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وكالة  مع  ح��وار  يف  بلحيمر  وق��ال 
رده  خالل  الأو���س��ط،  ال�رشق  نباء  اأ
املقبلة  اخلطوات  حول  �سوؤال  على 
اجلديدة،  اجلزائر  بناء  نحو  الطريق  يف 
الد�ستورية،  التعديالت  بعد  خا�سة 
اأن "نتائج ما نقوم به اليوم بتوجيهات 
وقتها  يف  �ستظهر  تبون،  الرئي�س  من 
الأوىل  اللبنة  اأن  اأحد  ي�سدق  ولن 
يف  و�سعت  ال�ساملة  لالإ�سالحات 
عن  الناجمة  ال�سحية  الأزم��ة  زمن 

كورونا". جائحة 
باملوؤ�س�سات  "الهتمام  اأن  واأ�ساف 
والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
كفكرة  امل���دين  املجتمع  واإ�����رشاك 
اأزمة  ويف  لي�سدقها،  اأح��د  يكن  مل 
الطرح  اأن  للجميع  تبني  ك��ورون��ا 
اآخر  كالم  وللميدان  جدا،  �سائبا  كان 

امل�سككني". كل  على  لالإجابة 
اجلزائر  "بناء  اأن  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
اجلزائريني،  كل  م�رشوع  هو  اجلديدة 
اجلزائر  عا�ستها  التي  الظروف  ورغم 
اأن ما وعد به  اإل   ،2020 العام  خالل 
اجلزء  حتقق  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
باإ�سالحات  وعد  حيث  منه،  الأكرب 
للمواطنني  الثقة  واإع���ادة  عميقة 
منط  وتغيري  احلكم  منظومة  وتغيري 
العوائق  وتذليل  املوؤ�س�سات  ت�سيري 
بناء  يف  للم�ساهمة  الوطن  بناء  اأ اأمام 

القت�ساد".
وزي��ر  اأك���د  مت�سل،  ���س��ي��اق  ويف 
الإعالمية  احل��م��الت  اأن  الت�سال 
"لي�ست  اجلزائر  لها  تتعر�س  التي 
خلف  "الواقفني  واأن  جديدة" 
اأع��داء  هم  املغر�سة  احلمالت  تلك 
ويزعجهم  ومعروفون،  �رشيحون 
تتغري  ل  مبادئ  على  اجلزائر  وقوف 
يف  ال�سيا�سية  اخلارطة  تغري  رغ��م 

العامل".
ال�سعوب  ت�ساند  "بالدي  واأ�ساف 
الق�سايا  وتدعم  للحرية  التواقة 
م�ساومة،  اأي  تقبل  ول  ال��ع��ادل��ة 
لتلك  در���س��ا  اأع��ط��ى  وال�����س��ع��ب 
ال�سوؤون  يف  التدخل  برف�سه  اجلهات 
عدة  يف  وخ��رج  للجزائر  الداخلية 
وان��ت��م��اءه  ح��ب��ه  يثبت  منا�سبات 
اأن  اإىل  م�سريا  الغايل"،  للوطن 
الدولية  ال�ساحة  اإىل  اجلزائر  "عودة 
املنطقة  يف  الطبيعي  دورها  ولعبها 
هدفها  دول  خمططات  اأف�سد  ما  هو 
ه��و الن��ق�����س��ا���س ع��ل��ى ال���روات 
بعد  املنطقة  ل�سعوب  الطبيعية 
الواحد  ال�سعب  بناء  اأ بني  الفتنة  زرع 
وبث  والنزاعات  النعرات  وحتريك 

اأرا�سيهم". على  الإرهاب  �سموم 
اجلي�س  ك�سفه  ما  "لعل  يقول  وتابع 
م���وؤخ���را من  ال�����س��ع��ب��ي  ال��وط��ن��ي 
دليل  لأكرب  لها،  واإف�ساله  خمططات 

اأقول". ما  على 
العام  الراأي  اأمام  �ستحا�سب  اأطراف 

بعد تطهري املجال االإعالمي
 ويف ذات الإطار، نفى ال�سيد بلحيمر 
العمل  على  قيود  بوجود  الدعاءات 
كانت  "اإذا  وقال  باجلزائر  الإعالمي 
تعيد  التي  القانونية  الن�سو�س 
املهني  الإع��الم��ي  للعمل  العتبار 
فهذا  قيودا،  البع�س  نظر  املحرتف يف 
املتخندقني  من  الكثري  اأن  على  دليل 
واملتقم�سني  الإع��الين  الريع  وراء 
خمططات  لتمرير  اإعالمية  لأدوار 
وباتوا  حما�رشتهم  متت  قد  م�سبوهة 
املحا�سبة  اإىل  اخل��روج  من  قريبني 
تطهري  مب��ج��رد  ال��ع��ام  ال���راأي  اأم���ام 
املمار�سات  كل  من  الإعالمي  املجال 
اإ�سدار  بداية  مع  خا�سة  امل�سبوهة، 
النظر  واإعادة  التنظيمية  الن�سو�س 

الهيكلية". الأمور  من  الكثري  يف 

البع�س  ي�سميه  ما  "اأما  واأ���س��اف 
خا�سع  اأمر  فهذا  ال�سحفيني  حب�س 
حب�سه  مت  �سخ�س  يوجد  ول  للقانون 

كاإعالمي". راأيه  عن  بالتعبري 
اأن  ال��وزي��ر  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  وم��ن 
مبنتهى  تعاملت  اجلزائرية  ال�سلطات 
اإ���س��اب��ة  يخ�س  فيما  ال�سفافية 
بفريو�س  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
تتوقف. مل  ال�سائعات  اأن  اإل  كورونا 

بني  م��ن  تبون  "الرئي�س  اإن  وق��ال 
هو  النتخابية  حملته  يف  تعهداته 
وهو  وو���س��وح  ب�سفافية  التعامل 
اإ�سابته  بعد  مبا�رشة  بالفعل  مت  ما 
اأن  م�سيفا  كورونا"،  ب��ف��ريو���س 
اأن  م��ن  "اأذكى  اجل��زائ��ري  ال�سعب 
نعرف  ال��ت��ي  ال�سائعات  ي�سدق 
وهدفها  وراءها،  يقف  ومن  م�سدرها 

البلد". ا�ستقرار  �رشب  هو  دائما 
ظهور  "مبجرد  بالقول،  وا�ستطرد 
ب�سكل  يتعافى  وهو  تبون  الرئي�س 
املوجه  الدقيق  خطابه  واألقى  جيد 
لأط����راف داخ���ل وخ���ارج ال��وط��ن، 
و�سل  التي  الأف���واه  تلك  �سكتت 
يف  الت�سكيك  من  اأبعد  اإىل  الأمر  بها 
القنوات  عرب  املن�سورة  املعلومات 
تبون  الرئي�س  هو  وه��ا  الر�سمية، 
جيدة،  ب�سحة  وهو  بلده  اإىل  يعود 
ف��ه��ل م��ن ج���واب اأق����وى م��ن ه��ذا 
اأن  ال�سائعات  اأ�سحاب  يفهم  كي 
من  يوجد  ول  فا�سدة  ب�ساعتهم 

ال�سهداء". اأر�س  على  يريدها 
وعن جهود اجلزائر يف ال�سيطرة على 
عن  الناجمة  العاملية  ال�سحية  الأزمة 
الناطق  انت�سار فريو�س كورونا، جدد 
اأن  على  التاأكيد  للحكومة  الر�سمي 
ال�سيطرة  معركة  ربحت  "اجلزائر 
واحل��رب  ال��وب��اء  انت�سار  ب��وؤر  على 
اخلروج  حتى  الفريو�س  �سد  م�ستمرة 

ال�سعب". الظرف  من  نهائيا 
جت��ارب  للجزائر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

وال�����س��ع��وب��ات  امل��ح��ن  جت���اوز  يف 
"رغم  ن���ه  اأ واع��ت��رب  الق��ت�����س��ادي��ة، 
اأن  اإل  للدولة،  الجتماعية  العقيدة 
اله�سة  الفئات  عن  تتخل  مل  بالدنا 
بتداعيات  باأ�رشه  العامل  تاأثر  يف وقت 

القت�ساد". على  اجلائحة 
امل�سرية  اجلــزائــريــة  الــعــالقــات 

تاريخية بعمقها العربي
وتطرق وزير الت�سال اإىل العالقات 
وو�سفها  امل�����رشي��ة،   - اجل��زائ��ري��ة 
بعمقها  التاريخية  ب�"العالقات 
كل  يف  ت�سهد  كانت  والتي  العربي، 
الذي  بامل�ستوى  ارتقاء  املحطات، 
املنطقتني  يف  البلدين  وزن  يعك�س 

والإفريقية". العربية 
الإع��الم��ي  ال��ت��ع��اون  اأن  واأو���س��ح 
اجلزائري - امل�رشي يف جمال الإذاعة 
بني  وّقع  لتفاق  يعود  والتلفزيون 
يف   2014 �سنة  بالقاهرة  البلدين 
عليها  امل�سادق  ال�رشاكة  جلنة  اإطار 
اأ�سا�س  حجر  تعد  والتي   2016 يف 
امل��ب��ا���رش بني  الإع��الم��ي  ال��ت��ع��اون 
التعاون  لأر�سية  وممهدا  البلدين 
جم��الت  خمتلف  يف  املهنيني  ب��ني 

والإذاعة. التلفزيون 
التعاون الإعالمي  اإىل  واأ�سار الوزير 
للبلدين  الإعالمية  املوؤ�س�سات  بني 
احت��اد  خ���الل  م��ن  اأي�����س��ا  يتج�سد 
كل  يعد  التي  العربية  الدول  اإذاعات 
فيه. فعال  ع�سوا  واجلزائر  م�رش  من 
وح���ول اأ���س��ب��اب غ��ي��اب ال��درام��ا 
العربية،  ال�سا�سات  عن  اجلزائرية 
"الدراما  اإن  بلحيمر  ال�سيد  ق��ال 
وقد  ومتطورة  موجودة  اجلزائرية 
ازده��ارا  الأخ��رية  الفرتة  يف  عرفت 
قنوات  ظهور  خلفية  على  كبريا 
والتلفزيون  خ��ا���س��ة،  تلفزيونية 
يف  متميزة  جتربة  ميتلك  العمومي 
اأعمال  ع��دة  اأجن��ز  وق��د  امل��ج��ال  ه��ذا 
عر�سها  بالإمكان  وكان  بها  نفتخر 

العربية". القنوات  على 
�سبب  عن  ال�سدد،  هذا  يف  وت�ساءل 
عر�س  العربية  ال��ق��ن��وات  رف�����س 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  اجل��زائ��ري��ة،  ال��درام��ا 
على  اجل��زائ��ري  ن��ت��اج  الإ "عر�س 
بت�سهيل  كفيل  العربية  القنوات 
و�سدد  اجلزائرية"،  اللهجة  انت�سار 
العمل  لتكثيف  الأوان  "حان  اأنه  على 

املجال". هذا  يف  امل�سرتك  العربي 

اأكد وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة، عمار بلحيمر، االإثنني، اأن نتائج االإ�سالحات ال�ساملة التي با�سرتها احلكومة بتوجيهات من رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون، "�ستظهر يف وقتها"، م�سريا 
اإىل اأن اجلزء االأكرب مما وعد به الرئي�ض تبون قد "حتقق".

 "نتـائج االإ�سالحـات ال�سـاملة �ستظهـر يف وقتهـا"
يوؤكد: بلحيمـر 

تفكيك ع�سابة دولية ت�ستورد وتتاجر يف "الهروين"

�سبكة  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  فككت   
دولية متتهن ال�سترياد واملتاجرة يف املخدرات 
خام  م��ن  كمية  حجز  مت  حيث  ال�سلبة، 
"الهروين"، 675 مليون �سنتيم و04 مركبات 
�سياحية مع توقيف 9 اأ�سخا�س م�ستبه فيهم 

ح�سب ما اأورده بيان لذات امل�سالح .
الجت��ار  مكافحة  فرقة  عاجلتها  العملية 
الو�سط  مبقاطعة  باملخدرات  ال�رشعي  غري 
هوية  حتديد  اإىل  اأف�ست  الق�سائية،  لل�رشطة 
اأ�سخا�س   09 ثم توقيف  امل�ستبه فيهم  بع�س 
من بينهم خم�سة 05 رعايا اأجانب وحجز 88 
خام،  "هروين"  ال�سلبة  املخدرات  من  غراما 
ي�ستعمل  اأبي�س  م�سحوق  من  غ��رام   500
كدعائم لتح�سري املخدر و675 مليون �سنتيم 
عملة  من   500 نيجريية،  ن��رية  و25225 
�سفر  جوازات   05 نقال،  هاتف  و18  )�سيفا( 

اأجنبية و04 مركبات �سياحية.

اجلزائر  ولي��ة  اأم��ن  م�سالح  عاجلت  كما 
بحيازة  متعلقتني  متفرقتني  ق�سيتني 
البيع  لغر�س  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
على الغري، حيث مت توقيف �سخ�سني م�ستبه 
حجز  مع  ق�سائيا،  م�سبوق  اأحدهما  فيهما، 
قر�سا   )47( الهندي،  القنب  من  غراما   )75(
قدره  م��ايل  ومبلغ  العقلية  امل��وؤث��رات  من 

)294700( دينار.
ال�رشطة  فرقة  عاجلتها  الأوىل  الق�سية 
الرويبة  الإداري��ة  املقاطعة  باأمن  الق�سائية 
م�ستوى  على  فيه  امل�ستبه  توقيف  مت  حيث 
اأحياء قطاع الخت�سا�س، مع حجز )75(  اأحد 
�سالحني  هندي(،  )قنب  املخدرات  من  غراما 
)�ساطور و�سكني كبري(،  اأبي�سني حمظورين 
مع حجز مبلغ مايل من العملة الوطنية قدره 

)257500( �سنتيم.
احل�رشي  الأم��ن  عاجلها  الثانية  الق�سية 

الإدارية  املقاطعة  التابع لأمن  اخلام�س فايزي 
املقاهي  اأح��د  مداهمة  بعد  البي�ساء  ال��دار 
بحوزته  �سبط  مت  اأين  فيه،  م�ستبه  وتوقيف 
بلغ  العقلية مبجموع  املوؤثرات  )03( علب من 
)47( قر�سا ومبلغ مايل قدره )37200( دينار 

من عائدات الرتويج لل�سموم.   
الثاين  احل�رشي  الأمن  م�سالح  حجزت  كما 
مايل  ومبلغ  خمر  قارورة   )422( باملحمدية 
 )06( اإيقاف  و  �سنتيم  مليون  ال�)53(  فاق 
اأحد  مداهمة  بعد  فيهم  م�ستبه  اأ�سخا�س 
اإىل  ه��وؤلء  حولها  التي  العقارية  امللكيات 

خمزن لتخزين وبيغ اخلمور.
ق/و

�سدور اأمر ثان باإيداع جميلة متازيرت 
احلب�ض املوؤقت

اجلزائي  بالقطب  التحقيق  قا�سي  اأ�سدر 
املالية  اجلرمية  مكافحة  يف  املتخ�س�س 
احممد،  �سيدي  مبحكمة  والقت�سادية 
قرار اإيداع ثان لوزيرة ال�سناعة ال�سابقة، 
ويعود  املوؤقت.  احلب�س  متازيرت  جميلة 
امللف الذي تتابع فيه جميلة متازيرت اإىل 
العام  املدير  الرئي�س  من�سب  توليها  فرتة 
اقروديف،  الغذائية  ال�سناعات  ملجمع 
بتهم  ال�سابقة  ال�سناعة  وزي��رة  وتتابع 
امتيازات  ومنح  عمومية  اأم��وال  تبديد 

غري م�ستحقة ملجمع امنهيد التابع لالأخوة 
�سلغوم يف م�رشوع �رشاكة لإجناز مطحنة 
يف  امنهيد  وجممع  الريا�س  جممع  بني 
التهام  اأن غرفة  الإ�سارة  البويرة. وجتدر 
مبجل�س ق�ساء اجلزائر قبلت يوم 8 دي�سمرب 
واأ�سدرت  اجلمهورية  وكيل  ا�ستئناف 
اإميان  ال�سابقتني  الوزيرتني  باإيداع  قرارا 
احلب�س  متازيرت  وجميلة  فرعون  هدى 

املوؤقت.
ق/و

وحدات اجلي�ض الوطني توا�سل جمهوداتها لفك العزلة عن املناطق النائية
توا�سل وحدات اجلي�س الوطني ال�سعبي جمهوداتها لفك العزلة عن املناطق النائية جراء ت�ساقط الثلوج ببع�س الوليات الغربية للوطن، 
ح�سب ما اأكدته وزارة الدفاع الوطني يف بيان. وجاء يف البيان: "على اإثر التقلبات اجلوية الأخرية امل�سحوبة بت�ساقط الثلوج ببع�س 
الوليات الغربية للوطن، توا�سل وحدات الناحية الع�سكرية الثانية جمهوداتها بتقدمي امل�ساعدة لل�سكان والأهايل املت�رشرين واملتمثلة 

اأ�سا�سا يف فتح الطرقات واإزالة الثلوج من خالل ت�سخري اآليات ومعدات واأفراد لفتح امل�سالك والطرق".
واأ�ساف ذات امل�سدر اأنه "مت يوم اأم�س 03 جانفي 2021، فتح الطرق وامل�سالك بكل من بلدية تالغ، متالكة، واد ال�سبع، وكذا راأ�س املاء 

من طرف مفارز تابعة للقطاع الع�سكري لولية �سيدي بلعبا�س".
واأ�سارت وزارة الدفاع الوطني اإىل اأن هذه املبادرة "لقت ا�ستح�سان املواطنني، حيث عربوا عن عرفانهم للمجهودات النبيلة للجي�س 

الوطني ال�سعبي يف امل�ساعدة والوقوف الدائم اإىل جانبهم خا�سة �سكان املناطق املعزولة".
ق/د



الــحجر ال�ســحي خّفــ�ض عــرو�ض ال�ســغل بـ 39 
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لوؤي ي
-------------------

املالية،  وزارة  مبعطيات  واأخ��ذا 
اأن  املقرر  من  اأنه  التقرير  اأو�سح 
�سنة  اخلام  املحلي  الناجت  ي�سجل 
بن�سبة  كبريا"  "تراجعا   2020
4،6 باملئة، يف حني ارتفع موؤ�رش 
بخ�سو�س  ال�ستهالك  اأ�سعار 
ال�  خالل  املنتجات  فئات  كافة 
8 اأ�سهر الأوىل من �سنة 2020، 
 3،5 الت�سخم  م�ستوى  ليبلغ 
املتوقع  ومن   2020 خالل  باملئة 
خالل  باملائة   3،7 اإىل  ي�سل  اأن 

.2021
وخالل الأحد ع�رش �سهرا الأوىل 
امليزان  �سهد   ،2020 ع��ام  من 
بن�سبة  ح��اًدا  "تدهورا  التجاري 
بالفرتة  مقارنة  املئة  يف   84
 6 )مبقدار   2019 نف�سها من عام 
"بالرغم  وذلك  دولر("  مليارات 
بحوايل  الواردات  انخفا�س  من 
ما  ح�سب  دولر  مليارات   7

اأو�سحه تقرير الوزارة.
ك��م��ا ان��خ��ف�����س��ت ع���ائ���دات 
يزيد  ما  متثل  التي  املحروقات 
ال�سادرات  من  املئة  92 يف  عن 
بالن�سبة  عنه  اأك���رب  ب�سكل 
للواردات اأي تراجع قدره 34.82 
بانخفا�س  م��ت��اأث��رة  امل��ئ��ة،  يف 
لتداعيات  تبعا  البرتول  �سعر 
القت�ساد  على  كوفيد19- 

العاملي.
ومع ذلك اعترب التقرير اأن هدف 
خف�س  يف  املتمثل  احل��ك��وم��ة 
مليارات   10 مبقدار  ال���واردات 

"مي�سي   2020 ع��ام  يف  دولر 
يف الطريق ال�سحيح" مبا يف ذلك 

فاتورة اخلدمات.
وفيما يتعلق باأثر فريو�س كورونا 
القت�سادية،  القطاعات  على 
اأفادت درا�سة الوزارة اأن �سناعة 
تاأثرا  ت��اأث��رت  "قد  املحروقات 

�سديدا" باأزمة كوفيد19-.
"موؤ�رشات  اأن  التقرير  وذك��ر 
تراجعت  قد  ال�سناعي  الإنتاج 
الف�سلني  خ��الل  ح��اد  ب�سكل 
مقارنة   2020 عام  من  الأول��ني 
النخفا�س  ب�سبب   2019 ب�سنة 
اأوب��ك+  ح�س�س  يف  التاريخي 
فيها،  طرفا  اجل��زائ��ر  تعد  التي 
وب�سبب تراجع الطلب الدويل ل 

�سيما على الغاز الطبيعي".
اأن  اإىل  ال��وث��ي��ق��ة  واأ����س���ارت 
ال�����س��ن��اع��ات خ����ارج ق��ط��اع 
امل��ح��روق��ات ق��د ع��رف��ت هي 
يف  "مفاجئا"  تباطوؤا  الأخ���رى 
احلجر  اإج��راءات  ب�سبب  الن�ساط 

بعد  لتو�سح  املتخذة،  ال�سحي 
عدا  ال�سناعي  الن�ساط  اأن  ذلك 
قد  الغذائية  ال�سناعات  قطاع 
انخفا�سا �سامال" يف جل  "�سهد 
 2020 الن�ساط خالل عام  فروع 

مقارنة ب�سنة 2019".
العام  امل��وؤ���رش  انخف�س  كما 
 6.8 بن�سبة  ال�سناعي  لالإنتاج 
التوايل  على  املئة  يف  و14.1 
خالل الثالثي الأول والثاين من 

عام 2020.
الجتماعي  الأثر  بخ�سو�س  اأما 
التقرير  اأب���رز  ك��ورون��ا،  ل��وب��اء 
يف  خا�سة  القوية"،  "تداعياته 
"ما  اأنه  م�سيفا  ال�سغل،  جمال 
على  احل�سول  ممكن  غري  ي��زال 
التداعيات  لهذه  نهائية  ح�سيلة 

يف �سنة 2020".
الوكالة  لأرق���ام  ذك��ره��ا  ويف 
اأو�سحت  للت�سغيل  الوطنية 
املكلفة  امل��ن��ت��دب��ة  ال������وزارة 
ال�سحي  احلجر  اأن  بال�ست�رشاف 

انخفا�س عرو�س  ت�سبب يف  قد 
املئة ويف  39 يف  بن�سبة  ال�سغل 
يف   30 بن�سبة  عليه  الطلبات 
و2020   2019 عامي  بني  املائة 
من  الأوىل  الثمانية  )الأ�سهر 

ال�سنة(.
اأ�سارت  للميزانية،  وبالن�سبة 
ال�سعب  "من  اأن��ه  اإىل  ال��وزارة 
اإج���راءات  ت��اأث��ري  تقدير  اأي�سا 
احلجر ب�سبب عدم توفر البيانات 
من  الثاين  بال�سدا�سي  اخلا�سة 
هذا  يف  م�سيفة   ،"2020 ع��ام 
وتكاليف  املداخيل  اأن  ال�سدد 
امليزانية قد انخف�ست بن�سبة 10 
و3 يف املئة على التوايل، يف حني 
عرفت اجلباية البرتولية انخفا�سا 

بنحو17 يف املئة.
وح�سب وزارة ال�ست�رشاف، فقد 
عند  الإجمايل  اخلزينة  عجز  بلغ 
نهاية يونيو 2020، 1.418 مليار 

دينار جزائري.

اأكد التقرير االأول حول اإعادة بعث االقت�ساد )2024-2020( الذي اأعدته الوزارة املنتدبة املكلفة باال�ست�سراف بخ�سو�ض 
اأثر كورونا على البلد اأنه من ال�سعب اإجراء "تقييم كامل لالنعكا�سات �سواء على ال�سعيد االقت�سادي اأو االجتماعي"، 

م�سريا اإىل "النقائ�ض العديدة التي تعاين منها املنظومة الوطنية لالإعالم". لكن �سمحت روح االأخوة والت�سامن واالإح�سا�ض 
باالنتماء التي اأبداها اجلزائريون واملوؤ�س�سات واجلمعيات كافة، باعتبارهم "حلفاء فعليني" وقفوا بجانب ال�سلطات العمومية، 

بالتخفيف من حدة انعكا�سات جائحة كورونا على االقت�ساد الوطني.

التحاق قرابة مليون �سخ�ض مبقاعد الدرا�سة وفق بروتوكول �سحي

املدار�ض القراآنية والزوايا ذات 
النظام الداخلي مفتوحة

ا�ستاأنفت اأم�س املدار�س القراآنية 
ويتعلق  ن�ساطها،  بالفتح  املعنية 
النظام  ذات  ب��ال��زواي��ا  الأم���ر 
امل�ساجد،  املنف�سلة عن  الداخلي 
بالإ�سافة اإىل املت�سلة بامل�ساجد 
كما مت ال�سماح لالأق�سام التابعة 
الفتح  ق��رار  �سملها  التي  لها 

التدريجي.
مليون  ق��راب��ة  اأم�����س  والتحق 
على  الدرا�سة  مبقاعد  �سخ�س 
القراآنية  امل��دار���س  م�ستوى 
والزوايا على اأن ت�ستمر العملية 
وفق  اجل��اري،  الأ�سبوع  خالل 
"�سارم"  �سحي  ب��رت��وك��ول 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعدته 
تف�سي  ملجابهة  والأوق�����اف 

فريو�س كوفيد19-.
بوزارة  العام  املفت�س  واأو�سح 
ال�سوؤون الدينية، بزاز خمي�سي، 
واملدار�س  بالزوايا  اللتحاق  اأن 
خالل هذه ال�سنة �سيتم ب�"�سفة 
تداعيات  ب�سبب  تدريجية، 
الأزمة ال�سحية التي ا�ستوجبت 
تعقيم وتنظيف  القيام بحمالت 
وا�سعة لالأق�سام التي �ست�ستقبل 
اتخاذ  عن  ف�سال  املتمدر�سني 
الربتوكول  ت�سمنها  اإج��راءات 
ال�سحي اخلا�س مبجابهة تف�سي 

وباء كورونا".
اأبرز  الربتوكول،  هذا  ولتطبيق 
اأي�سا  ي�سغل  ال��ذي  خمي�سي 
من�سب رئي�س جلنة متابعة فتح 
امل�ساجد �سيتم ا�ستغالل 50 باملئة 
للمدار�س  ال�ستيعاب  من طاقة 
العتماد  مع  والزوايا،  القراآنية 
على  الطلبة  "تفويج  مبداأ  على 
ل�سمان  خمتلفة  زمنية  فرتات 
خا�سة  اجل�سدي"،  التباعد 
�سن  دون  بالأطفال  تعلق  فيما 
قرابة  عددهم  والبالغ  التمدر�س 
 1980 عرب  موزعني  األ��ف   21
مدر�سة قراآنية مت�سلة بامل�ساجد 

منف�سلة  قراآنية  مدر�سة  و507 
عن بيوت الرحمان.

امل�ساحف  رفع  اأي�سا  و�سيتم 
ومتكني  ال��رف��وف  من  والكتب 
خا�س  م�سحف  من  طالب  كل 
به مع غلق كل املكتبات التابعة 
وال��زواي��ا،  القراآنية  للمدار�س 
اأجهزة  توفري  على  واحل��ر���س 
املحاليل  وتوفري  احلرارة  قيا�س 
املل�سقات  وو���س��ع  املطهرة 
وامل��ن�����س��ورات الإع��الم��ي��ة 
وال��زواي��ا،  القراآنية  باملدار�س 
الأق�����س��ام  جتهيز  ع��ن  ف�سال 
اجل�سدي  التباعد  مبداأ  لتطبيق 
مع اإجبارية ارتداء القناع الواقي 
اليومي  التنظيف  على  وال�سهر 

لدورات املياه.
نهاية  قررت  احلكومة  وكانت 
املدار�س  فتح  املن�رشم  الأ�سبوع 
ال�سارم  التقيد  القراآنية يف ظل 
ب��ال��ت��داب��ري وال��ربوت��وك��ولت 
انت�سار  من  للوقاية  ال�سحية 
املعتمدة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
املدر�سية  للموؤ�س�سات  بالن�سبة 
وحت����ت م��راق��ب��ة واإ������رشاف 
لل�سوؤون  الولئيني  املديرين 
بالتن�سيق  والأوق���اف،  الدينية 
احلماية  م�سالح  م��ع  الوثيق 
ال�سعبية  وال�مجال�س  ال�مدنية 
الأحياء  جلان  ومب�ساهمة  البلدية 

واجلمعيات املحلية".
لهذه  المتثال  ع��دم  ح��ال  ويف 
التدابري الوقائية، �سيتم الإعالن 
عن "الإغالق الفوري للمدر�سة 

املخالفة".
"تطبيقا  الإج���راء  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اجلمهورية،  رئي�س  لتعليمات 
وعقب  ت��ب��ون،  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
العلمية  اللجنة  مع  امل�ساورات 
فريو�س  جائحة  تطور  ملتابعة 

كورونا وال�سلطة ال�سحية".
 لوؤي/ي 

الرئي�ض ي�ستعجل رقمنة قطاع اجلمارك ملحاربة ت�سخيم الفواتري
اأمر باإجراء تدقيق حما�سباتي يف الديوان اجلزائري للحبوب

بفتح  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأمر 
القمح  ا���س��ت��رياد  ق�سية  يف  ق�سائي  حتقيق 
تراأ�سه  خ��الل  وذل��ك  ليتوانيا،  من  املغ�سو�س 
لجتماع جمل�س الوزراء خ�س�س لتقييم احل�سيلة 

ال�سنوية 2020 ملختلف القطاعات الوزارية.
باإجراء  املالية  وزير  اجلمهورية،  رئي�س  وكّلف 
املهني  اجلزائري  الديوان  يف  حما�سباتي  تدقيق 

للحبوب.
اأن  اعترب  ال��وزراء  جمل�س  جلل�سة  افتتاحه  وبعد 
يرتاوح   2020 ل�سنة  ال��وزاري  والأداء  التقييم 
تعليماته  م�سديا  وال�سلبي  الإيجابي  بني  عموما 
مبا�رش  اأثر  لها  التي  القطاعات  تفعيل  ب�رشورة 
اإىل  والنتقال  للمواطنني  اليومية  احلياة  على 
مثمنا   ،2021 العام  مطلع  الق�سوى  ال�رشعة 
الأهمية  ذات  القطاعات  يف  امللمو�س  التقدم 
النا�سئة،  واملوؤ�س�سات  ال�سيدلنية  كال�سناعة 

ودعم ت�سغيل ال�سباب.
واجلماعات  الداخلية  بقطاع  له  توجيهات  ويف 
عن  ر�ساه  عدم  اجلمهورية  رئي�س  اأبدى  املحلية 
الظل،  مناطق  بخ�سو�س  الولة  بع�س  ت�سيري 
وهنا األّح على �رشورة الف�سل بني برامج التنمية 

الإيجابية  املبادرات  بع�س  ت�سجيل  مع  املحلية 
يف  اخلزانات  طريق  عن  والغاز  باملاء  كالتموين 

بع�س املناطق احلدودية.
كما حّذر الرئي�س من ا�ستمرار ظاهرة جلب املياه 
�سحيتها  راح  ماأ�ساة  متّثل  التي  البدائية  بالطرق 

الأطفال.
النقطة  اأن  اأكد رئي�س اجلمهورية  املالية  وبقطاع 
ال�سوداء ما تزال تتمثل يف النظام البنكي الذي 
عمال  يتطلب  ما  النظر،  فيه  يعاد  اأن  ينبغي 
تفتي�سيا على م�ستوى كل البنوك، خا�سة يف ما 

يتعلق مبلف ال�سفافية يف منح القرو�س.
واأمر بالإ�رشاع يف رقمنة قطاع اجلمارك ملحاربة 
ت�سخيم الفواتري، وامت�سا�س الأموال يف ال�سوق 

املوازية.
اأ�رّش  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  بقطاع  اأما 
كل  ا�ستقاللية  جت�سيد  ���رشورة  على  الرئي�س 
والتواأمة  املثمرة  ال�رشاكة  نحو  والتوجه  جامعة 

مع اجلامعات الأجنبية.
اجلامعات  بني  التعاون  وت��رية  رفع  اإىل  ووج��ه 
مقاربة  تبني  عرب  الأجنبية  ونظرياتها  الوطنية 
قاطرة  اإىل  اجلامعة  حتويل  من  متكن  منفتحة 

البتكار  خالل  من  الوطني  لالقت�ساد  حقيقية 
والبحث التطبيقي.

