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ال�شنة اجلامعية 2021-2020 

بني 15 و30 يوما 
لدرا�شة ملفات ال�شتثمار 

يف 23 �شعبة فالحية

فوائد القرو�س �شتكون على عاتق 
القطاع بعد ابرام اتفاقية مع بنك بدر

�ص 16

ت�شجيل 8 اآلف اإ�شابة بـ"كورونا" 
يف الو�شط املدر�شي

03 اسم اللقاح المضاد الذي ستقتنيه الجزائر سيعلن عنه رئيس 
الجمهورية حسب بن بوزيد:
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حممد علي 
------------  

بثه  مت  فيديو  يف  تبون  ال�سيد  وق��ال 
"منذ  تويرت،  موقع  عرب  �سفحته  يف 
اإىل  نقلي  مت  ���س��ه��ري��ن  ي��ق��ارب  م��ا 
كان  ملا  ال�رسعة،  جناح  على  اخل��ارج 
واليوم  كورونا،  وباء  من  اأ�سابني  قد 
ولطفه  وعنايته  وبف�سله  لله  واحلمد 
امل�ست�سفى  يف  اأط��ب��ائ��ن��ا  وبف�سل 
والأطباء  النعجة(  )ع��ن  الع�سكري 
قد  التي  التعايف  مرحلة  بداأت  الأملان، 
ثالثة  اأو  اأ�سبوعن  اأو  اأ�سبوع  بن  تاأخذ 
�ساأ�سرتجع  الله  �ساء  اإن  لكن  اأ�سابيع، 

البدنية". قواي  كل 
عن  بعده  اأن  تبون  الرئي�س  واأ�ساف 
م�سيفا  ن�سيانه"،  معناه  "لي�س  الوطن 
كل  ب�ساعة،  و�ساعة  "يوميا  يتابع  اأنه 
ال�رسورة  وعند  الوطن  يف  يجري  ما 

الرئا�سة". اإىل  تعليمات  اأ�سدي 
امل�سار  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  وتطرق 
و�سبق  للبالد  �سطره  الذي  ال�سيا�سي 
النتخابية  احلملة  خالل  عنه  اأعلن  اأن 
مرت  التي   ،2019 دي�سمرب  لرئا�سيات 
�سكره  جتديد  وبعد  حيث  �سنة،  عليها 

للبالد،  رئي�سا  انتخابه  على  للجزائرين 
اجلمهورية  رئا�سة  من  طلب  اأنه  ك�سف 
املكلفة  الوطنية  اللجنة  مع  التن�سيق 
القانون  م��راج��ع��ة  م�����رسوع  ب��اإع��داد 
النتخابي،  بالنظام  املتعلق  الع�سوي 
جاهزة  الوثيقة  هذه  تكون  اأن  اأجل  من 
اإىل  اأيام   10 من  اأي  وقت،  اأقرب  "يف 
"النطالق يف  بهدف  وذلك  يوما"،   15

الد�ستور". بعد  تاأتي  التي  العلمية 
بالبالد  ال�سحي  الو�سع  تناوله  ولدى 
اأبدى  كوفيد19-،  وباء  انت�سار  ظل  يف 
لرتاجع  ارتياحه  اجلمهورية  رئي�س 
حالة   1300 "من  الإ���س��اب��ات  ع��دد 
حالة"،   520 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  يوميا 
�ساهم  م��ن  "كل  اإىل  �سكره  موجها 
بالن�سبة  اأما  العدد".  هذا  انخفا�س  يف 
تبون  ال�سيد  فاأكد  القت�سادية،  للحياة 
يف  باأننا  "تظهر  امل�سطرة  امليزانية  باأن 
على  م�سددا  �سطرناه"،  الذي  الطريق 
على  جديدة  �رسائب  اأي  اإ�سافة  "عدم 

ال�سعيف". الدخل  ذوي  من  املواطنن 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  عن  حديثه  ويف 
اجلمهورية  رئي�س  جدد  املنطقة،  يف 
واأقوى  قوية  "اجلزائر  اأن  على  التاأكيد 

تتزعزع"،  "ل  واأنها  البع�س"،  يظنه  مما 
"كنا  الأخرية  التطورات  اأن  اإىل  لفتا 
ال��دخ��ول  وب��خ�����س��و���س  نتوقعها". 
الرئي�س  اأو�سى  واجلامعي،  املدر�سي 
ت��ب��ون وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة واجل��م��اع��ات 
ولة  وكذا  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
مت  ملا  احلريف  ب"التطبيق  اجلمهورية 
الظل،  ملناطق  بالن�سبة  عليه  التفاق 
الدافئة  الوجبات  تقدمي  وبالأخ�س 
يف  وذلك  املدر�سي"،  النقل  وحت�سن 

املتميزة  احلالية  املناخية  الظروف  ظل 
وت�ساقط  احل��رارة  درجات  بانخفا�س 
رئي�س  اأرف��ق  وقد  والأمطار.  الثلوج 
فيه  كتب  مبن�سور  الفيديو،  اجلمهورية، 
البتالء،  بعد  العافية  على  لله  "احلمد 
املتوفن  ورح��م  امل�سابن  الله  �سفى 
بالقول  م�سيفا  ذويهم"،  ووا���س��ى 
الوطن،  اأر���س  على  قريب  "موعدنا 
واأكد  اجلديدة".  اجلزائر  بناء  لنوا�سل 
"�ستبقى دوما واقفة ب�سعبها  اأن اجلزائر 

�سليل  البا�سل،  وجي�سها  العظيم، 
وموؤ�س�سات  الوطني  التحرير  جي�س 
كان  تبون  الرئي�س  اأن  يذكر  الدولة". 
للعالج  متخ�س�سة  وحدة  اإىل  دخل  قد 
بعن  للجي�س  املركزي  بامل�ست�سفى 
 27 يوم  العا�سمة(  )اجلزائر  النعجة 
اىل  نقله  يتم  اأن  قبل  املا�سي،  اأكتوبر 
لإجراء  ال�سهر،  نف�س  من   28 يف  اأملانيا 
على  بناء  معمقة"  طبية  "فحو�سات 

الطبي. الطاقم  تو�سية 

 طماأن رئي�س اجلمهورية ال�شيد عبد املجيد تبون، اأم�س الأحد من مكان اإقامته باأملانيا حيث يوا�شل فرتة النقاهة، اجلزائريني ب�شاأن حت�شن و�شعه ال�شحي، موؤكدا اأنه بداأ مرحلة "التعايف" التي قد 
تاأخذ "بني اأ�شبوع اإىل ثالثة اأ�شابيع".

الرئي�س تبون يطمئن اجلزائريني ب�شاأن حت�شن و�شعه ال�شحي
نقل منذ ما يقارب ال�شهرين اإىل اخلارج على جناح ال�شرعة ب�شبب اإ�شابته بكورونا

ال�شنة اجلامعية 2020-2021 

 ا�شتئناف الدرا�شة بدفعات يف ظروف ا�شتثنائية ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا
عرب  الدرا�سة  اجلامعيون  الطلبة  ي�ستاأنف 
غدا  اجلامعية  باملوؤ�س�سات  ح�سوريا  دفعات 
تف�سي  ب�سبب  ا�ستثنائية  الثالثاء يف ظروف 
الدرو�س  انطلقت  اأن  بعد  كورونا  فريو�س 

منذ اأ�سبوعن بطريقة التعليم عن بعد.
وكان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
عبد الباقي بن زيان، اأكد اأنه مبنا�سبة انطالق 
و�سع  مت   ،2020-2021 اجلامعي  املو�سم 
النمط  يف  "�سارم"  �سحي  بروتوكول 
اعتماد  يتم  حيث  التعليم،  من  احل�سوري 
الدرا�سة  �سمان  خالل  من  التفويج  نظام 
تدري�س  م��ع  الطلبة  لثلث  احل�سورية 
الدرا�سة  اأن  مو�سحا  ال�سا�سية،  الوحدات 
اأ�سبوعا   12 مبعدل  النمط  هذا  وفق  �ستتم 
لكل �سدا�سي والباقي �سيتم عرب منط التعليم 

عن بعد.
هذا  لإجن��اح  اجلامعية  الأ���رسة  الوزير  ودعا 
ال�سنة  هذه  واأن  �سيما  ل  اجلامعي،  املو�سم 
طالبا   279.959 ا�ستثنائية  ب�سفة  التحق 
نظام  اأن  مربزا  واملعاهد،  باجلامعات  جديدا 
املزاوجة بن التعليم احل�سوري والتعليم عن 

بعد ي�سمل اأي�سا هوؤلء الطلبة.
ذكر  بعد،  عن  الدرو�س  انطالق  ومبنا�سبة 
له  ر�سالة  يف  القطاع  عن  الأول  امل�سوؤول 
اأن الوزارة عمدت منذ ال�سدا�سي الثاين من 

كورونا،  جائحة  وب�سبب  املن�رسمة،  ال�سنة 
اإىل اعتماد اأمناط بديلة يف التعليم تتمثل يف 
وا�ستعمال خمتلف  بعد  التعليم عن  "طرائق 
هذه  "حداثة  اإىل  م�سريا  املتاحة"،  الو�سائط 
عنا�رس  جممل  توفر  وعدم  ن�سبيا  التجربة 
البيئة احلا�سنة لها ويف مقدمتها ال�سعوبات 
و�سعف  ال�سبكي  بالت�سال  املرتبطة 

معدلت التدفق".
واأكد اأن هذا النمط من التعليم �سمح بتنظيم 
درو�س عن بعد وا�ستكمال متطلبات املناهج 
مكن  مبا  التعليمية  وال��ربام��ج  الدرا�سية 
الن�ساطات  من  ع��دد  اإج��راء  من  ذل��ك  بعد 
القيام  وكذا  ح�سوري  ب�سكل  البيداغوجية 
�سحي  بروتوكول  باعتماد  التقييم  باأعمال 
قواعد  واح��رتام  الطلبة  تفويج  خ��الل  من 
م�ستوى  على  ���س��واء  وال��وق��اي��ة  احلماية 
موؤ�س�سات التعليم العايل اأو مبرافق اخلدمات 

اجلامعية.
واملزاوجة  بعد  عن  التعليم  منط  اأن  واعترب 
احل�سوري يف  التعليم  منط  وبن  بينه  اأحيانا 
الطلبة  عدد  فيها  يكون  التي  الن�ساطات 
املو�سم  باإنهاء  فقط  ي�سمح  مل  حم���دودا، 
اجلامعي 2020-2019 يف ظروف "مقبولة" 
مكن  بل  اجلامعية،  املوؤ�س�سات  اأغلب  يف 
العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  خا�س  ب�سكل 

الأ�ساتذة  مقدمتها  ويف  اجلامعية  ولالأ�رسة 
الباحثون من اكت�ساب "خربة ثمينة" يف هذا 
التحكم يف  التعليم ومكنهم من  النمط من 
وتطوير  به  املرتبطة  البيداغوجية  املقاربات 
املن�سات  غ��رار  على  واأدوات����ه  و�سائله 
للتوا�سل  الرقمية  والأر�سية  التعليمية 
يف  م�ستجدة  اأ�ساليب  واعتماد  ال�سبكي 

العالقة البيداغوجية بن الأ�ستاذ والطالب.
اأنهت  اأن الوزارة  اإىل  واأ�سار يف هذا ال�سدد 
اخلا�سة  املن�سات  هذه  من  باملئة   90 قرابة 
اأن  م��وؤك��دا  اجلامعية،  املوؤ�س�سات  بكل 
م�ساحله ب�سدد "تذليل ال�سعوبات امل�سجلة 
ما  �سيما  التعليم،  النمط من  يف تطبيق هذا 
وال�ستاذ،  الطالب  بن  التفاعلية  مببداأ  تعلق 
�سبكة  بتو�سيع  املتعلقة  امل�سائل  جانب  اإىل 
وذلك  التدفق  حجم  من  للرفع  الإن��رتن��ت 

بالتعاون مع موؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر".
من جهته، اأكد الأمن العام لالحتادية الوطنية 
املن�سوية  العلمي،  والبحث  العايل  للتعليم 
اجلزائرين،  للعمال  العام  الحتاد  لواء  حتت 
منط  اأن  لواأج  ت�رسيح  يف  عمارنة،  م�سعود 
التعليم عن بعد يعد منوذجا تعليميا و"خيارا 
هذه  يف  اعتماده  م��ن  ب��د  ل  ا�سرتاتيجيا 
اأن  مربزا  ال�ستثنائية"،  ال�سحية  الظروف 
املادية  الو�سائل  كافة  "تعبئة  يتطلب  اإجناحه 

والطاقات الب�رسية".
املتخذة  الرتتيبات  اأن  عمارنة  ال�سيد  واعترب 
انطالق  بخ�سو�س  الو�ساية  ط��رف  من 
ب�سمان  ت�سمح  احل��ايل  اجلامعي  املو�سم 
اجلامعية  لل�سنة  البيداغوجي  الن�ساط  اإجناح 
اجلديدة، اإل اأن هذا ال�ساأن مرهون- كما قال- 
ل  الحرتازية  بالإجراءات  الفائق  باللتزام 
للتدري�س احل�سوري هذا مع  بالن�سبة  �سيما 
احلر�س على توفري و�سائل النقل وال�رسوط 
جددت  وباملنا�سبة،  العملية.  لإجناح  الالزمة 
الحتادية تاأكيدها على اللتزام بالربوتوكول 
خالل  اأك��رب  ب�رسامة  وتطبيقه  ال�سحي 
عدم  اإىل  الفاعلن  جميع  داعية  املو�سم،  هذا 
واليقظة  امل�سوؤولية  بروح  والتحلي  الرتاخي 
م�ستوى  على  الوعي  ن�رس  يف  وال�ستمرار 
من  اجلامعية  والإق��ام��ات  املوؤ�س�سات  كل 
وبالتايل  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق  اأجل 

امل�ساهمة يف جناح العملية البيداغوجية.
اإىل  دعت  الأخرى  هي  الطالبية  التنظيمات 
للربوتوكول  ال�سارم  التطبيق  ���رسورة 
ال�سحي. ويف هذا ال�سدد، اأ�سار الأمن العام 
لحتاد الطلبة اجلزائرين، جنيب مباركي، اإىل 
ت�سجيل بع�س النقائ�س ب�سبب "عدم وجود 
ال�سدا�سي  يف  الوباء  ملواجهة  كافية"  خربة 
داعيا  املا�سية،  الدرا�سية  ال�سنة  من  الثاين 

اجل�سدي  بالتباعد  الل��ت��زام  اإىل  اجلميع 
والرتداء الدائم للقناع الواقي.

ال�سيد  اعترب  بعد،  عن  التعليم  وبخ�سو�س 
مباركي اأن الحتاد كان من اأوىل التنظيمات 
النمط  هذا  اعتماد  اإىل  دعت  التي  الطالبية 
الظروف  هذه  يف  الوحيد"  "اخليار  باعتباره 
الإ�سابات  عدد  زيادة  لتفادي  ال�ستثنائية 
م�رسوع  وبعث  اجلزائرية  اجلامعة  ولتطوير 

جامعة رقمية يف م�ساف اجلامعات العاملية.
مناطق  يف  القاطنن  الطلبة  بخ�سو�س  اأما 
"ميكن  اإن��ه  مباركي  ال�سيد  ق��ال  ال��ظ��ل، 
وا�ستغالل  الورقية  الن�سخ  على  العتماد 
قاعات الإعالم الآيل امل�سخرة يف اجلامعات 

والإقامات اجلامعية" للدرا�سة.
بدوره، عرب الأمن الوطني للتحالف من اأجل 
التجديد الطالبي الوطني، حمزة رجعي، عن 
الوزارة  اعتمدتها  التي  بالطريقة  "ترحيبه" 
يف التعليم احل�سوري، مربزا اأن التعليم عن 
طريق دفعات هي الطريقة "الأجنح" ل�سمان 
الدرا�سة على م�ستوى املوؤ�س�سات اجلامعية.

واأفاد ال�سيد رجعي اأن الرزنامة املعتمدة يف 
هذا الإطار وكذا اعتماد الدرا�سة لثلث الطلبة 
ل  "لئق"  ترتيب  الأ�سا�سية  الدرو�س  بتلقي 
فرتة  كل  نهاية  يف  بتقييم  يتوج  واأنه  �سيما 
تقييمي.  بامتحان  دفعة  كل  لطلبة  درا�سة 
الطالبي  تنظيمه  اأن  املتحدث  ذات  واأك��د 
خالل  من  هياكله  دور  تعزيز  يف  م�ستمر 
التكوين من اأجل التاأقلم مع الو�سع ال�سائد. 
كما ي�ساهم يف و�سع الآليات اللوج�ستية يف 
متناول الطلبة من خالل الإ�سهام يف توفري 
اأجهزة الإعالم الآيل واإبرام اتفاق مع خمتلف 
متعاملي الهاتف النقال لتوفري التدفق العايل 
القاطنن  الطلبة  بخ�سو�س  اأما  لالإنرتنت. 
اإىل  رجعي  ال�سيد  فدعا  النائية،  باملناطق 
من  اخلدمات  وتقريب  البلدية  املكتبات  فتح 
الدرو�س،  متابعة  لهم  يت�سنى  حتى  الطلبة 
خطوط  فتح  ب�رسورة  مطالبته  جانب  اإىل 
النقل اجلماعي لتمكن الطلبة من التنقل اإىل 

اجلامعات.
ق/و

خبري اقت�شادي يوؤكد: 

فتح راأ�س املوؤ�ش�شات العمومية العاجزة �شروري قبل الإفال�س
اعترب اخلبري القت�سادي، اأحمد طرطار، عزم احلكومة على فتح راأ�س مال بع�س املوؤ�س�سات العمومية التي تعاين عجزا ماليا “اإجراء عاديا” يهدف اإىل حت�سن الو�سعية القت�سادية “للموؤ�س�سات العمومية 
“�رسوري لإنقاذ املوؤ�س�سات  اأموال  اإعالن وزير ال�سناعة عن درا�سة �ساملة للقطاع العمومي لتحديد ما ميكن خو�س�سته وو�سع �رسوط للح�سول على روؤو�س  اأن  اأحمد طرطار  بدل غلقها”. ويرى 
العمومية والطريقة الأمثل”، و�رسب مثال ب�رسكة  “ENIEM” التي تدخلت الدولة ما بن �سنة 1997-1994 لإعانتها لكنها بقيت مهددة بالإفال�س رغم وجود �سوق للمنتجات الكهرومنزلية يف اجلزائر.

واأ�سار اأ�ستاذ الق�ساد يف جامعة تب�سة اأنه “من الطبيعي اأن ت�رسع الدولة يف فتح راأ�س مال للخوا�س قبل و�سولها اإىل الإفال�س يف �سياق ال�ستثمار املبا�رس من اخلارج اأو الداخل وبذلك تتحول ملكيتها 
من الدولة اإىل ملكية م�سرتكة لأ�سحاب روؤو�س الأموال، التي ميكن اأن يبلغها درجة جناعة اأف�سل”.

كن من تقدمي اأي اأداء اإيجابي، كما ا�ست�سهد بواقع  وفيما يتعلق باإعالن وزير ال�سناعة العتماد على البور�سة يف عملية فتح راأ�س مال املوؤ�س�سات، يرى اأن البور�سة غري مفعلة من الأ�سا�س حيث مل تمُ
موؤ�س�سات الأورا�سي و�سوناطراك التي فتحت راأ�س مالها مع البور�سة �سابقا. ويف ذات ال�سياق دعا اخلبري القت�سادي وزارة املالية اإىل اإعادة النظر يف ت�سيري البور�سة اأو اإخ�ساعها لعملية جدية ميكن اأن 

تغري يف م�سار اأدائها اأو طاقمها املمُ�سري حتى تخلق مناخا ا�ستثماريا من �ساأنه ت�سجيع العمل وفق نظام البور�سة احلقيقي.
وبخ�سو�س القراءات املحذرة من التوجه نحو تكرار �سيناريو الت�سعينيات املتمثل يف بيع املوؤ�س�سات العمومية بالدينار الرمزي، اأو�سح باأن الأمر مرتبط بالو�سعية ال�سيا�سية والتوجه العام للدولة الذي 

تغري بعد احلراك ال�سعبي، ويف هذا ال�سياق ا�ستبعد تكرار التجربة م�ستدل باإعالن احلكومة عن فتح راأ�س املال واإدخال �رسكاء يف املوؤ�س�سات التي تعاين �سعوبات مالية ولي�س بيعها اأو اإغالقها.
حممد علي 



 ات�شالت �شهيونية مع دول اأخرى جماورة 
للجزائر جلرها للتطبيع

بعد اتفاقية العار مع املغرب، النيجر ومايل وموريتانيا يف القائمة
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لوؤي ي
-------------------

اأروق���ة  وق���ال م�����س��وؤول يف 
�سناعة القرار يف دولة الكيان 
اإنه  الأحد،  اأم�س  ال�سهيوين، 
جت��رى ات�����س��الت م��ع دول 
مع  للتطبيع  اأخرى  اإ�سالمية 
اإ�رسائيل ويف مقدمتها النيجر 
باك�ستان  جانب  اإىل  وم��ايل 
جيبوتي،  واأن��دون��ي�����س��ي��ا، 
موريتانيا، جزر القمر، بروناي، 
بنغالد�س وجمهورية املالديف 
القناة  ك�سفت  ما  وفق  وذلك 
باللغة  الناطقة  الإ�رسائيلية 

العربية "اي 24".
ورج��ح��ت م�����س��ادر اأخ���رى 
اإىل  ال��دول  من  عدد  ان�سمام 
مع  العالقات  تطبيع  رك��ب 

مان. اإ�رسائيل اأولها عمُ
مطلعة  م�سادر  توقعت  كما 
اإىل  ال�سعودية  تن�سم  اأن 
اإ�رسائيل  مع  التطبيع  م�سرية 
يف  ال�سلطة  تداول  قبل  حتى 

البيت الأبي�س.
ال�سيا�سية  الأو�ساط  وت��رى 
ال�سهيونية اأنه على الرغم من 
ت�رسيب  من  الريا�س  ا�ستياء 
حممد  العهد  ويل  بن  اللقاء 

ال��وزراء  ورئي�س  �سلمان  بن 
نتنياهو  بنيامن  ال�سهيوين، 
مدينة  يف  اأ�سابيع  ثالثة  قبل 
اململكة،  ���رسق  �سمال  نيوم 
يف  يرغبون  ال�سعودين  فاإن 
اإىل  اأخرى  بلدان  ت�سبقهم  اأن 
اأن  قبل  اإ�رسائيل  مع  التطبيع 

ين�سموا هم باأنف�سهم.
واأو�سحت الأو�ساط ذاتها اأنه 
ال�سعودية  لعبت  ال�سبب  لهذا 
وراء  م���ن  حم���وري���ا  دورا 
الت�سالت  يف  الكوالي�س 
بن الرباط ووا�سنطن ودفعت 
عن  الإع����الن  اإىل  امل��غ��رب 
دبلوما�سية مع  اإقامة عالقات 

اإ�رسائيل.
عن  الأبي�س  البيت  واأع��ل��ن 
الأمريكي  الرئي�س  تو�سط 
التو�سل  يف  ترامب،  دونالد 
وتطبيع  ال��ع��ار  ات��ف��اق  اإىل 
ال���ع���الق���ات ب���ن ال��ك��ي��ان 
الذي  واملغرب،  ال�سهيوين 
اجلمعة  يوم  عنه  الإع��الن  مت 

املا�سي.
اإعالم عربية،  وح�سب و�سائل 
نائب  ي���زور  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
مايك  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س 
ال�سهيوين  الكيان  بين�س، 
اأ�سبوع  قبل  القادم،  الأ�سبوع 
م��ن ان��ت��ه��اء ولي���ة ت��رام��ب، 

ودخ����ول ال��رئ��ي�����س اجل��دي��د 
الأبي�س  البيت  اإىل  ب��اي��دن 
التو�سل  عن  �سيعلن  حيث 
مع  جديدة  تطبيع  لتفاقيات 

دولتن عربيتن.
ق��درت  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
اأن  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  م�����س��ادر 
ال�سعودية  العربية  اململكة 
تن�سمان  قد  عمان  و�سلطنة 
العالقات  تطبيع  قطار  اإىل 
انتهاء ولية  اإ�رسائيل قبل  مع 
دونالد ترامب، بح�سب ما اأفاد 
ل�سحيفة  الإلكرتوين  املوقع 
اأم�س  اأحرونوت"،  "يديعوت 

الأحد.

دخل الكيان ال�شهيوين يف ات�شالت دبلوما�شية مع دول اأخرى جماورة للجزائر لإقناعها باللتحاق بركب التطبيع على 
راأ�شها النيجر اإىل جانب مايل وموريتانيا املنتميتان اإىل ف�شاء ال�شاحل الإفريقي.  

  ا�شم اللقاح امل�شاد الذي �شتقتنيه اجلزائر �شيعلن عنه رئي�س 
اجلمهورية ح�شب بن بوزيد:

ت�شجيل 8 اآلف اإ�شابة بـ"كورونا" 
يف الو�شط املدر�شي

وال�سكان  ال�سحة  وزي��ر  اأك��د 
عبد  امل�ست�سفيات  واإ���س��الح 
ال��رح��م��ن ب��ن ب��وزي��د، اأم�����س 
�سحفية  ت�رسيحات  يف  الأحد، 
اللقاح  اقتناء  عن  الإع��الن  اأن 
كورونا  فريو�س  �سد  املنا�سب 
رئي�س  ط���رف  م��ن  �سيكون 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.
كل  اأن  بوزيد  بن  الوزير  واأكد 
بداية  عن  قيل  ال��ذي  الكالم 
جانفي  �سهر  اللقاحات  توزيع 
له  اأ�سا�س  ل  كالم  هو  الداخل 
قيل  ما  كل  واأن  ال�سحة  من 
العلمي  باملجل�س  له  عالقة  ل 
ال�سالحيات  ك��ل  ميلك  ال��ذي 
اقتناء  بخ�سو�س  واملعلومات 
ال�سلطات  مبوافقة  وهذا  اللقاح، 
راأ�سهم  وعلى  البالد  يف  العليا 
بن  واأ�ساف  اجلمهورية.  رئي�س 
كبري  �سباق  هناك  اأن  بوزيد، 
لإنتاج لقاحات م�سادة لفريو�س 
اجل��زائ��ر  اأن  م��ذك��را  ك��ورون��ا، 
والأق��ل  لقاح  اأح�سن  �ستقتني 
اأعرا�سا �رسط اأن يكون معتمدا 
ال�سحة  منظمة  ط���رف  م��ن 
الأول  امل�سوؤول  واأ�سار  العاملية، 
اأن  ال�سياق  هذا  يف  القطاع  عن 
منظمة  اإىل  ان�سمت  اجل��زائ��ر 
دولة   172 بجانب  كوفاك�س 
املنا�سب  اللقاح  اقتناء  اأجل  من 
عادل.  ب�سكل  توزيعه  و�سمان 
واأو�سح وزير ال�سحة اأن اجلزائر 

عاملية  خمابر  مع  ات�سالت  يف 
مثل فايزر ومودرنا الأمريكين، 
واأ�سرتازينيكا الربيطاين ومعهد 
من  وخمربين  الرو�سي  غامليا 
ال�سياق،  ذات  ويف  ال�سن. 
نفى بن بوزيد وجود ات�سالت 
يف  الرو�سي  اللقاح  لت�سنيع 
اأخبار  تداول  بعد  وذلك  اجلزائر، 
هذا  ت�سنيع  باإمكانية  تفيد 
عبد  وك�سف  باجلزائر.  الأخ��ري 
الرحمان بن بوزيد، عن ح�سيلة 
الإ�سابات بفريو�س كورونا يف 
الدخول  منذ  الرتبوي  الو�سط 
ال�سحة  وزير  واأورد  املدر�سي. 
اإ�سابة   8000 ت�سجيل  مت  اأن��ه 
الو�سط  يف  كورونا  بفريو�س 
الرتبوي، اأغلبيتهم من الأ�ساتذة 
اأنه  الوزير  واأو�سح  والإدارين. 
من بن حوايل 10 مالين ما بن 
اأ�سيب  �سين،  ومدرَّ مدر�سن 
�سخ�س،   8000 ح��وايل  منهم 
ما ميثل ن�سبة 0.08 باملائة فقط، 
باأن  التالميذ  اأول��ي��اء  مطمئنا 
داعي  فيها ول  الأمور  متحكم 
اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار  للقلق. 
فتح  قرار  يف  تخطئ  مل  الدولة 
العامل  دول  كل  لأن  املدار�س، 
ومن  ال��ق��رار،  نف�س  ات��خ��ذت 
كبرية  اأعدادا  ت�سجل  دول  بينها 
التاجي  بالفريو�س  لالإ�سابات 

امل�ستجد ب�سكل يومي.
لوؤي ي

الطبقة ال�شيا�شية يف ا�شتنكار وا�شتهجان �شديدين من �شفقة التطبيع

نظام املخزن اأفل�س.. فخان الق�شية املركزية لالأمة
التحقت اأحزاب �سيا�سية، اأم�س مبوجة 
مع  املغربي  النظام  بتطبيع  التنديد 
اعرتاف  مقابل  ال�سهيوين  الكيان 
املغرب  ب�سيادة  الأمريكي  الرئي�س 
املحتلة،  ال�سحراوية  الأرا�سي  على 
وا�سفة اخلطوة باخلطاأ "ال�سرتاتيجي" 
املرتكب يف حق الأمة الإ�سالمية ويف 

حق ال�سعب الفل�سطيني خ�سو�سا.
اجل��زائ��ري   التجديد  ح��زب  واأدان 
الذي  "اجلبان"  التطبيع  هذا  ب��"�سدة" 
يدل -كما جاء يف بيان للحزب- على 
"اإفال�س نظام املخزن الذي كان يدعي 
دائما ولوقت قريب وقوفه اإىل جانب 
خبث  وعلى  الفل�سطينية  الق�سية 
هذا النظام وانك�ساف نواياه احلقيقية 
هذا  كان  ولو  ثمن  وباأي  التو�سعية 
على ح�ساب �رسفه و�سد اإرادة �سعبه 
وتاآمره  برمتها  املنطقة  و�سعوب 
دونالد  وليته  املنتهية  الرئي�س  مع 
وم�رسوع  التطبيع  ع��راب  ترامب، 

ال�رسق الأو�سط اجلديد".
كل  اجلزائري  التجديد  حزب  ودع��ا 
ال�سعب  وخا�سة  العربية  ال�سعوب 
لهذه  "للت�سدي  ال�سقيق  املغربي 
هذه  ط��رف  من  اخلبيثة  امل��وؤام��رات 
�سعوبها  لأم��ان��ة  اخلائنة  الأنظمة 
واأمتها"، وكذا كل النخب اإىل التحرك 
"قيادة"  اأجل  من  وال�رسيع"  "العاجل 
عن  وبنجاعة  "للدفاع  ال�سعوب  هذه 

والت�سدي  الأم��ة  هذه  وكرامة  حق 
لهذه الأيادي العميلة واملدمرة".

الوطني  الإ�سالح  حركة  و�سجلت 
من جهتها بكل "ا�ستهجان وا�ستنكار 
القمع  م�سل�سل  توا�سل  �سديدين 
خمجلة  جديدة  قدمية  بحلقة  املغربي 
املخزن  ملك  اتفاق  تف�سح  وموؤ�سفة 
ال�سهيوين  الكيان  م��ع  املغربي 
على  ع��الق��ت��ه��م��ا  ت��ط��ب��ي��ع  ع��ل��ى 
ال�سعب  وحقوق  فل�سطن  ح�ساب 
اإعالن  مقابل  ال�سقيق  الفل�سطيني 
املنتهية  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 
احتالله  يف  املغرب  دعمها  وليته 

لل�سحراء الغربية".
باأن  ال�ساأن  هذا  يف  احلركة  واأك��دت 
ال�سعب املغربي ال�سقيق "يتجرع بهذا 
مرارة التطبيع ويدفع املخزن وب�رسعة 
ثمن دعم بع�س الأنظمة وتاأييدها له 
الغربية  ال�سحراء  على  عدوانه  يف 
م�سمونها:  مقاربة  وفق  ال�سقيقة، 
اأو ب�سيغة  "التطبيع مقابل الحتالل 

اأخرى الحتالل مقابل الحتالل".
فعل  ردة  احل��رك��ة  اأدان�����ت  ك��م��ا   
للق�سية  دعمه  عن  املغربي  املخزن 
"اأمري  اإقدام  م�ستنكرة  الفل�سطينية 
الق�سية  "خيانة  على  املطبعن" 
الظهر  يف  وطعنها  لالأمة  املركزية 
فيها  ي�ستقوي  التي  املرحلة  هذه  يف 
باأمثاله  الغا�سم  ال�سهيوين  الحتالل 

�سعوبهم  وخونه  املواقف  جتار  من 
بط�سهم  من  ال�سهاينة  ويزيد  الأمة 
فل�سطن  على  اليومية  واعتداءاتهم 
وعلى الفل�سطينين وعلى مقد�سات 

العرب وامل�سلمن".
ومل تفوت ذات الت�سكيلة ال�سيا�سية 
اإعالن  بيانها  يف  لت�ستنكر  الفر�سة 
وليته  املنتهية  الأمريكي  الرئي�س 
لقرارات  "حتديا  م�سمونه  معتربة 
القرار  �سيما  ل  الدولية،  ال�رسعية 
وعدوانا  الإفريقي  لالحتاد  الأخ��ري 
ال�سعب  ح��ق��وق  ع��ل��ى  ���س��اف��را 
ق�سيته  تعرف  ال��ذي  ال�سحراوي 
العادلة دعما دوليا و�سعبيا متزايدا...".
دعمها  ال�����س��دد  ه��ذا  يف  واأك����دت 
للق�سية  م�رسوط"   والال  "الكامل 
التزامها  العادلة، موؤكدة  الفل�سطينية 
"ال�رسيفة والنزيهة" للدولة  باملواقف 
كل  وم��ن  فل�سطن  م��ن  اجل��زائ��ري��ة 
وب�"موا�سلة  بها  املرتبطة  امللفات 
القانونية  الو�سائل  مبختلف  الدفاع" 
املتاحة ومن خمتلف املواقع ال�سيا�سية 
الق�سيتن  عن  املمكنة  وال�سعبية 

الفل�سطينية وال�سحراوية.
ذهب حزب  الإدان��ة  اجتاه  نف�س   ويف 
اأقدم  �سوت ال�سعب يف ا�ستنكار ما 
"هرولته  يف  املغربي  النظام  عليه 
ودخوله اإىل زريبة التطبيع مع الكيان 
الظروف  �سغط  حتت  ال�سهيوين 

بها  مير  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
من  هذه  ظروفه  وا�ستغالل  املغرب 
الأمريكية  والإدارة  ال�سهاينة  جانب 

املنتهية وليتها".
هو  التطبيع  هذا  باأن  احلزب  واعترب 
ارتكبه  ا�سرتاتيجي  خطاأ  "مبثابة 
ال��ن��ظ��ام امل��غ��رب��ي يف ح��ق الأم���ة 
الإ�سالمية ب�سفة عامة وحق ال�سعب 
الفل�سطيني ب�سفة خا�سة و�سيدونه 
التاريخ اأمام الأجيال احلالية والقادمة 
وهو  ال�سهيوين  الكيان  ل�سالح 
ا�ستقرار  وعدم  فتنة  م�رسوع  مبثابة 
الق�سية  ي��خ��دم  ول  املنطقة،  يف 
الحتالل  ي�سجع  بل  الفل�سطينية 
ال�سعب  تنكره حلقوق  ا�ستمرار  على 

الفل�سطيني".
الثقة  لدينا  احلزب:"  بيان  وي�سيف 
من  ال�ساحقة  الأغلبية  ب��اأن  التامة 
ال�سعب املغربي ترف�س ب�سدة اخلطوة 
ولن  املخزن،  نظام  عليها  اأقدم  التي 
تكون اأر�س املغرب مرتعا لل�سهاينة 
ق��واه  اأغلبية  برفقة  و�سيت�سدى 
اإىل  لفتا  التطبيع"،  لهذا  ال�سيا�سية 
املزعومة  بال�سيادة  اأن اعرتاف ترامب 
يف  الغربية  ال�سحراء  على  للمغرب 
"ينفي  اأن  ميكنه  ل  ال�سائع"  "الوقت 
حقوق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير 
م�سريه واملعرتف بها دوليا وبقرارات 

اأممية واإقليمية".

