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اإنتاج قيا�شي للطماطم 
باملقرن ينتظر التفاتة من 

ال�شلطات لت�شديره وت�شنيعه 

الطماطم بـ 10 دج وفالحون يرمون
 منتوجهم ب�شبب اخل�شارة
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الك�شف عن نتائج التحقيق يف ق�شية ا�شترياد القمح املغ�شو�ش

03 األولوية ألصحاب الخبرة 8 سنوات يليها من يملكون 3 سنوات

برنامج جديد لإدماج اأ�شحاب 
عقود ما قبل الت�شغيل خالل �شنتني

اإدانة زوخ بـ 4 
�شنوات �شجنا نافذا 

يف ق�شية حداد

الرئي�ش تبون 
يعود اىل اأر�ش 

الوطن

فيما اختارته فل�سطني 
�سخ�سية  العام 2020 فيما يتم التحقيق مع طرطاق يف ملفات ف�ساد
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من طرف وزير الفالحة 

اأ�شعار النفط ُتنهي
 ال�شنة بارتفاع فوق عتبة 

الـ50 دولرا

�شدمة و�شط الوكالء 
مب�شمون دفرت �شروط 

ت�شنيع ال�شيارات

بعد ت�شريحات وزير ال�شناعة

احلرائق تودي بحياة 3 
اأ�شخا�ش خالل 24 �شاعة

وزير النقل يو�شح: التحكم 
يف الوباء �شرط لفتح النقل 

ما بني الوليات
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احتفالت  "كورونا"تن�شف 
"الريفيون" باجلنوب

16 الفنادق والوكاالت السياحية تتلقى ضربة موجعة
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الدفع الإلكرتوين عرب املن�شة النقدية لربيد اجلزائر 

 معدل منو بـ 406 باملئة يف 2020

حممد علي
--------------------

وجاء يف البيان اأن اإجمايل عدد عمليات الدفع 
على اخلط عرب املن�صة النقدية لربيد اجلزائر، 
نوفمرب  اإىل  جانفي  من  املمتدة  الفرتة  خالل 
من ال�صنة اجلارية، "بلغ 3.396.787 عملية، 
بال�صنة  باملئة مقارنة   406 بـ  يقدر  مبعدل منو 

املا�صية".
واأو�صحت الوزارة اأن هذا العدد ميثل 85.09 
الإجمالية  العمليات  جمموع  مــن  باملئة 
امل�صجلة يف اجلزائر خالل نف�س الفرتة، والتي 

بلغت 3.991.913 عملية.
اإجمايل  اإن  الوزارة  قالت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
املنفذة  العمليات  عن  املرتتبة  املالية  املبالغ 

عرب املن�صة النقدية لربيد اجلزائر بلغ ما يفوق 
يتجاوز  منو  مبعدل  جزائري،  دينار  مليار   2.7
155 باملائة  مقارنة بال�صنة املا�صية، وهو ما 
ميثل 57.75 باملئة من املبالغ املالية الإجمالية 
يف  الإجمالية  الإلكرتوين  الدفع  لعمليات 

اجلزائر خالل نف�س الفرتة.
وفقا  تاأتي  الأرقــام  هذه  اأن  اإىل  واأ�ــصــارت 
الإلكرتوين  الدفع  موؤ�رشات  لإح�صائيات 
 GIE الآيل  النقد  جتمع  عــن  الــ�ــصــادرة 
املخولة  اجلهة  وهــي    MONETIQUE
عمليات  وت�صيري  مراقبة  على  بــالإ�ــرشاف 
لدى  املر�صودة  الأرقــام  وكذا  الآيل،  الدفع 

موؤ�ص�صة بريد اجلزائر.
ــاأن  ب الــــوزارة  ــــادت  اأف اأخــــرى،  مــن جهة 

الت�صالت  قطاع  يف  املنفذة  العمليات 
جيزي  موبيلي�س،  اجلزائر،  )ات�صالت  لوحده 
ما  باملئة،   91.55 ن�صبة  ت�صكل   ــدو(  واأوري

يعادل 3.654.949 عملية.
وح�صب امل�صدر ذاته فاإن هذه العمليات متثلت 
فواتري  ودفــع  الر�صيد  �صحن  خدمات  يف 

الهاتف وا�صرتاكات الإنرتنت.
عمليات  عدد  اإجمايل  بلغ  اآخــر،  جانب  من 
الدفع  نهائي  طريق  عن  امل�صجلة  الدفع 
)TPE( لربيد اجلزائر منذ مطلع  الإلكرتوين 
�صنة 2020 اإىل غاية �صهر نوفمرب من نف�س 
بـ  يقدر  منو  مبعدل  عملية   187.482 ال�صنة 
720 باملائة مقارنة ب�صنة 2019، ح�صب نف�س 

امل�صدر.

ت�شميم اأر�شية خا�شة بالدفع الإلكرتوين 
لت�شجيل التالميذ يف المتحانات الوطنية

ــة  ــي ــرتب ال وزارة  ـــت  ـــام ق
اأر�صية  بت�صميم  الوطنية 
ــع  ــدف ــال ــة ب ــص ــا� ــة خ ــي ــم رق
لـــــكـــــرتوين لــتــ�ــصــجــيــل  الإ
املقبلني  املتمدر�صني  التالميذ 
عــلــى اجــتــيــاز المــتــحــانــات 
)دورة  الوطنية  املــدر�ــصــيــة 
به  فـــاد  اأ مــا  ح�صب   ،)2021
ــذات  ــان ل ــي ــاء ب ــالث ــث يـــوم ال
الوزارة  واأو�صحت  الــوزارة. 
الت�صجيالت  هذه  اأن  بيانها  يف 
ترتيبات  نف�س  باعتماد  "تتم 
خالل  مــن  ال�صابقة  الـــدورة 
الرقمية  الأر�صية  ا�صتغالل 
حيث  الوطنية،  الرتبية  لوزارة 
موؤ�ص�صات  مــديــرو  يتكفل 
العمومية  والتعليم  الرتبية 
التعليمية  للمراحل  واخلا�صة 
التالميذ  بت�صجيل  الــثــالث 
المتحانات  بــهــذه  املعنيني 
التعليم  مرحلة  نهاية  )امتحان 
�صهادة  امتحان  البــتــدائــي، 
امتحان  املتو�صط،  التعليم 

البكالوريا(. �صهادة 
فاإن  امل�صدر،  نف�س  وح�صب 
"احلد  اىل  يهدف  الإجــراء  هذا 
كــورونــا  وبـــاء  انت�صار  مــن 
ـــفـــادي  وت )كوفيد19-( 
التباعد  و�صمان  التجمعات 
ــى مــ�ــصــتــوى  ــل ــدي ع ــص ــ� اجل

الربيد". مكاتب 
الرتبية  وزارة  ت�صعى  كما 
ت�صميم  خــالل  من  الوطنية 
اخلا�صة  املن�صة  هذه  وتطوير 
متكني  اىل  اللكرتوين  بالدفع 

واملرت�صحني  التالميذ  اأولياء 
بطاقة  ميتلكون  الذين  الأحرار 
من  اجلزائر  لربيد  "الذهبية" 
الت�صجيل  م�صتحقات  دفــع 
اللكرتونية  املن�صة  هذه  عرب 
التنقل  اإىل  احلــاجــة  دون 
وق�صد  الــربيــد.  مكاتب  اإىل 
خمتلف  يف  اجلــيــد  "التحكم 
بتنظيم  املتعلقة  املــراحــل 
اأجل  ومــن  المتحانات  هــذه 
احل�صا�صة  العملية  هذه  اإجناح 
البيان--  --ي�صيف  والهامة" 
املتدخلني،  جميع  على  "يتعني 
املوؤ�ص�صات  مديرو  خ�صو�صا 
بعدة  ــزام  ــت الل التعليمية، 
بينها  من  تنظيمية  اإجــراءات 
التي  املوؤ�ص�صات  عن  الإبالغ 
تالميذ  مــرة  لأول  ت�صتقبل 
ق�صد  المــتــحــانــات  قــ�ــصــام  اأ
حتــيــني قــائــمــة املــوؤ�ــصــ�ــصــات 
التي  تلك  ــاإدراج  ب التعليمية 
معنيون  تالميذ  بها  يــوجــد 
املدر�صية  المتحانات  باإجراء 
واملعلن  مــرة  لأول  الوطنية 
مــديــريــات  طــرف  مــن  عنها 
تــرمــيــز  ــل  ــي دل يف  ــة  ــي ــرتب ال
لـــكـــرتوين  ــات الإ ــص ــ� ــص ــوؤ� امل
ــة  ــي عــلــى مــ�ــصــتــوى الأر�ــص
لالإ�صارة،  للوزارة".  الرقمية 
الت�صجيالت  عملية  تنطلق 
ــة  ــي ــص ــدر� ــات امل ــان ــح ــت ــالم ل
الأحد  يوم  من  ابتداء  الوطنية 
اإىل  وت�صتمر   2021 يناير   3

ال�صهر. نف�س  من   28 غاية 
ق.و

اأفادت وزارة الربيد واملوا�شالت ال�شلكية والال �شلكية، يف بيان لها اأن موؤ�شرات الدفع الإلكرتوين عرب املن�شة 
النقدية لربيد اجلزائر عرفت حت�شنا حم�شو�شا خالل 2020، حيث منت مبعدل 406 باملئة مقارنة بال�شنة املا�شية.
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التجار واملتعاملون القت�شاديون مدعوون لإمتام �شجالتهم التجارية
املركز الوطني اأكد ا�شتمرار فتح ال�شبابيك والفروع ل�شاعات اإ�شافية

لل�صجل  الوطني  املــركــز  ــا  دع
واملتعاملني  التجار  الــتــجــاري 
�صجالتهم  اإمتام  اإىل  القت�صاديني 
فتح  ا�صتمرار  موؤكدا  التجارية، 
عرب  املحلية  فــروعــه  �صبابيك 
بعد  ا�صتثنائية  ب�صفة  ولية   48
وذلك  القانونية،  العمل  �صاعات 

اإىل غاية 31 دي�صمرب اجلاري.
لل�صجل  الوطني  املركز  اأعلن 
الــتــجــاري عــن ا�ــصــتــمــرار فتح 
عرب  املحلية  فــروعــه  �صبابيك 

ا�صتثنائية  ب�صفة  وليـــة   48
القانونية،  العمل  �صاعات  بعد 
املقبل  اخلمي�س  غاية  اإىل  وذلك 
اإمتــام  مــن  املتعاملني  لتمكني 
اإىل  التجارية  �صجالتهم  تعديل 
وح�صب  الكرتونية.  م�صتخرجات 
�صفحته  على  املركز  ن�رشه  بيان، 
التوا�صل  موقع  على  الر�صمية 
هذا  فاإن  فاي�صبوك،  الجتماعي 
ال�صماح  اأجل  من  »ياأتي  الإجــراء 
القت�صاديني  واملتعاملني  للتجار 

تعديل  بعد  لهم  يت�صن  مل  الذين 
التجارية  �صجالتهم  م�صتخرجات 
ــرتوين  ــك ــز الإل ــرم ـــاإدراج ال بــــ
»�س.ت.اإ« بالقيام بذلك قبل انتهاء 
الأجل القانوين لالمتثال لل�صجل 
واملحدد  الإلــكــرتوين،  التجاري 

بتاريخ 31 دي�صمرب 2020«.
مت  اأنه  اأ�صاف  ذاته،  ال�صياق  ويف 
ت�صخري الو�صائل املادية والب�رشية 
واملتعاملون  التجار  يتمكن  حتى 
ت�صوية  ــن  م ــون  ــادي ــ�ــص ــت الق

الظروف،  اأح�صن  يف  و�صعيتهم 
يوليها  التي  العملية  هذه  واإجناح 
التجاري  لل�صجل  الوطني  املركز 

الأولوية.
التجارة  وزارة  كانت  لالإ�صارة، 
الآجال  هذه  بانق�صاء  اأنه  اأكدت 
ال�صجل  م�صتخرجات  ت�صبح 
التجاري التي ل حتتوي على هذا 
�صاحلة  غري  الإلــكــرتوين  الرمز 

وعدمية الأثر.
ق/و

التحقيق مع طرطاق يف ملفات ف�شاد

قالت جريدة الوطن الناطقة بالفرن�صية 
اإن املحكمة الع�صكرية بالبليدة فتحت 
ال�صابق  املن�صق  حق  يف  ثانيا  حتقيقا 
ب�صري  املتقاعد  اللواء  الأمنية  لالأجهزة 
مايا”  “ال�صيدة  ق�صيتي  يف  طرطاق، 
لالأفالن  الأ�صبق  العام  الأمني  واأبناء 
واإ�صكند،  الــوايف  عبا�س  ولد  جمال 
الأمــر  فــاإن  الوطن  جريدة  وبح�صب 
مبوجبها  مت  التي  بالظروف  يتعلق 
عمليات  خــالل  ـــوال  الأم ا�صرتجاع 
ومنزل  مايا،  ال�صيدة  مبنزل  التفتي�س 
يواجه  حيث  الوايف،  عبا�س  ولد  جنل 
الإجراءات  احرتام  عدم  تهمة  طرطاق 
ومت  التحقيقات  يف  اتباعها  الواجب 
فتح التحقيق وفقا لت�رشيحات �صابط 
يف  توقيفه  بعد  الق�صائية  بال�رشطة 
�صياق  نف�س  يف  اجلاري  دي�صمرب   20
النطق  املنتظر  مايا  ال�صيدة  ق�صية 
دي�صمرب   31 يف  ق�صيتها  يف  باحلكم 
احلايل، حيث متت العودة للتحقيق الذي 

مت مبا�رشته يف 2017 وعملية تفتي�س 
منزل ال�صيدة مايا، ومت �صبط مبلغ 95 
مليون دينار و17 كلغ من الذهب وماآل 
بالبنك  اإيداعه  وظــروف  املبلغ  ذلك 
فتتعلق  الثانية  الق�صية  اأما  املركزي. 
مبلف بيع اأبناء جمال ولد عبا�س لقوائم 
التحرير  جبهة  بحزب  الرت�صيحات 
يف  طرطاق  ا�صم  ورد  حيث  الوطني، 
امللف بعد ت�رشيحات املتهم الرئي�صي 
يف الق�صية بهاء الدين طليبة، وجتدر 
الإ�صارة اأن طرطاق يق�صي عقوبة 15 
بتهمتي  اإدانته  بعد  نافذا  �صجنا  �صنة 
التاآمر على �صلطة الدولة واجلي�س من 
الع�صكري،  ال�صتئناف  جمل�س  قبل 
جديدة  جل�صة  برجمة  يتم  اأن  وينتظر 
للنظر يف ق�صية طرطاق رفقة الفريق 
رئي�س  و�صقيق  مدين  حممد  املتقاعد 
ال�صهر  بوتفليقة  ال�صعيد  اجلمهورية 
املقبل بعد قبول املحكمة العليا الطعن 

بالنق�س بداية ال�صهر اجلاري.
ق/و

وفاة 10 اأ�شخا�ش واإ�شابة 149 اآخرين بجروح خالل الـ 24 �شاعة الأخرية
 اأح�صت حوادث املرور امل�صجلة 
خالل الـ 24 �صاعة الأخرية عرب 
عدة وليات وفاة 10 اأ�صخا�س 
بجروح  اأخرين   149 واإ�صابة 
اخلطورة،  ومتفاوتة  خمتلفة 
للحماية  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب 

املدنية.
اأثقل  اأن  الــبــيــان،  ــح  ــص واأو�
عني  بولية  �صجلت  ح�صيلة 
اأ�صخا�س   05 بوفاة  الدفلى 
بجروح  اآخرين   12 واإ�صابة 
على اإثر ا�صطدام بني �صاحنتني 
م�صتوى  على  �صيارات  و06 
غرب   - �رشق  ال�صيار  الطريق 
عابد  �صيدي  امل�صمى  باملكان 

بلدية عني ال�صلطان.
وحــدات  اأن  امل�صدر  واأ�ــصــار 

خالل  قامت  املدنية  احلماية 
نف�س الفرتة بتقدمي الإ�صعافات 
الأولية لـ 12 �صخ�صا خمتنقني 
لغاز  ا�صتن�صاقهم  ــر  اإث على 
اأحادي اأك�صيد الكربون املنبعث 
املختلفة يف  التدفئة  اأجهزة  من 
ق�صنطينة،  وليــات  من  كل 
املــ�ــصــيــلــة، بــاتــنــة واجلــزائــر 
وال�صلف  قــاملــة،  العا�صمة، 
بال�صحايا  التكفل  مت  حيث 
يف  وحتويلهم  املكان  عني  يف 
امل�صت�صفيات  اإىل  مقبولة  حالة 

املحلية.
الن�صاطات  يخ�س  وفــيــمــا 
انت�صار  من  بالوقاية  املتعلقة 
فريو�س كورونا، قامت وحدات 
نف�س  خــالل  املدنية  احلماية 

الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني 
بـ 90 عملية حت�صي�صية عرب 17 
لفائدة  بلدية(   51( وليـــات 
الوليات  كافة  عرب  املواطنني 
بــ�ــرشورة  وتــذكــرهــم  حتثهم 
ال�صحي  احلجر  قواعد  احرتام 

وكذا التباعد الجتماعي.
اأن  املــ�ــصــدر،  ذات  ــاف  ــص واأ�
اأي�صا  قامت  الــوحــدات  ذات 
 18 عرب  تعقيم  عملية   89 بـ 
من�صاآت  من  بلدية(   44( ولية 
وخا�صة  عمومية  وهياكل 
ال�صكنية وال�صوارع  املجمعات 
ــة  ــري ــدي امل خ�ص�صت  ــــن  اأي
لهاتني  املدنية  للحماية  العامة 
حماية  عــون   378 العمليتني 
و57  الــرتــب  مبختلف  مدنية 

�صيارة اإ�صعاف و31 �صاحنة.
وذكر البيان، اأن وحدات احلماية 
نف�س  خالل  �صجلت  الوطنية 
عـدة  يف  تدخال   2552 الفرتة 
بعد  وذلك  الوطن  من  مناطق 
من  ال�صتغـاثة  مكاملات  تلقي 
هذه  و�صملت  املواطنني  طرف 
جمــالت  خمتلف  التدخالت 
�صواء  املدنية  احلمايـة  اأن�صطة 
ـــرور،  امل ــوادث  ــح ب املتعلقة 
الإجـــالء  املنزلية،  احلــــوادث 
احلــرائــق،  اإخمــاد  ال�صحي، 
ــذا  ــة وك ــي ــن ـــزة الأم ـــه والأج
والتطهري  التح�صي�س  عمليات 
كورونا  بفريو�س  يتعلق  فيما 

كوفيد19.
ق/و



برنامج جديد لإدماج اأ�شحاب عقود ما قبل 
الت�شغيل خالل �شنتني

الأولوية ملن ميتلكون خربة 8 �شنوات 

األربعاء 30 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 15 جمادى األولى  1442هـ 03
العدد
2159

لوؤي ي
-------------------

التعليمة  اأن  الــوزيــر  واأ�ــصــار 
احلكومة  جمل�س  على  اأحيلت 
�صتحال  كما  اعــتــمــادهــا  ومت 
مبجرد  الــــوزراء  جمل�س  على 
اإىل  اجلمهورية  رئي�س  رجــوع 
للبدء  وذلــك  الــوطــن،  اأر�ـــس 
الوزير  واأو�صح  تطبيقها.  يف 
امل�صح  على  تقوم  التعليمة  اأن 
ملعرفة  الوليات  لكل  الدقيق 
ــع  املــنــا�ــصــب الــ�ــصــاغــرة ورف
اإىل  بالإ�صافة  عنها،  التجميد 
تكييف ال�صهادات مع املنا�صب 
ال�صاغرة، م�صريا اإىل اأن 365 األفا 
معنيني  ال�صهادات  حاملي  من 
يف  الوزير  وك�صف  بالإدماج، 
 75 وجــود  عن  حديثه،  خ�صم 
األف من�صب عمل �صاغر جممد، 
رفع  على  التعليمة  �صتعمل 
التجميد عنه حلل م�صكل اإدماج 
اأ�صحاب عقود ما قبل الت�صغيل، 
موؤكدا اأن هذا امللف �صيطوى يف 
حدود �صنتني اأو �صنتني ون�صف 
الأولوية  وعن  تقدير.  كاأق�صى 
يف الإدماج، اأو�صح جعبوب اأنها 
التي  اخلربة  لأ�صحاب  �صتكون 
ت�صل اإىل 8 �صنوات، يليها من 
ميلكون خربة من 3 �صنوات فما 
ميلكون  من  الأخــري  ويف  فــوق، 
خربة اأقل من 3 �صنوات، منوها 

باأثر  تطبيقه  �صيتم  القرار  اأن 
رجعي ابتداء من جانفي 2021.

تعوي�شات امل�شابني 
بكورونا يف جانفي 

املقبل  
العمل  وزيــــر  اعــــرتف  كــمــا 
تعوي�س  يف  اإ�صكالية  بوجود 
احلجر  يف  املتواجدين  العمال 
ال�صحي ب�صبب جائحة فريو�س 
الذي  العجز  ب�صبب  كــورونــا 
التقاعد.  �صندوق  منه  يعاين 
الها�صمي  العمل  واأو�صح وزير 
يف  يكمن  امل�صكل  اأن  جعبوب، 
العمال،  هوؤلء  تعوي�س  كيفية 

اإجـــراءات  ــود  وج اإىل  ــار  ــص واأ�
العمال  حقوق  حلماية  متخذة 
كورونا  جائحة  من  املت�رشرين 
اإىل  الوزير  واأ�صار  ووظائفهم. 
يزال  ما  التقاعد  �صندوق  اأن 
م�صاعي  ــم  رغ العجز  يعاين 
التوازنات  لتحقيق  م�صاحله 
ال�صمان  �صناديق  يف  املالية 
اأن  الوزير  واأ�صار  الجتماعي، 
يف  يكمن  امل�صكل  ــذا  ه حــل 
تو�صيع منا�صب العمل، م�صيفا 
اأن املحافظة على ما هو موجود 
املنت�صبني.  عدد  رفع  �صاأنه  من 
قال  ــة  ــالأدوي ب يتعلق  وفيما 
اإنه  القطاع  عن  الأول  امل�صوؤول 
ماليا  ال�صيدليات  تدعيم  �صيتم 

اجلني�صة  ــة  الأدوي بيع  اأجل  من 
ــد  واأك ا�صتعماله،  لت�صجيع 
كل  تعوي�س  �صيتم  اأنه  الوزير 
حتليل  اأجرى  بكورونا  م�صاب 
دج   8800 بـ  "بي.�صي.اآر"  الـ 
دج،   3500 بـ  يقدر  مايل  مببلغ 
التي  ال�صدرية  الأ�صعة  ــا  اأم
�صيتم  12000دج  بـ  اأجــريــت 
لكل  دج   5000 بـ  تعوي�صها 
ك�صف، يف حني �صيتم تعوي�س 
"اأونتيجينيك"  امل�صمى  التحليل 
1500 دج لكل حتليل، حيث  بـ 
من  ال�صتفادة  املعنيني  باإمكان 
التعوي�صات عرب بطاقة ال�صفاء 
مل�صالح  التقرب  خالل  من  اأو 

ال�صمان الجتماعي.

اأكد وزير العمل والت�شغيل وال�شمان الجتماعي، لها�شمي جعبوب، اأم�ش يف ت�شريح اإذاعي اإعداد خطة جديدة 
لإدماج اأ�شحاب عقود ما قبل الت�شغيل، حيث تعتمد على اآليات جديدة مدرجة يف م�شروع تعليمة.

انتقد تاأخر وزارة ال�شحة يف اقتناء اللقاح  

بركاين ي�شتعجل التطعيم لبلوغ 
مناعة القطيع �شد ال�شاللت 

اجلديدة لكورونا
انتقد ع�صو اللجنة العلمية املكلفة 
مبتابعة ور�صد تف�صي وباء كورونا، 
وزير  بركاين،  بقاط  الربوفي�صور 
بوزيد  بن  الرحمن  عبد  ال�صحة 
اللقاح  اقتناء  يف  التاأخر  م�صوؤولية 

امل�صاد لفريو�س كورونا.
وقال بقاط بركاين يف ت�رشيحات 
رئي�س  ــل  ــدخ ت اإن  �ــصــحــفــيــة 
اجلمهورية �صمح للجزائر بالتناف�س 
كورونا  لقاح  من  ح�ص�س  على 
على  الدولية  املناف�صة  ظل  يف 
ال�صوق.  يف  املحدودة  ال�صحنات 
فاإن  الأطباء  عمادة  رئي�س  وح�صب 
اأجريت  التي  العلمية  الدرا�صات 
اأن  اأثبتت  العاملية  املخابر  اأكرب  يف 
التلقيح،  هو  للوباء  الوحيد  العالج 
معرتفا اأن اجلزائر تاأخرت يف تقدمي 
طلبها لقتناء اللقاح ما دفع رئي�س 
اجلمهورية للتدخل وتوجيه تعليمة 
مبا�رشة  اأجــل  من  الأول  للوزير 
للح�صول على  املفاو�صات  عملية 
اأح�صن لقاح، واأ�صاف املتحدث يف 
"العامل كله �رشع يف  ال�صياق:  هذا 
لهذا  عالج  عن  والبحث  التطوير 
الفريو�س قبل ثمانية اأ�صهر والدليل 
حاليا  تطويرها  يتم  التي  اللقاحات 
بداأت  ومعها  العاملية  املخابر  يف 
املفاو�صات، غري اأن اجلزائر تاأخرت 
وتقدمي  النهائية  املفاو�صات  يف 
وحول  العاملية".  للمخابر  طلبات 
اجلزائر،  الذي �صتقتنيه  اللقاح  نوع 
املكلفة  العلمية  اللجنة  ع�صو  قال 
مبتابعة ور�صد تف�صي وباء كورونا، 
العليا  ال�صلطات  بيد  املو�صوع  اإن 
اللقاح  اأن  لي�صتدرك:"اأرى  للبالد، 
والأمريكي  وال�صيني  الرو�صي 
وكطبيب  و�صخ�صيا  الأقــرب  هم 
جتربها  التي  اللقاحات  يف  ــق  اأث
غرار  على  �صعوبها  على  الــدول 
والأمريكي".  والرو�صي  ال�صيني 
قال  "فايزر"  للقاح  وبالن�صبة 
فر�صة  اإن  العلمية  اللجنة  ع�صو 
لأن  �صئيلة  عليه  اجلزائر  ح�صول 
يتطلب  به  والحتفاظ  ا�صتعماله 
غرار  على  معينة   �ــرشوط  توفر 
اأن تكون  التي يجب  درجة احلرارة 

عك�س  عالية  بن�صبة  ال�صفر  حتت 
ت�صتدعي  ل  التي  اللقاحات  باقي 
مثل هذه التدابري اخلا�صة. هذا واأكد 
ل  اأنه  بركاين  بقاط  الربوفي�صور 
خوف من انتقال ال�صاللة املتطورة 
التي ت�صق   19 من فريو�س كوفيد 
طريقها داخل اأوروبا ودول اآ�صيوية 
اإىل اجلزائر يف ظل اللتزام بالتدابري 
ما  خا�صة  احلكومة  اأقرتها  التي 
واملجال  الربية  احلدود  بغلق  تعلق 
ما  وهو  الرحالت،  وتعليق  اجلوي 
يجعلنا ح�صبه يف مناأى تقريبا عن 
من  اجلديدة  ال�صاللة  هذه  انتقال 
فريو�س كورونا اإىل اجلزائر، و�صدد 
الربوفي�صور على �رشورة اللتزام 
بالتدابري املعمول بها حاليا، م�صريا 
الإجالء ل ت�صكل  اأن عمليات  اإىل 
من  الوافدين  لقلة  بالنظر  خطرا 
واأ�صار  التحاليل،  واإجبارية  جهة، 
للحكومة  نية  ل  اأنه  اإىل  املتحدث 
بفتح املجال اجلوي للرحالت حاليا، 
نتائج  انتظار  �ــرشورة  اإىل  داعيا 
للراغبني  بالن�صبة  خا�صة  اللقاح 
اللقاح  فاعلية  عن  اأما  العمل.  يف 
غ�صون  يف  اجلزائر  �صتقتنيه  الذي 
هذه الأيام مع ال�صاللة املتطورة من 
الفريو�س يرى الربوفي�صور بركاين 
ال�صاعة الأمر غري وا�صح  باأنه حلد 
هذه  عن  متوفرة  غري  والدرا�صات 
يتوقعه  ما  وح�صب  لكن  ال�صاللة، 
اللقاحات  هــذه  ومنتجو  اخلــرباء 
فعال  اللقاح  يكون  اأن  ميكن  فاإنه 
اأو ميكن القدرة على اإنتاج لقاحات 
وحتور  املتطورة  ال�صاللة  وفــق 
املقابل  يف  لكن  الــفــريو�ــصــات، 
بركاين  بقاط  الربوفي�صور  طالب 
للو�صول  التطعيم  عملية  بت�رشيع 
من  للحماية  القطيع  مناعة  اإىل 
لفريو�س  ــدة  ــدي اجل ــ�ــصــاللت  ال
كورونا، التي اأكد فعالية اللقاحات 
حاليا  القلق  اأن  واأ�صاف  ملواجهتها. 
للفريو�س  اجلديدة  ال�صاللت  من 
حول  املعلومات  �صعف  مـــرده 
التي قدرتها  العدوى  قدرتها على 
اأ�صعاف  باأربعة  الدرا�صات  بع�س 

لوؤي/يال�صاللة الأ�صلية.

اإطالق اأول حا�شنة للموؤ�ش�شات النا�شئة يف جمال النقل
يف اإطار رقمنة القطاع

لزهر  الــنــقــل  ـــر  وزي ك�صف 
اأول حا�صنة  اإطالق  هاين، عن 
التابعة  النا�صئة  للموؤ�ص�صات 
"نقل  ت�صمية  حتت  لقطاعه 
يف  هاين  لزهر  واأو�صح  تك". 
كلمته الفتتاحية لالإعالن عن 
اخلطوة  اأن  احلا�صنة،  تد�صني 
على  نوعها  من  الأوىل  تعد 
يف  وت�صب  اجلزائر،  م�صتوى 

وفقا  القطاع  رقمنة  اإطـــار 
للمخطط املربمج مع احلكومة، 
موجهة  احلا�صنة  اأن  وك�صف 
للموؤ�ص�صات النا�صئة يف جمال 
وزارة  مــع  بالتعاون  النقل 
الربيد والوزارة املنتدبة املكلفة 
واملوؤ�ص�صات  املعرفة  باقت�صاد 
عن  الوزير  واأعــرب  النا�صئة، 
اأنها  معتربا  باخلطوة،  تفاوؤله 

ديناميكية  خلق  يف  �صت�صاهم 
كما  املواطنني،  تنقل  ت�صهل 
حياتهم  حت�صني  يف  ت�صاهم 
جهة  من  واقت�صاديا،  اجتماعيا 
ل�رشورة  الوزير  تطرق  ثانية 
وتدعيمه  الــقــطــاع  رقــمــنــة 
اأجل  من  البتكارات  مبختلف 
وذلك  واجلهد  الوقت  اقت�صاد 
احلديثة،  التقنيات  تتيحه  ما 

ا�صتقطاب  على  هاين  وراهن 
اأجــل  مــن  املحلية  الــكــفــاءات 
معتربا  الرقمية،  النقلة  اإحداث 
ا�ــصــتــرياد  اإىل  ــلــجــوء  ال اأن 
بال�صيانة  واتباعها  التقنيات 
كل مرة بالعملة ال�صعبة اأثقل 
على  العمومية  اخلزينة  كاهل 

مدار �صنوات.
لوؤي/ي

وزير النقل يو�شح:
التحكم يف الوباء �شرط لفتح النقل 

ما بني الوليات
هاين،  لزهر  النقل،  وزير  اأم�س  قال 
اإن قطاعه تكبد خ�صائر كبرية، منذ 
يخ�س  فيما  �صواء  اجلائحة،  بداية 

النقل اجلوي والبحري والربي.
له  ندوة �صحفية  الوزير، يف  وقدم 
تكبدتها  التي  اخل�صائر  عن  مثال 
خ�صائر  ــدرت  وق النقل،  �رشكات 
اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �رشكة 
بـ40 مليار دينار، بينما تكبد النقل 
البحري خ�صائرا قدرت بـ9 مليارات 

دينار.
وحول فتح احلدود، اأكد وزير النقل، 
اأن هذا القرار هو من �صاأن ال�صلطات 

العليا للبالد.
بني  ما  النقل  فتح  يخ�س  فيما  اأما 
اأنه  هاين،  لزهر  اأو�صح  الوليات، 

مرتبط بالو�صعية الوبائية.
قطاع  عن  الأول  امل�صوؤول  واأورد 
النقل باجلزائر: “ملا نتحكم يف الوباء، 

�صنفتح النقل بني الوليات”.
اأن  الوزير  اأكــد  اأخــرى،  جهة  ومن 
م�صاحله ت�صجع كل اخلوا�س الذين 

يرغبون يف فتح خطوط نقل بري.
ت�صتطيع  ل  ايــتــوزا  اأن  مو�صحا 
لوحدها اأن تغطي كل خطوط النقل 

لوؤي/يبالعا�صمة.

