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عي�ض علجية 
------------

فيه  ي��واج��ه  وق��ت  يف  ذل��ك  ي���أت��ي    
العديد  ال��ع���مل��ي  ال��ت��ج���ري  ال��ن��ظ���م 
النزعة  ت�ص�عد  مثل  التحدي�ت  من 
الفر�ص  ت��ك���ف��وؤ  وع���دم  احل��م���ئ��ي��ة 
الع�ملية  القيمة  �صال�صل  يف  للدخول 
املهي�أة  غ��ر  الق�نونية  ن��ظ��م��ة  والأ
الدولية  والتج�رة  الرقمية  للتج�رة 
احلكوم�ت  وت�صعى  اخل��دم���ت،  يف 
منظمة  �صمن  مف�و�ص�ت  اإج��راء  يف 
التو�صل  اأجل  من  الإفريقي  الحت���د 
ت�صكل  اأن  �ص�أنه�  من  اتف�قي�ت  اإىل 
منطقة  تخلق  واأن  جت���ري���،  تكتال 
ب�ب  فتح  من  ميكنه�  م�  اقت�ص�دية، 
التف�ق  مت  م�  اإذا  التنمية،  من  جديد 
لكن  اجلمركية،  الر�صوم  اإلغ�ء  على 
ي�صتغرق  ال��ت��ق���ري��ر  ح�����ص��ب  ذل���ك 
البنك  وبح�صب  ط��وي��ل��ة  ���ص��ن��وات 
احلّر  التب�دل  منطقة  اإذا حققت  الدويل، 
بخروج  ف�صت�صمح  اأهدافه�  اإفريقي�  يف 
بحلول  الفقر  من  اإفريقي  مليون   70
م�ص�ألة  حّل  واأن  خ��صة   ،2035 الع�م 
احل��ّر  التب�دل  منطقة  ب��ن  ال��رواب��ط 
القت�ص�دية  واملجموع�ت  اجل��دي��دة 
الإفريقي  لالحت�د  الثم�نية  الإقليمية 
ويتفق  ت��ع��ق��ي��دا،  ت���زداد  امل���وج���ودة 
امل��ف���و���ص���ت  اأن  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ل��ون 
كثرا  لأن  للغ�ية،  معقدة  التج�رية 

اجلمركية  الر�صوم  ب�ص�أن  النق�ط  من 
الدول  بن  تف�و�ص  مو�صع  تزال  م� 
ي�صعب  وب�لت�يل  املختلفة،  الأع�ص�ء 
التج�ري  النفت�ح  حلم  حتقيق   عليه� 
اإىل  يوؤدي  وهذا  الق�رة  اأ�صواق  على 
م�صرتكة. جت�رية  �صوق  ت�أ�صي�ص  ف�صل 
التف�ق�ت  ف���إن  التق�رير  ح�صب    
وال�صن  اأوروب�  مع  املوقعة  التج�رية 
عقبة  ت�صكل  املتحدة  وال��ولي���ت 
بعد  خ��صة  جت���وزه���،  يجب  اأخ��رى 
الولي�ت  اأجرته�  التي  املف�و�ص�ت 
م�صتغرب  وغر  كيني�،  مع  املتحدة 
بع�ص  يف  الف�ص�د  يكون  اأن  اأي�ص� 
والفتق�ر  الإدارة  وبطء  احلكوم�ت 
التي  العقب�ت  من  واحدا  الو�ص�ئل  اإىل 
التحدي�ت  ورف��ع  مواجهته�  يجب 
من  املدعوم  امل�رشوع  تنفيذ  اأجل  من 
العتم�د  اأن  كم�  الإفريقي،  الحت���د 
واح��دة  �صلعة  اأو  واح��د  قط�ع  على 
انخف��ص  الدول يف  من  للعديد  ت�صبب 
التي  للتغرات  ن�صبة  وتقلب�ته  النمو 
الواحدة  القط�ع�ت  هذه  على  تطراأ 
لآخر  اأو  ل�صبب  الواحدة  ال�صلعة  اأو 
النفطية،  ال��دول  يف  يحدث  ك�لذي 
رهينة  تظل  ال��ق���رة   جعل  م���  وه��و 
على  ا�صتعم�ري  اقت�ص�دي  من��وذج 
التب�دل  ملنطقة  الع�م  الأمن  تعبر  حد 
وامكيلي  الإفريقية  الق�رية  احل��ّر 
اخلروج  اأجل  من  اأنه  اأكد  الذي  ميني 

اجلديد  التف�ق  تطبق  اأن  عليه�  منه 
اقت�ص�د  اأن  بحكم  �رش�صة،  بطريقة 
من  ب�ملئة   03 �صوى  ميثل  ل  الق�رة 
منق�صم�  يزال  وم�  الع�ملي  القت�ص�د 
م�  خمتلف�  اقت�ص�دي�  نظ�م�   55 بن 

الق�رة. لنمو  رادع�  ي�صكل 
منطقة  تهدف  التق�رير  ذات      ح�صب 
اإىل  الإفريقية  الق�رية  احلرة  التج�رة 
تكتل  يف  �صخ�ص  ملي�ر   1.3 جمع 
تريليون   3.4 حجمه  اق��ت�����ص���دي 
للتج�رة  منطقة  اأكرب  �صيكون  دولر 
التج�رة  منظمة  ت�أ�صي�ص  منذ  احلرة 

بن�ء  مقرتح   يطرح  ح�لي�  الع�ملية، 
الإقليمي  امل�صتوى  على  ع��الق���ت 
منتج�ت  بتب�دل  لالأف�رقة  وال�صم�ح 
املنتج�ت  من  املزيد  واأي�صً�  اأ�ص��صية 
م�  ح�لة  ويف  امل�ص�فة،  القيمة  ذات 
اإفريقي�  يف  احلّر  التب�دل  منطقة  حققت 
مليون   70 بخروج  ف�صت�صمح  اأهدافه� 
 ،2035 ع�م  بحلول  الفقر  من  اإفريقي 
ال�  الفكر  جمموعة  تدعو  ه��ذا  ويف 
يف  القت�ص�دي  التحول  لتعزيز    20
تدفق�ت  وتعزيز  الأفريقية،  البلدان 
ن�����ص���ء  ال���ص��ت��ث��م���ر ع��رب احل���دود واإ

التج�رة  فوائد  جلني  التنظيمي  الإط�ر 
التع�ون  نط�ق  تو�صيع  مع  الرقمية، 
املتو�صط  ال�رشق  منطقة  دول  بن 
الإفريقية  وال��دول  اإفريقي�  و�صم�ل 
خالل  من  الع�رشين،  جمموعة  ودول 
واإع����دة  التج�ري  التع�ون  حت�صن 
الع�ملية  القيمة  �صال�صل  هيكلة 
التن�ف�صي  الإنت�ج  تعزيز  تتيح  التي 
يف  القت�ص�دي،  والتحول  والتنويع 
احلكوم�ت  ب�إ�صالح  تو�صي�ت  ظل 
ملنظمة  الرئي�صية  امل��ه���م  وحت�صن 

الع�ملية. التج�رة 

اأعلن موؤخرا عن ميالد منطقة جتارة حّرة بحجم 3،4 تريليون دولر، لكن تد�سني هذه املنطقة على اأر�ض الواقع وتفعيلها قد ي�ستغرق �سنوات لت�سبح فعليا اأكرب منطقة تبادل حر يف العامل، فقد �سجلت 
منطقة التبادل احلر القارية الإفريقية 16 باملائة فقط من املبادلت التجارية بني الدول الإفريقية، وتطمح يف رفع ن�سبة هذه املبادلت لت�سل اإىل 60 باملائة يف عام 2034، بني 55 دولة الأع�ساء 
يف الحتاد الإفريقي، وكان من املنتظر اأن ت�سبح منطقة التبادل احلر القارية الإفريقية امل�ساحة التجارية الأكرب يف العامل اعتبارا من جانفي 2021، لكن حتقيق ذلك م�ستبعد ب�سبب اأزمة كوفيد 19 

التي تعترب واحدة من العقبات التي تواجهها البلدان الإفريقية وخا�سة الدول العربية

جمموعة الـ 20  تدعو لتعزيز التحول القت�سادي يف البلدان الإفريقية
بعد الإعالن عنها.. تد�سني منطقة التبادل احلر يف اإفريقيا موؤجل اإىل اإ�سعار اآخر

طرق وطنية وولئية مقطوعة ب�سبب الثلوج
عدة  قطع  اإىل  للثلوج  املكثف  الت�ص�قط  اأدى 
م�  الوطن،  ولي���ت  يف  وولئية  وطنية  طرق 
بع�ص  وع��زل  امل��رور،  حركة  �صل  يف  ت�صبب 

املن�طق.
الت�بعة  “طريقي”  ف�ي�صبوك  �صفحة  ون�رشت 
الطرق�ت  ق�ئمة  الوطني  ال���درك  مل�ص�لح 
وارت��ف���ع  الثلوج  ت��راك��م  ب�صبب  املقطوعة 

من�صوب املي�ه.
ق�ئمة الطرق�ت املقطوعة:

-1 ولية البويرة:
الرابط  �صطره  يف   33 رقم  الوطني  الطريق 
بن وليتي البويرة وتيزي وزو ب�ل�صبط على 
ب�صبب  مغلق  الأ�صن�م  بلدية  تيكجدة  م�صتوى 

تراكم الثلوج.
الطريق الوطني رقم 30 يف �صطره الرابط بن 
البويرة ووا�صيف تيزي وزو  ال�صه�ريج،  بلدية 
نكولن  تيزي  منطقة  م�صتوى  على  ب�ل�صبط 

بلدية ال�صه�ريج مغلق ب�صبب تراكم الثلوج.
وليتي  بن  الرابط   15 رقم  الوطني  الطريق 
م�صتوى  على  ب�ل�صبط  وزو  وتيزي  البويرة 

قرية عن زبدة بلدية اأغب�لو مغلق.
-2  ولية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 يف �صطره الرابط بن 
ب�صبب  مغلق  اأ�صول،  ومنطقة  بومهدي  بلدية 

تراكم الثلوج 
وليتي  بن  الرابط   15 رقم  الوطني  الطريق 
البويرة وتيزي وزو ب�ل�صبط على م�صتوى فج 

تروردة بلدية اإفرحون�ن.
وليتي  بن  الرابط   253 رقم  الولئي  الطريق 
تيزي وزو، ب�ل�صبط على م�صتوى فج �صالطة 
�صالطة  وبلدية  وزو  اإفرحونن/تيزي  بلدية 

بج�ية.
الطريق الولئي رقم 251 على م�صتوى منطقة 

تراكم  ب�صبب  مغلق  بوزقن،  بلدية  ال�رشيعة 
الثلوج.

بلديتي  بن  الرابط   09 رقم  الولئي  الطريق 
اأوم�لو ولية تيزي وزو وبلدية �صالطة  اأيلولة 

ولية بج�ية.
- 3 ولية بج�ية:

بلديتي  بن  الرابط   106 رقم  الوطني  الطريق 
اإغيل وثنية الن�رش مغلق ب�صبب تراكم الثلوج .

قرية  م�صتوى  على   26 رقم  الوطني  الطريق 
مليحة بلدية �صالطة مغلق.

بلديتي  بن  الرابط   159 رقم  الولئي  الطريق 
�صالطة واأولقن مغلق.

-4  ولية برج بوعريريج:
الطريق البلدي غر املرقم الرابط بن بلديتي بن 

داود املهر وحرازة.
-5  ولية تي�رت:

بلديتي  بن  الرابط   01 رقم  الولئي  الطريق 
)تي�صم�صيلت(،  عم�ري  وبلدية  )تي�رت(  مغيلة 

مغلق ب�صبب ارتف�ع من�صوب املي�ه.
بلديتي  بن  الرابط   02 رقم  الولئي  الطريق 
منطقة  م�صتوى  على  بختي  و�صيدي  فرندة 

اأولد �صيدي يحيى
الطريق الوطني رقم 90 + 111 على م�صتوى 
مغلق  الرحم�ن،  عبد  �صيدي  الطرق  مفرتق 

ب�صبب تراكم الثلوج.
بلديتي  بن  الرابط   02 رقم  البلدي  الطريق 
ب�صبب  مغلق  والف�يجة،  الغ�ين  عبد  �صيدي 

تراكم الثلوج.
-6  ولية �صعيدة:

وليتي  بن  الرابط   104 رقم  الوطني  الطريق 
�صعيدة وبلعب��ص على م�صتوى مزرعة يعقوبي 

ال�صنو�صي ولية �صعيدة.
بلديتي  بن  الرابط   92 رقم  الوطني  الطريق 

عن  بلدية  غ�ية  اإىل  واملعمورة  احل�ص��صنة 
ال�صخونة، مغلق ب�صبب تراكم الثلوج.

وليتي  بن  الرابط   94 رقم  الوطني  الطريق 
�صعيدة وبلعب��ص على م�صتوى القنطرة الكحلة.

املك�ن  م�صتوى  على   09 رقم  الولئي  الطريق 
امل�صمى غ�ر الرتبة بلدية تر�صن.

املك�ن  م�صتوى  على   09 رقم  الولئي  الطريق 
امل�صمى دوي حريز بلدية تر�صن.

-7 عن الدفلى:
بلديتي  بن  الرابط   65 رقم  الوطني  الطريق 
تراكم  ب�صبب  مغلق  وتي�صم�صيلت،  احل�ص�نية 

الثلوج.
بلديتي  بن  الرابط   15 رقم  الولئي  الطريق 

بلع��ص وامل�ين.
بلديتي  بن  الرابط   25 رقم  الولئي  الطريق 

احل�ص�نية وبطحية.
بلديتي  بن  الرابط   14 رقم  الولئي  الطريق 

الع�مرة )عن الدفلى( واآغب�ل تيب�زة.
بلديتي  بن  الرابط   35 رقم  الولئي  الطريق 

امل�ين والعط�ف.
-8 تي�صم�صيلت:

بلديتي  بن  الرابط   21 رقم  الولئي  الطريق 
)غليزان(،  مو�صى  وعمي  )تي�صم�صيلت(  امللعب 

مغلق ب�صبب تراكم الثلوج.
بلدية  م�صتوى  على   07 رقم  الولئي  الطريق 

لرج�م.
بلديتي  بن  الرابط   34 رقم  الولئي  الطريق 

امللعب )تي�صم�صيلت( وال�صبت )تي�رت(.
الطرق�ت  ب�قي  اأن  اإىل  ذات��ه  امل�صدر  واأ�ص�ر 
نن�صح  كم�  امل��رور،  حركة  وجه  يف  مفتوحة 
مع  واحلذر  احليطة  بتوخي  الطريق  م�صتعملي 

تخفي�ص ال�رشعة.
ق/و

املوؤ�س�سة الوطنية لل�سناعات الكهرومنزلية "اإينيام"

العمال يرف�سون اللتحاق مبنا�سب العمل
الوطنية  املوؤ�ص�صة  عم�ل  ي�صتجب  مل 
ملذكرة  )اإيني�م(  الكهرومنزلية  لل�صن�ع�ت 
الن�ص�ط  ب��صتئن�ف  الع�مة اخل��صة  املديرية 
من  ك�مل  �صهر  م��رور  بعد  الأح��د  اأم�ص 

البط�لة التقنية، ح�صب م� لوحظ.    
�صواء  عملهم  مبن��صب  العم�ل  يلتحق  ومل 
بنهح  الع�مة  املديرية  مقر  م�صتوى  على 
الواقع  ال�صن�عي  ب�ملركب  اأو  �صتيتي علي 
وبرر  عي�صي.  ل��واد  ال�صن�عية  ب�ملنطقة 
مطلبيهم  تلبية"  "عدم  ب�  موقفهم  العم�ل 
املتمثلن يف "عدم احت�ص�ب العطلة التقنية 
يف اأجورهم" و "رحيل الرئي�ص املدير الع�م 

ملوؤ�ص�صة اإيني�م".
واأو�صح الفرع النق�بي اأن املطلبن قد اتخذا 
منذ التوقف التقني لن�ص�ط اإيني�م ملدة �صهر 
قررته  ال��ذي  دي�صمرب(   31 اإىل   1 من   (
"نف�د  و  امل�لية"  امل�ص�كل   " ب�صبب  املديرية 
املديرية  ك�نت  و  الأولية".  املواد  خمزون 
مذكرة  ال�صبت  اأم�ص  ن�رشت  قد  الع�مة 
تعلم فيه� جميع العم�ل اأن "ت�ريخ ا�صتئن�ف 
ج�نفي   03 الأح���د  ي��وم  تقرر  الن�ص�ط 
"اللتح�ق  اإىل  العم�ل  داعية   ،"2021

مبن��صب عملهم".
نف�صه�  الوثيقة  يف  املديرية  وطم�أنت 
ال�رشورية  الإج���راءات  "جميع  ب�تخ�ذه� 
به�  متر  التي  ال�صعبة  الو�صعية  لت�صوية 
"ال�صلط�ت  اأن  موؤكدة  ح�لي�"  املوؤ�ص�صة 
العمومية قدمت �صم�ن�ت بهدف اإيج�د حل 
ال�صغل  من��صب  دميومة  ي�صمن  م�صتدام 
الآج�ل  اأقرب  يف  املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على 

املمكنة".
واأكد الأمن الع�م لنق�بة املوؤ�ص�صة الوطنية 
لل�صن�ع�ت الكهرومنزلية )الت�بعة  لالحت�د 
الع�م للعم�ل اجلزائرين(، مولود ولد احل�ج، 
مبن��صبهم  اللتح�ق  "يرف�صون  العم�ل  اأن 

اأجله�  من  ق�موا  التي  مط�لبهم  اأن  ط�مل� 
دي�صمرب  �صهر  خالل  احتج�جية  بحرك�ت 

الأخر، مل يتم تلبيته�".
الذي  ال�صتئن�ف  النق�بي عن هذا  وت�ص�ءل 
التي  "الو�صعية  اأن  الإدارة يف حن  قررته 
تتغر  مل  للن�ص�ط  تقني  توقف  اإىل  اأدت 
الأولية  املواد  عن  اإفراج  ي�صجل  مل  اأنه  مب� 
وحدات  ت�صغيل  ب�إع�دة  ال�صم�ح  اأجل  من 

الإنت�ج".
الع�م  املدير  الرئي�ص  اأع��رب  جهته،  من 
لل�صن�ع�ت  ال��وط��ن��ي��ة  للموؤ�ص�صة 
اأ�صفه  عن  معزر،  جياليل  الكهرومنزلية، 
"ملنع بع�ص العم�ل زمالءهم من اللتح�ق 

مبن��صبهم".
وبح�صب قوله، ف�إنه "مل يح�رش العديد من 
اأم�ص، خ��صة ب�صبب �صوء الأحوال  العم�ل 
�صغرة  جمموعة  ج�ءت  حن  يف  اجلوية، 
لثني ومنع العم�ل الآخرين الذين ح�رشوا 

من اللتح�ق مبن��صبهم".
اأم� عن قرار ا�صتئن�ف ن�ص�ط املوؤ�ص�صة يف 
فقد  الأولية،  املواد  عن  الإف��راج  عدم  ظل 
اأ�ص�ر ال�صيد معزر اإىل اإن "قرار ال�صتئن�ف 
هو اإجراء تهدئة يهدف اإىل طم�أنة العم�ل".

"ال�صلط�ت  ب�أن  اخل�صو�ص  هذا  يف  وذكر 
طويلة  حلول  بتقدمي  وع��دت  العمومية 
وك�ن  اأي�م".  غ�صون  يف  وم�صتدامة  الأمد 
براه�م  علي  اآيت  فرح�ت  ال�صن�عة  وزير 
اأنه  امل��صي،  دي�صمرب   28 يف  �رشح  قد 
"يف  املن��صبة  الإج����راءات  اتخ�ذ  �صيتم 
التي  امل�ص�كل  حلل  ممكن"  وق��ت  اأق��رب 
لل�صن�ع�ت  الوطنية  املوؤ�ص�صة  تع�ين منه� 
املجمع،  هذا  بعث  واإع���دة  الكهرومنزلية 
موؤكدا اأن "امللف قيد الدرا�صة و�صيبت فيه 

خالل هذا الأ�صبوع".
ق/و
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واأو�صح �صي�ف�ت يف ت�رشيح له، 
اأن من بن الإجراءات املقررة من 
قبل ال�صلط�ت العمومية مراجعة 
�رشوط ال�صتف�دة من جه�ز دعم 
طريق  عن  املق�ولتية  وتنمية 
م�صرا  البط�لة،  ���رشط  اإل��غ���ء 
تعديل  اإىل  ال�صي�ق  ذات  يف 
للوك�لة  امل�صرة  الن�صو�ص 
ال�صب�ب  ت�صغيل  لدعم  الوطنية 
الن�ص�ط  ا�صتحداث  وج��ه���ز 
خالل  م��ن  وذل��ك  له�،  امل��وك��ل 
الوطنية  "ب�لوك�لة  ا�صتبداله� 

لدعم وتنمية املق�ولتية."
ويرتقب يف اإط�ر هذه التعديالت 
لي�صمل  اجل��ه���ز  ه��ذا  تو�صيع 
يف  الراغبن  والطلبة  الأج���راء 
اإىل  امل��ق���ول��ة،  خ��و���ص جم����ل 
من  ال�صتف�دة  جم�ل  فتح  ج�نب 
تو�صيع  اإط�ر  يف  املمنوحة  املزاي� 
حل�ملي  الإن��ت���ج��ي��ة  ال��ق��درات 
من  ي�صتفيدون  اآخرين  م�ص�ريع 
احلرفيون  اأخ��رى،  اآلي�ت  متويل 
للوك�لة  الت�بعون  وامل��رق��ون 
الوطنية لت�صير القر�ص امل�صغر 
ح�ملي  من  وغرهم  والفالحون 

ال�صجل التج�ري.
التحفيزية  الإج��راءات  بن  ومن 
الأخ����رى، ذك��ر ال��وزي��ر، منح 
اإ�ص�فية  ف��وائ��د  دون  ق��ر���ص 
متكن  ق�صد  ا�صتغالل(  )قر�ص 

املوؤ�ص�ص�ت امل�صغرة من مواجهة 
جم�ل  يف  امل�لية  ال�صعوب�ت 
الوقت  يف  العمومية،  ال�صفق�ت 
الذي �صيت�صنى فيه للموؤ�ص�ص�ت 
التي تواجه �صعوب�ت ال�صتف�دة 
من اإع�دة متويل حتى تتمكن من 

اإع�دة ت�أهيل وبعث ن�ص�ط�ته�.
بتقدمي  ال�صم�ن  �صندوق  وكلف 
امل�صغرة  للموؤ�ص�ص�ت  الدعم 
التي تواجه �صعوب�ت �صيم� تلك 
التي ل متلك الو�ص�ئل ال�رشورية 
لإع�دة ت�أهيل ن�ص�طه� وذلك من 
لدى  ديونه�  �رشاء  اإع���دة  خالل 

البنوك.
�صيتم  اأن��ه  الوزير  اأ�ص�ف  كم� 
موؤ�ص�صة  كل  ملف�ت  مع�جلة 
اأن  للخي�رات  ميكن  اإذ  حدا،  على 

مع  الديون  حت�صيل  درجة  تبلغ 
اأو حتى امل�صح الت�م  متديد الآج�ل 
الفئ�ت  لبع�ص  ب�لن�صبة  للديون 
امل�صغرة  املوؤ�ص�ص�ت  غرار  على 
امل��ت�����رشرة ج����راء ال��ك��وارث 

الطبيعية اأو وف�ة املرقي .
يواجهه�  التي  امل�صكلة  واأم���م 
احل�صول  يف  امل��ق���ول  ال�صب�ب 
الوزارة  اعتمدت  حمالت،  على 
خي�رين اإ�ص�فين ك�إجراء مرافقة 
اإث��ب���ت  م��ن  بتمكينهم  كفيل 
الأمر  ويتعلق  ميداني�.  قدراتهم 
بحجز  الأول  للخي�ر  ب�لن�صبة 
للوك�لة  حم��الت  وتخ�صي�ص 
ال�صكن  ل��ت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
ول��دواوي��ن  )ع���دل(  وحت�صينه 
الرتقية والت�صير العق�ري لف�ئدة 

ال�صب�ب.
على  التوقيع  مت  ذلك  ولتحقيق 
ال�صكن  وزارة  م��ع  اتف�قية 
نوفمرب  يف  واملدينة  والعمران 
حجز  اإىل  اأ�ص��ص�  ترمي   2020
العمومية  الأ���ص��واق  من  ج��زء 
وو�صع  امل�صغرة  للموؤ�ص�ص�ت 
ودواوي��ن  عدل  وك�لة  حمالت 
العق�ري  والت�صير  ال��رتق��ي��ة 

لحت�ص�ن ن�ص�ط�ته�.
ا�صتحداث  الث�ين  اخلي�ر  ويخ�ص 
مهي�أة  م�صغرة  ن�ص�ط�ت  من�طق 
املوؤ�ص�ص�ت  ن�ص�ط�ت  لحت�ص�ن 

امل�صغرة يف �صيغة الإيج�ر.
ف�إن  املنتدب،  الوزير  وح�صب 
هذه الإجراءات �صت�صمح بتج�وز 
م�صكلة ا�صتف�دة هذه املوؤ�ص�ص�ت 
�صم�ن  عن  ف�صال  حمالت  من 
التكميلية  الأن�صطة  جتميع 
ترمي  قيم  �صل�صلة  ل�صتحداث 
القط�ع�ت  بع�ص  تطوير  اإىل 

القت�ص�دية.
ومن املتوقع اأي�ص� تو�صيع متويل 
لي�صمل  امل�صغرة  املوؤ�ص�ص�ت 
من��ط ال�����ص��رف��ة الإ���ص��الم��ي��ة 
اإط�ر  يف  الت�ص�ركي  والتمويل 
التي  اجل��دي��دة  ال�صرتاتيجية 
تكوين  برامج  اأي�ص�  تت�صمن 
واملرقن  امل�ص�ريع  ح�ملي  لف�ئدة 
ع�مل  لولوج  حت�صرهم  ق�صد 
قدراتهم  وتعزيز  املق�ولتية 

الإدارية.

اأعلن اأم�ض الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة، ن�سيم �سيافات، عن تو�سيع �سل�سة الإجراءات 
الرامية اإىل ترقية جمال املقاولتية واملوؤ�س�سات امل�سغرة لي�سمل اجلهاز الأجراء والطلبة الراغبني يف خو�ض جمال املقاولة 

اإىل جانب مراجعة امل�ساعدات واملزايا املمنوحة لل�سباب حاملي امل�ساريع.

ا�ستالم ن�ساط خط م�سيلة بوقزول وتي�سم�سيلت مار�ض القادم

متديد بطاقات ا�سرتاكات زبائن 
القطارات غري امل�ستغلة

ب�ل�رشكة  النقل  مدير  ك�صف 
امل�ص�فرين  لنقل  ال��وط��ن��ي��ة 
"�صمر  احل��دي��دي��ة،  ب�ل�صكك 
متديد  �صيتم  اأن���ه  قموري"، 
الزب�ئن  ا�صرتاك�ت  بط�ق�ت 
قموري،  واأورد  امل�صتغلة.  غر 
الوطنية،  لالإذاعة  ت�رشيح  يف 
ال�صرتاك�ت  قبول  �صيتم  اأن��ه 
القدمية ريثم� يتم جتديد بط�ق�ت 
ب�لن�صبة  خ��صة  ال���ص��رتاك 
اإع���دة  اأن  ك�صف  كم�  للطلبة، 
م�  القط�رات  ن�ص�ط  ا�صتئن�ف 
اجلهوية،  والقط�رات  املدن  بن 
وتتمثل  مرحلتن،  على  �صيتم 
اإع����دة  يف  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
 4 ب��ن  تربط  التي  ال��رح��الت 
الع��صمة  اجلزائر  وهي  ولي�ت 
وزو  وت��ي��زي  وب���وم���ردا����ص، 
رحلة   128 مبقدار  والبليدة، 
الأوىل  املرحلة  يومي�. وانطلقت 
ال�ص�د�صة  ال�ص�عة  على  اأم�ص 
ال�ص�عة  غ���ي��ة  اإىل  �صب�ح� 
ال�ص�د�صة م�ص�ء. م�صرا على اأنه 
�صيتم تخ�صي�ص 20 قط�را لنقل 
املرحلة  �صتنطلق  بينم�  الطلبة، 
الإثنن،  اليوم  بداية من  الث�نية، 
مبعدل 200 رحلة يومي� وتخ�ص 
واخلطوط  اجلهوية  القط�رات 
القط�رات  ع��دا  م���  ال��ك��ربى، 
املجهزة ب�لأ�رشة. وك�صف �صمر 
ال�صتيع�ب  ط�قة  اأن  قموري 
بن  م�  تقدر  اجلزائر،  ب�ص�حية 

مقعد  األ��ف  و120  األ��ف   100
�صيتم  اأن��ه  اإىل  م�صرا  يومي�، 
التذاكر واحلجز  اقتن�ء  ا�صتعم�ل 
الإلكرتوين  الدفع  طريق  عن 
لج��ت��ن���ب الك��ت��ظ���ظ، ه��ذا 
اأن��ه  املتحدث  نف�ص  وك�صف 
�صيتم خالل �صهر م�ر�ص الق�دم 
بوقزول،  م�صيلة  خط  ا�صتالم 
اإع�دة  �صيتم  كم�  وتي�صم�صيلت، 
م�صتغ�من  وهران  خط  ا�صتغالل 
رحالت   4 مبعدل  ال�صنة  ه��ذه 
املتحدث،  ذات  واأو�صح  يومي�. 
للنقل  اخل��ط��وط  �صبكة  اأن 
اجلزائر  يف  احلديدية  ب�ل�صكك 
تقدر ب� 4 األف كيلومرت وتربط 
38 ولية، م�صرا اإىل اأنه �صيتم 
لتغطية  اخل��ط��وط  ه��ذه  متديد 
من�طق  وك��ل  اجلنوب  من�طق 
ذات  وك�صف  والغرب،  ال�رشق 
خمطط  هن�ك  اأن  امل�����ص��وؤول، 
املهرتئة  العرب�ت  تهيئة  لإع�دة 
 ،1985 �صنة  اقتن�ئه�  مت  التي 
موؤكدا اأن العملية انطلقت جوان 
بتهيئة  �صمح  م�  وهو   ،2017
املهرتئة  العرب�ت  من  ب�ملئة   60
عربة،  ب�200  عدده�  واملقدر 
اأن  قموري  �صمر  اأو�صح  كم� 
م�دية  خ�ص�ئر  تكبدت  ال�رشكة 
ب�صفة  �صبطه�  �صيتم  معتربة 
دقيقة اأواخر �صهر ج�نفي احل�يل. 