 وبالن�سبة حلزب "�سوت ال�سعب" فاإن 
هذا التفاق املغربي-ال�سهيوين "جاء 
مقابل  الأر���س  نظرية  اأ�سا�س  على 
هذه  كانت  الأر���س  ولكن  ال�سالم 
املرة ال�سحراء الغربية ولي�س الأر�س 
الوقت  ذات  يف  داعيا  الفل�سطينية"، 
الإدارة الأمريكية اجلديدة اإىل "حتمل 
م�سوؤوليتها الأخالقية والقانونية جتاه 
خالل  من  ال�سحراوي  ال�سعب  هذا 
تطبيق لوائح الأمم املتحدة التي تن�س 

على تقرير م�سريه".
عمل  "تكثيف"  اإىل  دع��ا  كما    
"يخدم  مبا  اجلزائرية  الدبلوما�سية 
م��ب��ادئ  وف���ق  اجلزائر"  م�سالح 

"الرباغماتية والفاعلية".
اأما زاوية ال�سيخ ال�سعيد بن خملوف 
هي  ف��اأدان��ت  ب�سطيف  احل��ج��ازي 
مع  التطبيعية  امل��ب��ادرات  الأخ���رى 
النظام  طرف  من  ال�سهيوين  الكيان 
املغربي منذ ثالثة اأيام م�ست، منبهة 
ما  واإىل  التطبيع  هذا  "خطورة  اإىل 
ي�سكله من دعم �رسيح ووا�سح من 
اإخواننا  وا�ستقرار  اأمن  زعزعة  اأجل 

يف اجلمهورية العربية ال�سحراوية".
بهذه  احلجازية،  الزاوية  �سيخ  وجدد 
م�ساندتها  ال��زاوي��ة  دع��م  املنا�سبة 
للبالد  العليا  لل�سلطات  "املطلقة" 

على مواقفها "التاريخية امل�رسفة".
 لوؤي/ي



توزيع األفي �شكن ترقوي عمومي يف 5 وليات خالل اأيام
الوطنية  املوؤ�س�سة  ك�سفت 
�ست�رسع  اأنها  العقارية  للرتقية 
اأزيد  توزيع  عملية  يف  قريبا 
�سكنية  وح���دة   2000 م��ن 
ال��رتق��وي  ال�����س��ك��ن  ب�سيغة 

لعمومي. ا
الوطنية  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
من�سور  يف  العقارية  للرتقية 
على  الر�سمية  ب�سفحتها 
"مبنا�سبة  ن���ه  اأ ال��ف��اي�����س��ب��وك 
 11 لذكرى  املخلدة  الحتفالت 
اأن  املنتظر  من   ،1960 دي�سمرب 
القادمة  القليلة  الأيام  يف  يتم 
مفاتيح  توزيع  عملية  اإط��الق 

العمومية  الرتقوية  ال�سكنات 
 2000 ع��ن  يفوق  م��ا  تخ�س 
للت�سليم،  جاهزة  �سكنية  وحدة 
من  ولي��ات    5 على  مق�سمة 
بخم�سة  الأمر  ويتعلق  الوطن. 
وهي  اجلزائر  ولية  يف  مواقع 
ترقويا  م�سكنا   596 موقع 
"لكولن"  ب�سطاوايل  عموميا 
املعنية  ال�����س��ك��ن��ات  وع����دد 
وموقع  وحدة،   422 بالت�سليم 
عموميا  ترقويا  م�سكنا   62
ال�سكنات  وع���دد  ب���زرال���دة 
وح��دة،   32 بالت�سليم  املعنية 
ترقويا  م�سكنا   488 وموقع 

ع��م��وم��ي��ا ب��ب��ورع��دة وع���دد 
بالت�سليم  املعنية  ال�سكنات 
 760 وم��وق��ع  وح����دة،   388
عموميا  ت��رق��وي��ا  م�����س��ك��ن��ا 
وعدد  البحري  ب��ربج  بفايزي 
بالت�سليم  املعنية  ال�سكنات 
موقع  اإىل  اإ�سافة  وح��دة،   72
عموميا  ترقويا  م�سكنا   1021
وعدد   "18 "احلي  بالرحمانية 
بالت�سليم  املعنية  ال�سكنات 
ولي���ة  ويف  وح�����دة.   494
 349 ت�سليم  �سيتم  بومردا�س، 
موقعي  على  م��وزع��ة  وح��دة 
عموميا  ترقويا  م�سكنا   269

ترقويا  م�سكنا  و80  بحمادي 
اخل�سنة.  بخمي�س  عموميا 

ف�سيتم  تيبازة،  ولي��ة  يف  اأم��ا 
موقعي  يف  وح��دة   76 ت�سليم 
عمومي  ترقوي  م�سكن   500
عموميا  ترقويا  م�سكنا  و592 
ت�سليم  �سيتم  كما  بالقليعة. 
م�ستغامن  ب��ولي��ة  وح���دة   66
م�سكن   300 م�ستوى  على 
 223 وك��ذا  عمومي  ت��رق��وي 
على  تلم�سان  ب��ولي��ة  وح��دة 
م�سكنا   415 موقع  م�ستوى 

ببوجليدة. عموميا  ترقويا 
لوؤي/ي
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لوؤي/ي
------------------

ملجل�س  التقييمي  التقرير  وذكر 
امل��ح��ا���س��ب��ة ح���ول امل�����رسوع 
ت�سوية  ل��ق��ان��ون  التمهيدي 
اأن   2018 ل�سنة  امل��ي��زان��ي��ة 
 2018 ل�سنة  اجلمارك  حوا�سل 
جمموعها  بلغ  اإيرادات  �سجلت 
م�سجلة  دينار  مليار   323،99
 11.07 قدره  مبعدل  انخفا�سا 
.2017 �سنة  مع  باملقارنة  باملئة 
اإدارة  ف��اإن  التقرير  وح�سب   
�سعوبات  ت��واج��ه  اجل��م��ارك 
ت��رت��ب��ط ب��ظ��اه��رة ال��ت��ه��رب 
ه��ذه  تخلفه  وم���ا  اجل��م��رك��ي 
على  وخيمة  اآثار  من  الظاهرة 
ب�سفة  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد 
تفاقم  اأم����ام  وذل���ك  ع��ام��ة، 
تلحق  ال��ت��ي  الأ�����رسار  حجم 
جمال  يف  العمومية  باخلزينة 
وال��ر���س��وم  احل��ق��وق  حت�سيل 
م�سالح  و�سجلت  اجلمركية. 

يقارب  ما  اجلمركية  املنازعات 
مقابل  خمالفة   20.343 م��ن 
 ،2017 �سنة  خمالفة   20.445
ت��رت��ب ع��ل��ى اك��ت�����س��اف ه��ذه 
غ��رام��ات  تطبيق  امل��خ��ال��ف��ات 

�سنة  دينار  مليار   94،87 بلغت 
مليار   99،37 مقابل   2018
وت��اأت��ي   .2017 �سنة  دي��ن��ار 
يف  ال�رسف  خمالفات  غرامات 
مليار   45 من  باأكرث  ال�سدارة 

 8.88 حت�سيل  مت  وق��د  دينار 
حت�سيل  يتم  مل  حن  يف  باملئة، 
من  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   86 اأك���رث 

اجلمركية. املخالفات 

ارتفع حا�شل ال�شرائب املنجز املبا�شر �شنة 2018 مبلغا قدره 1.2092،936 مليار دينار م�شجال انخفا�شا طفيفا 
مبعدل 0.33 باملائة مقارنة ب�شنة 2017.

حت�شلها التي  الغرامات  قيمة  دينار  مليار   86

 

 احلب�س املوؤقت لر�شيد نكاز 
قانوين ول ُي�شوبه اأي خلل

اأكدت وزارة العدل، اأن حب�س املدعو ر�سيد نكاز، يف اإطار احلب�س 
املوؤقت، هو قانوين ول ي�سوبه اأي خلل وجاء بيان الوزارة، بعد اأن 
اأعادت عدة جرائد يومية ومواقع ن�رست م�سمون ر�سالة مفتوحة 

كان قد وجهها نكاز لوزير العدل.
خالل  من  بلغ  بالقليعة  التاأهيل  اإعادة  مبوؤ�س�سة  املحبو�س  نكاز    
ر�سالته عن الطابع التع�سفي حلب�سه املوؤقت، واأفاد بيان الوزارة اأن 
املعني ي�ستند يف مزاعمه على حمتوى منطوق قرار غرفة التهام 

مبجل�س ق�ساء اجلزائر ال�سادر يف 5 اأفريل.
به  اخلا�س   املوؤقت  احلب�س  بتمديد  الق�سائية  اجلهة  اأمرت هذه  وقد 

ابتداء من 4 اأبريل 2020
يوؤدي  الرجعي  الأثر  ذو  القرار  هذا  فاإن  الر�سالة،  �ساحب  وح�سب 
اإىل بطالن الإجراء املتخذ بحقه مما ي�ستوجب الإفراج عنه فورا ولقد 
اأثناء اللقاء ال�سحفي الذي نظمه  تبنى دفاع املتهم م�سعى موكله 
جميعا،  طلباته  وراء  ان�ساق  كما   2020 دي�سمرب    5 يوم  باجلزائر 
بال�سكل  وحماموه،  نكاز  اعتمده  الذي  التحليل  اأن  البيان  واأفاد 
الذي �سبق تبيانه، قد يكون وجيها لول طبيعة وحمتوى قرار غرفة 
املفتوحة،  الر�سالة  لهذه  التتبع  كل  العدل،  وزير  واأعطى  التهام 
2 دي�سمرب بفتح حتقيق اإداري كّلف به املفت�س العام  حيث اأمر يوم 
املوجهة  الدعاءات  جدية  مدى  فح�س  ق�سد  وهذا  العدل  لوزارة 
القانونية  الأوج��ه  اأ�سا�س  من  والتاأكد  الإتهام،  غرفة  قرار  �سد 
العامة  املفت�سية  �سلمت   2020 دي�سمرب   9 وبتاريخ  �سده  املثارة 
ما  اأثبتت  والتي  الأختام  حافظ  العدل،  وزير  اإىل  حترياتها  نتائج 
قا�سي  طرف  من  و�سماعه  ر�سيد  نكاز  املدعو  اتهام  مت  ياأتي: 
التحقيق مبحكمة الدار البي�ساء، وقرر و�سعه رهن احلب�س املوؤقت 
قا�سي  اأ�سدر   ،2020 مار�س   8 وبتاريخ   2019 دي�سمرب   4 يوم 
التحقيق املكلف بامللف اأمرا باإر�سال م�ستندات الق�سية اإىل النائب 
ا�ستئنافا  اجلمهورية  وكيل  رفع   2020 مار�س   09 وبتاريخ  العام، 
اأن  اإىل  ذلك  يف  وا�ستند  التحقيق  قا�سي  عن  ال�سادر  الأمر  �سد 
الأمر املذكور �سابق لأوانه ب�سبب عدم �سماع املتهم يف املو�سوع 
اجلزائر  ق�ساء  مبجل�س  التهام  غرفة  اأمام  الإجراءات  ملف  دِول  وجمُ
جلل�سة 22 مار�س 2020 ومت تاأجيل الق�سية جلل�سة 5 اأفريل 2020 

بناء على طلب دفاع املتهم
ق/و.

وزارة العدل توؤكد:

اجلمركية املخالفات  من  دينار  مليار   86 حت�شيل  من  تتمكن  مل  ■■اخلزينة 

اأكرب ح�شة يف اجلزائر العا�شمة

خطر الإ�شابة بـ"كوفيد 19"
 ما يزال قائما

م�ست�سفى  م�ستوى  على  املعدية  الأمرا�س  م�سلحة  رئي�س  اأكد 
حالت  عدد  يف  طفيف  تراجع  عن  يو�سفي،  حممد  بوفاريك، 
يف  ال�ساغرة  الأ�رسة  اأن  اإىل  م�سريا  كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة 
كانت  بعدما  اأ�سبوع  اآخر  يف  باملئة   25 ن�سبتها  بلغت  م�سلحته 

يوما.  15 قبل  اآخرها  عن  ممتلئة 
حالت  اأن  �سحفية  ت�رسيحات  يف  يو�سفي  حممد  واأو�سح 
الأخرية  ال�ساعات  خالل  تراجعت  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 
الأمرا�س  م�سلحة  كانت  اأن  بعد  املا�سية  بالأ�سابيع  مقارنة 
عددا  الأيام  مدار  على  ت�ستقبل  بوفاريك  مب�ست�سفى  املعدية 
حالة  يف  اأغلبيتهم  كانت  كورونا  بفريو�س  امل�سابن  من  كبريا 
فاإن  يو�سفي  حممد  وح�سب  الأك�سجن.  اإىل  وبحاجة  حرجة 
يعود  اجلزائر  يف   19 بكوفيد  الإ�سابة  حالت  تراجع  اأ�سباب 
املواطنن  لدى  امل�سجل  الكبري  التخوف  بينها  من  اأ�سباب  لعدة 
الألف  عتبة  اجلزائر  جت��اوزت  اأن  بعد  بو�سوح  ظهر  وال��ذي 
اإ�سافة  الوقائية،  بالإجراءات  اللتزام  وعودة  يوميا،  اإ�سابة 
احلكومة  فر�ستها  التي  اجلزئية  ال�سحي  احلجر  اإجراءات  اإىل 
اجلزائرين  يو�سفي  حممد  الربوفي�سور  حذر  باملقابل  موؤخرا. 
الفريو�س،  مع  التعاطي  يف  والرتاخي  ال�ستهتار  خطورة  من 

قائما. يزال  ما   19 بكوفيد  الإ�سابة  خطر  لأن 
بوفاريك  مب�ست�سفى  املعدية  الأمرا�س  م�سلحة  رئي�س  واأكد   
مقارنة  حدة  اأكرث  كانت  كورونا  لفريو�س  الثانية  املوجة  اأن 
ذلك  على  والدليل  الربيع  خالل  �سجلت  التي  الأوىل  باملوجة 
والتي  الإنعا�س  م�سلحة  اإىل  اأدخلت  التي  الإ�سابة  حالت  هو 
خمتلف  يف  ت�سجيله  مت  اأمر  وهو  لالأوك�سجن  كلها  احتاجت 

الوطن. م�ست�سفيات 
لوؤي ي

متو�شط �شعر خامات اأوبك يقرتب من 49 دولرا للربميل
خامات  �سلة  اأ�سعار  وا�سلت 
للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة 
نفطا   13 من  املكونة  )اأوب��ك(، 
خ��ام��ا م��ن��ه��ا خ���ام ���س��ح��اري 
اىل  ارت��ف��اع��ه��ا  اجل����زائ����ري 
ت�سجلها  مل  عالية  م�ستويات 
قاربت  اذ  ا�سهر   9 قرابة  منذ 
دولر   49 عتبة  ال�سبوع  نهاية 
ن�رسته  املنظمة  لبيان  وفقا  .و 
فان  اللكرتوين  موقعها  على 
لأوبك  املرجعية  ال�سلة  "�سعر 
للربميل  دولرا  87ر48  بلغ 
 48 31ر  مقابل  ال�سبوع  نهاية 

." املا�سي  الربعاء  دولر 
خامات  �سعر  متو�سط  يوا�سل 
حت�سن  ظ��ل  يف  حت�سنه  اأوب���ك 
بلوغها  و  اخلام  النفط  ا�سعار 
ا�سهر   9 منذ  م�ستوى  اأع��ل��ى 
ال��ف��ارط  اخلمي�س  ب��ل��غ  ح��ي��ث 

دولرا   50 من  ازيد  برنت  خام 
التح�سن  هذا  ياأتي  للربميل.و 
ال���س��ود  ال��ذه��ب  ا���س��ع��ار  يف 
التلقيح  حمالت  بداية  من  بدعم 
كانت   كوفيد19-.و  وباء  �سد 
ال�رسوع  عن  اعلنت  قد  بريطانيا 
التلقيح ، وهو ما عزز  يف عملية 
تعميم  امكانية  ح��ول  الآم���ال 
اأخرى  دول  يف  التلقيح  عملية 
من  تدريجيا  الرفع  بالتايل  و 
للحد  املتخذة  الغلق  اإج��راءات 
خا�سة  الفريو�س  انت�سار  من 
اهم  يعد  ال���ذي  النقل  ق��ط��اع 
وهو  للطاقة  م�ستهلك  قطاع 
الطلب  حت�سن  اإمكانية  يعني  ما 

النفط. على  العاملي 
يف  كندا  ت�رسع  اأن  ينتظر  كما 
الإ�سابة  �سد  التلقيح  حملة 
املقبل  الثنن  كوفيد19-  بوباء 

العام  الأمن  اأ�ساد  جانبه،  .من 
باركيندو  حممد  اوبك،  ملنظمة 
وب��اء  ���س��د  ل��ق��اح��ات  بتطوير 

. كوفيد19- 
نهاية  م�����س��ارك��ت��ه  خ���الل  و 
 2020 ط��ب��ع��ة  يف  ال���س��ب��وع 
الغاز  و  النفط  ح��ول  ل��ن��دوة 
التحا�رس  تقنية  عرب  بنيجرييا 
ل��ه  ت��ف��اوؤ ، ع��رب ع��ن  ب��ع��د  ع��ن 
ب��ن��م��و الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي و 
يف  النفط  على  الطلب  ع��ودة 
وا�سع  لتوزيع  التح�سري  ظل 
�سد  املطورة  للقاحات  النطاق 

كوفيد19-. وباء 
خالل  ن��ه  اأ اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
اجلمعة  ال��ت��داول  جل�سة  نهاية 
وهو  برنت  خ��ام  بلغ  املا�سية، 
لبحر  امل��رج��ع��ي  ال��ن��ف��ط  خ���ام 
لندن  �سوق  يف  املدرج  ال�سمال 

ت�سجيل  مع  دولر،  97ر49  
55ر0  ب  طفيف  ان��خ��ف��ا���س 
�سوق  باإغالق  مقارنة  باملائة 

. اخلمي�س  التداول 
ال�سود  الذهب  ا�سعار  تبقى  و 
كبري  ب�سكل  اي�����س��ا  م��دع��م��ة 
تو�سل  الذي  التوافقي  بالقرار 
ال  اأوب��ك  منظمة  اأع�ساء  اإليه 
يطلق  ما  اطار  يف  وحلفائها   13
القا�سي  اخلمي�س  "اأوبك+"  عليه 
من  لإنتاجهم  تدريجي  برفع 

.2021 بداية  النفط 
"اوبك+"  منتجو  �سيقوم  و 
يوميا  برميل  األف   500 باإ�سافة 
من  ب��داي��ة  ن��ت��اج  الإ م��ن  فقط 
قرابة  من  بدل  املقبل  جانفي  
كانت  التي  برميل  مليون   2

مبدئيا. مربجمة 
ق/و

رئي�س م�شلحة الأمرا�س املعدية مب�شت�شفى بوفاريك 
يعدد اأ�شباب تراجعها ويحذر:
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ا�ستعمال  و  املتعددة  النقائ�س  فرغم 
الو�سائل البدائية، ال اأن بلدية املقرن 
على   ، الفالحية  الأقطاب  من  تعترب 
حتتويه  ملا  ال��وادي  ولي��ة  م�ستوى 
ت�سدرت  حيث  هائلة،  مقدرات  من 
خالل  الديزل"  "مبحركات  البلدية 
الطماطم،  حم�سول  انتاج  املوا�سم 
ناجحة  جتربة  خو�سها  عن  ناهيك 
كالقمح  احلبوب،  انتاج  يف  بامتياز 
وال��ذرى،  الف�سولياء  و  وال�سعري 
من  وغ��ريه��ا  ال�����س��وداين  ال��ف��ول  و 
والتى  ال�سرتاتيجية،  املحا�سيل 
بالقت�ساد  تنه�س  اأن  �سانها  من 

والوطني. الولئي 
ُيراود  حلم  الفالحية  الكهرباء 

املثابرين الفالحني 
باملقرن  الفالحية  الكهرباء  تعرف 
من  ال��ك��ث��ري  ج��ع��ل  ف��ادح��ا،  نق�سا 
ال��ف��الح��ن ي��ع��زف��ون ع���ن خ��دم��ة 
اأخرى  ن�سطة  اأ اإىل  والتوجه  الأر�س، 
الأول  �سببها  اخل�سائر،   من  هروبا 
الكوابل  بوا�سطة  الكهرباء  جلب 
كيلومرتات،  عدة  يفوق  طول  على 
الفالحن  العملية  هذه  تكلف  حيث 
اأحيانا  تفوق  �سخمة  مالية  مبالغ 

�سنتيم. مليون   50
ال�ساأن  هذا  يف  مزارعون  اأو�سح  و 
يوؤرقهم   ما  اأكرث  اأن  "التحرير"،  ل� 
يف  الكبري  النق�س  هو  �سنوات  منذ 
و  حميطاتهم  تعاين  حيث  الكهرباء، 
طول  على  العط�س  من  مزارعهم 
منهم  العديد  ي�ستنجد  اأين  العام، 
حتتاج  ال��ت��ي  ال���دي���زال  مب��ح��رك��ات 
اأو  امل���ازوت  م��ن  ك��ب��رية  لكميات 
خا�سة  كاهلهم،  اأثقل  ما  وهو  الغاز، 
اأزمة  فيها  تكون  التي  يام  الأ خالل 
ما  غ��رار  على  اأوج��ه��ا  يف  ال��وق��ود 
الفالح  يوؤكد  اذ    .2013 �سنة  حدث 
مبختلف  املقرن  بلدية  ب��اأن  "خ.ر" 
منذ  ت�ستفد  مل  الفالحية  مناطقها 
الكهرباء  دعم  م�رسوع  من  �سنوات 
العائالت  ج��ل  اأن  رغ��م  الفالحية 
جد،  عن  ب��ا  اأ الن�ساط  ه��ذا  تار�س 
م�رسوع  من  الولية  ا�ستفادة  ورغم 
الكهرباء  من  كلم   200 من  اأك��رث 
املقرن  بلدية  ح�سة  ّن  اأ ّل  اإ الفالحية، 

ج��دا،  �سئيلة  امل�����رسوع  ه��ذا  م��ن 
حمدود  ب�عدد  �سوى  ت�ستفيد   حيث 
ما  وه��و  فقط،  الكيلومرتات  م��ن 
باأن  يعتقدون  الأه��ايل  ه��وؤلء  جعل 
التنمية  ح�سابات  خ��ارج  بلديتهم 
عديد  من  الرغم  على  و  املحلية، 
اأن  اإل  وال�����س��ك��اوى،  امل��را���س��الت 
على  –بقيت  ح�سبهم   - لقمان  دار 

 . لها حا
ل�شخ  الديزال  ملحركات  اللجوء 

املياه
املنطقة،  م��زارع��و  اأي�سا  اأك��ده  ما 
ن�ساطهم  ي��زاول��ون  الذين  خا�سة 
الكهربائية،  ال�سبكة  ع��ن  بعيدا 
الكوابل  ل�رساء  الباهظة  ،التكاليف 
اىل  الحيان  بع�س  يف  ت�سل  التي 
حتمت  �سنتيم،  مليون    50 و   40
الديزال،  حمركات  ا�ستخدام  عليهم 
من  بالغاز،  ال�ّسغالة  املحركات  اأو 
الأر�س،  باطن  من  املياه  �سخ  اأجل 
الكبرية  الأخطار  رغم  هذا  ياأتي  اذ 
حيث  العمليات،  هاته  عن  تنجم  التي 
ملا  باملغامرة،  الفالحن  اأحد  ي�سفها 
تلك  من  مت�رسب  غاز  من  ت�سببه 
ح��الت  ح�����س��ول  و  امل��ح��رك��ات،  
بع�س  يف  خطرية  حروق  و  اختناق، 
للبيئة  ثلوث  مع   للفالحن،  الحيان 
الفالحن  ع��دد  يبلغ  اذ  واملحيط، 
الديزل  حمركات  ي�ستعملون  الذين 
املتوفرة،  غري  الكهرباء  عن  كبديل 

؟؟. املئ���ات 
املنازل  وبقايا  للنفايات  اللجوء 

الفالحية امل�شالك  لت�شوية 
املنازل  بقايا  و  النفايات  ا�ستعمال 
امل�سالك  ت�سوية  اأجل  من  امله�سمة 
دية اإىل املزارع،  الفالحية الرملية املوؤ
باملقرن،  ق�سوى  ���رسورة  اأ�سحى 
امل��زارع��ن  ه����وؤلء  يتمكن  ح��ت��ى 
الر���س،  خدمة  ملهنة  واملمار�سن 
اأمالكهم،  و  مراميهم،  بلوغ  م��ن 
���س��غ��ال  ح��ي��ث اأ���س��ح��ت ه���ذه الأ
الأخرى،بتكبيدها  ه��ي  ت��وؤرق��ه��م 
ل��ه��م م�����س��اري��ف ب��اه��ظ��ة،  ج��راء 
عن  ناهيك  التجريف،  األآت  ك��راء 
عن  تنجر  التي  البيئية  الأخ��ط��ار 
اخل��ردوات  وبقايا  النفايات،  تلك 
امل�سالك،والتي  لت�سوية  امل�ستخدمة 
وت�سبب   واملحيط،  البيئة،  ت�سوه 

اأخ���ط���ارا ج��ّم��ة اأخ����رى م��ن خ��الل 
الة،  ال�سّ للكالب  ماأوى  اإىل  حتولها 
كالعقارب  ال�����س��ام��ة  واحل�����رسات 

القاتلة. والأفاعي 
ا�شتطاع  ملن  البذور  و  الأ�شمدة 

�شبيال اليها 
ع��ل��ى غ���رار ال��ن��ق��ائ�����س امل��ت��ع��ددة 
العام  الرت��ف��اع  و  املقرن،  بفالحة 
�سائر  يف  ����س���م���دة،  الأ ���س��ع��ار  لأ
اأ�سعار  تعرف  الولية،  �سيدليات 
الأخرى  هي  الهجينة  الطماطم  بذور 
الفالحن،  ح�سب  مربر  غري  التهابا 
كل  بداية  مع  ارتفاعها  يتزامن  ذ  اإ
ليبلغ   ب��ال��وادي،  زراع���ي  مو�سم 
جنونية  ���س��ع��ارا  اأ ن��واع��ه��ا  اأ بع�س 
يبلغ  التي  "الزرالدة"  كف�سيلة 
حوايل  منها  الواحدة  العلبة  �سعر 
على  حتتوي  جزائري،  دينار   6000
منها  الكثري   ، فقط  ب��ذرة   1000
نظرا  �سالح،  غري  يكون  ما  غالبا 

�سالحيته. لنهاية 
�سعر   اأن  م���زارع���ون   اأك���د  ح��ي��ث 
قبال  لإ يعود  البذور  نواع  اأ خمتلف 
تهيدا  عليها  ال��ك��ب��ري  ال��ف��الح��ن 
ل��رم��ي��ه��ا ب��امل�����س��ات��ل، ك��م��ا ي��رج��ع 
البذور  هذه  باعة  ج�سع  اإىل  ال�سبب 
فر�سة  ي�ستغلون  ما  غالبا  الذين 
املو�سمية  الزراعية  املوا�سم  بداية 
خا�سة  الأ�سعار  ليلهبوا  بالولية، 
البطاطا،   و  الطماطم،  بذور  اأ�سعار 
الفالحة  �سا�سا  اأ نهما  اأ باعتبار 
نواع  اأ بن  ومن  جناحها،  و  بالوادي 
اأ�سعارها  و  الهجينة  الطماطم  بذور 
الزرالدة  جند  باملقرن،  كثريا  الرائجة 
و   ،5000 ب� البرتا  و  6000دج،  ب� 
ماي�سلون  دج،   4500 ب�  ال�سو�سة 
دج،   5000 ب�  ي��ي  اآ دج،   5000 ب� 
البهجة  و   ، دج   5000 ب�  زيقانة  و 
و  5000دج،  ب��راده  و  دج،   3500 ب�
التينالوب�  و  5000دج،  النفاراب� 
 .  ! 5000دج  �سليمه  و  5500دج، 
ي�ستهلك  الواحد  الهكتار  اأن  علما 
اأي  البذور  هذه  من  علبة   25 قرابة 
فبع�س  �سنتيم،  مليون   12 قيمته  ما 
يتجاوز  ل  امل�ستوردة  العلب  هاته 
يبقى  هذا  مع  و  غرامات.   5 وزنها 
بالبذور  الفالحن  دعم  عن  الكالم 
كالم  البطاطا،  و  اأ الطماطم،  �سواء 

عدم  ظل  يف  خا�سة  وان��ه،  لأ �سابق 
بدعمهم،  جديا  الفالحن  مطالبة 
متكفلة  بالو�سع،فالدولة  ور�ساهم 
ح�سول  حالة  يف  الفالحن  بدعم 
بعد  ب��الأح��رى  و  اأ بيئية،  ك��وارث 
اخل�سائر  و وقوعهم يف  الأوان  فوات 

حما�سيلهم. هالك  و 
ل�شراء  وحيد  خيار  القرتا�س 

الأ�شمدة و  البذور 
الأر����س  خ��دم��ة  مم��ار���س��ي  معظم 
ب��امل��ق��رن ك��م��ا ت�����س��ري امل��ع��ط��ي��ات، 
خالل  خل�سائر  تعر�سوا  ممن  خا�سة 
حمى  ظل  يف  و  ال�سابقة،  املوا�سم 
الهجينة،جمربون  البذور  ارتفاع 
ال�سيدليات  من  اقرتا�سها  على 
م��ع��اجل��ة  و  مل�����س��اي��رة  ال��ف��الح��ي��ة 
انتجته  مب��ا  املتعلقة  اأو���س��اع��ه��م 
القرتا�س  هذا  ياأتي  اذ  اأرا�سيهم، 
املتعاملة  ال�سيدليات  من  خا�سة 
م��ع اأك���رب ال�����رسك��ات امل�����س��ت��ورة 
باعتبار  الوطن،  خارج  من  للبذور 
توفري  على  ك��ب��رية  ق��درة  لها  اأن 
غياب  ظل  يف  هذا  كل  ال�سلع.ليبقى 
منتجة  �رسيحة  ه��م  لأ الدولة  دع��م 
هو  حيوي،  و  هام،  بقطاع  متعلقة 

. الفالحة  قطاع 
املزارعني  يوؤرق  الت�شويق  م�شكل 

م�����س��اك��ل  اإىل  وي�������س���اف  ه����ذا 
الت�سويق،  املقرن،م�سكل  فالحي 
فالحون  اأرجعه  ال��ذي  والتخزين، 
ال�سناعات  انعدام  اإىل  �سا�س  بالأ
م�ستوى  على  الغذائية  التحويلية 
غياب  بالأحرى  اأو  ال��وادي،  ولي��ة 
تعلق   م��ا  بها،خا�سة  ال�ستثمار 
مثل  حمليا  املتوفرة  اخل�رس  بتحويل 
بال�سافة  "التعليب"،  الطماطم 
كربى  وطينة  ���س��واق  اأ توفر  لعدم 
�سون  نه   �ساأ املنطقة،من  تراب  على 
املزارعن  عن  تبعد  و  املحا�سيل، 
يف  ���س��ع��ار،  ب��الأ امل�����س��ارب��ة  �سبح 
الأ�سواق  انت�سار  و  الفو�سى  ظل 
اآلف  يق�سدها  ال��ت��ي  امل���وازي���ة، 
ربوع  �سائر  من  الباعة  و  التجار 