�رشورة  على  الرئي�س  األ��ّح  الثقافة  جمال  ويف 
جمال  يف  امل�سجل  لل�سعف  الفوري  التدارك 
ت�سل  مل  التي  ال�سينماتوغرافية  ال�سناعة 
اآلف  خلق  على  قادر  اقت�سادي  مورد  اإىل  بعد 
منا�سب ال�سغل ميكنه امل�ساهمة ب�سكل كبري يف 

اإنعا�س القت�ساد الوطني.
م�سار  يف  الإ���رشاع  �رشورة  على  اأكد  حني  يف 
رقمنة خمتلف القطاعات احل�سا�سة ذات الأهمية 
واجل��م��ارك  ال�رشائب  �سيما  ل  القت�سادية 
والأمالك، حتى تتمكن ال�سلطات العمومية من 
�سيا�ساتها  لو�سع  ال�رشورية  الأدوات  امتالك 

وتنفيذها وتقييمها.
جهودها  مب�ساعفة  احلكومة  كلف  ال�سياق  ويف 
لفائدة  املوجهة  الآليات  خمتلف  تعزيز  اأجل  من 
على  ت�سجيعها  اأجل  من  البيت  يف  املاكثة  املراأة 

النخراط يف م�سار الإنتاج الوطني.
موا�سلة  ���رشورة  على  اأك��د  الطاقة  وبقطاع 
حتوزها  التي  املنجمية  امل��وارد  لتثمني  العمل 
بالدنا، م�سددا على اأهمية ال�رشوع يف اأقرب وقت 

ممكن يف ال�ستغالل الفعلي ملنجم غار جبيالت، 
اأميزور،  وادي  يف  والفو�سفات  الزنك  ومنجم 
لإطالق  الرتتيبات  باقي  ا�ستكمال  �رشورة  مع 

امل�ساريع املهيكلة الكربى يف هذا القطاع.
موا�سلة  ����رشورة  على  اأك��د  ال�سحة  ويف 
التلقيح  عملية  لإط��الق  الالزمة  التح�سريات 
تنظيم  �سد وباء كوفيد19- �سهر جانفي ووفق 

حمكم.
امل�سطرة  الأهداف  تنفيذ  اأهمية  على  اأكد  واأي�سا 
الإنتاج  ق��درات  رفع  اأجل  من  القطاع  هذا  يف 
وخف�س  ال�سيدلنية  املواد  خمتلف  يف  الوطني 

الواردات بحلول هذه ال�سنة.
وبخ�سو�س جمال ال�سيد البحري اأمر ب�رشورة 
اإطالق  اأجل  من  الالزمة  الت�سهيالت  كل  منح 
�سناعة حملية لل�سفن ت�سمح بتطوير الأ�سطول 
الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد ال�سوق 

الوطنية.
كما كلف احلكومة ببحث اإطالق م�ساريع �رشاكة 
يف جمال ال�سيد مع خمتلف ال�رشكاء يف الدول 

ال�سقيقة وال�سديقة.
 لوؤي/ي



برميل البرتول يحقق مكا�سب جديدة مبا يفوق 53 دوالرا
"�سوناطراك"  ���رشك��ة  ع��دل��ت 
ل�سحنات  الر�سمي  البيع  �سعر 
خ��ام��ه��ا امل��زي��ج ال�����س��ح��راوي 
قدرها  ب��ع��الوة  يناير  حتميل 
برنت  فوق  للربميل  �سنتا   35
دولرا   51.72 ب���  امل�����وؤرخ، 
دي�سمرب  �سحنات  مع  مقارنة 

للربميل. �سنتا   25
�سوناطراك  �رشكة  وخف�ست 
خلامها  الر�سمي  البيع  �سعر 
لتحميالت  ال�سحراوي  املزيج 
�سعر  من  اأقل  لي�سبح  اأكتوبر 
 0.25 مبقدار  املوؤرخ  برنت  خام 

للربميل. دولر 
ارتفعت  وق��ت  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
الإثنني،  اأم�س  النفط،  اأ�سعار 

"اأوبك+"،  حتالف  اجتماع  قبيل 
احل�����س��م يف  وال���ذي مت خ��الل��ه 
الإنتاج  �سقف  رف��ع  اإمكانية 
يقرر  "اأوبك+"،  ل.واجتماع  اأم 
موا�سلة  باإمكانه  كان  اإذا  ما 
ت�ساعد  اإن  حيث  الإنتاج  رفع 
يخنق  كورونا  فريو�س  عدوى 
على  ال��ع��امل��ي  الطلب  ت��ع��ايف 
قد  اأوبك  حتالف  وكان  الطاقة. 
يومًيا  برميل   500000 اأع��اد 
على  ال�سهر،  هذا  ال�سوق  اإىل 
ب�ساأن  قرار  لتخاذ  يجتمع  اأن 
ل�سهر  ن���ت���اج  الإ م�����س��ت��وي��ات 

فرباير.
العام  الأم��ني  ق��ال  جانبه،  من 
باركيندو،  حممد  اأوبك،  ملنظمة 

التوقعات  اإن  اأم�س  اجتماع  يف 
للغاية  متباينة  الأول  للن�سف 
هبوط  خماطر  هناك  تزال  وما 
بينها.  التوفيق  ينبغي  كثرية 
توقعات  هناك  اأن  اإىل  ي�سار 
على  الطاقة  على  للطلب  ه�سة 
انتعا�س  مقابل  الق�سري  املدى 
العام  من  وقت لحق  متوقع يف 

كورونا. لقاح  انت�سار  مبجرد 
النفط  اأ�سعار  ارتفعت  وق��د 
ب�سعف  اأي�سا  مدعومة  كذلك 
ال�سلع  جاذبية  يعزز  مما  الدولر، 
غرب  وارتفع  بالعملة.  امل�سعرة 
فرباير  يف  الو�سيط  تك�سا�س 
 49.47 اإىل  باملئة   1.98 بن�سبة 
بور�سة  يف  للربميل  دولرا 

ال�ساعة  يف  التجارية  نيويورك 
واأرب��ع��ني  �سباحا  ال�ساد�سة 

غرينت�س. بتوقيت  دقيقة 
مار�س  ل�سهر  برنت  وارت��ف��ع 
دولرا   53.02 اإىل  باملئة   2.5
اأوروب��ا  بور�سة  يف  للربميل 
اأغلق  اأن  بعد  الآج��ل��ة  للعقود 
اخلمي�س.  يوم  باملئة   0.3 مرتفعا 
العقود  قفزت  اأخ��رى  جهة  من 
بن�سبة  اخل��ام  للنفط  الآج��ل��ة 
ليوان   320.1 اإىل  باملئة   6.1
�سنغهاي  بور�سة  يف  للربميل 
انخفا�سها  بعد  للطاقة  الدولية 
الأ�سبوع  باملئة   2.6 بن�سبة 

ملا�سي. ا
لوؤي/ي
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اإطالق عملية تقييم "اختالالت" منح البنوك 
للقرو�ض

لوؤي/ي
------------------

التغيريات  هذه  اأن  املالية،  وزير  واأو�سح 
البنوك  وت��اأط��ري  ت�سيري  كيفية  �ستم�س 
م�سريا  جديدا،  دفعا  لإعطائها  العمومية، 
تنطلق  �ساملة،  تقييم  عملية  وج��ود  اإىل 
البنوك  كل  م�ستوى  على  الثالثاء  اليوم 
-على  التقييمات  هذه  وتهدف  العمومية، 
الختاللت  على  الوقوف  اإىل  قوله-،  حد 

. القرو�س  منح  م�ست  التي 
التابعة  العمومية  البنوك  العملية،  وتخ�س 
واجبها  من  اإن  قائال  العمومية،  للخزينة 

ال�سفافية. الإجراءات  كافة  اتباع 
التغيريات  هذه  اأن  املالية،  وزير  واأو�سح 

البنوك  وت��اأط��ري  ت�سيري  كيفية  �ستم�س 
جديدا. دفعا  لإعطائها  العمومية، 

الإذاعة،  فوروم  يف  الرحمان  عبد  بن  وقال 
تنطلق  �ساملة،  تقييم  عملية  هناك  اإن 
البنوك  كل  م�ستوى  على  الثالثاء  اليوم 

. مية لعمو ا
قوله-  حد  -على  التقييمات  هذه  وتهدف 
م�ست  التي  الختاللت  على  الوقوف  اإىل 

. القرو�س  منح 
 

اإذاع��ي  ت�رشيح  يف  املالية،  وزي��ر  وق��ال 
�رشف  يف  والتحكم  النفقات  تر�سيد  اإن 
اأن  واأو�سح  التق�سف،  يعني  ل  امليزانية 
اإدراج  يتم  مل    ،2021 املالية  قانون  يف 
قطاعه  اأن  واأ���س��اف  �رشيبية،  زي��ادة  اأي 

فئة  ومرافقة  ال�رشائب  تخفي�س  اإىل  ذهب 
املواطنني. من  معينة 

امل��ال  ����رشف  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  واأ����س���ار 
اأن  م�سيفا  ال�سارمة،  بالرقابة  �سيحظى 
ال��وزارات  على  املالية  الأظ��رف��ة  توزيع 
اخلمي�س. يوم  �سيكون  الدولة  وموؤ�س�سات 

التحكم  الرحمان  عبد  بن  اأمي��ن  اأك��د  كما 
بقيمة  وتقلي�سها  ال�سترياد  فاتورة  يف 
دي�سمرب   31 ال�  حتى  دولر  مليارات   8
اإن  الرحمان  عبد  ب��ن  وق��ال   .2020 م��ن 
بالتحكم  مبا�رشة  عالقة  له  املوؤ�رش  ه��ذا 
يف  متثل  كانت  التي  الفواتري  ت�سخيم  يف 
 30 بني  ترتاوح  ن�سبة  ال�سابقة  ال�سنوات 
ال�سترياد  فاتورة  قيمة  من  باملئة  و35 
فيها  بلغت  التي   2014 ب�سنة  م�ست�سهدا 
ب�سبب  دولر  مليار   64 الفاتورة  هذه  قيمة 

الفواتري. ت�سخيم 
ال�سترياد  فاتورة  اأن  املالية  وزير  واأ�ساف 
مليار  و28   27 بني  حاليا  ت��رتاوح  التي 
للحد  املبذولة  املجهودات  تعك�س  دولر 
احتياجات  حقيقة  ومتثل  امليزانية  عجز  من 
متوين  يف  اختاللت  اأي  عن  بعيدا  ال�سوق 
رئي�س  من  وبتوجيهات  الوطنية  ال�سوق 
التوجه  �سين�سب  الوزير،  يردف  اجلمهورية 
الوطني  املنتوج  تثمني  على   2021 خالل 
والعبور  امل�ستورد  باملنتوج  وتعوي�سه 
اإىل  والولوج  القوي  الإنتاج  مرحلة  اإىل 

. اخلارجية  الأ�سواق 

ميكن  ال  ال�سنني،  ع�سرات  اإىل  تعود  النفع،  عدمية  قرو�ض  وجود  عن  الرحمان،  عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير  اأم�ض  اأكد 
ا�سرتجاعها معلنا عن تغيريات عميقة �ستنطلق االأ�سبوع املقبل، تبعا لتعليمات رئي�ض اجلمهورية.

 الكثري منها ال ميكن ا�سرتجاعها وتعود اإىل ع�سرات ال�سنني

 

اإطالق اأر�سية رقمية تكوينية لفائدة 
اأ�ساتذة قطاع الرتبية 

ثنني  الإ اأم�س  واجعوط،  حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأ�رشف 
تكوينية  رقمية  لأر�سية  الر�سمي  الإطالق  على  بالعا�سمة 
)ح�سوري  املزدوج  التكوين  ليات  اآ اأوىل  مرحلة  يف  �ستوفر 

الب�رشية. املوارد  كفاءات  تطوير  بغية  بعد(  وعن 
املو�سم  ان��ط��الق  على  ���رشاف��ه  اإ مبنا�سبة  واج��ع��وط  واأك���د 
�ستعتمد  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن   2020/2021 التكويني 
والتكوين  احل�سوري  )التكوين  املزدوج  التكوين  ليات  اآ على 
الرقمية  الوطنية  ال�سبكة  خ��الل  م��ن  بعد(  ع��ن  الرقمي 
و�ستمكن  النهائية،  للتجارب  حاليا  تخ�سع  التي  للتكوين 
مهامها  اختالف  على  الب�رشية  املوارد  كفاءات  "تطوير  من 
"جودة"  يخدم  مبا  لالبتكار  فاقا  اآ اأمامها  وتفتح  ورتبها" 

الوطنية.  املدر�سة 
اأوىل-  كمرحلة   - الأر�سية  هذه  خدمات  من  و�سي�ستفيد 
والتكوين  املتخ�س�س  التكوين  اإط��ار  يف  متكونا   4929
على  بعدها  تعمم  اأن  على  ال��رتق��ي��ة،  قبل  م��ا  التكميلي 
والتكوين  البيداغوجي  التكوين  اإطار  يف  اجلدد  �ساتذة  الأ

املتحدث. ذات  ح�سب  امل�سبق 
الإج��راءات  فر�ستها  التي  التحديات  اأن  الوزير  واأو�سح 
قلم  التاأ اأوجبت  كورونا  فريو�س  انت�سار  ملكافحة  ال�ستثنائية 
بديلة  رقمية  ليات  اآ ا�ستغالل  يف  "الت�رشيع  خالل  من  معها 
نظام  وفق  التحديث  انتهاج  مع  التكوين  ا�ستمرارية  ت�سمن 
كافة  على  احلا�سلة  امل�ستجدات  مواكبة  ي�ستطيع  ع�رشي 

. مل�ستويات" ا
املو�سم  هذا  خالل  املتخ�س�س  بالتكوين  املعنيني  عدد  وبلغ 
معنيني   4929 منهم  متكونا   10773 اجلديد  التكويني 
الرتقية  قبل  ما  التكميلي  والتكوين  املتخ�س�س  بالتكوين 

الوزير. ي�سيف 
"ا�ست�سدرت  وزارت��ه  اأن  واجعوط  اأك��د  ال�ساأن  ذات  ويف 
العمومية  الوظيفة  م�سالح  م��ن  ا�ستثنائية"  رخ�سة 
على  تكوينية  ملحقات  فتح  بغية  داري  الإ والإ���س��الح 
املن�رشمة  التكوينية  ال�سنة  ل�ستكمال  الولئي  امل�ستوى 
ملقت�سيات  تطبيقا  وذلك   2020 مار�س  اأواخر  توقفت  التي 
وقد  كورونا،  فريو�س  وب��اء  انت�سار  من  الوقائية  التدابري 
اأكتوبر   15 اإىل  اأوت   25 من  ال�ستثنائية  الفرتة  هذه  امتدت 

.2020
التكويني  الدخول  ه��ذا  خ��الل  امل�سدر-  -ي�سيف  مت  كما 
الحتياطية  ال��ق��وائ��م  ل�ستغالل  رخ�سة  على  احل�سول 
بعنوان  التوظيف  م�سابقات  يف  الناجحني  ���س��ات��ذة  ل��الأ
اخلا�سة  الحتياطية  القوائم  ا�ستغالل  وكذا   2017-2018

.2019 بعنوان  املنظمة  املهنية  بالمتحانات 
التاأطري  "توفري  اإىل  الوزير-  -ح�سب  الإجراء  هذا  يهدف  كما 
و�سمان  التعليمية  للموؤ�س�سات  والبيداغوجي  داري  الإ
2020- الدرا�سي  املو�سم  خالل  للتالميذ  العادي  التمدر�س 

."2021
التكويني  املو�سم  افتتاح  منا�سبة  الرتبية  وزير  وا�ستغل 
الب�رشي  بالعن�رش  وزارت��ه  اهتمام  على  للتاأكيد  اجلديد 
املدر�سة  داء  ب��اأ الرتقاء  ي�سمن  �سا�سيا  اأ موردا  "باعتباره 
تتميز  باتت  التي  القيا�سية  املرجعيات  م�ستوى  اإىل  اجلزائرية 

والدويل". قليمي  الإ امل�ستويني  على  التعليم  اأنظمة  بها 
الرقمنة  م�سعى  يف  "النخراط"  اإىل  �ساتذة  الأ باملنا�سبة  ودعا 
املعمول  الطريقة  نها  ولأ والنجاعة"  ال�سفافية  "ت�سمن  كونها 
ما  وهو  والآين  الرقمي  الت�سيري  يخ�س  فيما  الآن  عامليا  بها 
وحت�سني  لت�سيري  الكافية  الكفاءات  توفري  -ح�سبه-  يتطلب 

الع�رشية. العملية  هذه  داء  اأ
ق/و

التنفيذي املت�سمن  �سدر املر�سوم 
للو�سط  اجل��زائ��ر  ميناء  اإجن���از 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ب�رش�سال 

رقم 77. 
التنفيذي  املر�سوم  هذا  ويهدف 
 2020 دي�سمرب   16 يف  امل��وؤرخ 
لإجن�از  وطني�ة  وك��ال��ة  اإن�ساء 
"ل�رش�سال  ال��و���س��ط  "مين�اء 
مع  وجتهيزاته  القاعدية  ومن�ساآته 

حتديد مهام هذه الوكالة وتنظيمها 
تعد  املر�سوم،  وت�سريها.وح�سب 
عمومية  موؤ�س�سة  الوكالة  هذه 
وجت��اري  �سناعي  ط��اب��ع  ذات 
املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع 
اإنها  حيث  امل��ايل  وال�ستقالل 
ال��وزي��ر  و���س��اي��ة  حت��ت  تو�سع 
اأما  العمومية،  بالأ�سغال  املكلف 
املر�سوم  حدده  فقد  الوكالة  مقر 

نقله  ميكن  حيث  تيبازة  بولية 
ال���رتاب  م��ن  اآخ����ر  م��ك��ان  اإىل 
الوزير  من  قرار  مبوجب  الوطني 
العمومية،  بالأ�سغال  املكلف 
الوكالة  اأن  على  املر�سوم  ون�س 
املنتدب  امل�س�روع  �ساحبة  هي 
با�سم  وق��ي��ادة  بت�سيري  املكلف�ة 
العمليات  كل  وحل�سابها  الدولة 
واإجناز  درا�سات  يف  ت�ساهم  التي 

ب�رش�سال  للو�سط  اجلزائر  ميناء 
وجتهيزاته.  القاعدية  ومن�ساآته 
اخل�سو�س- الوكالة على  وتتوىل 
امل�ساريع  باإعداد  املر�سوم-   ح�سب 
الأ�سغال  كل  وتنفيذ  التمهيدية 
على  ع���الوة  مبهامها  املرتبطة 
والتقنية  القت�سادية  الدرا�سات 

بهدفها. املرتبطة  والأبحاث 
ق/و

�سدور املر�سوم التنفيذي املت�سمن اإن�ساء الوكالة الوطنية الإجناز "ميناء 
الو�سط" ل�سر�سال

برنت �سحاري  ملزيد  الر�سمي  البيع  �سعر  "�سوناطراك" تعّدل 
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�سركة طريان "الطا�سيلي" تعلن ا�ستئناف 
رحالتها بني الوادي وعنابة

حممد ي�سني
---------------- 

هذا  ع��ودة  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
جاء  الوليتني،  بني  اجلوي  اخلط 
اجلوية  الرحالت  ا�ستئناف  �سمن 
لتطلعات  وا�ستجابة  الداخلية 
الرحالت  تعليق  رفع  بعد  الزبائن 

اجلائحة. ب�سبب   فر�س  الذي 
اإعادة  اأن  امل�سدر،  لذات  ووفقا 
الرحالت اجلوية من مطار الوادي 
عرب  وعنابة  العا�سمة  مطار  نحو 
يوم  كل  الطا�سيلي  طريان  �رشكة 
جانفي   15 يوم  من  ابتداء  اجلمعة 
من  "انطالق  يتم  حيث   ،  2021
 09.00 ال�ساعة  على  اجل��زائ��ر 
الوادي  اإىل  الو�سول   - �سباحا 
�سباحا   10.20 ال�ساعة  على 
من  وانطالق   " اليوم  نف�س  من 

 10.50 ال�ساعة  على  ال���وادي 
عنابة  اإىل  ال��و���س��ول  �سباحا 

من  زوال   12.15 ال�ساعة  على 
من  و"انطالق  اليوم"،  نف�س 

 12.50 ال�����س��اع��ة  ع��ل��ى  ع��ن��اب��ة 
ال��وادي  اإىل  وال��و���س��ول  زوال 
من  زوال   14.20 ال�ساعة  على 
من  و"انطالق  اليوم"  نف�س 
 14.50 ال�ساعة  على  ال���وادي 
اجل��زائ��ر  اإىل  وال��و���س��ول  زوال 
من  م�ساء   16.10 ال�ساعة  على 

اليوم". نف�س 
جميع  اتخاذ  مت  نه  اأ امل�سدر،  واأكد 
وباء  �سد  الوقائية  الإج���راءات 
م�سوؤولو  �سدد  كما   ،19 كوفيد- 
اح��رتام  ���رشورة  على  ال�رشكة 
فريو�س  �سد  الوقائية  الإجراءات 
امل�سافرين  طرف  من   -19 كوفيد 
القناع  لب�س  اإجبارية  فيها  مبا 
�سمان  م��ن  للتمكن  ال��وق��ائ��ي 
اأح�سن ظروف. اآمنة ويف  رحالت 

تعتزم �سركة طريان الطا�سيلي فتح "يف  كل يوم جمعة" خط جوي يربط بني مطاري قمار )والية الوادي( و مطار رابح 
بيطاط )والية عنابة(، ح�سب ما  علم اأم�ض من م�سوؤويل ذات ال�سركة.

"كل يوم جمعة" بـ  حّدد 

الوطني  املكتب  رئي�س  اأ�رشف 
احلركة  لرتقية  الوطني  لالحتاد 
عبد  املدين  واملجتمع  اجلمعوية 
تن�سيب  على  قندوز،  الكرمي 
الوادي  لولية  الولئي  املكتب 
املكتب  اأع�����س��اء  ب��ح�����س��ور 
����س���اء ال��ل��ج��ان  ال��وط��ن��ي وروؤ
بنني  تزكية  مت  حيث  الوطنية، 
راأ�س  على  بالإجماع  احلق  عبد 
الوادي. لولية  الولئي  املكتب 

اأو���س��ح،  ال�����س��ّدد،  ذات  ويف 
بنني  ال��ولئ��ي،  املكتب  رئي�س 
مبعية  �سي�سعى  نه  اأ احلق،  عبد 
اإىل  ال��ولئ��ي  املكتب  اأع�ساء 
)ذك���ورا  بال�سباب  الع��ت��ن��اء 
احت�سان  �سيعمل  حيث  ناثا(  واإ
ال�سباب  م��وؤه��الت  ب����راز  واإ
امل��ي��ادي��ن  ���س��ت��ى  يف  امل���ب���دع 
املواطنة  لروح  وفقا  اجلمعوية 
نتاجية  الإ و  الكفاءة  ومقومات 
القيم  غر�س  وك��ذا  وامل��ب��ادرة 
يف  امل�سوؤولية  وروح  الوطنية 
الن�سء  وحماية  ال�سباب  نفو�س 
على  وت�سجيعهم  فراغهم  مبلء 
البتكار  على  وحثهم  ب��داع  الإ
وتنمية  نه�سة  يف  واإ�رشاكهم 
امل�ساهمة  جانب  اإىل  ال��وط��ن، 
ال�سباب  ق���درات  تنمية  يف 
ليكونوا  امل��ج��الت  جميع  يف 
وطنهم  يف  م�سوؤولني  مواطنني 
بالإ�سافة  ملجتمعهم،  و�ساحلني 

ت��رق��ي��ة  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
وامل�ساهمة  اجلوارية  الريا�سة 
امل��واط��ن��ة  روح  ت��رق��ي��ة  يف 
وال���ت���ع���ارف ب���ني ال�����س��ب��اب 
ترفيهية  ن�����س��اط��ات  ق��ام��ة  واإ
وتنظيم  لل�سباب  وريا�سية 
وامل�ساهمة  وخميمات  رحالت 
التطوعي  الفعل  تطوير  يف 
بني  قيمه  ون�رش  والت�سامني 
يف  امل�ساهمة  وك��ذا  ال�سباب 
وزرع  ال�سباب  م�سكالت  حل 
وت��وع��ي��ة  ال��ن��ف�����س  يف  ال��ث��ق��ة 
ال�����س��ب��اب وت��ن�����س��ي��ط��ه��م و 
املجتمع  يف  بدورهم  حت�سي�سهم 
وتوجيه  الن�سء  طاقات  وتفجري 
امل�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  حما�سه 
درا�سية  ي��ام  اأ وتنظيم  العامة 
ولقاءات  ون��دوات  وملتقيات 

اجلمعية. بن�ساط  مرتبطة 
احلق  "عبد  اأن  بالذكر  وجدير 
املاج�ستري  على  حا�سل  بنني" 
وعالقات  �سيا�سية  العلوم  يف 
ق�سم  احل��ق��وق  كلية  دول��ي��ة، 
جامعة  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم 
ب���رز  ال�����وادي، وي��ع��ت��رب م��ن اأ
امل��دين  املجتمع  يف  الفاعلني 
عدة  تراأ�س  له  و�سبق  بالوادي، 
وطنية  وجمعيات  منظمات 
اخلري  نا�س  جمعية  غ��رار  على 

بالوادي.
ي�سني حممد 

اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  اإط����ار  يف 
ن��واع��ه��ا  اأ ب�ستى  احل�����رشي��ة 
ل���س��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة م��ن��ه��ا 
متكن  ب��امل��خ��درات  ب��امل��ت��اج��رة 
الولئية  امل�سلحة  عنا�رش 
بالوادي  الق�سائية  لل�رشطة 
للمخدرات  مبروج  الإطاحة  من 
و  كلغ   01 قدرت  كمية  وحجز 

املعالج. الكيف  من  غ   444
اإىل  تعود  العملية  تفا�سيل 
امل�سلحة  عنا�رش  ا�ستغالل 
مل��ع��ل��وم��ات م��ف��اده��ا ق��ي��ام 
من  الثاين  العقد  يف  �سخ�س 
املنطقة   م��ن  ي��ن��ح��در  ال��ع��م��ر 
من  كميات  تخزين  و  بحيازة 
العائلي  مب�سكنه  امل��خ��درات 

املعلومات  على  بناء  ليتم   ،
عملياتية  خطة  اإعداد  امل�ستقاة 
اأحياء  ب��اأح��د  بتوقيفه  كللت 
للتحقيق  وا�ستمرارا  املدينة، 
بالتفتي�س  اإذن  ا�ست�سدار  مت 
ي��ن  اأ امل�����س��ت��ه��دف  للم�سكن 
من  ���س��ف��ي��ح��ة   15 ح��ج��ز  مت 
 01 ب�  وزنها  ق��در  امل��خ��درات 
مت���ام  اإ ب��ع��د  غ   444 و  ك��ل��غ 
القانونية  الإج����راءات  كافة 
جزائي  ملف  اإع�داد  مت  الالزمة 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  للمتورط 
قليميا  اإ املخت�سة  الق�سائية 
تخزين  و  ح��ي��ازة  ج���رم  ع��ن 

البيع. لغر�س  املخدرات 
ق.م

ا���س��ت��ه��ج��ن ����س���ك���ان ق��ري��ة 
لبلدية  التابعة  "العييا�سة" 
جتاهل  ال���وادي،  ب��ولي��ة  امل��ق��رن 
والبلدية  املحلية  ال�سلطات 
التي  و�سكاويهم  لر�سائلهم 
ذان��ا  اآ جت��د  ومل  ل�سنوات  دام��ت 
عنهم  ال��غ��ن  ل��رف��ع  ���س��اغ��ي��ة 
املعي�سي  امل�����س��ت��وى  وحت�����س��ني 
يف  فيه  يتخبطون  الذي  امل��زري 
���رشوري��ات  ب�سط  اأ نق�س  ظ��ل 
نغ�س  الذي  الأمر  الكرمية،  احلياة 
منهم  بالكثري  ودفع  احلياة  عليهم 
عن  البحث  رحلة  يف  التوجه  اإىل 
املجاورة  بالقرى  اأخ��رى  اأماكن 
اأف�سل  بحياة  للظفر  منهم  �سعيا 
رغم  وقريتهم  اأرا�سيهم  تاركني 
بامتياز. فالحية  منطقة  تعد  نها  اأ

"التحرير"  ل�  �سكانها  وك�سف 
ع���ن واق����ع ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ن��ع��دم 
ال�سعبة  املعي�سية  والأو���س��اع 
وال��ت��ي  فيها  يتخبطون  ال��ت��ي 
واحل��رم��ان،  ال��ن��ق�����س  يطبعها 
متطلبات  ب�سط  لأ القرية  تفتقد 
غ��رار  على  �سا�سية  الأ احل��ي��اة 
ال�رشف  وقنوات  ال�رشوب  املاء 
امل�سجل  النق�س  وكذا  ال�سحي 
بالإ�سافة  العمومية،  نارة  الإ يف 
الطرق  تعرفه  التي  العرتاء  اإىل 
حرمان  وك��ذا  للقرية  الداخلية 
�سبكة  م��ن  ال��ع��ائ��الت  بع�س 
غياب  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ال��ك��ه��رب��اء 
وال�سبانية  الريا�سية  امل��راف��ق 
القرية  �سباب  فيها  ي��رى  التي 
امل��ط��ل��ب امل�����س��ت��ح��ي��ل م��ق��ارن��ة 

املنعدمة.  بال�رشوريات 
ورك�����ز ���س��ك��ان ال���ق���ري���ة يف 
ربط  تاأخر  م�سكل  على  مطلبهم 
الكهرباء  ب�سبكة  �سكناتهم 
منهم  الكثري  دفع  ما  ل�سنوات، 
التو�سيالت  على  العتماد  اإىل 
منازلهم  ل��رب��ط  ال��ع�����س��وائ��ي��ة 

الرغم  على  الكهربائي،  بالتيار 
م���ن ن���داءات���ه���م و���س��ك��اوي��ه��م 
بقي  م���ر  الأ اأن  اإل  امل��ت��ك��ررة، 
العديد  تلقي  رغم  مكانه  يراوح 
جمرد  بقيت  التي  ال��وع��ود  م��ن 

كالم.
ي�سني حممد 

وال�سقيع  الباردة  املوجة  تهّدد 
و�سعية  ال��ب��الد،  ب��ه  مت��ر  ال��ذي 
املو�سمية،  ال�ستوية  الزراعات 
و  اأ الداخلية  باملناطق  ���س��واء 
يف  بتلفها  ينذر  ما  ال�سحراوية، 
احلرارة  انخفا�س  ا�ستمرار  ظل 
من  الأول  الأ�سبوع  غاية  اإىل 
ح�سبما  اجل��اري،  جانفي  �سهر 
الطق�س  خ���رباء  ل��ي��ه  اإ ���س��ار  اأ

