ال�صحراوي اأن 
على  تقت�رش  لن  املعركة  "�صاحة 
منطقة الكركرات اأو على  طول 
�صتكون  بل  فقط  الرملي  احلزام 
على كامل االرا�صي ال�صحراوية 
املحتلة"، مربزا  "التهافت الكبري 
على  ال�����ص��ح��راوي  لل�صباب 
فاقت  حتى  الع�صكرية  املدار�س 

طاقتها اال�صتيعابية".
ال�صياق  ذات  يف  واأو����ص���ح 
ال�����ص��ح��راوي  "ال�صعب  اأن 
قرار  مع  كبري  ب�صكل  جت��اوب 
لتحقيق  امل�صلح  العمل  ا�صتئناف 
"اجلالية  اأن  م�صيفا  اال�صتقالل"، 
ال�صتات تبحث عن  املهجر و  يف 
جي�س  ب�صفوف  لاللتحاق  طرق 
ال�صحراوي،  ال�صعبي  التحرير 
اأمام �صفارات و  و يوميًا تتظاهر 
يف  املغربي  االإحتالل  قن�صليات 

كل ال�صاحات االأوروبية".

لوؤي ي

تنديدا ب�صمت الوزارة الو�صية حيال مطالبهم اال�صتعجالية

اأزمة كورونا تغرق "�صونلغاز" يف ديون بـ171 مليار دينار
الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�رشكة  دعت 
والغاز زبائنها اإىل ت�صديد م�صتحقاتهم املتاأخرة 
الطاقة،حيث  ا�صتهالك  فواتري  لرتاكم  تفاديا 
الت�صهيلية  التدابري  من  جملة  ال�رشكة  حددت 

وال�صيغ املختلفة للت�صديد.
ا منا على  و جاء يف بيان لل�رشكة ام�س "حر�صً
دميومة اخلدمة العمومية وتفاديا لرتاكم فواتري 
اجلزائرية  ال�رشكة  تلتم�س  الطاقة،  ا�صتهالك 
وروح  املواطنة  قيم  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 
زبائنها  لدعوة  والفردية،  اجلماعية  امل�صوؤولية 
طرق  خالل  من  م�صتحقاتهم  دفع  اإىل  الكرام 
حتت  ت�صعها  التي  املختلفة  وال�صيغ  الدفع 

ت�رشفهم".
ويف هذا ال�صدد قالت املكلفة باالت�صال لدى 
الغاز،  و  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�رشكة 
ال�رشكة  فواتري  ديون  باأن  فاطمة،  مرزوقي 

وهو  دينار  مليار  ال�171  فاقت  زبائنها  لدى 
م�صتوى قيا�صي �صجل نهاية ال�صدا�صي االأول 
با�صم  املتحدثة  واأك��دت  اجل��اري.  العام  من 
الغاز،  و  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�رشكة 
ت�صامنيا  وكان  قرارا  اتخذت  �صونلغاز  باأن 
التموين  قطع  بعدم  كورونا،  جائحة  خالل 
خ�صو�صا  زبائنها  على  والكهرباء  بالغاز 
املنزليني، على الرغم من اأن هذا االإجراء خلف 
م�صبوق  غري  وارتفاع  كبرية  مالية  خ�صائر 
ال�171  فاق  زبائنها  لدى  ال�رشكة  مل�صتحقات 
مليار دج منها 63 باملائة لدى اخلوا�س مبا فيهم 

املنزليني.  
ب��اأن  ال�رشكة  بيان  اأك��د  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
فرتة  طيلة  زبائنها  مع  ت�صامنت  �صونلغاز 
املتاعب  بالرغم من  تزال  ال�صحية وال  االأزمة 
تاأخر دفع  املوؤ�ص�صة جراء  التي تكبدتها  املالية 

وكذا  املنزليني  الزبائن  طرف  من  الفواتري 
ويف  باملائة   300 فاقت  بن�صبة  املوؤ�ص�صات 
االأخري دعا بيان �صونلغاز زبائنها، اإىل التوجه 
اإىل وكاالتها املوزعة عرب كافة الرتاب الوطني 
لال�صتفادة من رزنامة الدفع برتا�صي الطرفني 
اعتمادا على عدد الفواتري غري امل�صددة، مقدار 

امل�صتحقات والكفاءة االئتمانية للزبون.
هذا  عن  النا�صئة  املالية  ال�صعوبات  اأن  كما 
 " ل�رشكة  النقدي  التدفق  على  توؤثر  الظرف 
SADEG" التي تعمل على �صمان ا�صتدامة 
ن�صاطاتها،  يف  الفعالة  االأطراف  كل  مداخيل 
حتقيق  دون  يحول  املايل  الو�صع  هذا  اأن  كما 
خمطط  �صمن  املندرجة  امل�صاريع  خمتلف 
جانب  اإىل  والغاز،  الكهرباء  �صبكات  تنمية 

عرقلة خمتلف اخلدمات املقدمة للزبائن."
لوؤي ي

دعت زبائنها لال�صتفادة من رزنامة الدفع برتا�صي الطرفني

الرتخي�ص للمتعاملني االقت�صاديني با�صترياد "امل�صانع امل�صتعملة"
با�صترياد  ال�صماح  العمومية  ال�صلطات  قررت 
ما  اأو  للتجديد  خ�صعت  التي  االإنتاج  خطوط 

يتعارف عليه ب�امل�صانع امل�صتعملة.
وذلك ح�صبما اورده مر�صوم ن�رش على اجلريدة 
االقت�صاديني  للمتعاملني  يرخ�س  الر�صمية، 
اأقل  ملدة  م�صتعملة  م�صانع  ا�صترياد  واملقاولني 
بال�صناعة  املعنية  تلك  �صنوات،ماعدا   10 من 
ب�  قبل  من  ا�صتعمالها  اآج��ال  ح��ّددت  الغذائية 
و�صبه  ال�صيدالنية  وال�صناعة  �صنوات   5
�رشوط  ب�صنتني،وفق  حم��ددة  ال�صيدالنية 
االإنتاجية. �صارمة ل�صمان جودة هذه اخلطوط 

جتديدها  مت  التي  االإن��ت��اج  بخطوط  ويق�صد 
جتديد  لعملية  خ�صعت  والتي  امل�صتعملة  تلك 

لال�صتعمال،حيث  قابلة  تكون  اأن  على  معتمدة 
�صلعة  باإنتاج  لوحده  ي�صمح  عن�رش  كل  اأن 
االإنتاج  خط  يف  مدجما  يكون  قد  اأو  خدمة  اأو 
يكون  اأن  على  معتمدة  جتديد  لعملية  وخ�صع 
خطوط  جمركة  لال�صتعمال.وتخ�صع  قابال 
اإىل ترخي�س  التي مت جتديدها  االإنتاج  ومعدات 
بال�صناعة،على  املكلف  الوزير  ي�صلمه  م�صبق 
اأن يتم ا�صتغاللها يف مدة تعادل مدة �صالحية 
ل�6  متديدها  �صهرا،وميكن   12 اجلمركة  رخ�صة 
التربيرات  تقدمي  مع  املتعامل  من  بطلب  اأ�صهر 
الإثبات  حم�رش  اإع���داد  يجب  الالزمة.كما 
دخول ال�صل�صلة حيز اخلدمة بعد اال�صتفادة من 
الرخ�صة يف اأجل اأق�صاه 6 اأ�صهر.ويح�صل على 

هذه الرخ�صة املتعاملون االقت�صاديون املقيدون 
وتو�صيع  اإن�صاء  اإطار  يف  التجاري  ال�صجل  يف 
القدرة االإنتاجية لل�صلع واخلدمات للذين يرتبط 
املوجهة  بالن�صاط  مبا�رشا  ارتباطا  ن�صاطهم 
اإىل  اإ�صافة  االإنتاج.هذا  معدات  اأو  خطوط  له 
تقدمي  املر�صوم،منها  بها  جاء  اأخ��رى  ���رشوط 
االإنتاج،القيام  ملخطط  التف�صيلي  الو�صف 
بزيارات تفتي�صية للتحقق من مطابقة املن�صاآت، 
اإعداد تقرير قبل منح رخ�صة اجلمركة.كما تعد 
خطوط االإنتاج غري قابلة للتنازل ملدة 5 �صنوات 
ابتداء من تاريخ و�صعها حيز اخلدمة،واأي خرق 
�صاحبها  يخ�صع  اجلمركة  رخ�صة  ل�رشوط 

 لوؤي/يلعقوبات �صارمة.

يف مدة �صالحية 5 �صنوات للمواد الغذائية و�صنتني لل�صناعة ال�صيدالنية  



امل�صكل اأ�صا�ص  هي  اجلزائر  لربيد  الراهنة  القانونية  ■■الو�صعية 
 ■■ والثقافة اال�صتهالكية للمواطن عمقت االأزمة واأطالت عمرها

واالأجنع االأ�صرع  احلل  هي  ال�صاملة  ■■والرقمنة 
اجلديدة اجلزائر  الأزمات  الواقي  الدرع  هو  ومتاحة  اآنية  �صاملة,  دقيقة,  اح�صائية  وطنية  منظومة  ■■وبناء 

 ■■ويبقى حتديد مالمح النموذج االقت�صادي للجزائر اجلديدة �صنام كل ذلك.

ت�صغط لالإبقاء على يوم ال�صبت كعطلة وتفعيل الربوتوكول ال�صحي
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اأزمة ال�صيولة يف "بريد اجلزائر"خلل متوقع واحلل ب�صيط جدًا

حممد علي 
------------------

ولفهم االأزمة، اأعتقد اأنه يجب يف البداية 
اأن نعي جيداً اأن اأزمة ال�صيولة احلالية يف 
من  متوقع  خلل  اجلزائر"  "بريد  مكاتب 
و  العملياتية؛  و  االقت�صادية  الناحية 
الفرتة  هذه  لكل  ا�صتمراريتها  اأن  ثانيًا، 
"بريد  وموؤ�ص�صة  املواطن  يتحمله  عبء 
اإنهاء  اأن  وثالثًا،  �صواء؛  على حد  اجلزائر" 
تدخاًل  يتطلب  ما  بقدر  الو�صع  ه��ذا 
ينطلق  �صعبيًا  وعيًا  يتطلب  فاإنه  ر�صميًا 
من تغيري الثقافة املالية و اال�صتهالكية.

واأعتقد اأن ال�صبب االأول للحل ينطلق من 
الربيد  ملكاتب  )نقداً(  املالية  املوارد  كون 
على  الطلب  بحجم  مقارنة  جًدا  �صئيلة 
يفوق  الذي  املواطنني  قبل  من  ال�صيولة 
ما معدله بني 30 األف اإىل 40 األف مليار 
�صنتي م�صهريًا ؛ فمكاتب الربيد تنح�رش 
م�صادر ال�صيولة لديها على ثالث، هي: 
و  االإيداعات  خالل  "املواطن"من   )01(
التحويالت النقدية...الخ. )02("اخلدمات 
الربيدية  الطوابع  بيع  الربيدية"كمثل 
الكهرباء  فواتري  حت�صيل  اجلبائية،  و 
وبع�س  الهاتف...الخ،  و  الغاز  و  واملاء 
"اإيداعات   )03( ...الخ.  الغرامات  اأنواع 
فائ�س  يف  حتديًدا  واملتمثلة  البنوك"، 
الذي  املاأمن"  "الر�صيد  فوق  ال�صيولة 
والتي  مقراتها؛  يف  به  االحتفاظ  ميكنها 

تعترب امل�صدر الرئي�صي لل�صيولة.
للبالد  االقت�صادي  الو�صع  بالنظر يف  و 
�صهر  منذ  كوفيد19-  جائحة  ظل  يف 
تف�صري  ب�صهولة  ميكن  الفارط  مار�س 
انعدام  و  امل�صادر  ه��ذه  حجم  ت��راج��ع 
االإي��داع  عن  املواطنني  توقف  بع�صها: 

و  اخل��دم��ات  حجم  انخفا�س  النقدي، 
لدفع  املواطنني  تاأخري  كمثال  عوائدها 
الت�صديد  اأو  الغاز  و  الكهرباء  فواتري 
اأخرًيا  و  االإلكرتوين؛  الدفع  طريق  عن 
املورد  يعترب  ال��ذي  الثالث  امل��ورد  �صح 
احلجر  و  االقت�صادي  فالركود  الرئي�صي، 
الن�صاطات  غالبية  جتميد  و  ال�صحي 
حجم  على  ك��ث��رياً  اأث���ر  االقت�صادية 
املتعاملني  قبل  من  البنكية  االإيداعات 
نق�س  يف  تباعًا  ت�صبب  ما  االقت�صاديني 

التمويل ملكاتب الربيد.
اإعادة النظر يف الطبيعة  اأنه يجب  اأعتقد 
نحو  اجلزائر"  "بريد  ملوؤ�ص�صة  القانونية 
املالية، �صيما  املنظومة  تعميق دورها يف 
تقو�س  احلالية  القانونية  الو�صعية  اأن  و 
ب�صكل كبري من حجم االإيرادات النقدية 
القدرة  بفعل  مكاتبها  و  للموؤ�ص�صة 
ملكاتب  املحدودة  املالية  اال�صتيعابية 
للبنوك  ميكن  ما  حجم  ي�صقف  مما  الربيد 

فيما  اأي�صًا  �صيولة،  من  اإياها  متنحه  اأن 
املفرو�صة  االإت��اوات  من  بالكثري  تعلق 
على العمليات املالية، م�صتوى اخلدمات 

املقدمة...الخ.
طبيعة  يف  فيكمن  الثاين،  ال�صبب  اأما 
حوايل  فيهم  مبن  الربيد  مكاتب  زبائن 
2 مليون  2.3 مليون موظف، واأكرث من 
متقاعد  مليون   3 وقرابة  جامعي،  طالب 
الطلب  ي�صكلون  اأنهم  امل�صكل  و  ...الخ، 
اأن  ح��ني  يف  ال�صيولة  على  اليومي 
اأجورهم تودع يف ح�صاباتهم ب�صكل غري 
جًدا من  ن�صبة �صعيفة  و  نقدي؛ و حتى 
يتعاملون  الذين  االقت�صاديني  املتعاملني 
مع بريد اجلزائر نادراً ما يلجوؤون لالإيداع 
يخلق  ما  بقدر  و  الو�صع  النقدي.وهذا 
ودوري  جداً  �صخم  ال�صيولة  على  طلبًا 
و يف اأوقات جد متقاربة، بقدر ما يخلق 
خلاًل يف قدرة مكاتب الربيد على تلبية 
الطلب، خا�صة يف ظل و�صع مثل  ذلك 

الو�صع الراهن لالقت�صاد الوطني ال�صبه 
وما  املا�صي،  مار�س  �صهر  منذ  متوقف 
الثالث  التمويل  م�صادر  �صح  من  خلفه 

التي �صبق واأ�رشنا اإليها اأعاله.
اإن معاجلة هذا اخللل مرهون كليًا بت�رشيع 
الرقمنة الكاملة لالقت�صاد الوطني اأفقيًا 
االأ�رشع  احلل  ي�صكل  ما  ، وهو  وعموديًا 
واالأمثل الأزمة ال�صيولة الراهنة و غريها 
اجلديدة.  للجزائر  التنمية  م�صكالت  من 
هو  االإل��ك��رتوين  الدفع  نحو  فالتحول 
التوجه  و  االأزم��ة  لف�س  االأجن��ع  ال��دواء 

نحو االقت�صاد اجلديد.
الفر�صة   19 كوفيد-  جائحة  ت�صكل  و 
الرقمنه،  لت�رشيع  ال��ي��وم  ال�صانحة 
امل�صاهدات  و  االح�صائيات  اأن  و  خا�صة 
اجلزائري  املواطن  قابلية  ت�صارع  توؤكد 
وال��دف��ع  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  نحو 
فقد  اجلائحة،  فرتة  خالل  االإل��ك��رتوين 
اأن  اجلزائر"  "بريد  بيانات  ك�صفت 
�صهدت  االل��ك��رتوين  الدفع  عمليات 
قبل  من  الفتًا  واإقبااًل  ملحوظًا  تطوًرا 
املعدل  يتجاوز  مل  حني  ففي  املواطنني، 
االلكرتوين  الدفع  لعمليات  ال�صهري 
عملية  األف   51 اجلزائر"  "بريد  ملوؤ�ص�صة 
 317 حدود  جتاوز   ،2019 العام  �صهريًا 
اأ�صهر  االأربع  خالل  �صهريًا  عملية  األف 
املبالغ  اأما   .2020 جوان  اإىل  مار�س  بني 
التي مت حتويلها من خالل عمليات الدفع 
االلكرتوين فقد ارتفع اإجمالها من حدود 
من  اأكرث  اإىل   2019 خالل  دج  مليار   2
االأوىل  اأ�صهر   8 ال�  مليار دج خالل   6.6
مليون   2.4 خالل  من  متت   2020 للعام 
املن�صة  عملية يف  مليون   2 منها  عملية 
 86% مبعدل  )اأي  اجلزائر   لربيد  النقدية 

وهذه  امل�صجلة(؛  املعامالت  جمموع  من 
خلدمات  م�صهوًدا  تطوًرا  جت�صد  االأرقام 
الدفع االلكرتوين، كما اأنه ت�صارع كبري 
املواطن  لدى  للرقمنة  لال�صتجابة  جًدا 
اجلزائري يف�رش انت�صاًرا اأو�صع ل� "الوعي 
الدفع  و�صائل  نحو  التوجه  و  الرقمي" 

احلديثة و تقنيات احلياة الرقمية.
هكذا  مثل  وجتنب  احل��ل،  ا�صتدامة  اأم��ا 
كليًا  فمرهون  اآت،  هو  ما  يف  اختالالت 
الوطنية،  االإح�صائية  املنظومة  بتطوير 
حتديد  خاللها  من  وفقط  ميكن  والتي 
احلقيقي  باحلجم  ال�صلة  ذات  املتغريات 
امل��دى  على  ال�صيولة  على  للطلب 
ما  البعيد،  وحتى  املتو�صط  الق�صري، 
�صوف مينح االقت�صاد قدرة هائلة لتجنب 
التاأكيد على  اختالالت. مع �رشورة  اأي 
الوطنية  االح�صائية  املنظومة  تلك  اأن 
لكل  �صاملة  دقيقة،  تكون  اأن  يجب 
اأفقيًا  االقت�صاد بكل جزئياته و قطاعاته 
يف  للجميع  متاحة  و  اآنية،  و  عموديًا،  و 

ظل احلق يف املعلومة.
و يف االأخري، اإن بناء النموذج االقت�صادي 
للجزائر اجلديدة هو �صنام كل ذلك، ويبداأ 
تعلق  فيما  خا�صة  ذل��ك،  كل  بتج�صيد 
باحتواء ال�صوق املوازية و تقلي�س الفرق 
ال�صوقني  يف  الدينار  �رشف  �صعر  بني 
احلدود  اإىل  الر�صمية  غري  و  الر�صمية 
للجزائر  االقت�صادي  فالنموذج  املقبولة؛ 
بنجاعته  ال��ت��ف��اوؤل  ميكن  ال  اجل��دي��دة 
كفاءات  على  باعتماده  اإال  التنموية 
امل�صتوى  عالية  ت�صيريية  نخب  و  علمية 
مع حتول رقمي حقيقي، �رشيع و عميق، 
اح�صائية  منظومة  وجود  مع  بالتوازي 

وطنية دقيقة، �صاملة، و اآنية، و �صفافة.

مبتو�صط 1000 اإىل 1300 مليار �صنتيم ي�صحب اجلزائريني يوميًا اأموااًل من مكاتب "بريد اجلزائر" عرب اأكرث من 22 مليون ح�صاب مايل جاري ن�صط من اإجمايل 27 مليون ح�صاب 
4052)اإ�صافة اإىل 65 مكتب بريدي متنقل( املوزعني عرب الرتاب الوطني من اأهم م�صادر ال�صيولة للمواطن  "بريد اجلزائر" الـ  مفتوح يف نظامها.و بذلك تعترب �صبكة مكاتب 
اأزمة حادة جمابهة حجم الطلب ال�صخم على  اأ�صهر ت�صهد  "بريد اجلزائر" كمًا و نوعًا, فاإنها ومنذ  اجلزائري اإن مل نقل الوحيدة ن�صبيًا.وبرغم التطور الهائل الذي م�ص موؤ�ص�صة 

ال�صيولة يف مكاتبها, و هي االأزمة التي ت�صاربت حولها القراءات والتف�صريات.

الدكتور نور الدين جوادي لـ "التحرير":

غد يـوم  وطني  احتجـاج  فـي  الدخــول  "االأنبــاف" تقرر 
الرتبية  لعمال  الوطني  االحت���اد  ق��رر 
يوم  يف  الدخول  "االأنباف"  والتكوين 
مع  االربعاء  غد  يوم  وطني  احتجاجي 

التقيد بالربوتوكول ال�صحي.
يف  ج��اء  ح�صبما  "االأنباف"  وتطالب 
ال�صحي  الربوتوكول  بتفعيل  لها  بيان 
والتالميذ. الرتبية  م�صتخدمي  حلماية 

للتوقيت  ال�صاملة  باملراجعة  تطالب  كما 
واالإبقاء  الثالث  لالأطوار  اال�صبوعي 
عطلة.ياتي  كيوم  ال�صبت  ي��وم  على 
ملجموعة  تكتل  عقد  بعدما  القرار  هذا 
اخلمي�س  ي���وم  ال��رتب��ي��ة  ن��ق��اب��ات  م��ن 
جائحة  بتداعيات  خا�صا  املا�صي،اجتماعا 
الرتبية،خل�س  قطاع  على  "كوفيد19-" 
اإىل  امل��ط��ال��ب  م��ن  جملة  ت��ق��دمي  اإىل 
ال�صلطات العمومية لتفادي ما و�صفوها 

كل  وقعه  الذي  البيان  بالكارثة.وح�صب 
النقابة   ، اجلزائرية  الثانويات  جمل�س  من 
الوطني  الرتبية،االإحتاد  لعمال  الوطنية 
املجل�س   ، والتكوين  الرتبية  لعمال 
التدري�س  مل�صتخدمي  امل�صتقل  الوطني 
امل�صتقلة  االأطوار،النقابة  ثالثي  للقطاع 
الوطنية  والتكوين،النقابة  الرتبية  لعمال 
الثانوي  التعليم  الأ���ص��ات��ذة  امل�صتقلة 
امل�صتقل  الوطني  واملجل�س  والتقني 
الرتبية  وزارة  ف��اإن  الثانويات  ملديري 
توفري  بدون  �صحيا  بروتوكوال  فر�صت 
االإمكانيات الالزمة التي جتعله فعاال يف 
الهدف  فيه  يوؤدي  الذي  بال�صكل  امليدان 
التعقيم  اأدوات  غياب  ظل  املن�صود،يف 
املوؤ�ص�صات  يف  احل��رارة  قيا�س  واأجهزة 
الرتبية  قطاع  البيان"  الرتبوية.وتابع 

وخطورة  ثقل  وحده  يتحمل  نف�صه  وجد 
يف  اجلائحة  من  ال�صعبة  املرحلة  ه��ذه 
وا�صح  وتخبط  غائبة  اإمكانيات  ظل 
وزارة  وخا�صة  العمومية  لل�صلطات 
واقعية  حلوال  متلك  ال  التي  الرتبية 
املنجرة  الو�صعيات  تطرحها  الإ�صكاليات 
حالة  يف  خا�صة  ال�صحي  الو�صع  عن 
االأ�صاتذة،فهل  و�صط  االإ�صابات  حدوث 
اأم يف حالة  ا�صتثنائية  هم يف حالة عطلة 
ا�صتخالف  �صيتم  ؟وكيف  مر�صية  عطلة 
النقابي  التكتل  منهم.وطالب  الغائبني 
احلكومة بتخ�صي�س غالف مايل بعنوان 
ُي�رشف   "19 "كوفيد  جائحة  مكافحة 
االإمكانيات  توفري  بغر�س  منه  ج��زء 
موظفوه  ي�صتطيع  حتى  الرتبية  لقطاع 
التي  ال�صحية  ال��ظ��روف  وف��ق  العمل 

وحياة  حياتهم  وحتمي  القانون  يكفلها 
بيانه  يف  التكتل  طالب  تالمذتهم.و 
للتالميذ  يوميا  الواقية  االأقنعة  بتوفري 
توفري  مع  والعمال  واملوظفني  واالأ�صاتذة 
للموؤ�ص�صات  ال�رشورية  التعقيم  اأدوات 
طبي  فريق  و�صع  اإىل  اإ�صافة  الرتبوية، 
املوؤ�ص�صات  من  جمموعة  ت�رشف  حتت 
على  البيان  االأقل.و�صدد  على  الرتبوية 
ال�صنوية  املخططات  تعديل  ���رشورة 
احلجم  تالئم  جلعلها  التعليم  ل��ربام��ج 
للمعلمني  واالأ�صلي  القانوين  ال�صاعي 
عن  التالميذ  كاهل  تثقل  وال  واالأ�صاتذة 
االأ�صا�صية  التعلمات  الرتكيز على  طريق 
الذي  البيداغوجي  احل�صو  وتفادي  فقط 
ال�صياق،دعا  نف�س  منه.ويف  فائدة  ال 
يوم  التدري�س  اإلغاء  اىل  النقابات  تكتل 

تعمل  التي  للمدار�س  بالن�صبة  ال�صبت 
يف  النقل  توفر  لعدم  الدوامني  بنظام 
اإج��راءات  ظل  يف  الوطن  مناطق  اأغلب 
نقابات  تكتل  اجل��دي��دة.ودع��ا  احل��ج��ر 
العمل  اإىل  العمومية  ال�صلطات  الرتبية 
القريب  يف  االأو���ص��اع  حت�صني  على 
االإمكانيات  توفري  طريق  عن  العاجل 
العملية  ال�صتمرار  االأ�صا�صية  املادية 
ذلك  يتحقق  حتى  اأنه  الرتبوية،م�صيفا 
م�صوؤولياتنا  بتحمل  ُملزمني  �صنكون 
امل�صالح  حماية  يف  واالأخالقية  القانونية 
القطاع  ملنت�صبي  واملعنوية  امل��ادي��ة 
يف  احلق  راأ�صها  على  والتي  وتالمذته 
وهذا  مالئمة  �صحية  ظروف  يف  العمل 

عن طريق كل الطرق  املُتاحة قانونا".
                                                      لوؤي ي
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وقفة احتجاجية لتجار اجلملة للخ�صر والفواكه

ي�صني حممد 
---------------- 

ووج����ه رئ��ي�����س ف���رع جت��ار 
وال��ف��واك��ه،  للخ�رش  اجلملة 
اإدري�������س ل��ق��م��ريي دع��وت��ه، 
على  ال��والئ��ي��ة  لل�صلطات 
عبد  ال��والي��ة،  وايل  راأ�صهم 
ت�صهيالت  مبنح  راقع،  القادر 
اخل�رش  جللب  التجار  ل�صالح 
الغذائية  وامل���واد  والفواكه 
الوطن،  والي��ات  خملف  من 
و�صعية  يف  التجار  اأن  موؤكدا 
حلول  من  والبد  �صيئة  مالية 

مل�صاعدتهم. �رشيعة 
اأن  لقمريي،  ال�صيد  واأو�صح 
بال�صجل  العمل  اأو  الرخ�صة 
الرخ�صة،  عو�س  التجاري 

مبا�رش  غري  تعوي�صا  �صتكون 
يتكبدها  التي  اخل�صائر  عن 
ي�����ص��ا  ال��ت��ج��ار وت�����ص��ه��ل اأ
دن���ى  االأ احل��د  ا���ص��ت��م��رار  يف 

حاجة  ظ��ل  يف  اخل��دم��ة  م��ن 
الغذائية  لل�صلع  املواطنني 
اإط��ار  يف  واال���ص��ت��ه��الك��ي��ة، 
املتعلقة  العملية  ت�صهيل 

التموين. احتياجات  بق�صاء 
وي��وؤك��د رئ��ي�����س ف���رع جت��ار 
ب��ال��وادي،  والفواكه  اخل�رش 
التجار  اأن  لقمريي،  اإدري�س 
مالية  ب��غ��رام��ات  ي��ع��اق��ب��ون 
ال�صياقة  رخ�صة  و�صحب 
ما  للتنقل  ا�صطرارهم  نتيجة 

الواليات. بني 
فاإن  املتحدث،  نف�س  وح�صب 
وع��دت  التي  املالية  املنحة 
على  ب�����رشف��ه��ا  احل��ك��وم��ة 
فرتة  على  كتعوي�س  التجار 
لهم  متنح  مل  ال�صحي  احلجر 
م���ر ال��ذي  حل��د ال�����ص��اع��ة، االأ
ب��ت��اأزمي   – -ح�صبه  ت�صبب 
بواب  اأ على  وهم  و�صعيتهم 

فال�س. االإ

�صيدي عبد اهلل  ال�صوق بحي  اأمام مدخل  بوقفة احتجاجية  الوادي,  ب�صوق  والفواكه  للخ�صر  اأم�ص, جتار اجلملة  قام, 
خ�صائر  اأن  اإىل  م�صريين  الواليات,  بني  ما  للتنقل  ا�صتثنائية  رخ�صة  مبنح  املعنية  ال�صلطات  ملطالبة  وذلك  املدينة,  و�صط 

كورونا. ظل جائحة  عليهم يف  القيود  ا�صتمرار  مع  تفاقمت  التجار 

الواليات بني  ما  للتنقل  ا�صتثنائية  رخ�ص  مبنحهم  للمطالبة 

مدينة  �صكان  جم��ددا  دع��ا 
ال�صحة  مديرية  ال�����وادي، 
ب���ال���والي���ة وال�����ص��ل��ط��ات 
اأجل  من  للتدّخل  املحلية، 
اال�صتعجاالت  م�صلحة  فتح 
امل��ت��واج��دة  �صابًقا  الطبية 
اإىل  م�صريين  اجلدلة،  بحي 
لبعد  ك��ث��رًيا  يعانون  ن��ه��م  اأ
اجلديدة  امل�صلحة  م�صافة 
ناهيك  م��اي،  الثامن  بحي 
املحت�صمة  اخل��دم��ات  ع��ن 
املناوبة  نقطة  تقدمها  التي 
مل�صت�صفى  املحاذية  الطبية، 

نا�رش. بن  ب�صري 
القاطنون  ال�صكان  وق��ال 
النور،  اأحياء  م�صتوى  على 
االأمري  اأكتوبر،   17 اجلدلة، 
�صكن،   400 ال��ق��ادر،  عبد 
امل�صاعبة  اجلميل،  املنظر 
حديثهم  يف  واالأع�����ص��ا���س 
�صربهم  اأن  "التحرير"،  مع 
ن��ف��ذ وع��ل��ى ال�����ص��ل��ط��ات 
بفتح  ال��ت��ع��ج��ي��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
واإع���ادة  القدمية  امل�صلحة 
موؤكدين  جديد،  من  تفعيلها 
الوعود  من  �صئموا  نهم  باأ

"الكاذبة".

