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لوؤي/ي
------------

الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  واأك��د 
قانون  اأن  لالنتخابات  امل�ستقلة 
�سبل  ي�سمن  اجلديد  االنتخابات 
بني  الثقة”  ا�سرتجاع  “تدعيم 

والدولة. املواطن 
مع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ����ريف  وق���ال 
:”قانون  باأن  اجلزائري  التلفزيون 
يو�سك  الذي  اجلديد  االنتخابات 
ي�سمن  االنتهاء  على  اإع���داده 
لتدعيم  ال�����س��ب��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 
بني  الثقة”  ا���س��رتج��اع  م�سار 
اأنه  اإىل  الفتا  والدولة،  املواطن 
احلوكمة  فاإن  الثقة  هذه  “بدون 
النوايا  كانت  مهما  فا�سلة  تكون 

. ” ح�سنة
القانون  يت�سمنه  ما  وبخ�سو�س 
الفا�سد  امل��ال  حماربة  �سبل  من 
اأك��د  االنتخابية،  العملية  يف 
“حماربة  اأن  ال�سلطة  رئي�س 
يعترب  ال��ذي  االنتخابي  الف�ساد 
اإط��ار  يف  ي��ن��درج  ال��ف�����س��اد،  اأم 
ب�سفة  الف�ساد  ظاهرة  حماربة 
منبع  مي�س  كونه  اإىل  بالنظر  عامة 

البالد”. يف  احلوكمة  �رعية 
�ريف  اأ�سار  ال�سدد،  هذا  ويف 
يت�سمن  اجلديد  القانون  اأن  اإىل 
يف  يتمثالن  اأ�سا�سيني  حمورين 

يف  التامة  ال�سفافية  “اعتماد 
امل�سار  حت�سري  م��راح��ل  جميع 
“حماربة  يف  وك��ذا  االنتخابي” 
اأن  على  م�سددا  الفا�سد”،  املال 
على  “الق�ساء  �ساأنه  من  القانون 

االآفة”. هذه 
�سياق مت�سل، ك�سف رئي�س  ويف 
ال�سوابط  بني  من  اأنه  ال�سلطة 
اجلديد  القانون  يف  املت�سمنة 
ال  “ال�ركات  اأن  لالنتخابات 
مهما  االنتخابات  متويل  ميكنها 

�سفتها”. كانت 
اأن  امل�����س��وؤول  ذات  ب���رز  اأ كما 
القانون  هذا  اإط��ار  يف  “املراقبة 
اآنية يف امليدان من خالل  �ستكون 
االأخ��رى  الهيئات  مع  التن�سيق 
ملحاربة  العليا  الهيئة  �سيما  ال 
ال�سلطة  باأن  م�سيفا  الف�ساد”، 
لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
هذا  يف  جديد”  بجهاز  “�ستتدعم 

املجال.
العملية  رقمنة  وبخ�سو�س 
“مت  باأنه  �ريف  اأعلن  االنتخابية، 
ميتد  ا�سرتاتيجي  برنامج  و�سع 
االأقل  على  �سنوات   5 اإىل   4 من 
يف  املتمثل  الهدف  بلوغ  اأجل  من 
مذكرا  االإلكرتوين”،  الت�سويت 
عملية  يف  ال�سلطة  ”جناح  ب��� 
القوائم  يف  بعد  عن  الت�سجيل 

بية”. االنتخا

اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��و���س��وع 
�ريف  اأكد  االنتخابية،  البطاقية 
وتن�سيق”  “تكامل  وجود  على 
الداخلية  ووزارة  هيئته  ب��ني 
التي  االنتخابية  البطاقية  ب�ساأن 
ال�سلطة  اخت�سا�س  م��ن  ه��ي 
اإىل  تعود  التي  املدنية  والبطاقية 

املدنية”. احلالة  اخت�سا�س 
امل�ساركة  عن  العزوف  وب�ساأن 
االأمر  باأن  اعترب  االنتخابات،  يف 
عاملية”،  ”اإ�سكالية  ب���  يتعلق 
تعترب  جمتمعات  اأن  اإىل  الفتا 
فيما  طبيعيا”  “اأمرا  الظاهرة  هذه 

ما”. نوعا  “مقلقة  اأخرى  تراها 
يعك�س  العزوف  باأن  قائال  وتابع 
احل��ك��ام  ب��ني  ال��ث��ق��ة  “م�ستوى 
اأهمية  م���ربزا  واملحكومني”، 
ال��دمي��ق��راط��ي  ال��وع��ي  “تنمية 

امل�ساركة  ب�رورة  للمواطن” 
االنتخابية. املواعيد  خمتلف  يف 

املتحدث  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
الوطنية  ال�سلطة  مهام  من  اأنه 
“تعميق”  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
والوعي  الد�ستورية  الدميقراطية 
ورفع  املواطن  لدى  الدميقراطي 

لديه. الوعي  م�ستوى 
ال�سباب  م�ساركة  وبخ�سو�س 
�ريف  اأك��د  ال��ق��ادم،  الربملان  يف 
امل�ستحيل  “تعمل  ال�سلطة  اأن 
الإق���ن���اع ال�����س��ب��اب ب�����رورة 
االنتخابات”،  هذه  يف  امل�ساركة 
م�سوؤولية  باملقابل  اأبرز  اأنه  غري 
واملجتمع  ال�سيا�سية  االأح��زاب 
من  انطالقا  املجال  هذا  يف  املدين 
ال�سلطة  مع  “ك�ريك  دورهما 

الدميقراطي. الوعي  لتنمية 

ك�سف اأم�س رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات حممد �سريف، االنتهاء قريبا من اإعداد القانون اجلديد لالنتخابات مو�سحا 
اأنه يت�سمن عدة �سبل لتدعيم امل�سار نحو ا�سرتجاع الثقة وتعزيز احلوكمة.

القانون اجلديد لالنتخابات يعتمد حمورين 
اأ�سا�سيني ملحاربة "ال�سكارة"

ملتقى وطني افرتا�سي حول �سريف يعلن االنتهاء قريبا من اإعداده ويك�سف:
قانون املالية 2021 يف ظل برنامج 

االإنعا�س االقت�سادي بامل�سيلة 
بو�سياف  حممد  جامعة  حتت�سن 
ملتقى  االإثنني،  اليوم  بامل�سيلة 
قانون  ح��ول  افرتا�سيا  وطنيا 
برنامج  ظ��ل  يف   2021 املالية 

االإنعا�س االقت�سادي.
    وح�سب رئي�س امللتقى الدكتور 
امللتقى  �سعودي،  ال�سمد  عبد 
عن  التحا�ر  بتقنية  �سينعقد 
الربوتكول  اح��رتام  ب�سبب  بعد، 
احلد  باإجراءات  املتعلق  ال�سحي 
كما  ك��ورون��ا،  وب��اء  تف�سي  من 
املتحدث  ذات  ح�سب  ي��ع��رف 
ح�سور الربوفي�سور اأحمد زغدار 
يف  وامليزانية  املالية  جلنة  رئي�س 
ليقدم  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 
والفر�سيات،  التعديالت  اأه��م 
اإع���داد  م��راع��ات��ه��ا يف  مت  ال��ت��ي 
املالية  ال�سادة مدراء  اأمام  القانون 
وال�سناعة  والتجارة  وال�رائب 

واجلمارك.

فامللتقى  �سعودي،  وي�سيف    
تقييم  اأهمها  حماور  عدة  يناق�س 
واالإدماج،  الت�سغيل  �سيا�سة  اآثار 
القانون  يف  التعديالت  واأه���م 
ال�رائب  جم��ال  يف  خ�سو�سا 
الكلية  وامل��وؤ���رات  واجل��م��ارك، 
التي اعتمدها قانون املالية 2021، 
الظل،  مناطق  حمور  عن  ناهيك 
التي خ�س�س لها مبلغ 50 مليار 

دج �سمن قانون املالية 2021.
امللتقى  م��ن  ينتظر  ح��ني  يف     
اخلروج بتو�سيات جد مهمة على 
االأداء  اإىل ميزانية  االنتقال،  غرار 
الدعم  اآلية  وت�سحيح  والربامج 
 25% ميثل  ال���ذي  االجتماعي 
وتخفي�س  الدولة،  ميزانية  من 
اإ�سدار  العجز املوازين من خالل 
لتمويل  االإ�سالمية  ال�سكوك 

البنى التحتية.
ماره بن عبد الله

النفط يتجاوز عتبة الـ 56 دوالرا
خالل  النفط  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
التعامالت وو�سعت مكا�سبها رغم 
ارتفاع الدوالر اأمام اأغلب العمالت 
اأعلى  اخل���ام  لي�سجل  الرئي�سية 
م�ستوياته يف 11 �سهراً، بينما كانت 
اأعنلت  قد  ال�سعودية  الطاقة  وزارة 
�سوف  اململكة  اأن  االأ�سبوع  ه��ذا 
ب�سكل  النفطي  اإنتاجها  تخف�س 
يوميا  برميل  مليون  مبقدار  طوعي 
ومار�س  فيفري  �سهري  مدار  على 

لدعم االأ�سعار.
تعلن  �سوف  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
اأن�سطة  عن  هيوز”  “بيكر  �ركة 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
يف الواليات املتحدة من خالل بيان 

عدد احلفارات.
ارتفعت  التعامالت،  �سعيد  وعلى 
ت�سليم  “برنت”  خلام  االآجلة  العقود 
لتفوق  املئة  يف   2.1 بن�سبة  مار�س 
ناحية  من  للربميل،  دوالرا   56.19
)اأمام  الدوالر  موؤ�ر  ارتفع  اأخرى، 
�سلة من العمالت الرئي�سية( بن�سبة 
0.2 يف املئة اإىل 90 نقطة، و�سجل 
نقطة   90.1 عند  م�ستوى  اأعلى 
نقطة،   86.6 عند  م�ستوى  واأق��ل 
خلام  االآجلة  العقود  �سجلت  حيث 
“ناميك�س” االأمريكي ت�سليم فيفري 

52.62 دوالرا للربميل.

ق/و

عرقاب: نحتاج اإىل �سراكة قوية الإمناء الرثوة املنجمية

انطالق اإجناز وحدة اإنتاج كربونات الكال�سيوم باملوؤ�س�سة الوطنية للح�سى بق�سنطينة
�سبيحة  املناجم  وزي��ر  عرقاب  حممد  و�سع 
وحدة  اإجن��از  النطالق  االأ�سا�س  احلجر  اأم�س 
الوطنية  باملوؤ�س�سة  الكال�سيوم  كربونات  اإنتاج 
تعد  زيارة  يف  رحمون   اأوالد  ببلدية  للح�سى 
ا�ستحداث  بعد  ق�سنطينة،  والية  اإىل  االأوىل 
تخللت  حيث  القطاع،  بهذا  خا�سة  وزارة 
بني  �راكة  اتفاقية  على  التوقيع  ال��زي��ارة 
املوؤ�س�سة الوطنية للهياكل املعدنية والنحا�سية 
بح�سور  وذلك  للح�سى،  الوطنية  واملوؤ�س�سة 
الربملان  ونواب  والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 

وممثلي القطاعات املعنية.

 وقد وقف وزير املناجم على تفا�سيل امل�روع 
ت�سمنته  وما  لل�روحات  ا�ستماعه  خالل  من 
العمل  نوعية  على  مركزا  التقنية،  البطاقة 
مو�سحا  عامليا،  بها  املعمول  املقايي�س  ح�سب 
ذات  جزائرية  باأياد  اإجن��ازه  �سيتم  امل�روع  اأن 
اجلزائر  اإن  باملئة، وقال   60 بن�سبة  كفاءة عالية، 
اخلرباء  اإ���راك  لكن  املجال  هذا  يف  خرباء  لها 
التجارب  على  لالطالع  ���روري  االأجانب 
اأجل  من  التكنولوجي  التطور  مع  يتما�سى  مبا 
ع�رنة القطاع وتطوير ال�سناعات التحويلية 
تقلي�س  ثّم  ومن  الوطني  االإنتاج  يف  والزيادة 
على  ح�سبه  يعتمد  وه��ذا  اال�سترياد  فاتورة 
ق��ال مت  امل�����روع  كما  االأول��ي��ة،  امل��ادة  توفري 
تدار�سه منذ �سنتني تقريبا، وهو يدخل يف اإطار 
برنامج احلكومة جللب امل�ستثمرين والبحث عن 
فيها  مبا  التحويلية  ال�سناعات  النادرة يف  املواد 

البطاريات.
وحتدث الوزير عن اآفاق القطاع املنجمي م�سريا 
من  اأي  املقبلة  �سنوات  اخلم�س  غ�سون  يف  اأنه 
م�ستوى  ي�سل   2025 غاية  اإىل   2021 جانفي 
االإجناز اإىل 12 مليون طن مع تو�سعة البحوث 
وعمليات التنقيب لرفع العر�س ودخول اجلزائر  
و�سعت  وقد  املناف�سة،  وباب  الدولية  ال�سوق 
املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  قال  كما  وزارت��ه 
خارطة  اإع��ادة  خالل  من  طويل،  مدى  وعلى 

القانون  حتيني  واإع��ادة  املناجم  قطاع  يف  طريق 
يف  كذلك  النظر  واإع��ادة  القطاع،  ي�سري  الذي 
احلديثة  التقنية  الو�سائل  با�ستعمال  اخلرائط 
وتاأهيل  املنتوج،  اإ�سعاف  اأجل  من  وتو�سيعها 
واأ�سحاب  ال�سباب  �سيما  ال  الب�ري  العن�ر 
على  رده  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
�سوؤالنا حول مدى اإ�راك هذه الفئة يف عمليات 
التحويلية،  ال�سناعات  �سوق  واقتحام  التنقيب 

من اأجل اإك�سابها اخلربة يف عمليات التنقيب.
ال  املناجم  وزارة  اأن  عرقاب  حممد  واأو�سح 
يقت�ر عملها مع ال�ركات الكربى فقط، واإمنا 
ت�سعى اإىل اإ�راك اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف هذا املجال وهي يف توا�سل مع 
تعود  م�ساريع  عدة  الق��رتاح  املنتدبة  ال��وزارة 
اال�ستثمار،  وتنويع  ال�سباب  على  بالفائدة 
يتطلب  ال  اال�ستثمار  من  النوع  هذا  اأن  خا�سة 
على  مت�سل  �سياق  يف  مركزا  كبرية،  اأم��واال 

م�سغرة  �ركات  يف  لل�سباب  التكوين  عملية 
باخل�سو�س  التحليل  وعمليات  ال�سخور  جلمع 
عن  ليك�سف  العليا،  كاله�ساب  مناطق  يف 
الوطني  امل�ستوى  على  م�روعا   26 وج��ود 
ينتظر جت�سيده يف جمال �سناعة كربوهيدرات 
مطلوب  هو  ما  الوزير،  ح�سب  الكال�سيوم، 
املنجمي  القطاع  تنظيم  يف  النظر  اإع��ادة  هو 
قادر  قوي  جممع  اإن�ساء  خالل  من  وتو�سيعه 
وا�سعة  �راكة  وخلق  بالقطاع  النهو�س  على 
اإنتاج  اأن  االإ�سارة  جتدر  املنجمية،  الرثوة  الإمناء 
يدخل يف عدة �سناعات  الكال�سيوم  كربونات 
مواد  الفالحة،  ال�سيدالنية،  املواد  غرار  على 
الدهان، وهو ذات جودة عالية بن�سبة 99 باملئة، 
ال�ركات  اإحدى  بتفقد  زيارته  الوزير  واختتم 
من  اإليه  و�سلت  وما  اخلا�س  للقطاع  التابعة 

ن�ساط يف جمال اإنتاج كربونات الكال�سيوم.
علجية عي�س

ا�ستالم 1340 م�سروعا 
لتزويد مناطق الظل باملاء ال�سروب 

يف 2020
اأرزقي  املائية  املوارد  وزير  ا�ستمع 
مديري  مع  اجتماعه  خالل  براقي، 
تخ�س  عرو�س  عدة  اإىل  القطاع، 
الهادفة  امل�سطرة  الربامج  و�سعية 
اإىل تطوير مناطق الظل، باالإ�سافة 
العراقيل  وت�سخي�س  حتديد  اإىل 
بع�س  جت�سيد  دون  حالت  التي 
املناطق.  لذات  التنموية  امل�ساريع 
احل�سيلة  تظهر  ال�سدد،  هذا  ويف 

م�روعا   2326 ا�ستالم  القطاعية 
موجها  م�روعا   1340 بينها  من 
لتزويد مناطق الظل باملياه ال�ساحلة 
ل��ل��وزارة.  بيان  ح�سب  لل�رب، 
 2020 وكانت احلكومة تقدمت يف 
متويل  يت�سمن  "هام"  بربنامج 
اإجمايل يفوق  م�ساريع عديدة مببلغ 

64 مليار دج خ�س�ست للقطاع.
ق/و

حم�س تدعو اإىل تفعيل "العمل امل�سرتك" ملواجهة التحديات اخلارجية
دعا رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، باجلزائر العا�سمة اإىل تفعيل العمل امل�سرتك الإطالق "م�روع وطني جامع" مينت اجلبهة الداخلية ملواجهة التدخالت والتحديات 

االأجنبية م�ستقبال.
واأو�سح مقري يف كلمة له خالل ندوة وطنية بعنوان " اجلزائر.. والتحديات اخلارجية" نظمها احلزب بح�سور العديد من االأحزاب ال�سيا�سية واحلركات اجلمعوية واالأكادمييني اأن هذا 
اللقاء يهدف اإىل "تفعيل العمل امل�سرتك وجت�سري العالقات لبعث اأجواء احلوار والتعاون مبا ي�سنع بيئة �سيا�سية هادئة بعيدة عن امل�ساحنات وال�راعات والتفرقة". و�سدد مقري على 
دعوة اجلميع اإىل التعاون "ال�سادق واجلاد" ل�سياغة واإطالق "م�روع وطني جامع مينّت اجلبهة الداخلية يف مواجهة املخاطر اخلارجية"، والتعاون لبناء املوؤ�س�سات "ذات امل�سداقية 

وال�رعية ال�سعبية التي ت�سون اجلزائر وتطورها �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا ويف خمتلف املجاالت".
وباملنا�سبة، ا�ستنكر رئي�س هذه الت�سكيلة ال�سيا�سية "التدخل ال�سافر" للربملان االأوروبي يف ال�سوؤون الداخلية للجزائر، معتربا اأنها حتمل "نظرة ا�ستعمارية ا�ستعالئية مثرية للفتنة 
بني اأبناء ال�سعب الواحد"، والتي -كما قال- واجهتها املواقف احلزبية والر�سمية ب� "االإدانة" والت�سدي ال�سيا�سي ب� "وعي تام خللفيات ذلك التدخل املقيت وما يهدف اإليه من ابتزاز 
للم�سوؤولني واملوؤ�س�سات الر�سمية، لتحقيق اأهداف اقت�سادية وثقافية واجتماعية وجيوا�سرتاتيجية". كما اعترب ما يجري على حدودنا �سيما التطورات يف ليبيا وتدخل اأطراف اأخرى 
و�سعا "ال ميكن قبوله اإذ اأن اجلزائر اأوىل بامل�ساهمة يف احلل ل�سالح االأ�سقاء الليبيني وجريانهم من غريها". ويف حدود اجلزائر اجلنوبية -ي�سيف املتحدث- "حتر�سات واأطماع من 
القوى اال�ستعمارية تفر�س علينا الرجوع اإىل التحكم يف ملف دول ال�ساحل حلفظ االأمن والتعاون بني دول املنطقة". واعترب يف �سياق ذا �سلة تطبيع املغرب مع الكيان ال�سهيوين 
"طعنة م�سمومة يف الظهر من النظام املغربي بجلب العدو ال�سهيوين اإىل حدودنا بحجج ال تقل �سوءا من جرمية التطبيع ذاتها". من جانبه دعا االأمني الوطني االأول جلبهة العدالة 
والتنمية، ن�ر الدين حجرية اإىل "ا�ستنها�س الهمم �سمن م�سار وطني ملواجهة التدخالت والتحديات"، معربا عن رف�س حزبه تدخل االحتاد االأوروبي يف ال�سوؤون الداخلية للوطن. 
بدوره دعا االأمني العام حلركة النه�سة يزيد بن عائ�سة اإىل "مقاومة التطبيع مع الكيان ال�سهيوين"، م�سريا اإىل "هرولة بع�س الدول العربية اإىل اقامة عالقات ر�سمية مع هذا 
الكيان الظامل" وال �سيما املغرب مقابل م�سادرة حق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه. اأما رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني، عبد الرزاق ق�سوم فدعا اإىل مواجهة 