اجلوية. والأر�ساد 
للغرفة  ال��ع��ام  م���ني  الأ واأك���د 
اأن  ال���وادي،  ل��ولي��ة  الفالحية 
اأغلب  لكن  �سلبي  ثر  اأ لل�سقيع 
الحتياطات  اأخ��ذوا  الفالحني 
ال�����رشوري��ة مل��واج��ه��ة امل��وج��ة 
اأغلب  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ب��اردة، 
الن�سج  اأواخ��ر  يف  املحا�سيل 
الوقت  يف  ت�سويقها  انتظار  يف 
اإيجابي  �سيء  وه��و  املنا�سب، 

لي�س  ال�سقيع  ث��ر  اأ �سيجعل 
. ا خطر

ودع����ا امل��ه��ن��د���س ال���زراع���ي 
اأح���م���د ع��ا���س��ور ال��ف��الح��ني 
واأخ��ذ  اجلوية  الأح��وال  ملتابعة 
احل��ي��ط��ة واحل�����ذر، وال��وق��وف 
ع��ل��ى م��زروع��ات��ه��م حل��م��اي��ة 
بال�سقي  ���س��واء  منتجاتهم، 
الأغطية،  ا�ستعمال  اأو  الليلي 
الر�س  حتت  املحا�سيل  خا�سة 
والبطاط�س،  كالثوم  املحوري 
قليلة  الأ�����رشار  ت��ك��ون  حتى 

�سليمة. ومزروعاتهم 
الفالحني  عديد  جهتهم  وم��ن 
بولية  الفالحية  املناطق  مبختلف 
ت�رشيحات  يف  ع��ربوا  ال��وادي 
ال�سديد  تخوفهم  عن  متطابقة، 
من  الأط��ن��ان  اآلف  �سياع  من 
للخ�رش  الزراعية  حما�سيلهم 

الطماطم  خ��ا���س��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل�����س��اح��ات  يف  امل����زروع����ة 
الربد  موجة  ب�سبب  املك�سوفة، 
قد  م��ا  وال�����س��ق��ي��ع،  ال��ق��ار���س 
عدم  ظل  يف  خ�سائر  يكبدهم 
واقتناء  املقاومة  على  القدرة 
املخ�س�سة  الزراعية  الأغطية 
معرو�سة  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ل��ذل��ك 

مرتفعة. ثمان  باأ
امل��زارع  ف��اإن  الفالحني  وح�سب 
وال��ب�����س��ات��ني ب��ولي��ة ال���وادي، 
ب��ات��ت ت��غ��ط��ي��ه��ا ك��ل ���س��ب��اح 
ليبقى  اجلليد،  من  رقيقة  طبقة 
هو  ل��دي��ه��م  الأك���رب  ال��ه��اج�����س 
احل���رارة  انخفا�س  ا���س��ت��م��رار 
ب�سكل  و�سقوطه  القيا�سي 
القادمة،  ي���ام  الأ خ��الل  يومي 
حجم  على  �سلبا  ث��ر  ي��وؤ ق��د  م��ا 
ووقوعهم  وجودته  املح�سول 

ما  غرار  على  مالية  خ�سائر  يف 
ال�سنوات  يف  منهم  لكثري  وقع 

. �سية ملا ا
موجة  اأن  اإىل  بالذكر،  وجدير 
ال���ربد وال�����س��ق��ي��ع احل��ال��ي��ة ل 
ال���وادي  ولي���ة  ع��ل��ى  تقت�رش 
مناطق  اأغلب  ت�سمل  بل  فقط، 
والداخلية  ال�ساحلية  ال��ب��الد 
خرباء  ويتوقع  وال�سحراوية، 
حاد  انخفا�س  ا�ستمرار  الطق�س 
و�سقوط  احل���رارة  درج��ات  يف 
متدنية  م�ستويات  اإىل  ثلوج 
من  الأول  ���س��ب��وع  الأ ل��غ��اي��ة 
ما  وه��و  احل��ايل،  جانفي  �سهر 
ال�سقيع  ظ��اه��رة  ي�سبب  ق��د 
الأوىل  ال�سباح  �ساعات  يف 
نتاج  لالإ مبا�رش  ت�رشر  وح�سول 

لفالحي. ا
ي�سني حممد 

باإ�سراف رئي�ض املكتب الوطني

تن�سيب رئي�ض للمكتب الوالئي لالحتاد 
الوطني لرتقية احلركة اجلمعوية 

واملجتمع املدين 

من قبل امل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 

االإطاحة مبروج خمدرات وحجز 
مايقارب 01 كلغ ون�سف من الكيف 

املعالج

ا�ستمرار انخفا�ض احلرارة اإىل غاية االأ�سبوع االأول من �سهر جانفي

بالوالية ال�ستوية  الزراعية  املحا�سيل  "ال�سقيع" ُيهّدد 

تفتقد القرية الأب�سط متطلبات احلياة االأ�سا�سية

�سكان قرية "العييا�سة" باملقرن يطالبون بحقهم يف التنمية
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تاأثري كبري لكوفيد- 19 على قطاع اخلدمات 
طيلة �سنة 2020 بغرداية 

حممد علي 
---------------- 

ال��ذي  املحلي  الق��ت�����س��اد  وم��ر 
�سا�سي  اأ ب�سكل  مقوماته  ترتكز 
ع��ل��ى ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ن��اع��ة 
مرتبطة  خانقة  باأزمة  التقليدية 
تنقل  على  املفرو�سة  بالقيود 
���س��خ��ا���س واإغ����الق احل���دود  الأ
املفرو�سة  التباعد  واإج���راءات 
���س��ب��اب ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��وق��اي��ة  لأ

. ل�سحية ا
''ال�سارمة''  القيود  تلك  واأدت 
ن�سطة  لأ ''ك��ام��ل''  توقف  اإىل 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 
 '' ''رئ��ة  تعترب  والتي  والنقل 
للغاية  املنفتح  املحلي  القت�ساد 
ح�سب  اخل��ارج��ي��ة،  بيئته  على 
ال�سياحة  مهنيي  اأح��د  ف��اد  اأ م��ا 

ية. ا بغرد
عبد  ال���رمي،  ف��ن��دق  م��دي��ر  وق��ال 
الن�ساط  "اإن  خليفة،  بن  القادر 
تراجعا  ع��رف  ال��ذي  ال�سياحي 
وجهة  نحو  ل��ل��زوار   2019 يف 
خالل  ب�سدة  ث��ر  ت��اأ ق��د  غ��رداي��ة 
احلجر  اإج���راءات  ب�سبب   2020
طرف  من  املفرو�سة  ال�سارمة 
ملكافحة  العمومية  ال�سلطات 

كورونا''. جائحة 
احلازمة  الإج��راءات  تلك  واأدت 
العمومية  ال�سلطات  اأقرتها  التي 
كوفيد19-،  انت�سار  من  للحد 
اإىل  اجلوية  املالحة  حركة  وتعليق 
ال�سياحي  للن�ساط  ت��ام  توقف 
يف  النا�سطة  املوؤ�س�سات  واإغالق 
والنقل،  والإطعام  يواء  الإ جمال 

العمال. ت�رشيح  عنه  نتج  مما 
البطالة  معدلت  عرفت  ''كما 
مرتفعة  اأ���س��ال  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
منحى  اجل��ائ��ح��ة  قبل  ب��غ��رداي��ة 
قلل  مم��ا   ،2020 يف  ت�ساعديا 
العمل  فر�س  من  كبري  ب�سكل 
يف  لل�سباب  للغاية  امل��ح��دودة 
بن  ال�سيد  يرى  كما   ،'' املنطقة 
التدابري  ''اأن  م�سيفا  خليفة، 
تف�سي  من  احلد  اأجل  من  املتخذة 
مبا  الن�ساط  �سل  اإىل  اأدت  كورونا 
واملطاعم  الفنادق  اإغالق  ذلك  يف 

واملقاهي''.
مهنيي  م��ن  ل��ع��دد  وبالن�سبة 

القطاع  ف��اإن  بغرداية  ال�سياحة 
الفقري  العمود  ي�سكل  ال��ذي 
لعدة  عانى  قد  املنطقة  لقت�ساد 
ية  الروؤ و�سوح  عدم  من  اأ�سهر 
التنمية  ف��اق  ب��اآ يتعلق  ف��ي��م��ا 
''غ��ري  ب��ريوق��راط��ي��ة  وم��ن  فيه 
عديد  ا�سطر  مم��ا  م��ف��ه��وم��ة''، 
اإىل  الفندقة  جم��ال  يف  املهنيني 
اإىل  حتويلها  اأو  ن�ساطهم  تغيري 

قد. مرا
ال�سورة  هذه  من  الرغم  وعلى 
تداعيات  عن  الناجمة  "القامتة" 
النا�سطني  املهنيني  فاإن  اجلائحة 
ب��وج��ه��ات م���ي���زاب، وامل��ح��ط��ة 
املنيعة  ومنطقة  زلفانة  احلموية 
ج��ن��وب��ا م��ا زال����وا م��ت��ف��ائ��ل��ني، 
نعا�س  لالإ خ��ط��ة  اأع����دوا  ح��ي��ث 
اجل��اذب��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعتمد 
خالل  م��ن  الوجهات  تلك  نحو 
الرقمية  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
ل���س��ت��ق��ط��اب ال�����زوار، وم��ن��ح 
الوطنيني  ل��ل��زب��ائ��ن  الأول���وي���ة 

بهم. الحتفاظ  بغر�س 
حلالة  ك��ان  ف��ق��د  امل��ق��اب��ل،  ويف 
الذي  واحلجر  ال�سحية  الطوارئ 
انت�سار  ملجابهة  ال�سلطات  قّرته  اأ
كورونا  بفريو�س  العدوى  اأخطار 
فيما  غرداية  بولية  اإيجابيا  ثرا  اأ
حيث  الطرقية  بال�سالمة  يتعلق 
ح��وادث  يف  كبري  تراجع  �ُسجل 
الت�سال  خلية  ح�سب  امل��رور، 

املدنية. للحماية 
�سهدت  فقد  ذل��ك  عن  وف�سال 
وت������رية اع���ت���م���اد ال���ت���ج���ارة 

الرقمي  والتمويل  الإلكرتونية 
زخما  ن��رتن��ت  الإ عرب  والت�سوق 
ال�سحية  الأزمة  هذه  خالل  كبريا 
ال�سغرية  والأ�سواق  املتاجر  عرب 
عديد  ي��ح��اول  حيث  ب��غ��رداي��ة، 
ا�سرتاتيجيات  مراجعة  التجار 
ي�ساعد  مبا  بهم  اخلا�سة  الت�سال 
اجلديد  الواقع  مع  التكيف  على 
خالل  من  زبائنهم  على  واحلفاظ 
الإنرتنت  عرب  الدفع  اأجهزة  توفري 

امل�رشفية. البطاقات  با�ستعمال 
ه���ذا ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي ال��ذي 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  فر�سه 
با�ستعادة  للطبيعة  اأي�سا  �سمح 
منظومتها  يف  عنا�رشها  بع�س 
للروتني  بالن�سبة  �سيما  البيئية 
غرار  على  واحليوانية  النباتية 
�سيما  بالولية،  الرطبة  املناطق 
)املنيعة(  ال�سبخة  موقع   منها 
قائمة  �سمن   2004 يف  امل�سنف 
ذات  الرطبة  للمناطق  رام�سار 

العاملية. الأهمية 
بوعالم  غرداية  وايل  واأو���س��ح 
 2020 ''���س��ن��ة  اأن  ع���م���راين 
مع  ال��ب��داي��ة  يف  �سعبة  ك��ان��ت 
مرور  مع  لكن  اجلائحة،  ظهور 
الإج��راءات  �سمحت  فقد  الوقت 
كورونا  ملجابهة  اتخذت  التي 

الو�سع''. على  بال�سيطرة 
الق��ت�����س��ادي��ة  ل����ة  الآ ت��ف��ع��ي��ل   
ملجابهة  ال�ستثمار  وت�سجيع 

اجلائحة تداعيات 
اأن  امل�����س��وؤول  ذات  واأ���س��اف   
ل���ة  ''ال���ه���دف م��ن ت��ف��ع��ي��ل الآ

الق��ت�����س��ادي��ة ه���و جم��اب��ه��ة 
من  وذل���ك  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات 
العمل  فر�س  ا�ستحداث  خالل 
واحل���د م��ن ال��ب��ط��ال��ة وت��رق��ي��ة 
واملقاولتية  ال�ستثمار  فر�س 
الوقت  يف  م�سريا  امل��ن��ت��ج��ة''، 
ي�سكل  اأن  ميكن  ن��ه  اأ اإىل  ذات��ه 
نقطة  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
اإىل  النتقال  يف  حا�سمة  حت��ول 
الإنرتنت  مع  الرقمي  القت�ساد 

والتجارة. لالت�سال  كو�سيلة 
تعمل  غرداية  "ولية  اإن  وق��ال 
التحتية  البنية  ا�ستكمال  على 
املياه  موارد  وتعبئة  �سا�سية  الأ
جاذبيتها  زيادة  اأجل  من  والطاقة 
للروة  املولد  املنتج  لال�ستثمار 

. " لت�سغيل ا و
هائل  بر�سيد  غرداية  وت�ستهر 
مادي  وال��ال  امل��ادي  ال��رتاث  من 
يف  متميزة  مكانة  مينحها  مم��ا 
ال�سياحة  تطوير  ا�سرتاتيجية 
التطلعات  تلبي  التي  امل�ستدامة 
ومتطلبات  لل�سكان  القت�سادية 

وا�ستخداماتها. البيئة  حماية 
املح�سنة  باملدن  املنطقة  وتزخر 
امل�سيدة  العريقة"  "الق�سور 
متميزة  م��ع��م��اري��ة  ب��ه��ن��د���س��ة 
وعبقرية  براعة  تعك�س  والتي 
تراثا  باعتبارها  الأوائل،  بنائيها 
املنظمة  قبل  من  م�سنفا  عامليا 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  الأممية 
والتي   ،1982 يف  )اليون�سكو( 
عديد  ل��ه��ام  اإ حم��ل  اأ���س��ب��ح��ت 
وخمططي  املعماريني  املهند�سني 
النظام  ومييزها  املرموقني،  املدن 
الأم��ط��ار  م��ي��اه  لتوزيع  ال��ق��دمي 
يعتمد  ن��ادرا  نظاما  يعّد  ال��ذي 
ب�ساتني  �سقي  يف  الآن  اإىل  عليه 
�سهل  بواحات  املنت�رشة  النخيل 

ميزاب. وادي 
اجلذابة  املواقع  بعديد  تزخر  كما 
النخيل  ب�����س��ات��ني  غ���رار  ع��ل��ى 
والنقو�س  اجل��ن��ائ��زي��ة  وامل��ع��امل 
ال�����س��خ��ري��ة ل��ب��ق��اي��ا ت��اري��خ��ي��ة 
واملنيعة،  ميزاب  وادي  ودينية يف 
املعدنية  احلمامات  اإىل  بالإ�سافة 
ال��ع��الج��ي��ة ب��ك��ل م��ن زل��ف��ان��ة 
ذهبية  رملية  وكثبان  والقرارة، 

الولية. عا�سمة  بجنوب 
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بالوالية  االقت�ساد  ع�سب  ي�سكل 

اأول��ي��اء  ق��ام  متوقعا  ك��ان  كما 
يو�سف  �ساليل  ابتدائية  تالمذة 
الأ�سبوع  هذا  بداية  اجللفة  مبدينة 
ب��ن��ائ��ه��م م��ن م��وا���س��ل��ة  مب��ن��ع اأ
متاطل  على  احتجاجا  الدرا�سة 
اتخاذ  يف  املحليني  امل�سوؤولني 
الالزمة  والإج����راءات  التدابري 
املدر�سة  انهيار  كارثة  لتفادي 
ج�سامة  ب�سبب  حل��ظ��ة!  اأي  يف 
بعد  بها  حلقت  التي  الأ����رشار 
ال�سمود  م��ن  طويلة  �سنوات 
فالتالميذ  الطبيعة،  عوامل  اأمام 
اأق�سام  داخل  تعليمهم  يزاولون 
و�سقوفها  ج��دران��ه��ا  ت�����س��ه��د 
الطاقم  ومعهم  كبرية  ت�سققات 
داري��ني  واإ ُمعلمني  من  املُ�����رشف 
دون  ت�سحياته  يوا�سل  ال��ذي 
بوقوع  ينذر  الذي  الأمر  توقف، 
ال�سمت  ظل  يف  ن�سانية  اإ كارثة 
دارات  اإ ط���رف  م���ن  املُ��ط��ّب��ق 
هذا  اأن  ورغم  املعنية!  امل�سالح 
ظل  احلتمي  ال�����رشع��ي  املطلب 
ل�سنوات  والعام  اخلا�س  حديث 
الكبري   100 حي  م�ستوى  على 
ال�سلطات  اأن  غ��ري  ال��ع��ري��ق، 
مل  البلدية  مقدمتها  ويف  املعنية 
واجلد  الوعي  حممل  على  تاأخذه 
املنطقة  باأهل  دفع  ما  واليقظة، 
وا�سعة  ا�ستنفار  حالة  اإعالن  اإىل 
اأ�سحاب  على  ال�سغط  اأجل  من 
كي  وامليدانية  القانونية  احللول 
وينبغي،  يجب  كما  ين�سفونهم 
احتجاجاتهم  بت�سعيد  وه��ّددوا 
امل�سوؤولني  التزام  ع��دم  ب�سبب 
على  حربا  بقيت  التي  بوعودهم 
ل�سنتهم،  اأ ت��ت��ج��اوز  ومل  ورق 

الهروب  �سيا�سة  اأن  موؤكدين 
بع�س  ميار�سها  التي  الأمام  اإىل 
م��ام  اأ تنفعهم  ل��ن  امل�����س��وؤول��ني 
بحقوقهم،  ومت�ّسكهم  اإ�رشارهم 
م��دي��ر الب��ت��دائ��ي��ة وب�����س��ه��ادة 
كل  فعل  املتذمرين  الغا�سبني 
الأزم��ة  لح��ت��واء  و�سعه  يف  م��ا 
الو�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  مب��را���س��ل��ة 
الرتبية،  مديرية  راأ�سها  وعلى 
���س��ف ك���ل ج��ه��وده  ل��ك��ن ل��الأ
بثمارها  ت���اأت  مل  وحم��اولت��ه 
على  بقيت  الأو�ساع  اأن  بدليل 
من  يوما  يتهرب  مل  نه  ولأ حالها، 
يعتربها  التي  امل�سوؤولية  حتّمل 
ا�ستقبل  فقد  ت�رشيفا،  ل  تكليفا 
وا�ستمع  املواطنني  ع��ن  ممثلني 
على  وعاهدهم  لن�سغالتهم، 
ينعم  ك��ي  امل�����س��رتك  الج��ت��ه��اد 
تعليمية  ب��اأج��واء  احل��ي  اأط��ف��ال 
�ست�سفر  ما  انتظار  ويف  لئقة، 
التالميذ  اأول��ي��اء  م�ساعي  عنه 
من  ل��ل��ت��خ��ل�����س  امل��ت�����رّشري��ن 
كواهلهم  ثقلت  اأ التي  املع�سلة 
والرتاجع  با�ستقرارهم،  وعبثت 
يخدم  ل  الذي  املقاطعة  قرار  عن 
اخل�سو�س  وجه  وعلى  جهة  اأي 
بناء  اأ يبقى  واأوليائهم،  التالميذ 
ال��ع��ائ��ل��ة ال��رتب��وي��ة اجل��ل��ف��اوي��ة 
ونقائ�س  م�ساكل  من  ي�ستكون 
حل�سارها  نهاية  يجدوا  مل  عديدة 
تكون  اأن  اآملني  لهم،  واإزعاجها 
عن  خمتلفة  اجل��دي��دة  ال�����س��ن��ة 
املتاعب  م��ن  خالية  �سابقاتها 
بالرتياح  وع��ام��رة  وامل��ع��ّوق��ات 

والنجاحات  واملعنوي  املادي 
ذيب  عمر 

التكنولوجي  باملعهد  اأم�س  يوم  مت 
املتخ�س�س  الفالحي  املتو�سط 
تخرج  حفل  تنظيم  بتيميمون 
الدورة  دفعة  تخرج  مبنا�سبة  بهيج 
حول  الأخري  الرتب�س  يف  اخلام�سة 
اخليوط  على  النباتية  ال�سباغة 

ل�سوف، وا
بح�سور  مت��ت  احل��ف��ل  م��را���س��ي��م 
ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة مل��دي��ن��ة  
ت��ي��م��ي��م��ون، ورئ��ي�����س ال��دي��وان 
ال��ولي��ة  وايل  ع���ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
امل���دراء  ج��ان��ب  اإىل  امل��ن��ت��دب��ة، 
واملوؤ�س�سة  للقطاع  التنفذيني 

وال�سناعة  لل�سياحة  التكوينية 
بتيميمون،  وال�ستثمار  التقليدية 
والطلبة  املكونون  ���س��ات��ذة  والأ
عن  مم��ث��ل��ني  وك���ذا  امل��رتب�����س��ون 

املدين، املجتمع 
حقوق  جمعية  عليه  اأ�رشفت  احلفل 
احلرفية  ة  وامل��راأ واملراهق  الطفل 
اأين  املحلية،  اجلمعيات  باإ�رشاك 
املرتب�سات  تتويج  باملنا�سبة  مت 
�رشفية  ب�����س��ه��ادات  امل��ت��خ��رج��ات 
خالل  جهد  م��ن  ماقدمنه  نظري 

الرتب�س. فرتة 
اأغالدي  العزيز  عبد 

فعاليات  م�����س  اأ ي��وم  اختتمت 
ملت�سلقي  التكوينية  ال����دورة 
التكنولوجي  باملعهد  التمر  نخيل 
باملقاطعة  ال��ف��الح��ي  املتو�سط 
يندرج  والذي  تيميمون  دارية  الإ
���س��م��ن م�������رشوع مت��ه��ني ح��رف��ة 
واملوجه  امل�سطر  النخيل  مت�سلقي 

اجلنوب. وليات  لفائدة 
الفالحي  امل�����رشوع  ه��ذا  و�سهد 
وطنية  جمعيات  ع��دة  م�ساركة 

اإىل  ال��وط��ن  رب���وع  م��ن  ق��ادم��ة 
لالأبحاث  الوطني  املعهد  جانب 
العا�سمة،  ب��اجل��زائ��ر  ال��زراع��ي��ة 
هذه  م��ن  املتخرجني  ع��دد  وك��ان 
ينتمون  �سابا   22 الأوىل  الدفعة 
اأدرار  ولي��ة  م��ن  بلديات  لعدة 
وق�رش  اأول��ف  دائ��رة  غ��رار  على 
اأخ���رى من  وم�����س��ارك��ات  ق���دور 

الولية. تراب  خارج 
اأغالدي العزيز  عبد 

ال�سحة  مديرية  م�سالح  ا�ستلمت 
ة  من�ساأ ب�سكرة  بولية  وال�سكان 
العربية  اململكة  من  هبة  �سحية 
التوقيع  مرا�سم  وجرت  ال�سعودية. 
ال�سحية  ة  املن�ساأ هذه  ا�ستالم  على 
نايف  م���ري  الأ م��رك��ز  يف  املتمثلة 
ال��دم  لت�سفية  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن 
البولية  وامل�سالك  الكلى  ملر�سى 
رئي�س  ���رشاف  اإ حتت  ال��ولي��ة  مبقر 
الله  املحلي،عبد  التنفيذي  اجلهاز 

العربية  اململكة  و�سفري  نوار،  اأبي 
العزيز  عبد  باجلزائر  ال�سعودية 
ويتكون  العمرييني،  براهيم  اإ بن 
انتهت  ال��ذي  ال�سحي  املرفق  هذا 
بالعتاد  جتهيزه  ومت  الأ�سغال  به 
و40  �رشيرا   40 من  الالزم  الطبي 
الكلى،  مبر�سى  خا�سة  اأري��ك��ة 
للفح�س  ق��اع��ات  اإىل  بالإ�سافة 
والأ�سعة  املركزة  للعناية  وغ��رف 
وقد  داري���ة،  اإ وهياكل  و�سيدلية 

باملنا�سبة  كلمته  يف  ال��وايل  �ساد  اأ
اجلزائرية-ال�سعودية  ب�"العالقات 
عقود،  مدار  على  املمتدة  الوطيدة 
اململكة  وقوف  خالل  من  �سيما  ل 
ال��ث��ورة  ب���ان  اإ اجل��زائ��ر  ج��ان��ب  اإىل 
هذا  اأن  اإىل  م�سريا  التحريرية"، 
ا�ستلمته  ال��ذي  الطبي  ال�����رشح 
متانة  على  "دليل  اليوم  اجل��زائ��ر 
بني  الأخ��وي��ة  العالقات  وام��ت��داد 
امل�����رشف��ني  وح�����س��ب  البلدين". 

فاإن  ال�سحة  قطاع  على  املحليني 
املتخ�س�س  ال��ط��ب��ي  امل��رك��ز  ه��ذا 
مرت   6600 م�ساحة  على  امل��رتب��ع 
العالية،  مبنطقة  واملتواجد  مربع 
�سمن  اإجنازه  مت  الولية،  بعا�سمة 
الراحل  الأمري  طرف  من  مقدمة  هبة 
ولية  لفائدة  العزيز  عبد  بن  نايف 
يف  اخلدمة  حيز  و�سيدخل  ب�سكرة 

القريبة. الآجال 
ق/ج

ابتدائية �ساليل يو�سف باجللفة                                      

كارثة اإن�سانية يف االأفق.. واجلهات 
امل�سوؤولة  مل تقدم احلل!

 حفل تكرميي على �سرف تخرج الدفعة 
اخلام�سة لل�سباغة النباتية بتيميمون

اختتام فعاليات الدورة التكوينية 
ملت�سلقي النخيل بتيميمون ا�ستالم من�ساأة �سحية هبة من اململكة العربية ال�سعودية بب�سكرة 
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الفالحية  امل�سالح  مديرية  ركزت  وقد 
للفالحني"  امليدانية  "املرافقة  عامل  على 
وخمت�سني  تقنيني  ت�سخري  خ��الل  من 
ال���دورات  على  ل��الإ���رشاف  امل��ج��ال  يف 
دوري��ا  املنظمة  واخل��رج��ات  التكوينية 
ملتابعة  الفالحية  امل�سالح  ط��رف  من 
امل�سار  جمال  يف  وتكوينهم  الفالحني 
املدير  ح�سب  اتباعه،  الواجب  التقني 

ثامن. ال�سعيد  للقطاع،  الولئي 
الو�سائل  باأنه جندت كافة  ثامن  واأ�ساف 
احل�سن  ال�سري  ل�سمان  والب�رشية  املادية 
التي  زيته  وع�رش  الزيتون  جني  لعملية 
املن�رشم  اأكتوبر  �سهر  مطلع  انطلقت 
مار�س  �سهر  غاية  اإىل  و�ستتوا�سل 

الفالحة. غرفة  مع  بالتن�سيق  املقبل 
مت  للقطاع،  الولئي  للمدير  وا�ستنادا 
 2019-2020 الفالحي  املو�سم  بر�سم 
من  لرت  مليون   1،6 عن  يقل  ل  ما  اإنتاج 
توقعات  اأن  اإىل  م�سريا  الزيتون،  زيت 
 2020-2021 اجلاري  للمو�سم  الإنتاج 
"�سيجعل  مما  لرت  مليون   2،4 تتعدى 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ه��ام��ا  قطبا  ال��ولي��ة 
وع�رش  الزيتون  اإنتاج  جمال  يف  الوطني 

زيته".
هامة  م�ساحات  على  الولية  وترتبع 
الزيتون،  غرا�سة  ل�سعبة  خم�س�سة 
ال��ذي  ث��ام��ن  ع��ن��ه  ك�سف  م��ا  ح�سب 
ملحوظا  ت��ط��ورا  "عرفت  باأنها  اأف���اد 
توفر  ظل  يف  الأخ��رية  ال�سنوات  خالل 

املالئم". واملناخ  امل�ساحات 
املخ�س�سة  الفالحية  امل�ساحة  وتقدر 
اآلف   10 بقرابة  بتب�سة  ال�سعبة  لهذه 
من  ع��دد  ع��رب  خا�سة  ت��ت��وزع  هكتار 
العاتر  بئر  اأهمها  اجلنوبية  البلديات 
الو�رشى،  و�سف�ساف  ونقرين  وفركان 
بتعداد  امل�سوؤول  ذات  به  اأفاد  ما  ح�سب 
منها  زيتون  �سجرة  مليون   1،17 يفوق 
اإنتاج  مع  مثمرة  �سجرة  مليون  قرابة 
من  قنطار  األف   97 اإىل  ي�سل  �سنوي 

زيتون  من  قنطار   8500 منها  الزيتون، 
الكمية  بقية  ت��وج��ه  ح��ني  يف  امل��ائ��دة 

. للع�رش

م�ستثمرات فالحية جديدة ومتابعة 
منتظمة لتطوير ال�سعبة 

يف  الإنتاجية  القدرات  تعزيز  وبهدف 
وا�ستخال�س  الزيتون  غرا�سة  جم��ال 
 2020 �سنة  متيزت  تب�سة  بولية  زيته 
ال�سحية  ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م  على 
املرتبطة  ال�ستثنائية  والجتماعية 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بتف�سي 
م�ستثمرات  عدة  ال�ستغالل  حيز  بدخول 
والتي  املجال  ه��ذا  يف  جديدة  فالحية 
الزيتون  لغرا�سة  هامة  م�ساحات  ت�سم 
الإنتاجية  ال��ق��درات  بتعزيز  ت�سمح 

وزيته. الزيتون  من  املحلية 
هذه  "دخول  ب��اأن  ثامن  ال�سعيد  واأك��د 
املوزعة  اجلديدة  الفالحية  امل�ستثمرات 
بجنوب  احلدودية  البلديات  من  عدد  عرب 
رفع  من  مّكن  اخلدمة  حيز  تب�سة  ولية 
الزيتون مبختلف  املحلي يف جمال  الإنتاج 

للع�رش". منه  املوجه  خا�سة  اأ�سنافه 
النا�سط  منا�س  ح�سني  جهته  من  و�سّلط 
�سنة  منذ  الزيتون  غرا�سة  �سعبة  يف 
املناخية  الظروف  على  ال�سوء   2000
باملنطقة  الغرا�سة  هذه  لنجاح  املالئمة 
اجل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ولي��ة، م��ف��ي��دا ب���اأن ه��ذه 
التي  املحا�سيل  بتنوع  تتميز  ال�سعبة 
و�سملول  الفركاين  "الزيتون  منها  ذكر 

و�سيقوا�س".
الفركاين"  "الزيتون  �سنف  ويعرف 
من  �سنفا   46 بني  من  العالية  بجودته 
احلدود  تعّدت  �سهرته  اأن  "حتى  الزيتون 
ال�سيد  به  اعرتف  ما  ح�سب  اجلزائرية"، 
ما  الراهن  الوقت  يف  ميتلك  الذي  منا�س 
منتجة  زيتون  �سجرة   3600 عن  يقل  ل 

�سنويا. قنطار   600 يتجاوز  مبردود 
فاإن  الفالحي  امل�ستثمر  لهذا  وا�ستنادا 
رواجا  يلقى  الزيتون  من  النوع  "هذا 
ب�سبب  الفالحني  اأو���س��اط  يف  ك��ب��ريا 

املتح�سل  زيته  وجودة  العالية  مردوديته 
"ميكن  باأنه  موؤكدا  الع�رش"،  بعد  عليه 
ن��واع  اأ اأج��ود  من  ل��رتا   32 ا�ستخال�س 
منه". الواحد  القنطار  من  الزيتون  زيت 

يقل  ل  ما  �سنويا  "ينتج  باأنه  واأ�ساف 
زيت  ن��واع  اأ اأجود  من  لرت  األف   12 عن 
يطمح  اأنه  اإىل  م�سريا  البكر"،  الزيتون 
يف  لرت  األ��ف   50 اإىل  اإنتاجه  رف��ع  اإىل 
اآلف  دخ��ول  ف��ور  القريب  امل�ستقبل 
طور  يف  حاليا  هي  التي  ال�سجريات 