ب��اأن  ال�صكان،  اأح��د  وذك��ر 
اجلدلة  بحي  املناوبة  نقطة 
اأن  ب��ا���ص��ت��ط��اع��ت��ه��ا  ل��ي�����س 
لعدد  الهائل  بالكم  تتكفل 
ناهيك  ي��وم��ًي��ا،  امل��ر���ص��ى 
و�صائل  لعّدة  افتقارها  عن 
امل��ك��ان،  و�صيق  واأج��ه��زة، 
ذات��ه  ال�����ص��ي��اق  يف  داع��ًي��ا 
املعنية  ال�صلطات  حت��م��ل 
حدوث  حالة  يف  م�صوؤوليتها 

عقباه. يحمد  ال  ما 
ّن  واأ����ص���اف ال�����ص��ك��ان، ب���اأ
اأ�صبح  امل�صلحة  فتح  مطلب 
من  لال�صتفادة  حتمًيا  م��ًرا  اأ
خ��دم��ات اال���ص��ت��ع��ج��االت 
معر�س  يف  م�صريين  الطبية، 
اأح��ي��اءه��م  اأن  اإىل  حديثهم 
�صكانية  كثافة  على  تتوّفر 
على  ل��زام��ا  وب��ات  ع��ال��ي��ة، 
بالوالية  ال�صحة  مديرية 
�صحية  خ��ارط��ة  اع��ت��م��اد 
تغطية  نها  �صاأ من  جديدة 
ال��ع��ج��ز وت��وف��ري اخل��دم��ات 
لكل  اأوفر  ب�صكل  ال�صحية 
ال�صاعة.  مدار  على  ال�صكان 

جميب..!؟ من  فهل 
.ع منل�ي 

ي�����ام االأخ����رية  ا���ص��ت��غ��ل االأ
ت�صيري  ع��ل��ى  ال�����ص��اه��ري��ن 
اخلري  ي��ادي  اأ جمعية  ���ص��وؤون 
م��ك��ت��ب ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ا���ص��ة 
وب��رودة  اجل��و  تغيري  فر�صة 
�صاحبته  ال����ذي  ال��ط��ق�����س 
االأمطار  من  كمية  ت�صاقط 
الوالية  بلديات  خمتلف  يف 
من  جمموعة  بتوزيع  وقاموا 
على  الغذائية  امل�صاعدات 
ه��ي يف   ، م��ع��وزة  ع��ائ��الت 
ب�صبب  للغذاء  احلاجة  اأم�س 
حم���دودي���ة ال���دخ���ل ب��ع��دم��ا 
عوامل  االأخرية  هذه  ا�صتغلت 
على  ح�صولها  منها  ع���ّدة 
رجال  من  امل�صاعدات  بع�س 
بدورهم  �صاهموا  الذين  املال 
اخل��ط��وات  يف  االآن  وح��ت��ى 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ي��ج��اب��ي��ة  االإ
اجل��م��ع��ي��ة م��ن م�����ص��اع��دات 

االإط���ار  ويف   ، ت�صامنية 
اأن  رئي�صها  قبل  م��ن  بلغنا 
التي  الت�صامنية  امل�صاعدات 
ت��وزي��ع  جم���ال  يف  ت���ن���درج 
�صيتوا�صل  الغذائية  امل��واد 
عدد  يرتفع  حتى  امليدان  يف 
ن�صبة  زيادة  قبل  امل�صتفيدين 
كما  هذا   ، املنطقة  يف  الربودة 
اأفر�صة  اأي�صا  توزيع  �صيتم 
التي  من  وغريها  وبطانيات 
يف  املعوزة  العائالت  تكون 
منا�صدين  ليها  اإ احلاجة  اأم�س 
الوقت  يف  اخل��ريي��ني  ه���وؤالء 
تقدمي  اأجل  من  اجلميع  نف�صه 
اجلمعية  ف���راد  الأ ال��ع��ون  ي��د 
جيدا  عجلتها  ت��دف��ع  ح��ت��ى 
م�صاعدة  حيث  م��ن  م��ام  ل��الأ
اله�صة  والعائالت  املعوزين 

. البلدية  اأحياء  خمتلف  يف 
زياد     بو  اأ

اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإط����ار  يف 
ن��واع��ه��ا  اأ ب�صتى  احل�����رشي��ة 

باالجتار  منها  املتعلقة  خا�صة 
غ��ري ال�����رشع��ي ب��امل��خ��درات 

احل�رشي  االأمن  عنا�رش  متكن 
يام  االأ خالل  بالوادي  الثالث 
االإطاحة  من  املا�صية  القليلة 
حجز  و  ل��ل��م��خ��درات  مب���روج 

املعالج. الكيف  من  كمية 
اإىل  تعود  العملية  تفا�صيل 
امل�صلحة  عنا�رش  ا�صتغالل 
مل��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ب��ر���ص��د 
مل�صبوق  م�����ص��ب��وه  ن�����ص��اط 
من  الثالثينات  يف  ق�صائي 
املنطقة،  م��ن  ينحدر  العمر 
البحث  بعد  ق�صائيا،  م�صبوق 

مت  فيه  للم�صتبه  والرت�صد 
قدر  املخدرات  من  كمية  حجز 

غ.  110.77 ب�  وزنها 
االإج���راءات  كافة  مت��ام  اإ بعد 
اإع�داد  مت  الالزمة  القانونية 
م��ل��ف ج���زائ���ي ل��ل��م��ت��ورط 
م������ام اجل��ه��ات  وت���ق���دمي���ه اأ
حيازة  تهمة  عن  الق�صائية 
–كيف  امل��خ��درات  تخزين  و 
م��ع��ال��ج-.ل��غ��ر���س ال��ب��ي��ع و 

الرتويج.
ق.م

ا���ص��ت��غ��رب��ت ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة 
امل��دين  للمجتمع  الوطنية 
لها  بيان  يف  ال��وادي  لوالية 
قرار  االأول،  للوزير  مر�صل 
ال�صحة  مدير  تكليف  نهاء  اإ
القادر  عبد  بالنيابة  بالوالية 
جد  اإ�صافة  قدم  الذي  لعويني 
تعيينه،  منذ  للقطاع  نوعية 
اخلدمات  حت�صني  يف  و�صاهم 
مثلما  والعالجية  ال�صحية 
الوالية  �صاكنة  ليه  اإ تطّلع 
ال��ذي  الظل  مبناطق  خا�صة 

���ص��ه��دت اف��ت��ت��اح وح���دات 
وم���راك���ز ���ص��ح��ي��ة ع��دي��دة 
للنظري  منقطع  واه��ت��م��ام 
الفائتة. الوجيزة  الفرتة  خالل 

فتح  البيان،  ح�صب  لعويني 
ب����واب امل��دي��ري��ة ال��والئ��ي��ة  اأ
ل��ل�����ص��ح��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 
يوميا  املدنية  والفعاليات 
يتنقل  وك��ان  انقطاع،  دون 
م�صت�صفيات  ب��ني  م�����ص��اءا 
دوائ����ر وب��ل��دي��ات ال��والي��ة 
عليها  بالقائمني  ويلتقي 

���ص��ورة  يف  وامل���واط���ن���ني 
من  حت�صل  مل  ج��دا  مثالية 
مع  الحقا،  حت�صل  ولن  قبل 
يف  اجلديرة  كفاءته  ت�صجيل 
كورونا،  وب��اء  اأزم��ة  ت�صيري 
الوالية  حتييد  يف  جنح  حيث 
لهذا  الوا�صع  االنت�صار  من 
االآن  حتى  القاتل  الفريو�س 
حمكمة  خ��ط��ة  خ���الل  م���ن 
ال���وايل  م��ع  عليها  �����رشف  اأ
بن  ال���ق���ادر  ع��ب��د  ال�����ص��اب��ق 

. �صعيد

ال���ق���رارات  ه���ذه  م��ث��ل  ان 
تنديد  حمل  باتت  الع�صوائية 
حم��ل��ي م���ن ط����رف ج��م��ي��ع 
املدنية  والفعاليات  املواطنني 
التن�صيقية  ولي�س  بالوالية 
ف��ق��ط، ف��ق��د ك��ان ب��االأح��رى 
نهاء  اإ املعنية  ال�صلطات  على 
الفا�صلني  امل�صوؤولني  مهام 
منا�صبهم  يف  قبعوا  الذين 
اأدنى  دون  عديدة  ل�صنوات 
ولي�س  ق��دم��وه��ا،  اإ���ص��اف��ة 
املواطنني  معنويات  حتطيم 
املوجودين  امل�صوؤولني  بعاد  باإ
�صاغية  ذانهم  واأ امليدان  يف 

وان�صغال. نداء  لكل 
وايل  التن�صيقية  ودع���ت 
ال����والي����ة امل���ع���ني م���وؤخ���را 
ظل  يف  م�صوؤولياته  بتحمل 
كما  ال��وب��ائ��ي��ة،  الو�صعية 
عبد  االأول  ال��وزي��ر  طالبت 
ال�صحة  ووزير  جراد  العزيز 
تكليف  نهاء  اإ ق��رار  بتجميد 
تاحة  واإ الفور،  على  لعويني 
ال�صتكمال  ل��ي��ه  اإ الفر�صة 
قطاع  ال�صتنها�س  خطته 

بالوالية. خدماته  و  ال�صحة 
ق. م

نقطة املناوبة تقدم خدمات حمت�صمة وامل�صلحة اجلديدة م�صافتها 
بعيدة!

�صكان عا�صمة الوالية يطالبون بفتح 
م�صلحة اال�صتعجاالت

با�صرت الن�صاط ال�صتوي 

جمعية اأيادي اخلري بالبيا�صة توزع 
م�صاعدات غذائية على املعوزين  

من قبل االأمن احل�صري الثالث

االإطاحة مبروج للمخدرات وحجز كمية من الكيف املعالج بالوادي

يف مرا�صلة م�صتعجلة للوزير االأول عبد العزيز جراد

املجتمع املدين ينّدد بقرار اإنهاء تكليف مدير ال�صحة
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اإطالق عدة م�صاريع يف الدبداب احلدودية باليزي

 حممد علي
---------------- 

العمليات  ت��ل��ك  ب��ني  م��ن  و 
�صارة  اإ اأعطى  التي  التنموية 
وايل  موؤخرا  ور�صاتها  انطالق 
اأغ��ام��ري،  م�صطفى  ال��والي��ة، 
مائي  خ���زان  اإجن���از  م�����رشوع 
مكعب  م��رت   1000 ب�صعة 
اجل��دي��دة  احل�����رشي��ة  باملنطقة 
�صي�صمن  ال��ذي  و  بالدبداب 
باملياه  التموين  خدمة  حت�صني 
اإجن��از  و  ل��ل�����رشب  ال�����ص��احل��ة 
بالفرع  عميق  بئر  جتهيز  و 
من  كلم   70 ( متروالني  البلدي 
وفق  ال��دب��داب(،  بلدية  مقر 

امل�صدر. ذات 
باإطالق  كذلك  االأمر  يتعلق  و 
����ص���غ���ال م�������رشوع جم��م��ع  اأ

بحي  )د(  ���ص��ن��ف  م��در���ص��ي 
باملنطقة  مدر�صة  و  ''االأمل'' 
ح�صة  و  اجل��دي��دة  احل�����رشي��ة 
وح��دة   140 قوامها  �صكنية 

الق�صاء  برنامج  �صمن  مدرجة 
باالإ�صافة  اله�س،  ال�صكن  على 
تعبيد  و  اإجن��از  م�����رشوع  اإىل 
 110 و   88 بحيي  الطرقات 

م�رشوع  ج��ان��ب  اإىل  �صكنا، 
للمقاطعة  ح��ظ��رية  اإجن�����از 

ليه. اإ اأ�صري  كما  دارية،  االإ
وايل  اأع��ط��ى  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة  و 
للم�صوؤولني  تعليمات  الوالية 
���ص�����ص��ات  م��وؤ و  امل��ح��ل��ي��ني 
جت�صيد  ب�����رشورة  ���ص��غ��ال  االأ
ت�صليمها  و  امل�صاريع  تلك 
احرتام  مع  املحددة  اآجالها  يف 
كما  االإجناز،  يف  اجلودة  معايري 

تو�صيحه. جرى 
خالل  الوالئي  الوفد  تفقد  كما 
اأ�صغال  امليدانية  الزيارة  هذه 
م�رشوع  و  احل�رشية  التهيئة 
االطالع  و  عالج  قاعة  اإجن��از 
بتعبيد  املتعلقة  الدرا�صة  على 
تيمرولني  يربط  الذي  الطريق 

الوالئي. بالطريق 

�صمال والية  اأق�صى  كلم  الدبداب )540  االإدارية  باملقاطعة  القطاعات احليوية  �صتى  تنموية يف  م�صاريع  اأطلقت عدة 
الوالية. م�صالح  لدى  ا�صتفيد  كما  احلدودية,  املنطقة  هذه  ل�صاكنة  املعي�صي  االإطار  حت�صني  �صاأنها  من  التي  و  اإيليزي( 

املنطقة  هذه  ل�صاكنة  املعي�صي  االطار  حت�صني  �صاأنها  من 

منوذجية  جتربة  م��وؤخ��را  اأطلقت 
بورقلة  اخل��روب  �صجرة  لغر�س 
النوع  هذا  زراعة  تعميم  بهدف 
ال��ف��وائ��د  ذات  ���ص��ج��ار  االأ م��ن 
ال�صحراوية،  املناطق  يف  املتعددة 
لدى  االثنني  اليوم  علم  ح�صبما 
البذور،  نتاج  واإ الربهنة  حمطة 
)���رشق  ال��ل��ه  عبد  ب��ن  بحا�صي 

الوالية(. عا�صمة 
التي  التجربة  هذه  من  ويتوخى 
املكتب  مب�صاركة  بها  القيام  يتم 
ال��والئ��ي��ة  للجمعية  ال��والئ��ي 
اإط���ار  يف  اخل�����روب،  ل��ت��ط��وي��ر 
ن�صاء  اإ للت�صجري،  الوطنية  احلملة 
والتي  اخلروب  لنباتات  م�صتلة 
امل�صتوى  على  االأوىل  �صتكون 
اأو�صحت  كما  واجلهوي،  املحلي 
حمطة  م��دي��رة  م��و���ص��ى،  وف���اء 
التابعة  البذور  وانتاج  الربهنة 
الزراعة  لتنمية  التقني  للمعهد 

. وية ا ل�صحر ا
نف�س  ح�صب  اأي�صا،  تهدف  كما 
النوع  هذا  قلمة  اأ اإىل  املتحدثة، 
املتو�صطية  املثمرة  االأ�صجار  من 
للمناطق  الطبيعية  الظروف  مع 
الو�صط  غرار  على  ال�صحراوية، 
جيدة  �صتالت  نتاج  واإ الواحاتي 

اخلروب. من 
�صجرة  اأن  اإىل  ���ص��ارت  اأ ك��م��ا 
ب�صكل  ت��ن��م��و  ال��ت��ي  اخل����روب 
ال��وط��ن،  ���ص��م��ال  يف  ط��ب��ي��ع��ي 
خم�صة  بني  عادة  طولها  يرتاوح 
اأن  ميكن  كما  م��ت��ار،  اأ و�صبعة 
اإىل  ا�صتثنائية  حاالت  يف  ي�صل 

مرت.  15

عبارة  فهي  اخل��روب  ثمار  م��ا  اأ
و  اأ الفا�صوليا  ت�صبه  قرون  عن 
لون  ذات  وه��ي  م��ا،  حلد  الفول 
كما  بذور،  على  وحتتوي  اأ�صمر 
عالجية  وفوائد  حلو  مبذاق  تتميز 

. كثرية
وانتاج  الربهنة  حمطة  تتكفل 
الله،  عبد  بن  بحا�صي  ال��ب��ذور 
ب���ربام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة 
الدولة  اأقرتها  التي  املختلفة 
وال  ال�صحراوية،  املناطق  يف 
باملحا�صيل  املتعلقة  تلك  �صيما 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ك���زراع���ة 
واخل�رشوات  واحلبوب  النخيل 
النحل. وتربية  املثمرة  واالأ�صجار 

لتنمية  التقني  املعهد  وي�صم 
الكائن  ال�صحراوية  ال��زراع��ة 
حمطات  خم�صة  بب�صكرة،  مقره 
عني  مناطق  م��ن  بكل  للربهنة 
واالأغفيان  )ب�صكرة(  ن��وي  ب��ن 
وعبادلة  )اأدرار(  اأ�صبع  )الوادي 
الله  عبد  بن  وحا�صي  )ب�صار( 

)ورقلة(.
يرتقب  نه  اأ اإىل  �صارة  االإ وجتدر 
 12.350 عن  يقل  م��اال  زراع��ة 
اإط���ار  يف  ب��ال��والي��ة  ���ص��ج��رية 
وذلك  للت�صجري  الوطنية  احلملة 
 )3.200 ( ورق��ل��ة  دوائ����ر  ع��رب 
وح��ا���ص��ي   )3.000 ( وت��ق��رت 
و���ص��ي��دي   )2.800 ( م�����ص��ع��ود 
كل  يف   500 ( ومتا�صني  خويلد 
الطيبات  اإىل  باال�صافة  دائ��رة(، 
لكل   400 ( واحلجرية  وانقو�صة 

. ) منها
ق/ج          

املجبارة  بلدية  �صكان  يطالب   
الوالية  عا�صمة  �رشق  الواقعة 
بالنظر  الوالئية  ال�صلطات  من 
من  بلديتهم  ت��ع��ان��ي��ه  م��ا  اإيل 
تدهور  اأهمها   عديدة  م�صاكل 
�صبكة  و  الطرقات  �صبكة  يف 
تنجز  مل  التي  ال�صحي  ال�رشف 
بها  املعمول  باملقايي�س  قبل  من 
يطالبون  جعلهم  مما   – –ح�صبهم 
بالنظر  الوالئية  ال�صلطات  من 
تعترب  ال��ت��ي  بلديتهم  ح��ال  يف 
الوالية   يف  البلديات  ق��دم  اأ من 
ب��زي��ادة  ي�����ص��ا   اأ ط��ال��ب��وا  كما   ،
ال�صكنات  ح�صة  من  البلدية  
حاجياتهم  تلب  مل  التي  الريفية  
و   ، ال��ب��ل��دي��ة  ل�صا�صعة  ن��ظ��را 
حفر  رخ�����س  منحهم  ت�صهيل 

تعيق  اأ���ص��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ب����ار  االآ
جهته  ومن   ، الفالحي  ن�صاطهم 
 " حمزة  زيو�س   " البلدية  رئي�س 
اأن  هاتفي   ات�صال  يف  لنا   اأكد 
م�صاريع  عدة  �صجلت  م�صاحله  
و   pcd برنامج  �صمن  تنموية 
وعملت   ، الدرا�صة  طور  يف  هي 
من  اأك��رث  اإع��داد  على  م�صاحله 
رخ�س  بخ�صو�س   ملفا   400
الفرع  اإىل  ونقلهم  ب��ار  االآ حفر 
االإبل  بعني  الري  ملديرية  التابع 
ال�صكنات  بخ�صو�س  م���ا   اأ  ،
را�صلت  م�صاحله  اأن   اأكد  الريفية 
احل�صة  زيادة  اأجل  من  ال�صلطات 
التي  امللفات  كرثة  رغم  للبلدية  

. طلبا   3000 فاقت 
بوخالفة م�صطفى 

اأن  م�����ص��وؤول  م�����ص��در  ك�صف 
ب�رشكة  ن��ت��اج  االإ ق�صم  مديرية 
 ، م�صعود  بحا�صي  �صوناطراك 
مع  االتفاقيات  بع�س  وقعت  قد 
لها  التابعة  املوؤ�ص�صات  بع�س 
الربك  م�صكل  معاجلة  اجل  من 
تفتك  تزال  ال  التي  الكمياوية 
و�صط  �صمت  يف  ب��ل  االإ ب��رثوة 
البرتولية  لل�رشكات  اتهامات 
باملحافظة  املتعلق  القانون  بخرق 
وح�صب   . البيئي  املحيط  على 
االأحوا�س  ق�صية  ذاته  امل�صدر 
التنقيب  خملفات  عن  الناجتة 
�رشكة  لها  تويل   ، البرتول  عن 
من  كبرية  اأهمية  �صوناطراك 
بالت�رشيع  ال�صارم  التقيد  خالل 
بت�صييج  والقا�صي  به  املعمول 
بعد  ال��ك��ي��م��اوي��ة  االأح���وا����س 

ومغادرة  االأ�صغال  من  االنتهاء 
اأن  اإىل  م�صريا   ، الن�صاط  موقع 
�رشكة  تالحق  التي  االتهامات 
عارية   ، مرة  كل  يف  �صوناطراك 
افرتاء  حم�س  وهي  ال�صحة  عن 
ملتزمة  وفروعها  ال�رشكة  كون 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ان��ون ال�����ص��اري 
اأن  م�صدرنا  واأك��د   . املفعول 
يف  ممثلة  ���ص��ون��اط��راك  ���رشك��ة 
نتاج  االإ لق�صم  اجلهوية  املديرية 
حاليا  تعكف   ، م�صعود  بحا�صي 
املطروح  امل�صكل  احتواء  على 
االتفاقيات  جت��دي��د  خ��الل  م��ن 
تعليمات  وفق  االأم��ور  ل�صبط 
م�صيفا   ، الو�صية  ال�صلطات 
من  الكيماوية  ال��ربك  ملف  اأن 
التق�صري  تقبل  ال  التي  امللفات 
�صوناطراك  ���رشك��ة  ط��رف  م��ن 

االأخ���رية  ه���ذه  وج��ه��ت  ح��ي��ث   ،
لفروعها  ���ص��ارم��ة  تعليمات 
التنفيذي  باملر�صوم  بالتقيد 
واق  �صياج  ق��ام��ة  ب��اإ القا�صي 
ح���ول االأح���وا����س وال�����ص��وائ��ل 
التنقيب  ف���رازات  اإ عن  الناجتة 
احل��ي��وان��ات  حماية  اأج���ل  م��ن   ،
وكان   . اأوحالها  يف  الوقود  من 
قد   ، �صوناطراك  �رشكة  جممع 
املدة  يف  تو�صيحيا  بيانا  اأ�صدر 
فيديو  ح�صة  فيه  نفى   ، االأخرية 
عرب  وا�صع  نطاق  على  تداوله  مت 
االجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
يف  اجلمال  من  عدد  غرق  يظهر 
خملفات  م��ن  كيماوي  حو�س 
املوؤ�ص�صة  اأن  معربة   ، التنقيب 
يحرتمون  فروعها  خ��الل  وم��ن 
على  باملحافظة  املتعلق  القانون 

فاد  اأ كما   . املحيط  وتنقية  البيئة 
نف�صه  امللف  على  مطلع  م�صدر 
وال  قدمي  املذكور  الفيديو  اأن   ،
م�صعود  حا�صي  �صحراء  يخ�س 
بع�س  من  له  الرتويج  مت  مثلما 
امل�صدر  اأن  غري   ، ب��ل  االإ مربي 
االأحوا�س  اأن  باملقابل  اأكد  ذاته 
حقول  يف  املوجودة  الكيماوية 
تابعة  كلها  لي�صت   ، النفط 
هناك  بل   ، �صوناطراك  ل�رشكة 
كذلك  عاملة  اأجنبية  �رشكات 
يزال  ، يف وقت ال  املجال  يف هذا 
ب��ل  االإ مربي  ي��وؤرق  امللف  ه��ذا 
بعمليات  م��رارا  ن��ددوا  ال��ذي��ن 
هذه  لها  تتعر�س  التي  ب��ادة  االإ
املخلفات  بفعل  احليوانية  الرثوة 

التنقيب الأ�صغال  ال�صامة 
فا�صل بن  يو�صف   

امليدانية  للجهود  م��وا���ص��ل��ة 
اجلرمية  مكافحة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
االإخت�صا�س  قطاع  عرب  احل�رشية 
ال��راه��ن،  ال��ظ��رف  يف  ���ص��ي��م��ا 
والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
لل�رشطة  ال��والئ��ي��ة  بامل�صلحة 
االأغواط  والية  باأمن  الق�صائية 
من  منف�صلتني  ق�صيتني  يف   ،
من  يبلغان  �صخ�صني  توقيف 

�صنة(.  23  ، �صنة   22 ( العمر 
موؤكدة  معلومات  ورود  بعد 
امل�صتبه  بقيام  تفيد  للفرقة 
ف��ي��ه��م��ا ب���رتوي���ج االق���را����س 
حيني  م�صتوى  على  املهلو�صة 
و  االأغ����واط،  مبدينة  خمتلفني 
وبعد   املعلومات  لهذه  ا�صتغالال 
ثر  اإ التحريات  و  االأبحاث  تكثيف 
توقيف  مت  حمكمة،  اأمنية  خطة 
بحوزته  و  االأول  ب��ه  امل�صتبه 
و  املهلو�صة  االأقرا�س  من  كمية 
4650 دج( من  ( مبلغ مايل قدره 
ال�صموم،  لهذه  ترويجه  عائدات 

فيه  امل�صتبه  توقيف  مت  فيما 
بحوزته  و  االأحياء  باأحد  الثاين 
املهلو�صة  ق��را���س  االأ من  كمية 
 4360 ( ق���دره  م���ايل   مبلغ  و 
مقر  اإىل  حتويلهما  مت  ي��ن  اأ دج( 
التحقيقات.  ملوا�صلة  امل�صلحة 
االإجراءات  ملف  ا�صتكمال  بعد 
املتعلقتني  للق�صيتني  اجلزائية 
مهلو�صة  ق���را����س  اأ ب��ح��ي��ازة 
البيع  ق�صد  �رشعية  غري  بطريقة 
اأمام  فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت   ،
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
اأحال  الذي   ، االأغ��واط  حمكمة 
اإج��راءات  على  الق�صيتني  ملف 
حق  يف  لي�صدر  الفوري،  املثول 
ب�صنة   حكم  االأول  فيه  امل�صتبه 
غرامة  و  ن��اف��ذة،  حب�صا   )01 (
 100000.00 ( ق��دره��ا  مالية 
فيه  امل�صتبه  ح��ق  يف  و  دج( 
حب�صا   )01 ( ب�صنة  حكم  الثاين 
قدرها  مالية  غرامة  و  ن��اف��ذة، 