رفع م�شروع بروتوكول �شحي للحكومة لفتح املدار�ش القراآنية
 14200 م�شجد ا�شتاأنف ن�شاطه وطنيا  

الدينية  ال�صوؤون  وزير  ك�صف 
بلمهدي،  يو�صف  ـــاف،  والأوق
اأدىل  �صحفية  ت�رشيحات  يف 
الزيارة  هام�س  على  اأم�س  بها 
مقر  اإىل  قادته  التي  التفقدية 
اأن  بخروبة  اجلــديــد  الــــوزارة 
�صتفتح  اجلــزائــر  جامع  اأبـــواب 
اأمام امل�صلني ك�صائر املوؤ�ص�صات 
م�صاحله  اأن  م�صريا  الأخـــرى، 
عند  املواطنني  حت�رش ل�صتقبال 

توفري الظروف املنا�صبة.
ا�صتئناف  عن  بلمهدي  وك�صف 
م�صجد   14200 حوايل  ن�صاط 
من  الوطني،  امل�صتوى  على 
جهة اأخرى، اأ�صار وزير ال�صوؤون 
رفعت  م�صاحله  اأن  الدينية 
�صحي  بــروتــوكــول  مــ�ــرشوع 

لفتح املدار�س القراآنية بعد اأزيد 
من 8 اأ�صهر من الغلق، موؤكدا يف 
يتجه  الو�صع  اأن  ال�صدد  نف�س 
نحو النفراج التدريجي. وجتدر 
التن�صيقية  رئي�س  اأن  الإ�صارة 

حجيمي  جلول  لالأئمة  الوطنية 
يف  بالتعجيل  احلكومة  طالب 
والزوايا  القراآنية  املدار�س  فتح 
ل  للطلبة،  الداخلية  العلمية 
ن�صاط  ا�صتئناف  بعد  �صيما 

املدار�س واجلامعات، وقال وزير 
اإن  والأوقــاف،  الدينية  ال�صوؤون 
مرتبط  القراآنية  املدار�س  فتح 
الربوتوكول  على  بامل�صادقة 
قطاعه  اأن  واأو�صح  ال�صحي، 
ال�صحي  ــول  ــوك ــربوت ال ــدم  ق
وينتظر  القراآنية  للمدار�س 
فــقــط املــ�ــصــادقــة عــلــيــه، ومل 
الدينية  ال�صوؤون  وزير  ي�صتبعد 
والأوقاف، فتح املدار�س القراآنية، 
الربتوكول  على  بالعتماد 
مت  فقد  لــالإ�ــصــارة،  ال�صحي. 
القراآنية،  املدار�س  ن�صاط  تعليق 
الذي  ال�صحي  الو�صع  ب�صبب 
متر به البالد، بعد تف�صي فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
لوؤي/ي



مطالب بتقنني م�شابقات الدكتوراه يف امل�شتقبل

امل�صتقل  الوطني  املجل�س  وجه 
ــعــايل  لأ�ـــصـــاتـــذة الــتــعــلــيــم ال
وزارة  اإىل  الدعوة  "الكنا�س" 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
م�صابقات  فتح  تقنني  اأجــل  من 
يتالءم  مبا  م�صتقبال،  الدكتوراه 
اجلزائرية،  اجلامعات  وحاجيات 
واملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات احلــكــومــيــة 
ــة واخلــدمــاتــيــة  ــادي ــص ــ� ــت والق
"الكنا�س"  دعت  كما  اجلزائرية. 
الدكتور  ممثلها  ل�صان  على 
اإىل  مـــيـــالط  ــظ  ــي ــف احل ــد  ــب ع
يف  الدكتوراه  �صهادة  ت�صنيف 
الذي  الأمر  العمومي،  الوظيف 
توظيف  فر�س  حلاملها  يعطي 
اأخــرى  موؤ�ص�صات  يف  وترقية 
ميالط  واأكـــد  اجلــامــعــات،  غــري 
اجلزائرية  اجلــامــعــات  ت�صجيل 
هذا  دكتوراه  طالب  األــف  لـ58 
التعليم  وزارة  خ�ص�صت  فيما 
لهذة  العلمي  والبحث  العايل 
جديد  من�صب   7500 ال�صنة 

الدكتوراه  م�صاريع  عدد  لي�صل 
األف   65 اجلزائرية  اجلامعة  يف 
اإذا  اأنه  واأ�صاف  م�رشوع،  و500 
احلالية  التوظيف  ن�صبة  احت�صبنا 
حلاملي  اجلزائرية  اجلامعات  يف 
احت�صبنا  واإذا  الدكتوراه،  �صهادة 
الدكتوراه  �صهادة  حاملي  عدد 
الدكتوراه  طلبة  وعدد  البطالني، 
بعملية  فاإنه  �صيتخرجون،  الذين 
انتظار  يتعني  ب�صيطة  ح�صابية 
لتوظيفهم  �صنة   40 حـــوايل  
�صهادة  حامل  اأن  واأ�صار  جميعا. 
اليوم  �صنه  الــذي  الــدكــتــوراه 
لغاية  ي�صرب  اأن  عليه  �صنة،   30
بلوغه �صن 70 �صنة ليتم توظيفه 
يف  هذا  وطبعا،  باجلامعة  اأ�صتاذا 
م�صابقات  فتح  عن  التوقف  حالة 
الدكتوراه يف امل�صتقبل، كما قال 
اجلامعة  اأن  املطروح  الإ�صكال  اإن 
عن  مــ�ــصــوؤولــة  نف�صها  تعترب 
توظيفهم  ولي�س  الطلبة،  تكوين 
الدكتوراه  وطلبة وحاملو �صهادة 

هي  الدكتوراه  �صهادة  اأن  يرون 
للتدري�س  اإجباري  مرور  جواز 
يف اجلامعة، يف حني  انه ل بد من 
بجدية  الإ�صكالية  مع  التعامل 
و�صهدت  الأطـــراف،  جميع  من 
لإيداع طلبات  الرقمية  الأر�صية 
الــدكــتــوراه  مل�صابقة  الرت�صح 
غري  م�صاركة   2021  2020-
الرت�صح  يف  للراغبني  م�صبوقة 
بعد  وذلك  الدكتوراه،  مل�صابقة 
ــالق  اإط مــن  فقط  �صاعة   48
ت�صجيل  مت  حيث  ــة،  ــي ــص الأر�
طالب  ــف  األ  58000 من  ــد  اأزي
من�صب   7500 على  يتناف�صون 
العايل،  التعليم  قطاع  يف  جديد 
الرقم  يت�صاعف  اأن  املتوقع  ومن 
القادمة،  الأيام  يف  اأكرث  ويرتفع 
املرحلة  الت�صجيالت يف  اأن  �صيما 
 27 يف  انطلقت  حيث  الأولــيــة، 
غاية  اإىل  ومتتد   2020 دي�صمرب 
يتم  اأن  على   ،2021 جانفي   10
اإىل   11 مــن  الت�صجيل  تاأكيد 

و�صيكون   ،2021 جانفي   12
يوم  الأولية  القائمة  عن  الإعالن 
�صيفتح  فيما   ،2021 فيفري   02
 03-04 من  بداية  الطعون  باب 
ال�رشوع  ليتم   ،2021 فيفري 
بني  الطعون  درا�صة  مرحلة  يف 
على   .2021 فيفري   05-07
القائمة  عــن  ـــالن  الإع يتم  اأن 
املقبل. فيفري   08 يوم  النهائية 
العايل  التعليم  وزير  اأفاد  بدوره 
الباقي  عبد  العلمي،  والبحث 
لولية  زيارته  خالل  زيــان،  بن 
قطاعي  عمل  هناك  اأن  اجللفة، 
قانوين  اإطــار  لإيــجــاد  م�صرتك 
�صهادة  حلملة  التوظيف  ل�صمان 

الدكتوراه.
بزيارة  قام  الذي  الوزير،  وقال 
رده  يف  عا�صور"،  "زيان  جلامعة 
خريجي  يخ�س  ان�صغال  على 
الفر�صة  واإتاحة  الدكتوراه  طور 
للقاء  عــقــده  ــدى  ل لتوظيفهم 
بقاعة  اجلامعية  الأ�ــــرشة  مــع 
"هناك  اإن  الكربى،  املحا�رشات 
لإيجاد  م�صرتك  قطاعي  عمل 
التوظيف  ل�صمان  قانوين  اإطار 

الفئة". اأكرث لهذه 
ال�صياق  ذات  الوزير يف  واأ�صاف 
بــاأن  اجلميع  يعرف  اأن  "يجب 
الطور  هذا  يف  �صنويا  اخلريجني 
عملية  واأن  متخرج   5000 يناهز 
التوظيف ل تقت�رش على اجلامعة 
بالأمر  اهتمامه  مربزا  وفقط"، 
اجلامعية  الأ�رشة  اأبناء  من  لكونه 

متاما. امل�صكل  ويعي 
لوؤي/ي

04 اإلربعاء 30 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 15 جمادى االولى 1442هـ
العدد
2159

�شدمة و�شط الوكالء مب�شمون دفرت �شروط ت�شنيع 
ال�شيارات

لوؤي/ي
------------------

ت�رشيحات  يف  نبا�س  وقــال 
الوزير  معار�صة  اإن  �صحفية 
ـــت عــلــي لــلــمــاّدة  ي ــات اآ ــرح ف

املالية  قانون  يف  اأدرجت  التي 
والتي  احلكومة  اأعدته  الــذي 
ال�صيارات  با�صترياد  ت�صمح 
ثم  �صنوات  ثــالث  من  ــل  الأق
الــربملــان غري  اأعــ�ــصــاء  زكــاهــا 
مت�صك  وبخ�صو�س  مفهوم، 

دفرت  مب�صمون  ال�صناعة  وزير 
بت�صنيع  اخلــا�ــس  ــرشوط  ــ� ال
وا�ــصــتــرياد الــ�ــصــيــارات، اأكــد 
ال�رشوط  بع�س  اأن  املتحدث 
املــ�ــصــتــورديــن  ــالك  ــت ام منها 
مرت   3400 ــا  ــدره ق م�صاحة 

تهدف  كرائها  عــو�ــس  مــربــع 
على  الوكالء  ح�صول  لعرقلة 
اأن هذه �رشوط  وتابع  العتماد، 
يف  دولــة  اأي  يف  موجودة  غري 
اأن  نبا�س  يو�صف  واأكد  العامل، 
انده�صوا  الأجانب  املتعاملني 
ال�رشوط،  دفرت  مل�صمون  اأي�صا 
الأخرية  القرارات  و�صدموا من 
ــاعــة، واتــهــم  ــن لــوزيــر الــ�ــص
وكالء  جلمعية  ال�صابق  الرئي�س 
العالمات  متعددة  ال�صيارات 
ال�صناعة  بعرقلة  القطاع  وزير 
بعدم  م�صت�صهدا  اجلــزائــر  يف 
يف  �صناعية  مركبات  اأي  فتح 
م�صانع  عــدة  واإفــال�ــس  عهده 
الإ�صارة  وجتدر  "اأنيام".  منها 
اآيت  فرحات  ال�صناعة  وزير  اأن 
للقناة  اأم�س  اأول  �رشح  علي 
�صوق  اأن  الأوىل  الإذاعـــيـــة 
ــة  ــوي اأول لي�صت  الــ�ــصــيــارات 
لــلــحــكــومــة، ومتــ�ــصــك بــعــدم 
با�صترياد  ال�صماح  اإمكانية 
�صنوات   3 الأقل من  ال�صيارات 

بحتة. اقت�صادية  لأ�صباب 

و�شف الرئي�ش ال�شابق جلمعية وكالء ال�شيارات متعددة العالمات، يو�شف نبا�ش، ت�شريحات وزير ال�شناعة فرحات اآيت علي 
3 �شنوات. بالغري منطقية، حيث انتقده ب�شكل مبا�شر، بعدما اأغلق باب ا�شترياد ال�شيارات الأقل من 

بعد ت�شريحات وزير ال�شناعة

 

اأ�شعار النفط ُتنهي ال�شنة بارتفاع 
فوق عتبة الـ50 دولرا

حيث  الدولية،  ال�صوق  يف  ارتفاعها  النفط  اأ�صعار  وا�صلت 
دولرا   50 الـ عتبة  يفوق  »مقبول«  مب�صتوى  ال�صنة  اأنهت 
نحو  الأنظار  فيه  تتجه  الذي  الوقت  اخلرباء، يف  للربميل ح�صب 
خالله  �صتتم  اأين  املقبل،  جانفي   4 يف  املقرر  »اأوبك+«  اجتماع 
زيادة  �صقف  بتحديد  الأخري  قرارها  بعد  النفط  �صوق  مناق�صة 
الآجلة  العقود  تقدمت  برميل،  األف   500 بـ النفط  من  اإنتاجها 
اإىل  النفط  اأ�صعار  يف  العاملي  املعيار  تعترب  التي  برنت،  خلام 
األف  عند  العقد  بحجم  الفتتاح  عند  للربميل  دولرا   51.73
املخاطر  تتفوق  حيث  ال�صنة،  انتهاء  اقرتاب  عند  وهذا  برميل، 
املزيد  يف  واملتمثلة  الق�صري،  املدى  على  بالطلب  حتيط  التي 
التحفيز  اأخبار  على  ال�صفر،  على  والقيود  الإغالق  عمليات  من 
جمموعة  �صتعمل  كما  الفريو�س،  لقاحات  طرح  مع  والتفاوؤل 
مبقدار  حاليا،  بها  املعمول  الإنتاج  قيود  تخفيف  على  »اأوبك+« 
املقبل،  اجلمعة  يوم  من  اعتبارا  يوميا،  برميل  مليون  ن�صف 
ببع�س  الأ�صبوعية  تداولته  النفط  اختتم  ذاته،  ال�صياق  ويف 
اإيجابية،  ب�صورة  تظل  ذلك  مع  ولكن  اأ�صعاره  يف  الرتاجعات 
من  الأول  الن�صف  يف  بقوة  تراجعت  النفط  اأ�صعار  كانت  حيث 
والت�رشيحات  الر�صمية  نباء  الأ انت�صار  مع  املن�رشم  الأ�صبوع 
ولكن  انت�صارا،  اأ�رشع  لكورونا  جديدة  �صاللة  ظهور  على 
اأن  العلماء  من  التاأكيد  بعد  اأخــرى  مرة  توازنه  النفط  اأعــاد 
حدود  اإىل  الربميل  �صعر  و�صل  اأين  فعالة،  تزال  ما  اللقاحات 
 + ــك  الأوب حت�رش  ذلــك،  جانب  اإىل  للربميل،  دولرا   40 الـ
النفطية،  ال�صوق  لدرا�صة  املقبل  جانفي   4 خالل  لجتماعها 
اجتماعا   2021 من  جانفي  �صهر  يف  اأوبك+  دول  �صتعقد  حيث 
�صقف  بتحديد  الأخري  قرارها  بعد  النفطية  ال�صوق  لدرا�صة 
اعتبارا  اليوم،  يف  برميل  األف   500 بـ النفط  من  اإنتاجها  زيادة 
املقررة  برميل  مليوين  من  بــدل  املقبلة،  ال�صنة  بداية  من 
مفاو�صات  بعد  قررت  قد  اأوبك+  جمموعة  وكانت  مبدئيا،. 
اليوم  يف  برميل  األف   500 بـ لدولها  النفط  اإنتاج  زيادة  عديدة 
الزيادة  اإىل  مبا�رشة  املرور  من  بدل  املقبل  جانفي  من  اعتبارا 
2 مليون برميل يف  بـ الفارط، واملقدرة  اأفريل  اتفاق  املقررة يف 
والكويت  اجلزائر  من  كل  باقرتاح  القرار  هذا  جاء  كما  اليوم، 
يف  البرتول  �صعر  ا�صتقرار  على  املحافظة  اأجل  من  واأذربيجان 
تداعيات  بفعل  الطلب  برتاجع  ت�رشرت  التي  العاملية  ال�صوق 

كورونا. وباء 
ق/و

بينما تتجه الأنظار نحو اجتماع »اأوبك +« الأ�شبوع املقبل

يف دعوة من "الكنا�ش" اإىل وزارة التعليم العايل  

جممع �شفيتال يوؤكد تراجع رقم 
اأعماله �شنة 2020

املجمع  حتقيق  “�صفيتال”  يف  الإعالم  مدير  وايل  مولود  فند 
.2020 �صنة  دولر  مليارات   3.3 بلغت  مكا�صب 

عرب  ال�رشكات  كل  غرار  على  �صفيتال  جممع  اإن  وايل  وقال 
اأكد  باملقابل  ال�صحية وتدابري احلجر،  الأزمة  العامل ت�رشر جراء 
اأن  اأ�صعد ربراب  الأعمال  ميلكه رجل  الذي  املجمع  امل�صوؤول يف 
والأرباح  الأعمال  رقم   يف  معتربا  انخفا�صا  �صجلت  �صفيتال 
ميدل  “فورب�س  موقع  يف  ورد  ما  وبخ�صو�س   ،2020 ل�صنة 
مليارديرات  لقائمة  ربراب  ت�صدر  عن  ك�صف  الذي  اإي�صت” 
مدار  على  ثرواتهم  زيــادة  من  متكنوا  الذين  العربية  الــدول 
ل  اخلرب  هذا  “اأن  وايل  مولود  �صدد  املا�صية،  ال�صبعة  الأ�صهر 

ال�صحة”. من  له  اأ�صا�س 
ير�صد  الذي  اإي�صت  ميدل  فورب�س  موقع  اأن  الإ�صارة  وجتدر 
�صفيتال  جممع  مالك  اأن  اأيام   3 قبل  ن�رش  القت�صادي  الن�صاط 
 7.5 لتبلغ  دولر  مليارات   3.3 لرثوته  اأ�صاف  ربراب  ي�صعد 

اأفريل. دولر يف  مليارات   4.2 بـ  مقارنة  دولر،  مليارات 
ق/و
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العدد
أخبار الوادي2159

اإنتـاج قيـا�شي للطماطـم ينتظـر التفاتـة 
من ال�شلطـات لت�شـديره وت�شنيعـه باملقــرن

حممد ي�شني
---------------- 

ــــاأن املــ�ــصــاحــة  مــ�ــصــيــفــني ب
لــف  اأ  35 تفوق  املغرو�صة  
اإىل  و�صل  ومبـــردود  هكتار 
الهكتار  يف  قــنــطــار   600
الـــواحـــد، رغـــم الــظــروف 
ـــر بــهــا  ــة الـــتـــي م ــي ــاخ ــن امل
من  ال�صنة  هــذه  حمــ�ــصــول 
ف�صل  اأواخر  الكبرية  الرياح 
مع  املرتفعة  واحلرارة  الربيع 

ال�صيف.  بدايات 
ــني،  ــدث ــح ــت امل ذات  وقـــــال 
تهاوي  من  متخوفني  نهم  باأ
ــوفــرة  ال ــل  ظ يف  ــار  ــع ــص � الأ
الطماطم  ملح�صول  الكبرية 
بالولية  �ــصــواء  املو�صمية 
الفالحية  الوليات  حتى  اأو 
التدخل  اإىل  م�صريين  الأخرى، 
طرف  من  مرة  كل  يف  املتاأخر 
تدين  ثناء  اأ الو�صية  امل�صالح 
�صعر  و�صل  ــن  ي اأ �ــصــعــار  الأ

دج،   10 بـ الواحد  الكيلوغرام 
ملنتجي  ح�صل  ما  غرار  على 
خالل  الأحمر  والبطيخ  الثوم 
اأ�صطر  يـــن  اأ املــو�ــصــم،  ــذا  ه
لرميه  الفالحني  من  العديد 
والـــطـــرقـــات  املـــزابـــل  يف 

اجلارفات.  م�صتعملني 
املقرن  بلدية  فالحي  �صار  واأ
ــة  ــزراع ــــرث اهــتــمــامــا ب الأك
منها  املو�صمية  الطماطم 
التي  الأطنان  اإىل  واملحمية، 

خالل  املــزابــل  يف  رميها  مت 
ــراء  ــة، ج ــي ــا�ــص ــم امل ــص ــوا� امل
الت�صويق  منظومة  �صعف 
من  خارجيا،  اأو  وطنيا  �صواء 
لت�صدير  ليات  اآ و�صع  خالل 
ــ�ــس مـــن املــحــ�ــصــول  ــائ ــف ال
مادة  اأن  و  خا�صة  املو�صمي، 
الحتفاظ  ميكن  ل  الطماطم 
التربيد.  غرف  داخل  كثريا  بها 
اإىل   ، الفالحون  �ــصــار  اأ كما 
التحويلية  ال�صناعات  اأهمية 
خمتلف  و  املنطقة  يف  الغائبة 
من  التي  املجاورة  الوليات 
الفائ�س  امت�صا�س  نها  �صاأ
مــن حمــ�ــصــول الــطــمــاطــم، 
الطويلة  الطوابري  عن  بعيدا 
حتطيم  يف  الوفرة  وا�صتغالل 
جــبــاره  ــالل اإ ــفــالح، مــن خ ال
باأ�صعار  حم�صوله  بيع  على 
كل  يح�صل  ما  مثل  زهيدة 
به عدد  يقوم  ما   وهو  مو�صم، 
م�صانع  مع  املتعاقدين  من 

الطماطم. وتعليب  حتويل 

ينتظر عدد من فالحي �شعبة الطماطم باملقرن بولية الوادي، الوزارة الو�شية، مع انطالق مو�شم جني املح�شول، باتخاذ 
التدابري الالزمة حلمايتهم من انهيار حمتمل لالأ�شعار يف ظل الوفرة الكبرية هذا املو�شم..

ب�شبب اخل�شارة منتوجهم  10 دج وفالحون يرمون  بـ  الطماطم 

الوطني  الــطــريــق  يـــزال  ل 
من  مزيًدا  يح�صد   16 رقم 
�صاب  لقي  حيث  الأرواح، 
العمر،  من  الثاين  العقد  يف 
حادث  اثر  اأم�س،  يوم  حتفه 
جراء  وقــع  خطريا،  ــروري  م
ا�ـــصـــطـــدام بـــني �ــصــيــارتــه 
لوغان"  دا�صيا   " ــوع  ن مــن 
"�صاك  نــوع  ــن  م ب�صاحنة 
عني  يف  ــويف  ت حيث  مان"، 
جريح،  اأي�صا  وخلف  املكان 
احلماية  مقر  عن  بعيد  "غري 
البلدية،  بـــذات  املدنية"، 

جناح  على  تنقلوا  الــذيــن 
الدرك  رجال  رفقة  ال�رشعة 
ملعاينة  قــلــيــم  بــالإ الــوطــنــي 
نقل  مت  حيث  احلــادث،  موقع 
حفظ  م�صلحة  اإىل  اجلــثــة 
عمر  بــن  مب�صت�صفى  اجلثث 
الولية،  بعا�صمة  اجليالين 
ال�رشطة  �صبطية  قامت  فيما 
للدرك  التابعة  الق�صائية 
حم�رش  فــتــح  ــن  م الــوطــنــي 
حيثيات  لــتــحــديــد  حتــقــيــق 

املوؤمل. احلادث  هذا  واأ�صباب 
مبارك قدودة 

 18 حـــي  ــكــان  ــص � ــب  ــطــال ي
ــات  ــاوي فــيــفــري بــتــوفــري ح
ــقــمــامــة لــتــفــادي  ــع ال ــص و�
بالو�صط  الأو�ــصــاخ  ــي  رم
عنه  ينجم  قد  مما  احل�رشي، 
والأوبئة  الأمرا�س  انت�صار 
ـــــراء الـــرمـــي  اخلـــطـــرية ج
وهو  للقاذورات،  الع�صوائي 
م�صكال  ي�صبب  اأ�صبح  مــا 
للموطنني  بالن�صبة  حقيقيا 
الف�صالت  رمي  يف  الراغبني 
اأحيانا  ي�صطرهم  مما  املنزلية 
و  اأ يــوم  ملــدة  تكدي�صها  اإىل 
اأقل  على  اأو  لرميها  يومني 
�صاحنة  قدوم  انتظار  تقدير 
يراه  ما  وهــو  القمامة  نقل 

�صيما  حقيقيا  م�صكال  هوؤلء 
اأمام  اأكيا�س  يف  و�صعها  واأن 
انتظار  يف  لــيــال  مــنــازلــهــم 
وهو  النظافة  عمال  ــدوم  ق
�صورة  ت�صويه  اإىل  يوؤدي  ما 
ــار  ــ�ــص ــت احلـــي بــ�ــصــبــب الن
ــي لـــالأو�ـــصـــاخ  ــوائ ــص ــ� ــع ال
ــى هــذا  ــل ــالت وع ــص ــ� ــف وال
ال�صكان  ينا�صد  �ــصــا�ــس  الأ
توفري  املحلية  ال�صلطات 
القمامة  ــع  و�ــص حــاويــات 
الو�صط  لت�صويه  تــفــاديــا 
ولت�صهيل  جهة  من  احل�رشي 
من  النظافة  عــمــال  مهمة 

ثانية.  جهة 
هنية بوطيب 

بالوادي  الأمن  م�صالح  قامت 
ل�صوق  وا�صعة  تطهري  بعملية 
دبي  و�صوق  ميلودي  اأحمد 
التجارة  حماربة  �صياق  يف 
الأر�صفة  وا�صتغالل  املوازية 
وهي  �رشعية.  غري  بطريقة 
موؤخرا  انطلقت  التي  العملية 
من  التخل�س  مـــل  اأ عــلــى   ،
الفو�صوية  البيع  ــاولت  ط
وتعرقل  املحيط  ت�صوه  التي 
من  ــد  ــدي ــع ال عـــرب  ــري  ــص ــ� ال

والتقاطعات. املمرات 
اإزعاج  م�صدر  هذا  وي�صكل 

للمحيط  ــد  ــدي ــه وت ــري  ــب ك
وعـــرقـــلـــة حلـــركـــة الــ�ــصــري 
ال�صوق،  ــل  داخ للمواطنني 
حت�صني  بغية  اإزالتها  مت  حيث 
حركة  وت�صهيل  العام  املظهر 
ملطالب  ا�صتجابة  وكذا  املرور 
ممن  التجار  و  الزبائن  عديد 
ب�صبب  نــ�ــصــاطــهــم  ــرشر  ــ� ت
وا�صتغالل  املوازية  التجارة 
كافة  ــة  ــارب وحم ــفــة  الأر�ــص
ل  التي  ال�صلبية  الظواهر 

الولية. ت�رشف 
ي�صني حممد 

احلماية  م�صالح  تــوا�ــصــل 
حملتها  بـــالـــوادي  ــة  ــي املــدن
اأخــطــار  ــول  ح التح�صي�صية 
بهدف  بــالــغــاز  الخــتــنــاقــات 
ــدى  ـــع درجــــة الـــوعـــي ل رف
ــات  ــص ــ� ــص � ــوؤ ــامل ــذ ب ــي ــالم ــت ال
ومت  ــني.  ــن ــواط وامل ــة  ــوي الــرتب
برنامج  احلملة  لهذه  اإعــداد 

حملية  وقائية  وقوافل  ثري 
ــات  ــدي ــل ــب ــف ال ــل ــت ـــرب خم ع
الإعـــالم  اإطـــار  ــرى يف  ــق وال
ح�ص�س  وتنظيم  ـــواري  اجل
بث  اإىل  بالإ�صافة  ذاعــيــة،  اإ
عرب  حت�صي�صية  ومــ�ــصــات 
بهدف  الر�صمية،  ال�صفحة 
ورفــع  وقائية  ر�صائل  ن�رش 

املواطنني  لدى  الوعي  درجة 
ــذا اخلــطــر واحلــر�ــس  ــول ه ح
ال�صلوك  ا�ــصــتــيــعــاب  عــلــى 
به  القيام  الواجب  الإيجابي 
حياتهم  على  احلفاظ  اأجل  من 
ميكن  التي  الأ�ــرشار  وتفادي 

الختناقات. جراء  حتدث  اأن 
املالزم  اأكد  ال�صدد  هذا  ويف 

 " حممد  �ــصــوالــح  �صامة  "اأ
مبديرية  بـــالإعـــالم  املــكــلــف 
احلملة  هذه  اأن  املدنية  احلماية 
برنامج  تنفيذ  اإطار  يف  تندرج 
من  والتح�صي�س  الــوقــايــة 
�صيما  ل  ــار  ــط الأخ خمتلف 
ــار حـــوادث  ــط ــاأخ املــتــعــلــق ب
اأن  حيث  بــالــغــاز،  الخــتــنــاق 
بالغازات  الت�صمم  ــوادث  ح
تت�صبب  وغــريهــا  املــحــرتقــة، 
�صحايا  عدة  قوع  يف  �صنويا 
احلماية  م�صالح  ت�صجلها 

. ملدنية ا
جميع  احلملة  ــذه  ه وم�صت 
بالتن�صيق  املواطنني  فئات 
املعنية  القطاعات  خمتلف  مع 
لرفع  وذلك  املدين  واملجتمع 
ولتفادي  الــتــوعــوي  احلــ�ــس 
التقليل  و  اأ احلــــوادث  هــذه 
الناجمة  ثــار  والآ تها  وطاأ من 

. عنها
ي�صني حممد 

الــرقــيــبــة من  بــلــديــة  تــعــاين 
ــل نــقــ�ــس و�ــصــائــل  ــص ــوا� ت
من  زاد  ــا  م ـــذا  وه ــقــل   ــن ال
وجعل  مواطنيها  ا�صتياء 
�صاعات  ينتظرون  املواطنني 
مزدحمة  ت�صل   الأخري  ويف 
من  زاد  مــا  ــذا  وه بالركاب 
يدر�س  من  فهناك   ، �صاتهم  ماأ
وكل    ، يعمل  مــن  هــنــاك  و 
يجب  م�صاغل  لديه  ــد   واح

الأزمــة  وهــذه  ديــهــا،  يــوؤ اأن 
الكبري  النق�س  اإىل  عــائــدة 
على  هناك  ذ  اإ احلافالت،  يف 
كحد  �صتة  اأو  خم�صة  قــل  الأ
متر  تقريبا   وكلها  اأق�صى 
لخت�صار  ــود  ــه ال بــطــريــق 
ــرى  ــا الــقــرى الأخ م الــوقــت اأ
وغريها  والفولية   هبة  مثل 
التي  ال�صغرية  الــقــرى  مــن 
الرابط  الآخر  الطريق  يف  هي 

وتكمن   ، الرقيبة-الوادي  بني 
حد  يف  املواطن  يف  امل�صكلة 
�صاكنا  يحرك  مل  الذي   ، ذاته 
و  توفري  يف  حتى  يفكر  ومل 
ال�صباح  من  تعمل  حافلة  لو 
هذا  تعني على  اذ   ، امل�صاء  اإىل 
بالإ�صافة  امل�صكني  املواطن 
هــذه  ان  ــاة  ــان ــع امل هـــذه  اىل 
الوقت   ــرتم  حت ل  ــالت  ــاف احل
 ، امل�صائية  بالفرتة  خا�صة 

ال�صاعة  بــلــوغ  عــنــد  حــيــث 
احلافالت  كل  تختفي  الرابعة 
بالوادي  امل�صافرين  حمطة  يف 
التزام  هناك  هنا ل جند  ومن   ،
ــفــرتة  ال يف  ل  ــد   ــي ــواع ــامل ب
النطالق  خــالل  ال�صباحية 
ثناء  اأ امل�صائية  الفرتة  يف   اأو 
الأزمة  هذه  تبقى  العودة.و 

الفرج. تنتظر 
علي حممد 

وقع على م�شتوى الطريق الوطني رقم 16 بحا�شي خليفة 

حادث مـروري يودي بحيـاة �شـاب
 يف العقـد الثانـي مـن العمـر

لتفادي انت�شار الأو�شاخ بالو�شط احل�شري

�شكان حي 18 فيفري يطالبون 
بحاويات رمي القمامة 

ب�شوق اأحمد ميلودي و�شوق دبي

حملة لإزالة طاولت التجار الفو�شويني 
وا�شتغالل الأر�شفة بطريقة غري �شرعية

تنظمها م�شالح احلماية املدنية

حملة حت�شي�شية للوقاية من خطر غاز اأحادي اأك�شيد الكربون

اأزمة نقل حادة ترهق مواطني الرقيبة
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اإن�شاء مركز للبحث يف الفالحة الرعوية بجامعة 
اجللفة 

حممد علي 
---------------- 

ــه  ــارت ـــدى زي وقــــال الـــوزيـــر ل
حيث  اجلامعية،  املوؤ�ص�صة  لهذه 
�ــــرشف عــلــى تــد�ــصــني مــرافــق  اأ
العلمية  "التطورات  باأن  بحثية، 
البحثية  ــذا  وك والبيداغوجية 
هذه  يف  عليها  الوقوف  مت  التي 
تد�صني  منها  �صيما  ل  اجلامعة 
الــفــالحــة  يف  لــلــبــحــث  مــركــز 
قــدرات  بوجود  ينبئ  الرعوية 
الولية،  بهذه  معتربة  وموؤهالت 
اأحــد  تــكــون  اأن  مــن  �صتمكنها 
الفالحة  يف  المــتــيــاز  ــطــاب  ق اأ

لرعوية". ا
ذات  يف  زيــــان،  ــن  ب واأ�ـــصـــاف 
البحثي  املركز  "هذا  اأن  ال�صياق، 
يف  تناف�صية  ي�صمن  اأن  ي�صتطيع 
والدقيقة  الذكية  الفالحة  ميدان 
الأدوات  ا�صتعمال  ــالل  خ مــن 

عالية  التكنولوجية  والو�صائل 
الدقة".