الإنتاج". ملرحلة  النمو 
يطمح  ن��ه  ب��اأ م��ن��ا���س  ال�����س��ي��د  وق���ال 
اإىل  الفالحني  من  عدد  مع  وبالتن�سيق 
لغرا�سة  املخ�س�سة  امل�ساحات  "تو�سيع 
متكني  بغية  اجلهة  بذات  الزيتون  اأ�سجار 
يف  الوطني  الرتتيب  ت�سدر  من  الولية 
واجلودة". الإنتاج  ناحية  من  ال�سعبة  هذه 

تفتّك  املباركة"  "ال�سجرة  مع�رشة 
اجلودة ناحية  من  وطنيا  الأوىل  اجلائزة 

هذه  خ��الل  تب�سة  ولي��ة  تاألقت  وق��د   
الثالثة  الطبعة  فعاليات  �سمن  ال�سنة 
لأف�سل   "2020 "اأبوليو�س  م�سابقة  من 
والتي  جزائري  ممتاز  بكر  زيتون  زيت 

"ال�سجرة  مع�رشة  اأعقابها  يف  افتّكت 
الزيتون  زيت  وع�رش  لإنتاج  املباركة" 
واأح��رزت  وطنيا  الأوىل  املرتبة  البكر 

الذهبية. امليدالية 
الع�رشية  املع�رشة  ه��ذه  حققت  وق��د 
ل�ساحبها   2013 �سنة  اإن�ساوؤها  مت  والتي 
التابعة  اأحمد  عقلة  مبنطقة  منا�س  ح�سني 
كلم   90 ( العاتر  بئر  لبلدية  اإقليميا 
فئة  ع��ن  التتويج  ه��ذا  تب�سة(  جنوب 
ع�رشات  بني  من  النا�سجة"  "الثمار 

الوطن. ربوع  خمتلف  من  امل�ساركني 
واملكونة  امل�سابقة  حتكيم  جلنة  وكانت 
وخ��ارج  داخ��ل  م��ن  خ��رباء  ت�سعة  م��ن 
زي��ت  ت���ذوق  ال��وط��ن خم��ت�����س��ون يف 
ال��زي��ت��ون ال��ب��ك��ر ق��د اأع��ل��ن��ت خ��الل 
اجلارية  ال�سنة  من  الثاين  ال�سدا�سي 
منتوجها  عن  املع�رشة  ه��ذه  ف��وز  عن 
اأي  من  خاليا  طبيعيا  "اأ�سليا  كان  الذي 
وع�رش  الزيتون  اإنتاج  ملو�سم  اإ�سافات 

."2019-2020 زيته 
املع�رشة  �ساحب  منا�س  ح�سني  وق��ال 
"هذا  اإن  الأوىل  ب��اجل��ائ��زة  وامل��ت��وج 
يف  قدما  للم�سي  حتفيزا  يعد  التتويج 

اأنه  م��وؤك��دا  الواعد"،  ال�ستثمار  ه��ذا 
ي�سمن  الذي  م�رشوعه  لتو�سيع  "يطمح 
رفع  بغية  ال�سغل  منا�سب  ع�رشات 

الإنتاجية". القدرات 
هذه  يف  م�ساركته  ب��اأن  اع��رتف  كما 
روح  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  امل�سابقة 
على  الزيتون  زيت  منتجي  بني  املناف�سة 
باللتقاء  له  "�سمحت  الوطني  امل�ستوى 
املجال  ه��ذا  يف  م�ستثمرين  ع��دة  م��ع 

معهم". والتجارب  اخلربات  وتبادل 
زيت  جمال  يف  ال�ستثمار  فكرة  وعن 
منا�س  قال  املع�رشة  هذه  واإن�ساء  الزيتون 
واملناطق  العاتر  بئر  بلدية  "طبيعة  باأن 
بوفرة  واملعروفة  لها  املجاورة  اجلنوبية 
املثمرة  الأ�سجار  وكرة  الزيتون  اإنتاج 
ال�سبب  ك��ان��ت  ن����واع  الأ خمتلف  م��ن 
العامل  ه��ذا  ول��وج��ه  وراء  الرئي�سي 
الفالحني  معاناة  من  التخفيف  بغية 

الزيتون". زيت  ع�رش  بخ�سو�س 
اخلتام عن طموحه يف  منا�س يف  واأعرب 
الوليات  كامل  عرب  منتوجه  ت�سويق 
نحو  "ت�سديره  بذلك  م�ستبعد  غ��ري 

العامل". دول  خمتلف 

األقى فريو�ض كورونا بظالله على خمتلف القطاعات بوالية تب�سة على غرار باقي واليات الوطن لكنه مل يثن باملقابل من عزمية م�سوؤويل قطاع الفالحة بالوالية الذين اأولوا اأهمية ق�سوى 
لتطوير �سعبة غرا�سة الزيتون وا�ستخال�ض زيته م�ستغلني يف ذلك الطابع الفالحي والرعوي لهذه الوالية احلدودية.

م�ساع حثيثة لتطوير �سعبة غرا�سة الزيتون وا�ستخال�ض زيته بتب�سة 
�سيجعل الوالية قطبا هاما يف جمال االإنتاج وطنيا 

اإنقاذ عائلة من املوت جراء اختناقهم بالغاز بخن�سلة
املدنية  للحماية  الرئي�سية  الوحدة  اأنقذت 
اأف��راد  اأربعة  من  تتكون  عائلة  بخن�سلة 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 11 �سنة و82 عاما 
بحي الكو�سيدار بخن�سلة من املوت املحقق 
الكربون  اأك�سيد  اأحادي  بغاز  اختناقهم  اإثر 
ب�سكن  املتواجد  املائي  ال�سخان  املنبعث من 
العمارة  من  الثاين  الطابق  يف  امل�سابني 
من  غفلة   ح��ني  على  وه��م  احل��ي،  ب��ذات 
احلماية  عنا�رش  تدخل  وبعد  حيث  اأمرهم 
حيث  من  بواجبهم  قاموا  الذين  املدنية 
الإ�سعافات  كل  وتقدمي  التدخل  �رشعة 

على  العائلة  اأفراد  نقل  مت  الالزمة  الطبية 
بن  اأحمد  م�ست�سفى  اإىل  ال�رشعة  جناح 
يحدث  املطلوب،  العالج  ل�ستكمال  بلة 
املكثفة  التح�سي�سية  احلمالت  رغم  هذا 
�ستوي  موعد  كل  مع  تبا�رشها  ظلت  التي 
توعية  اأج��ل  من  املعنية  امل�سالح  خمتلف 
ومدى  وت�رشباته  الغاز  اأخطار  من  املواطن 
واأنه  املواطنني  حياة و�سحة  خطورته على 
�سمت  يف  ين�ساب  الذي  ال�سامت  القاتل 
ت�سبب  ما  وكثريا  ي��رى  ول  رائحة  وب��ال 
حدث  كما  واأ�سخا�س  عائالت  هالك  يف 

ح�سب  وحتديدا  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
املدنية  للحماية  والت�سال  الإع��الم  خلية 
هالك  يف  ت�سبب  اأين   2017 عام  للولية 
الأب  وهم  واحدة  عائلة  من  اأ�سخا�س   05
واأربعة من اأبنائه، فيما مت نقل الزوجة وقتها 
 2019 �سنة  ويف  الإنعا�س  م�سلحة  نحو 
وفاتني  امل�سالح  ذات  قبل  من  ت�سجيل  مت 
بالغاز  اختناقهم  جراء  اآخرين   15 واإ�سعاف 
عدة  املا�سية  ال�سنة  ت�سجيلها  عن  ف�سال 

تدخالت ب�سبب الغاز.
 ونا�س لزهاري

 توقيف ل�سني خطريين خمت�سني يف �سرقة 
امل�ساكن ب�سيدي بلعبا�ض

احل�رشي  بالأمن  ال�رشطة  قوات  و�سعت 
خطريين  ل�سني  لن�ساط  ح��دا  التا�سع 
داخ��ل  م��ن  بالك�رش  ال�رشقة  يف  ت��ورط��ا 
على  اأقدما  اأن  بعد  احلرية،  بحي  م�سكنني 
اقتحامهما ليال م�ستغلني غياب اأ�سحابهما 
من  اخلا�سة  ممتلكاتهما  على  ال�ستيالء  ثم 
اأن  قبل  بالفرار،  ويلوذا  واأم��وال  اأغرا�س 
ال�رشطة.  قوات  طرف  من  توقيفهما  يتم 
اأطوار الق�سيتني تعود اإىل ا�ستغالل قوات 
ال�رشطة بالأمن احل�رشي التا�سع ملعلومات 
اإىل  احلرية  بحي  م�سكنني  تعر�س  مفادها 
ا�ستوىل  حيث  بالك�رش،  ال�رشقة  عملية 
الفاعلني على عدة اأغرا�س تخ�س ال�سحايا 

التي  التحريات  بالفرار،  يلوذا  اأن  قبل 
هوية  حتديد  من  مكنت  امل�سلحة  با�رشتها 
ب�سخ�سني  الأم��ر  ويتعلق  فيهما  امل�ستبه 
غياب  ا�ستغال  العمر،  من  الثاين  العقد  يف 
عن  بفعلتهما  وقاما  امل�سكنني  اأ�سحاب 
يف  توقيفهما  مت  حيث  الك�رش،  طريق 
دقيقة  مراقبة  بعد  ق�سري  زمني  ظ��رف 
لتحركاتهما، بعد ا�ستيفاء جميع الإجراءات 
�سد  ق�سائيني  ملفني  اإجن��از  مت  القانونية 
بالك�رش  ال�رشقة  ق�سية  عن  فيهما  امل�ستبه 
تقدميهما  مبوجبهما  مت  م�سكنني  داخل  من 

اأمام النيابة .
م.رم�ساين

الطرق  وتاأهيل  لتعبيد  دج  مليار   45
باملناطق النائية ببلعبا�ض 

العمومية  الأ�سغال  مديرية  خ�س�ست 
قدره  ماليا  مبلغا  بلعبا�س  �سيدي  لولية 
عدة  وتاأهيل  تعبيد  اأجل  من  دج  مليار   45
طرقات وطنية وولئية منت�رشة عرب ربوع 
الولية، اإذ وبعد معاناة ال�سكان من الهرتاء 
برجمت  امل�سالك  بع�س  تعرفه  كانت  الذي 
فك  اأجل  من  عمليات  عدة  امل�سالح  ذات 
العزلة عن املناطق النائية والتي �سنفت يف 

خانة مناطق الظل.
الأ�سغال  مديرية  م��ن  م�سدر  ك�سف 
من  عمليات   10 ت�سجيل  مت  اأنه  العمومية 
ثماين  م�ستوى  على  الطرقات  اإجناز  اأجل 

و�سيدي  وتلموين  �سفيزف  منها  بلديات 
علي بن يوب والعمارنة وعني ثريد و�سيدي 
الذي  القطاعي  الربنامج  خالد، وهذا �سمن 
هذه  �سكان  على  اإيجابي  اأثر  له  �سيكون 
القرى والبلديات التي ظلت تعاين الويالت 
خالل �سنوات م�ست، وح�سب ذات امل�سدر 
فاإنه من بني العمليات امل�سجلة اأي�سا حماور 
الطرق  م�ستوى  على  نقاط  بعدة  دوران 
الوطنية والولئية التي كانت بحاجة ما�سة 

لذلك.
م.رم�ساين

توقيف �سخ�سني وحجز 732 وحدة من امل�سروبات الكحولية 
بالرم�سي يف تلم�سان 

للدرك  الإقليمية  الفرفة  اأم�س  متكنت 
توقيف  م��ن  بالرم�سي  ال��وط��ت��ي 

من  ���س��ي��ارة  م��ن  على  �سخ�سني 
اجتاه  من  قادمة   i10 هيونداي  نوع 

مدينة  اجتاه  يف  �سيوخ  �سبعة  بلدية 
الولئي  الطريق  �سالكا  الرم�سي 
مت  املركبة  تفتي�س  وبعد   ،104 رقم 
امل�رشوبات  من  كمية  على  العثور 
والأنواع  الأحجام  خمتلفة  الكحولية 
نقل  ليتم  وح��دة،   732 ب�  وامل��ق��درة 
الأفراد واملحجوزات نحو مقر الفرقة 
الأط��راف  وتقدمي  التحقيق  ملوا�سلة 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  على 

الرم�سي.

بكاي عمر



جوارديوال  بيب  االإ�سباين  زاد 
متاعب  �سيتي  مان�س�سرت  مدرب 
جناحه اجلزائري ريا�ص حمرز 
موقعة  تلت  التي  بت�سريحاته 
ت�سيل�سي يف الدوري االإجنليزي.
ــى اأر�ــــص  ــل وفـــــاز الــ�ــســيــتــي ع
اأهــداف  بـ3  ــد(  )االأح ت�سيل�سي 
من  الـ17  ــة  ــول اجل يف  ــدف،  ــه ل
مباراة  يف  االإجنليزي،  الــدوري 
االإ�سباين  ــدرب  امل فيها  اأ�ــســرك 
كبديل  ــرز  حم ريــا�ــص  العــبــه 

ملدة مل تتجاوز الـ4 دقائق. 
لل�سحفيني  ت�سريحات  وخالل 
جوارديوال  خرج  اللقاء  عقب 
اإ�ــســارات  تت�سمن  بت�سريحات 
الــنــجــم  اأن  اإىل  �ــســريــحــة 
متــامــا  يــدخــل  ال  اجلــــزائــــري 
اأو  االآن  ــواء  ــس � حــ�ــســابــاتــه  يف 

م�ستقبال.
ــح املـــدرب االإ�ــســبــاين اأن  ــس واأو�
على  يعتمد  ولـــن  مل  فــريــقــه 
لالأمام  املُبا�سرة  اللعب  طريقة 
ــة، وهــو  ــعــاكــ�ــس ــات املُ ــم ــج ــه وال

حُمارب  ُينا�سب  الذي  التكتيك 
ال�سبب  وكان  كثريا،  ال�سحراء 
ـــروزه  وب تــاألــقــه  يف  الرئي�سي 
مع  لعبه  ــرتة  ف ــالل  خ للعامل 
اأ�سهم  الـــذي  �ــســيــتــي،  لي�سرت 
بلقب  الــتــاريــخــي  تتويجه  يف 

ــزي املــمــتــاز  ــي ــل الـــــدوري االإجن
)برمييريليج( يف 2016.

هــذا  يف  الفيل�سوف  واأ�ـــســـاف 
ال�ساأن: "الطريقة التي قدمناها 
ملو�سمي  اأعادتني  ت�سيل�سي  اأمام 
ل�سنا  فنحن  و2019،   2018

على  يعتمد  ـــذي  ال بــالــفــريــق 
فريق  نــحــن  ــر،  ــبــا�ــس املُ الــلــعــب 
ن�سل  وعندما  بالكرة  نحتفظ 
قادرين  نكون  العمليات  ملنطقة 
بف�سل  ــارق  ــف ال �سناعة  على 
دي  وكيفن  �سرتلينج  رحــيــم 

بروين".
نــكــون  اأن  "علينا  ووا�ـــســـل: 
تقت�سي  عندما  لكن  �سريعني، 
نعتمد  اأن  ال  ــك،  ذل الــ�ــســرورة 
مرمى  جتاه  املُبا�سر  اللعب  على 

اخل�سم".
جوارديوال  ت�سريحات  وتو�سح 
ال  ـــرز،  حم اأن  �ــســريــح  ب�سكل 
اللعب  طــريــقــة  مــع  ين�سجم 
ــا، وهــو  ــي ــال ــي ُيــطــبــقــهــا ح ــت ال
ل�ساحب  باملرة  �سار  غري  خرب 
ال�سحرية،  الــُيــ�ــســرى  ــدم  ــق ال
بدرا�سة  ُمطالبا  �سيكون  الــذي 
ــة  ــاول و�ــســعــيــتــه جـــيـــدا، وحم
له  متنح  ُفر�سة  اأول  ا�ستغالل 
والعودة  ذاتــه  اإثبات  اأجــل  من 

الهتمامات مدربه.
�سيتي  مان�س�سرت  اأن  ــر  ــذك ي
بجاره  املقبل  االأربعاء  ي�سطدم 
ن�سف  يف  يونايتد  مان�س�سرت 
االأنــديــة  رابــطــة  كــاأ�ــص  نهائي 

االٕجنليزية املحرتفة.

ونا�ص،  اآدم  اجلــزائــري  ا�ستقر 
على  االإيــطــايل،  كالياري  جنم 
ــرار  وجــهــتــه املــقــبــلــة، بــعــد ق
الفريق  �سفوف  عــن  رحيله 
ـــاالت  ـــق ـــت خـــــالل فـــــرتة االن

ال�ستوية احلالية.
ونا�ص انتقل اإىل كالياري خالل 
ال�سيفية  ــاالت  ــق ــت االن فــرتة 
ــن نــابــويل  ــا م ــادم املــا�ــســيــة، ق
االإعــارة  �سبيل  على  االإيطايل 
ملدة عام، مع وجود بند باأحقية 

ال�سراء مقابل 16 مليون يورو.
ونا�ص  اكتفى  انتقاله،  ومنذ 
ــات،  ــاري ــب م  8 يف  ــاركــة  بــاملــ�ــس
 395 بواقع وقت لعب يف حدود 

هدفا  خاللها  �سنع  دقــيــقــة، 
وحيدا.

عن  اجلزائري  اجلناح  وابتعد 
اأجواء املباريات طوال االأ�سابيع 

اإ�ــســابــتــه  ب�سبب  االأخــــــرية، 
خروجه  ثم  كورونا،  بفريو�ص 
اأوزيبيو  مدربه  ح�سابات  من 

دي فران�سي�سكو الأ�سباب فنية.

وجهة جديدة

تقارير �سحفية اإيطالية اأكدت 
اأن نادي كالياري قرر اال�ستغناء 
ال�ستوي  عن ونا�ص يف املريكاتو 
تقارير  اأكـــدت  فيما  ـــاري،  اجل
اأخرى اأه من يرغب يف الرحيل.
"إيلماتينو"  ــة  ــف ــي ــح ــس �
اجلناح  إن  ــدت  اأك االإيطالية 
االنتقال  يف  يرغب  الــطــايٕر 

فرتة  خالل  �سبيزيا،  نادي  اإىل 
احلالية،  ال�ستوية  االنتقاالت 
من اأجل احل�سول على مقعد يف 

الت�سكيلة االأ�سا�سية.
الـ18  املــركــز  �سبيزيا  ويحتل 
ــــدوري  ال تــرتــيــب  ــــدول  يف ج
نقطة،   11 بر�سيد  االإيــطــايل 
مع  الــهــبــوط  لتجنب  وي�سعى 
ــة املـــو�ـــســـم احلـــــايل من  ــاي ــه ن

امل�سابقة.
و�سعية  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى 
اأنــهــا  اإال  ــدة،  ــق ــع امل ــاري  ــي ــال ك
ــص،  ــا� ــون ــتــكــون مــنــا�ــســبــة ل �ــس
يف  مقعد  على  احل�سول  ل�سمان 

الت�سكيلة االأ�سا�سية.

ريا�ص  اجلزائري  و�سعية  تزال  ال 
�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  جنـــم  حمــــرز 
ــرار جــلــو�ــســه عــلــى دكــة  ــم ــت ــس وا�

البدالء تثري اجلدل يف اإجنلرتا.
ــة  ــى دك ــل وكــــان حمــــرز جــلــ�ــص ع
كبديل  ي�سارك  اأن  قبل  البدالء، 
م�سيفه  على  فريقه  فــوز  خــالل 
بنتيجة  االأحـــد  م�ساء  ت�سيل�سي 
الدوري  من  الـ17  اجلولة  يف   3-1

االإجنليزي املمتاز.
مان�س�سرت  جنوم  اأحد  فودين  فيل 
�سيتي يف اللقاء، والذي �سجل هدفا 
و�سعية  عــن  ــدث  حت اآخـــر  و�سنع 
النجم  اأن  عــلــى  مــ�ــســددا  حمـــرز، 
وب�سهولة  ي�ستطيع  اجلـــزائـــري 
العودة جمددا للتواجد يف الت�سكيل 

بيب  االإ�سباين  للمدرب  االأ�سا�سي 
جوارديوال .

نقلتها  ت�سريحات  يف  فودين  وقال 
ميل" الربيطانية:  "ديلي  �سحيفة 

الأتعلمه،  الكثري  لــدي  ــزال  ي "ال 
هنا،  ــدون  ــي ج ــون  ــب الع ــاك  ــن وه
مقاعد  على  تواجد  حمرز  ريا�ص 
ميكن  وهو  ت�سيل�سي،  �سد  البدالء 
الت�سكيل  يف  ب�سهولة  يلعب  اأن 

االأ�سا�سي".
اأ�سحاب  العبون  "هناك  واأ�ساف: 
اأبــذل  اأن  وعلي  الــنــادي  يف  ــودة  ج
واأن  ــرة  م كــل  يف  جــهــدي  ق�سارى 
امل�ساركة  اأ�ستطيع  حتى  اأحت�سن، 
�سعبة  املناف�سة  الأن  اأ�سا�سي  ب�سكل 

يف كل املراكز".
مل  ــــرز  حم اأن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
 4 ــر  اآخ يف  دقيقة   22 �سوى  يلعب 
�سيتي  مان�س�سرت  خا�سها  مباريات 
جل�ص  حيث  الربمييريليج،  يف 

ــة يف مــبــاراتــني،  ــدك عــلــى ال
كبديل  �سارك  بينما 

�ساوثهامبتون  �سد 
وت�سيل�سي.

اجلزائر  منتخب  مدرب  ان  يبدو 
ايجاد  على  عازم  بلما�سي  جمال 
به  يدعم  جديد  امين  ظهري 
موخرا،  املتالق  ملناف�سة  ت�سكيلته، 

حممد ر�سا حالميية.
ت�سكيلة  يف  االول  الرجل  وقام   
اأجنيه  نادي  العب  باعالم  اخل�سر 
ب�سرورة  لو�سيف  هيثم  الفرن�سي 
املريكاتو  خالل  وجهته،  تغيري 
اعادته  اجل  من  اجلاري،  ال�ستوي 
ال�سحراء، خالل  ل�سفوف حماربي 

اال�سهر القليلة القادمة. 
اأفريقيا  يف  مدرب  اف�سل  وطالب 
الـ24 عاما،  2019، من �ساحب  لعام 
البلجيكية  الفرق  باحد  االلتحاق 

خالل  بخدماته  مهتمة  كانت  التي 
ح�سم  يف  وف�سلت  املا�سي،  ال�سيف 
االمور معه ب�سبب تفا�سيل ادارية، 
اجربته على اال�ستمرار يف فرن�سا، 
مباراة  اي  فيها  يلعب  مل  والتي 

ر�سمية، خالل عامني ون�سف. 

خليفة عطال

بلما�سي  جمال  اهتمام  وياأتي 
ملعرفته  لو�سيف،  هيثم  بالالعب 
الكبرية،  مبوهالته  الدقيقة 
والتي ت�سبه كثريا مواطنه يو�سف 
عطال، من حيث ال�سرعة والقدرة 

على تقدمي اال�سافة هجوميا. 

ولكن مل يعرف لو�سيف حتى االآن 
ب�سبب  فرن�سا،  يف  طاقاته  تفجري 
الطاقم  وخيارات  اال�سابات  كرثة 
تركه  الذي  اوجني،  لفريق  الفني 
خارج احل�سابات، ب�سبب �سعفه من 

الناحية الدفاعية. 
"الفريق  بارادو  مدر�سة  خريج 
وبن  عطال  فيه  تخرج  الذي 
يزال  ال  وبوداوي"،  �سبعيني 
حتى  اوجني  مع  بعقد  ُمرتبطا 
مع  ا�ستمراره  ولكن   ،2023 �سيف 
ان  باعتبار  �سعبا،  بات  االخري 
الالعب يريد ا�سرتجاع مركزه مع 

ال�سحراء".  "حماربي 

مباراة  القبائل  �سبيبة  تدخل 
الثاين  التمهيدي  ـــدور  ال ـــاب  اإي
االفريقية  الكونفدرالية  لكاأ�ص 
ــوم الــثــالثــاء  ــي لــكــرة الــقــدم، ال
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  مبلعب 
الدرك  احتاد  اأمــام  00ر15(،  )�سا 
ـــوب املــر�ــســح  مــن الــنــيــجــر، يف ث
ــزاع تــاأ�ــســرية الــتــاأهــل اىل  ــت الن
مــكــرر،  ع�سر  الــ�ــســاد�ــص  الــــدور 
لقاء  يف  املحقق  الفوز  بعد  �سيما 

الذهاب بالعا�سمة نيامي.
�سبيبة  تواجه  اأال  املنتظر  ومــن 
مواجهة  يف  �سعوبات  اأي  القبائل 
مباراة  يف  الفائزة  وهي  ــاب،  االإي
اأمام فريق   ،2-1 الذهاب بنتيجة 
و�سنع  الــفــوز  �سوى  لــه  خيار  ال 
مفاجاأة من العيار الثقيل ملوا�سلة 

املغامرة القارية.
ــــدرب  امل يـــديـــر  اأن  ويـــرتـــقـــب 
ـــذي خلف  يــو�ــســف بـــوزيـــدي، ال
ــاين يف  ــف ــزل ــن ال ــام الــتــونــ�ــســي ي
مواجهة  اآخــر  الــفــارط،  نوفمرب 
الفنية  العار�سة  راأ�ــص  على  له 
ــه  اأن ـــد  اأك بــعــدمــا  ل"الكناري"، 
"م�ستعد" ملغادرة من�سبه يف حال 
ا�ستقدام  يف  االدارة  فــكــرت  مــا 
ــذي  ــت ال ــوق ــــر، يف ال مـــدرب اآخ
الوطنية  ال�سحافة  فيه  حتدثت 
دوني�ص  الفرن�سي  ـــدوم  ق ــن  ع
الفان يوم االربعاء اىل تيزي وزو 

خلالفته.
ال�سبيبة،  تعداد  يخ�ص  وفيما   
منقو�سة  �ستكون  الت�سكيلة  فاإن 
ــدان  ــي مــن خــدمــات مــتــو�ــســط امل
عــبــد الــ�ــســمــد بـــونـــوة، الــعــائــد 
ــة،  ــرادي ــف االن الــتــدريــبــات  اىل 
بن  اأ�سامة  احلار�ص  م�ساركة  اأمــا 
ب�سبب  موؤكدة  غري  فتبقى  بوط 
م�ستوى  على  اإ�سابة  من  معاناته 

املع�سم.
الدرك،  احتاد  يدخل  جهته،  من 
يوم  منذ  وزو  بتيزي  املــتــواجــد 
ب�سعار  املواجهة  هذه  اخلمي�ص، 
يف  "الكل  لعب  و  غــري  ال  الــفــوز 
الكل" لتحقيق مبتغاه، وهو الذي 
البطولة  يف  خ�سارة  اأي  يتلق  مل 

الرتتيب  يت�سدر  حيث  املحلية، 
ــص  ــر� رفـــقـــة فـــريـــق احتـــــاد احل
جمموع  مــن  نــقــاط  ب6  الوطني 

مقابلتني.
و�سيدير هذا اللقاء ثالثي حتكيم 
ليبي بقيادة اآغا حممد، وي�ساعده 
كميل  جمدي  مواطناه  املهمة  يف 

وبا�سم �سيف الن�سر.
هذه  يف  االآخر  اجلزائر  ممثل  اأما 
فقد  �سطيف،  وفــاق  املناف�سة، 
الدور  اىل  الب�ساط"  "على  تاأهل 
روني�سان�ص  ح�ساب  على  املقبل، 

الت�سادي.
مقررة  الــذهــاب  مــبــاراة  وكــانــت 
مبلعب  الفارط  دي�سمرب   23 يوم 
بالعا�سمة  اأويا"  حممد  "اإدري�ص 

ب�سبب  األغيت  اأنها  اإال  جنامينا، 
و  الت�سادي  االحتـــاد  بــني  ــالف  خ

وزارة الريا�سة يف البالد.
قبل  مـــن  ـــرار  ـــق ال اتـــخـــاذ  ومت 
لكرة  االإفريقية  الكونفدرالية 
القدم بعد تقرير حمافظ اللقاء، 
امللعب  اأبــواب  اأن  فيه  ذكــر  الــذي 
بقيت مغلقة يف وجه الفريقني و 

الطاقم التحكيمي.
وال�سبيبة،  الــوفــاق  و�سيتعرف 
مناف�سيهما  على  تاأهلها،  حال  يف 
مكرر  ع�سر  ال�ساد�ص  الـــدور  يف 
القرعة  �سحب  عملية  خـــالل 
املقبل  اجلــمــعــة  يـــوم  ـــررة  ـــق امل
االإفريقية  الكونفدرالية  مبقر 

بالعا�سمة امل�سرية القاهرة.

مناف�سات  يف  فريقا   17 ي�سارك 
لع�سكرية  الــوطــنــيــة  ــص  ــاأ� ــك ال
اليوم  انطلقت  التي  للتايكواندو 
وحت�سري  جتمع  مبركز  االثنني 
الع�سكرية  الريا�سية  الــفــرق 
بنب  م�سعود"  بوجريو  "ال�سهيد 
العا�سمة(،  )اجلــزائــر  عكنون 
ال�سنوي  ــج  ــام ــربن ال اطــــار  يف 
للن�ساطات الريا�سية الع�سكرية 

ملو�سم 2021/2020.
ـــل الــــفــــرق املــ�ــســاركــة  ـــث ومت
الع�سكرية  الــنــواحــي  خمتلف 
وقـــيـــادات الـــقـــوات واملـــدار�ـــص 
باالإ�سافة  والتطبيقية،  العليا 
حيث  الــكــربى،  ــدات  ــوح ال اىل 
ــا�ــســي  اخــتــ�ــس يف  ــص  ــ� ــاف ــن ــت ت
و  ــا(  ــارك ــس ــ� م  20( الــبــومــ�ــســي 

الكريوغي )93 م�ساركا(.
احممد  جابو  العقيد  وافتتح 

جتمع  مركز  قائد  ــق،  احل عبد 
الريا�سية  ــرق  ــف ال وحتــ�ــســري 
"انتم   : قائال  اللقاء  الع�سكرية 
للتناف�ص  مـــدعـــوون  ـــيـــوم  ال
وراء  �سعيا  النزيه  الريا�سي 
وامليداليات  بــاالألــقــاب  الظفر 
التي  التتويج  من�سة  واعتالء 
�ستكون حتما ثمرة جلهد طويل 
التي  االمكانيات  بف�سل  مبذول 
للجي�ص  العليا  القيادة  وفرتها 
للريا�سة  ال�سعبي  الــوطــنــي 

الع�سكرية".
البطولة،  ــذه  ه ــدف  ه وب�ساأن 
فر�سة  "انها   : العقيد  ا�ــســاف 
التظاهرات  ملختلف  للتح�سري 
املحافظة  اجل  من  واملناف�سات 
على النتائج و االألقاب وتعميق 
ــارات  ــس ــ� ــت ــوم نــخــوة االن ــه ــف م
اقليميا  وطنيا،  عليها  املتح�سل 

وعامليا وهي فر�سة لكم للتاأكيد 
على قدراتكم القتالية".