الكبري. الوطن 
من  يزيد  العاملة  اليد  نق�س 

الفالحني معاناة 
لدى  املطروحة  امل�ساكل  غرار  على 

اأخرى  مع�سلة  برزت  املقرن  فالحي 
نق�س  هي  املا�سية،  ال�سنة  خ��الل 
عن  ال�سباب  العاملة،وعزوف  اليد 
فرغم  الفالحي،  القطاع  يف  العمل 
الكامل  الأجر  يدفعون  الفالحن  اأن 
يف  واآخ��رون  اأ�سبوع،  كل  للعمال 
الو�سع  اأن  اإل  ال��ن��ه��ار،  اآخ��ر  ك��ل 
ال��زرع  ف��رتات  يف  خا�سة  اأرق��ه��م 
لي�س  ال��ع��زوف  و���س��ب��ب  واجل��ن��ي. 
بل  مزارعن-  -ح�سب  املقّدم  الّراتب 
دوائر  يف  بال�سغل  ال�سباب  رغبة 
واملوؤ�س�سات  دارات  ك����الإ اأخ���رى 
الواحد  العامل  فراتب  الرتبوية، 
اىل  ي�سل  قد  امل��زارع  يف  �سهريا 
اىل  يوميا  يقبه  ما  اأي  دج،   50000
يف  الفالحون  جلاأ  حيث  دج.   2000
العطل  ا�ستغالل  اإىل  �سابقة  مراحل 
الطالب  من  مبئات  للزج  املدر�سية، 

اجلني. عملية  يف  التالميذ  و 
الزراعي  املو�شم  ال�شروع يف 

�شهر  خالل  املو�شمي 
رغم  و  نه  اأ "للتحرير"  فالحون  اأكد 
انهم  ال  تعرت�سهم،  التي  العقبات 
زراع��ة  اأج��ل  من  و�ساق  ق��دم  على 
�سهر،  ن�سف  من  اأقل  خالل  الأر�س 
فيفري  �سهر  منت�سف  يف  حتديدا  و 
التي  التح�سريات  بن  ومن  اجلاري. 
ف�سالت  و  نابيب  الأ �رساء  بها،  هموا 
احلقلية  امل�ساحات  تهيئة  و  الدجاج، 
وغريها  ال��زرع،   ب�سدد  هي  التي 
انتظار  يف  بالغر�س،  متعلق  هو  مما 
يالءم  مبا  احل��رارة  درج��ة  تعتدل  اأن 

منوها. و  الف�سائل  خمتلف 
لتكبد  الفالحن  ع��ّر���س  ه��ذا  ك��ل 
طالبوا  فقد  وعليه  جمة،  خ�سائر 
امل�ساكل  ه��ذه  ج��ل  ح��ل  ب�����رسورة 
كاهلهم،وهددتهم  ث��ق��ل��ت  اأ ال��ت��ي 
لن�ساطهم  مزاولتهم  موا�سلة  بعدم 
املعروفة  البلدية  م�ستوى  على 
على  خ�سو�سا  الفالحي،  بطابعها 
امل��ال��ح،  "واد  حم��ي��ط��ات  م�ستوى 
اذ  العرب"،   بئر  و  اجل��ردان��ي��ة  و 
ت��ب��ق��ى ال���ث���ورة ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي 
الكادحن  الفالحن  هوؤلء  �سنعها 
متقدمة  ملراتب  باملنطقة،واإحتالها 
اخل�����رس،ب��ا���س��ت��ع��م��ال  ن���ت���اج  اإ يف 
بذل  و  الب�سيطة،  البدائية  الو�سائل 
جدا. املكلفة  ال�سخ�سية  املجهودات 

املئات بل  النائية، فرغم كون الفالحة م�شدر رزق  البلدية  الوادي، عدة نقائ�س كانت وراء تذمر و�شخط الفالحني بهذه  ببلدية املقرن، يف  يعرف قطاع الفالحة 
القطاع، ولعل  امليدان تهدد م�شتقبل  املواجهة يف  العراقيل  اأن  اإل  ال�شلطات،  التي تراهن عليها  الواعدة  القطاعات  املنطقة، و كونها من  العائالت يف هذه  اللآف من 

نهبه . و  العقار  العاملة و فو�شى  اليد  لهروب  بال�شافة  الكيماوية،  امل�شالك، وندرة غالء بع�س الدوية  و  الفالحية  الكهرباء  العوائق هي نق�س  اأهم هذه 

النقائ�س اأهم  الفالحية  امل�شالك  و  الكهرباء 

الفالحني  معاناة  من  يزيدان  العاملة  اليد  ونق�س  الت�شويق  اآلية  -غياب 
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�شعف �شبكة الإنرتنت "موبيلي�س" يثري ا�شتياء 
مواطني املنقر بتقرت 

 ن-ق- التجاين
---------------- 

امل�����س��رتك��ون  ف��ي��ه��ا  ي��ج��د  ال��ت��ي   
خا�سة  ال��دائ��م  ومطلبهم  ملجاأهم 
الإنرتنت  عرب  والبحث  التوا�سل 
وكذا  والباحثن،  للطلبة  بالن�سبة 
يقبل  ي��ن  اأ ال�سحي  احلجر  اأوق��ات 
لإم�ساء  ن��رتن��ت  الإ على  اجلميع 
ال��وق��ت والط���الع ع��ل��ى الأخ��ب��ار 
حت���دث عرب  ال��ت��ي  وامل�����س��ت��ج��دات 
ال���ع���امل، ح��ي��ث ق���دم امل��واط��ن��ون  

الو�سية  للهيئة  متعددة  �سكاوى 
فريقها  اأن  مرة  كل  يف  توؤكد  والتي 
لتح�سن  ج��اه��دا  ي��ع��م��ل  ال��ت��ق��ن��ي 
امل�سكل  لكن  امل�سكل،  وت�سوية 
م�ستخدمو  ودع��ا  ماهو،  على  بقي 
املنقر  ببلدية  ذاتها  الت�سال  �سبكة 
ن�سمة  األف   60 حوايل  يقطنها  التي 
اخلدمة،  حت�سن  اإىل  الو�سية  الهيئة 
ب�سبكة  بتزويدهم  ال�سكان  وطالب 

4 ج (   (

عرب مواطنو بلدية املنقر بالطيبات على م�شتوى الولية املنتدبة تقرت عن تذمرهم ال�شديد من التذبذب احلا�شل يف التغطية 
ل�شبكة الإنرتنت "موبيلي�س"، التي يعانون منها منذ اأكرث من اأ�شبوع، ويتجدد ا�شتياء امل�شتخدمني لل�شبكة اأيام الدرا�شة

اأ�شبوع اأكرث من  منذ 

جناح  ت��و���س��ع��ة  ���س��غ��ال  اأ اأط��ل��ق��ت 
العمومية  باملوؤ�س�سة  ال�ستعجالت 
وانتيمي�سي  تارقي   " ال�ست�سفائية 
اخلدمات  ترقية  بهدف  يليزي  باإ  "
عن  ال�سغط  وتخفيف  ال�سحية 
ما  ح�سب  ال�سحية،  املرافق  باقي 

الولية. م�سالح  فادت  اأ
اجلديدة  التو�سعة  هذه  و�ست�سمح 
بقيمة  ماليا  غالفا  لها  اأر�سد  التي 
م�سلحة  بتدعيم  دج  مليون   42
����رسة ج��دي��دة  ال���س��ت��ع��ج��الت ب���اأ
تتطلب  التي  الطبية  والتجهيزات 
الرفع  ي�سمن  مبا  كافية،  ف�ساءات 
حت�سن  وكذا  ال�ستيعاب  قدرة  من 
امل�سلحة  ب��ه��ذه  ال��ط��ب��ي  داء  الأ

امل�سدر. ذات  ح�سب  احليوية، 
اأ�سغال  اإطالق  على  اإ�رسافه  ولدى 
الولية  وايل  اأ�سدى  امل�رسوع  هذا 
�سارمة  تعليمات  اأغامري  م�سطفى 

بتكثيف  بالإجناز  املكلفة  للموؤ�س�سة 
اأجل  من  العمل  وم�ساعفة  اجلهود 
ت�����س��ل��ي��م امل�������رسوع ق��ب��ل الآج����ال 
اأ�سهر،   10 ب�  امل��ح��ددة  التعاقدية 
العملية  لهذه  امللحة  لالأهمية  بالنظر 
امل�سلحة  بهذه  ال�سغط  تخفيف  يف 
كبرية  اأع��دادا  يوميا  ت�ستقبل  التي 

ا�ستعجالية. مر�سية  حالت  من 
باملنا�سبة  امل�����س��وؤول  ذات  ���س��اد  واأ
ترقية  اأج��ل  م��ن  املبذولة  باجلهود 
من  ب��ال��ولي��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
التي  احليوية  امل�ساريع  جملة  خالل 
وال�سكان  ال�سحة  قطاع  بها  تدعم 
اجل��اري  امل�ست�سفيات  واإ���س��الح 
والتي  بلديات  ع��دة  يف  جت�سيدها 
املنظومة  داء  اأ حت�سن  نها  �ساأ من 
م��ث��ل  اأ تكفل  و���س��م��ان  ال�سحية 

. �سى ملر با
ق/ج

بها  ق���ام  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  خ���الل  مت 
العام  امل��دي��ر  دح��دوح  ال��ق��ادر  عبد 
وا�ستغالل  لت�سيري  الوطني  للديوان 
بداية  املحمية  الثقافية  املمتلكات 
من  بتكليف  اجلاري،  دي�سمرب  �سهر 
بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة 
ترميم  م�رسوع  فيها  وتفقد  دودة 
كمعلم  امل�سنف  القدمي  امل�ست�سفى 
على  الديوان  ي�رسف  والذي  اأثري، 

اإط��ار  ويف  ه��ذا  وحمايته،  ترميمه 
اأدرار  بولية  الديوان  تواجد  تعزيز 
الغنية  ال��ولي��ات  م��ن  تعد  ال��ت��ي 
تقرر  ث��ري��ة،  الأ وق�سورها  مبعاملها 
للديوان  ف��رع  فتح  ال��زي��ارة  خ��الل 
تقدمي  خ��الل��ه  م��ن  مي��ك��ن  ب��ال��ولي��ة 
املتخ�س�س  والتقني  الفني  الدعم 

بالولية.             للقطاع 
عبدالرحمن بلوايف 

يف  الغالبة  املواطنون  يظّل  متى  اإىل 
يعي�سون  والكنوز  ال��رثوات  وطن 
احلياة  متطلبات  غياب  وق��ع  على 
املنتخبن  معظم  مل���اذا  ال��ك��رمي��ة؟! 
الوعود  ومنح  اإط��الق  يف  يتفّننون 
بتفعيل  ال��وف��اء  م��ن  يتهّربون  ث��م 
اأمل  هناك  وهل  ميدانيا؟!  تواها  حممُ
على  جد  ومُ ينما  اأ اجلزائري  للمواطن 
خالية  حياة  عي�س  يف  دولته  ��راب  تمُ

وال�سطهاد؟!  واحلقرة  نب  الغمُ من 
الكهرباء  جمال  يف  ال�سعف  يمُ�سّكل 
�سي  ال�سهيد  حي  ملواطني  املمُقّدمة 
خم��ل��وف مب��دي��ن��ة م�����س��ع��د ب��ولي��ة 
حيث  لهم،  الأك��رب  الهاج�س  اجللفة 
يدفعون  طويلة  ل�سنوات  ظ��ل��وا 
ونتائج  ��ل��ف��ات  وخممُ ت��ب��ع��ات  ث��م��ن 
الو�سية  اجلهات  وجتاهل  تغا�سي 
ب�رسورة  املمُتكّررة  نداءاتهم  ملختلف 
الكهربائي،  املمُحّول  م�رسوع  تكملة 
الكتفاء  �سمان  نه  �ساأ من  ال��ذي 
لأهل  الكهرباء  مادة  من  ال�رسوري 
الدائم  الكبري  فالنخفا�س  املنطقة، 
من  حرمهم  الكهربائي  التيار  ل�سدة 
املنزلية  الأجهزة  ب�سط  اأ ا�ستعمال 
ال���دوام،  ع��ل��ى  يحتاجونها  ال��ت��ي 
بدائية  حياة  يعي�سون  جعلهم  بل 
التي  الو�سائل  من  ميلكون  ما  رغم 
املعي�سي!  الرت��ق��اء  لهم  ت�سمن 
كبرية  م��ع��ان��اة  ه���وؤلء  تكّبد  فقد 
مقر  اإىل  اليومية  تنقالتهم  ث��ن��اء  اأ

دون  �سونلغاز  وموؤ�س�سة  البلدية 
الذكر،  ت�ستحق  نتيجة  اأو  ف��ائ��دة 
املمُ��ت�����رّسري��ن  ت�رسيحات  اأن  غ��ري 
على  باتت  امل�سوؤولية  اأن  على  توؤكد 
عّمال  لأن  البلدية،  �سرّيي  ممُ عاتق 
الإجراءات  جميع  اتخذوا  �سونلغاز 
تام  باإ ووع��دوا  الالزمة  القانونية 
م�سالح  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  م��ه��م��ت��ه��م 
اخلا�سة  اأمورها  �سبط  من  البلدية 
التزاماتها،  بجّل  والقيام  بالعملية 
الكهرباء  اأعمدة  اإجناز  قدمتها  ممُ ويف 
جغرافية  من  املمُتبقية  امل�ساحة  على 
الكثري  لتمكن  ال�سعبي،  التواجد 
م  التنعمُ من  املغبونة  العائالت  من 
منها  رمت  حمُ التي  الكهرباء  بنعمة 
املخلوفين  ت��ذّم��ر  ط��وي��ل��ة،  مل���دة 
عن  اأغلبهم  عرب  ي��ن  اأ وا�سحا  ب��دا 
يديهم  باأ الذين  امل�سوؤولن  تاطل 
�سبق  ن��ه��م  لأ وال��ق��رارات،  احل��ل��ول 
على  ك��ث��رية  وع����ودا  ت��ل��ق��وا  واأن 
ديارهم  لربط  اأع��وام  ثمانية  م��دار 
لالأ�سف  لكن  الكهربائي  باملمُحّول 
الواقع،  اأر���س  على  ظهر  �سيء  ل 
الق�سية  هذه  ملف  غلق  انتظار  ويف 
خملوف  ���س��ي  ه���ل  اأ يبقى  نهائيا 
املمُ��زري  الواقع  �سعوبة  يواجهون 
تتح�ّسن  اأن  اآملن  و�سرب،  ب�سالبة 
اأقرب  يف  اأحوالهم  وتزهو  اأو�ساعهم 

وكرمه.  الله  مب�سيئة  وقت 
ذيب عمر 

امليدانية  للجهود  ا���س��ت��م��رارا 
الإجرامية  ال�سبكات  ملكافحة 
نوعية  عملية  ويف  املنظمة، 
اأخ�����رى ت�����س��اف ل�����س��ل�����س��ل��ة 
والتي  موؤخرا  املنفذة  العمليات 
م��ك��ن��ت م���ن ت��ف��ك��ي��ك ع��دي��د 
املنظمة  الإجرامية  ال�سبكات 
مادة  من  معتربة  كميات  وحجز 
ال�رسطة  فراد  اأ ن  تكَّ املخدرات، 
عملية  يف  ب�س�ار  ولي��ة  لأم��ن 
القطاع  مع  بالتن�سيق  نوعية 
بب�س�ار،   03 ع  ن  الع�سكري/ 
اإج��رام��ي��ة  �سبكة  تفكيك  م��ن 
من  معتربة  كمية  وحجز  منظمة، 
معالج(  )كيف  امل��خ��درات  م��ادة 

�سياحيتن. و�سيارتن 
ال��ع��م��ل��ي��ة ت���ع���ود وق��ائ��ع��ه��ا 
طرف  من  معلومات  ل�ستغالل 
مكافحة  لفرقة  ال�رسطة  ف��راد  اأ
�سبكة  وج��ود  ع��ن  رات،  امل��خ��دِّ
حماولة  ب�سدد  منظمة  اإجرامية 
نحو  رات  امل��خ��دِّ من  كمية  نقل 
لغر�س  ال�سمالية  ال��ولي��ات 
اعتماد  مت  ال��ف��ور  على  البيع، 
بتن�سيق  حمكمة  اأمنية  خطة 
امليدان  يف  العملياتية  اجلهود 
للقطاع  املخت�سة  امل�سالح  مع 
ع  ن  الع�سكري/  العملياتي 
توقيف  من  مكنت  بب�س�ار،   03
م�����س��ت��ب��ه ب���ه وح��ج��ز م��رك��ب��ة 
فولكزفاقن،  نوع  من  �سياحية 
للمركبة،  الدقيق  بالتفتي�س 
من  م��ع��ت��ربة  كمية  �سبط  متَّ 
قدر  املعالج(،  )الكيف  املخدرات 
كلغ،   30،9 الإج��م��ايل:  وزن��ه��ا 
بالعملة  مايل  مبلغ  حجز  مت  كما 

دج.  964.000 بلغ: الوطنية، 
املعمقة  للتحريات  ا�ستمرارا 
ا�ستغالل  مع  الق�سية،  ب�ساأن 
والتقنية  العلمية  ب��ح��اث  الأ
للبحث  احل��دي��ث��ة  ���س��ال��ي��ب  والأ
النيابة  من  باإ�رساف  والتحري، 
م�ستبه  توقيف  متَّ  املخت�سة، 
مع  الق�سية،  يف  �سالع  ثاٍن  به 
نوع  من  �سياحية  �سيارة  حجز 

   . ي ا �ستيبو
 32 ( امل��وق��وف��ن  بهما  امل�ستبه 
ولية  من  ينحدران  �سنة(،  و41 
كمية  نقل  ب�سدد  وكانا  تلم�سان 
لغر�س  امل�سبوطة  امل��خ��درات 

 . يجها و تر
امل��خ��درات  ح��ي��ازة  ق�سية  ع��ن 
اأجل  من  م�رسوعة  غري  بطريقة 
والنقل،  للبيع  والو�سع  البيع 
ح���ي���ازة امل���خ���درات ب��ط��ري��ق��ة 
البيع  اأج��ل  م��ن  م�رسوعة  غ��ري 
وال��و���س��ع ل��ل��ب��ي��ع واحل�����س��ول 
والنقل  البيع  ق�سد  وال�����رساء 
اإط��ار  ال��ع��ب��ور يف  ط��ري��ق  ع��ن 
ج��م��اع��ة اإج���رام���ي���ة م��ن��ظ��م��ة، 
غري  بطريقة  رات  املخدِّ ا�سترياد 
درجة  على  التهريب  م�رسوعة، 
القت�ساد  تهدد  اخل��ط��ورة  م��ن 
مت  العمومية،  وال�سحة  الوطني 
وكيل  اأمام  بهما  امل�ستبه  تقدمي 
ب�سار،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اأمام  الق�سية  ملف  اأح��ال  الذي 
املحكمة،  بذات  التحقيق  قا�سي 
املوؤقت. احلب�س  يداعهما  باإ لياأمر 
توقيف م�شتبه بهما وحجز 

موؤثرات عقلية

يف  اجل��رمي��ة  مكافحة  اإط���ار  يف 
ما  خا�سة  احل�����رسي،  الو�سط 
غري  الجتار  مبكافحة  منها  تعلق 
فراد  اأ تكن  باملخدرات،  امل�رسوع 
دائرة  باأمن  الق�سائية  ال�رسطة 
توقيف  م��ن  بب�س�ار،  تاغيت 
من  كمية  وحجز  بهما  م�ستبه 
اخل�سائ�س  ذي  الربيغابالن  دواء 
كانت  نارية  ودراج��ة  امل��خ��درة، 

للتنقل.   ت�ستعمل 
ل�ستغالل  تعود  الق�سية  وقائع 
الق�سائية  ال�رسطة  فرقة  ف��راد  اأ
بب�س�ار،  تاغيت  دائ���رة  لأم��ن 
�سبكة  بوجود  تمُفيد  ملعلومات 
ال��رتوي��ج  يف  تن�سط  اإج��رام��ي��ة 
ثرات  باملوؤ امل�رسوع  غري  والجتار 
عنا�رسها،  من  باملدينة،  العقلية 
ولية  خارج  من  قادم  به  م�ستبه 
من  كمية  بيع  وب�سدد  ب�س�ار 
اإع��داد  ليتم  العقلية،  ث��رات  امل��وؤ
وتر�سد  مبتابعة  حمكمة  خطة 
وبال�ستغالل  التحركات،  كافة 
مداهمة  مت  للمعلومة،  اجل��ي��د 
للمدينة  املتاخمة  الأماكن  اأحد 
على  ب��ه  امل�����س��ت��ب��ه  وت��وق��ي��ف 
اأين  ال��واح��ات،  اإح��دى  م�ستوى 
كب�سولة   239 كمية:  �سبط  مت 
ملغ،   300 الربيغابالن  دواء  من 
ودراجة  املخدرة،  اخل�سائ�س  ذو 
ت�ستغل  احل��ج��م  ك��ب��رية  ن��اري��ة 
يف  العقلية  ث��رات  امل��وؤ ل��رتوي��ج 
لذ  حن  يف  ال�سباب،  اأوا���س��ط 

بالفرار. الثاين  به  امل�ستبه 
بينت  الق�سية،  ب�ساأن  التحريات 
 28 ( امل��وق��وف  ب��ه  امل�ستبه  اأن 
ورقلة،  ولية  من  ينحدر  �سنة(، 

ث��رات  امل��وؤ كمية  باقتناء  وق��ام 
مدينة  نحو  والتوجه  العقلية 
ب�س�ار،  مدينة  متجنبا  تاغيت 
مع  بالتن�سيق  بيعها  لغر�س 
)امل�ستبه  املدينة  بذات  �سديقه 
حلظة  بالفرار  لذ  الذي  الثاين  به 
وا�ستغالل  عليه،  امل��داه��م��ة(، 
تكثيف  مت  املتوفرة،  للمعلومات 
عن  وال��ت��ح��ري��ات  ب���ح���اث  الأ
يعترب  والذي  الثاين  به  امل�ستبه 
املحجوزة،  النارية  الدراجة  مالك 
العملياتية  اجل��ه��ود  وبتن�سيق 
مبدينة  توقيفه  مت  امل��ي��دان،  يف 
التحريات  بينت  ي��ن  اأ تاغيت، 
به  امل�ستبه  مع  �رساكته  التقنية 
يف  تتمثل  مهمته  وكانت  الأول، 
كمية  لبيع  وامل�ساعدة  التو�سط 

املحجوزة. العقلية  ثرات  املوؤ
والعر�س،  احل��ي��ازة  ق�سية  عن 
احل�سول  اأو  للبيع  و�سع  اأو  البيع 
غري  بطريقة  البيع  ق�سد  وال�رساء 
العقلية،  ثرات  للموؤ م�رسوعة 
داري�����ة  خم��ال��ف��ة امل��راق��ب��ة الإ
با�ستعمال  والتقنية  والأمنية 
ث��ر  امل��وؤ خ�سائ�س  ذات  اأدوي���ة 
درجة  على  التهريب  العقلي، 
القت�ساد  تهدد  اخل��ط��ورة  م��ن 
العمومية،  وال�سحة  الوطني 
م��ام  اأ بهما  امل�ستبه  ت��ق��دمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإجراء  ا�ستيفاء  وبعد  العبادلة، 
حق  يف  �سدر  ال��ف��وري،  املثول 
ل�سبع  باحلب�س  م��را  اأ منهما  كل 
مالية  وغ��رام��ة  نافذة  �سنوات 

دج.  100.000 قدرها:
اأ – د 

ن��ظ��م م��رك��ز اجل���واه���ر ل��ل��ت��دري��ب 
وال���س��ت�����س��ارة وخ��دم��ات الإع��الم 
خا�سة  ح�سة  اأم�س  اأول  م�ساء  الآيل 
حديثا  �سدرا  اللذين  الكتابن  حول 
حيث  قدي،  املجيد  عبد  للربوفي�سور 
"من  عنوان:  الأول  الكتاب  يحمل 
املحلية  العامية  م��ف��ردات  معجم 
 446 وي�سم  تيديكلت"  ملنطقة 
مئات  جنباته  بن  ويحتوي  �سفحة، 
منطقة  يف  امل�ستعملة  امل��ف��ردات 

والتب�سيط،  ال�رسح  مع  تيديكلت 
"من  ع��ن��وان��ه:  ال��ث��اين  وال��ك��ت��اب 
يف  ال�����س��ائ��دة  ال�سعبية  م��ث��ال  الأ
على  ويحتوي  تيديكلت"  منطقة 
الكتاب  ويتعر�س  �سفحة،   412
والتي  حمليا  املتداولة  الأمثال  جلل 
ان��دث��رت،  ث��م  �سابقا  ا�ستمُعملت 
الن�رس:  دار  عن  �سدرا  والكتابان 
والتوزيع  والن�رس  للطباعة  "�سبحي 
نوعية   اإ�سافة  ويعدان  غرداية"،   -

التي  ال�سابقة  لفاته  وملوؤ للمنطقة 
تيديكلت  منطقة  ب��ت��اري��خ  تهتم 
وكانت  مادي،  والال  املادي  وتراثها 
خاللها  من  ا�ست�سيف  التي  احل�سة 
املجيد  عبد  قدي  الربوفي�سور  املركز 
واملهتمن  الباحثن  من  وجمموعة 
تطبيق  عرب  مرئية  املنطقة  بتاريخ 
املتابعن  ع�رسات  وبح�سور   zoom
واإعالمين  �ساتذة  اأ من  واملدعووين 
املحلي،  بالرتاث  ومهتمن  ومثقفن 

يقدم  اجل��واه��ر  مركز  ف��اإن  وللعلم 
دورات  من  متميزة  خدمات  ع��دة 
ودرو����س  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة 
خمتلف  يف  وال��ت��ق��وي��ة  ل��ل��دع��م 
اخلدمات  اإىل  و�سول  امل�ستويات 
خالل  ن�ساطاته  ووا�سل  الرقمية، 
قدم  حيث  بعد  ع��ن  اجلائحة  ف��رتة 
�سمن  املرئية  املحا�رسات  ع�رسات 
اجلواهر"..                                            "ملة  اأ�سماه  برنامج 
عبدالرحمن بلوايف   

م�شت�شفى "تارقي وانتيمي�شي" 

اإطالق اأ�شغال تو�شعة جناح 
ال�شتعجالت لتح�شني اخلدمات 

ال�شحية باإليزي 

فتح فرع للديوان الوطني لت�شيري 
وا�شتغالل املمتلكات الثقافية املحمية 

بولية اأدرار

حي �شي خملوف مب�شعد "اجللفة"                       

ال�شكان ُيطالبون باإمتام م�شروع املُحّول 
الكهربائي !                

عملية نوعية م�شرتكة بني اأمن ولية ب�شـار والقطاع الع�شكري

رات تفكيك �شبكة اإجرامية وحجز كمية معتربة من املخدِّ

مركز اجلواهر للتدريب وال�شت�شارة وخدمات الإعالم الآيل باأولف باأدرار 
ي�شت�شيف الربوفي�شور عبداملجيد قدي
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حمفوط رمطاين
------------ 

املواطنن  من  العديد  اأو�سح  حيث   
عن  التحرير-   - اإليهم   حتدثت  الذين 
الأطباء  ع��دد  يف  امل�سجل  النق�س 
ت�سهده  ال���ذي  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ن 
هو  مناطقهم،  يف  ال�سحية  الهياكل 
هذه  عن  البحث  اإىل  يدفعهم  الذي 
الولية  عا�سمة  يف  الخت�سا�سات 
�سكان  واأكد  الكربى،  البلديات  اأو 
تا�سكريوت  اإ�سماعيل،  اآيت  بلديات 
ال�رسقية  باجلهة  الواقعة  ودرقينة 
اخلدمات  اأغ��ل��ب  اأن  بجاية  ل��ولي��ة 

موكلة  املذكورة  باملناطق  ال�سحية 
والخت�سا�سين  العامن  لالأطباء 
تخ�س�سات  يتعدى  ل  املتوفرين 
واأن  فقط،  والنف�سي  العقلي  الطب 
التوليد  اخت�سا�سيي  وانعدام  غياب 
التنقل  اإىل  ب�سكانها  يدفع  بدرقينة 
عنها  تبعد  التي  الولية  عا�سمة  اإىل 
يت�سبب يف  ما  وهو  كلم،   50 بحوايل 
ولدات  ت�سجيل  يف  الأحيان  بع�س 
وهو  الوطنية،  الطرقات  حواف  على 
ال�سكان.  كاهل  يرهق  الذي  الو�سع 
من  العديد  ت�سكو  اأخ��رى،  جهة  من 
نق�سا  اخلدمات  متعددة  العيادات 
التي  الالزمة  الطبية  التجهيزات  يف 

ال�سحية  اخل��دم��ات  بتقدمي  ت�سمح 
ال�����رسوري��ة ك��الإ���س��ع��اف واإج���راء 
والأ�سعة،  والفحو�سات  التحاليل 
العالج  قاعات  دور  ينح�رس  فيما 
اخلدمات  تقدمي  يف  املناطق  بهذه 
يف  املتمثلة  الب�سيطة  ال�سحية 
ال��واق��ع  ه��ذا  واحل��ق��ن،  الت�سميد 
املواطن  ثمنه  يدفع  امل��ر  ال�سحي 
حيث  الأوىل،  ب��ال��درج��ة  الب�سيط 
م�ستوى  على  كبريا  اكتظاظا  خلف 
العمومية  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ه��ي��اك��ل 
الولية،  بعا�سمة  املتواجدة  واخلا�سة 
حيث  بالولية،  الكربى  املدن  وكذا 
هذه  يف  �سالتهم  ال�سكان  يجد 

اخلدمات  نوعية  اإىل  بالنظر  ملر�ساها.الأخرية  تقدمها  التي  ال�سحية 

على الرغم من الدعم املمنوح لقطاع ال�شحة خالل الع�شرية الأخرية، فاإن معظم م�شت�شفيات الولية ما تزال تعرف عجزا كبريا على م�شتوى الأطباء الخت�شا�شيني، اأهم �شيء مت ت�شجيله على 
م�شتوى العديد من املراكز ال�شحية وقاعات العالج املنت�شرة عرب هذه البلديات، هو النق�س الكبري يف التجهيز والتاأطري الطبي، خا�شة فيما يتعلق بالأطباء الخت�شا�شيني مما يجعل الإقبال 

كبريا على الهياكل ال�شحية املتواجدة بعا�شمة الولية، يف ظل غياب الو�شائل املذكورة التي من �شاأنها التكفل وال�شتجابة للمتطلبات ال�شحية ل�شكان الأرياف.

انعدام التغطية ال�شحية يعمق معاناة �شكان بلديات �شرق بجاية
ما تزال تعرف عجزا كبريا على م�شتوى الأطباء الخت�شا�شيني

الأمن اأوقف 06 اأ�شخا�س م�شتبه فيهم وحجز اأ�شلحة خمتلفة الأنواع والأحجام

و�شع حد لن�شاط "ع�شابة اأحياء" بحي جبل الوح�س
بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  اأحبطت  كما 
الولئية لل�رسطة الق�سائية بولية ق�سنطينة 
رفقة قوات ال�رسطة لالأمن احل�رسي الثاين 
ع�رس، ن�ساط ع�سابة اأحياء اتخذت من حي 
من  تتكون  وهي  لها  ف�ساًء  الوح�س  جبل 
و30   22 بن  اأعمارهم  ترتاوح  عنا�رس   06
�سنة، �سبق لهم واأن تورطوا يف 20 ق�سية، 
توقيفهم جميعا يف عمليات متفرقة مع  مت 
حجز اأ�سلحة بي�ساء من خمتلف الأ�سناف، 
�سكاوى  عدة  اإىل  تعود  الق�سية   حيثيات 
الأمن  م�سالح  تلقتها  الأخ��رية،  الفرتة  يف 
�سكوى   16 بلغت  ع�رس  الثاين  احل�رسي 
الفرقة اجلنائية تتعلق  و03 �سكاوى تلقتها 
و�سجارات  واع��ت��داءات  �رسقة  بق�سايا 
التحقيقات  تعميق  مت  اأي���ن  جماعية، 
الو�سول  من  مكنت  التي  والتحريات 
ليتم  الق�سايا  ذات  يف  الفاعلن  هوية  اإىل 
اإعداد خطة مهنية حمكمة، تكللت بتوقيف 
حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  وحجز  املعنين 
م�سيلة  غاز  )ق��ارورة  الأن��واع  خمتلف  من 
للدموع، �سكن، ع�سي حديدية(، بالإ�سافة 
لنازع م�سامري ي�ستعمل يف عمليات �رسقة 
املركبات، كما بينت التحريات تورطهم يف 
اأخرى م�سجلة لدى الدرك الوطني،  ق�سية 

بعد النتهاء من اإجناز ملف اإجراءات جزائية 
عن  املحلية،  النيابة  اأمام  املعنين  تقدمي  مت 
وخلق  اأحياء  ع�سابة  وتنظيم  اإن�ساء  ق�سية 
ال�سكنية،  الأحياء  اأو�ساط  الأمن يف  انعدام 
حياة  وتعري�س  املعنوي  التهديد  خالل  من 
وحيازة  للخطر  واأمنهم  الأ�سخا�س  وحرية 
اأ�سلحة بي�ساء حمظورة دون مربر �رسعي، 
على  �سهرها  اإط���ار  يف  ج��اءت  العملية 
املواطن وممتلكاته، خا�سة يف جمال  حماية 

مكافحة ن�ساط ع�سابات الأحياء.