مركز  نــ�ــصــاء  اإ اأن  اإىل  ــار  ــص � واأ
الرعوية  الــفــالحــة  يف  البحث 
موقعها  اإىل  ــود  ــع ي بــاجلــلــفــة 
كمنطقة  لــهــا،  ال�ــصــرتاتــيــجــي 
املناطق  بني  وحمورية  مركزية 
اجلافة  و�صبه  واجلــافــة  الرطبة 
ــا لــــرثوة حــيــوانــيــة  ــه ــالك ــت وام
الأوىل  ــبــة  املــرت يف  ت�صنفها 
ا�صرتاتيجية  روؤى  ووجود  وطنيا 

�صلفا. م�صطرة 
 - املــركــز  هــذا  على  يعول  كما 
التنوع  درا�صة   - الوزير  ي�صيف 
اجلــيــنــي وحتــ�ــصــني الــ�ــصــاللت 
الرعوية  للنباتات  والتكيف 
الذكية  التكنولوجيا  وا�صتعمال 
تــقــنــيــات  ــني  ــي وحت ــث  ــدي حت يف 
ــاتــي وعــ�ــرشنــة  ــب ــن ـــاج ال ـــت ن الإ
واإدخال  والري  ال�صقي  �صاليب  اأ

ــك يف  ــذل ــة ك ــث ــب حــدي ــي ــال ــص � اأ
لتلبية  احليوانية  ــرثوة  ال نــتــاج  اإ
يف  الوطني  ال�صوق  احتياجات 

اللحوم. مادة  ا�صتهالك 
املركز  هذا  اأهمية  ــرازه  ب اإ ولدى 
بني  من  اإن  زيان  بن  ال�صيد  قال 
يف  "امل�صاهمة  املتوخاة  اأهدافه 
ودعــم  الب�رشية  املـــوارد  تنمية 
هذا  يف  العمومية  ال�صيا�صات 
الذي  الب�رشي(  املورد  )اأي  املجال 
الأولويات  كاأحد  احلكومة  جعلته 
الأخــرى  ــات  ــوي الأول جانب  اإىل 
ــن الــغــذائــي والــطــاقــوي  م ــالأ ك

املواطن". و�صحة 
 - اجلامعة  بهذه  تثمينا  يزيد  وما 
تعززت  نها  اأ هو   - الوزير  ي�صيف 
بــاأر�ــصــيــة  الــبــحــث  ــدان  ــي م يف 
الــفــيــزيــائــي  للتحليل  تــقــنــيــة 
بهذا  تد�صينها  مت  والكيميائي 
و�صتو�صع  الــعــلــمــي  ــرشح  ــ� ال

والطلبة  �صاتذة  الأ ت�رشف  حتت 
القت�صادي  القطاع  و�ــرشائــح 

والجتماعي.
و�ــصــتــمــكــن هــــذه الأر�ــصــيــة 
الفيزيائية  التحاليل  )مــركــز 
خمتلف  اإجراء  من  والكيميائية( 
ــودة  ــن ج الــتــحــالــيــل لــلــتــاأكــد م
خمتلف  وجـــودة  ــواء  ــه وال املــاء 
ال�ــصــتــهــالك  ذات  املــنــتــوجــات 
�صت�صاعد  نــهــا  اأ كما  الــوا�ــصــع، 
اجللفة  بجامعة  الدكتوراه  طلبة 
املــجــاورة  الــوليــات  وجامعات 
جتاربهم  خمتلف  جــــراء  اإ عــلــى 
ا�صتكمال  اأجل  من  العالقة  ذات 

. ثهم بحو
ــرشة  � الأ بجهود  �ــصــاد  اأ وبعدما 
العملية  موا�صلة  يف  اجلامعية 
رغم  داريــــة  والإ البيداغوجية 
الوزير  حتــدث  كــورونــا،  جائحة 
و�صمان  الرقمنة  حتديات  عن 
وت�صغيل  والبحث  التكوين  جودة 
والنــفــتــاح  اجلــامــعــات  خريجي 
ــادي  ــص ــ� ــت ــط الق ــي ــح ــى امل ــل ع
اجلامعة  وربـــط  والجــتــمــاعــي 

. القت�صادية  باملوؤ�ص�صات 
بن  ال�صيد  قال  ال�صدد،  هذا  ويف 
م�صوؤويل  على  "يتحتم  نه  اإ زيان 
هــذه  يف  ـــراط  ـــخ الن ــة  ــع ــام اجل
يعرفها  التي  اجلــديــدة  احلركية 
تغيري  اإىل  تهدف  والتي  القطاع 
مبمار�صات  ال�صلبية  املمار�صات 
ــة، وتــنــ�ــصــيــق اجلــهــود  ــي ــاب ــج ي اإ
الفريق  وبروح  بان�صجام  والعمل 

الواحد".
للجامعة  زيارته  الوزير  واختتم 

الوقائي. للطب  وحدة  بتد�صني 

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بولية اجللفة اأن اإن�شاء مركز للبحث يف الفالحة الرعوية 
بجامعة زيان عا�شور "يجعل منها قطب امتياز يف هذا املجال".

"قطب امتياز" يف هذا املجال   يجعل منها 

على  املـــواطـــنـــني  عــديــد  عـــرب 
عامر،  �صيدي  حــيــاء  اأ م�صتوى 
متا�صني  ببلدية  البحور  متالحت، 
عن  تقرت  داريـــة  الإ باملقاطعة 
املزمن  النق�س  مــن  ا�صتيائهم 
بــاملــيــاه  الـــتـــزود  يف  ـــفـــادح  وال
نهم  اأ حيث  لل�رشب  ال�صاحلة 
املــاء  نق�س  عــواقــب  يتجرعون 
ال�صبكات  عرب  املقدم  ال�رشوب 
ــون حــ�ــصــادا  ــن ــج ــة، وي ــي ــزل ــن امل
اليومية  وامل�صقة  املعاناة  مــن 
مكابدتهم  نتيجة  ــكــررة،  ــت امل
ـــادة  ـــذه امل ــى ه لــلــحــ�ــصــول عــل
الــبــلــديــة  اأن  ـــم  رغ احلــيــويــة، 
م�صاريع  باإجناز  تقوم  )ح�صبهم(  
للتنمية  البلدي  املخطط  �صمن 
املناطق  على  الق�صاء  اأجــل  من 
اإي�صال  بخ�صو�س  الــ�ــصــوداء 
ــذه الأحــيــاء  ــه ـــاء الــ�ــرشب ل م
ال�صاأن،  لهذا  ميزانية  وتخ�ص�س 
خا�صة  مطروح  امل�صكل  يبقى 
من  فالكثري  ال�صتاء  ف�صل  يف 
يف  اإل  املــاء  ي�صلهم  ل  الأحياء 
وح�صب  الليل  من  متاأخرة  �صاعة 
راجع  امل�صكل  فاإن  ال�صكان  ذات 
وقدم  املتكررة  النفجارات  اإىل 
بع�س  يف  خــا�ــصــة  ــوات  ــن ــق ال
التجديد  تعرف  مل  التي  الأحياء 
خا�صة  ــدهــا  جتــدي ــزم  ــل ي ــي  ــت ال
ب�صبب  الن�صدادات  وجــود  مع 
باملاء  التغطية  اأن  كما  الكل�س 
ب�صبب  كافية  عادت  ما  ال�رشوب 
ويبقى  ــراين..  ــم ــع ال الــتــو�ــصــع 
الت�صيري  م�صكل  هو  عائق  هــم  اأ
بــ�ــصــبــب نــقــ�ــس الــتــجــهــيــزات 

انفجار  حالة  يف  خا�صة  والعمال 
العمال  ي�صطر  حيث  نابيب  الأ
التقليدية  بالطرق  لإ�صالحها 
�صارة  الإ جتدر  باملطاط..  وربطها 
طرحوا  الأحياء  هاته  جلان  اأن  اإىل 
مرا�صالت  خالل  من  امل�صكل  هذا 
الولئية  لل�صلطات  باليد  �صلمت 
مواطنو  جهتهم  من  واملحلية.. 
تب�صب�صت  ببلدية  اي�صود  بني  حي 
خلفية  على  الأمرين  يتجرعون 
ال�رشوب  املاء  يف  الفادح  النق�س 
وبعد  نــه  اأ املواطنون  عرب  حيث 
موؤخرا  املياه  حتلية  حمطة  تد�صني 
املائية  ــوارد  امل ــر  وزي طــرف  من 
دارية  الإ للمقاطعة  زيارته  ثناء  اأ
لكن  ــريا  خ ا�صتب�رشنا  تــقــرت 
فحتى  حاله  على  بقي  الو�صع 
ويــدوم  ت�صلنا  ل  املاحلة  املياه 
يجعلنا  ــا  مم يــــام  لأ انــقــطــاعــهــا 
ال�صهاريج  مياه  ل�رشاء  ن�صطر 
 1000 معدل  اإىل  ت�صل  مببالغ 
الليايل  ون�صهر  الواحد  لليوم  دج 
احلنفية  بــه  جتــود  مــا  �صبيل  يف 
ومتحملني  امل�صخات  م�صغلني 
الــكــهــربــاء ويف  ــورة  ــات ف غــالء 
اأي  على  نتح�صل  ل  النهاية 
الأ�صطر  هاته  كتابة  وحلد  �صيء 
الوعود  رغــم  الو�صع  يتغري  مل 
ــات والـــوقـــفـــات  ــن ــي ــم ــط ــت وال
يطالب  وعــلــيــه  الحــتــجــاجــيــة، 
ال�صلطات  الــ�ــصــكــان  هــــوؤلء 
ــة واجلــهــات  ــي ــولئ املــحــلــيــة وال
حممل  ان�صغالتهم  اأخذ  املعنية 

.. اجلد 
التجاين  ق  ن   

ــول احلــ�ــصــول عــلــى الــراتــب  حت
اأ�صبح  كابو�س  اإىل  ال�صهري 
فــلــو،  اأ مدينة  مواطني  يـــوؤرق 
ــس احلـــــاد يف  ــ� ــق ــن ــجــة ال ــي ــت ن
جعلهم  مــا  النقدية،  ال�صيولة 
الربيدية  املــراكــز  بــني  يتيهون 
يومهم  ويق�صون  جــدوى،  دون 
تبداأ  طويلة  طوابري  يف  كامال 
ما  �صباحا،  الرابعة  على  اأحيانا 
وتقاربا  كبريا  ازدحــامــا  �صبب 
بيئة  يــوفــر  ــا  م الــ�ــصــفــوف  يف 
ــس  ــريو� ــار ف ــص ــ� ــت ــة لن ــم ــالئ م
املنا�صدات  ورغــم   ،19 كوفيد 
داخل  مــوال  الأ بتوفري  املتكررة 
حياة  ل  نــه  اأ اإل  املــكــاتــب  ــذه  ه
رحلة  ــداأ  ــب ت حيث  ــادي،  ــن ت ملــن 
ال�صباح  يف  يوم  كل  املواطنني 
لدى  ي�صطدمون  يــن  اأ الباكر، 
الــربيــد  مــكــاتــب  اإىل  توجههم 
ويبقون  داخلها  الأموال  بانعدام 
ل�صاعات  الطوابري  يف  ينتظرون 
الربيد  مكتب  �صاحة  يف  طويلة 
على  املدينة  بو�صط  الرئي�صي 
والتي  النقود  بع�س  اإح�صار  اأمل 
تكفي  ل  نها  فاإ حــ�ــرشت  واإن 
وهو  قليلة،  �صاعات  خالل  وتنفد 
على  احل�صول  عملية  جعل  ما 
ما  م�صتحيلة،  �صبه  "ال�صهرية" 

حول  ا�صتفهامات  عــدة  يطرح 
املالية  ال�صيولة  نق�س  �صبب 
اأ�صهر،  منذ  توفرها  وتــذبــذب 
من  حالة  الأزمــة  هــذه  وتركت 
اجلزائر،  بريد  زبائن  بني  ال�صتياء 
وكالة  نحو  زحفهم  يف  وت�صببت 
طابور  يف  للوقوف  بنك"  "بدر 
الآيل  املـــــوزع  مـــــام  اأ طــويــل 
مبدخل  املتواجد  املالية  لــالأوراق 
يتجمع  اأ�صبح  الــذي  الوكالة، 
املواطنني  من  الع�رشات  حوله 
حتمي  كبديل  يــومــي،  ب�صكل 
مكاتب  يف  ال�صيولة  لنق�س 
ال�صيولة  انعدام  دفع  كما  الربيد، 
اإىل  املواطنني  من  بالكثري  فلو  باأ
ذهابا  كلم   220 م�صافة  قطع 
ــة  يـــابـــا نــحــو عــا�ــصــمــة ولي واإ
الــوليــات  وبع�س  ــــواط،  الأغ
واجللفة  البي�س  كولية  املجاورة 
رواتبهم  ا�صتخراج  عــن  بحثا 
بنائهم،  اأ قــوت  ــرشاء  � اأجــل  من 
حديثهم  يف  املواطنون  ونا�صد 
العليا  ال�صلطات  لـ”التحرير” 
حد  لــو�ــصــع  الــعــاجــل  الــتــدخــل 
فلو  باأ الربيد  قطاع  زبائن  ملعاناة 
بتوفري  يتعلق  فيما  خ�صو�صا 

النقدية.            ال�صيولة 
بو�رشيط عبدالقادر 

�ـــصـــبـــوع مــديــر  ــحــر الأ ــد ب عــق
لقاء  بورقلة  الفالحية  امل�صالح 
املــديــريــة  مــقــر  م�صتوى  عــلــى 
عدة  وتقييم  لدرا�صة  خ�ص�س 
ــث مت  ــات حــي ــف ــل ــيــات وم عــمــل
هذا  يف  النقاط  عديد  مناق�صة 
الفالحني  ت�صغل  والتي  القطاع 
اجلدي  للتكفل  املنطقة  بهاته 
يوجهها  ــي  ــت ال ــ�ــصــكــاوى  ــال ب
ــمــرون،  ــث ــت ــص ــ� الــفــالحــون وامل

مل�صاكلهم  حلول  اإيجاد  وحماولة 
اللقاء  هذا  وخــالل  وتوجيههم، 
املجل�س  اأع�صاء  ح�رشه  ــذي  ال
الـــولئـــي لــلــجــمــعــيــات وجلــان 
حماين  ال�صيد  يف  ممثلني  الأحياء 
ك�صف  ميلود  وتهامي  مو�صى 
عن  الفالحية  امل�صالح  مــديــر 
يف  م�صتثمرة   1200 من  ــد  اأزي
اإح�صاء  مت  كما  الت�صوية،  اإطار 
الفالحية  واملناطق  املحيطات 

ــاء  ــكــهــرب الــتــي تــنــقــ�ــصــهــا ال
ذات  ـــد  وع حــيــث  ــك  ــال ــص ــ� وامل
ــوؤول بــالــتــكــفــل بــهــا يف  ــص ــ� امل
ــدا يف  ــوؤك الــقــريــب الــعــاجــل، م
معاجلة  عملية  على  ذاته  الوقت 
احلفر  رخــ�ــس  طــلــبــات  ــب  ــل اأغ
بالإ�صافة  املكتملة،  للملفات 
الدعم  طلبات  قبول  ــام  مت اإ اإىل 
على  والعمل  املكتملة  الفالحي 
املنفذة  غري  احلفر  رخ�س  تطهري 

وك�صف  ال�صالحية،  ومنتهية 
قطاع  عــلــى  الأول  ــوؤول  ــص ــ� امل
ــود  ــن وج الــفــالحــة بــورقــلــة ع
قطبا  الولية  جلعل  طريق  خارطة 
باإمكانيات  تتمتع  كونها   فالحيا 
والو�صائل  ـــوارد  امل مــن  هائلة 
ــاء  ــاكــل عــلــى غـــرار امل ــهــي وال
واملطارات  والطرقات  والأر�س 
التى  التقنية  املــعــاهــد  وكـــذا 
واملرافقة  التقني  التاأطري  توفر 
ال�صدد  هذا  يف  واأ�صار  امليدانية، 
هكتار   20000 تخ�صي�س  اإىل 
ال�صناعية  للزراعة  خم�ص�صة 
وهذا  والــذرة(  وال�صكر  )الزيت 
اإطار  يف  الكتفاء  حتقيق  ق�صد 
ويف  اجلمهورية،  رئي�س  برنامج 
امل�صوؤول  ذات  اأبدى  ال�صياق  هذا 
امل�صاكل  مع  التعامل  يف  واقعية 
وجعلها  الفالح  ت�صادف  التى 
الطرح  م�صتوى  لرفع  اأولــويــة 
ــج  ــربام ــرغ لــتــحــقــيــق ال ــف ــت وال
ـــده  ــرة، حــ�ــصــب مــا اأك ــط ــص ــ� امل

. احل�صور
التجاين    ن-ق- 

   عديد املناطق بتقرت تعاين نق�شا 
حادا يف املياه 

اأزمة ال�شيولة متوا�شلة منذ اأ�شهر

رحلة البحث عن"ال�شهرية" مبراكز 
بريد اأفلو �شمال الأغواط

لقاء تن�شيقي ملناق�شة قطاع الفالحة بورقلة 
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اإنتاج الطماطم ال�شناعية بولية قاملة

حممد علي 
----------------

�صعبة  اإنتاج  يف  الفاعلون  ويتفق 
من  بالولية  ال�صناعية  الطماطم 
وحتى  واإداريني وحمولني  فالحني 
املادة  هذه  اإنتاج  اأن  على  ناقلني 
يكن  مل   2020 خــالل  الغذائية 
حتلى  التي  العزمية  لول  ليتحقق 
ذلك  يف  م�صتاأن�صني  املنتجون  بها 
ول  الهمة"  تلد  "الأزمة  مبقولة 
فكانت  اإذا �صاق"  اإل  الأمر  يت�صع 
�صالبة عزمية تاأمني الغذاء ل تقل 
الأبي�س"  لـ"اجلي�س  مثيلتها  عن 
يف  امل�صابني  اأرواح  ــقــاذ  اإن يف 

امل�صت�صفيات.
املتوفرة  الإح�صائيات  وح�صب 
الفالحية  امل�صالح  مديرية  لدى 
املحقق  الإنتاج  فاإن  قاملة  بولية 
املو�صم  بر�صم  ال�صعبة  هــذه  يف 
الفالحي 2020-2019 قدر باأكرث 
قنطار  األف  و520  ماليني   3 من 
قنطارا   865 بـ  قدر  مبردود ولئي 
الإنتاج  وعرف  الواحد،  للهكتار 
ال�صعبة  ال�صحية  الظروف  رغم 
مبو�صم  مــقــارنــة  معتربة  ـــادة  زي
فيه  �صجل  الــذي   2018-2019
و36  3 ماليني  ما جمموعه  اإنتاج 
الذي  املو�صم  وكــذا  قنطار  األــف 
مليوين  من  اأكــرث  باإنتاج  �صبقه 

قنطار.
كما اأن الظروف ال�صحية ال�صعبة 
امل�صار  مراحل  كل  �صاحبت  التي 
التقني للطماطم بداية من الغر�س 
التح�صن  متنع  مل  اجلني  غاية  واإىل 
املو�صم  ال�صعبة خالل  امل�صجل يف 
وكذا  الإنتاج  م�س  والذي  الأخري 
املغرو�صة  الإجمالية  امل�صاحات 
هكتارا   4068 اإىل  و�صلت  التي 
مقابل 3375 هكتارا منجزة خالل 

املو�صم الذي �صبقه.
جهود "ا�شتثنائية" لكل 

الفاعلني يف ال�شعبة 
لتحدي كوفيد-19-

ــار اجلــهــود  ــم ــرت ث ــه ـــد ظ  وق
يف  الفاعلني  لكل  ال�صتثنائية 
من  ال�صناعية  الطماطم  اإنتاج 
خالل الأرقام الكبرية املحققة على 
و�صلت  حيث  التحويل  م�صتوى 

خالل  بامل�صانع  املحولة  الكميات 
 2 اإىل   2019-2020 مو�صم 
مقابل  قنطار  األف  و390  مليون 
1 مليون و700 األف قنطار حمولة 
خالل املو�صم الذي �صبقه"، ح�صب 
اإنتاج  تعترب  التي  الفالحة  مديرية 
ال�صناعية  الطماطم  من   2020
املمتدة  ال�صنوات  خالل  الأف�صل 
بني 2015 و2020 بعد جتاوز ما مت 
حتويله خالل مو�صم 2015-2016 
واملقدر حينها بـ 2 مليون و57 األف 

قنطار.
الفالحية  الغرفة  رئي�س  ــرى  وي
الإنتاج  اأن  حلديدي  عمار  للولية 
املحقق بر�صم مو�صم 2019-2020 
حيث  من  �صواء  "ا�صتثنائيا  كان 
من  اأو  املنتجة  الإجمالية  الكمية 
حيث النوعية واملردود الذي تراوح 
الفالحية  امل�صتثمرات  بع�س  يف 
اإىل  الهكتار  يف  قنطار   800 بني 
1200 قنطار يف الهكتار"، معتربا 
مكانة  عززت  املحققة  النتائج  اأن 
متميز  فالحي  كقطب  الــوليــة 
ال�صعبة  هذه  يف  ووطنيا  جهويا 

ال�صرتاتيجية.
هي  املحققة  النتيجة  بــاأن  ــرز  واأب
الفاعلني  ت�صافر جهود كل  "ثمرة 
يف ال�صعبة يف مقدمتهم الفالحون 
املت�صلحون بحب الأر�س والوطن 
الذين وجدوا اإىل جانبهم يف امليدان 
خمتلف الهيئات وامل�صالح الإدارية 
بداية بالدعم املايل املوجه لتمويل 
والت�صهيالت  الــغــر�ــس  حملة 
العمومية  ال�صلطات  اأقرتها  التي 
املواجهة يف ظل  العقبات  لتجاوز 

الأزمة الوبائية".
بف�صل  اأنــه  امل�صدر  ذات  وذكــر 
والتنمية  الفالحة  وزارة  تعليمات 
قاملة  ــة  ولي و�صلطات  الريفية 

مبمار�صة  للفالحني  ال�صماح  مت 
املحدد  التوقيت  خالل  ن�صاطهم 
مبجرد  املنزيل  ال�صحي  للحجر 
مع  الفالح"  "لبطاقة  اإظهارهم 
امل�صتلزمات  بيع  حمال  فتح  اإقرار 
املحولني  اأن  م�صيفا  الفالحية، 
واأ�صحاب امل�صانع قدموا بدورهم 
لقتناء  للفالحني  مالية  ت�صبيقات 
العمل  وم�صتلزمات  ال�صتالت 
ثم  العاملني  اأجور  ت�صديد  وحتى 

اقتطاعها وقت دفع املح�صول.
اأحــد  ــو  وه الــكــرمي  ويــعــود عبد 
للطماطم  ــمــني  ــدائ ال املنتجني 
الغام�صة  الأجواء  اإىل  ال�صناعية 
الغر�س  حملة  على  خيمت  التي 
اإىل  مار�س  بني  املمتدة  الفرتة  يف 
الفرتة  تلك  اأن  اإىل  م�صريا  مايو، 
"تزامنت مع و�صول املوجة الأوىل 
من الفريو�س اإىل اأوجها عرب العامل 
قاملة  ــة  وولي اجلزائر  بينها  ومن 
و�صط  تتزايد  املخاوف  جعل  مما 
واأ�صحاب  والــعــمــال  الفالحني 
التي  الإدارات  امل�صتثمرات وحتى 

لها عالقة بالفالحة ".
"الفالحني  باأن  نف�صه  املنتج  وذكر 
يبقوا  اأن  الــبــدايــة  منذ  ـــرروا  ق
�صامدين واأن ل ينزلوا اأيديهم اأمام 
فكانت  )كورونا(  اجلديد  خ�صمهم 
املنتجون  قادها  التي  املعارك  اأوىل 
حينها والتي دارت حول مطالبتهم 
ملزاولة  تراخي�س  على  باحل�صول 
حقولهم  اإىل  والو�صول  ن�صاطهم 
ال�صحي  احلــجــر  فـــرتات  خــالل 
ال�صلطات  فر�صته  الذي  املنزيل 
العليا يف البالد �صمن �صل�صلة من 

تدابري الوقاية".
مطالب  باأن  الفالح  ذات  واأ�صاف 
�صملت  ال�صعبة  يف  النا�صطني 
بيع  ــالت  حم "ا�صتثناء  اأيــ�ــصــا 

امل�صلتزمات الفالحية من اإجراءات 
حينها"،  مقررة  كانت  التي  الغلق 
ال�صعوبات  "اأكرب  اأن  اإىل  لفتا 
التي متت مواجهتها يف بداية الأمر 
تعلقت بكيفية اإيجاد عمال يقبلون 
الذهاب اإىل احلقول من دون خوف 

من الإ�صابة بالفريو�س".
مكلفا  كان  الذي  فوؤاد  الفالح  اأما 
بنقل املنتوج اإىل وحدات التحويل 
فريى باأن "اأ�صعب ف�صول املو�صم 
الفالحي الأخري املليء بالتحديات 
التي  اجلني  حملة  خــالل  كانت 
ال�صديدة"،  ــرارة  احل مع  تزامنت 
هو  يخيفه  كان  ما  اأكرب  اإن  قائال 
لالإ�صابة  التعر�س  "اإمكانية 
بالفريو�س خالل الطوابري الطويلة 
والحتكاك الإجباري بني اأ�صحاب 
امل�صطفة  واجلــرارات  ال�صاحنات 
والتي  ــام  اأي لعدة  امل�صانع  ــام  اأم
وليات  عدة  من  اأ�صحابها  ياأتي 

جماورة".
طبولة  بن  رابح  اعترب  جهته  من 
ل�صعبة  املهني  املجل�س  رئي�س 
قاملة  بولية  ال�صناعية  الطماطم 
كان   2020 الفالحي  املو�صم  باأن 
الأبـــرز  عــنــوانــه  وكـــان  متميزا 
عدم  على  الفالحني  ــرشار  اإ� هو 
ال�صت�صالم للظروف املحيطة بهم 
كورونا  فريو�س  تداعيات  بفعل 
م�صريا   ،"19 "كوفيد-  امل�صتجد 
اإىل اأن كل الفالحني املعروفني يف 
اإنتاج ال�صعبة عرب كامل البلديات 
الوترية  بنف�س  ن�صاطهم  وا�صلوا 
ويف بع�س الأحيان اأف�صل مما كان 

عليه احلال �صابقا .
ويرى الكثري من املهتمني بال�صاأن 
منتجي  ــاأن  ب بالولية  الفالحي 
يف  قدموا  ال�صناعية  الطماطم 
در�صا   2019-2020 املــو�ــصــم 
ــس  الأر� حب  معنى  يف  حقيقيا 
والوطن ي�صتحق باأن يكون منوذجا 
ــرى  الأخ القطاعات  مــن  لكثري 
امليدانية  ال�صعوبات  اأمام  خا�صة 
مراحل  ــوال  ط يعي�صونها  التي 
الأر�س  حرث  من  بداية  الإنتاج 
ال�صتالت ومتابعة �صقيها  وغر�س 
يف  والوقوف  جنيها  اإىل  و�صول 
اأمــام  اأيــام  لعدة  طويلة  طوابري 

م�صانع التحويل.

تزامنت حملة غر�ش الطماطم ال�شناعية بولية قاملة للمو�شم الفالحي 2020-2019 مع ظهور اأوىل الإ�شابات 
بفريو�ش كورونا ولكن ال�شعبة مل تتعر�ش لنك�شة واإمنا متكنت �شواعد الفالحني من حتدي كوفيد19- وحت�شني 

الإنتاج بتجاوز اأرقام ال�شنوات ال�شابقة.

