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قرو�س ت�شل �إىل 15 مليار لأ�شحاب �ملوؤ�ش�شات �ملتو�شطة

04 مصنعو عجائن يتجاهلون تأجيل رفع الدعم عن القمح و يرفعون أسعارهم

فرق مر�قبة يف 48 ولية للتبليغ 
عن �أي زيادة يف �شعر �لعجائن

مو�قف �ملعار�شة و�ملو�لة 
موحدة يف مو�جهة "حتر�شات" 

�لربملان �لأوروبي

بعد  �إجر�ء�ت   5
�إعادة �لنظر يف توقيت 

�لدر��شة جمدد�  

م�سمون لئحة الربملان الأوروبي حتمل اإهانات �سد اجلزائر

-  اخلارجية ت�ستنكر"اللهجة احلاقدة" وتدين ب�سدة

على م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية التي 
تعمل بدوامني

03 04

يف اإطار دعم م�ساريعهم

�لإبقاء على �حلدود مع �جلز�ئر 
مفتوحة مهما كانت �لظروف

�إعد�د 50 مر�شوما وتعديل 
لإطالق  حت�شبا  قو�نني   10
خطة �لإنعا�س �لقت�شادي

جائحة كـورونا �شتدفع 100 
مليون �شخ�س نحو �لفقر

رئي�س �حلكومة �لتون�شية يك�شف:

بلميهوب يك�شف: 

ح�شب تقرير خطري للبنك �لدويل حول 
فقر�ء �لعامل

�ص 04

�ص 02

�ص 16

�ل�شريفة  جمال  بنك" يقتحم  "كناب 
�لإ�شالمية باإطالق وكالة خا�شة

04من املنتظر اأن يد�سنها وزير املالية ببلدية �سطاوايل
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�تخاذ  قبل  �خليار�ت  خمتلف  "�أوبك+" تدر�س 
�لقر�ر �لنهائي يف لقاء �لثالثاء �ملقبل

حممد علي 
------------ 

ن�رشته  للمنظمة  بيان  وح�سب 
مت  فقد  الر�سمي  موقعها  على 
االجتماع  عقد  اجلمعة  اأم�س 
اأوب��ك  ل��دول  الثامن  التقني 
وال���دول غ��ر االأع�����س��اء يف 
اإع��ان  يف   امل�ساركة  اأوب��ك 
تقنية  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ت��ع��اون 
وذلك  بعد،   عن  التوا�سل 
 180 ال�  لاجتماع  تخ�سرا 
مل��وؤمت��ر اأوب����ك واالج��ت��م��اع 
الأوب���ك+   12 ال���  ال����وزاري 
 30 ي����ام  اأ امل��ق��رر ع��ق��ده��م��ا 
على  دي�سمرب  و1  نوفمرب 

التوايل''.
االج��ت��م��اع  ا���س��ت��ح��داث  ومت 
التعاون  اإعان  اإطار  الفني يف 
اإطار  وهو   2016 يف  املوقع 
االإعان  على  للموقعني  يوفر 
ب�ساأن  للتوا�سل  اأر���س��ي��ة 
وت��ب��ادل  التقنية  الق�سايا 
خمتلف  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات 
تعميق  وبالتايل  البيانات، 
ال���رواب���ط ب��ي��ن��ه��م وال��ف��ه��م 
امل��ت��ب��ادل ل��ل��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي 

. تواجههم
العام  االأمني  مداخلة  وح�سب 
باركيندو  حممد  للمنظمة، 
خ���ال ه���ذا ال��ل��ق��اء، وال��ت��ي 
هذا  فاإن  املنظمة  بيان  اأوردها 
الرئي�سي  "بالدور  اأقر  االأخر 
االج��ت��م��اع��ات  تلعبه  ال���ذي 
من  التعاون  الإع��ان  الفنية 
االجتماعات  ت��زوي��د  خ��ال 
ال���وزاري���ة الأوب���ك وخ���ارج 
التحاليل  مب��خ��ت��ل��ف  اأوب����ك 
والتي  والدقيقة،  املوثوقة 
وحا�سمة  هامة  قاعدة  ت�سكل 

.'' القرار  التخاذ 

احلاجة  على  باركيندو  و�سدد   
امل��ل��ح��ة ل��ل��ت��ع��اون واحل���وار 
وباء  تف�سي  ظل  يف  امل�ستمر 
نواجه  ننا  "اإ  : قائا  كوفيد19- 
يقيد  الذي  الوباء  عودة ظهور 
اأن  علينا  اأخرى،  ومرة  البلدان 

." قدما  امل�سي  نوا�سل 
ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  يف  واأ����س���اد 
ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا 
التعاون   اإعان  يف  امل�ساركون 

النفط. �سوق  ا�ستقرار  لدعم 
اإن  ال�������س���اأن   ب��ه��ذا  وق����ال 
حتى  حتققت  التي  "النجاحات 
كبرا  ���س��ربا  تتطلب  االآن 
وعدم  التحمل  على  وق��درة 
وهي  اال�ست�سام  يف  الرغبة 
خال  عليها  التاأكيد  مت  قيم 

االأخرة". االأ�سهر 
متاأثرة  تز�ل  ما  �لنفط   �شوق 
كوفيد19-  وباء  بتد�عيات 

موؤخرا  عنه  اأعلن  ما  وح��ول 
وباء  �سد  لقاح  تطوير  حول 
باركيندو:  قال  كوفيد19-،  
اللقاحات  دخول  احتمال  "اإن 
م�ساعر  ث���ار  اأ ال�����س��وق  اإىل 
يجب  ذل��ك،  وم��ع  اإي��ج��اب��ي��ة، 
على  احلفاظ  يف  ن�ستمر  اأن 
التمكن  يتم  حتى  موقفنا 
االإ�سابة  معدالت  خف�س  من 
يف  زلنا  م��ا   )..( بالفرو�س 

." الكارثة  هذه  قلب 
املدمرة  االآثار  عن  حتدث  كما 
العاملي  االقت�ساد  على  للوباء 
م�سرا  العاملي،  النفط  و�سوق 
يف  اال�ستثمارات  تراجع  اإىل 

كبر. ب�سكل  النفط  قطاع 
نف�سه  امل�������س���وؤول  وق����ال 
اال�ستثمارات  "انخف�ست 
العام،  لهذا  باملائة   30 بن�سبة 
امل�سجل  الركود  من  اأكرث  وهو 

الذي  و2016،   2014 بني  ما 
تزال  ما  النفط  �سناعة  كانت 
اآثار  بداأت  عندما  منه  تتعافى 

." كوفيد19-  وباء 
"�سناعة النفط  ووفقا له، فاإن 
"ا�ستثمارات  اإىل  ب��ح��اج��ة 
دوالر  تريليون   12.6 بقيمة 
وجتنب  التقلبات  من  للحد 
اأزم�����ة ط��اق��ة حم��ت��م��ل��ة يف 

. " مل�ستقبل ا
اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  جت����در 
و"اأوبك+"  "اأوبك"  اجتماعات 
طرف  من  منتظرة  جد  املقبلة 
وال  ال�����س��وق  يف  ال��ف��اع��ل��ني 
امل��راق��ب��ني  بع�س  ي�ستبعد 
احلالية  العتبة  متديد  اإمكانية 
 + اوب���ك  ن��ت��اج  اإ لتخفي�س 
برميل  مليون   7.7 والبالغة 
.2020 اإىل بعد عام  اليوم  يف 
النهائي،  القرار  اتخاذ  وقبل 
االأربعاء  منذ  اأوب��ك  �رشعت 
�سل�سلة  ع��ق��د  يف  ال��ف��ارط 
لدرا�سة  الفنية  االجتماعات 
النفطية  ال�����س��وق  اأو���س��اع 
كورونا  فرو�س  وتداعيات 
وا�ستقرارها،  تعافيها  على 
 134 ال���  باالجتماع  ب��داي��ة 
االقت�سادية  اللجنة  ملجل�س 

الأوبك.
وك����ان االج��ت��م��اع ال��راب��ع 
الوزارية  للجنة  والع�رشون 

امل�����س��رك��ة الأوب���ك وخ���ارج 
ينبغي  اأنه  اأو�سى  قد  اأوب��ك 
امل�ساركة  الدول  "جميع  على 
وا�ستباقية  يقظة  تكون  اأن 
ذا  اإ ل��ل��ت�����رشف،  وم�ستعدة 
ملتطلبات  وفقا  االأم���ر،  ل��زم 

ال�سوق".
ال�سهر  من  �سابق  وقت  ويف 
الطاقة  وزي��ر  اأك��د  اجل���اري، 
موؤمتر  اجتماع  �سراأ�س  الذي 
عبد  املقبل،  ث��ن��ني  االإ اأوب���ك 
ما  اأوب��ك  اأن  ع��ط��ار،  املجيد 
اتخاذ  على  م�سممة  ت��زال 
مو�سحا  املنا�سبة،  االإجراءات 
درا���س��ة  ي�سمل  "ذلك  اأن 
اإم��ك��ان��ي��ة مت��دي��د ت��ع��دي��ات 
ن���ت���اج احل���ايل ح��ت��ى ع��ام  االإ
لتعميق  وك��ذل��ك   ،2021
تطلبت  اإذا  التعديات،  هذه 

." ذلك  ال�سوق  ظروف 
ا�ستقرت  االأ�سعار،  ناحية  من 
النفط  ذلك  يف  مبا  اأوبك،  �سلة 
حوايل  عند  اجل��زائ��ري،  اخل��ام 
االأ�سبوع  47 دوالرا يف نهاية 
اجلديدة  باالإعانات  مدعومة 
يف  خمتلفة  خمتربات  قبل  من 
يقلل  لقاح  فعالية  حول  العامل 
بفرو�س  االإ�سابة  خماطر  من 
بدء  واإمكانية  اإىل  كوفيد19- 
قبل  �سخمة   تطعيم  حمات 

احلايل. العام  نهاية 

 و��شلت منظمة �لبلد�ن �مل�شدرة للنفط )�أوبك( وحلفاوؤها م�شاور�تهم �لفنية يف نهاية �لأ�شبوع بغية تزويد �جتماعات �أوبك + 
�لوز�رية �ملزمع عقدها بقاعدة بيانات ت�شمح باتخاذ �لقر�ر �ملنا�شب يف ظل �آثار وباء كورونا على �شوق �لنفط �لعاملية.

قرو�س ت�شل �إىل 15 مليار� يف ظل �آثار وباء كورونا
لأ�شحاب �ملوؤ�ش�شات

العام للقر�س  املدير  الرئي�س  ك�سف 
دحماين،  حممد  اجلزائري،  ال�سعبي 
دينار  ملليوين  ت�سل   قرو�س  عن  
و150  النا�سئة،  للموؤ�س�سات 
للموؤ�س�سات  بالن�سبة  دينار  مليون 

املتو�سطة.
لو�سائل  ت�رشيح  يف  دحماين  واأكد 
التي  اخلدمات  اأه��م  حول  االإع��ام 

ال�سعبي  القر�س  بنك  يقدمها 
طلبات  على  ال��رد  اأن  اجل��زائ��ري،  
تتجاوز  القرو�س يكون يف مدة ال 

72 �ساعة بالن�سبة للملفات.
كاما،  امللف  يكن  مل  “اإذا   : وتابع 
املجال  ه��ذا  يف  خمت�سون  هناك 

لتوجيه الزبون الإمتام امللف كاما”.
ق/و

بلميهوب يك�شف: 

�إعد�د 50 مر�شوما وتعديل 10 قو�نني حت�شبا لإطالق خطة �لإنعا�س �لقت�شادي

الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  ك�سف 
الدكتور  باال�ست�رشاف  املكلف  االول 

اأن  ب��ل��م��ي��ه��وب،  ���رشي��ف  حم��م��د 
عودة  ب�سمان  اخلا�سة  االإج���راءات 

جائحة  بعد  االقت�سادي  الن�ساط 
وقد  و�ساق  قدم  على  ت�سر  كورونا 
مت بف�سل خطة االإنعا�س االقت�سادي 
و�سع نظام موؤ�س�ساتي  واإعادة النظر 

يف قوانني بع�س القطاعات.
جار  العمل  اأن  بلميهوب،  واأو�سح   
من اأجل اإمتام املرحلة االأوىل من خطة 
 " االإنعا�س االقت�سادي واالجتماعي، 
اإىل و�سع نظام موؤ�س�ساتي  تو�سلنا 
كامل مبرا�سيم جديدة وقوانني جديدة 
كانت  التي  القطاعات  بع�س  يف 
مهم�سة من قبل واأ�سبحت قطاعات 
اإىل  و�سلنا  ذاتها  يف  قائمة  وزارية 
تعديلها  50 مر�سوما و10 قوانني مت 

."
االقت�سادي  االإنعا�س  خطة  وع��ن 
اإنها  بلميهوب  ق��ال  واالجتماعي، 
اأولها  م�ستويات  ثاثة  يف  تتمحور 

ا�ستعجايل يت�سمن اإجراءات تنظيمية 
قانونية وتنظيمات موؤ�س�ساتية ال بد 
وكذا  وق��ت،  اأق��رب  يف  اتخاذها  من 
للمرور  اآليات   و�سع  يف  التفكر 
للمرحلة الثانية املتعلقة باالإ�ساحات 
التي �ستكون كبرة وعميقة وهو ما 
اأما   ، و2022   2021 يف  �سيكون 
 2024 يف  ف�ستكون  الثالثة  املرحلة 
على  للح�سول  �سنوات  ثاث  بعد 

النتائج وتقييمها .
بلميهوب  ���رشي��ف  حممد  ون���وه   
لا�ستثمار،  املوحد  ال�سباك  باأهمية 
اأجل حل  الذي يعول عليه كثرا من 
كانت  التي  البروقراطية  امل�ساكل 
توؤرق امل�ستثمرين يف اجلزائر، موؤكدا 
هذا  يف  االأول  الوزير  تعليمات  اأن 
فتح  وجوب  على  ت�سدد  اخل�سو�س 

ال�سباك قبل نهاية العام اجلاري.

اخل�سو�س"اأهداف  ه��ذا  يف  وق��ال   
امل�ستثمرين  الأن  كبرة  ال�سباك 
وعدم  البروقراطية  من  يعانون 
على  �سواء  االإدارات  بني  التن�سيق 
ودور  املحلي  امل��رك��زي  امل�ستوى 
كل  اإمت����ام  يف  يتمحور  ال�����س��ب��اك 
لكل  والقانونية  االإدارية  االإجراءات 

امل�ستثمرين " .
ي�سر  العمل  اأن  بلميهوب  واأك��د   
تب�سيط  اأج��ل  من  م��وازي  ب�سكل 
للم�ستثمرين  االإداري���ة  االإج���راءات 
باالإ�سافة  لل�سباك،  الو�سول  قبل 
اأ�سا�سية  تعترب  التي  الرقمنة  اإىل 
على  �سيتوفر  الذي  ال�سباك  لعمل 
بالقطاعات  اخلا�سة  املعطيات  كل 
املعنية باال�ستثمار من بناء و�سناعة 

وا�ستثمار وال�رشائب واجلمارك .
ق/و

مباحثات جديدة حول م�شروع �أنبوب 
�لنفط بني نيجرييا و�جلز�ئر

اخلارجية،  ال�سوؤون  وزي��ر  حت��ادث 
نظره  م��ع  ب���وق���ادوم،  ���س��ربي 
هام�س  على  اأبوجا  يف  النيجري، 
م�ساركته يف الدورة ال� 47 ملجل�س 
التعاون  منطقة  خارجية  وزراء 

االإ�سامي.
على  تغريدة  يف  بوقادوم  واأ�سار 
ح�سابه الر�سمي مبوقع “توير” اإىل 
حيث  مثمرة،  كانت  املحادثات  اأن 
الثنائية  العاقات  تعزيز  اإىل  تطرقا 
قيد  اال�سراتيجية  امل�ساريع  وتنفيذ 

التطوير حاليا.
حول  املناق�سات  مت��ح��ورت  كما 
لل�سحراء  العابر  ال�رشيع  الطريق 
الذي يربط الغو�س باجلزائر، وخط 
اأنبوب النفط بني البلدين، باالإ�سافة 
وكابل  ���س��اران  اأنابيب  خط  اإىل 

االألياف الب�رشية.
اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  جانبه،  م��ن 
باده  مت�سك  اللقاء  خال  النيجري 
مع  امل�سركة  امل�ساريع  بتنفيذ 
ال�رشيع  الطريق  �سيما  ال  اجلزائر، 
يربط  ال���ذي  لل�سحراء  ال��ع��اب��ر 

الغو�س باجلزائر.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اجلزائر اتفقت 
مع نيجريا �سنة 2002 على اإن�ساء 
الذي  لل�سحراء  العابر  الغاز  اأنبوب 
كيلومرا   4128 نحو  طوله  يبلغ 
 10 بنحو  حينها  ق��درت  بتكلفة 
اإىل  الغاز  مليارات دوالر، لت�سدير 
ي�ستهدف  حيث  االأوروبية  ال�سوق 
نقل 30 مليار مر مكعب من الغاز 

النيجري �سنويا نحو اأوروبا.
ق/و

توجيه �أزيد من �ألف �إعذ�ر لأ�شحاب 
�ملتاجر �ملخالفة لالإجر�ء�ت �لوقائية

والي��ة  اأم���ن  م�سالح  وج��ه��ت 
الأ�سحاب  اإعذارا   1191 اجلزائر 
املخالفة  التجارية  امل��ح��ات 
التي  واالإج�����راءات  للقواعد 
فرو�س  ملواجهة  اتباعها  يجب 
تنفيذ  "مع   19 "كوفيد  كورونا 
حمات   209 ل�  الفوري  الغلق 
خمالفة  حقها  يف  ثبت  جتارية 
كما  الوقائية،  االإج���راءات  هذه 
اأكده يوم االأحد بيان من م�سالح 
ذات  واأو�سح  الوطني.  االأم��ن 
والية  اأم��ن  م�سالح  اأن  البيان 
عرب  اأح�ست  قد  كانت  اجلزائر 
االخت�سا�س  اأق��ال��ي��م  خمتلف 
للمتاجر  مراقبة  عملية   6924

يف  وذل��ك  امل��ح��ات  وخمتلف 
ملختلف  الرقابة  تعزيز  اإط���ار 
وال�سهر  التجارية  الن�ساطات 
اأ�سحابها  تطبيق  م��دى  على 
ملختلف التدابر الوقائية ملواجهة 
. وج��رت  ف��رو���س ك���ورون���ا 
ذات  --ي�سيف  املراقبة  عمليات 
نفذته  االأول  �سقني  يف  البيان-- 
م�سالح االأمن املنفردة حيث بلغ 
يف  مراقبة  عملية   1915 عددها 
حني مت حتقيق 536 عملية مراقبة  
يف ال�����س��ق ال��ث��اين م��ن ط��رف 
م�سالح االأمن الوطني يف �سكل 

جلان خمتلفة .
ق/و
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لوؤي ي
-------------------

وو�سف رئي�س حركة جمتمع 
ال�سلم، عبد الرزاق مقري، ما 
باحلملة  اجلزائر  له  تتعر�س 
عماء  ي�سنها  التي  امل�سعورة 
بعد  واملاأجورون  اال�ستعمار 
الربملان  لائحة  ا�ستنكارنا 

االأوربي.
ح�سابه  يف  مقري  واأ���س��ار 
"فاي�سبوك"،  على  الر�سمي 
ب�سور  ت�سويه  حمات  اأن 
�سدنا  واأراجيف  فوتو�سوب 
دعونا  حني  وقع  ما  مثل  متاما 
اللغة  ا�ستعمال  جت��رمي  اإىل 
املوؤ�س�سات  يف  الفرن�سية 
�سيء  الر�سمية.  والوثائق 
حتى   .. املح�سلة  يف  جيد 
الذي  من  اجلزائريون  يعرف 
ي��وج��ع خم��ط��ط��ات ال��ق��وى 
الفرن�سية  اال�ستعمارية 

والغربية واأذيالهم عندنا.
جبهة  ح���زب  اأع����رب  ك��م��ا 
ال��وط��ن��ي عن  ال��ت��ح��ري��ر 
"ا�ستيائه" ملا جاء يف الائحة، 
عليه  اأق��دم  ما  اعترب  حيث  
"عما  االأوروب����ي  ال��ربمل��ان 
يف  �سافرا  وتدخا  مف�سوحا 
للجزائر"،  الداخلية  ال�سوؤون 
موؤكدا اأن هوؤالء النواب غاب 
كاملة  "دولة  اجلزائر  اأن  عنهم 
اإال  تخ�سع  ال  واأنها  ال�سيادة 
الإرادة �سعبها احلر وال تتلقى 

التعليمات من اأحد".
ه��وؤالء   اأن  احل��زب  واأ���س��اف 
النواب "ال ي�سمع لهم �سوت 
انتهاكات  من  يحدث  فيما 
ال�سحراء  يف  واع��ت��داءات 
باحلرج  ي�سعرون  وال  الغربية 
�سعب  معاناة  ا�ستمرار  من 
اأعزل ال يطلب اأكرث من تقرير 
عليه  تن�س  مثلما  م�سره 

لوائح االأمم املتحدة".

ت�شتهجن  �ملو�لة 
"�لتحر�شات"

التحرير  جبهة  حزب  واعترب 
"تدخا  ال��ائ��ح��ة  ال��وط��ن��ي 
الأدنى  يفتقد  وعما  �سافرا 
الدبلوما�سية  م��ق��وم��ات 
وح�سن اجلوار واحرام �سيادة 
الدول"، معربا يف ذات الوقت 
هذه  مثل  ب���اأن  "ثقته"  ع��ن 
"التحر�سات لن تنجح اأبدا يف 
االجتماعي  االن�سجام  زعزعة 
امل�سا�س  يف  وال  اجلزائر  يف 
بثقة اجلزائريني يف موؤ�س�سات 

التجديد  وم�سار  دولتهم  
واالإ�ساح الذي يقوده رئي�س 
بتعديل  وت��وج  اجلمهورية 
الد�ستور يف الفاحت من نوفمرب 

."2020
التجمع  ع��رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي عن 
وا���س��ت��ه��ج��ان��ه  "تنديده 
حيال  ال�سديد"  وا�ستغرابه 
و�سفها  ال��ت��ي  ال��ائ��ح��ة 
وادع��اءات  واهية  ب�"مزاعم 
باطلة، موؤكدا "رف�سها �سكا 

وم�سمونا".
كما اأكد التجمع اأن هذا النوع 
اأن  �ساأنه  من  التدخات  من 
بني  العاقات  �سفو  "يعكر 
اجل��زائ��ر واالحت���اد االأوروب���ي 
�سفات  من  �سفة  باعتباره 
�رشب  وحم���اوالت  التعدي 
به  تنعم  ال��ذي  اال�ستقرار 
بادنا مقارنة بعدد من الدول 

االأوروبية بحد ذاتها".
الائحة،  ذات  وبخ�سو�س 
الوطني  البناء  حركة  �سجلت 
حماوالت  من  الكبر  "قلقها 
ال�ساأن  يف  املتكررة  التدخل 
حيث  للجزائر"،  ال��داخ��ل��ي 
اأو ت�رشف  "اأدانت كل موقف 
مي�س بال�سيادة الوطنية من اأي 
دعوتها  جمددة  كانت"،  جهة 
الوطنية  اجلبهة  "متتني  اإىل 
الوطني  االن�سجام  ومتا�سك 
من  اجلزائر  حت�سني  اأجل  من 
الواقعة  واملخاطر  التهديدات 
م�سار  وا�ستكمال  واملتوقعة 
وتاأمينه  الوطني  التحول 

باإ�رشاك اجلميع".
واأ�سار احلزب يف ذات ال�سياق 
بالربملان  حريا  "كان  اأنه   اإىل 
الئحة  ي�سدر  اأن  االأوروب��ي 
االإرهابية  بالتهديدات  تندد 
وطننا  لها  يتعر�س  ال��ت��ي 
املتو�سط  بحرة  وباالأكيد 

عمليات  خ��ال  م��ن  عموما 
ال��ف��دي��ة واإط�����اق ����رشاح 
حترمها  وال��ت��ي  االإره��اب��ي��ني 

القرارات الدولية".
حزب  ا�ستنكر  جهته،  م��ن 
ت�سمنته  ما  ال�سعب  �سوت 
من  االأوروبي  الربملان  الئحة 
وتهجم  واف��راءات  "اأكاذيب 
بنية  اجل��زائ��ر  على  ���س��ارخ 
�سوؤونها  يف  للتدخل  مبيتة 
حتت غطاء الدفاع عن حقوق 
االإن�سان"، معربا عن "رف�سه" 
وللتقارير  الائحة   مل�سمون 
الدورية املغلوطة التي حتاول 
اجلزائريني  عزمية  من  النيل 
امل�سي قدما  قيادة و�سعبا يف 

نحو بناء دولة موؤ�س�سات".
ال�سعب  �سوت  حزب  ودع��ا 
اإىل  االأوروب��ي��ني  الربملانيني 
"التحلي باجلراأة الكافية وعدم 
املغلوطة عن  التقارير  ا�ستقاء 
ال  معروف  لوبي  عرب  اجلزائر 
والتوجه  لبادنا"  اخلر  يريد 
من  م��واق��ف  "اتخاذ  ن��ح��و 
االنتهاكات املغربية املتوا�سلة 
ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ح��راء  يف 
التي  اليومية  والتجاوزات 
ال�سحراويون  اإخواننا  يدفع 
االنتهاكات  وك���ذا  ثمنها، 
ال�سعب  ع��ل��ى  امل��م��ار���س��ة 
حماولة   ب��دل  الفل�سطيني 
اجلزائر  على  الو�ساية  فر�س 
وكاأنهم مل ي�ستوعبوا بعد اأنها 
دولة دميقراطية م�ستقلة وذات 

�سيادة".
�أهد�فها غري بريئة

الوطني،  االإ���س��اح  حركة 
اأع��رب��ت ه��ي االأخ����رى عن 
ورف�سها  "ا�ستهجانها 
التي  لائحة   ال�سديدين" 
جيو�سيا�سية  اأجندة  "تخدم 
للجزائر"،  معادية  تقليدية 

عن  البعد  كل  "بعيدة  وهي 
املو�سوعية،  مقت�سيات 
يف  م�سداقيتها  ي�رشب  ما 
اأهدافها  ويف�سح  ال�سميم، 
املرحلة  هذه  يف  الربيئة  غر 
اإقليمية  ت�سهد تطورات  التي 
برزت خالها  مقلقة،  ودولية 
بت�رشيحات  اجلزائر  مواقف 
تنت�رش  وهي  بقوة  رئي�سها 
العامل  يف  العادلة  للق�سايا 
ق�سيتي  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
فل�سطني وال�سحراء الغربية".
قالت  امل�ساألة،  نف�س  وح��ول 
اإن  الوطني  ال��وف��اق  حركة 
اإىل  حاجة  يف  "لي�ست  اجلزائر 
درو�س"، مربزة  اأن ت�سحياتها 
يف ثورة التحرير املظفرة، و ما 
مواجهة  خال  وحدها  قدمته 
"قاعدة  لها  �سكلت  االإرهاب 
حية ل�سون و�سمان احلريات 
واجلماعية"،  الفردية  واحلقوق 
م�سيفة اأن "الربملان االأوروبي 
من  بجملة  اأخ��رى  مرة  يطل 
ما  بخ�سو�س  التنبيهات 
واحلقوق  باحلريات  ي�سميه 
وه��و االأ���س��م واالأع��م��ى عن 
حلقوق  اخلطرة  االنتهاكات 
االإن�سان هنا وهناك يف اأ�سقاع 
ذلك  على  اأدلة  وال  املعمورة، 
الغربية  ال�سحراء  يف  يقع  مما 
لاحتال  املف�سوح  والتحيز 
امل��غ��رب��ي، ن��اه��ي��ك ع��ن حق 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

اأر�سه املغت�سبة".
املنظمة  اأعربت  جانبها،  من 
اجل��زائ��ري��ة ل��ل�����س��ب��اب عن 
لائحة  ب��سدة  "ا�ستنكارها 
االأوروبي" واعتربتها  الربملان 
ال�سوؤون  يف  �سافرا  "تدخا 
تخدم  وال  للجزائر  الداخلية 
االأمن واال�ستقرار يف املنطقة 

املغاربية واملتو�سطية.

هاجمت �أحز�ب �شيا�شية ومنظمات مبا ت�شمنته لئحة �لربملان �لأوروبي ب�شاأن حقوق �لإن�شان يف �جلز�ئر معتربة �إياها 
�جلز�ئر". ب�شيادة  "م�شا�شا 

"�للهجة �حلاقدة" وتدين ب�شدة �خلارجية ت�شتنكر 

م�شمون لئحة �لربملان �لأوروبي 
حتمل �إهانات �شد �جلز�ئر

الئحة  ب�سدة  اجل��زائ��ر  اأدان���ت 
و�سع  حول  االأوروبي  الربملان 
اجلزائر،  يف  االإن�سان  حقوق 
موؤكدة اأن "م�سمونها امل�سكوك 
من  "جملة  يف  يتلخ�س  فيه" 
االإ���س��اءات واالإه��ان��ات �سد 
وموؤ�س�ساته  اجلزائري  ال�سعب 
وكذا الدولة اجلزائرية"، ح�سب 
ما اأفاد به بيان لوزارة ال�سوؤون 

اخلارجية.
ال��ربمل��ان  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 
احلق  لنف�سه  اأعطى  االأوروبي 
الإج��راء  وفقا  ي�سدر،  اأن  يف 
اأقل  ب���"امل�ستعجل"  ي�سمى 
م�سكوك  باأنه  عنه  يقال  ما 
ب�ساأن  ج��دي��دة  الئ��ح��ة  ف��ي��ه، 
يتلخ�س  اجلزائر  يف  الو�سع 
حمتواها املتحامل يف جملة من 
حق  يف  واالهانات  االإ�ساءات 
وموؤ�س�ساته  اجلزائري  ال�سعب 

والدولة اجلزائرية".
تدين  امل�سدر"  ذات  واأ�ساف 
الائحة  ه��ذه  ب�سدة  اجل��زائ��ر 
�سوى  عنها  يرتب  لن  التي 
مع  اجلزائر  بعاقات  امل�سا�س 
اأن  يف  االأوروب��ي��ني،  �رشكائها 
تعزيز  اإىل  متيل  املوؤ�رشات  كل 
كنف  يف  وال��ت��ع��اون  احل���وار 

الهدوء وروح امل�سوؤولية".
تكذب  ال��ظ��روف،  ه��ذه  ويف 
من  ق��در  اأق�سى  مع  اجل��زائ��ر 
االتهامات  جملة  االزدراء 
ردهات  يف  املتداولة  الباطلة 
متت  والتي  االأوروب��ي  الربملان 

ترجمتها يف ن�س هذه الائحة 
االأخرة.