التحديات عرب احلدود التي ت�ستهدف -كما قال- اجلزائر يف "حدودها ومعتقداتها و�سيادتها".
ق/و



�سالل يلقي بامل�سوؤولية على بو�سوارب الهارب يف ملف 
تركيب ال�سيارات

مع اإثارة اعرتافات اأويحيى ردود فعل �سادمة

اإلثنين 11 جانفي 2021 م الموافق لـ 27 جمادى االولى 1442هـ 03
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لوؤي ي
-------------------

لليوم  اأم�����س  وت��وا���س��ل��ت 
اجلزائر  ق�ساء  مبجل�س  الثاين 
يف  املحاكمة  جل�سة  جمريات 
التمويل اخلفي للحملة  ق�سية 
ال�سيارات  وق�سية  االنتخابية 
والتي يتابع فيها كل من اأحمد 
�سالل  املالك  وعبد  اأويحيى 
وعلي حداد وعدد من املتهمني 

من وزراء ورجال اأعمال.
ونفى عبد املالك �سالل خالل 
املوجهة  التهم  ا�ستجوابه كافة 
والتي  الق�سية،  هذه  يف  اإليه 
ام��ت��ي��ازات  ب�"منح  تتعلق 
ا�ستغالل  �سوء  م��ربرة،  غري 
امل�سالح  تعار�س  الوظيفة، 
وتبيي�س االأموال"، م�سريا اإىل 
القانون"  وفق  "يعمل  كان  اأنه 
"�سجعت  اآن��ذاك  الدولة  واأن 
تركيب ال�سيارات للتقليل من 
 7 ا�ستريادها الذي كان يكلف 

مليارات دوالر �سنويا".
توليه  خ��الل  اأن���ه  واأ���س��اف 
االأول،  ال���وزي���ر  م��ن�����س��ب 
�سوفاك  ملفي  درا�سة  "متت 
على  ف��ق��ط  وط���ح���ك���وت 
الوطني  املجل�س  م�ستوى 
لال�ستثمار"، حممال م�سوؤولية 
اخلروقات التي حدثت يف ملف 
وزير  اإىل  ال�سيارات  تركيب 
ال�سالم  ال�سابق عبد  ال�سناعة 
حالة  يف  املتواجد  بو�سوارب 

فرار.
وقال بهذا اخل�سو�س اإنه طالب 
من  بو�سوارب  باإقالة  اآن��ذاك 
ال�سناعة،  وزارة  راأ���س  على 

لكن ذلك مل يتم.
كما نفى �سالل اأن يكون عمل 
االآخر  هو  )املتابع  فار�س  جنله 
ثم  كم�سري  الق�سية(  هذه  يف 
ت�سويق  �ركة  يف  كم�ساهم 
االأعمال  لرجلي  ال�سيارات 
"يتعار�س مع  بايري ومعزوز 

امل�سالح".
املحاكمة  اأط��وار  وتوا�سلت 
بت�سكيلة  برجمتها  متت  التي 
قبول  بعد  ج��دي��دة  ق�سائية 
املحكمة العليا الطعن بالنق�س 
املتهمني،  ط��رف  م��ن  امل���ودع 
ت�ريحات  اإىل  باال�ستماع 
ع���دد م��ن رج���ال االأع��م��ال 
منهم  ال�سابقني  وامل�سوؤولني 
االأ�سبقني  ال�سناعة  وزي��را 

حم���ج���وب ب����دة وي��و���س��ف 
يو�سفي.

اخلطرية  االعرتافات  واأث��ارت 
اأويحيى،  اأحمد  بها  اأدىل  التي 
ذهبية  �سبيكة   60 تلقيه  عن 
اأ�سئلة  خليجيني،  من  هدية 
الف�ساد  م�ستوى  عن  كثرية 
البالد  به  ت��دار  كانت  ال��ذي 
عبد  الرئي�س  حكم  فرتة  خالل 

العزيز بوتفليقة.
البناء  حركة  رئي�س  وكتب 
الرئا�سي  واملر�سح  الوطني 
قرينة  بن  القادر  عبد  ال�سابق 
كل  "يف  فيها:  ج��اء  تغريدة 
الع�سابة  رم��وز  حماكمات 
كبار  م��ن  ال�سابق،  للنظام 
االأعمال،  ورج��ال  امل�سوؤولني 
الف�ساد  وحجم  بهول  ن�سعق 
الذي طبع ت�سيري ال�ساأن العام 
اأم��وال  وا�ستنزاف  الوطني 
طائلة نخرت مقدرات ال�سعب 

البناء  اإننا يف حركة  اجلزائري، 
اإحلاحنا  عند  زلنا  ما  الوطني 
ال�سرتجاع  العمل  ب��وج��وب 
اأينما  املنهوبة  ال�سعب  اأموال 

كانت".
خالل  اأق��ّر  قد  اأويحيى  وكان 
ق�ساء  جمل�س  يف  ا�ستجوابه 
اجلزائر، باأنه تلقى ما جمموعه 
على  ذه��ب��ي��ة،  �سبيكة   60
امل�سوؤولني  م��ن  كثري  غ��رار 
وقادة  اأم��راء  من  الدولة،  يف 
ل�سيد  لهم  للرتخي�س  دول، 
ال�سحراء  يف  والغزالن  احلبار 
ببيع  قام  اأنه  واأكد  اجلزائرية، 
ال�سوق  يف  ال�سبائك  تلك 
العا�سمة  يف  للعملة  ال�سوداء 
م�سريا اإىل اأنه مل يكن يريد اأن 
يعلن عن هذه املعلومات �سابقا 
البالد  م�سالح  تعري�س  لعدم 
للخطر، يف �سياق تربير مبالغ 

باهظة وجدت يف ح�ساباته.

اتهم الوزير االأول ال�سابق عبد املالك �سالل وزير ال�سناعة ال�سابق عبد ال�سالم بو�سوارب املتواجد يف حالة فرار بارتكابه 
خروقات يف ملف تركيب ال�سيارات وذلك يف وقت ما زالت ت�سريحات الوزير االأول االأ�سبق اأحمد اأويحيى ال�سادمة حول 

ال�سبائك الذهبية تثري الكثري من الت�ساوؤالت ب�ساأن الف�ساد امل�ست�سري خالل فرتة تقلدهم امل�سوؤوليات يف الدولة.

اخلرباء واملواطنون يراهنون على عودة اأ�سعارها املعقولة  

ال�سروع يف منح االعتمادات 
لوكالء ال�سيارات

ال�سناعة  وزارة  اأم�س  �رعت 
لوكاالت  االعتمادات  منح  يف 
اإىل  الو�سول  بهدف  ال�سيارات 
وفق  م�ستقبال  الت�سنيع  ن�ساط 
دفرت �روط جديد متكافئ، وهي 
يف  ارتياحا  لقيت  التي  اخلطوة 

اأو�ساط املواطنني .
هذا  املواطنني  عديد  وا�ستب�ر   
تطبيقه  ينتظرون  ال��ذي  القرار 
اإىل  ال�سيارات  اأ�سعار  ل��ع��ودة 
حدودها املعقولة �سوقيا من خالل 
ها  وحتديد  االأ�سعار  ه��ذه  تقنني 
�سوق  �سما�رة  احتكار  لك�ر 

ال�سيارات .
اخلبري  يقول  ال�سياق،  ذات  ويف   
املالية  جلنة  وع�سو  االقت�سادي 
تيغر�سي  ب��ال��ربمل��ان  وامليزانية 
لال�سترياد  ال��ع��ودة   ”: ل��ه��واري 
املواطن   على  خري  خرب  �سيكون 
خيارات  م��ن  ي��وف��ره  مل��ا  خا�سة 

للزبائن “.
اأحيينا  ما  اإذا  :”اإنه  يقول  واأ�ساف   
حياة  ذلك  ففي  الوطني  ال�سوق 
نحيي  كما  اجل��زائ��ري  للمواطن 

بذلك مناخ اال�ستثمار اجلزائري“.
اآيت  واأكد وزير ال�سناعة فرحات 
تخفي�س  يتم  لن  اأنه  اأبراهم،  علي 
ل�سناعة  املحددة  االإدم��اج  ن�سب 
باملئة   30 عند  املحددة  ال�سيارات، 

االأوىل  املرحلة  خالل  اأدنى  كحد 
من الن�ساط.

لدى  تدخله  يف  الوزير  واأو�سح 
يومية  منتدى  على  �سيفا  نزوله 
يف  املحددة  ال�روط  اأن  ال�سعب، 
ل�سناعة  اجلديد  ال�روط  دف��رت 
االأدنى  احلد  �سيما  ال  ال�سيارات، 
البالغ  البداية  يف  االإدم��اج  ملعدل 
تخفي�سه،  يتم  ل��ن  باملئة،   30
م�سيفا اأن هذه االأحكام ال ت�سكل 

ظروفا “تعجيزية”.
علي  اآي���ت  ال��وزي��ر  اأ���س��ار  كما 
القريب،  املا�سي  “يف  اأن��ه  اإىل 
قبل  من  املباعة  ال�سيارات  كانت 
اأغلى  املحلية  التجميع  �ركات 
مما كانت عليه قبل تطبيق احلوافز 
اإىل ذلك، مل  ال�ريبية، باالإ�سافة 
الدعم  �سيا�سة  من  الدولة  ت�ستفد 

هذه”.
اأن  ال�سياق  ه��ذا  يف  واأو���س��ح 
ال�����س��ي��ارات  ق��ط��اع  م�سنعي 
املتواجدين فعليا يف اجلزائر والذين 
معدالت  اح��رتام  ي�ستطيعون  ال 
االإدماج املحددة يف دفرت ال�روط، 
ميكنهم موا�سلة اأن�سطتهم ب�رط 

دفع الر�سوم اجلمركية.
القطاع  �ركات  و�سعية  وب�ساأن 
التي متت متابعة اأ�سحابها ق�سائيا 
قبل  م��ن  حالًيا  ت�سيريها  ويتم 
اأكد  الدولة،  عينتهم  مت�رفني 
“امل�سوؤولني  اأن  ال�سناعة  وزي��ر 
يف  متابعون  ال�ركات  هذه  عن 
اإطار امل�سوؤولية اجلنائية لل�سخ�س 

املعنوي”.
يف  قررت  احلكومة  اإن  قال  كما 
هوؤالء  ا�ستبدال  املا�سي  دي�سمرب 
املت�رفني باآخرين اأكرث قدرة على 
انتظار  يف  ال�ركات  هذه  اإدارة 
موا�سلة العدالة لعملها وا�ستنفاد 

جميع �سبل الطعن.
بعد ذلك  “اإننا �سرنى  وتابع قوله 
هذه  تعود  اأن  يجب  ك��ان  اإذا  ما 
كان  اإذا  اأو  الدولة  اإىل  ال�ركات 
حتى  اأخ��رى  بدائل  اإي��ج��اد  يجب 
مت  التي  اال�ستثمارات  ت�سيع  ال 
االأ�سول.  على  للحفاظ  اإجراوؤها 
وال  امل��وظ��ف��ون  ي��ت�����رر  وال 

الدائنون”.
مو�سوع  اإىل  الوزير  تطرق  كما 
املوؤ�س�سات  م���ال  راأ�����س  ف��ت��ح 
العملية  هذه  اأن  موؤكدا  العمومية، 
اجلزائر  بور�سة  خالل  من  �ستتم 
طريق  عن  الر�سملة  اإع��ادة  عرب 
بداية  البور�سة ولي�س كما مت يف 

عام 2000.

لوؤي/ي

ا�ستثناء االأطفال واحلوامل من عملية التطعيم �سد "كورونا"

الفئة االأوىل من اجلزائريني �ستتلقى اللقاح الرو�سي قبل نهاية جانفي 
مهياوي  ريا�س  الربوفي�سور  ك�سف 
ومتابعة  لر�سد  العلمية  اللجنة  ع�سو 
ت�ريح  يف  اأم�س  كورونا،  فريو�س 
ال�ستقبال  جاهزة  اجلزائر  اأن  اإذاع��ي 
�سد  التلقيح  حملة  ومبا�رة  اللقاح 
االأ�سبوع  خالل  اأجل  كاأق�سى  كورونا 
االأخري من �سهر جانفي اجلاري. وك�سف 
اللقاح �سيكون متوفرا يف  اأن  مهياوي 
القادمة  القليلة  االأي��ام  خالل  اجلزائر 
التلقيح  عملية  يف  ال�����روع  بهدف 
�ستكون عملية كبرية و�ست�سمل  التي 
كامل  واجلزائريات عرب  اجلزائريني  كل 
اللقاح  اأن  م�سريا  الوطني،  القطر 
الرو�سي  اللقاح  هو  �سي�ستعمل  الذي 
فعاليته  اأثبت  ال��ذي   ،"5 "�سبوتنيك 
اأعرا�س  لديه  ولي�س  باملئة،   95 بن�سبة 
كبرية، و�سيقدم على جرعتني. واأو�سح 
اختيار  "مت  اأنه  العلمية،  اللجنة  ع�سو 
تنا�سب  التي  املعايري  وفق  اللقاح  هذا 
بكل  جاهزة  اأنها  اأك��د  والتي  اجلزائر 
نقل  اأجل  من  اللوج�ستيكية  الو�سائل 
الظروف.  اأح�سن  يف  اللقاح  وتخزين 

يف  االأول��وي��ة  اأن  مهياوي،  ذك��ر  كما 
امل�سنني  لالأ�سخا�س  �ستكون  التلقيح  
واأ�سحاب االأمرا�س املزمنة، باالإ�سافة 
االأمن،  واأ�سالك  الطبية  الطواقم  اإىل 
نف�س  واأك��د  املواطنني.  باقي  لت�سمل 
جهزت  ال�سحة  وزارة  اأن  املتحدث 
اأكرث من 8 اآالف مركز �سحي لل�روع 
�سنة  �ستدوم  التي  التلقيح  عملية  يف 
كاملة من اأجل التمكن من تلقيح جميع 
املواطنني، م�سريا اإىل اأنه  مت القيام بكل 
اقتناء  لت�سهيل  االإداري��ة،  االإج��راءات 
اأوىل  كمرحلة  ر�سد  مت  واأن��ه  اللقاح 
دينار  مليار  ون�سف  مليار  من  اأكرث 
املبلغ  هذا  واأن  اللقاح،  القتناء  جزائري 
ال�سلطات  واأن  خا�سة  لالرتفاع  قابل 
اجلزائرية عربت عن ا�ستعدادها لتوفري 
جميع االإمكانيات املادية القتناء اللقاح. 
اأن  مهياوي  اأو�سح  اآخ��ر،  جانب  من 
وا�سح،  خمطط  وفق  �ستتم  العملية 
قبل  من  م�سبقا  بالت�سجيل  يكون 
املواطن لتلقي اللقاح، كما ينتظر و�سع 
دفرت �سحي خا�س بلقاح كورونا. وعن 

مهياوي،  قال  العملية،  انطالق  موعد 
لو�سول  بالن�سبة  جاهز  �سيء  كل  اإن 
الرو�سي، و�ستبداأ   "5 "�سبوتنيك  لقاح 
االأ�سبوع  يف  اأج��ل  كاأق�سى  العملية 
االأخري من �سهر جانفي اجلاري، قائال اإنه 
املواطنني  القيام بعملية حت�سي�س  يجب 
احلل  يعترب  ال��ذي  اللقاح  هذا  باأهمية 
الوحيد للق�ساء على فريو�س كورونا. 
ويف �سياق مت�سل اأو�سح مهياوي اأن 
البداية �ستكون باللقاح الرو�سي، على 
اأن يتوا�سل اإبرام عقود اأخرى مع خمابر 
قال  الذي  ال�سيني  اللقاح  مثل  دولية 

اإنه اأثبت فعالية كبرية هو االآخر.
للم�سالح  العام  املدير  ك�سف  ب��دوره 
ال�سحية بوزارة ال�سحة اإليا�س رحال، 
�سد  التلقيح  حملة  اأن  له  ت�ريح  يف 
ال�سهر  نهاية  قبل  �ستبداأ  الفريو�س 
ال�سلطات  ب���اأن  واأو���س��ح  اجل���اري، 
عن  االإع��الن  عدم  ف�سلت  ال�سحية 
التلقيح  عملية  النطالق  حمدد  تاريخ 
اأي طارئ خالل عملية  حت�سبا حلدوث 

نقل اللقاح اإىل اجلزائر.

العلمية  اللجنة  باأن  اإليا�س رحال،  وقال 
اللقاحات  جميع  درا�سة  يف  �رعت 
حيث   ،2020 اأوت   6 يوم  املطروحة 
م�سادة  لقاحات   10 اللجنة  در�ست 

لفريو�س كورونا.
التي  االأوىل  الفئة  اأن  املتحدث  واأكد 
هي  كورونا  فريو�س  لقاح  �ستتلقى 
ال�سن،  كبار  جانب  اإىل  الطبي  ال�سلك 
وكذا عنا�ر اجلي�س وال�رطة واحلماية 
املدنية وعمال النظافة �سيتلقون اللقاح 
يف املرحلة االأوىل اأي�سا. وتقرر ا�ستثناء 
التطعيم  عملية  من  واحلوامل  االأطفال 

�سد فريو�س كورونا.
التلقيح  عملية  اأن  رحال  اإليا�س  واأكد 
�سد كورونا �ستكون على مدار ال�سنة 
ال�سحة  وزارة  �سرتاقب  حيث  اجلارية، 
موؤ�س�ساتها املعنية بعملية التلقيح �سد 

كورونا.
�ستتعامل  ال�سحة  وزارة  باأن  واأو�سح 
اللقاح  لتخزين  اأخ��رى  قطاعات  مع 
امل�ساد لفريو�س كورونا يف كل والية.
لوؤي/ي
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واأو�سحت الوزارة يف من�سورها 
وثائقي  مبنا�سب  يتعلق  االأمر  اأن 
ب�3  اأم���ني حم��ف��وظ��ات حم��ل��ل 
كمهند�س  من�سبا  منا�سب،22 
 10 االآيل،  االإع���الم  يف  دول���ة 
يف  دول��ة  كمهند�س  منا�سب 
االإح�سائيات، وكمت�رف اإداري 
منا�سب  و6  من�سبا،   18 فتح  مت 

وث��ائ��ق��ي اأم���ني حم��ف��وظ��ات، 5 
ومن�سب  كمرتجم،  منا�سب 
واحد كم�ساعد مهند�س م�ستوى 
االآيل، ومن�سب  االإعالم  اأول يف 
م�ستوى  مهند�س  كم�ساعد  اآخر 
اأول يف االإح�سائيات. اأما من�سب 
 9 م�ساعد مت�رف فخ�س�س له 
كملحق  منا�سب  و4  منا�سب، 
اإىل  باالإ�سافة  ل��الإدارة،  رئي�سي 
يف  �سامي  تقني  منا�سب   7
تقني  منا�سب  االآيل و4  االإعالم 

ياأتي  االإح�سائيات.  يف  �سامي 
وزارة  اإطالق  مع  بالتزامن  هذا 
رقميا  نظاما  الوطنية  الرتبية 
"ترقية"  ت�سمية  عليه  اأطلقت 
بالرت�سح  القطاع  ملوظفي  ي�سمح 
للم�سالح  العليا  للمنا�سب 
الوزارة  واأف��ادت  املمركزة.  غري 
الذين  املوظفني  اأن  لها  بيان  يف 
لاللتحاق  ال�روط  ي�ستوفون 
غري  مل�ساحلها  العليا  باملنا�سب 
طلبات  تقدمي  ميكنهم  املمركزة 

من  ابتداء  بعد  عن  تر�سيحهم 
بعد  وذلك  القادم،  االأربعاء  يوم 
لنظام  وتطويرها  ت�سميمها 
رقمي اأطلقت عليه ا�سم "ترقية". 
للموظف  النظام  ه��ذا  وي�سمح 
�سريته  ا�ستمارة  بطباعة  املعني 
حجز  من  االنتهاء  بعد  اخلا�سة 
جميع معلوماته التي �ست�ستعمل 
باأنه  موؤكدا  امللفات،  معاجلة  يف 
تر�سح  اأي  م�ستقبال  يقبل  ال 
ل�سغل من�سب عال دون ت�سجيل 
النظام.  هذا  على  الرت�سح  طلب 
هذا  اأن  اإىل  الوزارة  بيان  واأ�سار 
االخ��ت��الالت  فر�سته  امل�سعى 
واالأداء  الت�سيري  يف  والنقائ�س 
عدد  �سغور  عن  اأغلبها  والناجتة 
تعيني  اأو  العليا  املنا�سب  من 
هذه  يف  بالتكليف  م�ستخدمني 
موظفني  وج��ود  رغ��م  املنا�سب 
القانونية  ال�روط  ي�ستوفون 
الفتا  املوؤهالت،  على  ويتوفرون 
ب�سكل  اأثر  الو�سع  هذا  اأن  اإىل 
لهذه  احل�سن  ال�سري  على  مبا�ر 
امل�سالح واأدائها وفعاليتها وعلى 
مردودها املهني ونوعية اخلدمات 

املقدمة.

