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حممد علي 
------------

ا�ستجوابه  اأثناء  اأويحيى  و�رصح 
 30 م�سدر  عن  القا�سية  قبل  من 
ح�سابه  يف  وجدت  �سنتيم  مليار 
فرتة  “يف  اأنه  املحلية  التنمية  ببنك 
الرئا�سة  نظمتها  التي  ال�سيد 
هدايا  تلقى  اخلليج  اأمراء  وح�رصها 
يف  امل�سوؤولني  باقي  غ��رار  على 
م�سوؤولون  كان  لقد  الفرتة،  تلك 
مقابل  لل�سيد  رخ�سا  مينحون 
“تلقيت  اأويحيى:  هدايا”.وتابع 
على  وعر�ستها  ذهبية  �سبيكة   60
يف  وبعتها  ورف�ض  املركزي  البنك 
الوزير  املوازية”.وحاول  وقال ال�سوق  عنه  الر�سوة  تهم  نفي  يف الأول  مبا  البالد  م�سالح  عن  دافع  الر�سوة.اإنه  مكافحة  ذلك 

فجر الوزير االأول ال�شابق، اأحمد اأويحيى، قنبلة من العيار الثقيل اأمام جمل�ض ق�شاء اجلزائر يف جل�شة اال�شتئناف اخلا�شة برتكيب 
ال�شيارات ومتويل العهدة اخلام�شة.

بعت 60 �شبيكة ذهبية اأهداها يل اأمراء اخلليج
اأويحيى يفجر قنبلة: 

قال اإّن حقوق وواجبات االأجانب املقيمني على الرتاب الوطني حممية

زغماتي يوؤكد اأن اجلهات املخت�شة لها �شلطة تقديرية يف منح اجلن�شية
بلقا�سم  الأختام  حافظ  العدل  وزير  اأكد 
مهلة  القانون  حتديد  عدم  اأن  زغماتي، 
طلبات  على  الرد  خاللها  من  يلزم  معينة 
الأجانب  للرعايا  اجلزائرية  اجلن�سية  منح 
اجلهات  منح  اإىل  راجع  باجلزائر،  املقيمني 
يف  للف�سل  التقديرية  ال�سلطة  املخت�سة 
اأبرز  الق�سية  باعتبار  امل�سائل،  هذه  مثل 
حدود  يف  الدولة  �سيادة  ممار�سة  مظاهر 

اإقليمها وعلى رعاياها. 
�سة  خم�سّ علنية  جل�سة  يف  زغماتي  قال 
اإن  الأم���ة،  مبجل�ض  ال�سفهية  لالأ�سئلة 
مهلة  عمدا  يحدد  مل  اجلزائري  القانون 
هذا  يف  بالبّت  الدولة  خاللها  تلزم  معّينة 

منح  يف  منها  رغبة  الطلبات،  من  النوع 
املخت�سة،  للجهات  التقديرية  ال�سلطة 
ال�سعيدين  على  الرابطة  لأهمية  نظرا 
هذا  على  رده  ويف  واجلماعي.  الفردي 
الن�سغال املتعلق بالآثار املرتتبة عن عدم 
اأ�ساف  الطلبات،  على  للرد  مهلة  حتديد 
رابطة  ب�سفتها  اجلن�سية  اأن  زغماتي 
ل  والدولة  الفرد  بني  وقانونية  وجدانية 
للدولة  ولءه  اأثبت  ملن  اإل  منحها  ميكن 
واندماجه الروحي يف املجتمع، م�سريا اإىل 
اأن حتديد �رصوط واإجراءات منح اجلن�سية 
يعد من اأبرز مظاهر ممار�سة �سيادة الدولة 
رعاياها، م�سيفا  اإقليمها وعلى  يف حدود 

لب�ض  ل  ب�سكل  حدد  اجلزائري  القانون  اأن 
فيه �رصوط منح اجلن�سية للرعايا الأجانب، 
لكن على غرار ما هو معمول به يف الدول 
لو  ظروفها  ح�سب  اجلن�سية  متنح  الأخرى 
مثل  يف  املطلوبة  ال�رصوط  كل  توفرت 
هذه احلالت، مذكرا باأن الت�رصيع اجلزائري 
على  ط��راأت  التي  التغريات  مع  ومتا�سيا 
اجلزائرية  للمراأة  منح  اجلزائري  املجتمع 
جن�سيتها  منح  ح��ق  باأجنبي  املتزوجة 
الأ�سلية، ويف املقابل اأكد الوزير اأّن حقوق 
الرتاب  على  املقيمني  الأجانب  وواجبات 

الوطني حممية.
ق/و

مركب احلديد وال�شلب لــ"بالرة" 
بجيجل يدخل حيز اخلدمة فيفري املقبل

وال�سلب  احلديد  مركب  �سيدخل 
اخلدمة  حيز  جيجل  يف   " ل��"بالرة 
طاقاته  بكامل  املقبل،  ال�سهر 
الأ�سغال  انتهاء  بعد  الإنتاجية، 
مما  املتبقية،  ال��ث��الث  ب��ال��وح��دات 
الوطني  الطلب  بتغطية  �سي�سمح 
التي  الأ�سا�سية  امل���ادة  ه��ذه  م��ن 
 3.4 اإىل   3.5 ب��ني  م��ا  ت��ق��ارب 
�سبتي  �سايب  ك�سف  طن.  مليون 
احلديد  ملركب  امل�ساعد  العام  املدير 
عن  جيجل  يف  ببالرة  وال�سلب 
الثالث  بالوحدات  الأ�سغال  انتهاء 
اخلدمة  �ستدخل  والتي  املتبقية 
وحدة  يف  واملتمثلة  املقبل،  ال�سهر 
الختزال املبا�رص والتي تعد القطعة 
�ست�ستقبل  التي  املركب  يف  الأهم 
امل����واد احل��دي��دي��ة اخل���ام ووح���دة 
فيها  ينتج  التي  ال��غ��ازات  ف�سل 
والأزوت  والأرغ��ون  الأوك�سجني 
لت�سغيل  اأ�سا�سية  موادا  تعد  والتي 
اجلري".  اإنتاج  وحدة  وثالثا  املركب 
الرهان  اأن  امل�سدر،  ذات  وي�سيف 
الأهداف  مزدوج  للمركب  احلقيقي 
الطلب  تغطية  منه  ينتظر  اإذ 

الأ�سا�سية  املادة  هذه  من  الوطني 
 3.4 اإىل   3.5 بني  ما  تقارب  التي 
مليون طن �سنويا واإذا ما مت جمعه 
الطاقة الإنتاجية الوطنية الإجمالية 
 8 اإىل  ت�سل  التي  امل��ادة  هذه  من 
مليون طن �سنويا والتي تعطينا يف 
املح�سلة فائ�سا يف الإنتاج مقداره 
4 ماليني طن �سنويا، وهو ما يحتم 
 – امل�سدر  ذات  –ي�سيف  علينا 
الرهان  وهو  الت�سدير".  اإىل  الجتاه 
الذي مينح اخلزينة العمومية فر�سة 
خالل  من  ال�سعبة  العملة  جللب 
الت�سدير  ا�سرتاتيجية  اإىل  التوجه 
بداية من الثالثي الثاين من ال�سنة 
مركب  اأن  بالذكر،  اجلارية".جدير 
كيو،  "اأي،  بالرة  وال�سلب  احلديد 
اجلزائر  بني  �رصاكة  ثمرة  هو  اأ�ض" 
وقطر، والتي مت اإبرامها وفق قاعدة 
غالفه  جت��اوز  وال��ذي   ،"51/49"
اأمريكي  دولر  مليار   02 امل��ايل 
وي�سغل املركب حاليا 1400 عامل 
جزائري 98 يف املئة منها يد عاملة 

حملية.
ق/و

�شي�شمح بتغطية الطلب الوطني من هذه املادة االأ�شا�شية

ثورة م�شادة تتحرك �شد االإ�شالحات 
بقطاع التجارة

اأ�سمتها  مما  التجارة  وزارة  حذرت 
ب�”احلملة املوجهة �سد الإ�سالحات 
اإنها  قائلة  القطاع”،  با�رصها  التي 
ت�رصيحات  التجارة  لوزير  تن�سب 

مل يدل بها.
بيان  يف  ال�����وزارة  واأو���س��ح��ت 
مواقع  على  �سفحات  اأن  لها، 
ت�ستعمل  الجتماعي  التوا�سل 
والتطبيقات  التقنيات  بع�ض 
لتن�سب لوزير القطاع كمال رزيق 
من  لها  اأ���س��ا���ض  ل  ت�رصيحات 
ال�سحة، معتربة اأن الأمر يندرج يف 
حملة موجهة تقودها جهات معينة .
من  اأن  التجارة  وزارة  واعتربت 
ال�سفحات  تلك  وراء  يقفون 

اجلزائر  توجهات  اأزعجتها  اأطراف 
التجارة  قطاع  يف  خا�سة  اجلديدة 
تدريجيا  الق�ساء  يف  “وال�رصوع 
على العديد من املمار�سات القدمية 
اجلذرية  الإ�سالحات  خ��الل  من 

التي �رصع فيها قطاع التجارة”.
كما اأ�ساف البيان اأن جهود الوزارة 
الختاللت  وتقومي  الإ�سالح  يف 
طرف  من  م�سادة  “ثورة  اأث��ارت 
الذين  ال�سيقة  امل�سالح  اأ�سحاب 
ال�سفة  انتحال  خالل  من  ي�سعون 
البلبلة  ون�رص  الكاذب  والدع���اء 
والأكاذيب  والفرتاءات يف حماولة 

يائ�سة للم�سا�ض بقطاع التجارة”.
ق/و

رزيق يوؤكد: 

وفاة 25 �شخ�شا يف حوادث ت�شرب 
الغاز خالل 9 اأيام

املدنية  احلماية  وحدات  �سجلت 
بغاز  اختناقا  �سخ�سا   25 وفاة 
اأحادي اأك�سيد الكربون منذ بداية 
اإ�سعاف  مت  فيما  جانفي،  �سهر 
اأكرث من 398 اآخرين. واأو�سحت 
بيان  يف  املدنية  احلماية  مديرية 
لها اأن م�ساحلها تدخلت خالل 48 
�ساعة الأخرية لتقدمي الإ�سعافات 
خمتنقني  �سخ�سا   82 ل�  الأولية 
على اإثر ا�ستن�ساقهم لغاز اأحادي 
املنبعث   CO الكربون  اأك�سيد 
املختلفة  التدفئة  اأج��ه��زة  م��ن 

من  وليات  عدة  م�ستوى  على 
ت�سجيل  الوطني. كما مت  الرتاب 
ويتعلق  اأ�سخا�ض،   09 وف��اة 
بجاية  بولية  ب�سخ�سني  الأم��ر 
و�سخ�سني  بالنعامة  و�سخ�ض 
مبع�سكر  و�سحيتني  ب�سطيف 
بولية  واآخ��ر  بتب�سة  و�سحية 
حتويل  مت  ح��ي��ث  ق�سنطينة، 
امل�ست�سفيات  اإىل  ال�سحايا 
احلماية  عنا�رص  قبل  من  املحلية 

املدنية.
ق/و

توقيف االإرهابيني مّكن من اإحباط حماوالت اإعادة بعث بقايا املجموعات الدموية

اجلي�ض يك�شف تر�شانة من االأ�شلحة وال�شواريخ امل�شادة للطائرات 
بتيزي وزو

الإرهابيني  من  امل�ستقاة  املعلومات  مكنت 
التي  التم�سيط  عمليات  خ��الل  املوقوفني 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  ق��وات  بها  قامت 
�سيناريوهات  اجلزائر  جتنيب  من  م��وؤخ��را، 
الإرهابية  اجلماعات  بقايا  لها  خطرية تخطط 
من جهات اأجنبية لإعادة بعث ن�ساطها، حيث 
ك�سفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي، عن 
م�ستوى  على  والذخرية،  لالأ�سلحة  خمابئ 
اآزان وتباولت وال�سعرة بولية  مناطق جبل 
�سواريخ  منظومة  على  حتتوي  وزو،  تيزي 

م�سادة للطائرات ومدفع وقذائف هاون. 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  قوات  ا�ستطاعت 
اأطلقتها  التي  العملية  خالل  من  بجيجل، 
ومكنت من الق�ساء على العديد من الإرهابيني 

وا�سرتجاع اأ�سلحة وذخرية من ك�سف خمطط 
لإعادة بعث ن�ساط بقايا اجلماعات الإرهابية، 
حيث ك�سفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي، 
عن خمابئ لالأ�سلحة والذخرية، على م�ستوى 
اآزان وتباولت وال�سعرة بولية  مناطق جبل 
�سواريخ  منظومة  على  حتتوي  وزو،  تيزي 
هاون،  وقذائف  ومدفع  للطائرات  م�سادة 
واأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني باأن العملية 
اإلقاء  عقب  املعلومات  ا�ستغالل  بف�سل  متت 
القب�ض على الإرهابي "رزقان اأح�سن" املدعو 
ع�رص  ال�ساد�ض  يف  بجيجل  الدحداح"  "اأبو 
خمابئ  ك�سف  مت  اأين  املا�سي،  دي�سمرب  من 
منظومة  على  حتتوي  والذخرية  لالأ�سلحة 
�سواريخ م�سادة للطائرات من نوع "�سرتيال 

2M"، �ساروخ "�سرتيال 2M"، بالإ�سافة اإىل 
4 م�سد�سات  60 ميليمرتا،  مدفع هاون عيار 
قذائف  و10  كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�سة 
هاون عيار 60 ملم، كما مت حجز اأربع قذائف 
 RPG-7، 5 ال�ساروخي  بالقاذف  خا�سة 
م�سادة  �سواريخ  مبنظومة  خا�سة  بطاريات 
للطائرات "�سرتيال 2M "، 5  قنابل تقليدية 
خمازن   5 نا�سف،  حزام  جانب  اإىل  ال�سنع، 
ذخرية، 5 هياكل �سواريخ هاون عيار 60 ملم، 
39 هاتفا نقال جمهزا بقنابل تقليدية ال�سنع، 
العيارات،  خمتلف  من  طلقات   304 وك��ذا 
حممولة  حوا�سيب  واأرب��ع��ة  ميدان  نظارة 

ولوازم خمتلفة لالإعالم الآيل. 
مفارز  متكن  من  اأيام  بعد  العملية  هذه  تاأتي 
اجلي�ض من منع بقايا اجلماعات الإرهابية من 
املدفوعة  الفرن�سية"  "الفدية  اأموال  ا�ستغالل 
املوايل  وامل�سلمني"  الإ�سالم  "اأن�سار  لتنظيم 
توقيف  بعد  الإ�سالمي"  املغرب  ل�"قاعدة 
مفرزة  ودم��رت  ك�سفت  حيث  الإره��اب��ي، 
عملية  خ��الل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ض 
مت�سيط بجبل بوطويل بنف�ض املنطقة، خم�سة 
مايل  مبلغ  وا�سرتجاع  لالإرهابيني  خمابئ 
مقدر ب�80 األف اأورو، تبني اأنه ميثل دفعة اأوىل 
�سفقة  حمل  كانت  التي  الفدية  عائدات  من 
ال�ساحل،  مبنطقة  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  يف 
الإرهابية  اجلماعات  منه  �ست�ستفيد  وكانت 
ب�سمال  الأمنية  امل�سالح  طرف  من  املطاردة 

الوطن.
ق/و



ال�شحنة االأوىل من لقاحات "كورونا" يف اجلزائر 
هذا االأ�شبوع

كلفت اخلزينة 15 مليار دينار
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2166

لوؤي ي
-------------------

اأكد رئي�ض اللجنة العلمية ملتابعة 
ور�سد تف�سي فريو�ض كورونا 
اجلزائر  اختيار  اأن  اجلزائر  يف 
 5 �سبوتنيك  الرو�سي  اللقاح 
قيمة  اأن  كا�سفا  �سائبا،  كان 
تلقيح اجلزائريني، قد ي�سل اإىل 
الدفعة  واأن  دينار  مليار   200
الأوىل من لقاح كورونا كلفت 
مليار   15 العمومية  اخلزينة 
ندوة  يف  ف��ورار  وق��ال  دينار. 
�سحفية عقدها اأم�ض اأن اللقاح 
اللقاحات  اأول  كان  الرو�سي 
التي مت الإعالن عنها، وقد اأثبت 
فعاليته يف التجارب الأوىل يف 
قائال:"لقاح  واأ�ساف  رو�سيا. 
مقارنة  فعالية  لديه  �سبوتنيك 
ويغطي  الأخ���رى  باللقاحات 
حتى احلالت ال�سعبة". باملقابل 
ال�سحة  بوزارة  امل�سوؤول  �سدد 
عدة  لقتناء  تتجه  اجلزائر  اأن 
بلقاح  الكتفاء  وعدم  لقاحات 
واحد فقط، وك�سف اأن ال�سحنة 
خالل  �ست�سل  للقاح  الأوىل 
مبا�رصة  اأجل  من  الأ�سبوع  هذا 
جانفي  �سهر  التلقيح  عملية 
الت�سال  وزير  وذكر  اجل��اري. 
للحكومة  الر�سمي  الناطق 
تاله  بيان  يف  بلحيمر  عمار 
عقب اجتماع احلكومة الأ�سبوع 
املا�سي اأن معهد با�ستور با�رص 
مع  ال�ست�سارات  من  �سل�سلة 
ال�رصكة الرو�سية املنتجة للقاح 
تتوا�سل  وقت  يف  �سبوتنيك 
ال�ست�سارات مع اأطراف اأجنبية 
اأخرى، وك�سف الناطق الر�سمي 
ومتابعة  لر�سد  العلمية  للجنة 
ت��ف�����س��ي ف���ريو����ض ك��ورون��ا 
الدكتور جمال فورار اأن اختيار 
فريو�ض  �سد  للقاح  اجل��زائ��ر 
لقاح  على  يقت�رص  مل  كورونا 
واحد. واأكد امل�سوؤول ذاته خالل 
العام  املدير  رفقة  �سيفا  نزوله 
الربوفي�سور  ال�سحية  للهياكل 

العامة  واملديرة  رح��ال  اإليا�ض 
املتنقلة  ب��الأم��را���ض  املكلفة 
الدكتورة �سامية حماي بوزارة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
احل�سة  على  امل�ست�سفيات 
فريو�ض  ح��ول  الأ���س��ب��وع��ي��ة 
اأن  اجلزائري  للتلفزيون  كورونا 
امل�ساد  للقاح  اجلزائر  "اختيار 
غرار  وعلى  كورونا  لفريو�ض 
يقت�رص  مل  ال��ع��امل  دول  بقية 
واأو���س��ح  واحد".  لقاح  على 
يف ه��ذا امل��ج��ال ب���اأن ال��دول��ة 
العلمية  واللجنة  اجل��زائ��ري��ة 
لر�سد ومتابعة تف�سي فريو�ض 
اختيار  على  حتر�ض  كورونا 
للمواطنني  واآم��ن  ناجع  لقاح 
الو�سائل  كل  توفري  عن  معلنا 
اأج��ه��زة  م��ن  اللوجي�ستيكية 
مهيئة  وجتميد  تربيد  وغ��رف 
 8 من  لأقل  واحلفظ  للتخزين 
اإىل  للقاح  مئوية  درج��ة  و20 
لنقل  و�ساحنات  حقائب  جانب 
ت�سجيل  حالة  ويف  امل��ادة.  هذه 
التابعة  الو�سائل  نق�ض يف هذه 
الدكتور  اأكد  ال�سحة  ل��وزارة 
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ف��ورار 
وزير  كلف  تبون  املجيد  عبد 
اأخ��رى  وق��ط��اع��ات  الداخلية 
لها  التابعة  بالو�سائل  لدعمها 
ق�سد �سمان حملة تلقيح جلميع 
مناطق الوطن، و�سيتم يف بداية 
اللقاحات  وحفظ  تخزين  الأمر 

با�ستور  معهد  م�ستوى  على 
اختيار مركز  يتم  ثم  بالعا�سمة 
ولية  كل  م�ستوى  على  واحد 
هذه  ب��ت��وزي��ع  ب���دوره  ليقوم 
مت  التي  املراكز  على  اللقاحات 
حت�سريها للقيام بعملية التلقيح 
تدريجيا.  الكمية  ا�ستالم  بعد 
وبخ�سو�ض عدد املراكز التي مت 
تهيئتها لهذه العملية قال املدير 
العام للهياكل ال�سحية بوزارة 
 8000 ق��ارب��ت  اأن��ه��ا  ال�سحة 
بني  الوطن  عرب  �سحي  مركز 
عيادة متعددة اخلدمات ومراكز 
لل�سحة اجلوارية وقاعات عالج 
خربة  لديها  موؤ�س�سات  وهي 
كبرية يف عمليات التلقيح. كما 
اأ�سار من جانب اآخر اإىل تكوين 
الطبية  و�سبه  الطبية  الفرق 
العلمية  هذه  لها  �ست�سند  التي 
الت�سال  ناحية  م��ن  ���س��واء 
حول  امل��واط��ن��ني  لتح�سي�ض 
القيام بالعمل  اأو  التلقيح  اأهمية 
اآث��ار  لأي  املتابعة  اأو  الطبي 
خالل  حتدث  قد  للقاح  جانبية 
وحت�سريا  بعدها.  اأو  العملية 
ومتابعتها  الآثار  بهذه  للتكفل 
خا�سا  �سجال  الوزارة  و�سعت 
الوطني  املركز  دور  جانب  اإىل 
ميكن  مما  ال�سيدلنية  لليقظة 
من  العملية  هذه  على  القائمني 
الفور  على  بالوزارة  الت�سال 
الالزمة  التوجيهات  لتلقي 

يتعلق  وفيما  املجال.  ه��ذا  يف 
هذا  �سي�ستهدفها  التي  بالفئات 
حماي  الدكتورة  اأكدت  اللقاح 
للوليات  ال�سحة  مديريات  اأن 
الفئات  ه��ذه  حت��دد  التي  ه��ي 
امل�سنني  الأ�سخا�ض  بينها  من 
املزمنة  بالأمرا�ض  وامل�سابني 
بقطاعات  العاملة  والفئات 
منها  وي�ستثنى  ال�سرتاتيجية 
احل��وام��ل  والن�ساء  الأط��ف��ال 
و�سدد  باحل�سا�سية.  وامل�سابني 
اأهمية  على  امل�سوؤولني  ه��وؤلء 
الو�سيلة  اعتربوه  الذي  التلقيح 
نقل  �سل�سلة  لك�رص  الوحيدة 
الفريو�ض،  وتف�سي  ال��ع��دوى 
برنامج  ت�سطري  اإىل  م�سريين 
يت�سمن  ل��الت�����س��ال  وا���س��ع 
اأ�سبوعية  �سحفية  ن���دوات 
تبث  حت�سي�سية  وح��م��الت 
الوطنية.  ال��ق��ن��وات  مبختلف 
الوبائية  الو�سعية  وبخ�سو�ض 
و�سفها  فقد  الأخرية  لالأ�سابيع 
داعني  بامل�ستقرة،  اخلرباء  هوؤلء 
باحليطة  اللتزام  موا�سلة  اإىل 
الوقائية.  وال��ت��داب��ري  واحل���ذر 
ال�سحي  القطاع  فقد  لالإ�سارة 
مهنيا   147 جانفي   8 غاية  اإىل 
من كل الأ�سالك جراء الإ�سابة 
اإىل  تعر�ض  19".كما  "كوفيد- 
األف   11 اأزيد من  الإ�سابة  هذه 

مهني.

ك�شف الناطق الر�شمي للجنة العلمية لر�شد ومتابعة تف�شي فريو�ض كورونا الدكتور جمال فورار اأن اختيار اجلزائر 
للقاح �شد فريو�ض كورونا "مل يقت�شر على لقاح واحد.

�شتدوم الأ�شهر  

اإطالق حملة حت�شي�شية وطنية 
للتلقيح �شد وباء "كوفيد 19"

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
ر�سميا  اأم�ض  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
للتلقيح  الوطنية  التح�سي�سية  احلملة 
�سد فريو�ض "كوفيد19"، حيث اأو�سح 
ر�سد  جلنة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
اأن  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  ومتابعة 
لأ�سهر  �ستدوم  التح�سي�سية  احلملة 
ح��الت  ع��ن  تختلف  لأن��ه��ا  ع��دي��دة، 
التلقيح الأخرى. واأ�ساف جمال فورار، 
خم�س�سة  جلنة  اعتمدت  ال��وزارة  اأن 
امل�ستوى  على  م��وؤط��ري��ن  لتكوين 
الوطني، الأ�سبوع اجلاري، حيث تهدف 
اللجنة اإىل مراقبة التلقيح، كما مت و�سع 
اأجل  من  وذلك  للتوا�سل،  مكلفة  جلنة 
اإىل  املتحدث،  واأ�سار  العملية.  متابعة 

اأن املجل�ض العلمي منح اأولوية التلقيح 
والذين  ال�سحة،  قطاع  مل�ستخدمي 
لديهم مهنة ا�سرتاتيجية، بالإ�سافة اإىل 
قال  بينما  املزمنة،  الأمرا�ض  اأ�سحاب 
مت  جوارية  موؤ�س�سات  هناك  اإن  فورار، 
تفعيلها للم�ساركة يف احلملة بالإ�سافة 
مناطق  اإىل  ت�سل  متنقلة  ف��رق  اإىل 
الر�سمي،  املتحدث  واأ���س��اف،  الظل. 
م�سمونة  �ستكون  التربيد  �سل�سلة  اأن 
من  مهيئة  اللوجي�ستية  الو�سائل  وكل 
واأب��رز  التلقيح،  عملية  انطالق  اأج��ل 
اإىل اأن معهد با�ستور هو من �سيتكفل 
بتخزين اللقاح فور و�سوله خالل اأيام 

لوؤي/ياإىل اجلزائر.

خالل 11 �شهرا

اجلمارك حتجز ب�شائع موجهة للتهريب بقيمة تفوق 7 مليارات دينار
اجلزائرية  للجمارك  العامة  املديرية  اأفرجت 
بني  الفرتة  خالل  ال�سنوية  ح�سيلتها  عن 
املا�سي.  العام  من  نوفمرب  و30  جانفي   1
للتهريب  موجهة  ب�سائع  اجلمارك  وحجزت 
بقيمة تقارب 7 مليارات دينار خالل الأ�سهر 
واأو�سحت   .2020 عام  من  الأوىل  ال�11 
 2527 ب�  قيامها  ح�سيلتها  يف  الهيئة  ذات 
التهريب  مكافحة  اإط��ار  يف  حجز  عملية 
بقيمة بلغت 6.908.963.906 دينار. وبلغت 
العمليات  هذه  عن  املرتتبة  الغرامات  قيمة 
32.199.207.489 دينار. وهذا خالل الفرتة 
�سنة  من  نوفمرب  و30  جانفي   1 بني  املمتدة 
 446 الهيئة  ذات  ا�ستخدمت  كما   .2020

ورافعتني  وجرارين  �ساحنة  و42  مركبة 
وتوّرط  دواب  و10  نارية  دراجات  و�سبعة 
يف  املحجوزات  ومتثلت  ا،  �سخ�سً  2680
واأ�سلحة  ووقود  و�سجائر  مهلو�سة  اأقرا�ض 
وذخائر ومواد متفجرة وم�رصوبات كحولية 
ومواد  واألب�سة  و�سيارات  نفي�سة  وم��واد 
غذائية، واأي�سا عملة �سعبة وموا�ض واأدوية 
معدنية  ونفايات  ح�سا�سة  م��واد  وع��ت��اد 
املهلو�سات  وبخ�سو�ض  معدنية.  وغ��ري 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  حجز  مت  واملخدرات 
من  اأكرث  الفرتة  نف�ض  خالل  الأمنية  اجلهات 
املعالج.  الكيف  من  كيلوغراًما   15.875
املهلو�سة  امل��واد  من  وح��دة   1.536.660

غراًما  ذاتها.17.89  امل��واد  من  علبة  و68 
  291 تهريبها  مبحاولة  قام  الكوكايني  من 
الوقود  من  لرًتا   126.076 خمالًفا  ا  �سخ�سً
م�ستعملة  دينار.األب�سة   9.340.240 بقيمة 
بالن�سبة  اأما  ديناًرا.   179110084 بقيمة 
 2.3015.05 حجز  مت  فقد  النفي�سة  للمعادن 
غرامات من الذهب و1.382.9 غرامات من 
اأما  دينار.   231.087.129 بقيمة  الف�سة 
بحجز  اجلمارك  فقامت  ال�سعبة،  العملة  عن 
 65.170 376.620 يورو،  34.900 دولًرا، 
اإفريقي بقيمة  دينارا تون�سيا.25.000 فرنك 

اإجمالية تعادل 65.630.635 دولرا.
لوؤي/ي

امل�شتهدفة الفئات  بتحديد  لل�شحة  الوالئية  املديريات  •تكليف 

جددوا احتجاجهم اليوم تنديدا بتجاهل مطالبهم   

م�شتخدمو وزارة التجارة يهددون 
باإ�شراب مفتوح

مل�ستخدمي  الوطنية  النقابة  ك�سفت 
الإ���رصاب  ا�ستئنافها  التجارة  وزارة 
ل�4  ال��ت��وايل  على  الثاين  لالأ�سبوع 
متوعدين  الأحد،  اليوم  من  بداية  اأيام 
يف  مفتوح  اإ�����رصاب  يف  ب��ال��دخ��ول 
جتاهل  التجارة  وزارة  موا�سلة  حالة 
بيان  يف  النقابة  واأو�سحت  مطالبهم. 
نتيجة  جاء  الت�سعيدي  قرارهم  اأن  لها، 
لأر�سية  التجارة  وزارة  تلبية  عدم 
ال�سابقة  ال��ل��ق��اءات  رغ��م  مطالبهم 
جانفي  3و4  يومي  اإ����رصاب  ورغ��م 
املن�سوية  النقابة  وانتقدت  اجل��اري. 
للعمال  ال��ع��ام  الحت����اد  ل���واء  حت��ت 
وال�سغوطات  التهديدات  اجلزائريني 
املدراء  بع�ض  قبل  من  مور�ست  التي 
وحتى  النقابية،  الفروع  �سد  الولئيني 
معتربين  الق�سائية،  باملتابعة  التلويح 

الإ�رصاب  حلق  �سارخ  انتهاك  ذلك  اأن 
اأن  النقابة  واأكدت  د�ستوريا،  املكفول 
عن  العمال  تثن  مل  التخويف  �سيا�سة 
تلبية الدعوة لالإ�رصاب، حمددين ن�سبة 
املا�سي  الأ�سبوع  التجارة  قطاع  �سل 
الوطني  امل�ستوى  على  باملئة  ب�86.95 
 87.45 اإىل  الثاين  اليوم  خالل  لريتفع 
النقابة  دع��ت  ثانية  جهة  من  باملئة. 
حد  وو�سع  للتدخل  العليا  ال�سلطات 
م�ستوى  على  احلا�سل  الن�سداد  حلالة 
كل  لتوقف  ن��ظ��را  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
يوؤثر  مما  العمل  عن  الولئية  املديريات 
غياب  ج��راء  ال�سوق  حالة  على  �سلبا 
احلدودية  املفت�سيات  �سل  وكذا  الرقابة 
عرب  ال�سلع  دخول  عملية  ي�سعب  مما 

لوؤي/ياملوانئ.