وليد  امل�ساعد  اعترب  جهته،  من 
عون، مدرب املنتخب اجلزائري 
هذه  للتايكواندو،  الع�سكري 
هامة  مرحلة  مبثابة  البطولة 
ــق الــوطــنــي،  ــري ــف لــتــدعــيــم ال
افــ�ــســل  "�سنختار   : قـــائـــال 
املنتخب  لــتــدعــيــم  الــعــنــا�ــســر 
للتايكواندو  الع�سكري  الوطني 
ــد،  ــدي ــج ــت ـــد قــيــد ال ـــواج ـــت امل
ــات  ــس ــ� ــاف ــن امل يف  ــة  ــارك ــس ــ� ــم ــل ل
الدولية القادمة، اولها البطولة 
الثامنة  الع�سكرية  العربية 
بال�سعودية وتليها بطولة العامل 

باأوزباك�ستان".
�سم  مت  "لقد   : املــدرب  واأ�ساف 
حديثا  الــ�ــســبــاب  ــن  م الــعــديــد 
من  وهم  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

التايكواندو،  ريا�سة  ممار�سي 
مهاراتهم  لتطوير  و�سن�سعى 
لتدعيم املنتخب الوطني و رفع 
املناف�سات  يف  الوطنية  الراية 

القادمة".
يف  كانت  مناف�سة  اآخر  ان  يذكر 
دورة االلعاب العاملية الع�سكرية 
ال�سينية  ووهـــان  يف  ال�سابعة 
خاللها  وحتــ�ــســل   2019 �سنة 
هاين  طبيب  امل�سارعني  من  كل 
املرتبة  وخلف اهلل يو�سف على 

ال�سابعة.
خمتلف  ان  اىل  اال�ــســارة  جتــدر 
ت�ستمر  الفرق  ح�سب  املنازالت 
اىل غاية يوم غد الثالثاء حيث 
البطولة  هذه  فعاليات  تختتم 
وتوزع امليداليات والكوؤو�ص على 

الفائزين.

يكتنف  ــص  ــو� ــم ــغ ال يـــــزال  ال 
الــرتبــ�ــص الــتــحــ�ــســريي الــذي 
املنتخب  يجريه  اأن  يفرت�ص 
ــد )اأكــابــر  ــي ــرة ال ــك ــي ل ــن ــوط ال
الفرتة  يف  بالبحرين  ـــور(،  ذك
يناير   11 اإىل   6 ــن  م املــمــتــدة 
م�سر  ملونديال  حت�سبا  ــاري،  اجل
اجلاري(،   يناير   31 اإىل   13 )من 
الرحالت  برنامج  م�سكل  ب�سبب 
"واج"  علمته  ما  ح�سب  اجلوية، 
ــة  ــادي ــني لــدى االحت ــن يــوم االث

اجلزائرية لكرة اليد.
الوطني  الفني  املدير  اأو�سح  و 
"لغاية   : ب�سكور   الكرمي  عبد 
اإىل  الــتــنــقــل  ــة،  ــاع ــس ــ� ال ـــذه  ه
مــوؤكــد  ــري  غ يبقى  الــبــحــريــن  
مبخطط  تتعلق  م�ساكل  ب�سبب 
الرحالت )...( حيث مل نتمكن 
التي  الــرحــلــة  ــاد  ــج اإي ــن  م بعد 
تنا�سبنا اأكرث، لقد توفرت لدينا 
، لكن  رحلة عرب باري�ص و دبي 
هذا اخليار �سرعان ما مّت التخلي 
الوطني  املـــدرب  قبل  مــن  عنه 
الت�سكيلة  تعري�ص  رف�ص  الذي 
الوطنية لعناء ال�سفر الطويل".

لكرة  الوطني  املنتخب  ــان  ك و 

الــــيــــد، قــــد اأجـــــــرى تــربــ�ــســا 
حت�سرييا -ما قبل تنف�سيا- �سهر 
ببولونيا،  املن�سرم  دي�سمرب 
اأمام  وّديتني  مقابلتني  تخللته  
االأوىل  اأ�سفرت  بولونيا  منتخب 
الثانية  و   )23 ب)-26  بــفــوز 
هذه  بعد  ب)24-26(.  بهزمية 
م�سعود  ـــاق  رف ــل  ــس وا� املــحــطــة 
حت�سبا  حت�سرياتهم  بــركــو�ــص 
يف  بامل�ساركة  العاملي  للموعد 
دائــمــا  ببولونيا  ــة  ــي دول دورة 
املنتخب  خ�سارة   عــن  اأ�سفرت 
ب)30-24(  رو�سيا  اأمام  الوطني 

ثم بولونيا ب)24-21( .
البحرين،  اإىل  التنقل  حالة  ويف 
ــه املــنــتــخــب الــوطــنــي  ــواج ــي ــس �
مواجهتني  يف  البحريني  نظريه 
باملنامة(،  يناير   10 و   8 )يومي 
�ــســتــكــونــان مبــثــابــة الــوديــتــني 
املنتخب   برنامج  يف  االأخريتني 
املناف�سة  غــمــار  خــو�ــص  قــبــل 

العاملية .
النخبة  حت�سريات  وبخ�سو�ص 
قال  م�سر،  ملونديال  الوطنية 
لقد  الوطني:"  الــفــنــي  ــر  ــدي امل
ــرية يف  ــب وجـــدنـــا �ــســعــوبــات ك

حت�سرياتنا  خمــطــط  جت�سيد 
الــذي  العاملي،  للموعد  حت�سبا 
ــص   ــريو� تـــزامـــن مـــع تــفــ�ــســي ف
 "19 "كوفيد  امل�ستجد  كــورونــا 
اجنـــرت  الــتــي  الــتــداعــيــات  و 
مع  ات�سال  يف  نحن   )...( عنه 
ويتعني   ، البحرينية  االحتادية 
علينا تاأكيد �سفرنا من عدمه يف 
واأّن  خا�سة   ، ممكن  وقت  اأ�سرع 
هو  يوجد  البحريني  املنتخب 
من  ــرية  االخ الفرتة  يف  ــر  االآخ

التح�سريات .
و اأ�ساف ذات املتحدث :" يف حالة 
�سنقوم    ، البحرين  ترب�ص  اإلغاء 
التح�سريات  برنامج  بتعديل 
لكن  و  امل�ستجدات  هــذه  وفــق 
الروؤية مل تت�سح  حلّد ال�ساعة".
ــري  ــزائ اجل املنتخب  يــوجــد  و 
مب�سر  العامل2021-  بطولة  يف  
رفقة  ال�ساد�سة  املجموعة  �سمن 
اي�سلندا.  و  الربتغال  و  املغرب 
الوطنية  العنا�سر  وت�ستهل 
 14( املـــغـــرب  ــد  ــس � املــنــافــ�ــســة 
اإي�سلندا  مواجهة  قبل  يناير(، 
 18( الربتغال  ثم  يناير(   16(

يناير(.

كاأ�ض الكونفدرالية ... �سبيبة القبائل - احتاد الدرك :

 "الكناري" امام مهمة يف املتناول

انطالق مناف�سات الكاأ�ض الوطنية الع�سكرية للتايكواندو مب�ساركة 17 فريقا

كرة اليد: ترب�ض البحرين غري موؤكد !

غوارديوال يزيد متاعب ريا�ض حمرز بكلمات قا�سية

بعد غدر كالياري.. ونا�ض ي�ستقر على وجهته املقبلة

جنم مان�س�سرت �سيتي يعرتف باأحقية ريا�ض حمرز يف امل�ساركة

ما هي ر�سالة جمال بلما�سي لـ"ر�سا حالميية"؟
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حمرز.. روؤوف  يوم" ب�سبب  ليك  ظامل  "يا 

خليف يطلق �سهامه على غوارديوال

هل يعود بن نا�سر ملواجهة 
يوفنتو�ض؟.. تدريبات ميالن جتيب

�سيميوين: الليجا ال تعرف اال�ست�سالم

مورينيو: ل�ست �سعيًدا مبا حدث مع 
اليونايتد وال�سيتي

خليف،  روؤوف  التون�سي  �سبورت�ص"،  اإن  "بي  قنوات  مذيع  انتقد 
ب�سبب  غوارديوال،  بيب  االإنكليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  نادي  مدرب 
عدم اعتماده من جديد على جنمه ريا�ص حمرز، من خالل و�سعه 

على مقاعد البدالء.
وقرر بيب و�سع جنم منتخب "حماربي ال�سحراء" على الدكة، خالل 
القمة التي جمعت فريقه بت�سل�سي على ملعب "�ستامفورد بريدج"، 
يف اإطار اجلولة الـ17 من عمر الدوري االإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
انتقاده  �سهام  موجهًا  خليف  قال  املواجهة،  على  تعليقه  وخــالل 
توريه  ويايا  وهرني  وزالتان  اإيتو  "ا�ساألوا  ال�سابق:  بر�سلونة  ملدرب 
وتريي هرني على ظلم بيب غوارديوال، كل مدرب يحلم بامتالك 
حمرز يا بيب، قناع غوارديوال �سقط وبانت احلقيقة مبدى كره هذا 

املدرب للنجم اجلزائري، يا ظامل ليك يوم".
خ�سو�سًا  البدالء،  مقاعد  على  كثرياً  اجللو�ص  من  حمرز  وعانى 
يقرر  حني  يقدمها  التي  امللفتة  م�ستوياته  رغم  احلايل،  املو�سم  يف 
كثرية  ا�ستفهام  عالمات  وّلد  الذي  االأمــر  الفر�سة،  منحه  املــدرب 
اأفريقيا  اأمم  بلقب  املتوج  النجم  يقرتب  ورمبا  االأخــرية،  بالفرتة 

االحتاد. ملعب  مغادرة  من  بالده  منتخب  رفقة   2019

خا�ص اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر العب خط و�سط ميالن تدريبات 
�سد  املرتقبة  القمة  من  �ساعة   48 قبل  وذلك  االإثنني،  ام�ص  فردية 

يوفنتو�ص.
مرتقبة  مواجهة  نقطة  بـ37  املت�سدر  ميالن  و�سيخو�ص 
 27( اخلام�ص  املركز  و�ساحب  اللقب  حامل  يوفنتو�ص  مع 
نقطة( م�ساء االأربعاء املقبل يف اجلولة الـ16 من الدوري 

االإيطايل.
ميالن ال يزال هو الفريق الوحيد يف الدوري االإيطايل 
والدوريات االأوروبية الكربى الذي مل يتعر�ص 

الأي هزمية منذ بداية املو�سم احلايل.
ولكن الفريق يعاين من عدة غيابات قبل 
منطقة  يف  خا�سة  يوفنتو�ص،  مواجهة 
�ساندرو  تعر�ص  بعد  امللعب،  و�سط 
مواجهة  يف  املبا�سر  للطرد  تونايل 

بينيفينتو م�ساء االأحد املا�سي.
الــــربــــاعــــي املـــ�ـــســـاب زالتــــــان 
بن  واإ�سماعيل  اإبراهيموفيت�ص 
واأليك�سي�ص  جابيا  وماتيو  نا�سر 
التدريبات  خا�سوا  �سايليمايكرز 

اليوم االإثنني ب�سكل منف�سل.
اإيطاليا"،  "فوتبول  موقع  وبح�سب 
مل�ساركة  ا�ــســتــحــالــة  ــاك  ــن ه فــــاإن 
حيث  اللقاء،  يف  اإبراهيموفيت�ص 
كانون  يناير/   18 يــوم  للمالعب  عودته  يتوقع 

الثاين �سد كالياري يف الكالت�سيو.
�ستيفانو  فــاإن  نا�سر،  بن  موقف  يخ�ص  وفيما 
ي�سبه  مــا  حــدوث  يــاأمــل  ميالن  مــدرب  بيويل 
الالزمة  للجاهزية  الالعب  ي�سل  بحيث  املعجزة 
ال  املوؤ�سرات  كانت  واإن  اليويف،  مبواجهة  للحاق 

توحي بذلك.
نا�سر  بن  اأن  اأو�ــســح  اإيطاليا"  "فوتبول  موقع 
خو�سه  بدليل  ــابــة  االإ�ــس مــن  يــعــاين  يـــزال  ال 
يعني  ما  وهــو  الــيــوم،  ــردي  ف ب�سكل  التدريبات 

�سعوبة حلاقه بقمة يوفنتو�ص.
يذكر اأن بن نا�سر تعر�ص لالإ�سابة خالل مواجهة 
ميالن �سد بارما يف الدوري االإيطايل منت�سف 
دي�سمرب/ كانون االأول املا�سي، حيث يعاين من 

االإ�سابة يف اأوتار الركبة.

اأبدى االأرجنتيني دييجو �سيميوين، املدير الفني الأتلتيكو مدريد، 
ر�ساه التام عن الطريقة التي اأنهى بها الفريق املباراة التي انت�سروا 
فيها على ديبورتيفو اأالفي�ص بهدف قاتل )2-1(، االأحد، باجلولة 

لليجا.  17
واأقر املدرب االأرجنتيني يف موؤمتر �سحفي بعد املباراة، باأن اأالفي�ص 
يف  لراأيه،  وفقا  االأمر،  هذا  اأظهر  واأنه  للغاية"،  "�سر�سا  خ�سما  كان 
ال�سوط االأول الذي منع فيه العبي االأتلتي من التقدم نحو مناطقه.
مل  مبكرا،  اإنهائها  يف  ف�سلنا  بعد  ارتفعت  املباراة  "حرارة  واأو�سح: 

نوؤكد الفوز بهدف اآخر، ثم جاء هدف تعادل اأالفي�ص".
قال   ،62 الدقيقة  يف  وم�ساركته  بديال  فيليك�ص  جواو  بقاء  وعن 
�سيميوين اإنه كان يثق يف اأن اأنخيل كوريا �سيوؤدي الدور املطلوب منه 

يف اجلناح االأمين، كما فعل اأمام �سو�سيداد.
على  مهمني  العبني  ووجــود  دقيقة،  لـ90  متتد  "املباراة  واأ�ساف: 

مقاعد البدالء هي اأي�سا ا�سرتاتيجية".
الليجا  يف  فريق  يوجد  "ال  ت�سريحاته:  الالتيني  ــدرب  امل وتابع 
ولكن  التعادل،  هدف  كلفتنا  لعبة  يف  الرتكيز  عنا  غاب  ي�ست�سلم. 

االأجمل كان التعاون الذي اأتى بالهدف احلا�سم للقاء".
واالأمور  الثاين،  الدور  بدء  ب�سدد  الأننا  نرتاخى  اأال  "يجب  واأمت: 
من  �ست�سارع  فرق  هناك  اأن  حيث  االإطالق"،  على  �سهلة  تكون  لن 
للدوري  اأو  االأبطال،  لدوري  للتاأهل  واأخــرى  الهبوط،  جتنب  اأجل 

االأوروبي.

اإن  قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوت�سبري، ام�ص االثنني، 
رابطة  كاأ�ص  نهائي  ن�سف  يف  غــًدا،  لربينتفورد،  فريقه  مواجهة 

املحرتفني االإجنليزية، هي االأكرب له منذ و�سوله لل�سبريز.
واأو�سح مورينيو، خالل ت�سريحات نقلتها �سبكة "�سكاي �سبورت�ص": 
"اأعتقد اأنها املباراة االأكرب يل منذ قدومي للفريق، وذلك من منظور 
�سوى  منها  اأهــم  يوجد  وال  �سنوات،  منذ  لالألقاب  النادي  مطاردة 

املباراة النهائية".
واأ�ساف: "بالن�سبة يل كل م�سابقة مهمة، توجت بلقب هذه البطولة 
كل  يل  وبالن�سبة   ..)2005  -  2004( باإجنلرتا  االأول  مو�سمي  يف 

م�سابقة خمتلفة ولها قيمة".
وتابع: "هذه طريقتي يف النظر اإىل االأمور، وخا�سة مع ناٍد مل يتوج 

باالألقاب منذ عقد من الزمان، حينها ت�سبح كل بطولة مهمة".
يف  مواجهتان  بالطبع  بكاأ�ص،  �سنتوج  مببارتني  فزنا  "اإذا  ووا�سل: 

غاية ال�سعوبة، لكن �سيكون هذا اأمًرا جيًدا للنادي والالعبني".
�سعيًدا  "ل�ست  مورينيو:  قــال  توتنهام،  مباريات  جــدولــة  وعــن 
مان�س�سرت  خو�ص  بعدم  �سعيًدا  ول�ست  االأول،  اليوم  منذ  باجلدولة 
�سيتي ويونايتد ملباراة اجلولة االأوىل.. بالطبع ي�ستحقان احل�سول 
على الراحة، لكني ل�ست �سعيًدا بعدم حتديد موعد هاتني املباراتني 

حينها".
واأمت املدرب الربتغايل: "بالن�سبة يل، اأحب اأن اأعرف متى �ساأواجه 
فولهام.. ولن اأحتدث عن النهائي، فرمبا برينتفورد هو من �سيتاأهل 

اإليه".

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة
---------------------------
عام  العمر  من  وانق�سى   ،2020 عام  م�سى 
ال�سعبة  املحطات  من  الكثري  طياته  بني  حمل 
وذويهم.  لالأ�رشى  بالن�سبة  القا�سية  والأحداث 
الأحداث  زحمة  حيث  من  ا�ستثنائيا  عامًا  كان 
"كورونا"  جائحة  وانت�سار  ال�سعاب  وتراكم 
يف املنطقة، اأوائل اآذار/مار�س من العام املا�سي، 
والتي اخرتقت جدار ال�سجون وداهمت الأق�سام 
وخم�سني  مئة  من  اأك��ر  وا�سابت  وال��غ��رف 
والعوامل.  الأ�سباب  من  كثري  بفعل  اأ�سريا، 
الطبية  واخلدمات  الرعاية  �سوء  اأبرزها:  ولعل 
وا�ستمرار ال�ستهتار الإ�رشائيلي بحياة الأ�رشى 
واملعتقلني واأو�ساعهم ال�سحية.  ومل يعد هناك 
الإ�رشائيلي،  وال�سجان  "كورونا"  بني  ما  فرقًا 
الأج�ساد  ُيهاجم  قاتل،  "فايرو�س"  فكالهما 
وُيعِذب الإن�سان ويوؤذي النف�س واجل�سد ويقتل 
هو  وه��ذا  دوم��ًا،  ال�سجان  ك��ان  هكذا  ال��روح. 
ال�سجان  اجتمع  وان  امل�ستجد.  فايرو�س كورونا 
الإ�رشائيلي و"كورونا" امل�ستجد تفاقمت معاناة 
زمن  ففي  الفل�سطينيني.   واملعتقلني  الأ�رشى 
و�ُسجل  العتقالت،  تتوقف  مل  "كورونا"، 
مار�س  اآذار  املنطقة يف  اجلائحة يف  انت�سار  منذ 
 )3600( من  اأك��ر  اعتقال  املا�سي  العام  من 
يف  الحتجاز  ظ��روف  وبقيت  فل�سطيني/ة، 
املعاملة  وقواعد  حالها،  على  الحتالل  �سجون 
وظروف التحقيق واأدوات التعذيب دون تغيري، 
م�ستوى  من  ال�سجون  ادارة  ُتخف�س  ومل  كما 
)الأمن(،  بدواعي  يوميًا  ُتنفذها  التي  اجراءاتها 
واملخالطة  الحتكاك  خلطورة  م��راع��اة  دون 
ادارة  تتخذ  ومل  العدوى،  انت�سار  واحتمالية 
ال�سجون اجراءات ال�سالمة وتدابري احلماية، ومل 
توفر اأدوات الوقاية، حتى بات الفايرو�س �سيفًا 
ثقياًل يتنقل بني ال�سجون وُيهاجم اأج�ساد الأ�رشى 
وُيوؤذيها، فاأ�ساب )156( اأ�سرياً، حتى كتابة هذه 
امل�سكوك  الإ�رشائيلية  للرواية  وفقًا  ال�سطور، 
اأن  تدلل على  املوؤ�رشات  واأبداً، وكل  دوما  فيها 

�سلطات  تكتِف  العدد مر�سح لالرتفاع. مل  هذا 
على  للتحايل  �سعت  واإمن��ا  بذلك،  الح��ت��الل 
املعنية  املوؤ�س�سات  ومطالبات  الدويل  القانون 
ال�سجون،  داخل  الج��راءات  بع�س  اتخاذ  عرب 
"كورونا"  فايرو�س  توظيف  اىل  و�سعت  كما 
معاناتهم،  ومفاقمة  وذويهم  ال���رشى  ملعاقبة 
والإهمال  واجل�سدي  النف�سي  التعذيب  وكاأن 
الطبي وجتويع املحجوزين مل يعد كافيًا لإ�سباع 
ف�سادرت  حقدها،  وتنفي�س  النتقامي  نهمها 
اأمام  عراقيل  وو�سعت  الأه��ل  زي��ارة  يف  احلق 
ا�ستثنائية  اجراءات  وفر�ست  املحامني  زيارات 
بذريعة "كورونا"، والتي ُيخ�سى ان تتحول اىل 
ما  اىل  الو�ساع  واإعادة  تغيريها  يحتاج  قاعدة 
من  كثري  اإىل  "كورونا"  زمن  قبل  عليه  كانت 
هذا  واأم��ام  الن�سالية.  واخلطوات  الت�سحيات 
بالفايرو�س  ال�سابات  وتزايد  ال�سعب  الواقع 
فاإننا  واملعتقلني،  الأ���رشى  �سفوف  بني  القاتل 
اىل  وبحاجة  اجلهد،  من  مزيد  بذل  اىل  بحاجة 

كثري من اخلطوات، واأبرزها:

لأدائنا،  ومو�سوعي،  �سامل  تقييم  اإجراء    -  1
الإن�سان  حقوق  ومنظمات  واأفراد  كموؤ�س�سات 
فل�سطني  يف  العاملة  العالم  وو�سائل  املحلية 
كافة، منذ بدء ازمة كورونا، على كافة ال�سعد 

وامل�ستويات املحلية والقليمية والدولية.
دائرة  تو�سيع  ي�سمن  مبا  اأكر  ادائنا  تفعيل   -  2
الأ����رشى،  لق�سايا  وال��داع��م��ني  املت�سامنني 
معاناة  ل�ست�سعار  فر�سة  املنزيل  احلجر  وجعل 
تقديرنا  مع  الحتالل.  �سجون  يف  املحجوزين 
امل�ستوى  على  ُبذلك  التي  اجلهود  لكل  العايل 
الدويل وخا�سة من قبل اأ�سدقائنا يف التحالف 

الأوروبي ملنا�رشة اأ�رشى فل�سطني.
الدولية،  املوؤ�س�سات  على  اكر  ال�سغط    -  3
وفعلها  خطابها  مب�ستوى  لالرتقاء  لإجبارها 
يفتح  كي  الحتالل  على  وال�سغط  وتاأثريها، 
الدولية  الطبية  الوفود  ام��ام  �سجونه  اب��واب 
الدولية  واملواثيق  التفاقيات  واحرتام  املحايدة، 

وحمايتهم  واملعتقلني  ال���رشى  مع  تعامله  يف 
والمرا�س  بالفايرو�س  ال�سابة  او  املوت  من 

اخلطرية.
املوؤ�س�سات  مطالبة  اىل  يقودنا  وه��ذا    -  4
العاملية  ال�سحة  منظمتي  وخا�سة  الدولية، 
دويل  وفد طبي  ار�سال  اىل  الأحمر،  وال�سليب 
مطلبا  ه��ذا  ب��ات  وق��د  ال�سجون،  اىل  حمايد 
ل��الط��الع ع��ن كثب على  ع��اج��ًا و���رشوري��ا، 
العالج  ال�سحية هناك وتقدمي  الأو�ساع  طبيعة 
اجراء  املر�سى وال�رشاف على  لالأ�رشى  الالزم 
واعطائهم  الأ���رشى  لكافة  �ساملة  فحو�سات 
ب��اإدارة  نثق  ل  اأننا  حيث  الالزمة.  اللقاحات 

ال�سجون ونواياها.
5 -  ال�ستمرار يف املطالبة بالإفراج عن ال�رشى 
والطفال،  ال�سن  وكبار  والأ�سريات  املر�سى 
باعتبارهم الفئات الكر عر�سة خلطر الإ�سابة 
فعلت  ما  غ��رار  على  "كورونا"،  بفايرو�س 
لديها،  ال�سجناء  عن  وافرجت  الدول  ع�رشات 
مئات  عن  افرجت  التي  الحتالل  دولة  فيها  مبا 
كورونا  ازمة  بداية  مع  ال�رشائيليني  ال�سجناء 
يف  فل�سطيني،   ا�سري  عن  الف��راج  وترف�س 

خطوة تعك�س العن�رشية والتمييز العن�رشي.
من  امل�سرتك  والتعاون  اجلماعي  العمل    -  6
اأجل توظيف كافة الأدوات ال�سيا�سية والآليات 
الدولية حلماية الأ�رشى املر�سى من خطر املوت 
بالأمرا�س  ال�سابة  خطر  من  الآخرين  وحماية 
احلماية  فتوفري  القاتل.  "كورونا"  وفايرو�س 
بات  واملعتقلني  لالأ�رشى  والقانونية  الإن�سانية 
اجلاد  للتحرك  الأوان  اآن  وقد  ملحة.  ���رشورة 
والفاعل لتحقيق ذلك. وهذه م�سوؤولية جماعية 

ومهمة اجلميع.
ُينتزع ول  احلق  اأن  ندرك  واأن  اخلتام لبد   ويف 
الرعاية  واملعتقلني يف  الأ�رشى  وحقوق  ُيوهب، 
ال��دويل  القانون  مع  ين�سجم  ومب��ا  ال�سحية 
لن  الإن�سان،  الدويل حلقوق  والقانون  الإن�ساين 
ُي�سارك  موؤثر  وعمل  �ساغط  فعل  دون  تتوفر 

فيه اجلميع.

فعله واملطلوب  "كورونا" واالأ�سرى 

 اأعلنت �سبكة �سامدون للدفاع عن الأ�رشى عن 
اأحمد  القائد  مع  الأممي  الت�سامن  اأ�سبوع  اإطالق 
�سعدات يف الفرتة ما بني 15 اإىل 23 يناير 2021 
ال�سبكة يف ت�رشيح على موقعها  القادم. وحثت 
والعدالة  فل�سطني  مع  يقف  من  كل  الر�سمي 
ُينظم  الذي  الدويل  الأ�سبوع  هذا  اإىل  لالن�سمام 
لل�سغط   2021 يناير   23  –  15 بني  الفرتة  يف 
وجميع  �سعدات  القائد  �رشاح  اإط��الق  اأجل  من 

الفل�سطينيني،  الأ����رشى 
عن  "الإعالن   اأن  موؤكدة 
الت�سامني  الأ�سبوع  هذا 
الفل�سطيني  القائد   مع 
�سعدات  اأحمد  والأمم���ي 
الذكرى  مع  تزامنًا  ياأتي 
للحكم  ع�����رشة  الثانية 
عليه،   اجلائر  ال�سهيوين 
الهجوم  ذك��رى  واأي�سًا 
على  الغادر  ال�سهيوين 
نف�س  يف  غ���زة  ق��ط��اع 
ال�سبكة  وَبنيت  العام." 

وع�سية الذكرى التا�سعة ع�رشة لعتقال �سعدات 
العتقال  "هذا  اأن  الفل�سطينية  ال�سلطة  قبل  من 
الحتالل  مع  الأمني  التعاون  �سياق  يف  ج��اء 
واملتوا�سل حتى يومنا هذا رغم الرف�س ال�سعبي 
"ال�سلطة  اأن  واأ�سافت  قالت  كما  له."  الوا�سع 
اأقدمت على )اعتقال( �سعدات ورفاقه حتت ذرائع 
كاذبة، و�سجنتهم ملدة اربع �سنوات، قبل اأن يهاجم 
ما  اأن  لفتة  اريحا"،  �سجن  ال�سهيوين  الحتالل 
واحدة  ميثل  ورفاقه  �سعدات  القائد  بحق  حدث 
من النتائج املدمرة على ال�سعب الفل�سطيني من 

م�سار مدريد – اأو�سلو." 
كما قالت واأكدت ال�سبكة اأنه اثناء احتجازهم يف 
ورفاقه  �سعدات  القائد  احتجاز  مت  اريحا  �سجن 
على  يدلل  ما  وبريطانية،  اأمريكية  حرا�سة  حتت 
يف  وبريطانيا  املتحدة  للوليات  املبا�رش  التورط 
الدويل  التحرك  �رشورة  ي�ستوجب  ما  �سجنهم، 

يف هذه الق�سية. واأفادت ال�سبكة اأنها خالل هذا 
وا�سعة  حملة  هناك  �ستكون  الدويل  الأ�سبوع 
عن  ال�رشعية  ون��زع   2021 عام  التطبيع  �سد 
املقاطعة  حمالت  وتعزيز  ال�سهيوين  الكيان 
�رشاح  اطالق  اأجل  من  ال�سغط  وا�ستمرار  له، 
ال�سجون  بع�س  يف  حمتجزين  زال��وا  ما  اأ���رشى 
جورج  الأممي  العربي  املنا�سل  خا�سة  الدولية 
 36 من  اأكر  منذ  فرن�سا  يف  امل�سجون  عبدالله 
منذ  عنه  الإف���راج  ق��رار  من  الرغم  على  عامًا 
عن  الفراج  دعوات  اإىل  بالإ�سافة   ،1999 عام 
اأح��رار  كل  ودع��ت  ال���رشى.  وجميع  �سعدات 
الفل�سطيني  ال�سعب  مع  واملتعاطفني  العامل 
اإىل امل�ساركة يف هذا الأ�سبوع  وق�سية الأ�رشى 
من  املختلفة  الأن�سطة  تنظيم  خالل  من  الدويل 
احتجاج واعت�سام يف ال�ساحات والأماكن العامة 
وال�سور  الفيديو  ر�سائل  من خالل  اأو  املفتوحة، 

وال�سعارات.

�سامدون" تعلن عن اأ�سبوع العمل الدويل لالإفراج 
عن القائد �سعدات وجميع االأ�سرى الفل�سطينيني

اأخبار فل�سطني

قنيطة : االأ�سري ح�سام 
العطار يدخل عامه 

الثاين ع�سر يف �سجون 
االحتالل

يف  واملحررين  الأ���رشى  �سئون  هيئة  اأف��ادت 
اأ�سعد  الأ�سري ح�سام  باأن  املحافظات اجلنوبية 
العطاطرة  )34 عاًما( من قرية  العطار  حممد 
املوافق    الثنني  اأم�س  انهى  غزة  قطاع  �سمال 
عامه  ويدخل  ع�رش  احلادي  عامه   4/1/2021
واأف��اد   . الحتالل  �سجون  يف  ع�رش  الثاين 
ح�سن قنيطة رئي�س جلنة ادارة الهيئة بغزة انه 
وبح�سب بيانات الهيئة فاإن الأ�سري العطار قد 
2009 وحكم بال�سجن   / 1  /4 اعتقل بتاريخ 
لفتا   ، عاًم   11 منها  اأم�سى  عاًما،   18 ملدة 
البكر  ان ال�سري متزوج ورزق مبولودته  ايل 

"جنات" عرب النطف املهربة عام 2015 .

