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غلق ملف ا�سترياد ال�سيارات يلهب اأ�سعارها يف ال�سوق

03 20 مليار دينار الميزانية المقترحة القتنائه

- تنافس روسي صيني على حصة الجزائر من لقاحات »كورونا«

جرعة من لقاح  األف   500
اجلديد العام  بداية  "كورونا" ت�سل 

نحو اإلغاء ا�سترياد 
االأنابيب امل�سنوعة 
من احلديد والفوالذ

م�ساريع جديدة الإنتاج 
الطاقات لتقلي�ض فاتورة دعم 

اأ�سعار الكهرباء والوقود

دعمها يكلف اخلزينة �سنويا 15 مليار دولر ارزقي براقي يربز:

0403

رغم غلق الأ�سواق واأماكن العر�ص ب�سبب "كورونا"

وفاة 14 �سخ�سا واإ�سابة 
يف  بجروح  اآخرين   1130
حوادث املرور خالل اأ�سبوع

اإنقاذ 152 مهاجرا غري �سرعي 
بينهم مغاربة خالل اأ�سبوع

االإعدام ل�سرطي 
قتل زوجته و3 اأفراد من 

اأ�سرتها يف امل�سيلة

�ص 02

�ص 16

�ص 16

الــ�سوق املـــــوازية تــنام 
عــلى 60 مـلـيـــار دوالر

04 كنفدرالية أرباب العمل تدعو إلى استقطابها في إطار رسمي

�ص 05



يف ظل املخاطر التي تهدد حدود اجلزائر

برملانيون: اإ�سادة قوية بدور اجلي�ض يف حماية 
احلدود اجلزائرية ووحدة الرتاب الوطني

علجية عي�ض
--------------------

ويف ذلك قال �لنائب خل�رض بن خالف �إننا 
يف جبهة �لعد�لة و�لتنمية نندد بالتطبيع ، 
�لذي  �ملوقف  من  �لآخر  يهمنا غ�ضب  ول 
حترر  جانب  �إىل  وقوفها  يف  �جلز�ئر  تتبناه 
�لإر�دة  طاملا  م�ضريها،  وتقرير  �ل�ضعوب 
�لإر�دة  مع  وتتما�ضى  موجودة  �ل�ضيا�ضية 
بني  متنا�ضق  �ملوقف  �أن  كما  �ل�ضعبية، 
�ل�ضلطة و�لدولة، ما يجعل كل �جلز�ئريني 
يف  �ملطبعون  يبقى  موحد،  موقف  يف 
�إىل  يحتاج  �جلز�ئر  من  �لغربية  �حل��دود 
�ضبط  �لأمور �لد�خلية حتى جنعل �للحمة 
�أن  ميكن  ما  لكل  و�لتفطن  متا�ضكا،  �أكرث 
متار�س  �لتي  �ل�ضغوطات  كل  و�تقاء  يقع 
�لعالقات  �إىل  منه  �إ�ضارة  �جلز�ئر يف  على 
تذبذبا على  ت�ضهد  �لتي  �ملغربية  �جلز�ئرية 
كل �لأ�ضعدة وحالة �لن�ضد�د على خلفية 
ملفي �حلدود �لربية �ملغلقة منذ عام 1994، 
�ل�ضحر�ء  ملف  يف  �جلارية  و�لتطور�ت 
�لتطبيع  عن  �ملغرب  �إع��الن  ثم  �ملغربية، 
�إ�رض�ئيل وربط عالقات معه، مما عقد  مع 

�لأمور �أكرث و�أخلط كثري� من �لأور�ق.
�لتطبيع  �أن  خ��الف  بن  خل�رض  و�أ���ض��اف   
يعني �لعرت�ف باإ�رض�ئيل، �إل �أن �خلالفات 
ل ميكنها �أن توؤثر على �لعالقة بني �ل�ضعب 
�أو��رض  به  �لذي تربطه  �جلز�ئري و�ملغربي 
�لدين  مرجعية  بينهم  وجتمع  �لأخ���وة، 
و�للغة، ل �ضيما و�ل�ضعب �ملغربي عرب عن 
ذلك  يف  مثمنا  �لتطبيع،  لعمليات  رف�ضه 

حماية  يف  �لوطني  �ل�ضعبي  �جلي�س  دور 
�ملوؤ�ض�ضة  قال  كما  وهي  �جلز�ئرية  �حلدود 
عك�س  قائمة،  ز�ل��ت  ما  �لتي  �لع�ضية 
هو،  قوله  حد  وعلى  �لأخرى،  �ملوؤ�ض�ضات 
هو  للجز�ئريني  بالن�ضبة  �ضيء  �أه��م  ف��اإن 
هي  �لتي  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  متا�ضك 
�جلز�ئر  حماية  يف  �لو�ضع  على  م�ضيطرة 
من كل تهديد يهدف �إىل زعزعة ��ضتقر�ر 
ب�ضري  �لنائب  �إليه  �أ�ضار  ما  وهو  �لبالد، 
�لوطني،  �لإ�ضالح  حركة  عن  عيدو�ضي 
ول  �أزيل،  قدمي   " "�لتطبيع  �إن  قال  عندما 
�ملخزين  �لنظام  يهرول  �أن  من  ن�ضتغرب 
يف  توؤثر  لن  هرولته  ولكن  �لتطبيع،  نحو 
�ل�ضعب  باأحقية  ي�ضهد  �لعامل  طاملا  �ضيء، 

�لفل�ضطيني يف تقرير م�ضريه.
موقف  �إىل  عيدو�ضي  �لنائب  يقف  كما    

�ملتعلقة  �مل�ضاألة  يف  خ��الف  ب��ن  خل�رض 
بالعالقات بني �ل�ضعوب، ل �ضيما �ل�ضعبني 
بينهما  جتمع  �ل��ذي  و�ملغربي  �جل��ز�ئ��ري 
عيدو�ضي  ب�ضري  و�أكد   تاريخية،  رو�بط 
يف  �ل�ضعوب  بني  �لعالقات  �إن  بالقول 
ل  كجز�ئريني  و�أننا  �ل��ر�ق��ي،  م�ضتو�ها 
ن�ضك يف �أ�ضالة �ل�ضعب �ملغربي وعاطفته 
�لر�ضميات  �أم��ا  فل�ضطني،  جتاه  �جليا�ضة 
كح�ضارة  �ملغرب  ملوقف  ناأ�ضف  فاإننا 
تبني  يف  عليه،  �أق��دم  ما  على  و�إق��د�م��ه 
معلنة،  ر�ضمية  وممار�ضة  �ضلوكا  �لتطبيع 
بالن�ضبة لوحدة �لرت�ب �لوطني �أ�ضاد ب�ضري 
�جلي�س  بها  يقوم  �لتي  باجلهود  عيدو�ضي  
مبادئ  من  يحمله  وما  �ل�ضعبي  �لوطني 
م�ضري  وتقرير  �لتحرر  عن  تعرب  و�أفكار 

�ل�ضعوب.

منظمة املجاهدين تدعو لاللتفاف 
حول قيادة البالد

قالت �ملنظمة �لوطنية للمجاهدين 
�إنها تلقت عودة رئي�س �جلمهورية 
�لوطن  لأر�س  تبون  �ملجيد  عبد 
و���رضور  ب��ف��رح  متعافى  �ضاملا 
�ملنظمة  و�أريحية كبرية، وباركت 
مهامه،  لأد�ء  عودته  لها  بيان  يف 
�لتي  �لإ���ض��الح��ات  ومو��ضلة 
حتدث عنها يف برناجمه �لنتخابي 
طالبت  كما  �جلديدة،  �جلز�ئر  لبناء 
من  للمجاهدين  �لوطنية  �لأمانة 

للبالد  �حلية  بالقوى  �أ�ضمتهم 
تقوية  �إىل  �جل��ز�ئ��ري  و�ل�ضعب 
حول  و�للتفاف  �لد�خلية  �جلبهة 
معتربة  للدولة،  �لر�ضيدة  �لقيادة 
�أن ذلك هو �حلل لتفويت �لفر�ضة 
بعد  خا�ضة  �جلز�ئر  �أع��د�ء  على 
�خلطر �لد�هم �لذي يحيط باجلز�ئر 
من جميع �جلهات، من جهة ثانية 
�ضنة   2021 �لله  يجعل  �أن  متنت 

ق/وخري وتوفيق و�زدهار.

اأ�ساد برملانيون بدور اجلي�ض الوطني ال�سعبي يف مواجهة التهديدات التي حتيط باجلزائر وحماية احلدود اجلزائرية يف 
ظل عمليات التطبيع، واإجها�ض حق ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير م�سريه، مما  يجعل اجلزائر يف خطر ب�سبب مواقفها 
وعدم اال�ستقرار يف دول اجلوار، ال �سيما وامل�سهد املغاربي يف ظاهره وباطنه موزع بني اجلزائر واملغرب ب�سبب ملف 

ال�سحراء الغربية واحلدود  فما يحاك االآن هو مبثابة �سفقة �سيا�سية ل�سرب ا�ستقرار اجلزائر، وقد يجّر الو�سع اإىل 
وقوع مواجهات غري م�سبوقة اإذا ما ظل االن�سداد يف االأفق ال�سيا�سي قائما.
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احلكومة حتدد موا�سفات خا�سة 
باللوازم الكهرومنزلية امل�ستوردة

�لطاقوي  �لنتقال  وزي��ر  ك�ضف 
�ضم�س  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ات 
معايري  و�ضع  عن  �ضيتور  �لدين 
�للو�زم  ��ضتري�د  جمال  يف  جديدة 
�ل��ك��ه��روم��ن��زل��ي��ة، خ��ا���ض��ة ما 
�لقت�ضادي  بال�ضتهالك  تعلق 
عقب  �ضيتور  و�أو�ضح  للكهرباء. 
عبد  �لطاقة  بوزير  جمعه  لقاء 
�للتز�م  يتعني  �أنه  عطار  �ملجيد 
�لقت�ضادي  �ل�ضتهالك  مبعيار 
ل��ل��ك��ه��رب��اء ع��ل��ى ك��اف��ة �مل���و�د 

�مل�ضتوردة، كا�ضفا �أنه �ضيتم �إر�ضاء 
دفاتر  �إط���ار  يف  �أخ���رى  معايري 
�ل�ضكن  ميد�ن  �رضوط جديدة يف 
لن�ضمام  �ضيتور  ودعا  و�لبناء، 
هذه  �إجن��اح  لأج��ل  �لفاعلني  كافة 
خالل  �لوزير�ن  ل  وتو�ضّ �ملرحلة، 
�لذي خ�ض�س للربنامج  �لجتماع 
�خلا�س   2021-2030 �لتوجيهي 
�إنتاج �لكهرباء �إىل جملة  بو�ضائل 
من �لتو�ضيات بهدف تعزيز �لأمن 

�لطاقوي.
ق/و

اأ�سعار النفط تتجاوز 50 دوالرا
�أم�س  �لنفط،  �أ�ضعار  �رتفعت 
حزمة  �أدت  ح��ي��ث  �لأرب����ع����اء، 
�لأمريكية  �ملالية  �مل�ضاعد�ت 
وتر�جع  كورونا  بفريو�س  �ملتعلقة 
�رتفاع  �إىل  �خلام  �لنفط  خمزونات 

�لأ�ضعار.
و�رتفعت �لعقود �لآجلة خلام برنت 
ب� 0.4 باملئة �أو ما يعادل 19 �ضنتا، 

لت�ضل �إىل 51.28 دولر� للربميل 
بتوقيت   03:55 �ل�ضاعة  بحلول 

�جلز�ئر.
و�رتفعت �لعقود �لآجلة خلام غرب 
ب�  �لأمريكي  �لو�ضيط  تك�ضا�س 
�ضنتا   29 يعادل  ما  �أو  باملئة   0.6

لت�ضل �إىل 48.29 دولر�.
ق/و

خمطط اأمني �سارم لفر�ض التدابري 
الوقائية ع�سية راأ�ض ال�سنة

لالأمن  �لعامة  �مل��دي��ري��ة  �أعلنت 
�خلا�س  خمططها  ع��ن  �لوطني 
مبنا�ضبة حلول ر�أ�س �ل�ضنة �مليالدية 
وق��وف  م��وؤك��دة   ،2021 �جل��دي��دة 
�لتد�بري  تنفيذ  على  م�ضاحلها 
كوفيد19-  فريو�س  من  �لوقائية 
�ملديرية  و�أو�ضحت  �رض�مة،  بكل 
�ل�رضطة  م�ضالح  �أن  لها  بيان  يف 
بالتن�ضيق  �رض�مة،  بكل  �ضتقف 
تنفيذ  على  �ملخت�ضة،  �مل�ضالح  مع 
بالتد�بري  �ملتعلقة  �لتنظيمات  كل 
�لظرف  يفر�ضها  �لتي  �لحرت�زية  
�ل�ضحي ملو�جهة جائحة كوفيد 19.
ويت�ضمن �ملخطط ت�ضديد عمليات 
�حلجر  مو�قيت  لح��رت�م  �ملر�قبة 

�ملنزيل �جلزئي يف �لوليات �ملعنية، 
�ل�ضحي  �ل��ربوت��وك��ول  و�ح���رت�م 
و�لأماكن  �ملر�فق  م�ضتوى  على 
�ل�ضياحية  و�لأم��اك��ن  �لعمومية، 
�لتجارية،  و�مل�ضاحات  و�لفنادق 
�لأ�ضو�ق  غلق  �إج��ر�ء�ت  وتطبيق 

وتعليق ن�ضاطات جتارية �أخرى.
�ضتقف  م�ضاحلها  �أن  �أك��دت  كما 
بع�س  ن�ضاط  �أوق��ات  �حرت�م  على 
�ملتاجر �مللزمة على توقيف ن�ضاطها 
�ضا،   19:00 �ل�ضاعة  من  �ب��ت��د�ء 
بالإ�ضافة �إىل �ملنع �لوقائي �ل�ضحي 
�لتنظيمات  مبوجب  للتجمعات 

�ضارية �ملفعول.
ق/و

وفاة 14 �سخ�سا واإ�سابة 1130 اآخرين بجروح يف حوادث املرور 
خالل اأ�سبوع

 1130 و�أ�ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   14 لقي 
مروريا  حادثا   1016 يف  بجروح  �آخرون 
�ضجلت خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني 20 �إىل 
مناطق  خمتلف  عرب  �جلاري  دي�ضمرب   26
ح�ضيلة  به  �أف���ادت  ما  ح�ضب  �ل��وط��ن، 

للمديرية �لعامة للحماية �ملدنية .
ح�ضيلة  "�أثقل"  �أن  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
 03 "وفاة  ب�  �جللفة   ولي��ة  يف  �ضجلت 
�إ�ضعافهم  مت  �آخرين   27 وجرح  �أ�ضخا�س 
على  �ل�ضت�ضفائية  �ملر�كز  �إىل  وحتويلهم 

�إث�ر 19 حادث مرور".

�أما فيما يخ�س �لن�ضاطات �ملتعلقة بالوقاية 
كوفيد19-  كورونا  فريو�س  �نت�ضار  من 
قامت  وحد�ت �حلماية �ملدنية خالل نف�س 
 322" �لفرتة عرب كافة �لرت�ب �لوطني ب� 
مت  �ملو�طنني،  لفائدة  حت�ضي�ضية"  عملية 
على �إثرها تذكريهم وحثهم على �رضورة 
�حرت�م قو�عد �حلجر �ل�ضحي وكذ� �لتباعد 
�لجتماعي، بالإ�ضافة �إىل �لقيام ب� "312 
من�ضاآت  عدة  م�ضت  عامة"  تعقيم  عملية 
�ملجمعات  وخا�ضة  عمومية  وهياكل 
لهذين  وخ�ض�ضت  و�ل�ضو�رع،  �ل�ضكنية 

مدنية  حماية  ع��ون   1536 �لعمليتني" 
 214" �إىل  بالإ�ضافة  �لرتب"  مبختلف 
�ضيارة �إ�ضعاف و161 �ضاحنة م�ضخة "       

نف�س  خ��الل  �مل�ضالح   ذ�ت  قامت  كما 
 653" ب�  �مل�ضدر-  نف�س  -ي�ضيف   �لفرتة 
منها  حريق   397 باإخ�ماد  �ضمح  تدخال 
م��ختلف�ة  وح��ر�ئ��ق  �ضناعية  منزلية 
"4908 تدخ�الت لتغطية  �إىل  "بالإ�ضافة 
�لأ�ضخا�س  و�إنقاذ  �إ�ضعاف  عملية   4340

يف خطر" .
ق/و

تفكيك �سبكة للتهريب الدويل للمخدرات بوهران
متكنت فرقة �لبحث و�لتدخل �لتابعة لالأمن 
�لولئي لوهر�ن، من تفكيك �ضبكة �إجر�مية 
�ل��دويل  �لتهريب  يف  خمت�ضة  منظمة 
بحجز  �ضمحت  عملية  خالل  للمخدر�ت، 
ما  �ملعالج، ح�ضب  �لكيف  من  كلغ   144.5
علم �أم�س �لأربعاء من ذ�ت �ل�ضلك �لأمني.
وتعد هذه �ل�ضبكة �لتي تتكون من خم�ضة 
�لدويل  �لتهريب  يف  خمت�ضة  �أ�ضخا�س 
هذه  وت�ضليم  وتخزين  ونقل  للمخدر�ت 
ذ�ت  �أو���ض��ح��ت  كما  �مل��ح��ظ��ورة،  �مل���ادة 

لل�ضحافة  �لق�ضية  تقدمي  خالل  �مل�ضالح 
مبقر مديرية �لأمن �لولئي.

ملعلومات  ��ضتغالل  �لعملية،  هذه  ومتت 
�ضبكة  مفادها وجود  �مل�ضالح  لذ�ت  و�ردة 
�إجر�مية "خطرية" تقوم بالتهريب و�لرتويج 
�لدويل لهذه �ل�ضموم، وبعد مر�قبة وتر�ضد 
ن�ضاطهم �لإجر�مي مت توقيف �أفر�د �ل�ضبكة، 

كما �أ�ضري �إليه.
م�ضاكن  بتفتي�س  �إذن  ��ضت�ضد�ر  وبعد 
وكيل  عن  �ل�ضادر  �خلم�ضة  �ملوقوفني 

تليالت  و�دي  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
�لكيف  من  و500غر�م  كلغ   144 حجز  مت 
مليون   7.15 ب�  يقدر  مايل  ومبلغ  �ملعالج، 
هو�تف  وع�رضة  �لرتويج  عائد�ت  من  دج 
ت�ضتخدم يف  كانت  مركبات  نقالة وثالث 
نقل وتخزين �ملخدر�ت، وفق نف�س �مل�ضدر.
وقد مت حترير �إجر�ء ق�ضائي �ضد �ملوقوفني 

�خلم�ضة �ضيحالون مبوجبه �أمام �لعد�لة.

ق/و



تناف�ض رو�سي �سيني على ح�سة اجلزائر من لقاحات 
"كورونا"

 م�سوؤوال البلدين ناق�سا مع جراد مو�سوع مكافحة عدوى الفريو�ض  
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وبحث رئي�س �لوزر�ء �لرو�ضي 
مع  مي�ضو�ضتني،  ميخائيل 
�لعزيز  عبد  �لأول  �ل��وزي��ر 
فريو�س  مو�جهة  �ضبل  جر�د، 
��ضتخد�م  ذلك  مبا يف  كورونا، 

�لعقاقري و�للقاحات.
�لتابع  �ل�ضحفي  �ملركز  و�أفاد 
يف  �ل��وزر�ء  جمل�س  لرئا�ضة 
�أم�س  ن�رض  بيان  يف  مو�ضكو، 
رو�ضيا  وزر�ء  "رئي�س  �أن 
�أجرى  مي�ضو�ضتني،  ميخائيل 
نظريه  م��ع  هاتفيا  �ت�����ض��ال 
جر�د،  �لعزيز  عبد  �جلز�ئري 
مو�ضوع  �لطرفان  وناق�س 
ف��ريو���س  ع���دوى  مكافحة 
��ضتخد�م  ذلك  يف  مبا  كورونا 

�لأدوية و�للقاحات �ملتطورة".
عدد�  �ملناق�ضات  وت�ضمنت 
كق�ضايا  �مللحة  �لق�ضايا  من 
�لتعاون �لتجاري و�لقت�ضادي 

بني رو�ضيا و�جلز�ئر.
و�أوىل �لطرفان �هتماما خا�ضا 
باإجر�ء�ت و�ضبل زيادة �لتبادل 
م�ضاريع  وتنفيذ  �لتجاري 
خمتلف  يف  جديدة  م�ضرتكة 

�ملجالت.
�لوزر�ء  رئا�ضة  بيان  يف  وجاء 
ميخائيل  "تبادل  �لرو�ضية: 
مي�ضو�ضتني وعبد �لعزيز جر�د 

�لتهاين بالعام �جلديد �ملقبل".
جمهورية  �أع��رب��ت  ب��دوره��ا 
�ل�����ض��ع��ب��ي��ة، عن  �ل�����ض��ني 
�لدول  مل�ضاعدة  ��ضتعد�دها، 
يف �قتناء لقاح كورونا، ح�ضب 
لدى  �ل�ضني  ���ض��ف��ارة  ب��ي��ان 

�جلز�ئر.
جمل�س  رئي�س  �أج���رى  وق��د 
كه  يل  �ل�ضيني،  �ل��دول��ة 
مع  هاتفية  حمادثة  ت�ضيانغ، 
�لوزير �لأول عبد �لعزيز جر�د، 
�لنظر  وجهة  �لطرفان  وتبادل 
�لبلدين،  عالقة  تطوير  ب�ضاأن 
ت��ويل  �ل�����ض��ني  �أن  م��وؤك��د� 
�رض�كة  لتنمية  كبرية  �أهمية 
��ضرت�تيجية �ضاملة مع �جلز�ئر.

عن  ت�����ض��ي��ان��غ  يل  وع����رب 
�لثقة  لتعزيز  ��ضتعد�دهم 
�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ت��ب��ادل��ة، 
�لرب�غماتي،  �لتعاون  وتعميق 
وت��ع��زي��ز ب��ن��اء �مل�����رضوع��ات 
�ل��ك��ب��رية �مل��خ��ط��ط ل��ه��ا مع 
حتقيق  �أجل  من  وهذ�  �جلز�ئر، 
و�لنتائج  �ملتبادلة  �ملنفعة 
�أج��ل  م��ن  للجانبني  �ملربحة 

م�ضلحة �ل�ضعبني.
�أهمية �لت�ضامن  �أكد يل  وكما 
كاأمر  �ل��دول  بني  و�لتعاون 
حتديات  ملو�جهة  �أ�ضا�ضي 
�أن  و�أورد  كوفيد19-.  وب��اء 
�للقاحات هي "�ملفتاح �لذهبي" 
معربا  �ل��وب��اء،  على  للتغلب 

لتعزيز  �ل�ضني  ��ضتعد�د  عن 
�لتعاون مع �لدول �لأخرى يف 

هذ� �ملجال.
م�ضاهمات  تقدمي  �أك��د  كما 
�لتو�فر  لتعزيز  م�ضرتكة 
�مل�ضادة  للقاحات  �لعاملي 
حتمل  على  و�لقدرة  للوباء، 

تكاليفها.
للميز�نية  �لعام  �ملدير  وك��ان 
�أك��د  ق��د  ف��اي��د  �ل��ع��زي��ز  عبد 
للبالد  �لعليا  �ل�ضلطات  �أن 
دج  مليار   1.5 مبلغ  ر�ضدت 
من  جرعة  �ألف   500 لقتناء 
لقاح كورونا متوقعا �أن تكون 
ت�ضتلمها  �لتي  �لأوىل  �لدفعة 

�جلز�ئر �ضهر جانفي.

دخلت رو�سيا وال�سني يف تناف�ض على اجلزائر الإقناعها باقتناء لقاحهما امل�ساد لوباء "كورونا" يف وقت عربت بكني على 
ا�ستعدادها مل�ساعدة خمتلف الدول يف احل�سول عليه.

اجلديد العام  من  بداية  ت�سل  جرعة  األف   500

  20 مليار دينار امليزانية املقرتحة 
القتناء لقاح "كوفيد 19"

ميز�نية  �جل��ز�ئ��ر  خ�ض�ضت 
�ضخمة لقتناء 500 �ألف جرعة 
�ضت�ضتلمها  كورونا  لقاح  من 
�ملقبل،  جانفي  �ضهر  �جل��ز�ئ��ر 
�ملدير  عنه  ك�ضف  ما  ح�ضب 
�لعام للميز�نية عبد �لعزيز فايد.
للميز�نية،  �لعام  �ملدير  و�رضح 
عبد �لعزيز فايد، �أم�س �لأربعاء 
�مليز�نية �ملخ�ض�ضة لقتناء  باأن 
وميكن  مفتوحة  كورونا  لقاح 
دينار،  مليار   20 �إىل  ت�ضل  �أن 
�لعليا  �ل�ضلطات  �أن  فايد،  و�أكد 
للبالد ر�ضدت مبلغ 1.5 مليار 
دج لقتناء 500 �ألف جرعة من 
�أن  �أو�ضح  كما  كورونا،  لقاح 
لقاح  لقتناء  �ملخ�ض�س  �ملبلغ 
وميكن  مفتوحا،  يبقى  كورونا 
�ملخ�ض�ضة  �مليز�نية  ت�ضل  �أن 
له �إىل 20 مليار دينار، وح�ضب 
�لدفعة  ف��اإن  �ملتحدث،  ذ�ت 
�لتي �ضت�ضتلمها �جلز�ئر  �لأوىل 
�ضهر جانفي، كما وعد به وزير 

�ألف   500 ب�  �ضتقدر  �ل�ضحة، 
جرعة من �للقاح.

بن  �أمي��ن  �ملالية  وزي��ر  وطماأن 
جمل�س  ن��و�ب  �لرحمان،  عبد 
تكلفة  توفر  بخ�ضو�س   �لأمة 
��ضتري�د �للقاح �مل�ضاد لفريو�س 
�أرو�ح  �أن  م��وؤك��د�  ك��ورون��ا، 
�ملو�طن  و�ضحة  �جل��ز�ئ��ري��ني 

�أغلى من كل �ضيء.
عبد  �جلمهورية  رئي�س  وك��ان 
بتوفري  �أم��ر  ق��د  تبون  �ملجيد 
با�ضتري�د  �خلا�ضة  �مليز�نية 
�للقاح �مل�ضاد لفريو�س كورونا 
و�ل�رضوع يف �لتطعيم بد�ية من 

جانفي �ملقبل .
عن  �ل�ضلطات  تك�ضف  ومل 
دول��ة  �أي  وم��ن  �للقاح  خيار 
�ضت�ضتورده، بالنظر �إىل �ملعايري 
و�لتي  �حلفظ  ب�رضوط  �ملتعلقة 
من  �أقل  حر�رة  درجات  تتطلب 

.-60
لوؤي/ي

م�ساريع الإنتاج الطاقات لتقلي�ض فاتورة دعم اأ�سعار الكهرباء والوقود
 دعمها يكلف اخلزينة 15 مليار دوالر �سنويا 

�ملجيد  عبد  �لطاقة  وزير  ك�ضف 
�ضحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ع��ط��ار 
�لذي  �لجتماع  نهاية  بعد  عقد 
�لنتقال  وزي��ر  رفقة  تر�أ�ضه 
�ملتجددة  و�لطاقات  �لطاقوي 
وخ�ض�س  �ضيتور  �لدين  �ضم�س 
2021- �لتوجيهي  للربنامج 
�لكهرباء  �إنتاج  لو�ضائل   2030
�لنتقال  وزير  مع  �لتفاق  عن 
�جلهود  تكثيف  على  �لطاقوي 
م�ضاريع  لإط��الق  و�مل��ب��ادر�ت 
عام  من  �عتبار�  �لطاقات  �إنتاج 
 1000 �إنتاج  �ضيما  ل   ،2021
�ملتجددة  �لطاقة  من  ميغاو�ط 
وتقليل  �ل�ضم�ضية  �ل��ط��اق��ة 
�لأح��ف��وري  �ل��وق��ود  ��ضتهالك 
�ملئة  يف   10 مبعدل  للمحروقات 

�ضنويا.
�أن  �إىل  �لطاقة  وزي��ر  و�أ���ض��ار 
ق��ادم  يف  تطيق  ل��ن  �ل��دول��ة 
�ل�����ض��ن��و�ت �ل���ض��ت��م��ر�ر يف 
ل�ضتهالك  �حل���ايل  �ل��ن��م��وذج 
يعتمد ح�رض� على  �لذي  �لطاقة 
يو�ضف  و�ل���ذي  �مل��ح��روق��ات، 
باإن  عطار  وك�ضف  بالع�ضو�ئي، 
دولر  مليار   15 متنح  �ل��دول��ة 
�لطاقة  لقطاع  كدعم  �ضنويا 

)دعم  �مل�ضتويات  جميع  على 
�لكهرباء و�لغاز و�لوقود  �أ�ضعار 
عطار  و�أكد  �لبحر(  مياه  وحتلية 
�أن و�ضع �لأمن �لطاقوي لبالدنا 
يتطلب  لكنه  خطر،  يف  لي�س 
للحفاظ  عاجلة  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ 
لالأجيال  �ملتاحة  مو�ردنا  على 
�لقادمة من خالل �ل�ضتثمار يف 
�لطاقات �ملتجددة”، مفيد� باإعد�د 
�لنتقال  حول  جديد  �إطار  قانون 
�لأول  �مل�ضوؤول  ونوه  �لطاقوي، 
�لتي  باملجهود�ت  �لقطاع  عن 
يف  �لعمومية  �ل�ضلطات  بذلتها 
�لكهرباء  ب�ضبكة  �لربط  جمال 
�ل��غ��از  وت��وزي��ع  ب��امل��ئ��ة(   98(
�لطبيعي ب�62 باملئة، م�ضري� �إىل 
�أنها �ضتتو��ضل يف �إطار برنامج 
مناطق  لفائدة  �جلمهورية  رئي�س 
بد من  �إنه ل  �لظل. وقال عطار 
يف  �ضجل  �ل��ذي  �لتاأخر  ت��د�رك 
�إطار جتديد �ل�ضبكات من خالل 
�إطالق عدة م�ضاريع �إنتاج �لطاقة 
�لنووية  و�لطاقات  �ل�ضم�ضية 
�أن  معترب�  و�لهو�ئية،  و�حلر�رية 
تخ�ضي�س وز�رة كاملة للتحول 
�ملتجددة  و�لطاقات  �لطاقوي 
ومنطلقا  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ي��ع��د 

�ضيتور  جهته،�أكد  ومن  جديد�، 
جتارب  �إىل  بحاجة  قطاعه  �أن 
م�ضري�  �لطاقة،  وز�رة  ومهار�ت 
�لطاقات  تطوير  برنامج  �أن  �إىل 
�إمنا  �لطاقوي  و�لتحول  �ملتجددة 
�لوز�ر�ت وقطاعات  ي�ضمل كل 
�لربوفي�ضور  و�أب��رز  �لن�ضاط، 
بحاجة  "نحن  بقوله:  �ضيتور 
�أن  ميكننا  �قت�ضادية  هيئة  �إىل 
بر�جمنا  لتطوير  عليها  نعول 
وهناك  �مل�ضتقبلية"،  وم�ضاريعنا 
ل  وتقنية  ت�ضيريية  ق���در�ت 
�ضونلغاز  جممع  ل��دى  �ضيما 
�إن�ضاء  يف  بالتفكري  لنا  ت�ضمح 
من  �أنه  معترب�  �ملوؤ�ض�ضة”،  هذه 
 30.000 برنامج  بلوغ  �ملمكن 
�لطاقات  من  �نطالقا  ميغاو�ط 
�ملتجددة يف غ�ضون 2030، ويف 
تقييمه حل�ضيلة �لن�ضاطات �لتي 
بادرتها د�ئرته �لوز�رية يف جمال 
و�لنتقال  �ملتجددة  �لطاقات 
 15 عقد  �إىل  �أ�ضار  �لطاقوي، 
�ل��وز�ر�ت،  خمتلف  مع  �جتماعا 
�ضمح بتعيني �لأ�ضخا�س �ملكلفني 
يف  �ملرتقبة  �لن�ضاطات  بتن�ضيق 
�لطاقة  فاتورة  تقلي�س  جم��ال 
�إىل  تطرق  كما  فيها،  و�لتحكم 

80.000 مركبة  م�رضوع حتويل 
�إىل  �لدولة  مركبات  حظرية  من 
و200.000  �ملميع  �لبرتول  غاز 
مركبة للخو��س يف �ضنة 2021، 
و�أعلن �ضيتور عن و�ضع معايري 
جديدة يف جمال ��ضتري�د �للو�زم 
على  م�ضتدل  �لكهرومنزلية، 
�حل�رضي  باملقت�ضى  �لأخ�����س 
)����ض��ت��ه��الك  "�أي"  للمعيار 
كافة  على  للكهرباء(  �قت�ضادي 

�ملو�د �مل�ضتوردة.
�إر�ضاء  �ضيتم  �أنه  �لوزير  وذكر 
دفاتر  �إط��ار  يف  �أخ��رى  معايري 
�رضوط جديدة يف ميد�ن �ل�ضكن 
و�لبناء، موؤكد� �أن �لبلد يحتاج �إىل 
�ن�ضمام  و�إىل  تطوعي  برنامج 
هذه  �إجناح  لأجل  �لفاعلني  كافة 
فقد  �لوزيرين،  وح�ضب  �ملرحلة. 
جانب  من  فر�ضة  �للقاء  ك��ان 
لال�ضرت�تيجية  للتطرق  �أخ��ر 
�لطاقوية  و�ل�ضيا�ضة  �جلديدة 
�أر���س  على  مبعاينة  وللقيام 
�لطاقة  �إنتاج  لقدر�ت  �لو�قع 
وطبيعة  و�ل���ض��ت��ه��الك��ات 
�ل�ضتعمالت و�لحتياجات على 