ح�شب مدير املركز الوطني للمناخ

الدعوة لتطوير ا�شرتاتيجية تقل�ض 
اآثار الظواهر املناخية ال�شلبية باجلزائر

املركز  مدير  عابد  �سحابي  �سالح  اأكد 
الوطني للمناخ التابع للديوان الوطني 
�ست�سهد  اجلزائر  اأن  اجلوية  لالأر�ساد 
املتو�سطي  احلو�ض  بلدان  غرار  على 
تزايدا للظواهر املناخية الق�سوى مييزها 
للف�سول  وتاأخر  امليغياثية  لنظام  تغيري 
مما ي�ستدعي تطوير ا�سرتاتيجية مالئمة 
لتقلي�ض الآثار ال�سلبية لهذه التغريات. 
ال�سيناريوهات  اإن  عابد  وقال �سحابي 
للظواهر  تزايدا  تتوقع  للمناخ  املقبلة 
قطاعات  عدة  مت�ض  الق�سوى  املناخية 
على  اأث��ر  ل��ه  يكون  ق��د  م��ا  ح�سا�سة 
والقت�سادي.  الجتماعي  امل�ستوى 
الآث��ار  اأن  اإىل  اأ�سار  ال�ساأن  هذا  ويف 
وت�سبح  كبرية  املناخي  للتغري  البيئية 
اأن  واأ�ساف  ومنت�رصة.  متف�سية  بالتايل 
عن  ف�سال  البيئة  على  ال�سلبية  الآثار 
وحرائق  اجلفاف  ت�سمل  املناخي  التغري 
والت�سحر  الرتبة  وتدهور  الغابات 
البحرية  الإيكولوجية  الأنظمة  وتلف 
اأن  اخلبري  و�سجل  البيولوجي،  والتنوع 
التغري املناخي متيز خالل الفرتة الأخرية 
وكذا  الق�سوى  الظواهر  �سدة  بارتفاع 

الف�سول.  وتاأخر  املغياثية  نظام  تغري 
ال�30  خ��الل  اأن��ه  املتحدث  واأو���س��ح 
امليغياثية  ذروة  تعد  مل  الأخ��رية  �سنة 
ال�ستاء  ت�سجل بال�رصورة خالل ف�سل 
حيث  العا�سمة،  اجلزائر  مثال  ذاك��را 
خالل  امل�سجلة  الأمطار  كميات  كانت 
ف�سل اأكتوبر- نوفمرب- دي�سمرب خالل 
12 مرة من  اأكرث   1988-1997 الفرتة 
ال�ستاء  ف�سل  يف  �سجلت  التي  تلك 
نف�سه  ال�ساأن  وهو  الفرتة  نف�ض  خالل 
بالن�سبة لوهران وق�سنطينة. ويف نف�ض 
اآثار الحتبا�ض احلراري  اأن  اأكد  ال�سياق 
�ستزداد حدة مع ارتفاع درجات احلرارة 
ب��روز  م��ن  �ستزيد  ال��ت��ي  الق�سوى 
احل��راري  والإج��ه��اد  ق�سوى  ظواهر 
التغري  اآثار  اأخذ  يجب  ال�سدد  هذا  ويف 
كافة  يف  العتبار  بعني  املقبل  املناخي 
يف  خ�سو�سا  التنمية  ا�سرتاتيجيات 
التي  اجلزائر  فيها  مبا  املتو�سط  منطقة 
تتميز مبناخ جاف و�سبه جاف حيث ميكن 
الظواهر  وتكون  اأخطار  عدة  تظهر  اأن 

الق�سوى اأكرث �سدة.
لوؤي/ي
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  91 األف من�شب مايل جديد خالل 2021

حممد علي 
------------------

ال��ع��دد  ع��ن  ال��وزي��ر  ك�سف 
ال�سغل  ملنا�سب  الإج��م��ايل 
و642  األفا   91 البالغة  املرتقبة 
من�سبا ماليا، منها 45.55 باملئة 
امل�ستفيدين  مل�ساعدة  موجهة 
امل�����س��اع��دة على  م��ن ج��ه��از 
خ�س�ض  فيما  املهني،  الإدم��اج 
مليار   160 بقيمة  مايل  غالف 
ل�  املرتقب  الإدماج  لتغطية  دج 
من  م�ستفيدا  و266  األفا   332
الإدم��اج  على  امل�ساعدة  جهاز 
بلغت  الوزير  وح�سب  املهني. 
ك��ت��ل��ة الأج�����ور الإج��م��ال��ي��ة 
قيمة   2021 ل�سنة  التقديرية 
بلغت  فيما  دج،  مليار   3.163
التحويالت الجتماعية 1.929 
مليار دج. ومن جهة اأخرى يقدر 
الغالف املايل املخ�س�ض ملناطق 
الظل ب� 110 مليارات دج منها 
50 مليار دج بعنوان خمططات 
دج  مليار  و20  البلدية  التنمية 
احل�ساري  التح�سني  بعنوان 

ت�سيري  بعنوان  دج  مليار  و40 
والولئية.  البلدية  الطرقات 
العام  امل��دي��ر  اأك��د  جهته  م��ن 
فايد  املالية  ب��وزارة  للميزانية 
عبد العزيز اأن اإطارات م�سالح 
اإىل  للقطاع  الوزارية  الدوائر 
العامة  الأمانة  م�سالح  جانب 
للحكومة حر�ست على ت�سليم 
املخ�س�سة  العتمادات  وتبليغ 
الت�سيري  ميزانيات  بعنوان 

املوؤ�س�سات  ملختلف  والتجهيز 
اآجال  يف  العمومية  والإدارات 
بتحقيق  حم��ال��ة  ل  ت�سمح 
اأك����رث ف��ع��ال��ي��ة وجن���اع���ة يف 
العام.  امل��ال  واإن��ف��اق  ت�سيري 
مبداأ  جت�سيد  فاإن  فايد  وح�سب 
وتكري�ض  امليزانياتية  احلوكمة 
جمال  يف  اجليدة  املمار�سات 
اأمرا  اأ�سبح  العمومية  املالية 
النتقال  اأجل  من  منه،  مفر  ل 

اإىل  الو�سائل  اإدارة  منوذج  من 
الإدارة وفقا لالأهداف والنتائج. 
�ست�سمح  اخلطوة  هذه  اإن  وقال 
لت�سيري  جديد  دف��ع  ب��اإع��ط��اء 
تلك  �سيما  ل  العمومية  املالية 
املتعلقة مببداأ ال�سنوية، مما ي�سمح 
الخ��ت��اللت  وجتنب  بتفادي 
يف  املتكررة  وال�سطرابات 
وترية تنفيذ العتمادات املالية.

واالإدارات  املوؤ�ش�شات  ملختلف   2021 �شنة  ميزانية  اعتمادات  تبليغ  ت�شليم  خالل  الرحمان  عبد  بن  اأمين  املالية  وزير  اأكد 
بال�شرف ملختلف القطاعات الوزارية واالإدارات  بالعا�شمة، بح�شور االأمناء العامني واالآمرين  املالية  العمومية مبقر وزارة 
2021 ما  2021. وبلغت ميزانية الدولة ل�شنة  91642 من�شبا ماليا خالل ال�شنة املالية  العمومية املعنية، عن ا�شتحداث 
قيمته 8.113.03 مليار دج اأي بزيادة تقدر بـ 10.4 باملئة مقارنة بقانون املالية التكميلي 2020، وفق املوؤ�شرات املقدمة 
من طرف الوزير خالل مرا�شيم ت�شليم تبليغ اعتمادات امليزانية، منها 5.314.51 مليار دج مليزانية الت�شيري و2.798.52 
بالن�شبة  باملئة  و48.7  اجلديدة  للربامج  باملئة   51 منها  باملئة،   6.8 بـ  تقدر  بزيادة  التجهيز  مليزانية  بالن�شبة  دج  مليار 
79.2 باملئة للربنامج اجلديد و20 باملئة  1.182.19 مليار دج منها  للربامج اجلارية. من جهتها قدرت رخ�ض الربامج بـ 

الإعادة التقييم. اأما بالن�شبة للموؤ�شرات االأ�شا�شية التي مت اعتمادها الإعداد امليزانية.

اأغلب الوظائف تخ�ض امل�شتفيدين من جهاز امل�شاعدة على االإدماج املهني

وزير ال�شناعة يتحا�شى الرد على ق�شية ا�شترياد ال�شيارات وي�شرح:

وزير  الرتبية  مل�ست�ساري  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  اأبلغت 
الرتبية  وزير  تراأ�سه  ثنائي  اجتماع  خالل  الوطنية  الرتبية 
ال�سريورة  وج��ه  يف  حائال  تقف  التي  العراقيل  ببع�ض 
وخا�سة  املحلي  امل�ستوى  على  النقابي  للعمل  ال�سل�سة 
وتع�سف  جتاوزات  يف  العاجل  والتحقيق  بالتدخل  املطالبة 
النقابي  العمل  ت�سهيل  وع��دم  الرتبية  م��دي��ري  بع�ض 
مطلب  اإىل  مرة  لأول  التطرق  مت  كما  الولئية.  للمكاتب 
يف  الراغبني  للم�ست�سارين  ا�ستثنائية  برخ�سة  ال�سماح 
الكثري  رغبة  عند  ن��زول  التدري�ض  �سفوف  اإىل  العودة 
الو�ساية  ا�ستمرار  حالة  يف  املت�رصرين  امل�ست�سارين  من 
النقابة  واأ�سافت  لهم،  امل�رصوعة  ملطالبهم  تهمي�سها  يف 
يف  �سننظر  بالقول:  الرتبية  وزارة  رد  "اأن  لها  بيان  يف 
النقابة  اعتربته  ما  وهو   ." الرتيث  يجب  فقط  مطالبكم 
اجلدية  وعدم  الأمام  اإىل  الهروب  و�سيا�سة  ومماطلة  مراوغة 
امل�ساكل،  بع�ض  حللة  حماولة  ولو  املطالب  مع  التعاطي  يف 
امل�ستقلة.  النقابات  خمتلف  مع  موحدة  باحتجاجات  مهددة 
الوطنية  للنقابة  �سمح  امل�سرتك  اللقاء  اأن  الإ�سارة  جتدر 
التي  املطالب  اأر�سية  طرح  الرتبية  مل�ست�ساري  امل�ستقلة 
يعي�سها  التي  املزرية  الو�سعية  حتاكي  والتي  �سابقا  طرحت 
مبا  الت�سنيف  اإعادة  راأ�سها  وعلى  الرتبية  م�ست�ساري  كل 
ق�رصا،  امله�سوم  اعتباره  ورد  امل�ست�سار  ومكانة  بدور  يليق 
القانون  اختاللت  اإ�سالح  يف  بالتعجيل  املطالبة  اإىل  اإ�سافة 
ق�سية  عن   ف�سال  وبو�سوح،  بدقة  املهام  وحتديد  اخلا�ض 
امل�ست�سار  كاهل  يوؤرق  اأ�سبح  الذي  الكبري  ال�ساعي  احلجم 
يف  القطاع  بها  مير  التي  ال�ستثنائية  الفرتة  هذه  يف  خا�سة 
الوظيفي  ال�سكن  م�سكل  وكذا  وتداخلها،  املهام  كرثة  ظل 
الرتاب  كامل  عرب  الرتبوية  املوؤ�س�سات  كامل  عرب  الإلزامي 

الوطني.
لوؤي/ي

اأغلب ال�شركات العمومية واالأجنبية �شريت �شابقا بطريقة فا�شلة  

فرحات  ال�سناعة،  وزير  ك�سف 
اآي���ت ع��ل��ي ب��راه��م يف ن��دوة 
اجلديدة  اخليارات  حول  نقا�ض 
الوطنية  ال�سناعات  لبعث 
اإع�����ادة بعث  ع��ل��ى �����رصورة 
عاملة  بيد  وطنية  �سناعة 
الوزير  واأورد  جزائرية.  وموارد 
لإدم���اج  ت��ه��دف  م�ساحله  اأن 
اجلزائرية،  وامل��وارد  الكفاءات 
الت�سنيع  م�سار  على  وع��رج 
ال�سناعات  اأن  موؤكدا  باجلزائر، 
ظرفية  ربحيتها  كانت  الثقيلة 

م�سيفا  امل��دى،  طويلة  لي�ست 
العمومية  ال�رصكات  اأغلب  باأن 
لأنها  فا�سلة  كانت  والأجنبية 
نتيجة،  ول  ه��دف  ل  متلك  ل 
عن  علي،  اآيت  فرحات  وك�سف 
اإعادة بعث غار جبيالت، والذي 
احلديد  يف  ا�ستقاللية  �سيعطينا 
اآيت  واأك��د  باجلزائر،  وال�سلب 
علي براهم، اأنه قد مت تخ�سي�ض 
وتنظيمية  قانونية  ن�سو�ض 
خلق  على  القادرين  لالأ�سخا�ض 
قيمة م�سافة جزائرية با�ستغالل 

املوارد الوطنية، مو�سحا اأن هذا 
�سي�سمح ببقاء ال�سناعة الوطنية 
وحتويلها لالأجيال القادمة، و�سدد 
الوزير، على �رصورة ال�ستغناء 
املنتجات  جممل  ا�سترياد  عن 
امل�سوقة حمليا وا�ستغرب الوزير 
اجلمركية  الإع��ف��اءات  منح  من 
على  امل�ستثمرين  حفز  وال��ذي 
من  امل��ع��دات  اأغلبية  ا�سترياد 
الوقت  يف  ذلك،  .وياأتي  اخلارج 
الذي كان بالإمكان ت�سنيع هذه 
املحلي،  امل�ستوى  على  املعدات 

واأ�سار الوزير اإىل اأن اإعادة بعث 
ميكن  ل  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 
املعرفة،  اقت�ساد  انخراط  بدون 
اآي��ت علي،  ف��رح��ات  واأ���س��اف 
ت�سجيعات  �سيقدم  القطاع  اأن 
للمنتجني  ع��دي��دة  وحتفيزات 
التحويلية  ال�����س��ن��اع��ات  يف 
يف  ال�سناعة  وزي��ر  .واأ���س��ار 
دفع  اأن  اإىل  �سلة،  ذات  �سياق 
املتعرثة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
الت�سخي�ض،  و  بالتقييم  �سيكون 
12 جممعا  اأن  و�رصح املتحدث، 
للدرا�سة  �سيخ�سع  عموميا 
العميقة للت�رصف وفق و�سعيته 
القت�سادية، ومن جانب اآخر، قال 
مديونية  اإن  علي،  اآيت  فرحات 
 12 تتعدى  ل  العمومي  القطاع 
تكفي  والأ�سول  دولر،  مليار 
رف�ض  كما  املديونية،  ل�سمان 
عن  الإج��اب��ة  ال�سناعة،  وزي��ر 
ا�سترياد  حول  الأ�سئلة  اإح��دى 
وقال  اجل��زائ��ر،  يف  ال�سيارات 
ال�سيارات  الوزيز،"ا�سترياد 
وزير  عنه".واعترب  اأجيب  لن 
اأن  مغاير  �سياق  يف  ال�سناعة 
مل�ستقبل  اأنانية  نظرة  ال�سترياد 

اجلزائر على اختالف اأنواعها.
لوؤي/ي

و�شط تهديد نقابة م�شت�شاري الرتبية بتنظيم احتجاج موحد

وزارة الرتبية تنظر يف عودة 
امل�شت�شارين للتدري�ض عرب 

رخ�شة ا�شتثنائية  

وا�شنطن تتطلع ملزيد من 
اال�شتثمار يف اجلزائر يف ظل 

االإ�شالحات الت�شريعية 
الأو�سط  ال�رصق  ب�سوؤون  املكلف  الأمريكي  الدولة  كاتب  م�ساعد  اأكد   
من  املزيد  اإىل  تتطلع  وا�سنطن  اأن  �سينكر،  ديفيد  اإفريقيا  و�سمال 
جمال  يف  املذهلة  التطورات  ظل  يف  �سيما  ل  اجلزائر  يف  ال�ستثمارات 

الإ�سالحات الت�رصيعية التي جتعلها وجهة اأكرث جاذبية للم�ستثمرين.
وخالل ندوة �سحفية ن�سطها �سينكر، مبقر ال�سفارة الأمريكية يف اجلزائر، 
على هام�ض الزيارة التي يقوم بها، اأو�سح اأنه خالل حمادثاته مع وزيري 
"مت  بوقادوم،  �سربي  اخلارجية  وال�سوؤون  الرحمن  عبد  بن  اأمين  املالية 
التطرق اإىل جمالت ترقية التجارة، وكذا امل�ساعدة التقنية وطرق زيادة 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�رص الأمريكي يف اجلزائر".
جمال  يف  مذهلة  "تطورات  هناك  اأن  اإىل  الأمريكي،  امل�سوؤول  واأ�سار 
وجهة  اجلزائر  جتعل  مثمرة  بطريقة  تتغري  التي  الت�رصيعية  الإ�سالحات 
اأكرث جاذبية للم�ستثمرين" وعليه تتطلع الوليات املتحدة "للقيام باملزيد 

من ال�ستثمارات التي ت�سب يف م�سلحة البلدين".
اإيجابيا يف  ومن �ساأن هذه الإ�سالحات ي�سيف �سينكر، "اأن توؤدي دورا 
اعتربه  ما  وهو  واأوروبا"  اإفريقيا  من  كل  ولوج  وبالتايل  التجارة  جمال 
التجارة  اإىل  املتحدة  الوليات  بها  تنظر  التي  الطريقة  "معيارا مهما يف 

والتنمية يف املنطقة".
وهي  اجلزائر،  مع  بعالقاتها  بالده  "التزام  الأمريكي  امل�سوؤول  جدد  كما 
ولكن  اأمنيا  بعدا  فقط   تت�سمن  ل  اجلوانب،  ومتعددة  عالقات"غنية 
اأي�سا اقت�ساديا" وهما البعدين اللذين "تتطلع الوليات املتحدة لتنميتهما 

م�ستقبال".
اإىل  ترجع  التي  البلدين  بني  التاريخية  العالقات  بعمق  باملنا�سبة  وذكر 
اخلم�سينيات من القرن املا�سي حني األقى ال�سناتور جون كينيدي خطابا 
يف جمل�ض ال�سيوخ عام 1957 دعا فيه اإىل ا�ستقالل اجلزائر، م�سيفا اأنه 
منذ ذلك احلني تعاقبت العديد من الإدارات �سواء جمهورية اأو دميقراطية 
"كانت  التي  القت�سادية"  وال�رصاكة  ال�سرتاتيجي  التعاون  ببناء  وقمنا 

مثمرة للغاية لكال اجلانبني".
ق/و
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م�شتعملو الطرق بعا�شمة الوالية يعي�شون كابو�شا 
مزمنا

روبورتاج/ عبد احلق. ن
---------------- 

بع�ض  ت�رصيحات  خالل  ومن 
ال��ذي��ن  ال��ط��رق  م�ستعملي 
اأكدوا  -التحرير-،  بهم  التقت 
يتخبطون  التي  املعاناة  اأن 
 ، اأ�سهر  عدة  اإىل  تعود  فيها 
منا�سدة  اإىل  بهوؤلء  اأدى  مما 
اأجل  من  املحلية  ال�سلطات 
امل�ساكل  من  جزئي  ولو  حل 
وم��ن  ت��ف��اق��م��ا،  زادت  ال��ت��ي 
عا�سمة  طرقات  اهرتاء  بينها 
تعرقل  باتت  التي  ال��ولي��ة 
عن  ن��اه��ي��ك  امل����رور  ح��رك��ة 
الع�سوائية  املمهالت  ك��رثة 
على  تتوفر  ل  بدورها  والتي 
م���ان  والأ ال�سالمة  معايري 
خلف  ال���ذي  علوها  ب�سبب 
ال�سيارات  لأ�سحاب  خ�سائر 
تواجد  �سا�سي  الأ امل�سكل  ،و 
نها  اأ يبدو  والتي  املمهالت 
ع�سوائي  ب�سكل  و�سعت 
تقنية  درا���س��ة  دون  وم���ن 
وف��ق��ا ل��ل��م��ب��ادئ امل��ع��م��ول 
حيث  ل��ذل��ك،  وامل��ح��ددة  بها 
من  العديد  يوميا  يتعر�ض 
م�����س��ت��ع��م��ل��ي ه���ذه ال��ط��رق 
اإىل  امل���رات  م��ن  الكثري  يف 
التحتية  ال��ق��ط��ع  م��الم�����س��ة 
ل�����س��ي��ارات��ه��م ب��الأر���س��ي��ة 
بع�ض  علو  ارت��ف��اع  ب�سبب 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��م��ه��الت 
امل��ط��ل��وب، م��ا ت�����س��ب��ب يف 

ح��دوث ع��دة ح��وادث م��رور 
قطع  م��ن  ال��ع��دي��د  ح�سدت 
وذل��ك   ، غ��ي��ارال�����س��ي��ارات 
ال�سائقني  حم��اول��ة  ب��ف��ع��ل 
احلفر  وبع�ض  املمهالت  جتنب 
جعلهم  مم��ا  ب��ه��ا،  امل��ت��واج��دة 
ال��ذي  الجت��اه  ع��ن  يخرجون 
الجت���اه  اإىل  ف��ي��ه  ي�����س��ريون 
عن  يرتتب  ما  بكل  املعاك�ض 

خطرية. حوادث  من  ذلك 
انت�سار   ، ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 
من  ال��ع��دي��د  ق����دام  اإ ظ��اه��رة 
ممهالت  و�سع  على  املواطنني 
ناهيك  الأحياء،  يف  ع�سوائية 
التي  الأخ���رى  احل���وادث  ع��ن 
املفاجئة  الفرملة  عن  تنجم 
والتي  املركبات  لأ�سحاب 
اأ���س��ب��ح��ت م�����س��در ق��ل��ق 
خطرا  لهم  ت�سكل  و  واإزعاج 
يف  و�سوحها  لعدم  خا�سة 

الليلية. الفرتة 
وع��ل��ي��ه ون���ظ���را ل��ل��ح��رك��ة 
ت�سهدها  ال���ذي  ال��ي��وم��ي��ة  
طيلة  ال��وادي  بولية  الطرق 

م�ستعملو  طالب   ، ال�سنة  يام  اأ
ال�سلطات  ال��ط��رق��ات  ه��ذه 
امل��ع��ن��ي��ة م��ن اج���ل ال��ت��دخ��ل 
لهذا  ح��د  ل��و���س��ع  ال��ف��وري 
جل  منه  يعاين  الذي  مل�سكل 
على  والعمل  ال��ط��رق  رواد 
للمنطقة،  الع��ت��ب��ار  اإع���ادة 
واإ���س��الح  ال��ط��رق  تزفيت  و 

العطاب
و�سط  خانق  مروري  وازدحام 

ينة  ملد ا
اأ�سحت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
والزدح��ام  املرورية  احلركة 
مدينة  تعرفه  الذي  امل��روري 
عائقا  اأ�سهر  منذ  قبة  ل��ف  الأ
يتطلب  مما   ، حقيقيا  وم�سكل 
امل�سوؤولني  و  اجلميع  تدخل 
وغري  الر�سمية  الأطراف  من 
بالنظر  وذل���ك   ، الر�سمية 
احلركة  ه��ذه  تعرفه  م��ا  اإىل 
امل���روري���ة م���ن ���س��ع��وب��ات 
املدينة  و�سط  وخا�سة  كبرية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ي�����س��ا  واأ  ،
الرئي�سية  ال�سوارع  معظم 

الرئي�سي  ال��ط��ري��ق  خا�سة 
ال�سباب  �ساحة  اإىل  امل��وؤدي 
وم���دخ���ل ����س���وق ال����وادي 
وط��ري��ق ال��ن��زل��ة وال��ط��ري��ق 
وغريها   ... املالح  اىل  املوؤدي 
اأ�سحت  حيث   ، ط��رق   م��ن 
باخلانقة  الو�سعية  ت��ع��رف 
واخل��روج  الدخول  واأ�سحى 
جدا  �سعبا  مدينة   و�سط  من 
باملركبة  والتحرك  ال�سري  و  اأ
ب�����س��وارع و���س��ط امل��دي��ن��ة  
م��ن ال�����س��ع��وب��ات ال��ك��ب��رية 
الكثري،  ل��ل��وق��ت  وت�سيعا 
ال�سباحية  الفرتة  يف  خا�سة 
�سباحا  العا�رصة  بني  املتزامنة 
تعترب  النهار..  منت�سف  اإىل 
الزدحام  بفعل  امل�ستحيل  من 
اأخنق  وما  لل�سيارات  الكبري 
ال��و���س��ع اأك����رث ه��و غ��ي��اب 
لل�سيارات  الر�سمية  مواقف 
امل��واق��ف  ت��ن��ام��ي  ظ���ل  يف 

 . مكان  اأي  ويف  الع�سوائية 
فقد  ال�سائقني  اأح��د  وح�سب 
�سيق  اأن  ل��ل��ت��ح��ري��ر  اأك����د 
من  وامل���خ���ارج  ال��ف��ت��وح��ات 
اجلهات  نحو  املدينة  و�سط 
�ساهم   ، وال�سمالية  اجلنوبية 
خلق  يف  كبري  ب�سكل  اأي�سا 
احلركة  و�سعوبة  الزدح��ام 
هذا  املدينة  بو�سط  املرورية 
رج��ال  وج���ود  م��ن  ب��رغ��م  و 
نقط  خمتلف   عرب  ال�رصطة 

. الزدحام 

اأعرب م�شتعملو الطرق بوالية الوادي ، عن ا�شتيائهم ال�شديد ب�شبب جملة امل�شاكل التي باتت توؤرقهم يوميا يف ظل انعدام 
اأدنى اهتمام من طرف ال�شلطات املحلية ومن دون اأن حتاول التدخل للحد ولو بن�شبة قليلة من امل�شاكل التي يتخبط بها �شائقو 

الطرق التي حولت حياتهم اإىل كابو�ض.

املركبات  اأبدية الأ�شحاب  معاناة   ، الع�شوائية  املمهالت  ، كرثة  الطرقات  اهرتاء 

"تك�سبت"  يزال �سكان حي  ل 
من  يعانون  ال���وادي  مبدينة 
للتجارة  الكثيف  النت�سار 
م����ام غ��ي��اب  ال��ف��و���س��وي��ة اأ
ال�سلطات  طرف  من  الرقابة 
منع  اأج���ل  م��ن  امل��خ��ت�����س��ة، 
وال�سوارع  الأر�سفة  احتالل 
وجه  دون  لهم  حكرا  وجعلها 

حق.
ال�سارم  القانون  من  وبالرغم 
الع�سوائي  البيع  مينع  ال��ذي 
وال��ط��رق��ات،  الأر���س��ف��ة  يف 
لزالوا  الباعة  بع�ض  اأن  اإل 
بولية  الأر���س��ف��ة  يحتلون 
حيث  ح��ري��ة،  ب��ك��ل  ال���وادي 
بو�سط  "تك�سبت"  حي  يعترب 
التي  الأح��ي��اء  اأح��د  امل��دي��ن��ة 
فو�سى  �سيناريو  ليه  اإ ع��اد 
املنت�رصة،  املوازية  الأ�سواق 
من  �سكانه  ي�ستكي  حيث 
التي  ال��ع��ارم��ة  ال��ف��و���س��ى 
احلي،  اأر�سفة  بها  اكت�ست 
يف  دوما  يت�سبب  الذي  الأمر 
اإ�سافة  امل��رور،  حركة  اإرب��اك 
التي  الف�سالت  انت�سار  اإىل 
الباعة  هوؤلء  وراءهم  يرتكها 
خلقت  والتي  م�ساء  كل  نهاية 
خا�سة  امل�ساكل  من  العديد 
احلي  ه��ذا  لقاطني  بالن�سبة 
الإزعاج  عن  ف�سال  العريق، 
والهدوء  الراحة  ن��زع  ال��ذي 

احلي.  �سكان  من 
بع�ض  اأعرب  ال�سياق،  هذا  يف 
عن  "التحرير"  ل�  املواطنني 
من  وا�ستيائهم  تذمرهم  مدى 
اأمام  خا�سة  الو�سعية  هذه 
يف  املنبعثة،  الكريهة  الروائح 
ت�سكله  ملا  الوعي  غياب  ظل 
على  خطر  من  الأو�ساخ  هذه 
حيث  امل�ستهلكني،  �سحة 
رغم  ن��ه  اأ القاطنني  اأح��د  اأك��د 
اإىل  امل��رف��وع��ة  ال�����س��ك��اوى 
اأكرث  يف  املعنية  ال�سلطات 
لهذه  حد  لو�سع  منا�سبة  من 
ذانا  اآ تلق  مل  نها  اأ اإل  الظاهرة، 

. غية �سا
جت��ارة  اإن  ال�����س��ك��ان،  وق���ال 
"تك�سبت"  بحي  الأر�سفة، 
تقدم  حيث  للعيان،  وا�سحة 
مل�سالح  �سكاوى  بعدة  هوؤلء 
علمها  اأك��دت  التي  الأم��ن، 
من  قرار،  انتظار  يف  بالأمر، 
فيها  مبا  امل�سوؤولة،  اجلهات 
البلدية  ورئ��ي�����ض  ال����وايل، 

بالق�ساء  اأوام��ر  لإعطائهم 
ع��ل��ى جت����ارة الأر����س���ف���ة، 
نف�سه،  الوقت  يف  موؤكدين 
رئي�ض  اإىل  ان�سغالهم  اإي�سال 
يراوح  م��ر  الأ اأن  اإل  الدائرة، 

. نه مكا
اأن  امل�����س��ت��ك��ون،  واأ����س���اف 
ل  ال�����رصع��ّي��ني،  غ��ري  التجار 
ال�سالمة  ل�رصوط  يكرتثون 
ظل  يف  خ��ا���س��ة  واحل���ف���ظ، 
التي  الح��رتازي��ة  ال��ت��داب��ري 
انت�سار  جراء  احلكومة  قّرتها  اأ
وخطورة  كوفيد19-،  وب��اء 
غياب  مع  ال�سحي،  الو�سع 
ت����ام ل�������رصوط ال�����س��الم��ة 

املنتجات. ونظافة  واحلفظ 
الزائر  اأن  ال�سكان،  ���س��ار  واأ
ي��الح��ظ  "تك�سبت"،  حل��ي 
اآل  ال��ذي  الكارثي  الو�سع 
الأر�سفة،  جتارة  ب�سبب  ليه  اإ
غ�سب  تثري  اأ�سبحت  والتي 
بالدرجة  باملنطقة  القاطنون 
�سكان  يوؤكد  حيث  الأوىل، 
البلدية  م�سالح  اأن  احل��ي، 
حتى  ال���ظ���اه���رة،  جت��اه��ل��ت 
يعر�سون  ال��ب��اع��ة  اأ���س��ب��ح 
ي��ري��دون  م��ا  الأر���س��ف��ة  يف 
التي  بالطريقة  ب�سائع،  من 
ولو  لهم،  منا�سبة  يرونها 
املواطن  �سحة  ح�ساب  على 
ه��وؤلء،  واأو�سح  و�سالمته، 
متادوا  الفو�سويني  الباعة  اأن 
م�ستغلني  خم��ال��ف��ات��ه��م،  يف 
قبل  م���ن  ال��رق��اب��ة  غ��ي��اب 

املحلية. ال�سلطات 
�سبب  الباعة  بع�ض  ويرجع 
ت��ن��ام��ي وع����ودة ال��ت��ج��ارة 
ع���دم  اإىل  ال���ف���و����س���وي���ة 
منظم  مغطى  �سوق  وج��ود 
الأ�سواق  فتح  يف  والتماطل 
اجل����دي����دة امل���غ���ط���اة ب��ع��دة 
ال��ولي��ة،  بعا�سمة  اأح��ي��اء 
م��وال  اأ الدولة  كلف  وال��ذي 
بهم  اأدى  الذي  الأمر  طائلة، 
ال��ط��رق��ات  ا���س��ت��غ��الل  اإىل 
ن�ساطهم. ملزاولة  والأر�سفة 

ج���ّدد  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
مبدينة  "تك�سبت"  حي  �سكان 
لل�سلطات  مطالبهم  الوادي، 
العاجل  ب��ال��ت��دخ��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
لإخ���راج���ه���م م���ن ال��ظ��روف 
يتخبطون  ال��ت��ي  ال�سعبة 

حياتهم. نغ�ست  والتي 
ي�سني حممد 

بولية  الثقافة  قطاع  برمج 
العديد  غ��رار  على  ال��وادي، 
الثقافية  ���س�����س��ات  امل��وؤ م��ن 
متنوعة  ن�ساطات  بالوطن 
ت��ربز ال��ب��ع��دي��ن ال��ث��ق��ايف و 

ال��ت��اري��خ��ي 
اأول  ل��ي��ن��اي��ر، 
ال�سنة  يف  يوم 
الم��ازي��غ��ي��ة، 
وال���������ذي مت 
ت��ك��ري�����س��ه 

وطنيا. يوما 
ه����ذا  ويف 
وحتت  الإطار، 
"يناير  �سعار:  
يف  اخل�����ري  ذ 
اأع��دت  ملتنا" 
م����دي����ري����ة 
ال���ث���ق���اف���ة 
وال����ف����ن����ون 
الثقافة  ودار 
الأم��ني  حممد 
ال���ع���م���ودي 
برناجما  ال����وادي،  ب��ولي��ة 
والفنية  الثقافية  للن�ساطات 
عرب  معظمها  تنظيم  �سيتم 
الإج��راءات  ب�سبب  النرتنت 