 واأمن دائرة اخلروب يحجز 1024 
كب�شولة دواء بريغابلني

دائ��رة  اأم��ن  م�سالح  تكنت  جهتها   وم��ن 
اخلروب  باأمن الولية، يف عملية نوعية من 
ذو  بريغابلن  دواء  من  معتربة  كمية  حجز 
�سخ�س  وتوقيف  عقليا  املوؤثرة  اخل�سائ�س 
يبلغ من العمر 19 �سنة، لتورطه يف ق�سية 
ال�سحة  ملهنة  ال�رسعية  غري  املمار�سة 
ذات  اأدوية  وتوفري  وعر�س  وتخزين  ببيع 
حيثيات  عقليا،  وموؤثرة  خمدرة  خ�سائ�س 
حت�سلت  معلومات  اإىل  تعود  الق�سية 
اخلروب  دائرة  باأمن  ال�رسطة  قوات  عليها 

دواء  برتويج  م�سبوه  �سخ�س  قيام  مفادها 
العتيق  احل��ي  م�ستوى  على  بريغابالن 
تفطنه  بعد  الأخ��ري  اخل��روب،ه��ذا  مبدينة 
ورمي  بنزع  قام  ال�رسطة  ق��وات  لتواجد 
حماولة  يف  يرتديهما  كان  وقبعة  �سرتة 
عملية  النتباه،  لفت  وعدم  للت�سليل  منه 
واأبحاث  حتريات  بعد  مكنت  التم�سيط 
مكثفة من حتديد هوية هذا الأخريوتوقيفه 
مقر  اإىل  وحتويله  اإقامته  مقر  من  بالقرب 
التي  ال�سرتة  تفتي�س  مكن  كما  امل�سلحة، 
قنينات   04 العثورعلى  من  يرتديها  كان 
لدواء بريغابلن 150 ملغ، بعد تفتي�س اأحد 
بذات  بالقرميد  املغطى  املهجورة  الأ�سطح 
احلي مت العثورعلى كي�س بال�ستيكي به 21 
قنينة من ذات الدواء ملفوفة داخل اأكيا�س 
ب�رسيط  ومربوطة  �سفافة  بال�ستيكية 
قادتها  التي  النوعية  العملية  ل���س��ق، 
م�سالح اأمن دائرة اخلروب مكنت من حجز 
من  قنينة  و25  كب�سولة   1024 جممله  ما 
اخل�سائ�س  ذو  ملغ   150 بريغابلن  دواء 
ملف  اإجناز  من  النتهاء  بعد  عقليا،  املوؤثرة 
اإجراءات جزائية يف حق املعني مت تقدميه اأمام 

النيابة املحلية .
علجية عي�س

اعتداء على الطواقم الطبية مب�شت�شفى 
ال�شاذيل بن جديد ب�ش�شار بخن�شلة 

�سهد امل�ست�سفى اجلديد ال�ساذيل بن جديد 
حادثة  بخن�سلة  �س�سار  الإدارية  باملقاطعة 
واملمر�سن  الطبية  الطواقم  على  اعتداء 
من  باملناوبة  املتواجدين  الأم��ن  واأع��وان 
ببلدية  املقيمة  املري�سة  مرافقي  قبل 
والتي  عاما   67 العمر  من  البالغة  بابار 
حماولة  يف  امل�ست�سفى  ب��ذات  توفيت 
بها  والعودة  بالقوة  اجلثة  منهم ل�ستخراج 
اإقدامهم على حتطيم زجاج  مع  تقيم  حيث 
وقد  ال�ستعجالت،  مب�سلحة  الأب���واب 

بالتدخل  الأم��ن  م�سالح  احلادثة  اأج��ربت 
اإىل  واإعادتها  اجلثة  با�سرتجاع  قامت  اأين 
خلية  بيان  ح�سب  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
العمومية  للموؤ�س�سة  والت�سال  الإعالم 
جهة  من  موؤكدة  ل�س�سار  ال�ست�سفائية 
بالأمورالقانونية  قامت  املوؤ�س�سة  اإدارة  اأن 
اتخاذ  اأج��ل  من  الأم��ن  م�سالح  وتبليغ 
يف  حتقيق  وف��ت��ح  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 
الق�سية واملو�سوع.                                                                         
 ونا�س لزهاري

احتجاجا على تاأخر �شرف منحة كورونا وم�شاكل اأخرى

اأ�شحاب حافالت النقل العمومي ينظمون وقفة احتجاجية اأمام 
مقر و�شيط اجلمهورية بجيجل

العمومي  النقل  حافالت  اأ�سحاب  نظم 
للم�سافرين ملختلف اخلطوط بولية جيجل، 
و�سيط  مندوب  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
عبد  ال�سيد  جيجل  لولية  اجلمهورية 
تلبية  وذلك  الإداري  باحلي  لوط  ال�سالم 
دعت  التي  اخلوا�س  الناقلن  نقابات  لنداء 
لتنظيم يوم احتجاجي بغية نقل ان�سغالهم 
لل�سلطات الو�سية، وكان من بن مطالب 
كورونا  منحة  تاأخر �رسف  الناقلن  هوؤلء 
من  يتلقونها  التي  الإداري���ة  والعراقيل 
اإعداد ملف  خمتلف امل�سالح الإدارية بغية 

فزمالوؤهم  منها، وعلى ح�سبهم  ال�ستفادة 
ا�ستفادوا  قد  الوطن  وليات  خمتلف  يف 
اأ�سحابها  ح�سابات  يف  �سبها  ومت  منها 
�سمن  اأي�سا  كان  كما  جيجل،  ولية  اإل 
عدم  غرامة  فر�س  ق�سية  الن�سغالت 
ارتداء الكمامة واملقدرة مبليون �سنتيم على 
ح�ساب �ساحب احلافلة ولي�س على ح�ساب 
بتحرير  الأمن  اأف��راد  يقوم  حيث  ال�سائق، 
املخالفة با�سم �ساحب احلافلة ولي�س با�سم 
ال�سائق وهو ما مل يتقبلوه واعتربوه ظلما 
ق�سية  اإىل  اأي�سا  بالإ�سافة  حقهم،  يف 

مقاعد  عدد  من  باملئة   50 ال�  ا�ستغالل 
التباعد،  لإج��راءات  تطبيقا  فقط  احلافلة 
خ�سائر  تكبدوا  باأنهم  الناقلون  قال  حيث 
القرار  وبهذا  اجلائحة  بداية  منذ  كبرية 
تغطية  حتى  ي�ستطيع  ل  من  منهم  هناك 
والبنزين،  والقاب�س  ال�سائق  م�ساريف 
اإعادة  الو�سية  ال�سلطات  من  يطالبون  اإذ 
منحة  يف  وكذا  القرارات  هذه  يف  النظر 
بحجم  مقارنة  �سئيلة  تبقى  التي  كورونا 

اخل�سائر التي تكبدوها حلد الآن .
ب.عبدالله

حجز خمدرات وم�شروبات كحولية ومواد غذائية مقلدة واأخرى منتهية ال�شالحية

توقيف 24 م�شتبها فيهم يف خمتلف اجلرائم 
بق�شنطينة

رغم جهود م�سالح الأمن بالولية ما يزال 
الإجرام يزداد ارتفاعا يف ولية ق�سنطينة، 
العمليات  يف  امل��ت��ورط��ون  تكن  حيث 
و�سط  يف  الرعب  زرع  من  الإجرامية 
وممتلكاتهم،  عليهم  والعتداء  ال�سكان 
بها  يهددون  بي�ساء  اأ�سلحة  با�ستعمال 
وحتى  العمومية  الأم��اك��ن  يف  املواطن 
با�ستعمال  اقتحامها  بعد  منازلهم  داخل 
الك�رس  طريق  عن  اأو  م�سطنعة  مفاتيح 
اأو القفز من ال�سطوح، وقد عاجلت �رسطة 

ق�سايا  عدة  الأ�سبوع  نهاية  ق�سنطينة 
امل�سطر  اليومي  الربنامج  اإطار  يف  وهذا 
اأمن  م�سالح  قبل  من  امليدانية  للمراقبة 
امل�سلحة  ب��اإ���رساف  ق�سنطينة  ولي���ة 
مع  بالتن�سيق  العامة  لل�رسطة  الولئية 
الخت�سا�س،  اإقليم  بكامل  الفرق  خمتلف 
ملديرية  التابعة  الغ�س  قمع  فرق  رفقة 
التابعة  املخت�سة  امل�سالح  وكذا  التجارة 

للبلديات.
 علجية عي�س

و�شبط 06 قناطري من املواد الغذائية 
املقلدة واأخرى منتهية ال�شالحية

مواد  بت�سويق  تتعلق  الأوىل  الق�سية       
مقلدة،  واأخ��رى  ال�سالحية  منهية  غذائية 
قناطري   06 ي��ق��ارب  م��ا  �سبط  مت  حيث 
منتهية  واأخ��رى  مقلدة  غذائية  م��واد  من 
و10  نوفمرب   17 بن  الفرتة  يف  ال�سالحية 
كميات  �سبط  خاللها  مت  اجلاري،  دي�سمرب 
لال�ستهالك  ال�ساحلة  املواد غري  من  معتربة 
الإجراءات  وفق  جميعا  اإتالفها  مت  الب�رسي، 
القانونية املعمول بها، يف نف�س الفرتة، ويف 
العامة يف  ال�رسطة  م�سالح  ن�ساطات  اإطار 

والوقوف  والتقليد،  الغ�س  حماربة  جمال 
ال�سحية،  والنظافة  النظافة  اح��رتام  على 
الفرتة  نف�س  خالل  املخولة  امل�سالح  قامت 
اأو  املقلدة  امل��واد  من  كمية  واإت��الف  بحجز 
املغ�سو�سة وكذا منتهية ال�سالحية حيث مت 
17 خمالفا،  17 ق�سية تورط فيها  ت�سجيل 
و�سبط اإجمال 361.8 كلغ طماطم وعجينة 
وخ�سار ومواد غذائية خمتلفة ت�ستعمل يف 
معدنية،  مياه  لرتا   247.5 البيتزا،  حت�سري 
 242.3 وزيت وع�سري ومواد �سائلة، وكذا 
كلغ من اللحوم احلمراء والبي�ساء، بالإ�سافة 
ل� 01 كغ ك�سك�س. كما قامت ذات امل�سالح 
جتاريا،  حمال   314 م�ست  مراقبة  بعمليات 
كما  يومي،  ب�سكل  متوا�سلة  العمليات 
تدعو م�سالح اأمن ولية ق�سنطينة املواطنن 
للحذر عند اقتناء خمتلف املواد ال�ستهالكية 
اأي  عن  والتبليغ  �سالحيتها،  من  والتاأكد 
جتاوز عرب الأرقام اخل�رساء اأو عرب �سفحتها 

الر�سمية على الفاي�سبوك.
علجية عي�س 

تد�شني م�شاريع تنموية هامة مبع�شكر
ت بلديات مع�سكر،خلوية،الربج،مامونية. نت ال�سلطات املحلية مبع�سكر حتت اإ�رساف وايل الولية، مبنا�سبة ذكرى مظاهرات 11 دي�سمرب  من كل �سنة، عدة م�ساريع تنموية مهمة م�سَّ د�سَّ
 حيث كانت البداية  باإعطاء اإ�سارة انطالق لتهيئة ال�ساحة العمومية ب�سيدي �سعيد وتد�سن املطعم املدر�سي" زوقارت عبد الرحمان" ببلدية مع�سكر، اأما املحطة الثانية من الزيارة 
  6 الرابط  بن الطريق الولئي رقم  2 كلم منها املدخل  "عن الكحلة، كما مت تد�سن م�سالك فالحية على م�سافة  "اأحمد زبانة  فكانت ببلدية مامونية حيث د�سن املطعم املدر�سي 
ومزرعة عواجة على م�سافة 1،3كلم  وتد�سن الطريق البلدي بن دوار اأولد كيو والطريق البلدي رقم 14على م�سافة 1،2كم مبامونية وتد�سن الطريق الرابط بن الطريق الوطني 
رقم 7 ودوار يدر�سون على م�سافة 1،7 كلم بعن فار�س وتد�سن الطريق البلدي رقم 3 الرابط بن الطريق البلدي رقم 9 والطريق الولئي رقم 1 مرورا بدوار العراي�سية بالربج، ويف 
الأخري مت تد�سن امللعب البلدي وتغطيته بالع�سب ال�سطناعي بخلوية. كما ا�ستمع وايل الولية على هام�س زيارته ملختلف ان�سغالت املواطنن، حيث قال اإن الولية تعمل بالتدريج 
على حل واإدراج خمتلف امل�ساكل والعراقيل وذلك من اأجل النهو�س بالتنمية بولية الأمري عبد القادر، والتي من �ساأنها اأن ترفع الغنب عن ال�سكان ل �سيما القاطنن باملناطق الريفية 
ومناطق الظل.                                                                                                                                                                                                                                 بلعامل بهيجة



الدين  ــن  زي الفرن�شي  ـــرب  اأع
ــر الــفــنــي لــريــال  ــدي ــــدان امل زي
مدريد، عن �شعادته بالفوز )-2
0( خالل مواجهة الديربي �شد 
اجلولة  �شمن  مدريد،  اأتلتيكو 
الهزمية  وهي  الليجا،  من  الـ13 
يف  للروخيبالنكو�ص  الأوىل 

البطولة.
ت�شريحات  خالل  زيدان،  وقال 
"ماركا"  �ــشــحــيــفــة  نــقــلــتــهــا 
باأكملها  "املباراة  الإ�شبانية: 
املــبــاراة  مثل  �شعيًدا،  جتعلني 
ــال،  ــط الأب دوري  يف  الأخـــرة 
اأتلتيكو  على  انت�شرنا  فنحن 
مباراة   26 خا�ص  الــذي  مدريد 

بدون خ�شارة".
ال�شغط  مار�شنا  "لقد  واأ�ــشــاف: 
باأكمله،  امللعب  يف  جيد  ب�شكل 
لأتلتيكو  امل�شاحة  نــرتك  ومل 
ــاراة، وكــانــت لديهم  ــب امل ــوال  ط
ل�شاوؤول،  فقط  واحــدة  فر�شة 

و�شيطرنا على املباراة جيًدا".

على  "اعتمدت  زيـــدان:  وتابع 
ــص ومــودريــتــ�ــص لإيــجــاد  ــرو� ك
من  ب�شرعة  والــلــعــب  ـــرج،  خم
وبــالــكــرات  ــــر،  اآخ اإىل  ــب  ــان ج
فهما  فجوات،  وجدنا  القطرية 

ــرمي  وك ا�شتثنائيان  ــان  ــب لع
ــاران،  وف وكارفاخال  ولوكا�ص 

وكلهم كانوا جيدين جًدا".
�ــشــرى،  "املداورة؟  واأردف: 
مباريات   3 لعبنا  اأنــنــا  �شحيح 

لكنني  التغيرات،  بع�ص  مــع 
�شاأعتمد عليهم جميًعا".

"لقد  ـــال:  ـــري ال ــــدرب  م ــــوه  ون
املباراتني  يف  فعلناه  مــا  اأكــدنــا 
تناف�شنا  حــيــث  الــ�ــشــابــقــتــني، 

ــد لــلــغــايــة طـــوال  ــي بــ�ــشــكــل ج
املباراة، ولي�ص علينا الحتفال، 

لأننا مل نفز باأي �شيء".
جيد،  اأ�شبوع  "اإنه  وا�شتكمل: 
لأنــهــم  لــالعــبــني  �شعيد  واأنــــا 
يفعلونه،  مبــا  ــا  ــًم دائ يــوؤمــنــون 
اأ�شعر  الأمــور  ينجزون  وعندما 
ب�شعادة، ودعونا ن�شتمتع ونفكر 

يف مباراة الثالثاء".
علق  النــتــقــادات،  تاأثر  وعــن 
ال�شيء  اأعـــــرف،  "ل  زيـــــدان: 
مبا  الإميـــان  هو  اأهمية  ــر  الأك
نقوم به، وقد اأظهرنا اأن الفريق 
ميكن اأن يلعب يف ظروف �شعبة، 
النقد  لكن  موؤملة،  اأ�شياء  وهناك 
يجعلنا اأقوى، فهو جزء من كرة 

القدم وعلينا حتمله".
"ثالثية  زيـــــــــدان:  واأمت 
ـــــص  ـــــرو� ــــرو وك ــــم ــــي ــــش ــــا� ك
م�شتوى  يف  اإنهم  ومودريت�ص؟ 
حيث  الأبــطــال،  دوري  ثالثية 

يلعبون مب�شتوى عال للغاية".

ــي ديــيــجــو  ــن ــي ــت ــن اأقــــر الأرج
ـــر الــفــنــي  ـــدي ــوين، امل ــي ــم ــي ــش �
بارتكاب  ــد،  ــدري م لأتلتيكو 
ملواجهة  التح�شر  يف  خــطــاأ 
الديربي اأمام ريال مدريد على 
�شتيفانو(  دي  )األفريدو  ملعب 
الفريق  خ�شرها  والتي  ال�شبت 
اأكــد  بينما  نظيفة،  بثنائية 
يف  "تفوق"  امللكي  الفريق  اأن 

املباراة.
ت�شريحات  يف  �شيميوين  وقال 
املــبــاراة  نــبــداأ  "مل  اللقاء  بعد 
�شيطر  والــريــال  جيد،  ب�شكل 
لعبيه  ومتــركــز  اللعب  على 
بتدوير  نقم  مل  اأف�شل.  كــان 
حدث  كما  لعبينا  بني  الكرة 
وا�شتقبلنا  �شابقة،  مباريات  يف 
اأحـــداث  يف  مهما  كـــان  ــا  ــدف ه
الراحة  منحهم  ــه  لأن املــبــاراة 

والهدوء".
كبرة  �شعوبة  "وجدنا  وتابع 
ثم  الأول،  ــوط  ــش ــ� ال يف 

ليمار  )توما�ص(  فر�شة  جاءت 
ولكننا  الـــثـــاين،  ــوط  ــش ــ� ال يف 
ـــا. املـــبـــاراة كــانــت  ـــاه ـــدرن اأه
الثاين  الهدف  ولكن  خمتلفة، 
اأخرجنا متاما منها. يجب علينا 

موا�شلة العمل للتح�شن".
الأ�شباب  الـ"ت�شولو"  اأو�شح  كما 

النجم  ل�شتبدال  دفعته  التي 
الربتغايل جواو فيليك�ص، وهو 
غ�شب  يف  ت�شبب  الــذي  القرار 

الالعب.
وقال يف هذا ال�شدد "هذه كانت 
اأبحث  كنت  للمباراة.  نظرتي 
يف  حيوية  اأكـــر  لعــبــني  عــن 

الأمام، وعن جهد اأكرب يف و�شط 
املباراة  الكرة.  لمتالك  امللعب 
وكنا  الــريــال،  ــاه  اجت يف  ذهبت 
نريد املناف�شة ب�شكل اأف�شل. ما 
من  نتمكن  مل  اأننا  هو  يحزنني 
لتقلي�ص  ال�شباك  طريق  اإيجاد 

الفارق".

اأن  اأكـــد  �شيميوين  اأن  ورغـــم 
بفارق  متفوقا  يكن  مل  الريال 
يرى  اأنــه  اإل  املــبــاراة،  يف  كبر 
الوقت  يف  الفوز،  ي�شتحق  اأنــه 
ايل اأثنى فيه على روح الفريق 
والرغبة يف العودة للمباراة يف 

�شوطها الثاين.
ــم املـــــدرب الــالتــيــنــي  ــت ــت واخ
النتقادات  بتقبل  ت�شريحاته 
لأداء الفريق يف املباراة، موؤكدا 
الآن  �شيتوجه  تركيزهم  اأن 

للمباراة املقبلة.
اخل�شارة  النتيجة  هذه  وكتبت 
لـ"الروخيبالنكو�ص"  الأوىل 
مل�شل�شل  حدا  وت�شع  الليجا،  يف 
ــولت  اجل ــالل  خ انت�شاراتهم 

ال�شبعة الأخرة.
ــــد ر�ـــشـــيـــد كــتــيــبــة  ــــم وجت
�شيميوين  دييجو  الأرجنتيني 
ال�شدارة،  يف  نقطة   26 عند 
موؤجلتني  مباراتني  تبقي  مع 
وليفانتي  قاد�ص  اأمــام  للفريق 

ـــرمي  قــــــال الـــفـــرنـــ�ـــشـــي ك
بــاأداء  فخور  اإنــه  بنزميا، 
فــريــقــه عــقــب الــفــوز 
عــلــى اأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الــعــا�ــشــمــة  ديـــربـــي  يف 
بهدفني نظيفني، وفخور 
بات  لأنــه  اأي�شا  بنف�شه 
ــاء الــالعــب  ــق ــل عــقــب ال
خو�شا  الأكر  الأجنبي 
تــاريــخ  يف  لــلــمــبــاريــات 

ريال مدريد بواقع 528 مواجهة.
وقال بنزميا عرب ح�شاباته على ال�شبكات الجتماعية 
هذا  لتحقيق  وبنف�شي  بفريقي  فخور  رائعة..  "ليلة 

الإجناز".
واأرفق بنزميا كلمته ب�شورة له جتمعه برئي�ص النادي 
الذي  كارلو�ص  روبرتو  والربازيلي  بريز  فلورنتينو 
انتزع منه اللقب ويظهر الالعب الفرن�شي وهو يحمل 
قمي�شا تذكاريا برقم 528 يف اخللف، فيما كان روبرتو 
مبارياته  رقم  عليه  قمي�شا  الآخر  هو  يحمل  كارلو�ص 

مع امللكي وهو 527.

وكان بريز قد هناأ الفريق يف غرفة خلع املالب�ص 
عقب املباراة و�شلم بنزميا القمي�ص التذكاري.

 2009 عام  مدريد  لريال  ان�شمامه  منذ  اأنه  يذكر 
فاز بنزميا )32 عاما( بدوري اأبطال اأوروبا 4 مرات 

الأوروبي  ال�شوبر  وكاأ�ص  مرات   4 الأندية  ومونديال 
مرتني  امللك  وكاأ�ص  مرات   3 املحلي  والدوري  مرات   3

وكاأ�ص ال�شوبر الإ�شباين 3 مرات.
جزائرية،  اأ�شول  من  الفرن�شي  املهاجم  واأحرز 
257 هــدفــا ويعد  الــريــال  مــع  مــ�ــشــواره  ــالل  خ

خام�ص هداف يف تاريخ الفريق امللكي.

رامو�ص  �شرجيو  املخ�شرم  النجم  دخل 
"ديربي"  قائد نادي ريال مدريد تاريخ 
اللدود  جــاره  ــام  اأم الإ�شبانية  العا�شمة 
التي  املــواجــهــة  يف  "الروخيبالنكو�ص" 
دي  "األفريدو  ملعب  على  بينهما  جمعت 
 )13( الأ�شبوع  مناف�شات  �شمن  �شتيفانو"، 

يف الليغا.
رامو�ص  �شرجيو  املخ�شرم  املدافع  وبات 
الالعب الأكر م�شاركة يف املواجهات يف 
الإ�شبانية  العا�شمة  "ديربي"  تاريخ 
من  العديد  على  متفوقًا  مــدريــد، 
الأ�ـــشـــاطـــر، الــذيــن احـــرتفـــوا يف 

املا�شية. ال�شنوات  "امللكي" خالل 
�شد  مباراة   43 يف  رامو�ص  �شرجيو  و�شارك 
�شفوف  اإىل  ان�شمامه  منذ  مدريد،  اأتلتيكو 
ال�شيفية  النتقالت  �شفوف  يف  مدريد  ريال 
عام 2005، قادمًا من اإ�شبيلية الإ�شباين، بح�شب 
ما ذكره موقع "مي�شرت�شيب" املتخ�ش�ص باأرقام 

الليغا.
خينتو  الأ�ــشــطــورتــني  على  ــص  ــو� رام وتــفــوق 
مدريد  اأتلتيكو  �شد  لعبا  اللذين  و�شان�شيز، 
لقاء(،   36( و�شانتيانا  ومي�شيل  مباراة،   42 يف 
وكرمي بنزمية، و�شيندو، وبري )35 مباراة(، 

واحلار�ص اإيكر كا�شيا�ص )34 مواجهة(.

نــوايــاه   �شطيف  وفـــاق  اأكـــد 
الأوىل  الأدوار  ــب  ــع ل يف 
على  فــوزه  بعد   املو�شم  هذا 
2-( بلعبا�ص  احتــاد  م�شيفه 
الــرتتــيــب  لــيــتــ�ــشــدر   ،)0
بــــفــــارق نــقــطــتــني عــن 
بينما  املبا�شرين،  مطارديه 
كانت نتيجة التعادل ال�شمة 
يف  تعادلت   7 بواقع  الأبرز 
اجلولة  خالل  مقابالت   10
الرابطة  بطولة  من  الثالثة 
لــكــرة  الأوىل  املـــحـــرتفـــة 
يومي  جـــرت  الــتــي  ــدم،  ــق ال

اجلمعة و ال�شبت.
يف  �شطيف  وفــاق  جنح  فقد 
خالل  مك�شب  اأف�شل  حتقيق 
خارج  بفوزه  اجلولة،  هــذه 
بلعبا�ص  ــاد  احت على  الــديــار 
 ،)2-0( رد  دون  بثنائية 
من  كــل  لــلــزوار  �شجل  حيث 
)د  لــعــوايف  و   )14 )د  غ�شة 
بالزاد  "الوفاق"  ليعود   ،)59
الــكــامــل ويــ�ــشــبــح الــفــريــق 
فوزين  حقق  الــذي  الوحيد 
اأ�شل  مــن  الــديــار(  ـــارج  )خ
ثالث مباريات يف بداية هذا 

املو�شم اجلديد.
ــارج  ــوز الــثــمــني خ ــف هـــذا ال

املدرب  لأبناء  �شمح  الديار 
ــي  ــوك ــل ك ــي ــب ــي ن ــش ــ� ــون ــت ال
الــريــادة  بكر�شي  ــراد  ــف الن
ــاط، مــوؤكــدا  ــق بــر�ــشــيــد  7 ن
لعب  يف  احلقيقية   ــاه  ــواي ن

الأدوار الأوىل هذا املو�شم.
امل�شاكل  اأن  يبدو  باملقابل 
ــاد  احت فــيــهــا  يتخبط  ــي  ــت ال
مــردود  على  ــرت  اأث بلعبا�ص 
تعر�شت  الــتــي  الت�شكيلة 
اأربــعــة  ــرف  ظ يف  لهزميتني 
ــل  ــش ـــادل مـــن اأ� ـــع اأيــــــام  وت
ليتذيل  ــالت،  ــاب ــق م ثـــالث 

الرتتيب  �شلم  "العبا�شية" 
بنقطة وحيدة.

اأما املباريات الثالثة الخرى 
ال�شبت،  الــيــوم  بــرنــامــج  يف 
بالتعادل  جميعها  فانتهت 
عجز  ان  بعد   )0-0( ال�شلبي 
ادنى  ت�شجيل  يف  املهاجمون 
ــدف. فــاحتــاد اجلــزائــر مل   ه
ــداد  ع ت�شغيل  ــن  م يتمكن 
تنقله  مبنا�شبة  النت�شارات 
الــذي  تلم�شان  وداد  ملعقل 
فوز  اأول  عــن  اأيــ�ــشــا  يبحث 
ق�شم  اإىل  عودته  مبنا�شبة 

�شمحت  حــني  يف  الأ�ـــشـــواء، 
نقطة التعادل لكل من احتاد 
نقاط(   5 )الــثــاين،  ب�شكرة 
 4 )الــرابــع،  ال�شلف  اأوملبي  و 
كوكبة  �شمن  بالبقاء  نقاط( 
العام  الرتتيب  يف  الطليعة 

للمحرتف الأول.
وخــــالل افــتــتــاح لــقــاءات 
اجلولة الثالثة اأم�ص اجلمعة، 
حملة  بلوزداد  �شباب  ا�شتهل 
بطريقة  لقبه  عن  الــدفــاع 
العري�ص  بتفوقه  "مدوية" 
ــه �ــشــبــيــبــة  ــف ــي ــش ــ� عـــلـــى م
مواجهة  يف   ،)3-0( القبائل 
عن  ناهيك  "كال�شيكية"، 
حتــقــيــق الــ�ــشــاعــد اجلــديــد 
فوز  اأول  �شكيكدة،  �شبيبة 
 33 منذ  الأ�شواء  ق�شم  يف  له 
ذلك  وتاأتى  الغياب،  من  عاما 
على ح�شاب �شيفه اأهلي برج 

بوعريريج )1-0(.
ال�شاورة  �شبيبة  عادت  بينما 
ميدان  مــن  ثمينة  بنقطة 
 ،)0-0( غـــلـــيـــزان  ــع  ــري ــش �
يف  بــالــتــمــركــز  لــهــا  �شمحت 
مع  منا�شفة  الثاين  ال�شف 
بقية  اأمـــا  بــ�ــشــكــرة.  احتـــاد 

املباريات فانتهت بالتعادل.

لحتــاد  امل�شر  الــطــاقــم  ــرر  ق
ــص بـــقـــيـــادة املـــديـــر  ــا� ــب ــع ــل ب
تقدمي  مر�شلي  عبا�ص  الــعــام 
على  جماعية"  "ا�شتقالة 
الكبرة"  "امل�شاكل  خلفية 
النا�شط يف  النادي  التي تواجه 
القدم،  لكرة  الأوىل  الرابطة 
الأخــر  عنه  اأعلن  ما  ح�شب 

ام�ص الأحد.
ــلــي  ــــوي عـــبـــا�ـــص مــر�ــش ــــن وي
ــــــداع كــامــل  ــه اإي ــدي ــاع ــش ــ� وم
امللفات الإدارية لفريقهم لدى 
الولئية  ال�شلطات  م�شالح 
املقبلة"،  الــ�ــشــاعــات  "خالل 
على  املعنيون  ذكـــره  مــا  ــق  وف

لالحتاد  الر�شمية  ال�شفحة 
ب"فاي�شبوك".

باأنه  امل�شدر  نف�ص  اأ�ــشــاف  و 
املدرب  عقد  ف�شخ  اأي�شا  تقرر 
يقاطع  الذي  بوغرارة  اليامني 
اأيـــام  عــ�ــشــرة  مــنــذ  ت�شكيلته 
تاأهيل  ــدم  ع على  احتجاجا 
ــم  ــدده لعــبــيــه اجلـــــدد، وع
يف  للم�شاركة  عــنــ�ــشــرا،   13
لأبــنــاء  الر�شمية  املــقــابــالت 

''املكرة".
اجلزائري  الغرب  نــادي  ولعب 
مبارياته الثالث الأوىل بر�شم 
مدعمة  بت�شكيلة  البطولة 
بعدد كبر من لعبي الفريق 

بقي  ــا  م ــن  ع ف�شال  ــف  ــردي ال
املو�شم  ت�شكيلة  لعــبــي  ــن  م
الفارط. لكن الفريق مل يحرز 
جلبها  واحــدة  نقطة  على  اإل 
من تنقله اإىل برج بوعريريج 
الثانية،  اجلولة  خالل   )1-1(
ميدانه  على  ينهزم  اأن  قبل 
مولودية  اأمـــام  مــبــاراتــيــه  يف 
اجلزائر )1-2( ووفاق �شطيف 
ال�شف  يحتل  جعله  ما   ،)2-0(

الأخر يف الرتتيب.
يف  الحتـــــاد  اإدارة  وفــ�ــشــلــت 
احل�شول على اإجازات لعبيها 
الــنــادي  ديـــون  ب�شبب  اجلـــدد 
ا�شتكوه  �شابقني  لعبني  جتاه 

وبلغت  املنازعات،  جلنة  لدى 
وفق  دج،  مليون   53 قيمته  ما 
وقت  يف  به  �شرح  قد  كــان  ما 
للنادي.  الــعــام  املــديــر  �شابق 
"لتوا�شل  تاأ�شف  الأخــر  هذا 
ــة  ــي ــال ــد الإعـــــانـــــة امل ــي ــم جت
واملــقــدرة  املحلية  لل�شلطات 
ــذا  وك دج،  مــلــيــون   50 بنحو 
الرئي�شي  املمول  ت�شديد  عدم 
للنادي )نفطال( لل�شطر الأول 
عليها" بعد  املتفق  الإعانة  من 
�شبتمرب  يف  الطرفني  توقيع 
اإ�شهاري  عقد  على  املن�شرم 

جديد.

بوعكاز،  معز  التون�شي  قال 
اإن  مـــدرب احتـــاد بــ�ــشــكــرة، 
جنم  م�شيفه  اأمـــام  التعادل 
مقرة )0-0(، يوم ال�شبت، يف 
الــدوري  من  الثالثة  اجلولة 
كان  القدم،  لكرة  اجلزائري 

م�شتحًقا.
ت�شريح  يف  بوعكاز  واأ�شاف 
لالحتاد:  الر�شمي  للح�شاب 
وكنا  جيدة  مباراة  "خ�شنا 

بالفوز،  العودة  على  قادرين 
ــاح كـــان يف  ــري لــكــن عــامــل ال
كل  يف  ــني  ــق ــري ــف ال ــح  ــال ــش �
املباراة  جعل  ما  وهو  �شوط، 

متكافئة".
عــدة  لــنــا  "لحت  ـــاف  واأ�ـــش
املرحلة  يف  خ�شو�شا  فر�ص 
عن  عــجــزنــا  لكننا  الأوىل 
ويف  املــرمــى،  ــام  اأم جت�شيدها 
ــوط الـــثـــاين تــراجــعــنــا  ــش ــ� ال

املجال  واأف�شحنا  للخلف 
ــم،  ــش ــ� ــــــام لعـــبـــي اخل اأم
فر�ص  عدة  �شنعوا  الذين 

خطرة".
"اأعتقد  بــوعــكــاز  ــم  ــت وخ

كانت  ــادل  ــع ــت ال نــقــطــة  اأن 
نعلم  اأننا  خ�شو�شا  اإيجابية، 
زالت  ول  فقط،  البداية  اأنها 
ــرة،  ــب اأمـــامـــنـــا حتـــديـــات ك
هو  احلايل  الوقت  يف  وعملنا 

ت�شكيل 
فـــريـــق مــ�ــشــتــقــر، واإيـــجـــاد 

تركيبة متكاملة".