�ملدى �لطويل.
لوؤي/ي

رغم غلق االأ�سواق واأماكن العر�ض ب�سبب "كورونا"

  غلق ملف ا�سترياد ال�سيارات يلهب 
اأ�سعارها يف ال�سوق

يف  �ل�ضيار�ت  �أ�ضعار  �ضهدت 
ب�ضبب  جنونيا  �رتفاعا  �جلز�ئر، 
�لتي  �لأخ���رية  �لت�رضيحات 
فرحات  �ل�ضناعة  وزير  �أطلقها 
�آيت علي، �لذي �أكد من خاللها 
با�ضتري�د  �ل�ضماح  ق��ر�ر  �إلغاء 
�ضنو�ت،   3 من  �أقل  �ل�ضيار�ت 

وعدم ح�ضم ملف �ل�ضتري�د.
�ل�ضناعة  وزير  ت�رضيح  وعزز 
��ضتري�د  قر�ر  �إلغاء  بخ�ضو�س 
�ضنو�ت،   3 من  �أقل  �ل�ضيار�ت 
يف  �ل�ضيار�ت  �أ�ضعار  �رتفاع 
�لرغم  وعلى  �لوطنية،  �ل�ضوق 
و�أماكن  �لأ���ض��و�ق  غياب  من 
�ل��وق��ت �حل��ايل  �ل��ع��ر���س يف 
ب�ضبب �نت�ضار وباء كورونا، �إل 
مليون   20 قارب  �لرتفاع  �أن 
�ل�ضيار�ت  �أ�ضعار  يف  �ضنتيم 
�ضاعة   24 �ل���  خ��الل  �جل��دي��دة، 
بع�س  ت�ضفح  ومبجرد  �ملا�ضية. 
�خلا�ضة  �لإلكرتونية  �ملو�قع 
و�ضفحات  �ل�ضيار�ت  ببيع 
ُيظهر  �لجتماعي،  �لتو��ضل 
لت�رضيح  �ل�ضما�رضة  ��ضتغالل 
�لوزير، ما �أجل �ضوق �ل�ضيار�ت 

�لعر�س  لغياب  بالنظر  تلتهب، 
�ملركبات  على  �لطلب  وك��رثة 
قر�بة  منذ  �لوطنية  �ل�ضوق  يف 

�لعام.
نية  وجود  �ضابقا  �لوزير  ونفى 
يف  �لنظر  لإع���ادة  لل�ضلطات 
و��ضتري�د  ت�ضنيع  �رضوط  دفرت 

�ل�ضيار�ت.
حمادثات  هناك  �أن  و�أو���ض��ح 
بعث  يخ�س  فيما  �لأمل���ان،  مع 
لل�ضيار�ت  حقيقية  �ضناعات 
�ل�ضياحية، كما جتري �ت�ضالت 
�آخرين،  عاملييني  م�ضنعني  مع 

دون ذكرهم.
ف�ضوق  ع��ل��ي،  �آي���ت  وح�ضب 
�أول��وي��ة،  لي�ضت  �ل�����ض��ي��ار�ت 
ولكن  للحكومة  بالن�ضبة 
�ضناعة �ل�ضيار�ت هي �لأولوية.
�ل�ضتري�د  وق��ف  �أن  �إىل  ومل��ح 
�ملحافظة على  �لدولة من  مكن 
هذه  دولر  مليار�ت   3 قر�بة 
مليون   500 جانب  �إىل  �ل�ضنة، 
�ضتوجه  كانت  �أخ���رى  دولر 

ل�رض�ء قطع �لغيار.
لوؤي/ي



التوجه نحو اإيجاد اإطار قانوين ل�سمان توظيف حملة �سهادة الدكتوراه
�ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي���ر  �أك���د 
�لباقي  عبد  �لعلمي،  و�لبحث 
قطاعي  عمل  ع��ن  زي���ان،  ب��ن 
قانوين  �إط��ار  لإيجاد  م�ضرتك 
�ضهادة  حلملة  �لتوظيف  ل�ضمان 
�ل��دك��ت��ور�ه. وخ���الل زي��ارت��ه 
ل��ولي��ة �جل��ل��ف��ة، ق���ال وزي��ر 
عمل  هناك  �إن  �لعايل  �لتعليم 
�إطار  لإيجاد  م�ضرتك  قطاعي 
�أكرث  �لتوظيف  ل�ضمان  قانوين 
يجب  �أنه  م�ضيفا  �لفئة،  لهذه 
�خلريجني  باأن  �جلميع  يعرف  �أن 
يناهز  �لطور  ه��ذ�  يف  �ضنويا 

عملية  و�أن  م��ت��خ��رج   5000
على  تقت�رض  ل  �ل��ت��وظ��ي��ف 
�هتمامه  مربز�  وفقط،  �جلامعة 
�لأ�رضة  بناء  �أ من  لكونه  بالأمر 
متاما  �مل�ضكل  ويعي  �جلامعية 
�ن�ضغال  على  رده  خالل  وهذ� 
�لدكتور�ه  طور  خريجي  يخ�س 
لتوظيفهم  �لفر�ضة  ت��اح��ة  و�إ
�لأ���رضة  مع  للقاء  عقده  ل��دى 
�ملحا�رض�ت  بقاعة  �جلامعية 
جملة  ومت���ح���ورت  �ل���ك���ربى، 
�ملطروحة  �لأ�ضاتذة  �ن�ضغالت 
م�ضكل  حل  على  �للقاء  هذ�  يف 

�ل�����ض��ك��ن �ل��وظ��ي��ف��ي وت��وف��ري 
كما  لطالبيه،  معتربة  ح�ضة 
فتح  ب�ضاأن  �قرت�حات  تقدمي  مت 
غر�ر  على  جديدة  تخ�ض�ضات 
�لإ�ضالمية،  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب 
مر�عاة  مع  �مليادين  وتو�ضيع 
و�ملالئمة  �ملنطقة  خ�ضو�ضية 
هذ�  �خل��ارج��ي.  للمحيط  منها 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  و�أعلنت 
�لطلبة  �أن  �لعلمي،  و�لبحث 
�ملتو�جدين  بال�ضني  �ملمنوحني 
باأر�س �لوطن ل ميكنهم ��ضتالم 
متو�جدون  وهم  �لدر��ضة  منحة 

حالة  يف  ّنه  �أ و�أ�ضافت  باجلز�ئر، 
بعد  عن  �لدر��ضة  �إمكانية  عدم 
�لتخ�ض�س  خل�ضو�ضية  نظر� 
تعليق  ط��ل��ب  للطلبة  مي��ك��ن 
يف  �لقطاع  و�أو���ض��ح  �ملنحة. 
��ضتالم  ��ضتئناف  �أن  له،  بيان 
حت�ضن  بعد  �ضيكون  �ملنحة 
�لعودة  وبخ�ضو�س  �لأو�ضاع، 
�لوز�رة  فاأرجعت  �ل�ضني،  �إىل 
�لو�ضعية  بتح�ضن  �لأم����ر 
�جلانب  ومو�فقة  للبالد  �لوبائية 
�لأر����ض��ي  ب��دخ��ول  �ل�ضيني 
�ل�ضينية .                  لوؤي/ي
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ت�رضيح  يف  عقلي،  و�أو���ض��ح 
�ل�ضوق  �أن  �لوطنية،  لالإذ�عة 
�لأخطار  من  تعترب  �ل�ضود�ء 
�لقت�ضاد  تهدد  �لتي  �لكبرية 
�ل�ضوق  �أن هذه  �لوطني، موؤكد� 
�ل�ضنة  �أقوى  �ضتكون  �ملو�زية 
�لتي  �لأزم��ة  ب�ضبب  �لقادمة، 

.2020 يف  �جلز�ئر  عا�ضتها 
�ت��خ��اذ  "يجب  ن���ه  �أ و�أ���ض��اف 
و�رضيعة،  �ضجاعة  ق���ر�ر�ت 
يعي�ضها  �لتي  �حلقيقة  ترتجم 
�إىل  �لوطني"م�ضري�  �لقت�ضاد 
يف  �تخذت  �لتي  "�لقر�ر�ت  �أن 
عرفت  لأنها  كافية  غري   2020
�لتنفيذ  يف  ومتاطال  كبري�  تاأخر� 

�لبريوقر�طية". ب�ضبب 
�أ���ض��ار  �ل�����ض��ي��اق  ذ�ت  ويف 
�حلايل  "�لرهان  �أن  �إىل  عقلي 

�ضنة  �إجن��اح  كيفية  يف  يتمثل 
�لنهو�س  �ضنة  لتكون   2021
عن  بعيد�  �جلز�ئري  بالقت�ضاد 

�لريع".
"�لنموذج  �أن  وك�����ض��ف 
يجب  �جل��دي��د  �لق��ت�����ض��ادي 
ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ا  ي���ك���ون  �أن 
جميع  يف  بتعميمها  �لرقمنة 
�لإ�ضالح  وعلى  �لقطاعات، 
بتغيري  �ل��ع��م��ي��ق  �ل��ب��ن��ك��ي 
وحماربة  �لبنكية،  �ملنظومة 
�ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة، وم��ر�ف��ق��ة 
مر�فقة  �لقت�ضاديني  �ملتعاملني 
م�����ض��ادر  وت��ن��وي��ع  حقيقية 
�ضناديق  طريق  عن  �لتمويل 

�ل�ضتثمار".
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ����ض��ت��ق��ط��اب 
�ل�����ض��وق غ��ري �مل��ه��ي��ك��ل��ة يف 
�لإط����ار �ل��ر���ض��م��ي، �أو���ض��ح 
�لأخطار  من  تعترب  �أنها  عقلي 
�لقت�ضاد  تهدد  �لتي  �لكبرية 

"�ل�ضوق  �أن  موؤكد�  �لوطني، 
�ل�ضنة  �أقوى  �ضتكون  �ملو�زية 
�لتي  �لأزم��ة  ب�ضبب  �لقادمة، 
 ،2020 يف  �جل��ز�ئ��ر  عا�ضتها 
�ل�����رضوري  م��ن  �أ�ضبح  ن��ه  و�أ
هناك  و�أن  خا�ضة  ��ضتقطابها، 
دولر  م��ل��ي��ار   60 م��ن  �أزي���د 
و�لتي  �ل�ضوق  هذه  يف  تتد�ول 
�لإط��ار  يف  ��ضتقطابها  يجب 

لر�ضمي". �
�لفوز  "يجب  �أنه  �أو�ضح  كما   
�لقت�ضاديني،  �ملتعاملني  بثقة 
�أجل  من  لال�ضتثمار  لدفعهم 
�لوطني،  بالقت�ضاد  �لنهو�س 
�لفالحة  قطاع  على  باملر�هنة 

و�ل�ضناعة". و�خلدمات 
عقلي  �أ���ض��ار  �آخ��ر  جانب  م��ن 
فرتة  تعترب  �لفرتة  "هذه  �أن  �إىل 
يف  �ل��ي��د  وو���ض��ع  �لت�ضامن 
�لعمومية  �ل�ضلطات  مع  �ليد 
ل�����ض��م��ان �لأم����ن �جل��ز�ئ��ري 

تعترب  �لتي  �جلز�ئرية  و�ل�ضيادة 
"عندما  �أنه  موؤكد�  �أحمر"،  خطا 
ق��وي،  �قت�ضاد  لدينا  يكون 
عن  مبني  �قت�ضادي  بن�ضيج 
وباملعايري  �جل��ز�ئ��ري��ني  طريق 
على  �حل��ف��اظ  ميكن  �لدولية" 

�لوطن". ��ضتقر�ر 
جمعية  ث��م��ن��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م��ن 
�لإلكرتونية  �ملنتجات  م�ضنعي 
�جلز�ئرية،  �ملنزلية  و�لأج��ه��زة 
�مل�������ض���اور�ت �مل��ث��م��رة �ل��ت��ي 
�ل�ضناعة،  وزير  مع  جمعتهم 
ي���ت ع��ل��ي ب��ر�ه��م،  ف��رح��ات �آ
�ضكر  ر�ضالة  �جلمعية  ووجهت 
فيها  �ملتعاملون  �أعرب  للوزير، 
هذه  بعد  �لكامل  �متنانهم  عن 
وج��اء  �لنوعية،  �مل�����ض��اور�ت 
بارتياح  "طرحنا  �لر�ضالة:  يف 
و�لعر�قيل  �لنظر  وجهات  كبري 
لتطوير  �مل�ضنعني  تو�جه  �لتي 
كما  �ل�ضعبة".  لهذه  �ضفاف 
ب�����رزت �جل��م��ع��ي��ة، ت��ق��ارب  �أ
�ل�ضلطات  نظرة  مع  نظرتها 
�ملهمة،  ل�ضناعتها  �لعمومية 
ت�ضافر  باأن  �ملتعاملون  ويرى 
�ضي�ضمح  �لأطر�ف  جميع  جهود 
�لإج���ر�ء�ت  وتنفيذ  بتحديد 
�ل�ضعبة،  لتطوير  �ملنا�ضبة 
�أه��د�ف  حتقيق  �إىل  بالإ�ضافة 
و�ضمح  بالدنا،  يف  �لرثوة  خلق 
يف  عقد  �ل��ذي  �لجتماع،  هذ� 
بتبادل  �ل�ضناعة،  وز�رة  مقر 
�ملتعاملني  مع  �لنظر  وجهات 
يف  �لنا�ضطني  �لقت�ضاديني 

�ل�ضعبة. هذه 

ك�سف رئي�ض الكنفدرالية اجلزائرية الأرباب العمل املواطنني، �سامي عقلي اأم�ض االأربعاء، اأن 60 مليار دوالر تتداول 
يف ال�سوق ال�سوداء.

كنفدرالية اأرباب العمل تدعو اإىل ا�ستقطابها يف اإطار ر�سمي

 

نحو اإلغاء ا�سترياد االأنابيب 
امل�سنوعة من احلديد والفوالذ

�لفائدة  ببجاية،  بر�قي   �أرزقي  �ملائية،  �ملو�رد  وزير  �أبرز 
�لبلد  وك��ذ�  �ملائية  �مل��و�رد  قطاع  مهنيو  �ضيجنيها  �لتي 
�حلديد  من  �مل�ضنوعة  نابيب  �لأ ��ضتعمال  عن  بالتخلي 
تعوي�ضها  �إىل  �ملقابل  يف  د�عيا  �مل�ضتوردين،  �لفولذ  �أو 
بالكم  حمليا  �مل�ضنعة  �لكثافة  عايل  �يثيلني  بويل  نابيب  بالأ

و�لنوعية".
باملاء  �لتزويد  ب�ضبكات  �ملكلفني  �مل�ضريين  �أمام  كلمة  ويف 
حادة  بنربة  بر�قي  �ل�ضيد  قال  بجاية،  ولية  يف  �ل�رضوب 
�حلديد  من  �مل�ضنعة  نابيب  �لأ �إىل  �للجوء  تتجنبو�  �أن  "يجب 
يخ�س  فيما  �أنف�ضهم  مر�جعة  �إىل  �إياهم  د�عيا  و�لفولذ"، 
�لعملة  ت�ضتهلك  لأنها  �مل�ضتوردة  للمعّد�ت  تف�ضيلهم 
�ملنتجات  منو  وتكبح  �ل�ضغل  منا�ضب  تخلق  ول  �ل�ضعبة 
تاأخري  �إىل  �لأحيان  توؤدي يف غالب  �أنها  �ملماثلة كما  �لوطنية 

�ل�ضتري�د". �إجر�ء�ت  ب�ضبب  ��ضتالمها  ومو�عيد  �مل�ضاريع 
جمال  يف  �مل�ضاريع  حاملي  �لوزير  طالب  �ل�ضدد،  هذ�  ويف 
يف  �لأجانب  مورديهم  من  طلبياتهم  �إلغاء  �إىل  �ملائية  �ملو�رد 
�تخذ �ضيتم قريبا  �لقر�ر قد  فاإن  �لآجال، على كل حال  �أقرب 

�ل�ضاأن". هذ�  وز�ري يف  قر�ر  �إ�ضد�ر 
بخ�ضو�س  �مليد�ن  يف  �لأ�ضد�ء  عودة  �إثر  �لوزير  وتاأكد 
من  �لنوع  ه��ذ�  ��ضتعمال  �لقطاع  موؤ�ض�ضات  تف�ضيل 
75 كم غرب  �ملعّد�ت، من ذلك �أثر زيارته ملوقع �آيت رزين )
�ل�رضوب  باملاء  للتزويد  هام  م�رضوع  �إجناز  يتم  حيث  بجاية( 
و�غرم  رزي��ن  �آي��ت  وهي  باملنطقة  بلديات  خم�س  يغطي 
�أن  �ملفرت�س  من  و�لتي  وبوجليل  مليك�س  وبني  وتازمالت 
�إذ  بعد،  �لنور  ير  مل  �لذي  حاف  تي�ضي  �ضد  من  تزويدها  يتم 
من  رف�ضه  �ضيما  ل  �لعر�قيل  من  �لعديد  �مل�رضوع  ي�ضهد 
�لعتماد�ت  من  �ملتاأخرة  و�ل�ضتفادة  �لقرى  �ضكان  طرف 
�إىل  �مل�ضتوردة  نابيب  �لأ تو�ضيل  يف  �لتاأخر  �إىل  بالإ�ضافة 

�ملوقع.
حيث  ��ضتثناء  ي�ضكل  ل  �ملوقع  هذ�  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ�ضار 
كان  و�لتي  �لو�ضع  هذ�  من  م�ضابهة  �أخرى  م�ضاريع  عانت 
فقط  �كتفو�  �جلميع  �أن  لو  فيها  تقت�ضد  �أن  �ملمكن  من 
ف�ضال  �لذي  �لكثافة  عايل  �إيثيلني  �لبويل  �أنبوب  با�ضتخد�م 
�لعمومية  �ل�ضلطات  �إر�دة  عن  �أبان  �لتقني  �لعتبار  هذ�  عن 
�لتزويد  �ضيما  ول  �ملياه  بتوفري  �ملتعلقة  �خلدمات  حت�ضني  يف 
�إىل  ت�ضل  زمنية  "فرتة  يف  للمنازل  �ل�رضوب  باملاء  �ليومي 

�ليوم". يف  �لأقل  على  �ضاعات   8
 12 �أن  حيث  �ليوم  �حلال  هو  لي�س  هذ�  �أن  �لوزير  و�أ�ضاف 
من  ت�ضتفيد  �لولية  يف  بلدية   52 �أ�ضل  من  فقط  بلدية 
ت�ضجيل  مت  باملنطقة  �لرتقاء  ل�ضمان  �لو�قع  ذل��ك.ويف 
تي�ضي  �ضد  من  �لتزويد  �أهمها  من  �مل�ضاريع  من  �ضل�ضلة 
و�آوزلقن  �إفري  �ضمال  �لو�قعة  �لقرى  ع�رض�ت  �إىل  حاف 
و�لتي  وزو  تيزي  ولية  يف  بوزقن  منطقة  بها  �أحلقت  �لتي 
�ضنبورها  يف  �ملاء  على  �حل�ضول  من  جميعها  �ضتتمكن 

�ضهر�.  26 مدتها  تعاقدية  فرتة  خالل 
�رضق  �أق�ضى  يف  خر�طة  منطقة  على  �أي�ضا  �حلالة  وتنطبق 
�أوز�ري��ف  �إغزر  �جلديد  �حل�رضي  �ل�ضكن  وموقع  �لولية 
�ضيتم  حيث  بجاية  غرب  كلم   15 بعد  على  غري  و�د  يف 

مكعب. مرت   50.000 �ضعتها  تبلغ  حمطات  تخ�ضي�س 
وز�رته يف جت�ضيد  رغبة  عن  �ل�ضياق  هذ�  �لوزير يف  و�أعلن 
�ملنطقة  لتزويد  مكعبا/  مرت�   50 بقدرة  حتلية  حمطة  �إجناز 
ندرة  �ضنو�ت  منذ  تو�جه  و�لتي  لبجاية  �ملجاورة  �لغربية 
مت  ما  عك�س  على  ن��ه  �أ �ملقابل  يف  بر�قي  �ملياه.و�أو�ضح 
�لبالغة  �ملحتجزة  �ل�ضعة  تق�ضيم  �ضيتم  �ضابقا  عنه  �لإعالن 
موقعني  على  وتوزيعها  �ثنني  �إىل  مكعب  مرت   100.000

�ملنطقة. نف�س  يف  ولكن  خمتلفني 
لتو�ضيل  م�ضممة  لكنها  �جلديدة   �ملعد�ت  مكان  يحدد  ومل 
�لوزير عدة مر�ت  �ملنطقة.وتوقف  �أنحاء تلك  �ملياه يف جميع 
��ضتالمها  �ضيتيح  �لتي  �ملعد�ت  من  كبري�  ع��دد�  وعاين 
باملاء  �لتزويد  من  بكل  يتعلق  فيما  �لتاأخر�ت  ��ضتدر�ك 

�ل�ضحي. �ل�رضف  �أو  �ل�رضوب 
ق/و

اأرزقي براقي يربز:

بن زيان يوؤكد ا�ستحالة توظيف 5000 خريج �سنويا  

الت�سغيل قبل  ما  عقود  الإدماج  دينار  مليار    160
للميز�نية  �لعام  �ملدير  ك�ضف 
عن  فايد  �لعزيز  عبد  �لعامة 
مليار   160 ميز�نية  تخ�ضي�س 
�ألف   243 حو�يل  لإدماج  دينار 
قبل  ما  عقود  �إط��ار  يف  عامل 
�ملقبلة،  �ل�ضنة  خالل  �لت�ضغيل 
يف  �لباقني  �إدم��اج  يتم  �أن  على 

.2022 �ضنة 
�أن  �لعزيز  عبد  فايد  و�أو�ضح 
تو�جه  �ل��ت��ي  �لعر�قيل  �أك��رب 

توفر  عدم  يف  تتمثل  �ل�ضلطات 
من  �لكثري  يف  �لإدماج  �رضوط 
�إىل  بالإ�ضافة  �لفئة  هذه  عمال 

�لإجر�ء�ت. م�ضكل 
لالجتماع  تطرق  ثانية  جهة  من 
�لعمل  ب��وزي��ر  جمعه  �ل���ذي 
مل��ن��اق�����ض��ة ���ض��ي��اغ��ة ج��دي��دة 
�لفئة،  بهذه  �ملتعلق  للمن�ضور 
ناحية  م��ن  �لأم���ور  وت�ضهيل 
هذ�  يف  م��وؤك��د�  �لإج�����ر�ء�ت، 

�ملنا�ضب  توفر  �ل�ضياق 
لية. ملا �

�لعام  �مل��دي��ر  و�ع���رتف 
ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة �ل��ع��ام��ة 
�لإدم��اج  ن�ضبة  ب�ضعف 
ح��ال��ي��ا، و�ل��ت��ي ق��درت 
ب��امل��ئ��ة،   15 ب���ح���و�يل 
بالظروف  �لأم��ر  م��ربر� 

�أزمة  خلقتها  �لتي  �ل�ضتثنائية 
غلق  ر�أ���ض��ه��ا  ع��ل��ى  ك��ورون��ا 

طويلة. ملدة  �لإد�ر�ت 
ق/و
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احتاد التجار يطرح جملة من املطالب على 
ال�سلطات الوالئية واملركزية

حممد ي�سني
---------------- 

"نظر�  ب��ي��ان��ه:  يف  وق����ال 
�لتي  �جل��ذري��ة  ل��ل��ت��ح��ولت 
�لنتقال  يف  �جلز�ئر  تعي�ضها 
�إىل  �مل��وج��ه  �لق��ت�����ض��اد  م��ن 
�ق��ت�����ض��اد �ل�����ض��وق �ل���ذي 
فئة  على  �ضلبا  �ث��ر  ب��دوره 
و�أ�ضحاب  و�حلرفيني  �لتجار 
�خل��دم��ات �ل��ذي��ن ت��ده��ورت 
�لتجارية  و  �مل��ادي��ة  حالتهم 
ب�ضبب  �أ�ضوء  �إىل  �ضوء  من 
و�لركود  �لكورونا  جائحة 
يف  ج��اء  ح�ضبما  �لتجاري"، 

�لهيئة. لذ�ت  بيان 
�لبيان،  ذ�ت  يف  �لحتاد  وقال 
�لتي  �لعارمة  "�لفو�ضى  �أن 
�لولية  ���ض��و�ق  �لأ ت�ضهدها 
يف  �ملعممة  و�ل�ضطر�بات 
�لقو�نني  و  �لأنظمة  ت�ضيري 
�ل��ت��ي حت��ك��م زم����ام ق��ط��اع 
م�ضري�  متعامليها  و  �لتجارة 
م�ضالح  �إىل  �لتهام  باأ�ضابع 
�ل�������رض�ئ���ب، ح��ي��ث ط��ال��ب 
ب��اأخ��ذ ت�����رضي��ح��ات �ل��ت��اج��ر 
�لإط��ار  ويف  �لعتبار  بعني 
�مل��ع��ق��ول وخ��ا���ض��ة د�ئ���رة 
�لتجار  �حتاد  �ضار  و�أ جامعة. 
�لطفيلية،  �ل��ت��ج��ارة  �إىل 
هذه  ��ضتفحال  "بعد  وذل��ك 
يف  �رضعية  �لغري  �ملمار�ضة 
و�ضو�رعنا  �أ�ضو�قنا  معظم 
و�أر���ض��ف��ت��ن��ا و�ل�����ض��اح��ات 
ي��ام  �أ م��دى  على  و�نت�ضارها 

رهيب". وب�ضكل  �لأ�ضبوع 
ب�  �ل��ت��ج��ار  �حت���اد  وط��ال��ب 
للتجارة  �لكامل  "�لتطهري 
م��ن ك��ل ه��ذه �ل�����ض��و�ئ��ب و 
م��ن��ع ت��ط��ور ه���ذه �ل��ظ��اه��رة 
حماربتها  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  و 
�لنظام  يف  �أ�ضحابها  و�إدماج 
�ل�رضيبي  و�ل�ضبه  �ل�رضيبي 
�لو�ضع  ه��ذ�  ��ضتمر�ر  و�أن 
حتطيم  �إىل  ���ض��ي��وؤدي  حتما 
خا�ضة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��ج��ارة 
حقيقة  �إر�دة  غياب  ظل  يف 
هذه  ملحاربة  �مل�ضوؤولني  من 
"�إعادة  جانب  �إىل  �لظاهرة"، 
ب��ع��ث �ق��رت�ح��ات��ن��ا �خل��ا���ض��ة 

����ض���و�ق ج��و�ري��ة  ن�����ض��اء �أ ب��اإ
مع  �ل��ب��اع��ة  ه���وؤلء  لتنظيم 
�����رض�ك �حت���اد �ل��ت��ج��ار يف  �إ

و�ملوقع". �لأر�ضية  �ختيار 
��ضتغرب  �ل�ضياق،  ذ�ت  ويف 
�نت�ضار  م��ن  �ل��ت��ج��ار  �حت���اد 
�ملرتتبة  �لأو�ضاخ  و  �لنفايات 
�لفو�ضوية،  �لتجارة  ب�ضبب 
�لكهرباء  �ضبكة  و�نت�ضار 
على  ف��و���ض��وي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
تهدد  عنکوبتي  بني  �ضكل 
منذ  وقعت  كالتي  بكارثة 
و�نت�ضار  كبري  بحريق  �ضنني 
�لتي  �لفو�ضوية  �لطاولت 
�ملت�ضوقني  ح��رك��ة  ع��رق��ل��ت 
طرف  من  �لأر�ضفة  و�حتالل 
وع��دم  �لطفيليني  �ل��ت��ج��ار 
خم�ض�ضة  ح��ظ��ائ��ر  وج���ود 
�إىل  �أدى  بحيث  لل�ضيارة 
�رضعية  غري  حظائر  �نت�ضار 
وع���رق���ل���ة ح���رك���ة �مل����رور 
�ملركبات  �أ�ضحاب  و��ضتفز�ز 

هوؤلء.  من 
ب��اإك��م��ال   " �لحت���اد  وط��ال��ب 
�لتي  �مل��ح��الت  م��ن  �ملتبقي 
بقي  و  منها  ن�ضف  بناء  مت 
بال�ضوق  �لأخ����ر  �ل��ن�����ض��ف 
�أخ���ر  م��ك��ان  �أو  �مل���رك���زي 
على  ل��ل��ن�����ض��اط  م��ن��ا���ض��ب 
حتت  جل�ضات  عدة  من  �لرقم 
وبح�ضور  �ل��ولي��ة  ����رض�ف  �إ
تبا�رض  ومل  و�لبلدية  �لتجارة 
و"�لإ�رض�ع  �لآن"  حلد  مهامها 
تاجر   13 ���ض��ك��ال  �إ ح��ل  يف 
مل  ما  علوية  حمالتهم  �لتي 
�أكرث  ن�ضاطهم  من  يتمكنو� 
يف  و"�لإ�رض�ع  �ضنة"   17 من 
و�لفو�كه  �خل�رض  �ضوق  متام  �إ
خدمة  يف  يكون  حتى  باجلملة 

�لولية".
ق��ال  �ل��ن��ق��ل،  م���ا يف جم��ال  �أ
�لنقل  ع��رف  "لقد  �لحت���اد 
حيت  م��ن  ك��ب��ري�  ت���ده���ور� 
�ل�����ض��ن��و�ت  يف  �ل��ت�����ض��ي��ري 
يف  كلي  ه��م��ال  و�إ �ملا�ضية 
عدم  و  �أو�ضاخ  من  �ملحالت 
و"طالب  م��ظ��الت   وج���ود 
ب��رتم��ي��م ب��ع�����س �مل��ح��ط��ات 
متوقفة  �لنقل  حركة  وخا�ضة 

�لكورونا"  جائحة  ب�ضبب 
خمطط  ب���اإع���ادة  و"طالب 
�لولية  م�ضتوى  على  �لنقل 
تلبية  �إىل  ي��رت��ق��ي  ح��ت��ى 
�ضريورة  �ل�ضاكنة  حاجيات 
د�خل  خا�ضة  �لتنقل  حركة 
و"طالب  �لولية"  عا�ضمة 
حماربة  �لنقل  مديرية  م��ن 
�أ�رضت  �لتي  )لفرود(  ظاهرة 
�ل�رضعيني". �ملهنة  باأ�ضحاب 

فطالب   ، �لتجار  جمال  يف  �أما 
وز�رة  "من  �لولئي  �لحت��اد 
ب�ضماح  ����رض�ع  �لإ �ل��ت��ج��ارة 
�لتجاري  �ل�ضجل  ��ضتخر�ج 
بالوليات  �لغذ�ئية  للمو�د 
يف  و"�لإ�رض�ع  �حلدودية" 
لولية  �لتجاري  �ملعرب  فتح 
تون�س  �جل���ارة  م��ع  �ل���و�دي 
�لتجارة  �حلركة  ي�ضهل  حتى 
�جلنوبي  وخا�ضة  �لوطن  لكل 
بعقد  و"طالب  �ل�رضقي" 
م�ضار  لت�ضحيح  ولئية  ندوة 
���ض��و�ق  و�لأ �ل��ت��ج��ارة  قطاع 
بالولية".  �لع�رض�ت  ونقاط 

فقط  �جلمارك  جمال  يف  م��ا  �أ
�ملنطقة  لغاء  "�إ ع��ل��ى  �أك���د 
من   220 �مل���ادة  �جل��م��رك��ي��ة 
ق��ان��ون �جل��م��ارك ع��ن ولي��ة 
�إىل  حتولت  �أن  بعد  �ل��و�دي 
�لرقابة  وح�رض  بخنقها  طوق 
�لو�دي  ولية  على  �جلمركية 
معني  ول  م���ربر  ل  ن����ه  لأ
�ل��ولي��ة  �ضكان  يخ�ضع  ل 
عندما  �لنوع  هذ�  من  �لرقابة 
و�ىل  م��ن  ق��ادم��ني  ي��ك��ون��و� 
ندعي  نحن  وخا�ضة  �لولية 
�لبديل  هي  �حلرة  �لتجارة  بان 

�ملحرقات". على 
�ل�������ض���م���ان  جم������ال  ويف 
وباإحلاح  "طالب  �لجتماعي 
وباأن  �لتاأخري  عقوبة  لغاء  باإ
�ل�ضنوي  �ل���ض��رت�ك  ي��ك��ون 
وف�����ق م����ا ت��ن�����س ع��ل��ي��ه 
�لتجار  خا�ضة  �لت�رضيعات 
بني  �خلالفات  وبحل  �ل�ضغار 
�لكا�ضنو�س  د�رة  و�إ �لتاجر 
�إىل  �للجوء  على  بدل  باحلو�ر 

لة".  لعد� �
�ل�ضادر  �لبيان  ذ�ت  و�أ�ضاف 

للتجار  �لولئي  �لحت��اد  عن 
�أخرى  فرتة  بتمديد  "نطالب 
كاأخر   2020/12/31 بعد 
�لتجاري  �ل�ضجل  لتزويد  �جل 
حتى  �لل���ك���رتوين  ب��ال��رم��ز 
تعديل  م��ن  �لتاجر  يتمكن 
مناطق  ن�ضاء  و"�إ �ضجله"، 
�ضغرية  �لن�ضاطات  متعددة 
�أ���ض��ح��اب �خل��دم��ات وجت��ار 
و�إجن��از   ، نوعها"  كان  مهما 
باحلرفيني  خ��ا���ض��ة  ف�����ض��اء 
ولية  �ل��و�دي  ولي��ة  خا�ضة 
�ل�ضياحة  دعم  هذ�  و  �ضياحة 
من  و"طالب  بها  تزخر  �لتي 
عمل  ت�ضبط  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة 
�ملكا�س". لالأ�ضو�ق  �مل�ضتاأجر 

 �أما يف جمال �ضحة �مل�ضتهلك 
"نحن  �لولئي  �لحت��اد  فقال 
�لكاملة  �مل�ضوؤولية  نحمل 
�مل�ضالح  �مل�ضتهلك  حلماية 
ظاهرة  من  بذلك  �ملخت�ضة 
�مل��اأك��ولت  بائعي  �نت�ضار 
�خل��ف��ي��ف��ة وب��ائ��ع��ي �ل��ل��ح��وم 
�حلية  �لدو�جن  بائعي  وكذلك 
�ملحل  يف  ترپي�ضها  يتم  و�لتي 
�رضعية  وغ��ري  مر�قبة  دون 
على  نحافظ  نحن  وخا�ضة 
�أن  وخوفا  �مل�ضتهلك  �ضحة 
�لت�ضمم  ح��الت  بع�س  تقع 
�����ض����ه����ال �حل�����اد م��ث��ل  و�لإ
منر  ونحن  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت 
�لكورونا."  جائحة  مبرحلة 
�لأمنية  �جلهات  من  وطالب 
هذه  يف  �لأمن  رجال  تكثيف 
�لتجار  وحماية  �لهامة  �ملر�فق 
�لل�ضو�س  من  و�ملت�ضوقني 
على  و�لتعدي  و�ملخمورين 
بالت�رضفات  و�لبنات  �لن�ضاء 

�أخالقية  غري 
ووج���ه �حت���اد �ل��ت��ج��ار ن��د�ء 
لالن�ضمام  �لتجار  كل  �إىل 
�خلا�ضة  �لت�ضامنية  للجان 
كورونا  جانحة  نعي�س  ونحن 
وك��ذل��ك ف��رتة م��وج��ة �ل��ربد 
هناك  لن  �لبالد  بها  متر  �لتي 
�ضبيل  وع��اب��ري  م��ع��وزي��ن 

معاناتهم. من  نخفف  حتى 
بكل  �ل��ت��ج��ار  "�إن  وق����ال 
كلمة  ي��ث��م��ن��ون  ���رض�ئ��ح��ه��م 
 ، �لأخ��رية  �جلمهورية  رئي�س 
�لعاجل  �ل�ضفاء  له  ونتمنى 
تكون  ب��ان  نتمنى  وك��ذل��ك 
حتت  ت�����ض��اوري��ة  ج��ل�����ض��ات 
���ض��ع��ار �جل���ز�ئ���ر �جل��دي��دة 
للدميقر�طية  تثمني  وه���ذ� 
�ل��ت�����ض��ارك��ي��ة ب��ني �مل��و�ط��ن 
�لتجار  �حت��اد  و�ن  د�رة  و�لإ
�ل�ضتعد�د  �أمت  على  بالو�دي 
�لذي  �جلاد  و�لعمل  للت�ضاور 
�ملنطقة  على  بالفائدة  يرجع 
�مل�ضوؤولة"،  و�جلهة  و�لتاجر 

. �لبيان  لذ�ت  وفقا 

خرج االإحتاد الوالئي للتجار واحلرفيني بالوادي بجملة من القرارات وذلك بعد عقد دورة ا�ستثنائية للمجل�ض الوالئي لالحتاد 
بالوالية.

