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حممد علي
------------ 

ت�ساءلت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك 
العملة  �سعر  ارتفاع  �سبب  عن  "اأبو�س" 
 10 يعادل  مبا  ال�سوداء  ال�سوق  ال�سعبة يف 
باملائة، فور اإعالن احلكومة الرفع التدريجي 
يف  موؤكدة  اجلوية،  الرحالت  تعليق  عن 
على  الر�سمية  �سفحتها  عرب  لها  من�سور 
ميكن  ال  الو�سعية  هذه  اأن  "الفاي�سبوك" 
هناك  اأن  �سيما  ال  حتملها،  وال  تقبلها 
ما�سة  حاجة  يف  واآخرين  مر�سى  مواطنني 
ي�ستعدون  طالب  يوجد  كما  االأدوية،  اإىل 
لل�سفر الإكمال درا�ستهم يف اخلارج وهو ما 
اأخذ مبلغ مايل معترب من العملة  ي�ستدعي 

ال�سعبة معهم.
احلكومة  املنظمة  دعت  ذاته،  ال�سدد  ويف 
اإىل اإيجاد حل نهائي وجذري لهذا امل�سكل 
من خالل تدخل ال�سلطات العمومية بحزم 
واإيقاف  البع�س  معاناة  من  التقليل  ق�سد 

الفو�سى احلا�سلة يف �سوق العملة.
اإىل  االأجنبية  العمالت  اأ�سعار  قفزت  وقد 
اجلزائري  الدينار  مقابل  قيا�سية  م�ستويات 
يف ال�سوق ال�سوداء، اإذ جتاوزت ورقة 100 

من العملة االأوروبية املوحدة االأورو حدود 
باملقابل  جزائري،  دينار  و300  األفا   20
العملة  م��ن  ال��ورق��ة  ذات  قيمة  ق��درت 
دينار  األ��ف   17 ب�  "الدوالر"  االأمريكية 
الوطنية  العملة  قيمة  عرفت  فيما  و200، 
الر�سمية  التعامالت  يف  قيا�سيا  تهاويا 
دينارا   156.01 م�سجلة  "االأورو"  مقابل 

مقابل كل واحد اأورو.
ويعرف �سوق العمالت االأجنبية يف ال�سوق 
املوازية ارتفاعا حم�سو�سا خالل هذه الفرتة 
االأورو  �رصف  �سعر  قدر  حيث  ال�سنة،  من 
ال�سعبة  للعملة  ���س��وداء  �سوق  ب��اأك��رب 
"ال�سكوار"،  بور�سعيد  مبنطقة  واملتواجد 
دينار جزائري لورقة  األفا و300   20 حدود 
100 اأورو، يف حني قدرت ذات الورقة من 
العملة االأمريكية "الدوالر" 17 األفا و200 
�رصف  �سعر  جت��اوز  فيما  جزائري،  دينار 
األفا   21 حدود  "البوندا"  االإ�سرتليني  اجلنيه 

و500 دينار جزائري.
الدينار  �رصف  اأ�سعار  تهاوت  باملقابل، 
مقابل  الر�سمية  التعامالت  يف  اجلزائري، 
االأورو، لت�سجل اأ�سعف م�ستوى منذ فرتة 
يف  امل�سجلة  االأ�سعار  من  وتقرتب  طويلة 
ال�سوق  يف  املتداولة  ال�رصف  معامالت 

الوطنية  العملة  قيمة  وتراجعت  ال�سوداء، 
م�سجلة  م�ستوياتها  اأدنى  اإىل  لذلك  تبعا 

156.01 دينارا مقابل كل واحد اأورو، على 
اأمام  املقابل  يف  ا�ستقرت  اأنها  من  الرغم 

م�سجلة  االأمريكي  الدوالر  مع  تداوالتها 
129.41 دينارا مقابل واحد دوالر.

ا�ستنكرت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك الرتفاع اجلنوين يف اأ�سعار العمالت الأجنبية مقابل الدينار اجلزائري، بعد قرار رفع التعليق عن الرحالت اجلوية تدريجيا.

رزيق يتحادث مع الرئي�ص 
التنفيذي للموؤ�س�سة الدولية 

الإ�سالمية لتمويل التجارة

خالل نهاية الأ�سبوع

وفاة �سخ�ص واإ�سابة 75 اآخرين يف 
حوادث مرور باملناطق احل�سرية 

كمال  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  اأج���رى 
التحا�رص  تقنية  ع��رب  رزي���ق، 
مع  حمادثات  بعد،  عن  املرئي 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
لتمويل  االإ�سالمية  الدولية 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  التجارة 
من  امل�ساعدة  م��ب��ادرة  برنامج 
العربية،  للدول  التجارة  اأج��ل 
هاين �سامل �سنبل، تطرق خاللها 
الطرفان ل�سبل ترقية اآليات دعم 

البينية واالإقليمية. التجارة 
املحادثات  الوزير، خالل  وتناول 
�سنبل  من  بطلب  ج��اءت  التي 
ال�سرتاتيجية  الكربى  املحاور 
التجارة  ترقية  يف  احلكومة 
اخلارجية، ال �سيما ما تعلق بتنويع 
املحروقات،  خ��ارج  االقت�ساد 

اأن  ال�سياق  ذات  يف  ليوؤكد 
تنفيذ  حيز  و�سع  ب�سدد  اجلزائر 
للت�سدير  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
االأولوية  ذات  القطاعات  وهم 
اال�سرتاتيجية،  هذه  جت�سيد  يف 
كل  على  مفتوحة  هي  والتي 
ال�����رصاك��ات مب��ب��داأ راب��ح راب��ح، 

ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.
مقرتحات  �سنبل  قدم  جانبه  من 
ل���زي���ادة ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��ار 
العربية  ال��دول  بني  والتمويل 
اأن  �ساأنها  من  التي  واالآل��ي��ات 
التجاري  الن�ساط  بعث  تعيد 
تفاقم  ظل  يف  خا�سة  باملنطقة 
على  كورونا  فريو�س  تداعيات 

العاملي. االقت�ساد 
ق/و

�سخ�س  لقي 
م�������رصع���ه 
واأ�����س����ي����ب 
اآخ����رون   75
ب������ج������روح 
م��ت��ف��اوت��ة يف 
ح���ادث���ا   65
م������روري������ا 

نهاية  خالل  احل�رصية،  املناطق  م�ستوى  على  ت�سجيلهم  مت  ج�سمانيا 
الوطني.  االأمن  م�سالح  اأوردتها  ح�سيلة  ح�سب  املن�رصم،  االأ�سبوع 
الوطني  لالأمن  املخت�سة  امل�سالح  بها  قامت  التي  املعطيات  وت�سري 
العن�رص  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يعود  احل��وادث  هذه  وقوع  �سبب  اأن 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جتدد  االإط��ار،  هذا  ويف  الب�رصي. 
اأثناء  واحلذر  احليطة  "توخي  بغية  العام  الطريق  مل�ستعملي  دعوتها 
ال�سياقة، واحرتام قانون املرور، ال �سيما يف ظل التقلبات اجلوية التي 
املواطنني  ت�رصف  حتت  ت�سع  كما  الوطن".  واليات  معظم  تعرفها 
الرقم االأخ�رص 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البالغات 24 �سا/24.
ق/و

وزارة الطاقة تطلق اأر�سية رقمية ل�سالح املتعاملني القت�ساديني ابتداء 
من جانفي املقبل

بوقادوم يرتاأ�ص منا�سفة اأ�سغال الجتماع الـ12 ملجل�ص ال�سراكة بني 
اجلزائر والحتاد الأوروبي

عرب كافة الرتاب الوطني

انطالق املو�سم الدرا�سي ملحو الأمية اليوم الثالثاء 

بيان  يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأف����ادت 
حتت  رقمية  اأر�سية  اإط��الق  لها 
عملية  �ستكون  "ت�ساريح"  ا�سم 
موجهة   2021 يناير   1 من  اعتبارا 
القتناء  االقت�ساديني  للمتعاملني 

الوزارة  واأو�سحت  احل�سا�سة.  املواد 
التوا�سل  موقع  على  �سفحتها  عرب 
االأر�سية  اأن   " في�سبوك  االجتماعي 
بوابة  ه��ي  )ت�����س��اري��ح(  الرقمية 
كل  وتب�سط  ت�سهل  اإلكرتونية 

تعمل   كما   ." االإداري��ة  املعامالت 
املدة  تقلي�س  على  االأر�سية  هذه 
واملتعامل  االإدارة  ب��ني  الزمنية 
اخلوا�س.  اأو  العمومي  االقت�سادي 
البوابة  هذه  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت 

عمومية  "خدمة  هي  االإلكرتونية 
ا�ستخراج  تتيح  وع�رصية  حديثة 
القتناء  اإداري��ة  ورخ�س  ت�ساريح 

املواد احل�سا�سة ".
ق/و

اخلارجية،  ال�سوؤون  وزي��ر  ت��راأ���س 
تقنية  طريق  عن  بوقادوم،  �سربي 
املمثل  جانب  اإىل  املرئي  التوا�سل 
لل�سوؤون  االأوروبي  لالحتاد  ال�سامي 
اأ�سغال  بوريل،  جوزيب  اخلارجية، 
االجتماع ال� 12 ملجل�س ال�رصاكة بني 
اجلزائر واالحتاد االأوروبي، ح�سب ما 

اأفاد به بيان للوزارة.
اأعلى  يعترب  الذي  اللقاء  هذا  وخالل 
�سيا�سي  وح���وار  ت�ساور  منتدى 
منبثق من اتفاق ال�رصاكة بني اجلزائر 
الطرفان  االأوروبي، �سيقوم  واالحتاد 
والتعاون  للعالقات  �سامل  بتقييم 
ال  االأوروب��ي،  واالحت��اد  اجلزائر  بني 
ال�سيا�سي  باحلوار  يتعلق  فيما  �سيما 
وك��ذا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ح��ول 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا 

اإىل  باالإ�سافة  امل�سرتك،  االهتمام 
تنفيذ اتفاق ال�رصاكة، ي�سيف البيان.
لالأولويات  الطرفان  �سيتطرق  كما 
اجل��زائ��ر  ب��ني  لل�رصاكة  امل�سرتكة 
املقبلة  لل�سنوات  االأوروبي  واالحتاد 
وجهات  كذلك  �سيتبادالن  حيث 
التي  التنقل  م�سائل  ح��ول  النظر 
خمتلف  يف  الهجرة  مبلف  عالقة  لها 

الثنائية وال�ساملة. اأوجهه 
ويرى املحلل االقت�سادي عبد القادر 
ظل  يف  ياأتي  االجتماع   اأن  بري�س 
يعي�سها  خا�سة  اقت�سادية  ظروف 
اإعادة  العامل وي�ستوجب على اجلزائر 
ال�رصاكة مع االحتاد  اتفاق  النظر يف 

االأوروبي  وفق قاعدة رابح-رابح.
الإعادة  الوقت  "حان  اإنه  بري�س  وقال 
ال�رصاكة مع االحتاد  اتفاق  النظر يف 

منه  اجلزائر  جتن  مل  الذي  االأوروبي 
خ�سائر  اخلزينة  كّبد  بل  فائدة،  اأي 
مدعوة  اجلزائر  اأن  م�سيفا  كبرية"، 
رابح-  قاعدة  على  التفاو�س  الإعادة 
ل�سالح  االتفاق  هذا  لتثمني  راب��ح 
الطرفني، ومتكني ال�سلع اجلزائرية من 

والتعاون  االأوروبية  ال�سوق  ولوج 
التي  االإع��ان��ات  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة 
اأجل حت�سني  من  االتفاق  هذا  يقررها 
والتنموي  االقت�سادي  الو�سع 

للجزائر .
ق/و

ك�سف الديوان الوطني ملحو االأمية 
االن��ط��الق  ع��ن  ال��ك��ب��ار،  وتعليم 
 2020 الدرا�سي  للمو�سم  الر�سمي 
االأم��ي��ة  حم��و  لف�سول   -2021
عرب  الثالثاء  الكباراليوم  وتعليم 
ح�سب  ال��وط��ن��ي،  ال���رتاب  ك��اف��ة 
املوؤ�س�سة  لهذه  بيان  اأورده  م��ا 

التعليمية.
"�سيتم  اأنه  البيان  ن�س  يف  وجاء    
يتكيف  تدريجي  دخ��ول  انتهاج 
ح�سب  ف�سل  كل  وخ�سو�سيات 
هيكل  وجاهزية  االنت�ساب  هيئة 

االنقطاع  بعد  واملنطقة،  اال�ستقبال 
التعليم  من  النمط  هذا  عرفه  الذي 
على  املن�رصم  مار�س  �سهر  منذ 
التعليمية ب�سبب  االأمناط  بقية  غرار 
�سحة  على  حفاظا  كورونا  جائحة 

الدار�سني وعائالتهم".
العمل  على  الديوان  يوؤكد  وعليه 
خمتلف  من  �رصكائه  مع  بالتن�سيق 
ال��ق��ط��اع��ات وامل��ج��ت��م��ع امل��دين 
االأمية  حمو  جم��ال  يف  والفاعلني 
امل��ادي��ة  ال�����رصوط  "تهيئة  على 
لتمكني  والبيداغوجية"  والب�رصية 

مل  الذين  واجلزائريات  اجلزائريني 
مبقاعد  لاللتحاق  الظروف  ت�سعفهم 
يف  حقهم  م��ن  النظامي  التعليم 
النظرة  "اإطار  يف  وذل��ك  التعليم 
تنتهجها  التي  للرتبية  ال�سمولية 
ل�سمان  الوطنية  الرتبية  وزارة 
التعليم للجميع �سغارا وكبارا  حق 

والتعلم مدى احلياة" .
من  جم��م��وع��ة  اإع�����داد  مت  وق���د 
�سمان  �ساأنها  من  التي  الرتتيبات 
من  واملدر�سني  الدار�سني  �سحة 
لربتوكول  ���س��ارم  تنفيذ  خ��الل 

اأف��واج  وباعتماد  خا�س،  �سحي 
مع  دار���س��ني   10 مب��ع��دل  تربوية 
اأي  يفتح  "ال  اأن  على  التاأكيد 
من  ال�رصوط  كل  بتوفر  اإال  ف�سل 
والتدابري  امل�ستقبلية  الهياكل  حيث 
الوقت �رصورة  نف�س  الوقائية ويف 
االلتزام ملا ورد يف التنظيم الرتبوي 
وتطبيق  ال��ظ��رف،  ب��ه��ذا  اجل��دي��د 
مبا  والتقومي  اال�ستدراك  عمليات 
ي�سمح مبعاجلة ما ترتب من اآثار عن 

انقطاع التعلم لعدة اأ�سهر".
ق/و

الأجنبية العمالت  اأ�سعار  يف  اجلنوين  الرتفاع  "اأبو�ص" ت�ستنكر 
دعت ال�سلطات اإىل التدخل بحزم لتنظيم �سوق "الدوفيز"
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لوؤي ي
-------------------

االأوىل  باالأحرف  االتفاق  ووقع 
كل من رئي�س املجل�س الوطني 
واالجتماعي، ر�سا  االقت�سادي 
الطاقات  حمافظة  ورئي�س  تري 
الطاقوية  والفعالية  املتجددة 

نور الدين يا�سع.
و�ست�ساهم االتفاقية ح�سب تري، 
التكاليف  وتقييم  حتديد  يف 
احلكومة  اإقناع  ثم  واالأرب���اح، 
لتبني  ال�رصيع  اللجوء  ب�رصورة 
الكربى  امل�ساريع  هذه  واإقامة 
مع  اخلا�س  القطاع  طريق  عن 
التنظيمي  لدورها  الدولة  لعب 

الع�رصي.
ه��ذه  حتقيق  ي��ت��م  اأن  ب��د  وال 
االأهداف وفقه، با�ستعمال قوانني 
البريوقراطية  وجت���اوز  قوية 
وال�سماح لروؤو�س اأموال اأجنبية 

باال�ستثمار يف اإطار اجلزائر.
يف  االإج����راءات  ه��ذه  وت�ساهم 
وتبني  باحللول  املجتمع  تغذية 
لالنطالق  ناجعة  خمططات 
يف العمل واخلروج من التطبيق 
التنفيذ  اإىل  التنظري  طريق  عن 
واالنتقال  امليدان،  يف  املبا�رص 
املدعم  الكهرباء  ا�ستغالل  من 
اإىل ا�ستغالل الطاقات املتجددة 

العائلي  البيت  تكوين  يف  حتى 
بالكهرباء.

اإم�ساء  يا�سع  ثمن  جانبه،  من 
التي �ستج�سد ح�سبه،  االتفاقية 
بني  واجل��ه��ود  للخربة  تكامال 
مبيدان  والنهو�س  املوؤ�س�ستني 
جهد  وبذل  الطاقوية  الفعالية 
اأكرب يف جمال تر�سيد ا�ستهالك 

الطاقة.
اإجناز  ال�سدد  هذا  يف  و�سيتم 
درا����س���ات دق��ي��ق��ة وحت��ال��ي��ل 
تكون  عمل  وخطة  واقرتاحات 
اأق���رب  يف  للتج�سيد  ق��اب��ل��ة 
التقنية  املجاالت  يف  االآج���ال، 
واالقت�سادية  واالجتماعية 
تاأثري  هنالك  ليكون  والبيئية، 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى امل��واط��ن من 
�سغرية  موؤ�س�سات  خلق  خالل 
عمل  فر�س  وخلق  ومتو�سطة 

وتكوين علمي.

تطوير  ف��اإن  يا�سع،  وح�سب 
حتمية،  �سار  املتجددة  الطاقة 
هذه  عليه  �ست�ساعد  ما  وه��و 
من  �ستمكن  التي  االتفاقية 
اإجراء درا�سات دقيقة عن جانب 
املبادرات  وخمتلف  اال�ستثمار 

االقت�سادية.
يتعلق  ���س��وؤال  على  رده  ويف 
اال�ستثمارات  اإ���رصاك  باأهمية 
قال  االأج��ن��ب��ي��ة،  اأو  اخل��ا���س��ة 
مفتوح  "املجال  اإن  املحافظ 
من  االقت�سادية  املبادرات  لكل 
خالل بحث ودرا�سة كيفية فتح 
للقطاع  االقت�سادية  ال�سوق 
واملوؤ�س�سات  العام  اأو  اخلا�س 
والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

."
القيام  االت��ف��اق��ي��ة  و�ستتيح 
بدرا�سات اقت�سادية واجتماعية 
الدعائم  الإر�ساء  وبيئية  وتقنية 

الطاقات  لتطوير  االأ�سا�سية 
املتجددة والفعالية الطاقوية يف 

امليدان.
و�سع  االتفاقية  اإطار  يف  ويتم 
يتم  �سنوي  اأن�سطة  برنامج 
مع  متبادل،  باتفاق  اختياره 
م�سرتكة  خ��رباء  جلنة  تن�سيب 
مراقبة  عن  م�سوؤولة  تكون 
تنفيذ االتفاقات وتنظيم اجتماع 

تقييمي نهاية كل �سنة .
تعزيز  على  الطرفان  وات��ف��ق 
والتقنية  املعلوماتية  القدرات 
واإجناز  للجانبني  والتكنولوجية 
مقارنة  اأو  م�سرتكة  درا�سات 

من خالل جتنيد كفاءاتهما.
ويتعهد الطرفان يف هذا االإطار 
بتطوير واإثراء التبادالت الثنائية 
واليقظة  الدرا�سات  جمال  يف 
بتطوير  منها  املتعلقة  �سيما 
والفعالية  املتجددة  الطاقات 
تنظيم  جانب  اإىل  الطاقوية، 
ندوات وموؤمترات واأيام درا�سية 

وموائد م�ستديرة م�سرتكة.
باإعداد  االتفاقية  ت�سمح  كما 
الهيئتني  لن�ساط  طريق  ورقة 
لت�سخي�س الواقع احلايل واإبراز 
يف  املتاحة  االإمكانيات  خمتلف 
جت�سيد  يف  لالنطالق  البالد 

النموذج الطاقوي.

وقع املجل�ص الوطني القت�سادي والجتماعي )كنا�ص( وحمافظة الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية )�سرياف( اتفاقية 
تعاون يف جمال تطوير ا�ستعمالت الطاقات املتجددة وحتقيق الفعالية الطاقوية قد متهد لإ�سراك امل�ستثمرين الأجانب 

واخلوا�ص يف تطوير القطاع وتق�سي باإعداد منوذج حديث لال�ستهالك الطاقوي ملدة 5 �سنوات قابلة للتجديد.

ق�سد اإعطائها نف�سا جديدا، �سرقي يك�سف:

  الق�سية ال�سحراوية تعود اإىل 
جمل�ص اأمن الحتاد الإفريقي

االأم��ن  جمل�س  مفو�س  اأك���د 
االإف��ري��ق��ي  ب��االحت��اد  وال�سلم 
القمة  اأن  ���رصق��ي  اإ�سماعيل 
اال�ستثنائية الرابعة ع�رص لروؤ�ساء 
التي  االحت��اد  وحكومات  دول 
"اإ�سكات  �سعار  حتت  انعقدت 
بقرار  خرجت  البنادق"  �سوت 
اإىل  ال�سحراوية  الق�سية  اإعادة 
لالحتاد  وال�سلم  االأم��ن  جمل�س 
نف�سا  اإعطائها  ق�سد  االإفريقي 

جديدا .
خ�س  ح��وار  من  له  مقطع  ويف 
اإن  قال �رصقي  اجلزائرية  لالإذاعة 
اأي�سا  خرجت  اال�ستثنائية  القمة 
اإ�سكات  عملية  متديد  بتو�سية 
�سنوات   10 ل�  البنادق  �سوت 
اجلمهورية  رئي�س  وكان  اأخرى. 
الدميقراطية  ال�سحراوية  العربية 
اإب��راه��ي��م غ��ايل دع��ا اأم�����س يف 
قمة  خالل  الفيديو  عرب  كلمته 
على  لل�سغط  االإفريقي  االحتاد 
"لالحتالل  حد  لو�سع  املغرب 
الأجزاء  امل�رصوع  غري  الع�سكري 

من االأرا�سي ال�سحراوية".
اإن  ال�سحراوي  الرئي�س  وق��ال 
"اجلمهورية ال�سحراوية، الع�سو 
االإفريقي،  االحت��اد  يف  املوؤ�س�س 
لهذا  البالغة  اخل��ط��ورة  واأم���ام 
تطالب  فاإنها  املغربي  العدوان 
املغربية  اململكة  باإلزام  وباإحلاح، 

ومبادئ  باأهداف  التام  بالتقيد 
يف  )املعتمد  التاأ�سي�سي  القانون 
الذي  توغو(  يف   2000 يوليو 
ودون  عليه،  و�سادقت  وقعت 
ان�سمامها  ب��ع��د  حت��ف��ظ،  اأي 
لالحتاد، من خالل اإنهاء احتاللها 
الأجزاء  ال�رصعي  غري  الع�سكري 

من الرتاب ال�سحراوي".
كما اأكد الرئي�س الدوري لالحتاد 
جمهورية  ورئي�س  االإفريقي 
جنوب اإفريقيا، �سرييل رامافو�سا 
اأن "حل ق�سية ال�سحراء الغربية 
ال�سعب  ح��ق  اح���رتام  ع��رب  مي��ر 
امل�سري".   تقرير  يف  ال�سحراوي 
اإزاء  "البالغ"  قلقه  عن  واأع��رب 
ال�سحراء  يف  احل��ايل  الو�سع 
بذل كل  يتطلب  والذي  الغربية، 
تقرير  ا�ستفتاء  لتنظيم  اجلهود 
امل�سري ل�سعب ال�سحراء الغربية.

ال�سلم واالأمن  وبخ�سو�س حالة 
رامافو�سا  اأكد  فقد  القارة،  يف 
الإعادة  ما�سة  بحاجة  "اجلميع  اأن 
الكامل  بالتنفيذ  التزاماته  تاأكيد 
وال��ن��اج��ح خل��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق 
االإفريقي  ل��الحت��اد  الرئي�سية 
العملية  ب��اخل��ط��وات  اخل��ا���س��ة 
يف  البنادق  �سوت  الإ�سكات 

اإفريقيا".

لوؤي/ي

ل اآثار عنف على جثة الطفل "ياني�ص"
تقرير الت�سريح يخالف مزاعم منظمة حماية الطفولة

�سدر تقرير ت�رصيح جثة الطفل 
 3 العمر  م��ن  البالغ  ياني�س 
وزو.  تيزي  والية  يف  �سنوات 
الت�رصيح  تقرير  نتائج  وج��اءت 
ذراع  مب�ست�سفى  اأجريت  التي 
اأن  لتبني  وزو،  بتيزي  امليزان 
للنه�س  تعر�ست  ياني�س  جثة 
من طرف حيوانات مفرت�سة. مع 

عدم وجود اآثار عنف عليها.
جثة  على  العثور  مت  وللتذكري 
جم��اورة  بغابة  ياني�س  الطفل 
وزو،  بتيزي  تا�ستيوين  لقرية 

اأم��ام  م��ن  اختفائه  بعد  وه��ذا 
منزله م�ساء الثالثاء، يف ظروف 
الطفل  عائلة  وح�سب  غام�سة. 
بالتوحد  امل�ساب  ياني�س  ف��اإن 
باأحد  عائلته  اأف��راد  رفقة  كان 
وعند  الزيتون  جلمع  احل��ق��ول 
عودتهم م�ساء بقي يلعب جوار 
اختفائه.  دقائق فقط قبل  منزله 
املخت�سة  امل�سالح  قامت  وقد 
وال��درك  املدنية  احلماية  م��ن 
مت�سيط  عمليات  بعدة  الوطني 
�سكان  و���س��ارك  للمنطقة، 

عملية  بتنظيم  اأي�سا  املنطقة 
البحث يف كل مكان يف القرية، 
ياني�س  الطفل  اإيجاد  اأمل  على 
الوطنية  املنظمة  وكانت  حيا. 
اأن  اأف��ادت  قد  الطفولة،  حلماية 
مبر�س  م�ساب  ياني�س  املرحوم 
ا�سطرابات  التوّحد ويعاين من 
النمو.  يف  التاأخر  ومن  التطور 
وال  ُيقلق،  ي��ت��ح��دث،وال  وال 
ون�رصت  اأحد.  من  �سيئا  يطلب 
حلماية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
بيان  يف  االأح��د،  يوم  الطفولة 

اخلا�سة على  لها عرب �سفحتها 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
ومعلومات  حقائق  "فاي�سبوك"، 
ح�سان.  ياني�س  الطفل  ح��ول 
الطفل  اأن  املنظمة  واأك���دت 
لالختطاف  تعر�س  ياني�س 
وال��ق��ت��ل م��ن ط���رف وح��و���س 
"اليد"  مبتور  عليه  ب�رصية. عرث 
بعد  على  غابة  يف  و"القدم" 

400 مرت من م�سكن عائلته. 
 

  لوؤي/ي

بلعمربي يطالب بتفعيل خلية اليقظة لإيجاد حل لأزمة الندرة

الإعالن عن حتيني قائمة الأدوية 
املفقودة هذا الأ�سبوع

الوطنية  النقابة  رئي�س  دعا 
م�سعود  اخلوا�س،  لل�سيادلة 
للتدخل  احلكومة  بلعمربي، 
مل�سكل  حل  واإيجاد  ال�رصيع 
ال�سوق  يف  االأدوي����ة  ن��درة 
حتيني  عن  كا�سفا  الوطنية، 
قائمة االأدوية املفقودة �سيعلن 
االأ�سبوع  ه��ذا  خ��الل  عنها 

ت�سم اأكرث من 400 نوع.
يف  بلعمربي  م�سعود  واأك��د 
ت�رصيحات �سحفية اأدىل بها 
اأم�س اأن م�سكل ندرة االأدوية 
التاأخر  من  املزيد  يحتمل  ال 
التعاطي  يف  اال�ستهتار  اأو 
واأن  خا�سة  امللف،  ه��ذا  مع 
يعانون  املر�سى  ع�����رصات 
هذه  حاد يف  نق�س  من  يوميا 
االأدوية، االأمر الذي ي�ستوجب 
احلكومة  من  �رصيعا  تدخال 
اليقظة  خلية  تفعيل  ع��رب 
االأزمة  لهذا  حل  عن  للبحث 
تف�سي  بعد  تفاقمت  التي 
رئي�س  وباء كورونا. وك�سف 
اإح�ساء  عن  ال�سيادلة  نقابة 
االأدوي���ة  م��ن  ج��دي��دة  قائمة 
باقي  اإىل  ت�ساف  املفقودة 
ندرة  ت�سهد  التي  االأن���واع 

امل�سادات  غ��رار  على  وه��ذا 
اأن��واع��ه��ا  مبختلف  احل��ي��وي��ة 
ملر�سى  املوجهة  والبخاخات 
الربو، اإ�سافة اإىل الهرمونات 
وح�سب  احلمل.  منع  واأدوي��ة 
فاإن ق�سية  بلعمربي  م�سعود 
باجلديدة  لي�ست  االأدوية  ندرة 
ل��ك��ن ال��و���س��ع اأ���س��ب��ح ال 
املتحدث  وانتقد  يحتمل. 
ال�سناعة  وزير  ت�رصيحات 
الرحمان بن  ال�سيدالنية عبد 
وجود  فيها  نفى  التي  باحمد 
ن���درة يف االأدوي����ة واأرج���ع 
يف  بع�سها  فقدان  اأ�سباب 
اإىل تخزينها من  ال�سيدليات 
قبل املوزعني. وطالب رئي�س 
من  اخلوا�س  ال�سيادلة  نقابة 
اليقظة  خلية  تفعيل  الوزير 
التي مل جتتمع منذ توليه هذا 
اعتماد  اإىل  اإ�سافة  املن�سب. 
االأدوية  اأنواع  ملعرفة  الرقمنة 
عملية  واإج����راء  امل��ف��ق��ودة، 
اأ�سباب  ملعرفة  عاجلة  تفتي�س 
ال�سوق  يعرفها  التي  الندرة 

يف الوقت الراهن.

لوؤي/ي 

الثالثاء القادم اآخر اأجل لت�سليم قوائم م�ستغلي الأرا�سي الفالحية
 دون وثائق

  الوزارة تدر�ص الأطر التنظيمية املنا�سبة لو�سعيتهم

من  ال��ف��الح��ة  وزارة  ط��ل��ب��ت 
اجلهود  من  املزيد  بذل  اإطاراتها 
ال�سامل  باالإح�ساء  يتعلق  فيما 
الفالحية  االأرا���س��ي  مل�ستغلي 
بيان  وح�سب  ���س��ن��دات،  ب��دون 
تاريخ  حتديد  مت  فقد  ل��ل��وزارة، 
اأجل  كاآخر   2020 دي�سمرب   15
مع  االإ�سمية  القوائم  لت�سليم 
االإح�����س��اء.  عملية  ا�ستكمال 
ال���وزارة  لتمكني  ذل���ك،  ي��اأت��ي 
التنظيمية  االأط���ر  و���س��ع  م��ن 
منا�سبة  حلول  واإيجاد  لدرا�سة 

االآج��ال،  اأق��رب  يف  لو�سعيتهم 
خارطة  الأه��داف  جت�سيدا  وذل��ك 
اأ�سغال  واختتمت  القطاع،  طريق 
نظمتها  التي  الدورية  اللقاءات 
والتخطيط  التنظيم  مديرية 
االأرا�سي  وا�ست�سالح  العقاريني 
مبتابعة  واخلا�سة  الفالحة،  بوزارة 
مبختلف  الفالحي  العقار  و�سعية 
�سيغه. و�سارك يف هذه اللقاءات 
الريفية  التهيئة  م�سالح  روؤ�ساء 
من  واإطارات  اال�ستثمار  وترقية 
الفالحية،  امل�سالح  مديريات 

وذل����ك ب��غ��ر���س م��ت��اب��ع��ة ه��ذا 
املحلي،  امل�ستوى  على  الربنامج 
ومت خالل هذه االأ�سغال التي دامت 
6 اأيام التطرق حل�سيلة العمليات 
اإطار  يف  االأرا�سي  مبنح  املتعلقة 
االإ�سمية،  بقوائمها  اال�ست�سالح 
ومدى تقدم الربامج ميدانيا. وكذا 
وا�سرتجاع  التطهري  عمليات 
امل�ستغلة  الفالحية غري  االأرا�سي 
اخل��ا���س��ة  ال���ربام���ج  اإط����ار  يف 
على  واملتمثلة  الفالحي،  بالعقار 
برنامج  يف  اخل�����س��و���س  وج���ه 

احليازة  طريق  عن  اال�ست�سالح 
الفالحية.  العقارية  امللكية  على 
املحيطات  باإح�ساء  االأمر  ويتعلق 
املر�سوم  اإطار  يف  املن�ساأة  القدمية 
يف  امل��وؤرخ   483/97 التنفيذي 
املحيطات  وكذا   ،15/12/1997
املن�سور  اإط����ار  يف  امل��ن�����س��اأة 
امل��وؤرخ   108 امل�سرتك  ال��وزاري 
واملتمم  املعدل   23/02/2011 يف 
باملن�سور الوزاري امل�سرتك 1839 

املوؤرخ يف 14/12/2017.
لوؤي/ي



تهديد بع�ص الأطراف اأمن املنطقة ي�ستوجب ال�ستعداد ملواجهته
اجلي�س،  جملة  افتتاحية  اأك��دت 
امل��رتدي  االإقليمي  الو�سع  اأن 
وقيام  حدودنا  �رصيط  طول  على 
بتهديد  موؤخرا  االأط��راف  بع�س 
غري  ك��ان  واإن  امل��ن��ط��ق��ة،  اأم���ن 
اال�ستعداد  وعلينا  يعنينا  مبا�رص، 

جهته.  ملوا
ال�سادرة  االفتتاحية  وح�سب 
ذلك،  علينا  يتحتم   “ فاإنه  اأم�س 
اإقليمية  التزامات  لها  بالدنا  كون 
املحوري”.  دوره���ا  يفر�سها 
حتيد  ال  التي  مبادئها  اإىل  اإ�سافة 
الق�سايا  ن�رصة  يف  واملتمثلة  عنها 
جملة  افتتاحية  –ت�سيف  العادلة 

اجلي�س-.
اجلي�س،  جملة  افتتاحية  واأك��دت 
العدائية  املخططات  ه��ذه  اأن 
ت�ستدعي  بالدنا  ت�ستهدف  التي 
�سعبنا  ي���درك  اأن  ب��ال�����رصورة 

اخلفية. اأهدافها  حقيقة 

االفتتاحية  اأكدت  اآخر،  جانب  من 
يكون  اأن  الطبيعي  م��ن  ن���ه  اأ
من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
ويقف  لالأمة.  احلية  القوى  طالئع 
النوبات  يف  ال�سعب  جانب  اإىل 
واقتدار  بجدارة  وي�ساهم  واملحن، 
بالبالد،  النهو�س  م�سرية  يف 
القطاعات  خمتلف  جانب  اإىل 

االأخرى. الوطنية 
للقيادة  ���س��ب��ق  ن���ه  اأ واأف�����ادت 
منذ  اأعلنت  اأن  للجي�س  العليا 
كورونا  فريو�س  انت�سار  بداية 
يف  للم�ساركة  التامة  جاهزيتها 

الوباء. هذا  حماربة 
املوؤقت  التحويل  ي��اأت��ي  وعليه 
هيكل  اإىل  الع�سكري  للفندق 
للتكفل  ي��خ�����س�����س  ���س��ح��ي 
بالوباء  امل�سابني  ب��امل��واط��ن��ني 
اأر�س  على  التعهد  هذا  ليج�سد 

الواقع.