19 عنوان يوم درا�شي بجامعة ميلة عندما تتحدى �شواعد الفالحني كوفيد- 

التدابري الوقائية والعالجية مع 
مدمني املخدرات واملوؤثرات العقلية 

احلفيظ  عبد  اجلامعي  املركز  احت�صن 
حتت  درا�صيا  يوما  مبيلة  بوال�صوف 
والعالجية  الوقائية  التدابري  عنوان 
واملــوؤثــرات  املــخــدرات  مدمني  مــع 
العقلية من تنظيم جمل�س ق�صاء ميلة 

بالتن�صيق مع ذات الهيئة اجلامعية .
ح�رشه  ــذي  ال الدرا�صي  اليوم  هــذا 
من  القانون  يف  املخت�صني  خمتلف 
اجلمهورية،  وكالء   ، ق�صاة  حمامني، 
�صباط  من  الأمنية  الأ�صالك  رجال 
خمت�صني  اأطباء  الق�صائية،  ال�رشطة 
فيه  تطرق  جامعيني  اأ�صاتذة  وكــذا 
ل  مداخالت  عــدة  اإىل  امل�صاركون 
تاأثري  بعنوان  مداخلة  منها  �صيما 
الإجــرامــي  ال�صلوك  على  ـــان  الإدم
والآثار املرتتبة عنه من تقدمي قا�صمي 
ميلة،  ق�صاء  جمل�س  رئي�س  حممد 
بني  التن�صيق  اآليات  بعنوان  مداخلة 
التدابري  واتــخــاذ  الهيئات  خمتلف 
الوقائية والعالجية على �صوء قانوين 
تقدمي  من  ال�صحة  وقانون   18  04-
بوحو�س عماد قا�صي حتقيق مبحكمة 
املقدم  عــرج   ذلك  عن  ف�صال  ميلة، 
املجموعة  من  القادم  عبد  خملوف 
يف  مبيلة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
مداخلته اإىل دور ال�صبطية الق�صائية 
الإدمان  ظاهرة  وحماربة  معاجلة  يف 
العقلية  واملــوؤثــرات  املخدرات  على 
ال�رشطة  حمافظ  من  كل  اأبــرز  كما 
الأول  واملــالزم  بودويرة  احلميد  عبد 
لل�رشطة حممد حمادي مفهوم الإدمان 
العقلية  واملــوؤثــرات  املخدرات  على 
والتفاقيات  الوطني  الت�رشيع  يف 
تطرق  �صلة  ذا  �صياق  ويف  الدولية. 
كل من املحاميني مرمي�س عبد ال�صالم 
اإىل  مداخلتهما  يف  �صفيان  ولب�صري 
واآثارها  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
الفرد  على  والجتماعية  النف�صية 
الله  عبد  بن  الدكتور  اأما  واملجتمع، 
العربي طبيب خمت�س ورئي�س وحدة 
واملراهقني  لالأطفال  العقلي  الطب 
بوادي  العقلية  الأمرا�س  مب�صت�صفى 
احللول  مداخلته  يف  ك�صف  العثمانية 
من  للحد  املواجهة  واأ�صباب  الوقائية 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  تعاطي 
منها.  والعالجي  الوقائي  والأ�صلوب 
و�صحت  كذلك  ال�صدد  هــذا  ويف 
رئي�صة  ــزهــراء  ال فاطمة  ما�صوي 
بذات  العقلية  الأمــرا�ــس  م�صلحة 
الوقائية  ــراءات  الإج اأهم  امل�صت�صفى 
املــخــدرات  مل�صتهلكي  والعالجية 
ذلك  عن  ناهيك  العقلية،  واملوؤثرات 
م�صعود  بلعمربي  الدكتور  اأبـــرز 

اخلوا�س  لل�صيادلة  الوطني  الرئي�س 
القانونية  اأهم  الأطر  اإىل  يف مداخلته 
املــوؤثــرات  �ــرشف  بتنظيم  املتعلقة 
كل  قدمت  ذلك  عن  زيــادة  العقلية، 
من الأ�صتاذتني فاطمة لب�صري وليندة 
لبي�س من املركز اجلامعي عبد احلفيظ 
املخدرات  بعنوان  مداخلة  بوال�صوف 
الرقمية بني احلقيقة العلمية واملرجعية 
عبد  اجلامعي  املركز  مدير   . القانونية 
احلفيظ بوال�صوف الدكتور بو�صالغم 
الذي  امللتقى  هذا  اأن  اأكــد  عمري�س 
الثالثاء  يوم  ع�صية  فعالياته  اختتمت 
موؤ�ص�صته  انفتاح  ــار  اإط يف  يدخل 
الجتماعي  حميطها  على  اجلامعية 
على  حر�صه  ــذا  وك والقت�صادي 
جمل�س  مع  املربمة  التفاقية  تفعيل 
فتح  مت  ــه  واأن �صيما  ل  ميلة  ق�صاء 
باملركز  ال�صنة  هذه  احلقوق  تخ�ص�س 
للطلبة  فر�صة  يعترب  والذي  اجلامعي 
على  ي�صاعدهم  علمي  جــو  بخلق 
يف  وخرباتهم  معلوماتهم  حت�صني 
اأي�صا  اأكد  امل�صوؤول  ذات  املجال،  هذا 
خالل  م�صطر  عمل  برنامج  يوجد  اأنه 
تنظيم  اأجل  من  اجلامعية  ال�صنة  هذه 
عدة ملتقيات واأيام درا�صية اأخرى يف 
وجدير    . وامليادين  املجالت  خمتلف 
هذا  يف  امل�صاركون  ثمن  فقد  بالذكر 
فر�صة  يعد  باعتباره  الدرا�صي  اليوم 
الباحثني  املخت�صني،  لكل  �صانحة 
القانونية  الأطــر  خمتلف  ملناق�صة 
ظاهرة  من  للحد  الناجعة  والأ�صاليب 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  تعاطي 
الفرد  على  �صلبي  تاأثري  من  لها  وما 
ولالإ�صارة   . �صواء  حد  على  واملجتمع 
احت�صن يف نف�س اليوم معهد الآداب 
العربي  والأدب  اللغة  ق�صم  واللغات 
وطنيا  ملتقى  اجلامعي  املركز  بذات 
حول  الأربعاء  اليوم  فعالياته  تختتم 
تقنية  عرب  الّنمائية  التعلم  �صعوبات 
التحا�رش عن بعد اأجاب فيه الأ�صاتذة 
جامعات  خمتلف  مــن  امل�صاركون 
الوطن عن اإ�صكالية �صعوبات التعلم 
يعانون  الذين  الأطفال  عند  �صيما  ل 
من تلف دماغي اأو م�صكالت اإدراكية 
الو�صائل  وكذا  الدماغية  والإ�صابات 
هذه  مع  للتعامل  والعلمية  الرتبوية 
معاجلتها  واأ�صاليب  املجتمع  يف  الفئة 
واحلد منها باعتبار اأن هذه ال�صعوبات 
اأو الأ�رشة مما  خفية ل يالحظها املعلم 
الف�صل  تكرار  ممار�صات  عنها  ينتج 
والر�صوب ومن ثم الت�رشب املدر�صي 

.
ال�شلطات املحلية ببجاية تطالب باأغلفة مالية للتكفل بامل�شاكل التنموية بوجمعة مهناوي 

ولية  بلديات  بع�س  روؤ�ــصــاء  ي�صتكي 
درع  متزريث،  فرعون،  غــرار  على  بجاية 
من  وغريها  كنديرة  ت�صكريوث،  القايد، 
امليزانية  املالية، و�صعف  نق�س العتمادات 
بالحتياجات  مقارنة  البلديات  اإىل  املوجهة 
ال�صكانية،  والتجمعات  بالقرى،  التنموية 
من  كبري  جزء  تخ�صي�س  اإىل  بالإ�صافة 
العمال،  اأجور  ودفع  للت�صيري،  امليزانية  هذه 
البلديات  بع�س  ت�صجل  حيث  واملوظفني، 
بني  للتوازن  وانــعــدامــا  كــبــريا،  اخــتــالل 
الواجب  وامل�صاريف  املواطنني،  متطلبات 
خ�صو�صا  املالية،  ومداخيلها  توفريها، 
بالبلديات التي تفتقر مل�صادر متويل اإ�صافية 

واجلبائي،  ال�رشيبي،  التح�صيل  اأموال  من 
ناهيك عن ال�صعوبات الكبرية يف ت�صجيل 
امل�صاريع، �صواء ما يتعلق منها بعدم القدرة 
اإىل  بالنظر  كربى  م�صاريع  ت�صجيل  على 
نق�س العتمادات املالية يف ميزانية التنمية 
اأع�صاء  بني  ال�رشاعات  ــذا  وك املحلية، 
امل�صاريع،  ت�صجيل  يف  البلدية  املجال�س 
وتزايد  املواطنني،  �صغط  اإىل  بالإ�صافة 
ت�صجيل  يف  الأولــويــة  مبنحهم  مطالبهم 
يقطنون  التي  باملناطق  التنموية  امل�صاريع 
�صكانية  وجتمعات  قرى  ح�صاب  على  بها 
وترية  يف  دفــع  اإىل  كذلك  بحاجة  ــرى  اأخ
ميزانية  اأمــوال  �صب  يفر�س  ما  التنمية، 

امل�صاريع،  خمتلف  يف  املحلية  التنمية 
جزء  ا�صتغالل  دون  ويحول  الأجور،  ودفع 
بال�صتثمار،  املتعلقة  الدرا�صات  يف  منها 
النجاعة القت�صادية، حيث  وامل�صاريع ذات 
اإن  ال�صاأن  بلدية متزريث يف هذا  قال رئي�س 
مايل  مبلغ  من  موؤخرا  ا�صتفادت  البلدية 
املخططات  اإطار  يف  �صنتيم  مليار   2 قدره 
تخ�صي�صه  �صيتم  حيث  للتنمية  البلدية 
فيما  خا�صة  املواطنني  بان�صغالت  للتكفل 
النقائ�س  التنموية يف ظل  بامل�صاريع  تعلق 
م�صتوى  على  ت�صجيلها  مت  التي  العديدة 

خمتلف القرى. 
  حمفوظ رمظاين

حجز 80 األف اأورو و64 مليون 
دينار مهربة بتب�شة

مبديرية  ـــالم  الإع خلية  بيان  ك�صف 
اأن  تب�صة  لــوليــة  اجلهوية  اجلــمــارك 
كبري  مبلغ  حجز  من  متكنت  م�صاحلها 
وتعود  والوطنية.  الأجنبية  العملة  من 
ورود  اإثـــر  على  العملية  تفا�صيل 
مفادها  مل�صاحلها  موؤكدة  معلومات 
وجود �صفقة لنقل الكمية املقدرة بـ 80 
األف اأورو ومبلغ بالعملة اجلزائرية بـ 64 
مليون دج من منطقة العوينات بولية 

وعلى  املجاورة،  البواقي  اأم  اإىل  تب�صة 
الفور قام اأعوان اجلمارك بو�صع  حاجز 
امل�صتبه  ال�صيارة  و�صول  حتى  اأمني 
على  عرث  حتى  تفتي�صها  مت  والتي  بها 
مقاعد  باإحكام حتت  املهرب خمباأ  املبلغ 
م�صادرة  متت  الفور  وعلى  ال�صيارة، 
الق�صية   ال�صيارة واملبلغ وحتويل  ملف 

للجهات الق�صائية للف�صل فيه.
�صو�صة حممد الزين 



ـــري يف  ـــزائ ـــرز املــنــتــخــب اجل ب
تويل  منذ  الأخـــرة،  ال�سنوات 
كقائٍد  مهامه  بلما�سي  جمال 
بكاأ�ص  تّوج  حيث  الفني،  للجهاز 
ثم  مب�سر،   2019 اأفريقيا  اأمم 
وا�ــســل مــ�ــســواره الــنــاجــح دون 
منتخب  اأف�سل  ليكون  خ�سارة، 

اأفريقي لعام 2020.
اأفريك"  "جون  جملة  وو�سعت 
باأخبار  واملهتّمة  الفرن�سية، 
منتخب  الــ�ــســمــراء،  ـــارة  ـــق ال
اجلزائر يف �سدارة قائمة اأف�سل 
متفوقًا  الأفريقية،  املنتخبات 
على مناف�سني اأقوياء على غرار 

املغرب وتون�ص وال�سنغال.
و�ـــســـرح املـــوقـــع املــتــخــ�ــســ�ــص، 
لختيار  دفعته  التي  الأ�سباب 
راأ�ص  على  ال�سحراء"  "حماربي 
ال�سمراء"،  "القارة  منتخبات 
ل�سل�سلة  ذلــــك  يـــعـــود  ــث  ــي ح
يف  حققها،  التي  النــتــ�ــســارات 

اأفريقيا  اأمم  كــاأ�ــص  ت�سفيات 
جــولت   4 مـــرور  بعد  وتــاأهــلــه 

فقط.

للمنتخب  نداً  اجلزائر  ووقفت 
املك�سيكي القوي، يف مباراة ودية 
�سبكة،  كــل  يف  بهدفني  انتهت 

وهي املواجهة التي اأكملها زمالء 
بع�سر  ـــرز  حم ريــا�ــص  الــنــجــم 
لعبني لقرابة �سوط كامل، بعد 

طرد لعب خط الو�سط عدلن 
قديورة.

اجلــزائــري  املنتخب  و�سيكون 
مهمة  مباريات  مع  موعد  على 
يونيو/  �سهر  مــن  بــدايــة  جـــداً، 
يخو�ص  عندما  املقبل،  حزيران 
كاأ�ص  ت�سفيات  مواجهات  اأوىل 
�ستحت�سنها  التي   2022 العامل 
�سهلة  الــلــقــاءات  وتــبــدو  قطر، 
فا�سو  بوركينا  اأمام  الورق،  على 
اأن واقع  اإل  وجيبوتي والنيجر، 

امليدان قد يكون مغايراً.
وجــــاء املــنــتــخــب املــغــربــي يف 
نتائجه  بف�سل  الثانية،  املرتبة 
اأي  ت�سجيله  وعـــدم  املــمــتــازة، 
ُي�سرف  ــذي  ال العام  يف  هزمية 
احتلت  بينما  نــهــايــتــه،  عــلــى 
تليها  الثالث،  املركز  الكامرون 
القمر،  ـــزر  وج ـــايل  وم تــونــ�ــص 
الذي دخل لأول مرة يف ترتيب 

اأف�سل 10 منتخبات.

ـــط الــو�ــســط  ـــم خ ـــه جن ـــواج ي
طالب،  بــن  نبيل  اجلــزائــري، 
تعيني  بــعــد  ــداً  ــدي ج كــابــو�ــســًا 
لفريق  ال�سابق  الفني  املــديــر 
كري�ستيان  امل�سري،  الزمالك 
ــــص اجلــهــاز  غـــرو�ـــص، عــلــى راأ�
وذلــك  �سالكه،  لفريق  الفني 
التي  الأخرة  ت�سريحاته  بعد 
حاجته  عــدم  خاللها  من  ــد  اأّك

له.
"كيكر"  �ــســحــيــفــة  ونــقــلــت 
ــدرب  امل ت�سريحات  الأملــانــيــة 
اأخرج  الذي  غرو�ص  كري�ستيان 
مبكراً  ح�ساباته  من  اجلزائري 
التوا�سل  اأو  تدريبه  قبل  حتى 
معه، اإذ �سّرح  قائاًل: "ل يدخل 
الإنــقــاذ  م�سروع  يف  طالب  بــن 
ل�ست  ــــا  واأن ـــه،  ب جــئــت  الــــذي 

بحاجة اإليه".

ـــــدرب الــ�ــســويــ�ــســري  ـــــد امل واأك
الريا�سي  املــديــر  ت�سريحات 
جو�سني �سنايدر الذي عرّب عن 
وقت  يف  الإدارة  جمل�ص  موقف 
قائاًل:  قــوي،  بت�سريح  �سابق 
اأن  باحل�سبان  ن�سع  اأن  "علينا 
لي�سا  و�سالكه  طالب  بن  طريق 
قررنا  �سنوات  وبعد  متوازيني، 
اأن الالعب لن يكون معنا بداية 

من �سيف عام 2021".
عن  للرحيل  طالب  بن  ويتجه 
ــام  الأي خــالل  ـــاين  الأمل فريقه 
الطريق  اأم�ست  اأن  بعد  املقبلة، 
كرثة  ظــل  يف  اأمــامــه  م�سدودة 
فريقه،  ــني  وب بينه  امل�ساكل 
الإيطايل  الــدوري  يبقى  حيث 
النتقال  عــرب  اإلــيــه،  الأقـــرب 
نــحــو فــريــق هــيــال�ــص فــرونــا 
�سفيان  ــي  ــرب ــغ امل لــتــعــويــ�ــص 

اإمرابط.
اآخر  اجلزائري  الدويل  وخا�ص 
مباراة له مع فريق �سالكه يف 27 
خالل  نوفمرب  الثاين/  ت�سرين 

بخ�سارتهم  وانتهت  دقيقة،   77
مناف�سه  اأمام  نظيفني  بهدفني 
الـ  املواجهة  وهي  فولف�سبورغ، 
105 له يف الدوري الأملاين، علمًا 

اأنه �سجل 19 هدفًا منذ قدومه 
الإنكليزي  توتنهام  فريق  من 

�سنة 2016.

ــري  ــزائ اجل ال�سدفة  و�سعت 
انتقامية  مهمة  يف  ونا�ص  اآدم 
بعد  ــــايل،  ــــط الإي بــــالــــدوري 
كــورونــا  فــرو�ــص  مــن  تعافيه 
خالل  اأ�سابه  ــذي  ال امل�ستجد 

الفرتة املا�سية.
وعانى ونا�ص من اأوقات ع�سيبة 
خــالل املــو�ــســم احلـــايل، حيث 
بداأه على مقاعد البدلء، قبل 
الت�سكيلة  اقتحام  يف  ينجح  اأن 
الأ�ــســا�ــســيــة، ولــكــن الإ�ــســابــة 

اأوقفته بعد ذلك.
حد  عند  ـــر  الأم يتوقف  ومل 
الالعب  اأ�سيب  حيث  الإ�سابة، 
امل�ستجد،  ــا  ــورون ك بــفــرو�ــص 

املباريات  يف  كالياري  ليفتقده 
بــــالــــدوري  ــــــــرة  الأخ الـ5 

الإيطايل.
على  ونا�ص  غياب  تاأثر  وظهر 
نتائج  يف  الإيــطــايل  الــفــريــق 
فخ  يف  �سقط  حيث  املــبــاريــات، 
بينما  منا�سبات،   3 يف  التعادل 

تعر�ص للهزمية يف مباراتني.
�ساردا"  "لونيوين  �سحيفة 
اجلميع  ان  اأكـــدت  الإيطالية 
�ـــســـرديـــنـــيـــا،  جــــزيــــرة  يف 
ويف  كــالــيــاري،  لها  يتبع  الــتــي 
دي  ايزيبيو  املــدرب  ُمقدمتهم 
عودة  ينتظرون  فران�سي�سكو، 
ــر املــنــتــخــب اجلـــزائـــري  ــوك ج

ــــالل  لــــلــــظــــهــــور خ
القادمة  اجلولة 

ــــدوري  مـــن ال
الإيطايل.

�سحت  و ا و
ل�سحيفة  ا
ان الطاقم 
الــــفــــنــــي 

لــلــفــريــق 
ـــة  ـــم ق يف 

بعد  ال�سعادة، 
ــــارب  تـــعـــايف حُم

ال�سحراء من فرو�ص 
الفريق  افتقاد  ظل  يف  كورونا، 

خلدماته.

اأن  املـــتـــوقـــع  ومـــــن 
يـــعـــود �ــســاحــب 
ت  قا نطال ل ا
الــ�ــســريــعــة 

للت�سكيلة 
ال�سا�سية 
لــفــريــقــه 
بــ�ــســكــل 
يف  مبا�سر، 
حاجة  ظل 
الفريق املا�سة 

اإىل خدماته.
الظهور  اأن  الغريب 
الغياب  هذا  بعد  لونا�ص  الأول 
فريقه  اأمــام  �سيكون  الطويل 

الأ�سلي 
ــر منه  ــذي اأع نــابــويل، ال

فرتة  خــالل  كالياري  اإىل 
النـــتـــقـــالت الــ�ــســيــفــيــة 

املا�سية.
املباراة �ستمثل فر�سة لونا�ص 
فريقه  من  النتقام  اأجل  من 
الذي ميتد تعاقده معه حتى 
2022، ل �سيما واأنه عانى من 
عدم احل�سول على اأي فر�سة 

معه، قبل الرحيل.

ك�سف ميكا ريت�ساردز، اأ�سطورة 
الإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
جتعل  الـــتـــي  ـــاب  ـــب ـــس الأ� ـــن  ع
جنم  حمــرز،  ريا�ص  اجلزائري 
الت�سكيلة  عن  بعيدا  الفريق، 

الأ�سا�سية.
ويعاين حمرز من قلة م�ساركاته 
مع مان�س�سرت �سيتي منذ بداية 
يف�سل  حيث  احلـــايل،  املو�سم 
جــوارديــول،  بيب  ــاين  ــب ــس الإ�
و�سعه  للفريق،  الفني  املدير 

ب�سكل  ــدلء  ــب ال مقاعد  على 
تعجب  يــثــر  مــا  ـــو  وه دائــــم، 

الكثر من املتابعني.
 15 ق�سى  ـــذي  ال ريــتــ�ــســاردز، 
"ال�سكاي بلوز"،  عاما يف �سفوف 
ل�سبكة  ت�سريحات  يف  حتــدث 
"�سكاي �سبورت�ص" الربيطانية، 
يعاين  الذي  املعقد  املوقف  عن 
ـــري يف  ـــزائ مــنــه الـــالعـــب اجل

الوقت احلايل.
"ريا�ص  ريــتــ�ــســاردز:  ــح  ــس واأو�

ــا كــبــرا،  ــب ـــرز يــبــقــى لع حم
ُمباراة  اي  قلب  على  قــادر  انــه 
ان�سار  ولكن  واحـــدة،  بلم�سة 
منه  يريدون  �سيتي  مان�س�سرت 

ان يكون اكرث اا�ستقرارا".
بع�ص  ي�سيع  "هو  ـــح:  ـــس واأو�
ُيثر  ما  وهــو  احيانا،  الفر�ص 
مان�س�سرت  جماهر  اا�ستياء 
بالن�سبة  ريا�ص  ولكن  �سيتي، 
يل هو لعب من الطراز الول". 
حمــرز  ـــرى  ن "احيانا  واأمت: 

ال�سبوع  ويف  رائــع،  مب�ستوى 
ــون بــعــيــدا عن  ــك الـــتـــايل ي
يفتقد  ــث  ــي ح ُمـــ�ـــســـتـــواه، 
من  �سواء  الالزمة  للفعالية 
حيث القدرة على الت�سجيل 

الـــتـــمـــريـــرات  ـــدمي  ـــق ت او 
احلا�سمة".

مع  �ــســارك  ـــرز  حم اأن  ُيــذكــر 
مبختلف  مباراة   15 يف  ال�سيتي 
املو�سم  بداية  منذ  البطولت 
ـــــــايل، جنــــح خـــاللـــهـــا يف  احل

ت�سجيل 
اآخر. و�سناعة  اأهداف   6

مناف�سة  يف  للم�ساركة  با  حت�سُ
التي  املــحــرتف  الــثــاين  الق�سم 
�ستنطلق يف �سهر فيفري القادم ، 
با�سر بداية هذا الأ�سبوع  فريق 
حت�سراته  و�سارة  عني  �سباب 
ــدان بــلــديــة  بــنــهــار ،  ــي عــلــى م
زروق  مراد  الفّذ  املدرب  بقيادة 
اجلياليل  الثالثة  وم�ساعديه 
ربحي  رحمون  وعماد  رحماين 
كل  وبح�سور   ، خذير  و�سعدي 
الذي  الإداري  الطاقم  اأع�ساء 
 " ال�سعود  ملحمة  �سانع  يرتاأ�ّسه 
كان  ما  وعك�ص   " رحماين  خالد 
عليه احلال يف ال�سنوات املا�سية 
ــت احلــ�ــســة الــتــدريــبــيــة  ــرف ع
التعداد  كامل  تــواجــد  الأوىل 
اإيجابي  جد  اأمــرا  ُيعد  ما  هذا   ،
فر�ص  اإىل  تطمح  لت�سكيلة 
باأداء  خ�سومها  ومباغتة  ذاتها 
 ، حقيقية  وفــعــالــيــة  مــتــمــّيــز 
ال�سباب  اإدارة  اأن  ُمنطلق  مــن 
ف�سّلت تكوين طاقم فني ُمو�ّسع 
كما  الت�سكيلة  احتواء  ي�ستطيع 
وقد   ، امليدان  اأر�سية  على  يلزم 
�ص رئي�ص ال�سّيارباو مقدار  خ�سّ
الأوىل  ت�سريحاته  ــن  م ُمــهــم 
ال�ستعدادات  ا�ستئناف  ع�سية 
الإ�ستقدامات  ق�سية  لتو�سيح 
اأّكد  حيث   ، الفريق  وم�ستقبل 

خالل  من  اإليه  ي�سبو  كان  ما  اأن 
جلبهم  الذين  الالعبني  نوعية 
الت�سكيلة  خطوط  تدعيم  هو 
ــرّب  الــثــالثــة ، وع ــة  ــاري ــسّ ــو� ال
اأن  واقتناعه  التام  ر�ساه  عن 
يف  �ستكون  املُــخــتــارة  الأ�ــســمــاء 
م�ستوى تطلعات حمبي اخل�سرة 
كل  اإىل  تطّرق  كما   ، واأن�سارها 
مّت  الــتــي  التنظيمية  ــــور  الأم
�سحيحة  اأ�س�ص  على  �سبطها 
ــل واملــعــطــيــات  ــائ ــس ــو� ووفــــق ال
ــاأن  ــاوؤل ب ــف املــتــوفــرة ، وكــلــه ت
اأم الري�ص  رفقاء القائد �سليمان 
الــكــرة  فــر�ــســان  اأن  �سيثبتون 

الكفاءة  من  ميلكون  الو�سارية 
لرتوي�ص  يكفيهم  ما  واجلــدارة 
تتفوق  التي  العريقة  الــنــوادي 
عليهم ماديا ! ومل ين�ص حُمدثنا 
التي  النقطة  على  ــّرج  ــع ُي اأن 
اأ�سالت الكثر من احلرب واأثارت 
الآونــة  يف  عديدة  اأفعال  ردود 
ملعب  م�سكل  وهــي   ، ـــرة  الأخ
يكون  ــن  ل الـــذي  نوفمرب  اأول 
ــزا لحــتــ�ــســان مــبــاريــات  ــاه ج
اجلهات  لمبالة  ب�سبب  ال�سباب 
الو�سية ، وعدم الوفاء بالوعود 
اأطلقتها منذ �سهور ملعاجلة  التي 
النقائ�ص املوجودة على م�ستوى 

ُيحّتم  ـــذي  ال الأمــــر   !! املــلــعــب 
الأخ�سر  اللونني  حاملي  على 
ــص الــلــعــب بــعــيــدا عن  ــ� ــي والأب
وُملفات  ثقل  وحتّمل  الديار 
ــم  ــّررة ، ورغ ــك ــت امل الــتــنــقــالت 
خالد  الرئي�ص  اأن  اإل  هــذا  كل 
ُيــطــمــئــن الأنــ�ــســار الأوفـــيـــاء 
العقبات  كل  بتجاوز  ويعدهم 
ال�سّيارباو  واأن   ، ب�سالم  واملحن 
برجالها  �سامة  ُمتاألقة  �ستظل 

ومكانها الأ�سلي مع الكبار .
عمر ذيب

التجهيزات  مــديــريــة  اأعــلــنــت 
ـــة وهــــران  ـــولي ــة ل ــي ــوم ــم ــع ال
ــع بع�ص  ــوم الــثــالثــاء عــن رف ي
وراء  ــت  ــان ك ــي  ــت ال الــعــراقــيــل 
الهياكل  م�ساريع  ا�ستالم  تاأخر 
الــريــا�ــســيــة اخلــا�ــســة بــاألــعــاب 
التي  املتو�سط  الأبي�ص  البحر 
بعا�سمة  ال19  طبعتها  �ستقام 
الغرب اجلزائري �سائفة 2022.

بيان  يف  املــديــريــة،  واأو�ــســحــت 
اجلديدة  ــــراءات  الإج اأن  لها، 
الجتماع  ــالل  خ اتــخــاذهــا  مت 
بداية  عقد  الــذي  التن�سيقي 
الأ�سبوع اجلاري بوهران والذي 
م�ساريع  و�سعية  حــول  متحور 
املتو�سط،  الأبي�ص  البحر  األعاب 
الأمني  زيارة  هام�ص  على  وذلك 
والعمران  ال�سكن  ــوزارة  ل العام 
العام  املــديــر  برفقة  واملدينة 

للتجهيزات العمومية.
الجتماع،  هذا  خالل  وقدمت 
ال�سلطات  ممثلي  ح�سره  الــذي 
ال�سركة  ومــ�ــســوؤويل  الــولئــيــة 
امل�سرفة  �سي''  �سي  ''اأم  ال�سينية 
ــب  ــات ــك ــــال، وم ــــغ ــــس عـــلـــى الأ�

وتوجيهات  "تعليمات  الدرا�سات 
بناء على تو�سيات وزير ال�سكن 
يف  �ساهمت  واملدينة،  والعمران 
كانت  التي  امل�سائل  بع�ص  حل 
امل�سدر،  نف�ص  ــق  وف عالقة"، 
التاأكيد باملنا�سبة  اأنه مت  موؤكدا 
اأكــرث  التن�سيق  "�سرورة  على 
احرتام  اأجــل  من  ال�سركاء  بني 

اآجال ت�سليم امل�ساريع".
ومن املنتظر اأن تتدعم حظرة 

الــهــيــاكــل الــريــا�ــســيــة بــوهــران 
واأخــرى  جديدة  من�ساآت  بعدة 
الألعاب  مبنا�سبة  تهيئتها  يعاد 
حتت�سنها  ــي  ــت ال املــتــو�ــســطــيــة 
 5 اإىل  يــونــيــو   25 ــن  م ــة  ــولي ال
املركب  غرار  على   ،2022 يوليو 
الأوملبي الذي يحتوي على ملعب 
مقعد  األـــف  ب40  الــقــدم  لــكــرة 
ومركب  القوى  لألــعــاب  وملعب 
وقاعة  اأحــوا�ــص  بثالثة  مائي 

متعددة الريا�سات.
ملعبي  ا�ــســتــالم  املــرتــقــب  ومــن 
ــاب الــقــوى يف  ــع ــرة الــقــدم واأل ك
لأنهما  املقبل  فــربايــر  نهاية 
ال17  الدورة  باحت�سان  معنيني 
لألــعــاب  الإفــريــقــيــة  للبطولة 
يونيو  بداية  يف  )اأكابر(  القوى 
وهران  اإىل  نقلها  مت  التي   2021
باجلزائر  مربجمة  كانت  بعدما 

العا�سمة.
اللجنة  اأن  ــر  ــذك ــال ب جــديــر 
الألــعــاب  لتنظيم  الــوطــنــيــة 
ت�ست�سيفها  التي  املتو�سطية، 
تاريخها  يف  مرة  لثاين  اجلزائر 
بالعا�سمة،   1975 ن�سخة  بعد 
كافة  ا�ستالم  �سرورة  على  تلح 
املعنية  الــريــا�ــســيــة  املــنــ�ــســاآت 
ــي اجلــهــوي  ــس ــا� ــري بــاحلــدث ال
عام  قبل  اأي   ،2021 يونيو  يف 
ـــاب،  ـــع ــد الأل ــوع ــــد عـــن م واح
مناف�سات  اإجــراء  بغر�ص  وذلك 

جتريبية عليها.
ق.ر

املدير  مــرزقــان،  �سعبان  ح�سم 
ح�سني،  ن�سر  لــنــادي  الريا�سي 
الــيــوم الــثــالثــاء، مــوقــفــه من 
لكناوي،  نذير  املــدرب  ا�ستمرار 
ظل  يف  الفني،  اجلهاز  راأ�ص  على 
الفرتة  يف  الفريق  نتائج  تراجع 

الأخرة.
ت�سريحات  يف  مــرزقــان،  ــال  وق  
ــة:  ــري ــزائ لــوكــالــة الأنـــبـــاء اجل
يف  زال  ل  ــاوي  ــن ــك ل "املدرب 
بالثقة  يحظى  وهــو  من�سبه، 
الفريق،  اإدارة  قبل  من  الكاملة 
وتف�سيال  جملة  ترف�ص  التي 
التغير  اأجل  من  التغير  فكرة 

وفقط".
 واأ�ساف: "لدينا جمموعة جيدة، 
لكن الظروف احلالية حالت دون 
حقيقة  اإيجابية،  نتائج  حتقيق 
الو�سع،  لــهــذا  متاأ�سفون  نحن 

�ستتح�سن  الأمــور  اأن  متاأكد  واأنا 
وطاقمه  لكناوي  و�سيجد  قريبا، 
الطريقة املنا�سبة لت�سحيح هذه 

الو�سعية". 
الــفــريــق  بــو�ــســع  "كان  وتـــابـــع: 
لكن  اأحــ�ــســن،  نــتــائــج  ت�سجيل 
تداعيات فرو�ص كورنا و�سعتنا 
واأن  خا�سة  �سعبة،  مواقف  يف 
تعداده  على  يتوفر  مل  املــدرب 
الذي  الأمــر  الآن،  حلــّد  الكامل 
ــا مـــا مـــن مــهــمــتــه يف  ــوع عــقــد ن

اختيار الت�سكيلة".
"فريق  مــرزقــان:  �سعبان  واأمت   
بني  من  يبقى  داي  ح�سني  ن�سر 
اإ�سابات  التي �سجلت  الفرق  اأكرث 
يف  امل�ستجد  بالفرو�ص  كثرة 
على  جمربا  يجعله  ما  �سفوفه، 
الو�سعية  هـــذه  ــع  م التعاي�ص 

ال�ستثنائية".

