
اإطالق م�ســـــروع ا�ستغالل منجم 
احلديد غار جبيالت بتندوف 

16من املنتظر اأن يخلق هذا امل�صروع 3.000 من�صب عمل

على م�صتوى اجلزائر العا�صمة ، بتيارت، عني الدفلى ،اجللفة وباتنة 
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وزارة التعليم ت�سمح 
للطلبة املعيدين 

بامل�ساركة يف م�سابقة 
الدكتوراه 

كرمي يون�س ينفى 
اأن يحــــــــل و�سيط 

اجلمهورية حمل 
الوايل اأو املري

�سرع ر�سميا يف ا�ستقبال امللفات منذ 
دي�سمرب  27

قال اأنه ا�ستقبل 8 اآالف عري�سة 
تتعلق مبلفات ال�سحة وال�سكن

هالك 10 اأ�سخا�س اختناقا بالغاز واإنقاذ اأزيد من 200 اآخرين منذ بداية ال�سنة

0203

�سكان"هبة ال�سمالية" ي�ستكون 
من نق�س ح�سة ال�سكن 
الريفي وانعدام التنمية

املوت يهدد حيوانـــــات 
حديقة الت�سلية ب�سبــــــب 

اجلوع واالإهــــــمال

 قافلة طبية لفائــــــدة 
مناطق الظل ببلديات 
الطيبات الكــــــربى 

القب�س على حما�ســـــب 
بحوزته 90 كب�ســــولة 

مهلو�سات وخمدرات 

الوادي

ورقلة

تقرت

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 06

ال�سباب يتم�سكون بها رغم العراقيل

تربية اخليول مهددة 
بالزوال باملناطق اجلنوبية
06

اأئمة اجلزائر يتناف�سون على 
فرن�سا يف  من�سبا   6316

حتديد ن�سبة م�ساهمة �سخ�سية بـ 10 باملائة عند اال�ستثمار يف املناطق اجلنوبية 

هوؤالء يحق لهم اال�ستفــــــادة من 
اإعانة �سندوق دعم ت�سغيل ال�سباب
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بغ�سون �سنة 2021

االنتهاء من اأ�سغال اإجناز 33 حمطة 
ملعاجلة النفايات املنزلية 

اجلارية  ال�سنة  بغ�سون  �سيتم 
 33 اإجن���از  اأ�سغال  م��ن  االنتهاء 
املنزلية  النفايات  ملعاجلة  حمطة 
التقني  الردم  مراكز  م�ستوى  على 
وذلك  الواليات  من  العديد  عرب 
بهدف احلد من اأخطارها على البيئة 
وعلى ال�سحة العمومية، ح�سب ما 
اأعلنه باجلزائر، املدير العام للوكالة 

الوطنية للنفايات، كرمي ومان.
واأو�سح ومان اأن االأ�سغال املتعلقة 
كلفت  التي  املحطات  هذه  باإجناز 
مليارات   7 ب�  يقدر  ماليا  غالفا 
م�سيفا  كبري  ب�سكل  تقدمت  دج، 
مت   33 اأ���س��ل  م��ن  حمطة   24 اأن 
مراكز  م�ستوى  على  تن�سيبها 
دخولها  انتظار  يف  التقني  ال��ردم 
هذه  وتدخل  قريبا.  اخلدمة  حيز 
املحطات �سمن ا�سرتاتيجية وزارة 
امل�رشوع  هذا  اأطلقت  التي  البيئة 
الوطني  ال�سندوق  من  بتمويل 
ومان  اأكد  حيث  وال�ساحل،  للبيئة 
اأن م�رشوع اإجناز 33 حمطة ملعاجلة 
حتويل  �ساأنه  من  املنزلية  النفايات 
1 مليون مرت مكعب من الع�سارة 

االأرا�سي  ل�سقي  �ساحلة  مياه  اإىل 
الفالحية اأو غريه من اال�ستعماالت 
وغريها.  ال�سناعية  املجاالت  يف 
واأو�سح ذات امل�سوؤول اأن اإجناز هذه 
والية   33 عرب  �سيكون  املحطات 
ال�ساحلية  باملناطق  واقعة  اأغلبها 
متركز  يوجد  اأين  العليا  واله�ساب 
ن�سبة  ارتفاع  وكذا  كبري  �سكاين 
وكميات  املطرية  الت�ساقطات 
اأن كل  كبرية من النفايات م�سيفا 
هذه العوامل �ستوؤدي ال حمالة اإىل 
"ليك�سيفيا"  اإنتاج ن�سبة كبرية من 
) الع�سارة(. وذكر يف ذات ال�سياق 
اأن هذا امل�رشوع كان قد انطلق �سنة 
2018 وبعد االنتهاء من االإجراءات 
مع  ذلك  تزامن  والتقنية،  االإدارية 
اعتبارا  كوفيد19-  جائحة  بروز 
 2020 الثالثي االأول من �سنة  من 
مما اأدى اإىل تعطيله ويجري العمل 
و�ساق ال�ستكماله  قدم  على  حاليا 
املربجمة  املحطات  جميع  وا�ستالم 

لالإجناز.

ق/و
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اأئمة اجلزائر يتناف�سون على 63 من�سبا يف فرن�سا
اأ�رشف وزير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، يو�سف بلمهدي، على انطالق االختبار ال�سفوي النتداب االأئمة مل�سجد باري�س.

و�رشح الوزير بلمهدي على هام�س امل�سابقة اأن االختبار �سي�سفر على ا�ستخال�س 63 اإماما بح�سب املنا�سب املوجودة يف 
م�سجد باري�س من اأ�سل 105 اأئمة ي�ساركون يف املناف�سة.

وذكر وزير ال�سوؤون الدينية اأن االأئمة �سيمتحنون يف ا�ستظهار القراآن الكرمي وامتحان يف اللغة الفرن�سية.
وتابع: “بعد ظهور النتائج النهائية �سيكون هناك فرتة تكوينية يف خمرب اللغات الذي جاء ح�سيلة للتعاون بني ال�سلطات 

اجلزائرية وال�سلطات الفرن�سية لتقوية قدرات االأئمة يف اللغة االأجنبية لكي يبلغوا ر�سالة االإ�سالم والو�سطية”.
و�سدد بلمهدي اأن خطاب االإمام اجلزائري يف فرن�سا هو اأرقى خطاب ب�سهادة ال�سلطات الفرن�سية.

ق/و

وزارة التعليم ت�سمح للطلبة املعيدين بامل�ساركة يف م�سابقة الدكتوراه 

لوؤي/ي
-----------------

ال�سعبي  باملجل�س  النائب  وق��ال 
���س��او���س عرب  ال��ط��اه��ر  ال��وط��ن��ي 
وجه  اإنه  "فاي�سبوك"،  يف  �سفحته 
التعليم  وزي��ر  اإىل  كتابيا  ���س��وؤاال 
متكني  ق�سد  العلمي  والبحث  العايل 
لهم  ال�سماح  من  املُعيدين  الطلبة 

الدكتوراه. م�سابقة  يف  بامل�ساركة 
ردا  موؤخرا  "تلقينا  النائب  واأ�ساف 
هذا  يف  الوزير  ال�سيد  من  اإيجابيا 

درا�سة  املُنتظر  من  حيث  ال�ساأن، 
من  امل��رت���س��ح��ني  م��ل��ف��ات  ج��م��ي��ع 
الدكتوراه  يف  التكوين  جلان  لدن 
�رُشع  وق��د  اجلامعية  باملوؤ�س�سات 
الرت�سح  ملفات  ا�ستقبال  يف  فعليا 
بدءا  لذلك  املخ�س�سة  املن�سة  عرب 

."2020 دي�سمرب   27 تاريخ  من 
املديرية  و�سعت  �سابق  وقت  ويف 
والتطوير  العلمي  للبحث  العامة 
طلبة  ت�رشف  حت��ت  التكنولوجي 
ال���دك���ت���وراه خ��دم��ات امل�����س��ال��ح 

يف  دعمهم  بهدف  للبحث  امل�سرتكة 
اأطروحاتهم. م�ساريع 

اأن  بيانها  يف  امل��دي��ري��ة  ب���رزت  واأ
"ت�سهيل  اإىل  تهدف  اجلديدة  املبادرة 
امل�سالح  خ��دم��ات  م��ن  اال�ستفادة 
وامل��زودة  حديثا  املن�ساأة  امل�سرتكة 
ذات  العلمية  التجهيزات  باأحدث 
من  واملوؤطرة  العالية  التكنولوجيا 

موؤهلني". ومهند�سني  باحثني  طرف 
اأه��م  امل�����س��در  نف�س  اأو���س��ح  كما 
اتباعها  يتعني  ال��ت��ي  االإج����راءات 
اخلدمة  من  اال�ستفادة  طلب  لتقدمي 
للبحث  امل�سرتكة  امل�سالح  ل��دى 
التكفل  طريقة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
تهدف  التي  الطلبات  بهذه  امل��ايل 
الإجن��از  الوقت  تقلي�س  اإىل  اأي�سا 
طلبة  لفائدة  �سيما  ال  اخل��دم��ات 
املن�سات  ا�ستغالل  عرب  الدكتوراه 
ت�رشفهم  حتت  املو�سوعة  الرقيمة 
امل�سرتك  اال�ستغالل  ت�سجيع  مع 
امل��ت��وف��رة،  العلمية  للتجهيزات 
لتغطية  املخ�س�سة  امليزانية  تقلي�س 
مع  الوطن  خارج  الطلبة  ترب�سات 
الناجمة  بالتكاليف  التكفل  تعزيز 

للطلبة. املقدمة  اخلدمات  عن 

للبحث  العامة  املديرية  وذك��رت 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
ا�سم  حتمل  رقمية  من�سة  باإن�ساء 
http:// ال��راب��ط:  على  )اب��ت��ك��ار( 

م��ت��وف��رة  وه���ي   ibtikar.info
حيث  ن��دروي��د،  اأ تطبيق  عرب  اأي�سا 
من  العديد  لتنفيذ  ت�سميمها  مت 
حول  املعلومات  توفري  منها  املهام 
املوجودة  للبحث  امل�سرتكة  امل�سالح 
املتاحة  واخل��دم��ات  والتجهيزات 
الرقمية  باملن�سات  الربط  و�سمان 
وكذا  امل�سرتكة  للم�سالح  االأخرى 
طلبة  من  الواردة  الطلبات  معاجلة 
منذجة،  )حتاليل،  واملا�سرت  الدكتوراه 
جانب  اإىل  ل��خ(  اإ مكثف...  ح�ساب 
بني  ما  العالقة  وت�سيري  االإ���رشاف 
)م�سالح  املتدخلة  االأطراف  خمتلف 
بحث  خم��اب��ر  ط��ل��ب��ة،  م�����س��رتك��ة، 
العلمي  للبحث  العامة  واملديرية 
وك��ذا  التكنولوجي(،  والتطوير 
اخلدمات  و�سعية  وتقييم  متابعة 

املقدمة.
امل�سجلة  اخلدمات  من  ولال�ستفادة 
دع��ت  ال��ط��ل��ب��ة،  م�����س��اري��ع  �سمن 
مراحل  ع��دة  ات��ب��اع  اإىل  امل��دي��ري��ة 

ويتعني  االحتياجات"  "حتديد  اأولها 
الت�سجيل  الطالب  على  خاللها 
على  خا�س  ح�ساب  فتح  خالل  من 
"ابتكار"  الرقمية  املن�سة  م�ستوى 
رمزا  ذلك  اإثر  على  �ستمنحه  والتي 
هذا  اأن  وذك��رت  وطنيا.  تعريفيا 
للتمكن  به  االحتفاظ  يجب  الرمز 
امل�سالح  ل��دى  الطلب  تقدمي  م��ن 
اال�ستفادة  وق�سد  للبحث،  امل�سرتكة 
يتعني  املتوفرة  اخلدمات  اإحدى  من 
الرقمية  املن�سات  اإىل  ال��دخ��ول 
امل�سرتكة  بامل�سلحة  اخل��ا���س��ة 
يختار  ث��م   "ابتكار"  من�سة  عرب 
فيها  امل��رغ��وب  اخل��دم��ات  املعني 
الرقمي  النموذج  عرب  طلبه  ويقدم 
ليتم   الرقمية،  املن�سة  يف  املتوفر 
املن�سة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ت�سجيل 
امل�سرتكة  للم�سلحة  ال��رق��م��ي��ة 
بريده  عرب  املعني  ويتلقى  املعنية. 
يوؤكد  فوريا  اإ�سعارا  ل��ك��رتوين  االإ
ذلك  بعد  ليتم  الطلب  ت�سجيل 
للمعني  �سكلية  ف��ات��ورة  اإر���س��ال 
ولالأ�ستاذ  "ابتكار"  من�سة  ومل�سري 

املخرب. وملدير  للطلب  املوؤطر 

�سمحت اأم�س وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للطلبة املعيدين، بامل�ساركة يف م�سابقة الدكتوراه لهذه ال�سنة.

27 دي�سمرب �ُسرع ر�سميا يف ا�ستقبال امللفات منذ 

موؤ�س�سة تطلق تطبيقا ي�سمح للجالية الوطنية باخلارج دفع 
م�سرتيات اأقاربهم باجلزائر

املكلفة  املنتدبة  ال����وزارة  اأعلنت 
واملوؤ�س�سات  امل��ع��رف��ة  باقت�ساد 
تطبيق  ع��ن  لها  بيان  يف  النا�سئة 
اأطلقته املوؤ�س�سة النا�سئة "مت مت" يتيح 
بدفع  باخلارج  املقيمني  للجزائريني 
بالعملة  باجلزائر  اأقاربهم  م�سرتيات 
منازلهم  اإىل  تو�سيلها  مع  ال�سعبة 

مبختلف واليات الوطن.
وح�سب ذات امل�سدر فاإن هذا التطبيق 
متعدد اخلدمات الذي اأطلق عليه ا�سم 
اجلزائرية  للجالية  ي�سمح  وان"  مت  "مت 
فيزا  ببطاقة  الطلبيات  "ثمن  بدفع 
اك�سربي�س  واأمرييكان  وما�سرتكارد 
مع و�سع عنوان ورقم هاتف اأقاربهم 
بعدها  وان"  مت  "مت  للتكفل  باجلزائر 
طريق  عن  �ساعتني  خالل  بتو�سيلها 
اأيام   5 اإىل  يوم  اأو من  ال�رشيع  الربيد 

ح�سب منطقة االإقامة.
وجاء يف البيان "ففي اجلزائر العا�سمة 
الطلبيات  تو�سيل  �سيتم  مثال 
م�سيفا  �ساعة"   24 خالل  لل�سكان 
اأن "مت مت وان" تقوم بخدمة التو�سيل 

حاليا يف 21 والية من اأ�سل 48.
هذا  اأن  املنتدبة  ال��وزارة  واأو�سحت 
ميزته  �سياق  يف  اأطلق  قد  التطبيق 
ب�سكل  ح��ّدت  التي  كورونا  جائحة 

ك��ب��ري م��ن ال��ت��ن��ق��الت يف اجل��زائ��ر 
وخارجها، م�سيفة اأن اجلالية اجلزائرية 
يف اخلارج مل تتمكن من لقاء اأقاربها 
منذ �سنة تقريبا بفعل االأزمة ال�سحية.   
العملة  من  مداخيل  يدّر  تطبيق 

ال�سعبة
"املدفوعات  اأن  ال��وزارة  واأو�سحت 
التي تتم بالعملة ال�سعبة يتم حتويلها 
اإىل ح�سابات "مت مت" بالدينار مما ي�ساهم 
يف احتياطي ال�رشف للبالد"، موؤكدة 
من  العديد  بعد  تاأكد  قد  مت"  "مت  اأن 
�سيما  ال  والن�سائح  اال�ست�سارات 
العر�س  اأن  الدولية  البنوك  اأحد  من 
التنظيم  م��ع  يتوافقان  والعملية 

اجلزائري املعمول به.
ال��وزارة  اأ�سارت  ال�سياق،  هذا  ويف 
اجلالية  من  املالية  التدفقات  اأن  اإىل 
بلغت  االأ�سلية  بالدهم  اإىل  اجلزائرية 
2018. يف  دوالر يف  مليار   2 بالكاد 
"مت  خدمة  م�سوؤول  اأكد  ال�سدد،  هذا 
يف  املذكور  بوعزوين  �سليم  وان"  مت 
وخدمات  منتجات  "ن�سمم  البيان: 
بهدف  املحلية  االحتياجات  تلبي 
فهم  النا�س،  حياة  حت�سني  وهو  واحد 
التي تهمهم  يح�سلون على اخلدمات 
للخدمات  وح��ت��ى  اأك���رب  ب�سهولة 

اآخر  مكان  توجد يف  ال  التي  املبتكرة 
مثل "مت مت ديا�سبورا".

وي�سيف البيان اأن تطبيق "مت مت" يوفر 
التجارية  والعالمات  للتجار  اأي�سا 
الفر�سة الأخذ زمام املبادرة يف التجارة 
ن�ساط  اأو  اأي موزع  واأن  االإلكرتونية 
جتاري اآخر ميكنه الرتويج ملنتجاته عرب 
تو�سيل،  بخدمة  م�سحوبا  التطبيق 
"مت  ف��اإن  ال���وزارة-  وه��ك��ذا- ح�سب 
يف  كبري  ب�سكل  "ي�ساهم  وان"  مت 

الت�رشيع الرقمي اجلاري يف اجلزائر".
املكلف  امل��ن��ت��دب  ال��وزي��ر  و����رشح 
النا�سئة  وال�رشكات  املعرفة  باقت�ساد 
التطبيق  هذا  تقدمي  بعد  وليد  يا�سني 
اجلديد "اأهنئ ال�رشكة النا�سئة "مت مت" 

على هذه املبادرة املمتازة".
وتابع يقول هذه هي املرة االأوىل التي 
هذه  مثل  جزائرية  �رشكة  فيها  تقدم 
يف  �ستحقق  والتي  جلاليتنا  اخلدمة 
ال�سعبة  بالعملة  دخال  الوقت  نف�س 
اأن  االآن  يثبت  "هذا  م�سيفا  للجزائر"، 
براعة  االعتماد على  ت�ستطيع  اجلزائر 
اقت�سادها  لتنويع  النا�سئة  �رشكاتها 
لل�سمول  ناقال  تكون  اأن  واأي�سا 

املايل".
ق/و



هوؤالء يحق لهم اال�ستفادة من اإعانة �سندوق دعم 
ت�سغيل ال�سباب

حتديد ن�سبة م�ساهمة �سخ�سية بـ 10 باملئة عند اال�ستثمار يف املناطق اجلنوبية  
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لوؤي ي
-------------------

ويتعلق االأمر باملر�سوم التنفيذي 
 16 يف  امل��وؤرخ   374  20- رقم 
يعدل  ال���ذي   2020 دي�سمرب 
 6 يف  امل���وؤرخ  املر�سوم  ويتمم 

�سبتمرب 2003 .
فاإنه  اجل��دي��د،  الن�س  ومب��وج��ب 
ال�سندوق  اإعانة  من  لال�ستفادة 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطني 
يجب  اأن�سطتهم،  اإح��داث  عند 
اأن  امل�ساريع  ذوي  ال�سباب  على 
تتعلق  ���رشوط   عدة  ي�ستوفوا 
املهنية  وامل���وؤه���الت  بال�سن 

واالإمكانيات .
اأن  ي�سرتط  ال�سن،  حيث  فمن 
و40،   19 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
عاما فيما يجب عليهم من حيث 
يكونوا  اأن  املهنية،  امل��وؤه��الت 
و/ مهني  تاأهيل  اأو  �سهادة  ذوي 
معرتف  معرفية  مهارات  لهم  اأو 
مهنية  وثيقة  اأي  اأو  ب�سهادة  بها 

اأخرى.
كما ي�سرتط على هوؤالء ال�سباب 
�سخ�سية  م�ساهمة  يقدموا  اأن 
اأموال خا�سة مب�ستوى  يف �سكل 

يطابق احلد االأدنى املحدد.
الن�س  من  الثالثة  املادة  وتن�س 
احلد  "يتوقف  اخل�سو�س  بهذا 
على  اخلا�سة  لالأموال  االأدن��ى 
اأو  اإحداثه  املراد  اال�ستثمار  مبلغ 
تو�سيعه و�سيغة متويل م�رشوع 

اال�ستثمار".
قد  يكونوا  اأال  ي�سرتط  كما 
اإعانات  تدابري  من  ا�ستفادوا 

بعنوان اإحداث الن�ساطات.
وي��ح��دد احل��د االأدن���ى ل��الأم��وال 
اال�ستثمار  مبلغ  على  اخلا�سة 
الذي  الثالثي  التمويل  بعنوان 
املوؤ�س�سات  اأو  البنوك  ي�سمل 
املالية بن�سبة 15 باملئة من املبلغ 

االإجمايل لال�ستثمار عندما يقل 
ع�رشة  ي�ساوي  اأو  اال�ستثمار 

)10( ماليني دينار.
وحتدد ن�سبة امل�ساهمة ال�سخ�سية 
ينجز  عندما  باملئة   12 بن�سبة 
اخلا�سة  املناطق  يف  اال�ستثمار 
يتم  بينما  العليا،  واله�ساب 
 10 عند  الن�سبة  ه��ذه  حت��دي��د 
باملئة عند اال�ستثمار يف املناطق 

اجلنوبية من البالد.
اخلا�سة  املناطق  حتديد  ويتم 
بني  م�سرتك  مبر�سوم  املذكورة 
باملوؤ�س�سات  املكلفني  ال��وزراء 
واجلماعات  والداخلية  امل�سغرة 

املحلية واملالية.
اللجوء  الثنائي دون  التمويل  اأما 
فيحدد  البنكي،  التمويل  اإىل 
املبلغ  م��ن   باملئة   50 بن�سبة 
عندما  لال�ستثمار  االإج��م��ايل 
 )10( ع�رشة  عن  اال�ستثمار  يقل 

ماليني دينار اأو ي�ساويها.
املر�سوم  اأورد  اأخ��رى،  جهة  من 
اإنه  بحيث  اآخ��ر  تعديال  اجلديد 
وب�سفة  ال�����رشورة  ح��ال��ة  يف 
لل�ساب  مي��ك��ن  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
امل�ساريع،  ذوي  ال�سباب  اأو 
متويل  اإع����ادة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
موؤ�س�ساتهم املتعرثة وفق �سيغة 

التمويل الثالثي املذكور �سابقا.
ال�سباب  ه����وؤالء  وي��خ�����س��ع 
امل�ساريع  على  املطبقة  لالأحكام 
املمولة ب�سيغة التمويل الثالثي 
من  وي�ستفيدون  الفئة  هذه  على 
املن�سو�س  املمنوحة  االمتيازات 
عليها يف اإطار الت�رشيع املعمول 
اأحكام املر�سوم با�ستثناء  به ويف 

القر�س غري املكافئ.
ويتم حتديد املوؤ�س�سات امل�سغرة 
املتعرثة و�رشوط وكيفيات اإعادة 
وزاري  ق���رار  مب��وج��ب  متويلها 
املالية  وزي���ري  ب��ني  م�سرتك 

واملوؤ�س�سات امل�سغرة .

اال�ستفادة جمانا من 
امل�ساعدة التقنية 

للوكالة الوطنية لدعم 
املقاوالتية

اجلديد  امل��ر���س��وم  ي�سمح  كما 
لل�سباب ذوي امل�ساريع اال�ستفادة 
امل�ساعدة  م��ن  مقابل"   "دون 
ومرافقة  وا�ست�سارة  التقنية  
لدعم  الوطنية  الوكالة  ومتابعة 

وتنمية املقاوالتية .
اإط���ار  ل��ل��وك��ال��ة، يف  ومي��ك��ن 
مبكاتب  اال�ستعانة  اال�ست�سارة، 

خرباء حمليني.
املكافاأة،  غري  القرو�س  مبلغ  اأما 
اال�ستثمار  كلفة  ح�سب  فيحدد 
و�سيغة  االأن�سطة   تو�سيع  اأو 

التمويل.
الذي  الثالثي  التمويل  فب�سيغة 
املوؤ�س�سات  اأو  البنوك  ي�سمل 
 15 ن�سبة  حتديد  مت  فاإنه  املالية، 
االإجمالية  الكلفة  م��ن  باملئة 
 10 عن  يقل  عندما  لال�ستثمار 
يف  ي�ساويها  اأو  دينار  ماليني 
اال�ستثمار  ينجز  عندما  اأنه  حني 
واله�ساب  خا�سة  مناطق  يف 
القرو�س  ن�سبة  حت��دد  العليا،  
باملئة   18 بن�سبة  املكافئة  غري 
و20 باملئة لال�ستثمار يف املناطق 

اجلنوبية من البالد.
الثنائي دون  التمويل  اأما بعنوان 
البنكي،  التمويل  اإىل  اللجوء 
امل�ساريع  ذوي  لل�سباب  مُينح 
يتجاوز  ال  مكافئ  غري  قر�س 
باإيجار  للتكفل  دج(،   500.000(
على  الر�سو  مكان  اأو  املحل 
املخ�س�س  امل��وان��ئ  م�ستوى 
ال�سلع  اإنتاج  اأن�سطة  الإح��داث 
االأن�سطة  با�ستثناء  واخلدمات، 

غري املقيمة.
اإ�سايف  مكافئ  قر�س  ومينح 
ال  ا�ستثنائية  ب�سفة  اال�ستغالل، 
مع  دينار  مليون  مبلغ  يتجاوز 
هذه  منح  وكيفية  �رشوط  حتديد 
مبوجب  املكافئة  غري  القرو�س 
املالية  وزيري  بني  وزاري  قرار 

واملوؤ�س�سات امل�سغرة.
لل�سباب  ميكن  اأخ��رى،  جهة  من 
حمالت  من  اال�ستفادة  املعنيني 
م�سغرة  ن�ساط  مناطق  يف 
ب�سيغة  وجمهزة  متخ�س�سة 
االإيجار بالن�سبة لن�ساطات اإنتاج 

ال�سلع واخلدمات.
كما يتم على م�ستوى الوكاالت 
انتقاء  جل��ان  اإح���داث  الوالئية، 
م�ساريع  ومت��وي��ل  واع��ت��م��اد 
اإطار  يف  بها  املبادر  اال�ستثمار 

اأحكام املر�سوم اجلديد .
يتوفر  القر�س،  ملف  وملعاجلة 
على  املالية  املوؤ�س�سة  اأو  البنك 
اأجل اأق�ساه �سهرين  على االأكرث 

ابتداء من تاريخ  اإيداعه.
 كما مُينح تاأجيل ملدة ثمانية ع�رش 
البنكي  القر�س  لت�سديد  �سهرا 
امل�ساريع  با�ستثناء  االأ�سلي، 
التمويل  ل�سيغ  وفقا  املمولة 

االإ�سالمي.
وطنية  جلنة  اإن�����س��اء  يتم  كما 
الوكالة  م�ستوى  على  للطعن 
الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية 
مدة  خ��الل  بالف�سل  تخت�س 
ي��وم��ا من  ث��الث��ني  ت��ت��ج��اوز  ال 
الطعون  يف  امللف،  اإيداع  تاريخ 
طرف  م��ن  عليها  امل��ع��رو���س��ة 
الذين  امل�ساريع  ذوي  ال�سباب 
ُترف�س م�ساريعهم من قبل جلان 
م�ساريع  ومتويل  واعتماد  انتقاء 
م�ستوى  ع��ل��ى  اال���س��ت��ث��م��ار 

الواليات.

حدد مر�سوم تنفيذي جديد �سدر يف اآخر عدد من اجلريدة الر�سمية �سروط االإعانة املقدمة لل�سباب ذوي امل�ساريع 
وم�ستواها من ال�سندوق الوطني لدعم الت�سغيل.

االأولوية �ستكون مبراجعة قانون االنتخابات

مواد تعديل الد�ستور تدخل 
حيز التنفيذ ر�سميا

الذي  الد�ستوري  التعديل  دخل 
�سهرين  قبل  الرئا�سة  طرحته 
التطبيق  حيز  اال�ستفتاء  على 
اآخر  يف  �سدوره  بعد  ر�سميا 

عدد من اجلريدة الر�سمية.
وح�����س��ب ال��ع��دد االأخ����ري من 
يحمل  والذي  الر�سمية،  اجلريدة 
برقم  رئا�سي  مر�سوم   ،82 رقم 
442/20 ت�سمن وثيقة التعديل 
يف  القوانني  ون�رش  الد�ستوري. 
بداية  يعني  الر�سمية  اجلريدة 

�رشيانها.
اأن  العمومي  التلفزيون  ونقل 
مر�سوما  وق��ع  تبون  الرئي�س 
التعديل  ع��ل��ى  للت�سديق 
الد�ستوري، ليدخل حيز التنفيذ، 
 1 يف  اجل��زائ��ر  نظمت  بعدما 
نوفمرب املا�سي، ا�ستفتاء �سعبيا 

على امل�رشوع.
باملئة   67 امل�رشوع  على  ووافق 
من امل�سوتني، لكن بعزوف عن 

ن�سبتها  بلغت  حيث  امل�ساركة، 
راأت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   24 نحو 
الت�سويت  نتائج  اأن  الرئا�سة 
الإرادة  وكامل  حقيقي  تعبري 

ال�سعب.
تعديل  ال�سلطات  وت��ع��ت��رب 
االأ�سا�س  حجر  مبثابة  الد�ستور 
تعهدت  جذرية  اإ�سالحات  يف 
"اجلزائر  بناء  اأجل  �سابقا من  بها 

اجلديدة".
وم���ن اأب����رز ال��ت��ع��دي��الت يف 
الرت�سح  منع  اجلديد،  الد�ستور 
 5( فرتتني  من  الأك��رث  للرئا�سة 
�سواء  واح���دة(،  لكل  �سنوات 
منف�سلتني،  اأو  متتاليتني  كانتا 
من  احلكومة  رئي�س  وتعيني 
وال�سماح  الربملانية،  االأغلبية 
مب�ساركة اجلي�س يف مهام خارج 
ثلثي  موافقة  ب�رشط  احل��دود، 

اأع�ساء الربملان.
لوؤي/ي

قال اأنه ا�ستقبل 8 اآالف عري�سة تتعلق مبلفات ال�سحة وال�سكن

كرمي يون�س ينفى اأن يحل و�سيط 
اجلمهورية حمل الوايل اأو املري

كرمي  اجلمهورية  و�سيط  اأك��د 
كل  يف  م��ن��دوب��ه  اأن  ي��ون�����س 
والية "ال يحل حمل الوايل وال 
حماميا  لي�س  اأنه  كما  املنتخب 
يتمتع  بل  ل���الإدارة،  عونا  وال 
على  م�سددا  تامة"  با�ستقاللية 
"�رشورة حماربة والق�ساء على 
ظاهرتي البريوقراطية والر�سوة 
ال�ستعادة ثقة املواطن يف املرفق 

العام وموؤ�س�سات الدولة".
مع  لقاء  يف  يون�س  واأو���س��ح 
املحليني  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
واملجال�س  ال��دوائ��ر  وروؤ���س��اء 
عن  وممثلني  البلدية  ال�سعبية 
الثقافة  ب��دار  امل��دين  املجتمع 
ثقة  "ا�ستعادة  اأن  بال�سلف 
ال��ع��ام  امل��رف��ق  امل���واط���ن يف 
وموؤ�س�سات الدولة وكذا حت�سني 
من  ينطلق  معي�سته  ظ��روف 
حماربة والق�ساء على ظاهرتي 

البريوقراطية والر�سوة".
اجلمهورية  و�ساطة  اأن  واأب��رز 
اأو  الوطني  الو�سيط  خالل  من 
مهم  ب��دور  "ت�سطلع  املحلي 
االآف��ات  ه��ذه  مثل  حماربة  يف 
يف  ا�ستفحلت  التي  االجتماعية 
مما  الدولة  وموؤ�س�سات  االإدارة 
االأمثل  التكفل  عدم  اإىل  اأدى 
وفقدانهم  املواطنني  بان�سغاالت 
الوقت  ذات  يف  داعيا  للثقة"، 
بقية  مع  التن�سيق  اأهمية  اإىل 
ملحاربة  واالأط��راف  القطاعات 

هكذا ظواهر.
"املندوب  ق��ائ��ال:  وا�سرت�سل 
هو  اجلمهورية  لو�سيط  املحلي 
اإطار �سام للدولة نزيه وخمل�س 
العامة  ���س��وؤون  على  ومطلع 
ظاهرتي  حماربة  يف  دور  وله 
كما  والبريوقراطية،  الر�سوة 
ت�سوية  على  االأف���راد  ي�ساعد 

اإذا  خا�سة  االإدارة  مع  نزاعاتهم 
كما  يجب،  كما  دوره��ا  ت��وؤد  مل 
يعمل على حماية وترقية حقوق 

االإن�سان".
كما لفت يون�س اإىل اأن مندوب 
يحل  "ال  اجلمهورية  و�سيط 
كما  املنتخب  وال  ال��وايل  حمل 
عونا  وال  حماميا  لي�س  اأن���ه 
با�ستقاللية  يتمتع  بل  ل��الإدارة، 
الوقت  ذات  يف  م�سريا  تامة"، 
اإىل �رشورة التكفل بان�سغاالت 
املتعلقة  �سيما  ال  امل��واط��ن��ني، 
وم��ذك��را  ال��ي��وم��ي��ة  بحياتهم 
باالأطراف االأجنبية التي ت�ستثمر 
لزعزعة  املواطنني  م�ساكل  يف 

ا�ستقرار البالد.
اإىل  تطرق  كلمته  معر�س  ويف 
ح�سيلة ن�ساط موؤ�س�سة و�ساطة 
اجلمهورية التي ا�ستقبلت خالل 
 8000 من  اأزي��د  اأ�سهر  ع�رشة 
خالل  ا�ستقبال  مت  فيما  عري�سة 
 2824 اال���س��ت��م��اع  جل�سات 

مواطنا.
ال�سكاوى  خمتلف  وتتعلق 
والعرائ�س ح�سب يون�س مبلفات 
االجتماعية،  واحلماية  ال�سحة 
ال�سكن وحت�سني ظروف معي�سة 
املواطن وكذا عدم تنفيذ قرارات 

املحاكم.
امل�سوؤولني  من  يون�س  وطالب 
التنفيذيني التجاوب مع خمتلف 
ت�سلهم  ال��ت��ي  االإخ���ط���ارات 
املحلية  املندوبية  ط��رف  م��ن 
للتكفل  اجلمهورية  لو�سيط 
ب��االن�����س��غ��االت ال��ت��ي ت���وؤرق 
و"امل�ساهمة  الب�سيط  املواطن 
جديدة  ج��زائ��ر  بناء  يف  بذلك 
االجتماعية  العدالة  ت�سودها 

واملواطنة احلقة".
لوؤي ي



الرثوة توزيع  يف  االجتماعية  العدالة  بدون  اجلديدة  اجلزائر  عن  الكالم  ميكن  ■■ ال 
 ■■ و"�سيا�سة الدعم احلكومي" هي اأجنع �سيا�سات التنمية ال�ساملة والعادلة

االجتماعية اجلبهة  عن  التخفيف  يف  اجلزائرية  االجتماعية  املقاربة  فعالية  اأثبتت   19 كوفيد  "■■ واأزمة 
 ■■ وم�سروع التنمية الوطنية يجب اأن يقوم على اأ�سا�س توازن بني االعتبارات االجتماعية، والكفاءة االقت�سادية يف 

ا�ستغالل املوارد املتاحة
للجزائر  واالآمن  الوحيد  املدخل  هو  لها  امل�ستحقة  "ا�ستهداف" الفئات  نحو  الدعم  �سيا�سة  توجيه  اإعادة  ■■ ويبقى 

اجلديدة لتحقيق التنمية ال�ساملة والعادلة.