احلاقدة  اللهجة  ت�ستنكر  كما 
والتي ت�سوبها روح اال�ستعاء 
عن  اأب��ان  ال��ذي  الن�س  لهذا 
للحقبة  املمتد  الدفني  العداء 
اال�ستعمارية الذي تكنه بع�س 
لل�سعب  االأوروبية  االأو�ساط 
ال�سيادية"،  وخلياراته  اجلزائري 

ح�سب ذات البيان.
ه��ذا  اجل���زائ���ر، يف  وت���ذك���ر 
عاقات  تقيم  "باأنها  ال�سياق، 
على  االأوروبيني  �رشكائها  مع 
يف  امل�ساواة  مبادئ  اأ�سا�س 
املتبادل  واالح���رام  ال�سيادة 
ال�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم 
اأنه  موؤكدة  لاآخر"،  الداخلية 
اأي  تدخات  قبول  ميكنها  "ال 
ولو  حتى  اأوروبية  موؤ�س�سة 
�سوؤونها  يف  منتخبة  كانت 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ه��ذه ال�����س��ورة 

املرفو�سة".
�ساأن  من  كان   " البيان،  ويختم 
مثرة  تكون  اأن  الوثيقة  هذه 
به  تعج  م��ا  ل��وال  لل�سحك 
وخبيثة  خطرة  ادع��اءات  من 
اأطلقها  باطلة  وات��ه��ام��ات 
ال�سلطات  �سد  ب��رمل��ان��ي��ون 
اجلزائرية، تراوح بني االعتقال 
التعذيب  واأع��م��ال  التع�سفي 
اأع�ساء  �سد  ارتكابها  املزعوم 
االأجهزة  اعتقلتهم  احلراك  من 

االأمنية" .
لوؤي ي

بن بوزيد يتوقع �نخفا�شا يف عدد �إ�شابات كورونا ويطمئن:

�جلي�س هياأ من�شاآت جمهزة 
وم�شت�شفيات لحتو�ء �لوباء

توقع وزير ال�سحة وال�سكان 
امل�ست�سفيات،  واإ����س���اح 
يف  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
انخفا�س  اإذاعية  ت�رشيحات 
بفرو�س  االإ���س��اب��ة  ن�سبة 
كورونا يف الباد خال االأيام 

املقبلة.
وبعث الوزير بر�سالتي طماأنة 
ب��اأن  الوطني  ال��ع��ام  ل��ل��راأي 
درا�سة  حاليا  جتري  م�ساحله 
العلمي  املجل�س  بالتن�سيق مع 
اللقاح  الختيار  التلقيح  وجلنة 
املنا�سب للجزائريني. وملخ�س 
اأن  م��ف��اده  الثانية  الر�سالة 
قد  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
من�ساآت  وهياأ  اإج��راءات  اتخذ 
تابعة  وم�ست�سفيات  جمهزة 
الح��ت��واء  ج��اه��زة  للجي�س 
عدد  تزايد  حالة  يف  ال��وب��اء 
وزي��ر  ويتوقع  االإ���س��اب��ات. 
واإ�ساح  وال�سكان  ال�سحة 

ن�سبة  انخفا�س  امل�ست�سفيات، 
االإ�سابة بفرو�س كورونا يف 
الباد خال االأيام املقبلة، حيث 
ال�سدد:"اجلزائر  هذا  يف  قال 
اجلاري  االأ�سبوع  �ستك�سف 
عن املخرب الذي �ستقتني منه 
لكوفيد19-".  امل�ساد  اللقاح 
بن  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
خمرب   200 ثمة  :"اإنه  بوزيد 
هذا  اإن��ت��اج  على  ي�ستغلون 
خمربا   40 ومنهم  ال��ل��ق��اح  
اأما  امل�سعى  هذا  يف  متقدما 
عدد املخابر االأكرث تقدما فقد 
خمابر   10 ال�ساعة  حلد  بلغ 
5 خمابر و�سلت  اأو   4 ومنهم 
واأ�ساف  الثالثة".  املرحلة  اإىل 
اجلزائر  تعمل   ": بوزيد  بن 
املخابر  بهذه  االت�سال  على 
عن طريق املخابر يف حد ذاتها 

وكذا عن طريق ال�سفارات"
لوؤي ي
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�لإبقاء على �حلدود مع �جلز�ئر مفتوحة مهما كانت 
�لظروف

لوؤي/ي
------------------

رده  يف  امل�سي�سي  واأك���د 
يف  النواب  مداخات  على 
املخ�س�سة  العامة  اجلل�سة 
ميزانية  م�رشوع  يف  للنظر 
امليزان  وم�����رشوع  ال��دول��ة 
االق��ت�����س��ادي وم�����رشوع 
 2021 ل�سنة  املالية  قانون 
اأن  ال��ت��ون�����س��ي  ب��ال��ربمل��ان 
م�����س��ر ت��ون�����س ول��ي��ب��ي��ا 
واجلزائر هو م�سر م�سرك.
ول��اإ���س��ارة ف���اإن احل���دود 
ما  تون�س  م��ع  اجل��زائ��ري��ة 
�سهر  م��ن��ذ  مغلقة  ت���زال 
بداأ  حني  يف  املا�سي  مار�س 
اأ�سبوعني  منذ  م�سافرون 
تون�س  بني  احل��دود  بعبور 
فتحها  اأعيد  التي  وليبيا 
اأ�سهر  �سبعة  دام  اإغاق  بعد 

وب��اء  تف�سي  خلفية  على 
اأ�سفر  ال��ذي  كوفيد19- 
اجتماعية  ت��داع��ي��ات  ع��ن 
واق��ت�����س��ادي��ة وا���س��ع��ة 

لنطاق. ا
نهاية  احل���دود  اإغ���اق  ومت 
االإجراءات  اإطار  يف  مار�س 
تف�سي  من  للحد  املتخذة 

امل�ستجد،  كورونا  فرو�س 
م��ا اأع����اق ح��رك��ة م��ئ��ات 
الذين  والتون�سيني  الليبيني 
احلدود. جانبي  بني  يتنلقون 

قال رئي�س �حلكومة �لتون�شية ه�شام �مل�شي�شي �أم�س �إنه تقرر �لإبقاء على �حلدود مع �جلز�ئر وليبيا مفتوحة مهما كانت 
�لظروف.

رئي�س �حلكومة �لتون�شية يك�شف:

 

�لنظر  �إعادة  بعد  �إجر�ء�ت   5
يف توقيت �لدر��شة جمدد�  

اتخذت وزارة الربية الوطنية قرارا من خال مديرية التعليم الثانوي 
��دداً  جمجُ الدرا�سة  توقيت  خاله  من  تكيف  والتكنولوجي،  العام 
باملوؤ�س�سات الربوية التي تعمل بنظام الدوامني، خا�سة تلك التي جتد 

�سعوبة يف التحاق التاميذ.
واأو�سحت م�سالح التمدر�س، يف تعليمة اإىل مديري موؤ�س�سات الربية 
والتعليم للطورين املتو�سط والثانوي، باأنه تقرر اإعادة تكييف توقيت 
الدرا�سة باملوؤ�س�سات التعليمية ب�سبب انعدام النقل املجُعلق بقرار منذ 8 
نوفمرب. واأ�سافت التعليمة نف�سها، باأنه بعد عقد عدة جل�سات للت�ساور 
الإيجاد احللول املنا�سبة، مت االتفاق على العمل بخم�سة اإجراءات، اأولها 
مع  و"اأو2"  "اأو1"  جمموعتني  اإىل  املعنية  املوؤ�س�سات  تاميذ  تفويج 
تربوية،  جمموعة  اأو  تربوي  فوج  لكل  بيوم  يومًا  بالتناوب  الدرا�سة 
وبرجمة ع�رش ح�س�س يف اليوم، مبعدل 6 ح�س�س �سباحا و4 ح�س�س 
اأين  اخلمي�س  با�ستثناء  واالأربعاء،  والثاثاء  واالإثنني  االأحد  اأيام  م�ساء، 
يتم برجمة 5 ح�س�س �سباحا و5 ح�س�س اأخرى م�ساء، واعتماد يومني 
ون�سف درا�سة لكل جمموعة يف االأ�سبوع، وذلك ق�سد تثبيت التوقيت 

االأ�سبوعي للتلميذ ولاأ�ستاذ على حد �سواء.
لوؤي/ي

على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية �لتي تعمل بدو�مني

"كناب بنك" يقتحم جمال �ل�شريفة 
�لإ�شالمية باإطالق وكالة خا�شة

يف  تخ�س�سة  مجُ وكالة  واالحتياط،  التوفر  �سندوق  يطلق  اأن  ينتظر 
وقت  يف  االإ�سامية،  ال�سرفة  ل�سوابط  املطابقة  املالية  املعامات 
ت�سعى فيه احلكومة اإىل ا�ستقطاب املوارد املالية و�سّخها يف االقت�ساد 

من خال توظيف االأدوات التي ت�ستجيب للطلب.
ومن املنتظر اأن يد�سن وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان رفقة م�سوؤويل 
والتي  �سطاوايل،  مدينة  الوكالة ومقرها  هذه  الثاثاء،  غدا  ال�سندوق، 
خمتلف  ي�سمل  "كناب"  لبنك  �سامل  عمل  برنامج  �سمن  تندرج 
االإ�سامية،  ال�سرفة  يدمج  �سامل  مايل  لنظاٍم  للتاأ�سي�س  الواليات 
هذا  اأمام  املجال  فتحت  و�سبابيك  نوافذ  جمرد  من  اأكرث  اإىل  لتتحول 
ال�سنف من ال�سرفة لاقراب ب�سكل وا�سع من املواطنني واإدماجهم 
"بنك كناب" قد حت�سلت  البنكي احلديث. وكانت موؤ�س�سة  النظام  يف 
على اعتماد خدماتها يف هذا النظام امل�رشيف من هيئة الفتوى ال�رشعية، 
البنكية  املعامات  حول  التكوين  الإطاق  فر�سًة  املنا�سبة  و�ستكون 
مفتوح  ف�ساء  اإىل  التوفر  �سندوق  متحف  حتويل  خال  من  واملالية، 
التوفر  مثل  امل�سائل،  خمتلف  على  لاإطاع  والتاميذ  الطلبة  اأمام 
واالحتياط، ليكون �سلوكًا وطنيًا مازمًا للفرد لي�ساهم يف تنمية املوارد 
فقد  للتذكر،  ال�سعبة.  الظروف  ملواجهة  الوطنية  املالية  البنية  منها 
لثمانية  بالت�سويق  الوطنية  البنوك  بقيام  الرخي�س  اجلزائر  لبنك  �سبق 
منتجات م�رشفية اإ�سامية جديدة، ويتعلق االأمرب� 8 منتجات م�رشفية 
اال�ست�سناع،  االإج��ارة،  امل�ساركة،  امل�ساربة،  املرابحة،  منها  اإ�سامية 
تعبئة  يف  امل�ساهمة  بهدف  وذلك  اال�ستثمار،  وودائع  الودائع  ح�سابات 
وبالتحديد  البنوك  خارج  املتداولة  ال�سيولة  �سخ  وخ�سو�سًا  االدخار 
ب�سكل  الر�سمية  ال�سوق  داخل  لي�سبح  املوازية  ال�سوق  م�ستوى  على 

يعود بالفائدة حتما على االقت�ساد الوطني.
لوؤي/ي

فرق مر�قبة يف 48 ولية للتبليغ عن �أي زيادة غري قانونية
العجائن  بع�س  اأ�سعار  �سجلت 
ارتفاعا يف على الرغم من مرور 
وزارة  تاأجيل  على  اأ�سبوعني 
اخلا�س  ال��دع��م  رف��ع  ال��ت��ج��ارة 
"ال�سميد"  ال�سلب  بالقمح 
املتخ�س�سة  للم�سانع  واملوجه 

العجائن. �سناعة  يف 
ل�سبط  العام  املدير  ويعرف 
وت��ن��ظ��ي��م االأ����س���واق ب���وزارة 
ت�رشيح  يف  قلي  �سامي  التجارة 
الأ�سعار  ارت��ف��اع  بت�سجيل  له 
العجائن  من  العامات  بع�س 
ارتفاعا  عرفت  التي  الغذائية 
للكيلوغرام  دج   10 اإىل   5 ب�
م�سرا  كلها"  لي�ست  ل��ك��ن  
ال��ذي��ن  ال�����س��ن��اع��ي��ني  اأن  اإىل 
اخلا�سة  باأموالهم  ي�ستوردون 

يعد  ال���ذي  ال�����س��ل��ب  ال��ق��م��ح 
الدقيق  ل�سناعة  االأولية  املادة 
هذا  �سعر  يحددون  والعجائن 
باحل�سبان  اآخذا  الغذائي  املنتوج 
�سوق  يف  احلبوب  هذه  اأ�سعار 
تناهز  )التي   الدولية  البور�سة 

للطن(. اأورو   212 حاليا 
اأن  ذات���ه  امل�����س��وؤول  اأك���د  كما 
تطبيق  الحرام  ت�سعى  الوزارة 
الدولة  حددتها  التي  االأ�سعار 
اأن  م�سيفا  امل��دع��م��ة  ل��ل��م��واد 
عرب  امليدان  يف  موزعة  "فرقنا 
48 والية من اأجل �سمان تطبيق 
عن  والتبليغ  ال�سارية  االأ�سعار 

قانوين". غر  ارتفاع  اأي 
فرع  اأن  ذات��ه  امل�سوؤول  وتابع 
للعجائن  الغذائية  ال�سناعات 

وال�����س��م��ي��د ع�����رف ب��ع�����س 
يف  �سدر  اأن  بعد  "االختاالت" 
املر�سومني  االأخر  �سبتمرب  �سهر 
)رق��م  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ري��دة  يف 
عن  الدعم  برفع  املتعلقني   )52
املوجهني  وال�سلب  اللني  القمح 
من  اأخ���رى  ن����واع   اأ ل�سناعة 
والعجائن  القمح  و�سميد  الدقيق 

والك�سك�س. الغذائية 
ذات  -ي�����س��ي��ف  ال��ق��رار  وه���و 
امل���ت���ح���دث- ال�����ذي ات��خ��ذه 
مما  غ��رة  ح��ني  على  املتعاملون 
ال�سوق،  يف  ا�سطراب  اإىل  اأدى 
اأن "االأمور قد عادت  م�سرا اإىل 
الوزارة  اأعلنت   ملا  طبيعتها  اإىل 
عن  ي��وم��ا  ع�����رش  خم�سة  م��ن��ذ 
اإىل  املر�سوم  هذا  تطبيق  تاأجيل 

حمدد". غر  تاريخ 
ننا اأقررنا مرحلة  واأ�ساف  قلي "اأ
�رشيان  قبل  اإ�سافية  انتقالية 
معتربا  املر�سوم"،  هذا  مفعول 
�رشورية  كانت  املرحلة  هذه  اأن 
م��ن اأج���ل ت��و���س��ي��ح االإج����راء 
مع  املهنيني  واإ�رشاك  التنظيمي 
املنتظم  التموين  على  ال�سهر 

. ق لل�سو
�سبط  م�����س��وؤول  ح��ر���س  كما 
املواطنني  طماأنة  على  االأ�سعار 
ال�سميد  ت��وف��ر  "بخ�سو�س 
ال�سوق"،  يف  وم�����س��ت��ق��ات��ه 
يف  املتداولة  املعلومات  مفندا 
حول  االجتماعية  ال�سبكات 

املواد. هذه  ندرة 
لوؤي/ي

�ملنظمة �جلز�ئرية للبيئة و�ملو�طنة تدين ب�شدة لئحة �لربملان �لأوروبي 
حول و�شع حقوق �لإن�شان باجلز�ئر

للبيئة  اجلزائرية  املنظمة  اأدانت 
الئحة  لها،  بيان  يف  واملواطنة 
الربملان االأوروبي حول و�سعية 
وا�سفة  باجلزائر  االإن�سان  حقوق 
الذي  امل�سني  ب�"ال�سلوك  اإياها 
ال�سديد،  والغل  احلقد  يرجم 
على  الدوائر  هاته  حتمله  الذي 

اجلزائر".
تلقت  "املنظمة  اأن  وذك��رت   
هذه  م�سمون  �سديد  با�ستغراب 
"تدخل  تعترب  التي  الائحة، 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  �سافر 
"هذا  اأن  م��ن��وه��ة   ،" ل��ل��ب��اد 
على  التهجم  وه��ذا  التحامل 
م�سمى  حتت  الوطنية،  ال�سيادة 
تطاول  اإال  ماهو  التعبر،  حرية 

اجلزائري  وال�سعب  الدولة  على 
" . ته. �س�سا وموؤ

بيان  �سدد  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
للبيئة  اجل��زائ��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
رئي�س  وقعه  الذي  واملواطنة، 
�سفيان  ال�سيد  الوطني  املكتب 
ع���ف���ان، ب����اأن اجل���زائ���ر دول���ة 
منتخب  برئي�س  حتظى  مدنية 
وم��وؤ���س�����س��ات م��دن��ي��ة، ت��وؤدي 
الد�ستور  اإىل  ا�ستنادا  دوره��ا 
ب��امل��ق��اب��ل ت��ل��ت��زم امل��وؤ���س�����س��ة 
ل�ساحياتها  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الد�ستور  يف  عليها  املن�سو�س 
االدع��اءات  م�ستنكرة  اأي�سا، 
واالتهامات  واخلبيثة  اخلطرة 
"..تلك  من  ال�سادرة  الباطلة 

فتئت  ما  التي  احلاقدة  الدوائر 
يف  وت�سطاد  الفر�س  تتقن�س 
�سمومها  لبث  العكرة  امل��ي��اه 
احلبيب..". وطننا  على  واأحفادها 
للبيئة  اجلزائرية  املنظمة  واأنهت 
"بتجديد  بيانها،  وامل��واط��ن��ة 
وال��احم��دود  الكامل  دعمها 
والوقوف  للباد،  العليا  للقيادة 
ت�سول  م��ن  ل��ك��ل  ب��امل��ر���س��اد 
على  ي��ت��ط��اول  اأن  نف�سه  ل��ه 
جزائر  وعلى  الوطنية  ال�سيادة 
���رشورة  واإىل   ، ال�سهداء.." 
ال�سفوف  وتوحيد  "التجنيد 
الأن  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث 
املناورات  هذه  مثل  من  الهدف 
اأمنها  ���رشب  اجل��زائ��ر  الأع���داء 

هذه  يف  خا�سة  وا�ستقرارها، 
ال�سعب  فيها  اختار  التي  املرحلة 
للجزائر  التاأ�سي�س  اجل��زائ��ري 
اجل��دي��دة م��ن خ���ال د���س��ت��ور 
احلقوق  تو�سيع  يكر�س  جديد 
التي  للمواطنني  واحل��ري��ات 

اجلزائري". ال�سعب  بها  طالب 
الربملان  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
اخلمي�س  يوم  تبنى  االأوروب��ي 
ا�ستنادا  ملزم  غر  طارئا  قرارا 
من  جمموعة  بها  تقدم  لائحة 
تتحدث  االأوروب��ي��ني  ال��ن��واب 
يف  االإن�سان  حقوق  تدهور  عن 

اجلزائر.
                    عماره بن عبد الله

مهدد�ن بـ8 �شنو�ت �شجنا و4 �شنو�ت يف تهم ف�شاد ثقيلة

العا�سمة حماكمة  اجلزائر  ق�ساء  مبجل�س  االأوىل  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
وال�سعيد  عبا�س  ولد  جمال  الوطني  للت�سامن  ال�سابقني  الوزيرين 
 3 على  بناء  عبا�س  ولد  ويتابع  املقبل.  دي�سمرب   6 تاريخ  اإىل  بركات 
 ،2001،2002 �سنوات  حول  الق�سائية  بال�سبطية  خا�سة  حما�رش 
متويل  عملية  تخ�س  كربى  مبالغ  بتحويل  قام  اأنه  تبني  اأين  و2003، 
جمعيات غر حكومية. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذه الق�سية يتابع فيها 
العام  االأمني  راأ�سهم  على  متهما   21 وبركات،  عبا�س  ولد  جانب  اإىل 
لوزارة الت�سامن و09 مدراء تنفيذيني بذات الوزارة باالإ�سافة اإىل عدة 
اآيل دون  اإعام  1200 جهاز  اإطارات، حيث قام خال هذه املدة ب�رشاء 
اللجوء اإىل قانون ال�سفقات. كما قام جمال ولد عبا�س باإبرام �سفقات 
املدر�سي يف  للنقل  4000 حافلة  "طاطا" الهندية ال�ستراد  مع �رشكة 
ال�سفقات،  جلنة  على  املرور  دون  الت�سامن،  بحافات  يعرف  ما  اإطار 
�سيدي  حمكمة  واأدان��ت  احلقيقية.  املبالغ  احلافلة  قيمة  جتاوزت  حيث 
احممد بالعا�سمة يف ال�16 من �سهر �سبتمرب املا�سي، جمال ولد عبا�س 
ب�8 �سنوات �سجنا نافذا و4 �سنوات حب�سا نافذا للوزير االأ�سبق ال�سعيد 
بركات، كما األزمتهما بتعوي�س اخلزينة العمومية مبليون دينار جزائري.                                                                     
                                                                                           لوؤي/ي

تاأجيل ق�شية ولد عبا�س وبركات 
�إىل 6 دي�شمرب

من �ملنتظر �أن يد�شنها وزير �ملالية ببلدية �شطاو�يل
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�شوق �ملالح .. فو�شى، قمامة يف كل مكان، ��شتحو�ذ 
على �لطريق، و��شتياء �ملارة

�إعد�د هادي  ��شتطالع من 
�أيت جودي

---------------- 
ه����ذه ال��و���س��ع��ي��ة وق��ف��ت 
التحرير،  ج��ري��دة  عليها  
ال�سوق  اإىل  نزولها   خ��ال 
اال�ستف�سار،  ح��اول��ت  ذ  ،اإ
لها  التي  الظاهرة  هذه  عن 
املاح  ،و�سوق  وطني  بعد 
اأ�سواق  عن  فقط  يعتربعينة 
تعرف  التي   ، الوطن  واليات 
ما  وه���ذا  امل�سكلة،  نف�س 
الذين  التجار   عليه   اجمع 
تواجدنا  ،خال  معنا  حتدثوا 

. املذكور  املوقع  يف 
تفر�س  �ملو�زية  -�لتجارة 
للرقابة تام  وغياب  نف�شها 

اال�ستف�سار  البداية  اأردنا  يف 
ع��ن  ه��ذا امل��و���س��وع ،وم��ا 
من  ي���وم���ني  م��ن��ذ  ح����دث  
اأ�سحاب  ب��ني  ا�ستباكات 
امل����ح����ات، واأ����س���ح���اب 
اكت�سحت  التي  الطاوالت  
ممرا  اأ�سبح  حتى   ، الطريق 
خاله  م��ن  ميكن  ال  �سيقا 
بالك   ،فما  الراجلني  عبور 
احدهم   وق��ال   ، بال�سيارات 
ال��ط��اوالت   اأ���س��ح��اب  اأن  
هذه  يف   منطقهم  فر�سوا 
غ��ي��اب  ظ���ل  يف  ال�����س��وق، 
ومديرية  اأم��ن  من  ال��دول��ة  
كيف  ت�ساءلوا  ،و  للتجارة 
 ، ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  ي�سمحون  
وممار�سة  طاوالتها   بو�سع 
ال�رشعية  غر  التجارة  هذه 
ميار�سون  الذي  الوقت  يف   ،
باأطر  الن�ساط،  هذا  هم  فيه 
�سجل  على  بتوفرهم  قانونية 
ال�رشائب  وب��دف��ع  جت���اري،  
،حمملني  واال����س���راك���ات 
االأول  املقام  يف  امل�سوؤولية 
،مبا  املحلية   ال�سلطات  اإىل 
التي  التجارة  مديرية  فيها 
غر  م��ر  اأ وه��ذا   ، تتدخل  مل 
بع�س  ح�����س��ب   - م��ق��ب��ول  

من  طالبوا  الذين  التجار-  
وفر�س  التدخل  ال�سلطات 
الق�سية  ه��ذه   يف   القانون 
املوا�سلة  ميكن  ال  ن���ه  الأ  ،
موؤكدين   ، النحو  هذا  على 
اإىل   التوجه  ���رشورة   على 
���س��ل��وب  ال��رادي��ك��ايل،  االأ
الو�سع  لت�سوية  واالحتجاج 

.
 -جتار غري �شرعيني 

مبنح  �ل�شلطات  يتهمون 
لأ�شخا�س  �لرئي�س  حمالت 

بالتجارة لهم  لعالقة 
يرى  ال��ذي  الوقت  يف  ه��ذا  
ف��ي��ه جت���ار غ���ر ���رشع��ي��ني 
اأو  التحرير،  ا�ستجوبتهم 
غر  ل��ل��ت��ج��ارة  امل��م��ار���س��ني 
امل�سوؤولية  ،ان  ال�رشعية 
املحلية،  ال�سلطات  اإىل  تعود 
ل�سيا�سة  انتهاجها  ظل  يف 
ق�������س���اء ،  ال��ت��ه��م��ي�����س واالإ
عملية  يف  ال�سيما  والتميز  
وم�����س��ال��ة ت��وزي��ع  حم��ات 
ال��رئ��ي�����س، وق�����ال  اث��ن��ني 
امل��ح��ات،  ه���ذه  اأن  م��ن��ه��م 
وزع�����ت ب���ط���رق م��ل��ت��وي��ة 
ملفات  يداعهما  اإ من  برغم 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ،ل��ك��ن 
ال  اآخرين   الأ�سخا�س  منحت 
اأ�سا  بالتجارة  لهم   عاقة 
 ، يريد  انه  احدهم  واأ�ساف   ،
لكن  قانونيا  تاجرا  يكون  اأن 
بح�سب   – ترف�س  ال��دول��ة 
املمار�سات  بهذه   ، زعمه- 
يجدوا  ومل  وال��ت�����رشف��ات  
لتوفر   ، الطريقة  هذه  �سوى  
الكثر  ،الن  العي�س  لقمة 
م��ن��ه��م ي��ع��ي��ل��ون ع��ائ��ات 
ال�سلطات  داعيني  باأكملها،  
ليهم   اإ االلتفاتة  اىل  املحلية 
للعمل  حم���ات  وم��ن��ح��ه��م 
االأخرة  هذه  باعتبار    ، فيها 
اغ��ل��ب��ه��ا م��غ��ل��ق��ة ،ب��ال��رغ��م 
عليها  ال��دول��ة  ���رشف  م��ن 
م��ل��ي��ارات م��ن ال��دي��ن��ارات 

  . الإجنازها 
�ل�شرقة  ظاهرة  -��شتفحال 

�لفا�شدة �ملو�د  وبيع 
ه���ذا ال��و���س��ع ال��ك��ارث��ي 
ال�رشقة  ظاهرة  ليه  اإ ،ت�ساف 
ال�سوق،  يف  بقوة  املنت�رشة 
ك��م��ا ق���ال ب��ع�����س ال��ت��ج��ار 
املواطنني  م��ن   العديد  اأن 
 ، ال�رشقة  اإىل  يتعر�سون 
املعنية  اجلهات  حترك  اأن  دون 
ظ��اه��رة  اأن  اإال    ، ���س��اك��ن��ا 
ت��اأخ��ذ  ت���زال  ال   ، ال�����رشق��ة 
املوقع  هذا  يف  خطرة  بعادا  اأ
يوم  من  وتتف�سى  التجاري، 
الكثر  جعل  ما   ، اآخ��ر  اإىل 
م���ن امل��واط��ن��ني ،ي��ن��ف��رون 
املحات  جت��ار  ذه��ب  و  منه 
عن  التاأكيد  اإىل  االآخ��ري��ن 
منتهية  �سلع   وعر�س  بيع  
ال�����س��اح��ي��ة  م���ن ط��رف 
وهذا   ، الطاوالت  اأ�سحاب 
ب�سحة  ي�����رش  خ��ط��ر  م���ر  اأ
وت�ساءلوا:   ، امل�ستهلكني 
هو  وما  املراقبة.؟  هي   ي��ن  اأ
هذه  يف  التجارة  مديرية  دور 
دراية   على  هي   ؟هل  احلالة 
م  اأ املاح؟  ب�سوق  يحدث   مبا 
للتدخل   الكارثة   تنتظر  نها  اأ
ف�سا  تعبرهم؟  حد  على   ،
ع���ن االأو�����س����اخ وت��راك��م 
اأرج��اء  ك��ل   يف  النفايات  
�سوه  ،م��ا  ال�سوق  زواي��ا  و 
م�سئويل  مطالبني  املنظر، 
 ، مبهامهم  بالقيام  البلدية 
النفايات   جمع  خ��ال  م��ن 

و�ساخ واالأ
جمعية  �إن�شاء  �إىل  -�لدعوة 

�أو �لنخر�ط يف �لحتاد 
للدفاع  و�حلرفيني  �لتجار 

�مل�شروعة حقوقهم  عن 
التجار،  بع�س  ودع��ا   ه��ذا  
اإىل  ب��ال��ت��وج��ه  زم���اءه���م 
خال  من  التنظيمي،  االإطار 
بهم،  خا�سة  جمعية  ن�ساء  اإ

النقابة  يف  االن��خ��راط  اأو 
واحلرفيني  للتجار  الوالئية  
ح��ق��وق��ه��م   ع���ن  ل��ل��دف��اع   ،
قانونية  بطريقة  امل�رشوعة  
اأن  احدهم  وقال  وح�سارية،  
مهيكلني  غر   التجار  اغلب 
يتم   وكيف  منظمني،  ،وغر 
اأو  ال��والي��ة،  وايل  مقابلة 
 ، احلالة  هذه  يف  ما  م�سوؤول 
هذا  اإىل  الذهاب  ،اأن  موؤكدا 
من  اأك��رث  اأ�سحي   االإج���راء 
جتارتهم   ن��ق��اذ  ،الإ ���رشوري 
الغلق ،يف ظل  وحماتهم من 
قالوا  كما   ، املبيعات  تراجع 
الأن  الوقت  حان  انه  ،ويرون 
كل  يف   وي�سركوا  يتحدوا 
 ، بالتجارة  متعلق  ن�ساط  
اإىل  اأوال  باالن�سمام  وه��ذا 
اأو  واحلرفيني،  التجار  احتاد 
بهم  خا�سة  جمعية  ن�ساء  اإ
تتحدث   ، قانوين  اإط��ار  ،يف 
ب��ا���س��م��ه��م وت����داف����ع ع��ن 

0 قهم حقو
يهددون  �شرعيون  -جتار 

تر�جع  بعد  حمالتهم  بغلق 
�ملبيعات

،فقد  ال��ت��ج��ار  ب��ع�����س  م���ا  اأ
م��ام  دق��وا ن��اق��و���س اخل��ط��ر اأ
الو�سعية  ه��ذه  ا���س��ت��م��رار 
جائحة  ظ��ل  يف  ال��ك��ارث��ي��ة 
على  ق�ست  التي  ك��ورون��ا 
املئات  هدد  حيث   ، جتارتهم 
يف  حماتهم  بغلق  منهم  
على  م��ر  االآ ا�ستمرار  حالة 
يتكبدون  نهم  ،الأ النحو  هذا 
اأمام   ، فادحة  مالية  خ�سائر 
للتجارة  الكبرة  ال�سيطرة 
ق���ب���ال   غ���ر ال�����رشع��ي��ة، واإ
عليها  وامل��واط��ن��ني  ال��ن��ا���س 
ب��رزه��ا  اأ اع��ت��ب��ارات  ل��ع��دة   ،
مقارنة  املنخف�سة  االأ�سعار 
،الن   امل��ح��ات  باأ�سحاب   ،
ال��ت��اج��ر  غ��ر ال�����رشع��ي  ال 
والكهرباء،  املاء  فواتر  يدفع 
ال�����رشائ��ب  و  ال���ك���راء  و 
واال����س���راك���ات ،ع��ك�����س  
الذي  للمحل  املالك  التاجر 
على   ،جم���ربا  نف�سه   ي��ج��د 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه االل��ت��زام��ات  
زاء  اإ و�سعيته   وت�سوية 
منها  يطالب  ،التي  الدولة 
البطالة  من  ن��ق��اذه  اإ ب��دوره 
غلق  حالة  يف  الت�رشد،  ومن 
تطبيق  خ���ال  ،م���ن  حم��ل��ه 
ال��ق��ان��ون، ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة 
طوال   ، امل�سيطرة  امل��وازي��ة 