يكن  مل  االأ���س��ا���س،  ه��ذا  وعلى 
اأن يوؤثر باأي  النت�سار هذه اجلائحة 
الن�ساط  على  االأح��وال  من  حال 
حيث  اجلي�س  لوحدات  االعتيادي 
تنفيذ  ال��وح��دات  ه��ذه  توا�سل 
مبا  ال��ق��ت��ايل،  التح�سري  ب��رام��ج 
جاهزيتها  على  االإبقاء  لها  يكفل 

طارئ. اأي  ملواجهة 
ا�ستمرت  النهج،  ذات  وع��ل��ى 
على  ال�سناعية  امل��وؤ���س�����س��ات 
لها  املخطط  االإنتاج  وترية  نف�س 
الوطنية  االحتياجات  بذلك  ملبية 
جت�سيد  يف  ال�رصوع  انتظار  يف 
للقيادة  امل���دى  بعيدة  ي��ة  ال��روؤ
ال�سناعة  لتطوير  للجي�س  العليا 
دائ��رة  وت��و���س��ي��ع  الع�سكرية، 
هذا  يف  ينتظر  حيث  اهتماماتها. 
ال�سناعات  تقتحم  اأن  ال�سياق 
االإقليمية  االأ�سواق  الع�سكرية 

والدولية.

االأمثلة وغريها  اأن مثل هذه  واأكد 
ورائه  ومن  اجلي�س  اإ���رصار  تبني 
كل  على  التغلب  على  ال�سعب 
املو�سوعية  واملعيقات  الظروف 

الطارئة.
اأنه من ال�رصوري اأكرث  كما تثبت 
اال�ستثمار  م�سى  وقت  اأي  من 
على  اجلزائري  ال�سعب  قدرة  يف 
مهما  وال�سعاب  املحن  مواجهة 
اجلبهة  ر�س  بغية  وهذا  عظمت. 
من  ميكن  مبا  وتعزيزها  الداخلية 
العدائية  املخططات  كل  اإحباط 
االإعالمية  واحلمالت  املف�سوحة 
دوائ��ر  حتركها  والتي  املغر�سة 
ا�ستهداف  تريد  معروفة  معادية 
التوجه  ذلك  ومن  ال�سعب،  وحدة 
ال��وط��ن��ي ال�����س��ادق ال�����س��دي��د 
ال�سلطات  تبنته  التي  وال�سجاع 

للبالد. العليا 
لوؤي/ي
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�سب اإعانات مالية ا�ستثنائية لكل موؤ�س�سة تعليمية 
ملواجهة "كورونا"

لوؤي ي
------------------

ن��دوة عرب  واج��ع��وط  ���س  وت��راأ
مع  امل��رئ��ي  ال��ت��ح��ا���رص  تقنية 
م��دي��ري ال��رتب��ي��ة ل��ل��والي��ات، 
امليدانية  املتابعة  فيها  تناول 
للخلية  ال��واردة  التقارير  وجل 
امل��رك��زي��ة ب���ال���وزارة، وذل��ك 
الدخول  على  �سهر  مرور  بعد 
نوعا  اأظهرت  حيث  املدر�سي، 
التمدر�س.  تنظيم  التباين يف  من 
هذا  فاإن  امل�سوؤول  نف�س  وح�سب 
التدابري  تكييف  ي�ستدعي  االأمر 
املتابعة  خ��الل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
طريق  عن  وامل�ستمرة  اليومية 
���س�����س��ات  دع���وة م��دي��ري امل��وؤ
اإىل  وامل��ف��ت�����س��ني  التعليمية 
املطروحة  ال�سعوبات  مناق�سة 
والعمل  ���س��ات��ذة  االأ ط��رف  م��ن 
لها.  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على 
الوطنية  الرتبية  وزي��ر  واأك��د 
������رصاع يف  ع��ل��ى �����رصورة االإ
وامل�ستلزمات  الو�سائل  اقتناء 
ال��وق��ائ��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة وك���ذا 

�سمان  م��ع  النظافة  و�سائل 
منظم،  اإط����ار  يف  ت��وزي��ع��ه��ا 
ت��زوي��د  مب��وا���س��ل��ة  ي�سمح  مم��ا 
التعليمية  املوؤ�س�سات  كافة 
وبالتايل  ع��ادل��ة  وب�سفة  بها 
�سيما  ال  الدائم،  توفرها  ي�سمن 
االبتدائية.  للمدار�س  بالن�سبة 
الوزير  �سجع  اجلانب  هذا  ويف 
على  االجتماعيني  ال�����رصك��اء 
لتنظيم  االأولية  احل�سيلة  عر�س 

احللول  اإيجاد  ق�سد  التمدر�س 
يف  التوازن  اعتماد  فيها  مبا  لها 
امل�سندة  الرتبوية  االأفواج  عدد 
العمليات  وتعزيز  �ستاذ.  اأ لكل 
ال��و���س��ط  يف  ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي��ة 
امل��در���س��ي م��ن خ���الل دع��وة 
يف  ل��الن��خ��راط  الفاعلني  ك��ل 
من  امليدانية  اخلرجات  موا�سلة 
االأطباء  رفقة  املفت�سني  طرف 
تطبيق  م��دى  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 

ال�سحي.  الوقائي  الربوتوكول 
باملنا�سبة  واجعوط  ذك��ر  كما 
جم��ال  يف  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود 
الوقائية  امل�ستلزمات  توفري 
ال��و���س��ع  ظ��ل  يف  ال�����س��ح��ي��ة 
مت  حيث  اال�ستثنائي،  ال�سحي 
ا�ستثنائية  مالية  اإعانات  �سب 
متكنها  تعليمية  موؤ�س�سة  لكل 
من  املقبلة  ي��ام  االأ تغطية  من 

اجلاري. دي�سمرب  �سهر 

الأ�ساتذة يف جمال  ال�سعوبات املطروحة من طرف  مناق�سة  الوطنية، حممد واجعوط على �سرورة  �سدد وزير الرتبية 
تنظيم التمدر�ص والعمل على اإيجاد احللول املنا�سبة لها بعد التباين املالحظ ميدانيا

بهدف تغطية م�ستلزمات الربوتوكول ال�سحي

 

دور اجلي�ص مل يقت�سر على 
معركتي الدفاع والبناء

اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  اأ���رصف 
الفريق  ال�سعبي،  ال��وط��ن��ي 
افتتاح  على  �سنقريحة،  ال�سعيد 
حتت  وط��ن��ي  منتدى  اأ���س��غ��ال 
املخاطر  وت�سيري  الوقاية  عنوان 
التعاون  اأجل تدعيم  الكربى من 

املدين الع�سكري.
املعنيني  �سنقريحة  الفريق  ودعا 
علمية  ومناهج  طرق  العتماد 

اأ�سا�سها  تو�سع على  ا�ست�رصافية  درا�سات  اإعداد  حديثة متكن من 
ميكانيزمات بهدف تعزيز التعاون بني املوؤ�س�سات املعنية يف اإدارة 

الكوارث.
اجلي�س  “تاريخ  اأن  ال�سعبي  الوطني  اجلبي�س  اأركان  رئي�س  واأكد 
يقت�رص  فلم  املجال  هذا  مبواقف م�رصفة يف  يزخر  ال�سعبي  الوطني 
دوره على معركتي الدفاع والبناء فح�سب، بل تعداه بامل�ساركة يف 
املجهود الوطني للوقاية من الكوارث واحتواء اآثارها بعد حدوثها 

وحماية االأرواح واملمتلكات”.
ق/و

�سنقريحة ي�سرح: 

جملة "اجلي�ص" حتذر من خمططات عدائية ت�ستهدف بالدنا وتوؤكد:

تاأجيل ق�سية “ال�ستثمارات 
ال�سياحية” املتابع فيها اأويحيى 

و�سالل
يف  النظر  العا�سمة،  اجلزائر  يف  احممد  �سيدي  حمكمة  اأجلت 
املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد  االأ�سبقني  االأولني  الوزيرين  ق�سية 
جمال  يف  وامل�ستثمر  االأعمال  رجل  ملف  يف  املتابعني  �سالل 
.وتاأجلت  دي�سمرب   14 تاريخ  اإىل  في�سح،  بن  وال�سياحة  الفندقة 
عبد  وهران  لوالية  ال�سابق  الوايل  املتهم،  غياب  ب�سبب  الق�سية 
للرئي�س  املزيفة  االبنة  ق�سية  يف  مثوله  ب�سبب  زعالن،  الغني 
اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  تيبازة.  ق�ساء  مبجل�س  بوتفليقة  ال�سابق 
رفقة  �سالل،  املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد  فيها  يتابع  الق�سية 
وعبد  فوزي  ح�سني  وبن  حممد  دربايل  هم  �سابقني  والة  ثالثة 
م�ستحقة  غري  امتيازات  مبنح  الق�سية  .وتتعلق  زعالن  الغني 
يف  عمومية  اأموال  وتبديد  حممد،  في�سح  بن  االأعمال  لرجل 

وال�سياحي. الفندقي  اال�ستثمار  جمال 
ق/و

تاأجيل ق�سية مدام مايا اإىل 12 
دي�سمرب اجلاري

12 دي�سمري املقبل يف جل�سة خا�سة  اإىل تاريخ  اأجل جمل�س ق�ساء تيبازة 
ق�سية الف�ساد املتابعة فيها مدام مايا رفقة ابنتيها.

مالية  مبالغ  جانب  اإىل  �سنتيم  مليار   11 من  اأكرث  بحجز  الق�سية  وتتعلق 
�سخمة بالعملة ال�سعبة باقامة موريتي.

ال�سابق  العمل  وزير  وهم  �سابقني  م�سؤولني  عدة  الق�سية  يف  وتورط 
حممد الغازي ب�سفته وايل ال�سلف �سابقا رفقة جنله املدعو �سفيع الغازي 

ووزير النقل ال�سابق عبد الغني زعالن ب�سفته وايل وهران �سابقا.
كما تورط يف الق�سية اأي�سا املدير العام االأ�سبق لالأمن الوطني عبد الغني 
هامل ومتهمني اآخرين. حيث �سبق واأ�سدرت حمكمة ال�رصاقة عقوبة 12 
�سنة حب�سا نافذا يف حق املتهمة الرئي�سية زوليخة ن�سنا�س �سفيقة واأحكاما 

اأخرى متفاوتة تراوحت ما بني 3 اإىل 10 �سنوات يف حق باقي املتهمني.
اآخر  اأنه  القا�سي  نبه  املتهمني، كما  لغياب دفاع  التاأجيل نظرا  وجاء �سبب 
تاأجيل لهذه الق�سية.                                                                       ق/و

ا�ستالم 31 األف مرفق بيداغوجي و15 األف �سرير
العايل  التعليم  وزي��ر  ك�سف 
بن  الباقي  عبد  العلمي  والبحث 
األف مرفق   31 زيان عن ا�ستالم 
األفا   41 اأ�سل  من  بيداغوجي 
فيما  والي��ة،   15 عرب  مربجمة 
يف  �رصير  األ��ف   15 ا�ستالم  مت 
اإجمايل  من  اجلامعية  اخلدمات 

االإجناز. قيد  هي  األفا   28
ا�ست�سافته  لدى  الوزير  وقال 
"فوروم  يف  ث���ن���ني  االإ اأم�����س 

امل�ساريع  اإن  الوطنية"  االإذاعة 
جائحة  ب�سبب  تعطلت  التي 
بداية  ت�سليمها  �سيتم  كورونا 
اأن  اإىل  م�سريا  القادم،  العام  من 
بالدخول  اخلا�سة  التح�سريات 
املقرر   2020/2021 اجلامعي 
قد  ال��ق��ادم  دي�سمرب   15 ال� يف 
باملائة   95 بن�سبة  �سبطها  مت 
�سبط  عملية  ف��ق��ط  لتبقى 

. اجلامعات  بني  التحويالت 

التح�سريات  اأن  الوزير  واأ�ساف 
قد  اجل��دي��د  اجلامعي  للمو�سم 
والتي  املن�رصم  اأوت  منذ  بداأت 
ا�ستكمال  مع  اأي�سا  تزامنت 
مربزا  الفارطة  اجلامعية  ال�سنة 
األف   280 اأن  االإط��ار  ه��ذا  يف 
ت�سجيله  مت  جديد  جامعي  طالب 

الوطن. جامعات  عرب 
يف  زيان  بن  الباقي  عبد  وذكر 
ال��وزارة  بجهود  ال�سياق  ه��ذا 

الو�سع  م�سايرة  يف  الو�سية 
الربوتوكول  وتطبيق  الوبائي 
قبل  م��ن  امل�����س��ط��ر  ال�����س��ح��ي 
وال�����س��ك��ان  ال�����س��ح��ة  وزارة 
حيث  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
عرب  رقمية  من�سات  اإع��داد  مت 
بلغت  اجلامعية  املوؤ�س�سات 
ال  كانت  اأن  بعد  باملئة   90 ن�سبة 
البداية  يف  باملئة   10 ال�  تتعدى 
ق/و

تراجع اأ�سعار النفط
عدة  يف  م�ستوياتها  اأعلى  من  االإثنني،  اأم�س  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 
كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  حاالت  ارتفاع  ا�ستمرار  اأدى  حيث  اأ�سهر، 

على م�ستوى العامل اإىل �سل�سلة من االإغالق املتجدد.
�سنًتا،   21 يعادل  ما  اأو   0.4٪ ب�  برنت  خلام  االآجلة  العقود  وتراجعت 
بتوقيت   08:47 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دوالًرا   49.04 اإىل  لت�سل 

اجلزائر.
اأو ما  ب� 0.5٪  الو�سيط  االآجلة خلام غرب تك�سا�س  العقود  وتراجعت 

يعادل 25 �سنًتا، لت�سل اإىل 46.01 دوالًرا للربميل.
ق/و
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مراكز التكوين املهني بالوادي ت�ستقبل �سعف طاقتها

علي حممد 
---------------- 

الرتبية  للجنة  ب��ي��ان  وذك��ر 
والتكوين  العايل  والتعليم 
ال��والئ��ي،  باملجل�س  املهني 
يف  معتربة  زي���ادة  ت�سجيل 
معاهد  مبختلف  املتكونني  عدد 
املهني  التكوين  م��راك��ز  و 
الوالية،  دوائر  عرب  املنت�رصة 
اآخر  بر�سم  عددهم  فاق  حيث 
املا�سية،  ال�سنة  م��ن  دورة 
يف  ط��ال��ب   500 و  لفا  13اأ
فيما  التخ�س�سات،  خمتلف 
اال�ستيعاب  طاقة  تتعدى  ال 
 27 م��ن  اأك��رث  ع��رب  الفعلية 
 6200 ت��ك��وي��ن  ���س�����س��ة  م��وؤ
م�سرية  ت��ك��وي��ن،  م��ن�����س��ب 
م��ردود  على  انعكا�سها  اإىل 

التكوين. ونوعية 
ب��اأن  ال��ل��ج��ن��ة،  ذات  وق��ال��ت 
بحاجة  اأ���س��ب��ح��ت  ال��والي��ة 
ل��ربجم��ة م�������رصوع الإجن����از 

م��ع��ه��دي ت��ك��وي��ن م��ه��ن��ي 
املغري  داري����ة  االإ باملقاطعة 
واآخ����ر ب��ع��ا���س��م��ة ال��والي��ة، 
اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
التكوين  م��رك��زي  تو�سعة 

و�سيدي  »ن�سيغة«  مبنطقتي 
املغري،  املنتدبة  بالوالية  خليل 
اإمكانية  درا�سة  عن  ناهيك 
اإ���س��اف��ة م��ل��ح��ق��ة ت��ك��وي��ن 
ب��ب��ل��دي��ات ���س��ي��دي ع���ون، 

و  العقلة  و  املرارة  و  ا�سطيل 
ق�سة  بن  و  املاء  دوار  بلديتي 
بع�س  ترميم  و  احلدوديتني 
املعهد  غ��رار  على  الهياكل 
ال��وادي.  ببلدية  املتخ�س�س 
اأهمية  اإىل  البيان،  �سار  اأ كما 
ال�رصاكة  اتفاقيات  عدد  زيادة 
م���ع ق���ط���اع���ات ال��ف��الح��ة، 
مبا  ال�����س��ن��اع��ة  و  ال�����س��ي��اح��ة 
عدد  باأكرب  التكفل  ي�سمن 
مم��ك��ن م��ن ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 
التكويني  م�سارهم  يتابعون 
ال���ذي  ال��ت��م��ه��ني  اإط����ار  يف 
 1147 بنحو  حاليا  يتكفل 

. نا متكو
والية  اأن  اإىل  �سارة،  االإ جتدر 
موؤ�س�سة   27 بها  ال���وادي 
مركز،  بني  عمومية  تكوين 
اإىل  اإ�سافة  ملحقة،  و  معهد 
بالقطاع  تن�سطان  موؤ�س�ستني 
طرف  م��ن  معتمدة  اخل��ا���س، 
من�سب   125 بطاقة  الدولة 

. ين تكو

هياكل  لإجناز  م�ساريع  لربجمة  الو�سية،  اجلهات  بالوادي،  الولئي  للمجل�ص  التابعة  املهني  التكوين  و  التعليم  جلنة  دعت 
. %  200 �سغلها  ن�سبة  بلغت  التي  باملنطقة  والتمهني  املهني  التكوين  موؤ�س�سات  داخل  الكتظاظ  تنهي 

جديدة  مب�ساريع  يطالبون  و�سباب  مواطنون 

املوؤ�س�سات  خمتلف  با�رصت 
مبختلف  اخلا�سة  ال��رتب��وي��ة 
اأح���ي���اء ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ا���س��ة 
املتمثل   ، امليدانية  عملها 
وع��ر���س  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف 
عطلة  خ��الل  الدعم  درو���س 
منها  امل�سائية  اأو  االأ�سبوع 
ل��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��در���س��ني يف 
التعليمية  االأط��وار  خمتلف 
م�ستواهم  حت�سني  يف  رغبة 
النقائ�س  وت��ف��ادي  ج��ي��دا 
ال���ت���ي ي���ع���ان���ون م��ن��ه��ا ، 
للمواد  بالن�سبة  خ�سو�سا 
مادة  �سورة  يف  �سا�سية  االأ
والكيمياء  ال��ري��ا���س��ي��ات 
واالأخرى  والعلوم  والفيزياء 
الفرن�سية  م��ادت��ي  ن��ذك��ر 
اأي�سا  املطالبني  واالإجنليزية 
االه��ت��م��ام ب��ه��م��ا ل��ت��ف��ادي 
املعدالت  على  تاأثرياتهما 

يرغبون  التي  الف�سول  يف 
حيث   ، ع��ل��ي��ه��ا  احل�����س��ول 
املوؤ�س�سات  هاته  ب��ا���رصت 
و�سط  ن�ساطها  اخل��ا���س��ة  
يف  يتمثل  �سحي  برتوكول 
داخ��ل  الطلبة  ب��ني  التباعد 
بعملية  القيام  مع  القاعات 
الكمامة  وارت���داء  التعقيم 
وقوع  لتفادي  البداية  منذ 
العدوى  اأو  الوباء  انت�سار 
 ، القاتل  الفريو�س  هذا  من 
ت�رصيحات  يف  جاء  وقد  هذا 
على  ال�����س��اه��ري��ن  ب��ع�����س 
ت�����س��ي��ري �����س����وؤون ه���ذه 
اخلا�سة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
اأن  اجلزائري  التحرير  ليومية 
دائم  الربتوكول  بهذا  العمل 
تراخي  يقبل  وال  وم�ستمر 
املتمدر�سني  الطلبة  جميع 
القاعات  داخ��ل  ب��ه  ال��ق��ي��ام 

وفق   ، للدرا�سة  املخ�س�سة 
اأعطيت  تعليمات  من  جاء  ما 
�سواء  للمعتمدين  �سارمة 
ال��ذي  اجل���دد  اأو  ال��ق��دم��اء 
ال�ساأن  هذا  يف  العمل  با�رصوا 
الدرا�سي  املو�سم  بداية  مع 
خوفا   2020/2021 اجلديد 

يذهب  ك��ارث��ة  وق���وع  م��ن 
الطلبة  خ�سو�سا  �سحيتها 
مزمنة  باأمرا�س  امل�سابني 
للمناعة  يفتقدون  الذين  و  اأ
من  متكنهم  ال��ت��ي  ال��الزم��ة 

الوباء  يف  الوقوع  تفادي 
زياد     بو  اأ

االأع�سا�س  �سوق  جتار  طالب 
بتحرك  الوادي  مدينة  و�سط 
لو�سع  العمومية  لل�سلطات 
الع�سوائية  املفرغة  ملخاطر  حد 
�سحية  عواقب  من  حمذرين 
باملواطنني. ترتب�س  وخيمة 
موجه  نداء  يف  التجار  واأك��د 
"املفرغة  اأن  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
نقطة  اأ���س��ح��ت  امل���ذك���ورة 
الن�سيج  ت�����س��وه  ����س���وداء 
احل�����رصي وت��ل��ح��ق اأ�����رصاًرا 
���س��ح��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة ك��ب��رية 
حدوث  قبل  اإزالتها  ت�ستوجب 

الكارثة".

ح��ي��ث ي��ن��ا���س��د جت���ار ���س��وق 
االأع�������س���ا����س ب����ال����وادي 
التدخل  املحلية  ال�سلطات 
وج��ذري  نهائي  حل  ي��ج��اد  الإ
الع�سوائية  املفرغة  مل�سكل 
اخل�سار.  �سوق  يف  تقع  التي 
وب��ح�����س��ب ه����وؤالء ال��ت��ج��ار 
ت�سكل  امل��ف��رغ��ة  ه��ذه  ّن  ف���اإ
ال�سحة  على  حمدقًا  خطراً 
تنذر  واأ�سبحت  العمومية 
ب�سبب  حقيقية  بيئية  بكارثة 
الف�سالت  من  اأطنان  تراكم 
فقط  قليلة  اأمتار  بعد  على 
مبدخل  التجارية  اخلانات  من 

كل  تعر�س  حيث  ال�����س��وق، 
مبا  اال�ستهالكية  املواد  نواع  اأ
ورغم  التلف،  �رصيعة  فيها 
التي  اليومية  امل��ج��ه��ودات 
البلدية  م�سالح  بها  تقوم 
وجت����ار ال�����س��وق م���ن اأج���ل 
املفرغة  هذه  م�ساحة  تطويق 
اأك���وام  ّن  اأ اإال  وتنظيفها، 
ب�سكل  ت��زح��ف  ال��ف�����س��الت 
على  تبعث  واأ�سبحت  رهيب 
املنظر  �سوهت  نها  الأ التقزز 
وللمنطقة  لل�سوق  ال��ع��ام 
االأخطار  عن  ناهيك  باأ�رصها، 
ال�����س��ح��ي��ة االأك���ي���دة ال��ت��ي 

م��ر  االأ ت�سكلها،  اأ�سبحت 
ال�سوق  ب��ت��ج��ار  دف��ع  ال���ذي 
العاجل  بالتدخل  املطالبة  اإىل 
وم�سالح  املحلية  لل�سلطات 
لرفع  الوادي،  لبلدية  النظافة 
واإع��ادة  نهائيًا،  املفرغة  هذه 
االأع�سا�س  ل�سوق  االعتبار 
مكان  ا�ستحداث  خ��الل  من 
اآخ���ر ل��ت��ج��م��ي��ع ال��ف�����س��الت 
ال���ن���اجت���ة ع����ن مم���ار����س���ة 
ومن  التجارية،  الن�ساطات 
امل��ف��رغ��ة  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  ث��م 

. مية لعمو ا
.ع منلي 

�سبيهة  الكينوا  حبوب  تعترب 
ا���س��ت��ع��م��االت��ه  يف  ب��ال��ق��م��ح 
كامل  غذاء  نها  اأ عنه  ومميزة 
وخ���ال مت��ام��ا م��ن اجل��ل��وت��ني 
الكينوا  من  غراما  تعترب60 
واإعطائه  اجل�سم  لغذاء  كافية 
طاقة  م��ن  يحتاجه  م��ا  ك��ل 
وت��ع��ت��رب غ����ذاء ج��ي��د ج���داً 
ال�سيلياك،  ملر�سى  ومنا�سبا 

االأرز. من  اأف�سل  وهي 

يف  ج���دي���دة  درا����س���ة  ويف 
اجل���زائ���ر ل���و ت��ت��م اإدخ����ال 
اجلزائريني  اأطباق  يف  الكينوا 
االإ�سابات  ٪10من  نتفادى 
على  زي����ادة  ب��ال�����رصط��ان، 
ك��ل ه���ذا ح��ب��وب ال��ك��ي��ن��وا 
ت�سمى  مب��ادة  طبيعيا  مغلفة 
يف  وتدخل  تنزع  ال�سابونيني 

التجميل مواد  اأح�سن  نتاج  اإ
ق.م

م��روع  م��رور  ح��ادث  خلف 
نوع  م��ن  �سيارة  بانحراف 
عرب  اأك�سنت"  "هونداي 
م�سعود  ح��ا���س��ي  ال��ط��ري��ق 
منطقة  يف  ال��وادي  ال��رب��اح 

ال�سبع،قتيالن. بئر 
نفا�سهما  اأ لفظا  ال�سحيتان 
اإىل  اإ�سافة  املكان  عني  يف 
بلدية  من  ينحدرون   ، جريح 
الوادي.  والية  جنوب  الرباح 
احلماية  اأع����وان  وت��دخ��ل��ت 
اجلثث  لنقل  لوحدة  املدنية 

االأولية  اال�سعافات  وتقدمي 
عنا�رص  فتحت  فيما  للجريح. 
معمق  حتقيق  الوطني  الدرك 
���س��ب��اب احل���ادث  مل��ع��رف��ة اأ

. ملميت ا
م�سعود  حا�سي  طريق  وتعد 
يتمركر  ط��ري��ق��ا  ال�����وادي 
اإ�سافة  ال��رم��ال  زح��ف  بها 
ما  وه��و  ال�سبكة  الن��ع��دام 
ال�رصيع  ال��ت��دخ��ل  ي�سعب 

. ية للحما
ق.م

يف  ال��ت��م��ور  منتجو  ي��ع��اين 
وب�سكرة  ال���وادي  والي���ات 
وورق����ل����ة م��ن��ذ م����دة م��ن 
اأماكن  وجود  عدم  اإ�سكالية 
خا�سة  ال��ت��م��ور،  ل��ت��خ��زي��ن 
عن  ممتلئة  التربيد  غرف  واأن 
املا�سي. املو�سم  مبنتوج  اآخرها 
باأن  املنتجني  من  عدد  �سار  واأ
يتكبدون  جعلهم  الو�سع  هذا 
يعاي�سوها  مل  كبرية  خ�سائر 
انهيار  �سجل  حيث  قبل،  من 
على  ����س���ع���ار  االأ يف  ك��ب��ري 

اجلملة. اأ�سواق  م�ستوى 
واأك���������د م���ن���ت���ج���ون يف 
توا�سل  ب��اأن   ، ت�رصيحاتهم 
القيود  وفر�س  االأ�سواق  غلق 
التجار  على  الرقابة  وت�سديد 
من  املنتوج  ينقلون  ال��ذي��ن 
هي  ال�����س��م��ال  اإىل  اجل��ن��وب 
اأدت  ال��ت��ي  م���ور  االأ ب��ني  م��ن 
الذي  االأمر  الو�سع،  هذا  اإىل 

رفع  مطلب  يرفعون  جعلهم 
لهم  وال�سماح  القيود  ه��ذه 
عن  التمور  منتوج  بت�سويق 

التنقل. حرية  طريق 
ي�����س��ا  امل��ن��ت��ج��ون ط��ال��ب��وا اأ
ال��ق��ي��ود عن  رف��ع  ب�����رصورة 
خالل  م��ن  وذل��ك  الت�سدير 
االإج����راءات  م��ن  التخفيف 
الربية  واملنافذ  احلدود  وفتح 
منتوجهم،  ت�سدير  اأجل  من 
فاقت  خ�سائرهم  باأن  موؤكدين 

املو�سم. هذا  التوقعات  كل 
ال��غ��ري��ب ح�����س��ب م�����س��ادر 
الو�سع  ه��ذا  ب���اأن  متابعة، 
���س��ع��ار ال��ت��م��ور  وان��ه��ي��ار اأ
ينعك�س  مل  اجلملة  باأ�سواق 
باأ�سواق  التمور  اأ�سعار  على 
ت���زال  ال  ح��ي��ث  ال��ت��ج��زئ��ة، 
غري  ويف  مرتفعة  االأ�سعار 

ملتناول. ا
ق.م

لتفادي الوقوع يف العدوى 

املدار�ص اخلا�سة ببلدية البيا�سة تفر�ص الربتوكول ال�سحي على الطلبة  

بح�سب جتار فاإّن هذه املفرغة ت�سكل خطرًا حمدقًا على ال�سحة العمومية

جتار �سوق الأع�سا�ص ي�ستعجلون اإزالة املفرغة الع�سوائية

تعتربغذاء كامال وخال متاما من اجللوتني

زراعة بذور الكينوا ببلدية اأم 
الطيور..خطوة نوعية  

بح�سب م�سادر احلماية املدنية

هالك �سخ�سني واإ�سابة اآخر يف حادث 
مرور خطري بالوادي

ا�ستياء من تكد�ص التمور ومطالب برفع 
قيود الت�سدير
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مدراء املدار�ص البتدائية يرفعون جملة
 من املطالب بورقلة 

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

بيان ت�سلمت  واأكد املحتجون يف 
ن�سخة  على  التحرير"   " جريدة 
التي  الظروف  ظل  ويف  نه  اأ منه 
ت�سيري  يف  تق�سري  عن  بانت  اأ
وك�سف  االبتدائية،  املوؤ�س�سة 
والع�سوائية  التخبط  حالة  عن 
الوباء،  تف�سي  مع  التعامل  يف 
ال�سحي  الربتوكول  اإن  حيث 
يكون  اأن  يعدو  ال  البيان  ح�سب 
يعك�س  وال  ورق  على  ح��ربا 
امل��وارد  غياب  ظل  يف  ال��واق��ع 
يف  لذلك  املخ�س�سة  املالية 
وقال  املالية،  امل��وارد  �سح  ظل 

ت�����رصي��ح��ات  يف  امل��ح��ت��ج��ون 
املدار�س  اإحلاق  يجب  نه  اإ خمتلفة 
الرتبية  ل����وزارة  االب��ت��دائ��ي��ة 
عن  ف�سال  البلديات  عو�س 
غرار  على  االأخ���رى،  املطالب 

التدري�س  م��ن  امل���دراء  اإع��ف��اء 
الفعلية  املبا�رصة  اإىل  اإ�سافة 
ال�سكنات  مب�سكل  التكفل  يف 
مطلب  على  ع��الوة  الوظيفية 
ت��دع��ي��م امل��در���س��ة ب��االأع��وان 

املوؤهلني  وال��ع��م��ال  امل�����رصف��ني 
البنايات  يف  النظر  واإع����ادة 
التم�سك  عن  ناهيك  املدر�سية، 
واعتبار  امل�سبق  التقاعد  مبطلب 
ال�ساقة،  املهن  من  التعليم  مهنة 
ملديرية  العام  االأمني  جهته  من 
قال  كمال  العيد  اأوالد  الرتبية 
مطبق  ال�سحي  الربتوكول  اإن 
���س�����س��ات  ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��وؤ
جميع  توفري  مت  حيث  التعليمية، 
مع  بالتن�سيق  امل�ستلزمات 
باقي  ما  اأ الوالئية،  ال�سلطات 
للوزارة  رفعها  مت  فقد  املطالب 
بها  التكفل  انتظار  يف  الو�سية 

.