�شباب عني و�شارة 

التاأّلق" ال�شّيارباو  وباإمكان   .. ينطلق  التح�شريات  "قطار 

الألعاب املتو�شطية وهران 2022 :

 رفع عراقيل جديدة لإمتام امل�شاريع الريا�شية يف اآجالها

الرابطة الوىل :

مرزقان يح�شم م�شتقبل مدرب ن�شر ح�شني داي

جملة فرن�شية تعرتف: اجلزائر اأف�شل منتخب اأفريقي لعام 2020

نبيل بن طالب يواجه كابو�شًا ب�شبب مدربه اجلديد

ال�شدفة ت�شع "املنقذ" ونا�ش يف مهمة انتقامية بالدوري الإيطايل

ملاذا يجل�ش حمرز بديال؟.. اأ�شطورة مان�ش�شرت �شيتي يجيب
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بنزمية يوؤكد مت�شكه باأ�شوله 
اجلزائرية ويك�شب ُحب اجلماهري

دليل جديد يك�شف �شر �شوء معاملة 
مدرب وي�شتهام لنب رحمة

و�شع ثنائي ريال مدريد "يوؤمل" 
زيدان

ليفربول يقرر املخاطرة يف 
املريكاتو ال�شتوي

يبقى النجم الفرن�سي ومهاجم فريق ريال مدريد الإ�سباين، كرمي بنزمية، 
فخوراً باأ�سوله اجلزائرية، اإذ ل يرتدد يف التعبر عن ذلك عندما تتاح له 
الفر�سة رغم اأنه كان قد لعب للمنتخب الفرن�سي يف جميع فئاته ال�سنية 

قبل اأن ُيبعد ب�سبب م�ساكله مع املدرب ديديه دي�سان.
واأكد كرمي بنزمية ذلك يف تدوينة عرب �سفحته الر�سمية يف "في�سبوك"، 
والعلم  احلب  رمز  "Mon Dz" مع  عبارة  مع  ابنه  برفقة  له  �سورة  ن�سر  اإذ 
اجلزائري، وهذا يف اإ�سارة منه اإىل جزائرية ابنه وحر�سه يف تربيته على 
يف  هو  عا�سها  التي  الفرتة  عك�ص  ال�سغر،  منذ  اجلزائر  الأ�سلي  بلده  حب 
فرن�سا والتي مل ت�سمح له بتمثيل منتخب "حماربي ال�سحراء" عندما �سطع 

ا�سمه مع فريقه ال�سابق ليون.
واأثارت تلك التدوينة حما�ص اجلماهر اجلزائرية يف التعليقات وهي التي 
اأن  تتفاعل كل مرة مع احلب الذي يبديه بنزمية جتاه بلده الأ�سلي، كما 
هذه اخلطوة دائمًا ما تت�سبب له يف انتقادات من بع�ص الأقالم يف فرن�سا، 
ومنتخب  فيه  ن�ساأ  الذي  للبلد  انتماء  باأي  �سعوره  عدم  مفادها  اتهامات  مع 

.2016 عام  منذ  منه  اإبعاده  مت  "الديوك" الذي 
بنزمية ع�سا زيدان التي ت�سرب �سباك املناف�سني فتنتج انت�ساراٍت للريال

يف املقابل، ل ُتعد هذه املرة الأوىل التي يفتخر فيها كرمي بنزمية باأ�سوله 
قمي�ص  يرتدي  وهو  له  �سوراً  املــرات  من  العديد  يف  ن�سر  بل  اجلزائرية، 
تتويج  مع  كثراً  تفاعل  قد  كان  اأنــه  كما  ال�سحراء"،  "حماربي  منتخب 

منتخب "املحاربني" بلقب بطولة اأمم اأفريقيا 2019.

فريقه  مع  رحمة  بن  �سعيد  اجلــزائــري  النجم  و�سعية  باتت 
وي�ستهام تطرح العديد من الت�ساوؤلت بعد غيابه عن الت�سكيلة 
فريق  اأن  خ�سو�سًا  الأخــرة،  املباريات  يف  للفريق  الأ�سا�سية 

 " ز مر لها ا ال�سلبية، " النتائج  من  �سل�سلة  يف  يعي�ص 
برايتون كــــــــــــان  اأمام  املخّيب  التعادل  اآخرها 

يف مناف�سات "الربمييرليغ".
فاإن  نيوز"،  "هامرز  ملوقع  ووفــقــًا 
ديفيد  للفريق،  الفني  املــديــر 
موي�ص، غر را�ٍص حتى الآن عن 
اأنه  بحكم  رحمة،  بن  �سفقة 
كان يف�سل التعاقد مع مهاجم 
فريق بورمنوث، جو�سوا كينغ، 

بهذه وهو ما دفعه  اجلـــزائـــري  معاملة  اإىل 
نوبل،  مارك  املخ�سرم  حتى  عليه  ويف�سل  الطريقة، 
اإقناع جماهر النادي اللندين،  الذي بدوره ف�سل يف 

ب�سبب اأ�سلوب لعبه الدفاعي.
واأكد املوقع نف�سه اأن موي�ص كان ينتظر فقط ظهور 
بن رحمة مب�ستوى غر مقنع من اأجل اأن ي�ستبعده 
كري�ستال  لقاء  يف  احلال  كان  مثلما  ح�ساباته  من 
قدم  قد  كان  اأن  بعد  اأ�سا�سيًا  دخله  الذي  بال�ص، 
اأداًء رائعًا �سد ليدز يونايتد، وهو ما دفع جماهر 
الالعب  هــذا  باإ�سراك  ُتطالب  اأن  اإىل  وي�ستهام 
للموؤهالت  املقبلة، وذلك نظراً  اللقاءات  اأ�سا�سيًا يف 
اأو  النادي  مع  لعبها  التي  الدقائق  يف  اأبانها  التي 

اأظهرها �سابقًا مع فريقه ال�سابق بريتنفورد.
وحتى  وي�ستهام،  فــريــق  جماهر  فـــاإن  كــذلــك 
ل�سعيد  ال�سابق  النادي  بريتنفورد،  يف  نظراءهم 
بها  يعامل  التي  الطريقة  من  منزعجة  رحمة،  بن 
اأن  يف  ترتدد  مل  اإنها  حتى  اجلزائري،  لعبه  موي�ص 
"تويرت"  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  و�سمًا  ُتطلق 

."Free Benrahma" يحمل و�سف
يف املقابل، ُت�سر التقارير اإىل اأن الأ�سباب التي جعلت 
حاجته  رغــم  رحمة  بــن  تهمي�ص  اإىل  يلجاأ  موي�ص 
بالو�سول  مطالبًا  بات  اجلزائري  اأن  باإمكاناته،  لالعب 
اإىل عدد معنينَّ من املباريات حتى تكون اإدارة وي�ستهام 
بريتنفورد،  فريق  من  عقده  �سراء  اإلزامية  اأمــام 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  يف  �سفقته  اأن  بحكم 
املا�سية جرت على �سكل اإعارة ملو�سم واحد مقابل 
ال�سراء  اأحقية  مع  اإ�سرتليني،  جنيه  ماليني   5

مقابل 25 مليون جنيه اإ�سرتليني.

اأعلن الفرن�سي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عودة جنم الفريق 
اإطار  يف  الأربــعــاء،  اليوم  اإلت�سي،  مواجهة  خالل  للظهور  ــازارد  ه اإيدين 

مناف�سات اجلولة 16 من الليجا.
عدم  ب�سبب  الإ�سابة  "ماطرة  ال�سحفي:  املوؤمتر  خالل  ــدان،  زي وقــال 
املداورة؟ منلك العديد من الالعبني املحرتفني، ولدينا اأ�سخا�ص اأكفاء جًدا 

يهتمون بذلك".
واأ�ساف: "لن نخاطر اأبًدا اإذا علمنا اأن الالعب قد يتعر�ص لأي اأذى، ولدينا 
الالعبني  من  العديد  ا  اأي�سً منلك  كما  والتدريبات،  املباريات  من  العديد 

اجليدين".
ل  "هذا  اأجــاب:  اآخــر،  لعب  �سم  الالعبني  اأحد  اقرتح  اإذا  عما  وب�سوؤاله 
اأنا املدرب والالعبون ل يتدخلون ولن يتدخلوا. هم ُيقاتلون  يحدث هنا. 

يف امللعب ويريدون الفوز".
امل�ساركة،  يريدان  فهما  ومار�سيلو،  اإي�سكو،  م�ساركة  عدم  "يوؤملني  واأردف: 
من  ال�سيئ  اجلزء  وهو  ُمعقدة،  مواقف  وهي  بالطبع،  ذلك  يريد  واجلميع 

املدرب الذي يجب اأن اأظهره".
اإنني  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  لعبا.   11 اختيار  علي  مباراة  كل  "يف  زيدان:  ونوه 
لكرة  متحم�ص  لكنني  عيوب،  ولدي  ومدرب،  كالعب  القدم  بكرة  �سغوف 

القدم".
بعملي،  اأقوم  واأنا  ت�ساأل  اأنت  يزعجني،  �سيء  "ل  قال:  النتقادات،  وعن 
موا�سلة  وعلينا  ذلك،  ونعرف  �سعوبات  و�سنواجه  تتغر،  لن  والنتقادات 

العمل بجد لأن املباريات املُعقدة قادمة".
يظل  اأن  واأريــد  موجود،  النقا�ص  وفا�سكيز؟  رامو�ص  عقود  "جتديد  وزاد: 
اإنهاء هذه  اأن يتم  كل هوؤلء الالعبني هنا لأنهم الأف�سل، وبالطبع اأمتنى 

الأمور ب�سرعة".
مدريد:  لريال  الفني  املدير  قال  هــازارد،  اإيدين  البلجيكي  موقف  وحول 

منه". ن�ستفيد  واأن  قليال،  يلعب  اأن  والفكرة  غًدا،  هنا  "�سيكون 
كل  على  "اأعتمد  اأجاب:  ال�ستاء،  يف  ومار�سيلو  اإي�سكو  رحيل  اإمكانية  وعن 
كانوا  اإذا  فيما  اأفكر  ول  مدريد،  ريال  يف  هنا  لعبون  فهم  فريقي،  لعبي 
يريدون الرحيل اأم ل، فال ميكنني التحكم بذلك، وما ميكنني قوله اإنهم 

مركزون للغاية ويتدربون جيًدا".
جيد،  ب�سكل  يــوؤدي  فريق  "هو  اإلت�سي:  مواجهة  عن  باحلديث  واختتم 
اإلت�سي �سعب وهو فريق �ساعد حديًثا، ونريد موا�سلة ما نقوم به  وملعب 

من عمل".

خالل  جدد  لعبني  ل�سم  حتركاته  ب�ساأن  حا�سًما  قــراًرا  ليفربول،  اتخذ 
املركاتو ال�ستوي املقبل، بح�سب تقارير �سحفية اإجنليزية.

قرروا  ليفربول،  م�سوؤويل  اإن  الثالثاء،  اليوم  "مرور"  �سحيفة  وقالت 
املو�سم  واإكمال  املقبل،  ال�سهر  جديد،  مدافعني  مع  للتعاقد  التحرك  عدم 

بالالعبني احلاليني.
ويليامز،  ري�ص  ال�ساب  الثنائي  اأننَّ  يرون  الريدز،  م�سوؤويل  اأن  اإىل  واأ�سارت 

ونات فيليب�ص قادر على تعوي�ص الغيابات يف اخلط اخللفي لليفربول.
ويخ�سر ليفربول، خدمات الهولندي فرجيل فان دايك، والإجنليزي جو 
جوميز، لفرتة طويلة، وقد ل يلعب الثنائي جمدًدا مع الفريق هذا املو�سم.
كما تعر�ص الكامروين جويل ماتيب لإ�سابة جديدة موؤخًرا، و�سيغيب عن 
الفريق لبع�ص الوقت، ل �سيما واأن املدرب يورجن كلوب قال عقب مباراة 

و�ست بروميت�ص األبيون اإن الإ�سابة قد تكون �سيئة.
يذكر اأننَّ ليفربول الذي يت�سدر الدوري الإجنليزي بـ32 نقطة، ُمني مرماه 
طوال  هدًفا   33 ا�ستقبل  باأنه  علًما  جولة،   15 بعد  هدًفا  بـ20  املو�سم  هذا 

املو�سم املا�سي.

حمليات
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم  :  �شري القدوة
----------------------------

التطورات  وبعد  احلالية  املرحلة  ظــل  يف 
الــتــوجــه  ــن  م ــد  ب ــة ل  ــي ــدول ال الــ�ــصــيــا�ــصــة 
اخلــطــوط  ــع  ــص و� لإعـــــادة  الفل�صطيني 
الفل�صطيني  البيت  وترتيب  ال�صيا�صية 
فل�صطيني  مبوقف  للعامل  اخلــروج  اجــل  من 
ال�صعب  هموم  ويحمل  و�صامل  جامع  موحد 
اجل  من  اجل�صام  وت�صحياته  الفل�صطيني 
الفل�صطينية  الــدولــة  قــامــة  واإ احلــريــة  نيل 
العامل  عرفه  احتالل  اطول  واإنهاء  امل�صتقلة 
عقد  على  العمل  واأهــمــيــة  الطـــالق  على 
الفل�صطيني  املركزي  باملجل�س  خا�صة  جل�صة 
ال�صاحة  على  ــاع  ــص الو� ترتيب  ـــادة  لإع
�صاملة  ا�صرتاتيجية  وو�صع  الفل�صطينية 
بحث  ـــرشورة   و� امل�صتقبل،  مالمح  حتــدد 
واإقرار  ال�صيا�صية  وامل�صتجدات  التطورات 
وتطوير  الداخلية  اجلبهة  لتح�صني  اآليات 
املحدقة  املخاطر  ملواجهة  وطنية  ا�صرتاتيجية 

الفل�صطينية. بالق�صية 
هي  الفل�صطينية  القيادة  بان  فيه  �صك  ل  ومما 
يتعلق  قيما  الكاملة  امل�صوؤولية  يتحمل  من 
الفل�صطيني  ال�صعيد  على  العمل  بطبيعة 
التحرك  بــ�ــرشعــة  مطالبة  بــالــتــايل  وهــي 
بكل  الفل�صطيني  ال�صعب  متثيل  على  والعمل 
والف�صائلية،  والوطنية  ال�صيا�صية  مكوناته 
جتاه  ال�صا�صية  امل�صوؤولية  تتحمل  وهــي 
طوح  عن  املعرب  ال�صيا�صي  الربنامج  و�صع 
وهي  الفل�صطيني،  العربي  ال�صعب  وتطلعات 
بد  ل  ولذلك  مكوناته  بكل  ال�صعب  ميثل  من 

الوطني  امل�صتوي  على  التحرك  �رشعة  من 
ال�صيا�صية  ال�ص�س  و�صياغة  الفل�صطيني 
الفل�صطينية  الــدولــة  حماية  يف  الكفيلة 
وتعزيز  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات  وحماية 
وال�صتيطان  ــالل  الحــت ملــواجــه  قــدراتــهــا 
ال�صعب  �ــصــمــود  مــن  الــنــيــل  وخمــطــطــات 

. الوطني  وكفاحه  الفل�صطيني 
 وحان الوقت لكى يقف املجل�س املركزي امام 
النق�صام  مواجهة  يف  التاريخية  م�صوؤولياته 
امللف  لهذا  حد  وو�صع  الفل�صطيني  الداخلي 
واملجتمع  الثقافة  على  دخيلة  ظاهرة  واإنهاء 
النطاق  يف  اجلــهــود  وتوحيد  الفل�صطيني 
وخمططاته  الحــتــالل  ومواجهة  الوطني 
و�صع  اهمية  مع  الت�صفوقة،  امــراتــه  ومــوؤ
وت�صكيل  العري�صة  الن�صالية  اخلــطــوط 
وحتديد  وال�صتيطان  الحتالل  مقاومة  جبهة 
�صواء  الحتالل  مع  م�صتقبلية  عالقات  اي 
النتهاكات  اأو  ال�صتيطان  مبواجهة  كــان 
ال�صالمية  املقد�صات  �صد  الإ�رشائيلية 
ال�صعب  ابناء  �صمود  وتعزيز  وامل�صحية 
ممتلكاتهم  عــلــى   ــاظ  ــف واحل الفل�صطيني 
التاريخية  ال�رشعية  احلقوق  على  والتاأكيد 
الدولة  اقامة  يف  احلق  وخا�صة  الفل�صطينية 

. الفل�صطيني  امل�صري  وتقرير  الفل�صطينية 
ال�رشعية  عنوان  املركزي  املجل�س  وي�صكل 
عن  يعرب  انه  خا�صة  الفل�صطينية  الوطنية 
الفل�صطيني  ال�صيا�صي  الف�صائلي  الن�صيج 
والنقابي  الوطني  املجتمع  وموؤ�ص�صات 
من  املهمة  املرحلة  بهذه  الوطني  الكل  وميثل 
و�صعيه  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  تاريخ 

الفل�صطيني  النق�صام  مللف  حد  لو�صع  الدائم 
من  املزيد  وحتقيق  امل�صاحلة،  اجناز  واأهمية 
اجل  من  ال�صامل  احلوار  وا�صتمرار  التفاهمات 
انهاء ملف النق�صام، ول بد من قيادة املجل�س 
اخلــيــارات  وحتــديــد  امل�صوؤولية  تتحمل  ان 
وامل�صريية  احلرجة  املرحلة  هذه  يف  الوطنية 
من  بد  فال  الفل�صطينية،  الق�صية  تاريخ  يف 
عليها  والتفاق  املركزي  املجل�س  عقد  �رشعة 
على  للف�صائل  العاميني  المناء  قبل  من 
انعقاد  حالة  يف  املركزي  املجل�س  يكون  ان 
النق�صام  انهاء  يتم  حتى  ومتوا�صل  دائــم 
الق�صية  على  الخطر  امللف  لهذا  حد  وو�صع 
على  احلفاظ  واأهمية  الفل�صطينية   واحلقوق 
وطني  كخيار  الفل�صطينية  الوطنية  الوحدة 
املكونات  كل  مع  �رشاكة  وبناء  ا�صرتاتيجي  
و�رشورة  الفل�صطينية  الوطنية  الجتماعية 
مع  ال�رشاع  ادارة  وقواعد  اآليات  تطوير 
املقبلة،  املرحلة  يف  ال�رشائيلي  الحــتــالل 
ملواجهة  وطنية  ا�صرتاتيجية  لتطوير  اإ�صافة 
وهذا  الوطني  م�رشوعنا  وحماية  التحديات 
املجل�س  اجتماع  خالل  من  حتقيقة  يجب  ما 
قدر  على  املجتمعني  يكون  وان  املــركــزي، 
حياة  من  املهمة  املرحلة  هذه  يف  امل�صوؤولية 
�صعبنا  �صمود  ودعم  تعزيز  واأهمية  �صعبنا 
مل�صاريع  حد  وو�صع  الحتالل  مواجهة  يف 
الحــتــالل  ي�صعى  الــتــي  املحلية  الدارة 
والعمالء  املرتزقة  بع�س  خالل  من  لإقامتها 
عن  كبديل  الغربية  ال�صفة  مدن  يف  اخلونة 
ال�رشعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 

. الفل�صطيني  العربي  لل�صعب  والوحيد 

اأهمية انعقاد املجل�ش املركزي الفل�شطيني

لف�صائل  امل�صرتكة  الغرفة  اأعلنت 
الثالثاء  ام�س  الفل�صطينية  املقاومة 
املناورات  اإطالق  29/12/2020، عن 
الركن  ا�صم  "حتت  نوعها  من  الأوىل 

ال�صديد".
�رشايا  با�صم  املتحدث  حمزة  اأبو  واأكد 
حلركة  الع�صكري  اجلــنــاح  القد�س 
با�صم  له  كلمة  يف  الإ�صالمي  اجلهاد 
�صحفي  موؤمتر  يف  املقاومة  ف�صائل 
هذه  اأن  املناورة  انطالق  عن  لالإعالن 
على  تاأكيد  هي  الدفاعية  املناورات 
�صعبنا  عن  للدفاع  املقاومة  جهوزية 
يف كل الأحوال وحتت كافة الظروف.

جاهزة  املقاومة  قيادة  اأن  على  و�صدد 
للدفاع عن �صعبنا  اأية معركة  خلو�س 
يتغول  باأن  نقبل  قائاًل:"لن  واأر�صنا، 
العدو على اأهلنا، واإّن �صالحنا حا�رش، 
وقرارنا موحد يف خو�س اأية مواجهة 
زمان  اأي  يف  �صعبنا  على  ُتفر�س 
قيادة  وعلى  تعاىل،  الله  باإذن  ومكان 
التفكري  باأن جمرد  تدرك  اأن  الحتالل 
يف مغامرة �صد �صعبنا �صتواجه بكل 
من  الكثري  و�صتحمل  ــدة  ووح قــوة 

املفاجاآت باإذن الله".
ــاورات  ــن امل ــذه  ه اأن  على  ــدد،  ــص و�
القرار  عن  بو�صوح  تعرب  امل�صرتكة 

اأجنحة  بني  ــال  احل ــدة  ووح امل�صرتك 
اأطيافها،  بكافة  املقاومة  ف�صائل 
والقتال  الن�صال  من  طويلٌة  ف�صنواٌت 
اأن�صجت جتربًة فريدًة  �صد هذا العدو 
اأر�س  على  تقف  وجعلتها  للمقاومة 
واحد  خندق  يف  وتتكاتف  �صلبة، 
قواعد  ور�صم  �صعبنا،  عن  الدفاع  يف 
ب�صكل  العدو  مع  وا�صتباكها  قتالها 

موحد بكل حكمة واإرادة واقتدار.
يف  املقاومة  اأن  حمزة،  اأبو  اأكد  كما 
اأدواتها  يف  التطور  من  دائمة  حالة 
لل�رشاع،  واإدارتــهــا  وتكتيكاتها 
باأن  يدرك  ال�صديق  قبل  العدو  واإن 
اأقوى  هي  الله  بف�صل  اليوم  املقاومة 
مواجهته  على  قدرة  واأكرث  واأ�صلب 
يف  خنجراً  و�صتبقى  واإيالمه،  وردعه 
خا�رشته و�صوكة يف حلقه حتى ياأذن 
وحتقيق  والتحرير  بالن�رش  لها  الله 
والعودة وتطهري  باحلرية  �صعبها  اآمال 

املقد�صات.
واأ�صاف:"اإن املقاومة لن ت�صمح للعدو 
ل  ا�صتباك  قواعد  بفر�س  ال�صهيوين 
حققته  ما  على  و�صرتاكم  تر�صاها، 
من اإجنازات على هذا ال�صعيد باأعلى 
والتكامل  التن�صيق  من  م�صتوًى 

والوحدة امليدانية والقيادية."

مقاومتنا  ر�صالة  حمزة:"اإن  اأبو  وقال 
هي  �صتظل  كلمتنا  باأن  العامل،  لكل 
هي  الله  بقوة  �صتبقى  ويدنا  الف�صل 
العار  اتفاقيات  تغري  ولــن  العليا، 
على  �صيئًا  اخلائبة  التطبيع  وحفالت 
ومقاومتنا  املرابط  ف�صعبنا  الأر�س، 
الأمــان  �صمام  هي  اليقظة  املتاأهبة 
فل�صطني  عن  الأول  الــدفــاع  وخــط 
املقد�صة، و�صيذهب  واأر�صها  و�صعبها 
املطّبعون واأذناب الحتالل اإىل مزابل 
ويبقى  مقاومتنا  وتبقى  التاريخ 
املعتدي حتى  املحتل  هذا  كفاحنا �صد 
الله،  بعون  اأر�صنا  كل  من  كن�صه 

ق�صية  هي  فل�صطني  ق�صية  و�صتظل 
اأحرار  كل  وق�صية  وامل�صلمني  العرب 

العامل."
اأبو حمزة با�صم ف�صائل املقاومة  وحيا 
ومن قيادة الغرفة امل�صرتكة كافة اأبناء 
على  تواجدهم  اأماكن  كل  يف  �صعبنا 
�صدا  ووقوفهم  للمقاومة  احت�صانهم 

منيعا يف وجه كل املوؤامرات.
كما حيا اأرواح �صهدائنا الأبرار الذين 
الطاهر  بــالــدم  ـــس  الأر� ــذه  ه رووا 
وامل�صابني،  للجرحى  التحية  الزكي، 
هم  الذين  الأحرار  الأبطال  والأ�رشى 

عنوان احلرية والكرامة .

الغرفة امل�شرتكة: مناورة "الركن ال�شديد" تاأكيد على القرار امل�شرتك 
وجهوزية الدفاع عن �شعبنا

اأخبار فل�شطني

لف�صائل  ال�صحفي  ــر  ــوؤمت امل �صهد 
لالإعالن  بغزة  الفل�صطينية  املقاومة 
الع�صكرية  ــاورة  ــن امل تفا�صيل  عــن 
ام�س  ال�صديد،   "الركن  امل�صرتكة 
وا�صع  تنظيم    29/12/2020 الثالثاء 

العالم  و�صائل  قبل  من  كبري  واإقبال 
العاملية واملحلية  . وفقا ملرا�صلنا �صهد 
املوؤمتر ال�صحفي ح�صور اعالمي كبري 
من  �صحفيًا،   150 من  اكرث  مب�صاركة 
العالم  وو�صائل  ال�صحف  من  عدد 

بالإ�صافة  واملحلية  والعربية  الجنبية 
ملرا�صل الف�صائيات واملواقع املحلية .

املقاومة  لف�صائل  الع�صكرية  املناورة 
ُتنظم  التي  نوعها  من  الوىل  هي 
ف�صياًل   14 مب�صاركة  غزة  قطاع  يف 

بهدف  موحدة،  املقاومة  ف�صائل  من 
واخلارج  للداخل  ر�صائل  عدة  اي�صال 
الفل�صطيني ،ولالحتالل "ال�رشائيلي" 
ب�صن  املتوا�صلة  التهديدات  ظل  يف 

عدوان على قطاع غزة.

ح�شور اإعالمي كبري للموؤمتر ال�شحفي ملناورة ف�شائل املقاومة بغزة

الأ�شري املحرر اأحمد
 اأبو ح�شرية

من  ح�صرية  اأبو  ح�صني  الرحمن  عبد  اأحمد  املحرر  الأ�صري 
 1952 عام  اأول  كانون  �صهر  من  والع�رشين  الثالث  مواليد 
يف مدينة غزة، حا�صل على الثانوية العامة، وهو من ن�صطاء 
حركة اجلهاد الإ�صالمي يف فل�صطني، اعتقل مرتني يف �صجون 
ال�صجون، وقد  داخل  34 عاما  ليم�صي  الإ�رشائيلي  الحتالل 
يف  ع�صواً  كنت   . الن�صالية  جتربته  جهاد  اأبو  ملركز  روى 
اإحدى  ويف  عامًا،   19 عمري  وكان  ال�صعبية  التحرير  قوات 
بيتنا  يف  كنت  عندما  تفاجاأت   8/11/1971 وبتاريخ  الليايل 
امليناء بغزة، واإذ بقوات كبرية من جي�س  الواقع قرب منطقة 
ووالدتي  لوالدي  وقالوا  بيتنا،  تقتحم  الإ�رشائيلي  الحتالل 
اإنهم يريدوين بع�س الوقت ثم يعيدوين للبيت، اأخرجوين من 
على  م�صيًا  بي  �صاروا  و  اخللف،  اإىل  يدي  كلب�صوا  ثم  البيت 
الواقعة  املنطقة  حتى  منزلنا  مكان  امليناء  منطقة  من  الأقدام 
من  كبرياً  عدداً  �صاهدت  وهناك   ، ال�صفاء  م�صت�صفى  �رشق 
اجليبات الع�صكرية ، دفعوين بقوة جتاه اأحد اجليبات ثم نقلوين 
يف  بو�صعي  قاموا  الفور  على  املركزي.  ال�رشايا  �صجن  اإىل 
زنزانة مغلقة ثم بعد �صاعات ا�صتدعوين للتحقيق امل�صحوب 
من  �صلبة  بع�صي  ي�رشبونني  كانوا   ، ال�صديد  بال�رشب 
بهذه  �رشبوين  بالنتوءات،  املليئة  والرمان  الليمون  اأ�صجار 
الع�صي على جميع اأجزاء ج�صمي وب�صكل مربح. بقيت على 
هذا احلال ملدة 20 يومًا حيث زنازين ثم حتقيق وتعذيب وطوال 
اأمل  اأعاين من  النوم، كما كنت  الفرتة كانوا مينعوين من  هذه 
يف ج�صدي وكان الطعام وال�رشاب �صيء للغاية ومينعوين من 
نقلوين  للتبول.  جردل  الزنازنة  داخل  وي�صعون  ال�صتحمام 
العادية وكانت عبارة عن غرفة  اإىل غرفة الأ�رشى  بعد فرتة 
 50 فكنا  جداً  مزدحمة  كانت  لكنها  مرت   5 يف   5 م�صاحتها 
الغرفة  هذه  يف  ون�صتيقظ  ننام  كنا   ، الغرفة  هذه  يف  اأ�صرياً 
املغلقة، ل ي�صمحون لنا باخلروج منها للفورة اإل ن�صف �صاعة 
واحدة  كل يومني مرة ، وكنا نعاين اأ�صد املعاناة عندما نخرج 
ومن  لذلك  حمدوداً  وقتًا  ي�صعون  اجلنود  كان  حيث  للحمام 
يتاأخر يخرجوه من داخل احلمام بالقوة حتى لو مل يكمل ق�صاء 
ويف  ال�صنة،  على  قاربت  ملدة  غزة  �صجن  يف  بقيت  حاجته. 
اجلل�صة  ويف  جل�صات  لعدة  املحكمة  اإىل  نقلوين  الفرتة  تلك 
الأخرية اأ�صدروا بحقي حكمًا بال�صجن ملدة 10 �صنوات، وبعد 
�صدور احلكم بفرتة نقلوين اإىل �صجن بئر ال�صبع. ويف ال�صبع  
من  لالعتداء  تعر�صت  اأنني  اأبرزها  اأحداث  عدة  هناك  كانت 
داخل  فظيع  ب�صكل  علينا  تهجم  الذي  الحتالل  جي�س  قبل 
يقتحمون  كما  علينا  القنابل  يلقون  اجلنود  كان  ال�صجن، 
�صيئة.  معاملة  ويعاملون  عاري   ب�صكل  ويفت�صونا  الغرف 
كنا نت�صدى لهم ونواجههم، ويف هذا املجال اأقول اأن �صيا�صة 
العتداء على الأ�رشى داخل ال�صجون  والتفتي�س العاري  هي 
�صيا�صة  م�صتمرة �صد الأ�رشى تهدف اإىل اإذللنا واإخبارنا اأننا 
ول  معتقلون  فاإننا  مربراتهم  كانت  فمهما  الأ�صعف،  احللقة 
واإلقاء  بهم  والتنكيل  الأ�رشى  و�رشب  الغرف  اقتحام  يجوز 
ال�صبعينات  اإ�رشائيلية �صهدتها يف  الغاز عليهم، هذه �صيا�صة 
لكل  انتهاك  وهي  م�صتمرة،  ولزالت  املا�صي  القرن  من 
الأعراف واملواثيق الدولية. يف �صجن ال�صبع كنت من الأ�رشى 
الكرمي  القراآن  يف  كثرية  كتبًا  فقرات  الكتب،  يقروؤون  الذين 
تاأتي  كانت  كتب  وهي  فل�صطينية  وكتب  ال�رشيف،  واحلديث 
تاأثرت بها  لنا عن طريق ال�صليب الأحمر، ومن الكتب التي 
كتب يف ظالل القران ل�صيد قطب حيث قراأتها ب�صكل كامل، 
وبعد القراءة بفرتة تبنيت فكر حركة اجلهاد الإ�صالمي. بقيت 
�صجن  اإىل  نقلي  مت  ثم  ال�صبع  �صجن  يف  ون�صف  �صنوات   5
بعد  عن  الإفراج  قرروا  ثم  ون�صف  عام  بقيت  وهناك  غزة 
بتاريخ  الإفراج عني  8 �صنوات من حمكوميتي ومت  انق�صاء 
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معركة كالمية جديدة بني وا�شنطن وبكني عرب �شفارتهما 
يف اجلزائر ب�شاأن “ا�شطهاد الإيغور”.. وال�شني تتوعد

