
م�شاريع تنموية
 بالروي�شات تخ�ص العديد 

من القطاعات 

الدرك يطيح ب�شبكة خمت�شة يف تزوير 
وتقليد الأوراق النقدية 

-  اأمن جامعة يحجز 5000 وحدة 
م�شروبات كحولية

اأمن قمار يطيح بـ3 
مروجني للمخدرات ويحجز 

كمية من الكيف املعالج 

موا�شلة حمالت التلقيح �شد 
الأنفلونزا املو�شمية لفائدة 
مواطني الولية والالجئني 

ال�شحراويني

ورقلة

الوادي

تندوف

�ص 06

�ص 05

�ص 16
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عودة النقل ما بني الوليات ينتظر �شوءا اأخ�شر من ال�شلطات العليا

03 نظام التفويج حضوري بمعدل 12 أسبوعا لكل سداسي 

ظـرف ا�شتثنائي يـرافق 
عودة طلبة اجلامعات اليوم 

خيانة الحتالل املغربي 
اأ�شواأ من وباء كورونا

ا�شترياد مليوين جرعة من 
يف  "لوفينوك�ص" امل�شتخدم 

بروتوكول "كورونا"

اجلزائر تعرب عن رف�سها للفكر ال�ستعماري 
و�سفري ال�سحراء باجلزائر:

من �سمن 320 دواء اأخر مفقود

-  ال�سلطات املغربية متنع التظاهر �سد 
التطبيع مع اإ�سرائيل

16/03

04

الوزارة منحت تراخي�ص ا�ستغالل احلافالت 

نفطال: توزيع
 500 األف قارورة غاز 
على امل�شتوى الوطني 

خالل اأ�شبوع

النفط فوق 50 دولرا

الت�شجيالت مب�شابقة 
الدكتوراه مفتوحة بداية 

من اليوم عرب البوابة 
الرقمية 

�ص 16

�ص 04

�ص 16

ربط اأكرث من 3400 م�شكن 
بالطاقة الكهربائية بالوادي

05 على مسافة 187.62 كلم
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حممد علي 
------------  

ال�صناعة  وزارة  من  م�صدر  اأكد 
عن  ممثلني  جمع  ال��ذي  اللقاء  اأن 
»اأونيام«  ل�رشكتي  املمولة  البنوك 
وكذا  ال��وزارة  واإط��ارات  و»اأوين« 
لدرا�صة  الدولة،  م�صاهمات  جمل�س 
لإنقاذ  املقرتحات  ومناق�صة  امللف 
ال��ذي  امللف  ه��ذا  وط��ي  املجمعني 
م��وؤخ��را،  احل��ر  م��ن  الكثري  اأ���ص��ال 
ال�صغل. منا�صب  من  الآلف  واإنقاذ 
املمولة  ال��ب��ن��وك  ممثلو  ون��اق�����س 
رفقة  و»اأوين«  »اأونيام«  ل�رشكتي 
خطة  الوزارة،  مبقر  ال�صناعة  وزير 
اللتني  لل�رشكتني  امل�صتدام  التعايف 
ال�صناعة  م��ع��امل  اإح���دى  ت��ع��دان 

عن  الإعالن  انتظار  يف  اجلزائرية، 
اللقاء. هذا  نتائج 

وجهات  بتبادل  الجتماع  و�صمح 
التنفيذي  امل��ر���ص��وم  ح��ول  النظر 
قبول  وكيفيات  ل�رشوط  املحدد 
اإنتاج  لأن�صطة  املمار�صني  املتعاملني 
الإلكرتونية  وامل��ع��دات  املنتجات 
من  لال�صتفادة  والكهرومنزلية 
واإعطاء  التف�صيلي  اجلبائي  النظام 
ت��و���ص��ي��ح��ات و����رشوح���ات ح��ول 

يت�صمنها. التي  التقنية  البنود 
الوطنية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وق����ررت   
ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة 
وقفا  وزو،  تيزي  لولية  »اأونيام« 
يوم  م��ن  اب��ت��داء  للن�صاط  تقنيا 
نفاد  ب�صبب   ،2020 دي�صمر   1
ت�صغيل  يف  الهامة  الأولية  امل��ادة 

التمويل  وغياب  امل�صنع  ور�صات 
طرف  من  املفرو�س  التجميد  نتيجة 
اأزي��د  منح  عنه  ترتب  م��ا  البنك، 
اإجبارية  عطلة  1700عامل  م��ن 
للو�صعية  حلول  اإي��ج��اد  حني  اإىل 
املوؤ�ص�صة  هذه  فيها  تتخبط  التي 

دية. القت�صا
فرحات  ال�صناعة  وزير  �رشح  وقد 
�صابق،  وقت  يف  علي،  اآيت  اإبراهيم 
ت�صتطع  مل  العمومية،  ال�رشكات  اأن 
الإدم��اج،  عن  وتوقفت  املناف�صة، 
اخلا�صة  ال�رشكات  ه��ذه  اأن  كما 
�صوى  تقوم  ل  بالكهرومنزلية، 
اأدى  الذي  الأمر  الرتكيب،  بن�صاط 
العمال  اأعباء  من  الديون  تفاقم  اإىل 
الوزير-.  ذات  -ح�صب  والت�صيري، 
اأن  اإىل  ال�صناعة،  وزي��ر  واأ���ص��ار 

عاجل  اإيجاد حل  على  يعمل  القطاع 
الن�صاط  ببعث  ا�صتعجاليا،  ولي�س 
بلقاء  الوزير  وقام  معقولة.  بنظرة 
القت�صاديني  املتعاملني  من  عدد 

ال�صناعة  جم��ال  يف  النا�صطني 
من  والكهرومنزلية  الإلكرتونية 
وذل��ك  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
وتطلعاتهم. لن�صغالتهم  لالإ�صغاء 

ا�شتعر�ص ممثلو البنوك العمومية، �شبل اإنقاذ جممعي »اأونيام« املتوقفة عن الن�شاط و»اأوين« املهددة بالتوقف، رفقة وزير ال�شناعة واإطاراته، عن طريق تقدمي دعم مايل عن طريق قرو�ص باإمكانها 
اأن ت�شاهم يف بعث الن�شاط يف هذين املجمعني ال�شناعيني.

ممثلو البنوك العمومية يدر�شون اإمكانية متويل ال�شركتني املفل�شتني
وزارة ال�شناعة قدمت طلبات للم�شاهمة يف اإنقاذ »اأونيام« و»اأوين««

نحو ا�شتحداث �شركة طريان عمومية ثانية للنقل اجلوي

قرار  لزهر،  ه��اين  النقل،  وزي��ر  اأرج��ع 
ال�صلطات  اإىل  الدولية  املالحة  ا�صتئناف 
العليا للبالد بعد ا�صت�صارة اللجنة العلمية 
كما اأن قطاعه ل يتمتع ب�صالحيات اتخاذ 
اجلوية  الرحالت  اأن  موؤكدا  قرار،  هكذا 

اإجالء  تخ�س  تنظيمها  يتم  التي  الدولية 
رعايا جزائريني عالقني فقط.

درا�صة  وجود  عن  لزهر،  هاين  وك�صف 
عمومية  ن��ق��ل  ���رشك��ة  ل���ص��ت��ح��داث 
مع  ال��داخ��ل��ي  النقل  يف  متخ�ص�صة 

على  العبء  لتخفيف  اجلزائرية،  اجلوية 
جمال  فتح  وبخ�صو�س  الأوىل.  ال�رشكة 
النقل  وزير  اأكد  للخوا�س  اجلوي  النقل 
اأن م�صاحله مل تتلق عر�صا جادا من قبل 
مبنحهم  ي�صمح  القت�صاديني  املتعاملني 
اأخرى و�صف امل�صوؤول  رخ�صة. من جهة 
املوانئ  و�صعية  النقل  قطاع  على  الأول 
على  و���ص��دد  ب�”املتخلفة”،  اجل��زائ��ري��ة 
ح�صولها  خالل  من  ع�رشنتها  �رشورة 
م�صاحات  وبتوفري  ع�رشي،  عتاد  على 
كافية ل�صتقبال احلاويات وتفريغ عتادها 
التي  اخل�صائر  اأي�صا  هاين  لزهر  .وق��در 
البحري  النقل  و�رشكة  اجلوية  تكبدتها 
40 مليار دينار  ب�  خالل الأزمة ال�صحية 

و7 مليارات دينار على التوايل.

حممد علي 

�شركة برتو اإير ت�شرع يف اإنتاج الأك�شجني 
الطبي وال�شناعي مطلع 2021

اأعلنت �رشكة برتو اإير “Petro Air” عن 
الأك�صجني  لإنتاج  جممعها  ت�صغيل  بدء 
الأول  الثالثي  خالل  وال�صناعي  الطبي 

من �صنة 2021.
املجمع  هذا  فاإن  لل�رشكة،  بيان  وح�صب 
الآزوت  الأك�صجني،  عن  ف�صال  �صينتج 
اخلا�صة.  الغازات  والأرجون وخليط من 

تغطية  باإمكانها  اأنه  ال�رشكة  واأعلنت 
الوطنية  ال�صوق  احتياجات  من   60%
ال�رشكة  واأ�صافت  الإنتاج.  هذا  بف�صل 
تقنية  ذات  “جتهيزات  على  اأنها ح�صلت 
اجليل  من  متطورة  اأداءات  وذات  عالية 

الأخري”.
ق/و

�شيعلي يعترب اأن ال�شركات اجلزائرية لديها القدرة لولوج
 ال�شوق الإفريقية

العمومية،  الأ���ص��غ��ال  وزي��ر  اعتر 
فاروق �صيعلي اأن ال�رشكات اجلزائرية 
النا�صطة يف قطاع الأ�صغال العمومية 
كافية  وب�رشية  مادية  ق��درات  لديها 
ت�صمح لها بت�صدير خدماتها ل �صيما 

على امل�صتوى الإفريقي.
لحظنا  "لقد  الوزير  قال  حديثه  ويف 
يف  �صواء  اجلزائرية،  ال�رشكات  اأن 

لديها  اخلا�س،  اأو  العمومي  القطاع 
الكفاءات والو�صائل الالزمة لت�صدير 
بع�س  ب��اإجن��از  والتكفل  مهاراتها 
م�صاريع املن�صاآت القاعدية يف البلدان 

الإفريقية للمنطقة".
اإفريقية  دوًل  "اإن  يقول  وا�صرت�صل 
فا�صو  وبوركينا  والنيجر  مايل  مثل 
خدمات  التم�صت  واأن  لها  �صبق 

�رشكات جزائرية للم�صاركة يف اإجناز 
اأن  م�صاريع املن�صاآت القاعدية، موؤكداً 
خمتلف  تدر�س  العمومية  ال�صلطات 
اإج��راءات  ت�صهيل  بهدف  املقرتحات، 
اإىل  والعتاد  الو�صائل  نقل  و���رشوط 

هذه البلدان.

ق/و

الطبقة ال�شيا�شية تعرب عن ارتياحها بعد خطاب الرئي�ص تبون
 اأعربت الطبقة ال�صيا�صية عن ارتياحها 
اجلمهورية،  لرئي�س  ظهور  اأول  بعد 
يف  اإقامته  مقر  من  تبون،  املجيد  عبد 
اأملانيا التي يق�صي فيها فرتة نقاهة بعد 
اإليه  نقل  الذي  امل�صت�صفى  من  خروجه 
يوم 28 اأكتوبر املا�صي. وطماأن الرئي�س 

تبون خالل ظهوره يف فيديو مل يتجاوز 
بخ�صو�س  اجلزائري  ال�صعب  دقائق   5
رافقتها  ال��ت��ي  ال�صحية  و�صعيته 
غياب  من  اأ�صابيع   8 طيلة  الإ�صاعات 
للرئي�س  اأو ت�صجيل �صوتي  اأي �صورة 
منذ اإعالن رئا�صة اجلمهورية عن دخوله 

احلجر ال�صحي يوم 24 اأكتوبر املا�صي 
اإثر اإ�صابته بفريو�س كوفيد19-، موؤكدا 
يف  قدره  الذي  التعايف  طريق  يف  اأنه 
ل�صرتجاع  اأ�صابيع   3 احلالت  اأق�صى 
العام  الأمني  .وكتب  البدنية  قواه  كل 
اأب��و  الوطني،  التحرير  جبهة  حل��زب 
الف�صل بعجي يف تغريدة على ح�صابه 
�صفاء  على  “احلمدلله  تويرت:  مبوقع 
على  لله  احلمد  اجلمهورية..  رئي�س 
الذي  لله  احلمد  معافى..  �صاملا  ظهوره 
يف  البالء  عنه  ورفع  الدعاء  ا�صتجاب 
انتظار عودته اإىل اأهله و�صعبه ووطنه”، 
واأكد  �صعبه  طماأن  الرئي�س  اأن  م�صريا 
�صيما  ل  البالد،  يف  لالأو�صاع  متابعته 

يف هذه املرحلة احل�صا�صة.
ق/و

�شدور النتائج النهائية لتعديل الد�شتور 
على اجلريدة الر�شمية

اجلريدة  م��ن  الأخ���ري  ال��ع��دد  ���ص��درت يف 
النهائية  النتائج  الإثنني،  اأم�س  الر�صمية، 

لتعديل الد�صتور
فقد  الر�صمية،  للجريدة   72 العدد  وح�صب 
اأودع  طعنا  الد�صتوري  املجل�س  در���س 
ال�رشوط  ا�صتيفائه  لعدم  رف�صه  ومت  لديه، 
نتائج  اأن  .واأع��ل��ن  والقانونية  ال�صكلية 
الد�صتور  تعديل  م�رشوع  حول  ال�صتفتاء 
 1 بتاريخ  اجلزائري  ال�صعب  على  املعرو�س 

نوفمر 2020 هي كالآتي:
الرتاب  م�صتوى  على  امل�صجلون  الناخبون 

الوطني: 23.559.320
يف  مبا  امل�صجلني  للناخبني  الإجمايل  العدد 

ذلك املقيمني يف اخلارج: 24.446.618

الرتاب  م�صتوى  على  امل�صوتون  الناخبون 
الوطني: 5.616.481

يف  مبا  امل�صوتني،  للناخبني  الإجمايل  العدد 
ذلك املقيمني يف اخلارج: 5.661.551

ال�صتفتاء على  امل�صاركة يف  ن�صبة  وبلغت 
الأ�صوات   ،23.84% الد�صتور  تعديل 
عنها  املعر  الأ�صوات   ،637.308 امللغاة 

.5.024.239
وبلغ عدد امل�صوتني بنعم 3.356.091، وهو 

ما يعادل 66.80%.
 ،1.668.148 “ل”  ب�  امل�صوتني  عدد  وبلغ 

وهو ما يعادل 33.20%.

ق/و

توزيع 500 األف قارورة غاز على امل�شتوى 
الوطني خالل اأ�شبوع واحد

ك�صفت �رشكة نفطال، اأنه مت توزيع ما يقارب 
على  “البوتان”  غاز  قارورة  مليون  ن�صف 
املا�صي  الأ�صبوع  خالل  الوطني  امل�صتوى 
.واأرجع مدير الت�صال على م�صتوى ال�رشكة 
على  الطلب  ارتفاع  اأ�صباب  �رشدود  جمال 
اجلوية  التقلبات  اإىل  البوتان  غاز  قارورات 
املتحدث  وقال  احلرارة.  درجات  وانخفا�س 
 473 بتوزيع  “قمنا  لالإذاعة،  ت�رشيح  يف 

لنخفا�س  راجع  وهذا  يوميا  ق��ارورة  األف 
�رشدود  الطلب”.واأكد  وزيادة  احلرارة  درجة 
اأن “نفطال كانت جمندة ملواجهة هذا الطلب، 
والب�رشية”.متابعا  املادية  اإمكانياتها  بف�صل 
جميع  لإي�صال  م�صتعدة  ال�رشكة  “�صتبقى 
وباخل�صو�س  النقاط  جميع  اإىل  الطلبات 

مناطق الظل”.
ق/و

الهالل الأحمر اجلزائري ير�شل م�شاعدات 
ملختلف وليات الوطن

اأم�س الإثنني، م�صاعدات ملختلف وليات الوطن خا�صة  اأر�صل الهالل الأحمر اجلزائري، 
الوليات املت�رشرة من فريو�س كورونا.

لالأطفال  وحفاظات  كمامات  تعقيم،  مواد  غذائية،  مواد  يف  امل�صاعدات،  هذه  وتتمثل 
والكبار.

لالإ�صارة، فقد حت�صل الهالل الأحمر اجلزائري، على هذه امل�صاعدات، من ترعات املح�صنني.
ق/و
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لوؤي ي
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حيث يتم اعتماد نظام التفويج 
الدرا�صة  �صمان  خ��الل  من 
مع  الطلبة  لثلث  احل�صورية 
الأ�صا�صية،  الوحدات  تدري�س 
�صتتم  الدرا�صة  اأن  مو�صحا 
 12 مبعدل  النمط  ه��ذا  وف��ق 
�صدا�صي  ل��ك��ل  اأ���ص��ب��وع��ا 
منط  ع��ر  �صيتم  وال��ب��اق��ي 
الوزير  بعد. ودعا  التعليم عن 
هذا  لإجن��اح  اجلامعية  الأ���رشة 
�صيما  ل  اجلامعي،  املو�صم 
ب�صفة  التحق  ال�صنة  هذه  واأن 
طالبا   279.959 ا�صتثنائية 
واملعاهد،  باجلامعات  جديدا 
بني  املزاوجة  نظام  اأن  م��رزا 
والتعليم  احل�صوري  التعليم 
هوؤلء  اأي�صا  ي�صمل  بعد  عن 
انطالق  ومبنا�صبة  الطلبة. 
ال���درو����س ع��ن ب��ع��د، ذك��ر 
القطاع  عن  الأول  امل�صوؤول 
ال���وزارة  اأن  ل��ه  ر�صالة  يف 
الثاين  ال�صدا�صي  منذ  عمدت 
من ال�صنة املن�رشمة، وب�صبب 
اعتماد  اإىل  كورونا،  جائحة 
تتمثل  التعليم  بديلة يف  اأمناط 
بعد  عن  التعليم  طرائق  يف 
الو�صائط  خمتلف  وا�صتعمال 
املتاحة، م�صريا اإىل حداثة هذه 
توفر  وع��دم  ن�صبيا  التجربة 
جممل عنا�رش البيئة احلا�صنة 
لها ويف مقدمتها ال�صعوبات 
ال�صبكي  بالت�صال  املرتبطة 
التدفق.  م��ع��دلت  و�صعف 
من  النمط  ه��ذا  اأن  واأك���د 
درو�س  بتنظيم  �صمح  التعليم 
عن بعد وا�صتكمال متطلبات 
والرامج  الدرا�صية  املناهج 
ذلك  بعد  مكن  مبا  التعليمية 
اإجراء عدد من الن�صاطات  من 
البيداغوجية ب�صكل ح�صوري 
التقييم  باأعمال  القيام  وكذا 
باعتماد بروتوكول �صحي من 
واحرتام  الطلبة  تفويج  خالل 
�صواء  والوقاية  احلماية  قواعد 
موؤ�ص�صات  م�صتوى  على 
مبرافق  اأو  ال��ع��ايل  التعليم 
اأن  واعتر  اجلامعية.  اخلدمات 
منط التعليم عن بعد واملزاوجة 
التعليم  منط  وبني  بينه  اأحيانا 
الن�صاطات  يف  احل�صوري 
الطلبة  عدد  فيها  يكون  التي 
فقط  ي�صمح  مل  حم����دودا، 
باإنهاء املو�صم اجلامعي -2019

"مقبولة"  ظروف  يف   2020
امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأغ���ل���ب  يف 
ب�صكل  مكن  بل  اجلامعية، 

التعليم  ملوؤ�ص�صات  خا�س 
اجلامعية  ول��الأ���رشة  ال��ع��ايل 
الأ���ص��ات��ذة  مقدمتها  ويف 
خرة  اكت�صاب  من  الباحثون 
من  النمط  ه��ذا  يف  ثمينة 
التحكم  من  ومكنهم  التعليم 
البيداغوجية  املقاربات  يف 
و�صائله  وتطوير  به  املرتبطة 
املن�صات  غرار  على  واأدوات��ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأر����ص���ي���ة 
ال�صبكي  للتوا�صل  الرقمية 
م�صتجدة  اأ�صاليب  واعتماد 
بني  البيداغوجية  العالقة  يف 
يف  واأ�صار  والطالب.  الأ�صتاذ 
ال��وزارة  اأن  اإىل  ال�صدد  هذا 
من  باملئة   90 ق��راب��ة  اأن��ه��ت 
بكل  اخلا�صة  املن�صات  هذه 
موؤكدا  اجلامعية،  املوؤ�ص�صات 
تذليل  ب�صدد  م�صاحله  اأن 
يف  امل�صجلة  ال�صعوبات 
تطبيق هذا النمط من التعليم، 
التفاعلية  مببداأ  تعلق  ما  �صيما 
والأ���ص��ت��اذ،اإىل  الطالب  بني 
جانب امل�صائل املتعلقة بتو�صيع 
من  للرفع  الإن��رتن��ت  �صبكة 
بالتعاون  وذلك  التدفق  حجم 
مع موؤ�ص�صة ات�صالت اجلزائر. 
التعليم عن بعد خيار ل 

بد منه  
العام  الأم��ني  اأكد  جهته،  من 
للتعليم  الوطنية  لالحتادية 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
الحتاد  ل��واء  حتت  املن�صوية 
اجل��زائ��ري��ني،  للعمال  ال��ع��ام 
منط  اأن  ع��م��ارن��ة،  م�صعود 
منوذجا  يعد  بعد  عن  التعليم 
ا�صرتاتيجيا  و"خيارا  تعليميا 
اع���ت���م���اده يف  م���ن  ب���د  ل 
ال�صحية  ال���ظ���روف  ه���ذه 
ال�صتثنائية"، مرزا اأن اإجناحه 
الو�صائل  كافة  "تعبئة  يتطلب 
الب�رشية".  والطاقات  املادية 
الرتتيبات  اأن  عمارنة  واعتر 
الو�صاية  طرف  من  املتخذة 
املو�صم  انطالق  بخ�صو�س 

اجلامعي احلايل ت�صمح ب�صمان 
البيداغوجي  الن�صاط  اإجن��اح 
لل�صنة اجلامعية اجلديدة، اإل اأن 
هذا ال�صاأن مرهون- كما قال- 
بالإجراءات  الفائق  باللتزام 
بالن�صبة  �صيما  ل  الحرتازية 
مع  هذا  احل�صوري  للتدري�س 
و�صائل  توفري  على  احلر�س 
الالزمة  وال�����رشوط  النقل 
وباملنا�صبة،  العملية.  لإجن��اح 
تاأكيدها  الحت��ادي��ة  ج��ددت 
بالروتوكول  اللتزام  على 
ب�رشامة  وتطبيقه  ال�صحي 
اأك���ر خ���الل ه���ذا امل��و���ص��م، 
اإىل  الفاعلني  جميع  داع��ي��ة 
والتحلي  ال���رتاخ���ي  ع���دم 
واليقظة  امل�صوؤولية  ب��روح 
الوعي  ن�رش  يف  وال�صتمرار 
على م�صتوى كل املوؤ�ص�صات 
اأجل  من  اجلامعية  والإقامات 
ال�صحي  الروتوكول  تطبيق 
جناح  يف  امل�صاهمة  وبالتايل 

العملية البيداغوجية. 
النقابات حت�شي النقائ�ص 

وتطالب بجامعة رقمية 
ويف هذا ال�صدد، اأ�صار الأمني 
العام لحتاد الطلبة اجلزائريني، 
ت�صجيل  اإىل  مباركي،  جنيب 
عدم  ب�صبب  النقائ�س  بع�س 
ملواجهة  كافية  خ��رة  وج��ود 
الثاين  ال�صدا�صي  يف  الوباء 
املا�صية،  الدرا�صية  ال�صنة  من 
الل��ت��زام  اإىل  اجلميع  داع��ي��ا 
والرت��داء  اجل�صدي  بالتباعد 
ال���دائ���م ل��ل��ق��ن��اع ال��واق��ي. 
بعد،  التعليم عن  وبخ�صو�س 
اأن الحتاد كان  اعتر مباركي 
من اأوىل التنظيمات الطالبية 
هذا  اعتماد  اإىل  دع��ت  التي 
الوحيد  باعتباره اخليار  النمط 
ال�صتثنائية  الظروف  هذه  يف 
الإ���ص��اب��ات  زي���ادة  لتفادي 
اجلزائرية  اجلامعة  وتطوير 
رقمية  جامعة  م�رشوع  وبعث 
العاملية.  يف م�صاف اجلامعات 

اأما بخ�صو�س الطلبة القاطنني 
يف مناطق الظل، قال مباركي 
على  الع��ت��م��اد  "ميكن  اإن���ه 
وا�صتغالل  الورقية  الن�صخ 
قاعات الإعالم الآيل امل�صخرة 
والإق��ام��ات  اجل��ام��ع��ات  يف 
بدوره،  للدرا�صة.  اجلامعية" 
للتحالف  الوطني  الأمني  عر 
الطالبي  التجديد  اأج��ل  من 
ال��وط��ن��ي، ح��م��زة رج��ع��ي، 
التي  بالطريقة  ترحيبه  عن 
التعليم  يف  الوزارة  اعتمدتها 
التعليم  اأن  مرزا  احل�صوري، 
عن طريق دفعات هي الطريقة 
ال��درا���ص��ة  ل�صمان  الأجن���ع 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على 
اأن  رجعي  واأف���اد  اجلامعية. 
هذا  يف  املعتمدة  ال��رزن��ام��ة 
الدرا�صة  اعتماد  وكذا  الإطار 
الدرو�س  بتلقي  الطلبة  لثلث 
ل  لئ��ق  ترتيب  الأ�صا�صية 
يف  بتقييم  يتوج  واأن��ه  �صيما 
لطلبة  درا�صة  فرتة  كل  نهاية 
تقييمي.  بامتحان  دفعة  كل 
اأن  ذات���ه  امل��ت��ح��دث  واأك����د 
يف  م�صتمر  الطالبي  تنظيمه 
خالل  من  هياكله  دور  تعزيز 
مع  التاأقلم  اأجل  من  التكوين 
ي�صاهم  كما  ال�صائد.  الو�صع 
يف و�صع الآليات اللوج�صتية 
خالل  من  الطلبة  متناول  يف 
اأجهزة  توفري  يف  الإ���ص��ه��ام 
اتفاق  واإب��رام  الآيل  الإع��الم 
الهاتف  متعاملي  خمتلف  مع 
العايل  التدفق  لتوفري  النقال 
بخ�صو�س  اأم��ا  ل��الإن��رتن��ت. 
باملناطق  القاطنني  الطلبة 
النائية، فدعا ال�صيد رجعي اإىل 
فتح املكتبات البلدية وتقريب 
حتى  الطلبة  م��ن  اخل��دم��ات 
الدرو�س،  متابعة  لهم  يت�صنى 
ب�رشورة  مطالبته  جانب  اإىل 
اجلماعي  النقل  خطوط  فتح 
لتمكني الطلبة من التنقل اإىل 

جامعاتهم.

ي�شتاأنف اليوم الطلبة اجلامعيون العودة اإىل مقاعد الدرا�شة عرب دفعات ق�شد ا�شتئناف الدرو�ص ب�شكل ح�شوري على 
م�شتوى املوؤ�ش�شات اجلامعية، يف ظروف ا�شتثنائية ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا بعد اأن انطلقت الدرو�ص منذ اأ�شبوعني 
بطريقة التعليم عن بعد. وكان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اأكد اأنه مبنا�شبة انطالق 

املو�شم اجلامعي 2021-2020، فقد مت و�شع بروتوكول �شحي "�شارم" يف النمط احل�شوري من التعليم

كري�شتوفر رو�ص يعار�ص ب�شدة العرتاف الأمريكي املزعوم 
حول ال�شحراء الغربية 

بايدن مطالب باإلغاء قرار ترامب 
للمحافظة على ا�شتقرار املنطقة 

اأك���د اأم�����س امل��ب��ع��وث الأمم��ي 
الغربية  ال�صحراء  اإىل  ال�صابق 
�صيادة  اأن  رو���س  كري�صتوفر 
اإىل  تعود  ل  الغربية  ال�صحراء 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
ول اإىل املغرب، وو�صف اعرتافه 
للمملكة  ب�صيادتها  امل��زع��وم 
الذي  اخلطري  بالقرار  املغربية 
ا�صتقرار  على  �صلبا  �صينعك�س 
املنطقة وعلى م�صالح الوليات 

املتحدة يف �صمال اإفريقيا. 
يف  رو�س  كري�صتوفر  واأو�صح 
الثالثة  الإذاعية  للقناة  ت�رشيح 
يف  يغري  ل��ن  ت��رام��ب  ق��رار  اأن 
ال�صحراء  مللف  الأممية  املقاربة 
احلاجة  يلغي  ولن  �صيئا  الغربية 
قرارات جمل�س  لتطبيق  العاجلة 
الأمن، بل �صيعرقل التو�صل اإىل 
على  وال�صلم  الأمن  ويهدد  حل 
عدة حماور باملنطقة التي ت�صهد 

حاليا اأجواء من التوتر املتزايد.
ويرى املبعوث الأممي ال�صابق اإىل 
ال�صحراء الغربية اأن قرار ترامب 
على  �صلبي  تاأثري  له  �صيكون 
الأمريكية  الثنائية  العالقات 
من  تنكرا  ويعتر  اجل��زائ��ري��ة، 

عدم  ملبادئ  الأمريكية  الإدارة 
الأرا���ص��ي  على  ال���ص��ت��ي��الء 
ال�صعوب يف تقرير  بالقوة وحق 
م�صريها الذي تبنته لعدة قرون 
بل و�صاندت اجلزائر يف اجلمعية 
 � بينما   ،1959 �صنة  العامة 
اجلزائر  مواقف  رو�س-  ي�صيف 
ال�صحراء  ملف  يف  وا�صحة 
ق��رارات  اإىل  وت�صتند  الغربية 
واللوائح  ال��دول��ي��ة  ال�رشعية 
حجم  �صيو�صع  ما  وهو  الأممية 

الهوة يف العالقات الثنائية .
الإدارة  اأن  رو����س  واأو���ص��ح 
جو  بقيادة  اجلديدة  الأمريكية 
ق��رار  ب��اإل��غ��اء  مطالبة  ب��اي��دن 
احلفاظ  اأرادت  ما  اإذا  ترامب 
�صمال  يف  م�صاحلها  ع��ل��ى 
الوليات  واأن  �صيما  ل  اإفريقيا، 
ثنائية  عالقات  تربطها  املتحدة 
الطاقة  جمالت  يف  اجلزائر  مع 
الأمني  والتن�صيق  والتجارة 
م�صالح  اأن  موؤكدا  والع�صكري، 
�صمال  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
حذرة  مقاربة  تتطلب  اإفريقيا 

ومتوازنة .
لوؤي ي

بعد عقد مقاي�شات خمزية على ح�شاب تطلعات ال�شعب 
ال�شحراوي

اجلزائر تعرب عن رف�شها للفكر 
ال�شتعماري يف جميع اأنحاء العامل 

ت�صامنها  عن  اجلزائر  اأعربت 
�صعوب  جميع  م��ع  ال��ك��ام��ل 
باحلكم  املتمتعة  غ��ري  ال��ع��امل 
اإىل ممار�صة  الذاتي التي ت�صبو 
كنف  يف  امل�صري  تقرير  ح��ق 
والنزاهة  واحل��ري��ة  ال�رشعية 

املكفولة دوليا.
اخلارجية،  ل��وزارة  بيان  وعر 
القاطع  رف�صها  ع��ن  اأم�����س 
جميع  يف  ال�صتعماري  للفكر 

اأنحاء العامل. 
اجلزائرية،  اخلارجية  واأ�صارت 
لتقييم  تتيح  "الفر�صة  اأن  اإىل 
جمال  يف  املحققة  املنجزات 
واإدراك  ال�صتعمار  ت�صفية 
املتبقية  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م 
يف  املهمة  ه��ذه  ل�صتكمال 
جميع اأنحاء العامل، كما ي�صكل 
ل�صتذكار  فر�صة  الحتفال 
بذلتها  ال��ت��ي  الت�صحيات 
اأجل  من  امل�صتعمرة  ال�صعوب 
تقرير  يف  بحقها  الع���رتاف 

امل�صري وال�صتقالل". 