50000.00 دج(. (

....وتوقيف مروج امل�صروبات 
الكحولية 

امليدانية  للجهود  م��وا���ص��ل��ة 
م��ك��اف��ح��ة  اإىل  ال����رام����ي����ة 
قطاع  ع��رب  احل�����رشي��ة  اجل��رمي��ة 
الظرف  يف  �صيما  االإخت�صا�س 
واردة  معلومات  ثر  اإ و  الراهن، 
باأمن  الثاين  احل�رشي  االأمن  اإىل 
حيازة  مفادها  االأغ��واط  والي��ة 
 )34 ( العمر  من  يبلغ  �صخ�س 
امل�����رشوب��ات  م��ن  لكمية  �صنة 
ترويجها  ب�����ص��دد  الكحولية 
قيامه  يف  م�صتغال  رخ�صة  دون 
منزله  االإج���رام���ي  ب��ن�����ص��اط��ه 
االإخت�صا�س  بقطاع  ال��ك��ائ��ن 
و�صع  ليتم  االأغ���واط،  مبدينة 
اأ�صفرت  حمكمة  اأمنية  خطة 
�صبط  مع  املعني  توقيف  عن 
امل�����رشوب��ات  م��ن  كمية  وح��ج��ز 
ال��ك��ح��ول��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
وح��دة   180 ب� ق��درت  م�صكنه 

حتويل  ليتم  كحولية،  م�رشوبات 
اإىل  املحجوزات  و  فيه  امل�صتبه 
ا�صتكمال  امل�صلحة.بعد  مقر 
اخلا�صة  اجل��زائ��ي��ة  االإج����راءات 
بيع  ب�  املتعلقة  الق�صية  بهذه 
ب��دون  الكحولية  امل�����رشوب��ات 
���ص��ب��وع  االأ خ���الل  مت  رخ�����ص��ة، 
فيه  امل�صتبه  ت��ق��دمي  امل��ا���ص��ي 
لدى  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل  م���ام  اأ
امللف  ليحيل  االأغواط،  حمكمة 
ال��ف��وري  امل��ث��ول  جل�صة  ع��ل��ى 
حكم  حقه  يف  لي�صدر  للجل�صة 
دون  نافذا  حب�صا  اأ�صهر  ب�صتة 
ي����داع، غ��رام��ة م��ال��ي��ة ن��اف��ذة  اإ
دج(.  525000.00 ( ق��دره��ا 
م���ن والي��ة  ج��ه��ود م�����ص��ال��ح اأ
االأغ�����واط ت��ب��ق��ى م��ت��وا���ص��ل��ة 
االإج��رام  اأ�صكال  ك��ل  ملحاربة 
على  احلفاظ  �صمان  و  احل�رشي 
و  االأ�صخا�س  �صالمة  و  اأم��ن 

. ت ملمتلكا ا
ق/ج

ورقلة: اإطالق جتربة منوذجية لزراعة 
اخلروب

�صكان بلدية املجبارة  باجللفة يطالبون 
مبنحهم رخ�ص احلفر وزيادة ح�صة 

ال�صكنات الريفية  

�صوناطراك توقع اتفاقيات ملعاجلة م�صكل االأحوا�ص الكيماوية للحفاظ على ثروة 
االبل بورقلة

 توقيف مروجني لالأقرا�ص املهلو�صة باالغواط
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بلدية عني امللح جنوب  امل�صيلة خارج اأجندة امل�صوؤولني

ب مغي�ص
-----------------

كافتقار  االن�صغاالت  من  املزيد  لطرح 
امللح  ع��ني  بلدية  اأح��ي��اء  م��ن  ال��ع��دي��د 
ا�صتثنينا  م��ا  اإذا  احل�رشية  للتهيئة 
،حيث  املدينة  بو�صط  الرئي�صي  ال�صارع 
املجل�س  من  ال�صكان  من  العديد  ياأمل 
كثريا  عليه  يعولون  الذي  اجلديد  البلدي 
النت�صالهم  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
التي  العزلة  ودائ���رة  الغنب  حياة  م��ن 
يتقدمها  والتي  ملعاناتهم  عنوانا  باتت 
هذه  باأحياء  احل�رشية  التهيئة  انعدام 
مع  اليومية  م�صاكلهم  لترتاكم  البلدية 
عنها  قال  التي  االأحياء  بع�س  طرقات 
�صيء  لكل  ت�صلح  قد  باأنها  املواطنون 
بالك  فما  االأقدام  على  حتى  لل�صري  اإال 
هنا  املنت�رشة  احلفر  نتيجة  باملركبات 
واالأتربة  للغبار  م�صدرا  لت�صبح  وهناك 
ي�صعب  واأوحال  مائية  برك  اإىل  و  �صيفا 
على  اأك���رث  وب��درج��ة  �صتاء  تخطيها 

البلدية. تالمذة  من  املتمدر�صني 

للماء  تفتقر  االحياء  عديد 
ب و ل�صر ا

من جهة اأخرى عرب الكثري عن ا�صتياءهم 

الوراء  اىل  وال�صري  الرتقيع  �صيا�صة  من 
يف  املحلية  ال�صلطات  تنتهجها  التي 
التي  ال�����رشوب  امل��اء  م�صكلة  معاجلة 
بعد  احياء  عدة  يف  الكثري  منها  يعاين 
هذا  �صائفة  خ��الل  االمرين  عانوا  اأن 
فان  منهم  الكثري  وح�صب  حيث  العام 
منذ  م��اء  قطرة  ت�صلها  مل  حنفياتهم 
بحوايل  حمدثنا  ،قدرها  ط��وال  ا�صهر 
العديد  اأجرب  الذي  االمر  ا�صهر  اربعة 
ماء  قطرة  عن  البحث  رحلة  اىل  منهم 
يجربهم  الذي  االمر  بها �صماأهم  ي�صدون 
التي  بال�صهاريج  اال�صتنجاد  على 
تزداد  وباأ�صعار  امل�صدر  جمهولة  تبقى 
املاء  ونوعية  امل�صافة  بح�صب  ارتفاعا 
ال�صدد  هذا  يف  املوطنون  طالب  حيث 
من  م�صاريع  بربجمة  الو�صية  اجلهات 
التي  ملعاناتهم  ح��دا  ت�صع  اأن  �صاأنها 

و�صنوات. ل�صنوات  ا�صتمرت 

الروتني  بني  �صائع  ال�صباب 
الريا�صية املرافق  ونق�ص 

عني  فاإن  الرتفيه  و�صائل  بخ�صو�س  اأما 
ترفيهية  هياكل  على  تتوفر  ال  امللح 
بات  التي  الروتني  حياة  من  تنت�صلهم 
لها  عر�صة  البلدية  �صباب  من  الكثري 
وهم الذين مل يجدوا بديال لغيابها �صوى 

وح�صب  اأنهم  اإال   . وال�صوارع  املقاهي 
ينتظرون  ن��ه��م  ف��اإ الكثري  ب��ه  ع��رب  م��ا 
لعب  �صاحات  لربجمة  املعنية  اجلهات 
حياة  من  ال�صباب  تقي  ترفيهية  واأماكن 
دائرة  بحجم  بلدية  اأن  ال�صوارع.تخيل 
�صكانها  ع��دد  ق��ارب  التي  امللح  عني 
فريقا  المي��ل��ك��ون  ن�صمة  ال40.000 
الريا�صات  حتى  او  القدم  كرة  يف  بلديا 
احلديدية  الكرة  فريق  با�صتثناء  االخرى 
حرمهم  الذي  املايل  العجز  ب�صبب  وهذا 
طاقاتهم  تفجري  م��ن  مواهبهم  وح��رم 
ال�صباب  جموع  ا�صتغلت  كم  الريا�صية 
فر�صة  معنا  م��ت��واج��دة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
االن�صغاالت  من  املزيد  لطرح  تواجدنا 
ظل  يف  خا�صة  كالبطالة  تهمهم  التي 
عمل  مبن�صب  الظفر  ظ��روف  ان��ع��دام 
ليبقى  اال�صتثمار  م�صاريع  وجود  لعدم 
التي  اجلغرافية  البقعة  هذه  يف  ال�صاب 
املن�صية  البلدية  او  امللح  عني  ت�صمى 
فكي  بني  ت�صميتها  البناءها  يحلو  كما 
وج��ود  وال  وال��روت��ني  البطالة  �صبح 
الفالحي  العمل  با�صتثناء  العمل  لفر�س 
املنطقة  الرعوي خا�صة وان  اأو  املو�صمي 
الذي  ال�صيء  الرعوي  بطابعها  معروفة 
هذه  يف  ترتفع  البطالة  ن�صبة  جعل 
“حيطي�صت”  كلمة  معها  وتعود  البلدية 

اجلامعات  خريجي  اأو�صاط  يف  .خا�صة 
النحيفة  اأج�صادهم  لتبقى  اأكرثهم  وما 
تفتك  باتت  التي  البطالة  ل�صبح  عر�صة 
ا�صواتهم  وباأعلى  لي�رشخوا   . بهم 
حتمل  الت�صتطيع  فاأج�صادنا  انت�صلونا 

هذا. كل 

�صالمة  تهدد  ال�صالة  والكالب 
االحياء �صكان 

بعني  االأحياء  من  عدد  �صكان  ي�صكو 
انت�صار  ظاهرة  من  ي���ام  االأ ه��ذه  امللح 
ت�صكل  اأ�صبحت  التي  ال�صالة  الكالب 
خا�صة   . حياتهم  على  حقيقيا  خطرا 
اإىل  اإ�صافة  امل�صاجد  على  املرتددين  على 

املتوا�صل  نباحها  ي�صببه  الذي  االإزعاج 
الليل  منت�صف  من  املمتدة  الفرتة  يف 
خم��اوف  ث��ار  اأ مم��ا  الفجر،  طلوع  حتى 
االأمرا�س  انت�صار  من  خوفا  ال�صكان 
مادامت  احل��ي��وان  طريق  ع��ن  املتنقلة 
وجعلهم  مالئمة  املناخية  ال��ظ��روف 
اجلهات  مطالبني  اخلطر،  ناقو�س  يدقون 
وا�صعة  بحملة  القيام  ب�رشورة  املعنية 
الكثري  ح�صب  وانها  خا�صة  البادتها 
ازدادت  والتي  �صالمتنا  تهدد  ا�صبحت 
نتيجة  االأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  اأع��داده��ا 
من  االأحياء  حميط  يف  الكبري  ال��رتدي 
للقمامات  الوا�صع  االإنت�صار  خ��الل 

واالأكوام.

يبقى املواطن بدائرة عني امللح جنوب امل�صيلة و بتعداد �صكاين فاق ال38000ن�صمة ح�صب االح�صائيات االخرية ي�صرب االخما�ص يف اال�صدا�ص ينتظر مايخبئه له القدر يف ظل املعي�صة املزرية 
التي متيزه عن بقية املواطنني يف البلديات االخرى وينتظر يف جمل�ص بلدي علق عليه االآمال و االحالم لي�صطدم بواقع مرير  حيث يكاد على نهاية عهدته منذ تن�صيبه ,هذا املجل�ص الذي 
بقيت وعوده جمرد وعود الت�صمن والتغني من جوع خا�صة مع احلياة البدائية التي يحياها املواطن بهذه البلدية الدائرة التي ت�صم اربع بلديات ف�صال عن عا�صمة الدائرة وهي عني الري�ص 
وبلدية �صيدي احممد معقل ال�صهيدين و بئر الف�صة وعني فار�ص تقبع ا�صفل جبل ثامر الذي بقي يحر�صها وفقط خا�صة و اأن عني امللح تفتقر جلملة من النقائ�ص بدءا باملاء ال�صروب اىل تهيئة 

منعدمة اىل هياكل ريا�صية و�صبانية وغريها من النقائ�ص التي فرملت قطار التنمية بها.

حياة بدائية يعي�صها املواطن بهذه املنطقة 

جمعيات حرب على ورق ببلدية بوحنيفية مبع�صكر
ال�صنوات  يف  اجلمعيات   عدد  عرف 
االأخرية اإرتفاعًا كبريا  على امل�صتوى 
و  بوحنيفية،  بلدية  خا�صة  املحلي 
التي بلغ عددها 20 او اأكرث منها ماهو 
و  الريا�صي   و  االجتماعي،  و  ثقايف 
ح�صور  ال  انه  اإال  وغريها  ال�صياحي 
بع�س  اال يف  امليدان  ار�س  على  لها 
عالمات  ع��دة  يطرح  مم��ا  االأح��ي��ان 
و  املجتمع  يف  دورها  حول  ا�صتفهام 
كوفيد19  انت�صار  ظل  يف  خا�صة 
وم�صاهمتها يف حماربة هذا الوباء من 
خالل حمالت التح�صي�س اأو حمالت 
التعقيم التي تراها مرة يف ال�صهر اأو 

اأكرث.
من  وال��ت��ي  منها  الكثري  وحت���ول 
املفرو�س ان تكون نا�صطة يف امليدان 
من  هامة  ميزانية  ت�صتنزف  والتي 
و  واأوراق  حمفظة  جمرد  اىل  الدولة 
امينها  او  اجلمعية  رئي�س  يد  ختم يف 
�صخ�صية  م�صالح   لق�صاء  العام 
للف�صاد  اآخ��ر  عنوان  يف    ، خا�صة 
هذه  عنوان  �صارت  الذي  االإداري 
حمل  لها  يعد  مل  التي  اجلمعيات 
 ، البلديات  يف  خا�صة  االإع��راب  من 
الداخلية  وزارة  ت�صهيل  مع  وخا�صة 
جمعية  الإن�صاء  املحلية  اجلماعات  و 
تكون فعالة ليتم اكت�صاف العديد من 
اجلمعيات املفرو�س ان تكون نا�صطة 
ت�صتنزف  الواقع  يف  غائبة  انها  اال 
الذي  بالتحايل  و   طائلة،  اأم���واال 
لي�س فقط  اجلمعيات  ميار�صه روؤ�صاء 
على  حتى  بل  اجلزائرية  الدولة  على 
منت�صبيها، حيث االإجراءات القانونية 
اجلمعيات   ان�صاء  يتطلبها  ال��ت��ي 
بالتحايل على االأع�صاء حيث يت�صل 

واقناعهم  ومثقفيني  �صباب  باإطارات 
بفكرة اجلمعية و بعد معاينة املح�رش 
وتقدمي  التاأ�صي�س  الجتماع  الق�صائي 
مقر  فال  يختفي  التاأ�صي�س  و�صل 
االأع�صاء  مع  واح��دا  اجتماع   وال 
التقرير  حتى  لهم  يقدم  املوؤ�ص�صني  
ال�صفقات  عقد  ليتم  واملايل،  االأدبي 
اجلمعيات  دعم  ريع  من  واال�صتفادة 
الوقت ال وجود  الدولة، يف  قبل  من 
من  اال  الواقع  ار�س  على  للجمعية 
واأوراق  رئي�صها  يحمله  ختم  خالل 

ر�صمية، رغم ان تاأ�صي�صها قانوين.
و هناك بع�س اجلمعيات لديها برنامج 
على  تتح�صل  لكي  اإال  تقدمه  عمل 
االإعانات املالية من البلدية اأو الوالية 
فرتة  ن�صاطها  يتعدى  ال  لكن  و 
منا�صبات  اأو  فقط  رم�صان  �صهر 
و  االأم��ن  جمعية  غرار  على  وطنية 
مير  مل  التي  الطرقات  عرب  الوقاية 
على تاأ�صي�صها �صوى اأ�صابيع و التي 
�صاهمت يف حمالت حت�صي�س وتعقيم 
اأخرى  و  تربوية   موؤ�ص�صات  ملختلف 
الورق  اال�صم على  اإال  ال يوجد منها 
هي  الواقع  يف  ولكن  االإدارة  لدى 
يوجد  ال  و  امليدان  عن  كلية  غائبة 
املواطنني  ت�صتقبل   مقر  حتى  لها 
طلبا  يق�صدونها  الذين  واملواطنات 
م�صاعدة  على  احل�صول  اأو  للتدخل 
اختلطت  ال��ذي  الوقت  يف  و  خريية 
عدمها  من  االأن�صطة  يف  االأمور  فيه 
اأن  م��ادام  عليه  يقا�س  ال  والربنامج 
هناك بع�س اجلمعيات جمرد حرب على 
ورق فان مديرية الن�صاط االجتماعي 
ال�صبيبة  مديرية  و  الثقافة  مديرية  و 
اإن�صاء  على  توافق  التي  والريا�صة 

ح�صب  النظر  تعيد  قد  اجلمعيات 
اجلمعيات  اعتماد  اأثناء  التعليمات 
تربر  اجلمعيات  بع�س  جهتها  ومن 
االإمكانيات ومل  بقلة  ن�صاطها  غياب 
دينار  على  اعتمادها  منذ  تتح�صل 
الوالية  او  البلدية  طرف  من  واحد 
اإحياء  يف  م�صاركتها  من  بالرغم 
العديد من املنا�صبات املحلية و االأيام 

الوطنية.
الهيئات  تبقى  الو�صع  ه��ذا  اأم��ام 
مراقبة  و  بالتدخل  مطالبة  املخت�صة 
هذه اجلمعيات ون�صاطها على امليدان 
على  الن�صاط  ك�صف  تقدمي  لي�س  و 
حقيقة  على  االإط��الع  دون  ال��ورق 
اآالف  روؤ�صاء  ميار�صه  الذي  الف�صاد 
اجلمعيات، و الغريب يف كل هذا هو 
امليدان  يف  تن�صط  جمعيات  وج��ود 
حيث  الدعم  من  ت�صتفيد  ال  اأنها  اإال 
تعتمد على االأع�صاء و املنخرطني و 

م�صاعدات من طرف اأ�صحاب املال.

بلعامل بهيجة

لفائدة مر�صى كوفيد 19

و�صع حيز اخلدمة خزان جديد بطاقة اإ�صتيعاب تقدر ب5000ل
من �صائل االأك�صجني مب�صت�صفى تلم�صان

بعد االإرتفاع الكبري حلاالت الكوفيد بوالية تلم�صان يف االأونة االأخرية و تنفيذاً لقرارامل�صوؤول االأول عن الوالية بعد الزيارة التي قام بها 
على م�صتوى جناح 470 املخ�ص�س للتكفل باملر�صى امل�صابني بفريو�س كورونا " كوفيد 19 " باملركز االإ�صت�صفائي اجلامعي تلم�صان ، 
و بغية توفري كل الظروف املالئمة من اأجل التكفل باملر�صى مت نهاية االأ�صبوع املنق�صي و�صع حيز اخلدمة خزان جديد بطاقة ا�صتعاب 
تقدر ب� 5.500 ل من �صائل االأك�صجني على م�صتوى امل�صت�صفى  اجلامعي و يعد هذا اخلزان اإ�صافة جديدة اإىل الكتلة احلالية و املتواجدة 
بعني املكان ، حيث يتوفر اخلزان االأول ب� 10.000 ل و الثاين 3.500ل لي�صبح املجموع االإجمايل الذي يتوفر عليه هذا املركز االإ�صت�صفائي 
ب� 19.000 ل من االأك�صجني هذه املجهودات املبذولة من قبل املعنيني من �صاأنها التقليل من امل�صاكل ال�صحية التي تطبع الوالية منذ 

�صهور نتيجة تف�صي وباء كورونا.
ع بوتليتا�س

قاعـة متعـددة الريا�صـات ببلديـة
 درقينة ببجاية

والية  ب�رشق  درقينة  بلدية  ا�صتفادت 
يتمثل  هام  م�رشوع  من  موؤخرا  بجاية 
يف اإجناز قاعة متعددة الريا�صات حيث 
قدر  معترب  مايل  مبلغ  تخ�صي�س  مت 
20 مليار �صنتيم من اجل اجناز هذا  ب 
امل�صاريع  اإط��ار  يف  الريا�صي  الهيكل 
الوالية  بها  ا�صتفادت  التي  القطاعية 
من  ال��ذي  و  االأخ��رية  ال�صنوات  خالل 
الريا�صية  للفرق  ي�صمح  اأن  �صاأنه 
املتواجدة باملنطقة و كذلك ال�صباب من 
اأح�صن  يف  املف�صلة  ريا�صتهم  ممار�صة 
الظروف خا�صة يف ظل نق�س الو�صائل 
الرتفيهية حيث مت االنتهاء من الدرا�صة 
املخ�ص�صة لذات امل�رشوع اإال اأن بع�س 
االأمور التقنية على غرار نق�س العقار 
الالزم الذي يحت�صن ذات امل�رشوع حال 
دون اأن يتم ال�رشوع يف اأ�صغال االإجناز. 
و لقد ا�صطرت ال�صلطات املحلية لبلدية 
درقينة اإىل البحث عن القطعة االأر�صية 
و  الالزمة  للمعايري  ت�صتجيب  التي 

ذات  بتج�صيد  ت�صمح  التي  ال�رشوط 
عقاري  وعاء  اختيار  مت  حيث  امل�رشوع 
متواجد مبنطقة �صعدان و هذا بعد القيام 
حيث  الالزمة  االإدارية  االإجراءات  بكل 
موافقتها  اأعطت  البلدية  امل�صالح  اأن 
من اجل اإجناز ذات امل�رشوع يف انتظار 
اإ�صارة انطالق االأ�صغال حيث �صبق اأن مت 
تعيني بع�س املقاوالت قبل اأن تن�صحب 
الأ�صباب متعددة و هو ما جعل مديرية 
ال�صباب و الريا�صة و البلدية تقرر اإعادة 
مقاولة  اختيار  اجل  من  املناق�صة  فتح 
اأخرى التي باإمكانها اإنهاء ذات امل�رشوع 
يف اأجاله املحددة حيث ينتظر اأن ت�رشع 
االأمور  من  االنتهاء  عند  االأ�صغال  يف 
التقنية. جتدر االإ�صارة اإىل اأن العديد من 
البلديات بوالية بجاية تنتظر اال�صتفادة 
امل�صاريع  اإطار  يف  ريا�صية  مرافق  من 
القطاعية يف ظل غياب الو�صائل املادية 
الالزمة من اأجل التج�صيد فوق امليدان.
حمفوظ رم�صاين



تـــتـــطـــلـــع بـــــايـــــرن مــيــونــخ 
وت�شيل�شي  �شيتي  ومان�ش�شرت 
وليفربول واإ�شبيلية وبر�شلونة 
ثمن  اإىل  الـــتـــاأهـــل  لــ�ــشــمــان 
ـــا  اأوروب ــال  ــط اأب دوري  نهائي 
دور  انتهاء  على  جولتني  قبل 
اليوم   يعود  ــذي  ال املجموعات 

الثالثاء يف اجلولة الرابعة.
اأخرى  فرق  ت�شعى  املقابل  ويف 
ميالن  واإنرت  مدريد  ريال  مثل 
ــذه  ــيــتــواجــهــان ه ـــذان �ــش ـــل ال
البطولة  يف  للبقاء  اجلــولــة، 
كحال  الـ16،  لـــدور  والــتــاأهــل 
ــف الــنــ�ــشــخــة املــا�ــشــيــة  ــي ــش و�

باري�ص �شان جريمان .
�شيفا  مــدريــد  ريــــال  ــل  ــح وي
يف  الأربــعــاء  ميالن  اإنــرت  على 
مواجهة  يف  �شريو"  "�شان  ملعب 
مل  فالإنرت  للفريقني،  حا�شمة 
تعادلني  وحقق  الآن  حتى  يفز 
نف�شه  الــريــال  اأمـــام  وهــزميــة 
املجموعة  ويتذيل  اإ�شبانيا  يف 

الثانية بنقطتني.
الوحيد  فانت�شاره  الريال  اأمــا 
خ�شر  فيما  الإنـــرت  اأمـــام  ــان  ك
اأمام �شاختار دونيت�شك وتعادل 
مون�شجالدباخ  بورو�شيا  مــع 
بخم�ص  املــجــمــوعــة  مــتــ�ــشــدر 
نــقــاط بـــفـــارق نــقــطــة اأمــــام 
بفارق  الو�شيف  املريينجي 
ــق  ــري ــف ـــــــــداف اأمـــــــام ال الأه

الأوكراين الثالث.
الإنــرت  مــواجــهــة  عــن  ويغيب 
رامو�ص  �شريجيو  الريال  قائد 
لالإ�شابة ، فيما ي�شتعيد الإنرت 
روميلو لوكاكو عقب تعافيه من 

الإ�شابة.
ــان  ــتــقــبــل بـــاريـــ�ـــص �ــش ويــ�ــش
ليبزيج  الــثــالثــاء  جــريمــان 

املجموعة  و�ــشــيــف  الأملـــــاين 
الثامنة الذي يتقدم على نادي 
الثالث  الفرن�شية  العا�شمة 
مت�شدر  اأمــــا  نــقــاط،  ــالث  ــث ب
اأي�شا  نقاط  ب�شت  املجموعة 
ــام  ــارق الأهـــــداف ام ــف لــكــن ب
مان�ش�شرت  الأملــــاين  الــفــريــق 
نف�ص  يف  في�شتقبل  يونايتد، 
ـــوم مــتــذيــل املــجــمــوعــة  ـــي ال
الذي  �شهري  ب�شاك  اإ�شطنبول 
املا�شية  اجلولة  مفاجاأة  فجر 
بتغلبه على "ال�شياطني احلمر" 

يف تركيا.
يحل  اأخــــــرى،  ــة  ــي ــاح ن ومـــن 
العالمة  ، الذي حقق  بر�شلونة 
ويت�شدر  الآن  حتى  الكاملة 
بت�شع  الــ�ــشــابــعــة  املــجــمــوعــة 
على  الــثــالثــاء  �شيفا  نــقــاط، 
هزميته  بعد  كييف  ديــنــامــو 
اأتلتيكو  اأمــام  الليجا  يف  ال�شبت 

مدريد.
تاأهله  يعني  بر�شلونة  وانت�شار 
التعادل  اأن  كما  النهائي  لثمن 
ــيء يف  ــش ــ� قــد يــعــنــي نــفــ�ــص ال
و�شيف  يوفنتو�ص،  تغلب  حال 
على  نــقــاط،  ب�شت  املجموعة 
ــاروزي املـــجـــري يف  ــف ــك ــن ــري ف
فر�ص  �ــشــتــكــون  اإذ  ــو،  ــن ــوري ت
قد  املــجــري  والــفــريــق  دينامو 
نفدت حيث يحتل الأول املركز 
بفارق  بنقطة  حاليا  الثالث 

الأهداف اأمام املتذيل.
وت�شيل�شي  اإ�شبيلية  اإمكان  ويف 
الـ16  لـــدور  تــاأهــلــهــمــا  ح�شم 
فقط  و�شيتبقى  املقبلة  اجلولة 
من  �شيتاأهل  منهما  اأي  حتديد 
املجموعة  وو�ــشــافــة  ــدارة  ــش �

اخلام�شة.
�شدارة  حاليا  ت�شيل�شي  يحتل 
بفارق  نقاط  ب�شبع  املجموعة 

ـــــــداف اأمــــــام اإ�ــشــبــيــلــيــة  الأه
ــق  ــري ــف ــف ويـــحـــل ال ــي ــش ــو� ال
رين  على  �شيفا  الإجنــلــيــزي 
املجموعة  ــث  ــال ث الــفــرنــ�ــشــي 

بنقطة الثالثاء.
نف�ص  يف  �شيفا  اإ�شبيلية  ويحل 
الرو�شي  كرا�شنودار  على  اليوم 
ــارق  ــف ــة ب ــوع ــم ــج ــل امل ــذي ــت م

الأهداف خلف رين.
ميونخ  بايرن  اللقب  حامل  اأما 
اجلــــولت  يف  انــتــ�ــشــر  الـــــذي 
ــيــة ويــتــ�ــشــدر  الـــثـــالث املــا�ــش
نقاط  بت�شع  الأوىل  املجموعة 
بول  رد  ــاء  ــع الأرب في�شتقبل 
متذيل  النم�شاوي  �شالزبورج 
حال  ويف  بنقطة  املجموعة 
لثمن  التاأهل  �شي�شمن  ــوزه  ف

النهائي.
و�شيف  مـــدريـــد  ــتــيــكــو  واأتــل
املــجــمــوعــة بــاأربــع نــقــاط قد 

الـ16  لدور  التاأهل  من  يقرتب 
�شيفه  عــلــى  ــــوزه  ف ـــال  ح يف 

لوكوموتيف مو�شكو الأربعاء.
�شيتي  ــرت  ــش ــ� ــش ــ� ــان م ـــل  ـــح وي
الثالثة  املــجــمــوعــة  مت�شدر 
الأربــعــاء  �شيفا  نقاط  بت�شع 
اليوناين  اأوليمبياكو�ص  على 
وانت�شاره  نقاط  بثالث  الثالث 
لثمن  ــل  ــاأه ــت ال لــه  �شي�شمن 

النهائي.
نف�ص  يف  يحل  ناحيته،  ومــن 
املجموعة  و�شيف  بورتو  اليوم 
ــا عــلــى  ــف ــي ــش ـــاط � ـــق ــت ن ــش ــ� ب
اأوليمبيك مار�شيليا املتذيل بال 

ر�شيد.
ويف املجموعة الرابعة ي�شتقبل 
ليفربول  نقاط  بت�شع  املت�شدر 
فــريــق اأتـــالنـــتـــا الإيـــطـــايل 
له  ي�شمن  وانت�شاره  الأربعاء 

التاأهل.
و�شيف  اأم�شرتدام  اأياك�ص  اأمــا 
ــاط  ــق ــــع ن ــــاأرب املـــجـــمـــوعـــة ب
اأيــ�ــشــا  ـــاء  ـــع الأرب في�شتقبل 
متذيل  الــدمنــاركــي  ميتالند 

املجموعة بال ر�شيد.
ال�شاد�شة  املــجــمــوعــة  ــد  ــع وت
الآن  حتى  وا�شحة  معامل  بال 
حــيــث يــتــ�ــشــدرهــا بــورو�ــشــيــا 
متقدما  نقاط  ب�شت  دورمتوند 
الإيطايل  لت�شيو  عن  بنقطة 
ــــــذي يــتــفــوق  الــو�ــشــيــف وال
على  ــا  ــش ــ� اأي بنقطة  ــــدوره  ب
فيما  البلجيكي،  ــروج  ب كلوب 
�شان  زينيت  املجموعة  يتذيل 

بطر�شربج الرو�شي بنقطة.
ي�شتقبل  املقبلة  اجلــولــة  ويف 
ــاء كــلــوب  ــالث ــث ـــد ال ـــون دورمت
بورج، بينما يحل زينيت �شيفا 

على لت�شيو.