ــة املــ�ــشــابــقــات  ــن تــخــطــط جل
الأفريقي  بالحتاد  لالأندية 
لإعــادة  ــاف(،  )ك القدم  لكرة 
اأن  يفرت�ص  كان  التي  املباراة 
اجلزائر  مولودية  فيها  يلتقي 
من  بورجو  دي  بافلز  ب�شيفه 
كانون  من  الــرابــع  يف  بينني، 
اأول/دي�شمرب اجلاري، يف اإياب 
م�شابقة  من  التمهيدي  الدور 

دوري اأبطال اأفريقيا.
وكان بافلز دي بورجو تخلف 
للعب  اجلزائر  اإىل  ال�شفر  عن 
بدعوى  موعدها  يف  املــبــاراة 

جوية  رحـــالت  وجـــود  عــدم 
دفــع  ـــذي  ال الأمــــر  منا�شبة، 
حممود  امل�شري  املباراة  بحكم 
البنا، اإىل اإعالن غياب الفريق 
الربع  انــتــظــاره  بعد  ر�شميا 
وقت  يف  الــقــانــونــيــة،  �شاعة 
على  مولودية  لعبو  تواجد 

اأر�شية امللعب.
ــد عـــلـــي عــــوف،  ــي ــش وقــــــال �
ــي بــا�ــشــم  ــم ــش ــر� املــتــحــدث ال
مــولــوديــة اجلــزائــر لــالإذاعــة 
اإن  ال�شبت،  اليوم  احلكومية، 
ر�شمية  مبرا�شلة  بعث  الكاف 

مبخطط  باإيفاده  فيه  يطالب 
�شاعة   48 غــ�ــشــون  يف  �شفر 
بافلز  متكني  اأجل  من  املقبلة، 

من ال�شفر اإىل اجلزائر.
اإدارة  اأن  اإىل  عـــوف،  ــار  ــش واأ�
مــولــوديــة اجلــزائــر بـــداأت يف 
التي  املــتــاحــة  احلــلــول  بحث 
اإىل  املــجــيء  مــن  بافلز  متكن 
�شركة  عــرب  اإمــــا  ـــر،  ـــزائ اجل
اخلطوط اجلوية التون�شية اأو 

اخلطوط امللكية املغربية.
رئي�ص  اأن  عــــوف،  وكــ�ــشــف 
اإدارة مولودية  بافلز طلب من 

ت�شرف  حتــت  و�شع  اجلــزائــر 
لنقله  خا�شة  طائرة  فريقه 
اإىل اجلزائر، وهو الطلب الذي 
معقول  غر  املتحدث  اعتربه 

وغر منطقي.
ورجح عوف، عدم �شفر نادي 
مــربزا  اجلــزائــر،  اإىل  بافلز 
اأجل  من  �شيء  بكل  يقوم  اأنه 
يحتمل  التي  العقوبات  جتنب 

اأن يوقعها كاف عليه.
بني  الذهاب  مباراة  اأن  يذكر 
بالتعادل  انتهت  الفريقني 
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وفاق �شطيف ينفرد بالريادة و بلعبا�س يعاين

الرابطة الأوىل:

بلعبا�س لحتاد  امل�شري  جماعية" للطاقم  "ا�شتقالة 

بوعكاز: نقطة التعادل اأمام مقرة كانت م�شتحقة

الكاف يخطط لإعادة لقاء مولودية اجلزائر وبافلز يف دوري الأبطال

زيدان: النتقادات جتعلنا اأقوى !
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ديلور ثاين اأف�شل مُمّرر يف البطولة 
الفرن�شية

اجلماهري العربية ت�شاند حمرز: 
وحده" تلوموه  "ل 

لمبارد: غياب زيا�س وبولي�شيت�س 
حرمنا من الإبداع اأمام اإيفرتون

بوجبا يطلق كلمات حا�شمة بعد 
ت�شريحات رايول

ـــع الــــالعــــب الـــــدويل  ـــوق مت
اجلزائري اأندي ديلور م�شاء 

لئحة  يف  ثانيا  ال�شبت، 
ِلبطولة  ُمــــّرر  اأفــ�ــشــل 
احلايل.  للمو�شم  فرن�شا 

ِبزّي فريق مونبلييه.
غّلته  ديلور  اأنــدي  ورفع 

حا�شمة،  متريرات   5 اإىل 
يف  الــثــاين  املــركــز  ِلي�شغل 

الالئحة، رفقة مهاجم فريق 
وزميله  بامبا،  جــونــاتــان  ليل 

ـــط يف نــــادي اأوملــبــيــك  ِبــنــفــ�ــص اخل
عن  ُمتخّلِفني  ــان.  ــوف ت فــلــوريــون  فريق مر�شيليا  مهاجم 

مونبلييه غايتان لبورد ُمت�شّدر القائمة، ِبفارق متريرة واحدة.
وقّدم املهاجم ديلور التمريرة احلا�شمة اخلام�شة، يف مباراة فريقه 
 14 الـ  اجلولة  حِل�شاب  ال�شبت.  م�شاء  لون�ص،  وامل�شيف  مونبلييه 
�شور  ُتظهره  كما  احلــايل.  للمو�شم  الفرن�شية  البطولة  عمر  من 
�شريط الفيديو املُدرج اأدناه )ِبتمريرة على طبق/ الهدف الأّول يف 

املباراة(.
و�شاهم ديلور يف فوز فريقه مونبلييه ِبنتيجة )3-2( على امل�شيف 
بعد  املناف�شة،  اإىل  ِلتّوه  عاد  اجلزائري  الــدويل  اأن  ِعلما  لون�ص، 

اإ�شابته ِبفرو�ص “كورونا” يف الـ 4 من دي�شمرب احلايل.
وبات فريق مونبلييه بعد هذا الإنت�شار الثمني، يجمع 26 نقطة يف 
املركز الـ 5، ُمتخّلفا عن الّرائد باري�ص �شان جرمان ِبفارق ُنقطَتني، 
وي�شغل فريق لون�ص الّرتبة الـ 8 ِبر�شيد 21 نقطة. لكن الفريَقني 

الأخَرين تنق�شهما مباراة متاأّخرة.
 6 ِبر�شيد   4 الـ  الرتبة  ديلور  اأنــدي  يحتّل  ــداف،  الأه وِبخ�شو�ص 
�شان  باري�ص  مهاجم  مبابي  كيليان  يت�شّدرها  لئحة  يف  توقيعات، 

جرمان مِبجموع 10 اأهداف.

عن  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف  الريا�شية  اجلماهر  دافعت 
بعدما  �شيتي،  مان�ش�شرت  مهاجم  حمــرز،  ريا�ص  اجلزائري  النجم 
اأ�شاع هدفًا حمققًا اأمام احلار�ص الإ�شباين ديفيد دي خيا يف مواجهة 
�شمن  ترافورد"،  "اأولد  ملعب  على  بينهما  جمعت  التي  "الديربي"، 
مناف�شات الأ�شبوع الـ)12( يف الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
حمرز  ريا�ص  زميله  اإىل  الكرة  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  واأعطى 
املوجود يف منطقة اجلزاء ب�شكل جيد يف الدقيقة الـ)35( من عمر 
حمقق،  هدٍف  ت�شجيل  اأ�شاع  اجلزائري  النجم  لكن  الأول،  ال�شوط 
بعدما اأطلق كرة قوية ت�شدى لها احلار�ص الإ�شباين ديفيد دي خيا.
و�شارع رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف "تويرت" اإىل الدفاع عن 
ريا�ص حمرز، بعدما قام املدرب بيب غوارديول باإخراجه 
عقب  الثاين،  ال�شوط  يف  مان�ش�شرت  مدينة  "ديربي"  من 

اإ�شاعته الهدف املحقق اأمام اليونايتد.
بقاء  مــع  ــربر  م غــر  ــرز  حم "خروج  اأحــدهــم  وكــتــب 
كبرة  ا�ــشــتــفــهــام  عــالمــة  و�شترلينغ  خي�شو�ص 
"خرج  ــر  اآخ علق  فيما  اآخر("،  نــوع  من  )عن�شرية 

حمرز، مبا�شرة بداأت بت�شجيع مان�ش�شرت يونايتد".
حمرز  ي�شتناو  �شيتي  جماهر  "يعني  ــر  اآخ وغـــّرد 
ويطيحوا  ينتقدوه  با�ص  فر�شة  ن�ص  ي�شيع 
احلكاية"،  نف�ص  يعاودوا  دائمًا  عليه 
�شيع  بروين  دي   " اأحدهم  ليقول 
فر�شة عادي حمرز يومك اأ�شود 

ات�شيع".
وتوا�شلت حملة الت�شامن 
مع ريا�ص حمرز، بعدما 
"حمرز  كتب اأحدهم 
ــة  ــش ــر� �ـــشـــنـــع ف
�شيعها  حمققة 
ـــص،  ـــو� ـــش ـــ� ـــي خ
ــع اأخــــرى  ــن ــش و�
�شتونز  �ــشــيــعــهــا. 
ـــــر  ــــو الآخ �ــشــيــع ه
عليكم  بـــاهلل  فــر�ــشــة. 
راأيتم �شترلينغ مرر الكرة 
اأو �شنع فر�ص؟"، ليقول اآخر 
ي�شجل  مل  ال�شيتي  "يعني 
ــد خـــروج  ــع ــك ب ــري ــات ه

حمرز".

لمبارد،  فرانك  عربرَّ 
مــــــدرب تــ�ــشــيــلــ�ــشــي، 
ـــفـــه لــغــيــاب  عــــن اأ�ـــش
كري�شتيان  جناحيه 
وحكيم  بولي�شيت�ص، 
الت�شكيلة  عــن  زيــا�ــص 
ـــة،  ـــاب ـــش ــب الإ� ــب ــش ــ� ب
ذلــك  اأن  اإىل  مــ�ــشــًرا 
ـــق مــن  ـــري ـــف ـــــرم ال ح
ــــداع،  والإب الفاعلية 
يف  دوًرا  لعب  ثم  ومــن 
ــام  اأم  )1-0( الهزمية 
الـــدوري  اإيــفــرتــون يف 
ـــزي، مــ�ــشــاء  ـــي ـــل الجن

ال�شبت.
اأقيمت يف ملعب جودي�شون  وغاب املغربي زيا�ص عن املواجهة التي 
خالل  لها  تعر�ص  اخللفية  الفخذ  ع�شالت  يف  اإ�شابة  ب�شبب  بارك؛ 
دي�شمرب/ من  �شابق  وقت  يف   )3-0( يونايتد  ليدز  على  فريقه  فوز 
الأمريكي  اإ�شراك  عدم  املدرب  قرر  حني  يف  اجلاري،  الأول  كانون 

بولي�شيت�ص كاإجراء وقائي جتنبا لأي متاعب.
"بولي�شيت�ص مل يكن على ما يرام خالل  وقال لمبارد لل�شحفيني: 

الأ�شبوع، وبالتايل قررنا عدم م�شاركته يف املباراة".
لعبي  على  �شلبي  تاأثر  لها  املباريات  كرة  اأن  لمبارد،  واأو�شح 

الهجوم يف البطولة.
الهجوم  لعبو  مكان.  كل  يف  الع�شالت  يف  اإ�شابات  "هناك  واأ�شاف 
يتعر�شون لالإ�شابات. هل تاأثر اأداوؤنا بغياب هوؤلء الالعبني؟ نعم 

لأن وجودهم مهم بالن�شبة لنا".
 5 بــاإجــراء  بال�شماح  املمتاز  ـــدوري  ال مــدربــي  مــن  عــدد  ويطالب 
لهم  يت�شنى  حتى  حالًيا(   3 من  )بدل  الواحدة  املباراة  يف  تبديالت 
كثرون  منها  ي�شتكي  التي  املباريات  كرة  ظل  يف  الالعبني  اإراحة 

يف الوقت احلايل.

قال الفرن�شي بول بوجبا اإنه ل يجب اأن يكون هناك اأي �شك بخ�شو�ص 
باأنه  اأعماله  وكيل  تعليقات  رغم  يونايتد  مان�ش�شرت  مع  التام  التزامه 

غر �شعيد يف النادي املنتمي للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
مع  اأهداف  دون  يونايتد  تعادل  يف  كاملة  دقيقة   90 يف  بوجبا  و�شارك 

يوم  م�شاء  ترافورد  اأولــد  يف  املدينة  قمة  يف  �شيتي  مان�ش�شرت 
ال�شبت، قبل اأن ي�شدر بيانا عرب مواقع التوا�شل الجتماعي.

وكان مينو رايول وكيل الالعب قال يوم الثالثاء املا�شي اإن 
يف  بيعه  على  املوافقة  ويجب  النادي  يف  �شعيد  غر  بوجبا 

نهاية املو�شم.
قال  التعليقات،  هذه  اإىل  بو�شوح  الإ�شارة  عدم  رغم  لكن 

بوجبا اإنه يبذل ق�شارى جهده مع يونايتد.
وكتب بوجبا على "اإن�شتجرام" عقب املباراة "لقد قاتلت 
با�شتمرار و�شاأقاتل با�شتمرار مع مان�ش�شرت يونايتد ومع 

زمالئي ومع امل�شجعني. الرثرة لي�شت مهمة".
"امل�شتقبل ل يزال بعيدا واليوم هو ما يهم واأنا  واأ�شاف: 

اأ�شع كامل اهتمامي بن�شبة 1000 باملئة".
الأمور  كل  كانت  معا..  اأقوياء  نكون  ما  "دائما  وتابع: 

وا�شحة بيني وبني النادي وهذا لن يتغر اأبدا. عندما 
ل تعرف ما يحدث بالداخل يجب عدم التحدث".

اأ�شهر وكالء الالعبني يف  اأن وجه رايول، اأحد  و�شبق 
العامل، انتقادات عديدة ملان�ش�شرت يونايتد.

نقلت  الإيطالية  �شبورت"  "توتو  �شحيفة  وكانت 
عن رايول قوله يوم الثالثاء املا�شي "من الأف�شل 
احلديث ب�شراحة والنظر اإىل الأمام وعدم البحث 

مان�ش�شرت  يف  �شعيد  غر  بول  نلومه.  �شخ�ص  عن 
يونايتد ول ي�شتطيع التعبر عن نف�شه بالطريقة التي 

يريدها وبالأ�شلوب املنتظر منه".
واأ�شاف "اإنه يحتاج اإىل تغير الفريق وتغير الأجواء. 
فرتة  يف  الالعب  بيع  هو  للجانبني  حل  اأف�شل  اأعتقد 

النتقالت )ال�شيفية( املقبلة".
ويرتبط بوجبا بعقد مع يونايتد حتى يونيو/ حزيران 

.2022
من  قادما  يونايتد  اإىل  الفرن�شي  الو�شط  لعب  وان�شم 

 117.68( اإ�شرتليني  جنيه  مليون   89 مقابل  يوفنتو�ص 
مليون دولر( يف 2016 و�شارك يف ت�شع مباريات بالدوري 

هذا املو�شم لكنه مل يقدم امل�شتوى املنتظر بعد.

حمليات
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم : الأ�شري حممد ق�شوع
----------------------------

كمال  بعده  ومن  دياك  اأبو  �سامي  ودعنا  لقد 
من  الع�رسات  قبله  من  ودعنا  كما  وعر  اأبو 
البا�سلة،  الأ���س��رية  واحل��رك��ة  �سعبنا  ب��ن��اء  اأ
حوله  من  عيون  يف  ينظر  منا  وكل  ودعناه 
ال�سهيد  �سيكون  منهم  اأي  معرفة  ليحاول 
امل��روع  �سامي  ا�ست�سهاد  بكينا  ال��ت��ايل، 
عاجزين  وقفنا  ننا  لأ وغ�سبا  قهرا  احرتقنا 
ذات  يف  وج��ع  م��ن  يعرتينا  مب��ا  ال��ب��وح  ع��ن 
املبكر  اإف��راج��ه  على  ح�سدناه  كلنا  الوقت 
امل�ستهاة  حريته  معانقة  اإىل  �سبقنا  ن��ه  ولأ
فل�سطينيه  على  الأردن  اأغ��وار  على  مطال 
يف  يتمنى   كان  منا  كل  حيث  ع�سق.  التي 
الأكتاف  على  املحمول  ذات  يكون  اأن  داخله 
املبجل  القائد  هذا  املهيب،  ال�سهادة  عر�س  يف 
اجلرمية  ف�سول  كل  باغتياله  اكتملت  الذي 
ال�ستار  ا�ست�سهاده  واأ���س��دل  ال�سهيونية 

ب�سيا�سات  ال�سك  احتمالية  على  الأخ��ري 
م�سلحة  ق��وات  ي��د  على  املمنهجة  القتل 
وبعد  املختلفة.  الأمنية  بطواقمها  ال�سجون 
املعلنة  الطريقة  بهذه  �سهيدا  �سامي  ارتقاء 
يف  منه  وحذرنا  منه  نحذر  ما  كل  اأ�سبح 
اخلم�س  ال�سنوات  �سيما  ل  املا�سية  ال�سنوات 
الأ�رسى  لقتل  ممنهجة  �سيا�سات  من  الأخرية 
وا�سحة  طريقة  من  باأكرث  اأج�سادهم  وت�سفية 
بل  نبكيك  لن  ننا  اأ اليوم  نقول  لذلك  لعيان، 
لأن  نرثيك  ولن  بعدك  من  اأنف�سنا  �سنبكي 
حاجة  منك   اأك��رث  الآن  خلفك  تركتهم  من 
ب�ستى  اليومي  موتهم  على  والبكاء  للرثاء 
واإن�سانيتهم  اآدم��ي��ت��ه��م  وع��ل��ى  ال��و���س��ائ��ل 
وعبدة  واملقابر  الليل  �سدنة  يد  على  املنتهكة 
ال�سهادة  عر�س  تابعنا  لقد  الحتاليل.  الظالم 
وحينما  الغا�سبة  اجلماهري  �سيعتك  حينما 
قدمت  حمراء  كوردة  الأكتاف  على  حملوك 
كل  ا�ست�سهادك  عر�س  تابع  ولقد  لفل�سطن 

تابعنا  من  وحدنا  لكننا  بالإن�سانية  مهتم 
طويلة  باأ�سهر  ا�ست�سهادك  قبل  �سهادتك 
كل  الثلجي  وجهك  �سفحة  على  نقراأ  وكنا 
الغراء  بجبهتك  نراقب  وكنا  لنا  و�ساياك 
مثلنا  تعرف  لأن��ك  ال�سهادة   طقو�س  كل 
وها  حم��ال،  ل  حريتك  ومعانق  راح��ل  اأن��ك 
حامال  �سامي  يا  لتعود  تتحقق  النبوءة  هي 
الأ�رسى  من  دربك  رفاق  و�سايا  كل  معك 
كاأننا  �سعبنا،  جماهري  اإىل  الأحياء  وال�سهداء 
نع�سك  من  تنه�س  اأن  تريد  للحظة  راأيناك 
حملناك  التي  ور�سائلنا  و�سايانا  لتقراأ 
م�سيعيك،  م�سمع  على  وقيادتنا  ل�سعبنا 
التي  �سعبنا  لقيادة  تقول  اأن  تريد  بك  وكاأن 
واحدا  قربا  حتفروا  ل  املدوي  ب�سمتها  تقتلنا 
اأ�سري  لكل  احفروا  القبور،  مئات  احفروا  بل 
احلركة  �سهداء  فمواكب  امل�ستقبلي  ق��ربه 
�سمتكم  بقي  طاملا  اإليكم  قادمة  الأ�سرية 

ال�سجان.  مع  يتحالف 

يف ذكراه ال�شنوية الأوىل "�شامي اأبو دياك" كلنا ح�شدناه على هذا
 الإفراج املبكر

املخت�س  الباحث  مرجتى  اأ�سامة  عرّب 
يف �سوؤون الأ�رسى عن اأ�سفه ال�سديد 
يف  الإن�����س��ان  حقوق  حالة  ل��رتدي 
فل�سطن جراء الحتالل، وما يتعر�س 
واأ�رساه  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  له 
يف �سجون الحتالل الإ�رسائيلي من 
واإن�سانية ج�سيمة  انتهاكات حقوقية 
ملعا،  مرجتى  وقال  متعددة.  وجرائم 
"ت�سادف هذه الأيام الذكرى ال�سنوية 
لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي 
اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
والذي ت�سمن ثالثن مادة توؤكد على 
حق الإن�سان باحلرية والعي�س بكرامة 
الكرمية،  احلياة  متطلبات  وتوفري 
الإن�سان  وحقوق  احلرية  اأن  باعتبار 
هي حقوق مقد�سة ول ميكن امل�سا�س 
الحتالل  �سلطات  اأن  واأو�سح  بها. 
الدولية،  واملواثيق  التفاقيات  تنتهج 
النتهاكات  وتقرتف  وعالنية،  �رسا 
من  وم�سمع  م��راأى  اأم��ام  واجل��رائ��م 
وو�سائل  قوانن  وت�رسع  كله،  العامل 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  اإجرامية 
يف  املحتجزين  واملعتقلن  والأ�رسى 
الحتالل  �سلطات  وتابع،  �سجونها. 
واجل�سدي  النف�سي  التعذيب  تار�س 
وت�ستخدم ما يزيد عن ثمانن �سكال، 
الوحيدة  وهي  التعذيب،  اأ�سكال  من 

التعذيب  �رسعنت  التي  العامل  يف 
ومنحت مقرتفيه احل�سانة الق�سائية 
واحلماية القانونية، مما اأدى اىل ات�ساع 
الأمر  الج���راءات،  وق�سوة  اجلرائم 
اأ�سريا   )73( ا�ست�سهاد  اأدى اىل  الذي 
بالإعاقة  التحقيق، وت�سبب  اقبية  يف 
ملئات اآخرين. بالإ�سافة اىل ع�رسات 
من  خروجهم  بعد  ت��وف��وا  اآخ��ري��ن 
بحقهم  مور�س  مبا  متاأثرين  ال�سجن 
بالعمل  وطالب  قا�س.  تعذيب  من 
ملحاكمة  دولية  �سبكة  ت�سكيل  على 
وتوفري  الإ�رسائيلين  امل�سوؤولن 
احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني، 
والعمل اجلدي من اأجل وقف اجلرائم 
املنافية  الإ�رسائيلية  والنتهاكات 
واأبناء  الأ�رسى  الإن�سان بحق  حلقوق 
و�سدد  زل.  العمُ الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سليم  التوثيق  ����رسورة  على 
الإ�رسائيلية  اجلرائم  لكل  واملكثف 
والطالع  وخارجها،  ال�سجون  داخل 
الأ���رسى  واأو���س��اع  ظ��روف  على 
اإهمال  من  ال�سجون  داخل  ال�سعبة 
و  انفرادي  عزل  و  تعذيب  و  طبي 
حتيط  التي  الق�سايا  م��ن  الكثري 
�سيا�سة  اأهمها  الأ����رسى،  بق�سية 
حيث  ال�سجون،  داخل  البطئ  املوت 
الأ�سرية  احلركة  �سهداء  عدد  ارتفع 

خمتلفة  بظروف  �سهيدا   226 اإىل 
ومت احتجاز 8 جثامن منهم يف مقابر 
اإىل  جثامينهم  ت�سليم  ومنع  الأرقام 
ذويهم واأهلهم. ودعا ال�سليب الأحمر 
املراقبة  على  للعمل  اإىل  ال��دويل 
الأ�رسى يف  اأو�ساع  على  والطالع 
على  والعمل  ال�رسائيلية  ال�سجون 
القانون  و  جنيف  اتفاقيات  تطبيق 
ال�سجون،  داخ��ل  الأن�ساين  ال��دويل 

حلقوق  ال���دويل  املجل�س  مطالبا 
الدولية  املنظمات  وكافة  الن�سان 
والدويل  القانوين  دورها  ملمار�سة 
مبادئ  كافة  لتطبيق  واحلقوقي 
داخ��ل  الن�����س��ان  حقوق  وم��واث��ي��ق 
عام  ب�سكل  الفل�سطينية  الرا�سي 
و داخل ال�سجون الإ�رسائيلية ب�سكل 

خا�س.

باحث يف �شوؤون الأ�شرى يطالب بت�شكيل �شبكة دولية ملحاكمة 
امل�شوؤولني الإ�شرائيليني

اأخبار فل�شطني

ال�رسقية  ال�سمالية  الأط���راف  على 
قاب�سًا  �سعفاط  خميم  يرب�س  للقد�س 
اإل  بها  يبوح  ول  ي�سن  اأوجاعه  على 
والبيوت  فللحجارة  لغته  يفهم  ملن 
لن  زائ��ر  حتى  اأو  ك�سحفي   . لغتها 
من  للمخيم  دلفت  اإن  فرقًا  تكت�سف 
ح�رسية  معامل  فال  كانت  جهة  اأي 
اأن  كنها  ميمُ خدمية  من�ساآت  ول  فارقة 
الأخرى.  عن  املخيم  بقاع  اإحدى  َيز  تمُ
ال��ذي  املخيم  يف  ال��وح��ي��د  ال��ف��ارق 
بع�سهم  عن  الب�رس  تييز  من  َِكنك  ميمُ
الإحتالل  مهر  التي  املعاناة  �سكل  هو 
بر�سا�سة  عينه  فقد  فهذا  حياتهم  بها 
متاهات  يف  اأخاه  اأو  والده  فقد  ذاك  و 

بيت  كان  وهنا  اأع��وام  منذ  ال�سجون 
قريبة  نا�سية  وعلى  الإحتالل  هدمه 
ِتل فتًا بر�سا�س اجلي�س ِلتمُ�َسمى فيما  قمُ
بداأ  الذي  البوؤ�س  ، وملخيم  باإ�سمه  بعد 
َح�رس الفل�سطينن فيه عام 1965 بعد 
من  القريب  املع�سكر  نقلهم من خميم 
القدمية ق�س�س  بالقد�س  الرباق  حائط 
ها  َيعِرفمُ وطنية  ووجوه  رموز  كثرية 
نا�رس  الوجوه  وِمن هذه   ، بها  فمُ  َعرَّ ويمُ
دائمًا.  والأ�سري  اأبداً  رمُ  احلمُ خ�سري  اأبو 
ِلَد نا�رس عام 1961 قبل اإتام اإحتالل  ومُ
اأوىل  وَدَرج  اأع��وام  ب�ستة  فل�سطن 
اللجوء  خميمات  يف  للحياة  خطواته 
الرتاجيديا  ل�رسدية  وفق  قادته  التي 

املعروفة �سوب ال�سجون فلم يمُغادرها 
اإل  اللحظة  حتى   1975 ع��ام  نذ  ممُ
خالله  تعرف  ت�سظي  ممُ وقت  يف  مِلامًا 
كل  وبن  فتزوجا  عبري  دربه  برفيقة 
فاأتوا  طفاًل  يمُنجبا  كانا  واآخر  اإعتقال 
دائمًا.  القيد  �ساد�سهم  خم�سة  دتهم  عمُ
اإعتمُِقل نا�رس خالل الأعوام ) 81 / 94 
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 16 الإحتالل  �سجون  داخل  واأم�سى 
ال�سنوات  ه��ذه  هام�س  وعلى  عامًا 
اأكرث  عبري  زوجته  ِقَلت  اإِعتمُ الطويلة 
من مرة وتعر�ست للتعذيب يف مراكز 
عام  معًا  اإعتمُقال  اأن  و�سادف  التحقيق 
اخلارج  يف  اأطفالهم  وتركوا   2001

امل�سهد  يتبدل  مل  ال�سنوات  وبتوايل 
الأبناء  باإعتقال  �رسياليته  اإكتملت  بل 
فرتات  على  واإن��اث��ًا  ذك��وراً  اخلم�سة 
متالحقة ومن يدري رمبا تنطق واحٌد 
من هوؤلء بقيد كان يف ال�سابق يلتف 
فعلى  والدته  اأو  والده  �ساعدي  حول 
والزنازين  القيود  تمُّورث  الأر�س  هذه 
الأر���س  وذك��ري��ات  اللجوء  ك�سفة 
ال�سليبة تامًا. اإِعَتَقَلت قوات الإحتالل 
الأخ��رية  للمرة  خ�سري  اأب��و  نا�رس 
األفن  عام  دي�سمرب  من  العا�رس  ليلة 
كتابة  حلظة  حتى  زال  ول  وع�رسين 
هذه ال�سطور موقوفًا يف مركز حتقيق 

املحتلة.  بالقد�س  امل�سكوبية 

اأم�شى ما جمموعه 16 عام يف �شجون الحتالل.. 45 عامًا ونا�شر اأبو خ�شري 
مل ُيغادر �شهوة قيده

الأ�شري املحرر ب�شام الزير
ب�سام  املحرر  الأ�سري  ولد 
يف  ال��زي��ر  مو�سى  حمد 
اخلليل  ق�ساء  دورا  بلدة 
والع�رسين  الثالث  يف 
عام  الثاين  ت�رسين  من 
ل�ستة  اأب  وه��و   ،1964
اعتقل  بنات.  و�ست  اأبناء 
الأول  يف  الأوىل  للمرة 
 1982 ع���ام  اآذار  م��ن 
ِكم عليه بال�سجن مدة  وحمُ

ثالث �سنوات واأمُفرج عنه يف ال�ساد�س والع�رسين من ت�رسين 
الثاين عام 1984. ثم اعتقل بعد ذلك عدة مرات وقد ق�سى 
الأ�سري  يروي  الحتالل.  �سجون  يف  �سنوات   6 يقارب  ما 
م�سريته  يف  املراحل  اأبرز  جهاد  اأبو  ملركز  الزير  ب�سام  املحرر 
مديرية  موظًفا يف  يعمل  والدي  كان  والعتقالية.  الن�سالية 
ال�سحة يف اخلليل، ودر�ست املرحلة الإلزامية يف مدار�س دورا 
العمل  ب�سوق  مبكًرا  التحقت  اقت�سادية  ولأ�سباب  اأنني  اإل 
كنا  حيث  بالزراعة  تعمل  اأ�رستي  كانت  الدرا�سة.  اأكمل  ومل 
"املاجور"  منطقة  يف  "املزارعة"  ا�سلوب  على  اأرا�سي  ناأخذ 
والتي كان يقع فيها مع�سكر املجنونة، وكنا يف بع�س الأحيان 
الذخائر،  بع�س  على  ون�ستويل  املع�سكر  داخل  اإىل  نت�سلل 
اأبناء بلدتي نفكر يف ت�سكيل خلية  وبداأت مع جمموعة من 
وبتنظيم اأنف�سنا ذاتًيا كوننا ل نعرف كيفية الت�سال بالثورة. 
كان عمري اآنذاك حوايل ثمانية ع�رس عاًما، وبالفعل ت�سكلت 
عرقوب  اأبو  خالد  من  كالاًّ  اإيل  بالإ�سافة  و�سمت  املجموعة 
واأخي ال�سهيد جمال الزير. ويف اأحد الأيام، وبحكم عملي يف 
املحاجر، ا�ستوليت على كمية من البارود و�سنعنا منها عبوة 
نا�سفة وفجرناها يف عملية جتريبية. ثم قررنا حرق احلافالت 
التي تقّل العمال اإىل داخل اخلط الأخ�رس. يف اأحد الأيام كان 
ل�رسكة  تابعة  حافالت  ي�ستقلون  الباكر  ال�سباح  يف  العمال 
"اإيغد" الإ�رسائيلية، وذهبت حافلة باجتاه طريق ال�سبع، ن�سبنا 
لها كميًنا واأوقفناها واأنزلنا العمال منها، وقبل اأن نهّم باإحراقها 
فا�سطررنا  الإ�رسائيلي  اجلي�س  من  قوة  املنطقة  اإىل  و�سلت 
اإىل الفرار. مت اعتقال اأخي الأ�سغر جمال الزير والذي كان يف 
الرابعة ع�رس من عمره، ول�سغر �سنه مت انتزاع اعرتافات منه 
بوجود �سندوقي ذخرية، كنت يف تلك الفرتة اأعمل يف منطقة 
عناتا، وقد جاء اجلي�س اإىل املنزل لعتقايل واأبلغوا والدي باأنه 
اإذا مل يتم اإح�ساري ف�سوف يتم اعتقاله. ذهبت يف الأول من 
اآذار عام 1982 اإىل مقر احلكم الع�سكري يف اخلليل واأمُدخلت 
للتحقيق، مل يكن لدي اأية خلفية عن التحقيق ول عن �سبب 
اعتقايل، وفوجئت باأن املحقق ي�ساألني "اأتعرف مِلَ قد اأح�رسناك 
اإىل هنا؟"، قلت "ل"، قال "اأح�رسناك من اأجل اأن تغني!"، قلت 
جًدا  بارًدا  الطق�س  �ستغني".كان  "بل  قال  الغناء"،  اأعرف  "ل 
يدي،  رافًعا  الوقوف  مني  وطلب  حمام  باب  عند  واأوقفني 
املحقق وبرفقته جمندات وقال يل  تقريًبا ح�رس  وبعد �ساعة 
"اإنزع مالب�سك"، طلبت منه اإبعاد املجندات خجاًل اإل اأنه انهال 
حتت  و�سعني  وبعدها  عني،  مالب�سي  ونزع  بال�رسب  علي 
ما�سورة ت�سّب ماًء بارًدا فبداأت اأرجتف وت�سطك اأ�سناين من 
من �سدة الربد خمرًجة �سوًتا ب�سكل ل اإرادي، �سحك املحقق 
غرفة  اإىل  املحقق  اأدخلني  اإًذا".ثم  الغناء  ت�ستطيع  "اإنك  وقال 
وبقيت  الباردة  املياه  اإىل  اأعادين  وقت  وبعد  قوية  تدفئة  بها 
موا�سيع.  اأي  عن  اأمُ�ساأل  اأن  دون  يومن  مدة  احلالة  هذه  على 
مني  وطلبا  اآخرْين  حمققْن  مع  ج��اءين  الثالث  اليوم  ويف 
العرتاف بحيازة ر�سا�س ومواد متفجرة، وبلغني املحقق اأن 
جدت بحوزته �سناديق ذخرية واأنه  اأحد اأفراد جمموعتي قد ومُ
اأيام من وجودي  البارود. بعد  باأنه يوجد بحوزتي ملح  اأبلغه 
الذي  املكان  اإىل  اقتادتني قوة كبرية من اجلي�س  التحقيق  يف 
اأخفيت فيه كمية من ملح البارود، اأخذها اجلي�س ومت توثيقها 
بال�سور التي اأمُبرزت �سدي يف املحكمة فيما بعد. مكثت يف 
اتهام  يوًما ووجهت يل لئحة  واأربعن  الزنازين مدة خم�سة 
ت�سمل تنظيم جمموعة، وحيازة ذخائر، وحماولة حرق حافلة 
اإ�رسائيلية. نقلت اإىل �سجن اخلليل وكان هناك العديد من اأبناء 
بلدتي الذين ا�ستقبلوين ومنهم عبد املجيد ال�سويطي واأحمد 
بتنظيم  التزمت من خاللهم  اأبو �سالح، وقد  �سلهوب و�سامل 
الع�سكرية يف  املحكمة  علّي  فرتة حكمت  وبعد  فتح،  حركة 
رام الله بال�سجن الفعلي مدة ثالث �سنوات. كان التنظيم يف 
عقاب  يهابون  مما  اأكرث  يهابونه  الأ�رسى  وكان  قوًيا  ال�سجن 
اإدارة ال�سجن، ويف تلك الفرتة كانت اإدارة �سجن اخلليل تقتاد 
املعتقلن اإىل مقرها وتعتدي عليهم بال�رسب، الأمر الذي دفع 
التن�سيق  جلنة  عرب  للمعتقلن  تعميم  اإ�سدار  اإىل  التنظيمات 
العليا يطلب من الأ�رسى اأن يردوا فوًرا على ال�سجان اإذا ما مت 

العتداء على اأحدهم.
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ف�شيحة مدوية جديدة لـــ'ترامب' واإدارته 
ب�شاأن عالجات كورونا!