جتمهر مدراء املدار�ص البتدائية املن�سوية حتت لواء النقابة الوطنية يف وقفة احتجاجية اأمام مديرية الرتبية بورقلة، 
رافعني جملة من املطالب الجتماعية واملهنية التي تتعلق بهذه الفئة العمالية.

الرتبية مديرية  اأمام  احتجاجية  وقفة  يف 

لالأمن  الوالئية  امل�سلحة  اأح�ست 
ب�س�ار،  والي��ة  باأمن  العمومي 
النقل  تعليق  الإجراء  خمالفة   28
نهاية  عطلة  خ��الل  احل�����رصي 
وه��ذا من  االأخ���رية،  ���س��ب��وع  االأ
املنفذة  املراقبة  عمليات  خالل 
الوالئية  امل�سلحة  ط��رف  م��ن 
بالتن�سيق  ال��ع��م��وم��ي  ل��الأم��ن 
االأمن  وف��رق  احلوا�رص  اأم��ن  مع 

الدوائر. باأمن  العمومي 
ت��ي  ت��اأ ه��ذه  امل��راق��ب��ة  عمليات 
التعليمة  بنود  تنفيذ  اإط��ار  يف 
ال�سيد  م��ع��ايل  ع��ن  ال�����س��ادرة 
على  تن�س  والتي  االأول،  الوزير 
احل�رصي  النقل  ن�ساط  تعليق 
واخلا�س،  العمومي  لالأ�سخا�س، 
�سابيع،  االأ نهايات  عطل  خالل 
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة 

. كورونا
اأمن  م�سالح  توا�سل  ذلك،  اإىل 
امليدان  يف  مهامها  ب�س�ار،  والية 
تطبيق  م��دى  ع��ل��ى  ب��ال��وق��وف 
بالربوتوكول  الناقلني  والتزام 
ف�سال  ب��ه،  املو�سى  ال�سحي 
الن�ساطات  ع��دي��د  تنفيذ  ع��ن 
ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة 
وال���دع���وة ل��ل��ت��ق��ي��د ال�����س��ارم 

غرار  على  الوقائية،  باالإجراءات 
يف  مب��ا  ال��واق��ي  القناع  ارت���داء 
ال�سيارات  م�ستوى  على  ذلك 
الكحويل  املطهر  توفري  اخلا�سة، 
التقيد  على  واحلر�س  للزبائن، 
ال��ت��ام مب��خ��ت��ل��ف ال��ت��وج��ي��ه��ات 
من  للحد  الوقائية  ال�سحية 

اجلائحة. هذه  انت�سار 
اأ – د 

مواطنو  ي��زال  م��ا 
بعني   40 ب��ن��اي��ة 
بعا�سمة  ال�سيح 
والي�����ة اجل��ل��ف��ة، 
م�سكلة  يواجهون 
من  كبرية  بيئية  
خ����الل  خم��ل��ف��ات 
م����ي����اه ق���ن���وات 
ال�سحي   ال�رصف 
ب���ال���واد امل��ق��اب��ل 

عدة  اأحياء  يتو�سط  والذي  للحي 
البي�ساء،  ال��د���رصة  غ��رار  على 
اأكد   حيث  والف�سحى،  الزريعة 
ب�سفته  ي"  "احلاج  ال�سيد  لنا 
العريق،  ال�سعبي  احلي  لهذا  ممثال 
اإىل  حياتهم  حول  امل�سب  هذا  باأن 
االنت�سار  ب�سبب  حقيقي   جحيم 
ال��ك��ب��ري ل��ل��روائ��ح ال��ك��ري��ه��ة 
امل��ن��ت�����رصة ع���رب حم��ي��ط احل���ي، 
احل�رصات  خمتلف  اإىل  باالإ�سافة 
اخلطرية  اجل��رذان  وك��ذا  ال�سارة 
اع��ت��داء  ب�سبب  �سهرين  م��ن��ذ 
جمهولني  ط���رف  م��ن  ���س��ارخ 
م�ستوى  ع��ل��ى  ث��ق��ب��ا  ���س��ب��ب��وا 
لل�رصف  الرئي�سية   ال��ق��ن��وات 
املقابلة  املقربة  اأ�سفل  ال�سحي 

. للحي
  ليطالب �ساكنة هذا احلي العريق 
التحرير   " جريدة  �سفحات  عرب 
املحلية    ال�سلطات   " اجلزائرية 
حل  الإيجاد  ����رصاع  واالإ التدخل 
العوي�سة  البيئية  امل�سكلة  لهذه 
�سحتهم  ع��ل��ى  ث����رت  اأ ال��ت��ي 
اأ�سبح  الذين  بنائهم،  اأ و�سحة 
حلظة  ك��ل  يف  ي��ه��دده��م  اخل��ط��ر 
م�سكلتهم  باأن  معتربين  وحني، 
ومن  االأول��وي��ات  من  تعد  هاته 
وجب  ال��ت��ي  االن�����س��غ��االت  ه��م  اأ
بلدية  م�سالح  م�سوؤويل  على 
عليها  والوقوف  التحرك  اجللفة 
لهم  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  مع 

االآجال.  اأقرب  يف 
�سابر  يون�سي 

امل��ي��داين  لعملها  م��وا���س��ل��ة 
ن�سانية  االإ جندة  جمعية  اأطلقت 
حملة  بتقرت  الوالئي  املكتب 
�رصطان  ع��ن  املبكر  للك�سف 
الرجال  يخ�س  الذي  الربو�ستات 
ف��وق،  فما  �سنة  خم�سني  فئة 
اأطباء  تاأطري  من  كانت  احلملة 
باالإ�سافة  وعامني،  خمت�سني 
من  الطبية  العلوم  طلبة  اإىل 
حيث  ال��وط��ن.  كليات  خمتلف 
اأر�سل  ين  اأ رجال   27 فح�س  مت 

للقيام  فيهم  امل�ستبه  جمموع 
والتاأكد  التكميلية  بالفحو�س 
ويف  ال��ت��ام��ة،  �سالمتهم  م��ن 
اجلمعية  نظمت  مت�سل  �سياق 
والطبية  التح�سي�سية  احلملة 
ال�سكري  عن  للك�سف  املبكرة 
حملة  وك���ذا  ال���دم  و���س��غ��ط 
للمر�سى  جماين  وعالج  فح�س 
اإىل  احلملة  وت��ه��دف  ال��ف��ق��راء، 
املجتمعي  الوعي  حالة  تعزيز 
ولدى  الربو�ستات،  ب�رصطان 

ال�سحة،  جماالت  يف  العاملني 
عن  قبال  االإ زيادة  يف  ي�سهم  مبا 
�رصطان  ع��ن  املبكر  الك�سف 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ربو���س��ت��ات، 
امل�سابني  تثقيف  يف  امل�ساهمة 
العالج،  وفوائد  اأهمية  حول  به، 
وت�����س��ه��ي��ل و����س���ول ال��ع��الج 
خالل  من  امل�سّخ�سة  للحاالت 
على  العمل  وك��ذا  اجلهة.  ذات 
بالعالج،  املري�س  التزام  زيادة 
وحت�سني  معه،  التعامل  وكيفية 

من��ط ح��ي��اة امل��ر���س��ى، وي��وؤك��د 
الطبية  احلملة  على  القائمون 
جاءت  احلملة  اإط��الق  فكرة  اأن 
عديد  بني  مطولة  نقا�سات  ثر  اإ
التوا�سل  اإىل  خل�ست  االأطراف 
وب�سكل  م��ب��ا���رصة  وال��ت��ن��ق��ل 
ع��م��ل��ي م���ع امل��ج��ت��م��ع، وم��ن 
التوعوية  احلملة  ج��اءت  هنا 
�رصطان  عن  املبكر  والك�سف 

لربو�ستات. ا
التجاين ن-ق- 

جديدة  علمية  درا���س��ة  ك�سفت 
مرباح  قا�سدي  جامعة  اأجنزتها 
يعد  ب����ل  االإ ج��ل��د  اأن  ب��ورق��ل��ة 
مادة  ال�ستخال�س  هاما  م�سدرا 
عدة  يف  ت�ستخدم  التي  اجليالتني 
ال�سناعات  غرار  على  جماالت 
وال�سيدالنية  والطبية  الغذائية 

. . وغريها
االخ��رتاع  ب��رباءة  م��ر  االأ ويتعلق 
الطالب  عليها  حت�سل  ال��ت��ي 
حول  اأطروحته  عن  عياد  رجب 
وتهدف  اجليالتني،  ا�ستخال�س 
التي  العلمية  ال��درا���س��ة  ه��ذه 
''تثمني  حمور  اإط��ار  يف  تندرج 
اأهمية  ب��راز  اإ ب��ل''،  االإ منتجات 
جيد  ك��م�����س��در  اجل��م��ل  ج��ل��د 
كما  اجل��ي��الت��ني،  ال�ستخال�س 
القادر  عبد  البوفي�سور  اأو�سح 
بكلية  باحث  �ستاذ-  اأ ع�سامو، 
بجامعة  واحلياة  الطبيعة  علوم 
تاأطري  على  وامل�����رصف  ورق��ل��ة 
الدكتوراه.  لطور  امل�رصوع  هذا 
ا���س��ت��خ��راج  اأن  اأك����د  ح��ي��ث  
ميكن  ب��ل  االإ جلد  م��ن  اجليالتني 
منتجا  للم�ستهلك  ي��ق��دم  اأن 
اجليالتني  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ح���الال، 
يف  حمرم  اخلنزير  م�سدره  الذي 
عن  ف�سال  االإ�سالمية،  ال�رصيعة 
تذبح  مل  التي  االأخرى  احليوانات 
كما  االإ�سالمية.  لل�سعائر  وفقا 
العلمية  املبادرة  هذه  من  يتوخى 
الكبرية  اخل�سائر  حجم  من  التقليل 
والتي  املهملة،  ب��ل  االإ جلود  يف 
�سنويا،  طن   700 من  باأكرث  تقدر 
تطوير  يف  امل�ساهمة  عن  ف�سال 

من  ال�سناعية  القطاعات  عديد 
االأولية.  املادة  هذه  تثمني  خالل 
ذات  ذك��ر  مت�سل،  �سياق  ويف 
مادة  هي  اجليالتني  اأن  الباحث 
رائحة،  اأو  طعم  ب��دون  �سفافة 
طريق  عن  عليها  احل�سول  يتم 
يف  املوجود  الكوالجني  حت�سري 
)خا�سة  احليوانات  وعظام  جلود 
���س��م��اك  اخل��ن��زي��ر وال��ب��ق��ر واالأ
املادة  هذه  اأن  مو�سحا  وغريها(، 
وتدخل  املزايا  عديد  على  تتوفر 
�سناعة  �سيما  �سناعات  عدة  يف 
وتقنيات  واالأدوي����ة،  االأغ��ذي��ة 
ال��ت�����س��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف 
واأ�ساف  التقنية.  وال�سناعات 
اأن  ع�����س��ام��و  ال��ربوف��ي�����س��ور 
على  اأجن����ز  ق���د  ال��ع��م��ل  ه����ذا 
احليوية  امل��وارد  خمترب  م�ستوى 
بعدة  يخت�س  الذي  ال�سحراوية 
بالتنمية  �سلة  ذات  موا�سيع 
ال�سحراوية  للموارد  امل�ستدامة 
بهدف  ال��ب��ي��ول��وج��ي  وال��ت��ن��وع 
ال�سحراوية  البيئة  على  احلفاظ 
منها  )ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وت��ع��زي��زه��ا 
حتديد  خ��الل  م��ن  وامل���زروع���ة( 
واحليوانات  النباتات  وتو�سيف 
خم��ت��ل��ف  يف  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
املخرب  ذات  يهتم  كما  املجاالت، 
م�ساكل  ع��ن  بالبحث  ي�����س��ا  اأ
ال��ب��ي��ئ��ة امل���ادي���ة وال��ع��م��ل��ي��ات 
والبيوتكنولوجية  التكنولوجية 
املختلفة  املنتجات  على  املطبقة 
وخا�سة  وح��ي��وان��ات(،  )نباتات 

بل.. االإ وتربية  التمور  نتاج  اإ
التجاين ن-ق- 

ج����دد جت����ار ����س���وق ال��ت��م��ور 
بوعزيز  �سيدي  بحي  ال��واق��ع 
عرب  تقرت  داري��ة  االإ باملقاطعة 
جمددا  نداءهم  التحرير،  جريدة 
الإخراجهم  املحلية  لل�سلطات 
نابيب  اأ في�سان  م�سكل  م��ن 
كل  ال�����س��ح��ي  ال�����رصف  م��ي��اه 
اإىل  ال�سوق  حولت  والتي  مرة، 
وحتى  الزبائن  ينفر  م�ستنقع 
منهم  العديد  اأغلق  الذين  التجار 

ب�سبب  حمالتهم 
ت��ل��ك ال��ك��ارث��ة 
مل  التي  البيئية 
طاقة  ل��ه��م  ي��ع��د 
اإ�سافة  لتحملها، 
ال���روائ���ح  اإىل 
التي  ال��ك��ري��ه��ة 
روتينا  اأ�سحت 
للتجار،  يوميا 
عن  ه��وؤالء  وعرب 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
امل�سوؤولني  اك���رتاث  ع��دم  م��ن 
فيها  يتخبطون  التي  بامل�سكلة 
خا�سة  ح�سبهم،  �سنوات  منذ 
االأمرا�س  انت�سار  احتمال  مع 
الكولريا،  من”اللي�سمانيوز، 
اأ�سبحت  والتي   ”… امل��الري��ا 
و�سفها  وال��ت��ي  اخل���وف،  تثري 

لتدفق  نظرا  بالكارثية  الباعة 
ال�سوق  ع��ن��د  ال��ق��ذرة   امل��ي��اه 
م�ستنقعا  ب��ذل��ك  م�����س��ّك��ل��ة 
غ�سب  ثار  اأ الذي  االأمر  كبريا، 
من  مت��ك��ن��ه��م  ل��ع��دم  ال��ت��ج��ار 
�سحية  بيئة  يف  �سلعهم  بيع 
بع�سهم  ف�سل  بينما  ونظيفة، 
اآخ���ر من  م��ك��ان  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
وخمتلف  متورهم  ت�سويق  اأج��ل 
هذا  جتار  اأن  خا�سة  املنتجات، 
اأ�رصهم  يعيلون  اأغلبهم  ال�سوق 
ن�ساطهم  مل��م��ار���س��ة  وب��ح��اج��ة 
اأكد  وقد  الظروف.  اأح�سن  يف 
اكرتاث  عدم  التجار،  من  عدد 
ملطالبهم  امل��ع��ن��ي��ة  امل�����س��ال��ح 
التجار  ينتظر  حيث  املتكررة، 
ب�سكل  امل�����س��ك��ل  اإ����س���الح 
طريق  ع��ن  وم���درو����س  ج���دي 

قنوات  وتطهري  جتديد  اإع���ادة 
الرئي�سية  ال�سحي  ال�����رصف 
ت�سببت  باحلي،والتي  املتواجدة 
بكل  القذرة  املياه  في�سان  يف 
م��ن ���س��وق اخل�����رص وال��ف��واك��ه 
والتمور  امل�ستعملة  واملالب�س 
من  ب��وع��زي��ز،  �سيدي  ب�سوق 
ال�سوق  مرتادو  عرب  اأخرى  جهة 
ا�ستمرار  م��ن  انزعاجهم  ع��ن 
حرمهم  ال���ذي  امل�����س��ك��ل،  ه��ذا 
مدة،  منذ  حاجياتهم  ق�ساء  من 
خا�سة  اأك��رث،  تطول  قد  والتي 
اعتمدوا  امل�سكل  بداية  يف  اأنهم 
وق�سديرية  خ�سبية  لواح  اأ على 
من  الزبائن  لتمكني  و�سعوها 
وابتياع  ال�سوق  اإىل  ال��دخ��ول 

.. حاجاتهم 
التجاين ن-ق 

�سكان حي بناية 40 بعني ال�سيح 
باجللفة ي�ستكون من انفجار قنوات 

ال�سرف ال�سحي 

جمعية جندة الإن�سانية بتقرت تنظم حملة للك�سف املبكر عن �سرطان الربو�ستات

   من خالل درا�سة علمية جلامعة ورقلة

جلد الإبل م�سدر هام ل�ستخال�ص 
اجليالتني

  �سوق التمور بتقرت يغرق يف مياه ال�سرف ال�سحي 

ال�سرطة تر�سد 28 خمالفة للقرار

تعليق ن�ساط النقل احل�سري خالل عطلة نهاية الأ�سبوع بب�سار
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وال�سموخ  … الرمز  حماد  بني  قلعة 
الإ�سالمي

من  م�سنفا  معلما  حماد  بني  قلعة  تعد 
والعلوم  للثقافة  العاملية  املنظمة  طرف 
مييز  الذي  االأعظم  الرمز  وهي   1980 �سنة 
مناطق  باقي  من  غريها  عن  امل�سيلة  والية 
�سنة  حماد  بني  قلعة  بنيت  وقد  اجلزائر، 
�سفح  فوق  يقع  وعر،  منحدر  على   1007
املعا�سيد،  احلايل  الوقت  يف  وت�سمى  جبل 
اأهم  ومن  للحماديني  عا�سمة  اأول  وهي 
الذي  االأعظم،  وم�سجدها  القلعة،  مباين 
ق�سور  واأط��الل  منارة  اإال  منه  يبق  مل 
احلكم،  على  املتعاقبني  حماد  بني  اأم��راء 
وق�رص  البحر  وق�رص  ال�سالم  ق�رص  وهي 
واأخ��ريا  وال��ربج  املنار  ق�رص  الكواكب، 
”قلعة  اأثري  متحف  اإن�ساء  مت  وقد  ال�سور، 
على  للحفاظ  باملنطقة  حماد”،  بني 
وغريها  هناك  املنطقة  وتتميز  امل��وروث 
متمازجة  رائ��ع��ة  بت�ساري�س  بامل�سيلة 
ال�سمال  يف  التلي  االأطل�س  جبال  بت�سل�سل 
ف�سل  يف  ال��ث��ل��وج  بها  ت�سقط  وال��ت��ي 
�سا�سعة  م�ساحات  اإىل  اإ�سافة  ال�ستاء، 
تتخلله  الق�سب،  �سد  تواجد  مع  خ�رصاء 
اإىل  اإ�سافة  مائية،  وجم��اٍر  اأودي���ة  ع��دة 
يف  ال�سحراوي  االأطل�س  جبال  �سل�سلة 
. نايل  اأوالد  متيزها مرتفعات  التي  اجلنوب، 

طبيعي  ــوع  ــن ت ــنــة..  احلــ�ــس �ــســط 
وبيولوجي و�سحر الطبيعة

املناطق  قائمة  �سمن  احل�سنة  �سط  ي�سنف 
عبارة  وهو  العاملية،  االأهمية  ذات  الرطبة 
 97 م�سافة  على  ميتد  �سا�سع  م�ستنقع  عن 
عر�سا،  كلم   80 يقارب  وما  طوال  كلم 
التي  املائية  املجاري  من  العديد  فيه  ت�سب 
وي�سري  ب��ه،  املحيطة  اجلبال  من  تنحدر 
في�سانها  حال  يف  الوديان  مياه  من�سوب 
ف�سل  يف  للمنطقة  اجلوفية  املياه  ليغذي 
فت�سبح  ال�سيف،  ف�سل  يف  اأما  ال�ستاء، 
وب�سكل  ي�ساهم  به  يوجد  وما  ماحلة  مياهه 
الطبيعي  التنوع  على  احلفاظ  يف  جلي 
ويتو�سع  بالوالية،  باأنواعه  والنباتي 
بلدية  ب��رتاب  ال�رصقية  اجلهة  يف  ال�سط 
مناظر  والزائر  ال�سائح  يجد  حيث  م�سيف 

اأي�سا  هناك  ال�سحر. وتوجد  خالبة غاية يف 
واحل�رصات  احليوانات  من  عديدة  ن��واع  اأ
وقد  التنوع  على  ب��دوره��ا  حتافظ  التي 
تعنى  والئ��ي��ة  جمعية  باملنطقة  وج��دت 
وتوعية  املجال  هذا  يف  بالن�ساط  حاليا 
على  واحلفاظ  التعاون  ب�رصورة  املواطن 

وتثمينها. املوجودات 

ومناظر  واإ�سالمية  رومانية  اآثــار 
متنوعة باحلوا�سر الكربى

 تتميز والية امل�سيلة على اختالف مناطقها 
حيث  والتاريخي،  الثقايف  باإرثها  ومدنها 
حتتوي  التي  امل��واق��ع  من  العديد  ت�سم 
والغار  تارمونت،  ببلدية   ، رومانية  اآثارا 
املعا�سيد،  دفينة،  مدينة  به  تتواجد  الذي 
وحمام  الدهاهنة  كهفية،  قبورا  جند  حيث 
بو�سعادة،  ال�ساحرة  واملدينة  ال�سلعة 
جانبية  االأك��رث  املناطق  من  تعترب  التي 
“طاحونة  جند  للناظر  متعة  ت�سكل  التي 
بحوايل  بو�سعادة  من  تقرب  التي  فرييرو” 
م�سكلة  اأخاديد  عن  عبارة  وهي  كلم،   3
ال�سيف  ف�سلي  يف  عذبة  مياه  بها  جتري 
اأن  فرييرو”  ل�”طاحونة  وميكن  وال�ستاء، 
حقول  و�سط  للراحة  مثاليا  مكانا  تكون 
املدينة  وبنف�س  واالأ�سجار،  البنف�سج  من 
بحاراتها  والعتيقة  القدمية  بو�سعادة  توجد 
والع�سا�سة  عتيق  ك���اأوالد  ال�����س��اح��رة، 
�سورة  تزال  ما  والتي  وغريها  والق�رص 
كما  ال�ساعة،  حل��د  بها  ال��ت��اري��خ  وعبق 
الوالية  عا�سمة  امل�سيلة  مبدينة  يوجد 
العرقوب  غرار  على  وجميلة  قدمية  حارات 
اأخذت  والتي  للوادي  املحاذية  وال�سكنات 

العتيقة. اجلزائر  مدن  من  وجماال  �سحرا 

القراآن  …حا�سنة  الهامل  ــة  زاوي
الكرمي وا�سم لالأ�سالة

تبعد  التي  الهامل  ببلدية  الزاوية  هذه  تقع 
بو�سعادة،  مدينة  عن  جنوبا  كلم   14 ب� 
القا�سم  ب��ي  اأ بن  حممد  ال�سيخ  اأ�س�سها 
مميزات،  عدة  ولها   1848 �سنة  الهاملي 
التي  ة،  ام��راأ رعاية  حتت  كانت  اأنها  منها 
يف  القا�سم  اأبي  بن  حممد  والدها  خلفت 
زاوية  يف  ويوجد  الزاوية،  �سوؤون  ت�سيري 
تعود  تاريخية  اآثارا  ي�سم  متحف  الهامل 
املقراين،  وال�سيخ  القادر  عبد  االأمري  لفرتة 
ويحكي  متنوع  ت��اري��خ��ي  فمعر�سها 

احلقب  وك���ل  امل��ن��ط��ق��ة  ورم���وز  ت��اري��خ 
على  اإ�سعاع  الهامل  ولزاوية  التاريخية. 
من  العديد  جتاه  والثقايف  العلمي  ال�سعيد 
اجلهوي  الوطني،  امل�ستوى  على  الطلبة 
مئات  �سنويا  تخرج  فهي  واالإف��ري��ق��ي، 
كانت  وقد  الله،  لكتاب  احلافظني  الطلبة 
وزارها  اجلزائر،  روؤ�ساء  لكل  قبلة  الزاوية 
اأمريكا  من  االأجانب  الباحثني  من  جمموعة 
ذكر  وعلى  وبلجيكا.  ال�سويد  وفرن�سا، 
منطقة  ذك��ر  نن�سى  ال  الهامل،  ال��زاوي��ة 
اإبراهيم  �سيدي  اأوالد  جبال  باأعايل  القليعة 
ورجاالت  تليدا  تاريخيا  معلما  تعد  التي 
بن  كالعامل  االأ�ساو�س  املنطقة  وعلماء 
الوالية  تعد  كما  الدي�سي.  الرحمان  عبد 
لالإ�سالم  ح�سنا  بو�سعادة  مدينة  وخا�سة 
وامل�ساجد  االإ�سالمية،  البناءات  خالل  من 
النخلة  كجامع  العظيمة  التاريخية 
القرن  اإىل  تاريخه  يعود  الذي  ببو�سعادة 
الذي  العتيق  وامل�سجد  ميالدي،  العا�رص 
باملعلومات  ثري  معماري  بن�سيج  يتميز 
كبري  ف�سول  م�سدر  ي�سكل  اأن  وميكن 

والعاملي. الوطني  ال�سعيدين  على 
اآخر و�سحر  �سياحة  الغابات.. 

غابات  ع��دة  امل�سيلة  والي��ة  يف  تتواجد   
ام�ساعد  جبل  غابة  اأهمها  وحمميات، 
املرقب  وحممية  ال�سلعة،  بحمام  واحلوران 
االأخرية  هذه  وتقع  احلجل  بعني  الطبيعية 
بلدية  برتاب  للوالية  ال�رصقية  اجلهة  يف 
 12500 م�ساحة  تغطي  وهي  احلجل،  عني 
اأن ما يجعل من املرقب حممية  هكتار، غري 
يف  والرثاء  التنوع  ذلك  م�ستقبلية  طبيعية 
فباإمكان  ت�سكنها،  التي  احليوانات  اأنواع 
اجلبال  غزال  ي�ساهد  اأن  للمحمية  الزائر 
اأخ��رى،  حيوانية  اأنواعا  املحمية  وحت��وي 
عدد  وهناك  املخطط  والبجع  القنفد  اأهمها 
اأغراب  هام من الطيور، كما تعد غابة عني 
األف   26 م�ساحتها  تفوق  اإذ  منوذجية  غابة 
االأ�سجار،  من  عديدة  ن��واع  اأ بها  هكتار، 
والتوت  والعرعار  احللبي  كال�سنوبر 
للعائالت  يوميا  مق�سدا  وتعد  والزيتون 
اأين  ال�سيف،  ف�سل  يف  خا�سة  بالوالية 
وم�ساحات  واملنع�س  البارد  الهواء  يوجد 

. االأطفال  لعب 

 الرق�ص ال�سعبي والفلكلور رمزان 

لل�سياحة املحلية
يجذب  اآخ��ر  �سحر  املنطقة  …لتقاليد 

اأثارت  ما  فكثريا  مكان،  كل  من  ال�سواح 
تعلق  ما  اأهمها  ال��زوار،  ل��دى  الف�سول 
يف  تاأتي  التي  املحلي  ال�سعبي  بالرق�س 
رق�سة  وه��ي  النايلي  رق�سة  طليعتها 
من  ومنهم  ال�سنني  ملئات  تعود  جذورها 
يرق�سها  باملنطقة،  ال�سعداوي  ي�سميها 
مرافقة  تكون  احل��رك��ات  وه��ذه  اجلميع 
اإىل  اإ�سافة  بالغايطة،  يعرف  ما  ل�سوت 
القايدي  رق�سة  ت�سهد  كما  البندير، 
الرق�س  ويف  باملنطقة،  كبريا  �سعبيا  اإقباال 
البدوية،  واالأ�سالة  بال�رصف  تباٍه  هناك 
اأه��م  ب��ني  م��ن  العوجة  رق�سة  تعد  كما 
تتوافق  واأنها  �سيما  باملنطقة،  الرق�سات 
الرجال  يجتمع  حيث  احل�ساد،  ومو�سم 
عالقة  ول��ل��رتاث  باملنا�سبة،  والن�ساء 
ياأتي  التي  ال�سعبية  ب��االأك��الت  وطيدة 
يعرف  كما  اأو  الزفيطي  طبق  مقدمتها  يف 
وهو  مهرا�س  ب�سالطة  احل�سنة  مبنطقة 
مهرا�س  �سكل  يف  اآنية  يف  يقدم  طبق 
ب�سيطة  االأ�سا�سية  ومكوناته  خ�سبي 
بالفلفل  ممزوجا  التقليدي  اخلبز  فتات  من 
وتتفنن  ال��ت��واب��ل،  وبع�س  وال��ط��م��اط��م 
احل�سائ�س  اأنواع  مبختلف  تزيينه  يف  املراأة 
يعو�س  ال  طبق  وهو  وال�سمن  كاملقدون�س 
الطبق  وهو  ال�سيف،  ف�سل  يف  خا�سة 
املطاعم  عرب  لتجارته  رواج��ا  خلق  ال��ذي 
وعابري  ال�سواح  من  خا�سة  املختلفة 
لطبق  اإ�سافة  بامل�سيلة،  الوطنية  الطرق 

وطنيا. املعروف  ال�سخ�سوخة 

وباقي  دينيه”  الدين  ن�سر  متحف” 
املتاحف لل�سياحة والكت�ساف

مبدينة   1993 �سنة  اأن�سئ  متحف  ه��و 
باأ�سالة  عبقه  يفوح  العريقة  بو�سعادة 
يف  واملتجول  الت�سكيلي  والفن  التاريخ 
وامتداد  املنطقة  عراقة  يكت�سف  اأروقته 
على  وانفتاحها  التاريخية  ج��ذوره��ا 
االأمر  تعلق  واإن  حتى  احل�سارات،  خمتلف 
هذا  كان  وقد  واالأمريكان،  باالأوروبيني 
الر�سم،  فن  عمالقة  الأح��د  منزال  االأخ��ري 
فع�سقها  بو�سعادة  مدينة  احت�سنته  الذي 
مالمح  لوحاته  وترجمت  النخاع،  حتى 
التي  امل�ساهد  تلك  منها  ف�سنعت  جذبته، 
وكذلك  ه��ذا،  يومنا  اإىل  را�سخة  بقيت 
اآخرين  وفنانني  فري�سافال  للفنان  ال�ساأن 
من  �سنوات  بها  وعا�سوا  املنطقة  زاروا 
متحف  بالوالية  يوجد  كما  اأع��م��اره��م، 
يحوي  والذي  الوالية،  بعا�سمة  احل�سنة 
التاريخية  ث��ار  االآ من  العديد  جنباته  بني 
للرومان  القدمية  وال�سكة  والنقود  املختلفة 
ببلدية  القلعة  متحف  وك��ذا  وغ��ريه��م، 
التاريخية  االأماكن  هذه  لتبقى  املعا�سيد 
اأجل  من  مكان  كل  من  لل�سواح  م��زارا 
عن  متكاملة  �سورة  ور�سم  االكت�ساف 
وت�سعى  و�سياحة،  تاريخا  تتنف�س  والية 
تنه�س  الأن  الربامج  خمتلف  �سمن  حاليا 
تفتقر  فهي  والوطنية،  املحلية  بال�سياحة 
وبحاجة  وامل��راف��ق  الهياكل  من  للعديد 
قليلة  وب�رصاحة  الأنها  االإيواء  ملرافق  ملحة 
الوطن،  من  اأخ��رى  بواليات  مقارنة  جدا 
احليوي  املجال  هذا  يف  نوعية  قفزة  حققت 
الذي يعد يف دول اأخرى من العامل م�سدرا 
والية  مناطق  ف�سحر  قومي،  لدخل  حقيقيا 

اأكرث. االهتمام  يوجب  وتنوعها  امل�سيلة 

حتتل ولية امل�سيلة موقعا متميزا يف اجلزء الأو�سط اجلزائري، حيث تبعد على العا�سمة اجلزائر بحوايل 245 كلم، لتتمركز على م�سارف ال�سحراء اجلزائرية وتعد بذلك بوابتها من مدينة 
بو�سعادة اإحدى اأهم مدن الولية. وتعترب ولية امل�سيلة من اأجمل املناطق ال�سياحية باجلزائر، �سيما واأنها تتميز ب�سال�سل جبلية زينت طبيعة املنطقة وت�ساري�ص رائعة وغاية يف اجلمال واإبداع 

اخلالق �سبحانه، وللولية مبناطقها تاريخ خلدته الأقالم والأل�سن والعقول فهي حتوي اأحداثا ورموزا تاريخية بارزة .