لوؤي/ي

�ساعات اأربع  كل  ورحلة  قطار  لكل  م�سافرا   640
ا�ستئناف ن�ساط القطارات اجلهوية واخلطوط الكربى 

للنقل  الوطنية  ال�رشكة  ع�دت 
ب�ل�صكك احلديدية اأم�ص للن�ص�ط 
بعد فرتة توقف دامت اأكرث من 8 
اأ�صهر ب�صبب الو�صعية ال�صحية 
ال�صتثن�ئية التي تعي�صه� اجلزائر 
تف�صي  ب�صبب  الع�م  قرابة  منذ 

فرو�ص كورون� امل�صتجد.
انطالق  الأوىل  املرحلة  وعرفت 
املعروفة  املدن  بن  م�  قط�رات 
وقط�رات  ال�صواحي  بقط�رات 
اأم�ص  نقل الطلبة بداية من يوم 
حتديد  ومت  ج�نفي.   3 الأح���د 
بن  م�  القط�رات  �صر  اأوق���ت 
اإىل  �صب�ح�  ال�06.00  ال�ص�عة 
م�ص�ء،  ال�18.00  ال�ص�عة  غ�ية 
الأخذ بعن العتب�ر توقيت  مع 
يبداأ  الذي  املنزيل  اجلزئي  احلجر 
م�ص�ء  الث�منة  ال�ص�عة  على 
يف  �صب�ح�  اخل�م�صة  غ�ية  اإىل 
اخلطوط  اأم�  املعنية.  الولي�ت 
الع��صمة  اجلزائر  املدن-  بن  م� 
46 رحلة  - الثنية - فتم برجمة 
واجلزائر  اإي�ب   23 ذه�ب،    23

ووادي  وزو  تيزي   - الع��صمة 
 14 ب��رجم��ة  مت  ف��ق��د  عي�صى 
وثم�ين  اإي�ب   7 ذه�ب،   7 رحلة 
اإي�ب فيم�  4 ذه�ب و4  رحالت 
عي�صى.  وادي   - الثنية  يخ�ص 
اأم� بخ�صو�ص اجلزائر الع��صمة 
 22 برجمة  اأي�ص�  فتم  زرالدة   -
رحلة منه� 11 ذه�ب و11 اإي�ب 
ذه�ب   19 رحلة   38 وبرجمة 
اجلزائر  يخ�ص  فيم�  اإي�ب،  و19 
الع��صمة - العفرون ح�صب ذات 
بخطوط  يتعلق  وفيم�  امل�صدر. 
ملي�نة  )خمي�ص  الطلبة  نقل 
رحلتن  برجمة  مت  ال�صلف(،   -
وب�لن�صبة  اإي���ب(   1 ذه���ب   1(
لعن�بة - �صيدي عم�ر مت برجمة 
اإي���ب(    6 ذه���ب   6( رحلة   12
ف�صال عن برجمة �صت رحالت 
توتة  -عن  بب�تنة  يتعلق  فيم� 
-ف�صدي�ص )3 ذه�ب 3  اإي�ب(. اأم� 
اجلهوية  ب�لقط�رات  يتعلق  فيم� 
برجمة  فتم  الكربى  واخلطوط 
من  بداية  ن�ص�طه�  ا�صتئن�ف 

عدا  م�  ج�نفي   4 الإثنن  اليوم 
القط�رات املجهزة ب�لأ�رشة، تبع� 
ال�صحي  الربوتوكول  لتطبيق 
على متنه�. من جهته� ا�صتقلت 
اأحد القط�رات التي تعمل على 
الثنية   – الع��صمة  اجلزائر  خط 
من  بداية  الرحلة  انطلقت  حيث 
حمطة  م��ن  ال�7:15  ال�ص�عة 
"اأغ�"  حمطة  ب�جت�ه  بومردا�ص 
التطبيق  ك�ن  املالحظ  وال�صيء 
ال�صحي  للربتوكول  ال�ص�رم 
وقبل  املحطة  م�صتوى  على 
قي��ص  م��ن  ال��ق��ط���ر،  رك���وب 
الت�أكد  اإىل  احل����رارة  ل��درج��ة 
وتعقيم  الكم�مة،  لب��ص  من 
بعد  اليوم  يف  مرتن  املحط�ت 
ك��ل رح��ل��ة م��ع ب��رجم��ة رحلة 
للتخفيف  �ص�ع�ت  اأرب��ع  كل 
خف�ص  مت  كم�  الكتظ�ظ"،  من 
الرحالت  وزي���دة  الرك�ب  عدد 
�صالمتهم،  ال�صهر على  ل�صم�ن 
الرك�ب  ع��دد  يتعدى  ل  حيث 
على   قط�ر  لكل  �صخ�ص�   640

الربوتوكول  من  كجزء  الأكرث 
يف   1400 مق�بل  ال�صحي 
الأوق�����ت ال��ع���دي��ة م��ع زي���دة 
من  الع�ملة  القط�رات  وت��رة 
لكل  واحد  قط�ر  اعتم�د  خالل 
ميز  م�  اأه��م  ولعل  دقيقة.   15
رحالت  عودة  من  الأول  اليوم 
احلديدية  ال�صكك  عرب  النقل 
امل�ص�فرين  من  الكبر  العدد  هو 
القط�رات  بعودة  رّحبوا  الذين 
طويلة  ف��رتة  بعد  العمل  اإىل 
ج�ئحة  ب�صبب  ال��ت��وق��ف  م��ن 
ال�رشكة  وتكبدت  "كورون�". 
ب�ل�صكك  للنقل  ال��وط��ن��ي��ة 
احلديدية خ�ص�رة كبرة من حيث 
عدد امل�ص�فرين منذ تعليق النقل 
ب�ل�صكك احلديدية الذي فر�صته 
م��ك���ف��ح��ة ان��ت�����ص���ر ف��رو���ص 
مليون  ثالثن  بحوايل  كورون� 
ط�قة  مق�بل  الأقل  على  م�ص�فر 
م�ص�فر  مليون  ب�40  تقدر  نقل 

�صنوي�.
لوؤي/ي

حتديد اآجال الرخ�سة بـ3 اأ�سهر فقط

تقلي�ض فاتورة ال�سترياد بفر�ض 
�سروط جديدة على م�ستوردي املوز

والتنمية  الفالحة  وزارة  اأقرت 
على  جديدة  �رشوط�   الريفية 
للعمل  وهذا  املوز،  م�صتوردي 
ا�صتراد  ف�تورة  تقلي�ص  على 
تطبيق�  وذل��ك  الغذائية  امل��واد 
اجلمهورية  رئي�ص  لتعليم�ت 
عبد املجيد تبون. وق�لت م�ص�در 
مطلعة ب�أن وزارة الفالحة اأمرت 
ال�����رشوط  م��ن  جملة  بو�صع 
املوز  ا�صتراد  تخ�ص  اجلديدة 
ه��ذه  وتق�صي  اخل�����رج،  م��ن 
اآج���ل  مت��دي��د  مبنع  الإج�����راءات 
ال�صتراد لكل متع�مل  رخ�صة 
اخل��صة  "الكوطة"  ي�صتورد  مل 
اآج�ل  ال��وزارة  حددت  حيث  به، 
غر  اأ�صهر  بثالثة  الرخ�صة 
م�  ح�صب  وذلك  للتمديد،  ق�بلة 
ر�صمية  مرا�صلة  عنه  ك�صفت 
النب�ت�ت  حم�ية  مدير  به�  بعث 
واملراقبة التقنية اإىل م�صتوردي 
ال�صر  �صم�ن  اأجل  ومن  املوز. 
احل�صن لعملية ا�صتراد املنتج�ت 
فقد  "املوز"  منه�  الفالحية 
جديدة  اإج���راءات  فر�ص  تقرر، 
الطلب  ملف  اإر�ص�ل  يف  تتمثل 

الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن 
حمددة  وت��واري��خ  �ص�ع�ت  يف 
الإج��راء  يت�صمن  كم�  م�صبق�، 
التي  املقدمة  ال��وث���ئ��ق  حتين 
املتع�مل  واإلزام  امللف  يت�صمنه� 
تغير  منع  وكذا  ملفه  بتكوين 
املمنوحة  الرخ�صة  م�صمون 
توطن  حمل  ك�نت  ول��و  حتى 
من  النوع  ه��ذا  وي�أتي  بنكي، 
ارتف�ع  ت�صجيل  بعد  القرارات 
�صهر  ال��واردات خالل  يف حجم 
بن�صبة  امل��صي  الع�م  من  جوان 
خم�صة وع�رشين من املئة، حيث 
�صمحت عملية تر�صيد الواردات 
من  ال�صتراد  كمية  بتقلي�ص 
ج�نفي  من  املمتدة  الفرتة  خالل 
 370 من  جوان  �صهر  غ�ية  اإىل 
طن  األ��ف   200 اإىل  ط��ن  األ��ف 
كم�  الث�ين،  ال�صدا�صي  خ��الل 
ب�لحتف�ظ  العملية  �صمحت 
خالل  دولر  م��الي��ن  ب�105 
 2020 من  الث�ين  ال�صدا�صي 
مق�بل 74 مليون� يف نف�ص الفرتة 

من �صنة 2019.
لوؤي/ي



حمالت الت�سويه الإعالمية يقف وراءها اأعداء تزعجهم مبادئ اجلزائر

للحكومة  الر�صمي  الن�طق  ق�ل 
احل��م��الت  اإن  بلحيمر  ع��م���ر 
له�  تتعر�ص  التي  الإعالمية 
ويقف  جديدة،  لي�صت  اجلزائر 
وراءه������ اأع�����داء ���رشي��ح��ون 
وق��وف  يزعجهم  وم��ع��روف��ون 
تتغر  ل  مب�دئ  على  اجل��زائ��ر 
ال�صي��صية  اخل�رطة  تغر  رغم 
بلحيمر  واأ���ص���ف  ال��ع���مل.  يف 
ال�رشق  نب�ء  اأ وك�لة  مع  لق�ء  يف 
ت�ص�ند  “بالدي  الأو����ص���ط، 
للحرية  ال��ت��واق��ة  ال�����ص��ع��وب 
ول  الع�دلة  الق�ص�ي�  وتدعم 

مو�صح�  م�ص�ومة”،  اأي  تقبل 
لتلك  در�ص�  اأعطى  ال�صعب  اأن 
يف  التدخل  برف�صه  اجل��ه���ت 
للجزائر  الداخلية  ال�����ص��وؤون 
يثبت  من��صب�ت  عدة  يف  وخرج 

للوطن. وانتم�ءه  حبه 
اجلزائر  ع��ودة  اأن  اأو�صح  كم� 
ولعبه�  الدولية  ال�ص�حة  اإىل 
هو  املنطقة  يف  الطبيعي  دوره� 
هدفه�  دول  خمطط�ت  اأف�صد  م� 
الن��ق�����ص������ص ع��ل��ى ال���رثوات 
بعد  املنطقة  ل�صعوب  الطبيعية 
ال�صعب  بن�ء  اأ بن  الفتنة  زرع 

ال���واح���د وحت��ري��ك ال��ن��ع��رات 
وال���ن���زاع����ت وب���ث ���ص��م��وم 
الإره������ب ع��ل��ى اأرا���ص��ي��ه��م، 
عليه  وق���ف  مب���  م�صت�صهدا 
موؤخرا  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص 

له�. واإف�ص�له  خمطط�ت  من 
وب���ء  حم���رب��ة  بخ�صو�ص  اأم��� 
اإن  بلحيمر  ف��ق���ل  ك���ورون���� 
احل��ك��وم��ة رب���ح���ت م��ع��رك��ة 
انت�ص�ر  ب��وؤر  على  ال�صيطرة 
�صد  م�صتمرة  احلرب  واأن  الوب�ء 
نه�ئي�  اخل��روج  حتى  الفرو�ص 
اأن  م�صيف�  ال�صعب،  الظرف  من 
املحن  جت�وز  يف  جت�رب  للجزائر 
القت�ص�دية،  وال�صعوب�ت 
مع  التع�مل  يف  خ��ربة  ولديه� 
جهة  .من  ال�صتثن�ئية  الظروف 
الت�ص�ل  وزي��ر  تطرق  ث�نية 
اجلزائر،  يف  التعبر  حرية  لواقع 
على  قيود  توجد  ل  ن��ه  اإ ق�ئال 
ول  ب�جلزائر،  الإعالمي  العمل 
اأن  معتربا  لل�صحفين،  حب�ص 
ق�نونية  بن�صو�ص  يتعلق  الأمر 

الإعالمي  للعمل  العتب�ر  تعيد 
مت  ن��ه  اإ وق���ل  امل��ح��رتف.  املهني 
الريع  وراء  املتخندقن  حم��رشة 
لأدوار  واملتقم�صن  الإع��الين 
خمطط�ت  لتمرير  اإع��الم��ي��ة 
قريبن  ب�توا  واأنهم  م�صبوهة 
املح��صبة  اإىل  اخل����روج  م��ن 
تطهر  مبجرد  الع�م  الراأي  اأم�م 
م��ن كل  الإع���الم���ي  امل��ج���ل 
وذلك  امل�صبوهة  املم�ر�ص�ت 
الن�صو�ص  اإ���ص��دار  بداية  مع 
يف  النظر  واإع����دة  التنظيمية 
الهيكلية.  الأم��ور  من  الكثر 
خ��ص  ق�نون  لإعداد  اأ�ص�ر  كم� 
م�  وهو  الإلكرتوين،  ب�لإعالم 
املوؤ�ص�ص�ت  طبيعة  حتديد  يتيح 
م���دة  تن�رش  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
ومعرفة  الإنرتنت،  يف  اإعالمية 
مع  تواجده�  يديره�، ومك�ن  من 
و�صن  حملي�  توطينه�  �رشورة 
ال�صحفين  حتى  يحمي  ق�نون 
بح�صب  املج�ل  يف  امل�صتغلن 

الوزير.                         ق/و

04 اإلثنين 04  جانفي 2021 م الموافق لـ 20 جمادى االولى 1442هـ
العدد
2162

الدينار يحقق مكا�سب طفيفة يف �سوق ال�سكوار

لوؤي/ي
------------------

بنك  لدى  الأوروب��ي  الأورو  �صعر  وحقق 
و162.38  لل�رشاء،  دين�را   162.44 اجلزائر 

للبيع. دين�را 
 132.13 البنوك  لدى  الدولر  �صعر  وبلغ 
للبيع،  دين�را  و132.12  لل�رشاء  دين�را 
ال�صوق  تع�مالت  لدى  ال��دولر  بلغ  فيم� 
 176 مق�بل  لل�رشاء  دين�را   171 ال�صوداء 

. للبيع
فقد  الإ�صرتليني  اجلنيه  ل�صعر  وب�لن�صبة 
219 دين�را لل�رشاء  ال�صوق املوازية  بلغ يف 
تراجع  البنوك  ويف  للبيع،   225 مق�بل 
لل�رشاء،  دي��ن���را   180.251 اإىل  ال�صعر 

للبيع. و180.296 
ال�صوق  يف  ال�صعودي  الري�ل  �صعر  وبلغ 
دين�را  و45  لل�رشاء  دين�را   44 املوازية 
املركزي  اجلزائر  بنك  يف  �صجل  فيم�  للبيع، 
دين�را  و35.222  لل�رشاء،  دين�را   35.216

. للبيع
ال�صوق  يف  الإم�راتي  الدرهم  �صعر  وبلغ 
لل�رشاء  دين�را   44 )ال�����ص��وداء(،  امل��وازي��ة 

البنوك  لدى  �صجل  فيم�  للبيع،  دين�را  و45 
لل�رشاء،  دين�را   35.96 �صعر  الر�صمية 

للبيع. دين�را  و35.97 
لدى  بلغ  فقد  الكويتي  الدين�ر  �صعر  وعن 
و434.38  لل�رشاء  دين�را   433.76 البنوك 

للبيع. دين�را 
النقد  اح��ت��ي���ط���ت  ت��رتاج��ع  اأن  وي��ت��وق��ع 
يف  دولر  ملي�ر   47 من  لأق��ل  الأجنبي 
التدريجي  الرتف�ع  قبل  اجل���ري،  الع�م 
ح�صب  وذلك  الت�لين،  الع�من  مدار  على 

.2021 م�لية  ق�نون 
احتي�طي�ت  تقل�صت  اجلزائر  بنك  وح�صب 
 2014 بن  الفرتة  خ��الل  الأجنبي  النقد 

.%  65 بن�صبة  و2019، 
 ،2020 يف  ُمركبة  اأزمة  اجلزائر  وع��صت 
م��رت��ب��ط��ة ب���ن��ت�����ص���ر ف��رو���ص ك��ورون��� 
اإىل  ودوليً�،  حمليً�  القت�ص�دية  وتبع�ته� 
الأ�صواق  يف  النفط  اأ�صع�ر  انهي�ر  ج�نب 

البالد. اقت�ص�د  خنق  ب�صكل  الدولية، 

�سجلت اأم�ض اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية مقابل الدينار اجلزائري خالل التعامالت املبكرة يف �سوق ال�سكوار تراجعا، حيث 
�سجل متو�سط �سعر الأورو 207 دينارات مقابل 210 للبيع.

تراجع يف �سعر الأورو والدولر

 

منت�سف فيفري اآخر مهلة لت�سليم 
الإعفاءات من امتحاين اللغة 

الأجنبية
�صهر  من   15 ال���  ت�ريخ  الوطنية  الرتبية  وزارة  و�صعت 
ملف�ت  الرتبية  مديري�ت  لت�صليم  اأجل  ك�آخر  املقبل  فيفري 
خالل  والفرن�صية  الإجنليزية  اللغة  امتح�ين  من  الإع��ف���ء 
الأج�نب  بن�ء  اأ للتالميذ  ال�صنة  لنه�ية  الر�صمية  المتح�ن�ت 
فروع  اإىل   اخل�رج  درا�صتهم يف  ت�بعوا  الذين  اجلزائرين  بن�ء  واأ
وزارة  واأم��رت  وامل�ص�بق�ت.  لالمتح�ن�ت  الوطني  الديوان 
�صكل  على  املعنين  ملف�ت  بتقدمي  الرتبية  م��دراء  الرتبية 
خالل  اأ�صبوع  كل  الأقل  على  مرة  الديوان  فروع  اإىل  دفع�ت 
اإليه  تتبع  الذي  الفرع  مع  ب�لتن�صيق  وهذا  الت�صجيالت  فرتة 
امللف�ت  مراقبة  من  الديوان  فروع  متكن  اأجل  من  مديرية  كل 
المتح�ن�ت  يف  الت�صجيل  ���رشوط  ا�صتيف�ئه�  من  والت�أكد 
اأحك�م  وح�صب  ال�ص�أن  هذا  يف  به�  املعمول  الن�صو�ص  ووفق 

.2002 فيفري   20 املوؤرخ يف  القرار 
لوؤي/ي

يخ�ض اأبناء الأجانب واجلزائريني الذين يدر�سون يف اخلارج

متديد اإجبارية اأجهزة الدفع الإلكرتوين اإىل 31 دي�سمرب 2021
ل�صنة  امل�لية  ق���ن��ون  ت�صمن 
رئي�ص  وق��ع��ه  ال���ذي   2020
ل���غ����ء ال��ر���ص��م  اجل��م��ه��وري��ة اإ
ال�������ص���ن���وي امل���ط���ب���ق ع��ل��ى 
املتحركة،  والآلي�ت  ال�صي�رات 
عند  امل�صتحق  الر�صم  ويخ�ص 
ال�صي�رات  ت�أمن  عقد  اكتت�ب 
واملن�صو�ص  �ص�حبه�،  قبل  من 
84 من ق�نون امل�لية  عليه ب�مل�دة 
امل�دة  اأحك�م  األغت  التي   ،2020
التكميلي  امل�لية  ق�نون  104 من 

فيه�  ج�ء  والتي   ،2019 ل�صنة 
من  الر�صم  هذا  حت�صيل  "يتم 
الواجب  الت�أمن  �رشك�ت  طرف 
ع���ئ��دات��ه  دف��ع  اإع�����دة  عليه� 
املخت�ص  ال�����رشائ��ب  لق�ب�ص 
امل���دة  ه��ذه  وحت��دد  اإقليمي�“. 
دج   1500 مثل  الر�صم  معدلت 
ال�صي�حية  لل�صي�رات  ب�لن�صبة 
الأخرى  للمركب�ت  دج  و3000 
يندرج  ول  املتحركة.  والآلي�ت 
الر�صم  ق�عدة  �صمن  الرقم  هذا 

ويتم  امل�ص�فة،  القيمة  على 
الت�أمن  �رشك�ت  قبل  من  جمعه 
منه   %  70 توزيع  يتم  بحيث 
 % و30  ال��دول��ة،  خزينة  على 
الت�ص�من  �صندوق  ل�ص�لح 
املحلية.  للجم�ع�ت  وال�صم�ن 
ق�نون  ت����ح  اأ اأخ���رى  جهة  م��ن 
و�صع  اإجب�رية  اجلديد  امل�لية 
حتت  الإلكرتوين  الدفع  اأجهزة 
اإىل  ت�أجيله�  امل�صتهلك  ت�رشف 
اإنه  بحيث  احل�لية  ال�صنة  نه�ية 

القت�ص�دين  املتع�ملن  على 
 111 امل���دة  لأح��ك���م  المتث�ل 
 2021 دي�صمرب   31 غ�ية  اإىل 
بو�صع  وذل��ك  ح��د،  ك�أق�صى 
و�ص�ئل  امل�صتهلك  ت�رشف  حتت 
ق�صد  ل���ك���رتوين  الإ ال���دف���ع 
مبلغ  بت�صديد  ل��ه  ال�����ص��م���ح 
البنكي  ح�ص�به  عرب  م�صرتي�ته 
لدى  ق�نون�  املوّطن  الربيدي  اأو 
الربيد. موؤ�ص�صة  اأو  اجلزائر  بنك 
لوؤي/ي

يف حني مت اإلغاء الر�سم ال�سنوي املطبق على ال�سيارات والآليات املتحركة

م�ست�سار رئي�ض اجلمهورية يوؤكد:

 جترمي ال�ستعمار ل يحتاج لقانون
الوطنية،  ب�لذاكرة  املكلف  اجلمهورية  رئي�ص  م�صت�ص�ر  اأكد 
ال�صتعم�ر  جرم  اجلزائري  ال�صعب  اأن  �صيخي،  املجيد  عبد 

ت�رشيعي. لن�ص  يحت�ج  ل  ذلك  اأن  معتربا  الفرن�صي، 
حفل  ه�م�ص  على  الإعالم  لو�ص�ئل  ت�رشيح  يف  �صيخي  وق�ل 
اأحرار يف  الربمل�ن  نواب  “اإن  لالإدارة:  الوطنية  ب�ملدر�صة  تخرج 
وفيم�  عليه�،  وامل�ص�دقة  ومن�ق�صته�  ودرا�صته�  امل�ص�ريع  تقدمي 
ول  ال�صتعم�ر  جرم  كله  ال�صعب  ف�إن  ال�صتعم�ر  جترمي  يخ�ص 

ق�نوين”. ن�ص  اإىل  ذلك  يحت�ج 
مللف  ب�لن�صبة  الأولوي�ت  من  لي�ص  ذلك  اأن  “كم�  واأ�ص�ف: 

عنه”. م�صوؤول  ن�  اأ الذي  الذاكرة 
اجلهود  “تركيز  اإىل  اجلمهورية  رئي�ص  م�صت�ص�ر  دع�  ب�ملق�بل، 
متن�ول  يف  وو�صعه  اجلزائري  لل�صعب  الت�ريخي  امل�ص�ر  لإبراز 

الب�صيط”.  املواطن 
ق/و

حتييد 37 اإرهابيا خالل ال�سنة 
املن�سرمة 

مك�فحة  اإط���ر  يف  الوطني،  ال�صعبي  اجلي�ص  وح��دات  متكنت 
 ،2020 املن�رشمة  ال�صنة  خالل  اإره�بي�   37 حتييد  من  الإره�ب 

الوطني. الدف�ع  لوزارة  بي�ن  به  اأف�د  م�  ح�صب 
الوطني  ال�صعبي  للجي�ص  العملي�تية  احل�صيلة  واأ���ص���رت 
خمتلف  متكنت  الإره�ب  مك�فحة  اإط�ر  "يف  اأنه   ،2020 ل�صنة 
الق�ص�ء  مت  اإره�بي�   21 منهم  اإره�بي�   37 حتييد  من  الوحدات 
توقيف  ج�نب  اإىل   ،7 ا�صت�صالم  وكذا  اآخرين   9 وتوقيف  عليهم، 
وتدمر  وك�صف  الإره�بية  اجلم�ع�ت  دعم  عن��رش  من   108
خمتلف  من  ر�ص��ص�  م�صد�ص�   40 �صبط  عن  ن�هيك   ، خمب�أ  251

اأي�ص�". الأ�صن�ف  خمتلف  من  اآلي�  م�صد�ص�  و25  الأ�صن�ف 
خمتلف  من  بندقية   249 �صبط  مت  "اأنه  البي�ن،  واأ���ص���ف 
ن�رية  طلقة   64710 عن  عالوة  ذخرة  خمزن  و74  الأ�صن�ف 
الأ�صن�ف  خمتلف  من  ولغم  قنبلة   391 وتدمر  وك�صف 
اإىل  اإ�ص�فة  املتفجرة  املواد  من  كغ   831.585 وتدمر   وك�صف 
الوحدات  ذات  متكنت  اأخرى،  جهة  ميدان.من  نظ�رة   31 �صبط 
توقيف  من  احلدود،  وحم�ية  املنظمة  اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر  يف 
املع�لج،  الكيف  من  قن�طر   703 وحجز  خمدرات  ت�جر   1028
مهلو�ص�  قر�ص�   3611868 الكوك�ين، وحجز  من  و27.89 كغ 
مطرقة   2376 وحجز  واملنقبن  املهربن  من   4755 توقيف  مع 

املع�دن. لك�صف  جه�زا  و186  كهرب�ئي�  مولدا  و3460  �صغط 
من  كمي�ت  حجز  اإىل  البي�ن،  ي��ردف  اجلهة،  ذات  وتو�صلت 
1304908 لرت و2451 طن� من املواد الغذائية  الوقود قدرت ب� 
 1001 حجز  اإىل  اإ�ص�فة  التبغ  من  قنط�را   4652 اإىل  اإ�ص�فة 
وكذا  ات�ص�ل  جه�ز  و3765  مراقبة  ك�مرا  و5051  مركبة 

4483352 وحدة. ب�  قدرت  ن�رية  األع�ب 
ويف جم�ل مك�فحة الهجرة غر ال�رشعية، متكنت ذات الوحدات 
غر  هجرة  حم�ولة   8184 اإحب�ط  من  املن�رشمة،  ال�صنة  خالل 
مه�جرا   3085 وتوقيف  ال�صنع(  تقليدية  قوارب  )عرب  �رشعية 
غر �رشعي من خمتلف اجلن�صي�ت.                               ق/و
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اإنتاج 130 األف قنطار من الفول ال�سوداين 
بالوادي

حممد ي�سني
---------------- 

ت��ت��م��ث��ل امل�����ص���ح��ة الإج��م���ل��ي��ة 
خالل  امل���دة،  هذه  من  املزروعة 
اآلف   4 يف  الفالحي،  املو�صم  هذا 
 17 تفوق  زي���دة  بن�صبة  هكت�ر 
الفالحي  ب�ملو�صم  مق�رنة  ب�مل�ئة، 
ت��ت��ج���وز  مل  ال���ذي  امل��ن��ق�����ص��ي 
اآلف   3 املزروعة  امل�ص�حة  فيه 
الع�م  الأمن  اأو�صح  كم�  هكت�ر، 

. فة للغر
نت�ج،  الإ يف  زي�دة  حتقيق  يرتقب 
م��ق���رن��ة  ب���مل���ئ��ة   15 ت��ت��ج���وز 
بعد  الف�رط،  الزراعي  ب�ملو�صم 
املح�صول،  هذا  زراعة  عرفت  اأن 
بعد  ل�صيم�  ملحوظ�،  انت�ص�را 
بلدي�ت   6 يف  ال��ت��ج��رب��ة  جن���ح 
والطريف�وي،  خليفة،  )ح��صي 
و����ص���ي���دي ع�����ون، وامل���ق���رن، 
وال��رق��ي��ب��ة، وورم��������ص(، وه��ي 

خ�صبة  برتبة  تتميز  التي  املن�طق 
ع�لية،  نت�جية  اإ ق���درات  حتقق 
اإىل  الأح��ي���ن،  اأغ��ل��ب  يف  ت�صل 
الواحد،  الهكت�ر  يف  قنط�را   30

ع��صور. اأحمد  اأو�صحه  مثلم� 

نت�ج  اإ ال���وادي،  ولي��ة  تت�صدر 
حم�����ص��ول ال��ف��ول ال�����ص��وداين 
ن���ت����ج ت��زي��د  وط��ن��ي���، ب��ق��درة اإ
�صنوي�،  قنط�ر  ل��ف  اأ  110 ع��ن 
ب�مل�ئة   60 اإىل  ت�صل  ومب�ص�همة 

ح�صب  ال��وط��ن��ي،  امل��ن��ت��وج  م��ن 
يف  امل�صجلة  نت�ج  الإ اإح�ص�ئي�ت 

املنق�صي. الفالحي  املو�صم 
اأك��رب  اإىل  ال��ولي��ة  ه��ذه  حتولت 
الفول  لت�صويق  وطني  �صوق 
ببلدي�ت  خ������ص��ة  ال�����ص��وداين، 
ح��������ص���ي خ��ل��ي��ف��ة، وق���م����ر، 
الذي  م��ر  الأ وهو  والطريف�وي، 
الأرا���ص��ي  ت��و���ص��ع  يف  ���ص���ه��م 
ح�صب  املنتوج،  لهذا  الزراعية 

املتحدث. نف�ص 
امل�ص�حة  اأن  ب���ل��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
ن�صطة  لالأ املخ�ص�صة  الإجم�لية 
 680 ب�  تقدر  ب�لولية  الفالحية 
األف   120 منه�  هكت�ر،   4  458
م�دة  وتت�صدره�  م�صقية،  هكت�ر 
م�ص�حة  حتتل  التي  البط�ط�ص 
 46 بن�صبة  ه��ك��ت���ر،  ل���ف  اأ  40
الفالحية  امل�ص�حة  م��ن  ب�مل�ئة 

. مل�صقية ا

يتوقع اإنتاج اأكرث من 130 األف قنطار من حم�سول الفول ال�سوداين )الكاوكاو(، بر�سم املو�سم الفالحي اجلاري يف ولية 
الوادي، وفق املوؤ�سرات الأولية ملو�سم اجلني الذي انطلق ال�سهر املا�سي، وي�ستمر اإىل غاية ال�سهر اجلاري، ح�سب ما اأفاد به 

م�سوؤولو غرفة الفالحة.

الفارط الزراعي  باملو�سم  باملائة مقارنة   15 الإنتاج تتجاوز  يرتقب زيادة يف 

اأم�ص  ال��دج���ج  ���ص��ع���ر  اأ �صهدت 
مق�رنة  ملحوظ�  تراجع�  الأح��د 
بلغ  اأين  الف�رطة،  القليلة  ي�م  ب�لأ
 220 الواحد  الكيلوغرام  �صعر 
ب�نخف��ص  التجزئة  حمالت  يف  دج 
املق�صب�ت  وعرفت    . دج   60 ب� 
و�صط  ���ص��ع���ر  الأ يف  انخف��ص 
يف  ال��رتاج��ع  بتوا�صل  توقع�ت 
لت�صل  البي�ص�ء  اللحوم  اأ�صع�ر 
الق�دمة  ي�م  الأ يف  دج   180 لعتبة 
وم�  نت�ج  الإ ووف��رة  كرثة  ب�صبب 
الدج�ج  على  الطلب  نق�ص  يق�بله 
التجزئة. جت�ر  ت�رشيح�ت  بح�صب 

البي�ص�ء  اللحوم  اأ�صع�ر  وك�نت 
يف  ارتف�ع�  عرفت  قد  ب���ل��وادي 
امل��صي،  ال�صهر  التجزئة  حمالت 
الكيلوغرام  �صعر  ارتفع  حيث 
  . دج   280 اإىل  ن���ذاك  اآ ال��واح��د 
لبع�ص  امليدانية  اجلولة  وح�صب 
بو�صط  البي�ص�ء  اللحوم  حمالت 
يف  زي����دة  مالحظه  مت��ت  املدينة 

ي�م  ب�لأ مق�رنة  الدج�ج  اأ�صع�ر 
ت�صل  ب��زي���دة  الف�رطة  القليلة 
واأرج����ع  ل��ل��ك��ل��غ  دج   60 اإىل 
تلك  وقته�  الق�صب�ت  اأ�صح�ب 
عند  الأ�صع�ر  ارتف�ع  اإىل  الزي�دة 
الذين  اجلملة  وجت����ر  امل��وزع��ن 
ال�صوق  بتموين  يومي�  يقومون 
يف  البي�ص�ء  ب�للحوم  املحلية 
اإىل  ال�صبب  اآخ���رون  اأرج��ع  ح��ن 
امليالدية  ال�صنة  راأ�ص  احتف�لت 
يف  الدج�ج  على  الطلب  وزي���دة 
العديد  قبل  م��ن  املن��صبة  ه��ذه 
التي  ال�صوفية  ال��ع���ئ��الت  م��ن 
الأ�صبوع  عطلة  م��ع  ت�ص�دفت 
وتعود  الأ�صع�ر  ترتاجع  قبل  هذا 
الف�رطة  �ص�بيع  الأ ت�صعرة  اإىل 
تراجع  ب��صتمرار  توقع�ت  و�صط 
البي�ص�ء  اللحوم  اأ�صع�ر  بور�صة 
اللحوم  اأ�صع�ر  ا�صتقرار  م���م  اأ

املحلية. ال�صوق  يف  احلمراء 
ي�صن  حممد 

لولية  ال��رتب��ي��ة   م��دي��ر  ����رشف  اأ
العزيز  عبد  بث�نوية  ال���وادي 
يوم  ال���وادي  ببلدية  ال�رشيف 
 2021 ج���ن��ف��ي   02 ال�����ص��ب��ت 
�ص�تذة  الأ تكوين  عملية   على 
دعوتهم  متت  الذين  الحتي�طين 
موؤ�ص�ص�ت  يف  التدري�ص  اإىل 
الولية  عرب  البتدائي  التعليم 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف  ه���ذه  وت��ن��درج   ،
���ص��ت��ذة  اإط����ر اإع���داد ه���وؤلء الأ
ملم�ر�صة  بيداغوجي�  لت�أهيلهم 
قبولهم  بعد  التدري�ص  مهنة 
ل��دورة  ���ص���ت��ذة  الأ ام��ت��ح���ن  يف 
معظمهم  اأن  ح��ي��ث   2019
لهذه  ت�صور  اأي  على  ليتوفر 
الرتبية  وزارة  دف��ع  مم���  املهنة 
يق�رب  م���  لهم  تخ�ص�ص  لأن 
يف  ل��ت��ك��وي��ن��ه��م  ���ص���ع��ة   192
وو�صعهم  البيداغوجي  املج�ل 
اأن  على  التدري�ص  �صكة  على 
�صبت  يوم  كل  العملية  تتوا�صل 
ذلك  اإىل  ي�ص�ف  اأ�صبوع،  كل  من 
الداخلية  للندوات  ح�صورهم 
املختلفة  والزي�رات  والقط�عية 

من  يتمكنوا  حتى  للمفت�صن 
التي  العراقيل  كل  على  التغلب 
م�ص�رهم  ث��ن���ء  اأ تعرت�صهم  ق��د 
الحتك�ك  ميكنهم  كم�  املهني، 
اإىل  �صبقوهم   الذين  بزمالئهم 
اأبى  ال�صي�ق  ذات  ويف  امليدان 
اإل  الوادي  لولية  الرتبية  مدير 
هذه  على  �صخ�صي�  ي�رشف   اأن 
وهذا  الأوىل  التكوينية  الدورة 
على  يدل  من�  ف�إ �صيء  على  دل  اإن 
حتقيق  يف  امل�صوؤول  هذا  اهتم�م 
تراهن  التي  املن�صودة  اجل��ودة 
الوطنية  الرتبية  وزارة  عليه� 
ول��ع��ل��ى ال��ت��ط��ور امل��ل��ح��وظ يف 
التعليم  �صه�دة  يف  النج�ح  ن�صب 
�صنة  البك�لوري�   و  املتو�صط 
الوادي  ولية  ب�أن  تب�رش    2020
���ص��ت��ع��رف م�����ص��ت��ق��ب��ال ت��ط��ورا 
الر�صمية  النت�ئج  يف  ملحوظ� 
خ��صة  الم��ت��ح���ن���ت،  ملختلف 
جميع  جم��ه��ودات  تظ�فرت  ذا  اإ
الرتبوية  العملية  يف  ال�رشك�ء 

الولية.  يف 
مب�رك  قدودة 

ب�لفرقة  ال�رشطة  عن��رش  متكن 
الق�ص�ئية  لل�رشطة  املتنقلة 
الإط���ح��ة  م��ن  ب���ل��وادي،  بقم�ر 
�صبط  ق�ص�ئي�  عنه  مببحوث 
املخدرات  من  كمية  بحوزته  

املهلو�صة. والأقرا�ص 
ا�صتغالل  عقب  ج���ءت  العملية 
�صخ�ص  بتواجد  تفيد  معلوم�ت 
مبحوث  �صنة   27 العمر  من  يبلغ 
امل��خ��درات  ب��رتوي��ج  ي��ق��وم  عنه 
ب��صتعم�ل  املهلو�صة  واحلبوب 
امل�صلحة  عن��رش  ليقوم   ، مركبة 
للمعلوم�ت  تلقيهم  وف���ور 

حمكمة  عملي�تية  خطة  ب�إعداد 
تلب�ص  ح�لة  يف  املتورط  لتوقيف 
مركبته  منت  على  توقيفه  مت  اأين 
على  بحوزته  �صبط  اأين  اخل��صة 
على  املع�لج  الكيف  من  80غ 
من  قر�ص  و86  �صف�ئح  �صكل 
ب�صدد  ك���ن  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
الق�صية  يف  املتورط  ترويجه�، 
وبعد  ال��ف��رق��ة  ملقر  اق��ت��ي���ده  مت 
يف  التحقيق  اإجراءات  ا�صتكم�ل 
اجله�ت  اأم�م  تقدميه  مت  الق�صية 