بالوالية لالحتاد  الوالئي  للمجل�ض  ا�ستثنائية  دورة  عقد  بعد 

وزن  يف  �لتطفيف  �أ�ضبح 
يكون  ما  ع��ادة  �لتي  �خلبزة 
وخم�ضني  �ملائتني  ح��دود  يف 
�ملخابز  بع�س  �أن  �إل  غ��ر�م 
�لتطفيف  من  نوعا  متار�س 
ي�ضل  ل  �ل��ذي   ، وزنها  يف 
يقل  م��ا  �لأح��ي��ان  بع�س  يف 
ع��ن م��اب��ني غ���ر�م مم��ا دف��ع 
خليفة  ب��ح��ا���ض��ي  �ل��زب��ائ��ن 
عا�ضمة  ���رضق��ي  �ل��و�ق��ع��ة 
تبليغ  �إىل  �ل����و�دي  ولي���ة 
جريدة  طريق  عن  �ضوتهم 
�إىل  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل��ت��ح��ري��ر 
و�لرقابة  �ملحلية  �ل�ضلطات 
�إىل  �لغ�س  وقمع  �لتجارية 
هذه  على  �ل��رق��اب��ة  تكثيف 
مال  ت�ضتنزف  �لتي   ، �ملخابز 

. حق  وجه  بدون  �مل�ضتهلك 
مع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 

عربو�  �لذين  �لزبائن  بع�س 
وت��ذم��ره��م  ��ضتيائهم  ع��ن 
�ل�������ض���دي���دي���ن م����ن ه���ذه 
�مل�ضوؤولة  غري  �ملمار�ضات 
و�ل���ت���ي ت��ت��م ع���ن غ��ي��اب 
و�لأخالقي  �لقيمي  �ل�ضمري 
بهذه  للعاملني  و�ل��دي��ن��ي 
�لتي  �ملجهود�ت  رغم  �ملخابز 
توفري  يف  �ل��دول��ة  تبذلها 
�ملخابز  لهذه  �لفرينة  م��ادة 
�مل�ضتهلك  ث��ر  ي��ت��اأ ل  ح��ت��ى 
�ضا�ضي  �لأ �لرغيف  هذ�  من 
بحا�ضي  �مل��و�ط��ن  فائدة  يف 
�أن  �أحدهم  �ضار  �أ خليفة،كما 
�أع��و�ن  من  �ملر�قبني  غياب 
ملديرية  �لتابعني  �لغ�س  قمع 
معتد  ك��ل  وردع  �ل��ت��ج��ارة 

. ثيم �أ
مبارك  قدودة 

�لقاطنة  �ل��ع��ائ��الت  تعي�س 
ببلدية  ف��ي��ف��ري   18 ب��ح��ي 
�ل���و�دي،  ب��ولي��ة  �لبيا�ضة 
غياب  ب�ضبب  مزرية  �أو�ضاعا 
�لتنموية.  �مل��ر�ف��ق  بع�س 
تذمرهم  �ل�����ض��ك��ان  ب����دى  و�أ
م���ن غ��ي��اب �مل�����ض��ت��ل��زم��ات 
�ل�����رضوري��ة، خ��ا���ض��ة �مل��اء 
ينقطع  �ل����ذي  �ل�������رضوب 
ي�����ام، وح��ت��ى �ل��ك��م��ي��ات  لأ
�ل���ت���ي ت���وف���ره���ا �ل��ب��ل��دي��ة 
حاجة  لتلبية  كافية  لي�ضت 
قاطنو  و��ضتكى  �لعائالت  
�مل��ج��م��ع �ل�����ض��ك��ن��ي �ن��ع��د�م 

طرح  م��ن  ب��ال��رغ��م  �لتنمية 
�مل��ر�ت  ع��دي��د  �ن�ضغالتهم 
�ملحليني،  �مل�����ض��وؤول��ني  على 
ي�����ض��ا  وي�����ض��ك��و �ل�����ض��ك��ان �أ
�ل�ضحية،  �لتغطية  نق�س 
�إىل  ي�ضطرون  ن��ه��م  �أ حيث 
�ل��ولي��ة،  لعا�ضمة  �لتنقل 
وع��ود  جت�ضيد  �ن��ت��ظ��ار  يف 
باإجناز  �ملحليني  �مل�ضوؤولني 
�مل�ضئولون  ما  �أ �ضحي.  مرفق 
برنامج  ب��اأن  ق��رو�  �أ �ملحليون 
من  فيه  �لبت  �ضيتم  �لتنمية 

�ملنطقة. عن  �لعزلة  فك  �أجل 
ي�ضني حممد 

يف ظل غياب الرقابة لبع�ض املخابز 

تنامي ظاهرة التطفيف يف وزن اخلبز 
بحا�سي خليفة يقلق املواطنني

بحي 18 فيفري بالبيا�سة

غياب التهيئة واملياه ال�ساحلة لل�سرب 
يوؤرق ال�سكان
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عيادة منجزة منذ 2016 بحي االأمري عبد 
القادر يف ورقلة مو�سدة االأبواب يف وجه املر�سى

يو�سف بن فا�سل
---------------- 

عبد  م���ري  �لأ ح��ي  قاطنو  نا�ضد 
ببلدية  �ل�ضط  مبنطقة  �ل��ق��ادر 
على  �لقائمني  �لبي�ضاء  ع��ني 
ورقلة  ب��ولي��ة  �ل�ضحة  قطاع 
ب��ال��ت��دخ��ل �ل��ع��اج��ل م��ن �أج��ل 
نهاء  و�إ �لقائم  بان�ضغالهم  �لتكفل 
�ملناطق  �إىل  �لتنقل  يف  معاناتهم 
�إىل  �لتنقل  و  �أ للعالج  �ملجاورة 
بو�ضياف  حم��م��د  م�ضت�ضفى 
�لتنقل  م�����ض��اري��ف  حت��م��ل  م��ع 
وت��ك��ال��ي��ف ���ض��ي��ار�ت �لأج���رة 

و�لأمر  للعالج،  �ضبل  عن  للبحث 
جعل  و�ل��ذي  و�لأده��ى  �لغريب 
عن  يت�ضاءلون  �جل��ه��ة  �ضكان 
�لعيادة  هذه  دخ��ول  تاأخر  �ضبب 
نها  �أ م��ن  ب��ال��رغ��م  �خل��دم��ة  حيز 
�ملر�ت  من  �لعديد  يف  ��ضتفادت 
تقدم  �أن  دون  تهيئة  مب�ضاريع 
�نتظار  ويف  �ضحية،  خدمة  �أدنى 
�مل�ضوؤولني  طرف  من  جاد  تدخل 
على  لز�ما  يبقى  ورقلة  بولية 
�لقادر  عبد  �لأم��ري  حي  �ضكان 
�إىل  �لو�ضع  معاي�ضة  بال�ضط 

م�ضمى.  غري  �أجل 

بالرغم من مرور عدة �سنوات على اإجناز العيادة متعددة اخلدمات بحي االأمري عبد القادر مبنطقة ال�سط بوالية ورقلة اإال 
اأنها ما تزال مو�سدة االأبواب يف وجه مر�سى املنطقة الذين اأ�سبحوا يتنقلون اإىل املناطق املجاورة للعالج.

للعالج املجاورة  املناطق  اإىل  يتنقلون 

من  �لأوىل  ه��ي  م��ب��ادرة  يف 
ن��وع��ه��ا ن��ظ��م �مل��دي��ر �جل��دي��د 
لقاء  بورقلة  للمياه  للجز�ئرية 
�ملجتمع  وممثلي  �جلمعيات  مع 
لتكثيف  �لأحياء  وجلان  �ملدين 
�لزبائن  حث  �أج��ل  من  �جلهود 
�ملرتتبة  �لديون  ت�ضديد  على 
�أ�ضبحت  بعدما  عاتقهم  على 
بالإفال�س  م��ه��ددة  �ملوؤ�ض�ضة 
ب��ع��دم��ا ع���ج���زت م�����ض��ال��ح 
عن  للمياه  �جلز�ئرية  مديرية 
على  �مل��رتت��ب��ة  دي��ون��ه��ا  ج��م��ع 
 490 ف��اق��ت  و�ل��ت��ي  زبائنها 
هذه  ��ضتنجدت  �ضنتيم،  مليار 
�ملجتمع  بفعاليات  �لأخ���رية 
�لفعال  ل��ل��دور  ن��ظ��ر�  �مل���دين 
يف  �ملدين  �ملجتمع  يلعبه  �لذي 
مل�ضاعدتها  �لعمومية  �خلدمة 
وحثهم  �ملو�طنني  توعية  يف 
م�ضتحقاتهم،  ت�ضديد  على 
���ض�����ض��ة �جل��ز�ئ��ري��ة  م��دي��ر م��وؤ
يف  �ل��ق��ادر  عبد  ق��ادي  للمياه 
للتعاون  �جلميع  دعا  له  كلمة 
وخلق  كمجموعات  و�لعمل 
و���ض��ائ��ل ت��و����ض��ل م��ب��ا���رضة 
للمياه  �جل��ز�ئ��ري��ة  �رضكة  م��ع 
�أح�ضن  خدمة  تقدمي  �أج��ل  من 
�ملجتمع  ممثلو  عرب  وقد  للزبو، 
�ل�ضديد  �متنانهم  عن  �مل��دين 
ورقلة  ولية  جمعيات  لحتو�ء 
حت�ضني  عملية  يف  و�إ�رض�كهم 
فاق  �آ لفتح  �لعمومية  �خلدمة 
ومعاجلة  �لزبائن  م��ع  �أو���ض��ع 
منها،  يعانون  �لتي  �مل�ضاكل 
�جلمعيات  ه��ذه  �أن  وت��وع��دو� 
�لو�ضيط  ب��دور  تقوم  �ضوف 
ب���ني �ل���زب���ائ���ن و�ل�����رضك��ة، 
تكثيف  ���رضورة  �إىل  م�ضري� 
�ملجتمع  م��ع  �لج��ت��م��اع��ات 
وت�ضهيل  و�مل��و�ط��ن��ني  �مل��دين 
معترب�  معهم  �لتو��ضل  �ضبل 
عمال  ولي�س  �جلميع  عمل  هذ� 
ملقاة  م�ضوؤولية  وه��ي  فرديا 

. �جلميع  على 
�أن  �ملتحدث  نف�س  و�أ���ض��اف 
للمياه  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �خل��دم��ة 
خدمة  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  ه��ي 
خدمة  تكون  �أن  قبل  ن�ضانية  �إ
حجم  عن  حتدث  كما  د�ري��ة،  �إ
منها  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ملديونية 
 490 ف��اق��ت  و�ل��ت��ي  �ل�����رضك��ة 
وحدة  �إن  بحيث  �ضنتيم  مليار 
من  �لأوىل  �ملر�تب  حتتل  ورقلة 
حيث  �ملديونية،  حجم  ناحية 
�أج��ل  م��ن  �جلميع  جتنيد  دع��ا 
ودر��ضة  �لديون،  هذه  حت�ضيل 
�مل��و�ط��ن��ني  ع���زوف  م�ضكلة 
عن  د�ر�ت  و�لإ و�ل�ضناعيني 
و�لعمل  �ل��ف��و�ت��ري،  ت�ضديد 
من  �لرقم  ه��ذ�  تقلي�س  على 
عن  �ملدير  حت��دث  كما  �لديو، 
يف  يت�ضبب  �لتي  �لنقطاعات 
�لربط  ب�ضبب  �ملو�طنون  فيها 
�مل��ي��اه،  ل�ضبكة  �ل��ع�����ض��و�ئ��ي 
يوميا  ت�ضجل  ورقلة  فولية 
و�رضقة  ع�ضو�ئي  ربط  حالت 
�لأحياء  م�ضتوى  على  للماء 
�لكمية  على  ث��ر  ي��وؤ م��ا  وه��ذ� 
�مل��ن��ج��زة و�ل��ت��وزي��ع �ل��ع��ادل 

�ملو�طنني. على  للمياه 
بخلية  �ملكلفة  جهته  وم��ن 
�ضمرية  بال�رضكة  �لإ���ض��غ��اء 
�إىل  �حل�����ض��ور  دع��ت  بلعبيد 
�ل��ق��ي��ام ب����زي����ار�ت دوري����ة 
�إيجاد  يف  و�مل�ضاعدة  لل�رضكة 
�ل�رضكة  ب��ني  �ت�ضال  ق��ن��و�ت 
�ن�ضغالتهم  لدر��ضة  و�لزبائن 
�إن  و�ن���ه���ا.  �أ يف  وم��ع��اجل��ت��ه��ا 
بو�بها  �أ تفتح  للمياه  �جلز�ئرية 
حتت  ت�����ض��ع  ك��م��ا  ل��ل��ج��م��ي��ع 
وهو  �لأخ�رض  �لرقم  ت�رضفهم 
عطل  �أي  عن  للتبليغ   1593
عملية  يخ�س  فيما  تذبذب  �أو 

باملياه.  �لتزود 
/ فا�ضل  بن  يو�ضف 
نبيلة معروف   

ظاهرة  مكافحة  �إط���ار  يف     
يف  �لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ ت��روي��ج 
عنا�رض  متكن  �حل�رضي،  �لو�ضط 
�لتابعني  و�لتدخل  �لبحث  فرقة 
لل�رضطة  �لولئية  للم�ضلحة 
ورقلة  ولي��ة  باأمن  �لق�ضائية 
�لأخ��ريي��ن من  �ل��ي��وم��ني  خ��الل 
�ضخ�ضني  لن�ضاط  ح��د  و�ضع 
عقلية  ثر�ت  موؤ برتويج  يقومان 
�لعملية  �أج��ن��ب��ي،  �ضنع  ذ�ت 
عنا�رض  ����ض��ت��غ��الل  ب��ع��د  مت��ت 
مفادها  مل��ع��ل��وم��ات  �ل�����رضط��ة 
كميات  بنقل  �ضخ�ضني  قيام 
�لعقلية،  ثر�ت  �ملوؤ من  معتربة 
�لبحث  عمليات  مبا�رضة  ليتم 
بتحديد  توجت  �لتي  و�لتحري 
تنقلهما  وت��ر���ض��د  هويتهما 
جنح  �أمنية  خطة  �إع��د�د  مت  ي��ن  �أ

م���ن خ��الل��ه��ا ع��ن��ا���رض ف��رق��ة 
توقيفهما  من  و�لتدخل  �لبحث 
�ضياحية  ���ض��ي��ارة  م��ن  ع��ل��ى 
حيث  للتفتي�س  و�إخ�ضاعهما 
 1080 على  بحوزتهما  ع��رث 
�لعقلية  ثر�ت  �ملوؤ من  كب�ضولة 
ماليا  ومبلغا  �أجنبي،  �ضنع  ذ�ت 
دج،   135500.00 قدره  معترب� 
�ل�رضطة  مقر  �إىل  حتويلهما  ليتم 
ث���ر�ت  وح��ج��ز �مل��رك��ب��ة و�مل���وؤ
ق�ضد  �مل��ايل  و�ملبلغ  �لعقلية 

. �لتحقيق 
�لإجر�ء�ت  كافة  ��ضتكمال  بعد 
للتحقيق،  �ل��الزم��ة  �لقانونية 
�ضد  ق�ضائي  م��ل��ف  �إجن���از  مت 
م���ام  �مل��وق��وف��ان وت��ق��دمي��ه��م��ا �أ

  . �ملخت�ضة  �لق�ضائية  �جلهات 
علي حممد 

و�أج��م��ل  �أح�����ض��ن  ج��ائ��زة  تعترب 
نظمها  �لتي  �ضحر�وية  و�ح��ة 
بالبيئة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير 
�ضيد  �آل  ح��م��زة  �ل�����ض��ح��ر�وي��ة 
وزي��رة  �����رض�ف  �إ حت��ت  �ل�ضيخ 
�ل��ب��ي��ئ��ة ن�����ض��رية ب���ن ح���ر�ث 
لرئي�س  �ل�ضامية  و�ل��رع��اي��ة 
تبون،  عبد�ملجيد  �جلمهورية 
م�ضتوى  على  نوعها  من  �لأوىل 
باملرتبة  ف��ازت  حيث  �جل��ز�ئ��ر، 
من  �أدر�ر  ولي��ة  فيها  �لأوىل 
م�ضتقبل  ب��ن��اة  جمعية  خ��الل 
ممثلة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  م�����رضق 
هجرية  ه��ا���ض��م  ���ض��ت��اذة  �لأ يف 
بن  �أح��م��د  ج��ع��و�ين  و�ل��ف��الح 
�لديو�ن  �لثانية  وباملرتبة  علي، 

فيما  بالبي�س،  بريزينا  �ملحلي 
ن�ضيب  من  �لثالثة  �ملرتبة  كانت 
وقال  تندوف،  من  مربوك  �حلاج 
بالبيئة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير 
خالل  كلمته  يف  �ل�ضحر�وية 
نظم  �لذي  �جلو�ئز  توزيع  حفل 
باملركز  �ملا�ضي  ثنني  �لإ �أم�ضية 
عبد�للطيف  للموؤمتر�ت  �لوطني 
متهيد  �مل�ضابقة  ه��ذه  �إن  رح��ال، 
�لإفريقية،  �لوحدة  و�حة  مل�رضوع 
�لعناية  �مل�ضابقة  من  و�لهدف 
�ل�ضحر�وي  �لبيئي  ب��ال��رت�ث 
وقالت  �ل�ضحر�وية،  و�لأنظمة 
���ض��ت��اذة ه��ا���ض��م ه��ج��رية يف  �لأ
�إن  �لوطنية  ذ�ع��ة  ل��الإ ت�رضيح 
لنا  حت��د  تعترب  �مل�ضاركة  ه��ذه 

وكفاءتنا  وقدر�تنا  ولذو�تنا 
�جلمعية  �أن  بحكم  ومهار�تنا 
ف��ي��ه��ا م��ه��ن��د���ض��ني م��ع��م��اري��ني 
و�لفالح  زر�عيني،  ومهند�ضني 
�أعطانا  �ل��ذي  �ل��و�ح��ة  �ضاحب 
نعيد  �أن  لنا  و�ضمح  �لفر�ضة 
ت��ه��ي��ئ��ة �ل���و�ح���ة �ل��ت��ي ك��ان��ت 
وبالتايل  ل��ه  ي��رث��ى  و���ض��ع  يف 
�لوزيرة  معايل  �ل�ضيدة  ن�ضكر 
للبيئة  �ملنتدب  �لوزير  ومعايل 
لنا  خلقو�  حيث  �ل�ضحر�وية 
ذو�تنا  لختبار  للتناف�س  ج��و� 
على  قادرون  ننا  �أ على  وكفاءتنا 
كثرية  �ضياء  �أ ون�ضيف  نغري  �أن 
�ل�ضحر�وية،  �لبيئة  جم��ال  يف 
�لبيئة  م��دي��رة  وح�����ض��ب  ه���ذ� 
زهر�وي  �ل�ضيدة  �أدر�ر،  لولية 
�لوطنية  �مل�ضابقة  فاإن  �لزهر�ء، 
�ضحر�وية  و�حة  و�أجمل  لأح�ضن 
�أوت  �ضهر  يف  �نطلقت  قد  كانت 
��ضتمارة   19 ��ضتخر�ج  مت  حيث 
�جلمعيات  خمتلف  ط��رف  م��ن 
 15 ويف  بالولية،  و�لفالحني 
ي���د�ع  ن��وف��م��رب ك��اآخ��ر �أج���ل لإ
 07 ي��د�ع  �إ مت  �لرت�ضح،  ملفات 
مديرية  م�ضتوى  على  ملفات 
باعتبارها  �أدر�ر  لولية  �لبيئة 
تقييم  ومت  �لولئية  �للجنة  مانة  �أ
�مل��ودع��ني م��ل��ف��ات �مل�����ض��ارك��ة 
�مل�ضابقة  ومعايري  �رضوط  ح�ضب 
وعلى  �لولئية،  �للجنة  قبل  من 
03 فائزين وهم  ثر ذلك مت �نتقاء  �إ

م�رضق  م�ضتقبل  بناة  جمعية 
تاغجمت  وجمعية  �لجتماعية، 
و�لالمادي  �ملادي  �لرت�ث  حلماية 
مولود  عبا  و�ل�ضيد  فنوغيل، 
بعد  ومت  ب��ودة،  ببلدية  �لفالح 
�لفائزين  ملفات  ي���د�ع  �إ ذل��ك 
بالبيئة  �ملكلفة  �ل���وز�رة  ل��دى 
�مللفات  لتقييم  �ل�ضحر�وية 
�لوز�رية  �للجنة  م�ضتوى  على 
�ملنتدب  �لوزير  يرت�أ�ضها  �لتي 
�ل�ضحر�وية،  بالبيئة  �ملكلف 
فازت  ب��ال��وز�رة  �لتقييم  وبعد 
م�رضق  م�ضتقبل  بناة  جمعية 
�لأوىل  باملرتبة  �لجتماعية 
و�أجمل  �أح�ضن  مب�ضابقة  وطنيا 
 2020 ل�ضنة  �ضحر�وية  و�حة 
تق�ضيم  مع  �لأوىل  طبعتها  يف 
فالح  م��ع  ن�����ض��اف  ب��الإ �جل��ائ��زة 
قبل  من  تهيئتها  مت  �لتي  �لو�حة 
بن  �أحمد  جعو�ن  �ل�ضيد  �جلمعية 
بناة  جمعية  ف��اإن  وللعلم  علي، 
�لجتماعية،  م�رضق  م�ضتقبل 
�جتماعي  طابع   ذ�ت  جمعية  هي 
فئات  دعم  �أهد�فها  ومن  تنموي 
�ملر�هقني  منهم  وخا�ضة  �ملجتمع 
�أهد�فها  ه��م  �أ وم��ن  و�ل�ضباب، 
�ملكت�ضبات  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
و�لثقايف  �لبيئي  و�مل����وروث 
من  و�ل�ضتثمار  و�لتقليدي، 
�ملحور  يعد  �لذي  ن�ضان  �لإ خالل 

�ملجتمع. يف  عملية  �أي  يف 
عبد�لرحمن بلو�يف 

�مليد�نية  للجهود  م��و����ض��ل��ة 
�جلرمية  مكافحة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�أ�ضكالها  مبختلف  �حل�����رضي��ة 
و�ل�ضكينة  م���ن  �لأ و���ض��م��ان 
�لظرف  يف  �ضيما  للمو�طنني 
حم��ارب��ة  �إط���ار  ويف  �ل���ر�ه���ن، 
ظ��اه��رة �لجت����ار ب��امل��خ��در�ت 
عرب  �مل��ه��ل��و���ض��ة  ق���ر�����س  و�لأ
عنا�رض  قام  �لخت�ضا�س،  قطاع 
باأمن  �ل�ضاد�س  �حل�رضي  �لأمن 
�لأ�ضبوع  خالل  �لأغو�ط  ولية 
�ضخ�س  ب��ت��وق��ي��ف  �مل��ا���ض��ي 

�لعمر  م��ن  يبلغ  فيه  م�ضتبه 
ق�ضية  يف  لتورطه  �ضنة   )22 (
ق��ر����س  �أ ح��ي��ازة  ب����:  متعلقة 
حيثيات  �لبيع،  ق�ضد  مهلو�ضة 
على  ك��ان��ت  م��ن��ي  �لأ �لن�ضاط 
تفيد  معلومات  ��ضتغالل  ث��ر  �إ
ببيع  فيه  م�ضتبه  �ضخ�س  بقيام 
و�ضط  م�ضتوى  على  �ملخدر�ت 
ذلك  ثر  �إ على  �لأغ��و�ط،  مدينة 
حمكمة  �أمنية  خطة  و�ضع  مت 
من  وجيز  ظ��رف  ويف  �أف�ضت 
�ل��ذي  ف��ي��ه،  �مل�ضتبه  ت��وق��ي��ف 

�ملكان  بعني  ب��ح��وزت��ه  �ضبط 
)كيف  �ملخدر�ت  من  كمية  على 
�ل�رضطة  عنا�رض  لتقوم  معالج(، 
�ل��ف��ور  ع��ل��ى  للفرقة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�مل�ضلحة  مقر  �إىل  بتحويله 
�حلال،  ق�ضية  يف  حتقيق  وفتح 
ك��م��ا م��ك��ن��ت �ل��ف��رق��ة وب��ع��د 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  ��ضتيفاء 
�أخرى  كمية  وحجز  �ضبط  من 
كانت  �ملعالج(  )�لكيف  مادة  من 
فيه،  �مل�ضتبه  م�ضكن  يف  خمباأة 
م�ضتبه  �آخر  �ضخ�س  توقيف  مع 

�ضنة   )27 ( �لعمر  من  يبلغ  فيه 
�لذي  �حلال  ق�ضية  يف  متورط 
)بعد  م�ضكنه  ب��د�خ��ل  �ضبط 
�لقانونية(  �لإج��ر�ء�ت  ��ضتيفاء 
ع���رث ع��ل��ى ك��م��ي��ة م���ن م���ادة 
�أخرى  وكمية  �ملعالج(  )�لكيف 
بعد  �لعقلية،  ث���ر�ت  �مل���وؤ م��ن 
�جلز�ئية  �لإج��ر�ء�ت  ��ضتكمال 
فيهما  �مل�ضتبه  تقدمي  مت  للق�ضية 
لدى  �جلمهورية  وك��ي��ل  م���ام  �أ

�لأغو�ط. حمكمة 
علي حممد 

 حلث الزبائن على ت�سديد الديون

م�سالح اجلزائرية للمياه بورقلة 
ت�ستنجد بفعاليات املجتمع املدين 

  القب�ض على �سابني بحوزتهما اأزيد 
من 1000 كب�سولة من املوؤثرات العقلية 

بورقلة 

اأدرار تفوز باجلائزة االأوىل الأجمل واحة �سحراوية يف طبعتها االأوىل  

مروج املوؤثرات العقلية يف قب�سة اأمن االأغواط



جواريات العدد07
الخميس 31 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 16 جمادى األولى  1442هـ2160

وزير ال�سكن ي�سرف على توزيع اأزيد من 6000 �سكن 
ب�سيغة عدل مبا�سيني�سا وعلي منجلي يف ق�سنطينة 

عي�ض علجية 
----------------

�أ����رضف ك��م��ال ن��ا���رضي وزي��ر 
�أم�س  و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�ضكن 
�آلف   06 من  �أزيد  ت�ضليم  على 
عدل  ب�ضيغة  �ضكنية  وح��دة 
ديدو�س  بلدية  �لرتبة  مبنطقة 
مفاتيح  ���ض��ل��م  ح��ي��ث  م����ر�د، 
�ملكتتبني،  من  لعينة  �ل�ضكنات 
بعد  �ل�ضعد�ء  تنف�ضو�  �لذين 
عرفه  ما  ب�ضبب  طويل،  �نتظار 
هذ� �مل�رضوع من عقبات ت�ضببت 
جاهز�،  لي�ضبح  �لأ�ضغال  يف 
�ل�ضكنات  ه��ذه  تدعمت  حيث 
مد�ر�س   04( تربوية  بهياكل 
ثانوية،  متو�ضطتني،  �بتد�ئية، 
حظرية  �لأط��ف��ال،  لعب  �أماكن 
لركن �ل�ضار�ت، مركز لل�رضطة، 
�لعملية  هذه  قبل  حمال جتارية(، 
مف�ضال  عر�ضا  �ل��وزي��ر  تلقى 
مبختلف  �ل�ضكنية  للم�ضاريع 
�ضجلها  �لتي  و�لأرقام  �ضيغها، 
ووقف  بالولية  �ل�ضكن  قطاع 
متاطل  �ضببه  �لتاأخر  �أن  على 
�مل�ضاريع  هذه  �إجن��از  يف  �ملرقني 
تتعلق  �أخرى  وم�ضاكل  وتوقفها 
بع�س  �أن  كما  �لأ�ضغال،  بنوعية 
م�ضاكل  م��ن  يعانون  �مل��رق��ني 

مالية.
�لتي   �لطريقة  �لوزير  �نتقد  وقد 
�ضيما  ل  �مل�ضاريع،  بها  �أجن��زت 
تدخل  �ل�ضكنية  �مل�ضاريع  وجل 
وتعود  �لقدمية  �لرب�مج  �ضمن 
غر�ر  على  و2010،   ،2005 �إىل 
عموميا  �ضكنا   8047 م�رضوع 
طور  يف  منه   1665 �إيجاريا، 
�لإجناز و117 ينتظر �إمتام �لتهيئة 
�أزيد  �إجناز  وم�رضوع  �خلارجية، 
�جتماعي،  �ضكن  �أل��ف   11 من 
�إجن���از  ط���ور  يف  م��ن��ه   7319

كذلك  �خلارجية،  �لتهيئة  �أ�ضغال 
مل�رضوع  بالن�ضبة  �ل�ضاأن  ه��و 
ترقويا  �ضكنا   1490 �إجن���از 
مرقيا،   17 عليه  ي�رضف  و�لذي 
270 يف  570 منه متت در��ضته، 
تنطلق  مل  و580  �لإجن��از،  طور 
�لأ�ضغال بعد يف �نتظار �حل�ضول 
�أن  علما  �لبناء،  رخ�س  على 
يف  جاء  ما  وفق  �مل�ضاريع  هذه 
ميز�نيات  �أه��درت  �ل�رضوحات 
�لأ�ضغال،  �إمت���ام  دون  �ضخمة 
�لإد�رة  تكون  قد  �لوزير  ح�ضب 
ور�ء تقاع�س �ملرقني ومتاطلها يف 

ت�ضليم رخ�س �لبناء للمرقني.
  وقد  �أعطى �لوزير مهلة جانفي 
�ملتبقية،  �مل�ضاريع  لن��ط��الق 
ق�ضنطينة  ولي���ة  �أن  م��وؤك��د� 
�مل�ضاريع  �إجن��از  �إمكانيات  لها 
�لإه��م��ال  ول��ك��ن  �ل�ضكنية، 
بامل�ضاريع  و�لتالعب  و�لت�ضيب 
بوترية  ت�ضري  ل  �مل�ضاريع  جعل 
�رضح  كلمته  يف  �لوزير  �أ�رضع، 

�أنه لن يت�ضامح  مع من يغ�ضون 
�ملال  وي��ه��درون  �مل�ضاريع  يف 
�لعام، عندما وقف على �مليز�نية 
�لتي خ�ض�ضت لتهيئة �لوحد�ت 
�جلو�رية بعلي منجلي، و�ملق�ضمة 
وهي  ج��و�ري��ة،  وح��دة   20 �إىل 
حيث  من  وتو�ضعا  تز�يد�  ت�ضهد 
�ليوم  تفوق  �ل�ضكانية،  �لكثافة 
بلغت  حيث  ن�ضمة،  �أل��ف   500
قيمتها 7000 مليار �ضنتيم، ومن 
بتحويل  �لوزير  �أمر  �آخر  جانب 
و�لذي  �لتهيئة  م�ضاريع  فائ�س 
قدرت قيمته ب�: 23 مليار دينار 
�أما  �لظل،  مبناطق  م�ضاريع  �إىل 
�لريفي،  �ل�ضكن  بخ�ضو�س 
�نطلقت �أ�ضغال �إجناز 440 �ضكنا 
4079 مع رفع كل  من جمموع 

�لتحفظات.
�لإطار  هذ�  يف  �لوزير  و�أعلن   
ريفي  �ضكن   200 �إ�ضافة  عن 
يف برنامج �ل�ضنة �جلديدة2021، 
يف  جديدة  بر�مج  وتخ�ضي�س 

بخ�ضو�س  �أما  �لريفي،  �لقطاع 
م�ضتوى  على  �لعالقة  �مللفات 
�ملدينة �لقدمية وملف �ل�ضاليهات 
�أكد �لوزير يف رده على �ضوؤ�لنا 
�مللفني  هذين  تتابع  م�ضاحله  �أن 
�أن  م�ضري�  ���ض��دي��د،  باهتمام 
�ضكان  و�ضعية  ت�ضوية  ع��دم 
�ل�ضاليهات �ضببه وجود م�ضاكل 
ميكنها  ل  و�ل��وز�رة  �لورثة،  بني 
�أن  �لورثة  وعلى  فيها  �لتدخل 
باأنف�ضهم،  و�ضعيتهم  ي�ضوو� 
هذ� وقد �أعطى �لوزير تعليمات 
ب�ضان م�ضكل �لنزلقات و�لقيام 
بدر��ضات من �أجل �إيجاد �حللول، 
و�ضع  �ل��وزي��ر  زي���ارة  تخللت 
 600 لإجن���از  �لأ���ض��ا���س  �حلجر 
�إيجاري  عمومي  �ضكنية  وحدة 
و1500  ما�ضيني�ضا،  مبدينة 
�ضكن بنف�س �ل�ضيغة بالتو�ضعة 
�لغربية بعلي منجلي، مع تد�ضني 

ثانوية �ملجاهد حممد بومدين.