لرب�شلونة،  الفني  املــديــر  اأقـــر 
رونالد كومان، باأن غياب مدافعه 
للغاية"  "موؤثر  بيكيه  ــريارد  ج
"يجب  لكن  "�شعبة"،  و�شدمة 

تقبلها".
خالل  الهولندي،  املــدرب  واأكــد 
الثــنــني،  امــ�ــص  �شحفي  مــوؤمتــر 
دور  جـــولت  رابـــع  خــو�ــص  قبل 
ــال  ــط اأب دوري  يف  املــجــمــوعــات 
غدا  كييف  دينامو  اأمــام  ــا،  اأوروب
للغاية،  مهمة  خ�شارة  اأنها  "نعلم 
هنا،  ق�شاه  الــذي  الوقت  ب�شبب 

وب�شبب ما �شاهم به".

لكن  للغاية،  �شعب  "الأمر  وتابع 
كيف  ونــرى  نتقبله،  اأن  علينا 

�شنحل امل�شكلة".
فرتة  يعرف  ل  اأنــه  اإىل  ــار  ــش واأ�
الكتالوين عن  الدفاع  غياب قلب 
اأن  نعلم  "لكننا  م�شيفا  املالعب، 

الأمر لن ي�شتغرق اأ�شبوعني".
ــــرى، نــفــى كــومــان  ــن جــهــة اأخ م
الأداء  على  قــلــق،  بـــاأي  �ــشــعــوره 
الذهنية  واحلـــالـــة  الــريــا�ــشــي 
"اأنا  قائال  مي�شي،  ليونيل  لنجمه 
الالعب  زال  ل  مي�شي  باأن  مقتنع 

الذي نحتاجه".

�شعيفا  الفريق  اأرى  "ل  ووا�شل 
الدفاعية؛  الناحية  من  للغاية 
ــــور..  الأم حت�شني  علينا  يجب 
واأي�شا على م�شتوى خط الهجوم، 
للو�شول اإىل املزيد من الفعالية".

�شعيدا  يــكــن  مل  اأنــــه  ـــح  ـــش واأو�
يف  الفريق  حققها  التي  بالنقاط 
لكنه   ،)24 اأ�شل  من   11( الليجا 

لعبيه. اأداء  "را�ص" عن 
الفريق  اأداء  يــكــون  اأن  ونــفــى 
ال�شيئ ب�شبب التزامه بخطة )-1
اجلدل  باإنهاء  وطالب   ،)3-2-4

حول هذه امل�شاألة.

مهاجم  �ــشــواريــز،  لوي�ص  اعــتــذر 
واأتلتيكو  اأوروجــــــواي  منتخب 
ال�شواء  حفل  �شورة  عن  مدريد، 
ــالده  ب منتخب  يف  وزمـــالئـــه  ــه  ل
اأكرث من لعب  اإ�شابة  اأتبعها  التي 

بفريو�ص كورونا.
ت�شريحات  يف  ــز  ــواري ــش � وقــــال 
الإ�شبانية:  ماركا  �شحيفة  نقلتها 
تلك  مثل  ن�شر  بخطاأ  "اأعرتف 
هناك  عــنــهــا،  واأعـــتـــذر  الــ�ــشــور، 
ــص الــذيــن  ــا� ــخ ــش ــن الأ� الــكــثــري م

يتحدثون وينتقدوننا".

تخفيف احلذر

تــاأِت  مل  "العدوى  �شواريز:  ــد  واأك
حمظوظني  نكن  مل  ال�شورة،  من 
كولومبيا،  مــن  �شخ�ص  لإ�ــشــابــة 
ماتيا�ص  من  الإيجابية  والنتيجة 
للغاية  قا�شية  �شربة  مبثابة  فينا 

للفريق باأكمله".

ــن حــالــة يف  ـــرث م وعـــن ظــهــور اأك
"خففنا  قال:  اأوروجــواي،  منتخب 
اأن  يجب  لكن  قليال،  حــذرنــا  مــن 
مفر  ل  ــر  اأم هــذا  واقعيني،  نكون 

منه، ل يوجد اأحد حم�شن".
باأنف�شنا،  نعتني  اأن  "علينا  وتابع: 
يجب  يوميا،  فح�شك  مت  اإذا  حتى 

اأن تكون حذرا للغاية".

وقت �سيئ

هو  اإ�شابته  على  �شواريز  وعلق 
قائال:  كــورونــا،  بفريو�ص  نف�شه 
وقتا  اأعي�ص  فاإنني  اأبا،  "ب�شفتي 

�شيئا للغاية".
عائلتي  روؤية  اأ�شتطيع  "ل  وف�شر: 
بعد ق�شاء عدة اأيام، اأنا حمتجز يف 
�شقة، مل يعرف اأطفايل اأنني اأتيت 
وزاروين من نافذة على ارتفاع 50 

مرتا، اإنه اأمر �شعب للغاية".
والفوز  كولومبيا  مواجهة  وعــن 

�شد  "مباراتنا  قـــال:  بثالثية، 
النت�شارات  اأهــم  اأحــد  كولومبيا 
التي حققها منتخبنا خارج الأر�ص 
له  انت�شارا  كــان  تاريخه،  ــوال  ط
اأمام  الهزمية  بعد  كبرية  اأهمية 

الإكوادور".

مزيج م�ؤمل!

عن  الــرحــيــل  بعد  �ــشــعــوره  وعــن 
مالب�ص  "غرفة  ــال:  ق بر�شلونة، 
حٍد  اإىل  مت�شابهة  مدريد  اأتلتيكو 
اأنا  املنتخب،  يف  اأراه  ما  مع  كبري 
يحظى  مدرب  مع  بالعمل  اأ�شتمتع 
ــر كــبــري على  ــدي ــق بـــاحـــرتام وت

م�شتوى العامل".
من  مبـــزيـــج  "�شعرت  وتــــابــــع: 
والغ�شب،  والأمل  واخلــوف  احلزن 
بكورونا  باإ�شابتي  عملت  بعدما 
الربازيل  مواجهتي  عن  وغيابي 

وبر�شلونة".

"الفوز على بر�شلونة دليل  و�شدد: 
من  �شيقاتل  اأتلتيكو  اأن  على  قوي 

اأجل اأ�شياء عظيمة".
مبثابة  كان  ا  اأي�شً "الفوز  واأردف: 
حيث  يل،  اإيجابية  طاقة  حقنة 
من  املباراة  م�شاهدة  على  اأُجــربت 

احلجر ال�شحي".
ـــال:  ــي، ق ــش ــ� ــي ــل م ــي ــون ــي ــــن ل وع
الو�شع الذي مير  "ك�شديق ملي�شي، 
كاإن�شان،  يقلقني  اإنــه  يوؤملني،  به 
على  قــادر  اأنــه  ا  اأي�شً اأعــرف  لكني 

امل�شي قدًما".

مبدر�شة  الثنني  يوم  انطلقت 
للمعتمدية  الــ�ــشــف  �ــشــبــاط 
ــدح  ــوري الــ�ــشــهــيــد الــ�ــشــديــق ب
ــات الــبــطــولــة  ــي ــال ــع ــة ف ــامل ــق ب
بني  ــا  م الع�شكرية  الــوطــنــيــة 
ــاث  واإن ــور  ذك للجيدو  املــدار�ــص 
 2020-2021 الريا�شي  للمو�شم 
للتدابري  �شارم  احــرتام  و�شط 
الحرتازية من فريو�ص كورونا 

امل�شتجد "كوفيد19-".
و تعرف هذه املناف�شة الوطنية 
حتت�شنها  ــي  ــت ال الــعــ�ــشــكــريــة 
املدر�شة  بــذات  الريا�شة  قاعة 
الع�شكرية  للناحية  التابعة 
اخلام�شة اإىل غاية 27 من ال�شهر 
ريا�شيا   69 م�شاركة  ـــاري  اجل
 11 األــوان  يحملون  اجلن�شني  من 
العليا  املــدار�ــص  ميثلون  فريقا 
بالنواحي  التطبيقية  واملدار�ص 
ح�شب  املختلفة  الع�شكرية 
من  واأج  ا�شتقتها  التي  املعلومات 

املكلفني بالتنظيم بعني املكان.
لهذه  الر�شمية  املناف�شة  وجترى 
بالن�شبة  الوطنية  البطولة 
اخلا�شة  الأ�شناف  يف  للذكور 
كلغ   60 مـــن  ــــل  اأق ـــــــالأوزان  ب
ــل  اأق ـــذا  وك كــلــغ  و73  و66كلغ 
كلغ  و100  كلغ  و90  كلغ   81 من 
 100 من  اأكرث  �شنف  اإىل  اإ�شافة 
الأ�شناف  تخ�ص  حــني  يف  كلغ 
املتعلقة بالإناث كال من الأوزان 
و57  كلغ  و52  كلغ   48 مــن  ــل  اأق
كلغ  و78  كلغ  و70  كلغ  و63  كلغ 
 78 مــن  اأكـــرث  وزن  على  ـــادة  زي

كلغ ح�شب املنظمني بعني املكان 
التحكيم  ـــاأن  ب اأفـــــادوا  ــن  ــذي ال
الفيدرالية  حكام  عليه  ي�شرف 

الوطنية للجيدو.
وقد انطلقت املناف�شة الر�شمية 
ـــور  حــ�ــشــب الـــفـــرق اإنـــــاث وذك
مبا�شرة بعد نهاية مرا�شم حفل 
يف  �شتجرى   حني  يف  الفتتاح 
الت�شفيات  املقبلني  الــيــومــني 
ح�شب  ــاث  واإن ذكــور  الفردي  يف 
تختم  اأن  قبل  املحددة  الأوزان 
البطولة الوطنية يوم اخلمي�ص 
الــنــهــائــيــات  بتنظيم  املــقــبــل 

وتوزيع امليداليات واجلوائز.
�شباط  مــدر�ــشــة  قــائــد  ــار  ــش اأ� و 
العقيد  للمعتمدية  الــ�ــشــف 
التي  الكلمة  يف  ـــي  اآدام حكيم 
اإعطاء  على  اإ�شرافه  لدى  األقاها 
املناف�شة  هــذه  انــطــالق  اإ�ــشــارة 
اأن  اإىل  الــوطــنــيــة  الــريــا�ــشــيــة 

هي  البطولة  ــذه  ه مــن  الغاية 
تخدم  اإيجابية  نتائج  حتقيق 
وت�شاهم  الــبــالد  يف  الــريــا�ــشــة 
الريا�شة  ممار�شة  تدعيم  يف 
اجلي�ص  �شفوف  يف  اأنواعها  بكل 
بــاأن  ــدا  ــوؤك م ال�شعبي  الــوطــنــي 
الع�شكرية  الــنــاحــيــة  ــادة  ــي ق
ــة لـــن تــدخــر جــهــدا  ــش ــ� ــام اخل
املالئمة  ال�شروط  كل  لتوفري 
وال�شماح  البطولة  هذه  لإجناح 

للريا�شيني باإبراز قدراتهم.
باملنا�شبة  املدر�شة  قائد  دعا  و 
و�شعهم  يف  ما  لبذل  الريا�شيني 
لتمثيل  ــد  ــه وج طـــاقـــات  مـــن 
ــــص الــتــي  ــــدار� الــــوحــــدات وامل
متثيل  اأحــ�ــشــن  اإلــيــهــا  ينتمون 
الع�شكرية  الريا�شة  وت�شريف 
بــاأنــه  م�شيفا  ــة  ــام ع بــ�ــشــفــة 
"عالوة على كون الريا�شة مادة 
الع�شكري  التدريب  يف  اأ�شا�شية 

بناء  اإىل  ــا  اأيــ�ــش ــدف  ــه ت فــهــي 
بدنيا  املقاتل  الــفــرد  وتكوين 

وعقليا وروحيا".
من جهته اأكد املالزم اأول �شالح 
مكتب  رئــيــ�ــص  ــاح  ــش و� ــن  ــدي ال
والتوجيه  والإعـــالم  الإي�شال 
بــاأن  واأج"  ل"  املــدر�ــشــة  بـــذات 
املناف�شة جتري وفق بروتوكول 
و�شع  ــالل  خ مــن  حمكم  �شحي 
اأجهزة  وتــوفــري  طبية  نقطة 
وو�شائل  احلرارة  درجة  لقيا�ص 
ــم لــلــمــ�ــشــاركــني يف  ــي ــق ــع ــت ال

البطولة.
ــح  ــش ــا لـــوحـــظ الـــتـــزام وا� ــم ك
ــن خطر  ــة م ــاي ــوق ال بــتــدابــري 
وهو  كورونا  بفريو�ص  الإ�شابة 
ــداء  ارت خــالل  من  جليا  بــدا  ما 
اأع�شاء  كــل  قبل  مــن  الكمامة 
الوفود امل�شاركة وحتى ال�شيوف 

احلا�شرين يف حفل الفتتاح.

اأعلنت ادارة احتاد اجلزائر اليوم 
الر�شمية  �شفحتها  على  الثنني 
التقني  تعيني   "الفاي�شبوك"  
ـــان مــدربــا  ـــوزي بـــن عــريــبــي ب
للفرن�شي   خلفًا  للفريق  جديدا 
اقيل  الذي  �شيكوليني  فران�شوا 
ام�ص الحد بعد مقاطعته حفل 
اأعقب  الــذي  امليداليات  ت�شليم 
املــمــتــازة لكرة  ــر  ــزائ كــاأ�ــص اجل
القدم، �شهرة  ال�شبت اأمام �شباب 
الأوملبي  بامللعب   )1-2( بلوزداد 

)اجلــزائــر   "1962 جويلية   5"
العا�شمة(.

العا�شمي  النادي  بيان  يف  جاء  و 
الرابطة  بطولة  يف  النا�شط 
اإدارة  قررت  الوىل:  املحرتفة 
ال�شيد  تكليف  اجلــزائــر  ــاد  احت
كم�شوؤول  بــوزيــان  عريبي  بــن 
ل�شيد  خلفًا  الفريق  على  الأول 
و�شي�شاعد  �شيكوليني.  فران�شوا 
ــان  ــوزي الــ�ــشــيــد بـــن عــريــبــي ب
بــدين(  )حم�شر  بــوب  نيكول 

وحممد بن حمو )مدرب حرا�ص 
املرمى(.

بن  اأن   امل�شدر  نف�ص  او�شح  و 
من�شب  ي�شغل  ـــذي  ال عريبي 
اجلزائر  لحتــاد  م�شاعد  مــدرب 
يف  منا�شب  عدة  قبل  من  �شغل 
منها  معروفة  فرن�شية  اأندية 
ملعب  و  موناكو  جمعية  ــادي  ن
الرابطة  من  الفرن�شيني  ريــن 

الوىل.
الــذي  ت�شيكوليني،  املــــدرب 

ــة  ــل ــرح ـــدم خــــــالل م ـــق ـــت ـــش ا�
يعمر  مل  ال�شيفية،  النتقالت 
اأول  ــك  ــذل ب لي�شبح  ــال،  ــوي ط
انطالق  قبل  اإقالته  تتم  تقني 
البطولة نهاية الأ�شبوع احلايل.
ي�شتهل  اجلزائر  احتاد  ان  يذكر 
2020- اجلديد  الكروي  املو�شم 
�شطيف  وفــاق  مبواجهة   2021
مبلعب  نوفمرب   28 ال�شبت  يوم 
اجلولة  حل�شاب  حــمــادي  عمر 

الوىل من املناف�شة.

كما كان ُمنتظرا اأُنتخب جنم 
املعتزل  اجلــلــفــاويــة  الــكــرة 
رئي�شا   " مليكة  م�شطفى   "
اأولد  ــاد  اإحت لفريق  جديدا 
نايل يف جمعية عامة متّيزت 
اجلــادة  واملناق�شة  بالهدوء 
اجللفاويني  لكل  لـــريون   "
م�شاهمة  مـــن  جنــاحــهــا   ..
وف�شلها  اجلميع  وت�شحية 
 " وتخّليهم  تق�شريهم  مــن 
اجلديد  الرئي�ص  قال  هكذا 
لالإحتاد م�شطفى مليكة بعد 
اأن  ويرى   ، مبا�شرة  انتخابه 
حب اللونني الأ�شود والأحمر 
مرة  الــفــريــق  ع�شاق  وّحـــد 
�شامية  غاية  وحــول  ــرى  اأخ
النــتــخــابــيــة  اجلــمــعــيــة  يف 
ــا يف  ــه ــع ــائ الــتــي �ـــشـــارت وق
ودعا   ، رائعة  اأخوية  اأجــواء 
�شرورة  اإىل  ال�شاب  الرئي�ص 
 " لـــريون   " عائلة  �شمل  مّل 
اأي  ا�شتثناء  اأو  اإق�شاء  دون 
النادي  م�شلحة  لأن   ، طرف 
العتبارات  كل  فوق  العامة 
ــات  ــاب ــش ــ� ــات واحل ــي ــف ــل واخل

و�شّتت  باأركانه  عبثت  التي 
 ! �شمعته  و�ــشــّوهــت  اأوراقــــه 
تاريخ  اإىل  مليكة  وتــطــّرق 
مازال  الذي  احلافل  الإحتــاد 
على  يعي�شون  اجللفة  اأبناء 
 ، واأبطاله  مالحمه  ذكريات 
لتوحيد  الوقت  حان  ولهذا 
العزائم  وتقوية  ال�شفوف 
التفرقة  مــن  ملــزيــد  ولي�ص 
اإىل  بالإ�شافة   ، والتناحر 
�شيظل  النايلي  البيت  اأن 
لكل  الــــدوام  على  مفتوحا 
وامل�شاندة  العون  يريد  ّمــن 

اأبــــرز  ـــوقـــت  ال ذات  ويف   ،
بلوغ  على  اإ�ــشــراره  املعني 
يف  املُتمثل  املن�شود  الــهــدف 
للمدر�شة  العتبار  ـــادة  اإع
كثريا  عانت  التي  النايلية 
األــّح  ، بل  ومــن كل اجلــوانــب 
كيفية  يف  الــتــفــكــري  عــلــى 
اإرجاعها اإىل مكانها الطبيعي 
اأجـــل قــريــب ، وعـــرّب يف  يف 
قلقه  عدم  عن  كالمه  ختام 
املـــادي  ــب  ــان اجل بخ�شو�ص 
ثقة  ي�شع  واأنــــه  خــا�ــشــة   ،
املحلية  ال�شلطات  يف  كبرية 

وعــلــى راأ�ــشــهــا �ــشــيــادة وايل 
الولية الذي وعد يف العديد 
اإىل  الــوقــوف  املنا�شبات  مــن 
 ، الريا�شية  الأ�ــشــرة  جانب 
ومتاأكد كذلك من اأن البلدية 
والريا�شة  ال�شباب  ومديرية 
بالت�شجيع  عليهم  تبخال  لن 
خطوة   واأول   ، ـــة  ـــان والإع
للمكتب املنتخب �شتكون وبال 
�شك هي التفاق على هيكلة  
ب�شكل  الإداري  ــم  ــاق ــط ال
القبول  مدرو�ص ُمنظم تلقى 
وباحلر�ص   ، الأغلبية  مــن 
تفادي  على  الأول  املقام  يف 
وا�شت�شارة  املا�شي  اأخــطــاء 
واخلــربة  الكفاءة  اأ�شحاب 
واحرتام اأي فرد �شواء اأخطاأ 
قيادة  وابــتــعــاد   ، ــاب  اأ�ــش اأو 
عزلة  يف  العمل  عن  الفريق 
ي�شمح   ل  �شّيق  اإطــار  داخــل 
مبعاينة كل �شغرية وكبرية 
كما  الأمور  زمام  يف  والتحّكم 

يجب وينبغي .
عمر ذيب 

 انطالق فعاليات البطولة الوطنية الع�صكرية
 ما بني املدار�ص للجيدو

بن عريبي بوزيان مدربا جديدا الحتاد اجلزائر

اإحتاد اأوالد نايل 

م�صطفى مليكة .. الرئي�ص اجلديد لالإحتاد

اأوروبا اأبطال  دوري  عودة  مع  التاأهل  حل�صم  تتطلع  فرق   6

كومان: ما زلنا نحتاج مي�صي.. وخطتي لي�صت �صيئة

�صواريز: اأعي�ص وقتا �صيئا.. وو�صعية مي�صي توؤملني
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جوارديوال: اأحتلى باحلذر ب�صاأن 
اأجويرو

كونتي: ال ميكن الت�صكيك يف 
فيدال.. وهذا االأمر يوؤهلنا 

بال�صامبيونزليج

االإفريقي  االحتاد  رئي�ص  "فيفا" يوقف 
�صنوات اأحمد" خم�ص  اإيكاردي: رافينيا �صي�صاعدنا على "اأحمد 

حتقيق دوري االأبطال

املهاجم  اأهمية  �شيتي،  مان�ش�شرت  ــدرب  م ــول  ــواردي ج بيب  ــد  اأك
�شريجيو اأجويرو للفريق، لكنه قال اإنه لن يتعجل اإ�شراك الالعب 

الأرجنتيني.
واأ�شيب اأجويرو يف ع�شالت الفخذ اخللفية خالل تعادل �شيتي 1-1 
من  فقط  واحد  اأ�شبوع  وبعد  املا�شي،  ال�شهر  يونايتد  هام  و�شت  مع 
املو�شم بعد اخل�شوع  الت�شكيلة الأ�شا�شية هذا  اأول مباراة يف  خو�ص 

جلراحة يف الركبة.
واكتفى اأجويرو باجللو�ص على مقاعد البدلء خالل خ�شارة �شيتي 

.13 املركز  يف  الفريق  ليقبع  ال�شبت  يوم  توتنهام  اأمام  -2�شفر 
بالدوري،  مباريات  ثماين  يف  فقط  ــداف  اأه ع�شرة  �شيتي  و�شجل 
17 هدفا عما �شجله يف نف�ص املرحلة من املو�شم  وهو ما يقل بفارق 

املا�شي.
اأكرث من هدف واحد يف مبارياته  اأي�شا يف ت�شجيل  الفريق  واأخفق 

ال�شت الأخرية يف الدوري املمتاز.
اإننا ل نحتاج اأجويرو، فنحن نحتاجه،  "لن اأقول  وقال جوارديول 
لكن �شريجيو عمره 32 عاما وغاب خم�شة اأ�شهر ب�شبب اإ�شابة �شعبة 

وخطرية. لقد عاد و�شارك يف 50 اأو 55 دقيقة واأ�شيب جمددا".
واأ�شاف "اأريده اأن يكون لئقا لأين اأعرف ما فعله �شابقا يف الدوري 
باحلذر  التحلي  علينا  يجب  لكن  لنا،  بالن�شبة  مهم  وهــو  املمتاز 

والتاأكد اأنه لن يتعر�ص لالإ�شابة عندما يعود اإىل اللعب".
وتابع "يجب اأن ننتظر الوقت املنا�شب لإ�شراكه. اأمتنى اأن ي�شتطيع 

العودة ويحافظ على ال�شتمرارية يف خو�ص املباريات".
ويلعب �شيتي مع اأوملبياكو�ص يف دوري اأبطال اأوروبا يوم الأربعاء.

ميكن  ل  اأنه  الإيطايل،  ميالن  لإنرت  الفني  املدير  كونتي،  اأنطونيو  اأكد 
الت�شكيك يف لعب الو�شط الت�شيلي اأرتورو فيدال، املنتقل لـ"النرياتزوري" 

خالل املريكاتو ال�شيفي، قادما من بر�شلونة الإ�شباين.
وقال كونتي، يف مقابلة ن�شرتها جريدة "ل جازيتا ديللو �شبورت" الإيطالية 

الأحد: "اأي مدرب ل ميكن اأن يكون را�شيا بن�شبة كاملة عن املريكاتو".
تغطيتها  ميكن  مراكز  اأو  للتح�شني،  حتتاج  اأماكن  دائما  "هناك  واأ�شاف: 
النادي  اإدارة  ولكن  للجميع،  �شعبا  كان  املريكاتو  هذا  خمتلفة.  بطريقة 
كانت وا�شحة، قمنا ببع�ص ال�شفقات. جاء فيدال، وهو لعب كبري يعرف 

دائما واجبه داخل امللعب".
مباريات  نخو�ص  ولكننا  للتاأقلم،  الوقت  لبع�ص  يحتاج  كان  "فيدال  وزاد: 
خالل  من  طيبة  فنية  حلالة  ي�شل  اأن  يجب  ولهذا  توقف،  دون  متتالية 

امل�شاركة امل�شتمرة. لكن ل ميكن الت�شكيك يف فيدال".
 8 املو�شم،  بداية  منذ  فريقه  مع  مباريات   10 يف  عاما  الـ33  �شاحب  و�شارك 

منها كاأ�شا�شي.
وتابع كونتي: "نحتاج لأداء بطويل يف املباريات املتبقية يف ال�شامبيونزليج، 
الثالث  املباريات  يف  تطلعاتنا  قدر  على  تكن  مل  النتائج  اأن  رغم  ولكن 
لدينا  ما  اأق�شى  �شنقدم  املناف�شة.  على  قدرتنا  اأظهرنا  اأننا  اإل  ال�شابقة، 

لال�شتمرار يف البطولة".
بورو�شيا  ــام  اأم اإيجابي  بتعادلني  املجموعات  دور  "النرياتزوري"  ــداأ  وب
الأوكراين،  دونيت�شك  �شاختار  اأمام  و�شلبي   ،)2-2( الأملاين  مون�شنجالدباخ 

ثم خ�شارة اأمام ريال مدريد الإ�شباين )3-2(.
ملعبه  على  اجلــاري  ال�شهر  من   25 يوم  للفريق  املقبلة  املباراة  و�شتكون 

)جوزيبي مياتزا( اأمام الفريق امللكي.

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأوقف 
)فيفا( ام�ص الثنني رئي�ص الحتاد 
اأحمد  اأحــمــد  امللغا�شي  الإفــريــقــي 
كروي  ن�شاط  اأي  عن  �شنوات  خم�ص 

ب�شبب ق�شايا ف�شاد مايل.
اأحمد  منع  على  الإيــقــاف  وين�ص 
يتعلق  ن�شاط  اأي  مزاولة  من  اأحمد 

بكرة القدم حمليا ودوليًا.
جلنة  يف  الق�شائية  الغرفة  واأدانت 
عــامــًا(   60( ــد  ــم اأح ــات  ــي ــالق الخ
بخرق  جديدة،  لولية  جمدداً  وتر�شح   2017 منذ  القاري  الحتاد  رئي�ص 
عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولء.. عر�ص وقبول هدايا اأو مزايا اأخرى.. 