04 اإلربعاء 06  جانفي 2021 م الموافق لـ 22 جمادى االولى 1442هـ
العدد
2164

فعالية  ويثبت  اقت�سادية" اجلزائرية،  "ال�سو�سيو  املقاربة  "كوفيد19-" يعزز 
العادلة للتنمية  احلكومي" كمبداأ  "الدعم 

حممد علي 
------------------

جلائحة  اإيجابي  جانب  اأه��م  ثاين  ولعل 
الوطني  االقت�ساد  على  كوفيد19- 
اإليه  اأ�رشنا  )الذي  الرقمي"  "التحول  بعد 
العدد  على  �سابق  مقال  يف  بالتف�سيل 
تاأكيد  هو:   )2020 نوفمرب   29/  2136
اقت�سادية"  "ال�سو�سيو  املقاربة  جناعة 
"الدعم  فعالية  واإث��ب��ات  اجل��زائ��ري��ة، 
ال�ساملة  للتنمية  كمبداأ  احلكومي" 

وامل�ستدامة. والعادلة 
التي دخل  والركود  الك�ساد  حالة  فربغم 
تدابري  ب�سبب  الوطني  االقت�ساد  فيها 
الن�ساطات  وجتميد  ال�سحي  احلجر 
االجتماعية  اجلبهة  �سهدت  االقت�سادية 
من  الكثري  عك�س  وعلى  اجل��زائ��ر  يف 
�سيا�سة  بفعل  م�سهوداً  ا�ستقراراً  الدول 
التي  الوا�سعة  احلكومي"  "الدعم 
بني  من  تعترب  والتي  احلكومة،  تنتهجها 
من  العامل  يف  الدعم  �سيا�سات  اأو�سع 
حيث  ومن  لها  املخ�س�سة  املبالغ  حيث 
املدعمة.  واخلدمات  ال�سلع  �سلة  حجم 
خم�س  م��ن  اأك��رث  تخ�س�س  ف��اجل��زائ��ر 
العام  والم�ست  للدعم،  الدولة  ميزانية 
من  منها؛ وكن�سبة   %  40 2003 حدود 
متو�سط  بلغ  فقد  اخلام،  الداخلي  الناجت 

 ،%  7.5 ح��دود   2018  /1970 الفرتة 
%، وهي   13 عتبة   2011 العام  وجتاوز 
االجتماعي  ال�سخاء  ترتجم  عالية  ن�سب 

الذي تنتهجه احلكومة جتاه مواطنيها.
كما اأن اجلزائر تدعم اأ�سعار �سلة وا�سعة 
اال�ستهالكية  واخل��دم��ات  امل���واد  م��ن 
�سعر  املجاين،  التعليم  فيها  مبا  االأ�سا�سية 
املوجه  واملاء  والغاز  الكهرباء  وفاتورة 
العائلية؛  االإعانات  املنزيل،  لال�ستعمال 
دعم ال�سكن؛ ال�سحة العمومية؛ اإعانات 
االحتياجات  وذوي  املحرومة  الفئات 

اخلا�سة وذوي الدخل ال�سعيف...اإلخ.
"التحويالت  ت���ل���ك  وت���ع���ت���رب 
مبداأ  من  يتجزاأ  ال  االجتماعية"جزءا 
وملف  اأحمر  خط  وهي  الدولة،  ت�سيري 
عزلته احلكومات اجلزائرية عن التقلبات 
وبالرغم  فمثال  واخلارجية؛  الداخلية 
الرئي�سي  امل���ورد  ه��و  النفط  اأن  م��ن 
حجم  فاإن   ،%  50 من  باأكرث  لالقت�ساد 
بقيت  االجتماعية"  "التحويالت  تلك 
 1987 فالعام  اأ�سعاره،  تقلبات  خارج 
ومع تراجع اأ�سعار النفط بقرابة 6.6 % 
بحوايل  الدعم  خم�س�سات  حجم  ارتفع 
تهاوي  وبرغم   1998 والعام  %؛   3.2
مقارنة   %  31 بحوايل  النفط  اأ�سعار 
خم�س�سات  تنخف�س  مل   1997 بالعام 
%(؛   4.4( من  اأقل  بن�سبة  "الدعم"اإال 

والعام 2008 ويف الوقت الذي تراجعت 
 %  53.3 من  باأكرث  النفط  اأ�سعار  فيه 
احلكومي"  "الدعم  خم�س�سات  زادت 

باأكرث من 36 %.
اأن  ت��وؤك��د  ال��دالئ��ل  االأخ���ري، ك��ل  ويف 
اجلزائر  يف  احلكومي"  "الدعم  �سيا�سة 
�ساهم  واأن���ه  ف��ري��د،  دويل  من��وذج  ه��ي 
االقت�سادية،  املنافع  عديد  حتقيق  يف 
ال�سيا�سية  وح��ت��ى  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ما  بقدر  منافع  وهي  واالأم��ن��ي��ة...اإل��خ، 
بقدر  اجلزائرية،  التجربة  تاريخ  يوؤكدها 
تداعيات  ظل  يف  اليوم  الواقع  تعززها 
وبرغم  اأن��ه  نعتقد  ولكن  كوفيد19-. 
القرار يف  كل ذلك، يجب على �سانعي 
الدعم  منظومة  يف  النظر  اإعادة  اجلزائر 
متطلبات  وفق  توجيهها  واإعادة  الراهنة، 
للعدالة  وخدمًة  االقت�سادية  الكفاءة 
من  الكثري  واأن  �سيما  االجتماعية، 
�سيا�سة  اأن  توؤكد  وال�سواهد  الدرا�سات 
تندرج  املوجهة  غري  احلكومي"  "الدعم 
"االإ�سالحوية"  ال�سيا�سات  فئة  �سمن 
الكثري  يف  وتت�سبب  التعبري(،  �سح  )اإن 
من االختالالت التنموية وتوليد اأ�سكال 
املايل واالإداري، وهو  الف�ساد  عديدة من 
ما يتعار�س مع الهدف الرئي�سي للتنمية 

والعادلة. ال�ساملة 
الوطني  ال���دي���وان  ب��ي��ان��ات  وت��وؤك��د 

اال�ستنتاجات  تلك  لالإح�سائيات 
اأن  حتليلها  وي�سري  اأع���اله،  ال�سلبية 
املجتمع  من   )05 )اخلم�س  االأغنى  االأ�رش 
 %  38 بحوايل  اأكرث  ت�ستفيد  اجلزائري 
من   )01 )اخلم�س  االأفقر  االأ�رش  تلك  من 
اأ�رش  وت�ستهلك  كما  احلكومي"؛  "الدعم 
�ستة  املتو�سط  يف  الرثية   )05 )اخلم�س 
)06( اأ�سعاف ما ت�ستهلكه اأ�رش )اخلم�س 
ويف  املدعوم؛  الوقود  منتجات  من   )01
االأغنى  االأ�رش  ت�ستهلك  ال�سياق،  نف�س 
الكهرباء  م��ن   %  61 ب��ح��وايل  اأك���رث 
و58  االأفقر،  باالأ�رش  مقارنة  املدعومة 
 % و18  املدعومة،  املياه  من  اأك��رث   %
اأن  اأي  املدعومة؛  الغذائية  املنتجات  من 
مي�سوري احلال واالأغنياء يف اجلزائر هم 
احلكومي"  "الدعم  من  امل�ستفيدين  اأكرث 
اله�سة.  للطبقات  اأ�سا�سًا  برمج  الذي 
الدولية  التجارب  ينافى  الو�سع  وهذا 
اأن  توؤكد  التي  البحثية  وال��درا���س��ات 
تكون  اأن  ت�ستلزم  االجتماعية"  "العدالة 
املطبقة  احلكومي"  "الدعم  �سيا�سة 
اأن  مبعنى  الفقراء،  ل�سالح  ت�ساعدية 
ما  على  االأ�رش  من   %  40 اأفقر  حت�سل 
يرتاوح بني 50 % اإىل 80 % من القيمة 

للدعم. الكلية 
يزال(  )وم��ا  اأدى  ذل��ك،  مع  وبالتوازي 
ت�سوهات  اإىل  امل��وج��ه  غ��ري  ال��دع��م 

بطالة  ارتفاع  عميقة:  وبيئية  اقت�سادية 
وتهريب  ا�ستعمال  يف  التبذير  ال�سباب، 
ال�سلع، تفاقم التلوث، ت�سخيم اأثر "فاقد 
العجز  زيادة  الطاقة"،  ا�ستهالك  �رشيبة 

يف املوازنة العامة للدولة...اإلخ.
نعتقد  ال�سابق،  التحليل  �سوء  وعلى 
االإنعا�س  �سيا�سة  اإجن��اح  اأجل  ومن  اأنه 
االقت�سادي واالجتماعي وبناء االقت�ساد 
االجتماعية  العدالة  ظ��ل  يف  اجل��دي��د 
حتقيق  يجب  ال���رثوة،  ت��وزي��ع  وح�سن 
يف  االجتماعية  االعتبارات  بني:  توازن 
االقت�سادية  والكفاءة  التنمية،  م�رشوع 
لن  ما  وهو  املتاحة،  املوارد  ا�ستغالل  يف 
يف  النظر  اإع��ادة  خالل  من  اإال  يتحقق 
توجيهها  واإعادة  احلالية،  الدعم  �سيا�سة 
لها؛  امل�ستحقة  الفئات  "ا�ستهداف"  نحو 
كبرياً؛  حتديا  ذلك  �سيكون  اأنه  وبرغم 
بلدان  يف  التجارب  ت�سري  ذل��ك،  وم��ع 
"الدعم احلكومي"  اإ�سالح  اأن  اإىل  اأخرى 
وتطبيقه  بدقة،  له  التخطيط  مت  واإذا 
العدالة  ويعزز  ناجحا  �سيكون  بعناية 
اأكرث  منواً  يحقق  وبالتايل  االجتماعية، 
اإذا  خا�سة  الطويل،  املدى  على  �سمواًل 
مثل:  رئي�سية  تنموية  تدابري  رافقته  ما 
الرقمنة ال�ساملة، بناء منظومة اإح�سائية 
يف  للكفاءات  اأع��م��ق  اإدم���اج  دقيقة، 

التنفيذ والتقومي. التخطيط، 

بقدر حجم االآثار ال�سلبية التي اأفرزتها )وما تزال تولدها( جائحة كوفيد19- على االقت�ساد الوطني على غرار 
ميكن  ثمينة  تنموية  فر�سًا  الراهنة  االأزمة  هذه  ت�ستنبط  املو�سوعية  الناحية  من  فاإنه  العامل،  اقت�سادات  كامل 
ا�ستثمارها، وميكن االرتكاز عليها الإجناح م�سروع اجلزائر اجلديدة، فاالأزمات االقت�سادية اأثبت التاريخ اأنها �سكلت 

على الدوام نقاط حتول جذري يف م�سارات التنمية للكثري من التجارب الدولية.

نور الدين جوادي لـ"التحرير":

اتفاق جزائري – موريتاين لتعزيز بني بنك اجلزائر اخلارجي و�سندوق �سمان اال�ستثمارات
التعاون ال�سحي

اتفق وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات، 
حامد،  ولد  نذير  املوريتاين،  نظريه  مع 
بني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ����رشورة  على 
واقرتح  ال�سحي.  املجال  يف  البلدين 
بعد  امل��وري��ت��اين  ال�����س��ح��ة  وزي����ر 
قدمه  مف�سل  عر�س  اإىل  اال�ستماع 
ت�سيري  كيفية  ح��ول  البلدين  خ��رباء 
كورونا،  بفريو�س  بامل�سابني  والتكفل 
يف  اجلزائرية  اخل��ربة  من  اال�ستفادة 
االأوبئة. كما دعا  جمال ر�سد ومراقبة 
ملختلف  مو�سوعاتي  تنظيم  و�سع  اإىل 
التعاون  تعزيز  يجب  التي  املجاالت 
امل�ست�سفيات  اإ�سالح  �سيما  ال  فيها، 
�رشورة  على  موؤكدا  االأدوية،  واإنتاج 
املجال  ه��ذا  يف  اجل��زائ��ر  مع  التعامل 
بدال  امل�سافة  وبحكم  �سقيق  كبلد 
من  االأ�سا�سية  امل��واد  هذه  اقتناء  من 
لفت  ال�سدد،  ذات  ويف  اأجنبي،  بلد 

ال�سعوبات  اإىل  املوريتاين  اجلانب 
ال�سحية  ال�سلطات  واجهتها  التي 
من  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  خ��الل 
االأوك�سجني،  اأج��ه��زة  يف  اخ��ت��الالت 
املادة  لهذه  اإنتاج  وحدة  اإن�ساء  مقرتحا 
اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  ببالده  احليوية 
تفعيل  واإع���ادة  جامعي  م�ست�سفى 
البلدين  بني  املربمة  التعاون  اتفاقية 
اأع��رب  جانبه،  من   .2012 �سنة  يف 
اجلزائر  ا�ستعداد  عن  بوزيد  بن  الوزير 
لل�سقيقة  الالزمة  امل�ساعدات  لتقدمي 
عموما  ال�سحي  املجال  يف  موريتانيا 
املتو�سط  املدى  على  التعاون  وتعزيز 
وزير  اأن  االإ���س��ارة  وجت��در  البعيد.  و 
طبي  وفد  راأ���س  على  �رشع  ال�سحة 
االإ�سالمية  اجلمهورية  اإىل  زيارة  يف 
بالعا�سمة  �سيمكث  حيث  املوريتانية، 
اجلانب امل 15 يوما مل�ساعدة  نواك�سط 
وريتاين.                                  ق/و

اتفاقية جديدة الإيجاد التمويالت ال�سرورية 
مل�ستثمري املوؤ�س�سات املتو�سطة

عن  اخلارجي  اجلزائر  بنك  اأم�س  اأعلن 
�سندوق  م��ع  ���رشاك��ة  اتفاقية  توقيع 
للموؤ�س�سات  اال�ستثمارات  �سمان 
بدعم  تق�سي  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
لفائدة  والتمويل  الدعم  واآليات  اإجراءات 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
وتهدف هذه االتفاقية "الهامة" اإىل حتديد 
�سمان  وتفعيل  ملنح  العملية  الرتتيبات 
اال�ستثمارية  لالعتمادات  ال�سندوق 
املمنوحة لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة 
املنتجة لل�سلع واخلدمات، ح�سب البنك يف 

بيان له.
اأحكام  وتكمل  االتفاقية  هذه  حتدد  كما 
من  ال�سندوق  ل�سمان  العامة  ال�رشوط 
للبيان  وفقا  اال�ستثماري،  االئتمان  حيث 
الذي لفت اإىل اأن هذه االتفاقية تعد الثانية 
تتوجه  التي  للبنك  بالن�سبة  نوعها  من 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لدعم 
اإي��ج��اد  ال��ت��ي ت��واج��ه ���س��ع��وب��ات يف 
ال�ستثماراتها  ال�رشورية  التمويالت 
العام  املدير  الرئي�س  وم�ساريعها.واأو�سح 
لبنك اجلزائر اخلارجي  اأن "هذه ال�رشكات 
بحاجة اإىل متويل من البنوك واملوؤ�س�سات 
"جتعل  االتفاقية  هذه  اأن  م�سيفا  املالية" 
و�سمان  التمويل  اآلية  تعزيز  املمكن  من 
التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رشكات 
وفقا  البنكية"،  امل��راف��ق��ة  م��ن  ُح��رم��ت 
عرب  البيان.كما  نقلها  التي  للت�رشيحات 
عن حر�سه على �رشورة �سمان ا�ستمرار 
يف  خدماتها  تقدمي  يف  البنكية  موؤ�س�سته 
هذه احلالة اال�ستثنائية التي تت�سم بانت�سار 

وباء فريو�س كورونا.
قرو�س  �سمان  ���س��ن��دوق  اأن  ي��ذك��ر 
ال�سغرية  للموؤ�س�سات  اال�ستثمارات 

تهدف  �سمان،  هيئة  هي  واملتو�سطة 
�سداد  عن  التخلف  خماطر  تغطية  اإىل 
املمنوحة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ق��رو���س 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 
الن�ساط وجتديده  وتو�سيع  اإن�ساء  بغر�س 

اأو جتديد املعدات.
وعلى هذا االأ�سا�س فاإن تدخل ال�سندوق 
التي  احلقيقية  ال�سمانات  جانب  يعزز 
من  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  تطلبها 

عمالئها لتعبئة التمويل املمنوح.
ومن هذا املنطلق، و�سع ال�سندوق لنف�سه 
هدفا يتمثل يف تعزيز منو م�ستوى تكامل 
املمار�سة  نطاق  يف  املالية  ال�سمانات 
ا�ستثمارات  متويل  يف  للبنوك  اليومية 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، ي�سيف 

البيان.
لوؤي/ي
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نحو ا�ستحداث اآليات جديدة تواكب املقاربة 
الوطنية ومتطلبات ال�سوق املحلية

عماره بن عبد اهلل
---------------- 

االج��ت��م��اع امل��ذك��ور ال��ذي 
جامعة  مدير  عليه  ���رشف  اأ
بالوادي  خل�رش  حمه  ال�سهيد 
فرحاتي،  عمر  الربوفي�سور 
تقييم  اأج����ل  م���ن  ان��ع��ق��د 
الفارط  املو�سم  ن�ساطات 
عمل  خطة  وو�سع   ،2020
 2021 اجل��دي��د  ل��ل��م��و���س��م 
ال�سحية  والظروف  يتنا�سب 
وبدوره  البالد،  تعي�سها  التي 
فرحاتي  الربوفي�سور  ثمن 
ال��ن�����س��اط امل��ت��م��ي��ز ل���دار 
من  الرغم  على  املقاوالتية 
مرت  التي  ال�سعبة  الظروف 
وحث  التعليمية،  العملية  بها 
يف  اال�ستمرار  �رشورة  على 
لدى  املقاوالتي  الفكر  ن�رش 

. ب ل�سبا ا
فوزي  ال�سيد  اأكد  جهته  من 
م���ذك���ور، م��دي��ر ال��وك��ال��ة 
وتنمية  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��ق��اوالت��ي��ة ف���رع والي���ة 
ال�����وادي، ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد 
نحو  قدما  للدفع  الوكالة 
اجل��دي��دة  ال�سيا�سة  تبني 

موؤخرا  تغريت  التي  للوكالة، 
وا�سرتاتيجيتها،  اأدواره���ا 
وذل����ك ي�����س��ي��ف م��ذك��ور 
ت��ع��زي��زا مل�����س��ع��ى رئ��ي�����س 
مقاربة  اإعتماد  يف  اجلمهورية 
وفعالة،  ناجعة  اقت�سادية 
ن�ساء  واإ مرافقة  عملية  يف 
التي  امل�سغرة،  املوؤ�س�سات 
ذات  ح�����س��ب  ن��ه��ا  ���س��اأ م��ن 
دفع  يف  االأ�سهام  املتحدث، 
املبادرات  وت�سجيع  التنمية 
امل��ق��اوالت��ي��ة وا���س��ت��ح��داث 
ذات  وامل�ساريع  الن�ساطات 

موؤكدا  االقت�سادي،  املردود 
طرحه  مي��ك��ن  م��ا  اأن  ع��ل��ى 
وفق  حم��ددا  يكون  وتقدميه 
اجلامعي  الطالب  يحتاجه  ما 
نف�س  ويف  املحلية،  والبيئة 
الربوفي�سور  ركز  ال�سياق 
احل��ب��ي��ب ق���ده ن��ائ��ب امل��دي��ر 
على  اخل��ارج��ي��ة،  للعالقات 
بني  الدائم  التن�سيق  �رشورة 
لتحقيق  والوكالة  اجلامعة 
وخا�سة  امل�سطرة  ه��داف  االأ
اجل��ام��ع��ة  ي�����ة  روؤ ظ���ل  يف 
حميطها  ع��ل��ى  امل��ت��ف��ت��ح��ة 

واالجتماعي. االقت�سادي 
دار  م���دي���ر  ن����وه  ح���ني  يف 
مفيد  الدكتور  املقاوالتية 
ع���ب���دال���الوي، ب��ال��ن�����س��اط 
منوها   ،  2020 ل�سنة  املنجز 
�سيا�سة  تبني  �رشورة  على 
الو�سع  مع  تتالئم  جديدة 
تفعيل  ال���س��ي��م��ا  ال���راه���ن، 
وتركيز  بعد  عن  الن�ساطات 
يف  وال���دورات  التكوينات 
خ�سو�سا  احلديثة،  املجاالت 
اأن  ال���الوي   "عبد  ي�سيف 
على  ك��ث��ريا  ت��ع��ول  ال��دول��ة 
واملوؤ�س�سات  ال�سباب  قطاع 
ال��ن��ه��و���س  يف  امل�����س��غ��رة، 
�سمن  الوطني  باالقت�ساد 

للنمو. اجلديد  خمططها 
 ويف ختام االجتماع املذكور، 
من  متنوعة  مداخالت  كانت 
اأع�ساء  بني  م�سرتك  ونقا�س 
ال��ق��ي��ادة امل�����س��رتك��ة ل��دار 
طرف  من  �سواء  املقاوالتية، 
الوكالة  اإطارات  و  اأ اجلامعة 
وتنمية  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي��ة 
اإع���داد  ق�سد  امل��ق��اوالت��ي��ة، 
للمو�سم  عمل  لية  واآ خطة 

اجلديد.

خل�س االجتماع اخلا�س بلجنة قيادة دار املقاوالتية بجامعة ال�سهيد حمه خل�سر بالوادي، الذي انعقد االثنني الفارط بقاعة 
االجتماعات بذات اجلامعة، اإىل �سرورة تبني �سيا�سة جديدة تتالئم مع الو�سع الراهن، و متطلبات ال�سوق املحلية، كمقاربة 

جديدة تنتهجها ال�سلطات العليا يف البالد من خالل جملة الربامج و االآليات املعتمدة لذات الغر�س. 

الوادي بجامعة  املقاوالتية  دار 

"دروب  ج��م��ع��ي��ة  اأط��ل��ق��ت 
قافلة  ال��وادي،  بوالية  اخلري" 
ال�ستوية  )القافلة  م�ساعدات 
قاطنو  لفائدة  موجهة  الثانية( 
املرارة،  ببلدية  الرحل  البدو 
"زميلوين"،  ���س��ع��ار  حت��ت 
بتغطية  اجلمعية  قامت  حيث 
معوزة  االأ�رش  عديد  حاجيات 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، وذل����ك ب��ت��ق��دمي 
ح�سائر  اأفر�سة،   ، بطانيات 

غذائية. ومواد 
على  ال��ق��ائ��م��ني  وح�����س��ب 
ن��ه��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة اخل���ريي���ة، ف��اإ
ب��اأك��رب  التكفل  اإىل  ت��ه��دف 
ع����دد مم��ك��ن م���ن ال��ف��ئ��ات 
هذا  يف  واملحتاجة،  امل��ع��وزة 

يف  خا�سة  الع�سيب  الظرف 
موجة  وم��ع  ال�ستاء  ف�سل 
ت�سم  حيث  القار�س،  ال��ربد 
غذائية  وم���واد  م�����س��اع��دات 
اليتامى  لفائدة   ، ���رشوري��ة 
املعوزة. والعائالت  واالأرامل 

امل�ساعدات  ه��ذه  وت�سمنت 
بتوفريها،  حم�سنون  قام  التي 
على  �رشورية،  غذائية  مواد 
والدقيق  امل��ائ��دة  زي��ت  غ��رار 
والقهوة  وال�سكر  والفرينة 
امل�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا   ،
هذه  حتتاجها  التي  الغذائية 
يف  يومي،  ب�سكل  العائالت 

الع�سيب. الظرف  هذا  ظل 
ي�سني حممد 

خليفة  حا�سي  بلدية  ا�ستفادت 
كلم   30 بعد  على  الواقعة 
الوادي  والية  عا�سمة  �رشق 
امل�ساريع  عديد  جت�سيد  من 
ال�سكان  ت��زوي��د  لتح�سني 
مب��ي��اه ال�����رشب، وم�����س��اري��ع 
ل�سبكة  وت��و���س��ي��ع  جت��دي��د 
حيث  لل�رشب،  ال�ساحلة  املياه 
االأحياء  عديد  العملية  �سملت 
قدرت  حيث  بالبلدية،  والقرى 
مليون   700 بحوايل  التكلفة 

كلم.  7.8 بطول  �سنتيم، 
ح�سبما  امل�����رشوع  و���س��م��ل 
القطاع  م�سوؤولو  عنه  ك�سف 
الهماي�سة  اأح��ي��اء  بالوالية، 
 586 990 مرت طويل، ال�سالم 
 3033 امل��رزاق��ة  ط��ويل،  مرت 
 712 ال�سهداء  ط��ويل،  م��رت 
 300 املن�سية  ط���ويل،  م��رت 
 600 العبائدة  ط��ويل،  م��رت 

 635 ال��غ��رب��ي��ة  ط���ويل،  م��رت 
مرت   459 احلرايزة  طويل،  مرت 

طويل. 
التقنية  البطاقة  واأو�سحت 
���س��غ��ال  االأ اأن  ل��ل��م�����رشوع، 
املوؤقت،  اال�ستالم  ومّت  منتهية 
ال���وادي  والي���ة  وايل  واأك���د 
ع��ب��د ال���ق���ادر راق����ع خ��الل 
لدائرة  قادته  ر�سمية  زي��ارة 
���س��ب��وع  ح��ا���س��ي خ��ل��ي��ف��ة االأ
والئية  جلنة  ت�سكيل  الفارط، 
اجن��از  مب��ت��اب��ع��ة  �ست�سطلع 
التنموية  امل�ساريع  وب��ع��ث 
النقائ�س  واإح�ساء  امل�سجلة، 
يف  الظل  مبناطق  امل��ت��واج��دة 
التي  االأموال  لر�سد  الوالية، 
املناطق  لتلك  توجيهها  ميكن 
من  االإم��ك��ان��ي��ات،  ح��دود  يف 

املواطنني. تدعيم  اأجل 
ي�سني حممد 

يف  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سيما  احل�����رشي،  ال��ن��ط��اق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة م��ن��ه��ا ب��امل��ت��اج��رة 
احلبوب  ترويج  و  باملخدرات 
امل��ه��ل��و���س��ة مت��ك��ن ع��ن��ا���رش 
لل�رشطة  الوالئية  امل�سلحة 
و�سع  من  بالوادي  الق�سائية 
ثرات  موؤ م��روج  لن�ساط  حد 
 800 من  اأزيد  حجز  و  عقلية 

مهلو�س. قر�س 
ا�ستغالل  عقب  جاءت  العملية 
ن�ساط  بر�سد  تفيد  معلومات 
العقد  يف  ل�سخ�س  م�سبوه 
ينحدر  ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ث��اين 
برتويج  يقوم   ، املنطقة  من 
اأحياء  باأحد  املهلو�سة  احلبوب 
عنا�رش  ل��ي��ب��ا���رش  امل��دي��ن��ة، 
له  الرت�سد  عملية  امل�سلحة 
توقيفه  يف  النجاح  غاية  ،اإىل 

من  كمية  بحيازة  متلب�سا 
ة  مهياأ كانت  العقلية  ثرات  املوؤ
للتحقيق  ا�ستمرارا  للرتويج، 
بالتفتي�س  اإذن  ا�ست�سدار  مت 
مت  ي��ن  اأ فيه  امل�ستبه  مل�سكن 
لت�سفر  اآخ��ر  كميات  �سبط 
حجز  عن  جمملها  يف  العملية 