كوفيد19-. بوباء  املتعلقة 

وي�����س��م��ل ال��ربن��ام��ج امل��ع��د 
انطلقت  التي  املنا�سبة  لهذه 
اجلمعة  الر�سمية  احتفالتها 
يذانا  اإ باتنة،  بولية  الفارطة 
المازيغية  ال�سنة  ببداية 
يناير،   12 ل�  املوافق   2971
ن�ساطات،  جمموعة  عر�ض  
وب�ساحتها،  الثقافة  بدار  تقام 
ولئ��ي  �سالون  يف  تتمثل 
الكتاب  معر�ض  و  لالأزياء 
اأ�رصطة  وعر�ض  الأمازيغي 
الأمازيغي  بالتاريخ  خا�سة 
ك��ذا  و  ال���ع�������س���ور،  ع���رب 
حول  مو�سوعاتية  ن��دوات 
على  الم��ازي��غ��ي��ة،  الثقافة 
الفرتا�سية  املداخلة  غ��رار 
المازيغية  لفاظ  الأ بعنوان: 
من  �سوف،  وادي  لهجة  يف 
اأحمد  الربوفي�سور:  تقدمي 
العايل  التعليم  �ستاذ  اأ زغب 
التي  ال�سعبية،  الثقافة  يف 

الأحد. �سباح  �ستقام 
املنا�سبة  ب��ذات  تنظم  كما 

طبق  لأح�سن  ولئية  م�سابقة 
وم�سابقات  الك�سك�سي، 
اإىل  اإ����س���اف���ة  ف���ك���ري���ة، 
فولكلورية،  ا�ستعرا�سات 
وت��ن��ظ��ي��م ور����س���ات ال��ف��ن 
ذاعية  اإ ومداخلة  الت�سكيلي، 
املنا�سبة،  ح���ول  اأك��ادمي��ي��ة 
اأمازيغية،  �سعرية  وقراءات 
لت�سليم  حفل  على  ع��الوة 
يف  املتفوقني  على  اجل��وائ��ز 

. ت بقا مل�سا ا
اأول  تعني  التي  يناير  ويعد 
ال��زراع��ي  ال��ت��ق��ومي  ي��وم يف 
يحتفل  ع��ي��د  م��ازي��غ��ي،  الأ
�سمال  منطقة  كامل  يف  به 
ج��زر  يف  وك����ذا  ف��ري��ق��ي��ا  اأ
تزال  ل  توجد  حيث  الكناري، 
الرببرية،  التقاليد  ثار  اآ بع�ض 
اأول  اجل��زائ��ر  تعترب  ح��ني  يف 
يقر  اإفريقيا  �سمال  يف  بلد 
�سنة  منذ  وطنيا  يوما  يناير 

.2018
الله عبد  بن  عماره 

يف انتظار قرار �شارم من اجلهات امل�شوؤولة

�شكان حي "تك�شبت" بعا�شمة الوالية 
منزعجون من التجارة الفو�شوية

يناير 2971: 

برنامج ثقايف متنوع لالحتفال براأ�ض ال�شنة االمازيغية
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ا�شتكمال م�شروع الطريق الوطني الرابط
 بني تندوف واأدرار 

حممد علي 
---------------- 

م�سافة  الآن  حلد  ا�ستلمت  وقد 
هذا  من  كلم   388 قدرها  اإجمالية 
ينتظر  حيث  احل��ي��وي،  امل�����رصوع 
 72 م�سافة  ���س��غ��ال  اأ ا���س��ت��الم 
تتجاوز  ل  مدة  يف  املتبقية  كلم 
مدير  اأو�سح  كما  اأ�سهر،  ثمانية 

ع. لقطا ا
الطريق  ه��ذا  م�����رصوع  وق�����س��م 
قليم  باإ الواقع  �سطره  يف  الوطني 
ح�س�ض  عدة  على  تندوف  ولية 
�سان�سان  م��ن��اط��ق  ت��ع��رب  ال��ت��ي 

وقلب  كركور  واأم  وبوبرنو�ض 
وعوينة  الرحل  وقلب  العرتو�ض 
عبد  ال�سيد  �رصح  مثلما  بلقرع، 

زاوي. العزيز 

وي���ك���ت�������س���ي ه�����ذا امل���ح���ور 
بالغة  ه��م��ي��ة  اأ ال���س��رتات��ي��ج��ي 
واأدرار  تندوف  لوليتي  بالن�سبة 
ل��ك��ون��ه ي�����س��ك��ل م��ن��ف��ذا اآخ���را 

ي�ساهم  اأن  نه  �ساأ ومن  للوليتني، 
ل���دى دخ��ول��ه ح��ي��ز اخل��دم��ة يف 
ال�رصقية  املنطقة  واإعمار  تنمية 

تندوف. ولية  تراب  من 
للبدو  متنف�سا  اأي�سا  يعترب  كما 
يقيدي  واإ الكحال  مبناطق  الرحل 
نه  اأ اإىل  بالإ�سافة  و�سنا�سان، 
م�سافة  اخت�سار  من  �سيمكن 
بني  احل��ايل  امل�سلك  م��ن  ك��ب��رية 
عرب  مير  وال��ذي  واأدرار  تندوف 
وال��ع��ب��ادل��ة  تبلبالة  منطقتي 
اأو�سح  كما  ب�سار،  ولية  قليم  باإ
لولية  العمومية  الأ�سغال  مدير 

تندوف.

 �شيتم ا�شتكمال اأ�شغال اإجناز م�شروع الطريق الوطني الرابط بني واليتي تندوف واأدرار املمتد على م�شافة 460 كلم يف 
غ�شون ال�شدا�شي الثاين من ال�شنة اجلارية، كما اأفاد به م�شوؤولو قطاع االأ�شغال العمومية.

2021 الثاين من  ال�شدا�شي  خالل 

ه��ق��ار  الأ عا�سمة  ���س��ه��دت 
مت��را���س��ت، اف��ت��ت��اح امل��رك��ز 
وتنمية  ل��ل��ب��ح��ث  ال��وط��ن��ي 
من  الأول  امل���دين  املجتمع 
اجل��ن��وب  ق�����س��ى  اأ يف  ن��وع��ه 
واجلزائر  خا�سة  ب�سفة  الكبري 
ع��ام��ة. ه��ذا امل��رك��ز ال��ذي مت 
اجلمعية  ط���رف  م��ن  ف��ت��ح��ه 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��اي الأخ�����رص 
حممد  الدكتور  يرتاأ�سها  التي 
اأمرا�ض  يف  الأخ�سائي  قمامة 
يف  خمت�ض  م��ك��ون  ال��ك��ل��ى، 
امل�ستدامة  التنمية  ب��رام��ج 
الن�سطاء  م��ن  يعترب  وال��ذي 
على  ال��ب��ارزي��ن  اجلمعويني 
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي. راف��ع��ا 
ي�ساهم  اأن  اأج��ل  من  التحدي 
اجل��دي��دة  اجل���زائ���ر  ب��ن��اء  يف 
اجلمعوي  العمل  ب��واب��ة  م��ن 
يقدمه  ال���ذي  ن�����س��اين  والإ
الإط��ارات  من  العديد  رفقة 
من  املجتمع  يف  والفاعلني 
جمعيات  ق��درات  دعم  خالل 
خمتلف  وتقدمي  املدين  املجتمع 
للفئات  ال�سحية  اخل��دم��ات 
من  للكثري  �سيما  ل  اله�سة 
ال�ساحل  دول  م��ن  ف��ارق��ة  الأ
ي��ام  اأ تنظيم  وك��ذا  وغ��ريه��م، 
والقيام  واإعالمية  درا�سية 
وحت�سي�سية  توعوية  بحمالت 
تعد  حيث  ال�سنة،  ي��ام  اأ طيلة 
ال�ساي  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية 
امل�ستوى  على  الأكرب  الأخ�رص 
يف  للتكوين  مبركزين  الوطني 
مترا�ست.  و  العا�سمة  اجلزائر 
ح���ف���ل الف���ت���ت���اح ح�����س��ب 
�سارك  قمامة  حممد  الدكتور 
ف��ي��ه خم��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل��ني يف 
�ساتذة،  اأ اأطباء،  من  املجتمع 
جمعيات  اإط���ارات،  باحثني، 
خمتلف  م���ن  وم�����س��وؤول��ني 
كانت  وال��دع��وة  القطاعات 
اأطياف  خمتلف  م�ست  عامة 
رئي�ض  واأو���س��ح  امل��ج��ت��م��ع، 
التي  الأخ�رص  ال�ساي  جمعية 
ن�سانية  واإ طبية  جمعية  تعترب 
اجل��زائ��ر  يف  تن�سط  وط��ن��ي��ة 
يكفل  موحدا  جمتمعا  يتها  روؤ
ويحافظ  ن�����س��ان  الإ ح��ق��وق 
ف���راد  الأ جميع  ك��رام��ة  على 
ي�ستفيد  ومتييز  و�سمة  دون 

من  امل�ستهدفون  ال�سكان 
حقوقهم  وج��م��ي��ع  احل��م��اي��ة 
يف  ف��ع��ال  ب�سكل  وي�����س��اه��م 
التنمية  ه�����داف  اأ ت��ر���س��ي��خ 

. مة ا مل�ستد ا
مت  ال����ذي  امل���رك���ز  ه���ذا  اإن   
ياأتي  مترا�ست  بولية  فتحه 
جهود  وت�سافر  تن�سيق  بعد 
جمعيات  من  الفاعلني  جميع 
واأك��د  خمت�سني.  وم��ك��ون��ني 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ق��م��ام��ة، 
�سي�ساهم  امل��رك��ز  ه���ذا  اأن 
قدرات  بناء  يف  كبري  ب�سكل 
عن  وال�����س��ب��اب  اجل��م��ع��ي��ات 
والت�سبيك،  التكوين  طريق 
اأجل  من  وامل�سورة  املرافقة 
ب�سكل  وامل�ساركة  امل�ساهمة 
امل�ستدامة  التنمية  يف  فعال 
وب���ن���اء ج���زائ���ر ج���دي���دة، و 
ب�سبابها  قوية  جزائر  قوية، 
الطبيب  وذك��ر  وجمعياتها. 
بعد  ياأتي  املركز  اأن  قمامة 
العديدة  وامل��ب��ادرات  اجلهود 
ال�ساي  جمعية  قدمتها  التي 
تاأ�سي�سها  ب��ع��د  الأخ�������رص 
افتتاح  منها   ،2010 �سنة 
مترا�ست  يف  ال�سحي  املركز 
ال�سحة  مركز   ،2014 �سنة 
املركز   ،2016 عام  الن�سائية 
العا�سمة  باجلزائر  ال�سحي 
تكوين  ومركز   ،2017 �سنة 
اإط��الق   ،2018 يف  ال�سباب 
لل�سباب  اإلكرتونية  من�سة 
مت  كما   ،2020 واجلمعيات 
ا�سرتاتيجي  خمطط  اإع���داد 
من   2020-2030 للجمعية 
يف  وخمت�سني  باحثني  اإع��داد 
للتمنية  �ساملة  ي��ة  روؤ اإط��ار 
اجل���زائ���ر.   يف  امل�����س��ت��دام��ة 
الوطني  املركز  اأن  واأ���س��اف 
املدين  املجتمع  وتنمية  للبحث 
الباحثني  اأمام  املجال  �سيفتح 
من  واملخت�سني  اجلامعيني 
اأج���ل اإع����داد ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املجتمع  ح���ول  ودرا����س���ات 
وي�ستفيد  اجلزائر،  يف  املدين 
من  واجل��م��ع��ي��ات  ال�����س��ب��اب 
اإعداد  يف  ومرافقة  تكوينات 
وتقيييم  ومتابعة  وت�سيري 

التنموية. امل�ساريع 
مهناوي بوجمعة   

البحث  لفرقة  ال�رصطة  ف��راد  اأ يوا�سل 
ب�س�ار،  ولي��ة  باأمن   )BRI ( والتدخل 
اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  اإط����ار  م��ه��ام��ه��م يف 
لأم��ن  �سمانا  احل�����رصي،  ال��و���س��ط  يف 
���س��خ��ا���ض وح��م��اي��ة امل��م��ت��ل��ك��ات،  الأ
واملتاجرة  احليازة  اأ�سكال  كافة  ومكافحة 
ق�سايا  يف  مت  حيث  املهلو�سة،  بالأقرا�ض 
توقيف  الأخ��رية،  يام  الأ خالل  منف�سلة، 

منها. نواع  لأ كميات  وحجز  بهم  م�ستبه 
وق��ائ��ع��ه��ا  ت��ع��ود  الأوىل،  ال��ق�����س��ي��ة 
قيام  م��ف��اده��ا  م��ع��ل��وم��ات  ل���س��ت��غ��الل 
العقلية،  ثرات  املوؤ وترويج  ببيع  �سخ�ض 
اإع��داد  ليتم  ذل��ك،  يف  م�سكنه  م�ستغال 
توقيفه  من  مكنت  حمكمة،  اأمنية  خطة 

�سبط  اأين  العائلي،  م�سكنه  من  بالقرب 
نوع  من  مهلو�ض  قر�ض  على  بحوزته 
 25.200 مايل  مبلغ  ملغ،   02 ريفوتريل 
عن  اإذن  مبوجب  م�سكنه  وبتفتي�ض  دج، 
مت  ب�س�ار،  حمكمة  لدى  اجلمهورية  نيابة 
الأقرا�ض  من  اأخرى  كمية  وحجز  �سبط 
نواع  لأ قر�سا   294 ب�: قدرت  املهلو�سة 
قارورتي  العقلية،  ثرات  املوؤ من  خمتلفة 
 30 لرقاكتيل  نوع  عقلي  ثر  موؤ حملول 
اأمام  �سنة(   39 ( به  امل�ستبه  تقدمي  مت  ملل. 
ملف  مبوجب  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
اجلزائي:  الو�سف  يحمل  ق�سائي  اإجراء 
مع  البيع  لغر�ض  العقلية  ثرات  املوؤ حيازة 
اأدوية  بحيازة  املتعلقة  الأحكام  خمالفة 

خمدرة. خ�سائ�ض  ذات 
ا�ستغالل  ث��ر  اإ وعلى  اأخ��رى،  ق�سية  يف 
 30 ( به  م�ستبه  بقيام  تفيد  معلومات 
على  العقلية  ث��رات  امل��وؤ بتخزين  �سنة( 
ال�رصطة  ف��راد  اأ متكن  م�سكنه،  م�ستوى 
توقيفه  م��ن  وال��ت��دخ��ل،  البحث  لفرقة 
حمل  امل�سكن  تفتي�ض  اإج��راء  ومبا�رصة 
الق�سائية  ال�سلطة  اإذن  مبوجب  الق�سية 
قر�سا   23 وحجز  �سبط  مت  اأين  املخت�سة، 
العقلية،  ثرات  للموؤ خمتلفة  ن��واع  اأ من 
دج   3.000 ق��دره  م��ايل  ومبلغ  مق�ض، 
تقدمي  مت  ت��روي��ج��ه��ا.  ك��ع��ائ��دات  يعترب 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  به  امل�ستبه 
املثول  لإجراء  اأحاله  الذي  ب�س�ار،  حمكمة 

يداعه  باإ اأمر  حقه  يف  �سدر  اأين  الفوري، 
. ل�سجن ا

احليازة  جرائم  ملكافحة  ملهامهم  ا�ستمرارا 
وا�ستغالل  امل��خ��درات،  يف  وامل��ت��اج��رة 
على  به  م�ستبه  بوجود  تفيد  ملعلومات 
برتويج  يقوم  ب�س�ار،  مدينة  م�ستوى 
اتخاذ  مت  الفور  على  العقلية،  ثرات  املوؤ
مكنت  والتي  الالزمة  الإج��راءات  كافة 
الثامنة  حدود  يف  به  امل�ستبه  توقيف  من 
�سياحية  م��رك��ب��ة  م��ن  ع��ل��ى  م�����س��اء، 
الرئي�سي  به  امل�ستبه  �سخ�سني.  وبرفقته 
دج،   30.000 مبلغ  على  بحوزته  �سبط 
كمية  على  مرافقه  مبقعد  عرث  حني  يف 
حني  يف  اإك�ستازي،  نوع  من  قر�سا   22

 500 مبلغ  مرافقهما،  ب��ح��وزة  �سبط 
وكيل  م��ام  اأ بهم  امل�ستبه  تقدمي  مت  دج. 
عن  ب�س�ار،  حمكمة  ل��دى  اجلمهورية 
لغر�ض  املهلو�سة  الأقرا�ض  حيازة  ق�سية 
الفوري،  املثول  اإجراء  وبا�ستيفاء  البيع، 
الأول  فيهما  امل�ستبه  ح��ق  يف  ���س��در 
يف  يداع،  اإ اأمر  واملرافق(  )ال�سائق  والثاين 

الآخر.  به  امل�ستبه  عن  اأفرج  حني 
 )BRI ( والتدخل  البحث  فرقة  جهود  تبقى 
العملياتية  والوحدات  الفرق  وخمتلف 
ملكافحة  م�ستمرة  ب�س�ار،  ولي��ة  لأم��ن 
كافة  وجمابهة  احل�رصي  بالو�سط  اجلرمية 

باملخدرات. واملتاجرة  احليازة  اأ�سكال 
اأ – د 

مكافحة  ف��رق��ة  ع��ن��ا���رص  مت��ك��ن 
الولئية  بامل�سلحة  امل��خ��درات 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
معلومات  ورود  بعد  الأغ���واط 
مبحاولة  �سخ�سني  قيام  مفادها 
العقلية  ثرات  املوؤ من  كمية  اإدخال 
الأغواط،  ملدينة  مركبة  من  على 
وب��ع��د و���س��ع خ��ط��ة حم��ك��م��ة مت 
البالغني  فيهما  امل�ستبه  توقيف 
على  �سنة  و36(   30 ( العمر  من 
�سامبول  ن��وع  م��ن  مركبة  م��ن 
اجلنوبي  باملدخل  اللون  رمادية 

كمية  وح��ج��ز  الأغ����واط  مل��دي��ن��ة 
قدرت  املهلو�سة  ق��را���ض  الأ من 
على  ليتم  كب�سولة،   1740 ب��� 
اإىل  فيهما  امل�ستبه  حتويل  الفور 

           . مل�سلحة ا
تكثيف  وبعد  للتحقيق  وموا�سلة 
مت  احل���ال  ق�سية  يف  ال��ت��ح��ري��ات 
اآخرين  اأ�سخا�ض  خم�سة  توقيف 
احل���ال،  ق�����س��ي��ة  يف  م��ت��ورط��ني 
 )29 اإىل   21 ( اأعمارهم بني  ترتواح 
ال�سبكة  هذه  تعداد  لي�سبح  �سنة 
اأين  فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�ض  �سبعة 

الأقرا�ض  من  اأخرى  كمية  حجز  مت 
قر�سا،   197 ب�  قدرت  املهلو�سة 
من  ق��ارورة  نقالة،  هواتف  �ستة 
حم��ل��ول م��ه��ل��و���ض، م��ب��ل��غ م��ايل 
عائدات  م��ن  دج   14000 ق��دره 
بعد  وهذا  العقلية،  ثرات  املوؤ بيع 
القانونية،  التفتي�ض  عمليات 
اأخرى  مركبة  حجز  اإىل  بالإ�سافة 
الكمية  لتبلغ  �سامبول،  نوع  من 
املهلو�سة  لالأقرا�ض  الإجمالية 

. قر�سا   1937 املحجوزة 
اجلزائية  الإجراءات  اإجناز ملف  بعد 

التهريب  ب�  املتعلقة  احلال  لق�سية 
ثرات  املوؤ وتخزين  وتوزيع  نقل   -
اإجرامية  جماعة  اإطار  يف  العقلية 
ذات  مركبة  با�ستعمال  منظمة 
ثرات  املوؤ وترويج  وعر�ض  حمرك 
فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت  العقلية، 
م����ام وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى  اأ
ملف  اأحال  الذي  الأغواط  حمكمة 
التحقيق  قا�سي  على  الق�سية 
حقهم  يف  لي�سدر  املحكمة  لذات 

. يداع  اإ اأمر 
ق/ج

نية  القراآ املدر�سة  اأم�ض  ا�ستاأنفت 
على  بتما�سني  التجانية  بالزاوية 
تقرت  املنتدبة  الولية  م�ستوى 
ن�����س��اط��ه��ا، وف���ق ال��ربوت��ك��ول 
الطلبة  تفويج  خالل  من  ال�سحي 
خمتلفة  زم��ن��ي��ة  ف���رتات  ع��ل��ى 
ل�����س��م��ان ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي، 
اأج��ه��زة  ت��وف��ري  على  واحل��ر���ض 
املحاليل  وتوفري  احل��رارة  قيا�ض 
املل�سقات  وو���س��ع  امل��ط��ه��رة 
و�سدد  الإعالمية،  واملن�سورات 
حممد  �ستاذ  الأ املدر�سة  م�سرّي 

كلمته  يف  ج��غ��وان  ب��ن  الب�سري 
على  الف��ت��ت��اح  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
الطلبة  جميع  ال��ت��زام  ���رصورة 
وال��ع��ام��ل��ني ب��امل��در���س��ة ب��ق��رار 
مبداأ  وفق  وذلك  الكمامة  ارتداء 
ارتدائها  لعدم  املرتتبة  اخلطورة 
حفاظا  وذلك  امل�سافات  واحرتام 
الطلبة  و�سحة  �سالمة  على 
بن  واأو���س��ح  وامل�����س��ت��خ��دم��ني، 
بفتح  ال��وزارة  ق��رار  اأن  جغوان 
لإعادة  يهدف  نية  القراآ املدار�ض 
ال��درا���س��ة  اأج���واء  اإىل  الطلبة 

مدى  لتقييم  فر�سة  ميثل  كما 
هذه  م��ع  التعامل  يف  ال��ن��ج��اح 
والوقائية  الح��رتازي��ة  التدابري 
ن��ي��ة،  ���س�����س��ات ال��ق��راآ داخ��ل امل��وؤ
الإج����راءات  ك��ل  اأن  واأ���س��اف 
وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة ات��خ��ذت 
خالل  م��ن  الطلبة  ل�ستقبال 
وتنظيف  تعقيم  بحمالت  القيام 
ت�ستقبل  التي  لالأق�سام  وا�سعة 
�سلة  ذا  �سياق  ويف  ال��ط��الب، 
ب��وزارة  العام  املفت�ض  اأو���س��ح 
خمي�سي  بزاز  الدينية،  ال�سوؤون 

واملدار�ض  بالزوايا  اللتحاق  اأن 
ال�سنة  ه���ذه  خ���الل  ن��ي��ة  ال��ق��راآ
ب�سبب  تدريجية  ب�"�سفة  �سيتم 
التي  ال�سحية  الأزمة  تداعيات 
بحمالت  ال��ق��ي��ام  ا���س��ت��وج��ب��ت 
ت��ع��ق��ي��م وت��ن��ظ��ي��ف وا���س��ع��ة 
�ست�ستقبل  ال��ت��ي  ق�����س��ام  ل��الأ
اتخاذ  عن  ف�سال  املتمدر�سني 
الربتوكول  ي�سمنها  اإج��راءات 
تف�سي  مبجابهة  اخلا�ض  ال�سحي 

كورونا. وباء 
التجاين    ن-ق- 

ي�شاهم ب�شكل فعال يف التنمية امل�شتدامة وبناء اجلزائر اجلديدة

 افتتاح اأول مركز وطني للبحث وتنمية 

املجتمع املدين بتمرنا�شت 

ن�شاطات ملكافحة جرائم احليازة واالجتار باملوؤثرات العقلية بب�شار 

 االإطاحة ب�شبكة اإجرامية تقوم بتهريب املوؤثرات العقلية باالأغواط 

  وفق بروتوكول �شحي خا�ض    

املدر�شة القراآنية بالزاوية التجانية بتما�شني يف تقرت تفتح اأبوابها للطلبة
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زغارية حميد 
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اخلارجي  مظهرها  يف  جليا  يظهر  حيث 
على  يدل  مما  العمراين  الن�سيج  افتقادها 
املواطن  يعي�سها  التي  الفقر  ح��الت 
ت�سادفك  اإذ  املنطقة  بهذه  الب�سيط 
وجهك  وليت  اأينما  اله�سة  البناءات 
الكرمي  العي�ض  ل�رصوريات  تفتقر  والتي 
ال�سحي  ال�����رصف  وق��ن��وات  غ��از  م��ن 
غياب  اإىل  اإ�سافة  وغريها،  واأر�سفة 
غياب  بفعل  احل�رصية  للتهيئة  كلي 
تنت�رص  بحيث  والأر���س��ف��ة،  الطرقات 
ب�سبب  والأتربة  احلفر  القرية  بو�سط 
جانب  اإىل  تنتهي  ل  التي  الأ���س��غ��ال 
العمومية  ن��ارة  الإ يف  الكبري  النق�ض 
اخل�����رصاء وغ��ريه��ا من  وامل�����س��اح��ات 
ي�ستكون  املواطنني  جعلت  التي  امل�ساكل 

الهتمام  على  ويوؤكدون  م�ستمر  ب�سكل 
اإطارهم  لتح�سني  العمرانية  بالتهيئة 
ال�سلطات  تقاع�ض  ظل  يف  املعي�سي 
اإىل  بالنظر  تعبريهم  حد  على  املحلية 
عقود  منذ  يعي�سونها  التي  املعاناة  حجم 
لقاء  يف  ال�سكان  عديد  ب���دى  اأ حيث 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن  بهم  جمعنا 
الذين  املحليني  املنتخبني  من  ال�سديدين 
مل  التي  الكاذبة  بالوعود  اأمطروهم 

امليدان يف  تتحقق 
كبري  نق�ض  من  ال�سكان  ي�ستكي  كما 
من  يتكبدون  وما  ال�سحية  التغطية  يف 
حيث  العالج،  عن  بحثا  التنقل  ويالت 
فادحا  نق�سا  تعاين  املنطقة  زال��ت  ما 
ينعك�ض  اأ�سحى  م��ا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
قاعة  اأن  مو�سحني  حياتهم  على  �سلبا 
للو�سائل  تفتقر  ال��وح��ي��دة  ال��ع��الج 
واحد  ممر�ض  على  وتتوفر  ال�رصورية 

هذا  اأ���س��ب��وع،  ك��ل  م��رة  القاعة  ي��زور 
املواطن  يدفع  ما  غالبا  الطبي  احلرمان 
م�ست�سفى  نحو  ليال  م�سافات  قطع  اإىل 
خا�سة  ال��ع��الج  لتلقي  البلدية  مقر 
احلوامل،  والن�ساء  ال�ستعجالية  احلالت 
ول  فحدث  املنطقة  �سباب  يوميات  اأما 
اأمام  املوقف  �سيدا  والفقر  احلرمان  حرج 
التي  والثقافية  الريا�سية  املرافق  غياب 
من  الهائل  الكم  متت�ض  اأن  �ساأنها  من 
فالفراغ  العمل  عن  العاطل  ال�سباب 
بفارق  ينتظر  وال�سباب  بقوة  حا�رص 
هياكل  م��ن  م�ساريع  اإدراج  ال�سرب 
�ساأنها  من  التي  ريا�سية  ومن�ساآت 
ظل  يف  ال�سابة  امل��واه��ب  ا�ستقطاب 

باملنطقة.  العمل  فر�ض  غياب 
التي  النقائ�ض  ه��ذه  ل��ك��ل  ونتيجة 
ال�سكان  يطالب  �سلمانة،  قرية  ت�سهدها 
العاجل  بالتدخل  الولئية  ال�سلطات 

الأم��ث��ل  التكفل  اأج���ل  م��ن  وال�����رصي��ع 
من  جملة  برجمة  طريق  عن  بان�سغالتهم 
اأن  �ساأنها  من  التي  التنموية  امل�ساريع 
واأن  خا�سة  املعي�سية  و�سعيتهم  حت�سن 

فيه  يوؤكد  اجلمهورية  رئي�ض  برنامج 
باملناطق  الأمثل  التكفل  �رصورة  على 
ب�  تعرف  اأ�سبحت  ما  اأو  والريفية  النائية 

الوطن.  ربوع  عرب  الظل"  "مناطق 

ميكن الأي زائر لقرية �شلمانة الواقعة باإقليم بلدية العيون بتي�شم�شيلت اأن يالحظ حجم املعاناة احلقيقية التي يعانيها �شكان هذه املنطقة نتيجة التخلف واحلرمان الذي ما زال قائما منذ 
ن�شاأتها يف اإطار م�شروع الرئي�ض بومدين يف بناء األف قرية للفالحني اجلزائريني يف فرتة ال�شبعينات

�شكان قرية �شلمانة الفالحية بتي�شم�شيلت يعانون االإق�شاء
نتيجة التخلف واحلرمان

للح�شول  بالت�شديد  يطالبون  التَّح�شي�شات  من  م�شتفيدا   32
على قرارات اال�شتفادة يف تب�شة

ك�سفت رئي�سة دائرة اأم علي بولية تب�سة، 
الأ�سبوع،  ال�سيدة »�سافية بوخاري«، نهاية 
الو�رصى  �سف�ساف  لبلدية  زيارتها  خالل 
الجتماعية  التح�سي�سات  مواقع  ملعاينة 
و53   143 بتح�سي�ض  الأم���ر  ويتعلق 
قطعة، على �رصورة توعية املواطنني لإمتام 
بالت�سديد على  املتعلقة  الإدارية  الإجراءات 
الدولة.  اأم��الك  مديرية  م�سالح  م�ستوى 
عددها  بلغ  الت�سوية،  تنتظر  التي  امللفات 
الدولة  اأم��الك  م�ستوى  على  ملفات   6
من  ملفا   40 ب�  املقدرة  امللفات  اإيداع  وكذا 
ال�ستفادة،  ق��رارات  على  احل�سول  اأج��ل 

وترية  ت�رصيع  امل�سوؤولة على  �سددت  حيث 
ال�سباك  م�ستوى  على  ملفا   32 درا�سة 
الوحيد، ملنح رخ�ض البناء ومتكني املواطنني 
رئي�سة  �سكناتهم.  اإجناز  يف  النطالق  من 
زيارتها  يف  مرفقة  كانت  التي  ال��دائ��رة 
بامل�سالح التقنية، اأعطت توجيهات للتفكري 
يف تخ�سي�ض جتهيزات عمومية �سمن هذه 
قاعة عالج،  بريد،  التح�سي�سيات »مكتب 
وجوب  مع  مدر�سي...«،  جممع  م�سجد، 
بالتهيئة  املتعلقة  اإجراءات منح احل�سة  اإمتام 
واإجناز قنوات �رصف مياه الأمطار وحواف 
143 قطعة.  بالن�سبة لتح�سي�ض  الر�سيف 

الزيارة،  ه��ذه  يف  الثانية  املحطة  وكانت 
املخ�س�سة  املقرتحة  الأر�سية  ملعاينة 
علي،  اأم  ببلدية  قطعة   132 لتح�سي�ض 
اأين دعت امل�سوؤولة اإىل الإ�رصاع يف �سبط 
وذلك رغم عدم ر�ساها  امل�ستفيدين  قائمة 
باملوقع الذي مت اختياره، نظرا لبعده نوعا ما 
عن اأم علي مركز وعن خمتلف ال�سبكات، 
التطهري،  لل�رصب،  ال�سالح  املاء  �سيما  ل 
�سيكلف  اأن��ه  باعتبار  وغريها،  الكهرباء 
يف  معتربة  مالية  مبالغ  العمومية  اخلزينة 
عملية التهيئة والربط مبختلف ال�سبكات.          
�سو�سه حممد الزين

تفكيك �شبكة دولية بحوزتها 1 كلغ من 
الكوكايني و�شيارات بتب�شة

للمجموعة  الإع���الم  خلية  بيان  ك�سف 
الولئية للدرك الوطني بتب�سة اأن م�ساحلها 
بحوزتها  دولية  �سبكة  تفكيك  من  متكنت 
هذه  تفا�سيل  وتعود  املخدرات.  من  كمية 
موؤكدة  معلومات  ورود  اإثر  على  العملية 
من  جمموعة  ا�ستعداد  مفادها  مل�ساحلها 
يقدر  وتون�سيون(  )جزائريون  الأ�سخا�ض 
بالكوكايني،  للمتاجرة  بت�سعة  تعدادهم 
وعلى الفور قامت م�ساحلها مبتابعة حتركات 
واأم��اك��ن  هوياتهم  حتديد  بعد  املتهمني 

اأثناء  الرئي�سي  املتهم  توقيف  ومت  تنقالتهم، 
 20 اإىل  1 كلغ كوكايني  حماولة م�ساعفة 
مليار   20 املبيعات  عائد  لي�سبح  �سعفا 
�سنتيم. كما عرث بحوزتهم على ذخرية حية 
�سنتيم،  مليون  و21  خم��درات  غ  و100 
يف  ت�ستعمل  فاخرة  �سيارات  وجمموعة 
توقيف  مت  الفور  وعلى  للتمويه،  التنقالت 
التحقيق  قا�سي  اأم��ر  اأي��ن  املتهمني  جميع 