اإ�شاءة ا�شتخدام املن�شب" بالإ�شافة اإىل "اختال�ص الأمول".
دولر(،  ــف  األ  220 )نحو  �شوي�شري  فرنك  ــف  األ  200 مبلغ  غّرمته  كما 
"و�شيتم  التنفيذ  حيز  دخــل  الــذي  القرار  ب�شروط  الثنني  واأخطرته 
اإخطاره بالقرار كاماًل مع دوافعه يف خالل 60 يومًا وبعدها يتم ن�شره على 

موقع فيفا".
 2019 حزيران/يونيو  يف  باري�ص  يف  للتحقيق  خ�شع  قد  اأحمد  ــان  وك

لال�شتباه بق�شايا ف�شاد.
الدويل،  الحتاد  رئي�ص  نائب  اأحمد،  اأن  فيفا،  يف  الداخلي  الق�شاء  وراأى 

ارتكب عدة خمالفات يف اإدارة الحتاد الإفريقي.
13 اجلاري بعد اإ�شابته بفريو�ص  وكان اأحمد تخلى موؤقتًا عن اأن�شطته يف 
القاري،  ــاد  الحت مقر  القاهرة،  يف  م�شت�شفى  ودخوله  امل�شتجد  كورونا 

للخ�شوع لعالج.
واأعلن املدرب ال�شابق ووزير الريا�شة وال�شيد الأ�شبق يف بالده، يف ت�شرين 
اأذار/مار�ص  انتخابات  املا�شي نيته الرت�شح لولية ثانية يف  الأول/اأكتوبر 
2019 م�شاعدة الحتاد الدويل  املقبل يف الرباط، علمًا باأنه طلب يف �شيف 
داخل  من  لها  تعر�ص  ف�شاد  اتهامات  بعد  وذلك  تنظيمه،  على  لالإ�شراف 
عمرو  امل�شري  الراحل  العام  الأمني  من  خ�شو�شًا  القاري،  الحتاد  اأروقــة 

فهمي املقال من من�شبه يف ني�شان/اأبريل 2019.
�شامورا مهمة  ال�شنغالية فاطمة  الدويل  العامة يف الحتاد  الأمينة  ونفذت 
ل�شتة اأ�شهر، بيد اأّن هذا التفوي�ص الهادف لالإ�شالح داخل املنظمة القارية 

مل يتم جتديده يف �شباط/فرباير 2020.
ا�شتمرار  الـ"كاف"  اأعلن   ، اأحمد  اأحمد  باإيقاف  الفيفا  قرار  على  وتعقيبا 
ي�شغله  كان  والذي  املوؤقت  الرئي�ص  مبن�شب  عمري  كون�شتانت  الكونغويل 

اإثر اإ�شابة اأحمد بفريو�ص كورونا

جريمان،  �شان  باري�ص  مهاجم  اإيكاردي،  ماورو  الأرجنتيني  اأبدى 
الأمراء،  حديقة  اإىل  األكانتار،  رافينيا  الربازيلي  بو�شول  �شعادته 
على  الفرن�شية  العا�شمة  نادي  �شت�شاعد  التي  احللقة  اإياه  معترًبا 

حتقيق دوري الأبطال.
بع�شهم  يعرفون  حيث  مميزة،  عالقة  ورافينيا  اإيكاردي  ويربط 
البع�ص جيًدا، بعد اأن تزامال يف �شفوف اإنرت ميالن، كما تدربا مًعا 

يف اأكادميية "ل ما�شيا" برب�شلونة.
الفرن�شي،   "le10sport" موقع  نقلها  ت�شريحاته  يف  رافينيا  وقال 
حمظوًظا  كنت  اأنني  �شحيح  كثرًيا،  �شاعدين  "لقد  اإيكاردي:  عن 
)�شان  هنا  اإىل  للمجيء  دفعني  وجــوده  اأن  اأعــرتف  اأن  يجب  جــًدا، 

جريمان(".
لعب  هناك  كان  املا�شي،  العام  "يف  رافينيا:  عن  اإيــكــاردي  وقــال 
نحتاجه للفوز بالدوري الأبطال، اإنه معنا الآن، واآمل اأن يكون هذا 

العام جيًدا معه".
يف  الأبطال  دوري  لنهائي  تاأهل  جريمان  �شان  اأن  بالذكر  جدير 
بايرن  اأمام  اخل�شارة  قبل  تاريخه،  يف  مرة  لأول  الأخرية  ن�شخته 

ميونخ بهدف دون رد.

حمليات
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اأ�صرى  فل�صطينيون

بقلم... خالد احلروب
----------------------------

االإ�رشائيليني  للقادة  جملجلة  قهقهات  اتخيل 
الر�صمي  الفل�صطيني  االحتفال  ي��رون  وهم 
الدرجة  من  اإ�رشائيلي  موظف  من  بر�صالة 
باأنها  الر�صالة  تلك  وت�صويره  ال��ع��ا���رشة، 
الفل�صطيني  الفعل  رد  عظيم.  واإجناز  انت�صار 
لالإ�رشائيليني  وير�صل  ُمذهلة  برعونة  يت�صف 
توقعاتنا  �صقف  اإن  تقول  مقابلة  ر�صالة 
ُفتات  الأي  ونرق�س  ونفرح  ج��دا  منخف�س 
فيها  لي�س  ر�صالة  جمرد  وان  ي��اه.  اإ متنحوننا 
وجمرد  قانوين  التزام  وال  حقيقي  م�صمون 
اأي  ع��ن  ���ص��ادرة  لي�صت  بكلمات  ت��الع��ب 
جتعلنا  اإ�رشائيل،  يف  قيادي  �صيا�صي  م�صتوى 
نف�صها  املفاو�صات  منظور  من  فرحا.  نطري 
هناك  هل  اإليه:  للعودة  ال�صلطة  ت�صتعد  والذي 
اأ�صواأ  ا�صرتاتيجية  او  �صيا�صة  او  رد  اأ�صلوب 
ُت�صعف  ان  ميكن  املن�صق  ر�صالة  على  الرد  من 
ال�صعيف  الفل�صطيني  امل��ف��او���س  م��وق��ف 
فل�صطيني  مفاو�س  الأي  ميكن  كيف  اأ�صال؟ 
العودة  وح��ق  ال�رشقية  بالقد�س  ُيطالب  ان 
بر�صالة  يفرح  كان  اذا  امل�صتوطنات،  وتفكيك 
عن  االفراج  نية  �صوى  التزام،  اأي  فيها  لي�س 
الغريب  اإ�رشائيل؟  حتتجزها  فل�صطينية  اأموال 
قرن  ربع  عن  تزيد  جتربة  بعد  يحدث  هذا  ان 
االبجدي  الدر�س  هذا  وكاأن  املفاو�صات،  من 
التعقيد  وبالغ  الفهم  عن  ع�صي  التفاو�صي 
االأ�صلوب  فل�صطينيا.  ا�صتيعابه  ميكن  وال 
يف  االإ�رشائيلية  واال�صرتاتيجية  وال�صيا�صة 
فهي  العك�س،  على  تقوم  وال�صلم  احل��رب 
كافيا،  لي�س  لها  ُقدم  ما  كل  ان  اعتبار  توا�صل 
من  ح�صلته  ملا  فرحًا  ترق�س  يوما  نرها  ومل 
كل  العربية.  االأطراف  او  الفل�صطيني  الطرف 
وتطلب  وراءه  عيونها  ترمي  عليه،  حت�صل  ما 

املزيد.
الطفويل  االإخ����راج  ه��ذا  ُي���دان  ذل��ك  ع��ل��ى 
جماريها”  اىل  املياه  “اإعادة  لقرار  واملُده�س 

العظيمة  بالر�صالة  والتباهي  اإ�رشائيل،  مع 
اإ�صايف،  بتدقيق  مت��ت.  التي  بالطريقة  تلك 
ال  انه  الق�صري  الر�صالة  لن�س  قارئ  اأي  يدرك 
علينا  بها  خرج  التي  البطوالت  كل  يت�صمن 
يت�صمنه  ما  وكل  وممثلوها،  ال�صلطة  خطاب 
االتفاقات  ان  اىل  غام�صة  اإ�صارة  يتعدى  ال 
العام  االط��ار  هي  الطرفني  بني  وقعت  التي 
يعنيه  الذي  ما  بينهما.  العالقة  ينظم  الذي 
“التزام”  باأنه  يف�رش  ان  ميكن  وكيف  ه��ذا، 
القرن،  ل�صفقة  وهزمية  باالتفاقات  اإ�رشائيل 
الفارغ.  الت�صخيم  هذا  وكل  لل�صم،  واإيقاف 
حدث  ال�����ص��وداء  الرتاجيديا  تكتمل  وحتى 
ال�صلطة  فيه  ب�رشتنا  الذي  اليوم  نف�س  ويف 
احلكومة  وا�صلت  ان  الكبري  االنت�صار  بهذا 
م�رشوع  مت��ري��ر  يف  خطواتها  االإ���رشائ��ي��ل��ي��ة 
القد�س،  �صمال  اجلديدة  اال�صتعمارية  الوحدات 
ا�صتيطانية  وحدة   1200 اىل  اإ�صافة  �صعفاط، 
مل��اذا  هاماتو�س(.  )جعفات  القد�س  جنوب 
خطابهم  خالل  ومن  امل�صوؤولون  لنا  يقل  مل 
�صوف  اإ�رشائيل  كانت  اإن  بالر�صالة  الظافري 
على  جتمدها  او  مثال،  امل�رشوعات  هذا  تلغي 

القليل؟ اقل 
ان  نقول  ان  لنا  ممكن،  ه��دوء  وبكل  عمليًا 
املن�صق  ر�صالة  ترجم  الذي  الر�صمي  اخلطاب 
لل�صعب  اأك��رب  احتقار  فيه  كبري  اجن��از  اىل 
من  االأدن��ى  احلد  اىل  ويفتقر  النا�س  ولذكاء 
وعيا  اأكرث  اأ�صبح  العام  الراأي  عقولهم.  احرتام 
ممن  ُعرف  ما  تن�صخ  التي  اخلطابات  هذه  من 
كانت حتاول  ا�صتبدادية  اأنظمة عربية  ممار�صات 
الفهلوة  عرب  انت�صارات  اىل  الهزائم  قلب 
اخلطابية.  النربة  واإع��الء  والبالغية  اللغوية 
العتيدة  املن�صق  ر�صالة  ق��راأ  فل�صطيني  اأي 
من  طموحاتها  و�صقف  ال�صلطة  هدف  ان  اأدرك 
اأموال  على  احل�صول  حول  يحوم  الر�صالة  هذه 
ال  مل��اذا  ال�صطر.  اآخ��ر  ونقطة   … ال�رشائب، 
هذا  باأن  وتقول  و�صعبها  ذاتها  ال�صلطة  حترتم 
مثال  مهم  هدف  باأنه  النا�س  وتقنع  الهدف  هو 
لنتخيل  بها؟  متر  التي  املالية  ال�صائقة  ب�صبب 

التايل،  الق�صري  البيان  اأ�صدرت  ال�صلطة  ان 
حملة  بدل  العام  للراأي  منه،  قريبا  �صيئا  او 

الكبري: والن�رش  باالإجناز  التب�صري 
ال�صعبة  ال�صيا�صية  اخل��ي��ارات  ظ��ل  “يف 
الفل�صطيني  �صعبنا  ع��ل��ى  وال�����ص��اغ��ط��ة 
م��وارد  على  وال���دويل  االإقليمي  واحل�صار 
الوطنية  ال�صلطة  مداخيل  جفف  مبا  املايل  الدعم 
دفع  يف  امكانياتها  على  بالتايل  وانعك�س 
االأ�صا�صية  اخلدمات  على  واحلفاظ  الرواتب 
الوطنية  ال�صلطة  ا�صطرت  فقد  ل�صعبنا، 
بغية  االإ�رشائيلية  اجلهات  مع  التوا�صل  الإعادة 
املُحتجزة  الفل�صطينية  االأموال  على  احل�صول 
اإمكانية  ت�صهيل  وبالتايل  اإ�رشائيل،  ل��دى 
القرار  هذا  يعني  وال  واملايل.  االإداري  االنفاق 
القبول  او  املفاو�صات  طاولة  اىل  عودة  اأي 
امل�صاحلة  جهود  تعطيل  او  ال��واق��ع،  ب��االأم��ر 
ان  نعلم  الوطني.  التوافق  و�رشورة  الوطنية، 
وتفهمه  �صعبنا  بوعي  ولكننا  �صيقة  خياراتنا 
الت�صبث  �صنوا�صل  ننا  فاإ اخليارات  ل�صعوبة 

انتزاعها”. على  والعمل  الوطنية  بحقوقنا 
مت  او  البيان،  هذا  من  قريب  هو  ما  �صدر  لو 
م�صارحة  فيه  لكان  مماثل،  ب�صيء  الت�رشيح 
واحرتم  العام  وال��راأي  النا�س  مع  ومكا�صفة 
االحرتام  على  القليل  اقل  يف  وحلاز  عقولهم 
ولل�صلطة  للقرار  الراف�صني  من  قبل  من  حتى 
اأكرث  من  ننا  باأ دوما  نتفاخر  كنا  اإذا  برمتها. 
واطالعًا،  وثقافة  وتعليما  تعلما  العامل  �صعوب 
عام  راأي  مع  تتعامل  ان  لل�صلطة  ميكن  فكيف 
على  واال�صتغباء؟  اال�صت�صخاف  بنهج  كهذا 
يفكروا  ان  وا�صحابه  يتوقف  ان  النهج  هذا 
يف  الفارغ  الكالم  يلوكوا  ان  قبل  مرة  األف 
احلد  فيها  لي�س  دعائية  تلفزيونية  مقابالت 
اأداء  يف  االإعالمية  املهارة  من  حتى  االأدن��ى 
هذا  علينا  يجره  م��ا  امل�����ص��وؤول.  او  ال�صائل 
بتحقيق  النف�س  خداع  موا�صلة  هو  اخلطاب 
حول  عدونا  قهقهات  بينما  االنت�صارات، 

ال�صماء. عنان  ت�صل  انت�صاراتنا 

“انت�صارنا” يف ر�صالة املُن�صق.. قهقهات االإ�صرائيليني على 

ب��رام  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  اأك���د 
ا�صتيه  حممد  املحتلة  بال�صفة  الله 
يف  اأنه   ،23/11/2020 االثنني  اأم�س 
كاملًة  املقا�صة  اأم��وال  ا�صتالم  ح��ال 
املتاأخرات  جميع  للموظفني  �صت�رشف 

اإغالق  ا�صتية،  قرر  واحدة.كما  دفعة 
�صامل من يوم اجلمعة حتى يوم االأحد 
املخابز  با�صتثناء  املحافظات  كافة  يف 
ال�صاعة  من  واإغالق  البقالة،  وحمالت 
�صباحًا  ال�صاد�صة  وحتى  م�صاًء   7
اأ�صبوعني. وملدة  االأ�صبوع  اأي��ام  باقي 
جل�صة  م�صتهل  يف  ا�صتيه  واأو���ص��ح 
ل�صداد  هي  االأول��وي��ة  اأن  احلكومة، 
قائاًل:"اإن  املتاأخرة،  املوظفني  روات��ب 
تكون  ال  اأن  يجب  املقا�صة  اأم���وال 
ابتزاز  مو�صع  ولي�صت  منقو�صة 
االحتالل  من  ا�صتعادتها  واإن  �صيا�صي، 
املايل  الو�صع  من  باخلروج  �صي�صاعدنا 
االحتالل  علينا  فر�صه  الذي  ال�صعب 
وانخفا�س  كورونا  جائحة  وتبعات 
حاد.و�صدد  ب�صكل  الدولية  امل�صاعدات 
لدى  اأولوية  املوظفني  حقوق  اأن  على 
كامل  م�صيفًا:"�صن�رشف  احلكومة، 
ا�صتالمنا  فور  واحدة  دفعة  املتاأخرات 
االإ�رشائيلي،  اجلانب  من  كاملة  اأموالنا 
ما  �صن�رشف  ن�صتلمها جميعها  مل  واإذا 
جزءا  �صن�صتلم  �صن�صتلمه."واأ�صاف: 
احلايل،  االأ�صبوع  نهاية  االأم��وال  من 
ثم  كاأولوية،  الرواتب  فيه  و�صن�صدد 
من  ال�صحي  القطاع  ا�صتحقاقات 
وموردي  واأهلية  خا�صة  م�صت�صفيات 
ثم  الطبية،  والتجهيزات  االأدوي����ة 

عن  والعاطلني  ال��ف��ق��راء  م�صاعدة 
املزودين  و�صغار  املقاولني  ثم  العمل، 
لالأجهزة  والتجهيز  االمداد  وعطاءات 
من  احلكومة  قرو�س  و�صداد  االأمنية 
عانيناها  التي  االأزمة  اإن  البنوك.وتابع: 
ومنت�صبي  املوظفني  على  انعك�صت 
االأجهزة االأمنية، واملتقاعدين وع�رشات 
امل�صاعدات  على  احلا�صلني  اآالف 
و�رشكات  االجتماعية،  واالإع��ان��ات 
ان  موؤكدا  وغريهم،  اخلا�س  القطاع 
على  قادر  اأنه  اأخرى  مرة  اأثبت  �صعبنا 
الق�صية  متييع  م��وؤام��رات  اإ���ص��ق��اط 
الوطنية.واأ�صار اإىل اأن الدفعات �صتوفر 
الق�صايا  من  ج��زءا  �صتعالج  �صيولة 

الفل�صطيني  ال�صوق  و�صتنع�س  العالقة 
مب�رشوفات  مبا�رش  ب�صكل  يتاأثر  الذي 

املوظفني ودفعات القطاع اخلا�س.
وتابع:"�صتمكننا من العودة ال�صتكمال 
التعليم  دعم  يف  احلكومي،  برناجمنا 
و�صن�صتاأنف  وال��زراع��ة،  واالقت�صاد 
بقدر ما ي�صمح الو�صع ال�صحي، برامج 
عمل  فر�س  الإيجاد  لل�صباب،  التدريب 
جديدة، متناغمة مع متطلبات الع�رش، 
وحُت��ِق��ق االن��ف��ك��اك ال��ت��دري��ج��ي عن 
االإ�رشائيلي،  الكولونيايل  اال�صتعمار 
لالقت�صاد  االإنتاجية  القاعدة  وتعزيز 
الوطني وا�صتكمال خططنا التي اأعاقها 

وقف اأموال املقا�صة."

ا�صتيه: �صن�صرف امل�صتحقات دفعة واحدة حال ا�صتالم اأموال املقا�صة كاملة
اأخبار فل�صطني

االأ�صري خالد خليل مو�صى 
ال�صيالوي 

- االأ�صري املري�س :- خالد خليل مو�صى ال�صيالوي
- مواليد:- ال�صاد�س والع�رشين من يونيو عام 1990

- البلدة االأ�صلية :- برير
- مكان االإقامة :- خميم جباليا منطقة العلمي- �صمال 

قطاع غزة
- احلالة االجتماعية:- اأعزب

- العائلة:- تتكون عائلة االأ�صري من االأب واالأم له من 
وهم/  خالد  االأ�صري  فيهم  مبا  �صبعة  واالأخوات  االإخوة 
�صقيقة  واغتيل  احمد  �صماح-  حممد-  جناح-  تامر- 
20- بتاريخ  حربية  طائرة  بق�صف  احلافظ  عبد  االأكرب 

2019-9م
- املوؤهل العلمي :- تقلي تعليمه االأ�صا�صي يف مدر�صة 
مدر�صة  العامة  والثانوية  "اأ"  واالإعدادية  ح�صني  اأبو 
الثانوية  �صهادة  على  وح�صل  ال�صقريي  احمد  ال�صهيد 
العامة يف ال�صجن واكمل درا�صته اجلامعية حتى ح�صل 
واملاج�صتري  التاريخ  يف  البكالوريو�س   - �صهادة  على 
الله  كتاب  وحفظ  الدعاة  تاأهيل  ودبلوم  �صهرين  قبل 

داخل اأ�رشه.
- تاريخ االعتقال:- 2011-11-3م

- مكان االعتقال:- �صجن نفحة
اإطالق  منها  اأمنية  بتهم  اإدانته  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
العام  يف  االحتالل  بلدات  على  �صاروخية  قذائف 
2011،وتنفيذه عملية ا�صت�صهادية واالنتماء اإىل حركة 
نفحة  �صجن  داخل  حادة  باآلة  �رشطي  وطعن  حما�س، 
ا�صتفزازات  على  1/2/2017،ردا  املوافق  االأربعاء  يوم 
خليل  احلاج  والده  ا�صاد  وقد  لالأ�رشى  امل�صتمرة  االإدارة 
بعملية الطعن التي قام بتنفيذها واعتربها عملية الطعن 
�رشف عظيم ي�صجل يف تاريخ العائلة، معتربا اأنها جاءت 
يف �صياق الثاأر لقتل االحتالل �صقيق خالد يف �صبتمرب 

2009، با�صتهدافه بقذيفة مدفعية �رشق جباليا.
- احلكم:- 18 عاما + عامني

- اعتقال االأ�صري :- خالد ال�صيالوي: اعتقلته قوة خا�صة 
اإ�رشائيلية اأثناء عمله فجرا يف اأر�س زراعية مع �صديق 
له يف مدينة بيت الهيا وخ�صع لتحقيق قا�صي وحكم 
18 عاما وبعد عملية طعن �رشطي يف  بال�صحن  علية 
�صجن نفحة حكم عامني ل�صبح حكمة 20عاما وجرى 
تع�صفي  اإجراء  �صنينت.  ملدة  انفرادية  زنزانة  يف  عزله 
وظامل:- ميعن االحتالل ال�صهيوين يف موا�صلة اإجرامه 
اهلة  روؤية  من  منعة  ال�صيالوي  خالد  االأ�صري  بحق 
بحجة "املنع االأمني كان ذلك با�صتثناء والدته الطاعنة 
بال�صن التي كانت تزوره ولها خم�س اأعوام ممنوعة من 
زيارته بعد عملية طعن ال�رشطي ال�صهيوين. - احلالة 
ال�صحية لالأ�صري:- خالد ال�صيالوي. يعاين االأ�صري خالد 
من ك�صور يف عظام القف�س ال�صدري نتيجة ال�رشب 
تنفيذ  وقت  ال�صجانني  قبل  من  له  تعر�س  الذي  املربح 
نفحة  �صجن  يف  ال�صهيوين  ال�رشطي  طعن  عملية 
يف  م�صاكل  ب�صبب  التنف�س  يف  �صيق  من  ويعاين 
من  ال�صجن  اإدارة  اإىل  بطلب  وتقدم  االأنفية  اجليوب 
ال�صجون  اإدارة  وعدته  وقد  جراحية  عملية  اإجراء  اأجل 
ومازالت متاطل منذ اأكرث من خم�س اأعوام وال حياة ملن 
تنادي مع هوؤالء القتلة واأ�صيب موؤخرا بفايرو�س كارونا 
وو�صعة ال�صحي حاليا م�صتقر. من على �صطور مقايل 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل  ندائي  اأوجه 
االأحمر  وال�صليب  العاملية  ال�صحة  منظمة  وخا�صة 
حياة  الإنقاذ  العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء  ومنظمة 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  ال�صيالوي  خالد  املري�س  االأ�صري 

العالج الالزم له خارج ال�صجون- 

تفا�صيل موافقة 
االحتالل على 

ادخال اجهزة طبية 
لقطاع غزة

املدنية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  ك�صف 
موافقة  تفا�صيل  الزق،  �صالح  بغزة 
ادخ��ال  على  االإ�رشائيلي  االحتالل 

اأجهزة طبية اإىل قطاع غزة.
�صحفية:  ت�رشيحات  يف  الزق  وقال 
"لقد ح�صلت على موافقة مبدئية من 
15 جهاز  الإدخال  االإ�رشائيلي  اجلانب 
فح�س  وجهاز  ا�صطناعي  تنف�س 
خالل  القطاع  اىل  بكورونا  خا�س 

االأ�صبوع اجلاري". 
ال�صحة  وزارة  اأن  واأو����ص���ح 
منذ  اأر�صلتها  قد  كانت  الفل�صطينية 
اأ�صبوعني اىل القطاع ويرف�س اجلانب 

االإ�رشائيلي اإدخالها.
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و�صائل اإعالم عربية تك�صف:

نتنياهو زار اأم�ص ال�صعودية والتقى �صًرا بويل 
العهد حممد بن �صلمان

قراءة / حممد علي
---------------- 

ف�صتكون  نباء،  االأ تلك  تاأكدت  ذا  واإ
االع���رتاف  ي��ت��م  زي����ارة  اأول  ه���ذه 
���رشائ��ي��ل��ي  ب��ه��ا ر���ص��م��ي��ا ل��زع��ي��م اإ
يف  ت��ق��ود  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ودي��ة  اإىل 
الق�صية  عن  الدفاع  جهود  العادة 
ات�صاالت  اأي  وترف�س  الفل�صطينية 
تو�صك  وبينما  اإ�رشائيل.  مع  ر�صمية 
يف  الرئا�صية  ترامب  دونالد  والية 
نهايتها،  على  املتحدة  ال��والي��ات 
ال�صعودية  ق��ن��اع  اإ بومبيو  يحاول 
م��ارات  االإ جارتيها  حذو  حتذو  ب��اأن 
ع��الق��ات  ق���ام���ة  اإ يف  وال��ب��ح��ري��ن 
ي�صدر  ���رشائ��ي��ل.ومل  اإ مع  ر�صمية 
اأو  نتنياهو  مكتب  من  تعليق  اأي 
القد�س  يف  االأمريكية  ال�صفارة 
االإعالم  و�صائل  تاأت  ومل  االآن.  حتى 
اأي  ذكر  على  الر�صمية  ال�صعودية 
املكتب  ي��رد  ومل  لنتنياهو  زي���ارة 
ال�صعودية  للحكومة  االإع��الم��ي 
لرويرتز.  ا�صتف�صارات  على  بعد 
اإ�رشائيل  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  وتاأ�ص�س 
كبري  ب�صكل  عربية  خليج  ودول 

ي��ران  اإ ب�صاأن  امل�صرتك  القلق  على 
الرئي�س  مراجعة  ب�صاأن  واحتماالت 
م��ري��ك��ي امل��ن��ت��خ��ب ج��و ب��اي��دن  االأ
يف  املتبعة  وا�صنطن  ل�صيا�صات 

. ملنطقة ا
الرحالت تتبع  بيانات 

اإ�رشائيلية  اإعالمية  تقارير  ذكرت 
اأن  ت�صمهم  مل  م�صوؤولني  عن  نقال 
رافق  كوهني  جوزيف  املو�صاد  مدير 
لل�صعودية.  زي��ارت��ه  يف  نتنياهو 
دبلوما�صية  م�صاعي  كوهني  وق��اد 
خليج  دول  م��ع  للتوا�صل  ���رشي��ة 

االآن  حتى  الريا�س  وترف�س  عربية. 
قائلة  اإ�رشائيل  مع  العالقات  تطبيع 
املتعلقة  ه��داف  االأ حتقيق  يتعني  نه  اإ
لكن  اأوال.  فل�صطينية  دولة  قامة  باإ
اأغ�صط�س  منذ  �صمحوا  ال�صعوديني 
بالتحليق  االإ�رشائيلية  للطائرات  اآب 
اإىل  طريقها  يف  اأرا���ص��ي��ه��م  ف��وق 

�صيا. اآ واإىل  خليجية  وجهات 
�صحيفة  م��ن  ���ص��ارف  اآيف  ون�����رش 
لتتبع  بيانات  االإ�رشائيلية  هااآرت�س 
خم�ص�صة  طائرة  اأن  تظهر  الطريان 
ق�صرية  برحلة  قامت  االأعمال  لرجال 

ال�صعودية  نيوم  اإىل  بيب  اأ تل  من 
حيث  االأح��م��ر  البحر  �صاحل  على 
بني  اجتماع  عقد  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان 
ومن  االأح��د.  وبومبيو  �صلمان  بن 
ويل  م��ع  علني  ت��ق��ارب  اأي  ���ص��اأن 
نتنياهو  ي�صاعد  اأن  ال�صعودية  عهد 
دولة  كرجل  قدراته  تر�صيخ  على 
يف  حت��دي��ات  فيه  ي��واج��ه  وق��ت  يف 
ف�صاد  بتهم  حماكمته  منها  الداخل 
مع  وخ��الف��ات  ومناف�صة  ينفيها، 
�رشيكه  جانت�س  بيني  الدفاع  وزير 
لتيار  واملنتمي  احلاكم  االئتالف  يف 
املتحدث  لوك  توباز  وقال  الو�صط. 
تويرت  على  تغريدة  يف  نتنياهو  با�صم 
بينما  ال�صيا�صة  ميار�س  “جانت�س 
ال�صالم”.  ي�صنع  ال��وزراء  رئي�س 
ذا  اإ عما  ال�صبت  يوم  اله  �صوؤ ولدى 
موقفها  غريت  قد  الريا�س  كانت 
اخلارجية  وزي��ر  قال  اإ�رشائيل،  من 
�صاندت  اململكة  اإن  ال�����ص��ع��ودي 
الكامل  التطبيع  طويل  وقت  منذ 
اإ�رشائيل  تو�صل  ب�رشط  للعالقات 
دائم  �صالم  التفاق  والفل�صطينيني 

مل. و�صا

زار  نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئي�ص  اأن  االثنني  االإ�صرائيلي  واإذاعة اجلي�ص  االإ�صرائيلية )كان(  البث  ذكرت هيئة 
بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية  ووزير  �صلمان  بن  حممد  االأمري  ال�صعودية  عهد  بويل  ليلتقي  االأحد  �صرا  ال�صعودية 

هناك.