 . املاح  �سوق  يف  وعر�سا 

�ل�شالحية   منتهية  �شلعا   يبيعون  �لطاولت  �أ�شحاب  �أن  يوؤكدون  �ملحالت  جتار 
�شلبا على �خلدمات �ملوجهة للزبائن وقا�شدي هذ�  يعرف  �شوق  �ملالح  بقلب  مدينة �لو�دي،  فو�شى عارمة ،ما �نعك�س 
�إذ يجد �ملارة �شعوبات كبرية يف �لو�شول  مبركباتهم �إىل  �ملكان �ملذكور ، ب�شبب �شيق �لطريق   ، �ملوقع �لتجاري �لهام 

ن�شيان  و دون    ، و�شلعهم  ب�شائعهم  لعر�س خمتلف  منه،  مل�شاحات كبرية  �ل�شرعيني  �لتجار غري  و�أي�شا ل�شتحو�ذ   من جهة 
�نتباه �ملو�طنني، وجلبهم  لقتناء  هذه �حلاجيات.  للفت   ، بع�س جتار �ملحالت 

�ملو�طنني �آر�ء  وت�شتطلع  �ل�شوق  �إىل  تنزل  �لتحرير 

مت��ك��ن ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة 
يف   ، جامعة  دائ��رة   باأمن 
حجز  م��ن  ن��وع��ي��ة  عملية 
من  م��ع��ت��ربة  ج���د  ك��م��ي��ة 
الكحولية.  امل�����رشوب��ات 
لواح  باأ باإحكام  مموهة  كانت 
�ساحنة.  منت  على  خ�سبية 
اإىل  تعود  العملية  تفا�سيل 
عن  معلومات  ا�ستغال 
العقدين  يف  �سخ�سان  عزم 
العمر  من  واخلام�س  الرابع 
ي���ن���ح���دران م����ن  والي���ة 
كمية  اإدخ��ال  من  جم��اورة  
م��ع��ت��ربة م��ن امل�����رشوب��ات 
حيث  املدينة،  اإىل  الكحولية 
ق�سد  اأمنية  خطة  اإعداد  مت 
امل�ستبه  وت��وق��ي��ف  ر���س��د 

كللت  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي��ه��م��ا. 
مبدخل  ال�ساحنة  بتوقيف 
اإخ�ساعها  بعد  و  املدينة، 
حجز  مت  التفتي�س  لعملية 
وحدة   12864 يقارب  ما 
الكحولية  امل�رشوبات  من 
ن������واع  م���ن خم��ت��ل��ف االأ
اإىل  باالإ�سافة  واالأح��ج��ام، 
امل�ستعملة  ال�ساحنة  حجز 
امل�رشوبات  نقل  عملية  يف 
ا�ستكمال  بعد  الكحولية. 
االإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
جزائي  ملف  اأجنز  الازمة 
وتقدميهم  املتورطني  �سد 
الق�سائية  اجل��ه��ات  م���ام  اأ

قليميا. اإ املخت�سة 
علي حممد 

 18 ح����ي  ����س���ك���ان  ع����رب 
ف��ي��ف��ري ب��ب��ل��دي��ة ال���وادي 
فتح  لعدم  ان�سغالهم  عن 
منذ  املنجزة  العاج  وحدة 
مغلقة  وه���ي   ، ���س��ن��وات 
اىل  خدماتها  ت��ق��دمي  دون 
هو  ال���ذي  امل��ذك��ور  احل��ي 
لل�سكان  م�ستمر  تزايد  يف 
بحاجة  اأ���س��ب��ح��وا  ال��ذي��ن 
الوحدة  ه��ذه  لفتح  ما�سة 
ال��ع��اج��ي��ة وخل��دم��ات��ه��ا 
ال�����س��ح��ي��ة ال�����رشوري��ة 
الذين  املذكور  احلي  الأهل 

يف  وعناء  �سعوبة  يجدون 
ون�سائهم  باأطفالهم  التنقل 
العمومية  املوؤ�س�سة  اإىل 
بحي  اجل��واري��ة  كال�سحة 
امل��رك��ز  و  اأ م���ار����س   19
 . ال�سهداء  بحي  ال�سحي 
رئي�س  ينا�سدون  نهم  فاإ لذا 
ال�سحة  وم��دي��ر  البلدية 
بفتح  ���رشاع  ب��االإ ب��ال��وادي 
ال��ع��اج  وح���دة  وت�سغيل 
خدماتها  من  واال�ستفادة 

لل�سكان.             ال�سحية 
ب  جنيب 

كانت مموهة باإحكام باألو�ح خ�شبية على منت �شاحنة

�أمن د�ئرة جامعة يحجز 12864 
وحدة م�شروبات كحولية 

�شكان حي 18 فيفري بعا�شمة �لولية 
يطالبون بفتح وحدة �لعالج 
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�شكان منطقة �ملبيخيت بربيدة �شمال �لأغو�ط 
يطالبون بربط �شكناتهم بالغاز �لطبيعي

عبد�لقادر بو�شريط
---------------- 

هذا  �سكان  بع�س  لنا    و�رشح 
املتكون  ال�سكاين  التجمع 
نهم  اأ �ساكن،  ع�رش  اأح��د  من 
رب��ط  ع��دم  ب�سبب  ي��ع��ان��ون 
الطبيعي،  بالغاز  م�ساكنهم 
فيه  يبعد  ال  الذي  الوقت  يف 
عن  الطبيعي  ال��غ��از  ن��ب��وب  اأ
حمدودة. باأمتار  اإال  �سكناتهم 
�سعوبة  يجدون  نهم  واأ خا�سة 
ق��ارورات  على  احل�سول  يف 
ف�سل  يف  �سيما  البوتان  غاز 
املعنيون  ون��ا���س��د  ال�����س��ت��اء. 
والهيئات  املحلية  ال�سلطات 
تلبية  "�سونلغاز"  املكلفة 
تزويدهم  يف  املتمثل  طلبهم 

ال�رشورية.  احليوية  املادة  بهذه 
يوميا  يعانون  نهم  اأ واأك��دوا 
الغاز،  مادة  توفر  عدم  ب�سبب 

يامهم  اأ يق�سون  نهم   اأ حيث 
قارورة  عن  البحث  رحلة  يف 
نقاط  عرب  �سواء  البوتان  غاز 

كثرا،  عنهم  تبعد  التي  البيع 
متر  حتى  طويا  االنتظار  اأو 
ق���ارورات  ت��وزي��ع  �ساحنات 
ال��ب��وت��ان. وط��ال��ب��وا من  غ��از 
امل�����س��وؤول��ني امل��ح��ل��ي��ني اأخ��ذ 
االعتبار  بعني  هذا  م�سكلهم 
ال�رشورية  املادة  هذه  وتوفر 
يوميا،  ي�ستعملونها  ال��ت��ي 
ال�����س��ت��اء،  ف�����س��ل  يف  �سيما 
معروفة  املنطقة  واأن  خا�سة 
ب��ربودت��ه��ا، و���س��ع��ر ق���ارورة 
اأحيانا  ي�سل  ال��ب��وت��ان  غ��از 
 400 اإىل  الف�سل  ه��ذا  يف 
�سعوبة  ع��ن  ن��اه��ي��ك  دج، 
االأمر  ل�سكناتهم،  تو�سيلها 
معاناتهم  من  �ساعف  ال��ذي 

اليومية.   ومتاعبهم 

يعاين حو�يل �أحد ع�شر �شاكنا مبنطقة "�ملبيخيت" �لو�قعة على بعد 1 كلم فقط عن قرية بريدة �لقدمية بد�ئرة 
بريدة �شمال ولية �لأغو�ط من عدم تزويد �شكناتهم بالغاز �لطبيعي، �لأمر �لذي جعلهم يعانون من �أجل 

�حل�شول على قارور�ت غاز �لبوتان

�لبوتان  �أجل �حل�شول على قارور�ت غاز  يعانون من 

العملياتي  الربنامج  اإط��ار  يف 
اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإىل  ال��ه��ادف 
اأ�سكالها  مبختلف  احل�����رشي��ة 
مت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رش امل�����س��ل��ح��ة 
الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
خال  االأغ����واط  والي���ة  ب��اأم��ن 
توقيف  من  املا�سي  االأ�سبوع 

17( �سخ�سا حمل بحث  مبوجب  (
عن  ���س��ادرة  ق�سائية  اأوام���ر 
يف  لتورطهم  الق�سائية  اجلهات 
االإجرامية،  الق�سايا  من  العديد 
كافة  اتخاذ  ذلك  ثر  اإ على  ليتم 
الازمة  القانونية  االإج��راءات 
املوقفني،  االأ�سخا�س  ح��ق  يف 

العدالة  اأمام  تقدميهم  بعد  حيث 
 )08 ( ثمانية  ي���داع   اإ مت  حيث 
العقابية،  املوؤ�س�سة  اأ�سخا�س 
البقية  ح��ق  يف  ���س��درت  فيما 
لتبقى  خمتلفة،  ق�سائية  اأحكاما 
الوالية  اأمن  م�سالح  ن�ساطات 
اجلرمية  مكافحة  يف  امليدانية 

عرب  اأ�سكالها  مبختلف  احل�رشية 
متوا�سلة،  االخت�سا�س  قطاع 
االأ�سخا�س  حماية  اأج���ل  م��ن 
ال�سعور  تعزيز  واملمتلكات، 
م���ن وال�����س��ك��ي��ن��ة ل��دى  ب���االأ

ملواطنني.  ا
ق/ج

ممثلي  مب�����س��ارك��ة 
امل�سالح  خمتلف 
وال����ق����ط����اع����ات 
بوالية  املعني���ة 
ب��داي��ة  مت  ورق���ل���ة 
الفارط،  االأ�سبوع 
دورية  حملة  تنظيم 
وال����ت����ي ت��رت��ك��ز 
االأوىل  ب��ال��درج��ة 
ع���ل���ى االإج�������اء 
وال���ع���ن���اي���ة ب��ك��ل 
ال��ذي��ن ه��م ب��دون 

يتواجدون  الذين  واأولئك  ماأوى 
خا�سة،  اجتماعية  و�سعية  يف 
ورقلة  والية  وايل  اإ�رشاف  حتت 
الن�ساط  مديرية  من  وبتاأطر 
بورقلة  والت�سامن  االجتماعي 
التكفل  موا�سلة  اإطار  يف  وهذا 
مع  املجتمع  من  ال�رشيحة  بهذه 
والو�سع  ال�ستاء  ف�سل  حلول 
الباد،.  ت�سهده  الذي  ال�سحي 
االإجراءات  اإطار  يف  هذا  ويدخل 
للحفاظ  واالحرازية  الوقائية 
من  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  ع��ل��ى 
 )19 )ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا  وب���اء 
وت���وف���ر ال���ظ���روف امل��ائ��م��ة 
�سارة  لاإ انت�ساره،  من  للحد 
التي  العملية،  ه��ذه  ج��رت  فقد 
يف  املواطنني،  ا�ستح�سان  لقيت 
ت�سجيل  يتم  ومل  جيدة  ظ��روف 
امل��ق��ارب��ة  بف�سل  ح���ادث  اأي 

الفعالة  والتعبئة  اال�ستباقية 
ويقظتهم.. املتدخلني  لكافة 
الوالية  م�سالح  �ستقوم  كما 
ال�سلطات  توجيهات  اإط��ار  يف 
والتكفل  التفقد  على  الوالئية 
ب��ال��ف��ئ��ات امل��ع��وزة امل��ت��واج��دة 
الوالية  بلديات  م�ستوى  على 
للعناية  الظل  ومناطق  وبقرى 
�سواء  امل�ستويات  كل  على  بهم 
املرافقة  اأو  املادية  االإعانة  كانت 
ف�سل  واأن  خ�سو�سا  الطبية 
ويوؤكد  ب��واب،  االأ على  ال�ستاء 

احلملة.  على  القائمون 
العملية  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  اإن 
ظ��روف  "حت�سني  ه��و  امليدانية 
البع�س  وم�ساعدة  امل�رشدين 
املجتمع  مع  االندماج  على  منهم 
واجتماعية  نف�سية  مرافقة  وفق 

..
التجاين  ق-  ن- 

الوالئية  م��ان��ة  االأ م��ن  مب��ب��ادرة 
ل���احت���اد ال���وط���ن���ي ل��ل��ن�����س��اء 
اأدرار  ل���والي���ة  اجل���زائ���ري���ات 
املطارفة  لبلدية  البلدية  مانة  واالأ
البيئة  مديرية  مع  وبالتن�سيق 
اأدرار  لوالية  الغابات  وحمافظة 
ب��ي�����س م��ن اأط��ب��اء  واجل��ي�����س االأ
االأمومة  مب�سلحة  طبيني  و�سبه 
املطارفة  بلدية  بال�ساهلة  الريفية 
دائ�����رة اوق�����روت ب��امل��ق��اط��ع��ة 
اأدرار  والية  تيميمون  داري��ة  االإ

تنظيم  املن�رشم،  ال�سبت  يوم  مت 
املطارفة،  ببلدية  ت�سجر  حملة 
وج����اءت امل���ب���ادرة م��وا���س��ل��ة 
التي  الوطنية  الت�سجر  حلملة 
اجلاري  نوفمرب   21 يوم  انطلقت 
 ،) فليغر�سها   ( ���س��ع��ار:  حت��ت 
بها  ب��ادر  لتي  احلملة  ونظمت 
حتت  ال��ن�����س��اء،  احت����اد  م��ك��ت��ب 
                                                                                                                                               .) �سجرة  طبيب  لكل   (  : �سعار 

                                
بلوايف عبدالرحمن            

لاأمن  ال�رشطة  ف��راد  اأ متكن 
احل�������رشي ال�����س��اب��ع ب��اأم��ن 
االأ�سبوع  خال  ب�سار،  والية 
امل��ن��ق�����س��ي، م���ن م��ع��اجل��ة 
وا�سرجاع  اإجرامية  ق�سايا 

م�رشوقات.
وقائعها  تعود  االأوىل  الق�سية 
�سكوى  امل�سلحة  ال�ستقبال 
نارية  دراج��ة  �رشقة  مفادها 
با�رشرَ  لتجُ  ، جمهولنينْ طرف  من 
ب�ساأن  والتحريات  االأبحاث  
ويف  مكنت  والتي  الق�سية، 
هوية  حتديد  من  وجيز  ظرف 
اق���راف  يف  ب��ه��م��ا  امل�ستبه 
مع  االإج���رام���ي،  الفعل  ه��ذا 
ب�س�ار،  مب��دي��ن��ة  توقيفهما 
تفتي�س  اإج����راء  ��ن  م��كَّ ك��م��ا 

العثور  من  اأحدهما،  م�سكن 
حمل  النارية  ال��دراج��ة  على 
دراجة  على  والعثور  ال�رشقة، 
�سبق  اأخرى حمل �رشقة،  نارية 
�سكوى  مالكها  اأودع  واأن 
خ��ال  م��ن  ال�����س��اأن.  ه��ذا  يف 
بهما  امل�ستبه  مع  التحريات 
�سنة(،   24 و   19 ( املوقوفني 
للفعلني  باقرافهما  اع��رف��ا 
تقدميهما  ليتم  االإج��رام��ي��ني، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ
ملفني  مبوجب  ب�س�ار،  حمكمة 
الو�سف  يحمان  ق�سائيني 
جمعية  ت��ك��وي��ن  اجل���زائ���ي: 
جلناية  االإع��داد  ق�سد  ���رشار  اأ
اإجراء  ا�ستيفاء  وبعد  ال�رشقة، 
امل��ث��ول ال��ف��وري، ���س��در يف 

ي���داع  اإ م���ر  اأ منهما  ك��ل  ح��ق 
العقابية. باملوؤ�س�سة 

متكن  اأخ�����رى،  ق�����س��ي��ة  يف 
االأم��ن  ل��ذات  ال�رشطة  ف��راد  اأ
لكافة  وا�ستغاال  احل�رشي، 
ق�سية  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ات 
لل�رشقة  جتاري  حمل  تعر�س 
)����رشق���ة م����واد غ��ذائ��ي��ة(، 
مت  ال�سحية،  مع  وبالتن�سيق 
به  امل�ستبه  وتوقيف  �سبط 
هذا  الغذائية،  املواد  �رشقة  يف 
على  بحوزته  �سبط  االأخ��ر 
التونة  مادة  من  معتربة  كمية 
 1900 مايل: ومبلغ  املعلبة 
نه  اأ التحريات  بينت  اأين  دج، 
اأفعاله  ب��اق��راف  ي��ق��وم  ك��ان 
�رشقة  يف  املتمثلة  االإجرامية 

مراحل،  على  الغذائية،  املواد 
دراجته  با�ستعمال  ونقلها 
م�سكن  بتفتي�س  ال��ن��اري��ة. 
عن  اإذن  مبوجب  ب��ه  امل�ستبه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  نيابة 
كميات  �سبط  متَّ  ب�����س�����ار، 
حمل  الغذائية  املواد  من  اأخرى 
وكيل  اأمام  تقدميه  ليتم  �رشقة. 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
اإج��راء  ملف  مب��وج��ب  ب�س�ار 
حالة  يف  ال�رشقة  ق�سائي: 
جتاري  حمل  داخل  من  تلب�س 
ن��اري��ة،  دراج���ة  با�ستعمال 
املثول  اإج��راء  ا�ستيفاء  وبعد 
اأمر  حقه  يف  �سدر  الفوري، 
العقابية.                 باملوؤ�س�سة  يداع  اإ
اأ – د

ت�سغيل  دع��م  وكالة  نظمت 
ممثلة  اأدرار  بوالية  ال�سباب 
ب��اول��ف  ف��رع��ه��ا  رئ��ي�����س  يف 
ندوة  اأحمد،  دري�سي  ال�سيد 
ة  امل���راأ ل��ف��ائ��دة  حت�سي�سية 
بلبال  عني  بق�رشي  املاكثة، 
متقطن  ب��ب��ل��دي��ة  وم��ط��ري��ون 
اأط��رت��ه��ا ع�����س��و امل��ج��ل�����س 
ب���اأدرار  ال��والئ��ي  ال�سعبي 
عائ�سة،  ح����دادي  ال�����س��ي��دة 
مم��ث��ل��ة مل����ن����دوب و���س��ي��ط 
مكلفة  ب���اأدرار  اجلمهورية 
املدين،  واملجتمع  باجلمعيات 
احلملة  م��ن  ال��غ��ر���س  وك���ان 

ا�ستهدفت  التي  التح�سي�سية 
اطاعها  بالبيت؛  املاكثة  ة  املراأ
متنحها  التي  االمتيازات  على 
ت�سغيل  دع���م  وك��ال��ة  ل��ه��ا 
ع��امل  ل��دجم��ه��ا يف  ال�����س��ب��اب 
التنمية  يف  لت�ساهم  ال�سغل 
حيث  وال��وط��ن��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
عن  الق�رشين  بعد  مينع  مل 
والطريق  كلم   120 ب�  البلدية 
ال�سيدة  معبد  غر  اأغلبه  الذي 
رئي�س  مع  ورفيقاتها  حدادي 
تكبد  من  باولف  الوكالة  فرع 
املنطقة.                                                        اإىل  ال�سفر  عناء 
عبدالرحمن                                                                                                   بلوايف    

الت�ساركي  العمل  اإط��ار  يف 
م���ن اأج����ل ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود 
مل��ج��اب��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا ال 
املدر�سي  الو�سط  يف  �سيما 
ورق��ل��ة  والي����ة  وايل  ع��ق��د 
النقابات  خمتلف  م��ع  لقاء 
وجمعيات  وال��ف��ي��درال��ي��ات 
لو�سع  ال��ت��ام��ي��د  اأول���ي���اء 
لتج�سيد  عمل  ا�سراتيجية 
داخل  ال�سحي  الربوتوكول 

الربوية، املوؤ�س�سات 
بكر  ب����و  اأ ال���والي���ة  وايل 
ال�����س��دي��ق ب��و���س��ت��ة وخ��ال 

����رشاف���ه ع��ل��ى ال��ل��ق��اء دع��ا  اإ
ج��م��ي��ع مم��ث��ل��ي ال��ن��ق��اب��ات 
وجمعيات  وال��ف��ي��درال��ي��ات 
تظافر  �رشورة  اإىل  االأولياء 
اجلائحة  هذه  ملواجهة  اجلهود 
اقراحات  اأهم  اإىل  ا�ستمع  اأين 
يف  احلا�رشين  وان�سغاالت 
معظمها  ت�سب  التي  اللقاء 
باتت  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ل  يف 
يف  الربية  موظفي  تعرقل 

ال�سحي  الربتوكول  تطبيق 
وعد  الوالية  وايل  جهته  ومن 
ل��ف  اأ  20 م��ن  اأك���رث  بتوفر 

على  �ستوزع  والتي  كمامة 
البالغ  االبتدائية  امل��دار���س 
ابتدائية  مدر�سة   340 عددها 
اجل��اري  االأ�سبوع  بداية  مع 
وكذا  املعقم  توفر  �سيتم  كما 
احل��رارة  درج��ة  قيا�س  اأجهزة 
�سيتم  القادمة  يام  االأ وخال 
األف   200 من  اأكرث  تخ�سي�س 
�سامة  ل�سمان  وهذا  كمامة 
املتمدر�سني  التاميد  وحماية 
وك���ذا ال��ط��واق��م ال��رب��وي��ة 
كما  الربوية.  باملوؤ�س�سات 
الربوية  النقابات  ممثلو  طرح 

ال��ع��دي��د م��ن االن�����س��غ��االت 
العمل  ط��ب  تفعيل  ه��م��ه��ا  اأ
قطاع  ملوظفي  يت�سنى  حتى 
بالفحو�سات  بالقيام  الربية 
ال���ط���ب���ي���ة وال���ت���ح���ال���ي���ل 
القيام  ب�����رشورة  واملطالبة 
التطهر  حمات  وتكثيف 
اأ�سبحت  التي  للموؤ�س�سات 
ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة مل��ث��ل ه��ذه 
االرتفاع  ظل  يف  العمليات 
االإ�سابات  حاالت  الرهيب يف 

. كورونا  بفرو�س 
فا�سل بن  يو�سف 

 �أمن �لأغو�ط يوقف �شبعة ع�شر �شخ�شا حمل �أو�مر ق�شائية

  مب�شاركة ممثلي خمتلف �مل�شالح و�لقطاعات �ملعنيـــة 

حملة لإيو�ء �لأ�شخا�س بدون ماأوى 
بورقلة

مكتب �حتاد �لن�شاء ببلدية ملطارفة 
باأدر�ر ينظم حملة ت�شجري 

معاجلة عديد �لق�شايا �لإجر�مية بب�شار 

وكالة دعم ت�شغيل �ل�شباب تنظم 
ندوة للمر�أة �ملاكثة بالبيت بعني بلبال 

ومطريون باأدر�ر 

و�يل ورقلة يعد بتوفري 200 �ألف كمامة للمد�ر�س �لبتد�ئية
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عي�س علجية 
-----------------

يف  تتخبط  اجل��زائ��ري��ة  امل��دن  م��ن  كثر 
اخلانقة  واالأزم��ات  امل�ساكل  من  العديد 
وحركة  العمراين  التطور  ب�سبب  وهذا 
انتهجتها  التي  املدن  وت�سميم  التعمر 
خمتلف  يف  امل����دن  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���دول���ة 
ومرافقه  ال�سكن   ( �سيما   ال  القطاعات 
وك��ذل��ك ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة( ك��ظ��اه��رة 
ق�سنطينة  فمدينة  اقت�سادية،  �سو�سيو 
تخطيط  اأزمة  تعي�س  املدن  من  وكغرها 
التي  امل�ساكل   م��ن  وكثر  وتنظيم، 
بحاجة  وهي  تدقيق،  و  �سبط  اإىل  حتتاج 
فغياب  جديدة،  تخطيط   �سيا�سة   اإىل 
البيئة  ت��ده��ور  وراء  امل��دي��ن��ة  خمطط 
امل�ستويات،  كل  على  الفو�سى  ون�سوء 
اأو  �سكنية  م�ساريع  ننجز  اأن  يعني  فماذا 
التحتية  والبنى  �سناعية  مناطق  ن�سيد 
اإىل  ت��رق��ى  وال  م��ه��رئ��ة  اأو  منعدمة 
البنى  اأن  قلنا  اإذا  احل�ساري،  امل�ستوى 
للنمو  الفقري  العمود  ه��ي  التحتية 
و  ككل؟،  وللباد  للمدينة  االقت�سادي 
 Infrastructure التحتية  البنى  تعترب 
االأ�سا�سي  والعامل  الفقري  العمود 
اال���س��ت��ث��م��ارات  ع��ل��ي��ه  تعتمد  ال���ذي 
يف  ت�ساهم  التي  ال��ك��ربى  وامل�ساريع 
�سحي  مناخ  وت��وف��ر  املجتمع  تنمية 
ميكن  وال  معا،  واملجتمع  للفرد  واآم��ن 
�سبق  وق��د  بدونها،  مدينة  تنه�س  اأن 
واقع  على  التعمر  يف  خرباء  وقف  واأن 
على  ال�سوء  و�سلطوا  اجلزائرية  املدينة 
وقدموا  للمدينة،  احلقيقية  املوا�سفات 
من  الع�رشية   للمدينة  ا�ست�رشافية  روؤية 
وا�سحة  عمرانية   �سيا�سة  تبني  خال 
ال�سكاين  ال��ن��م��و  وم���راع���اة  امل��ع��امل، 
النقل  قطاع  اعتبار  ميكن  ولذا  للمدينة، 
الفقري  العمود  العمومية  واالأ�سغال 
ميكن  ال  وبدونهما  بالوالية  للنهو�س 

اقت�ساديا. منوا  حتقيق 

ق�سنطينة  والي���ة  يف  ال��ن��ق��ل  ف��اأزم��ة 
يف  الو�سع  هذا  و�ساهم  تعقيدا،  ت��زداد 
املرخ�س  غر  امل���وازي،  النقال  ظهور 
من  متكن  الذي  "الكان�ستان"  وهو  له، 
االأزمة  من  ويقل�س  وجوده  يفر�س  اأن 
مقر  اإىل  التنقل  املواطن  على  وي�سهل 
حرب  ون�سات  بيته،  اإىل  والعودة  عمله  
هذا  تاحق  التي  وال�رشطة،  الفرود  بني 
مكان،   ك��ل  ويف  وق��ت  ك��ل  يف  االأخ��ر 
ينتظر  وهو  االأول  ال�سحية  املواطن  كان 
على  للح�سول  الطويلة  بال�ساعات 
حتول  بعدما  فرود،  �سيارة  داخل  مقعد 
بزان�سية،  اإىل  االأج��رة  �سيارات  �سائقو 
العمل   طريق  عن  املواطن،  دم  ميت�سون 
دج   600 اإىل  ت�سل  حيث  بالكور�سا، 
مثا  اخل��روب  من  لانتقال  ف��وق  فما 
اإىل  ق�سنطينة  من  اأو  ق�سنطينة  اإىل 
نزل  م�ستوى  على  خا�سة  منجلي،  علي 
 sans تاأ�سرة   ب��دون  و�سوق  �سرتا، 
الو�سع  هو  كذلك  منجل،  visaبعلي 
فقط  اأمتار  بعد  على  "الفياج"  مبنطقة  
اجلديدة  الظاهرة  اخل��روب،   بلدية  من 
هي  ال�سيارات  �سائقو  ا�ستحدثها  التي 
ع�سوائية  بطريقة  النقل  ت�سعرة  رفع 
الرقابة،   غياب  ظ��ل  يف  مقننة  وغ��ر 
الرحيات  ظل  ويف  املثال،  �سبيل  فعلى 
ال�سائقون  غر  لل�سكان   املتوا�سلة 
من  بدال  ال�رشيح  منطقة  نحو  وجهتهم 
ال�سكان  اأجرب  القدمية،  ما�سيني�سا  مدينة 
للمقعد  دج   150 دف��ع  على  املرحلني 
غاية  الكبراإىل  �سرتا  نزل  من  الواحد 
ما�سيني�سا،   اجلديدة  باملدينة  ال�رشيح  
القدمية  ما�سيني�سا  �سكان  يتمكن  فيما  مل 
و  عملهم  مقرات  واإىل  من  التنقل  من 
نف�س  االأنف�س،  �سبط  من  م�ساكنهم، 
منجلي،  علي  ملدينة  بالن�سبة  ال�سيء 
يف�سلون  ال�سيارات  �سائقو  اأ�سبح  اأين 
  l’extension التو�سعة  نحو  التنقل 
منجلي  علي  اإىل  مبا�رشة  الدخول  دون 
و�سع  اأ�سغال  اأمام  الو�سع  وتاأزم  مركز، 

تزال  ما  بحيث  ال��رام��واي،  خط  �سكة 
اليوم. اإىل  م�ستورة  االأ�سغال 

بالوالية  النقل  مديرية  اأن  معلوم  هو  ما 
باالأقطاب  للتكفل  برناجما  و�سعت 
عمليات  اإط��ار  يف  اجل��دي��دة  ال�سكنية 
االأق��ط��اب  اإىل  ل��ل�����س��ك��ان  ال��رح��ي��ل 
وعني  ما�سيني�سا  منجلي،  علي  اجلديدة 
ملراقبة  تقنية  ملحقة  اإن�ساء  مع  النحا�س، 
حد  اإىل  لكن  منجلي،  بعلي  ال�سيارات 
وما  القبيل،  هذا  من  حتقق  �سيء  ال  االآن 
يف  الفرود  على  يعتمدون  ال�سكان  زال 
الو�سع  هذا  ظل  يف  اأنه  كما  تنقاتهم، 
لتوقف  �رشعية  غ��ر  حظائر  ن�����س��اأت 
يوم،  بعد  يوما  تتكاثر  وهي  ال�سيارات، 
قانونية   غر  بطريقة  �سباب  ي�سرها 
�سائقي  على  القوية  ع�ساتهم  يربزون 
مقابل  الفرود  حتى  اأو  االأجرة  �سيارات 
 100 اأو   50 ( لهم مبلغ رمزي  يدفعوا  اأن 
بحثا  فيه  يقومون  توقف  كل  عن  دج( 
بالتناف�س  متيز  م�سهد  هو  الزبائن،  عن 
االع��ت��داءات  ت��راف��ق��ه  ال�سائقني  ب��ني 
وال  البذيئة،   بالكلمات  وال��را���س��ق 
بدون  النقل  قطاع  حت�سني  طبعا  ميكن 
ونق�سد  للوالية،  التحتية  البنى  حت�سني 
التي  الطرقات  رداءة   عن  احلديث  هنا 
ف�سل  يف  خا�سة  ال��والي��ة  ت�سهدها 
التي  املائية  ال��ربك  تكرث  اأي��ن  ال�ستاء، 
ت�ساءلوا  الذين  ال�سائقني  كاهل  اأرهقت 
الطريق  �رشيبة  ت�سديد  دواع��ي  ع��ن 
مهرئة؟،  الوالية  وطرقات  �سنة  كل 
وهم  كبرة  خ�سائر  لهم  �سببت  حيث 
املركبة،  عجات  يجددون  مرة  كل  يف 
 4000 بني  ت�سل  الواحدة  تكلفة  كون 
يجربنا  الو�سع  ه��ذا  دج،  و5000  دج 
االأ�سغال  مديرية  دور  ع��ن   للحديث 
وتعبيدها  الطرقات  تهيئة  يف  العمومية 