قراءة / حممد علي
---------------- 

جــاء  ـــذي  ال الــ�ــصــني  رد  يــتــاأخــر  مل 
احل�صاب  عرب  اأي�صا  وذلك  عا�صفا، 
اجلزائر. يف  بكني  ل�صفارة  الر�صمي 
بيان:  يف  ال�صينية  ال�صفارة  وقالت 
اأن  لحظنا  الــعــام،  هــذا  نهاية  “يف 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صفارة 
ح�صابها  ــى  عــل نــقــلــت  ــر  ــزائ ــاجل ب
املقالة  الفي�صبوك  يف  الــر�ــصــمــي 
تابعة  النــرتنــت  موقع  اإحـــدى  مــن 
لت�صويه  الأمريكية  اخلارجية  لوزارة 
ال�صوؤون  يف  وتدخل  ال�صني  �صمعة 
واأ�ــصــافــت:  ال�صينية”.  الداخلية 
ال�صفارة  تــركــز  اأن  ينبغي  “كان 
مع  التعاون  تعزيز  على  الأمريكية 
ولكنها  عليها،  تعتمد  التي  الدولة 
ت�صويه  كيفية  يف  تفكر  ما  دائما 
يف  والتدخل  الأخرى  الدول  �صمعة 
حمري”.  اأمر  نه  اإ الداخلية،  �صوؤونها 
جميًعا  نعرف  “بالطبع،  وتابعت: 
اخلارجية  لوزير  امل�صهورة  الكلمة 
”نحن  بومبيو:  مــايــك  مــريــكــي  الأ
درو�س  ولدينا  ن�رشق  نخدع،  نكذب، 
اأف�صل  ـــه  ن واأ لتعليمها”  خا�صة 
ا  اأي�صً وهو  املحري،  الأمر  لهذا  تف�صري 
املتحدة  لــلــوليــات  دائــمــة  مــنــاورة 
ال�صوؤون  يف  للتدخل  الأمريكية 
واأكدت  الأخرى”.  للدول  الداخلية 

تعد  املطاعم  اأن  ال�صينية  ال�صفارة 
على  للتعرف  جــيــدة  ــذة  ــاف ن فــعــال 
هذا  يف  وزادت  املختلفة.  الثقافات 
مطاعم  تنت�رش  ال�صني  “يف   : ال�صدد 
فيها  ومبــا  املختلفة  لــلــمــاأكــولت 
ال�صينية  �صينجيانغ  ويغور  مطاعم 
تعجب  نها  واإ البالد  اأنحاء  جميع  يف 

اجلماهري”. من  كبري  عدد 
اتهامات  على  ال�صوء  و�صلطت 
وا�صنطن  متار�صها  التي  بالعن�رشية 
“بالعك�س،  بالقول:  امل�صلمني  �صد 
التي  ال�صتطالع  لبيانات  وفــًقــا 
بــحــاث  ــركــز بــيــو لــالأ �ــصــدرتــهــا م
امل�صلمني  من   75٪ هناك  الأمريكي، 
يوجد  اأن  يعتقدون  مــريــكــيــني  الأ

�صد  اخلــطــري  الــعــنــ�ــرشي  التمييز 
الأمريكي”. املجتمع  يف  امل�صلمني 

يف  ال�صينية  الــ�ــصــفــارة  وخــتــمــت 
اإن  “اأخريا،  قائلًة:  بيانها  اجلــزائــر 
�صمعة  وتــ�ــصــويــه  احلــقــائــق  جتــاهــل 
الذاتية  ـــداف  ه الأ خلدمة  الآخــريــن 
اإل  �صئ  ل  ال�صقاق،  ــذور  ب وزرع 
وكما  بالآخرين  بالأ�رشار  ياأتي  اأمر 
ونثق  الذاتية،  م�صلحته  يخدم  ل 
ويف  بالف�صل”.  عليه  حمكوم  باأنه 
حتدث  املا�صية،  الأخــرية  ال�صنوات 
حقوقية  وجــمــاعــات  دينيون  ــادة  ق
�صد  جرائم  ارتكاب  عن  وحكومات 
جماعية  بــادة  اإ وجــرائــم  ن�صانية  الإ
يف  امل�صلمة  ــغــور  ي الإ قلية  اأ بحق 

غرب  باأق�صى  �صينجيانغ  منطقة 
اأكرث  احتجاز  يجري  حيث  ال�صني، 

مع�صكرات. يف  مليون  من 
وجه  الفاتيكان،  يف  موؤمتر  وخــالل 
مايك  مــريــكــي  الأ اخلــارجــيــة  ــر  وزي
الأول  اأكتوبر/ت�رشين  يف  بومبيو 
فيما  ال�صني  اإىل  النتقاد  املا�صي 

لالإيغور. مبعاملتها  يتعلق 
التهامات  ال�صينية  احلكومة  ونفت 
لت�صويه  حماولة  نها  باأ وو�صفتها 
“تلك  اإن  وقــالــت  ال�صني،  �صمعة 
تعليم  ــز  ــراك م ــي  ه املــعــ�ــصــكــرات 
اإطـــار  يف  ــي  ت ــاأ ت مهني  ــب  ــدري وت
والق�صاء  الإرهاب  مكافحة  اإجراءات 

الت�صدد”. على 

بن�شر  الق�شة  منهما يف اجلزائر.بداأت  �شفارة كل  املرة عرب  وا�شنطن وبكني هذه  اندلعت معركة كالمية جديدة بني 
املطاعم يف  اأ�شحاب  اثنني من  “في�شبوك” تقريرا �شحفيا حول  لدى اجلزائر عرب ح�شابها يف  الأمريكية  ال�شفارة 

ال�شيوعي  احلزب  ميار�شه  الذي  امل�شتمر  ال�شطهاد  حول  الزبائن  “توعية  لـ  و�شيلة  عملها  من  يتخذان  املتحدة،  الوليات 
بال�شني”. �شينجيانغ  مقاطعة  يف  الإيغور  �شد  عقود  منذ  ال�شيني 

الوطنية  الإح�صاءات  مكتب  فــاد  اأ
عــدد  بـــاأن  ــاء،  ــالث ــث ال هــولــنــدا،  يف 
اأعلى  �صجل  الــبــالد  يف  الوفيات 
الثانية  العاملية  احلــرب  منذ  معدل 
كورونا.  جائحة  ب�صبب  العام،  هذا 
الأ�صبوع  حتى  نه  اأ املكتب  وك�صف 
 162 نحو  هولندا  �صجلت  املا�صي، 
 13 بنحو  يزيد  ما  وهو  وفاة،  األف 
عــادي،  عــام  يف  املتوقع  عــن  لــفــا  اأ
الزيادة  هذه  مثل  ن�صجل  "مل  وقال: 
العاملية  احلرب  منذ  الوفيات  عدد  يف 
الإح�صاءات  مكتب  �صار  واأ الثانية". 
املوجة  خالل  الوفيات  "عدد  اأن  اإىل 

بني  ــا،  كــورون جائحة  مــن  الأوىل 
من  مــايــو  ومطلع  مــار�ــس  مطلع 
املعتاد  املعدل  عن  زاد  احلايل،  العام 
مت  بينما  �صخ�س،  اآلف  ت�صعة  بنحو 
وفاة  اآلف  �صتة  من  اأكرث  ت�صجيل 
يف  الثانية  املوجة  بدء  منذ  اإ�صافية 

املا�صي". �صبتمرب  منت�صف 
نحو  �صجلت  هولندا  اأن  بالذكر  جدير 
بفريو�س  اإ�صابة  حالة   770400
بلغ  فيما  اجلائحة،  بدء  منذ  كورونا 
هذا  ب�صبب  البالد  يف  الوفيات  عدد 

وفاة. األف   11 حوايل  الفريو�س 
ق/د

ــت الـــوليـــات املــتــحــدة  ــن عــل اأ
يف  النار  اإطالق  بوقف  ت�صبثها 
�رشورة  على  و�صددت  ليبيا، 
ويف  ال�صيا�صي.  احلوار  اإجناح 
باري�س  فيه  حثت  الذي  الوقت 
حفرت  خليفة  املتقاعد  الــلــواء 
لالأعمال  ــعــودة  ال ــدم  ع على 
القاهرة  ا�صتاأنفت  العدائية، 
بطرابل�س.  عالقتها  ر�صميا 

الأمــريكــي  ال�صفري  ــح  ــص اأو� ــد  وق
اأن  نــورلنــد  ريت�صارد  ليبيا  لــدى 
م�صار  اإجنــاح  على  حري�صة  بــالده 
وتثبيت  الليبي،  ال�صيا�صي  احلوار 
البلد.  هــذا  يف  النار  ــالق  اإط وقــف 
ورئي�س  ــد  ــورلن ن مــن  كــل  واأكـــد 
ليبيا  يف  للدولة  الأعلى  املجل�س 
عرب  ات�صال  خــالل  املــ�ــرشي،  خالد 
وجهات  تطابق  على  زوم،  تقنية 
ال�صيا�صي،  باحلوار  اخلا�صة  النظر 
كما  البلدين.  بني  م�صرتكة  وق�صايا 
على  حر�صهما  على  الطرفان  �صدد 
نهايته  يف  احلــوار  م�صار  يــوؤدي  اأن 
واإجراء  ليبيا،  يف  دائم  ا�صتقرار  اإىل 
نهاء  واإ وبرملانية  رئا�صية  انتخابات 

النق�صام. حالة 

املوقف الفرن�شي
اإىل  حفرت  باري�س  دعت  جانبها  من 
الأعمال  ا�صتئناف  عن  “المتناع 
اجلهود”  “تركيز  واإىل  العدائية” 
وقــال  �صيا�صي.  حــل  يــجــاد  اإ على 
حل  “ل  اخلارجية  با�صم  متحدث 
ولـــويـــة  الأ لــيــبــيــا.  يف  عــ�ــصــكــريــا 
الــذي  الــنــار  وقــف  اتــفــاق  لتطبيق 
اأكتوبر/  23 يف  ليه  اإ التو�صل  مت 
على  ين�س  والــذي  الأول،  ت�رشين 
واملرتزقة  الأجنبية  القوات  خروج 
العملية  وا�ــصــتــكــمــال  جـــانـــب،  الأ
املتحدة”.  الأمم  باإ�رشاف  ال�صيا�صية 
“ندعو  الفرن�صي  املتحدث  وتابع 
هذه  دعم  اإىل  الليبيني  الأطراف  كل 
ا�صتئناف  عن  والمتناع  العملية، 
اجلهود  وتركيز  العدائية،  الأعمال 
جــديــدة  حــكــومــة  ت�صكيل  عــلــى 
النتخابية  ال�صتحقاقات  وتنفيذ 
دي�صمرب/كانون   24 يف  املرتقبة 
املنتدى  مقررات  وفق   ،2021 الأول 
الأمم  اإ�رشاف  حتت  الليبي  ال�صيا�صي 

ملتحدة”. ا
جانب  -اإىل  اُتهمت  فرن�صا  اأن  ُيذكر 
وال�صعودية-  ــــارات  م والإ م�رش 
وهو  بليبيا،  النزاع  يف  حفرت  بدعم 
نفيه.  على  ت�رش  باري�س  مازالت 
للمخابرات  ال�صابق  املدير  وكــان 
ل�صحيفة  قـــال  ــويل  ــاج ب ــارد  ــرن ب

 )Media part ( بارت”  “ميديا 
هــــداف  الأ اإن  �صنتني  نــحــو  قــبــل 
كانت  تعيينه  وقــت  الفرن�صية 
“اأقمنا  ولذلك  الإرهـــاب،  حماربة 
لعبا  كان  الــذي  حفرت  مع  روابــط 
ال�رشاج”.  فايز  مع  وكذلك  مهما، 
ي�صجع  مل  نه  اإ وقتها  باجويل  وقال 
على  حــفــرت  �صنه  الـــذي  الــهــجــوم 
طــرابــلــ�ــس، الـــذي انــتــهــى بــدخــول 
جانب  اإىل  ــداث  الأح م�رشح  تركيا 
ليبيا،  يف  الوطني  الوفاق  حكومة 
فرن�صا  انخراط  �صجل  اأن  اإىل  م�صريا 
على  متوا�صع  الليبية  الفو�صى  يف 
دعا  قــد  حفرت  ــان  وك تقدير.  ــل  ق اأ
املحتل”  “طرد  اإىل  قواته  اخلمي�س 
نقرة  اأ اأوفدت  جانبها،  ومن  الرتكي. 
تفقد  حيث  ليبيا  اإىل  الدفاع  وزير 
برد  حفرت  متوعدا  الرتكية  القوات 

القوات. هذه  ا�صتهدف  ما  ذا  اإ قا�س 
حتول م�شري

ـــراف  ــع دعـــوة الأط ــالــتــزامــن م وب
عاد  النار،  وقــف  لحــرتام  الفاعلة 
القاهرة  بني  للعالقات  الدفء  بع�س 
م�رشي  وفد  زار  حيث  وطرابل�س، 
نوعها  من  اأوىل  خطوة  وهي  ليبيا، 
قال  ــني،  ــن والث  .2014 ــام  ع منذ 
الليبية  اخلارجية  با�صم  املتحدث 
اخلارجية  وزير  اإن  القبالوي  حممد 
بحث  �ــصــكــري  �ــصــامــح  ــرشي  ــ� امل
نظريه  مــع  هــاتــفــي-  اتــ�ــصــال  -يف 
الطاهر  حممد  الوفاق  حكومة  يف 
ليبيا.  يف  ال�صتقرار  دعــم  �صيالة 
الــوزيــر  اأن  ــقــبــالوي  ال واأ�ــصــاف 
التعاون  الليبي  لنظريه  اأكد  امل�رشي 
ا�صتقبال  على  ثنى  واأ اجلانبني،  بني 
طــرابــلــ�ــس.  يف  املـــ�ـــرشي  الـــوفـــد 
الوفاق  حكومة  خارجية  واأعلنت 
امل�رشي  ــوفــد  ال مــع  اتفقت  ــهــا  ن اأ
بني  ثنائية  اجتماعات  برجمة  على 
و�صمان  العقبات  لتذليل  اخلــرباء، 
ل�صتئناف  املــنــا�ــصــبــة  الـــظـــروف 
ــني الــبــلــديــن.  ــة ب ــوي ــالت اجل ــرح ال
الوفد  اإن  الليبية  ــوزارة  ال وقالت 
�صفارة  فتح  باإعادة  وعد  امل�رشي 
داخل  من  للعمل  والــعــودة  ــالده،  ب

ممكن. وقت  اأقرب  يف  طرابل�س 
ق/د

ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  �رّشح 
ـــوم  ـــان ده ــة، تــيــدرو�ــس اأ ــي ــامل ــع ال
�صيواجه  العامل  بــاأن  غيربي�صو�س، 
مبا  جديدة،  حتديات   2021 عام  يف 
بفريو�س  املرتبطة  تلك  ــك  ذل يف 
خالل  غيربي�صو�س  وقــال  كورونا. 
“يف  جــنــيــف:  يف  �صحفي  ــر  مت ــوؤ م
حدوث  املتوقع  من  املقبل..  العام 
ظهور  املثال،  �صبيل  على  م�صاكل، 
 ،-19″ كوفيد  مــن  جــديــدة  نـــواع  اأ

�رشورة  اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�صريا 
الذين  لالأ�صخا�س  امل�صاعدة  تقدمي 
مدير  دعــا  كما  الــوبــاء.  مــن  تعبوا 
تبادل  اإىل  العاملية  ال�صحة  منظمة 
املتحدة  الأمم  مع  الوبائية  املعلومات 
ذي  �ــصــاأن  ويف  الأخــــرى.  ـــدول  وال
الوباء يف  دارة  اإ م�صوؤولة  راأت  �صلة، 
فان  ماريا  العاملية،  ال�صحة  منظمة 
التاجي  الفريو�س  حتور  اأن  كريكوف، 
واأ�صارت  امل�صتقبل.  يف  �صي�صتمر 

ال�صحة  منظمة  اأن  اإىل  كريكوف 
الو�صع  مراقبة  توا�صل  العاملية 
حول  اخلرباء  مع  والعمل  كثب،  عن 
الطفرات  يدر�صون  الذين  العامل 
اخلبرية  وقالت  للفريو�س.  اجلديدة 
“�صوف  الــ�ــصــاأن:  هــذا  يف  الــدولــيــة 
هي  الطفرات  الــطــفــرات.  ت�صتمر 
ب�صكل  ثر  يوؤ ل  هذا  طبيعية.  عملية 
لكننا  ذاتــه،  الفريو�س  على  خا�س 
درا�صة  يف  ال�صتمرار  اإىل  بحاجة 
وجهة  من  ذلك  يف  مبا  اخليارات،  هذه 
العدوى”.  انــتــقــال  اإمكانية  نظر 
منظمة  يف  الأوبئة  خبرية  وك�صفت 
الدولية  املنظمة  اأن  العاملية  ال�صحة 
املتخ�ص�صني  من  جمموعاتها  لديها 
من  جديدة  نواعا  اأ يدر�صون  الذين 
�صارتها  اإ م�صيفة  كورونا،  فريو�س 
عملهم  نتائج  ا�صتالم  “�صيتم  نه  اأ اإىل 

املقبلة”. �صابيع  والأ يام  الأ يف 
منظمة  مدير  فاد  اأ �صابق،  وقت  ويف 
اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�صحة 
تعمل  املنظمة  ــاأن  ب غيربي�صو�س، 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  العلماء  مع 
كورونا،  فريو�س  حتور  كيفية  لفهم 
اأهمية  اإىل  ذاته  ال�صياق  يف  م�صريا 
ت�صل�صل  جمــال  يف  التقدم  تعزيز 
جديدة  نــواع  اأ عن  للك�صف  اجلينوم 

كورونا. فريو�س  من 
ال�صحة  وزيــــر  اأن  اإىل  ــار  ــص ــ� ي
اأعلن  كان  هانكوك،  مات  الربيطاين، 
الطفرة  �صاللة  اأن  دي�صمرب   23 يف 
جرى  التي  كورونا  لفريو�س  الثانية 
وعلى  دخيلة،  البالد  يف  حتديدها 
من  بريطانيا  اإىل  قدمت  الأرجـــح 

اإفريقيا. جنوب  جمهورية 
ق/د

جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  قال 
الأهمية  بالغة  الوكالت  اإن  بايدن 
من  عانت  املتحدة  الوليات  مــن  لأ
دارة  اإ يد  على  ج�صيمة"  "اأ�رشار 
اإن  بــايــدن  وقــال  ــرامــب.  ت ــد  ــال دون
املعلومات  على  يح�صل  مل  فريقه 
ذلك من وزارة  مبا يف  يحتاجها،  التي 
ال�صلطة.  نقل  عملية  ثناء  اأ الدفاع، 
قدمها  ـــادة  ف اإ بعد  بــايــدن  ــدث  وحت
وال�صيا�صة  القومي  الأمن  م�صاعدو 

اخلارجية.
 20 يف  من�صبه  ــدن  ــاي ب ــوىل  ــت وي
الرئي�س  لكن  الثاين  كانون  يناير/ 
الهزمية  قبول  رف�س  ترامب  دونالد 
يوم  اأجــريــت  التي  النتخابات  يف 
املا�صي.  الثاين  ت�رشين  نوفمرب/   3
ــات،  ــاب ــخ ــت ــعــد الن ــع ب ــي ــاب ــص � ولأ

ــازات  ــج ي اإ تلقي  مــن  ــايــدن  ب ُمــنــع 
جزء  وهي  رئي�صية،  ا�صتخباراتية 
ــادة  ــع ال يف  ــي  ــن ــي وروت �ــصــا�ــصــي  اأ
وبعد  الرئا�صي.  النتقال  لعملية 
الثــنــني،  ــوم  ي ــايــدن  ب ت�رشيحات 
الدفاع  ــر  وزي باأعمال  القائم  قــال 
امل�صوؤولني  اإن  ميلر  كري�صتوفر 
الحرتاف  من  قدر  باأق�صى  "يعملون 
وقال:  النتقالية".  ن�صطة  الأ لدعم 
)البنتاغون(  الدفاع  وزارة  "اأجرت 
 400 مــن  اأكـــرث  مــع  مقابلة   164
اآلف   5 من  اأكرث  وقدمت  م�صوؤول 
بكثري  اأكرث   - الوثائق  من  �صفحة 
بايدن  فريق  البداية  يف  طلب  ممــا 
اإن  مــتــحــدث  ـــال  وق النتقايل". 
مع  متاما"  "�صفافا  كان  البنتاغون 
لــقــاه  اأ خــطــاب  ويف  ــدن.  ــاي ب فــريــق 

مع  ــف  ــات ــه ال عــرب  مــكــاملــة  عــقــب 
تويرت،  على  ن�رشها  امل�صت�صارين 
"حواجز  يواجه  فريقه  اإن  بايدن  قال 
الدفاع  وزارة  يف  الطريق"  على 
وقال  وامليزانية.  دارة  الإ ومكتب 
على  نح�صل  ل  احلايل،  الوقت  "يف 
من  نحتاجها  التي  املعلومات  كل 
جمالت  يف  وليتها  املنتهية  دارة  الإ
واأ�صاف  الرئي�صية".  القومي  الأمن 
قــل  اأ �صيئا  لي�س  ـــي  ي راأ يف  نه  "اإ
واأ�صاف  امل�صوؤولية".  انعدام  من 
يحتاج  فريقه  اأن  املنتخب  الرئي�س 
قوتنا  لو�صع  وا�صحة  "�صورة  اإىل 
الوليات  خ�صوم  واأن  العامل"  حول 
اأي  ي�صتغلوا  اأن  ميــكــن  املــتــحــدة 
"لقد  وقال:  ذلك.  عن  ينتج  ارتباك 
من  بالعديد  ج�صيمة  اأ�ــرشار  حلقت 

الأهمية  بالغة  تعترب  التي  الأجهزة 
منها  "العديد  ــاف  واأ�ــص لأمننا". 
والقدرات  املوظفني  حيث  من  ُفّرغ 
عمليات  �صمرت  ولقد  واملعنويات. 
قـــال  واأ ُهم�صت".  اأو  ال�صيا�صة 
اإ�صرب  ــارك  م دفــاعــه  ــر  وزي تــرامــب 
النتخابات،  من  وجيزة  فــرتة  بعد 
ما  عــلــى  ــرب  ــص � اإ ــالف  ــت اخ ب�صبب 
�صد  اجلي�س  لن�رش  دعوته  مع  يبدو 
للعن�رشية.  املناه�صني  املتظاهرين 
ال�صيا�صيون  املــعــار�ــصــون  ونــظــر 
لحقا  تــرامــب  تن�صيب  اإىل  بقلق 
رحيله.  قبل  الوزارة  يف  له  للموالني 
حماولة  اخلطوة  هذه  املنتقدون  وراأى 
الأخرية  �صابيع  الأ يف  الفو�صى  لبث 

دارته. اإ من 
ق/د

هولندا..الوفيات ت�شجل اأعلى معدل 
منذ احلرب العاملية الثانية ب�شبب 

كورونا

تطورات الأحداث يف ليبيا.. 

وا�شنطن مت�شبثة بوقف اإطالق النار 
وفرن�شا توجه ر�شالة حلفرت وم�شر تعود 

لطرابل�ش

منظمة ال�شحة العاملية تك�شف عما ميكن اأن يواجهه العامل يف عام 2021 وحتذر: 

�شتظهر اأنواع جديدة من “كورونا” و�شتحدث م�شاكل

بايدن: اإدارة ترامب ت�شببت بـ "�شرر هائل" لأجهزة الأمن الأمريكية
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حتت عنوان "مملكة املازي�شيل... �شيفاك�ش وموؤمتر �شيقا"

جم�شم امللك �شيفاك�ش.. اإعادة اعتبار 
ل�شخ�شية تاريخية

قراءة / حممد علي
---------------- 

هذه  تقا�صمه  اأن  ع�صاد  ــد  واأك
للملك  جم�صم  لتد�صني  اللحظة 
بالتن�صيق  �صاف  ببني  �صيفاك�س 
تاأكيد  هو  الولئية  ال�صلطات  مع 
عــلــى الــتــزام الــدولــة مبــرافــقــة 
اإىل  الــهــادف  الوطني  املــ�ــرشوع 
ــار والــتــعــريــف  ــب ــت عـــــادة الع اإ
التي  التاريخية  بال�صخ�صيات 
الــعــريــق  ــخ  ــاري ــت ال اإىل  ــز  ــرم ت

. ئر ا للجز
اأي�صا  هي  العملية  اأن  واأ�صاف 
امللتقى  تو�صيات  لإحدى  جت�صيد 
عني  بولية  نظم  ــذي  ال ــدويل  ال
 2018 �صبتمرب  �صهر  متو�صنت 
املازي�صيل...  "مملكة  عنوان  حتت 
 206 �صيقا  متــر  ومــوؤ �صيفاك�س 
من  نخبة  مب�صاركة  امليالد"  قبل 
الذين  ثار  الآ وعلم  التاريخ  علماء 
الوطن  اأرجاء  خمتلف  من  قدموا 

اخلارج. ومن 
رافقت  التي  باجلهات  ذكر  كما 
لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة 

باحلقبة  اأكرث  الهتمام  جمال  يف 
ويف  اجلــامــعــة  يف  الــنــومــيــديــة 
من  واأي�صا  املدر�صية  الأو�صاط 
بها  تقوم  التي  التوعية  خــالل 
منها  الت�صال  و�صائل  خمتلف 
الهيئة  ذات  جهود  رافقت  التي 
وبع�س  احلقبة  بــهــذه  اخلــا�ــصــة 

الأخرى. الأعمال 
العام  الأمني  قام  ثانية،  جهة  ومن 
لالأمازيغية  ال�صامية  للمحافظة 
املتحفية  العر�س  لقاعة  بزيارة 
للديوان  التابعة  ثرية  الأ بالدائرة 
وا�صتغالل  لت�صيري  الــوطــنــي 
بعني  املحمية  الثقافية  املمتلكات 
حتف  على  تتوفر  التي  متو�صنت 

التاريخ  قبل  ما  اإىل  تعود  ثرية  اأ
اإىل  ــرى  واأخ احلجرية  للع�صور 
حيث  البونيقية،  الليبية  الفرتة 
"م�صدر  اأن  ع�صاد  ال�صيد  اأكــد 
وهو  تاريخها  هو  اجلزائر  لهام  اإ
املجال  بهذا  الهتمام  يتطلب  ما 
ــال  ــي والأج للنا�صئة  وتعريفه 

. " قبة ملتعا ا
لعر�س  جناح  على  الطالع  وبعد 
تعود  التي  النقدية  القطع  بع�س 
�صار  اأ �صيفاك�س،  امللك  حقبة  اإىل 
تخليد  اأهمية  اإىل  ع�صاد  ال�صيد 
الربيدية  الطوابع  يف  اجلانب  هذا 
ا�صت�صدار  عمليات  يف  واأي�صا 
وهو  الوطنية  النقدية  الأوراق 

ال�صامية  املحافظة  �صتطمح  ما 
حتقيقه. على  لالأمازيغية 

ــي الــهــا�ــصــمــي  ــص ــا حــ�ــرش � كــم
الولية  اإىل  زيارته  خالل  ع�صاد 
الأمازيغية  للغة  منوذجي  لدر�س 
"حر�صاوي  البتدائية  باملدر�صة 
اأكد  حيث  متو�صنت  بعني  حممد" 
على  العــتــمــاد  "�رشورة  على 
الب�رشية  ال�صمعية  الو�صائط 
جهود  ملرافقة  اأهمية  من  لها  ملا 
ــورة  ــص ــ� ــــوة ال ـــذة وق ـــات ـــص � الأ
التلقني  جمـــال  يف  ــوت  ــص ــ� وال
اإىل  بــالإ�ــصــافــة  الــبــيــداغــوجــي 
الرتبوية  الن�صاطات  من  التكثيف 

منها". الثقافية  خا�صة  املرافقة 
بولية  الرتبية  قطاع  ويح�صي 
تربويا  فوجا   119 متو�صنت  عني 
مــازيــغــيــة  الأ اللغة  ــه  ب تــدر�ــس 
جمموع  عرب  تلميذا   3138 لفائدة 
عرب  موزعة  ابتدائية  مدر�صة   32
وبني  وولها�صة  املالح  بلديات 
بوحجر  وحمام  والعامرية  �صاف 
الكيحل  وعــني  ــاء  ــع الأرب وعــني 

متو�صنت. عني  اإىل  اإ�صافة 

على  اأ�شرف  التي  �شيفاك�ش  للملك  جم�شم  عملية  اأن  ع�شاد  الها�شمي  �شي  لالأمازيغية  ال�شامية  للمحافظة  العام  الأمني  اأبرز 
التاريخية. بال�شخ�شيات  وللتعريف  العتبار  لإعادة  الدولة  التزام  �شمن  يندرج  متو�شنت  عني  بولية  تد�شينه 

اجلــديــدة  الــروايــة  �صتكون 
وا�صيني  اجلــزائــري  للكاتب 
رمادة"  "ليليات  ــــرج  الأع
بداية  العربية  املكتبات  يف 
 ،)2021 ( املقبل"  "يناير  من 
الروائي  به  �رشح  ما  ح�صب 
مــوقــع  يف  �ــصــفــحــتــه  ــى  ــل ع

. ك ي�صبو لفا ا
الــروايــة  اأن  وا�صيني  ــال  وق
يها  بجزاأ ــا  ــي ورق �صت�صدر 
كوفيالند"  مالئكة  "تراتيل 
كوفيالند"  �صياطني  و"رق�صة 
الكتفاء  بعد  يناير  ــة  ــداي ب
الإلكرتونية  بن�صختها  فقط 
�صهور  قبل  �ــصــدرت  الــتــي 
وما  كوفيد19-  جائحة  ب�صبب 
"مع�صالت  من  فيه  ت�صببت 
تلقاها  حيث  وجتارية"،  حياتية 
والقراء  النقاد  من  "العديد 

للكاتب. وفقا  والكتاب"، 
الطبعة  اأن  اإىل  الروائي  ولفت 
تــوقــفــت عن  ــد  ق ــة  ــري ــزائ اجل
التفاق"  "ف�صخ  بعد  ال�صدور 
املوؤ�ص�صة  وبني  بينه  كان  الذي 
املطبعية،  للفنون  الوطنية 
م�صيفا  قـــولـــه،  حـــد  ــى  عــل
دار  مــن  وعدا"  "تلقى  نـــه  اأ
باإي�صال  اللبنانية  "الآداب" 
اجلزائر  اإىل  البريوتية  الطبعة 
وب�صعر  وكيلها  ــالل  خ مــن 

"مدرو�س".
الكتاب  من  وا�صيني  ويعترب 
والبلدان  اجلزائر  يف  املعروفني 
جوائز  عدة  نال  حيث  العربية 
من  لعدد  اأعماله  وترجمت 
رواياته  عناوين  ومن  اللغات 

و"الأمري". الظالل"  "حار�صة 
ق/ث

اجلزائر  يف  الثقايف  القطاع  ثر  تاأ
العامل  بلدان  باقي  غــرار  على 
التي  كورونا  جائحة   ب�صبب 
على  اجلمود  من  نوعا  فر�صت 
لأكــرث  الثقافية  الــنــ�ــصــاطــات 
ال�صنة  هذه  خالل  اأ�صهر   9 من 
بجدية  النقا�س  طــرح  اأعــاد  مما 
والقوانني  الفنانني  حقوق  حول 
بالفنانني  التكفل  ت�صمن  التي 