مبحكمة تب�سة باإيداعهم احلب�ض املوؤقت. 
�سو�سة حممد الزين 

تعود للحقبة النوميدية 

�شرطة ميلة حتجز 195 قطعة اأثرية 
نقدية بزغاية  

متكن عنا�رص فرقة البحث والتحري 
)بياري( ميلة من توقيف �سخ�سني 
اأثرية  نقدية  قطعة   195 وحجز 
ما  ح�سب  النوميدية  للحقبة  تعود 

علم لدى م�سالح اأمن الولية. 
تفا�سيل  اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
عنا�رص  ر�سد  اإىل  تعود  الق�سية 
وفرقة  والتحري  البحث  فرقة 
املعلوماتية  اجل��رائ��م  مكافحة 

ملعلومات تخ�ض عملية عر�ض لقطع اأثرية 
في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب 
ميدانية  خطة  و�سع  مت  ذل��ك  اإث��ر  على 
من  يبلغان  �سخ�سني  توقيف  عن  اأ�سفرت 
من  على  كانا  �سنة  و30  �سنة   28 العمر 
�سيارة �سياحية وذلك على م�ستوى املدخل 
ال�رصقي لبلدية زغاية، حيث عرث بحوزتهما 

اإىل  تعود  اأثرية  نقدية  قطعة   195 على 
املنجز  النوميدي ح�سب تقرير اخلربة  العهد 

من طرف م�سالح مديرية الثقافة.
قدم  التحقيق  اإج���راءات  ا�ستكمال  بعد 
املخت�سة  النيابة  اأمام  اأم�ض  فيهما  امل�ستبه 
لدى حمكمة ميلة ي�سيف امل�سدر الأمني. 
 بوجمعة مهناوي

 توقيف 5 اأ�شخا�ض وحجز 2 كلغ من الكيف ومركبتني ببلعبا�ض 
املتنقلة  بالفرقة  ال�رصطة  ق��وات  األ��ق��ت 
�سيدي  ولي��ة  باأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
اأ�سخا�ض  خم�سة  على  القب�ض  بلعبا�ض 
املخدرات لغر�ض  احليازة على  تورطوا يف 
املتاجرة فيها، العملية مت على اإثرها حجز ما 
كانت  املعالج  الكيف  من  كلغ   02 يقارب 
اإىل  بالإ�سافة  الرتويج  لغر�ض  موجهة 
مركبتني الأوىل من نوع بيجو 504 والثانية 
من نوع مر�سيد�ض E250، يف حني مت اإجناز 
ملف ق�سائي �سد �سالفي الذكر عن ق�سية 
فيها  املتاجرة  ق�سد  املخدرات  على  احليازة 

الق�سية  النيابة، ف�سول  اأمام  قدموا مبوجبه 
بالفرقة  ال�رصطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل  تعود 
املتنقلة لل�رصطة الق�سائية ب�سيدي بلعبا�ض 
نوع  من  مركبة  بوجود  تفيد  ملعلومات 
مر�سيد�ض E250 على متنها جمموعة من 
املخدرات  من  كمية  بحوزتهم  الأ�سخا�ض 
خطة  و�سع  مت  حيث  ترويجها،  لغر�ض 
�سالفة  املركبة  توقيف  من  مكنت  حمكمة 
الذكر التي كان على متنها �سخ�سني، كما 
مكنت التحريات من توقيف املركبة الثانية 
متنها  على  كان  التي   504 بيجو  نوع  من 

بحوزتهم  �سبطت  حيث  اآخرين،  �سخ�سني 
لغر�ض  موجهة  كانت  املخدرات  من  كمية 
ترويجها مبدينة �سيدي بلعبا�ض، هذا ومتكنت 
قوات ال�رصطة من توقيف �رصيكهم اخلام�ض 
يف ترويج هذه ال�سموم بعد ر�سد حتركاته، 
املحجوزة  املخدرات  كمية  بلغت  حني  يف 
الإج��راءات  جميع  ا�ستيفاء  بعد  كلغ،   1.8
اأمام النيابة  القانونية مت تقدمي امل�ستبه فيهم 
املخت�سة عن ق�سية احليازة على املخدرات 

لغر�ض املتاجرة فيها.
م.رم�ساين

املر�شى ي�شتعجلون فتح امل�شت�شفى اجلديد 
بتازمالت يف بجاية

من  بجاية  بولية  ال�سحي  القطاع  ا�ستفاد 
يف  حتما  �ست�ساهم  هامة  �سحية  مرافق 
باملر�سىى،  والفعال  اجلاد  التكفل  �سمان 
بلدية  �سكان  ي�ستكي  الغر�ض  ولهذا 
تازمالت ببجاية، من التاأخر الكبري امل�سجل 
يف اإنهاء اأ�سغال امل�ست�سفى اجلديد املربمج، 
اأهم  وُيعترب من  ل�60 �رصيرا،  يت�سع  والذي 
ل�سكان  بالن�سبة  امل�سجلة  احليوية  املرافق 
فاإن  ال�سكان  من  العديد  وح�سب  املنطقة، 
اإ�سارة  اأعطيت  ال��ذي  احليوي  املرفق  هذا 
�سنوات،    6 اأكرث من  منذ  اأ�سغاله  انطالق 
املوؤ�س�سات  اإىل  التنقل  م�سقة  �سيجّنبهم 
املتواجدة  الأخرى  العمومية  ال�ست�سفائية 

الولية  وايل  اأن  كما  املجاورة،  باملناطق 
التكفل  ب�����رصورة  ال�سحة  م��دي��ر  اأم���ر 
احل�سن بحل املرافق ال�سحية املتواجدة عرب 
ممكن  وقت  اأق��رب  يف  وت�سليمها  الولية 
القادمة  الأ�سهر  خالل  جاهزة  تكون  حتى 
اأخرى  ومن جهة  الولية،  بلديات  عرب كل 
ورغم العتمادات املالية الكبرية املر�سودة 
ما  القطاع  هذا  اأن  اإل  ال�سحي،  للقطاع 
حيث  والعوائق،  النقائ�ض  من  ي�سكو  يزال 
ما تزال الكثري من املناطق مل يتم تغطيتها 
�سحيا، كما تبقى العديد من قاعات العالج 

مغلقة!. 
توقيف مروجني وحجز كمية من الكيف املعالج مبع�شكر  حمفوط رمطاين

ل��دائ��رة  ال�����رصط��ة  م�سالح  متكنت 
ترتاوح  �سخ�سني  توقيف  من  تغنيف 
�سنة  و44   25 ب��ني  م��ا  اأعمارهما 
عرب  املخدرات  وترويج  ببيع  يقومان 
اأحياء املدينة يف عملية مت خاللها حجز 

املعالج  الكيف  من  غ  من63.1  اأزيد 
على  متت  واحلجز  التوقيف  .عملية 
�سخ�سني  بوجود  تفيد  معلومات  اإثر 
بحوزتهما كمية من املخدرات ب�سدد 
بعد  ال�سباب،  اأو�ساط  يف  ترويجها 

والأمنية  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ 
الالزمة مت توقيف ال�سخ�سني امل�ستبه 
املخدرات،  من  كمية  و�سبط  فهما 
ويف نف�ض ال�سياق مت توقيف �سخ�ض 
ببلدية مع�سكر قام برتويج املخدرات 
القب�ض  مت  املحكمة  اخلطة  اإثر  وعلى 
عليه وحتويله اإىل مقر الأمن احل�رصي 
بعد  التحقيق،  اإج��راءات  ل�ستكمال 
الالزمة  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ 
التي  مل�سكنه  تفتي�ض  عملية  وتنفيذ 
اإيجابية، مت العثور على  كانت نتائجه 
اإجمال  ق��درت  املخدرات  من  كمية 
عائدات  من  مايل  ومبلغ  غ،   16 ب�: 

الرتويج و�سالح اأبي�ض حمظور.
عن  الق�سائي  ملفهما  اإجن��از  ليتم 
باملخدرات  والجت��ار  احليازة  ق�سية 
واإحالتهما اأمام وكيل اجلمهورية لدى 

حمكمة مع�سكر.
بلعامل بهيجة



ــة املــعــقــدة  ــي ــع ــس ــو� دفـــعـــت ال
الــدويل  الالعب  يعي�سها  التي 
مع  بلعمري  جمال  اجلزائري، 
الفرن�سي  ليون  اأوملبيك  فريقه 
ـــن املــ�ــســاركــة يف  وغــيــابــه ع
الفرن�سي،  ـــدوري  ال مــبــاريــات 
الظفر  ملحاولة  ثانية  اأنــديــة 
بخدماته م�ستغلة عدة جوانب 
ــص جتــربــة  ــو� ــخ لإقـــنـــاعـــه ب

جديدة تعيده للميادين.
اإك�ص"  "�سبور  �سحيفة  وك�سفت 
الرتكية اأن فريق غازي عنتاب 
ليون  لأوملبيك  عر�سًا  ر  ح�سّ
اجلزائري  املدافع  خطف  باأمل 
اأندية  توّجه  قبل  املخ�سرم، 
الفرتة  يف  معه  التفاو�ص  نحو 
اأو يف نهاية املو�سم الذي  املقبلة 
�سيكون فيه حراً لنهاية عقده.

بطل  اأن  امل�سدر  نف�ص  ـــد  واأّك
ل لتفاق �سبه  اأفريقيا كان تو�سّ
نهائي مع النادي الرتكي، اإل اأن 

لأ�سباب  تكتمل  مل  املفاو�سات 
اإذ  عنها،  يك�سف  مل  ب�سيطة 
املتفاو�سة  الأطـــــراف  تــنــوي 
ال�سابقة  امل�ساكل  حلل  التو�سل 

عملية  تــ�ــســهــيــل  ـــــل  اأج ـــن  م
انتقاله.

ـــرة  دائ اإىل  بــلــعــمــري  ويــعــود 
ــات الـــنـــادي الــرتكــي  ــام ــم ــت اه

الفني  مــديــره  مــن  بــاإ�ــســرار 
�سوموديكا،  ماريو�ص  الروماين، 
واأخربه  الرئي�ص  مع  توا�سل  اإذ 
من  للجزائري  املا�سة  بحاجته 

ــاع،  ــدف ــط ال اأجـــل تــدعــيــم خ
بعد  جــيــداً  يعرفه  ــذي  ال وهــو 
ال�سباب  باألوان  عليه  اأ�سرف  اأن 

ال�سعودي.
عنتاب  غـــازي  رئــيــ�ــص  وكـــان 
التفاق  اأن  اأ�سهر  قبل  �ــســّرح 
اقتناعه  بعد  بلعمري  مع  وقع 
اإدارية  اأن م�ساكل  اإل  بالعر�ص، 
بينه وبني اإدارة فريقه ال�سابق 
ل�سفوف  ان�سمامه  دون  حالت 
الكبرية  رغبته  رغم  الفريق، 
ــدوري  ــال يف خــو�ــص جتــربــة ب

الرتكي.
ليون  مع  بلعمري  جتربة  وُتعّد 
اإذ  اأوروبــــي،  دوري  يف  الأوىل 
اكتفى يف بداية م�سواره باللعب 
رفقة اأندية جزائرية، قبل اأن 
يرحل نحو فريق ال�سباب الذي 
قبل  مميزة،  بداية  معه  عا�ص 
يف  املادية  امل�ساكل  تت�سبب  اأن 

طالق مل ير�ِص الطرفني.

"فران�ص فوتبول"  اأعلنت جملة 
النجم  فـــوز  ــن  ع الــفــرنــ�ــســيــة 
نا�سر  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري 
مغاربي  لعب  اأف�سل  بجائزة 
على  ــًا  ــدم ــق ــت م  ،2020 لــعــام 
كانت  التي  الأ�سماء  من  العديد 
يف  املتاألقة  ال�سباق  هذا  �سمن 
�سواء  الأوروبــيــة،  الكرة  �سماء 
وكذلك  املغرب  اأو  اجلزائر  من 

تون�ص.
الفرن�سية  ال�سحيفة  واأكـــدت 
�سارك  الذي  ال�ستفتاء  هذا  اأن 
فيه 200 األف م�سوت تقدم فيه 
خط  لعب  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 
النجم  على  ميالن  فريق  و�سط 
حكيم  ت�سل�سي  ولعب  املغربي 
املركز  �ساحب  وكذلك  زيا�ص، 
حمرز  ريا�ص  اجلزائري  الثالث 

�سيتي  مان�س�سرت  فريق  مهاجم 
الإنكليزي.

نا�سر  بــن  اإ�ــســمــاعــيــل  وُيــعــد 
يفوز  ــري  ــزائ ج لعـــب  �ــســابــع 

تاأ�سي�سها  منذ  اجلــائــزة  بهذه 
النجم  �سبقه  اإذ   ،2013 ــام  ع
الذي  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
ومــرة  مــرات   3 اجلــائــزة  حقق 

اإ�سالم �سليماين  واحدة لكل من 
ويــا�ــســني بــراهــيــمــي، يف وقــت 
حققها املغربي مهدي بن عطية 
حال  نف�ص  ــو  وه ـــدة  واح ــرة  م

النجم التون�سي اأني�ص البدري.
نا�سر  ــن  ب اإ�سماعيل  ــر  ــه واأظ
الــعــامــني  يف  كـــبـــرياً  تـــطـــوراً 
الأخـــرييـــن واأفــ�ــســل ظــهــور 
ــه عــلــى الإطـــــالق كـــان ذلــك  ل
ـــــذي قـــدمـــه مع  ــوى ال ــت ــس ــ� امل
 ،2019 عام  اجلزائري  املنتخب 
ببطولة  للفوز  قـــاده  عندما 
اختياره  مت  وفيها  اأفريقيا  اأمم 

اأف�سل لعب يف امل�سابقة.
نا�سر  بــن  اإ�ــســمــاعــيــل  واأكــــد 
فريق  مــع  الكبرية  اإمــكــانــاتــه 
اأو  املا�سي  املو�سم  �سواء  ميالن، 
خالل املو�سم احلايل الذي لعب 
17 مباراة، اأثبت  فيه حلد الآن 
لعبي  اأف�سل  اأحــد  اأنــه  فيها 

مركزه. "الكالت�سيو" يف 

ـــري،  ـــزائ ـــص اجل ـــار� ــا احل ــط خ
خطوة  اأوكــيــدجــة  األك�سندر 
الكروي  مــ�ــســواره  يف  عمالقة 
الــــذي �ــســهــد حتــــوًل اإيــجــابــيــًا 
بتلقيه اأول دعوة على امل�ستوى 
تتويجه  تــالهــا  ــم  ث ــــدويل،  ال
يف  اأفــريــقــيــا  اأمم  كــاأ�ــص  بلقب 
ــد  اأح بــذلــك  لُي�سبح  مــ�ــســر، 
الدوري  بطولة  حرا�ص  اأف�سل 

الفرن�سي.
ميتز  فــريــق  ــص  ــار� ح وكــ�ــســف 
"لو  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف 
جورنال دو �سونرت" اأن اأحالمه 
ـــرب مع  اأك ــات  ــدي يف خــو�ــص حت
رغم  قائمة  تــزال  ل  اجلــزائــر 
حار�ص  ــام  اأم حتقيقها  �سعوبة 
مبوحلي  راي�ص  ا�سمه  متمر�ص 
ــص  ــار� احل اأين  "اأعلم  ــال:  ــق ف
اأن  التحديات  وعلمتني  الثاين، 

ال�سرب هو مفتاح النجاح".
امل�ساركة  اأن  اأوكيدجة  واأكــد 
بــلــقــب بــطــولــة كــاأ�ــص الــعــامل 
 ،2022 ــام  ع قطر  يف  ــّررة  ــق امل
الوقت  يف  الأول  حلمه  تبقى 

اأ�ساف:  اإذ  �سببه  وله  الراهن، 
مبوا�سلة  مــطــالــبــًا  "�ساأكون 
مع  اأخرى  مرة  للتواجد  العمل 
للراحة،  ــت  وق فــال  املنتخب، 
بلدة  ابن  ي�سارك  اأن  ت�سوروا 

ل نيفيري بكاأ�ص العامل؟ ل �سك 
اأنني �ساأ�سبح قدوة للريا�سيني 

ال�سباب".
ــري  ــزائ ويــقــّدم احلــار�ــص اجل
مباريات  خالل  رائعا  م�ستوى 

الدوري الفرن�سي هذا املو�سم اإذ 
بلغ تاأثريه ليكون اأف�سل لعب 
�ساهم  كما  مــبــاريــات  ــدة  ع يف 
الفوز  حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل 
وهو  حمققة،  ــا  ــداف اأه ب�سّده 
حا�سراً  ا�سمه  جعل  الذي  الأمر 
للدوري  املثالية  الت�سكيالت  يف 

الفرن�سي يف اأكرث من منا�سبة.
ــة مع  ــدج ــي ويــاأتــي تــاأّلــق اأوك
ــوى احلـــار�ـــص  ــت ــس ــ� ـــع م ـــراج ت
مبوحلي  وهاب  راي�ص  الأ�سا�سي 
اإذ  الأخـــــرية،  املــواجــهــات  يف 
ـــاء فـــادحـــة يف  ـــط ارتـــكـــب اأخ
منتخب  اأمــام  الأخــرية  املباراة 
ظهوره  اإىل  اإ�سافة  زميبابوي، 
ــدوري  ال يف  متو�سط  مب�ستوى 
ال�سعودي، وهو ما يزيد حظوظ 
جنم ميتز ليكون احلار�ص الأول 

يف ت�سكيلة بلما�سي.

يبدو اأن اأيام الدويل اجلزائري فوزي غالم لعب نابويل، باتت معدودة بني �سفوف فريقه الإيطايل.
�سحيفة "ل جازيتا ديلو �سبورت" الإيطالية، قالت اإن نابويل ا�ستف�سر من اإدارة ت�سيل�سي حول موقف الالعب الربازيلي اإمير�سون باملريي. 

باملريي ي�سغل مركز الظهري الأي�سر، وهو نف�ص مكان غالم داخل الع�سب الأخ�سر، وميثل الالعب حلما كبريا بالن�سبة لنادي نابويل، ح�سب و�سف ال�سحيفة.
وي�سعى نابويل لإعادة اإمير�سون اإىل الدوري الإيطايل، الذي �سهد تاألقه بني عامي 2014 و2018 مع فريقي روما وبالريمو قبل انتقاله اإىل ت�سيل�سي.

ويعتمد الو�سع احلايل على قدرة نابويل على بيع غالم خالل الفرتة املقبلة، بالإ�سافة ملحاولة اإقناع فرانك لمبارد مدرب ت�سيل�سي بال�ستغناء عن الالعب.
ت�سيل�سي ي�سم 3 لعبني بني �سفوفه ي�سغلون مركز الظهري الأي�سر، هم باملريي وبن ت�سيلويل وماركو�ص األون�سو، لكن الأخري اأي�سا بات حمطا لأنظار نادي اأتلتيكو مدريد 

الإ�سباين.
ال�سحيفة اأ�سارت اإىل اأن الأمور قد حت�سم ل�سالح نابويل، حال قدم م�سوؤولوه عر�سا جيدا من الناحية املادية، دون النظر لأي اعتبارات اأخرى.

 انتزعت جمعية عني مليلة 
بف�سل  ــة  ــاف ــس ــو� ال مــركــز 
ــار على  ــدي فــوزهــا خـــارج ال
 ،)1-0( ق�سنطينة  �سباب 
ح�سني  ن�سر  افــتــك  بينما 
اأمام  حتقق  الأول،  فوزه  داي 
وهي   ،)1-0( ال�سلف  اأوملبي 
اأ�سقطت  التي  النتيجة  نف�ص 
ال�سيف  �سكيكدة  �سبيبة  بها 
�سبيبة ال�ساورة، يوم اجلمعة 
عند افتتاح مباريات اجلولة 
ال�سابعة من بطولة الرابطة 

الأوىل لكرة القدم.
عني  جمعية  فريق  وانتزع 
موؤقتا  الو�سافة  مركز  مليلة 
على  ــري  ــث امل فــــوزه  بف�سل 
ق�سنطينة  �سباب  م�سيفه 
على  جتــ�ــســد   ،1-0 بــواقــع 
الإجنليزية"  "الطريقة 
حمكمة  راأ�ـــســـيـــة  بــفــ�ــســل 
حامية  حممد  املهاجم  مــن 
من  تــوزيــعــة  مــن  م�ستفيدا 
اجلهة اليمنى يف اآخر اأنفا�ص 
لرتتقي   .)90+3 )د  اللقاء 
الــ�ــســف  اإىل  "اجلمعية" 
بر�سيد  موؤقتا  ــو  ول الــثــاين 
خطوتني  وبفارق  نقطة   14
حــني  يف  املـــتـــ�ـــســـدر،  عــــن 
مدينة  ــاء  ــن اأب عـــداد  جتمد 
 6 عند  املعلقة"  "اجل�سور 
عند  تبقيهم  فقط  وحــدات 

ير�سح  ما  وهو  ال13،  ال�سف 
القادر  عبد  املدرب  ت�سكيلة 
اأ�سفل  نحو  للتقهقر  عمراين 
ختام  يف  العام  الرتتيب  �سلم 

اجلولة.
ــا،  ــم دائ الـــبـــالد  ــرق  ــس � ويف 
�سكيكدة  �سبيبة  اأحــــرزت 
الأ�سواء  ق�سم  اإىل  العائدة 
الغياب،  مــن  �سنة   33 بعد 
املو�سم،  ــذا  ه لها  ــوز  ف ــاين  ث
حــيــنــمــا ا�ــســتــقــبــلــت فــريــق 
و   .)1-0( ال�ساورة  �سبيبة 
"رو�سيكادا"  اأبــنــاء  اكت�سب 
النقاط الثالث على ت�سكيلة 

"ن�سور" ب�سار، باأقدام عيا�ص 
زيوا�ص )د 68(.

�سبيبة  تــ�ــســعــد  وبــــهــــذا، 
�سكيكدة اإىل املرتبة العا�سرة 
تدحرجت  بينما  ن(،   7(
ن(   11( ــاورة  ــس ــ� ال �سبيبة 
لقاء  مع  الرابع  ال�سف  اإىل 

متاأخر.
ت�سكيلة  ا�ستفاقت  اأخريا،  و 
دوامة  من  داي  ح�سني  ن�سر 
فبعد  ال�سلبية،  الــنــتــائــج 
رحيل املدرب نذير لكناوي، 
فــوزي  الــقــائــد  رفـــاق  متكن 
انت�سار  اأول  حتقيق  من  يايا 

هذا املو�سم تاأتى على ح�ساب 
ال�سلف  ـــي  ـــب اأومل الــ�ــســيــف 
اللقاء  تكملة  رغــم   ،)1-0(
طرد  اإثـــر  عنا�سر  بع�سرة 
واجي بالبطاقة احلمراء )د 

.)63
هــدف  اإىل  الف�سل  ــود  ــع وي
ــي عـــمـــار )د  ــس ابـــراهـــيـــم �
"الن�سرية"  لتتنف�ص   ،)85
وترتقي  ال�سغط  من  قليال 
ن(،   6( ال13  املــرتــبــة  اإىل 
"ال�سلفاوة"  يحافظ  بينما 
موؤقتا  اخلام�ص  املركز  على 

مبجموع 10 نقاط.

مّت انتخاب ال�سّيد العامل عبد 
القادر رئي�سا لرابطة اجللفة 
اجلمعية  خالل  القدم  لكرة 
التي  النــتــخــابــيــة  الــعــامــة 
اخلمي�ص  �سبيحة  انعقدت 
الذي  الرابطة  مبقر  املا�سي 
 08 ال�سباب  بـــدار  يــتــواجــد 
اأن  بعد  وهـــذا   ،  1945 ــاي  م
ا�ستحوذ على 25 �سوت متغلبا 
على مناف�سه �سباح الأخ�سر 
املنتهية عهدته الذي حت�سل 
ذلك  مقابل   ، �سوت   13 على 
ـــوات   اأ�ـــس  05 تــ�ــســجــيــل  مت 
اللتزام  عدم  ب�سبب  ملغاة 
الت�سويت  بقوانني  اأ�سحابها 
اأ�ــســغــال  �ــســهــدت  حــيــث   ،
ح�سور  ــة  ــام ــع ال اجلــمــعــيــة 
جلنة  بينهم  من  ع�سوا   43

ومُمثل  الرت�سيحات  درا�سة 
مديرية ال�سباب والريا�سة ، 
النتيجة  عن  الإعــالن  وبعد 
القاعة  انفجرت  النهائية 
ـــرف  ــــن ط ـــات م ـــاف ـــت ـــه ـــال ب
راحوا  الذين  العامل   اأن�سار 
لأهازيجهم  العنان  يطلقون 
الذي  مر�ّسحهم  بفوز  تهليال 
اجللفة  يف  اجلــمــيــع  يــبــقــى 
ــه اأعــطــى  ــاأن ــه ب يــ�ــســهــدون ل
 ، واأهــلــهــا  للريا�سة  الكثري 
عرّب  انتخابه  بعد  ومبا�سرة 
الريا�سيني  امل�سوؤولني  عميد 
�سعادته  ــن  ع اجلــلــفــاويــني 
اخلال�سة  ت�سكراته  وزّف 
لكل الذين منحوه تقديرهم 
يف  ــرتّدد  ي مل  كما   ، وثقتهم 
حتية خ�سمه اأمام ال�سندوق 

النتخابي ال�سيد �سباح الذي 
اأبعد  اإىل  اأنيقا  ريا�سيا  كان 
بت�سحياته  ُم�سيدا   ، احلدود 
واأعـــمـــالـــه اجلــلــيــلــة الـــذي 
قّدمها على راأ�ص الرابطة يف 
وك�سف   ، املنق�سية  العهدة 
ــدة نـــدوة  ــق ــــه يــعــتــزم ع اأن
الآجــال  اأقـــرب  يف  �سحفية 
برناجمه  عن  فيها  �سيتحدث 
اأثناء  تطبيقه  ينوي  الــذي 
وعن   ، الت�سيريية  فرتته 
عــودتــه لــقــيــادة الــرابــطــة 
حبا  كانت  اأنــهــا  الــعــامل  قــال 
املحلية  الكروية  العائلة  يف 
وغرية على م�سالح اأبنائها ، 
اإىل تكوين منظومة  وال�سعي 
ــاركــة  ثـــريـــة قـــويـــة مبــ�ــس
ـــاء املــجــتــهــدة  ـــم ـــس ـــل الأ� ك

حمل  باإمكانها  التي  النزيهة 
الو�سط  ــات  ــوح ــم وط ــــال  اآم
بعدما  وخا�سة   ، الريا�سي 
وجـــد مــ�ــســانــدة كــبــرية من 
املمار�سني  من  الكثري  طرف 
م�ستوى  عــلــى  ــوؤولــني  واملــ�ــس

كافة جغرافية الولية.
 عمر ذيب            

ثناء  يــزداد  الأيــام  مرور  مع 
عني  �سباب  فريق  م�سوؤويل 
املــدرب  ــردود  و�ــســارة على م
الـــذي  زروق  مــــراد  الـــفـــّذ 
العمل  يف  احرتافية  ــدى  اأب
كفاءته  بف�سل  وا�ستطاع   ،
وخربته ومرونته اأن يجعل 
ــل الــالعــبــني يــتــجــاوبــون  ك
ــــع اأ�ـــســـلـــوبـــه  بـــ�ـــســـرعـــة م
وفل�سفته ، حيث مل�ص معظم 
ممثل  حميط  يف  النا�سطني 
الق�سم  يف  اجللفاوية  الكرة 
ــدى ذات  الــثــاين املــحــرتف ل
املدرب رغبة كبرية يف ترك 
ب�سماته يف الفريق والنجاح 
يف  ُمــرتــاح  ــه  اأن دام  ما   ، معه 
واملروءة  اجلود  اأهل  �سيافة 

مثاليا  رئي�سا  بينهم  ووجــد 
ُيدعى خالد رحماين ي�سعى 
ثرية  ت�سكيلة  لبناء  جاهدا 
عمل  منهجية  ــق  وف قــويــة 
رائــع  وجــمــهــور   ، �سحيحة 
ــدا كـــرة الــقــدم  ــي ــرف ج ــع ي
ن�سوة  يعي�ص  اأن  وي�ستحق 
ويف   ، فريقه  مــع  ــــراح  الأف
اإطار م�سل�سل مفاجاآته الذي 
املكتب  نّظم  نهاية  له  لي�ص 
احتفالية  لل�سباب  امل�سرّي 
�سرف  على  رائــعــة  رمــزيــة 
مدربه املكافح مبنا�سبة عيد 
واخلم�سني  الــرابــع  مــيــالده 
حت�سي�ص  اأجــل  مــن  وذلــك   ،
ــل  ــرج ــع بــقــيــمــة ال ــي ــم اجل
الفريق  ـــراد  اأف كــل  وقيمة 

مــبــداأ  ــاد  ــم ــت اع ــة  ــي ــم واأه  ،
الن�سجام والروح اجلماعية 
 ، املن�سود  النجاح  حتقيق  يف 
عرّب  زروق  املنا�سبة  عري�ص 
اللتفاتة  بهذه  بهجته  عن 
احــرتامــه  ُمــبــديــا  اجلميلة 
للنادي  الكاملني  وتقديره 
ويعتقد   ، واأن�ساره  الو�ّساري 
يحرتم  الــــذي  املــــدرب  اأن 
ــز  ــرّك ُي اأن  يــجــب  ل  نف�سه 
املــــادي فقط  ــب  ــان عــلــى اجل
اأكرث  ــرى  اأخ ــور  اأم فهناك   ،
ذهنية  كمعرفة  ــرورة  ــس �
ــق ونــوعــيــة  ــري ــف ـــاء ال ـــن اأب
فما   ، وتطلعاتهم  تقاليدهم 
اأكـــرث الــنــوادي الــتــي متلك 
تظل  لكنها  الكبرية  الأموال 

بال هوية ول اأ�سا�ص وعاجزة 
عن حتقيق اأ�سياء ذات قيمة 
بتدريبه  يفتخر  زروق   ،
جمرب  اأنـــه  ويـــرى  لل�سباب 
للو�ّساريني  اجلميل  رد  على 
ــوه  ــط الــ�ــســرفــاء الــذيــن اأع
غري   ، وحمــبــتــهــم  ثــقــتــهــم 
كاف  ــت  وق اإىل  يحتاج  اأنــه 
وُمعّمق  جــّدي  بعمل  للقيام 
منطلق  من   ، تواجده  يــدوم 
اأن  تريد  ال�سّيارباو  اإدارة  اأن 
باأمت  حمرتفا  ناديها  جتعل 
اأن  ، وهو يريد  الكلمة  معنى 
ي�ساركها يف اإجناز تلك الغاية 
معنوية  باإ�سافات  ال�سامية 

وعملية.
 عمر ذيب  

الرابطة االأوىل )اجلولة ال�شابعة( :

جمعية عني مليلة تنتزع الو�شافة و"الن�شرية" حترز اأول انت�شار

رابطة اجللفة لكرة القدم 

الرابطة  راأ�ض  على  رئي�شا  "العامل" ُينتخب 

�شباب عني و�شارة 

زروق"                 ُمدربها  ميالد  بعيد  حتتفل   .. ال�شّيارباو  "اأ�شرة 

فريق تركي ي�شعى الإنهاء اأزمة بلعمري مع ليون

بن نا�شر يتفوق على زيا�ض وحمرز وُيحقق جائزة اف�شل العب مغاربي!
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مرحلة  يف  كبرية  م�ستويات  ديلور  اأنــدي  اجلزائري  النجم  اأظهر 
مونبلييه،  فريقه  مع  القدم  لكرة  الفرن�سي  الــدوري  من  الذهاب 
كما  املناف�سة،  يف  لعب  اأح�سن  يختارونه  واخلرباء  النقاد  جعلت 
بداأ احلديث عن اإمكانية رحيله لفريق اأف�سل يف فرتة النتقالت 

ال�ستوية احلالية.
و�سع  مر�سيليا  اأوملبيك  نادي  فاإن  الفرن�سي  "فوت01"  ملوقع  ووفقًا 
حلاجة  وذلــك  "املريكاتو"،  هــذا  يف  اأولوياته  �سمن  ديلور  ــدي  اأن
املدير الفني الربتغايل  فيال�ص بوا�ص ملهاجم جديد، يف ظل العجز 

الهجومي الذي ُيعاين منه نادي اجلنوب الفرن�سي هذا املو�سم.
واأكد امل�سدر ذاته اأن اأندي ديلور لي�ص املهاجم الوحيد يف مونبلييه 
الذي ت�ستهدفه اإدارة اأوملبيك مر�سيليا، بل اأنها ت�سعى كذلك اإىل �سم 
النادي،  مير  التي  املالية  الأزمة  اأن  ولو  ثان  كخيار  لبورد  غايتان 
قد تعيق اأي حترك يف حالة مت�سك الطرف الآخر مبطالبه املالية 

العالية.
"فوت نا�سيونال" الفرن�سي ت�سريحات اأندي ديلور التي  ونقل موقع 
�سيعمل  النادي  اأن  "اأعتقد  قال:  حيث  م�ستقبله  عن  فيها  يتحدث 
على اإبقاء كّل لعبيه يف هذا املريكاتو، لكن يف كرة القدم ل ميكن 
اأن نعد بكل �سيء اإل اأن طموحي الأول معروف وهو البقاء والتاأهل 
للمناف�سة الأوروبية مع مونبلييه، �ساأبذل كّل �سيء من اأجل ذلك".