قليمي�. اإ املخت�صة  الق�ص�ئية 
ق.م املدنية  احلم�ية  م�ص�لح  ت�صجر اأطلقت  حملة   ، موؤخراً ب�لوادي، 

ثره�  اإ على  جّند  النط�ق،  وا�صعة 
املدنية  احل��م���ي��ة  اأع���وان  جميع 
ل��وح��دات��ه��� ال��ث���ن��وي��ة، امل��وزع��ة 
�صملت  وقد  الولية.   تراب  عرب 
فيه�  �رشع  التي  الت�صجر،  حملة 
للحم�ية  الث�نوية  الوحدة  فراد  اأ
غر�ص  موؤخرا،  ب�لدبيلة،  املدنية 
���ص��ج���ر،  ن�����واع م��ن الأ ع���دة اأ
احلم�ية  م��ن  اأع���وان  مب�ص�ركة 
امل��دن��ي��ة، وحم���ف��ظ��ة ال��غ���ب���ت 
رقم  الوطني  ب�لطريق  ب�لدبيلة 
عبد  ح�ص�ين  ب��ن  ال��راب��ط   16
رئي�ص  بح�صور  والدبيلة  الكرمي 
املجل�ص  ورئي�ص  الدبيلة  دائ��رة 
�صن�بل  وجمعية  البلدي  ال�صعبي 
والك�ص�فة  املدين  واملجتمع  اخلر 

�صالمية. لإ ا
ق���ل  امل����ب�����درة،  ����ص����أن  ويف 
ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�������ص����رك���ون 
الت�صجر  حملة  اإن  التطوعية، 
الربن�مج  تنفيذ  اإط���ر  يف  تدخل 
امل�����ص��ط��ر م��ن ط���رف امل��دي��ري��ة 
حيث  املدنية،  للحم�ية  الع�مة 
ن�ص�ط�ت  على  الربن�مج  يحتوي 
لف�ئدة  التوعوية  منه�،  ه�مة 
واملتمدر�صن  اجل���م��ع��ة  طلبة 
التوجيهية  الإر���ص���دات  ح��ول 
وال��وق���ئ��ي��ة م��ن ك��ل امل��خ���ط��ر 
افرتا�صية  ومن�ورات  املح�ص�ة 
وتقدمي  والتدخل  نق�ذ  الإ لطرق 

ف�ت. �صع� لإ ا
ي�صن حممد 

وقع  خطر،  مروري  ح�دث  اأ�صفر 
امل��صي،  ال�صبت  ي��وم  ع�صية 
الوطني  الطريق  م�صتوى  على 

عبد  ح�ص�ين  ببلدية   16 رق��م 
ولي��ة  ع��صمة  ���رشق  ال��ك��رمي 
من  تبلغ  فت�ة  وف�ة  عن  الوادي، 

 5 واإ���ص���ب��ة  ربيًع�،   20 العمر 
ح�صبم�  متف�وتة،  بجروح  اآخرون 
ف�����دت ب��ه م�����ص���ل��ح احل��م���ي��ة  اأ
الذي  احل�دث  هذا  ومتثل  املدنية.   
خ��صة،  مذبحة  من  ب�لقرب  وقع 
الكرمي  عبد  ح�ص�ين  بلدية  قليم  ب�إ
من  �صي�رة  وانقالب  انحراف  يف 
من  تبلغ  فت�ة  وف�ة  خملف�  "األطو" 
اأ�صيب  فيم�  �صنة،   20 العمر 
متف�وتة  ب��ج��روح  اأ�صخ��ص   5

اخلطورة.
اأع��وان  تدخل  ذل��ك  ث��ر  اإ وعلى 
الث�نوية  بوحدة  املدنية  احلم�ية 
ال��دب��ي��ل��ة وب��دع��م م��ن ال��وح��دة 
ال�صحية  لإج���الء  الرئي�صية، 
���ص��ع���ف���ت الأول��ي��ة  وت��ق��دمي الإ
ل��ل��ج��رح��ى وحت��وي��ل��ه��م ن��ح��و 
 08 بحي  الطبية  ال�صتعج�لت 

الولية،  بع��صمة   1945 م���ي 
الأمينة  امل�ص�لح  فتحت  فيم� 
اأ�صب�ب  ملعرفة  معمق�  حتقيًق� 

ليم. الأ احل�دث  وتف��صيل 
تدخلت  ال�����ص��ي���ق،  ذات  ويف 
املدنية  للحم�ية  الث�نوية  الوحدة 
على  امل��صي،  ال�صبت  ب�ملقرن، 
يف  يتمثل  م���رور  ح����دث  ث���ر  اإ
نوع  من  �صي�رتن  بن  ت�ص�دم 
م�صتوى  على  وذلك  "�صوكون" 
امل�لح  بواد  املن�نعة  قرية  طريق 
ف���دت  اأ ح�صبم�  امل��ق��رن،  بلدية 
امل��دن��ي��ة.  احل��م���ي��ة  م�ص�لح  ب��ه 
جرحى   9 املذكور  احل�دث  وخلف 
على  نقلوا  الإ�ص�ب�ت  متعددي 
م�صت�صفى  نحو  ال�رشعة  جن�ح 

. ية لبلد ا
.ع منل�ي 

تراجع حم�سو�ض يف اأ�سعار الدجاج 
بالوادي

دورة تكوينية بيداغوجية لفائدة 
الأ�ساتذة اجلدد يف الولية 

من قبل الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 

الإطاحة مببحوث عنه ق�سائيا يف عديد 
الق�سايا اجلزائية بقمار

م�سالح احلماية املدنية توا�سل حملـة ت�سجري

وقـع باإقليم بلدية ح�ساين عبد الكرمي بالـوادي

حادث مرور مميت يـودي بحياة"ع�سرينية"ويخلف 5 جرحى
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تقرت... م�ساكل تنموية تنتظر احلل منذ 
�سنوات 

   ن-ق- التجاين 
---------------- 

اإعادة هيكلة الإدارة املحلية
وط���ل��ب امل��واط��ن��ون ب���إع���دة 
امل��ح��ل��ي��ة  دارة  الإ ه��ي��ك��ل��ة 
موظفن  ب��صتحواذ  ون��ّددوا 
على  موؤهلن  وغ��ر  مكلفن 
ك�لأم�نة  احل�ص��صة  املن��صب 
ال��ع���م��ة ورئ������ص��ة ال��دي��وان 
وال���دائ���رة  اأ ال��ب��ل��دي���ت  يف 
وعربوا  املنتدبة،   اأوالولية 
ع���ن رف�����ص��ه��م ا���ص��ت��م��رار 
اإىل  املع�قبن  املوظفن  حتويل 
بق�ء  اإىل  ب�لإ�ص�فة  تقرت، 
لرتقية  حمطة  جم��رد  تقرت 
وط�لبوا  موؤقتن،  م�صوؤولن 
من��صب  يف  كف�ءات  بتعين 
ر���ص��م��ي��ة ق����درة ع��ل��ى رف��ع 

لتحدي. ا
ال�سحة مري�سة بتقرت 

ين�دي  التي  امل�ص�كل  ب��رز  اأ
النظر  اإع������دة  امل��واط��ن��ون 
حيث   ال�����ص��ح��ة،  ق��ط���ع  يف 
الذي  الغمو�ص  عن  ت�ص�ءلوا 
م�صت�صفى  م�صر  يكتنف 
جت���وز  ال���ذي  ���رشي��را   240
احل��دود،  ك��ل  افتت�حه  ت���أخ��ر 
املكوكية  ال��زي���رات  ب��رغ��م 
طرف  م��ن  به�  يحظى  التي 
عن  ف�����ص��ال  امل�������ص���وؤول���ن، 
ال�������رشاع����ت وامل�����ص���ك��ل 

م�صت�صفى  يف  امل��ت��ت���ل��ي��ة 
يدفع  والتي  عمرات  �صليم�ن 
واملخل�صون  املواطن  ثمنه� 

النه�ية. يف  القط�ع  يف 
م�سكل ال�سكن يفر�ض نف�سه 

وق��ع  ع��ل��ى  ت��ق��رت  وتعي�ص 
ع���دة ح��رك���ت اح��ت��ج���ج��ي��ة 
اأهمه�  ال�صنة،  م��دار  على 
ب�ل�صكن،  للمط�لبة  وقف�ت 
م�صكل  ال�ص�كنة  طرح  حيث 
املربر  وغر  املتكرر  الت�أجيل 
اجل�هزة  ال�صكن�ت  لتوزيع 
م��ن��ذ ���ص��ن��وات، وا���ص��ت��م��رار 
يف  البلدية  املج�ل�ص  بع�ص 

يف  �صف�فية  وال��ال  امل��ح���ب���ة 
�ص�ربن  التجزئ�ت،  توزيع 
القوانن  كل  احل�ئط  عر�ص 
يف  مط�لبن  ب��ه���،  امل��ع��م��ول 
بقية  ا�صتكم�ل  ال�صدد  هذا 
ب�لدعم  املتعلقة  احل�ص�ص 
لبلدية  الجتم�عية  للتجزئ�ت 

 . تقرت.
الثقافة وال�سياحة مقومات 

كبرية وتعاط ه�ض
عن  امل���واط���ن���ون  واأع�����رب 
اجله�ت  جت�هل  من  امتع��صهم 
الثق�فة  قط�ع  تطوير  الو�صية 
هذا  لأن  بتقرت،  وال�صي�حة 

على  يتوفر  يهم  براأ القط�ع 
من��صب  خللق  ه�ئلة  فر�ص 
منددين  املنطقة،  بن�ء  لأ �صغل 
طبيعة  طم�ص  ذاته  الوقت  يف 
والثق�فية  املعم�رية  املنطقة 
املع�مل  ملف  فتح  اإىل  ودع��وا 
ت�صهد  ال��ت��ي  ال��ت���ري��خ��ي��ة 

ممنهج�.. تدهورا 
القنبلة  ب��ت��ق��رت  ال��ب��ط���ل��ة 

ملوقوتة ا
بتقرت  الحتج�جية  احلرك�ت 
تفر�ص  اأي�ص�  البط�لة  ب�صبب 
ال�صب�ب  ط��رف  من  منطقه� 
م�����م  ال��ب��ط���ل امل��ع��ت�����ص��م اأ
للت�صغيل  املحلية  الوك�لت 
ال�صغل،  يف  بحقهم  مط�لبن 
ط�لب  مت�صل  �صي�ق  ويف 
م��واط��ن��و ت��ق��رت ب���إر���ص���ل 
للنظر  مركزية  حتقيق  جل���ن 
يواجهه�  التي  العراقيل  يف 
حتّد  والتي  املحلي  امل�صتثمر 
ف�صال  القط�ع،  تطوير  من 
البروقراطية  العراقيل  عن 
الفالحي  القط�ع  يعرفه�  التي 

..
املجتمع  فع�لي�ت  وج���ددت 
مطلبهم  ال��ت��ق��رت��ي  امل���دين 
اإىل  تقرت  برتقية  الرئي�ص 
ال�صالحي�ت،  ك�ملة  ولي��ة 
وثبة  اإحداث  نه  �ص�أ من  املطلب 
القط�ع�ت  خمتلف  يف  نوعية 

بتقرت. التنموية 

ينتظر مواطنو الولية املنتدبة تقرت حترك ال�سلطات العليا وحملها على اتخاذ قرارات ا�ستعجالية وجدية لبعث م�ساريع 
تنموية مل تتقدم خطوة، والتي من �ساأنها اإخراجهم من قوقعة التهمي�ض املفرو�ض عليهم، وعربت فعاليات املجتمع املدين يف 
بيان عن امتعا�سهم ال�سديد من الو�سعية املوؤ�سفة التي اآلت اإليها املدينة على جميع امل�ستويات ب�سبب �سوء الت�سيري وتهمي�ض 

�سوت املجتمع، مطالبني يف الوقت ذاته باإر�سال جلان حتقيق مركزية للنظر يف الأ�سباب والعراقيل.

والتهمي�ض الت�سيري  �سوء  ب�سبب 

ت�ص�منية  ق���ف��ل��ة  انطلقت 
تن  منطقة  �ص�كنة  لف�ئدة 
زوات����ن احل���دودي���ة ب��ولي��ة 
الهالل  من  مبب�درة  مترنا�صت 

اجلزائري. الأحمر 
طن�   60 ال��ق���ف��ل��ة  وت�����ص��م 
الغذائية  امل��واد  خمتلف  من 
واأفر�صة  واأغطية  �ص��صية  الأ
وم�����واد ت��ن��ظ��ي��ف، وال��ت��ي 
 16 �ص�كنة  على  ���ص��ت��وزع 
يفوق  بتعداد  وقرية  جتمع� 
ق�طنة  حمت�جة  ع�ئلة   500
دائ��رة  قليم  ب�إ الظل  مبن�طق 

اأو�صح  م�  ح�صب  زواتن،  تن 
امل��ت��ط��وع ب���ل��ه��الل الأح��م��ر 
. مالل  ال�صالم  عبد  اجلزائري، 

ل���ل���ت���ذك���ر، ف���ق���د ك���ن��ت 
الت�ص�منية  ال��ق���ف��ل��ة  ه���ذه 
ق���د ان��ط��ل��ق��ت م���ن اجل��زائ��ر 
مرافقته�  و�صيتم  الع��صمة، 
اجلي�ص  وح����دات  ق��ب��ل  م��ن 
ال��وط��ن��ي ال�����ص��ع��ب��ي ال��ت��ي 
توزيع  يف  فراده�  اأ �صي�ص�هم 
اأ�صر  كم�  امل�ص�عدات،  هذه 

ليه. اإ
ق/ج

امليدانية  للجهود  موا�صلة 
اجلرمية  مك�فحة  اإىل  الرامية 
اأ�صك�له�  مبختلف  احل�رشية 
وال�صكينة  الأم��ن  و�صم�ن 
الظرف  يف  �صيم�  للمواطنن 
حم�ربة  اإط���ر  ويف  ال��راه��ن، 
ظ���ه��رة الجت����ر ب���مل��خ��درات 
عرب  املهلو�صة  ق��را���ص  والأ
ع�لج  الخت�ص��ص،  ق��ط���ع 
ولية  ب�أمن  فلو  اأ دائ��رة  اأم��ن 
الأ�صبوعن  خ��الل  الأغ��واط 
متعلقة  ق�صية  امل������ص��ي��ن 
مهلو�صة  اأقرا�ص  حي�زة  ب�: 
رخ�صة.  ب��دون  البيع  ق�صد 
م��ن��ي  الأ ال��ن�����ص���ط  حيثي�ت 
ث���ر دوري����ت  ك���ن��ت ع��ل��ى اإ
الق�ص�ئية  ال�رشطة  لعن��رش 
قط�ع  عرب  فلو  اأ دائ��رة  لأم��ن 
توقيف  مت  اأين  الخت�ص��ص، 
كليو  رون��و  نوع  من  �صي�رة 
ب��ي�����ص���ء ال���ل���ون، ي��ق��وده��� 
العمر  م��ن  ي��ب��ل��غ  ���ص��خ�����ص 
وبعد  الأخر  هذا  �صنة،   )31 (
التلم�ص  لعملية  اإخ�ص�عه 
على  بحوزته  �صبط  اجل�صدي 
املهلو�صة  الأقرا�ص  من  كمية 
الفور  على  ليتم  م�يل،  ومبلغ 

اإىل  وامل��ح��ج��وزات  حت��وي��ل��ه 
حتقيق  وفتح  امل�صلحة  مقر 
مت  ال���ذي  احل����ل،  ق�صية  يف 
ا�صتيف�ء  وب��ع��د  اإط�����ره  يف 
�صبط  الق�نونية  الإج��راءات 
ث��رات  امل��وؤ م��ن  كمية  وحجز 
ة  ال��ع��ق��ل��ي��ة ك����ن���ت خم��ب���أ
فيه  امل�����ص��ت��ب��ه  م�����ص��ك��ن  يف 
م���يل،  مبلغ  اإىل  ب�لإ�ص�فة 
الإج��م���ل��ي��ة  الكمية  ل��ت��ق��در 
التحقيق  اإط�ر  يف  املحجوزة 
 )244 ( ب�لق�صية  اخل������ص 
م�لي�  ومبلغ�  مهلو�ص�،  قر�ص� 
 149200.00 ( قدره  اإجم�لي� 
الن�ص�ط  ع���ئ��دات  م��ن  دج( 

جرامي. الإ
الإج���راءات  ا�صتكم�ل  بعد 
تقدمي  مت  للق�صية  اجل��زائ��ي��ة 
وكيل  م�����م  اأ ف��ي��ه  امل�صتبه 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
على  امللف  اأح�ل  الذي  فلو،  اأ
لإجراءات  وفق�  احلكم  جل�صة 
يف  لي�صدر  ال��ف��وري  املثول 
ن�فذا  حب�ص�  بع�م�  حكم�  حقه 
م�لية  وغرامة  ي���داع،  الإ مع 

دج(.    100000.00 ( قدره� 
ق/و

ظ���ه��رة  م��ك���ف��ح��ة  اإط����ر  يف   
الو�صط  يف  املخدرات  ترويج 
فرقة  عن��رش  جنح  احل�����رشي، 
الت�بعن  وال��ت��دخ��ل  ال��ب��ح��ث 
لل�رشطة  الولئية  للم�صلحة 
ورقلة  ولية  ب�أمن  الق�ص�ئية 
خ���الل ال��ي��وم��ن الأخ���ري���ن 
م���ن ت��وق��ي��ف ���ص��خ�����ص يف 
مع�ق  العمر  من  الأربعيني�ت 
�صفيحة  ن�صف  بحوزته  حركي� 
تف��صيل  امل���خ���درات.  م���ن 
ا�صتغالل  عقب  متت  العملية، 
ملعلوم�ت  ال�����رشط��ة  عن��رش 
برتويج  �صخ�ص  قي�م  مف�ده� 
ال�صب�ب،  و���ص��ط  امل��خ��درات 
والتحري  البحث  مب��رشة  ليتم 
على  التعرف  مت  اأين  وتر�صده، 
اأمنية  خطة  اإعداد  ليتم  هويته 
خالله�  م��ن  مت��ك��ن  حم��ك��م��ة، 
توقيفه  من  ال�رشطة  عن��رش 

الأربعيني�ت  يف  �صخ�ص  وهو 
عن  ي��ت��ن��ق��ل  ح��رك��ي���  م��ع���ق 
خ��صة  ن���ري��ة  دراج���ة  ط��ري��ق 
اخل��صة،  الإحتي�ج�ت  ب��ذوي 
لعملية  اإخ�����ص���ع��ه  ث���ن����ء  واأ
الق�نونية  اجل�صدي  التلم�ص 
من  كمية  على  بحوزته  عرث 
�صفيحة(  )ن�صف  امل��خ��درات 
غرام�   49.07 ب�  وزنه�  ق��در 
ل��ف  اأ  69 ق��دره  م���يل  ومبلغ 
دي��ن���ر ج��زائ��ري م��ن ع���ئ��دات 
مقر  اإىل  اقتي�ده  ليتم  الرتويج، 
التحقيق  ومب��رشة  ال�رشطة 
ك�فة  ا�صتكم�ل  عقب  معه. 
اإجن�ز  مت  الق�نونية،  الإجراءات 
�صده  ج��زائ��ي  ق�ص�ئي  ملف 
الق�ص�ئية  اجله�ت  اأم�م  وتقدميه 
يف  اأ���ص��درت  التي  املخت�صة 
ن�فدا.  حب�ص�  ع�من  حكم  حقه 
ق/ج

للجزائرية  النق�بي  الفرع  ندد 
الت�بع  ب�ص�ر  وح��دة  للمي�ه 
ل���الحت����د ال���ع����م ل��ل��ع��م���ل 
�صحفي  بي�ن  يف  اجلزائرين 
"التحرير"  جريدة  حت�صلت 
مبوا�صلة  منه،   ن�صخة  على 
الجتم�عي  ال�رشيك  تهمي�ص 
دارة  الإ دائ��رة  مت�ر�صه  ال��ذي 
�ص�ربة  الع�مة  والو�ص�ئل 
ذكر  م�  ح�صب  احل�ئط  عر�ص 
التف�قية  البي�ن،  كلم�ت  يف 
 16 امل���دة  �صيم�  ل  اجلم�عية 
ال�رشيك  ���رشاك  ب���إ املتعلقة 
ج��م��ي��ع  يف  الج���ت���م����ع���ي 
اأن  البي�ن  ذكر  كم�  التف�ق�ت 
لحظت  النق�بي  الفرع  قي�دة 
احل�����ص��ب���ن  يف  الأخ����ذ  ع���دم 
ب�للجنة  اخل������ص  ال��ت��ق��ري��ر 
رفع  ت�صمن  والذي  ال�صحية 
من  املعدات  وتوفر  النق�ئ�ص 
مالئمة  ظ��روف  �صم�ن  اأج��ل 
املوؤ�ص�صة.  قط�ع�ت  �ص�ئر  يف 
النق�بي   الفرع  ا�صتنكر  كم� 

الأمر  املعنية  اجله�ت  �صمت 
و�صح  كم�  عنه  نتج  ال��ذي 
يف  الحتق�ن  تغذية  البي�ن 
خالل  من  العم�يل  الو�صط 
ع���دم ات���خ����ذ الإج������راءات 
ال��ق���ن��ون��ي��ة ���ص��د الإط�����ر 
الق�نوين(  )امل�ص�عد  ال�ص�مي 
متعمدا  خط�أ  ارتكب  ال��ذي 
املوؤ�ص�صة  مبوجبه  �صتتكبد 
ح�صب  معتربة  م�دية  خ�ص�ئر 
دارة  الإ وانحي�ز  الو�صف، 
على  مع�قبته  وع��دم  لطرفه 
وم�  الب�صط�ء  العم�ل  خالف 
حتقيق  بفتح  ن��ط���ل��ب  ن���زال 
وات��خ���ذ  الق�صية  ه���ذه  يف 
وهذا  الق�نونية  الإج���راءات 
خطرة  �ص�بقة  يعد  الت�صرت 

امل�ل.  مت�ص 
ا�صتمرار  اأن  البي�ن  واأك���د 
الأزم���ة وع��دم وج��ود ب��وادر 
مت�طل  خ��الل  م��ن  الن��ف��راج 
اخلدم�ت  ق�صية  يف  دارة  الإ
تفوق  ملدة  وذلك  الجتم�عية 

العم�ل  متكن  وع��دم  ال�صنة 
من  ال�صتف�دة  من  الب�صط�ء 
لحظن�  وق��د  اللجنة،  ه��ذه 
النق�بي  الفرع  ل�ص�ن  على 
خروق�ت وجت�وزات من طرف 
يف  ونق�ص  ال�ص�بقة  اللج�ن 
مربرة،  غر  امل�لية  امل�صتندات 
م�يل  حتقيق  ب�إجراء  وط�لبوا 
نبلغ  مل  ال�ص�عة  وحلد  حوله� 
اأدى  الذي  الأمر  نتيجة،  ب�أي 
ن�����ص���ء  اإ اإم��ك���ن��ي��ة  ع��دم  اإىل 
منه�  ي�صتفيد  خدم�ت  جلنة 
الو�صع  هذا  ظل  يف  العم�ل 
دفع  عدم  وكذا  املت�أزم  امل�يل 
املنحة  غرار  على  املنح  بع�ص 
 .19 كوفيد  ومنحة  املدر�صية 
ح�صب  النق�بي  الفرع  ورف�ص 
اأ�صك�ل  كل  البي�ن  يف  ورد  م� 
وال�����ص��غ��وط���ت  الت�صييق 
الوحدة  عم�ل  على  املم�ر�صة 
مديرية  طرف  من  خ�صو�ص� 
ب�ص�ر  لولية  امل�ئية  امل��وارد 
الذين  ب�لزمالء  العتب�ر  ورد 

ثم  ومن  بكرامتهم  امل�ص��ص  مت 
من  تبقى  م�  ب�صب  املط�لبة 
طريقة  وتو�صيح  رجعي  ثر  اأ
حيث  ل��ل��ع��م���ل  اح��ت�����ص���ب��ه 
من  احتج�ج�ت  عدة  لحظن� 
مت  م�  و�صوح  بعدم  طرفهم 

لهم. ت�صديده 
الفرع  ط�لب  الذي  الوقت  يف 
حتقيق  جل�ن  يف�د  ب�إ بي�نه  يف 
خت�مه  يف  وج����ء  وزاري����ة 
مبط�لبهم  يتم�صكون  ن��ه��م  اأ
)الوحدة  املوؤ�ص�صة  ويحملون 
الت�أزم  هذا  تبع�ت  واملنطقة( 
هذا  ي�أخذ  اأن  من  ويحذرون 
امل��و���ص��وع جم���رى خ��ط��را 
ك��م��� دع���وا ج��م��ي��ع ال��ع��م���ل 
واللتف�ف  التجند  والع�مالت 
ا�صتعدادا  النق�بي  الفرع  حول 
من  ت�صعيد  اأو  موقف  لأي 
مط�لبهم  حتقيق  حتى  طرفن� 
�ص�لف  البي�ن  ذكر  م�  ح�صب 

. الذكر 
اأحمد دوكي 

قافلة ت�سامنية لفائدة �سكان منطقة تني 
زواتني احلدودية بتمرنا�ست 

اأمن دائرة اأفلو بالأغواط  يطيح مبروج 
املوؤثرات العقلية

القب�ض على �سخ�ض بحوزته ن�سف 
�سفيحة من املخدرات بورقلة 

طالب باإيفاد جلنة حتقيق وزارية

الفرع النقابي للجزائرية للمياه بب�سار يندد وي�ستنكر



جواريات العدد07
اإلثنين 04 جانفي 2021 م الموافق لـ 20 جمادى االولى 1442هـ2162

 حممد علي 
------------ 

ال�صكن�ت  ب�أن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 
خ�رج  غ�لبيته�  تقع  ب�لرتميم  املعنية 
التي  ميلة  ببلدية  "اخلربة"  منطقة 
 7 زل��زال  من  ت�رشرا"  "الأكرث  تعد 
بعدم�  امل��صي  الع�م  من  اأغ�صط�ص 
وان��زلق���ت  ت�صقق�ت  يف  ت�صبب 
ذلك  اإثر  على  ال�رشوع  ليتم  ب�لأر�ص 
الظ�هرة  لفهم  تقنية  جيو-  درا�صة  يف 

ملع�جلته�. املمكنة  احللول  واإيج�د 
املعنية  ال�صكن�ت  ب�أن  ف��صل  واأف�د، 
تقع  الت�أهيل  واإع�دة  الرتميم  ب�إع�ن�ت 
وت�صمل  ميلة  بولية  دوائ��ر  بعدة 
فرق  طرف  من  امل�صنفة  ال�صكن�ت 
يف  للبن�ء  التقنية  ال��رق���ب��ة  هيئة 

)برتق�يل  و   )"2" )اأخ�رش  امل�صتوى 
.)"4 )برتق�يل"  و   )"3"

ت��ق��در  امل�������ص���وؤول،  ذات  وح�����ص��ب 
لأ�صح�ب  املخ�ص�صة  امل�لية  الإع�نة 
امل�صتوى  يف  امل�صنفة  ال�صكن�ت 
مبجموع  دج  األ��ف   200 ب�  اأخ�رش   2
ب�لن�صبة  األف دج  اإع�نة، و400   1723
ب��رت��ق���يل   3 امل�����ص��ت��وى  ل�صكن�ت 
األف  و700  اإع���ن���ت،   503 مبجموع 
يف  امل�صنفة  ال�صكن�ت  لرتميم  دج 
 151 مبجموع  برتق�يل   4 امل�صتوى 

م�لية. اإع�نة 
جل�ن  ف�إن  املتحدث،  لنف�ص  وا�صتن�دا 
ملف�ت  ب��درا���ص��ة  املكلفة  ال��دوائ��ر 
بن�ية   2260 اأح�صت  ق��د  الإع���ن��ة 
"اخلربة"  منقطة  خ���رج  مت�رشرة 
 998 م�صتواه�  على  و�صجل  مبيلة، 

ب�لن�صبة   131 منه�  م�لية  اإع�نة  طلب 
�صيدي  ب��دائ��رة  و70  ميلة  ل��دائ��رة 
قوقة  القرارم  بدائرة  و405  م��روان 
دائرة  م�ص�لح  لدى  مودع�  طلب�  و77 
درا�صة  اليوم  اإىل  مت  النج�ء،  وادي 

ملف�.  683
ب�ملت�رشرين  التكفل  وبخ�صو�ص 
ب�لإ�ص�فة  مت  فقد  مبيلة،  "اخلربة"  بحي 
التي  الأوىل  الرتحيل  عملية  اإىل 
 181 اأ�صل  من  ع�ئلة   119 �صملت 
اجتم�عية  �صكن�ت  اإىل  مرحلة  ع�ئلة 
و960  مليون   129 مبلغ  وتخ�صي�ص 
الإي��ج���ر  ب�إع�نة  للتكفل  دج  األ��ف 
ال�صتف�دة  ف�صلوا  للذين  املخ�ص�صة 
التح�صي�ص�ت  عرب  اأر�صية  بقطع 
الغر�ص،  لهذا  اإن�ص�وؤه�  �صيتم  التي 

امل�صدر. ذات  ذكره  م�  وفق 

هذه  �صمن  املت�رشرون  و�صي�صتفيد 
بقيمة  �صهرية  اإيج�ر  ب�إع�نة  الفئة 
ملالك  ب�لن�صبة  �صنة  ملدة  دج  األف   15

ال�صهر  يف  دج  األف  و15  ال�صكن�ت 
مل�صت�أجري  ب�لن�صبة  اأ�صهر   6 مل��دة 

"اخلربة". بحي  مت�رشرة  �صكن�ت 

 خ�س�ست وزارة ال�سكن والعمران واملدينة لفائدة املواطنني املت�سررين من الهزتني الأر�سيتني اللتني �سربتا ولية ميلة �سهري جويلية واأوت من العام املنق�سي 2377 اإعانة مالية موجهة 
لرتميم ال�سكنات املت�سررة، ح�سب ما علم من املدير املحلي لل�سكن، ميلود فا�سل.