واأ�صاف بيان وزارة اخلارجية اأن 
" منظمة الأمم املتحدة واملجتمع 
بتحمل  مطالب  ككل  ال��دويل 
الهائل  التاأخر  اإزاء  م�صوؤوليته 
عملية  ا�صتكمال  يف  املرتاكم 
 17 يف  ال�صتعمار  ت�صفية 
اإقليما غري متمتع باحلكم الذاتي 
الأمم  جلنة  قائمة  على  م�صجلني 
املتحدة اخلا�صة املعنية بت�صفية 
باأنه  م�صيفا  ال�صتعمار"، 
حق  من  الإفريقية  القارة  يف 
تعتر  التي  الغربية  ال�صحراء 
اآخر بقايا ال�صتعمار، اأن تتطلع 
اإىل دعم اأقوى من قبل املجتمع 
اإج��راءات  اتخاذه  واإىل  الدويل 
م�صار  ل�صتكمال  حزما  اأك��ر 
التي  وهي  ال�صتعمار  ت�صفية 
ت�صهد ت�صعيدا مقلقا للتوترات 
مواجهتها  جانب  اإىل  امل�صلحة، 
لعقد  اليائ�صة  للمحاولت 
مقاي�صات خمزية على ح�صاب 
امل�رشوعة  واحلقوق  التطلعات 

لوؤي يلل�صعب ال�صحراوي.



ل قرو�ص اإنقاذ للموؤ�ش�شات املفل�شة دون مراجعة نظام ت�شيريها
عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير  اأكد 
ال��دول��ة  مرافقة  اأن  ال��رح��م��ان 
ماليا  العمومية  للموؤ�ص�صات 
���ص��ت��ك��ون ح�����ص��ب م�����ص��ت��وى 
على  ت�صيريها  لنظام  ع�رشنتها 
�رشوط  دفرت  اإعداد  قريبا  يتم  اأن 
هذه  ا���ص��ت��ف��ادة  ����رشوط  ي��ح��دد 

املايل. الدعم  من  املوؤ�ص�صات 
لل�صحافة  املالية  وزير  واأو�صح 
خا�صة  احتفالية  هام�س  على 
الإلكرتونية  البوابة  ب��اإط��الق 
ال�رشوط  “دفرت  اأن  ل��ل��وزارة، 
اخلزينة  قبل  من  اإع��داده  �صيتم 
العمومية  والبنوك  العمومية 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

العمومية”.
اأن  ال�صياق”  ذات  يف  واأ�صاف 

املوؤ�ص�صات  ملنح  �رشوط  و�صع 
العمل  ممار�صة  هي  املايل  الدعم 
العاملي”،  امل�صتوى  على  جار  بها 
للدولة  �صي�صمح  “هذا  اأن  متابعا 
للطرق  دوري  بتقييم  بالقيام 
من  قرو�صها  بها  ت�صتخدم  التي 

امل�صتفيدين”. طرف 
“نحن  الرحمان  عبد  بن  واأك��د 
الن�صيج  بحماية  م��ل��ت��زم��ون 
وجميع  ال��وط��ن��ي  ال�صناعي 
واخلا�صة  العمومية  املوؤ�ص�صات 
ط��رف  م��ن  م��راف��ق��ت��ه��ا  �صتتم 
ب��اأخ��رى  اأو  بطريقة  ال��دول��ة 
من  متطلبني  جد  �صنكون  ولكن 
املوؤ�ص�صات”،  هذه  ت�صيري  ناحية 
اأن  يجب  ال��دول��ة  اأن  م�صيفا 
املخ�ص�صة  الأموال  باأن  ت�صمن 

يف  �صت�صتعمل  املوؤ�ص�صات  لهذه 
اأغرا�صها.

هو  الهدف  فاإن  الوزير  وبح�صب 
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  اإنعا�س 
التي  الفعالة  املرافقة  خالل  من 
م�صكل  بتخطي  لها  �صت�صمح 
التي  الهيكلية  ال���ص��ت��دان��ة 

تطورها. تعرقل 
عمليات  بكون  ال��وزي��ر  واأق��ر 
ت��وؤت  مل  ال�����ص��اب��ق��ة  التطهري 
ذلك  على  دليل  وخ��ري  ثمارها 
العمومية  املوؤ�ص�صات  زالت  ما 
بد  ل  اأن��ه  اإىل  م�صريا  ع��اج��زة، 
لدعم  القدمية  الطرائق  تغيري  من 

�ص�صات. املوؤ
هناك  “حقا  قائال  الوزير  وتاأ�صف 
الوطنية  املوؤ�ص�صات  بع�س 

ا�صتفادت من دعم مايل للتطهري 
منذ  دج  مليار  األ��ف  يتجاوز 
تزال  ما  ولكنها  �صنوات  ع�رش 
احلالة  هذه  مرجعا  حالها”،  على 
تكن  مل  اآن��ذاك  “الدولة  لكون 
جترهم  �صارمة  �رشوطا  ت�صع 
مع  ت�صيريهم  نظام  تكييف  على 

ال�صوق”. متطلبات 
واأك�����د وزي����ر امل��ال��ي��ة ب��ه��ذا 
ف�صاعدا  الآن  “من  اخل�صو�س، 
مايل  دعم  اأي  الدولة  تقدم  لن 
هذه  ت�صيري  نظام  مراجعة  قبل 
اأن  ي��ج��ب  ال���ذي  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال�صوق  حاجيات  م��ع  ي��ت��الءم 
جودة  معايري  وكذلك  الوطنية 

للت�صدير”. املوجهة  املنتجات 
لوؤي ي
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عودة النقل ما بني الوليات ينتظر ال�شوء الأخ�شر 
من ال�شلطات العليا

لوؤي/ي
------------------

لزهر  النقل،  وزي��ر  وك�صف 
"فوروم  الإثنني يف  اأم�س  هاين، 
النقل  عودة  قرار  اأن  الإذاعة" 
وفتح  ال��ولي��ات  ب��ني  ال���ري 
يعود  اخلارجية  اجلوية  اخلطوط 

للبالد. العليا  لل�صلطات 
اجلهات  اأن  ال��وزي��ر  اأك��د  كما 
تراخي�س  منحت  ال��و���ص��ي��ة 
م��ا بني  احل��اف��الت  ا���ص��ت��غ��الل 
فتح  ان��ت��ظ��ار  يف  ال���ولي���ات 
لبعث  حت�صري  مع  الري،  النقل 
ن�����ص��اط ال��ق��ط��ارات وامل���رتو. 
فتح  ع��ن  حديثه  �صياق  ويف 
احلديدية  ال�صكك  عر  النقل 
دائرته  اأن  لزهر  هاين  اأو�صح 

ن�صاط  لبعث  حت�رش  الوزارية 
وتتابع  وامل���رتو  ال��ق��ط��ارات 
ال�صحي  ال��و���ص��ع  كثب  ع��ن 
العلمية  اللجنة  مع  بالتن�صيق 
كورونا  وباء  ومتابعة  لر�صد 
ليبقى  املنا�صبة  احللول  وتقدمي 
عر  النقل  فتح  قرار  قال  كما 
�صالحيات  من  الو�صيلة  هذه 
وعاد  للبالد.  العليا  ال�صلطات 

التي  باخل�صائر  للتذكري  الوزير 
جراء  اجلزائرية  اجلوية  تكبدتها 
 40 ب�  واملقدرة  كورونا  جائحة 
خ�صائر  قدر  حني  يف  دج،  مليار 
مليارات   6 ب�  البحري  النقل 
 1400 اأن  الوزير  واأكد  دينار. 
م��ط��ارات  ع��ال��ق يف  ج��زائ��ري 
اأر����س  اإىل  ع�����ادوا  ال���ع���امل 
الأول  اأم�س  غاية  اإىل  الوطن 

املواطنني  اإج��الء  عملية  واأن 
و�صط  متوا�صلة  اجلزائريني 
اإج����راءات وق��ائ��ي��ة ���ص��ارم��ة. 
القت�صادية  لالأهمية  وبالنظر 
فقد  الداخلية  املالحة  حلركة 
يف  التفكري  اإىل  الوزير  اأ�صار 
عمومية  نقل  �رشكة  ا�صتحداث 
الداخلي  النقل  يف  متخ�ص�صة 
عدة  من  درا�صة  حمل  الآن  هي 
املرتقبة  كعالقتها  ج��وان��ب 
واإمكانية  اجلزائرية  باجلوية 
م�����ص��اه��م��ة ه���ذه الأخ����رية يف 
الوزير  اأو�صح  كما  راأ�صمالها. 
اخلطوط  وفتح  النقل  عودة  اأن 
بعد  �صيتم  اخلارجية،  اجلوية 
العلمية  اللجنة  ا�صت�صارة 
فريو�س  تف�صي  ور�صد  ملتابعة 

البالد. يف  كورونا 

اأكد وزير النقل هاين لزهر، اأن اجلهات الو�شية منحت تراخي�ص ا�شتغالل احلافالت ما بني الوليات يف انتظار فتح 
النقل الربي، مع حت�شري لبعث ن�شاط القطارات واملرتو.

الوزارة منحت تراخي�ص ا�شتغالل احلافالت 

 

ا�شترياد مليوين جرعة من دواء 
"لوفينوك�ص" امل�شتخدم
 يف بروتوكول "كورونا"

يف  طواهرية،  الكرمي  عبد  ال�صيادلة،  عمادة  رئي�س  اأك��د 
ال�صناعات  وزارة  بني  اتفاقية  توقيع  عن  اإذاعية  ت�رشيحات 
من  �صنفا   320 ل�صترياد  خوا�س  وم�صتوردين  ال�صيدلنية 
الوطنية. و�رشح عبد  ال�صوق  نادر يف  600 دواء  الدواء �صمن 
من  جرعة  مليوين  ا�صترياد  قررت  اجلزائر  اأن  طواهرية،  الكرمي 
امل�صابني  عالج  بروتوكول  �صمن  املدرج  "لوفينوك�س"  دواء 
ال�صترياد  برامج  كل  اأن  طواهرية،  واأو�صح  كورونا.  بفريو�س 
عدد  خف�س  اأج��ل  من  ا�صتعجايل  ب�صكل  منها  النتهاء  مت 
 320 هناك  دواء،   600 بني  من  اأنه  اأكد  كما  املفقودة.  الأدوية 
التعاقد  مت  اأنه  واأ�صاف  احلايل.  ال�صهر  نهاية  مع  �صي�صل  دواء 
دواء  هناك  اأنه  حيث  الأدوي��ة،  ت�صتورد  التي  ال�رشكات  مع 
املتعلقة  الأدوية  اإىل  بالإ�صافة  جرعة  مبليوين  "لوفينوك�س" 
املتحدث  ذات  واأكد  هذا  املزمنة.  الأمرا�س  اأو  الغدد  بعالج 
�صيتم  القائمة  �صمن  وامل�صجلة  املفقودة  الأخرى  الأدوية  اأن 

العاجل. القريب  يف  املخت�صة  الوزارة  طرف  من  درا�صتها 
لوؤي/ي

من �شمن 320 دواء اآخر مفقود 

بع�شها ا�شتفاد من 1000 مليار دج وما تزال على حالها

  �شيخ�ص الوحدات التعليمية الأ�شا�شية واملنهجية فقط

اإرجاء حماكمة اأويحيى وغول 
وزعالن اإىل 28 دي�شمرب 

اجلاري  دي�صمر   28 اإىل  اأم�س  احممد،  �صيدي  حمكمة  اأجلت 
والوزيرين  اأويحيى  اأحمد  الأ�صبق  الأول  الوزير  حماكمة 
ولة  من  وع��دد  زع��الن  الغني  وعبد  غ��ول  عمار  ال�صابقني 
يف  بالف�صاد  �صلة  ذات  بتهم  املتابعني  ال�صابقني،  �صكيكدة 

ال�صياحة. قطاع 
بفريو�س  املتهمني  حمامي  اإ�صابة  ب�صبب  اجلل�صة  تاأجيل  وتقرر 

كورونا.
امتيازات  ومنح  الوظيفة  ا�صتغالل  ب�صوء  الق�صية  هذه  وتتعلق 
لفائدة  ال�صياحة  قطاع  يف  عمومية  اأموال  وتبديد  م�صتحقة  غري 
هذه  يف  اأي�صا  املتابع  حممد  في�صح  بن  القت�صادي  املتعامل 

. الق�صية 
اجلرائم  مكافحة  يف  املتخ�ص�س  اجلزائي  للقطب  �صبق  وقد 
هذه  اأجل  واأن  احممد   �صيدي  مبحكمة  والقت�صادية  املالية 
املتهمني  بع�س  ارتباط  ب�صبب  الفارط  الأ�صبوع  الق�صية 
حمل  كانت  والتي  طحكوت  الدين  حمي  املتعامل  بق�صية 

اجلزائر. ق�صاء  مبجل�س  ا�صتئناف 
لوؤي/ي

ثلث الطلبة معنيون بالتعليم احل�شوري 
على  التكوين  م��دي��ر  ك�صف 
العايل  التعليم  وزارة  م�صتوى 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ج��م��ال 
ت�رشيح  يف  اأم�����س  ب��وق��زاط��ة، 
الطلبة  تفويج  �صيتم  ن��ه  اأ ل��ه 
الدفعة  تت�صمن  دفعات  اإىل 
ح�صوريا  الطلبة  ثلث  الأوىل 
حني  يف  اجلامعة،  م�صتوى  على 
والثالثة  الثانية  الدفعة  تبا�رش 
يتم  اأن  على  بعد،  عن  تعليمها 

بينها. فيما  التداول 
اأن  بوقزاطة  جمال  واأو���ص��ح 
�صيخ�س  احل�صوري  التعليم 
التعليمية  ال���وح���دات  ف��ق��ط 
حني  يف  واملنهجية،  الأ�صا�صية 
عن  التعليمي  النظام  �صيتبنى 
ال�صتك�صافية  الوحدات  بعد 

فقية.  والأ
الوقت  اأن  املتحدث  اأ�صار  كما 
�صيمتد  للدرا�صة  البيداغوجي 

ط����وال ال���ي���وم م���ن ال��ث��ام��ن��ة 
م�صاء.  ال�صاد�صة  اإىل  �صباحا 
الطلبة  تعداد  بلوغ  اأن  مو�صحا 
ال�صنة  يف  ���ص��ج��ل��وا  ال��ذي��ن 
 265 ح��وايل  جامعي  الأوىل 
يكون  اأن  متوقعا  طالب،  األف 
يف  للطلبة  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
اأكر  اجلديدة  اجلامعية  ال�صنة 
طالب.  األف  و500  مليون  من 
اعتماد  على  بوقزاطة،  واأك��د 
احل�صوري  التعليمي  النمط 
املن�صات  با�صتخدام  بعد  وعن 
خ�صي�صا  امل�صتحدثة  الرقمية 
يتعلق  فيما  اأم��ا  الأم���ر.  لهذا 
�صتعتمدها  ال��ت��ي  ب��ال��رزن��ام��ة 
الطلبة،  تدري�س  يف  اجلامعات 
بعد  ن���ه  اأ امل�����ص��وؤول  ف��اأو���ص��ح 
خمتلف  مع  والت�صاور  التن�صيق 
مت  فقد  الجتماعني،  ال�رشكاء 
التعليمي  النمط  على  التفاق 

التعليم  يف  املتمثل  املختلط، 
تفويج  يعتمد  الذي  احل�صوري 
قبل  م��ن  دف��ع��ات  اإىل  الطلبة 
اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 
توزيع  وح�صب  عددهم  ح�صب 
للجامعة  البيداغوجية  الهياكل 
وقررت  الولية.  م�صتوى  على 
اإىل  الطلبة  تفويج  اجل��ام��ع��ة 
ن���ه  ث���الث دف���ع���ات م��ع��ن��اه اأ
ي��ك��ون  الأوىل  ال��دف��ع��ة  يف 
على  ح��ا���رشي��ن  الطلبة  ثلث 
والدفعة  اجل��ام��ع��ة،  م�صتوى 
تعليمها  تبا�رش  والثالثة  الثانية 
ع��ن ب��ع��د، وه��ك��ذا ب��ال��ت��داول 
اأك��د  كما  لأخ���رى.  دف��ع��ة  م��ن 
التعليم  اأن  ب��وق��زاط��ة،  جمال 
فقط  �صيخ�س  احل�����ص��وري 
الأ�صا�صية  التعليمية  الوحدات 

. ملنهجية ا و
                                   لوؤي/ي

ب�شبب اإ�شابة حمامي املتهمني بفريو�ص كورونا 

نقابة اأنباف تعلق على ح�شيلة 8 
اآلف اإ�شابة بكورونا يف املدار�ص

�صادق  والتكوين،  الرتبية  لعمال  الوطني  الحتاد  رئي�س  قال 
وال�صكان  ال�صحة  وزير  قدمها  التي  احل�صيلة  اإن  دزي��ري، 
كورونا  بوباء  الإ�صابات  عدد  عن  امل�صت�صفيات  واإ�صالح 
باأن  دزيري  ال�صادق  وقال  “خميفة.”  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  يف 
بو�صوح  �صتظهر  الوبائية  بالو�صعية  املتعلقة  “الإح�صائيات 
من  جميع  لأن  الجتماعية،  للخدمات  الوطنية  اللجنة  جمل�س 
من  لال�صتفادة  ملفا  يدفع  �صوف  كورونا  بفريو�س  اأ�صيب 

بكوفيد19-”.  الإ�صابة  منحة 
يقابل  ال�صحي  الروتوكول  تطبيق  باأن  املتحدث  واأو�صح 
املخاطر  احتمالت  من  يزيد  ما  والإمكانيات  الو�صائل  بغياب 
ناأخذ  لو  “مثال  وتابع:  والتالميذ،  الرتبوية  بالأ�رشة  املحدقة 
كنموذج،   – للبلديات  ت�صيريها  يف  التابعة  البتدائيات 
جندها  مايل،  عجز  من  ال�صعبية  املجال�س  هذه  معاناة  وب�صبب 
م�صتلزمات  توفري  يخ�س  ما  يف  البتدائية  باملدر�صة  تهتم  ل 
املتعلقة  الأ�صياء  اأب�صط  حتى  وتوفري  ال�صحي،  الروتوكول 

 ” . فة لنظا با
والتكوين،  الرتبية  لعمال  الوطني  الحت��اد  رئي�س  واأك��د 
رغم  التالميذ  جتاه  الوطني  بواجبهم  الأ�صاتذة  قيام  على 
املخططات  يف  عليهم  املمار�س  وال�صغط  ال�صعوبات  كل 

للتدري�س. ال�صتثنائية 
ق/و

النفط فوق 50 
دولرا

النفط،  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
قفز  حيث  ث��ن��ني،  الإ اأم�����س  
اإىل  برنت  خام  برميل  �صعر 
للرميل،  دولرا   50 فوق  ما 
طرح  ب��اأن  ب��اآم��ال  مدعومة 
كورونا  لفريو�س  لقاحات 
على  العاملي  الطلب  �صيزيد 
العقود  وارتفعت  ال��وق��ود. 
 1.3 ب���  ب��رن��ت  الآج��ل��ة خل��ام 
�صنًتا،   67 ي��ع��ادل  م��ا  اأو   ٪
دولًرا   50.64 اإىل  لت�صل 
ال�صاعة  ب��ح��ل��ول  للرميل 
بينما  اجلزائر.  بتوقيت   08:30
خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت 
ب�  الو�صيط  تك�صا�س  غرب 
�صنًتا،   62 يعادل  ما  اأو   ٪  1.3
دولًرا   47.19 اإىل  لت�صل 

. ميل للر
ق/و
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ربط اأكرث من 3400 م�شكن بالطاقة الكهربائية 
بالولية 

حممد علي
---------------- 

العمليات  هذه  يف  مت  حيث 
كهربائًيا  حموًل   78 اإجناز 
اأر�صيا  حم��ول   68 منها 
ه��وائ��ي��ة  حم����ولت  و10 
39.301كلم  م�صافة  على 
متو�صطة  ال�صبكات  من 
كم  و148.319  ال��ت��وت��ر 
منخف�صة  ال�صبكات  من 
�صمحت  وال��ت��ي  ال��ت��وت��ر 
 3400 ح�����وايل  ب���رب���ط 
م�����ص��ك��ن��ا ب��ال�����ص��ب��ك��ة 

. ئية با لكهر ا
من  انه  اىل  �صارة  الإ جتدر 
هناك  املنجزة  امل�صاريع  بني 

مبناطق  خا�صة  عملية   15
الولية،  قليم  اإ عر  الظل 
اخلدمة  حيز  و�صع  مت  حيث 

منها  كهربائيا  حمول   16
و6  اأر�صية  حم��ولت   10
على  ه��وائ��ي��ة  حم����ولت 

من  كلم   8.030 م�صافة 
ال�����ص��ب��ك��ات م��ت��و���ص��ط��ة 
كم  و25.796  ال��ت��وت��ر 
منخف�صة  ال�صبكات  من 
اأكر  منها  ا�صتفاد  التوتر 

م�صكنا.  540 من 
امل�صاريع  هذه  تعتر  كما   
ل�صكان  ك��ب��ريا  مك�صبا 
توا�صال  وت��ع��د  ال��ولي��ة، 
التي  الإجن���ازات  ل�صل�صة 
الفرتة  يف  املديرية  ج�صدتها 
�صعي�ها  حيث  من  الأخ��رية 
الظل  مناطق  جميع  لربط 
ال��رن��ام��ج  يف  امل�����ص��ج��ل��ة 
يف  الكهربائية  بالطاقة 

الآجال. اأقرب 

يف اإطار تزويد �شاكنة ولية الوادي بالطاقة الكهربائية، قامت مديرية التوزيع بالوادي منذ بداية ال�شنة اجلارية 2020 
بو�شع حيز اخلدمة 77 م�شروعا للربط بالطاقة الكهربائية لالأحياء والتجمعات ال�شكانية غري املكهربة، والذي تكفلت به 

الولية �شمن �شندوق الت�شامن وال�شمان للجماعات املحلية.

كلم  187.62 م�شافة  على 

يف  العي�س  يف  احل��ق  يعتر 
احلقوق  ابرز  من  �صليمة  بيئة 
املواثيق  عليها  تن�س  التي 
وكذلك  الدولية  واملعاهدات 
اأحد  يف  اجلزائري  الد�صتور 
على  ين�س  ال��ذي  ف�صوله 
للمواطنني  تهيئ  ال��دول��ة 
اأن  اإل  الكرمي  العي�س  اأ�صباب 
�صكان  يعي�صها  التي  املعاناة 
ال�صوق  م��ع  الزغبيات  ح��ي 
خليفة  بحا�صي  الأ�صبوعية 
عا�صمة  ���رشق��ي  ال��واق��ع��ة 
مع  تتعار�س  ال��وادي  ولي��ة 
حيث  الت�رشيعات  ه��ذه  ك��ل 
ف�صالت  بقايا  من  يعانون 
منها  تنبعث  التي  ال�صوق 
الأهايل  ليجد  كريهة  روائح 
على  جم���ري���ن  ن��ف�����ص��ه��م  اأ

امللوث. الهواء  ا�صتن�صاق 
نها  �صاأ من  التي  الروائح  هذه 
خطرية  اأمرا�صا  لهم  ت�صبب  اأن 
يف  وخيمة  عواقبها  تكون  قد 
على  الوقع  توا�صل  �صورة 

�صعار  يرفعون  فهم  حالته، 
بيئة  يف  العي�س  حقنا  م��ن 
التي  كرمية  حياة  و  �صليمة 
املحلية  ال�����ص��ل��ط��ات  ت��راه��ا 
رغم  ثنائيا  اأمر  البلدية  بذات 
التي  ال��ع��دي��دة  الت�����ص��الت 
الغنب  لرفع  ا�صتجابة  تلق  مل 
الذين  احل��ي  ه��ذا  اأه��ايل  ع��ن 
املنطقة  مع  معاناتهم  تعددت 
بحيه  املتمركزة  ال�صناعية 
الطني  لتزيد  العمران  و�صط 
م��را���س  الأ تف�صي  يف  ب��ل��ه 

كالربو. ال�صدرية 
البيئي  الوقع  خلطورة  ونظرا 
املحلية  ال�صلطة  على  ب��ات 
العاجل  التدخل  وال��ولئ��ي��ة 
ن���ق���اذ اله�����ايل وت��وف��ري  لإ
لهم  الكرمي  العي�س  مقومات 
جذري  حل  اإيجاد  خالل  من 
هذا  م��ن  ينت�صلهم  ونهائي 
ال��و���ص��ع امل����زري ال���ذي ل 

ق. يطا
مبارك  قدودة 

اأ���ص��ب��ح ال��ط��ري��ق ال��ب��ل��دي 
ب��ني  ال����راب����ط   603 رق����م 
بلدية  مقر  ال�صحني  ق��ري��ة 
ال����ط����ري����ف����اوي م�����ص��در 
م�صتعمليه  ع��ل��ى  خ��ط��ر 
ال�صاحنات  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
اخلفيفة  املركبات  واأ�صحاب 
ب�صبب  كلها  ت�رشرت  التي 
الح��ت��ك��اك والن��ق��الب��ات 
املواطنني  تدخل  رغم  اأحيانا 
اجلهوية  ذاع��ة  الإ برنامج  يف 
بقيت  الأمور  اأن  اإل  بالوادي 
انتظار  يف  مكانها  ت���راوح 
زاد  ومم��ا  الأرواح،  ح�صد 
الالفتات  غياب  بلة  الطني 
الطريق  ه��ذا  على  امل��روري��ة 
الأ�صغال  به  تكتمل  مل  الذي 

حني. منذ 
حركة  الطريق  هذا  يعرف  كما 
لل�صاحنات  كثيفة  مرورية 
امل���ق���ط���ورة وال�����ص��اح��ن��ات 
ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي جت��ل��ب م��ادة 
الفالحني  مزارع  من  البطاطا 
التي  اخلفيفة  املركبات  وكذا 
لالنقالب  تتعر�س  ما  غالبا 
للطريق  املتاخمة  احلفر  جراء 
عن  ناهيك  ال�صمك،  ب�صبب 
�صقائنا  لأ اخلفيفة  املركبات 

يق�صدوا  الذين  التون�صيني 
للت�صوق  ال����وادي  م��دي��ن��ة 
ال�صخ�صية  ال�صيارات  وكذا 
مل��واط��ن��ي��ن��ا وم���ن ولي���ات 
للتحرير  حديث  ويف  جماورة، 
م��ع ب��ع�����س م��ن اأ���ص��ح��اب 
مادة  جتلب  التي  ال�صاحنات 
بلدية  م��زارع  م��ن  البطاطا 
ال��ط��ري��ف��اوي ال��ذي��ن ع��روا 
وا�صتيائهم  ت��ذم��ره��م  ع��ن 
ظاهرة  تنامي  من  ال�صديدين 
التي  والنقالبات  احل��وادث 
يوميا  الطريق  هذا  يف  حتدث 
يف  منهم  البع�س  جعل  مم��ا 
وجبتهم  حتويل  يف  التفكري 
�صالمة  اأك���ر  مناطق  نحو 

ومركباتهم.  ل�صاحناتهم 
وي����رى م��ت��اب��ع��ون ل��ل�����ص��اأن 
هذا  اأن  اجل��ه��ة  يف  الفالحي 
بال�رشر  �صيعود  الأج����راء 
ينوون  الذين  الفالحني  على 
امل��ادة  ه��ذه  زراع���ة  تو�صيع 
البلدية  خزينة  ثر  �صتتاأ كما 
ينا�صد  وجميعهم  ذلك  جراء 
والولئية  املحلية  ال�صلطات 
الطريق  من  املتبقي  اجلزء  متام  اإ
املنطقة. هذه  اإىل  احلياة  لتعود 
مبارك قدودة 

اجلرمية  حم��ارب��ة  اإط���ار  يف 
نواعها  اأ ب�صتى  احل�رشية 
منها  امل��ت��ع��ل��ق��ة  خ��ا���ص��ة 
ب���الجت���ار غ��ري ال�����رشع��ي 
عنا�رش  متكن  باملخدرات 
بالوادي  قمار  دائ��رة  اأم��ن 
م���ن الإط����اح����ة ب��ث��الث��ة 
م��روج��ني ل��ل��م��خ��درات و 
الكيف  م��ن  كمية  ح��ج��ز 

لج. ملعا ا
تعود  العملية  تفا�صيل 
عنا�رش  ا���ص��ت��غ��الل  اإىل 
تفيد،  ملعلومات  امل�صلحة 
اأ�صخا�س  ث��الث��ة  ب��ت��ورط 
يف  املنطقة   من  ينحدرون 
اخلام�س  و  ال��ث��اين  العقد 
ت��روي��ج  يف  ال��ع��م��ر   م��ن 
 ، املدينة  باأحياء  املخدرات 
عملياتية  خطة  اإعداد  ليتم 
امل�صتبه  بتوقيف  كللت 
بحيازة  متلب�صا  الأول  فيه 
ب�صدد  املخدرات  من  كمية 
مبا  وزن��ه��ا  ق��در  ترويجها 

. 180 غ  يقارب 
و  للتحقيق  ا���ص��ت��م��رارا 
للمعلومات  ا���ص��ت��غ��الل 
على  التعرف  مت  امل�صتقاة 

و  ال�صبكة  ف����راد  اأ ب��اق��ي 
ين  اأ تواجدهم  مكان  حتديد 
كمية  حجز  و  توقيفهم   مت 
ب�ما  وزن��ه��ا  ق��در  اآخ���رى 
الكمية  لتبلغ  غ    80 يناهز 
الإج��م��ال��ي��ة امل��ح��ج��وزة 
املعالج. الكيف  من  250غ 

الإج��راءات  كافة  متام  اإ بعد 
اإعداد  مت  الالزمة  القانونية 
للمتورطني  جزائي  ملف 
م���ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��م اأ
حيازة  تهمة  عن  الق�صائية 
و�صع  و  بيع  و  وع��ر���س 
نقل  و  ت��خ��زي��ن  و  للبيع 
غري  بطريقة  املخدرة  املواد 

معالج. –كيف  م�رشوعة 
اأمن جامعة يحجز 5000 

وحدة من امل�شروبات 
الكحولية 

اجلرمية  مكافحة  اإط��ار  يف 
نواعها  اأ ب�صتى  احل�رشية 
منها  تعلق  م��ا  ل���ص��ي��م��ا 
ب���الجت���ار ب��امل�����رشوب��ات 
عنا�رش  متكن  الكحولية 
م���ن دائ���رة  ال�����رشط��ة ب���اأ
كمية  حجز  م��ن  ج��ام��ع��ة، 

م��ع��ت��رة م��ن امل�����رشوب��ات 
مموهة  كانت  الكحولية. 