قر�س.  817 ب�  قدرت  كمية 
االإج���راءات  كافة  مت���ام  اإ بعد 
اإع�داد  مت  الالزمة  القانونية 
م��ل��ف ج���زائ���ي ل��ل��م��ت��ورط 
م������ام اجل��ه��ات  وت���ق���دمي���ه اأ
احليازة  ج��رم  الق�سائية.عن 
البيع  ل��غ��ر���س  وال��ت��خ��زي��ن 
م��واد  و  م��ه��ل��و���س��ة  حل��ب��وب 
اأجنبي  من�ساأ  ذات  �سيدالنية 
م��واد  مكوناتها  يف  ت��دخ��ل 

خمدرة.
ق.م

"هبة  قرية  قاطنو  ي�ستكي 
لبلدية  التابعة  ال�سمالية" 
ال��رق��ي��ب��ة ب��والي��ة ال���وادي، 
ما  ال��ت��ن��م��ي��ة  ان���ع���دام  م��ن 
يف  يعي�سون  ال�سكان  جعل 
حولت  مزرية  جد  اأو���س��اع 
م�ستحيلة.   ل�سبه  حياتهم 
انعدام  ان  ال�سكان  وق��ال 
املاء  وكذا  والكهرباء  الغاز 
اال�ستفادة  عدم  عن  ناهيك 
الريفي  ال�سكن  ح�سة  من 

ج��ع��ل ���س��ك��ان ال��ق��ري��ة يف 
���س��ار  م��ع��ان��اة ك��ب��رية، واأ
يف  قاموا  نهم  اأ اإىل  ه��وؤالء 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات 
لل�سلطات  �سكاويهم  برفع 
نهم  اأ اإال  واملحلية  الوالئية 
. هوؤالء  من  التفاتة  يتلقوا  مل 
اإىل  القرية  �سكان  وع��رج 
امل�ستمر  االنقطاع  م�سكل 
ب�سبب  الكهربائي  للتيار 
الع�سوائية  التو�سيالت 

ال��ي��وم،  م��رة يف  الأك��رث م��ن 
ال�سلطات  م��ن  م��ط��ال��ب��ني 
حل  الإيجاد  التدخل  املحلية 

املقلق.  الو�سع  لهذا 
"هبة  ق��ري��ة  ق��اط��ن��و  واأك���د 
اأن  بالرقيبة  ال�سمالية" 
ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع  م�سكلة 
قائما  ي��زال  ال  الكهربائي 
اال�ستغاثة  نداء  بقاء  ظل  يف 
�سنوات  منذ  اأطلقوه  الذي 
ان  كا�سفني  ا�ستجابة،  بدون 
جاءت  امل�سكلة  هذه  �سبب 
ال�سلطات  مت��اط��ل  نتيجة 
ت�سمح  اأ�سغال  برجمة  يف 
االنقطاعات  هذه  بتخفيف 
م��ت��ى  اإىل  م��ت�����س��ائ��ل��ني 
على  ال��و���س��ع  �سي�ستمر 

 . له حا
ال�سكان  يطالب  هذا  واأمام 
م���ن ال�����س��ل��ط��ات وع��ل��ى 
التوزيع  م��دي��ري��ة  ���س��ه��ا  راأ
التدخل  والكهرباء،  للغاز 
�سبكة  اجناز  اأ�سغال  لربجمة 
لو�سع  الكهربائي،  التيار 
كما  االنقطاع،  مل�سكلة  حد 
ت�سوية  ال�����س��ك��ان  ط��ال��ب 
املتعلقة  ملفاتهم  و�سعية 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى رخ�����س 
العملية  هذه  الريفي،  البناء 

القانون  اإطار  يف  تدخل  التي 
ندد  حيث   15  –  08 وامل��ادة 
ال�سلطات  بتماطل  ال�سكان 
ملفاتهم  ت�سوية  يف  املحلية 
احل�سول  يف  مطلبهم  وبقي 
عالقا  البناء  رخ�س  على 
من  امل�ستفيدون  ي��اأم��ل  و 
ت�����س��ي��ي��د ���س��ك��ن��ات الئ��ق��ة 
املعي�سي.  حميطهم  وحت�سني 
ك��م��ا ع���رج ���س��ك��ان ق��ري��ة 
جهة  من  ال�سمالية"  "هبة 
غياب  م�سكل  اإىل  اأخ���رى 
لل�رشب،  ال�����س��احل��ة  امل��ي��اه 
احليوي  املورد  هذا  اأن  حيث 
ي��زور  ال  قولهم  ح��د  على 
يف  مرة  اإال  منازلهم  حنفيات 
املنطقة  جعل  ما  االأ�سبوع 
حيث  حقيقي،  جفاف  تعي�س 
جلب  اإىل  ال�سكان  ي�سطر 
بعيدة  م�سافات  من  املياه 
امل�ساكل  ه��ذه  ج��ل  م���ام  واأ
ب�����رشورة  ال�سكان  ط��ال��ب 
عاجال  ال�����س��ل��ط��ات  ت��دخ��ل 
ن���ه���اء ج���ل ال��ه��واج�����س  الإ
جل  غ��ي��اب  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
التي  التنموية  امل�ساريع 
كرمية  حياة  توفري  �سانها  من 

. لل�سكان 
ي�سني حممد 

اأطلقتها جمعية "دروب اخلري" بالوادي

قافلة م�ساعدات لفائدة البدو الرحل 
ببلدية املرارة 

�ست لها اأغلفة مالية معتربة خ�سّ

جت�سيد عديد امل�ساريع لتح�سني تزويد 
�سكان حا�سي خليفة مبياه ال�سرب 

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

االإطاحة مبروج احلبوب املهلو�سة وحجز 
كميات معتربة بالوادي

اأهم مطالبهم تتعلق بـ "ال�سكن الريفي، االإنارة العمومية، املياه ال�سروب وال�سرف ال�سحي"

�سكان"هبة ال�سمالية" ي�ستكون من نق�س ح�سة ال�سكن الريفي وانعدام التنمية
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تربية اخليول مهددة بالزوال باملناطق اجلنوبية

يو�سف بن فا�سل 
---------------- 

اجلمعيات  ممثلي  اأ���س��وات  تعالت 
بوالية  اخل��ي��ول  مل��رب��ي  النا�سطة 
اجل��اد  بالتدخل  للمطالبة  ورق��ل��ة 
هذه  نقاد  الإ امل�سوؤولني  ط��رف  من 
�سعبة  وه��ي  ال��زوال  من  ال�سعبة 
اأ�سحابها  بات  والتي  اخليول  تربية 
غياب  ب�سبب  ن�ساطهم  يقل�سون 
ال��دع��م ���س��م��ن ب��رام��ج ال��ف��الح��ة 
�سبق  فيما  �سملت  التي  املختلفة 
من  ���س��واه��ا  دون  اجل��م��ال  ت��رب��ي��ة 
اأن  فيما  املا�سية،  تربية  ن�ساطات 
الدميومة  اإىل  حتتاج  اخليول  تربية 
نها  اأ ما  بقدر  بالربح  مقرتنة  وغري 
امل��وروث  على  باملحافظة  مقرتنة 
ال��ث��ق��ايف غ���ري امل�����ادي مم��ث��ال يف 

االجتماعي  اجلانب  م��ا  اأ الفنتازيا، 
احلفاظ  يف  فيتمثل  الن�ساط  لهذا 
مبجال  املنطقة  وتقاليد  عادات  على 
�سباق  بينها  م��ن  اخل��ي��ول،  تربية 
يجري  ك��ان  ال��ذي  ال��ع��ادي  اخليل 
ناهيك  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

االحتفاالت  يف  م�ساركتهم  ع��ن 
واالجتماعية  الوطنية  واملنا�سبات 
من  وغريها  واالأع��را���س  كاالأفراح 

. ت �سبا ملنا ا
منطقة  م��ن  ب��ك��ل  اخل��ي��ول  م��رب��و 
بني  ومنطقة  ال�سمالية  ال��ق��ارة 

االأخرى  املناطق  من  وغريهما  ثور 
التحرير  بجريدة  لقائهم  وخ��الل 
وح��ب��ه��م  مت�����س��ك��ه��م  اأن  ك�����س��ف��وا 
بها  يتم�سكون  جعلهم  للخيول 
التي  والعراقيل  معاناتهم  رغ��م  
يف  تاأتي  الن�ساط  هذا  ترهن  باتت 
وغياب  االأع���الف  غ��الء  مقدمتها 
متاطل  ع��ن  ناهيك  بها  االه��ت��م��ام 
مكان  تخ�سي�س  يف  امل�سوؤولني 
املربني  ودعم  الهواية  هذه  ملمار�سة 
لهم  يت�سنى  ح��ت��ى  ���س��ط��ب��الت  ب��اإ

ن�ساطهم. ممار�سة 
املربون  هوؤالء  نفو�س  يف  يحز  وما 
ور�سمية  ة  م��ه��ي��اأ م��ي��ادي��ن  غ��ي��اب 
تنظيم  من  ميكن  ما  اخليل،  ل�سباق 
ما  غ���رار  ع��ل��ى  اخل��ي��ل  ���س��ب��اق��ات 

االأخرى.  بالواليات  يحدث 

تعرف تربية اخليول بوالية ورقلة تراجعا ملمو�سا من �سنة الأخرى ب�سبب تخلي عديد املربني عن هذا الن�ساط ح�سب ممثلي 
بع�س اجلمعيات لرتبية اخليول، اإال اأن هذا الن�ساط ما فتئ يتقل�س بعد اأن اأ�سبح عدد روؤو�س اخليول يف تناق�س م�ستمر ب�سب 

الظروف ال�سعبة التي بات يتخبط فيها هوؤالء املربون.

العراقيل رغم  بها  يتم�سكون  ال�سباب 

املنتدب  الوايل  قام 
دارية  االإ للمقاطعة 
ت���ق���رت ب���زي���ارة 
لبع�س  م��ع��اي��ن��ة 
االب����ت����دائ����ي����ات 
اأين  متا�سني،  ببلدية 
خاللها  م��ن  وق��ف 
ع���ل���ى و���س��ع��ي��ة 
والتدفئة  املطاعم 

الوجبة  ونوعية  باملدار�س  اخلا�سة 
ويف  للتالميذ،  املقدمة  ال�ساخنة 
اإىل  ب��زي��ارة  ق��ام  مت�سل  ���س��ي��اق 
ل��ذوي  ال��رتب��وي  النف�سي  امل��رك��ز 
بتما�سني  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
االن�سغاالت  من  جملة  اإىل  وا�ستمع 
اإىل  التو�سيحات  بع�س  وق���دم 
وتو�سيعه  لتطويره  مديراملركز 
لهذه  اأهمية  من  يكت�سيه  ملا  نظراً 
ال��ف��ئ��ة، ه��ذا وق��د اأع��ط��ى ال��وايل 
رئي�س  اإىل  ت��ع��ل��ي��م��ات  امل��ن��ت��دب 
للتكفل  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
يد  وت��ق��دمي  االن�����س��غ��االت  ب��ه��ذه 
كمية  توزيع  مت  كما  لها،  امل�ساعدة 
والكمامات  املعقمات  من  معتربة 
زال  وما  هذا  املوؤ�س�سات،  ذات  على 

م�سكل  من  يعانون  املركز  اأطفال 
املبذولة  املجهودات  ورغ��م  النقل 
امل�سكل  اأن  اإال  دارة  االإ ط��رف  من 
�سعوبات  يجدون  ذ  اإ قائما،  يزال  ما 
وعائقا  اليومية،  حاجاتهم  ق�ساء  يف 
يابا  اإ و  اأ باملركز  االلتحاق  يف  كبريا 
القائمون  اأرجع  حيث  منازلهم،  اإىل 
ال��رتب��وي  النف�سي  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
يف  ال��دائ��م  ال��ع��ط��ب  اإىل  ال�سبب 
املركز  ل��ذات  املخ�س�سة  احلافلة 
بحافلة  ذات��ه  الوقت  يف  مطالبني 
الدائم  التكفل  على  ق��ادرة  جديدة 
برفقة  كان   الوايل  املركز،  باأطفال 
رئ��ي�����س دائ����رة مت��ا���س��ني ورئ��ي�����س 
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
للرتبية.                           املنتدب  واملدير  متا�سني 
التجاين  ن-ق- 

الرتويج  ظاهرة  مكافحة  اإط��ار  يف 
ث��رات  وامل��وؤ امل��خ��درات  وا�ستهالك 
كثري  يف  �سببا  كانت  التي  العقلية 
ال�رشطة  عنا�رش  متكن  اجلرائم،  من 
احل�رشي  لالأمن  التابعني  الق�سائية 
اليومني  خ��الل  ب��ورق��ل��ة  ال�����س��اب��ع 
يف  حما�سب  توقيف  من  االأخ��ريي��ن 
بحوزته  العمر  م��ن  ال��ث��اين  العقد 

معالج. وكيف  عقلية  ثرات  موؤ
عنا�رش  ق��ي��ام  ث��ن��اء  اأ مت��ت  العملية 
قليم  باالإ راجلة  بدوريات  ال�رشطة 
حيث  املواطن،  تاأمني  ق�سد  احل�رشي 
ليتم  م�سبوه  �سخ�س  انتباههم  لفت 
التلم�س  لعملية  واإخ�ساعه  توقيفه 
على  بحوزته  ع��رث  ي��ن  اأ اجل�سدي 

العقلية  ثرات  املوؤ من  كب�سولة   90
لقطع  ة  جمزاأ املخدرات  من  وكمية 
من  دج   1900  : قدره  مايل  ومبلغ 
مقر  اإىل  حتويله  ليتم  البيع،  عائدات 
ومبا�رشة  ال�سابع  احل�رشي  االأم��ن 
كافة  ا�ستكمال  عقب  االإج���راءات، 
مت  ال��الزم��ة،  القانونية  االإج���راءات 
وتقدميه  �سده  ق�سائي  ملف  اإجن��از 
املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  م��ام  اأ
 06 حكم  حقه  يف  اأ���س��درت  التي 
مالية  وغرامة  نافدا  حب�سا  اأ�سهر 
يف  لتورطه  20.000دج،  ب�:  تقدر 
ث��رات  وامل��وؤ امل��خ��درات  حيازة  ج��رم 

�رشعية. غري  بطريقة  العقلية 
ق/ج

الق�سائية  ال�رشطة  عنا�رش  متكن   
اخلام�س  احل�رشي  لالأمن  التابعني 
االأخريين  اليومني  خ��الل  بورقلة، 
جمعية  ل��ن�����س��اط  ح��د  و���س��ع  م��ن 
يف  �سخ�سني  م��ن  تتكون  ����رشار  اأ
احرتفوا  العمر  م��ن  ال��ث��اين  العقد 
بعد  مت��ت  العملية  امل��ن��ازل.  �رشقة 
والية  قاطني  اأحد  م�سكن  تعر�س 
طرف  م��ن  ال�����رشق��ة  لفعل  ورق��ل��ة 
فرا�س  غطاء   15 طالت  جمهولني 
مفاتيح  وعلب  كه�ربائي  وم��وزع 
م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وج��ه�����ازي ت��ل��ف��از 
من  يد  و�ساعتي  القنوات  ومعدل 
حرارة  قيا�س  وجهاز  الرفيع  النوع 
ف�سية  معدنية  و�سل�سة  اجل�سم 
الطاقة  تخزين  وجهاز  حالقة  لة  واآ
الكبري  احلجم  من  �سوداء  وحقيبة 

با�رش  اأين  اأخرى،  منزلية  واأغرا�س 
البحث  عمليات  ال�رشطة  عنا�رش 
بتحديد  ت��وج��ت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ري 
وتوقيفهما  فيهما  امل�ستبه  هوية 
التي  التحقيق  اإج��راءات  ومبا�رشة 
ت��وج��ت ب��ا���س��رتج��اع امل�����رشوق��ات 
امل�ستبه  م��ن��ازل  ب��اأح��د  و�سبطها 
ا�ستكمال  بعد  حجزها،  ليتم  فيهما 
اإجناز  مت  التحقيق،  اإج��راءات  كافة 
فيهما  امل�ستبه  �سد  ق�سائي  ملف 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهما 
امل��خ��ت�����س��ة، ال��ت��ي اأ����س���درت يف 
يف  لتورطهما  ي��داع  اإ م��ر  اأ حقهما 
اأجل  من  اأ�رشار  جمعية  تكوين  جرم 
ال�رشقة  ال�رشقة/  جلنحة  االإع�����داد 

. الليل  بظرف  املقرتنة  املو�سوفة 
ق/ج

امل��ي��دان��ي��ة  ن�����س��اط��ات��ه��ا  اإط����ار  يف 
���س�����س��ة ال��ع��م��وم��ي��ة  ن��ظ��م��ت امل��وؤ
مبعية  بتقرت  اجل��واري��ة  لل�سحة 
حديثة  طبية  واأج��ه��زة  طبي  طاقم 
متنقلة  �سحية  قافلة  ومتنوعة 
التي  الكربى  الطيبات  لبلديات 
ال�سحية  التغطية  �سمن  تندرج 
با�رشت  حيث  النائية،  للمناطق 
بالتن�سيق  املتنقلة  الطبية  الفرق 
الطيبات  عيادة  من  فريقني  م��ع  
ال��وق��اي��ة  وم�سلحة  ن��ا���رش  وب��ن 
تقرت  ال��ع��م��وم��ي��ة  ���س�����س��ة  ل��ل��م��وؤ
املن�سق  ال��ط��ب��ي��ب  �����رشاف  اإ حت��ت 
خدمي  الدكتور  الوقاية  مل�سلحة 
من  كوكبة  رفقة  وقابلتني  توفيق 
الك�سوفات  الإج���راء  امل��م��ر���س��ني 

املناطق  مواطني  لفائدة  الطبية 
فحو�سات  تقدمي  بغر�س  النائية، 
ل�سكان  ال��الزم  وال��ع��الج  جمانية 
نق�س  من  تعاين  التي  املناطق  هذه 
الطبية  للخدمات  وان��ع��دام  ف��ادح 
تنقالتهم  م�سقات  رفع  عن  ف�سال 
املتواجدة  ال�سحية  للموؤ�س�سات 
برناجمها  بح�سب  وذلك  ببلدياتهم 
الطبية  ال��ف��رق  خل��رج��ات  امل�سطر 
�سمن  ي��ن��درج  وال���ذي  املتنقلة 
النائية  للمناطق  ال�سحية  التغطية 
ن�سانية  االإ غايتها  تبقى  وال��ت��ي 
امل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي  يف  وال��ن��ب��ي��ل��ة 
بع�س  توجيه  عن  ف�سال  الطبية 
امل�ست�سفى  اإىل  املعقدة  احل��االت 
العملية  و�سملت  العالج،  لتلقي 

االأطفال  �سلل  �سد  التطعيم 
ال��ل��ق��اح��ات  وا����س���ت���دراك   -
عن  وال��ك�����س��ف   - امل��ت��اأخ��رة 
وفحو�سات  املزمنة  االأمرا�س 
ثمن  جهته  من  خمتلفة،  طبية 
التي  املبادرات  هذه  املواطنون 
ال�سحة  تقريب  اإطار  يف  تاأتي 
نها  اأ م��وؤك��دي��ن  امل��واط��ن  م��ن 
بهدف  للجميع  �سانحة  فر�سة 
واللقاحات  الفحو�سات  اإجراء 
ذا  �سياق  ويف  الالزمة،  الطبية 
عالج  قاعتي  ا�ستفادت  �سلة 
وبرحمون  بكار  قرية  من  كل 
وترميم  تهيئة  عملية  م��ن 

يف  مالية  مبالغ  ر�سد  خ��الل  من 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  ميزانية 

العملية  املا�سية،  ال�سنة  خ��الل 
.. القريتني  �سكان  ا�ستح�سنها  التي 
التجاين   ن-ق- 

والال  االإهمال  من  �سنوات  بعد 
احليوانات  حديقة  اأ�سبحت  مباالة 
ورقلة  بوالية  املتواجدة  الوحيدة 
اأ�سبح  بعدما  بالغلق  م��ه��ددة 
املتواجدة  احليوانات  يالحق  املوت 
الذي  م��ر  االأ اجل��وع،  ب�سبب  بها 
ب���ات ي��ت��ط��ل��ب ت��دخ��ل اجل��ه��ات 
انتقاده. ميكن  ما  نقاد  الإ امل�سوؤولة 

احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  ت��ع��د  مل 
ال��وح��ي��دة امل���ت���واج���دة ب��والي��ة 
كما  ال����زوار  ت�ستقبل  ورق��ل��ة 
اأين  ال�سابقة  االأع��وام  يف  كانت 

والرتفيه  للرتويح  مكانا  كانت 
ت�سم  والتي  وال��زوار  للعائالت 
ليفة  االأ احليوانات  نواع  اأ خمتلف 
وامل��ف��رت���س��ة وال��ط��ي��ور اجل��ارح��ة 
مهددة  اأ�سبحت  اليوم  نها  اأ غري 

. لغلق با
من  ت��ق��رب��ت  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ري��دة 
وك�سف  ال�سعيد  احلديقة  �ساحب 
هذا  على  احلفاظ  يف  معاناته  عن 
قبلة  قبل  من  كان  الذي  املك�سب 
والتعرف  اأوقاتهم  لق�ساء  للزوار 
احليوانات،  ن��واع  اأ خمتلف  على 

قبل  من  احلديقة  اأن  اإىل  م�سريا 
نواع  اأ خمتلف  على  حتتوي  كانت 
ليجد  ال��ن��ادرة  منها  احل��ي��وان��ات 
م��ره  اأ من  ح��رية  يف  اليوم  نف�سه 

بالغلق. مهددة  احلديقة  وت�سبح 
القائمني  حّمل  احلديقة  �ساحب 
ال��ال  ال��والي��ة يف  ���س��وؤون  ع��ل��ى 
املرفقة  بهذا  باالهتمام  م��ب��االة 
على  احل��ف��اظ  يف  وم�����س��اع��دت��ه 
مهددة  اأ�سبحت  التي  احليوانات 
اأن  موؤكدا  اجلوع  ب�سبب  باملوت 
اخلا�س  مبجهوده  قامها  اأ احلديقة 

قرو�س  اأي  من  اال�ستفادة  دون 
اإىل  م�سيفا  مالية  م�ساعدات  اأو 
ال�سعبة  الظروف  ا�سطرته  نه  اأ
اإىل  املالية  وال�سائقة  بها  مير  التي 
مب�ساريف  للتكفل  احليوانات  بيع 

. حلديقة ا
حلديقة  املزرية  الو�سعية  م��ام  واأ
على  ل��زام��ا  ي��ب��ق��ى  احل��ي��وان��ات 
التدخل  بالوالية  القرار  �سناع 
من  نقاذه  اإ ميكن  ما  نقاذ  الإ العاجل 

النادرة. احليوانات 
فا�سل بن  يو�سف   

الطويل  ال��واد  قرية  �سكان  ب��دى  اأ
والية  �سمال  �سعد  �سيدي  بقلتة 
وترية  توقف  من  تذمرهم  االأغواط 
ممثلو  وق���ال  ب��ق��ري��ت��ه��م،  التنمية 
نهم  اأ لينا  اإ حتدثوا  الذين  ال�سكان 
وعديد  م�ساكل  ع��دة  من  يعانون 
املرافق  نق�س  بينها  من  النقائ�س، 
التهيئة  وغ��ي��اب  ال�������رشوري���ة، 
بحي  وب��اخل�����س��و���س  ال��ع��م��ران��ي��ة، 

عملية  مت�سه  مل  الذي  148م�سكنا 
على  �سنة  ع�رشين  منذ  التهيئة 
باالإ�سافة  قاطنيه.  اأحد  تعبري  حد 
ل��ت��ده��ور ال��ط��رق��ات واالأر���س��ف��ة 
نق�س  وكذا  القرية،  �سوارع  داخل 
اآخ��ر  وم�سكل  نارةالعمومية،  االإ
ال��واد  ق��ري��ة  ���س��ك��ان  ب��ال  ي�سغل 
�ساحنة  وج��ود  ع��دم  ه��و  الطويل 
بوا�سطة  تنقل  التي  النفايات  جلمع 

تزايد  مع  يكفي  ال  اأ�سبح  ج��رار 
�سكان  تطرق  كما  �سكان.  ع��دد 
معاناة  اإىل  الطويل"  "الواد  قرية 
ال�سقي  مياه  نق�س  من  الفالحني 
ال���وادي  يف  ه���درا  ت�سيع  ال��ت��ي 
ل�سقي  منها  ي�ستفيدون  اأن  دون 
نهم  اأ املعنيون  واأك��د  حما�سيلهم، 
ب�سبب  ك��ب��رية  متاعب  ي��واج��ه��ون 
منها،  يعانون  التي  النقائ�س  هذه 

القرية  �سكان  ممثلو  و�سف  وق��د 
اإىل  بالنظر  باملعزولة،  منطقتهم 
واملتاعب  بها  امل�سجلة  النقائ�س 
يومياتهم،  يف  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي 
املحلية  ال�سلطات  ينا�سدون  وهم 
وال��والئ��ي��ة م��ن اأج���ل االل��ت��ف��ات 
امل�ساريع  يف  حقهم  واإع��ط��ائ��ه��م 

             . مل�سجلة ا
بو�رشيط عبدالقادر    

   للوقوف على جملة من امل�ساكل 

الوايل املنتدب لتقرت يف زيارة 
للموؤ�س�سات الرتبوية بتما�سني 

 القب�س على حما�سب وحجز 90 
كب�سولة من املوؤثرات العقلية وكمية 

خمدرات بورقلة 

 و�سع حد لن�ساط جمعية اأ�سرار 
احرتفوا ال�سرقة بورقلة 

 قافلة طبية لفائدة مناطق الظل ببلديات الطيبات بتقرت 

�ساحب احلديقة ينا�سد �سّناع القرار بالوالية للتدخل العاجل 

املوت يهدد حيوانات احلديقة بورقلة ب�سبب اجلوع واالإهمال

يعانون جملة من امل�ساكل والنقائ�س

قاطنو قرية الواد الطويل باالأغواط يطالبون بتحريك عجلة التنمية 
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الق�سنطينيون يد�سنون 2021 على وقع االحتجاجات وغلق الطرقات 
ب�سبب ال�سكن

عي�س علجية 
-----------------

ق�سنطينة  والي��ة  �سكان  د�سن 
وقع  على   2021 اجلديدة  ال�سنة 
ال�سكن،  ب�سبب  االحتجاجات 
مدينة  �سكان  اعت�سم  عندما 
اجلديد  الدائرة  مقر  اأمام  اخلروب 
واأغلقوا  ما�سيني�سا  مدينة  مبدخل 
وهم  كامل،  ي��وم  طيلة  الطريق 
ال�سغب  مكافحة  بفرق  مطوقون 
التي  �سكن   1500 بقائمة  تنديدا 
)على  فيها  والتالعب  تعليقها  مت 
ال�سلطات  ومتاطل  قولهم(،  حد 
واإق�ساء  �سكناتهم  ت�سليم  يف 
بع�س  واأن  خا�سة  منها  البع�س 
 ،2004 اإىل  وتعود  قدمية  امللفات 

اأن  اإال    ،2016  ،2010  ،2005
خارج  اأنف�سهم  وجدوا  اأ�سحابها 
�سهد  وق��د  امل�ستفيدين،  قائمة 
الرابط   03 رقم  الوطني  الطريق 
وق�سنطينة  اخل��روب  مدينة  بني 
امل��رور،  حركة  يف  كبريا  �سلال 
على  املركبات  اأ�سحاب  اأج��رب 
م��ن خالل  امل���رور  ق��ان��ون  خ��رق 
املمنوعة  ال��ط��رق  ع��رب  امل���رور 
فيها  مب��ا   )sens interdit (
الثقيل،  ال��وزن  ذات  املركبات 
مقر  اأمام  ال�سكان  اعت�سام  ودام 
حتى  ال�سباح  من  اخلروب  بلدية  

م�ساًء. اخلام�سة  ال�ساعة 
غياب  اإىل   ت��رج��ع  االأ���س��ب��اب 
ال�سكنات،  اإجناز  يف  ا�سرتاتيجية  

وال�����س��ي��ا���س��ة غ��ري ال��ع��ادل��ة يف 
يف  التماطل  اأو  ال�سكن  توزيع 
والية  على   يقف  فمن  اإجنازها، 
مدنها  ويف  كعينة  ق�سنطينة 
منجلي،  علي  )مدينة  اجل��دي��دة 
وك��ذل��ك  ما�سيني�سا(  م��دي��ن��ة 
غرار  على  ال�سكنية  االأق��ط��اب 
النحا�س،  عني  ال�سكني  القطب 
دون  والبنايات  الور�سات  يرى 
املربجمة  امل�ساريع  عن  احلديث 
عبيد،  )عني  االأخرى  البلديات  يف 
م��راد،  ودي��دو���س  ال�سمارة  عني 
هذه  تعرت�س  ما  اأن  اإال  زياد(،  ابن 
حجر  وقف  م�ساكل  من  امل�ساريع 
طاملا  الذي  امللف  هذا  اأمام  عرثة 
�سيما  ال  امل��واط��ن،  كاهل  اأره��ق 

املرقني  ب��ني  القائمة  امل�ساكل 
رخ�سة  ان��ع��دام  وامل��ك��ت��ت��ب��ني، 
التهيئة  اأ�سغال  يف  التاأخر  البناء، 
�سبكات  و���س��ع   اأو  اخل��ارج��ي��ة 
اإىل  وم��ا  ال�����رشوب  وامل��اء  الغاز 
اجلزائري  املواطن  يجعل  ما  ذلك، 
الطرق  بكل  وينتف�س  ينفجر 
اإىل  فيخرج  غ�سبه،  عن  ليعرب 
مقرات  اأم��ام  ويعت�سم  ال�سارع 
مقر  اأو  الوايل  )ديوان  امل�سوؤولني 
اإىل  يلجاأ  اأو  البلدية(  اأو  الدائرة 
يف  تو�سد  عندما  الطريق  قطع 

االأبواب. كل  وجهه 
حجم  اإىل  وبالنظر  ال��واق��ع  يف   
التي  واالأموال  املربجمة  امل�ساريع 
بها  امل�رشح  �سواء  لها،  ر�سدت 

الكتمان،  طي  ت��زال  ما  التي  اأو 
اأزم��ة  توجد  ال  ن��ه  اإ القول  ميكن 
اآخر  ق�سنطينة،  والية  يف  �سكن 
زي��ارة  هام�س  وع��ل��ى  االأرق����ام 
واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير 
ب�سيغة  �سكنية  وحدة   6265 اأن 
مل  االإيجاري  العمومي  ال�سكن 
 8047 جمموع   من  بعد  تنطلق 
يوجد  بحيث  م��ربجم��ا،  �سكنا 
طور  يف  �سكنا   1665 ���س��وى 
�سكنية  وح��دة  و117  االإجن���از 
اأ�سغال  اإمتام  تنتظر  لكن  منتهية 
ال��ت��ه��ي��ئ��ة اخل��ارج��ي��ة ورب��ط��ه��ا 
وكهرباء  م��اء  من  امل��راف��ق  بكل 
وكذلك  عمومية،  ن��ارة  واإ وغ��از 
لعب  واأماكن  اخل�رشاء  امل�ساحات 
املرقني  لتقاع�س  وهذا  االأطفال، 
بالنوعية،  تتعلق  اأخرى  وم�ساكل 
األف �سكن   11 اآخر ي�سمل  برنامج 
طور  يف  منه   7319 اجتماعي 
والباقي  اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال 
االأزمة  هذه  وحلل  بعد،  ينطلق  مل 
والعمران  ال�سكن  وزي��ر  ق��دم 
وامل���دي���ن���ة ك���ل ال��ت�����س��ه��ي��الت 
واإمتام  ال�سائع  الوقت  ال�ستدراك 
تخ�سي�س  خ��الل  من  امل�ساريع 
التهيئة  الأ�سغال  اإ�سافية  ميزانية 
اجل��دي��دة  لل�سكنات  اخل��ارج��ي��ة 
ت�ساف  تقنية،  درا�سات  والإجراء 
يقدر  وال��ذي  املر�سود  للمبلغ 
دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   120 ب��ح��وايل 
 27 من  اأزيد  يوجد  اأنه  للتذكري 
مبختلف  ال�سكن  على  طلب  األف 
مت  ق�سنطينة،  ب��والي��ة  �سيغه 
ملف  ل���ف  اأ �سوى17  م��ع��اجل��ة 

الدرا�سة. قيد  والباقي 

ي�سغل ملف ال�سكن بكل �سيغه اأهمية كبرية يف حياة املواطن اجلزائري حيث مل يعد ق�سية اجتماعية بعدما ت�سّي�س وحتول اإىل اأزمة، ووجب اأن تتدخل فيها القوى ال�سيا�سية على م�ستوى الربملان 
حلله، ح�سب االأرقام ما تزال الور�سات مفتوحة على م�ساريع ال�سكن رغم الذي اأجنز، وينتظر اإجناز اأزيد من 18 األف �سكن خالل ال�سنة اجلديدة 2021 واإمتام ما هو يف طور االإجناز.