قراءة / حممد علي
---------------- 

من  خرج  عندما  نه  اأ التقرير  وجاء يف 
امل�ست�سفى  يف  ليال   3 ملدة  قامته  اإ
كورونا،  بفريو�س  اإ�سابته  ب�سبب 
بتوفري  ف��ي��دي��و  مقطع  يف  تعهد 
جلميع  والعقاقري  الطبية  الرعاية 
اأ�سدقاءه  اخت�س  لكنه  الأمريكين، 
فقط.  الأمريكية  دارة  الإ يف  املقربن 
ليه:  اإ امل�سار  املقطع  يف  ترامب  وقال 
بنف�س  �سخ�س  كل  يعامل  اأن  “اأريد 
رئي�سكم  بها  يعامل  التي  املعاملة 
اأ�سعر،  رائع،  ب�سعور  اأ�سعر  نني  لأ
هذه  اأن  اأعتقد  الكمال،  مثل،  ب�سئ 
ح�سلت  نني  اأ الله  من  نعمة  كانت 
مقّنعة”. نعمة  ه��ذه  كانت  عليها. 
بع�س  ترامب  �ساعد  �سهرين،  وبعد 
العالجات  تلقي  يف  ���س��خ��ا���س  الأ
ه  اأطباوؤ له  قدمها  التي  التجريبية 
املقربون  ه  اأ�سدقاوؤ مر�سه:  ثناء  اأ
منهم  العديد  اأ�سيب  الذين  ورفاقه، 
التو�سيات  جتاهل  بينما  بالفريو�س 

انت�ساره. من  للحد 
تتد  مل  اإن”:  اإن  “�سي  واأ���س��اف��ت 
مالين  اإىل  الرئا�سية  امل�ساركة 
اأ�سيبوا  الذين  الآخرين  الأمريكين 
اإجهاد  اإىل  اأدى  مما  ا،  اأي�سً بالفريو�س 
املهنين  ومطالبة  امل�ست�سفيات 
تلقي  ميكنه  من  بتحديد  ال�سحين 
تكون  والتي  ال��واع��دة،  العالجات 

وتابعت  للغاية.  حمدودة  اإمداداتها 
دارة  اإ على  ترامب  �سغط  وبينما  نه  اأ
للموافقة  الأمريكية  والدواء  الغذاء 
ي�سمن  مل  ب�رسعة،  العالجات  على 
تلقيها  ميكنهم  “اجلميع”  اأن  بعد 
م�ستهلًكا  ي��زال  ل  بينما  جم��اًن��ا. 
بالكاد  النتخابات،  يف  خل�سارته 
عدد  يف  الزيادة  اإىل  الرئي�س  �سار  اأ
عدد  بلغ  عندما  يعلق  ومل  احلالت، 
عدد  اأع��ل��ى  الأمريكين  الوفيات 
اأن  واأك���دت  الإط���الق  على  يومي 
اإ�سابة  عند  ن�ساًطا  اأكرث  كان  ترامب 

يعرفهم. الذين  الأ�سخا�س 
للتاأكد  �سخ�سًيا  ت��رام��ب  وت��دخ��ل 
والتنمية  الإ�سكان  وزي��ر  اأن  من 
نف�س  تلقى  كار�سون،  بن  احل�رسية، 
اأحادية  امل�سادة  بالأج�سام  العالج 
يف  قامته  اإ ثناء  اأ تلقاه  التي  الن�سيلة 

الع�سكري  الطبي  ريد  والرت  مركز 
طني لو ا

لدى  في�سبوك  على  كار�سون  وكتب 
يتابع  ترامب  الرئي�س  تعافيه:”كان 
الرئي�س  ل��الأدوي��ة.  ونبهني  حالتي 
يف  الرائع  الطبي  والفريق  ترامب، 
الهائلون  والأطباء  بي�س،  الأ البيت 
كبريا  اهتماما  يولون  ريد  والرت  يف 

. ” ل�سحتي
بالبيت  الرئي�س  طبيب  اأر�سل  كما 
جولياين  رودي  ق��ن��اع  لإ بي�س  الأ
اأ�سيب  عندما  امل�ست�سفى  بدخول 
عندما  املا�سي.  الأ�سبوع  بالفريو�س 
كوكتيل  ا  اأي�سً ه  اإعطاوؤ مت  ذلك،  فعل 
اأدى  نه  اأ الرئي�س  قال  الذي  الأدوية 

حياته. نقاذ  اإ اإىل 
راديو  مع  مقابلة  يف  جولياين  يتذكر 
حديثه  من  الأ�سبوع  هذا   WABC

طبيب  كونلي،  �سون  الدكتور  مع 
حًقا  اأرغب  اأكن  بي�س:”مل  الأ البيت 
وقال:  امل�ست�سفى،  اإىل  الذهاب  يف 
يف  ذلك  نهاء  اإ ‘ميكننا  غبًيا.  تكن  ل 
اإىل  اأر�سلناك  ذا  اإ يام  اأ ثالثة  غ�سون 

. ” مل�ست�سفى ا
ال�سابق  نيوجري�سي  حاكم  تلقى  كما 
ترامب  حلفاء  اأحد  كري�ستي،  كري�س 
بالأج�سام  جتريبًيا  عالًجا   ، املقربن 
ال�ستخدام  ترخي�س  قبل  امل�سادة 
ال��غ��ذاء  دارة  اإ ق��ب��ل  م��ن  ال��ط��ارئ 

والدواء.
املوؤ�س�س  الرئي�س  كابالن،  اآرت  قال 
يف  ال��ط��ب��ي��ة  الأخ��الق��ي��ات  لق�سم 
ن��ي��وي��ورك:  بجامعة  ال��ط��ب  كلية 
وغري  قاطع،  خطاأ  نه  اإ  .. خطاأ “هذا 
ي��ح��دث.  اأن  ينبغي  ول  اأخ��الق��ي 
الرئي�س  الق�سية،  نعر�س  اأن  ميكننا 
يف  و�سن�سعه  �سا�سي  اأ عامل  هو 
يكون  عندما  ولكن  القائمة،  اأعلى 
الأدوي��ة  يقننون  اأ�سخا�س  لديك 
عندما  امل�سادة،  والأج�سام  النادرة 
يقننون  ���س��خ��ا���س  اأ ل��دي��ك  ي��ك��ون 
ح��ول  معينة  م��اك��ن  اأ يف  �����رسة  الأ
ينبغي  ل   – ذلك  و�سي�ستمر   – البلد 
فكونك  م�سهوًرا.  امل��رء  يكون  اأن 
ينبغي  ل  للغاية  مرئًيا  �سيا�سًيا 
احت�ساب  ينبغي  ل  يح�سب..  اأن 
ما  بهم.  تت�سل  الذين  الأ�سخا�س 

احلاجة” هو  يمُح�سب  اأن  يجب 

دونالد  وليته  املنتهية  الأمريكي  للرئي�س  جديدة  مدوية  ف�شيحة  عن  اإن” الأمريكية  اإن  “�شي  ل�شبكة  تقرير  ك�شف 
ترامب.

�سخ�سا  اإن  اأفغان  م�سوؤولون  قال 
واأ�سيب  تل  قمُ ق��ل  الأ على  واح��دا 
�سقطت  عندما  ال�سبت،  يوم  اثنان 
ن��ح��اء  ع�����رسة ���س��واري��خ ع��ل��ى اأ
وقال  كابول.  العا�سمة  من  خمتلفة 
الداخلية،  وزارة  با�سم  املتحدث 
�سحفي،  موؤتر  يف  اآري��ن،  ط��ارق 
�ساروخية  قذائف   4 اإطالق  مت  نه  اإ
جري"  "لب  منطقة  يف  �سيارة  من 
من  اثنتن  اأن  واأ�ساف  كابل.  يف 
بينما  كابل،  مطار  اأ�سابتا  القذائف 
�سكنية  مناطق  قذيفتان  اأ�سابت 
اإىل  ولفت  راوا�س".  "خوجة  يف 
مدين،  مقتل  عن  اأ�سفر  الهجوم  اأن 
ونفت  ب��ج��روح.  اآخ���ر  واإ���س��اب��ة 
الهجوم،  عن  م�سوؤوليتها  طالبان 
احلركة  اأن  با�سمها  املتحدث  وذكر 
ذ  اإ الهجوم  عن  م�سوؤولة  لي�ست 
ممثلي  مع  حمادثاتها  توا�سل  نها  اإ
احلرب  نهاء  لإ الأفغانية  احلكومة 
عقدين. من  يقرب  ما  منذ  امل�ستمرة 
مل  ن��ه  اإ اأمنيون  م�سوؤولون  وق��ال 
فرع  اإرهابيو  ك��ان  ذا  اإ ما  يت�سح 

اأفغان�ستان،  يف  داع�����س  تنظيم 
وابل  وكان  الهجوم.  يف  �سالعن 
على  �سقط  ق��د  ال�����س��واري��خ  م��ن 
ال�سهر  كابل  يف  �سكنية  مناطق 
مقتل  ع��ن  ���س��ف��ر  اأ م��ا  امل��ا���س��ي، 
يزيد  ما  واإ�سابة  الأقل  على  ثمانية 
داع�س  جينها  واأعلن   .30 ال� على 
الهجوم.  عن  م�سوؤوليته  الإرهابي 
مدنيان  قتل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
على  ه��اون  قذيفة  �سقوط  ج��راء 
"كورغان  منطقة  يف  �سكني  حي 
�سمال  ق��ن��دوز  ولي���ة  يف  تبة" 

. ن ن�ستا فغا اأ
قندوز،  ولية  �سورى  رئي�س  وقال   
ت�رسيح  يف  اأيوبي"،  "يو�سف 
قذيفة  اإن  ال�سبت،  يوم  لل�سحفين، 
يف  �سكني  حي  على  �سقطت  هاون 
الولية،  يف  تبة  كورغان  منطقة 

اثنن. مدنين  مقتل  عن  اأ�سفر  ما 
املحلية  ال�سلطات  اأن  واأ���س��اف   
ملعرفة  الهجوم  حول  حتقيقًا  فتحت 

وراءه. تقف  التي  اجلهة 
ق.د

تظاهر  ال���رسائ��ي��ل��ي،  الكيان  يف 
منزل  م���ام  اأ امل�ستوطنن  م��ئ��ات 
نتنياهو  بنيامن  ال���وزراء  رئي�س 
والع�رسين،  اخل��ام�����س  لالأ�سبوع 
خلفية  على  با�ستقالته  مطالبن 
الأزمة  تفاقم  و�سط  الف�ساد  ملفاِت 
الكني�ست  ت�سويت  بعد  ال�سيا�سية 
خم�سة  نحو  منذ  نف�سه.  حل  على 
، ي��ت��ك��رر  وع�����رسي��ن ا����س���ب���وع���ًا
اآلفمُ  ال�����س��ورة؛  وت��ع��اد  امل�سهد 
ال�ساحاِت  مئاِت  مي��الأون  املحتجن 
الحتالل  كياِن  يف  امل��دن  ومراكِز 
بتنحيِة  ي��ط��ال��ب��ون  ال���رسائ��ي��ل��ي 
بنيامن  الحتالل  حكومِة  رئي�س 
الف�ساِد  بتهِم  وحماكمِته  نتنياهو 
ال�سيا�سي.  والف�سل  وال��ر���س��ى 
ي�رسون  وحمتجون  تقمع  �رسطٌة 
الحتالل  وك��ي��اِن  مطالِبهم  على 

واجتماعية. �سيا�سية  اأزمة  يعي�س 
حممد  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  وق���ال 
العامل:"ا�ستمرارية  لقناة  ابو�سنينة 
املنظمن  اعداد  وازدياد  املظاهرات 
تغريات  هناك  انه  وخ�سو�سًا  اليها 
ما  الخرية  وبالفرتة  نية  اآ �سيا�سية 
نتنياهو،  املختلفة  الح���زاب  ب��ن 
على  خالف  اأ�سبح  وهناك  غانت�س 
ال��ت��ظ��اه��رات هي  وه��ذه  ال��ط��اول��ة 
تعجيل  اىل  توؤدي  وقد  مفيدة  فعاًل 
على  حماكمته  اأو  نتنياهو  �سقوط 

القل".
انتقلت  امل�ستمرة  الحتجاجاتمُ  تلك 
الر�سمي  امل�ستوى  اىل  �رسارتمُها 

الكني�ست  الح��ت��الل.  ك��ي��اِن  يف 
حلِّ  على  الوىل  بالقراءة  ي�سادقمُ 
حزِب  يف  الثاين  وال��رج��لمُ  نف�ِسه، 
جدعون  املتطرف  اليميني  الليكود 
 . جديداً حزًبا  وي�سكلمُ  ين�سق  �ساعر 
زعيم  لنتنياهو  الم�����س  وحليفمُ 
غانت�س  بني  ابي�س  ازرق  ح��زب 
على  ويعلنمُها  اليوم  خ�سَم  ب��ات 
زعيٍم  ِي  اأ حما�سبِة  من  بَد  ل  املالأ 

. �سد فا
ال�رسائيلي  بال�ساأن  املخت�س  وقال 
ال�سيا�سية  هادية:"الزمة  حممد 
منذ  م�����س��ت��م��رة  "ا�رسائيل"  يف 
تكرر  ذلك  على  والدليل  �سنوات 
خالل  م���رات  ث��الث  الن��ت��خ��اب��ات 
على  دليل  هذه  املا�سين.  العامن 
اخل��ارط��ة  ك��ب��ري يف  ����رسخ  وج���ود 
ال�رسائيلية  واحلزبية  ال�سيا�سية 
قيادة  على  وتناحر  تناف�س  وهناك 

ال�رسائيلية". احلكومة 
ت���زداد اأزم���ات ال��ك��ي��ان ال��واح��دة 
النق�سام  وي��زداد  الأخ��رى  تلوى 
�سطح  اىل  ال�سلطة  هرم  من  عمقا 
الثقة  عدم  جدار  فيتعزز  ال�سارع 
و  اأ التطبيِع  قطار  وما  الطرفن،  بن 
للرماِد  ذٌر  اإل  اخليانة  قطار  بالأحرى 
الكيان. داخل  الأزمة  حقيقة  لخفاء 
تتوا�سل  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ازال��ت 
ا�سقاط  وهو  ال  مبتغاها  لتحقيق 
بتهم  وحما�سبته  نتنياهو  بنيامن 

. د لف�سا ا
ق.د

املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  م���ن  الأ ح��ذر 
اأن  م���ن  غ��وت��ريي�����س  ن��ط��ون��ي��و  اأ
ال��ت��ق��اع�����س ع��ن ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي 
داعيًا  كارثية،  عواقب  اإىل  �سيوؤدي 
كوكب  على  الع��ت��داء  وق��ف  اإىل 
جمال  يف  الطموح  وتعزيز  الأر�س 
كلمة  يف  ذلك  جاء  املناخي.  العمل 
»قمة  ت��ر  م��وؤ خ���الل  غ��وت��ريي�����س، 
نظمته  ال��ذي  امل��ن��اخ��ي«  ال��ط��م��وح 
واململكة  املتحدة  الأمم   ، افرتا�سيًا
القادة  ويجمع  وفرن�سا،  املتحدة 
م��ن احل��ك��وم��ات وق��ط��اع الأع��م��ال 

مبنا�سبة  وذل��ك  امل��دين،  واملجتمع 
باري�س  لتفاق  اخلام�سة  الذكرى 
اأن  اإىل  غوتريي�س  �سار  واأ للمناخ. 
ال�سليم  الجت��اه  يف  ي�سري  ل  العامل 
اتفاق  اعتماد  من  �سنوات   5 بعد 
الدول  فيه  تعهدت  الذي  باري�س، 
اإىل  احلرارة  درجة  ارتفاع  من  باحلد 
العام  الأمن  1.5 درجة مئوية. ودعا 
اإىل  العامل  اأنحاء  يف  القادة  جميع 
يف  املناخية  الطوارئ  حالة  اإع��الن 

الكربون. ثر  اأ يحيد  اأن  اإىل  بلدانهم 
ق.د

املغرب  مملكة  اإع���الن  اأع��ق��اب  يف 
الح��ت��الل  ح��ك��وم��ة  م��ع  تطبيعها 
ح��ارة  �سكان  ع��رّب  ���رسائ��ي��ل��ي،  الإ
املحتلة  القد�س  مدينة  يف  املغاربة 

للتطبيع. املطلق  رف�سهم  عن 
اإىل  القد�س  مغاربة  من  ر�سالة  ويف 
مع  عالقات  قامة  اإ نحو  املهرولن 
املغربي:  خالد  ال�سيخ  قال  الحتالل 
ق�����س��ى  ل��الأ خ��ي��ان��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ع  اإن 
والدور  للتاريخ  واإنكار  وفل�سطن، 

املقد�سة. املدينة  يف  املغربي 
وجود  تاريخ  ّن  اأ اإىل  املغربي  �سار  واأ
مئات  اإىل  يعود  القد�س  يف  املغاربة 
حررت  "عندما  قائال:  ال�سنوات 
�سالح  عهد  يف  ال��ق��د���س  مدينة 
جي�س  يد  على  كان  الأيوبي  الدين 

املغرب  من  �سواء  املغاربة  من  اأغلبه 
واجلزائر". تون�س  اأو 

يف  وا�ستب�سالهم  ل�سجاعتهم  ونظرا 
�سالح  مّلكهم  الأق�سى  عن  الدافع 
لكي  امل��غ��ارب��ة؛  ب��اب  ح��ي  ال��دي��ن 
للم�سجد  احل��ام��ي  ال��درع  يكونوا 

كافة. الأطماع  اأمام  الأق�سى 
املغاربة  "باب  املغربي:  واأ���س��اف 
الحتالل  حكومة  وحت��اول  ���رسق، 
التاريخ  من  واإزالته  الواقع  من  نفيه 

نيوز. حرية  وفق  وتهويده"، 
كل  "اأمام  املغربي:  ال�سيخ  وت�ساءل 
ال�سعب  لها  يتعر�س  التي  اجلرائم 
القد�س  ومدينة  عموًما  الفل�سطيني 
نف�سها  تعّد  لدولة  كيف  ا،  خ�سو�سً
لالحتالل  قراراً  اإ تعطي  اأن  م�سلمة 

خالل  من  وجرائمه  ممار�ساته  على 
. " ؟ لتطبيع ا

"مكانة  اأن  على  املغربي  و���س��دد 
وجدوا  ينما  اأ املغاربة  عند  القد�س 
الأق�سى  امل�سجد  جتاه  تتغري  ولن  مل 
وح��اول��ت  ن��ظ��م��ة  الأ طبعت  مهما 
عن  وت�سكت  الحتالل  تداهن  اأن 

ال�رسعية". عليه  وت�سفي  جرائمه 
املغربي  العاهل  اأعلن  واخلمي�س، 
الر�سمية  الت�����س��الت  ا�ستئناف 
الدبلوما�سية  والعالقات  الثنائية 
الآجال"،  اأقرب  "يف  "اإ�رسائيل"  مع 
وف���ق ب��ي��ان ���س��در ع��ن ال��دي��وان 

. مللكي ا
"اإ�رسائيل"،  م��ع  امل��غ��رب  وب����داأ 
منخف�س  م�ستوى  على  عالقات 

لتفاقية  التو�سل  بعد   1993 عام 
بعد  جمدتها  الرباط  لكن  "اأو�سلو"، 
الفل�سطينية،  النتفا�سة  ان��دلع 

.2002 عام  وحتديدا 
املغرب  يكون  ال��رب��اط،  وب��اإع��الن 
تقيم  التي  الوحيدة  املغاربية  الدولة 
قطع  ث��ر  اإ "اإ�رسائيل"  مع  عالقات 
اأبيب  تل  مع  عالقاتها  موريتانيا 
اخ��رتاق��ا  يعد  م��ا  وه��و   ،2010 يف 
املغرب  ملنطقة  لف��ت��ا  اإ�رسائيليا 

لعربي. ا
دولة  راب��ع  املغرب  �سي�سبح  كما 
مع  التطبيع  على  ت��واف��ق  عربية 
بعد  2020؛  العام  خالل  "اإ�رسائيل" 

وال�سودان. والبحرين  الإمارات 
ق.د

الذين  تراك  الأ اجلنود  عدد  ارتفع 
البارة  بلدة  يف  تركيا  اأقحمتهم 
م��اي��ق��ارب  اإىل  ال��زاوي��ة  بجبل 
رتل  دخ��ول  عقب  عن�رساً   350
وق��ال  ال�سبت.،   – اجلمعة  ليل 
»رت��اًل  ان  حم��ل��ي��ون،  ن��ا���س��ط��ون 
دخل  الرتكي  للجي�س  ع�سكرّيًا 
بلدة  ال�سبت  ليل  منت�سف  بعد 
على  ويحوي  الزاوية  بجبل  البارة 
م�سفحة  وعربات  اإ�سمنتية  كتل 
واأ���س��اف  م�����س��اة«.  ج��ن��ود  حتمل 
من  العنا�رس  اأعداد  اأن  النا�سطون 
 350 من  قارب  قد  الرتكي  اجلي�س 
نقطتن  على  م��وزع��ن  عن�رساً 
ال��ب��ل��دة  غ��رب��ي  ج��ن��وب  الأوىل 
منطقة  ق��رب  �رسقها  وال��ث��ان��ي��ة 

�سريجيال. ت�سمى  اثرية 
من  م�����س��در  ���رسح  اأن  و���س��ب��ق 
ال��وط��ن��ي«  »اجل��ي�����س  ميلي�سيا 
»اجلي�س  باأن  تركيا،  من  املدعوم 

عملّية  لتنفيذ  ي�ستعد  ال�سوري« 
بلدة  ب��اجت��اه  حمتملة  ع�سكرّية 
جبل  م��دخ��ل  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ب��ارة 
وتعد  اجلنوبية  اجلهة  من  الزاوية 
لقربها  ا�سرتاتيجية  منطقة  ذو 
تالل  ووجود  كفرنبل  مدينة  من 

داخلها. وه�ساب 
الواقعة  الزاوية  جبل  منطقة  وتعد 
الفرتة  خالل  اجلنوبي  اإدلب  بريف 
بن  ال�ساخنة  اجلبهة  املا�سية، 
املت�سارعة  الع�سكرّية  الأط��راف 
جهة  فمن  �سوريا،  غربي  �سمال 
قّواته  ال�سوري«  »اجلي�س  يح�سد 
جبل  تخوم  على  حماة  ري��ف  يف 
الو�سول  اإىل  ي�سعى  حيث  الزاوية 
الالذقّية  حلب  الدويل  الطريق  اإىل 
اجلبل،  بلدات  عرب   m4 ب� املعروف 
احلكومة  يف  م�سوؤولون  اأطلق  وقد 
�سابقة  ت��ه��دي��دات  ال�����س��ورّي��ة 
ال��دويل  الطريق  اإىل  بالو�سول 

ف�سل  بعد  القّوة  ا�ستخدام  عرب 
اجلانب  مع  الأخ��رية  املفاو�سات 

الرتكي.
التهديد  ذلك  تركيا  تواجه  حن  يف 
التعزيزات  م��ن  مزيد  ب��اإر���س��ال 
منطقة  اإىل  واجلنود  الع�سكرّية 
القّوات  تراهن  حيث  الزاوية،  جبل 
بتحويلها  املنطقة  على  الرتكّية 
على  ع�����س��ك��ري  ح�����س��ن  اإىل 
القّوات  مع  التما�س  خط  ط��ول 
اإىل  و���س��ول��ه��ا  مل��ن��ع  ال�����س��ورّي��ة 

الدويل. الطريق 
ن�����س��اأ اجل��ي�����س ال��رتك��ي خ��الل  واأ
نقطة   20 نحو  الأخرية  �سابيع  الأ
اجلنوبي،  اإدلب  ريف  يف  ع�سكرّية 
اأخ��رى  ن��ق��اط  �سحب  مقابل  يف 
وهي  ال�سمايل  حماة  ري��ف  م��ن 
من  حما�رسة  كانت  التي  النقاط 
كما  ال�����س��وري«،  »اجل��ي�����س  قبل 
اإفراغ  اإىل  الرتكّية  القّوات  عمدت 

الواقعة  املراقبة«  »نقاط  بع�س 
يام  الأ خالل  الغربي  حلب  بريف 

. �سية ملا ا
�سهر  بداية  منذ  تركيا  وتعمل 
املا�سي،  اأكتوبر  الأول/  ت�رسين 
يف  جنودها  وح�سد  تعزيز  على 
جنوبي  الزاوية”  “جبل  منطقة 
�سحب  بعد   ،M4″“ ت��و���س��رتاد  اأ
ال�سمايل  حماة  ريفي  من  لها  نقاط 
حتت  الواقعتن  اجلنوبي  دل��ب  واإ

ال�سورية. القوات  �سيطرة 
ت��ي ه��ذه ال��ت��ط��ورات ت��زام��ن��ًا  ت��اأ
م��ع ا���س��ت��م��رار ���رسي��ان الت��ف��اق 
ن�س  الذي  الرتكي”  “الرو�سي- 
الع�سكرية  العمليات  وقف  على 
الت�سعيد”  “خف�س  مناطق  يف 
حيز  ودخل  �سوريا،  غربي  �سمال 
ذار/  اآ من  ال�ساد�س  يف  التنفيذ 

املا�سي. مار�س 
ق.د

مغاربة القد�س: التطبيع خيانة لالأق�شى واإنكار للتاريخ

ال�شراع على اأ�شده يف جبل الزاوية..اجلي�س ال�شوري يهدد وتركيا تعزز قّواتها

هجمات �شاروخية على العا�شمة 
الأفغانية كابل

امل�شتوطنون يتظاهرون لالإطاحة 
بنتنياهو والكني�شت يحل نف�شه

غوتريي�س يدعو قادة العامل لإعالن 
حالة طوارئ مناخية
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الكتابة.. التزام ون�شال وم�شروع ثقايف

اأمني الزاوي �شيف املنتدى الثقايف اجلزائري

قراءة / حممد علي
---------------- 

بداية  يف  ال���زاوي  ���س��ار  اأ
مع  جتربته  اأن  اإىل  حديثه، 
نعومة  منذ  بداأت  ب��داع  الإ
فتى  زال  ما  وهو  اأظافره، 
اأح���د  يف  ي��ج��ل�����س  ي��اف��ع��ا 
امل��در���س��ة  ق�سم  ���س��ف��وف 
كان  امل��ت��و���س��ط،  ب��ال��ط��ور 
يف  ���س��ه  راأ مب�سقط  ذل���ك 
ما  اأن  وذك���ر  ت��ل��م�����س��ان، 
التجربة،  هذه  على  �ساعد 
الذي  الثقايف  ال��رواج  هو 
حينها،  اجل��زائ��ر  عا�سته 
حتى  احلال  ا�ستمر  وهكذا 
ين�رس  ال�ساب  ال��زاوي  بداأ 
وهنا  "اآمال"،  جم��ل��ة  يف 
املنتدى  �سيف  ا�ستح�رس 
ال��ث��ق��ايف م��وق��ف��ا ع��ا���س��ه، 
يف  تلميذا  زال  م��ا  ه��و  و 
را�سل  عندما  املتو�سطة، 
ال�����س��اع��ر ال��ك��ب��ري م��ال��ك 
"اآمال"،  وجم��ل��ة  ح����داد 
عن  عبارة  الر�سالة  وكانت 
فرد  اخلواطر،  من  جمموعة 
م�سجعا،  حداد  مالك  عليه 
متوا�سعة،  كانت  نها  اأ رغم 
عنده،  عميقا  ث��را  اأ ترك  مما 
وان�سغاله  قباله  اإ من  وزاد 

. بة لكتا با
عا�سه  الذي  املوقف  اأن  كما 
جعله  ح���داد  ال��راح��ل  م��ع 
مع  التوا�سع  قيمة  ي��درك 
هذا  كان  ذا  اإ خا�سة  الآخر، 

لتبقى  م��ب��دع،  م��ن  ��ل��ق  اخلمُ
حمفوظة  ال�����س��ورة  ه��ذه 
القيم  ارت��ب��اط  وتعك�س 
والفكر  والثقافة  بداع  بالإ
املعاين  هذه  وظلت  عموما، 
را���س��خ��ة ط���وال م�����س��وار 
يحاول  الكتابة،  مع  الزاوي 

لقرائه. ينقلها  اأن 
التي  ال�سخ�سيات  م��ن 
ظ����ل����ت حم�����ف�����ورة يف 
والتي  ال���زاوي،  ذك��ري��ات 
ه��ذا  يف  ا���س��ت��ح�����رسه��ا 
القادر  عبد  ي��ت  اآ ال��ل��ق��اء؛ 
بت�سيري  مكلفا  كان  ال��ذي 
بتلم�سان،  البلدية  مكتبة 
حممد  اأخ  دي���ب  وع��م��ر 
ي�سمح  ك��ان  ال��ذي  دي��ب، 
املتو�سطة  من  باخلروج  له 
الكتب  ل�ستعارة  والذهاب 
رغم  البلدية،  مكتبة  من 
ن�سف  ف��وج  م��ن  ك��ان  ن��ه  اأ
من  املمنوعن  الداخلين 
وعلى  املتو�سطة.  مغادرة 
ذك���ر امل��ك��ت��ب��ات، ���س��دد 
اأهميتها  ع��ل��ى  ال�����زاوي 
الأجيال  بناء  يف  الق�سوى 
حبه  وع��ن  وامل��ج��ت��م��ع��ات، 
اأول  اإن  ق��ال،  فقد  الأول، 
بعنوان  ك��ان  ه  ق���راأ كتاب 
�سيقان"  ال�سيد  "عنزة 
توالت  ث��م  )بالفرن�سية(، 
ق��راءت��ه  منها  ال���ق���راءات، 
ل���رواي���ات امل��ن��ف��ل��وط��ي، 
الذي  جربان  خليل  وجربان 

له. امللهمن  اأهم  من  يعتربه 
جت��رب��ة اأخ�����رى خ��ا���س��ه��ا 
وهي  اأهمية،  تقل  ل  الزاوي 
اآخرها  اجلرائد،  يف  الكتابة 
ندبندنت  "اأ م��ع  جت��رب��ت��ه 
فيها  يكتب  التي  عربي" 
وك��ان  خمي�س،  ي��وم  ك��ل 
ر�سيد  ع��ن  ل��ه  مقال  اآخ��ر 
كتاباته  وتيزت  بوجدرة، 
الثقايف  بالن�سال  كلها 
اأخ��رى،  جهة  من  ال�رس�س. 
القراءة  بن  ال��زاوي  رب��ط 
الثقايف  والوعي  والفعل 
مظهر  وه��و  وال�سيا�سي، 
رقي عرفته اجلزائر يف زمن 
بالن�سبة  ما  اأ ال�سبعينات، 
ال�سيا�سية،  لن��ت��م��اءات��ه 
خ��ا���س��ة ب��ع��د الن��ف��ت��اح، 
بحزب  يرتبط  مل  ن��ه  اأ فرد 
ظل  من��ا  اإ بعينه،  �سيا�سي 
بيده  بحريته  مي�سك  طليقا 
تناول  يخ�سى  ول  ويكتب، 
ول  والطابوهات  املوا�سيع 