واقع قطاع ال�سياحة بعا�سمة احل�سنة امل�سيلة

 املياه القذرة تتلف هكتارات من الأرا�سي الفالحية بت�سم�سيلت 
الواقعة  لبون  الفالحية  امل�ستثمرة  فالحو  عرب 
عن  تي�سم�سيلت  ببلدية  الكرمة  عني  بقرية 
على  القذرة  املياه  تدفق  توا�سل  اإزاء  ا�ستيائهم 
اإتالف  اإىل  اأدى  االأرا�سي الفالحية، االأمر الذي 
�سا�سعة  وم�ساحات  املثمرة  االأ�سجار  ع�رصات 
حقيقيا  خطرا  ي�سكل  االأمر  وبات  احلبوب،  من 
البيئي دون حترك يذكر  االإن�سان واملحيط  على 
امل�سكل  هذا  يعود  حيث  الو�سية،  اجلهات  من 
يفوق  ما  اإىل  املت�رصرين  املنطقة  ح�سب �سكان 
الرئي�سية  املحطة  اإجناز  بعد  وذلك  �سنوات   6
تي�سم�سيلت  ملدينة  امل�ستعملة  املياه  لت�سفية 
اأ�سبحت  اأي��ن  الفالحية،  اأرا�سيهم  مب��ح��اذاة 
من  املتدفقة  القذرة  املياه  هذه  م�سدر  املحطة 
اأ�سفرت  كارثية  بيئية  و�سعية  لت�سبب  داخلها 
االأرا�سي  من  �سا�سعة  م�ساحات  �سياع  عن 
عائمة  مائية  جتمعات  ت�سكل  نتيجة  الزراعية 
بالن�سبة  كبرية  خ�سائر  عنه  تولد  مما  ق��ذرة 
الزراعي  امل��ردود  يف  نق�س  وك��ذا  للفالحني، 
لهذه املنطقة ب�سبب تقل�س امل�ساحات املزروعة، 
ناهيك عن انت�سار النفايات والروائح الكريهة ما 
جعل تلك االأرا�سي تتحول اإىل ما ي�سبه مفرغة 
الفالحني  هوؤالء  تخوف  من  زاد  ومما  عمومية، 

االآبار  من  بالقرب  القذرة  املياه  هذه  جريان  هو 
التي يتزود منها االأهايل لل�رصب، وحتى �سكان 
املناطق املجاورة، حيث حذر هوؤالء من اختالط 
على  خطر  وت�سكيلها  االآبار  مبياه  القذرة  املياه 
�سكان  وجه  ال�سياق  هذا  ويف  ال�سكان،  �سحة 
اأ�سابع  وفالحو املنطقة املحتجون على الو�سع 
حول  وت�ساءلوا  املحلية  ال�سلطات  اإىل  االتهام 
اختيار  درا�سة  اأ�سا�سها  على  مت  التي  الكيفية 
يعلو  مكان  يف  الت�سفية  حمطة  اإجن��از  موقع 
انعك�س  الذي  االأمر  ال�سحي،  ال�رصف  قنوات 
�سلبا على قدرة املحطة يف الق�ساء نهائيا على 
تدفق مياه ال�رصف ال�سحي مبدينة تي�سم�سيلت  
الهواء الطلق واالأودية  التي ما زلت ت�سب يف 
خا�سة  ال�سكانية،  التجمعات  من  مقربة  وعلى 
باملدخل ال�سمايل للمدينة، ما بات ي�سكل خطر 
على التوازن االإيكولوجي والبيئي، لتبقى اأزمة 
خزينة  كلفت  التي  املحطة  بهذه  قائمة  التطهري 
تقدمي  دون  �سنتيم  مليار   200 من  اأكرث  الدولة 
تغطية  يف  خا�سة  الواقع  اأر���س  على  نتائج 
مبدينة  القذرة  املياه  ت�سفية  يف  امل�سجل  العجز 

تي�سم�سيلت. 
زغا ية حميد 

اأ�سواق مغلقة وت�سيري غري منطقي و�سباب يغرقون يف البطالة 
ب�ستوان ومن�سورة بتلم�سان 

الواقعة على  بلدية �ستوان  �سد احلنني �سكان 
ون�ساط  الأي��ام  الوالية  مقر  عن  كلم   7 بعد 
حاليا  هو  الذي  �ستوان،  ببلدية  الفالح  �سوق 
يف خرب كان، من جهة اأخرى اهتدت �سلطات 
حمالت  ك��راء  ومت  وتلم�سان  �ستوان  بلدية 
فتح  اأجل  من  لل�سباب  دج   4000 ب�  جتارية 
اجلهة  ويف  تقليدية،  ومهن  جتارية  ن�ساطات 
بعني  جريدتنا  ر�سدته  ما  وح�سب  املقابلة 
املكان ومند مدة ال ي�ستهان بها، فاإن االإهمال 
والفواكه  اخل�رص  اأ�سواق  يطال  الذي  الكبري 
والتي هي م�سيدة من مادة احلديد وهذا على 
غرار  على  الكبري،  تلم�سان  جممع  م�ستوى 
على  هذا  يحدث  حيث  ومن�سورة،  تلم�سان 
اأين يتواجد بها �سوقني  اأوجليدة  م�ستوى حي 
ومت  لها  يرثى  حالة  يف  والفواكه  للخ�رص 
يتم  ومل  لهما  التجار  هجر  ب�سبب  اإغالقهما 
افتتاحها يف  لها حيث كان  بديلة  اإيجاد حلول 
اأ�سهر مت  �سهر رم�سان من �سنة 2015 وبعد 
غلق  ال�سوق االأول املوجود يف مدخل اأوجليدة 

�سكنات  مبحاذاة  فيتواجد  الثاين  ال�سوق  اأما 
ال�سوق من  بوابة هذا  اأين مت حتطيم   02 عدل 
طرف جمهولني ويتم لعب االأطفال هنالك يف 
و�سع جد خطري بالن�سبة ل�سالمة هوؤالء. ويتم 
كذلك دخول الغرباء من اأجل ق�ساء حاجاتهم 
البيولوجية يف ظل الغياب الكلي للمراحي�س 

العمومية
ويف ذات ال�سدد ي�سجل حي اأوجليدة ن�ساطا 
مبحاذاة  املتواجد  جتاري  مركز  م�ستوى  على 
بلدية  عمدت  اأي��ن  االجتماعية  ال�سكنات 
لل�سباب  جتارية  حمالت  كراء  على  تلم�سان 
ي�سم  اأين  والتجارية  احلرة  املهن  واأ�سحاب 
هذا املركز نحو50 حمال جتاريا وي�سهد ن�ساطا 

منقطع النظري وهذا ما وقفت عليه جريدتنا.
امل�سنوع  الفالذي  ال�سوق  ي�سهد  جهته  من 
من مادة الزنك واحلديد املتواجد على م�ستوى 
حي 500 �سكن ببوهناق التابع اإقليميا لبلدية 
مند  مغلق  اأنه  حيث  امل�سري  نف�س  من�سورة 
�سنوات مما ي�سطر املواطنني القتناء حاجياتهم 

من خ�رص وفواكه من التجار املتواجدين على 
تعد  التي  املحالت  من  وكذا  الطريق  قارعة 
املواطن  يبقى  وذاك  هذا  وبني  االأ�سابع  على 

هو ال�سحية.
تلم�سان  ببلدية  بوجليدة  حي  فاإن  لالإ�سارة 
املحالت  من  الع�رصات  ت�سييد  اإنهاء  مت  قد 
التجارية املتواجدة مبحاذاة مقر ال�رصطة اجلديد 
بذات احلي مت ت�سييدها بطراز عايل، ويرتقب 
عن  املحالت  كراء  طريق  عن  منحها  يتم  اأن 
طريق االأظرفة املغلوقة واملزاد العلني لل�سباب 

احلرفيني والتجار من اأجل �سغلها.
وللتذكري فاإن م�رصوع 100 حمل لكل بلدية 
عبد  االأ�سبق  اجلمهورية  رئي�س  اأق��ره  ال��ذي 
ب�ستوان  يتم جت�سيده كليا  بوتفليقة مل  العزيز 
امل�رصوع  هذا  ويظل  ومن�سورة  وتلم�سان 
احتواء  اإىل  امل�سوؤولون  ي�سعى  حيث  يتاأرجح 
بالفائدة  يعود  اأن  �ساأنه  الذي من  الو�سع  هذا 

على البلديات وكذا على ال�سباب البطال.
بكاي عمر



جنم  كوتينيو،  فيليب  �ــســدد 
�لفريق  �أن  عــلــى  بــر�ــســلــونــة، 
يف  عليه،  �ل�سرب  �إىل  بحاجة 
مير  �لتي  �لتجديد  عملية  ظل 

بها موؤخر�.
ملو�جهة  بر�سلونة  وي�ستعد 
ــوم  ــي ــس، �ل ــو� ــت ــن ــوف �ــســيــفــه ي
يف  نــو،  كامب  مبلعب  �لثالثاء، 
ختام مناف�سات دور �ملجموعات 

بدوري �أبطال �أوروبا.
�ملوؤمتر  خالل  كوتينيو،  وقــال 
للمبار�ة:  �لتقدميي  �ل�سحفي 
غــًد�،  ر�ئعة  مــبــار�ة  "�ستكون 
ــا هـــو �لـــفـــوز وتــ�ــســدر  ــن ــدف ه
من  تاأتي  عندما  �ملجموعة.. 
لأر�ــس  �لــعــودة  تريد  هزمية، 

�مللعب فوًر� و�إظهار قوتك".
�ل�سحافة  ــت  ــان ك �إذ�  ــا  ــم وع
�لــكــتــالــونــيــة غــــري عـــادلـــة 

بالن�سبة له، �سرح: "�أنا �أول من 
�أد�ئــي  �أن  �أعلم  نف�سي،  ينتقد 
لكن  �جلميع..  توقع  كما  لي�س 
�أعــمــل  ــي  ــن �إن ــول  ــق �ل ميكنني 
لدي..  ما  �أف�سل  لتقدمي  بجد، 
لأق�سى  �للعب  يريد  �جلميع 

�حلدود".
يف  "نحن  ــي:  ــل ــرب�زي �ل ــع  ــاب وت
تغيري  مت  تــغــيــري..  عملية 
ــة  ــاج ــــني، وهـــنـــاك ح ــــدرب م
من  �لــتــاأكــد  نــحــاول  لل�سرب.. 
هناك  �ــســريــعــا،  ــــور  �لأم �ــســري 
ما  وهو  حت�سينها،  يجب  �أ�سياء 

�سنفعله د�خلًيا".
ميونخ  ــرن  ــاي ب ــم  جن و�أردف 
"عندما  �ل�سابق:  وليفربول 
�لبيئة  مهمة،  مــبــار�ة  تخ�سر 
بع�س  حمبطة  تــكــون  حــولــك 
يف  رغبة  هناك  لكن  �ل�سيء، 

نعي�سها..  �لتي  �للحظة  تغيري 
�أ�سعر  �لذهنية  �لناحية  مــن 
نف�س  وينطبق  �أقــــوى،  �أنــنــي 

�لأمر على �لفريق".

�مللعب،  بــاأر�ــس  مــكــانــه  وعـــن 
م�سوؤولية  "هذه  كوتينيو:  قال 
ــذل  �أب �أن  عــلــّي  فقط  ـــدرب،  �مل
�لنظر  بغ�س  جهدي،  ق�سارى 

يوظفني  ــــذي  �ل �ملـــركـــز  عـــن 
لكن  مف�سل،  مكان  لدي  فيه.. 

�ملدرب هو من يقرر".

مــدرب  توخيل  توما�س  �سدد 
�ملدير  جريمان  �سان  باري�س 
جريمان،  �سان  لباري�س  �لفني 
�سد  فريقه  مــبــار�ة  �سعوبة 
�ليوم  �لرتكي،  �سهري  با�ساك 
�ل�ساد�سة  �جلولة  يف  �لثالثاء، 

لدوري �أبطال �أوروبا.
مــوؤمتــر  يف  تــوخــيــل  ـــــال  وق
"لعبو  �لإثنني  �ليوم  �سحفي 
�أنــنــا  متــامــا  يعلمون  بــاريــ�ــس 
للغاية  معقدة  مرحلة  جتاوزنا 
يف �لفرتة �لأخرية، لذ� علينا 
ـــار�ة بــا�ــســاك  ـــب �لــتــحــ�ــســري مل
�أعتربها  جدية،  بكل  �سهري 
على  �لثالث  �لنهائي  مبثابة 
�لتو�يل بعد مبار�تي ليبزيج 

ومان�س�سرت يونايتد".
ـــــاين  ــــاف �ملــــــدرب �لأمل ــــس و�أ�
ول  ــوز،  ــف �ل حتقيق  "هدفنا 
�سيء  �أي  يف  �لتفكري  نــريــد 
�خل�سم  �حــرت�م  وعلينا  �آخــر، 
�لــرتكــي،  �لــــدوري  بطل  فهو 
�سنت�سدر  �لفوز  حققنا  ــاإذ�  ف
ميزة  مينحنا  مما  �ملجموعة، 

دور  يف  ــاب  �لإي مبار�ة  خو�س 
ل  ولــكــن  ملعبنا،  على  �لـ16 
مثل  يف  �سهلة  ــار�ة  ــب م تــوجــد 

هذه �مل�سابقة".
يونايتد  مان�س�سرت  ويت�سدر 
 9 بر�سيد  �لثامنة  �ملجموعة 
�لأهد�ف  بفارق  متفوقا  نقاط 
وليبزيج  ــي  ج �إ�ـــس  ــي  ب ــن  ع
�لرتكي  �لفريق  يتذيل  بينما 

�ملجموعة بر�سيد 3 نقاط.
�أن  �إىل  توخيل  توما�س  و�أ�سار 
وكيلور  كيمبيمبي  �لثالثي 
ـــي ومــبــابــي  ـــري�ت ــس وف ــا� ــاف ن
ــا مــ�ــســوؤولــيــة  ــي ــال ــون ح ــول ــت ي
ـــم  ـــه ـــالئ ـــــع زم ـــــث م ـــــدي �حل
ــا كـــان  ــم ــل ــث وحتـــفـــيـــزهـــم، م
�سيلفا  تياجو  �لثنائي  يفعل 
قبل  ـــاين  ـــاف ك ـــون  و�إديـــنـــ�ـــس
رحيلهما مطلع �ملو�سم �جلاري.

جريمان  �سان  مــدرب  و�نتقل 
�لرب�زيلي  بالعبه  لــالإ�ــســادة 
"�أتابع  قائال  �ألكانتار�،  ر�فينيا 
مــ�ــســريتــه مــنــذ كــنــت مــدربــا 
كثري�،  بــه  و�أعــجــبــت  ملاينز، 

لقد  فريق،  لأي  �للعب  ميكنه 
و�جه حظا �سيئا مع �لإ�سابات، 
ـــت  لــكــنــه مل يــفــاجــئــنــي، ر�أي
لعب  من  توقعته  ما  كل  فيه 
ور�ئع  متو��سع  فهو  بر�سلونة، 
حاليا  �لتحدي  ويبقى  وذكــي، 
جيدة  بدنية  بحالة  يكون  �أن 
للفريق،  قوية  �إ�سافة  ليكون 

فاأنا �سعيد للعمل معه".

�آخــر  �سياق  يف  توخيل  و�أملـــح 
ــب  ــالع ــال ب �لــــدفــــع  "ميكن 
�لظهري  مركز  يف  ديالو  عبدو 
�سهري،  با�ساك  �أمـــام  �لأيــ�ــســر 
لدي  لأن  ذلك،  �أفعل  ل  ورمبا 
�ملــركــز  هـــذ�  يف  يلعب  ثــنــائــي 
�أن  كما  وباكري،  كـــورز�و�  هما 
�أف�سل  لي�ست  �لي�سرى  �جلبهة 

مركز لعبدو ديالو".

"لقد �أ�سركته يف مركز  و�أو�سح 
حلاجتي  �لأيــ�ــســر  ــري  ــه ــظ �ل
ــني �أقـــويـــاء  ــع ــد�ف ـــة م ـــع لأرب
مان�س�سرت  هجوم  ثالثي  �سد 
با�ساك  مو�جهة  لكن  يونايتد، 
على  نلعب  خمتلفة،  �سهري 
ــا خــيــار�ت  ــن ــدي ـــنـــا، ول �أر�ـــس

�أخرى".

�ملدير  بريلو،  �أندريا  تلقى 
�ساًر�  نباأًَ  ليوفنتو�س،  �لفني 
�لفريق  تــدريــبــات  ــالل  خ
مو�جهة  قبل  �لتح�سريية 
�لثالثاء،  �ليوم  بر�سلونة، 
ختام  يف  نــو،  كامب  مبلعب 
�ملجموعات  دور  مناف�سات 

بدوري �أبطال �أوروبا.
"كالت�سيو  موقع  ذكــر  فقد 
�أن  �لإيــــطــــايل،  مريكاتو" 

حــار�ــس  ــون  ــوف ب جيانلويجي 
ـــاد  ـــس، ع ـــو� ـــت ـــن ـــوف مــــرمــــى ي
يف  طبيعي  ب�سكل  للم�ساركة 
ــق، لــيــوؤكــد  ــري ــف ــات �ل ــب ــدري ت

جاهزيته ملو�جهة بر�سلونة.
ـــاب  وكــــــــان بـــــوفـــــون قـــــد غ
ــــــرية  ــــبــــاريــــات �لأخ عــــن �مل
من  عانى  بعدما  للبيانكونريي، 

�إ�سابة.
تدريبات  �أن  �ملــوقــع  ــاف  ــس و�أ�

�لــ�ــســيــدة �لــعــجــوز، �ــســهــدت يف 
�لثنائي  غياب  ��ستمر�ر  �ملقابل 
كيليني  ــو  ــي ــورج ج ــاب،  ــس ــ� �مل

ومرييح دميري�ل.
بر�سلونة  مــو�جــهــة  و�ستكون 
بالن�سبة  حا�سمة  ويوفنتو�س 
للفريقني، فيما يتعلق ب�سد�رة 
�لتاأهل  �سمنا  بعدما  �ملجموعة، 

لدور �لـ16 ب�سكل ر�سمي.

دورمتوند،  بورو�سيا  يخو�س 
ــــدور  ـــه ب ـــات ـــاري ـــب ــــــر م �آخ
ــال  ــط �أب دوري  ــات  ــوع ــم جم
ــوم �لــثــالثــاء،  ــي �أوروبــــــا، �ل
ــت �ــســانــت  ــي ــن ــة زي ــه ــو�ج مب
عقر  يف  �لرو�سي  بطر�سربج 

د�ره.
�لفريق �لأملاين �سمن �لتاأهل 
لثمن �لنهائي رغم تعادله يف 
لت�سيو  مع  �ملا�سية  �جلولة 
)1-1(، لكنه �سيدخل �ملبار�ة 
برغبة �لفوز لتاأمني �سد�رته 
�لتي  �ل�ساد�سة،  للمجموعة 

يحتلها بر�سيد 10 نقاط.

عن   "1 "�سبورت  موقع  ونقل 
لو�سيان  �ل�سوي�سري  �ملــدرب 
�لفي�ستيفال  �أ�سود  �أن  فافر، 
�جلولة  مــبــار�ة  �سيخو�سون 
 9 ــات  ــدم خ دون  �خلــتــامــيــة 

لعبني دفعة و�حدة.
دورمتــونــد،  مــدرب  وك�سف 
د�وود  حممود  �ن�سمام  عــن 
ومـــاتـــيـــو مــــــوري لــقــائــمــة 
�لأول  يعاين  حيث  �لغيابات، 
��ستكى  فــيــمــا  �ملـــر�ـــس،  ــن  م

�لأخري من �إ�سابة ع�سلية.
�لو�سط  لعــب  ــودة  ع ــم  ورغ
جي�سو�س  رينري  �لرب�زيلي 

للتدريبات، �إل �أنه لن ي�سافر 
لالأر��سي  زمالئه  بقية  مع 
حلاجته  ــًر�  ــظ ن �لــرو�ــســيــة، 
��ستعادة  ـــل  �أج ــن  م لــلــوقــت 
ح�سبما  �لبدنية،  جاهزيته 

�سرح فافر.
�إىل  بذلك  �لثالثي  وين�سم 
�ملبار�ة،  عن  �لغائبني  قائمة 
و�لتي ت�سم �إيرلينج هالند، 
مار�سيل  مونييه،  تــومــا�ــس 
ــالين،  دي توما�س  �سميلزر، 
ومانويل  جرييرو  ر�فائيل 

�أكاجني.

�جلز�ئر  مولودية  فريق  ياأمل 
خالل  موفقة  بد�ية  حتقيق  يف 
 2020-2021 ــروي  ــك �ل �ملــو�ــســم 
مبنا�سبة  �لأوىل،  لــلــر�بــطــة 
ــام  مــبــار�تــه �لــيــوم �لــثــالثــاء �أم
 24" مبــلــعــب  بــلــعــبــا�ــس  ــــاد  �حت
00ر15(،  )�سا   "1956 فرب�ير 
حل�ساب ت�سوية رزنامة �جلولة 

�لأوىل للبطولة.
�ملو�سم  بــد�أت  �لتي  �ملولودية، 
�لتمهيدي  �لـــــدور  مبـــبـــار�ة 
ــة �لأبــطــال  ــط ــر�ب ـــــاب( ل )ذه
ـــــام بــوفــل دو  ــة �أم ــي ــق ــري �لف
نوفو  ببورتو  �لبنيني  بورغو 
على  كبرية  �آمال  تعلق   ،)1-1(
عن  تبحث  حيث  �ملو�سم،  هــذ� 
من  �ملقدمة  يف  �سريعا  �لتموقع 
يف  �لأوىل  �لأدو�ر  لعب  �أجـــل 
�لذي  �للقب  ��ستعادة  و  �لبطولة 

غاب عن خز�ئنها منذ 2010.
هذ�  �لأول  مناف�سها  �سيكون  و 
�لذي  بلعبا�س،  �حتاد  هو  �ملو�سم 
�لد�خلية  م�ساكله  رغــم  جنــح، 
يوم  �لــعــودة  يف  يو�جهها،  �لتي 
�جلمعة �ملا�سي بتعادل ثمني من 
تنقله �إىل برج بوعريريج �أمام 
حل�ساب   )1-1( �ملحلي  �لأهــلــي 

�جلولة �لثانية للبطولة.

نبيل  �ملولودية  مــدرب  يقول  و 
�حتــاد  "فريق  ــي:  ــل ي مــا  نــغــيــز 
ـــة.  �أزم يف  يــوجــد  ل  بلعبا�س 
�سحيح �أنهم يعانون من �لناحية 
�لأندية،  كل  غر�ر  على  �ملالية 
ميد�نهم،  ــيــة  �أر�ــس عــلــى  لــكــن 
جانبا.  م�ساكلهم  �ــســيــرتكــون 
خ�سرت  ذلـــك،  على  �لدليل  و 
3-( �ملا�سي  �ملو�سم  يف  �ملولودية 
كانت  �أنــهــا  رغــم  ببلعبا�س   )1
�أن  يــجــب  ل  لــلــفــوز.  مر�سحة 
نن�سى باأن نو�ة �حتاد بلعبا�س ل 

ز�لت حا�سرة، لذ� يجب �حرت�م 
يــتــوفــر على  �لــــذي  �ملــنــافــ�ــس 

ت�سكيلة ل باأ�س بها".
ل  "�ملكرة"،  لت�سكيلة  بالن�سبة 
�سيء يبعث على �لرتياح، حيث 
�لأن�سار  ــان  ك �لــذي  �لــوقــت  يف 
�إىل  �ملـــيـــاه  ــــودة  ع ــون  ــع ــوق ــت ي
�ملكت�سبة  �لنقطة  بعد  جماريها 
طفت  �لعليا،  �له�ساب  مبدينة 
�مل�ساكل من جديد على �ل�سطح، 
ـــام �ملـــــدرب �لــيــامــني  بــعــدمــا ق
�ليا�س  مــ�ــســاعــده   و  ــر�رة  ــوغ ب

ـــدد مــن �لــالعــبــني  عــــر�ب و ع
مبقاطعة ��ستئناف �لتدريبات.

بتاأهيل  �لتقنيان  يــطــالــب  و 
مل  ما  )وهــو  جديد�  لعبا   13
�ملرت�كمة  �لــديــون  ب�سبب  يتم 
�لوطنية  �لغرفة  م�ستوى  على 
فيما  �لـــنـــز�عـــات(،  لــتــ�ــســويــة 
بت�سوية  ــون  ــب ــالع �ل يــطــالــب 

و�سعيتهم �ملالية.
مر�سحة  �ملــولــوديــة  كانت  و�إذ� 
�حتــاد  ــاإن  ف للفوز،  �لـــورق  على 
بلعبا�س يبقى قادر� على حتقيق 
يف  معتمد�  �يــجــابــيــة،  نتيجة 
لكن  �لقوية،  ــه  �إر�دت على  ذلك 
جانبا  م�ساكله  تــرك  �سريطة 
�ملو�سم  يف  له  فوز  �أول  لت�سجيل 
�إد�رة  �أمــام  �لــوقــوف  و  �جلديد 

�لنادي من موقع قوة.
رزنامة  ت�سوية  لقاء  و�سيجري 
يــوم  �لآخـــــر  �لأوىل  �جلـــولـــة 
بني  ديــ�ــســمــرب   15 �لـــثـــالثـــاء 
�سباب  و  مليلة  ــني  ع جمعية 
تــاأجــيــل  مت  وقــــد  ــــوزد�د.  ــــل ب
�ملـــبـــار�تـــني بــ�ــســبــب مــ�ــســاركــة 
�لــدور  يف  �لعا�سميني  �لناديني 
ــال  ــط ــة �أب ــط ــر�ب �لــتــمــهــيــدي ل

�إفريقيا.

ــاب  ــب ــس ــ� �ل وز�رة  ـــت  ـــل ـــس و��  
و�لــريــا�ــســة يـــوم �لأحــــد منح 
�لإعانات �ملالية، يف �إطار عملية 
بالريا�سيني  "�لأمثل"  �لتكفل 
�ملــتــاأهــلــني لــالألــعــاب �لوملــبــيــة 
و  طوكيو2020-  و�لــرب�ملــبــيــة 
�ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر  �ألعاب 

وهر�ن2022-.
ــاب  ــب ــس ــ� �ل وزيــــــر  ــــرف  ــــس �أ� و 
خالدي،  علي  �سيد  و�لريا�سة، 
مالية  �إعــانــات  منح  على  �ليوم 
و  دو  �لكار�تي  من  م�سارعا  ل20 
�لأثقال،  رفع  يف  �ثنني  رباعني 

ح�سب ما جاء يف بيان للوز�رة.
منح  �لو�سية  ــوز�رة  �ل وبا�سرت 
�أيــام  هــذه �لعــانــات منذ عــدة 

 325 �لــعــمــلــيــة  تــ�ــســمــل  حــيــث 
ريا�سيا )198 ذكور و 127 �إناث( 

ميثلون 21 �حتادية.
ـــات على  ـــان ـــذه �لع ــح ه ــن ومت
�أ�سا�س برنامج �سامل و خمططات 
�إىل  متتد  فــرديــة  حت�سريية 
غاية يونيو 2021، و�لتي تغطي 
للريا�سيني  �ل�سحية  �لرعاية 
و�لـــرتبـــ�ـــســـات �لــتــحــ�ــســرييــة  
و�مل�ساركة  �لوطن  وخارج  د�خل 
ــذ�  وك �لــدولــيــة  �ملناف�سات  يف 
ـــتـــجـــهـــيـــز�ت �لــريــا�ــســيــة  �ل
�خلا�سة  �ملالية  و�لتعوي�سات 
نف�س  ح�سب  �لتقني،  بالتاأطري 

�مل�سدر.

�ختارت جلنة �لتحكيم �لتابعة 
لكرة  �لإفريقية  للكونفدر�لية 
�لدويل  �حلكم  "�لكاف"،  �لقدم 
غربال،  م�سطفى  ــري  ــز�ئ �جل
حكمًا،   20 ت�سم  قائمة  �سمن 
ـــار  �إط �مــــر�أتــــان، يف  بــيــنــهــم 
م�سروع "�لحرت�ف" ملدة �سنة 
و�حدة، ح�سبما �أعلنته �لهيئة 

�لقارية على موقعها �لر�سمي.
بيانها:  يف  "�لكاف"  و�أ�ـــســـارت 
يف  �لأوىل  ـــوة  ـــط �خل "هذه 
على  �لإحــرت�يف  �لطابع  �إ�سفاء 
باختيار   ، �لــقــارة  يف  �لتحكيم 
ــة جتــريــبــيــة مـــن 20  ــوع ــم جم
عام  ملدة  تعيينهم  يتم  حكًما، 
�سبه  م�سروع  �إطـــار  يف  و�حـــد، 
��ــســتــفــادة  �سي�سهد  �حــــرت�يف 
�لتكوين.  و  عقد  مــن  �حلــكــام 
18 حكمًا و�مر�أتني  �ستم �نتقاء  

لهذ� �مل�سروع �لأول ".
 35( ــال  ــرب غ م�سطفى  وقــــاد 
�سنة( هذ� �ملو�سم ، نهائي ر�بطة 
يف  �أقيم  �لذي  �إفريقيا،  �أبطال 
ناديي  بني  �لفارط،  نوفمرب   27
2-( �مل�سريني  و�لزمالك  �لأهلي 

�لدويل. �لقاهرة  مبلعب   )1
ــت �لــهــيــئــة �لــكــرويــة  ــح ــس و�أو�
�ختيار  ــالل  خ "من  �لــقــاريــة: 
لــهــذ�  �لأوىل  ـــة  ـــوع ـــم ـــج �مل
�لتحكيم  جلنة  ــاإن  ف �مل�سروع، 
تتطلع  �لــكــونــفــدر�لــيــة،  لــدى 
�لعامل2022-  لكاأ�س  للتح�سري 

�ملمثلني  و�ــســتــخــتــار  ــر،  ــط ــق ب
بني  مــن  للمونديال  ــة  ــارق �لأف
 20 من  �ملكونة  �ملجموعة  هــذه 

حكما دوليا".
ويف هذ� �لطار قال رئي�س جلنة 
�ل�سي�سيلي  "�لكاف"،  �لتحكيم 
هذ�  من  "�لهدف  �أن  مايي،  �إيدي 
�مل�سروع -عرب �ختيار �ملجموعة 
حكًما-  20 من  �ملكونة  �لأولية 
�لتحكيم  خـــرب�ء  �سعي  ــو  ه  ،
�ملناطق  بني  ــو�زن  ت �إيــجــاد  �إىل 
ح�سب  للكونفدر�لية،  �ل�ست 
�آخر  يف  و�لأد�ء  و�ملهارة  �لعمر 
ومدى  �لعايل  �مل�ستوى  مباريات 
م�ساعد  حــكــم  تقنية  ــق  ــو�ف ت
�لــفــيــديــو +فــــار+ و�جلــاهــزيــة 
مت  �لفنية.  و�لقدر�ت  �لبدنية 
بعني  �لتفا�سيل  جميع  �أخـــذ 

�لعتبار".
لــديــهــم  "�سيكون  ــــاف:  و��ــــس
مرتبات �سهرية و�سنقوم بتعيني 
من  منطقة  كــل  يف  حما�سرين 
للكونفدر�لية  �ل�ست  �ملناطق 
وفــنــًيــا.  ــا  بــدنــًي معهم  للعمل 
و�ستتم  بــاملــعــد�ت  �ــســنــزودهــم 
مــر�قــبــتــهــم مـــع ��ــســتــفــادتــهــم 
+زووم+  من�سة  على  بجل�سات 

و�إجر�ء تقييمات �سهرية".
لتلبية   "  : ــاف  ــك �ل  " ــــرت  وذك
�لبدنية،  �لــلــيــاقــة  متطلبات 
ثالث  �حلكام  يتدرب  �أن  ينبغي 
�لأقـــل  عــلــى  ـــر�ت  م �أربــــع  �إىل 

زيــادة  يعني  ممــا  �لأ�ــســبــوع،  يف 
�للتز�م بالوقت و�ملو�رد ."

�نــه  عــلــى  بالتاكيد  وخل�ست 
ـــرد �خـــتـــبـــار �ملـــ�ـــســـروع  ـــج مب
�لقادمة،  �ل�سنو�ت  يف  �لتجريبي 
ــعــى �لــكــونــفــدر�لــيــة  ــتــ�ــس �ــس
�لإفريقية �إىل تو�سيع �لربنامج 
�حلكام  لي�سمل   ، �نفا  �ملــذكــور 
�إىل زيادة  �مل�ساعدين بالإ�سافة 

ح�سة �حلكام لدى �ل�سيد�ت.