. نتها �سيا و

حمطة �مل�شافرين بحي بو�ل�شوف ما 
تز�ل مغلقة �إىل �ليوم

حرج،  وال  فحدث  الربية  املحطات  اأما 
للم�سافرين  الغربية  املحطة  �سهدت  فقد 
كبرا  تدهورا  مثا   بوال�سوف  بحي 
حيث  من  �سواء  امل�ستويات  كل  على 
لبائعي  بالن�سبة  النظافة  اأو  التنظيم 
مائمة  اأماكن  وغياب  اخلفيفة،  االأكات 
انت�سار  عن  ف�سا  امل�سافرين،  جللو�س 
الروائح  وانبعاث  املتجولني،  الباعة 
كما  العمومية،  املراحي�س  من  الكريهة 
من  اإجرامية  مظاهر  املحطة  �سهدت 
امل�سافرين  على  واع��ت��داءات  �رشقات 
اإىل  باالإ�سافة  اأموالهم،  من  وجتريدهم 
م�سالح  ا���س��ط��رت  ال��ت��ه��وي��ة،  غ��ي��اب 
اأج��ل  م��ن  غلقها  اإىل  النقل  م��دي��ري��ة 
حيث  ح�رشيا،  طابعا  واإعطائها  الرميم 
االأج��رة  و�سيارات  احلافات  حتويل  مت 
ج�رش  اأ�سفل  الواقعة  باملا  حمطة  اإىل 
الوطنية  املوؤ�س�سة  كلفت  ال��رام��واي، 
تولت  بعدما  الرميم   بعملية  �سوقرال 
ال�رشقية  امل�سافرين  حمطة  وترميم  تهيئة 
���س��ح��راوي ال��ط��اه��ر، ه��ذه االأخ���رة مت 
تربط  اإ�سافية  بخطوط  تدعيمها  اقراح 
من  جزء  حتويل  اأي  اجلنوب،  وبني  بينها 
امل�سافرين  مبحطة  املتواجدة  احلافات 
املدينة  حت��ول��ت  بعدما  منجلي  علي 
منتدبة،  والية  اإىل  منجلي  علي  اجلديدة 

منجلي(  )علي  املحطة  هذه  وبخ�سو�س 
علمية  مبقايي�س  �سيدت  ن��ه��ا  اأ ف��رغ��م 
اإىل  تفتقر  اأنها  اإال  اإليها،  الزائر  ت�ستهوي 

االإطعام. ومرافق  اخلدمات  اأدنى 
التي  ال�سوداء  النقاط  من  واح��دة  هي 
فنق�س  بالوالية  النقل  قطاع  يعي�سها 
املوا�سات  اأزمة  خلقت  النقل  و�سائل 
يف  كبرة  ازدح���ام  حركة  ال��والي��ة  يف 
و�سعية  اإليها  ت�ساف  امل��رور،  حركة 
�رشوط  اأدنى  غياب  واهرائها،  احلافات 
بظاهرة  تعلق  ما  كذلك   ، داخلها  النظافة 
منه  ياأخذون  راكب  فكل  الركاب،  ابتزاز 
ال�رشف  غياب  بحجة  دينار   10 اأو   05
لنهب  القاب�سون  ابتكرها  طريقة  وهي 
يومهم،  م�رشوف  وتوفر  الركاب  اأموال 
ال�سنة  مت  االأرقام  وح�سب  االإ�سارة  جتدر 
اأجرة  �سياقة  رخ�سة   443 منح  املا�سية 
لفائدة  املجاهدين،  مديرية  ط��رف  من 
�سيارة  حمطة   66 عرب  موزعني  �سائقني 
514 �سهادة ل�سائقي  اأجرة، كما مت ت�سليم 
لعملية  بالن�سبة  اأم��ا  الب�سائع،  نقل 
و421  األف   88 اأخ�سعت  فقد  الرقابة 
لل�سيارات،  التقنية  للمراقبة  مركبة 
العملية  تخللت  مركبة،   565 وتفتي�س 
حركة  يف  خمالفة  حم�رش   1600 اإجن��از 

.2019 ل�سنة  املرور  

ي�شهد قطاع �لنقل بولية ق�شنطينة تقهقر� على كل �مل�شتويات وهذ� قبل  ظهور جائحة كوفيد 19، حتى ل يتحجج �لقائمون عليه بالوباء، لأن م�شاكل قطاع �لنقل تعود �إىل �شنو�ت، فت�شيري قطاع 
�لنقل يف ولية ت�شهد كثافة �شكانية وتعترب قطبا �شناعيا بامتياز ل ميكن �حلديث عنه بالأرقام بل بالطريقة �لتي ي�شري بها، ونوعية �خلدمات �لتي تقدم للمو�طن وما مدى حر�س �مل�شوؤولني 
على توفري هذه �لو�شيلة وو�شعها حتت ت�شرفه، رغم �ملقرتحات �لتي قدمها ولة �شابقون  باإ�شر�ك �لقطاع �خلا�س وتقنينه يف ت�شيري قطاع �لنقل، �أي �إن�شاء موؤ�ش�شة خا�شة للنقل �حل�شري تكون 
مكملة للموؤ�ش�شة �لعمومية etc  ومنها ميكن �لرتخي�س للنقل �ملو�زي وتنظيمه من خالل منحهم بطاقات كما هو معمول به يف �شيار�ت �لأجرة taxi radio و�لعمل بالعّد�د   كما هو معمول به يف 

�لعا�شمة وبع�س �لوليات �ملجاورة من �أجل تنظيم �لقطاع و�لق�شاء على �لأزمة �لتي يتخبط فيها �ملو�طن، غري �أنه ل �أحد من �مل�شوؤولني �جلدد حاول جت�شيد هذ� �ملقرتح يف �مليد�ن  .

حمطة �مل�شافرين بحي بو�ل�شوف ما تز�ل مغلقة �إىل �ليوم

بعد دخول توقيت �حلجر �ل�شحي �جلديد حيز �لتنفيذ 

 ركود كبري يف �لبيع و�شعف �لتح�شيل يف جتارة �أ�شحاب �ملطاعم 
وحمالت �لأكل �ل�شريع بجيجل 

وحم��ات  امل��ط��اع��م  اأ���س��ح��اب  ي�ستكي 
كبرا  �سعفا  جيجل  بوالية  ال�رشيع  االأكل 
االإقبال  يف  كبر  ونق�س  التح�سيل  يف 
واملبيعات، وذلك  منذ بداية جائحة كورونا 
احلجر  اإج��راءات  ب�سبب  اأكرث  االأمر  وا�ستد 
من  اأك��رث  منذ  تطبيقها  مت  التي  ال�سحي 
املحات  بغلق  واملتعلقة  بالوالية  �سهرين 
عند ال�ساعة الثالثة زواال، وهو وقت الذروة 
واالأكل  البيتزا  حمات  عند  خا�سة  للبيع 
ال�رشيع، حيث يقول ال�سيد �سعبان 50 �سنة 
عند  مو�سى  حي  يف  بيتزا  حمل  �ساحب 
جيجل  الوالية  لعا�سمة  ال�رشقي  املدخل 
باأنه اأ�سبح على عتبة الفقر واأنه ال يح�سل 
الكبر  النق�س  ب�سبب  العمال،  حقوق  حتى 
الثالثة  الغلق عند  قرار  واأي�سا  املبيعات  يف 
وقت  الأنه  ح�سبه،  مدرو�س  غر  قرار  وهو 
الذروة للبيع بالن�سبة لتجارتهم، حيث يقول 
بالبيع  لهم  ال�سماح  مت  لو  االأق��ل  على  اإنه 
اأو بطريقة التو�سيل  فا  املحمول عن بعد 

يعقل اأن يتم اإجبارهم على الغلق ب�سفة كلية 
متار�س  والتي  االأخرى  املحات  خاف  على 
جتارة خمتلفة والتي ي�سمح لهم بالبيع حتى 
اأنه مل يفهم  اأي�سا  اأكد  الثامنة، كما  ال�ساعة 
وهل  القرار  هذا  اتخاذ  مت  اأ�سا�س  اأي  على 
االأك��ل،  حمات  يف  فقط  تتجول  كورونا 
م�سرا اإىل اأنه �سئم هذا اجلو وهو على عتبة 
الغلق النهائي للمحل الأنه خا�رش يف جتارته 
بن�سبة مئة باملئة، من جهة اأخرى يقول منر 
الرابطة يف  مبنطقة  مطعم  �ساحب  اأربعيني 
مت  باأنه  الوالية،  لعا�سمة  الغربي  املخرج 
ت�سميع مطعمهاأول اأم�س    ملدة 10 اأيام وهو 
ينتظر الغرامة املالية التي �ستتخد يف حقه، 
حيث قال باأنهم �سئموا هذا الو�سع واملاحقة 
امل�ستمرة لعنا�رش االأمن، فباالإ�سافة لنق�س 
لغلق  ال�سارمة   والتعليمات  املبيعات 
واالإج���راءات  زواال  الثالثة  عند  حماتهم 
املتخدة داخل املطعم اإال اأنهم مل ي�سلموا من 
تطبيقها  ي�ستحيل  والتي  التفا�سيل  بع�س 

يوميا  لل�سغط  يعر�سهم  ما  وهو  ميدانيا، 
اأنه  حتى  ال�رشطة،  طرف  من  وامل�ساءالت 
بات يفكر فعليا يف تغير ن�ساطه اإىل ن�ساط 

اآخر، الأنه مل يعد يحتمل اأكرث من هذا .
ال�رشيع  االأك��ل  حمات  اأ�سحاب   ليبقى 
واملطاعم يعانون االأمرين بني نق�س املبيعات 
جائحة  ب�سبب  التح�سيل  و�سعف  جهة  من 
التي  الردع  �سيا�سة  اإىل  باالإ�سافة  كورونا 
يف  اأخرى  جهة  من  االأمن  عنا�رش  يتخدها 
بني  حت�سل  التي  التجاوزات  مع  التعامل 
احلني واالآخر عند هوؤالء، حيث يوؤكد املازم 
ك ب باأن الباد كلها تعاين ونحن يف و�سع 
اأ�سبه باحلرب وبالتايل وجب علينا الت�سحية 
مرحلة  اإال  هي  فما  الوطن  ه��ذا  اأج��ل  من 
اأن  علينا  وبالتايل  �ستنتهي  اأنها  واالأكيد 
املمكنة  االأ�رشار  باأخف  ننهيها  نحر�س الأن 
نحو  اأك��رث  بنا  �سيدفع  ا�ستهتار  اأي  الأن��ه 

الهاوية .
 ب.عبدالله 

توقيف 03 �أ�شخا�س وحجز �شيوف و�شو�طري 
يف ر�أ�س �ملاء ب�شيدي بلعبا�س

راأ�س  دائرة  اأمن  م�سالح  اأم�س  ليلة  األقت 
القب�س  بلعبا�س  �سيدي  والية  جنوب  املاء 
�سلوعهم  يف  ي�ستبه  اأ�سخا�س   03 على 
العملية  يف حتطيم ملك الغر، حيث جاءت 
ليقوم  �سخ�سني  بني  خاف  ن�سوب  بعد 
االأخر  هذا  على  بالهجوم  اآخ��رون  بعدها 
حيث  العمارة،  مبنى  اأمام  �سيارته  وحتطيم 

عرب  وا�سع  نطاق  على  الهجوم  ت��داول  مت 
حينها  لتقوم  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
على  والقب�س  بالتدخل  ال�رشطة  م�سالح 
 20 بني  ما  اأعمارهم  تراوح  اأ�سخا�س   03
يف  و�سيوف،  �سواطر  وحجز  �سنة   30 و 

انتظار تقدميهم اأمام العدالة.
م.رم�ساين



مدرب  غوارديول  بيب  حتدث 
عن  �سيتي  مان�س�سرت  فــريــق 
حمرز  ريا�ص  اجلزائري  جنمه 
بت�سجيله  ب�سدة  تــاألــق  الــذي 
فوز  اأهداف  �سمن  من  لثالثية 
بخم�سة  برينلي  على  فريقه 
حل�ساب  وذلك  نظيفة،  اأهداف 
من  العا�سر  الأ�سبوع  مناف�سات 
الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة 

القدم.
ــــول يف  ــــواردي ــب غ ــي وقـــــال ب

ــع  ــوق ــا م ــه ــل ــق تــ�ــســريــحــات ن
نيوز"  افينينغ  "مان�س�سرت 
يف  حمرز  "ريا�ص  الربيطاين: 
الأيام  وكذلك  املا�سي  الأ�سبوع 
اأف�سل  ــان  ك املا�سية  القليلة 
حّدة  اأكرث  راأيناه  لقد  بكثري، 
من اأي وقت اآخر، وهذا ما يوؤكد 
يتمتع  الــتــي  ــوة  ــق وال ـــودة  اجل

بها".
حمــرز  اأن  ـــول  ـــواردي غ ــــد  واأك
�سي�ستمر يف اللعب اأ�سا�سيًا ما دام 

الوعد  وهــو  الأهـــداف،  ي�سجل 
الالعبني،  لباقي  قدمه  الــذي 
"ما نقوم به لي�ص  حيث اأ�ساف: 
يقوم  ل  الذي  الالعب  مداورة، 
حمرز  مثل  �سيلعب،  بالأخطاء 
�سيلعب  فــاأكــيــد  �سجل  الـــذي 
وكذلك خي�سو�ص، وهذا الالزم 
على رحيم �ستريلينغ اأن يفعله 

عندما يعود للعب".
ــول  ــواردي غ لت�سريح  ــًا  ــق ووف
قد  ـــرز  حم ريــا�ــص  اأن  ــدو  ــب ي

اأ�سا�سية  مكانة  مبدئيًا  �سمن 
مــع  ــة  ــل ــب ــق امل الــــلــــقــــاءات  يف 
�سيتي،  مان�س�سرت  ت�سكيلة 
الذي  "الهاتريك"  على  فعطفًا 
فالالعب  برينلي،  �سد  �سجله 
ُيعترب  �سيتي  للي�سرت  ال�سابق 
كـــذلـــك هـــــداف الـــفـــريـــق يف 
 4 بــر�ــســيــد  "الربميريليغ" 

اأهداف.

ريا�ص  اجلــزائــري  النجم  عــاد 
باألوان  جديد  من  للتاألق  حمرز 
�سيتي،  مــانــ�ــســ�ــســرت  ــه  ــق ــري ف
مرمى  يف  ثــالثــيــة  بت�سجيله 
ال�سبت،  اليوم  برينلي،  فريق 
من  الـ)10(  ــوع  ــب ــس الأ� �سمن 
لكرة  املمتاز  الإنكليزي  الدوري 
�سيامه  بذلك  ليك�سر  الــقــدم، 
ــل عـــن الــتــ�ــســجــيــل مع  ــوي ــط ال

فريقه.
الأول مبكراً  وجاء هدف حمرز 
الـ)6(  الدقيقة  عند  وبال�سبط 
ا�ستغل  حــيــث  ــة،  ــه ــواج امل ــن  م
لعبي  بني  رائعًا  كرويًا  تبادًل 
اأ�ــســاف  ثــم  �سيتي،  مان�س�سرت 
الـ)22(  الــدقــيــقــة  يف  ــاين  ــث ال
عندما تالعب بطريقة مذهلة 
مبدافعي برينلي، قبل اأن يحرز 

الهدف الثالث )هاتريك(.
و�سل  ثالثية،  �سجل  اأن  وبعد 
 102 رقم  م�ساهماته  اإىل  حمرز 
"الربميريليغ"،  مناف�سات  يف 
و41  هـــدفـــًا   61 عــلــى  تـــتـــوزع 
�ــســاد�ــص  لــيــكــون  "اأ�سي�ست"، 
اأو   100 اإىل  يــ�ــســل  ــي  ــق ــري اأف
ديدييه  الإيفواري  بعد  اأكــرث، 

من  ديبايور  واإميانويل  دروغبا 
اإيغبيني  والنيجريي  تــوغــو، 
ليفربول  ــي  ــائ ــن وث ــو،  ــوب ــاك ي
ماين  �ساديو  ال�سنغايل  احلــايل، 
وفقًا  �ــســالح،  حممد  وامل�سري 
املتخ�س�ص  "�سكواكو"  حل�ساب 

بالإح�سائيات.
الرابع  هدفه  اإىل  حمزر  وو�سل 
بــعــدمــا  ــــــاري،  اجل ــم  ــس ــو� امل يف 
يف  عامليًا  هدفًا  �سجل  قد  كــان 
فريقه  مبرمى  الثاين  الأ�سبوع 
اأن  قبل  �سيتي،  لي�سرت  ال�سابق 
ويدخل  الت�سجيل  عن  ي�سوم 
مع فريقه يف فرتة فراغ �سهدت 
م�ساركته  رغم  م�ستواه،  تراجع 

اأ�سا�سيًا يف اأغلب املباريات.
موقع  على  اجلماهري  وتفاعلت 
"تويرت"  الجتماعي  التوا�سل 
ـــذي جاء  مــع تــاألــق حمـــرز، وال
الإ�سباين  املدرب  مطالبتها  بعد 
ــرورة  ــس ــ� ــب غــــوارديــــول ب ــي ب
من  له  الكافية  امل�ساحة  اإعطاء 
الكبرية،  قــدراتــه  اإبـــراز  اأجــل 
ـــدرب  امل مــع  احلــــال  هــو  مثلما 
جمال  اجلزائر  ملنتخب  الوطني 

بلما�سي.

"حمرز  املتابعني  اأحـــد  ـــّرد  وغ
نف�سه  عـــن  الــغــبــار  يــنــفــ�ــص 
عن�سرية  ويــثــبــت  بــثــنــائــيــة 
يحب  ل  الـــــذي  ــــول  ــــواردي غ
اإيتو  مــع  ــه  ــارب وجت الأفـــارقـــة 

ـــوري �ــســاهــدة على  ويــحــيــى ت
ذلك، يثبت اأنه اأف�سل لعب 

يف ال�سيتي دون منازع".
"ريا�ص  فكتب  ـــر  اآخ ـــا  اأم
على  يـــرد  ـــًا  ـــم دائ حمـــرز 

امليدان  يف  غوارديول  ظلم 
يف  طول  على  جوابه  بالتاألق 

عرّب  كما  الخ�سر"،  امل�ستطيل 
بقوله  ـــه  راأي عــن  اآخـــر  متابع 
للجميع  ــد  ــوؤك ي "غوارديول 
كل  يف  بحماقة  يتفل�سف  ــه  اأن
�ساحب  فيها  ي�سع  كــان  مــرة 
العدم )حمرز( على  احللول من 

الدكة!".
ــن حمـــرز اأمـــام  ـــر ع ودافــــع اآخ
خـــيـــارات غــــوارديــــول قــائــاًل 
ظلمه  خــراااايف  لعب  "حمرز 
غـــــوارديـــــول كــثــري تــدويــر 
فيها  يخليه  كثري  ومــبــاريــات 
دكة"، ثم جاء الدور على متابع 
اآخر بقوله "ريا�ص حمرز �سايل 

بيب 

غوارديول 
وال�سيتي".

ريا�ص  اجلزائري  الــدويل  عرب 
لقيادته  �ــســروره  ــن  ع ـــرز،  حم
للفوز  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه 
ال�سبت،  م�ساء   5-0 برينلي  على 
ــرة من  ــس ــا� ــع �ــســمــن اجلـــولـــة ال

الدوري الإجنليزي املمتاز.
خالل  ثالثية  حمــرز  و�سجل   
ــد من  ــدي ــع ــنــع ال الــلــقــاء، و�ــس
للت�سجيل،  ال�سانحة  الفر�ص 
كا�سح،  فــوز  اإىل  فريقه  ليقود 
ــص  ــرو� ــع ــد �ــســلــ�ــســلــة مـــن ال ــع ب
الهجومية ال�سعيفة يف املباريات 

القليلة املا�سية.
ت�سريحات  يف  ـــرز  حم وقــــال   
لهيئة الإذاعة الربيطانية )بي 

اللقاء:  انتهاء  عقب  �سي(  بــي 
الكثري  لت�سجيل  �سعداء  "نحن 
من  العديد  وخلق  الأهــداف  من 
نقاط   3 على  �سنح�سل  الفر�ص، 

ونوا�سل التقدم".
ب�سكل  تلعب  "عندما  واأ�ــســاف:   
يف  ـــا  ـــداف اأه ت�سجل  ول  جــيــد 
بــالإحــبــاط  ت�سعر  ــات  ــاري ــب امل
نوا�سل  اأن  يــجــب  لــكــن  قــلــيــال، 
العمل، ا�ستمرينا يف العمل اجلاد 
من  واملباريات  التمارين  خالل 

اأجل ا�ستعادة الثقة". 
ت�سجيله  بــعــد  ــوره  ــع ــس � ـــن  وع
اجلزائري:  النجم  قال  ثالثية، 
ت�سجل  اأن  ــا  ــم دائ جــيــد  "اأمر 

اأهدافا، لهذا اأنا �سعيد جدا، لكن 
الأكرث اأهمية هو الفوز و�سناعة 

الفر�ص".
اللقاء،  يف  املف�سل  هدفه  وعن   
ــدف  ــه ال "رمبا  حمـــــرز:  قــــال 

اأ�ــســجــل  الأخـــــري، لأنـــنـــي ل 
الكثري من الأهداف براأ�سي".

 وختم حمرز حديثه بالقول: 
كل  ــع  م نتعامل  اأن  "يجب 
ـــدة، اأمــامــنــا  ــاراة عــلــى ح ــب م
على  بورتو  يف  �سعبة  مباراة 
يف  مبجموعتنا  الأول  املركز 
و�سنحاول  ــال،  ــط الأب دوري 

الفوز دائما".

ني�ص  مدافع  عطال،  يو�سف  اجلزائري  تعر�ص 
على  ــربه  جت قــد  جــديــدة  لإ�ــســابــة  الفرن�سي، 

الغياب لفرتة معتربة عن مباريات فريقه.
فقد اأعلن النادي الفرن�سي، يف بيان عرب موقعه 
الر�سمي، اليوم ال�سبت، اأن عطال تعر�ص لإ�سابة 
�سد  ــرية  الأخ فريقه  مباراة  خالل  الفخذ،  يف 
�سالفيا براغ الت�سيكي، �سمن اجلولة الرابعة من 

الدوري الأوروبي.
من  يتمكن  لــن  عــطــال  اأن  اإىل  الــبــيــان  ــار  ــس واأ�
اإطــار  يف  ديجون،  ــام  اأم الأحــد،  غــدا  امل�ساركة، 

اجلولة الـ12 من الدوري الفرن�سي.
حالة  اأن  ني�ص،  مدرب  فيريا،  باتريك  اأكد  كما 
على  �ساعة،   48 ملــدة  النتظار  تتطلب  عطال 
تقييمها  و�سيتم  الفحو�سات،  اإجراء  قبل  الأقل، 

خـــــــــــــــالل 
الــ�ــســاعــات 

الــقــلــيــلــة 
املــقــبــلــة، 
يد  لتحد
مـــــــــــــدة 

ــــــاب  ــــــي غ
الــــــالعــــــب 

ــوف  ــف ــس ــــن � ع
الفريق.

�ص وكـــــــــــان عــــــطــــــال قـــد  تعر
انطالق  مــع  الركبة،  اأوتـــار  يف  قوية  لإ�سابة 
املو�سم، وحتديًدا يف مباراة باري�ص �سان جريمان، 

�سمن اجلولة الرابعة من الدوري.

ما بني التاألق والإخفاق، ا�ستعاد 
للمحرتفني  اجلزائري  الــدوري 
ـــه من  ـــواب ــح اأب ــت نــ�ــســاطــه، وف
فــرتة  عــا�ــص  اأن  بــعــد  ــد،  ــدي ج
الأ�سهر  يف  ــالق  الإغ من  طويلة 
انت�سار  ب�سبب  املا�سية  الثمانية 

فريو�ص كورونا.
ــري  ــزائ ويــعــيــ�ــص الـــــدوري اجل
ظل  يف  ا�ــســتــثــنــائــًيــا،  ــًمــا  مــو�ــس
التحديات الكبرية التي تنتظر 
للتاأقلم  اللعبة  عنا�سر  جميع 
و�سعية  اإىل  اإ�سافة  الوباء،  مع 
هذا  �ستخو�ص  الــتــي  ــة  ــدي الأن
املو�سم بطولة بـ20 ناديا، وهو ما 
باللقب  التتويج  �سباق  اأن  يعني 
اأ�سحاب  بــني  م�ستعال  �سيكون 
ــص الــطــويــل واخلــــربة  ــ� ــف ــن ال

الكبرية.

بلوزداد شباب 

يعد نادي �سباب واحدا من اأكرث 
الآونــة  يف  ا�ستقرارا  ــة  ــدي الأن
انعك�ص  مـــا  وهــــو  الأخـــــــرية، 
الفريق  م�ستوى  على  بالإيجاب 
و�سمح  الأخريين،  املو�سمني  يف 
املو�سم  الــدوري  لقب  بح�سد  له 

املا�سي عن جدارة وا�ستحقاق.
الــبــلــوزدادي  الــنــادي  ويتواجد 
املر�سحني  ـــرز  اأب قائمة  �سمن 
اجلــديــد،  املــو�ــســم  لقب  حل�سد 
توليفة  ت�سكيل  يف  جنح  اأن  بعد 
يقودها  الالعبني،  من  رهيبة 

املدرب الفرن�سي فرانك دوما.
ركائز  عدة  على  دومــا  ويعتمد 
املو�سم،  ــذا  ه بقوة  للمناف�سة 
على ح�سد اللقب للمرة الثانية 
احلار�ص  اأبرزها  التوايل،  على 
توفيق مو�ساوي، واملدافع �سفيان 

اأمــري  الألــعــاب  و�سانع  بو�سار، 
بنني  منتخب  ومهاجم  �سعيود، 

مار�سيلني كوكبو.

الجزائر مولودية 

اجلزائر  مولودية  نادي  ي�ستعد 
ملو�سم ا�ستثنائي، حيث �سي�سارك 
اأفريقيا، بعدما  اأبطال  يف دوري 
يف  ثانيا  املــا�ــســي  املــو�ــســم  اأنــهــى 
البطل  خلف  الرتتيب  جــدول 

�سباب بلوزداد.
على  العا�سمي،  النادي  وي�سر 
حتــقــيــق اإجنـــــاز هــــذا املــو�ــســم 
النادي  تاأ�سي�ص  مئوية  مبنا�سبة 
دفع  ما  وهو  العريق،  اجلزائري 
توفري  اإىل  املــولــوديــة  ــــاإدارة  ب
اإمكانيات رهيبة، لتحقيق اإجناز 

على امل�ستوى املحلي والقاري.
قواما  املولودية  الفريق  وبــات 
مميزا يف كل اخلطوط، وينتظر 
املراكز  على  مناف�سا  يكون  اأن 
عبد  جنــومــه  بف�سل  املــقــدمــة 
ربيعي،  ميلود  ح�سود،  الرحمن 

عبد املوؤمن جابو، عبد الرحمن 
بوردمي، عبد اهلل املوؤذن، �سامي 

فريوي ومهدي بن علجية.

الجزائر اتحاد 

ــــم بـــدايـــتـــه املـــتـــعـــرثة يف  رغ
الدوري املحلي، وخ�سارته نهائي 
العا�سمة  احتاد  اأن  اإل  ال�سوبر، 
الأندية  قائمة  �سمن  يتواجد 
اللقب،  على  للمناف�سة  املر�سحة 
بالنظر اإىل الإمكانيات الكبرية 
املطروحة حتت ت�سرف الإدارة، 
والرت�سانة املميزة من الالعبني 
خالل  الفريق  انتدبهم  الذين 
ال�سيفية  الــتــحــويــالت  فـــرتة 

املا�سية.
ويعول املدير الريا�سي اجلديد، 
عنرت يحي، على ركائز النادي، 
اإىل  للعودة  اخلــربة  وعنا�سر 
عانى  اأن  بعد  التتويج،  من�سات 
من  املا�سي  املو�سم  يف  ـــاد  الحت

كرثة الأزمات وتوايل الهزات.
من  اأكرث  يحيى  عنرت  اأبرم  كما 

اأبــرزهــا  ال�سيف،  ــذا  ه �سفقة 
ق�سنطينة  �ــســبــاب  هـــــداف 
وحار�ص  بلقا�سمي،  اإ�سماعيل 
ـــان الــفــرنــ�ــســي  ـــي ـــت �ــســانــت اإي
وقــائــد  جـــنـــدوز،  األيك�سي�ص 
بو�سينة،  م�سطفى  بارادو  نادي 
�سعدي  �سطيف  ــاق  وف ومــدافــع 

ر�سواين.

سطيف وفاق 

على  �سطيف،  وفاق  نادي  اأبقى 
الثاين  للمو�سم  التون�سي  مدربه 
النجاحات  بعد  الــتــوايل  على 
حيث  حققها،  الــتــي  امللمو�سة 
املركز  يف  املا�سي  املو�سم  اأنــهــى 
ــص  ــاأ� ك يف  ــارك  ــس ــ� ــي ل الـــرابـــع، 

الكونفيدرالية الإفريقية.
الفوارة"  ــني  ع "اأبناء  ميــلــك 
بال�سباب  تت�سم  هجومية  قــوة 
الثنائي  بــتــواجــد  ــة  ــوي ــي واحل
عاما(،   25( غ�سة  الدين  ح�سام 
ــورة )20  ــم ــــني ع ــد الأم ــم وحم
�سباب  مــدر�ــســة  خــريــج  عــامــا( 
ــرم  اأك القائد  بخالف  جيجل، 
جحنيط، والظهري العائد بقوة، 

هواري فرحاين.
ورغم تفريطه يف خدمات اأبرز 
مواهبه خالل فرتة النتقالت 
غرار  على  املا�سية،  ال�سيفية 
ــوف،  ــس ــ� ــوال ــه اإ�ـــســـحـــاق ب ــم جن
البلجيكي،  الدوري  اإىل  املنتقل 
اإل اأن وفاق �سطيف يبقى واحدا 
اجلزائرية  الأندية  اأف�سل  من 
بف�سل  الأخـــرية،  ال�سنوات  يف 
بال�سباب،  ال�ستعانة  �سيا�سة 
الفر�سة  منح  على  واإ�ــســراره 

ملواهبه وجنوم الرديف.
ق.ر

م�سيفه  على  �سطيف  وفــاق  فاز 
قمة  يف   ،)2-0( اجلــزائــر  ــاد  احت
اجلولة الفتتاحية، التي �سهدت 
انت�سار اأندية جنم مقرة، �سبيبة 
باأوىل  ب�سكرة،  احتــاد  ال�ساورة، 
الــكــروي  املــو�ــســم  يف  مبارياتهم 
حل�ساب   ، ال�سبت  ــوم  ي اجلــديــد 
الأوىل  اجلولة  برنامج  تكملة 
املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 
اأمــ�ــص  انــطــلــقــت  الــتــي  الأوىل، 
تعادلت  اأربعة  بواقع  اجلمعة، 

من اأ�سل اأربع مقابالت.
ــــاق �ــســطــيــف فـــوزا  واأحـــــرز وف
2-( اجلــزائــر  ــاد  احت على  باهرا 
اجلولة  مقابالت  قمة  يف   ،)0
"الوفاق"  وانتظر  الفتتاحية. 
املواجهة  من  الأخــرية  اللحظات 
العا�سمي،  الفريق  على  لُيجهز 
بف�سل تغيريات موفقة للمدرب 
ال�سباب  اأقحم  الذي  نبيل كوكي، 
هذا  ليتاألق  عمورة،  ملني  حممد 
 86 )د  لثنائية  بتوقيعه  الأخري 
الكامل  الــزاد  مهديا   ،)90+1 د  و 
ك�سف  وبــهــذا  �سطيف،  لــوفــاق 
اأبناء "عني الفوارة" عن نواياهم 
�سارة  منذ  الأوىل  الأدوار  بلعب 

النطالقة.
"�سو�سطارة"  اأبناء  تعرث  باملقابل 
مبنا�سبة  ـــم،  ـــاره دي عــقــر  يف 
حيث  اجلديد،  املو�سم  افتتاح 
ـــــاد عـــن تــــدارك  ــز الحت ــج ع
ــر  ــزائ الــهــزميــة يف كــاأ�ــص اجل
بلوزداد  �سباب  يد  على  املمتازة 

.)2-1(
ال�ساورة   �سبيبة  فريق  وتفوق 
خارج قواعده على اأوملبي املدية 
هدف  بف�سل   ،)1-0( بنتيجة 

بذلك  م�سجال   ،)74 )د  احلمري 
الب�سارية"  "الن�سور  اأهداف  اأوىل 
لــهــذا املــو�ــســم اجلــديــد، وبــهــذا 
رغم  الرهان  اجلنوب  اأبناء  رفع 
عرب  ال�سعبة  التنقل  ظـــروف 
بينما  �ساعة.   15 ملــدة  احلافلة 
فر�سة  اجلديد  ال�ساعد  ــدر  اأه
لتحقيق  مبعقله  ال�ــســتــقــبــال 
مبنا�سبة  ــة  ــق ــوف م انــطــالقــة 

عودته اإىل ق�سم الأ�سواء.
ــم مــقــرة -  و�ــســهــدت مــبــاراة جن
كبريا  تناف�سا  ال�سلف،  اأوملــبــي 
الرمق الأخري، حينما  اإىل غاية 
حاج  "املخ�سرم"  املهاجم  منح 
بوقا�ص، النقاط الثالث لأ�سحاب 

ال�سيافة.
بوابة  "النجم"  فريق  وافتتح 
 )33 )د  العايب  عــرب  التهديف 
الهدف   )61 )د  دمـــان  واأ�ــســاف 
بلجياليل  عــدل  بينما  الــثــاين، 
على  "ال�سلفاوة"  لت�سكيلة  الكفة 
 )55 )د  جــزاء  وبركلتي  مرتني 
)د  بوقا�ص  يفك  قبل   ،)85 )د  و 

1+90( عقدة اللقاء ومينح الفوز 
الأول لنجم مقرة.