اأعطى كمال نا�سري وزير ال�سكن والعمران واملدينة مهلة ال تتجاوز ال�سهر الإطالق امل�ساريع املتبقية وقال اإنه لن 
يت�سامح مع كل من يتالعب بامل�ساريع ال�سكنية ويوزعها بطريقة غري عادلة اأو يتماطل يف اإجنازها وبنوعية رديئة 
والت�سدي لهم  بالطرق القانونية حتى ال تتكرر االأخطاء التي ارتكبت يف ال�سابق، م�سيفا اأنه وجب ت�سكيل جلنة 
للوقوف على امل�ساريع املتاأخرة ومراقبة النوعية، كما طالب الوزير من مدير التعمري اإعداد تقرير مف�سل عن 

و�سعية 7847 وحدة �سكنية من اأجل و�سع حد لعمليات الغ�ض يف ال�سكن وطريقة توزيعه.

اإجها�ض حماولة للهجرة غري قال اإنه لن يت�سامح مع من يتالعب مب�ساريع ال�سكن ويهدر املال العام
ال�سرعية عرب ميناء بجاية

�رضطة  فرقة  عنا�رض  متكنت 
من  بجاية  مليناء  �لبحرية  �حلدود 
من  يبلغان  �ضخ�ضني  توقيف 
ينحدر�ن  �ضنة،  و26   20 �لعمر 
�لإبحار  حاول  بجاية  ولية  من 
غ��ري �ل�����رضع��ي ن��ح��و �أوروب����ا 
بجاية،  م��ي��ن��اء  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
تفا�ضيل �لعملية جاءت بعد قيام 
ليال  �لعاملة  �ل�رضطة  عنا�رض 
بدوريات روتينية على م�ضتوى 
�ل�ضاعة  �مليناء، حيث على  �أرجاء 
�نتباههم  لفت  �ضباحا  �لو�حدة 
�ضخ�ضني م�ضبوهني بالقرب من 
د�خل  �ملتو�جدة  �حلبوب  خمازن 
توقيفهما  وعند  �ملينائي،  �حليز 
�مليناء  عن  غرباء  �أنهما  �ت�ضح 

ول يحوز�ن على رخ�ضة دخول 
ل  �أنهما  كما  �ملينائي،  �حليز  �إىل 
تثبت  وثيقة  �أي  على  يحوز�ن 
مع  �لتحقيق  بعد  هويتهما، 
�أنهما ت�ضلال  �مل�ضتبه فيهما تبني 
�مليناء  �إىل  �رضعية  غري  بطريقة 
�ل�رضعي  غري  �لإبحار  لغر�س 
�لبو�خر  من  على  �أوروب��ا  نحو 
نهاية  بعد  بامليناء،  �لر��ضية 
�ضد  جز�ئي  ملف  �أجنز  �لتحقيق 
�مل�ضتبه فيهما لأجل �لدخول �إىل 
رخ�ضة  بدون  حمرو�ضة  منطقة 
ق�ضد �لإبحار غري �ل�رضعي، ومت 
�لق�ضائية  �جلهات  �أمام  تقدميهما 

�ملخت�ضة.
 حمفوط رمطاين

مناطق الظل بتي�سم�سيلت ت�ستفيد من م�ساريع تنموية 
�إبر�هيم  �جلمهورية  رئي�س  م�ضت�ضار  �أ�رضف 
و�يل  رفقة  �لظل  مبناطق  �ملكلف  م��ر�د 
�إعطاء  على  ب��دو�ي  عبا�س  تي�ضم�ضيلت 
�إ�ضارة �نطالق �لعديد من �مل�ضاريع �لتنموية 
�ملناطق  مبختلف  �خلدمة  حيز  �أخرى  وو�ضع 
تركزت  و�لتي  بالولية  �ملتو�جدة  �لنائية 
باملاء  �ل�ضكان  بتزويد  �ملتعلقة  تلك  على 
�لطبيعي  �لغاز  ب�ضبكة  و�لربط  �ل�رضوب 
�لطرقات  تعبيد  وك��ذ�  �لريفية  و�لإن���ارة 
وفتح �مل�ضالك لفك �لعزلة على قاطني هذه 

�ملناطق �لنائية.
باإعطاء  زيارته  �لرئي�س  م�ضت�ضار  و��ضتهل 
م�ضكنا   40 ربط  �أ�ضغال  �نطالق  �إ�ضارة 
ببلدية  �لعباد  عني  بدو�ر  �لكهرباء  ب�ضبكة 

م�رضوع  و�ضع  على  �أ���رضف  كما  �لعيون 
ببلدية  قرقور  عني  دو�ر  �ضاكنة  تزويد 
خمي�ضتي باملاء �ل�رضوب حيز �خلدمة و�لتي 
�إذ�  �لر�ضفة  كدية  �ضد  من  قنو�تها  تتمون 
 150 من  لأزيد  �لعط�س  �أزمة  من  تخفف 
طيلة  �ل��دو�ر  �ضكان  لزم��ت  �لتي  عائلة 

�ل�ضنو�ت �ملا�ضية. 
دحمان  بن  �أولد  دو�ر  ��ضتفاد  جهته  ومن 
متوين  م�رضوع  من  ب�ضام  �أولد  ببلدية 
�ل�ضكان باملياه �ل�ضاحلة لل�رضب �أين �أعطى 
ذ�ت �مل�ضوؤول �إ�ضارة �نطالق �مل�رضوع �لذي 
�لعديد من �ضكان  �رتياح و��ضتح�ضان  ترك 
من  �أزيد  ربط  مت  كما  �إليه،  �مل�ضار  �لدو�ر 
100 م�ضكن ب�ضبكة �لغاز �لطبيعي بدو�ر 

�ل�ضفي�ضية ببلدية �ملعا�ضم .
��ضتماعه  هام�س  على  مر�د  �إبر�هيم  و�أفاد 
باأن جهود�  �ملناطق  لن�ضغالت قاطني هذه 
مناطق  لتنمية  �لدولة  قبل  تبذل من  كبرية 
�ضكانها،  عن  �لغنب  برفع  ي�ضمح  مبا  �لظل 
د�عيا يف نف�س �لوقت �ملو�طنينب �إىل �رضورة 
�أنف�ضهم يف جمعيات للتكفل بجمع  تنظيم 

�ن�ضغالتهم ذ�ت �ل�ضلة بالتنمية �ملحلية .
 326 تي�ضم�ضيلت  ولالإ�ضارة حت�ضي ولية 
م�ضاريع  ع��دة  حاليا  ت�ضهد  ظل  منطقة 
�إعادة بعث �حلياة  تنموية، و�لتي من �ضاأنها 
�ملعي�ضي  �لإط��ار  وحت�ضني  جديد  من  فيها 

ل�ضكانها. 
ز / حميد 

اأزيد من 500 �سخ�ض يخ�سعون 
للك�سف عن داء ال�سكري بالغزوات 

يف تلم�سان

معاناة  من  للتقليل  منها  �ضعيا 
�ملو�طنني خ�ضو�ضا مع تف�ضي 
بحر  نظمت  ف��ق��د  �جل��ائ��ح��ة 
�لأ�ضبوع �جلاري  جمعية �لأمل 
يف  بالغزو�ت  �ل�ضكري  ل��د�ء 
حت�ضي�ضيا  يوما  تلم�ضان  ولية 
�ل���د�ء  ل��ه��ذ�  وت�ضخي�ضيا 
�ل�ضغط  مر�س  عن  للك�ضف 
�ملجتمع،  فئات  جلميع  �لدموي 
�لرئي�ضي  ب��ال�����ض��ارع  وه���ذ� 
حيث  �لغزو�ت،  مدينة  بو�ضط 
�إقبال كبري جد� من  مت ت�ضجيل 
طرف �ملو�طنني، �إذ مت ت�ضخي�س 
خمتلف  م��ن  �ضخ�س   500
بتنفيذ  و�لأع��م��ار  �جلن�ضني 
�ضارم  وق��ائ��ي  ب��روت��وك��ول 
كالتباعد و�رتد�ء �لكمامة، كما 
ح�رض هذ� �ليوم بع�س �لأطباء 
مباركي  �لدكتور  غر�ر  على 
ند�ء  و�ضع  �ل��ذي  �ملجيد  عبد 
مل�ضاعدة  كل مر�ضى �ل�ضكري 
و�مل�ضاكني،  �لفقر�ء  خا�ضة 
توزيع  �ملنا�ضبة  بذ�ت  مت  كما 
�لكمامات  من  كبرية  كمية 

ومطويات  �مل��و�ط��ن��ني  على 
ب��ه��ا �إر�����ض����اد�ت ت��وع��وي��ة 
كورونا  فريو�س  من  للوقاية 
�لأمل  فوج  مب�ضاركة  �مل�ضتجد 
وح�ضب  �جلز�ئرية،   للك�ضافة 
ر�بح  �لدكتور  �جلمعية  رئي�س 
ب���ور�ق ف��اإن ه��ذ� ي��ن��درج يف 
�لفحو�ضات  برنامج  �إط���ار 
ومن  للمو�طنني،  �ملجانية 
حممد  �ضيدي  �لدكتور  جانبه 
من  �لهدف  �إن  قال  م�ضطفى 
�أكرب  �كت�ضاف  هو  �ليوم  هذ� 
ل  �لذين  �مل�ضابني  من  ع��دد 
ملتابعتهم  باإ�ضابتهم  يعلمون 
من  �لعالج  مر�حل  كل  خالل 
تفتح  �ل��ت��ي  �جلمعية  ط��رف 
�مل�ضابني،  جلميع  �أب��و�ب��ه��ا 
ولية  �ضهدت  فقد  لالإ�ضارة 
�لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف  تلم�ضان 
بد�ء  لالإ�ضابة  ملفتا  ت��ز�ي��د� 
عو�مل  عدة  نتيجة  �ل�ضكري 
بعني  �مل�ضكل  �أخذ  يتطلب  مما 

�لعتبار قبل فو�ت �لأو�ن.
 ع بوتليتا�س

الظل( مناطق  اإىل  حولت  اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال  فائ�ض  دينار  مليار   23( •



الدوليان  الــاعــبــان  يتواجد   
اجلـــزائـــريـــان، ا�ــســمــاعــيــل بن 
�سعيد  و  �سي(  اآ  )مــيــان  نا�سر 
بني  من  هام(  )وا�ست  رحمة  بن 
املر�سحني  اخلم�سة  الاعبني 
مغاربي  لعــب  اأح�سن  جلائزة 
جملة  متنحها  التي   ،2020 ل�سنو 

فوتبول". "فران�ص 
الفرن�سية  ال�سحيفة  كتبت  و 
ــا الــر�ــســمــي ما  ــه ــع ــوق عــلــى م
الذي  نا�سر،  بن  يلي:"الاعب 
ال�سري  ـــزام  ح مبــثــابــة  يعترب 
الإيــطــالــيــة  للبطولة  الــبــارع 

)الدرجة الأوىل(.
اأكد على غرار �سنة 2019 ملا توج 
اإفريقيا  لكاأ�ص  لعب  كاأح�سن 
لــــاأمم، قــوتــه يف الــتــ�ــســدي و 
اأنه  التموين. كما  ال�سرتجاع و 
الإيطايل  ناديه  مع  �سواء  ياأمل 
يكون  اأن  اجلزائري  املنتخب  اأو 

و�سط ميدان با منازع".     
يعاين  الذي  اجلزائري  الاعب 
بق�سط  �ساهم  اإ�سابة،  من  حاليا 
ــة  ــع ــرائ ال الـــبـــدايـــة  يف  وافــــر 

ترتيب  رائـــد  ــان،  ــي م ــادي  ــن ل
بني  من  الوحيد  و  الأول  الق�سم 
اخلم�سة  الوروبية  البطولت 
حتى  ينهزم  مل  الــذي  الكربى، 

الآن.
اأمــــــا مـــواطـــنـــه املـــهـــاجـــم بــن 

ــر  الآخ هــو  حقق  فقد  رحــمــة، 
ال�سابق  ناديه  مع  رائعا  مو�سما 
اآخر  يف  �سيع  حيث  برانفورد، 
للق�سم  ال�سعود  فر�سة  حلظة 

الجنليزي املمتاز.
و  ــــرتددة  م انــطــاقــة  "فبعد 

مهارة  بــرزت  عديدة،  توقفات 
جعلت  التي  و  رحمة  بن  �سعيد 

اجلميع يعرتف بها.
ا�ستثنائية  ب�سفة  تــاألــق  ــد  وق
الق�سم  يف  ــورد  ــف ــرن ب بـــاألـــوان 
لعب  حيث  الأول  الإجنــلــيــزي 

خالها  م�سجا  مــبــاراة،   94 لــه  
متريرة   27 ــدم  ق و  هدفا   30
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  حا�سمة، 

وا�ست هام مقابل 26 اورو.
املــجــلــة  يف  جـــــاء  مــــا  ــب  ــس ــ� ح
ــــن الـــهـــداف  الــفــرنــ�ــســيــة ع

اجلزائري.
بن  و  نا�سر  بن  اإىل  بالإ�سافة 
مر�سحني  ثاثة  يوجد  رحمة، 
اجلــائــزة  هـــذه  لنيل  اآخـــريـــن 
)املــغــرب/ بــونــو  يا�سني  ــم:  ه و 
)تون�ص/ معلول  علي  اإ�سبيليا(، 
زيا�ص  حكيم  و  امل�سري(  الأهلي 

)املغرب/ت�سيل�سي(.
الاعبني  عن  الك�سف  �سيتم  و 
املر�سحني اخلم�سة الآخرين يوم 
غد الربعاء على موقع "فران�ص 
فوتبول" بينما �سينطلق انتخاب 
ل�سنة  مــغــاربــي  لعــب  اح�سن 

اخلمي�ص. يوم   2020
للتذكري، توج الدويل اجلزائري 
ريا�ص حمرز )مان�س�سرت �سيتي( 
ل�سنة  مغاربي  لعــب  كاأح�سن 

.2019

اأعرب الهولندي رونالد كومان، 
عن  لرب�سلونة،  الفني  املدير 
الإيجابي  التعادل  من  ا�ستيائه 
مواجهة  خال   )1-1( بنتيجة 
يف  الثاثاء،  يوم  م�ساء  اإيبار، 
من   16 اجلولة  مناف�سات  اإطــار 

الليجا.
وقال كومان، خال ت�سريحات 
"ماركا"  �ــســحــيــفــة  نــقــلــتــهــا 
"كنا ن�ستحق الفوز،  الإ�سبانية: 
به،  القيام  علينا  كان  ما  وفعلنا 
واخل�سم �سدد مرة واحدة فقط 

على مرمانا".
واأ�ساف: "�سنعنا الفر�ص، لكننا 
ثم  اجلــــزاء  ركــلــة  ن�سجل  مل 
اأخطاأنا يف الدفاع، وقدمنا اأداًء 
ما  وفعلنا  بجد،  وعملنا  جيًدا 
يكفي للفوز، ويف ال�سوط الأول 
احل�سول  يف  م�ساكل  واجهتنا 
ومل  ــف،  ــل اخل ــن  م ــرة  ــك ال على 
بني  الاعبني  عن  نبحث  نكن 

اخلطوط".

�فتقرنا �إىل مي�سي

اإننا  اأقــول  اأن  اأريــد  "ل  وتابع: 
ذوي  الأ�سخا�ص  اإىل  افتقرنا 
ــاك تــغــيــري يف  ــن ــه اخلـــــربة، ف
اإ�سابات،  ا  اأي�سً ويوجد  الفريق 
 5 �سارك  حيث  بال�سباب  ونلعب 
لكن  اليوم،  �سباب  لعبني   6 اأو 
كان هناك الكثري من اخلربة".

اإىل  افتقرنا  "لقد  واأو�ـــســـح: 

وي�سنع  ُي�سجل  الـــذي  مي�سي 
كيف  هو  ال�سعور  لكن  الفارق، 
مل نفز؟ لقد �سنعنا العديد من 
جزاء،  ركلة  واأهدرنا  الفر�ص 
ــدة  واح ت�سديدة  مــن  ــار  ــب واإي

�سجلوا هدفا".
كنا  لــو  ـــزاء؟  اجل "ركلة  ونـــوه: 
�سجلناها وتقدمنا لكان الفريق 

علينا  ــان  ك حيث  ــا،  ــاًن اأم اأكــر 
الت�سجيل".

دميبلي وكوتينيو

لعب  "هو  علق:  دميبلي،  وعن 
يف  �سرعته  ب�سبب  جـــًدا  مهم 
التعادل  هدف  و�سجل  اجلناح، 

ونحن �ُسعداء به".
وحول اإ�سابة كوتينيو، ك�سف: 
يف  الراحة  بعدم  ي�سعر  "اإنه 
اإجراء  وعلينا  الي�سرى،  ركبته 
ملعرفة  الختبارات  من  املزيد 

ما لديه".
القول  ميكن  "ل  وا�ستكمل: 
ب�سكل  يــلــعــب  بــر�ــســلــونــة  اإن 
لعب  فهو  مي�سي،  دون  اأف�سل 
لعبنا  ــام  ع وب�سكل  خمتلف، 
الأخطاء  لكن  جيدة،  مباراة 

الفردية كلفتنا نقاطا".
اإذا  ـــزاء؟  اجل "ركلة  ــل:  ــس ووا�
فجريزمان  مي�سي  نفتقد  كنا 
ومارتن  قبل،  من  ركلة  اأ�ساع 
دوري  يف  �سجل  بــرايــثــوايــت 

الأبطال".
فالليجا  واقعًيا  كنت  "اإذا  واأمت: 
�ــســيء  ول  ــغــايــة،  ــل ل ــدة  ــق ــع ُم
اأن ندرك  م�ستحيل، لكن علينا 
اأن  الــنــقــاط، ويــبــدو يل  فــارق 
ــًدا  ــد جــيــد ج ــدري اأتــلــتــيــكــو م
يف  ي�ستقبل  ول  جـــًدا،  ــوي  وق

�سباكه الكثري من الأهداف".

الربميريليج  رابــطــة  بعثت 
ــص  ــ� ـــة، ام ـــع ـــاط بـــر�ـــســـالـــة ق
اإيقاف  اإمكانية  حول  الأربعاء، 
الإجنليزي  الدوري  مباريات 
املـــمـــتـــاز مـــــرة اأخــــــرى، 
كورونا  فريو�ص  ب�سبب 

امل�ستجد.
وجــاء ذلــك، عقب 
اإعـــــان تــاأجــيــل 
مـــبـــاريـــات   3
املو�سم،  ــذا  ه
بــــ�ــــســــبــــب 
ــاد اأعــداد  ازدي

احلالت الإيجابية يف الفرق.
بــيــان  يف  الـــرابـــطـــة،  وقـــالـــت 
مــبــاراة  تــاأجــيــل  "مت  ر�ــســمــي: 
وفولهام،  هوت�سبري  توتنهام 
ال�ساعة  يف  اإجـــراوؤهـــا  املــقــرر 
هذا  جرينت�ص  بتوقيت   18:00
جمل�ص  اجتماع  عقب  امل�ساء، 

اإدارة الرابطة ظهًرا".
طلًبا  فولهام  "قدم  واأ�سافت: 
ملجل�ص اإدارة الرابطة، من اأجل 
الرتفاع  بعد  املــبــاراة  تاأجيل 
ـــالت الإ�ــســابــة  الــكــبــري يف ح
ظهور  اإىل  بالإ�سافة  بكورونا، 

اإ�سابات بني الاعبني اليوم".
جمل�ص  "ح�سل  ـــت:  ـــع ـــاب وت
م�ست�ساريه  راأي  على  الرابطة 
تاأجيل  قرار  واتخذ  الطبيني، 
املـــبـــاراة كـــاإجـــراء احــــرتازي، 
ل�سحة  الأولــويــة  ــاء  ــط اإع مــع 
و�سيعاد  واملوظفني،  الاعبني 
على  باأكملها  املجموعة  اختبار 

الفور".
اأعـــداد  وجـــود  "مع  ووا�ــســلــت: 
الإيجابية  احلــالت  من  قليلة 
ل  الأنـــــديـــــة،  غــالــبــيــة  يف 
الــرابــطــة تثق متــاًمــا يف  تــزال 

كورونا  بروتوكولت 
ــا، ويف  ــه ــة ب ــس ــا� اخل

ــى  ــل الـــــــقـــــــدرة ع
ا�ــســتــمــرار اإقــامــة 
ــا  املـــبـــاريـــات وفــًق

للجدول املقرر".
"تتمنى  واأمتـــــت: 

للم�سابني  الرابطة 
بـــكـــورونـــا الــ�ــســفــاء 

الآمن وال�سريع، و�ستعاد 
جدولة املباراة املوؤجلة بني 

يف  وفولهام  هوت�سبري  توتنهام 
الوقت املنا�سب".

اأرتيتا،  ميكيل  الإ�سباين  رد 
على  لآر�سنال،  الفني  املدير 
ناديه  ربــطــت  الــتــي  ــاء  ــب الأن
اإي�سكو  مواطنه  مع  بالتعاقد 
األركون، جنم ريال مدريد، 

يف يناير/ كانون الثاين املقبل.
عاما(   28( اإي�سكو  ا�سم  وارتبط 
يف  مدريد  ريــال  عن  بالرحيل 
بحثا  املقبلة،  ال�ستاء  انتقالت 
يف  امل�ساركة،  ا�ستمرارية  عن 

الدين  زين  مدربه  اعتماد  ظل 
كرو�ص  الثاثي  على  زيـــدان، 

ومودريت�ص وكا�سيمريو.
النادي  هو  اآر�سنال  اأن  ــردد  وت
بناء  اإيــ�ــســكــو،  ل�سم  الأقــــرب 

رد  الذي  اأرتيتا،  من  طلب  على 
بنف�سه على تلك الأنباء.

ت�سريحات  يف  اأرتــيــتــا  ـــال  وق
ــة مــــريور  ــف ــي ــح ــس ــا � ــه ــت ــل ــق ن
القليلة  "النتائج  الربيطانية: 

املا�سية لن تغري من اأ�سلوبنا يف 
التعامل مع نافذة النتقالت".

ل  اأننا  الوا�سح  "من  واأ�ــســاف: 
لعبني  عن  التحدث  ن�ستطيع 

بعينهم".

الرابطة  ترتيب  رائــد  �سيقوم   
وفــاق  الـــقـــدم،  ــرة  ــك ل الأوىل 
ــوف  ــف ــل حم ــق ــن ــت ــف، ب ــي ــط ــس �
ملاقاة  العا�سمة  اإىل  باملخاطر 
ن�سر ح�سني داي، املحكوم عليه 
ت�ستقبل  بينما  ــدارك،  ــت ــال ب
مـــولـــوديـــة اجلــــزائــــر، �ــســبــاب 
الــقــمــة،  ــاء  ــق ل يف  ق�سنطينة 
مبــنــا�ــســبــة تــ�ــســويــة رزنــامــة 
البطولة املقررة يومي اخلمي�ص 

و اجلمعة.
مل  الذي  نقطة(،   13( فالوفاق 
 30 منذ  الهزمية  طعم  يتذوق 
املناف�سات  كل  يف   2019 نوفمرب 
)وطنيا و قاريا(، �سيواجه ن�سر 
ن(   3  -  18 )مرتبة  داي  ح�سني 
الذي  و  �سيئة  انطاقة  �ساحب 
متتاليتني  هــزميــتــني  �ــســجــل 
�سباب  العا�سميني،  جاريه  اأمام 
اجلزائر  احتاد  و   )0-2( بلوزداد 
الأوىل  املهمة  �ستكون  و   .)0-3(
الفورية  ال�ستفاقة  للن�سرية، 

تفاديا لتعميق اجلراح.
و �ستكون لوفاق �سطيف، الفائز 
ب�سعوبة  املا�سية  اجلــولــة  يف 
اأوراقا  على نادي بارادو )1-0(، 
رابحة خا�سة و انه انت�سر بكل 
هذا  مواقعه  ــارج  خ مبارياته 

املو�سم.
اأمـــا فــريــق مــولــوديــة اجلــزائــر 
بفوزه  املنت�سي  ن(،   10  -  4(

ــادي  ــن ــني عــلــى ال ــن �ــســهــرة الث
يف   )2-0( التون�سي  ال�سفاق�سي 
الثاين  التمهيدي  الــدور  ذهــاب 
الإفريقية،  الأبطال  لرابطة 
ق�سنطينة  �سباب  ف�سي�ست�سيف 
بعد  حتــرر  الـــذي  ن(   6  -  11(
انت�ساره على احتاد اجلزائر )-2

اخلام�سة. اجلولة  يف   )1
مر�سحة  املولودية  كانت  فــاإذا 
ــب الوملــــبــــي 5  ــع ــل ــامل ــوز ب ــف ــل ل
ق�سنطينة  �سباب  فاإن  جويلية، 
ــاره  دي اإىل  ــودة  ــع ال على  قـــادر 
بالتايل  و  اإيــجــابــيــة  بنتيجة 

تاأكيد ا�ستفاقته.
بلوزداد  �سباب  اللقب،  حامل  اما 
�سبيبة  ف�سي�ستقبل  ن(   7  -  8(

لقاء  يف  ن(   4  -  15( �سكيكدة 
حيث  مبدئيا،  متكافئ  غــري 
بقوة  مر�سحا  ال�سباب  يعترب 
�سيدخل  و  بلقبه  لاحتفاظ 
ق�سد  بـــقـــوة  ــــاراة  ــــب امل ــــذه  ه
ــر  ــــرتاب اأك ــوز بــهــا و الق ــف ال
له  ـــاأن  ب علما  ــوم،  ــودي ــب ال ــن  م
مباراتني متاأخرتني اأخريني يف 

الربنامج.
�سبيبة  �ــســتــقــوم  جــهــتــهــا،  ــن  م
م�ساف  اإىل  العائدة  �سكيكدة، 
من  �سنة   30 حوايل  بعد  الكبار 
الغياب، بتنقل ثان على التوايل 
ــا قبل  ــاده بــعــد ذلـــك الـــذي ق
حيث  تلم�سان،  اإىل  اأيام  ثاثة 
الـــوداد  على  الــتــعــادل  فر�ست 

املحلي )0-0(.
اأول  مــلــعــب  �ــســيــكــون  ـــــريا،  اأخ
م�سرحا  وزو،  بتيزي  نوفمرب 
ميــران  فريقني  جتمع  ــاراة  ــب مل
�سبيبة  هــمــا  و  جــيــدة  بــفــرتة 
جمعية  و  ن(   6  -  12( القبائل 
ن(.    11  -  2( ــة  ــل ــي ــل م عـــني 
مل  الــتــي  املليلية،  الت�سكيلة 
�ستكون  املو�سم،  هذا  بعد  تنهزم 
هذا  "للكناري".  عنيدا  مناف�سا 
اإىل  بــــدوره  الأخــــري يــطــمــح 
متتالية  مــبــاراة  رابــع  ت�سجيل 
بدون انهزام )يف كل املناف�سات( 
اجلديدة  طموحاته  تاأكيد  و 
العائد،  مــدربــه  ــراف  ــس اإ� حتــت 

يو�سف بوزيدي.

اأكد نادي مولودية اجلزائر، يوم 
عمار  جنمه  اإ�سابة  اإن  الثاثاء، 
تبعث  ل  بــوردمي  الرحمن  عبد 
جاهزا  �سيكون  واأنه  القلق،  على 

يف الأيام املقبلة.
الدقيقة  يف  ــــوردمي  ب وخــــرج 
فيها  تغلب  التي  املباراة،  من   78
�سيفه  على  اجلــزائــر  مولودية 
 )2-0( التون�سي  ال�سفاق�سي 
اأم�ص الإثنني، يف ذهاب دور الـ32 

لدوري اأبطال اأفريقيا.
ونــقــل مــولــوديــة اجلــزائــر عرب 
التوا�سل  �سبكة  على  �سفحته 
عن  بوك"  "في�ص  الجتماعي 
زين الدين لج، طبيب الفريق، 
غري  بوردمي  اإ�سابة  اأن  تاأكيده 
يعاين  الاعب  واأن  مقلقة، 

من تقل�ص ع�سلي.
�سيكون  بــوردمي  ان  لج  وك�سف 
ما  وهو  املقبلة،  الأيام  يف  جاهزا 
كبرية  بن�سبة  م�ساركته  يعني 
النادي  اأمـــام  ـــاب  الإي مــبــاراة  يف 
من  الــ�ــســاد�ــص  يف  ال�سفاق�سي 
على  املقبل  ثان/يناير  كــانــون 
" الطيب املهريي" مبدينة  ملعب 

�سفاق�ص.
اأخـــــرى، عـــاد فريق  ــن جــهــة  م
ــــر الـــيـــوم  ــــزائ ـــة اجل ـــودي ـــول م
ملاقاة  ا�ــســتــعــدادا  للتدريبات 
اجلمعة  قــ�ــســنــطــيــنــة،  ــبــاب  �ــس
عن  موؤجلة  مــبــاراة  يف  املقبل، 
م�سابقة  مــن  الــرابــعــة  املرحلة 

الدوري املحلي.
املركز  اجلزائر  مولودية  ويحتل 

الــدوري  ترتيب  بجدول  الرابع 
10 نقاط، متخلفا  املحلي بر�سيد 
�سطيف  وفـــاق  ــن  ع نــقــاط  بـ3 

بـــاأنـــه ميلك  ــًمــا  ــدر، عــل ــس ــ� ــت امل
مباراتني موؤجلتني.

اأكــــد اجلــزائــري 
حيمودي،  جمال 
ــــدويل  احلـــكـــم ال
فريق  اأن  ال�سابق، 
اجلزائر  مولودية 
ـــص لــظــلــم  ـــر� ـــع ت
حتــكــيــمــي كــبــري، 
خــــال مــبــاراتــه 
ال�سفاق�سي  �ــســد 
ــص  ــ� ــي، اأم ــس ــ� ــون ــت ال
ــاب  ذه يف  الإثـــنـــني، 
دوري  مــن  الـ32  دور 

اأبطال اأفريقيا.
وقـــــال حــيــمــودي يف 
�سحفية،  ت�سريحات 

"مولودية  الــثــاثــاء:  الــيــوم 
حتكيمي  لظلم  تعر�ص  اجلزائر 
الفوز  على  قـــادًرا  وكــان  كبري، 
ـــرارات  ق لـــول  ــل  ــق اأث بنتيجة 
على  ــــــرت  اأث ـــتـــي  ال احلـــكـــم، 

النتيجة".
عــدة  اتــخــذ  "احلكم  واأ�ـــســـاف 
األغى  حيث  خاطئة،  ـــرارات  ق
يف  لــلــمــولــوديــة  �سرعيا  هــدفــا 
اأعــلــن  اأن  بــعــد   ،41 الــدقــيــقــة 
لعب  �سد  ت�سلل  و�سعية  عن 
ــع  ــداف امل اأن  رغـــم  املـــولـــوديـــة، 
اخلط  نف�ص  يف  ــان  ك التون�سي 

تقريبا مع املهاجم".
الكزاز  "املغربي  حيمودي  وتابع 

لقطة  يف  فــادحــا  خطاأ  ارتــكــب 
ركلة اجلزاء اأي�سا، بعد اأن اأعلن 
ل�سالح  مبا�سرة  حــرة  خمالفة 
ــول  دخ ــي  ــداع ب ال�سفاق�سي، 
الـ18  ملنطقة  الاعبني  بع�ص 

يفر�ص  القانون  اأن  رغم  مــرًتا، 
كانت  مهما  اجلــزاء  ركلة  اإعــادة 
نتيجتها يف حالة دخول لعبني 

من الفريقني".