قائمة احلكام املختارين:

ــر(،  ــز�ئ )�جل غــربــال  م�سطفى 
�أمني  )�لكامريون(،  نيان  �ليوم 
حممد �أمني حممد عمر )م�سر(، 
وي�سا تي�سيما بامالك )�إثيوبيا(، 
)غامبيا(،  غا�ساما  باكاري  بابا 
نغامبو  )تون�س(،  �سادوق  �ساملي 
)جمهورية  جاك   - جان  نــد�ل 

جاين  �لدميقر�طية(،  �لكونغو 
ر�ــســو�ن  )ز�مــبــيــا(،  �سيكازوي 
ـــــرب(، فــيــكــتــور  ـــــغ جـــيـــد )�مل
غوميز  فــريــتــا�ــس  دي  ميغيل 
)جـــنـــوب �إفــريــقــيــا(، نــديــاي 
بوندو  )�ل�سنغال(،  ماجويت 
با�سيفيك  )بوت�سو�نا(،  غو�سو� 
)بوروندي(،  ند�بيهاوينيمانا 
ريفولل  �أفومبيتانا  �أندوفيرت� 
ــا  ــون ــوج ــوت مـــانـــد� �أمــونــيــا ر�ك
ــــال ين  ــــي )مـــدغـــ�ـــســـقـــر(، د�ن
ــــا(، بــوبــو  ــــان ـــــا )غ ـــــي لري �آي
تــر�وري )مــايل(، بيد� د�هــاين 

)موريتانيا( كاماكو )كينيا(.

 احلكمات:

)رو�نـــد�(  موكان�سانغا  �سليمة 
وليديا تافي�سي )�إثيوبيا(.

الرابطة الأوىل :

بلعبا�ص �سيدي  يف  موفقة  انطالقة  عن  "العميد" يبحث 

وزارة ال�سباب والريا�سة توا�سل منح العانات املالية للريا�سيني

الكاف: عقود حمرتفة لفائدة 20 حكما، من بينهم اجلزائري غربال

كوتينيو: اأدائي لي�ص كما توقع اجلميع

توخيل: مواجهة با�ساك �سهري مباراة نهائية.. ولعب بر�سلونة مل يفاجئني

دفعة معنوية ليوفنتو�ص قبل موقعة بر�سلونة

زينيت لقاء  قبل  دورمتوند  ت�سرب  غيابات   9
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زفان: الإ�سالم منحني ح�سانة يف 
و�سط كروي ُمتعّفن

بلقبلة: الوالد طردين من البيت 
بعد ارتكابي تلك "احلماقة"

نيمار يقتحم مفاو�سات جتديد
 عقد مبابي

كومان ل يف�سل مي�سي على 
كري�ستيانو

مهدي  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �عرتف 
�حلنيف،  �لإ�سالمي  �لدين  �أن  زفان 

ُمتعّفنة  كروية  بيئة  يف  �أجنــاه 
وموبوءة.

بقي  ــه  �إن ــان  زف مهدي  ــال  وق
بني  ما  �أ�سهر   6 ّدة  “بطال” ملمِ
 ،2020 و�ستاء   2019 �سيف 
نف�سية  فرتة  بمِ خاللها  ومّر 
جتاوزها  ��ستطاع  قا�سية. 
ــفــ�ــســل �لـــقـــوة �ملــعــنــويــة  بمِ

�لدين  �لتي منحها له  �لهائلة 
�لإ�سالمي.

فرن�سا  و�أب�سر مهدي زفان �لنور بمِ
جز�ئرَيني  �أبــَويــن  من   ،1992 عــام 

ينتميان �إىل بلدية بو �إ�سماعيل �لتابعة 
وُمقيَمني  ُمهاجَرين  تيبازة،  ــوليــة  لمِ �لبلد �إد�ريـــا  ــذ�  ــه بمِ

�لأوروبي.
تو�سيح مرحلة �لفر�غ �لّرهيبة، قال مد�فع “�خل�سر” يف �أحدث مقابلة  ولمِ
�نق�ساء  بعد  �أنه  �لفرن�سية،  فر�ن�س”  “و��ست  �سحيفة  لمِ بها  �أدىل  �سحفية 
مع  و�إحــر�زه   ،2019 �سيف  �لفرن�سي  ر�ن  نادي  بمِ يربطه  �لذي  �لعقد  مّدة 
�سر، طفا �إىل �ل�سطح عّدة  �ملنتخب �لوطني �جلز�ئري كاأ�س �أمم �إفريقيا مبمِ
كانت  �لتي  �لأندية  لدى  �سمعته  �سّوه  ما  وهو  ا�سمه،  بمِ “�سما�سرة” يتكّلمون 

ترغب يف �نتد�به.
�أن  نادي كريليا �سوفيتوف �سامار� �لرو�سي،  و�أردف لعب �جلبهة �خللفية لمِ
“�لّلوبيات”  �أن  و�أكد  “�ل�سما�سرة”.  كرثة  �سبب  بمِ �لكرة  ج�سد  ينخر  �لف�ساد 
الأندية �لتي يرغبون يف  هي من ت�سنع �لالعبني وتقودهم �إىل �لإرتباط بمِ
اإحر�زه كاأ�س  بمِ �ألو�نها، ولي�س كفاءة �لأقد�م و�لتتويجات. و��ستدّل  متثيل 
فرن�سا مع فريق ر�ن �أو�خر �أفريل 2019، ثم كاأ�س �أمم �إفريقيا مع “�خل�سر” 

دون فريق. بعد �سهَرين ون�سف �ل�سهر، ومع ذلك بقي بمِ
و�أنه  �ملطّبات،  تجاوز  لمِ و�لثبات  رب  �ل�سّ منحه  �لإ�سالم  �أن  زفــان  و�أ�ساف 
لي�س من �لذين يلجاأون �إىل �لدين يف وقت �ل�سد�ئد فقط، ثم يغرقون يف 

�ملوبقات �ساعة �لّرخاء.
و��ستغرب زفان �لطريقة �لتي كان ُيعامله بها �ملدرب كري�ستيان غوركوف 
�إن �لتقني �لفرن�سي تغرّي كثري� ونحو  يف فريق ر�ن )2017-2016(، وقال 
�لوطني �جلز�ئري. يف  �ملنتخب  ا كان عليه يف  �لنادي، مقارنة مبمِ �لأ�سو�أ يف 

�إ�سارة �إىل �لتهمي�س وتركه �حتياطيا.
�سوفيتوف  كريليا  نادي  يف  مرتاح  �إنه  زفان  قال  �لرو�سية،  جتربته  وعن 
فريق  �إىل  ينتقل  قد  مثلما   ،2021 دي�سمرب  يف  �لعقد  ُيجّدد  وقد  �سامار�، 

رو�سي �آخر، �أو يعود �إىل �لدوري �لفرن�سي �أو بطولة �أوروبية �أخرى.
ُيجيد  كان  بعدما  �لّرو�سية،  للغة  �لّن�سبي  تعّلمه  �إىل  زفان  مهدي  و�أ�سار 
يف  جّيد  �إنه  فقال  �لعربية  �للغة  �أّما  و�لإ�سبانية،  و�لإجنليزية  �لفرن�سية 

فهمها �أكرث من نطقها، لكنه يجتهد مع ذلك.

بلقبلة  هاري�س  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عاد 
�لتي �رتكبها ع�سية خو�س  “حماقته”،  �إىل 

�أمم  ــس  ــاأ� ك نهائيات  �لــوطــنــي  �ملنتخب 
�سر �سيف 2019. �إفريقيا مبمِ

�أعلمه  ــا  ملّ ــه  �إن بلقبلة  هاري�س  ــال  وق
ــري جمال  ــز�ئ �لــوطــنــي �جل �لــنــاخــب 
�لدين  خري  �لفاف  ورئي�س  بلما�سي 
قر�ر �لإبعاد، يف ترّب�س قطر،  زط�سي بمِ

)عّو�سه   2019 “كان”  خو�س  ــدم  وع
وقفل  �لطائرة  ��ستقّل  ديــلــور(،  �أنـــدي 

فرن�سا. ر�جعا �إىل حيث ُتقيم �أ�سرته بمِ
و�أ�ساف بلقبلة يف �أحدث مقابلة �سحفية �أدىل 

�سفحتها  “في�ستا” عرب  �لفرن�سي  �لإعالم  و�سيلة  لمِ يف بها 
و�لرّد  ��ستقباله  رف�س  �لو�لد  �أن  “�إن�ستغر�م”،  �لإجتماعي  �لتو��سل  مو�سع 
�لدويل  �لالعب  فتوّجه  فيها.  توّرط  �لتي  �لف�سيحة  �سبب  بمِ هاتفيا،  عليه 

بلدية �أوبرفيليي �لفرن�سية. �جلز�ئري لالإقامة يف بيت �أحد �أ�سدقائه بمِ
بيت  يف  مكوثه  �إن  قائال،  �لفرن�سي  بر��ست  فريق  ميد�ن  متو�سط  و�أردف 
�سبب غ�سب �لو�لد. قبل �أن ُتهاتفه �أّمه وتطلب  عّدة �أ�سابيع، بمِ �سديقه د�م لمِ

منه �لعودة �إىل �لبيت.
و�عرتف بلقبلة – �لبالغ من �لعمر 26 �سنة – �أنه �رتكب “حماقة” �سيندم 
أنها �سّوهت �سمعة �أهله، وحرمته من خو�س بطولة �إفريقية  عليها كثري�، لمِ

�أحرز “حماربو �ل�سحر�ء” لقبها �لقاري.
وقّدم بلقبلة ت�سّكر�ته للناخب �لوطني جمال بلما�سي، �لذي كان ُمت�ساحما 

معه، و�أعاد �إدماجه لحقا يف �سفوف “�خل�سر”، مانحا له فر�سة �أخرى.
فريقه  مبار�ة  �أطو�ر  كامل  �لأحد،  ظهر  بعد  بلقبلة  هاري�س  وخا�س  هذ� 
�لبطولة  عمر  من   13 �لـ  �جلولة  �ساب  حلمِ بــوردو،  نــادي  و�مل�سيف  بر��ست 

�لفرن�سية للمو�سم �حلايل.
ر�سيد 18 نقطة.  �سفر، فبات يف �ملركز �لـ 12 بمِ هدف لمِ وخ�سر فرق بر��ست بمِ

جموع 19 نقطة. بينما يتموقع نادي بوردو يف �لّرتبة �لـ 10 مبمِ
ويف �جلهة �ملقابلة، �سارك �لالعب �لدويل �جلز�ئري �لآخر متو�سط �مليد�ن 
يف  ُي�ستبدل  �أن  قبل  ــوردو،  ب فريقه  مع  �أ�سا�سيا  زرقــان  مهدي  �لهجومي 

�لدقيقة �لـ 68، وحينها كانت �لنتيجة ُمتعادلة �سلبا.

حول  �ملثار  �جلــدل  جريمان،  �سان  باري�س  جنم  جونيور،  نيمار  �قتحم 
مفاو�سات �إد�رة �لنادي �لفرن�سي، لتجديد عقد زميله كيليان مبابي.

و�أ�سارت �سحيفة لو باريزيان يف تقرير لها �إىل �أن مبابي مرتدد يف جتديد 
�سمانات  على  �حل�سول  يريد  لأنه   ،2022 �سيف  يف  ينتهي  �لذي  تعاقده 

معينة من �إد�رة ناديه �لفرن�سي.
حديقة  د�خل  �لتعاقد  متديد  حول  بالتفاو�س  رحب  مبابي  �أن  و�أ�سافت 

�لأمر�ء، ولكنه يطلب �سمانات ريا�سية يف �ملقام �لأول.
ولفتت �ل�سحيفة �إىل �أن �لبقاء يف باري�س، لن ي�سر �ملهاجم �لفرن�سي �ل�ساب 
حيث  مدريد،  وريــال  ليفربول  من  له  �ملقدمة  بالعرو�س  مقارنة  مادًيا 

يتقا�سى مبابي 1.9 مليون يورو �سهرًيا.
�لنادي،  مفاو�سات  �إليه  تنتهي  مبا  كثرًي�  يهتم  مبابي  كيليان  �أن  وك�سفت 

لتمديد تعاقد زميله نيمار جونيور.
كيليان  ي�سجعان  ونيمار  فري�تي  ماركو  �أن  ا  �أي�سً باريزيان  لو  زعمت  كما 

مبابي على توقيع عقد جديد مع �لنادي �لباري�سي.

على  بر�سلونة،  مدرب  كومان،  رونالد  حر�س 
�لدفاع عن ليونيل مي�سي جنم �لبار�سا، و�لذي 
يعي�س فرتة �سعبة منذ بد�ية �ملو�سم يف ظل 

تر�جع م�ستو�ه.
وي�ستعد بر�سلونة ملو�جهة نظريه يوفنتو�س، 

ختام  يف  ــو،  ن كــامــب  مبلعب  �لــثــالثــاء،  �لــيــوم 
�أبطال  بــدوري  �ملجموعات  دور  مناف�سات 

�أوروبا.
وقال كومان يف �ملوؤمتر �ل�سحفي: "ما 

مي�سي  مع  �لتو��سل  هو  فعله  �أريد 
عن  �ملباريات،  يف  يحدث  ما  ب�ساأن 
�لتي  �لأ�ــســيــاء  �لــفــريــق، وحـــول 
لعب  �أي  مثل  باملباريات  حتدث 

�آخر �أو �لقادة �لآخرين".
يجب  ــدرب،  م "ب�سفتي  و�أ�ــســاف 
من  ��ستفادة  �أق�سى  �أحــقــق  �أن 
ــع ليو  ــل لعـــب يف فــريــقــنــا، م ك

و�لآخرين".
مي�سي  كــان  �إذ�  عما  كومان  و�سئل 

"مي�سي  �ملــدرب:  لريد  ح�سًما،  �أقــل 
ـــب مــهــم لــلــغــايــة يف �لــفــريــق،  لع
�لكثري من �لكر�ت تبد�أ من قدميه، 

�أعتقد �أنه من �ل�سهل جًد� �إلقاء �للوم 
عليه، لكونه �لأف�سل يف �لعامل، لكن مل 
يكن هو �لذي �رتكب �أخطاء فردية يف 

�لدفاع �أمام قاد�س".
علق  ــدو،  ــال ورون مي�سي  مو�جهة  وعــن 
ــري�ن  ــب ك ــان  ــق ــري ف "هناك  ـــان:  ـــوم ك
د�ئًما  �ملهم  من  وبالطبع  باملجموعة، 
هو  رونالدو  �لأف�سل،  هناك  يكون  �أن 

ي�سجلون  �لذين  �لالعبني  �أف�سل  �أحــد 
�ليوم  ولعمله  يقاتل،  ود�ئــًمــا  با�ستمر�ر، 
للدفاع  �سنحتاج  مني،  �لتهنئة  ي�ستحق 
�إذ�  لأنه  بالكرة،  و�لحتفاظ  جيد  ب�سكل 

كان لديك �لكرة فلن تكون يف خطر".
بالالعبني  �ل�ستمتاع  �لــر�ئــع  "من  وز�د 

م�ستوى  �أعلى  على  هما  ورونالدو(،  )مي�سي 
 15 �لـــ  �لأعـــو�م  يف  �لأف�سل  هما  �لعامل،  يف 

�ملا�سية، وجناحاتهما ل ت�سدق، هما لعبان 
هو  مــن  �أقـــول  �أن  �ل�سعب  ومــن  خمتلفان، 

�لأف�سل، غًد� �سيكون علينا �ل�ستمتاع".

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم /اأ.هاين عواد
----------------------------

قطاع  مع  اجلنوبية  اجلبهة  على  احلالة  ت�سري   
م�رصح  جت��اه  �سيا�سية  جاذبية  و�سط  غ��زة 
على  والع�سكري  ال�سيا�سي  العمليات 
امام  وال��دويل  واالقليمي  املحلى  ال�سعيد 
على  ال�سوء  ت�سلط  دراماتيكية  متغريات 

واالخرى. الفينة  بني  غزة  قطاع 
عودتها  عن  الفل�سطينية  ال�سلطة  فاعالن   
بعد  الغربية  ال�سفة  يف  االمني  للتن�سيق 
�ساربة  �سهور  �ستة  من  اكرث  دام  انقطاع 
بني  امل�ساحلة  م�ساعي  جميع  احلائط  بعر�س 
امل��ن��اورات  اط��ار  يف  االخ��رية  وحما�س  فتح 
يف  مازن  ابو  الرئي�س  جنح  التي  ال�سيا�سية 
، ف�سال عن  بايدن  الرهان عليها بعد جناح جو 
حما�س  بني  مبا�رصة  الغري  املفاو�سات  جتدد 
ُو�سفت  وقطرية  م�رصية  برعاية  وا�رصائيل 
اكرث  واالقرتاب  اجلادة  باملفاو�سات  ا�رصائيليا 
هدنة  اىل  الو�سول  اىل  م�سى  وقت  اى  من 
�سنوات  خم�سة  مداها  يراوح  االمد  متو�سطة 
باالأزمات  تعج  داخلية  ا�رصائيلية  حالة  و�سط 
واالحتجاجات  واحلزبية  وال�سحية  ال�سيا�سية 

نتنياهو. ل�سيا�سات  الراف�سة  ال�سعبية 
بعد  ط��راأ  ال��ذى  اجلديد  املتغري  على  وعطفا 
االمريكية  االنتخابات  يف  ترامب  خ�سارة 
امل�ساريع  بتعطيل  اال�رصائيلي  والتخوف 
�سادق  التي  القادمة  املرحلة  يف  ال�سيا�سية 
�سارفت  التي  واليته  خ��الل  ترامب  عليها 
مع  املفاو�سات  ت�سري  وبينما   ، االنتهاء  على 
ا�رصائيلية  �سيا�سية  مناورات  امام  حما�س 

واجلزرة  الع�سا  �سيا�سة  �سياق  فى  تندرج 
خاللها  من  ت�سعى  غ��زة  قطاع  جبهة  على 
مع  ال�سفقة  اتفاق  اىل  الو�سول  اىل  ا�رصائيل 
وتبادل  االمني  امللفني  كال  على  حما�س  حركة 
حما�س  حركة  ُت�رص   ، واملفقودين  اال���رصى 
على  امليدانية  امل�ساغلة  �سيا�سة  خالل  من 
ا�رصائيل  من  ا�ستحقاقاتهما  ونيل  ف�سلهما 
الوطني  ار�سيفها  يف  وطنيا  اجنازا  وت�سجيل 
م�ستديرة  على  �ساغطة  اوراق���ا  وف��ر���س 

القاهرة. مفاو�سات 
امل�����رصح  ع��ل��ى  اال���س��واء  ت�سليط  وام���ام 
ت�سهد  اال�رصائيلي  واالعالمي  ال�سيا�سي 
الزمن  مع  و�سباق  دراماتيكة  امليدانية  احلالة 
واال�ستعداد  اجلهوزية  اىل  الو�سول  يف 
ل��ق��وات اجل��ي�����س م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب��ات 
والغري  املعلن  الطور  يف  املكثفة  الع�سكرية 
وااللوية  والكتائب  الوحدات  جلميع  معلن 
غزة  قطاع  مع  اجلنوبية  اجلبهة  على  العاملة 
الع�سكرية  لالألوية  التنقالت  جانب  اىل   ،
عن  ف�سال  احل��دودي��ة  احلالة  ت�سهدها  التي 
ر�سائل  حتمل  التي  الع�سكرية  امل��ن��اورات 
املجولقة  اال�ستخباراتية  واالن�سطة  كثرية 
ل�ساعة  حت�سريا   ، ال�ساعة  ام��ت��داد  على 

. ل�سفر ا
�سارون  روعي  الع�سكري  املحلل  ويك�سف 
على  تغريا  طراأ  قد  اجلي�س  ا�سرتاتيجية  بان 
غزة  مع  اجلنوبية  اجلبهة  على  تكتيكاتها  احد 
اجل��والت  "ادارة  مرحلة  من  االنتقال  وه��ى 
جولة  ع�رص  احد  اىل  و�سلت  التي  القتالية" 
كانت  وال��ت��ي  االخ��رية  ون�سف  ع��ام  خ��الل 

الفل�سطيني  الفعل  معادلة  على  قائمة 
مرحلة  اىل   ، اجلي�س  لقوات  الفعل  ورد  املُبادر 
املبادرة  على  القائمة   " املعقدة  "املعارك 
ومواجهة  بها  اخلا�س  االهداف  بنك  وحتديد 
والتي  عليها  املرتتبة  ال�سيناريوهات  جميع 
بواقع  امل�سا�س  عدم  ا�سرتاتيجية  على  حتافظ 

احلايل. ال�سيا�سي  غزة  قطاع 
ال�سيا�سي  للم�ستوى  الرتقب  حالة  وام��ام 
املفاو�سات  اليه  �ستف�سى  ملا  اال�رصائيلي 
قطاع  من  �سواريخ  ثالثة  تنطلق  حما�س  مع 
اال�رصائيلي  العمق  مدى  احدهما  ليطول  غزة 
 ، ا���س��دود  مدينة  واالخ��ر  ي��ام  بيت  ومدينة 
بان  ال�سهيونية  االمنية  التقارير  وتوؤكد 
حركة  هي  ال�سواريخ  اطالق  خلف  يقف  من 
امل�رصي  للو�سيط  املطلق  نفيها  رغم  حما�س 
والقطري وفقا ملا جاء يف االعالم اال�رصائيلي 
ال�ساروخني  اط��الق  عملية  ت��واج��ه  ومل   ،
اجلي�س  اكتفى  بل  ُيذكر  اإ�رصائيلي  فعل  برد 
بع�س  بق�سف  ال�سواريخ  اطالق  على  املرور 
التابعة  امليداين  ال�سبط  لعنا�رص  املرا�سد 
الرد  وت��رك   ، ال�رصقية  احل��دود  على  حلما�س 
ملا  االنتظار   : اولهما  تقاطعني  امام  مفتوحا 
وثانيهما   ، القاهرة  مفاو�سات  اليه  �ستف�سى 
يف  ت��ل��وح  ال��ت��ي  اال�رصائيلية  االن��ت��خ��اب��ات 
خالل  عنها  االعالن  املتوقع  من  والتي  االفق 
املنا�سب  التوقيت  وحتديد  القادمني  ال�سهرين 
ع�سكري  عمل  الأي  نتنياهو  �سيخدم  الذى 
يف  وتوظيفه  غزة  قطاع  �ساحة  على  متوقع 
املفاو�سات  و�سلت  اذا  االنتخابية  الدعاية 

. م�سدود  طريق  اىل  حما�س  مع 

الرد الع�سكري الإ�سرائيلي املوؤجل واخليارات املفتوحة على جبهة غزة...

لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  عقدت 
االثنني  ام�س  �سباح  فل�سطني 
مبدينة  ح�رصي  ال�سوا  برج  اأم��ام 
مبنا�سبة  �سحافيًا  م��وؤمت��راً  غ��زة 
خ�سم  ويف  انطالقتها،  ذك��رى 
امل�ستمرة  ال��ب��ط��ول��ي��ة  امل��ع��رك��ة 
االأ�سرية   احلركة  تخو�سها  التي 
ي�سنها  التي  الوا�سعة  والهجمة 
وك��وادر  ق��ي��ادات  �سد  االح��ت��الل 
اعتقال  اآخرها  كان  والتي  اجلبهة 
الدهي�سة  يف  ال��رف��اق  م��ن  ع��دد 

اليوم. واأبودي�س 
ال�سحايف  امل��وؤمت��ر  يف  و���س��ارك 
اجلبهة  واأع�ساء  وكوادر  قيادات 
جلنة  وممثلي  فيها  االأ���رصى  وجلنة 
خالله  وُرفعت  للقوى.  االأ���رصى 
الداعية  وال�سعارات  اليافطات 

االأ�رصى. الإ�سناد 
املركزية  اللجنة  ع�سو  ل��ق��ى  واأ
جلنة  وع�سو  امل��ح��رر  واالأ���س��ري 
ال�سلطان  عو�س  الرفيق  االأ�رصى 
اأن  ف��ي��ه��ا  اع��ت��رب  اجل��ب��ه��ة  ك��ل��م��ة 

هي  ال�سعبية  اجلبهة  انطالقة 
على  فيها  نوؤكد  نوعية،  حمطة 
امل�رصوعة  مقاومتنا  ا�ستمرار 
املقدمة  ويف  ال��و���س��ائ��ل  بكافة 
باعتباره  امل�سلح  الكفاح  منها 
حقوقنا  النتزاع  االجنع  االأ�سلوب 
ودح����ر ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، 
لنهج  ت�سدينا  ال�ستمرار  داعيًا 
وللتطبيع،  امل��دم��ر  ال��ت�����س��وي��ة 
باعتبارها  االأ���رص  بقالع  م�سيداً 
�سد  دائمة  مفتوح  ا�ستباك  �ساحة 

ال�سهيوين. العدو 
 " كلمته:  يف  ال�سلطان  وق���ال 
ذكرى  يف  اليوم  واإياكم  نحتفي 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  انطالقة 
هذه  واخلم�سني.  الثالثة  فل�سطني 
احلادي  يف  انطلقت  التي  اجلبهة 
 1967 عام  اأول  كانون  من  ع�رص 
ونكبة  وم��اأ���س��اة  ج��رح  و���س��ط 
الفل�سطيني  ال�سعب  وت�ستت 
العرب  القوميني  حركة  رحم  ومن 
اأيقونًة  ال�سعبية  اجلبهة  انطلقت 

وكوفية  قومية  بعباءة  وطنيًة 
التحرير  رايات  ترفع  ثائرة،  اأممية 
من  كينونتها  تن�سج  وال��ع��ودة، 
اأج�����س��اد ال�����س��ه��داء، وع��ط��اءات 
 " �سعارها  االأف���ذاذ،  املنا�سلني 
تردد   " مكان  كل  يف  العدو  وراء 

العامل،  وف�ساءات  مطارات  يف 
واجلريئة  النوعية  وعملياتها 
والعامل،  الوطن  �ساحات  يف  دوت 
واأبداً  دومًا  هدفها  زال  وما  كان 
من  فل�سطني  كل  فل�سطني  حترير 

بحرها". اإىل  نهرها 

ال�سعبية تدعو لتكثيف كل اأ�سكال الإ�سناد لالأ�سرى وحملة 
العتقالت �سدنا �ستزيدنا قوة

اأخبار فل�سطني

اأربعة  االثنني،  اأم�س  �سباح  اأُ�سيب 
م��واط��ن��ني ب��ر���س��ا���س االح��ت��الل 
خطرية،  حاالت  بينهم  "االإ�رصائيلي" 

املحتلة. بال�سفة  قلنديا  من خميم 
مواجهات  اأن  عيان،  �سهود  واأف��اد 
اندلعت بني ال�سبان وقوات االحتالل، 
بينها  �سبان  اأربعة  اإ�سابة  اإىل  اأدى 
يف  احلي  بالر�سا�س  خطرية  حاالت 
ال�سدر واأدخلوا على اإثرها اإىل غرف 

العمليات.
وذكرت وزارة ال�سحة اأن االإ�سابات 
الطبي،  فل�سطني  جممع  اإىل  و�سلت 

ال�سدر  اإ�سابات يف  بينها ثالث  من 
يف  الرئي�سي  وال�����رصي��ان  والبطن 
اإدخالها  ومت  خطرية  وجميعها  الفخد 
االإ�سابة  فيما  العمليات،  غرفة  اإىل 
يف  باملتو�سطة  و�سفت  ال��راب��ع��ة 

القدم.
فاإن قوة خا�سة  ووفقًا ل�سهود عيان، 
املخيم،  اقتحمت  االحتالل  جي�س  من 
الن��دالع  اأدى  مم��ا  ال��ي��وم،  �سباح 
خاللها  اأط��ل��ق  عنيفة،  مواجهات 
والغاز  احل��ي  الر�سا�س  االحتالل 

املخيم. للدموع يف �سوارع  امل�سيل 

قلنديا خميم  الحتالل  قوات  اقتحام  اأثناء  خطرية  حالت  بينها  اإ�سابات   4

الأ�سري اإ�سالم جرار
يف  اإ�سالم  االأ�سري  ولد   ، عامًا   47 ..قبل  حياته  من 
املكونة  عائلته  يف  العنقود  اأخر  ليكون  جنني  مدينة 
وعا�س  وتربى  ن�ساأ   " �سقيقته  وتقول   ، اأنفار   3 من 
ومنت  زرعت  التي  وامللتزمة  املحافظة  عائلتنا  و�سط 
والعطاء  والدين  وال�سالح  واالأخالق  القيم  كل  فيه 
واحلنان  العائلة  وحب  الوالدين  برب  متيز   ، �سغره  ،ومنذ 
وطنية  ب��روح  ومتتع  وطيب  كبري  قلب  �ساحب   ،
وطيدة  بعالقة  ارتبط   " وتكمل   ،" عالية  ون�ساليه 
مربي  والدنا  من  الكثري  وتعلم   ، الوالدين  مع  ومميزة 
عن  الكثري  كتب  الذي  والكاتب  وال�ساعر  االأجيال 
والفخر  احلنني  وم�ساعر  الغياب  واأوج��اع  فراقه  اأمل 
 " وت�سيف   ،" كبده  فلذة  وثبات  ب�سمود  واالعتزاز 
العامة  الثانوية  اأنهى  حتى  جنني  مدار�س  يف  تعلم 
تخ�س�س  دي�س  ابو  القد�س  جلامعة  وانت�سب   ، بنجاح  
�سهادة  على  وح�سل  ريا�سيات  ف��رع  كمبيوتر 
املدار�س  يف  لالأجيال  مربيا  البكالوريو�س،عمل 
االأدبية  بقدراته  متيز  كما   ، وجنني  برقني  احلكومية  يف 
�سنوات  خالل  وا�ستثمرها  طورها  التي  والثقافية 

. واالإبداع  بالكتابة  اعتقاله 
االق�سى  انتفا�سة  اندلعت  عندما   .. واعتقال  مطاردة   
وامل�سريات  الفعاليات  يف  النداء،�سارك  اإ�سالم  لبى   ،
قائمة  �سمن  ا�سمه  اأدرج  ال��ذي  االحتالل  وحت��دي 
"حما�س  حركة  قيادة  يف  الع�سوية  بتهمة  املطلوبني 
م�سواره  واأكمل  نف�سه  ت�سليم  ورف�س  مترد  لكنه   ،"
الهيجاء  اأبو  جمال  ال�سيخ  دربه  رفيقه  مع  الن�سايل 
يف  خا�سة  بعملية  اعتقالها  من  االحتالل  متكن  حتى 
�سقيقته  وتقول   ،  26/8/2002 بتاريخ  جنني  خميم 
ومالحقته  ا�ستهدافه  ع��ن  االح��ت��الل  يتوقف  مل   "
اقتحمت   ، ال��ي��وم  ذل  ويف   ، ل��ه  الكمائن  ون�سب 
وفر�ست  جنني  خميم  الدوريات  وع�رصات  الدبابات 
اجلنود  و�سن   ، الطائرات  مب�ساندة  عليه  التجول  حظر 
 ،" ع��زام  الله  عبد  ح��ي  يف  وتفتي�س  ده��م  حمالت 
واأخ�سعوهم  احل��ي  �سكان  اجلنود  جمع   " وت�سيف 
دمروا   ، جمال  وال�سيخ  اإ�سالم  عن  بحثًا  لال�ستجواب 
متكنوا  حتى  عديدة  مرات  وفت�سوها  املنازل  حمتويات 
احتفل  الذي  االحتالل  فاعتقلهما   ، املخباأ  اكت�ساف  من 

. قب�سته  يف  بوقوعهما 
اأقبية  يف  طويلة  لفرتة  اإ�سالم  ..احتجز  وحكم  حتقيق 
حوكم   ، املحاكم  بني  معاناة  رحلة  وبعد   ، التحقيق 
بتهمة   ، اأعوام  ل7  ا�سافة  مرات   9 املوؤبد  بال�سجن 
وتقول   ،" "حما�س  حلركة  واالنتماء  االحتالل  مقاومة 
عقوبات  من  فعانينا   ، لالحتالل  كافيًا  حلكم  يكن  مل   "
من  عامني  وبعد   ، روؤيته  وحرمان  ال�سجون  بني  التنقل 
�سجن  يف  لزيارته  ت�رصيح  اأول  على  ح�سلنا  اعتقاله 
احلكم  ينال  ومل  �سقيقي  �سمد   " وت�سيف   ،" جلبوع 
الق�سبان  خلف  العطاء  م�سرية  واكمل   ، معنوياته  من 
باحرتام وتقدير  االأ�رصى وحظي  ، فكر�س حياته خلدمة 

. بينهم  كبري 
واظبت   ، واملر�س  ال�سن  كرب  ..رغم  الرحيل  فاجعة 
اإ�سالم ، وتقول  الوالدة رجاء " اأم حممد "، على زيارة 
يف  االمني  املنع  فرتة  خالل  كثرياً  بكت   " �سقيقته 
مل   ، ت�رصيح  على  ح�سلت  وبعدما   ، اعتقاله  بداية 
فم�ساهدته   ، معنوياته  ورفع  زيارته  على  يومًا  تتاأخر 
االإمرا�س  منها  نالت  حتى  والعزمية  القوة  متنحها  كانت 
وت�سيف   ،" ال�سفر  م�ساق  حتمل  عن  عاجزة  واأ�سبحت 
دوما   ، والدتي عودته الح�سانه وعناقه  متنت   ، دوما   "
الوحيد  اأملها  ليحقق  العاملني  لرب  الدعوات  ت��ردد 
�سحة  انهارت   " وتكمل   " بزفافه  والفرح  بحريته 
على  �سارعته  الذي  ال�رصطان  مر�س  ب�سبب  والدتي 
قلبها  حلبيب  زيارة  باخر  وحظيت   ، �سنوات   3 مدار 
فاجعة  من  �سهور   4 قبل  االأحمر   ال�سليب  بوا�سطة 
وفاتها  نباأ  �سكل   " وتتابع   ،"  2016 عام  الرحيل 
الذي  اإ�سالم  على  الكبرية  كال�ساعقة  ونزل  �سدمة 
برها  "خ�رصت  زيارة  كل  يف  يردد  وبقي   ، كثرياً بكى 
له  تدعوا  وهي  توفيت  رحلت   لكنها   ،" ودعواتها 

. ومتابعته  بزيارته  وتو�سيني  واحلرية  بالر�سا  
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خالل موؤمتر �سحفي مع ال�سي�سي.. 