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن فتح م�سابقة توظيف على اأ�سا�س ال�سهادات لـ90 من�سبا اإداريا.

تقدمي طلبات الرت�سح عن بعد للمنا�سب العليا ابتداء من االأربعاء القادم

�سادق  والتكوين،  الرتبية  لعمال  الوطني  االحتاد  رئي�س  اأكد 
دزيري رف�سهم القاطع للتدري�س املتمثل يف يوم عطلة قانونية. 
“االإنباف” كان وا�سحا منذ اللقاء االأول  اإن موقف  وقال دزيري 
اإىل  باالإ�سافة  واجعوط،  حممد  الوطنية،  الرتبية  وزي��ر  مع 
اإلغاء  يف  الف�سل  له  يرجع  الذي  املن�رم  نوفمرب   25 احتجاج 
الرتاجع  من  نوعا  مل�س  اأنه  اإىل  النقابي  امل�سوؤول  .واأ�سار  القرار 
الربي  النقل  ن�ساط  ا�ستئناف  بعد  �سيما  ال  القرار،  اإلغاء  عن 
التدري�س  رف�سهم  ال�سدد  نف�س  يف  م�سددا  الواليات،  بني  ما 
“االإنباف”  رئي�س  انتقد  اآخر،  �سياق  ويف  القانونية.  العطلة  يوم 
برناجمه  يف  التلميذ  حق  غنب  اإنه  عنه  قال  الذي  التفويج  نظام 
تقدير،  كاأق�سى  باملئة   70 منه  يح�سل  اأن  ميكن  الذي  االنتخابي 
الذين  االأ�ساتذة  على  خلفه  الذي  الرهيب”  “ال�سغط  جانب  اإىل 
يف  بالتخفيف  طالب  كما  اأ�سبوعيا.  ح�سة   30 مبعدل  يعملون 
احلايل  اال�ستثنائي  الو�سع  ا�ستمرار  حالة  يف  احل�س�س  عدد 
واقرتح  العامل،  دول  غرار  على  اجلزائرية  املدر�سة  تعي�سه  الذي 
اإىل  الذهاب  االأ�ساتذة  على  ال�سغط  لتخفيف  دزيري  �سادق 
اجلامعات  خريجي  واأن  خا�سة  االأ�ساتذة،  من  عدد  اأكرب  توظيف 

التعاقد. نظام  عن  ف�سال  البطالة،  اأزمة  يعانون 
ق/و

التفويج  نظام  "االإنباف” تنتقد 
وترف�س التدري�س يوم ال�سبت

اإجراءات عاجلة لدعم تربية 
الدواجن اأمام االأزمة احلالية

حمداين  احلميد  عبد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  تراأ�س 
�سعبة  و�سعية  لدرا�سة  خ�س�س  اجتماعا  باجلزائر  االأح��د 
ال�سماح  ق�سد  عاجلة  اإجراءات  عن  خالله  اأعلن  حيث  الدواجن 
بيان  اليه  ا�سار  ح�سبما  احلالية،  االأزمة  بتجاوز  ال�سعبة  لهذه 
و�سعية  لدرا�سة  خ�س�س  الذي  االجتماع  هذا  وخالل  للوزارة. 
ا�سعار  وارتفاع  ال�سحية  االأزمة  تداعيات  بعد  الدواجن  �سعبة 
ق�سد  �ستتخذ  عاجلة  اجراءات  اأن  حمداين  ال�سيد  اأكد  االأعالف، 
خالل  من  ال�سيما  احلالية  االأزمة  بتجاوز  الفرع  لهذا  ال�سماح 
)ال�سريبالك(  البي�ساء  اللحوم  اإنتاج  �سبط  نظام  بعث  اإعادة 
للمربني،  اإ�سافية  خ�سائر  وجتنب  االإنتاج  فائ�س  المت�سا�س 

البيان. ح�سب 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  ح�ره  الذي  االجتماع  هذا  وخالل 
املجمعات  م�سئويل  ال��دواج��ن،  ل�سعبة  امل�����س��رتك  املهني 
الوزارة،  من  اإطارات  وكذا  املعنية  التقنية  واملعاهد  االقت�سادية 
ال�ريبة  اإلغاء  اإمكانية  حول  درا�سة  اعداد  الفالحة  وزير  طلب 
التي  ال�سوجا  حبوب  خملفات  على  امل�سافة  القيمة  على 
كما  العاملية.  ال�سوق  يف  م�سبوق  غري  ارتفاعا  اأ�سعارها  �سهدت 
املربمة  االإطار  اتفاقية  تنفيذ  ملتابعة  تعليمات  الوزير  اأعطى 
)بدر(  الريفية  التنمية  و  الفالحة  بنك  و  ال��وزارة  بني  موؤخرا 
وكذا  واملربني  املنتجني  ديون  جدولة  باإعادة  يتعلق  فيما  خا�سة 
ال�سعب  جلميع  اال�ستثمار  وقر�س  املو�سمية  القرو�س  منح 
الدواجن.  تربية  �سعبة  بينها  من  ا�ستثناء  ب��دون  الفالحية 
عني  ال�سعبة،  و�سعية  تطور  ومتابعة  التعليمات  هذه  ولتنفيذ 
املركزية  االإدارة  ممثلي  من  متكون  عمل  فوج  حمداين  ال�سيد 

لل�سعبة. امل�سرتك  املهني  املجل�س  واأع�ساء 
ق.و

بلجود دعاهم ملكافحة كافة اأ�سكال التبذير وتر�سيد النفقات

الداخلية تو�سي الوالة بـ"�سد احلزام"
الداخلية  وزي��ر  اأم�����س  اأو���س��ى 
بلجود  كمال  املحلية  واجلماعات 
يف  التبذير  اأ�سكال  كل  مبكافحة 
النفقات  وتر�سيد  املحلي  الت�سيري 
ال�سهر  على  م�سددا  العمومية، 
على جت�سيد امليكانيزمات الرامية 
اإىل ترقية ن�ساط احلركة اجلمعوية 
يف  واإ�راكهما  املدين  واملجتمع 

ت�سيري ال�سوؤون املحلية.
التحا�ر عن  ويف اجتماع بتقنية 
والوالة  اجلمهورية  والة  مع  بعد، 
للوزارة،  بيان  ح�سب  املنتدبني، 
الظل،  مناطق  تنمية  ملف  تناول 
رفع  ���رورة  على  بلجود  �سدد 
امل�ستويات  الأق�سى  العمل  وترية 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��ع��ل��ي��م��ات رئ��ي�����س 
اجلمهورية، واتخاذ اإجراءات بديلة 
بالنقائ�س  للتكفل  م�ستعجلة 

التنموية التي مت اإح�ساوؤها.
عن  الغنب  رف��ع  اإىل  باالإ�سافة 
�سيما  امل��ن��اط��ق،  ه��ذه  �ساكني 
املعي�سية  بالظروف  ارتبط  ما 
ال�ستاء.ويتعلق  ف�سل  خ��الل 
بالغاز  املعنيني،  بتزويد  االأم��ر، 
وفتح  لل�رب  ال�ساحلة  واملياه 
الثلوج  تراكم  نتيجة  امل�سالك 
التموين  ا�ستمرارية  و�سمان 
االأ�سا�سية.وبخ�سو�س  باملواد 
ذات  الوبائية  الو�سعية  متابعة 
كورونا،  جائحة  بانت�سار  ال�سلة 
االإبقاء  �رورة  على  الوزير  اأكد 
اليقظة  من  ع��ال  م�ستوى  على 
التدابري  تنفيذ  يف  وال�����رام��ة 
اإىل  باالإ�سافة  املقررة،  الوقائية 
املتدخلني  جميع  م��ع  التن�سيق 
الو�سعية  ب��اح��ت��واء  ي�سمح  مب��ا 

اتخاذ  باأهمية  ذكر  الوبائية.كما 
امل�ستوى  على  االآنية  االإج��راءات 
ط��ارئ.ويف  اأي  لتدارك  املحلي 
االجتماع  خ�س  مت�سل،  ملف 
التالميذ،  متدر�س  ظروف  مبتابعة 
ودعا الوزير اإىل ا�ستمرار تكثيف 
بجميع  حت�سينها  لتعميم  اجلهود 
الوطني.  ال��رتاب  عرب  امل��دار���س 
يكت�سيها  التي  باالأولوية  مذكرا 
للتح�سيل  مثلى  ظ��روف  توفري 
التنقل  خالل  من  �سيما  املدر�سي 
والتدفئة. املدر�سي  واالإط��ع��ام 
ومن جهة اأخرى ويف اإطار جت�سيد 
اأكد  االإقت�سادي،  االإنعا�س  اآليات 
يف  امل�سي  �رورة  على  الوزير 
يت�سمنها  التي  التدابري  تنفيذ 
ومرافقتها  ال��وط��ن��ي  املخطط 
بديناميكية حملية خالقة للرثوة.

على  الديناميكية،  وتعتمد 
اأ�سكال البريوقراطية  حماربة كل 

امل�ستثمرين. و�سمان مرافقة 
املبادرات  حترير  اإىل  باالإ�سافة 
مقاربة  وفق  املقاوالتية  وتطوير 
القطاعات  م��ت��ع��ددة  ع�رية 
االأم��ث��ل  ب��اال���س��ت��غ��الل  ت�سمح 
املحلية  االقت�سادية  للموؤهالت 
ل��والي��ات ال��وط��ن.ك��م��ا اأ���س��دى 
�سارمة  تعليمات  ال���وزي���ر، 
اأ�سكال  كل  مكافحة  بخ�سو�س 
املحلي  الت�سيري  يف  التبذير 

العمومية. النفقات  وتر�سيد 
على  ال�سهر  اإىل  ال��وزي��ر  ودع��ا 
امليكانيزمات  جت�سيد  يف  امل�سي 
احلركة  ن�ساط  ترقية  اإىل  الرامية 

اجلمعوية واملجتمع املدين.
                                    لوؤي/ي

خالل الثالثي الثالث من �سنة 2020

االأزمة ال�سحية تت�سبب يف ركود �سناعة مواد البناء  
القطاع  يف  االإن��ت��اج  اأ���س��ع��ار  ع��رف��ت 
املحروقات،  خارج  العمومي،  ال�سناعي 
خالل  باملئة   -0.2 ب�  يقدر  ن�سبيا  ركودا 
مقارنة   2020 �سنة  من  الثالث  الثالثي 
نف�سها،  ال�سنة  م��ن  ال��ث��اين  بالثالثي 
الوطني  ال��دي��وان  ل��دى  علم  ما  ح�سب 

لالإح�سائيات.
اخلروج  عند  الن�سبي  الركود  هذا  ويف�ر 
االأ�سعار  اأو ركود  بانخفا�س  امل�سنع  من 
خالل  الن�ساطات  قطاعات  الأغلبية 
مقارنة   2020 �سنة  من  الثالث  الثالثي 
ارتفاع  وبا�ستثناء  ال��ث��اين.  بالثالثي 
اإنتاج  الأ�سعار  باملئة(   +1.4( ب�  يقدر 
املناجم واملحاجر و)0.5 باملئة( ل�سناعات 

انخفا�سا  الفروع  باقي  �سهدت  اخل�سب، 
االإنتاج  عند  لالأ�سعار  ن�سبيا  ركودا  اأو 
عند  االأ�سعار  تراجعت  وقد  ال�سناعي. 
ب�  الطاقة  قطاع  يف  ال�سناعي  االإنتاج 
املئة  0.2- يف  ب�  البناء  املئة ومواد  7 يف 
مقارنة   2020 من  الثالث  الثالثي  خالل 
ال�سنة. وخالل  نف�س  الثاين من  بالثالثي 
بنف�س  2020 مقارنة  الثالث من  الثالثي 
االأ�سعار عند  ارتفعت   ،2019 الفرتة من 
املحروقات  خ��ارج  ال�سناعي  االإن��ت��اج 
الت�سعة  االأ�سهر  وخالل  باملئة،   2.2 ب� 
بنف�س  مقارنة   2020 �سنة  من  االأوىل 
الفرتة من ال�سنة ال�سابقة �سهدت اأ�سعار 
خ��ارج  العمومي  ال�سناعي  القطاع 

ب���  يقدر  ت�ساعديا  منحى  املحروقات 
املنحى  هذا  ت�سجيل  مت  وقد  باملئة.   2.5
للجلود  ال�سناعية  القطاعات  يف  اأ�سا�سا 
واالأحذية ب�� 9.9 باملئة واملناجم واملحاجر 
باملئة   5.2 ب���  وال��ط��اق��ة  باملئة  ب�7.2 
و�سناعات احلديد وال�سلب وامليكانيكية 
باملئة.   3.9 ب�  واالإلكرتونية  والكهربائية 
اأخ��رى  �سناعية  قطاعات  عرفت  كما 
بالن�سيج  االأمر  ويتعلق  اأقل  ارتفاعات 
 1.8 ب��  اخل�سب  و�سناعات  باملئة  ب�2.8 
باملئة وال�سناعات الغذائية ب�� 1.2 باملئة. 
الكمياوية  ال�سناعات  عرفت  حني  يف 
التوايل  على  ن�سبيا  ركودا  البناء  ومواد 
اأن  يذكر  باملئة.  و0.1  باملئة   0.3 ب�� 

االإنتاج  الأ�سعار  ال�سنوي  النمو  متو�سط 
املحروقات  خارج  العمومي  ال�سناعي 
باملئة   2.8 بلغ   2019 �سنة  مدار  وعلى 

مقارنة ب�سنة 2018.               
                                              لوؤي/ي
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�سبط "موظف" ببلدية الـوادي متلب�ًسا بتلقي 
ر�سوة قيمتها 30 مليونا !!

حممد ي�سني
----------------

وب���ح�������س���ب م�������س���ادر 
يتعلق  االأمر  فاإن  "التحرير"، 
وق��د  .م"،  "ب  ب��امل�����س��م��ى 
املتهم،  توقيف  عملية  متت 
قبل  م��ن  تلب�س  ح��ال��ة  يف 
الوطني،  ال���درك  عنا�ر 
للمجموعة  االأبحاث  بفرقة 
الوطني،  ل��ل��درك  الوالئية 
�سكوى  بعد  الوادي،  لوالية 
مفادها  م��واط��ن،  بها  تقدم 
ر�سوة  منه  طلب  املتهم  اأن 
�سنتيم،  مليون   30 قدرها 
بع�س  ت�����س��وي��ة  اأج���ل  م��ن 

دارية. االإ االأمور 
ك�سف  ال�سدد،  ذات  ويف 
قليمية  االإ للمجموعة  بيان 
بالوالية،  الوطني  للدرك 
�سخ�س  "توقيف  م��ف��اده 
ا�ستغالل  ���س��اءة  اإ اأج��ل  من 

احل�سول  لغر�س  الوظيفة 
م�ستحقة  غري  منافع  على 

الوادي".  ببلدية  لنف�سه 
نه  فاإ البيان،  ذات  وبح�سب 
مقدمة  �سكوى  على  "بناًءا 
اإىل  املواطنني  اأحد  طرف  من 
للدرك  ب��ح��اث  االأ ف�سيلة 
مفادها  ب��ال��وادي  الوطني 
"موظف"  �سخ�س  وج���ود 
ب��ب��ل��دي��ة ال������وادي ي��ق��وم 

لغر�س  املواطنني  بتزاز  باإ
غري  منافع  على  احل�سول 
على  لنف�سه،  م�ستحقة 
خطة  و���س��ع  مت  ذل���ك  ث���ر  اإ
ي��ق��اع  االإ اأج��ل  م��ن  حمكمة 
ا�ستفاء  وبعد  فيه،  بامل�ستبه 
القانونية  االإج��راءات  جميع 
م�سبق  م���وع���د  وحت���دي���د 
وامل�ستبه  ال�����س��ح��ي��ة  ب��ني 
ف�سيلة  ف���راد  اأ متكن  ف��ي��ه، 

من  ب���ال���وادي  ب���ح���اث  االأ
امل�ستبه  ال�سخ�س  توقيف 
با�ستالمه  متلب�سا  ف��ي��ه 
مليون   30 قدره  مايل  ملبلغ 

ال�سحية".  من  �سنتيم 
واأو����س���ح ن��ف�����س ال��ب��ي��ان، 
االأبحاث  "ف�سيلة  اأن  اإىل 
ل��ل��درك ال��وط��ن��ي ب��ال��وادي 
الق�سية،  يف  حتقيق  فتحت 
اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  ومت 
بجنحة  الق�سائية  اجلهات 
الوظيفة  ا�ستغالل  ���س��اءة  اإ
منافع  على  احل�سول  لغر�س 

م�ستحقة." غري 
التحقيقات  انتهاء  بعد  ليتم   
على  املتهم   حتويل  االأمنية 
ق��ا���س��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ل��دى 
حم��ك��م��ة ال������وادي، ال���ذي 
احلب�س  ره��ن  بو�سعه  م��ر  اأ
به  ف���اد  اأ ح�سبما  ق��ت،  امل��وؤ

للتحرير. م�سدر 

اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة الوادي، اخلمي�س الفارط، بو�سع "موظف" مب�سلحة التعمري والبناء، على م�ستوى املجل�س 
ال�سعبي البلدي بالوادي، رهن احلب�س املوؤقت، عن تهمة تلقي ر�سوة.. وغريها من التهم االأخرى ذات ال�سلة.