و�سجل اأندي ديلور يف الن�سف الأول من الدوري الفرن�سي 8 اأهداف 
من بينها هدفه الرائع يف مرمى املناف�ص ليل، والذي �سيدخل دون 
�سناعة  يف  ب�سمته  تــرك  اأنــه  كما  املو�سم،  هــدف  تر�سيحات  �سك 

الأهداف بـ6 متريرات حا�سمة.

من  وحيدة  خطوة  بعد  على  �سليماين  اإ�سالم  اجلزائري  النجم  بات 
الهروب من �سجن لي�سرت �سيتي، وفقا ملا ك�سفت عنه تقارير اإعالمية 

فرن�سية.
"الثعالب"،  مع  للغاية  �سعبة  ريا�سية  و�سعية  �سليماين  ويعي�ص 
�سمايل  الأيرلندي  املدرب  ح�سابات  من  كلي  ب�سكل  خروجه  بحكم 

بريندن روجرز لأ�سباب فنية.
"حماربي ال�سحراء" يف مباراة وحيدة مع لي�سرت �سيتي  وظهر جنم 
خالل املو�سم احلايل، وحتديدا تلك التي جمعته باأ�ستون فيال �سمن 

مناف�سات الأ�سبوع اخلام�ص من "الربمييريليج".
 ومت ربط ا�سم �سليماين بعدة اأندية فرن�سية ت�سعى لتقوية �سفوفها 
اأوملبيك  بينها  من  ال�ستوية،  النتقالت  فرتة  يف  جديد  مبهاجم 

ليون، بجانب �سانت اإيتيان واأوملبيك مار�سيليا.

السر كلمة  ديمبلي   

اأن  فوتبول"  "فران�ص  ال�سهرية  الفرن�سية  الريا�سية  املجلة  ك�سفت 
الذي  لالعبني  املخت�سرة  القائمة  �سمن  يتواجد  اجلزائري  الهداف 
يرغب اأوملبيك ليون الفرن�سي يف التعاقد معهم يف املريكاتو ال�ستوي 

املقبل.
ان�سمام �سليماين لبطل فرن�سا يف 7 منا�سبات �سيكون مرتبطا ب�سرط 
فرتة  خالل  دميبلي  مو�سى  الفريق  مهاجم  رحيل  يف  يتمثل  وحيد 

النتقالت ال�ستوية.
جديا  هدفا  عاما   21 حتت  فرن�سا  ملنتخب  الأ�سبق  املهاجم  وي�سكل 
دييجو  الراحل  جنمه  لتعوي�ص  ال�ساعي  مدريد،  اأتلتيكو  لنادي 

كو�ستا الذي مت يف وقت �سابق ف�سخ عقده مع الفريق.
التقدم  ينوي  املدريدي  النادي  فاإن  عدة،  اإعالمية  مل�سادر  ووفقا 
مع  التعاقد  اأجل  من  ليون  لأوملبيك  يورو  مليون   35 قيمته  بعر�ص 

دميبلي.

الجزائريين  فريق 

�سمت ت�سكيلة اأوملبيك ليون الفرن�سي طوال ال�سنوات الأخرية عدد 
كبري من الالعبني اجلزائريني اأو املنحدرين من اأ�سول جزائرية.

وهم  احلــايل،  الفريق  مع  جزائرية  اأ�سول  من  لعبني   3 وين�سط 
جمال بالعمري مدافع "حماربي ال�سحراء"، بجانب املوهبتني ح�سام 

عوار وريان �سرقي. 
اأن  جزائري  اأ�سل  من  جنوم  لعدة  و�سبق  بالعمري  جمال  النجم 
اأوملبيك ليون، على غرار كرمي بنزمية  �سبان  تخرجوا من مدر�سة 
بنزية  يا�سني  الثنائي  بجانب  غزال  ور�سيد  مدريد،  ريال  مهاجم 

وفار�ص بهلويل، ف�سال عن مهدي زفان، واأخريا اأمني غويري.
ويجدر التذكري اإىل اأن اإ�سالم �سليماين �سبق له اأن خطف الأ�سواء 
يف الدوري الفرن�سي، وحتديدا يف جتربته مع موناكو خالل املو�سم 

املا�سي.

اأقدم اأر�سنال الإجنليزي على خطوة جديدة ملحاولة اإنقاذ نف�سه من 
توابع جائحة فريو�ص كورونا، التي خلفت اأ�سرارا اقت�سادية على 
كافة الأندية. وتكبدت اأندية كرة القدم خ�سائر مالية فادحة منذ 
اأمام  املالعب  غلق  بعد  املــوارد  لقلة  وذلك  كورونا،  فريو�ص  تف�سي 

اجلماهري، ف�سال عن املتاجر الر�سمية اأي�سا.
واأعلن النادي اللندين يف بيان ر�سمي اخلمي�ص، عن قيامه باقرتا�ص 
اأزمة  من  لنت�ساله  اإجنلرتا،  بنك  من  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   120
�سداده  املفرت�ص  من  القر�ص  اأن  بيانه،  يف  اأر�سنال  واأو�سح  كورونا. 
اأ�سهر، وبالتحديد خالل �سهر ماي املقبل. ومن املتوقع   4 يف غ�سون 
الأزمة  جتاوز  على  اللندين  النادي  املقرت�ص  املبلغ  هذا  ي�ساعد  اأن 
موظفيه  اأجــور  بدفع  التزامه  ظل  يف  املقبلة،  القليلة  الأ�سهر  يف 
اأندية  اأغلب  اأن  يذكر  و�سيكا.  كان  اإفال�ص  من  لينقذه  ولعبيه، 
املا�سي،  ال�سيف  باأريحية  النتقالت  �سوق  يف  تتحرك  مل  اأوروبــا 

متا�سيا مع �سيا�سة الإنفاق املحدود منذ اجلائحة.

�سارع رئي�ص نادي مونبولييه الفرن�سي لوران نيكولن لالإف�ساح عن 
ديلور  اأندي  اجلزائري  جنمه  ربطت  التي  الأخبار  بخ�سو�ص  راأيه 
خالل  مهاجم  عن  يبحث  الذي  مار�سيليا،  اأوملبيك  اإىل  بالنتقال 
فرتة النتقالت ال�ستوية احلالية، حيث عرّب عن رف�سه بطريقة 

م�ستفزة اأ�سعلت مواقع التوا�سل الجتماعي.
يف  وذلك  �سواه،  يتقنها  ل  التي  لغته  نيكولن  ا�ستعمل  وكعادته، 
اإدارة  ا�ستفز  حيث  الفرن�سي،  �سي(  اأم  )اأر  لراديو  �سحايف  ت�سريح 
اأن مار�سيليا  اأعتقد  "ل  اأوملبيك مار�سيليا وجماهريها، عندما قال: 

قادر على �سراء ديلور ول لبورد، لهذا �سنمر اإىل اأندية اأخرى".
وجاء كالم رئي�ص مونبولييه ليعك�ص العجز املايل الذي يعانيه نادي 
اجلنوب خالل ال�سنوات الأخرية، وف�سل امل�ساريع التي حاول رجال 
لرف�سه  تاأكيداً  كان  كما  بالفريق،  فيها  ال�ستثمار  معروفني  اأعمال 
اأ�ساف  بعدما  وذلك  بالرحيل،  اجلزائري  للمهاجم  ال�سماح  القاطع 

معنا". مرتاحان  اإنهما  ولبورد،  ديلور  جيداً  "اأعرف 
كالم  بوا�ص  فيال�ص  اأندريه  مار�سيليا  لنادي  الفني  املدير  ــد  واأّك
نيكولن خالل موؤمتر �سحايف عقده موؤخراً، حيث اعرتف اأن قيمة 
لبورد كانت عالية بالن�سبة لهم، وهو ما ينهي حظوظ مار�سيليا يف 

�سم الثنائي، الذي يتاأّلق ب�سكل رائع يف الدوري هذا املو�سم.
وي�سّنف املخت�سون يف كرة القدم الفرن�سية ثنائية ديلور ولبورد 
�سان  باري�ص  جنمي  بعد  مبا�سرة  الفرن�سي،  ــدوري  ال يف  الأف�سل 
طريقة  بف�سل  وذلــك  مبابي،  وكيليان  �سيلفا  دا  نيمار  جريمان، 
الهدافني  اأف�سل  قائمة  يف  جعلهما  الذي  والتنا�سق  املميزة،  لعبهما 

و�سانعي الأهداف اأي�سًا.

حمليات

ديلور.. مفاجاأة مار�شيليا جلماهريه 
يف "املريكاتو" !

�شرط وحيد يف�شل اإ�شالم �شليماين 
عن الهروب من �شجن لي�شرت �شيتي

قر�ض بنكي ينقذ اأر�شنال
من االإفال�ض

رئي�ض مونبولييه ي�شتفز مار�شيليا بعد 
رغبتهم ب�شم ديلور
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اأ�شرى  فل�شطينيون

بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي
---------------------------

بني  املوقعة  الأخ��رية  ال�سالم  اتفاقيات  تتعر�ض 
الكيان ال�سهيوين وعدٍد من الدول العربية، مبا فيها 
اأهمية،  اتفاقية "اأبراهام" التي باتت الأ�سهر والأكرث 
اأطراٍف  انتقاداٍت �سديدٍة ومعار�سٍة وا�سعة من  اإىل 
ا�سرتاتيجيٌة،  اتفاقياٌت  اأنها  رغم  عديدٍة،  اإ�رصائيلية 
املمتد  ال�سهيوين  امل�رصوع  يف  هامٌة  واجن���ازاٌت 
جمموعة  اأن  اإل  م�سيا،  ون�سٍف  ق��رٍن  من  لأك��رث 
غري  فريق  ومعهم  الإ�رصائيليني  املفكرين  من 
هذه  يعار�سون  الأمريكيني،  موؤيديهم  من  ب�سيط 
اتفاقيات  اأنها  وي��رون  وينتقدونها،  التفاقيات 
ثابتة  قواعد  اإىل  ترتكز  ول  ومهزوزة،  �سعيفة 
ل�ستمرارها،  �سماناٌت  يوجد  ول  �سلبة،  واأر�سية 

اأو تاأكيداٌت ل�سمودها وبقائها.
ف�سعوب هذه الدول بال ا�ستثناء تعار�ض التفاقيات 
وحترم  باإ�رصائيل،  الع���رتاف  وترف�ض  املوقعة، 
الفل�سطينية،  املقاومة  وتدعم  بل  معها،  التطبيع 
وت�ساندها وت�ساهم يف ثباتها و�سمودها، وقد اأقدمت 
اأنظمتها احلاكمة على العرتاف بالكيان ال�سهيوين 
فاأغلبها  عندها،  وم�سلحٍة  لها  حلاجٍة  معه  والتطبيع 
عدم  وتلقى  �سعوبها،  من  وا�سعة  انتقاداٍت  تواجه 
تقلقها،  داخلية  ل�سطراباٍت  وتتعر�ض  منها،  قبوٍل 
يهدد  مما  حكمها  ا�ستقرار  عدم  حالة  من  وتعاين 
باحلديد  �سعبه  يواجه  وبع�سها  �سقوطها،  باحتمالية 
ويواجه  والعنف،  بالقوة  اأبنائه  حراك  ويقمع  والنار، 
الت�سويه  عن  ف�ساًل  والإهمال،  بالرف�ض  مطالبهم 

والتهام والعتقال واملحاكمة.
لتفاقيات  املوقعة  الدول  هذه  فاإن  اآخر  جانٍب  ومن 
من  جلزٍء  اإ�رصائيل  احتالل  من  ت�سكو  ل  ال�سالم، 
يف  معها  ت�سرتك  ول  جتاورها  ل  وهي  اأر�سها، 
حدوٍد، ول تقاتلها ول ت�ستبك معها، ول يوجد لديها 
ق�سايا  اأي  من  تعاين  ول  �سجونها،  يف  معتقلون 
فاإن التفاقيات معها �سعيفٌة  عالقٍة معها، وبالتايل 
ل  اإذ  متينة،  واأ�س�ض  �سلبة  قواعد  اإىل  ترتكز  ول 
ديفيد،  كامب  م�رص يف  مع  وقعت  التي  تلك  ت�سبه 
اأو مع الأردن يف وادي عربة، حيث جرت مبوجبهما 
ان�سحاباٌت ع�سكرية اإ�رصائيلية من اأرا�سي م�رصية 

�سيادتهما  الدولتان  وا�ستعادت  حمتلة،  واأردنية 
ثمنًا  املحتلة  اأر�سهما  من  ان�سحابه  فكان  عليها، 
معها،  والتطبيع  لل�سالم  واأ�سا�سًا  بها،  لالعرتاف 
ولو  البلدين  حكومات  متكنت  الجن��ازات  وبهذه 
�سوريًا و�سكليًا، من مترير اتفاقهما والدفاع عنهما، 
�سمدا  فقد  الكبرية  ال�سعبية  معار�ستهما  ورغم 
اجلديدة  التفاقيات  عقوٍد.بينما  ثالثة  من  لأكرث 
ل  اأهميتها  على  فهي  العربية،  الدول  مع  املوقعة 
متينٍة،  اأ�س�ض  اإىل  ول  �سلبة،  قواعد  اإىل  ت�ستند 
متكن حكوماتها من الدفاع عنها، ولي�ض اأ�سلب من 
و�سيلًة  الوطنية  احلقوق  وا�ستعادة  املحررة  الأر�ض 
تلقتها  التي  الأثمان  اأما  التفاقيات،  عن  للدفاع 
من  جزٍء  على  الأمريكي  كالعرتاف  الدول  بع�ض 
ا�سمها من  �سطب  اأو  عليه،  املختلف  الوطني  ترابها 
قوائم الرهاب، اأو رفع احل�سار املفرو�ض عليها، اأو 
التعهد بحماية اأنظمتها والدفاع عن عرو�سها، فاإنها 
�سلطوية  منافٌع  هي  بل  �سعبية،  غري  مكت�سباٌت 
ال�سعوب،  على  بالنفع  تعود  ول  الأنظمة  تخدم 
عدائها  حجم  من  الأي���ام  مع  ت�ساعف  قد  التي 
الإ�رصائيليون  ينكر  عليها.ل  ونقمتها  لإ�رصائيل 
القت�سادية  واأهميتها  املوقعة  التفاقيات  جدوى 
على  واملعنوية  النف�سية  واآثارها  لهم،  بالن�سبة 
ودم��ج  �سورتهم  حت�سني  يف  ودوره���ا  �سعبهم، 
اأ�سا�سًا  مكونًا  به  والع��رتاف  املنطقة،  يف  كيانهم 
فيها، يحظى بال�رصعية والقبول، ويتمتع بالعرتاف 
على  املبا�رصة  تداعياتها  عن  ف�ساًل  والح���رتام، 
الفل�سطينيني  تدفع  قد  التي  الفل�سطينية،  الق�سية 
للقبول  وال�سعف،  بالعزلة  واإح�سا�سًا  وقنوطًا  ياأ�سًا 
لن  اأحداً  فاإن  واإل  املطروحة وعدم رف�سها،  باحللول 
يقف معهم ويوؤيدهم، اأو يدعمهم وي�ساندهم.اإل اأنهم 
يف الوقت الذي ل ينكرون فيه حما�سن التفاقيات 
يتم  مل  ما  تذكر  اأهمية  لها  يرون  ل  فاإنهم  املوقعة، 
توظيفها يف خدمة م�سار حل الق�سية الفل�سطينية، 
واإقناعهم  الفل�سطينيني  تطويع  يف  وا�ستخدامها 
ي�ستمتعون  �سالم  ل  اإذ  املطروحة،  باحللول  بالقبول 
اأمن  ول  اأنف�سهم،  الفل�سطينيني  مع  يكن  مل  ما  به 
الفل�سطينيون  يكن  مل  ما  املنطقة  يف  يتوقعونه 
اأو  لكيانهم  ا�ستقرار  ول  فيه،  واأ�سا�سًا  منه  جزءاً 
الفل�سطينيون  ي�سارك  مل  ما  ل�سورتهم  حت�سني 

ورفع  ال�سورة،  ر�سم  اإعادة  على  الأقدر  فهم  فيه، 
واملجتمع  كيانهم،  عن  التهامات  واإزالة  ال�سبهات 
ق�سيتهم،  بعدالة  ويوؤمن  اإليهم  ي�سغي  ال��دويل 
معاناتهم،  ينهي  اتفاٍق  اإىل  التو�سل  اإىل  ويتطلع 
يف  وطموحاتهم  رغباتهم  ويلبي  اأحالمهم  ويحقق 
بقلٍق  الإ�رصائيليون  حٍر.ي�سعر  ووطٍن  م�ستقلٍة  دولٍة 
�رصابهما  ومن  التفاقيات  هذه  تبعات  من  �سديٍد 
عليهم  انقالبها  اإمكانية  من  ويخ�سون  الزائف، 
فهي  وا�ستقرارهم،  اأمنهم  على  ال�سلبي  وانعكا�سها 
واخلذلن  والعزلة،  بالوحدة  الفل�سطينيني  ت�سعر  قد 
يدفعهم  وقنوطًا،  ياأ�سًا  فيهم  تخلق  وقد  والإهمال، 
يف  وي�ساعدهم  اأ�سد،  ومقاومٍة  اأكرب  تطرٍف  نحو 
املوقعة  لالتفاقيات  العربية  ال�سعوب  رف�ض  ذلك 
خالل  من  جليًا  الأمر  هذا  بدا  وقد  حكوماتهم،  مع 
حيث  ومعار�سًة،  �سلطًة  الفل�سطينية  القوى  اتفاق 
كان لالتفاقيات املوقعة دوٌر يف لقائهم واجتماعهم، 
ملرحلٍة  يوؤ�س�ض  قد  ما  وهو  ووحدتهم،  اتفاقهم  ويف 
هم  فيها  الإ�رصائيليون  يكون  جديدة،  ال�رصاع  من 

الأكرث �رصراً وخ�سارًة.
املنطقة  يف  امل�سكلة  اأ�سا�ض  اأن  الإ�رصائيليون  يقول 
الأزمة  �سبب  فهي  الفل�سطينية،  الق�سية  هي  كلها 
اأ�سحاب  هم  والفل�سطينيون  ال�رصاع،  وعنوان 
عليهم  تلتقي  الذين  وهم  الأر�ض،  و�سكان  الق�سية 
ال�سعوب العربية وتتفق، وعلى املجتمع الإ�رصائيلي 
مع  ل  الفل�سطينيني  مع  هي  م�سكلته  اأن  يدرك  اأن 
املغرب  مع  ل  معهم  احلقيقية  اأزمته  واأن  غريهم، 
لن  كما  الإم��ارات،  ودول��ة  وال�سودان  والبحرين، 
اأزمة كيانهم  اأن  الفريق  تكون مع غريهم.يوؤمن هذا 
ال�ستات  يف  كله،  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  هي 
اجليل ومع  هذا  ال�سلطة، ومع  مناطق  واللجوء ويف 
مفاتيح  ميلكون  من  وحدهم  فهم  الالحقة،  الأجيال 
ويقبلوا،  ير�سوا  مل  وما  املنطقة،  يف  ال�ستقرار 
والأمن  ي�ستقر  لن  ال�سالم  فاإن  قهٍر،  ودون  بقناعٍة 
يتحدث  ول  اأح��ٌد،  عنهم  ينوب  ل  كما  يكون،  لن 
مل  ما  وهو  ويوكلوه،  يفو�سوه  مل  ما  نظاٌم  با�سمهم 
يحدث، وما ل يتوقع اأن يكون، و�سيورثون اأجيالهم 
�رصاء  من  حذاري  ولهذا  موقفهم،  وحقيقة  يقينهم 
وهٌم  احل�ساد  فاإن  واإل  ال�رصاب،  وت�سديق  الوهم 

مثله وندامٌة ت�سبهه.

االإ�شرائيليون ي�شرتون بالتطبيِع الوهَم ويخ�شرون بال�شالِم االأمَل

الأ�سرية  احلركة  ب�سوؤون  الباحث  كتب 
على  فروانة  النا�رص  عبد  الفل�سطينية 
يوم  يف  الفي�سبوك:"  ع��رب  �سفحته 
اإج��الل  ننحني  الفل�سطيني  ال�سهيد 
وتقديرا  وفاءا  العظام،  ل�سهدائنا  واإكبارا 
لهم ولت�سحياتهم، وهم الكرم منا جميعا 
م�ساحة  ويحتلون  روؤو�سنا  على  وتيجانا 
ونحن  اأفئدتنا.  و  ذاكرتنا  يف  وا�سعة 
وال�سهداء  ال�سهادة  ح�رصة  يف  اليوم 
الوطنية  احلركة  �سهداء  ن�ستح�رص  فاننا 
اأ�سريا   )226( ا�سماء  ون�ستذكر  الأ�سرية 
بينهم  العتقال،  بعد  �سهداء  �سقطوا 
�سببا  الطبي  الإهمال  كان  اأ�سريا   )71(

جراء  ا�ست�سهدوا  و)73(  ل�ست�سهادهم،، 
بعد  ا�ست�سهدوا  اأ���رصى   )7( التعذيب، 
ا�سابتهم باأعرية نارية وهم داخل املعتقل، 
عمدا  قتلوا  ا�سريا   )75( اىل  بالإ�سافة 

ومتت ت�سفيتهم بعد العتقال.
خالل  ارتقوا  هوؤلء  من  �سهداء   )4( وان 
ن�ستذكر  2020،ونحن  املن�رصم  العام 
و�سور  م�سيئة  لوحات  ترى  الإع��داد 
م�رصقة، فرى اأمامنا ابو الفحم وقا�سم ابو 
عكر وا�سحق مراغة واني�ض دولة وعمر 
ال�سوا  وا�سعد  الراعي  واإبراهيم  القا�سم 
العكاوي  وم�سطفى  الزعانني  وعطية 
ال�سمد  وع��ب��د  علي  ال�سيخ  وخ��ال��د 

ابو  ابو حمدية وكمال  حريزات ومي�رصة 
وعر وغريهم الكثري الكثري،هوؤلء من مت 
ي�ساف  فيما   ،1967 العام  منذ  توثيقهم 
اح�ساوؤهم-  يتم  -مل  اآخرين  مئات  اليهم 
ال�سجن  من  خروجهم  بعد  ا�ست�سهدوا 
وورثوها  بها  اأ�سيبوا  باأمرا�ض  متاأثرين 
بدوي  فايز  فن�ستح�رص  ال�سجون.،  عن 
ابو  وهايل  حماد  وجمدي  الغول  ووليد 
زيد وا�رصف ابو ذريع ومراد ابو �ساكوت 
عي�سى وحممود  وزكريا  وجعفر عو�ض 
ح�رصة  ت��ط��ول،ويف  والقافلة  �سلمان 
ا�رصى من   )8( بان  ال�سهداء نذكر  هوؤلء 
وما  ال�سجون  داخل  ا�ست�سهدوا  من  بني 

زالت �سلطات الحتالل حتتجز جثامينهم 
ل�سهداء  جثمان   )250( من  اأكرث  بجانب 
الحتالل  �سلطات  جتتجزهم  فل�سطينيني 
ثالجات  او  الرق��ام  مبقابر  يعرف  ما  يف 
ظروف  يف  ا�ست�سهدوا  وه��وؤلء  املوتى، 
من  واحدة  يف  متعددة،  وازمنة  خمتلفة 
اب�سع واكرب اجلرائم الخالقية والن�سانية 
الحتالل  دولة  تقرتفها  التي  والقانونية 
دولة  بان  القول:  جندد  وهنا  ال�رصائيلي. 
وتخاف  موتهم،  بعد  ال�سهداء  تخ�سى 
ان  ميكن  ل  قبورهم،  يف  وهم  الم��وات 
تهزم �سعب ما زال يقاوم ويكافح ويقدم 

قوافل من ال�سهداء وال�رصى.

دولة تخ�شى ال�شهداء بعد موتهم، وتخاف االأموات وهم يف قبورهم، ال ميكن ان تهزم 
�شعب ما زال يقاوم

اأخبار فل�شطني

احلركة  ب�سوؤون  املخت�ض  الباحث  كتب 
النا�رص  عبد  الفل�سطينية  الأ���س��رية 
الفي�سبوك:  عرب  �سفحته  على  فروانة 
ق�ساها  التي  ال�سنوات  تعددون  واأنتم 
وقد  ال�سجن  يف  يون�ض  كرمي  ال�سري 
و�سلت اىل 38�سنة، عليكم ان تتذكروا 
كان  عملية  تنفيذ  بعد  اعتقل  كرمي  بان 

اأي�سا  وتذكروا   ال�رصى.  حترير  هدفها 
الف��راج  رف�ست  الح��ت��الل  دول��ة  ان 
عام1985،  التبادل  �سفقة  يف  عنه 
ال�سيا�سية  املفاو�سات  عجزت  فيما 
)�ساليط(  �سفقة  وف�سلت  حتريره،  عن 
ان  القول:  جندد  قيده..!وهنا  ك�رص  يف 
تبقي  ناجحة  ملفاو�سات  معنى  ل 

ملقاومة  قيمة  ال�سجون ول  ال�رصى يف 
رموز  عن  الف��راج  يف  تف�سل  مثمرة 
املقاومة . واملطلوب اليوم من املفاو�ض 
ال�رصى  اأحدا من  ي�سل  ان ل  واملقاوم، 
ال�سنوات  من  الرقم  هذا  اىل  الخرين 
ا�سم  اردد  وانا  بالفخر  اأ�سعر  املتتالية. 
ال�سنوات  عددت  كلما  وباخلجل  كرمي، 

ووليد  ونائل  وماهر  كرمي  ق�ساها  التي 
ور�سدي  وابراهيم  �سادي  وابو  وعالء 
ورائد والقائمة تطول. ن�ساأل الله العلي 
عاما   ،  2021 العام  يكون  ان  العظيم 
عاما  وال�رصى.  والقد�ض  الوطن  حلرية 
حرية  فمع  القدامى..  ال���رصى  حلرية 

ال�رصى نقراأ فجر حرية الوطن.

ال معنى ملفاو�شات ناجحة تبقي اال�شرى يف ال�شجون وال قيمة ملقاومة مثمرة تف�شل 
يف االفراج عن رموزها

االأ�شري نا�شر ح�شن 
عبد احلميد اأبو �شرور 

حياة نا�رص
يف خميم عايدة مبحافظة بيت حلم، ولد الأ�سري ن�رص 
قبل 50 عامًا، ويعد اخلام�ض يف عائلته املكونة من 
ال�سفات  بكل  "متتع  �سقيقته،  وتقول  اأ�سخا�ض.   8
وحب  والديه  بر  مقدمتها  ويف  اجلميلة  واخل�سائل 
بامل�ستقبل  الكبري  والطموح  ووطنه  عائلته 
حقق  حتى  املخيم  مدار�ض  يف  فدر�ض  والتعليم، 
بجامعة  "التحق  العامة".وتكمل،  بالثانوية  النجاح 
درا�سته  وتابع  اجنليزي،  اأدب  تخ�س�ض  حلم  بيت 
الحتالل  قطع  عندما  �سنوات  ثالث  اأنهى  حتى 

طريقه وحوله من طالب علم لأ�سري".
 العتقال واحلكم

ومع  طبيعية  حياة  عا�ض  نا�رص  اأن  وداد،  تروي 
"فتح  حركة  يف  نا�سطًا  كان  بدرا�سته،  اهتمامه 
وبتاريخ  ال�سباب،  ريعان  يف  اإليها  انتمى  التي   "
اقتحم   ،1993 عام  الثاين  كانون  من  الثالث 
واعتقله  جال  بيت  يف  له  �سديق  منزل  الحتالل 
لفرتة  "احتجز  وت�سيف  الأ�سباب،  معرفة  دون 
امل�سكوبية  ب�سجن  التحقيق  اأقبية  يف  طويلة 

وانقطعت الأخبار عنه".
زيارته  ومنعت  عزلته  "املخابرات  وتكمل، 
للعائلة  �سبب  مما  حوله  كاماًل  ح�ساًرا  وفر�ست 
رهيبة،  معاناة  "بعد  م�سيفة،  والقلق"،  اخلوف 
وتاأجيل  متديد  وتكرر  الرملة،  �سجن  اإىل  نقلوه 
بال�سجن  حوكم  حتى  عامني  من  لأكرث  حماكمته 
من  ينل  مل  لكنه  لنا،  �سدمة  �سكل  الذي  املوؤبد، 

عزميته ومعنوياته".
 ال�سمود والتحدي

ب�سطب  ال�سدمات  وتوايل  ال�سنوات  مرور  رغم 
ا�سمه من عمليات التبادل وال�سفقات، تقول وداد 
فال�سجن  والتحدي،  للبطولة  منوذًجا  نا�رص  "ج�سد 
حتدى  واإمنا  له،  بالن�سبة  وماأ�ساة  معاناة  يكن  مل 
التعليمي  م�سواره  اأكمل  وقوة،  باإميان  الحتالل 
بالعلوم  البكالوريو�ض  �سهادة  على  وح�سل 
ال�سيا�سية"، وت�سيف "ا�ستثمر كل حلظة يف رحلة 
املاج�ستري يف  �سهادة  على  وح�سل  فتابع  اعتقاله، 
دي�ض،  اأبو  القد�ض  جامعة  من  ال�سيا�سية  العلوم 
خلف  الطلبة  الأ�رصى  وي�ساعد  ي�رصف  وحالًيا 
الق�سبان ويقدم لهم املحا�رصات والتي تعترب اأكرب 

ر�سالة حتدي لالحتالل".
 موهبة الكتابة

اخلواطر  كتابة  مبوهبة  نا�رص  متتع  اعتقاله،  قبل 
والدرا�سة  املطالعة  على  حر�ض  وقد  والنرث، 
الأدبية،  وقدراته  مواهبه  تنمية  يف  �ساعدته  التي 
و�سرية  ق�سة  عن  كتاًبا  األف  اأنه  �سقيقته،  وتذكر 
ال�سجون  وداخل  العتقال  قبل  وجتربته  حياته 
الق�سائد  من  جمموعة  األف  كذلك  الإ�رصائيلية، 
�سيتم  تاأليفه  من  خا�ض  ديوان  يف  جهزها  التي 
حول  الكتابة  يف  لرتكيزه  اإ�سافة  قريًبا،  طباعته 

خمتلف الق�سايا الوطنية والجتماعية.