حمد  لبنان  ال�صحة  وزي��ر  ت��وق��ع 
فايزر  لقاح  لبنان  يت�صلم  اأن  ح�صن 
نهائي  �صكل  يف  اعتماده  مت  حال  يف 
�صباط  منت�صف  تتعدى  ال  مدة  يف 
وزارة  به  قامت  ما  اأن  موؤكًدا  املقبل، 
اإجن��از  ه��و  ال�����رشك��ة  م��ع  ال�صحة 

التقدير.  ي�صتحق 
تلفزيونية  م��ق��اب��ل��ة  ويف  ح�����ص��ن 
باكًرا  بداأ  لبنان  اأن  اأو�صح  االثنني 
ت��اح  اأ مما  ال�رشكة  مع  املفاو�صات 
التي  ال��دول  اأول  من  يكون  اأن  له 
تناف�صي،  ب�صعر  اللقاح  على  حت�صل 
ملواكبة  جلنة  "تاأ�صي�س  اإىل  م�صريا 
يتطلب  نه  الأ وت�صلمه  اللقاح  �صحن 
ال  اأن  واأك��د  خا�صة.  تربيد  ظ��روف 
ح�صول  �صتعرت�س  مادية  م�صكلة 
البحث  ظل  يف  اللقاح،  على  لبنان 
من  املحول  املبلغ  زيادة  اإمكان  يف 
نفقات  لتغطية  الدويل  البنك  قر�س 
اأن  اإىل  ولفت  كورونا.  وباء  مواجهة 
باأن  تق�صي  العلمية  اللجنة  تو�صية 
يتجاوزون  من  اللقاح  على  يح�صل 
مزمنة  م�صاكل  لديهم  ومن  عاما   60

م�صتع�صية. واأمرا�س  ومناعية 
بفايزر  لقاح  اأن  على  ح�صن  و�صدد 
اللبنانيني،  من  املئة  يف   15 �صيغطي 
من  منهم  املئة  يف   20 تغطية  و�صتتم 
للقاحات".  العاملية  كوفاك�س  من�صة 
لالت�صال  ت�صعى  "الوزارة  وق��ال 

اأن  وخ�صو�صا  موديرنا،  ب�رشكة 
منا  اإ لبناين،  اأ�صل  من  موؤ�ص�صيها 
���رشع��ة مع  اأك���رث  االت�����ص��ال ك��ان 
اأمريكية  ���رشك��ة  لكونها  ف��اي��زر، 
اللبنانية  ال�����ص��وق  يف  وم��وج��ودة 
يخ�ّس  وفيما  طويلة.  �صنوات  منذ 
ال�صحة  وزير  �صار  اأ  ، العام  قفال  االإ
ي��ام  اأ ت�صعة  م���رور  بعد  ن���ه  اأ اإىل 
ن�صبة  ت��زال  ال  العام  قفال  االإ على 
مرتفعة  الفحو�س  يف  االإيجابية 
اأن  اإال  املئة،  يف  ع�رش  خم�صة  وتبلغ 
من  نوعا  يعطي  الرقم  ارتفاع  عدم 
ي��ام  االأ يف  تتحقق  قد  جيدة  �صارة  اإ
التقييم  اأن  وخ�صو�صا  املقبلة، 
االأ�صبوع  يف  يتم  قفال  لالإ احلقيقي 
ليه  اإ نطمح  م��ا  واأ���ص��اف  ال��ث��اين. 
املئة  يف  ع�رشة  اإىل  الن�صبة  خف�س 
جهوزية  رف��ع  يف  اال�صتمرار  م��ع 
خالل  من  احلكومية  امل�صت�صفيات 
الفائقة،  العناية  ���رشة  اأ عدد  زي��ادة 
امل�صت�صفيات  جتاوب  مع  بالتزامن 

املجال. هذا  يف  اخلا�صة 
اأن االإقفال الأ�صبوعني  كما �صدد على 
نتكيف  ولكننا  املطلوب،  يلبي  ال 
اأما  واجتماعيا.  اقت�صاديا  املتاح  مع 
الفتح  فهو  االإقفال  متديد  من  البديل 
واالل��ت��زام  للقطاعات  التدريجي 

للمجتمع". امل�صوؤول 
ق/د

ومندوب  �صفري  اأكد 
اجل����م����ه����وري����ة 
يرانية  االإ االإ�صالمية 
مكتب  ل��دى  الدائم 
املتحدة  االأمم  منظمة 
الدولية  واملنظمات 
ك��اظ��م  ف��ي��ي��ن��ا  يف 
اأن  ب����ادي  اآ غ��ري��ب 
مرحلة  دخلت  يران  اإ
تخ�صيب  من  جديدة 
ال����ي����وران����ي����وم. 
نباء  اأ وكالة  ونقلت 

يرانية  االإ االإ�صالمية  اجلمهورية 
�صاد�س  “حقن  اإن  القول  عنه  )اإرنا( 
اأج��ه��زة  ال��ي��وران��ي��وم يف  ف��ل��وري��د 
االأخرية  اخلطوة  يعد  املركزي  الطرد 
اليورانيوم  وف�صل  تخ�صيب  يف 
يف   ،  235 اليورانيوم  عن   238
اجليل  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة  ن��ط��ن��ز. 
املركزي،  الطرد  اأجهزة  من  االأول 
 174 من  �صل�صلة  ا  اأي�صً �صتقوم 
/ امل��رك��زي  للطرد  ج��دي��ًدا  ج��ه��اًزا 
اليورانيوم”.  بتخ�صيب  م/  اإ ر  اآ اآي 
اإن  تليفزيونية  مقابلة  يف  وق��ال 
تواجه  التي  اخلطرية  “التحديات 
اأوال  هي  اليوم  ال��ن��ووي  االت��ف��اق 
ت��داع��ي��ات ان�����ص��ح��اب ال��والي��ات 
القانوين  وغ��ري  االأح���ادي  املتحدة 
م���ن االت���ف���اق واإع������ادة ف��ر���س 
االأوروبيني  تقاع�س  ثم  العقوبات، 
يف  الو�صع  هذا  عن  التعوي�س  عن 
جميع  ي��ران  اإ نفذت  ال��ذي  الوقت 
وفعال،  كامل  ب�صكل  التزاماتها 
ان�صحاب  بعد  واح��د  ع��ام  ومل��دة 

املتحدة”. الواليات 
كانوا  “اإن  ب���ادي:  اآ غ��ري��ب  وق��ال 
اإجراءاتها  عن  يران  اإ تراجع  يريدون 
ال��وف��اء  فعليهم  ال��ت��ع��وي�����ص��ي��ة، 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��م م��ن خ���الل اإع���ادة 
ال��ن��ووي  االت��ف��اق  اإىل  ال��ت��وازن 
تقرير  وك��ان  العقوبات”.  ورف��ع 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
يران  اإ باأن  املا�صي  االأ�صبوع  ف��اد  اأ
فلوريد  “�صاد�س  غاز  ت�صخ  بداأت 
ط��رد  اأج���ه���زة  يف  اليورانيوم” 
“اآي.اآر-2 مركزي جديدة من طراز 

نطنز.  ة  من�صاأ يف  تركيبها  مت  اإم” 
ان�صحبت  املتحدة  الواليات  وكانت 
من  اأح��ادي��ة  ب�صورة   2018 ع��ام 
يهدف  كان  الذي  النووي  االتفاق 
على  احل�����ص��ول  م��ن  ط��ه��ران  ملنع 
مزايا  تقدمي  مقابل  نووية  تر�صانة 
ردا  يران  اإ واأدخلت  لها.  اقت�صادية 
على  وا���ص��ع��ا  خف�صا  ذل��ك  على 
يف  عليها  املن�صو�س  االلتزامات 
على  ال�صغط  اأج��ل  م��ن  االت��ف��اق 
التخاذ  به  االأطراف  االأخرى  الدول 
املزايا  ل�صمان  ملمو�صة  خطوات 
يف  عليها  املن�صو�س  االقت�صادية 

يران. اإ ل�صالح  االتفاق 
�صغوطا  املتحدة  الواليات  ومتار�س 
ي����ران الإج��ب��اره��ا  ق�����ص��وى ع��ل��ى اإ
اأو�صع  اتفاق  على  التفاو�س  على 
اأن  اإال  النووي،  برناجمها  يتجاوز 
ية  اأ يف  تدخل  لن  نها  اأ توؤكد  طهران 
ما  املتحدة  الواليات  مع  مفاو�صات 
كانت  ملا  االأمور  وا�صنطن  ُتعد  مل 
التي  العقوبات  كافة  وترفع  عليها 
ان�صحابها  بعد  يران  اإ على  فر�صتها 

االتفاق. من 
ق/د

باملهلة  تيغراي  حترير  جبهة  نددت 
اال�صت�صالم،  ورف�صت  احلكومية 
دمرت  اجلبهة  اإن  احلكومة  وقالت 
نها  اأ يثبت  مما  اأك�صوم،  مدينة  مطار 
حثت  حني  يف  اإجرامية”،  “جمموعة 
على  االث��ن��ني  ال��ي��وم  املتحدة  االأمم 
زعيم  وقال  املدنيني.  حماية  �صمان 
ميكائيل  ج��رب  دبر�صيون  اجلبهة 
من  �صتارا  كانت  املهلة  اإن  لرويرتز 
احلكومية  للقوات  ال�صماح  اأج��ل 
الهزائم  بعد  �صفوفها  جتميع  باإعادة 
جبهات،   3 على  بها  منيت  التي 
اأعلنت  اأن  و�صبق  و�صفه.  ح�صب 
حتفر  قواتها  اأن  تيغراي  حترير  جبهة 
احلكومية  للقوات  وتت�صدى  اخلنادق 
ب��ث��ب��ات، ك��م��ا و���ص��ف��ت ت��راج��ع 
تكتيكي  ان�صحاب  ن��ه  ب��اأ ق��وات��ه��ا 
اإىل  الفدرالية  للقوات  وا�صتدراج 
رويرتز  ونقلت  احلا�صمة.  املعركة 

اليوم  ثيوبية  اإ اإع��الم  و�صائل  عن 
نها  باأ تيغراي  حترير  جبهة  اعرتاف 
ويف  اأك�صوم.  مدينة  مطار  دم��رت 
ثيوبية  االإ احلكومة  ن�رشت  املقابل، 
وعدوة  اأك�صوم  مدينتي  من  �صورا 
حيث  عليهما،  قواتها  �صيطرة  بعد 
يف  الدمار  م�صاهد  ال�صور  اأظهرت 

اأك�صوم. مطار 
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال��ق��وات 
تي�صما  حممد  ثيوبية  االإ امل�صلحة 
�صياحي  مطار  هو  اأك�صوم  مطار  اإن 
بكاملها،  للمنطقة  ومهم  عاملي، 
للمواطنني  خ��دم��ات  ي��ق��دم  وك��ان 
بتدمري  “قاموا  واأ�صاف  وال�صياح. 
ي�صري  ه��ذا  امل��راف��ق.  وكافة  املطار 
وال  �صيء  كل  تدمر  اجلبهة  اأن  اإىل 
تيغراي.  �صعب  م�صلحة  يف  تفكر 
نها  اأ ثبتت  واأ فقط،  بنف�صها  تفكر 
رئي�س  وق��ال  اإجرامية”.  جمموعة 

االأح��د  م�صاء  اأح��م��د  ب��ي  اآ ال���وزراء 
لال�صت�صالم  “ندعوكم  ب��ي��ان  يف 
يف  ن��ت��م  اأ �صاعة..   72 غ�صون  يف 
م�صادر  وقالت  الالعودة”.  مرحلة 
اجلي�س  اإن  اأم�س  ثيوبية  اإ ع�صكرية 
مدينة  جتاه  تقدمه  يعزز  الفدرايل 
تيغراي،  قليم  اإ عا�صمة  ميكيلي 
اجلي�س  اأن  ع�صكري  متحدث  واأكد 
ب��ال��دب��اب��ات،  ملحا�رشتها  يخطط 
حرب  نهاء  الإ املدفعية  اإىل  يلجاأ  ورمبا 
كما  �صابيع،  اأ  3 نحو  منذ  م�صتمرة 

نف�صهم. اأ حماية  على  املدنيني  حّث 
لالجئون ا

كاثرين  ق��ال��ت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
امل��ت��ح��دة  االأمم  من�صقة  ���ص��وزي 
ثيوبيا  اإ يف  ن�صانية  االإ لل�صوؤون 
�صالمة  �صمان  تاأمل  نها  اإ لرويرتز 
اأكرث  االإغاثة و”حماية  واأمن موظفي 
يف  يعي�صون  م��دين  ل��ف  اأ  525 من 

كل  “بحماية  طالبت  كما  ميكيلي”. 
املرافق  مثل  املدنية  التحتية  البنية 
املياه  و�صبكات  واملدار�س  ال�صحية 
جلنة  وقالت  املدنية”.  االأهمية  ذات 
يف  للحكومة  التابعة  ال��ط��وارئ 
من  “املقاتلون  ت��وي��رت  على  ب��ي��ان 
اهتماما  ب���دوا  اأ ورج��ال��ن��ا  ن�صائنا 
االأذى  من  املدنيني  بحماية  كبريا 
التي  القانون  ن��ف��اذ  اإ عملية  ث��ن��اء  اأ
االآن”.  حتى  تيغراي  يف  بها  يقومون 
اأم�س  االأوروب����ي  االحت���اد  واأع��ل��ن 
 4.7 ( يورو  ماليني   4 مبلغ  توجيه 
طارئة  م�صاعدات  دوالر(  ماليني 
اإىل  نزحوا  الذين  ثيوبيني  االإ لالجئني 
االأمم  وكاالت  تتهياأ  حيث  ال�صودان، 
األف   200 و�صول  الحتمال  املتحدة 
االأ�صهر  خالل  ال�صودان  اإىل  الجئ 

املقبلة. ال�صتة 
ق/د

ال�صابق  الفرن�صي  الرئي�س  ميثل 
املحكمة  م��ام  اأ �صاركوزي  نيكوال 
ر���ص��وة  حم��اول��ة  بتهمة  االث��ن��ني 
ق��ا���س وا���ص��ت��غ��الل ال��ن��ف��وذ وه��ي 
جنائية  حتقيقات  ع��دة  من  واح��دة 
م�صريته  ع��ل��ى  ث��ري  ب��ال��ت��اأ ت��ه��دد 
لع�رشات  متتد  ال��ت��ي  ال�صيا�صية 
اإن  االدع��اء  ممثلو  ويقول   . ال�صنني 
القا�صي  على  عر�س  �صاركوزي 
على  احل�صول  اأزي���ربت  جيلربت 
مقابل  موناكو  يف  مرموقة  وظيفة 
يف  حتقيق  ح��ول  �رشية  معلومات 
اأمواال  قبل  �صاركوزي  باأن  مزاعم 
ليليان  لوريال  وريثة  من  قانونية 
عام  الرئا�صية  حلملته  بيتينكور 
ارتكاب  �صاركوزي  ونفى   .2007
التحقيقات  جميع  يف  خمالفات  اأي 
رئا�صة  �صاركوزي  وتوىل   . �صده 
 2007 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  فرن�صا 

بني  ث��را  م��وؤ زال  وم��ا   2012 حتى 
عام  منذ  املحققون  وقام   ، املحافظني 
الهاتفية  االت�صاالت  مبراقبة   2013
تيريي  وحماميه  �صاركوزي  بني 
مزاعم  يف  حتقيقهم  ثناء  اأ هرتزوج 
�صاركوزي  حملة  يف  ليبي  متويل 
خالل  املحققون  وعلم   .2007 عام 
كانا  وحماميه  �صاركوزي  اأن  ذلك 
ي��ت��وا���ص��الن ب��ا���ص��ت��خ��دام ه��وات��ف 
م�صتعارة.  باأ�صماء  م�صجلة  حممولة 
عمليات  اإن  االدع���اء  ممثلو  وق��ال 
�صاركوزي  اأن  ك�صفت  التن�صت 
منا�صبات  يف  ناق�صا  وه��رت��زوج 
قا�صي  باأزيربت  االت�صال  متعددة 
ب�صكل  واملطلع  النق�س  حمكمة 
ويقول  بيتنكور.  حتقيق  على  جيد 
عر�س  �صاركوزي  اإن  االدعاء  ممثلو 
على  احل�صول  يف  اأزيربت  م�صاعدة 
احل�صول  مقابل  موناكو  وظيفة 

املحكمة. داخل  من  م�صاعدة  على 
)بي.اإف.اإم(  لقناة  �صاركوزي  وقال 
“ال�صيد  اإن  ال�صهر  هذا  التلفزيونية 
على  مطلقا  يح�صل  مل  اأزي���ربت 

موناكو”. يف  الوظيفة 
وي��ح��اك��م ه���رت���زوج واأزي�����ربت 
الف�صاد  بتهمة  ���ص��ارك��وزي  م��ع 
الثالثة  ويواجه  النفوذ.  وا�صتغالل 

ع�رش  ال�صجن  اإىل  ت�صل  عقوبة 
حالة  يف  باهظة  وغرامات  �صنوات 

نتهم. ا د اإ
الذي  وحزبه  �صاركوزي  ويقول 
اإن  �صنوات  منذ  الو�صط  ميني  ميثل 
ال�صابق  الرئي�س  �صد  التحقيقات 

�صيا�صية. دوافع  ذات 
ق/د

وزير ال�صحة اللبناين: 

لقاح كورونا ي�صل يف فرباير املقبل
 اإىل البالد  

مندوبها يف االأمم املتحدة يك�صف عن”التحديات اخلطرية” التي 
تواجه االتفاق النووي

اإيران تدخل مرحلة جديدة من 
تخ�صيب اليورانيوم 

دعوات حلماية املدنيني قبل وقوع املجازر

 اجلي�ص االأثيوبي يوا�صل تقدمه و�صرب "املتمردين" وقوات تيغراي تدمر مطار "اأك�صوم" 

توقعات بـاأن ت�صل العقوبة لـ10 �صنوات وم�صري حياة �صيا�صية على املحك

بدء حماكمة �صاركوزي بتهمة الر�صوة وا�صتغالل النفوذ 
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يت�صع لنحو 120 مقعدا

انطالق العرو�ص باأول م�صرح خا�ص "النملة"  
بوهران بعد احلجر ال�صحي

قراءة / حممد علي
---------------- 

يف   " "النملة  م�رشح  و�صينطلق 
ن�صطة  االأ ا�صتئناف  بعد  العمل 
الظرف  ب�صبب  املتوقفة  الثقافية 
كورونا،  بجائحة  املتعلق  ال�صحي 
ح�صبما  مبا�رشة،  احلجر  رفع  بعد  اأي 
وامل�صتثمر  املبادرة  �صاحب  ب��رزه  اأ
عفان،  حممد  باملنطقة،  ال�صياحي 
اأن  ل��ه  جتربة  اأول  يف  متكن  ال��ذي 

والثقافة. الفندقة  بني  يزاوج 
اجلديد  الثقايف  الف�صاء  هذا  ويعد 
يف  اخلا�س  لال�صتثمار  "حي"  مثال 
الفن  ال�صيما يف جمال  الثقايف  احلقل 
اأن  الفتا  عفان،  اأ�صاف   كما  الرابع، 
لنحو  يت�صع  الذي  "النملة"  م�رشح 
يف  النق�س  لتدارك  جاء  مقعدا   120

بوهران. امل�رشحي  املجال 
فنية  بطاقات  تزخر  الوالية  اأن  وذكر 
ال  نها  اأ اإال  هائلة،  وثقافية  م�رشحية 
"عبد  اجلهوي  امل�رشح  على  اإال  تتوفر 

علولة". القادر 
مدة  يف  الفكرة  ه��ذه  جت�صيد  ومت 

���ص��ه��ر ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف  اأرب���ع���ة اأ
اجلزائر  يف  الثقايف  امل�صهد  تطوير 
للتعريف  لل�صباب  ب��واب  االأ وفتح 
املجالني  يف  وتكوينهم  مبواهبهم 
ال�صيد  ي�صيف  والثقايف،  امل�رشحي 
لتقدمي  ا�صتعداده  اأبدى  الذي  عفان، 
للم�صتثمرين  التقنية  امل��راف��ق��ة 
و  اأ م�����ص��ارح  اجن���از  يف  ال��راغ��ب��ني 
تعميمها  ق�صد  ثقافية  ف�صاءات 

اأخرى. مبدن 
مفتوحا   " "النملة  م�رشح  و�صيكون 
�صتى  يف  الثقافة  وحمبي  للهواة 
وف�صاء  الوطن  اأنحاء  من  التعابري 

الفنانني  خمتلف  بني  االأفكار  لتبادل 
الفعل  ث���راء  اإ اأج��ل  م��ن  واملثقفني 
اأن  على  ف�صال  ب��وه��ران،  الثقايف 
عرو�س  �صيحت�صن  الف�صاء  ه��ذا 
دبية  اأ ول��ق��اءات  وفنية  �صينمائية 
ثقافية  ن�صطة  واأ بنقا�صات  متبوعة 

امل�صدر. ذات  ح�صب  اأخرى، 
�صاحب  �صار  اأ ال�صياق،  ذات  ويف 
م�رشح  ل��دى  اأن  اإىل  امل��ب��ادرة  ذات 
املركب  بجانب  يقع  الذي  "النملة"، 
وهران،  �رشق  للم�صتثمر  ال�صياحي 

اأ�صهر. ثالثة  لفرتة  ثري  برنامج 
من  امل�رشح  ه��ذا  اجن��از  �صكل  وق��د 

"حتديا  جزائرية  موؤ�ص�صات  طرف 
ظرف  يف  اإجن���ازه  مت  حيث  كبريا"، 
ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م  على  وج��ي��ز 
كوفيد19-  عن  الناجمة  ال�صحية 
ب��روت��وك��ول  ت��ب��اع  اإ تطلبت  ال��ت��ي 
اأو�صحه،  ح�صبما  �صارم،  �صحي 

امل�رشوع. مهند�س  جهته،  من 
على  الثقايف  ال�رشح  هذا  ويتوفر 
والفنية  التقنية  التجهيزات  اأحدث 
الف�صاءات  من  النوع  هذا  مع  تتالءم 
مرت   30 م�صاحة  على  ترتبع  وخ�صبة 
���ص��ود  االأ ال��ل��ون  اعتماد  م��ع  مربع 
الكال�صيكي  العر�س  ينا�صب  الذي 
يو�صف  اأ���ص��اف  كما  وال��ع�����رشي، 

فرنان.
اأدبي  مبقهى  الف�صاء  هذا  تدعم  كما 
الفنانني  اأ�صهر  ب�صور  جدرانه  يزدان 
الثقافة  ورجال  دباء  واالأ وامل�رشحيني 
الذي  فرنان،  ال�صيد  وفق  باجلزائر، 
"النملة"،  م�رشح  جانب  اىل  نه  اأ برز  اأ
للمو�صيقى  اأك��ادمي��ي��ة  �صتفتح 
لل�صباب  موجهة  للرق�س  ومدر�صة 
القادم. دي�صمرب  �صهر  نهاية  بوابها  اأ

عن  الناجم  ال�صحي  احلجر  رفع  بعد  "النملة" بوهران  خا�ص  م�صرح  باأول  والثقافية  امل�صرحية  العرو�ص  �صتنطلق   
املبادرة هذه  �صاحب  لدى  اأ�صتفيد  ح�صبما  امل�صتجد,  كورونا  فريو�ص 

على  فنان   715 حت�صل  وق��د 
املقدرة  للمنحة  الثالث  االأ�صطر 
برزه  اأ ح�صبما  دج،  األف  ب30 
الن�صاطات  م�صلحة  رئي�س 
خمي�صي.وقد  نوري  الثقافية، 
من  االأوىل  ال��ق��ائ��م��ة  م�صت 
والثانية  فنان   254 امل�صتفيدين 
فيما  فنان،   80 والثالثة   213
 87 الرابعة  القائمة  ت�صمنت 
كما  فنان،   81 واخلام�صة  فنان 
الفتا  خمي�صي،  ال�صيد  اأ�صاف 
الفنانني  اأن  ال�صياق  ذات  يف 
االإعانة  ه��ذه  من  امل�صتفيدين 
الطبوع  �صتى  يف  ين�صطون 
التقنيني  حتى  اإدراج  مع  الفنية 
الثقافية. املجالت  يف  العاملني 

ت�صجيل  عملية  انطلقت  وقد 
على  املا�صي  يونيو  يف  الفنانني 
االلكرتونية  املن�صة  م�صتوى 
املديرية  طرف  من  املو�صوعة 
املعنيني  تنقل  لتفادي  املذكورة 
كوفيد  تف�صي  م��ن  للوقاية 
امل�صدر،  نف�س  ح�صب   ،-19
الت�صجيل  عملية  اأن  اىل  م�صريا 
وزارة  لتعليمة  طبقا  متوقفة 

املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ال�صتالم  اأج��ل  الآخ��ر  امل��ح��ددة 
اأغ�صط�س   25 ي��وم  امل��ل��ف��ات 
امل���ا����ص���ي.وق���د ب���ل���غ ع���دد 
طلب  األف  من  اأكرث  امل�صجلني 
مل  لكن  و  املنحة،  من  ا�صتفادة 
الأن   715 �صوى  منها  ي�صتفد 
ي�صتجيبوا  مل  طلبا   300 حوايل 
من  فمنهم  الت�صجيل،  ل�رشوط 
وه��ران،  والي��ة  خ��ارج  من  كان 
مديريات  اإىل  توجيههم  ومت 
مل  والبع�س  لواليتهم،  الثقافة 
اأي  و  اأ فنان  بطاقة  لديهم  تكن 
ممار�صتهم  تثبت  اأخ��رى  وثيقة 
ليه  اإ �صار  اأ كما  ثقافية،  ملهنة 

امل�صوؤول. ذات 
املنحة  ه��ذه  م��ن  ا�صتفاد  وق��د 
اأو  فنان  بطاقة  ميلك  فنان  كل 
الوطني  ال��دي��وان  م��ن  بطاقة 
من  �صهادات  اأو  املوؤلف  حلقوق 
تن�صط  التي  الدولة  موؤ�ص�صات 
فنانني  وكذا  الثقايف  املجال  يف 
ال�صاحة  يف  م��ع��روف��ني  ك��ب��ار 

امل�صدر. ذات  وفق  الوطنية، 
ق/ث

"هل  رواي���ة  قريبا  �صت�صدر 
ت�صمع 

باي  مي�صا  ديبة  لالأ اجلبال"  يف 
قامت  التي  و  االإيطالية  باللغة 
�صوموفيغو،  باربرا  برتجمتها 
ال��ربزخ  دار  من  علم  ح�صبما 

 . للن�رش
يف  ت�صمع  هل  رواية  حتكي  و 
 entendez vous" اجل��ب��ال 
 "  dans les montagnes
عن   2002 �صنة  �صدرت  التي 
اجلزائر  يف  الربزخ  الن�رش  دور 
و  ف��رن�����ص��ا  يف   "Aube" و 
ق�صة  ايطاليا  يف   "Astarte"
جي�س  يف  �صابق  جندي  لقاء 
فتاة  و  الفرن�صي  اال�صتعمار 
منت  على  �صفرهما  خالل  �صابة 
خاللها  �صتتمكن  حيث  القطار 
بكل  م��رة  الأول  احل��دي��ث  م��ن 
لفظ  ال��ذي  والدها  عن  حرية 

�صنة  التعذيب  حت��ت  انفا�صه 
.1957

مواليد  من  باي  مي�صا  الروائية 
اأول  لها  �صدر   ،1950 �صنة 
بعنوان   1996 �صنة  يف  عمل 
قبل  البحر"  ك��ان  ال��ب��دء  "يف 
الفتاة"  "تلك  رواية  ت�صدر  ان 
من  �صل�صلة  تبعتها  التي  و 
قد  قلبي  "الأن  منها  االأع��م��ال 
جائزة  على  حازت  التي  مات" 
 2010 �صنة  املتو�صطية  افريقيا 
"ال  و   2015 �صنة  "حيزية"  و 

.2018 يف  اآخر"  �صوت  يوجد 
جمموعة  ال��ك��ات��ب��ة  ل��ف��ت  اأ و 
م��ن  "ق�ص�س  ق�����ص�����ص��ي��ة 
ليل  ظل  و   )1998 ( اجلزائر" 
اىل  ا�صافة   )2004 ( اليا�صمني 
و  ترق�س"  نها  كاأ "و  م�رشحيات 
تلك". و  "هذه  دبية  االأ حماولتها 
ق/ث

قا�صمي  فريال  اجلزائريان  ت�صلم 
موؤخرا  كركا�س  و�صمري  اي�صياخم 
االيطايل"،  النجم  "فار�س  و�صام 
ايطاليا  ل�صفارة  بيان  فاد  اأ ح�صبما 

ئر. باجلزا
املعمارية  املهند�صة  ت�صلمت  قد  و 
ه��ذا  اي�صياخم  قا�صمي  ف��ري��ال 
الوثيقة  "الروابط  نظري  الو�صام 
يف  ايطاليا  م��ع  ن�صجتها  ال��ت��ي 

جم���ال ال��ه��ن��د���ص��ة امل��ع��م��اري��ة و 
"مبادرات  عدة  خالل  من  الفنون" 
م�صاريع  ت�صم  و  امل�صتوى"  رفيعة 
جانبا  اأي�صا  املعمارية  الهند�صة 
اقت�صاديا  و  اأخالقيا  و  "اجتماعيا 

امل�صتدامة". التنمية  و 
كركا�س  �صمري  ت�صلم  جهته،  من  و 
م�صرية  يتوج  ال��ذي  الو�صام  هذه 
م�صتوى  على  �صنة  ع�رشين  عمرها 