لئم. لومة  ول  النقد 
�سيفه  �ساري  حممد  �ساأل 
اختياره  �سبب  عن  الزاوي 
وال��دي��ن  اجل��ن�����س  لثالثية 
كتاباته،  يف  وال�سيا�سة 
ببوجدرة،  ثر  متاأ هو  وهل 
ث��ر  ن��ه ت��اأ ل��ريد ال����زاوي ب��اأ
ن����ه  ب���ه���ري م���ي���الر، واأ
�ساكلة  ع��ل��ى  ي��ك��ت��ب  ل 
تختلف  فلغته  ب��وج��درة 
عن  م��ا  واأ تاما،  لغته  عن 
الثالثية،  ل��ه��ذه  اخ��ت��ي��اره 
املجتمعات  اأن  مرده  فكان 
احلديث  تخ�سى  العربية 
يف  تار�سها  لكن  عنها، 
تعلق  م��ا  خا�سة  اخل��ف��اء، 
هذا  و�سمى  ة،  واملراأ باجلن�س 
اجلن�سي،  بالهو�س  اخل��وف 
�سببا  اخل�سية  هذه  واعترب 
����س���ب���اب ان��ف�����س��ام  م���ن اأ
يبحث  والتي  ال�سخ�سية، 
لذلك  ا�سرتجاعها،  عن  هو 
"الكتابة  �سماه  ما  اعترب 
ع��ام،  ب��وج��ه  احلميمية" 
كبري  وب�سكل  م��وج��ودة 
ع��ن��د ال��ع��رب ال��ق��دام��ى، 
ليلة  "األف  بكتاب  وا�ستدل 

اجلاحظ. وكتابات  ليلة"،  و 
ال�ستقبال  عن  اآخر  ال  �سوؤ
احل�����س��ن لأع��م��ال ال���زاوي 
وتلقي  الفرن�سية،  باللغة 
بالعربية  املكتوبة  اأعماله 
وا�ستهجان،  ن��ق��د  مب��وج��ة 
ن���ه ل  ل��ي��ق��ول ال�����زاوي، اإ
بن  ن��ف��رق  اأن  م��ن  لنا  ب��د 
القارئ  وبن  كلغة،  اللغة 
العربية  اللغة  واأن  باللغة، 
ورائ��ع��ة،  ج��دا  كبرية  لغة 
ن��ق��رن  اأن  ي���ج���ب  ول 
ال��ع��رب��ي��ة ك��ل��غ��ة ال��ع��رب 
امل�سكل  باأن  وراأى  كقوم، 
احل��ق��ي��ق��ي ل����دى ال��ف��رد 
عن  انف�ساله  هو  العربي 
واهتمامه  املتفتح  ال��رتاث 
ومرد  املتع�سب،  بالرتاث 
ت�سيي�س  ح�سبه؛  التع�سب، 
الثقافة،  وت�سيي�س  القراءة، 
رد  وهنا  الدين،  وت�سيي�س 
العربي  القارئ  انتقادات 
من  مقطوع  نه  باأ لأعماله، 

التنويري. العربي  تراثه 
ما  اأن  اإىل  ال���زاوي  ���س��ار  اأ
الفرن�سية  باللغة  يكتبه 
يكتبه  م��ا  ك��ث��ريا  ي�سبه 
ن����ه ل  ب��ال��ع��رب��ي��ة، وب����اأ
مهما  م�����رسوع��ه  ي��خ��ون 
فم�رسوعه  اللغة،  ك��ان��ت 
نف�سه  هو  العربية  باللغة 
واإن  ح��ت��ى  ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
ا�ستف�رس  ال��ق��راء.  اختلف 
�رس  ع���ن  ����س���اري  حم��م��د 
ي�سعها  ال��ت��ي  ال��ع��ن��اوي��ن 
وال��ق��ري��ب��ة  رواي���ات���ه،  يف 
ال��زاوي  ف��رد  ال�سعر،  اإىل 
تامر،  بزكريا  ثر  متاأ نه  باأ
يهتم  ل  ن����ه  اأ اأك����د  ك��م��ا 
هو  يهمه  ما  بل  باجلملة، 
بروايتيه  وا�ستدل  ال�رسد، 
�سدرتا  اللتن  الأخ��ريت��ن 
حيث  الفرن�سية،  باللغة 
تقنية  ع��ل��ى  فيهما  رك��ز 
وهذه  ال�سينمائي،  التقطيع 
ا�ستخدمها  كذلك،  التقنية 
كاتب"  "البا�س  رواي��ة  يف 
ال��ت��ي ����س���درت ب��ال��ل��غ��ة 
يعتمده  ما  وه��و  العربية، 

اليوم. الكتاب  من  الكثري 

كتابة  للحديث عن جتربته يف  الثقايف اجلزائري الفرتا�شي،  املنتدى  موؤخرا، �شيفا على  الزاوي  اأمني  الروائي  حل 
وقناعاته  �شتى،  وفكرية  ثقافية  �شوؤون  عند  �شاري،  حممد  حماوره  مع  وتوقف  والفرن�شية،  العربية  باللغتني  الرواية 

تتبدل طيلة ن�شف قرن. التي مل 

اجلزائري  الوطني  بامل�رسح  افتتحت   
باجلزائر  ب��ا���س��ط��ارزي  ال��دي��ن  حم��ي 
ثالثة  ت��دوم  درا�سية  ن��دوة  العا�سمة 
عنوان  حتت  اجلزائري  امل�رسح  حول  اأيام 
"همزة و�سل، نقد التجربة حول امل�رسح 
وباحثن  م�رسحين  مب�ساركة  اجلزائري" 
الندوة  هذه  وينظم  ونقاد.  واأكادميين 
ب��اإ���رساف  اجل��زائ��ري  الوطني  امل�����رسح 
وبالتعاون  والفنون  الثقافة  وزارة  من 
بال�سارقة  للم�رسح  العربية  الهيئة  مع 
اأطلقت  ق��د  كانت  التي  )الإم�����ارات( 
بالتجارب  خا�سة  )ن��دوة  املبادرة  هذه 

وقالت   .2018 يف  العربية(  امل�رسحية 
دودة  بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة 
الإطار  عنها  نيابة  قراأتها  لها  كلمة  يف 
التجارب  اأن  زق��اي  جميلة  ب��ال��وزارة 
العربي  والعامل  اجلزائر  "يف  امل�رسحية 
والدرا�سة  البحث  من  حقها  تاأخذ  مل 
والتنقيب وامل�ساءلة والتاأمل" م�سددة يف 
احلر"  "الفكر  اأهمية  على  �سياق كالمها 
يف الفن الرابع. واعترب من جهته الأمن 
اإ�سماعيل  للم�رسح  العربية  للهيئة  العام 
عبد الله اأن هذه الندوة "منا�سبة لنف�س 
الكبري"  امل�رسحي  الإرث  عن  الغبار 

الأ�سماء  م�ستوى  على  "�سواء  للجزائر 
افتتاح  يف  ومت  امل�رسحية".  التجارب  اأو 
هذا اللقاء تنظيم جل�سات حول "تاريخية 
اإىل  فيها  التطرق  مت  اجلزائري"  امل�رسح 
وكذا  وتطوره  اجلزائري  امل�رسح  ن�ساأة 
اإىل  بالإ�سافة  اجلزائرية  امل�رسح والثورة 
اأثر الثقافة العثمانية يف اجلزائر من خالل 
امل�ساركون   و�سيكون  الظل".  "م�رسح 
اأخرى  جل�سات  مع  موعد  على  اأي�سا 
�سيتم  امل�رسحية"  الكتابة  "اأ�سئلة  حول 
والكتابة  اللغة  اإىل  فيها  التطرق 
يف  والرتجمة  القتبا�س  وكذا  امل�رسحية 

املنظمون  وبرمج  اجلزائري.  الرابع  الفن 
الإخ����راج  "جتارب  ح���ول  ج��ل�����س��ات 
التطرق  اجلزائر"�سيتم  يف  امل�رسحي 
مقاربات  بينها  موا�سيع  لعدة  فيها 
الإخ��راج  واجتاهات  امل�رسحي  الإخ��راج 
التكوين  اإىل  بالإ�سافة  وال�سينوغرافيا 
الثالث  اليوم  واأما  اجلزائري.  امل�رسح  يف 
امل�رسحي  النقد  حركة  حول  ف�سيكون 
اأث��ر  اإىل  بالإ�سافة  الطفل  وم�����رسح 
واملهرجانات  واملوؤ�س�سات  الت�رسيعات 

على امل�رسح اجلزائري.
ق/ث

اإط����الق  مت 
عدد  ن�سخة 
ن���وف���م���رب 
م����ن جم��ل��ة 
ال�����س��ال��ون 
ال���ث���ق���ايف 
موقع  على 
 ، ن لو ل�سا ا
ح���������س����ب 
�س�سها  موؤ
ال�����س��اع��ر 
ع�����������زوز 
ع����ق����ي����ل، 
ال����ذي ق��ال 
ال��ع��دد  ن  اإ
يبي  لتجر ا
ت�������س���م���ن 
جم��م��وع��ة 

م��ن امل���ق���الت امل��ت��ن��وع��ة 
وال��درا���س��ات  والق�سائد 

دبية. لأ ا
يعترب  ه���ذا  ن  اأ ����س���اف  اأ
جت���رب���ة رائ�������دة، ن��ظ��را 
الثقايف  ع���الم  الإ لنق�س 
بالفعل  املهتمة  واملجالت 
ن  اأ اإىل  م�سريا  ال��ث��ق��ايف، 
من  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال���ع���دد 
الثقايف،  ال�سالون  جملة 
���س��م ع��ل��ى م��وق��ع��ه ع��دة 
حوار  بينها  من  موا�سيع، 
الثقافية  ال��ن��ا���س��ط��ة  م��ع 
ع����الم����ي����ة ع��ل��ي��اء  والإ
تطرقت  والتي  ب��وخ��اري، 
جت��رب��ة  اإىل  ح���واره���ا  يف 
فاق  والآ وتطويره  النادي 
امل��ن��ت��ظ��رة م���ن ال���ن���ادي 

دبي. الأ
التجريبي،  العدد  �سم  كما 
للدكتور  نقدية  درا���س��ة 
جتربة  عن  ماروك  عي�سى 
حممدي،  ن�سرية  ال�ساعرة 
"�سميائية  م��و���س��وع��ه��ا 
العنوان"  الن�س  العنوانة 
يف  املو�سع  "العنوان  و  اأ
بي�س".  اأ ن�سيان  دي���وان 
جوتيار  الدكتور  قدم  كما 
بعنوان  نقدية  درا�سة  تر 
نحن  ن�ساين  الإ "الجنذاب 
توجات  ع��رب  جتديد  خلق 
لبع�س  نقدية  قراءة  احللم، 
جمال  ال�ساعر  ن�سو�س 
الدكتورة  م��ا  اأ مر�سي". 
من  الله  جاد  عطا  �سماء  اأ
اإىل  تطرقت  فقد  م�����رس، 

ال�سعر  يف  والرتاث  احلداثة 
امل��ع��ا���رس، ب��ي��ن��م��ا ت��رج��م 
والروائي  امل�رسحي  الناقد 
ع������الوة وه����ب����ي ن�����س 
�سيد  ع��ن  ب��وي��رو  بايخو 
ت�سيخوف.  ال��رتاج��ي��دي��ا 
فقد  الق�سة،  ركن  يف  ما  اأ
للقا�س  ق�سة  فيها  ن�رس 
حم���م���د م�����س��ط��ف��اوي 
الدجال"،  "رق�سة  بعنوان 
الكامل  حممد  وللقا�س 
ب��ن زي���د ق�����س��ة ب��ع��ن��وان 
رق�سة  دليدا  يا  "زوربا 
م����ا ال��ق��ا���س  اأ امل�����وت"، 
فن�سه  حممود،  بن  عي�سى 
"بي�سات  ع��ن��وان  يحمل 
العراق  وم��ن  التزويق"، 
ال��ق��ا���س ع��م��ران ال��غ��امن 
"غياب  ب��ع��ن��وان  ق�����س��ة 

. قت" موؤ
ال�����س��ع��ري،  امل���ج���ال  يف 
الثالث  الق�سائد  ن�رست 
�سالون  مب�سابقة  الفائزة 
ب��اي��زي��د ع��ق��ي��ل ال��ث��ق��ايف 
على  وج��اءت  ال�سعرية، 
"على  ال���ت���ايل  ال��ن��ح��و 
لل�ساعر  الذكرى"  �سفاف 
والق�سيدة  جالل،  ق�ساب 
ن�سحك"  "قفا  ال��ث��ان��ي��ة 
عائ�سة،  جالب  لل�ساعرة 
"ما  الثالثة  الق�سيدة  ما  اأ
لل�ساعر  العراف"  ق��ال��ه 
على  عالوة  روابح،  م�سلم 
منى  ال�����س��اع��رة  ق�سيدة 
من  "يوما  م�رس  من  فتحي 

يوم". بعد 
ق/ث

افتتاح ندوة حول امل�شرح اجلزائري باجلزائر العا�شمة

جملة ال�شالون الثقايف

اإطالق عدد نوفمرب على املوقع 
الإلكرتوين

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة    

دائرة احلجرية 
بلدية  احلجرية 

الرقم:010/ 2020
و�شل ت�شجيل الت�شريح  بتجديد جمعية حملية  

 1433 �شفر   18 يف  املــوؤرخ   12/06 رقــم   القانون  مبقت�شى 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
املحلية  بتجديد اجلمعية  الت�شريح  ت�شليم و�شل   2020/10/11
ذات الطابع الجتماعي امل�شماة: - جمعية اأعيان بلدية احلجرية. 
اجلمعية  -رئي�س  احلجرية.  القدمي  الق�شر  حي  مقرها:  -الكائن 
ال�شيد : بالطيب اأحمد.- تاريخ ومكان امليالد : 00/00/1956 

باحلجرية. -العنوان: حي اأول نوفمرب احلجرية.  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية البي�س

دائرة ال�شاللة 
بلدية ال�شاللة

مكتب اجلمعيات
رقم 03/ 2020

و�شل منوذج ا�شهاري 
املتعلق   2012 يناير   12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  لحكام  طبقا 
تا�شي�س  مت  لقد   18 ــادة  امل ل�شيما  الثقايف   الطابع  ذات  باجلمعيات 
اجلمعية املحلية امل�شماة اجلمعية الثقافية للفرو�شية  والفنطازية  بتاريخ 
ابوبكر  ح�شيفة   : الرئي�س  هوية  ح�شيفة   عني  املقر    11/02/2020

ال�شديق واملولود بتاريخ 14/02/1984 بع�شلة بالنعامة 
املهنة ل�شىء 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي  
دائرة املقرن  
بلدية املقرن  

اإعالن باإعداد �شهادة احليازة    
-طبقا للمر�شوم التنفيذي رقم : 254/91 املوؤرخ يف :1991/07/27، املحدد لكيفيات  اإعداد �شهادة احليازة وت�شليمها فان رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
لبلدية املقرن  يعلن باأن ال�شيد)ة(: زايد �شمري بن م�شعود. املولود )ة( بـ : الدبيلة بتاريخ: 1983/11/05 ال�شاكن )ة( بـ: املقرن  - بلدية املقرن قد 
للبناء والذي م�شاحته:   اأر�س معدة  – بلدية املقرن   العقار عبارة عن:  اأودع ملفا مب�شالح  البلدية طالبا ت�شليمه �شهادة احليازة للعقار الواقع بـ: املقرن 
404.80م2  والذي حدوده كالتايل:   من ال�شمال: ذهب ال�شادق. من اجلنوب: �شارع  . من ال�شرق: عتو�شي الزهرة بنت حممد . من الغرب :ذهب العيد. 
فعلى كل �شخ�س له مطلب و اعرتا�شات على حترير هذه ال�شهادة اأن يقدمها كتابة  مل�شلحة التعمري بلدية املقرن  يف مدة اأق�شاها: �شهرين من تاريخ ن�شر  هذا 

الإعالن يف ال�شحف الوطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية   
دائرة غرداية  

بلدية غرداية
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة 

م�شلحة التنظيم 
مكتب اجلمعيات 

رقم:66/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�س بتجديد جمعية حملية  

امل�شماة: اجلمعية اخلريية " التعاون والتنمية" – بلدية غرداية.
املودعة بتاريخ: 12/10/2020

رئي�س اجلمعية ال�شيد : حممد يا�شني بومهرا�س. 
 املولود بتاريخ: 1982/05/27  بـ: غرداية. 

بلدية   – ا�شمارة  بن  بحي  عمر  ال�شحمة  ال�شيد  مبنزل  مقرها:  الكائن 
غرداية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية   

دائرة متليلي ال�شعانبة  
بلدية متليلي ال�شعانبة 

رقم:14/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�س بتاأ�شي�س جمعية حملية  

امل�شماة: جمعية احلي الإداري
املودعة بتاريخ: 2020/12/02

رئي�س اجلمعية ال�شيد : هرويني جمال الدين  
املولود بتاريخ: 1993/03/07 مبتليلي 

   الكائن مقرها: م�شكن ال�شيد مولي عمار عمار بذات احلي.   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة    

دائرة احلجرية 
بلدية  احلجرية 

الرقم:010/ 2020
و�شل ت�شجيل الت�شريح  بتجديد جمعية حملية  

 1433 �شفر   18 يف  املــوؤرخ   12/06 رقــم   القانون  مبقت�شى 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
املحلية  بتجديد اجلمعية  الت�شريح  ت�شليم و�شل   2020/10/11
ذات الطابع الجتماعي امل�شماة: - جمعية اأعيان بلدية احلجرية. 
اجلمعية  -رئي�س  احلجرية.  القدمي  الق�شر  حي  مقرها:  -الكائن 
ال�شيد : بالطيب اأحمد.- تاريخ ومكان امليالد : 00/00/1956 

باحلجرية. -العنوان: حي اأول نوفمرب احلجرية.  

يعلن ال�شيد كامط عبد احلميد عمار ابن 
عبد القادر عن تغيري لقبه العائلي من 
 "KAMET " "كامط" وبالفرن�شية 

 "TOUMI" اىل "تومي" و بالفرن�شية
فعلى كل من لديه اأي اعرتا�س ان 

يتقدم به اىل امل�شلحة املعنية.

اعالن عن تغيري لقب   

املنظمة الوطنية لرتقية املجتمع املدين
احلماية الوطن واملواطن

املو�شوع : م�شاعدة اإىل كافة �شكان الولية
مبنا�شبة حلول ف�شل ال�شتاء تعلن جمعية بولية عن حملة جلمع انواع املدافئ املختلفة )غاز 

بنوعيه - كهرباء( اأفر�شة واأغطياه مثل الزواور ..( ومالب�س �شتوية ، لفائدة العائدات 
الفقرية الت�شال رقم اجلمعية: 

 0782.32.15.80  /  0699.75.19.75

اعــــــــالن 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية البي�س

دائرة الأبي�س �شيدي ال�شيخ
بلدية اأربوات

مكتب اجلمعيات
رقم : 03/ 2020

و�شل اإ�شهاري
طبقا لأحكام القانون رقم : 06/12 املوؤرخ يف : 12 يناير 2012 املتعلق 
تاأ�شي�س  مت  لقد   ،  18 املادة  ل�شيما  الجتماعي  الطابع  ذات  باجلمعيات 
اجلمعية الريا�شية لنادي الريا�شي لكرة الطائرة اربوات التحتاين ببلدية 
النادي   : اجلمعية  ت�شمية   2020/02/16  : الإيــداع  اربوات.تاريخ 

الريا�شي جنم الكرة الطائرة اربوات التحتاين ببلدية اربوات
التحتاين اربوات  اخلدمات  متعددة  قاعة   : مقرها  • الكائن 

• هوية الرئي�س: مطي عبد الرحمان : املولود بتاريخ : 03/03/1996 
ب: الأبي�س �شيدي ال�شيخ  املهنة : طالب جامعي
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�شراع القطيعة وال�شتمرارية
بقلم الطالب: علي ح�شاين

اأفرز فكر فئوي متعنت.  عا�ست اجلزائر خما�س �سيا�سي كبري 
متطرف يف بع�س املواقف. الهدف كان وا�سح يف البداية لكن 
والأراء  املواقف  تباينت  اآخر.  اىل  �سخ�س  من  اختلفت  الروؤية 
هذه  ونحن يف  والتغيري.  التجديد  هو  واحد  يبقى  الهدف  لكن 
املرحلة وبن هذا التفاوت والتباين تو�سعت املدارك وات�سحت 
كل  دون  حال  القائم  الفئوي  ال�رساع  لكن  فاأكرث  اأكرث  الروؤية 
اتخذنا  تتعاىل.  املخو�س�سة  املطالب  بداأت  هنا  امل�ساريع، ومن 
بها  تتغنى  احلوار كلمات  لغة  واأ�سبحت  للوحدة  بديال  الفرقة 
اأفكارنا. اأ�سبح اأكرب همنا احلفاظ على القيم واملبادئ املكتوبة 
ل املطبقة '' التي تعك�سها اأفعالنا '' اأ�سحت كلمات التخوين 
من  اأنف�سنا  جردنا  موقفنا.  عن  للدفاع  احلجج  اأكرب  والتكفري 
الذي  الل�سان  لغة  اىل  والكلمات  احلروف  لغة  من  الإن�سانية 

ي�رسب بهذه القيم واملبادئ عر�س احلائط.
كل  نرى   " اأنف�سنا  لوجدنا  ال�رساع  هذا  جوهر  يف  بحثنا  لو 
�سيء بروؤية غري وا�سحة ''،هناك من ينادي بالقطيعة احلتمية 
ولعنات  و�سيا�سات  وخمرجات  املعامالت  كل  مع  والفارقة 
النظام ال�سابق. ويختلف اأ�سحاب هذا املوقف يف النتائج الفئة 
تكون  رمبا  )وهنا  وفورية  اآنية  تغيري  نتائج  تريد  التي  الأوىل 
ترى  الثانية  والفئة  معينة(.  مرحلة  اأو  ظرف  تخدم  النتائج 
)وهنا  احلتمية  القطيعة  جناح  عوامل  اأهم  والتاأين  التدرج  اأن 
يرافع  من  وهناك  الفراغ(.  فخ  يف  �سن�سقط  اأننا  القول  ميكن 
دعائم  على  الإبقاء  تقت�سي  ب�رسوط  ويلزمها  بال�ستمرارية 
النظام ال�سابق وتتم عملية التقييم وان كانت النتائج �سلبية غري 
فعالة يتم اإعادة تقومي هذه الدعائم وجتديدها. وان كانت النتائج 
اإيجابية وفعالة �ستحتاج هي الأخرى اىل جتديد وتغيري �سكلي 
الوقت  هو  �سنخ�رسه  الذي  الوحيد  العامل  القول  ميكن  )وهنا 
الو�سع  حول  �سوؤال  �سيطرح  منا  الكثري  رمبا  والمكانيات(. 

الأن�سب للم�سي قدما هل هي القطيعة اأم ال�ستمرارية؟ 
الختيار  ح�سن  على  متوقفة  لي�ست  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة 
وعي  على  متوقفة  هي  ما  بقدر  وال�ستمرارية  القطيعة  بن 
املرتبط  املرن  التغيري  والفعلية يف  احلقيقية  واإرادتها  ال�سعوب 
وخطابات  الفئوية  عن  بعيدا  العام  ال�سالح  تخدم  باأهداف 

التخوين والفرتاءات والكراهية.
واأخريا 

هذا  قوام  وكان  الفعلي  التغيري  حقا  ال�سعوب  اأرادت  اإذا   ''  
ال�سيا�سية  الأنظمة  فما على  والروحي،  الذاتي  التقييم  التغيري 

اإل ال�سمع والطاعة '' �رساع القطيعة وال�ستمرارية
بقلم الطالب: علي ح�ساين

اأفرز فكر فئوي متعنت.  عا�ست اجلزائر خما�س �سيا�سي كبري 
متطرف يف بع�س املواقف. الهدف كان وا�سح يف البداية لكن 
والأراء  املواقف  تباينت  اآخر.  اىل  �سخ�س  من  اختلفت  الروؤية 
هذه  ونحن يف  والتغيري.  التجديد  هو  واحد  يبقى  الهدف  لكن 
املرحلة وبن هذا التفاوت والتباين تو�سعت املدارك وات�سحت 
كل  دون  حال  القائم  الفئوي  ال�رساع  لكن  فاأكرث  اأكرث  الروؤية 
اتخذنا  تتعاىل.  املخو�س�سة  املطالب  بداأت  هنا  امل�ساريع، ومن 
بها  تتغنى  احلوار كلمات  لغة  واأ�سبحت  للوحدة  بديال  الفرقة 
اأفكارنا. اأ�سبح اأكرب همنا احلفاظ على القيم واملبادئ املكتوبة 
ل املطبقة '' التي تعك�سها اأفعالنا '' اأ�سحت كلمات التخوين 
من  اأنف�سنا  جردنا  موقفنا.  عن  للدفاع  احلجج  اأكرب  والتكفري 
الذي  الل�سان  لغة  اىل  والكلمات  احلروف  لغة  من  الإن�سانية 

ي�رسب بهذه القيم واملبادئ عر�س احلائط.
كل  نرى   " اأنف�سنا  لوجدنا  ال�رساع  هذا  جوهر  يف  بحثنا  لو 
�سيء بروؤية غري وا�سحة ''،هناك من ينادي بالقطيعة احلتمية 
ولعنات  و�سيا�سات  وخمرجات  املعامالت  كل  مع  والفارقة 
النظام ال�سابق. ويختلف اأ�سحاب هذا املوقف يف النتائج الفئة 
تكون  رمبا  )وهنا  وفورية  اآنية  تغيري  نتائج  تريد  التي  الأوىل 
ترى  الثانية  والفئة  معينة(.  مرحلة  اأو  ظرف  تخدم  النتائج 
)وهنا  احلتمية  القطيعة  جناح  عوامل  اأهم  والتاأين  التدرج  اأن 
يرافع  من  وهناك  الفراغ(.  فخ  يف  �سن�سقط  اأننا  القول  ميكن 
دعائم  على  الإبقاء  تقت�سي  ب�رسوط  ويلزمها  بال�ستمرارية 
النظام ال�سابق وتتم عملية التقييم وان كانت النتائج �سلبية غري 
فعالة يتم اإعادة تقومي هذه الدعائم وجتديدها. وان كانت النتائج 
اإيجابية وفعالة �ستحتاج هي الأخرى اىل جتديد وتغيري �سكلي 
الوقت  هو  �سنخ�رسه  الذي  الوحيد  العامل  القول  ميكن  )وهنا 
الو�سع  حول  �سوؤال  �سيطرح  منا  الكثري  رمبا  والمكانيات(. 

الأن�سب للم�سي قدما هل هي القطيعة اأم ال�ستمرارية؟ 
الختيار  ح�سن  على  متوقفة  لي�ست  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة 
وعي  على  متوقفة  هي  ما  بقدر  وال�ستمرارية  القطيعة  بن 
املرتبط  املرن  التغيري  والفعلية يف  احلقيقية  واإرادتها  ال�سعوب 
وخطابات  الفئوية  عن  بعيدا  العام  ال�سالح  تخدم  باأهداف 

التخوين والفرتاءات والكراهية.
وكان  الفعلي  التغيري  حقا  ال�سعوب  اأرادت  اإذا   ''  : واأخ��ريا 
الأنظمة  على  فما  والروحي،  الذاتي  التقييم  التغيري  هذا  قوام 

ال�سيا�سية اإل ال�سمع والطاعة ''.

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، 
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بداية  اجلزائر   تاريخ  اإىل  عدنا  واإذ 
�سبيل  على  ال�ستقالل  فجر  من 
ت���اري���خ  كبار  ل��ك��ان  ال��رتج��ي��ح  
ما  نوعا  وولة  وزراء  من  امل�سئولن 
ال�رسية.ب�سبب  يف  وغائ�س  غام�س 
يومها  تكن  مل  الإع��الم   و�سائل  اأن 
واملوؤ�س�سات  ال�سلطة  اأيدي  بن  اإل 
من  .وال��ت��ي  احلكومية  العمومية 
تتحفظ  اأنها  كانت  املنطق واملعقول 
تلك  اأو  ال�سقطة  هذه  ذكر  كثريا عن 
كل  ينتهي  يومها  وك��ان  ال��ع��رثة.. 
زيارة  كل  نهاية  مبجرد  ويمُقرب  �سيء 
،وال��ذي  تاما  اليوم  .عك�س  ووقفة 
�سبكات  على  نا�سط  كل  فيه  �سار 
اأن  من  قريب  الجتماعي  التوا�سل 
باحرتافية  و�سحفيا  اإعالميا   ي�سبح 
الأم��ور  نخت�رس  وحتى  وبامتياز. 
و�سادت  تنامت  ،فقد  جدي   ب�سكل 
الرقمي  التكنولوجي  التطور  مع 
احلرفة  ه��ذه  ال�سنيع  والإع��الم��ي 
، والتي �سار عن�رسا فاعال  املجانية 
يف اجلزائر  و ل ميكن ال�ستغناء عنها 
اأبدا لأنها ف�ساء رحبا. لتتبع ف�سائح 
ال��وزراء  من  ب��دءا  امل�سوؤولن  كبار 
البلديات. روؤ���س��اء  اإىل  وو���س��ول 
وكذا  الكربى  املوؤ�س�سات  وم��دراء 

رجال الأعمال واملقاولن.
اآخرها طبعا حادثة وايل وهران الذي 
يف  حياتها  اأفنت  ملعلمة  ظهره  اأدار 
حوايل   � بتفاِن  القطاع  هذا  خدمة 
من  وه��ي   � التعليم  م��ن  32�سنة 

الطاولت  اأن  عن  �سيادته  �سارحت 
اإىل  يعود  وكثريها  ومهرتئة  قدمية 
الوايل  ال�سيد   � ؟ا  ال�ستعمار  فرتة 
نوعا  واعتربها  الإج��اب��ة  تعجبه  مل 
كيف  اجلزائرية)  للدولة  الإهانة  من 
يف  بال�سلطة  وك��اأن  ممثلها(  وهو  ل 
تقدم  ومل  �سيئا  تفعل  مل  اجل��زائ��ر 
�سيئا وهي من اأعلنتها �رساحة ثورة 
املجالت. �ستى  يف  والت�سييد  للبناء 

ب��ل ث����ورات ث���الث م��ع��روف��ة يف 
والثقافة.�سيادته  والزراعة  ال�سناعة 
اأ�سياء  ي�سمع  ل  وحتى  تعجبه  مل 
بالن�رساف  وهّم  ظهره  اأدار  اأخ��رى 
عن  م��ن  م�سادر  ح�سب  ...بينما 
احلادثة كان بروتوكول الوايل يبحلق 
منها  ويطلب  املعلمة  ال�سيدة  يف 
مقا�س  على  والتوقف  ال�سكوت 
اإىل  ذهبت  التحاليل    ) فو  زي  )تي 
املعلمة  رمب��ا  اأن��ه  الأوىل  تف�سريين 
باب  من  الإ�ستعمار  بلفظة  نطقت 
الكناية وعلى اأ�سا�س العادة ال�سعبية 
عن  ال�سعبي  اخلطاب  يتفوه  حينما 
اأن كل قدمي وبال ورث يقال له )من 
طاولت  فعال  اأنها  اأو  فرن�سا(  عهد 
�سكال  اجل��زائ��ر  ا�ستقالل  قبل  من 
اأثرا  تركت  حلادثة  .هذه  وم�سمونا 
تفا�سيلها  �ساهد  من  كل  لدى  بليغا 
يف  املنخرطن  ل��دى  غائرا  وجرحا 
درجة  اإىل  التعليم  نقابات  من  كثري 
اأن��ه��م ت��وج��ه��وا يف ال��ي��وم امل��وايل 
بالزهور  حمّملن  املعلمة  بيت  نحو 
هذه  مع  وتعاطفا  موا�ساة  والتهاين 
ال�سيدة ال�سجاعة التي مل تقل �سوى 
احلقيقة. بل اأن وهران اهتزت برمتها 
وحدث  اللحظة  واقعة  و���س��ارت 
اإىل  ال��وايل  �سارع  الأ�سبوع.بعدها 
بالطاولت  حمملة  �ساحنات  اإر�سال 
اجلديدة اإطفاء ل�سحنة هذه الزلة قبل 
اأن تتبلور ولرمبا تت�سبب يف اإقالته اأو 
لي�س  وهو  هذا  يحدث      � حتويله؟ا 
تبون  الرئي�س  اجتماع  من  ببعيد 

بالولة  موؤخرا وحثهم على ال�ستماع 
والإ�سهام  املواطنن  ان�سغالت  اإىل 
الإدارة  تقريب  على  الإمكان  قدر 
التعليمات  لهذه  لزاما  كان  منه.وقد 
على  وترجمتها  مفعولها  تلقى  اأن 
..دائما  واأ�سفاه  الواقع...لكن  اأر�س 
الرنان  ال�سلطوي  اخل��ط��اب  يظل 
وامل��ل��يء ب��ال�����رسام��ة واجل��دي��ة يف 
وتو�سيات  كلمات  العمل...جمرد 
ن�سمع بها وعنها .لكن على الأر�س 
زيادة عن  ذلك.  دوما عك�س  نلتم�س 
الولة  اأح��د  ت�رسف  واأن  �سبق  اأن��ه 
عن  �ساألته  ي��وم  �سيدة  مع  كذلك 
رد  وكيف  ال�سكني  ملفها  م�سري 
وقد  را�سك(  بظهره)دبري  عليها 
ب�سجة  �سبيهة  �سجة  حينها  لقيت 
ي�سارع  ال��وايل  راأينا   حتى  وه��ران 
با�ستدعاء  ويقوم  الأمر  معاجلة  اإىل 
معها. ويت�سالح  مكتبه  اإىل  ال�سيدة 
اأم�س فقط وزير  اأول  ثم يطلع علينا 
والريا�سة(  ح�سا�س)ال�سباب  قطاع 
واإذا  بنجاح  �سيمرالإ�ستفتاء  ليقول.� 
من  فلريحل  الو�سع  يعجبه  مل  اأحد 
توحي  كلمات  وجلها  ؟ا  الوطن  هذا 
بحجم عدم و�سع ح�سابات العواقب. 
وكاأنه بنا نعود اإىل نف�س العهد البائد 
اجلميع  فيها  ذاق  التي  وال�سنوات 
اأ�سحاب  من  كبرية  فئة  جترب  مرارة 
يف  ال�سديد  وعبثهم  وامل��ال  النفوذ 
اإدارة وتوجيه اأهم الق�سايا امل�سريية� 
يف  هم�س   � البوتفليقي  العهد  اأي 
)ع�رسات  ب��اأن  ال��زم��الء  اأح��د  اأذين 
تنق�سهم  اجل��زائ��ر  يف  امل�سوؤولن 
يف  امل��رن��ة  والدبلوما�سية  احلنكة 
واقعة  اأي��ة  مع  والتكيف  التعامل 
اخلطاأ  يف  يقعون  .وبالتايل،جتدهم 
باأنه  القول  اأراد  الآخر(.وكاأنه  تلوى 
يف  الكلمات  و�سع  ثقافة  تنق�سهم 
بعد  هذا  املنا�سبن.  واملكان  الزمان 
املدار�س  باأن جلهم خريجي  اأن علمنا 
وحده  وهذا  والت�سيري  لالإدارة  العليا 

حمنك  م�سوؤول  ل�سناعة  كاف  غري 
معا.فعندما  اآن  يف  وبليغ  وكّي�س 
تظل مثل هذه الت�رسفات واخلرجات 
مكررة.فاإن  وحية  املفعول  �سارية 
املواطن اأو اأي مثقف اأو متابع لل�ساأن 
ال�سيا�سي يف البالد يراوده ال�سك يف 
اأن م�رسوع اجلزائر اجلديدة هو جمرد 
ديباجة ورقية لي�س اإل...واأن الرئا�سة 
حن  بواجبهما  تقومان  واحلكومة 
على  وعملت  ال�سعف  نقاط  راعتا 
يظل  امل�سكل  لكن  الداء  ت�سخي�س 
طرف  من  واملمار�سة.  التطبيق  يف 
الدوائر  وروؤ�ساء  وال��ولة  ال��وزراء 
اأن  كله  هذا  اإىل  �سف  والبلديات.. 
امتالكه  يف  تكمن  امل�سوؤول  عظمة 
احلياتية  التجارب  من  وافرا  ر�سيدا 
التعامل  يف  يتمكن  والفطنة.حتى 
الكليات...واإذ  قبل  اجلزئيات  مع 
نحو  و�سويا  جميعا  نتوجه  اأن  اأردنا 
نوقظ  اأن  بد  ول  كان  جديدة  جزائر 
تفاديا  الذكاء  وحم��رك  اآل��ة  ن�ساط 
�سد  ت�رسف.هو  اأو  ل�سان  زلة  لأية 
الإ�سالمية  العربية  اجلمهورية 
اأن  يجب  التي  املواطن  كرامة  و�سد 
�سبيل  هو  املقدمة.وهذا  يف  تكون 
النجاح...لتتكامل احللقات فيما بينها 
واإىل  ال�سعب  من  مقولة  وت�سبح 
على  دامغة.تتغذى  حقيقة  ال�سعب 
اجلهود... وتكاثف  ال�سواعد  ت�سمري 
نعلم  كي  الوراء  اإىل  العودة  ولي�س 
ويردون  يتحدثون  كيف  امل�سئولن 
يف  الأم��وال  نهدر  اأو  املواطن  على 
ر�سكلتهم وتكوينهم �سيا�سيا؟ا حتى 
امل�سئولن  تثقيفهم.فنوع  نقول  ل 
ال�سعب  باأن  يعتقدون  لزالوا  الذين 
يف  يومياته  يع�س  اأو  غافال  م��ازال 
اأن  يجب  والأ���س��ود  الأبي�س  زم��ن 
�سيء  فكل  جيدا  ح�ساباتهم  يراجعوا 
املك�سوف حتى يف غرف  اليوم على 

النوم واملراحي�س عفاكم الله؟ا      

ولة ...يف�شحهم اليوتيوب وال�شيدات ؟ا
لو اأمعنا النظر والتدقيق يف تاريخ الولة عرب قرون خلت من التاريخ العربي.لأح�شينا ماليني املهازل والنك�شات التي مت توثيقها من طرف 
املحدثني والرواة املدونني...لي�س من عهد اخلالفة الرا�شدة فقط بل حتى من العهدين الأموي والعبا�شي وكيف كانت جُته�س الأ�شوات 
املنادية باحلق والعدل والإن�شاف.ومرات باحلريات وقلة احلاجة واأخرى عن الختالف يف الراأي.وو�شل الأمر حتى اإىل الختالف يف العرق 
�شياق حمنهم  هذه كتبا وجُملدات ور�شائل  ُكتبت  يف  والن�شب والدين.واأبطال هذه الرتدادات معروفون وكذلك ال�شحايا معروفون وقد 

واإ�شارات.