األحد 10 جانفي 2021 م الموافق لـ 26 جمادي األولي 1442هـ11
العدد
2166

فيما مت الك�شف عن تر�شانة اأ�شلحة مبحاذاة الكونغر�ض يف ليلة االقتحام

ف�شل موظفني وتاأديب �شيا�شيني وخالفات عميقة 
بالكوجنر�ض 

قراءة/ حممد علي
---------------- 

اقتحام  قبل  ميلر،  م���اري  وق��ال��ت 
حم��ت��ج��ني مل��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول ي��وم 
يف  تواجدها  ثناء  اأ املا�سي،  الأربعاء 
ببع�ض  فزنا  ذا  اإ “حتى  وا�سنطن: 
نربح  مل  ما  ف�سنخ�رص  النتخابات، 
اأط��ف��ال��ن��ا، ه��ذه هي  ق��ل��وب وع��ق��ول 
يف  ح��ق  على  ك��ان  وهتلر  املعركة، 
من  اإن  ق��ال  ع��ن��دم��ا  واح���د،  ���س��يء 
وقد  امل�ستقبل”.  لديه  ال�سباب  لديه 
اإ�رصائيل”  اأوف  “تاميز  موقع  لفت 
من  مقتب�ض  امل��ق��ط��ع  ه��ذا  اأن  اإىل 
الذاتية  ال�سرية  “كفاحي”،  كتاب 
ندد  ج��ان��ب��ه،  م��ن  ال��ن��ازي.  للزعيم 
مكافحة  لرابطة  التنفيذي  الرئي�ض 
ال��ت�����س��ه��ري، ج��ون��اث��ان غ��ري��ن��ب��الت،  
يكن  “مل  وق��ال:  الت�رصيحات،  بهذه 
موؤكدا  �سيء”،  اأي  يف  حمقا  هتلر 
ال�سياق،  ه��ذا  يف  ا�سمه  “ذكر  اأن 
م�سيئا  م��را  اأ يعد  اآخ��ر،  �سياق  اأي  و  اأ
لقوا  الذين  املاليني  يحرتم  ول  ب�سدة، 
اجلماعية  بادة  الإ نظام  ب�سبب  حتفهم 
الكونغر�ض  لع�سوة  وتوجه  النازي”. 
اأقل  “العتذار هو  بالقول:  ميلر  ماري 
وبلدنا”  لناخبيك  به  القيام  ميكنك  ما 
نوفمرب  �سهر  يف  ميلر  وانتخبت 
اخلام�سة  ال��دائ��رة  لتمثيل  املا�سي 
واأعربت  لينوي”،  “اإ ولية  يف  ع�رصة 
التي  النتخابات  بنتائج  ترحيبها  عن 
نتائج  ب��اأن  راأت  فيما  ب��ه��ا،  ف��ازت 
“م�سوهة”،  الرئا�سية  النتخابات 
م�سادقة  �سد  بالت�سويت  متعهدة 
الهيئة  ق���رار  ع��ل��ى  ال��ك��ون��غ��ر���ض 
على  �سور  انت�سار  ومع  النتخابية. 
عن  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
الأمريكي،  الكابيتول  مبنى  اقتحام 
على  التعرف  مت  املا�سي،  الأرب��ع��اء 

القتحام،  يف  ���س��ارك��وا  م��ن  بع�ض 
يفقدون  جعلهم  ذل��ك  اأن  وي��ب��دو 
واأع��ل��ن��ت  ي��رتك��وه��ا.  اأو  وظ��ائ��ف��ه��م 
�رصكة  وهي   ،”Navistar“ �رصكة 
ماريالند،  ولية  يف  مبا�رص  ت�سويق 
مت  اأن  بعد  موظف  خدمة  نهاء  اإ مت  نه  اأ
هوية  �سارة  يرتدي  وه��و  ت�سويره 
الكابيتول  مبنى  داخ���ل  ���رصك��ت��ه 

املخرتق.
املمثل  �ساكون،  ريك  �سارك  كذلك، 
�سورا  بن�سلفانيا،  لولية  ال�سابق 
“في�سبوك”  يف  �سفحته  على  لنف�سه 
كلية  وبداأت  الكابيتول.  مبنى  خارج 
�ساكون  عمل  حيث  فن�سنت،  �سانت 
على  التحقيق  م�ساعد،  ���س��ت��اذ  ك��اأ
املدير  هو�ستافا،  ملايكل  وفقا  الفور، 
يف  والت�����س��الت  للت�سويق  الأول 
بيان  يف  هو�ستافا  وق��ال  املوؤ�س�سة. 
“نتيجة  اإن”:  اإن  “�سي  ل�سبكة  قدمه 
�ساكون  الدكتور  قدم  التحقيق،  لهذا 
ا�ستقالته،  خطاب  وقبلنا  ا�ستقالته 
الفور.  على  املفعول  �ساري  واأ�سبح 
بكلية  الآن  بعد  مرتبطا  يكون  لن 

�سفة”. باأي  فن�سنت  �سانت 
منا�سب  يف  الأمريكيني  تاأديب  ومت 
حتى  للعنف،  دعمهم  ب�سبب  ال�سلطة 
الكابيتول.  اقتحام  يف  ي�ساركوا  مل  لو 

ح��ي��ث ق���ام احل���زب اجل��م��ه��وري يف 
وي�ست،  وال���رت  ق��ال��ة  ب��اإ تك�سا�ض 
من�سبه،  من  الأ�سلحة،  يف  الرقيب 
على  بتعليقات  وي�ست  اأدىل  اأن  بعد 
الكابيتول. ح�سار  تدعم  “في�سبوك” 

احل��زب  م��وق��ع  على  ب��ي��ان  يف  وج��اء 
“بينما  تك�سا�ض:  يف  اجل��م��ه��وري 
يف  للحق  الأول  التعديل  بقوة  ندعم 
العنف  ندين  ننا  فاإ بحرية،  التجمع 
التجمعات  جميع  اأجل  من  ون�سلي 
املوجودة  وتلك  بالدنا  عا�سمة  يف 
احلزب  كان  لقد  الكابيتول.  مبنى  يف 
اإىل  دائما  تك�سا�ض  يف  اجلمهوري 
و�سيظل  وال��ن��ظ��ام  ال��ق��ان��ون  ج��ان��ب 

كذلك”.
اأ�شلحة  تر�شانة  عن  والك�شف 
ليلة  يف  الكونغر�ض  مبحاذاة 

االقتحام
ق��ال الدع���اء ال��ع��ام ال��ف��ي��درايل يف 
من  رج���ال  اإن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
�سيارة  �ساعات  طيلة  اأوقف  األباما، 
ال�سنع  تقليدية  قنبلة   11 ب�  ة  معباأ
مقربة  ع��ل��ى  وم�����س��د���ض  وب��ن��دق��ي��ة 
له.  الن��ت��ب��اه  قبل  الكونغر�ض  م��ن 
ذاتها  الق�سائية  الهيئة  واأ�سافت 

رجل  على  ع��رثوا  الأم��ن  عنا�رص  اأن 
بوا�سنطن  الكونغر�ض  مبحاذاة  اآخ��ر 
اخلراطي�ض  ومئات  بندقية  بحوزته 
بيلو�سي  نان�سي  قتل  بنيته  م�رصحا 
الدميقراطية  النواب  جمل�ض  رئي�سة 
املنتهية  للرئي�ض  ال�رص�سة  واخل�سمة 
ترامب.  دون��ال��د  اجلمهوري  وليته 
و���س��اق الدع���اء ال��ع��ام ال��ف��ي��درايل 
ك�سف  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ن��ات،  ه��ذه  م��ث��ل 
�سمن  من  الأمريكي،  لالإعالم  عنها 
لتاأكيد  بح�سبه،  عديدة  اأخرى  وقائع 
لدعم  م�سلحة  عنا�رص  ت�سخري  اأن 
من  الكونغر�ض  مقر  اقتحام  عملية 
حقيقة  ترامب  لدونالد  املوالني  طرف 
هذه  واأكدت  قاويل.  اأ جمرد  ولي�ست 
�ستك�سف  ن��ه��ا  اأ الق�سائية  الهيئة 
التحقيقات  ت��ق��دم��ت  كلما  امل��زي��د 
ق�سية  يف  النطاق  والوا�سعة  املعمقة 
طرف  من  الكونغر�ض  مقر  اقتحام 
قبل  ترامب  دونالد  اأن�سار  من  املئات 
الأمريكية  العدل  وزارة  وكانت  يام.  اأ
اتهامات  توجيهها  اجلمعة  اأعلنت  قد 
باأحداث  ارتباط  على  �سخ�سا   13 ل� 
م�رصع  بينهم  من  الكونغر�ض،  اقتحام 
اقتحم  واآخ��ر  الغربية  فرجينيا  من 
يف  وجل�ض  بيلو�سي  نان�سي  مكتب 

لنف�سه. �سورا  ملتقطا  مكتبها 
العام  ال���راأي  يت�ساءل  ه���ذا،  لكل 
هذه  كانت  اإن  وال��دويل  الأمريكي 
اتهامات  توجيه  اإىل  �ستوؤول  الأحداث 
وحماكمته  ذات���ه  ت��رام��ب  للرئي�ض 
اإىل  اأن�ساره  دعا  من  هو  نه  اأ بداعي 
مثلما  الكونغر�ض،  مقر  اإىل  الذهاب 
ال�سيا�سيني  بع�ض  اأ�سوات  تت�ساعد 
حما�سبته،  اإىل  الداعني  وامل�رصعني 
عن  معلومات  فيه  تتداول  وقت  يف 
بالعفو  مر�سوم  اإ�سدار  يف  تفكريه 
ي�سهدها  مل  �سابقة  يف  نف�سه  ع��ن 

ال�سيا�سي. املتحدة  الوليات  تاريخ 

موؤيد لرتامب �شد  اإدولف هتلر، �شمن جتمع  االأملاين  الزعيم  كتاب  االأمريكي كالما من  بالكونغر�ض  اقتبا�ض ع�شوة  اأثار 
لقوا  الذين  االأ�شخا�ض  ماليني  احرتام  بعدم  البع�ض  و�شفها  اأن  بعد  جدال،  الرئا�شية،  االنتخابات  نتائج  على  الت�شديق 

“النازية”. عهد  يف  حتفهم 

ن��ف��ذت امل��ق��ات��الت ال�����س��ع��ودي��ة، 
مع  م�سرتكة  م��ن��اورات  اجلمعة، 
يف  ا�سرتاتيجية،  اأمريكية  قاذفات 
العد  بداأ  وقت  ويف  املنطقة،  اأجواء 
الرئي�ض  ولي��ة  لنتهاء  التنازيل 

ترامب". "دونالد  الأمريكي 
 "-15 "اإف  مقاتالت  و���س��ارك��ت 
الأمريكية،   "-16 و"اإف  ال�سعودية، 
"بي  ال�سرتاتيجية  وال��ق��اذف��ات 
بح�سب  امل�سرتك،  التمرين  يف   ،"52
ال�سعودية.  الدفاع  ل��وزارة  بيان 
قد  ال�سعودية  ال���وزارة  وك��ان��ت 
املا�سي،  دي�سمرب   11 يف  اأوردت، 
راف��ق��ت  ���س��ع��ودي��ة  م��ق��ات��الت  اأن 
ال�سرتاتيجية  الأمريكية  القاذفات 
واأم�ض  اململكة.  اأجواء  عبورها  ثناء  اأ
"فوك�ض  ق��ن��اة  ذك���رت  اجل��م��ع��ة، 
قاذفتني  اأن  م��ري��ك��ي��ة  الأ نيوز" 

من  توجهتا   "52 "بي  ن��وع  م��ن 
منطقة  اإىل  داكوتا  ن��ورث  قاعدة 
مهمة  راب��ع  يف  الفار�سي،  اخلليج 
وتاأتي  �سهرين.  خالل  نوعها  من 
توترات  ظل  يف  التطورات  ه��ذه 
ت�سهدها  املنطقة،  يف  م��ت��زاي��دة 
الرئي�ض  دارة  اإ من  الأخ��رية  ي��ام  الأ
والتي  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
من  ا�ستغاللها  ال�سعودية  ت�سعى 
ع�سكرية،  ا�ستعرا�سات  خ��الل 
المريكي  الرئي�ض  ولية  ل�ستقبال 
وعد  ال��ذي  بايدن"  "جو  املنتخب 
يف  الن�سان  حقوق  ملف  مبتابعة 
اغتيال  ملف  ول�سيما  ال�سعودية 
ال�����س��ح��ف��ي ال�����س��ع��ودي ج��م��ال 
ال�سعودية  القن�سلية  يف  خا�سقجي 

.  2018 عام  با�سطنبول 
ق/د

ال�سبت،  الليبية،  احلكومة  اأعلنت 
جديدة  جماعية  مقربة  على  العثور 
العا�سمة  جنوب  ترهونة،  مدينة  يف 
العامة  الهيئة  مدير  وقال  طرابل�ض. 
املفقودين  على  والتعرف  للبحث 
اإن  ت��وف��ي��ق،  لطفي  )ح��ك��وم��ي��ة(، 
اكت�ساف  م��ن  متكنت  هيئته  ف��رق 
منطقة  يف  جديدة  جماعية  مقربة 
برتهونة.   ،2″ ال��رب��ط  “م�رصوع 
تعمل  “الفرق  اأن  توفيق،  واأ�ساف 
اجل��ث��ث من  ان��ت�����س��ال  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
الليبياإىل  امل�سوؤول  �سار  واأ املقربة”. 
التعرف  يتم  مل  اللحظة،  حتى  ن��ه  اأ
فيها.  امل��وج��ودة  اجلثث  ع��دد  على 

املا�سي،  حزيران  يونيو/   5 ومنذ 
املقابر  من  العديد  الهيئة  اكت�سفت 
التي  ترهونة  مدينة  يف  اجلماعية 
ق��وات  ل�سيطرة  خا�سعة  ك��ان��ت 
قبل  حفرت،  خليفة  النقالبي  اجلرال 

املذكور. التاريخ 
�رصاعا  �سنوات،  منذ  ليبيا  وتعاين 
حفرت،  قوات  تنازع  حيث  م�سلحا، 
وغربية،  عربية  دول  م��ن  ب��دع��م 
على  طرابل�ض  يف  الوفاق  حكومة 
وجرحى  قتلى  اأ�سقط  ما  ال�سلطة، 
م��ادي  دم��ار  بجانب  املدنيني،  ب��ني 

ئل. ها
ق.د

ال�سورية  اجلوية  اخلطوط  اأعلنت 
من  اأ�سبوعية  رحلة  ت�سغيل  اأم�ض 
اعتباراً  والعك�ض  بريوت  اإىل  حلب 
واأو�سحت  القادم.  اجلمعة  يوم  من 
مت  ن��ه  اأ لها  اإع��الن  يف  النقل  وزارة 
اأ�سبوعية  ج��وي��ة  رح��ل��ة  ت�سغيل 
اعتباراً  بريوت-حلب  حلب  ملقطع 
 15 ال��واق��ع يف  اجل��م��ع��ة  ي��وم  م��ن 
بريوت  من  تقلع  حيث   -1-2021
وخم�ض  ع�رصة  الثانية  ال�ساعة  يف 
ال�ساعة  يف  حلب  لت�سل  فجراً  دقائق 

يوم  فجر  من  دقائق  وخم�ض  الواحدة 
يف  حلب  من  الإقالع  وتعاود  اجلمعة 
فجرا  دقائق  وخم�ض  الثانية  ال�ساعة 
الثالثة  ال�ساعة  يف  بريوت  لت�سل 
اجلمعة. يوم  فجر  من  دقائق  وخم�ض 
وقف  ال�سورية  احلكومة  وق��ررت 
واإىل  من  اجلوية  ال��رح��الت  جميع 
�سمن  امل��ا���س��ي  ذار  اآ يف  ���س��وري��ا 
ملواجهة  اتخذتها  اإج���راءات  حزمة 

كورونا. فريو�ض  انت�سار 
ق.د

ح�سن  ي�����راين  الإ ال��رئ��ي�����ض  ق���ال 
لن  ب���الده  اإن  ال�����س��ب��ت  روح���اين 
باختبار  الأجنبية  لل�رصكات  ت�سمح 
كوفيد19-  من  الوقاية  لقاحات 
وذل��ك  ي����راين،  الإ ال�سعب  ع��ل��ى 
الأعلى  الزعيم  منع  من  يوم  بعد 
ا�سترياد  خامنئي  علي  الله  ي��ة  اآ
املتحدة  ال��ولي��ات  من  اللقاحات 
وب��ري��ط��ان��ي��ا. وق���ال روح���اين يف 
“اأرادت  تلفزيونية  ت�رصيحات 
لقاحات  تعطينا  اأن  اأجنبية  �رصكات 
يراين  الإ ال�سعب  على  جتربتها  لتتم 
ذلك”،  منعت  ال�سحة  وزارة  اأن  اإل 
ال�رصكات  اأ�سماء  يذكر  مل  لكنه 
التفا�سيل.  من  باملزيد  ي��دل  ومل 
�سعبنا  يكون  “لن  روحاين  واأ�ساف 
ت�سنيع  ل�����رصك��ات  اخ��ت��ب��ار  داة  اأ
لقاحات  �سن�سرتي   … اللقاحات 
قد  خامنئي  ك��ان  اآمنة”.  اأجنبية 
املتحدة  الوليات  اإن  اجلمعة  قال 
بالثقة”  جديرتني  “غري  وبريطانيا 

العدوى  لن�رص  �سعيتا  رمبا  نهما  واإ
اأن  واأ���س��اف  اأخ����رى.  ب��ل��دان  يف 
لقاحات  على  احل�سول  بالإمكان 
ثقة”  حم��ل  اأخ���رى  م��اك��ن  اأ “من 
وال�سني  بتفا�سيل.  الإدلء  دون 
التي  ي���ران  لإ حليفتان  ورو���س��ي��ا 
ال�رصق  منطقة  دول  اأك���رث  ُت��ع��د 
فريو�ض  وباء  من  ت�رصرا  الأو�سط 
التهامات  خامنئي  وكرر  كورونا. 
التي  تويرت  حذفتها  تغريدة  يف 
املن�سور  اإن  ر���س��ال��ة  يف  ق��ال��ت 
ملناه�سة  ال�رصكة  قواعد  انتهك 

امل�سللة. املعلومات 
املا�سي  ال�سهر  اأواخر  يران  اإ وبداأت 
املحلية  ل��ق��اح��ات��ه��ا  اأول  جت��رب��ة 
كوفيد19-  من  للوقاية  املر�سحة 
قد  ن����ه  اإ وق���ال���ت  ال��ب�����رص،  ع��ل��ى 
رغم  الوباء  هزمية  على  ي�ساعدها 
تكبل  التي  الأمريكية  العقوبات 

اللقاحات. ا�سترياد  على  قدرتها 
ق/د

يف  ر�سمية  اإع���الم  و�سائل  ذك��رت 
زعيم  اأن  م�����ض  اأ ال�سمالية   ك��وري��ا 
الوليات  اأون و�سف  البالد كيم جوجن 
اإن  وقال  الأكرب”  “العدو  نها  باأ املتحدة 
�سيا�ساتها  عن  التخلى  وا�سنطن  على 
مع  ال��ع��الق��ات  لتح�سني  ال��ع��دائ��ي��ة 
تخّطط  ي���الده  ان  وي��وؤك��د  ب���الده، 
وذك��رت  ن��ووّي��ة.  بغّوا�سة  للتزّود 
الكورية  امل��رك��زي��ة  ن��ب��اء  الأ وك��ال��ة 
ت�رصيحات  يف  قال  كيم  اأن  ال�سمالية 
احلاكم  للحزب  متر  موؤ خالل  بها  اأدىل 
الأمريكية  ال�سيا�سة  اإن  بيوجنياجن  يف 
النظر  بغ�ض  تتغري  لن  ب��الده  حيال 

وق��ال  ب��ي�����ض.  الأ البيت  �ساكن  ع��ن 
لقاها  اأ كلمة  يف  اأون،  ج��ون��غ  كيم 
الكوري  العمال  حلزب  اجتماع  خالل 
ل  ن��ه  اإ ال�سمالية،  كوريا  يف  احلاكم 
الأ�سلي  النهج  تغري  يتم  اأن  يتوقع 
كان  يا  اأ بالده  جتاه  املتحدة  للوليات 
وتابع  وا�سنطن.  يف  ال�سلطة  يتوىل 
ر�سالة  يف  ال�سمالية،  كوريا  زعيم 
املنتخب،  الأمريكي  للرئي�ض  �سمنية 
املتحدة  “الوليات  اأن  ب��اي��دن،  ج��و 
اإىل  م�سريا  لبالده،  عدو”  اأك��رب  متثل 
ال�سيا�سات  عن  “التخلي  عليها  اأن 
ال��ع��دوان��ي��ة ل��ت��ح�����س��ني ال��ع��الق��ات 

غ�سون  ويف  الدولتني.  بني  الثنائية” 
ت�سميم  اإىل  اأون  جونغ  كيم  دعا  ذلك 
اأوتوماتيكية  ع�سكرية  م��ع��دات 
م�سريا  عالية،  بجودة  تتميز  حمدثة 
ال�سمالية  كوريا  على  يجب  نه  اأ اإىل 
النووية.  الأ�سلحة  تطوير  موا�سلة 
ال�سمالية  ك��وري��ا  اأن  على  و���س��دد 
اإل  النووية  قدراتها  ت�ستخدم  ل��ن 
العدوانية”  “القوات  ح��اول��ت  ذا  اإ
�سد  ال��ن��ووي  �سالحها  ا���س��ت��غ��الل 
يف  الت�رصيحات  هذه  وتاأتي  ب��الده. 
الوليات  فيه  ت�ستعد  ال��ذي  الوقت 
بالغ  داخ��ل��ي  ت��وت��ر  و���س��ط  امل��ت��ح��دة 

بي�ض  الأ البيت  يف  ال�سلطة  لنتقال 
دونالد  اجلمهوري  احلايل،  الرئي�ض  من 
النتخابات  يف  الفائز  اإىل  ت��رام��ب، 

بايدن. جو  الرئا�سية، 
بني  العالقات  اأن  من  الرغم  وعلى 
املتحدة  والوليات  ال�سمالية  كوريا 
�سنوات  يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة  �سهدت 
عقد  ظل  يف  خا�سة  ت��رام��ب،  ولي��ة 
البلدين  زعيمي  بني  ثنائية  قمم  اأول 
امل�ستمرة  اخلالفات  اأن  اإل  التاريخ،  يف 
اأدت  النووية  الأ�سلحة  مو�سوع  حول 

املا�سي. العام  يف  جديد  ت�سعيد  اإىل 
ق/د

القطرية،  اخلارجية  وزارة  علقت 
ال��دول��ة  وزي��ر  ت�رصيحات  على 
اأنور  اخلارجية،  لل�سوؤون  الإماراتي 
العالقات  ع��ودة  ب�ساأن  قرقا�ض، 
الدوحة.  مع  الكاملة  الدبلوما�سية 
الإعالمي  املكتب  مدير  واأع��رب 
ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة، 
عرب  الرميحي،  �سعيد  بن  اأحمد 
اأ�سفه  عن  “تويرت”،  على  ح�سابه 

م��ارات��ي،  الإ ال��وزي��ر  لت�رصيحات 
مب�ستوى  تليق  ل  نها  اأ اإىل  م�سريا 
امل�ساحلة  لتحقيق  املبذولة  اجلهود 
اإن  ال��رم��ي��ح��ي،  وق���ال  اخلليجية. 
لتعكري  الهام�سية  “املحاولت 
للم�ساحلة  الإيجابية  الأجواء  �سفو 
ننا  اأ ولالأ�سف  متوقعة،  اخلليجية 
الدولة  وزي��ر  مثل  م�سوؤول  نرى 
يليق  ل  ب�سكل  ي�رصح  قرقا�ض 

مب�����س��ت��وى اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت 
“لن  متابعا:  امل�ساحلة”،  لتحقيق 
لدولة  املحاولت،  تلك  اإىل  نلتفت 
اخلليج  مل�ستقبل  اإيجابية  نظرة  قطر 
الرتكيز  م�سريه،  ووحدة  ووحدته 
من  اأف�سل  الإيجابي  العمل  يف 

ال�سلبية”. الت�رصيحات 
ا�ستئناف  اإن  قال  قرقا�ض،  وك��ان 
قطر  مع  الدبلوما�سية  العالقات 

ريثما  الوقت  من  مزيدا  يتطلب 
بناء  اإع��ادة  على  الأط��راف  تعمل 
العالقات،  “اإعادة  اأن  موؤكدا  الثقة، 
و�ستعتمد  وق��ت��ا،  �ست�ستغرق 
امل�ستقبلية  قطر  تعامالت  على 
ي���ران وت��رك��ي��ا واجل��م��اع��ات  م��ع اإ
حد  على  املتطرفة”،  الإ�سالمية 

. �سفه و
ق/د

مناورات م�شرتكة بني املقاتالت 
ال�شعودية واالأمريكية

اكت�شاف مقربة جماعية جديدة
 يف ترهونة بليبيا

ت�شيري رحلة جوية من حلب اإىل بريوت 
وبالعك�ض 

روحاين: لن ن�شمح لل�شركات االأجنبية 
باختبار لقاحات “كورونا” على �شعبنا

زعيم كوريا ال�شمالية اأمريكا “العدو االأكرب”

�شيا�شة كوريا ال�شمالية لن تتغري بتغيري �شاكن البيت االأبي�ض

اأول رد قطري �شارم على الوزير قرقا�ض: 

ت�شريحات موؤ�شفة وال تليق باجلهود املبذولة لتحقيق امل�شاحلة اخلليجية



12ثقافي
العدد
2166 األحد 10 جانفي 2021 م الموافق لـ 26 جمادي األولي 1442هـ

يناير 2971 

برنامج ثقايف متنوع لالحتفال براأ�ض ال�شنة 
االأمازيغية

علي  حممد 
---------------- 

اأع��دت  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
لوزارة  التابعة  املوؤ�س�سات 
برناجما  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
والفنية  الثقافية  للن�ساطات 
عرب  معظمها  تنظيم  �سيتم 
الإج��راءات  ب�سبب  الإنرتنت 

كوفيد19-. بوباء  املتعلقة 
وي�����س��م��ل ال��ربن��ام��ج امل��ع��د 
انطلقت  التي  املنا�سبة  لهذه 
اح��ت��ف��الت��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة 
ال�سنة  ببداية  يذانا  اإ بباتنة 
املوافق   2971 الأمازيغية 
ع��ر���ض  ج���ان���ف���ي،   12 ل���� 
وتنظيم  وم�رصحيات  ف��الم  اأ
ور����س���ات ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
م��ازي��غ��ي��ة وك��ذا ن��دوات  الأ
الثقافة  حول  مو�سوعاتية 

زيغية. ما لأ ا
اجلزائرية  الوكالة  وبرجمت 
 12 ليوم  الثقايف  لالإ�سعاع 
الرتجمة  حول  لقاء  جانفي  
م��ازي��غ��ي��ة  ن��ح��و ال��ل��غ��ة الأ
بتن�سيطها  �سيقوم  والتي 
�ساتذة  واأ وجامعيني  كّتاب 

اللغة  ه���ذه  يف  خم��ت�����س��ني 
تر�سيمها  مت  التي  الوطنية 
اإىل  بالإ�سافة   ،2019 �سنة 
والنحات  للفنان  معر�ض 
بيع  وح�سة  قويدر  يون�ض 
دب��ي��ة  ل��ف��ات اأ ه���داء مل��وؤ ب���الإ

الأمازيغية. اإىل  مرتجمة 
املو�سيقى  هواة  و�سيتمكن 
عر�ض  متابعة  من  وال�سينما 
م��ازي��غ��ي��ة  الأ للمو�سيقى 
الأر�سيات  عرب  التقليدية 

اجلزائرية  للوكالة  الرقمية 
)يوتيوب  الثقايف  لالإ�سعاع 
ديه  �ستوؤ والذي  وفاي�سبوك( 
للجزائر  املو�سيقية  الفرقة 
فيلما  وك����ذا  ال��ع��ا���س��م��ة 
"اوغالد  ب��ع��ن��وان  ق�����س��ريا 
اآيت  حفيظ  للمخرج  )عد(" 

هيم. برا اإ
الديوان  يقرتح  جهته،  ومن 
والإع��الم،  للثقافة  الوطني 
برناجما  يناير،   12 غاية  اإىل 

معار�ض  يجمع  افرتا�سيا 
ومنتوجات  ت�سكيلية  فنون 
ت��ق��ل��ي��دي��ة وك����ذا ع��رو���ض 
م��و���س��ي��ق��ي��ة وم�����رصح��ي��ة 
هذا  جذور  حول  وحما�رصات 

العريق. الحتفال 
الفنون  م��رك��ز  ي��ق��وم  ك��م��ا 
-ح�سن  البحر  ريا�ض  ق�رص 
حول  حما�رصات  بتنظيم   23
النوميدي  ال��ل��ب��ا���ض  ط��اب��ع 
القدمية  الزراعية  والطقو�ض 
اإفريقيا،  �سمال  منطقة  يف 
حول  ور�سة  اإىل  بالإ�سافة 
والرموز  الأمازيغية  احلروف 

لرببرية. ا
اأول  يعني  الذي  يناير  ويعد 
ال��زراع��ي  ال��ت��ق��ومي  ي��وم يف 
يحتفل  ع��ي��دا  م��ازي��غ��ي  الأ
�سمال  منطقة  كامل  يف  به 
ج��زر  يف  وك����ذا  ف��ري��ق��ي��ا  اإ
ال��ك��ن��اري ح��ي��ث م��ا ت��زال 
للتقاليد  ث��ار  اآ بع�ض  توجد 

لرببرية. ا
يف  بلد  اأول  اجلزائر  وتعترب 
جانفي  يقر  اإفريقيا  �سمال 
.2018 �سنة  منذ  وطنيا  يوما 

يوم  اأول  ليناير،  والتاريخي  الثقايف  البعدين  تربز  متنوعة  ن�شاطات  الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  برجمت 
يوما وطنيا. تكري�شه  والذي مت  االمازيغية،  ال�شنة  يف 

اأع��ل��ن��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة 
وال����ف����ن����ون م��ل��ي��ك��ة ب��ن 
اإع���داد  ع��ن  ب��اجل��زائ��ر  دودة 
موجهة  وطنية  ا�سرتاتيجية 
حقيقي  اق��ت�����س��اد  ن�����س��اء  لإ
اأجل  من  الثقافة  قطاع  يف 
طاقات  جم��م��وع  ا�ستغالل 
له  ت�سمح  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع 
الدولة  لفائدة  موارد  نتاج  باإ
قطاعا  فقط  يكون  ل  حتى 

للميزانية. م�ستهلكا 
وخ�����الل ن�����دوة ���س��ح��ف��ي��ة 
يوم  هام�ض  على  عقدتها 
عدة  عن  ممثلني  �سم  درا�سي 
على  وموؤ�س�سات  وزارات 
الوطني  املجل�ض  م�ستوى 
والجتماعي،  القت�سادي 
اأهمية  على  دودة  بن  اأكدت 
ال��ق��درات  جميع  ا�ستغالل 
ال��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا ال��ب��ل��د يف 
ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف م��ن اأج��ل 
حقيقي  اقت�ساد  ا�ستحداث 
له  ي�سمح  مما  القطاع  لهذا 
ل�سالح  جديدة  موارد  نتاج  باإ
جمرد  يكون  ل  وحتى  الدولة 

للميزانية. م�ستهلك 
ق��ال��ت  ال�������س���اأن،  ه����ذا  يف 
يف  الهدف  "يكمن  الوزيرة 
جزائرية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
حيث  ال��ث��ق��اف��ة  لق��ت�����س��اد 
الثقافة  ع��ن  غالبا  نتحدث 
فيما  للميزانية  كم�ستهلك 
ت�ساهم  جعلها  يف  ن��ف��ك��ر 
وتنويع  الدولة  ميزانية  يف 

الوطني". القت�ساد 
وخ���������الل م���داخ���ل���ت���ه���ا 
ه��ذه  اأن  ال��وزي��رة  اع��ت��ربت 
اأن  ي��ج��ب  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
فنية  موؤ�س�سات  ن�ساء  اإ تدعم 
بال�سناعات  خا�سة  واأخرى 
امل�����س��ارك��ة  م��ع  التقليدية 
املحلية  التنمية  حتقيق  يف 
املعي�سي  الإط���ار  وحت�سني 

. طن ا للمو
الأمر  فاإن  دودة  بن  وح�سب 
جمموع  با�ستغالل  يتعلق 
ميكن  التي  القطاع  م���وارد 
عرب  اق��ت�����س��ادي��ا  تثمينها 
ي�سم  حقيقي  ثقايف  اقت�ساد 
وال�سينما  الكتاب  �سناعة 
الفنية  املعار�ض  و�سناعة 

الثقافية. وال�سياحة  املحلية 
ال��وزي��رة  ذك���رت  ع��ل��ي��ه،  و 
الثقايف  القت�ساد  باأهمية 
متثل  حيث  اأخ��رى  ب��ل��دان  يف 
الداخلي  الناجت  من  باملئة   4
و3  الالتينية  اأمريكا  يف  اخلام 

فيما  �سيا  واآ اأوروبا  يف  باملئة 
الن�سبة1،1  هذه  تتجاوز  ل 

اإفريقيا. يف  باملئة 
به  تزخر  ما  "اإن  تقول  كما 
كاف  ثقافية  كموارد  اجلزائر 
اأن  م�سيفة  التحدي"  لرفع 
موارد  عدة  من  ي�ستفيد  البلد 
على  لال�ستغالل  قابلة  ثقافية 
ثرية  اأ منطقة  اأقدم  ثاين  غرار 
مناطق  و�سبعة  ال��ع��امل  يف 
العاملي  ال��رتاث  يف  م�سنفة 
يف  م�سنفة  منطقة  و1048 
يقل  ل  وما  الوطني  الرتاث 
ثرية  اأ منطقة   15000 ع��ن 