. االيطالية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة 
باجلزائر  ايطاليا  �صفري  �صلم  قد  و 
الو�صامني  هذين  فريارا  با�صكويل 
التي  االي��ط��ايل  النجم  ل��ف��ار���س 
�صريجيو  اجلمهورية  رئي�س  مينحها 
م��ات��اري��ال ب���اق���رتاح م��ن وزي��ر 
ال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
ح�صب  مايو  دي  لويجي  ال��دويل 

ن. لبيا ا

ثاين  االيطايل  النجم  �صام  و  يعد  و 
االيطالية  للدولة  م��دين  �صام  و 
و  االي��ط��ال��ي��ني  للمواطنني  مي��ن��ح 
االأج���ان���ب ال��ذي��ن ك�����ص��ب��وا، يف 
ترقية  يف  خا�صا  ا�صتحقاقا  اخلارج، 
بني  التن�صيق  و  ال�صداقة  عالقات 
فيه  يعملون  الذي  البلد  و  ايطاليا 

ايطاليا. مع  الروابط  ترقية  يف  و 
ق/ث

النار"  "ليلة  الوثائقي  الفيلم  يدخل 
املناف�صة  �صنة،  خ��ال��د  للمخرج 
الوثائقية  االأفالم  م�صابقة  �صمن 
امل���ح���رتف���ة مب���ه���رج���ان ال��ق��د���س 
دورت��ه  يف  ال���دويل  ال�صينمائي 
"االأر�س  �صعار  حت��ت  اخلام�صة، 
بتاريخ  ينطلق  ال��ذي  والهوية" 
دي�صمرب   6 اإىل  اجلاري  نوفمرب   29

غزة. مبدينة 
اجلائزة  حاز  قد  كان  النار"  "ليلة 
باملهرجان  فيلم  الأف�صل  الكربى 
ف���ري���ق���ي ال��ع��رب��ي  ال�����دويل االإ
املا�صي،  دي�صمرب  يف  ب��زاك��ورة، 
مرت  التي  املحطات  اأهم  ويعر�س 
والزيبان  االأورا����س  منطقة  بها 
امل�صتعمر  ق����وات  دخ����ول  م��ن��ذ 
اإىل   1844 �صنة  لها  الفرن�صي 
املبكرة  للعمليات  التح�صري  غاية 
الفاحت  ث��ورة  ب��ان��دالع  ذن��ت  اآ التي 
على  بالرتكيز   ،1954 نوفمرب  من 
جمموعة  بها  قامت  التي  الهجمات 
ع��ددا  وط��ال��ت  ب�صكرة"  "مدينة 
وتبيان  احل��ي��وي��ة،  ه����داف  االأ م��ن 
التي  الفرن�صية  دارة  االإ فعل  ردود 

نتج  اأ وقد  الهجمات،  هذه  اأعقبت 
يف  امل�صاركة  بهدف  الفيلم  ه��ذا 
للثورة  احلية  الذاكرة  على  احلفاظ 
ال�صحراوية،  ناحيتها  يف  اجلزائرية 
من  مق�صاة  كانت  ما  غالبا  التي 

امل�صور. التاريخ  من  النوع  هذا 
�صلح،  الدين  عز  الدكتور  �رشح 
ال�صينمائي  القد�س  مهرجان  رئي�س 
بال�رشاكة  يقام  وال��ذي  ال���دويل، 
الفل�صطينية،  الثقافة  وزارة  مع 
�صبابية،  ية  روؤ جمعية  مع  بالتعاون 
ال�صيناريو  م�صابقة  حتكيم  جلنة  اأن 
الدكتور  امل�رشي  برئا�صة  �صتكون 
من  ك��ل  وع�صوية  �صيف،  وليد 
�صوريا،  من  اجلبان  رانيا  الدكتورة 
من  ال��ط��ري��ف��ي  وامل��خ��رج حم��م��د 
حممدي  جمال  والناقد  ال�صودان، 
ديانا  وال�صيناري�صت  اجلزائر،  من 
ووج��ه  فل�صطني.  م��ن  ال�صناوي 
جلميع  وام��ت��ن��ان��ه  ���ص��ك��ره  �صلح 
يتوان  مل  الذين  اللجنة،  اأع�صاء 
بجانب  ال��وق��وف  يف  منهم  اأح���د 
ال�صينمائي  ال��ق��د���س  م��ه��رج��ان 
املهمة،  ب��ه��ذه  وال��ق��ي��ام  ال���دويل 

فاإن  �صارة،  لالإ ان�صغاالتهم.  رغم 
ال�صينمائي  وال�صيناري�صت  الناقد 
الكتب  من  عدد  له  حممدي،  جمال 
ح�صل  وق���د  وال�����ص��ي��ن��اري��وات، 
�صيناريو  ف�����ص��ل  اأ ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
"عائد  لفاته  موؤ ومن   ،2014 عام 
اجلزائرية"،  ال�صينما  مهد  اإىل 
ال�صينما  م��ه��د  و"بو�صعادة 
�صمال  و"ع�صفور  اجلزائرية"، 
رائ��د  حنا�س  و"طاهر  اإفريقيا"، 

اجلزائرية". ال�صينما 
�صتاذ  واأ كاتب  فهو  �صيف،  وليد  ما  اأ
ال�صينمائي  النقد  ق�صم  ورئي�س 
�صتاذ  اأ نه  اأ كما  الفنون،  باأكادميية 
االإع���الم  ب��اأك��ادمي��ي��ة  ال�صيناريو 
له  الكندية،  واجلامعة  الدولية 
عمل  اأن  �صبق  الكتب،  من  العديد 
لل�صينما  القومي  املركز  كرئي�س 
االإ�صكندرية،  مهرجان  ورئي�س 
طويال  فيلما   20 لل�صينما  كتب 
منها  ن��ال��ت  ق�����ص��رية،  ف���الم  اأ و3 
خالل  تقرر  اجل��وائ��ز.  من  العديد 
جائزة  عن  االإع��الن  ال��دورة،  هذه 
الذين  ال�صيناريو  بكّتاب  خا�صة 

الرواية  من  كتاباتهم  ي�صتلهمون 
يف  يتعر�صون  اأو  الفل�صطينية، 
غري  اأو  مبا�رش  ب�صكل  ال�صيناريو 
و  اأ الالجئني  اأو  للقد�س  مبا�رش 
الفل�صطينية،  اأوللمعاناة  االأ�رشى 
كما  ع���ام.  ب�صكل  للق�صية  اأو 
اخلا�صة  ال�صيناريو  ج��ائ��زة  اأن 
ابتداء  �صنويا  تقليدا  �صت�صبح 
�صيتم  ن���ه  واأ ال����دورة،  ه��ذه  م��ن 
جلائزة  خا�صة  دولية  جلنة  ت�صكيل 
اأج��ل  م��ن  ع���ام،  ك��ل  ال�صيناريو 
لكتابة  ال�صيناريو  كتاب  ت�صجيع 
احلكاية  ت���روي  ���ص��ي��ن��اري��وه��ات 

. لفل�صطينية ا
امل��ه��رج��ان  دارة  اإ ف���اإن  ل��ل��ت��ذك��ري، 
الطويلة  ال�صيناريوهات  ا�صتقبلت 
رافق  م�صارك  وك��ل  والق�صرية، 
معاجلة  و  ملخ�س  ال�صيناريو  مع 
اآخ��ر  وك��ان  لل�صيناريو،  درام��ي��ة 
 ،2020 اأكتوبر   25 للتقدمي  موعد 
اأف�صل  جائزة  عن  االإعالن  و�صيتم 
املهرجان،  ختام  يوم  يف  �صيناريو 

.2020 دي�صمرب   6 ي�صادف  الذي 
ق/ث

ا�صتفادة 715 فنانا بوهران من املنحة 
املقدرة بـ30 األف دج مل�صاعدة هذه 

الفئة املت�صررة جراء جائحة فريو�ص 
كورونا امل�صتجد

رواية "هل ت�صمع يف اجلبال" للكاتبة 
"مي�صا باي" ترتجم اىل اللغة االإيطالية

تكرمي جزائريني بو�صام "فار�ص جنم ايطاليا"

حكايا من اأر�ص البطوالت

الدويل القد�ص  مهرجان  النار" يف  "ليلة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                                          اإعـالن عـن بيـع عقـار باملـزاد العلنـي                                                         

                      ) املادة 749,789 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية ( 

نحــــن االأ�صـــتاذ/ مي�صه اإ�صــماعيل املح�صر الق�صائي بدائرة اخت�صا�ص حمكمة الـــوادي و جملـ�ص قــ�صــــاء الـوادي وبناءا علــى ال�صنــد التنفيـذي املتمثــل يف: عـقد الـتزام 
.ـ   03/01/2016: بـتاريـخ  فتــيـحة رحـمــاين  االأ�صتـــاذة  التوثـيـق  مكــتـب  وال�صادر عـــن   2016  /07  : التنـفيذية حتت رقم  بالـــ�صيــــغة  املمهـــور  مبلغ دين  بتـ�صديد 
 2017  /00332 28/05/2017 حتت رقـم :  وتنفيــذا لل�صـند التنـفيــذي املتمثــل فـــي اأمـر بحـجـــز تـنفــيذي على عقــار ال�صادر عـــن : مـــحكمــة الـوادي  بتاريـخ : 
ال�صحاوين  باأم  25 نخلة  به  اأحمد واملتمثل يف عقار عبارة على غوط  بن  ال�صعيد  للمنفذ عليه خياري حممد  اململوك  العقار  تنفيذيا على  بتوقيع حجز  ناأمر   : الذي م�صمونه   .
ببلدية وادي العلندة والية الوادي تبلغ م�صاحته 30000 م 2 وحدوده من ال�صمال م�صلك فالحي ثم العايب خمتار ومن اجلنوب م�صلك فالحي ثم بالروبة اجلموعي ومن ال�صرق 
م�صلك فالحي ثم خياري عماره ومن الغرب م�صلك فالحي ثم بقي حفناوي , لفائدة الدائن طالب التنفيذ هاين اجليالين بن ال�صعدي , مع مراعاة باقي االجراءات املن�صو�ص 
عليها يف القانون . والقول بالرجوع اإلينا يف حالة االإ�صكال . ــ لفائدة طالب التنفيذ ال�صيـد : هاين اجليالين بن ال�صعيدي .املقيــم / بحي اأوالد احمد – والية الوادي . نعلن 
عـن تاأجيل جل�صـة بيـع عقـار باملـزاد العلني التابع للمنفذ له هـاين اجلــيالين جلل�صة 16/12/2020 على ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا بقاعة جل�صات املحكمة رقم 03 لعدم 
اأمر بتـاأجيل بيع عقـــار باملـزاد العلني ال�صـادر عن حمكمة الوادي بتاريخ :04/11/2020 تـحت  اإجراءات الن�صر والتعليق . وهذا بـناء على  اإعادة  ح�صور املزايدين , مع 
رقم 00476/ 2020 .    واأن الثمن االأ�صا�صي )االإفتتاحي( لعقار خياري حممد ال�صعيد الذي يفــتتح بـه املـزاد هـو: ثـالثــة ماليــيـن و �صبــعـــمائة   و خمـ�صون األف ديـنار 
جزائـري 3.750.000,000 دج. باالإ�صــافـــة اإىل �صــــروط البيع املدونة يف القـائمة املتواجدة بكتابــــة �صبط حمكـمة الــوادي ومكتـب املح�صـر الق�صائـي والتــي ميكـــــن 
االإطالع عليها لــــــدى كـــــتابة ال�صبــــط اأو مبكـــــتب املح�صر الق�صائـــــــي املذكـــــوريـــن .                                                                                                املح�صـر الق�صـائي

املكتب العمومي للمح�صر الق�صائي                                                  
    مكتب االأ�صتاذ/ مي�صه اإ�صماعيل                        

      حي الرمال - الوادي         
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا اإبتدائيا ح�صوريا :    الهاتف : 032.13.47.42                           

- يف ال�صكل: قبول الرتجيع - يف املو�صوع: اإفراغ احلكم االآمر بتعيني خبري 
رقم:  فهر�ص  حتت   21/09/2020: بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر 
لكموته  اخلبري  قبل  من  املنجزة  اخلربة  اعتماد  ومبوجبه   279/2020
 01/10/2020 بتاريخ:  املحكمة  �صبط  باأمانة  تقريره  واملودع  ن�صرية 
بو�صبيع  �صدها  املرجع  على  احلجر  عليه  و   35/2020 اإيداع:  رقم  حتت 
اإبراهيم هيفاء , املولودة بتاريخ 09/04/2001 البيا�صة وتعيني املرجع 
بو�صبيع اإبراهيم العيد مقدما عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها ومتثيلها اأمام 
خمتلف الهيئات االإدارية و الق�صائية مبا ي�صمح به القانون واالأمر  بن�صر هذا 
احلكم يف جريدة وطنية يومية لالإعالم مع االأمر بالتاأ�صري بافتتاح التقدمي 
مع احلجر على هام�ص �صهادة ميالد املرجع �صدها لالإ�صهار, مع حتميل املرجع 
امل�صاريف الق�صائية مبا يف ذلك م�صاريف اخلربة. بذا �صدر احلكم و اأف�صح 
به جهارا باجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله ول�صحته اأم�صيناه 

نحن الرئي�ص واأمني ال�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

دائرة متليلي ال�صعانبة
بلدية متليلي ال�صعانبة

رقم: 2020/10
و�صل اإ�صهار خا�ص بتاأ�صي�ص جمعية حملية

امل�صماة: جمعية الب�صائر حلي �صاقية مو�صى
املودعة بتاريخ: 2020/11/05

بتاريخ:  املولود  احلميد  عبد  جربيط  اجلمعية:  رئي�ص 
مبتليلي  1964/02/04

الكائن مقرها: م�صكن ال�صيد �صنيني عادل بحي �صاقية مو�صى 
متليلي.

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�صرة علنيا ابتدائيا ح�صوريا يف 
ال�صكل / قبول الدعوى يف املو�صوع:

بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر  احلكم  مبوجب  به  التقدمي  تعديل   /1
عمران  املدعية  بجعل  وذلك   15/26 الفهر�ص  رقم   2015/01/21
�صفيقة املولودة بتاريخ 1965/10/23 �صيدي احممد والية اجلزائر ابنة 
املولود  اأ�صامة  عمراين  عليه  املدعى  على  مقدما  عمران  بن  وفاطمة  حممد 
عليه  املحجور  �صفيقة  عمراين  وامه  حممد  البنه   1993/06/29 بتاريخ 

بدل املقدم املرحوم عمراين حممد.
به على هام�ص  والتاأ�صري  الطرق لالعالم  بكل  بن�صر هذا احلكم  االمر   /2  
عقد ميالد املحجور عليه ب�صجالت احلالة املدنية و حتميل املدعية امل�صاريف 

الق�صائية . 
بذا �صدر هذا احلكم و اف�صح به جهارا يف اجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ 

املذكور اأعاله ول�صحته ام�صينا اأ�صله نحن الرئي�صة و امني ال�صبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات  و االنتخابات
الرقم : 2314/م.ج.اأ/ م ت ع /2020

و�صل اإ�صهار خا�ص بتاأ�صي�ص جمعية والئية"
امل�صماة جمعية التقوى اخلريية - غرداية

املودعة بتاريخ: 04/10/2020
رئي�ص اجلمعية : بن �صكال خملوف

املولود بتاريخ: 10 �صبتمرب 1981 بريان
الكائن مقرها: مبنزل ال�صيد بن �صكال خملوف ال�صاكن  بحي 

بوهراوة غرداية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية الوادي
دائرة املقرن

بلدية املقرن                اإعالن باعداد �صهادة احليازة
 1991/07/27 يف:  املوؤرخ   91/254  : رقم  التنفيذي  للمر�صوم  طبقا   
املجل�ص  رئي�ص  فاإن  ت�صليمها  و  احليازة  �صهادة  اإعــداد  لكيفيات  املحدد 
ال�صعبي البلدي لبلدية املقرن يعلن اأن ال�صيد )ة( : تواتي ابراهيم خليل 
بن علي.املولود )ة( ب : الدبيلة بتاريخ :1985/08/10 ال�صاكن)ة( ب 
:�صارع ال�صهيد حمي م�صعود العياي�صة - بلدية املقرن قد اأودع ملفاأ مب�صالح 
البلدية طالبا ت�صليمه �صهادة احليازة للعقار الواقع ب : ام الزبد - بلدية 
 199.75 املقرن العقار عبارة عن : �صكن عائلي قدمي و الذي م�صاحته: 
م2 و الذي حدوده كالتايل : من ال�صمال: �صراحي مربوك . من اجلنوب 
: �صارع ثم تواتي ابراهيم ن�صر الدين. من ال�صرق : �صارع ثم دقة علي 
. من الغرب : عطااهلل االخ�صر. فعلى كل �صخ�ص له مطلب و اإعرتا�صات 
على حترير هذه ال�صهادة اأن يقدمها كتابة مل�صلحة التعمري بلدية املقرن يف 

مدة اأق�صاها �صهرين من تاريخ ن�صر هذا االإعالن يف ال�صحف الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية غرداية
دائرة بونورة
بلدية العطف

مكتب اجلمعيات
رقم : 2020/07

و�صل اإ�صهار خا�ص بتاأ�صي�ص جمعية حمليةذات طابع 
اجتماعي

امل�صماة :جمعية اأمنري الثقافية العطف
املودعة بتاريخ : 26-03-2020

بتاريخ  املولود   , �صالح  باحمد  طالب   : اجلمعية  رئي�ص 
باجلزائر   -1973-11-  28

الكائن مقرها : املركز الثقايف �صعيد عبد احلفيظ. العطف
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اإن�صان  من  تختلف  والهوى  الع�صق  موا�صفات 
فهناك  وجل،  عز  الباري  خلقنا  فهكذا  اأخر   اإىل 
احلديث  متبع  اخلالب  ال�صاحر  اجلمال  يع�صق  من 
النبوي "اأن الله جميل يحب اجلمال" ، اأما كثريين 
فريون اأن املواقف التي منر بها تك�صف لنا املعادن 
وحينها �صوف يقع اختيارنا على من نع�صق فيها 
موا�صفات معينة كالطيبة واحلنان واخللق احل�صن 
من  وهناك   ، االإرادة  وقوة  ال�صجاعة  اأو  وال�صرب 
ي�صعر  ودائما  احلياة  بحب  واملفعم  املرح  يع�صق 
كل  �صاربا  الدنيا  بهموم  يهتم  وال  بال�صعادة 
ن�صفه  يجد  اأن  ويريد  احلائط  عر�س  م�صاكلها 
من  نادرين  بات  والتي  ال�صفة  هذه  فيه  االآخر 

ميتلكونها .
طرق  فلقد  ن��ادرة  �رشيحة  من  اأنني  باإعتقادي 
ال�صديد  "حلزين  اإن�صانة  ب�صبب   " بابي  احلب" 
عمرها  �صنوات  اإ�صاعة  فلقد   ، للغاية  "عليها  
يف  كانت  اأن  منذ  املري�صة  باأمها  تهتم  وه��ي 
توفت  اأن  وبعد   ، املدر�صية  درا�صتها  منت�صف 
الأمل  م�صت�صلمة  �صعبة  �صنوات  عا�صت  والدتها 
طويلة  ل�صنوات  االأ�صواء  عن  واإبتعدت  الفراق 
خجولة  كانت  عودتها  ع��ادت  عندما  وحتى 

ومتوا�صعة.
لها  اإ�صاف  واحل��زن  املقايي�س  بكل  رائعة  هي   
لهم  تفر�س  ممن  كمثيالتها  اأجدها  مل  جاذبية 
يد  على  ال�صور  لهم  وتوؤخذ  احلمراء  ال�صجادة 
اأمهر امل�صورين، نعم وبكل تاأكيد هناك فروقات 
، لكن احلب واملودة واالحرتام قادر  بيني وبينها 

على حتطيم كل �صيء .
م�صك اخلتام اأمتنى اأن تكون النهاية �صعيدة وقريبا 
جدا ، واأن تتغري االأمور نحو االأف�صل قبل �صياع 
�صنوات العمر والتي اأن ذهبت لالأ�صف لن تعود 

مرة اأخرى .

ع�صقتها حلزنها

العميق..  ال�صبات  من  را�صد  ا�صتيقظ 
يف  لبطنه  االأمل  �صديد  اق��ع��ده  ولكن 
له  يلوح  اأن  يت�صاءل  ذهنه  بداأ  �رشيره. 

الذكريات  وا�صتعاد  االأ�صئلة.  من  بع�صا 
اإىل  ال��وق��ت  جت��اوز  عندما  املا�صية.. 
و�صار  املدر�صة  را�صد  ق�صد  الثامنة.. 

كالعادة. الغابة  عرب 
ذكريات  ذاكرتها  تدور يف  احلنون  واالم 
تتفقد  اأن  وحاولت  الوحيد..  ابنها  عن 
اإن  وما  املدر�صة..  اإىل  وخرجت  اأحواله 
�صجة  ارتفعت  حتى  ال�صف  دخلت 
ابن  "يا  الذع��ة.  ب�صخرية  االأ���ص��دق��اء 
الواحدة"..  ال��ع��ني  ذات  ال��ط��اه��ي��ة.. 
االأخ��رى..  تلو  مرة  �رشاخهم  وا�صتمر 
غرق  حتى  طويال  االأم��ر  ي�صتغرق  ومل 
وجهه..  وتغري  واحل��زن.  باال�صى  را�صد 

واخلجل.  باحلياء  و�صعر 
باأح�صن  م�صبعة  املدر�صة  من  االأم  خرجت 

الوحيد.. ابنها  عن  املدر�صني  اآراء 
عادته  غري  م�رشعا  بيته  ايل  را�صد  رجع 
وال�صجن..  ب��احل��زن  م�صحون  وقلبه 
�صخرية  لها  �صاكيا  اأم��ه،  اإىل  و�صارع 

ال�صف.. يف  اأ�صدقائه 
ابنها  عن  للدفاع  �صالحا  االأم  جتد  مل 
على  ان�صابت  التي  دموعها  غري  الوحيد 
الليلة..  تلك  جمهودا  را�صد  بات  الوجه.. 

التايل.. ال�صباح  اإىل  االوقات  وقلب 
ا�صتيقظ را�صد ليجد اىل جواره ]رقعة[.. 
ونب�صات  مرتع�صة..  باأ�صابع  اخذها 
دمعته  وكانت  لقراءتها..  ت�صبقه  قلبه 
اأمتنى  العزيز،  "ابني  ال��ن��زول:  �رشيعة 
ا�صبحت  كيف  والعافية.  ال�صحة  لك 
و����رشورك..  فرحك  اأرج��و  حبيبي؟  ي��ا 

قلبي  يف  اأن  القول  ميكنني  العزيز  ابني 
هل  وذلك  غريي.  اأحد  يعرفها  ال  �رشيرة 
ابوك يف ا�صطدام  ابيك؟ وقع  تعرف عن 
يف  انت  وكنت  حتفه..  ولقي  ال�صيارة 
اليمنى..  عينك  �صاعت  ال�صيارة..  نف�س 
�صورتك  بروؤية  وال�صجن  احلزن  متلكني 
لك..  بعيني  تربعت  ع��ني..  بال  ب�صعة 
وال  وم�رشورا..  فرحا  ع�س  احلميم  ابني 

الفتيان".. ل�صخرية  تقلق 
احلنون..  اأمه  اإىل  م�رشعا  را�صد  نه�س 
يتمتم  وه��و  ب��ال��غ..  بحب  واحت�صنها 
امي  يا  اجملك  ما  مت�صارعة:  بكلمات 
.. وعا�س را�صد  ال�صماء يل  اإنك رحمة   ..
�صفوها  يكدر  ال  �صعيدة  حياة  اأمه  مع 

�صيء.

اإلــى جميــع االأقــــالم
طريق  عن  ...را�صلونا  وم�صاهماتكم  موا�صيعكم   ال�صتقبال    , اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  االأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد االلكرتوين للجريدة

يوميات ن�صراوي: عن ال�صعر والكل�صات البي�صاء   

�صاعر  على  للتعرف  �صديق  دع��اين 
ومل  اليه  ا�صتمعت  قوله(  )ح�صب  مبدع 
اأي  من  فارغة  ثرثرة  بل  �صعرا.  اأج��د 
�صياغة  من  حتى  او  ثقايف.  م�صمون 

ب�صيطة. لغوية 
�صمتي. على  حافظت 

نف�صية  ع��ن  ال��ف��ارغ،  حديثه  خ��الل 
�صعره،  �صيطان  يثور  حني  ال�صاعر 
ب��اخل��روج  املبدع"  "�صاعره  ف��اج��اأين 
ان��ه  ب��ق��ول��ه  و�صيطانه  ال�صعر  ع��ن 
الكل�صات  اال  يلب�س  ال  �صنوات  منذ 
ليظهر  لالأعلى  بنطاله  و�صد  البي�صاء 
وما  الثلج،  مثل  البي�صاء  كل�صاته  لون 
ال�صعر  �صيطان  بني  العالقة  اجهل  زلت 

البي�صاء.  والكل�صات 
ابق  ان  قبل  اللقاء،  باإنهاء  ا�رشعت 

القهوة. �رشب  حتى  راف�صا  احل�صوة، 
نبتعد:  ونحن  �صديقي  �صاألني   

�صيئا؟ تقل  مل  ملاذا  ؟  ب�صعرة  رايك  ما   -
له: قلت   

تاألقا  اكرث  البي�صاء  كل�صاته  لون  ان    -
�صعره. من 
اجابني:    

تعني؟  ما  افهم  مل   -

 : قلت
لون  عن  يك�صف  مل  انه  الله  ا�صكر   -

اأي�صا. كل�صونه 
 قال يل:

�صلبي؟ دائما  انت  ملاذا    -
اجبته:   

كل�صاته؟  لون  امدح  ان  تريدين  هل   -
يجب  ام  جميل؟  �صعري  بحر  لعلها 
لون  عن  ليك�صف  اي�صا   ننتظر  ان 

؟ نه كل�صو
ب�صعره؟ ذلك  عالقة  وما   -

اهم  هي   وكل�صاته  كل�صونه  ان  اأظن   -
ال�صعرية!! مميزاته 

الق�صة  هذه  زميلي  يقراأ  قد  مالحظة: 
الق�ص�صية  الفذلكة  ب��دون  امل�صجلة 
له،  يو�صلها  ان  ارج��و  ع��ودة.  لنبيل 
�صعره  ام��ا  كل�صاته،  ل��ون  يغري  لعله 

الله!! رحمة  فعليه 

والقمر مل يغب من املراأى.. كانت ال�صم�ص تو�صك على الطلوع.. نفر الع�صفور يف الف�صاء مزقزقا يف انطالقة 
ت�صفق على �صكان املدن امل�صتعبدين.. ولكن ال�صم�ص يف النعا�ص ت�صعر بالك�صل وامللل عن النهو�ص.

بقلم : مراد العمري
--------------------

معها  و�صيذهب  الرحيل  تريد  اإن��ه��ا 
دقائق  �صوى  لها  يبقى  مل  �صيء  كل 
املر�س  مع  حكايتها  وتنتهي  معدودات 
اأو�صكت  التي  الذي غري منحنى حياتها 
عن  قلبها  توقف  لقد  النهاية،  على 
بطيئة  االأخرية  اأنفا�صها  وكانت  النب�س 
النوم  تريد  وكاأنها  ذبلت  عيناها  جدا 
هذه  الذهاب  تريد  كانت  االأخرية  للمرة 
العامل �صيودعها  بهذا  اأح�صت  املرة الأنها 
اللحظات  ه��ذه  ويف  االأب���دي  ال���وداع 
حتما  �صن�صلكه  الذي  الطريق  �صت�صلك 

يف يوم ما.
لقد فارقت احلياة...

املا�صي  التي حملت ذكريات  ماتت  لقد 
اجلميلة .الذي غاب عنا يف هذه االأوقات، 
لها  بالن�صبة  رواية  اأجمل  كان  االأم�س 
لقد   ، معها  �صيء  كل  ذهب  االآن  ولكن 
منا  من  ولكن  ال�صنوات  اأحلى  ن�صينا 

ي�صتطيع اأن يعيد لالإن�صان احلياة.
... لقد رحلت التي كانت بالن�صبة لنا رمز 

املا�صي اجلميل.