اأزيد من 18 األف �سكن عمومي اإيجاري ينتظر اإجناز جزء كبري منه  

�سرطة مرحوم ببلعبا�س حتجز كمية من 
املخدرات وتوقف 06 اأ�سخا�س 

بالفرقة  ال�رشطة  ق���وات  األ��ق��ت   
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 
�ستة  على  القب�س  مرحوم  دائ��رة 
الثاين  العقدين  يف  اأ�سخا�س   )06(
يف  ت��ورط��وا  العمر  م��ن  والثالث 
لغر�س  امل��خ��درات  على  احل��ي��ازة 
اإثرها  على  مت  العملية  فيها،  املتاجرة 
حجز 245 غراما من الكيف املعالج 
 16 فاق  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�سافة 
عائدات  من  تعترب  �سنتيم  مليون 
ترويج هذه ال�سموم، يف حني مت اإجناز 
الذكر  �سالفي  �سد  ق�سائي  ملف 
املخدرات  على  احليازة  ق�سية  عن 
مبوجبه  قدموا  فيها  املتاجرة  ق�سد 
تعود  الق�سية  حيثيات  النيابة.  اأمام 
اإىل ا�ستغالل قوات ال�رشطة بالفرقة 

مبرحوم  الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة 
جمموعة  بوجود  تفيد  ملعلومات 
اأ�سخا�س يقومون برتويج املخدرات 
باإقليم دائرة مرحوم، لتقوم امل�سلحة 
بالتكثيف من حترياتها للك�سف عن 
مالب�سات هذه الق�سية، حيث مكن 
للمعلومات  االأم��ث��ل  اال�ستغالل 
هذه  اأف��راد  اأح��د  اإىل  الو�سول  من 
ب�سخ�س  االأم��ر  ويتعلق  املجموعة 
يف العقد الثالث من العمر كان يقوم 
برتويج هذه ال�سموم عرب العديد من 
االأخري  هذا  مرحوم،  دائ��رة  مقاهي 
الكيف  من  كمية  بحوزته  �سبطت 
متكنت  كما  املتاجرة  لغر�س  املعالج 
اإىل  الو�سول  من  ال�رشطة  ق��وات 
املخدرات  ترويج  يف  �رشكائه  اأ���س��خ��ا���س بقية   05 ع��دده��م  دوائر من والية ال��ب��ال��غ  من عدة  م.رم�ساين �سيدي بلعبا�س.ينحدرون 



ـــام  ـــص اأبــــــدى اجلــــزائــــري اإ�
للقيام  ا�ــصــتــعــداده  �صليماين 
بهدف  متوقعة،  غري  بخطوة 
لي�صرت  �صفوف  عــن  الرحيل 
الفرتة  يف  االإجنــلــيــزي  �صيتي 

املقبلة.
ــق  ــب ــص ــعــى الـــهـــداف االأ� ويــ�ــص
لانتقال  الربتغايل،  للدوري 
ـــد خـــــال فـــرتة  ـــدي ـــاد ج ـــن ل
ظل  يف  ال�صتوية،  االنتقاالت 
برندن  ح�صابات  من  خروجه 

روجرز مدرب "الثعالب".
 leicestermercury ــع  ــوق م
اأخبار لي�صرت  املخت�ص مبتابعة 
�صليماين  جتربة  و�صف  �صيتي، 
بالكابو�ص،  احلايل  فريقه  مع 
يف ظل ابتعاده عن امل�صاركة يف 

املباريات.
فرن�صية  ــة  ــي ــام اإع ــادر  ــص ــ� م
عن  الــ�ــصــدد،  هــذا  يف  ك�صفت 
ــري  ــزائ ــب اجل ــاع تــرحــيــب ال
مالية  بــتــ�ــصــحــيــات  بــالــقــيــام 
جمددا  العودة  اأجل  من  كبرية 

للدوري الفرن�صي.

حلم مار�سيليا

"ليكيب تي يف" الفرن�صية  قناة 

ـــهـــرية، اأو�ـــصـــحـــت مــن  ـــ�ـــص ال
اأن �صليماين  م�صادرها اخلا�صة، 
اأوملبيك  قمي�ص  بحمل  يحلم 

مار�صيليا يف الفرتة املقبلة.
ــــدى ا�ــصــتــعــداده  �ــصــلــيــمــاين اأب
ال�صنوي  ــره  اأج من  للتخفي�ص 
االن�صمام  يف  حلمه  لتحقيق 
وفقا  الفرن�صي،  اجلنوب  لنادي 

لذات امل�صدر.
يتقا�صى  �صليماين  اأن  يــذكــر 
بـ3  يقدر  �صنويا  راتــبــا  حاليا 
�صيتي،  لي�صرت  مع  يورو  مايني 

الــقــدرات  يــتــجــاوز  مبلغ  ــو  وه
املالية لنادي مار�صيليا.

ويــ�ــصــعــى الــاعــب مــن خــال 
يف  اللعب  ملوا�صلة  اخلطوة  تلك 
الكربى،  االأوروبية  امل�صتويات 
معرفة  ميــلــك  ــــه  واأن خــا�ــصــة 
بعد  الفرن�صي  بالدوري  كبرية 
يف  موناكو  مــع  الــافــت  تاألقه 

املو�صم املا�صي.
ل�صباب  االأ�صبق  النجم  ــان  وك
ـــّدم  ــــري ق ــــزائ ــــوزداد اجل ــــل ب
مــ�ــصــتــويــات قــويــة مـــع نـــادي 

ــــــارة الــفــرنــ�ــصــيــة خــال  االإم
 ،"1 "ليج  من  املا�صية  الن�صخة 
و�صناعته  اأهداف   9 بت�صجيله 

مباراة.  16 خال  اأخرى   7

وجهة مثالية

معقا  مار�صيليا  مدينة  تعترب 
واملغربية  اجلزائرية  للجاليات 
والتون�صية بحكم ثقافتها، مما 
يجعل عددا كبريا من الاعبني 
حمل  يف  يرغبون  املغاربيني 

قمي�ص الفريق هناك.
ب�صعبية  �صليماين  ويتمتع 
كبرية لدى جماهري مار�صيليا، 
عددا  �صفوفها  بني  ت�صم  التي 
الثالث  اجليل  اأبناء  من  كبريا 
�صمال  منطقة  من  للمهاجرين 
فيه  تـــرى  ــث  ــي ح اأفــريــقــيــا، 
م�صاعدة  على  القادر  الاعب 
اأهدافه  حتقيق  على  الفريق 

خال املو�صم احلايل.

جماهري �أوملبيك مار�سيليا

جنوم  مــن  كبري  لــعــدد  و�صبق 
حملوا  اأن  ــا  ــي ــق ــري اأف �ــصــمــال 
بـ"االأو. ــب  ــق ــل امل الــقــمــيــ�ــص 
التون�صيني  ـــرار   غ على  اإم"، 
متــيــم احلـــزامـــي واملـــهـــدي بن 
وكرمي  خليفة  و�صابر  �صليمان 
اخلاوي  الدين  و�صيف  الرقيق 
وفـــابـــيـــان  عــــــزوين  والري 
االأ�صول  ذي  والفرن�صي  كامي، 
عرفة،  بــن  ــامت  ح التون�صية 
بــجــانــب اإبـــراهـــيـــم حــمــداين 
زيــاين  ــرمي  وك عــرا�ــص  و�صليم 
اجلزائر،  من  بلما�صي  وجمال 
واملغاربة اأمني الرباطي ومهدي 

بنعطية وعبدالعزيز برادة.

بن  �صعيد  اجلزائري  النجم  يعي�ص 
�صعبة،  ريا�صية  و�صعية  رحمة 
ب�صبب عدم لعبه بانتظام مع نادي 
احلالية  الن�صخة  خال  هام  و�صت 

من "الربمييريليج".
�صهر  يف  للفريق  انــتــقــالــه  ومــنــذ 
املا�صي  االأول  اأكتوبر/ت�صرين 
جنم  اكتفى  برينتفورد،  من  قادما 
يف  بامل�صاركة  ال�صحراء"  "حماربي 
يف  لعب  وقــت  بواقع  مباريات،   9

حدود 393 دقيقة فقط.
ـــن رحـــمـــة من  خـــــروج �ــصــعــيــد ب
موي�ص  ديفيد  مــدربــه  ح�صابات 
ــول  ــل احلـــديـــث يــتــزايــد ح ــع ج
اإمكانية رحيل االأخري عن الفريق 

يف اأعقاب املو�صم احلايل.

بند وهمي

االإعامية  امل�صادر  بع�ص  ف�صرت 
ـــيـــزيـــة خـــطـــوة املــــدرب  االإجنـــل
على  التعويل  بعدم  اال�صكتلندي 
�صمن  دائــــم  ب�صكل  ــة  ــم رح بــن 
هــام،  لو�صت  االأ�صا�صي  الت�صكيل 
بوجود بند يف عقد االأخري ين�ص 

يف  ال�صراء  بند  تفعيل  عــدم  على 
من  معينا  عــددا  لعبه  عدم  �صورة 

املباريات.
هوج"،  ـــــد  اأن "كاريت  مـــوقـــع 
نادي  اأخبار  متابعة  يف  املتخ�ص�ص 
و�صت هــام، اأكــد اأنــه ال وجــود على 
وبالتايل  البند،  لهذا  الواقع  اأر�ص 
فاإن الفريق اللندين �صيكون جمربا 
اأعقاب  على التعاقد مع الاعب يف 

املو�صم احلايل.

ال�صحراء"  "حماربي  جنــم  وكـــان 
بلقب  املــعــروف  الــنــادي  مع  تعاقد 
حتى  االإعارة  نطاق  يف  "املطارق" 

نهاية املو�صم احلايل.
يذكر اأن بن رحمة ف�صل يف جتاوز 
له  خ�صع  ــذي  ال الطبي  االختبار 
من  �صاعات  قبل  هــام  و�صت  مبقر 
الأبوابه،  ال�صيفي  املريكاتو  غلق 
واأي�صا  لاعب  �صدمة  مثل  ما  وهو 

للنادي اللندين.

جديا  ــددة  ــه م ال�صفقة  ــت  ــان وك
بال�صقوط، قبل اأن يخو�ص الناديان 
اأف�صل  ماراثونية  مفاو�صات  جولة 
بينهما  جــديــد  التــفــاق  للو�صول 
نطاق  يف  معه  بالتعاقد  يق�صي 

االإعارة.

�لكرة يف ملعب بن رحمة

مطالبا  رحمة  بن  �صعيد  �صيكون 

ــات وجــــوده خـــال الــفــرتة  ــب ــاإث ب
نف�صه  يفر�ص  لكي  وذلك  القادمة، 
ــط ديــفــيــد  ــط العــبــا مــهــمــا يف خ

موي�ص.
الفرن�صي  لني�ص  االأ�صبق  الاعب 
مركزه  مع  التاأقلم  عليه  �صيتعني 
اأن  بعد  ــاب،  ــع األ ك�صانع  اجلــديــد 
�صابقة  فــرتة  يف  االأ�ــصــواء  خطف 
اجلناح  مركز  يف  برينتفورد  مــع 

االأي�صر.
الفت  ب�صكل  تاألق  رحمة  بن  وكان 
االأوىل  الدرجة  دوري  م�صابقة  يف 
)ت�صامبيون�صيب(،  ــيــزي  االإجنــل
بني  مــا  هــدفــا   51 يف  اأ�ــصــهــم  حيث 
مباراة،   83 يف  وت�صجيل  �صناعة 
ــل اهــتــمــام  ــدخ ـــو مـــا جــعــلــه ي وه
الـــدوري  يف  تن�صط  ــة  ــدي اأن عــدة 

االإجنليزي املمتاز.
اأثــر  القتفاء  رحمة  بــن  وي�صعى 
�صنع  الــذي  حمرز  ريا�ص  مواطنه 
"الربمييريليج"  يف  �صخ�صيا  جمدا 
ومان�ص�صرت  �صيتي  لي�صرت  مع  تباعا 
يف   م�صريته  بــداأ  اأن  بعد  �صيتي، 

دوري الدرجة االأوىل االإجنليزي.

مــدرب  بلما�صي،  جمال  يوا�صل 
يف  حتــركــاتــه  اجلـــزائـــر،  منتخب 
مزيد  عــن  بحثا  اجتـــاه،  مــن  ــر  اأك
"حماربي  ل�صفوف  التدعيمات  من 

ال�صحراء".
ال�صتعادة  العبيه  قــاد  بلما�صي 
قبل  االأفريقية  االأمم  كاأ�ص  لقب 
التي  الن�صخة  يف  ونــ�ــصــف،  عــام 
امل�صرية  ــب  ــاع امل عــلــى  اأقــيــمــت 

�صيف 2019.
"املف�صل"  العبه  بلما�صي  وو�صع 
االأ�صماء  راأ�ص  على  زية  بن  يا�صني 
من  كــبــري  بــقــدر  �صتحظى  الــتــي 
املرحلة  خال  واملتابعة  االهتمام 
املــقــبــلــة، مــع اقــــرتاب الــتــوقــف 

الدويل يف مار�ص/اآذار 2021.
ويعود بن زية يف االأ�صابيع القليلة 
ديجون  نادي  مع  للم�صاركة  املقبلة 
منذ  دام  غــيــاب  بعد  الفرن�صي، 

نتيجة  احلـــايل،  املو�صم  انــطــاق 
حادث مرور خطري كاد اأن يت�صبب 
اأن  بــالــكــامــل، قــبــل  يـــده  ــرت  يف ب
يجري عملية ناجحة يف اللحظات 

االأخرية.

اأول  مــن  ــة  زي بــن  يا�صني  ويعترب 
ثقة  على  حظيت  التي  االأ�صماء 
بلما�صي، منذ تويل االأخري من�صب 
ال�صحراء،  ملحاربي  الفني  املدير 
ال�صيما واأن يلبي كافة احتياجاته 

ـــاع  ـــدف ـــن حــيــث االن ــة م ــي ــن ــف ال
و�صناعة  بــالــكــرة  ــاظ  ــف ــت واالح
لكن  املناف�ص،  مرمى  اأمــام  الفارق 
ا�صتدعائه  دون  حالت  االإ�صابات 

خال اآخر عامني.

ي�صعى  انه  اكد  عاما،  الـ26  �صاحب 
�صريع،  ب�صكل  م�صتواه  ال�صتعادة 
يف  �صغريا  ــزال  ي ال  ــه  أن خا�صة 
ال�صن، وقادرا على العطاء ل�صنوات 

مقبلة.
تــ�ــصــريــحــات جلــريــدة  وقــــال يف 
"انا  الفرن�صية:  بوبليك"  "لوبيان 
ــاوزت  جت لقد  الــ�ــصــعــادة،  قمة  يف 
ال�صهر  ع�صته  ـــذي  ال الــكــابــو�ــص 
جتربة  ا�ــصــعــب  ــت  ــان ك ــة.  ــل ــوي ط
يا�صني  �ــصــرتون  واالن  حياتي  يف 
كبرية  بــجــديــة  عملت  ــد.  ــدي ج
ــرتة املــا�ــصــيــة وهـــا انــا  ــف ـــوال ال ط

عدت".
على  بــُقــدرتــه  زيــة  بــن  ويتميز 
متو�صط  هــي  مــراكــز،   3 يف  اللعب 
ــاب  ــع ــع األ ــان ــص مــيــدان دفــاعــي و�

ومهاجم �صريح.

يف  ــر  ــزائ اجل ممثا  �صيكون 
االفريقية  االبطال  رابطة 
بلوزداد  �صباب  القدم،  لكرة 
ومولودية اجلزائر، يف مهمة 
متباينة عندما يتنقان اىل 
والنادي  الكيني  ماهيا  غور 
على  التون�صي،  ال�صفاق�صي 
الــدور  ايــاب  �صمن  الــتــوايل، 
التمهيدي الثاين من املناف�صة 

القارية اليوم  االأربعاء.
�صمن  قد  ال�صباب  كــان  ــاإذا  ف
مرحلة  اىل  تاأهله  تقريبا 
غور  على  بالفوز  املجموعات 
ماهيا )0-6( يف لقاء الذهاب، 
ـــة �ــصــتــكــون  ـــودي ـــول فـــــاإن امل
الإثــبــات  �صعب  مــوعــد  على 
جدارتها يف االنت�صار املحقق 

يف اللقاء االول )2-0(.
وبات العبو املدرب الفرن�صي 
الــذيــن حلوا  ـــا،  فــرانــك دوم
منذ  الــكــيــنــيــة  بــنــريوبــي 
ــام ممر �صهل  اأم ــد،  يــوم االأح
القتطاع تاأ�صرية التاأهل اىل 

دور املجموعات.
مهددة  املباراة  هذه  اأن  حتى 
اال�ــصــراب  ب�صبب  بــاالإلــغــاء 
الــنــادي  العــبــو  �صنه  ـــذي  ال
للمطالبة  كاحتجاج  الكيني 
املالية.  و�صعيتهم  بت�صوية 

التقني  العبو  يتدرب  ومل 
منذ  يــا�ــصــا�ــصــاويــزا  كــوغــالــو 
مواجهة الذهاب امام ال�صباب 

تعبريا عن احتجاجهم.
فقد  التعداد،  يخ�ص  وفيما 
بطل  "العقيبة"،  وفد  توجه 
منقو�صا  كينيا  اىل  اجلزائر، 
حممد  مهاجميه  خدمات  من 
بلحول،  وحمزة  �صويبع  امني 
متزق  من  معاناتهما  ب�صبب 
على م�صتوى الع�صلة املقربة 

حيث �صيغيبان الأ�صبوعني.
التي  املهمة  فــاإن  جهتها،  من 
اجلزائر،  مولودية  تنتظر 
كــل  يف  تـــنـــهـــزم  مل  ـــي  ـــت ال
املناف�صات منذ بداية املو�صم، 
�صتكون �صعبة للغاية، عندما 

ــا وهــو  ــوي تــواجــه فــريــقــا ق
ال�صفاق�صي التون�صي املطالب 
يف  لفائدته  املــوازيــن  بقلب 

مقابلة االياب.
تون�ص،  اىل  التوجه  وقبل 
فريوي،  �صامي  املهاجم  �صرح 
ــاب،  ــذه ال ثــنــائــيــة  م�صجل 
�صعبا  �صيكون  "اللقاء  ان 
تفا�صيل  ــى  ــل ع و�ــصــيــلــعــب 
باأن  مطالبون  نحن  �صغرية. 
يف  اجلاهزية  اأمت  على  نكون 
كل اجلوانب النتزاع تاأ�صرية 
يف  فزنا  اننا  �صحيح  التاأهل. 
ال  ذلك  لكن  الذهاب  مباراة 

يعنني اأننا قد تاألهنا".
ـــة اىل  ـــودي ـــول امل ــت  ــل ــق ــن وت
ظل  يف  �ــصــفــاقــ�ــص  مــديــنــة 

جابو  املـــوؤمـــن  عــبــد  ــاب  ــي غ
)مري�ص( ومهدي بن علجية 
يف  فنية"(،  )ل"خيارات 
الو�صط  التحاق  يرتقب  حني 
اي�صا  االيفواري،  الدفاعي 
املتواجد  دياموندي،  داودي 
ــه يف  ــائ ــزم ــان، ب ــدج ــي ــاأب ب
ــاعــات  ــص خــــال الــ�ــص ــ� ــون ت

القادمة.
ــت الــكــنــفــيــدرالــيــة  ــن ــي وع
الغامبي  احلكم  االفريقية 
الإدارة  بابا  غا�صاما  باكاري 
املــغــاربــي،  "الداربي"  هـــذا 
ماهيا  غور  لقاء  �صيدير  فيما 
احلكم  بــلــوزداد  �صباب  ــام  ام

ال�صي�صيلي برينار كاميه.

فريق  اإدارة  جمل�ص  اأثــــار 
ــرية  ــل ح ــائ ــب ــق �ــصــبــيــبــة ال
ــه ثــاين  ــت ــال ــاإق املــتــابــعــني ب
 6 مــرور  بعد  للفريق  مــدرب 
ــدوري  ال على  فقط  ــوالت  ج
ا�صتغربت  اإذ  ـــري،  ـــزائ اجل
اجلماهري ال�صبب الذي دفعه 
الفني  املدير  مهام  اإنهاء  اإىل 
فوزه  رغم  بوزيدي  يو�صف 

يف لقاءين وتعادله يف اآخر.
اإدارة  االنــتــقــادات  ورافــقــت 
املثري  رئي�صها  بقيادة  النادي 
منذ  مــال  �صريف  للجدل 
بداية املو�صم، اإذ اأقيل املدرب 
الزلفاين،  يامن  التون�صي، 
فـــرتة  اأجــــــــرى  اأن  بـــعـــد 
التح�صريات كاملة على راأ�ص 
ــام  اأم الــتــعــادل  اإثـــر  الفريق 
بوعريريج  برج  اأهلي  نادي 

يف اجلولة االأوىل.
ـــدي  ـــوزي ــم ب ــّل ــص ــ� وجــــــاء ت
ــــر  ـــب الــــنــــادي االأك ـــدري ت
وقت  يف  باجلزائر  تتويجًا 
الرئي�ص  من  مقربون  �صرع 
الفرن�صي  مــع  التفاو�ص  يف 
لت�صعل  ـــــان،  الف ديــنــيــ�ــص 
ت�صريحات املدرب اجلزائري 

الــــذي ا�ــصــتــكــى مـــن غــيــاب 
للعمل  ــة  ــي ــوات امل الـــظـــروف 
غــ�ــصــب اأعـــ�ـــصـــاء املــجــلــ�ــص 

االإداري.
اإدارة  مــع  ــدي  ــوزي ب واتــفــق 
النادي على اال�صتقالة مقابل 
نيل م�صتحقاته املالية كاملة 
وهو ما اأ�صعل غ�صب امل�صجعني 

خطوات  اأن  اعتربوا  الذين 
يف  �صوى  تت�صبب  ال  مماثلة 
الــنــادي،  خلزينة  اخل�صائر 
من  االأ�ــصــل  يف  يعاين  الــذي 

غياب املوارد املالية.
اأول  العا�صمة  احتـــاد  وكـــان 
ــة  ــال ــق يــفــتــح بـــاب اإق ــري ف
الـــــدوري هــذا  املـــدربـــني يف 
مدربه  عن  تخلى  اإذ  املو�صم، 
الفرن�صي فران�صوا �صيكوليني 
بعد  ان�صباطية  ــاب  ــب ــص الأ�
لُيقيل  ال�صوبر،  كاأ�ص  مباراة 
بعدها فريق �صبيبة القبائل 
ــي يــامــن  ــص ــ� ــون ــت ـــه ال ـــدرب م
الزلفاين ثم خليفته يو�صف 
نادي  قرر  حني  يف  بوزيدي، 
عقد  ف�صخ  داي  ح�صني  ن�صر 
ب�صب  لكناوي  نذير  مدربه 

�صوء النتائج.

 �صافر �صبيحة االأحد املا�صي 
اإىل  و�صارة  عني  �صباب  فريق 
ال�صياحية    حواء  بني  مدينة 
لوالية  التابعة  الــ�ــصــاحــرة 
يف  �صيدخل  ـــن  اأي  ، ال�صلف 
ع�صرة  ــدوم  ي مغلق  ترب�ص 
اأيام ، ورغم ق�صر املدة اإال اأن 
الوفد الو�ّصاري �صيحاول قدر 
بذكاء  ا�صتغاله  امل�صتطاع 
االإمكانيات  وا�صتغال  وحزم 
 ، اأقــ�ــصــى حــد  اإىل  املــتــوفــرة 
امل�صّجل  ــر  ــاأخ ــت ال لــتــدارك 
املرجوة  الغايات  ومام�صة 
وقد   ، الرتب�ص  برجمة  من 
االثــنــني  �صبيحة  �ــصــهــدت 
اإىل  اخل�صرة  ت�صكيلة  عــودة 
اأجواء التدريبات بعد توقف 

ت�صعة  تقريبا  دام  ا�صطراري 
كورونا  جائحة  ب�صبب  اأ�صهر 
اأم  �صليمان  القائد  رفــقــاء   ،
حت�صرياتهم  با�صروا  الري�ص 
ـــة وثــقــة  ـــزمي ــة وع ــدي ــج ب
حقيقي  ارتـــقـــاء  اأجــــل  ــن  م
والتقني  البدين  مب�صتواهم 
الربنامج  ــق  وف  ، والنف�صي 
الفني  الطاقم  �صّطره  الــذي 
 " املخ�صرم  ـــدرب  امل بــقــيــادة 
�صي�صعى  الــذي   " زروق  مــراد 
اأ�صباله  حت�صري  اإىل  جاهدا 
 ، النواحي  كل  ومن  يلزم  كما 
اأهمية  متنح  ال�صيارباو  اأ�صرة 
االأول  الرتب�ص  لهذا  كبرية 
ومامح  معامل  �صيحّدد  الذي 
ما  وهــو   ، املو�صم  هــذا  طريق 

مل�صناه من خال االأخبار التي 
داخل  م�صادرنا  من  و�صلتنا 
توؤكد  والتي   ، الفريق  حميط 
االأخ�صر  اللونني  اأ�صحاب  اأن 
يف  ُمبكرا  دخــلــوا  واالأبــيــ�ــص 
مرحلة الن�صاط واالن�صباط ، 
وتعاهدوا على عدم الرتاخي 
ا�صتعداد  ل�صمان  والتثاقل 
جّيد حتى يكونوا يف م�صتوى 
اأن�صارهم  وتطلعات  اآمـــال 
بقوة  ويظهرون   ، االأوفــيــاء 
يف بطولة الق�صم الثاين رغم 
 ، املهمة  ب�صعوبة  اعرتافهم 
وعلى الرغم من وجود بع�ص 
ال  التي  والعراقيل  امل�صاكل 
�صفري  ــه  وج يف  تقف  تـــزال 
اجللفة الوالية املليونية ، اإال 

 " رحماين  " خالد  رئي�صه  اأن 
الهروب والتخّلي عن  يرف�ص 
حا�صرته  مهما  القلب  نــادي 
املتاعب واالأزمات ، وقد وعد 
العمل  �صروط  كامل  بتوفري 
دون  اخلا�صة  اأمواله  من  ولو 
ويتمّنى   ، تـــردد  اأو  تفكري 
ال�صلطات  تــكــون  اأن  فــقــط 
ــّدم  ــق وُت ــد  ــوع امل يف  املحلية 
الـــدعـــم الـــــازم لــلــفــريــق ، 
كروية  مدر�صة  اجللفة  الأن 
كثرية  متميزة  طــاقــات  لها 
ــذاذ ، وعــار علينا  اأف ورجــال 
اأخرى  ل�صنوات  تركناها  اإن 
تعاين يف امل�صتويات ال�صفلى " 

يقول رحماين " .
 عمر ذيب

 الدور التمهيدي الثاين من مناف�سة رابطة االأبطال االإفريقية لكرة القدم :

مولودية اجلزائر يف مهمة �سعبة بتون�س ومواجهة �سكلية
ل�سباب بلوزداد

�سبيبة القبائل ُيثري اجلدل باإقالة مدربني يف 6 اأ�سابيع

�سباب عني و�سارة                                        

بامل�سوؤولية" واعون  واجلميع   .. ال�ّسلف  ترّب�س  ُتبا�سر  "ال�سّيارباو 

�سليماين يتحرك للتخل�س من كابو�س لي�سرت �سيتي

الغدر يهدد م�سرية بن رحمة يف الدوري االإجنليزي

بعد غياب عامني.. "يا�سني بن زية" يعود حل�سابات جمال بلما�سي
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يحيط  الغمو�س  يريده"..  اأحد  "ال 
مب�ستقبل فوزي غالم

االأ�سطورة ماتيو�س يرد بقوة على 
عن�سرية فرويند جتاه بن طالب

بوكيتينو يتحدث عن "�سم مي�سي".. 
وحلمه الذي اأ�سبح حقيقة

دي بروين يرف�س "العر�س 
ال�سخم" من مان�س�سرت �سيتي

ظهري  غام،  فوزي  اجلزائري  مب�صتقبل  حتيط  الغمو�ص  من  حالة 
الفريق  مع  اأ�صا�صي  ب�صكل  الظهور  عن  ابتعاده  ظل  يف  نــابــويل، 

االإيطايل.
املو�صم  بداية  منذ  االإيطايل  الفريق  مع  مباراة   11 يف  �صارك  غام 
حيث  البدالء،  مقاعد  على  من  معظمها  يف  جاء  اأنه  غري  احلــايل، 

اكتفى بالظهور يف 316 دقيقة.
ابتعاد غام عن امل�صاركة ورغبته يف احل�صول على فر�صة للظهور 
ال  البارتينوبي،  الفريق  مع  م�صتقبله  حول  ال�صكوك  اأثار  اأ�صا�صيا 

�صيما يف ظل رغبة اإدارته يف التخل�ص منه.
وعلى الرغم من ارتباط الظهري اجلزائري يف وقت �صابق باالنتقال 
اإىل اأر�صنال وت�صيل�صي االإجنليزيني، فاإنه مل يعد يجد من يرغب يف 

�صمه خال الفرتة احلالية.
"أيلماتينو" االيطالية اأكدت اأن غام مل يح�صل على اأي  �صحيفة 
مبوافقة  االأندية  معرفة  رغم  الراهن،  الوقت  حتى  ر�صمي  عر�ص 

نابويل على رحيله.
ال�صيما  اجلزائري،  الاعب  مع  بالتعاقد  املغامرة  االأندية  وترف�ص 
واأنه ال يزال بعيدا عن م�صتواه منذ فرتة طويلة، ب�صبب االإ�صابات 

املتتالية التي تعر�ص لها على مدار ال�صنوات املا�صية.
للغاية،  مرتفعا  يعترب  غام  راتب  اأن  االإيطالية  االأندية  ترى  كما 

حيث يح�صل على راتب �صنوي قيمته 3 مايني يورو.
ويبدو موقف غام معقدا اأي�صا يف العودة اإىل املنتخب اجلزائري يف 
اأكد فيها على رغبته يف  التي  املعطيات، رغم ت�صريحاته  ظل تلك 

حتقيق ذلك خال اأقرب وقت ممكن.