�صاحنة. منت  على  باإحكام 
تعود  العملية  تفا�صيل 
معلومات  ا�صتغالل  اإىل 
العقد  يف  �صخ�س  عزم  عن 
العمر ينحدر من  الثاين من 
ال�صمالية  الولية  اإح��دى 
من  معترة  كمية  اإدخ���ال 
الكحولية  امل�����رشوب��ات 
اإع��داد  ليتم  امل��دي��ن��ة،  اإىل 
ر�صد  ق�صد  اأمنية  خطة 
فيه.  امل�صتبه  وت��وق��ي��ف 
بتوقيف  كللت  العملية 
املدينة،  مبدخل  ال�صاحنة 
لعملية  اإخ�صاعها  بعد  و 
 5000 حجز  مت  التفتي�س 
وح����دة م���ن امل�����رشوب��ات 
خمتلف  م��ن  ال��ك��ح��ول��ي��ة 
كانت  والأحجام،  ن��واع  الأ
مموهة  و  ب��اإح��ك��ام  ة  خم��ب��اأ

ال�صاحنة. منت  على 
الإج��راءات  ا�صتكمال  بعد 
اأجن��ز  ال��الزم��ة  القانونية 
املتورط  �صد  جزائي  ملف 
اجل��ه��ات  م����ام  اأ ت��ق��دمي��ه  و 

املخت�صة. الق�صائية 

والدرك يطيح ب�شبكة 
خمت�شة يف تزوير وتقليد 
الأوراق النقدية من فئة 

2000دج  
قليمية  الإ الوحدات  جنحت 
بالوادي  الوطني  للدرك 
�صبكة  توقيف  يف   ، موؤخرا 
من  م��ت��ك��ون��ة  اإج��رام��ي��ة 
يف  خمت�صة  �صخ�صني، 
الأوراق  وتقليد  ت��زوي��ر 
2000دج  فئة  من  النقدية 

للتداول. موجهة 
من  �صيارة  توقيف  مت  اين 
اك�صنت  ه���ون���داي  ن���وع 
حجز  مت  التفتي�س  وب��ع��د 
 2000 ف��ئ��ة  م��ل��ي��ون   15
مت  م��ا  وه���و  م����زورة،  دج 
ف�صيلة  قبل  م��ن  تاكيده 
والعلمية  التقنية  ال�رشطة 
ب��امل��ج��م��وع��ة الق��ل��ي��م��ي��ة 

. بالوادي  الوطني  للدرك 
املتورطني  تقدمي  �صيتم  فيما 
اجلمهورية  وك��ي��ل  م���ام  اأ
الخت�صا�س  حمكمة  لدى 

التحقيق. من  انتهاء  مع 
ق.م

�شببه تراكم الف�شالت بال�شوق الأ�شبوعية 

معاناة يعاي�شها �شكان حي الزغبيات 
بحا�شي خليفة

ب�شبب كرثة احلوادث اليومية مل�شتعمليه

اأ�شحاب املركبات يطلقون �شرخة 
ا�شتغاثة لل�شلطات املحلية والولئية

فيما اأمن جامعة يحجز 5000 وحدة من امل�شروبات الكحولية 

اأمن قمار يطيح بـ3 مروجني للمخدرات ويحجز كمية من الكيف املعالج
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  حملة ت�شجري وا�شعة م�شت بع�ص املدار�ص 
بتقرت 

 ن-ق- التجاين
---------------- 

���ص�����ص��ات  ���ص��م��ل��ت ب��ع�����س امل��وؤ
م�صتوى  على  املتواجدة  الرتبوية 
وتهدف  املنتدبة،  ال��ولي��ة  مقر 
الحت��اد  رئ��ي�����س  ح�صب  احل��م��ل��ة 
امل��ح��ل��ي ل��ل��ت��ج��ار واحل��رف��ي��ني 
اجل��زائ��ري��ني امل��ك��ت��ب ال��ولئ��ي 
حممد،  خليفة  ال�صيد  بتقرت 
الرامية  اجلهود  كافة  تعزيز  اإىل 
النباتي  الغطاء  وزيادة  للحفاظ 
امل�صاركة،  اجلهات  جميع  قبل  من 
جميع  ت�صجيع  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
كافة  من  املبادرة  على  ال�رشكاء 
هذا  اإحياء  على  والعمل  النواحي 

التطوعية  الأع��م��ال  من  النوع 
البيئة  بحماية  املتعلق  �صقه  يف 
هذا  ال�صجرة..  على  واملحافظة 

توفري  املتميزة  احلملة  وعرفت 
جانب  اإىل  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة 
اأجل  من  ال�رشورية  الو�صائل 

التطوعي  ال��ع��م��ل  ه��ذا  اإجن���اح 
الغطاء  زي��ادة  نه  �صاأ من  وال��ذي 
عرفت  كما  ب��ت��ق��رت،  النباتي 
وعدد  املعقمات  توزيع  املبادرة 
على  ال��ك��م��ام��ات  م���ن  ك��ب��ري 
دارة،  والإ �صاتذة  والأ التالميذ 
مطويات  توزيع  اإىل  بالإ�صافة 
ت��وع��وي��ة ت��ت�����ص��م��ن ال��ت��داب��ري 
بعدوى  الإ�صابة  لتجنب  الوقائية 
التح�صي�صية  احلملة   ..  19 كوفيد 
الأ�رشة  من  كبريا  ارتياحا  لقيت 
من  ال��وق��اي��ة  وتبقى  ال��رتب��وي��ة 
اجلميع  م�صوؤولية   19 كوفيد 
على  القائمون  اأك��ده  ما  ح�صب 

املبادرة.

ق�شد التو�شع يف امل�شاحات اخل�شراء نظم نهاية الأ�شبوع  الحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني املكتب الولئي بتقرت 
بالتن�شيق مع املديرية املنتدبة للتجارة وغرفة التجارة وال�شناعة الواحات، حملة ت�شجري وا�شعة مب�شاركة حمافظة الغابات 

باملقاطعة الإدارية تقرت . 

اجلزائريني واحلرفيني  للتجار  العام  الحتاد  نظمها 

لل�صاحات  العتبار  اإعادة  ق�صد   
ال��ع��م��وم��ي��ة وخ��ل��ق ف�����ص��اءات 
ورقلة  ولي��ة  ل�صكان  ج��دي��دة 
جملة  البلدية  م�صالح  اأطلقت 
ترميم  اإىل  الرامية  امل�صاريع  من 
لعا�صمة  ال�����ص��ورة  وحت�����ص��ني 
العملية  وهي  ال�رشقي  اجلنوب 
من  كبريا  ا�صتح�صانا  لقيت  التي 

ال�صاكنة. طرف 
الأخ���رية  الآون����ة  يف  ���ص��ه��دت 
من  العديد  انطالق  ورقلة  بلدية 
م�صت  التي  التنموية  امل�صاريع 
العمومية  ال�����ص��اح��ات  خمتلف 
بلدية  ت���راب  ع��ر  امل��ت��واج��دة 
احلجرة  �صوق  �صاحة  منها  ورقلة 

ثور بني  بحي  هجرية  بن  و�صاحة 
عن  ع����روا  ال���ولي���ة  ���ص��ك��ان 
امل�صاريع  ه��ذه  مب��ث��ل  فرحتهم 
حت�صيني  ن��ه��ا  ���ص��اأ م���ن  ال��ت��ي 
وخلق  للمدينة  اجلمالية  ال�صورة 
لهم  يت�صنى  حتى  لهم  ف�صاءات 
بهذه  ف��راغ��ه��م  اأوق���ات  ق�����ص��اء 
نف�س  يف  م��ط��ال��ب��ني  م���اك���ن  الأ
وترميم  العتبار  باإعادة  ال�صياق 
والتي  باخلفجي  الت�صلية  حديقة 
خا�صة  ل�صنوات  الإهمال  طالها 
الوحيد  املتنف�س  تعتر  ن��ه��ا  واأ
عطلة  خالل  الورقلية  للعائالت 

. الأ�صبوع  نهاية 
فا�صل بن  يو�صف   

���ص��اة والأوج�����اع  ���ص��ت��ظ��ل امل��اأ
املواطنني  حياة  ميّيز  دائما  ديكورا 
يعي�صون  ال���ذي���ن  ال��ب�����ص��ط��اء 
امل�صوؤولني  حتركات  عن  بعيدا 
نواع  اأ يتكّبدون  و�صو�صائهم، 
يف  الأزمات  ويواجهون  احلرمان 
جد  واجتماعية  طبيعية  ظروف 
املُنتخبني  بع�س  كان  ولو  قا�صية، 
ميلكون  الأقل  على  اأو  ي�صتحون 
وال��ن��زاه��ة  ال��وع��ي  م��ن  القليل 
اأول��ئ��ك  �صعر  مل��ا  والإخ���ال����س 
وال�صطهاد  باحلقرة  ال��ف��ق��راء 
اأن  من  الرغم  على  والتعا�صة! 
ت�صهد  اجللفة  مدينة  اأحياء  معظم 
مقدارها  يختلف  عديدة  نقائ�س 
بنات  حي  اأن  اإل  لآخ��ر،  حي  من 
من  ت�رّشرا  الأكر  يعتر  بلكحل 
والتجاهل،  والتهمي�س  الإق�صاء 
موقعا  يحتل  احلي  هذا  اأن  ورغم 
املدينة  قلب  يف  بتواجده  ح�صا�صا 
اإل  ال��ولي��ة  مقر  عن  يبعد  ول 
�صكانه  اأن  اإل  ق�صرية،  مب�صافة 
ي�صعب  م�����ص��اك��ل  ي��واج��ه��ون 
والتغلب  وو���ص��ف��ه��ا  ح�����رشه��ا 
هذه  اأن  ل��ك��ون  وذل���ك  عليها، 
خمتلف  مت�س  املرتاكمة  امل�صاكل 
وخمتلف  الجتماعية  ال�رشائح 
النداءات  من  بالرغم   الأعمار، 
من  املُوجهة  الكثرية  والر�صائل 
ال�صلطات  اإىل  املت�رّشرين  طرف 
تلك  وتتلخ�س  ه��ذا  امل��ح��ل��ي��ة، 
انعدام  يف  والنقائ�س  امل�صاكل 
املتنوعة  التنموية  امل�����ص��اري��ع 
ترتقي  اأن  ن��ه��ا  ���ص��اأ م��ن  ال��ت��ي 
وهم  القاطنة،  العائالت  مبعي�صة 
تزويدهم  �صعف  من  ي�صتكون 
ال�رشف  قنوات  ال�رشوب،  باملاء 

ال�����ص��ح��ي، اه���رتاء ال��ط��رق��ات، 
البطالة،  ن�����ارة،  الإ ال��ن��ظ��اف��ة، 
ثار  اأ وما   .. ال�صكنات  وه�صا�صة 
وزاد  الغالبة  املواطنني  حفيظة 
اأن  هو  و�صخطهم  تذّمرهم  من 
الأخرية  الآون��ة  يف  ي�صهد  حّيهم 
اأج��ل  م��ن  ك��ب��ريا  �صعبيا  تدفقا 
يعرف  مل  ن��ه  اأ غري  فيه،  قامة  الإ
اأغلبية  من  حقيقي  اهتمام  اأي 
املتعاقبني  املحليني  املنتخبني 
لتحّمل  جهد  اأي  يبذلوا  مل  الذين 
ي��رتّدد  مل  حيث  م�صوؤولياتهم، 
املن�صية  املنكوبة  املنطقة  اأه��ل 
يف  �صاتهم  ماأ ع��ن  التعبري  يف 
واأكدوا  التحرير"    " مع  لقائهم 
املمزوجة  كلماتهم  خ��الل  م��ن 
اأن  والغ�صب  والقلق  بالوجع 
مل  وتنديداتهم  �رشخاتهم  كل 
اإيجابي  رد  اأو  �صدى  اأي  جت��د 
الذي  الأمر  الو�صية،  اجلهات  من 
عن  با�صتمرار  يت�صاءلون  جعلهم 
عدم  وراء  تقف  التي  الأ�صباب 
العديد  غ��رار  على  اإن�صافهم 
وو�صف  الأخ��رى؟!  الأحياء  من 
ل  نه  باأ ال�صكاين  جتّمعهم  هوؤلء 
انعدام  بفعل  "مرقدا"  �صوى  يعد 
التي  احل��ي��وي��ة  امل��راف��ق  معظم 
النتقال  دون  تخدمهم  اأن  ميكنها 
كنف  ويف  اأخ���رى،  م��اك��ن  اأ اإىل 
ي�صتنجدون   املُ���زري  و�صعهم 
جياليل"  "دومي  اجلديد  بالوايل 
وهمومهم  متاعبهم  تبديد  ق�صد 
يوما  ثقلها  يت�صاعف  ال��ت��ي 
تال�صى  �صرهم  لأن  ي��وم،  بعد 
والتحّمل  املقاومة  على  وقدرتهم 

 !!! كليا  ذابت 
ذيب عمر   

ب��و  اأ ورق��ل��ة  ولي���ة  وايل  ق��ام 
خالل  بو�صتة،  ال�صديق  بكر 
مبعاينة  ال���ف���ارط  ���ص��ب��وع  الأ
املوؤ�ص�صات  من  لعدد  ميدانية 
اأين  احليوية  وامل�صاريع  الرتبوية 
ما  خا�صة  النقائ�س  على  وقف 
يف  املوجودة  بالعمليات  تعلق 
تعليمات  وجه  اأين  الإجناز  طور 
على  الرقابية  لالأدوات  �صارمة 
املكلفة  املقاولتية  املوؤ�ص�صات 
ب���اإجن���از خم��ت��ل��ف امل�����ص��اري��ع 
قطاعات  تخ�س  التي  التنموية 
���ص��غ��ال  الأ ال�صكن،  ال��رتب��ي��ة، 
املائية،الطاقة. العموميةاملوارد 

الهيئة  ع��ن  الأول  امل�����ص��وؤول 
ال�صديق  بكر  ب��و  اأ التنفيذية 
ميدانية  مبعاينة  ق��ام  بو�صتة 
احل�رشية  التهيئة  ���ص��غ��ال  لأ

تفقد  اأين  اجلديدة  الزياينة  بحي 
بحي  مائي  خزان  اإجناز  م�رشوع 
ن�صبة  جتاوزت  والذي  ال�صالم 
ب�صعة   80% ف��ي��ه  ���ص��غ��ال  الأ
اإمكانية  مع  مكعب،  مرت   1000
لتمويل  ارت��وازي  بئر  ت�صجيل 
حمال  معاينة  .وك���ذا  اخل���زان 
اقرتاح  واإمكانية  ال�صالم،  حي 
اأق�صام  لبناء  املحال  هذه  تكييف 
لل�صغط  ن��ظ��راً  للمتو�صطة 
باحلي. املتو�صطتني  يف  احلا�صل 
تاأهيل  م�رشوع  اإىل  بالإ�صافة 
بحي  ال�صحي  ال�رشف  �صبكة 
ب�ُصّكرة  ال��ب��در  وح��ي  الطلبة 
مرت   700 حوايل  بالروي�صات، 
انطالق  حمطتي  ن�صاء  واإ طويل، 
 24/20 الكهربائي  للمحول   AI

. ب�ُصّكرة  الدوي  بحي 

زيارته  ا�صتغل  الولية  وايل 
 1000 موقع  لتفقد  امليدانية 
لل�صباب،  جتزئة  اأر�صية  قطعة 
على  ال��وايل  ال�صيد  �صدد  ي��ن  اأ
ال�صارمة  الإج����راءات  ات��خ��اذ 
ال��ب��ن��اءات غري  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
على  وال���ص��ت��ي��الء  ال�����رشع��ي��ة 
وكذا  حق  وجه  بدون  الأرا�صي 
بعمليات  ب��ال��ق��ي��ام  �����رشاع  الإ
خمتلف  فيها  ت�صارك  تطوعية 
تهيئة  يف  ���رشاع  ل��الإ امل�صالح 
ال��ت��ج��زئ��ة ب���رف���ع خم��ل��ف��ات 

تربة. والأ الور�صات 
م�رشوع  الولية  وايل  تفقد  كما 
عموميا  م�صكنا   150 اإجن���از 
اإط��ار  يف  املخ�ص�صة  اإيجاريا 
و�صلت  والتي  اجلوية،  التقلبات 
ب�صور   40% الإجنازفيها  ن�صبة 

حمطة  م�رشوع  ومعاينة  عامة 
والتي  ���ص��وال  الأ بحي  ال�صخ 
انتظار  يف  ج��اه��زة  اأ�صبحت 
���ص��غ��ال ال��رب��ط  ا���ص��ت��ك��م��ال اأ
فيها  �صدد  والتي  بالكهرباء، 
���رشورة  على  ال���وايل  ال�صيد 
طرف  من  العملية  يف  الإ�رشاع 
وم�رشوع  �صونلغاز،  موؤ�ص�صة 
ال��ت��ه��ي��ئ��ة احل�������رشي���ة ب��ح��ي 

. ب�صّكرة  عمورات 
الولية  وايل  زي��ارة  واختتمت 
املواطنني  مع  لقاءات  بتنظيم 
ي��ن  اأ امل���دين،  املجتمع  وممثلي 
فيما  لن�����ص��غ��الت��ه��م  ا�صتمع 
تاأهيل  احل�رشية،  التهيئة  يخ�س 
املاء  ال�صحي،  ال�رشف  �صبكات 

 ... والكهرباء  ال�رشوب 
فا�صل بن  يو�صف 

ت��رب��ي��ة  ���ص��ع��ب��ة  ���ص��ك��ل��ت   
الفالحة  مع  املدجمة  املائيات 
اإر�صادي  يوم  اأ�صغال  حمور 
الأ�صبوع  بحر  نظم  تطبيقي 
وم�صتثمري  فالحي  لفائدة 
الق�صم  م��ن  مب��ب��ادرة  املنطقة 
بتقرت  ل��ل��ف��الح��ة  ال��ف��رع��ي 
التكوين  معهد  مع  بالتن�صيق 
بتقرت  الفالحي  والإر���ص��اد 
وغ��رف��ة ال�����ص��ي��د ال��ب��ح��ري 
وت��رب��ي��ة امل��ائ��ي��ات ب��ورق��ل��ة، 
احت�صنته  الإر���ص��ادي  اليوم 
م��زرع��ة احل��اف��ظ را���ص��دي 
مرفقا  ك��ان  ح��ي��ث  ب��ت��ق��رت، 
���ص��م��اك  ب��ح�����ص��ة ت�����ذوق اأ
ت�صجري  وح��م��ل��ة  امل���زرع���ة 
ذات  م�صتوى  على  اخل��روب 
�رشوحات  وقدمت  املزرعة.. 
التطورات  ح��ول  تف�صيلية 
ال�صعبة..  ه��ذه  يف  احلا�صلة 
را�صدي  مزرعة  جتربة  ونقل 

اأح���وا����س   6 حت���وي  ال��ت��ي 
وا�صتغالل  املائيات  لرتبية 
اإىل  الفالحة  �صقي  يف  املياه 
التقنيات  وتو�صيح  الفالحني 
ن�����ص��اء  ���ص��ا���ص��ي��ات لإ والأ
يف  املائيات  لرتبية  م��زرع��ة 
رئي�س  واأك��د  العذبة،  املياه 
غ���رف���ة ال�����ص��ي��د ال��ب��ح��ري 
وت��رب��ي��ة امل��ائ��ي��ات ب��ورق��ل��ة 
اأهمية  ع��ل��ى  هبيتة  ف���وزي 
جمال  يف  الإر���ص��ادي  ال��ي��وم 
املدجمة  ال�صمكية  الرتبية 
املهتمني  لتمكني  الفالحة،  مع 
من  ال�صباب  امل�صتثمرين  من 
هام  اجلد  امليدان  هذا  تقنيات 
وهذا  الوطني.  القت�صاد  يف 
هبيتة،  يقول  التطبيقي  اليوم 
ال�صتثمار  دعم  بغر�س  جاء 
امل��ائ��ي��ات  ت��رب��ي��ة  جم���ال  يف 
اإىل  للولوج  ال�صباب  وحتفيز 
الدعم  خالل  من  امليدان  هذا 

والتن�صيق  والتوجيه  التقني 
املخت�صة،  الهيئات  كل  مع 
املتحدث  ذات  ���ص��ار  اأ ك��م��ا 
يف  رائ���دة  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل 
جم���ال ال��ت��ك��وي��ن ال��ق��اع��دي 
ال�صيد  ميادين  خمتلف  يف 
هذا  املائيات.  وتربية  البحري 

باليوم  امل�صاركون  واأج��م��ع 
على  التكويني،  الإر���ص��ادي 
اللقاء  اأن  واأو�صحوا،  جناحه، 
كان  كامال،  يوما  دام  ال��ذي 
النظري،  اجلانب  وم�س  ثريا، 

�صواء.. حد  على  والتطبيقي 
التجاين ن-ق-   

م�شالح البلدية تعيد العتبار 
لل�شاحات العمومية والف�شاءات 

املهملة بورقلة 

يف ظل متاطل املُنتخبني يف ال�شتجابة لن�شغالتهم               

�شكان حي بنات بلكحل باجللفة.. 
ي�شتنجدون بالوايل !!            

وايل ورقلة ي�شدد اللهجة مع املقاولت املنجزة للم�شاريع مع املوؤ�ش�شات املقاولتية

م�شاريع تنموية تخ�ص عديد القطاعات ت�شتفيد منها بلدية الروي�شات

  تربية املائيات املدجمة مع الفالحة حمور اأ�شغال يوم اإر�شادي بتقرت
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عي�ص علجية 
------------ 

�صكن   4000 ب���:  املتعلق  امل�����رشوع 
جاهز  �صبه  اأ�صبح  اإي��ج��اري  عمومي 
يحل  اأن  �صاأنه  من  ما  وهو  لال�صتالم، 
انتظار  يف  ق�صنطينة،  يف  ال�صكن  اأزمة 
الربط ب�صبكة  اأ�صغال  الكلي من  النتهاء 
وكذلك  ال�رشوب  واملاء  والكهرباء  الغاز 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صحي  ال�رشف  قنوات 
وف�صاءات  اخل�رشاء  امل�صاحات  تهيئة 
هذا  ت�صليم  برمج  وقد  الأط��ف��ال،  لعب 
�صهرا،   24 تتجاوز  ل  مدة  يف  امل�رشوع 
اأخ��ر  مم��ا  باجلملة  م�صاكل  ع��رف  لكنه 
الأ�صغال  كانت  حيث  الإجن��از،  عمليات 
الوايل  جعلت  جدا،  بطيئة  بوترية  ت�صري 
ومتابعة  التفقدية،  زياراته  من  يكرر 
على  حر�صه  مع  ق��رب،  عن  الأ�صغال 
ما  وكل  بالعتاد  البناء  ور�صات  تعزيز 
العمل  ب�����رشورة  منوها  ل��ذل��ك،  يلزم 
عبد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  بتوجيهات 
�رشورة  على  �صدد  الذي  تبون  املجيد 
امل�صاريع  اإجناز  يف  علمية  مبنهجية  ال�صري 
اأج��ل  م��ن  ال�����رشوط  بدفاتر  ل��ت��زام  والإ
متنح  حقيقية،  عمرانية  �صيا�صة  تطبيق 
الدخل  ذات  للعائالت  الأول��وي��ة  فيها 
خمطط  اإع���داد  خ��الل  م��ن  ال�صعيف، 
ل  الأخ��رى  لل�صيغ  بالن�صبة  اأما  عمل، 
كانت   )LPP ( املدعم  ال��رتق��وي  �صيما 
املا�صي  اخلمي�س  توزيعها  مت  ح�صة  اآخر 
من  منجلي  بعلي  �صكنا   380 ب�:  قدرت 

620 منها وزعت  1000 �صكن،  جمموع 
�صكنات  وبخ�صو�س  ما�صيني�صا،  مبدينة 
وحدة   6000 ت�صليم  املنتظر  من  "عدل"، 
تابعة  بالإيجار  البيع  ب�صيغة  �صكنية 
و  ال�صكن  لتح�صني  الوطنية  للوكالة 
على  الوكالة  حر�صت  وق��د  تطويره، 
ب�صفة  ال�صكنات  مفاتيح  ت�صليم 
الرتتيبات  كل  ا�صتكمال  بعد  تدريجية 
اح��رتام  مع  التوزيع،  بعملية  املتعلقة 
�صد  وال�صحية  الوقائية  الإج���راءات 

كورونا. فريو�س 
مّر  التي  ق�صنطينة  ولية  �صهدت  فقد   
يف  عديدة  تغريات  ُولة،  ع��دة  عليها 
ال�صكن،  �صيما قطاع  املجالت ل  خمتلف 
على  الرتحيل  عمليات  �صكانها  عا�س 
ذكر  وبدون  �صنوات،   )10 ( ع�رش  مدار 
�صيدت،  ال��ت��ي  فال�صكنات  الأرق����ام، 
مواطنيها  احتياجات  تغطي  اأن  باإمكانها 
ا�صتغلت  جم���اورة،  ولي��ة  وم��واط��ن��ي 
العقار  فيها  مبا  العقار  ن��واع  اأ كل  فيها 
امل�صاريع  يف  التالعب  لكن  الفالحي،  
على  �صلبا  اأثرت  واملح�صوبية  والر�صوة 
حقهم  الأ�صليني  �صكانها  ومنح  توزيعها 
احل�صة  للدخالء  ف��ك��ان  ال�صكن،  يف 
اأبناء  وحرم  ال�صكنات،  هذه  من  الكرى 
اإل  ل�صيء  ل  منها،  الأ�صليني  املدينة 
كوخ  داخل  العي�س  من  يخجلون  لأنهم 
مديننتهم  وت�صويه  قربي(    ( ق�صديري 
ا�صتغلوا  ال��ذي  الدخالء  بع�س  عك�س 
خارج  اإىل  وانتقلوا  ال�صوداء  الع�رشية 

الإرهاب  من  الهروب  بحجة  وليتهم  
و�صوهوا  ق�صديرية،  اأكواخ  ببناء  وقاموا 
وكما  بناوؤها،  اأ هم  واأ�صحوا  املدينة  بها 
توجد  "ل  �صابقون  م�����ص��وؤول��ون  ق��ال 
خمططها  يف  و�صعت  العامل   يف  دولة 
توجد  ول  الجتماعي  ال�صكن  التعمريي 
"جّمانا"  ال�صكن   منحت  العامل  يف  دولة 
اأنها و�صعت خمطط  لدرجة  اجلزائر"،  اإل 
عليه  اأطلق  فيما  الريف  لتح�رش  عمل  
وقف  بهدف  ال�صواحي"،  "مدن  ا�صم 
ال�صغط  وتخفيف  ال��ري��ف��ي  ال��ن��زوح 
عليها،  اخلناق  وفك  الكرى  املدن  على 
والعمران  التهيئة  قانون  اإطار  يف  وهذا 

. املدينة  و�صيا�صة 
الريفية  املناطق  اأنه حتى  امللفت لالنتباه    
بعد  ال�صكن  اأزمة  من  ت�صتكي  اأ�صحت 
داخ��ل  اأف��راده��ا  وع��دد  �صكانها  ت��زاي��د 
الأ�رشة الواحدة من اجلد والأب والأولد 
واأ�صبحوا  ك��روا  الذين  الأح��ف��اد  اإىل 
م�صتقل،  �صكن  يف  بحقهم  يطالبون 
وابن  يو�صف  زيغود  بلدية  غرار  على 
ينكر  اأن  كان  لأّي  ميكن  ل  طبعا  زياد، 
يف  اجل��زائ��ر  �صهدتها  ال��ذي  امل�صاريع 
ال�صكن  وباخل�صو�س  ال�صكن  جم��ال 
اله�صّة  للعائالت  املوجه  الجتماعي 
واأ�صحاب  الدخالء  اأن  اإل  الدخل،  وقليلة 
امل��ال وع��ن ط��ري��ق ال��ر���ص��وة ح��ا���رشوا 
مدينة  �صهدت  وقد  احلقيقيني،  طالبيها 
الأخرية  �صنوات  الع�رش  يف  ق�صنطينة 
ان��ت�����ص��ار الأك����واخ ال��ق�����ص��دي��ري��ة يف 

الأحياء  يف  وباخل�صو�س  مكان،  كل 
�صقق،  من  اأ�صحابها  ا�صتفاد  ال�صعبية، 
اآخر  اليوم،  اإىل  م�صتغل  غري  بع�صها 
اأن  هي  عنها  الك�صف  مت  التي  الأرق��ام 
الأخ��ري  اخلما�صي  يف  ق�صنطينة  ولي��ة 
برنامج  على  ا�صتفادت   )2015-2019 (
�صكنية  وحدة  األف   16 يقارب  �صكني 
هذه  م��ن  وب��ال��رغ��م  ال�صيغ،  مبختلف 
الإداري��ة  امل�صالح  ت��زال  ما  الإجن��ازات 
ت�صتقبل  ال�����ص��ك��ن  مب��ل��ف��ات  امل��ك��ل��ف��ة 

لطلبات. ا
اأحمد  احلايل  للوايل  ت�رشيح  اآخر  وكان   
األ��ف   18 وج��ود  �صا�صي  احلفيظ  عبد 
ينتظر  الجتماعي  ال�صكن  على  طلب 
يتبادر  وهنا  بالولية،  وجت�صيده  درا�صته 
اأين  التايل:  ال�صوؤال  طرح  الذهن  اإىل 
يف  ال�صكن  اأزم��ة  حتل  مل  ومل��اذا  اخللل، 

اخل�صو�س،  على  ق�صنطينة  ويف  اجلزائر 
الأولية  املواد  غياب  يف  لي�س  الإ�صكال 
مرقني  وجود  واإمنا  والإ�صمنت،  كاحلديد 
امل�صاريع  اإجناز  يف  بالتزاماتهم  اأخلوا  
م�صوؤولني  ب�صهادة  وه��ذا  ال�صكنية 
ياأتي  كلما  ق�صنطينة  اأن  كما  حمليني، 
�صيا�صة جديدة يف  وينتهج  اإل  جديد  واٍل 
م�صاريع  ترمج   ، الولية  �صوؤون  ت�صيري 
كذلك  القدمية،  يف  الف�صل  دون  جديدة 
القطاعات  بني  التن�صيقي  العمل  غياب 
�صونلغاز،  العمومية،  )الأ�صغال  املعنية 
املائية   امل����وارد  م��دي��ري��ة  اأو  �صياكو 
املكلفة  الأخ��رى  املوؤ�ص�صات  وتتبعها 
والع��ت��ن��اء  البيئي  املحيط  بتح�صني 
موؤخرا  مت  اأنه  اخل�رشاء(علما  بامل�صاحات 
ال�صكنات  مبحيط  �صجرية   5000 غر�س 

منجلي. على  مبدينة  اجلديدة 

عيدي  يف  ت�شليمها  موعد  حتديد  ومت  القادمة،  ال�شنة  منت�شف  اإيجاري  عمومي  م�شكن   4000 توزيع  املنتظر  من 
2021، ح�شب ما ك�شف عنه امل�شوؤول التنفيذي الأول عن  ال�شتقالل وال�شباب امل�شادف للخام�ص من �شهر جويلية 
ولية ق�شنطينة �شا�شي اأحمد عبد احلفيظ حتى تعم الفرحة و�شط العائالت و ُيَردَّ العتبار للمواطنني الذين عانوا 
 6000 اأما بالن�شبة ل�شكنات عدل  �شيتم توزيع  من اأزمة ال�شكن وانتظروا طويال للح�شول على حقهم يف ال�شكن، 

وحدة �شكنية وذلك قبل نهاية ال�شنة.