ــي  ــن ــوط يــــواجــــه املــنــتــخــب ال
اجلــزائــري لــكــرة الــقــدم لأقــل 
يوم  الليبي  نظريه  عاما   17 من 
 5 مبــلــعــب  يــنــايــر   18 الثـــنـــني 
يف  )30ر14(  باجلزائر  جويلية 
�سمال  دورة  من  الفتتاح  جولة 
افريقيا للفئة واملوؤهلة لنهائيات 
ح�سب   ،2021 افــريــقــيــا  كــا�ــص 

ــي جــرت  ــت ــة ال ــرع ــق عــمــلــيــة ال
وقائعها ام�ص الأربعاء.

ــاب اجلــولــة الأخــــرية،  ــس ــ� وحل
-املعفى  الوطني  املنتخب  ياقي 
نظريه  الــثــانــيــة-  ــة  ــول اجل ــن  م
التون�سي يف ال24 من �سهر يناير 

بنف�ص امللعب.
�سكل  عــلــى  املــنــافــ�ــســة  وجتـــرى 

مب�ساركة ثاثة  م�سغرة  بطولة 
)البلد  اجلزائر  وهي  منتخبات 
حيث  وليبيا،  تون�ص  املنظم(، 
الول  ــز  ــرك امل �ــســاحــب  يــتــاأهــل 
املقررة  القارية  النهائيات  اىل 

باملغرب.
ــي قد  ــن ــوط ــــان املــنــتــخــب ال وك
مواجهة  يف  ال�سنغال  امــام  تعر 

 5 مبلعب  جــرت  وديــة  مزدوجة 
والثاثاء  الحد  يومي  جويلية 
الرتب�ص  ليختم   ،)3-1  ،1-0(
الوطنية  الت�سكيلة  بداأته  الذي 
الفني  باملركز  دي�سمرب   21 يف 
الوطني ب�سيدي مو�سى ) اجلزائر 
 ، لعبا   30 بح�سور  العا�سمة(، 

منهم 15 ين�سطون يف اخلارج.

الرابطة االأوىل : 

مولودية العا�سمة �سد "ال�سنافر" يف الواجهة و الرائد يف خطر بالعا�سمة

مولودية اجلزائر يك�سف طبيعة اإ�سابة بوردمي

حيمودي: الكزاز ارتكب خطاأ فادحا �سد مولودية اجلزائر

دورة �سمال افريقيا الأقل من 17 عاما: 

اجلزائر ت�ستهل املناف�سة اأمام ليبيا

 بن نا�سر و بن رحمة من بني املر�سحني جلائزة اأح�سن العب مغاربي

كومان: افتقرنا اإىل مي�سي.. والليجا معقد للغاية

ر�سالة قاطعة من رابطة الربميريليج حول اإيقاف املباريات

اأرتيتا يحدد موقفه من �سفقة اإي�سكو

100809
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بلعمري يوافق على عر�ض 
االأهلي ال�سعودي

زيدان ُيريد جلب حمرز يف جانفي

كورونا يوا�سل �سرب اأندية 
الربميريليغ ويوؤجل مواجهة 

توتنهام وفولهام

من بوابة املدافع رامو�ض .. 
الرنويجي هاالند يغازل ريال مدريد

الأهلي  نادي  اإىل  النتقال  على  بلعمري،  جمال  اجلزائري  الــدويل  وافق 
املدافع  ا�سرتط  حيث  القادمة،  ال�ستوية  التحويات  فرتة  خال  ال�سعودي 
احلايل لأوملبيك ليون الفرن�سي احل�سول على 4 مايني يورو، اأي ما يعادل 
اإىل  ميتد  عقد  على  التوقيع  مقابل  املحلية،  بالعملة  �سنتيم  مليار   80 نحو 

غاية جوان 2023.
ال�سعودي،  الدوري  يف  لعب  واأن  �سنة   31 �ساحب  اجلزائري  للدويل  و�سبق 
2020، وبالتحديد مع ال�سباب، قبل اأن يرحل اإىل  2016 اإىل  يف الفرتة من 

اأوملبيك ليون الفرن�سي.
عرب  حمبيه  ا�ستف�سارات  بع�ص  على  ردا  موؤخرا  قال  بلعمري  اأن  ورغــم 
�سفحته اخلا�سة مبواقع التوا�سل الجتماعي “الأن�ستغرام”، اأنه لن يغادر 
الفرن�سي املمتد  الفريق  القادم، و�سيحرتم عقده مع  نادي ليون يف جانفي 
دخول  اإىل  اأ�سارت  �سعودية  اإعامية  تقارير  اأن  اإل   ،2021 جوان  غاية  اإىل 
القبائل  ل�سبيبة  ال�سابق  الاعب  مع  جادة  مفاو�سات  يف  جدة  اأهلي  نادي 

ووفاق �سطيف.
باب  ال�سعودي،  جدة  اأهلي  نادي  اإدارة  فتحت  فقد  امل�سادر،  ذات  وح�سب 
الأول  الفريق  لعب  “اخل�سر”، جمال بلعمري  املفاو�سات مع �سخرة دفاع 
لكرة القدم بنادي ال�سباب ال�سابق، من اأجل �سمه خال فرتة النتقالت 
اجلزائري،  الاعب  على  جدة  اأهلي  اإدارة  عر�ست  حيث  املقبلة،  ال�ستوية 
الن�سمام اإىل �سفوف “الراقي” بعقد ميتد ملو�سمني ون�سف مو�سم، م�سرية 
اإىل اأن بلعمري اأعطى موافقته، ولكن و�سع �سرط احل�سول على ما يقارب 4 
مايني يورو نظري الفرتة املتفق عليها، وهذا ما يعادل نحو 80 مليار �سنتيم 

بالعملة اجلزائرية.
مع  الن�سر،  توا�سل  الر�سيد،  خالد  الريا�سي  الإعامي  نفى  ناحيته،  ومن 
ال�ستوي،  املريكاتو  يف  معه،  للتعاقد  ر�سمي،  عر�ص  اأي  تقدمي  اأو  بلعمري، 
حيث ك�سف الر�سيد يف تغريدة عرب �سفحته مبوقع التدوينات الق�سرية 
“تويرت”، عن توا�سل ناد �سعودي واحد فقط، مع جنم اأوملبيك ليون، ولكنه 

لي�ص الن�سر.
وجاءت هذه التغريدة لتوؤكد التقارير الأخرى، التي اأ�سارت اإىل مفاو�سات 
من  بطلب  ر�سميا،  ل�سمه  بلعمري،  مع  الأهلي،  النادي  م�سئويل  من  جادة 
جمل�ص  نا�سد  الــذي  الأهلي  نــادي  مــدرب  ميلويفيت�ص،  ــادان  ف ال�سربي 
اأجل  من  كبري،  اأجنبي  مدافع  مع  التعاقد  يف  الإ�سراع  ب�سرورة  الإدارة، 

موا�سلة املناف�سة على لقب البطولة ال�سعودية.
ويعاين بلعمري يف الوقت الراهن مع ناديه الفرن�سي، حيث مل يتمكن حلد 
الآن من ك�سب ثقة املدرب رودي غار�سيا، ويبقى يازم دكة البدلء، وهي 
الو�سعية التي تقلق الاعب وحتى مدرب املنتخب الوطني جمال بلما�سي 

الذي يراهن كثريا على الاعب ويريده جاهزا للمواعيد القادمة.

يرغب التقني زين الدين زيدان مدرب فريق ريال 
اجلزائري  النجم  انتداب  يف  الإ�سباين،  مدريد 
التي  ال�ستوية  الإنتقالت  �سوق  يف  حمرز،  ريا�ص 

ُيرفع �ستارها هذا اجلمعة.
وجاءت اإ�سابة الربازيلي رودريغو مهاجم ريال 
املدرب  ِلتدفع  املا�سية،  القليلة  الأّيام  يف  مدريد 

زين الدين زيدان اإىل البحث عن بديل له.
الفني  ِبامل�ستوى  اإعجابا  “زيزو”  وُيــبــدي 

وُيريد  حمرز،  ريا�ص  للجناح  العايل 
م�ساركاته  قــّلــة  يف  الإ�ستثمار 

�سيتي  مان�س�سرت  فريقه  مــع 
الإجنـــلـــيـــزي. كــمــا اأوردتـــــه 
القناة التلفزيونية الإ�سبانية 
لها  برنامج  اأحدث  “ميغا” يف 

تطّرق ِلهذا الأمر.
ــص حمــرز  ــا� ويــرتــبــط ري

نـــادي  مـــع  ــنــة(  �ــس  29(
ــرت �ــســيــتــي  ــس ــ� ــس ــ� ــان م

ِبعقٍد،  الإجنــلــيــزي 
تــنــقــ�ــســي مـــّدتـــه 

�سيف 2023.

مواجهة  تاأجيل  القدم،  لكرة  املمتاز  الإنكليزي  ــدوري  ال رابطة  اأعلنت 
ملعب  على  الأربعاء  ام�ص  م�ساء  اإقامتها  مقررا  كان  التي  وفولهام  توتنهام 

الأول، يف اجلولة الـ16 من امل�سابقة.
تاأجيله  مت  اللقاء  فاإن  �سبورت"،  "�سكاي  قنوات  موقع  ن�سره  تقرير  ح�سب 
فولهام،  فريق  �سفوف  يف  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  حالت  تزايد  ب�سبب 
التي يتم تاأجيلها ب�سبب  الثالثة يف الربميريليغ  املواجهة  لت�سبح بالتايل 
الفريو�ص هذا املو�سم؛ عقب مباراتي اإيفرتون ومان�س�سرت �سيتي، ونيوكا�سل 
يونايتد واأ�ستون فيا، بعد تاأكيد 18 حالة اإيجابية يف جميع اأندية الدوري 

املمتاز.
الختبارات  من  العديد  لندن  العا�سمة  وخ�سو�سا  بريطانيا  و�سهدت 
توتنهام  لقاء  على  بظاله  األقى  الذي  الأمر  لكورونا،  اجلديدة  الإيجابية 
الذي بات ثاين مواجهة يتم تاأجيلها  هذا الأ�سبوع ، يف الوقت الذي طرحت 
ظل  يف  اأ�سبوعني،  ملدة  راحة  فكرة  املمتاز  الإنكليزي  الدوري  اأندية  فيه 

التف�سي الكبري للموجة الثانية من الفريو�ص.

بورو�سيا  نــادي  مهاجم  هالند  اإيرلينغ  ال�ساب  الرنويجي  النجم  و�سع 
ريال  نادي  قائد  رامو�ص  �سريجيو  املخ�سرم  الإ�سباين  الأملاين،  دورمتوند 
الذين  العامل،  يف  املدافعني  اأف�سل  ترتيب  يف  الأوىل  املرتبة  يف  مدريد 

واجههم يف م�سريته الكروية.
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  ونقلته  ال�ساعد  املهاجم  به  اأدىل  حوار  ويف 
الأول  املركز  يف  رامو�ص  مدريد  ريال  دفاع  قلب  هالند  اختار  الإ�سبانية، 
الهولندي فريجيل فان دايك جنم نادي ليفربول الإنكليزي  متقّدما على 

وال�سنغايل كوليبايل لعب نابويل الإيطايل.
اأن  اإن هذا الثاثي يعترب الأف�سل من الناحية البدنية، كما  وقال هالند 

كل واحد منهم يلعب بذكاء كبري ويتمّيز بح�سن التمركز.
باأّنه  العامل،  يف  مدافع  كاأف�سل  رامو�ص  ل�سريجيو  هالند  اختيار  واعترب 
ريال  �سفوف  اإىل  انتقاله  عملية  ت�سريع  اأجــل  من  املهاجم  من  حماولة 
"امللكي" له وزن كبري يف فريق الريال، كما  اأن قائد  مدريد، ومن املعروف 

يجعل  املدافعني  بقية  عن  متييزه  من اأن  مـــقـــّربـــا  هـــالنـــد 
جماهري "املرينغي".

ـــد وقد ارتبط ا�سم هالند بفريق  ـــدري ـــــــال م ري
ــرب خـــال الأ�ــســهــر الأخـــــرية،  ــت حـــيـــث اع
للفرن�سي  ــص  ــّو� ــع م ــل  ــس ــ� بنزمية، اأف كــرمي 
ال�ساب  املهاجم  جنــح  تــ�ــســجــيــل بعدما  يف 

ــن الأهـــــداف رغــم  ــه الــعــديــد م ــّن ــر �ــس ــغ ــس �
ــيــا  ــه بــورو�ــس ــق ــري ـــــد �ــســاعــدت ف ـــــون دورمت

ــل على حت�سني ترتيبه والتاأهل دون  ــاك ــس ــ� م
الــقــادم مــن دوري  لــلــدور 

الأبطال.
اأن  ـــــــم  ورغ

اأنـــــديـــــة 

عديدة 
العامل  يف 

تـــفـــكـــر يف 
مع  الــتــعــاقــد 

اأن  اإل  هــالنــد، 
الرنويجي  املــهــاجــم 

قد يكون بانتظار عر�ص من 
اأّنه  الذي يبدو  ريال مدريد 

الوجهة املف�سلة له.

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/ خالد �سادق
----------------------------

�ل�رض  �ب���و�ق  ف��ي��ه  ت��رت��ف��ع  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 
�ملقاومة  ف�ضائل  �ىل  �لتهام  باأ�ضابع  لت�ضري 
�ل�ضود�ء  بالقو�ئم  ت�ضمى  ما  وتعد  �لفل�ضطينية، 
و�جلهاد  كحما�س  �ملقاومة  حركات  وت�ضنف 
تد�فع  لأنها  �رهابية  حركات  بانها  �ل�ضالمي 
و�ضعبها،  ومقد�ضاتها  �متها  و�رضف  �ر�ضها  عن 
يف  �ل�ضالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �لمني  يخرج 
وقوة  بثبات  ليوؤكد  �لنخالة  زياد  �لقائد  فل�ضطني 
بنهج  �ل�ضالمي  �جلهاد  حركة  �لتز�م  و����رض�ر 
لنتز�ع  ��ضرت�تيجي  كخيار  و�ملقاومة  �جلهاد 
م�ضتقبل  و�ن  �لغا�ضب،  �ملحتل   هذ�  من  حقوقنا 
ومت�ضكها  �ملقاومة  ب�ضالح  مرتبط  �ملنطقة 
و�ل�ضت�ضهاد  للقتال  و��ضتعد�دها  �خليار  بهذ� 
�لمة  تعي�ضه  �ل��ذي  �ملرير  �لو�قع  هذ�  ظل  يف 
�ل�ضعف  حالة  على  يدل  و�قع  برمتها،  و�ملنطقة 
�ن  على  وي��دل  �ليه،  و�ضلت  �ل��ذي   و�ل��ه��و�ن 
لدى  في�ضبح  �ملفاهيم  لتغيري  ي�ضعى  من  هناك 
فيلهث  عدو�،  و�ل�ضديق  �ضديقا،  �لعدو  �لبع�س 
و�لنمو  �ل�ضتقر�ر  �وهام  �لعرب ور�ء  �لر�ضميون 
"��رض�ئيل"  مع  �لتطبيع  على  فيتهافتون  و�لتقدم 
�لكيان  هذ�  ت�ضويق  ويحاولون  معها،  و�لتحالف 
حليف  باأنه  �ضعوبهم  على  �ملجرم  �ل�ضهيوين 
�لتعاي�س معه ب�ضالم و�مان، لقد  و�ضديق وميكن 
ونحن  �ملقاوم  �ضالحنا  �رضعية  يجرمو�  �ن  �ر�دو� 
من  ثرو�تهم  ونحمي  ونحميهم  عنهم  ند�فع 
يلتحقو�  �ن  ونرف�س  �ملجرمني،  �ل�ضهاينة  �طماع 
ورقيق  كعبيد  �ملجرم  �ل�ضهيوين  �لكيان  بهذ� 
�ملحتوم  �لهالك  و�ىل  م�ضائرهم  �ىل  ي�ضاقون 

وهم يدرون �و ل يدرون.
�حلل  �لنخالة  زياد  �لقائد  �لعام  �لمني  وقد خل�س 

ب�ضالح  بالتم�ضك  نعي�ضها  �لتي  للحالة  �لمثل 
من  �لحتالل  دحر  �لذي  �ل�ضالح  هذ�  �ملقاومة، 
�ضنها  ثالثة  حروب  �هد�ف  و�ف�ضل  غزة،  قطاع 
م�ضتهدفا  غزة  قطاع  على  �ل�ضهيوين  �لحتالل 
عاد  و�ل��ي��وم  �لفل�ضطينية،  �ملقاومة  ف�ضائل 
ع�ضكرية  ب�رضبات  �خرى  مرة  ليلوح  �لحتالل 
و��ضتهد�ف  �لفل�ضطينية،  للف�ضائل  موجعة 
�لفل�ضطيني، و�لرد على كل هذ�  �ل�ضعب  قياد�ت 
وعدم  باملقاومة  بالتم�ضك  �لعام  �لمني  خل�ضه 
حركة  تبقى  �ن  تعهد  وقد  �ل�ضالح  عن  �لتخلي 
يف  تختال  �ضالحها  على  �مينة  �ل�ضالمي  �جلهاد 
�مليادين  كافة  يف  �لحتالل  �ضد  معاركها  كل 
بعيدة  و�ماين  ز�ئفة  وعود  �ىل  �بد�  تركن  ول 
مع  و�لعهد  �ل�ضهد�ء،  لدماء  �لوفاء  �نه  �ملنال، 
يتوقف  ل  قائما  �ضبيله  يف  �جلهاد  يبقى  �ن  �لله 
حتت  �لفل�ضطينية  �ر�ضنا  من  �ضرب  هناك  �ن  طاملا 
�لنخالة  زياد  �لقائد  قالها  كلمات  �نها  �لحتالل، 
�بو  بهاء  �ل�ضهد�ء  �لقادة  ذكرى  يف  طارق  �بو   –
�ل�رض�يا  �ن  من  �لحتالل  يحذر  �ل��ذي  �لعطا، 
ذكرى  غي  �ملغت�ضبات  جتاه  �ل�ضو�ريخ  �ضتطلق 
يف  �لقيادي  �ضو�حلة  �ياد  و�ل�ضهيد  ��ضت�ضهاده،  
يف  �لنخالة  وق��ال  جنني   يف  �ل�ضالمي  �جلهاد 
هو  هذ�  �أن  نوؤكد  �ل�ضهد�ء  ذكرى  "يف  كلمته: 
متتد  �لتي  و�رض�يانا  تكرب  وه��ي  حركتنا  م��دى 
على �متد�د �لوطن ومدى جهادنا �لكرب من كل 
�ملو�نع و�لفو��ضل و �حلو�جز.. ل �أرى فا�ضال بني 
غزة وع�ضقالن و جنني و�لعفولة" �نه �جلهاد على 

طول حدود �لوطن.
�ل�ضهد�ء  عو�ئل  �لتحية  �لنخالة  �لقائد  وحيا 
يف  �ل�ضطوري  �ل�ضجاعية  �ضمود  و��ضتذكر 
وجع �لحتالل �لذي كان يعتقد �نه يف نزهة وهو 
�ل�ضجاعية  بب�ضالة  ففوجئ  غزة  قطاع  يحتاج 

كانت  لقد   " وقال  �لعدو�ن:  وجه  يف  ومناعتها 
وقلعة  عنها  تد�فع  �لتي  غزة  بو�بة  �ل�ضجاعية 
�لذليلة،  �حلياة  رتابة  ك�رضو�  �لذين  �ل�ضهد�ء 
�لمني  وتابع   . �لعدو"  مو�جهة  يف  لينه�ضو� 
�لعام قائاًل: "عام كامل م�ضى و م�ضهد �لعدو�ن 
طائر�ت  ��ضتهدفت  فقد  و�حدة،  حلظة  يغادرنا  مل 
�لوقت  نف�س  يف  و  بهاء  �ل�ضهيد  منزل  �لحتالل 
كانت ت�ضتهدف منزل �لخ �لقائد �كرم �لعجوري 
�ملقاتلني  �لخوة  �حد  و  �بنه  لريتقي  دم�ضق،  يف 
�لمني  عنه  يتحدث  �لذي  �مل�ضهد  هذ�  �ضهد�ء". 
�لذي يعزز من �ضمود �ضعبنا  ويزيدنا  �لعام هو 
�ل�ضهد�ء  هوؤلء  تلني   ل  وقوة  وعزمية  ����رض�ر� 
�لذين جعلو� كل �ضيء ممكن يف مو�جهة �مل�رضوع 
و�لقوة،  بالقهر  �لذي زرع يف وطننا  �ل�ضهيوين 
فال�ضهد�ء هم �لذين يوؤكدون على وحدة �ل�ضعب 
�ماكن  وجميع  فل�ضطني  �متد�د  على  �لفل�ضطيني 
دماء  بركة  �أن  �ىل  �لنخالة  ولفت  �ل�ضتات". 
لل�ضهد�ء  توؤكد  �ليوم  جتمعنا  �لتي  �ل�ضهد�ء 
لفل�ضطني،  و  للن�رض  طريقنا  هذ�  �ن  ولذويهم 
�ضهادة  هو  �ملوت  و�ف�ضل  مات،  يقتل  مل  فمن 
يف �ضبيل �لله، ونحن ن�ضري على طريق �ل�ضهد�ء 
�ل�ضوب و�لقرب �ىل �لله و فل�ضطني و�لقد�س.
يف  "�ضن�ضتمر  قائاًل:  كلمته  �لنخالة  �لقائد  وختم 
حمل �ضهد�ئنا ر�يات ل تنك�رض، من�ضي بها حتى 
�نهم  ميوتون،  ل  �ل�ضهد�ء  فل�ضطني..  و  �لقد�س 
مزيد�  ل�ضعبهم  يهبون  يرزقون،  �حياء  ربهم  عند 
يزرع  �نه  �لكر�مة"،  و  �لعزة  و  و�لقوة  �حلياة  من 
و�لو�همة  �ملتحجرة  �لعقول  تلك  ويغذي  �ليقني 
من  وتخرج  ت�ضتفيق  لعلها  �لثورة،  مبد�د  وميدها 
وتعرف  فيه،  �نغم�ضت  �لذي  �لهزمية  م�ضتنقع 
وت�ضحية  ��ضتعد�د  يتطلب  �لن�رض  بان  طريقها 

وفد�ء.

�سالح املقاومة �سمانة لن�سرنا.. 

�لأ����رضى  ���ض��وؤون  هيئة  �أف����ادت 
�ضجن  �إد�رة  �أن   ، و�مل��ح��رري��ن 
بقر�ر  �لأ����رضى  �أبلغت  "جلبوع" 
فريو�س  �ضد  �للقاح  �إعطائهم  تاأجيل 
�أو  ل�ضهر  )كورونا(،   "19" كوفيد 
جديد  ق��ر�ر  �ضدور  حلني  ل�ضهرين 
بهذ�  �لإ�رض�ئيلية  �حلكومة  قبل  من 
ملحامية  �لأ�رضى  و�أو�ضح  �ل�ضدد. 
بعد  ج��اء  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  �لهيئة 
�مل�ضتوطنني  قبل  من  �ضكوى  تقدمي 
�لد�خلي  �لأم���ن  وزي��ر  ي�ضمى  مل��ا 
�لأمنيني  �لأ���رضى  مبنع  �لإ�رض�ئيلي 
فريو�س  �ضد  �لتطعيمات  تلقي  من 
هذ�  �أن  �لهيئة  وك�ضفت  )كورونا(. 
�لحتالل  حكومة  من  �ضادر  �لقر�ر 
�أن  ذل��ك  يوؤكد  وم��ا  �لإ�رض�ئيلي، 
�لد�خلي  �لأم��ن  وزي��ر  ي�ضمى   ما 
تاأجيل  ع��ن  حت��دث  �لإ���رض�ئ��ي��ل��ي 
تقدم  قبل  لالأ�رضى  �للقاح  �إعطاء 

وهذ�  �ل�ضكوى،  بطلب  �مل�ضتوطنني 
�لحتالل  حكومة  �أن  على  يدلل 
و�لرئي�ضي  �لأ�ضا�ضي  �ملتهم  هي 
خلطر  �أ�رض�نا  تعري�س  ��ضتمر�ر  يف 
�أن  �لهيئة  و�أ���ض��ارت  �ل��وب��اء.  ه��ذ� 
خ��الل  �ضجل  "جلبوع"  معتقل 
 100 م��ن  �أك���رث  �مل��ا���ض��ي  �ل�ضهر 
�مل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  �إ�ضابة 
�إغالق  ومت   ، �لأ���رضى  �ضفوف  بني 
حمر�ء  منطقة  و�إع��الن��ه  �أق�ضامه 
بني  �لإ���ض��اب��ات  ع��دد  ب��اأن  علمًا   ،
 140 �إىل  و�ضلت  �لأ�رضى  �ضفوف 

�ملا�ضي.  ني�ضان  �ضهر  منذ  �إ�ضابة 
�لحتالل  �ضلطات  �لهيئة  وحملت 
وم�ضري  حياة  عن  كاملة  �مل�ضوؤولية 
�لأ�رضى، م�ضرية باأن �إد�رة معتقالت 
�لوباء  هذ�  حتويل  تتعمد  �لحتالل 
�لأ���رضى،  بحق  وتنكيل  قمع  لأد�ة 
ف��ه��ي ت��و����ض��ل �إه��م��ال �أو���ض��اع 

بحرمانهم  مق�ضود   ب�ضكل  �لأ�رضى 
و�ل�ضالمة  �لوقاية  و�ضائل  م��ن  
�لتنظيف  ومو�د  كاملطهر�ت  �لعامة 
�رض�ء  على  يجربهم  مما  و�لتعقيم،  
على  و�لكمامات  �لتنظيف  م��و�د 
�لوباء، كما  ملو�جهة  �خلا�س  ح�ضابهم 
�لأ�رضى  من  �لعينات  باأخذ  ومتاطل 
�لفريو�س  �أعر��س  ظهور  حال  يف 
بظروف  زجهم  ع��ن  ع��د�  عليهم، 

�ل�ضجون  من  جتعل  قا�ضية  �عتقالية 
�مل��ر���س.  لن��ت�����ض��ار  خ�ضبة  بيئة 
�ملجتمع  موؤ�ض�ضات  �لهيئة  وطالبت 
�ل���دويل ب��ال��ت��دخ��ل و�إل����ز�م دول��ة 
�للقاح  �إعطاء  ب�رضورة  �لحتالل 
لالأ�رضى باأ�رضع وقت ممكن، م�ضددة 
طبية  جلنة  وج���ود  ����رضورة  على 
�للقاح  �إعطاء  على  ت�رضف  حمايدة 

�ل�ضحية. �أو�ضاعهم  وتتابع  لهم 

اإدارة �سجن "جلبوع" تبلغ االأ�سرى بقرار تاأجيل 
اإعطائهم اللقاح �سد فريو�ض كورونا

اأخبار فل�سطني

�ضجون  �إد�رة  متاطل  �لأ�ضري:  نادي 
لالأ�ضري  �لعالج  تقدمي  يف  �لحتالل 
�خلليل،  من  عاًما(   42( ري��ان  ماهر 

يف  حادة  م�ضاكل  من  ُيعاين  و�لذي 
�إىل  بحاجة  وهو  �لتنف�ضي،  �جلهاز 
و�أو�ضح  �لأن��ف.  يف  عملية  �إج��ر�ء 

ري��ان  �لأ���ض��ري  �أن  �لأ���ض��ري،  ن��ادي 
تعر�س  2003م،  عام  �عتقاله  ومنذ 
�لحتالل،  جنود  قبل  من  لعتد�ء 
و��ضتمرت  �أنفه،  يف  بك�رض  وت�ضبب 
عام  خ�ضع  حتى  تتفاقم  معاناته 
�لأنف،  يف  جر�حية  لعملية  2015م، 
تدهور  �ل�ضحي  و�ضعه  �أّن  �إل 
ظهور  بعد  2018م،  ع��ام  جم��دًد� 
لحًقا  خ�ضع  حيث  رئتيه،  على  مياه 
لعملية خاللها مت �ضحب �ملياه، �إل �أن 
بحاجة  يز�ل  وما  تتوقف،  مل  معاناته 
�أنفه،  يف  �أخرى  جر�حية  عملية  �إىل 
حتديد  يتم  �أن  عامني  منذ  وينتظر 

لإجر�ئها.  موعد 
�ملحكوم  ري��ان  �لأ���ض��ري  و��ضطر 

خو�س  �إىل  ع��اًم��ا(   25( بال�ّضجن 
من  �لح��ت��الل  حماكم  م��ع  معركة 
له،  عملية  لإجر�ء  موعد  حتديد  �أجل 
�ل�ضجون  �إد�رة  تو��ضل  �ليوم  وحتى 
تقدمي  يف  �ملماطلة  يف  �ضيا�ضتها 
و�ضعه  ومتابعته  له  �لالزم  �لعالج 

�ل�ضحي. 
�لأ���رضى  من  �ملئات  �أن  �إىل  ُي�ضار 
�لح��ت��الل  ���ض��ج��ون  �مل��ر���ض��ى يف 
�لطبي  �لإهمال  �ضيا�ضة  يو�جهون 
ت�ضتخدم  وموؤخًر�  �لبطيء(،  )�لقتل 
�ل��وب��اء،  �نت�ضار  �ل�ضجون  �إد�رة 
�لأ�رضى  نقل  من  لتتن�ضل  كذريعة، 
�لعالج  وتقدمي  �مل�ضت�ضفيات  �إىل 

لهم. �لالزم 

اإدارة �سجون االحتالل ُتاطل يف تقدمي العالج له

والدة االأ�سري و�سام  حنون

�أبناء  ،باكورة  جنني  خميم  يف  �ملولود  و�ضام  يعترب   .. حياته  من 
" ن�ضاأ وتربى  �أنفار ، وتقول و�لدته كفاح   5 عائلته �ملكونة من 
حمبًا  وكان   ، �لو�لدين  وبر  �لعالية  بالخالق  متتع   ، �ملخيم  يف 
و�لدر��ضات  �مل�ضتقبل  يف  كبري  طموح  ولديه  وللتعليم  لعائلته 
�لعليا ، بعد جناحه يف �لثانوية �لعامة ، �نت�ضب للجامعة �لعربية 
�لمريكية تخ�ض�س حقوق "، وت�ضيف " كجيله ، عا�س و�ضط 
�ضيا�ضات �لحتالل وقمعه �لتي كان لعائلتنا ن�ضيب كبري منها 
تعر�س  و�إبني   ، �لق�ضى  �نتفا�ضة  خالل  ��ضت�ضهد  فاأخي   ،
و�نتماء �ضادق  ن�ضالية  بروح  متتع  �لذي   ، �أما و�ضام   ، لال�ضابة 

ل�ضعبه وق�ضيته ، فكات �لحتالل له باملر�ضاد دومَا.
م�ضل�ضل �لعتقالت .. خالل �ضهرين ت�رضين �لثاين عام 2015 
، �قتحم �لحتالل منزل عائلة و�ضام ، لتبد�أ حمطات �ملعاناة على 
بو�بات �ل�ضجون ، وتقول و�لدته كفاح " بعد �حتجازنا و�لتفتي�س 
و�لتخريب ، �نتزعو� و�ضام من بيننا و�قتادوه لقبية �لتحقيق يف 
�ضجن �جللمة ، تعر�س للتعذيب و�لعزل حتى حوكم بال�ضجن ملدة 
عام "، وت�ضيف " بعد حترره ، ��ضتاأنف حياته وعاد جلامعته حتى 
�لع�رض�ت من  ، فقد د�هم منزلنا   2018 مطلع �ضهر �ضباط عام 
 ، �لثانية  للمرة  و�ضام  و�عتقلو�   ، و�لتنكيل  �لقمع  و�ضط  �جلنود 
 ، �ضهرين  مد�ر  على  �لرعب  وكو�بي�س  �لتحقيق  دو�مة  لتتكرر 
�نتهت بحكمه بال�ضجن ملدة عام ، ع�ضنا خاللها �لكثري من �ضور 

�لعذ�ب �أثناء فرتة تنقله بني �ل�ضجون حتى حترر.
 �لعتقال �لثالث ..   �لعتقالت ، مل تنال من عزمية ومعنويات 
حتى  در��ضته  فو��ضل   ، �جلامعة  من  تخرجه  تاأخر  �لذي  و�ضام 
�قتحمت قو�ت �لحتالل منزله فجر تاريخ -3-3 2019 ، وتقول 
لحتالل  وتنكيل  �لدهم  حمالت  على  تعودنا   " كفاح  و�لدته 
وجنوده ، ويف هذه �ملرة ، عزلونا حتى �نتهى �لتفتي�س و�لتخريب 
ثم �ضادرو� �لهاتف �خللوي لو�ضام و�عتقلوه ومل ن�ضتعيده حتى 
�ليوم "، وتكمل " �حتجز يف زنازين �لعزل يف �ضجن �جللمة ملدة 
و�ل�ضغوط  �لتعذيب  �أ�ضاليب  لكافة  خاللها  تعر�س   ، عامًا   46
�ىل  نقل  حتى  زيارته  من  �ملحامي  يتمكن  ومل  �لزيار�ت  ومنع 
�ضجن جمدو "، وتكمل " بعد 19 �ضهر�ً من �لعذ�ب و�لوجع يف 
حوله  �لذي  �بني  بحق  �لتع�ضفي  �حلكم  �ضدر   ، �ملحاكم  �روقة 
�لحتالل من طالب علم لأ�ضري ومل يتمكن من مو��ضلة در��ضته 

�جلامعية حتى �ليوم.
�عتقال �لو�لدة .. مل تتاأخر �أم و�ضام عن زيارة �أ�ضريها،رغم قيود 
�ضجن  وبو�بة  �جللمة  معرب  على  �لتع�ضقية  وممار�ضاته  �لحتالل 
بتاريخ  لالعتقال  تعر�ضت  حتى  وحتملت  �ضربت   ، جمدو 
 ، �لزيارة  �نتهاء  ، وبعد  �ليوم  يف ذلك   " ، وتقول   4-11-2019
�حتجز �جلنود �أحد �قارب �لأ�رضى و�عتدو� عليه بال�رضب ب�ضكل 
قب�ضة  من  و�نقاذه  مل�ضاعدته  ف�ضارعت   ، مربر  ودون  وح�ضي 
 " وت�ضيف   ،" و�عتقلوين  و�حتجزوين  غ�ضبو�  �لذي  �جلنود 
�قتادوين ملركز �ل�رضطة يف �م �لفحم للتحقيق ، وبعد �ضاعات من 
�لحتجاز و�ل�ضغوط ، �فرجو� عني بكفالة مالية حلني �ملحكمة 
بالعتقال  �أهتم  مل   " وتكمل   ،" �ملجند�ت  على  �لعتد�ء  بتهمة 
�ليوم  وحتى   ، �لزيار�ت  من  مبنعي  قر�ر  �ضدور   ، �ملوؤمل  لكن   ،
ميار�ضه  �لذي  هذ�  من  �أكرب  ظلم  فاأي   ، �أمنيًا  مرفو�ضة  زلت  ما 

�لحتالل بحقنا يف ظل غياب دور موؤ�ض�ضات حقوق �لن�ضان ؟
كورونا و�لقلق .. منذ �إنت�ضار فريو�س " كورونا "، �نقطعت �أخبار 
خوفًا  لي�س  �لزيار�ت  منعى  �لحتالل   " و�لدته  وتقول   ، و�ضام 
على حياتنا �أو �حلماية من فريو�س كورونا ،و�منا لعقاب �لأ�رضى 
 ،" معلومات عنهم  �أي  يوجد  فال  و�لعامل،   �أ�رضهم  وعزلهم عن 
�لحتالل  لن   ، حياتهم  على  و�لقلق  �خلوف  نعي�س   " وت�ضيف 
يهمل �لأ�رضى ول يوفر لهم و�ضائل �حلماية و�لوقاية و�ملعقمات 
و�دو�ت �لتنظيف ، ون�ضاأل رب �لعاملني �أن يحميهم "، وتكمل " 
ر�ضالتي لو�ضام بعد �حلكم : �ل�ضرب و�ل�ضمود ، لن �لفرج قريب 
، فهم ينا�ضلون يف �ضبيل ق�ضية �ضعبهم وحريته ، و�أن �ضاء �لله 

�ضنفرح بخال�س �جلميع من قيود و�ضجون �لحتالل.