التحقيق قا�سي  باأمر من  املوؤقت  اإيداعه رهن احلب�س  املتهم مت 

ن��ادي  تعاقد 
اخل�����اب�����ورة 
ال��ري��ا���س��ي 
ال����ث����ق����ايف 
ال����ع����م����اين 
القدم  ل��ك��رة 
م��ع ال��الع��ب 
اح�������م�������د 
ال����ت����ج����اين 
املدعو  تواتي 

من  ينحدر  ال���ذي  "توحة" 
لتعزيز  وذلك  ال��وادي  والية 
خ��ط ال��ه��ج��وم و���س��ريت��دي 
 ،  39 رق��م  يحمل  القمي�س 
بنادي  اخلابورة  نادي  ويعرف 
�سعار  يتكون  حيث  الفهود 
�سفراء  اأر�سية  من  النادي 
اأخ�ر  بلون  جوانبه  حمفوفه 
 1972 �سنة  تاأ�س�س  النادي   ،
الالعب  ان�سمام  �سهل  ومما   ،
لهذا  التجاين  احمد  تواتي 
التي  ندية  االأ من  وهو  النادي 
باملراحل  كبري  ب�سكل  تهتم 
ال�����س��ن��ي��ة م��ث��ل ال��ن��ا���س��ئ��ني 
بعدة  ق���ام  ف��ق��د  وال�����س��ب��اب 
ال�سنية  للمراحل  دورات 
اخلليج  ���س  ك��اأ يف  للنا�سئني 
للمراحل  العماين  دوري  ويف 

ال�����س��ن��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب، ن��ادي 
العريقة  ندية  االأ من  اخلابورة 
لقاب  اأ عدة  على  حت�سل  حيث 
 ، العماين  الدوري  لقب  منها 
الثاين  املركز  على  وح�سوله 
ال�سلطان  كاأ�س  م�سابقة  يف 
 ، 2000م  ل��ع��ام  ل��ل�����س��ب��اب 
الثالث  املركز  على  وح�سوله 
ال�سلطان  كاأ�س  م�سابقة  يف 
على  2001م  لعام  لل�سباب 

ال�سلطنة. م�ستوى 
داري  االإ جمل�س  وي��ت��ك��ون 
 12 م��ن  اخل���اب���ورة  ل��ل��ن��ادي 
ع�����س��وا وت��ت��م ان��ت��خ��اب��ات 
ارب���ع  ك���ل  ادارة  مل��ج��ل�����س 
دارة  االإ ���س  وي��رتاأ ���س��ن��وات، 
بن  �سلطان  االم��ري  احل��ال��ي��ة 
جنف  ونائبه  احلو�سني  حميد 

العجمي. حمد  بن 
ق.م

ك�����س��ف امل���ن���دوب امل��ح��ل��ي 
بوالية  اجلمهورية  لو�ساطة 
�سحره"،  "بلقا�سم  ال��وادي، 
االآونة  تلّقت  االأخرية  هذه  اأن 
�سكوى،  عري�سة   46 االأخرية 
مقابلة   325 اأج����رت  ك��م��ا 
لال�ستماع  امل��واط��ن��ني  م��ع 
وبح�سب  الن�����س��غ��االت��ه��م.  
م�ست  فقد  املحلي،  املندوب 
قطاعات  املواطنني  مقابالت 
املحلية،  واجلماعات  الداخلية 
ال�سكن،  الوطنية،  الرتبية 
والت�سغيل،  العمل  الت�سامن 
م�����الك ال���دول���ة واحل��ف��ظ  اأ
والكهرباء  الطاقة  العقاري، 
ال��ف��الح��ي��ة، ح��ي��ث ك��ان ع��دد 
من  مقابلة  ك��ل  يف  ف���راد  االأ
ح�سب  اأرب���ع���ة  اإىل  واح����د 
مراعاة  خاللها  مت  احل���االت، 
فر�س  الذي  الوبائي  الو�سع 
االحتياطات  خمتلف  ات��خ��اذ 
ع��دوى  اأي  مل��ن��ع  ال��وق��ائ��ي��ة، 
بني  كورونا  لفريو�س  حمتملة 

ملواطنني. ا
الواردة  العرائ�س  وبخ�سو�س 
ل��ل��م��ن��دوب��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة 
"بلقا�سم  ف��اأك��د  امل��ن�����رم��ة 
 46 م�ساحله  تلقي  �سحره" 
الرتبية  جماالت  يف  عري�سة 
العمل  اال�ستثمار،  الوطنية، 
ال��دول��ة  م���الك  اأ والت�سغيل، 

الداخلية  العقاري،  واحلفظ 
اإ�سافة  املحلية،  واجلماعات 
نف�س  �سمن  اإخطارا   14 اإىل 
يف  فيها  النظر  مت  امل��ج��االت 
ان��ت��ظ��ار ال���رد م��ن اجل��ه��ات 
ي��ج��اب  امل��ع��ن��ي��ة ���س��واء ب��االإ
احل��ال��ة  ح�����س��ب  ال�����س��ل��ب  و  اأ
كثري  يف  نه  اأ منّوها  املرفوعة، 
العري�سة  تكون  االأحيان  من 
م�ستمالن  غ��ري  االإخ��ط��ار  اأو 
والدالئل،  القرائن  كل  على 
اأو  متاأخر  يف  ال��رد  يجعل  ما 
ذات  دارة  االإ طرف  من  �سلبي 

باملو�سوع. ال�سلة 
و�سيط  م��ن��دوب  اأك���د  ك��م��ا 
ال��وادي،  لوالية  اجلمهورية 
ان�سغاالت  على  االنفتاح  اأن 
امل���واط���ن���ني واالإ����س���غ���اء 
انطباعا  اأع��ط��ى  مل�ساكلهم، 
املندوبية  دور  ع��ن  ح�سنا 
رئي�س  وت��ط��ّل��ع��ات  املحلية 
بواب  اأ اأن  م�سرًيا  اجلمهورية، 
مفتوحة  املحلية  املندوبية 
م�����ام امل���واط���ن���ني ل��ع��ر���س  اأ
وتظلماتهم،  ان�سغاالتهم 
باخلطوات  االل��ت��زام  �ريطة 
الإع��داد  القانونية  ال�سكلية 
الو�سيط  واإخطار  العري�سة 
اإيجابية  ال��ردود  تكون  حتى 

املنا�سب. حملها  ويف 
.ه نبيل 

ليوم  اجلمعية  خطب  تناوبت 
بع�س  يف   08/01/2021
الواقعة  خليفة  حا�سي  م�ساجد 
الوادي،  والية  عا�سمة  �رقي 
ظ���اه���رة ت��ف�����س��ي احل����وادث 
هذه  تفاقمت  والتي  املميتة 
راح  والتي  بالدنا  يف  ي��ام  االأ
االأحيان  بع�س  يف  �سحيتها 
حوادث  فمنها  بكاملها   اأ�ر 
املنزلية  واحل��وادث  الطرقات 
مب���ا ف��ي��ه��ا اأخ���ط���ار احل��رائ��ق 

فيها  يت�سبب  ما  غالبا  التي 
ا�ستعمال  ك�سوء  ن�����س��ان  االإ
اأ�را  ب��اد  اأ ال��ذي  املدينة  غاز 
خطاب  يف  جاء  حيث  بكاملها 
حي  مب�سجد  اخلطبة  م���ام  االإ
ال�����رق��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ذات 
املو�سوع  تناول  الذي  البلدية 
ذات  يف  مربزا  تفا�سيله  بكل 
االإ�سالمي  الدين  اأن  الوقت 
مانة  اأ وجعلها  ال��روح  قد�س 
جميع  يف  بها  العناية  يجب 

يف  الله  اأكدها  كما  جوانبها 
كثرية  يات  اآ يف  تنزيله  حمكم 
االأحاديث  بع�س  تناول  كما 
ذات  يف  ال�ريفة  النبوية 
ذات  يف  م�����س��ريا  امل���ج���ال 
االجتماعي  الدور  اإىل  الوقت 
ثقافة  ن�����ر  يف  وال���رتب���وي 
جت��ن��ب احل�������وادث ب��ج��م��ي��ع 
املوؤ�س�سة  طرف  من  اأ�سكالها 
���س�����س��ة  امل�����س��ج��دي��ة وامل��وؤ
النا�سئة  توعية  يف  الرتبوية 

اخل���واط���ر، ويف  ه���ذه  ح���ول 
بع�س  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث 
امل�����س��ل��ني ع��ن��د م��غ��ادرت��ه��م 
عن  ع��ربوا  وال��ذي��ن  امل�سجد 
ملا  وا�ستح�سانهم  ارتياحهم 
اخلطبة  ه��ذه  ث��ن��اء  اأ �سمعوه 
تزامنت  التي  التح�سي�سية 
املميتة  احل����وادث  ك��رثة  م��ع 
برياء  االأ اأرواح  حت�سد  التي 

يوم  كل 
مبارك قدودة 

 17 ت��الم��ي��ذ م��در���س��ة ح��ي 
خليفة  ب��ح��ا���س��ي  ن��وف��م��رب 
عا�سمة  ���رق��ي  ال��واق��ع��ة 
برد  يوعدون  ال��وادي  والية 
جتاوز  الذي  و�سقيعه  ال�ستاء 
قام  حيث   ، التوقعات  ك��ل 
مدر�سة  بزيارة  الرتبية  مدير 
الن�سغاالت  وا�ستمع  احلي 
ورئي�س  امل��در���س��ة  م��دي��رة 
تالميذ  اأول���ي���اء  ج��م��ع��ي��ة  

كلها  ت�سب  والتي  املدر�سة  
التدفئة  و�سائل  توفري  يف 
الطريق  يف  ق�����س��ام  اأ ل�ستة 
حيث  للموؤ�س�سة  العلوي 
للوالية  الرتبية  مدير  وعد 
هوائية  مكيفات  ب��ت��وف��ري 
مت�س  مل  حيث  االأق�سام  لهذه 
يام  اأ ثمانية  الزيارة  هذه  على 
اإىل  املكيفات  و�سلت  حتى 
تالميذها  ليتنف�س  املوؤ�س�سة 

ما  اأ ال�ستاء  هذا  يف  ال�سعداء 
التالميذ  الإطعام  بالن�سبة 
ف�سوف  �ساخنة  ب��وج��ب��ات 
جللب  ال��ب��ل��دي��ة  م��ع  ين�سق 
ق��رب  ه��ذه ال��وج��ب��ات م��ن اأ
الفرحة  تعم  حتى  موؤ�س�سة 
على  واأولياء  تالميذ  جلميع 
برجمة  م�ستقبال  ي��ت��م  اأن 
اأكالت  يوفر  اأن  ميكنه  مطعم 
التالميذ  ل��ه��وؤالء  �ساخنة 

احلديث  احلي  لهذا  املنت�سبني 
ت�سنيفه  ميكن  والذي  العهد 
نظرا  الظل  مناطق  �سمن 
ل��رتك��ي��ب��ة ال��ق��اط��ن��ني ب��ه 
ارتياحهم  عن  عربوا  والذين 
ال�سديدين  وا�ستح�سانهم 
م���ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 
من  اأكبادهم  فلذات  اأنقذت 

و�سقيعه.  ال�ستاء  برد 
مبارك  قدودة 

����س�������س���ة  ن����ّظ����م����ت، امل���وؤ
املتخ�س�سة  االإ�ست�سفائية 
والطفل  لالأم  نا�ر  بن  ب�سري 
مع  بالتن�سيق  الوادي  بوالية 
والهناء  ال�سداقة  جمعية 
م�ساعدات  قافلة  والتعاون، 
ملناطق  وت�سامنية  �سحية 
ال��ب��دو ال��رح��ل امل��ت��واج��دي��ن 
دائرة  �سحراء  م�ستوى  على 

. قيبة لر ا

ال��ق��اف��ل��ة  يف  و����س���ارك���ت 
بلدية  الرحل،  للبدو  املوجهة 
ا�ستهدفت  حيث  الرقيبة، 
ع���دة م��ن��اط��ق ���س��ح��راوي��ة 
ع���ل���ى غ�����رار ال��ذه��ي��ب��ة، 
�سعد،  بري  بالنور،  الكرمة، 
خالل  ومت  ب�سري.  ب��ري  م��رمي، 
ك�سوفات  ت��ق��دمي  ال��ق��اف��ل��ة 
ط��ب��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، وك��ذا 
لهم،  املنا�سبة  االإ�سعافات 

وم�سادات  اأدوي���ة  وت��ق��دمي 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ح��ي��وي��ة، 
واأغطية  باأفر�سة  تزويدهم 
���س��ت��وي��ة وم����واد غ��ذائ��ي��ة، 
بغر�س  خمتلفة  وم�ساعدات 
االجتماعية  الو�سعية  حت�سني 
ف�سل  يف  اله�سة  الفئة  لهذه 
الرحل  البدو  ويبقى  ال�ستاء. 
والي��ة  ���س��ح��راء  رب���وع  يف 
الفرتة حتديدا  هذه  الوادي يف 

مل�ساعدات  احلاجة  اأم�س  يف 
���س��ح��ي��ة وغ��ذائ��ي��ة، ن��ظ��ًرا 
القا�سية،  الطق�س  لطبيعة 
متوا�سل  ن��زول  وت�سجيل 
نق�س  ظل  يف  ليال،  لل�سقيع 
و�سعهم  وتدين  اإمكانياتهم 
مقاومة  و�سعف  املعي�سي، 
الطبيعية  ال���ظ���روف  ه���ذه 

. ل�سعبة ا
ق .م

الالعب ينحدر من والية الوادي

نادي اخلابورة العمـاين لكـرة القـدم 
يتعاقـد مع الالعـب اأحمـد التجانـي 

تواتي "

مندوب و�سيط اجلمهورية بالوادي يك�سف:

ت�سجيل 325 مقابلة مع املواطنني و46 
عري�سة

الدور االجتماعي والرتبوي يعود اإىل بع�س م�ساجد حا�سي خليفة 

تالميذ مدر�سة حي 17 اأكتوبر بحا�سي خليفة يودعون الربد

املوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية املتخ�س�سة االأم والطفل بالوادي بالتن�سيق مع جمعية ال�سداقة والهناء

قافلة ت�سامنية و�سحية لفائدة البدو الرحل بالرقيبة
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فالحو �سعبة التمور بتما�سني يف تقرت يدقون 
ناقو�س اخلطر

 يو�سف بن فا�سل 
----------------

ال���ف���الح���ون امل���ت�������ررون 
ن��ا���س��دوا  امل�سكل  ه��ذا  م��ن 
والقائمني  الوالئية  ال�سلطات 
بالوالية  الفالحة  قطاع  على 
بتنظيف  التحرك  ب�����رورة 
)ال�سفالة(  الرئي�سي  اخلندق 
لتطهري  ح��م��الت  وت��ن��ظ��ي��م 
واحل�رات  الق�سب  من  املكان 
على  االن�����س��داد  ف��ك  وك���ذا  

. القناطر  م�ستوى 
لقائهم  وخ���الل  ال��ف��الح��ون 
اأن  اأك��دوا  التحرير  النخيل بجريدة  وث����روة  بالزوال غ��اب��ات��ه��م  مهددة  باتت  باملنطقة 

امل��ردود  تراجع   بعد  خا�سة 
جعل  ما  الدخل  وقلة  الفالحي 
يهجرون  الفالحني  من  الكثري 
ه����ذا ال��ن�����س��اط وت�����س��ب��ح 

. لالإهمال    عر�سة  الغابات 
من  ج��اد  تدخل  انتظار  ويف 
�سوؤون  على  القائمني  طرف 
ورقلة،  بوالية  الفالحة  قطاع 
متا�سني  منطقة  فالحي  ف��اإن 
التمور  ب�سعبة  النا�سطني 
يرون  وهم  امل��رارة  يتجرعون 
عن  عاجزين  غاباتهم  ه��الك 

. ذها نقا اإ

على خلفية ارتفاع من�سوب املياه يف اخلندق الرئي�سي املعروف با�سم "ل�سفال" دق فالحو متا�سني ناقو�س اخلطر بعدما بات 
من�سوب املياه يف منطقة متا�سني يف ارتفاع متوا�سل وهو االأمر الذي اأ�سبح يهدد الفالحة وثروة النخيل من خالل عودة املياه 

اإىل احلقول من خالل اخلنادق الثانوية ما جعل عديد الفالحني يقومون ب�سد هذه اخلنادق الثانوية وبالتايل ارتفاع من�سوب 
املياه باحلقول.

النخيل غابات  وتهدد  حقولهم  تغمر  املياه  اأ�سبحت  بعدما   

جمموعة  اأم�س،  �سبيحة  نظم 
قائمة  م��ن  امل��ق�����س��ي��ني  م��ن 
االجتماعية  ال�سكنات  من 
 30 ح�����س��ة   - ي���ج���اري���ة  االإ
عنها  ف��رج��ت  اأ التي  �سكن، 
وقفة  يام،  اأ منذ  الغي�سة  دائرة 
الدائرة،  مقر  اأمام  احتجاجية 
ل��ل��ت��ن��دي��د ب��ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي 
"العزاب"،  بقائمة  و�سفوها 
احتوت  نها  باأ ق��ال��وا  وال��ت��ي 
اأك��ربه��م  ع��ازب��ا   25 ع��ل��ى 
 32 ال����  ع��م��ره  ي��ت��ج��اوز  ال 
العائالت  اأرب��اب  بدل  �سنة، 
الذين  واالأرام��ل  واملطلقات 
ن��ه��م  اأ رغ���م  ق�����س��ائ��ه��م  اإ مت 
فراد  اأ يواء  الإ لل�سكن  االأحوج 
القائمة  �سمت  كما  اأ�رهم. 
مل  بالبلدية  كبري  م�سوؤول  ابن 
�سوى  ملفه  يداعع  اإ على  مي�س 
�رح  ح�سبما  واح��د  �سهر 

املحتجني،  ع��ن  ممثل  ب��ه  لنا 
القائمة  ه��ذه  ب���اأن  م��وؤك��دا 
وعدم  جتاوزات  فيها  ح�سلت 
اال�ستفادة  ملقايي�س  اح��رتام 
م��ن ال�����س��ك��ن االج��ت��م��اع��ي. 
لهم  ب��اأن  اعتربوا  املحتّجون 
من  غ��ريه��م  ع��ل��ى  االأح��ق��ي��ة 
احل�سة،  هذه  من  امل�ستفيدين 
وط���ال���ب امل���ح���ت���ّج���ون، يف 
"للتحرير"،  ل�  ت�ريحاتهم 
ب�رورة  امل�سوؤولة،  اجلهات 
يف  والتحقيق  النظر  اإع��ادة 
منا�سدين  امل�ستفيدين،  قائمة 
جلنة  ي��ف��اد  ب��اإ ال��والي��ة  وايل 
ه��ذه  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  حتقيق 
�سلطات  وم��ن  التجاوزات، 
مراجعة  ب�����رورة  ال��دائ��رة 
احلق  واإع���ادة  القائمة  ه��ذه 
الأ�سحابه.                  امله�سوم 
بو�ريط عبدالقادر   

االإجراءات  تفعيل  اإطار  يف 
انتهجتها  التي  امليدانية 
بغرداية،  ال�رطة  م�سالح 
من  واحل��د  اجلرمية  ملكافحة 
تلك  خ��ا���س��ة  ان��ت�����س��اره��ا، 
املخدرات  برتويج  املتعلقة 
ث����رات ال��ع��ق��ل��ي��ة،  وامل����وؤ
دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت 
من  االأ�سبوع  هذا  متليلي 
خمت�سة  ب�سبكة  االإطاحة 
ب��امل��خ��درات  االجت����ار  يف 
م�����روع��ة،  غ��ري  بطريقة 
كلغ   04 ح��ج��ز  مت  ي����ن  اأ
الكيف  من  غراما  و386 
مركبات  ث��الث��ة  امل��ع��ال��ج، 
ه��ذه  ن��ق��ل  يف  ت�ستعمل 
خم�سة  توقيف  ال�سموم، 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
قدموا  �سنة(  و26   30 ( بني 
الق�سائية.  اجل��ه��ات  م��ام  اأ
تعود  الق�سية  حيثيات 
معلومات  ا�ستغالل  اإىل 
ال�رطة  ل��ق��وات  وردت 
مفادها  متليلي،  دائرة  باأمن 
اإج��رام��ي��ة  �سبكة  وج���ود 

بوالية  باملخدرات  لالجتار 
غ���رداي���ة، ع��ل��ى ال��ف��ور مت 
ات��خ��اذ ك��اف��ة االإج����راءات 
خا�سة  ال��الزم��ة،  االأمنية 
ت��ع��زي��ز امل���راق���ب���ة ع��ل��ى 
االأمنية،  احلواجز  م�ستوى 
من  ب��ح��اث  االأ تكثيف  م��ع 
الأمن  التابعة  الفرق  طرف 
ثالث  توقيف  ليتم  الدائرة، 
دراجة  بينها  من  مركبات 
يف  ت�ستعمل  كانت  نارية 

ال�سموم. هذه  نقل 
ب��ع��د ا���س��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة 
�سد  القانونية  االإج��راءات 
تقدميهم  مت  فيهم،  امل�ستبه 
الق�سائية  اجل��ه��ات  م���ام  اأ
و�سحن  حيازة  تهمة  عن 
با�ستعمال  خمدرات  ونقل 
متح�سل  ن��ق��ل  و���س��ي��ل��ة 
التهريب  طريق  عن  عليها 
طرف  من  االجت��ار  لغر�س 
منظمة  اإج��رام��ي��ة  جماعة 
ح�سا�سة  م���واد  وح��ي��ازة 