 توزيع 6000 �شكن ب�شيغة "عدل" قبل نهاية 
ال�شنة بق�شنطينة

4000 �شكن اجتماعي يف عيدي ال�شتقالل وال�شباب فيما �شيتم توزيع 

خالل 48 �شاعة  

اإ�شعاف واإنقاذ 09 اأ�شخا�ص اختنقوا بغاز اأول اأك�شيد الكربون باملدية

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت    
اإ�صعاف واإنقاذ  اأجل  لدائرة بني �صليمان من 
امل�صمى حي  باملكان  اأ�صخا�س خمتنقني   03
املوظفني بلدية ودائرة بني �صليمان، ال�صحايا 
ترتواح اأعمارهم ما بني )14 �صنة و70 �صنة( 
لديهم �صيق يف التنف�س و�صدمة، ال�صحايا 
لغاز  ا�صتن�صاقهم  جراء  بالختناق  اأ�صيبوا 
فرن  من  املنبعث  الكربون  اأك�صيد  اأح��ادي 
الطبخ )طابونة(، كما تدخلت الوحدة الثانوية 
اأجل  من  العمارية  لدائرة  املدنية  للحماية 
امل�صمى حي  باملكان  واإنقاذ خمتنقة  اإ�صعاف 
الن�صاطات بلدية ودائرة العمارية، ال�صحية 
)ن/�س 42 �صنة( تعاين من غثيان واآلم على 
جراء  بالختناق   اأ�صيبت  ال�صدر،  م�صتوى 
الكربون  اأك�صيد  اأحادي   غاز  ا�صتن�صاقها  
الوحدة  وتدخلت  املاء.  �صخان  من  املنبعث 
من  املدية  لولية  املدنية  للحماية  الرئي�صية 
خمتنقني  اأ�صخا�س   04 واإنقاذ  اإ�صعاف  اأجل 

بلدية  بزيو�س  حي  امل�صمى  باملكان  وه��ذا 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  ال�صحايا  املدية،  ودائرة 
�صداع  لديهم  �صنة(  و70  �صنوات   10( بني 

ال�صحايا  وغثيان،  التنف�س  يف  و�صيق 
لغاز  ا�صتن�صاقهم  جراء  بالختناق  اأ�صيبوا 
اأحادي  اأك�صيد الكربون املنبعث من �صخان 
املاء. كما تدخل اأعوان املركز املتقدم للحماية 
اإ�صعاف واإنقاذ  اأجل  ببلدية جمر من  املدنية 
خمتنق من اأمام املركز املتقدم لبلدية جمر، 
ال�صحية  )ع/ج 16 �صنة( يعاين من غثيان، 
لغاز  ا�صتن�صاقه   جراء  بالختناق  اأ�صيب  
فرن  من  املنبعث  الكربون  اأك�صيد  اأح��ادي  
لتدفئة  ت�صتعمل  الغاز  وق��ارورة  تقليدي 
احلمام، ال�صحايا مت اإ�صعافهم يف عني املكان 
اأق��رب  اإىل  ال�رشعة  جناح  على  ونقلهم 

موؤ�ص�صة ا�صت�صفائية ملكان وقوع احلادث .
حممد م

ال�شروع يف عمليتي احلرث والبذر بتلم�شان
اأدى ت�صاقط الأمطار يف الآونة الأخرية عر 
انتعا�س  اإىل  احلدودية  تلم�صان  ولية  ربوع 
يوم  به  اأفادت  ما  وفق  والبذر  احلرث  حملة 

الأحد مديرية امل�صالح الفالحية.
بقطاع  امل�صوؤولة  اجلهات  اأو�صحت  وقد      
�صجلت  قد  والبذر  احلرث  حملة  اأن  الفالحة 
قاربت  حيث  املن�رشمة  الأي��ام  خالل  تقدما 
باملئة  وذلك بف�صل   40 الزرع حدود  ن�صبة 
خالل  الأمطار  من  معترة  كمية  ت�صاقط 
ال�صهر  بداية  يف  �صيما  ل  املا�صية  الأي��ام 

احلايل
هذه  يف  امل�صجل  التاأخر  ت��دارك  مت  وقد      
احلملة للمو�صم اجلاري الذي ت�صبب فيه تاأخر 
جعل  مما  اخلريف  ف�صل  يف  خا�صة  الأمطار 
�صقوط  غاية  اإىل  يرتيثون  املزارعني  اأغلب 

وفق  اأرا�صيهم،  زراع��ة  ملبا�رشة  الأمطار 
ت�رشيحات م�صالح الفالحة بالولية، وحتوز 
�صيتم  زراعتها  م�صاحة كبرية  الولية على 
مبختلف اأنواع احلبوب على غرار القمح اللني 
وال�صلب وال�صعري، وكذا اخلرطال، هذا وقد 
اأعرب فالحو جهة �صيدي جياليل عن قلقهم 
لعدم توفر ال�صعري بتعاونية احلبوب باملنطقة 
فاقت  ال�صوداء  بال�صوق  اأثمانه  واأن  علما 
كاهلهم  اأثقل  ما  الواحد  للقنطار  دج   4500
للهيئات  ا�صتغاثة  نداء  يوجهون  وجعلهم 
املعنية للعمل على توفري كل اأنواع احلبوب 
مبراكز التخزين املتواجدة على م�صتوى عدد 
من  التقليل  وبالتايل  الولية  بلديات  من 

املعاناة تزامنا وجائحة كورونا. 
ع بوتليتا�س

قرى ذراع القايد ببجاية 

م�شاكل باجلملة وتنمية بالتق�شيط املريح
يعي�س �صكان قرى بلدية ذراع القايد ببجاية، حياة �صعبة جراء غياب متطلبات العي�س الكرمي، مما جعلهم ي�صتكون من العزلة والتهمي�س، منا�صدين يف الوقت ذاته الوايل لو�صع حد ملعاناتهم ورفع الغنب 
عنهم من خالل اإجناز م�صاريع تنموية طالب العديد من ال�صكان بالإ�رشاع يف �صخ م�صاريع تنموية انتظروها ل�صنوات، بالإ�صافة اإىل نق�س التنمية املحلية و�صوء الت�صيري الذي اأرهقهم، حيث ما زال 
القاطنون بالبلدية والقرى التابعة لها ي�صارعون امل�صاكل والنقائ�س التي باتت تنّغ�س يومياتهم، رغم تعاقب العديد من املجال�س املنتخبة غري اأّن بلدية ذراع القايد بقيت على حالها يف غياب احللول 
اجلذرية، ا�صتكى �صكان البلدية من �صعف التغطية ال�صحية بها، فح�صب ما اأورده القاطنون بعني املكان، فاإّن بلديتهم تتوفر على قاعة عالج تخلو من اأب�صط الأمور وي�صريها � على حد قولهم � يف اأغلب 
الأحيان �صخ�س واحد، وهو ما جعلها تعج يوميا بع�رشات املر�صى مبا فيهم امل�صابني باأمرا�س مزمنة وغريهم، لذلك ي�صطر الكثري من املر�صى لالنتظار �صاعات طويلة حتى ياأتي دورهم، ولو كانت حالتهم 
م�صتعجلة، الأمر الذي اأثار قلقهم، من جهة اأخرى تذمر ال�صكان من الوعود الوهمية التي يتلقونها يف كل منا�صبة، م�صريين يف حديثهم ل� »التحرير« باأّن العديد من �صوارع واأحياء البلدية، مل ت�صتفد من 
اأّي برنامج للتهيئة على عك�س بلديات اأخرى، ف�صوارعهم ما تزال على حالة الإهمال والت�صيب، بداية بالطرقات والأر�صفة غري املعبدة وانتهاء بغياب الإنارة العمومية، مع العلم باأّن هناك اأعمدة كهربائية 
من�صوبة اإل اأنها ل ت�صتغل منذ �صنوات وكاأنها مو�صوعة للديكور فقط على حد تعبري ال�صكان، ومن جهتهم اأكد بع�س �صكان التجمعات الريفية باأنهم تقدموا بالعديد من ال�صكاوى من اأجل اإدراجهم 
�صمن امل�صتفيدين من الكهرباء الريفية، اإل اأن الو�صعية على حالها ملتم�صني من الهيئات املعنية اللتفات اإليهم خا�صة واأن بع�س التجمعات هناك اأثبتت جدارتها، واأ�صحت منتجة ول ينق�صها �صوى 
التدعيم بالكهرباء الريفية، وقد طالب هوؤلء ب�رشورة تدخل ال�صلطات الولئية، وانت�صالهم من الو�صعية املزرية التي يتخبطون فيها، خا�صة مع عديد املرا�صالت ملختلف ال�صلطات املخت�صة، والأ�صواأ من 

ذلك انعدام حتى امل�صالك التي تربط القرى، وما زاد الأمر غرابة اأن �صكان هذه القرى يعانون حتى من عدم وجود مياه �صاحلة لل�رشب رغم اأنهم ي�صكنون على م�صارف ال�صد املعروف بخراطة.
         حمفوط رمطاين



لكرة  اجلزائري  املنتخب  اأ�سبح 
القدم يحظى ب�سعبية اأكرب و�سط 
امل�ستويات  بعد  اللعبة،  ع�ساق 
املدير  عهد  يف  اإليها  و�سل  التي 
الفني جمال بلما�سي، الذي قاده 
اأفريقيا  اأمم  ببطولة  الفوز  اإىل 
العديد  �سمه  اإىل  اإ�سافة   ،2019
مهاجم  غــرار  على  النجوم،  من 
الإنــكــلــيــزي  �سيتي  مان�س�سرت 

ريا�ص حمرز.
ووفقًا لإح�سائيات ح�ساب "بوب 
الأرقـــام  يف  املتخ�س�ص  فوت" 
املنتخب  يحتل  والإح�سائيات، 
عامليًا،  الـ15  املرتبة  اجلزائري 
�سعبية  الأكـــر  املنتخبات  بــن 
ليحتل  م�سرتك،  مالين  بـ3.11 
اأفريقيًا  الأوىل  املرتبة  بذلك 

وعربيًا.
يف  ــي  ــل ــربازي ال املنتخب  ـــاء  وج
بـ24.15  عــاملــيــًا  الأول  ــز  ــرك امل

املنتخب  ثــم  مــ�ــســرتك،  مليون 
مليون  بـ19،09  ثانيًا  الفرن�سي 
الثالثة،  املرتبة  ــا  اأم م�سرتك. 

املنتخب  ن�سيب  من  كانت  فقد 
مليون  بـ16،64  ــزي  ــي ــل ــك الإن
بـ15.92  املك�سيك  ثم  م�سرتك، 

بـ12.88  واأملانيا  م�سرتك،  مليون 
املرتبتن  يف  م�سرتك،  مليون 

الرابعة واخلام�سة تواليًا.

املــنــتــخــبــات  اإىل  وبـــالـــعـــودة 
امل�سري  املنتخب  جاء  العربية، 
والثانية  عامليًا  الـ22  املرتبة  يف 
مليون  بـ1،62  واأفريقيًا  عربيًا 
ال�سعودي  املنتخب  ثم  م�سرتك، 
عامليًا   31 ــــ  وال عــربــيــًا  الــثــالــث 
ثم  مــ�ــســرتك،  مــلــيــون  بـ1،02 
اأفريقيًا  الرابع  املغربي  املنتخب 
عربيًا  والــرابــع  نيجرييا،  بعد 
وكذلك  م�سرتك،  مليون  بـ1،01 

يف املرتبة الـ32 عامليًا.
واحتل املنتخب القطري املرتبة 
عربيًا  واخلام�سة  عامليًا  الـ39 
�سعبية  الأكـــر  املنتخبات  بــن 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  يف 
مــ�ــســرتك،  األــــف  بـ655  وهــــذا 
املنتخب  فــيــه  ــل  ــت اح وقـــت  يف 
عامليًا  الـ41  املرتبة  التون�سي 
األــف  بـ599  عربيًا  وال�ساد�سة 

م�سرتك.

النهائي  ثمن  قرعة  اأ�سفرت 
لكرة  ــا  اأوروب اأبطال  دوري  يف 
متوازنة،  مواجهات  عن  القدم 
مرتقبًا  �سدامًا  اأفرزت  ولكنها 
�سان  وباري�ص  بر�سلونة  بن 

جريمان.
اأ�ــســفــرت قــرعــة الـــدور ثمن 
النهائي يف دوري اأبطال اأوروبا 
الثنن  امــ�ــص  �ُسحبت  الــتــي 
ال�سوي�سرية  نيون  مدينة  يف 
عــن مــواجــهــات مــتــوازنــة اإىل 
الأبرز  املواجهة  ولكن  ما،  حد 
�ستكون بن بر�سلونة الإ�سباين 
ـــان جــريمــان  ـــس ـــص � ـــ� ـــاري وب
بايرن  �سيلتقي  فيما  الفرن�سي 
اللقب  حامل  ــاين  الأمل ميونيخ 
كما  الإيـــطـــايل،  لت�سيو  ــع  م
مواجهة  الــــدور  هـــذا  ي�سهد 
الإنكليزي  ت�سيل�سي  بن  قوية 

واأتلتيكو مدريد الإ�سباين.
ـــدد املــــواجــــهــــة بــن  ـــج ـــت وت
ــونــة وبـــاريـــ�ـــص �ــســان  ــل بــر�ــس
اأعـــوام  ــة  ــع اأرب بعد  جــريمــان 
ــق  ــري ــف ــى خـــ�ـــســـارة ال ــل ع
ملعب  يف   6-1 الفرن�سي 
اإياب  يف  نو"  "كامب 
ثــمــن الــنــهــائــي 
ــــوزه  ـــد ف ـــع ب
بـــربـــاعـــيـــة 
ذهاًبا،  نظيفة 

اأمام  متاحة  الفر�سة  و�ستكون 
الفرن�سية  العا�سمة  فــريــق 
اأن  ـــال  اآم مناف�سه  ــن  م لــلــثــاأر 
نيمار  الربازيلي  لعبه  يكون 
لقاء  يف  كاحله  يف  اأ�سيب  الذي 
ليون،  اأمـــام  الأحـــد  الــــدوري 
جاهًزا ملواجهة فريقه ال�سابق 
ليونيل  الأرجنتيني  و�سديقه 

مي�سي.
املواجهة  بطل  نيمار  ـــان  وك
التي جمعت الفريقن يف العام 
يف  هدفن  �سجل  عندما   2017
ان  قبل  و90+1   88 الدقيقتن 
لهدف  احلا�سمة  الــكــرة  ميــرر 
الدقيقة  يف  روبرتو  �سريجي 
بــر�ــســلــونــة  لــيــحــقــق   90+5

رميونتادا تاريخية.
اأمام  �سانحة  الفر�سة  و�ستكون 
م�سريًيا  كان  الذي  الربازيلي 
ـــــالأدوار  ل ــه  ــق ــري ف تـــاأهـــل  يف 
الفوز  يف  بثنائية  الق�سائية 
يونايتد  مان�س�سرت  على   3-1
الإنكليزي يف اجلولة اخلام�سة 
�سد  -1�سفر  ــوز  ــف ال ـــدف  وه
الرابعة  يف  الأملـــاين  ليبزيغ 
يف  "هاتريك"  ـــة  ـــي ـــالث وث
با�ساك�سهري  على  النت�سار 
ملواجهة  الأخــرية،  يف  الرتكي 

مي�سي الذي يفتقد للعب معه.
بر�سلونة  يعي�ص  املقابل،  يف 
واختتم  حمليا  �سعبة  ــرتة  ف
دوري  يف  ــات  ــوع ــم ــج امل دور 

بثالثية  ب�سقوطه  الأبــطــال 
ــه  ــدت ــق ـــــام يــوفــنــتــو�ــص اأف اأم
ــه ودع  ــان ب الـــ�ـــســـدارة، عــلــمــا 
املا�سية  الن�سخة  نهائي  ربــع 
بايرن  ــام  اأم تاريخي  ب�سقوط 

ميونيخ 2-8.
اأما ريال مدريد زعيم امل�سابقة 
فيواجه  لقًبا،   13 مع  القارية 
ــذي بلغ  اأتــالنــتــا الإيــطــايل ال
للعام  الإقــ�ــســائــيــة  الأدوار 
م�ساركته  يف  ــا  تــوالــًي ــاين  ــث ال

الثانية يف دوري الأبطال.
ــــل الـــربتـــغـــايل  ــــاأم فـــيـــمـــا ي
قيادة  ــدو  ــال رون كري�ستيانو 
اإىل  الإيــــطــــايل  يــوفــنــتــو�ــص 
هذا  من  متتاٍل  خروج  حتا�سي 

ليون  اأمــام  �سقط  بعدما  الــدور 
الفرن�سي املو�سم املا�سي، عندما 

يواجه بورتو الربتغايل.
على  �سهلة  املهمة  تكون  ولــن 
حامل  الإنــكــلــيــزي  ليفربول 
ــت مــــرات اآخــرهــا  ــس ــب � ــق ــل ال
ي�سطدم  عندما   ،2019 ــام  ع
ن�سف  بــلــغ  ـــذي  ال بــاليــبــزيــغ 
واأق�سى  الفائت  املو�سم  النهائي 
دور  مــن  يونايتد  مان�س�سرت 

املجموعات يف احلايل.
بطل  الإ�ــســبــاين  ا�سبيلية  ــا  اأم
الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 
فيلتقي مع بورو�سيا دورمتوند 
الأملاين يف حن يواجه مواطنه 
ــا مــونــ�ــســنــغــالدبــاخ  ــي ــس ــورو� ب

مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي.
 

مواجهات ثمن النهائي:

مان�س�سرت   x مون�سنغالدباخ 
�سيتي

لت�سيو x بايرن ميونيخ
اأتلتيكو مدريد x ت�سيل�سي

ليبزيغ  x ليفربول
بورتو x يوفنتو�ص

�ــســان  ــص  ــ� ــاري ب  x بــر�ــســلــونــة 
جريمان

اإ�سبيلية x دورمتوند
اأتالنتا x  ريال مدريد

لوي�ص  �سدد 
األـــــربتـــــو، 
ــو،  ــي ــس ــ� جنــــم لت
الــيــوم الثــنــن، 
ــى �ــســعــوبــة  ــل ع
قــــرعــــة ثــمــن 

اأوروبـــا،  اأبــطــال  دوري  نهائي 
يف  اإيطاليا  ن�سور  اأوقعت  التي 
بايرن  اللقب،  حامل  مواجهة 

ميونخ الأملاين.
ح�سابه  عــرب  األــربتــو،  وكتب 
"قرعة معقدة،  "تويرت":  على 

لكن  اللقب،  حامل  �سنواجه 
مرفوعة  وروؤو�سنا  خوف،  دون 

دائًما".
�سيموين  ـــال  ق ــه،  ــب ــان ج مـــن 
ـــــي، املــــديــــر الــفــنــي  ـــــزاج اإن
لالت�سيو، يف ت�سريحات ل�سبكة 

اإيطاليا":  �سبورت�ص  "�سكاي 
ــا،  اأوروب اأبطال  نواجه  "نحن 
ـــذا دافـــًعـــا كــبــرًيا  �ــســيــكــون ه
الــتــطــور،  اأجـــل  ــن  م للجميع 

والقيام بعمل جيد".

يــكــون  اأن  "يجب  واأ�ــــســــاف: 
التعامل مع بطل اأوروبا م�سدًرا 
اأن  يجب  والــنــمــو..  للتحفيز 
اإىل  الو�سول  لت�سيو  يحاول 
�سورة  باأف�سل  املواجهة  هذه 

ممكنة".

ــر لــيــونــاردو،  ــس اأ�
الريا�سي  املــديــر 
ــص �ــســان  ــ� ــاري ــب ل
جـــــــــريمـــــــــان 
ـــي،  ـــس ـــ� ـــرن ـــف ال
�سعوبة  ــى  عــل
مــــــواجــــــهــــــة 
بــر�ــســلــونــة، يف 
ثـــمـــن نــهــائــي 
اأبــطــال  دوري 

اأوروبا.
ت�سريحات  يف  ليوناردو  ــال  وق
"لقد لعبنا  اليويفا  اأبرزها موقع 
كثرًيا �سد بر�سلونة يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية".
لديه  الــفــريــق  "هذا  واأ�ـــســـاف 
تقليد رائع، لن يكون من ال�سهل 
 ،16 الـ  دور  يف  البار�سا  مع  اللعب 
دائًما  موجودة  ال�سعوبات  لكن 

بدوري اأبطال اأوروبا".

امل�سي  اأجل  "من  ليوناردو  و�سدد 
لديك  ــون  ــك ي ــا  ــدم ــن وع قــدًمــا 
اأهداف طموحة، عليك مواجهة 
لهذا  امل�ستوى.  هــذا  من  اأنــديــة 
اإىل  اأخرى  مرة  �سن�سطر  ال�سبب 
لعب مباراة كربى يف دور الـ 16".
جريمان  �سان  باري�ص  اأن  يذكر 
بلغ نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف 
اخل�سارة  قبل  املن�سرم،  املو�سم 

اأمام بايرن ميونخ.

ال�سعيد  ــق  ــري ــف ال تـــراأ�ـــص   
اأركـــان  رئي�ص  �سنقريحة، 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص 
الطبعة  نهائي  الحــد  اليوم 
ـــر  ـــزائ اجل لـــكـــاأ�ـــص  ال48 
جمع  ــــذي  ال الــعــ�ــســكــريــة 
فــريــقــي قــيــادتــي الــقــوات 
الوطني  ـــدرك  وال الــربيــة 
مبـــركـــز جتــمــع وحتــ�ــســري 
الع�سكرية  الريا�سية  الفرق 
ـــر(،  ـــزائ بـــن عــكــنــون )اجل
وزارة  ا�سدرته  بيان  ح�سب 

الدفاع الوطني.
وقـــــبـــــل انـــــطـــــالق هــــذه 
الفريق  د�ــســن  الــتــظــاهــرة، 
الأوملبي  امل�سبح  �سنقريحة 
املنجز حديثا والذي "يندرج 
الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  اإطـــــار  يف 
ــن قــبــل الــقــيــادة  املــتــبــنــاة م
توفري  على  القائمة  العليا، 
ــات املــاديــة  ــي ــان ــك كــافــة الإم
ممار�سة  لرتقية  والب�سرية 
اجلي�ص  �سفوف  يف  الريا�سة 
والرتقاء  ال�سعبي  الوطني 
ولياقة  البدين  بالتح�سري 

الأفراد اإىل مداها املن�سود."
اجلي�ص  اأركــان  رئي�ص  وتابع 
ذلك  بعد  ال�سعبي  الوطني 

"عر�سا �سامال حول الريا�سة 
رئي�ص  قــدمــه  الع�سكرية 
م�سلحة الريا�سات الع�سكرية 
ـــتـــعـــمـــال  بــــــدائــــــرة ال�ـــس
اجلي�ص  ــان  لأرك والتح�سري 
ـــذا  ــعــبــي وك الـــوطـــنـــي الــ�ــس
الأوملبي  امل�سبح  حول  عر�سا 

اجلديد."
"املن�ساأة  اأن هذه  البيان  وذكر 
العليا  ــادة  ــي ــق ال لــهــا  اأولــــت 
كل  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 

الــرعــايــة الــالزمــة مــن اأجــل 
التجهيزات  بكافة  جتهيزها 
وفق  احلــديــثــة،  الريا�سية 
بها  املعمول  العاملية  املعايري 
يف هذا املجال، من اأجل توفري 
لتح�سري  الالئقة  الظروف 
يف  الع�سكرين  الريا�سين 
وامل�ساهمة  الظروف  اأح�سن 
يف حتقيق نتائج ممتازة على 
ال�سعيدين الوطني والدويل، 
تــلــيــق بــ�ــســمــعــة الــريــا�ــســة 

اجلــيــ�ــص  يف  ــة  ــري ــك ــس ــ� ــع ال
الوطني ال�سعبي."

اجلي�ص  ــان  اأرك رئي�ص  وكــرم 
ــي الــ�ــســعــبــي مـــا بن  ــن ــوط ال
حممد  مـــن  كـــال  ــن  ــوط ــس ــ� ال
معو�ص وعبد احلميد زوبا من 
قدامى فريق جبهة التحرير 
ا�سافة  القدم،  لكرة  الوطني 
مهداوي  الرحمن  عبد  اىل 
مـــــدرب الــفــريــق الــوطــنــي 

الع�سكري لكرة القدم.

ر�سميا  الأحــد  يوم  حت�سلت    
)النادي  الريا�سية  اجلمعية 
ــاق  ــوف ـــاوي( املــ�ــســمــاة ال ـــه ال
على  ال�سطايفي  الريا�سي 
م�سالح  لــدن  مــن  اإعتمادها 
لبلدية  ال�سعبي  املــجــلــ�ــص 

�سطيف.
ت�سليم  مـــرا�ـــســـم  ـــــرت  وج
الإعتماد للجمعية الريا�سية 
"الوفاق الريا�سي ال�سطايفي" 
مبقر بلدية �سطيف بح�سور 
ـــاوي  ـــه ــــنــــادي ال رئــيــ�ــص ال
املنتخب  ليف  كمال  اجلديد، 
ـــارط و  ـــف ــهــر ال خــــالل الــ�ــس
و  ال�سعبي  املجل�ص  ـــارات  اإط
النادي  اإدارة  اأع�ساء  بع�ص 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  و 

البلدي، حممد بورماين .
الهيئة  وعقب مرا�سم جتديد 
حملية  جلمعية  التنفيذية 

رئي�ص  �سرح  )الإعــتــمــاد(، 
الوفاق  الريا�سة  اجلمعية 
هذا  اأن  ال�سطايفي  الريا�سي 
�سبيل  يف  لبنة  يعد  الإعتماد 
اإىل  م�سريا  الفريق،  اإ�ستقرار 
املوؤقت  الت�سيري  مرحلة  اأن 
قد اإنتهت و اأن الوفاق بحاجة 
يف  يــ�ــســاهــمــون  ــــال  رج اإىل 
موا�سلة  يف  الفريق  م�ساعدة 
�سناعة  و  الألـــقـــاب  ح�سد 
جمد كرة القدم اجلزائرية .

اأن  ليف  ـــال  ـــم ك وكـــ�ـــســـف 
�سيعن  �ــســرار  احلكيم  عبد 
جمل�ص  ــص  راأ� على  م�ستقبال 
التجارية  الــ�ــســركــة  اإدارة 
اإعادة  �سياق  اإيغلز" يف  "بالك 
�سطيف  ــاق  وف اإدارة  هيكلة 
التجميد  رفـــع  ـــرار  غ عــلــى 
ــام  الأي يف  حلفاية  فهد  عــن 
لذات  عــام  كمدير  ال�سابقة 

املنا�سبة،  بهذه  .و  ال�سركة 
مب�سروعه  ليف  كمال  ــر  ذك
املتمثل  �سنوات(   4( الأوملبي 
ال�سركة  ــال  ــم ــس راأ� فــتــح  يف 
اإيغلز"  "بالك  الــتــجــاريــة 
لـــالإكـــتـــتـــاب اجلـــمـــاهـــريي 
تعتني  اأكـــادميـــيـــة  فــتــح  و 
باملواهب ال�سابة و اإعادة بعث 
اإندثرت  التي  الإخت�سا�سات 
غرار  على  �سطيف  وفــاق  يف 
و  املالكمة  و  الطائرة  الكرة 

كرة اليد .
ــق اأ�ــســبــال  ــاأل وبــخــ�ــســو�ــص ت
نبيل  ــي  ــس ــ� ــون ــت ال املــــــدرب 
املو�سم  ــة  ــداي ب يف  الــكــوكــي 
 7 احلـــايل و حــ�ــســولــه عــلــى 
نقاط من اأ�سل 9 املمكنة، قال 
الأ�سود  الن�سر  فوز  " اإن  ليف: 
اجلولة  ـــار  اإط يف  ببلعبا�ص 
ابطة  الر  بطولة  من  الثالثة 

ــد  اأك ــد  ق الأوىل  املــحــرتفــة 
اجلولة  يف  الــوفــاق  تعر  اأن 
�سحابة  ــرد  جم ــان  ك الثانية 

عابرة."
من جهته، اأكد رئي�ص املجل�ص 
�سطيف  لــبــلــديــة  ال�سعبي 
دائما  "�سيبقى  املجل�ص  اأن 
مذكرا  الوفاق"،  جانب  اإىل 
كانت  التي  بالوقفة  احل�سور 
البلدي  ال�سعبي  للمجل�ص 
كان  عندما  الفارطة  ال�سنة 
الــفــريــق مــهــددا مــن طــرف 
القدم  لكرة  الــدويل  الحتــاد 
)الفيفا( ب�سبب ديون الالعب 
امللغا�سي اإبراهيم اأمادا، حيث 
كل  الــبــلــدي  املجل�ص  اتــخــذ 
لكي  القانونية  الإجــــراءات 
اأي  الأ�سود  الن�سر  ي�سيب  ل 

مكروه على حد تعبريه.

بتنقل  بلوزداد  �سباب  �سيقوم 
ال�سرق  اإىل  باملخاطر  حمفوف 
جمعية  ملواجهة  اجلــزائــري 
تنهزم  مل  الــتــي  مليلة  عــن 
مولودية  تــاأمــل  بينما  بعد، 
انطالقتها  تــاأكــيــد  ــر  ــزائ اجل
اجليدة بداية املو�سم اجلاري، 
ــي  ــب لأومل ا�ست�سافتها  لـــدى 
املدية حل�ساب ت�سوية رزنامة 
لبطولة  الــثــانــيــة  اجلـــولـــة 
القدم،  لكرة  الأوىل  الرابطة 

االيوم الثالثاء.
ــرع يف  ــس فــالــ�ــســبــاب، الــــذي �
لقبه  عـــن  ـــاع  ـــدف ال حــمــلــة 
يوم  بــفــوزه  بنجاح  الوطني 
وزو  بتيزي  املا�سي  اجلمعة 
 ،)3-0( القبائل  �سبيبة  على 
على  الثانية  للمرة  �سيتنقل 
التوايل خارج قواعده ملقابلة 
)املركز  مليلة  عــن  جمعية 

الرابع - 4 نقاط(.
اأ�سبال  ويخو�ص 

املــــــــــــــدرب 
ن�سي  لفر ا
فـــــرانـــــك 
دومــــــــــــا، 
ـــــن  ـــــذي ال

ــوا 4  ــل ــج ــس �
انــتــ�ــســارات 

)يف  متتالية 
املناف�سات(،  كــل 

ــــد بــنــيــة  ــــوع ـــــذا امل ه
ـــى نــفــ�ــص  ـــل ـــة ع ـــظ ـــاف ـــح امل
ـــرتاب  الق و  الديناميكية 
اأكــــر مـــن رائــــد الــرتتــيــب 

احلايل، وفاق �سطيف.
اأمــــا الـــنـــادي املــلــيــلــي، الــذي 
عبد  تــدريــبــه  على  ي�سرف 
من  العائد  و  يعي�ص  الــقــادر 
بنقطة  العا�سمة  ــر  ــزائ اجل

ن�سر  ــام  اأم التعادل 
داي  حـــ�ـــســـن 
 ، )1 - 1 (

ف�سي�سعى 
جهته  مــن 
وقف  اإىل 
زحــــــــــف 
تــ�ــســكــيــلــة 
 " لعقيبة ا "
ـــايل  ـــت ـــال ب و 
اللتحاق بالوفاق 

يف �سدارة الرتتيب.
اجلزائر،  ملولودية  بالن�سبة 
خارج  نقاط   4 ح�سدت  التي 
�سيدي  يف   2-1( ــا  ــده ــواع ق
ــادي  ن اأمــــام   1-1 و  بلعبا�ص 
مباراتها  ف�ستخو�ص  بارادو(، 
اأمـــام  مــيــدانــهــا  عــلــى  الأوىل 
يف  ميلك  الــذي  املدية  اأوملبي 

ر�سيده نقطة يتيمة.