تخ�سي�ض 2377 اإعانة مالية جراء الزلزال مبيلة 
املت�سررة ال�سكنات  لرتميم 

اإح�ساء 600 تلقيح خا�ض بالأطفال �سهريا 
بعيادة عني احلجر ب�سعيدة 

اأكدت رئي�صة م�صلحة الطفولة والأمومة 
للقط�ع  الت�بعة  اخلدم�ت  متعددة  ب�لعي�دة 
ال�صحي بدائرة عن احلجر بولية �صعيدة، 
تطبيق  على  هوارية  عبديل  الدكتورة 
حيث  والر�صع،  الأطف�ل  تلقيح  برن�مج 
لالأطف�ل  اليومي  التلقيح  معدل  ي��رتاوح 
يع�دل  م���  وه��و  عملية  و80   70 م�بن 

اأ�ص�رت  فيم�  �صهري.  تلقيح   اإجراء   600
ب�ملركز  اأ�صبوعي�  يوم  مداومة  برجمة  اإىل 
تقدر  والتي  معمر  �صيدي  بقرية  ال�صحي 
حي  بعي�دة  اأخرى  وعملية  تلقيح�،   40 ب� 
الدالية ببلدية عن احلجر، حيث يتم ت�صجيل 

معدل من 30 اإىل 40 تلقيح� يومي� . 
ع�مر ال�صب�عي 

جامعة تيارت تطلق خدمة اإلكرتونية جديدة 
موؤخرا  بتي�رت  خلدون  ابن  ج�معة  اأطلقت 
واب  "�صفحة  ب�  اأ�صمته�  جديدة  خدمة 
اإلكرتونية  خدمة  وهي  الب�حث"  الأ�صت�ذ 
ب�لأعم�ل  للتعريف  خ�صي�ص�  م�صممة 
الب�حثن  لالأ�ص�تذة  والعلمية  البيداغوجية 
على  اأكرب  ومقروئية  مرئية  اإ�صف�ء  بهدف 
الإع��الم  خلية  بي�ن  ح�صب  الأع��م���ل  تلك 

والت�ص�ل.
اخلطوة تعترب الأوىل من نوعه� عرب الوطن 
عملية  ا�صتكم�ل  ملتطلب�ت  ا�صتج�بة  وت�أتي 
تي�رت  ج�معة  اإدارة  تعكف  التي  الرقمنة 
على جت�صيده� على اأر�ص الواقع، وذلك من 

املوقع  عرب  خ��ص  ف�ص�ء  تخ�صي�ص  خالل 
التوا�صل  من  ُن  مُيِكّ للج�معة  الإلكرتوين 
الأ�صت�ذ  ن�ص�ط�ت  خمتلف  على  والطالع 
املتعلق  العلمي  بت�أطره  البيداغوجية مرورا 
مذكرات  اأو  الدكتوراه  ب�أطروح�ت  �صواء 
التخرج و�صول اإىل م�ص�ريع البحث امل�ص�رك 
من�صورات،  من  العلمي  منتوجه  وكذا  فيه� 
عن  ن�هيك  علمية،  وموؤلف�ت  م��ق���لت، 

خمتلف امل�ص�رك�ت يف التظ�هرات العلمية.
جت�صيد العملية ك�ن قد تطّلب فتح ح�ص�ب�ت 
ب�   املقدر عددهم  الأ�ص�تذة  اإلكرتونية جلميع 
1040 اأ�صت�ذا وذلك من اأجل اإدراج بي�ن�تهم 

اخل��صة، على اأن يكون الدخول الفعلي لهذه 
ج�نفي  الف�حت  من  بداية  العمل  حيز  اخلدمة 

.2021
ب�درت  قد  ك�نت  تي�رت  ج�معة  اأن  ُيذَكر 
ل�صم�ن  عملية  بخطوات  �ص�بق  وقت  يف 
اجل�معية  الأ�رشة  ب�ن�صغ�لت  اأح�صن  تكفل 
للتوا�صل  رقمية  اأر�صية  اإن�ص�ء  غرار  على 
اإن�ص�ء  مع مدير اجل�معة مب��رشة، ن�هيك عن 
جلميع  مهنية  اإلكرتونية  بريدية  عن�وين 
خمتلف  مع  به�  التع�مل  اأجل  من  الأ�ص�تذة 

امل�ص�لح.
م.علي

حجز اأكرث من 1844 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية بت�سم�سيلت 

  متكنت م�ص�لح اأمن دائرة برج بونع�مة 
يف  �صخ�ص  توقيف  من  بتي�صم�صيلت 
خلفية  على  العمر  من  الأربعيني�ت 
م�رشوب�ت  بيع  ق�صية  يف  ت��ورط��ه 
ذات  بي�ن  ح�صب  العملية  كحولية، 
اإط���ر  يف  ج���ءت  الأمنية  املوؤ�ص�صة 
حم�ربة اجلرمية مبختلف اأ�صك�له� ل �صيم� 
ترويج امل�رشوب�ت الكحولية تزامن� مع 
تنفيذ املخطط الأمني امل�صطر من قبل 
اخل��ص  الوطني  لالأمن  الع�مة  املديرية 
بنه�ية 2020، حيث مت ا�صتغالل بع�ص 
املعلوم�ت الواردة تفيد بوجود �صخ�ص 

بدون  الكحولية  امل�رشوب�ت  ببيع  يقوم 
مع  حمكمة  خطة  و�صع  مت  رخ�صة.  
والتنقل  الأمنية  الإجراءات  ك�فة  اتخ�ذ 
مت  اأين  فيه  امل�صتبه  تواجد  مك�ن  اإىل 
امل�رشوب�ت  من  كمية  وحجز  توقيفه 
من  وحدة  ب��:1844  قدرت  الكحولية 
اإ�ص�فة  والأح��ج���م،  الأن���واع  خمتلف 
ال�صنف  من  اأبي�ص  �صالح  حجز  اإىل 
�ص�طور  �ص�موراي(  )�صيف  ال�ص�د�ص 
من  دج   3800 ب�  يقدر  م���يل  ومبلغ 

ع�ئدات الرتويج.  
ز غ�رية حميد 

اختناق 09 اأ�سخا�ض بالغاز بامل�سرية 
يف ميلة 

اأ�صخ��ص  ت�صعة  اأم�����ص  تعر�ص 
لغ�ز  ا�صتن�ص�قهم  ب�صبب  لالختن�ق 
مب�صكنهم  الكربون  اأك�صيد  اأح���دي 
ببلدية  م�صكن�   241 بحي  الك�ئن 
مبيلة،  ال��ت��الغ��م��ة  دائ����رة  امل�����ص��رة 
بن  م�  اأعم�رهم  ت��رتاوح  املختنقون 
�صيق  لهم  �صنة  و80  �صنوات   05

يف التنف�ص، غثي�ن ودوار، قدمت لهم 
من  املك�ن  بعن  الأولية  الإ�صع�ف�ت 
لبلدية  املدنية  احلم�ية  م�ص�لح  طرف 
ال�رشعة  جن�ح  على  وحولوا  امل�صرة 
لذات  اخلدم�ت  متعددة  العي�دة  اإىل 

البلدية لتلقي العالج الالزم .
 بوجمعة مهن�وي 

اأمن مع�سكر يطلق حملة حت�سي�سية حول ال�سالمة املرورية و�سبل 
الوقاية من كورونا

 نظم اأمن ولية مع�صكر احلملة التح�صي�صية 
املرور  حوادث  من  الوق�ية  حول  الوطنية 
وانت�ص�ر  اجلوية  التقلب�ت  ظل  يف  خ��صة 
ت��دخ��ل �صمن  ال��ت��ي  ف��رو���ص ك��ورون��� 
الحرتازية  الوق�ئية  والتدابر  الإج��راءات 
احلملة  يف  و�ص�رك  الدولة،  اتخذته�  التي 

خمتلف عن��رش الأمن برتبهم املختلفة.
 احلملة التح�صي�صية حول ال�صالمة املرورية  
ك�نت موجهة لف�ئدة �رشائح املواطنن على 
اأ�صن�فه�  مبختلف  املركب�ت  �صواق  غرار 
ت�صهده�  التى  اجلوية  التقلب�ت  مع  تزامن� 

اأمن  من  كل  احلملة  �صمت  حيث  الولية، 
خالله�  مت  مع�صكر،  وبلدي�ت  ال��دوائ��ر 
الن�ص�ئح  توزيع مطوي�ت حتمل جملة من 
الوعي  درجة  �ص�أنه� رفع  والإر�ص�دات من 
ا�صتهدفت  كم�  للمواطن،  الأمني  واحل�ص 
حوادث  به�  �صجلت  التي  ال�صوداء  النق�ط 
و�صط  ال��دوران  كمح�ور  كثرة  مرورية 
تعرف  التي  املن�طق  على  والرتكيز  املدينة 
حمل  ك�نت  لل�صي�رات،  كبرة  حركة 
مراقبة  حول  والإر�ص�دات  الن�ص�ئح  ه�ته 
الروؤية،  حتجب  ل  حتى  الزج�ج  م��صح�ت 

والرتكيز  املركب�ت  مك�بح  �صالمة  تفّقد 
املركب�ت،    اأ�صواء  مدى  ت�صغيل  على  اأكرث 
اإىل �رشورة  دعوتهم  من  خالله�  مت  كم�  
تف�صي  من  للحد  الوق�ئية  ب�لتدابر  التقيد 
واللتزام   ،19 كوفيد  كورون�  فرو�ص 
وتعقيمه�  املركب�ت  نظ�فة  على  ب�حلف�ظ 
الوق�ئية  الكم�م�ت  ا�صتعم�ل  واإجب�رية 
وم�  املعقم�ت  وتوفر  الرك�ب  قبل  من 
زالت احلملة متوا�صلة لتعميم الوعي لدى 

املواطنن.
    بلع�مل بهيجة

عائالت بـ "في�ض ال�سوق" مبرحوم تعاين التهمي�ض يف بلعبا�ض 

م�صتوى  على  ع�ئلة   50 نحو  ط�لبت 
مرحوم  ببلدية  ال�صوق  في�ص  منطقة 
ال�صلط�ت  بلعب��ص  �صيدي  ولية  جنوب 
ب�لتدخل من اأجل اإنق�ذه� من �صبح التمّدن 
الذي جعله� تعي�ص الغنب بكل اأنواعه بعد 
تهور  ب�صبب   97 ع�م  اجلم�عية  الهجرة 
الع�ئالت  خمتلف  وترحيل  الإره�بين 

فالحية  ن�ص�ط�ت  عدة  مت�ر�ص  ك�نت  التي 
خ�صبة  ب�أرا�ص  تزخر  التي  املنطقة  بهذه 
جعلته� طيلة ال�صنوات تقدم نت�ئج اإيج�بية 
يف خمتلف املح��صيل لكن وبعد هجرته� 
مبختلف  احلرم�ن  تعي�ص  نف�صه�  وج��دت 
اأرهقتهم،  التي  البط�لة  خ��صة  اأنواعه، 
بتوفر  هوؤلء  ط�لب  ال�صي�ق  نف�ص  ويف 

الطرق�ت  وتعبيد  الريفية  والكهرب�ء  امل�ء 
ن�هيك  هن�ك،  اإىل  العودة  بغية  وامل�ص�لك 
عن مدر�صة ابتدائية وغره� من متطلب�ت 
عالج،  ق�عة  اأو  م�صتو�صف  مثل  احلي�ة 
ا�صتقرار  وبعد  اليوم  اأنهم  اأك��دوا  حيث 
الو�صع الأمني يط�لبون برتميم �صكن�تهم 
العودة  ق�صد  الإجرام  اأي�دي  خربته�  التي 
الفالحية،  اأرا�صيهم  وخدمة  هن�ك  اإىل 
وبعد  املذكورة  الع�ئالت  ف�إن  لالإ�ص�رة 
عن  للبحث  ا�صطرت  اجلم�عية  الهجرة 
اأم�كن تلج�أ اإليه� يف املن�طق ال�صهبية ت�رة 
ب�صبب اجلف�ف وت�رة اأخرى ب�صبب ت�صييق 
الذين  الل�صو�ص  طرف  من  عليه�  اخلن�ق 
ويف  امل��صية،  روؤو�ص  من  نهبوا  م�  نهبوا 
بلدية  من  م�صدر  ك�صف  ذات��ه  ال�صي�ق 
درا�صة  على  املوافقة  متت  اأن��ه  مرحوم 
واإجن�ز بئرين بذات املنطقة لرفع الغنب عن 
 15 م�ص�فة  على  يتنقلون  الذين  �صك�نه� 

كلم للتزود ب�مل�ء  .
م.رم�ص�ين



ل �سك اأن بداية العام اجلديد، 
رحيل  اأمــام  الباب  فتح  تعني 
ـــني الــــذيــــن تــنــتــهــي  ـــب ـــاع ال

ــع نــهــايــة املــو�ــســم،  عــقــودهــم م
بالتخطيط  لاعبني  وي�سمح 
مل�ستقبلهم مع اأي طرف ومعرفة 
انتهاء  ــور  ف التالية  وجهتهم 

التعاقد.
واعـــتـــادت الأنـــديـــة، حمــاولــة 
عدم الو�سول اإىل العام الأخري 
والقيام  الــاعــبــني،  عقد  مــن 
ــود الــنــجــوم من  ــق بــتــجــديــد ع
بزيادة  امل�سكات،  جتنب  اأجــل 
حرمان  حتى  اأو  العقود  قيمة 
ب�سفقة  الــفــوز  مــن  املناف�سني 

قوية.
ــة  ــاف احل اإىل  الـــو�ـــســـول  ــن  ــك ل
�ــســعــر  ــــاع  ــــف ارت يف  ــبــب  يــتــ�ــس
ير�سخ  اأن  اإمــا  ال�سفقة، 
يرحل  اأو  الــنــادي 
با  الـــاعـــب 
مــ�ــســكــات 
نهاية  يف 

املو�سم.

يف  ــا  ــورون ك جائحة  و�ساهمت 
لاأندية  �سوءا  الأمـــور  ازديـــاد 
املــنــاورة،  هام�ص  تقل�ص  التي 
اقت�سادًيا  تعاين  واأنها  خا�سة 
لعجزها  ــوؤدي  ي مما  بالأ�سا�ص، 
الفلكية  الــرواتــب  ــداد  �ــس عــن 
والــ�ــســروط  الــاعــبــني  لبع�ص 
اجلزائية عاوة على ال�سفقات 

الكربى.
2021 حامًا  وهكذا يدخل عام 
ال�ستوية،  النتقالت  �سوق  اإىل 

لعبني من الطراز الثقيل.
هذه  مي�سي،  ليونيل  ويت�سدر 
عقده  ينتهي  حيث  القائمة، 
مع بر�سلونة يف يونيو/حزيران 

املقبل.
ديفيد  النم�ساوي  يــربز  كما 
األبا اأي�سا �سمن دائرة الأهداف 
حتقيقها  ميكن  الــتــي  الــكــربى 
�سريجيو  غــــرار  عــلــى  الآن، 

اأجويرو واأنخيل دي ماريا.
وكــان األبــا اأحــد اأهــم الأعمدة 
ميونخ،  بــايــرن  يف  الأ�سا�سية 
�سريجيو  اإىل  ــم  ــس ــ� ان لــكــنــه 
مدريد  ـــال  ري قــائــد  رامــو�ــص، 
والذي ينتهي عقده مع امللكي يف 
فئة  يف  املقبل،  يونيو/حزيران 
املغادرين  قائمة  من  املدافعني 

املحتملني.
جميع  النم�ساوي  املدافع  وقاوم 
حمـــاولت الــعــمــاق الــبــافــاري 
اأجويرو  اأما  بالبقاء،  لإقناعه 
مان�س�سرت  مع  اأعوام   10 �سيكمل 

�سيتي.
املــوا�ــســم  اأجـــويـــرو يف  ــى  ــان وع
الأخرية من تكرار جلو�سه على 
الــبــدلء وقــد يرحل عن  دكــة 
لذا  املقبل.  ال�سيف  يف  اإجنلرتا 
عاما،   32 عمر  اإىل  و�سوله  ومع 
اآخر  بات الاعب يفكر يف عقد 

�سخم.
على  ـــه  ذات ــف  ــوق امل وينطبق 
باري�ص  يف  مــاريــا  دي  مواطنه 
ــان جـــريمـــان، لــكــن و�ــســول  ــس �
بوكيتينو  ماوري�سيو  مواطنه 
يقنع  قــد  الأمـــــراء  حلــديــقــة 
فكرة  ــن  ع بــالــعــدول  ــب  ــاع ال

الرحيل.
�سان  باري�ص  م�سئولو  وينتظر 
العمل،  مــن  الكثري  جــريمــان، 
تتبقى  ماريا،  دي  اإىل  فاإ�سافة 
اأ�سهر فقط يف عقود دراك�سلر   6
و�سيتكرر  بــرينــات.  وخــــوان 
مع  املقبل  العام  عينه  املوقف 

كيليان مبابي ونيمار.
خم�سرمون  لعــبــون  وينتظر 
ـــاين الـــــذي انــتــقــل  ـــاف ــل ك ــث م
مــانــ�ــســ�ــســرت  اإىل  عـــــام  ملـــــدة 
ــان  زلت وال�سويدي  يونايتد، 
ميان،  مــع  اإبراهيموفيت�ص 
املقبل،  يونيو/حزيران  انتهاء 
للغاية  جــيــدان  خــيــاران  وهما 
ظل  يف  ا  خ�سو�سً فــريــق  لأي 

ارتفاع اأ�سعار الاعبني.
ــد الــتــنــازيل  ــع ــل، بــــداأ ال ــث ــامل ب
بواتينج  ـــريوم  جل بالن�سبة 
مدافع بايرن ميونخ، و�سكودران 
مو�ستايف لعب اآر�سنال احلايل.

لانتباه  لفًتا  الأكرث  احلالة  اأما 
اأملع  اأحــد  اأوزيـــل،  م�سعود  فهي 
العاملية،  القدم  كرة  يف  املواهب 
تتوارد  ــاء  ــب الأن تعد  مل  ــذي  ال
اأن  ويـــبـــدو  مــــوؤخــــرا،  حــولــه 

تواجده يف لندن م�ساألة وقت.
الهولندي  يرف�ص  فرن�سا،  ويف 
عقده  جتديد  ديباي  ممفي�ص 
بر�سلونة  �سعي  ب�سبب  ليون  مع 
خدماته،  على  احل�سول  وراء 
على  ا  اأي�سً عينه  البار�سا  وي�سع 
جورجينو  هــو  اآخـــر  هولندي 

عقده  ينتهي  الــذي  فينالدوم 
مع ليفربول يف يونيو/حزيران 

املقبل.
احلار�ص  موقف  يثري  كذلك، 
دوناروما  جيانلويجي  الإيطايل 
ــام، وفــ�ــســل مــيــان يف  ــم ــت اله
متديد عقده. وهو ما قد يحمل 
اأحد  مدريد  لريال  جيدة  اأنباء 
الظفر  وراء  الــ�ــســاعــني  اأبــــرز 

باحلار�ص الإيطايل ال�ساب.
ويربز رامو�ص على راأ�ص قائمة 
�سوق  يف  ــان  ــب ــس الإ� الــاعــبــني 
قائد  يجدد  ومل  النــتــقــالت، 
املريجني عقده مع الفريق، مما 
اأمام التكهنات حول  فتح املجال 

وجهته املقبلة.
فا�سكيز  لوكا�ص  زميله  و�سع  اأما 
فرتة  وبعد  متــاًمــا،  تغري  فقد 
لوقت  اأ�سا�سيا  اللعب  عــدم  من 
طــــويــــل، دخـــــل الــــاعــــب يف 
الدين  ــن  زي مــدربــه  ح�سابات 

زيدان جمددا.
ريكي  عــاقــة  تنتهي  كــذلــك، 
 30 الــبــلــوجــرانــا يف  ــع  بــويــج م
ورغم  املقبل،  يونيو/حزيران 
املميز،  لعبه  واأ�سلوب  موهبته 

ا. لكن م�ستقبله ل يزال غام�سً
الكتالوين  الــفــريــق  واقــــرتب 
على  احلـــ�ـــســـول  ـــن  م بــ�ــســدة 
الــذي  جار�سيا  اإريـــك  خــدمــات 
مان�س�سرت  ــع  م عــقــده  اأو�ــســك 
�سيتي على النتهاء، بعد اأن ظل 

البار�سا يتابعه لوقت طويل.
خــايف  م�ستقبل  يــبــدو  بينما 
حيث  و�سوًحا،  اأقــل  مارتينيز 
ميونخ،  ببايرن  عاقته  تنتهي 
خلوان  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ص 
ملغادرة  اأقـــرب  بــات  ــذي  ال ماتا 

اأولد ترافورد.

�ــســوى  ــَق  ــب ــت ي مل 
ــع اأمـــام  ــي ــاب ــس ــة اأ� ــاث ث
بر�سلونة،  ــادي  ن اأع�ساء 
رئي�ص  انتخاب  اأجــل  من 
ــق  ــادي ــن ــس � يف  جــــديــــد 
ترقب  و�ــســط  القــــرتاع، 
كـــبـــري مـــــن جــمــاهــري 

تراقب  التي  الكتالوين،  الفريق 
جلميع  النــتــخــابــيــة  ــات  ــم احل
املر�سحني ملن�سب بات �ساغراً بعد 

ا�ستقالة بارتوميو واإدارته.
"موندو  ــة  ــف ــي ــح ــس � وقــــامــــت 
بتكليف  الإ�سبانية  ديبورتيفو" 
تقوم  حــتــى  خمــتــ�ــســة،  �ــســركــة 

نوايا  ملعرفة  كلي  م�سح  باإجراء 
يحق  الذين  بر�سلونة،  اأع�ساء 
النتخابات  يف  الت�سويت  لهم 
الرابع  يف  �ستقام  التي  املقبلة 
�سهر يناير/كانون  والع�سرين من 

الثاين احلايل.
الرئي�ص  مــع  رو�ــســو  ويتناف�ص 
وفيكتور  لبورتا،  خوان  ال�سابق 
وتوين  ــاري،  ف وخــوردي  فونت، 
فرينانديز،  ولوي�ص  فريك�سيا، 
واإمييلي  بينيدتو،  واأوغو�ستي 
وت�سايف  ريــرا،  وبيري  ــاود،  رو�ــس
رئا�سة  من�سب  على  فياجوانا 
النتخابات  يف  بر�سلونة  ــادي  ن

املقبلة.
ا�ستطاعا  ال�سحيفة  ـــرت  واأج
اأع�ساء نادي  220 ع�سواً من  على 
ال�سن  يف  ــم  ه ــن  مم بــر�ــســلــونــة، 
دي�سمرب/ و22   19 بني  القانونية 

ت�سم  ــي،  ــس ــا� امل الأول  كــانــون 

% من  و30.5  الرجال  من   69.5%
من  قريبة  ن�سبة  وهي  الن�ساء، 

الفريق الكتالوين.
�سنة   49 فهو  العمر  متو�سط    اأمــا 
و34   ،18 ــني  ب  21.4% بن�سبة 
و49   35 بـــني  و33.2%  �ــســنــة، 
50 و64 عامًا،  �سنة، و%23.2 بني 
و%22.3 من 65 �سنة فاأكرث، فيما 
مدينة  يف  منهم   61.4% يقيم 
يف  و3.6%  و�سواحيها،  بر�سلونة 
يف  و0.9%  الكتالوين،  الإقليم 

بقية اإ�سبانيا.
يتم  بـــاأن  ال�سحيفة  ووعــــدت 
حتى  ال�ستطاع،  نتائج  ن�سر 
الريا�سية  اجلــمــاهــري  ــرف  ــع ت
م�سجعو  راأ�سها  وعلى  العامل  يف 
ــرز  اأب ا�سم  الكتالوين،  الفريق 
رئا�سة  من�سب  من  قريب  مر�سح 
املقبلة. الفرتة  "الباوغرانا" يف 

الإجنليزية،  ال�سحف  اهتمت 
ــد،  الأح ام�ص  �سباح  ال�سادرة 
مدرب  مورينيو،  جوزيه  بغ�سب 
ــن خــرق  تــوتــنــهــام هــوتــ�ــســبــري، م
لعبيه لقوانني احلظر، اإىل جانب 
اقرتاب مان�س�سرت يونايتد من �سم 
النجم  رحيل  مع  هالند،  اإيرلينج 
الفرن�سي بول بوجبا يف ال�سيف.

وعنونت �سحيفة "ديلي �ستار": 
الــثــاثــة..  ــه  ــوزي ج "ملوك 
الثاثة"،  جــوزيــه  ومهرجو 

عن  مورينيو  اإعــراب  اإىل  اإ�سارة  يف 
اإيريك  الثاثي  مــن  اأمــلــه  خيبة 
�سيل�سو  لـــو  وجــيــوفــاين  ــا  ــي لم
و�سريجيو ريجيلون، بخرق قواعد 

احلظر والحتفال بالكري�سما�ص.
للخارج..  "بوج  ا:  اأي�سً عنونت  كما 
جتدد  لــن  الرابحة  فرن�سا  ــة  ورق
ــزم  ع اإىل  اإ�ــــســــارة  يف  لأويل"، 
يف  بوجبا  بيع  يونايتد  مان�س�سرت 
اإىل  تعاقده،  جتديد  لعدم  ال�سيف 
ال�سفوف  بتعزمي  الهتمام  جانب 

ب�سم املهاجم اإيرلينج هالند.
من  "بيب:  كتبت:  الأ�ــســفــل  ويف 
�سباق  يف  اليونايتد  تواجد  اجليد 

التتويج باللقب".
اإك�سربي�ص"  "ديلي  �سحيفة  ــا  اأم
�سول�سكاير  "حركة  فــعــنــونــت: 
يت�سدر  ــي  ــج ــرنوي ال ــد..  ــالن ــه ل
بوجبا  ولــكــن  اليونايتد  قائمة 

�سريحل".
"رعب  كــتــبــت:  ـــل  ـــف ـــس الأ� ويف 
مورينيو من �سلوك الاعبني"، ويف 

يح�سر  "اأن�سيلوتي  كتبت:  اجلانب 
خ�سرية".

"ديلي  ــت  ــون ــن ع ــا  ــه ــب ــان ج ــــن  وم
الدور  ال�سعود..  "يف  تليجراف": 
البطويل ل�سون يف ارتقاء لل�سبريز 

للمركز الثالث".
ميل":  "ديلي  عــنــونــت  ـــــرًيا  واأخ
غ�سب  كوفيد19-..  "فو�سى 
جوزيه بعد خرق لعبي ال�سبريز 

وو�ست هام قوانني احلظر".

املرت�سحني  عزوف  يتوا�سل 
الهاوي  النادي  رئا�سة  ل�سباق 
ومكتبه  ــــران  وه جلمعية 
التنفيذي قبل 24 �ساعة عن 
النتخابية  العامة  اجلمعية 
والتي  الثنني  اليوم  املقررة 
ثانيا،  تــاأجــيــا  تــعــرف  ــد  ق
ــد  الأح ــوم  ي علم  مــا  ح�سب 
الــنــادي  هــــذا  اإدارة  لــــدى 
الثانية  الرابطة  يف  النا�سط 

لكرة القدم.
النتخابية  اجلمعية  وكانت 
الأوىل  ــرة  امل يف  تاأجلت  قد 
الأحد املن�سرم لذات ال�سبب، 
يحتمل  الـــذي  امل�سري  ــو  وه
الغد،  موعد  يعرفه  اأن  جدا 
املنتهية  الرئي�ص  اأن  "مبا 
عهدته، مروان بغور، والذي 
ــــال  عــلــقــت عــلــيــه كـــل الآم
يــزال  ل  تر�سحه،  لتقدمي 
عدم  من  موقفه  على  م�سرا 
جديدة"،  لعهدة  الرت�سح 
املناجري  بــه  �سرح  مــا  وفــق 
ــادي الـــوهـــراين  ــن ــل الـــعـــام ل

هواري بن عمار.
ميلك  الــهــاوي  الــنــادي  ولأن 
ــم الــ�ــســركــة  ــه ــس ــة اأ� ــي ــب ــل اأغ
ت�سري  الـــتـــي  ــة  ــي ــس ــا� ــري ال
ــرة الــقــدم،  ــوؤون فــريــق ك ــس �
ــذي يطمح  ــاإن الأخـــري، ال ف
لل�سعود اإىل الرابطة الأوىل، 
ــول يف  ــه ــدد مبــ�ــســري جم ــه م
و�سعية  ا�ستمرت  اإذا  ما  حال 
الن�سداد التي يعرفها النادي 

ــذي  الـــهـــاوي، وهـــو الأمــــر ال
امل�سوؤول،  نف�ص  منه  يحذر 
موعد  اقـــرتاب  مــع  "�سيما 
ــاق بــطــولــة الــرابــطــة  ــط ان
ــوم 12  ــي ــثــانــيــة املـــقـــرر ل ال

فرباير املقبل".
ــرة  ــص فـــريـــق ك ــو� ــس ــ� ــخ وب
ذات  اأفــــــاد  ــد  ــق ف الــــقــــدم، 
اأم�ص  انطلق  اأنـــه  املتحدث 
ــه  ــريات ــس ــ� حت يف  ــت  ــب ــس ــ� ال

باإ�سراف  اجلــديــد  للمو�سم 
املــحــ�ــســر الـــبـــدين اجلــديــد 
ا�ستغل  ــذي  ال �سليم،  قا�سم 
ــدة  ـــع ع ــق م ــاب ــس � يف وقــــت 
الأوىل،  الرابطة  من  اأندية 
�سطيف  وفـــاق  غـــرار  عــلــى 
ومولودية اجلزائر، وذلك يف 
انتظار تعيني مدرب رئي�سي، 

ي�سيف مناجري النادي.
اجلــمــعــيــة  اإدارة  ـــت  ـــان وك
�سابق  ــت  وق يف  با�سرت  قــد 
جمال  ــدرب  امل مع  ات�سالت 
بــن �ــســاديل لإ�ــســنــاده هــذا 
مل  الطرفني  اأن  "اإل  املن�سب، 
املفاو�سات"،  يف  بعد  يتقدما 
امل�سدر،  نف�ص  اإليه  اأ�سار  كما 
ــادي  ن ت�سكيلة  اأن  و  علما 
''املـــديـــنـــة اجلــــديــــدة'' قد 
عن  ــل  ــق ي ل  مبـــا  ــت  ــم ــدع ت
خال  جــدد  لعبني  ع�سرة 
ال�سيفية  التحويات  فرتة 
عرفت  لكنها  املــنــ�ــســرمــة، 
معترب  عدد  رحيل  باملقابل 

من لعبي املو�سم الفارط.

الكيني  الــنــادي  لعبو  �سن 
لـــــقـــــور مــــاهــــيــــا حـــركـــة 
ــة لــلــمــطــالــبــة  ــي ــاج ــج ــت اح
ــم املــالــيــة  ــه ــات ــق ــح ــت ــس ــ� مب
ثاثة  قبل  ذلك  و  العالقة، 
�سباب  اأمــام  لقائهم  عن  اأيــام 
ــــوزداد، يــــوم الربـــعـــاء  بــــل
00ر13  )�سا  بنريوبي  املقبل 
حل�ساب  اجلزائر(،  بتوقيت 
اإياب الدور التمهيدي الثاين 
ـــة اأبــــطــــال  ـــط ـــراب ل
اإفريقيا لكرة القدم.

ــــدرب  امل �ـــســـرح  و 
�سامي  املــ�ــســاعــد، 
اأومـــــولـــــو يـــوم 
نقا  الأحــــــد، 
عــــــن مـــوقـــع 
"نـــــــريوبـــــــي 
قــائــا  نيوز"، 
الاعبني  ــودة  ع يف  "اأ�سك   :
لإجراء ح�سة تدريبية قبل 

ح�سولهم على م�ستحقاتهم.
النادي  لأن  �سعبة  امل�سكلة 
و  ــــوال.  الأم على  يتوفر  ل 
اللقاء،  هذا  خ�سنا  اإذا  حتى 

ف�سيكون بالاعبني املتاحني 
و الذين مل يتدربوا".

التي  الذهاب  مباراة  خــال 
ديــ�ــســمــرب   26 يــــوم  لــعــبــت 
باجلزائر، فاز �سباب بلوزداد 
بنتيجة  مــاهــيــا  قـــور  عــلــى 
�سامنا   ،)6-0( �ــســاحــقــة 
تاأهله ملرحلة  بن�سبة كبرية 
�ستجري  الــتــي  املــجــمــوعــات 
يوم  قرعتها  �سحب  عملية 

اجلمعة املقبل بالقاهرة.
ــي قــور  ــب و كـــان بــعــ�ــص لع

ملوقع  ــوا  ــرح ــس � قــد  مــاهــيــا 
لن  باأنهم  نيوز"  "نريوبي 
يح�سروا اية ح�سة تدريبية 
ــــاراة، مــطــالــبــني  ــــب ــل امل ــب ق
و  مب�ستحقاتهم.  بــاإحلــاح 
كوقالو  اأ�ــســبــال  يــتــدرب  مل 
يــا�ــســا�ــســاويــزا مــنــذ مــبــاراة 

الذهاب باجلزائر.
الــاعــبــني  اأحـــــد  �ـــســـرح  و 
الـــبـــارزيـــن، مــفــ�ــســا عــدم 
قائا:  ا�سمه،  عن  الف�ساح 
و  املـــيـــدان  اإىل  ــــود  اأع "لن 

مل  اإذا  مــبــاراة  اأي  األــعــب  لــن 
م�ستحقاتي.  ــادي  ــن ال ي�سو 
اأفــراد  طــرف  من  اأهنت  لقد 
انتمائي  رغم  لأنــه  عائلتي 
عاجز  فاإنني  كبري،  ناد  اإىل 
خال  حوائجهم  ق�ساء  عن 

العطل".
باأنه  اآخـــر  ــب  لع ــح  ــس اأو� و 
و  للتدريب  متحم�سا  لي�ص 
ت�سديد  بخ�سو�ص  قلق  اأنــه 

ديونه.
ــدر،  ــس ــ� امل نــفــ�ــص  حــ�ــســب  و 
تعقيدا  زادت  الأمــــور  فـــاإن 
املفتوح بني رئي�ص  باخلاف 
و  را�سيي،  اأمـــربوز  الــنــادي، 

المني العام �ستيفن اأو�سول.
اليوم  بلوزداد  �سباب  وتنقل 
الكينية  للعا�سمة  ـــد  الأح
منقو�سا  خا�سة،  رحلة  يف 
حممد  املهاجم  خــدمــات  مــن 
الـــهـــداف  و  ــويــبــع  �ــس اأمـــــني 
حمزة بلحول، امل�سابني على 
املقربة  الع�سات  م�ستوى 
ــدة  والـــلـــذيـــن �ــســيــغــيــبــان مل

اأ�سبوعني.

اإدارة ن�سر ح�سني داي  بداأت 
عن  البحث  رحلة  اجلزائري 
رحيل  بعد  جــديــد،  ــدرب  م
عقب  لكناوي،  نذير  املــدرب 
م�سابقة  يف  املتعرثة  البداية 

دوري املحرتفني.
كان لكناوي، اأملح بعد خ�سارة 
وفــاق  �سيفه  اأمـــام  الفريق 
الأول  اأمــ�ــص   0 ـ   1 �سطيف 
موؤجلة  مــبــاراة  يف  اجلمعة، 
من  اخلام�سة  املــرحــلــة  عــن 
م�سابقة الدوري اإىل رحيله، 
اإذاعية  ت�سريحات  يف  موؤكدا 
هو  القرار  هــذا  اأن  يــرى  اأنــه 
الأف�سل مل�سلحة ن�سر ح�سني 

داي.
عرب  داي  ح�سني  ن�سر  وذكر 
�سفحته على �سبكة التوا�سل 

"في�سبوك"  ــي  ــاع ــم ــت الج
الاعبني  اإن  الأحـــد،  اليوم 
اليوم  التدريبات  اإىل  عــادوا 
الفني  اجلهاز  اإ�ــســراف  حتت 
املـــعـــاون لــلــكــنــاوي، والـــذي 
امل�ساعد  املــدرب  من  يت�سكل 
ــة، ومــــدرب  ــع ــم ــوج ــي ب ــل ع

ــيــاقــة حــكــيــم بــونــكــار،  ــل ال
فريد  املرمى  حرا�ص  ومدرب 
يف  اخلــو�ــص  دون  كرمي�ص، 

املزيد من التفا�سيل.
ك�سفت  مطلعة  م�سادر  لكن 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الأملــانــيــة 
ن�سر  اإدارة  اأن  )د.ب.اأ( 

يف  �ـــســـرعـــت  داي  ــني  ــس ــ� ح
ــــدد من  ـــع ع مــفــاو�ــســات م
الدين  عــز  بينهم  املــدربــني 
الــذي �سبق له  ــودي،  اآيــت ج
ــق يف وقــت  ــري ــف ال تــدريــب 
بــوغــرارة،  واليمني  �سابق، 
الذي رحل عن تدريب احتاد 
املو�سم  بــدايــة  مــع  بلعبا�ص 
عن  امل�سوؤولني  عجز  ب�سبب 
�سمهم  الذين  الاعبني  قيد 
النتقالت  فرتة  يف  الفريق 

ال�سيفية.
ي�سار اإىل اأن ن�سر ح�سني داي 
بجدول  الـ18  املركز  يحتل 
اجلــزائــري  الـــدوري  ترتيب 
جمعها  نقاط،  ثاث  بر�سيد 
وثاث  تــعــادلت  ثاثة  من 

هزائم.

جمعية وهران :

 نحو تاأجيل ثان للجمعية النتخابية ب�سبب غياب املرت�سحني

رابطة الأبطال: 

لعبو قور ماهيا الكيني يف ا�سراب قبل 3 ايام عن لقائهم اأمام �سباب بلوزداد

مريكاتو ال�ستاء يحمل لعبني من الطراز الثقيل!