ماكرون: حتدثت ب�سراحة مع الرئي�ص امل�سري 
عن حقوق الإن�سان

قراءة / حممد علي
---------------- 

خالل  بالت�رصيح  م��اك��رون  واأدىل 
بعد  ال�سي�سي  مع  �سحفي  موؤمتر 
يف  حم��ادث��ات  الزعيمان  عقد  اأن 
ال�سي�سي  وي��زور  ليزيه.  االإ ق�رص 
توثيق  اآمال  لكن  يومني  ملدة  فرن�سا 
عليها  خيم  اأكرب  بدرجة  العالقات 
مبلف  املتعلقة  الغا�سبة  الفعل  ردود 
وق��ال  ن�����س��ان.  االإ حقوق  يف  م�رص 
اإحراز  من  الرغم  على  اإن  ماكرون 
ليبيا  يف  اال�ستقرار  حتقيق  يف  تقدم 
ال  خارجية  اأطراف  من  التهديد  لكن 

قائما. يزال 
الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  وبداأ 
فرن�سا  اإىل  زيارة  االثنني  ال�سي�سي 
جتدد  لكن  الوثيقة  العالقات  لتاأكيد 
يف  ال�سيا�سية  املعار�سة  على  حملة 
اجلهود  على  بظاللها  تلقي  الداخل 
االأمنية  العالقات  لتعزيز  الفرن�سية 
�سعور  ومع  اجلانبني.  بني  والتجارية 
ال�سيا�سي  الفراغ  من  بقلق  البلدين 

جميع  يف  اال�ستقرار  وعدم  ليبيا  يف 
ال��ذي  وال��ت��ه��دي��د  املنطقة  ن��ح��اء  اأ
م�رص  يف  املت�سددة  اجلماعات  متثله 
اقت�سادية  عالقات  البلدان  ق��ام  اأ
�سعود  خ��الل  اأوث���ق  وع�سكرية 

ال�سلطة. اإىل  ال�سي�سي 
الرئي�س  حقوقية  منظمات  واتهمت 
الطرف  بغ�س  م��اك��رون  مي��ان��وي��ل  اإ

حكومة  بانتهاكات  ت�سفه  عما 
قبل  للحريات  املتزايدة  ال�سي�سي 
ال�سلطة  اجل��دي��دة  دارة  االإ ت��ويل 
باتخاذ  تعهدت  والتي  اأمريكا  يف 
م���وق���ف اأك����رث ����رصام���ة ب�����س��اأن 

ن�سان. االإ حقوق  انتهاكات 
هذا  الفرن�سيون  امل�سوؤولون  ويرف�س 
�سيا�سة  تتبع  باري�س  اإن  ويقولون 

حقوق  ب�ساأن  علنا  الدول  انتقاد  عدم 
فاعلية  اأك��رث  تكون  حتى  ن�سان  االإ
على  حالة  كل  اأ�سا�س  على  ���رصا 
ماكرون  حكومة  وانتقدت  ح��دة. 
الثاين  ت�رصين  نوفمرب  يف  م�رص 
املبادرة  يف  اأع�ساء  اعتقالها  ب�سبب 
ال�سخ�سية  ل��ل��ح��ق��وق  امل�����رصي��ة 
كبار  دبلوما�سيني  مع  لقائهم  بعد 
بتوبيخ  ذل��ك  وق��وب��ل  ال��ق��اه��رة  يف 
رئا�سي  م�����س��وؤول  وق���ال  ���س��دي��د. 
“الرئي�س  اإن  لل�سحفيني  فرن�سي 
التعبري  بو�سوح  �سيوا�سل   …
املو�سوع”.  هذا  ب�ساأن  مواقفه  عن 
�سارة  “اإ راأت  باري�س  اأن  واأ�ساف 
عن  ف������راج  االإ ب��ع��د  اإيجابية” 
للحقوق  امل�رصية  املبادرة  م�سوؤويل 
و�سول  من  �ساعات  قبل  ال�سخ�سية 
نها  “اإ وقال  فرن�سا.  اإىل  ال�سي�سي 
 .“ املنطقة  ا�ستقرار  ل�سالح  �رصاكة 
برتحاب  ال�سي�سي  ا�ستقبال  و�سيتم 
مبرا�سم  االثنني  اليوم  �سباح  كبري 

ع�سكرية. ا�ستقبال 

الفتاح  امل�سري عبد  الرئي�ص  مع  ب�سراحة  اإنه حتدث  الثنني  اليوم  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  قال 
لكنه مل يذكر تفا�سيل. الفردية  الإن�سان مبا يف ذلك احلالت  ال�سي�سي عن حقوق 

على  االثنني،  يرانية،  االإ اخلارجية  علقت 
الإ�رصاكهما  والبحرين  ال�سعودية  دعوة 
امللف  حول  حمتملة  مفاو�سات  اأي  يف 
هذه  “على  اأن  اإىل  م�سرية  ال��ن��ووي، 
املتحدث  وقال  مكانتها”.  تعي  اأن  الدول 
خطيب  �سعيد  يرانية،  االإ اخلارجية  با�سم 
اأن تعي مكانتها،  “على هذه الدول  زادة: 
موؤكدا  لقدراتها”،  وفقا  تتحدث  واأن 
والرتتيبات  الدولية،  “العالقات  اأن 

للجميع”. وا�سحة  قليمية  االإ
“تتحمل  نها  باأ ال�سعودية  زادة  واتهم 
يف  واحل���روب  امل�سكالت  م��ن  العديد 
و�سفك  املجاعة  اإىل  اإ�سافة  املنطقة، 
لل�سعودية  وتوجه  اليمن”.  يف  الدماء 
بحل  ال�����س��ع��ودي��ة  “نن�سح  ب��ال��ق��ول: 

للعامل  بها  ت�سببت  التي  امل�سكالت 
امل�سوؤولية  حملها  كما  االإ�سالمي”. 
القرن  م��ن  امل�����س��ك��الت،  بع�س  “عن 
�سيا”،  اآ �رصق  جنوب  وحتى  االإفريقي 
امل��دار���س  م��ن  “العديد  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
االإفريقي  القرن  )من  هناك  التكفريية 
قبل  من  تدار  �سيا(،  اآ �رصق  جنوب  وحتى 
“ال�سعودية  قائال:  وتابع  الريا�س”. 
وال  املنطقة،  يف  احلجم  متو�سطة  دولة 
عنها”،  احل��دي��ث  يف  نفرط  اأن  ينبغي 
خاطئا،  �سلوكا  “انتهجت  نها  اأ م�سيفا 
تتخذ  واأن  اأخطاءها،  ت�سلح  اأن  وعليها 
ماء  يذهب  ال  كي  بحجمها  تليق  مواقف 

.” وجهها
ق/د

طيب  رج���ب  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����س  دع���ا 
االأوروبي  االحتاد  االثنني  اليوم  اأردوغان 
اال�سرتاتيجي”  “العمى  عن  التخلي  اإىل 
ونقلت  املتو�سط.  البحر  �رصق  ب�ساأن 
القول  عنه  الرتكية  نا�سول”  “االأ وكالة 
يتخل�س  اأن  االأوروب��ي  االحت��اد  :”على 
اّل  واأ اال�سرتاتيجي  العمى  من  ب�رصعة 
ح�سب  املتو�سط  �رصق  حيال  يت�رصف 
واأو���س��ح  وقرب�س”.  ال��ي��ون��ان  ه���واء  اأ
اأطول  متتلك  التي  “تركيا  اأن  اأردوغ��ان 
املتو�سط  البحر  على  �ساحلي  �رصيط 
املتفرج  مبقعد  تكتفي  اأن  ميكنها  ال 
اأن  واأ�ساف  املنطقة”.  تطورات  على 
لن  نها  اأ و�سوح  بكل  “ذكرت  ب��الده 
الرامية  واخلرائط  باملخططات  تعرتف 
�سار  واأ اأنطاليا”.  ب�سواحل  حب�سها  اإىل 
يف  للت�سعيد  ت�سعى  ال  تركيا  اأن  اإىل 

حل  على  تعمل  ب��ل  املتو�سط،  ���رصق 
ع��ادل.  وب�سكل  بالتعاون  اخل��الف��ات 
املتو�سط  البحر  ق�سايا  “حل  واأردف: 
بجمع  من��ا  واإ بع�سنا  باإق�ساء  يكون  ال 
طاولة  على  املنطقة  يف  الفاعلني  كافة 
بالده  مقرتح  اأن  واأك��د  املفاو�سات”. 
جميع  فيه  ت�سارك  متر  موؤ تنظيم  حول 
ذلك  يف  مبا  املتو�سط  على  املطلة  البلدان 

قائما. زال  ما  الرتكية”  “قرب�س 
قبل  اأردوغ������ان  ت�����رصي��ح��ات  ت��ي  ت��اأ
خارجية  وزراء  �سيجريها  حم��ادث��ات 
و�ستتطرق  ال��ي��وم  االأوروب���ي  االحت��اد 
تركيا،  م��ع  امل�ستمرة  ال��ت��وت��رات  اإىل 
عرب  ال��ع��الق��ات  م�ستقبل  ج��ان��ب  اإىل 
الرئي�س  خروج  بعد  االأطل�سي  املحيط 

ال�سلطة. من  ترامب  دونالد  االأمريكي 
ق/د

“رو�ستيك”  ���رصك��ة  م��دي��ر  ق���ال 
الع�سكري  للت�سنيع  ال��رو���س��ي��ة 
تنفيذ  مّت  ن��ه  اإ ت�سيميزوف  �سريغي 
“اإ�س- اجلوي  الدفاع  منظومة  �سفقة 
ب�سكل  تركيا  مع   )S-400 (  ”400
اعرتا�س  الرغم من  كامل، وذلك على 
-يف  ت�سيميزوف  واأ�ساف  وا�سنطن. 
ّن  اأ اإنرتفاك�س-  وكالة  مع  مقابلة 
املنظومة  اأجزاء  كامل  ت�سّلمت  نقرة  اأ
املالية  امل�ستحقات  جميع  ودف��ع��ت 
ت�سيميزوف  ّكد  واأ بال�سفقة.  اخلا�سة 
اجلانبني  بني  جارية  املفاو�سات  ّن  اأ
ت�سنيع  ب�ساأن  وال��رتك��ي  الرو�سي 
االأرا�سي  على  “اإ�س400-”  منظومة 
التعاون  فاق  اآ ّن  اأ اإىل  م�سريا  الرتكية، 
التقني  املجال  يف  ورو�سيا  تركيا  بني 
املفاو�سات  واأن  كبرية،  الع�سكري 
�سفقات  ب�ساأن  م�ستمرة  البلدين  بني 
املا�سي،  وال�سهر  خمتلفة.  اأ�سلحة 
خلو�سي  الرتكي  الدفاع  وزير  اأكد 
لتبديد  ب����الده  ا���س��ت��ع��داد  اأك�����ار، 
املتحدة،  للواليات  الفنية  املخاوف 
الدفاع  منظومة  بتوافق  يتعلق  فيما 
واأ���س��اف  “اإ�س400-”.  الرو�سية 
الربملان  م��ام  اأ لقاها  اأ كلمة  يف  اأك��ار 
لعام  وزارته  ميزانية  مناق�سة  خالل 
منظومة  تركيا  ���رصاء  اأن   ،2021
خيارا  لي�س  الرو�سية،  “اإ�س400-” 
ب��ل �����رصورة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن 
البالد،  و�سيادة  وا�ستقرار  و�سالمة 

جمرد  لي�ست  تركيا  اأن  على  م�سددا 
“اإف35-”  مقاتالت  ت�سرتي  دول��ة 
�رصيك  هي  بل  االأمريكية،   )F-35 (
نقرة  اأ اإن  اأك��ار  وق��ال  �سناعتها.  يف 
واالختبارات  التجهيزات  توا�سل 
نها  اإ قال  التي  “اإ�س400ٔ-،  الأنظمة 
التي  نف�سها،  بالطريقة  “�سُت�ستخدم 
“اإ�س- منظومة  ا�ستخدام  بها  يتم 
ال��دول  بع�س  يف   )S-300 (  300ٔ
�سمال  بحلف  االأع�����س��اء  االأخ���رى 
مرارا  نقرة  اأ وا�ستكت  االأطل�سي”. 
املتحدة  ال��والي��ات  رف�����س  اأن  م��ن 
هو  لها  “باتريوت”  �سواريخ  بيع 
بائعني  ع��ن  للبحث  دف��ع��ه��ا  ال���ذي 
من  ن��ه  اأ مراقبون  ويعتقد  اآخ��ري��ن. 
االأمريكي  الرئي�س  يكون  اأن  املتوقع 
مع  �رصامة  اأ�سد  بايدن  جو  املنتخب 
ترامب،  دونالد  الرئي�س  من  تركيا 
ب�سيا�سات  يتعلق  فيما  خ�سو�سا 
وقد  وال��دف��اع��ي��ة.  اخل��ارج��ي��ة  ن��ق��رة  اأ
الكونغر�س  ج��ه��ود  ب��اي��دن  ي��دع��م 
ل�رصائها  تركيا  على  عقوبات  لفر�س 

الرو�سية. ال�سواريخ  منظومة 
اأنظمة  ا�ستخدام  اإن  وا�سنطن  وتقول 
االأنظمة  يعر�س  ق��د  “اإ�س400-” 
للخطر،  االأطل�سي  حلف  يف  الدفاعية 
دمج  يتم  لن  ن��ه  اإ نقرة  اأ تقول  بينما 
ولن  احل��ل��ف،  ن��ظ��م��ة  اأ يف  املنظومة 

تهديد. اأي  ت�سكل 
ق/د

بالت�رصيحات  اأ���س��وات  ع��دة  احتفت 
رئي�س  بها  اأدىل  التي  اال�ستثنائية 
االأ�سبق  ال�سعودية  اال�ستخبارات 
اإ�رصائيل،  عن  الفي�سل  تركي  االأم��ري 
نه  باأ ال�سعودي  االأمري  هجوم  وو�سف 
املحلل  وو�سف  يذر”.   ومل  يبق  “مل 
والكاتب  واال�سرتاتيجي  ال�سيا�سي 
التواتي  علي  “عكاظ”،  �سحيفة  يف 
اال�ستخبارات  رئي�س  هجوم  القر�سي، 
اإ�رصائيل،  على  االأ�سبق  ال�سعودية 
نه  باأ  ،2020 املنامة  حوار  هام�س  على 
القر�سي  واأ�ساف  يذر”.  ومل  يبق  “مل 
ا�ستعمارية  “قوة  قائال:  تعليقه  يف 
الفل�سطينيني،  اأر�س  تغت�سب  غربية 
ن��ه  اأ واالأك��ي��د  يعقب  ���رصائ��ي��ل��ي  واالإ
االأكادميي  وراأى  يح�رص”.  مل  نه  اأ متنى 
الدخيل  خالد  ال�سعودي  وال�سحفي 
املنا�سبة  هذه  يف  الفي�سل  تركي  اأن 
امللك  وال���ده  ال��راح��ل��ني  موقف  “ردد 
ما  وا�سفا  �سعود”،  واأخ��ي��ه  في�سل، 
يف  اإ�رصائيل  عن  حق  ب�”كلمة  قاله 
اإ�رصائيلي”.  وفد  بح�سور  املنامة  متر  موؤ
ال�سيا�سي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب  م���ا  اأ

اإىل  فلفت  الزعاترة،  يا�رص  الفل�سطيني 
و�سفه  يف  الفي�سل  تركي  موقف  اأن 
ا�ستعمارية  “قوة  ن��ه��ا  ب��اأ ���رصائ��ي��ل  اإ
بخا�سة  ���س��ادة  االإ ي�ستحق  غربية”، 
املحامي  و�سف  كما  التوقيت.  هذا  يف 
االأيوبي  زي��د  الفل�سطيني  والكاتب 
“خري  ن��ه  ب��اأ الفي�سل  ت��رك��ي  م���ري  االأ

وعروبتها”. فل�سطني  عن  مدافع 
املخ�رصم،  ال�سعودي  م���ري  االأ وك��ان 
ال�سعودية  اال�ستخبارات  ورئي�س 
�سد  قويا  هجوما  �سن  ق��د  ال�سابق 
املنامة  ب��ح��وار  جل�سة  يف  ���رصائ��ي��ل  اإ
اإ�رصائيل  اأن  على  فيها  �سدد   ،2020
�سغرية  دولة  نها  اأ على  نف�سها  تقدم 
بقتلة  حماطة  وجودي  تهديد  من  تعاين 
الق�ساء  يف  يرغبون  للدماء  متعط�سني 
قامة  اإ يف  رغبتها  عن  وتتحدث  عليها، 
وزير  ورد  الريا�س.  مع  ودية  عالقات 
اإ�سكنازي  غابي  االإ�رصائيلي  اخلارجية 
تركي  ت�رصيح  يف  ورد  م��ا  بو�سف 
كاذبة”،  “اتهامات  نها  باأ الفي�سل 
قائال  “تويرت”  يف  ح�سابه  على  وعلق 
روح  تعك�س  “ال  الفي�سل  اتهامات  اإن 

بدورها  املنطقة”.  بها  متر  التي  التغيري 
 The Times Of“ �سحيفة  ن�رصت 
الت�رصيحات  ع��ن  تقريرا   ”Israel
اال�ستخبارات  رئي�س  بها  اأدىل  التي 
تركي  م���ري  االأ ���س��ب��ق  االأ ال�����س��ع��ودي��ة 
فيها.  ورد  م��ا  ه��م  اأ م��ربزا  الفي�سل، 
اأن  االإ�رصائيلية  ال�سحيفة  وذك��رت 
من  “تغتال  اإ�رصائيل  اإن  قال  الفي�سل 
الف�سل  “جدار  ببناء  قامت  وقد  تريد” 
احلقوق  منح  وترف�س  العن�رصي”، 
اليهود.  وغ��ري  ملواطنيها  املت�ساوية 
الفي�سل  تركي  ال�سحيفة  وو�سفت 
وم�����س��وؤول  ���س��ع��ودي  “اأمري  ن��ه  ب��اأ
اإىل  م�سرية  �سابق”،  كبري  حكومي 
الذعة  انتقادات  االأح��د  يوم  وجه  ن��ه  اأ
حمتلة  دولة  نها  باأ وو�سفها  الإ�رصائيل، 
العن�رصي.  الف�سل  مت��ار���س  عدائية 
نه  باأ اأي�سا  الفي�سل  تركي  وعّرفت 
“الأكرث  ال�سعودية  اال�ستخبارات  قاد 
�سفري  من�سب  و�سغل  عقدين  م��ن 
واململكة  املتحدة  الواليات  يف  اململكة 
ي�سغل  ال  نه  اأ من  الرغم  وعلى  املتحدة. 
ينظر  نه  اأ اإال  ر�سمي،  من�سب  اأي  حاليا 

موقف  يعك�س  ن��ه  اأ على  موقفه  اإىل 
تركي  ع��ن  ونقلت  �سلمان”.  امل��ل��ك 
“ال�سالم  اأن  على  ت�سديده  الفي�سل 
دولة  قيام  حتى  املنال  بعيد  �سيظل 
ولفتت   .”1967 حدود  على  فل�سطينية 
نقا�س  حلقة  يف  قال  الفي�سل  اأن  اإىل 
اخلارجية  وزي��ر  ح�رصها  البحرين  يف 
“اعتقلت  اأ�سكنازي:  غابي  االإ�رصائيلي 
من  االآالف  االإ�رصائيلية  احلكومات 
ت�ستعمرها  التي  االأرا���س��ي  �سكان 
حتت  اعتقال  مع�سكرات  يف  و�سجنتهم 
�سغارا   – االأمنية  االتهامات  ب�سط  اأ
هناك  يتعفنون  ورجاال  ن�ساء  وكبارا، 
و�سفه  واأوردت  عدالة”.  اأو  حقوق  بال 
املنازل  “يهدمون  نهم  باأ االإ�رصائيليني 
يريدون.  من  ويغتالون  لهم  يحلو  كما 
االإ�رصائيلي  الكني�ست  قر  اأ ذلك،  ومع 
االإ�رصائيلية  املواطنة  يعرف  قانونا 
ويرف�س  ح�رصا،  يهودية  نها  اأ على 
اإ�رصائيل  يف  اليهود  غري  ال�سكان  منح 
اأي  القانون.  مبوجب  مت�ساوية  حقوقا 

هذه؟”. الدميقراطية  من  نوع 
ق/د

ك�����س��ف ان��ت��وين ب��ل��ي��ن��ك��ن، وزي��ر 
ادارة  يف  القادم  االأمريكي  اخلارجية 
جو  املنتخب  االم��ري��ك��ي  الرئي�س 
حلل  يته  روؤ حول  بايدن  ية  روؤ بايدن 
االإ�رصائيلي  الفل�سطيني  ال�رصاع 

االأمريكية. االإ�رصائيلية  والعالقات 
يف  م�ساركته  خ��الل  بلينكن  وق��ال 
الدميوقراطية  “الغالبية  ملنظمة  موؤمتر 
منظمة  وه��ي  اإ�رصائيل”  اج��ل  م��ن 
ال��دمي��ق��راط��ي عرب  ل��ل��ح��زب  ت��اب��ع��ة 
ال��ت��زام  ب��اي��دن  “لدى  ان  ال����زوم 
�رصيكا  وكان  اإ�رصائيل  الأمن  عميق 
���س��اء  روؤ ك��ل  م��ع  االت�����س��االت  يف 
���رصائ��ي��ل��ي��ة م��ن ف��رتة  احل��ك��وم��ة االإ
ال��دوام  على  و�سارك  مائري،  غولدا 

على  ث��ري  ت��اأ ل��ه  م��و���س��وع  ك��ل  يف 
ان  على  بلينكن  و�سدد  اإ�رصائيل”. 
ويوؤمن  الدولتني  حل  يد  يوؤ بايدن 
ال��وح��ي��دة  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي  ه���ذه  ان 
كدولة  اإ�رصائيل  م�ستقبل  ل�سمان 
اإىل  م��ن��ة،  واآ دمي��ق��راط��ي��ة  ي��ه��ودي��ة، 
امل�رصوعة  التطلعات  حتقيق  جانب 
واأ�ساف:”كرئي�س،  للفل�سطينيني. 
على  ويعمق  �سيحافظ  بايدن  جو 
واالإ�ستخباراتي  الع�سكري  التعاون 
التفوق  و�سي�سمن  الدولتني  ب��ني 
و�سيطالب  االإ�رصائيلي،  الع�سكري 
اتخاذ  عدم  والفل�سطينيني  اإ�رصائيل 
حلل  ال��ع��ودة  متنع  اأح��ادي��ة  خ��ط��وات 
لل�سلطة  الدعم  و�سيجدد  الدولتني، 

القن�سلية  و�سيفتح  الفل�سطينية، 
ال�رصقية،  القد�س  يف  االأمريكية 
ن�سانية  اإ م�ساعدات  بتقدمي  و�سيقوم 
مبوجب  للفل�سطينيني  واقت�سادية 
واأ���س��اف  فور�س”.  تايلور  ق��ان��ون 

تتوقف  ان  على  �سي�رص  “بايدن  ان 
التحري�س  عن  الفل�سطينية  ال�سلطة 
يف  ودائ��م��ا  واح��دة  م��رة  و�سيعرتف 

اإ�رصائيل”. يف  يهودية  دولة  واقع 
ق/د

بعد و�سفه دولة الحتالل بقوة ا�ستعمارية 

احتفاء وا�سع بهجوم الفي�سل ال�ستثنائي على اإ�سرائيل و�سحيفة عربية تعتربها 
“ُمريبة”

موؤيد وداعم لأمن الحتالل وحل الدولتني طريقه الوحيد لل�سالم

بايدن يك�سف عن روؤيته احلقيقية لل�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي

اخلارجية الإيرانية ردا على ال�سعودية والبحرين: 

يجب على هذه الدول اأن تعي مكانتها 
واأن تتحدث وفًقا لقدراتها واأن ينهوا 

�سفك الدماء

يوؤكد رف�سه العرتاف مبخططات حب�ص بالده خلف �سواحل اأنطاليا

اأردوغان يدعو اأوروبا للتخّلي عن 
ال�سرتاتيجي”  “العمى 

 م�سدر رو�سي يوؤكد ر�سمًيا 

تنفيذ �سفقة بيع منظومة الدفاع 
اجلوي املتطورة “اإ�ص400-” لرتكيا 

ب�سكل كامل
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الكاتبة ال�ساعدة "خديجة عقبة"

احلب  عن  احلاملة  الأنثى  فيها  تبحث  ق�سرية  والكراهية" ق�سة  احلب  "بني 
ال�سائع وعن حلقة الأمل املفقودة 

اأ . خل�سر . بن يو�سف
---------------- 

وع���ن ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا يف 
يف  يها  راأ وحول  موهبتها،  �سقل  �سبيل 
ب�سورة  ة  امل��راأ تقيد  قد  التي  االأ�سباب 
ع��ام��ة، حت��دث��ت خ��دي��ج��ة ب��ك��ل ���رصاح��ة 
زال��ت  وم��ا  واجهتني  احل��ال  "بطبيعة 
على   - يها  راأ ح�سب   – ن��ه  الأ تواجهني 
وم�ستقال  ح��را  كيانا  تكون  اأن  ة  امل���راأ
جناحها،  فكرة  ترعبه  جمتمع  يف  خا�سة 
واجهت  مهما  والطموح  االأمل  تفقد  اّل  واأ
اأن  عليها  كما  و�سعوبات،  انتقادات  من 
واإ�رصار  وعزمية  قوة  اإىل  االنتقاد  حتّول 
�سيفتنا  تخف  ومل  هذا  االأهداف،  لتحقيق 
�ستكون؟  فماذا  كاتبة  تكن  مل  ما  هوايتها 
هوايتها  اأن  ة  جراأ وبكل  تردد  دون  فاأجابت 
ذا  واإ االأوىل  بالدرجة  واملطالعة  القراءة 
ممثلة،  لتكون  كانت  فقد  كذلك،  تكن  مل 
الفنية  واأعمالها  دبية  االأ نتاجاتها  اإ عن  اأما 
دار  عن  ال�سادر  اأعمالها  اآخر  وخا�سة 
"بني  عنوان  حتت  والتوزيع  للن�رص  �ساجد 

لدّي  حمدثتنا  قالت  والكراهية"،  احلب 
بعنوان  ق�سرية  ق�سة  دب��ي��ني،  اأ عملني 
بعنوان  والثانية  والنار  اجلنة  بني  ن�سمة 
التعاي�س  جت�سد  والكراهية"  احلب  "بني 
يف  ال�سعبة  الزوجية  احلياة  مع  والتكيف 
وقبول،  توافق  دون  احلياة  �رصيك  اختيار 
دون  وال��ف��ر���س  والتعنيف  ب��اجل��رب  ب��ل 
واالأحا�سي�س،  العاطفية  للم�ساعر  مراعاة 
بالتعنيف،  تزوجت  فتاة  ق�سة  تروي  وهي 
اجلديدة  حياتها  مع  تاأقلمت  م��دة  وبعد 
الذي  الكبري  الكره  رغم  زوجها  واأحبت 
اختيارها  ح�سب  فهي  ل��ه،  تكنه  كانت 
من  نوعا  فيه  راأت  قد  عملها  لعنوان 
كل  اأع��م��اق  ي�سكن  ال��ذي  االأمل  االأمل.. 
ن��ف�����س ���س��اع��ت ب��ني ���س��ت��ات اأح��الم��ه��ا 
رحيلها  واإ�رصاقها،  انك�سارها  واأوهامها، 
يف  حتمله  ما  وكل  اأعماقها،  اأعماق  يف 
وع��ذاب  وف���راق  واأمل  اأم��ل  م��ن  جوفها 
ومعتقدات…  واأفكار  واآمال  وطموحات 

واأحا�سي�س.  م�ساعر  من  وكذلك 
واالأجيال  ال�حايل  للجيل  ر�سالتها  وعن 

اأن  ال�سَّ يف  ال�ُم�ساَركة  ب�ساأن  القادمة 
ب�سدق  خديجة  املبدعة  حتدثت   ، ال��ع��امِّ
عزمية  لديهم  تكون  اأن  اأمتنى  واأ�سافت: 
االأهداف  حتقيق  على  كبري  واإ�رصار  قوية 
القراءة  تكون  واأن  الطموحات،  وبلوغ 
ليهم،  اإ بالن�سبة  حياة  م�رصوع  والكتابة 
ليهم  اإ بالن�سبة  ومنجاة  جناة  طوق  فهي 
فاقها  واآ طموحاتها  عن  م��ا  اأ احلياة،  يف 
ال�ساعدة،  الكاتبة  �رصحت  امل�ستقبلية 
كل  بعد  اأ�سع  اأن  هو  ليه  اإ اأهدف  ما  كل 
�سطرا  �سطر  كل  بعد  و  اآخر،  هدفا  هدف 
كتبا  ل��ف  وؤ اأ اأن  الوحيد  فطموحي  اآخ��ر، 
هذا  يظل  واأن  غ��ريي،  بها  نفع  اأ اأخ��رى 
مهما  يتوقف  ال  �سّياال  متدفقا  القلم 
العهدة  له  اأجدد  حربه  نفد  ومهما  انك�رص، 
طموحاته  ومملكة  اأحالمه  دول��ة  لتبقى 
الياأ�س  جيو�س  تهزمها  ال  قائمة.  دوم��ا 
اأي  حتت  اأمل  م�ستعمرات  حتطمها  وال   ..
�ستبقى  فالكتابة  الظروف،  من  طائلة 
�سبيل  يف  وو�سيلتي  الوحيد،  ملجئي 

. حقها  واإعطائها  الكلمة  اإحياء 

فيها  التي وجدت  للكتابة  وقلمها  نف�سها  �سخرت  التي  ميزاب غرداية  بني  ”خديجة عقبة” ابنة  الواعدة  الكاتبة  اإنها  الإبداعية،  الكتابة  معنا جتربة جديدة يف عامل  اليوم  تطل 
قالت �سيفتنا  كما   ،” والكراهية  “بني احلب  كتابها  لتفا�سيل  ”التحرير” اأين تطرقت  ال�سابة يف هذا احلوار اخلا�ص جلريدة  املوهبة  القارئ يف كل مكان هذه  �سيكت�سف  ولهذا  �سالتها، 

من  اأردنا  ولهذا  انك�سر”،  مهما  يتوقف  ناب�سا ل  �سّيال حيا  �سيظل  قلمها  واأن  واإعطائها حقها،  الكلمة  اإحياء  �سبيل  وو�سيلتها يف  الوحيد،  ملجاأها  �ستبقى  الكتابة  اأن  معر�ص حديثها   يف 
اإرادة هوؤلء يف تقدمي  اأنف�سهم يف ال�سنوات الأخرية وطنيا وعربيا، وهي ب�سرى خري تدل على  اأبرز املبدعني ال�سباب الذين فر�سوا   اللقاء ال�سيق التعرف عن قرب على  خالل هذا 

باحلياة. املفعم  اجلزائري  لالأدب  حقيقية  اإ�سافة 

اأ���س��در ال��ك��ات��ب االإع���الم���ي ب��وع��الم 
يف  نوار  "اأ جديدا  كتابا  موؤخرا،  رم�ساين 
عن  ثقايف  حمجور  دفرت  من  كورونا،  ليل 
الكاتب  ويعترب  ب��االأردن.  "�سمة"  دار 
ورمبا  عربيا  الوحيد  ال�سحفي  نف�سه 
كورونا  عن  بكتاب  خرج  ال��ذي  عامليا، 
يف  حمجور  وهو  ثقافية،  نظر  وجهة  من 
الكاتب  عرّب  باري�س،  بالعا�سمة  بيته 
على  منتوجه  ي��رى  وه��و  �سعادته  ع��ن 
الكتابة  يف  جتربته  اأن  مو�سحا  الورق، 
غري  طابعا  املرة  هذه  اكت�ست  ال�سحفية 
يف  حمجورا  يوميا  ير�سد  وهو  م�سبوق، 
كورونا،  عز  يف  املعمورة  ب�رص  ككل  بيته 
نف�سيا.  الوباء  تداعيات  مقاومة  كيفيات 
الكاتب  ه��ذا  ي��رى  ال��وق��ت  نف�س  ويف 
نف�سها  هي  املتاعب  مهنة  اأن  ال�سحفي 
باأن  يوؤمن  الذي  نظر  يف  ال�سعادة  مهنة 
من  تولد  حم��دودة،  غري  �سعادة  الكتابة 
وج�سدية.  وذهنية  نف�سية  معاناة  رحم 
�ستاذ  االأ قول  الكتاب  مقدمة  يف  وجاء 
واأجهدت  ك�سحفي،  "تعبت  رم�ساين: 
ع�رصات  م��دار  على  نهار  ليل  نف�سي 
�سعدت  لكنني  وال�����س��اع��ات،  ي���ام  االأ
كل  واأر�سد  اأطارد  نا  واأ ك�سحفي  اأي�سا 
اأ�سحت  التي  الثقافية،  التعابري  ن��واع  اأ
يغزو  ال  فريو�س  ملواجهة  حيوية  حاجة 
العقل  اأي�سا  بل  فح�سب،  والرئة  ال�سدر 
فكرية  ل�سالمة  كم�سدرين  والقلب 
ُيعد  الكتاب  هذا  ووجدانية".  ونف�سية 
ال�سقاء  م��ن  مثالية  ملعاي�سة  من��وذج��ا 
وبني  والراحة،  التعب  وبني  وال�سعادة، 
واالأمل،  االأمل  وبني  والتفاوؤل،  م  الت�ساوؤ
بني  واأخ��ريا  والتحدي،  اخل�سوع  وب��ني 