ت�سكيلة "العميد"، التي يتاألق 
�سامي  ــداف  ــه ال �سفوفها  يف 
ــــداف(،  ــة اأه ــالث ــوي )ث ــري ف
لعبي  عــودة  من  �ست�ستفيد 
و  جابو  املــوؤمــن  عبد  الو�سط 
اللذين  بلخري  ــور  ــن ال عــبــد 

تعافيا من اإ�سابة ع�سلية.
مر�سحة  املولودية  اأن  رغم  و 
الذي  الأوملبي،  اأن  اإل  للفوز، 
اجلمعة  يــوم  مبيدانه  تعر 
وهران  مولودية  اأمــام  املا�سي 
ــداث  اح على  يــعــول   ،)1-1(
جويلية"   5" مبلعب  املفاجاأة 
بنتيجة  ديــاره  اإىل  يعود  كي 

اإيجابية.
هذين  تاأجيل  مت  للتذكري، 
م�ساركة  ب�سبب  الــلــقــاءيــن 
الدور  يف  املولودية  و  ال�سباب 
الأبطال  لرابطة  التمهيدي 

الإفريقية.

نهائي كاأ�ص اجلزائر الع�شكرية :

الفريق �شنقريحة يرتاأ�ص الطبعة الـ 48

الرابطة الأوىل )ت�شوية الرزنامة( :

 بلوزداد يف مهمة �شاقة واملولودية تبحث عن التاأكيد اأمام املدية

وفاق �شطيف : النادي الهاوي يتح�شل على الإعتماد

واأفريقيًا عربيًا  �شعبية  "اخل�شر" الأكرث 

�شدام مرتقب بني بر�شلونة و�شان جريمان يف ثمن نهائي دوري الأبطال

جنم لت�شيو: �شنواجه بايرن دون خوف

ليوناردو: مواجهة بر�شلونة لي�شت �شهلة
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بي�شكتا�ص الرتكي مهتم جمددا 
بخدمات بن طالب

هذا هو راأي ديلور يف جلب
الالعبني املغرتبني

مدير بر�شلونة: "لدينا ما نقوله 
اأمام �شان جريمان"

مدير العالقات املوؤ�ش�شية يف ريال مدريد:

 اإق�شاء اأتالنتا �شيكون بهذه 
الطريقة

بات نادي بي�سيكتا�ص الرتكي 
ــــددا بــخــدمــات  مــهــتــمــا جم

نبيل  اجلــزائــري  الـــدويل 
ميدان  متو�سط  طالب  بن 
الأملــاين،   04 �سالك  نــادي 
التحويالت  فرتة  خالل 
ال�ستوية القادمة، ح�سب 

العديد  عنه  ك�سفته  مــا 
الإعالمية  التقارير  مــن 

الرتكية الأحد.
واأو�سحت ذات امل�سادر اأن مدرب 

ناديه،  اإدارة  طالب  الرتكي  النادي 
اجلزائري  الدويل  مع  املفاو�سات  بعث  ــــبــــيــــل بـــن باإعادة  ن

طالب، نظرا حلاجة الفريق اإىل خدمات لعب مبثل موا�سفاته، يف 
ظل تراجع اأداء الدويل ال�سربي اآدم لياييت�ص

و�سيكة  عودة  عن  ــدت  اأاأك قد  بريطانية  اإعالمية  تقارير  وكانت 
املقبل،  ال�ستوي  املريكاتو  خــالل  “الربميرليغ”  اإىل  طالب،  لن 
حيث يوجد نادي نيوكا�سل �سمن الأندية املهتمة بخدمات الدويل 
�سكل  على  “املاغبيز”  �سفوف  يف  لعب  قد  كــان  ــذي  ال اجلــزائــري 
اإعارة املو�سم املا�سي، اإ�سافة اإىل نادي فولهام الذي اأبدى هو الآخر 

اهتمامه ب�ساحب ال26 ربيعا لتدعيم خط و�سطه.
اأربع  دامــت  “الربميرليغ”  يف  جتربة  خا�ص  اأن  طالب  لن  و�سبق 
�سنوات، عندما تقم�ص األوان توتنهام هوت�سبري من 2013 اإىل 2016، 

قبل التنقل اإىل البطولة الأملانية.
التدريبات اجلماعية لفريق  اإىل  العودة  وكان بن طالب قد رف�ص 
بدين  حم�سر  مع  التدرب  مف�سال  الأملاين،   04 �سالك  لنادي  الرديف 
يف املرحلة اجلارية. يذكر اأن خريج مدر�سة نادي ليل )فرن�سا( مت 
اإنزاله لفريق الرديف بعد اأدائه يف بع�ص املقابالت، خا�سة تلك التي 
28 نوفمرب  1-4 يوم  اأمام مون�سنغالدباخ بنتيجة  انهزم فيها �سالك 
املن�سرم. و�سهد اأداء بن طالب تراجعا لفتا يف املو�سم احلايل، وهو 
و�سارك  واملالحظن.  اجلمهور  وانتقادات  نريان  مرمى  يف  جعله  ما 
“البوند�سليغا”،  الن�سخة احلالية من  7 مباريات خالل  بن طايل يف 
بواقع وقت لعب يف حدود 449 دقيقة، مل ي�سجل اأو ي�سنع فيها اأي 
امللكي”،  “الأزرق  �سفوف  يف  معدودة  طالب  بن  اأيام  وباتت  هدف. 
الذي ينتهي يف  الفريق ل تخطط لتمديد عقده  اإدارة  اأن  باعتبار 

�سهر جوان من العام املقبل، يف ظل امل�ساكل الواقعة بن الطرفن.

تطّرق املهاجم الدويل اجلزائري اأندي ديلور اإىل الالعبن املُغرتبن 
و”اخل�سر”، يف ت�سريحات تلفزيونية فرن�سية م�ساء ال�سبت.

ورّد اأندي ديلور على �سوؤال حول راأيه يف ان�سمام لعبن مثل ح�سام 
امللف  اإن  فقال  اجلزائري،  الوطني  للمنتخب  �سرقي  ورايــان  عوار 
نار  على  قراره  يطبخ  ِبالأمر  املعني  الالعب  ترك  ل  وُيف�سّ ُمعّقد، 

هادئة، قبل اّتخاذ موقف حا�سم.
ونفى مهاجم مونبلييه اأن يكون قرار متثيل األوان اجلزائر بدل من 
فرن�سا اأو منتخب اآخر اأمرا �سّيئا، و�سرب مثال ِباجلناح ريا�ص حمرز، 
“حماربي  الذي �سطع جنمه يف �سماء الكرة العاملية، بعد التحاقه بـ 
ديلور  واأبدى   .2014 الربازيل  مونديال  تنظيم  ع�سية  ال�سحراء” 
ت�سجيعه على التحاق الالعبن املُغرتبن ِب�سفوف املنتخب الوطني 

اجلزائري.
وِب�ساأن اإمكانية اإحراز منتخب اإفريقي ِلكاأ�ص العامل يف اأقرب ن�سخة 
من عمر هذه املناف�سة الكبرية، قال اأندي ديلور اإن الأمر جّد وارد، 
هذا  واإحــراز  املفاجاأة  �سنع  الإفريقية  الوطنية  الفرق  وت�ستطيع 
العامل  كاأ�ص  نيل  اأن  على  “اخل�سر” �سّدد  مهاجم  لكن  الغايل.  اللقب 
املنتخبات  قــّوة  ِب�سبب  الأفــارقــة،  متناول  يف  هّينا  اأمــرا  يكون  لن 
مثال  و�سرب  املناف�سة،  هذه  خِلو�ص  املنتظم  وح�سورها  التقليدية 

ِبكبار اأوروبا الذين �سبق لهم تذّوق حالوة هذه الكاأ�ص.

اإن  لرب�سلونة،  املوؤ�س�سية  العالقات  مدير  ــور،  اآم جويلريمو  قــال 
يواجه  عندما  احلــالــيــة،  عــن  متــاًمــا  خمتلفة  �ستكون  الــظــروف 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  حل�ساب  جريمان  �سان  باري�ص  البلوجرانا 

اأوروبا، يف فرباير/�سباط ومار�ص/اآذار املقبلن.
"�سبورت"  �سحيفة  اأبــرزتــهــا  ت�سريحات  ــالل  خ ـــور،  اآم ــح  ــس واأو�
الالعبن  بع�ص  لديهم  جيًدا،  باري�ص  نعرف  "نحن  الكتالونية: 

ال�ستثنائين".
واأ�ساف: "يف باري�ص يريدون القتال من اأجل دوري اأبطال اأوروبا.. 
يف املو�سم املا�سي اقرتبوا من الفوز باللقب، ويريدون الظهور ب�سكل 

اأف�سل هذه املرة.. لكن �سيكون لدينا ما نقوله يف هذه املواجهة".
مينحوك  اأن  ميكنهم  اجلــولت  هذه  يف  كالعادة،  "�سنقاتل  وتابع: 
الفريق..  التي يعي�سها  اللحظة  اأقل، اعتمادا على  اأو  اأكر  تر�سيحا 
لكن الظروف �ستكون خمتلفة متاًما يف فرباير ومار�ص عن احلالية، 

�سرنى كيف �سن�سل لذلك التوقيت".
وعقلية  بدنية  حالة  يف  جيد،  ب�سكل  ن�سل  اأن  املهم  "من  واأردف: 
مثالية.. على �سبيل املثال يبدو اأن نيمار ي�سعر بعدم الراحة، لكن 
من املحتمل اأن يكون يف ظروف لئقة يف وقت املباراة.. ونحن ناأمل 

ا ا�ستعادة بع�ص امل�سابن". اأي�سً

مدريد،  ريال  يف  املوؤ�س�سية  العالقات  مدير  بوتراجينيو،  اإمييليو  �سدد 
على اأن مواجهة اأتالنتا الإيطايل، �ستكون �سعبة، موؤكًدا اأن امللكي قادر 

على بلوغ ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
فريق  "اأتالنتا  يويفا  موقع  اأبرزها  ت�سريحات  يف  بوتراجينيو  وقال 
يتمتع بعقلية دفاعية وهجومية كبرية، يبحثون دائًما عن الت�سجيل 

باأر�ص املناف�ص، �سيتعن علينا احلفاظ على ح�سورنا وتركيزنا".
ما  نعلم  كبري،  حما�ص  "لدينا  امل�سابقة واأ�ــســاف  هــذه  تعنيه 

ما  ــل  ك �سنفعل  للملكي،  ــا لــنــكــون بالن�سبة  ــن ــع ــس ــو� ب
النهائي.  ــع  رب قرعة  يف  ــا حا�سرين  ــن ــات ــاري ــب م
ــدة، الأربــعــاء  ــي ع�سنا الأخــــرية كــانــت ج املا�سي 

والــــهــــدف حالة توتر لكننا ظهرنا ب�سكل طيب، 
هو التاأهل".

ال�سيء  اأن  "اأعتقد  وتابع 
اأن  هـــو  ــة  ــي ــم اأه ـــــر  الأك

ما  على  مدريد  ريــال  يكون 
هناك  �ستكون  وبذلك  يرام، 

�سمانات للفوز".
ونوه "الأمر الأ�سا�سي هو اأنه 

قوًيا  مدريد  ريال  كان  اإذا 
الالعبن  جميع  وجود  مع 
ـــن، فـــهـــذا  ـــدي ـــع ـــت ـــس ـــ� امل
على  للرتكيز  �سيخدمنا 
و�سخ�سيتنا  خ�سائ�سنا 
الفريق  يظهرها  الــتــي 
املباريات.  هذه  يف  دائًما 

اأتالنتا  اإق�ساء  �سياأتي  ثم 
على هذا النحو". 

الفريق  "�سخ�سية  ــح  ــس واأو�
مباراتن  خ�سارة  بعد  ظهرت 

متتاليتن، دائًما هناك حديث 
عن �سبب ح�سول ريال مدريد 
ــرية، ولــهــذا  ــث عــلــى األـــقـــاب ك
اأكر  املوقف  كان  كلما  ال�سبب 
يف  اأف�سل  ــرد  ال ــان  ك �سعوبة، 

امللعب".

حمليات
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم: عي�شى قراقع 
----------------------------

كتابه  يف  ع��رام  ب��و  اأ خليل  الأ�صري  الكاتب 
موؤبداته  خلف  من  يتحرر  واخلطيئة  القدي�س 
�صليبه  يحمل  املعبد،  من  يخرج  القا�صيات، 
واحدا  يحا�صبنا  الأ�صنام،  ويهدم  وفاأ�صه 
واجلحيم،  اجلنة  بني  املتبقية  امل�صافة  يف  واحداً 
الواقع  ميت�صهم  ال�صحايا،  ت�صارع  فال�صحايا 
وحيارى،  خمتلفني  اىل  ويحولهم  القمعي 
عن  يتحدث  اجل���ريء  النقدي  كتابه  ويف 
ويك�صف  لل�صجن  واأو���ص��ع  اأعمق  مفهوم 
املو�صدة  والب��واب  والأ�صالك  اجل��دران  اأن 
وال��ق��م��ع وال��ط��م�����س وال��ع��زل والإره����اب 
اإرادة  اأم��ام  العائق  هي  لي�صت  ال�صهيوين 
ا�صمنت  يف  الإحتالل  زرعه  ما  واإمنا  احلرية، 
اأق�صى  هو  ما  اليومي  ونظامه  وهوائه  ال�صجن 
يطوق  مرجمًا  نظامًا  واأ���ص��د:  ال�صجن  من 
اأ�صري  كل  من  ويجعل  العقل  ويحا�رش  الروح 
كتابه  يف  خليل  يتحدث  اآلة.  اأو  �صيئ  جمرد 
كل  ال�صجن  ف�صاء  يف  ال�صجان  اأطلق  كيف 
�صتى  باأ�صاليب  والناعمة  املرئية  غري  قواه 
امل�صلحية  والنوازع  وال�صلليه  الف�صاد  كن�رش 
يف  اآخ��ر  �صجنًا  بذلك  وبنى   ، وال�صتزلم 
مفاهيم  عليها  ت�صيطر  مملكة  ال�صجن،  داخل 
والرنج�صية،  واملنفعية  وال�صخ�صانية  الفردية 
على  اأك��ر  ي�صيق  ال�صيق  ال�صجن  �صار 
حبل  ال�صيق  ال�صجن  و���ص��ار  �صاكنيه، 
الذات  تعدم  وقيمها  الثورة  ملفاهيم  مق�صلة 
التي  املعاين  تلك  وكل  للمعتقلني  الداخلية 
الأ�صري  الهوية.  وابجدية  الت�صحية  ت�صطرها 
ال�صهيوين  الإحتالل  �صحية  عرام  اأبو  خليل 
يد  على  اأخرى  �صحية  اىل  يتحول  اأن  يرف�س 
ال�صياطني  وهوؤلء  الآثمني  اخلطايا  اأ�صحاب 
الأ�صري  ورمزية  احلرية  مفهوم  دن�صوا  الذين 
ال�صجون،  ا�صتخبارات  �صباط  مع  بتعاونهم 
كابوا  رج���ال  اىل  حت��ول��وا  ث��م��ني  الآ ه���وؤلء 
ال��ذي  الوطني  التحرر  م�����رشوع  لتدني�س 
اأدوارهم  خالل  من  واملعتقلون  الأ�رشى  ميثله 
الكاتب  ال�صجان.  عن  نيابة  بها  يقومون  التي 
ال�رشائيلية  ال�صيا�صة  على  ال�صوء  ي�صلط 

�صجني  اىل  الفل�صطيني  ال�صعب  حولت  التي 
�صيقة  وجتمعات  وم��ع��ازل  كانتونات  يف 
فرق  ونظام  العن�رشي  الف�صل  نظام  واأ�ص�صت 
انتقل  والعمودي  الأفقي  الف�صل  هذا  ت�صد، 
والنق�صام  التجزئة  حيث  ال�صجون  داخل  اىل 
حتوير  نظام  يرافقه  والفو�صى،  والت�صظي 
وانهيارنظمهم  واأولوياتهم  الأ�رشى  مفاهيم 
جمتمع  من  العتقال  جمتمع  ونقل  الداخلية، 
واقع  اىل  متما�صكة  ثورية  و�صلطة  مقاوم 
ي�����ص��وده ال��رته��ل وغ��ي��اب ال��وح��دة واحل��ي��اة 
حتويل  اجل��م��اع��ي،  والت�صامن  امل�صرتكة 
وامراطوريات  ممالك  اىل  ال�صجون  �صاحات 
وخ�صخ�صة  وجت���ارة  واأ���ص��واق  وخم���رتات 
العتقاليه  ال��ت��ق��ال��ي��د  وت��دم��ري  ال��ن�����ص��ال 
ال���رشى  وع��ي  ت�صكيل  واع���ادة  ونظمها 
ال�صيطرة  نظام  يخدم  مبا  واجتماعيًا  ثقافيًا 
التي  املتغريات  يوثق  الكاتب  ال�صجون.  يف 
 2004 عام  بعد  ال�صرية  احلركة  على  جرت 
موقع  من  مدرو�س  ب�صكل  يبحث  اأن  ويحاول 
الذي  ال��رتدي  ه��ذا  اأ�صباب  عن  امل�صوؤولية 
لقد�صيتها  وفقدانها  الأ�رشى  حياة  على  جرى 
احلركة  دور  ل�صتعادة  حماولة  و�صحرها،وهو 
الوطني  امل�رشوع  من  كجزء  ال�صرية  الوطنية 
كل  وحماربة  الحتالل  ملقاومة  والتحرري 
قادت  والتي  ال�صجون  داخل  الف�صاد  اأدوات 
�رشيكة  واأ�صبحت  واخلطايا  اخلطيئة  اىل 
الأ�رشى  بتحويل  اجلديدة  بتقنياته  لل�صجان 
اأق��وى  ب�صال�صل  مقيدين  ارق��ام  جم��رد  اىل 
واملال  امل�صلحة  وهي  احلديد  �صال�صل  من 
اىل  الأ���رشى  وحتويل  املطامح  وا�صمحالل 
عليه  يح�صلوا  مبا  مكتفني  م�صتهلكني  جمرد 
اأموال،  من  ح�صاباتهم  من  ومايودع  طعام  من 
على  الكاتب  هذا  ن�صو�س  يف  مترداً  يعلن  انه 
الطابور  وعلى  وامل�صاومة  التدجني  �صيا�صة 
هو  الكتاب  ه��ذا  ال�صجون.  داخ��ل  اخلام�س 
اأجل حماية  �رشخة وعي يف عدة اجتاهات من 
من  الفل�صطيني  لالأ�صري  الن�صالية  ال��روح 
كل  اىل  موجه  نقد  وهو  افنائها،  حم��اولت 
مل  الذين  وامل�صوؤولني  والقيادات  الف�صائل 
و�صع  يف  وم�صوؤوليتهم  بدورهم  يقوموا 

اأ�صابت  التي  الت�صيب  اأ�صكال  لكل  ال�صوابط 
وال�صماح  املقد�س  الأ���ص��رية  احلركة  ج�صم 
ويتحكموا  ي�صودوا  اأن  اخلطايا  لأ�صحاب 
برغم  الكتاب  ال�صجون.  يف  املعتقلني  مب�صري 
يحمل  انه  اإل  ووجع  اأمل  من  م�صمونه  يف  ما 
الغالبية  بامل�صتقبل،  ًل  وتفاوؤ ثورية  ر�صالة 
تهدد  التي  املخاطر  اأدرك��ت  املعتقلني  من 
والكرامة  احلرية  ا�رشاب  اأعلنوا  لهذا  حياتهم 
م��روان  الأ���ص��ري  بقيادة    2017 ني�صان  يف 
واملكانة  الهيبة  اإع���ادة  بهدف  ال��رغ��وث��ي 
يف  الطليعي  ودوره���ا  الأ���ص��رية  للحركة 
داخل  الكابو  نظام  وا�صقاط  الإحتالل  مقاومة 
ي�صتكمل  واخلطيئة  القدي�س  كتاب  ال�صجون. 
اجنيل  اىل  ويتحول  والكرامة  احلرية  معركة 
قا�صيًا  ثمنًا  الأ�رشى  دفع  التي  امللحمة  لتلك 
يقرع  الكتاب  وخ��ارج��ي��ًا،  داخ��ل��ي��ًا  خاللها 
ويخلع  ال�صمت  ويك�رش  اأخرى  مرة  اجلر�س 
ان�صانية وحماكمة  هزة  هو  الكتاب  هذا  الوتد. 
الكتاب  هذا  خليل  يكتب  ان  فمجرد  للجميع، 
ثورة  يعلن  فهو  الو�صوح  وبهذا  اجلراأة  وبهذه 
وعلى  والفا�صدة  البائ�صة  الهياكل  كل  على 
املعبد  من  يخرج  اجل��دي��د،  ال�صيطرة  نظام 
ويخرج  املعبد  ب��واب  اأ يفتح  ال�صعلة،  يحمل 
ثورة  الكتاب  هذا  واحل�رش،  الظالم  من  النور 
اىل غ�صب  واأقرب  ال�صجن  من  اأبعد  ثورة  يف 
كتابه  يف  عرام  اأبو  خليل  الأ�صري  ال�صعب. 
وثوريًا  واجتماعيًا  �صيا�صيًا  م�رشوعًا  يطرح 
كل  وترميم  الهاوية  من  للخروج  نه�صويًا 
اأ�صابت  التي  وال��رتاج��ع��ات  النك�صارات 
الأ���ص��رية،  واحل��رك��ة  الفل�صطينية  الق�صية 
�صد  الأط��ه��ار  القدي�صون  يقوده  م�رشوع 
اأ�صكال  يف  يتقنعون  والذين  الكر  ال�صياطني 
عرام  اأبو  خليل  الكاتب  عديدة.  وم�صميات 
يخرج من املعبد يروي ف�صول اخلطيئة، يتمرد 
الطهر  عبارات  يعري  املرتب�س،  خوفه  على 
�صبارتاكو�س  انه  البع�س،  بها  يت�صدق  التي 
واملعذبني  املقهورين  ثورة  يقود  الفل�صطيني 
املمالك  اأ�صحاب  �صد  حريتهم  على  للح�صول 
ادارة  ا�ص�صتها  التي  وامل�صالح  والقطاعيات 

الحتالل. �صجون 

الفل�شطيني �شبارتاكو�ص 

ان  الفل�صطيني  الأ�صري  نادي  اأف��اد  
البطل  الأ���ص��ري  الفتحاوي  القائد 
 ( الدين  نا�رش  فهمي  عمر  حممد 
18 عاما  املعتقل منذ   ) عمر خرواط 
الن  يواجه  الح��ت��الل  �صجون  يف 
اىل  باإعادته  جديدا  اإ�رشائيليا  قرارا 
عزل  يف  النفرادي  العزل  زنازين 
عن  �صادر  قرار  على  بناء  ه�صارون 
اردن  جلعاد  الداخلي  الم��ن  وزي��ر 
يق�صي بو�صعه يف العزل النفرادي 
يف �صجن ه�صارون ... ومن املقرر ان 
يبداأ غدا الحد �صبعة اأ�رشى خطوات 
الحتالل  �صجون  يف  احتجاجية 
خ��رواط  عمر  الأ�صري  مع  ت�صامنا 
اإعادة  ال�صجون  اإدارة  لقرار  ورف�صا 
عزله مرة اأخرى والأ�رشى هم ) يا�رش 
وطالب  ال�رشباتي  ويا�رش  تركي  اأبو 
ال�رشباتي  وامين  اجلمل  وحامت  عمرو 
عرام  اأب��و  وخليل  حريبات  ورات��ب 
و�صين�صم  اليهم خالل الأيام القادمة 
الع�رشات من ال�رشى رف�صا للقرار 
القائد خرواط  ان  النجار  ... واأو�صح 
قادة  من  يعتر  فهمي  اأب��و  املكنى 
الحتالل  �صجون  يف  فتح  حركة 
كادر  بني  كبري  احرتام  على  ويحوز 

ملواقفة  نتيجة  ال���ص��رية  احل��رك��ة 
 ... ال�صجون  اإدارة  �صد  الن�صالية 
مواليد  الأ�صري خرواط من  ان  يذكر 
3/11/1971م  بتاريخ  اخلليل  مدينة 
وخ��الل  منا�صلة  عائلة  م��ن  وه��و 
قادتها  من  كان  الأوىل  النتفا�صة 
عديدة  م��رات  لالعتقال  وتعر�س 
قيادية  م��واق��ع  ع��دة  وت��ب��وؤ  اآن���ذاك 
الإقليم  ع�صويه  م��ن  احل��رك��ة  يف 
ذياب  املرحوم  املنا�صل  قيادة  حتت 
حركة  �رش  امني  خالد  اأبو  ال�رشباتي 
ان  وما   ... اآن��ذاك  اخلليل  اإقليم  فتح 
عمر  كان  الأق�صى  انتفا�صة  بداأت 
خرواط من اأوائل من التحقوا بقيادة 
ال�صهيد  مع  الأق�صى  �صهداء  كتائب 
ال�صهداء  من  والعديد  زلوم  مروان 
وتعر�س ملطاردة طويله وحماولت 
بعدة  خاللها  اأ�صيب  فا�صلة  اغتيال 
عاد  ت�صافى  ان  وم��ا  ر�صا�صات 
ت�صلم  الن�صايل حيث  ملوا�صلة عمله 
بعد  الأق�صى  �صهداء  كتائب  قيادة 
بتاريخ  زلوم  مروان  ال�صهيد  اغتيال 
بعد  اعتقاله  مت  ان  ال  22/4/2002م 
ا�صتباك طويل مع الحتالل واطلقت 
على  ا�صت�صهد  �صواريخ  عدة  عليه 

كتائب  ك���وادر  م��ن  خم�صة  اإث��ره��ا 
يا�رش  اأجم��د  وهم  الأق�صى  �صهداء 
ب�صظايا يف  اأ�صيب  عامًا،   25 كاتبة، 
خمتلف اأجزاء اجل�صم ومنذر عز الدين 
ب�صظايا يف  اأ�صيب  عامًا،   22 كاتبة، 
خمتلف اأجزاء اجل�صم واأكرم جنم الدين 
ب�صظايا  اأ�صيب  عامًا.   22 احلموري، 
يف خمتلف اأجزاء اجل�صم ورجائي اأبو 
ب�صظايا  اأ�صيب  عامًا،   30 �صامي، 
واأ���رشف  اجل�صم  اأج��زاء  خمتلف  يف 
واأ�صيب  عامًا،   24 �صاهني،  يا�رش 
خمتلف  يف  ثقيلة  نارية  اأعرية  بعدة 
بعدة  خرواط  واأ�صيب  اجل�صم  اأجزاء 
ر�صا�صات مع رفيق دربه القائد حامت 
اأبو تركي حيث نقل  اجلمل ومو�صى 
احدى  يف  للعالج  هوليكبرت  بطيارة 
وترددت  الإ�رشائيلية  امل�صت�صفيات 
ان  قبل  با�صت�صهادة  اآنذاك  ا�صاعات 
نادي  حمامي  من  اليقني  اخلر  يتبني 
العالج  ويتلقى  جريح  باأنه  الأ�صري 
اخلليل  اجتياح  قبيل  ذل��ك  وك��ان 
29/4/2002م،وحكمت  بتاريخ 
عليه املحكمة الع�صكرية يف "عوفر" 
خرواط  لعمر  املوؤبد  بال�صجن  حينها 
عاما   18 الن  حتى  ام�صى  حيث 

الحتالل  �صجون  يف  متوا�صله 
ال�رش  قالع  داخل  ن�صاله  موا�صال 
حقوق  ع��ن  مدافعا  وطنيا  ق��ائ��دا 
ال�رشى ال ان مت عزله بقرار اجرامي 
.. ان نادي الأ�صري الفل�صطيني يحمل 
حكومة الحتالل امل�صوؤولية الكاملة 
عن حياه الأ�صري خرواط الذي يعاين 
من عدة اإ�صابات وان بقاءه يف العزل 
للخطر  حياته  يعر�س  الن��ف��رادي 

ال�صديد... 

الأ�شري القائد عمر خرواط يواجه قرار العزل النفرادي مرة اأخرى
اأخبار فل�شطني

الأ�شريماهر يون�ص 
يعاين  الذي  الأ�صري 
ب�صيط  مر�س  من 
خطر  يف  حياته  وعادي 
�صجون  ق�صبان  خلف 
يوفر  ل  الذي  الحتالل 
له ادنى رعاية اأو العالج 
اذا  فكيف   .. املطلوب 
فريو�س  نتحدث عن  كنا 
كان  ..لو  خطري  ومر�س 
وحقوق  عدالة  هناك 
اأ�صري  بقي  ما   .. ان�صان 

خلف الق�صبان ".. قالت الوالدة الثمانينية وداد �صليمان �صعيد 
يون�س ، معرة عن قلقها وخوفها على حياة الأ�رشى وبينهم 
جنلها ثاين اأقدم اأ�صري يف العامل  ماهر عبد اللطيف عبد القادر 
يون�س ، يف ظل انت�صار فريو�س " كورونا "، واقدام الحتالل 
ال�رشى  اأق�صام  من  النظافة  وادوات  املعقمات  �صحب  على 
اذا   " "، وا�صافت  الوقاية واحلماية  بو�صائل  تزويدهم  ورف�س 
كنا يف منازلنا وحياتنا اليومية ، ورغم الر�صادات والن�صائح 
والوقاية والحتياطات باملعقمات وكل �صيء ، ما زلنا جنهل 
الكثري عن حقيقة املر�س ونعي�س اخلوف  والقلق ، فكيف حالنا 
وابنائنا الأ�رشى حمرومني من كل �صيء واخلطر يتهدد حياتهم 
، تعي�س م�صاعر  اأ�صري  " كل عائلة ووالدة وزوجة  "، وتكمل 
ال�صابة يف  ن�صبة  ارتفاع  ب�صبب  اأ�رشانا  على  والقلق  اخلوف 
�صفوف ال�رشائيليني الذين يحتكون بهم كل يوم دون وقاية 
، فاأين املتباكني على حقوق الن�صان وملاذا ل يتحركون لنقاذ 

حياتهم واعادتهم ل�رشهم قبل فوات الوان.
ال�صر والمل ..