االأ�سري الكفيف "عالء الدين 
البازيان" 

الأ�سري املقد�سي “ال�رشير”:- عالء 
“اأبو  البازيان  ر�سا  احمد  الدين 

كمال”ولد بتاريخ:- 27/6/1958،
مكان الإقامة :- يف حارة ال�سعدية 
احلالة   - بالقد�س  القدمية  البلدة  يف 
ال�سيدة  من  متزوج  الجتماعية:- 
وله  واأب  النت�سة  ن�رشين  الفا�سلة 
انت�سار  وهن  ابنتني  الأبناء  من 
كان  العلمي:-  املوؤهل  ومنار.. 
بالدرا�سة  جمتهدا  طفولته  منذ 
حتى  البكرية  باملدر�سة  والتحقت 
ومن  البتدائي  ال�ساد�س  ال�سف 

ثم اىل دار اليتام ال�سالمية حيث ق�سي فيها �سنة واحدة، وبعد ذلك 
الثالث  ال�سف  حتى  الدين  �سالح  �سارع  يف  البراهيمية  الكلية  اىل 
العدادي، وبعدها ترك الدرا�سة وعمل ميكانيكيًا مدة 6 ا�سهر ولحقًا 
ال�سهادة  الذي كان متعهد دهان )طرا�سة(”ح�سل على  عمل مع والدة 
التوجيهية وهو يف ال�سجن، رغم فقدان الب�رش ولكن وبفعل املنا�سدات 
�سمحت �رشطة ال�سجن باإدخال اآلة بريل وذلك كي يتمكن من الدرا�سة 

ولكنها �سادرتها بعد ذلك…
العائلة الكرمية:- تتكون عائلته الفا�سلة من ولده احلاج ” اأحمد البازيان 
اإدارة  حينها  ورف�ست   2009 عام  �سبتمرب   27 بتاريخ  توفى  “والذي 
�سجن ” جلبوع ” ال�سماح له بوداعه وامل�ساركة يف ت�سييع جثمانه اإىل 
مثواه الأخري والأ�سري عالء فقد اأمه بعد اأقل من عام من رحيل وامة وله 

من الإخوة / عمر – عالء – عثمان- ر�سي..
احلكم:-  ع�سقالن  العتقال:-  مكان   ،20/4/1986 العتقال:-  تاريخ 
بال�سجن املوؤبد التهمة املوجه اإليه:- ت�سكيل وتنظيم جمموعات فدائية 

وع�سكرية �سد الكيان ال�سهيوين
وتتبلور  جديدة  مفاهيم  لدّيه  تتكون  بداأت   1975 العام  :-يف  اعتقاله 
عنده روؤية جديدة عن الفكر الوطني الثوري، فان�سم يف العام 1977 
 25 البازيان  الدين ر�سا  الأ�سري عالء  ق�سى  فتح،  اإىل �سفوف حركة 
عامًا يف ال�سجن، على ثالث مراحل، فقد اعُتِقل عالء للمرة الأوىل يف 
20/4/1979ومت اإطالق �رشاحه يف 20/4/1981 لعدم توفر الأدلة �سده، 
واعتقل يف املرة الثانية بتاريخ 4/12/1981 وقد حكمت عليه املحكمة 
“الإ�رشائيلية” بال�سجن ملدة ع�رشين عامًا، واأطلق �رشاحه �سمن عملية 
اإليه.  باأّي تهمة موّجهة  1985، وحينها مل يعرتف  تبادل لالأ�رشى، عام 
بال�سجن  عليه  وُحِكم   20/6/1986 عام  واعتقله  الحتالل  جي�س  وعاد 
مدى احلياة بتهمة ت�سكيل وتنظيم جمموعات فدائية تعمل �سد جي�س 
يف  “�ساليط”  الحرار  وفاء  �سفقة  �سمن  عنه  الأفراج  ومت  الحتالل، 
باملوؤبد  وحكم   2014  /18/6 بتاريخ  اعتقاله  واعيد   2011 اأكتوبر   11
والتهمم املوجه اليه كانت هي امل�ساركة يف مهرجان ليوم املراأة العاملي، 
تهمة  اإىل  بالإ�سافة  مدر�سي،  احتفال  يف  وم�ساركته  الأم،  لعيد  واآخر 
الأ�سري  يتلقى  اإذ  الفل�سطينية”  “ال�سلطة  معادية  جهة  من  راتبًا  تلقيه 
خم�س�ساته ال�سهرية عربها وح�سيلة اعتقاله بلغت اأكر من 31 عامًا 

يف �سجون الحتالل ال�سهيوين..
فقدان الب�رش يف العام 1979 حاول الأ�سري عالء ورفيقه كمال النابل�سي 
الفدائيني،  ن�ساطات  يتابع  كان  والذي  املقد�سّيني  العمالء  اأحد  تفجري 
والتعذيب  لل�سجن  بع�سهم  وعّر�س  حتّركاتهم،  على  الحتالل  وُيطِلع 
والقتل، فو�سعوا له عبوة نا�سفة داخل ال�سيارة ولكن القنبلة انفجرت 
بهما، حينها تويّفَ �سديقه كمال النابل�سي، اأما هو فقد اأ�سيب بجروح 
خطرية يف ج�سده وعينيه. بعد ذلك اعتقلته قوات الحتالل وقادته اإىل 
التعذيب،  اأنواع  اأق�سى  اإىل  البازيان  تعّر�س  وهناك  امل�سكوبية،  �سجن 
حيث ا�ستغّلوا جراحه، و�ساوموه على اأْن يعرتف مب�سوؤوليته عن التفجري 
بروفي�سور  �سهادة  العرتاف، ويف  ولكنه رف�س  عينيه،  معاجلة  مقابل 
عائلة  اأبلغ  الذي  كارم،  /عني  هدا�سا  م�ست�سفى  يف  يعمل  “اإ�رشائيلي” 
اأْن كان هناك  اأخاط اجلنود عينيه، بعد  التحقيق معه  اأّنه خالل  البازيان 
املياه  عليه  يلقون  كانوا  اجلنود  اإّن  لعائلته  قال  بها، وكما  الإب�سار  اأمل 
التعذيب  من  متكّررة  عمليات  وبعد  امل�ست�سفى.  يف  نائم  وهو  الباردة 
ا�ستئ�سال  اإىل  الأطباء  وا�سطر  ال�سحية،  البازيان  اأو�ساع  ترّدت 
اأْن بات ي�سّكل خطراً على حياته وهو معّر�ٌس للتقاط  ، بعد  الطحال 
كثرٍي من الأمرا�س، بالإ�سافة اىل اإ�سابة راأ�سه ب�سظايا النفجار الذي 

تعّر�س له..
احلالة املر�سية لالأ�سري :يعاين من اأو�ساع �سحية مزرية فهو يعاين من 
فقدان الب�رش والروماتيزم واآلما حادة يف �ساقيه واآلما يف املعدة وقد 
مت ا�ستئ�سال طحاله خالل فرتة اعتقاله ول يتلقى العالج الالزم لإنقاذ 

حياته بل العك�س يتعمد الحتالل العن�رشي باإهماله.
من على �سطور مقايل اأنا�سد اأ�سحاب ال�سمائر احلية وكافة املوؤ�س�سات 
بال  اأطباء  العاملية ومنظمة  ال�سحة  منظمة  الدولية وخا�سة  والهيئات 
بالإ�رشاع يف  البازيان  الأ�سري عالء  العاجل لإنقاذ حياة  بالتدخل  حدود 
زراعة قرنية له، وتركيب طرف �سناعي لقدمه املبتورة والإفراج عنه 

لتقدمي العالج الالزم له خارج ال�سجون…
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توقيع وثيقة مبادئ امل�ساحلة مع قطر و�سلطان ُعمان يقرر عدم امل�ساركة

قمة دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف ال�سعودية 
للبحث عن حلول للخالفات 

قراءة/ حممد علي
---------------- 

م�ساء  اأع��م��ال��ه��ا  ال��ق��م��ة  ت��ب��داأ   و 
�سمال  ال��ُع��ال  مدينة  يف  الثالثاء 
بقية  مب�ساركة  ال�سعودية  غربي 
ودرج  الأع�ساء”.  ال���دول  ق���ادة 
ممثل  يفاد  اإ على  العماين  ال�سلطان 
نحو  منذ  اخلليجية  القمم  اإىل  عنه 
الأمر  وكذا  م�ست  �سنوات  ع�رش 
اإطار  يف  تعقد  التي  للقمم  بالن�سبة 
التعاون  منظمة  اأو  العربية  اجلامعة 
���س��الم��ي .وت���رج���ح اأو���س��اط  الإ
ت�سهد  اأن  ودولية  عربية  �سيا�سية 
على  الأوىل  بالأحرف  توقيعا  القمة 
جديدة  اأ�س�س  لإر�ساء  مبادئ  املقاطعة وثيقة  دول  مع  قطرية  والبحرين مل�ساحلة  م��ارات  والإ )ال�سعودية 

م���ري ال��ك��وي��ت  وم�����رش(. وك���ان اأ
وّجه  ال�سباح  الأحمد  نواف  ال�سيخ 
الأزم��ة،  اأط��راف  اإىل  ودية  ر�سائل 
ال�سهور  خالل  الكويت  ق��ادت  ذ  اإ
مت��ام  امل��ا���س��ي��ة اجل��ه��ود م��ن اأج���ل اإ
ملجل�س  العام  الأمني  وقال  امل�ساحلة. 
اإن”انعقاد  احلجرف  نايف  التعاون 
ال���دورة ال��واح��دة والأرب��ع��ني يف 
من  الرغم  على  التاريخية،  العال 
بها  مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف 
ق��ادة دول  ي��وؤك��د ح��ر���س  ال��ع��امل، 
جمل�س  على  احل��ف��اظ  يف  املجل�س 
متما�سكة  كمنظومة  ال��ت��ع��اون 
ال�سعوبات  جت���اوز  على  ق���ادرة 
م�سريته  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ح��دي��ات، 

كافة”. املجالت  يف  التكاملية 

الوزراء  نائب رئي�ض  �سعيد  اآل  اأن  فهد بن حممود  االأملانية )د.ب.اأ(  االأنباء  لوكالة  اأكدت م�سادر دبلوما�سية خليجية 
ال�سلطان  نيابة عن   41 الـ  التعاون اخلليجي  اإىل قمة دول جمل�ض  العماين �سرياأ�ض وفد بالده  الوزراء  ل�سوؤون جمل�ض 

11 كانون ثان/ يناير العام الفائت خلفا البن عمه  هيثم بن طارق �سلطان عمان الذي توىل مقاليد احلكم يف بالده يف 
�سعيد. بن  قابو�ض  الراحل 

الدفاع  وزير  قال 
م�������ريك�������ي  الأ
ن������اب������ة  ب������الإ
ك��ري�����س��ت��وف��ر 
حاملة  اإن  ميلر 
“يو  ال��ط��ائ��رات 
نيميتز”  اإ�س  اإ�س 
USS Ni - (
�ستبقى   )itz
يف  موقعها  يف 

الو�سطى  القيادة  عمليات  منطقة 
الأم��ريك��ي��ة ب��ال�����رشق الأو���س��ط، 
وا�سنطن  اعتربته  ما  خلفية  على 
واأ�ساف  جتاهها.  يرانية  اإ تهديدات 
النت�سار  اإعادة  بوقف  َمر  اأَ نه  اأ ميلر 
ال��روت��ي��ن��ي حل��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات 
�سد  يرانية  الإ التهديدات  ب�سبب 
وم�سوؤولني  ترامب  دونالد  الرئي�س 
ل  ن���ه  اإ ق��ائ��ال  اآخ��ري��ن،  حكوميني 
عزمية  يف  ي�سكك  اأن  لأح��د  ينبغي 
�سبكة  وكانت  املتحدة.  الوليات 
نقلت  ق��د   CNN اإن”  اإن  “�سي 
م�سوؤولني  عن  املا�سي  الأ�سبوع 
نابة  بالإ الدفاع  وزير  اأن  بالبنتاغون 
“يو  الطائرات  حاملة  �سحب  قرر 
اخلليج  خ��ارج  نيميتز”  ���س  اإ ���س  اإ
م�سرية  ي��ران،  اإ مع  التوتر  خلف�س 
داخ��ل  انق�سامات  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
التهديد  م�ستوى  ب�ساأن  البنتاغون 

طهران. من  احلايل 
الزناد يد على 

الإ�رشائيلي  الطاقة  وزير  وقال  هذا 
اإ�رشائيل  ي��د  اإن  �ستاينتز  ي��وف��ال 
ت�ستهدفها  ي��ران  اإ لأن  الزناد  على 
ذرائ���َع  ع��ن  وت��ب��ح��ث  باتهاماتها 
واأ�ساف  تعبريه.  ح�سب  ل�رشبها، 
�سغط  ة  وطاأ حتت  تعي�س  يران  اإ اأن 

اأمر  وهذا  هائل،  واأمني  اقت�سادي 
اإىل  �سار  واأ تعبريه.  حد  على  جيد، 
متاأهٌب  ���رشائ��ي��ل��ي  الإ اجلي�س  اأن 
تنفذه  قد  يراين  اإ هجوم  اأي  ملواجهة 
ودع��ا  ي���ران.  لإ موالية  ملي�سيات 
امل�رشوع  تفكيك  اإىل  الطاقة  وزير 
جتميده،  ل  برمته،  يراين  الإ النووي 
وقالت  م�ستقبلي.  ات��ف��اق  اأي  يف 
القيادة  اإن  اإ�رشائيلية  اأمنية  م�سادر 
الأخرية  الآونة  �سدقت  ال�سيا�سية 
واأمنية،  ع�سكرية  عمليات  على 
م�ستويات  ع��ل��ى  اجل��ي�����س  ن��ف��ذه��ا 

. خمتلفة
اإيراين تخطيط 

ملوقع  ال�سيا�سية  امل�سادر  واأ�سافت 
الإ�رشائيلي   WALLA  ” “ولاَلّ
لهجوم  تخطط  زالت  ما  ي��ران  اإ اأن 
ال��ن��ووي  ع��امل��ه��ا  ملقتل  ان��ت��ق��ام��ي 
من  الرغم  على  زاده،  فخري  حم�سن 
امل�ستوى  عايل  الع�سكري  التن�سيق 
املتحدة  وال��ولي��ات  اإ�رشائيل  بني 
واأ���س��اف��ت  الأو���س��ط.  ال�����رشق  يف 
الأمنية  الأجهزة  اأن  امل�سادر  هذه 
حالة  توا�سل  املختلفة  ب��اأذرع��ه��ا 
لوقوع  حت�سبا  واليقظة،  التاأهب 
ه���داف  اأ ع��ل��ى  ي����راين  اإ ه��ج��وم  اأي 

. ئيلية ا �رش اإ
ق/د

يف  القومي  الأمن  م�ست�سار  اأعرب 
املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  دارة  اإ
دعم  عن  �ساليفان،  جيك  بايدن  جو 
مفاو�سات  �سمول  املقبلة  دارة  الإ
�سواريخها  النووي،  ي��ران  اإ اتفاق 
طهران  اأعلنت  وطاملا  البالي�ستية. 
الت��ف��اق  ب�����س��اأن  ت��ق��او���س  اأي  ان 
عن  يخرج  ل  اأن  ينبغي  ال��ن��ووي 
لن  انها  دوما  اأكدت  كما  التفاق، 
قدراتها  على  اأح��د  م��ع  تتفاو�س 
يف  �ساليفان  مل��ح  واأ ال�ساروخية. 
اإىل  اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  مع  حوار 
وليته  املنتهية  الرئي�س  دارة  اإ ف�سل 
جتاه  �سيا�ساته  يف  ترامب  دونالد 
يران  اإ "�سلوك  ب�  اأ�سماه  وما  ايران 
برام  اإ وكذلك  املنطقة  يف  اخلبيثة" 
تتحقق.  مل  معها  اأف�سل  �سفقة 
وك����رر ���س��ال��ي��ف��ان ت�����رشي��ح��ات 
الربنامج  جت��اه  نتنياهو  وم��واق��ف 

طهران  اأن  وزعم،  الي��راين  النوي 
اأ�سبحت  م��ر  ال���ذي  ال��ع��ام  خ��الل 
تر�سانة  على  احل�سول  من  ق��رب  اأ
ت�رشفاتها  عن  تتوقف  ومل  نووية 
يف  الأمريكية  بامل�سالح  امل�رشة 
بايدن  باأن  �ساليفان  وذكر  املنطقة. 
التفاق  اإىل  بالعودة  تعهد  اأن  �سبق 
من  ي��ران  اإ ع��ودة  ح��ال  يف  النووي 
م�سوؤولياتها  كامل  اإىل  جانبها 
اإىل  م�����س��ريا  ال�����س��ف��ق��ة،  مب��وج��ب 
لزم��ة  اأر���س��ي��ة  تهيئة  يجب  ن��ه  اأ
وا�سنطن  بني  التفاو�س  ل�ستئناف 

وطهران.
واأع��ل��ن امل�����س��وؤول��ون الي��ران��ي��ون 
ليقاف  م�ستعدة  طهران  اأن  مرارا 
بالتفاق  اللتزام  خف�س  خطوات 
الآخ��ر  ال��ط��رف  نفذ  ح��ال  ال��ن��ووي 

التفاق. يف  وردت  التي  التزاماته 
ق/د

باأن  ليبية  حملية  م�سادر  ف��ادت  اأ
اجلوية  للخطوط  تابعة  "طائرة 
معيتيقة  مطار  من  اأقلعت  الليبية 
من  ���س��وري��ني  م�سلحني  ت��ن��ق��ل 
ا�سطنبول،  مدينة  اإىل  طرابل�س 
ب�سبب  منهم  كبري  عدد  مترد  بعد 

رواتبهم". �رشف  تاأخر 
مطار  داخل  من  م�سادر  ف��ادت  واأ
نقلت  ال��ط��ائ��رة  "باأن  معيتيقة 
ع��ن��ا���رش امل��رت��زق��ة ال�����س��وري��ني 
تظاهر  ب��ع��د  ل��رتك��ي��ا،  امل���وال���ني 

كلية  داخ���ل  م��ن��ه��م  ال��ع�����رشات 
احتجاجا  طرابل�س،  يف  ال�رشطة 
فيديو  ح�سب  رواتبهم،  تاأخر  على 
كما  الكلية".  مع�سكر  من  م�رشب 
مالية  "اأزمة  اأن  امل�سادر  ذك��رت 
ال�سوريني  املرتزقة  غ�سب  وراء 
اأ�سهر،   5 رواتبهم  تاأخرت  الذين 
املرتزقة  م�ستحقات  بلغت  حيث 
اأمريكي  دولر  اآلف   10 املتاأخرة 

الواحد". للمرتزق 
ق.د

حما�س  ح��رك��ة  يف  ال��ق��ي��ادي  ق��ال 
الفريق  ال�سهيد  ان  الزهار  حممود 

يتخلف  مل  �سليماين  قا�سم 
على  املقاومني  دعم  عن  يومًا 
ي��داف��ع��ون عن  ن��ه��م  اأ ���س��ا���س  اأ

الأمة. هذه  ثوابت 
كلمة  يف  ال��زه��ار  واأو���س��ح 
الث���ن���ني، خ����الل امل��ه��رج��ان 
يف  اقيم  الذي  الوطني  الثقايف 
"�سهيد  �سعار  حتت  غزة  قطاع 
ل��ل��ذك��رى  اح���ي���اء  القد�س" 
ان  �سليماين:  ل�ست�سهاد  الوىل 

حكومة  دعم  من  اأول  كان  ال�سهيد 
بعد  ت�سكلت  التي  بالموال  املقاومة 
الرواتب  لدفع   2006 عام  انتخابات 
واع��ان��ة ال����رش ال��ف��ق��رية وع��وائ��ل 
العليا  اللجنة  واأكدت  هذا  ال�سهداء. 
الوطني  الثقايف  للمهرجان  املنظمة 
ال�سهيد  ذكرى  اإحياء  اأن  للمهرجان 
من  ت��ي  ي��اأ فل�سطني  يف  �سليماين 
الكثري  قدم  الذي  للقائد  الوفاء  باب 
وتخللت  الفل�سطينية.  للق�سية 

زينب  ال�سهيد  ابنة  كلمة  املهرجان 
ال�سهداء  عوائل  وكلمة  �سليماين، 
املجل�س  يف  ال��ن��ائ��ب  ل��ق��اه��ا  اأ ال��ت��ي 
ال��زه��ار،  حممود  بغزة  الت�رشيعي 
حركة  يف  للقيادي  كلمة  اىل  ا�سافة 
كما  البط�س.  خالد  ال�سالمي  اجلهاد 
اأخ��رى،  ف��ق��رات  امل��ه��رج��ان  ت�سمن 
ق�سري  وثائقي  فيلم  عر�س  بينها 

القد�س. �سهيد  حول 
ق.د

امل�سلحة  ال��ق��وات  متحدث  اأك���د 
ان  �رشيع  يحيى  العميد  اليمنية 
متتلك  اليمنية  امل�سلحة  ال��ق��وات 
قادرة  وجمنحة  بالي�ستية  �سواريخ 
املن�ساآت  من  املزيد  ا�ستهداف  على 
خ�سائر  واإحل����اق  ل��ل��ع��دو  احل��ي��وي��ة 
الع�سكرية  ته  من�ساآ يف  ك��ب��رية 
�سحفي  موؤمتر  ويف  والقت�سادية. 
امل�سلحة  القوات  با�سم  للمتحدث 
ث��ن��ني،  ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ق��ده ال��ي��وم الإ
�سواريخ  امتالك  عن  �رشيع  ك�سف 
على  ق���ادرة  وجمنحة  بالي�ستية 
املن�ساآت  م��ن  امل��زي��د  ا���س��ت��ه��داف 
خ�سائر  واإحل���اق  ل��ل��ع��دو،  احل��ي��وي��ة 
الع�سكرية  ته  من�ساآ يف  ك��ب��رية 

دية. والقت�سا
اأهداف   10" هناك  اإن  كذلك  وقال 
العدو  عمق  يف  وح�سا�سة  حيوية 
قواتنا  اأهداف  بنك  �سمن  ال�سعودي 
اأي  يف  لال�ستهداف  تتعر�س  ق��د 
"ال�ستعداد  عن  وك�سف  حلظة"، 
مدة  وخالل  نوعية،  �رشبات  لتنفيذ 
لإ�ستهداف  �ساعة   24 عن  تزيد  ل 
وح�سا�سة  حيوية  اأه��داف   10 ب��رز  اأ
ق��ررت  ذا  اإ ه��داف��ن��ا  اأ بنك  �سمن 
اأن  �رشيع  وا�ساف  ذلك".  القيادة 
ا�ستهدفت  بال�ستيًا  �ساروخًا   178"
واخلونة  الغزاة  ومع�سكرات  مواقع 
الداخل"،  ج��ب��ه��ات  يف  امل��رت��زق��ة 
اأط��ل��ق��ت  ال�����س��اروخ��ي��ة  و"القوة 
وجمنحًا  بال�ستيًا  ���س��اروخ��ًا   75

ال�سعودي". العمق  ا�ستهدفت 
العمق  على  اأُطلق   " قائاًل  وتابع 
ب��در ����س���اروخ   20 ال�����س��ع��ودي 

و12   ،1 ب��در  ���س��اروخ  و30   ،P
عنهم،  الك�سف  يتم  مل  ���س��اروخ 
و6  جمنحة،  قد�س  �سواريخ  و7 

اأن  ّك���د  واأ ال��ف��ق��ار،  ذو  ���س��واري��خ 
قدرتها  ثبتت  اأ ال�ساروخية  "القوة 
واأحلقت  املطلوب  الردع  حتقيق  على 
يف  ل�سيما  كبرية  اأ���رشارا  بالعدو 
�سمن  كانت  التي  احليوية  املن�ساآت 

قواتنا". اأهداف  بنك 
القوات  با�سم  املتحدث  وك�سف 
"القوة  اأن  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل�����س��ّل��ح��ة 
بلغت  القنا�سة  لوحدة  الب�رشية 
تغطية  ع��ل��ى  ال���ق���درة  م�����س��ت��وى 
املنا�سبة  بالكوادر  اجلبهات  جميع 
للوحدة"،  الب�رشية  القوة  قوام  من 
القوة  يف  النوعي  "التطور  واأن 
مفخرة  جعلها  اليمنية  ال�ساروخية 
خالل  اليمني  ال�سعب  مفاخر  من 
وحتدث  التاريخية".  املرحلة  ه��ذه 
 2020 العام  اح�سائيات  عن  فيه 
م��ن ال��ع��دوان ع��ل��ى ال��ي��م��ن، ق��ال 
املدفعية  وحدات  عمليات  اإن  �رشيع 
جناح  يف  والهند�سة  الدروع  و�سد 
الهجومية  العمليات  من  الع�رشات 
العدو  لزحوف  والت�سدي  لقواتنا 
اإىل  م�سرياً  اجلبهات،  خمتلف  يف 
لوحدة  عملية   15481 من  اأكر  اأن 
يف   2020 ع��ام  خ��الل  القنا�سة 
�رشيع  وال��داخ��ل.  احل��دود  جبهات 
ك�سف كذلك اأن القوات قامت باأكر 
الهند�سة  لوحدة  عملية   3030 من 
 2298 منها   2020 ال��ع��ام  خ��الل 
يف  ال��ع��دو  جتمعات  ���س��ّد  عملية 
"اأكر  عن  واأعلن  املناطق"،  خمتلف 
الهند�سة  لوحدة  عملية   635 من 
عملية  و97  العدو  ليات  اآ ا�ستهدفت 
وعن  وثكناته".  حت�سيناته  �سد 
اإن  �رشيع  قال  امل�سري،  اجلو  �سالح 
ل�سالح  هجومية  عملية   267"
العمق  ا���س��ت��ه��دف��ت  امل�����س��ري  اجل���و 

هجومية  عملية  و180  ال�سعودي، 
ومع�سكرات  م��واق��ع  ا�ستهدفت 
الداخل".  جبهات  يف  واخلونة  الغزاة 
عمليات  "معظم  اأن  كذلك  ّك��د  واأ
حتقيق  يف  جنحت  امل�سري  اجلو  �سالح 
العمليات  تلك  �سيما  ل  اأهدافها 
العدو"،  من�ساآت  ا�ستهدفت  التي 
الذي  الكبري  "التطور  اأن  معترباً 
يوؤكد  امل�سري  اجل��و  �سالح  يحققه 
تعزيز  يف  القيادة  اهتمام  م�ستوى 
والهتمام  الع�سكرية  ال��ق��درات 
ب��ج��ان��ب ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر 
"الأجيال  اإن  وقال  وال�سناعات". 
الهجومية  امل�سريات  من  اجلديدة 
تتمتع  بعد  عنها  نك�سف  مل  التي 
م�ستوى  على  �سواء  عالية  بقدرة 
حتى  اأو  الهدف  اإ�سابة  و  اأ ال�رشعة 
اإىل  �سار  اأ �رشيع  التدمريية".  القوة 
نفذت  اجل��وي  ال��دف��اع  "قوات  اأن 
اإ�سقاط  بني  عملية   730 من  اأكر 
ّكد  واأ املغادرة"،  على  واإجبار  وت�سٍد 
حربية  طائرة   67 اإ�سقاط  "مّت  ن��ه  اأ
وجت�س�سية  مقاتلة  وا�ستطالعية 
طائرة  ب��رزه��ا  اأ  2020 ع��ام  خ��الل 
من  وطائرتني  اجلوف،  يف  تورنيدو 
نهم  منطقتي  يف   CH-4 ط���راز 

وجمزر".
با�سم  امل��ت��ح��دث  ك�����س��ف  ك��ذل��ك 
اأن  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ال��ق��وات 
ال���دف���اع���ات اجل���وي���ة جن��ح��ت يف 
ت�سكياًل   663 من  لأكر  الت�سدي 
برز  اأ "من  اإن  وقال  معاديًا،  حربيًا 
عمليات  م�ساعفة  هي  حققته  ما 
على  املعادي  احلربي  الطريان  اإجبار 
حربية  طائرات  واإ�سابة  املغادرة 
خمتلفة".  فنية  ب��اأع��ط��ال  معادية 
"اإعاقة  من  متّكنت  نها  اأ اإىل  �سار  واأ

تنفيذ  من  املعادي  احلربي  الطريان 
واأدت  اجلبهات  يف  عدائية  مهام 
على  العدو  طريان  قدرة  عدم  اإىل 
املناطق".  بع�س  اأجواء  يف  الدخول 
التحالف  خ�سائر  عن  احلديث  ويف 
من  "اأكر  اإن  �رشيع  قال  ال�سعودي، 
قوات  من  وم�سابًا  قتياًل   15366
 2020 عام  عملياتنا  خالل  العدو 
 8899 من  واأكر  قتياًل   6467 منهم 
العدو  "خ�سائر  اأن  واأو�سح  م�سابًا. 
لية  اآ  1090 من  باأكر  قدرت  املادية 
تدمريها  مّت  وجرافة  ودبابة  ومدرعة 
الع�سكرية  وحداتنا  خمتلف  م��ن 
اأن  ّكداً  موؤ املن�رشم"،  العام  خالل 
ع�رشات  نفذت  ال�ساروخية  القوة 
خاللها  اأطلقت  الناجحة  العمليات 
وجمنحا  بال�ستيا  �ساروخا   253

.2020 العام  خالل 
 8888" من  اأكر  اأن  �رشيع  وك�سف 
 410 منها  العدوان  لطريان  غ��ارة 
حمافظة   13 على  امل�سري  للطريان 
ّكداً  موؤ  ،"2020 العام  خالل  مينية 
من  لأك���ر  "ماأرب  حم��اف��ظ��ة  اأن 
باأكر  اجل��وف  تليها  غ��ارة   3621
باأكر  �سعدة  ثم  غ��ارة   1981 من 
�رشيع  ���س��ار  واأ غارة".   726 م��ن 
خالل  ال��ع��دوان  "غارات  اأن  اإىل 
ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت   2020 العام 
�سعبنا  ب��ن��اء  اأ م��ن  امل��ئ��ات  وج���رح 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ن��اط��ق  خمتلف  يف 
اأن  ّكداً  موؤ املمتلكات،  يف  اأ���رشار 
اأحد  هو  اجلرائم  ارتكاب  "ا�ستمرار 
امل�سلحة  القوات  توجه  اأ�سباب  برز  اأ
عمق  يف  نوعية  ���رشب��ات  لتنفيذ 
يف  اأدواته  ا�ستهداف  وكذلك  العدو 

الداخل".
ق/د

اإ�سرائيل توؤكد: يدنا على الزناد

البنتاغون يبقي حاملة الطائرات 
مبوقعها ملواجهة اأي تهديد اإيراين 

م�ست�سار بايدن يدعو اإىل التفاو�ض 
مع طهران مبا ترف�سه

�سهود عيان: تركيا تنقل م�سلحني 
�سوريني من ليبيا اإىل ا�سطنبول

الزهار: يك�سف اأبرز ما قام به ال�سهيد �سليماين حلكومة حما�ض

�سريع : 10 اأهداف �سعودية قد تتعر�ض لل�سرب يف اأي حلظة
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الكاتب ال�ساب "عبد العزيز عمراين"

لالأ�سف "الكتابة اأ�سبحت جتارة وترويج ملحتويات فارغة" 

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 

التحرير: كيف ومتى بداأت 
جتربتك يف الكتابة االأدبية 
والتاأليف وما هي املراحل 
واملحطات التي مررت بها؟

ال�سغر  منذ  الكتب  مطالعة  اأحببت 
مني  اإمي��ان��ا  املخطوطات  خ�سو�سا 
من  الكثري  طياتها  بني  حتمل  باأنها 
البحث  ميدان  دخلت  والعلوم،  الفوائد 
ما  �رشعان   ،2010 �سنة  والتدوين 
التويرت  على  تدويناتي  اأن  فكرت 
ومدونتي عرب الإنرتنت زائلة ل حمالة 
وهذا ما جعلني اأفكر يف تاأليف الكتب، 
و�ستكون  �ستبقى  كان  ومهما  لأن��ه 
مرجعا  البعيد  امل�ستقبل  يف  ما  يوما 
وكان  واحلقيقة.  التاريخ  عن  للباحثني 

اأول كتاب يل �سنة 2014 .
العقبات والعراقيل  ما  التحرير: 