وطنيا. متحفا  و50 
املجل�ض  ممثل  اأكد  جهته  ومن 
ال���وط���ن���ي الق���ت�������س���ادي 
اأن  ت��ري  ر�سا  والجتماعي 
اجلديدة  ال�سرتاتيجية  ه��ذه 
نتاج  اإ على  تقوم  اأن  يجب 
"من  للدولة  جديدة  م��وارد 
هو  م��ا  ك��ل  ا�ستغالل  خ��الل 
م�ستوى  على  ولمادي  مادي 
واإح�ساء  الثقايف  القطاع 
الكفيلة  الإمكانيات  جميع 
اأج��ل  م��ن  الطاقات  بتحرير 
اجلمهور". لطلب  ال�ستجابة 

الأمر  ف��اإن  املتدخل  وح�سب 
هذا  خ��الل  بالتطرق  يتعلق 
طلب  تطوير  اإىل  الجتماع 
بخ�سو�ض  اجلزائري  املواطن 
الثقافية  املنتجات  ا�ستهالك 

وال�سياحية. والفنية 
اأردف يقول "يتعلق الأمر  كما 
من  النموذج  بتغيري  جهة  من 
اعتبار  م��ن  النتقال  خ��الل 
للمورد  كم�ستهلك  الثقافة 
تت�سكل  هامة  اإمكانيات  اإىل 
م���ن م������وارد غ���ري م��ادي��ة 

للرثوة". وم�ستحدثة 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  وح�����س��ب 
ال���وط���ن���ي الق���ت�������س���ادي 
اأظهرت  فقد  والجتماعي، 
العنف  اأن  علمية  درا���س��ات 
ب�سكل  مرتبط  الجتماعي 
الثقايف  العر�ض  برتاجع  قوي 

لفني. وا
"يتعلق  القول  اإىل  وخل�ض 
اقت�ساد  خ��الل  م��ن  م���ر  الأ
وترفيهي  و�سياحي  ثقايف 
املعي�سي  امل�����س��ت��وى  ب��دع��م 
الإط��ار  وحت�سني  للمواطن 
امل��ع��ي�����س��ي جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات 
التقليل  خالل  من  الجتماعية 
والظواهر  اليومي  العنف  من 

الأخرى". الجتماعية 
ق/ث

التوقيع  العا�سمة  باجلزائر  مت 
بني  ���رصاك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
وال�سناعة  ال�سياحة  قطاعي 
العائلي  والعمل  التقليدية 
اإىل  �سا�سا  اأ تهدف  والبيئة 
الطبيعي  ال���رتاث  "حماية" 
امل�����س��اري��ع  و"تطوير" 
وامل��ن��ت��ج��ات الي��ك��ول��وج��ي��ة 
امل�ستدامة. ال�سياحة  وت�سجيع 
التفاقية  هذه  على  وقع  وقد 
وال�سناعة  ال�سياحة  وزي��ر 
العائلي  والعمل  التقليدية 
البيئة  ووزيرة  حميدو  حممد 
بح�سور  ح��راث  بن  ن�سرية 
ال���وزي���ر امل��ن��ت��دب امل��ك��ل��ف 
اآل  حمزة  ال�سحراوية  بالبيئة 

ال�سيخ. �سيد 
وب��امل��ن��ا���س��ب��ة اأك����د وزي���ر 
هذه  ه��م��ي��ة  اأ على  ال�سياحة 
من  القطاعني  بني  التفاقية 
ن�����س��اط��ات  "ت�سجيع  اأج���ل 
للبيئة  ال�سديقة  ال�سياحة 
التن�سيقي  العمل  وت��ع��زي��ز 

ديناميكية  ن�ساء  لإ بينهما 
على  املحافظة  بني  متوازنة 
يف  املتواجد  الطبيعي  التنوع 
امل�ستدامة". وال�سياحة  اجلزائر 
"لتنويع  ال���وزي���ر  وي����رى 
حيث  من  �سيما  ل  القت�ساد 
ال�سياحية  ال�سناعة  تطوير 
تكاتف  ال�����رصوري  من  ب��ات 
العمل  ط��ري��ق  ع��ن  اجل��ه��ود 
جميع  جت���اه  ال��ت��ح�����س��ي�����س��ي 
تالميذ  خا�سة  املجتمع  �رصائح 
احلر�ض  مع  والطلبة  املدار�ض 
للحفاظ  الرقابة  تكثيف  على 
الذي  الطبيعي  املوروث  على 
اأن  اجلزائر"معتربا  به  تزخر 
من  الطبيعة  على  املحافظة 
و�سطحية  باطنية  ث���روات 
واملعامل  التاريخية  واملواقع 
ال��ث��ق��اف��ي��ة اأح���د رك��ائ��ز ه��ذه 
الطاقات  با�ستعمال  التفاقية 
املهنيني  وتكوين  امل��ت��ج��ددة 
ال�سياحة  بقطاع  واملعنيني 
هذا  يف  الن�سجام  لتحقيق 

املجال".
ه��ذا  يف  ح��م��ي��دو  واأ����س���اف 
امل�سرتك  "العمل  باأن  الإط��ار 
ترقية  اإىل  ك��ذل��ك  ي��ه��دف 
يتم  ب��ح��ي��ث  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق 
ل  املحلية  التنمية  ن��ع��ا���ض  اإ
من  الريفية  املناطق  �سيما 
ومنا�سب  الرثوة  ن�ساء  اإ اأجل 

." ال�سغل 
البيئة  اأكدت وزيرة  من جهتها 
تهدف  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  ب���اأن 
البيئية  ال�سياحة  "ترقية  اإىل 
�سا�سي  الأ املحرك  باعتبارها 
ال�سياحية  التنمية  لتحقيق 
�سعي  م��وؤك��دة  امل�ستدامة"، 
اإط��ار  "و�سع  اإىل  اجل��زائ��ر 
ا���س��رتات��ي��ج��ي ط��وي��ل امل��دى 
فيه  تراعى  اقت�ساد  لرتقية 
على  ويحافظ  البيئة  م�ساكل 
بتوفري  الجتماعية  الرفاهية 
ال��ف��وارق  وتقلي�ض  العمل 

." واجلغرافية  الجتماعية 
حراث  بن  ال�سيدة  اأحّلت  كما 
ميثاق  "اإعداد  ���رصورة  على 
لفائدة  البيئية  لل�سياحة 
ال��ف��اع��ل��ني وت��ع��زي��ز ب��رام��ج 
والتكفل  والتعليم  التكوين 
ال�سياحية  ���س�����س��ات  ب��امل��وؤ
وحت���دي���د �����رصوط وك��ي��ف��ي��ة 
البيئية  اجل��ودة  عالمات  منح 
مبادرات  جمهودات  لتثمني 
التنمية  اإط��ار  يف  املتعاملني 

. مة" مل�ستدا ا

املكلف  املنتدب  ال��وزي��ر  م��ا  اأ
فقد  ال�����س��ح��راوي��ة  بالبيئة 
����س���دد م���ن ن��اح��ي��ت��ه ع��ل��ى 
وت��رق��ي��ة  "تعزيز  �����رصورة 
قطاعي  بني  امل�سرتك  التعاون 
مذكرا  والبيئة"  ال�سياحة 
قطاعه  بني  اأجنز  الذي  بالعمل 
التوقيع  قبل  ال�سياحة  وقطاع 
ع��ل��ى ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة يف 
البيئة  على  املحافظة  جم��ال 

. ال�سحراوية"  وال�سياحة 
ال�سيخ  ���س��ي��د  اآل  ����س���ار  واأ
مت  ال���ذي  ال��ع��م��ل  "فوج  اإىل 
متابعة  اأج���ل  م��ن  ت�سكيله 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��اح��ة 
"من  وال�سحراوية  البيئية 
املواقع  دم��ج  اإمكانية  خ��الل 
�سمن  ث��ري��ة  والأ التاريخية 
بدور  "مذكرا  البيئي  املخطط 
وال��ل��ج��ان  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة 
ال�سياحة  ل��رتق��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

وية". ل�سحرا ا
اإجناز  اأهمية  املتحدث  ب��رز  واأ
النقال  الهاتف  عرب  "تطبيق 
الع��ت��داءات  لكل  للت�سدي 
املناطق  لها  تتعر�ض  ال��ت��ي 
�رصورة  مع  البيئية  ال�سياحية 
اليكولوجي  البعد  اإدراج 
وترقية  ال�سياحي  املجال  يف 
مر�سدين  وتكوين  التكوين 
البيئية  ال�سياحة  جم��ال  يف 

." وال�سحراوية 
ق/ث

اإعداد ا�شرتاتيجية وطنية موجهة 
القت�شاد الثقافة

التوقيع على اتفاقية لـ"حماية" الرتاث الطبيعي و"تثمني" ال�شياحة البيئية



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأدرار 

دائرة تيرتكوك  
بلدية ق�شر قدور  

الرقم: 11/ب ق ق/2020  
 و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ض جمعية حملية  

مبقت�شى  القانون رقم  12/06 املوؤرخ  يف 18 �شفر عام 1433هـ املوافق 
 2020 دي�شمرب  اليوم30  هذا  مت  باجلمعيات  2012املتعلق  يناير   12 لـ 

ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ض اجلمعية البلدية امل�شماة/  
جمعية مفاتيح اخلري الت�شامنية ق�شر قدور 

بلدية ق�شر قدور دائرة تيرتكوك والية اأدرار 
الكائن مقرها: حمل ال�شيد/ قندا ب�شري بن ال�شيخ ق�شر قدور 

يحمل  ال�شكل  م�شتطيل  خامت  باجناز  ملزم  اجلمعية  رئي�ض  مالحظة: 
املوا�شفات التالية  -1ا�شم اجلمعية -2رقم وتاريخ االعتماد 

اشهار العدد13
األحد 10 جانفي 2021 م الموافق لـ 26 جمادى االولى 1442هـ2166

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة

رقم التعريف الجبائي : 099030015051545

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات 
دنيا رقم : 2020/26

              تعلن مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة عن طلب عروض وطني ومفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا من أجل :

إعادة تأهيل شبكة التطهير ببامنديل القديمة ورقلة

المقاوالت المؤهلة في الري نشاط رئيسي درجة رابعة فما فوق و التي أنجزت مشروع في 

التطهير يمكنها سحب دفتر الشروط من مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة مصلحة اإلدارة 

و الوسائل شارع روابح عبد الرحمان ص ب رقم 12 ورقلة ، هاتف :029.70.36.53 ، 

فاكس 029.70.36.54

و يتكون العرض من ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي:

1.ملف الترشح: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 08 من دفتر الشروط

2.العرض التقني: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 08 من دفتر الشروط

3.العرض المالي: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 08 من دفتر الشروط

تودع العروض محمولة لدى مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة

يوضع ملف الترشح داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام و ال يحمل إال المعلومات اآلتية:

“ملف الترشح”

اسم المؤسسة:.......................................

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2020/26

إعادة تأهيل شبكة التطهير ببامنديل القديمة ورقلة

يوضع العرض التقني داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل إال المعلومات اآلتية:

“العرض التقني”

اسم المؤسسة:.......................................

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2020/26

إعادة تأهيل شبكة التطهير ببامنديل القديمة ورقلة

يوضع العرض المالي داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل إال المعلومات اآلتية:

“العرض المالي”

اسم المؤسسة:.......................................

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2020/26

إعادة تأهيل شبكة التطهير ببامنديل القديمة ورقلة

و توضع هذه األضرفة الثالثة )ملف الترشح، العرض التقني و العرض المالي( في ظرف رابع 

مقفل بإحكام و مغفل و يحمل العبارة:

إلى السيد مدير الموارد المائية لوالية ورقلة

»ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض «

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 26/ 2020

إعادة تأهيل شبكة التطهير ببامنديل القديمة ورقلة

حددت مدة تحضير العروض ب 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن في الصحافة أو النشرة 

 .BOMOP الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

يوافق يوم إيداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض إلى غاية الساعة 14:00سا إذا 

صادف هذا اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل 

الموالي إلى غاية الساعة 14:00سا

مساءا  النصف  و  الثانية  الساعة  على  األظرفة  فتح  عملية  لحضور  مدعوون  المتعهدون   -

14:30 سا من آخر يوم من مدة تحضير العروض و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم 

راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 14:30سا 

.يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تحضير العروض زائد 03 اشهر ابتداءا من تاريخ 

إيداع العروض.

في حالة المؤسسة الحائزة على الصفقة تمدد صالحية العروض بشهر إضافي تلقائيا.

  ANEP Nْ 2130000034      التحرير 2021/01/10 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية ورقلة

NIF 099830019000921

اعالن عن المنح المؤقت

             طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم: 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، 

و المتضمن تنطيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري 
لوالية ورقلة إلى كافة المتعهدين المشاركين في المسابقة الوطنية المحدودة في الهندسة المعمارية رقم: 
2019/06، الصادرة بجريدة التحرير بتاريخ: 2019/12/19 و جريدة Horizon بتاريخ: 2019/12/11 
، والمتعلقة بدراسة ومتابعة أشغال إنجاز مجمع متعدد الخدمات بسوق السبت )سابقا( والية ورقلة، بأن 

عملية تحليل وتقييم العروض أسفرت على نتيجة المنح المؤقت كمايلي:

رقم 
المشروعالحصة

مكتب
 الدراسات

المقترح  المبلغ 
)دج( بكل الرسوم

المبلغ المقترح بعد 
التصحيح )دج( 

بكل الرسوم
مالحظة

دراسة ومتابعة أشغال 01
إنجاز مجمع متعدد 

الخدمات بسوق السبت 
)سابقا( والية ورقلة

شركة صحاري
9.072.000.009.072.000.00بلخيرة ياسين

أقل عرض 
مالي
مؤهل

وعلى المتعهدين الراغبين في معرفة تفاصيل عملية تقييم عروضهم التقنية والمالية ، االتصال بدائرة تنمية 
الترقية العقارية والعقار واعادة التأهيل بديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية ورقلة، في أجل أقصاه ثالثة 

أيام ابتداء من اليوم األول لنشر إعالن المنح المؤقت.
 طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم: 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، و المتضمن 
تنطيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، يمكن لكل مشارك في هذه المسابقة يعارض هذا المنح، 
تقديم طعن لدى المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري ل والية ورقلة، خالل اجال 10 )عشرة 

أيام( التي تلي هذا االعالن.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأدرار 

دائرة �شروين   
بلدية �شروين  

الرقم: 27/ 2020  
رقم االعتماد: 28 بتاريخ:2013/07/09

 و�شل اإ�شهاري  جتديد جمعية حملية  
حتت رقم:27 بتاريخ  21 دي�شمرب 2020

1433هـ  عام  �شفر   18 يف  املــوؤرخ    12/06 رقم   القانون  الأحكام  طبقا 
07 منه  مت  2012 واملتعلق باجلمعيات ال�شيما املادة  12 يناير  لـ  املوافق 
الغربي  اجدير  الغربي  احلي  جمعية  امل�شماة:  املحلية   اجلمعية  جتديد 
بلدية �شروين  رئي�ض اجلمعية: عبد الوهاب حمزة  تاريخ ومكان امليالد: 
بلدية  الغربي  العنوان: اجدير  �شروين   الغربي  1991/07/26 اجدير 

�شروين والية اأدرار.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأدرار 

دائرة اأدرار   
بلدية اأدرار  

الرقم: 58/م ج/2020   
 و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية 

�شفر   18 يف  املــوؤرخ    12/06 رقم   القانون  من    18 املادة  الأحكام  طبقا 
 21 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433
 2020 اأكتوبر   15 املوؤرخة يف  التعديالت  ا�شتالم مذكرة   2020 دي�شمرب 

املتعلقة بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية  للجمعية املحلية امل�شماة: 
اأدرار  بلدية  �شباب  للهواة  الريا�شي  النادي  • اجلمعية: 

بتاريخ:2009/03/02  رقم:26  حتت  •امل�شجلة 
اأدرار  - نوفمرب   01 البلدي  امللعب  بـ:  •املقيمة 

ال�شالح. بافكر  )ة(:  ال�شيد  •يرتاأ�شها 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأدرار 

دائرة اأولف   
بلدية اأولف  

الرقم: 20/ 2020  
 و�شل ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية  

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

مت هذا اليوم30 دي�شمرب 2020 ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية 
املوؤرخة يف: 2020/10/25 والتي اأدخلت على مكتب اجلمعية امل�شماة: 

-النادي الريا�شي للهواة �شباب الوئام اأولف.
-امل�شجلة حتت رقم:09/2014، بتاريخ:2014/06/22

-املقيمة: بحي ال�شهيد بن ال�شيخ حممد،بلدية اأولف والية اأدرار. 
-يرتاأ�شها ال�شيد: �شادي اأيوب.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : مترنا�شت 

املقاطعة الرادارية عني �شالح 
دائرة: عني �شالح 
بلدية : عني �شالح 

م�شلحة ال�شوؤون االجتماعية 
مكتب اجلمعيات 

الرقم:  65/ 2020  
 و�شل اإ�شعار بتجديد الثقة باملكتب 

2012املتعلق  جانفي   12 يف  املوؤرخ    06/12 من   17 املادة  الأحكام  طبقا 
 2013/02/25 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  باجلمعيات  
املتعلقة بتغيري ت�شكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية: امل�شماة: النادي 
الريا�شي الهاوي اأمل ال�شاهلة ال�شرقية  حتت رقم:164/2014 بتاريخ: 

�شالح   عني  ال�شرقية  ال�شهلة  املقيمة:    2014/12/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

دائرة �شيدي خويلد
بلدية �شيدي خويلد

م�شلحة : التنظيم وال�شوؤون العامة
و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ض جمعية حملية

مبقت�شى القانون رقم : 12/06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات . مت هدا اليوم 04 جانفي 2021 ت�شليم 
و�شل ت�شريح بتاأ�شي�ض اجلمعية املحلية دات طابع اجتماعي امل�شماة جمعية 

: جمعية دليل االجيال بحي القد�ض ب�شيدي خويلد
كائن مقرها : برو�شة مملكة االطفال بحي القد�ض ب�شيدي خويلد

رئي�ض اجلمعية ال�شيد : حوبي بالل
تاريخ ومكان امليالد : 30/10/1987 ب ورقلة

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

غريت،  اأحداثًا   2020 عام  يف  �سهدنا  لقد 
اأمام  وهزت العامل، وبينت �سعفة، وعجزه، 
بالعني  ُيري  ل  �سغري  خفي  رباين  جندي 
احلديثة،  التقنيات  كل  قفت  وقد  املجردة، 
والنووية،  الذرية،  والقنابل  والتكنولوجيا، 
العابرة  وال�سواريخ  والهيدروجينية، 
وكل  النووية،  والغوا�سات  للقارات، 
الأر�سية  واملدمرات  احلربية،  الطائرات 
واجلوية، واجليو�ض اجلرارة، والقوي الُعظمي 
�ساغرًة  ذليلًة عاجزة حائرة، وُكربى ُمدنها 
خاوية  و�سارت  التجوال،  ومنع  اأُغلقت، 
على عرو�سها، م�سلولة متخبطة، مرتبكة، 
اأمام  و�سط  جائحة فريو�ض كورونا، والذي 
اأ�سيب به املاليني من الب�رص، ومات ب�سببه 
ماليني النا�ض عام 2020م الذي رحل عنا، 
�سيئة  واأح��داث  ماآ�سي،  من  فيه  ما  بكل 
املا�سية،  ال�سنة  بداية  مع  ب��داأت  متعددة 
بفايرو�ض كورونا،  2020م  �سنة  باأت  فلقد 
وباحلرائق الكبرية امل�ستعلة، والتي اجتاحت 
رهيبة،  مب�ساهد  اأ�سرتاليا،  الغابات  حرائق 
األف ميل   73 العامل، فاأحرقت  وكاأنها نهاية 
مربع، تقريبًا، كما قتلت احلرائق ما يقدر مبليار 
وتدمرت  اأرواح كثرية،  ُفقدت  حيوان، كما 

املن�رصم  العام  يف  وك��ان  امل��ن��ازل،  اآلف 
ترامب  املتهور  الأمريكي  الرئي�ض  اعالن 
الأمريكية  ال�سفارة  ونقل  القرن،  �سفقة 
اإدارة  اأكرث  وكانت  املحتلة،  القد�ض  ملدينة 
وامل�سلمني  العرب  على  حاقدة  �سهيونية 
على مدار تاريخ الوليات املتحدة، وكذلك 
املليارات، من  اقتن�ض ترمب، ولهط، واأخذ 
والف�سة،  الذهب  من  امُلَقَنطرة  القناطري 
وامل�سملني من  العرب،  اأموال  والأَنعام، من 
اأُ�سقطت  كما  جمانًا،  العربي  اخلليج  بالد 
مما  اإيران،  مدنية يف  اأوكرانية  ركاب  طائرة 
اأدى اإىل مقتل جميع ركابها، ويف بداية �سنة 
2020م بداأ يف ال�سني فريو�ض جديد غريب 
�سل�سًا،  هادئًا،  كان  وجوده  النت�سار،  �رصيع 
يجثو  كلُه  العامل  جعل  الوقت  مرور  ومع 
اأواخر دي�سمرب،  على ركبتيه عاجزاً!!؛؛ ويف 
قال  ر�سالة  يانغ  يل  وون  الدكتور  بعث 
عزله  مت  مري�ض  من  فح�ض  نتائج  اإن  فيها 
اأنه  اأظهرت  يف امل�ست�سفى الذي يعمل فيه 

م�ساب بفريو�ض كورونا.
تعقب  الر�سالة،  من  �ساعات  بعد  لكن   
عن  وا�ستجوبوه  يل،  ووه��ان  م�سوؤولو 
ثمنًا  حياته  يل  فدفع  معلوماته،  م�سدر 
الآلف من خرباء  ل�سجاعته، كما كان حال 
العامل؛  حول  الأمامية  اجلبهات  يف  ال�سحة 
وب��داأت  العامل،  عرب  اإغالقات  ذلك  وحلق 
ليلة  بني  توقفت  وكاأنها  م�سلولة،  احلياة 

و�سحاها، وانت�رص الفريو�ض حول العامل بال 
الب�رص؛  من  ماليني  اأرواح   حا�سداً  هوادة، 
اأعلنت  مار�ض،  من  ع�رص  احلادي  يوم  ويف 
منظمة ال�سحة العاملية عن جائحة كورونا 
حول  الأ�سخا�ض  ماليني  وعا�ض  العاملية، 
يف  �سارمة،  اإغالقات  حتت  لأ�سهر  العامل 
ولب�ض  الفريو�ض،  انت�سار  لإيقاف  حماولة 
فاأ�سبحت  الوجه  على  كمامات  اجلميع 
2020م  عام  يف  و�سار  معتاداً،  م�سهداً 
بداية  ويف  حياة؛  منط  الجتماعي  التباعد 
ت�سبب  لبنان،  �سخم  انفجار  هز  اأغ�سط�ض، 
به انفجار اآلف الأطنان من نرتات الأمونيا، 
واأ�ساب  �سخ�سًا   170 من  اأك��رث  قتل  ما 
اعتربت  كما  غريهم؛  اآلف   6 من  اأك��رث 
�سنة  ال�سهرية  الأمريكية  "تامي"  جملة 
التاريخ"!؛  عرب  الأ�سواأ  ال�سنة  هي   "  2020
2020م   �سيبقى  للكثريين،  فبالن�سبة 
القادمة،  الأجيال  تتناقله  الذاكرة،  يف  خالًدا 
الذي  القاتل  كورونا  فريو�ض  انت�سار  جراء 
العامل  عرب  الدول  واأ�سعف  العادات،  غري 
بافال�ض  وت�سبب  واجتماعًيا،  اقت�سادًيا، 
�رصكات عاملية، واغالق املطارات، وخ�سائر 
من  العديد  تويف  كما  الدولرات!؛  بباليني 
كبار ال�سخ�سيات يف ال�سنة املا�سية منهم 
بعد ن�سف قرن من  قابو�ض  ال�سلطان  وفاة 
الإن�سانية  اأبو  الكويت  اأمري  ووفاة  احلكم، 
الله،  رحمه  ال�سباح  الأحمد  �سباح  ال�سيخ 

وليلة 31 كانون الثاين/يناير، ي�سبح خروج 
قرره  الذي  الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا 
وهذا   ،2016 عام  ا�ستفتاء  الربيطانيون يف 
الطالق الأول يف اأوروبا ينهي 47 عاما من 
احلياة امل�سرتكة بينهم؛   كما �سهدت ال�سنة 
العربي  للتطبيع  الرعناء  الهرولة  املا�سية 
الإ�رصائيلي  الحتالل  كيان  ع�سابة  مع 
الإم��ارات،  فاأعلنت  لفل�سطني!؛  الغا�سب 
عن  واملغرب،  وال�سودان،  البحرين،  وتالها 
"اتفاق �سالم تاريخي" مع ع�سابة الحتالل 
الفل�سطينيون  وو�سف  اأمريكية!!؛؛  برعاية 
"خيانة، وتفريط يف فل�سطني،  باأنه  التفاق 
املبارك  الأق�سى  وامل�سجد  واملقد�سات 
الوليات  و�سهدت  الأوىل؛  امل�سلمني  قبلة 
املتحدة يف ال�سنة املا�سية مظاهرات كبرية 
اختناقا يف   - فلويد  جورج  قتل  حادثة  بعد 
طويلة  لدقائق  بقي  بعدما  مينيابولي�ض 
ومن  اأبي�ض!.  اأمريكي  �رصطي  ركبة  حتت 
بال�سنة  ال��ع��امل  �سهدها  التي  الأح���داث 
الأمريكي  الرئي�ض  هزمية  هو   املن�رصمة 
وليته  املنتهية  ترامب  دونالد  املت�سهني 
مناف�سه  اأمام  الأمريكية  الرئا�سة  �سباق  يف 

الدميقراطي جو بايدن.
التن�سيق  املُنتهية وقف   لقد �سهدت ال�سنة 
مع  املوقعة  الإتفاقيات  وكافة  الأم��ن��ي، 
الفل�سطينية،  الف�سائل  واجتماع  الحتالل، 
مل  ولكنه  النق�سام  لنهاء  حوار  وجل�سات 

الآن!!؛ وهذا غي�ض من في�ض،  ينتهي حتى 
كانت   التي  الأح��داث  اأهم  بحر   من  نقطة 
اأجال  املنق�سية من  املا�سية  ال�سنة  تلك  يف 
القرار  دار  الآخ��رة  للدار  تقربهم  النا�ض، 
اأن  ويعلمون  يرجعون،  لعلهم  وال�ستقرار، 
الرحيل  اأزف  واأنه  وتغر،  وت�رص  متر  الدنيا 
مع كل �سنة و�سهر ويوم مي�سي كله يقرب 
يقول  املوت،  وهو  املحتوم،  لأجلهم  النا�ض 
اإمنا  اآدم  اإبن  الله:" يا  احل�سن الب�رصي رحمه 
اأنت اأيام .. اإذا ذهب يومك ذهب بع�سك فمن 
خ�رص،  عنها  غفل  ومن  ربح،  نف�سه  حا�سب 
ومن نظر يف العواقب جنا، ومن اأطاع هواه 
�سل، ومن حلم غنم، ومن خاف �سلم، ومن 
فهم  ومن  فهم،  اأب�رص  ومن  اأب�رص،  اعترب 
فارجع،  ذللت  ف��اإذا  َعمل،  علم  ومن   ، علم 
واإذا   ، فاأ�ساأل  واإذا جهلت  فاأقلع،  واإذا ندمت 
الأعمال  خري  اأن  واأعلم   ، فاأم�سك  غ�سبت 
ما اأكرهت عليه النفو�ض را�سية "؛ وها هي 
جتتاح  وم�ستمرة  متوا�سلة،  جديدة  موجه 
ذلك  ويتزامن  كورونا،  فريو�ض  من  العامل 
مع بزوج فجر عام 2021م؛ والنا�ض اأغلبهم 
مب�سك  ونختم  يلعبون!؛  لُه��ون،  يزالون  ل 
�ُسبحانُه،  بقولِه   الكالم  واأح�سن  اخلتام 
وُهم  ِح�سابُهم  للنا�ض  اق��رتب   " وتعاىل: 
وجل  عز  الله  ن�ساأل  ون"؛  ُمَعِر�سُ َغَفلٍة  يف 
الوباء،  هذا  يرفع   واأن  للجميع،  ال�سالمة 

والبالء عن الأمة والب�رصية جمعاء.   

وَرَحلْت �َشنُة االأََحَزاْن 2020م
لقد كانت �شنة كبي�شة، ولي�شت ب�شيطة، ثقيلة االأحمال، واالأوزان، و�شعبة املنال لن ين�شاها النا�ض اأبدًا، وقد �ُشطرت اأحداثها، واأهوالها يف �شفحات التاريخ 
العَقِيمة، لتطوي �شفحاتها مع �شجالت اَل�ُشُنوْن القدمية، والعتيقة؛ فكان فيها اأغلب الب�شر ُيع�شرون، وال ُيغاثون، ورغم ُكل املحن يف العام املا�شي فاإننا نوؤمن 
ُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم  بُّوا �َشْيًئا َوُهَو �َشرٌّ َلُكْم َواللَّ باأن كل ق�شاء الل هو خري للموؤمن، يقول الل �شبحانه وتعاىل:" َوَع�َشى اأَْن َتْكَرُهوا �َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَع�َشى اأَْن حُتِ

اَل َتْعَلُموَن"، لذا يجب اأن توكل علي الل يف كل �شيء، واأن ال نُتواَكْل!؛فلن يكون يف ملك الل اإال ما �شاء الل؛.