 ، اأم نادر  الوالدة  ، تق�صي  الداخل   يف منزلها ببلدة عارة يف 
اأوقاتها يف متابعة الخبار خا�صة املتعلقة بالأ�رشى وفريو�س 
كل  ليحمي  العاملني  لرب  وال�صالة  "،والت�رشع  "كورونا 
ماهر  اعتقال  منذ   " وتقول   ، وحريتهم  وال�صريات   ال�رشى 
على  ووقفت  اإل  �صجن  يبقى  مل   ،   18/1/1983 بتاريخ  
من  ملنعهم  والقهر  والمل  الوجع  ، حتملت كل �صنوف  اأبوابه 
حتى  لح�صاين  عودته  يوم  كل  وانتظرت   ، وح�صاره  عزله 
 ،" اأن يتحقق حلم حياتنا ورغم ذلك �صرت  رحل والده قبل 
" املنا دومًا برب العاملني بعودة ابني ليغمر حياتي  وت�صيف 
امرا�س  نالت المرا�س مني وا�صبحت ب�صبب  بالفرح بعدما 
منذ  زيارته  عن  عاجزة  واجللطة  وال�صغط  واملفا�صل  القلب 
لي�س  فحياتي   ، باكمله  قرن  ي�صاوي  منهما  يوم  ، كل  عامني 
" حويل دوما ابني نادر وبناتي  "، وتكمل  معنى دون روؤيته 
اخلم�صة و30 حفيداً جميعهم ولدوا بعد اعتقال ماهر الذي مل 
يعرفهم ال من خالل ال�صور ، لكن مل افرح يومًا بحفل زفاف 
اأ�صرية  ، فالفرحة �رشقها الحتالل وما زالت  اأو اجناب مولود 

معه حتى تتحطم الق�صبان وجنتمع دون �صجن و�صجان.
�صور اخرى

رغم رباطة جاأ�س الوالدة اأم نادر ، وما تتمتع به من معنويات 
الغياب  رحلة  يف  ابنها  وثبات  ب�صمود  واعتزازها   ، عالية 
الق�رشي امل�صتمرة منذ 37 عامًا ، ت�صيطر عليها حاليًا م�صاعر 
اخلوف والقلق كباقي اأهايل الأ�رشى ب�صبب املخاوف من انت�صار 
فريو�س كورونا يف ال�صجون ، وتقول " تهياأت مرات عديدة 
ل�صتقباله وحريته ، لكن الحتالل بدد فرحتنا ب�صطب ا�صمه 
ال�صنوات  طوال  الفراج  وعمليات  التبادل  �صفقات  كل  من 
املا�صية ، ورغم العقاب والعذاب �صرنا و�صمد ماهر وبقي 
نا�صل  التي  وقيمه  ومبادئه  وعزميته  معنوياته  على  حمافظًا 
اوقف  عندما  كثرياً  حزنت   " وت�صيف   ،" اجلها  من  و�صحى 
وبينم  القدامى  ال�رشى  من  دفعة  اخر  عن  الفراج  نتيناهو 
كاهايل  نعي�صه  كالذي  ورعب  بقلق  ا�صعر  مل  لكن   ، ماهر 
اأ�رشى اليوم ، فالو�صع الراهن لنت�صار الفريو�س مقلق لنا يف 
" لال�صف ل  "، وتكمل  اخلارج فكيف مبن هم خلف الق�صبان 
بالأ�صري  املو�صوع  يتعلق  عندما  ان�صان  وحقوق  عدالة  يوجد 
على  العامل  لفر�س   ، عدالة  هناك  كان  ولو   ، الفل�صطيني 
مقدمتهم  ويف  فوراً  ال�رشى  كل  �رشاح  اطالق  ا�رشائيل 
املر�صى والطفال وال�صريات وكبار ال�صن "، وتتابع " ما هو 
اخلطر الذي ي�صكله هوؤلء ال�رشى الذين ل تتوفر لهم الرعاية 
املنا�صبة واملناعة الكاملة حتى ل يخلى �صبيلهم خا�صة يف ظل 
الذي  " ماهر  ؟"، وت�صتدرك  هذه الو�صاع اخلطرية وال�صعبة 
جتاوز العقد ال�صاد�س من عمره و مل يبقى من حكمه �صوى 3 
�صنوات  وغريه من ال�رشى كبار ال�صن ، ماذا ت�صتفيد ا�رشائيل 
من ا�صتمرار اعتقالهم ؟، وماذا وفرت لهم من و�صائل حماية 
وقاية ؟، والخطر ماذا �صيفعل الحتالل اذا انت�رش الفريو�س ل 

�صمح الله يف ال�صجون ؟.
احلامي رب العاملني ..
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بعد حوادث اإطالق النار..

هل بداأ ترامب 'معركته' بقيادة اجلرنال 
مايكل فلني'؟

قراءة / حممد علي
---------------- 

التي  ال�رشارة  كانت  ترامب  تغريدة 
�صغب  واعمال  ا�صطرابات  ا�صعلت 
عن�رشية  ميينية  جماعات  اث��ارت��ه��ا 
ال��ولي��ات  م��ن  العديد  يف  متطرفة 
وا�صنطن،  العا�صمة  ويف  المريكية 
تزوير  ب�صاأن  ترامب  ملزاعم  يدة  موؤ
���رشق  ب���اي���دن  وان  الن��ت��خ��اب��ات 
قامت  حيث  ترامب.  من  النتخابات 
املرتبطة  ال�رشقة"  "اأوقفوا  جماعة 
لرتامب  امل���وايل  امل��ت��ط��رف  باليمني 
كن�صية،  وج��م��اع��ات  �صتون  روج��ر 
جماعة  حمتجي  م��ن  وجم��م��وع��ات 
امل�صلحة،  العن�رشية  بويز"  "براود 
جماعة  م��ع  وال���ص��ت��ب��اك  بالتظاهر 

املتطرف. لليمني  املناه�صة  نتيفا"  "اأ
وا�صنطن  ولي��ة  �رشطة  يف  م�صادر 
لإطالق  تعر�س  �صخ�صا  اأن  اك��دت 
اأوملبيا  مبدينة  �صدامات  خ��الل  ن��ار 
ي��دي��ن  امل��وؤ ب��ني   ، ال��ولي��ة  عا�صمة 
ذكرت  فيما  ل��ه.  واملناوئني  لرتامب 
عدة  اإن  بو�صت"  "وا�صنطن  �صحيفة 
ث��ن��اء  اأ للطعن  تعر�صوا  اأ�صخا�س 
العا�صمة  يف  منف�صلة  �صدامات 
وا���ص��ن��ط��ن، خ���الل جت��م��ع ب��دع��وة 
اليمينية  بويز"  "براود  حركة  م��ن 

النتخابات،  نتائج  على  لالحتجاج 
العليا. املحكمة  وحكم 

بداأت  التي  "املعركة  عن  ترامب  كالم 
امامه  م��ن  امل���رور  ميكن  ل  للتو"، 
قاله  كالما  اعتباره  او  الكرام،  مرور 
فالرجل  احباط،  او  غ�صب  حالة  يف 
على  العزم  عاقد  ان��ه  الوا�صح  من 
بال�صهولة  البي�س  البيت  ترك  عدم 
من  لي�س  البع�س،  يتوقعها  التي 
املتزنة  غري  �صخ�صيته  ابعاد  منطلق 
تدل  قوية  قرائن  بوجود  بل  والرعناء، 
غري  وب�صكل  ي�رش  فمازال  ذلك،  على 
مزورة  النتخابات  ان  على  ماألوف 
من دون تقدمي اي دليل، رغم خ�صارته 
امام  رفعها  التي  ال�صكاوى  ع�رشات 
التي  العليا،  املحكمة  ومنها  املحاكم 

�صخ�صيا.  هو  ق�صاتها  من  ثالثة  عني 
يتخذها  التي  القرارات  اىل  بال�صافة 
ل  بينما  وزراء،  وت��ع��ي��ني  ق��ال��ة  ب��اإ
موعد  عن  قليلة  ا�صابيع  ال  تف�صله 
فبعد  البي�س،  البيت  عن  رحيله   20
ا�صر،  م��ارك  الدفاع  وزي��ر  ق��ال  اأ ان 
اأ�صر�س  موقع  ذكر  كما  الن،  يدر�س 
وزير  ا�صتبدال  خيارات  المريكي، 
دارة  اإ ومفو�س  ب��ار،  ول��ي��ام  ال��ع��دل 
ومديرة  هان،  �صتيفن  والدواء  الغذاء 
جينا  املركزية  ال�صتخبارات  وكالة 

. �صبل ها
م��ن ب��ني ك��ل ال��ق��رائ��ن ال��ت��ي ت��وؤك��د 
فاز  نه  وكاأ يت�رشف  ترامب  ان  على 
يحارب  ان  لبد  وان��ه  ثانية،  بولية 
الدفاع  اجل  من  الخري  النف�س  حتى 

النتائج،  ك��ان��ت  مهما  "فوزه"  ع��ن 
به  ادىل  ال��ذي  اخلطري  الت�رشيح  هو 
لالمن  ال�صابق  ت��رام��ب  م�صت�صار 
اأول  يف  فلني،  مايكل  اجلرنال  القومي 
ترامب  اإ�صدار  منذ  له  علني  ظهور 
املحكمة  قرار  على  تعليقا  عنه،  عفوا 
ترامب  لن�صار  وت�صجيعا  العليا، 
يف  قال  حيث  ال�صوارع،  اىل  بالنزول 
الذين  ترامب  منا�رشي  م��ام  اأ كلمة 
املحاكم  "اإن  وا�صنطن:  يف  تظاهروا 
يكون  م��ن  ت��ق��رر  م��ن  ه��ي  لي�صت 
بل  املتحدة،  للوليات  املقبل  الرئي�س 

. ! ل�صعب"! ا
برف�صه  فلني،  اجلرنال  ان  الوا�صح  من 
القانون،  حكم  عند  النزول  العلني 
المريكية  املحاكم  قرارات  ورف�صه 
ينوي  ل  العليا،  املحكمة  وخا�صة 
واع��الن  القانون  على  التمرد  فقط 
املجاميع  قيادة  ب�صدد  بل  الع�صيان، 
املتطرفة  وال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ال��ع��ن�����رشي��ة 
على  تتجراأ  ب��دات  التي  وامل�صلحة، 
كلمة  بعد  ل�صيما  ال�صالح،  ا�صتخدام 
امل�صلحني،  ترامب  ان�صار  امام  فلني 
المريكيني  ع�رشات  تعر�س  حيث 
المر   ، ن��ار  واط��الق  طعن  حل��وادث 
"معركته  بداأ  ترامب  ان  يوؤكد  الذي 

فلني. اجلرنال  �صيقودها  والتي  للتو" 

لي�ص يف وارد العرتاف بهزميته يف النتخابات  املنتهية وليته دونالد ترامب  الرئي�ص المريكي  يري حمللون ان 
املجهول، بعد  بالمور يف امريكا اىل  ال�شلطة، والدفع  التنازل عن  بايدن، وبالتايل عدم  املنتخب جو  الرئي�ص  امام 

لدعوى  الراف�ص  العليا  املحكمة  قرار  على  تعليقا  تويرت،  يف  ح�شابه  على  ن�شرها  التي  والغا�شبة  املتالحقة  التغريدات 
العليا". للتو، بعد ان خذلته املحكمة  "اإن املعركة بداأت  ا تغريدته التي قال فيها  4 وليات، ومنه  النتائج يف  اإبطال 

ن�صاء  اإ اإج���راءات  البحرين  ب��داأت 
العيون  مدينة  يف  لها  قن�صلية 
امللك  ب��اإ���ص��دار  وذل���ك  ب��امل��غ��رب، 
اآل  عي�صى  ب��ن  "حمد  البحريني 
يق�صي  ملكيًا  مر�صومًا  خليفة"، 
يف  للبحرين  عامة  قن�صلية  ن�صاء  باإ

العيون. مدينة 
البحرينية  ن��ب��اء  الأ وكالة  وقالت 
وزير  ه  وجَّ البحرين  ملك  اإن  "بنا"، 
"الإجراءات  باتخاذ  بالده  خارجية 
ه��ذا  لتنفيذ  ال��الزم��ة  وال��ت��داب��ري 
بعد  وذل���ك  وتفعيله"،  امل��ر���ص��وم 
تطبيع  ال��رب��اط  اإع��الن  من  يومني 
اأ�صوة  "اإ�رشائيل"  م��ع  العالقات 

. مة ملنا با
 26 يف  تقدمت  البحرين  وك��ان��ت 
اململكة  اإىل  بطلب  املا�صي،  نوفمر 
يف  لها  قن�صلية  لفتتاح  املغربية 

يف  امل���دن  ك��رى  ال��ع��ي��ون،  مدينة 
بني  عليه  املتنازع  ال�صحراء  قليم  اإ
"البولي�صاريو".  وجبهة  امل��غ��رب 
اإن  املغربي،  امللكي  الديوان  وقال 
ات�صاًل  تلقى  ال�صاد�س  حممد  امللك 
بن  حمد  البحريني،  امللك  من  هاتفيًا 
امللك  اأن  وذك��ر  خليفة.  اآل  عي�صى 
مبلك  ات�صاله  خالل  اأعلن  البحريني 
قن�صلية  لفتح  املنامة  ه  توجُّ املغرب، 
املغربية.  العيون  مبدينة  لها  عامة 
ن��ه  اأ اأك���دا  امل��ل��َك��ني  اأن  واأو����ص���ح 
تلك  افتتاح  توقيت  تن�صيق  �صيتم 
خارجية  وزارت���ي  ب��ني  القن�صلية 
كانت  م��ارات  الإ اأن  ُيذكر  البلدين. 
قن�صلية  تفتتح  عربية  دول��ة  اأول 
مطلع  يف  العيون،  مبدينة  لها  عامة 

. فمر نو
ق.د

بوليفيا،  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
العالقات  احياء  عن  الح��د  م�صاء 
وك��وب��ا  واملك�صيك  ف��ن��زوي��ال  م��ع 
واي��ران،  ونيكاراغوا  والرجنتني 
البوليفية  ال�صفارة  افتتاح  ان  موؤكدا 
مقارعة  يف  هامة  خطوة  طهران  يف 
"برن�صا  نباء  اأ وكالة  فادت  واأ اأمريكا. 
ماياتا  روغيلو  باأن  الكوبية،  لتينا" 
ب�صدد  البوليفية  اخلارجية  وزي��ر 
وكوبا  املك�صيك  مع  العالقات  اإحياء 
واي��ران،  ونيكاراغوا  والرجنتني 
يف  الرود  اأ�صابها  نها  اأ قال  والتي 
ال�صابق  البوليفي  الرئي�س  عهد 
بوليفيا  ان  ماياتا،  وقال  نز.  اآ جينني 

حت�صني  ب�صدد  ت��ك��ون  اأن  ينبغي 
يف  الخ��رى  ال��دول  م��ع  عالقاتهاه 
هذا  ويف  الدول،  �صيادة  احرتام  اإطار 
حت�صني  على  العمل  يجري  امل�صار 
من  واأ�صاف:  فنزويال.  مع  العالقات 
املنطقة،  نتحد مع دول  ان  ال�رشوري 
مع  حمادثات  جنري  ان  علينا  ولذلك 
مع  العالقات  وب�صاأن  ال��دول.  كل 
بوليفيا  خارجية  وزي��ر  قال  اي��ران، 
�صفارتها  افتتاح  ب�صدد  ب��الده  اأن 
اأهم  من  هي  اخلطوة  وهذه  ايران،  يف 
�صيا�صات  معار�صة  يف  اخلطوات 

المريكية. الدارة 
ق.د

ق��ال��ت ال�����ص��ف��ارة ال��رو���ص��ي��ة يف 
حم��اولت  اإن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اتهام  الأمريكية  الإع��الم  و�صائل 
األكرتونية  هجمات  ب�صن  رو�صيا 
اأمريكية،  حكومية  هيئات  على 

لها. �صا�س  اأ ل  نها  باأ
على  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��ف��ارة  وق��ال��ت 
"لقد  "في�صبوك":  يف  �صفحتها 
امل��ح��اولت  اإىل  الن��ت��ب��اه  لفتنا 
من  لها  �صا�س  اأ ل  التي  الأخ��رية، 
الأمريكية  الإع��الم  و�صائل  قبل 
هجمات  ب�����ص��ن  رو���ص��ي��ا  لت��ه��ام 
اأجهزة  على  اإلكرتونية  قر�صنة 

الأمريكية". احلكومة 
اأن  "نعلن  ال��ب��ي��ان:  يف  واأ���ص��اف��ت 
املعلوماتي  الف�صاء  يف  الهجمات 
ال�صيا�صة  م��ب��ادئ  م��ع  تتعار�س 
الوطنية  وم�صاحلها  لبلدنا  اخلارجية 
الدول". بني  العالقات  بناء  وملفهوم 

"وا�صنطن  �صحيفة  األقت  وقد  هذا 
بعد  رو�صيا  على  باللوم  بو�صت" 
اإمريكية  اإعالم  و�صائل  اأكدت  اأن 
حكومية  ���ص�����ص��ات  م��وؤ ت��ع��ر���س 
اخل��زان��ة  وزارة  منها  م��ري��ك��ي��ة،  اأ

ناجح. �صيراين  لهجوم 
ق.د

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
نه  اأ "تويرت"  يف  ح�صابه  على  ترامب 
التطعيم  لتلقي  الآن  حتى  يخطط  ل 
اأ�صابته  التي  كورونا  عدوى  �صد 
���ص��اب��ق.  وق���ت  م��ن��ه��ا يف  و���ص��ف��ي 
يقول:  ال�صاأن  هذا  يف  ترامب  وكتب 
العاملني  الأ�صخا�س  على  "يجب 
على  احل�صول  بي�س  الأ البيت  يف 
برنامج  من  لحق  وقت  يف  اللقاح 
تكن  مل  م��ا  ال��وط��ن��ي(،  )التطعيم 
لقد  ل��ذل��ك.  م��ا���ص��ة  ح��اج��ة  ه��ن��اك 
ل  ن��ا  اأ التعديل.  هذا  اإدخ��ال  طلبت 
انتظر  لكني  اللقاح،  لتلقي  اأخطط 
يف  لأخ��ذه  الفر�صة  ال�صر  بفارغ 
�صابق،  وقت  يف  املنا�صب".  الوقت 
با�صم  املتحدث  ليوت،  اإ جون  قال 

البيت  يف  القومي  الأم��ن  جمل�س 
رفيعي  "امل�صوؤولني  اإن  بي�س  الأ
الثالثة  الفروع  جميع  من  امل�صتوى 
وفقا  تطعيمهم  �صيتم  للحكومة 
و�صعتها  ال��ت��ي  ل��ل��روت��وك��ولت 
واأو�صحت  التنفيذية".  ال�صلطة 
ذلك  اأن  بو�صت  وا�صنطن  �صحيفة 
بي�س  الأ البيت  موظفي  اأن  يعني، 
�صيتلقون  اخل�صو�س،  وج��ه  على 
بالتزامن  وق��ت،  ق��رب  اأ يف  اللقاح 
من  للخطر  املعر�صة  الفئات  مع 
عن  ال�صحيفة  البالد.ونقلت  �صكان 
امل�صوؤولني  تطعيم  اإن  قولها  م�صادر 
كورونا  ع��دوى  �صد  الأمريكيني 

احلكومة". عمل  لتاأمني  "�رشوري 
ق.د

ع��ام  اإن  م�����رشي��ون  ح��ق��وق��ي��ون  ق��ال 
انتهاك  منهجية  ا�صتمرار  �صهد   2020
ه��وادة  ل  ب�صكل  ن�����ص��ان  الإ ح��ق��وق 
بداأ  ال��ذي  للمخطط  ا�صتكمال  فيه، 
احلياة  بتجريف  �صنوات  �صبع  قبل 
ن�صطة  اأ وكافة  واحلقوقية  ال�صيا�صية 

للم�رشيني. احلياة 
ت�رشيحات  يف  احلقوقيون  ���ص��ار  واأ
تنفيذ  وترية  "زيادة  اإىل  ل�"عربي21"، 
الو�صع  ا�صتمرار  مع  الإعدام،  اأحكام 
ودخول  املعتقلني،  لل�صحفيني  البائ�س 
العتقال  خط  على  جديدة  �رشيحة 
بهدف  الأع��م��ال  رج���ال  يف  تتمثل 
اأموالهم  على  واحل�صول  ابتزازهم 
ن�صطتهم  اأ ملجالت  اجلي�س  واقت�صام 

بالكلية". عليها  ال�صيطرة  و  اأ
من  ال��ع��دي��د   2020 ع���ام  و���ص��ه��د 
حملة  منها  البارزة،  احلقوقية  الأحداث 
وكذلك  الأكر،  ُتعد  التي  الإعدامات 
دفعة  املواطنني  من  العديد  اعتقال 
من  �صبتمر  يلول/  اأ اأحداث  يف  واحدة 
مزيد  اعتقال  عن  ف�صال  العام،  نف�س 
ال�صحفي  برزهم  واأ ال�صحفيني،  من 

خروجه  عقب  تويف  الذي  منري  حممد 
بفريو�س  اإ�صابته  بعد  ال�صجن  من 

ال�صجن. داخل  كورونا 
اآخرهم  ك��ان  حقوقيني،  اعتقال  ومت 
للحقوق  امل�رشية  امل��ب��ادرة  اأع�صاء 
موؤخرا.  عنهم  الإفراج  قبل  ال�صخ�صية 
عنيفة  ممار�صات  العام  �صهد  وكذلك 
القناطر  �صجن  ل�صجينات  ومهينة 
�صحي  وتعنت  لقمع  وتعر�صهن 
عبد  هدى  املحامية  �صحاياه  برز  اأ كان 
كليتها  توقف  من  تعاين  التي  املنعم، 
اُختتم  ثم  رعاية،  اأي  دون  الي�رشى 
الأعمال. رجال  من  عدد  باعتقال  العام 

امتداد للقمع
�صحايا  مركز  مدير  قال  جانبه،  من 
خليل،  ب��و  اأ هيثم  ن�����ص��ان،  الإ حلقوق 
لالأعوام  ام��ت��داد  هو  العام  "هذا  اإن 
حيث  النقالب،  وقوع  منذ  ال�صابقة 
اأح��ك��ام  تنفيذ  �صحايا  م��ن  العديد 
هذا  اأك��ر  العدد  ك��ان  واإن  الإع���دام، 
ال�صجون،  �صحايا  هناك  اأي�صا  العام. 
ال�صنتني  يف  ب�صيناء  يجرى  ما  وكذلك 
من  احل��ايل  العام  وكذلك  الأخريتني، 

�صارخة". وانتهاكات  عنف  اأعمال 
و�شع لل�شحفيني

حلرية  ال��ع��رب��ي  امل��ر���ص��د  م��دي��ر  م���ا  اأ
في�صري  ال��ع��رب��ي،  ق��ط��ب  الإع�����الم، 
املعتقلني،  ال�صحفيني  و���ص��ع  اإىل 
وا���ص��ت��م��رار مم��ار���ص��ات ق��م��ع��ه��م، 
ب��اع��ت��ب��ار ذل���ك م���ن الن��ت��ه��اك��ات 
ونظامه  لل�صي�صي  برز  والأ املمنهجة 
وا�صفا  الطرق،  بكل  وا�صتهدافهم 
ال�صجناء  باقي  مثل  بالبائ�س  و�صعهم 
اأحوالهم  على  ال�صوء  ت�صليط  رغم 
ت�رشيح  يف  العربي،  واأو�صح  اإعالميا. 
املجتمع  ا�صتهداف  اأن  ل�"عربي21"، 
ومتعمد،  وا�صح  ب�صكل  يتم  امل��دين 
احلقوقيني  من  العديد  اعتقال  ُمعترا 
مع  جرى  كما  الجتاه،  هذا  يف  ر�صالة 

موؤخرا. ال�صخ�صية  املبادرة 
ترهيب املعتقالت

التنفيذية  امل��دي��رة  لفتت  ب��دوره��ا، 
ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة امل�����رشي��ة ل��ل��ح��ق��وق 
ت�صاعد  اإىل  ح�صن،  هبة  واحل��ري��ات، 
الن��ت��ه��اك��ات، وت���ده���ور ال��و���ص��ع 

وهو  ال��ع��ام،  ه��ذا  م�رش  يف  احلقوقي 
�صنوات  م��ن��ذ  امل�صتمر  الت�صاعد 
ليطال  م��وؤخ��را،  ذروت��ه  اإىل  وو�صل 
�رشائحهم  اختالف  على  امل�رشيني  كل 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ن��ي��ة واخ��ت��الف 
لي�صل  ذلك  وتعدى  بل  انتماءاتهم، 
النظام  من  جزء  هم  َمن  اإىل  النتهاك 
مل  "التدهور  اأن  م��وؤك��دة  ن��ف�����ص��ه، 
والتعبري  ال�صيا�صية  للحريات  يعد 
القت�صادية  احلقوق  طال  بل  فقط، 

والجتماعية".
ال�صجينات  له  تتعر�س  ما  وبخ�صو�س 
"اأمر  نه  اإ قالت  امل�رشية،  ال�صجون  يف 
القواعد  لكل  وخُمالف  م�صبوق  غري 
القيم  عن  ف�صال  القانونية،  واللوائح 
ن�صانية"،  والإ والأخالقية  املجتمعية 
وطالبات  �صابات  "اعتقال  م�صتنكرة 
حلما  امتالكهن  غ��ري  لهن  ذن��ب  ل 
لكن  حتقيقه،  يف  وم�صاركة  للبلد 
ول  رحمة  بال  يتعامل  ال�صي�صي  نظام 
�صوى  له  هدف  ول  �صيء،  لأي  اعتبار 

والرتويع". القمع 
ق.د

اإعطاء  ع��ن  تركية  �صحيفة  ف���ادت  اأ
لالأجهزة  الأوام��ر  الرتكية  ال�صلطات 
اإىل  �صوريني  م�صلحني  بنقل  الأمنية 
ن�رشته  تقرير  واأو�صح  جديدة.  دولة 
عن  نقاًل  الرتكية،  "زمان"  �صحيفة 
نقل  عملية  اأن  خا�صة،  �صورية  م�صادر 
التن�صيق  عر  �صتتم  ال�صوريني  املرتزقة 
ال�صومالية  اجل��م��اع��ات  ق���ادة  م��ع 
وباأمر  مقدي�صو،  يف  لرتكيا  املوالية 
ال�صحيفة  واأ�صافت  اأردوغ���ان.  من 
اجتماعًا  عقدوا  ات��راك  م�صوؤولني  اأن 

عفرين  مبدينة  اأكب�س  ميدان  قرية  يف 
ت�رشين   12 يف  �صوريا  غربي  �صمال 
التح�صري  ب��ه��دف  امل��ا���ص��ي،  ال��ث��اين 
"املرتزقة"  امل�صلحني  من  عدد  لإر�صال 
فقد  امل�صادر،  وبح�صب  ال�صومال.  اإىل 
مع�صكرات  تهيئة  الجتماع  تناول 
ال�صومال.  اإىل  اإر�صالهم  قبل  لتدريب 
معراً  فتحت  تركيا  اإن  امل�صادر  وقالت 
لناحية  التابعة  بنريكا  بقرية  حدوديا 
الرتكية  القاعدة  من  قريب  وهو  راجو، 
عملية  لت�صهيل  وذل��ك  عفرين،  يف 

ثم  وم��ن  تركيا  اإىل  امل�صلحني  نقل 
اأي�صًا،  ال�صياق  يف  ال�صومال.  اإىل 
�صومايل،  �صحايف  راأي  التقرير  نقل 
“ترتيك  اإىل  ت�صعى  ان��ق��رة  اإن  ق��ال 
اأ�صماء  تغيري  طريق  عن  ال�صومال” 
حيوية  ومرافق  وموؤ�ص�صات  �صوارع 
ح�صب  الرتكية،  اإىل  العربية  اللغة  من 

. �صفه و
ح�صن  ال��ق��ادر  عبد  ال�صحايف  وق��ال 
ا�صتولت  تركية  ���رشك��ات  ع��دة  اإن 
برزها  اأ حيوية،  �صومالية  مرافق  على 

الرتكية  ف��اف��وري  ���رشك��ة  ا�صتيالء 
عدي  “اآدم  مطار  دارة  اإ امتياز  على 
���رشك��ة  ا���ص��ت��ول��ت  ك��م��ا  الدويل”، 
ميناء  عائدات  على  الرتكية  “البريق” 
�صنوات.  5 منذ   55% بن�صبة  مقدي�صو 
قد  كانت  كثرية  دل��ة  اأ اأن  اإىل  ي�صار 
مرتزقة  باإر�صال  تركيا  تورط  اأكدت 
وكاراباخ  ليبيا  اأهمها  كثرية  بلدان  اإىل 
ب��ه��دف ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ص��ال��ح ال��رتك��ي��ة 

. يًا ع�صكر
ق.د

من طرف حقوقيني م�شريني 

انتقادات ل�شتمرار انتهاكات حقوق الإن�شان بال�شجون امل�شرية

بح�شب �شحيفة "زمان"

بعد قطر.. تركيا تر�شل مرتزقة �شوريني اإىل هذه الدولة

بعد الإمارات والأردن: 

البحرين تفتح قن�شلية لها بالعيون 
املغربية

وزير خارجية بوليفيا: 

افتتاح �شفارتنا يف طهران خطوة هامة 
يف مقارعة اأمريكا

رو�شيا ترد على اتهامها بالهجوم 
اللكرتوين على دوائر اأمريكية

ترامب يدعو الأمريكيني اىل تلقي 
لقاح كورونا وي�شتثني نف�شه
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ال�شاعر بو�شياف عا�شور املتوج بجائزة رئي�ص اجلمهورية للمبدعني ال�شباب يف حوار لـ"التحرير":

على ال�شعراء ال�شباب تبني حداثة جديدة 

رحموين  الأخ�شر  حوار: 
---------------- 

�شعورك  هو  ما  التحرير: 
التتويج؟ وهل  بعد هذا 

تنتظره؟ كنت 
..فرحت  رائعا  �صعورا  كان   -
بهذا  �صعيد  نا  واأ الأعماق   من 
كنت  ن��ن��ي   اأ رغ��م  التتويج، 
الأول  املركز  احتالل  اأتوقع 
لكنني  طموح..  �صاب  ككل 

النتيجة.  على  را�س 
الديوان  عنوان  التحرير: 

الذي   – �شيطانتي   –

للقارىء..  مثري  به  �شاركت 
ملاذا هذا الختيار؟

يعر  عنوان   - �صيطانتي   -
لن�صه،  ال�صاعر  نظرة  على 
ما  على  اأع��ر  حتى  اخ��رتت��ه 
اأكر  ل  ال�صعر..  جتاه  به  اأ�صعر 

اأقل. ول  هذا  من 
�شيدي  مدينة  التحرير: 
ب�شعراء  معروفة  خالد 

ملاذا خرجت عن  امللحون.. 
بها؟ القاطن  واأنت  املاألوف 

�صاعرا  ب���داأت  ���رشاح��ة..   -
�صعراء  م��ن  كغريي  �صعبيا 

لكنني  خالد،  �صيدي  بلدتي 
اإىل  ت��وج��ه��ت  م���ا  ����رشع���ان 
بحكم  الف�صحى  الق�صيدة 
اجل��ام��ع��ة،  يف  ت��خ�����ص�����ص��ي 

اأخرى. ذاتية  عوامل  وبحكم 
 التحرير: من كان وراء 

بالدعم  التتويج  هذا 
والت�شجيع؟

ك��ان  ال��ت��ت��وي��ج  ه��ذا  وراء   -
اإ��������رشاري ال����دائ����م ع��ل��ى 
ون�صائح  التجربة،  موا�صلة 
�صكرا  بامل�صاركة،  الأ�صدقاء 

جميعا. لهم 

عن  تقول  التحرير:ماذا 
ال�شباب  ال�شعراء  كوكبة 

نتاجهم  تتابع  الذين 
الأدبي؟

ال�صبابي  ال�صعر  اأن  اأرى   -
الآون��ة  يف  كثريا  تطور  ق��د 
الأخ�������رية، خ�����ص��و���ص��ا يف 
امل�صعل  اأ�صبح  الآن  اجلزائر، 
علينا  ال�صباب،  ال�صعراء  بيد 
حتى  جيدا  تراثنا  نفهم  اأن 
جديدة  حداثة  تبني  ن�صتطيع 
عن  وم��ع��رة  ب��ن��ا،  خ��ا���ص��ة 