ـــم  ــق احتــــاد بــ�ــســكــرة الأه ــق وح
�سكيكدة  �سبيبة  على  ــوزه  ــف ب
عثماين  ــدف  ه بف�سل   ،)1-0(
خطاأ  من  ا�ستفاد  الــذي   ،)73 )د 
لي�سجل  "ال�سكيكدي"،  احلار�ص 
خمفقا  دخول  "رو�سيكادا"  اأبناء 
اأجـــواء  اإىل  عودتهم  مبنا�سبة 
من  �سنة   33 عقب  الأ�سواء  ق�سم 

الغياب.
اإىل  الــبــطــولــة  ــــادت عــجــلــة  وع
ــــــدوران، اأمــ�ــص اجلــمــعــة، يف  ال
لعل  "للغاية"،  خا�سة  ظــروف 
اأبـــرزهـــا غــيــاب اجلــمــاهــري عن 
للربوتوكول  تطبيقا  املدرجات، 
ـــص بــفــريو�ــص  ـــا� ــي اخل ــح ــس ــ� ال
�سارمة  تــدابــري  ــذا  وك كــورونــا، 
ـــة مــــن خــطــر  ـــاي ـــوق ـــدف ال ـــه ب

الإ�سابة بالفريو�ص "التاجي
ــب مــولــوديــة وهـــران،  ونـــال لع
�سرف  بــوتــيــ�ــص،  الـــقـــادر  عــبــد 
املو�سم  يف  ــدف  ه اأول  ت�سجيل 

جزاء  ركلة  من  اجلديد  الكروي 
مرمى  حار�ص  �سباك  يف   ،)44 )د 
ن�سر ح�سني داي، عماد بن �سلف، 
التعادل  بنتيجة  اللقاء  لينتهي 

.)1-1(
اإىل  العائد  تلم�سان  وداد  وجنح 
غياب  بعد  الأ�سواء  ق�سم  اأجواء 
افتكاك  يف  �سنوات،  ثماين  دام 
م�سيفه  ميدان  من  غالية  نقطة 
نهاية  بعد  ق�سنطينة،  �سباب 

اللقاء بنتيجة بي�ساء )0-0(.
بـــارادو  نـــادي  حقق  جهته  مــن 
بف�سل  اإيــجــابــيــة  انــطــالقــة 
خــطــفــه نــقــطــة الـــتـــعـــادل من 
�سريع  اجلديد  ال�ساعد  ميدان 
لفريق  و�سجل   ،)1-1( غليزان 
بن  ال�ساب  املهاجم  "الأتليتيك" 
وقع  ــذي  ال �سنة(،   20( بوعلي 

اأوىل اأهدافه مع �سنف الأكابر.
 - القبائل  �سبيبة  لقاء  وانتهى 
اأهلي برج بوعريريج كما انطلق 
حيث   ،)0-0( بي�ساء  بنتيجة 
حتت  "ال�سبيبة"  ت�سكيلة  عجز 
يامن  التون�سي  التقني  قــيــادة 
النف�سال  مت  -الــذي  الزلفاين 
عدم  ب�سبب  ال�سبت  اليوم  عنه 
حــ�ــســولــه عــلــى الجــــــازة- من 
ــوة رغــم  ــق دخــــول املــنــافــ�ــســة ب
النطالق املبكر يف التح�سريات.

مبتورة  ــة  ــول اجل هـــذه  ــت  ــان وك
 - بلعبا�ص  احتــاد  مواجهتي،  من 
عني  وجمعية  اجلزائر  مولودية 
ب�سبب  بــلــوزداد،  �سباب   - مليلة  
يف  وال�سباب  املولودية  م�ساركة 
اأبطال  لرابطة  التمهيدي  الدور 

اإفريقيا.
ق.ر

�لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل :

�لأندية على �شفيح �شاخن يف �لدوري �ل�شتثنائي

مولودية بجاية 

وفاق �شطيف يك�شف عن �نيابه و �شبيبة �ل�شاورة تطيح باملدية

بعد �لـ"هاتريك"... غو�رديول ُيقدم وعدً� لنجمه حمرز

�جلماهري ت�شيد بتاألق حمرز: "رد على ظلم بيب يف �مليد�ن"

حمرز بعد �لهاتريك: "�لفوز و�شناعة �لفر�س �أهم"

يو�شف عطال يتعر�س لإ�شابة جديدة
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زط�شي يوؤكد عزمه على دخول 
�جلز�ئرية �لأندية  "فيفا" ويحذر 

مي�شي ي�شّجل ويكرم مار�دونا على 
طريقته �خلا�شة

زيد�ن يتلقى �أنباء جيدة قبل 
موقعة كييف

كوتينيو: نحاول �ل�شتمتاع.. 
وبر�شلونة ما ز�ل بعيد�

الدين  خري  القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتاد  رئي�ص  اأّكد 
املكتب  يف  من�سب  على  للمناف�سة  ا�ستعداده  زط�سي، 
تطرق  كما  "فيفا"،  للعبة  الدويل  لالحتاد  التنفيذي 
للحديث عن الدوري اجلزائري الذي انطلقت اأوىل 
تواجه  التي  ال�سعوبة  ظل  يف  اجلمعة،  مبارياته، 
فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  املباريات  لتنظيم  الأندية 

كورونا.
اأجل  من  الرت�سح  على  اإقدامه  زط�سي  وي�سف 
"جاء  باأنه  كروية  هيئة  اأكــرب  يف  من�سب  نيل 
الدماء"، وذلك يف ت�سريحات لالإذاعة  لتجديد 
تكون  "لن  قــال:  حيث  اجلزائرية،  الوطنية 
املناف�سة �سهلة مع هاين اأبوريدة وفوزي لقجع، 
لكنني �ساأعمل على الفوز وحتدثت مع روؤ�ساء 
عدم  يل  اأّكد  من  ومنهم  الأخرى،  الحتاديات 
عن  املمثلون  به  يقوم  الذي  العمل  عن  ر�ساه 

اأفريقيا يف الوقت احلايل".
مباريات  تعطيل  من  وروؤ�ــســاءهــا  الأنــديــة  "'فاف"  رئي�ص  وحــذر 
انطالقه  بعد  �سهاًل  يكون  لن  املرة  هذه  املو�سم  اأن  �سيما  ل  الدوري، 
مما  وطويلة،  �سعبة  املرة  هذه  املناف�سة  "�ستكون  فاأ�ساف  متاأخراً، 
اأمام  �ستكون  التي  والأندية،  الهيئات  من  اجلهود  تكاثف  ي�ستدعي 

�سرورة احرتام برنامج اللقاءات، والتاأقلم مع الو�سع احلايل".
"اأنهينا املو�سم قبل وقته املحدد ب�سبب كورونا، فكان اخليار  وتابع 
مثاليًا لأن الظروف كانت �سعبة، كما يجب علينا اأن نلتزم بتدابري 

الوقاية ل�سمان �سحة الالعبني وعائالتهم".
اأما عن اإنهاء مهام رئي�ص الحتاد الأفريقي لكرة القدم اأحمد اأحمد، 
"كان قرار  فلم ي�ستغرب خري الدين زط�سي القرار، خامتًا بالقول 
ومل  كارثيًا،  كان  الكاف  ت�سيري  لأن  منتظراً،  اأحمد  اأحمد  اإبعاد 

ت�ستفد املنتخبات الأفريقية منه ب�سيء".

ام�ص  مدريد  ريال  فريقه  مران  يف  بنزميا،  كرمي  الفرن�سي  �سارك 
الأحد، و�سط توقعات بلحاقه مبواجهة �ساختار دونيت�سك املقررة 
املجموعات  دور  من  اخلام�سة  اجلولة  يف  بكييف  املقبل  الثالثاء 

بدوري اأبطال اأوروبا.
مباراة  يف  اأ�سا�سًيا  ي�ساركوا  مل  الذين  الالعبني  مع  بنزميا  وتدرب 
1-( األفي�ص  ديبورتيفو  اأمــام  الريال  بهزمية  انتهت  التي  اأم�ص، 
الدوري  من  الـ11  اجلولة  يف  �ستيفانو  دي  األفريدو  ملعب  على   )2

الإ�سباين لكرة القدم.
و�سارك املهاجم يف املباريات امل�سغرة، وكذلك يف تدريبات ال�ستحواذ 

والعمل التكتيكي حتت قيادة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان.
منفردين  اأودريــوزل  واألفارو  رامو�ص،  �سريجيو  تدرب  جانبه،  من 
وداين  ـــازارد  ه اإيــديــن  البلجيكي  اأجـــرى  حــني  يف  الع�سب،  على 

كارفاخال مترينات حمددة داخل املن�ساآت.
تاأهله  ح�سم  ميكنه  الذي  مدريد،  ريال  �سيعود  املباراة،  هذه  ويف 
للدور التايل يف هذه اجلولة مبدينة كييف، لنف�ص امللعب الذي توج 
الـ13 يف م�سريته حني فاز على  الت�سامبيونز ليج  اأر�سه بلقب  على 

ليفربول يف عام 2018.

اأعرب الربازيلي فيليب كوتينيو جنم بر�سلونة، عن �سعادته بالفوز 
اجلولة  مناف�سات  اإطار  يف  الأحد،  ام�ص  م�ساء  اأو�سا�سونا،  على   )4-0(

الليجا. من   11
"ماركا" الإ�سبانية:  وقال كوتينيو، خالل ت�سريحات نقلتها �سحيفة 

وكانت "نحن نعمل ونحاول ال�ستمتاع اإىل  حــد،  اأق�سى 
وخرجنا  للجميع  جيدة  �ُسعداء للغاية".مباراة 
جــريــزمــان  "متريرة  ـــاف:  كــانــت رائــعــة، واأ�ـــس يل 
جهدي  قــ�ــســارى  بـــذل  اأف�سل اأحـــــاول  اإىل  للعودة 
ــاعــدة الــفــريــق،  ـــودة من مــ�ــســتــوى ومــ�ــس ـــع ال ــد  ــع ب

الإ�سابة".
وتابع: "لقد خ�سرنا مارادونا، فهو 

قدوة عاملية، وكرة القدم وكل 
معجبيه �سيفتقدون ما قدمه 

خالل م�سريته املثرية".
لقب  عــلــى  ــال  ــت ــق ال وعـــن 

"يجب  اأجــــــاب:  ــيــجــا،  ــل ال
تلو  ـــاراة  ـــب م نــلــعــب  اأن 

ــوار  ــس ــ� ــــــرى، وامل الأخ
ـــــــا  لنا طـــــــــويـــــــــل وم ز

بـــــعـــــيـــــديـــــن، 
ف�سيئا لـــكـــن �ــســيــئــا 

�ستتح�سن 
لأننا نبذل الأمـــــــور، 

ق�سارى جهدنا".
اأ�سبوًعا  ع�سنا  "لقد  واأمت: 

اأن  يــجــب  لــكــن  ـــا،  ـــًع رائ
وجميع  العمل،  نوا�سل 

والآن  مهمة،  املــبــاريــات 
دوري  مباريات  وقت  حان 
اأننا  ورغم  اأوروبــا،  اأبطال 

موا�سلة  علينا  لكن  تاأهلنا 
ال�سري ب�سكل جيد".

لتكرمي  فر�سة  اأقرب  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  يفوت  مل 
الأربعاء  يوم  احلياة  فارق  الذي  مارادونا،  دييغو  بالده  اأ�سطورة 

املا�سي، بعد تعر�سه مل�ساكل �سحية لزمته منذ فرتة.
مميز،  بهدف  اأو�سا�سونا  ال�سيف  �سباك  هز  يف  "الربغوث"  وجنح 
خالل اللقاء الذي جمع الفريق على ملعب "كامب نو" وجاء حل�ساب 

اجلولة الـ11 من الليغا، وانتهت مل�سلحة الرب�سا برباعية بي�ساء.
مهديًا  خا�سة  بطريقة  بالهدف  مي�سي  احتفل  الت�سجيل،  وبعد 

الراحل،  الأرجنتيني  الأ�سطورة  لروح  حــــيــــث اإياه 
قمي�ص  لــيــظــهــر  قــمــيــ�ــســه  بــخــلــع  يق قـــام  فر
الـ10  بـــالـــرقـــم  بـــويـــز  ــــــد  اأول ــز  ــول ــي ــذي ن ال
ارتداه الراحل خالل متثيل هذا الفريق.

اأولد  نيولز  برفقة  م�سواره  مي�سي  بـــويـــز وبــداأ 
الكتالوين،  الفريق  ل�سفوف  النتقال  وهـــــــو قبل 

دييغو  معه  لعب  الـــذي  يف الــفــريــق 
قبل   ،1993-1994 مــو�ــســم 

جونيورز  بــوكــا  اإىل  الــعــودة 
ــم يعلن  ملـــدة عــامــني ومـــن ث

العتزال.
ــر  ــاأث ــت ــاعــر ال وكـــانـــت مــ�ــس
وا�ـــســـحـــة عــلــى الــالعــب 

ال�سمت  دقــيــقــة  ـــالل  خ
مــواجــهــة  �سبقت  ــي  ــت ال
الذي  نو"،  "كامب  ملعب 

على  اأي�سا  �ساهدا  كان 
ــــا  ــــارادون اأجمــــــاد م
ــه  ــل ــي ــث ـــــــالل مت خ

للرب�سا.

حمليات

حمرز يكرر �إجناز يايا توريه
فريقه  مع  مبهرة،  مباراة  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  قدم 
اجلولة  �سمن  ال�سبت،  يوم  برينلي،  �سيفه  اأمام  �سيتي  مان�س�سرت 

العا�سرة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
انت�سار  خالل  و69(،  و22   5( الدقائق  يف  اأهــداف   3 حمرز  واأحــرز   

ال�سيتي )0-5(، و�سكل خطورة كبرية من اجلناح الأمين. 
لعب  ثاين  بات  حمرز  فــاإن  لالإح�سائيات،  "اأوبتا"  ل�سبكة  ووفقا 
الــدوري  يف  �سيتي،  مان�س�سرت  ل�سالح  "هاتريك"  ي�سجل  اإفريقي، 

الإجنليزي املمتاز.
يايا  الإيفواري،  الو�سط  لعب  اإجناز  بذلك  ال�سحراء  حمارب  وكرر   

توريه، عندما �سرب �سباك فولهام بثالثية، يف اآذار/مار�ص 2014.
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�أ�شرى  فل�شطينيون

كتب د. وليد �لقططي:
----------------------------

االإ�سباين  للكاتب  عاملية  رواية  كي�سوت،  دون 
رجل  ق�سة  ت��روي  �سرفانيت�س(،  )ميجيل 
الو�سطى،  الع�سور  من  فار�سًا  نف�سه  تخّيل 
البالية،  املخزونة  الفرو�سية  ماب�س  فارتدى 
وامتطى   ، ال�سداأ القدمي  اأجداده  �ساح  وحمل 
وانطلق  ال��ه��زي��ل،  العجوز  فر�سه  �سهوة 
باحثًا  اإ�سبانيا،  ربوع  يف  وجهه  على  هائمًا 
مزعومة،  وانت�سارات  وهمية،  بطوالت  عن 
ظّفرة  مجُ معارك  فخا�س  خمتلقة،  واإجن��ازات 
طواحني  مع  اأولها  خياله،  وحي  من  عديدة 
عماقة  �سياطني  ن��ه��ا  اأ ��ًا  ��ت��خ��يِّ مجُ ال��ه��واء، 
تّوِهمًا  مجُ الغنم  قطيع  مع  وثانيها  تجُ�سارعه، 
تتواىل  وه��ك��ذا  ��ن��ازل��ه،  يجُ ج��ّرار  جي�س  ن��ه��ا  اأ
اإىل  الهزميةرَ  باأوهامه  اًل  وِّ حمجُ املجُفتعلة،  معاركه 
اإجن��از،  اإىل  االإخفاقرَ  بظنونه  اًل  بدِّ ومجُ ن�رش، 
وعندما  جناح،  اإىل  الف�سلرَ  باأخيلرَته  اً  غِرّ ومجُ
بالهزمية  االعراف  رف�س  املجُّرة  احلقيقة  اكت�سف 
الت�سبث  على  واأ���رشَّ  بالف�سل،  واالإخ��ف��اق 
بوجود  ذلك  اً  ف�رشِّ مجُ واأخيلرَته،  وظنونه  باأوهامه 
من  فيها  حرموه  ال�سحرةجُ  يقودها  عليه  موؤامرة 
ال�سياطني  فم�سخوا  والنجاح،  واالإجناز  الن�رش 
اجلي�س  وطم�سوا  هواء،  طواحني  اإىل  العماقة 
اآثر  وهكذا  االأغنام...  من  قطيعًا  ليبدو  اجلرار 
على  املجُريح  الكاذب  بالوهم  االإميان  امل�سكني 

املجُتِعبة. ال�سادقة  باحلقيقة  اليقني 
القرن  مطلع  تبت  كجُ كي�سوت(  )دون  رواي��ة 
امل��ي��ادي، واأ���س��ب��ح��ت مع  ال�����س��اب��ع ع�����رش 
العاملي؛  االأدب���ي  ال���راث  م��ن  ج���زءاً  ال��زم��ن 
رفت  عجُ اإن�سانية  ظاهرة  تجُناق�س  باأنها  ذل��ك 
ال��ذات  ت�سخيم  اأو  )الدونكي�سوتية(،  ب��� 
ي�سنع  �سخ�س  كل  على  وتجُطلق  واالإجنازات، 
اإخفاقاته  من  ويختلق  انت�سارات،  هزائمه  من 
وقد  جناحات،  اأرَف�ساله  من  ويبتدع  اإجن��ازات، 
ظاهرة  جوائز  جميع  يف  غرهم  العرب  فاق 
غرابة  االأمثلة  اأك��رث  وم��ن  الدونكي�سوتية، 
هزمية  عقب  النا�رشيني  بع�س  قاله  ما  وعجبًا، 
تخفيفًا،  )النك�سة(  املجُ�سماه  ال�ساحقة  يونيو 
املعركة  �سارة  خجُ فرغم  حتقق،  قد  الن�رش  "اأنَّ 
العدو  هدف  يتحقق  مل  طاملا  احلرب،  ربحنا  قد 
ومل  النا�رشي!".  الثوري  النظام  باإ�سقاط 
ببعيد،  ذلك  عن  العراق  يف  البعثيون  يكن 

ان��ت�����رشوا يف حرب  ق��د  ن��ه��م  اأ زع��م��وا  ح��ني 
�سنوات،  الثمان  ح��رب  اأو  االأوىل،  اخلليج 
رغم  ���س��دام(،  )قاد�سية  ت�سخيمًا  املجُ�سماه 
قتيل  بني  ما  عراقي  مليون  من  اأكرث  �سقوط 
املليارات  مئات  وخ�سارة  واأ���س��ر،  وجريح 
العراقي  اجلي�س  وان��دح��ار  ال���دوالرات،  من 
خا�س  اأنه  زعم  التي  العربية(  )االأرا�سي  من 
�سعود  اآل  نظام  زال  وال  لتحريرها.  احل��رب 
يف  هزميته  ي��واري  العرب  جزيرة  يف  احلاكم 
ال��ع��دوان  م��ن  ���س��ن��وات  خم�س  بعد  اليمن 
بعرثتها  التي  احلزم(  )عا�سفة  تزويراً  املجُ�سّمى 
باحثًا  اليمنية.،  واملقاومة  ال�سمود  عا�سفة 
املباين  طام  حجُ بني  املفقود  الن�رش  �سورة  عن 

املجُبعرثة. االأطفال  واأ�ساء  املجُّدمرة، 
زال  ال  احلاكم  ال�سعودي  النظام  ك��ان  واإذا 
املفقودة  الن�رش  �سورة  عن  ب�سعوبة  يبحث 
ال�سورة  عن  البحث  فاإنَّ  التعي�س،  اليمن  يف 
فل�سطني  يف  املفقود  للن�رش  الدونكي�سوتية 
يف  كان  بل  ال�سعوبة؛  بهذه  يكن  مل  ال�سعيدة 
بل  �رش؛  العجُ بهذا  يكن  ومل  ال�سهولة،  منتهى 
الطريقة  على  فالن�رش  اليجُ�رش،  غاية  يف  كان 
ووقٍت  اأق��ل،  بجهٍد  دائمًا  ياأتي  الفل�سطينية 
اأن نقول  اأ�سهل، فلي�س اأكرث من  اأق�رش، واإبداٍع 
من  القولرَ  فيتحّولجُ  حرب،  كل  بعد  )انت�رشنا( 
اإىل  اإىل وقائع، وينقلبجُ الكامرَ من كننْ  حروٍف 
كائن، ويتبّدلجُ اخلطابرَ من خياٍل اإىل واقع، واإن 
املعارك،  ميادين  يف  الن�رش  حتقيق  عن  عجزنا 
واإن  املفاو�سات،  ميادين  يف  حققناه  فقد 
�ساحات  يف  االنت�سارات  انتزاع  عن  �سعفنا 
ال�سام،  �ساحات  يف  انتزعناها  فقد  الوغى، 
و�ساحات  املفاو�سات  ميادين  يف  واالنت�سار 
اأو  العادي،  العابر  باالنت�سار  لي�س  ال�سام، 
تاريخٌي  انت�ساٌر  هو  بل  العر�سي؛  الطارئ 
لثبات  انت�سار  الأنه  جوهري،  واأبدي  عظيم، 
العظيم،  و�سعبِه  الزعيم  وكربياء  و�سمود 
�ست�سِلمًا،  مجُ �ساغراً  وجاء  العدو،  فيه  ر�سخ 
را�ٍس،  غر  رباً  جمجُ   - فاأعلن  ذليًا،  ومقهوراً 
مع  العاقات  عودة  عن  ّر-  خمجُ غر  رغمًا  ومجُ
االأمني  التن�سيق  مقدمتها  ويف  الفل�سطينيني، 

ملجُقّد�س. ا
عليه  اجُج��رِب  ال��ذي  املجُقّد�س  االأمني  التن�سيق 
وطنية  م�سلحة  )االح��ت��ال(،  االآخ��ر  الطرف 
اأوت��يرَ  من  اإاّل  يدركها  ال  ليا،  عجُ فل�سطينية 
يف  الفطنة  ��ِط��يرَ  واأجُعنْ ال�سيا�سة،  يف  احلكمة 

الزعماء  م��ن  احلنكة  وام��ت��ل��ك  الكيا�سة، 
هماء  الدجُ يفتقدها  ال�سفات  وهذه  وال�سا�سة، 
مزايا  من  الأنها  العامة،  من  االأعظم  وال�سواد 
اخلا�سة،  م��ن  القليلة  والنخبة  االأ�سفياء 
ال�سفوة  بدة  زجُ يف  اإاّل  موجودة  تكون  ال  وقد 
بواطن  يعرفون  مم��ن  اخل��ا���س��ة،  خا�سة  م��ن 
بحكمتهم   فاأدركوا  الثغور،  ومداخل  االأمور، 
االأمني  التن�سيق  اأنَّ  وحنكتهم  وفطنتهم 
مادة،  بدون  و�سورة  �سّمى،  مجُ غر  على  ا�سم 
طرفني  بني  يتم  اأنه  لنوهمه  العدو  به  نخدع 
يف  وي�سر  متجاورتني،  ودولتني  متكافئني، 
ذلك  بخاف  احلقيقة  ولكن  متبادلني،  اجتاهني 
واحد،  باجتاه  تعاون  االأمني  التن�سيق  الأنَّ  متامًا، 
من الطرف االآخر )االحتال( اإىل الطرف االأول 
الفل�سطيني،  ال�سعب  منه  ي�ستفيد  )ال�سلطة(، 
اليهود  االإرهابيني  عن  الك�سف  خ��ال  من 
االإرهابية  العمليات  عن  والك�سف  واعتقالهم، 
االأمني  وبالتن�سيق  واإحباطها،  ال�سهيونية 
االإ�رشائيلية،  املقا�سة  اأم��وال  على  ن�ستويل 
املجمدة  اأموالنا  ون�سرجع  عندنا،  املحجوزة 
ال�ستمرار  �سمان  وفيه  االأمريكية،  البنوك  يف 
الفقراء  من  االأمر  الأويل  والرخاء  الرثاء  حياة 

�ساء. لبوؤ وا
ع�رش  يف  يعي�س  يزال  ال  ملن  القول،  خا�سة 
املبادئ  بزمن  ويتم�سك  واالأوه����ام،  القيم 
رغم  والوطنية  الثورة  ��ار���س  وميجُ واالأح���ام، 
االأمني  التن�سيق  عودة  ينتقدون  ممن  االآالم، 
والعار،  بال�سنار  اأبطاله  ويتهم  نهار،  ليل 
لقد   ... مداح،  �سداح  عليهم  االتهامات  ويّوزع 
واأحامكم،  اأوهامكم  من  تفيقوا  اأن  لكم  اآن 
ثوريتكم  م��ن  لت�ستيقظوا  ال��وق��ت  وج���اء 
ومعنى  ال��ث��ورة،  فن  لتتعلموا  ووطنيتكم، 
على  بناء  ال�سيا�سة،  واأ���س��ول  الوطنية، 
را�سك  )حط  االنبطاحي  االنهزامي  املنطق 
ووفق  الرو�س(،  قّطاع  يا  وقول  الرو�س  بني 
اأجُمي  يجّوز  )اللي  النفعية  االنتهازية  الفل�سفة 
ال�سيا�سية  النظرية  وح�سب  عمي(،  يا  اأقوله 
وال�سيا�سة  ت���زرع  )ال��ب��ن��دق��ي��ة  العبقرية 
من  املنا�سلون  مبوجبها  زرع   التي  حت�سد(، 
بذور  واالأ���رشى  واجلرحى  وال�سهداء  الثوار 
فيها  وح�سد  روؤو�سهم،  على  فاأكلوا  احلرية 
واأوالده��م  والقادة  الزعماء  من  ال�سيا�سيون 
فاأكلوا  املنا�سلني  ت�سحيات  ثمار  واأحفادهم 

بطونهم. يف 

�لفل�شطينية �لطريقة  �لنت�شار على 

ج�������ددت ق�������وات االح����ت����ال 
االإداري  االع��ت��ق��ال  اال�رشائيلي 
الفل�سطيني  واملنا�سل  للنا�سط 
من   ”  37“ زواهرة  اإبراهيم  غ�سان 
اجلنوب  اىل  الدهي�سة  خميم  �سكان 
اأ�سهر  اأرب��ع��ة  مل��دة  حل��م  بيت  م��ن 
التوايل  على  ال�ساد�سة  للمرة 
ه��ذا  ق��ي��د  ع��ام��ني  ن��ه��ى  اأ ان  ب��ع��د 
التجديد  قرار  كان  حيث  االعتقال، 
على  ح�سل  قد  كان  انه  اإذ  مفاجئا 
ان  على  النهائي  بالتجديد  ق��رار 
�سهر  اأوائ���ل  يف  ���رشاح��ه  يطلق 
املحكمة  اأن  اإال  ال��ق��ادم  ك��ان��ون 
على  لت�سادق  عادت  الع�سكرية 
ال�سادر  االإداري  االعتقال  ق��رار 
ب�سكل  املخابرات  جهاز  قبل  من 
تناق�س  اأن  جعلها  مم��ا  مفاجيء 
عنه.  ب��االإف��راج  ال�سابق  ق��راره��ا 
الع�سكري  القا�سي  و���س��ادق 
ال��ق��رار  على  ع��وف��ر  حمكمة  يف 
ي�سمى  ما  على  معتمدا  املذكور 
على  يحظر  الذي  ال�رشي  بامللف 

االط��اع  من  حماميه  اأو  االأ�سر 
على  احلفاظ  بدعوى  بنوده  على 
فيه،  ال��واردة  املعلومات  م�سادر 
الع�سكرية  النيابة  ممثل  اأن  اإال 
اأن  ي�ستدعي  االأم���ر  ان  ادع���ى 
النه  ال�سجن  يف  زواه���رة  يبقى 
املنطقة  امن  على  خطرا  ي�سكل 
كوادر  من  وهو  فيها  يعي�س  التي 
فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 

زعمه. ح�سب 
اإبراهيم   وقال والده االأ�سر املحرر 
حت�رش  كانت  العائلة  ان  زواه��رة 
�سيما  ال  غ�سان  ال�ستقبال  نف�سها 
اجلوهري  القرار  على  ح�سل  وانه 
ولكن  االأخ���ر  التمديد  ح�سب 
لتبقيه  نف�سها  ناق�ست  املحكمة 
اآخر.  مفاجيء  بتجديد  ال�سجن  يف 

منزله  من  االحتال  قوات  وكانت 
عنه  اأجُفرج  اأن  بعد  عامني  قبل  فجراً 
اعتقال  بعد  فقط  اأ�سهر  بثاثة 

 . �سهراً  27 ا�ستمر  اإداري 
وا�سحا  كان  االأخر  االعتقال  ويف 

م���دى ت��دخ��ل ج��ه��از امل��خ��اب��رات 
الق�سائي  ال�ساأن  يف  اال�رشائيلي 
عن  االإف����راج  رف�سه  ع��ن  ف��ع��دا 
خال  ومن  اأي�سا  رف�س  زواه��رة 
متثل  ال��ت��ي  الع�سكرية  النيابة 
فرة  تخفي�س  اجلهاز  هذا  توجهات 
االإداري  اعتقاله  من  اأ�سهر  خم�سة 
النيابة  لتقدم  اأ�سهر  �ستة  نحو  قبل 
التخفي�س  ق��رار  على  ا�ستئنافا 