الخميس 31 ديسمبر 2020 م الموافق لـ 16 جمادي األولي 1442هـ11
العدد
2160

التطبيع املغربي وتاأثريه على التيار االإ�سالمي 
يف العامل؟

قراءة / حممد علي
---------------- 

يف  �ل�ضعبية  �ملقاومة  حركة  وتندد 
و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  مبوقف  غزة 
�ن  معتربة  للتطبيع  يد  �ملوؤ �ملغربي 
تكون  �ن  ميكن  ل  نية  �لآ �مل�ضالح 

�لتطبيع. حلالة  مربر�ً 
يف  �ل�ضعبية  �ملقاومة  حركة  وترى 
و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  بيان  �ن  غزة 
بهذ�  حما�س  حركة  وتنديد  �ملغربي 
�لإ�ضالمي  �لتيار  موقف  ميثل  �لبيان 
�لفل�ضطينية  �ل�ضاحة  يف  بالإجماع 
�ن  ميكن  ل  نية  �لآ �مل�ضالح  �أن  مبعنى 
و�لغاء  �لتطبيع  حلالة  مربر�ً  تكون 

غريمقبول. و�مليثاق  �ملبادئ 
يف  �ل�ضعبية  �ملقاومة  حركة  وتبنّي 
و�لوعي  �لفكر  يف  �لخرت�ق  �أن  غزة 
�لذي  مرئي  �لغري  �ل�ضغط  حالة 
��ضالمية  قوى  على  ميار�س  ��ضبح 
بخ�ضو�ضيته  و�ملغرب  �ملنطقة  يف 
مل  �لأخ��رية  �ل�ضنو�ت  يف  كان  وما 
�ملو�قف  تتغري  �ن  يومًا  ُيتوقع  يكن 
�لأقل  على  �ل�رضيعة  �ل�ضاكلة  بهذه 
كنا  ما  وهذ�  ر�ف�ضا  �ملوقف  يبقى  �ن 

. " ه نتمنا
�ل�ضعبية  �ملقاومة  حركة  وتو�ضح 
�مل��ق��اوم��ة  ف�����ض��ائ��ل  �ن  غ���زة  يف 
�ل��ت��ي��ار�ت  خ��ا���ض��ة  �لفل�ضطينية 
بانتقاد  تقوم  عندما  �لإ�ضالمية 
قريبة  هي  �لتي  �لإ�ضالمية  �لتيار�ت 
نف�س  وم��ن  ي��ة  و�ل��روؤ �ملنهج  م��ن 
�ضائقة  م��ام  �أ نها  �أ يعني  �لثو�بت 
تعد  مل  �ليوم  �خلالفات  و�أن  كبرية 

ع�رض�ت  منذ  �ملطبعة  �لأنظمة  مع 
�ضا�س  بالأ ه��ي  و�ل��ت��ي  �ل�ضنو�ت 
بل  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  ���ض��د 
����ض��ت��ط��اع �ل���ع���دو �ل�����ض��ه��ي��وين 
�ىل  �لو�ضول  �لأمريكية  د�رة  و�لإ
د�خل  �لد�خلي  �خلالف  من  حالة  خلق 
�لأمة  يف  �لإ�ضالمي  �لفكر  ��ضحاب 

. �ضالمية لإ �
�ل�ضعبية  �ملقاومة  حركة  وت��وؤك��د 
�حلكومة  ق��ي��ام  �أن  ع��ل��ى  غ��زة  يف 
كيان  مع  عالقاتها  بتح�ضني  �لرتكية 
�ملربر�ت  �لإحتالل حتت �ي مربر من 

. مقبوًل  لي�س 
حركة  �أن  �ضيا�ضيون  باحثون  ويرى 
موؤ�ض�ضها  دم  تدفع  �لتي  حما�س 
�ضبيل  يف  و���ض��ه��د�ئ��ه��ا  وق��ادت��ه��ا 
يف  تكون  �ن  يجب  �ملقاومة  م�رضوع 
ملهادنة  �ضيغة  لأي  �لر�ف�س  موقع 

حتالل. �لإ
�أن  �ىل  �ضيا�ضيون  باحثون  ويلفت 
�رض�عها  خالل  من  �درك��ت  حما�س 
�مل�رضوع  باأن  �لإحتالل  مع  �ليومي 

للت�ضوية  ق��اب��ل  غ��ري  �ل�ضهيوين 
معه. �لتطبيع  ولميكن 

باأن  �ضيا�ضيون  باحثون  وي�ضيف 
لدى  �ضكلت  ���ض��الم��ي��ة  �لإ �حل��رك��ة 
�لإ�ضالمية  م��ة  �لأ �بناء  من  �لكثري 
ف��ك��رة ل��ت��وج��ي��ه �ل��ن��ا���س مل��و�ج��ه��ة 
قبول  و�إعالن  �لإ�رض�ئيلي  �لإحتالل 
هو  �حلركة  هذه  د�خل  من  �لتطبيع 
موؤكدين  �لفكرة  لهذه  قا�ضية  �رضبة 
خطورة  �أك��رث  يعد  �ل��ذي  م��ر  �لأ �أن 
�لتي  �لعقيدة  يف  �لت�ضكيك  ه��و 
�ضعوب  �ىل  �حلركة  هذه  �و�ضلتها 

مة. �لأ
هذ�  باأن  �ضيا�ضيون  باحثون  وي�ضدد 
�ضيا�ضية  ��ضاءة  فقط  لي�س  �لتطبيع 
�لعقيدة  لأ�ضحاب  ����ض��اءة  هو  بل 
�لآخرين  �مام  �لطريق  ي�ضهل  حيث 

�لعقيدة. هذه  يف  بالت�ضكيك 
�لإ�رض�ئيلي  بال�ضاأن  خرب�ء  و�نتقد 
و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  �إع���الن 
معتربين  �لتطبيع  بقبول  �ملغربي 
جتتمع  �لتي  لل�ضعوب  �نتكا�ضة  �نه 

بغية  �ل���ض��الم��ي��ة  �لح���ز�ب  ح��ول 
و�لقيم. باملبادئ  �لتم�ضك 

�لإ�رض�ئيلي  بال�ضاأن  خرب�ء  ويقول 
باملبادئ  �لأح���ز�ب  ه��ذه  مت�ضك  �ن 
يف  للثقة  �ه��اًل  جتعلها  �لإ�ضالمية 
�ىل  �دى  �لأمر  وهذ�  �ل�ضعوب  ر�ي 
عدد  يف  �لإ�ضالمية  �لتيار�ت  فوز 

�لعامل. دول  من 
وي�������ض���ي���ف خ������رب�ء ب���ال�������ض���اأن 
�لفكر  مناوءة  حال  �لإ�رض�ئيلي:"يف 
ولالإ�ضتغالل  لالإ�ضتعمار  �لإ�ضالمي 
وللتمدد  �ل�ضهيوين  و�لإح��ت��الل 
�ل�ضاحة  يف  �مل�ضتمر  �لإ�ضتعماري 
�ن  ميكن  كيف  و�لإ�ضالمية  �لعربية 
�خلطوة  هذه  مثل  �حلركة  هذه  تخدم 

. " ؟ لتطبيعية �
�لإ�رض�ئيلي  بال�ضاأن  خرب�ء  ويلفت 
�ضكوك  تثري  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن  �ىل 
�لأح���ز�ب  ت�رضفات  ح��ول  �لنا�س 
تخطو  ن��ه��ا  �أ ب��ح��ث  ���ض��الم��ي��ة  �لإ
ح�ضاب  على  ولو  �ضيا�ضية  خطو�ت 

�لإ�ضالمي. �لفكر 
����ض���ار ي�����ض��ري خ���رب�ء ب��ال�����ض��اأن  و�أ
�لعد�لة  حزب  تاريخ  �ىل  �ل�رض�ئيلي 
يف  ر�ئ��د�ً  كونه  �ملغربي  و�لتنمية 
خطوته  وتاثري  �لإ�ضالمي  �لعامل 
�لتيار�ت  �ضورة  على  �لتطبيعية 
موؤكدين  �ل�ضعوب،  لدى  �لإ�ضالمية 
عندما  وهو  يطرح  �ل  �ضوؤ هناك  �ن 
و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  ي��ذه��ب 
�لإ�رض�ئيلي  �لإحتالل  كيان  باإجتاه 
نحن  بالذهاب  حما�س  تقوم  ل  ملاذ� 

م�ضتقباًل؟. �لإحتالل 

ال�سعوب  اأو�ساط  االإ�سرائيلي يثري موجة تنديد وا�سعة يف  التطبيع مع كيان االإحتالل  املغرب االأخري من  ال يزال موقف 
التطبيعية. اخلطوة  لهذه  تاييده  املغربية  والتنمية  العدالة  حزب  اعالن  بعد  خا�سة  والفل�سطينية  االإ�سالمية 

�ن��ف��ج��ار�ت  �أن  م�����ض��ادر  �أك���دت 
�لأرب��ع��اء،  م�����س  �أ ه��زت  عنيفة 
و�ضول  مع  بالتز�من  عدن  مطار 
�جلديدة  هادي  حكومة  تقل  طائرة 
�ل�ضعودية  �لعا�ضمة  م��ن  ل��ي��ه  �إ
ت�ضري  نباء  �لأ �أن  و�أكدت  ريا�س. 
عنيفة  �نفجار�ت  ثالثة  �ن��ه  �ىل 
�ل�ضعودية  �ل��ط��ائ��رة  ��ضتهدفت 
هادي  حكومة  حتمل  كانت  �لتي 
�ل�ضعوديني.  �مل�ضوؤولني  من  وعدد 
�لنباء  �أن  �ىل  م�ضدر  �ضار  �أ كما 
وزر�ء  ب��ع�����س  ����ض��اب��ة  ت��وؤك��د 
ح��ك��وم��ة ه���ادي �ث��ر �ن��ف��ج��ار�ت 
ع��دن.  م��ط��ار  يف  و����ض��ت��ب��اك��ات 
م�ضتمرة  �ل�ضتباكات  �ن  وقالت 
�نفجار�ت  بعد  عدن  مطار  د�خل 
�لقتلى  من  عدد  �ىل  �دت  عنيفة 
مقتل  �ىل  و����ض��ارت   و�جل��رح��ى. 
�لتفجري�ت  �ثر  �لع�رض�ت  و�إ�ضابة 

��ضابة  �ىل  ت�ضري  �لنباء  �ن  موؤكد� 
هذ�  هادي.  حكومة  وزر�ء  بع�س 
�أن  عدن  يف  �منية  م�ضادر  و�أكدت 
�لمنية  لل�ضيطرة  يخ�ضع  �ملطار 
�ل��ق��و�ت  قبل  م��ن  و�لع�ضكرية 
�ل�����ض��ع��ودي��ة و�لم��ار�ت��ي��ة وه��ي 
و��ضارت  تاأمينه.  عن  �مل�ضوؤولة 
��ضابة  �ىل  مينية  �ع��الم  و�ضائل 
بانفجار�ت  حمليني  م�ضوؤولني 
�أن  م�ضادر  وقالت  ع��دن.  مطار 
�ليمن  ل��دى  �ل�ضعودي  �ل�ضفري 
�لطائرة  يف  ك��ان  جابر  �آل  حممد 
وقوع  �ثناء  هادي  حكومة  برفقة 
و�أكد  عدن.  مطار  يف  �لنفجار�ت 
�لنفجار�ت  جرحى  بني  من  �ن��ه 
�لنقل  وزير  نائب  عدن  مطار  يف 
حمافظة  ووك��ي��ل  ���رضي��ف  ن��ا���رض 

. معاون  بدر  عدن 
ق.د

�أع��ل��ن��ت وك��ال��ة �ل���ض��ت��خ��ب��ار�ت 
�إرهابيٍّ  قتَل   ، �لأربعاء  �لعر�قية، 
و�لقب�س  نا�ضفًا  ح��ز�م��ًا  ي��رت��دي 
بيان  وذكر  بعقوبة.  يف  �آخر  على 
�لحتادية  �ل�ضتخبار�ت  لوكالة 
�ل�ضتخبار�ت  وكالة  مفارز  �أن 
��ضتخبار�ت  مب��دي��ري��ة  �ملتمثلة 
متكنت  دي��اىل  �إره���اب  ومكافحة 
م���ن ق��ت��ل �إره���اب���ي �ن��ت��ح��اري 
منطقة  يف  نا�ضفًا  حز�مًا  يرتدي 
�مل��ر�دي��ة  لطريق  �ملحاذية  �ل��ب��زل 
و�ل���ذي  دي���اىل  حم��اف��ظ��ة  �ضمن 
ك���ان ي����روم ت��ف��ج��ري ن��ف�����ض��ه يف 
�حتفالت  ث��ن��اء  �أ بعقوبة  ق�ضاء 

و�أ�ضاف  �مليالدية.  �ل�ضنة  ���س  ر�أ
�حل��ز�م  تفكيك  مت  ن���ه  ،�أ �ل��ب��ي��ان 
بندقية  على  و�ل�ضتيالء  �لنا�ضف 
ورمانات  عتادها  مع  كال�ضنكوف 
نه  ،�أ وتابع  بحوزته.  كانت  يدوية 
�إره��اب��ي  على  �لقب�س  ل��ق��اء  �إ متَّ 
�ملجاهدين  ماي�ضمى  �ضمن  �آخ��ر 
�لن��غ��م��ا���ض��ي��ني و�مل��ط��ل��وب وف��ق 
لنتمائه  �إره��اب   4 �مل��ادة  �حكام 
وقد  �لإرهابية  د�ع�س  لع�ضابات 
تلك  م�����ض��وؤول  قتل  متَّ  �أن  �ضبق 
و�لقب�س  �لنتحارية  �ملجاميع 

منهم. ثمانية  على 
ق.د

وز�رة  ������ض����ارت 
�خل��ارج��ي��ة �لي��ر�ن��ي��ة 
�ضعوب  غ�ضب  �ىل 
قتلة  جت���اه  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ل�����ض��ه��ي��د �ل��ق��ائ��د 
ق��ا���ض��م ���ض��ل��ي��م��اين، 
وّحد  دمه  بان  موؤكدة 
يف  �ملنطقة  �ضعوب 
�ل�ضتكبار  معار�ضة 

وكتبت  �لم���ريك���ي.  و�ل��ت��و�ج��د 
لها  تغريدة  يف  �لير�نية  �خلارجية 
�ل�ضنوية  �ل��ذك��رى  �ع��ت��اب  على 
�ضليماين  قا�ضم  �لفريق  ل�ضت�ضهاد 
م��رف��ق��ة ب�����ض��ورة ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
�نحاء  خمتلف  يف  �ملهيبة  �جلماهريية 
�غتياله  عملية  على  �حتجاجا  �لعامل 
�ير�ن  من  �ملنطقة؛  �نحاء  �ضعوب   :
وباك�ضتان،  �لهند  حتى  و�ل��ع��ر�ق 

جتاه  وغ�ضبها  ��ضتنكارها  �ب��دت 
و��ضافت:  �ضليماين.  �لقائد  قتلة 
منطقتنا  )�ضعوب(  وّح��د  دم��ه  �ن 
وتو�جد  �ل�ضتكبار  معار�ضة  يف 
�لتهور.  على  �حلقيقي  �لرد  �مريكا. 
ماز�ل  �لوحدة  وتلك  �لغ�ضب  ذلك 
ق��ائ��م��ني. و����ض��ت��خ��دم��ت �خل��ارج��ي��ة 
"لن  ها�ضتاك  تغريدتها  يف  �لير�نية 

�بد�". نن�ضى  لن  �بد�.  نغفر 
ق.د

�ملفو�ضية  رئي�ضة  رئي�ضة  �أم�ضت 
دير  ف��ون  �أور���ض��ول  �لأوروب��ي��ة 
�لأوروبي  �ملجل�س  ورئي�س  لين 
�لتفاق  �لأربعاء  مي�ضال  �ضارل 
�ل��ت��ج��اري �مل����ربم ب���ني �لحت���اد 
و�ملنظم  وبريطانيا  �لأوروب���ي 
و�ل��ذي  بريك�ضيت  بعد  ملرحلة 
�خلمي�س  �لتنفيذ  حيز  �ضيدخل 
بتوقيت   23،00 �ل�ضاعة  عند 

غ��ري��ن��ت�����س. ووق���ع �مل�����ض��وؤولن 
وخ��ل��ف��ه��م��ا �أع�����الم �وروب���ي���ة 
�لكامري�ت  م��ام  �أ �لت��ف��اق  ن�س 
و�مل�����ض��وري��ن. و���ض��ت��ن��ق��ل ه��ذه 
ل�ضالح  تابعة  بطائرة  جو�  �لوثائق 
ليوقع  �ل��ربي��ط��اين  �مللكي  �جل��و 
بوري�س  �حلكومة  رئي�س  عليها 

�لأوىل. بالأحرف  جون�ضن 
ق.د

�لرئا�ضي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ضاد  �أ
�أحمد  �لليبية  �ل��وف��اق  بحكومة 
�لليبية  �لأط��ر�ف  �تفاق  معيتيق، 
للخروج  �حل��و�ر  �ىل  �للجوء  على 
معيتيق  و�جرى  �لر�هنة.  �لأزمة  من 
خالله  �عترب  "�ضبوتنيك"  مع  حو�ر� 
لالنتخابات  موعد  على  �لتفاق  �أن 
تفا�ضيل  ك�ضف  حو�ره  ويف  جناح، 
يف  �ملختلفة  �لأط��ر�ف  بني  �حل��و�ر 
�لأزم��ة.  م��ن  �خل��روج  وب��اب  ليبيا 
معيتيق  وق��ال  �حل��و�ر:  ن�س  ف��اإىل 
بعد  ب���د�أ  �ل�ضيا�ضي  �حل���و�ر  �ن 
وتد�عيات   ،6/6 يف  �حلرب  �يقاف 
�لأط��ر�ف  بني  متت  �لتي  �للقاء�ت 
ذ�تها،  حد  يف  �إيجابية  هي  �لليبية 
وتو�فقو�  �جتمعو�  �لليبيني  كان  ذ  �إ
هو  و�للقاء�ت  �حلو�ر�ت  طريق  عن 
�لبنادق  بدل  �إيجابي  �ضيء  يعترب 
معترب�  �ملدفعية  و��ضو�ت  و�ملعارك 

مللمة  يف  جنحت  �ملتحدة  �لأمم  �أن 
�لطاولة.  على  �لليبيني  و�إج��م��اع 
حتديد  على  �تفقو�  نهم  �أ وك�ضف 
دي�ضمرب   24 يوم  لالنتخابات  موعد 
على  �لتفاق  يخ�س  فيما  ما  �أ  2021
�إىل  ف�ضيحتاج  �لتنفيذية  �ل�ضلطة 
�لو�ضول  يتم  حتى  �لوقت  بع�س 
�لأطر�ف  بني  ما  �لت�ضويات  هذه  �إىل 
يكون  �أن  يجب  و��ضاف  �لليبية. 
وموؤ�ض�ضات  جمتمعي  حو�ر�ً  هناك 
�ملوجودة  و�ل�ضلطة  �لليبي  �ملجتمع 
جمتمعية  ح��و�ر�ت  تفتح  �أن  يجب 
ت�ضتطيع  حتي  �لأط���ر�ف  كل  مع 
بان  �حلو�ر  �أن  �لأط��ر�ف  كل  قناع  �إ
م��ان��ة  م��ث��ل ه��و �إع���ادة �لأ �حل��ل �لأ
يقوم  حتى  �لليبي  �ل�ضعب  �إىل 
هناك  لي�س  �ن  و�كد  بالنتخابات. 
�لع�ضكري  �ل�رض�ع  من  م�ضتفيد 
غري  �ضلطة  وجود  عدم  ��ضتمر�ر  �أو 

�لطر�ف  كل  ليبيا،  يف  عليها  متفق 
طول  جيد�ً  وتعرف  تعي  �لليبية 
وجود  بعدم  �ملا�ضية  �ضنو�ت   10 �ل�
د�خ��ل  عليها  متفق  و�ح��د  �ضلطة 
مبا  �لأط��ر�ف  كل  �أن  معتقد�  �لبلد، 
�ملوجودة  �مل�ضلحة  �جلماعات  فيهم 
وجود  �أهمية  هو  ما  جيد�ً  تعرف 
ليبيا.  د�خ��ل  عليها  متفق  �ضلطة 
جديدة  حرب  ن�ضوب  �حتمال  وحول 
�لعقالنية  على  كثري�ً  يعول  بانه  رد 
�رض�ع  �أي  لأن  �لطرفني  من  لليبيني 
�ضتكون  ع�ضكرية  ت�ضادمات  �أو 
و�ضت�ضحب  �لليبي  لل�ضعب  مرهقة 
يتحل  �أن  متمنيا  وخ���ر�ب،  دم��ار 
�أل  �لنظر  وبعد  ب��الإدر�ك  �جلميع 
هناك  يكون  و�أن  �ملعارك  هذه  تن�ضب 
تبعث  و�قت�ضادية  �ضيا�ضية  ت�ضوية 
�لأطر�ف  بني  ما  و�لثقة  نينة  �لطماأ
مرحلة  تكون  �أن  �لثقة  هذه  وتعزز 

 .2021 ل�ضنة  و�لتنمية  �ل�ضالم 
مع  حت��دث  �ن��ه  معيتيق  وك�ضف 
حول  ليبيا  ز�ر  �لذي  �مل�رضي  �لوفد 
�مل�رضية  �لعالقات  تفعيل  �إع��ادة 
و�ل��ق��اه��رة  طر�بل�س  �أو  �لليبية 
�ملرحلة  تكون  و�أن  �أح��رى  بو�ضع 
�ل�ضفارة  ع��ودة  �ضت�ضهد  �لقادمة 
�لوقت  نف�س  ويف  ليبيا  يف  �مل�رضية 
�مللفات  م��ن  �لكثري  هناك  يكون 
م��ن��ي��ة �ل��ت��ي مت  �لق��ت�����ض��ادي��ة و�لأ
عامة  ب�ضفة  ولكن  عليها  �لتفاق 
من  ج��د�ً  �إيجابية  �لر�ضالة  كانت 
�لذي  �جلهد  على  و�ضدد  �لطرفني. 
وليامز  �ضتيفاين  �ل�ضيدة  تبذله 
�لليبي،  ب��امل��ل��ف  �لآن  و�مل��ك��ل��ف��ة 
يف  ول��ي��ام��ز  ت�ضتمر  �أن  متوقعا 
�ملجتمع  يتفق  �أن  �إىل  من�ضبها 

جديد. مبعوث  على  �لدويل 
ق.د

"�ضينوفارم"  ���رضك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لثالثة  �ملرحلة  نتائج  �أن  �ل�ضينية 
على  �ل�����رضي��ري��ة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن 
"كورونا  لفريو�س  �ملعطل  لقاحها 
�ل���ذي  )كوفيد19-(،  �جلديد" 
�لوطنية  "بيوتك"  جمموعة  طورته 

لل�رضكة،  �لتابعة  �ل�ضينية 
�للقاح  فعالية  �أظ��ه��رت 
�ضد   79% تتجاوز  بن�ضبة 
�لإ���ض��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س.و 
�لوقت  يف  �ل�رضكة  ��ضارت 
تقدمت  ن��ه��ا  �أ �إىل  نف�ضه 
لل�ضلطات  بطلب  ر�ضميا 
على  للمو�فقة  �ل�ضينية 
للقاح.  �لعام  �ل�ضتخد�م 
"بيوتك"  جمموعة  وذكرت 
موقعها  على  بيان  يف   -
�أن   - �لأرب���ع���اء  �ل��ي��وم  �ل��ر���ض��م��ي 
�ل�رضيرية  للتجارب  قتة  �ملوؤ �لنتائج 
�ملعطل  �للقاح  على  �لثالثة  للمرحلة 
�للقاح  �أن  �أظ��ه��رت  ط��ورت��ه  �ل��ذي 
م�ضادة  �أج�ضام  �نتاج  �إىل  ي��وؤدي 

مو�ضحة  حقنتني.  بعد  للفريو�س 
بن�ضبة  فعالية  �أظ��ه��ر  �للقاح  �أن 
بالفريو�س،  �لإ�ضابة  �ضد   79.34%
معدل  �مل�ضلي  �لإقالب  �ضجل  كما 
�مل�ضادة  �لأج�ضام  من  52ر99% 
�ملعايري  �إىل  بذلك  لت�ضل  �ملعادلة، 
�ل�ضحة  م��ن��ظ��م��ة  م��ن  �مل��ط��ل��وب��ة 

�ل�ضينية. و�ل�ضلطات  �لعاملية 
تقدمت  نها  �أ �ملجموعة  و�أ�ضافت 
ر���ض��م��ي��ا ب��ط��ل��ب ل��ل�����ض��ل��ط��ات 
مو�فقة  على  للح�ضول  �ل�ضينية 
�ل���ض��ت��خ��د�م �ل��ع��ام ل��ل��ق��اح. وك��ان 
خ�ضع  )�ضينوفارم-بيوتك(  لقاح 
�مل��رح��ل��ة  يف  ���رضي��ري��ة  ل��ت��ج��ارب 
دول  ع�����رض  م��ن  �أك���رث  يف  �ل��ث��ال��ث��ة 
كل  و�فقت  حيث  عربية.  دول  بينها 

وقت  يف  و�لبحرين  م��ار�ت  �لإ من 
ت�ضجيل  على  �ل�ضهر  هذ�  من  �ضابق 
تقييم  بعد  ��ضتخد�مه  تاحة  و�إ �للقاح 
و�ضالمته  �للقاح  فاعلية  بيانات 
�لتجارب  نتائج  تو�ضحها  �ل��ت��ي 
وكذلك  �ل�رضيرية.  و�ل��در����ض��ات 
خالل  من  �للقاح  جودة  من  �لتحقق 
�لتي  �لعلمية  �لبيانات  مر�جعة 
�ملنتج،  وثبات  �لت�ضنيع  جودة  تبني 
مر�حل  م��ن  �لتحقق  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
بتطبيق  �مل�ضنع  و�لتز�م  �لت�ضنيع 
�جليد  �ل��دو�ئ��ي  �لت�ضنيع  �أ�ض�س 
يف  �لدولية  �ملعايري  ح�ضب   )GMP (
و�ل�ضرت�طات  �لدو�ئية  �ل�ضناعة 

�ل�ضلة. ذ�ت 
ق.د

انفجارات مبطار عدن عقب و�سول 
هادي واأنباء عن مقتل واإ�سابة 

الع�سرات

العراق.. مقتل اإرهابي يرتدي حزامًا 
نا�سفًا يف بعقوبة

ايران: دم ال�سهيد �سليماين وّحد 
�سعوب املنطقة �سد اال�ستكبار والتواجد 

االأمريكي

اأوروبا يوقع ر�سميا اتفاقية للتجارة
 مع بريطانيا ملا بعد "بريك�ست"

معيتيق يك�سف عن موعد االنتخابات القادمة يف ليبيا

�سركة �سينية تعلن فعالية لقاحها �سد كورونا بن�سبة تتجاوز 79 %
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جائزة رئي�ض اجلمهورية لالأدب واللغة االأمازيغية 

قبول 106 اأعمال اأدبية م�ستوفاة ل�سروط 
امل�سابقة

قراءة / حممد علي
---------------- 

خالل  ع�ضاد  �ل�ضيد  و�أو�ضح 
يف  �ضحفية  لندوة  تن�ضيطه 
متو�ضنت  لعني  زي��ارت��ه  ختام 
رئي�س  ج��ائ��زة  "م�ضابقة  �أن 
و�للغة  ل���الأدب  �جل��م��ه��وري��ة 
م���ازي���غ���ي���ة مت��ث��ل �حل���دث  �لأ
�ل�ضامية  للمحافظة  �ملميز 
لهذه  بالن�ضبة  لالأمازيغية 
�إىل  "مت  ن��ه  �أ م�ضيفا  �ل�ضنة"، 
دي�ضمرب   26 ت��اري��خ  غ��اي��ة 
��ضتقبال  �آجال  نهاية   - �جلاري 
ت�ضجيل   - �مل�ضاركة  �لأعمال 
م�ضتوى  على  ��ضتمارة   220
بينها  من  �لرقمية،  �لأر�ضية 
ت�ضتويف  مقبولة  �أعمال   106
����رضوط �ل��ق��ان��ون �ل��د�خ��ل��ي 

. " بقة للم�ضا

رئي�س  جائزة  �إن  �أي�ضا  وقال 
و�للغة  ل���الأدب  �جل��م��ه��وري��ة 
يف  كبري  "مك�ضب  �لأمازيغية 
و�لثقافة  �للغة  ترقية  جم��ال 
م��ازي��غ��ي��ة، ك��ون��ه��ا ج��ائ��زة  �لأ
يف  ب���د�ع  �لإ لت�ضجيع  رفيعة 

�لأمازيغية". �للغة 
�لتي  �مل�ضابقة  ه��ذه  وت��ع��رف 
حتكيم  جل��ن��ة  عليها  ت�����رضف 
�لكفاء�ت،  ذوي  من  م�ضكلة 
كل  ت�����ض��م  ت��رك��ي��ب��ة  وف����ق 
�لأمازيغية  �لل�ضانية  �ملتغري�ت 
�مل��ت��د�ول��ة ع��ل��ى �مل�����ض��ت��وى 
�لربوفي�ضور  برئا�ضة  �لوطني، 
م�ضاركة   61 ن�ضيب،  يو�ضف 
عنه  �مل��ع��رب  �لأدب  ف��ئ��ة  يف 
ليها  �إ و�مل��رتج��م  بالأمازيغية 
�لل�ضانيات  فئة  يف  عمال  و24 
14 عمال يف حمور  �إىل  �إ�ضافة 

�لثقايف  �ل��رت�ث  يف  ب��ح��اث  �لأ
و�ضبعة  �ملادي  غري  �لأمازيغي 
�لأبحاث  فئة  يف  �أخرى  �أعمال 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ذكره  ما  ح�ضب  و�لرقمنة"، 
للمحافظة  �ل���ع���ام  م����ني  �لأ