التهريب. لغر�س 
ق/ج

عدد  على  توفرها  بحكم   
ك��ب��ري م��ن امل�����س��ت��ث��م��رات 
وال��ف��الح��ي��ة،  ال�سناعية 
للنهو�س  تطمح  وال��ت��ي 
العديد  يف  بالتفكري  بها 
التنموية.. امل�ساريع  من 
يغطي  التما�سيني  فاالآجر 
ك���ام���ل ت�����راب ال��وط��ن 
اأن  ال��دائ��رة  حت���اول  حيث 
امل�ستثمرات  ه��ذه  ت��ع��زز 
“بلدة  البلديتني  مداخيل 
وك��ذا   ” مت��ا���س��ني   – ع��م��ر 
ام��ت�����س��ا���س ال��ب��ط��ال��ة، 
دائرة  رئي�س  ك�سف  حيث 
ال�سيد  ���س��ب��ق  االأ مت��ا���س��ني 
عدد  اأن  اأح��م��د  م��ال��ك  ب��ن 
احلا�سلني  امل�ستثمرين 
على  االمتياز  عقود  على 
يفوق   البلديتني  م�ستوى 

م��وزع��ني  م�ستفيدا   66
ع��ل��ى ك���ال ال��ب��ل��دي��ت��ني، 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س امل�����س��اري��ع 
توجد  ة  املن�ساأ اال�ستثمارية 
وم�سنع  اآج��ر  م�سانع   7
اأخرى  وموؤ�س�سات  خزف 
اخل�راء،  امل�ساحات  الإجناز 
م�سانع   7 ال���  خ��الل  فمن 
حلقة  ه��ي  امل��وج��ودة  اآج��ر 
م���ن ح��ل��ق��ات ال��ت��ن��م��ي��ة 
م�ستوى  على  االقت�سادية 
منا�سب  توفري  يف  الدائرة 
االأول��ي��ة  وامل���واد  ال�سغل 
املالية  العائدات  وتعزيز 
ميزانيتي  م�ستوى  على 
عند  وم�ستقبال  البلديتني، 
يف  جديدة  م�سانع  دخ��ول 
ارتفاعا  �سن�سهد  نتاج  االإ
حل  يف  �سي�ساهم  مهما 

التي  االن�سغاالت  بع�س 
عاجزة  نف�سها  البلدية  جتد 
ويف  بها،  التكفل  عن  ماليا 
الدولة  ر  ت�سوُّ االإطار  هذا 
مالية  م�����س��ادر  خ��ل��ق  يف 
ياأخذ  ال��ذي  التفكري  ه��و 
م�ستوى  على  االأكرب  احليز 
خلق  خ��الل  من  البلديتني 
ملواجهة  ووحدات  و�سائل 
من  ال��ك��ربى،  التحديات 
املوجودة  امل�ساريع  خ��الل 
من  الدائرة،  م�ستوى  على 
م�ستثمرات  اأو  م�سانع 
اأو  نتاج االأعالف  ” اإ فالحية 
غرف  اأو  احليوانات  تربية 
و�سائل  “كلها  ال��ت��ربي��د 
ال�سنوات  يف  �ست�ساهم 
تدعيم  يف  القادمة  القليلة 
ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة وت��دع��ي��م 

للبلدية،  امل��ال��ي��ة  امل���وارد 
ه����ذه امل�����س��ان��ع دوره����ا 
العاملة،  باليد  التكفل 
على  ال��دائ��رة  تتوفر  كما 
كلها  خلدمات  حمطات   6
باليد  التكفل  يف  �ساهمت 
يخ�س  وف��ي��م��ا  ال��ع��ام��ل��ة، 
هناك  الت�سغيل،  م�سكل 
م�ستوى  ع��ل��ى  ان�����س��غ��ال 
بتما�سني  الت�سغيل  وكالة 
االإج��راءات  بع�س  ب�سبب 
العمل  طالبو  يراها  التي 
وبريوقراطية،  تعجيزية 
وي��ب��ق��ى م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
ا�ستجابة  هناك  الفالحية 
وم�����س��ك��ل  ب���امل���ئ���ة   30
مطروحا  زال  ما  الت�سغيل 

املناطق.  بقية  يف  كما 
التجاين     ن-ق 

ال�سكن  م��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�روع  عن  غرداية  بوالية 
ل�سكنات  االعتبار  اإع��ادة  يف 
بق�سور  ب��االن��ه��ي��ار  م��ه��ددة 
وم��ت��ل��ي��ل��ي  م���ي���زاب  وادي 
رفع  بعد  وطنيا  تراثا  امل�سنفة 

عنه. التجميد 
اإعادة  امل�روع  هذا  وي�سمل 
قدمية  �سكنات  وترميم  تاأهيل 
بق�سور  ب��االن��ه��ي��ار  م��ه��ددة 
ومليكة  وال��ع��ط��ف  متليلي 
وغرداية  وبونورة  يزقن  وبن 
ف��اد  اأ كما  وال��ق��رارة،  وبريان 
م�روع  وكان  القطاع،  مدير 
�سنة  يف  �سجل  قد  التاأهيل 
جتميده  يتم  اأن  قبل   2014
التق�سف  اإج����راءات  �سمن 
ال�سلطات  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

اإجمالية  بتكلفة  العمومية 
دج،  مليار   )1 ( واح��د  قدرها 
وا�سعة  العملية  هذه  وتهدف 
وحماية  تعزيز  اإىل  النطاق 
ت��ل��ك ال�����س��ك��ن��ات ال��رتاث��ي��ة 
امل�سنفة  ال��ق�����س��ور  ب��ه��ذه 
وحت�سني  ث��ق��اف��ي��ا''  ''ت��راث��ا 
ل�ساكنة  املعي�سي  املحيط 
العمرانية  الف�ساءات  ه��ذه 
برثائها  تتميز  التي  العريقة 
من  وي��ت��وخ��ى  ال��ت��اري��خ��ي. 
ه���ذا امل�����روع ت��دع��ي��م ه��ذه 
م��واد  با�ستعمال  البنايات 
على  تاأهيلها  واإعادة  تقليدية 
ليها  اإ احلياة  يعيد  الذي  النحو 
طابعها  على  املحافظة  م��ع 
ال��ع��م��راين وت��ع��زي��ز اجل��ذب 
باإ�راف  وذلك  لها،  ال�سياحي 

ترميم  يف  متخ�س�سني  خرباء 
الثقافة  لقطاع  التابعة  ثار  االآ
حماية  ديوان  �سيما  والفنون 
ومن  م��ي��زاب.  وادي  �سهل 
الثقافة  مدير  ���س��ار  اأ جهته، 
اأن  ع��ل��واين  حممد  بالنيابة 
ال�����رتاث امل���ع���م���اري ال���ذي 
م��ي��زاب  وادي  ب��ه  ت�ستهر 
امل�����س��ن��ف ���س��م��ن ال���رتاث 
املنظمة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��امل��ي 
مم���ي���ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم  االأ
يف  "اليون�سكو"  والثقافة 
ح�ريا  جتمعا  ي�سكل   ،1982
ث���ار ال��ت��اري��خ��ي��ة  غ��ن��ي��ا ب���االآ
باأ�سالته  ويتميز  ومبانيه 
وتعد  ال��ع��م��راين،  وج��م��ال��ه 
ال��ي��وم اإرث���ا ك��ب��ريا ودع��ائ��م 
عليها  احلفاظ  يتعني  ح�سارية 

تعزيزها  اأج��ل  من  وتثمينها 
امل��ادة  اح���رتام  ���س��ا���س  اأ على 
منطقة  ومتكنت  االأ���س��ل��ي��ة. 
به  ت��زخ��ر  م��ا  ب��ك��ل  غ��رداي��ة 
االأجداد  �سممها  ق�سور  من 
معماري  �سكل  يف  ب��رباع��ة 
�سخري  موقع  فوق  متدرج 
م��ع م��راع��اة امل��ن��اخ وامل��ب��ادئ 
على  حت��اف��ظ  اأن  ال��دي��ن��ي��ة 
من  الأك��رث  العمرانية  بنيتها 
حمط  جعلها  مما  قرون  ع�رة 
.وجتذب  االأممية  الهيئة  اهتمام 
مليزاب  املعمارية  الهند�سة 
العديد  �سنويا  املائي  والنظام 
واملتخ�س�سني  الباحثني  من 
اأ�ساف  كما  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 

. بالنيابة  الثقافة  مدير 
ق/ج

 املق�سيون من ال�سكن االجتماعي 
يحتجون اأمام مقر دائرة الغي�سة 

باالأغواط

 يف عملية نوعية مكنت من حجز 45 �سفيحة 

اأمن دائرة متليلي يطيح ب�سبكة خمت�سة 
يف االجتار باملخدرات

   متا�سني بتقرت كقطب ا�ستثماري.. اأكرب حتدٍّ تراهن عليه الدائرة

متا�سني قطب ا�ستثماري..ميثل اأكرب حتد تراهن عليه تقرت

بتكلفة 1 مليار دينار جزائري

اإعادة االعتبار لل�سكنات املهددة باالنهيار بق�سور وادي ميزاب بغرداية 



جواريات العدد07
اإلثنين 11 جانفي 2021 م الموافق لـ 27 جمادي األولي 1442هـ2167

عي�س علجية 
------------ 

علي  تهيئة  م��وؤ���س�����س��ة  ���س��ط��رت 
مكتب  ال��ن��ح��ا���س  وع���ني  منجلي 
ويف  ق�سنطينة  بوالية  "اإيرباكو" 
اإط����ار ح��م��ل��ة ال��ت�����س��ج��ري ب��رن��اجم��ا 
منها  ���س��ج��رية  اآالف    10 ل��غ��ر���س 
على  املناطق  لتهيئة  �سجرية   7000
علي  االإداري���ة  املقاطعة  م�ستوى 
للطرقات  �سجرية  و3000  منجلي، 
ال�سجريات  ه��ذه  وزع��ت  الداخلية، 
 06 رقم  اجلوارية  الوحدة  من  بكل 
هكتارا،   90 بحوايل  تقدر  مب�ساحة 
الوجدة  م�ستوى  على  هكتارا  و65 
العملية  و�سملت   ،07 رقم  اجلوارية 
على  الطبيعي  بالع�سب  التغطية 
وتدخل  مربع،  مرت   7000 م�ساحة 
االأقطاب  تهيئة  اإطار  يف  احلملة  هذه 

مبدينة  احل�ري  والتح�سني  احل�رية 
كثافة  ت�سهد  ال��ت��ي  منجلي  علي 
 500 اليوم  تفوق  حيث  �سكانية، 
لالرتفاع  مر�سحة  وهي  ن�سمة  األف 
لل�سكان  الرتحيل  عمليات  اأم���ام 
جديدة،  �سكنات  من  امل�ستفيدين 
ر�سد  مت  عنها  املعلن  االأرقام  ح�سب 
للم�ساحات  �سنتيم  مليار   300
املحلية  ال�سلطات  وتعمل  اخل�راء، 
بعلي  املنتدب  ال��وايل  اإ���راف  حتت 
اجلمايل  الطابع  اإ�سفاء  على  منجلي 
"ال�سياحة  تفعيل  بهدف  للمنطقة 
 11 للمادة  وفقا  وذلك  االإيكولوجية" 
املت�سمن   06/07 رقم  القانون  من 
االه��ت��م��ام ب��امل�����س��اح��ات اخل�����راء 
�روط  دفرت  و�سع  مع  و�سيانتها، 

. ها لت�سيري
الطاقة  ا���س��ت��غ��الل  م��ق��رتح  وك���ان 
االأخ�ر،  الب�ساط  يف  ال�سم�سية 

اإن�ساء  فاتورة  من  التقليل  بغية  وهذا 
التي  اخل�راء  امل�ساحات  و�سيانة 
حتقيق  اأن  اإال  الوالية،  خزينة  تكلف 
اإمكانيات  اإىل  يحتاج  املطلب  هذا 
امل��ادي��ة  امل���وارد  حيث  م��ن  �سخمة 
يف  اال�ستثمارات  اأن  علما  والب�رية، 
ق�سنطينة  بوالية  اخل�راء  امل�ساحات 
�سنتيم،  مليار   151 يفوق  ما  بلغت 
ت�سكل  التي  الت�سيري  اإ�سكالية  تبقى 
حيث  من  املحلية  ال�سلطات  هاج�س 
وعجز  الب�ستنة،  يف  املخت�سني  نق�س 
امل�ساحات  ت�سيري  يف  ال��ب��ل��دي��ات 
ب�����س��ب��ب جت��م��ي��د االإع���ان���ات ال��ت��ي 
الوطني  ال�سندوق  يقدمها  ك��ان 
منذ  وذلك   fccl املحلية   للجماعات 
املعي�سي  االإط��ار  ول�سمان   ،2015
التقنية  امل�سالح  �سارعت  لل�سكان، 
الكهرباء  ت��وزي��ع  ل�ركة  التابعة 
اجلدد  ال�سكان  تزويد  اإىل  وال��غ��از 

وتفعيل  والكهرباء  الغاز  ب�سبكة 
العمومية،  باالإنارة  العمارات  حميط 

اخل�����راء  امل�����س��اح��ات  تغطية  م��ع 
الطبيعي. بالع�سب 

ت�سكل التنمية املحلية باملقاطعة االإدارية علي منجلي بوالية ق�سنطينة اهتمام احلكومة والوالية من خالل دعمها بامل�ساريع ور�سد لها ميزاية خا�سة، من اأجل رفع كل املعوقات خا�سة ما تعلق 
بالتهيئة احل�سرية يف �سوء التعرف على االحتياجات احلقيقية لل�سكان.

بق�سنطينة منجلي  بعلي  اخل�سراء  امل�ساحات  لتهيئة  �سنتيم  مليار   300
غر�س 10 اآالف �سجرية وتغطية 7000 مرت مربع بالع�سب الطبيعي 

م�سروع بناء مركز مكافحة ال�سرطان 
ببجاية يلقى معار�سة كبرية

الكبرية  ال�سحية  امل�ساريع  تعرف 
التي ا�ستفادت منها والية بجاية على 
ال�رطان ببلدية  غرار مركز ملكافحة 
مواطن  معار�سة  ب�سبب  اأم��ي��زور، 
�سبع  على  متتد  اأر�سية  قطعة  ميلك 
بتعوي�سات  املطالبة  على  هكتارات، 
ل�سالح  ملكيته  عن  التنازل  مقابل 
امل�روع، وو�سع التجهيزات الالزمة 
الذي  الهام  امل�روع  هذا  لتج�سيد 
انتظره �سكان خمتلف املناطق طويال، 

بها  قامت  التي  احلثيثة  امل�ساعي  رغم 
اأميزور  لبلدية  املحلية  ال�سلطات 
النا�سطة  اجلمعيات  وحتى  والوالئية 
جانب  اإىل  تقف  ال��ت��ي  امل��ي��دان  يف 
ما  االأم��ور  اأن  اإال  ال�رطان،  مر�سى 
زالت على حالها، وكان من املفرت�س 
اأن يعرف انطالقته نهاية �سنة 2014، 
من  تذمرهم  عن  ع��ربوا  امل�ستكون 
ظل  يف  يعي�سونها،  التي  الو�سعية 
املرفق  ذات  دخول  يف  الكبري  التاأخر 
�رورة  على  واأك��دوا  اخلدمة،  حيز 
اال�ستجابة ملطالبهم املرفوعة منذ مدة 
ال�سحي.  املجال  يف  معاناتهم  الإنهاء 
ال�سكان  ياأمل  ال��ذي  امل�روع  وهو 
اأن  خا�سة  االآجال،  اأقرب  يف  انطالقه 
املر�سى وعائالتهم يكابدون االأمرين 
املجاورة،  الواليات  اإىل  التنقل  يف 
على غرار �سطيف واجلزائر العا�سمة 
توؤدي  ما  غالبا  حيث  العالج،  لتلقي 
املواعيد املطولة املقدمة للمر�سى اإىل 
بع�س  يف  ووفاتهم  و�سعهم  تدهور 

االأحيان.
 حمفوظ رمظاين

ت�سطـري برنامـج للك�سـف ال�سريـع عـن كـورونا لفائـدة 
مناطق الظل مبيلة 

عبدالوهاب  ميلة  والي��ة  وايل  �سدد 
تكثيف عمليات  موالي على �رورة 
احرتام   بخ�سو�س  والتفتي�س  املراقبة 
ال�سحي  الربوتوكول  اإجراءات  تطبيق 
العمومية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
وامل�ساجد،  التجارية  والف�ساءات 
التجمعات  منع  فر�س  موا�سلة  وكذا 
االإج��راءات  اتخاذ  مع  االأف��راح  واإقامة 
الردعية يف حالة ال�رورة. ف�سال عن 
�رورة  على  الوالية  وايل  األح  ذلك 
باإ�راك كل  التعقيم  موا�سلة عمليات 
الف�ساءات  جميع  لي�سمل  القطاعات 
وعدم  الوالية  تراب  عرب  واملوؤ�س�سات 
بالربوتوكول  التقيد  واإهمال  الرتاخي 
امليادين،  جميع  م�ستوى  على  ال�سحي 
اخللية  اجتماع  تروؤ�سه  خالل  ذلك  جاء 
من  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوالئية 
بالوالية  الوباء  و�سعية  درا�سة  اأجل 
اإطار  يف  املتخذة  االإج���راءات  وتقييم 
اأجل  من  لذلك  املعّدة  الطريق  خارطة 

هذا  اجلائحة.  ه��ذه  انت�سار  من  احل��د 
اللجنة  اأع�ساء  ح�ره  الذي  االجتماع 
وايل  خالله  كلف  للوالية  االأمنية 
وال�سكان  ال�سحة  مديرية  الوالية 
الك�سف  لعمليات  برنامج  بت�سطري 
مناطق  لفائدة  اجلائحة  عن  ال�ريع 
ناهيك  االأ�سبوع،  هذا  من  بداية  الظل 
عن ذلك  اأكد  وايل ميلة على موا�سلة 
للجنة  والدورية  العادية  االجتماعات 
االإج��راءات  لتقييم  املو�سعة  االأمنية 
الوقائية املتخذة يف هذا ال�ساأن، وبرجمة 
اقت�سى  كلما  ا�ستثنائية  اجتماعات 

االأمر ذلك .
التنفيذية  الهيئة  عن  االأول  امل�سوؤول   
���رورة  على  اأي�سا  اأك��د  بالوالية 
التح�سي�سية  العمليات  من  التكثيف 
االإعالمية  الو�سائط  جميع  با�ستغالل 
ق�سد  املمكنة،  والف�ساءات  املتاحة 

االلتزام بتطبيق االإجراءات الوقائية. 
االجتماع  هذا  يف  األّح  امل�سوؤول  ذات   

الدورية  املتابعة  اإطار  يف  يدخل  الذي 
كورونا  جائحة  جتاه  الوالية  لو�سعية 
املراقبة  عمليات  تكثيف  �رورة  اإىل 
تطبيق  احرتام  بخ�سو�س  والتفتي�س 
ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول  اإج�����راءات 
العمومية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
وكذا  وامل�ساجد  التجارية  والف�ساءات 
من  املبذولة  امل��ج��ه��ودات  موا�سلة 
�سبط  على  واحلر�س  اجلميع  ط��رف 
الت�سدي  اأج���ل  م��ن  لليقظة  ن��ظ��ام 
واأن  حتى  كورونا،  فريو�س  لتف�سي 
غرار  على  بالوالية  الوبائية  الو�سعية 
ا�ستقرارا  عرفت  الوطن  واليات  باقي 
املن�رم.  دي�سمرب  �سهر  منذ  ملحوظا 
مرة  جدد  ميلة  وايل  فاإن  بالذكر  جدير 
ب�رورة  للمواطنني  دعوته  اأخ��رى 
اتباع  خالل  من  �سحتهم  على  احلفاظ 
لتفادي  الالزمة  الوقائية  االإج��راءات 