اإلغائه.  يف  ولتنجح 
وزواه�����رة م��ن ب��ني ال��ن�����س��ط��اء 

التطوعي  امل��ج��ال  يف  ال��ب��ارزي��ن 
وامل��وؤ���س�����س��ي، وت��اح��ق��ه ق��وات 
اأم�سى  اإذ  با�ستمرار،  االحتال 
االعتقال  قيد  ن�سفها  عامًا   18
عام  خا�س  اأن  له  و�سبق  االإداري، 
 40 ملدة  الطعام  اإ�رشابًا عن   2014
يف  معتز  �سقيقه  وا�ست�سهد  يومًا، 
االحتال  بر�سا�س   2015 ع��ام 
متزوج  وهو  االعتقال،  قيد  وهو 

اأبناء. اأربعة  ولديه 

قو�ت �لحتالل تلغي قر�ر� ق�شائيا بالإفر�ج عن �لنا�شط 
غ�شان زو�هرة وجتدد �عتقاله �لإد�ري للمرة �ل�شاد�شة

�أخبار فل�شطني

�لأ�شري �ملحرر حممد 
�لعامر 

على مقاعد الدرا�سة ، اختار طريق الن�سال واملقاومة على 
خطى �سقيقه القائد زياد العامر الذي اأ�س�س وقاد جمموعات 
�سنه  �سغر  ورغم   ، احلجر  انتفا�سة  خال  االأ�سود  الفهد 
اعتقل  حتى  عمار  اإبراهيم  حممد  الطالب  االحتال  طارد   ،
عن  االح��ت��ال  يتوقف  مل  يومها  وم��ن   ، عامًا   15 ب�سن 
ي�سلم  ومل  واجلريح  ال�سهيد  قدمت  التي  وعائلته  ا�ستهدافه 
عدة  مرارته  تذوق  الذي  واالعتقال  املطاردة  من  منها  اأحد 
اأخرها رغم ح�سوله على عفو ر�سمي من االحتال  مرات 
الذي زجه خلف الق�سبان حتى اأنهى حمكوميته ، وقبل اأن 
اأنفار   6 من  املكونة  لعائلته  باحلرية وعودته  فرحته  تكتمل 
زاال  ال  اللذان  واأيهم  اأي�رش  البكر  ولديه  االحتال  اعتقل   ،

يقبعان خلف الق�سبان.
عائلة منا�سلة..:  يف خميم جنني ، اأب�رش االأ�سر املحرر حممد 
النور قبل 43 عامًا ، فعا�س معاناة اأبناء �سعبه وجيله بفعل 
زياد  املنا�سل  ال�ساب  �سقيقه  فكان   ، االحتال  ممار�سات 
راية  وحمل  االحتال  على  متردوا  الذين  اأوائل  من  العامر 
املقاومة كما يقول حممد " انتمى زياد حلركة فتح ، وعندما 
 ، احلجر  انتفا�سة  خال  واملجازر  اجلرائم  االحتال  ارتكب 
اأ�س�س مع رفاقه جمموعات الفهد االأ�سود ، فقاتل حتى اعتقل 
وهدم منزلنا وحوكم موؤبد ، حترر يف �سفقة اأو�سلو وتزوج 
اأ�سقائي يف مقاومة  " �سارك كل  "، وي�سيف  اأ�رشة  واأ�س�س 
االنتفا�سة  يف  واالعتقال  للمطاردة  وتعر�سوا  االحتال 
تقدم   ، االأق�سى  انتفا�سة  �رشارة  اندلعت  وعندما   ، االأوىل 
�سهداء  كتائب  وقيادة  تاأ�سي�س  يف  و�ساهم  ال�سفوف  زياد 
االأق�سى ومقاومة االحتال حتى ا�ست�سهد يف اليوم االأول 
خالها  ا�ست�سهد  والتي  جنني  خميم  يف  ني�سان  معركة  من 
بينما   ، الزبيدي  طه  القائد  وابنها  الزبيدي  �سمرة  عمتي 
اعتقل اأبنائها يحيى وجربيل وبقي زكريا مطاردا وم�ستهدفا 

وادرج االحتال ا�سمي �سمن قائمة املطلوبني.
حممد  وكرب  ن�ساأ   ، الواقع  هذا  متتالية..:و�سط  اعتقاالت 
يف  التحق   ، الغوث  وكالة  مدار�س  يف  تعليمه  وخ��ال   ،
�سفوف حركة "فتح "، واأ�سبح نا�سطا يف مقاومة االحتال 
ربتنا   " ويقول   ، احلجر  انتفا�سة  وترة  ت�ساعد  ذروة  يف 
والدتي املنا�سلة اأم زياد اأطال الله بعمرها على قيم الن�سال 
وروح االنتماء للوطن واالرتباط باالأر�س ورف�س االحتال 
والتم�سك بحق العودة ، ف�ساركت مع رفاقي املنا�سلني يف 
وي�سيف   ،" مطلوبًا  اأ�سبحت  حتى  واملواجهات  امل�سرات 
 ، عامًا   15 بعمر  واأنا   ،  1990 عام  االأوىل  املرة  اعتقلت   "
عام  مدة  قا�رش  كوين  رغم  وحوكمت  للتحقيق  تعر�ست 
ق�سيتها يف �سجون االأ�سبال ، وبعد حترري عدت للمدر�سة 
اعتقلني   ، عام  بعد   " ويكمل   ،" الثانوية  درا�ستي  الإكمال 
االحتال مرة ثانية واأم�سيت خلف الق�سبان عامني ون�سف.
 انتفا�سة االأق�سى..:   تزوج حممد ، ورزق باالأبناء واأكمل 
يكن  مل   " ويقول   ، االأق�سى  انتفا�سة  اندلعت  حتى  حياته 
 ، املعركة  وخو�س  االحتال  مقاومة  �سوى  خيار  اأمامنا 
ف�ساركت يف الدفاع عن �سعبنا واملخيم بقيادة �سقيقي القائد 
من  حمرومًا  واأ�سبحت   ، مثله  مطلوبًا  اأ�سبحت  حتى  زياد 
زياد �سكل  ا�ست�سهاد   " "، وت�سيف  واأطفايل  روؤية عائلتي 
فا�ستمر   ، امل�سوار  موا�سلة  على  حفزنا  لكنه   ، لنا  �سدمة 
بر�سا�س  لاإ�سابة  تعر�ست  حتى  با�ستهدايف  االحتال 
عندما   ،  2005 عام  اليمني  قدمي  يف  اخلا�سة  الوحدات 
اقتحمت بيت عزاء ال�سهيد فداء قنديل اأثناء تواجد جمموعة 
" اأطلقت الوحدات  "، ويكمل  املقاومة  من املطاردين وقادة 
اخلا�سة النار بغزارة ، فا�ست�سهد االإبطال اأ�سامة الطوبا�سي 
واأ�سيب   ، نغنغية  واحمد  ال�سعدي  احلنون وحممود  وعمار 
17  �سابًا بني جراح متو�سطة وطفيفة وق�سيت عدة �سهور 

يف العاج من اثر االإ�سابة.
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�لفكي يوؤكد: �لزيارة جرت �لأ�شبوع �ملا�شي وكانت بطابع ع�شكري ولي�س �شيا�شي

�ل�شود�ن تعلن ر�شمًيا عن زيارة وفد �إ�شر�ئيلي 
للخرطوم 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

وق���ال ال��ف��ك��ي ل��و���س��ائ��ل اإع���ام 
جرت  التي  الزيارة  اإن  �سودانية، 
ذات  “كانت  املا�سي  ���س��ب��وع  االأ
ولي�ست  بحتة  ع�سكرية  طبيعة 
لقاء  ع��ن  وك�����س��ف  �سيا�سية”، 
ب�سخ�سيات  االإ�رشائيلي  الوفد 
واأ�ساف  ال�سودان.  يف  ع�سكرية 
اللقاء  اأن  ال�����س��وداين  امل�����س��وؤول 
مكتفيا  حمددة”،  جوانب  “ناق�س 
“ال  اجل���وان���ب  ه���ذه  اإن  ب��ال��ق��ول 
ال��وق��ت  يف  عنها  احل��دي��ث  مي��ك��ن 
الوفد  اإن  الفكي  وق��ال  احلايل”. 
بتفقد  ال�سودان  اإىل  زيارته  ب��داأ 
الدفاعية  ال�سناعات  منظومة 

حيث  امل�سلحة،  للقوات  التابعة 
“مل  اللقاء  لكن  بع�سكريني،  التقى 

العاقات  اجلوانب  من  يا  اأ يناق�س 
وكانت  البلدين”.  بني  ال�سيا�سية 

ل�”�سكاي  ك�����س��ف��ت  م�����س��ادر 
وفدا  اأن  ي��ام،  اأ قبل  عربية”  نيوز 
لبحث  اخل��رط��وم  زار  اإ�رشائيليا 
البلدين،  ب��ني  ال��ع��اق��ات  تعزيز 
عنها.  االإع��ان  من  �سابيع  اأ بعد 
الوفد  اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 
���س��ه م�����س��وؤول  ���رشائ��ي��ل��ي ت��راأ االإ
االأم��ن  جمل�س  يف  اإفريقيا  ق�سم 
بارزين  �سباطا  و�سم  االإ�رشائيلي، 
االإ�رشائيلية،  م���ن  االأ اأج��ه��زة  يف 
العا�سمة  و�سوله  فور  وانخرط 
ملفات  مناق�سة  يف  ال�سودانية 
املتحدة  الواليات  وكانت  اأمنية. 
اأعلنت  ���رشائ��ي��ل  واإ وال�����س��ودان 
ق��ام��ة  اإ امل��ا���س��ي ع��ن  اأك��ت��وب��ر  يف 
اأبيب. وتل  اخلرطوم  بني  العاقات 

ز�ر  �إ�شر�ئيليا  �أن وفد�  �لتي حتدثت عن  �لأنباء  �لفكي، �لأحد،  �ل�شود�ين حممد  �ل�شيادة  با�شم جمل�س  �ملتحدث  �أكد 
موؤخر�. �خلرطوم 

االأم��ن  جلنة  با�سم  املتحدث  ق��ال 
ي���راين  االإ ال��ربمل��ان  يف  ال��ق��وم��ي 
ال�سعب  ّن  اإ عموئي  الف�سل  ابو 
على  احلا�سم  بالرد  يطالب  يراين  االإ
والعمل  زاده،  فخري  اغتيال  جرمية 
خطر  اأي  من  الباد  حماية  على 
عموئي  اأكد  ت�رشيح  ويف  حمتمل. 
ب�سكل  االأمر  هذا  يتابع  الربملان  ّن  اأ
عموئي:"بالن�سبة  واأو�سح  جدي. 
الربملان  طالب  النووي،  للربنامج 
اليورانيوم  تخ�سيب  ن�سبة  برفع 

و���س��ن��ق��وم  ب��امل��ئ��ة  ع�����رشي��ن  اىل 
على  رداً  النووية  الربامج  بتفعيل 

ايران". على  احلظر  زيادة 
جديد  قلق  وج��ود  عموئي  وب��نّي 
العلماء  ال���س��ت��ه��داف  بالن�سبة 
وال�سعب  االي��ران��ي��ني  ال��ن��ووي��ني 
واأي�سًا  حا�سم  برد  يطالب  االيراين 
والطاقة  القدرة  وزي��ادة  بتجديد 

قادم. خطر  اأي  من  الباد  حلماية 
ق/د

االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  قالت 
�ستة  اإن  االأح���د  ال��ي��وم  ت��وي��ر  على 
اأ�سمرة  مدينة  يف  وقعت  انفجارات 
متاأخرة  �ساعة  يف  اإري��ري��ا  عا�سمة 
يعرف  مل  لكن  ال�سبت  م�ساء  م��ن 
 . مكانها  اأو  االنفجارات  هذه  �سبب 
“يف  االأمريكية  اخلارجية  واأ�سافت 
يوم  م�ساء  دقيقة   10.13 ال�ساعة 
انفجارات  �ستة  وقعت  نوفمرب   28
قليم  اإ ق��وات  وك��ان��ت  اأ�سمرة”.  يف 
القوات  تقاتل  التي  ثيوبي  االإ تيجراي 
قبل  من  اأطلقت  ثيوبية  االإ االحتادية 
يت�سن  ومل  اإري��ري��ا.  على  �سواريخ 
حكومة  اإىل  ال��و���س��ول  ل��روي��رز 

للتعقيب.  تيجراي  قوات  اأو  اإريريا 
ث��ي��وب��ي  االإ ال���وزراء  رئي�س  واأع��ل��ن 
القوات  اأن  ال�سبت  ي��وم  اأحمد  ب��ي  اأ
مقلي  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت  االحت���ادي���ة 
من  �ساعات  خال  تيجراي  عا�سمة 

هناك. هجوم  �سن 
لتحرير  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  وق��ال��ت 
ب��داأ  �سيا�سي  ح��زب  وه��ي  تيجراي، 
من  الرابع  يف  احلكومة  �سد  معركته 
ان�سحبت  نها  اإ الثاين،  ت�رشين  نوفمرب 
ال�سعبية  اجلبهة  وتعترب  مقلي.  من 
تربطها  التي  اإريريا،  تيجراي  لتحرير 

لدودا. عدوا  باأبي،  حميمة  عاقات 
ق/د

ي��ران  اإ يف  الثوري  احلر�س  قائد  قال   
تعليقًا  ال�سبت،  ق���ااآين،  ا�سماعيل 
حم�سن  ي��راين  االإ العامل  اغتيال  على 
رفعها  التي  “الراية  اإن  زادة،  فخري 
مرفوعة  �ستبقى  االأع���زاء  ال�سهداء 
عن  “ت�سنيم”  وكالة  ونقلت   .” دائمًا
ثبتوا  اأ “االأعداء  اأن  اإىل  �سارته  اإ قااآين 
النمو  هو  ماآربهم  حتقيق  يعيق  ما  اأن 

الذاتي  واالكتفاء  واال�ستقال  العلمي 
نه  اأ القد�س”،  “قوة  قائد  واأكد  للباد”. 
املدافعة  القوى  جميع  مع  “�سنتحالف 
فخري  لل�سهيد  لانتقام  الباد  عن 
�سيادهم”.  واأ االإره��اب��ي��ني  م��ن  زاده 
حلر�س  العام  القائد  اأك��د  جهته،  من 
اأم�س  �سامي،  ح�سني  اللواء  الثورة 
مت�سببي  من  “االنتقام  اأن  اجلمعة، 

بات  زادة  ف��خ��ري  ال�سهيد  اغ��ت��ي��ال 
اتهم  ب��دوره،  االأعمال”.  ج��دول  على 
روح��اين،  ح�سن  ي���راين  االإ الرئي�س 
واأكد  زادة.  فخري  باغتيال  “اإ�رشائيل” 
فخري  الغتيال   “�ستثاأر  ب��اده  ّن  اأ
معترباً  املنا�سب”،  ال��وق��ت  يف  زادة 
ماآربهم  يحققوا  لن  ي��ران  اإ “اأعداء  اأن 
املنطقة  يف  اال���س��ط��راب  ب��ث  ع��رب 

“العامل  واأ���س��اف:  الرعب”.  ون�����رش 
املرتزقة  يد  على  اغتيل  زاده  فخري 
اأحد  وهو  االأ�سقياء،  اجلناة  املجرمني 
املجالني  يف  املميزين  البارزين  العلماء 
علمية  و�سخ�سية  والدفاعي،  النووي 
جلهوده  الله  �سبيل  يف  ا�ست�سهد  فريدة 

العظيمة”. العلمية  وم�ساعيه 
ق/د

ال  حيث  ال�سمالية،  كورويا  تتخذ 
كورونا  بفرو�س  اإ�سابات  توجد 
الر�سمية،  الت�رشيحات  ح�سب 
انتقال  مل��ن��ع  ���س��دي��دة  اإج�����راءات 
حدودها  واأغلقت  ليها،  اإ الفرو�س 
واأمام  بل  النا�س  اأمام  فقط  لي�س 
وكالة  وقالت  االأجنبية.  الب�سائع 
ال�سمالية  الكورية  املركزية  نباء  االأ
جدار  بحزم  “تقيم  يانغ  بيونغ  اإن 
من  القريبة  املناطق  يف  ح�سار 
الع�سكري،  الر�سيم  وخط  احلدود 
بااللتزام  واملقيمني  العمال  وتطالب 
اأي  على  فورا  وال�سيطرة  بالنظام 
واال�ستجابة  طبيعي،  غر  موقف 
ذاع����ة  االإ حم��ط��ة  وذك����رت  له”. 
“جدار  تبني  الباد  اأن  الكورية 
احلدودية  املنطقة  عمق  يف  ح�سار” 
وب��ال��ق��رب م���ن خ���ط ال��ر���س��ي��م 
اإعامية  تقارير  وقالت  الع�سكري. 
ال�سمالية  الكورية  ال�سلطات  اإن 
“ال  حتى  االأ�سماك  �سيد  منعت 

الفرو�س  النتقال  ثغرة  باأي  ت�سمح 
بلغ  اأ وقد  البحرية”.  القمامة  عرب 
بكوريا  الوطنية  املخابرات  جهاز 
الربملانية،  املخابرات  جلنة  اجلنوبية 
ال�سمال  باأن  املا�سي،  اجلمعة  يوم 
مع  “تتعار�س  اإج����راءات  يتخذ 
فرو�س  انت�سار  ملنع  العام”  املنطق 
كوريا  اأن  اإىل  م�سرا  ك��ورون��ا، 
امل�ساعدات  رف�ست  ال�سمالية 
على  ال�����س��ني،  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
االقت�سادي  و�سعها  من  الرغم 
املخابرات  جهاز  وق��ال  ال�سعب. 
ال�سمالية  الكورية  ال�سلطات  اإن 
اجلمارك  دارة  اإ يف  موظفا  اأعدمت 
ال�سني.  من  ب�سائع  بدخول  �سمح 
عمدت  يانغ  بيونغ  اأن  ك�سفت  كما 
ال�سني  م��ع  ح��دوده��ا  تلغيم  اإىل 
االأ�سخا�س  وخ���روج  دخ��ول  ملنع 
ليها  اإ ينتقل  ال  حتى  والب�سائع 

كورونا. وباء 
ق/د

ب��ي  اأ ث��ي��وب��ي  االإ ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
الع�سكرية  العمليات  اإن  ال�سبت  اأحمد 
اكتملت  ال�سمايل  تيجراي  قليم  اإ يف 
اإعانه  م��ن  وج��ي��زة  ف��رة  بعد  وذل��ك 
ب�سكل  االحت��ادي��ة  ال��ق��وات  �سيطرة 
عا�سمة  مقلي  مدينة  على  ك��ام��ل 
“ي�رشين  توير  على  اأبي  وقال  قليم.  االإ
العمليات  واأوقفنا  اأكملنا  ننا  اأ اأعلن  اأن 
وكان  تيجراي”.  قليم  اإ يف  الع�سكرية 
من  ق��ل  اأ قبل  بيان  يف  اأعلن  قد  ب��ي  اأ
ت�سيطر  االحتادية  “احلكومة  اإن  �ساعة 
مقلي”.  مدينة  على  كامل  ب�سكل  االآن 
زعيم  جربمكئيل  دبر�سيون  اأن  غر 
قال  تيجراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
قواته  اإن  لرويرز  ن�سية  ر�سالة  يف 
ر�سالته  يف  واأ���س��اف  ت�ست�سلم.  مل 
على  اإ�رشارا  اإال  تزيدنا  لن  “وح�سيتهم 
النهاية”.  حتى  الغزاة  هوؤالء  حماربة 
يف  روي���رز  م��ن  ال  ���س��وؤ على  وردا 
يعني  ذلك  كان  ذا  اإ عما  ن�سية  ر�سالة 
اأجاب  القتال،  يف  �ست�ستمر  قواته  اأن 
يتعلق  م��ر  االأ “بالتاأكيد.  دبر�سيون 
امل�سر”.  تقرير  يف  حقنا  عن  بالدفاع 
االآن.  حتى  ذلك  على  احلكومة  ترد  ومل 

ال�رشطة  اإن  بيانه  يف  قال  قد  اأبي  كان 
ال�سعبية  اجلبهة  زعماء  عن  تبحث 
ل��ت��ح��ري��ر ت��ي��ج��راي. وق����ال رئ��ي�����س 
احلكومة  هجوم  و�سف  الذي  الوزراء، 
والنظام  القانون  ال�ستعادة  عملية  نه  باأ
االآن  االحتادية  ال�رشطة  “�ستوا�سل 
اجلبهة  جمرمي  اعتقال  يف  مهمتها 
وتقدميهم  تيجراي  لتحرير  ال�سعبية 
كان  ذا  اإ ما  يت�سح  ومل  املحكمة”.  اإىل 
وقال  ا�ست�سلم.  قد  اجلبهة  قادة  من  اأي 
لرويرز  ن�سية  ر�سالة  يف  دبر�سيون 
حميط  من  االن�سحاب  بداأت  قواته  اإن 
ال�سعب  ومن  قليم.  االإ عا�سمة  مقلي 
كل  ادع����اءات  �سحة  م��ن  التحقق 
االت�ساالت  النقطاع  نظرا  االأط��راف 
ن����رن����ت ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ه��ات��ف��ي��ة واالإ
م�سددة  قيود  فر�س  اإىل  باالإ�سافة 

القتال. بدء  منذ  قليم  االإ دخول  على 
املقاومة  من  تاريخ  تيجراي  قليم  والإ
مع  ال��ع�����س��اب��ات  ح���رب  ���س��ل��وب  ب��اأ
واحلدود  الوعرة  الت�ساري�س  ا�ستغال 
ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات م��ن ال��ك��ف��اح 
حكومة  �سد  الثمانينات  يف  امل�سلح 

. ك�سية ر ما

الب�رشية اخل�سائر  عن  كام  ال 
ما  اإىل  ت�رشيحاته  يف  ب��ي  اأ ي�رش  ومل 
على  لل�سيطرة  اجلي�س  هجوم  كان  ذا  اإ
يف  ب�رشية  خ�سائر  عن  اأ�سفر  قد  مقلي 

. فه �سفو
من  قلقها  حقوقية  جماعات  ب��دت  واأ
املدينة  على  الهجوم  ي�سفر  اأن  احتمال 
املدنيني. �سفوف  يف  كبرة  خ�سائر  عن 
با�سم  املتحدثة  �سيوم  بيليني  وقالت 
“القوات  ال����وزراء  رئ��ي�����س  مكتب 
لق�سف  مهمة  تنفذ  ال  ث��ي��وب��ي��ة  االإ
واحدة  مقلي  تظل  و�سعبها.  مدينتها 
تقدمي  وجهود  ثيوبية  االإ املدن  اأهم  من 
تنطوي  ال  للعدالة  االإجرامية  الزمرة 
تلمح  مثلما  متييزي  ’ق�سف’  على 
تيجراي  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 

الدعائية”. بواقها  واأ
االإري��ري  اجلي�س  دبر�سيون  واتهم 
ي�����س��ا ب��ع��ب��ور احل����دود وم��ه��اج��م��ة  اأ
للقب�س  تيجراي  يف  الاجئني  خميمات 
اإريريا  من  فروا  الذين  الاجئني  على 

املا�سي. يف 
على  االإري��ري��ة  احل��ك��وم��ة  ت��رد  ومل 
يربو  ما  منذ  روي��رز  من  ات�ساالت 

اأ�سبوعني. على 
االأمم  مفو�س  جراندي  فيليبو  وق��ال 
الاجئني  ل�سوؤون  ال�سامي  املتحدة 
عميق  بقلق  ي�سعر  نه  اإ ال�سبت  اليوم 
يف  اإري���ري  الج��ئ  ل���ف  اأ  100 زاء  اإ
موؤكدة  غر  بتقارير  �سماه  وما  ثيوبيا  اإ

�سدهم. عنف  اأعمال  عن 
واجلبهة  اإريريا  بني  �سديد  عداء  وهناك 
كانت  التي  تيجراي  لتحرير  ال�سعبية 
احلرب  ن�سبت  عندما  ثيوبيا  اإ حتكم 
لكن  و2000.   1998 بني  البلدين  بني 
ب��ي.  واأ اإري��ري��ا  بني  جيدة  العاقات 
اتهامات  ثيوبية  االإ احلكومة  وتنفي 
ق��وات  ه��ن��اك  ب��اأن  ال�سعبية  اجلبهة 

ثيوبيا. اإ داخل  عمليات  تنفذ  اإرترية 
يف  �ستة  نحو  تيجراي  �سكان  وميثل 
هيمنوا  وقد  ثيوبيا،  اإ �سكان  من  املئة 
ال�سلطة  ب��ي  اأ توىل  حتى  احلكم  على 

عامني. قبل 
ث��ي��وب��ي��ني  ب���ي ب��ت��وح��ي��د االإ وت��ع��ه��د اأ
من  �سنوات  بعد  احل��ري��ات  وتطبيق 
�سجن  اإىل  اأدى  الذي  احلكومي  القمع 

ال�سا�سة. من  االآالف  ع�رشات 
ق/د

موقعها  عرب  ملانية  االأ ذاع��ة  االإ ذكرت 
النيابية  االحت��اد  كتلة  اأن  الر�سمي 
ترحيل  اقرحت  مل��اين  االأ الربملان  يف 
ال�سوريني  ال��اج��ئ��ني  م��ن  امل��ج��رم��ني 
االأ�سخا�س  اأن  مو�سحة  بلدهم،  اإىل 
معر�سة  حياتهم  تكون  اأن  ميكن  الذي 
لل�سلطات  مطلوبني  لكونهم  للخطر 
اإىل  ترحيلهم  يتم  اأن  ميكن  ال�سورية 
يف  تركيا  عليها  ت�سيطر  التي  املناطق 

�سوريا. �سمال 
ون��ق��ل امل���وق���ع ع���ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س 
ف��راي  ل��احت��اد  الربملانية  املجموعة 
ما  التحقق  "ينبغي  قوله:  تور�سنت، 
املهددين  اإعادة  ملانيا  اأ باإمكان  كان  ذا  اإ
ت�سيطر  ال��ت��ي  املنطقة  اإىل  باخلطر 
يف  �سوريا".  �سمال  تركيا  عليها 

"اخل�رش"  ح��زب  جمموعة  قالت  حني 
ترحيل  اقراح  اإن  االأملاين  الربملان  يف 
اإىل  اخلطرين  حتى  ال�سوريني  الاجئني 
والد�ستور.  للقانون  خمالف  �سوريا 
الواردة  التقارير  جميع  اأن  اإىل  ونوهت 
تقييم  ح��ول  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن 
مكان  نه  باأ �سوريا  �سمال  يف  الو�سع 
بالن�سبة  ن��ه  اأ اإىل  الفتة  م��ن��ًا،  اآ لي�س 
هناك  ال�سوري  بال�سمال  يتعلق  ملا 
اإرهابية  نها  اأ على  ت�سنف  جمموعات 
وزير  وكان  اأي�سا.  املعار�سني  تاحق 
زيهوفر  هور�ست  مل��اين  االأ الداخلية 
ترحيل  حظر  رف��ع  اإمكانية  اإىل  مل��ح  اأ
�سوريا،  اإىل  ال�����س��وري��ني  ال��اج��ئ��ني 

. اأمنيًا واخلطرين  للمجرمني  وخا�سة 
ق/د

والي��ة  يف  العليا  املحكمة  رف�ست 
جديدة  �سكوى  ال�سبت  بن�سلفانيا 
ترامب  دون��ال��د  حملة  بها  تقّدمت 
خ��ال  خم��ال��ف��ات  بح�سول  ن���ّددت 
املحكمة  بّدد  لتجُ الرئا�سية،  االنتخابات 
يف  تغير  ح��دوث  اح��ت��م��ال  ب��ال��ت��ايل 

. ئج لنتا ا
وال�������س���ك���وى ال���ت���ي ت���ق���ّدم ب��ه��ا 
ّم��ا  ��ط��ال��ب اإ اجل��م��ه��ورّي��ون ك��ان��ت تجُ
ّما  واإ الربيد،  عرب  الت�سويت  باإبطال 
اأجل  من  بكامله  الت�سويت  لغاء  باإ
اختيار  قرار  الوالية  مل�رّشعي  ك  يجُررَ اأن 
جو  املنتخب  الرئي�س  وف��از  الفائز. 