لالأمازيغية. �ل�ضامية 
ع�ضاد  �لها�ضمي  �ضي  ون��وه 
�مل�����ض��ارك��ني  ع���دد  "باأهمية 
رئي�س  ج��ائ��زة  م�ضابقة  يف 
و�للغة  ل���الأدب  �جل��م��ه��وري��ة 
ي��اه  �إ و����ض��ف��ا  �لأمازيغية"، 
حيث  جد�،  و�ملقبول  "بامل�رّضف 
�مل�ضابقة  ه��ذه  جن��اح  يعك�س 
�ل��ت��ي  �لأوىل  ط��ب��ع��ت��ه��ا  يف 
مبنا�ضبة  نتائجها  عن  �ضيعلن 
�لأمازيغية  �ل�ضنة  عيد  �إحياء 
�ملقبل".  يناير   12 يوم  �جلديدة 
على  �لتحكيم  جلنة  و�ضتعمل 

حت�ضبا  �لأعمال  �أح�ضن  �نتقاء 
�ضار  �أ م��ا  وف��ق  �مل��وع��د،  لهذ� 

ع�ضاد. �ل�ضيد  ليه  �إ
رئي�س  ج��ائ��زة  وت��خ�����ض�����س 
و�للغة  ل���الأدب  �جل��م��ه��وري��ة 
مالية  ة  م��ك��اف��اأ م��ازي��غ��ي��ة  �لأ
عن  �لأوىل  باملرتبة  للفائز 
دج  مليون   1 قدرها  فئة  كل 
للمتح�ضل  دج  ل��ف  �أ و500 
و250  �لثانية  �ملرتبة  على 
ب��امل��رت��ب��ة  ل��ل��ف��ائ��ز  دج  ل����ف  �أ
ل��ذ�ت  ر���ض��د  حيث  �ل��ث��ال��ث��ة، 
 7 �جل��ائ��زة غ��الف م��ايل ق��دره 
نتاج  �لإ لت�ضجيع  دج  ماليني 
�لأمازيغية،  باللغة  بد�عي  �لإ
م���ني  وف���ق م��ا ����رضح ب��ه �لأ
�ل�ضامية  للمحافظة  �ل��ع��ام 

. يغية ز ما لالأ
عن  باملنا�ضبة  ع�ضاد  �أعلن  كما 
لحت�ضان  باتنة  ولية  �ختيار 
لعيد  �لر�ضمية  �لح��ت��ف��الت 
م��ازي��غ��ي��ة  �����س �ل�����ض��ن��ة �لأ ر�أ
ثري  برنامج  له  �ضطر  �ل��ذي 
بوقفة  �ل��ب��د�ي��ة  ت��ك��ون  حيث 
�ل�ضهيد  �رضيح  على  ترحم 
بقرية  بولعيد  بن  م�ضطفى 
در��ضي  ي��وم  وتنظيم  منعة، 
�للغة  معهد  م�ضتوى  على 
بباتنة،  �لأمازيغية  و�لثقافة 
ن�ضطة  �لأ عديد  �إىل  �إ�ضافة 
�مل��ت��ن��وع��ة �مل��ن��ظ��م��ة ب���ذ�ت 

. �ضبة ملنا �

االأوىل  االأمازيغية يف طبعتها  واللغة  لالأدب  رئي�ض اجلمهورية  م�سابقة جائزة  امل�ساركة يف  االأدبية  االأعمال  و�سل عدد 
للمحافظة  العام  االأمني  تو�سنت  بعني  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  للم�سابقة،  الداخلي  القانون  �سروط  ت�ستويف  اأعمال   106

ع�ساد. الها�سمي  �سي  لالأمازيغية  ال�سامية 

�جلهوي  ب��امل�����رضح  �نطلقت 
بولية  بوزيد"  "بن  �أح��م��د 
�لطبعة  ف��ع��ال��ي��ات  �جل��ل��ف��ة، 
�خل��ام�����ض��ة م���ن �مل��ه��رج��ان 
للمو�ضيقى  �ملحلي  �لثقايف 
و�للبا�س  و�لرق�س  و�لأغنية 

. يلي لنا �
و�أ�رضف و�يل �لولية، جياليل 
�فتتاح  مر��ضم  على  دوم��ي، 
تنظم  �ل��ت��ي  �لتظاهرة  ه��ذه 
�فرت��ضي  ب�ضكل  فعالياتها 
�إط��ار  يف  ج��م��ه��ور(  )ب���دون 
�لحرت�زية  بالتد�بري  �للتز�م 
وح�ضب  كوفيد19-.  وباء  من 
جياليل  �مل��ه��رج��ان  حم��اف��ظ 
بهذه  "�أريد  فقد  حرفو�س، 
�لفعل  تن�ضيط  �لفعاليات 
عن  و�لب���ت���ع���اد  �ل��ث��ق��ايف 
فيها  ت�ضببت  �لتي  �لقطيعة 
عنها  جنم  وما  كورونا  جائحة 
�لثقايف  للم�ضهد  رك��ود  من 

. ملحلي" �
هذ�  ب���اأن  ج��ي��اليل  و�أ���ض��اف 
يعول  �لذي  �لثقايف  �مل�ضهد 
يرمي  ك��ث��ري�،  جن��اح��ه  ع��ل��ى 
�لفنانني  جانب  �إىل  للوقوف 
�ل��ذي��ن ع��ان��و� ط��ي��ل��ة ف��رتة 
توقف  م��ن  �ل�ضحي  �حل��ج��ر 
كاهلهم.  �أثقل  �لن�ضاط  عن 
�ل��ت��ظ��اه��رة  يف  وي�������ض���ارك 
م��د�ر  على  �ضتن�ضط  �لتي 
جمعيات  كاملة،  ي��ام  �أ ثالثة 
�لنايلي  �للبا�س  يف  خمت�ضة 
وك��ذ�  و�ل��رج��ايل  �لن�ضائي 
ف��رق��ت��ني ف��ل��ك��ل��وري��ت��ني، يف 
يف  �ضي�ضاهم  �ل��ذي  �ل��وق��ت 
�ضتبث  �لتي  �حلفالت  �إحياء 
�ل�ضبكة  ���ض��ف��ح��ات  ع��ل��ى 
�ل��ع��ن��ك��وب��ت��ي��ة وت��ت��ن��اق��ل��ه��ا 
زهاء  مرئية،  �إع��الم  و�ضائل 

مو�ضيقيا. و22  فنانا   41
ق/ث

ن�����ظ�����م�����ت 
�ل�����ض��ل��ط��ات 
لبلدية  �ملحلية 
�ل�����ض��و�ح��ل��ي��ة 
ولي���������������ة 
ت���ل���م�������ض���ان، 
ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق 
م����ع ج��م��ع��ي��ة 
"�أح������ب������اب 
للفن  مليانة 
 " فة لثقا � و

�حتفالية  �لدفلى  عني  لولية 
�ل�  �لذكرى  مبنا�ضبة  تاريخية 
�لقادر  عبد  �لأمري  لنفي   173

.. �جلز�ئري 
زيارة  �لتظاهرة  �ضملت  وقد 
�لتاريخية  �ملعامل  �إىل  ميد�نية 
ببلدية  بر�هيم  �إ �ضيدي  بقرية 
��ضتقبل  حيث  �ل�ضو�حلية، 
�لوفد  �لقرية  و�ضكان  �أعيان 
�ضخ�ضا،   40 م��ن  �مل��ك��ون 
بهم  وطافو�  كبرية  بحفاوة 
�ضلى  �ل���ذي  �ملعلم  �أرج���اء 
�ضالة  �لقادر  عبد  �لأمري  فيه 
 23 يف  ذل��ك  وك��ان  �لع�رض، 
ليتوجهو�   ،1847 دي�ضمرب 
"�لنخلة"  قرية  نحو  بعدها 
�لتاريخي  �ملعلم  يتو�جد  �أين 
م����ري  �مل���خ���ل���د مل���ع���رك���ة �لأ
ب��ر�ز  �إ مت  وه��ن��اك  �جل��ز�ئ��ري، 

رئي�س  قبل  من  �لأم��ري  ثر  ماآ
�جل��م��ع��ي��ة �ل�����ض��ي��د خ��و�مت��ي 
ب��وخ��امت ل��ط��ف��ي و�ل��دك��ت��ور 
ع�ضو  �ملجيد  عبد  مباركي 
�لقادر،  عبد  �لأمري  موؤ�ض�ضة 
�ملعركة  عن  نبذة  قدم  و�لذي 
رئي�س  بح�ضور  باملنطقة، 
و�أع�ضاء  بالنيابة  �لبلدية 
و�لكاتب  �ل��ب��ل��دي  �ملجل�س 
���رضة  �لأ ف��ر�د  �أ وبع�س  �لعام 
 " جمعية  وك���ذ�  �ل��ث��وري��ة، 
وجمعية  بغاون"،  ذ�ك����رة 
وكذ�  �لثقايف،  �لرت�ث  حماية 
غر�ر  على  ث��ار  �لآ يف  باحثني 
يف  ليتم  جال�س،  ر�نيا  ن�ضة  �لآ
تذكارية  �ضور  �أخ��ذ  �لأخ��ري 
ب��الإع��الم  �ملكلف  قبل  م��ن 
م��ري�وي  �ل�ضيد  ب��ال��ب��ل��دي��ة 

. يو�ضف 
ق/ث

يحمل  ج��دي��د  ك��ت��اب  ���ض��در 
"تينفو�ضني  ع����ن����و�ن 
)ق�����ض�����س  �ضتغرغرنت" 
باملتغري  �لأمازيغية  باللغة 
ورقلة  من  �لزناتي(  �لورقلي 
ل��ف��ه و�مل��ه��ت��م  و�ل���ع���امل، مل��وؤ
بن  خالد  �لأمازيغي  بالرت�ث 

. فرتوين  �أحمد 
�لأدبي  �ملولود  هذ�  ويت�ضمن 
د�ر  ع��ن  �ل�����ض��ادر  �جل��دي��د 
يرثي  �ل��ذي  نز�ر"  "�أ �لن�رض 
م��ازي��غ��ي  �لأ �لأدب  ر�ضيد 
ب���اجل���ز�ئ���ر جم��م��وع��ة م��ن 
من  ل��الأط��ف��ال  �حل��ك��اي��ات 

�ملحلي  �ل�ضعبي  �لرت�ث 
�ل��ع��امل��ي  �لأدب  وم���ن 
ملانيا(  )�أ غرمي  لالأخوين 
�إىل  ت��رج��م��ت  �ل���ت���ي 
باملتغري  م��ازي��غ��ي��ة  �لأ
مع  �لزناتي،  �لورقلي 
على  تعديالت  �إدخ���ال 
�ل�ضخ�ضيات  ���ض��م��اء  �أ
م���اك���ن مب��ا ي��ق��رب  و�لأ
�لأح����د�ث م��ن �ل��ق��ارئ 
ويتنا�ضب  �ل�����ض��غ��ري، 
�لثقافية  �لبيئة  م��ع  �أي�ضا 
�أو���ض��ح  مثلما  �ل��ورق��ل��ي��ة، 

فرتوين. �ضتاذ  �لأ
�مل�رضوع  ه��ذ�  فكرة  وتعود 
ل��ف  �مل��وؤ ث��ر  ت��اأ �إىل  دب����ي  �لأ
م��ط��ال��ع��ة  يف  ب���ه���و�ي���ت���ه 
وهو  �ضغره،  منذ  �لق�ض�س 
ترقية  يف  ي�ضاهم  �أن  ياأمل 
�أو�ضاط  يف  �ملطالعة  هو�ية 
على  ي�ضاعد  مب��ا  �لنا�ضئة 
�لكتاب  مكانة  ����ض��رتج��اع 
و���ض��ائ��ل  ط��غ��ي��ان  ظ���ل  يف 
على  �حلديثة  �لتكنولوجيات 

. �لثقافية  �لبيئة 
�أ���ض��اف-  -مثلما  ث��ر  ت��اأ كما 
�ل��رت�ث  م��ن  مب�ضهد  ي�����ض��ا  �أ
فيما  �ملتمثل  �ل�ضعبي  �لأدبي 
"تاهينا"  �حلكو�تي  عن  يروى 
م���ن ق�����رض ورق���ل���ة �ل���ذي 
حت��دث��ت ع��ن��ه ج��دت��ه، وك��ان 
�أربعينيات  ف��رتة  يف  ينظم 
ي�رضد  حلقات  �ملا�ضي  �لقرن 
�هتمام  ت�ضد  حكايات  فيها 

. و�لكبار  �لأطفال 
�لكتاب  هذ�  ق�ض�س  وتعالج 
ع��دي��د �ل��ق�����ض��اي��ا �أخ��الق��ي��ة 
ثقافية  تربوية،  و�جتماعية، 
بغر�س  ي�����ض��ا،  �أ وخ��ي��ال��ي��ة 
�لذهنية  �ل��ق��در�ت  تنمية 
جهة،  من  �ل�ضغري  للقارئ 
�أخ��رى  جهة  م��ن  و�إط��الع��ه 
ع��ل��ى من����اذج م���ن �ل����رت�ث 
و�ل��ع��امل��ي،  �ملحلي  �ل��ث��ق��ايف 

. �ملوؤلف  ذ�ت  �رضح  مثلما 
من  وه��و  �لكتاب  ويحتوي 
نحو  على  �ملتو�ضط  �لقطع 
على  مق�ضما  �ضفحة   140

خ�ض�س  وقد  �أج��ز�ء،  �أربعة 
للق�ض�س  منه  �لأول  �جل��زء 
�لورقلي،  �ل�ضعبي  �لأدب  من 
�لثاين  �جل��زء  يت�ضمن  فيما 
�لعاملي  �لأدب  من  ق�ض�ضا 
خ�ض�س  فيما  غرمي،  لالأخوين 
جحا  لق�ض�س  �لثالث  �جلزء 
ملجموعة  �لأخ����ري  و�جل����زء 
ل�ضان  على  �لق�ض�س  م��ن 

. �حليو�نات 
دبية  �لأ �ملبادرة  هذه  وت�ضكل 
ثر�ء  �إ يف  �ملوؤلف  من  م�ضاهمة 
�ل�ضعبي  دب����ي  �لأ �ل���رت�ث 
باللغة  و�لن�ضو�س  �ملحلي 
متغريها  يف  م��ازي��غ��ي��ة  �لأ

. �لزناتي  �لورقلي 
يف  �لكتاب  هذ�  فاإن  �ضارة  لالإ
يعد  �لأمازيغية  �لثقافة  �أدب 
�ضتاذ  لالأ نوعه  م��ن  �ل��ث��اين 
خ��ال��د ب��ن �أح��م��د ف��رت��وين 
بعد  نف�ضاين  �أخ�ضائي  وهو 
�أمازيغي   - عربي  قامو�س 

�ضرتغرغرنت(. )�إيولن 
ق/ث

انطالق الطبعة اخلام�سة ملهرجان 
املو�سيقى والرق�ض واللبا�ض النايلي 

باجللفة

موؤ�س�ض الدولة اجلزائرية احلديثة يف الوجدان

زيارة معامل ال�سواحلية يف الذكرى 
القادر عبد  االأمري  لنفي   173

االأدب  يرثي  جديد  اإ�سدار  بالورقلية(  �ستغرغرنت" )ق�س�ض  "تينفو�سني 
االأمازيغي بورقلة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ترنا�ست

املقاطعة االإدارية عني �سالح
دائرة: عني �سالح
بلدية: عني �سالح

م�سلحة ال�سوؤون االجتماعية
مكتب اجلمعيات

الرقم: 63 / 2020
و�سل اإ�سعار بتجديد الثقة باملكتب

2013/02/25 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة  12 جانفي املتعلق باجلمعيات وردا على مذكرة التعديالت املوؤرخة يف  12/06 املوؤرخ يف  17 من  طبقا الأحكام املادة 
املكتب التنفيذي للجمعية املحلية :امل�سماة : اجلمعية ال�سبانية لرتقية ال�سياحة واملحافظة على البيئة حتت رقم: 2007/29 بتاريخ 2007/12/16 املقيمة : 

ق�سر العرب عني �سالح ي�سرفني اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا على جتديد الثقة مبكتب اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد: بن حما دو �سالح.

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ابتدائيا 
املو�سوع:الق�ساء  يف  الدعوى.  قبول  ال�سكل:  يف  ح�سوريا. 
عن  احلكمال�سادر  منطوق  يف  الــوارد  املادي  اخلطاأ  بت�سحيح 
 20/07/2020 حمكمة غرداية ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ: 
تعيني  يلي:  كما  والقول   2020/01007 رقم:  فهر�ض  حتت 
اأخوها املرجع باكلي نورالدين بن يو�سف مقدما عليها. بدال من 
تعيني والدها املرجع باكلي نور الدين بن يو�سف مقدما عليها 
امل�سحح وعلى  اأ�سل احلكم  الت�سحيح على  بحكم  التاأ�سري  .مع 
الن�سخ امل�ستخرجة منه. – حتميل اخلزينة العمومية امل�ساريف 
العلنية  باجلل�سة  واأف�سح به جهارا  الق�سائية.بذا �سدر احلكم 
الرئي�ض،  نحن  اأ�سله  واأم�سيا  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة 

واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 06/12 املوؤرخ 
يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.

1433 هـ املوافق  18 �سفر عام  06/12 املوؤرخ يف  مبقت�سى القانون رقم 
مت  لقد   ، منه   18 املادة  ال�سيما  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ 
امل�سماة: اجلمعية  املحلية  لتاأ�سي�ض اجلمعية  اإ�سهار  ت�سليم و�سل  اليوم  هذا 
الوادي  بلدية   - تك�سبت  بحي  املقيمة:  ال�سمايل  تك�سبت  مل�سجد  الدينية 
االزدياد:  ومكان  تاريخ  احمد  بن  ال�سمد  عبد  عموري  اجلمعية:  رئي�ض 

الوادي. بلدية  تك�سبت  حي  الرئي�ض  عنوان   - بالوادي   1969/11/14

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ترنا�ست 

املقاطعة االإدارية عني �سالح  
دائرة: عني �سالح  
بلدية:  عني �سالح

م�سلحة ال�سوؤون االجتماعية  
مكتب اجلمعيات 

الرقم: 62/ 2020 
 و�سل اإ�سعار بتجديد الثقة باملكتب  

طبقا الأحكام املادة 17 من 06/12 املوؤرخ 12 جانفي 2012 املتعلق 
 2013/02/25 املوؤرخة يف  التعديالت  باجلمعيات وردا على مذكرة 
امل�سماة:  املحلية:   للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة 
بتاريخ:      36/2014 رقم:  حتت  الطفولة   لرعاية  ب�سملة  جمعية 
اأن  ي�سرفني  �سالح  عني  الفقيقرية  حي  املقيمة:    2014/03/03
التي  اجلمعية  مبكتب  الثقة  جتديد  على  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم 

ترتاأ�سها ال�سيدة: تقده فتيحة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم .:63 / 2020
و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية 

امل�سماة : جمعية العباد ال�سياح – بلدية غرداية .
املودعة بتاريـخ: 02/09/2020

رئي�ساجلمعية:ال�سيد: اأحماين بلحاج
املولود بتاريخ :08/10/1976 بـ غرداية 

الكائن مقرها:حي اإيعومادمليكة - بلدية غرداية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

املقاطعة االدارية تيميمون
دائرة تيرنكوك
بلدية تيرنكوك

و�سل اإ�سهار لتجديد جمعية حملية
1433هـ  عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   06  /12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
و  ال�سابع  اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 املوافق 
 : امل�سماة  املحلية  اجلمعية  جتديد،   2020 دي�سمرب  �سهر  من  الع�سرون 

جمعية النادي الريا�سي للهواة فريق جنوم بن زيتة تيرنكوك .
حمل االقامة بـ: حمل ال�سيد : كادي خل�سر بن اأحممد ق�سر بن زيتة

رئي�ض اجلمعية:باليل عبد البا�سط بن اأحمد
تاريخ و مكان امليالد 16/05/1988ق�سر بن زيتة بلدية تيرنكوك

العنوان : حمل ال�سيد : كادي خل�سر بن اأحممد ق�سر بن زيتة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

املقاطعة االدارية تيميمون
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عامل �سويف بني الاليقني و�سيق 
العاجلة

دف��ع��ت �أزم���ة 
و�ملعرفة  �لعلم 
�إع������ادة  �إيل 
�ل����ت����ف����ك����ري 
جم����������دد� يف 
�لتفكري  �أ�ض�س 
ذ�ت�����ه، وك���ان 
ه����اي����زن����ربج 
ي����ل  و�م����ان����وؤ
ك����ان����ت ه��م��ا 
نظر  م��ن  �ب��رز 
�لزم��ة.  لتلك 
لي�ضت  فرب�يهم 
�لأزم����ة �أزم���ة 
بل  فقط  �لعلم 

�ذ  هو�رضل  �كده  ما  وهذ�  تفكري،  وطريقة  فكر  �أزمة 
هذه  و�إن  �لعلم،  فكرة  �أزمة  هي  �لعلوم  �أزمة  �إن  يرى 
عالقتها  يف  خا�ضة  نف�ضها،  �لفل�ضفة  تطال  �لأزم��ة 

�ملعرفة. مب�ضكلة 
يف  وبخا�ضة  �لعلم،  يف  �لاليقني  م��ب��د�  دخ��ل  فقد 
بالنك  ل�ماك�س  �لكم  نظرية  �أو�ضحت  حيث  �لفيزياء، 
بالطاقة  �لتنبوؤ  �ل�ضعب  ومن  متعينة،  ل  �مل��ادة  �أن 
متو��ضلة،  ل  كميات  �أو  قذفات  تنطلق يف  �لتي  �مل�ضعة 
 ، �لاليقينية  �أو  �لالحتمية  يف  هايزنربج  مبد�أ  و�أو�ضح 
��ضتحالة  وبالتايل  �إلكرتون،  �أي  �رضعة  حتديد  ��ضتحالة 
�لدقة  ميقت  �لعامل  ��ضبح  وهكذ�  ومكانه.  زمانه  حتديد 
توجد  �ذ  و�ملنطق،  �لريا�ضيات  يف  حتى   ، و�لن�ضباط 
ثباتها  �إ ميكن  ل  م�ضائل  ومنطقي،  ريا�ضي  نظام  �أي  يف 
�لنظام. ذلك  بديهيات  من  �أ�ضا�س  على  نق�ضها  �أو 
�ضمن  �لنظريات  كل  �ضحة  برهان  ��ضتحالة  وبالتايل 
يف  �لكون  ع�ضو�ئية  تكون  هكذ�  �لريا�ضية،  �لبنية 

�لريا�ضيات. ل�ضتمر�ر  �ضمانة  �لب�رضي  ت�ضورنا 
حمدوديتها،  حقيقة  هو  �لعلوم  ليه  �إ تو�ضلت  ما  �أهم  �إن 
�ملع�ضالت  بع�س  �أمام  �أبعد  �إجابات  تقدمي  عن  وعجزها 
ن�ضبية  تاأكيد  وبالتايل  �لكون،  قو�نني  حتكم  �لتي 
يعني  ما  وهو  �لوجود.  �ألغاز  �أمام  وق�ضورها  �ملعرفة 
تعرف  كانت  �لتي  �لعلوم  �أن  �لعلمية  �لناحية  من 
قد  فيها  �ضك  ل  قو�نني  �إىل  و�مل�ضتندة  �لبحتة،  بالعلوم 
�لعلوم  من  كغريها  و�ضارت  �مل�ضد�قية،  هذه  فقدت 
غري  �حللول  من  حمدود�  قدر�  متلك  ن�ضبية  ن�ضانية  �لإ

. ئية لنها �
عندما  �لب�رضي  �لعقل  لها  تعر�س  �ضديدة  �ضدمة 
كل  وب�ضببه  معه  �هتزت  وبالتايل  بالريا�ضيات  �ضدم 
�لهيكل  بد�  بحيث  ريا�ضي.  ب�ضكل  �مل�ضاغة  �لنظريات 
و�لفجو�ت،  بالثغر�ت  مليء  وكاأنه  للريا�ضيات  �لعام 
�أن  ما  يوما  �لإن�ضاين  �لعقل  مقدرة  يكون يف  لن  و�لتي 
�أهميتها  على  و�أكد  طورها  �لتي  �لنظرية  وهي  ميالأها، 

بعده. من  كثريون  علماء 
�ضد  من  ف�ضاعد�  �لآن  من  نتمكن  لن  كب�رض  ننا  �إ
فالعقل  هكذ�،  و�ضتبقى  موجودة،  فهي  �لثغر�ت  هذه 
�لأق�ضى،  حدهما  �إىل  و�ضال  قد  �لب�رضية  و�ملعرفة 
يوظفها  �لتي  �لأجهزة  عجز  �إىل  يعود  ل  بدوره  وهذ� 
�إىل  لو�ضل  تطويرها  من  متكن  �أنه  لو  و�لتي  �لإن�ضان، 
عجز  �إىل  يعود  بل  �لعلمي،  د�ء  �لأ من  �أف�ضل  م�ضتوى 
�لظاهرة  م�ضتقبل  حتديد  يف  و�ملعرفية  �لعقلية  �لقدرة 
 " �لآن   " من  �لتاأكد  على  تن�ضب  فقدر�تنا  �لكونية، 
دون �لقدرة على �جلزم " مب�ضتقبل " �لظاهرة يف �لزمان.
بالذ�ت  �ل�رضقية  �لفل�ضفة  �إىل  �لتوجه  كان  هنا  من 
�لأزم��ة  لهذه  خم��ارج  ع��ن  �مليتافيزيقا  يف  للبحث 
�لفهم  على  ع�ضري  هو  ما  لكل  معنى  و�إعطاء  �لكبرية، 
�أثبتت  قد  �لكو�نتية  �لفيزياء  كانت  ذ�  و�إ �لكون.  يف 
�لكونية،  �لأمور  بجميع  يلم  �أن  ي�ضتطيع  ل  �لعقل  �أن 
�لأهم  فاإن  �لاليقني،  مببد�أ  حمكومة  ذ�تها  �لطبيعة  لأن 
�ل�ضوفية.  و�لنظرة  �لعلمية  �لنظرية  بني  �لتقارب  هو 
مل  �لعلم  �ن  خا�ضة  �مليتافيزيقا،  تتاخم  �ليوم  فالفيزياء 
منط  وجود  يثبت  ومل  �لكتلة،  وجود  �لآن  حتى  يثبت 
يف  يوؤكد  ما  وهذ�  �ل�ضطح.  وجود  يثبت  ومل  م�ضتقيم، 

�ضويف. عامل  �لر�ضي  عاملنا  �أن  �لنهاية 

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

ومنُذ ذلك �ليوم، وحتى �لآن، و�أغلُب �ل�ضعب 
�حَلَنظل،  ُوقو�  وَتذَّ �حل�ضار،  يعانون  غزة  يف 
�ُضكان  تعر�س  فَقد  حرج؛  ول  َفَحدث،  و�مَلَُر، 
�ضهيوين  ِلُعدو�ن  �لُعزل،  برياء  �لأ غزة  قطاع 
ُحروب  ولثالثة  يومي،  �ضبه  ب�ضكل  ُمدمر 
ع�ضابات  ِقبل  من  �إجر�مية  �إرهابية  د�مية 
�إىل  �أدي  مما  �لنازي؛  �ل�ضهيوين  �لحتالل 
�آلف  وت��دم��ري  �لآلف،  وج��رح  ��ضت�ضهاد 
وت�رضيد  قاِطنِيَها،  فوق  و�ملنازل  �لبيوت، 
ِبال  َبُحو�  َفاأ�ضَ �ضكانها،  من  وبقي  جني  من 
و�جُلوِع  �ملُدقع  �لفقر  خطط  وحتت  م��وؤوي، 
بالتيار  غزة  قطاع  �ضكان  َينُعْم  ومل  �ملُوجع!؛ 
و�حد�ً  يومًا  ولو  �نقطاع،  غري  من  �لكهربائي 
�لكهرباء  و�ضلت  حتى  �حل�ضار،  ب�ضبب 
على  للكهرباء  ل  ُو�ضَ �ضاعات  لأربع  �ليوم 
يتم  �ضاعة   16 يقارب  وم��ا  تقدير!؛  �أك��رث 
و�لذين  �ل�ضكان  عن  �لكهربائي  �لتيار  قطع 
مليون   "2" ُزهاء  غزة  قطاع  يف  عددهم  يبلغ 
 ، كبد�ً �لإن�ضان  مُييت  �لذي  و�لأم��ر  �إن�ضان؛ 
َنار  َنارِيني  بني  �ل�ضعب  �أن  وُغ��اًل!؛   ، وقهر�ً
يف  و�لآن  �لنق�ضام،  ُزعماء  وَنار  �لحتالل، 
و�مل�ضاجد  و�ملوؤ�ض�ضات،  �لوز�ر�ت،  كل  غزة 
وب�ضبب  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�ضبب  مغلقة 
وحتى  �ل�ضكان،  على  �لتجو�ل  حظر  فر�س 
�خُلبز  رَبطة  �أو  �لعي�س  لقمة  توفري  غري  من 
ُهم  ملن  خا�ضة  لبيوتهم!!  و�إي�ضالها  لهم، 
و�حل��زب  �حل��رك��ة  ب��ن��اء  �أ غ��ري  م��ن  حمتاجني 

ن��ه��م  لأ �ل��ِع��اليِن  �أو  �ل��ف��الين  و�لف�ضيل 
ز�لت،  ول  لُهم!!؛  ي  ُبو�كَّ ل  �لذين  �لغالبة 
�رضكة  فتاأت  وما  �نفكت،  وما  برحت،  وما 
�لبنوك  �أغلب  حال  مثل  حالها  �لتي  �لكهرباء 
و�لوطن،  بالوطنية،  وتتغني  تدعي  �لتي 
ومن  منهم  و�لإ�ضالم  و�لوطن،  و�لإ�ضالم، 
يو�ضف  دم  من  ِئِب  �َلذِّ َب��ر�َءة  َبر�ء،  �لظاملني 
�لكهرباء،  �رضكة  غزة  ففي  �ل�ضالم!!؛؛  عليه 
ويقهرونا  ��ُك��رون��ا،  ميَّ عليها   و�ل��ق��ائ��م��ني 
مِبِِّلُيوَن  �أكرث  حياتنا  وينغ�ضون  ِذُبونا  وَيكِّ
رحلة  وتتو��ضل  كورونا!!؛  فريو�س  من  مرة 
�ملحفوفة  �ملعاناة  وم�ضرية  �لطويلة،  �لعذ�ب 
�ملظلومني،  غزة  قطاع  ل�ضكان  بالأ�ضو�ك 
م�ضت�ضرية  فالبطالة  ح��رج؛  ول  وح��دث 
�نت�ضار  من  و�أكرث  �له�ضيم،  يف  �لنار  �نت�ضار 
�نتحار  وح��الت  نف�ضُه،  كورونا  فريو�س 
نكن  مل  و�لتي  غزة،  قطاع  يف  يوميًا  �ضبه 
�لحتالل  زم��ن  حتى  عنها  �أو  بها  ن�ضمع 
وعمال  ُمعطلة،  و�حلياة  للقطاع!؛  �لإجر�مي 
وحتى  ج��ام��ع��ات،  وخ��ري��ج��ي  ع��م��ل،  ب��ال 
�أن  علمًا  ع��م��ل!؛  غ��ري  م��ن  ُعليا  در����ض��ات 
�لعلمية  �ملوؤهالت  وحملة  �ملتعلمني  ن�ضبة 
غزة  ويف  عامليًا!؛  �لأعلى  هي  غزة  قطاع  يف 
نا�ٌس  طبقات،  �ل�ضعب  و�أ�ضبح  مدقع،  فقر 
�ّل�ِضمَاْن،  َطِط  و�لِقّ �لكبار،  �لل�ضو�س  من 
و�ضعهُم  ن�����ض��ان!؛  و�لإ �لأوط���ان،  جُت��ار  ِم��ْن 
هو  كمن  حالهم  فقر�ء  ونا�ٌس  �لريح،  فوق 
فا�ضدون  و�أ�ضخا�س  ُنا�س،  و�أ �ل�ضفيح،  حتت 
�لنا�س  و�أغلب  �ملاليني،  ميتلكون  َقلِيُلون  وُهم 
ي�ضد  ما  يجدون  ول  ��ِي��ْم،  َم��الِلّ ميتلكون  ل 
�لله،  �لله  فالله  �جلياع؛  �أطفالهم  قوت  رمق 
ن�ضتثني  ول  عنا"؛  وَيغفل  �أمرنا،  ُتويل  فيمن 
قياد�ت  من  ُمن�ضفني  نكون  حتى  �أحد�ً  ُهنا 
وغزة  �ل�ضفة،  يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 
جميعًا،  م�ضوؤوليتهم  حتت  يقع  �ل�ضعب  لأن 
�لقيامة  يوم  وجل  عز،  و�لله  رعيتهم،  ومن 
َم  �أَ َحِفَظ  ��ضرتعاه  عما  م�ضئول  كل  �ضائٌل 
عليهم،  ف�ضق  �لنا�س  �أمر  ُوىل  َفمن  َيع؛  �ضَ
كان،  من  كائنًا  عليه  عليِه،  ُقق  �ضَّ �أَ �َللُهم 
فيِه،  وب��ارك  فارحمُه،  �لَلهُم  رَحِمُهم  وَمن 
�أفجعها،  �حل�ضار  غزة  �ضكان  �إِن  وِ�ِحفظه. 