ُيعد اأ�صطورة كرة القدم االأملانية وبطل العامل مع منتخب "املان�صافت" 
النجم  بها  يتمتع  التي  باالإمكانات  املعجبني  اأكر  اأحد  ماتيو�ص  لوثار 
االأخري  يعي�صها  التي  امل�صاكل  كل  رغم  طالب،  بن  نبيل  اجلزائري 
وجعلته منبوذاً يف فريقه �صالكه، وكذلك العن�صرية التي تعر�ص لها 

من قبل الاعب ال�صابق �صتيفن فرويند.
لوثار  للنجم  ت�صريحات  االأملانية  �صبورت"  "ريفر  �صحيفة  ونقلت 
ماتيو�ص يطلب فيها منح الفر�صة من جديد لاعب نبيل بن طالب، 
وذلك لثقته يف موهبته وقدرته على تقدمي االإ�صافة للفريق الذي 

عجز عن حتقيق الفوز يف مناف�صات "البوند�صليغا" منذ عام كامل.
وقال ماتيو�ص: "بالن�صبة يل نبيل بن طالب اأحد اأح�صن العبي نادي 
على  اأنه  اأعتقد  والثقة،  الفر�صة  على  يح�صل  عندما  خا�صة  �صالكه، 
لرمبا  قياديًا،  دوراً  ومنحه  املوجودة  امل�صاكل  كل  يتجاوز  اأن  النادي 

ميكن له اأن ي�صاهم يف اإنقاذ الفريق من هذه الو�صعية ال�صعبة".
اإىل  طالب  بن  نبيل  اإنــزال  اأ�صابيع  منذ  قرر  قد  �صالكه  فريق  وكــان 
الفريق الرديف بتهمة �صوء االن�صباط داخل املجموعة، وهو ما جعل 
الاعب  اأ�صول  اإىل  ذلك  ُيرجع  فرويند  �صتيفن  ال�صابق  اأملانيا  العب 

اجلزائرية، وهو ما خلف ردود اأفعال غا�صبة يف اجلزائر.
ويبدو اأن رغبة ماتيو�ص هي اأبعد من اأن تتحقق، بحكم اأن اإدارة فريق 
�صالكه و�صعت بن طالب يف قائمة الاعبني املعرو�صني للبيع يف فرتة 
مفاو�صات  يف  دخوله  عن  حديث  مع  احلالية،  ال�صتوية  االنتقاالت 

ر�صمية مع اأندية اإيطالية وتركية.

�صان  لباري�ص  اجلديد  الفني  املدير  بوكيتينو  ماوري�صيو  ــدى  اأب
جنم  مي�صي،  ليونيل  مع  التعاقد  اإمكانية  ب�صاأن  موقفه  جريمان، 

بر�صلونة.
وقال بوكيتينو، يف موؤمتر تقدميه لو�صائل االإعام، ام�ص الثاثاء: 
"بالن�صبة ملي�صي، مل اأحتدث مع اإدارة النادي ب�صاأنه حتى االآن، لقد 
الثاين، ونركز حاليا  الثاين من يناير/كانون  اإىل باري�ص يف  و�صلت 

على اال�صتعداد ملباراة �صانت اإيتيان غدا يف بطولة الدوري".
الوقت  من  مت�صع  لدينا  "�صيكون  االأرجنتيني:  ــدرب  امل واأ�ــصــاف 
للحديث يف املو�صوعات االأخرى، وما ميكن قوله، هو اأننا نرحب يف 

باري�ص بكل النجوم الكبار".
وتابع: "لقد منحني )�صانتا كلوز( هدية ثمينة من خال ال�صماح يل 
بالعمل مع ناد كبري، والعودة جمددا اإىل باري�ص �صان جريمان بعد 

عاما".  20
الريا�صي  واملدير  اخلليفي  نا�صر  النادي  رئي�ص  "اأ�صكر  ووا�صل: 
ليوناردو على منحي هذه الفر�صة، واأعلم اأن ال�صائعات ال تتوقف يف 
كل االأندية الكبرية، لقد توليت امل�صوؤولية منذ اأيام قليلة، ويجب 

اأوال التاأقلم مع االأجواء".
ل�صان  مدربا  "العمل  ال�صاأن:  هذا  يف  ت�صريحاته  بوكيتينو  واأمت 
جريمان حلم اأ�صبح حقيقة، توليت امل�صوؤولية منذ 3 اأيام، و�صاأفكر 

يف كل امللفات االأخرى الحقا".

مع  بعقده  مرتبًطا  اليــزال  بروين،  دي  كيفن  البلجيكي  اأن  رغم 
النادي  اإدارة  اأن  اإال   ،2022 منت�صف  حتى  �صيتي  مان�ص�صرت  فريقه 

ت�صعى جاهدة اإىل متديد العقد حتى 2025.
ا �صخًما" ل�صانع االألعاب،  ومن اأجل ذلك، قدمت اإدارة النادي "عر�صً
29 عاًما، من اأجل االحتفاظ به، خا�صة واأنه اختري كاأف�صل العب 

يف الدوري االإجنليزي املمتاز "برميريليج" العام املا�صي.
وقال موقع "بيلد �صبورت" االأملاين، اإنَّ دي بروين يح�صل حالًيا على 
الإغرائه  ت�صعى  النادي  اإدارة  لكن  اأ�صبوعًيا،  راتًبا  يورو  األف   313
اأ�صبوعًيا،  يورو  األف   360 اإىل  رفعه  خال  من  الفريق،  يف  بالبقاء 

لي�صبح راتبه ال�صنوي نحو 18.7 مليون يورو.
لي�ص  بروين  دي  اأن  ذكــرت  الربيطانية،  "التاميز"  �صحيفة  لكن 
كاأف�صل  اختياره  اأن  هو  وال�صبب  للنادي،  االأول  العر�ص  عن  را�صًيا 
العب يف الدوري االإجنليزي العام املا�صي يجب اأن يوؤخذ باحل�صبان.
فبح�صب الراتب ال�صنوي املعرو�ص على دي بروين، �صي�صبح النجم 
ــدوري  ال يف  اأجـــًرا  االأكــر  الاعبني  قائمة  يف  الــرابــع  البلجيكي 
وبيري  ــل،  اأوزي م�صعود  اآر�صنال  العَبي  من  كل  خلف  االإجنليزي، 
وحار�ص  منهما(،  لكل  ــورو  ي مليون   20.3( اأوبــامــيــاجن  اإميــرييــك 

مان�ص�صرت يونايتد دافيد دي خيا )21.8 مليون يورو(.
يعني  ال  ناديه  من  املقدم  االأول  العر�ص  بروين  دي  رف�ص  لكن 
اأن  ميل"  "ديلي  �صحيفة  ــرت  ذك فقد  �صيغادره،  ــه  اأن بال�صرورة 
املفاو�صات بني الطرفني م�صتمرة، وقالت اإنه من املفرت�ص اأن يتفق 

الطرفان اأخرًيا على متديد العقد.

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/ح�سن اليف
---------------------------

ت�سري قراءة ال�سلوك ال�سهيوين يف ال�سفة الغربية 
ال�سفة  غ�سب  انفجار  عوامل  اأّن   2020 العام  يف 
زالت  ما  ال�سهيوين  االحتالل  وجه  يف  الغربية 

قائمة.
ت�سارع امل�رشوع اال�ستيطاين ال�سهيوين يف ال�سفة 
اأجل ح�سم  2020 من  العام  الغربية والقد�س خالل 
ُهوية مدينة القد�س كعا�سمة يهودية بحتة للكيان 
االإ�رشائيلي من جهة، وقتل اأي م�ساٍع فل�سطينية اأو 
االأرا�سي  يف  فل�سطينية  كيانية  اأي  الإقامة  دولية 
املحتلة العام 1967 من جهة اأخرى. وبذلك، تتمّكن 
الرئي�سية  ال�ساحة  املعركة يف  من ح�سم  "اإ�رشائيل" 
والعربي  الفل�سطيني  الكّل  وبني  بينها  للمواجهة 

واالإ�سالمي وامل�سيحي يف االأمة.
بني  التكامل  خ��الل  م��ن  "اإ�رشائيل"  ح��اول��ت 
الغربية  ال�سفة  من  واأجزاء  االأغوار  �سّم  م�رشوع 
خادعة  حالة  خلق  العربي  التطبيع  وم�����رشوع 
على  االنت�سار  قت  حقَّ ال�سهيونية  احلركة  ب��اأنَّ 
ا�ستئناف  مع  وخ�سو�سًا  الفل�سطينّي،  ال�ّسعب 
والعالقات  االأمني  التن�سيق  الفل�سطينية  ال�سلطة 
خمّططاتها  ظّل  يف  االحتالل،  "دولة"  مع  الثنائية 
الفل�سطيني  للوجود  االإحاللية  اال�ستيطانية 
ومدينة  الغربية  ال�سفة  يف  وال�سكاين  ال�سيا�سي 

القد�س.
ت�سري قراءة ال�سلوك ال�سهيوين يف ال�سفة الغربية 
يف العام 2020 على م�ستوى الفعل اال�سرتاتيجي 
اليومية  ال�سهيونية  التاأثريات  م�ستوى  على  اأو 
تلك  وت��اأث��ريات  الفل�سطيني،  املواطن  حياة  يف 
حياة  لتطور  احتمال  الأي  الطاردة  ال�سلبية  االأفعال 
غ�سب  انفجار  عوامل  اأّن  وتنميتها،  الفل�سطينيني 
ال�سهيوين  االحتالل  وج��ه  يف  الغربية  ال�سفة 
اال�ستيطان  تو�سع  مع  ت��زداد  بل  قائمة،  زالت  ما 
ال�سهيوين والتهويد و�رشقة االأر�س الفل�سطينية، 
يف  امل�ستوطنني"  "دولة  ت�سميته  ميكن  ما  اأنتج  ما 

تعداد  ق��ارب  والتي  الغربية،  وال�سفة  القد�س 
�ساحبة  وتعترب  م�ستوطن،  األف   800 م�ستوطنيها 
كل  على  الف�سل  والكلمة  االأ�سا�سية  ال�سلطة 
ال�سفة  يف  ال�سهيوين  اال�ستيطان  خمططات 
الغربية والقد�س، واإن مل يكن ب�سكل ر�سمي، فهو 
بالتاأكيد ب�سكل فعلي على اأر�س ال�سفة والقد�س.

الغربّية  ال�سّفة  يف  امل�ستوطنني  عدد  ازدياد  اأدى 
اإىل  الع�سوائية،  اال�ستيطانية  البوؤر  ات�ساع  مع 
امل�ستوطنني،  ل�"دولة"  االأمن  لتوفري  احلاجة  زيادة 
ا�ستيطانية جديدة،  احتياجات  ذلك من  يتطلَّبه  وما 
االأمن  توفري  بني  طردية  عالقة  خلق  الذي  االأم��ر 
الوجود  ح�ساب  على  اال�ستيطاين  والتو�سع  لهم 
امل�ستوطنني  "دولة"  اأمن  حفظ  الفل�سطيني.بات 
رقعة  ات�ساع  مع  والقد�س،  الغربية  ال�سفة  يف 
اال�ستيطان وما يرافقه من ت�سابك وتداخل بني هذه 
"الدولة" وبني ال�سكان الفل�سطينيني، مهمة �سعبة 
االأمر  و"اجلي�س"،  االإ�رشائيلية  االأمن  اأجهزة  على 
الذي دفع جهاز االأمن العام االإ�رشائيلي "ال�ساباك" 
اإىل االعرتاف باأن حفظ اأمن امل�ستوطنني يف ال�سفة 

الغربية والقد�س بات مهمة معقدة جداً.
اخلدمة  باأهمية  ال�ساباك  يقّر  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
قبل  من  االأمني  التن�سيق  يقدمها  التي  االأمنية 
نداف  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
دائمًا  �سيفًا  االإ�رشائيلي،  ال�ساباك  رئي�س  اأرغمان، 
الرف�س  حالة  رغم  الله،  رام  يف  املقاطعة  على 
والقرارات  االأمني،  للتن�سيق  الفل�سطيني  ال�سعبي 
بات  الذي  التن�سيق  هذا  الإلغاء  الداعية  املتكررة 
التعاون  عنوان  حتت  عليه،  القائمني  اإال  يخدم  ال 
ال�سفة  يف  االأمنية  احلالة  �سبط  يف  امل�سرتك 
الفل�سطينية  املقاومة  عمليات  منع  مبعنى  الغربية، 

�سد االحتالل وم�ستوطنيه.
وخ�سو�سًا  فرتة،  منذ  االحتالل  �سيا�سة  اختلفت 
العمليات  مع  تعاطيها  يف   ،2020 العام  خ��الل 
�سيا�سة  "اإ�رشائيل"  تنتهج  اإذ  الفل�سطينية،  الفدائية 
اقت�سار العقاب القا�سي على البيئة احلا�سنة ملنّفذ 

العملية الفدائية وقريته وبلدته وعائلته االأوىل، من 
اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  ات�ساع  اإىل  الذهاب  دون 
حماولة  يف  الغربية،  ال�سفة  مناطق  ك��ل  اإىل 
اإ�رشائيلية لواأد احلوا�سن الوطنية التي يرتعرع فيها 
الفكر املقاوم املنتج للفعل الكفاحي الفل�سطيني يف 
اإحداث حالة مقارنة بني  ميدان املواجهة، من خالل 
على  والت�سييق  )الفدائي(  العملية  منفذ  م�سري 
ي�سعى  الذي  وامل�ستكني  ال�سعبية،  وحا�سنته  اأهله 
االإدارة  ت�ساريح  بذّل  املغم�سة  عي�سه  لقمة  وراء 
املدنية االإ�رشائيلية ومعاناة حواجز املوت ل�"اجلي�س" 
النموذج  حالة  واأد  اأجل  من  ذلك  االإ�رشائيلي.كل 
ال�سباب،  فئة  بني  وخ�سو�سًا  ال�سعبي،  واالإلهام 
التي تنظر اإىل منفذي العمليات الفدائية على اأنهم 
ال�سري على خطاهم،  يجب  الذين  واالأبطال  االأ�سوة 
رغم كل اجلهود املبذولة يف هذا ال�سياق بني الثالثي 
ال�سفة  يف  االإ�رشائيلي  االأمني  بالقرار  املتحكم 
الغربية )"اجلي�س" وال�ساباك واالإدارة املدنية(، والتي 
كان اآخرها فتح البوابات يف اجلدار العازل، والتعامل 
املدنية  واالإدارة  الفل�سطيني  املواطن  بني  املبا�رش 
االإ�رشائيلية، والت�سييق على خم�س�سات ال�سهداء 
باإقفال  والتهديد  الفل�سطينيني،  واالأ�رشى  واجلرحى 
الفئات  تلك  مع  تتعامل  التي  الفل�سطينية  البنوك 

املنا�سلة التي متثل الرموز الفل�سطينية املقاومة.
املحتلة وغريها  القد�س  باب حطة يف  توؤّكد عملية 
ينّفذها  التي  الفردية  الفدائية  العمليات  من 
والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  ال�سباب 
اأن  املتوفرة،  القتالية  االإمكانيات  اأق��ل  بوا�سطة 
والدليل  فا�سلة،  االإ�رشائيلية  اال�سرتاتيجية  تلك 
الفل�سطيني  ال�سباب  ا�ستمرار  هو  ذل��ك  على 
ترحيب  ظل  يف  الفدائية،  العمليات  تنفيذ  يف 
ثنائية  قدرة  عدم  مبعنى  وا�سع،  وجماهريي  �سعبي 
اال�ستيطان والتطبيع العربي على تنفيذ كّي وعيه 
وقتل اإرادته يف موا�سلة الن�سال �سد االحتالل، اإذ 
وهي   2021 العام  والقد�س  الغربية  ال�سفة  تدخل 

ما تزال تقاوم.

ال�سّفة الغربّية تدخل العام 2021 وهي ال تزال تقاوم

موافقة  على  الوطنية  الف�سائل  اأفعال  ردود  توالت 
كانت  اأن  بعد  االنتخابات  عقد  على  حما�س  حركة 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  فرف�ست  التزامن،  ت�سرتط 
الأّي  مرجعية  "اأو�سلو"  اتفاق  يكون  اأن  فل�سطني 
انتخابات مقبلة، فيما اعتربت حركة اجلهاد االإ�سالمي 
اأن هذا التوافق خارج نطاق ما اتفق عليه يف اجتماع 

االأمناء العامني للف�سائل الفل�سطينية.
خالد  للجهاد  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  وق���ال 
التوافق  االإعالم حول  تناقلته و�سائل  البط�س:"اإن ما 
يف ما يخ�س امل�ساحلة وامل�ساركة ياأتي خارج ما اتفق 

عليه يف اجتماع االأمناء العامني."
االأوىل  الذكرى  اإحياء  مهرجان  البط�س، يف  واأ�ساف 
عملية  يف  ال��ع��راق  يف  �سليماين  قا�سم  الغتيال 
اأمريكية:"اإّن االتفاق حمل تقييم لدى حركة اجلهاد" .

اإىل  واأ������س�����ار 
التوافق  ���رشورة 
���س��م��ن اإط����ار 
على  تعمل  خطة 
االحتالل  اإن��ه��اء 
وم����واج����ه����ة 

االأخطار.
من جانبها، اأّكدت 
اللجنة  ع�����س��و 
للجبهة  املركزية 
اأبو  ال�سعبية مرمي 
رف�س  على  دقة، 
تكون  اأّن  اجلبهة 
"اأو�سلو"  اتفاقية 

مرجعية الأّي انتخابات مقبلة، م�سيفة “اأو�سلو انتهت 
ومرفو�سة جملًة وتف�سياًل.

عليه  اال�ستناد  ينبغي  الذي  االأ�سا�س  وقالت:"اإّن 
االأمناء  توافق  هو  قادمة،  انتخابات  الأّي  كمرجعية 
ووثيقة  الله،  ورام  ب��ريوت  يف  للف�سائل  العامني 
املجل�سني  يف  عليه  اتفق  ح�سبما  وذل��ك  ال��وف��اق، 

الوطني واملركزي" .
باعتبارها  التحرير  منظمة  هي  واأ�سافت:"اأولوياتنا 
الأّننا  الفل�سطيني،  لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل 
قائدة  هي  املنظمة  واأّن  التحرر،  مرحلة  يف  زلنا  ما 

ن�سالنا الوطني".
ويف 3 �ستبمرب/ اأيلول املا�سي، اتفق االأمناء العامون 
يف اجتماع تراأ�سه الرئي�س حممود عبا�س على جملة 
العمل  اأخ��رى،  اأم��ور  جانب  اىل  منها  الق�سايا،  من 
عرب  لل�سلطة  ال�سلمي  التداول  مبداأ  تر�سيخ  على 

االنتخابات احلرة والنزيهة ووفق التمثيل الن�سبي.

اإجراء  من  ال�سعبية  موقف  حول  �سوؤال  على  ورداً 
اأبو  قالت  بالتزامن،  ولي�س  بالتتايل  االنتخابات 
دقة:"نحن مع االنتخابات وُنبارك توافق حركتي فتح 
الوطني  للمجل�س  االأولوية  ُنعطي  ولكّن  وحما�س، 

ملنظمة التحرير" .
�سامل  وطني  حوار  اإجراء  من  بّد  ال  "لكّن  واأكدت: 
لن�سع النقاط على احلروف معا؛ خا�سًة يف ظل ف�سل 

الكثري من االتفاقيات الثنائية ال�سابقة".
اأبو  قالت  االنتخابات  يف  ال�سعبية  م�ساركة  وعن 
دقة : "اإّنه من ال�سابق الأوانه هذا احلديث، كون االأمر 
�سيخ�سع للظروف و�سيجري نقا�سه يف موؤ�س�سات 

اجلبهة".
رحب  قد  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  وكان 
اإ�سماعيل  حلما�س  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  بر�سالة 
عقد  ذلك  اإث��ر  وق��رر  االنق�سام،  اإنهاء  ب�ساأن  هنية 
لبحث  املركزية  االنتخابات  جلنة  رئي�س  مع  اجتماع 

اإ�سدار املرا�سيم اخلا�سة باالنتخابات العامة.

اجلهاد تعترب توافق فتح وحما�س "خارج اجتماع االأمناء" 
وال�سعبية ترف�س "اأو�سلو" كمرجعية لالنتخابات

اأخبار فل�سطني

قوات االحتالل ت�سلم 
مقد�سًيا قراًرا باإبعاده 

عن االق�سى
ام�س   االإ���رشائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل  ق��وات  �سلمت 
الثالثاء، قراًرا ملواطن مقد�سي يق�سي باإبعاد عن 

امل�سجد االأق�سى يف مدينة القد�س املحتلة.
واأفادت و�سائل اإعالم حملية، باأن االحتالل �سلم 
املقد�سي ع�سام جنيب قراراً باإبعاده عن االأق�سى 

و الطرق املوؤدية اإليه، مدة 6 اأ�سهر.
اإبعاد  توا�سل  االحتالل  حكومة  اأن  اإىل  ُي�سار 
االأق�سى،  امل�سجد  عن  وال�سابات  ال�سبان  مئات 
يف اإطار الت�سييق عليهم وال�سيطرة على امل�سجد.

االأ�سري عمار مو�سى 
اال�سري  ..يعترب  حياته  من 
 ، عائلته  يف  الرابع  عمار 
بلدة �سيلة  النور يف  اأب�رش 
 9/10/1977 الظهربتاريخ 
زهري"  "ام  والدته  وتقول 
العقد  جتاوزت  التي 
�سغره  منذ   " ال�ساد�س 
اخوانه  بني  املميز  كان   ،
من  به  حتلى  ملا  واأقرانه 

، عا�س  الوالدين  وبر  العائلة  اأخالق عالية وحب   ، �سمات 
 ، امل�سجد  يف  ال�سالة  ويوؤدي  وكرميا  ومتوا�سعًا  مطيعًا 
ومل يكن يتخلف عن م�ساعدة ال�سغري والكبري ، فارتبط 
دوما  واحرتموه  احبوه  الذين  النا�س  كل  مع  طيبة  بعالقة 
"، وت�سيف " عا�س وترعرع يف بلدتنا التي تلقى تعليمه 
مبدار�سها ، اأحب العلم وامتلك الطموح فاجتهد وثابر حتى 
مل  الظروف  ب�سبب  لكن   ، بنجاح  العامة  الثانوية  انهى 

يكمل طريقه للجامعة.
يف  عمار  �سارك   ، �سنه  �سغر  ..رغم  واعتقال  ن�سال 
وطنية  بروح  متتع   ، والدته  احلجر،وتتذكر  انتفا�سة 
ون�سالية عالية ، مل يكن يهاب االحتالل ويتقدم ال�سفوف 
وتقول   ، �سهرين  ملدة  لالعتقال  عر�سه  مما  باملواجهات 
 ، اعماقه  يف  الوطن  وع�سق  حب  تر�سخ   ، جيله  كاأبناء   "
فكان غيوراً على ار�سه و�سعبه ، وعندما اندلعت �رشارة 
، �سارك يف  النداء  انتفا�سة االق�سى ، مل يتاأخر عن تلبية 
كافة الفعاليات اجلماهريية ، لكن مل نعلم بدوره وبطوالته 
، كان  " ب�سكل �رشي  "، وت�سيف  حتى تعر�س لالعتقال 
يت�سلل لياًل لي�سارك مع اخوانه يف �رشايا القد�س باملقاومة 
واال�ستباك مع االحتالل الذي اعتقله بتاريخ 19/8/2003 
تعر�س   " وتكمل   ،" اخلا�سة  ال�رشية  للوحدات  كمني  يف 
التعذيب  القا�سي على مدار �سهرين يف زنازين  للتحقيق 
ب�سجن اجللمة ، عانى خاللها الكثري من ال�سغوط النف�سية 

واجل�سدية ، وع�سنا اأيام ع�سيبة النقطاع اأخباره.
للتحقيق  يتعر�س  عمار  كان  ..عندما  والهدم  احلكم 
االحتالل  عاقبت   ، الع�سكرية  املحاكم  بني  توقيفه  ومتديد 
زهري  اأم  الوالدة  وتروي   ، وت�رشيدها  منزلها  بهدم  عائلته 
، يف البداية عوقبنا مبنع زيارته ، كنا با�سد احلاجة لروؤيته 
واالطمئنان عليه بعد رحلة التحقيق والعزل ، ولكن حتى 
يف املحاكم ، مل ي�سمح لنا باحلديث معه وحتى م�سافحته 
جل�سات  من  ون�سف  عام  بعد  الكبرية  �سدمتنا  وكانت   ،
العذاب يف املحاكم باحلكم عليه  بال�سجن 21عامًا ،  بتهمة 
الع�سكري  اجلناح  القد�س  �رشايا  يف  والع�سوية  االنتماء 
حلركة اجلهاد االإ�سالمي وامل�ساركة يف عمليات للمقاومة ، 
وت�سيف " ابت�سم عمار يف قاعة املحكمة ، وردد رغمًا عن 
ال�سجانني : ا�سربي يا والدتي احلكم لرب العاملني ، فرفع 
معنوياتي كثرياً ، لكن م�سل�سل العقاب واالنتقام مل ينتهي 
لفرتات  ال�سجون  يف  االنفرادي  العزل  رهن  احتجز  فقد   ،
طويلة  ل�سنوات  زيارته  من  االحتالل  وحرمنا   ، طويلة 
العاملني  برب  كبرية  بثقة  جلانبه  دومًا  وكنا  �سربنا  لكن   ،

ليحميه ويفرج �سجنه. 
ا�رشاب عن الطعام ..

 ، االأمني  باملنع  عمار  يعاقب  وال�سجان   ، ال�سنوات  مرت 
فاأعلن اال�رشاب عن الطعام ، وتقول والدته " ف�سلت كافة 
اجلهود واملحاوالت للح�سول على ت�رشيح لزيارته ، فقرر 
التحدي وخا�س ا�رشابًا مفتوحا عن الطعام  مطالبًا بالغاء 
عن  الرتاجع  رف�س  ال�سغوط  ورغم   ، التع�سفي  القرار 
اإ�رشابه  ، علق عمار  ا�سبوعني  بعد   " "، وت�سيف  خطوته 
انتزاع حقه امل�رشوع ووافق االحتالل على  بعدما جنح يف 
اأن�ساها  لن  التي كانت حلظات جميلة  بزيارته  ال�سماح يل 
اأمرا�س   من  معاناتي  رغم   " وتكمل   ،" عمري  طوال 
ال�سغط وال�سكري و�سعف يف النظر ، مل اأتاأخر عن زيارة 
والزلت   ، منه  عيني  واأكحل  الأراه   ، عمار  البني  واحدة 
منذ  17 عامًا ، اأقف على بوابات ال�سجون ، رغم ال�سعاب 
 ،" االحتالل  وتع�سف  وظلم  واحلواجز  الطريق  وم�ساق 
وتتابع " اأنتظر موعد اللقاء كاأنه عيد، و�سنبقى  �سامدون 
وثابتون يف وجه املحتل الذي يريدنا باإجراءاته التع�سفية اأن 
نتخلى عن اأ�رشانا ، لكن نقول " ال واألف ال ، لن يحلم ابدا 

بذلك فاأوالدنا هم اأرواحنا ولن نتخلى عنهم اأبداً.
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القمة عقدت با�سم الراحلني قابو�س و�سباح االأحمد وغياب امللك �سلمان عنها 

ابن �سلمان يرتاأ�س قّمة الُعال اخلليجّية وُيهاجم 
الربنامج النووي االإيراين

قراءة/ حممد علي
---------------- 

الكويت،  جهود  �سلمان  بن  و�سكر 
امل�����س��اع��ي  ع��ل��ى  ت���رام���ب  دارة  واإ
ويّل  وهاجم  العال.  بيان  اإىل  للو�سول 
النووي  الربنامج  ال�سعودي  العهد 
املنطقة،  اأمن  ُيهّدد  نه  اأ ّكد  واأ يراين،  االإ
هذا  ل��وق��ف  ال���دويل  املجتمع  ودع��ا 

لربنامج. ا
االأحمد  ن��واف  الكويت  اأم��ري  ب��دوره 
�سباح  ال��راح��ل  لالأمري  �سكره  ق��ّدم 
املُ�ساحلة  متام  اإ يف  ُجهوده  على  االأحمد 
توقيع  على  اّتفاق  اإىل  ونّوه  اخلليجّية، 
وكو�سرن  لرتامب  و�سكر  العال،  بيان 
ومل�رش،  املُ�ساحلة،  مت��ام  اإ يف  ُجهودهم 
اخلارجّية  بوزير  ورّح��ب  وقيادتها، 
�سارك  الذي  �سكري  �سامح  امل�رشي 
املُقاَطعة  دول  كاأحد  م�رش  عن  مُمّثاًل 
من  طلب  التعاون  جمل�س  اأمني  لقطر. 
بيان  على  االّطالع  احلا�رشين  القادة 
ثم  حوله،  ُمالحظات  وتقدمي  العال، 
من  دقائق  بعد  �سلمان  بن  االأمري  ّكد  اأ
ُمالحظات  وجود  عدم  على  اّطالعهم 
على  التوقيع  وج��رى  اجل��م��ي��ع،  م��ن 
اخلليج،  دول  قادة  قبل  من  العال  بيان 
عد�سات  م���ام  اأ اخل��ت��ام��ي  وال��ب��ي��ان 
االأمري  اأخرًيا  وّقعه  والذي  الكامريات، 
بعد  �سلمان  بن  �سكر  حمد.  بن  متيم 
على  تباعًا  احُل�سور  جميع  التوقيع 
ب��ي��ان ال��ع��ال وع��ل��ى ه��ذه اخل��ط��وات 
اجلل�سة  خ��ت��ام  واأع��ل��ن  ال�����س��ج��اع��ة، 

الغداء.  اإىل  احلا�رشين  ودعا  االأوىل، 
احلال  بطبيعة  مطروحة  الت�ساوؤالت 
بيان  ت�سّمنها  ال��ت��ي  ال��ب��ن��ود  ح��ول 
اتفاق  اإىل  ّدى  اأ ك��ان  ذا  اإ وم��ا  العال، 
لقطر،  املُ��ق��اِط��ع��ة  دول  ب��ني  ك��ام��ل 
وت�ساءلت  متامًا،  اخُل�سومة  وانتهاء 
كانت  ذا  اإ جهتها  من  “العربّية”  قناة 
ُم�ساحلة  اأو  اخرتاق،  قّمة  القّمة  هذه 
ببيان  البيان  ُيو�سف  لو  فيما  تاّمة، 
البيان  ترّقب  يجري  كما  ُم�ساحلة، 
القّمة  عن  �سي�سدر  ال��ذي  اخلتامي 
ال��دوح��ة  ك��ان��ت  ذا  اإ وم��ا  اخلليجّية، 
تركيا،  من  كل  مع  عالقاتها  �ستقطع 

بن  م���ري  االأ هاجمها  ال��ت��ي  ي����ران  واإ
ُيلِق  ومل  االفتتاحّية.  كلمته  يف  �سلمان 
اجلل�سة  يف  كلمة  حمد  بن  متيم  االأمري 
واحد  ليوم  القّمة  وتدوم  االفتتاحّية، 
امل�رشي  اخلارجّية  وزير  وغادر  فقط. 
ال�سعودّية  العربّية  �سكري  �سامح 
الثالثاء  توقيعه  بعد  م�رش  اإىل  عائًدا 
باملُ�ساحلة  اخلا�س  العال”  “بيان  على 
املتحدث  مكتب  وق���ال  اخل��ل��ي��ج��ّي��ة. 
يف  اخلارجية،  وزارة  با�سم  الر�سمي 
اإطار احلر�س  “هذا ياأتي يف  اإن  بيان له 
بني  الت�ساُمن  على  الدائم  امل�رشي 
نحو  وتوجههم  العربي  الرباعي  دول 
�سوائب  ي��ة  اأ زال��ة  واإ ال�سف  تكاُتف 
ومن  ال�سقيقة،  العربية  ال��دول  بني 
امل�سرتك  العربي  العمل  تعزيز  اأج��ل 
التي  اجل�سام  التحديات  مواجهة  يف 
ب��ت  داأ م��ا  وه��و  امل��ن��ط��ق��ة،  ت�سهدها 
ّك���د  واأ دائم”.  ب�سكل  م�رش  عليه 
هذه  على  البناء  “حتمية  على  البيان 
م�سرية  تعزيز  اأجل  من  الهامة  اخلطوة 
بني  العالقات  ودع��م  العربي  العمل 
من  انطالًقا  ال�سقيقة  العربية  الدول 
النوايا  ُح�سن  على  قائمة  عالقات 
الداخلية  ال�سئون  يف  التدُخل  وعدم 