من هو املر�سح الأول للفوز يف انتخابات بر�سلونة ؟

رحيل بوجبا وغ�سب مورينيو يف �سدر �سحف اإجنلرتا

ن�سر ح�سني داي يبحث عن مدرب جديد
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بوجناح املبدع يف الدوري القطري.. 
�سر انت�سارات ت�سايف وال�سد

بن رحمة ينال اإ�سادة مدربه.. هل 
ك�سب ثقته اأخريًا؟

ليفربول  اإدارة  "هامان" ين�سح 
ببيع �سالح

زيدان: "م�ساركة فا�سكيز 
لي�ست لأنني اأحبه"

يف  ب�سمته  و�سع  على  بوجناح  بغداد  اجلــزائــري  املنتخب  جنم  يحر�ص 
دوري  عمر  من  الـ12  اجلولة  ويف  القطري،  ال�سد  فريقه  انت�سارات  اأغلب 
النجوم، وا�سل هداف كتيبة "اخل�سر" ممار�سة هوايته املف�سلة، بعد اأن قاد 

نظيفة. بخما�سية  اخلريطيات  "الزعيم" لكت�ساح 
الهدف  اأن جنح يف �سنع  املواجهة، بعد  التاألق يف هذه  وبداأ بوجناح م�سوار 
اأ�سد، حيث ف�سل هداف  الثالث لفريقه، الذي �سجله الدويل القطري علي 
املناف�ص،  املرمى  بحار�ص  انفراده  ورغم  اجلماعي،  العمل  املف�سل  بلما�سي 

فقد مرر كرة عر�سية لأ�سد الذي هز ال�سباك عند الدقيقة الـ73.
اللقاء  يف  له  الأول  الهدف  �سجل  الـ82،  الدقيقة  عند  وحتديدا  وبعدها، 
والرابع لفريقه، قبل اأن ينهي م�سل�سل الأهداف بعدها بـ8 دقائق، يف الوقت 
الذي وقف فيه احلظ بطريقه ليحرمه من الهاتريك، بعد كرة لعبها جتاه 
الهدف يف الوقت امل�ساف، ردها احلرا�ص ومن ثم القائم الأي�سر، ورغم ذلك 
و�سل بوجناح اإىل هدفه الـ8 هذا املو�سم يف الدوري، بفارق هدف عن قائمة 

ال�سدارة، التي يعتليها مواطنه يو�سف بايلي واملغربي نبيل الزهر.
رغم  ــذي  ال تاباتا،  رودريــغــو  املخ�سرم  النجم  ــزوغ  ب املواجهة  و�سهدت 
م�ساركته بديًا، فقد جنح يف ت�سجيل ثنائية، بعد اأن كانت النتيجة ت�سري 

اإىل التعادل ال�سلبي بني الفريقني.

ح�سل النجم اجلزائري �سعيد بن رحمة على فر�سة جديدة من مدربه 
اللقاء  يف  اأ�سا�سيًا  دخل  اأن  بعد  موي�ص،  ـــاز ديفيد  الـــــــذي ف

وحيد  بهدف  يونايتد  وي�ستهام  فريقه  ملعب به  على 
�سمن  اإيفرتون،  اأمــام  بارك"  الأ�ــســبــوع "غيدي�سون 

لكرة الـ17 من الدوري الإنكليزي  القدم.املمتاز 
بــــــــــــــــن �ـــــســـــوب وكانت الأنظار موجهة 

ــة واملــ�ــســتــوى  ــم ميــــكــــن الــذي رح
هــذا  يــقــدمــه  اأن 

بعد  ـــب،  ـــاع ال
اجلدل الكبري 

ت�سبب  الــذي 
املدرب  فيه 
مــــويــــ�ــــص، 
عــــنــــدمــــا 

الاعب اأكـــد يف مــرات  اأن  �سابقة 
فيه  ميكن  الذي  للوقت  بعد  ي�سل  مل 

الأموال  رغم  اأ�سا�سيًا،  عليه  العتماد 
فريق  من  �سمه  اأجــل  من  دفعت  التي 

بريتنفورد.
ال�سحراء"  "حماربي  جنــم  اأن  ويــبــدو 
ظهوره  بعد  املـــدرب،  نظر  وجهة  غــريرّ 
اإيفرتون، بدليل م�ساركته يف كامل  �سد 
لأول  معه  يحدث  وهذا  املباراة،  دقائق 
وكذلك  لـ"الهامرز"،  ان�سمامه  منذ  مرة 
قبل  مــن  عليها  حت�سل  الــتــي  الإ�ـــســـادة 
قدم  رحمة  بن  اأن  يــرى  ــذي  ال مــدربــه، 

املطلوب منه.
وقال موي�ص يف ت�سريحات ل�سبكة )�سكاي 
الكثري  يل  "وجهت  الربيطانية:  �سبورت( 
ما  رحــمــة،  بــن  �سعيد  حــول  الأ�سئلة  مــن 

جماعية  اأكــرث  ــان  ك اإنــه  اأقــولــه  اأن  ميكن 
مقارنة باملباريات ال�سابقة، بالرغم اأن لديه 

الكثري من املهارات الفردية".
"اأ�سلوبي  ال�سابق  وتابع مدرب مان�س�سرت يونايتد 

ولقد  اجلماعيني،  الاعبني  على  كثرياً  يعتمد 
يف  ال�سفات  هذه  فيه  توفرت  رحمة  بن  اأن  راأينا 

يتطور  اأن  واأمتنى  جيداً  لعب  لقد  اإيفرتون،  لقاء 
اأكرث".

ورغم اأنه مل تكن لديه العديد من امل�ساهمات الهجومية 
دفاعية  اأدواراً  قدم  رحمة  بن  اأن  اإل  "التوفيز"،  لقاء  يف 
كبرية، رغم اأنه لعب يف غري مركزه، كونه يتاألق اأكرث 

يف مركز اجلناح الأي�سر مقارنة ب�سانع الألعاب.

ل تزال ت�سريحات حممد �ساح، جنم ليفربول، ب�ساأن اإمكانية اللعب لريال 
مدريد اأو بر�سلونة م�ستقبًا، تلقي بظالها داخل اآنفيلد.

ريال  اأن  "اأعتقد  اأيام:  عدة  منذ  �سحفية  ت�سريحات  يف  �ساح  وقال 
الذي  ما  اأبــًدا  تعرف  ل  الكربى،  الأندية  من  وبر�سلونة  مدريد 

�سيحدث يف امل�ستقبل".
على  ال�سابق،  ليفربول  جنم  هــامــان،  ديتمار  الأملـــاين  ورد 

وقال:  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  مع  �ساح،  ت�سريحات 
مدريد  وريال  بر�سلونة  ف�سيكون  الرحيل،  �ساح  اأراد  "اإذا 

مهتمني ب�سمه".
ووجه هامان، ر�سالة اإىل اإدارة ناديه، قائًا: "اإذا اأراد لعب 
الرحيل، فعليك اأن ترتكه، ومن املرجح اأن يحدث ذلك يف 

ال�سيف".
لذلك  يكون  اأن  املرجح  فمن  �ساح،  غادر  "اإذا  واأ�ساف: 
تاأثري كبري، و�سيتعني على ليفربول �سراء لعب يف نف�ص 

امل�ستوى لتعوي�سه".
 ،2023 �سيف  حتى  ليفربول  مع  بعقد  �ساح  ويرتبط 

وبالتايل من املتوقع اأن يحدد الريدز رقًما �سخًما لبيعه.
وهذا �سيجعل من ال�سعب على النجم امل�سري النتقال اإىل 

اإ�سبانيا يف ال�سيف، يف ظل الو�سع القت�سادي ال�سيئ الذي 
مير به قطبا اإ�سبانيا، وخا�سة بر�سلونة.

اأعــــرب زيـــن الــديــن 
الفني  املدير  زيدان، 
ــد، عن  ــدري لــريــال م
بالنت�سار  �سعادته 

�سيفه  عــلــى   )2-0(
ــوم  ــي ــو، ال ــج ــي �ــســيــلــتــا ف

اجلولة  اإطـــار  يف  ال�سبت، 
الـ17 من الليجا.

ــــــال زيــــــــدان، خـــال  وق
�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات 
"تاألق  الإ�سبانية:  "ماركا" 
فقط،  الآن  لي�ص  هذا  نات�سو؟ 
م�سريته،  طوال  حمرتف  فهو 

ومهم دائًما حني يلعب".
مبا  متفاجًئا  "ل�ست  واأردف: 
نقاط   3 ح�سدنا  لأننا  الفريق،  اأجل  ومن  اأجله  من  �سعيد  واأنا  فعله، 

مهمة".
واأ�ساف: "كارفاخال �سعر بعدم الراحة، واعتقدت اأن من الأف�سل عدم 
اأ�سين�سيو، فهو  اأجل  �سعيد من  واأنا  ا�ستبداله..  املخاطرة به، لذلك مت 

كل  يف  ويتح�سن  بكثري،  اأف�سل  اأ�سبح  والآن  كبرية،  اإ�سابة  من  عانى 
مباراة".

وعن م�ساركة هازارد كبديل، اأجاب: "�سنعتمد عليه �سيئا ف�سيئا".

فا�سكيز وبنزميا

بعمل  يقوم  لأنه  بل  كثرًيا،  اأحبه  اأنني  تعني  ل  فا�سكيز  "م�ساركة  وتابع: 
وكلنا  جــًدا،  جيد  ب�سكل  لعبنا  اليوم  يفعله..  مبا  �سعيد  واأنــا  جــًدا،  جيد 

�سعداء".
يف  راأيته  لقد  ذلك،  اأعتقد  "ل  زيدان:  رد  للراحة،  بنزميا  احتياج  وحول 
امل�سار  يف  جميًعا  نحن  لاآخرين..  دقائق  منح  يجب  ا  واأي�سً جيدة،  حالة 

ال�سحيح، وعلينا ال�ستمرار".
و�سيطرنا  النهاية،  اإىل  البداية  من  متكاملة  مباراة  لعبنا  "لقد  ووا�سل: 
وا�ستعادة  بال�سغط  الأمــر  تعلق  وحني  ــوازن،  ت لدينا  وكــان  جيد،  ب�سكل 

الكرة، فعلنا كل �سيء ب�سكل جيد".
وا�ستكمل املدرب الفرن�سي: "امل�ساعر جيدة، حتى يف مباراة اإلت�سي املا�سية، 
اأن تتحكم يف  الثاين تكون هناك خماطرة، ويجب  الهدف  ل ت�سجل  فحني 
املباراة حني مير الفريق املناف�ص بلحظات قوة.. ومن اأ�سل 9 مباريات فزنا 

بـ6 وتعادلنا يف 3".
�سيقاتلون،  اجلميع  واأتلتيكو؟  الريال  بني  املناف�سة  "انح�سار  زيدان:  واأمت 
ميكننا  فيما  التحكم  وعلينا  املباريات،  من  العديد  وهناك  طويل  الدوري 

القيام به".

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

عبد الباري عطوان  
----------------------------

من  الفريدة  “الدف�عّية”  الع�صكرّية  املُ��ن���ورة 
املُق�ومة  ف�ص�ئل  من  جمموعة  اأجرته�  التي  نوعه� 
الأقوى،  الّر�ص�لة  هي  غّزة  ِقط�ع  يف  الِفل�صطينّية 
 � اأي�صً واإمّن�  الإ�رشائيلي فقط،  لي�ص لدولة الحتالل 

للرئي�ص الأمريكي اجلديد جو ب�يدن.
ب�يدن،  ُتراِهن على  الله  ال�ّصلطة يف رام  ف�إذا ك�نت 
على  الِفل�صطينّية  للق�صّية  احلل  يكون  اأن  وت�أَمل 
ف�إّنه�  الأمني،  وتن�صيقه�  ُخنوعه�  لتربير  يديه 
من  تتعّلم  ول  نف�صه�،  اخلط�ي�  ارِتك�ب  ل  ُتوا�صِ
ع�ًم�   27 مدى  على  ا�صتمّرت  التي  خيبته�  ُدرو�ص 
ال�ّصعب  َيجِن  ومل  واملُذّلة،  املُهينة  املُف�و�ص�ت  من 
اأدنى  اإىل  ق�صّيته  تراجع  غر  منه�  الِفل�صطيني 
العربّية والع�ملّية، و�صي�ع هيبته،  �ُصّلم الهتم�م�ت 
الأخ�رش،  وء  وال�صّ املرُّبر،  اأرا�صيه، وتقدمي  وُمعظم 

املُت�ص�رعة. العربّية  الّتطبيع  لّتف�ق�ت 
ُي��راِه��ن  ول  احُل��ل��ول،  يَت�صّول  ل  احل��ق  �ص�حب 
القوى  موازين  اإىل  ينظر  ول  املُف�و�ص�ت،  على 
اإرادته،  على  ُيراهن  بل  املُحتل،  ل�ص�لح  ورجح�نه� 
الق�درة  الذاتّية  وُقدراته  وَت�صِحي�ِته  موده،  و�صُ
جميع  فعلت  مثلم�  مت�ًم�  الح��ِت��الل  هزمية  على 
والّتح�لف  ال�صِتعم�ر،  من  حتّررت  التي  ال�ّصعوب 
وعدالته�،  بق�صّيته  ُيوؤمنون  الذين  ال�رّشف�ء  من 
الّدعم  ُك��ل  له  وُيقّدمون  خندقه،  يف  وَيِقُفون 

الع�صكرّي قبل امل�ّدي.
حزب  ع�م  اأمن  ن�رشالله،  ح�صن  ال�صّيد  ك�صفه  م� 
اأّن  من  “املي�دين”  قن�ة  مع  الأخر  لق�ئه  يف  الله”، 
مثلم�  القد�ص”  “�صهيد  �صليم�ين،  ق��صم  اللواء 
حركة  رئي�ص  هنية  اإ�صم�عيل  ال�صّيد  و�صفه 
�صواريخ  اإي�ص�ل  وراء  ك�ن  الذي  هو  “حم��ص، 
واأّن  غّزة،  ِقط�ع  اإىل  نع  ال�صّ الرو�صّية  “الكورنت” 
واريخ  ال�صّ هذه  ثمن  دفعت  التي  ال�صورّية  الِقي�دة 
اإىل  و�صوله�  ُمطلًق�  ُتع�ر�ص  مل  ميزانّيته�  من 
ِخالف�ته�،  على  وت�ص�مت  الِقط�ع،  يف  املُق�ومة 

ف�ص�ئل  من  اأّوًل  ي�أتي  اأن  يجب  ك�ن  الك�صف  هذا 
الله  حلزب  ب�جلميل،  ب�لُعرف�ن  مرفوًق�  املُق�ومة، 
التي  ول�صورية  املَ�صدر،  هي  خم�زنه  ك�نت  الذي 
املَن�ص�أ، وللح�ّج  دولة  بُعالق�ته� مع رو�صي�  غ�مرت 

�صليم�ين الذي ك�ن �ص�حب املُب�درة.
َيُكن  مل  ال�ّص�حقة  غ�لبّيته  يف  الِفل�صطيني  ال�ّصعب 
املُق�تل  بن  الّتفريق  مُيِكن  ل  ِفل�صطن  ويف   ،� ط�ئفيًّ
تتع�نق  املَ�صيحي، حيث  املُ�صلم ونظره  الِفل�صطيني 
َن�صتغِربه  وم�  املُواجهة،  مي�دين  يف  ال�ّصهداء  ِدم�ء 
لدى  ط�ئفّية  توّجه�ت  ُب��روز  وُندينه  الأّي���م  هذه 
البع�ص يف ِقط�ع غّزة، �صّد اإيران وحمور املُق�ومة 
واريخ والّط�ئرات  الذي ك�ن َم�صدر جميع هذه ال�صّ
املُ�صّرة التي غّرت موازين الِقوى، وحّققت ح�ِئط 

الّردع ال�صرتاتيجي مع دولة الحِتالل.
ع�برًة  و�صتَظل،  دائًم�،  ك�نت  الِفل�صطينّية  الق�صّية 
للّطوائف، وُكل التوّجه�ت الُعن�رشّية، ولهذا ك�نت 
وا�صت�صهد  الع�مل،  اأنح�ء  خُمتلف  من  ال�رّشف�ء  ِقبَلة 
على اأر�صه� ويف مع�ركه� �صّد الحِتالل الي�ب�نّيون 
واملُ�صلمون  والعرب  والإيرلندّيون  والأمريكّيون 
ال�ّصيعة على وجه  الّطوائف، والأ�صّق�ء  من خُمتلف 
اخُل�صو�ص، الذين احت�صنوا جنًب� اإىل جنٍب مع اأهلن� 
الِفل�صطينّية  املُق�ومة  الآَخرين  وامل�صيحين  ال�صّنة 

فوفه� ب�لآلف. يف لبن�ن، وانَخرطوا يف �صُ
من  غّزة  اإىل  ج�ءت  التي  “الكورنت”  �صواريخ 
التي  هي  لبن�ن  جنوب  يف  الله”  “حزب  خم���زن 
الإ�رشائيلّية،  ن�عة  ال�صّ فخر  “املرك�ف�”  دّب�بة  اأذّلت 
وهي التي منعت قّوات جي�ص الحِتالل الإ�رشائيلي 
تكنولوجي�  اأّن  كم�  الِقط�ع،  ُح��دود  اقِتح�م  من 
اإيران  من  الق�دمة  املُ�صّرة  والّط�ئرات  واريخ  ال�صّ
ودفعت  “اإ�رشائيل”  يف  احلي�ة  �صّلت  التي  هي 
طلًب�  املاَلِجئ  اإىل  لّلجوء  الإ�رشائيلين  من  املالين 

لل�ّصالمة.
َتُدم  مل  غّزة  ِقط�ع  على  الإ�رشائيلي  اجلي�ص  ُحروب 
هذه  ب�صبب  الأخ��رة،  اجلولت  يف  اأّي�م  ب�صعة  اإل 
اأهدافه�،  اإ�ص�بة  يف  دّق��ًة  ت��زداد  التي  واريخ  ال�صّ
وهرولة  اعرِتا�صه�،  يف  احلديدّية  القبب  وتف�صل 

ِو�ص�َطته�  ط�لًب�  الق�هرة  اإىل  ِنتني�هو  بني�من 
واريخ ولي�ص الّن�ر  ل اإىل وقٍف لإطالق ال�صّ للتو�صّ

للخ�ص�ئر. ًب�  نُّ جَتَ فقط 
اأدّق،  وجٍه  على  ُمعظمه�  اأو  العربّية،  احُلكوم�ت 
غّزة  ِقط�ع  ِح�ص�ر  يف  ُت�ص�رك  زال��ت،  وم�  ظّلت 
وجَتويع اأبن�ئه ب�لّتواطوؤ مع دولة الحِتالل، والأكرث 
لت�صويه  �َصة  �رَشِ اإلكرتونّية  من ذلك �صّنت حمالت 
الّن�ص�يل،  وت�ريخه  الِفل�صطيني  ال�ّصعب  ورة  �صُ
اأمريكّي  ملُخّطٍط  تنفيًذا  اأر�صه  ببيع  واّته�مه 
ف�ئقة،  ا�صتخب�رّيٍة  بعن�يٍة  اإعداده  جرى  اإ�رشائيلّي 

الّتطبيع احل�لّية. ب�ّتف�ق�ت  انتهى 
الط�ئفّية  الّنزع�ت  ه��ذه  من  ر  ُن��َح��ذِّ خ��رى  اأُ َم��ّرًة 
ال�ّصعب  ِفئ�ت  بع�ص  اإىل  تت�صّلل  ب��داأت  التي 
على  وَتنعِك�ص  والِقط�ع،  ال�صّفة  يف  الِفل�صطيني 
الِفل�صطيني  �صعبن�  على  هجينة  مُم�ر�ص�ت  �صكل 
حمور  خندق  ه��و  ِفل�صطن  فمك�ن  وق�صّيته، 
وُيواجهون  فيه،  َيِقفون  الذين  وال�رّشف�ء  املُق�ومة، 
هوؤلء  واحِل�ص�ر،  واملُق�طعة  والق�صف  الغ�رات 
ودولة  اأمريك�  وجه  يف  مود  ال�صّ اخت�روا  الذين 
عليهم  �َصهاًل  ك���َن  وك��م  الإ�رشائيلي  الح��ِت��الل 
طوابر  يف  وَيِقفون  البي�ص�ء  الّراي�ت  يرَفعوا  اأْن 

فح والُغفران. املُطّبعن العرب اجُلدد ط�لبن ال�صّ
والإ�صالمي  واجله�د  “حم��ص”  حركتّي  جُم�َهرة 
وب�قي الف�ص�ئل بُعرف�ن اجلميل لإيران وحزب الله 
و�صول  اأحدثه  الذي  الكبر  والنِقالب  و�صورية، 
َتعِك�ص  خطوة  الِقط�ع  اإىل  “الكورنت”  �صواريخ 
الأخالقّية،  وقيمه  الِفل�صطيني  ال�ّصعب  اأ�ص�لة 
َي�صُكر  الّن��ص ل  َي�صُكر  فَمن ل  كر..  ال�صُّ وت�صتحّق 

الله.
ال�ّصعب  ظّله�  يف  يعي�ص  التي  ال��ه��وان  ح�لة 
الإ�رشائيلّية  احِل�����ص���رات  ب�صبب  الِفل�صطيني 
مود  والأمريكّية والعربّية لن ت�صتمر ب�إذن الله و�صُ
ِقط�ع  يف  املُ�صرَتكة  الدف�عّية  واملُن�ورات  املُق�ومة، 
وط�ئرات  ب�لي�صتّية  ب�صواريٍخ  تزّينت  التي  غّزة 
اأر�صّية  وعلى  الّتغير  لعملّية  ُمقّدمة  هي  ُم�صّرة 

ُمق�ومة الحِتالل يف الع�ِم اجلديد.. والأّي�م بينن�.

�سواريخ “الكورنت” وتغيري قواعد ال�سِتباك بغزة

ب�لأ�رشى  يتعلق  اإح�ص�ئي  تقرير  اأك��د 
 ،3/1/2021 الأحد  ام�ص  الفل�صطينين، 
اأن قوات الحتالل "الإ�رشائيلي" اعتقلت 
اعتق�ل  ح�لة   2000 امل��صي،  الع�م  خالل 
و82  طفاًل   360 بينهم  من  ملقد�صين، 

�صيدة.
مركز  مدير  الأ�صقر  ري��ص  واأو���ص��ح 
تقرير  يف  للدرا�ص�ت  فل�صطن  اأ���رشى 
بحق  العتق�ل  عملي�ت  اأن  �صحفي، 
املقد�صين ت�ص�عدت خالل الع�م امل��صي، 
مدينة  وت�صدرت  كورون�،  ج�ئحة  رغم 
القد�ص املدن الفل�صطينية يف عدد ح�لت 

العتق�ل.
من  العتق�لت  ن�صبة  اأن  اإىل  واأ�ص�ر 
ن�صبة  من   %  42 �صكلت حوايل  القد�ص 
اأنح�ء  كل  يف  جرت  التي  العتق�لت 
الع�م  خ��الل  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي 
املن�رشم والتي بلغت 4700 ح�لة اعتق�ل.
ع�ص�  ي�صتخدم  الحتالل  اأن  اإىل  ولفت 
املقد�صين  بحق  الغليظة  العتق�لت 
ردعهم  بهدف  جم�عي  عق�ب  كو�صيلة 
املقد�صة،  امل��دي��ن��ة  ع��ن  ال��دف���ع  ع��ن 
املت�ص�عدة  لالقتح�م�ت  والت�صدي 
لدفعهم  وتهدف  الق�صى،  للم�صجد 
اأهله�  من  املدينة  واإف��راغ  الهجرة  اإىل 
ال�صتهداف  �صمن  وت�أتى  الأ�صلين، 
وللوجود  واملقد�ص�ت  لالأق�صى  املب��رش 
الفل�صطيني وللمك�نة الت�ريخية والدينية 

للمدينة املقد�صة.
امل�صنن  من  العديد  العتق�لت  وط�لت 

من  ع�ًم�(  بربر)80  الرحيم  عبد  اأبرزهم 
عج�ج  علي  وامل�صن  الع�مود،  راأ�ص  حي 

)70 ع�ًم�(، من البلدة القدمية.
ن�لت  العي�صوية  بلدة  اأن  الأ�صقر  وبن 
حيث  العتق�لت،  من  الأكرب  الن�صيب 
وهو  اعتق�ل،  ح�لة   )620( فيه�  �صجل 
من  العتق�ل  ح���لت  ثلث  ي�صكل  م� 
الق�صى  امل�صجد  وتاله� حميط  القد�ص، 
القدمية  القد�ص  )380( ح�لة، ومن  املب�رك 
بلغت ح�لت العتق�ل )280( ح�لة، ويف 
�صلوان �صجل )260( ح�لة، ويف �صعف�ط 
)110( ح�لت اعتق�ل، ومن الطور ) 130 

( ح�لة اعتق�ل.
و�صهد �صهر ين�ير/ ك�نون الث�ين من الع�م 
امل��صي اأعلى ن�صبة اعتق�لت يف القد�ص 
والتي بلغت نحو 245 ح�لة، واأقله� ك�ن 
90 ح�لة  ني�ص�ن وبلغت  اأبريل/  يف �صهر 

اعتق�ل.
ط�لت  الع��ت��ق���لت  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
الإ�صالمية  القي�دات  من  ع��دًدا  كذلك 
رئي�ص  منهم  القد�ص،  من  والوطنية 
الهيئة الإ�صالمية العلي� وخطيب امل�صجد 
 81( �صربي  عكرمة  ال�صيخ  الأق�صى 
ع�ًم�(، وال�صيخ ن�جح بكرات ن�ئب مدير 
ع�م الأوق�ف الإ�صالمية، وحم�فظ القد�ص 
عدن�ن غيث، ووزير �صوؤون القد�ص ف�دي 
الهدمي، ومدير ن�دي الأ�صر ن��رش قو�ص 

ومدير الأق�صى ال�صيخ عمر الك�صواين.
ونوه اإىل اأن الحتالل �صعد الع�م امل��صي 
من ا�صتهداف الن�ص�ء املقد�صي�ت وخ��صة 

حيث  الق�صى،  امل�صجد  يف  املرابط�ت 
الن�ص�ء  بن  العتق�ل  ح���لت  و�صلت 
كم�  ق��رشات،   10 بينهن  ح�لة  ل�)82( 
املرابط�ت  ا�صتهداف  الحتالل  وا�صل 
الت�صدي  بذريعة  الق�صى  امل�صجد  يف 
وبع�صهن  امل�صتوطنن،  لقتح�م�ت 
الأ�صهر  خ��الل  م��رة  من  اأك��رث  اعتقلن 

امل��صية.
من  العتق�لت  اأن  اىل  الأ�صقر  واأ�ص�ر 
حيث  الق��رشين،  الأطف�ل  ط�لت  القد�ص 
الق��رشين  بن  العتق�ل  ح�لت  بلغت 
بينهم  من  طفاًل،   )360( القد�ص  من 
ال�14  اأعم�رهم  تتج�وز  مل  طفاًل   )41(
ع�ًم�، اأ�صغرهم الطفل مع�ذ عويوي )10 
اختطف  والذى  العي�صوية  من  �صنوات( 

على يد وحدة من امل�صتعربن.
العتق�ل  ب�أوامر  الحتالل  يكتفي  ول 
اإطالق  بعد  ي�صتهدفهم  اإمن�  للمقد�صين، 

امل��ن��زيل،  احلب�ص  ب��ق��رارات  ���رشاح��ه��م 
وكذلك فر�ص عقوبة الإبع�د عن املن�زل 

والغرام�ت امل�لية الب�هظة.
الع�م  خ��الل  الح��ت��الل  اأ���ص��در  وق��د 
املقد�صين،  لإبع�د  قراًرا   )  360( امل��صي 
امل�صجد  عن  اإبع�د  ق��رارات   )305( منه� 
القد�ص  عن  اإبع�د  قرار  و)44(  الأق�صى، 
القدمية، و 11 قرار اإبع�د عن القد�ص. كم� 
اأ�صدر )130( قراًرا ب�حلب�ص املنزيل خالل 
بديال  تعد  القرارات  وهذه   ،2020 الع�م 
املنزلية  الإق�مة  اإىل  وتهدف  ال�صجن  عن 
وتقييد حرية الأ�صخ��ص خ��صة الأطف�ل، 
ب�هظة  م�لية  غرام�ت  فر�صت  كذلك 
الدولرات  من  الآلف  بع�رشات  قدرت 
على  وعر�صهم  اعتق�لهم  مت  من  بحق 
اأحك�م  بحقهم  �صدرت  �صواء  املح�كم 
اأو  للغرامة،  م�ص�حبة  الفعلي  ب�ل�صجن 
غرامة م�لية فقط مق�بل اإطالق �رشاحهم.

تقرير: 2000 حالة اعتقال ملقد�سيني من بينهم 360 
طفاًل و82 �سيدة

اأخبار فل�سطني

الأ�سري جماهد
 اأبو خليفة 

الأ�صر  اب�رش   ، جنن  خميم  يف    .. حي�ته  من 
جم�هد النور قبل 23 ع�مً� ، ليكون ب�كورة ع�ئلته 
املكونة من 9 اأنف�ر ، وتقول والدته " ن�ص�أ وتربي 
والرب  الع�لية  ب�لخالق  متيز   ، املخيم  يف  وع��ص 
لجله�  وم�صتقبله  بحي�ته  �صحى  التي  بع�ئلته 
مبدار�ص  تعليمه  يكمل  مل   ، بكرامة  ولنعي�ص 
الدرا�صة  مق�عد  وترك   ، الدولية  الغوث  وك�لة 
انت�صب   " وت�صيف   ،" ع�رش  احل�دي  ال�صف  بعد 
بتخ�ص�ص  وتخرج  املهني  التدريب  ملدر�صة 
املك�نيك ، ثم انخرط يف �صوق العمل مبهنة البن�ء 
لنعي�ص بكرامة "، وتكمل " ل يغيب ا�صمه وذكره 
فهو   ، لفرافه  ونبكي  دوم�  نفقتده   ، ال�صنتن�  عن 
نوارة املنزل و�صندي واملعيل لن� ، وامتنى من رب 
الع�ملن ان يفرج كربه ويعود لن� قريبً� واخلال�ص 
الداري  العتق�ل  الحتالل وداومة  من كوابي�ص 

التع�صفي الظ�مل.
املواطنة  مع�ن�ة  بدات   .. واملع�ن�ة  العتق�ل 
قوات  اقتحمت  عندم�   ، جم�هد  ام  اخلم�صينية 
ت�ريخ  فجر   ، جنن  خميم  يف  منزله�  الحتالل 
جم�هد  ابني  يعمل    " وتقول   ،  18/12/2018
يتدخل  ، ومل يكن  ا�رشتن�  ليعيل  البن�ء  يف جم�ل 
ب�ل�صي��صة او ينتمي لي تنظيم ، كل همه وحي�ته 
منزلن�  الحتالل  ح��رش  وفج�أة   ، والعمل  ا�رشته 
 " وت�صيف   ،" اجلنود  من  الع�رشات  واقتحمه 
عملية  انتهت  حتى  واحدة  غرفة  يف  عزلون� 
وحرمون�  بينن�  من  ابني  انتزعوا  ثم  التفتي�ص 
حتى من وداعه ومنعوه من اخذ الدواء معه حيث 
انقطعت   " وت�صيف   ،" �صدرية  ازمة  من  يع�ين 
اي�مه�  ق�صيت  التي  التحقيق  فرتة  طوال  اخب�ره 
املر�صية  فح�لته   ، عليه  خلويف  ب�كية  حزينة 
 ،" التحقيق   وزن�زين  العزل  ظروف  حتتمل  ل 
حوكم   ، مرات  عدة  توقيفه  متديد  بعد   " وتكمل 
ون�صف  �صهر  ملدة  الفعلي  ب�ل�صجن  البداية  يف 
�رشاحه  اطالق  رف�صوا  الفرتة  انتهت  وعندم�   ،
6 �صهور بذريعة  وحولوه لالعتق�ل الداري ملدة 
وحرمن�  حي�تن�  علين�  نغ�ص  الذي  ال�رشي  امللف 

ابنن� الذي ع��ص �صدمة لعدم ادانته ب�أي تهمة.
�صي��صة التالعب .. حتملت املواطنة " اأم جم�هد "، 
 " ل�صجن  وال�صفر  الطويلة  العذاب  رحلة  م�ص�ق 
النقب " ال�صحراوي ، ب�نتظ�ر انته�ء فرتة العتق�ل 
الداري ، وتقول " مل اهتم مب� كن� نك�بده يف كل 
�صجن  وبوابة  احلواجز  بن  مريرة  مع�ن�ة  رحلة 
النقب ، ف�لهم ب�لن�صبة يل روؤية ابني والطمئن�ن 
على او�ص�عه ال�صحية ، فتحملت و�صربت حتى 
تنتهي فرتة الداري ال�صعبة "، وت�صيف " خالل 
، فوجئت بعر�ص جم�هد رغم  انتظ�ري و�صربي 
قرار العتق�ل الداري  على املحكمة الع�صكرية 
 11 مرة اخرى ، وحم�كمته ب�ل�صجن الفعلي ملدة 
املوعد  حتديد  بعد  عنه  الفراج  وتوقعن�   ، �صهراً 
اجلديد من ادارة �صجن النقب "، وتكمل " بعدم� 
انهين� ال�صتعدادات وق�ص�ء ابني 14 �صهراً خلف 
الق�صب�ن ، ع�صن� حلظ�ت �صعبة وق��صية وك�نت 
�صدمتي كبرة بعد حتويله لالداري  دون ابالغن� 
عبر  بتن�صمه  الجمل  اخلرب  �صم�ع  ف�نتظرن�   ،
 " اأم جم�هد وتقول  املواطنة  احلرية. تنهمر دموع 
بكيت و�صعرت ب�ق�صى �صدمة بحي�تي عندم� مر 
اليوم ، ومل يغ�در ابني ال�صجن ومل نعلم ال بعد 
مرور يومن ب�لقرار التع�صفي الظ�مل ، وتوجهت 
وت�صيف   ،" جدوى  دون  لكن  املوؤ�ص�ص�ت  لك�فة 
غي�به  يحتمل  قلبي  يعد  فلم   ، اأبكي  يوم  كل   "
ادارة  ورف�ص  مر�صه  ب�صبب  بقلق  وا�صعر   ،
النقب  �صجن  ظروف  لن   ، عالجه  ال�صجون 
ليل  وا�صلي   ، كثراً  وحي�ته  �صحته  على  اثرت 
نه�ر حتى ل ي�صتمر الحتالل بعق�به وظلم ابني 

ومتديد اعتق�له مرة اخرى.
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جلان املقاومة الفل�سطينية يف الذكرى الأوىل لغتياله:

�سليماين ايقونة ورمز التحدي للعنجهية 
'ال�سهيونية الأمريكية'