اأبهى  يف  واجلمال  والقبح  واحلياة،  املوت 
الفكرية  والتعابري  واحللل  التجليات 
ويجد  ال��ب��دي��ع��ة.  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
مناذج  كوكتيل  الكتاب  هذا  يف  القارئ 
مقاالت  عرب  املذكورة،  املتناق�سات  كل 
ثالثة"،  "�سفة  موقع  يف  بع�سها  ن�رصت 
للكتاب  خ�سي�سا  املوؤلف  كتبها  واأخرى 
ومتجددة،  جديدة  ع��ربة  اأ�سحى  ال��ذي 
يف  ���رصوري��ة  حاجة  الثقافة  اأن  تثبت 
ال�����س��واء،  على  وال��ف��رج  ال�����س��دة  زم��ن 
اأن  ميكن  باري�س،  مثل  مدينة  ووحدها 
ل�سحة  تاأكيدا  ن��ور؛  اإىل  الظالم  حت��ّول 

الكبري. الثقايف  تاريخها 
ال��ك��ت��اب احل��اف��ل ب��ح��ق��ائ��ق وم��واق��ف 
دبية،  واأ فكرية  واآراء  فنية  وممار�سات 
العا�سمة  يف  ك��ورون��ا  ل��زم��ن  اأع��ط��ت 
ت�ساعد  ح�سارية،  رم��زي��ة  الفرن�سية 
للق�ساء  الثقافة  وا�ستثمار  توفري  يف 
والقبح  اجلهل  غر�ست  فريو�سات  على 
زالت  ما  بلدان  يف  الروحيني  والقحط 
املعرفة  وت���زرع  ال��رك��ب،  ع��ن  متخلفة 
اأبطال  زرعها  كما  وال�سعادة  واجلمال 
الكاتب  وقّدم  كورونا.  زمن  يف  الثقافة 
اإط���الل���ة ع��ل��ى خ���رية م��ا ق��ي��ل وي��ق��ال 
وكحاجة  جلي�س،  كخري  الكتاب  ع��ن 
واملتوازن  ال�سوي  ن�سان  لالإ �رصورية 
حتول  حال  يف  خا�سة  احل��االت،  كل  يف 
اجلميع.  ي��ه��زم  واق��ع  م��ر  اأ اإىل  ال��ع��زل��ة 
املثقفني  بع�س  م��واق��ف  وا�ستعر�س 
بيفو  برنار  منهم  الكبار،  واالإعالميني 
نتمنى  كنا  كم  ه،  "اآ مغردا:  كتب  ال��ذي 
املفرو�س  ال�سحي  احلجر  باأن  ن�سمع  اأن 
اإىل  املواطنني  دفع  قد  كورونا،  ب�سبب 

روحية  موؤونة  ل�سمان  املكتبات  غزو 
طويلة". ملدة 

"اأكتوليتي"  موقع  اإىل  الكاتب  وع��اد 
الكتاب  اأن  اأكد  الذي  دبية(،  االأ )االأحداث 
يف  خ��ا���س��ة  ع��الج��ي��ة  ه��م��ي��ة  اأ يكت�سي 
مثل  امل�سبوقة  غري  الع�سيبة  الظروف 
الهلع،  يثري  ال��ذي  كورونا  وب��اء  ظ��رف 
يف  ويت�سبب  امل���زاج،  ويعّكر  ويف�سد 
وا�ستند  االأرق.  ويف  الذهني  الت�ستت 
ليه،  اإ راح  ما  تاأكيد  يف  ال�سهري  املوقع 
املحلالن   2013 عام  بها  قام  درا�سة  اإىل 
ميانويال  واإ كيد  كومري  دافيد  النف�سيان 
للبحث  اجل��دي��د  امل��ع��ه��د  يف  كا�ستانو 
قراءة  اأن  اإىل  االثنان  وخل�س  االجتماعي. 
القراء  متكن  اخليالية  الكتابات  نواع  اأ كل 
ونف�سية  اجتماعية  حاالت  معاي�سة  من 
يف  ال��دخ��ول  خ��الل  م��ن  م�سبوقة،  غ��ري 
���س��ي��اق��ات ع���وامل م��ع��ق��دة وجم��ه��ول��ة، 
جديدة.  وجودية  حقائق  مبعانقة  ت�سمح 
على  االإيجابي  الرواية  دور  يربز  كما 
اأمريكية  درا�سة  اإىل  ا�ستنادا  ال��ق��راء؛ 
قراءة  اإن  تقول  االأوىل،  من  اأقدم  اأخرى 
والغط�س  باالنغما�س  ت�سمح  الكتب 
لعالقات  توؤ�س�س  خيالية  ع���وامل  يف 
يربط  كان  ما  تتجاوز  جديدة،  اجتماعية 
يف  وواقعيا  ونف�سيا  اجتماعيا  القارئ 
لفرتات  ول��و  اخلاطر  يريح  ه��دوء  كنف 
اإن  القول  ميكن  املح�سلة  ويف  ع��اب��رة. 
الذي  االجتماعي  التباعد  تعّو�س  القراءة 
على  املفرو�سة  العزلة  حياة  تفر�سه 
كورونا  وباء  فريو�س  �رص  التقاء  اجلميع، 
ال��ق��راءة  وع��امل  الآخ��ري��ن.  نقله  ول��ع��دم 
ربط  من  ال�سحي  املحجور  ميّكن  وحده 

كّتاب  مع  وعاطفية  اجتماعية  عالقات 
واإىل  رفقاء  اإىل  يتحولون  و�سخ�سيات، 
من  احل��د  يف  ي�ساهمون  ج��دد،  اأ�سدقاء 
دون  يحول  قاهر،  ظرف  عن  الناجت  الكبت 

واالأحباب. واالأقارب  االأهل  لقاء 
العربية للثقافة  والرتويج  كورونا 

الكّتاب  برز  اأ ن�رصه  ما  الكاتب  ا�ستعر�س 
بع�س  خرجت  وكيف  كورونا،  زمن  يف 
االأدراج،  من  دبية  االأ واالأعمال  الروائع 
بقراءة  �سغوفا  �سخ�سيا  هو  كان  وكيف 
والعاملية،  والعربية  اجلزائرية  االأعمال 
منا�سبة  الفرتة  ه��ذه  تكون  اأن  متمنيا 
والعربية  اجل��زائ��ري��ة  للثقافة  للرتويج 
مقرتحا،  االأخرى،  ال�سفة  يف  حدث  كما 
�سار  اأ كما  وليلة".  ليلة  "األف  مثال، 
ميكن  "ال  قال:  �سيخ  بن  الراحل  اأن  اإىل 
وليلة"  ليلة  "األف  عربة  ومتثل  ا�ستيعاب 
قرنني  منذ  االأدب  حمبو  يعرفها  التي 
االأ�سلوب،  روعة  خالل  من  االأقل،  على 
وامل�سوقة،  املثرية  الق�س�س  بوا�سطة  وال 
حتى  االأوىل  الليلة  من  قراءتها  و"يجب 

للموت. �سهرزاد  مقاومة  لفهم  االأخرية 
ول�����وال ���س��م��وده��ا وج���ل���ده���ا وق���وة 
الغنية  غري  الرواية  اأخذت  ملا  �سخ�سيتها 
الزخم  كل  �سيغها،  بتكرار  واململة  لغويا 
احلكايات  باأ�سلوب  يف�رص  الذي  االأدبي 
امللك  ن�����س��ت  اأ ال��ت��ي  البديعة،  الليلية 
�سهرزاد  ���س  راأ قطع  م�رصوع  �سهريار 

وم". مل�سوؤ ا
"األف  ميكال:  ن��دري  اأ قال  جهته،  ومن 
من  ت�سوره  ميكن  ما  كل  متثل  وليلة"  ليلة 
املرعب  اخليال  بني  يرتاوح  م�ستحيل  اأدب 
عن  متحدثا  وي�ستطرد  اخلام".  والواقع 

اإىل  كاتبها  اجلميع  يجهل  التي  الرواية 
تفلت  التي  الوحيدة  الرواية  نها  "اإ يومنا: 
اأ�سكال  كل  فيها  وظفت  نها  الأ للت�سنيف؛ 
التاريخية  وامللحمة  كال�سعر  االأدب 
وال���رواي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ي��وم��ي��ات 
واحل��ك��اي��ة ال�����س��ه��وان��ي��ة واالأخ��الق��ي��ة 
الذاتي  اخليال  وحتى  والنكتة،  والرحلة 
فيها  �سمع  التي   ،602 الليلة  ميز  الذي 
حكايتها  �سهرزاد،  ل�سان  على  �سهريار 
التي  التجارب  بني  ومن  ال�سخ�سية". 
كارتوزو  املمثل  جتربة  الكاتب  �رصدها 
يف  �رصفته  م��ن  املو�سيقى  ب��ث  بفكرة 
يف  ي�سكنه  ال��ذي  ب��رن��ار  �سان  ���س��ارع 
بهدف  لباري�س؛  ع�رص  احلادية  ال��دائ��رة 
جريانه  على  والتنفي�س  البهجة  اإدخ��ال 
اإطالق  مثله. كما مل يرتدد يف  املحجورين 
ب�سوته  �رصفته  م��ن  ثقافية  م�سابقة 
تعّودوا  الذين  اجل��ريان  داعيا  اجلهوري، 
اإىل  بيوتهم،  �رصفات  اإىل  اخل��روج  على 
�ستى  يف  متتحنهم  م�سابقة  يف  امل�ساركة 
والعلمية  والفنية  املعرفية  امل��ج��االت 
ثقافتهم  يعّمق  ال��ذي  م��ر  االأ والتقنية؛ 
حماربة  من  وميّكنهم  وي�سّليهم،  العامة، 
يف  البقاء  على  اأجربتهم  التي  اجلائحة، 
الفريو�س.  ع��دوى  م��ن  خ��وف��ا  البيوت 
ب���رز ال��ك��ات��ب ت��زاي��د ت��واف��د ال���زوار  واأ
وا�ستمتاعهم  املتاحف،  على  افرتا�سيا 
وغريها.  الت�سكيلية،  االأعمال  ب�رصوح 
قائال:  امل�سوؤولني  الأحد  بت�رصيح  وختم 
بقراءة  احلجر  خ��الل  الثقافة  "ت�سمح 
الكثرية،  ال�سلبية  تداعياته  ظل  يف  العامل 
باأن  لنا  ت�سمح  كما  اأكرث،  ذواتنا  ومبعرفة 

باإيجابية". جماعيا  املحنة  نعي�س 

احلجر ال�سحي خّلف ثورة ثقافية �ساملة

رم�ساين كورونا" لبوعالم  ليل  يف  "اأنوار 
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مكتب الأ�ستاذ: بامون عبد الرحمان حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غرداية
�سارع اجلزائر غرداية الهاتف: 029.28.52.92

اإعالن عن بيع مناب قا�سر يف عقار باملزاد العلني
املواد 789-783 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

-بطلب من ال�سيدة: عبد الرحمان �سفية بنت جابر ب�سفتها الولية ال�سرعية على اإبنيها القا�سرين: دادي اوعي�سى مامة خوخة بنت عبد الوهاب 
23/02/2020 رقم:  ودادي اوعي�سى احلاج حممد بن عبد الوهاب.- بناء على الأمر ال�سادر عن ال�سيد: رئي�ص حمكمة غرداية بتاريخ: 
الرتتيب 58/20 املت�سمن رخ�سة بالت�سرف يف اأموال قا�سر.-�سيتم بيع باملزاد العلني ملناب القا�سرتني املتمثل يف: واحد وخم�سون جزء من 
ت�سعمائة و�ستون جزء )51/960( يف عقار عبارة عن حمل جتاري يعلوه م�سكن به غرفة + مرحا�ص وطابق ثاين به خمزن وطابق ثالث به �سطح 
الكائن ب�ساحة الأندل�ص بلدية غرداية م�ساحته ت�سعة واأربعون مرت مربع )49 م2( الق�سم 101 جمموعة امللكية رقم: 140 . وذلك يوم: 
21/12/2020على ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف نهار)11:30( بقاعة اجلل�سات ملحكمة غرداية الأق�سام املدنية .�سروط البيع: - ت�ستقبل 
املزايدات على اأ�سا�ص �سعر اإفتتاحي قدره: )450.000،00 دج( – ف�سال عن ال�سروط الواردة بدفرت ال�سروط فاإن الرا�سي عليه املزاد يدفع 
حال اإنعقاد اجلل�سة خم�ص الثمن وامل�ساريف والر�سوم على اأن يدفع املبلغ املتبقى يف اأجل اأق�ساه ثمانية )08( اأيام .- وملزيد من املعلومات اأو 

لالطالع على دفرت ال�سروط يرجى الإت�سال بكتابة �سبط حمكمة غرداية اأو مبكتب املح�سر الق�سائي املذكور اأعاله.
املح�سر الق�سائي 

ح�سوريا:  ابتدائيا  علنيا،  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  -حكمت  
احلكم  اإفــراغ  املو�سوع:  يف  �سكال.  اخلربة  بعد  الرجوع  دعوى  قبول  ال�سكل:  يف 
رقم:  فهر�ص   2020-07-28 يف  املنيعة   ملحكمة  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سم  عن  ال�سادر 
20/00714، و امل�سادقة على تقرير اخلربة  املنجز من طرف الدكتور خطارة نور 
الدين املخت�ص يف الأمرا�ص العقلية  املودع باأمانة �سبط املحكمة بتاريخ : -2020

2020/49، ومن ثمة احلكم باحلجر  2020/48 فهر�ص رقم  11-08 حتت رقم  
على املرجع �سده بن عومر م�سطفى املولود بتاريخ 13-06-1987  باملنيعة  ابن 
املرحومني: بن عومر ال�سيخ و بلقا�سمي فاطنة،  وتعيني املرجع ابن عمه  مقدما عليه 
من تاريخ النطق اإىل  غاية زوال اأ�سباب احلجر اأو �سدور حكم خمالف وذلك لت�سيري 
�سوؤونه  والقيام مكانه بت�سرفاته املالية مع التاأ�سري على هام�ص �سهادة ميالد املعني 
يف �سجالت احلالة املدنية ب�سعي من النيابة العامة. الأمر بن�سر احلكم احلايل بو�سيلة 
اإعالم وطنية مكتوبة على نفقة املرجع. اإلزام املرجع املقدم اإيداع تقرير دوري كل 
ثالثة اأ�سهر عن اإدارة اأموال  املحجور عليه باأمانة �سبط املحكمة ابتداء من تاريخ 
�سريورة هذا احلكم نهائيا، مع اإبالغ املحكمة عن كل  تغيري ملكان الإقامة. حتميل 
املرجع امل�ساريف الق�سائية املقدرة باأربعمائة وخم�سون دينار جزائري )450دج(. 

وحتى ل يجهل  اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون 

حكـــــــــــــــــــم 

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا اإبتدائيا ح�سوريا : - يف ال�سكل: قبول الرتجيع- يف املو�سوع: اإفراغ احلكم الآمر بتعيني خبري ال�سادر 
عن حمكمة احلال بتاريخ :28/09/2020 حتت فهر�ص رقم: 294/2020 ومبوجبه اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري الكموته ن�سرية واملودع تقريره 
باأمانة �سبط املحكمة بتاريخ: 08/10/2020 حتت رقم اإيداع: 37/2020 و عليه احلجر على املرجع �سدها خ�سري وئام بنت عبد القادر، املولودة بتاريخ 
20/04/2001 الرباح وتعيني املرجع خ�سري عبد القادر بن ب�سري مقدما عليها لرعايتها وت�سيري �سوؤونها ومتثيلها اأمام خمتلف الهيئات الإدارية و الق�سائية 
مبا ي�سمح به القانون والأمر بن�سر هذا احلكم يف جريدة وطنية يومية لالإعالم مع الأمر بالتاأ�سري بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�ص �سهادة ميالد املرجع 
�سدها لالإ�سهار مع حتميل املرجع امل�ساريف الق�سائية  مبا يف ذلك م�ساريف اخلربة ، بذا �سدر احلكم واأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور 

اأعاله ول�سحته اأم�سيناه نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: غرداية   

املقاطعة الإدارية باملنيعة 
دائرة: املن�سورة  

بلدية: حا�سي لفحل
الرقم:03/ 2020

و�سل اإ�سهار خا�ص بتاأ�سي�ص جمعية حملية  
امل�سماة: جمعية الإح�سان للمعاقني بحا�سي الفحل املودعة بتاريخ: 2020/02/16 رئي�ص اجلمعية: بن حمادي الدين بن بوبكر املولود بتاريخ: 

. الفحل  حا�سي  قيالل  بحي  الدين  حمادي  بن  ال�سيد:  منزل  مقرها:  الكائن  غرداية    1966/06/20

ابتدائيا  علنيا،  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  -حكمت  
يف  اخلربة.  بعد  الدعوى  يف  ال�سري  اإعــادة  قبول  ال�سكل:  يف  ح�سوريا: 
املو�سوع: اإفراغا للحكم ال�سادر عن حمكمة احلال  بتاريخ: -2020-03
10 حتت رقم فهر�ص: 20/19،  باعتماد اخلربة الطبية املنجزة من طرف  
اخلبري الدكتور خطارة نور الدين املخت�ص يف الأمرا�ص العقلية والنف�سية 
و  املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ : 08-11-2020 حتت رقم 
فهر�ص  64/20 ، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع  احلجر على املدعى عليه دملة 
12-02-1982  باملنيعة  لأبيه حمو، واأمه  عبد الكرمي  املولود بتاريخ 
بن �سهرة حمجوبة،  وتعيني املدعي دملة عبد القادر  مقدما عليه لرعايته 
88 من قانون الأ�سرة، و الأمر  والقيام ب�سوؤونه  مع مراعاة اأحكام املادة 
بن�سر هذا احلكم  باجلرائد اليومية الوطنية  ب�سعي من املقدم وعلى نفقته 
هام�ص  على  احلكم  بهذا  بالتاأ�سري  املدنية  احلالة  �سابط  اأمر  مع  لالإعالم، 
�سهادة ميالد املعني، مع  حتميل املدعي  بامل�ساريف الق�سائية الثابت منها 
الر�سوم الق�سائية املقدرة  بـ450دج  وحتى ل يجهل  اإثباتا ملا تقدم حررنا 

هذا املح�سر طبقا للقانون 

مكتب الأ�ستاذ: بامون عبد الرحمان حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غردايةحكـــــــــــــــــــم 
�سارع اجلزائر غرداية الهاتف: 029.28.52.92

اإعالن عن بيع مناب يف عقار باملزاد العلني
املواد 789-783 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

بناء على   - بنورة ولية غرداية.  يزقن  ببني  ال�ساكنة  بنت يحي  لطيفة  عليها: يحمد  املحجور  ب�سفته مقدم على  بن يحي  بكري  ال�سيد: يحمد  من  -بطلب 
الأمر ال�سادر عن ال�سيد: رئي�ص حمكمة غرداية بتاريخ: 03/11/2019 رقم: الرتتيب 442/19 املت�سمن رخ�سة بالت�سرف يف اأموال قا�سر. -�سيتم بيع 
باملزاد العلني ملناب املحجور عليها املتمثل يف: احلقوق العقارية امل�ساعة املقدرة بواحد وثالثون جزء من مائة واثنان وت�سعون جزء )31/192( يف )2/1( 
�سنتيمرتا مربع )14.75 م2( و�سبعني  اأربعة ع�سر مرتا مربعا وخم�سة  الإجمالية  م�ساحته  متجر  املتمثلة يف  العقارية  امللكية  ال�سياع من جميع  الن�سف على 
كائن باملكان امل�سمى مدخل �سوق للة عا�سو بني يزقن بلدية بنورة ولية غرداية يحده جملة من ال�سمال ملك بليدي عي�سى بن اإ�سماعيل، من اجلنوب: �سارع 
لو�ص، من ال�سرق: �سارع ومدخل ال�سوق، من الغرب: ملك اإبراهيم اأوعي�سى ع�سى بن عمر. وذلك يوم: 21/12/2020على ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف 
نهار)11:30( بقاعة اجلل�سات ملحكمة غرداية الأق�سام املدنية .�سروط البيع: - ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�ص �سعر اإفتتاحي قدره: )168.003،00 دج( – 
ف�سال عن ال�سروط الواردة بدفرت ال�سروط فاإن الرا�سي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�سة خم�ص الثمن وامل�ساريف والر�سوم على اأن يدفع املبلغ املتبقى يف 
اأجل اأق�ساه ثمانية )08( اأيام .- وملزيد من املعلومات اأو لالطالع على دفرت ال�سروط يرجى الإت�سال بكتابة �سبط حمكمة غرداية اأو مبكتب املح�سر الق�سائي 
املذكور اأعاله.                                                                                                                                                                                                                              املح�سر الق�سائي 

يعلن ال�سيد �سابر حمني عن �سياع ختم م�ستطيل ال�سكل مكتوب فيه : 
موؤ�س�سة الدرا�سات و اجناز املن�ساآت الكهربائية والغازية تركيب ال�سبكات واملراكز الكهربائية والهاتفية 

�ســـــــــابر حمنــــــــــي
�ص.ت رقم:39/00-2750679115

حي البليدة جامعة - الوادي 
وهو مترباأ من اأي ا�ستعمال له منذ تاريخ:02/12/2020

 اعالن عن �سيـاع ختـم   
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على  العربي  املعجم  موقع  اإىل  بالدخول  قمت 
و  "مثقف"  كلمة  عن  بحثت   ، االنرتنيت  �سبكة 
َف  ثقَّ من  مفعول  ا�سم  هو  بحثي  نتيجة  كانت 

ر يف الثقافة واملطالعة . ع ُمتبحِّ متو�سِّ
اعتربه  الذي  و   ، يل  ظهر  الذي  املعني  هو  هذا 
يف  باال�ستمرار  قمت  و  يل  بالن�سبة  ناق�سا 
بحثي املتوا�سع حتى وجدت تعليق من �سخ�س 
وهو  فقط  واح��د  �سطر  من  متكون  جمهول 
املعرفة  و  العلم  ميتلك  من  هو  "املثقف  كالتايل 
بخدمة  املعرفة  و  العلم  هذا  با�ستخدام  يقوم  و 
جمتمعه " .من هنا اأبدا فكم من اإن�سان عندنا لديه 
مل  و  احلائط،  على  معلقة  هي  و  عليا  �سهادات 
يخدم جمتمعه وال نف�سه باأي �سيء و بقى يبكي 

على حاله و يندب حظه العاثر .
قرية ريفية  اأجتول يف  اأنا  و  املرات  اأحد  اأذكر يف 
للجامع  فذهبت  ال�سالة  وق��ت  ح��ان  و  فقرية  
يف  �ساب  وج��دت  انتهائي  بعد  و  �سليت  و 
خمتلف  من  رج��ال  حوله  يجتمع  الع�رصينات 
االأعمار و معه �سفحة من جريدة يعلم االآخرين 
بخط  مكتوبة  الأن��ه��ا  عناوينها  ق���راءة  على 
يف  ال�ساب  هذا  �سورة  بقت  ،و  ووا�سح  كبري 
رغم  حقيقي  مثقف  يعترب  هو  فب�سدق  خميلتي 
هو  تعليمية  مرحلة  الأي  ال  و  به  معرفتي  عدم 
لالأ�سف جزء  و  الكثريين  اأجد  .االآن  اإليها  و�سل 
متينة  �سداقة  عالقة  بهم  تربطني  منهم  كبري 
"طن"  لديهم  و  مثقفني  باأنهم  نهار  ليل  يتباهون 
املعروفة،  ال�سخ�سيات  خمتلف  مع  ال�سور  من 
و لديهم �سوالت و جوالت متنوعة يف ندوات 
يف  اأبحرت  اأن  لكن  ،و  وجل�سات  وح���وارات 
الواقع و جتربتهم يف خدمة  اأر�س  خربتهم على 
اأقل  هو  ر�سيدهم  اأن  اأقولها  فب�رصاحة  املجتمع 

حتى من ال�سفر .

تعريف 
املثقف

ح�سني علي غالب
--------------------

ويدخل   ، املحدد  املبلغ  يدفع  زبون  كاأي 
داخله..!! يف  ما  يفرغ  لكي 

�رصير  على  مم��دة  وه��ي  ل��ي��ه��ا  اإ ينظر 
�سفاف  اأبي�س  بقما�س  ومغطاة  مت�سخ 

االأخر. اجلانب  على  ووجهها   ،
ترفع   ، الدقائق وهو واقف كالتمثال  متر 

: اأ�سابعها  وحترك  يدها 
. ت�ساء  ما  اأفعل   ، تعال  هيا   -

قطعة  فتم�سك   ، كلمة  باأي  يجيب  ال 
تبقى  ما  ت�سرت  حتى  البي�ساء  القما�س 
حيث  بوجهها  ،وتلتفت  ج�سدها  من 

: الباب 

اأنت ..؟؟  -
. نا  اأ نعم   -

..؟؟ تريد  - وماذا 
و. زبونا  ل�ست   -

: يدها  من  بحركة  كالمه  تقاطع 
. مالك  واأ�ستعيد  اأخرج   -

: بتمعن  اإليها  ينظر 
اأي �سيء . اأريد  - ال 

: مرتفع  ب�سوت  ترد 
اللعنة. عليك   ، اإذن  اأخرج   -

. اللعنة  علي  من  نا  اأ  -
واحدة  كلمة  تردد  وهي  للبكاء  ت�ستلم 

: فقط 
..كفى. ..كفى  كفى   -

ورف�ستني  به  اأحلم  الذي  احللم  كنت   -
. االآن  ال�سيطان  طريق  و�سلكت   ،

..اأرجوك. كفى   -
و�سدمتني  ب��امل��ا���س��ي  دم��رت��ن��ي   -

. مغفل  كنت  فكم   ، باحلا�رص 
فيبدا  منها  ويخرج  الغرفة  باب  يفتح 
: منخف�س  ب�سوت  يقول  ،وهو  بالبكاء 

. اأن تكوين زوجتي  اأمتنى  - كم كنت 

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�سلونا  وم�ساهماتكم  موا�سيعكم   ل�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

غمزة من عنٍي ل تنام

َغمزة مْن عنٍي ال تنام
فجٌر يقرتب من فوهة الفرِن

بل�ساٍن اأطول من �سفريِة
رهيبة ...جتّلْت مالًكا يف �سماء اللِه

 فاأق�سمْت على حمِل املتاهِة يف �سدٍر ثِقيٍل
غْمزة ال تهاُب الّنار.... وال تْك�سُف

عن حاِل املُ�ساِب
و�سالٌل ال ت�سلُكها الفرا�سات

 اإال حنَي ُيهدُد الّنهُر بالُهروِب ...
واأنا واثٌق من ُجرحي اأدو�ُس مُروج الّنهاِر

 بكعٍب خ�سبي
لتي بالُرعِب تاأكُل متّوِجي .. �سِ

ِجي... تهيُّجي... تدرُّ
 بُخروِجي عن طواعيِة االألفِة...

 الأغالط هند�سياِت القلوِب اجلائعِة

انك�ساراِتي على حباٍل من �سدى   وارِمي 
من ِبوح�ستِه الُعمِر هذا الزَّ

وهذه االأطياُف مبناقرَي حَجريٍة
 ت�سنع عمًرا للمزايداِت

وُعمًرا لقوافل الّنمِل
 فرت�سق اجلبل  حبة  تلو حبة

 لت�سكن املغارات
وهذا اأنا اأُبو االأ�سباِح

 �سيطاُن الع�سوِر
  براأ�ٍس من وحٍل ورماٍد

 ال اأِخيُف �سوى االأع�ساب
ظالم  الغابة  عن  �سيخفي  حتفي  فهل   

ال�سماء؟
 اأم �سيتيح للغرباِن �ساعة رق�ٍس

 للعقباِن حالة ق�سٍف...
ة عمٍر وللعمياِن ب�سَّ
اأكره الغمز احلارق...

 والغمز الذي يطال ُبروَد القلِب
فل�سُت �سانع فرحٍة

حني اأتغنى ب�سذاجة ال�سالطني
وال ُمدرك لقرحٍة

 حني اأغ�ُس ب�رصي
 عن خ�رِص امراأٍة....

اأ�سقطت باملياِل املُبالِغ كلَّ املَراهقنَي
باح وهي تقتِني خبَز ال�سَّ

 مٍن بقاِل  احلاَرة
غمزة تخفي �سوء الُقبوِر

لترتَك للميِت حظُه يف الُبكاِء
 حظُه يف تنهيداٍت اأخرية

يظُن  كما  عمياء  ُدميَة  لي�ست  االأفاعي  فاأم 
الّنور�ُس ال�سغرُي

الغمزة هي غمَرة ق�ٍسّ
 يف حلِق ثعباٍن

الغمزة هي �ُسعلة مْن ثلٍج
 حتت�رُص كل �سباٍح

ِة اأمام دفء عا�سٍق يحلمُ باجلنَّ
ويف م�ْسمعِه اأغنياٍت بليدة ...

اأكرُه الغمز حني ي�ُسوقني وراَء ورطٍة
ٍ لوِعي  لل�رصِّ ي �سُ  تعرِّ
فِمْن ليلِتي اأناٌم َمكُلوًما

هادة تلعثم حزيٌن  باجًلمِر ون�سُف ال�سَّ
فما اأنا كافٌر فاأاَلُم

وما اأنا مبُوؤمٍن يف ثوب نُعٍم
 يقد�ُس االأحالَم

تغامزت املولدات ليلة َمولدي
مع جدتي بف�سولها املعتاد

فاأ�سقطوا عني �ستارا من ال�ّسماء
فتغامزوا ...وتهامزوا ...

  �سّوبوا القذائف ملحكيات الطفولة
يف  حرَج  وال  بالظهوِر  بداأت  �سبي  واأنا   

تهوِري
الغمزُة َكم�سُة عنٍي

عاِع  زائغة تزرُع ال�سياَع و�سط الرُّ
 فال حتكُم �سلًحا  وال تبطُل طلًحا....

د. اأفنان القا�سم

-------------------
فعْة الأنَّ االإماراِت لَك الرِّ

فعْة �رصُت اأحتقُر الرِّ
واأُِقلُّ اال�ستب�ساْل

والأنَّ اإ�رصائيَل لَك العزْة
�رصُت اأحتقُر العزْة

لَك  اأمريكا  والأنَّ  اال�سرت�ساْل  واأُْك��رِثُ 
ال�سهامْة

�رصُت اأحتقُر ال�سهامْة
اليمِن  بعَد  ليبيا  والأنَّ  اال�ستلقاْء  واأُْكرِبُ 

لَك الكرامْة
�رصُت اأحتقُر الكرامْة

فعُة يف  الرِّ ت�ستب�سُل  اال�ستمناْء  ِغُر  واأُ�سْ
ق�سوِر حكِمْك

�سكاكنٌي  واحلوامُل  حوامْل  احل�سناواُت 
يف قلِبْك

ت�سرت�سُل العزُة يف ماخوِر ُقْد�ِسْك
الكلماُت قوافْل

والقوافُل ثعابنٌي يف َمْدِحْك
ت�ستلقي ال�سهامُة يف فرا�ِس ربِّْك

ال�سلواُت عنادْل
والعنادُل جماننٌي يف َقْدِحْك

ْك ت�ستمني الكرامُة يف بيغاَل اأمِّ
يف  باللنٌي  والقنابُل  قنابْل  القبالُت 
روٌث  وهَي  فعَة  الرِّ اأ�سُف  كيَف  مدِحْك 

يف حدائِقْك عبرُيَها غائُط نتنياهو
ال��ع��زَة وه��َي ح��رٌث يف  اأر���س��ُم  كيَف 

عالئِقْك حريُرَها بوُل نتنياهو
يف  فحٌم  وه��َي  ال�سهامَة  اأع��زُف  كيَف 

حرائِقْك �سهيُقَها ب�ساُق نتنياهو
يف  حبٌل  وه��َي  الكرامَة  اأبتكُر  كيَف 

م�سانِقْك
�رصيُرَها ريُح نتنياهو

يا مْن اأنَت القذارُة النظيفْة
حذاِر ِمْن غ�سِب الق�سيْة

على  بابَل  برِج  انهياُر  عليَك  غ�سُبَها 
االإماراتينْي اأ�سياُد العاْر

ال�سوكُة وال�سكنْي
ان�سحاُق  عليَك  غ�سُبَها  الثواْر  اأ���رصاُر 

ناطحاِت �سحاِب تلِّ اأبيْب
اأبو ظبِي القر�ساْن

النخلُة واالإ�سفنْي ثواُر االأ�رصاْر
غ�سُبَها عليَك خوزقُة التماثيْل
نُّ وال�سننْي اأبوَك ال�سيطاْن ال�سِّ

تطبيُع االأ�سواْر

مالحظات اأخوية 
اإىل �سعادة الأمري 

الأ�سمى حممد بن زايد

اأمرية عي�ساوي/ خن�سلة
---------------------------

جذبتني منحنيات احلياة فما بت اأكتب ،ما بت 
حلقي  من  الكلمات  ي�سحب  اأن  القلم  اأت�رصع 
فتنام ق�سة اأخرى على و�سائد الورق االأبي�س.
ف��وؤادي  حترق  الكتابة  ���رصارة  مانزال  لكني 
عمق  يف  الكلمات  ن�رص  على  حتثني  كاأنها 
مدونتي او كاأنها تناجيني اأن اأذل متاعب احلياة 
الكتابة فن  اأن  الكثريون  يعلم  .رمبا ال  فاأكتبها 
يفوق  �سحر  ،اأنها  االأمل  من  التداوي  فنون  من 
القلم  ترفع  العرافات فحني  العطارين و  �سحر 
كغجرية  خميلتك  يف  الكلمات  ترتاق�س 
ج�سدها  فتمايل  املو�سيقى  ت�سمع  اأن  مااأنفكت 
الهموم  اأطنان  من  حر  اآن��ذاك  نف�سك  لتجد 
اجلاثمة فوق قلبه و التي ال تنفك تبعرث �ستات 
�سظايا  جتمع  الكتابة  كانت  .لطاملا  روح��ه 
االأرواح املنك�رصة فتظهر الرياع يف لياليهم و 
ق�س�سهم  ندبات  في�سمدوا  �سم�سهم  ت�رصق 

يف حنايا االأقالم و الورق فيتعاجلوا ..