العربية”. للدول 
وتثّمن  م�رش  “ُتقّدر  للبيان،  وطبًقا 
ك��ل ج��ه��د خم��ل�����س ُب���ذل م��ن اأج��ل 
الرباعي  دول  بني  امل�ساحلة  حتقيق 
جهود  مقدمتها  ويف  وقطر،  العربي 
مدار  على  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة 

املا�سية”. ال�سنوات 
ابن �سلمان يعانق اأمري قطر لدى 

و�سوله لل�سعودية للم�ساركة يف القمة 
اإىل  العربية  اخلليج  دول  زعماء  و�سل 
يف  للم�ساركة  الثالثاء  ال�سعودية 
قطر  مع  اخلالف  نهاء  اإ على  تركز  قمة 
جبهة  لت�سكيل  وا�سنطن  �سعي  مع 
ي��ران.  اإ مواجهة  يف  موحدة  خليجية 
االأمري  ال�سعودي  العهد  ويل  وا�ستقبل 
ال�سيخ  قطر  اأم��ري  �سلمان  بن  حممد 
العال  مدينة  يف  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
وقد  املطار  يف  وتعانقا  ال�سعودية 

القمة،  وقبيل  كمامة.  كالهما  و�سع 
التي  ال�سعودية،  اأن  الكويت  اأعلنت 
اأخرى  عربية  دول  وثالث  هي  قطعت 
منت�سف  يف  ال��دوح��ة  مع  عالقاتها 
اجلوي  جمالها  فتح  �ستعيد   ،2017
قطر  مع  والبحرية  الربية  وحدودها 
اأمريكي  م�سوؤول  قال  اتفاق  مبوجب 
بح�سور  ال��ي��وم  �سُيوقع  ن��ه  اإ كبري 
بي�س  االأ البيت  م�ست�ساري  كبري 
ال�سعودية  ك��ان��ت  كو�سرن.  ج��اري��د 
قد  وم�����رش  والبحرين  م����ارات  واالإ
الدبلوما�سية  ال��ع��الق��ات  قطعت 
قطر  مع  وال�سفر  التجارة  ورواب��ط 
متهمة   2017 ع���ام  منت�سف  يف 
تنفيه  ما  وهو  االإرهاب  بدعم  الدوحة 
اإن  االأمريكي  امل�سوؤول  وق��ال  قطر. 
دونالد  الرئي�س  كلفه  الذي  كو�سرن، 
اخل��الف،  ح��ل  على  بالعمل  ت��رام��ب 
االتفاق  اأجل  من  التفاو�س  يف  �ساعد 
هاتفية  ات�ساالت  يجري  ظل  ن��ه  واإ
من  االأوىل  ال�ساعات  حتى  نه  ب�ساأ
هي  واالنفراجة  االثنني.  اأم�س  �سباح 
مبنطقة  اتفاقات  �سل�سلة  يف  االأحدث 
وا�سنطن  �سعت  االأو���س��ط  ال�����رشق 
يف  موحدة  جبهة  بناء  بهدف  ليها  اإ
اتفاقات  بينها  ومن  ي��ران  اإ مواجهة 
وو�سل  عربية.  ودول  اإ�رشائيل  بني 
العال  اإىل  اآخ��رون  خليجيون  زعماء 
اإن  م�سدر  وق��ال  �سابق،  وق��ت  يف 
�سامح  امل�����رشي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
ال�سنوية  القمة  �سيح�رش  �سكري 
االأ�سلي  موعدها  عن  اأرجئت  التي 
الأن  نظرا  االأول  كانون  دي�سمرب  يف 
و�سع  على  تعكف  كانت  الريا�س 
اأم��ري  ال��ق��م��ة  وي�����س��ارك يف  ات��ف��اق. 
اجلابر  االأحمد  نواف  ال�سيخ  الكويت 
حممد  ال�سيخ  ي�سارك  كما  ال�سباح. 
االإمارات  دولة  رئي�س  نائب  را�سد  بن 
دبي.  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
اآل  حممود  ب��ن  فهد  كذلك  وو���س��ل 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سعيد 
ب�سلطنة  ال���وزراء  جمل�س  ل�سوؤون 
بن  �سلمان  االأمري  و�سل  كما  ُعمان. 
مبملكة  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

. ين لبحر ا
تعتزم  نها  اأ ال�سعودية  واأو�سحت 
الثالث  ال��دول  لكن  املقاطعة  نهاء  اإ
والبحرين  م��ارات  االإ وهي  االأخ��رى، 
على  تعليق  اأي  ت�سدر  مل  وم�رش، 
امل�سوؤول  لكن  االآن.  حتى  لة  امل�ساأ هذه 
اأن  “يتوقعون”  نهم  اإ قال  االأمريكي 
اململكة.  ح��ذو  االأخ��رى  ال��دول  حت��ذو 
الدعاوى  �ستعلق  قطر  اأن  واأ�ساف 
مبوجب  باملقاطعة  املت�سلة  الق�سائية 

املرتقب. االتفاق 

اإن  وحم��ل��ل��ون  دبلوما�سيون  وق��ال 
حلفائها  حت��ث  ك��ان��ت  ال�����س��ع��ودي��ة 
حتى  االت��ف��اق  ب��رام  اإ على  املمانعني 
املنتخب  االأمريكي  للرئي�س  تظهر 
وقال  للحوار.  منفتحة  نها  اأ بايدن  جو 
�سدة  اأكرث  �سلوبا  اأ �سينتهج  نه  اإ بايدن 
ب�سجلها  يتعلق  فيما  اململكة  م��ع 

اليمن. يف  واحلرب  ن�سان  االإ حلقوق 
وجماعة  ليبيا  ب�ساأن  خ��الف  وهناك 
م�رش  ب���ني  امل�����س��ل��م��ني  االإخ�������وان 
جهة  من  وقطر  جهة  من  م��ارات  واالإ

اأخرى.
حليفة  ك��ل��ه��ا  اخل����الف  واأط������راف 
قطر  يف  وتوجد  املتحدة.  للواليات 
اأمريكية  ع�سكرية  ق��اع��دة  اأك���رب 
البحرين  وت�ست�سيف  باملنطقة 
كما  االأمريكي  اخلام�س  االأ�سطول 
م���ارات  واالإ ال�سعودية  ت�ست�سيف 
اإن  قطر  وت��ق��ول  م��ري��ك��ي��ة.  اأ ق���وات 
�سيادتها.  من  للنيل  تهدف  املقاطعة 
مطلبا   13 االأخ��رى  ال��دول  وو�سعت 
اجلزيرة  قناة  اإغ��الق  ب��رزه��ا  اأ لقطر 
تركية  ع�سكرية  ق��اع��دة  واإغ���الق 
االإخوان  جماعة  مع  العالقات  وقطع 
يران.  باإ عالقاتها  وخف�س  امل�سلمني 
على  ق�سايا  ع��دة  ال��ق��م��ة  وت��ب��ح��ث 
اخلليجى  الت�سامن  حتقيق  راأ�سها 
العربية  الرباعية  دول  بني  وامل�ساحلة 
م����ارات  واالإ وم�����رش  “ال�سعودية 

. اأخري  ناحية  من  وقطر  والبحرين” 
م��ري��ك��ى  االأ الت�سعيد  تبحث  كما 
التعامل  و�سبل  اخلليج  فى  يرانى  االإ
يراين وبحث  مع اأزمة امللف النووي االإ
فى  واالإ�ستقرار  االأم��ن  حتقيق  �سبل 
التهديدات  ومواجهة  اخلليج  منطقة 

. كة مل�سرت ا
اخلليجية   القمة  اأع��م��ال  وانطلقت  
ال�سعودية  العال  مدينة  يف   اليوم 
دول  وفود  ورو�ساء  قادة  التقط  حيث 
بعد  للقمة  التذكارية  ال�سورة  اخلليج 
بقاعة  انعقادها  مقر  اإىل  و�سولهم 
وتناق�س  املعال.  مدينة  يف  “مرايا” 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  ملفات  القمة 
قليمية  االإ اال�سرتاتيجية  وال�رشاكات 
وبرناجمها  ي��ران  اإ وملف  والدولية، 
اأخ��رى.  ملفات  عن  ف�ساًل  ال��ن��ووي، 
نواف  ال�سيخ  الكويت  اأم��ري  وغ��ادر 
ال�سعودية  ال�سباح  اجلابر  االأح��م��د 
يف  امل�����س��ارك��ة  بعد  ال��ث��الث��اء  ع�رش 
ا�ست�سافتها  التي  اخلليجية  القمة 
اأمري  �ساد  واأ باململكة.  العال  مدينة 
للعاهل  وجهها  ر�سالة  يف  الكويت، 
عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ع��ودي 

العال”. “بيان  على  بالتوقيع  العزيز، 

ُمعلنًا  ال�سعودّية،  العال  مدينة  الـ41 يف  القمة اخلليجية  اأعمال  �سلمان،  بن  االأمري حممد  ال�سعودي،  العهد  ويّل  افتتح 
الذي غاب عن  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك  والده  بتوجيه  االأحمد”،  “قابو�س و�سباح  الراحلني  با�سم  القّمة  ت�سمية 

الكويت، وقطر. اأمري  ُح�سور  القمة رغم 

اأع����ل����ن ع��ل��ي 
اأك����رب ���س��احل��ي 
منظمة  رئي�س 
الذرية  الطاقة 
اليوم  يرانية  االإ
اأن  ال���ث���الث���اء، 
�ستنتج  ب���الده 
����س���ه���ري���ا م��ا 
 9 اإىل   8 ب���ني 
ك��ي��ل��وغ��رام��ات 

بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم  من 
اإن  �ساحلي  وق��ال  باملئة.  ع�رشين 
20 غراما  اإىل   17 طهران تنتج حاليا 
بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم  من 
فوردو  حمطة  يف  �ساعة  كل   20%
اإحياء  خالل  �ساحلي  ولفت  النووية. 
ا�سم  تغيري  مت  زاده،  فخري  اأربعينية 
اإىل  النووية  لالأبحاث  طهران  مركز 
زاده  فخري  حم�سن  الدكتور  مركز 
بعدما  ذلك،  ياأتي  النووية.  لالأبحاث 
الطاقة  منظمة  با�سم  املتحدث  اأعلن 
كمالوندي  بهروز  يرانية  االإ الذرية 
اليورانيوم  من  كمية  اأول  نتاج  اإ عن 
يف  ب��امل��ئ��ة   20 ب��درج��ة  املخ�سب 
م�����س  م��ف��اع��ل ف����وردو ال���ن���ووي اأ
للتلفزيون  ت�رشيح  ويف  االث��ن��ني. 
من  “متكنا  كمالوندي:  قال  يراين  االإ
املخ�سب  اليورانيوم  على  احل�سول 
جهازي  من  باملئة  ع�رشين  بن�سبة 
“عادة  واأ���س��اف:  مركزيني”.  ط��رد 
�ساعة   24 نحو  العملية  ت�ستغرق 
التي  احلديثة  الطرق  نتيجة  لكن 
متكنا  يرانيون  االإ الفنيون  اأج��راه��ا 
باملائة   20 حتى  التخ�سيب  رفع  من 
وكانت  فقط”.  �ساعة   12 خ��الل 

بدء  عن  اأعلنت  يرانية  االإ احلكومة 
 20% بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب 
من  ال��ن��ووي.  ف���وردو  مفاعل  يف 
االأوروبية  املفو�سية  عرّبت  جانبه، 
ال�ستئناف  اأ�سفها  عن  الثالثاء  اليوم 
بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب  يران  اإ
حتت  نووية  ة  من�ساأ يف  باملئة   20
االتفاق  ينتهك  م��ا  وه��و  االأر����س 
مع  طهران  برمته  اأ ال��ذي  النووي 
لكنها عربت   ،2015 عاملية يف  قوى 
جدير  االت��ف��اق  اأن  اع��ت��ق��اده��ا  ع��ن 
با�سم  متحدث  وقال  عليه.  باحلفاظ 
“نحن  دوري��ة  ف��ادة  اإ يف  املفو�سية 
التي  االإج��راءات  من  للغاية  قلقون 
ينتهك  العمل  هذا  ي��ران.  اإ تتخذها 
و�سيكون  النووية  يران  اإ التزامات 
نه  “اإ واأ�ساف  خطرية”.  تداعيات  له 
للغاية  املهم  من  لكن  موؤ�سف  اأمر 

االتفاق”. على  نحافظ  كذلك…اأن 
بن�سبة  لليورانيوم  يران  اإ وتخ�سيب 
مثرية  خطوة  اأح��دث  هو  باملئة   20
الذي  باالتفاق  يتعلق  فيما  للجدل 
 2019 يف  تنتهكه  طهران  ب��داأت 
منه  وا�سنطن  ان�سحاب  على  ردا 
عقوبات  فر�سها  واإعادة   2018 يف 

مبوجبه. اأُلغيت  كانت 
ق/د

على  االأمريكي  الكونغر�س  واف��ق 
دوالر  م��ل��ي��ار  ن�����س��ف  تخ�سي�س 
حتدد  ل��الأردن،  اإ�سافية  م�ساعدات 
الذي  للقانون  وفقا  �رشفها  جم��ال 
تاأت  ومل  احلدود.  حلماية  به  �سدرت 
على  اأردنية  و  اأ اأمريكية  تف�سيالت 
ب�سببها  والتي  املق�سودة،  احلدود  ذكر 
امل�ساعدات  مقدار  على  الزيادة  متت 
والتي  للمملكة،  ال�سنوية  االأمريكية 
اجلديد  للعام  مليار دوالر   1.65 بلغت 
املبلغ  يكون  اأن  املتوقع  ومن   .2021
جاهزية  لرفع  خم�س�سا  املر�سود 
هما:  رئي�سيتني  جبهتني  على  احلدود 
جهة  من  ال�سورية  االأردنية  احلدود 
وكذا  احلركة،  اأمام  املغلق  جابر  معرب 
املحتلة،  فل�سطني  مع  االأردنية  احلدود 
بني  الت�سل�سل  عمليات  لتكرر  نظرا 
والفل�سطينية  االأردن��ي��ة  االأغ���وار 

. ملحتلة ا
جابر  معرب  اإغالق  االأردن  ويوا�سل 
الرواية  بح�سب  واملغلق  �سوريا،  مع 
كورونا،  ب�سبب  االأردنية  الر�سمية 

نتائج  يف  تكمن  احلقيقة،  اأن  اإال 
االأردن��ي��ة  ال�سلطات  جمع  اجتماع 
نوفمرب  ال��ث��اين/  ت�رشين  اأواخ���ر  يف 
يف  الثامن  اللواء  قائد  مع  املا�سي 
رو�سيا،  من  املدعوم  اخلام�س  الفيلق 
عمان  فيه  بلغته  اأ ال��ع��ودة،  اأح��م��د 
وال�سوري  الرو�سي  للجانب  بر�سالة 
مل  حال  يفتح يف  لن  املعرب  "اأن  مفادها 
 50 ل�سوريا  احلليفة  القوات  تن�سحب 

ال�سوري". للداخل  كيلومرتا 
االأمريكي  القانون  حيثيات  يف  وجاء 
و�سادق  امل�ساعدات  خ�س�س  الذي 
وال�سيوخ  ال��ن��واب  جمل�س  عليه 
على  بالن�س  ترامب  الرئي�س  ووقعه 
الكلي  املجموع  يقل  ال  اأن  وج��وب 
عن  لالأردن  االأمريكية  للم�ساعدات 
املالية  ال�سنة  يف  دوالر  مليار   1.65
عام  وقع  قد  االأردن  وكان  القادمة. 
اأن  ي�سمن  م��ب��ادئ  اإع���الن   2018
مليار   1.275 على  االأردن  يح�سل 

�سنوات. خم�س  وملدة  �سنويا  دوالر 
ق/د

ناخب  ماليني  ثالثة  من  اأكرث  �سّوت 
مبكرا،  ماليني،  �سبعة  نحو  اأ�سل  من 
لع�سوية  الفرعية  االنتخابات  يف 
والية  يف  االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�س 
املتحدة.  الواليات  جنوبي  جورجيا، 
“اأ�سو�سيتيد  وك��ال��ة  وذك����رت 
�ساركوا  من  اأن  الثالثاء،  بر�س”، 
“رقما  �سكلوا  املبكر  الت�سويت  يف 
اأكرب  لتعبئة  �سارة  اإ ومبثابة  قيا�سيا” 
للت�سويت  الدميقراطيني  قبل  من 
عملية  وتاأتي  االنتخابات.  هذه  يف 

الفرعية  االنتخابات  يف  الت�سويت 
بوالية  ال�سيوخ  جمل�س  لع�سوية 
ح�سد  حملة  مع  بالتزامن  جورجيا، 
الرئي�س  فيها  ���س��ارك  ا�ستثنائية 
ت��رام��ب  دون��ال��د  والي��ت��ه  املنتهية 
بايدن،  جو  حديثا  املنتخب  والرئي�س 
ا�ستطالعات  ظ��ل  يف  �سيما  ال 
مع�سكري  ب��ني  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ق��ارب 

والدميقراطيني. اجلمهوريني 
والي���ة  يف  ال��ن��اخ��ب��ون  وي��ت��وج��ه 
يف  للم�ساركة  ال��ي��وم،  ج��ورج��ي��ا، 

���س��ب��اق��ني:  يف  االإع������ادة  ج����والت 
اجلمهوري  ال�سيناتور  بني  اأحدهما 
جون  والدميقراطي  بريديو،  ديفيد 
اجلمهوري  ب��ني  واالآخ���ر  اأو���س��وف، 
الق�س  والدميقراطي  لوفلر،  كيلي 
نتائج  وت��ع��د  وارن����وك.  راف��ائ��ي��ل 
بالن�سبة  حا�سمة  االنتخابات  هذه 
فوز  حالة  ويف  املتحدة.  للواليات 
�سيكون  الدميقراطيني؛  املر�سحني 
حتت  اجل���دي���د  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����س 
وبالتايل،  الدميقراطيني؛  �سيطرة 

البيت  اإىل  بايدن  جو  و�سول  عند 
الثاين  كانون  يناير/   20 يف  بي�س  االأ
على  االعتماد  من  �سيتمكن  اجلاري، 
الإجناز  بالكامل  دميقراطي  كونغر�س 
خالل  بايدن  اأعلن  واأم�س،  برناجمه. 
اأن  اأتالنتا  والية  يف  انتخابي  جتمع 
جورجيا  يف  الفرعية  االنتخابات 
)ال�سيا�سة  م�سار  تغري  اأن  “ميكنها 
لل�سنوات  فقط  لي�س  االأمريكية(، 

املقبل”. للجيل  بل  املقبلة  االأربع 
ق/د

االحتاد االأوروبي قلق من اخلطوة وي�سعى للحفاظ على االتفاق 
النووي

اإيران تك�سف الأول مرة عن اإنتاج 9 
كلغ من اليورانيوم املخ�سب �سهرًيا 

بن�سبة 20% 

وا�سنطن ت�سرتط اإنفاق منحتها لالأردن 
على حماية احلدود مع االحتالل

مبثابة اإ�سارة لتعبئة اأكرب من قبل الدميقراطيني

اأكرث من 3 ماليني ناخب اأمريكي �سوتوا مبكرا بانتخابات ال�سيوخ يف جورجيا 
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رحماين اإبراهيم  الربوفي�سور  اإ�سدارات  العلماء"اآخر  واأخالق  العلم  "مكانة 

 كتاب وفائي تخليدا لروح الفقيه االأ�سويل 
اهلل” رحمه  غدة  اأبو  الغني  عبد  “ح�سن 

عماره بن عبد اهلل
---------------- 

و�سفه  كما  املذكور  االإ�سدار   
�ساحبه “وفائي ” وتخليدا لروح 
العالمة الداعية الفقيه االأ�سويل 
عبد  ح�سن  الدكتور  االأ�ستاذ 
الله،  رح��م��ه  غ��دة  اأب���و  الغني 
االأ�ستاذ  قول  حد  على  يت�سمن 
فلو�سي  م�سعود  ال��دك��ت��ور 
االإ�سالمية  العلوم  كلية  )عميد 
بتقدميه  قام  الذي  باتنة(،  بجامعة 
بفقيد  ال��ت��ع��ري��ف  وت��ق��ري��ظ��ه، 
املتميزة  وبجهوده  االأم��ة  وعامل 
االإ�سالمي  العلمي  البحث  يف 
الر�سيدة  االإ�سالمية  والدعوة 
القراآنية  املبادئ  على  القائمة 
واملوعظة  احلكمة  يف  املتمثلة 
هي  بالتي  وامل��ج��ادل��ة  احل�سنة 

اأح�سن.
  وح�سب ما ذكره موؤلف الكتاب 
على  ال�سخ�سية  �سفحته  عرب 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
تقريظ  عن  نقال  “فاي�سبوك”، 
ف��اإن  فلو�سي،  ال��ربوف��ي�����س��ور 
الكتاب ينق�سم اإىل ق�سمني،“…
ترجمة  عن  عبارة  االأول  الق�سم 
ودقيق  مف�سل  وتعريف  وافية 
ال�سيخ  اأ�ستاذنا  واأعمال  بحياة 
الله، بداية  اأبو غدة رحمه  ح�سن 
العريقة  العلمية  اأ���رشت��ه  م��ن 
اإليها  باالنت�ساب  يت�رشف  التي 
كبار  ب��اأع��الم  حفلت  وال��ت��ي 
يف  ال��ظ��اه��رة  ب�سماتهم  لهم 
املختلفة،  االإ�سالمية  الدرا�سات 

ومراحل  ون�ساأته  مبولده  ومرورا 
حياته  واأطوار  وم�سايخه  تعلمه 
وانتهاء  ووظ��ائ��ف��ه،  املختلفة 
بوفاته ورحليه اإىل الدار االآخرة، 
وخال�سات  عناوين  عر�س  ثم 
هذا  ومقاالته،  وبحوثه  موؤلفاته 
اإبراهيم  اأخونا  فيه  بذل  الق�سم 
معاناة  فيه  وعانى  كبريا  جهدا 
املعلومات  جْمع  الأن  م�سنية، 
املختلفة املتعلقة بحياة املرتَجم له 
رحمه الله من م�سادرها املتفرقة 
و�سياغتها  وحتريرها  وترتيبها 
م�سوق،  �رشدي  علمي  قالب  يف 
علميا  عمال  ذات��ه  بحد  يعترب 
اإال  مبثله  ينه�س  ال  متكامال 
القليلون ممن اأوتوا مثل ما اأوت�ي 
وجلد  �سرب  من  اإبراهيم  اأخونا 
للم�ساق  وحتمل  البحث  على 
اإجناز  يف  وا�ستمرار  واملتاعب 

اإخال�س  اإىل نهايته، بكل  العمل 
وتفان واإتقان…”.

ذات  )ح�سب  الثاين  الق�سم  اأما   
ملحا�رشة  حتقيق  فهو  امل�سدر( 
هذه  الله،  رحمه  له  للمرتَجم 
التي  واملاتعة  القيمة  املحا�رشة 
الدكتور  العالمة  اأ�ستاذنا  األقاها 
ح�سن عبد الغني اأبو غدة رحمه 
الله يف قاعة املحا�رشات مبعهدنا 
ال�رشيعة  )معهد   1991 �سنة 
العلوم  كلية  حينئذ،  بباتنة 
باتنة1  بجامعة  االإ���س��الم��ي��ة 
حما�رشة  كانت  والتي  حاليا(، 
ال�سنة  انطالق  مبنا�سبة  افتتاحية 
حيث   ،)1991-1992( اجلامعية 
املعهد  مديُر  اإلقاَءها  منه  طلب 
�سيُخنا واأ�ستاُذنا الدكتور الطاهر 
حلي�س رحمه الله، وقد كنُت ممن 
�سهد هذه املحا�رشة وا�ستمع اإىل 

يلقيها  وهو  الله  رحمه  االأ�ستاذ 
ولغته  الرخيم  العذب  ب�سوته 
اجلميلة املتميزة، وكان يومئذ يف 
وعطائه،  قوته  واأوج  �سبابه  عز 
الكتاب  خامتة  تاأت�ي  ح��ني  يف 
اأهم  من  خمتارة  جملة  مت�سمنة 
املحا�رشة،  وتو�سيات  اأفكار 
�ساحب  اأدرج  االإث��راء  ولغر�س 
االإ�سدار ملحقني يت�سمن االأول 
رحمه  لالأ�ستاذ-  من�سوراً  مقاال 
والعلماء  »العلم  بعنوان  -؛  الله 
الثاين  وي�سّم  االإ���س��الم«،  يف 
املرتجم  تخ�س  �سور  جمموعة 

له.
االإ���س��دار  منا�سبة  ذات  ويف 
الفقيه  الفقيد  ل��روح  الوفائي، 
االأ�سويل االأ�ستاذ الدكتور ح�سن 
الله،  رحمه  غدة  اأبو  الغني  عبد 
نهاية  كورونا  وباء  �سهداء  اأحد 
�سهر اأكتوبر من ال�سنة املا�سية، 
الفقيه  االأ���س��ويل  العامل  تقدم 
اإبراهيم رحماين بخال�س ال�سكر 
الدكتور  لالأ�ستاذ  والتقدير 
وللدكتور  فلو�سي،  م�سعود 
ال�سيخ  ووطنيا  حمليا  املعروف 
القادر  عبد  والداعية  واالأ�ستاذ 
مهاوات، الذي كما قال “رافقني 
ال�سيخ  اأ�ستاذنا  مع  لقاءات�ي  يف 
 – الله  رحمه   – غدة  اأبو  ح�سن 
بتدقيق  تكّرم  وقد  باإ�سطنبول، 
من  جملة  وت�سجيل  الكتاب، 

املقرتحات القّيمة…”.

الدكتور  لالأ�ستاذ  اإ�سدار علمي جديد  الوادي،  بوالية  الكائن مقرها  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  �سامي  دار   �سدر عن 
بجامعة  االإ�سالمية  العلوم  معهد  ومدير  املقارن،  والفقه  الفقه  اأ�سول  اأ�ستاذ  رحمانـي،  االأمني  حممد  بن  اإبراهيم 

العلماء”. واأخالق  العلم  “مكانة  القيمة  اأبو غدة وحما�سراته  الدكتور ح�سن  االأ�ستاذ   : بـ  معنون  الوادي، 

وزارة  ت��ن��ظ��م 
ال����ث����ق����اف����ة 
ندوة  والفنون 
وط��ن��ي��ة ح��ول 
الروائي  اأعمال 
بن  احلميد  عبد 
بعنوان  هدوقة 
"ال������رواي������ة 
من  اجل��زائ��ري��ة 
اإىل  التاأ�سي�س 
 " ي�س لتكر ا

باملكتبة  جانفي   11 اإىل   9 من 
باجلزائر  ب��احل��ام��ة  الوطنية 
بيان  واأو���س��ح  العا�سمة. 
ل����وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
عدة  ت�ست�سيف  ال��ن��دوة  اأن 
م��ت��دخ��ل��ني وحم���ا����رشي���ن 
الراحل،  الأع��م��ال  ودار���س��ني 
�سار  واأ الوطني،  الرتاب  عرب 
احلميد  عبد  اأن  اإىل  البيان 
يف  "طفرة  �سكل  هدوقة  بن 
وتعترب  اجلزائري"  ال�����رشد 
الكتابة  يف  تاأ�سي�سية  اأعماله 
كاملة  لعقود  العربية  باللغة 

يزال. وما  القارئ  به  احتفى 
بن  احل��م��ي��د  ع��ب��د  ول���د  وق���د 

 1925 جانفي   9 يف  هدوقة 
ب��امل��ن�����س��ورة )والي����ة ب��رج 
اأكتوبر  يف  وتويف  بوعريرج( 
مبعهد  ودر�س  باجلزائر،   1996
قبل  بق�سنطينة  الكتانية 
الزيتونة  بجامع  االلتحاق 

. ن�س بتو
ل��ف��ات روائ��ي��ة  ل��ه ع���دة م��وؤ
وتعد  وم�رشحية  و�سعرية 
من  اجلنوب"  "ريح  رواي��ت��ه 
والتي  الروائية  اأعماله  اأ�سهر 
من  درامي  عمل  اإىل  اقتب�ست 
ريا�س  �سليم  الراحل  اإخراج 
جماهريا  جناحا  الفيلم  ون��ال 

. كبريا
ق/ث

دب��ي��ة  ت��ع��ززت امل��ك��ت��ب��ة االأ
ب�"من  مو�سوم  جديد  مبوؤلف 
 30 ي�سم  والذي  نور"  ثغرها 
الق�سرية  الق�سة  يف  عمال 
�سابات  لكاتبات  واخل��اط��رة 
الوطن،  والي��ات  خمتلف  من 
امل�رشفة  من  علم  ما  ح�سب 
وئام  الكاتبة  العمل،  على 

بوملرقة.
واأو���س��ح��ت ال��ك��ات��ب��ة ب��اأن 
 100 م��ن  امل��ت��ك��ون  ل��ف  امل��وؤ
دار  ع��ن  وال�����س��ادر  �سفحة 
ميلة  بوالية  للن�رش  الدهيلي 
جامع"  "كتاب  يف  يتمثل 
فكرته  جت�سيد  على  اأ�رشفت 
التي  بوملرقة  وئ��ام  املتحدثة 
الق�س�س  ب��ج��م��ع  اه��ت��م��ت 
زميلتها  مب��ع��ي��ة  ال��ق�����س��رية 
تكفلت  التي  عينو�س  نفال  اأ
الثاين  الق�سم  على  باالإ�رشاف 
باخلاطرة. واملتعلق  العمل  من 
وق����د ت��ن��وع��ت م��وا���س��ي��ع 
هذا  يف  بها  امل�سارك  االأعمال 
احل��زن  ب��ني  دب���ي  االأ امل�سنف 
وال��ف��رح واخل��ي��ال وال��واق��ع 
ة  امل���راأ عاطفة  توظيف  م��ع 
حولها  من  يدور  ملا  يتها  وروؤ
اأ�سلوب  اعتماد  خ��الل  م��ن 
م��ف��ه��وم ل��ل��ق��ارئ وي��ج��ذب 

. مه هتما ا
بوملرقة،  الكاتبة  وح�سب 
يف  امل�ساركة  لها  �سبق  التي 
ف��اإن  جامعة،  كتب   4 اإجن��از 
"من  موؤلف  ن�رش  من  الهدف 
التعريف  ه��و  نور"  ثغرها 
جمال  يف  ال�سبانية  بالطاقات 

خ�سو�سا  واالأدب  الكتابة 
م�سيفة  الن�سوي"،  العن�رش 
ب��اأن اأغ��ل��ب امل�����س��ارك��ات يف 
و  اأ ق�س�س  خالل  من  العمل 
كاتبات  م�ساريع  هن  خواطر 
الفر�سة  لهن  تت�سن  "مل  لكن 
وت��ق��دمي  حم��اوالت��ه��ن  لن�رش 
يف  �سيما  ال  للقراء"  نف�سهن  اأ
املادية  االإمكانات  �سعف  ظل 

. يهن لد
فاإن  املتحدثة  ذات  وح�سب 
ي�ستغرق  مل  االأع��م��ال  جمع 
مع  خ�سو�سا  طويال  وقتا 
االأزرق،  الف�ساء  ا�ستغالل 
ال���ذي ك���ان ���س��ب��ب ت��ع��ارف 
امل�����رشف��ت��ني ع��ل��ى ال��ع��م��ل 
فيه  احل��ا���رشات  بالكاتبات 
مفيدة  اأعمالهن،  خ��الل  من 
طرحها  فور  القت  الفكرة  باأن 
ط��رف  م��ن  وق��ب��وال  ترحيبا 
عرب  �سديقاتهن  من  العديد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ال��ل��وات��ي ل��دي��ه��ن م��ي��والت 
جمال  يف  وحم���اوالت  دب��ي��ة  اأ