وثقافتنا. هويتنا 

وبراءة  بعفوية  اأجابني  �شاألته عن وجهته،  بب�شكرة،  ر�شا حوحو  اأحمد  الثقافة  دار  بالقرب من  ال�شنة،  مار�ص من هذه  �شهر  �شيدي خالد  يف  اأ�شيل مدينة  عا�شور  بو�شياف  ال�شاب  بال�شاعر  التقيت  عندما 
اإن  م�شجعا،  له  وقلت  م�شعاه،  له  باركت  اأين مرتدد.  اإل  ال�شباب،  للمبدعني  رئي�ص اجلهورية  لنيل جائزة  معا�شي  م�شابقة علي  امل�شاركة يف  ملف  لت�شليم  الثقافة  نحو مديرية  مرت�شمة على حمياه،  الأطفال 
اأعماقك.. و�شيحالفك احلظ ل حمالة.. وهكذا  اأن تطرد عقدة اخلوف والرتدد من  املهم  النتيجة،  اإىل  تلتفت  �شارك ول  �شابقا..  بها  فازوا  الذين  لل�شعراء  الفني  امل�شتوى  ال�شعرية ل تقل عن  قيمتك 
والفنون  الثقافة  بهيج ح�شرته وزيرة  ال�شعر يف حفل  الثانية يف جمال  باجلائزة  بو�شياف عا�شور  الدكتوراه  ال�شاعر وطالب  تتويج  لقد مت  الكبري..  الفرح  بعبق  النتيجة حمملة  الأيام.. وجاءت  مت�شي 

للقراء. قلبه  ليفتح  عا�شور  بو�شياف  ال�شاعر  مع  الق�شري  احلوار  هذا  لنا  كان  التتويج،  حفل  وبعد 

حفرية  م��رة  لأول  �صتنطلق 
"بورتي�س  ث���ري  الأ ب��امل��وق��ع 
)�رشق  بطيوة  ببلدية  مغني�س" 
ال�صنة  نهاية  ولية وهران( قبل 
ا�صتفيد  م��ا  ح�صب  اجل��اري��ة، 
للثقافة.  املحلية  املديرية  لدى 
بهذا  التنقيبات  يف  و�صي�رشع 
وذلك  ال�صنة  نهاية  قبل  املوقع 
الثقافة  وزيرة  لقرار  جت�صيدا 
دودة  ب��ن  مليكة  وال��ف��ن��ون 

وهران  لولية  زيارتها  خالل 
ح�صب  املا�صي،  جويلية  يف 
بت�صيري  املكلفة  ب��رزت��ه  اأ م��ا 
و�صيقوم  ال��ث��ق��اف��ة.  م��دي��ري��ة 
الوطني  املركز  احلفرية  بهذه 
الكائن  ثار  الآ علم  يف  للبحوث 
بعد  وذلك  العا�صمة  باجلزائر 
وزارة  منحته  بحث  ترخي�س 
باحثني  �صاتذة  اأ لثالثة  الثقافة 
م��ن امل��رك��ز وف���ق ال��ق��ان��ون 

امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ب��ه  املعمول 
�صاحلي.  ب�رشى  اأ�صافت  كما 
يف  احلفرية  اأ�صغال  وتتمثل 
ثرية  اأ وتنقيبات  �صبار  اأ اإجراء 
الروماين  املوقع  م�صتوى  على 
كما  مغني�س"،  "بورتي�س 
بت�صيري  املكلفة  اأو���ص��ح��ت��ه 
اإىل  م�صرية  الثقافة،  مديرية 
�صتتوج  العلمية  املهمة  هذه  اأن 
النتائج  بتقدمي  النهاية  يف 

والفنون.  الثقافة  وزارة  اإىل 
املوقع  ا�صتفاد  فقد  وللتذكري 
مغني�س"  "بورتي�س  ث��ري  الأ
بقايا  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ال���ذي 
 1968 منذ  وامل�صنف  ثرية  اأ
ويرتبع  الوطني  الرتاث  �صمن 
هكتارا   49.42 م�صاحة  على 
حماية  خم��ط��ط  درا���ص��ة  م��ن 

.  2011 يف  وا�صت�صالح 
ق/ث

ي��ك�����ص��ف ال��ف��ن��ان 
عزالدين  الت�صكيلي 
خالل  م��ن  معرييف 
افتتح  الذي  معر�صه 
بقاعة  ال��زوار  م��ام  اأ
امل��ع��ار���س )ب��ات��ن��ة 
بعا�صمة  اأ���ص��واء( 
رحلة  عن  الأورا�س، 
وممتعة  طويلة  ع�صق 

املائية. لوان  الأ مع 
لوان  بالأ لوحات   3 فبا�صتثناء 
عز  ال��ف��ن��ان  اخ��ت��ار  ال��زي��ت��ي��ة 
لوحاته  باقي  تكون  اأن  الدين 
املائية،  لوان  الأ بتقنية   21 ال� 
الكبري  "ميله  على  م��وؤك��دا 
ذات  ل����وان  الأ ه��ذه  مل��داع��ب��ة 
كما  جدا"،  اجلميلة  اخلامات 

قال.
�صعوبتها  من  الرغم  فعلى 
اعتمادها  يف  تكمن  ال��ت��ي 
معامل  حتديد  يف  ال�رشعة  على 
املتحدث  ي�صيف   - اللوحة 
ما  غالبا  النتيجة  اأن  اإل   -
من  كبري  ق��در  على  ت��ك��ون 
واإن  خا�صة  والتميز  اجلمال 
بحب  يتعامل  ال��ف��ن��ان  ك��ان 

لوان. الأ هذه  مع  واإح�صا�س 
الدين  ع��ز  ب�صمة  وتتجلى 
الفنون  مدر�صة  من  املتخرج 
اجل��م��ي��ل��ة ب��ق�����ص��ن��ط��ي��ن��ة يف 
جل  يف   1994-1995 مو�صم 
خالل  من  املعرو�صة  اأعماله 
املعامل  حتديد  على  اعتماده 
اللوحة  مل��و���ص��وع  ال��ك��رى 
تفا�صيلها  يف  التدقيق  دون 
فن  م��ن  ق��ري��ب��ة  يجعلها  مم��ا 
يف  كانت  واإن  الكاريكاتري 
ويظهر  ذل���ك  غ��ري  ال��واق��ع 
)ق�صنطينة(  لوحات  يف  ذلك 

و)اأمومة(. و)جذور( 
ال��ف��ن��ان  ه����ذا  ي���خ���ف  ومل 

�صنة  يف  املولود  الت�صكيلي 
بولية  ال�صمرة  مبدينة   1972
حاليا  ي�صتغل  وال��ذي  باتنة 
درجة  مهني  تكوين  �صتاذ  كاأ
تواجه  التي  ال�صعوبة  اأوىل، 
احلياة  يف  يعتمد  الذي  الفنان 
م�صكل  عن  متحدثا  فنه  على 
ت�����ص��وي��ق امل��ن��ت��وج ال��ف��ن��ي 
بالفنون  املتعلق  وخ��ا���ص��ة 
املواد  غالء  م��ام  اأ الت�صكيلية 

امل�صتعملة. الأولية 
حمل  ال��ذي  املعر�س  وع��رف 
توافد  واأ�صواء(  لوان  )اأ �صعار 
من  الت�صكيلي  بالفن  مهتمني 
وكذا  حمليا  ممار�صني  فنانني 
التعرف  ح��اول��وا  ف�صوليني 

لوان. الأ عامل  على  قرب  عن 
و���ص��ي��ت��وا���ص��ل م��ع��ر���س 
مدار  على  معرييف  عزالدين 
لع�صاق  و�صي�صمح  اأ�صبوعني 
الأورا���س  بعا�صمة  ل��وان  الأ
بهذا  اأخرى  مرة  بال�صتمتاع 
املدينة  عن  غاب  الذي  الفن، 
قاعة  افتتاح  واأعطاه  مدة  منذ 
امل��ع��ار���س )ب��ات��ن��ة اأ���ص��واء( 
ن��ف�����ص��ا ج���دي���دا م���ن خ��الل 
�صهرية  فنية  معار�س  برجمة 
كانت  ح��ي��ث  ان��ق��ط��اع  دون 
الفنانني  عميد  م��ع  بدايتها 
ح�صني  حمليا  الت�صكيليني 
اأكتوبر  �صهر  منت�صف  هوارة 

ملن�رشم. ا
ق/ث

م�����س  ن��اق�����س اأك���ادمي���ي���ون اأ
العا�صمة  ب��اجل��زائ��ر  الأح���د 
جمال  يف  التكوين  مو�صوع 
���ص��ك��ال��ي��ات��ه يف  امل�����رشح واإ
الدرا�صية  الندوة  ي��ام  اأ ثاين 
التي  اجلزائري  امل�رشح  حول 
الوطني  امل�رشح  يحت�صنها 

اجلزائري.
النقد  م���ادة  ���ص��ت��اذ  اأ ون���وه 
فنون  ملهن  ال��ع��ايل  باملعهد 
الب�رشي  وال�صمعي  العر�س 
العا�صمة  باجلزائر  )اي�صما�س( 
الذي  بالدور  ن��وال  براهيم  اإ
التكوين  يف  امل��ع��ه��د  لعبه 
وب��دور  ال�صعوبات"  "رغم 

م�صطفى  الراحل  امل�رشحي 
اأي�صا  املجال  ه��ذا  يف  كاتب 
الإط����ار  ه���ذا  يف  م��راف��ع��ا 
تكوين  "مدر�صة  ل�صالح 
فل�صفية  ب��ع��اد  ب��اأ ج��زائ��ري��ة 
حملية  ن���روب���ول���وج���ي���ة  واأ
باملنظرين  فقط  تتعلق  ل 

. مليني" لعا ا
�صماه  ملا  املتحدث  وتاأ�صف 
الثقافة  وزارة  اهتمام  "عدم 
جمال  يف  بالتكوين  والفنون 
حتوز  ل  نها  اأ معترا  امل�رشح" 
بالتكوين  تهتم  "ا�صرتاتيجية 
خا�صة  برامج  لها  ولي�صت 
امل�رشحي"،  الفني  بالتعليم 

قوله. حد  على 
وع���اد م��ن ج��ه��ت��ه ال��ك��ات��ب 
ق�صم  ����ص���ت���اذ  واأ وال���ن���اق���د 
ال��ف��ن��ون ب��ج��ام��ع��ة ���ص��ي��دي 
اإىل  ق��روة  اإدري�����س  بلعبا�س 
جمال  يف  الأكادميي  التكوين 
"اأهمية  على  موؤكدا  امل�رشح 
النظرية"  امل��ع��ارف  ت��ل��ق��ي 
يف  للممار�صة  امل���رور  قبل 
بالن�صبة  وخ�صو�صا  امليدان 
يعتر  ال���ذي���ن  ل��ل��م��م��ث��ل��ني 
"غري  ن��ه��م  اأ منهم  ك��ث��ريون 
قال. كما  بالتكوين"،  معنيني 

ي�������ص���ا امل��ت��ح��دث  ودع�����ا اأ
العلمي  البحث  على  امل�رشفني 

"الهتمام  اإىل  اجلامعات  يف 
جمال  يف  العلمي  بالبحث 
"تعاين  نها  اأ موؤكدا  الفنون" 
باملجالت  مقارنة  التهمي�س 
ظل  يف  خ�صو�صا  الأخرى" 
تعتر  التي  ال�صائدة  النظرة 

منتج". "غري  جمال  الفنون 
العايل  التعليم  �صتاذ  اأ وقدم 
امل�رشحي  النقد  يف  املخت�س 
مباركي  �صعيدة  جامعة  من 
الفنون  ق�صم  جتربة  بوعالم 
ب��اجل��ام��ع��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س 

بها. امل�رشحي  التكوين 
-التي  ال��ن��دوة  ه��ذه  وينظم 
و�صل،  "همزة  عنوان  حتمل 
امل�رشح  ح��ول  التجربة  نقد 
فيها  وي�����ص��ارك  اجلزائري" 
م�������رشح���ي���ون وب���اح���ث���ون 
امل�رشح  ون��ق��اد-  واأك��ادمي��ي��ون 
وزارة  من  باإ�رشاف  الوطني 
وبالتعاون  والفنون  الثقافة 
للم�رشح  العربية  الهيئة  مع 

)الإمارات(. بال�صارقة 
جل�صات  املنظمون  وب��رم��ج 
امل�رشحي  النقد  حركة  ح��ول 
وك������ذا م�������رشح ال��ط��ف��ل 
الت�رشيعات  ثر  اأ اإىل  بالإ�صافة 
واملهرجانات  واملوؤ�ص�صات 

اجلزائري. امل�رشح  على 
ق/ث

انطالق حفرية باملوقع الروماين "بورتي�ص مغني�ص" قبل نهاية ال�شنة بوهران 

رحلة ع�شق مع الألوان املائية بري�شة 
الفنان عزالدين معرييف بباتنة 

اأكادمييون يناق�شون اإ�شكاليات التكوين يف جمال امل�شرح
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية: مترنا�شت

املقاطعة الإدارية عني �شالح   
دائرة: عني �شالح  

بلدية: عني �شالح
م�شلحة ال�شوؤون الجتماعية 

مكتب: اجلمعيات 
الرقم:49/ 2020

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية  
�شفر   18 يف  املــوؤرخ   12-06 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
1433 املوافق لـ: 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 19 
 2020/11/07 يف:  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�شتالم   2020 نوفمرب 
حتت رقم 379/2020 املتعلقة بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية 
البلدية امل�شماة: النادي الريا�شي الهاوي احتاد الكهرباء والغاز عني �شالح  

امل�شجلة حتت رقم: 57/1982 بتاريخ: 1982/05/27  
املقيمة: ق�شر املرابطني عني �شالح 

 يرتاأ�شها ال�شيد )ة(: زيداين حاجي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأدرار 
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 11/ 2020 
و�شل ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433 هـ املوافق 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم 08 دي�شمرب 2020 ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية املوؤرخة يف: 31/10/2020 والتي اأدخلت على مكتب اجلمعية امل�شماة: 
جمعية فقارة اإغجر امل�شجلة حتت رقم: 06/2015، بتاريخ 12/03/2015 املقيمة: بحي زاوية حينون، بلدية اأولف ، ولية اأدرار يرتاأ�شها ال�شيد: 

فرجاهلل علي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الوادي  

دائرة الدبيلة   
اإعالن باإعداد �شهادة احليازة   بلدية الدبيلة    

254/91 املوؤرخ يف :1991/07/27،  -طبقا للمر�شوم التنفيذي رقم : 
املجل�ص  رئي�ص  فان  وت�شليمها.  احليازة  �شهادة  اإعداد  لكيفيات   املحدد 
ال�شعبي البلدي لبلدية الدبيلة   يعلن باأن ال�شيد)ة(: �شنيبة مربوكة بنت 
اعمارة املولود )ة( بـ : الدبيلة بتاريخ: 1992/04/08 ال�شاكن )ة( بـ: 
حي جامع ميده اجلديدة  - بلدية الدبيلة  قد اأودع ملفا مب�شالح  البلدية 
طالبا فيه  ت�شليمه �شهادة احليازة للعقار الواقع بـ: حي اجلواودة  برتاب 
بلدية الدبيلة،   والذي م�شاحته:  168.00 م2 و حدوده كالتايل:   من 
اأر�شي �شنيبة عائ�شة من اجلنوب: �شارع ثم  ال�شمال: م�شكن موجود طابق 
م�شكن  ال�شرق:  من  معطااهلل   �شنيبة  اأر�شي  طابق  موجود  م�شكن  اأر�ص 
موجود طابق اأر�شي  �شنيبة اعمارة  من الغرب :م�شكن موجود طابق ار�شي 
�شنيبة رم�شان   فعلى كل �شخ�ص له مطلب  اأو اعرتا�ص  على حترير هذه 
اأن يقدمه كتابيا لدى   م�شلحة التعمري والبناء  لبلدية الدبيلة    ال�شهادة 

يف اأجل  اأق�شاه  �شهرين من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف ال�شحف الوطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية   

دائرة زلفانة  
بلدية زلفانة

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات 

الرقم:19/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�ص/ بتجديد جمعية 

املودعة   – زلفانة   – القويفلة  م�شكن   100 حي  جمعية  امل�شماة: 
بتاريخ: 2020/10/21 

رئي�ص اجلمعية: غ�شي بو حف�ص  
 املولود بتاريخ: 1979/10/01   بزلفانة

   الكائن مقرها: مبنزل ال�شيد غ�شي بوحف�ص زلفانة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأدرار 
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 10/ 2020 
و�شل ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

18 �شفر  06/12 املوؤرخ يف  18 من القانون رقم  طبقا لأحكام املادة 
عام 1433 هـ املوافق 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

الهيئة  جتديد  مذكرة  ا�شتالم   2020 دي�شمرب   07 اليوم  هذا  مت 
مكتب  على  اأدخلت  والتي   31/10/2020 يف:  املوؤرخة  التنفيذية 
اجلمعية امل�شماة: جمعية اأولياء التالميذ لثانوية هيباوي مولي الوايف 

امل�شجلة حتت رقم: 147/2004، بتاريخ 23/10/2004
 املقيمة: ثانوية هيباوي مولي الوايف حي ال�شهيد حمجوب حممد بلدية 

اأولف، ولية اأدرار
 يرتاأ�شها ال�شيد: �شعيني عبد الرحمان.
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ع�صقناك وقلنا
 قد ع�صقناك

وهل اأذنبنا اإن 
قلنا ع�صقناك.. 
تعاليت كما 

الطاو�س
�صيدتي

وزدِت يف 
معاناتي

 واأوغلت 
بحربك يف جراحاتي

اأعذرينا
رغم مافينا فال ندنوا

اىل اأ�صياف عيناِك… 
لو علمنا اٱن ذاك الداء

فيْك
مادنونا من اأننًا ن�صكْن

فيْك
 اإن التكر فيِك 
قد يف�صوا اإليِك

ب�رش قد ق�صى جدا علينا. 
اأعذرينا

ل نقول احلب اإن يومًا
لقيناِك..

اإن عدت يوما يف
غرامك    نحونا

اإننا ن�صينا كل ما�صار لنا
ودِع

جراحك هادءات مثلنا
اإن  غرورك زادنا وجعًا 

اأملًا واأق�صمنا بعيناك
 �صنن�صاِك.. 

ول يومًا ع�صقناِك. 
حتى تذوِق طعم �صيفِك

مافعْل
وتتاأمِل من جرح عينك

اإْذ  قتل.. 
مابني كرِك قد جنى

دمع املقل
وكان فينا.. 
وكم بكينا.. 

هيا اإ�رشِب وتذوق كاأ�صًا لِك
من كاأ�س  �صقياك.. 

اأغنية.. 

د- وليد بوعديلة جامعة �شكيكدة
-----------------------
اأحداث املكان الق�شنطيني.....

�صباب  واأخبار  حكايات  ال�صارد  يتتبع 
ومن  اجلزائري،  بال�رشق  ق�صنطينة  مدينة 
واملوا�صيع،  الأح��داث  تتالحق  خاللهم 
بطريقة ال�رشد الواقعي الكال�صيكي، لكن 
مع ح�صور لفت  ملحطات ال�رشد ال�صعري 

والتاأمل الفكري  واحلوار الذاتي...
الروايات  الرواية-كعادة  يف  ال�صارد  اإن 
ومتحكم  �صيء  بكل  الواقعية-عارف 
وحتركتها،  وو�صفها  الأح��داث  بناء  يف 
مفتاح  هي  ومي�س  الفتاة  البطلة  وتكون 
وقد  واملواقف،   العواطف  اأ���رشار  ك�صف 
عمل  �صناعة  من  دروي�س  الروائي  متكن 
عذبة  رومان�صية  اأ�صواق  بني  ميزج  روائي 
توؤرخ  /فكرية   �صيا�صية  طروحات  بني  و 
ت�صعينيات  يف  اجلزائر  عا�صتها  لأح��داث 

القرن الع�رشين.
اأداة  "هالل"  �صخ�صية  من  الكاتب  جعل 
ال�صيا�صي  ال�رشاع  تاريخ  لتبع  �رشدية 
والختالفات  التجاذبات  من  اجلزائر،  يف 
و�صول  الروؤ�صاء،  تغيري  اإىل  ال�صيا�صية 
�صمن  هذا  كل  ال�صعبي،  احلراك  مل�صاهد 
ح�رشت  التي  ق�صنطينة  مدينة  ف�صاء 
واأزقتها وخ�صو�صياتها  بكل   �صوارعها 
مروك  �صيدي  القنطرة،  باب  ال�صعبية) 

الزيادية،الكدية...(.
يوظف  بل  الواقعي  بالتعبري  يكتفي  ول 
م�صائل  من  اقرتب  كلما  ال�رشد،  �صعرية 
عاطفية واأ�صواق قلبية، ول تكون املدينة 

ال�صيا�صي  ال�رشاع  ف�صاء  الق�صنطينية 
،ومن  اأي�صا  العاطفي  ال�رشاع  واإمنا  فقط، 
ثمة �صيالحظ القارئ ان الرواية ل ت�صري 
يف بناء كال�صيكي متوا�صل، لوجود خرق 
فني من حني لآخر. فيحتار القارئ بني لغة 
عوامل  �صحر  من   واأخرى  �صهلة  وا�صحة 

الع�صق  وتاألق التعبري ال�صعري.
ال�شراع ال�شيا�شي..

وخروج  الت�صعينات  زمن  اأح��داث  نقراأ 
حلزب  املنا�رش  الق�صنطيني  ال�صباب 
وي�صتعر�س  اإ-،  اإ  ا�صالمي-ج  �صيا�صي 
وكيف  القناعات  يف  التنوع  الكاتب 
�صيا�صية مفتوحة،  لنوادي  املقاهي  حتولت 
اأزمة �صيا�صية وتخوفات �صعبية،  يف ظل 
املجازر  واأخبار  القتل  ليوميات  ويحيلنا 
حينها،  حدث  الذي  عن  الروؤية  و�صبابية 
ونقراأ فقرات �رشدية فيها الت�صاوؤل عن من 
يقتل من ؟؟ وفيها م�صاهد الرعب واخلوف 
واأبواب حديدية تغلق على املنازل هربا من 

�صوارع املوت.
وحاول الروائي نور الدين  دروي�س التعبري 
دون  لكن  تاريخي،  ح��دث  ع��ن  الفني 
الوقوع يف فخ الطرح الفكري ال�صطحي، 
لكي  الرومان�صية  بالأجواء  ا�صتعان  لذلك 
يبدع رواية يتحاور فيها ال�صوق العاطفي 
التاريخي.  بالتاأمل  ال�صيا�صي  باملوقف 

ولكي ي�صل لأكر عدد من القراء.
تعدد  يف  ال��روائ��ي  الن�س  يحفر  كما 
بني  وتنوعها،  ال�صالمية  اخل��ط��اب��ات 
للقارئ  ميكن  ول  والراديكالية،  العتدال 
اإل  ال�����رشدي  وتطورها  الأح���داث  فهم 
واملرجعيات  التاريخ  لكتب  بالعودة 
التيارات   من  لكثري  -الفكرية  و  الدينية 

ال�صيا�صية/الدينية اجلزائرية، وقد  عر�صها 
وك�صف  املعتقالت  داخ��ل  من  ال�صارد 
تاأثريها، لكن  ممار�صاتها وخلفياتها وطرق 
دون الإطالة الفنية الفكرية، ليمنح املتلقي 

فر�صة التاأويل والتحليل.
مالمح فنية..

ومراكز  املعتقالت  حت�رش  ال��رواي��ة  يف 
ال�رشطة، وحت�رش خطابات دينية وفكرية 
احلدث  لتوظيف  حماولة  يف   ، و�صيا�صية 
التاريخي بطريقة تكثف احلقائق والوقائع 

اأمام وعي القراءة،
يختار  كيف  دروي�����س  الكاتب  وع��رف 
بالقراءة  مغري  عنوان  لأن��ه  العنوان،  
الده�صة و اجلمال، ويجذب  ومفتوح على 
فر�صة  مينح  عديدة،و  اأ�صناف  من  القراء 
بالقراءة-  متتعه  يتحرك-عند  لكي  للقارئ 
بني الرومان�صية و الواقعية، اأو بني �صوت 
والأزمات  الوطن  و�صوت  والقلب  احلب 

التي مرت به.
التي  ال�رشدية  والتقنيات  املالمح  ومن 

وجدناها يف الرواية نذكر:
لأمكنة  الو�صف  م�صاهد  ح�صور    -
بني  احلوار  م�صاهد  و  الق�صنطيني   احلنني 

الأ�صدقاء ويف التحقيقات الأمنية...
عند  الزمني  ال���ص��رتج��اع  ا�صتعمال   -
العودة لأزمنة �صابقة ) زمن الدرا�صة يف 
الكمايل مثال(. وقد اعتمد الروائي اللعب 

بالزمن لإرباك القارئ.
العجائبي  بال�صحري  الواقعي  -امتزاج 
ال�صيا�صي)�س189  الحتجاج  حلظة  يف 
ومي�س  الفتاة  و�صف  وعند  ومابعدها(ن 
و�صفا اأ�صطوريا وكاأنها من اآلهة الإغريق 

اأو ال�رشق.

ال�صهل  الوا�صح  التعبري  من  النتقال   -
للتعبري ال�صاعر ال�صويف.

-النتقال بني الأمكنة املختلفة املفتوحة و 
املغلقة )مدينة- قرية- مقهى- جامعة...(

خالل  من  ال�صعبي  التوظيف  ح�صور   -
�صعرية  مقاطع  وكذلك  الغ��اين،   بع�س 

ذاتية/ وطنية
يف اخلتام

هذه قراءة يف رواية جزائرية جديدة، كانت 
حمطة لنتقال اإبداعي لل�صاعر نور الدين 
الكتابة  لعامل  ال�صعر  عامل  من  دروي�س 
ال�رشدية، و فيها كثري من التاأمل التاريخي 
جماليات  م��ع  ال�صيا�صي،  والتوظيف 
لقراءات  ونحتاج  الرومان�صي..  التعبري 
اأخرى باأدوات خمتلفة..  لكي ن�صع الن�س 
ال�صاحة  يف  والثقايف  الفني  �صياقه  يف 
القارئ  نن�صح  ونحن  العربية..  اجلزائرية 

اجلزائري والعربي بقراءتها.

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�شلونا  وم�شاهماتكم  موا�شيعكم   ل�شتقبال    ، اأرحب  ف�شاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�شاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

نزيف الأمل ..    

بقلم : مناد لطيفة 
----------------------

” تلك الأقدار املُدَلِهمة ، التي اأذاقتنا املَُر ردحا 
لنا  يك  حَتِ كانت  من  نف�صها  هي   ، الزمن  من 
بخيوط �صياء يف اخلفاء تفا�صيل حياة اأرقى 

و اأجمل ... “ 
زفريا  اأخرجت  اأن  بعد  زه��راء  قالتها  عبارة 
�صكن  اأمل  كل  ط��رد  حت��اول  كاأنها  عميقا 

ب�صدرها يوما ما ..
 ”  : قالت  ثم  ال�صاي  من  البع�س  اإرت�صفت 
�صباح ذلك اليوم ، من اأجمل �صباحات عمري 
�صعادة على  من  بي  ما  بعر كل  م�صاوؤه  و   .
الأمل  طرد  و  مهجتي  ، حطم  الدنيا  �رشفات 
...  راأيت �صديقتي فاطمة مهرولة  اإجتاهي و 
على ثغرها ابت�صامة وا�صعة ، وقفت تلهث ثم 
اأحت�صنتني لتخرتي اأين حت�صلت على اأعلى 
معدل يف البكالوريا على م�صتوى ثانويتنا  . 

بكيت وقتها كطفل من فرط ال�رشور  . 
جئن  فقد  لبيوتهن  جاراتنا  عادت  اأن  _بعد 

ليقدمن يل التهاين و احتفلن 
على  و  اأبي  دلف    . بنجاحي 
اإبت�صامة �صغرية حتمل  وجهه 
اأعجبت   ، الفخر  من  �صيء 
اأح�ص�صت  و  ال�صحكة  بتلك 
على  ر�صمها  يف  �صبب  اأين 

وجهه 
�صديدة   �صارمة  بلهجة  قال 
الكر�صي  على  اإ�صتقر  اأن  بعد 
يد  من  قهوة  فنجان  اأخ��ذ  و 
والدتي  " اي اأعتقد اأن زهراء 
در�صت كثريا و هذا يكفيها ، هناك رجل يود 

خطبتها و انا موافق فلتجهز نف�صها " 
مل تكن اأمي لتقول �صيئا و هي التي مل تتجراأ 
يوما و تعار�س اأو حتى  تبدي راأيها يف كالمه 
، �صكتت و قهر فوؤادها خرج من عيونها دما ل 
دموع ، مل اأكن اأقوى منها لأدافع عن حريتي 

و حياتي ،  كان حايل ا�صوء حالها ..
 بكيت ب�صدة ، بكيت تعبي و حظي و ن�صيبي 
و اأحالمي التي اأجه�صت قبل ان تكون نطفة 
التعب  اأخذين  و  جفوين  كلت  حتى  بكيت   ،

لأنام ..
كهال  لأجده  اخلاطب  جميئ  موعد  كان  غدا 
كبريا يفوت اأبي �ِصنا ، خذلت بدل املرة مرتني 
، ك�رشت ، كيف لأبي اأن يحرمني من اأكمال 

درا�صتي و ير�صى يل زوج بعمره ااه ااه 
قلت  و  ق��واي  ا�صتجمعت  غ��ادرو  ان  بعد 

لوالدي"ل اأقبل بهذا الزواج"
وجهي  على  �صفعني  جملتي  اأكمل  اأن  قبل 

كح�صم للمو�صوع 
اللعني  البيت  هذا  من  الهروب  قررت  ليلتها 
مينع علي  و  اأ�صغر حقوقي  فيه  تنتهك  الذي 

فيه حتى حتديد م�صريي و م�صتقبلي
لكن  لتطمئن  فقط  بذلك  اأم��ي  �صارحت   
و  م��ال  اأعطتني  ت��اأي��ي��ده��ا  م��ن  ت��ف��اج��اأت 
جموهراتها الذهبية حتى تلك القالدة الذكرى 

الوحيدة من اأمها _ جدتي رحمها الله_ 
ما  بكل  الفجر  انتظرت  و  اأغرا�صي  مللمت 
اأملك من �صر _حتى يذهب والدي للم�صجد 
اأ�صتغل الفر�صة و اأفر _ كان كما خططت له 
اأمي  جائت  ثم  دقائق  انتظرت  اأب��ي  خ��رج 
بالآهات  الروح كانت مليئ  �صدرها  مثقلت 

، ح�صنتها قبلتني و اأغلقت خلفي الباب 
يوما   . بالغيوم  ملبدا  ب��اردا  �صباحا  كان   _
رماديا كئيبا بكل ما حتمل الكلمة من معان ، 
ركبت احلافلة و اجتهت اىل املدينة كنت تائهة 
فلم اأرى هكذا اإزدحام يوما ، كنت كمن يعزف 

حلن الأ�صى دون عود 
بحثت عن فندق متوا�صع لأ�صتقر اأياما حتى 
بغرفة  اأ�صفر  و  اجلامعية  الت�صجيالت  تبداأ 
و  اأيام  مرت   ، اجلامعية  الإقامات  اإحدى  يف 
غذبتني بطولها فكنت اأدر�س �صباحا و اأعود 
و  التقليدية  احللويات  بع�س  غرفتي لأح�رش 
على  اأح�صل  و  لأبيعها  ال�صوارع  بها  اأجوب 
بع�س الدنانري لأعيل نف�صي فتلك املنحة التي 
اإل بن�صبة �صئيلة جدا ،  تعطى لنا ل ت�صاعد 
كل  اأبذل  و  اأجتهد  كنت  ع�صته  ما  كل  رغم 
جهدي لأكون الأوىل يف دفعتي و كان ذلك . 