ِفاإن  كلُه  ذلك  وَف��وق  �أوجعها،  و�لحتالل 
م�ضادة  �لقلب  على  �أ�ضُد  �ُلقربى  ذوي  ظلم 
معاناة  وت�ضتمر  �ملُهَنِد"؛  �حُل�ضاِم  وقع  من 
عمل،  �أو  �أمٍل  بال  فال�ضباب  �لقطاع  �ضكان 
خارج  �ملهاجرة  كالطيور  هاجر  و�أعظمهم 
�إن  ُيهاجر  �أن  ينتظر  من  ومنهم  �لأوط��ان، 
جحيم  م��ن  ف��ار�ً  �ضبياًل   لذلك  �إ�ضتطاع 
و�لُظَلِم،  و�ملر�س،  و�لبطالة،  و�جلوع،  �لفقر 
�ملتو��ضل،  �لكهرباء  و�نقطاع  و�لقهر، 
فال  نَكي!؛  �ضَّ َمِعي�ضٌة  ومن  �ملفُقود،  و�لأمُن 
ز�دت  و�لُعنو�ضة  �ل�ضباب،  لأغلب  زو�ج 
وتت�ضع  ك��رُثت،  طالق  وح��الت  للفتيات، 
و�أولده��م  منهم  ك��ٌل  و�ل��ق��ي��اد�ت  يوميًا!؛ 
كاملطر،  وَغ��ِزي��ر   ، وّف��رِيٍ وم��ال،  َخ��رِي،  لِف  باأ
�ل��وط��ن،  ��ت��َغ��ُن��ون يف ح��ب  َف��يَّ وي��خ��ط��ب��ون، 
�ملنابر،  فوق  من  ُطبُوَن  وَيَخّ �لإ�ضالم،  وُحب 
منوت،  �ضوتهم  باأعلى  �ضائحني  �ضارخني، 
ُمنمقًا،  َكالمًا   ويقولونِ  فل�ضطني!؛  وحتيا 
موِد  و�ل�ضُ و�ملُو�ءمِة،  �ملُقاومِة،  عن  وجمياًل 
عدل  وع��ن  و�مل��ث��اب��رة،  و�ل�ضرب،  و�جل��ه��اد، 
ل  م��ا  يقولون  "فاإِنهم  ���ض��ف:  ول��الأ ُع��م��ر!؛ 
�أكرث  َم��ر  �لأ حقيقِة  يف  وبع�ضُهم  يفعلون" 
وحتى  ُقري�س،  ُكفاِر  من  وُظلمًا  ِ�ِعُوَجاَجًا، 
�َضِبَعْت  ملن  فويٌل  �لح��ت��الل،  ع�ضابة  من 
وُتوَجْع  َج��اع  حني  �لتُخمة،  حتى  ِبُطوِنهم 
عُبُهم حتى �جلفاف؛ فارحمو� عزيز قُوم َذل،  �َضّ
�ضُفوفكم،  وُوِحدو�  و�ضكانها،  غزة،  �رحمو� 
�قرتب،  قد  �رٍض  من  للعرب  فويٌل  ��دو�،  و�حِتِ
ما  وقبيح  ُحرمة  برغم  �ملطبعني  َت�ضُبو�  ول 
نُكْم  لأ �أوًل،  �أنف�ضكم  لُومو�  ولكن  �ضنعو�، 
وغري  ومتخا�ضمني،  �لو�حد  �لبيت  يف  �إخوة 
كر�ضي  عن  وتبحثون  ومتفرقني،  متوحدين، 
�أول  نتم  فاأ ز�ِئ��ل!؛  ومن�ضب  و�ضلطة  ز�ئل 
ومهادنة،  �جللو�س  قبلتم  حينما  َطبعتهم  من 
�لقردة  بناء  �أ من  �لأذلء  �لأعد�ء  ومفاو�ضة 
�ملحتلني!؛  �ل�ضهاينِة  ع�ضابة  من  و�خلنازير 
عنكم  ُتغني  لن  هو  �إل  �له  ل  �لذي  �لله  فو 
ول  �أَولُدُك��م،  ول  َمو�لكم،  �أ ول  �أرَحاَمُكم، 
يومًا  "و�تقو�  �لقيامة!؛  ي��وم  منا�ضبُكم  
ما  نف�س  كل  تويف  ثم  �لله،  �إىل  فيه  ترجعون 

يظلمون".   ل  وُهم  ك�ضبت، 

ًا على غزة قَّ َ اأََرَبَعة َع�َسَر َعامًا ِعَجافًا َجَفاَفًا  َقَحطًا، وحَمّ
ِيَح و�ُسِفَك الدم الفل�سطيني على يد اأخيه الفل�سطيني،  ُتبِّ حينما وَقْع االنق�سام الفل�سطيني البغي�ض يف �سهر يونيو عام 2006م، وُا�سَّ

َجل َتاريخًا اأ�َسودًا َقاتًا يف اأَحلك �سجالت تاريخ ق�سيتنا الفل�سطينية!؛  وَحدْث االنقالب االأ�ُسود، لُي�سَّ

�سراع العقل بني احلقيقة واالفرتاء
بقلم/ دحمور من�سور بن الون�سري�ض 

احل�سني
--------------------------

�ملتعلقة  �لإن�ضانية  �لربجميات  �أعقد  من 
�لذهني  �ل�رض�ع  ذلك  للب�رض  �لباطن  بالعقل 
ي�ضوق  و�ل��ذي  و�لكذب  �حلقيقة  بني  �حل��اد 
�إليه �رض�ع �آخر هو �رض�ع �لإميان و�لتكذيب، 
�لنف�ضية  �مل��ف��اه��ي��م  ت��ل��ك  جن��د  ه��ن��ا  وم���ن 
�لظاهر  و�لعقل  �لباطن  �لعقل  بني  �ملتناق�ضة 
بد�ية  �ملفاهيم  تلك  كل  ينتج  و�لذي  �لو�عي، 
ولكن  �لحل��اد،  �ىل  ونهاية  �لالمبالت  من 
�لعقل  �لأفكار ل تعرب عن حقيقة  �أغلب تلك 
بالمعقولية  �ملفكر  �لعقل  فتدّخل  �لباطن، 
مناق�ضة  �ىل  ي�ضوقه  �حلقيقة  عن  �لبحث 
على  �لنقي�س  ف��ر���س  ط��ري��ق  ع��ن  ذ�ت���ه 
يوؤمن  ل  ذ�ته  حد  يف  �لعقل  �ن  رغم  �لعقل 
�حلقيقة  �رض�ع  يظهر  وهنا  �لأفكار،  بتلك 
�ضناعة  عملية  ه��و  ف��الف��رت�ء  و�لف���رت�ء، 

عقله  يقبلها  ول  �ضاحبها  بها  يوؤمن  ل  فكرة 
وحماولة  بها  �لميان  على  عقله  يجرب  ولكنه 
على  �أنه  نف�ضه  يقنع  وبالتايل  عليها  �لربهنة 
هناك  �أن  ترى  للحقيقة  روؤيته  ومبجرد  حق 
وحتى  ذهنية  تعرتي  ح��ادة  نف�ضية  حالة 

�ل�ضخ�س. ذلك  �أو  �مللحد  ذلك  فيزيولوجيا 
وفقط،  �لحلاد  عن  �حلديث  ب�ضدد  هنا  ل�ضنا 
�لعالقة  تلك  عن  �حلديث  �ضدد  يف  ولكننا 
من  �لرغم  فعلى  و�لعقل،  �ملنطق  بني  �خلفية 
نف�ضية  هناك  �أن  �إل  و�لعقل  �ملنطق  تطابق 
ي�ضمون  من  بع�س  حتى  ت�ضيب  مر�ضية 
فرمبا  متعلقات  لها  �لنف�ضية  وهذه  مفكرين، 
وذلك  �لق�ضية  بني  نف�ضي  حاجز  هناك  يكون 
�أحد�ث  �أو  خلفيات  من  �نطالقا  �ل�ضخ�س 
تلك  على  �حلقد  ي�ضبه  ما  يحمل  منه  جعلت 
�ل�ضهرة  يف  �لطمع  ي�ضوق  رمبا  �أو  �لفكرة 
ي�ضابهها  ما  �أو  نوبل  يف  �لطمع  و�أحيانا 
�لن�ضان  فيناق�س  �ملر�ضية  �حلالة  نف�س  �ىل 
وبالتايل  غريه  �أفكار  بع�س  ويعانق  نف�ضه 

يف  �لذي  �ملفكر  ينفي  وهنا  ذ�ته،  ينفي  فهو 
بذهنية  بالتفكري  هنا  يبد�أ  �أنه  ذلك  د�خله، 

�حلقيقة. عن  باحثا  ل  مفرتيا  فيكون  غريه، 
�حلمالت  تلك  يف  بالنظر  نقوله  ما  يت�ضح 
لي�س  و�لقر�آن،  �لإ�ضالم  �ضد  �لالعقالنية 
ولكن  �حلقيقة  ع��ن  �لبحث  م��ن  �نطالقا 
�لنف�ضية  تلك  فر�ضتها  فكرة  من  �نطالقا 
جمرد  تبقى  و�لتي  �ملفكر  ذلك  عقل  على 
ولكن  و�ل�ضو�ب،  �خلطاأ  حتتمل  فر�ضية 
حقيقة  عن  �لبحث  من  ينطلق  ل  �ملفكر  هذ� 
ول  �ضو�با  �أو  خطاأ  كانت  �أن  �لفر�ضية  تلك 
حلّل  يقينية  نتيجة  �ىل  �لو�ضول  على  يعمل 
بل  خطئها،  �أو  �لفر�ضية  تلك  �ضحة  م�ضكلة 
ل  ر�أيه �ضو�ب  �أن  فكرة  من  مبا�رضة  ينطلق 
يحتمل  ل  خطاأ  غريه  ور�أي  �خلطاأ،  يحتمل 
مر�س  �أمام  �أننا  جليا  يت�ضح  وهنا  �ل�ضو�ب، 
�ملر�ضى  �إع���ادة  �إل  ل��ه  ت��ري��اق  ل  ف��ك��ري 
عن  �لبحث  منطق  �إىل  باأنف�ضهم  �أنف�ضهم 

. حلقيقة �

  بقلم/ جمال عبد النا�سر حممد عبد 
اهلل اأبو نحل

ا.م.د. �سامي حممود ابراهيم



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590
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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
املعلومات ونشرها هو حق  ضمانات حرية تداول 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
الشخصية  اإلســاءة  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  أهنا  تصبح  بالسرية، كما 

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.
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حـدث وال حـرج15
م�سهد �سادم ملتو�سطة يعقوب 

بخن�سلةالزواوي 

�صــورة وتعلــيـق

عرث مب�سكنهما على �سور ل�سحايا ال�سحر وال�سعوذة

 االإطاحة مب�سعوذين مبن�سورة 
يف تلم�سان 

  متكن يف الساعات األخرية عناصر أمن دائرة منصورة التابع ألمن والية تلمسان 
من توقيف شخصني مشتبه فيهما يف ممارسة طقوس السحر والشعوذة، وعليه قام 

عناصر األمن بالتنسيق مع العدالة بتفتيش مسكن املعنيني ليتم ضبط حروز وطالسم 
وعقاقري وصور لضحايا هلا عالقة بالسحر والشعوذة، مت حتويل املحجوزات واملشتبه 

فيهما إىل مقر األمن، وبعد استكمال إجراءات التحقيق مت تقدمي الطرفني أمام وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة تلمسان.
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غ�سب على مواقع التوا�سل بعد 
مقتل معلم م�سري يف ال�سعودية

أعلنت احلكومة املصرية مقتل مواطنها املدرس هاين 
عبد التواب، بعد أيام قضاها بالعناية املركزة عقب 
إطالق طالب سعودي النار على رأسه بسبب مشادة 

وقعت بينهما األسبوع املاضي.
وأطلق طفل سعودي يبلغ من العمر 13 عاما، النار على 
معلمه املصري، كاعتراض على درجته يف االمتحان، ما 

أثار موجة غضب على مواقع التواصل االجتماعي.
وُقتل املعلم املصري هاين عبد التواب )35 عاما(، 

متأثرا جبراحه اليت أصيب هبا، بعد إطالق النار عليه 
من أحد تالميذه مبدرسة يف منطقة “وادي الدواسر” 

قرب العاصمة السعودية الرياض.

حمتجون ي�سرمون 
النار يف ج�سد رئي�ض 
بلدية �سفيان بباتنة

تداولت مواقع التواصل االجتماعي خرب 
مفاده أن  حمتجني أضرموا النار يف جسد 
زوهري زروين رئيس بلدية سفيان بوالية 

باتنة أمس بعد رشه مبادة البزنين. 
وحسب املعلومات الرائجة فإن أسباب 

االحتجاج تعود إىل توزيع حصة البناء 
الريفي يف البلدية، ونقل رئيس البلدية 
على جناح السرعة إىل مستشفى نقاوس 

إثر إصابته حبروق خطرية يف أحناء 
متفرقة من جسمه حبسب املعلومات.

ترامب يف�سح عن اأمنيته االأخرية 
قبل مغادرته البيت االأبي�ض يف جانفي 

دونالد  األمريكي،  الرئيس  نية  عن  أمريكية  إعالم  وسائل  كشفت 
رئيس  باسم  املتحدة  الواليات  يف  املطارات  أحد  تسمية  ترامب، 

املقبل.  جانفي  يف  األبيض  البيت  مغادرته  قبل  وذلك  سابق، 
الرئيس  أن  مطلعة  مصادر  عن  بيست  الديلي  صحيفة  ونقلت 

حول  واملستشارين  املساعدين  بعض  سؤال  إىل  مؤخرا  عمد  ترامب 
املتحدة  الواليات  رؤوساء  من  رئيس  اسم  على  املطارات  تسمية  آلية 

يسعى  ترامب  الرئيس  أن  الصحيفة  وترجح  السابقني، 
األبيض  البيت  مغادرته  قبل  بامسه  املطارات  أحد  لتسمية 

ترامب  إن  للصحيفة،  املصادر  أحد  وقالت  املقبل،  الشهر 
نوع  عن   ،2020 انتخابات  منذ  ما  مرحلة  سأل، يف 

لتسمية  الالزمة  والوثائق”  واملستلزمات  “األعمال 
سابق. رئيس  باسم  مطار 

هذا املشهد الصادم والفظيع الذي التقطت له أكثر من صورة ونشر عرب صفحات 
التواصل االجتماعي للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان لوالية خنشلة 

يصور مشهدا كارثيا والوضع املزري الذي آلت إليه متوسطة يعقوب الزواوي مبدينة 
خنشلة من خالل اهتراء أسقفها والتصدعات عرب جدراهنا ناهيك عن انسياب وتسرب 

املياه عرب أسقفها املتآكلة كلما تساقطت األمطار. 
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ديوان الفالحة باجلنوب يفر�ض على امل�ستثمرين احرتام النظم البيئية
�سيتم افتتاحه قريبا

ك�سف اأم�ص وزير الفاحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين، اأن الديوان الوطني لتطوير الفاحة يف اجلنوب، 
الذي �سيتم افتتاحه قريبا جدا، �سوف ي�سهر على اأن تكون ال�ستثمارات املخطط لها يف اجلنوب ت�ستجيب لدفرت �سروط يتعلق باحرتام 

النظم البيئية.
لوؤي/ي

----------------------
وقال حمداين فيما يتعلق بالفاحة 
لديه  الباد  جنوب  اإن  ال�سحراوية، 
معينة،  فروع  لتطوير  قوية  اإمكانات 
اجلانب  اأخذ  �سرورة  على  التاأكيد  مع 
البيئي يف العتبار. واأ�ساف حمداين، 
ه�سة  بيئية  باأنظمة  يتعلق  الأمر  اأن 
تكثيف  اأن  كما  عليها  احلفاظ  يجب 
ياأتي  اأن  ينبغي  ل  الزراعي  الن�ساط 
عــلــى حــ�ــســاب الأنــــــواع احلــيــوانــيــة 
وعن  املــنــاطــق.  هــذه  يف  والنباتية 
املهنية  الدواوين  م�سري  حول  �سوؤال 
ل�سبط  البداية  يف  اإن�ساوؤها  مت  التي 
حتولت  والتي  الإنتاج،  ودعم  ال�سوق 
اأنه  حمداين  اأكــد  �سراء،  مراكز  اإىل 
ال�سدد  ذات  يف  وقال  اإ�ساحها.  يجب 
الــدواويــن  هــذه  تعود  اأن  "يجب  ــه  اإن
اإن�ساوؤها  مت  التي  الأولية  مهمتها  اإىل 
اأجلها وهي دعم الإنتاج"، مو�سحا  من 
اأنه بالإ�سافة اإىل مهمتها وهي تنظيم 
ا�ستقرار  و�سمان  ومتوينها  ال�سوق، 
الدواوين  هــذه  على  يجب  الأ�سعار، 
خدمة  يف  تكون  واأن  املنتجني  دعــم 

املهنيني.
"مت  ولتحقيق ذلك، -ي�سيف الوزير- 

لتحديد  حما�سبي  تدقيق  يف  البدء 
الــــوزارة امل�سي  تــنــوي  الــتــي  املــحــاور 
قدما فيها من اأجل ال�ستخدام الأمثل 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  الدواوين"،  لهذه 
املهني  الــديــوان  هي  الثاث  الهيئات 
املهني  والديوان  لـلحبوب،  اجلزائري 
الوطني  املهني  ــوان  ــدي وال للحليب، 

للخ�سر واللحوم.
ــة  الإذاع اأمـــواج  على  حمداين  ــد  واأك
وقعته  ــذي  ال "التفاق  اأن  الوطنية 
والتنمية  الفاحة  بنك  مع  ــوزارة  ال
املو�سمي  القر�ص  بخ�سو�ص  الريفية 
)الرفيق( وقر�ص ال�ستثمار )حتدي( 
على  بــاحلــ�ــســول  للفاحني  ي�سمح 
قرو�ص بنكية يف مدة زمنية ق�سرية 
املو�سمي  للقر�ص  بالن�سبة  خا�سة 
الذي تتم فيه معاجلة امللف يف حدود 
15 يوما"، معلنا يف هذا ال�سدد اأن 95% 
من طلبات التمويل املوجهة للبنك قد 

مت "قبولها".
للفاحني  املــالــيــة  املــ�ــســاعــدة  وعـــدا 
واملوالني تطرق الوزير اإىل الإجراءات 
ـــاج الــوطــنــي  ـــت ــع الإن ــرف اجلـــاريـــة ل
ال�سرتاتيجية  ال�سعب  يف  خ�سو�سا 
هذا  يف  الــوزيــر  ــال  وق احلــبــوب،  مثل 
ال�سياق، نحن ب�سدد التح�سري حلملة 

من  الإمكانيات  كل  ن�سخر  اإذ  ــزرع  ال
ـــل احلــ�ــســول عــلــى مــــردود اأعــلــى  اأج
تب�سر  مــوؤ�ــســرات  هناك  واأن  خا�سة 
بف�سل  ال�سنة  هـــذه  ـــر  واف بــاإنــتــاج 
هطول الأمطار امل�ستمر"، م�سددا على 
الري  واأ�سلوب  التقني  امل�سار  احــرتام 
قال  اخل�سو�ص،  وبــهــذا  التكميلي. 
تنفيذها  مت  طريق  ورقة  اإن  الوزير 
املزارعني  لتحديد  املن�سرم  اأوت  �سهر 
الري  نظام  ا�ستعمال  يعتزمون  الذين 

املمنوحة  المتيازات  ومن  التكميلي. 
ت�سهيل  اأي�سا  الوزير  ذكر  للفاحني، 
الزراعية  املــدخــات  على  احل�سول 
والبذور من خال تخ�سي�ص 30 �سباكا 
"هدف  واأن  الــغــر�ــص،  لــهــذا  مــوحــدا 
ال�سلطات العمومية هو بلوغ 50 باملئة 
اللني  القمح  من  الباد  احتياجات  من 
الغذائية  الفاتورة  خف�ص  اأجــل  من 

للباد".

وم�سالح  الــ�ــســواحــل  حــرا�ــص  اأحــبــط 
هجرة  حماولت  عدة  الوطني،  الدرك 
معتربا  عددا  اأنقذوا  كما  �سرعية  غري 
العمليات  اإطــــار  يف  الأ�ــســخــا�ــص،  ــن  م
للجي�ص  ومفارز  وحــدات  نفذتها  التي 

الوطني ال�سعبي، خال الفرتة املمتدة 
واأفــاد   .2020 دي�سمرب   29 اإىل   23 من 
اإنقاذ  عن  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان 
مهاجرا   14 بينهم  مــن  �سخ�سا   152
منت  على  كانوا  مغربية،  جن�سية  من 

قوارب تقليدية ال�سنع بكل من وليات 
م�ستغامن،  تلم�سان،  متو�سنت،  عــني 
فيما  ــارف.  ــط وال عنابة  بــومــردا�ــص، 
�سرعي  غــري  مهاجرا   50 توقيف  مت 
بينهم  ــن  وم خمتلفة،  جن�سيات  مــن 

ورقلة،  وليــات  من  بكل  مغربيا،   19
الأغواط،  خمتار،  باجي  برج  تلم�سان، 
ذات  ــره  ذك ملــا  وفقا  وتب�سة،  النعامة 

امل�سدر.
ق/و

لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  ك�سفت 
عليها  العثور  مت  التي  اجلثة  اأن  البليدة 
مو�سى  للمدعو  تــعــود  الأربــعــاء  اأمــ�ــص 
ال�ساية  مبنطقة  التائه  هجالة  بلعيد 
وليــة  غــرب  جنوب  الواقعة  اجلبلية 
الفارطة.  اجلمعة  ليلة  منذ  البليدة 

البحث  عملية  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
احلماية  م�سالح  من  كل  با�سرتها  التي 
اجلي�ص  عنا�سر  مع  بالتن�سيق  املدنية 
الوطني  الــــدرك  و  ال�سعبي  الــوطــنــي 
املا�سية  ال�سبت  اإىل  اجلمعة  ليلة  منذ 
املدعو  جثة  على  اليوم  بالعثور  كللت 

التعرف  مت  التي  هجالة  بلعيد  مو�سى 
م�سالح  اأن  يذكر  املكان.  عني  يف  عليها 
كانت  البليدة  لولية  املدنية  احلماية 
قد با�سرت منذ ليلة اجلمعة اإىل ال�سبت 
من  بــاغــا  تلقيها  عقب  بحث  عملية 
مفاده  الوطني  الـــدرك  م�سالح  طــرف 

مبنطقة  تائهني  اأ�سخا�ص  ثاثة  وجود 
�سمن  كــانــوا  والــذيــن  اجلبلية  ال�ساية 
جولة �سياحية بهذه املنطقة. وقد عر 
على  الليلة  نف�ص  يف  املحليون  ال�سكان 

اثنني من املفقودين الثاث.
ق.و

ــة املــدنــيــة  ــاي ــم اأنـــقـــذت مــ�ــســالــح احل
مهجور  بئر  داخل  من  �سابا  مب�ستغامن 
مديرية  واأو�سحت  �ساعة.   27 به  مكث 
اأن  م�ستغامن  لولية  املدنية  احلماية 
�ساعة،   27 البئر  ــل  داخ مكث  ال�ساب 
املكان  لعني  وحــداتــهــا  تنقلت  حيث 

لإنقاذ �ساب يبلغ من العمر 20 �سنة بعد 
�سقوطه داخل بئر غري م�ستغل، خا�ص 
النكاكعة،  بقرية  الفاحي  بال�سقي 
م�ستغامن،  جنوب  من�سورة  ببلدية 
يعاين  كان  الذي  ال�سحية  اإخــراج  ومت 
بقائه  نتيجة  الرجل  يف  اإ�سابات  من 

ال�سحية  و�سقط  طويلة.  ملدة  البئر  يف 
يوم الإثنني يف حدود ال�ساعة الواحدة 
قبل  مرتا   23 عمقه  يبلغ  بئر  يف  ظهرا 
للحماية  الولئية  املديرية  تتلقى  اأن 
عمليات  وتبداأ  ا�ستغاثة  نداء  املدنية 
باإنقاذه.  كللت  التي  والإنــقــاذ  البحث 

التابعة  املتدخلة  الــوحــدات  وقــامــت 
يف  ال�ساب  باإ�سعاف  بوقريات  لدائرة 
عني املكان قبل نقله اإىل ال�ستعجالت 
“ما�سرة”  مل�ست�سفى  اجلراحية  الطبية 

من اأجل تلقي العاج.
ق/و

بالقليعة  ال�سرطة  م�سالح  متكنت   
دولــيــة  �سبكة  تفكيك  ــن  م بــتــيــبــازة 
بتحديد  �سمحت  ال�سيارات  لتهريب 
عموميني  موظفني  منهم  متورطا،   74
عدد  بلغ  فيما  مركبة   53 وا�سرتجاع 
اأعلن  ما  ح�سب  �سخ�سا،   80 ال�سحايا 
الثاين  احل�سري  الأمـــن  رئي�ص  عنه 
يحياوي  ال�سرطة  حمافظ  بالقليعة 

ندوة  يف  امل�سوؤول  واأو�ــســح  اجليايل. 
ــورود  ل تــعــود  احليثيات  اأن  �سحفية 
ل�سبكة  م�سبوه  بن�ساط  تفيد  معلومات 
التحريات  ا�ستغرقت  وقد  اإجرامية، 
التحقيقات  ــن  م �سهرا   18 ــن  م اأزيـــد 
الق�سائية املعمقة والدقيقة با�ستعمال 
بهذه  الإطــاحــة  قبل  عالية  تقنيات 
يف  "املنظمة"  و  "املت�سعبة"  ال�سبكة 

امتد  ـــذي  ال ونــ�ــســاطــهــا  عملها  طـــرق 
لتواطوؤ موظفني عموميني بلغ عددهم 
احلالة  مب�سلحتي  يعملون  موظفا   12
من  لعدد  الرمادية  والبطاقة  املدنية 
م�ستبها   74 اإجمايل  من  الوطن  بلديات 
امل�سرتجعة  املركبات  ومتثلت  فيهم. 
اأملانية  عامات  من  فاخرة  �سيارات  يف 
 29 منها  و�ساحنات  نفعية  و�ــســيــارات 

الوطني  الـــرتاب  اإدخــالــهــا  مت  مركبة 
الإداريـــة  وثائقها  تزوير  طريق  عن 
القانونية،  ال�سبغة  اإعطائها  ق�سد 
م�سريا اإىل اأن خم�ص مركبات منها حمل 
ن�سرات بحث من قبل ال�سرطة الدولية 
من  م�سروقة  �سيارات  وهي  "اإنرتبول" 

دول اأوروبية)اأملانيا، بلجيكا وفرن�سا(
ق/و

ــة، كــرمي  ــوري ــه ــم ــرب و�ــســيــط اجل ــت اع
التي  ــاوزات  ــج ــت ال عــديــد  اأن  يــونــ�ــص، 
كل  يف  ــة  ــري ــزائ اجل الإدارة  تعرفها 
القطاعات اأحد دوافع خروج املواطنني 
ذلك  مرجعا  لاحتجاج،  ال�سارع  اإىل 
كرمي  ــال  وق عــقــاب.  الــا  �سيا�سة  اإىل 

قادته  عمل  زيارة  هام�ص  على  يون�ص 
يعاين  املواطن  “اإن  امل�سيلة:  ولية  اإىل 
اجلميع  على  يخفى  ول  الإدارة  مــن 
مع  يلتقي  اأن  ي�ستطيع  ل  املواطن  اأن 
اأن  ميكنه  حني  يف  ب�سيط،  اإداري  عون 
يلتقي الوزير اأو الوايل اأو رئي�ص دائرة 

اأن  يف  �سعوبة  ويجد  بلدية،  رئي�ص  اأو 
يلتقي اإطارات ب�سيطة”. و�سدد و�سيط 
اجلمهورية على �سرورة حت�سني املرفق 
العام من خال جت�سيد مبادئ احلوكمة 
منها  يعاين  التي  امل�ساواة  عدم  وجتاوز 
املــواطــنــون. كــمــا دعـــا رئــيــ�ــص جلنة 

تكاتف  اإىل  �سابقا  واحلــوار  الو�ساطة 
الإدارات،  يف  الر�سوة  ملحاربة  اجلهود 
اإن�ساء  اأهمية  ال�سدد  ذات  يف  ــربزا  م
 17 منذ  يراأ�سها  التي  الرقابية  الهيئة 

فيفري املن�سرم.
ق/و

 اإنقاذ 152 مهاجرا غري �سرعي بينهم مغاربة خالل اأ�سبوع

البليدة: اجلثة املعثور عليها بغابة ال�ساية تعود لل�سخ�ض املفقود

اإنقاذ �ساب اأم�سى 27 �ساعة عالقا يف بئر مب�ستغامن

تفكيك �سبكة دولية لتهريب ال�سيارات بتيبازة

و�سيط اجلمهورية: �سيا�سة“الال عقاب” مكنت للر�سوة يف االإدارة

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   323 �سجلت   
يف  وفاة  حالت   6 و  )كوفيد19-(  كورونا 
الأخــرية،  �ساعة  ال24  خــال  اجلــزائــر 
ح�سب  لل�سفاء،  مري�ص   305 متاثل  فيما 
الر�سمي  الناطق  الأربعاء  عنه  ك�سف  ما 
كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة 
اأن  فورار  واأو�سح  فورار.  جمال  الدكتور 
من   99.311 بلغ  املوؤكدة  احلالت  اإجمايل 
بينها 323 حالة جديدة )اأي بن�سبة تقدر 
ب 0،7 حالة لكل 100 األف ن�سمة(، بينما 
الذين  للم�سابني  الجــمــايل  العدد  بلغ 
والعدد  �سخ�ص   66.855 لل�سفاء  متاثلوا 
الإجمايل للوفيات 2751 حالة. ويتواجد 
كما  املركزة،  العناية  يف  مري�سا   43 حاليا 
اأفاد الدكتور فورار. واأ�ساف اأن 19 ولية 
18 ولية مل  09 حالت و  اأقل من  �سجلت 
ت�سجل بها اأي حالة، فيما �سجلت 11 ولية 

اأخرى 10 حالت فما فوق.
ق.و

الأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ص  عقد 
الوطني،  الدفاع  وزيــر  امل�سلحة،  للقوات 
ال�سيد عبد املجيد تبون، الربعاء، جل�سة 
الوطني  اجلي�ص  اأركــان  رئي�ص  مع  عمل 
ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، الذي 
جدد له ارتياحه بعودته اإىل اأر�ص الوطن 
الداخلي  الو�سع  عــن  تقريرا  لــه  ــدم  وق
وامل�ستجدات يف دول اجلوار وعلى م�ستوى 
لرئا�سة  بيان  به  اأفــاد  ما  ح�سب  احلــدود، 
"عقد،  الــبــيــان:  يف  وجـــاء  اجلــمــهــوريــة. 
الأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ص  اليوم، 
الوطني،  الدفاع  وزيــر  امل�سلحة،  للقوات 
مع  عمل  جل�سة  تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  ــان  اأرك رئي�ص 
الذي  �سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق  ال�سيد 
جدد له ارتياحه بعودته اإىل اأر�ص الوطن 
الداخلي  الو�سع  عــن  تقريرا  لــه  ــدم  وق
دول  يف  يجري  ملا  بالن�سبة  وامل�ستجدات 

اجلوار وعلى م�ستوى احلدود".
ق.و

اجلنايات  حمكمة  الأربعاء  يوم  اأ�سدرت   
بالإعدام  حكما  امل�سيلة  ق�ساء  مبجل�ص 
وثاثة  زوجته  بقتل  قام  �سرطي  حق  يف 
يوليو  يف  لروكــاد  بحي  اأ�سرتها  من  اأفــراد 
"القتل  تهمة  له  وجهت  اأن  بعد  املن�سرم 
العمد مع �سبق الإ�سرار والرت�سد"، ح�سب 
ذات  واأو�سح  ق�سائي.  م�سدر  من  علم  ما 
ظــروف  يف  ــرت  ج املحاكمة  بــاأن  امل�سدر 
رجــال  بتطويق  ات�سمت  خا�سة  اأمنية 
لأي  حت�سبا  امل�سيلة  ق�ساء  ملجل�ص  ــن  الأم
اإىل  القتل  جرمية  وقائع  تعود  و  طــارئ. 
عون  تنقل  ملا  املن�سرم،  يوليو   24 تاريخ 
اإىل  عنابة  وليـــة  بــاأمــن  يعمل  �سرطة 
�سكن  مقر  يتواجد  حيث  امل�سيلة  مدينة 
عائلة زوجته والتي كانت قد تنقلت اإليه 
بعد خاف زوجي، ثم اأقدم على ا�ستخدام 
املكان  عني  يف  م�سيبا  الوظيفي  �ساحه 
والديها  اإىل  بالإ�سافة  اأخيها  و  زوجته 
اإ�سابات مميتة، ح�سب ما مت التذكري به. 
مل�سالح  نف�سه  ذلــك  بعد  ال�سرطي  و�سلم 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  اأودعته  التي  الأمــن 
على  ليعر�ص  معه  التحقيقات  وبا�سرت 
اجلنائية  الـــدورة  �سمن  الق�ساء  جمل�ص 
فقد  امل�سدر  ذات  ح�سب  و  املجل�ص.  بذات 
جل�سة  خــال  العام  احلــق  ممثل  التم�ص 
على  الإعـــدام  عقوبة  ت�سليط  املحاكمة 

املتهم بارتكاب هذه اجلرمية.
ق.و

كوفيد19-: ت�سجيل 323 
اإ�سابة جديدة، 305 حالة 

�سفاء و6 وفيات

رئي�ض اجلمهورية يعقد جل�سة 
عمل مع رئي�ض اأركان اجلي�ض 

االإعدام ل�سرطي قتل زوجته 
و3 اأفراد من اأ�سرتها بحي 

الروكاد يف امل�سيلة



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/