اأثناء رحلتك  التي واجهتك 
االأدبية يف الفعل االإبداعي �سواء 

من االأ�سرة اأو املجتمع؟
للوراء،  بالزمان  ونعود  واقعيني  لنكن 
�ساب يف مقتبل العمر يكتب كتابا، هذا 
م�سيعة  اأو  لل�سخرية  يدعو  �سيء  اإما 
للوقت، وعلى هذا الأ�سا�س مل اأخرب اأحدا 
خارجها  اأو  الأ�رشة  داخل  من  ل  بذلك 
بنف�سي،  نف�سي  دع��م  على  وعملت 
و�سعوبات  عقبات  ع��دة  واج��ه��ت 
امليدان،  بعدها يف  اأو  الكتابة  �سواء يف 
2014 مل تكن  خ�سو�سا واأن يف �سنة 
دور  من  الكثري  على  تتوفر  اجلزائر 
ال�سوداء،  الع�رشية  خراب  بعد  الن�رش 
ودور الن�رش التي وجدتها يف العا�سمة 
وم�ستواي  عمري  بحكم  ت�ستقبلني  مل 
ال��درا���س��ي اآن���ذاك. رغ��م ك��ل ه��ذا مل 
جمرد  والن�رش  التاأليف  اأن  اأعلم  اأك��ن 
حتى  تكفيني  تكن  مل  ونقودي  جتارة، 
 120 مل�سافة  العا�سمة  نحو  لالنتقال 
كلم. ولالأ�سف "الكتابة اأ�سبحت جتارة 

وترويج ملحتويات فارغة " .
اإنتاجاتك  التحرير: حدثنا عن 

موا�سيعها  ماهي  االأدبية، 
وحمتواها ؟

دواء  داء  لكل  باأن  كبري  اإميان  لدي  كان 
الكثري،  عنا  يخفي  العامل  اأن  ويقني 
مر�س  يف  بالبحث  رحلتي  ف��ب��داأت 
اأن  اأمل  على  ال�سكري"  "داء  الع�رش 
يل  كتاب  اأول  فكان  دواء،  له  اأج��د 
الذي   2014 �سنة  الع�رش"  هو"�سكري 
بالتف�سيل  ال�سكري  عن  فيه  تكلمت 
واأحطت  امل�ساب،  وغ��ري  للم�ساب 
بعيدا  ت�سليل  اأي  دون  جوانبه  بجميع 
وال�سائدة،  اخلاطئة  املعتقدات  ع��ن 
تو�سيحية  �سورا  به  و�سعت  كما 
لت�سهيل  جم��ال  ك��ل  يف  وخ��ال���س��ة 

اإر�ساد  منه  والغاية  ب�رشعة،  القراءة 
لكن  املر�س،  هذا  يف  والتحكم  النا�س 
�رشعان ما راأيت اأن ال�سلطات واجلهات 
لأن  الكتاب  بهذا  تهتم  لن  املعنية 
وت�سويق  طبية  جتارة  ق�سية  الق�سية 
والتجارب  البحث  فوا�سلت  الأدوي��ة، 
حتت   2020 �سنة  اآخر  بكتاب  للخروج 
ليكون  الأبي�س"  ال�سم  "نهاية  عنوان 
م�ساكل  جميع  يحل  للجميع  ككنز 
املزمنة،  والأمرا�س  وال�سمنة  البطن 
وفوائد  عملي  جد  تخ�سي�س  برنامج  به 
ويف  نهائيا  ال�سكري  يعالج  كما  جمة، 
للعالج  كتاب  يل  ك��ان  املجال  نف�س 
كمجتمع  اأننا  �سحيح  الكرمي،  بالقراآن 
جلميع  عالج  القراآن  اأن  نوؤمن  م�سلم 
ولكن  واجل�سدية،  الروحية  الأمرا�س 
اخلاطئة يف  الطريقة  ذلك؟  كيف يكون 
وكاأننا  الدين  عن  نبتعد  جعلتنا  العالج 
من  اأف�سل  نفعا  ذلك  يجدي  لن  نقول 
جاء  له  مثيل  ل  الكتاب  هذا  ال��دواء. 
عالج  يف  القراآن  "�سيفرة  عنوان  حتت 
عار�س  عليه  طراأ  من  لكل  الأ�سقام" 
كاحل�سد  روح��ي  اأو  ج�سدي  �سحي 
عدة  وفيه  وال�سحر  والعني  والربط 
العقم،  حل  و  احلوائج  لق�ساء  فوائد 
القراآن  �سيفرة  فك  طريق  عن  وذل��ك 
وح�سابات  معينات  ب��اآي��ات  ال��ك��رمي 
الروحي  املجال  نف�س  ويف  دقيقة  جد 
"املغني  عنوان  حتت  كتاب  يل  ك��ان 
طالب  لكل  كتاب  وه��و  الروحاين" 
بالقراآن  جاهل  وراق  روح���اين  علم 
واللتزام وال�رشوط، باإذن الله �سيكون 
وح�سنا  وعونا  �سندا  الكتاب  ه��ذا 
�سحر  لكل  باملر�ساد  يكون  فبه  منيعا، 
امل�سلمني،  �سفاء  يف  و�سبب  وم�س 
ما  لكل  الله  باإذن  وكامل  �سامل  فهو 
ومبا  وعلوم،  اأ���رشار  من  معرفته  يريد 
فلدي  والقراآن  الدين  عن  تكلمنا  اأننا 
ك�سف  منها  الهدف  اأخ��رى  موؤلفات 
كل  ونفي  احلقيقي  الدين  عن  ال�ستار 
حول  ال�سائدة  واملعتقدات  الأ�ساطري 
اخللق  وبداية  بالكون  واملتعلقة  الدين 
وعالمات ال�ساعة وزوال الكون وعدة 
اأمور وعدة اأ�رشار تك�سف لأول مرة ل 
للقراآن  ا�ستنادا  لها  مذكور  ول  ذاكر 
بالتف�سري  ال�سماوية  والكتب  الكرمي 
يف  اأي�سا  كتبت  كما  املعمق،  املنطقي 
جمال تخ�س�سي تنمية ب�رشية وتطوير 
والإجنليزية  العربية  باللغة  ال��ذات 
و  "اإريكو�س"  ع��ن��وان  حت��ت  كتابني 
"هريكلي�س" وكتاب درا�سة �سلوكيات 
" وروايتان من اجلانب  "طفلي قرة عن 
 2020 ل�سنة  اأخرية  ورواية  العاطفي 
كباقي  لي�ست  "دزيري"  عنوان  حتت 
تعد  اجتماعية  تاريخية  فهي  الروايات 
يكون  اأن  يريد  جزائري  لكل  مرجعا 
اأن  كما  بالتاريخ،  كافية  دراي��ة  على 
اجلزائرية  باللهجة  تتكلم  الرواية  هذه 
يف  وكاأنني  مملة  غري  هزلية  بطريقة 

احلديث  نتبادل  ال��ق��ارئ  م��ع  مقهى 
تارة  اأ�سياء  ونتذكر  ت��ارة  فن�سحك 
الرواية  تعالج  حيث  فيها  لنتكلم  اأخرى 
ال�ستار  عدة ق�سايا اجتماعية وتك�سف 
منذ  البع�س  يجهلها  اأم��ور  عدة  عن 

ال�ستعمار الفرن�سي ليومنا هذا .
التحرير: ككل كاتب يحمل القلم، 

اإن�سانية  �سواء  يحمل معه ق�سية 
اأو اجتماعية اأو غريها، فما هي 

قلمك؟ يعاجلها  التي  الق�سية 
نقدم  مل  اإن  هنا  كوننا  من  الفائدة  ما 
اهتمامي  كل  �سيء،  واملجتمع  حلياتنا 
كان ين�سب حول ك�سف احلقائق اخلفية 
وا�سرتجاع ما مت طم�سه يف زمن م�سى 
عهدا  قطعت  الأقدام،  حتت  جعلنا  بنية 
لإفادة  اإل  اأكتب  لن  اأين  نف�سي  على 
لو  حتى  باحلق  اإل  اأنطق  ولن  النا�س 
�ستبقى  ما  يوما  الكثري،  ذلك  كلفني 
هذه الكتب كنزا يف يد من يحملها تقيه 
ب�سحة  ليتمتع  والعلل  الأمرا�س  من 
ل�سحيحة  فاإنها  مديد  وعمر  جيدة 
الدين  نحو  وتقوده  القاطع،  كال�سيف 
وجل  عز  بالله  اإميانه  وتقوي  ال�سليم 
حافزا  له  تكون  واأخ��رى  عقله  وتنري 
زمانه،  ملكا يف  ويعي�س  �سائدة  ليخلق 
متنحه  اأن  يف  دور  وللروايات  هذا  كل 
درو�سا جمانيا يف احلياة العاطفية، فمن 
الروح  حفظ  يحفظها  اأن  عليه  ك�سبها 
دنياه  �سيك�سب  هو  لتحفظه،  للج�سد 
من  كل  ثواب  �ساأك�سب  واأنا  واآخرته 

قراأها .
التحرير: اأنت طالب و�ساّب 

الكتابة  واقتحمت عوامل 
ح  واحلروف، كيف لك اأن تو�سّ

تلك العالقة التي جتمع فيها بني 
االثنني معا، وهل واجهت �سعوبات 

يف التوفيق بينهما ؟
التوفيق  يف  كبرية  �سعوبة  اأواج��ه  مل 
لأنني  والكتب  املراهقة  مرحلة  بني 
وقناعة  حب  عن  امليدان  ذلك  دخلت 
الدرا�سة  ناحية  اأما من  اأ�سمى،  ولهدف 
اأه��وى  لأن��ن��ي  م��ا،  ن��وع��ا  فاأهملتها 
ما  كل  واأك��ره  والكت�ساف  التجارب 

ببغاء وروبوت  اأ�سعر وكاأنني  يجعلني 
يعرف  اأن  يريدونه  ما  يقراأ  م�ستهدف 
فن�سيحتي  ه��راء،  كان  لو  حتى  فقط 
الكتاب  م��ن  ملتابعي  دوم���ا  ك��ان��ت 
حقه،  حق  ذي  لكل  مينحوا  اأن  النا�سئني 
يف  للدرا�سة  اهتمامهم  يولوا  اأن  مبعنى 
املرتبة الأوىل ول يبا�رشون يف الكتابة 

اإل بعد التفرغ من الدرا�سة .
التحرير: يف ر�سيدك واأنت �ساب، 
والتنمية  الديني  بني  اإ�سدارا   13

واالأدبي  والعلمي  الب�سرية 
وغريها ..ملاذا هذا اخلليط 

والتنوع يف االإبداع كّما ونوعا؟ 
وهل هو جمرد �سدفة اأم عن ق�سد 
وحماولة التمرد خللق التميز عن 

اأقرانك من الكتاب االآخرين؟
ل  فاملوؤلف  �سدفة،  كان  ذلك  اأن  اأرى 
بقدر  فيه  يكتب  ال��ذي  باملجال  يهتم 
منه  ي�ستحق  ذل��ك  ك��ان  اإن  يهتم  ما 
اأفكر  مل   . والتجريب  والتفكري  ال�سهر 
يوما يف اأي جمال �ساأكتب لأن الكتابة 
يف  نراه  مما  اأحيانا  خا�سة،  بفكرة  تبداأ 
يف  رغبة  عن  تاأتي  واأحيانا  جمتمعنا 
اأحاول  اأنني  اأنكر  ول  ما  �سيء  درا�سة 
اأكتب  فيما  ا�ستثنائيا  اأك��ون  اأن  دوما 
واأطمح  التميز  اأع�سق  وجودي،  واأثبت 
مبعنى  نادرة  موؤلفاتي  تكون  لأن  دوما 

ل مثيل لها .
بالفن  التحرير: ما عالقتك 

والر�سم والتمثيل؟ وكيف جتده 
يف اجلزائر عموما وماهي 

االأجواء الثقافية يف 
مدينتك؟

ولي�ست  موهبة  لدي  الر�سم 
مل  ل��ك��ن  �سغف  اأو  ه��واي��ة 
اأعطيها حقها، وكل ر�سوماتي 
ه��ي ب��ع��د اإحل����اح ك��ب��ري من 
للم�ساركة  واأحيانا  اأ�سدقائي 
من  الفن  اأم��ا  امل�سابقات،  يف 
فهو  واحل���رف  الطبخ  ناحية 
اأ�سدقائي،  مع  اأتبادلها  متعة 
ل  اأنني  رغم  �سغف  والتمثيل 

اأطمح يف الظهور على ال�ساحة الفنية، 
بالفن  يتعلق  ما  كل  اأع�سق  بخال�سة 
الإبداع فيه والتميز  واأي �سيء ميكنني 
يف  التمثيل  اأن  نن�سى  اأن  دون  له،  اأنا 
العامل  يف  مكانته  ياأخذ  ولن  ل  اجلزائر 
اإذا ا�ستمرت اجلهات املعنية يف  العربي 
التيكتوكيني  واإظهار  الرداءة  ت�سجيع 
اأما  احلقيقيني،  الفنانني  ح�ساب  على 
منها  عريقة  مدينة  فهي  مدينتي  عن 
هي  وكانت  اجلزائر  يف  احل�سارة  بداأت 
ذلك  رغم  م�سى،  زمن  يف  العا�سمة 
فهي ل تهتم كثريا باملجال الثقايف ومل 
مع  مقارنة  الأدبي  باملجال  يوما  تهتم 

بع�س وليات الوطن .
وطموحاتك  م�ساريعك  التحرير: 

امل�ستقبلية؟
اأطمح لتقدمي كل ما فيه فائدة للمجتمع 
والعامل ككل، يف نظرة مني للم�ستقبل 
الأيام �ساأعمل على  البعيد يف يوم من 
عن  لي�س  احلياة  هذه  جمريات  تغيري 

طريق الكتابة فقط .
ختامية كلمة  التحرير: 

يف  مل��رة  ول��و  ولكن  ح���وارات  قدمت 
حياتي ا�ستمتعت بهكذا حوار، جعلتني 
منذ  ق�ستي  اأروي  امل��ح��رتم  �سيدي 
بعيد  زم��ن  اإىل  بي  واأخ��ذت  البداية 
عدة  على  وقفنا  كما  عدة  وذكريات 
باحلوار  كثريا  ا�ستمتعت  قد  نقاط، 
كما   . يو�سف"  بن  "خل�رش  اأ�ستاذ  معك 
منحتني  التي  بال�سكر جلريدتكم  اأتقدم 
الله  بارك  بي،  واهتمت  الفر�سة  هذه 
لهذا  �سندا  ودمتم  اأعمالكم  ويف  فيكم 

ال�سعب .

اأنه كاتب روائي وموؤلف لديه  املعروف عنه  الب�سرية،  املوارد  الدفلى، جزائري اجلن�سية تخ�س�ض ت�سيري  مليانة يف عني  1994 مبدينة  5 نوفمرب  العزيز من مواليد  عمراين عبد 
عدة موؤلفات يف املجال الديني بني التدبري يف خلق اهلل واالإعجاز القراآين واأخرى يف جمال تخ�س�سه تنمية ب�سرية وتطوير الذات وكتب علمية جاءت بعد عدة جتارب حية وبحوث 

بورتريه وفنان مقدم عرو�ض، كما  اأكادميي تخ�س�ض  ر�سام  فهو  اجتماعية، غري ذلك  �سيا�سية  واأخرى  اأدبية  اأخرى روحانية وروايات  بعيدا عن جمال تخ�س�سه، وكتب  اأجراها 
ملتقيات  �سارك يف عدة  اأنه  كما  منها،  البع�ض  لدى  وم�ست�سار  لعدة جمعيات وم�سوؤول جمموعة احتاد اجلمعيات اخلريية يف اجلزائر  من�سم  بكونه  ونا�سط مدين  �سيا�سي حر  اأنه مفكر 

150 دولة  املبتدئني بني  والكتاب  للموؤلفني  اإلكرتونية  م�سابقة  العربي يف  املوؤلف  لقب  التطوعي، حاز على  والثقايف واخلريي  الفني  املجال  وطنية وندوات وحمافل وم�سابقات يف 
موؤلفات . بقلمه بني عدة  اأو  ثقافية،  اأعمال تطوعية خريية  بجهده يف  �ساهم  �سواء  املجتمع  املدين وخدمة  بالن�ساط  يتعلق  ما  بكل  اهتم  م�ساركة، كخال�سة  عربية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ورقلة 

البلدية: مقر الوالية 
الرقم: 104 

 
و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي للجمعية  

لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف  ــوؤرخ  امل  12-06 القانون  مبقت�سى 
دي�سمرب   28 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  2012املتعلق  12جانفي 

امل�سماة: اجلمعية  بتاأ�سي�ض  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  2020ت�سليم 
 ت�سمية اجلمعية: جمعية كنوز لرتقية ال�سباب 

الكائن مقرها بـ: حي �سكرة بلدية الروي�سات ورقلة 
رئي�ض اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة التاأ�سي�سة: رويحة  اأمينة 

تاريخ ومكان امليالد: 01-03-1986 بورقلة 
القاطن )ة( بـ: �سيدي بوغفالة ورقلة 



اشهار العدد13
الثالثاء 05  جانفي 2021 م الموافق لـ 21 جمادى االولى 1442هـ2163

مرت قبل  يومني اأربعينية رئي�ض بلدية عني احلجل ال�سابق)حالب حمة( وعليه يتقدم كل من االإخوة)عي�سى بلخري 
اأحمد اجلديد وعادل وحممد ويا�سني( اأبناء اأخيه راجني من اجلميع اأن يدعوا لعمهم بالرحمة واملغفرة واأن ي�سكنه 

املوىل عّز وجل ف�سيح اجلنان...نظري ما قدمه من خدمات جليلة للبلدية واملواطنني

                اأربـعينيـــــة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار 

دائرة اأولف     
بلدية اأولف 

الرقم: 17/ 2020 
 و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

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

الهيئة  جتديد  مذكرة   ا�ستالم   2020 دي�سمرب   29 اليوم  هذا  مت 
مكتب  على  اأدخلت  والتي   2020/10/12 يف:  املوؤرخة  التنفيذية 
 – اأجديد  �سباب  للهواة  الريا�سي  -الــنــادي  امل�سماة:   اجلمعية 
بتاريخ:   ،08/2013 رقــم:  حتت  -امل�سجلة  اأدرار  واليــة  ــف  اأول
اأدرار  اأولف والية  اأجديد، بلدية  2013/04/16  - املقيمة: بحي 

-يرتاأ�سها ال�سيد:  بالل بوبكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة بونورة     
بلدية العطف 

مكتب اجلمعيات  
رقم: 06/ 2020 

 و�سل اإ�سهار خا�ض بتاأ�سي�ض جمعية حملية ذات طابع اجتماعي  
امل�سماة: جمعية نربا�ض للن�ساطات ال�سبانية العطف 

املودعة بتاريخ: 2020-07-21
رئي�ض اجلمعية: رزاق عبد الوهاب،

 املولود بتاريخ:17-04-1992 ببنورة 
الكائن مقرها: املركز الثقايف �سعيد عبد احلفيظ . العطف 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة زلفانة      
بلدية زلفانة 

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة  
مكتب اجلمعيات  

الرقم: 01/ 2021 
 و�سل اإ�سهار خا�ض/ بتاأ�سي�ض جمعية 

امل�سماة: جمعية الثقافية ب�سمة لالإعالم – زلفانة-  
 املودعة بتاريخ: 2020/11/08

رئي�ض اجلمعية: غ�سي عثمان
املولود بتاريخ:1987/08/01 بزلفانة  

الكائن مقرها: معمل الن�سيج �سابقا – زلفانة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

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

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة الإن�ساء  حمجرة وحمطة  تفتيت احل�سى لفائدة ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة "�ض ذ . م. م " SARL.ALDTS "  الكائنة بـ 
ن. ك 13 على الطريق الوالئي CW  رقم 106 الواقع ببلدية متليلي ، والية غرداية  املادة 02: طبقا للرتخي�ض باال�ستئناف املنجمي حتت الرقم :PEC 7280 واملخطط فاإن معامل املنجم وحمطة 

تفتيت احل�سى هي ح�سب االإحداثيات التالية:

احداثيات روؤو�ض حدود امل�ساحة املمنوحة حب نظام UTM �سمال ال�سحراء

 4 3 21

  Y X  Y X  Y X  Y X
3575700564900357570056520035760005652003576000564900

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 الإبداء املالحظات على امل�سروع املادة 05: يكون االطالع على التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية متليلي، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل 
واالأعياد. 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 االأقل. املادة07: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب 
املحتملة من امل�سروع كالتاأثري 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 تاريخ فتح وغلق التحقيق ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة . املادة 09: يكلف ال�سادة/ االأمني العام للوالية /مدير التنظيم وال�سوؤون 
العامة/مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح الفالحية  / حمافظ الغابات /مدير ال�سناعة واملناجم /مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/

مدير التعمري والبناء املعمارية والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�ض اأمن الوالية /قائد املجموعة االإقليمية 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 االإدارية للوالية.

 التحرير 2021/01/05 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة زلفانة      
بلدية زلفانة 

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة  
مكتب اجلمعيات  

الرقم: 02/ 2021 
 و�سل اإ�سهار خا�ض/ بتاأ�سي�ض جمعية 

امل�سماة: جمعية اأولياء التالميذ البتدائية ال�سهيد بن دكن عبد القادر 
2020/10/08 بتاريخ:  املودعة  – زلفانة-   

رئي�ض اجلمعية: �سنيني رابح  املولود بتاريخ:1973/05/16 بزلفانة  
 – زلفانة   – القادر  عبد  دكن  بن  ال�سهيد  ابتدائية  مقرها:  الكائن 

زلفانة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار 

دائرة اأولف     
بلدية اأولف 

الرقم: 21/2020 
 و�سل ا�ستالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 

18 �سفر  06/12 املوؤرخ يف  18 من القانون رقم  طبقا الأحكام املادة 
2012 املتعلق باجلمعيات   مت هذا  12 يناير  1433هـ املوافق  عام  
التنفيذية  الهيئة  جتديد  مذكرة   ا�ستالم   2020 دي�سمرب   30 اليوم 
اجلمعية  مكتب  على  اأدخلت  والتي   2020/10/17 يف:  املوؤرخة 
امل�سماة:  -النادي الريا�سي للهواة احتاد حبادات  – اأولف. -امل�سجلة 
بحي  -املقيمة:    2013/08/29 بتاريخ:   ،16/2013 رقم:  حتت 

حبادات، بلدية اأولف والية اأدرار -يرتاأ�سها ال�سيد:  ثابت م�سطفى 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية/ مترنا�ست

دائرة/ مترنا�ست      
بلدية/ مترنا�ست 

م�سلحة الن�ساطات الثقافية والريا�سية
)مكتب اجلمعيات(

الرقم: 22/ 2020 
 و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية  

لـ  املوافق   1433 عام   �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
ت�سليم   2020/07/06 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات،  12/01/2012املتعلق 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية ذات طابع ديني   
القراآن  لتحفيظ  اأ�سلي  القادر  عبد  احلاج  لزاوية  الدينية  اجلمعية  امل�سماة/ 
الكرمي  اجلمعية الدينية لزاوية احلاج عبد القادر اأ�سلي لتحفيظ القراآن 

الكرمي  الكائن مبقرها: املجمع الريفي اإنزاون 
يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: ع�سايل عبد اهلل 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ورقلة 

البلدية: مقر الوالية 
الرقم: 104 

 
و�سل ت�سجيل الت�سريح التاأ�سي�سي للجمعية  

لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف  ــوؤرخ  امل  12-06 القانون  مبقت�سى 
دي�سمرب   28 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  2012املتعلق  12جانفي 

امل�سماة: اجلمعية  بتاأ�سي�ض  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  2020ت�سليم 
 ت�سمية اجلمعية: جمعية كنوز لرتقية ال�سباب 

الكائن مقرها بـ: حي �سكرة بلدية الروي�سات ورقلة 
رئي�ض اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة التاأ�سي�سة: رويحة  اأمينة 

تاريخ ومكان امليالد: 01-03-1986 بورقلة 
القاطن )ة( بـ: �سيدي بوغفالة ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اإدرار

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة ال�سوؤون العامة وتنقالت الوطنيني

مكتب اجلمعيات
الرقم: 01 م . ت .�ض .ع/2021

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
�سفر   18 يف  ــورخ  امل  06/12 رقــم  القانون  من   18 ــادة  امل الأحكام  طبقا 
اليوم:  هذا  مت  باجلميات  املتعلق   2012 يناير   12 املوافق  1433هـ  عام 

2020/09/10 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2021/01/03
حتت رقم / املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية امل�سماة:

جمعية ال�سفاء و املرافقة الطبية
امل�سجلة حتت رقم :06 بتاريخ: 2015/06/07

املقيمة ب�سارع اأمراد بجوار  رونو بلدية اأدرار - والية ادرار
يرتاأ�سها ال�سيد)ة( : تفريج منرية.
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اأنظري كيفها الفل�سفات . اأو�سلتني اإىل ت�سكيل 
مالمح وجهِك بُدهن العجب

واأنه ل تعليل لهذه القفزات �سوى اأن �ساحبها
قد  اخليال  وبه   ... التعا�سة  �سفحات  بني  انثنى 

هرب
اأنظري كيفها املالعق الرخي�سة اأطعمتني

حتى قطعت الأو�سال  من �سحبتي وع�سريتي. 
ويف كل الأفراح ُو�سفت باملغرتب ؟ا

��������������������������������������
يا له من ذل ظاهر ويا لها من علل

.... �رشى بي ال�سغف فوق كل  اأجل ر�ساِك  اأِمن 
هذه الِركب

اأِمن اأجل عينيك جتولُت يف  كل الأ�سواق 
قيثارتي على كتفي . واأغنياتي تئن حتت الِقبب

ل حتاويل تكذيب ما اأطمح اإليه
فاأنا حم�سُن بقناعات ... ِبُت اأجنيها كجني التوت 

الربي والعنب
الفحولة علمتني يا ابنة العم

اأن جدران ال�سبا دوما كقبائل متيم وتغلب
متوت كل اجليو�س . وت�سداأ كل ال�سيوف. ومُتحى 

من على الأر�س
تظل  وحدها  الأح�سنة  الدماء..........لكن  كل 

املرتكب
هذا هو الطوق املحكم .اإن كنت تظنني باأنني ميُت 

بعد  كل حرب

انتهت املعركة ..ومل 
تنته احلرب!

حمودي �سليحة من الطارف
-----------------------

اإت�سال  ياأتيه  �سخ�س  ككل  تفكر  ظلت 
كيف  تفكر  ظلت   ، غ��ري��ب  رق��م  م��ن 
الفرتة  بتلك  متر  كانت  لكن  و  تت�رشف 
فقط  يقابلها  عر�س  اأي  تقبل  بها  التي 
تعي�سها  كانت  التي  احلالة  عن  لتبتعد 
�رشيرها  من  قامت   ، تذهب  اأن  قررت  و 
يف  وجهها  راأت  فجاأة  و  حقيبتها  جتهز 

املراآة ظلت تطرح الأ�سئلة : 
 

اأن  يفكر  اأن  لعقلي  كيف  و  ه��وؤلء  من 
تفكري  اأدنى  دون  غرباء  اأنا�س  مع  يذهب 

غباء ...
على  بج�سدها  األقت  و  حقيبتها  رمت   
و  عميق  ن��وم  يف  غا�ست  و  �رشيرها 
و  الإ�ستيقاظ  انها مل حتدد وقت  الغريب 
و  يرن  بداأ  املنبه  لكن  و  املنبه  ت�سغل  مل 
ال�ساعة كانت ت�سري اإىل ال�سابعة �سباحا 
، اإ�ستيقظت و كاأن �سيء ي�سحبها حملت 
وجدت  و  املنزل  من  خرجت  و  حقيبتها 
حدث  كيف  جتهل   ، اأمامه  تنتظر  نف�سها 
يف  اخلروج  اإىل  دفعها  الذي  ما  و  الأمر 

هذا الوقت و الإنتظار هكذا ... 
و لكن كل �سيء بات م�سطر و قدر لها 

التي مرت بجانب  احلافلة  تلك  اأن تركب 
منزلها و توقفت كاأنها تعرف جيدا املكان 
تارة  وجوها  ترى  كانت  ركبت  حني   ،
ت�سعر اأنها تعرفهم و تارة جتهل وجودهم 
ظلت  النافذة  بجانب  كر�سي  يف  جل�ست 
و  اإدراك  دون  تبت�سم   ، وعي  دون  تفكر 
و  مبنطقها  ت�سيطر على خوفها  اأن  حتاول 
اأن ل �سيء منطقي يف  تعلم  لكن كانت 
كانت  الذي  الطريق  حتى   ، الرحلة  هذه 
اأغم�ست   ، ماألوف  غري  احلافلة  ت�سلكه 
رجل  �سوت  على  لت�ستيقظ  اأجفانها 
ال�سعال  غ��ل��ب  ق��د  و  ي��ن��ادي  ع��ج��وز 
للحظة  فزعت  عيناه  فتحت   ، حنجرته 
من  خالية  احلافلة  و  حل  قد  الظالم  كان 
الب�رش و وجدت نف�سها مرتبعة يف مكان 
ال�سائق ، نظرت يف مالمح الرجل كانت 
وجه  ي�سبه  غريب  وجهه  خميفة  مالمح 
جمعدة  حليته  و  طويلة  اأظافره  و  اخلنزير 
كاأن  و  لنذهب  هيا  خميف  ب�سوت  ردد 
مت�سي  كانت  عقلها  �سيطر على  ما  �سيء 
ببطىء خلفه اإىل اأن و�سلت ملفرتق طرق 
و الغريب اأن الطريق الأول كان م�سيء 
الوقت به مغاير لوقتنا و الطريق  و كاأن 
 ، اجلبل  اأعلى  اإىل ق�رش يف  يوؤدي  الثاين 
باب  اإىل  و�سلت  مظلم  جدا  كبري  ق�رش 
العجوز فتح  لتلتف فلم جتد ذلك  الق�رش 

�رشير  �سوت  اأ�سدر  و  ببطيء  الباب 
تقدمت  �سنوات  منذ  يفتح  مل  كاأنه  و 
يا  ينادي  خلفها  �سوت  لت�سمع  ببطىء 

فتاة مرحبا بك يف عاملي...
ما  �سيء  كان  و  ل�سانها  اإبتلعت  وكانها 
ال�سوت  ذلك  يزال  ل  ت�سمت   جعلها 
ذلك  و���س��ط  يف  ت���دور  ه��ي  و  ي��ن��ادي 
كلما  اإ�ساءة  ت��زداد  ال�سموع  و  الق�رش 
�سيء  كل  ي�سقط  فجاأة  و  ال�سوت  زاد 
�سمعة  الفتاة  مت�سك  و  الأر����س  على 
�سكلها  ليتغري  املحيطة  ال�سموع  من 
يطول  �سعرها  و  دماء  دموعها  فت�سبح 
و �رشخت �رشخة ك�رشت بها كل �سيء 
�سكن  �سيء  ك��اأن  و  حتولت   ، حولها 
عادت  للحظات  ال�سمت  عم   ، داخلها 
انا  من  ت�رشخ  ب��داأت  لطبيعتها  الفتاة 

ماذا افعل هنا ...
و  اأخ��ر  اإىل  مكان  من  ترك�س  ب��دات  و 
ذلك  لت�سمع  امامها  يغلق  تراه  منفذ  كل 
يف  حب�ست  خم��رج  ل  جم��ددا  ال�سوت 

لالأبد  عاملي 
ت�رشخ الفتاة من انت ماذا تريد مني ! 