تف�سي هذا الوباء .
بوجمعة مهناوي

ال�سندوق الوطني لل�سكن 

اأزيد من 1860 مليار �سنتيم لتمويل 
خمتلف الربامج ال�سكنية بالبليدة 

قامت م�سالح ال�سندوق الوطني لل�سكن 
الربامج  خمتلف  بتمويل  البليدة  بوالية 
ال�سكنية مبختلف ال�سيغ باأزيد من 1860 
مليار �سنتيم ل�سنة 2019، يف اإطار تقييم 
التمويالت  لعملية  ال�سنوية  احل�سيلة 
 2021 جانفي  ال�سكن،  لقطاع  املوجهة 
ال�سكنية  للربامج  املالية  الو�سعية  عر�س 
ال�سندوق  ط��رف  م��ن  متويلها  امل�سري 
التقومي  عملية   ،)CNL( لل�سكن  الوطني 
جرت بح�سور امل�سوؤول االأول عن اجلهاز 
مبعية  نوي�ر  كمال  الوالية  التنفيذي 
�سواملي  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
للوالية،  ال�سكن  مدير  الرحمان،  عبد 
لتح�سني  الوطنية  للوكالة  اجلهوي  املدير 
ال�سكن وتطويره عدل، حيث عرف قطاع 
خمتلف  يف  اإيجابية  ديناميكية  ال�سكن 

الظروف  من  بالرغم  وذل��ك  الور�سات 
�سيما  ال  الوالية  بها  مرت  التي  ال�سحية 
اجلائحة  خالل  لالأ�سغال  الكلي  التوقف 
ت�سديد  مت  اأين  اأ�سهر،  اأربعة  تفوق  لفرتة 
ملختلف  �سنتيم  مليار   1860.5 قيمته  ما 
وترية  بت�ريع  �سمح  مما  ال�سكنية  ال�سيغ 
على  ال�سكنية  امل�ساريع  خمتلف  اإجن��از 
م�ستوى الوالية واملتعلقة اأ�سا�سا ب�ال�سكن 
باالإيجار،  البيع  ال�سكن  برنامج  الريفي، 
الت�ساهمي  االجتماعي  ال�سكن  برنامج 
املدعم  الرتقوي  ال�سكن  برنامج   ،)LSP(
املنا�سبة  تخلل  كما   ،))LPA2،LPA1((
وذل��ك  الوكالة  مكاتب  ال���وايل  زي���ارة 
واحل�سيلة  املبذولة  للمجهودات  ت�سجيعا 

االإجمالية امل�سجلة ل�سنة 2020.
لعي�سي �ريف 

 اأحياء جديدة مبنطقة "ال�سفاح" خارج جمال التغطية بت�سم�سيلت 
وال�سكان  واالإنرتنت  الهاتف  بخدمة 
املعنية  اجلهات  اإىل  ن��داء  يرفعون 
حيث  العزلة  ه��ذه  م��ن  الإخ��راج��ه��م 
التغطية  غياب  من  ه��وؤالء  ي�ستكي 
ب�سبكة الهاتف واالإنرتنت ف�سال عن 
ب�سبكة  التغطية  الكبري يف  ال�سعف 
يوفرها  التي  الال�سلكية  االت�ساالت 

املتعاملون الثالثة.
واأو�سح ال�سكان يف هذا ال�ساأن اأنهم 
يعانون عزلة يف االت�سال والتوا�سل 
يف �سنة 2021 ف�سال عن ذلك اأنهم 
مما  وكعينة  املدينة،  بو�سط  يقطنون 
هذه  غياب  من  احلي  �سكان  يعانيه 
اأكرث من  اليوم  اأ�سبحت  التي  اخلدمة 
الذي  املواطنني  اأحد  اإ�سارة  �رورية 
الو�سع حتم عليه  باأن هذا  لنا  ك�سف 
املجاورة  االأحياء  اإىل  يوميا  التنقل 
من  واال�ستفادة  ات�سالته  ربط  الأجل 
الو�سع  جعل  ما  االإنرتنت  خدمات 
معاناة  اإىل  يتحول  نظره  وجهة  من 

حقيقية وقد بات هذا امل�سكل يعرقل 
هذه  لقاطني  اليومية  احلياة  بالفعل 

االأحياء اجلديدة. 

االأح��ي��اء  ه��ذه  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
غرار  على   امل�ستحدثة  االجتماعية 
�سكن  و100  �سكن   300 ح��ي 
ال�سكنات  وحتى  �سكنا   160 وحي 

الوظيفية التابعة للجامعة تتوفر على 
و�سحية  وريا�سية  تربوية  مرافق 
�رورة  ت��راع  مل  ال�سلطات  اأن  اإال 
ملا  االت�سالية  باخلدمات  تو�سيلهم 
لها دور يف ت�سهيل احلياة والتوا�سل 

بالعامل اخلارجي.

زغارية حميد 

خالل االأ�سبوع االأول من �سهر جانفي 

توقيف 25 �سخ�سا يف 35 عملية مداهمة بعني الدفلى 
 متكنت م�سالح ال�رطة الق�سائية باأمن والية عني الدفلى، خالل االأ�سبوع االأول من �سهرجانفي اجلاري بعد تنفيذ 35 عملية مداهمة 
فجائية من توقيف 25 �سخ�سا من خمتلف الفئات العمرية، من بينهم 13 �سخ�سا حمل بحث مبوجب اأوامر ق�سائية واأحكام وقرارات 
نهائية للحب�س، 04 اآخرين تبني اأنهم حمل اأمر باحلب�س عن طريق االإكراه البدين �سادر عن النيابات املخت�سة، اأما البقية �سبطوا متلب�سني 
بحيازة مواد خمدرة لغر�س اال�ستهالك واملتاجرة، باالإ�سافة اإىل حمل اأ�سلحة بي�ساء بدون مربر �رعي، وذلك يف اإطار املخطط االأمني 
تنفيذ  يرتكز على   للحد منهما، والذي  االجتماعية  االإجرام احل�ري واالآفات  االإجرام، خا�سة  اأ�سكال  امل�سطر ملحاربة �ستى  الوقائي 
عمليات �رطية من �ساأنها اأن حتد من تلك الظواهر االإجرامية يف الو�سط احل�ري، حماية للمواطنني يف اأرواحهم وممتلكاتهم، العمليات 
يف جمملها مت من خاللها اإخ�ساع 889 �سخ�سا من خمتلف الفئات العمرية للتعريف وتفقد الهوية، كما مت اأي�سا اإخ�ساع  488 مركبة من 
خمتلف االأ�سناف مبا يف ذلك دراجات النارية للمراقبة والتفتي�س. امل�ستبه فيهم وبعد اإجناز ملفات ق�سائية ب�ساأنهم، حولوا اأمام اجلهات 

الق�سائية املخت�سة للنظر يف ق�ساياهم.
خمتار برادع



ــدي  اأن ــري،  ــزائ اجل النجم  ــال  ن
ــرمي من  ــك ــت ــرف ال ــس ديـــلـــور، �
�سيت  الأ�سلية،  بلدته  عميد 
مع  قّدمه  مبا  اعرتافًا  بفرن�سا، 
ال�سنوات  يف  مونبولييه  ناديه 
تتويجه  وخــا�ــســة  ــــرة،  الأخ
مع   2019 اأفريقيا  اأمم  بكاأ�ص 
عن  ف�ساًل  "املحاربني"،  منتخب 
اللفتات الإن�سانية التي يقدمها 
ــراء بــعــيــداً عن  ــق ــال وف ــف لأط

الأ�سواء.
ـــداف اجلـــزائـــري  ـــه ــر ال ــس ــ� ون
فران�سوا  للعميد  �سكر  ر�سالة 
تــغــريــدة  ــر  ع كومنينه�ص، 
على  الر�سمي  بح�سابه  ن�سرها 
"فخور  فكتب:  )تويرت(،  موقع 
عميد  ــن  م ل�ــســتــقــبــايل  جـــداً 
على  وح�سويل  �سيت،  مدينة 
ميدالية املدينة، �سكراً لكل من 

�ساندين".
ــوًل  ــور حت ــل و�ــســهــد مــ�ــســوار دي
الدويل  �سفة  نيله  منذ  كبراً 

ــاركــتــه يف  اجلــــزائــــري، ومــ�ــس
رفقة   2019 اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص 
حيث  ال�سحراء"،  "حماربي 
مب�سوار  عادي  لعب  من  حتول 
الــدوري  يف  جنم  اإىل  متو�سط، 

من  ــرر  ومم وهــداف  الفرن�سي 
الطراز الأول.

و�ــســّلــط الإعــــالم الــ�ــســوء على 
مــا يــقــّدمــه ديــلــور الـــذي �سار 
على  عامليني  لالعبني  زمــيــاًل 

واإ�سماعيل  حمرز  ريا�ص  غرار 
اأفــــاده كثراً  اأمـــر  نــا�ــســر،  بــن 
طموحاته  وجعل  م�سواره  يف 
امتلك  اأنــه  خا�سة  تت�ساعف، 
ج�ّسده  للتطور،  مهمًا  هام�سًا 

بــعــد عــمــل بـــدين كــبــر �سبق 
الدورة الأفريقية.

مونبولييه  مهاجم  وا�ستفاد 
ووجهات  بلما�سي  ن�سائح  من 
ــــة  ــــّر روؤي ــث غ ـــره، حــي ـــظ ن
املنتخب  لعــبــي  ــن  م الــكــثــر 
ديلور  بينهم  ومــن  اجلــزائــري 
اإرادة  وزادهم  القدم،  كرة  جتاه 
ل�سباب  قــــدوة  يــ�ــســحــوا  لــكــي 
ـــّرح به  ــم، مــثــلــمــا �ـــس ــه ــدت ــل ب
اأيــام،  قبل  اأوكيدجة  احلار�ص 
الفرتة  ف�سل  يعك�ص  مــا  ــو  وه
يف  اجلزائر  باألوان  ق�ساها  التي 

الفرتة الأخرة.
ــة  ــن ــدي ــة امل ــي ــدال ــي ـــح م ـــن وتمُ
حتقيق  يف  جنــحــوا  لأ�ــســخــا�ــص 
يتميزون  جعلتهم  ــــازات  اإجن
من  ت�سّنع  كما  غــرهــم،  على 
قيمًة،  املراتب  ح�سب  مــواد   5
امليدالية  اجلزائري  نال  حيث 
يف  تــاأتــي  الــتــي  ــي  وه الف�سية 

املرتبة الرابعة.

يعي�ص الدويل اجلزائري ريا�ص 
�سيتي،  مان�س�سرت  لعب  حمرز 
غمو�ص  نتيجة  �سعبة  و�سعية 
الإ�سباين  مــدربــه  مــع  عالقته 

بيب جوارديول.
الإ�ــســبــانــيــة،  "اآ�ص"  �سحيفة 
و�سفته  ما  كوالي�ص  عن  ك�سفت 
بـ"التمرد" من جانب حمرز جتاه 
الأخرة  الدقائق  خالل  بيب، 
يونايتد،  مان�س�سرت  مواجهة  من 
الرابطة  كاأ�ص  نهائي  ن�سف  يف 

الإجنليزية. 
وحقق �سيتي فوزا بهدفني دون 
لي�سرب  الأحمر،  جاره  على  رد 
املباراة  يف  توتنهام  مع  موعدا 

النهائية.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن حمرز 
ــول  ــواردي ج قـــرار  على  احــتــج 
ـــذي قـــرر ا�ــســتــبــدالــه خــالل  ال

ــن عمر  ــق الأخــــرة م ــائ ــدق ال
ميثل  الأمر  اأن  معترا  املباراة، 
ــه، وفــق  ــق ــرا يف ح ــب ظــلــمــا ك

امل�سدر.
واأو�سح امل�سدر اأن "حمرز �سحى 

كثرا و�سارك كمهاجم �سريح، 
ومل  عليه،  يعتد  مل  مركز  وهو 
لديه  ما  كل  بتقدمي  له  ي�سمح 

داخل الع�سب الأخ�سر".
لكن ال�سحيفة مل تك�سف عن رد 

اعرتا�ص  بعد  جوارديول  فعل 
مدينة  ــي  ــرب دي خـــالل  حمـــرز 

مان�س�سرت.

عالقة متدهورة

وجــود  اإىل  ــارت  ــس اأ� ال�سحيفة 
ــة بــني حمــرز  ــالق ــع خــلــل يف ال
بغياب  م�ست�سهدة  وجوارديول، 
ب�سكل  امل�ساركة  عــن  الــالعــب 
مــبــاريــات   3 اآخــــر  يف  ــا�ــســي  اأ�ــس

للفريق الدوري الإجنليزي.
اكتفى  ــرتة،  ــف ال تلك  وخـــالل 
20 دقيقة  حمرز بامل�ساركة ملدة 
اأن  دون  مباريات،  الـ3  يف  فقط 
ليرتك  كاف  قدر  على  يح�سل 

ب�سمته.
بات  حمرز  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
الفني  اجلهاز  ح�سابات  ــارج  خ
در�ص  واأن  �سبق  الذي  لفريقه، 
اإمكانية ا�ستبداله بالأرجنتيني 
يوفنتو�ص  لعــب  ديبال  باولو 
ترتق  مل  الأمور  لكن  الإيطايل، 

ملرحلة اجلدية.

مو�سم  يف  الواجهة  اإىل  بــرزت 
ــات  ــي ــائ ــن ــث ال  2020-2021
الفارق  ت�سنع  التي  الهجومية 

ـــــــــــى  ـــــــــــل اأر�ــــص ع
ــــب  ــــع ــــل مـــــع امل

امل�سابقات  جميع  يف  اأنــديــتــهــا 
الآن،  حتى  والأوروبية  املحلية 
املهاجم  ثنائية  اأبــرزهــا  ولعل 
والكوري  كني  هــاري  الإنكليزي 
اجلنوبي �سون هيونغ مني، جنمي 

فريق توتنهام الإنكليزي.

ثنائية سون-كين

ــم  ــاج ــه ــة امل ــي ــائ ــن ــت ث ــم ــاه ــس �
الإنكليزي هاري كني واملهاجم 
�سون  اجلــنــوبــي  الــكــوري 
هيونغ مني يف ت�سجيل 45 
توتنهام  لفريق  هدفًا 
عـــلـــى الــ�ــســعــيــديــن 
هذا  والقاري  املحلي 
املـــو�ـــســـم، واأثــبــت 
الــثــنــائــي اأنــهــمــا 
مــــن الأفـــ�ـــســـل 
هـــــجـــــومـــــيـــــًا 
)تـــ�ـــســـجـــيـــل 
ــة( يف  ــاع ــن ــس و�
2020- ــم  مــو�ــس
بــقــيــادة   2021
املــــــــــــــــــــــدرب 
ـــــايل  ـــــغ ـــــرت ال
جـــــــــــوزيـــــــــــه 

مورينيو.
ــعــيــد  فـــعـــلـــى �ــس

كني  �ــســاهــم  "الرميرليغ"، 
لفريق  هـــدفـــًا   22 يف  و�ـــســـون 
الرابع  املركز  �ساحب  توتنهام، 
يف الرتتيب )�سجل الإنكليزي 10 
بينما  ل�سون(   12 مقابل  اأهــدف 
مقابل   11 الإنــكــلــيــزي  )�سنع 
م�ساهمة  لتكون  لــلــكــوري(،   5
 29 اأ�سل  من  هدفًا   22 الثنائي 
)م�ساهمة  "ال�سبرز  �سجلها 

بن�سبة 75%(.
امل�سابقات  باقي  مناف�سات  يف  اأما 
الكوؤو�ص(،  الأوروبــي،  )الــدوري 
يف  كني-�سون  الثنائي  ف�ساهم 
يعني  ــا  م هــدفــًا،   23 ت�سجيل 
الهجومية  توتنهام  ثنائية  اأن 
هدفًا   45 ت�سجيل  يف  �ساهمت 

حتى هذه اللحظة.

ثنائية ليفاندوفسكي-
مولر

ت�ستمر ثنائية املهاجم البولندي 
ــكــي  ــيــفــانــدوفــ�ــس روبـــــــرت ل
والأملاين توما�ص مولر يف الإبداع 
فريق  مع  الأوروبية  املالعب  يف 
اأن  اإذ  الأملــــاين،  ميونخ  بــايــرن 
النادي  تتويج  يف  �ساهم  الثنائي 
اأبطال  دوري  بلقب  "البافاري" 
اأوروبا املو�سم املا�سي عن جدارة 

وا�ستحقاق.
2021-2020، ما زالت  ويف مو�سم 
الأف�سل  بني  من  الثنائية  هذه 
ومولر  ليفا  �ساهم  اإذ  هجوميًا، 
الآن،  حتى  هدفًا   45 ت�سجيل  يف 
)�سجل  الــــدوري:  بطولة  ففي 
ليفاندوف�سكي 19 هدفًا مقابل 6 
ملولر( بينما )�سنع ليفا 5 اأهداف 
دوري  ويف  ــــداف(،  اأه  8 ومــولــر 
اأهداف   3 ليفا  )�سجل  الأبطال: 
مولر  و�سنع  ملولر(  هدف  مقابل 

هدفا فقط.

ثناية برونو-راشفورد

ــة الــنــجــمــني  ــي ــائ ــن ــت ث ــم ــاه ــس �
وماركو�ص  فرناندي�ص  برونو 
 43 تــ�ــســجــيــل  يف  را�ــــســــفــــورد 
هذا  يونايتد  ملان�س�سرت  هــدفــًا 
امل�سابقات  خمتلف  يف  املــو�ــســم 
يف  اإذ  والأوروبــــيــــة،  املــحــلــيــة 
را�سفورد  "الرميرليغ" )�سجل 
يف  لرونو(   11 مقابل  اأهداف   7
اأهداف   4 را�سفورد  )�سنع  وقت 

مقابل 7 لرونو(.
الذي  اأوروبــا  اأبطال  دوري  ويف 
خرج منه مان�س�سرت يونايتد من 
دور املجموعات )�سجل را�سفورد 
�سنع  بينما   ،4 وبرونو  اأهداف   6

الرتغايل  الو�سط  خط  لعــب 
را�سفود  �سجل  بينما  ــا(،  ــدف ه
هدفني يف بطولت الكاأ�ص حتى 
م�ساهمات  جمموع  ليكون  الآن 
بـ43  ليونايتد  الثنائية  ــذه  ه

هدفًا.

ثنائية رونالدو-موراتا

ــة الــنــجــمــني  ــي ــائ ــن ــت ث ــم ــاه ــس �
رونالدو  كري�ستيانو  الرتغايل 
ــا يف  ــورات ــاين األــفــارو م ــب ــس والإ�
يوفنتو�ص  لفريق  ــًا  ــدف ه  37
2020- مــو�ــســم  يف  ـــايل  ـــط الإي
رونالدو  �سجل  حمليًا  اإذ   ،2021
بينما  هدفني،  و�سنع  هدفًا   14
و�سنع  اأهـــداف   4 مــوراتــا  �سجل 
ن�سف  يف  �ساهما  اللذان  وهما   ،5
اأهداف فريق "البيانكونري" يف 

الدوري حتى الآن )16 من 29(.
فقد  اأوروبــا  اأبطال  دوري  يف  اأما 
�سجل الهداف الرتغايل رونالدو 
اأهــــداف   6 مــقــابــل  اأهـــــداف   4
ــدارة الــهــدافــني،  ــس ــا يف � ــورات مل
هدفا  الرتغايل  �سنع  حني  يف 
ليكون  اأي�سًا،  هدفا  والإ�سباين 
 37 املهاجمني  م�ساهمة  جمموع 

هدفًا.