على  ت�سجع  التي  امل��واد  من  �سيل 
وم�سل�سالت  اأف��الم   ، م�ساهدتها 
ولغات  ثقافات  بكل  وم�رسحيات 
بكب�سة  ولغريي  يل  متاحة   ، العامل 
زر وال�سواد الأعظم منها متاح جمانا 
 ، لها  قيمة  ل  رمزية  مببالغ  والآخ��ر 
ومنها مدته ربع �ساعة فقط وينتهي 
كل �سيء وهناك م�سل�سالت اجزاءها 

لها بداية وحلد الآن م�ستمرة .
اأم��ل��ك ذوق  ل��ك��ن��ي ك��م��ا غ���ريي 
الأح���داث  تغريني  ول  متوا�سع 
الهائل  والكم  وال�ساخبة  ال�رسيعة 
�سوف  وك��ي��ف  ال�سخ�سيات  م��ن 
تكون البداية ومن �سوف ميوت ومن 

تتزوج  �سوف  وكيف  يعي�س  �سوف 
�سوف  وهل  حبيبها  من  املمثلة  تلك 
اخلدع  اأن  كما   ، ل  اأم  البطل  ينت�رس 
مهما  لل�سحك  تدعوين  ال�سينمائية 
لأن يف  بها حم��رتف  ق��ام  م��ن  ك��ان 
وطني العراق �ساهدت كل �سيء من 
املطاردات  اإىل  املخيفة  النفجارات 
البولي�سية انتهاء بحرب الع�سابات ، 
عليها  اأح�سل  التي  اجلرعات  اأن  كما 
من اأخبار اأوطاننا امللتهبة تكفيني ول 
اأريد املزيد من املاآ�سي والأحزان حتى 

اأح�سل عليها دراميا.
اإىل  اأعود  اأن  اإىل  جعبتي  يف  اأجد  مل 
الكوميديا  موؤ�س�س  �سابلن"  "�ساريل 

عن  البعد  كل  البعيدة  الب�سيطة 
مقاطع   ، والتنمر  وال�ستائم  البذاءة 
بدائي  متوا�سع  بت�سوير  ق�سرية 
يف  وت�سل�سل  هادئة  مو�سيقى  معها 

الأحداث ممتع وب�سيط.
وح��دي  اأن���ا  اأك��ت��ف��ي  مل  اأن��ن��ي  كما 
بال�ستمتاع باملقاطع الق�سرية فقمت 
بدعوة كل اأحبائي واأ�سدقائي ، فهذه 
كما  ولي�س  للجميع  منا�سبة  املقاطع 
اأن  حيث  احلا�رس  وقتنا  يف  احلال  هو 
ين�سح  الرعب  وم�سل�سالت  اأف��الم 
ع�رس  ثمانية  بعمر  هم  ملن  مب�ساهدتها 
يتعلق  فيما  وح��ت��ى   ، واأك���رث  ع��ام 
وم�سل�سالت  وم�رسحيات  باأفالم 

فمن  الإجتماعية  املوا�سيع  ذات 
اأما   ، واأكرث  عاما  ع�رس  خم�سة  عمر 
نادر  فهو  الأع��م��ار  كل  ينا�سب  ما 

و�سحيح للغاية.

قليل من �شاريل �شابلن

ح�شني علي غالب 
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.
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بالرغم من اأن حي النزلة بالوادي اأ�شبح منطقة جتارية بامتياز 
وت�شتقبل املواطنني من داخل وخارج الوطن. اإل اأنه يعي�س 

و�شعا كارثيا ب�شبب انعدام التهيئة كما تو�شح ال�شورة 

�صــورة وتعلــيـق

ل لالإفالت من العقاب!
جدد مواطنون من بلدية متليلي بغرداية، املطالبة بالتحقيق يف 

فضيحة تنازل مديرية أمالك الدولة بالوالية عن أرض ال يسمح 
القانون بالتنازل عنها، بتواطؤ من منتخبني يف البلدية،  وتشري 

معلومات إىل أنه مت تقدمي طلب بفتح حتقيق عاجل حول عملية 
حترير عقد ملكية أرض فالحية وجه إىل وزارة العدل على أساس 
قضية حترير عقد ملكية متت على مستوى مديرية أمالك الدولة 

بالوالية، يف عهد الوايل السابق لصاحل مستثمر فالحي مت مبوجبها 
التنازل عن بئر ارتوازي مت إجنازه لصاحل فالحني آخرين، عملية 

التنازل املشبوهة متت أثناء قيام مصاحل مديرييت الفالحة واملوارد 
املائية حبفر البئر االرتوازي لصاحل فالحني يف حميط واد متليلي، 

وبتواطؤ من منتخبني وموظفني، لكن غري الطبيعي يف التحقيق 
أكثر اجلاري حاليا، هو أنه تأخر كثريا حيث وجه قبل 

من سنة فالحون شكوى موثقة باألدلة 
لوايل غرداية تضمنت إشارة للتجاوزات 
اخلطرية اليت متت يف هذا امللف، وقالت 

مصادر إن التحقيق احلايل بدأ بعد 
أن أودع عضو يف الربملان عن الوالية 
ملفا كامال حول القضية لدى مصاحل 

وزير العدل، وآخر على مستوى مصاحل 
رئاسة اجلمهورية.

وجد الكثري ممن ميلكون قارورات 
لألكسجني ذات االستعمال الفردي بوالية 
جيجل يف وباء كورونا فرصة هلم لتحقيق 
أرباح كبرية وجين مبالغ مالية هائلة على 
حساب ” الغالىب” ممن ابتالهم اهلل هبذا 

الفريوس اخلطري، حيث استغل أصحاب 
هذه القارورات مشكل نقص األكسجني 
على مستوى مستشفيات الوالية لكراء 

هذه القارورات للمصابني بالفريوس 
ممن فضلوا العالج ببيوهتم وذلك مقابل 
مبلغ مايل ال يقل عن 2000 دينار لليوم 
الواحد، ورغم أن الوضع الصحي الذي 

متر به الوالية كما هو حاصل بكل العامل 
يتطلب التآزر والرمحة إال أن البعض  
وجدوا يف هذا األخري فرصتهم جلين 
األرباح كما حدث خالل أزمة السميد 
وبقية األزمات األخرى اليت ضربت 

عاصمة الكورنيش يف وقت سابق .
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علماء يبحثون عن 
الوردي"  "الذهب 

يف حليب الأم 
لعالج "كورونا"

يبحث علماء بأستراليا عن نوع من الربوتني يدعى 
“الذهب الوردي”، موجود يف حليب األمهات، 

إلثبات فعاليته يف عالج عدوى كورونا.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، أن حليب األم غين 

بربوتني الالكتوفريين “الذهب الوردي”، الذي 
يوجد بنسب أقل حبليب البقرة.

ويعتمد اجلهاز املناعي البشري على الالكتوفريين 
ملنع الفريوسات من االقتران باملستقبالت اليت 

حتملها اخلاليا البشرية.
ويلقب العلماء هذا الربوتني باسم الذهب الوردي 
بسبب لونه وفعاليته يف وقف انتشار الفريوسات.

املراأة ن�شف املجتمع

حرب كالمية باردة اندلعت بني سيدة 
وأحد املواطنني، يف سوق اخلضر ببلدية 

سيدي يوسف ببين مسوس، وهذا بعد 
أن راح هذا األخري يستعرض بطوالته 

يف عدم أداء التحية العسكرية ألي 
قائد امرأة يف فترة تأديته للخدمة 

العسكرية، وهذا حسبه ألن ذلك “عيب 
وتبهديلة” أن يقدم رجل التحية 

العسكرية المرأة حىت لو كانت أعلى 
منه رتبة، وهو ما جعل أحد املشتريات 
من السوق تثور يف وجهه وتلقنه درسا 

يف املهنية واملساواة بني اجلنسني 
يف ميدان العمل، على مرأى ومسمع 

من املارة والفضوليني الذين توقفوا 
ليشاهدوا احلرب الكالمية بني االثنني، 

لتختم كالمها بأنه لو كان واعيا ألدى 
التحية جلميع النساء وأوهلن أمه، 

فاملرأة نصف املجتمع حسب تعبريها… 

نفوق 5000 �شو�س دجاج 
يف حريق بيت بال�شتيكي 

لرتبية الدواجن باملدية  

 تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة 
السواقي من أجل إمخاد حريق ببيت بالستيكي 

لتربية الدواجن باملكان املسمى ثنية الريح  بلدية 
جواب، احلريق أسفر عن نفوق 5000 صوص 

دجاج فيما مت محاية 19 قارورة غاز من االحتراق 
وإمخاد احلريق حيث مل يتم تسجيل أي خسائر 

بشرية تذكر.
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بني 15 و30 يوما لدرا�شة ملفات ال�شتثمار يف 23 �شعبة فالحية
فوائد القرو�ص �شتكون على عاتق القطاع بعد اإبرام اتفاقية مع بنك بدر

قال وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين خالل اإ�شرافه على اإبرام اتفاقية مع بنك بدر، بخ�شو�ص ملف القمح امل�شتورد والذي ثبتت عدم �شالحيته، 
اإن هناك عملية جتارية متت بني طرفني وفيها دفرت �شروط قائال اإن �شحة امل�شتهلك اجلزائري، قبل كل �شيء.

علي حممد 
----------------------

ــة  ــدول ال اإن  اإىل  ــداين  ــم ح واأ�ـــشـــار 
اخلا�شة  العوامل  كل  على  حري�شة 
بــ�ــشــحــة املــ�ــشــتــهــلــك، عـــن طــريــق 
لن  ــه  اأن مــوؤكــدا  والإطـــارات  املخابر 
اخل�شو�ص.  هــذا  يف  املخاطرة  يتم 
يت�شح  وعندما  اأنه  حمداين،  وتابع 
ال�شروط،  دفــرت  يف  اختالل  وجــود 
فـــــاإن املـــ�ـــشـــالـــح املــعــنــيــة تــتــخــذ 
الوزير،  واأكد  الالزمة.  الإجــراءات 
قبل  من  اتخدت  الإجــراءات  كل  اأن 
ملف  بخ�شو�ص  الــفــالحــة  وزارة 
اإن  على  م�شددا  امل�شتورد،  القمح 
كما  الأ�شا�ص.  هي  امل�شتهلك  �شحة 
عب  ال�شُ كل  اأن  الفالحة،  وزير  اأكد 
وزارة  اتــفــاقــيــة  مـــن  �شت�شتفيد 
“هذه  وقــال  بــدر.  وبنك  الفالحة 
نقارنها  ــو  ل جــديــدة،  التــفــاقــيــة 

باأنه  نــرى  ال�شابقة  بالتفاقيات 
الفالحية  عب  ال�شُ كل  تكن  مل  اأول 
واأ�شاف  القر�ص”.'  بهذا  املخت�شة 
امللفات  درا�شة  “مدة  الفالحة  وزير 
اتفاقية  اأي  يف  مــتــواجــدة  تكن  مل 
يف  ــدرج  ــن ت ــا  ــه اأن واأو�ـــشـــح  كانت”. 
اإىل  الــرامــيــة  ــة  ــوم ــك احل �ــشــيــا�ــشــة 

ــات  اآف كــل  مــن  تدريجيا  التقلي�ص 
ت�شجع  ل  والــتــي  الــبــروقــراطــيــة، 
درا�شة  اأن  الوزير  واأفاد  ال�شتثمار. 
تتجاوز  لــن  احلــبــوب  �شعبة  ملفات 
فلن  الأخــرى  ال�شعب  اأمــا  يوما،   15
وزيــر  واأو�ــشــح  يــومــا.   30 تــتــجــاوز 
�شعبة   23 ــــود  وج عـــن  ــة  ــالح ــف ال

لديه  م�شتثمر  كــل  داعــيــا  مقننة، 
ـــاج  ـــت والإن ــار  ــم ــث ــت ــش ال� يف  ــة  ــب رغ

بامللف. التقدم  اإىل  الفالحي 
فوائد  اأن  الفالحة  ــر  وزي واعــتــرب 
ــة بــالــفــالحــني  ــش ــا� الـــقـــرو�ـــص اخل
ومن  الــقــطــاع.  عاتق  على  �شتكون 
اأن  الــوزيــر،  ذكــرهــا  التي  ال�شروط 
 5 يف  الــقــر�ــص   ي�شدد  ــذي  ال املعني 
بن�شبة  الــفــوائــد  �شتكون  �ــشــنــوات، 

القطاع. عاتق  على  باملئة   100
الذي  امل�شتثمر  اأن  حمداين،  واأ�شاف 
�شنوات،  و8   6 بــني  القر�ص  ي�شدد 
من  باملائة   1 ن�شبته  ما  دفــع  عليه 
الفوائد  “ت�شديد  متابعا  الفوائد. 
امل�شتثمر  عاتق  على  كاملة  �شتكون 
 10 مدة  يف  القر�ص  ي�شدد  ل  الــذي 
املربمة،  التفاقية  وعن  �شنوات”. 
املو�شمي  القر�ص  حول  تتمحور  فهي 
احلبوب  مبنتجي  اخلــا�ــص  الرفيق 

ــرث  ــالق مــو�ــشــم احل ــط ــن اأجـــل ان م
بنود  ــن  وم  .2020/2021 ــذر  ــب وال
تقلي�ص  مت  اأنــه  “الرفيق”،  قر�ص 
احلبوب،  ك�شعبة  امللفات  درا�شة  مدة 
يوما  و30  يوما   15 تتجاوز  ل  التي 

الأخرى. لل�شعب 
لكل  القر�ص  تو�شيع  اإىل  بالإ�شافة 
جدولة  واإعــادة  الفالحية،  ال�شعب 
الــقــرو�ــص ومتــديــد مــدتــهــا. وذكــر 
قر�ص  يخ�ص  فيما  ـــه  اأن الـــوزيـــر، 
تقلي�ص  مت  التحدي”،  “ال�شتثمار 
يوما.   30 اإىل  امللفات  درا�ــشــة  مــدة 
قر�ص  ــن  م امل�شتفيدين  ويــخــ�ــص 
�شلة  ــده  ــن ع ــا  م ــل  ك “التحدي”، 
م�شتوى  على  الفالحي،  بالن�شاط 
ــواء  ــش ــار � ــم ــث ــت ــش املــ�ــشــتــثــمــرة وال�
عقد  ميــلــكــون  فــالحــني  اأو  مــاّلكــني 
املزارع  اأن  حمداين،  واأبرز  امتياز. 

القر�ص بهذا  معنية  النموذجية 

للتجار  ــة  ــي ــن ــوط ال اجلــمــعــيــة  ـــــداأت  ب
حمالت  يف  ــني،  ــري ــزائ اجل واحلــرفــيــني 
اأهمية  فيها  ت�شرح  وتوعية  حت�شي�شية 
ق�شد  الإلكرتوين  الدفع  اأجهزة  توفر 
ت�شديد  من  اجلزائري  امل�شتهلك  متكني 
اأو  البنكي  ح�شابه  عرب  م�شرتياته  ثمن 

الربيدي.
بولنوار  الطاهر  اجلمعية  رئي�ص  واأكــد 
الــعــمــلــيــة  بـــــاأن  اإذاعـــــــي  ــح  ــري ــش ــ� ت يف 
اأنــحــاء  كــل  يف  م�شتمرة  التح�شي�شية 
التجار  لينتقل  الوقت  حان  واأنه  الوطن 
مرحلة  اإىل  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

اجلمعية  رئي�ص  اأما  اللكرتوين.  الدفع 
امل�شتهلك  واإر�ـــشـــاد  حلماية  الوطنية 
عملية  بـــاأن  ــد  ــاأك ف ــــدي،  زب م�شطفى 
تتم  ــرتوين  ــك الإل الــدفــع  اإىل  النتقال 
بوترة بطيئة، وحلد الآن حت�شل فقط 
الدفع.  اأجهزة  على  التجار  من  باملئة   25

التجار  األزمت  قد  التجارة  وزارة  وكانت 
و�شائل  امل�شتهلكني  ت�شرف  حتت  و�شع 
دي�شمرب   31 قبل  ــرتوين  ــك الإل الــدفــع 

احلايل.
لوؤي/ي

الولئية  باملديرية  بــالإعــالم  املكلف  ــاد  اأف
املالزم  العا�شمة  باجلزائر  املدنية  للحماية 
جار  البحث  اأن  اهلل  خلف  بن  خالد  الأول 
غرق  بعد  مفقودين  بحارة   )3( ثالثة  عن 
�شفينة �شيد على م�شتوى ال�شابالت )خليج 

6 بــحــارة من  ــاذ  ــق اإن ــر( يف حــني مت  ــزائ اجل
اأنه  اأن  امل�شدر  ذات  وذكــر  ال�شفينة.  طاقم 
الأ�شماك  ل�شيد  �شفينة  غــرق  ت�شجيل  مت 
)ال�شابالت(  اجلزائر  خليج  م�شتوى  على 
ال�شفينة  طاقم  من  بحارة   6 اإنقاذ  مت  اأيــن 

اأعمارهم  تــرتاوح  ال�شفينة  مالك  فيهم  مبا 
ما بني 27 و40 �شنة من طرف اأعوان احلماية 
املتحدث  واأ�شار  ال�شواحل.  وحرا�ص  املدنية 
املفقودين  البحارة  عن  البحث  عمليات  اأن 
مــاتــزال  ال�شفينة  انــقــالب  جـــراء  الثالثة 

متوا�شلة. واأ�شاف املالزم الأول بن خلف اهلل 
غطا�شني  و4  زورق  للعملية  ت�شخر  مت  اأنه 
اإ�شافة اإىل �شاحنة اإطفاء و3 �شيارات اإ�شعاف، 

فيما مل حتدد بعد اأ�شباب احلادث.
ق/و

بفرو�ص  جــديــدة  اإ�ــشــابــة   464 �شجلت 
يف  ــات  ــي وف و12  )كوفيد19-(  كـــورونـــا 
اجلزائر خالل ال24 �شاعة الأخرة، فيما 
متاثل 429 مري�شا لل�شفاء، ح�شب ما ك�شف 
للجنة  الر�شمي  الناطق  الحد  يوم  عنه، 
الدكتور  كورونا،  فرو�ص  ومتابعة  ر�شد 

جمال فورار.
املوؤكدة  اإجمايل احلالت  اأن  واأو�شح فورار 
جديدة  حالة   464 بينها  من   92102 بلغ 
 100 لكل  حالة  1ر1  ب   تقدر  بن�شبة  )اأي 
الجمايل  العدد  بلغ  فيما  ن�شمة(،  األــف 
 60457 لل�شفاء  متاثلوا  الذين  للم�شابني 

للوفيات  الجمايل  العدد  بلغ  �شخ�ص.كما 
اأفــاد  ــذي  ال فـــورار،  ال�شيد  ح�شب   2596
حاليا  يتواجدون  مري�شا   46 بــاأن  كذلك 
ولية   18 اأن  واأ�شاف  املركزة.  العناية  يف 
مل  وليــة  و14  حــالت   9 اإىل   1 من  �شجلت 
ت�شجل بها اأي حالة، فيما �شجلت 16 ولية 

باملنا�شبة  واأكد  فاأكر.  حالت   10 اأخرى 
ت�شتدعي  للوباء  احلالية  الو�شعية  اأن 
قواعد  واحـــرتام  اليقظة  املواطنني  مــن 
اإياهم  داعيا  اجل�شدية،  وامل�شافة  النظافة 

اإىل المتثال لقواعد احلجر ال�شحي.
ق.و

لالأغنام  حظرتني  على  التعدي  مت 
جمموعة  قبل  مــن  لفالحني  ــز  ــاع وامل
ـــاأوڨروت  ب ال�شرقة  ــرتف  حت جمهولة 

باأدرار 
متت  حملية  اإعالمية  م�شادر  وح�شب 
املــوا�ــشــي  ــن  م 17راأ�شا  ـــوايل  ح �ــشــرقــة 
بها  قـــام  ب�شيطة  حتقيقات  وحــ�ــشــب 
اآثـــار  تق�شي  طــريــق  ــن  ع الــفــالحــون 
متت  اجلناة  قبل  من  ال�شرقة  عملية 
لنقل  نفعية  و�شيارة  �شاحنة  منت  على 

امل�شروقات .
مبنطقة  ــني  ــالح ــف ال ــــل  اأدخ مــا  ـــو  وه
اأن  اأوقروت يف ذعر وخوف وقلق، علما 
ما  منذ  وا�شعا  انت�شارا  عرفت  الظاهرة 
وقد  باملنطقة  �شنوات  اأربــع  عن  يزيد 
�شكاوى  عــدة  املعنية  امل�شالح  �شجلت 
احل�شرية  باملناطق  هي  ما  منها  ماثلة 
فاحتة  الفالحية  بامل�شطحات  هي  ما  اأو 
التي  النتائج  عــن  لت�شاوؤلت  املــجــال 

و�شلت اإليها التحقيقات يف هذا امللف

ويف ذات ال�شياق عرف املحيط الفالحي 
عدة  وبوقمة  اأهلل  عبد  �شيدي  زاويــة 
من  كلم   8 �شرقة  اأبرزها  ولعل  �شرقات 
ل�شركة  تابعة  الكهربائية  الــكــوابــل 
حمول  �شرقة  بغية  وتخريب  الكهرباء 
فالحية  مل�شتثمرة  تــابــع  كــهــربــائــي 
النحا�شية  ــل  ــواب ــك ال ــن  م وجمــمــوعــة 

وغرها .
وبخ�شو�ص املناطق احل�شرية مت �شرقة 
جتارية  ــالت  وحم ومقهى  منازل  عــدة 

ــت  ــا لــ�ــشــوء الــظــاهــرة الــتــي اأمل ــره وغ
هذه  انت�شار  يف  �شاهم  والذي  باملنطقة، 
الظاهرة ح�شب ذات امل�شدر  هو الغياب 
والإعالمية  التوعوية  للحمالت  التام 
بني  والتكاتف  التبليغ  ثقافة  وغياب 
من  للحد  املخت�شة  واجلهات  املواطنني 

هذه الظاهرة .
وعن هذه الظاهرة فتحت قيادة الدرك 

الوطني حتقيقا يف مالب�شات الق�شية .
عبد العزيز اأغالدي 

وم�شت�شاره  الأ�شبق  الرئي�ص  �شقيق  مثل 
التحقيق  قا�شي  اأمام  بوتفليقة،  ال�شعيد 
ــر  ــزائ اجل يف  ــد  ــم اأحم �ــشــيــدي  مبحكمة 
بوتفليقة  ال�شعيد  ويتابع  العا�شمة. 
لوح  الطيب  الأ�شبق  العدل  وزيــر  رفقة 
العدالة  قــرارات  على  التاأثر  جناية  يف 
العام  املفت�ص  مــع  اآخــريــن  ق�شاة  رفقة 
ال�شابق لوزارة العدل وكل من علي حداد 

�شكيب  وزوجـــة  طحكوت  الــديــن  وحمــي 
اأن  اإىل  الإ�ــشــارة  وجتــدر  واأبنائه.  خليل 
ال�شعيد بوتفليقة يق�شي عقوبة 15 �شنة 
جمل�ص  قبل  من  اإدانته  بعد  نافذا  �شجنا 
ال�شتئناف الع�شكري عن تهم التاآمر على 
�شلطة الدولة واجلي�ص وينتظر اأن ميثل 
جمددا يف نف�ص الق�شية بعد قبول الطعن 

بالنق�ص من قبل املحكمة العليا.

ق�شاء  جمل�ص  اأيـــد  اأخــــرى،  جهة  ــن  وم
البتدائية  الق�شائية  الأحكام  اجلزائر، 
اأمــوال  اختال�ص  ق�شية  يف  املتهمني  �شد 
الغرامة  قيمة  رفع  مع  الت�شامن  وزارة 
عبا�ص  ولد  جمال  الأ�شبقني  للوزيرين 
دينار.  ماليني   10 اإىل  بركات  وال�شعيد 
عبا�ص  ولد  الأ�شبقني  الوزيران  ويتابع 
اأمــوال  “تبديد  بـ  تتعلق  بتهم  وبركات 

عمومية، اإبرام �شفقات خمالفة للقوانني 
الوظيفة”.  ا�شتغالل  �شوء  جانب  اإىل 
اأن حمكمة �شيدي احممد  الإ�شارة  وجتدر 
عبا�ص  ولد  جمال  املا�شي  �شبتمرب  اأدانت 
بركات  وال�شعيد  نافذا  حب�شا  �شنوات   8 بـ 
مالية  غرامة  اإىل  بالإ�شافة  �شنوات   4 بـ 

قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
ق/و

غرق �شفينة �شيد بخليج اجلزائر والبحث جار عن 3 بحارة مفقودين

كوفيد19-: ت�شجيل 464 اإ�شابة جديدة و429 حالة �شفاء و12 وفيات

�شرقة 17 راأ�شا من املوا�شي باأوقروت يف اأدرار 

ال�شعيد بوتفليقة اأمام قا�شي التحقيق مبحكمة �شيدي اأحممد
فيما مت تاأييد الأحكام البتدائية يف حق ولد عبا�س وبركات

العا�شمة  اجلــزائــر  يف  اأحممد  �شيدي  حمكمة  نطقت 
ــراك  احل مــن  ن�شطاء  ثــالثــة  ل�شالح  الـــرباءة  بحكم 
ال�شعبي. ويتعلق الأمر بـ”�شفيان هداجي، �شفيان هوفل 
“التحري�ص  وح�شان قاريدي” الذين وجهت لهم تهمة  
م�شرة  يف  توقيفهم  بعد  امل�شلح”  غر  التجمهر  على 

و�شط العا�شمة بداية �شهر مار�ص املا�شي.
ق/و

التهريب  وكذا  منها  احل�شرية  ل�شيما  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
باأمن  الثاين  احل�شري  الأمــن  عنا�شر  متكن  للمخدرات  الــدويل 
ولية الوادي من و�شع حد لن�شاط جماعة اإجرامية متكونة من 
�شخ�شني يف العقد الثالث من العمر ينحدران من عا�شمة الولية 
عقب  جاءت  العملية  مهلو�ص.  قر�ص   33.000 من   اأزيد  يحجز  و 
ا�شتغالل ملعلومات تفيد بر�شد ن�شاط م�شبوه ل�شخ�شني ، يحوزون 
على كمية �شخمة من املواد ال�شيدلنية ذات من�شاأ اأجنبي تدخل 
لهذه  ونقل  بيع  �شفقات  اإبــرام  ينوون  خمدرة  مواد  مكوناتها  يف 
�شياحية  �شيارة  م�شتعملني  الو�شط   وليــات  اإحــدى  اجتــاه  املــواد 
لت�شهيل نقل هذه املواد املهربة والتي حتوي على درجة كبرة من 
اخلطورة على ال�شحة العمومية  ، ليبا�شر عنا�شر امل�شلحة عملية 
احرتافية  بكل  توقيفهم  ليتم   ، لهم  والرت�شد  املعلومات  جمع 
وبعد التفتي�ص الدقيق لكل اأجزاء املركبة مت العثور على كميات 
من املوؤثرات العقلية قدر عددها بـ ـ33040 قر�ص بعد اإمتام كافة 
الإجراءات القانونية الالزمة مت اإعـداد ملف جزائي للمتورطني 
جماعة  تكوين  جرم  الق�شائية.عن  اجلهات  اأمــام  وتقدميهما 
اأ�شرار احليازة والتخزين لغر�ص البيع ملواد �شيدلنية ذات من�شاأ 
اأجنبي تدخل يف مكوناتها مواد خمدرة التهريب با�شتعمال و�شيلة 

نقل ملواد �شيدلنية ت�شر بال�شحة العمومية.
ق.م

اأم�ص  دودة  بن  مليكة  والفنون،  الثقافة  وزيرة  اأ�شرفت 
عاما  مديرا  بهادي  منر  ال�شيد  تن�شيب  على  ــد  الأح
بيان  اإليه  اأ�ــشــار  ح�شبما  الوطنية،  للمكتبة  جديدا 
اأ�شتاذ  وهــو  بــهــادي،  منر  ال�شيد  ويــرتاأ�ــص  ــوزارة.  ــل ل
لكلية  العلمي  املجل�ص  الجتماعية،  العلوم  يف  جامعي 
اأكادميية  موؤلفات  ثالثة  له  كما  الجتماعية.  العلوم 
والبحث  والفل�شفة  التاريخ  حول  جامعية  واأطروحات 
العلمي. وخالل حفل التن�شيب، اأعلنت وزيرة الثقافة 
بف�شل  الوطنية  للمكتبة  جديد  "ا�شالح  عن  والفنون 
من  املوؤ�ش�شة  ــذه  ه تتمكن  حتى  هام"،  ــايل  م ــالف  غ

ا�شرتجاع مكانتها.
ق.و

الرباءة لـ3 ن�شطاء 
يف احلراك ال�شعبي

الأمن بالوادي يحجز اأزيد من 
العقلية املوؤثرات  من  قر�س   33.000

تن�شيب منري بهادي مديًرا عامًا 
جديًدا للمكتبة الوطنية

بطء يف امتثال التجار بالنتقال اإىل الدفع الإلكرتوين
قبل اأ�شبوعني من انق�شاء املهلة يف 31 دي�شمرب  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 
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