الأزمة. اأوقات  يف  والتقنيني 
العديد  اجلــزائــر  يف  ــرب  اأج وقــد 
الفنية  املــهــن  ــحــاب  اأ�ــص ــن  م
واملمثلني  املو�صيقيني  مــثــل 
الرق�س  وم�صممي  والراق�صني 
تقنيي  واأي�صا  والت�صكيليني 
وقف  على  وامل�رشح  ال�صينما 
نف�صهم  اأ ــدوا  ــوج ف ن�صاطهم 
توقف  منذ  مـــادي  ــل  دخ دون 
مار�س  يف  الثقافية  الن�صاطات 
الو�صع  ــذا  ه ـــاد  ع واأ املــا�ــصــي 
النقا�س  الواجهة  اإىل  ــددا  جم
للفنان  �صا�صي  الأ القانون  حول 
الوقت  نف�س  يف  ظهرت  كما 
خمتلف  متثل  جــديــدة  نــقــابــات 

. الفنية  املهن 
اليون�صكو  منظمة  اأطلقت  وقد 
ــادرة  ــب م ــة  ــح ــائ اجل بــدايــة  يف 
فتحت  التي  اآرت"  "ريزيلي 
الثقافة  ــرتيف  حم مـــام  اأ الــبــاب 
الو�صع  عــن  الــلــثــام  ــة  ــاط م لإ
بداعية  الإ لل�صناعات  احلــايل 
نقا�صا   230 تنظيم  خالل  وذلك 
بعد  عن  التوا�صل  تقنية  عرب 
اجلــزائــر  منها  ــلــدا  ب  116 يف 
يــجــاد  اإ ــهــام يف  ــص � الإ بــغــر�ــس 
الو�صعية  هذه  لتجاوز  حلول 

للثقافة. ال�صتعجالية 
ـــارك الـــعـــديـــد مــن  ـــص ــــد � وق
الثقافة  ومــ�ــصــوؤويل  الفنانني 
للنظر  الــنــقــا�ــصــات  هـــذه  يف 
الفنان  ومــكــانــة  و�صيعة  يف 
وتقدمي  اجلــزائــري  القانون  يف 
مع  يتالءم  تفكري  منط  ــرتاح  اق
حماور  حتديد  واأي�صا  الــواقــع 

بغر�س  ت�رشيعية  وتوجيهات 
جزائري  قانون  م�رشوع  اإعــداد 
للفنان. �صا�صي  الأ القانون  حول 
والفنون  الثقافة  وزيرة  وكانت 
يف  اأطلقت  قد  دودة  بن  مليكة 
مايل  دعم  عملية  املا�صي  ماي 
تدهورت  الذي  الفنانني  لفائدة 
اأحـــوالـــهـــم بــ�ــصــبــب انــتــ�ــصــار 
مب�صاهمة  وذلك  كورونا  فريو�س 
املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان 
و�صملت  ــاورة  ــج امل ــوق  واحلــق
اإىل  فنان   3400 حوايل  العملية 

املا�صي. نوفمرب  نهاية  غاية 
نــقــابــتــني  مــنــظــمــتــني  ــالد  ــي م  

متثيليتني
املتدهور  الو�صع  هــذا  ــام  م واأ  
املو�صيقيني  من  جمموعة  قررت 
نــ�ــصــاء  اإ املــا�ــصــي  ــر  اأكــتــوب يف 
ملو�صيقيي  النقابية  التن�صيقية 
عرفت  التي  العا�صمة  اجلزائر 
ــخــرط  ــن م  300 انـــ�ـــصـــمـــام 
وتـــتـــمـــحـــور مـــطـــالـــب هـــذه 
"امل�صادقة  يف  �صا�صا  اأ التن�صيقة 
لتح�صني  الفنان"  قانون  على 
وتاأكيد  الجتماعية  ظــروفــه 
الأخــري  هــذا  يقدمه  مــا  مكانة 

. للمجتمع
اجلائحة  ظــهــور  قبيل  مت  ــد  وق
ال�صينما  تقنيي  جمموعة  ن�صاء  اإ
اأكرثمن  ت�صم   التي  اجلزائر  يف 

. منخرط   500
اجلمعية  هذه  اأع�صاء  �صارك  وقد 
الذي  ال�صينما  حول  اللقاء  يف 
الثقافة  وزارة  قبل  مــن  نظم 
كما  املا�صي  فيفري  يف  والفنون 
اإطارات  قبل  من  ا�صتقبالهم  مت 
ملناق�صة  والفنون  الثقافة  وزارة 
ملهنيي   �ــصــا�ــصــي  الأ ــقــانــون  ال
ال�صو�صيو-  والو�صع  ال�صينما 
واأي�صا  القطاع  لعمال  مهني 
لة  وم�صاأ للفنان  املهنية  البطاقة 
جمال  يف  والر�صكلة  التكوين 

ال�صابع. الفن 
ق/ث

الثقافة  وزارة  عــن  �ــصــدرت 
بيت  جنمة  رواية  الفل�صطينية 
م�صطفى  الأردين  للروائي  حلم 
احتفالت  مبنا�صبة  وذلك  القرنه 
العربية  الثقافة  مدينة  حلم  بيت 
الفل�صطينية.  الثقافة  بيوم 
واأربــع  مئة  يف  الــروايــة  وتقع 
�رشدية  وتعيد  �صفحة  و�صبعني 
ــة مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ  ــن ــدي امل
التي  بــريــتــهــا  عــلــى  مــعــرجــة 
ف�صال  �صمها،  اإ�رشائيل  حتاول 
الرواية  هذه  تر�صد  ذلك  عن 
تاريخ  القرنة،  الروائي  ح�صب 

متو�صدة  الكنعاين  املــديــنــة 
عظيم  حــ�ــصــاري  اإرث  عــلــى 
التلحمي  كنعان  ق�صة  وحتكي 
الــربيــة  ــذه  ه ــارح  ــب ي ل  الـــذي 
منذ  خــرياتــهــا  عــلــى  ويعي�س 
تتداعى  عندما  ال�صنني  اآلف 
مر  ما  كل  فريى  حوله  الأزمان 
حتاول  التي  الربية  هــذه  على 
ال�صبل  ب�صتى  الآن  اإ�رشائيل 
اإىل  وتخل�س  واقعها،  تغيري 
حــاول  مهما  يظل  كنعان  اأن 
يف  ــوده  وج طم�س  الــطــارئــون 

. الربية  هذه 

الفل�صطيني  الثقافة  ــر  وزي  
�صيف  بـــو  اأ عــاطــف  الــدكــتــور 
اأن  اأكــد  لل�صل�صلة  تقدميه  يف 
ن�صان  الإ تركه  ثر  اأ اأهم  الكتابة 
اخللود،  واحل�صارة وهي رمبا �رش 
دوما  كان  الكتاب  اأن  اإىل  لفتا 
اأن  واأ�صاف  للزمن  �صفري  اأكرب 
بحرية  توؤمن  الثقافة  وزارة 
اأن  مــن  ــوؤ وت والتعبري  ـــراأي  ال
على  ــقــوم  ي الــثــقــايف  دورهـــا 
املناخ  واإيجاد  الثقافة  ترويج 
بداع  الإ اأ�صكال  لتنوع  املنا�صب 
اإحياء  قــاعــدة  على  املوؤ�ص�س 

وت�صجيع  وتطويره  ــوروث  امل
وحتفيز  نطاقه  وتو�صيع  اجلديد 
ــريف،  ــع الــتــوجــه الــعــلــمــي وامل
ــورات  ــص ــ� ــن ــد م ــص ــ� ــث جت ــي ح
الفل�صطينية  الثقافة  وزارة 
ذات  الــوطــنــيــة  يــة  الــروؤ هــذه 
ــعــريف والــتــنــويــري،  الــبــعــد امل
املواطنني  جميع  وت�صتهدف 
من  الفكرية  التغذية  اإطار  يف 
الهوية  على  احلــفــاظ  منطلق 
لل�صعب  والوطنية  الثقافية 

 . الفل�صطيني 
مهناوي بوجمعة 

الباحث  الهاليل  براهيم  اإ اأ�صدر   
ندل�صية  الأ الدرا�صات  مركز  يف 
امللحون  لل�صعر  ديوانا  بتلم�صان 
�صنو�س  بني  مبنطقة  ــثــوري  ال

الولية. بذات 
الديوان  هذا  لتقدمي  لقاء  وخالل 
اللبا�س  تف�صري  مبــركــز  انتظم 
ــد بــاملــوقــع  ــواج ــت الــتــقــلــيــدي امل
مب�صاركة  املــ�ــصــور  الــتــاريــخــي 
وخا�صة  ال�صعراء  من  العديد 
الــ�ــصــعــر  يف  ــخــ�ــصــ�ــصــني  ــت امل
اإىل  ــف  ل ــوؤ امل ــار  ــص � اأ ال�صعبي، 
والتاريخية  العلمية  هـــداف  الأ
العمل. هذا  اإجناز  اإىل  دفعته  التي 
ال�صعر  اأن  الهاليل  براهيم  اإ واأكد 
�صنو�س  بني  مبنطقة  ال�صعبي 
الواقع  من  م�صتوحى  دوما  كان 
املتعلق  ذلــك  وخا�صة  املعا�س 
بغية  الوطني  التحرير  بحرب 

الرا�صخ  ال�صكان  ارتباط  بــراز  اإ
وبالثورة  الوطنية  بالق�صية 

املجيدة. التحريرية 
امللحون  ال�صعر  اأن  الباحث  وذكر 
�صفهي  ــايف  ــق ث ـــط  ومن بـــــداع  اإ
يــتــنــا�ــصــب متــاًمــا مــع الــثــقــافــة 
على  حتــافــظ  ــتــي  ال ال�صعبية 
تر�صد  التي  ال�صعبية  الذاكرة 
ــس بــكــل اآلمـــه  ــا� ــع الـــواقـــع امل

فراحه. واأ
حمـــاولت  مــن  الــرغــم  "على 
الهوية  ثوابت  طم�س  امل�صتعمر 
ال�صعبي  ال�صعر  اأن  اإل  اجلزائرية، 
منه  الثوري  وخا�صة  اجلزائري 
وحافظ  العربية  باللغة  كتب 
امل�صلمة  الــ�ــصــخــ�ــصــيــة  ــى  عــل
ــر  ـــري وجــوه ـــزائ لــلــ�ــصــعــب اجل
ملا  وفقا  اجلزائرية"،  ال�صخ�صية 

العمل. �صاحب  اأو�صحه 

ال�صعبي  ال�صعر  لأهمية  دراًكا  واإ
تاريخ  كتابة  يف  فعالة  كو�صيلة 
تطرق  الوطني،  التحرير  حرب 
بع�س  اإىل  ــاليل  ــه ال ــم  ــي ــراه ب اإ
ال�صعبية  ـــاين  والأغ الق�صائد 
مــعــارك  بالتفا�صيل  تــتــنــاول 
ثــوريــة  �صخ�صية  اأو  معينة 

معروفة. غري  اأو  معروفة 
وقتا  العمل  هذا  متام  اإ وا�صتغرق 
جاب  قد  لــف  املــوؤ لكون  طويال 
�صنو�س،  بني  وادي  قرى  جميع 
عدد  اأكرب  ال�صن  كبار  من  وجمع 
والأغاين  واملعاين  الق�صائد  من 
علمية  �ــصــالــيــب  بــاأ ال�صعبية 
ب�صهادات  تاأكيدها  مع  منهجية 

املنطقة. من  ملجاهدين 
حمافظة  ذكــــرت  جــهــتــهــا  مــن 
مليكة  املذكور،  للمركز  الرتاث 
ي�صلط  العمل  هــذا  اأن  بلحاج، 

اأحداث  على  ال�صوء  من  الكثري 
بـــان  اإ ــارك  ــع وم و�صخ�صيات 
ــورة الــتــحــريــريــة املــجــيــدة،  ــث ال
اكت�صاف  من  ميكن  "ل  نه  اأ معتربة 
املنطقة  لهذه  املادي  غري  الرتاث 
مادة  اأي�صا  ي�صكل  بل  فح�صب، 

للموؤرخني". هامة 
الكتاب  ــذا  ه لــف  مــوؤ اأن  يــذكــر 
قد  �صفحة   121 ي�صم  الــذي 
بني  بــقــريــة   1983 عـــام  ولـــد 
)تلم�صان(  �صنو�س  ببني  ع�صري 
ال�صعبي  الأدب  يف  دكتور  وهو 
باحث  �صتاذ  اأ من�صب  وي�صغل 
ندل�صية  الأ الدرا�صات  مركز  يف 
للبحوث  الوطني  للمركز  التابع 
الــتــاريــخ  قــبــل  ــا  م عــ�ــصــور  يف 

والتاريخ. والأنرثوبولوجيا 
 ق/ث

بداية من جانفي املقبل

جديدة  رمادة" رواية  "ليليات 
لوا�شيني الأعرج يف املكتبات العربية 

قانون  حول  النقا�ش  �شنة    2020
الفنان والتكفل به يف زمن الأزمة

حتاكي �شردية املدينة منذ فجر التاريخ

رواية "جنمة بيت حلم"  اإ�شدار جديد للروائي الأردين م�شطفى القرنة 

تقدمي ديوان لل�شعر امللحون الثوري مبنطقة بني �شنو�ش بتلم�شان 
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ح�شوريا  علنيا  الأ�شرة   �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت  
اإفراغ  احلكم  املو�شوع/  قبول دعوى الرتجيع.يف  ال�شكل/  ابتدائيا/  يف 
 /305 15-07-2020  فهر�ش رقم   ال�شادر قبل الف�شل فيه  بتاريخ  
طرف  من  املنجزة  العقلية  اخلربة  تقرير  على  امل�شادقة  ومعه    -20
الدكتور علي مرباح املودع بتاريخ 18-10-2020 رقم 00061 - 20 
العيداأحمد  اأولد  �شده  املرجع  على  احلجر  بتوقيع  الق�شاء  وبالنتيجة 
جميلة  وطرباقو  الدين  ابن  مبتليلي   1988-11-29 بتاريخ  املولود 
�شوؤونه   وت�شيري   لرعايته  عنه  مقدما  جميلة   طرباقو  املرجعة  تعيني  و 
بالتاأ�شري  متليلي  لبلدية  املدنية  احلالة  �شابط  واأمر  والإدارية  القانونية 
باحلجر على هام�ش �شهادة ميالد املحجور عليه ب�شعي من النيابة و حتميل 

املرجع امل�شاريف الق�شائية مبا فيها م�شاريف اخلربة.  
باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�شة  جهارا  به  واأف�شح  احلكم   اأ�شدر  -بذا 
وامني  الرئي�ش  نحن  طرفنا  من  اأ�شله  ليوقع   اأعاله  املذكورين  والزمان 

ال�شبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية 

دائرة متليلي ال�شعانبة 
بلدية  متليلي ال�شعانبة 

رقم: 45/ 2020 
 و�شل اإ�شهار خا�ش بتجديد جمعية حملية 

امل�شماة: جمعية حي �شعيبات احلاج قويدر الو�شطى البطحاء متليلي 
املودعة بتاريخ: 2020/09/24 

رئي�ش اجلمعية: زيطة يو�شف   
املولود بتاريخ: 1972/03/29 مبتليلي. 

مبتليلي  احلــي  ــذات  ب اجلمعية  رئي�ش  م�شكن  مقرها:  الكائن 
ال�شعانبة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية النعامة

دائرة امل�شرية  
بلدية امل�شرية 

م�شلحة ال�شوؤون العامة 
الرقم: 33/ 2020 

 اإن�شاء جمعية حملية ذات طابع الت�شامن، الإ�شعاف والأعمال اخلريية 
املوافق    1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ   12-06 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
املحلية  اجلمعية  اإن�شاء  مت  لقد  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 لـ: 

امل�شماة: 
جمعية اأ�شدقاء ال�شيخوخة واملحتاجني لبلدية امل�شرية

-امل�شجلة  حتت رقم: 33 بتاريخ: 2020/12/23
-الرئي�ش: بوكوردان عبد اهلل 

-املقيمة  بـ: 65 م�شكن تطوري بلدية امل�شرية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية

دائرة متليلي ال�شعانبة
بلدية متليلي ال�شعانبة

رقم : 39/ 2020
و�شل اإ�شهار خا�ش بتجديد جمعية حملية

امل�شماة : جمعية ن�شائم الروح الفنية املودعة بتاريخ : 05/02/2020 رئي�ش اجلمعية : بن بادة بلقا�شم املولود بتاريخ 
:21/10/1987 مبتليلي الكائن مقرها : القاعة املتعددة الخت�شا�شات ال�شهيد بن �شانية معمر بحي ال�شواين .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأدرار 

دائرة اأولف  
بلدية  اأولف 

الرقم: 18/ 2020 
 و�شل ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

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

الهيئة  ا�شتالم مذكرة جتديد   2020 دي�شمرب   29 اليوم  مت هذا 
التنفيذية املوؤرخة يف: 2020/10/15 والتي اأدخلت على مكتب 
اجلمعية امل�شماة:  -اجلمعية الدينية مل�شجد اأبي ذر الغفاري بحي 
 ،103/2004 رقم:  حتت  -امل�شجلة  اأدرار.  ولية  اأولف  اأجديد 
بتاريخ: 2004/06/30.  -املقيمة: بحي اأجديد، بلدية اأولف، 

ولية اأدرار.  -يرتاأ�شها ال�شيد: اخلريو ن�شيم. 
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 ال�شائد يف الأفق �شبط 
النف�ش ..

الــــو�ــــصــــع 
ــــــاأزم  ــــــت امل
واملــلــتــهــب 
ــرشق  ــ� ال يف 
ــــط  ــــص الأو�
عـــلـــى غــري 
التي  ــه  عــادت
عليها  ـــان  ك
ال�صابق،  يف 
ــــة  ــــاول وحم
ــــات  ــــولي ال
ــــحــــدة  ــــت امل

اجلديد  الو�صع  هذا  العامل،  على  ال�صيطرة  الأمريكية 
جاء مع �صفقة القرن لفر�صها وتطبيقها باأي طريقة 
هذه  تطبيق  من  العرب  يرف�صه  ما  وهــذا  كانت، 
من  �صيء  ت�رشيب  يتم  واحلني  احلني  وبني  ال�صفقة، 

هذه ال�صفقة اأو تاأجيل الإعالن عنها.
اإيران من اجل اإ�صعافها  اأمريكا حتاول ال�صغط على 
و�صع  يف  من�صغلة  وتركها  نفطها،  على  وال�صيطرة 
اأي  دون  القرن  �صفقة  تطبيق  ليتم  �صيء  اقت�صادي 
دول  من  وخ�صو�صًا  كانت،  دولة  اأي  من  اعرتا�س 
هذه  يف  للعيان  الوا�صح  هو  هذا  املقاومة،  حمور 
من  وامل�صلمني  العرب  بها  مير  التي  احلرجة  الفرتة 

القرن. لتطبق �صفقة  اأمريكية  �صغوطات 
تناأى  حتى  النف�س،  �صبط  هو  نهجها  ــران  اإي لكن 
يف  لها  تتعر�س  اأن  ممكن  اتهامات  اأي  عن  بنف�صها 
يف  وا�صتمرت  اأمريكا  بتحدي  قامت  امل�صتقبل، 
اأن  ت�صدير النفط كما كان يف ال�صابق، وتارة حتاول 
وتارة  اإيران،  خارج  النفط  لتوريد  اأخرى  جتد طريقة 
وتبعث  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تتحدى  اأخرى 
كل  اإىل  ت�صل  �صواريخنا  باأن  ع�صكرية  بر�صائل 
ابعد  ابتداًء، وهي ذات مدى  مكان يف م�صيق هرمز 
اأنا جاهزة للتفاو�س من  من ذلك؛ وتارة تقول للعامل 
اجل الربنامج النووي، وهذه املراوغة ُتِبدع بها اإيران 

�صنوات. منذ  وُتتقنها 
تقوم  اأنها  وتدعي  الو�صع  هذا  اإىل  تنظر  اأمريكا 
حتديداً،  هرمز  م�صيق  منطقة  يف  النف�س  ب�صبط 
باإر�صال  تقوم  حيث  متامًا  العك�س  هو  الظاهر  بينما 
بوارج ع�صكرية اإىل م�صيق هرمز، لفر�س ع�صالتها 
اأمام القوة الإيرانية املوازية لها، وتقوم بجولت يف 
على  ال�صغط  اجل  من  مثاًل  العراق  �صملت  العامل 
خارج  النفط  ت�صدير  من  ومنعها  واإ�صعافها  اإيران 

اإيران.
باأمريكا  الــزج  اإ�رشائيل  حتــاول  الوقت  نف�س  ويف 
وعدم  اإيران  اإ�صعاف  اجل  من  اإيران  على  حرب  يف 
قدرتها على دعم حما�س وحزب الله يف حال ن�صبت 
اأو  اللبنانية  �صواء  واملقاومة  اإ�رشائيل  بني  حرب 

لفل�صطينية. ا
يف  كانت  �صواء  اأهــداف  اأيــة  اأمريكا  حتقق  لن  ُرمبــا 
الوجود  العامل يعترب  اأو غريه، وكثري من دول  اخلليج 
الأمريكي يف اخلليج ما هو اإل ل�صتعرا�س الع�صالت 
اأنها متلك  اأعلنت منذ �صنوات  اإيران  اأكرث، لأن  ولي�س 
على  وقادرة  بها  ال�صتهانة  يجب  ل  ع�صكرية  قوة 

اإيذاء الطرف املعادي كائنًا من كان.

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، فعلى كل  من 
journalaltahrir@gmail.com   :يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، مقال، فكرة اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير

ما  كل  رغم  نتحرك  مل  الآن  حلد  اإذا 
اليوم  الإعالمية  الو�صائل  لنا  ك�صفته 
و  نــرى  نحن  و  دلئــل  و  حقائق  من 
تهزنا  الأحــيــان  بع�س  يف  و  ن�صمع 
نعطي  ومل  حولنا  من  قريبة  اأحــداث 
جنعلها  و  تعنينا  ل  كاأنها  و  اأهمية  لها 
هذه  بينما  نعترب.  ول  الأمور  اأخر  يف 
تقوم  فيها،   نافذة  تنك�رش  لو  دول 
علينا  بلله  �صلطة،  و  �صعبا  القيامة 
الدول  هذه  نف�س  نعترب  و  نفطن  متى 
مل  اإن  لها  خدام  و  دمية  جعلتنا  التي 
ال�صياحة  ملواطنها  وتف�صح  عبيد  اأقول 
مبختلف  غريزتهم  ملبتغى  اأوطاننا  يف 

ديننا  مــراأى  و  م�صمع  على  اأنواعها 
احلنيف. 

�صعوبنا  جعل  التام،  الوعي  غياب  يف 
و  لتق�صيمها  دراية  بدون  حاكما  تاأيد 
تفرقها على ح�صاب الأخر و ل رمبا هو 
املفربكة   الدميقراطية  بحجة  الأ�صلح،  
عهد  يف  �صيا�صي  قالها  جملة  اأتذكر 
الت�صعينات  يف  اجلزائر  يف  التفتح 
و  مات  الله  رحمه  اعمريات  ال�صيد 
حممد  الفقيد  موت  على  يتح�رش  هو 
ل  و  حزبه  من  لي�س  هو  و  بو�صياف 
بني  اأخطرت  لو   " يقول  اجتاهه  من 
اأخطرت  ل  اجلــزائــر  و  الدميقراطية 
ل  �رشف  و  الوطن  حب  انه  اجلزائر" 
ح�صاب  على  املن�صب  و  البطن  حب 

باإكمالها.  اأمة 
اإليكم  النداء  بهذا  توجهت  كنت  اإذا 
ليبيا  يف  اإخواين  و  واآبائي  اأجدادي  يا 
اأبائي  وجدها  التي  اجلارة  و  ال�صقيقة 
معقال  اخلــالــدة  نوفمرب  ــورة  ث اإبـــان 
الطماأنينة،  و  والتخطيط  للتموين 
يغرك  ل  خوك،  خوك،   " مقولة  هناك 
ككل  اجلــزائــري  ال�صعب  �صاحبك" 
و  ا�صتعمرت  التي  ــدول  ال �صعوب 

جديدة،  ب�صورة  م�صتعمرة  الآن  هي 
بعد  اجلزر  و  املد  مرحلة  مثلهم  يعي�س 
الأر�س  قوة يف  ل  اأن  للعامل  اأثبت  اأن 
ال�صماء.  قوة  اإل  ال�صعب،  قوة  فوق 
بد  فال  احلياة  اأراد  يوما  ال�صعب  )اإذا 
الله  رحمك  الــقــدر-  ي�صتجيب  اأن 
جديدة  نظرية  و�صع  و   ) الفتى  اأيها 
اأنه  واملق�صمة،  امل�صطهدة  لل�صعوب 
مهما  تخطيط  اأو  قوة  اأي  تزعزعه  ل 
جي�صه  مع  مت�صك  اإذا  الــقــوة،  كانت 
كخط  الــوطــن  حــب  على  باإخال�س 
الد�صائ�س  من  تبقى  ما  ورغم  احمر. 
لت�صلل  حراك  �صكل  على  امل�صمومة 
على  م�رشحية  يف  امل�صككني  بع�س 
مملية  ب�صعارات  و  الطلق  الــهــواء 
حترك  خطوط  يف  املتحكم  طرف  من 
الدمية يف كل جمعة )تارة ا�صتعرا�س 
�صواذ  اأو  الن�صب  و  الهوية  مبجهويل 
اأنه  اإل   .) العامل  راآها  وقد  باملثليني  اأو 
و  الأ�صود  من  الأبي�س  اخليط  اأدرك 
اجلزائر  حتقيق  درب  على  �صائر  هو 

اجلديدة.

يجامل  ل  و  احد  يرحم  ل  التاريخ  اإن 

كل  يف  وطني  يبقى  فالوطني  احد 
مــذلــول  يبقى  ــن  اخلــائ و  الأزمــنــة 
اأن  م�صتاق  عزلة  يف  ميوت  و  مدحورا 
كل  رغم  طفولته،  ريح  ولو  ي�صتن�صق 
كرامته  تنفع  ل  مغريات  من  ميلكه  ما 
من  ننظر  و  نعترب  اأفال  اأ�صله.  ل  و 
)رحمك  ال�صتعمار  اأورثنا  ماذا  حولنا 
املُلقب  الهاليل  املختار  عمر  يا  الله 
املجاهدين،  و�صيخ  ال�صهداء،  ب�صيخ 
اأ�صهر  واأحـــد  الــ�ــصــحــراء،  ــد  ــص واأ�
ل  "نحن  يقول   – العرب  املقاومني 
كان  اإذا  منوت"(،  اأو  ن�صت�صلم..ننت�رش 
بال�صالح  معركته  خا�س  الرجل  هذا 
اليوم  علينا  في�صتوجب  امليدان،  يف 
بني  التمييز  و  بالعلم  نخو�صها  اأن 
قناعة  لنلتف حوله عن  هو �صالح  من 
لعدونا.  الت�صدي  اجل  من  ب�صرية  و 
يف  �صعبنا  اليوم  يجنيه  ما  واملثل 
وغريهم.  اليمن  و  �صورية  و  العراق 
احلال،  هذا  عاقل  لكل  حمزن  هو  كم 
القدر؟  ي�صتجيب  عليكم  بالله  فمتى 
اأن تكون  القدير  العلي  الله  اأطلب من 
على  الوعي  ح�صارة  مبثابة  ال�صتجابة 

اجلديد. اجليل  يد 

نداء اإىل اأهل التدبري والفرا�شة يف ال�شقيقة ليبيا
كنا و ما زلنا،  اأعتقد تربطنا ما تبقى من  اأخوة الدين و اجلوار  و العرق و النخوة، و هذا ما دفعني  لأتوجه اإليكم و اإىل كل  اأولئك املحرمني 
من خريات بلدهم وحريتهم و كرامتهم يف املعمورة. يتاأمل كل اأ�شيل وطني من ما يحدث يف املعمورة من ظلم و غطر�شة و نهب اخلريات و 
هيمنة، و ت�شويه لديننا احلنيف و عاداتنا و قيامنا،  حتتي �شعارات "احلماية  لدولنا و تر�شيخ الدميقراطية فيهم " و يف احلقيقة هي احلماية 
على نهب الرثوات منهم ودميقراطية بتثبيت احلكام العمالء لهم. و نحن ل نتحرك �شاكنا كاأننا اأ�شنام.  طبعا التخطيط واملناهج امل�شتعملة 

جعلتنا هكذا.

�صنة تذهب،�صنة تاأتي، �صنوات مثل الطرابي�س  
واآخر  يتعرى  راأ�س  الروؤو�س  فوق  من  تتطاير 
مرور  مع  اأي�صا  اأحالمنا  تتعرى  يك�صى 
ناأمل  اأي�صا،  اأعمارنا  فيه  تتقل�س  ال�صنوات، 
مع كل ميالد عام جديد الكثري والكثري تتحري 
كل املواجع، نفتح اأكفنا العط�صى لله اأن يرفع 
الب�رشية،  ابتليت به  19 الذي  عنا وباء كوفيد 

وننفخ ملا تبقى لنا من اأحالم ل تتحقق. 
�صنة  كل  مع  اخليبات  نطوي  ال�صنوات،  نعد 
دموع  من�صح  حليمة  �صنة  يف  نثق   ... مت�صي 
اخلواطر...  جترب   ..... احلزن  تكن�س  بكى،  من 

ونزيد   ... املعطوبني  اآلم  نداوي  اجلراح  تلملم 
النخاع  حتى  الفرح  يف  غرق  ملن  الفرح  حفنة 
... �رشاهة التمنيات تدفعنا مثل اجلياع ... نلتف 
حول وليمة راأ�س ال�صنة ... نتمنى ما نتمنى ... 
نرجوه  اأي �صيء  ترى   ... بقلوب جائعة  نندفع 
اأن يتحقق نفتح حقيبة التمنيات ... تتزاحم يف 
العافية   .... البال  راحة   ... الولويات  اأذهاننا 
بال  الآمنة  املركبة   ... العاطفية  ال�صكينة   ...
عواطف ... البيت املتما�صك، زوال الهم والغم 
اأ�صياء  احلالل.  الرزق  وفرة   ... الأبناء  جناح   ...

واأ�صياء جتتمع كلها يف وليمة اجلياع ... 