ترياق الروح

املا�سي واحلا�سر 

املقال الأدبي/ 

ح�سني علي غالب 

" "خاطرة 

ق�سة ق�سرية/

عبد اللطيف رعري/ فرن�سا

النتحــــــار
عزوز �سهرزاد/ اجلزائر العا�سمة

-------------------------
يف مكان مظلٍم يوجد انا و حيطاين ...

حتيط بي اأالمي و اوجاعي...
انف�سامي... و  اأفكاري  تقيدين 

تخربين �سيء ما عن انتحاري...
وان ادفن اأالمي واحزاين...

وان اترك هذا العامل القا�سي ...

اىل عامل اخر خايل و�سايف...
حيث تغرد اماين ...

ووُت�سمع و اغاين وا�سعاري...
واأبنية اأحالمي و مباين ...

ما عليا �سوى قطع تلك االيادي...
فقط..!! دقيقة 

اقاربي وواحبابي... هناك ُحب 
هناك بعد الذي مل ين�ساين...

من تعهد باخلري و اعطاين...
ال لن ان�سى تلك االح�سان...

ويف وقت احلاجة بان...
ونزول الرحمة من عند الرحمان...

ويعود  االم��ر  �سيم�سي  �سربا  �سربا 
االأفكار... ياايتها  اأنقلعي  االمان... ف 

االمال... ازكى  بالله  فالثقة 
اأوفى االأعمال... و التوكل عليه 

بقلم: عبد الروؤوف توتى/ كا�سركود، الهند
----------------------

هل �سئمنا؟    نعم.. �سئمنا ومللنا..
كيف  علينا..  �سوؤال  �سوريا  يف  لالأوالد 

االأيام بال مدار�س ومعاهد؟ 
ي�ساألون:  اأخرى  مناطق  يف  واملجهودون 

كيف الهرولة لنبذة طعام؟ 
ي�ساألون:  والنا�س يف كا�سمري وفل�سطني 

كيف االنعزال بال خروج؟
حينما  وجهودا  خما�سا  االيام  بنا  مرت 
واحلفرات  ال�سالت  اإىل  بالطعام  ترمون 
اأ�سوات  اأم��ام  مده�سة  وطفولتنا   ...
اىل  ذهبتم  حينها  والقنابل..  الر�سا�س 
مع  اجلديدة  املالب�س  مرتدين  املدار�س 

البهجة وال�رصور.
ولكن  قليلة؟  باأيام  ومللتم  �سئمتم  هل 

حالنا قد ي�ستمر اأعواما بال تغري. 

يت�ساقط  قد  األ�سن  من  كم  حلظة...  فكر 
الدهر“..  عبث  ا�سد  ”فما  احلديث  منها 
اإذا اطماأنت االأحوال وانت�رصت ال�سكينة، 
وامل��ع��اه��د..  امل��دار���س  اإىل  �ستذهبون 
وتفرحون  واللهو..  اللعب  يف  وتغرقون 
نحن  قبل.  من  ما  خمتلفة  باحتفاالت 
كمثل قول ال�ساعر: "ندعوه يف البحر ان 

ينجي �سفينتنا
ملا و�سلنا اإىل ال�ساطئ ع�سيناه"....

متى ت�سع اجلائحة اأوزارها؟
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
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املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.
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حـدث وال حـرج15

 انفجار مدفاأة ت�ستغل باملازوت بابتدائية "مداين 
ال�سديق" ببلدية �سيدي عي�سى بـامل�سيلة.

�صــورة وتعلــيـق

بيع اأغلى حمامة يف العامل
بيعت محامة زاجلة مصدرها مزرعة بلجيكية، ملشتر صيين بسعر قياسي بلغ 

1,6 مليون يورو، يف مزاد علين عرب اإلنترنت، نظمته منصة “بيجون بارادي” 
املتخصصة )بيبا(.

أصبحت نيو كيم، وهي أنثى مصدرها مزرعة شهرية يف منطقة أنتويرب )مشال(، 
أغلى طائر من نوعه يف العامل، وتقدمت على طائر آخر من منطقة فالندر، هو 
الذكر أرماندو الذي سعره 1,25 مليون يورو يف عام 2019 للشاري نفسه، وفًقا 
ملسؤولني يف “بيبا”. أكد مؤِسس “بيبا” مديرها العام نيكوالس غيسلربيشت 

لوكالة “فرانس برس”، أن السعر الذي بيعت به احلمامة الزاجلة يشكل “رقما 
قياسيا عامليا”، موضحا أن “أي عملية بيع موثفة رمسيا مل حتقق هذا السعر” 

قبل اليوم. وأضاف “مل أكن أظن أن يف اإلمكان الوصول إىل هذا املبلغ”، متوقعا 
أن يكون الشاري الذي مل تكشف هويته “راغبا بال شك” يف أن تتزاوج األنثى 

اليت اشتراها مع ذكور. ولفت إىل أن هذه األنثى تنتمي إىل ساللة مرموقة.
جتدر اإلشارة إىل أن نيو كيم اليت يبلغ عمرها 
سنتني، وعرضت للبيع أساسًا بسعر 200 يورو، 
درجت على املشاركة يف مسابقات احلمام، وقد 

تضمنت نبذة عنها نشرهتا “بيبا” الئحة 
باجلوائز اليت فازت هبا. اكتسب محام 

النخبة األورويب شعبية متزايدة يف كل 
أحناء العامل يف السنوات األخرية، خصوصا 

يف الصني، حيث ميكن أن حتقق رياضة احلمام 
مكاسب ضخمة.

قررت بريطانيا السري على 
خطى روسيا بالشروع يف 
توزيع لقاح كورونا على 

املواطنني ابتداء من اليوم 
الثالثاء، حيث تطوعت 

امللكة إليزابيت للحصول على 
اللقاح أمام وسائل اإلعالم، 
لتصبح بذلك ثاين دولة يف 

العامل تشرع يف التطعيم ضد 
الفريوس.
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املدينة ال�سفراء

اكتسى مدخل مدينة عنابة 
اللون األصفر وذلك بعد 

أن ركن العشرات من سائقي 
سيارات األجرة سياراهتم 
أمام مديرية النقل وعند 

حمور الدوران سيدي 
إبراهيم وهو املشهد الذي 

أصبح يتكرر كثريا يف األشهر 
األخرية بسبب األزمة املالية 
اخلانقة اليت ضربت ممارسي 

املهنة نتيجة التدابري 
املتعقلة بالوقاية من فريوس 

كورونا ومكافحته.

 “الهدرة عليا 
واملعنى على 

جاري”
استغرب ركاب حافلة نقل عمومي 

يف اخلط الرابط بني بلدية 
القبة وشوفايل، استغراق السائق 
والقابض يف حديث غريب حول 
النساء العامالت وتفشي ظاهرة 

عمل النساء يف املجتمع، وتعمدهم 
إشراك الركاب يف احلديث عن 

طريق التناقش يف املوضوع بصوت 
عال، كما تعمدوا احلديث بشكل 
سليب عن النساء العامالت وذلك 

الستفزاز الراكبات املتوجهات إىل 
مقر وظيفتهن صباحا، وهو ما مل 

يتحقق هلم بالتزام اجلميع الصمت 
واكتفائهم باستغراب هذا االستفزاز 

الصباحي املزعج، واكتفت إحدى 
الراكبات بالتعليق على املوضوع لدى 

نزوهلا يف املحطة: ” اهلدرة عليا 
واملعىن على جاري”. 

وفاة ر�سيع يف انفجار 
قارورة غاز بال�سعيد 
ب�سكيكدة  بوال�سبع 

شهدت قرية 
السعيد بوالصبع 

باحلروش 
بسكيكدة حادثا 

مأساويا أودى 
حبياة رضيع 

يبلغ من العمر 4 أشهر، على إثر انفجار قارورة غاز 
بوتان مبسكن إحدى العائالت، وقد حاول بعض 

األفراد القفز من الطابق األول هروبا من ألسنة 
اللهب اليت اندلعت يف أرجاء البيت، وفورا تدخل 

أفراد احلماية املدنية ونقلوا املصابني إىل مصلحة 
االستعجاالت مبستشفى احلروش، اليت استقبلت 

فيه مصلحة حفظ اجلثث جثة الرضيع. 



  

�إن ظاهرة �ل�ستيالء على �مللكية �لعمومية لل�سو�رع 
و�لطرقات من تعديات وتعديالت خا�سعة ملنفعية 
�لفرد فاق �ل�سلوك �لأحادي غري �ملنتظم، لت�سكل 
�ملجتمعي.  �لعموم  م�ستوى  على  ممار�سة  ظاهرة 
و�لطرقات  �ل�سو�رع  يف  �ملباين  �سرفات  �إقامة  �إن 
مل تخت�سر يف �أحد�ث جمالية لذ�ك �ل�سارع و�إمنا 
عتبة  �أن  كما  �لعقار،  مل�ساحة  تابع  كحق  تعدته 
خلروجها  �لعتبة  �سارع  لتكون  ��سمها  تغري  �لبيت 
عدم  �إن  و�ل�سكن.  �لبناء  ــام  �أرق مقا�سات  كل  عن 
�لقيم  جمموع  وغياب  �لآخــريــن  حقوق  مــر�عــاة 
تعاقده  �أو  فطرته  عرب  �ل�سمري  ي�ست�سعرها  �لتي 
يقدم  مــا  فاعلية  مــن  ــرية  ح يف  يجعلنا  �لقيمي 
�أ�سرة  من  �لجتماعية  �لتن�سئة  موؤ�س�سات  كل  يف 
ومدر�سة، م�سجد و�إعالم، و�أ�سبحنا نكرر ملن تقر�أ 
�لتنظيمية  �ملوؤ�س�سات  �أن  كما  د�وود،  يا  زبــورك 
منوط  هــو  �لـــذي  �لــعــام  ــق  �حل �أخ�سعت  لــلــدولــة 
يف  �ملجتمع  �أفر�د  جمموع  مع   �لتعاقدية  ب�سلطتها 
و�أخذت  �ل�سرر،  و�إعالن  لل�سكاية  حقوقه  حماية 
يف  �لأحقية  دور  �أخذها  قبل  �لتنازع  ف�س  دور 
لقد  خا�سا.  عقار�  ولي�س  عامة  ملكية  �ل�سارع  �أن 
به  يو�سى  �إرث  كاأنه  �ل�سارع  مع  �ملجتمع  تعامل 
�أن  و�حلقيقة  للملكية،  �لفاقد  �لعقار  دميومة  يف 
�ل�سارع ملك �جلميع وهو م�سوؤولية �جتماعية كان 
لهم حق وجوده ووجب عليهم �حرت�م ممار�ستهم 
و�إذ�  وحي  مدينة  �أي  قلب  هو  فال�سارع  لهذ� �حلق، 
�لتعامل مع  كان ديننا يحث على �لقيم �لكربى يف 
�ل�سارع كما قال �سيدي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
يا  فقالو�:  �لطرقات،  يف  و�جللو�س  �إياكم  و�سلم: 
�إذ�  �أما  فقال:  جمال�سنا،  من  ُبدٌّ  لنا  ما  �هلل،  ر�سول 

ه. �أبيتم فاأعطو� �لطريق حقَّ
�لقيم  هذه  علو  جتاوز  �ليوم  و�قعنا  يف  �ل�سارع  �إن 
�لكربى بل �أ�سبحنا نبحث يف كثري من �لأحيان عن 
�ل�سارع ذ�ته وجوده ومكانته، ما �أكرث تلك �ل�سو�رع 
�لتي ُغلقت منا عرب �تفاقات �سمنية خارج �إدر�كنا 
عتبات  وت�سخيم  �ل�سرفات  �إخــر�ج  �إن  �لــو�عــي. 
�لبيوت و�إقامة �حلو�جز �أمام �ملحال لها تبعات على 
�ملجتمعات  �نتقال  �أ�سباب  و�أحــد  وقيمه،  �ملجتمع 
�لعام  عن  �خلا�س  علو  هي  �ملفككة  �لفرد�نية  �إىل 
لي�س يف �لذ�ت و�إمنا يف �ل�سلوك و�لظاهرة. حقيقة 

�إن �ل�سارع هو �سمري �لإن�سان �ملعلن.

بقلم: الأ�ستاذ رقيق عبد اهلل 

ال�سـارع ملكيــة 
املجتمــــــــع 

و�سمريه
لئحـــــــة  وراء  ا�ستعمارية" تقف  "قوى 

الربملان الأوروبــــــــي

قوى وطنية ترف�س �ملز�يد�ت �ملتكررة و�لآفالن تهاجم فرن�سا

لوؤي ي
----------------------

�لعام  ـــني  �لأم ل�سان  على  ذلــك  جــاء 
خالل  بعجي،  �لف�سل  �أبـــو  لــلــحــزب، 
بالعا�سمة  �ل�سيا�سي،  للمكتب  �جتماع 
ــة �لـــربملـــان  ــادق ــس ــ� ــى خــلــفــيــة م ــل ع
على  �ملــا�ــســي،  �خلمي�س  ـــــي،  �لأوروب
لئحة ت�سمنت �نتقاد�ت لو�سع حقوق 
"لئحة  �إن  بعجي،  وقــال  �لإنــ�ــســان. 
قبل  مــن  موجهة  �لأوروبــــي  �لــربملــان 
فرن�سا".  وبالأخ�س  ��ستعمارية،  قوى 
يف  �جلــز�ئــر  كانت  "كلما  ــه  �أن و�أ�ــســاف 
وكاأن  يتدخلون،  م�ستقر  �سيا�سي  م�سار 
�جلز�ئريني مو�طنون تابعون للربملان 
ذ�ت  دولــة  "نحن  وتابع:  �لأوروبي". 
من  غــفــر�ن  �سك  نحتاج  ول  �ــســيــادة 

�لربملان �لأوروبي �أو غريه".
و��ستطرد، "هذ� �لربملان عليه �أن يعالج 
�أوروبـــا  يف  �لإنــ�ــســان  حــقــوق  و�سعية 
مظاهر�ت  هناك  بال�سبط..  وفرن�سا 
�لأمــن  قانون  �سد  فرن�سا  يف  جديدة 
�لعام وقعت بها جتاوز�ت". وز�د بقوله 
عام  باملاليني  حــر�ك  عندنا  "جرى 
2019، ومل يتم �لعتد�ء على مو�طن 
ــدة،  و�ح دم  قطرة  تــرق  ومل  و�حـــد، 
يف  �ل�سفر�ء  �ل�سرت�ت  مظاهر�ت  لكن 
حلقوق  و�نتهاك  قتلى  �سهدت  فرن�سا 
ت�سريحات  ــق  ــو�ف ــت وت �لإن�سان". 

�لت�سال  لوزير  ــرى  �أخ مع  "بعجي" 
"تتعر�س  بالده  �إن  �أيام  قبل  فيها  قال 
لو�بل متدفق من �لهجمات �للفظية من 

طرف فرن�سا".
�لقوى  مبادرة  جلنة  عــربت  بدورها 
رف�سها  عـــن  لـــالإ�ـــســـالح،  �لــوطــنــيــة 
�لأوروبــي  �لربملان  لالئحة  "�لقاطع" 
ــان يف  ــس ــ� حـــول و�ــســعــيــة حــقــوق �لإن
�جلز�ئر، معتربة �إياها "تدخال �سافر�" 
يف �ل�سوؤون �لد�خلية للبالد. و�أكد بيان 
خ�س�س  �جتماع  عقب  �ملبادرة  للجنة 
رف�سه  للبالد،  �لر�هن  �لو�سع  ملناق�سة 
�لوروبي،  �لربملان  لالئحة  "�لقاطع" 
�إل  قر�ءتها  ميكن  "ل  �أنــه  �إىل  م�سري� 
هذه  من  �ملتكررة  �ملــز�يــد�ت  �سياق  يف 
بالدنا  على  �أقطابها  وبع�س  �ملوؤ�س�سة 
وفر�س  �ل�ستقر�ر  ل�سرب  وحماولة 
ــري  ــز�ئ �لــو�ــســايــة عــلــى �لــ�ــســعــب �جل
�لبيان  و�أ�ساف  �ل�سيدة".  وموؤ�س�ساته 
�جلز�ئر  لبتز�ز  �لفا�سلة  "�مل�ساعي  �أن 
عنها  �سود�وية  �سورة  لر�سم  و�ل�سعي 
�لتي  �للوبيات  خميلة  يف  �إل  توجد  ل 
�لالئحة  هـــذه  ل�ــســتــ�ــســد�ر  تــاآمــرت 
�ملجحفة، و�لتي ل ت�سمح بها �لأعر�ف 
�ملتحدة  �لأمم  مو�ثيق  ول  �لدولية 

وقو�نينها".
لتندد  �لفر�سة  ــادرة  ــب �مل تفوت  ومل 
�لنظام  بـ"�سلوك  �أخــــرى  جــهــة  ــن  م

على  ــدة  ــدي �جل هجماته  يف  �ملغربي 
�أر�سه  يف  �لأعــزل  �ل�سحر�وي  �ل�سعب 
قــــر�ر�ت �لأمم  لــتــجــاوز  ــه  ــاولت وحم
ــس �حلــائــط  ــر� �ملــتــحــدة و�ــســربــهــا ع
كليا  مرفو�س  جــديــد  و�قـــع  وفــر�ــس 
�ل�ستعمار"،  ت�سفية  وم�سعى  يتنافى 
�ل�سحر�ء  لق�سية  حل  "ل  باأنه  مذكر� 
�ل�سعب  متكني  خالل  من  �إل  �لغربية 
ــروع يف  ــس ــ� ــن حــقــه �مل ــر�وي م ــح ــس ــ� �ل

�ل�ستفتاء على تقرير م�سريه".
ــة  ــري ــز�ئ ـــددت �خلـــارجـــيـــة �جل ـــس و�
ميكن  "ل  ــه  �أن على  �ملا�سي  �لأ�ــســبــوع 
بهذه  �لتدخل  �أوروبية  موؤ�س�سة  لأي 
يف  �ملقبولة  وغــري  �لفظة  �لطريقة 
وحذرت  �لد�خلية".  �جلز�ئر  �سوؤون 
�ــســاأنــهــا  مـــن  ــة  ــح ــالئ �ل هــــذه  �أن  مـــن 
و�سركائها  �جلز�ئر  لعالقات  "�لإ�ساءة 

�لأوروبيني".

 15 2143   •  �لثمــن  •  �لعــــدد  �لثامنـــة   08  دي�سمرب  2020 م  �ملو�فـــــق لـ  23 ربيع �لثاين  1442 هـ    •  �ل�سنة   •   �لربيد �لإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  �لثالثاء 

16 وهر�ن 12ق�سنطينة 06ورقلة 16�لو�دي 15�جلز�ئر  11حالـة الطقـس

الفجر 05:51  الظهر 12:23   الع�شر 15:06  املغرب 17:28  الع�شاء 18:48مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

اإنقاذ �سخ�سني عالقني بجبال 
تيكجدة بالبويرة 

�سنة �سجنا غري نافـــــذ
 يف حق طابــــــو

التما�ص 10 �سنوات حب�سا نافذا 
لولد عبا�ص و8 �سنوات لربكات

دخول جامعي 2020 /2021 

اعتماد التعليم عن بعد والتعليم احل�سوري للوقاية من جائحة كورونا

انت�سال جثة من بئر تقليدية ببلدية �سيدي بايزيد باجللفة 

وفاة 3 اأ�سخا�ص واإ�سابة 11 اآخرين خالل ال48 �ساعة يف حوادث املرور 

وفاة املخرج ال�سوري عالء الدين كوك�ص

�لوعرة  �لأماكن  يف  و�لتعرف  �لتدخل  فرقة  متكنت 
من  �لإثنني  �إىل  �لأحــد  ليلة  �ملتقدم  ملركز  �لتابعة 
تبعد  �لتي  تكجدة  بحرية  يف  عالقني  �سخ�سني  �إنقاذ 

عن �ملركز بـ15كلم.
للحماية  �لولئية  �ملديرية  عن  �سادر  بيان  و�أ�سار 
�إىل  �ل�سخ�سني  توجيه  مت  �أنــه  �لبويرة  يف  �ملدنية 
�لنهار  طلوع  حتى  و�إيو�ئهما  و�إطعامهما  �ملركز  مقر 

و��سطحابهما �إىل مكان تو�جد �سيارتهما.
ق/و

�أ�سدرت حمكمة �لقليعة بولية تيبازة �أم�س �لإثنني، 
ب�سنة  طابو  كرمي  �ل�سيا�سي  �لنا�سط  حق  يف  �حلكم  
طابو  �ل�سيا�سي  �لنا�سط  �أن  يذكر  نافذ.   غري  �سجنا 
و�مل�سا�س  �لوطنية  �مل�سلحة  تهديد  بتهمتي  توبع 
�لرقابة  لإجــــر�ء�ت  وخ�سع  �لوطنية  بــالــوحــدة 
�سبتمرب   25 يــوم  منذ  �لق�سية  نف�س  يف  �لق�سائية 

.2019
ق/و

�لعا�سمة،  ق�ساء  مبجل�س  �لعامة  �لنيابة  �لتم�ست 
10 �سنو�ت �سجنا نافذ� لوزير �لت�سامن  �أم�س �لإثنني، 
نف�س  �لتم�ست  حني  يف  عبا�س،  ولد  جمال  �لأ�سبق 
�لأ�سبق  �لت�سامن  لوزير  نافذ�  �سجنا  �سنو�ت   8 �لهيئة 
ــو�ل  �أم تبديد  حــول  تهم  بخ�سو�س  بــركــات،  �سعيد 
.و�أد�نــت  للقو�نني  خمالفة  �سفقات  و�إبــر�م  عمومية 
 16 يــوم  �لعا�سمة  باجلز�ئر  �حممد  �سيدي  حمكمة 
�سنو�ت   8 بعقوبة   عبا�س  ولد  جمال  �ملا�سي  �سبتمرب 
بركات،  لل�سعيد  نافذ�  حب�سا  �سنو�ت  و4  نافذ�  �سجنا 
 1 بـ  �لعموميــــــــة  �خلزينة  بتزويد  �ألزمتهما  كما 

مليون دينار.                                                                               ق/و

و�لبحث  �لــعــايل  �لتعليم  وزيـــر  �أكـــد 
يوم  زيـــان،  بــن  �لباقي  عبد  �لعلمي، 
من  جملة  ــاد  ــخ �ت مت  �أنـــه  �لثـــنـــني، 
�جلامعي  �لدخول  لإجناح  ــر�ء�ت  �لإج
15 دي�سمرب �جلاري من بينها  �ملقرر يف 
ــذي  �ل بــعــد  ــن  ع �لتعليم  ــط  من ــاع  ــب �ت
ــك  ــوري وذل ــس ــ� �ــســري�فــق �لــنــمــط �حل
�خلا�س  �ل�سحي  للربتوكول  تطبيقا 

وقال  كــورونــا.  جائحة  من  بالوقاية 
منتدى  على  �سيفا  نزوله  لدى  �لوزير 
كوفيد19-  من  �لوقاية  �أن  ـــة،  �لإذ�ع
�ملو�سم  لإجناح  يتجند  �لقطاع  "جعلت 
خالل  من  وذلك   2020-2021 �جلامعي 
�أ�سلوب  �نتهاج  منها  تد�بري  عدة  �تخاذ 
تخ�سي�س  خالل  من  بعد  عن  �لتعليم 
ــة تــتــ�ــســمــن درو�ـــس  ــي ــم مــنــ�ــســات رق

ــا �ل�ــســاتــذة عرب  ــده وحمــا�ــســر�ت �أع
خمتلف �ملوؤ�س�سات �جلامعية".

�أنهت  ـــوز�رة  �ل �أن  �إىل  �أ�ــســار  �أن  وبعد 
�ملن�سات  ــذه  ه مــن  باملائة   90 قــر�بــة 
�أكد  �جلامعية،  �ملوؤ�س�سات  بكل  �خلا�سة 
ب�سدد  م�ساحله  �أن  ــان  زي بــن  �ل�سيد 
تطبيق  يف  �مل�سجلة  �ل�سعوبات  "تذليل 
تعلق  ما  �سيما  �لتعليم،  من  �لنمط  هذ� 
مببد�أ �لتفاعلية بني �لطالب و�ل�ستاذ، 
بتو�سيع  �ملتعلقة  �مل�سائل  جانب  �إىل 
حجم  ــن  م لــلــرفــع  �لإنـــرتنـــت  �سبكة 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذلــك  �لتدفق 

�ت�سالت �جلز�ئر".
�أنــه  زيـــان  بــن  �أكـــد  ــاأن،  �لــ�ــس ذ�ت  ويف 
"�سارم"  �سحي  بــروتــوكــول  و�سع  مت 
�لتعليم،  ــن  م �حلــ�ــســوري  �لــنــمــط  يف 
من  �لتفويج  نظام  �عتماد  يتم  حيث 
�حل�سورية  �لــدر��ــســة  �سمان  ــالل  خ
�لــوحــد�ت  تدري�س  مــع  �لطلبة  لثلث 
�أن  �لوقت  نف�س  يف  مو�سحا  �ل�سا�سية، 
�لدر��سة �ستتم وفق هذ� �لنمط مبعدل 

�سيتم  و�لباقي  �سد��سي  لكل  �أ�سبوعا   12
وفيما  بــعــد.  عــن  �لتعليم  منــط  عــرب 
�لوزير  �سدد  �جلامعي،  بالنقل  يتعلق 
"�ل�سارم"  ــــرت�م  �لح �ــســرورة  عــلــى 
للربتوكول �ل�سحي، مو�سحا �أن قطاعه 
�لنقل  وز�رة  ــع  م بالتن�سيق  يعمل 
جامعي  نقل  توفري  �إمكانية  لتد�ر�س 
تنقل  لت�سهيل  �حلديدية  �ل�سكك  عرب 
�لطلبة، �سيما منهم �لقاطنون بالويالت 
�جلنوبية وتخفيف بذلك �ل�سغط على 

�لنقل �جلوي.
ـــر، �أكـــد بــن زيـــان على  مــن جــانــب �آخ
�لتكوين  حمــتــوى  مــر�جــعــة  ــرورة  ــس �
متطلبات  مع  يتما�سى  جلعله  �جلامعي 
ــة  ــي ــم ـــــالء �لأه ــل مـــع �إي ــم ــع �ــســوق �ل
�سيما  �لتكنولوجي،  �ملجال  يف  للتكوين 
لربط  �ملهند�سني،  تكوين  ــالل  خ مــن 
و�ل�سوق  �جلامعة  بني  حقيقية  عالقة 
خمرجات  بذلك  وتثمني  �لقت�سادية 

�لبحث �لعلمي.
ق/و

مت بولية �جللفة، �نت�سال جثة �سخ�س 
بايزيد  �سيدي  ببلدية  تقليدية  بئر  من 
ما  ح�سب  �جللفة(،  �سرق  كيلومرت�   50(

علم من م�سالح �حلماية �ملدنية.

و��ستناد� للمكلف بالإعالم، لدى مديرية 
عبد  �لأول  �ملـــالزم  �ملــدنــيــة،  �حلماية 
عنا�سر  تدخلت  فقد  خا�سر،  �لرحمان 
�ل�سيوخ،  د�ر  ملدينة  �لثانوية  �لوحدة 

عمقها  تقليدية  بئر  من  �جلثة  لنت�سال 
حو�يل 05 �أمتار وقطرها 03 �أمتار، وذلك 
�سيدي  ببلدية  �لــرو�ــس  عــني  مبنطقة 
�ل�سحية  جثة  حتويل  مت  وقد  بايزيد. 

م�سلحة  �إىل  عاما،   25 �لعمر  من  �لبالغ 
"حماد  �ملجاهد  مب�ست�سفى  �جلثث  حفظ 

عبد �لقادر" بعا�سمة �لولية.
ق/و

خالل  �لوطني  �لــدرك  وحــد�ت  �سجلت 
 11 و  وفيات   3 �لأخـــرية،  �ساعة  �ل48 
عرب  وقعت  مرور  حو�دث   8 يف  جريحا 
وح�سب  �لــوطــن.  مناطق  مــن  �لعديد 

م�سالح  �لثنني  عنها  ك�سفت  ح�سيلة 
ــذه �حلــو�دث  ــان ه �لـــدرك �لــوطــنــي، ف
وقــعــت بـــوليـــات تــلــمــ�ــســان، وهـــر�ن، 
�ــســعــيــدة، �ــســيــدي بــلــعــبــا�ــس، ورقــلــة، 

جهة  ــن  م وبــاتــنــة.  ــــو�دي  �ل ب�سكرة، 
�أخرى، متكنت وحد�ت �لدرك �لوطني، 
كميات  حجز  من  متفرقة،  عمليات  يف 
مع  للتهريب  �ملوجهة  و�ملــو�د  �ل�سلع  من 

توقيف �ستة  �أ�سخا�س بكل من غليز�ن، 
�سطيف، �لطارف، خن�سلة، باتنة وبرج 

بوعريريج.
ق/و

ــرج �لــتــلــفــزيــوين �لــ�ــســوري  ــخ تـــويف �مل
بدم�سق  �لأحـــد  كوك�س  �لــديــن  عــالء 
م�سرية  بعد  عاما   78 يناهز  عمر  عن 
لل�سحافة  وفقا  بالعطاء،  حافلة  فنية 
�ل�سورية. ولد كوك�س يف حي �لقيمرية 
ودر�ــس   1942 عــام  دم�سق  بالعا�سمة 

�لدر��سات  ق�سم  يف  �ل�ستينيات  مطلع 
بجامعة  و�لفل�سفية  �لجــتــمــاعــيــة 

دم�سق.
�لتحق  عندما  �لفنية  حياته  ـــد�أ  وب
ليوفد  �لر�سمي  �ل�سوري  بالتلفزيون 
�لدميقر�طية"  "�أملانيا  �إىل  بعدها 

�لتلفزيوين  ــر�ج  �لإخ يف  دورة  لياأخذ 
�أحــد  كــوكــ�ــس  ويــعــتــرب   .1966 ـــام  ع
بــد�أت  �إذ  �ل�سورية  �لــدر�مــا  موؤ�س�سي 
منذ  �لأنــظــار  ولفت  بالظهور  �أعماله 
�لتلفزيونية  �لدر�ما  �نطالق  بد�يات 
�أخــذت  عــديــدة  م�سل�سالت  ــرج  ــاأخ ف

"حارة  كـــ  �ــســوريــا  يف  و��ــســعــة  �سعبية 
و"ر�أ�س  �لور�ق"  و"�أ�سعد  �لق�سر" 
"�أولد  مثل  �أخـــرى  و�أعــمــال  غلي�س" 
بلدي" و"�لهّر��س" و"�لأمرية �خل�سر�ء" 

و"�لذئاب".
ق/و

ما ز�لت �لالئحة �لأوروبية �سد �جلز�ئر تثري موجة غ�سب و�سط �مل�سوؤولني و�لطبقة �ل�سيا�سية بعدما و�سفتها 
�خلارجية باأنها "�إهانة" وتنم عن "�أبوية" تعود للعهد �ل�ستعماري، �تهم حزب "جبهة �لتحرير �لوطني" فرن�سا 

وقوى ��ستعمارية �أخرى، بالوقوف ور�ء �إ�سد�ر �لالئحة.
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