قراءة/ حممد علي
---------------- 

اأن  امل��ق���وم��ة،  جل����ن  واأو���ص��ح��ت 
ح��رًشا  �صيبقى  �صليم�ين  ال�صهيد 
بن�ء  اأ من  الأح���رار  كل  قلوب  يف 
الركوع  حمور  هرولة  رغم  الم��ة 
ال�صهيوين.  العدو  نحو  وامل�ص�ومة 
املق�وم  ال�صهيد  م�رشوع  اأن  وبّينت 
ب���ٍق  "ال�صهيوامريكي"،  للعدو 
و�صينت�رش،  متوهًج�  ي���زال  ول 
خ��ط��را  ���ص��ك��ل  ���ص��ل��ي��م���ين  واأن 
ال�صهيوين  الكي�ن  على  وجودي� 
وج��ه  يف  م��ن��ي��ع���  ���ص��دا  ووق����ف 
لل�صيطرة  الأمريكية  املخطط�ت 
ومقدراته�.  الم��ة  �صعوب  على 
الدعم  اأن  املق�ومة،  جل�ن  واأ�ص�رت 
�صليم�ين  وت�صحي�ت  الي���راين 
القدرات  تطور  يف  وجلية  وا�صحة 
لف�ص�ئل  والقت�لية  ال�ص�روخية 
و�صّددت  الفل�صطينية.  املق�ومة 
يف  ال�صهيد  ب��دم���ء  ال��وف���ء  على 
املق�ومة  ون��ه��ج  ط��ري��ق  موا�صلة 
ف�����ص���ل  ح��ت��ى حت��ق��ي��ق ال��ن�����رش واإ
ك���ف��ة امل�����ص���ري��ع وامل��خ��ط��ط���ت 
لل�صيطرة  اله�دفة  ال�صهيوامريكية 
ال�صهيد  اأن  الأمة،  مقدرات  ونهب 
كل  قلوب  يف  �صيبقى  �صليم�ين 
وق�لت  وامل�صت�صعفن.  املظلومن 
الفل�صطيني  "�صعبن�  اإن  اللج�ن: 
على  �صيبقى  الب��صلة  ومق�ومته 
والقد�ص  فل�صطن  �صهيد  مع  العهد 
ب�لثب�ت  �صليم�ين  ق��صم  الفريق 

ب�ء". والإ العزة  طريق  على 

ا���رشف  "�صليم�ين  اأن  واأ���ص���ف��ت 
قوة  ت��ط��ور  على  مب��رش  ب�صكل 
م�  اىل  و���ص��ل��ت  ح��ت��ى  امل��ق���وم��ة 
يف  ومنعة  ق��وة  من  اليه  و�صلت 
و�ص�هم  ال�صهيوين  ال��ع��دو  وج��ه 

معه". الردع  توازن  بخلق 
على  ر�صمي  اأمريكي  تعليق  اأول 
مقتل  يف  ترامب  حم�كمة  اإمك�نية 

ين �صليم�
ع�صو  ���ص��وم���،  غ���ب��ري���ل  ع��ل��ق 
للرئي�ص  ال���ص��ت�����ص���ري  املجل�ص 
دون�لد  وليته  املنتهية  الأمريكي 
اإمك�نية  على  الأحد،  اليوم  ترامب، 
اغتي�ل  بجرمية  الأخ���ر  حم�كمة 
الفريق  الراحل  القد�ص  فيلق  ق�ئد 
رئي�ص  ون���ئ��ب  �صليم�ين،  ق��صم 
مهدي  ب��و  اأ ال�صعبي  احل�صد  هيئة 
حوار  يف  �صوم�،  وق���ل  املهند�ص. 
العراقية،  “املعلومة”،  وك�لة  مع 
ق�نونية  ح�ص�نة  ل��ه  “ترامب  اإن 
اإىل  م�صرا  حم�كمته”،  ميكن  ول 
نف�صه  م��ري��ك��ي  الأ “الق�ص�ء  اأن 
ترامب”.  حم���ك��م��ة  ي�صتطيع  ل 

ترامب  “ارتك�ب  ���ص��وم���،  وب��رر 
معلوم�ت  بتلقيه  امل��ط���ر  جل��رمي��ة 
القي�م  �صليم�ين  ق��صم  ع��زم  عن 
اأن  مبين�  ال�صف�رة”،  ب��صتهداف 
كبر  دور  ل��ه  �صليم�ين  “ق��صم 
م��ري��ك��ي��ن يف  ب��ق��ت��ل اجل���ن���ود الأ
املجل�ص  ع�صو  ولفت  العراق”. 
الأمريكي  للرئي�ص  ال�صت�ص�ري 
امل��ت��ح��دة  “الولي�ت  اأن  اإىل 
ت��ري��دان  ل  ي����ران  واإ م��ري��ك��ي��ة  الأ
ق�ئد  وقتل  بينهم�”.  بحرب  الدخول 
للحر�ص  الت�بع  القد�ص”  “فيلق 
�صليم�ين،  ق��صم  يراين،  الإ الثوري 
يف  القي�دي  املهند�ص  مهدي  بو  واأ
 3 يف  ال��ع��راق��ي،  ال�صعبي  احل�صد 
يف  امل��صي،  الث�ين  ك�نون  ين�ير/ 
موكبهم�  ا�صتهدفت  اأمريكية  غ�رة 

بغداد. مط�ر  من  ب�لقرب 
تعلن  العراقية  الله”  “حزب  كت�ئب 

الأمريكية  ال�صف�رة  دخول  عدم 
العراقية   الله  حزب  كت�ئب  ق�لت 
ال��وق��ت  يف  زال  “م�  ن���ه  اإ الأح���د 
اإىل  ت��دخ��ل  ل��ن  ن��ه���  واإ مت�صع” 

ب��غ��داد،  يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ ال�صف�رة 
م�����ص��ددة ع��ل��ى ع���دم ال�����ص��م���ح 

ب�صالحه�. ب�”العبث” 
بو  اأ للكت�ئب  الع�م  الأم��ن  وذك��ر 
�صحفي   بي�ن   يف  احلميداوي  ح�صن 
الأوىل  ال��ذك��رى  مبن��صبة  ال��ي��وم 
ن�ئب  املهند�ص  مهدي  ب��و  اأ ملقتل 
وق�ئد  ال�صعبي  احل�صد  هيئة  رئي�ص 
ق��صم  اجلرنال  يراين  الإ القد�ص  فيلق 
يف  اليوم  “ح�صورن�  اأن   ، �صليم�ين 
اأن  تفوي�ص  ر���ص���ل��ة  ه��و  امل��ي��دان 
يغلي”.  زال  م�  فدمن�  ب�لث�أر  عجلوا 
لن   ” ق���ئ��اًل:  احلميداوي  واأ���ص���ف 
ولن  ال�رش،  �صف�رة  اإىل  اليوم  ندخل 
يف  زال  فم�  احلكومة،  بهذه  نطيح 
“�صالحن�  اأن  وت�بع  مت�صع”.  الوقت 
اأرق��ى  من  وتنظيمً�  �صبطً�  اأك��رث 
الع�صكرية  واملوؤ�ص�ص�ت  اجليو�ص 
اأك��رثه���  وه��و  ال��ت���ري��خ،  م��ر  على 
و�صيبقى  وع��ق��الن��ي��ة،  ���رشع��ي��ة 
ولن  الله،  ي�ص�ء  اأن  اإىل  يدين�  ب�أ
اأن  ك���ن-  من  -ك�ئن�  لأح��د  ن�صمح 
الذي  املقد�ص  ال�صالح  بهذا  يعبث 
و�ص�ن  والعر�ص  الأر����ص  حفظ 
احل��م��ي��داوي  واخ��ت��ت��م  الدم�ء”. 
ق�دة  مع  عهدن�  “�صنحفظ  ب�لقول: 
العزة  طريق  على  ب�لثب�ت  الن�رش 

.“ ب�ء  والإ
م�����ص الأح��د  واأح��ي��ي ع��راق��ي��ون اأ
املهند�ص  ملقتل  الأوىل  ال��ذك��رى 
بط�ئرة  اأمريكية  بغ�رة  و�صليم�ين 
بغداد  مط�ر  طريق  على  طي�ر  بدون 
ث�ن/  ك�نون  من  الث�لث  يف   الدويل 

2020 . ع�م  ين�ير 

ايقونة ورمز من رموز  �سليماين،  قا�سم  ال�سهيد  القد�ض  فيلق  قائد  اأن  اأم�ض الحد،  فل�سطني،  املقاومة يف  اأكدت جلان 
ل�ست�سهاده. الأوىل  ال�سنوية  الذكرى  منا�سبة  اأعقاب  يف  "ال�سهيوامريكية"،  العنجهية  حتدي 

وانغ  ال�صيني  اخل�رجية  وزي��ر  اأك��د 
ال��درا���ص���ت  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ي��ي، 
الت�جي  الفرو�ص  وب���ء  اأن  اأظهرت 
ب�صكل  امل��ر���ص  تف�صي  ع��ن  ن��ت��ج 
حول  خمتلفة  م���ك��ن  اأ يف  منف�صل 

لع�مل. ا
مع  م��ق���ب��ل��ة  يف  ي��ي  وان����غ  وق�����ل 
اأ�ص�ب  “عندم�  املركزي:  التلفزيون 
الفور  على  اتخذت  ال�صن،  كورون� 
وحتديد  الوب�ئي،  التحقيق  اإج��راءات 
�ص��صية،  الأ املعلوم�ت  ون�رش  العوامل 
ج��ي��ن���ت  ت�����ص��ل�����ص��ل  ذل����ك  يف  مب���� 
ك�نت  “ال�صن  واأ�ص�ف:  الفرو�ص”. 
اإ�ص�بة  ح���لت  عن  تبلغ  دول��ة  اأول 
وت�بع:"كن�  كورون�”.  ب��ف��رو���ص 
الت�صليل  �صد  الكف�ح  طليعة  يف 
الت�صيي�ص،  وحم����ولت  الإع��الم��ي 
اأن  من  الت�أكد  على  م�صممن  كن� 
ت�صوهه�  ل  ال��وب���ء  مك�فحة  ط��رق 

���ص���رت  اأ جهته�،  م��ن  الأك�ذيب". 
تقرير  يف  بر�ص"،  "اأ�صو�صيتيد  وك�لة 
ال�صينية  ال�صلط�ت  قي�م  اإىل  له� 
اأ�صل  اإىل  للو�صول  �رشية  ب�أبح�ث 
كهوف  يف  امل�صتجد  كورون�  فرو�ص 
الأ�صود".  ب�"الثقب  و�صفته�  طبيعية 
احلكومة  "تقدم  الوك�لة،  وبح�صب 
اإىل  قيمته�  ت�صل  منح�  ال�صينية 
للعلم�ء  الدولرات  من  الآلف  مئ�ت 
الفرو�ص،  اأ�صول  يدر�صون  الذين 
النت�ئج  امل�����ص��وؤول��ون  ي��راق��ب  فيم� 
من  حكومية  جلنة  موافقة  ويطلبون 

تف��صيل". اأي  ن�رش  اأجل 
مليون   83.73 يقرب  م�  ت�صجيل  ومت 
يف  الع�مل،  يف  ب�ملر�ص  اإ�ص�بة  ح�لة 
الوفي�ت  ع��دد  اإج��م���يل  و�صل  حن 
مليون  اإىل  ال��ف��رو���ص  ع��ن  الن�جتة 

وف�ة. و824576 
ق/د

جمل�ص  رئ��ي�����ص��ة  م��ن��زل  ت��ع��ر���ص 
بيلو�صي،  ن�ن�صي  الأمريكي  النواب 
جمل�ص  يف  اجل��م��ه��وري��ن  وزع��ي��م 
للتخريب  م�كونيل،  ميت�ص  ال�صيوخ 
ط�ل  تخريب  اجلديد.  الع�م  مطلع  يف 
ومراآب  اخل�رج  من  املنزلن  جدران 
���ص  وراأ مزيفة  بدم�ء  ال�صي�رات، 
للم�صوؤولْن،  تنتقد  وعب�رات  خنزير 
و”ميت�ص  اأموايل”  ين  “اأ قبيل  من 
على  املنفذون  خّطه�  الفقراء”  يقتل 
يف  نوافذه  واإح��دى  م�كونيل  منزل 
وق�لت  كنت�كي.  بولية  لويزفيل 
ر�صوم�ت  ر�صم  �صخ�ص�  اإن  ال�رشطة 
�ص�ن  يف  بيلو�صي  منزل  جدران  على 
خنزير  ���ص  راأ وت��رك  فران�صي�صكو، 
ال�صنة  ���ص  راأ ي��وم  يف  مزيف  ودم 
التي  العب�رات  وت�صمنت  اجلديدة. 
 ”$  2K“ بيبو�صي،  منزل  على  ُخطت 
على  �ص�رة  اإ يف   ، الإيج�ر!”  لغ�ء  “اإ  ،
امل�رشعن  جهود  ف�صل  اإىل  يبدو  م� 
الإغ�ثة  عملي�ت  لزي�دة  الدميقراطين 

دولر   600 من  كورون�  فرو�ص  من 
احل�دثة  ت��ي  وت���أ دولر.   2000 اإىل 
نع��ص  لإ خطة  حول  ح�د  نق��ص  بعد 
ت�رشر  ال��ذي  الأمريكي  القت�ص�د 
ك��ورون���.  ف��رو���ص  اأزم���ة  ب�صبب 
املوافقة  متت  امليالد،  عيد  وع�صية 
ملي�ر   900 قيمته�  تبلغ  خطة  على 
النواب  جمل�ص  وافق  بعدم�  دولر 
زي���دة  على  الدميوقراطين  بقي�دة 
لفي  اأ اإىل  دولر   600 من  امل�ص�عدة 
الذي  ال�صيوخ  جمل�ص  لكن  دولر. 
على  يوافق  مل  اجلمهوريون  يقوده 
الغ��صبة  ال��دع��وات  رغ��م  ال��زي���دة، 
ترامب  دون�لد  الرئي�ص  اأطلقه�  التي 

بذلك. للقي�م 
ق���ل  احل���دث��ة،  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
غ�صب  “نوبة  ن��ه���  اإ م���ك��ون��ي��ل 
“التخريب  اأن  م��وؤك��دا  متطرفة”، 
لهم�  مك�ن  ل  التخويف  و�صي��صة 

الأمريكي”. املجتمع  يف 
ق/د

الع�م  لالأمن  اخل��صة  املمثلة  اأعلنت 
ن���ب��ة  ب���لإ ليبي�  يف  امل��ت��ح��دة  ل��الأمم 
عن  ال�صبت،  ول��ي���م��ز،  �صتيف�ين 
ال�صت�ص�رية  اللجنة  ت�أ�صي�ص 
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن م��ل��ت��ق��ى احل����وار 

. �صي ل�صي� ا
م�  ت��ل��ق��ت  ن��ه���  اإ ال��ب��ع��ث��ة،  وق���ل��ت 
من  وتزكية  تر�صيح�   28 جمموعه 
الذي  ب�"احلم��ص"  م�صيدة  امللتقى، 
عملية  يف  امللتقى  اأع�ص�ء  ب���داه  اأ
البعثة  وقررت  والتزكية.  الرت�صيح 
اإىل  ال�صت�ص�رية  اللجنة  تو�صيع 
تنوع  "�صم�ن  اأجل  من  ع�صوا   18
النط�ق"،  وا�صع  و�صي��صي  جغرايف 
م�ص�ركة  "�صم�ن  اإىل  اإ���ص���ف��ة 
ة وال�����ص��ب���ب وامل��ك��ون���ت  امل�����راأ
ولي��ة  اأن  واأو���ص��ح��ت  الثق�فية". 
زمني�  "حمددة  ال�صت�ص�رية  اللجنة 
مهمته�  و�صتكون  �ص�رم"  ب�صكل 
الق�ص�ي�  »م��ن���ق�����ص��ة  الرئي�صية 
ب�ختي�ر  ال�����ص��ل��ة  ذات  ال��ع���ل��ق��ة 
وتقدمي  املوحدة،  التنفيذية  ال�صلطة 
لتقرر  وعملية  ملمو�صة  تو�صي�ت 
للملتقي".  الع�مة  اجلل�صة  نه�  ب�ص�أ
اأن  على  مم��ي��ة  الأ البعثة  و���ص��ددت 
يبقى  الوطنية  النتخ�ب�ت  "موعد 
ث�بت�  م��را  اأ  2021 دي�صمرب   24 يف 
"مبداأ  نه  اأ موؤكدة  ليه�  اإ ب�لن�صبة" 
التخلي  ميكن  ل  وه��دف  اإر���ص���دي 
احلوار  ملتقى  عقد  قرار  ي�أتي  عنه". 
وال�ص�مل  املو�صع  الليبي  ال�صي��صي 

���ص���ب��ي��ع م��ن امل��ن���ق�����ص���ت  ع��ق��ب اأ
الرئي�صية  الأط���راف  م��ع  املكثفة 
اإىل  ي�ص�ر  والدولية  الليبية  املعنية 
الت�بع  ال���دويل  م���ن  الأ جمل�ص  اأن 
يونيو/حزيران  يف  قرر  املتحدة  لالأمم 
توريد  حظر  متديد  ب�لإجم�ع  امل��صي 
الليبية،  ال�صواحل  قب�لة  الأ�صلحة 
وفر�ص  كم�  اإ�ص�في�.  �صهرا   12 ملدة 
لوقف  �صالح  حظر  الأم��ن  جمل�ص 
عملية  وت�صهيل  ليبي�  يف  القت�ل 
من  ليبي�  وتع�ين  البالد.  يف  ال�صالم 
الآلف،  �صحيته  راح  م�صلح  نزاع 
معمر  نظ�م  �صقوط  عقب  وذل��ك 
وت�صهد  كم�   ،2011 ع�م  القذايف 
ال���ب���الد، م��ن��ذ ال��ت��و���ص��ل لت��ف���ق 
انق�ص�م�   ،2015 ع�م  ال�صخرات 
بن  ال��دول��ة،  موؤ�ص�ص�ت  يف  ح���دا 
النواب  جمل�ص  يديره  الذي  ال�رشق 
حفرت،  خليفة  امل�صر  بقي�دة  واجلي�ص 
الذي  البالد  من  الغربي  والق�صم 
حلكومة  الرئ��صي  املجل�ص  يديره 
ف�يز  ب��رئ������ص��ة  ال��وط��ن��ي  ال��وف���ق 
به�  املعرتف  احلكومة  وهي  ال�رشاج، 

. دولي�
اأعلن  امل��صي،  يلول/�صبتمرب  اأ ويف 
حلكومة  الرئ��صي  املجل�ص  رئي�ص 
عزمه  ال�رشاج  ف�يز  الليبية،  الوف�ق 
لل�صلطة  من�صبه  م��ه���م  ت�صليم 
اأق�ص�ه  موعد  يف  املقبلة  التنفيذية 
اجل�ري. الأول/اأكتوبر  ت�رشين  نه�ية 
ق/د

امل�صتقبل  ح���زب  رئ��ي�����ص  ق����ل 
داود  اأح��م��د  تركي�  يف  امل��ع���ر���ص 
الرتكي  الرئي�ص  غ�ية  اإن  اأوغلو، 
ب�ل�صلطة  التم�صك  هي  الوحيدة 
اإىل  �صيدفعه  م���  ط��ري��ق��ة،  ب����أي 
الأغلبية  ل�رشط  بدائل  عن  البحث 

ب�ت. لنتخ� ب�
الرئي�ص  اأن  اأوغلو  داود  واأ�ص�ف 
يبحث  اأردوغ�������ن  ط��ي��ب  رج���ب 
املتطرفن  القومين  حلف�ئه  م��ع 
على  احل�صول  ل�رشط  بديل  عن 
وت�بع  احلكم.  يف  للبق�ء  الأغلبية 
مرور  مع  �صيدرك  "اأردوغ�ن  اأن 
ل�رشط  اأ�صرا  اأ�صبح  ن��ه  اأ الوقت 

بعد  نه  اأ من  مت�أكد  ن�  واأ  ،"50+1"
البحث  الرئي�ص  على  �صيتعن  فرتة، 
اأوغ��ل��و  داود  ول��ف��ت  بديل".  ع��ن 
احلي�ة  يف  حزب�   23 ان��خ��راط  اإىل 
ع�م  خ��الل  ال��رتك��ي��ة  ال�صي��صية 
امل�صتحيل  من  ن��ه  اأ موؤكدا  واح��د، 
الأغلبية  على  اأردوغ�ن  يح�صل  اأن 
النتخ�ب�ت.  من  الأوىل  اجلولة  يف 
اأن  اإىل  اأوغ���ل���و  داود  ����ص����ر  واأ
انخف��ص  ي��رى  عندم�  اأردوغ����ن 
من  ن�����ص���ره  واأ يديه  موؤ اأ���ص��وات 
والتنمية  العدالة  حزبي  حت�لف 
 ،35% اإىل  ال��ق��وم��ي��ة  واحل��رك��ة 
على  ال��ربمل���ين  ال��ن��ظ���م  �صي�صع 

للرباغم�تية  ك�رشط  اأعم�له  جدول 
ا�صتطالع�ت  وق�لت  ال�صي��صية. 
حت�لف  مر�صح  اأردوغ����ن  اإن  راأي 
على  احل�صول  ميكنه  ل  ال�صعب 
الأ�صوات  من   40% عن  يزيد  م� 
لذلك  الرئ��صية،  النتخ�ب�ت  يف 
 "50+1" ���رشط  ل��غ���ء  لإ ي�صعى 

ب�لرئ��صة. للفوز 
بديال  احل���ك��م  التح�لف  وي��ط��رح 
ع��ن ه���ذا ال�����رشط اع��ت��م���د ف��وز 
ن�صبة  اأكرث  على  احل��صل  املر�صح 
الأوىل،  ب�جلولة  الأ���ص��وات  م��ن 
اجلولة  لغ�ء  واإ الرئ��صة،  ب�نتخ�ب�ت 
�صيتم  تعديالت  مبوجب  الث�نية 

الأح���زاب.  ق���ن��ون  على  اإدخ���ل��ه��� 
مع  ن��ه  اأ على  اأوغلو  داود  و�صدد 
ن�ص�أ  ال��رئ������ص��ي،  احلكومة  ن��ظ���م 
�صخ�ص  به  يتحكم  غريب  هيكل 
الف�صل  مبداأ  على  ق�صى  واح��د 
داود  وان��ت��ق��د  ال�����ص��ل��ط���ت.  ب��ن 
احلركة  حزب  رئي�ص  دعوة  اأوغلو 
لإغ��الق  بهجلي  دول��ت  القومية، 
ح���زب ال�����ص��ع��وب ال��دمي��ق��راط��ي 
و�صط  ن��ه  اأ اإىل  م�صرا  ال��ك��ردي، 
اإ�صالح�ت  اإج���راء  ع��ن  التحدث 
بدا  اأ ميكن  ل  واقت�ص�دية،  ق�نونية 

الأحزاب. اإغالق  عن  احلديث 
ق/د

الثالث�ء  يوم  جورجي�  ولية  ت�صهد 
مقعدين  على  اإع����دة  ان��ت��خ���ب���ت 
م��ري��ك��ي  الأ ال�صيوخ  جمل�ص  يف 
ال�صيطرة  بدورهم�  �صيح�صم�ن 
الربن�مج  وم�صر  املجل�ص  على 
جو  املنتخب  للرئي�ص  الت�رشيعي 
الدع�ية  حملة  حطمت  وقد  ب�يدن. 
الث�لث  انتخ�ب�ت  منذ  بداأت  التي 
التي  الث�ين،  ت�رشين  نوفمرب  من 
دون�لد  الرئي�ص  ب�يدن  فيه�  ه��زم 
القي��صية  الأرق�����م  ك��ل  ت��رام��ب، 
ن���ف����ق وه���ي����أت  امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����لإ
م�صبوقة  غر  مل�ص�ركة  الظروف 
اأغ��رق��ت  ك��م���  ال��ت�����ص��وي��ت.  يف 
ال��ولي��ة  ال�صي��صية  ال��ت��ك��ت��الت 
الإعالن�ت  من  بطوف�ن  اجلنوبية 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة. و���ص��ي��زور ب���ي��دن 
اجلمهوري  وت��رام��ب  الدميقراطي 

ميثل  فيم�  الث��ن��ن  ي��وم  ال��ولي��ة 
لهذا  ال�صي��صية  لالأهمية  ت�أكيدا 
اأي  ف�ز  ذا  واإ النتخ�بي.  ال�صب�ق 
م��ن ع�����ص��وي جم��ل�����ص ال�����ص��ي��وخ 
وكيلي  ب��ردو  ديفيد  اجلمهورين 
الثالث�ء  ي��وم  كالهم�  اأو  لوفلر 
اجل��م��ه��وري  احل���زب  ف�صيحتفظ 
يتيح  مب�  املجل�ص  يف  ب�صيطة  ب�أغلبية 
طموح�ت  على  العرتا�ص  حق  له 
الدميقراطيون  ف�ز  ذا  اإ م���  اأ ب�يدن. 
الكفت�ن  ف�صتت�ص�وى  ب�ملقعدين 
و���ص��ي��ك��ون ال�����ص��وت ال��ف������ص��ل 
ب���ن احل���زب���ن ل��ن���ئ��ب��ة ال��رئ��ي�����ص 
وين�ف�ص  ه�ري�ص.  ك�مال  املنتخبة 
منتج  اأو���ص��وف  ج��ون  الدميقراطي 
بردو  مقعد  على  الوث�ئقية  الأفالم 
راف�ييل  الق�ص  ين�ف�ص  ح��ن  يف 
وك�ن  لوفلر.  مقعد  على  وارن��وك 

من  ب�صيطة  ب�أغلبية  ب�يدن  ف��وز 
جورجي�  يف  ال��ن���خ��ب��ن  اأ���ص��وات 
اأول  ال��ث���ين  ت�رشين  نوفمرب  يف 
دميقراطي  ملر�صح  نوعه  من  ف��وز 
ك�مل  جيل  م��دى  على  للرئ��صة 
حتول  ال��ف��وز  ه��ذا  ا�صتكمل  وق��د 
اإىل  للجمهورين  معقل  من  الولية 
�ص�رية.  ملن�ف�صة  مفتوحة  �ص�حة 
لعدم  الإع�دة  انتخ�ب�ت  و�صتجري 
على  املر�صحن  م��ن  اأي  ح�صول 
خالل  الأ���ص��وات  من  املئة  يف   50
الث�ين.  ت�رشين  نوفمرب  انتخ�ب�ت 
اإىل  ال���راأي  ا�صتطالع�ت  وت�صر 
وحطم  اجل���ن��ب��ن.  كفتي  ت�����ص���وي 
القي��صية  الأرق�م  املبكر  الت�صويت 
ذ  اإ الإع���دة  انتخ�ب�ت  يف  ال�ص�بقة 
ب�أ�صواتهم  ن�خب  مالين  ثالثة  اأدىل 
نف�ق  اإ ال�صب�ق  و�صهد  الآن.  حتى 

على  دولر  م��ل��ي��ون   490 مبلغ 
�رشكة  ذكرته  مل�  وفق�  الإعالن�ت 
التطورات.  تت�بع  التي  اإمب�كت  د  اآ
ب�يدن  فريق  اإن  مطلع  م�صدر  وق�ل 
عن  يقل  ل  م���  وج��ه  ال�صي��صي 
على  نف�ق  لالإ دولر  مليون   18
الدع�ية  يف  الدميقراطين  جهود 
النت�ئج  ج���ءت  ذا  واإ النتخ�بية. 
غ�م�ص�  الو�صع  يظل  فرمب�  متق�ربة 
كم�  الأ�صوات  فرز  يكتمل  ريثم� 
تطيل  قد  الق�نونية  الطعون  اأن 
ت�أكيد  وك���ن  العملية.  تلك  م��د  اأ
�صوت  األف   12 بف�رق  ب�يدن  فوز 
���ص��ب��وع.  اأ م��ن  اأك��رث  ا�صتغرق  ق��د 
مرتن  الأ�صوات  فرز  اإع�دة  ودفع 
للولية  النه�ئية  النتيجة  ب�عتم�د 

الأول. ك�نون  دي�صمرب  اإىل 
ق.د

وزير اخلارجية ال�سيني يك�سف 'اأ�سل 
فريو�ض كورونا'

دماء وراأ�ض خنزير اأمام منزل رئي�سة 
جمل�ض النواب الأمريكي

ليبيا ت�سهد خطوة اأخرى حللحلة اأزمتها

اأوغلو: اأردوغان يبحث عن بدائل تبقيه يف ال�سلطة

انتخابات جورجيا �ستح�سم ال�سيطرة على جمل�ض ال�سيوخ وبرنامج بايدن 
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كاأداة للتعبري عن هواج�سهم يف اإطار "التدافع الإيديولوجي"

مبدعون ع�ساميون يحتلون جدران العا�سمة بفن "الغرافيتي"

علي  حممد 
---------------- 

ال�ص�رع"  "فن  و  اأ "الغرافيتي"  ويعد 
ي��ع��رب عن  ب���ذات���ه  م�����ص��ت��ق��ال  ف��ن��� 
ب�صفة  ال�صب�ن  وخواطر  م�ص�عر 
اجتم�عية  ر�ص�ئل  لتمرير  خ��صة 
وتعمل  متب�ينة،  واآراء  و�صي��صية 
"ملل"  ك�رش  على  الر�صوم�ت  ه�ته 
لوان  ب�لأ للمدن  احل�رشي  ال�صكل 
الع�دي  النمط  عن  بعيدا  احليوية، 
اليومية  امل�ص�هد  على  ي�صيطر  الذي 

. للمجتمع
ال�صهر،  ال�صعبي  احلي  واحت�صن 
"البهجة  مدينة  بقلب  الوادي،  ب�ب 
ال��ر���ص��وم���ت  اأوىل  املحرو�صة" 
ن�مل  ب�أ جت�صدت  ال��ت��ي  اجل��داري��ة 
ب�لري��صة  "الوله�ن"  ال�صب�ب 
على  ندية،  الأ اأعرق  ت�صجيع  و�صيم� 
ع�م  )ت�أ�ص�ص  اجلزائر  مولودية  غرار 
ملدينة  الري��صي  والحت���د   )1921
ليكون   ،)1937 يف  )ت�أ�ص�ص  اجلزائر 
ل�صتعرا�ص  م�رشح�  العتيق  احلي 
وفخرهم  ن�����ص���ر  الأ وح��ب  �صغف 
الهوية  ولرموز  لفرقهم  ب�لنتم�ء 

. طنية لو ا
وا���ص��ت��ه��رت اجل���داري���ة اخل������ص��ة 
لفريق  "الأ�صطوري"  ب���مل��داف��ع 
التي  ك��دو،  جم�ل  املرحوم  الحت���د 
)الزعيم("  ال�رشيف  ب�"كدو  عنونت 
ال�ص�بق  الدويل  ك�ريزمة  عن  تعبرا 
لع�ب  الأ بدورة  "الأفن�ك"  مع  املتوج 
ح�ص�ب  على   1975 ع�م  املتو�صطية 

. ن�ص� فر
ب�صواعد  الفنية  اجلدارية  و�صنعت 
مل�  متجيدا  البهجة"  "اأولد  جمموعة 
بن�ء  لأ ك��دو  ال�ص�بق  الق�ئد  قدمه 
ك�أحد  وتن�صيبه  "�صو�صط�رة" 
الن�دي  لهوية  امل�صكلة  ال��رم��وز 
الالعبن  اأ�صهر  من  مزيج  هي  التي 
القمي�ص  ع���ن  داف���ع���وا  ال���ذي���ن 
واملوؤ�ص�صن  والأ�صود"  "الأحمر 
�صيوخ  وك��ذا  للن�دي  الت�ريخين 
راأ�صهم  وعلى  ال�صعبي  اأغنية  ط�بع 
العنقى  احم��م��د  احل���ج  "العميد" 
خ�ص�صت  ال��ذي   ،)1907-1978 (
مقر  م���م  اأ الق�صبة  يف  جدارية  له 
اله��صمي  واحل�ج  الن�دي  ت�أ�صي�ص 
امل�صهور   )1938-2006 ( قروابي 
ومت�بعة  اجل��زائ��ر  ب���حت���د  بتعلقه 
�صنوات  حفالته  واإحي�ء  مب�ري�ته 
من  والثم�نيني�ت  ال�صبعيني�ت 

امل��صي. القرن 
بورتريه  املولودية،  ع�ص�ق  وتق��صم 

"جرانهم"،  م��ع  ال��ع��ن��ق��ى  احل����ج 
"م�صرتك"  م�دي  ل  تراث�  ب�عتب�ره 
عرب  الأن�ص�ر"  "داربي  اإط���ر  يف 
بورتريه  واأ�ص�فوا  ال�ص�رع"،  "فن 
 ،)1912-1955 ( م��ري��زق  احل����ج 
ال��ف��ري��ق  م�����ص��را يف  ك����ن  ال���ذي 
وتغنى  ال�صتعم�رية  احلقبة  ثن�ء  اأ
بورتريه  عن  ن�هيك  نذاك،  اآ ب�لن�دي 
ال�صيخ  ال�صعبي،  مو�صيقى  يقونة  اأ
وهو   )1941-2016 ( الزاهي  اعمر 
بن  الآن  حلد  انتم�ئه  على  املتن�زع 

الفريقن. حمبي 
عرب  امل��ول��ودي��ة  متتبعو  وا�صتهل 
القرا�صنة  "الألرتا�ص"  جمموعتي 
12 ر�صوم�تهم  اخل�رش والالعب رقم 
الرمز  ال�صهيد  ب�صخ�صية  اجلدارية 
لب��وان��ت  ع��ل��ي  الق�صبة  مل��دي��ن��ة 
كرمز   ،)1930-1957 عم�ر/ )علي 
اجلزائري  ولل�ص�ب  اجلزائر  ملعركة 
تلته�  امل�صتعمر،  طغي�ن  �صد  الث�ئر 
�صع�ر  حتمل  خمتلفة  ج��داري���ت 
اللونن  يت�صمن  ال��ذي  املولودية 
و�صنة  والهالل  والأحمر  الأخ�رش 
"العم�دة"  بلقب  ك�فتخ�ر  الت�أ�صي�ص 
م�صلم". جزائري  ن�د  "اأول  ب�عتب�ره 

بقية  اإىل  "الغرافيتي"  حمى  لتنتقل 
بتعلق  ال�صهرة  الع��صمية  الأحي�ء 
ك��ب��ل��وزداد،  ب�مل�صتديرة،  بن�ئه�  اأ
واحلرا�ص. داي  بي�ر، ح�صن  الأ القبة، 

بب�ب  اجلداري�ت  �صن�ع  اأحد  وق�ل 
الع�ص�مي  ال��ف��ن���ن  وه��و  ال���وادي 
مبفردات  حتدث  الذي  لرقم،  ر�صدي 
م�  عن  العفوية  الع��صمية  اللهجة 
�صب�ن  و�صدور  خ�طره  يف  يجول 
حلمل  دفعته  التي  ال�صعبية  الأحي�ء 
فنية  لوح�ت  لإجن�ز  الر�صم  اأدوات 
بعرو�ص  والذاكرة"  "احل��رش  ت�صنع 