يف  هاما  دورا  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تلعب 
و  ح��دوده  و  الوطني  ال��رتاب  وح��دة  حماية 
�سد الهجمات الإرهابية و مواجهة التطرف 
حرب  يف  دولتني  دخلت  ما  اإذا  الع�سكري 
و  ا�ستعماري،  لغزو  تعر�ست  اأو  م�سلحة 
للجزائر لها جتربة ل ي�ستهان بها يف مواجهة 
اجلي�ض الفرن�سي الإ�ستعماري ،  حيث كانت 
املوؤ�س�سة الع�سكرية ممثلة يف جي�ض التحرير 
الثورة  تاريخ  مف�سلية يف  الوطني  حمطة 
يف  الع�رص  العقداء  اجتمع  عندما  اجلزائرية 
فيها    1960 و   1959 بني  املمتدة  الفرتة 
انتقلت احلكومة املوؤقة اإىل العقداء، و خاللها 
التي   EMG العامة  الأرك��ان  هيئة  اأن�ساأت 
اأ�سندت رئا�ستها اإىل العقيد هواري بومدين، 
يف وقت مل يكن بال�سهل على جي�ض ) جي�ض 
احلدود(  اأن يتحرك و ينتقل اأمام ثورة ثقيلة 
على  �سال  و  موري�ض  ْي  َخطَّ مبواجهة  متيزت 
النظام  فر�ض  و  الغربية،  و  ال�رصقية  احلدود 
قوات  بناء  و  عنا�رصه،  داخل  الإن�سباط  و 

مدربة و ذات ت�سليح  متطور.
م�سار  اجلي�ض  ان�سباط  و  نظام  غري  لقد 
الأحداث و التاريخ عندما جتاوز ال�رصاعات 
باأحداث  عرف  فيما  املوؤقتة  احلكومة  مع 
�سيف 1962، حيث ارتقى جي�ض احلدود اإىل 
م�ساف جي�ض الدولة اجلزائرية و اإ�سفاء عليه 

طابع ال�رصعية الثورية، خا�سة مع ا�ستدماج  
جهاز الإت�سالت و الإ�ستخبارات الذي كان 
الإ�ستخبارات  و  الإت�سالت  لوزارة  تابعا  
كان  بوال�سوف،   احلفيظ  عبد  اأ�س�سه  الذي 
بحا�سة  يتمتع  بومدين  ه��واري  الرئي�ض 
تاأ�سي�ض   اإىل  دفعته  خا�سة،  ع�سكرية  اأمنية 
جمع  له  يكفل  اجلي�ض  داخل  خا�سة  دائ��رة 
املعلومات و املراقبة يف كل الإجتاهات �سواء 
داخل  اأو  موؤ�س�ساتها،  بجميع  الدولة  داخل 
اجلي�ض، كان هذا بالتحالف مع اأحمد بن بلة ،  
و مع �سعود بومدين اإىل �سدة احلكم تو�سع 
لالأخطار  نظرا  الع�سكرية   املوؤ�س�سة  دور 
ات�سمت  اجلزائر يف مرحلة  تهدد  التي كانت 
بالتجاذب بني �سلطة الرئي�ض بن بلة و وزير 
الدفاع هواري بومدين، اإل اأن الن�رص كان يف 
كفة بومدين و هذا بف�سل روؤيته امل�ستقبلية 

للموؤ�س�سة الع�سكرية.
ال ميكن اإجناز ثورة حقيقية بدون 
جي�ض اأ�شله �شعبي و اإيديولوجيته 

ثورية
)هواري بومدين(

ت�سور  عن  الكتابات  بع�ض  حتدثت  وقد 
يف  اجلي�ض  لدور  بومدين  ه��واري  الرئي�ض 
هذا  و  حمايته،  و  الوطن  عن  الدفاع  مهمة 

وزيرا  كان  يوم  الع�سكرية  جتربته  بحكم 
اإ�رصافه  و  الثورة  تراأ�سه جمل�ض  و  للدفاع،  
خطاباته  يف  ذل��ك  جتلى  احل���زب،  على 
القوات  و  ال�سباط  اأمام  يلقيها  كان  التي 
ي�سيد  خطاب  كل  يف  كان   حيث  امل�سلحة، 
"درع  ب�:  اإياهم  بدور عنا�رص اجلي�ض وا�سفا 
الثورة"، لأنه ا�ستمد قوته من ال�سعب، و اأن 
العمال  و  الفالحني  اأبناء  من   عنا�رصه  جل 
و  بال�سعب،  عالقتهم  على  حافظوا  الذين 
يوؤكد اأنه "ل ميكن اإجناز ثورة حقيقية بدون 
جي�ض جماهريي املنبع، ثوري املفاهيم، منحاز 
اإىل قوى ال�سعب الكادحة، لأنه ل يتجزاأ من 
�سباط  على  األقاه  خطاب  ففي  ال�سعب، 
الأ�سلحة  ملختلف  الع�سكرية  الأكادميية 
بعد   ،  1965 جويلية   10 يف  ب�رص�سال 
اأي�سا  ي�ساهم  اجلي�ض  اأن  قال   ، احلكم  ت�سلمه 
البناء و هو يف خدمة ال�سعب و  يف معركة 
يحمي  و  ال�سعب  مكت�سبات  على  يحافظ 
و  اخلارج،  و  الداخل  يف  اأعدائها  من  الثورة 
يتمتعوا  اأن  اجلي�ض  اإطارات  يتعني على   لذا 

بنف�ض الوعي و التوجه.
اجلي�ض يعك�ض روح االأّمة و هو و�شي 

على الدولة
)هواري بومدين(

اإمنا  و  للجي�ض �سيقة  مل تكن نظرة بومدين 
م�ستقبلية،  ا�ست�رصافية  نظرة  نظرته  كانت 
بعد  جيال  الأجيال  تردده  خطابه  ظل  حيث 
خطاباته  اإح��دى  يف  قال  ال��ذي  هو  و  جيل، 
و  بعقيدة  يوؤمن  اأن  اجلي�ض  على  "يتعني  اأنه 
البالد"،  لبناء  كاأ�سا�ض  ال�سعب  اإيديولوجيا 
تكوين  اإىل  بومدين  ه���واري  عمد  فقد 
تركيبته  خالل  من  ثوري  و  �سعبي  جي�ض 
اإيديولوجيته  و  الثورية،  و  الإجتماعية 
تنجح  اأن  ميكن  "ل  ق��ال:  و  ال�سيا�سية، 
و  �سعبي  اأ�سله  جي�ض  وج��ود  ب��دون  ث��ورة 
اإيديولوجيته ثورية"، مل  يتوقف دور اجلي�ض 
بل  التنموي،  و  الدفاعي  املجال  ح�سبه على 
خمتلف  بني  ال�سيا�سية  ال�رصاعات  حل  يف 
اخلالفات  على  الإرتفاع  و  املجتمع  فئات 
كان  الت�سور  و  النظرة  بهذه   ، احلزبية 
بومدين رجل �رصامة، رجل ميتلك قوة الفكر 
�سيطرت  مرحلة  يف  التدبري  و  التعقل  و 
لأنه  العرو�سية،  و  اجلهوية  النزعة  عليها  
اأن املهمة ت�سبقها تفكري و تنظيم  كان يرى 
تنظيم  اأج��ل  من  الفعل  على  الإق��دام  قبل 
مل  بومدين  نظرة  اأن  اإل  توحيده،  و  ال�سف 
هنا  و  الآخرين،  القادة  انتقادات  من  تنج  
وقع بومدين يف خالفات معهم و من بينهم 
الأخري  هذا  طالب  عندما  �سعباين  العقيد 

تطهري اجلي�ض من الذين و�سفهم بالدخالء و 
خالفه مع بن بلة عندما عني الطاهر زبريي 
قائدا لهيئة الأركان العامة للجي�ض، و اعترب 
بومدين هذا القرار جتاوزا للخطوط احلمراء.

هاهي 42 �سنة متر على وفاة الرئي�ض هواري 
يف  �سداه  يرتدده  ل  �سوته  لكن  بومدين،  
اأذن الأجيال، و هي اأفكره تطبق اليوم، و ل 
ادواره  اأداء  يف  اليوم  اجلي�ض  جناح  اأن  �سك 
بومدين  ت�سور  اإىل  فيه  الفق�سل  يعود 
ترتبط  �سورته  جعلت  اجلي�ض،  مل�ستقبل 
بالزعامة، حيث كان �سخ�سية "كاريزماتية" 
تقود  كيف  و  توجه  متى  و  كيف  تعرف 
اأثببت  �سخ�سية  الآخ��ر،  يف  توؤثر  كيف  و 
منرب  كر�سي  على  جل�ض  يوم  كاريزمايتها  
األقى خطابه ال�سهري كزعيم،   الأمم املتحدة و 
مالمح  على  تبدو  اجلدية  و  ال�رصامة  كانت 
الوطني   ال�سعبي  اجلي�ض  هو  ها  و   ، وجهه 
يف  بالوقوف  و�ساياه،   و  تعاليمه  يطبق 
�سف ال�سعب يوم خرج يف م�سريات �سلمية 
من  خياره  تبني  و    2019 فرباير   22 يف 
اأجل تهدئة الو�سع و حماية البالد من فتنة 
جديدة قد تدخل البالد يف متاهات و تكون 

اأ�سواأ من الع�رصية ال�سوداء.

التجربة البومديينية يف تاأ�شي�ض جي�ض �شعبي ثوري يكون درع االأّمة
 )تعرتف االأّمة برجالها العظماء(

  بقلم/ جمال عبد النا�شر 
حممد عبد الل اأبو نحل

من قال حاد عن اأ�شله اأو قال مات فقد كذب..هي ر�شالة خل�شوم الرئي�ض الراحل هواري بومدين الذي ما يزال حيا يف قلوب من عرفوه و عاي�شوه و حتى يف قلب 
اجليل الذي ولد بعد وفاته، و عرفه عن طريق اإجنازاته، لي�ض املو�شوع طبعا للتذكري باإجنازات هذا الرجل و اجلزائر حتيي ذكرى وفاته الـ: 42 ، و لكن للوقوف 
على منظوره كع�شكري يف دور اجلي�ض، و ما ينبغي اأن يقدمه يف ظل املخاطر التي تهدد البالد، و لعل التجربة البومديينية الع�شكرية قد اأعطت ثمارها اليوم، عندما 
وقف اجلي�ض الوطني ال�شعبي  اأمام ال�شعب يف حراكه الثوري الذي انطلق يف 22 فرباير 2019 من اأجل جزائر اآمنة م�شتقرة حتى ال تتكرر جتربة الت�شعينيات عا�شت 

 علجية عي�ضاجلزائر فيها حربا اأهلية اأتت على االأخ�شر و الياب�ض.
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

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

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

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
وااللتزام  الوطن،  حرية  من  اإلعالم  فحرية   ،
ومهين  وطين  واجــب  استقالليته  عن  بالدفاع 

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

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  اإلســاءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط بالسرية، 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى  احترام تراث األمة 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

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

اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية 
إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع احلق 

وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر 
هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير 
، اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل 

األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، 
اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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هذا وهناك جدار على و�شك ال�شقوط ومهدد يف اأي حل�شة خ�شو�شا ع�شرات 
التالميذ يوميا ميرون من هناك وهو خطر كبري عليهم لهذا فاإن اولياء 

التالميذ يوجهون نداءهم اإىل ال�شلطات املعنية وعلى راأ�شهم الوايل ورئي�ض 
دائرة البيا�شة و م�شالح البلدية ب�شرورة التدخل فورا قبل وقوع الكارثة.

جدار املدر�شة االبتدائية االأخوين نا�شري بحي �شقوط 
الوادي يف  البيا�شة  ببلدية  �شكن   )50( فرباير   18

�صــورة وتعلــيـق
األحد 10 جانفي 2021 م الموافق لـ 26 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2166

ثعبان �شخم "يقتحم" منزل مواطن تايالندي ويعبث مبحتوياته
خيم الذعر على مواطن تايالندي بعدما عثر على ثعبان ضخم طوله 

3.5 متر يف مزنله الواقع بالعاصمة بانكوك. وعقب عودته إىل 
املزنل الحظ املواطن اهنيار سقف املطبخ وسقوط جزء كبري منه 
على األرض ليالحظ حينها اقتحام الثعبان الضخم غرفة الطعام 

واملطبخ، ويظهر الشريط املصور الذي نشره املواطن التايالندي إحلاق 
احلفاث أضرارا بالسقف وأجزاء كثرية من املزنل. وقام املواطن 
باستدعاء اخلرباء إىل املزنل لإلمساك باحلفاث، وبعد حماوالت 
طويلة، متكنوا من اإلمساك به وإعادته إىل الطبيعة مرة أخرى.

تويرت ُيغلق ح�شاب 
دونالد ترامب

أعلنت شركة تويتر أهنا أغلقت حساب الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، بشكل دائم بسبب 

وجود خطر استغالله يف التحريض على املزيد 
من العنف. وقالت الشركة بعد املراجعة 

الدقيقة للتغريدات احلديثة الصادرة عن 
حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق املحيط 

هبا، وحتديدا كيفية تلقيها وتفسريها على 
املوقع وخارجه، قمنا بتعليق احلساب هنائيا 

بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على 
العنف”.

وكان تويتر قد حجب األربعاء تغريدات لترامب 
ومجد حسابه ملدة 12 ساعة وهدد بغلق هذا 

احلساب بصورة دائمة يف حال استمر الرئيس 
املنتهية واليته يف انتهاك قواعد االستخدام 

املتعلقة بالزناهة املدنية، يف إجراءات غري 
مسبوقة جلأ إليها موقع التواصل االجتماعي 

بعد أعمال العنف اليت شهدها الكونغرس.

اإبطال مفعول قنبلة 
تقليدية بزموري 

يف بومردا�ض

متكنت مفرزة للجيش الوطين 
الشعيب، من اكتشاف قنبلة 

تقليدية الصنع، حيث تدخلت 
على الفور فرقة من املصاحل 

املختصة للجيش الوطين الشعيب 
من تفكيك القنبلة وإبطال 

مفعوهلا. وتأيت هذه العملية، 
حسب بيان لوزارة الدفاع 

الوطين، لتؤكد مدى اليقظة 
واالستعداد الدائمني لوحدات 

اجليش الوطين الشعيب لدحض 
كل حماوالت املساس بأمن 

واستقرار بالدنا.

مقتل عجوزين 
بطعنات اأ�شلحة بي�شاء 

يف البليدة

عثرت عناصر احلماية املدنية للبليدة على 
جثتني لزوجني مسنني داخل مزنهلما ببلدية 

وادي جر. وأوضحت مديرية احلماية املدنية 
أن عناصرها تدخلت لنقل جثيت رجل مسن 
وزوجته يبلغان من العمر 85 و80 سنة على 

التوايل ملصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 
العفرون. وأضافت أن اجلثتني كانت بادية 

عليهما آثار طعنات بالسالح األبيض مما 
يرجح فرضية تعرضهما للقتل وهو األمر 

الذي استدعى تدخل الشرطة العلمية 
للتحري حول احلادثة. من جهتها فتحت 

مصاحل األمن املختصة إقليميا حتقيقا معمقا 
ملعرفة مالبسات احلادث وحتديد مرتكب هذه 

اجلرمية.
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موؤ�ش�شات تربوية �شحية متوين مبنتجات مغ�شو�شة  
املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك تدّق ناقو�ص اخلطر

فيما �سفقة ا�سترياد م�سبوهة تطيح مبدير اجلوية اجلزائرية

من م�ست�سفى بن بادي�ص

اأكدت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك وجود العديد من املوؤ�س�سات الرتبوية التي مت متوينها مبنتجات مغ�سو�سة ل تتوفر على 
معايري احلماية وتعترب خطرا على �سحة التالميذ.

لوؤي/ي
----------------------

الر�سمية  �سفحتها  يف  مــ�ــســرية 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
قطاع  موؤ�س�سات  اأن  "فاي�سبوك" اإىل 
مناق�سات  بتنظيم  تقوم  الرتبية 
التعقيم  مبــواد  ــص  ــدار� امل لتموين 
من  كحولية  معقمات  كالكمامات، 
الوقائية  الإجــراءات  تطبيق  اأجل 
والعمال  والأ�ساتذة  التالميذ  بني 
�سحتهم.  على  احلــفــاظ  اأجــل  مــن 
�سرورة  اإىل  ال�سياق  ذات  يف  داعية 
املــواد  لهذه  املطابقة  �سهادة  طلب 
طرف  مــن  مراقبة  فــرق  وتنظيم 
اجلهات املخت�سة حول مطابقة هذه 

املوؤ�س�سات  على  التوزيع  بعد  املــواد 
،وتاأ�سفت  دورية  ب�سفة  الرتبوية 
ـــة حلــمــايــة  ـــري ـــزائ املــنــظــمــة اجل
ظــاهــرة  ــل  ــس ــوا� ت عــن  امل�ستهلك 
والتي  املغ�سو�سة  املنتوجات  ت�سويق 
احلماية،  معايري  على  تتوفر  ل 
معلميهم  و  اأبناءنا  يعر�ص  قد  مما 
اتخاذ  �سرورة  على  موؤكدة  للخطر، 
متوين  اأثناء  الالزمة  الحتياطات 
ــواد  امل بهذه  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات 
هذه  خــالل  البالغة  الأهمية  ذات 
الفرتة ال�سعبة التي متر بها البالد 
ت�سبب  التي  ال�سحية  الأزمة  ب�سبب 
كورونا  فريو�ص  وباء  انت�سار  فيها 

امل�ستجد "كوفيد.19".

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأنــهــى 
هــاين،  لزهر  النقل  وزيــر  مهام  تبون 
وعني  الأوىل.  لــلــوزارة  بــيــان  ح�سب 
حكومة  يف  للنقل  ـــرا  وزي ــاين  ه لــزهــر 
عبد العزيز جراد يف التعديل احلكومي 
الذي جرى منت�سف �سهر جوان املا�سي. 
ــص اجلــمــهــوريــة، وزيـــر  ــ� ــي وكــلــف رئ

بتويل  �سيايل  فاروق  العمومية  الأ�سغال 
بيان  وذكر  النقل،  وزارة  ت�سيري  مهمة 
جاء  الإقــالــة  ــرار  ق اأن  الأوىل  الـــوزارة 
اخلطوط  عــرب  ا�ــســتــرياد  عملية  بعد 
بخدمات  مرتبطة  اجلزائرية  اجلوية 
الظروف  مراعاة  دون  الإطــعــام  ن�ساط 
القت�سادية والتوجيهات املالية الرامية 

كما  ال�سعبة.  للعملة  عقالين  لت�سيري 
اأُنهيت مهام املدير العام للخطوط اجلوية 
وم�سوؤولو  عال�ص،  بخو�ص  اجلزائرية، 
خدمات الإطعام بال�سركة نف�سها. وياأتي 
مرتبطة  ا�سترياد  �سفقة  ب�سبب  القرار 
مراعاة  دون  الإطــعــام  ن�ساط  بخدمات 
والتوجيهات  القت�سادية  ــروف  ــظ ال

للعملة  عقالين  لت�سيري  الرامية  املالية 
الأوىل.  للوزارة  بيان  ح�سب  ال�سعبة، 
اجلمهورية  رئي�ص  اأن  الإ�ــســارة  وجتــدر 
اأنهى مهام وزير النقل لزهر هاين وكّلف 
�سيايل  فاروق  العمومية  الأ�سغال  وزير 

بت�سيري الوزارة بالنيابة.
ق/و

لــالأمــن  الــقــ�ــســائــيــة  ال�سبطية  متــكــنــت   
احل�سري الثالث باأمن ولية ق�سنطينة من 
ل�سلوعهما  زوجها  رفقة  موظفة  توقيف 
تعود  عمومية،  اأمــوال  اختال�ص  ق�سية  يف 
حت�سلت  معلومات  اإىل  الق�سية  حيثيات 
بخ�سو�ص  الق�سائية  ال�سبطية  عليها 
الطبية  امل�سالح  بــاإحــدى  موظفة  قيام 
ب�سرقة  بادي�ص،  بن  اجلامعي  بامل�ست�سفى 

ليتم  مكتبها  من  طبية  ومعدات  اأغرا�ص 
على الفور فتح حتقيق يف الق�سية، ومكنت 
الأمــن  م�سالح  با�سرتها  التي  التحريات 
وبعد تفتي�ص مقر اإقامة هذه الأخرية من 
الطبية  واللوازم  املعدات  من  كمية  �سبط 
ليتم  مكتبية،  اأدوات  ـــذا  وك املختلفة 
امل�سلحة  مقر  اإىل  املعنية  وحتويل  حجزها 
الالزمة،  القانونية  الإجراءات  ل�ستكمال 

�سالفة  �سلوع  اإىل  املعمق  التحقيق  وقــاد 
واملعدات  الــلــوازم  هــذه  باختال�ص  الذكر 
وت�سليمها  باإخراجها  تقوم  اأن  بعد  الطبية 
اإىل قرينها ليقوم بنقلها على منت مركبته، 
جمموعة  ا�ــســرتجــاع  مــن  مكنت  العملية 
يف  تتمثل  الطبية  واملــعــدات  الــلــوازم  مــن 
حقن،  خمدرة،  حماليل  كمامات،  مق�سات، 
اأ�سرطة قيا�ص ال�سكري، علب خا�سة برفع 

اإىل  بالإ�سافة  اأخــرى  واأغــرا�ــص  العينات 
مت  التي  املكتبية  املــعــدات  مــن  جمموعة 
املتورطان  امل�ست�سفى،  اإدارة  اإىل  ت�سليمها 
بعد  �ــســنــة،  و70   60 الــعــمــر  ــن  م يبلغان 
تقدمي  مت  التحقيق  جمريات  من  النتهاء 
ملف  وفــق  املحلية  النيابة  ــام  اأم املعنيني 

اإجراءات جزائية.
عي�ص علجية 

الإجـــرام  مظاهر  كــل  حمــاربــة  اإطـــار  يف 
اأفراد  متكن  الوطني،  بالقت�ساد  املا�سة 
الوطني  ــدرك  ــل ل الإقليمية  الــفــرقــة 
مــوؤكــدة  معلومات  ـــر  اإث على  بــتــيــارت، 
بالرتويج  �سخ�سني  قيام  مفادها  واردة 

و�سط  رخ�سة  دون  كحولية  مل�سروبات 
بعد  منزلهما،  ـــل  داخ ــارت  ــي ت مدينة 
هوية  حتديد  مت  ال�ستعالمات  تن�سيط 
ا�ستيفاء  وبعد  املتورطني،  الأ�سخا�ص 
الإجراءات القانونية مت تفتي�ص امل�سكن، 

�سخ�سني  توقيف  اإىل  العملية  اأف�ست 
وحــدة   1300 بـــــ  تقدر  كمية  وحجز 
قدره  مــايل  ومبلغ  كحولية  م�سروبات 
للم�سروبات  بيع  كعائدات  دج   85300
بــــ  تــقــدر  مــالــيــة  بقيمة  الــكــحــولــيــة، 

الأ�سخا�ص  تقدمي  �سيتم  مليونا.   39
ــل اجلــمــهــوريــة  ــي املــوقــوفــني اأمـــــام وك
ت�سليم  مت  فيما  تــيــارت،  حمكمة  لــدى 

املحجوزات اإىل اأمالك الدولة بتيارت.
م.علي

والبحث  ــايل  ــع ال التعليم  ـــر  وزي ـــد  اأك
ـــان يــوم  ــن زي الــعــلــمــي، عــبــد الــبــاقــي ب
اجلامعي  الــدخــول  اأن  بــوهــران  ال�سبت 
قد   )2020-2021( ـــايل  احل للمو�سم 
الرغم  على  "مقبولة"  ظروف  يف  جرى 
التح�سريات،  ميزت  التي  ال�سعوبات  من 
الــذي  ال�سحي  الــظــرف  ظــل  يف  خا�سة 
تعي�سه البالد جراء جائحة كوفيد19-، 
وذكر  العامل.  بلدان  خمتلف  غرار  على 
الوزير يف ت�سريح لل�سحافة على هام�ص 
التابعة  املوؤ�س�سات  لبع�ص  قادته  زيارة 
"الدخول  اأن  ــران  وه بولية  لقطاعه 

ــد جـــرى يف  اجلــامــعــي لــهــذه الــ�ــســنــة ق
�سعوبة  من  الرغم  على  مقبولة  ظروف 
ال�سحية"،  ــة  الأزم وتداعيات  الظرف 
"لقد اأمتمنا �سنة جامعية وبداأنا  م�سيفا 
واعرتف  ق�سري".  جد  وقت  يف  اأخــرى 
الدخول  �سابت  نقائ�ص  بوجود  امل�سوؤول 
اجلامعي يف عدد من املوؤ�س�سات اجلامعية 
امل�ستوى  على  موؤ�س�سة   109 �سمن  من 
على  نعمل  الــذي  �سيء  هو  و  الوطني، 
اأن  القول  ن�ستطيع  اأننا  غري  تــداركــه 
املوؤ�س�سات  اأغلب  يف  فعليا  بداأت  الدرا�سة 

بالنمطني احل�سوري وكذا عن بعد".

"املجهودات  ــدد،  ــس ــ� ال هـــذا  يف  ــن  ــم وث
طــرف  ــن  م بــذلــهــا  مت  الــتــي  اجلبارة" 
م�سوؤويل  وكــذا  القطاع  على  القائمني 
ــا  ــه ــذت ــات ــس ــة واأ� ــي ــع ــام ــات اجل ــس ــ� ــس ــوؤ� امل
هذين  اعــتــمــاد  ـــل  اأج ــن  م ومــوظــفــيــهــا 
اجلامعي.  املو�سم  هــذا  خــالل  النمطني 
املبا�سر  التوظيف  ملطلب  تطرقه  ولدى 
الدكتوراه،  �سهادة  حاملو  يرفعه  الذي 
"بال�سرعي"،  زيــان  بن  ال�سيد  اعتربه 
اجلامعة  يف  "اأننا  ال�سدد  هذا  يف  وقــال 
م�ستوى  ذوو  �سامية  اإطـــــارات  نــكــون 
جامعات  اأ�ساتذة  نكون  ول  عايل  علمي 

بال�سرورة".
مــو�ــســوع  اأن  ــدد  ــس ــ� ال هـــذا  يف  ــــر  وذك
عمل  اإطــار  يف  حاليا  يدر�ص  التوظيف 
قطاع  ــع  م خــا�ــســة  مــ�ــســرتك  قــطــاعــي 
قانوين  اإطار  لإيجاد  العمومي  الوظيف 
لفائدة  التوظيف  من  اأكرب  قدر  ل�سمان 
اأفــاق  فتح  على  العمل  مع  الفئة  هــذه 
ــــرى لــهــم يف قــطــاعــات  اأخ تــوظــيــفــيــة 
"اقرتاحات  هناك  اأن  مــوؤكــدا  اأخـــرى، 
ال�سهادة  هذه  حاملي  على  طرحها  �سيتم 

العليا".
ق.و

وحدات  متكنت   التهريب  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  ــدرك  ــل ل الإقــلــيــمــيــة  املــجــمــوعــة 
التحرير  ت�سلمت  لها  بــيــان  يف  بخن�سلة 
 ، مفادها  معلومات  ــر  اأث على  منه  ن�سخة 
ت�سجيل  حتمل  جــاك  نــوع  �ساحنة  ــود  وج
�سائقها بنقل م�سروبات كحولية  ، يقوم   40
دون رخ�سة اإىل ولية خن�سلة ، واإ�ستغالل 

خطة  و�سع  مت   ، منها  والتاأكد  للمعلومة 
قاي�ص  كتيبة  قائد  اإ�ــســراف  حتت  حمكمة 
بغلق  الكتيبة  وحــدات  جميع  ومب�ساركة 
طرف  من  ا�ستعمالها  املحتمل  املنافذ  جميع 
امل�ستبه فيهم ، مع اتخاذ كامل الحتياطات 
ال�ساعة  ــدود  ح يف   ، ال�سرورية  الأمنية 
التي  ال�ساحنة  ر�سد  مت  �سباحا  ال�سابعة 

باجتاه  ال�سمرة  بلدية  مــن  قــادمــة  كانت 
 10 ــم  رق الــولئــي  الطريق  عــرب  الرميلة 
اإل  ال�ساحنة  توقيف  حمــاولــة  مت  اأيــن   ،
بها  ال�سري  ووا�ــســل  ميتثل  مل  �سائقها  اأن 
وتركها  قاي�ص  بلدية  مدخل  غاية  اىل 
رقم  الوطني  الطريق  حافة  على  هناك 
معلومة  غري  وجهة  اإىل  بالفرار  ولذ   88

 6738 متنها  على  عــرث  تفتي�سها  وبعد   ،
مبختلف  الكحولية  امل�سروبات  من  قارورة 
املالية  قيمتها  واملقدر  والأحــجــام  ــواع  الأن
حجز  مت  اثــرهــا  على   ، دج   1994400 ب 
ال�ساحنة و اقتيادها اإىل مقر فرقة الدرك 

الوطني بتاوزيانت ملوا�سلة التحقيق .
 ر�سيد ب

اإنهاء مهام وزير النقل يف حكومة جراد

توقيف موظفة وزوجها يف ق�شية اختال�ض معدات طبية بق�شنطينة

حجز 1300 وحدة من امل�شروبات الكحولية بتيارت

الدخول اجلامعي جرى يف ظروف مقبولة رغم ال�شعوبات

حجز 6738 قارورة من امل�شروبات الكحولية مبختلف االأحجام بخن�شلة

اأن  خليد،  ح�سني  ــراأ  اإق جمعية  رئي�ص  ك�سف 
من  اأزيد  بتعليم  كبريا  اإجنازا  حققت  اجلزائر 
الأمية  ن�سبة  بذلك  لتنخف�ص  �سخ�ص  مليوين 
�سيفا  نزوله  خالل  خليد  واأو�سح  باملئة.   8 اإىل 
للق�ساء  �ست�ستمر  اجلهود  اأن  الأوىل  القناة  على 
 ،2024 العام   حدود  يف  اجلزائر  يف  الأمية  على 
�ــســرورة  على  اإقـــراأ  جمعية  رئي�ص  األـــح  كما 
الأمية  على  للق�ساء  القادمة  املرحلة  يف  العمل 
الـ14  املــراكــز  اإلــيــه  ت�سعى  مــا  ــو  وه الرقمية، 
الرتاب  كامل   عرب  واملوزعة  للجمعية  التابعة 
الآيل  الإعالم  مبادئ  تلقني  خالل  من  الوطني 
ك�سف  ثانية  جهة  من  الأمية.  حمو  ف�سول  يف 
اأن  الكبار  وتعليم  الأمية  ملحو  العربي  اجلهاز 
تقدر  الآن  العربي  الــوطــن  يف  الأمــيــة  ن�سبة 
تفاقما  تــزداد  باأن  ويتوقع  باملئة،   21 بحوايل 
عدة  ت�سهدها  التي  امل�سلحة  النزاعات  ب�سبب 
دول عربية .للتذكري الحتفال باليوم العربي 
كل  من  جانفي  من  الثامن  ي�سادف  الأمية  ملحو 
اجلهاز  اإن�ساء  فيه  مت  الذي  التاريخ  وهو  �سنة 
العربي ملحو الأمية وتعليم الكبار �سنة  1966م.
ق/و

من  اجلــويــة  ــاد  ــس الأر� مل�سالح  ن�سرية  نّبهت 
ــة،  ولي  22 �سي�سمل  جــديــد  ــوي  ج ا�ــســطــراب 
وحذرت الن�سرية من ت�ساقط الأمطار باملناطق 
بوليات  ــر  الأم ويتعلق  وال�سرقية.  الو�سطى 
تيبازة،  ال�سلف،  غليزان،  مع�سكر،  م�ستغامن، 
و�ست�سل  واملدية.  الدفلى  تيارت،عني  البليدة، 
اأمــا  ملم،   30 اإىل  املت�ساقطة  ــار  ــط الأم كمية 
بالن�سبة للوليات ال�سرقية ف�ستعرف ا�سطرابا 
وزو،  تيزي  من  كال  املعنية  الوليات  ت�سمل  و 
الطارف  عنابة،  �سكيكدة،  جيجل،  بجاية، 
ميلة،  �سطيف،  بوعريريج،  ــرج  ب الــبــويــرة، 

ق�سنطينة، قاملة و�سوق اأهرا�ص.
ق/و

اإنفو”،  و”فران�ص   ،1″ “اأوروبا  راديو  اإذاعة  نقلت 
الفرن�سي  الرئي�ص  زوجة  ماكرون،  بريجيت  باأن 
يف  كورونا،  بفريو�ص  اأ�سيبت  ماكرون،  اإميانويل 
اإىل  الإعالم  و�سائل  واأ�سارت  املا�سي.  دي�سمرب   24
الطبيعية،  اأن�سطتها  ا�ستاأنفت  الإليزيه  �سيدة  اأن 
بعد اأن جاءت نتيجة فح�ص ثان لفريو�ص كورونا 
بالفريو�ص.  م�سابة  تعد  مل  اأي  “�سلبية”،  لها، 
بريجيت  على  تظهر  “مل  اإنه   ”1 “اأوروبا  وقالت 
بعد  كورونا،  لفريو�ص  كبرية  اأعرا�ص  ماكرون 
ثبوت اإ�سابتها”، م�سرية اإىل اأن ال�سيدة الفرن�سية 
الأوىل “خ�سعت لفح�سني اآخرين يف 30 دي�سمرب 

و31 دي�سمرب، اأثبتا �سفاءها من الفريو�ص”.
ق/و

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   256 �سجلت 
وفاة  حــالت   5 و  )كوفيد19-(  كورونا 
يف اجلزائر خالل ال24 �ساعة الأخرية، 
209 مري�ص لل�سفاء، ح�سب  فيما متاثل 
الناطق  ال�سبت  الــيــوم  عنه  ك�سف  مــا 
فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي 
واأو�سح  فورار.  جمال  الدكتور  كورونا، 
اأن اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 101.913 
بن�سبة  )اأي  جدية  حالة   256 بينها  من 
تقدر ب 0،6 حالة لكل 100 األف ن�سمة(، 
للم�سابني  الجمايل  العدد  بلغ  بينما 
�سخ�ص.   69.011 لل�سفاء  متاثلوا  الذين 
كما بلغ العدد الإجمايل للوفيات 2803، 
فيما يتواجد حاليا 33 مري�سا يف العناية 
املركزة مع ت�سجيل 266 حالة ا�ست�سفاء. 
مل  وليــة   23 ان  ــورار  ف ال�سيد  واأ�ــســاف 
ت�سجل بها اأي حالة، يف حني اأن 17 ولية 
�سجلت اأقل من 9 حالت ، فيما �سجلت 8 

وليات اأخرى 10 حالت فما فوق.
ق.و

انخفا�ض االأمية يف 
اجلزائر اإىل 8 باملئة

اأمطار رعدية مرتقبة 
بـ22 والية

اإ�شابة زوجة الرئي�ض 
الفرن�شي بفريو�ض كورونا

كوفيد19-: ت�شجيل 256 اإ�شابة 
جديدة، 209 حالة �شفاء و 5 وفيات



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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