حياتنا  يف  تتكد�س  عندما  �صنة  وراء  �صنة 
التي  ال�صنة  يف  الثقة  نفقد  ال�صوداء،  الأيــام 
احلظ،  نبكي  الزاهية،  الألــوان  نن�صى   ، تليها 
اأو  ال�صدر  يثلج  جديد  يف  ناأمل  الن�صيب،ول 
على  الفرح  تقطف  وعندما  الدموع،  مي�صح 
حتى   .... الطفل  مثل  يتم�صك  ال�صنة،  امتداد 
ال�صعادة  تكون  اأخرى  ل�صنة  املجال  يف�صح  ل 
تقا�س  ل  فال�صعادة  غريم�صمونة  فيها  
الأحداث  تقيم  لكن  ال�صنوات  باملنا�صبات ول 
الفوارق بني �صنة واأخرى فجميعها تلب�س من 
والتمني  الفرح  بلون  تاأتي  واحــد...  �صندوق 

لكن ظروفنا، تراكماتنا،  اختياراتنا، عالقاتنا، 
قناعاتنا ، كل التفا�صيل احلياتية الب�صيطة التي 
الوردي...  باللون  ن�صبغها  التي  هي  نعي�صها 

الأحمر ... اوالأ�صود.
كل  الــ�ــصــواد،  ــون  ل مــن  بريئة  ال�صنوات   
تتلوث  ثم  �صافية،  بي�صاء  تاأتي  الطرابي�س 
يزهو  اأو  الروؤو�س  فوق  مواقعها  حتتل  عندما 
بطموحك  باأحالمك،  فيها...  الربيع  لــون 
اخلافق،  ...تقلبك  ال�صعف  هزم  على  بقدراتك 
ال�صاخنة  بدمائك  الدوام  ال�صاب على  الناب�س 
هذا  بكب   ، فيك  احلي  بالتدفق  العروق  يف 

كل   ، حياتك  يف  جديدة  �صنة  كل  امر  نح�صم 
عام واأنتم باألف خري .
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اأ.معاذ عليوي
------------------

يعّد مفهوم املواطنة عن�رشاً اإيجابيًا فعاًل 
املواطن  اجتماعي جديد بني  بناء عقٍد  يف 
ينُم عن  الدولة( حيُث  ال�صيا�صي)  واملجال 
والوطنية  الإنتماء  فل�صفٍة  �صياغة  ذلك 
للدولة، ي�صت�صعر جميع اأفراد ال�صعب باأن 

لهم حقوٌق وعليهم واجبات.
طبيعة  بتو�صيح  نبداأ  اأن  قبل  لنا  بد  ل 
وكيف  واملجتمع  املواطنة  بني  العالقة 
مدرك  واٍع  جمتمٍع  بناء  يف  كالهما  يوؤثر 
عاتقه،  على  امللقاءة  م�صوؤولياته  حلجم 
�صامل  تعريٍف  �صياغِة  علينا  يتوجب 
الباحثني  عليه  يجمُع  املواطنة  ملفهوم 
ووا�صعي  الجتماع  وعلماء  والــقــراّء 
التعريف  باأهمية  وال�صيا�صات  القوانني 

كمدخٍل حقيقٍي للبناء عليه م�صتقباًل.
يكون  اأن  يكاُد  كتعريٍف  املواطنة  اإن 

م�صتٌق  باأنه  ال�صعب  عامة  لدى  وا�صحًا 
تعريٌف  فهو  اجلن�صية  اأي  وطن  كلمة  من 
بدهًي تتناقله القوامي�ُس واملعاجم ويكتُب 
الذين  من  وغريهم  والباحثني  القراّء  عنه 
لكنني  عنه.  احلديث  اأو  الكتابة  يودون 
خا�صًا  تعريفًا  اأبــرز  اأن  اأردت  الــيــوم 
ميثاٌق  اأنه  اأ�صا�س  على  قائًم  باملواطنة 
غليط يربط بني املواطن والدولة مبواثيٍق 
اأو التخلي  مقد�صة ي�صتحيُل الكفاك منها 
الذي يربط  الزواج  اأ�صبه بعقِد  عنها فهو 
العطف  بــروابــط  وزوجــتــه  الــزوج  بني 
الأمن  ذلك  عن  ينتُج  ثّم  واملودة  واملحبة 
بني  والجتماعي  النف�صي  وال�صتقرار 
بت�صبيه  ملاذا قمت  قائٌل  ي�صاأل  كليهما.رمبا 
املواطنة بعقد الزواج. لأن املواطنة الفاعلة 
والواجبات  احلقوق  مبداأ  على  القائمة 
قــادرة  �صتكون  املجتمعية  وامل�صاركة 
على بناء وطن يتحمُل امل�صووؤلية امللقاءة 

املحبة  ي�صود  عندما  ولهذا  عاتقه،  على 
يكونوا  الإزواج  بني  ــودة  وامل والعطف 
فيه  ي�صارُك  دافٍئ  بيٍت  بناء  على  قادرين 
للحقوق  اأبناءه �صمن نظام مت�صاٍو  جميع 
طرف  من  ت�صلٍط  اأّي  بدون  والواجبات 
اآخر.ولهذا فاإن طبيعة  على ح�صاب طرٍف 
العالقة بني املواطنة واملجتمع هي عالقة 
التاأثري  اأحدهما  يحاول  ترابطية  ع�صوية 
احلقيقي  ــدور  ال ممار�صة  عرب  ــر  الأخ يف 
املثال  �صبيل  على  لناأخذ  لهما،  املر�صوم 
ي�صتلزُم  والــذي  املجتمع  يف  التطوع 
بالإنتماء  الإلتزام  ثقافة  غر�س  من  قدراً 
املجتمع  اأبناء  جميع  يطالُب  فهو  للوطن 
بناءه  يف  وامل�صاهمِة  بامل�صاركة  الواحد 
واإ�صالحه عرب �صوٍر �صتى منها اأن يقوم 
الإيله  اجلــدارن   ( ــة  الإزق برتميم  اأبناوؤه 
ال�صوارع،  والإنهيار(، وتنظيف  لل�صقوط 
الطرقات،  اآطراف  على  الإ�صجار  وغر�س 

احلــاجــات  وذوي  املر�صى  وم�صاعدة 
ومتكينهم  حوائجهم  ق�صاء  يف  اخلا�صِة 
يف  ورئي�صيا  فاعاًل  جزءاّ  يكونوا  اأن  من 
يتحقق  اأن  �رشيط  ذلك  وكل  جمتمعهم، 
املعايرُي  تتوافر  اأن  ب�رشط  جمتمع  اأي  يف 
بينهما  العالقة  دميومة  لبقاء  الالزمة 

مبنية على الرتابط واللتزام.
وظيفة  املــواطــنــة  بــاأن  ــقــوُل  ال ميكنني 
م�صتمرة مُيار�صها كُل مواطٍن يعي�ُس على 
هويته  منها  ي�صتمّد  واآر�صه  وطنه  رقعة 
وبقاءه.  ووجوده  اأ�صالته  رمز  هي  التي 
على  يجُب  وظيفٌة  املواطنة  فاإن  ولهذا 
عنه  عرب  ما  وهــذا  بها  القيام  املواطنني 
للويالت  الأ�صبق  الرئي�س  كارتر  جيمي 
مدة  اآنتهت  حينما  الإمريكية   املتحدة 
اأنه  قائاًل:  وليته  اإىل  وعودته  رئا�صته 
وهي  الدولة  يف  وظيفة  اأعلى  اإىل  عائد 

وظيفة مواطن.

املواطنة واملجتمع

بقلم : حممد فوؤاد زيد الكيالين
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
طبيعي لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات 

الدستورية.
راقية،  بأن اإلعالم رسالة حضارية  3 - وتؤمن 
بيئة  وتزدهر يف  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتــؤمــن   6
السياسي   ــواء  ــت واالح والــرقــابــة،  السيطرة 
واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 
وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام 

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

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

أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
السالم، وقواعد  العدل ومفاهيم  الدفاع عن قيم 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

حتريض أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10
الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة  وأدواهتا 

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
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ميثاق �سرفنا الإعالمي

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

اكتظاظ 
طلبة اأق�شام 
�شنة اأوىل 

طب بجامعة 
البليدة
يف زمن 
كورونا !

�صــورة وتعلــيـق

جبل الألب املت�شدع قد ينهار 
يف اأي حلظة

أعلن خرباء اجليوفيزياء 
الذين يتابعون تطور الصدع 

Hoch-  للذي قسم جبل
fogel يف جبال األلب إىل 
شطرين، أن هناك حركة 

تكتونية مستمرة، قد تؤدي 
إىل اهنياره. وتشري جملة 

Earth Surface Pro-
 ،cesses and Landforms

إىل أن اخلرباء توصلوا 
إىل هذا االستنتاج باستخدام معدات وأجهزة قياس الزالزل، اليت كشفت اهتزازات 

الصخور، وجتدر اإلشارة إىل أن ارتفاع هذه القمة هو 2592 مترا وتقع يف سلسلة جبال 
األلب الفاصلة بني أملانيا والنمسا، وأن عرض الصدع يف بعض املناطق يصل إىل مخسة 

أمتار، وما يزال يتوسع بسرعة مخسة مليمترات يف السنة. ووفقا للخرباء، ميكن أن ينهار 
اجلانب النمساوي من اجلبل الذي يبلغ حجمه 260 ألف متر مكعب وتزنلق الصخور إىل 

وادي هورنباخ يف أي حلظة، ولكن من الصعب حتديد مىت سينهار، وقد ابتكر علماء من 
مركز هيلمهولتز لبحوث األرض واجلامعة التقنية يف ميونخ، طريقة ملراقبة استقرار 

الصخور بواسطة أجهزة تسجل االهتزازات الزلزالية، وقد نشر الباحثون ستة أجهزة 
تفصل بينها 40-30 مترا على قمة اجلبل، وعلى مدى عدة أشهر سجلت هذه األجهزة 

مجيع االهتزازات حىت الناجتة عن الرياح وتغري درجات احلرارة والضغط وعدم استقرار 
الصخور إضافة إىل اهلزات األرضية اخلفيفة. وحلل املؤلفون االهتزاز الرنيين يف 

الصخور، الذي حيدث نتيجة الضغط عليها أو رفعها، وهذه العملية، وفًقا للعلماء قد تكون 
نذيرا للحركات الرئيسية القادمة.
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وفاة �شاب اإثر حريق ن�شب باأربعة 
حمال جتارية بالطارف

لقي شاب يف مقتبل العمر مصرعه يف حريق نشب يف 
أربعة حمال جتارية بعد منتصف ليلة اإلثنني إىل 
الثالثاء حبي 1300 مسكن مبدينة الذرعان بوالية 
الطارف، مصاحل احلماية املدنية اليت أوردت اخلرب 
قالت إن الضحية البالغ 22 سنة من العمر والذي 

وفاته املنية بعني املكان بسبب االحتراق الكلي 
جلسده كان يبيت ليلته بإحدى املحال التجارية 

املحروقة وهو كشك متعدد اخلدمات يف حني بقية املحالت كانت فارغة ليتم نقل اجلثة 
إىل مصلحة حفظ اجلثث بالقطاع الصحي بالذرعان، وقد خصصت مصاحل احلماية املدنية هلذا 

احلادث 10 أعوان وشاحنتني لإلطفاء وسيارة إسعاف، يف حني فتحت مصاحل األمن حتقيقا للتعرف 
على مالبسات هذا احلادث وأسباب احلريق الذي راح ضحيته هذا الشاب.

الإعدام لطاعن 
طليقته 32 مرة 

بكاب كاربون باأرزيو

نطقت حمكمة اجلنايات االبتدائية لدى جملس قضاء 
وهران بعقوبة اإلعدام يف حق أربعيين لتورطه يف إزهاق 

روح طليقته وهي أم لثالثة أطفال بعدما وجه هلا 32 
طعنة خنجر وخنقها مبنديل بعد خالف ومناوشات 

كالمية دارت بينهما بشأن حماولة إعادة رابط الزوجية 
داخل مسكنها بقرية كاب كاربون بأرزيو، حيث توبع 

بتهمة القتل العمدي مع سبق اإلصرار والترصد، يف حني 
متت تربئة ساحة صديقتها عقب متابعتها بتهمة طمس 

معامل اجلرمية وعدم التبيلغ عن جناية.
تبعا ملا دار يف جلسة املحاكمة فإنه خالل جوان 2017 

تقدم اجلاين لفرقة الدرك الوطين بعد يومني من 
ارتكابه للجرمية خمطرا عن قتله لطليقته، بعد متضية 

يوم معها، وبعد التحقيق مت التوصل إىل أن الضحية 
هاتفته فاستضافها يف بيته طالبا منها العودة حلياهتما 
الزوجية ولدى رفضها العيش معه يف البيت القصديري 

ارتكب فعلته، مصرحا للقاضي أهنا هي من طلبت منه 
خنقها جراء معاناهتا من الطعنات، وأنه استعان بصديقتها 

يف تنظيف البيت من آثار الدم مطالبا بإفادته بظروف 
التخفيف.

تقرير: اأكرث من 1.5 مليار كمامة 
للوجه تلوث املحيطات هذا العام!

قد  للوجه  قناع  مليار   1.5 من  أكثر  أن  كونغ  هونغ  مقرها  بيئية  جمموعة  كشفت 
البالستيك  من  بأطنان  املياه  تلويث  إىل  يؤدي  ما  العام  هذا  العامل  حميطات  يف  تنتهي 
مبلف    OceansAsia عن  صادر  تقرير  ويستشهد  للخطر.  البحرية  احلياة  وتعريض 

الناجم  الطلب  لتلبية  العام  هذا  ُصّنعت  قناع  مليار   52 أن  يقدر  العاملية،  للسوق  حبثي 
على   3% أن  يعين  “املحافظ”  احلساب  إن  أيضا  ويقول  كورونا،  فريوس  عن جائحة 

ُتستخدم  اليت  الوجه  “أقنعة  التقرير:  ويضيف  البحر،  يف  ستنتهي  منها  األقل 
واحدة  املنفوخ مرة  البالستيك  من  متنوعة  جمموعة  من  مصنوعة 

التلوث  وخطر  التركيب  بسبب  تدويرها  إعادة  ويصعب 
عندما  حميطاتنا  إىل  األقنعة  هذه  وتدخل  والعدوى. 

أو  صحيحة،  غري  بطريقة  منها  التخلص  يتم  أو  تتناثر 
غري  أو  كافية  غري  النفايات  إدارة  أنظمة  تكون  عندما 

زيادة  بسبب  األنظمة  هذه  تغمر  عندما  أو  موجودة، 
النفايات” حجم 
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" تن�شف احتفالت "الريفيون" باجلنوب الأزمة ال�شحية "كورونا 
الفنادق والوكالت ال�سياحية تتلقى �سربة موجعة

تلقت املديريات اجلهوية لوزارة ال�سياحة يف الوليات اجلنوبية، اإر�سالية تطلب من الفنادق اإلغاء احلجوزات بني 28 دي�سمرب اجلاري 
والثاين من جانفي 2021، وكل الزيارات امليدانية واملخيمات الليلية املربجمة و�سط الكثبان الرملية، بحجة تفادي انت�سار فرو�ص 

كورونا، جراء التجمعات املنتظرة ليلة راأ�ص ال�سنة امليالدية.

من طرف وزير الفالحة 

لوؤي/ي
----------------------

البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  واأكد 
الن�ساطات  كل  اإلغاء  تاغيت  لبلدية 
ال�سنة  بــراأ�ــص  بالحتفال  املتعلقة 

امليالدية.
موا�سلة  اإطــار  "يف  اإنــه  بيان  يف  وقــال 
وباء  مبحاربة  اخلا�سة  ـــراءات  الإج
انت�سار  اأجــل احلــد من  كــورونــا، ومــن 
جميع  اإىل  ننهي  الفتاك،  الوباء  هذا 
ذات  الن�ساطات  بــاأن  ــر  الأم يهمه  من 
تنظيمها  املعتاد  اجلماهري  الطابع 
منعا  ممنوعة  �سنة،  كل  نهاية  عند 

باتا".
اخل�سو�ص  وجه  على  الإعالن  وحدد 
الف�ساءات  وفــتــح  احلــفــالت  ــة  ــام اإق

مهما  والتجمعات  بالرتفيه  اخلا�سة 
كما  املــعــار�ــص،  ــة  ــام واإق نوعها،  ــان  ك
واملطاعم،  املقاهي  اأ�سحاب  على  يجب 
ــا بــالــعــمــل بــالــتــقــيــد  ــه املــرخــ�ــص ل
باإجراءات التباعد اجل�سدي واحرتام 

الربتوكول ال�سحي.
ــات  ــولي ــال ـــذه اخلـــطـــوة ب وتـــاأتـــي ه
عنه  �سي�سفر  ما  انتظار  يف  اجلنوبية، 
العلمية  اللجنة  تقرها  ــراءات  اإج من 
خا�سة  "كورونا"،  فــرو�ــص  ملتابعة 
تكون  التي  ال�سمالية  الوليات  على 
بع�ص  يف  غــالــبــا  فيها  ــالت  ــف ــت الح
املغلقة  والأماكن  العمومية  ال�ساحات 

على غرار الفنادق.
ال�سبت  يوم  اأعلنت  اجلزائر  اأن  يذكر 
جانفي  �سهر  بداية  مع  اأنــه  املا�سي، 

"كورونا"  �سد  اللقاح  �سيكون  املقبل، 
جاهزا، وقد �سجلت اجلزائر اإىل الآن، 
بفرو�ص  اإ�سابة  حالة  و249  األفا   98

"كورونا" امل�ستجد، متاثل منها 65 األفا 
و862 حالة لل�سفاء، فيما �ُسجلت 2728 

حالة وفاة.

املقد�سية"  الأر�ــص  "�سيدة  موؤ�س�سة  قامت 
ــني بــتــكــرمي رئــيــ�ــص اجلــمــهــوريــة،  ــن الث
وقفة  خــالل  تــبــون،  املجيد  عبد  ال�سيد 
مدينة  قرب  قلنديا  حاجز  على  اأقيمت 
بالتزامن  الغربية،  بال�سفة  اهلل   رام 
ــزة وذلــك  مــع احــتــفــال اآخـــر يف قــطــاع غ
وقــام   .2020 الــعــام  �سخ�سية  لخــتــيــاره 
بالونات  باإطالق  التكرمي  على  امل�سرفون 
احتفالية بعد اإ�سدال ال�ستار عن �سخ�سية 
العام 2020، والتي حظي بها الرئي�ص عبد 

املجيد تبون، معربني عن �سكرهم للجزائر 
الداعم  ملوقفهم  و�سعبا  وحكومة  رئي�سا 
للتطبيع  والراف�ص  الفل�سطينية  للق�سية 
نظم  ــزة،  غ ويف  الإ�سرائيلي.  الكيان  مع 
الغربية  ال�سفة  مع  بالتزامن  الحتفال 
 - الفل�سطينية  الأخوة  جمعية  مقر  داخل 
ال�سخ�سيات  من  عدد  وبح�سور  اجلزائرية 
وروؤ�ــســاء  عائالت  ووجــهــاء  الفل�سطينية 
ـــرب  ــة. واأع ــري ــزائ بــلــديــات وجــالــيــة ج
اجلزائرية  للقيادة  �سكرهم  عن  اجلميع 

مذكرين  الــعــادلــة  لق�ساياهم  ــم  ــداع ال
منذ  الفل�سطينية  للثورة  الدائم  بدعمها 
وكانت   .1956 ــام  ع قبل  منذ  اندلعها 
قد  الفل�سطينية"  الر�ص  "�سيدة  موؤ�س�سة 
علي  املا�سي  الثالثاء  زيتون  �ستلة  زرعت 
جبل الزيتون با�سم الرئي�ص تبون "تكرميا 
التي  العامل  وك�سخ�سية  الثابتة  ملواقفه 
نالت احرتام ال�سعب الفل�سطيني وال�سعوب 
اأن  املوؤ�س�سة  وذكرت  للتطبيع".  الراف�سة 
اأر�ص  يف  ت�سرب  املباركة  ال�سجرة  "هذه 

وفرعها  ثابت  فل�سطيني  اأ�سلها  مباركة 
الرئي�ص تبون  ال�سماء". وكان  جزائري يف 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  من  طلب  قد 
عبا�ص، خالل مكاملة هاتفية جرت بينهما 
اخلا�ص،  وتقديره  �سكره  تبليغ  الأحــد، 
زرعــوا،  ملــن  ـــوة  الأخ مب�ساعر  "مرفوقا 
با�سمه، �سجرة زيتون على جبل الزيتون، 
قبالة القد�ص ال�سريف، ومن خاللهم، اإىل 

ال�سعب الفل�سطيني كافة".
ق.و

الريفية  والتنمية  الفالحة  ــر  وزي قــال 
الثالثاء،  اأمــ�ــص  حــمــداين،  احلميد  عبد 
حتديد  اأجل  من  متوا�سلة  ــراءات  الإج اإن 
واخلارجية  الداخلية  الأطراف  م�سوؤولية 
من  املغ�سو�ص  القمح  ا�ستراد  ق�سية  يف 
للحبوب،  املهني  الوطني  الــديــوان  طــرف 

كا�سفا اأن النتائج الأولية اأفرجت عن اإقالة 
حمداين  واأكد  للديوان.  التنفيذي  املدير 
ـــــراءات  الإج ــل  ك ــذت  ــخ ات مــ�ــســاحلــه  اأن 
متوا�سلة  الإجراءات  اأن  م�سيفا  القانونية، 
على  �سواء  فرد  كل  م�سوؤولية  حتديد  حتى 
الــدويل،  امل�ستوى  على  اأو  املحلي  امل�ستوى 

الأطراف  م�ساءلة  اإمكانية  عن  ك�سف  كما 
جهة  من  ال�سروط،  لدفرت  وفقا  املمونة 
احلكومة  عزم  عن  حمداين  ك�سف  ثانية 
اإن�ساء هيئة تكلف مبتابعة ال�سوق الدولية 
�ستعنى  حــيــث  الـــزراعـــيـــة،  للمنتجات 
باملنتجات  ــص  ــا� اخل الــتــمــويــن  بتنظيم 

بدعم  حتظى  والتي  ال�ستهالك  وا�سعة 
الــدواويــن  اأن  ــر،  ــوزي ال ــاف  ــس ــة، واأ� ــدول ال
لأجــل  الأ�ــســا�ــص  يف  اأن�سئت  التي  املهنية 
الفالحية  املنتجات  وت�سير  الإنتاج  دعم 
ال�سرتاتيجية حتولت اإىل  مراكز لل�سراء.
ق/و

البــتــدائــيــة  اجلــنــح  حمكمة  اأدانــــت 
عبد  ال�سابق،  العا�سمة  وايل  بتيبازة 
�سجنا  �سنوات  باأربع  اأم�ص  زوخ  القادر 
نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة 
للخزينة  كتعوي�ص  دينار  ماليني  و10 

ــه مــن الــرت�ــســح  ــان ــرم الــعــمــومــيــة وح
ملدة  الدولة  يف  وظائف  اأي  وممار�سة 
انتهاء  تاريخ  من  ابتداء  �سنوات  ثالث 
مبنح  زوخ  وتوبع  الأ�سلية،  العقوبة 
واإ�ساءة  للغر  مــربرة  غر  امتيازات 

ا�ستغالل الوظيفة لرجل الأعمال علي 
حداد، وجتدر الإ�سارة اأن نف�ص املحكمة 
ال�سابق  العا�سمة  وايل  اأيام  قبل  اأدانت 
بـ 5 �سنوات �سجنا نافذا و4 �سنوات �سجنا 
لرجل  امتيازات  منح  ق�سيتي  يف  نافذا 

واأبناء  طحكوت  الدين  حمي  الأعمال 
املدير العام لالأمن الوطني عبد الغاين 

هامل على التوايل.
ق/و

بفرو�ص  جديدة  اإ�سابة   357 �سجلت 
كورونا )كوفيد19-( و 8 حالت وفاة يف 
الأخرة،  �ساعة  ال24  خالل  اجلزائر 
فيما متاثل 336 مري�سا لل�سفاء، ح�سب 
الناطق  الثالثاء  يــوم  عنه  ك�سف  مــا 

الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فرو�ص 
كورونا، الدكتور جمال فورار. وخالل 
املخ�س�ص  الــيــومــي  ــي  ــالم الإع الــلــقــاء 
الوبائية  الو�سعية  تــطــور  لــعــر�ــص 
ال�سيد فورار،  اأو�سح  لفرو�ص كورونا، 

اأن اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 98.988 
)اأي  ــدة  ــدي ج حــالــة   357 بينها  ــن  م
 100 لكل  حالة   0،8 ب  تقدر  بن�سبة 
األف ن�سمة(، بينما بلغ العدد الإجمايل 
لل�سفاء  متــاثــلــوا  ــن  ــذي ال للم�سابني 

الإجــمــايل  ــدد  ــع وال �سخ�ص   66.550
حاليا  ويتواجد  حالة.   2745 للوفيات 
40 مري�سا يف العناية املركزة، كما اأفاد 

الدكتور فورار.
ق.و

ال�سوري  املخرج  الثالثاء  اأم�ص  تــويف 
بــاأزمــة  م�سر  يف  علي  حــامت  الكبر 
ومن  عاما.   58 ناهز  عمر  عن  قلبية 
ـــال املـــخـــرج حـــامت علي  ـــم اأع ــر  ــه ــس اأ�
اللي �سار”،  “عمر” و”اأهو دا  م�سل�سالت 
الغرام”،”حتت  ”اأهل  اإمبارح”،  ”كاأنه 
و”الزير  جهنم”  ”حجر  الأر�ص”، 
من  الــراحــل  ال�سوري  املخرج  �سامل”. 

الفنية  حياته  بداأ   ،1962 العام  مواليد 
الن�سو�ص  وكتابة  امل�سرحية  بالكتابة 
الدرامية والق�س�ص الق�سرة. وح�سل 
من  امل�سرحية  الفنون  يف  ــازة  اإج على 
يف  امل�سرحية  للفنون  الــعــايل  املعهد 
وتوجه   .1986 التمثيل  ق�سم  دم�سق 
منت�سف  يف  التلفزيوين  الإخــراج  اإىل 
الت�سعينات، حيث قدم عددا كبرا من 

الأفالم التلفزيونية الروائية الطويلة 
وال�سباعيات،  الثالثيات  مــن  وعــدد 
جمموعة  قــدم  متقدمة  مرحلة  ويف 
الجتماعية  امل�سل�سالت  ــن  م هــامــة 
اأهم ما قدمه م�سل�سل  والتاريخية ومن 
حتول  نقطة  ُيعد  �سامل” والذي  “الزير 

يف م�سرته.
ق/و

وفاة  عن  املدنية  احلماية  مديرية  ك�سفت 
خالل  احلرائق  من  عدد  جراء  اأ�سخا�ص   3
24 �ساعة الأخرة واأو�سحت املديرية يف  الـ 
بيان لها اأن م�ساحلها تدخلت من اأجل اإطفاء 
الطارف،  وليات  عرب  ح�سرية  حرائق   09

ــرج بــوعــريــريــج، الــبــويــرة، تــيــزي وزو،  ب
اجللفة، م�ستغامن، تلم�سان واأدرار. وت�سببت 
ال�سحية  اأ�سخا�ص،   03 وفــاة  يف  احلــرائــق 
اإثر  تــويف  �سنة   42 العمر  من  يبلغ  الأوىل 
حريق �سب بغرفة للحرا�سة بال�سوق اليومي 

بلدية  الربيكي  القادر  عبد  ب�سارع  الكائن 
الثانية  وال�سحية  بوعريريج.  برج  ودائرة 
 22 العمر  من  يبلغ  ب�سخ�ص  ــر  الأم فيتعلق 
4 حمال جتارية  �سنة تويف اإثر حريق �سب بـ 
ولية  الــذرعــان  بلدية  م�سكن   1300 بحي 

طفلة  فكانت  الثالثة  ال�سحية  اأما  الطارف. 
تبلغ من العمر 08 �سنوات توفيت اإثر حريق 
�سب مبنزل يقع بو�سط مدينة بلدية ودائرة 

�سيدي اجلياليل ولية تلم�سان. 
ق/و    

فل�شطني تختار الرئي�ش تبون �شخ�شية العام 2020

الك�شف عن نتائج التحقيق يف ق�شية ا�شترياد القمح املغ�شو�ش

اإدانة زوخ بـاأربع �شنوات �شجنا نافذا يف ق�شية حداد

 كوفيد19-: ت�شجيل 357 اإ�شابة جديدة و 336 حالة �شفاء و 8 وفيات

وفاة املخرج ال�شوري حامت علي

احلرائق تودي بحياة 3 اأ�شخا�ش خالل 24 �شاعة

رئي�ص  ــاء  ــالث ــث ال اأمــ�ــص  مــ�ــســاء  ــل  ــس و�
اأر�ص  اإىل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عالج.  فرتة  بعد  اأملانيا  من  عائدا  الوطن 
اجلمهورية  رئا�سة  م�سالح  بيان  ووفــق 
الطائرة الرئا�سية حطت مبطار بوفاريك 
الع�سكري وعلى متنها رئي�ص اجلمهورية. 
عاد  تبون  الرئي�ص  اأن  البيان  واأ�ــســاف 
7T-رمز حتمل  رئا�سية  طائرة  منت  على 
بني  امل�ساء  هذا  رحلة  اأجرت  التي   VPG
مطاري برلني وبوفاريك. �سرح الرئي�ص 
البعد  “اأن  للجزائر   و�سوله  عقب  تبون 
امل�سوؤوليات  وتــراكــم  �سعب  الوطن  عن 
“اأحمد  تبون  الرئي�ص  قال  كما  اأ�سعب”. 
اإىل  املــيــمــونــة  الـــعـــودة  هـــذه  عــلــى  اهلل 
اأن  تــبــون  الرئي�ص  وتنمى  اجلزائر”. 
مليئة  �سنة   2021 اجلديدة  ال�سنة  تكون 
من  بكثر  اأحــ�ــســن  تــكــون  واأن  بــاخلــر 
اجلزائري.  ال�سعب  على  املا�سية  ال�سنة 
للعالج  اأملانيا  اإىل  �سافر  تبون  الرئي�ص 
قد  وكان  كورونا  بفرو�ص  اإ�سابته  بعد 
وطماأنهم  اأيــام  قبل  اجلزائريني  خاطب 

على حالته ال�سحية
ق.و

متكنت فرقة البحث والتدخل بالتن�سيق 
غر  الجتــار  مكافحة  فرقة  ــوات  ق مع 
ح�سب  البواقي  ام  ولية  باأمن  ال�سرعي 
عملية  ويف  اجلــزائــريــة  النــبــاء  وكــالــة 
ل�سبكة  اأع�ساء   عن  الك�سف  من  نوعيه 
باملخدرات   املتاجرة  يف  مت�سة  دولية 
من  ون�سف  قنطار  ــن  م ـــرث  اأك حجز  و 
جارية  الأبــحــاث  تبقى  فيما  املــخــدرات 
الذين  املتورطون  ال�سبكة  اأع�ساء  عن 
ذات  ح�سب  ــرار  ف حالة  يف   يتواجدون 

املعلومات.
ونا�ص لزهاري      

يف  اجلــزائــر،  ــة  ولي ــن  اأم م�سالح  متكنت 
ع�سابة  تفكيك  مــن  متفرقة،  عمليات 
مت�سة يف املتاجرة والرتويج للمخدرات 
وحجز كمية معتربة من املوؤثرات العقلية 
و امل�سروبات الكحولية، ح�سب ما اأفادت به 
العامة  للمديرية  ح�سيلة  الثالثاء  يوم 
اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني.  لالأمن 
م�سالح اأمن ولية اجلزائر عاجلت ق�سية 
املتاجرة  يف  مت�سة  ع�سابة  تفكيك 
واملخدرات  ال�سلبة  للمخدرات  والرتويج 
العقلية  واملوؤثرات  الهندي  القنب  نوع  من 
بكل اأنواعها با�ستعمال مركبة ذات حمرك 
مــربر  دون  ــورة  ــظ حم بي�ساء  واأ�ــســلــحــة 
تلقي  اإثر  تعود  الق�سية  حيثيات  �سرعي. 
املقاطعة  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة  فرقة 
مفادها  ملعلومة  راي�ص،  مرا  بئر  ــة  الإداري
للمخدرات  وتروج  تتاجر  ع�سابة  وجود 
بلدية  م�ستوى  على  اأنواعها  بكل  ال�سلبة 
ثالثة  هوية  حتديد  مت  حيث  خادم،  بئر 
تلقي  بعد  فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�ص   )03(
اأمام  �سخ�ص  وجود  مفادها  ثانية  معلومة 
على  يــحــوز  خـــادم  بئر  البنزين  حمطة 
 )8000( �سلبة،  ــدرات  م اأقــرا�ــص   )06(
لالأبحاث  وموا�سلة  نــقــال.  وهــاتــف  دج 
امل�ستبه  منازل  تفتي�ص  مت  والتحريات، 
وبعد  تباعا.  توقيفهم  بعدها  ليتم  فيهم 
املعمول  القانونية  الإجـــراءات  ا�ستكمال 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت  بها، 

املخت�سة اإقليميا.
ق.و

الرئي�ش تبون يعود 
اإىل اأر�ش الوطن

اأمن ولية اأم البواقي 
يحجز اأكرث من قنطار ون�شف 
من املخدرات                

تفكيك ع�شابة خمت�شة
 يف املتاجرة باملخدرات وحجز 

ممنوعات بالعا�شمة



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/