�صالة االأحزان

ل تقطعي  عني .. نظراتكِ  البط
ولية                                  

اأكرث .. و�شاركيني يف  تقربي مني 
حمل لوحة الألوان                 

�شاحة  نحو   .. �شويا  نتوجه  كــي 
املعهد املركزية 

نـُخلط جميع املراهم الزيتية 
ل   .. غريبة  األــوانــا  ن�شتخرج  ثم 

وجود لها  بني امل�شامات الرتابية
بالتدرجات  حبيبتي  يــا  الر�شم 

اخلريفية 
تذكري بفواحت ال�شنني

اخل�شوبة  اأزمنة  اإحياء  اأردنا  واإذا 

. عرجنا على  القتامات الربيعية
ــــــــــــــ

ما اأعظم اأن تالقينا ال�شدفة.. بني 
جدران هذه املدر�شة الإيطالية

فالرومان اأحبوا احلجر ال�شلب
واأجدادنا من بني كنعان .. اأ�شحاب 

الوجوه الطينية
من  الأح�شنة  ن�شد  كيف  علمونا 
من  غ�شبا  ت�شت�شيط  وهي  اأعناقها 

�شدة اخليانات الب�شرية
الــزرابــي  بعمر  عــا�ــشــوا  اأجـــدادنـــا 

والأواين الفخارية
عز  يف   .. ــم  ــه اأن �ــشــوى  لــ�ــشــيء  ل 

الأ�شراب  يف  كثريا   تاأملوا   .. احلر 
اجلرادية 

جعلوا  باأنهم  تقول  اأخرى  واأخبار 
منها وجبة �شهية؟ا

ــــــــــ
ل�شت اأ�شدق هذه الأحجية   

لكنني اأوؤمن باأن  قوة  جوع البطون 
يقابله جوع القلوب ال�شقية

ــارِك  ــح ــش اأ� عــنــي  اإذا  تقطعي  ل 
القرمزية

اأنــا  عــلــّي...اأمــ�ــشــيــت  فب�شحرِك 
والليل معاهدات الربية

ــــــــــــــ

اأمتــ�ــشــى  طــوعــا كــاخلــطــاف فــوق 
الروابي الرملية

اإغــداقــاتــِك..... كرث  من  جريح 
ال�شاطئية؟ا

�شدة  من  الظالم  جنح  حتت  وميت 
تخدير عطورك ال�شحراوية

ــيــئ... ل تــقــطــعــي عــنــي كـــل �ــش
م�شرت�شلة  ــا  ــوط ــي خ ــور  ــط ــع ــال ف

دخانية
بكل  العي�ص  يف   الأمـــل  متنحني 

اأريحية
اأعظم  دفــاتــري  على  ت�شجل  ثــم 

ملحمة ...بالن�شبة اإيّل

وما تغرب اإل واأحزاين ت�شب
فالّنف�ص تِئن والقلب ُيناِجي 

والأمُل ين�شب
وال�شنون مت�شي

اأَيا ر�شاَي باحلياة عد، فاإيّن معّذب

على �شوء املَيار اأُنوح واأدعي
كالرّياح اأعا�شري اأ�شجاين تهب

فال ال�شماء بَغ�شت ول ارتَوى ُفوؤادي
اأَيا اأديًبا فّيا يحَيى على الُكتب

اقتِب�ص عربة وندائي لّبي

لِك يا اأناَي يبقى الأمل باهلل �شم�ًشا ل تغب
ت�شيء ُعتمتك وتفتح الطريق لرّبي

اإميان عبد احلكيم 

يدا بيد ...لنعّبد الطريق

�صم�ص االأمل

را�صـد واأمــه احلكيمـة

بقلم: عبد الروؤوف توتى

" "ق�صة 

ح�صني علي غالب 

بقلم : نبيل عودة

بقلم/ جمال ن�صراهلل
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

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

                فاك�ص:021.73.95.59

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

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

وقفة احتجاجية لتجار اجلملة للخ�صر 
والفواكه ب�صوق الوادي , ب�صبب عدم منحهم 
رخ�صة ا�صتثنائية من طرف م�صالح الدائرة 

�صــورة وتعلــيـق

عاشت بلدية قاوس جبيجل ليلة رعب 
حقيقية بسبب استهداف جمهولني لعدد 

من املحال التجارية واملنازل غري املأهولة 
وحماولة سرقتها وذلك يف سيناريو أعاد اىل 

األذهان عمليات السطو الواسعة اليت تعرضت 
هلا عدة مناطق من الوالية خالل الفترة 

املاضية . وقد استغل جمهولون اإلضطراب 
اجلوي الذي يضرب والية جيجل منذ أكثر 

من 48 ساعة وكذا احلجر املزنيل الذي يبدأ 
يف ساعة متقدمة من الليل لتنفيذ سلسلة من 
اإلقتحامات اليت مست عدة حمالت ومباين 

سكنية ببلدية قاوس حسب ماعلم من مصادر 
حملية ، وحبسب هذه املصادر فان جمهولني 

اقتحموا عدة حمالت بعاصمة بلدية قاوس 
اضافة اىل عدد من الشقق السكنية اليت 
متكن هؤالء من اقتحام بعضها واإلستيالء 
على جتهيزات ومبالغ مالية كانت بداخلها 
، ورجحت هذه املصادر أن تكون عصابات 
اجرامية منظمة وراء هذه اإلعتداءات 

الليلية اليت مل تشهد هلا بلدية قاوس مثيال 
من قبل علما وأن مصاحل األمن قد فتحت 

حتقيقا يف الشكاوى اليت قدمت هلا من قبل 
املواطنني الذين تعرضت ممتلكاهتم للسطو 
خالل هذه الليلة . ويف سياق متصل أفشل 

مواطنون مبنطقة بوخرتوم التابعة لبلدية 
األمري عبد القادر جبيجل واليت التبعد كثريا 

عن بلدية قاوس عملية اقتحام صيدلية 
خاصة بعدما تفطن هؤالء اىل حماولة 
اقتحام الصيدلية من قبل ثالثة شبان .

باحثون يطورون �صرائح حلم من خاليا ب�صرية 
وي�صرون اأن هذا ال يعني "تقنيا" اأكل حلوم الب�صر

ابتكر خرباء يف الواليات املتحدة 
شرائح حلم مستزرعة من عينات 

اخلاليا البشرية، واليت 
يدعون أهنا “تقنيا” ال تعين 

أكل حلوم البشر.وأطلق 
 The  على الشرائح اسم
 ،Ouroborous Steak

وهو اسم مستوحى من الرمز 
املصري للثعبان الذي يأكل ذيله 
“ األوربوروس”، ووقع ترشيح 

املشروع لنيل جائزة أفضل تصاميم العام 
يف متحف لندن للتصميم لعام 2020.ويف حني أنه 

ميكن للمرء أن يزرع اللحوم بشكل ذايت من اخلاليا 
املأخوذة من مسحة خد، استخدم الفريق األمريكي 

بدال من ذلك خاليا حبثية من املنظمة غري الرحبية 
American Type Culture Collection، اليت 

تقوم جبمع وختزين وتوزيع الكائنات احلية الدقيقة 
املرجعية القياسية وخطوط اخلاليا واملواد األخرى 

للبحث والتطوير.
ومنت اخلاليا ملدة ثالثة أشهر عن طريق تغذيتها 

مبصل بشري مصدره تربعات بالدم منتهية 
الصالحية واليت كانت سُتهدر لوال ذلك.وأنتجت 

التجربة شرائح اللحم “البشرية” حبجم قضمة 

واحدة، ومت حفظها يف الراتنج وعرضها 
يف كل من متحف التصميم ومتحف 

فيالدلفيا للفنون.ومن غري املرجح 
أن يتم طرح هذه الشرائح للبيع، 

وبدال من ذلك، قال املصممون إهنم 
طوروا املفهوم لتسليط الضوء على 
بعض القيود احلالية على اللحوم 

املزروعة يف املخترب بشكل عام، 
وكيف ما يزال هذا يؤذي احليوانات.
وقال أوركان تيلهان، املشارك يف مشروع 

Ouroboros، ملجلة Dezeen: “إن تصميمنا 
ممكن علميا واقتصاديا ولكنه أيضا مثري للسخرية 
من نواح كثرية”.وأوضح: “إننا ال نشجع على أكل 

أنفسنا كحل واقعي من شأنه إصالح احتياجات 
الربوتني لدى البشر. حنن باألحرى نطرح سؤاال: 

ما هي التضحيات اليت حنتاج إىل تقدميها حىت 
نتمكن من االستمرار يف استهالك اللحوم بالسرعة 

اليت حنن عليها؟”.وتابع: “يف املستقبل، من سيكون 
قادرا على شراء حلوم احليوانات ومن قد ال يكون 

لديهم خيار آخر غري زراعة اللحوم بأنفسهم؟”.ومت 
صنع شرائح Ouroboros Steak من قبل الباحثني، 

بالكامل من منتجات بشرية، وبالتايل ال تسبب أي 
ضرر للحيوانات.
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الزلزال يكت�صح 
الفاي�صبوك

طغى موضوع اهلزة األرضية يف حسابات 
وصفحات الفايسبوك حيث كشف الكثريون 
عن شعورهم باهلزة األرضية اليت وقعت يف 

احلروش بسكيكدة وحس هبا سكان املدن 
الشرقية يف اجلزائر، ومتىن اجلزائريون أن 
متر بسالم، وأنسى “الزلزال” الناشطني يف 
مواقع التواصل االجتماعي يف “الكورونا” 

اليت تعترب مبثابة املوضوع الذي نال حصة 
األسد يف املنشورات.

تفاوؤل مبو�صم 
فالحي واعد 

استبشر الفالحون خريا 
بالتساقطات املطرية األخرية 

بعد عدة أشهر من احنسار 
األمطار وهو ما أثر على 

مزروعاهتم وشكل كابوسا 
حقيقيا ملاليني األسر اليت 

تقتات من الفالحة، فمع أوىل 
التساقطات املطرية، ورغم أنه 
من املبكر التنبؤ بأي شيء، إال 

أن األمل يف أن يكون املوسم 
الفالحي 2020 – 2021 

واعدا انتعش من جديد لدى 
الفالحني، الذين ال يدخرون أي 

جهد ملواجهة خمتلف الظروف 
الصعبة.

جرمية قتل ب�صعة 
�صحيتها �صيخ و زوجته 

ب�صوق اهرا�ص 

اهتزت بلدية الدريعة دائرة مداوروش والية سوق أهراس 
على وقع جرمية بشعة راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 98 
سنة و زوجته البالغة من العمر 86 سنة ، وجدا مقتولني 
داخل مزنهلما ، و حسب شهود العيان فقد مت االعتداء 

على الزوجني بآلة حادة و االرجح ان تكون سكني ، و من 
مث تركا غارقني يف دمائهما اىل حني العثور عليهما و تبقى 

اسباب احلادث و مرتكبيه جمهولة ، يف حني مت حضور 
عناصر احلماية املدنية و االمن اىل مكان احلادث.



  

اأن ال�شيكولوجية اجلماعية التي ن�شاهدها يف 
جمتمعاتنا تعطي �شورة عن الأمناط الثقافية 

املعا�شة، فظاهرة الطوابري يف مدينتنا جت�شد 
تلك الثقافة التي ترعرع اجلميع فيها �شكال و 
ممار�شة، فعدم انتظام النا�ص يف الطابور فوق 

ر�شيف املارة هي ثقافة مرجعية ملا عا�شه الفرد 
املجتمعي يف موؤ�ش�شات التن�شئة الجتماعية و 

ف�شل تلك  املوؤ�ش�شات من ا�شرة و مدر�شة و م�شجد 
واإعالم يف اإجراءات التثقيف لهذا الفرد، و 

ٌربطت الطوابري يف خميالنا الجتماعي بالفقر 
خالل زمن الأربعينيات، واحلقيقة اإن كل 

العامل يعي�ص هذه الظاهرة ففي بريطانيا مثال 
يق�شي الفرد �شنة و اأ�شبوعني ويومًا من حياته 

يف النتظار يف طوابري املتاجر، ومي�شي �شنة 
وثالثة �شهور وهو يف الطرق يف زحام املوا�شالت 

واعترب ذلك �شلوكًا عاديًا يحتاج الواقفون يف 
الطابور اىل الإن�شاف فقط ح�شب الدور الذي 

هم فيه. و ظهر التثقيف الذي يحث على اأن 
ال�شخ�ص الذي ي�شل بعدك ل ميكن اأن يتلقى 

اخلدمة قبلك. و اأن الن�شغال بالنف�ص من خالل 
املطالعة او ت�شفح و �شائل الت�شال �شتجعل 

فرتة انتظارك اأق�شر. اإن هذه الثقافة النابعة 
من التثقيف العام ملجموع موؤ�ش�شات التن�شئة 

الجتماعية خلقت فعل الر�شا الذي يقلل 
من امللل و قد يعدمه. اإن الواقفني يف طوابري 

مدينتنا يلعنون يف �شمت ال�شخ�ص الذي يقف 
يف املقدمة و هم ل يدركون اأنه كان يف مكانهم و 

يحمل كل ثقافتهم.
اإن الأ�شواأ من النتظار يف الطابور هو اأن يعتقد 

املنتظر ما حتدث عنه موران يف اأن ذاك النتظار 
هو تعبري ج�شدي عن �شيء يعتربه الآخرون 

قيمًا وو�شيلة لتقا�شم املورد دون اإدراك حقيقته.
اإن الطوابري الطوعية التي اأفرزتها حداثة 

اأ�شبحت روتينية بالن�شبة لثقافة  احلياة 
الآخر و ت�شكل لنا م�شكلة و توتر رغم اأننا 

نعي�شها بارادتنا و اختيارنا. اإن الوقوف يف �شف 
النتظار اأمام حمل اي�شكرمي اأو متجر �شاي او 

انتظارك مل�شافحة عري�ص بعد اإمتام عقد قرانه 
ل يتطلب منا عدم الإن�شاف يف الطابور وجتاوز 

املحتفلني مثلنا كما ليجدر بنا اأن نتوتر يف ما 
اإرادتنا. اختارته 

بقلم: االأ�صتاذ رقيق عبد اهلل 

الطوابري...
ظاهــــــــرة 
و ثقافـــــــة

اجلزائر ت�صع �صرط امل�صادقة من منظمة ال�صحة 
العاملية القتناء اأي لقاح 

قال اإن الأ�شاتذة والإداريني التقطوا الوباء من ال�شارع، بن بوزيد:

لوؤي ي
----------------------

نزوله  ــالل  خ ال�شحة  وزيـــر  ــار  ــش واأ�
الوطنية  الإذاعــة  فــوروم  على  �شيفا 
ثالثة  ت�شتخدم  اجلـــزائـــر  اأن  اإىل 
اآر"،  �شي  "بي  وهي  الكوا�شف  من  اأنواع 
"ال�شريولوجي" و "اأنتيجينيك"، موؤكدا 
اجلزائر  ت�شتعملها  التي  الكوا�شف  اأن 
كانت  بكورونا  امل�شابني  لت�شخي�ص 
باهظة،  باأ�شعار  اخلارج  من  م�شتوردة 
له  ر�شدت  “بي.�شي.اآر”  حتليل  واأن 
ميزانية كبرية باعتبار �شعره الباهظ 
كونه يك�شف عن 90 باملائة من نتيجة 

الإ�شابة.
امل�شت�شفيات  اإن  بــوزيــد  بــن  ــد  اأك كما 
ل  اأن  اأمتنى  ولكن  متوفرة  امليدانية 
يتطلب  وملــا  الــدرجــة  هــذه  اإىل  ن�شل 
م�شكل  اأي  يوجد  ل  ا�شتغاللها  الو�شع 
كــبــري جهز  فـــنـــدق  يـــوجـــد  حــيــث 
ويتم  �ــشــريــرا   250 ــن  م كم�شت�شفى 

تزويده بالأك�شجني.
بوزيد،  بــن  الرحمان  عبد  ــدث  حت و 
يف  كورونا  بوباء  الإ�شابة  حالت  عن 
هناك  “كانت  قال  و  املدر�شي.  الو�شط 
وجمل�ص  احلكومة  جمل�ص  اجتماعات 
ــول املــدر�ــشــي و  ــدخ ــــوزراء حــول ال ال
لوقاية  املتبع  ال�شحي  الــربوتــوكــول 
واأكد  بالوباء”.  الإ�شابة  من  الأطفال 
كــورونــا  ــات  ــاب ــش اإ� اأن  ال�شحة  ـــر  وزي
واجلميع  م�شتقبال  لالرتفاع،  مر�شحة 
يف  الأولد  �ــشــنــرتك  هــل  يــتــ�ــشــاءل 
املجل�ص  اأن  واأو�شح  املدر�شة.  اأو  املنازل 
القطاعات  جميع  مع  ا�شتغل  العلمي 
وقدم لهم التو�شيات ال�شحية الالزمة 
وزارة  بينها  مــن  الـــوبـــاء  ملــكــافــحــة 
الرتبية. واأ�شاف “قررنا رفقة رئي�ص 
اجلمهورية ا�شتئناف الدخول املدر�شي 
و�شارمة”.  وقوية  �شديدة  بتو�شيات 
وتابع “زرنا رفقة الوزير الأول عديد 
اجللفة،  ــة  ولي بينها  مــن  ــات،  ــولي ال
الــربوتــوكــول  تطبيق  على  ووقــفــنــا 

باملدار�ص وكذا مبناطق الظل”.

تتبع  املدار�ص  اأن  القطاع  وزيــر  واأكــد 
التو�شيات التي قدمتها اللجنة العلمية 
كانت  “اإذا  الوزير  وتابع  بحذافريها. 
تتبع  ل  موؤ�ش�شة  اأو  مدر�شة  هــنــاك 
يكمن  ل  فامل�شكل  ال�شحية  التو�شيات 
تقارير  تردين  يوم  “كل  وقال  فينا”. 
الرتبية،  وزيـــر  طــرف  مــن  مم�شية 
ــني  الإداري اإ�شابات  عدد  على  حتتوي 
ولية”.  بكل   ــال  ــف والأط واملعلمني 
واأكد الوزير اأن عدد الإ�شابات �شئيلة 
و�شط  امل�شجلة  ــالت  احل وعــدد  جــدا، 
بالتالميذ.  مقارنة  مرتفعة  الأ�شاتذة 
“املدر�شة ل تنقل الوباء، هوؤلء  واأفاد 
اإىل  ينتقلون  والإداريــــون  الأ�ــشــاتــذة 
الأ�شواق واملتاجر ومن اأ�شيبوا بكورونا 

التقطوه من ال�شارع”.
بع�ص  �شجلنا  حقيقة  الوزير”  وتابع 
باأمرا�ص  لكن  الأطفال،  و�شط  الوفيات 

فقط  للفريو�ص  حاملني  كانوا  مزمنة، 
ومل يكن ال�شبب يف موتهم”. يف املقابل 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزيــر  قال 
اأي  اإّن اجلزائر لن تقتني  امل�شت�شفيات، 
منظمة  من  عليه  املوافقة  قبل  لقاح 

ال�شحة العاملية.
�شعب  ــرار  ــق ال اإّن  ــد  ــوزي ب ــن  ب ـــال  وق
�شتعتمده  الـــذي  الــلــقــاح  بخ�شو�ص 
عدة  هناك  اأن  اأكــد  لكنه  ــر،  ــزائ اجل
معايري �شيتم العتماد عليها. واأ�شاف 
يكون  لقاحا  �شتقتني  ــر  ــزائ اجل اأن 
ال�شحة  منظمة  مــن  عليه  م�شادقا 
ون�شبة  ال�شعر  اإىل  بالإ�شافة  العاملية، 

النجاح واملناعة يف اجل�شم.
اأن  املتحدث  ذات  اأكد  ال�شياق،  ذات  ويف 
اللقاح مينح املناعة للج�شم وي�شمع له 

بتكوين م�شادات �شد الفريو�ص.
ات�شالت  وجود  عن  الوزير  ك�شف  كما 

يف  جنحت  التي  العاملية  املخابر  كل  مع 
جد  ــارب  جت يف  وهــي  اللقاح،  تطوير 
مع  بــاملــوازاة  اإطــالقــه.  قبل  متقدمة  
ذلك قال بن بوزيد، اإنه اأجرى لقاًء مع 
�شفري اأملانيا ورو�شيا وال�شني ومت ربط 

ات�شالت مع كل هذه املخابر.
جلب  �شتلي  ــي  ــت ال الــفــرتة  وخــــالل 
هي  م�شاحله  اأن  الوزير   اأكــد  اللقاح، 
التلقيح على  من �شت�شرف على عملية 
موؤكدا   ال�شت�شفائية،  الهياكل  م�شتوى 
الالزمة،  ـــراءات  الإج كل  اتخاذ  على 
واعتماد  ا�شترياد  ــرار  ق واأن  خا�شة 

لقاح يعترب قرارا �شعبا.
و  وفــاة  حالة   120 الــــوزارة  وت�شجل 
9146 اإ�شابة بوباء كورونا  منذ بداية 
الطبية  الأطقم  �شفوف  يف  اجلائحة  

والإدارية عرب الوطن.
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هزة ارتدادية بقوة 3.4 
درجة بوالية �صكيكدة

كورونا : ت�صجيل 1005 
اإ�صابات جديدة, 627 حالة 

�صفاء و 19 حالة وفاة

من طرف م�صالح الدرك الوطني 

ت�صجيل 6 وفيات و20 جريحا يف 16 حادث مرور يف ظرف يوم واحد

كوفيد19- :

االنعا�ص بقاعات   573 بينهم  من  اال�صت�صفاء  بقاعات  العالج  يزاولون  مري�صا   8273

بهزة  �شكيكدة  بولية  احلرو�ص  بلدية  �شكان  �شعر 
لر�شد  الوطني  املركز  وح�شب  الثنني  اأم�ص  اأر�شية 
�شكيكدة  بــوليــة  الأر�ــشــيــة  الــهــزة  فـــاإن  الــــزلزل، 
بلدية  غرب  جنوب  و55د  �شا   11 ال�شاعة  على  وقعت 
بلغت  الأر�شية  الهزة  اأن  املركز  احلرو�ص.واأ�شاف 

�شدتها 3.4 درجة على �شلم ري�شرت.
ق/و

كورونا  بفريو�ص  جــديــدة  اإ�ــشــابــات   1005 �شجلت 
الأخرية  �شاعة  ال24  خالل  وفاة  و19  )كوفيد19-( 
مري�شا   627 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف 
الناطق  الثنني  اليوم  عنه  ك�شف  ما  ح�شب  لل�شفاء، 
كــورونــا،  فــريو�ــص  ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي 

الدكتور جمال فورار.
اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ  اأن  واأو�شح ال�شيد فورار 
تقدر  بن�شبة  )اأي  جديدة  حالة   627 منها   75.867
العدد  بلغ  فيما  ن�شمة(  األــف   100 لكل  حالة   2،3 ب 
 49.421 لل�شفاء  متاثلوا  الذين  لالأ�شخا�ص  الجمايل 

�شخ�ص.
كما بلغ العدد الجمايل للوفيات 2294  ح�شب ال�شيد 
يتواجدون  مري�شا   46 بــاأن  كذلك  اأفــاد  الــذي  فــورار 

حاليا يف العناية املركزة.
ق.و

�شجلت وحدات الدرك الوطني، 6 وفيات 
و20 جريحا يف 16 حادث مرور عرب 13 
اأفــاد به  الــرتاب، ح�شب ما  وليــة عرب 
الوطني.  الــدرك  لقيادة  بيان  الثنني 
حـــوادث  فـــان  ــدر،  ــش ــ� امل ذات  وحــ�ــشــب 
املرور هذه وقعت يف وليات بومردا�ص، 
اأدرار، �شيدي بلعبا�ص، غليزان،  تيارت، 
الوادي،  ب�شكرة،  مع�شكر،  تي�شم�شيلت، 
ومن  وميلة.  �شطيف  باتنة،  غرداية، 
و22   21 يــومــي  وخـــالل  اأخــــرى،  جهة 
الدرك  وحدات  متكنت   ،2020 نوفمرب 

متفرقة  عمليات  عـــدة  يف  الــوطــنــي 
قناطري   04 حــجــز  ــن  م ــن  ــوط ال ــرب  ع
كي�ص  و1.748  املقلدة  ال�شمة  مــادة  من 
لتعليب نف�ص املادة،57.000 ورقة اللف 
)ما�شة(، 34.900 قناع طبي واقي، 296 
قارورة معقم طبي من خمتلف الأنواع، 
كحولية،  م�شروبات  قـــارورة   3.576
جهاز   16 القهوة،  ع�شر  ماكينة   22
تعبئة  بطاقة   1.500 رقمي،  ا�شتقبال 
 100 املحمول،  الهاتف  متعاملي  ملختلف 
هاتف نقال وع�شرة )10( و�شائل نقل.  

اأ�شفرت  فقد  امل�شدر،  نف�ص  وح�شب 
هذه العمليات عن توقيف اإحدى ع�شر 
وليات   )10( ع�شر  عرب  �شخ�شًا   )11(
بومردا�ص،  امل�شيلة،  وهي  الوطن،  من 
متو�شنت،  ــني  ع مع�شكر،  تــلــمــ�ــشــان، 
وبرج  �شطيف  جيجل،  باتنة،  تندوف، 

بوعريريج.
وبخ�شو�ص املتاجرة باملوؤثرات العقلية، 
متكنت   ،  2020 نوفمرب   22 وبتاريخ 
وحــــدات الــــدرك الــوطــنــي بــاجلــزائــر 
قر�شًا   398 حجز  من  وعنابة  العا�شمة 

ــذا  وك ـــــواع،  الأن خمتلف  ــن  م مهلو�شًا 
توقيف  مت  كما  نقل،   )02( و�شيلتي 

اأربعة )04( اأ�شخا�ص.
ال�شرعية،  غري  بالهجرة  يتعلق  فيما  و 
الدرك  اأفراد  متكن  التاريخ،  نف�ص  ويف 
ثمانية  توقيف  من  مب�شتغامن  الوطني 
عرب  ال�شرية  للهجرة  مر�شحني   )08(
البحر، بالإ�شافة اإىل �شخ�ص )01( اآخر 

منظم للرحلة.
ق.و

ــوزارة  ب ال�شحية  امل�شالح  مدير  ــد  اأك
امل�شت�شفيات  وا�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
ــوم  ــص رحــــــال، ي ــا� ــي الـــربوفـــ�ـــشـــور ل

بكورونا  م�شاب    7.700 اأن  الثــنــني 
و573  ال�شت�شفاء  بقاعات  يتواجدون 
املوؤ�ش�شات  مبختلف  النعا�ص  بقاعات 

ميثل  مبا  الوطن،  عرب  ال�شت�شفائية 
من  باملئة   40،5 ن�شبة   ، الــتــوايل  على 
باملئة   38،02 و  ال�شت�شفاء  اأ�شرة  قدرة 

من طاقة �شغل اأ�شرة الإنعا�ص.
نزوله  لــدى  ــال  رح الربوف�شور  واأكــد 
وا�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  رفقة 
الرحمان  امل�شت�شفيات الربوف�شور عبد 
وترقية  الــوقــايــة  ومــديــر  بــوزيــد  بــن 
ال�شحة بالوزارة والناطق الر�شمي با�شم 
تف�شي  ومتابعة  لر�شد  الوطنية  اجلنة 
فورار  جمال  الدكتور  كورونا  فريو�ص 
"تواجد  الوطنية  الذاعة  على  �شيوفا 
7700 مري�ص بقاعات ال�شت�شفاء و573 
املوؤ�ش�شات  كل  عرب  النعا�ص  بقاعات 
ال�شت�شفائية للوطن، اأي ما ميثل ن�شبة 

 38،02 و  ال�شت�شفاء  اأ�شرة  ل�شغل   40،5
بتجاوز  مذكرا  النعا�ص".  اأ�شرة  ل�شغل 
م�شتوى  على  باملائة   50 ل  الن�شبة  هذه 

بع�ص الوليات من بينها العا�شمة.
ت�شيري  الوزارة  اأن  اإىل  باملنا�شبة  واأ�شار 
الو�شع من خالل "اإ�شرتاتيجية وقاعدة 
�شاعات،   4 كل  حتيينها  يتم  معلومات 
�شفاء  الحــد،  غاية  اىل  اأنــه   اأظــهــرت 
اآخرين   228 دخــول  و  مري�شا   1.277
ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة  العالج  قاعات 
باأن  مذكرا  با�شا"  م�شطفى  اجلامعية 
امل�شتوى  على  ـــزودة  م الــقــاعــات  ــذه  ه
بجميع  الوكــ�ــشــجــني  مبـــادة  الــوطــنــي 

انواعها.
ق.و

اأكد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اأن الو�شع الوبائي مقلق جدا مو�شحا اأن الأطقم 
الطبية اأُجهدت كثريا يف حربها �شد تف�شي فريو�ص كورونا.

رحلة اإجالء من الدوحة اإىل اجلزائر يوم 
اخلمي�ص

الراغبني  للجزائريني  اإجالء  رحلة  توقيت  عن  بقطر  اجلزائرية  ال�شفارة  اأعلنت  
نوفمرب   26 اخلمي�ص  يوم  عن  لل�شفارة  بيان  اأفــاد  الوطن.و  اأر�ــص  اإىل  العودة  يف 
اأ�شار البيان  املقبل لتنظيم رحلة الإجالء على منت اخلطوط اجلوية اجلزائرية.و 
اأّن توقيت الرحلة �شيكون على ال�شاعة الرابعة و خم�شة وثالثني دقيقة بتوقيت 
بومدين  هواري  مطار  باجتاه  بالدوحة  الدويل  حمد  مطار  من  وانطالقا  الدوحة،  

باجلزائر.
ق/و



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 
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