امامها  بريئة  طفلة  خيال  راأيت  فجاأة  و 
بف�ستانها  تلعب  و  حولها  ترك�س 

هو  ها  و   ! ل  كيف  و  جيدا  تعرفها  فتاة 
... اأمامها  املا�سية يبث  �رشيط حياتها 

املدار�س  اإحدى  يف  مدر�سة  كانت  بيان 
العادية  التعليمية  الي��ام  من  ي��وم  يف 
فتاة  دخلت  حني  يف  در�سها  تلقي  كانت 
داخل  حمفور  �سخ�س  ت�سبه  �سغرية 
منها   طلبت   ، بريئة  طفلة  بيان  قلب 
لها  فكانت  لتالميذ  بنف�سها  تعرف  اأن 
بيان  خطيب  اإبنة  الطفلة  تلك  ال�سدمة 
حمل  ب�سبب  و  خانها  ال��ذي  ال�سابق 
بيان  عانت   ، تركها  الفتاة  بهذه  امل��راأة 
ت�رشب  كانت  و  نف�سية  اإ�سطرابات  من 
العديد من الأدوية املهدئة مرت الأيام و 
اأمامها  تعا�ستها  �سبب  وجود  تتحمل  مل 
ال�سف  اأغلقت  ممطر  يوم  يف   ، يوم  كل 
تلك  تركت  و  التالميذ  كل  خروج  بعد 
�رش  كلها  نظراتها  كانت  هناك  الطفلة 
دون  منزلها  اإىل  م�ست  و  خرجت  و 
من  تعاين  الطفلة  كانت   ، �سعور  اأدنى 
نوبة  اأ�سابتها  ال�سيقة  الأماكن  رهاب 
منها  نف�سها  ترمي  و  النافذة  لتفتح  هلع 

هناك... هامدة  جثة  لت�سقط 
اإىل  الربيئة  الطفلة  لتتحول  البث  توقف 
ج�سد يغطيه ال�رش  بداأت بال�رشاخ ، هي 
فمها  ن  تتدفق  دماء  �ساللت  و  ت�رشخ 
بها و هي ت�رشخ و ترتجى  بيان  لتغطي 
اأن تغفر لها و لكن ل �سبيل ليحيط بها 
اأ�سود و كاأنه جدار يتقل�س على  �سباب 
ج�سدها يك�رش ع�سالتها لت�سمع �سوت 

فتاة �سغرية تردد : 
وقت  حان  العامل  هذا  يف  دورك  اإنتهى 

الرحيل ، �ستحرتقني الأن ...
ارتطم  ثم  ال�سقف  اإىل  بيان  ج�سد  �سعد 
ك�رش  اأن  اإىل  مرات  عدت  الأر�س  على 
لكن  و  امل��وت  تتمنى  كانت  ج�سدها 
كالعي�س  الأ���رشار  عامل  يف  هناك  احلياة 
الفتاة  تلك  فروح   ، م�ستمر  عذاب  يف 
اإىل  اإمنا رحلت  الأخر  العامل  اإىل  ترحل  مل 

عامل الأ�رشار و طلبت الإنتقام ... 
قدمية  مزرعة  يف  مرمية  بيان  وج��دت 
التحقيقات  كل  املهجور  الق�رش  مقابل 
اأغلقت  و  اإنتحار  عملية  اأنها  على  توؤكد 
الق�رش كيف  باب  معها  اأغلق  و  الق�سية 
اأحد  اأين حدث و ما هو ال�رش ل  حدث و 

 .... يعلم 

اإلــى جميــع االأقــــالم
طريق  عن  ...را�سلونا  وم�ساهماتكم  موا�سيعكم   ال�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  االأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد االلكرتوين للجريدة

رنة هاتف بعد منت�سف الليل ، ات�سال �سري يحمل رقما جمهول ، و الغري متوقع اأنها حملت الهاتف و ردت على ذلك االت�سال  األو ، مرحبا من معي ؟
اأ�سوات غريبة بعيدة و قريبة ال ت�ستطيع حتديد اجلن�ض اأهو ذكر اأو اأنثى ، بكاء ر�سيع و �سحكة عجوز ، �سياع ، �سوت رياح  اأمطار تت�ساقط ثم يخرج �سوت 

وا�سح ... �سركة �سياحية اإختارت خم�ض اأرقام ع�سوائية لتفوز برحلة الأ�سبوع �سننطلق غدا على ال�ساعة ال�سابعة �سباحا ننتظركم ...

ه منري ال�سيخ بله / والية ورقلة
--------------------------

ذا الكتاب يهدف اإىل تعريف القارئ اأو الطالب 
يف  يطرح  و  الجتماعية  العلوم  يف  اجلديد 
املقايي�س يف  و  للتخ�س�سات  حمتواه ملخ�س 
تفا�سيل  ي�سمل  اأنه  كما  الجتماعية.  العلوم 
القارئ  ي�ستطيع  حيث  �سهلة.  و  مب�سطة 
املجال  هذا  مت�س  معلومة  اأي  اأخذ  الطالب  اأو 
ف�سلني  يحتوي  هو  الكتاب.كما  نف�س  من 
الأول يحتوي على تخ�س�سات منها  الف�سل 
اأما  الفل�سفة...  و  الجتماع  علم  و  النف�س  علم 
مقايي�س  على  يحتوي  فهو  الثاين  الف�سل 
منها املنهجية و فرد وثقافة و الإعالم الآيل و 
الإح�ساء الو�سفي...ي�سهل للطالب املبتدئ يف 
الفكرة  اإي�سال  حماولة  و  الجتماعية.  العلوم 

للقارئ بطريقة مب�سطة و �سهلة.

قراءة يف كتاب

اجلامع يف العلوم 
االجتماعية

ق�سة ق�سرية                   عامل االأ�سرار

للدياثة عنوان
منري ال�سيخ بله / والية ورقلة

-----------------------
اأختنا  ع��ن  احل��دي��ث  ي��روق��ن��ي  ك��ي��ف 
كلهم  العرب  حكام  و  تغت�سب  التي 
الرتقب  و  للدياثة  خيام  ن�سبوا  قد 
�سيم  من  هذا  فلي�س  اأختنا  ياأ  اأعذرينا 
حول  فال  ال��ذل  حكام  حكمنا  العرب 
تنتزف  دمائكم  نرى  للتقرب...  قوة  و 
فل�سطني  تت�رشب...  و  اأعيننا  بني  غالية 
ليت  و  ب��ج��وارك  ليتني  حبيبتي  ي��ا 
قد  مبن  ثائرك  نرد  حتى  بجواري  اجلواُر 
�سالت  التي  الدم  قطرة  لرند  اأغت�سبوا 
الكون  يف  �سبع  فاأنت  وجنيك  على 

تتقلب...   باجلرح 

ب�سطوري  ول  يكفي  حديثي  ل     
الرمح  و  بال�سيف  لكن  عزك  تنال  قد 
ت�سرتجع  و  عزتك  ن��ال  الر�سا�س  و 
باق ولو  العهد  و  عفتك قد طال عهدنا 

واف...  املنية  فرا�س  على 
فيها  او�سانا  قد�س  عن  تخلينا       
يلملم  قلمي  ول  دمعي  فال  النام  خري 
ل  و  ح��ربي  ل  و  ال��ع��دم  م��ن  دم��ائ��ك 

ال�سقم  من  جرحك  يعو�س  ورقي 
تكالبت  و  الثمان.....  باأخر�س  باعوك   
موازين  تقلبت  الزم����ان.....  عليك 
حممد  و�سية  ع�سوا  و  الح��ك��ام.... 
ول  يباع  ل  عهد  خانوا  النام.....  خلري 

الثمان....  باأغلى  ي�سرتى 
منهم  و  ال�سالم....  و  بالمن    قاي�سوك 

بحرين  فال  القدام....  حتت  جعلك  من 
ول  رحموك.....  مغرب  و  امارات  ول 
لأجلك  �سالحا....  يحملوا  مل  �سودان 
عليك  ليوقعوا  الق���الم  حملوا  ب��ل 

العدام... تطبيع 
يفعل  ما  انظر  و  انه�س  عنرتة  فيا     
منها  �سبلوا  و  اغت�سبوها  بعبلة.. 
و  �سيفك  و  رحم��ك  ه��ات  ال��ِق��ب��ل��ة... 
قد  فحكامنا  بعزة  العال  لتنال  مهندك 
عليهم  رووؤ�س  �ست  حتت  بالذلة  ر�سوا 
انظر كيف ر�سوا  يا عنرتة و  جلة تعال 
و  جريحة  عبلة  تركوا  الهوان  و  بالذل 
من  يا  تعال  جرحها  ي��داوي  طبيب  ل 
قلت: و �سيفي كان يف الهجاء طبيبا.... 

ال�سداعا ي�سكوا  من  را�س  ي�سفي     

فيكم  لي�س  او  الهوان  و  الذل    يا حكام 
قهركم  اي��ن  ع��زة  لينال  ر�سيد  رج��ل 
جربوتكم  و  قوتكم  اأين  طغيانكم  اين 
النعامة  مثل  تتحدثون  فقط  اأنكم  او 
تبي�سون  و  كالدجاج  ت�رشخون  و 
�سعفاء  على  تفر�سون  و  كالتم�ساح 
اأ�سد  �سداد  ابن  عنرتة  فقال  منك  القوم 

اجلاهلية  يف  العرب 
... به  تعلوا  منزل  لنف�سك  اخرت  و 

الق�سطل          او مت كرميا حتت �سل 
اأفاته...   من  ينجيك  ل  فاملوت 

                              ح�سن ولو �سيدته 
باجلندل فموت الفتى يف عزة خري له...

           من ان يبيت ا�سري طرف اكحل    

�سعر:جمال ن�سر اهلل
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حـدث وال حـرج15

وقفة احتجاجية الأطباء وممر�سي وعمال العيادة 
متعددة اخلدمات "باجمدل" بـامل�سيلة ب�سبب 
ماو�سفوها بالقرارات التع�سفية من االإدارة.

�صــورة وتعلــيـق
الثالثاء 05 جانفي 2021 م الموافق لـ 21 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2163

بريطانيا تعتمد عقارا يبطئ فقدان الب�سر لدى كبار 
ال�سن وينقذ من العمى

اعتمدت اململكة املتحدة دواء “برولوسيزوماب” لعالج مئات آالف الربيطانيني املصابني 
بداء التدهور البقعي الرطب لشبكية العني املرتبط بتقدم السن والذي يبطئ فقدان 

البصر. العقار اجلديد قادر حىت على حتسني الرؤية لدى الكثري من املرضى هبذا الداء 
غري املؤمل الذي ما زال إىل اليوم بدون دواء. البشرى كبرية للمعنيني، الذين يقدر عددهم 

بأكثر من 700 ألف شخص يف بريطانيا وينتمون عادة إىل شرحية عمر 55 عاما فما 
فوق، ألهنم لن يتناولوا هذا العقار اجلديد إال مرة كل 12 أسبوعا أو أكثر بدال من مرة 

كل شهر مثلما هو حال عقار سابق أقل فعالية. ولوحظ أن عددا معتربا من الذين جربوا 
“برولوسيزوماب” مل يبطئوا مسار فقدان البصر فحسب، بل الحظوا بعد حنو 4 أسابيع 

حتسنا ملحوظا للرؤية بشكل مل يعرف من قبل.

بحث �ساق عن قارورات 
الغاز باملناطق النائية 

ببلعبا�ض 

اكتست مدينة رأس املاء جبنوب والية 
سيدي بلعباس حلة بيضاء جراء تساقط 

الثلوج بكمية ال بأس هبا حيث ارتفع 
مسكها إىل 6 سنتيمترات، الشيء الذي أدى 

إىل اخنفاض حمسوس يف درجة احلرارة 
وصلت إىل 3 درجات حتت الصفر، وازداد 
اخنفاضها يف النهار نتيجة سطوع الشمس 

اليت أذابت أشعتها الثلج فجاء الربد قارصا 
يلسع األجسام، حيث  ما زال السكان يف 

رحلة حبث دائمة عن قارورات غاز البوتان 
وبأي مثن؟ ينتظرون بفارغ الصرب آملني أن 
تلتفت إليهم السلطات وتربط منازهلم بغاز 

املدينة يف أقرب وقت.

رجالن اآليان 
يت�ساجران يف مكتبة

وّثق مقطع فيديو “مشاجرة” دارت بني رجلني 
آليني يف مكتبة بالصني، ما أثار ضحك احلضور.

واحتدم اجلدل بني الروبوتني “توتو” 
و”واجنباو”، اللذين يقدمان املعلومات لزوار 

املكتبة.
وأظهر مقطع مدته 42 ثانية الروبوت 

“واجنباو” حياول مصاحلة “توتو” من 
خالل مطالبته بعدم الشجار معه، حيث رفض 

الروبوت “توتو” املصاحلة ووصف “واجنباو” 
باملزاجي، ما أغضب هذا األخري ورفض النظر 

إليه.
هذه اللقطات دفعت رواد تطبيق “سينا ويبو” 

الصيين الشهري إىل التفاعل، وقال أحد 
املتابعني مازحا: “حسم راتبهما هو احلل 

األمثل للجدل خالل ساعات العمل، ولعدم 
معاودهتما مثل هذه األفعال”.

يف حني قال متابع آخر: “الروبوتات أصبحت 
ذكية مبا يكفي حىت تتجادل هبذه الطريقة 

فيما بينها”.

�سقوط اأب وابنه يف بئر 
ببلدية اخلبانة بامل�سيلة 

لقي شخصان ومها األب البالغ من العمر 
60 سنة واالبن 28 سنة حتفهما يف بئر 
تقليدي مبنطقة الغرابة بلدية اخلبانة 

والية املسيلة، حيث مت إخراجهما من 
طرف احلماية املدنية ونقلهما إىل مصلحة 

حفظ اجلثث مبستشفى رزيق البشري 
ببوسعادة، فيما فتحت مصاحل األمنية 

حتقيقا يف احلادثة اليت اهتز هلا سكان 
الوالية وخاصة عائلة الضحيتني، فيما 
تبقى أسباب السقوط جمهولة إىل حد 

كتابة هذه األسطر.



نهب العقار ب�سكيكدة يكلف اأويحيى وزعالن وغول بني 3 و7 �سنوات �سجنا
توبع يف الق�سية رجل االأعمال بن ف�سيح

لوؤي ي.
----------------------

بـ7  اأويحيى  اأحمد  املحكمة  واأدانــت 
دج  ومــلــيــون  نــافــذا  حب�سا  �ــســنــوات 
غرامة مالية فيما حكم يف حق عبد 
الغني زعالن وعمار غول بـ 3 �سنوات 
غرامة  دج  ومــلــيــون  نــافــذا  حب�سا 
�سنوات  بـ4  حكم  �سدر  كما  مالية. 
حب�سا نافذا ومليون دج غرامة مالية 
حممد  في�سح  بن  امل�ستثمر  حق  يف 
دج  ومليون  نــافــذا  حب�سا  وعــامــني 
غرامة مالية يف حق الوالة ال�سابقني 
ل�سكيكدة بن ح�سني فوزي ودرفوف 
ال�سابق  الــوايل  اأديــن  فيما  حجري، 
حب�سا  �سنوات   5 بـ  بودربايل  حممد 

نافذا.
فقد  املتهمني،  بباقي  يتعلق  وفيما 
بعامني  كمال  عــلــوان  مــن  كــل  اأديـــن 
الدولة،  اأمالك  ومدير  نافذا  حب�سا 
عمارة ر�سيد، بعامني حب�سا منها عام 
غري نافذ فيما اأدين بن في�سح �سيف 
حممد  االأعمال  رجل  )جنل  الدين 

بن ف�سيح( بعامني حب�سا نافذا.
وكان وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
�سنة   12 التم�ص  قد  احممد  �سيدي 
يف  دج  مليون  وغرامة  نافذا  حب�سا 
وعمار  اأويحيى  اأحمد  من  كل  حق 
غول و10 �سنوات حب�سا نافذا ونف�ص 

الغرامة يف حق عبد الغني زعالن.
حب�سا  �سنوات   10 اأي�سا  التم�ص  كما 
�سد  مالية  غرامة  دج  ومليون  نافذا 
حممد  ل�سكيكدة  ال�سابق  الـــوايل 
الق�سية  هــذه  يف  املتابع  بــودربــايل 
ومنح  عمومية  ــوال  اأم تبديد  بتهم 
تتمثل  م�ستحقة  غــري  امــتــيــازات 
ــدة رجــل  ــائ ــف ــــاء عـــقـــاري ل يف وع
االأعمال حممد بن ف�سيح و8 �سنوات 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا 
االأ�سبق  الــوايل  من  لكل  دج  مليون 
وكذا  ح�سني،  بن  فــوزي  ل�سكيكدة، 
رجل االأعمال حممد بن ف�سيح، اإىل 
7 �سنوات حب�سا نافذا  جانب عقوبة 
يف  دج  مليون  قدرها  مالية  وغرامة 
�سابق  وايل  حــجــري،  درفـــوف  حــق 

ل�سكيكدة.
اجلمهورية  وكيل  اأي�سا  والتم�ص 
�سنوات   6 عقوبة  املحكمة  بـــذات 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا 
و�سيف  ر�سيد  عمارة  �سد  دج  مليون 

التم�ص  فيما  ف�سيح،  ــن  ب ــن  ــدي ال
عقوبة 5 �سنوات حب�سا نافدا ومليون 
عليوان،  كمال  حــق  يف  غــرامــة  دج 

اإطار �سابق.
العقار بوالية  وتوبع يف ق�سية نهب 

ــوء ا�ــســتــغــالل  ــس ــم � ــه �ــســكــيــكــدة وت
ــح امــتــيــازات غري  ــن الــوظــيــفــة وم
عمومية  اأمــوال  وتبديد  م�ستحقة 
ــال حممد بن  ــم االأع ــل  كــل مــن رج
اأحمد  االأ�سبق  االأول  والوزير  ف�سيح 

اأويحيى وكذا وزيرا النقل واالأ�سغال 
غــول  عــمــار  ال�سابقني  العمومية 
والة  من  وعدد  زعالن  الغني  وعبد 
بعدة  واإطــارات  ال�سابقني  �سكيكدة 

مديريات تنفيذية بذات الوالية.
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وبع�ض ملفات التنمية االأخرى

تبون يعرب عن عدم ر�ساه يف ت�سيري مناطق الظل

تاأجيل حماكمة طحكوت اإىل 3 فيفري 

كوفيد- 19: ت�سجيل 237 اإ�سابة جديدة، 5 وفيات و 191 حالة �سفاء

حالتا وفاة يف اأقل من 48 �ساعة

اإنقاذ 11 �سخ�سا من االختناق بالغاز يف تيارت

اأعرب رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
جمل�ص  الجتماع  تراأ�سه  خالل  تبون 
ــد عــن عــدم ر�ــســاه يف  الـــوزراء االح
احليوية  امللفات  بع�ص  مع  التعاطي 
يف  التنمية  بق�سايا  اأ�سا�سا  وتتعلق 
املالية  قــطــاع  وكـــذا  الــظــل  مناطق 
تكر�ص  �ساملة  مراجعة  يتطلب  الذي 
منح  يف  الــبــنــوك  لـــدى  ال�سفافية 
عقب  الرئي�ص  واأو�ــســح   . القرو�ص 
ا�ستماعه لعر�ص �سامل حول ح�سيلة 
نــ�ــســاط اجلــهــاز الــتــنــفــيــذي خــالل 
مثلما  و  انــه   ،  2020 املا�سية  ال�سنة 
حيوية  اقت�سادية  قطاعات  حققت 
ال�سناعات  غــرار  على  ملفتة  قفزة 
النا�سئة  واملوؤ�س�سات  ال�سيدالنية 
اأخرى  اأن  اإال  ال�سباب  ت�سغيل  ودعم 
اليومية  ذات عالقة مبا�سرة باحلياة 
مناطق  يف  خ�سو�سا  لــلــمــواطــنــني 
يف  واخــتــالالت  تباطوؤ  �سجلت  الظل 

الت�سيري.
ال�سدد،  هذا  يف  تبون  ال�سيد  واأبــدى 
الوالة  بع�ص  ت�سيري  عن  ر�ساه  عدم 
الظل  مــنــاطــق  يف  التنمية  ملــلــفــات 
الف�سل  ــرورة  ــس � على  األـــح  حيث   ،
رغم  املحلية.  التنمية  برامج  بني 
ــة  ــوري ــه ــم ــص اجل ــ� ــي ــت رئ ــف ــــك ل ذل
ــادرات  ــب امل مــن  الــعــديــد  حتقيق  اىل 
والغاز  باملاء  كالتموين  االإيجابية 
بع�ص  يف  اخلــــزانــــات  طــريــق  عـــن 
من  حــذر  لكنه  احلــدوديــة،  املناطق 

بالطرق  املياه  جلب  ظاهرة  ا�ستمرار 
ــاة راح  الــبــدائــيــة الــتــي متــثــل مــاأ�ــس
الرئي�ص  ــال  وق االأطــفــال.  �سحيتها 
اىل  بحاجة  بــدوره  املالية  قطاع  اأن 
اعادة نظر،معتربا اأن النظام البنكي 
 " للقطاع  ال�سوداء  النقطة   " ي�سل 
مراجعته  �سرورة  على  �سدد  حيث 
تفتي�سيا  "عمال  ح�سبه  يتطلب  مــا 
يف  خا�سة  البنوك   كل  م�ستوى  على 
منح  يف  ال�سفافية  مبلف  يتعلق  مــا 
يف  بــاالإ�ــســراع  ــر  اأم كما  القرو�ص".  
ملحاربة  ــارك  ــم اجل قــطــاع  رقــمــنــة 
اأموال  وامت�سا�ص  الفواتري   ت�سخيم 

يف ال�سوق املوازية.
تبون  ال�سيد  اأبـــرز  ال�سياق  ــذا  ه يف 
م�سار  لــتــ�ــســريــع  ــة  ــح ــل امل احلـــاجـــة 
احل�سا�سة  القطاعات  خمتلف  رقمنة 
ال�سيما  االقت�سادية  االأهمية  ذات 
ــــالك  الــ�ــســرائــب واجلـــمـــارك واالأم
من  العمومية  ال�سلطات  تتمكن  حتى 
لو�سع  ال�سرورية  االأدوات  امتالك 

�سيا�ساتها وتنفيذها وتقييمها.

فتح حتقيق ق�سائي يف ق�سية 
ا�سترياد القمح املغ�سو�ص

اأمــر   ، الفالحة  قــطــاع  وبخ�سو�ص 
ق�سائي  حتقيق  بفتح  تبون   ال�سيد 
القمح  من  �سحنة  ا�سترياد  ق�سية  يف 
�سهر  اأواخـــر  ليتوانيا  من  املغ�سو�ص 

الوقت  يف  مكلفا  املــا�ــســي،  نوفمرب 
تدقيق  بــاإجــراء  املالية  وزيــر  ــه   ذات
اجلــزائــري  ــوان  ــدي ال يف  حما�سباتي 
املهني للحبوب. و كان وزير الفالحة 
و التنمية الريفية قد انهى مهام عبد 
الديوان  احلميد حمداين مهام مدير 
الوطني املهني للحبوب عبد الرحمان 

بو�سهدة بتعليمة من الوزير االأول.
جدد  فقد  البحري  ال�سيد  قطاع  اأما 
القا�سية  تعليماته  الرئي�ص  ال�سيد 
من  الــالزمــة  الت�سهيالت  كــل  مبنح 
لل�سفن  حملية  �سناعة  اإطــالق  اأجــل 
الوطني  االأ�سطول  بتطوير  ت�سمح 
لتزويد  االإنتاجية  الــقــدرات  ورفــع 
ال�سوق الوطني، حيث كلف احلكومة 
يف  �سراكة  م�ساريع  ـــالق  اإط ببحث 
يف  ال�سركاء  خمتلف  مع  ال�سيد  جمال 

الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
ــون اأهــمــيــة  ــب كــمــا اأبـــــرز الــ�ــســيــد ت

قطاع  يف  امل�سطرة  االأهــداف  تنفيذ 
ال�سناعات ال�سيدالنية من اأجل رفع 
قدرات االإنتاج الوطني يف هذا املجال 
 2021 بــحــلــول  الـــــواردات  وخــفــ�ــص 
والبحث  الــعــايل  التعليم  قــطــاع  يف 
جت�سيد  �سرورة  على  اأ�سر  العلمي، 
والتوجه  جامعة  كــل  ا�ستقاللية 
مع  والتواأمة  املثمرة  ال�سراكة  نحو 
وبخ�سو�ص  االأجنبية.  اجلامعات 
بها  تــزخــر  الــتــي  املنجمية  ـــرثوة  ال
البالد ، دعا ال�سيد تبون  اىل موا�سلة 
م�سددا   ، ــوارد  امل هذه  لتثمني  العمل 
وقت  اأقــرب  يف  ال�سروع  اأهمية  على 
ممكن يف اال�ستغالل الفعلي ملنجم غار 
والفو�سفات  الزنك  ومنجم  جبيالت 
يف وادي اأميزور  مع �سرورة ا�ستكمال 
امل�ساريع  ــالق  الإط الرتتيبات  باقي 
املهيكلة الكربى يف هذا القطاع.           
ق.و

اأّجل جمل�ص ق�ساء العا�سمة اأم�ص 
االأعمال  رجل  حماكمة  االإثنني 
 23 برفقة  طحكوت  الدين  حمي 

 3 تاريخ  اإىل  موقوف  غري  متهما 
هيئة  من  بطلب  املقبل،  فيفري 
وقائعها  تتعلق  الق�سية  الدفاع. 

فيها  ف�سل  واأن  �سبق  بالف�ساد 
الرويبة،  حمكمة  م�ستوى  على 
يف  متفاوتة  عقوبات  بت�سليط 

اأبرزهم حمي الدين  حق املتهمني 
طحكوت.

ق/و

ــدة  ــدي ج اإ�ـــســـابـــة   237 �ــســجــلــت 
و  )كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ص 
خالل  اجلزائر  يف  وفاة  حاالت   5
ال24 �ساعة االأخرية، فيما متاثل 
ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   191

الناطق  االثنني  يــوم  عنه  ك�سف 
ومتابعة  ر�ــســد  للجنة  الر�سمي 
جمال  الدكتور  كورونا،  فريو�ص 
فورار. واأو�سح اأن اإجمايل احلاالت 
من  �سخ�ص   100645 بلغ  املــوؤكــدة 

)اأي  ــدة  ــدي ج حــالــة   237 بينها 
لكل  حالة  6ر0  ب  تقدر  بن�سبة 
بلغ  بينما  نــ�ــســمــة(،  ـــف  األ  100
الذين  للم�سابني  االجمايل  العدد 
�سخ�ص   67999 لل�سفاء  متاثلوا 

 .2777 للوفيات  االإجمايل  والعدد 
يف  مري�سا   27 حــالــيــا  ويــتــواجــد 
الدكتور  اأفاد  كما  املركزة،  العناية 

فورار.
ق.و

املدنية  احلــمــايــة  ــــوان  اأع متــكــن 
عائلة  اإنــقــاذ  من  تــيــارت،  لوالية 
متكونة من 11 فردا اختنقوا جراء 
اأك�سيد  ــادي  اأح لغاز  ا�ستن�ساقهم 
بعمارة  املنازل  باإحدى  الكربون 
مبدينة  "القريقو"  الزوبري  بحي 

بــاالإعــالم   املكلف  ـــاد  واأف تــيــارت. 
ــــح يف  ـــاري راب ـــوخ واالتـــ�ـــســـال ب
احلماية  اأعــوان  اأن  هاتفي  ات�سال 
تتكون  عــائــلــة  اأنـــقـــذوا  املــدنــيــة 
اأعمارهم  تــرتاوح  �سخ�سا   11 من 
مابني عام و65 �سنة منهم 09 ذكور 

بغاز  اختناقهم  ــر  اإث اأنــثــى،  و02 
املنبعث  الكربون  اأك�سيد  ــادي  اأح
منزلهم  ـــل  داخ مـــاء  م�سخن  ــن  م
الزوبري  �سي  الرائد  بحي  الواقع 
جميع  اأن  علما   تيارت،  مبدينة 
ال�سحايا كانوا يعانون من �سيق يف 

بعني  اإ�سعافهم  مت  حيث  التنف�ص 
احلماية  م�سالح  قبل  من  املكان 
املدنية، قبل حتويلهم اإىل م�سلحة 
يو�سف  مب�ست�سفى  اال�ستعجاالت 

دمرجي بعا�سمة الوالية. 
م.علي

ك�سفت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك عن ت�سجيل زيادة 
دنانري،  بـ5  مقدرة  لل�سناعيني  بالن�سبة  ال�سكر  مادة  �سعر  يف 
وهو ما يقارب 10 باملئة من قيمته. واأعربت املنظمة يف من�سور 
النتائج  من  تخوفها  عن  “فاي�سبوك”  مبوقع  �سفحتها  على  لها 
بال�سوق،  ال�سكر  �سعر  على  وانعكا�ساتها  الزيادة،  عن  املرتتبة 

خا�سة اأن �سعره احلايل يعرف ارتفاعا.
ق/و

امليمز  ر�سام  �سطيف  حمكمة  اأدانــت 
حب�سا  �سنوات   3 بـ  ك�سيدة  وليدة 
ح�سب  مالية،  غرامة  دفع  مع  نافذا 
احلراك  معتقلي  عن  الدفاع  جلنة 
بتهم  كــ�ــســيــدة  ــع  ــوب وت الــ�ــســعــبــي. 
اإهانة رئي�ص  باإهانة هيئة نظامية، 
املعلوم  اإىل  ــاءة  ــس واالإ� اجلمهورية 
فتح  قد  النا�سط  وكــان  الدين.  من 

فيها  يتناول  ميمز”  “حراك  با�سم  الفاي�سبوك  على  جمموعة 
الو�سع ال�سيا�سي يف البالد بطريقة هزلية. واعتقل ك�سيدة يوم 
27 اأفريل املا�سي واأحيل ملفه ملحكمة اجلنايات يوم 3 دي�سمرب، 
وقد التم�ست النيابة العامة عقوبة 3 �سنوات �سجنا نافذا �سده.
ق/و

اإليا�ص  اللبناين  املو�سيقار  وفــاة  لبنانية  ــالم  اإع و�سائل  نقلت 
ملحن  مو�سيقي  الرحباين  اإليا�ص  االإثــنــني،  اأم�ص  الرحباين 
 2500 من  اأكــرث  حلن  اأورك�سرتا،  وقائد  ــاين،  اأغ كاتب  ــوزع،  وم
2000 منها عربية. واألف مو�سيقى ت�سويرية  اأغنية ومعزوفة، 
ومعزوفات  مل�سل�سالت،  واأي�سا  م�سرية،  اأفــالم  منها  فيلما  لـ25 
كال�سيكية على البيانو، من اأ�سهرها مو�سيقى فيلم “دمي ودموعي 
حياتي”  ــام  اأي “اأجمل  وفيلم  “حبيبتي”  وفيلم  وابت�سامتي” 
العام  مواليد  من  الراحل  الليل”.والفنان  “عازف  وم�سل�سل 
1938، وهو ال�سقيق االأ�سغر لالأخوين الراحلني عا�سي ومن�سور 

الرحباين.
ق/و

توفى املدير ال�سابق جلريدة اخلرب �سريف رزقي، بتيزي وزو، 
على اإثر �سكتة قلبية عن عمر ناهز 58 �سنة، ح�سب ما علم لدى 
على  املعروفة  االأقــالم  من  رزقي  �سريف  الفقيد  وكان  اأقاربه 
امل�ستوى االإعالمي حيث عمل ك�سحفي بالق�سم الريا�سي بيومية 
ليومية  املوؤ�س�سني  من  ي�سبح  اأن  قبل  بالعربية  الناطقة  امل�ساء 
اخلرب، ليتوىل بعد ذلك من�سب مدير التحرير لذات اجلريدة، 

كما توىل املرحوم من�سب مدير الن�سر باخلرب االأ�سبوعي.
ق/و

زيادة يف �سعر ال�سكر

اإدانة ر�سام "امليمز" وليد 
ك�سيدة بـ 3 �سنوات حب�سا نافذا

وفاة املو�سيقار اللبناين اإليا�ض 
الرحباين

املدير ال�سابق جلريدة اخلرب 
�سريف رزقي يف ذمة اهلل

اأ�سدرت حمكمة �سيدي احممد بالعا�سمة، االأحكام اخلا�سة بق�سية منح امتيازات لال�ستثمار لرجل االأعمال وامل�ستثمر يف قطاع ال�سياحة والفندقة بن 
في�سح واملتورطني معه يتقدمهم الوزير االأول االأ�سبق اأحمد اأويحيى وثالثة من والة �سكيكدة ال�سابقني.  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