 81 بفارق  بن�سلفانيا  والية  يف  بايدن 
هذين  املحكمة  ورف�ست  �سوت.  األف 
الثاين  الطلب  وو�سفت  الطلبني، 
يهدف  ّن��ه  اأ معتربًة  “مفاجئ”  ّن��ه  ب��اأ
من  �سخ�س  مايني   6،9 “حرمان  اإىل 
بن�سلفانيا،  والية  يف  �سّوتوا  الذين 
كما  بها.  دلوا  اأ التي  اأ�سواتهم”  ِمن 
بقانون  تطعن  املقّدمة  ال�سكوى  ّن  اأ
ب��اإدخ��ال  ويتعّلق   2019 ع��ام  ِق����ّر  اأجُ
والي��ة  يف  ال��ربي��د  ع��رب  الت�سويت 
اعتربت  ال�سكوى  ان  ذ  اإ بن�سلفانيا، 
وق��ال  د���س��ت��وري.  غ��ر  ال��ق��ان��ون  ّن  اأ
هذا  يف  الطعن  نَّ  اإ حكمهم  يف  الق�ساة 

اأكرث  مرور  بعد  ّخًرا،  متاأ جاء  القانون 
الذي  الوقت  ويف  تبّنيه،  على  عام  من 
االنتخابات  نتيجة  فيه  “اأ�سبحت 
والية  كانت  يبدو”.  ما  على  وا�سحة 
بايدن  فوز  على  �سادقت  بن�سلفانيا 
لكّن  الثاتي/نوفمرب،  ت�رشين   24 يف 
ا  اأي�سً �سعت  اجلديدة  ال�سكوى  هذه 
واجلمعة،  القرار.  هذا  يف  الطعن  اإىل 
فدرالية  ا�ستئناف  حمكمة  رّدت 
الرئي�س  ب��ه  ت��ق��ّدم  طعنا  اأم��رك��ي��ة 
اعترب  ترامب  دونالد  واليته  املنتهية 
غر  كانت  االنتخابية  العملية  اأن  فيه 
ق�سائي  قرار  جتميد  راف�سة  نزيهة، 

والي��ة  يف  ب��اي��دن  ف��وز  على  ���س��ادق 
. نيا بن�سلفا

فيها  اعتربت  لدفوع  الذع  نقد  ويف 
�سحية  وقع  االأخر  اأن  ترامب  حملة 
من  ال��ث��ال��ث  ا�ستحقاق  يف  ت��زوي��ر 
ثاثة  اعترب  الثاين/نوفمرب،  ت�رشين 
تدعم  دل��ة  اأ ال  اأن  ا�ستئناف  ق�ساة 
االنتخابية.  العملية  نزاهة  عدم  مزاعم 
“االّتهامات  اأن  املحكمة  واعتربت 
خطرة،  اتهامات  هي  النزاهة  بعدم 
االنتخابات  اإن  القول  )جم��ّرد(  لكن 

كذلك”. يجعلها  ال  نزيهة  غر 
ق/د

رد �لربملان �لير�ين على �غتيال �لعامل  
فخري ز�ده

بعد �شاعات قليلة من �إعالن �أبي �أحمد �ل�شيطرة �لكاملة على �إقليم 
“تيجر�ي”

�نفجار�ت عنيفة تهز �لعا�شمة 
�لإريرتية “�أ�شمرة” 

لالنتقام لل�شهيد ز�دة 

قائد �حلر�س �لثوري: �شنتحالف مع جميع �لقوى �ملد�فعة عن �لبالد 

كوريا �ل�شمالية تتخذ �إجر�ء�ت غريبة 
و�شارمة ملنع �نتقال وباء “كورونا”

رئي�س وزر�ء �إثيوبيا يعلن �كتمال �لعملية �لع�شكرية يف تيجر�ي

�قرت�ح بالربملان �لأملاين لرتحيل 
�لالجئني �ل�شوريني �خلطرين  بعد رف�س �شكوى حول �لتالعب يف عملية �لت�شويت

نك�شة جديدة لرت�مب �أمام حمكمة بن�شلفانيا 
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مديرة �ملوؤ�ش�شة �ملدربة " زينب حميدي " توؤكد:

توؤطر  �حلجل  " بعني  �لعباقرة  " �أكادميية 
م�شروعا لتنمية مو�هب �لأطفال بعني �حلجل

�أ . خل�شر . بن يو�شف
---------------- 

حميدي  �ستاذة  االأ لاتزال 
الرواد  مركز  مديرة  زينب، 
اأكادميية   " الب�رشية  للتنمية 
املتخ�س�سة   " ال��ع��ب��اق��رة 
الذهني  اجلانب  تطوير  يف 
احلجل  عني  فرع   " لاأطفال 
املنت�سبني  ت�ستقطب   ،"
خمتلف  م��ن  وامل��ت��درب��ني 
لتلقي  وال�سنوات،  االأعمار 
احل�ساب  ومهارات  مبادئ 
ذ  اإ ي��ده��ا،   ع��ل��ى  ال��ذه��ن��ي 
ت�رشيحها،   ح�سب  ت�سعى 
املبدعني  من  جيل  خلق  اإىل 
املعداد  تقنية  با�ستعمال 

"ال�سوروبان". الياباين 
���س�����س��ة  وت��ع��د ه���ذه امل��وؤ
على  واحلديثة  ال�سغرة 
احلجل   ع��ني  يف  امل��ج��ت��م��ع 
خلف  الرئي�سي  مقرها   -
ر�سيد  حم��م��د  متو�سطة 
ال�����رشق��ي  احل���ي   " ر���س��ا 
الأكادميية  فرعا   -" �سابقا 
وتعتمد  بامل�سيلة،  العباقرة 
طريقة  على  مناهجها  يف 
احل�����س��اب ال��ذه��ن��ي ال��ت��ي 
ال�سوروبان"،   " ت�سمى 
وه��ي ط��ري��ق��ة ظ��ه��رت يف 
االنت�سار  وب��داأت  اليابان 

.1938 بداية  مع  عامليا 
االأو�سط  املغرب   " جريدة 
الرئي�سي  املركز  زارت   "
عني  مب��دي��ن��ة  ل��اأك��ادمي��ي��ة 
احل��ج��ل، وخ���ال ال��زي��ارة 
 " �ستاذ  االأ املديرة  نائب  اأكد 

الفئة  اأن   ،" حميدي  عي�سى 
االأط��ف��ال  ه��ي  امل�ستهدفة 
بني  اأعماهم  تراوح  الذين 

�سنة. و13   5
ال�سوروبان"   " اأن  واأو�سح 
ذهنية  ريا�سة  عن  عبارة 
ب��ط��ري��ق��ة ال��ري��ا���س��ي��ات 
من  وال���ه���دف  ال��ذه��ن��ي��ة، 
جوانب  تنمية   " ا�ستعمالها 
الركيز  م��ع  ال��ط��ف��ل،  م��خ 
الذي  ب��داع  االإ جانب  على 
ومنه  املخ،  يف  جزء  اأهم  يعد 
 ،" االخراعات  اأغلب  تاأتي 
واملهارات  الذكاء  وتنمية 

. احلوا�س   وتن�سيط 
االأكادميية  وعن طريقة عمل 
ن�سة  االآ اأو�سحت  املنتهجة، 
البداية  يف  ن��ه  اأ  " زينب   "
ي��ت��م ا���س��ت��ع��م��ال امل��ع��داد 
اإج��راء  خ��ال  من  الياباين 
ب�سيطة  ح�سابية  عمليات 
االأط��ف��ال  فيها  ي��ت�����س��ارك 
و�سائل  ع��دة  با�ستعمال 
من  والهدف  لعاب،  االأ منها 
اجلماعي  احل�س  تنمية  ذلك 
وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س ل��دى 
الوقت   مرور  ومع  الطفل، 
الربنامج،  تعقيدات  تزيد 
ا�ستعمال  اإىل  التحول  ليتم 
وهو  تطبيقي،  ذهني  معداد 

بالتطور. الطفل  يجُ�سعر  ما 
�سلة  ذي  ���س��ي��اق  ويف 
املوؤ�س�سة،  مديرة  اأك��دت 
يعاين  التي  امل�ساكل  اأن 
بني  تتباين  االأطفال  منها 
والب�رش،  ال�سمع  م�ساكل 

اخليال  على  القدرة  وعدم 
ورغم  املحدود،  والتفكر 
مع  ي��ول��دون   " اجلميع  اأن 
 ،" ب���داع  االإ ملكة  ام��ت��اك 
يف   - منهم  القليل  ف���اإن 
ي��ط��ور   " م���ن   - ي���ه���ا  راأ
التي  بداع  االإ ميكانيزمات 

" ميتلكها 
الركيز  عدم  اأن  واأ�سافت  
التي  القوية  الظاهرة  هو 
يف  االأط��ف��ال  منها  ي��ع��اين 
يف  ووج���دت  جمتمعاتنا، 
طريقة  اأن  اجلديدة  التجربة 
املعتمدة  الذهني  احل�ساب 
ث��ب��ت��ت  اأ االأك���ادمي���ي���ة  يف 
على  التغلب  يف  ج��دواه��ا 
ال�رّش  وه��و  امل�سكلة،  ه��ذه 
املوؤ�س�سة  على  قبال  االإ يف  
احل�رشي  واملمثل  الوحيدة، 
يف  بامل�سيلة  ل��اأك��ادمي��ي��ة 

. اجلزائر  
اإن  قالت  حميدي،  ن�سة  االآ
بعد  جاءتها  امل�رشوع  فكرة 
املرحوم  املربي  والدها  وفاة 
 " ح��م��ي��دي  ال��ه��ا���س��م��ي   "
اأن  خ��ال��ه��ا  م��ن  واأرادت 
ي��ق��رن ا���س��م��ه ب��امل�����رشوع  
وجتعل  خالدة،  ذكراه  لتبقى 
جارية  �سدقة  امل�رشوع  من 
اأن طريقة  اإىل  له، باالإ�سافة 
جناحا  القت   " ال�سوروبان   "
الربنامج  اأن  وبينت  كبرا، 
اأه��داف  حتقيق  اإىل  ي�سعى 
ق�����س��رة امل����دى واأخ����رى 

املدى. طويلة 
ق�سرة  لاأهداف  وبالن�سبة 

مبحاولة   " تتعلق  امل���دى، 
لدى  النف�س  الثقة يف  حتقيق 
البديهة  �رشعة  مع  الطفل 
بداأت  التي  النتيجة  وهي   ،"
االأوىل  االأ�سهر  خال  تظهر 
بعد  الربنامج  تطبيق  من 
قادر  غر  الطفل  ك��ان  اأن 
والتفكر  ال��رك��ي��ز  ع��ل��ى 
تكون  حني  يف  والتحليل، 
وال��ذاك��رة  الركيز  تنمية 
ال��ب�����رشي��ة وال�����س��م��ع��ي��ة 
طويلة  ه���داف���ا  اأ ل��ل��ط��ف��ل 
ح�سب  ف��امل�����رشوع  امل���دى، 
على  للتغلب  ج��اء  قولها 
يخف  مل  كما  امل�ساكل،  هذه 
حميدي  عي�سى  ن��ائ��ب��ه��ا 
ل��ه ب��ت��خ��ري��ج ث��اث��ة  ت��ف��اوؤ
الواحد،  املو�سم  يف  عباقرة 
املوؤ�س�سة  �ساحبة  لت�سيف 
اأن  �سوؤونها،  على  والقائمة 
املفر�س  من  امل�رشوع  هذا 
يلقى  اأن   - ي��ه��ا  راأ يف   -
اأطياف  خمتلف  من  الدعم 
جديد  ن��ه  اأ خا�سة  املجتمع 
اال�ستثمار  الأن  وع�رشي، 
ا�ستثمار  ه��و  الطفل  يف 
كونه  امل�ستقبل  ث��روة  يف 
 . وللوطن  للمجتمع   ملك 
ميتلكون  االأط��ف��ال  فهوؤالء 
للعادة،  خارقة  بداع  اإ طاقة 
ب�سكل  ت�ستثمر  اأن  يجب 

. اأمثل  وبطريقة  �سحيح 
���س��ت��اذة  االأ تنكر  ومل  ه��ذا 
ذلك  مقابل  يف  حميدي، 
���س��ع��وب��ات ن�����رش ف��ك��رة 
االأولياء  قناع  واإ الربنامج 
القدرات  وتنمية  بفوائده، 
ب��ن��ائ��ه��م،  ال��ع��ق��ل��ي��ة ع��ن��د اأ
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ب��اع��ت��ب��ار 
حديث  العقل  ري��ا���س��ات 
عامة،  اجلزائر  يف  الظهور 
خا�سة،  اجلجيلي  واملجتمع 
حميدي  ���س��ت��اذة  االأ لتبقى 
من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
خال  من  احلياتي  الكفاح 
رف��ع��ه��ا ل��ل��ت��ح��دي ال���ذي 
يكفيها  فيه  ف�سلت  واإن 
ف���خ���را �����رشف امل��ح��اول��ة 
ع��ك�����س ال��ك��ث��ري��ن مّم��ن 
جمانية  درو���س��ا  ي��ع��ط��ون 
من  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  يف 
ومن�سات  ال�سا�سات  وراء 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، 
م��ر  االأ حقيقة  يف  ول��ك��ن 
و�سمائرهم  خاوية  عقولهم 
املجتمعي  وح�سهم  ميتة 

. م�سلوب 

�حل�شاب �لذهني  برنامج تطوير �شامل يف قالب ريا�شي م�شوق وممتع، ميّكن م�شتقبال من تخطي 
خمتلف �ل�شعاب �لتي تو�جه �لطفل  يف �حلياة .

�حلا�شبة  �لآلت  عن  نهائية  ب�شفة  �ل�شتغناء  �لريا�شيات،  مادة  �شبح  على  �لق�شاء  �لربنامج  فو�ئد  من 
و�شرعة  �لذكاء  م�شتوى  زيادة  �لذ�كرة،  تقوية  �لإدر�ك،  م�شتوى  رفع  �لتقليدية يف �حل�شاب،  و�لطرق 

�لكتابة. و  �لقر�ءة  �شرعة  حت�����س��ل ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي �لبديهة، 
حراك"  "اأوبجكتيف  الق�سر 
)ه����دف احل������راك( ل��ل��م��خ��رج 
على  منا�سل،   ر�سا  ال�سحفي 
)مونتاج(  تركيب  اأف�سل  جائزة 
ال�سينمائي  بوذا  "مهرجان  يف 
مدينة  يف  اأقيم  الذي  الدويل" 
علم  ما  ح�سب  الهندية،  بيون 
هذا  نا  ويعيدجُ الفيلم.  طاقم  لدى 
اأخرج  ال��ذي  الوثائقي  الفيلم 
عام  يقرب  ما  اإىل   ،2019 �سنة 
اأعني  خال  من  املظاهرات  من 

جزائريني. م�سورين  خم�سة 
الوثائقي  الفيلم  وي��ت��ن��اول 
ب���رز ال�����س��ور وان��ط��ب��اع��ات  اأ
قا�سي،  دي��ه��ي��ة  امل�����س��وري��ن 
ي��ت  اآ اأح��م��د  ب��ك��وري،  �سفيان 
وميدو  بوزيدي  حممد  اإ�سعد، 

علي. بابا 
الوثائقي  الفيلم  هذا  و�سارك 
املهرجانات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
لومير  مهرجان  مثل  الدولية 
افريقيا(،  )اأ�سواء  اأفريك  دي 
دولية  وب��ان��ورام��ا  )ف��رن�����س��ا( 
)ت��ون�����س(،  ال��ق�����س��ر  للفيلم 
لل�سينما  ال���دويل  امل��ه��رج��ان 
واالأ�سبوع  )البنني(،  الرقمية 
االأول  ل��ل��ف��ي��ل��م  ال�������دويل 

. )الكامرون(
وي����ه����دف م���ه���رج���ان ب����وذا 
لرقية  ال���دويل  ال�سينمائي 
العامل  اأنحاء  جميع  من  ال�سينما 
الثقافات  بني  احلوار  لت�سجيع 
الفن  حمريف  بني  والتبادالت 

. بع ل�سا ا
ق/ث

املمثل  الله  رحمة  اإىل  انتقل   
بوحموم  حممود  الكوميدي، 
عمر  عن  العا�سمة  باجلزائر 
اإ�سابته  ثر  اإ �سنة   57 يناهز 
ما  ح�سب  كورونا،  بفرو�س 

قاربه. اأ لدى  علم 
وا���س��ت��ه��ر ال��ف��ك��اه��ي ل��دى 
مب�ساركته  اجلزائري  اجلمهور 
مل�سل�سل  الثالث  اجل��زء  يف 
ال���ذي  فاميلي"  "جمعي 
�سنة  قا�سم  جعفر  اأخ��رج��ه 

يف  ي�سارك  اأن  قبل   2011
هذا  جانب  اإىل  اأخرى  اأعمال 

املخرج.
اأخرى يف  ديته الأدوار  تاأ وبعد 
�سارك  تلفزيونية،  نتاجات  اإ
م�رشحية  يف  بوحموم  حممود 
اأخرجها  التي  اأ�س"  بي  "جي 
نالت  والتي  �رش�سال  حممد 
ج���ائ���زة مب��ه��رج��ان امل�����رشح 

الفارط. جانفي  يف  العربي 
ق/ث

الثقافية  اجل��م��ع��ي��ة  تعمل 
بوهران  الع�رشية  للفنون 
ع��ل��ى و���س��ع ال��ل��م�����س��ات 
خم�س  الإجن�����از  االأخ������رة 
لريا�سيني  فنية  ج��داري��ات 
عا�سمة  من  ثرية  اأ ومعامل 
حت�سرا  وذلك  الباد  غرب 
ب��ي�����س  ل��ع��اب ال��ب��ح��ر االأ الأ
�ستحت�سنها  التي  املتو�سط 
ما  ح�سب   2022 يف  املدينة 
ذات  رئي�س  ل��دى  ا�ستفيد 

. جلمعية ا
ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
جاهزة  الفنية  املج�سمات 
برزه  اأ ما  ح�سب  �سهر،  خال 
هذه  اأن  الفتا  �سواق،  خمتار 
بجوار  �سركب  االأع��م��ال 
امل��ل��ع��ب االأومل���ب���ي اجل��دي��د 
ب��ب��ل��ق��اي��د )����رشق وه���ران( 
مناف�سات  �سيحت�سن  الذي 
ه����ذا احل����دث ال��ري��ا���س��ي 

. �سطي ملتو ا

امل�سنوعة  اجلداريات  وحتمل 
امل�سطح  احل��دي��د  م��ادة  م��ن 
ل��وان واأ���س��واء  وم��زي��ن��ة ب��اأ
مدينة  من  لريا�سيني  �سور 
بارزة  جناحات  حققوا  وهران 
الوطني  امل�ستويني  على 
ال��ق��دم  ك���رة  يف  وال����دويل 
ي�سيف  واجليدو،  وال�سباحة 

امل�سدر. نف�س 
املج�سمات  ه��ذه  ت��ربز  كما 
اأمتار   3 طولها  يبلغ  التي 
تزخر  التي  ث��ري��ة  االأ املعامل 
ب��ه��ا وه�����ران ع��ل��ى غ���رار 
بجبل  كروز  "�سونتا  ح�سن 
اأن  العلم  م��ع  مرجاجو"   "
كلفت  ال��ت��ي  ه��ي  ال��والي��ة 
للفنون  الثقافية  اجلمعية 
ال��ع�����رشي��ة ب���اإجن���از ه��ذه 
حت�سرا  وذل��ك  اجل��داري��ات 
املتو�سط،  البحر  ل��ع��اب  الأ

امل�سدر. ذات  وفق 
ق/ث

�لفيلم �لوثائقي "هدف �حلر�ك" يفوز 
بجائزة يف �لهند

�ملمثل �لكوميدي حممود بوحموم يف ذمة 
�هلل

�ألعاب �لبحر �ملتو�شط بوهر�ن

 �إجناز خم�س جد�ريات فنية
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �أدر�ر

د�ئرة �أولف 
بلدية �أولف 

�لرقم 08/ 2020
و�شل ��شتالم مذكرة جتديد �لهيئة �لتنفيذية 

طبقا لأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �شفر 
عام 1433هـ �ملو�فق لـ 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات ، 

�لهيئة  جتديد   مذكرة  ��شتالم   2020 نوفمرب   26 �ليوم  هذ�  مت 
�أدخلت على مكتب  2020/10/11 و�لتي  �ملوؤرخة يف:  �لتنفيذية 

�جلمعية �مل�شماة:
-�لنادي �لريا�شي للهو�ة عمنات. 

-�مل�شجلة حتت رقم 03/2016، بتاريخ 2016/02/29
-�ملقيمة بحي عمنات، بلدية �أولف،ولية �أدر�ر. 

-يرت�أ�شها �ل�شيد: بلهادف �جليالين

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

د�ئرة زلفانة 
بلدية زلفانة

م�شلحة �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة 
مكتب �جلمعيات  

�لرقم 15/ 2020
و�شل �إ�شهار خا�س/ بتجديد جمعية 

�مل�شماة: جمعية �لفالحية حا�شي نور �ل�شمايل – زلفانة – 
�ملودعة بتاريخ: 2020/09/24 

رئي�س �جلمعية: بن عطا�هلل حممد 
�ملولود بتاريخ: 1957/10/17 متليلي 

�لفالحي  �ملحيط  حممد  عطا�هلل  بن  مب�شتثمرة  مقرها:   �لكائن 
حا�شي نور زلفانة 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �لو�دي  

مديرية  �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة 
م�شلحة �لتنظيم �لعام 

مكتب �لنتخابات و�جلمعيات 
�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذ�ت �شبغة حملية تخ�شع للقانون رقم 12/06 

�ملوؤرخ يف 12 جانفي 2012 �ملتعلق باجلمعيات 
�ملتعلق   2012/01/12 �ملوؤرخ يف   12/06 �لقانون  لأحكام  طبقا 
باجلمعيات ذ�ت �لطابع �لجتماعي، ل �شيما �ملادة �لتا�شعة )09( 
بتاأ�شي�س  �لت�شريح  ت�شجيل  و�شل  ت�شليم  �ليوم  هذ�  مت  لقد  منه، 
جمعية ذ�ت �شبغة حملية:  �مل�شماة: جمعية �ملجل�س �ملهني �مل�شرتك  
�لولئي ل�شعبة �لتمور  �ملقيمة بـ: مقر �لغرفة �لفالحية – �لو�دي. 

رئي�س �جلمعية: فرجاين بوبكر
عنو�ن  بالرباح     1965/08/01  : �لزديـــاد  ومكان  تاريخ 

�لرئي�س: حي �لعو��شري- �لرباح 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية غرد�ية
د�ئرة غرد�ية
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و �ل�شوؤون �لعامة
م�شلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم: 2020/64
و�شل ��شهار خا�س بتجديد جمعية حملية

�مل�شماة: جمعية حي 146 م�شكن URBAT بوهر�وة �لعليا - بلدية غرد�ية �ملودعة بتاريخ 2020/09/24. رئي�س �جلمعية �ل�شيد: �لعيد ميز�ت. �ملولود 
بتاريخ: 1966/01/27 ب: غرد�ية. �لكائن مقرها: منزل �ل�شيد حريز �لهو�ري بحي 146 م�شكن URBAT بر هر �رة �لعليا  بلدية غرد�ية.

Par décision n°1025 du 19/11/2020 du Ministère de l'Energie، une auto-
risation définitive portant l'exercice de l'activité de stockage et de distri-

 bution de produits pétroliers )point de vente carburants( a été accordée
 à Monsieur Khirennas Mohammed، au niveau de la route communale
 105 bis، zone Ammi Zekri، commune d'El-Atteuf، wilaya de Ghardaïa،
conformément aux dispositions du décrct exécutif n°15-57 du 08 févri-

 er 2015 portant réglementation du stockage et de la distribution des
.produits pétroliers

ب�شري  �بن  نا�شر  �ملــرد  قعر  �ل�شيد  يعلن 
و�أولده  هــو  �لعائلي  لقبه  تغيري  عــن 
�شيف  وحمــمــد  يحي  ��شمائهم:  ــة  ــي �لآت
بالفرن�شية  �ملرد"  قعر  لقب"  من  �ل�شالم 
بن   " �ىل   "  GARELMETRED  "
 "BEN  LAMINE" مليـــن" بالفرن�شية 
يتقدم  �ن  �عرت��س  �ي  لديه  من  كل  فعلى 

�ملعنية. �مل�شلحة  �ىل  به 

�عالن عن تغيري لقب
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   �لكر�مة يف �ل�شعر �ل�شويف:
الكرامة  عن  ال�سويف  ال�سعر  يعرب 
ال�سيخ  يكون  اأن  االأول  من طريقني 
كراماته  فيذكر  �ساعرا  املت�سوف 
�سيدي  عند  كما  عليه  الله  وف�سل 
الطريق  ام��ا  خ��ل��وف،  ب��ن  خل�����رش 
املحبون  امل��ري��دون  يعرب  ال��ث��اين 
ث��ب��ات��ا   اإ ك��رام��ات��ه  ع��ن  ل�سيخهم 
ونبداأ  الله.  عند  وح�سوته  لواليته 

: االأاول:  بالنوع 
بن  خل�رش  �سيدي  ق�سيدة  ففي     
فاأهل   ، بامل�ستقبل  خلوف،يتنباأ 
الربا  وي�سبح  يغيبون  �سوف   اخلر 
وال  حياء  غر  من  جهارا  ميار�س 
النا�س  يكت�سب  �سوف  بل  حتفظ، 
من  وكاأنهم  ي�سحكون  وهم  الربا 
امل�ساجد  �ستعمر   ، اليهود  نطفة 
من  خالية  قلوبهم  لكنهم  بالنا�س 
لبع�س  بع�سهم  وي�سلون  الله 

طهارة. غر  ومن 
ا  مرَ ��وفنْ  �����سجُ تنْ كنْ  ��ررَ ��منْ عجُ ��الرَ��تنْ  طرَ ا  ذرَ اإِ
لرَونْ  و  يِن  �رنْ كَّ فرَ تنْ ترَ وفنْ          ����سجُ تنْ

ف�اننْ �كنْ النْ يِف  تنْ  ننْ كجُ
��دنْ  لنْ ورَ اِعرنْ  ال�سَّ �����النْ  قرَ ��ا  مرَ ��ولنْ  ��قجُ تنْ و 
ا  يرَ هنْ  امرَ ظرَ عنْ ح�منْ  رنْ يرَ الله  لجُ�وفنْ         اخلنْ

�اننْ �سرَ احلنْ لنْ  اأرَهنْ
��ل  اأرَهنْ ى  قرَ بنْ ترَ و  نْ  ال��ربرَ ��ا���سنْ  نرَ ِغيبنْ  تنْ
و  �ا  برَ الرِّ ِعنينْ  ابنْ ترَ وفنْ           �����زجُ اخلنْ

�اننْ �فرَ اجلنْ �منْ  ايرَ درَ خنْ
ة              �يرَ �افنْ �سرَ �ارنْ  هرَ جنْ وننْ  دجُ ننْ  مرَ الرَ�ة  املنْ�سرَ

ودنْ �رجُ القنْ نِْث�يلنْ  مترَ �ة  كرَ حنْ ال�سَّ ِتنينْ  منْ �سرَ منْ
ة              �يرَ افنْ �سرَ �لجُوبنْ  قنْ الرَ  ��منْ  الرَ ورَ ينْ ِديثنْ  حنْ الرَ 

�ودنْ هجُ الينْ نرَ  منْ ة  فرَ نطنْ دنْ  اهرَ العرَ �ِبنينْ  ينْ رَ خمنْ
دنْ                     ��ارَ البنْ عنْ  امرَ ورَ جنْ يِف  نْ  رثرَ ترَكنْ ة  ِديعرَ اخلنْ

�ة فرَ ��اينْ خرَ �ودنْ  عجُ تنْ اكنْ  يرَ ادنْ  برَ العنْ و 
�ادنْ               نرَ الزنْ لرَى  عنْ اعجُ  ررَ ذنْ �رنْ  مَّ �سرَ ينْ االإمام 
ة فرَ اقنْ ورَ ال�سفنْ  يِف  ول  االأجُ�سجُ ِريننْ  نرَاكنْ

ادنْ             عرَ دنْ  اوالرَ ننْ  مرَ و  �سجُ ونْ نْ  رنْ غرَ بنْ ِديننْ  اجنْ �سرَ
ة ��فرَ الّتالنْ ة  ينْ احلرَ لنْ  �سنْ اأرَ ننْ  مرَ منْ  هجُ لنْ اأرَ�سنْ

�ة             يرَ ��النْ املنْخرَ لنْ  باهنْ رنْ  مرَ عنْ ترَ دنْ  اجرَ املنْ�سرَ
ودنْ ججُ ال�سنْ تنْ  قنْ ورَ عنْ  امرَ ورَ اجلنْ يِف  ة  ِديعرَ اخلنْ

ية            اونْ ررَ لجُوبنْ  قنْ الرَ  م�ولنْ  عنْ مرَ الرَ  لنْ  مرَ عنْ الرَ 
�ودنْ ججُ ينْ من  اننْ  كرَ ا  مرَ فنْ  جرَ رنْ ترَ اترَة  نْفرَ املنْ

ة           �يرَ ا�سنْ ررَ و  برَة  لرَعنْ ا  اونْ يرَرجرَ منْ  اهجُ ررَ ِفيكنْ 
لجُودنْ اخلنْ �سنْ  اررَ فرَ ا  يرَ ة  نَّ اجلرَ و�سنْ  رجُ عنْ ا  يرَ

وليا  اأن  النا�س  يزعم  ما  كثرا      
يف  يح�سل  �سوف  مبا  يتنباأ  �ساحلا 
وهنا  القريب،  اأو  البعيد  امل�ستقبل 
على  بناء  خلوف  بن  خل�رش  �سيدي 
طال  اإذا  يقول   ، احلا�رش  معطيات 
ترى  �سوف  اأي  ت�سوف،  عمرك 
يجعلك  ما  عمرك  يف  الله  اأمد  لو 
بن  يرحم  الله  وت��ق��ول  تتذكرين 
هو  م��ا  على  ن�����س   ال��ذي  خ��ل��وف 
اأ�سفاء  ع��ن  روي  وق��د  ح���ادث، 
مثل  ال��ت��ن��ب��وؤات  بع�س  اآخ��ري��ن 
وغ��ره،  باحلف�سي  علي  �سيدي 
من  الغيب  باأن  يقر  االإ�سام  اأن  مع 

الله   خ�سو�سيات 
حفيظة  يثر  امل�ستقبل  اأن  �سحيح 
 ، الع�سور  اأق��دم  ،منذ  ن�����س��ان  االإ
ن�����س��ان��ي��ة فن  االإ اخ��رع��ت  ل��ذل��ك 
باعتبارها  يا  الروؤ وتاأويل  الكهانة 
اعتقد  كما   ، امل�ستقبل  على  دالة 
املميزين  االأ�سخا�س  بع�س  يف 
ن��ه��م  ك��ال��ق��دي�����س��ني وال��ك��ه��ن��ة اأ
واالإ���س��ام  امل�ستقبل.  ي��ق��روؤون 
من  ال�سديدة  احلاجة  ه��ذه  ي��درك 
على  النف�سي  لاطمئنان  االإن�سان 
�سغرة   نافذة  ففتح  م�ستقبلهم  
كما  اال���س��ت��خ��ارة.  دع��اء  �سماها 
تنباأوا  الذين  االأ�سفياء  بع�س  راأينا 
اأن  ،ميكن  ذل��ك  وم��ع  بامل�ستقبل. 
بن  خل�رش  �سيدي  قاله  ما  نعترب 
اإمنا  الكرامة  قبيل  من  لي�س  خلوف 
للم�ستقبل  اال�ست�رشاف  قبيل  من 
 . احل��ا���رش  معطيات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
عليه  ك��ان  مب��ا  العقلية  باملقارنة 
ميكن  احلا�رش  عليه  وم��ا  املا�سي 
اأ�سوء.  املاآل �سوف يكون  باأن  التنبوؤ 

الف�سيح  ال�سويف  ال�سعر  يف  اأما    
ابن  م��اق��ال��ه   نعترب  اأن  فيمكن 
يف  العا�سقني  �سلطان  الفار�س 

ال�سهرة تائيته 
              واأنفقت من ي�رش القناعة 

�سيا  را
بلغة    باأي�رش  الدنيا  يف  العي�س  من   
اأية  اإىل  فالكام يف ظاهره ال ي�سر 
كرامة،  يعد  اأن  ميكن  مما  عجائبية 
يكتفي  قنوع   فهو  وا�سح  فالتعبر 
ال�رشاح  لكن  للعي�س،  لقمة  باأي�رش 
والأ�سباب  الفرغاين،  ال�سيخ  وهنا 
امل�سبقة  االأف��ك��ار  منها  معروفة  
ال�سادة  ع��ن  عليها  ن�ساأوا  التي 
املت�سوفة  وتقريب    ، ال�سوفية 
 ، املثايل  العامل  من  و�سلوكاتهم 
املوؤيد  اأي  القدا�سة،  بعامل  املت�سل 
عندهم  م��ن  ي��زي��دون  ال��ل��ه،  م��ن 
باقاء  بحبة  يكتفي  كان  فيقولون 
 ، احلياة  يف  لي�ستمر  اأ�سبوع   كل 
تقيم  ،ال  اأ�سبوع  الباقاء  كل  وحبة 
العادي ولو كان طفا  االإن�سان  اأود 
 . الكبر  ال�سيخ  عن  ف�سا  �سغرا 
 ) ننْ ِل�)مرَ ا  ً رنْ غرَ �ِس  االأمنْ  ) تجُ لرَ�سنْ )اأ �سرَ  ينْ ولرَ
ِميرَ  ونْ ويرَ ِحي  بنْ �سجُ ا  درَ غرَ ِحى  ننْ وججُ ا    درَ غرَ

. لرَِتي  ينْ لرَ
ب�سيط  للبيت  الظاهر  واملعنى 
عجائبي  مظهر  اأي  فيه  ولي�س 
يقول  اأن  ميكن  العادي  واالإن�سان 
يتهم  اأن  غ��ر  م��ن  ال��ك��ام  ه���ذا 
كما  واملكان  الزمان  حجب  بخرقة 
هذا  تف�سر  يف  ال��ف��رغ��ايل   فعل 
عن  االأم�س  يختلف  ال  فحني  البيت، 
اليوم  عن  الغد  يختلف  وال  اليوم 
،وال  االأحداث  جمريات  وتت�سابه   ،
حياة  يف  تغير  اأي  هناك  يكون  
غرا  االأم�س  لي�س  ،يقال  االإن�سان 
واليوم  وامل�ساء  وال�سباح  للغد 
لتاأويل  حينئذ  نكون  فا  كالليلة، 
العجائبي. دائرة  من  اإخراجه  البيت 

اآخر  راأي  له  فكان  الفرغايل  اأما   
قب�س  على  العجائبية  القدرة  وهو 
 ((  : الزمان واملكان وب�سطه، فيقول 
اجلمعية  وحدة  �سورة  هي  احلال  اإن 
ملا  الزماين  وامل�ستقبل   اما�سي  بني 
اجلامعة  جمعية  ..ووح��دة  يكن  مل 

�رشايةة  ث��ر  واأ واالآخ��ر  االأول  بني 
بجميع  االإحاطة  بحكم  العلم  وحدة 

. املعلومات.....(( 
اأن مايقوله   ومن هنا ميكن ا�ستنتاج 
الكرامات  من  اأنف�سهم  عن  االأولياء 
من  يخرجه  ت��اأوي��ا  تاأويله  ميكن 
يتنا�سب  وذل��ك  العجائبية،  ب��اب 
مينع  الذي  االأ�سيل  ال�سويف  الفكر 
الكرامة  ا�ستعرا�س  من  املت�سوف 
قبل  من  اال�ستعرا�س  جاء  واإمن��ا   ،
متجيدهم  بحكم  وال�رشاح،  االأتباع 
يف  واع��ت��ق��اده��م  ال�سالح  ل��ل��ويل 

كراماته.
املريدون  يرويها  التي  الكرمات 

�سيوخهم: عن 
ال��ذي��ن مي��دح��ون  ال�����س��ع��راء  اأم���ا   
عنهم  ي����روون  ف��ه��م  ���س��ي��وخ��ه��م 
يف  يدخلونها  ال��ت��ي  العجائبية 
من  العديد  فنجد  الكرامات،  باب 
الق�سائد  دبجوا  الذين  ال�سعراء 
�سيوخهم  كرامات  ذكر  يف  الطوال 
عجائبية  اأعمال  اأنها  اعتبار  على 
وجل  عز  امل��وىل  تاأييد  على  ت��دل 
يدية  على  فيجري  ال�سالح  للويل 

الطبيعة. لقوانني  خارقة  اعماال 
عيون  م��ن  ق�سيدة  ي���دي  وب���ني 
ييدعى  ل�ساعر  ال�سعبي  ال�سعر 
���س��ي اأح��م��د ب��ن ع��ب��ي��د ب��ع��ن��وان 
العرب  يف  مرفوع  �سوتي  ت�سمع 
ع�رشات  وي�رشد  والنجوع  واملدنيا 
لذكرها  املقام  يت�سع  ال  الكرامات  
ماآزق  تتناول  ومعظمها   ، جميعا 
املحال  من  بحيث  االإن�سان  فيها  يقع 
لنجدة  بال�سيخ  فاإذا  منها،  التخل�س 
امل��اأزق  ه��ذا  م��ن  في�ستله  م��ري��دة 
العجني،  من  ال�سعر  ت�ستل  كما 
يف  �سقط  رجا  اأن  مثا  ذلك  من 
ف�سد  فوقه  جمله  و�سقط  البئر 
موته  اأن  الرجل  واأدرك  البئر،  فوهة 
فاأخرجه  ب�سيخه  فا�ستنجد  حمقق 
اآخر  ورجل  ب�سام  اجلمل  واأخ��رج 
ومع  والقطار  ال�سكة  ب��ني  وق��ع 
�ساملا.  فخرج  ال�سيخ  اأدرك��ه  ذلك 

ال�ساعر: يقول 
العرب  يف  مرفوع  �سوتي  ت�سمع 

والنجوع والبلديا 

مطبوع  للتجاين 
               كان غيب عزي ماقوانا.