. بة لكتا ا
برتحيب  الفكرة  حظيت  كما 
حيث  اجلزائر  خارج  من  حتى 
من  ك��ات��ب��ة  فيها  ���س��ارك��ت 
يف  ���رشف  ك�سيفة  ال��ع��راق 
-ح�سب  يعد  الذي  العمل  هذا 
"نافذة  ع��ل��ي��ه-  امل�����رشف��ة 
االأدب  جمال  يف  �سابة  ملواهب 
يتبنى  من  تنتظر  والكتابة 
اأر�س  يف  ويج�سدها  اأفكارها 

الواقع".
ق/ث

لل�سالون  الثانية  الطبعة  تقام 
للفنون  االف��رتا���س��ي  الوطني 
الفنون  ملركز  مببادرة  االإ�سالمية 
تلم�سان،  ل��والي��ة  وامل��ع��ار���س 

ح�سب ما علم لدى املنظمني.
املنظمة  الطبعة  ه��ذه  وتعرف 
الثقافية  اجلمعية  مع  بالتن�سيق 
غاية  اإىل  املدية  لوالية  "الرقيم" 
 26 م�ساركة  اجل��اري  يناير   9
بلوحات  والي��ة   14 م��ن  فنانا 
توظيف  فيها  مت  ت�سكيلية  فنية 
اأف��اد  ما  ح�سب  العربي،  اخل��ط 
بودفلة  املذكور  املركز  مدير  به 
ال�سالون  هذا  ويت�سمن  اأم��ني. 
لوحة   47 عر�س  االفرتا�سي 
من  انتقاوؤها  مت  ت�سكيلية  فنية 
جلنة  طرف  من  لوحة   150 بني 
اجلمعية  اأع�����س��اء  م��ن  مكونة 
املدية  لوالية  "الرقيم"  الثقافية 
وتلقني  كتابة  يف  املتخ�س�سة 
�سنة،   16 منذ  العربي  اخل��ط 
وطنية  جوائز  على  حازت  حيث 
اخلط  مهرجانات  يف  ودول��ي��ة 
كما  امل�سدر.  ذات  وفق  العربي 

التظاهرة  برمج على هام�س هذه 
وحما�رشات  ور���س��ات  تنظيم 
كتابة  تقنيات  حول  افرتا�سية 
الفن  العربي يف  اخلط  وتوظيف 
الت�سكيلي وتاريخ وتطور اخلط 
ين�سطها  الع�سور  عرب  العربي 
املذكورة.  اجلمعية  من  اأع�ساء 
وتهدف هذه التظاهرة اإىل تكوين 
الفنانني الهواة يف جمال توظيف 
اخلط العربي يف الفن الت�سكيلي 
من خالل الور�سات وتثمني هذا 

للتذكري  ال���رتاث. 
فاإن الطبعة االأوىل 
ال�سالون  ل��ه��ذا 
خ�������س�������س���ت 
املنمنمات  ل��ف��ن 
مع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
املنمنمات  متحف 
االإ�سالمي  واخلط 
باجلزائر  والزخرفة 
فيما  العا�سمة، 

لفن  الثالثة  الطبعة  �ستخ�س�س 

الزخرفة كما اأ�سري اإليه.
ق/ث

ندوة وطنية حول اأعمال عبد احلميد 
بن هدوقة باملكتبة الوطنية 

ي�سم 30 عمال يف الق�سة واخلاطرة

 املكتبـة االأدبيـة تتدعـم مبوؤلـف 
نور" مبيلـة  ثغرهـا  "من 

تنظيم الطبعة الثانية لل�سالون الوطني االفرتا�سي للفنون االإ�سالمية بتلم�سان 

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ابتدائبا ح�سوريا
يف ال�سكل : قبول الدعوى يف املو�سوع 1/ امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجزة 
من طرف اخلبرية الدكتورة لكموتة ن�سرية املودعة لدى امانة �سبط املحكمة 
33/20 و بالنتيجة احلجر على املرجع  بتاريخ 29 �سبتمرب 2020 حتت رقم 
ابن  بجامعة   1998 جانفي   24 بتاريخ  املولود  االأمني  حممد  الوردي  �سده 
عي�سى و ابن ق�سوم حياة و على �سابط احلالة املدنية لبلدية جامعة ان يقوم 
احلالة  وب�سجالت  ميالده  �سهادة  هام�س  على  املقدم  وتعيني  باحلجر  بالتاأ�سري 
املدنية / تعيني املرجع الوردي عي�سي اب املرجع �سده مقدما عليه و اإلزامه 
ن�سر  و  والقانونية  واالجتماعية  واالإداريــة  املالية  �سوؤونه  باإدارة  يقوم  بان 
هذا احلكم يف جريدة يومية وطنية وحتميل املرجع بامل�ساريف الق�سائية بذا 
�سدر هذا احلكم و اأف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ واملكان 

املذكوران اأعاله 
ول�سحته وقع اأ�سله كل من الرئي�سة و امينة ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا

ال�سكل : قبول الدعوى يف املو�سوع
1/ امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية الدكتورة لكموتة 
حتت   2020 فيفري   23 بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودعة  ن�سرية 
املولود  املنعم  عبد  ميلودي  �سده  املرجع  على  احلجر  وبالنتيجة   10/20 رقم 

بتاريخ 15 دي�سمرب 2000 بجامعة ابن حممد امل�سري و بن عوايل ي�سمينة
وتعيني  باحلجر  بالتاأ�سري  يقوم  اأن  جامعة  لبلدية  املدنية  احلالة  �سابط  وعلى 

املقدم على هام�س �سهادة ميالده وب�سجالت احلالة املدنية
2/ تعيني املرجع ميلودي حممد امل�سري اب املرجع �سده مقدما عليه واإلزامه 
ون�سر  والقانونية  واالجتماعية  واالإداريــة  املالية  �سوؤونه  باإدارة  يقوم  باأن 

هذا احلكم يف جريدة يومية وطنية وحتميل املرجع بامل�ساريف الق�سائية
بالتاريخ  املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا  به  واأف�سح  احلكم  هذا  �سدر  بذا 
واملكان املذكوران اأعاله ول�سحته وقع اأ�سله كل من الرئي�سة و اأمينة ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار 

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

مكتب اجلمعيات 
الرقم: 007/م. ت. �س. ع/2020 

 و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية  
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12/06  املوؤرخ يف 18 �سفر 
مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق  1433هـ  عام  
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2020/12/24 اليوم:  هذا 
2020/12/16 حتت رقم/ املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية امل�سماة:  جمعية قناديل االأمل للت�سامن االجتماعي  امل�سجلة 
الثقايف  املركز  بـ:  املقيمة    2013/05/08 بتاريخ:   09 رقم:  حتت 
ال�سيد )ة(:  اأدرار يرتاأ�سها  – والية  – بلدية تيميمون  بادي�س  ابن 

بدار م�سعود .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ورقلة 
دائرة: ورقلة 
بلدية: ورقلة  

الرقم: 14/ 2020  
 و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب 

طبقا الأحكام املادة 18 من  القانون رقم  12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 
1433 املوافق لـ 12 يناير 2012املتعلق باجلمعيات  وردا على مذكرة 
 1938/2020 رقم  حتت   2020/08/24 يف:  املوؤرخة  التعديالت 
املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية االجتماعية  
امل�سماة: جمعية حي �سعيد عنبة  رقم 01 ورقلة. امل�سجلة حتت رقم: 
03 بتاريخ: 2018/01/21   الكائن مقرها بـ: حي �سعيد عنبة  رقم 
مكتب  جتديد  على  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم  اأن  ي�سرفني  ورقلة     01

اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد: جودي حممد الها�سمي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية  ورقلة 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات واجلمعيات  
الرقم: 66/ 2020  

 و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية  
مبقت�سى   القانون رقم  12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لـ 12 
2020/06/22 ت�سليم  2012املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم    يناير 
الديني  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل 
امل�سماة:  اللجنة الدينية مل�سجد الفتح اأفران بلدية اأنقو�سة ورقلة الكائن 

مقرها بـ: م�سجد الفتح بحي اأول ماي باأفران – اأنقو�سة 
امليالد:  ومكان  تاريخ  بــوقــوادة   العيد  ال�سيد)ة(:  اجلمعية  رئي�س 
 – باأفران  ماي  اأول  بحي  ال�سخ�سي:  العنوان  بورقلة    1979/10/31

اأنقو�سة               

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية  الوادي  

دائرة املقرن 
بلدية املقرن 

رقم: 01/ 2021  
 اإ�سهار بتاأ�سي�س جمعية  ذات �سبغة حملية  تخ�سع للقانون رقم 12/06 

املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
2012املتعلق  12 جانفي   12/06 املوؤرخ يف  طبقا الأحكام  القانون رقم 
2021/01/04 ت�سليم  اليوم  08 منه  مت هذا  املادة  باجلمعيات ال�سيما 
و�سل ت�سجيل الت�سريح  اإ�سهار تاأ�سي�س جمعية ذات �سبغة حملية   امل�سماة: 
جمعية الن�سر الثقافية – باحلمادين بلدية املقرن  املقيمة: �سارع ال�سهيد 
العائبي علي باحلمادين بلدية املقرن  رئي�س اجلمعية: ن�سرات اعماره بن 
ن�سر   تاريخ ومكان االزدياد : 1981/02/07 الدبيلة   عنوان الرئي�س 

: �سارع ال�سهيد العائبي علي احلمادين بلدية املقرن  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية  الوادي  

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات واجلمعيات 
اإ�سهار تعديل القانون االأ�سا�سي  جلمعية  ذات �سبغة حملية  تخ�سع للقانون رقم 

باجلمعيات  املتعلق   12/01/2012 يف  املوؤرخ   12/06
طبقا الأحكام  القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12/01/2012املتعلق باجلمعيات ال�سيما 
جمعية  امل�سماة:  للجمعية    االأ�سا�سي  القانون  تعديل  مت  لقد    ،02 الفقرة   18 املادة 
2011/07/06  املقيمة بـ: حي  54 بتاريخ:  االإخال�س لالأ�سرة  املعتمدة حتت رقم: 
الغربية – حا�سي خليفة  تتعلق التعديالت بـ: -1االأهداف: ت�سبح كمايلي -االهتمام 
ب�سوؤون االأ�سرة -تنظيم حمالت وقوافل خريية حت�سي�سية لالأ�سرة املحتاجة بالتن�سيق مع 
جميع  يف  وتكوينها  املراأة  و  الريفية  الفتاة  مهارات  -تنمية  املخت�سة  االإدارية  امل�سالح 
ن�ساطات  -تنظيم  العمل.ى  يف  االندماج  على  وم�ساعدتها  واحلرفية  الثقافية  امليادين 
-خلق  والطفل  والفتى  الريفية  الفتاة  لفائدة  وترفيهية  وريا�سية  وتعليمية  ثقافية 
ف�ساء للرتفيه واملعرفة من خالل خرجات للهواء الطلق -تنمية روح املبادرة والتطور 
املنا�سبات الدينية والوطنية -ت�سجيع املواهب واملتفوقني يف املجال الرتبوي و  -اإحياء 
ال�سباين -التن�سيق مع اجلمعيات التي تن�سط يف نف�س املجال -2 الت�سمية:////////// 

. خليفة  –حا�سي  ال�سرقية  حي  -3املقر: 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية  الوادي  

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات واجلمعيات 
اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية  ذات �سبغة حملية  تخ�سع للقانون 

رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
2012املتعلق  جانفي   12 يف  ــوؤرخ  امل  12/06 القانون  الأحكام   طبقا 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه    )18( ع�سر  الثامنة  املادة  ال�سيما  باجلمعيات 

جتديد الهيئة القيادية  جلمعية ذات �سبغة حملية: 
 امل�سماة: جمعية االإخال�س لالأ�سرة  

املعتمدة حتت رقم: 54      بتاريخ: 2011/07/06 
املقيمة بـ: حي ال�سرقية – حا�سي خليفة  

رئي�س اجلمعية: عوينات نوال   
تاريخ ومكان االزدياد : 1978/09/17 بحا�سي خليفة   

عنوان الرئي�س : حي ال�سرقية – حا�سي خليفة   



14 اإلربعاء 06  جانفي 2021 م الموافق لـ 22 جمادى االولى 1442هـ
العدد
2164

الأجل الرجال..
معمر عي�ساين

-------------------
نحن ال نقد�س ال�سخ�سيات، بل نعتز مبكانتها وما متنحه للخالئق 
من مبادئ وت�سحيات.. هكذا هي عقيدة كل ذي عقل ووعي يف 

هذه احلياة.
و�سنائع  الدركات  به  تليق  ال  وطن  يف  الرداءة  بلغته  ما  �ساءين 
الظهور  �سدف  لها  حازت  من  ُعّرة  ترى  اأن  املوبقات..  ال�سفلة 
اأن ن�سمعه وال  لنا  الذي ما كان  بتغّوطها  اأن تطال �سيخا حمرتما 
واالإدالء،  الراأي  حق  املواخري  اأعطى  الوطن  هذا  اأن  لوال  ن�ستمعه، 

واألب�س وارديها لبا�س احِلجا!! 
الدكتور حممد الهادي احل�سني الذي كر�س حياته للعلم وبث اأنوار 
تاأخذنا  وال  فقط،  نف�سه  ميثل  ال  اجلزائر  ربوع  يف  والدين  الوعي 
احلمية عليه هو لذاته، واإمنا ملا ميثله من قيمة مرجعية دينية وثقافية، 
اإجنازاتها وتكميم من �سولت له نف�سه  الذود عنها وتبجيل  وجب 
جماراتها.. الأننا بهذا احلزم نحفظ حق الرجال ون�سون هيبة االأمة، 

ونبيد من ال نفع فيه اإال النباح دون القوافل الغادية.
اأن نتجاوز خرب وفاة املجاهد خل�رش بورقعة، رحمه الله  وال ميكننا 
تعاىل واأ�سكنه ف�سيح جناته، الذي بدوره ال يعترب جمرد رقم لدى 
املغيبة  للحقائق  تاريخية وبوتقة  واإمنا مو�سوعة  املجاهدين،  وزارة 
الرجال  اأ�سباه  باملبادىء يوم زهد  التحرير.. ورجال ت�سّبع  يف ثورة 

يف قول كلمة حق اأمام �سعب مغفل!
العلم  ذوي  من  املكانة  اأهل  حقوق  حفظ  الوطن  هذا  يف  عّز  ما 
والن�سال.. العلماء واملجاهدون ومن حق فيهم نعت الرجال.. اأما غري 
العلمانية  يبّث �سموم  ذلك فغثاء �سيل يح�سب كل �سيحة عليه. 
فيقدمها  له  رّيت  �سُ البالد  اأن  لو  ويوّد  لفرن�سا،  والوالء  واخليانة 

قربانا الأ�سياده! 
�سحى  عّمن  ونتخلى  نحيد  اأن  اإما  طرق..  مفرتق  على  نحن  حقا 
اأن ن�ست�سلم  الأجلنا وكان يلزم عرين الدين والهوية واحلرية، واإما 
لعدو الداخل الذي زهد فينا الأجل عدو اخلارج.. وهذا لَعمري لي�س 
بهنّي يف مرحلة القاب�س فيها على احلق يداه مكبلتان ورجاله يف 
واملن�سب  االإعالم  ُيعليه  اخلانع  اجلاهل  والِغّر  وقهر،  ظلم  زنزانة 

بحكمة ورجاحة مكذوبة، مدفوعا باملال والقانون اجلائر.

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

 بقلم /  عمر ذيب
------------------

يبيع  اجلّزارين  اأحد  اأن  تكت�سف  عندما 
 ، تتفاجاأ  فال  املري�س  اللحم  للنا�س 
�رشقة  يف  يتفّن  مبقاول   ت�سمع  عندما 
فال  اجن��ازه  ���رشوط  وانتهاك  م�رشوع 
م�سوؤول  خرب  ي�سلك  عندما   ، تتفاجاأ 
منحة   اأو  رم�سان  قفة  على  �س  تل�سّ
عندما   ، تتفاجاأ  فال  والعجائز  ال�سيوخ 
الن�ساء  ي�ستقبل  اأحدهم  باأن  تالحظ  
اأن  بحجة  الرجال  ا�ستقبال  ويرف�س 
عندما   ، تتفاجاأ  فال  �سعيف  عبد  املراأة 
ميازح  اأ�ستاذ  اأو  معلم  عن  يحدثونك 

تتفاجاأ  فال  الفاح�س  بالكالم  تالمذته  
مُمّر�س  هناك  ب��اأن  يخربونك  عندما   ،
ي�رشق يف الدواء من امل�ست�سفى ويبيعه 
اأحد  ترى  عندما   ، تتفاجاأ  فال  خارجها 
�سعيا  ال�سالة  اإقامة  يف  ُيعّجل  االأئمة 
تتفاجاأ  فال  ال�سخ�سية  م�ساحله  وراء 
يعاك�س  مالب�س  بائع  ُت�سادف  عندما   ،
 ، تتفاجاأ  فال  حمله  ت��زور  ام��راأة  ك��ل  
مُيار�س  ريا�سي  على  تتفّرج  عندما 
فال  خ�سومه  �سد  والعدوانية  العنف 
م�سامعك  اإىل  ي�سل  عندما   ، تتفاجاأ 
اأحد �سائقي �سيارات االأجرة اعتدى  اأن 
على فتاة ركبت معه فال تتفاجاأ ، عندما 
متُّر على بع�س النا�س ميزحون ويلعبون 

 ، تتفاجاأ  فال  لل�سالة  ينادي  وامل��وؤذن 
حفيا  ي�ستغل مهنته  عندما تكت�سف �سُ
قيمته  رفع  اأجل  من  واالبتزاز  لالإثارة 
لالأ�سف   ، تتفاجاأ  فال  م�ساحله  وق�ساء 
ربي  رحم  ما  اإال   " قبيحة  اأ�سيائنا  كل 
اأمرا�س   ! به  نفتخر  ما  هناك  ولي�س   "
اأحوالنا  ودّم��رت  واقعنا  عّفنت  خبيثة 
طاملا   ، ذلك  غري  نقول  اأن  ميكننا  وال 
قبل   ، املُّرة  يومياتنا  ُتظهر  احلقيقة   اأن 
اأ�سابع  على  ُتعد  عيوبنا  كانت  اليوم  
بعد  حرج   وال  فحّدث  اليوم  اأما  اليد  
العيوب  �سناعة  يف  ُنبدع  اأ�سبحنا  اأن 
والف�سائح ، وزرعنا يف دروبنا مزارعا 
من اخل�سائر والهزائم !  االآن ل�سنا ب�سدد 

قادتنا  التي  االأ�سباب  وحتديد  ذكر  عن 
اإىل ذلك واإمنا نعتقد اأن امل�ساألة اأكرب من 
ذلك بكثري ، اإنها تّخ�س ابتكار احللول 
وب�سورة  جم��ددا  للوقوف  املنا�سبة 
اأعمق واأقوى ملواجهة اأخطائنا واأوجاعنا 
دون  جميعا  نتحرك  اأن  مّنا  املطلوب   ،
حتى  ُمكّثف  ب�سكل  اأي طرف  ا�ستثناء 
اأن  �سحيح   ، اأكرث  االأو�ساع  تتاأزم  ال 
املهمة �سعبة جدا و�سائكة لكن يجب 
بها  نعالج  التي  الطرق  درا�سة  علينا 
م�ساكلنا  وتعرثاتنا ، ونحن متاأكدون اأن 
انطالقتنا وعودتنا  �سي�سنع  االإخال�س 
القوية ، هو حتد كبري اأمامنا  فماذا نحن 

فاعلون يا ترى ؟!

  حياة عقيمة .. فمتى اليقظة ؟!
عندما جتد اأمامك وخلفك القاذورات واالأو�ساخ متالأ البيوت واملوؤ�س�سات وال�سوارع فال تتفاجاأ ، عندما ت�ساهد اأحد التّجار  يُغ�ّس يف 

امليزان فال تتفاجاأ .

 نافذة على احلقيقة 

املقال]1[  يف  االأ�سطر  �ساحب  تطّرق 
الله  ر�سول  �سّيدنا  عظمة  اإىل  االأّول 
�سلى الله عليه و�سّلم من خالل العامل 
يف  وتطّرق  اجلزائر.  زار  حني  �سكريج 
املقال الّثاين]2[ اإىل ذكر تفا�سيل زيارة 
 .1911 �سنة  للجزائر  �سكريج  العامل 
االآن  الذي بني يديك  الّثالث  املقال  ويف 
االأخطاء  اإىل  االأخطاء  �ساحب  يتطّرق 
حّق  يف  �سكريج  العامل  ارتكبها  التي 
عدم  تعّمد-  -اأق��ول  تعّمد  حني  اجلزائر 
با�ستخفاف،  معها  وتعامل  ا�سمها،  ذكر 
اأك��رم��ت��ه  ال��ت��ي  وه���ي  وا�ست�سغار 

واأح�سنت مثواه.
احلبيبّية  "الرحلة  ه��و:   الكتاب     .2
احلاج  بن  اأحمد  لل�سيخ   " الوهرانّية 
حتقيق  1363ه�،  ت  �سكريج  العيا�سي 
م�ستغامن،  جامعة  من  بوعمامة  العربي 
وه��ران،  جامعة  من  بنعمر  وح��م��دادو 
الطبعة االأوىل 1438ه� 2014-، لبنان، 
من 240 �سفحة. ومن املالحظات التي 

وقف عليها القارئ املتتّبع:
يدخل  وهو  اجلزائر  ا�سم  يذكر  مل     .3
تليق  ال  باألفاظ  واكتفى   ، وهران  ميناء 
"هذه  بقوله  و�سفها  حني  اجلزائر  مبقام 
اجلزائر  وكاأن  القطر"  "بهذا  و  البلدة"، 
وجود  ال  وت�ست�سيفه  حتت�سنه  التي 
لها. وهو يف هذا يت�ساوى مع الغربيني، 
اجلزائر حني  على  احلاقدين  والفرن�سيني 

يتعمدون عدم ذكر ا�سم اجلزائر.
االإداري��ة  االإج��راءات  4.   حني و�سف 
لفرن�سا املحتلة للجزائر يف ميناء وهران 
داخل  اأحوال كل  ا�ستق�ساء  "يف  بقوله: 
عن  يتحدث  فهو   .".. بت�رشيح  لوطنهم 
باعتباره  يومها  الفرن�سيني  املحتلني 
وطن  اأنه  على   1907 �سنة  اجلزائر  زار 
الداخل  يراقبوا  اأن  حقهم  وم��ن  لهم، 
التي  ال�سقطات  من  وه��ذه  واخل���ارج. 
ي�رش  اإّنه مل  ثم  الفقيه.  االإمام  فيها  وقع 
ومل  للجزائر،  الفرن�سي  االحتالل  اإىل 

الذي  وهو  االحتالل،  ملظاهر  يتعّر�س 
و�سف كل �سغرية وكبرية باعتباره من 

االآيات يف اللغة العربية وفنونها.
الفقيه  العامل  على  اأعيب  زلت  ما     .5
والفقهاء  العلماء،  من  معه  ومن  يومها 
الفرن�سي  لالحتالل  تطرقهم  ع��دم 
للجزائر، ويف املقابل اخلو�س يف ق�سايا 
عن  ال��ط��رف  غ�ست  ع��دي��دة  فرعية 

االحتالل واأطالت عمره.
ال  واإعجاب  خارق،  بحب  يتحدث     .6
التجاين  ال�سيخ  نظري له حني راآى نعل 
وبني  �سدره،  على  وو�سعه  وقّبله، 
�سفحات  عرب  جاء  كما  للتربك  عينيه 
93-72. واأعّقب قائال: لن اأتطرق حلالته 
ال�سخ�سية فهذا �ساأنه، لكن يف املقابل 
اأعيب عليه  ب�سّدة وهو العامل، والفقيه، 
�سيخه،  بنعل  بالتربك  ت�سبثه  وال�سالح 
الفرن�سي  لالحتالل  تطرقه  وع��دم 
الربكة  يطلب  اأن  اأراد  ومن  للجزائر. 
فلي�سعى لطرد اال�ستدمار، فاإنها اأ�سمى 

بركة، واأدوم واأنفع.
الفرن�سي يف  يتطّرق لالحتالل  7.   مل 
اجلزائر  مع  يتعامل  واأنه  يومها.  اجلزائر 
الفرن�سيني  املحتلني  منطق  بنف�س 
اجلزائر.  ا�سم  ذكر  عدم  يتعمدون  حني 
بقوله  اجلزائر،  ي�سف  الفقيه  فالعامل 
"القطر الذي هما فيه"، و"هناك مبقدار"، 
وال  القطر"،  هذا  اأقطار  يف  و"التف�سح 
يف  ونحن  اجلزائر،  ا�سم  اأبدا  ي�ستعمل 

�سفحة 111.
االحتالل  م�سطلح  ي�ستعمل  8.مل 
لكنه  اإل��ي��ه،  يرمي  م��ا  اأو  الفرن�سي 
"احلكومة"،  م�سطلح  ي�ستعمل 
معني  وغري  عادية،  ظروف  يف  وكاأنه 

باالحتالل اال�ستدمار.
ثم  تلم�سان  اإىل  لزيارته  تطرق     .9
من  برخ�سة  دائ��م��ا  لكن  م�ستغامن، 
يذكر  مل  لكن  يقول،  كما  "احلكومة" 
الفرن�سي،  االح��ت��الل  من  نابعة  اأنها 
احلكومات.،  بني  عادية  رخ�سة  وكاأنها 

كما جاء عرب �سفحات 93-111.
مل  واالأذان  اجلمعة  خطبة  اأن  10.يذكر 
تكن جهرا الأن "احلكومة" كما ي�سميها 
ين�سب  اأن  يرف�س  لكنه  ذلك،  ترف�س 
ويبقى  الفرن�سي.  لالحتالل  املنع  هذا 
القارئ املتتبع يت�ساءل: ملاذا ميتنع االإمام 
الفرن�سي  االحتالل  ذك��ر  عن  الفقيه 

باجلزائر؟. 93-111
اجلزائر  ا�سم  االآن  حلد  يكتب  11.مل 

عمدا، وقد ت�ساوى يف ذلك مع املحتلني 
يف  اجلزائر  على  واحلاقدين  الفرن�سيني، 
ا�ستعمل  وقد  باجلزائر.  االعرتاف  عدم 
ب�  �سماه  غريبا  م�سطلحا  امل��رة  ه��ذه 
ي�ستبدل  وكاأنه  الوهراين"،  "الوطن 
ويتنكر  ب��وه��ران،  اجل��زائ��ري  ال��وط��ن 
من  وهذه  بوهران.  ويعو�سها  للجزائر 
العامل  فيها  وقع  التي  واجلرائم  االأخطاء 

االإمام الفقيه . 111 – 117
12.يتعمد عدم كتابة ا�سم اجلزائر، �ساأنه 
املحتلني  من  احلاقدين  �ساأن  ذل��ك  يف 
الفرن�سيني وغريهم، وي�ستعمل عو�سها 
عبارة "القاطنني بقطره"، و"هذا القطر"، 

و"هذه البلدة ". 117 – 126.
حتكم  التي  القوانني  عن  13.يتحدث 
اأن  دون  لكن  الفرتة،  تلك  يف  اجلزائر 
الفرن�سي  املحتل  قوانني  اأنها  اإىل  ي�سري 
اإىل  ي�سري  اأن  ودون  للجزائر،  املغت�سب 

ا�سم اجلزائر. 117 – 126.
14.يتعمد عدم ذكر االحتالل الفرن�سي 
زال  وما  "احلكومة"،  بدله  وي�ستعمل 
يتعّمد عدم ذكر ا�سم اجلزائر وي�ستعمل 
بدلها " قوانني هذه البلدة " يف �سفحة 
املغربي  بوطنه  يتعلق  وح��ني   .148
للوطن"،  "الرجوع  يقول:  علينا،  العزيز 
املقابل  ويف  املطلق.  حقه  م��ن  وه��ذا 
اجلزائر  ا�سم  ذكر  الفقيه  االإمام  يرف�س 
، وهو يعي�س بني ظهرانيها، وياأكل من 
علمائها  اأي��دي  على  ويرتبى  خرياتها، 
اأيامه  فيها  ويق�سي  منها،  وال�ساحلني 
امللوك.  ، ويعامل معاملة  معززا مكرما 

.158-126
بع�س  عن  الفقيه  االإم��ام  15.حتدث 
ال�ساحلني،  ال��ل��ه  الأول��ي��اء  ك��رام��ات 
ال�سارق  بطن  يف  املعزة  ت�سيح  ك��اأن 
كرامات  يوجد  اأال  اأق��ول:  فتف�سحه. 
لطرد املحتل الفرن�سي الغا�سب للجزائر 
منذ �سنة 1830؟ �سفحات 158-126.

تلم�سان،  يف  م�ساجد  اأربعة  16.ذكر 
يدخل  وال  املغلق  احل�سن  اأبي  وم�سجد 
الفرن�سي.  االحتالل  من  باإذن  اإال  اإليه 
ب���اإذن   " ي�سميه  ال��ك��ات��ب  وم����ازال 
اأن  ودون  احلكومة"،  من  خ�سو�سي 
للجزائر.  الفرن�سي  االح��ت��الل  يذكر 

.158-126
17.يقول: يتطلب املبيت يف الزاوية يف 
ت�رشيحا   1911 �سنة  اأي  الفرتة  تلك 
القا�سي  تو�سط  وقد  "احلكومة"  من 
باملبيت.  له  ت�سمح  لكي  احلكومة  لدى 

ال  الفقيه  العامل  اأن  الكربى  وامل�سيبة 
االحتالل  اإىل  الت�رشف  ذل��ك  ين�سب 
عبارة  ي�ستعمل  م��ازال  اإمنا  الفرن�سي، 
عادية  حكومة  وكاأنها  "احلكومة" 

ولي�ست احتالل. 158-126.
18.مناداة العامل الفقيه للفرن�سي املحتل 
177، باعتبار الرحلة كانت  يف �سفحة 
اأي�سا  وتلقانا   " بقوله:   ،  1911 �سنة 
بيل  امل�سيو  املحرتم  الفا�سل  مديرها 
الدالة  الل�سانية  امل��ودة  يف  يق�رش  ومل 
على تخلقه باالإن�سانية". مع العلم العامل 
اجلزائر مرة واحدة  ا�سم  يذكر  الفقيه مل 
الكتاب،  �سفحات  م��ن  �سفحة  يف 
اأو  موجودة  وكاأنها غري  معها  ويتعامل 
ذكر  عدم  ويتعمد  قبل،  من  توجد  مل 
للفرن�سي  يتودد  املقابل  ويف  ا�سمها. 
والتملق،   ، الثناء  عبارات  بكل  املحتل 

وال�سغر، والذلة، وامل�سكنة.
االأم��ة  ع��امل  على  يجب  ك��ان  19.ما 
التي  وهي  للجزائر  يتنكر  اأن  وفقيهها، 
ا�ست�سافته واأح�سنت مثواه. وهذه جرمية 
اجلزائر،  حق  يف  الفقيه  العامل  ارتكبها 
واأر�س اجلزائر، و�سيافة اجلزائر، وتاريخ 

اجلزائر.
ر�سيه  ال��ذي  للهوان  تربير  20.هذا 
جمحف  وتربير  لنف�سه،  الفقيه  العامل 
ظامل يف حق اجلزائر. وهل من ال�سيا�سة 
اجلزائر  ا�سم  الفقيه  العامل  يذكر  ال  اأن 
من  مينعه  وما  الكتاب؟  �سفحات  طيلة 
ذكر اجلزائر؟ وملاذا يتعمد عدم ذكر ا�سم 
له  عالقة  ال  اإليه  ذهبت  ما  اإن  اجلزائر؟ 
باملوقف الظامل الذي وقفه الفقيه العامل 

جتاه اجلزائر.
الفقيه  العامل  اأن  اأخ�ساه  ما  21.اأخ�سى 
وال  وطنا،  باجلزائر  يعرتف  ال  �سكريج 
املحتل  يت�ساوى مع  دولة، وهو يف هذا 
اليذكر  اأن��ه  ومب��ا  للجزائر.  املغت�سب 
االأ�سباب التي دفعته لعدم ذكر اجلزائر، 
فاإين اأرجح - واإىل اأن يثبت العك�س- اأن 
وهي  باجلزائر،  يعرتف  ال  الفقيه  العامل 
اال�ستدمار  يومها  روجها  التي  الفكرة 

الفرن�سي.
يطرحها  التي  العجيبة  22.املفارقة 
الفقيه  كون  يف  تكمن  املتتبع،  القارئ 
اجلزائر  ا�سم  يذكر  مل  �سكريج  العربي 
الرحالة  بينما   ،1911 �سنة  زارها  وقد 
زارها  وقد  اجلزائر  ا�سم  يذكر  االأمل��اين 

�سنة 1732.
 