يف  مــركــزه  �سطيف  ــاق  وف عــزز 
جلاره  اكت�ساحه  بعد  الــريــادة 
 ،)5-1( بوعريريج   برج  اأهلي 
فيه  اأحــــرز  الــــذي  الــوقــت  يف 
الأول  فــــوزه  بــلــعــبــا�ــص  احتــــاد 
عــنــد ا�ــســتــقــبــالــه جنـــم مــقــرة 
املدية  اأوملــبــي  حقق  و   ،)1-0(
اأمــام  بقواعده  الأول  انت�ساره 
حل�ساب    ،)2-1( تلم�سان  وداد 
من  ال�سابعة  اجلولة  مباريات 
ــة املــحــرتفــة  ــط ــراب بــطــولــة ال
جرت  التي  القدم،  لكرة  الأوىل 

يوم ال�سبت.
يجد  مل  �سطيف  ــاق  وف الــرائــد 
فوز  لتحقيق  تذكر  �سعوبة  اي 
برج  اأهلي  م�سيفه  على  كا�سح 
عري�سة  بنتيجة  بوعريريج 
هــيــمــنــتــه  ــق  ــب ــط ــي ل  ،)5-1(
العليا"  "اله�ساب  داربـــي  على 
وافتتح  والأداء.  بالنتيجة 
ــان الــتــهــديــفــي لــلــزوار   ــرج ــه امل
 ،)16 )د  جزاء  ركلة  من  لعوايف 
ح�سام  القّنا�ص  ي�سيف  اأن  قبل 
 )40 )د  الثانية  الإ�سابة  غ�ّسة، 
عمورة،  حممد  ال�ساعد  وال�ساب 
الهدف الثالث )د45( قبل نهاية 

ال�سوط الأول )3-0(.
"الوفاق"  ت�سكيلة  ودخـــلـــت 
جمريات  خالل  العزمية  بنف�ص 
اأ�ساف  حيث  الثانية،  املرحلة 
والــرابــع  الــثــاين  هــدفــه  غ�ّسة 
"الأ�سود  ــني  ــون ــل ال ــاب  ــح ــس لأ�
)د  جــزاء  ركلة  من  والأبي�ص" 
املهاجم  اختتم  بينما    ،)47
خما�سية  تـــوري  ماليك  املـــايل 
الدقيقة  عند  "ال�سطايفية" 
تاأّتى  ثمينا  فوزا  مر�سما   ،)84(
يف مواجهة حملية، ليعزز اأ�سبال 
كوكي،  نبيل  التون�سي  ــدرب  امل

�سدارتهم بر�سيد 19 نقطة.
بهدف  املحليون  اكتفى  باملقابل 
)د  رحــبــة  توقيع  مــن  ال�سرف 

53( لفائدة "الأهلي" الذي يقبع 
بنقطتني  الأخـــر  ال�سف  يف 
ح�سد  الهلي  ليوا�سل  فقط، 
النتائج ال�سلبية )خم�ص هزائم 
و تعادلني(، وهو ما دفع باملدرب 
املن�سفة  رمي  اإىل  دزيري،  بالل 

ر�سميا بعد نهاية اللقاء.
اأحزر  "التيطري"  عا�سمة  ويف 
اأوملبي املدية اأول انت�سار مبلعبه 
و  املــو�ــســم   ــذا  ه اليا�ص"  "امام 
اأمــام  جــاء  التوايل  على  الثالث 
 ،)2-1( تلم�سان  وداد  ال�سيف 
احلكم  اإ�سهار  �سهدت  مقابلة  يف 
وافتتح  حمراوين.  لبطاقتني 
التهديف  باب  ال�سيافة  اأ�سحاب 
بوا�سطة   )30( الدقيقة  عند 
يعدل  اأن  قبل  الطيب،  حممد 
"الوداد" النتيجة من ركلة جزاء 
)د  اإيبوزيدان  جمال  بوا�سطة 

.)40
الثاين،  ال�سوط  ــورا  اأط وخــالل 
ركلة  اهلل،  خلف  ه�سام  اأهـــدر 
"الأوملبي"  لــفــريــق  ـــــزاء  ج
جمددا  التقدم  فر�سة  وبالتايل 
متو�سط  لينتظر  النتيجة.  يف 
الفرتات  كموخ،  زكرياء  امليدان 
 ،)81 )د  املواجهة  من  الأخــرة 

ــدي الـــزاد  ــه ــاين وي ــث لــيــوقــع ال
كامال لأوملبي املدية الذي ي�سل 
يف  ت�سعه  التي  العا�سرة  للنقطة 
ثالثة  مبعية  اخلام�سة  املرتبة 
تل�سمان  وداد  يقبع  بينما  فرق. 
اأن  دون  نقاط(   4( املوؤخرة  يف  
عزيز  ـــدرب  امل ت�سكيلة  ــرز  حت

عبا�ص، اأي انت�سار حلد الآن.
احتاد  انتزع  البالد،  غــرب  ويف 
بلعبا�ص اأول فوز له هذا املو�سم، 
جنم  �سيفه  ح�ساب  على  جــاء 
امل�ساكل  فرغم   .)1-0( مقرة 
فيها  يتخبط  الــتــي  الإداريـــــة 
اأنــه  غــر  "العبا�سي"  الــفــريــق 
تكن من نيل ثالث نقاط مهمة 
البطولة،  م�سوار  لبقية  حت�سبا 
)د  مــرتف  مولود  هــدف  بف�سل 
الـ16  ال�سف  يف  ي�سعه    )30
بر�سيد  "النجم"  يليه  ن(،   5(
واحــد  ــوز  ف اأ�ــســل  مــن  نقاط   4

وتعادل واحد فقط.
�سريع  تفوق  الغرب،  يف  ودائما 
احتــاد  على  بــقــواعــده  غليزان 
 ،)2-0( نظيفة  بثنائية  ب�سكرة 
جت�ّسدت بف�سل الثنائي العمري 
الإلـــه  عــبــد  و   )60 )د  ــاديل  ــس �

بركات )د 76(.

وعلى �سوء هذه النتيجة ارتقى 
الرتتيب  و�سط  اإىل  "ال�سريع" 
املــركــز  يف  نـــقـــاط   9 بـــواقـــع 
اأبناء  بت�سكيلة  متبوعا  التا�سع، 

نقاط.  8 حتوز  "الزيبان" التي 
ال�سابعة  اجلــولــة  افتتاح  ويف 
جمعية  انتزعت  اجلمعة،  اأم�ص 
الــو�ــســافــة  ــز  ــرك م مليلة  عــني 
الــديــار  ـــارج  خ ــا  ــوزه ف بف�سل 
 ،)1-0( ق�سنطينة  �سباب  على 
داي  ح�سني  ن�سر  افتك  بينما 
�سيفه  اأمام  حتقق  الأول،  فوزه 
وهــي   ،)1-0( ال�سلف  ــي  ــب اأومل
اأ�سقطت بها  نف�ص النتيجة التي 
ال�سيف �سبيبة  �سبيبة �سكيكدة 
الـــ�ـــســـاورة، حــيــث تــبــقــى هــذه 
الأخرة يف املرتبة الثالثة )11 

نقاط( مع لقاء متاأخر.
اجلولة  هذه  جمريات  وتختتم 
املقابالت  باإجراء  الثنني  يوم 
الثالث الأخرة، والتي �ستجمع 
�سباب   - بـــــارادو  ــــادي  ن ـــني:  ب
بلوزداد، �سبيبة القبائل - احتاد 
اجلزائر-  مولودية  و  اجلــزائــر 

مولودية وهران.
ق.ر

ريا�سي   300 من  اكرث  مب�ساركة 
الوليات  خمتلف  من  القادمني 
فعاليات  انطلقت  اجلــنــوبــيــة 
ــة اجلـــهـــويـــة لــلــكــرة  ــول ــط ــب ال
طرف  من  املنظمة  احلديدية 
نادي ترجي �سعيد عتبة بولية 
التي  الــبــطــولــة  ـــي  وه ورقــلــة 
بامليادين  قوية  مناف�سة  عرفت 

املخ�س�سة لهده الريا�سة.
ــة  ــي ــولئ ــص الـــرابـــطـــة ال ــ� ــي رئ
لريا�سة الكرة احلديدية �سياد 
التحرير  جلريدة  ك�سف  بوزيد 
عرفت  اجلــهــويــة  الــبــطــول  ان 

للريا�سيني  ــة  ــوي ق مــ�ــســاركــة 
الوليات  خمتلف  من  القادمني 
اجلنوبية على غرار وادي �سوف 
ــزي واملــقــاطــعــة  ــي وغـــردايـــة ال
ـــــــة تـــقـــرت والـــوليـــة  الداري
اىل  م�سرا  ورقــلــة  املحت�سنة 
تنظيمها  مت  البطولة  هــده  ان 
عتبة  �سعيد  ترجي  طــرف  من 
الوىل  وهــي  احلديدية  للكرة 
ان  ا�ستطاعت  والتي  نوعها  من 
جتمع اكرث من 300 ريا�سي رغم 

�سح المكانيات وغياب الدعم.
من  الــبــطــولــة  يف  ــون  ــارك ــس ــ� امل

ــرة  ــك ــني وحمــبــي ال ــي ــس ــا� ــري ال
القائمني  نــا�ــســدوا  احلــديــديــة 
ب�سرورة  الريا�سة  قطاع  على 
التي  الريا�سة  بهده  الهتمام 
كبرة  فئة  ت�ستقطب  بــاتــت 
هوايتهم  وا�سبحت  ال�سباب  من 
املــنــاطــق  يف  ــة  ــس ــا� خ ــلــة  املــ�ــس
اجلنوبية التي غابت فيها اماكن 

الرتفيه والرتويح.
الفر�سة  الريا�سيون  اغتنم  كما 
الن�سغالت  مــن  جملة  لطرح 
ترهن  بــاتــت  الــتــي  واملــ�ــســاكــل 
غياب  منها  التجارة  هده  تطور 

امليادين املخ�س�سة ملمار�سة هده 
الدعم  غــيــاب  وكـــدا  الريا�سة 
ــرف الـــوزراة  والهــتــمــام مــن ط

الو�سية.
ويجدر ال�سارة اىل ان مثل هده 
البطولت �ست�ساهم ب�سكل كبر 
الحــرتايف  امل�ستوى  من  الرفع 
تتيح  وكــدا  الريا�سة  ــده  ه يف 
وك�سف  لــلــمــنــافــ�ــســة  ــة  ــس ــر� ف
املحافل  يف  للم�ساركة  املــواهــب 

الدولية .
 يو�سف بن فا�سل

حميط  يف  اثــنــان  يختلف  ل 
ــة بــبــلــديــة اجلــلــفــة  ــس ــا� ــري ال
رابــطــة  رئــيــ�ــص  اأن  ــول  ــق ال يف 
احميدة   " اجلوارية  الريا�سة 
ــل  ــالئ ــق ال ـــني  ـــن ب " م غـــربـــي 
العزمية  لديهم  كانت  الــذيــن 
لت�سير  وال�سجاعة  ـــراأة  واجل
يف   ، الرابطة  وم�سالح  �ــســوؤون 
الكثرون  منها  فّر  الذي  الوقت 
ــة ول  ــوي ــــدون ه وتــركــوهــا ب
رعاية ول �ساأن ! فبعد انتخابه 
ال�ساحقة  وبالأغلبية  ــددا  جممُ
رئي�سا على راأ�ص الرابطة لعهدة 
جديدة يف اجلمعية العامة التي 
املا�سي  ال�سبت  اأ�سغالها  اأقيمت 
العوامل  ــن  ع غــربــي  حتـــّدث   ،

يقهر  جعلته  الــتــي  ــع  ــدواف وال
رغم  واملــعــّوقــات  امل�ساعب  كــل 
ويك�سب   ، وات�ساعها  كرثتها 
خا�سها  التي  التحديات  معظم 
يف  �سادفته  الــتــي  والــرهــانــات 
والتظاهرات  املنا�سبات  خمتلف 
واملتاعب  امل�ساكل  كل  ورغــم   ،
التي ا�سطنعها بع�ص الأ�سخا�ص 
ن�ساط  مـــن  ــيــل  ــن ال ــــل  اأج مـــن 
وحيوية اأع�ساء مكتب الرابطة 
والطموح  الــكــفــاءة  اأن  غــر   ،
الت�سحية  درب  على  والرغبة 
من  ــوى  اأق كانوا  ــاد  اجل والعمل 
 ، وعرقلة  وابــتــزاز  تثبيط  اأي 
ي�سهد  الــذي  الرجل  تكّلم  كما 
املحلي  الــريــا�ــســي  الــو�ــســط  ــه  ل

والنزاهة  والفعالية  باملثابرة 
ـــاء الــذيــن  ـــي عــن ممــثــلــي الأح
توليه  منذ  جانبه  اإىل  وقفوا 
كل  باأن  واأ�سار   ، الرئا�سة  مهمة 
كما  م�سبوطة  معهم  ــــور  الأم
�سورة  اإعطاء  بغية  وهذا  يجب 
عن  للجميع  لئق  ووجه  جيدة 
ذات  عــّر  وكعادته   ، الرابطة 
الكبر  تــفــاوؤلــه  عــن  املــ�ــســوؤول 
ــة  ــادم ــق ــة ال ــل ــرح ــرة امل ــس ــ� مب
جديدة  بــروؤيــة  اإليها  وينظر 
يف  يــحــدث  مــا  ملواكبة  ــغــايــرة  ممُ
اأن  يجب  ــذا  ل  ، احلــايل  الــواقــع 
ــي هو  ــس ــا� ــس ــون الــهــدف الأ� ــك ي
املمار�سني  وت�سجيع  ــواء  ــت اح
ـــة  ـــادف بــــرامــــج مـــثـــمـــرة وه

وفـــق الإمــكــانــيــات املــتــوفــرة ، 
خالل  يــنــوي  بــاأنــه  ك�سف  كما 
بع�ص  تقدمي  القادمة  الأيـــام 
ل�سيادة  والقرتاحات  الأفكار 
ال�سباب  مديرية  ومعه  الــوايل 
تفيد  قد   ، والبلدية  والريا�سة 
يف  وت�ساهم  الريا�سية  العائلة 
طال  عدة  نقائ�ص  من  التخّل�ص 
ت�سريحه  ختام  ويف   ، بقاوؤها 
الإعـــالمـــي اأعــــرب غــربــي عن 
واأداء  امل�سوار  موا�سلة  يف  اأمله 
مبرافقة   ، ينبغي  كما  املهمة 
الذين  ال�سرفاء  املخل�سني  كل 
ــات  ــب ــرغ ــال ب ــم  ــه ل عـــالقـــة  ل 

واحل�سابات الذاتية التافهة.
عمر ذيب 

الرابطة االأوىل :

وفاق �سطيف يكت�سح اأهلي الربج ويعزز مركزه يف ال�سدارة

احلديدية  للكرة  اجلهوية  البطولة  يف  ي�ساركون  ريا�سي   300
ب�سعيد عتبة بورقلة

رابطة بلدية اجللفة للريا�سة اجلوارية 

باالأغلبية ال�ساحقة .. غربي ُيتّوج بُعهدة جديدة

كيف غرّي "اخل�سر" حياة ديلور... جنم مونبولييه يحظى بتكرمي جديد

كوالي�س اأزمة حمرز مع جوارديوال يف ديربي مان�س�سرت

الثنائيات االأقوى... االأكرث م�ساهمة باالأهداف يف اأوروبا
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زط�سي،  الدين  خر  القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتاد  رئي�ص  اأدىل 
باأوىل انطباعاته حول الأجواء التي �ساحبت عودة الدوري املحلي 
منذ 6 اأ�سابيع، موؤكداً يف الوقت ذاته اأن املو�سم الكروي �سي�ستمرُّ من 

دون جماهر، ب�سبب ا�ستمرار تف�سي فرو�ص كورونا يف البالد.
اإعالمية مع التلفزيون اجلزائري، حيث  وحتّدث زط�سي يف مقابلة 
تبقى  الكروي  املو�سم  هذا  يف  املالعب  اإىل  اجلماهر  "عودة  قال: 
م�ستبعدة، هدفنا الأول هو احلفاظ على ال�سحة العامة، ول اأعتقد 

اأن ال�سروط املتوفرة حاليًا ت�سمح للجمهور بالعودة".
الكثر  اأرى  الدوري  اأ�سابيع من عودة   6 "بعد  وتابع زط�سي بقوله: 
راأينا  حيث  الفني  امل�ستوى  على  خا�سة  الإيجابية،  الأ�سياء  من 
اإىل  اجلميع  اأدعو  املنر  هذا  ومن  بال�سابق،  مقارنة  كبراً  حت�سنًا 

ال�ستمرار يف المتثال ال�سارم للروتوكول ال�سحي".
املناف�سات  يف  امل�ساركة  اجلزائرية  لالأندية  م�ساندته  زط�سي  واأكد 
الأفريقية، اإذ اأ�ساف: "نحن �سعداء جداً لنجاح ممثلينا يف الو�سول 
القادم  لأن  ال�ستعدادات  تزيد  اأن  يجب  الآن  الأدوار،  هذه  اإىل 
اأ�سعب، واحتاد الكرة بدوره �سي�سع كل الدعم املتاح من اأجل تقدمي 

�سورة م�سرفة عن الكرة اجلزائرية".
احت�سبها  التي  اجلــزاء  بركلة  ليندد  الفر�سة  زط�سي  يفوت  ومل 
اأمام  التون�سي  ال�سفاق�سي  لنادي  غا�ساما  باكاري  الغامبي،  احلكم 
مولودية اجلزائر يف مباراة الفريقني �سمن الدور التمهيدي لدوري 
اأبطال اأفريقيا، فاأردف: "هذا النوع من الأخطاء ل يجب اأن يحدث 
مرة اأخرى، نحن نعمل على اإحداث تغير يف احتاد الكرة الأفريقي 
اجلزائرية  اأنديتنا  تكون  التي  الأخطاء  هذه  مثل  اإيقاف  اأجل  من 

دائمًا �سحية لها".
وختم زط�سي حديثه بقراره حول الرت�سح لولية ثانية على راأ�ص 
جرى �سهر مار�ص/ اآذار املقبل، فقال:  احتاد الكرة اجلزائري، التي �ستمُ
الكرة  خلدمة  ح�سنة  بنية  دائمًا  عملت   2017 عام  انتخابي  " منذ 
اجلزائرية، مثل الفوز ببطولة اأمم اأفريقيا 2019، وهذا دليل على 
معرفة  �ساأحاول  بالرت�سح  قراري  اتخذ  اأن  وقبل  الإيجابي،  �سجلنا 

البيئة والظروف املحيطة بذلك".

مع  م�سغر  اجتماع  عقد  الفرن�سي  ليون  مدرب  جار�سيا  رودي  قرر 
الدويل اجلزائري جمال الدين بلعمري، خالل الفرتة املقبلة.

وح�سب ما ذكرته �سحيفة "ليكيب" الفرن�سية، فاإن بلعمري يرغب 
طوال  البدلء  دكة  لزم  اأن  بعد  الفريق،  مع  و�سعه  مناق�سة  يف 

الفرتة املا�سية. 
ومل يكن بلعمري ي�سع اأمر جلو�سه على مقاعد البدلء يف ح�ساباته، 
عندما ان�سم ل�سفوف ليون قادما من ال�سباب ال�سعودي، يف املركاتو 

ال�ستوي الأخر.
فيديو.. "ات�سال عن بعد" يعيد ذكريات حممدوف مع رونالدو

اإذابة  يف  يرغب  جار�سيا  اأن  اإىل  النت�سار  وا�سعة  ال�سحيفة  واأ�سارت 
اجلليد مع بلعمري، و�سيوؤكد له اأنه م�ستمر �سمن ح�ساباته رغم كل 

�سيء.
واإمنا  املخ�سرم،  املدافع  مب�ستوى  يتعلق  ل  الأمر  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
خالل  الدفاع  خط  لعبو  يقدمها  التي  املميزة  للعرو�ص  يرجع 

املو�سم احلايل.
و�سدد على اأن بلعمري يبقى لعبا مهما وعن�سرا فعاليا بني �سفوف 
جار�سيا،  املدرب  ت�سكيلة  يف  النادر  ظهره  رغم  الفرن�سي،  الفريق 

لكن يف الوقت ذاته قد ل تاأتيه الفر�سة �سريعا.