امليجوع  فكاك  يا 
                 يا التجاين كون معانا.

الفاح  بيك  ينده 
زرعووت�ستت  الح               

ح ل�سبا با
لرياح عنو  هبت 

العط�سانة االر�س  لر�س  يب�ساتو    
لرباح  بو  عن  عيط 

          جاء يدقدق مزنو بال�سياح
ال�سطاح  الربق 

         فا�س بحرو �سبحت رويانة
مابني  ط��اح  ال�سنديد  ول��د  ق�سة 

واحلديد ال�سكة 
باليد  هزيتو  عيطو 

           كيف الراقد عينو نع�سانة. 
 ، عجائبية  كانت  واإن  واالأح��داث 
ال��ذي  امل���اأزق  يف  ت�سرك  فكلها 
حياته،  يف  ن�����س��ان  االإ ف��ي��ه  ي��ق��ع 
م��اآزق  كلها  ال���واردة  وال�����س��ورة 
م��اآزق  يف  يقع  واالإن�سان  مادية، 
تقريب  فاإن  لذلك  اأي�سا،  معنوية 
االأذه����ان  اإىل  امل���ج���رد  ����س���ورة 
وظيفة  وهذه  حم�سو�سة،  ب�سورة 

والت�سبيه. اال�ستعارة 
املادية  الكرامات  تاويل  فاإن  لذلك 
لتقريب  ح�سية  �سور  باعتبارة 
اأمر  االأذه���ان  من  املجردة  املعاين 
الكرامة  من  ننزع  حتى  مطلوب 
اإىل  اأق���رب  وت��ك��ون  عجائبيتها 
اإىل معاين  اأدبي  رمزي  من  معنى 

املعا�رشة. الذهنية  ت�ست�سيغها  ال 
عبد  حتقيق  الفار�س  ابن  ديوان   -  

�س115 حممود  اخلالق 
الفار�س  ابن  تائية  ج1/394 �رشح  

  - الفرغاين  لل�سيخ 
الفار�س �س142 ابن    - ديوان 

منتهى  ال��ف��رغ��اين  ال��دي��ن  �سعد   
املدارك يف �رشح تائية ابن الفار�س 

ج2/�س70 -– 
بن  اح��م��د  �سي  دي���وان    -
اجلمعية  ب��ح��وزة  خمطوط  عبيد 

التجانية للزاوية  الدينية 

..انتهى..      

قر�ءة معا�شرة للكر�مة �ل�شوفية من منطلق رمزي و�أنروبولوجي
�لعجائبي �لديني

    تعتمد �لأديان يف بع�س جو�نبها ،من �أجل �إفحام �ملنكرين و�إقناع �ملرتددين، على �لإعجاز �أو �لعجائبي، وهو �شر –كما جاء يف كتاب تودوروف- م�شتغلق عن �لتف�شري،يقتحم 
حياتنا �لو�قعية بعنف فيحدث ت�شدعا يف �لنظام �ملعرتف به  .    وهو عمل لي�شتطيع  �أن يقوم به �لإن�شان �لعادي �إمنا يعتقد �أن من يخرق �لنظام �ملاألوف �أو قو�نني �لطبيعة، ل 
بد �أن يكون مدعوما بقوى فوق طبيعية.لذ� ياأتي بالعجائبي �لذي يكون دينيا كاملعجزة و�لكر�مة ، لكنه قد يكون �شحريا،فيف�شر تف�شري�ت �شتى ومن �أ�شهر �لتف�شري�ت للعجائبي 

�ل�شحري �أن تالعب بعيون �لنا�س وخد�ع �لأب�شار، وقد يزعم �أن كائنات ميتافيزيقية تقوم مب�شاعدة �ل�شاحر كاجلن و�ل�شياطني.

د.�أحمد زغب

�جلزء �لخري
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واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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.
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�أولياء �لتالميذ ببلدية ذر�ع �لقايد 
ببجاية يحتجون ويطالبون بتوفري 

�لنقل �ملدر�شي

�صــورة وتعلــيـق

عثر يوم اجلمعة على جثة عون شرطة 
تابع ألمن دائرة بشلول )والية البويرة( 

يف ظروف “غري حمددة” وذلك داخل 
مسكنه العائلي بقرية بين خيلف 

بلدية امشدالة، حسب بيان أصدرته 
املديرية العامة لألمن الوطين وأوضح 
البيان أن جثة الفقيد عثر عليها أحد 

أفراد أسرته معلقة بواسطة حبل 
داخل مسكنه العائلي أين كان متواجدا 

يف عطلة سنوية، مشريا إىل أن العون 
واستنادا إىل املعلومات املستقاة من 

الوسط العائلي “ال يعاين من أي 
مشاكل عائلية ومعروف يف وسطه املهين 
بالسرية احلسنة”. و متت اإلشارة إىل 

أن التحقيق “املفتوح حاليا من طرف 
النيابة العامة املختصة إقليميا، سيحدد 

أسباب ودوافع وقوع هذه املأساة”.

ع�شرينية حتاول �لنتحار مرتني 
من �أعلى عمود كهربائي

صعدت ليلة أمس فتاة يف العقد 
الثاين من العمر إىل عمود 

كهربائي مبنطقة 
الطاحونة التابعة 

لبلدية بني الويدان، 
وحاولت إمساك 

األسالك الكهربائية يف 
حماولة إلهناء حياهتا، 

وحلسن احلظ تفطن هلا 
مواطنون فاتصلوا برجال 

الدرك الذين أبلغوا بدورهم 
مصاحل سونلغاز اليت قطعت التيار 

الكهربائي إىل غاية إقناع الفتاة بالزنول من 
على العمود وحتويلها إىل املستشفى لالطمئنان 

على حالتها، يشار إىل أن ذات البنت صعدت منذ 
يومني إىل عمود كهربائي ليال مبنطقة فاخت 

بتمالوس وحاولت االنتحار صعقا بالكهرباء 
لكن قطع سونلغاز للتيار أنقدها من موت حمقق، 

وذكرت مصادر حينها أن البنت تقطن ببلدية 
عني قشرة ومصابة مبرض عصيب، وهو ما يطرح 

تساؤالت عن جدية تعامل السلطات مع 
حاالت حماويل االنتحار فلو كان 

هناك تكفال جديا حبالتها 
ومت عرضها على خمتصني 

وحجزها باملستشفى لفترة 
ملا أعادت الكرة، كما أن 

عودهتا للشارع دليل على 
أنه مل يتم إخضاعها للعالج 

ملعرفة أسباب إقدامها على 
االنتحار بغض النظر عن حالتها 

خاصة أهنا صرحت مبعلوماهتا 
ومكان سكنها أول مرة حاولت فيها االنتحار 
مما جيعلها مؤهلة للعالج النفسي، يشار إىل أنه 

يوجد يف كل مستشفى خمتصني نفسانيني يعرض 
عليهم حماويل االنتحار من أجل مساعدهتم 
على جتاوز مشاكلهم وإقناعهم بعدم حماولة 
االنتحار ولو اضطر املختصني إىل حجزهم 
أياما باملستشفى لكن يبدو أن هذا ال حيدث 

مبستشفياتنا والدليل حماولة البنت االنتحار 
مرتني خالل ثالثة أيام.
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“�لأبقع” باأدر�ر 

تسلم فريق من حمافظة الغابات لوالية أدرار، 
يف حضور ممثلني عن الشبكة الوطنية إلحصاء 

الطيور ومقاطعة الغابات بأولف وعناصر من 
كتيبة الدرك ببلدية تيمقطن، نسرا من فصيلة 
األبقع النادرة )نسر روبل(، حيث كان حمجوزا 
مبزرعة أحد الفالحني وبعد معاينته من طرف 

البيطري وأخذ القياسات الالزمة تبني أنه ال 
يستطيع الطريان لذا مت استرجاعه ونقله إىل 

حمافظة الغابات بأدرار، وتأيت هجرة هذه الطيور 
النادرة للمنطقة واليت تزايدت يف السنوات 

األخرية، نتيجة التقلبات املناخية اليت تشهدها 
مواطنها األصلية وتواجد األحواض السمكية 
املنتشرة يف جل البساتني واحلقول الفالحية 

باملنطقة.

هل يغني �لنقاب 
عن �رتد�ء 

�لكمامة؟

وجهت املستشارة وأستاذة طب 
النساء والوالدة، الدكتورة مها 
النمر، نصائح الرتداء الكمامة 

بشكل صحيح، للوقاية من العدوى 
بفريوس كورونا .وقالت الدكتورة يف 

تغريدة هلا على صفحتها يف موقع 
التواصل االجتماعي “تويتر” إن 

الكمامة جيب أن تغطي األنف والفم 
معا، موضحة: “إذا رأيت الشخص 
أمامك كاشفا األنف أو الفم، عليك 
أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة 

الصحيحة حلماية اجلميع”. 
وأشارت إىل أن النقاب ال يغين عن 
الكمامة، مؤكدة: “حىت مع النقاب 

حنتاج كمامة”.

قيم �لتاآزر و�لتالحم 
ت�شرب عر�س �حلائط 

ال جتد بعض العائالت حرجا يف إقامة األعراس واحلفالت، 
على الرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه البالد جراء 

جائحة “كورونا “، فتجد بعض األسر تطلق العنان 
للزغاريد والغناء بصوت مرتفع إىل جانب التصفيق 

دون أدىن اعتبار للمصاب الذي أمل بالكثري من العائالت، 
واألكثر من هذا عدم استغنائها عن موكب العروس  حىت، 
فراحت جتمع املركبات بالعشرات لتقيم موكبا يتسبب يف 
إزعاج الكثريين، األمر الذي أثار سخط املواطنني الذين 

طالبوا مبراعاة مشاعر اآلخرين يف هذا الظرف احلساس 
والتقيد باألعراف والتقاليد اليت تقتضي التآزر والتالحم 
يف األحزان، حيث جند أن الكثري من األسر أضحت حتصي 

ضحاياها إثر وفاهتم هبذا الوباء اللعني.
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مر�شى حتت رحمة 300 دو�ء.. مفقود
من �سمنه "لوفينوك�ص" اخلا�ص بربتوكول عالج فريو�ص كورونا

اأكد الناطق الر�سمي با�سم ال�سيادلة املعتمدين �سمري وايل اأن اجلزائر ت�سهد حاليا ندرة يف ما يقارب 300 دواء من بينها دواء "لوفينوك�ص" الذي 
يدخل يف الربوتوكول العالجي لوباء كورونا امل�ستجد.

لوؤي/ي
----------------------

اأدىل  ت�سريحات  يف  وايل  وا�ستنكر 
ت�سرفات  الوطنية  ــة  ــالإذاع ل بها 
ي�ساومون  الــذيــن  املــوزعــني  بع�ص 
ــع املـــ�ـــســـروط،  ــي ــب ــال ــة ب ــادل ــي ــس ــ� ال
تعمد  الأطــــراف  بع�ص  اأن  مـــربزا 
اأزمــة  وافتعال  ــدواء  ال تخزين  اإىل 
ــرورة  ــس ــى � ــل ــددا ع ــس ــ� ـــدرة، م ـــن ال

عنهم. الإبالغ 
هذه  ــاإن  ف املتحدث  نف�ص  وح�سب 
�سببها  الأدويــة  يف  امل�سجلة  الندرة 
كورونا  وبــاء  انت�سار  هو  الرئي�سي 
بع�ص  على  العاملي  الطلب  وزيــادة 
اأن  اإىل  م�سريا  الأدويــــة،  اأ�ــســنــاف 
ـــدرة يف  ــر �ــســهــدت �ــســابــقــا ن ــزائ اجل

اإداريــــة  ــروف  ــظ ل الأدويــــة  بع�ص 
نقابة  اأن  وايل  ك�سف  كما  وخا�سة. 

تقارير  تر�سل  املعتمدين  ال�سيادلة 
ال�سناعة  وزارة  اإىل  اأ�ــســبــوعــيــة 

ــة  الأدوي فيها  حتــدد  ال�سيدلنية، 
التي  والأدويـــة  ــدرة  ن ت�سهد  التي 
فيما  اأما  وتذبذبا.  ا�سطرابا  تعرف 
مبقدار  "لوفينوك�ص"  بدواء  يتعلق 
كــان  ـــه  اأن وايل  ــد  ــاأك ف و0.8،   0.6
والطلب  ال�سيدليات  لــدى  متوفرا 
الطلب  اأن  غــري  قليال،  ــان  ك عليه 
الربوتوكول  دخوله  فور  عليه  زاد 
مربزا  كورونا،  لفريو�ص  العالجي 
دواء  اإنـــتـــاج  بــ�ــســدد  اجلـــزائـــر  اأن 
بكميات  لـ"لوفينكو�ص"  جني�ص 
وهــو  للطلب،  ت�ستجيب  ل  قليلة 
ال�سناعة  وزيــر  وعد  الــذي  امل�سكل 
وقت  ــرب  اأق يف  بحله  ال�سيدلنية 

. ممكن

ال�سنوي  التقرير  يف  ــدويل  ال البنك  ذكــر 
»دعم  عنوان  يحمل  ــذي  وال  ،2020 للعام 
اإنه  لها مثيل«،  اأوقات مل ي�سبق  البلدان يف 
حتى قبل اندلع جائحة فريو�ص كورونا، 
عقد  خــالل  يتحقق  لن  الفقر  اإنهاء  فــاإن 
فريو�ص  جائحة  اأن  من  حمــذرا  الآن.  من 
مليون   100 نحو  تدفع  اأن  ميكن  كــورونــا 
املــدقــع.  الفقر  بــراثــن  اإىل  اآخـــر  �سخ�ص 
فاإنه  الــــدويل،  البنك  تقرير  وبح�سب 
اأحــرزه  الــذي  الكبري  التقدم  من  بالرغم 
على  يكن  مل  فاإنه  الفقر،  ملكافحة  العامل 
امل�سار ال�سحيح للق�ساء عليه بحلول 2030، 

املهددين  مــن  كــبــرية  ن�سبة  اأن  مو�سحا 
التي  البلدان  يف  يرتكزون  املدقع  بالفقر 
الفقر.  معدلت  ارتفاع  من  بالفعل  تعاين 
قائال:  الــدويل  البنك  ا�ستدرك  باملقابل، 
هي  �ستتاأثر  الدخل  متو�سطة  »البلدان 
واأ�ساف  باجلائحة«.  كبري  ب�سكل  الأخرى 
من  التخفيف  اأجــل  من  اأنــه  ذاتــه  التقرير 
فاإن  وا�سع،  نطاق  على  املدقع  الفقر  وطاأة 
واأف�سل،  اأكرث  بيانات  اإىل  بحاجة  العامل 
فقرا،  الــدول  اأ�سد  من  ال�سادرة  �سيما  ل 
وال�سراع.  اله�سا�سة  باأو�ساع  املتاأثرة  وتلك 
الــدويل  البنك  جمموعة  مبادرة  وتدعم 

من  »البيانات  عنوان  حتت  اأطلقتها  التي 
اأ�سا�سية  جمموعة  توفري  ال�سيا�سات«  اأجل 
من الإح�ساءات القت�سادية والجتماعية 
مهمة  تعد  والتي  بال�ستدامة،  واملتعلقة 
العامة  والـــربامـــج  الــ�ــســيــا�ــســات  ملــتــابــعــة 
توفري  فاإن  التقرير،  وبح�سب  وتقييمها. 
الإح�ساءات  حت�سني  اإىل  ي�سبو  البيانات 
بني  ــاواة  ــس ــ� امل ق�سايا  بــ�ــســاأن  ــرة  ــواف ــت امل
اجلن�سية يف البلدان املوؤهلة لالقرتا�ص من 
البنك  اأكد  كما  للتنمية،  الدولية  املوؤ�س�سة 
ي�ساعد  املبادرة  اأهداف  حتقيق  اأن  الدويل 
على  الدولية  املوؤ�س�سة  مــوارد  توزيع  على 

التزامات جديدة مل�ساعدة دول العامل على 
التو�سع يف عملية جمع البيانات وحت�سينها، 
هت  ووَجّ املدقع.  الفقر  مكافحة  اأجــل  من 
جائحة فريو�ص كورونا �سربة موجعة اإىل 
اله�سا�سة،  من  بالفعل  يعاين  عاملي  اقت�ساد 
الب�سرية  لالآثار  الكامل  النطاق  اأن  ومــع 
قبل  يت�سح  لن  للجائحة  والقت�سادية 
مرور بع�ص الوقت، فاإن اخل�سائر يف هذين 
اأن  املتوقع  ومــن  كبرية،  �ستكون  املجالني 
جلائحة  القت�سادية  التداعيات  تكون 

كورونا طويلة الأمد
ق/د

الأج�سام  اختبارات  اإنتاج  يف  وطنية  خمابر  ثالثة  �سرعت 
بوليمراز  تفاعل  بتقنية  الفحو�سات  واأطــقــم  املــ�ــســادة 
كورونا  فريو�ص  مكافحة  اإطــار  يف  اآر(  �سي  )بي  الت�سل�سلي 
لوزارة  بيان  يف  الأحد  جاء  ح�سبما  )كوفيد19-(،  امل�ستجد 
"وزارة  اإن  نف�سه  امل�سدر  واأو�سح  ال�سيدلنية.  ال�سناعة 
فريو�ص  مواجهة  اطار  يف  اأنه  تعلم  ال�سيدلنية  ال�سناعة 

و�سائل  من  املواطنني  وا�ستفادة  توفر  �سمان  وبهدف  كورونا 
اإنتاج  يف  مــوؤخــرا  وطنية  خمابر  ثالثة  �سرعت  احلماية، 
بتقنية  الفحو�سات  واأطقم  امل�سادة  الأج�سام  اختبارات 

تفاعل بوليمراز الت�سل�سلي )بي �سي اآر(".
 "HUPP et IMD" مبخابر  يتعلق  الأمر  اأن  الــوزارة  وقالت 
تقدر  اإنتاجية  بطاقة  والنقل  العينات  اأخذ  اأطقم  لإنتاج 

"IMD" لإنتاج اأطقم مفاعالت بي  80000 طاقم و خمرب  ب 
�سي اآر و خمرب "SALEM" لإنتاج اختبارات الأج�سام امل�سادة 
واأ�ساف  فح�ص.   30000 ب  تقدر  يومية  اإنتاجية  بطاقة 
امل�سدر ذاته اأن "هذه املنتوجات تخ�سع حاليا لالعتماد على 

م�ستوى الوكالة الوطنية للمواد ال�سيدلنية".
ق.و

اإثنني  واأ�سيب  حتفه  �سخ�ص  اأم�ص  �سبيحة  لقي 
مرور  حادث  يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين 
مميت وقع بالطريق ال�سيار �سرق غرب عند النقطة 
وادي  بلدية  اإىل  التابع  �سطره  يف   159 الكيلومرتية 

املروري  احلادث   . �سطيف  ولية  باإجتاه  العثمانية 
متثل يف اإ�سطدام ثالث �سيارات مما اأ�سفر عنه وفاة 
�سخ�ص بعني املكان و اإ�سابة �سخ�سني اآخرين  بجروح  
متفاوتة اخلطورة حولوا من طرف م�سالح احلماية 

وادي  مب�ست�سفى  الإ�ستعجالت  م�سلحة  اإىل  املدنية 
العثمانية لتلقي العالج الالزم. 

بوجمعة مهناوي 

)كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   1009 �سجلت 
اجلزائر،  يف  الأخــرية  �ساعة  ال24  خالل  وفــاة  حالة   17 و 
ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   636 فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف 
ك�سف عنه يوم الحد الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة 
اللقاء  ــالل  وخ فـــورار.  جمال  الدكتور  كــورونــا،  فريو�ص 
الإعالمي اليومي املخ�س�ص لعر�ص تطور الو�سعية الوبائية 
احلالت  اإجمايل  اأن  فــورار  اأو�سح  )كوفيد19-(،  لفريو�ص 

بن�سبة  )اأي  جديدة  حالة   1009 منها   82.221 بلغ  املوؤكدة 
العدد  بلغ  فيما  ن�سمة(،  األف   100 لكل  حالة  4ر2   ب  تقدر 
53.204�سخ�ص.  لل�سفاء  متاثلوا  الذين  للم�سابني  الجمايل 
فورار  ال�سيد  ح�سب   2410 للوفيات  الجمايل  العدد  بلغ  كما 
الذي اأفاد كذلك باأن 44 مري�سا يتواجدون حاليا يف العناية 
 1 من  بها  �سجلت  ولية   13 اأن  فورار  ال�سيد  واأ�ساف  املركزة. 
�سجلت  فيما  حالة،  اأي  ت�سجل  مل  ولية   13 و  حالت   9 اىل 

10 حالت فما فوق. واأكد باملنا�سبة  22 ولية اأخرى ما بني 
اليقظة  املواطنني  من  ت�ستدعي  للوباء  احلالية  الو�سعية  اأن 
اإياهم  داعيا  اجل�سدية،  وامل�سافة  النظافة  قواعد  واحرتام 
بارتداء  واللــتــزام  ال�سحي  احلجر  لقواعد  المتثال  اإىل 

القناع الواقي.
ق.و

"عدل"  تطويره  و  ال�سكن  لتح�سني  الوطنية  الوكالة  اأعلنت   
يوم الحد ان اأزيد من 63 الف مكتتب يف هذه ال�سيغة متكنوا 
من اختيار مواقع �سكناتهم منذ انطالق العملية اأم�ص ال�سبت 
البيان  يف  وجاء  لذلك.  املخ�س�سة  الرقمية  الأر�سية  عرب 
التوا�سل  موقع  عرب  �سفحتها  على  الوكالة  ن�سرته  الــذي 
الجتماعي في�سبوك "تعلم الوكالة الوطنية لتح�سن ال�سكن 
ال�سكنية  املواقع  اختيار  عملية  اإطالق  منذ  اأنه  تطويره  و 
 ،  WWW.AADL.COM.DZ الإلكرتوين  موقعها  عرب 
 33 عرب  �سكناتهم  مواقع  اختيار  من  مكتتب   63.182 متكن 
عن  المثلة  بع�ص  الوكالة  اأوردت  الطار،  هذا  ويف  ولية". 

بالعا�سمة  مكتتب   36.192 متكن  حيث  العملية،  هذه  �سري 
عدد  بلغ  فيما  �سكناتهم،  مواقع  اختيار  من  باملئة(   75(
املكتتبني الذين اختاروا مواقعهم بولية وهران 2.225 . اأما 
ولية �سطيف فقد بلغ عدد املكتتبني الذين اختاروا مواقع 
�سكناتهم 3.010 تليها ولية �سكيكدة ب 2.680 مكتتب . وقد 
بلغت ن�سبة اختيار املواقع بولية بجاية 42 باملئة . واأكدت 
الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن و تطويره يف هذا ال�ساأن "اأن 
يت�سنى  حتي  املكتتبني  اأمام  مفتوحة  املواقع  اختيار  عملية 
لأخر مكتتب من اختيار موقعه". و كانت الوكالة قد اأطلقت 
برنامج  يف  املواقع  لختيار  عملية  اآخــر  ال�سبت  �سبيحة 

بلغت  و  ولية.   33 عرب  مكتتبا   101.891 " لفائدة  "عدل2 
املطروحة  ال�سكنية  الوحدات  من  العا�سمة  اجلزائر  ح�سة 
لالختيار 44.457 وحدة. وياأتي اإطالق عملية اختيار مواقع 
الناحية  من  اللــكــرتوين  املوقع  جاهزية  "بعد  ال�سكنات 
التقنية وا�ستكمال التح�سريات قبل الوقت املحدد" ، ح�سب 
ام�ص  بلعريبي،  طارق  عدل،  لوكالة  العام  املدير  به  اأفاد  ما 
املواقع  "كل  اأن  ذاته  امل�سوؤول  اأكد  كما   . لـــ)واج(  ت�سريح  يف 
املعرو�سة لالختيار مت ال�سروع يف اجناز ال�سكنات املتواجدة 

بها خالل الأ�سهر املا�سية".
ق.و

جائحة كـورونا �شتدفع بـ 100 مليون �شخ�س نحو �لفقر
ح�شب تقرير خطري للبنك �لدويل حول فقر�ء �لعامل

كوفيد19-: 

�شروع 3 خمابر وطنية يف �إنتاج �ختبار�ت �لأج�شام �مل�شادة و�لبي �شي �آر

هالك �شخ�س و�إ�شابة �ثنني �آخرين يف حادث مرور مميت بو�دي �لعثمانية مبيلة 

كورونا: ت�شجيل 1009 ��شابات جديدة، 636 حالة �شفاء و17حالة وفاة

عدل 2: �أكر من 63 �ألف مكتتب �ختارو� مو�قع �شكناتهم عرب 33 ولية 

�سجلت م�سالح الأمن الوطني 58 حادث مرور 
على م�ستوى املناطق احل�سرية، خالل نهاية 
اأ�سخا�ص   4 وفاة  عن  اأ�سفر  املن�سرم،  الأ�سبوع 
واإ�سابة 66 اآخرين بجروح متفاوتة. وت�سري 
املخت�سة  امل�سالح  بها  قامت  التي  املعطيات 
هذه  وقـــوع  �سبب  اأن  اإىل  الــوطــنــي  لــالأمــن 
العن�سر  اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  احلوادث 

الب�سري. 
ق.و

ــر  ــزائ انــطــلــقــت مبــجــلــ�ــص قــ�ــســاء اجل
ق�سية  يف  ال�ستئناف  جل�سة  العا�سمة 
طليبة  الدين  بهاء  ال�سابق  الربملاين 
املدان بـ 8 �سنوات حب�سا نافذا و8 ماليني 
بالف�ساد  متعلقة  بتهم  مالية  غرامة 
يف  وال�سرف  الت�سريع  خمالفة  اأهمها 
حركة روؤو�ص الأموال من واإىل اخلارج. 
ل�سيدي  البتدائية  املحكمة  وكــانــت 
احممد قد ق�ست يف 9 �سبتمرب املن�سرم 
ولد  ا�سكندر  حــق  يف  احلــكــم  بنف�ص 
الأمــني  عبا�ص  ولــد  جمال  ابــن  عبا�ص 
التحرير  جبهة  حلــزب  ال�سابق  العام 
 20 بـــ  غيابيا  حكمت  فيما  الــوطــنــي، 
النجل  الوايف  حق  يف  نافذا  حب�سا  �سنة 
اأمر دويل  اإ�سدار  الثاين لولد عبا�ص مع 
اإ�سافة اإىل  بالقب�ص عليه بنف�ص التهم 
احل�سول على مزايا غري م�ستحقة. كما 
حق  يف  نافذا  حب�سا  ب�سنتني  حكمت 
خالدي بو�سناق مع تغرميه بـ 200 األف 
ا�ستغالل  اإىل  اإ�سافة  التهم  بنف�ص  دج 
مكلفا  كــان  املعني  بـــاأن  علما  الــنــفــوذ 
التحرير  جبهة  حزب  يف  بالرت�سيحات 
بــراأت  املحكمة  ذات  وكــانــت  الوطني. 
الق�سية  نف�ص  يف  حب�سي  حممد  املقاول 

من كل التهم املن�سوبة اإليه
ق/و

التي  الثقافية  التظاهرة  يف  اجلزائر  �ساركت 
الإن�سانية  والبحوث  الدرا�سات  مركز  نظمها 
ال�سبت  الأول  اأم�ص  بوجدة  والجتماعية 
فل�سطني  عكاظ  عنوان  حتت  جــاءت  والتي 
 : �سعار  لها  رفعت  حيث  الثانية،  طبعتها  يف 
هذه  يف  �سارك  ولالأبد،  وغدا  اليوم  فل�سطني 
خمتلف  من  عرب  �سعراء  الثقافية  التظاهرة 
م�سر،  فل�سطني،  �سوريا،  العربية،  الــدول 
ال�سودان، مايل، البحرين وال�سنغال مبا فيهم 
وقد  فالح  رابح  ال�ساعر  مثلها  التي  اجلزائر 
�سبق لهذا الأخري واأن ناف�ص على لقب �ساعر 
يف  بقطر  ال�سعرية  كتارا  م�سابقة  يف  الر�سول 
�سابقا  تاأهله  بعد   2018 لعام  الثالثة  دورتها 
اختيار  فيها  مت  التي  الكربى  الت�سفيات  يف 

. �ساعرا   15
علجية عي�ص

وفاة 4 �أ�شخا�س و�إ�شابة 
نهاية  خالل  �آخرين   66

�لأ�شبوع باملناطق �حل�شرية

��شتئناف حماكمة بهاء 
�لدين طليبة

ر�بح فالح ي�شارك يف 
�لتظاهرة �لثقافية عكاظ 
فل�شطني يف طبعتها �لثانية

حو�دث �ملرور: 

نظمه مركز �لدر��شات و�لبحوث 
�لإن�شانية و�لجتماعية بوجدة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