االأخطاء التي ارتكبها العامل �سكريج يف حّق اجلزائر اأثناء زيارته لها 

بقلم /معمر حبـار
اللجوء اإىل الق�ساء

اأجزاء  باإقتبا�س  يل  �سديق  قام 
م��ت��وا���س��ع يل قد  م��ق��ال  م��ن 
من  به  باأ�س  ال  عدد  يف  ن�رشته 
التي  الر�سينة  املعروفة  املواقع 
 ، طويل  وق��ت  منذ  يل  تن�رش 
االأج��زاء  اأقتب�س  �سديقي  لكن 
الفور  ، وعلى  الرجوع يل  دون 
الذي  باملوقع  باالت�سال  قمت 
النقاط  اأ�سع  لكي  فيه  ن�رش 
جهدي  فهذا   ، احل���روف  على 
وتعبي واأنا حر اأفعل به ما اأريد ، 

واملوقع م�سكورا رد على ر�سالتي بوقت قيا�سي معتذرين وباأن يل 
احلق باأن الالجئ للق�ساء ، ومرت عدة اأيام واإذ اأجد �سديقي يت�سل 
بي معتذرا ونادما وطبعا قبلت اعتذاره ف�سداقتي معه ثمينة ومتتد 

ل�سنوات ال ميكنني اأن اأن�ساها ب�سهولة .
و�سحت ل�سديقي باأن املوقع الذي ن�رش به دعاين باأن اجلئ للق�ساء 
،و�سديقي رغم اأنه كاتب حمرتف وذو اأ�سم المع فهو اأي�سا حمامي 
ميار�س هذه املهنة منذ ما يقارب العقد فاأو�سح يل باأن املحاكم تكاد 
تنفجر من عدد الق�سايا املرفوعة ،والق�ساة ومعهم املحامني يف حالة 
تعب واإنهاك ووزارة العدل تتعامل مع اأطنان من امل�ستندات يوميا .

اأنني اأذكر املا�سي حيث كان اللجوء للق�ساء هو اخليار االأخري بعد 
 " �سعار  يرفعون  النا�س  من  االأعظم  وال�سواد   ، االأبواب  كل  غلق 
اأو  امل�سامح كرمي" ، ويف كل منا�سبة كبداية �سهر رم�سان املبارك 
العيدين "الفطر واالأ�سحى " اأو بداية العام الهجري ياأتي �ساحب 
احلق املظلوم ويقول اأمام جموع النا�س "هذا الرجل ظلمني وفعل بي 
كذا وكذا لكن عفا الله عما �سلف ولقد �ساحمته لوجه الله تعاىل 

مبنا�سبة هذا اليوم الف�سيل".
كما كان يذهب �ساحب احلق ل� "كبار القوم " كرجل الدين اأو كبري 
قيا�سي  بوقت  امل�سكلة  عليه وحتل  امل�ستكى  اأب  اأو  جد  اأو  العائلة 
.اأما واقعنا احلايل فهو موؤمل للغاية ق�سايا ب�سبب  وباأقل االأ�رشار  
للجل�سة  مواعيد  وحتديد  املحامني  من  ،وعدد  �سبب  دون  من  اأو 
الطرف  ل�سهود  اإ�ستدعاء  طلب  واأر�سل  والثالثة  والثانية  االأوىل 
االأول والطرف الثاين ملزم بجلب �سهوده ، ويف كل جل�سة �رشاخ 
بني  باالأيدي  وا�ستباكات  �ستائم  االأحيان  بع�س  ويف  واتهامات 
باالأحداث  مليء  درامي  م�سل�سل  اأبطال  اجلميع  "وي�سبح  الطرفني 
ال�ساخبة ".نعم اأنا مع اللجوء للق�ساء وكما نكرر اجلملة امل�سهورة 
البت  مطلوب  ق�سايا  مع  لكن   ،  " جمراه  ياأخذ  اأن  يجب  "القانون 
ب�ساأنها لي�س لق�سايا �سخيفة ناجتة عن حماقة وغباء الطرفني وما 

اأكرثها يف وقتنا احلا�رش .

ح�سني علي غالب 
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1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

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

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

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
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دولة القانون واملؤسسات. 
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السياسي   ــواء  ــت واالح والــرقــابــة،  السيطرة 
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وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام 

ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
املعلومات ونشرها هو حق  ضمانات حرية تداول 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لذا  جمتمعي. 
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احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
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االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير 
، اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل 

األمة العربية.
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حـدث وال حـرج15

ال�سباب البطال فوق مبنى �ستا�سيو بحي 
بني ثور يف ورقلة يحتجون على طريقتهم 

اخلا�سة، اإما العمل واإما االنتحار اجلماعي 
مطالبني بتوفري منا�سب �سغل

�صــورة وتعلــيـق
األربعاء 06 جانفي 2021 م الموافق لـ 22 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2164

عمليــة ال�ســفاء من ال�ســكتة الدماغيــة قــد تــوؤدي 
اإىل مــر�س قاتــل!

خلصت دراسة إىل أن عملية الشفاء اليت تبدأ بعد السكتة الدماغية أو الصدمة أو العدوى أو إصابة دماغية أخرى، 
ميكن أن تؤدي إىل تطور السرطان. وحلل باحثون كنديون خاليا من أورام 26 مصابا بنوع شائع ولكنه عدواين من 
سرطان الدماغ، يعرف باسم الورم األرومي الدبقي. وتشري النتائج إىل أن الطفرات ميكن أن تعرقل العملية، اليت من 

املفترض أن ختلق خاليا جديدة لتحل حمل اخلاليا املفقودة وحتفز منو الورم.
ويأمل الفريق أن ميهد هذا االكتشاف الطريق حنو عالجات جديدة خمصصة ملرضى سرطان الدماغ الفردي. وقال 

معد الورقة البحثية وجراح األعصاب بيتر ديركس، من مستشفى األطفال املرضى يف تورنتو: “إن بياناتنا تشري إىل 
أن التغيري الطفري الصحيح يف خاليا معينة يف الدماغ ميكن تعديله عن طريق اإلصابة ليؤدي إىل ورم. وميكن أن 

تؤدي النتائج إىل عالجات جديدة ملرضى الورم األرومي الدبقي، الذين لديهم حاليا خيارات عالج حمدودة ومتوسط 
عمر 15 شهرا فقط بعد التشخيص، وحنن متحمسون ملا خيربنا به هذا عن كيفية نشوء السرطان ومنوه ويفتح أفكارا 

جديدة متاما حول العالج من خالل التركيز على االستجابة لإلصابة وااللتهاب”.

اجلزائر خمرية بني 
ا�ستهالك اأو ت�سدير 
املحروقات �سنة 2030

كشف وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، 
مشس الدين شيتور، أن اجلزائر تستهلك 60 مليون 
طن من البترول اخلام. وقال شيتور خالل إشرافه 

على إطالق النموذج التجرييب األول للمركبات 
املشغلة بالطاقات اهلجينة رفقة وزير النقل إن قيمة 

استهالك الغاز بلغت حوايل 800 مليون متر مكعب 
أسبوعيا ما قيمته 240 مليون دوالر. كما يستهلك 

اجلزائريون ما قيمته 40 مليار متر مكعب يف السنة 
من الكهرباء والذي تقدر قيمته بـ 300 مليون دوالر 

- يضيف املتحدث- وتوقع وزير االنتقال الطاقوي أن 
االستمرار بنفس الوترية االستهالكية سيسبب يف آفاق 
سنة 2030 عجزا يضع اجلزائر أمام خيارين صعبني 

إما استهالك أو تصدير املحروقات، ودعا الوزير شيتور 
إىل عدم التعويل بدرجة أوىل على البترول والغاز 

فقط، واالنتقال إىل النموذج الطاقوي الوطين.

اعتداء على القناة 
الرئي�سية لتوزيع 

الغاز بوهران

تعرضت القناة الرئيسية لتوزيع الغاز 
الطبيعي حبي اللوز مبدينة وهران إىل 

اعتداء تسبب يف قطع التموين على حوايل 
2000 مشترك. وأوضح مدير توزيع 

الكهرباء والغاز بوهران أمحد طباش، أن 
االعتداء وقع يف حدود الساعة الثانية 

والربع من يوم الثالثاء بسبب أشغال حفر 
خاصة بشبكة األلياف البصرية كانت تقوم 

هبا شركة جازي خلدمات اهلاتف. وأضاف 
أن الفرقة التقنية ملؤسسة سونلغاز سارعت 

إىل إغالق 7 قنوات على شبكة التوزيع 
باملنطقة، احتياطا من أي خطر، ومت 

مباشرة أشغال اإلصالح، وأكد طباش أنه مت 
إصالح القناة الرئيسية لشبكة توزيع الغاز 

الطبيعي.

حريق مهول ي�سب 
بحافلة لنقل الطلبة 

بتلم�سان

شب حريق مهول على مستوى حافلة خاصة 
بنقل الطلبة اجلامعيني األخرية اليت كانت 
بالطريق السيار شرق غرب مبحاذاة حمطة 

الوقود الزيانني، وقامت احلماية املدنية 
لبلدية احلناية بإمخاد احلريق يف حني مل 
يتم تسجيل أي إصابة، ويف سياق ذا صلة 

وببلدية بين صميل دائرة أوالد ميمون تفحم 
مزنل عائلي عن آخره بسبب حريق، وتدخلت 

احلماية املدنية ومل يتم تسجيل أي خسائر 
بشرية يف حني مت تسجيل خسائر مادية جد 

معتربة ومت فتح حتقيق أمين يف احلادثني.



ال مفر من ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س لتجنب الدين اخلارجي
يف تو�صيات خطة االإنعا�ص االقت�صادي للحكومة

لوؤي ي.
----------------------

لدى  املنتدبة  الــــوزارة  واأعـــدت 
الوزير االأول املكلفة باال�صت�صراف 
تقريرا يطالب بح�صد موارد بديلة 
البنوك  ومتويل  الدولة  مليزانية 
خمططها  لــتــمــويــل  الــعــمــومــيــة، 
االقت�صادي  بــاالإنــعــا�ــص  اخلــا�ــص 
خا�ص  ب�صكل  باالعتماد  وذلــك 
بني  وال�صراكة  املالية  ال�صوق  على 
وبنوك  واخلا�ص  العام  القطاعني 

التنمية.
االأوىل،  الوزارة  وثيقة  واأو�صحت 
اأنــــه مـــن اأجــــل حتــقــيــق اأهــــداف 
"�صيكون  فاإنه  االإنعا�ص،  خمطط 
رائد  دور  البداية  يف  الدولة  على 
يف  ولــكــن  ــال،  ــج امل ــذا  ه يف  تلعبه 
يتوىل  اأن  يجب  الثانية،  املرحلة 
التمويل اخلا�ص امل�صوؤولية بف�صل 
املالية،  لاأ�صواق  اجليد  التنظيم 
بني  ال�صراكة  خــيــار  اأن  حــني  يف 
يجب  واخلــا�ــص  الــعــام  القطاعني 
يف  تف�صيله  يجب  نهجا  يكون  اأن 

متويل املن�صاآت وامل�صالح العامة".
عملية  �صت�صمل  ــر،  اآخ جانب  من 

"تغيريا  ـــايل  امل الــنــظــام  حتــويــل 
جوهريا" يف دور الدولة: من فاعل 
رئي�صي اإىل مي�صر و�صامن لتطوير 

القطاع املايل.
اأي�صا  العملية  ــذه  ه و�صتتطلب 
ــص  ــاو� ــف ــت ــا الأنـــظـــمـــة ال ــث ــدي حت
اإىل  باالإ�صافة  التموين  وت�صوية 
امل�صتخدمني  تكوين  جانب  تعزيز 
 - الــ�ــصــوق،  يف  بالعمل  املطالبني 
تدعو  التي  ذاتها-  الوثيقة  ح�صب 
اإىل اإطار تنظيمي جديد لـعمليات 

�صوق البور�صة.
بني  الــ�ــصــراكــة  يخ�ص  فيما  ـــا  اأم
فــاإن  واخلــا�ــص،  الــعــام  القطاعني 
�صيجعل  التمويل  من  النوع  هــذا 
املختلفة  باأ�صكاله  املــمــكــن،  مــن 
العام،  املرفق  تفوي�ص  )االمتياز، 
العمومي  القطاعني  بني  ال�صراكة 
العامة(،  املدفوعات  مع  واخلا�ص 
على  املــيــزانــيــة  ــود  ــي ق تخفيف 
ال�صلطات العمومية و�صيوفر بديا 
ــي مبا  ــارج جــيــدا عــن الــديــن اخل
امل�صاركة  خال  من  �صي�صمح  اأنــه 
ــص،  ــا� الــتــعــاقــديــة لــلــقــطــاع اخل
الهياكل  وعــمــل  ـــودة  ج ب�صمان 

املمولة.
اال�صتثمار  اأن  الــتــقــريــر  ـــرى  وي
العمومي يبقى "اأهم حمرك" للنمو 
تعوي�صه  ميكن  "ال  و  االقت�صادي 
باال�صتثمار  الق�صري  ــدى  امل على 

اخلا�ص".
ــف  ــب وق ــج الــغــر�ــص ال ي لـــهـــذا 
يف  النمو  الإنعا�ص  اأ�صا�صي"  "رافد 
فورا"   " يتعني  بل  "�صعب"  ظرف 
ــل داخــلــي  ــوي تــعــبــئــة اأمنـــــاط مت
امليزانية  على  تعتمد  ال  وخارجي 
الهياكل  ـــاز  اإجن موا�صلة  بــهــدف 
والتي  االأولــيــة  ذات  الــقــاعــديــة 
االجتماعية  تكلفتها  "�صتكون 
بالن�صبة  معتربة  اإجنــازهــا  لعدم 

للجماعات املحلية".

تنمية" لت�صجيع  "بنوك 
التمويات اخلا�صة

االأخرى،  التمويل  �صيغ  بني  ومن 
"بنوك  اأيــ�ــصــا  ــر  ــري ــق ــت ال ذكــــر 
مهمتها  �صتتمثل  التي  التنمية" 
على  اخلــا�ــص  القطاع  حتفيز  يف 
املــ�ــصــاريــع  ــل  ــوي املــ�ــصــاهــمــة يف مت

ـــن خــــال تــوفــري  ــة م ــوي ــم ــن ــت ال
اخلطر  من  للتخفيف  االإمكانيات 
ال�صوق  يف  للفاعلني  ميكن  ال  الذي 

 " اأن  التقرير  ــرى  ي كما  حتمله. 
ــار  اإط و�صع  يف  تكمن  االأولوية" 
بنك  مهام  بدقة  يحدد  تنظيمي 

ــل اأيــ�ــصــا عــاقــاتــه مع  تــنــمــوي ب
املوؤ�ص�صات االأخرى.
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�سركة اإ�سمنت حامة بوزيان: 

اإنتاج اأكرث من 825 األف طن من االإ�سمنت خالل 2020

من املنتظر اأن يخلق هذا امل�سروع 3.000 من�سب عمل

اإطالق م�سروع ا�ستغالل منجم احلديد غار جبيالت بتندوف هذا ال�سهر 

كوفيد- 19: ت�سجيل 228 اإ�سابة جديدة، 5 وفيات و 186 حالة �سفاء

2019 خالل  اجلزائر  يف  الكلب  بداء  اإ�سابة  و900  وفاة   15

اإ�صمنت حامة بوزيان  حققت �صركة 
للمجمع  ــة  ــع ــاب ــت ال بق�صنطينة 
)جيكا(  اجلزائر  الإ�صمنت  ال�صناعي 
يفوق  اإنــتــاجــا   2020 �صنة  خـــال 
ح�صب  املادة،  هذه  من  طن  األف   825
الرئي�ص  من  الثاثاء  يــوم  علم  ما 
م�صطفى  ال�صركة  لذات  العام  املدير 

كبو�ص.
كبو�ص  اأو�صح  ل/واأج  ت�صريح  ويف 
�صعبة  ــت  ــان ك  2020 "�صنة  بــــاأن 
الناجمة  العوائق  لعديد  بالنظر 
اال�صتثنائية  ال�صحية  الو�صعية  عن 
كــورونــا  ــص  ــريو� ف تف�صي  بــ�ــصــبــب  
�صركة  ــاج  ــت اإن اأن  ــري  غ امل�صتجد، 
من  اأزيد  بلغ  بوزيان  حامة  اإ�صمنت 

االإ�صمنت  مــادة  من  طن  األــف   825
 1 ب  تقدر  اإنتاجية  طاقة  اأ�صل  من 
امل�صوؤول  ذات  واأ�صاف  طن".  مليون 
يف نف�ص ال�صياق باأن االأزمة ال�صحية 
التي فر�صت غلق احلدود اأثرت على 
خمطط عمل م�صنع االإ�صمنت حلامة 
لتغيري  ي�صتعد  كــان  الــذي  بــوزيــان 
ــي تعد  ــت ال املــطــاطــيــة  االأ�ــصــرطــة 
يعترب  الذي  الفرن  يف  مهمة  قطعة 
االإنتاج".  خط  يف  االأ�صا�صي  " اجلهاز 
وف�صل باأن العملية التي مت اإطاقها 
توقفت  اأجــانــب  ــرباء  خ مب�صاركة 
بعد اإجاء امل�صرفني االأجانب عليها 
غداة ظهور فريو�ص كورونا امل�صتجد 
" �صركة اإ�صمنت  . و�صرح كبو�ص باأن 

حامة بوزيان عملت رغم ذلك على 
باأن  اإنتاج اال�صمنت"، مو�صحا  �صمان 
�صركة  و  االإ�صمنت  م�صنع  مهند�صي 
بو�صعهم  ما  عملوا  لل�صرق  ال�صيانة 
من اأجل احلفاظ على �صل�صلة االنتاج 
هذا  ويف  املعيبة".  القطع  اإ�صاح  و 
�صركة  ــاأن  ب كبو�ص  اأو�ــصــح  ال�صدد 
اإ�صمنت حامة بوزيان التي ا�صتفادت 
�صيانة  عملية  مــن  �صنوات   4 منذ 
عمليات  اإىل  "حتتاج  لتجهيزاتها 
اإعادة تاأهيل كربى من اأجل ال�صماح 
وحت�صني  طاقاتها  على  باملحافظة 

قدراتها االإنتاجية ب�صكل اأكرب".
على  ال�صوء  املــ�ــصــوؤول  ذات  و�صلط 
طرف  مــن  املحققة"  "االإجنازات 

تنويع  ــال  جم يف  االإ�صمنت  م�صنع 
املقاوم  االإ�صمنت  "اإنتاج  مع  االإنتاج 
الن�صبة  ذو  االإ�صمنت  و  للكربيتات 
كانت  التي  و  الكربيتات  من  العالية 

التجارب االأوىل ب�صاأنها ناجحة".
املدير  الرئي�ص  باملنا�صبة  واأعــلــن 
بوزيان  حامة  اإ�صمنت  ل�صركة  العام 
�صركة  مع  بالتعاون  و  امل�صنع  ــاأن  ب
اإ�صمنت عني الكبرية بوالية �صطيف 
 50 ت�صدير  عملية  لتنظيم  ت�صتعد 
األف طن من مادة االإ�صمنت )35 األف 
�صركة  طــرف  من  منتجة  منها  طن 
غرب  نحو  بــوزيــان(  حامة  اإ�صمنت 

اأفريقيا.
ق.و

اأكد وزير املناجم، حممد عرقاب، 
اإطــاق  �صيتم  اأنــه  الثاثاء،  يــوم 
احلديد  منجم  ا�صتغال  م�صروع 
غار جبيات )تندوف( �صهر يناير 
املفاو�صات  ان  مو�صحا  ـــاري،  اجل
ــع الــ�ــصــريــك االأجــنــبــي  ــة م ــاري ج
مليون   12 الإنــتــاج  مركب  الإجنــاز 
ــا. و�ـــصـــرح عــرقــاب  ــوي ــن ــص ــن/� ط
اأن  الوطنية  االإذاعــة  ــواج  اأم على 
النطاق  الوا�صع  االأول  "امل�صروع 
ا�صتغال  هــو  جت�صيده  ــب  ــواج ال
ــد غـــار جــبــيــات،  ــدي مــنــجــم احل
رئي�ص  مــن  تعليمات  تلقيت  اإذ 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
من  الــوزراء  جمل�ص  اجتماع  اأثناء 
العملية  هذه  واإنهاء  ت�صريع  اأجل 
ــر اجلـــــــاري". وقـــال  ــاي ــن �ــصــهــر ي
بالن�صبة  كبري  حتدي  اأي�صا:"اإنه 
امل�صروع  وجت�صيد  اإنهاء  ق�صد  لنا 
االأول �صهر يناير واإطاق االأ�صغال 
�صنقوم  كما  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
ا�صتغال  مركب  ببناء  قريب  عما 
املــدى  يف  االنــتــاج  اإىل  واالنــتــقــال 
اأمام رئي�ص  التزام  الق�صري. لدينا 

اجلمهورية".
اأوال  االأمر  يتعلق  الوزير،  وح�صب 

احلديد  ا�صتغال  مركب  بــاإجنــاز 
ـــدوف(  ـــن )ت ــة  ــق ــط ــن امل ــــذه  ه يف 
على  �صنويا  طن  مليون   12 الإنتاج 
نوعني  وي�صمل  الق�صري،  املــدى 
من  لا�صتجابة  االأولية  املــواد  من 
م�صتوى  مع  الوطني  للطلب  جهة 
املــ�ــصــمــون  حــيــث  مـــن  "ملمو�ص 
اأخــرى  جهة  من  و   %  56 يتجاوز 

�صوق الت�صدير".
اأو�صح  املركب،  هذا  جت�صيد  الأجل 
كانت  الوزارية  دائرته  اأن  الوزير 
مبا�صرة"  "نقا�صات  مــرحــلــة  يف 
املقبول  االأجــنــبــي  ال�صريك  مــع 

اأن  مــربزا  املنجم،  هذا  ال�صتغال 
تعمل  "�صديق"  ببلد  يتعلق  االأمر 
طويلة  فــرتة  منذ  اجلــزائــر  معه 

بخ�صو�ص هذا امللف.
ـــه من  ـــر املــنــاجــم اأن واأ�ــصــاف وزي
امل�صروع  ــذا  ه يخلق  اأن  املنتظر 
ذلك  يف  مبا  عمل،  من�صب   3.000
املرحلة  الإطــــاق  من�صب  األـــف 
بــاأن   مــذكــرا  لا�صتغال،  االأوىل 
للحديد  الــعــمــاقــني  املــنــجــمــني 
يزخران  تندوف  بوالية  الكائنني 

باحتياط يقارب 5ر3 مليار طن.
ق.و

جــديــدة  اإ�ــصــابــة   228 �ــصــجــلــت 
و  )كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ص 
خال  اجلزائر  يف  وفاة  حاالت   5
ال24 �صاعة االأخرية، فيما متاثل 
ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   186

ك�صف عنه اليوم الثاثاء الناطق 
ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي 
جمال  الدكتور  كورونا،  فريو�ص 
ــايل  ــم اإج اأن  ـــح  ـــص واأو� فـــــورار. 
 100.873 بلغ  ــدة  ــوؤك امل احلـــاالت 

حــالــة   228 بــيــنــهــا  مـــن  �ــصــخــ�ــص 
بـ0،5  تقدر  بن�صبة  )اأي  جديدة 
حالة لكل 100 األف ن�صمة(، بينما 
للم�صابني  االجــمــايل  العدد  بلغ 
 68.185 لل�صفاء  متاثلوا  الــذيــن 

�صخ�ص والعدد االإجمايل للوفيات 
 .2782

يف  مري�صا   29 حاليا  ويــتــواجــد 
العناية املركزة.

ق.و

اإ�صابة  حالة   900 اجلزائر  �صجلت 
حالة   15 يف  ت�صببت  الكلب  بــداء 
اأطفال  بينهم  مــن  ب�صرية  ــاة  وف
�صنة،   14 عــن  اأعــمــارهــم  تــقــل 
مبكافحة  املكلف  ــده  اأك ما  ح�صب 
طريق  عــن  املتنقلة  االأمـــرا�ـــص 
ــراد،  ط علي  الــدكــتــور  ــوان،  ــي احل
واإ�صاح  وال�صكان  ال�صحة  بوزارة 

الإح�صائيات  ا�صتنادا  امل�صت�صفيات 
�صنة 2019 لذات الوزارة.

اإحياء  ع�صية  طــراد  علي  واأكـــد 
الكلب  داء  ملكافحة  العاملي  اليوم 
�صبتمرب   28 الــــ  يــ�ــصــادف  ـــذي  ال
ينت�صر  زال  مــا  ـــري  االأخ ــذا  ه اأن 
 900 تــعــر�ــص  ــر حــيــث  ــزائ ــاجل ب
معظم  اخلــطــر،  هــذا  اإىل  �صخ�ص 

الكاب  ع�صات  نتيجة  احلــاالت 
اأدت اإىل وفاة 15 �صخ�صا من بينهم 
 14 عــن  اأعــمــارهــم  تقل  ــال  ــف اأط

�صنة. 
ــد كـــل مـــن واليـــــات املــديــة  ــع وت
وهــران،  ب�صكرة،  الــدفــلــى،  عــني 
تي�صم�صيلت،  البي�ص،  �صكيكدة، 
خن�صلة،  مــ�ــصــتــغــامن،  تـــيـــارت، 

عني  العا�صمة،  بجاية،  م�صيلة، 
متو�صنت، تيبازة، عنابة، غرداية 
الوطن  واليــات  بني  من  ـــوادي  وال
ــة،  االآف هــذه  مــن  ت�صررا  االأكـــر 
امل�صوؤول  ذات  اأو�صحه  ما  ح�صب 
اإح�صائيات  اإىل  "ا�صتنادا  ــك  وذل

. "2019  /2018
ق/و

م�صرعهم  اأ�صخا�ص   10 لقي 
الكربون  اأحادي  بغاز  اختناقا 
التدفئة  اأجهزة  من  املنبعث 
بداية  منذ  املــيــاه  و�صخانات 
مت  فيما  اجلـــاريـــة،  الــ�ــصــنــة 
�صخ�ص   200 مــن  اأزيـــد  اإنــقــاذ 
ح�صب  الوطني،  امل�صتوى  على 
يــوم  عــنــهــا  كــ�ــصــف  ح�صيلة 

املدنية.  للحماية  العامة  باملديرية  باالإعام  املكلف  الثاثاء 
اجلاري  يناير  الفاحت  منذ  مت  اأنه  مراد  يو�صفي  النقيب  واأو�صح 
املنبعث  الكربون  اأك�صيد  بغاز  اختناقا  اأ�صخا�ص   10 وفاة  ت�صجيل 
مربزا  الوطني،  امل�صتوى  على  املياه  و�صخانات  التدفئة  اأجهزة  من 
ب3  العا�صمة  اجلــزائــر  م�صتوى  على  �صجلت  ح�صيلة  ــرب  اأك اأن 
لكل  بحالتني  واجللفة  الدفلى  عني  بتيارت،  من  كل  تليها  وفيات، 
اأنه مت، خال  منها وحالة واحدة بباتنة. واأ�صار ذات امل�صدر اىل 
من  �صخ�صا   221 باإنقاذ  �صمح  تدخل   700 ت�صجيل  الفرتة،  نف�ص 
موت حمقق جراء ا�صتن�صاقهم غاز اأحادي اأك�صيد الكربون املنبعث 
لتلقي  اال�صت�صفائية  امل�صالح  اىل  نقلهم  ومت  التدفئة  و�صائل  من 
العاج. واأبدى النقيب يو�صفي اأ�صفه لت�صجيل �صحايا الت�صمم بغاز 
التي  والتوعية  التح�صي�ص  حمات  رغم  الكربون  اأك�صيد  اأحادي 
لتذكري  الوطن  عرب  املدنية  احلماية  وحدات  خمتلف  بها  تقوم 
مثل  من  للحد  الوقائية  ــراءات  االإج احرتام  ب�صرورة  املواطنني 

هذه احلوادث املميتة.
وارجع ذات امل�صوؤول مثل هذه احلوادث املنزلية اىل "انعدام ونق�ص 
تركيبها  �صوء  وكذا  االأجهزة  ملختلف  الدورية  وال�صيانة  التهوية 
من طرف ا�صخا�ص غري موؤهلني، اىل جانب عدم التقيد ب�صروط 
واأ�صفل  اأعلى  يف  تهوية  منافذ  "و�صع  اىل  داعيا  واالأمن"،  ال�صامة 
بالغاز  ت�صتغل  التي  التجهيزات  تركيب  فيها  يتم  التي  االأماكن 

واال�صتعانة بجهاز كا�صف غاز اأحادي الكربون كو�صيلة اإنذار".
ق.و

عنّي البابا فرن�صي�ص كوريان ماثيو فايالونكال �صفريا للفاتيكان 
له  بيان  يف  ديــفــارج  بــول  اجلــزائــر  اأ�صقف  ــرف  وع باجلزائر. 
 1966 اأوت   4 بتاريخ  ولــد  الــذي  فايالونكال،  ماثيو  بكوريان 
ال�صريان  الأبر�صية  كاهنا  تن�صيبه  ومت   بالهند،  بفادافاتور 
تكوينا  الوقت  نف�ص  يف  يتابع  وكان   1991 �صنة  لكوتايام  امللبار 
دخل  الدكتوراه،  غاية  اإىل  اأو�صله  الــذي  الكن�صي  القانون  يف 
الر�صويل  للكر�صي  الدبلوما�صية  امل�صلحة  اإىل  الهندي  االأ�صقف 
الر�صويل  للكر�صي  الدبلوما�صية  التمثيليات  يف  وعمل   1998 يف 
واملجر  وبنغادي�ص  الدومينيكان  وجمهورية  وكوريا  بغينيا 
وم�صر، وُعني �صفريا للفاتيكان يف بابوا غينيا اجلديدة ويف جزر 

�صليمان يف 2016.
ق/و

هالك 10 اأ�سخا�س اختناقا 
بالغاز واإنقاذ اأزيد من 200 

اآخرين منذ بداية ال�سنة

البابا فرن�سي�س يعنّي �سفري 
الفاتيكان يف اجلزائر

اأو�ست خطة انعكا�س اقت�سادي متتد اإىل 2024 احلكومة باتباع خيار ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س ليكون نهجا يجب تف�سيله يف متويل 
املن�ساآت وامل�سالح العامة.
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