. �صط ملتو ا
بع�ص  ب��ر���ص��م  ك���ن��ت  ب��داي���ت��ه 
الأو�ص�ط  يف  املحبوبة  ال�صخ�صي�ت 
املن��صل  غ���رار  ع��ل��ى  ال�صعبية 
غيف�را"  "ت�صي  الأرجنتيني  الثوري 
املقتول  الأمريكي  ال��راب  ومغني 
احلي  ج���دران  م�صتغال  "توب�ك"، 

"الغرافيتي". لفن  كف�ص�ء 
ر�صمت  "بعده�  مفتخرا:  واأ�ص�ف 
املحبوب  ف��ري��ق��ي  ح��ول  ج��داري��ة 
كذلك  تن�ولت  اجل��زائ��ر،  مولودية 
اإح���دى  يف  احل���راق���ة  م��و���ص��وع 
لأعرب  به�  قمت  التي  الر�صوم�ت 
الذي  اجلزائري  ال�صب�ب  م�آ�صي  عن 
البحر  عر�ص  يف  بحي�ته  يج�زف 

اأف�صل". حي�ة  يف  اأمال 

اأ�رشار  اأن  ر�صدي  ال�ص�ب  وك�صف 
ب�مل�ص�عر  متعلقة  "الغرافيتي" 
اأك��ون  "فحينم�  للفن�ن،  الداخلية 
ع�دة  ر�صوم�تي  متقلب،  مزاج  يف 
احل�صن  املزاج  بينم�  �صيئة،  تكون  م� 
واأقدم  لدي  بداع  الإ من�صوب  يرفع 
امل���رة  ب�صه�دة  جميلة  ج��داري���ت 
هي  الن��ص  اأفع�ل  فردود  والنظ�رة، 

�صغفي". ملوا�صلة  ت�صجعني  من 
ل��ه���م  اإ م�صدر  ال�صعبي:  احل���راك 

بداع  لالإ وحمرك 
يقول  كم�  بيئته"،  ابن  ن�ص�ن  "الإ
خلدون،  اب��ن  الجتم�ع  علم  رائ��د 
وثق�فته  وطب�عه  ن�ص�ن  الإ ف�صلوك 
بيئته  لعن��رش  امتداد  اإل  هي  م� 
والتع�طي  التوا�صل  يف  وطريقته 
وتلونه  ت�صقله  م��ن  فهي  معه�، 
به�  ومن�خه�:  جغرافيته�  ح�صب 

ثر. يوؤ وعليه�  ثر  يت�أ
�صنة  مطلع  اجل��زائ��ر  �صهدت  وق��د 
متثل  ت�ريخه�  يف  ه�م�  حدث�   2019
�صعبية  اح��ت��ج���ج���ت  ان���دلع  يف 
البالد  يف  احل���ك��م  النظ�م  تط�لب 
عليه�  اأط��ل��ق  ال�صلمي،  ب�لتغير 
حيث  ال�صعبي"،  "احلراك  ت�صمية 
من  لكثر  حمرك�  الأخ��ر  هذا  ك�ن 

املج�لت. �صتى  يف  املبدعن 
"واأج"  ات�صلت  ال�صدد،  هذا  ويف 
ال�ص�رع"  ف��ن  "كتيبة  مبجموعة 
جيجل،  ولية  من  "الغرافيتي"  لفن 
فن�نن  ث��الث��ة  م��ن  تت�صكل  وه��ي 
وعقبة(  اأم��ن  )ح�ص�م،  ع�ص�مين 
الإيج�بي  التغير  اإىل  تهدف  وهي 
وزادت  ر���ص��وم���ت��ه���،  ب��وا���ص��ط��ة 
اخل��رج���ت  م��ع  مت��صي�  �صعبيته� 
عن  املعربين  للمواطنن  املتت�لية 
والجتم�عية  ال�صي��صية  مط�لبهم 

ال�صلمي. التغير  مظلة  حتت 
بداية  مب�درة  اإن  املجموعة  وق�لت 
جم�عي�  اجل����دران  ع��ل��ى  ال��ر���ص��م 
يف  احل��راك  انفج�ر  م��ع  "انطلقت 
طلب�ت  مع  اأي   ،2019 فرباير   22
قبل،  م��ن  م���  اأ ال�صلمي،  التغير 
ان��ف��رادي��ة  بطريقة  ن��ر���ص��م  فكن� 

. " حمت�صمة و
ع�جلت  اجلداري�ت  "اأوىل  واأ�ص�فوا: 
احلرية،  وه��ي  الرئي�صية  الفكرة 
وحتقيق  احل���روب  نبذ  تن�ولن�  ث��م 
ال�����ص��الم ب��ه��دف ت��ف���دي الأخ��ط���ء 
ب�ن  اإ حدث  م�  غرار  على  ال�ص�بقة 

ال�صوداء". الع�رشية 
"الغرافيتي"،  ر�صوم�ت  خالل  ومن 
الأح��داث  عن  ال�صب�ن  ه��وؤلء  يعرب 
الفرتة  تلك  يف  ج�رية  ك�نت  التي 
يف  امل�ص�ركة  من  كنوع  الزمنية 
املتمثلة  بداع  الإ بطريقة  "التغير" 
م�  دائ��م���  ال���ذي  ال�����ص���رع  ف��ن  يف 
والتج�ذب  للت�ص�دم  م�رشح�  يكون 

وال�صلطة". ال�صعب  بن  و"التدافع 
لفن  املجتمع  نظرة  وبخ�صو�ص 
اأن  جيجل  بن�ء  اأ ف�د  اأ "الغرافيتي"، 
اأمر  ال�ص�رع  فن  ب�أن  "اإجم�ع�  هن�ك 
احلراك  توا�صل  بعد  خ��صة  اإيج�بي 
غربية  ث��ق���ف��ة  ي��راه���  م��ن  وه��ن���ك 

جمتمعن�". عن  وهجينة 
الرائعة  الفنية  الأع��م���ل  ولق��ت 
كبرا  رواج����  الفن�نن  ملجموعة 
الع��صمة  اإىل  دعوتن�  "فتمت  وطني�، 
لقطبي  اجلداري�ت  بع�ص  لتج�صيد 
وكذا  والحت���د،  املولودية  املدينة: 
وزو  تيزي  مبدينة  ج��داري��ة  ر�صم 
�صبيبة  ت���ري��خ  ح���ول  ت��ت��م��ح��ور 
"الغرافيتي  اأن  معتربين  القب�ئل" 

الأن�ص�ر". بن  يفرق  ول  يجمع 
م�ص�فة  ق��ي��م��ة  "الغرافيتي"   

لل�صب�ب  بديل  ومتنف�ص  للمجتمع 
علم  يف  امل��خ��ت�����ص��ون  واع���ت���رب   
قيمة  "الغرافيتي"  الج��ت��م���ع 
عن  ي��ع��رب  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  م�����ص���ف��ة 
حتمل  وت�صكينية  تنفي�صية  مرحلة 
توؤ�ص�ص  فهي  متب�ينة،  دللت 
املالعب  �صع�رات  تبديل  لفكرة 
وال�صتم  والتخوين  ���ص���ءة  الإ من 
ال�صورة  طريق  عن  التدافع  اإىل 
حتمل  التي  اجلدران،  على  اجلم�لية 
اإىل  تتحول  قد  ورمب�  دللة  من  اأكرث 
يف  املحقق  النت�ص�ر  يفوق  �صب�ع  اإ
�صب�ب  ربط  مع  القدم،  كرة  لق�ء 
نف�صية  لك�صب  بت�ريخهم  الأحي�ء 

التغير. على  م�ص�عدة 
علم  �صت�ذ  اأ اأدرج  ل��ه،  حتليل  ويف 
الدكتور  اجلزائر  بج�معة  الجتم�ع 
"الغرافيتي"  فن  بكي�ص  الدين  نور 
يف  ال�صب�ب  "رغبة  �صي�ق  �صمن 
ر�صم  طريق  ع��ن  امل��ج���ل  اإخ�ص�ع 
ندية  لالأ النتم�ء  عن  تعرب  جداري�ت 
تلك  اأن  ثب�ت  لإ كو�صيلة  الري��صية 

خ��صة  معينة  لفرق  تنتمي  الأحي�ء 
ملدة  املالعب  جمهور  ابتع�د  ظل  يف 
ج�ئحة  ب�صبب  املدرج�ت  عن  طويلة 
وا�صحة  لي�ت  اآ له  ولي�صت  كورون� 

. " للتعبر
الظ�هرة  هذه  اأن  الأك�دميي  واعترب 
بعودة  "فرمب�  موؤقتة"،  تكون  "قد 
���ص��وف  امل���الع���ب  اإىل  اجل��م���ه��ر 
اجل��دران  على  الغرافيتي  يرتاجع 
ويف  للفريق  ال��ولء  فكرة  ثب�ت  لإ
ق�صية  ت��رتاج��ع  ق��د  ال��وق��ت  نف�ص 
طريق  عن  يديولوجي  الإ التدافع 

لر�صوم�ت". ا
الأك�دميي  ف�د  اأ اأخ��رى،  زاوية  ومن 
"رغبة  يج�صد  ال�ص�رع"  "فن  اأن 
النتم�ء  عن  التعبر  يف  ال�صب�ب 
يعتز  ورم��زي��ة  ت���ري��خ��ي��ة  حل��ق��ب��ة 
التحرير(،  )ث��ورة  اجلزائريون  به� 
الذي  ال�صعبي  احل��راك  مع  تولدت 
للت�أكيد  ال�صب�ب  من  الكثر  دفع 
حيث  اأجدادهم،  ب�أجم�د  تعلقهم  على 
اإط�ر  يف  الثورة  رموز  توظيف  مت 
يثبت  لكي  ال�صلطة  مع  التدافع 

وطنية". اأقل  لي�صوا  نهم  اأ ال�صب�ب 
ر�صم  اأن  بكي�ص  �صت�ذ  الأ واأو�صح 
والعقيد  لبوانت  علي  �صخ�صية 
"ج�ء  رم�ص�ن  وع��ب���ن  عمرو�ص 
ع�طفي�  اندف�ع�  ت�صهد  مرحلة  يف 
ترك  خالله�  اجلزائريون  اأراد  كبرا، 
التدافع  اإط�ر  يف  امل�دية  ب�صمتهم 
تثبت  �صلوكي�ت  وهي  ال�صلطة،  مع 
بت�ريخه  ب�صدة  مرتبط  اجلزائري  اأن 

الثوري".

على  ج�سدت  التحريرية،  الثورة  رموز  وبع�ض  الريا�سية  الأندية  �سعارات  حتمل  زاهية  باألوان  فنية  لر�سومات  وا�سعا  انت�سارا  اجلزائرية  العا�سمة  مدن  واأزقة  اأحياء  خمتلف  تعرف 
اندلع احلراك. الإيديولوجي" احلا�سل منذ  "التدافع  اإطار  للتعبري عن هواج�سهم يف  كاأداة  "الألرتا�ض"،  "الغرافيتي" وجمموعات  باأنامل فناين  اجلدران 

دي���ب  ن��ع��ى ك��ت���ب وروائ��ي��ون الأ
ال��ذي  بقط��ص،  م���رزاق  ال��راح��ل 
الع��صمة،  ب�جلزائر  املنية  وافته 
ن�ص�ين  الإ ب�لك�تب  ي���ه  اإ وا�صفن 
وع��ص  البحر  ع�صق  الذي  الكبر 

الأ�صواء. عن  بعيدا 
اأن  ال�ص�ئح  احلبيب  الروائي  واعترب 
الق�صة  كت�ب  اأهم  "من  ك�ن  الفقيد 
املع��رشين  اجلزائرين  وال��رواي��ة 
العربية"،  اإىل  املرتجمن  اأرقى  ومن 
والك�تب  ن�ص�ن  ب�لإ ي���ه  اإ وا�صف� 
والأبي".  وال�����رشي��ف  "النزيه 
وا�صيني  الروائي  جهته  من  وعرب 
لرحيل  العميق  حزنه  عن  الأع��رج 
ك�تب�  ك����ن  ن���ه  اإ ق���ئ��ال  ب��ق��ط������ص 
الوقت  نف�ص  يف  ومذكرا  "كبرا" 
ع��صه�  التي  ال�صعبة  ب�لأو�ص�ع 
الت�صعيني�ت. يف  الإره�ب  فرتة  يف 

الك�تب واملرتجم بوداود عمر  وق�ل 
الكت�ب  كب�ر  "من  ك�ن  الراحل  اأن 
وتنوع�  ن�ص�ط�  واأكرثهم  اجلزائرين 
"مذكرا  وال��رتج��م��ة  ل��ي��ف  ال��ت���أ يف 
ك�ن  والتي  بداع�ته  اإ من  ب�لعديد 
على  جتل�ص  "مدينة  رواي��ة  اآخره� 
بقط��ص  ولد   .)2020 ( البحر"  طرف 
وبداأ   1945 يف  الع��صمة  ب�جلزائر 

ع�م  ك�صحفي  بداعي  الإ م�صواره 
اجلزائرية  ن��ب���ء  الأ بوك�لة   1962
وع���دد م��ن ال�����ص��ح��ف واجل��رائ��د 

والفرن�صية. ب�لعربية  الن�طقة 
الإ�صدارات  من  العديد  وللراحل 
بينه�  م��ن  والفرن�صية  ب�لعربية 
رواي�ت " طيور الظهرة" و"رق�صة 
واملجموعتن  الطلق"  الهواء  يف 
و"دار  البحر"  "جراد  الق�ص�صيتن 
و�ص�م   2017 يف  ن�ل  وقد  الزليج"، 
م�صف  من  الوطني  ال�صتحق�ق 
جب�ر  �صي�  اآ ج�ئزة  ح�ز  كم�  "جدير" 
يكتب  "املطر  عمله  عن  للرواية 
عدة  بقط��ص  ترجم  كم�  �صرته". 
العربية  اإىل  الفرن�صية  من  رواي�ت 
من  وع���م  ع���م  "األف  غ��رار  على 
كتب  وقد  بوجدرة،  لر�صيد  احلنن" 
وال�صين�ريو.  النقد  جم�ل  يف  اأي�ص� 
ملح�ولة   1993 يف  الراحل  وتعر�ص 
اإره�بية  جم�عة  قبل  من  اغتي�ل 
يف  بر�ص��صة  ثره�  اإ على  اأ�صيب 
ومت  ب�أعجوبة،  منه�  جن���  ���ص  ال��راأ
الأحد  اأم�ص  الفقيد  جن�زة  ت�صييع 
القط�ر  مبقربة  الظهر  �صالة  بعد 

. �صمة لع� ب�
ق/ث

كّتاب وروائيون ينعون الروائي الراحل مرزاق 
بقطا�ض
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يف  ح�سوريا:-  اإبتدائيا،  علنيا،  املحكمة،  حكمت  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سال   -
بتاريخ  ال�سادر  الق�سائي  اإفراغ احلكم  املو�سوع: -1  الدعوى. - يف  قبول  ال�سكل: 
طرف  من  املنجزة  اخلربة  تقرير  واإعتماد   20  -  299 فهر�ض   ،15-09-2020
اخلبرية الطبية لكموتة ن�سرية، املخت�سة يف الأمرا�ض العقلية، املودعة لدى اأمانة 
اإفتتاح  وبالنتيجة   ،20  -  40 رقم  حتت   28-10-2020 بتاريخ:  املحكمة  �سبط 
 1934 خالل  املولود  ن�سر  بن  عثمان  قعيد  �سده  املرجع  على  واحلجر  التقدمي 
املرجع  على  مقدما  عثمان  بن  الها�سمي  قعيد  املرجع  تعيني   2- الوادي؛  بالرقيبة، 
وفقا  والإداريــة،  والقانونية  املالية  ب�سوؤونه  والقيام  به  والتكفل  لرعايته  �سده 
لبلدية  املدنية  احلالة  �سابط  اأمر   3- عليه  املحجور  وم�سلحة  القانون  ملقت�سيات 
املحجور  ميالد  عقد  هام�ض  على  يوؤ�سر  باأن  العامة،  النيابة  من  ب�سعي  الإخت�سا�ض، 
عليه باإفتتاح التقدمي واحلجر على املرجع �سده يف �سجالت احلالة املدنية -4 حتميل 
املرجع امل�ساريف الق�سائية مبا يف ذلك م�ساريف اخلربة. هكذا �سدر احلكم، ومت 
النطق به جهارا يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اأعاله 

مقر ق�سر العدالة ول�سحته اأم�سي اأ�سله من طرفنا نحن الرئي�ض مع اأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار 

املقاطعة الإدارية: تيميمون  
دائرة: تيرتكوك    

بلدية: تيرتكوك
 و�سل اإ�سهاري لتجديد جمعية  حملية 

طبقا لأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام  1433هـ 
املوافق لـ12 يناير  2012 و املتعلق باجلمعيات  مت هذا اليوم الواحد 

والثالثون من �سهر دي�سمرب 2020 جتديد اجلمعية املحلية 
امل�سماة: اجلمعية الدينية للم�سجد العتيق عني حمو 

حمل الإقامة بـ: امل�سجد العتيق ق�سر عني حمو. 
رئي�ض اجلمعية: الغناي حممد بن حمادي 

تاريخ ومكان امليالد: 1969/06/14 ق�سر عني حمو بلدية تيرتكوك 
العنوان: امل�سجد العتيق ق�سر عني حمو 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : ورقلة

البلدية: مقر الولية 
رقم: 99    

 و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي للجمعية  
لـ12  املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   12-06 القانون  مبقت�سى 
جانفي  2012 املتعلق باجلمعيات  مت هذا اليوم: 10 دي�سمرب 2020 

ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض اجلمعية امل�سماة:  
ت�سمية اجلمعية: جمعية ن�ساء اخلري مل�ساعدة الغري  

الكائن مقرها بـ: حي 24 فرباير ل�سيل�ض بلدية ورقلة 
بو�سطيل  التاأ�سي�سية:  العامة  اجلمعية  خالل  املنتخب  اجلمعية  رئي�ض 

�سراح  
تاريخ ومكان امليالد: 20-05-1976 بورقلة 

القاطن )ة( بـ: بلدية ورقلة  

اعالن عن �سياع ختم مكتوب فيه  كراء 
معدات بناء و ا�سغال العمومية موؤ�س�سة 

كو�سي لعجال ب غرداية حي �سارع متليلي 
تنية منذ تاريخ 14 فيفري 2019.

يترباأ من اأي ا�ستعمال لهذا اخلتم منذ 
هذا التاريخ.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبيةاعالن عن �سياع ختم  
ولية اأدرار 

دائرة اأولف     
بلدية اأولف 

الرقم: 19/ 2020 
 و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

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

الهيئة  جتديد  مذكرة   ا�ستالم   2020 دي�سمرب   30 اليوم  هذا  مت 
مكتب  على  اأدخلت  والتي   2020/10/02 يف:  املوؤرخة  التنفيذية 
اجلمعية امل�سماة: اجلمعية اخلريية زاوية �سيد اأحمد البكري القرايف. 

-امل�سجلة حتت رقم: 18/2015، بتاريخ: 2015/12/20 
-املقيمة: بحي تقراف، بلدية اأولف ولية اأدرار 

-يرتاأ�سها ال�سيد:  يو�سفي حممد 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية 
مديرية البيئة

ان وايل ولية غرداية :
وباقــــــرتاح من ال�سيد / مـديـر البيئة يقــــــــــــــــرر

املادة الأوىل : بفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة اإن�ساء حمطة اإنتاج املواد الزفتية لفائدة ال�سيد/بن حمودة حممد الكائنة بق�سم 03 جمموعة امللكية 641،باإقليم 
بلدية متليلي  املادة 02: ح�سب املخطط فاإن حدود املحطة هي وفق الإحداثيات التالية:

Coordonnées UTM

 Z Y X point  

Z=535.854Y =3575318.344X=564798.322  B1

Z=535.854Y=3575259.324X=564805.147B2

Z=535.854Y=3575303.809X=564979.279B3

Z=535.854Y=3575355.972X=564963.944B4
املادة03: يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية متليلي ملدة خم�سة ع�سرة يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار. املادة 04: يعني ال�سيد/ بن الزانة نور الدين مهند�ض 
دولة يف البناء والتعمري مبقاطعة البناء والتعمري مبتليلي، ب�سفته حمافظ حمقق ويتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية متليلي، حيث يكون يف متناول 
املواطنني لإبداء املالحظات على امل�سروع  املادة 05: يكون الطالع على ملف التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل 
والأعياد. املادة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال وي�سهد على التعليق رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية 
متليلي، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على الأقل. املادة07: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب 
املحتملة ملدى تاأثري امل�سروع على البيئة   املادة08: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل ويوؤ�سر من طرف رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي، وير�سل مع امللف 
مرفوق بتقرير املحافظ املحقق وكذا فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة  املادة 09: يكلف ال�سادة/ الأمني العام للولية /مدير التنظيم وال�سوؤون العامة/مدير 
الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح الفالحية /مدير ال�سناعة واملناجم /مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/مدير التعمري والبناء املعمارية 
والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�ض اأمن الولية /قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني/رئي�ض دائرة متليلي/رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية متليلي / املحافظ املحقق 

و�ساحب امل�سروع، وكل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية للولية.
 التحرير 2021/01/04 

رقم :قرار  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن   2020 �سبتمرب   07/ 3122/بتاريخ 
اإنتاج املواد الزفتية لفائدة ال�سيد/ بن حمودة حممد  البيئة لإن�ساء وا�ستغالل حمطة  التاأثري على  حول مدى 

الكائنة بالق�سم 03 جمموعة امللكية 641 باإقليم بلدية متليلي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة
دائرة امل�سرية
بلدية امل�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم: 51/ 2020

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
 18 يف:  املوؤرخ   06  -  12 رقم  القانون  من   70 املادة  لأحكام  طبقا 
مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 ل:  املوافق   1433 �سفر 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2020/12/28: اليوم  هذا 

: امل�سماة  املحلية  للجمعية   2020/51 رقم:  حتت   2020/11/12
رقم  حتت  امل�سجلة  امل�سرية  لبلدية  ال�سباح*  الهاوي  الريا�سي  النادي 

:45 بتاريخ 2013/09/24  - الرئي�ض بوطينة خليفة
- املقيمة ب املركب الريا�سي 20 اوت بلدية امل�سرية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة
دائرة امل�سرية
بلدية امل�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم: 02/ 2021

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
 18 يف:  ــوؤرخ  امل  06  -  12 رقم  القانون  من   70 ــادة  امل لأحكام  طبقا 
مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 ل:  املوافق   1433 �سفر 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم  اليوم:2021/01/03  هذا 
امل�سماة:  املحلية  للجمعية   2021/02 رقم:  حتت   2020/11/18:
حتت  امل�سجلة  امل�سرية  لبلدية  فو  كونغ  ال�ساولني  للهواة  الريا�سي  النادي 

رقم :30 تاريخ : 2003/06/17 - الرئي�ض :حمد اوي عبد النبي
- املقيمة: ب حي الطل�ض - الوئام-امل�سرية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة
دائرة امل�سرية
بلدية امل�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم: 01/ 2021

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
 18 يف:  ــوؤرخ  امل  06  -  12 رقم  القانون  من   70 ــادة  امل لأحكام  طبقا 
مت  باجلمعيات،   املتعلق   2012 يناير   12 ل:  املوافق   1433 �سفر 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2021/01/03: اليوم  هذا 
 : امل�سماة  املحلية  للجمعية   2021/01 رقم:  حتت   2020/12/17:
امل�سجلة حتت  امل�سرية  لبلدية  للكراتي دو  املجد  الهاوي  الريا�سي  النادي 

رقم :12 بتاريخ 2019/05/14 الرئي�ض كبري احمد 
- املقيمة بحي الوئام بلدية امل�سرية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة
دائرة امل�سرية
بلدية امل�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم: 06/ 2021                                                                  و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية

طبقا لأحكام املادة 70 من القانون رقم 12 - 06 املوؤرخ يف: 18 �سفر 1433 املوافق ل: 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم:2021/01/03 
ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف :2020/11/18 حتت رقم: 2021/06 للجمعية املحلية امل�سماة: النادي الريا�سي الهاوي جنوم اله�ساب * لبلدية امل�سرية

- امل�سجلة حتت رقم :07 بتاريخ 2020/02/12 - الرئي�ض العابد جلول - املقيمة ب مقر الرابطة الولئية لل�سباحة بلدية امل�سرية.
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�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، 
journalaltahrir@gmail.com   :فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

هذا  و�صيم  يو�صف  �صم�حته  لكن 
لي�صوا  قري�ص  ي��ه��ود  ب����أن  تن��صى 
ع�رش  ال��ت������ص��ع  ال��ق��رن��ن  ي��ه��ود  ه��م 
ق�طبة  العربية  الأمة  واأن  والع�رشين... 
الدولة  ولزال  به  ق�مت  م�  ت�صتنكر 
من  ودعم  ب�إيع�ز  املزعومة  اليهودية 
بريط�ني�  راأ�صه�  وعلى  الكربى  الدول 

واأمريك�. وفرن�ص� 

اإىل  امل�صوؤوم  بلفور  وعد  منذ  وذلك 
مرحلة  نعي�ص  �رشن�  هذا...حيث  يومن� 
يف  ال��ك��ربى.  وال�صتيط�ن  التو�صع 
،لأجل  والغربية  ال�رشقية  ال�صفتن 
�صيء  اجلغرافية  اخل���رط��ة  م��ن  حم��و 
ال��ذي  و�صيم     � فل�صطن؟ا  ا�صمه 
حم��رشاته.  من  كثر  يف  نت�بعه  كن� 
متن�ق�ص  جد  ك�ن  اأنه  من  الرغم  على 
يقول  ك�ن  اأنه  منه�  الزمن  مرور  مع 
وم�صلم  البخ�ري  �صحيح  اأن  مثال 
حق  ول  القراآن  بعد  كت�بن  اأ�صح�  هم� 
مرور  بعد  ثم  عليهم�  يتجراأ  اأن  لأحد 
عندي  فيه  يقول  فيديو  بث  ال�صنن 
ل  ال��ذي  الوحيد  الكت�ب  ب���أن  قن�عة 
اأ�صك  ،وللعلم   القراآن  هو  فيه  اأ�صك 
البخ�ري  فيهم�   مب���  كت�ب  ك��ل  يف 
والب�رش  ب�رشي  كت�ب  ،فهو  وم�صلم 
فيه�  ق�ل  واأخ��رى  ؟ا  مع�صومن  غر 
اإليه  اأ�ص�أت  يهودي  لكل  فيه�  اأعتذر 
اعلم  يقول  ك�ن  اأن  بعد  ؟ا  امل��صي  يف 
م�صتدل  اليهود  وراءه  ب��الء  كل  اأن 

ي���ة) ل��ن ت��ر���ص��ى ع��ن��ك ال��ي��ه��ود  ب����آ
برر  ثم  ملتهم(  تتبع  حتى  والن�ص�رى 
الله  ب���أن  ق�ئال  التف�صر  هذا  لنف�صه 
وك�ن  عنك  تر�صك  )لن  ق�ل  �صبح�نه 
اأنتم  اأي  عنكم  يقل  ومل  النبي  يق�صد 
الدين  فوق  الق�نون  واأن  الب�رش(  بني 
فل�صطن  ب�أن  قبل  من  كذلك  وق�ل   �
العدو  �صد  كف�ح  و�ص�حة  جه�د  �ص�حة 
ونحن  لالأر�ص  واملغت�صب  ال�صهيوين 
�صف�رة  عندن�  م�  الإم���رات  دولة  يف 
.وبعد  �صهيوين  بكي�ن  نعرتف  ول 
غر  فيه�  املتجن�ص  دول��ت��ه  تطبيع 
يب�رك  راح  360درجة..فقد  خط�به 
التطبيع  يربر  اأن  ويح�ول  اخلطوة  هذه 
مل  اإ�رشائيل  كقوله)  مع�صول  بكالم 
ومل  العراق  يف  الط�ئفية  الفتنة  تزرع 
تفكك  اأو  داع�ص  ت�صنع  ومل  ليبي�  متزق 
اجلميع  اأن  واحلقيقة  و�صوري�(  اليمن 
ذلك. تفعل  مل  اإ�رشائيل  ب�أن  ذلك  يعلم 

فل�صطن  وهل 
حمرتم�  تعد  مل  الذي  �ص�حبن�  ي�  الأبية 

راأي��ك. يف  داع�����ص  �صنعت  م��ن  ه��ي 
ولكن  التمزيق   هذا  كل  يف  و�ص�همت 
اإ�رشائيل   به  تقوم  م�  يربر  لن  هذا  كل 
ال�صهيونية  بروتوكالته�  دف��ع  من 
الظ�هرة  وغ��ر  اخلفية   وم�ص�همته� 
بعيدة  �صي��ص�ته�  تثبيت  يف  للعي�ن 
الت�ريخي  الوعد  جت�صيد  بغية  املدى 
امل��زع��زم  وه��و اإق���م��ة ام��رباط��وري��ة 
ال�صيخ  اأم��ث���ل  اإن   � الكربى  اليهود 
على  ي�صعدون  ك���ن��وا  ي��وم  و�صيم 
الأحالم  تف�صر  عن  ويتحدثون  املن�بر 
الدين  اأ�صئلة  بع�ص  على  واإج�بتهم 
العربي  املجتمع  تقبلهم  وال�����رشع 
م�  فيهم  ق�ل  من  وق�لب�.ومنهم  قلب� 
جمرد  ،لكن  عليهم  م�  وعليهم  فيهم 
يف  خ��صة  ال�صي��صة  من  اقرتبوا  اأن 
وق�لوا  الأم���ة  تهم  التي  املوا�صيع 
احلك�م  توجه�ت  ت�ص�ند  التي  اآرائهم 
خ�ن�ت  يف  وو�صعوهم  اجلميع  كرههم 
ذكي�  �صيخ�  و�صيم  ك�ن  فلو  �صوداء، 
اأقل  على  وفطن�  وكّي�ص�  ال�رشير  ونقي 

هذا  مثل  اأمر  يف  �صمت  قد  ك�ن  تقدير 
عنه  اأمره...ولي�ص  على  مغلوب  لأنه 
ملب�ص�  نظرة  وجهة  وتقدمي   التجراأ 
املق��ص  ح�صب  واآي���ت  ب�أح�ديث  اإي�ه� 
بل  وق���ح��ة)ع��ف��وا(  وال��ظ��رف..ف��ه��ذه 
والإق��دام  الِهمة  منقو�صة  �صج�عة 
الن��ص  ُتك�لب  ن��ه���  اأ �صوى  ل���ص��ىء 
ال�صت�ئم  ليتلقى  حوله  وم��ن  عليه 
فعال  ج��رى  م���  وه��ذا  الأخ���رى  تلوى 
وير�صى  الآن  م�صوؤوليته  ...فليتحمل 
الت�ريخ  مزبلة  رميه يف  مت  مب�صره حن 
بن  تنحر  اأن  �صهال  لي�ص  ن��ه  لأ  � ؟ا 
يديك  بكلت�  م�صرك  و�صح�ه�  ع�صية 
العط�ء  من  �صنوات  م�ص�ر  .وحت��رق 
يف  ه��ي  الكلم�ت  م��ن  جملة  مب��ج��رد 
الأم��ر  ل��ويل  جم�نية  خدمة  الأ���ص��ل 
عليه  اأق��دم  م�  ن��وع  حجم  ك���ن  مهم� 
من  اأكربه�  م�  كربى  م�صيبة  ،وه��ذه 
تقدمون  من  ي�  الدع�ة  اأيه�   . م�صيبة 

ونف�ق�. خنوع�  الطلب  ح�صب  الفت�وى 

و�سيم يو�سف...ال�سيخ الذي لطخ يديه بو�سخ ال�سيا�سة
التهبت مواقع التوا�سل الجتماعي موؤخرا مبا ذهب اإليه الداعية الإماراتي)اأردين اجلن�سية( و�سيم يو�سف يف ت�سريحاته عن اأهمية التطبيع مع الكيان ال�سهيوين.واأن الأمر يعدو يف نظره 
�سوى جمرد عملية �سالم وتعاي�ض ...م�ست�سهدا بعدد من الأحاديث منها اأن الر�سول الكرمي اأبرم كذلك اتفاقية و معاهدة مع قري�ض  يف �سلح احلديبية) هذا النبي بعظمته(و ما اأدراكم  مبا 
بالنا نحن ؟ا وكذلك حديث اأن النبي الكرمي تويف ودرعه مرهونة عند يهودي.وجممل ذلك اأن ر�سولنا امل�سطفى كان يتعامل ب�سكل عادي وليونة مع اليهود...والغريب اأن اجلميع يعرف ذلك 

تاريخيا واأن ذلك حدث  حلتمية الظرف التاريخي اأول ثم اأن الر�سول كان يعمل ذلك لهدف زرع ال�سالم ودح�ض الكراهية ون�سر الدعوة؟ا

دخان  الطيب  بقلم 
--------------------

الإ�صتبق�ء  بجنود  املق�صودين   اإن 
ل��ل��ع�����رشي��ة ال�����ص��وداء ،ه���م اأول��ئ��ك 
لأداء  اإ�صتدع�وؤهم   مت  الذين  ال�صب�ب 
اجلي�ص  �صفوف  يف  الوطنية  اخلدمة 
،خ��الل  اجل��زائ��ري  ال�صعبي  الوطني 
منذ  وب�ل�صبط   الت�صعين�ت   ف��رتة 
يف  اجل��زائ��ر  دخ��ول  1992عند  �صنة 
ك�نت  ،وق��د  امل�صلح  العنف  دوام���ة 
اخلدمة  تقت�صيه�  التي  الق�نونية   املدة  
ب18�صهرا  حمددة  اجلي�ص  يف  الوطنية 
ه��وؤلء  تلقى  وق��د   ، اأق��ل  ول  اأك��رث  ل 
لالإلتح�ق  اإ�صتدع�ءاتهم   ال�صب�ب  
ثكن�ته  خمتلف  يف  اجلي�ص   ب�صفوف 
اأنواع  اإختالف   على  القت�لية   ومواقعه 
،...ف��صتج�بوا  واأ�صلحته�  ف�ص�ئله� 
رغم  املقد�ص  الوطني  الواجب  لنداء 
متر  ك���ن��ت   ال��ذي  احل�ص��ص  ال��ظ��رف 
تلو   ال��دف��ع���ت  ،وت��وال��ت  ال��ب��الد  ب��ه 
احلرب  ونران   ، للنداء  ملبية  الدفع�ت  
ربوع  من  �صرب  مك�ن  كل  يف  ت�صتعل 
الإره�ب  ،وع�ص�ب�ت  احلبيبة  جزائرن�  
والفي�يف   اجل��ب���ل  ،جت���وب  الهمجية 
طرف  من  املم�ص�ة   املن��صر  ،ت��وزع 
 ، املدا�رش  و  ال�صوارع  يف   اأمرائه�  
على  وتعلقه�   ليال   ،وامل��دن  والقرى 
مغبة  من  ال�صب�ب  حم��ذرة  اجل���دران 
لنداء  اإ�صتج�بة  ب�جلي�ص  ل��ت��ح���ق  الإ
فقد  ذلك  فعل  ،ومن  الوطنية  اخلدمة 
�صوف  بل   ، دمه  واأهدر   م�له  اأ�صتبيح 
والرتويع  التعنيف  اإىل  اأهله  يعر�ص 
وتتبع  عنه  ال�صوؤال  نتيجة  ليلة  كل  يف 
هذه  كل  لكن   ، اأخب�ره  وتق�صي  اآث�ره 
الأ�ص�و�ص  هوؤلء  تثني   مل  الأ�ص�ليب 
�صفوف  يف  ب�أخوانهم   الإلتح�ق  من 