بعدها عملت مع اأحدى الطبيبات يف عيادتها 
كقابلة ، �صنوات مت�صي و انا على احلال حينا 
والدتي  وجه  اأتذكر  حني  و  باإجنازاتي  اأ�صعد 
لكن  و   ، العرات  من  بوابل  حايل  فاأرثي 
اآخريا   ، بالهزمية  اأقبل  مل  و  يوما  ا�صت�صلم  مل 
تخرجت و �صاأكون ما متنيت  و لكن قبل ذلك 
عدت اىل قريتي اأين ولدت و كرت اين كان 

�صيغتال حلمي 
ذهبت و قلبي ي�صبق خطاي لأرى اأمي فكنت 
اأموت �صوقا لراأيتها و خوفا من اأبي و اأخوتي 

و لكن ل �صيء لأخ�رشه 
طرقت الباب مرة مرتني فتح يل اأبي  كان كما 
تركته و كاأن ال�صنون بقوتها مل جتراأ ان تغري 
الكنائ�س كنت  كاأجرا�س  قلبي  . دق  �صيئا  به 
اأنتظر �صفعة منه كما يفعل دائما لكنه فتح 
مرة  اأول  كانت  ح�صنه  يف  فارمتيت  يديه  يل 
بكى  و  ب�صدة  اإليه  �صمني  فيها  اأبي  اأعانق 
املكان عن  بعيني يف  بحثت  يتيم  بكاء طفل 
اأمي فوجدتها يف ركن البيت جال�صة رك�صت 

اإليه و كانت مقعدة ...
اأمي  تبقى  ان  الفذة  الطبيبة  وانا  اأر���س  مل 
در�صت  قد  كنت  اأيام  بعد   ، الأر�س  جلي�صة 
و  العملية  موعد  جهزت   ، عاينتها  و  حالتها 

كنت انا امل�رشفة عليها ...
جنحت العملية  و كانت اأول عملية اأقوم بها ،  

م�صت اأمي من جديد ...
اأكمل زهراء ما تبقى من �صاي يف فنجانها ثم 
قالت لزميلتها " لهذا اأنا من اأح�صن الأطباء يف 
البلد " الفوز الأعظم ياأتي من عمر املاآ�صي.. 

رواية  موؤخرا  هي  فقد �شدرت  الروائي،  ال�شرد  بكتابة  دروي�ص جتربة جديدة..  الدين  نور  املبدع اجلزائري  يختار  ل�شنوات  ال�شعر  بعد رحيله يف عوامل 
الوطن. لذاكرة  وعودة  رومان�شية  ق�شة  وفيها  اجلزائر،2020،  والإبداع،  للثقافة  الأوطان  دار  عن  "ومي�ص" ، 

بقلم: عبدالروؤوف توتى / 
كا�شركود، الهند

-----------------------
هل �صئمنا؟    

نعم.. �صئمنا ومللنا..
كيف  علينا..  �صوؤال  �صوريا  يف  لالأولد 

الأيام بال مدار�س ومعاهد؟ 
ي�صاألون:  اأخرى  مناطق  واملجهودون يف 

كيف الهرولة لنبذة طعام؟ 
والنا�س يف كا�صمري وفل�صطني ي�صاألون: 

كيف النعزال بال خروج؟
حينما  وجهودا  خما�صا  اليام  بنا  مرت 
واحلفرات  ال�صالت  اإىل  بالطعام  ترمون 
اأ�صوات  اأم��ام  مده�صة  وطفولتنا   ...
اىل  ذهبتم  حينها  والقنابل..  الر�صا�س 
مع  اجلديدة  املالب�س  مرتدين  املدار�س 

البهجة وال�رشور.
ولكن  قليلة؟  باأيام  ومللتم  �صئمتم  هل 

حالنا قد ي�صتمر اأعواما بال تغري. 
يت�صاقط  قد  األ�صن  فكر حلظة... كم من 
منها احلديث ”فما ا�صد عبث الدهر“.. اإذا 
ال�صكينة،  وانت�رشت  الأح��وال  اطماأنت 
واملعاهد..  امل��دار���س  اإىل  �صتذهبون 
وتفرحون  واللهو..  اللعب  يف  وتغرقون 
نحن  قبل.  من  كما  خمتلفة  باحتفالت 
البحر  يف  "ندعوه  ال�صاعر:  قول  كمثل 
ان ينجي �صفينتنا ملا و�صلنا اإىل ال�صاطئ 

ع�صيناه"....

متى ت�شع 
اجلائحة اأوزارها؟

اأحداثها تقع مبدينة ق�شنطينة

الوطني والتحول  الوجدان  �شرديات  دروي�ص..  الدين  نور  بقلم/د.عالوي لفتة "ومي�ص" للكاتب 
علوان العراق



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

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

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

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

ومل مشل األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

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

ANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

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

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

ال�شورة 
التي �شنعت 

احلدث 
عرب مواقع 
التوا�شل 
يف عموم 
اجلزائر 

بعد خطاب 
الرئي�ص 

تبون

�صــورة وتعلــيـق

اكت�شاف اأج�شام م�شادة فا�شدة لدى 
بع�ص امل�شابني بفريو�ص كورونا

كشف العلماء عن بعض اخلصوصيات يف جسم اإلنسان واليت تسبب اإلصابات 
اخلطرية بفريوس كورونا.

وقد اكتشف العلماء يف جامعة “ييل” األمريكية أن دم بعض املصابني 
بـ”كوفيد–19” الذين يبلغ عددهم حنو %5 من إمجايل املصابني بالفريوس 

التاجي” ينتج أجساما مضادة فاسدة ال هتدف إىل مكافحة الفريوس بل تستهدف 
جهاز املناعة نفسه وأعضاء املريض وأنسجته، ما يتسبب يف إصابته بشكل خطري 

بفريوس كورونا ملدة طويلة، فضال عن مضاعفات خطرية كذلك.
وقالت صحيفة اجلارديان The Guardian الربيطانية، نقال عن نتائج البحوث اليت 

أجراها علماء اجلامعة، إن عدد هؤالء املرضى ال يتجاوز %5 من إمجايل املصابني 
بفريوس كورونا، مشرية إىل أن خطورة اإلصابة بالفريوس 

التاجي تتوقف على عدد تلك املضادات يف جسم 
املريض، وبقدر ما يزداد عددها تزداد خطورة 

اإلصابة.يذكر أن طبيبة املناعة يف مركز الطب 
اإلشعاعي الروسي التابع لوزارة الطوارئ 

الروسية د. ناتاليا كالينينا، أفادت يف وقت 
سابق بأن املرضى الذين يعانون من مرض 

السرطان أو يتعاطون أدوية من شأهنا إضعاف 
املناعة يعتربون أكثر عرضة لإلصابة بالفريوس 

التاجي.

أنقذت أمس احلماية املدنية بسكيدة 
عامل بناء حمصور حتت األتربة يف 

ورشه بناء بعني بوزيان بسكيكدة. حيث 
مت إخراج الضحية “40 سنة” بواسطة 
اجلرافات. العامل مت نقله إىل مستشفى 

احلروش و هو مصاب بكسر مع بعض 
اخلسائر املادية.
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توقف يوتيوب 
وبريد جيميل

تعاين العديد من خدمات شركة 
جوجل من التوقف يف عدة بلدان 
حول العامل، فيما يبدو أن موقع 
Google.com  نفسه ما يزال 

يعمل. وتشمل اخلدمات املتوقفة 
جيميل ويوتيوب وحمرر املستندات، 

وذلك وفقا للتقارير الواردة حىت 
اآلن من أوروبا واليابان والواليات 

املتحدة واهلند .وتظهر مؤشرات 
منصة مراقبة التوقف عن العمل 
ارتفاعات كبرية يف تقارير توقف 

اخلدمات بدًءا من الساعة  12.30 
بتوقيت اجلزائر .وتعطلت خدمة 
الربيد اإللكتروين جيميل حيث 
نشرت رسالة توضح وجود خطأ 

مؤقت، وتقول اخلدمة: عذرا، لكن 
حسابك غري متاح مؤقًتا، ونأسف 

لإلزعاج ونقترح املحاولة مرة أخرى 
يف غضون بضع دقائق. كما تعطل 
موقع يوتيوب، وفشل حتميل موقع 
الفيديو، ويرى املستخدمون رسالة 

تقول: عفوا، حدث خطأ ما.

اللهفة املفرطة

كشفت إحصائيات خاصة 
باستهالك القمح يف العامل، عن 
استهالك اجلزائريني ما معدله 
260 كيلوغراما للفرد يف العام، 
أغلبه يستهلك على شكل خبز، 

وهو معدل كبري يعد من أكرب 
املعدالت يف العامل، وتأيت مصر يف 

املرتبة الثانية من حيث الدول 
العربية مبعدل 100 كيلوغرام 
للفرد يف العام مث السعودية ما 

بني 60 و80 كيلوغراما للفرد يف 
العام، وهذا االستهالك الكبري 

لدى اجلزائريني والذي يقارب 3 
خبزات يف اليوم الواحد، مرده 
إىل اخلبز األبيض الذي يفتح 

الشهية بالنظر إىل احتوائه على 
النخالة، على عكس اخلبز الكامل 

الذي يقلل من الشهية.

 العثور على 1500 طائر 
ح�شون بالبويهي بتلم�شان 

 كشف أمس قائد 
املجموعة اإلقليمية 

للدرك الوطين 
بتلمسان براهامي 

رفيق، أنه أثناء قيام 
أفراد فرقة الدرك 

الوطين بالبويهي 
جنوب الوالية بالتنسيق مع أفراد املركز املتقدم سيدي 

عابد  باملجموعة 25 حلراس احلدود بالعريشة بنقطة رصد 
ومالحظة باملكان املسمى الواد الفاصل عند قيامهم بتفتيش 
أمين للمنطقة املحيطة بنقطة الرصد واملالحظة مت العثور 
على عدة صناديق مرمية وخمبأة بني احللفاء واألحراش، 
مباشرة مت فتح التشكيل وبعد اختاذ اإلجراءات األمنية 

الالزمة مت التقدم من الصناديق ومعاينتها، حيث تبني أهنا 
25 صندوقا صغري احلجم مغلق بإحكام بداخلها 1500 

طائر احلسون )املقنني( هذا النوع من الطيور يعترب من الطيور 
املحمية، ليتم حجزها ومباشرة إجراءات التحقيق من طرف 

الفرقة اإلقليمية بالبويهي.
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الت�شجيالت مب�شابقة الدكتوراه مفتوحة بداية من اليوم 
عرب البوابة الرقمية ودون �سروط م�سبقة

ك�سف وزير التعليم العايل والبحث العلمي،عبد الباقي بن زيان،عن فتح البوابة الإلكرتونية لإيداع طلبات الرت�سح مل�سابقة 
الدكتوراه، ابتداء من تاريخ 15 دي�سمرب 2020

علي حممد 
----------------------

له  من�سور  يف  ــر  ــوزي ال ـــد  اأك حــيــث 
ــة عــلــى  ــي ــم ــس ــر� ـــرب �ــســفــحــتــه ال ع
جميع  حــق  مــن  اأنــه  الفاي�سبوك، 
امل�سابقات  هذه  يف  امل�ساركة  الطلبة 
م�سبقة.  �سروط  ودون  ا�ستثناء  دون 
وزارة  حــثــت  ذاتــــه،  الــ�ــســيــاق  ويف 
العلمي  والــبــحــث  الــعــايل  التعليم 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مديري 
ملف  يف  املطلوبة  الوثائق  ن�سر  على 
امل�سابقة،  يف  للم�ساركة  الرت�سح 
فرع  كل  يف  املفتوحة  املنا�سب  عدد 
املواد  الدكتوراه، حتديد  للتكوين يف 

الــتــي يــجــب حتــ�ــســريهــا واخلــا�ــســة 
املختلفة.  الــفــروع  يف  بامل�سابقات 

علمية  درا�سة  اأهمية  على  اأكد  كما 
ملعرفة  املرت�سحن  ملفات  جلميع 

للفروع  التخ�س�سات  مطابقة  مدى 
ــي �ــســتــجــرى فــيــهــا املــ�ــســابــقــة،  ــت ال
تنظيم  تواريخ  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
لأن  وذلك  بعد،  حتدد  مل  امل�سابقات 
بالو�سعية  مرتبطة  امل�ساألة  هــذه 
الوبائية واحلالة ال�سحية العامة يف 
ياأتي هذا موازاة مع انطالق  البالد. 
اليوم  ح�سوريا  اجلامعية  الدرا�سة 
اجلزائرية،  اجلامعات  يف  الثالثاء 
�سمن  ــة  ــرتازي اح ــــراءات  اإج ــق  وف
ــص  ــا� ــحــي اخل ـــول الــ�ــس ـــوك ـــربوت ال

اجلامعي. بالدخول 

توا�سلت، حمالت التلقيح �سد الأنفلونزا 
كورونا  فريو�ص  عن  والك�سف  املو�سمية، 
الوطني  اجلي�ص  اأطلقها  التي  كوفيد19- 
ال�سحراوين  الالجئن  لفائدة  ال�سعبي 
النائية  باملناطق  القاطنن  واملواطنن 
به  ــــاد  اأف ــا  م ح�سب  تـــنـــدوف،  ــة  ــولي ب
واأو�سح  الوطني.  الدفاع  لــوزارة  بيان 
�سد  التلقيح  "حمالت  اأن  ذاتــه  امل�سدر 
عن  والك�سف  املو�سمية،  الأنــفــلــونــزا 
با�ستعمال  كوفيد19-  كورونا  فريو�ص 
توا�سلت   ال�سريع،  الت�سخي�ص  اختبارات 
بولية  امليداين  امل�ست�سفى  �سهد  حيث 
ـــدوف تــنــظــيــم الــعــمــلــيــة لــفــائــدة  ـــن ت
الــالجــئــن الــ�ــســحــراويــن، اأيـــن وفــرت 

كافة  اجلنوبي  العملياتي  القطاع  قيادة 
جميع  ا�ستفادة  ل�سمان  الطبية  الو�سائل 
�سكان املخيمات، وحمايتهم من الأمرا�ص 
منها  خا�سة  ال�ستاء،  بف�سل  املتعلقة 
اإغفال الك�سف  الأنفلونزا املو�سمية، دون 
كورونا  فريو�ص  اأعــرا�ــص  عن  الـــدوري 
املنا�سبة  ـــراءات  الإج واتخاذ  امل�ستجد، 
ظهور  حــال  يف  لوقايتهم  ــوري  ف ب�سكل 
الوباء".  بــهــذا  فيها  م�ستبه  حــالــة  اأي 
مت  ــه  اأن البيان  ذكــر  اأخـــرى،  جهة  ومــن 
لفائدة  الطبية  احلملة  نف�ص  "تنظيم 
مناطق  من  كل  م�ستوى  على  املواطنن 
ــي مــنــري بــتــنــدوف،  تــافــقــومــت وحــا�ــس
العملياتي  القطاع  باإقليم  خبي  وحا�سي 

العقيد  بربج  تندوف  بولية  الأو�سط 
مثالية،  ظروف  يف  جرت  والتي  لطفي، 
من  النظري  منقطع  ا�ستح�سانا  ــت  ولق
النائيّة".  املناطق  ــذه  ه �سكان  ــرف  ط
كان  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأن  ويذكر 
الأنفلونزا  �سد  تلقيح  حملة  اأطلق  قد 
كورونا  فريو�ص  عن  والك�سف  املو�سمية 
النائية  املناطق  لفائدة  )كوفيد19-( 
للجي�ص  العليا  القيادة  لتعليمات  "تنفيذا 
الوطني ال�سعبي املتعلقة بالتكفل الطبي 
قيادة  وكانت  النائية".  املناطق  ملواطني 
نظمت  قد  الثالثة  الع�سكرية  الناحية 
الــفــارط،  دي�سمرب   08 يــوم  مــن  ابــتــداء 
املو�سمية  الأنفلونزا  �سد  تلقيح  حملة 

والك�سف عن فريو�ص كوفيد19-، لفائدة 
الناحية  باإقليم  النائية  املناطق  �سكان 
اأدرار،  ــات  ــولي ب الــثــالــثــة  الع�سكرية 
بقرية  البداية  وكانت  وتندوف.  ب�سار 
حا�سي  ومنطقة  ونيف  ببني  القطراين 
اأم لع�سل بتندوف،  املري بب�سار ومنطقة 
جمهزة  طبية  طواقم  ت�سخري  مت  حيث 
بكل الو�سائل املادية والكفاءات الب�سرية 
مل�سالح  تابعن  طبين  و�سبه  اأطباء  من 
الع�سكرية  للناحية  الع�سكرية  ال�سحة 
املواطنن  حت�سي�ص  جانب  اإىل  الثالثة، 
وطرق  القاتل  الوباء  هذا  خطورة  حول 

الوقاية منه".
ق/و

ال�سلطات  اأن  مغربية،  حملية  م�سادر  قالت   
لوقفة  الرتخي�ص  رف�ست  الرباط  ولية  يف 
الإ�سرائيلي  الحتالل  مع  للتطبيع  مناه�سة 
ـــام مبنى  ــن، اأم ــن ــررة، اأمــ�ــص الث ــق كــانــت م
مغربية،  جمعيات  �ست  وكــانــت  ــان.  ــربمل ال
اأ�ــســدرت  حملية،  اإعــالمــيــة  م�سادر  ح�سب 
اململكة  تطبيع  فيه  و�سفت  م�سرتكا  بيانا 

بـ"التطور  ال�سهيوين  الكيان  مع  عالقاتهما 
اأن  اجلمعيات،  ــذه  ه واعــتــربت  اخلطري"، 
للكيان  جمانية  خدمة  "تقدم  اخلطوة  هذه 
�سي�سبح  كــان  ــذي  ال الــوقــت  يف  ال�سهيوين، 
عليه  دولــيــة  ــات  ــوب ــق ع ــص  ــر� ف ــا  ــروري ــس �
وعزله". واجلمعيات املوقعة على البيان هي: 
"ال�سبكة الدميقراطية املغربية للت�سامن مع 

حقوق  لهيئات  املغربي  والئتالف  ال�سعوب، 
ق�سايا  لن�سرة  املغربية  والهيئة  الإن�سان، 
املغربية  واحلملة  �ص(،  د  )ب  وحركة  الأمة، 
لإ�سرائيل،  والثقافية  الأكادميية  للمقاطعة 
الفل�سطيني  ال�سعب  مــع  الت�سامن  وجلنة 
والإ�سالح  التوحيد  حزب  واأكد  بالبي�ساء". 
وهو اجلناح الدعوي حلزب العدالة والتنمية 

بيان:  يف  احلــكــومــي  ــالف  ــت الئ يــقــود  الـــذي 
لكل  وامل�ستنكر  الراف�ص  احلركة  "موقف 
ال�سهيوين".  والخــرتاق  التطبيع  حماولت 
اأقدم  ما  يعترب  التنفيذي  "املكتب  اإن  وقــال 
القد�ص  جلنة  يــراأ�ــص  الــذي  املــغــرب،  عليه 

ال�سريف، تطورا موؤ�سفا وخطوة مرفو�سة".
ق.و

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   495 �سجلت 
يف  وفيات   13 و  )كوفيد19-(  كــورونــا 
الأخــرية،  �ساعة   24 الـ  خالل  اجلزائر 
ما  ح�سب  لل�سفاء،    431 متاثل  فيما 
الناطق  ــن  ــن الث هـــذا  ــه،  ــن ع ك�سف 

الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة  فريو�ص 
وخالل  فورار.  جمال  الدكتور  كورونا، 
املخ�س�ص  الــيــومــي  الإعــالمــي  الــلــقــاء 
ــور الــو�ــســعــيــة الــوبــائــيــة  ــط لــعــر�ــص ت
ـــورار اأن  ــح ف ــس ــا اأو� ــورون لــفــريو�ــص  ك

 92597 بلغ  املــوؤكــدة  ــالت  احل اإجــمــايل 
فيما  جــديــدة،  حالة    495 بينها  مــن 
الذين  للم�سابن  الجمايل  العدد   بلغ 

متاثلوا لل�سفاء 60888 �سخ�ص.
 كما بلغ العدد الجمايل للوفيات 2609 

  43 باأن  كذلك  اأفاد  الذي  فورار،  ح�سب 
العناية  يف  حاليا  يتواجدون  مري�سا 

املركزة.
 ق.و

�سركة  م�ستوى  على  الت�سال  مدير  ك�سف 
ما  توزيع  مت  اأنــه  �ــســردود،  جمال  نفطال 
البوتان  غاز  قــارورة  مليون  ن�سف  يقارب 
الأ�ــســبــوع  ــالل  خ الــوطــنــي  امل�ستوى  على 
جميع  جــنــدت  م�ساحله  وبــــاأن  املــا�ــســي 
اإمكانياتها لإي�سال قارورة غاز البوتان اإىل 
مناطق الظل. واأرجع جمال �سردود اأ�سباب 

اإرتفاع الطلب على هذه املادة اإىل التقلبات 
"قمنا  اجلوية وانخفا�ص دراجات احلرارة 
بتوزيع 473 األف قارورة يوميا وهذا راجع 
الطلب"  وزيادة  احلرارة  درجة  لنخفا�ص 
ملواجهة  جمندة  كانت  "نفطال  اأن  موؤكدا   ،
املادية  اإمكانياتها  بف�سل  الطلب،  ــذا  ه
م�ستعدة  �ستبقى  املوؤ�س�سة  وباأن  والب�سرية 

اإىل  واإي�سالها  الطلبيات  جميع  لتلبية 
جميع النقاط وباخل�سو�ص مناطق الظل".

ودعمها  جاهزيتها  نفطال  ـــدت  اأك كما 
الظل  مناطق  خا�سة  املناطق  لكل  الكامل 
من خالل و�سع خمازن لقارورات الغاز على 
قال  ال�سدد  هــذا  ويف  البلديات،  م�ستوى 
يف  خا�سة  جمندة،  دائما  "نفطال  �سردود 

احليوية  املادة  هذه  لتوفري  الظل  مناطق 
الدولة  حددته  الذي  وبال�سعر  مل�ستحقيها 
وتقوم  جزائري".  دينار   200 ب  واملقدر 
احتياجات  جميع  باإح�ساء  حاليا  ال�سركة 
كل مناطق الوطن خا�سة مناطق الظل من 

هذه املادة الأ�سا�سية يف ف�سل ال�ستاء.
ق.و

ال�سحراوية  العربية  اجلمهورية  �سفري  ــرب  اأع
الثنن  يوم  عمر،  طالب  القادر  عبد  باجلزائر، 
للق�سية  املغربي"،  الحتالل  "خيانة  ل  اأ�سفه  عن 
الوباء"،  من  "اأ�سوا  ب  و�سفها  التي  الفل�سطينية، 
اعــرتافــه  بخ�سو�ص  ــب،  ــرام ت اعـــالن  ان  مــوؤكــد 
بال�سيادة املزعومة للمغرب على ال�سحراء الغربية 
ال�سيد  واأكد  لل�سرعية".  فاقد  و  مف�سوح  "موقف 
ندوة  خالل  مداخلته  يف  عمر  طالب  القادر  عبد 
�سحفية، نظمها جمل�ص حقوق الن�سان بال�سراكة 

مع  للت�سامن  اجلــزائــريــة  الوطنية  اللجنة  مــع 
بالذكرى  الحتفال   مبنا�سبة  ال�سحراوي،  ال�سعب 
املتحدة اعالن منح ال�ستقالل  ال60 لتبني الأمم 
اعتماده  مت  والذي  امل�ستعمرة،  ال�سعوب  و  للبلدان 
التو�سية  "هذه  ان   ،1514 رقــم  قــرار  �سكل  على 
تنزل  مل  امل�ستعمرة  ال�سعوب  ل�سالح  مك�سبا  تعد 
�ساهمت  مريرة،  كفاحات  نتيجة  بل  ال�سماء  من 
ووفــق  كبري".  ب�سكل  اجلــزائــريــة  الــثــورة  فيها 
تطبيع  عن  حديثه  يف  ال�سحراوي،  الدبلوما�سي 

خيانة  "اأن  ال�سرائيلي،  الكيان  مع  املغربي  النظام 
ي�سعى  بل  بلده  على  تقت�سر  مل  املغربي  النظام 
كتل   عــن  البحث  و  لــهــا،  الــتــربيــر  و  لتو�سيعها، 
المر  هــذا  اأن  اىل  م�سريا  النبطاح"،  و  اخليانة 
ا�سبح "ي�سكل �سرر كبري لي�ص على نف�سه بل على 
كل ال�سعوب". وابرز امل�سوؤول ال�سحراوي، يف �سياق 
وفاقد  مف�سوح  موقف  ترامب  اعالن  "ان  مت�سل، 
من  يجعل   ان  يحاول  خا�سر  رئي�ص  من  لل�سرعية 
للبيع  امل�ست�سعفة جتارة   ال�سعوب  ارا�سي و حقوق 

"موقف  انــه  على  م�سددا  البتزاز"،  و  ال�سراء  و 
�سخ�سي و لي�ص موقف موؤ�س�سات ل اثر قانون له". 
برئي�ص  املغربي  النظام  "ا�ستنجاد  ان  ابــرز،  كما 
املغربي"،  الحتالل  حجة  بطالن  اظهر  مهزوم، 
قائال "لو كان نظام املخزن ميلك  قوة ال�سرعية ملال 
احتاج اىل املقاي�سة اخلبيثة بهذا ال�سكل املف�سوح 
امام العامل، لأن الق�سايا العادلة ل حتتاج اىل هذا 

النوع من ال�سفقات امل�سبوهة".
ق.و

ال�شلطات املغربية متنع التظاهر �شد التطبيع مع الحتالل الإ�شرائيلي

كوفيد19-: ت�شجيل 495 اإ�شابة جديدة و 431 حالة �شفاء و 13 حالة وفاة

نفطال: توزيع 500 األف قارورة غاز على امل�شتوى الوطني خالل اأ�شبوع

خيانة الحتالل املغربي اأ�شواأ من وباء كورونا
�شفري اجلمهورية العربية ال�شحراوية باجلزائر:

موا�شلة حمالت التلقيح �شد الأنفلونزا املو�شمية بتندوف
لفائدة مواطني الولية والالجئني ال�شحراويني 

  

القت�سادية  الــتــبــادلت  جمــمــوع  اإن 
وف�ساء  كمركز  ال�سوق  يحتويها  التي 
اجتماعية  عــالقــات  يــفــرز  للتعامل 
ــلــوكــيــات ذاتــيــة  وقــيــمــا رمـــزيـــة و�ــس
طابعها  �سمن  ال�سائدة  الثقافة  تعك�ص 
عنا�سر  يف  يــنــدمــج  الـــذي  الــ�ــســمــويل 
على  املعتمدة  الجتماعية  احلــيــاة 
ال�سلوك  وتركيبة  الجتماعي  الفعل 
ترابطا  لي�ص  ال�سوق  اإن  الإنــ�ــســاين. 
يف  الرمزي  بعده  له  واإمنــا  فقط  ماديا 
فال�سوق  "ديفلو".   يقر  كما  التبادل 
التحديات  للمجابهة،  جمال  واقعنا  يف 
الت�سامنات  فــقــدت  لــقــد  ــراع،  ــس ــ� وال
جيل  واقـــع  ــع  م مكانتها  التقليدية 
تعلموا  ــن  ــذي ال الأبـــنـــاء  ــن  م ــد  ــدي ج
يكت�سبوا  ومل  ال�سلعي  التبادل  حركية 
قيمها  عــرب  الت�سامنات  تلك  ثقافة 
الت�سادم،   ل  التناف�ص  يف  الــرمــزيــة 
التعامل  لآلــيــات  املــدركــة  احليلة  ويف 
م�سروعة  بــربغــمــاتــيــة  الــزبــون  ــع  م
الجتماعية   التن�سئة  قيم  فيها  تت�سح 
تلك  ل  اخلا�سة،  الرتبية  ومقومات 
ــرة بــ�ــســرر  ــك ــن ــة امل ــاري ــج ــت اخلــــدع ال
والتبادل.  التعامل  يف  والآخــر  الــذات 
يف  لي�ص  مدينتنا  �سوق  اإ�سكالية  اإن 
وعمليات  الــتــبــاديل  اجلــيــل  اخــتــالف 
ال�سوق  لثقافة  الجتماعية  التن�سئة 
فقط،  وخــروجــه  ــه  ــول دخ وقــوانــن 
اإنتاجها  اأنتجها واأعاد  واإمنا يف منظومة 
ـــه عــلــى جمــمــوع الأفــــراد  الــ�ــســوق ذات
املليون  تــقــارب  فمدينة  واملــجــتــمــع. 
متنا�سية  �سارع  يف  �سوقها  جتعل  �ساكن 
كــاأن  و  وعر�سا  طــول  الــزمــن  خطوط 
الزمن توقف لينتج هذا الو�سع ثقافة 
وم�سرتين  باعة  بن  التعامل  يف  اأخرى 
�سرافة  الــتــبــادل  يف  وكــذا  جــهــة،  مــن 
املدن  فاأ�سواق  اأخرى.  جهة  من  وجتارة 
التقليد  عرب  متخ�س�سة  تكون  العتيقة 
فيها  يتقن  وثقافة  �سياحة  والتقاليد 
عرب  يقدم  كما  �سلعته  تقدمي  البائع 
بلده  ح�سارة  تعامله  واألفاظ  �سلوكاته 
اأ�سواق املدائن  واأمته. فكم من باعة يف 
وحكوا  الــكــربى  القيم  النا�ص  علموا 
فكانوا  ــال،  ــم واجل احلــيــاة  لــغــات  بكل 
ح�سارتنا  ويف  وال�سالم،  احلقيقة  ر�سل 
�سعوب  يقت  �سِ بقيمهم  لتجارها  قدا�سة 
وتعاملهم  ب�سدقهم  خالقهم،  هدى  اإىل 
انت�سر الإن�سان على الدرهم والدينار،  
لي�ص  دائــمــا  يربح  مــن  اأن  واحلقيقة 
القت�ساد  دار�ــص  اأن  واأعتقد  بتاجر، 

اأكر خ�سية من يوم احل�ساب.

بقلم : الأ�شتاذ رقيق عبد اهلل

�شوق 
مدينتنا 

فاروق  العمومية،  الأ�سغال  وزير  ك�سف 
 56 ـــاز  اإجن اأ�ــســغــال  نهاية  عــن  �سيعلي، 
حمطة دفع على م�ستوى الطريق ال�سيار 
�سرق-غرب خالل �سنة 2021 م�سريا اإىل 
تاأثر هذا امل�سروع جراء جائحة فريو�ص 
"مبدئيا  قائال  �سيعلي  واأو�سح  كرورنا. 
ا�ستالم   2021 عام  نهاية  بحول  نرتقب 
م�ستوى  على  املربجمة  دفع  حمطة   56
حتت  غرب  �سرق  ال�سيار  الطريق  حماور 
مل  اجلائحة  ب�سبب  اإذ  التحفظات  كافة 
البقاء،  من  الأجانب  التقنيون  يتمكن 
التاأخري".  هــذا  عنه  جنم  الــذي  ــر  الأم
واأ�ساف اأن نظام الدفع لي�ص مقررا �سوى 
على م�ستوى الطريق ال�سيار �سرق-غرب 
حيث البنية التحتية الالزمة لو�سع هذا 

النظام متوفرة وباأقل تكلفة.
ق/و

نحو اإمتام اإجناز حمطات 
الدفع بالطريق ال�شيار

 يف 2021



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