جنب  اإىل  جنب�  معهم  والوقوف  اجلي�ص 
الوطي�ص   احل�مية  املع�رك  �ص�ح�ت  يف 
و�صك�كن   ال��غ��در  ر���ص������ص  ح��ي��ث  
ومع�ولهم   ،و�صواطرهم   الإره����ب 
،ول  الإحتي�طي  اجلندي  بن  لتفرق  
وفري�صته�    طريدته�   ف�لكل  املتع�قد 
الع�ص�ب�ت  هذه  اأن  والأمر  الأدهى   بل 
حتى  ال�صب�ب   هوؤلء  تالحق  اأ�صحت 
وت�صع  وعطلهم   اإج���زات��ه��م   ث��ن���ء  اأ
عنهم  مفت�صة   الطرق�ت  يف  احلواجز 
الفردية  النقل  و�ص�ئل  خمتلف  داخل 
عرثت  ملن  الويل   ،والويل   واجلم�عية 
من  له  مفر  ول  من��ص  ل  فحتم�  عليه  
الع�ص�ب�ت  ه��ذه  اأ�صحت  ،ب��ل  امل��وت 
اأه�ليهم  مع  مك�مل�تهم  على  تتج�ص�ص 
اله�تفية    الوك�لت  عرب  وع�ئالتهم   
اأ�صالك   قطع  اإىل  الأم��ر  به�  وو�صل 
املواطنون  ي�صطر  ل  حتى  اله�تف   
وال��درك   ل��الأم��ن  عنه�   التبليغ  اإىل 
تواجده�   اأم���ك��ن  وك�صف  ال��وط��ن��ي 
عملي�ت  اأثن�ء  �صلكته�   التي  وال�صبل 
اآث�ره�  اجلي�ص  يتعقب   حتى  اإن�صح�به�  
وجنود  الع�صكريون  اإ�صطر  ،وهن� 
ب�أي�م  الت�صحية  اإىل  الوطنية   اخلدمة 
،ومع  الأ�صبوعية  وعطلهم  اإج�زاتهم 
وبلوغ  الإج���رام  ع�ص�ب�ت  �رشا�صة 
قررت  ذروته�  الإره�بية   العملي�ت 
الإ�صتبق�ء  قرار  الوطني  الدف�ع  وزارة 
الإحتي�ط  جنود  اإ�صتبق�ء  ...ومعن�ه  
رغم  القت�لية   ومواقعهم  ثكن�تهم  يف  
خلدمتهم  الق�نونية   الزمنية  املدة  اإنته�ء 
الرب�ط  كلمة  عليهم  ،فحقت  الوطنية  
ثكن�تهم  يف  مرابطن   ،واأ�صبحوا 
حدود  ذلك  يف  مب�  املواقع  خمتلف  ويف 
وتالله�   و�صهوله�  جب�له�   ،ويف  البالد 
عملي�ت  يف  ،م�ص�ركن  و�صح�ريه�  

ح���لت  خم��ت��ل��ف  ويف  ال��ت��م�����ص��ي��ط، 
املدن  م�ص�لك  ،يوؤمنون   ال��ط��وارئ  
خمتلف  يحر�صون    واملدا�رش،  والقرى 
على  وي�صهرون   الوطنية  املوؤ�ص�ص�ت 
الليل  زوار  من  وت�أمينه�   حم�يته� 
متت  اأن  ،وب��ع��د  ال��ظ��الم    وخف�في�ص 
املوؤ�ص�صة  تقم  مل  ت�رشيحهم   عملية 
اخل��ربة  على  بتمريرهم   الع�صكرية 
ك���ن��وا  م���  تكت�صف  ح��ت��ى  ال��ط��ب��ي��ة  
و�صغوط�ت   اأم��را���ص  من  يع�نونه  
مع�رك  من  م�ع�ي�صوه  ج��راء  نف�صية 
اأغلبهم  ،ذه���ب  ���ص���ري��ة  وح����روب 
اأمن  اأج��ل  من  وقرابن   �صح�ي�  فيه� 

..، الوطن  وا�صتقرار 
ليع�نوا   املدنية  احلي�ة  اإىل  هوؤلء  خرج 

.... حي�تهم  يف  الأمرين 
الأوىل هي مالحقتهم من طرف  املرارة 
ملع�قبتهم   وفلوله�   الإره�ب  ع�ص�ب�ت 
ع��ل��ى الإ���ص��ت��ج���ب��ة  ل��ن��داء ال��واج��ب 
عنوة  اإقتي�دهم   ،اأو  املقد�ص   الوطني 
�صفوفه�  يف  وجتنيدهم   قالعه�   اإىل 
قد  رفيق  اأو  �صديق  من  وكم  قتلهم  اأو 
ي�صلون   جعلهم  ،مم�  ذلك  �صحية  ذهب 
ومدا�رشهم   وقراهم  مدنهم  حبي�صي 
الزهيدة   اليدوية  ب�لأعم�ل  را�صن 
،والفالحة   البن�ء  اأعم�ل  كمم�ر�صة  
يومهم  قوت  ت�أمن  اأجل  من  وغره� 
�صكن�هم   اأم���ك��ن  م��غ���درة  م��ن  خوف� 
قب�صة   الوقوع يف   من  اإق�متهم  ومدن  
اأ�ص�عوا   حتى  الإره���ب��ي��ن    ي����دي  اأ

العمل  على  احل�صول  فر�ص 
قط�ر  ،فف�تهم  ال�صنون  بهم  تقدمت  و 

. التوظيف 
وبعد  ن��ه��م  اأ وه��ي   الث�نية  وامل���رارة 
اإق����رار م��ي��ث���ق ال�����ص��ل��م وامل�����ص���حل��ة 
اللعبة  خ�رج  اأنف�صهم  وجدوا  األوطنية  

الإع��رتاف  رغ��م  احلقوق  مه�صومي  
مب��خ��ت��ل��ف ال��ف��ئ���ت ال��ت��ي ت�����رشرت  
التي  ال�صوداء  الع�رشية  اأزم��ة  خالل 
رغم  البالد   واإ�صتقرار  ب�أمن  ع�صفت 
ين�ص  الوطنية  امل�ص�حلة  ق�نون  اأن 
املرا�صيم  من  والعديد  اإن�ص�فهم  على 
بعد  ج�ءت  التي  الرئ��صية  والأوام��ر 
ب�أحقية  لهم  تقر   اأي�ص�  وقبله  ذل��ك 
م�  نظر  �صهري  مع��ص  على  احل�صول 
مك�فحة  يف  للوطن  خدمة  من  قدموه  
والأمن  ال�صلم  واإ�صرتج�ع   الإره���ب 
الوطن  لهذا  والإ���ص��ت��ق��رار  والأم����ن 

!... الغ�يل 
الإ�صتبق�ء  جنود  عن  لل�ص�ئلن  واأي�ص� 
التعبئة  اأفراد  ،اأو  ال�صوداء   للع�رشية 
والراغبن  الإحتي�ط  جنود  من  اجلزئية 
الإع��الم  ....،وو���ص���ئ��ل  معرفتهم   يف 
،اأو  اإ�صمهم  ذك��ر  تتح��صى   ال��ت��ي 
خمتلف  ،وكذلك  مب�أ�ص�تهم   التعريف 
الأحزاب  ،وق�دة  الوطنية  ال�صخ�صي�ت 
خمتلف  عرب  والن��صطن   ، ال�صي��صية 
املجتمع  وحرك�ت  الإن�ص�نية  املنظم�ت 
هذا  ذكر  من  عليكم  خوف  ل   ، املدين 
لي�صوا  ،فهم  اإليه  الإ�ص�رة  اأو  الإ�صم 

اإجرامية  ع�ص�بة  اأو  ط��رق  بقط�ع 
،....ه��م  الق�نون  على  متمردون  ،اأو 
جم�هدون   وب�لأحرى  ب�صط�ء  مواطنون 
ومعت�صمون   و�ص�مدون   ،مرابطون 
اأع�يل  اأي�م يف  منذ م� يزيد عن الأربعة 
م�ص�رف  على  الأربط�ع�ص   مدينة 
احلنن   بهم  ،ج��رف  ب��وم��ردا���ص  ولي��ة 
الذي  اجلبل  اإىل  الولي�ت   خمتلف  من 
ببن�دقهم   يرابطون    فيه  ب�لأم�ص  ك�نوا 
عن  ودف�ع�   الوطن  حم�ية  اأج��ل  من 

.... ال�صهداء  اأم�نة 
اأج��ل  م��ن  معت�صمون   ل��ي��ه  اإ ف��ع���دوا 
هذه  على  ال��ك��رمي  العي�ص  يف  حقهم 
ب�أعز  وفدوه�   له�  قدموا  التي  البالد 

ميلكون.... م� 
يلتحفون  العراء ،ول اأحد ي�صمع اأنينهم  
ول  وي�صتغيثون   ،يبكون   و�رشاخهم  
ي�صتمع  اأو  دموعهم   يكفكف  اأح��د 
ك�نوا  ،بعدم�  و�صكواهم   لأن�تهم  
كفكفة   يف  ب���لأم�����ص  ���ص���ه��م��وا  ق��د 
الإبت�ص�مة  واإع���دة  اجلزائرين  دم��وع 
هم  ه��وؤلء  اإخت�ص�ر  وبكل   .... لهم 
ال�صوداء  ،للع�رشية  الإ�صتبق�ء  جنود 
.... تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  ..ي��صي�دة 

من هم جنود ال�ستبقاء... للع�سرية ال�سوداء؟
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1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
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تاأثري كوفيد19- على الدماغ يثري 
ذهول العلماء

لكن هؤالء العلماء، من معهد الصحة الوطين األمريكي، مل يشاهدوا أي 
عالمات على وجود SARS-CoV-2  يف عينات األنسجة، مما يشري إىل 

أن الضرر مل يكن بسبب هجوم فريوسي مباشر على الدماغ. وقالت الدراسة، 
اليت نشرهتا جملة  New England Journal of Medicine، إن العلماء 
وجدوا أن الدماغ املصاب بفريوس كورونا، قد يكون عرضة لتلف األوعية 
الدموية الدقيقة، ودلت الدراسة، على أن سبب ذلك قد يكمن يف رد فعل 

التهايب للجسم على دخول الفريوس، وأجرى العلماء، دراسة معمقة لعينات 
أنسجة املخ من 19 مريضا ماتوا بعد إصابتهم بفريوس كورونا، يف الفترة 

من مارس إىل يوليو 2020. تراوحت أعمارهم من 5 إىل 73 سنة، كان لدى 
العديد منهم، عامل أو أكثر من عوامل اخلطر: مرض السكري، والسمنة، 
وأمراض القلب واألوعية الدموية، وغريها. وكشفت فحوصات الدماغ عن 
وجود عدة نقاط ساطعة يف املخ تشري إىل وجود االلتهاب، وكذلك بعض 

البقع الداكنة اليت تشري إىل الزنيف.

جلنة الفتوى ت�ستعد 
لإ�سدار احلكم 

ال�سرعي حول التطبيع

كشف املفتش العام على مستوى وزارة 
الشؤون الدينية، خلميسي بزاز، عن 

حتضري اللجنة الوطنية للفتوى إلصدار 
حكم شرعي من قضية التطبيع مع الكيان 
الصهيوين. وقال خلميسي بزاز إن اللجنة 

الوزارية تستعد إلصدار فتوى بشأن مسألة 
التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي وسد الطريق 

أمام الشبهات اليت أثارها البعض حول 
القضية اليت ُأخرجت عن إطارها الشرعي. 
وأشار املسؤول ذاته أن اللجنة اليت سايرت 

الوضع االستثنائي يف اجلزائر على مدار 
أشهر تصلها العديد من االستفسارات 

خبصوص موقف الشرع من مسألة التطبيع.

كورونا 
والتطبيع... 

يلخ�سان عام 2020 
قبل عام من 
اآلن مل يكن 
يتوقع أكرب 
املتشائمني 

يف هذا 
الكون 

أن عاما 
سيمّر هبذه 
الغرابة، يف 
بدايته بدا 

ككل عام، لكن فريوسا ال ُيرى بالعني املجردة 
قلب املوازين واملعطيات قبل انقضاء الثلث 

األول من 2020، حينئذ بدأ اإلنسان كافرا 
كان أو مسلما ُيدرك ضعفه وقلة حيلته، 

فقدرة اهلل أقوى وأبقى من كل شيء، لقد 
أتاح احلجر الصحي الذي فرضته اجلائحة 

للكثري إعادة اكتشاف أشياء يف بيوهتم مل 
يكونوا يعرفوهنا من قبل، فاستغل هذا احلجر 

من كان يؤجل أشغاله لشهور ورّبما لسنوات.
لقد تسببت اجلائحة يف ركود أقوى 

اقتصادات العامل وأشرسها، منذ مارس املاضي 
ُيخربنا الفريوس يوميا عن ضحاياه صحيا 

واقتصاديا، مالحمه مدن خاوية وسياحة ال 
تعمل وبطالة باملاليني.

فريوس يف السياسة أصابت عدواه العرب 
أال وهو التطبيع مع الكيان الصهيوين، فبعد 
مصر اليت طبعت قبل أزيد من أربعني سنة، 
حلقت هبا اإلمارات والبحرين والسودان عام 
2020 وقد حيمل 2021 يف طّياته الكثري، 

فالكيان الصهيوين تفشى يف الشرق األوسط 
كما تتفشى الساللة اجلديدة لكورونا، دّق 
يف العرب إبرة ختدير وبدأ ينخر وينهش 

جسدهم.     

م�سرع طفل �سقط 
يف خزان مائي يف 
قرية اأم الدود 

ب�سعيدة

استقبلت املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 
مبرحوم صبيحة أمس جثة الطفل املدعو مباركي 

وسيم البالغ من العمر عاما ونصف، على إثر 
سقوطه يف خزان مائي متواجد  يف مزنله العائلي 
بقرية أم الدود التابعة إقليميا لوالية سعيدة، 
وحسب مصادر من عائلته فإن هذا الطفل الذي 
تعود أصول والديه من بلدية مرحوم كان يلعب 
جبوار فوهة خزان املاء األرضي املتواجد داخل 

املزنل مبعية أخيه التوأم وفجأة سقط بداخل هذا 
األخري ليلفظ أنفاسه األخرية هناك حيث مت نقل 
جثته إىل مصلحة اجلثث مبرحوم، هذا وقد فتحت 

مصاحل الدرك حتقيقا يف احلادثة اليت اهتز هلا 
سكان مرحوم وخلقت حزنا وأسى وسط عائلته.

بقلم: حممد أمني األطرش



ديوان لال�ستثمار الفالحي ملحو العراقيل البريوقراطية يف املناطق ال�سحراوية
يتم ا�ستحداثه يف غ�سون اأيام

لوؤي ي.
----------------------

واأو�سح وزير الفاحة يف ت�سريح 
الــطــريــق  خـــارطـــة  اأن  ــــــي  اإذاع
العتبار  بعني  �ستاأخذ  املرتقبة 
وخ�سو�سيات  املناخية  التغريات 
مناطق  �ستحدد  كــمــا  ــق،  ــاط ــن امل
كالقمح  الــفــاحــيــة  املــنــتــجــات 
يعرف  ما  اأو  ال�سلب  والقمح  اللني 
الفاحية،  الن�ساطات  مبناطق 
الــتــحــويــل  مـــيـــدان  يف  �ــســيــمــا  ل 
والتخزين ل�ستيعاب الفائ�ص ومن 

ثم التوجه نحو الت�سدير.
حمداين  اأعلن  �سلة  ذا  �سياق  ويف 
عن اإن�ساء ديوان وطني لا�ستثمار 
خال  تد�سينه  �سيتم  الفاحي، 

لت�سهيل  املقبلة،  القليلة  الأيـــام 
على  والق�ساء  ال�ستثمار  عمليات 
البريوقراطية  العراقيل  جميع 
ال�سحراوية،  املناطق  يف  خا�سة 
اجلاري  العام  اآفــاق  يف  اأنه  م�سيفا 
بدفرت  مــرفــقــة  هــيــئــة  �ــســتــكــون 
يف  امل�ستثمرين  �ستمكن  �سروط، 
لإجراء  موحد  �سباك  من  القطاع 
على  الإداريــــة  العمليات  جميع 

م�ستواه.
والتنمية  الفاحة  ــر  وزي واأكــد   
على  �سيكون  الرهان  اأن  الريفية 
ــة كــالــزيــوت  ــي ــس ــا� ــس الــ�ــســعــب الأ�
و�سعبة  وال�سكر  والذرى  واحلبوب 
من  باملئة   73 توفر  التي  احلليب 

حاجيات ال�سوق الوطنية.
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�سربي بوقادوم:

بعودة الرئي�ض تبون �سرتتفع الوترية ملجابهة التحديات اخلارجية

اإنقاذ عائلة من املوت اختناقا بالغاز يف زمورة بغليزان

وزير ال�سناعة يوؤكد اأهمية وجود موؤ�س�سات قوية لإنعا�ض القت�ساد الوطني

كوفيد- 19 : ت�سجيل 249 اإ�سابة جديدة، 197 حالة �سفاء و 3 وفيات

�ساعة  24 خالل  املرور  حوادث  يف  جريحا  و161  قتلى   6

اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي 
بقدوم، اأنه بعودة رئي�ص اجلمهورية 
اجلــزائــر  فـــاإن  تــبــون،  املجيد  عبد 
ملجابهة  عملها  وتــرية  مــن  �سرتفع 
خمتلف التحديات اخلارجية. وقال 
على  لل�سحافة،  ت�سريح  يف  بوقدوم 
هام�ص تخرج الدفعة ال 49 للمدر�سة 
"عديد  اأن  ـــــــاإدارة،  ل ــة  ــي ــن ــوط ال
الرئي�ص،  ح�سور  ت�ستحق  امل�سائل 
ملجابهة  الوترية  �سرتتفع  وبعودته 
تواجهها  الــتــي  الــتــحــديــات  جميع 
اأ�سئلة  على  رده  ويف  اليوم".  اجلزائر 
الــ�ــســوؤون  وزيـــر  �ــســدد  ال�سحفيني، 
اأي  يوجد  "ل  ــه  اأن على  اخلارجية 

ت�سريح من م�سوؤول اأجنبي ميكن اأن 
كانت"،  طريقة  باأي  للجزائر  ي�سيء 
ولها  قوية  دولة  "اجلزائر  اأن  م�سيفا 
ال�ستعمار  �سد  كبري  ن�سايل  تاريخ 
قوية  واإدارة  ــوي  ق جي�ص  ولديها 
التحديات"،  من  اخلــوف  ينبغي  ول 
يعني  "ل  هذا  اأن  بالقول  م�ستطردا 
التقلي�ص من حجم التحديات لكن ل 

ينبغي اخلوف منها".
اأن  الوزير  اأو�سح  ال�سياق،  ذات  ويف 
دول  �سبعة  مع  حدود  لها  "اجلزائر 
وتعمل  لل�سام  تــدعــو  دولـــة  ــي  وه
اإحال ال�سام يف جوارها وحل  على 
ــواء يف  كــل الــنــزاعــات املــوجــودة �ــس

اأن اجلزائر  ليبيا ومايل"، م�سريا اإىل 
كما  النيجر  يف  النتخابات  "تتابع 
الغربية  ال�سحراء  يف  الو�سع  تتابع 

الأبي�ص  البحر  وعلى  وموريتانيا 
املتو�سط".

ق.و

عائلة  املدنية  احلماية  اأعوان  اأنقذ 
حمقق  موت  من  ــراد  اأف  4 من  مكونة 
اأك�سيد  اأول  بــغــاز  اختناقها  اإثـــر 
 20( زمورة  بلدية  باإقليم  الكربون 
ما  ح�سب  ــزان(،  ــي ــل غ جــنــوب  كــلــم 
بــذات  بــالإعــام  املكلف  لــدى  علم 
عبا�ص  ـــازم  امل ــح  ــس واأو� امل�سالح. 
املدنية  احلماية  اأعوان  اأن  اهلل  خام 
ال�سابعة  ال�ساعة  حدود  يف  تدخلوا 
اأفراد من عائلة   4 والن�سف لإجاء 
واحـــدة تـــرتاوح اأعــمــارهــم مــا بني 

يقطنون  �سنة،   54 و  ــدة  واح �سنة 
بزمورة  اجتماعيا  م�سكنا   322 بحي 
تعر�سوا اإىل اختناق اإثر ا�ستن�ساقهم 
مب�سكنهم  الكربون  اأك�سيد  اأول  لغاز 

املت�سرب من مدفاأة امل�سكن .
ــة  ــاي ــم ــــد تـــدخـــل اأعـــــــوان احل وق
الثانوية  للوحدة  التابعني  املدنية 
الأولية  الإ�سعافات  لتقدمي  لزمورة 
لل�سحايا ونقلهم اإىل العيادة متعددة 

اخلدمات بزمورة .
خال  بالغاز  خمتنقني   10 واإ�سعاف 

يوم واحد بالبويرة 
ــح احلــمــايــة  ــال ــس ــ� ــا متــكــنــت م ــم ك
اإنقاذ  من  البويرة  لولية  املدنية 
بغاز  لختناق  تعر�سوا  اأ�سخا�ص   10
وح�سب  الكربون.  اأك�سيد  اأحـــادي 
التدخل  فــاإن  امل�سالح،  لــذات  بيان 
 00:32 ال�ساعة  على  كــان  الأول 
الق�سر  اأهــل  بلدية  حملة  باأغيل 
دائــــرة بــ�ــســلــول وليـــة الــبــويــرة. 
 5“ اأفــراد   6 اختناق  احلادث  وخلرّف 
بني  اأعمارهم  تــرتاوح  وذكر”  اإنــاث 

اإىل  اإ�سعافهم  مت  �سنة  و39  اأ�سهر   9
تدخلت  كما  الــبــويــرة،  م�ست�سفى 
على  ب�سام  عني  الثانوية  الــوحــدة 
م�سكنا   50 بحي  02د  03�سا  ال�ساعة 
عني احلجر، وخلرّف احلادث اختناق 
ترتاوح   ) واأنثى  ذكور   3( اأفــراد   4
�سنة  و30  �سنوات   4 بني  اأعمارهم 
م�ست�سفى  اإىل  ونقلهم  اإ�سعافهم  مت 

البويرة.
ق/و

اآيت  اأجرى وزير ال�سناعة، فرحات 
ت�ساوريا  لقاء  الأحــد،  اأم�ص  علي، 
اجلزائرية  الكنفدرالية  رئي�ص  مع 
�سامي  املــواطــنــني  الــعــمــل  ــــاب  لأرب
عاقلي. واأفاد بيان لوزارة ال�سناعة 
اللقاء  خــال  تطرقا  الطرفني  اأن 
القت�سادي  الإنــعــا�ــص  خطة  اإىل 
واإجناحها،  جت�سيدها  �سبل  وبحثا 

اآيت  ويف هذا ال�سياق، ا�ستمع الوزير 
علي اإىل ان�سغالت وتطلعات رئي�ص 
منها  تعلق  ما  �سيما  ل  الكنفدرالية، 
املوؤ�س�سات  تواجه  التي  بالعراقيل 
حت�سني  اإمكانيات  درا�سة  و�سرورة 
ــــة  الإداري الإجــــــراءات  وتب�سيط 
احل�سول  ـــــراءات  اإج اإىل  ــافــة  اإ�ــس
اأكــد  كما  ال�سناعي،  الــعــقــار  على 

وجود  اأهمية  على  ال�سناعة  وزيــر 
دائم  اإنعا�ص  ل�سمان  قوية  موؤ�س�سات 
اإىل  بالإ�سافة  الوطني  لاقت�ساد 
وا�سرتاتيجية  هيكلية  اإ�ساحات 
والبعيد.  املتو�سط  املــديــني  على 
ا�ستعداد  عاقلي  اأبــدى  جانبه،  من 
وزارة  ملــرافــقــة  ــة  ــي ــدرال ــف ــن ــك ال
املخطط  هـــذا  لإجنــــاح  ال�سناعة 

اأمام  خا�سة  املتاحة  الو�سائل  بكل 
املرتبطة  ال�سحية  الأزمة  تداعيات 
عن  معربا  كوفيد19-،  بجائجة 
ارتياحه لنوعية التبادل مع الوزير 
اآيــــت عــلــي يف خمــتــلــف املــوا�ــســيــع 
مبوا�سلة  تفاوؤله  وكــذا  املطروحة 

احلوار بني الطرفني.
ق/و

�سجلت 249 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا )كوفيد19-( و 3 حالت وفاة يف اجلزائر خال ال24 �ساعة الأخرية، فيما متاثل 197 مري�سا لل�سفاء، ح�سب ما 
ك�سف عنه يوم الحد الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.

ق.و

 6 وفــاة  املدنية  احلماية  �سجلت 
اآخــريــن   161 واإ�ــســابــة  اأ�سخا�ص 
خال  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
اأن  م�سرية  الأخــرية،  �ساعة   24 الـ 
احلوادث  مكان  يف  اأُ�سعفوا  امل�سابني 
ثم ُحولوا اإىل امل�ست�سفيات املحلية. 
املدنية  للحماية  ح�سيلة  واأفــادت 
قدمت  لها  التابعة  امل�سالح  اأن 
�سخ�سا   56 لـ  الأولــيــة  الإ�سعافات 
ا�ستن�ساقهم  ــر  اإث على  خمتنقني 
لــغــاز اأحـــــادي اأكــ�ــســيــد الــكــربــون 

التدفئة  اأجهزة  من  املنبعث   CO
املختلفة على م�ستوى عدة وليات 
تدخل  كما  الوطني،  الــرتاب  من 
املدنية  احلــمــايــة  عنا�سر  اأيــ�ــســا 
اأجـــل حالتي  تــيــارت مــن  لــوليــة 
اأك�سيد  اأحــادي  بغاز  اختناقا  وفاة 
تتعلق  الأوىل  احلــالــة  الــكــربــون، 
من  يبلغ  العمر  مــن  يبلغ  بــرجــل 
مبزرعة  مــتــويف  �سنة   49 العمر 
مبع�سكر،  �سوقر  ببلدية  غربي 
برجل  تتعلق  الثانية  ــة  ــال واحل

يبلغ من العمر 65 �سنة متويف بحي 
1900 م�سكن ببلدية تيارت، حيث 
مت اإجاء ال�سحايا اإىل امل�ست�سفيات 
الطرقات  حالة  يخ�ص  فيما  اأمــا   .
فتبقى �سعبة  ومقطوعة يف بع�ص 
الثلوج  تــراكــم  نتيجة  ــات  ــولي ال
املرتفعات،  م�ستوى  على  خا�سة 
وتو�سي  تدعوا  املنطلق  هذا  ومن 
مرتادي  املدنية  احلماية  م�سالح 
املــ�ــســاة بعدم  الــطــرقــات وكــذلــك 
املناطق  يف  ــة  ــازف ــج وامل املــغــامــرة 

اإذ  خطرية  تبقى  التي  اجلبلية 
بتوا�سع  معها  التعامل  نح�سن  مل 
واحــــــرتام، مــتــابــعــة الــنــ�ــســرات 
الطرقات  حالة  اخلا�سة،  اجلوية 
املركبات،  وحالة  جاهزية  وكــذا 
لاإ�سعاف  ال�سرورية  اللوازم  اأخذ 
جمهزا،  الفرد  يكون  واأن  والنجاة 
بالن�سبة  ــدواء  ال اأخــذ  جانب  اإىل 
بــاأمــرا�ــص  امل�سابني  لاأ�سخا�ص 

مزمنة.
ق/و

ــال،  ــس ــ� اأكــــد وزيــــر الت
ـــمـــي  ــــق الـــر�ـــس ــــاط ــــن ال
بلحيمر  عمار  للحكومة، 
"الور�سة  اأن  الأحــد  اأم�ص 
يعتزم  ــي  ــت ال الكربى" 
مبا�سرتها  الت�سال  قطاع 
تتمثل   2021 �سنة  خال 
ــون  ــان ــق ــل ل تـــعـــديـــل  يف 
املتعلق بالإعام  الع�سوي 
الد�ستور  ــع  م لتكييفه 

اجلديد.
وقال بلحيمر يف حوار مع يومية الوطنية  الناطقة بالفرن�سية 
خال  الت�سال  لقطاع  الكربى  "الور�سة  اأن  "ليك�سربي�سيون" 
�سنة 2021  تتمثل يف تعديل القانون الع�سوي رقم 05-12 املوؤرخ 
بالإعام  املتعلق   2012 يناير  ل12  املوافق  ل1433  �سفر   18 يف 
التي   54 املادة  اأن  واأو�سح  اجلديد".  الد�ستور  مع  تكييفه  ق�سد 
تكر�ص "مبداأ حرية ال�سحافة من خال تف�سيل مكونات احلرية 
و�سحف  ومواقع  تلفزيونية  قنوات  اإن�ساء  يف  احلق  على  تن�ص 
ل  باأنه  التذكري  بعد  و  والكراهية".  التمييز  ومتنع  الكرتونية 
ميكن، مبوجب هذه املادة، توقيف اأي ن�ساط �سحفي اإل مبقت�سى 
قرار ق�سائي، اأكد الوزير اأن هذا التعديل الذي �سيتم "جماعيا" 
"اأخريا"  �سي�سمح  القطاع  يف  الفاعلة  الأطراف  كافة  مب�ساركة 
با�ستحداث جمل�ص وطني لل�سحافة املكتوبة عو�ص �سلطة �سبط 
كما هو من�سو�ص عليه يف القانون املذكور "والتي ل وجود لها يف 

العامل".
يتطلب  م  وملغرّ مدمر  حقل  "تطهري  اأن  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  واأ�سار 
حت�سني  على  العمل  "نوا�سل  "م�سيفا  واملــثــابــرة  الــوقــت  معا 
الدخاء  عليه  ا�ستحوذ  لطاملا  الــذي  الت�سال  قطاع  و�سع 
جناح"  "اأكرب  اأن  ال�سياق  هذا  يف  الوزير  والنتهازيون"،واعترب 
اأي  "دون  الإعام  و�سائل  مع  مبا�سرة"  "عاقة  اإقامة  هو  حتقق 
مت  التي  العديدة  الأهداف  اإىل  التطرق  وبعد  بريوقراطية". 
بلوغها �سمن تلك املحددة يف خمطط عمل احلكومة، ذكر الوزير 
التنفيذ  حيز  اللكرتونية  لل�سحافة  امل�سري  القرار  بدخول 
العمومي  الإ�سهار  منح  ل�سروط  املحدد  الأعباء  دفرت  وتطبيق 

ابتداء من �سهر يناير اجلاري.
اأطر  اإعــداد  يف  اجليد"  "التقدم  اإىل  ال�سدد،  ذات  يف  اأ�سار،  كما 
اأو  الن�ساط(  بالإ�سهار)  املتعلق  الإطـــار  مثل  ــرى  اأخ قانونية 
العمومية  للموؤ�س�سة  الأ�سا�سية  القوانني  حتيني  و  الآراء  �سرب 
منتوجات  ت�سويق  اأجل  من  اجلزائري  التلفزي  و  الإذاعي  للبث 
"األكوم�سات1-" . من جهة اأخرى، اأو�سح ال�سيد بلحيمر اأن ور�سات 
هي  احلكومة  عمل  خمطط  يف  املت�سمنة  ال10  بني  من  عديدة 
حاليا " يف مرحلة اجناز متقدمة جدا فيما مت ا�ستكمال اأخرى".
اأجل  من  للتحرك  العاجلة  ال�سرورة  واأمام  الــوزارة  اأن  واأ�ساف 
العمومي،  الإ�سهار  توزيع  ت�سود  كانت  "للفو�سى" التي  حد  و�سع 
بهدف  انتقايل"  معيار   15" يت�سمن  اأعباء  دفرت  باإعداد  قامت 
اإعداده".  اجلاري  الإ�سهار  "قانون  انتظار   يف  ال�سوق  هذه  �سبط 
ا�ستكمال"  "مرحلة  عــن  ــر  ــوزي ال ك�سف  اأخــــرى،  جهة  ــن  وم
تراخي�ص  منح  اأجل  من  للرت�سح  دعوة  باإطاق  يتعلق  لقرار 
اأن  م�سيفا  املو�سوعاتي  التلفزيوين  البث  خدمات  ل�ستحداث 
"هذه العملية �ست�ساهم يف تعزيز الن�سو�ص التنظيمية الثاثة 

املتعلقة بقانون ال�سمعي-الب�سري".
اأن التحدي الآخر الذي ت�سعى اجلزائر  و اعترب وزير الت�سال 
جلميع  املحلي  التوطني  يقت�سي  الذي  الرقمي  الأمن  هو  لرفعه 
حماية  ق�سد  وغــريهــا  الإعــامــيــة  و  اللــكــرتونــيــة  ــع  ــواق امل
معطياتها داعيا اجلرائد اللكرتونية اإىل اإعادة التوطني املادي 

."dz." و املنطقي ملوقعها يف النطاق
ق.و

تعديل القانون الع�سوي املتعلق 
بالإعالم، �سيكون اأكرب ور�سة 

ل�سنة 2021

ك�سف وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد احلميد حمداين، عن ا�ستحداث ديوان وطني لال�ستثمار الفالحي خالل الأيام املقبلة، لت�سهيل عمليات 
ال�ستثمار والق�ساء على جميع العراقيل البريوقراطية خا�سة يف املناطق ال�سحراوية.
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