 ،2021 اجلديد  العام  من  الأوىل  الأيــام  يف  مي�سي  ليونيل  ا�ستفاق 
للطريق  يعود  بر�سلونة  بداأ  ومعه  التهديفي،  معدله  حت�سن  حيث 

ال�سحيح.
لتحد  الكتالوين  بالفريق  ورفاقه  مي�سي  ي�ستعد  قليلة،  اأيام  وبعد 
املو�سم  يف  األقاب  بال  ــروج  اخل لتفادي  فر�سة  يكون  رمبا  جديد، 

اجلاري، يف ظل تراجعه للمركز الثالث يف جدول الليجا.
الدور  يف  املقبل  الأربعاء  يوم  �سو�سيداد  ريال  مع  بر�سلونة  يلتقي 
قبل النهائي لكاأ�ص ال�سوبر الإ�سباين، حيث يحلم مي�سي خالل هذه 

املواجهة ل�ستدراج �سحية جديدة يف هذه البطولة.
هدفا   14 خاللها  �سجل  مباراة،   19 البطولة  هذه  يف  مي�سي  خا�ص 
 2006 اأعــوام  مــرات،   7 التتويج  ملن�سات  و�سعد  لزمالئه،   5 و�سنع 

و2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2018.
 4 �سباك  الإ�سباين  ال�سوبر  يف  باأهدافه  الأرجنتيني  النجم  زار 
اأندية، هي ريال مدريد وجاره اأتلتيكو مدريد، واإ�سبيلية واأتلتيك 
بيلباو، بينما عجز عن التهديف اأمام اجلار الكتالوين اإ�سبانيول يف 

ن�سخة عام 2006.
لذا �ستكون مواجهة ريال �سو�سيداد فر�سة ثمينة، لي�ستدرج 
التهديفية  �سحوته  م�ستغال  ــدة،  ــدي ج �سحية  مي�سي 

الإ�سباين  بالدوري  مباراتني  اآخر  يف  اأهداف   4 بت�سجيل 
اأمام اأتلتيك بيلباو وغرناطة.

حقق  �سو�سيداد،  ريــال  �سد  مباراة   26 مي�سي  خا�ص 
و5  تعادلت   4 مقابل  مباراة   17 يف  الفوز  خاللها 

هزائم، كما ترك "الرغوث" ب�سمة مميزة اأمام 
الفريق البا�سكي بت�سجيل 16 هدفا اإ�سافة اإىل 

حا�سمة. تريرات   9
للفريق  التاريخي  الهداف  فــاإن  املقابل،  يف 
الكتالوين عجز عن هز �سباك ريال �سو�سيداد 

يف 13 مباراة.
الإ�سباين  ال�سوبر  يف  م�سواره  "ليو"  زيــن 
الغرمي  �سباك  يف  اأهــداف  ب�ستة  حمتفاًل 
ريال مدريد، واأربعة اأهداف اأمام اإ�سبيلية، 
هدف  مقابل  بيلباو  اأتلتيك  اأمام  وثالثية 

وحيد يف اأتلتيكو مدريد.
مي�سي  ليونيل  مهمة  اأن  التاأكيد  يبقى  لكن 

على  كثرا  عانى  اأنــه  خا�سة  �سهلة،  تكون  لن 
املو�سم عندما عجز عن هز  امل�ستوى املحلي هذا 
يف  مباراة   17 اأ�سل  من   9 يف  املناف�سني  �سباك 

الدوري الإ�سباين.

باتت  نابويل،  لعب  غالم  فوزي  اجلزائري  الــدويل  اأيــام  اأن  يبدو 
غازيتا  “ل  �سحيفة  وقالت  الإيطايل.  فريقه  �سفوف  بني  معدودة 
ت�سيل�سي  اإدارة  من  ا�ستف�سر  نابويل  اإن  الإيطالية،  �سبورت”  ديلو 
ي�سغل  باملري  باملري.  اإمير�سون  الرازيلي  الالعب  موقف  حول 
مركز الظهر الأي�سر، وهو نف�ص مكان غالم داخل الع�سب الأخ�سر، 
و�سف  ح�سب  نابويل،  لنادي  بالن�سبة  كبرا  حلما  الالعب  وميثل 
ال�سحيفة. وي�سعى نابويل لإعادة اإمير�سون اإىل الدوري الإيطايل، 
2014 و2018 مع فريقي روما وبالرمو  الذي �سهد تاألقه بني عامي 
قدرة  على  احلــايل  الو�سع  ويعتمد  ت�سيل�سي.  اإىل  انتقاله  قبل 
ملحاولة  بالإ�سافة  املقبلة،  الفرتة  خالل  غالم  بيع  على  نابويل 

اإقناع فرانك لمبارد مدرب ت�سيل�سي بال�ستغناء عن الالعب.
ت�سيل�سي ي�سم 3 لعبني بني �سفوفه ي�سغلون مركز الظهر الأي�سر، 
هم باملري وبن ت�سيلويل وماركو�ص األون�سو، لكن الأخر اأي�سا بات 
حمط اأنظار نادي اأتلتيكو مدريد الإ�سباين. ال�سحيفة اأ�سارت اإىل اأن 
جيدا  عر�سا  م�سوؤولوه  قدم  حال  نابويل،  ل�سالح  حت�سم  قد  الأمور 

من الناحية املادية، دون النظر لأي اعتبارات اأخرى.

حمليات

زط�سي: "عودة اجلماهري اإىل 
املالعب يف هذا املو�سم م�ستبعد"

جل�سة ودية تر�سم م�ستقبل جمال 
بلعمري مع ليون

مي�سي يطمع يف ا�ستدراج �سحية 
جديدة بال�سوبر

م�ستقبل جمهول لغالم مع نابويل



االأ�سري املحرر والروائي ح�سن فطافطة

مركز حنظلة ُيحذر : ال�سجون باتت تتخذ ال�سكل الكامل ملع�سكرات املوت

واملحررين  االأ����رى  هيئة  اأعلنت 
بفايرو�س  جديدة  اإ�سابة   49 ت�سجيل 

كورونا بني االأ�رى يف �سجن النقب 
اخلطرية  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  وت��اأت��ي   ،
الداخلي  االأم��ن  وزي��ر  تاأكيد  ُبعيد 
ُيوافق  لن  اأنه  اأوحانا  اأمري  ال�سهيوين 
باللقاحات  االأ����رى  تطعيم  على 
قرار  جاء  وقد  للفايرو�س.  املُ�سادة 
ُمذكرة  على  عطفًا  االإرهابي  اأوحانا 
يف  الق�سائي  امل�ست�سار  نائب  رفعها 
اأن  اإىل  فيها  ولفت  االحتالل  دول��ة 
االأ�رى  تطعيم  يحظر  قرار  اإ�سدار 

من  لي�س  امل���ذك���ورة  ب��ال��ل��ق��اح��ات 
وهو  حنظلة  مركز  اإن  اإخت�سا�سه. 
داخل  اخلطرية  التطورات  د  ير�سُ
�سجن  وحت��دي��داً  االح��ت��الل  �سجون 
ال�سهيونية  القرارات  ويتابع  النقب 
التي ُيراد من خاللها اإي�سال ال�سجون 
فاإنه  موت  بوؤر  فيها  ُت�سبح  ملرحلة 
من  مت�سٌع  هناك  َيُعد  مل  اأن  يوؤكد 
الوقت للتحذير اأو اإ�ستجداء التدخالت 
احلقوقية الدولية الإنقاذ االأ�رى كون 

باتت مبجملها مناطق خطرة  ال�سجون 
اإنت�سار  ب�سبب  ال�سحية  الناحية  من 
الطبي  واالإه��م��ال  كورونا  فريو�س 
املركز  ف��اإن  وعليه   . داخلها  املُزمن 
ُيحذر اجلهات الر�سمية وال�سعبية باأن 
جمريات االأمور داخل قالع االأ�ر قد 
خاللها  يخ�ر  جديدة  لفواجع  توؤدي 
�سعبنا املزيد من اأراوح اأبنائه القابعني 

يف ُمع�سكرات املوت ال�سهيونية.

10اإلثنين 11 جانفي 2021 م الموافق لـ 27 جمادى االولى 1442هـ
العدد
2167

اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: د. عبد ال�ستار قا�سم
---------------------------

مطلقة  ب�سورة  ولي�س  عموما  العربية  االأنظمة 
اأو جدت  التي  �سنيعة اال�ستعمار. بريطانيا هي 
دوال عربية يف اخلليج وغري اخلليج ون�سبت عليها 
اال�ستعمارية.  للم�سالح  وفية  تبقى  لكي  قبائل 
والكيان ال�سهيوين �سنيعة اال�ستعمار الغربي. 
اأنظمة العرب يف اأغلبها والكيان ال�سهيوين من 
من�ساأ واحد، من بطن واحد، وم�ستقبل الطرفني 
زال  ما  ال��ذي  اال�ستعمار  ب��اإرادة  متاما  مرتبط 

مهيمنا. 
الكيان  على  حري�س  اال�ستعمار  ه��ذا  اأ،  ومب��ا 
العربية  االأنظمة  على  حر�سه  فاإن  ال�سهيوين، 
االأنظمة.  ال�سهاينة عن هذه  مرتبط مبدى ر�سا 
ولهذا مل تكن االأنظمة العربية بعيدة عن تقدمي 
خدمات للكيان ال�سهيوين منذ ن�ساأ. ولهذا لي�س 
من املفاجئ خروج العالقات العربية ال�سهيونية 
اإىل العلن، واإدارة الظهر للفل�سطينيني والق�سية 
النظام  عمر  اإطالة  وقحة.  ب�سورة  الفل�سطينية 
القبلي اأهم بكثري من كل الق�سايا العربية، وواهم 
من كان يظن اأن اأنظمة العرب ت�سحي ينف�سها 
من اأجل الق�سية الفل�سطينية. اأنظمة قدمت ماال 
الدولية،  املحافل  يف  و�ساعدت  للفل�سطينيني، 
ولوال املوافقة االأمريكية ملا قدمت �سيئا. مل يكن 
لدى اأنظمة اخلليج قدرة على تقدمي الدعم بدون 

اإذن اأمريكي وموافقة �سهيونية.
االإمارات والبحرين ومعهما باقي الدول املنتظرة 
على قائمة ت�سديق اتفاقيات مع ال�سهاينة خون 
وغدارون ووجهوا طعنات �سديدة للفل�سطينيني 

وق�سيتهم.
الفل�سطيني  الق�سية  على  االأكرب  اخلطر  لكن 
ياأتي من منظمة التحرير الفل�سطينية وال�سلطة 

الفل�سطينية. هاتان جهتان اأحلقتا دمارا يف مكانة 
العربية  ال�ساحات  على  الفل�سطينية  الق�سية 
الداخلية  ال�ساحة  وعلى  والدولية،  واالإ�سالمية 
هائال  خرابا  اأحلقتا  لقد  اأي�سا.  الفل�سطينية 
والثقايف  وال�سيا�سي  االجتماعي  الن�سيج  يف 
ويف  الفل�سطيني،  واالأخ��الق��ي  واالقت�سادي 
فكر الدفاع عن الذات وانتزاع احلقوق. منذ عام 
1988، عام االعرتاف بالكيان ال�سهيوين، ونحن 
الذي  الداهم  اخلطر  من  التحرير  منظمة  نحذر 
وهي  الفل�سطينية  الق�سية  على  اأفعالها  متثله 
تريان  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  وهي  ت�سمع.  ال 
ب�سعب  اأو�سلو  اتفاق  اأحلقه  الذي  الكبري  اخلراب 
على  م�سممتان  لكنهما  وق�سيته،  فل�سطني 

اال�ستمرار يف نهج التخريب والتدمري. 
ع�رات  مدى  على  واملنظمة  ال�سلطة  �سارت 
ال�سنني على ذات النهج ومل حتققا �سوى الف�سل 
تلو الف�سل، والهزمية تلو الهزمية وما زالتا ت�ران 
يف  اأنتم  ق��ومي.  طريق  يف  ي�سريان  اأنهما  على 
وتعانون  مهزومون  فا�سلون  واملنظمة  ال�سلطة 
عدم  ومن  �سديد  �سيا�سي  وغباء  اأفق  من �سيق 
بالق�سية  االأذى  كبري  واأحلقتم  االنتماء،  �سدق 
اأنف�سكم  على  تخجلون  كنتم  ولو  وال�سعب، 
ب�سعب  حتل  والرتاجعات  الكوارث  الختفيتم. 
فل�سطني، واأنتم ما زلتم تظهرون على ال�سا�سات 
وراء  تلهثون  اأنتم  حياء.  اأو  وجل  اأو  خجل  بال 
الفل�سطينية  االإرادة  دمرمت  لهثكم  ويف  �راب، 
�سباب  اأغلب  وحيدمت  الفل�سطيني،  والت�سميم 
فل�سطني عن ق�سيتهم املقد�سة، وفتحتم االأبواب 
احلقوق  على  باملزيد  ليتوح�سوا  ال�سهاينة  اأمام 
ولي�ستمروا  الفل�سطينية،  واالأر�س  الفل�سطينية 
البيوت  وه��دم  والقتل  النهب  عمليات  يف 
واال�ستهتار ب�سعب فل�سطني. اأنتم ال توؤمنون اإال 

اإليكن بحنان  اأنه �سياأتي  بال�سعف الذي تظنون 
على  فت�سغط  اال�ستعمارية  ال��دول  وعطف 
اإال  تقوم  لن  الدولة  دولة.  لكم  وتقيم  ال�سهاينة 
فل�سطني  �سعب  �سيجد  فل�سطني.  اأهل  ب�سواعد 
من �سي�ساعد، لكن �سعب فل�سطني هو �ساحب 
الق�سية االأول وهو يجب اأن يكون راأ�س ال�سهم.

اأنتم  اخلليج؟  دول  على  الهجوم  هذا  كل  ملاذا  ثم 
يف  ال�سهاينة  قبول  اأن  نعلم  ونحن  تعلمون 
ال�ساحة العربية وارد منذ زمن بعيد، لكنكم اأنتم 
يا اأهل اأو�سلو الذين فتحتم االأبواب اأمام تهاوي 
جرعات  عربا  واأعطيتم  الفل�سطينية،  الق�سية 
�سعب  الفل�سطينية وعلى  الق�سية  التجروؤ على 

فل�سطني.
نخرمت  الأنكم  ق�سيتنا  على  االأكرب  اخلطر  اأنتم   
واأوهنتموه،  الداخل  من  الفل�سطيني  اجل�سد 
واأ�سعفتموه، ون�رمت يف داخله الف�ساد واالعتداء 
يجب  ما  بكل  قمتم  اأنتم  النا�س.  حقوق  على 
الن�سيج  وتفتيت  الوطنية،  الثقافة  هدم  اأجل  من 
االجتماعي. ودائما �سو�س اخل�سب اأخطر من دودة 
اخلارجية،  القوى  مواجهة  ال�سهل  من  القادوح. 
من  احلفارين  مواجهة  ال�سهل  من  لي�س  لكن 

الداخل.
مل  اأنكم  حتى  فعلتم؟  وماذا  بريوت،  اإىل  ذهبتم 
ومل  الكيان،  مع  الفل�سطيني  التطبيع  جترموا 
لغاية  الت�ريعي  املجل�س  اإىل  احلياة  تعيدوا 
اأجل  من  يجب  ما  تقرروا  ومل  انتخابات،  اإجراء  
ترفعوا  ومل  فل�سطينية،  وطنية  وح��دة  حتقيق 
ومل  غزة،  قطاع  عن  الفل�سطيني  املايل  احل�سار 
تتبنوا ق�سية العودة على ح�ساب حل الدولتني، 
فقط  ال�سهيوين.  بالكيان  اعرتافكم  تلغوا  ومل 
على  طويال  �ستختلفون  جلان  بت�سكيل  اكتفيتم 

ت�سكيلها وع�سويتها. خيبكم الله.

املنظمة وال�سلطة هما اخلطر االأكرب على الق�سية الفل�سطينية

ق���ال االأ����س���ري امل��ح��رر وال���روائ���ي 
جمتمع  ال�سجن  ان  فطافطة،  ح�سن 
ال�سجن  واقع  طبيعة  بحكم  م�سغر، 
خالل  وم��ن  ب��داخ��ل��ه،  والتقييدات 
االأ�ر  داخل  حياته  االإن�سان  ممار�سة 
هذا  م��ع  والعي�س  التكيف  ي��ح��اول 
الواقع. واأ�ساف خالل حديثه الربنامج 
على  ي��ب��ث  ال���ذي  �سباح"  "طلة 
ويقدمه  الرابعة  واإذاعة  معا  ف�سائية 
بع�س  اأغريب:"  ع��ادل  االإع��الم��ي 
ال�سجن  حتويل  يحاولون  اال���رى 
اال�ستفادة  خالل  من  ايجابية  الجواء 
االأدبي  واالإنتاج  واملطالعة  القراءة  من 
اأ�سكال  جميع  وممار�سة  والتثقيف 
الريا�سة للحفاظ على عقله وج�سده".
لي�ست  ال�سورة  حديثه:"  يف  وتابع 
هجوم  وهناك  ال�سجون،  داخل  وردية 
من ادارة ال�سجون خا�سة عندما طرح 
احلركة  مواجهة  لقمع  برناجمه  اردان 
املا�سيني  العامني  وخ��الل  اال���س��رية 

ال�سهيوين  للكيان  انتخابات  ارب��ع 
كان اال�رى بني االأحزاب االإ�رائيلية 
كمزاد علني وكان هناك ا�ستغالل من 
خالل فر�س القوانني القمعية والتنكر 
فطافطة:"  اال�رى".وقال  بحقوق 
واجل��غ��رايف  ال�سيا�سي  االن��ق�����س��ام 
وعلى  القيادة  م�ستوى  على  املوجود 
�سانعي القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني 
النتيجة  على  �سيوثر  وا�ستمراره 
االحتالل،  �سجون  داخل  االجتماعية 
باأن  االأ�سا�سية،  االأ����رى  ور�سالة 
تكون احلوارات االخرية ورغم تعرثها 
بال�سابق التي و�سلت حد فقدان الثقة 
اجنازها  يتم  ان  نامل   ، املواطن  مع 
مو�س�سات  لثالث  انتخاب  واج��راء 
واملجل�س  الت�ريعي  املجل�س  ه��ي 
وح��دة  ب��دون  وال��ري��ا���س��ي،  الوطني 
ان  ميكن  ال  الفل�سطينية  احلالة  وطنية 
تراجع  و�ست�سهد  انت�سار  اي  حتقق 
الفل�سطيني  الوطني  امل�����روع  يف 

وهذا خطري".واو�سح ان واقع ال�سجن 
هو:" انعكا�س للحالة الوطنية باخلارج 
باخلارج  الوطنية  احلالة  يف  والرتاجع 
حالة  وهناك   ، ال�سجن  داخل  تنعك�س 
ال��دويل  امل�ستوى  على  ���س��وداوي��ة 
العربية  ال��دول  وتهافت  واالقليمي 
انه  وا�سح   ، مربر  اي  دون  للتطبيع 
مار�سها  التي  لل�سغوطات  ا�ستجابة 
ترامب عل هذه الدول".واأ�ساف خالل 
�سبه  اخل�سو�سية  االذاعي:"  حديثه 
معدومة داخل ال�سجن من حيث جمال 
وكنت  اليدوية  االعمال  او  الكتابة 
التجربة  من  الكتابات  هذه  ا�ستقي 
ترتك  كانت  التي  واالأحداث  امللمو�سة 
اأحولها  فكنت  اأث��راً  وترتك  ب�سماتها 
مع  اال���رى  و�سع  لرواية".وحول 
:"م�سدر  باأن  اأو�سح  كورنا،  فريو�س 
هي  ال�سجون  داخل  كورونا  اإ�سابات 
من ال�رطة اال�راييلية وال�سجانني".
وقال االأ�سري املحرر فطافطة:" االأ�سري 

يعي�س  يبقى  امل كاذب  لو كان  حتى 
االأحكام  خا�سة  االف��راج  ام��ل  على 
اال�رى  وعا�س  واملوبدات،  العالية 
اأمل متتالية ونتمنى ان يكون  خيبات 
ويفرج  متبادلة  اأ�رى  �سفقات  هناك 
عن اال�رى اأ�سحاب االأحكام العالية 
حا�رة  اال���رى  ق�سية  واملوبدات، 
الفر�سة  ولي�ست  الظروف  كل  رغم 
عما  االأ�سري  يعرب  الن  دوم��ا  متوفرة 
ت�سليط  يتم  ان  نتمنى  بداخله،  يدور 
ال�سوء من خالل االإعالم على ق�سية 

اال�رى".

 بعد 18 عاما من اال�سر: ال�سورة لي�ست وردية داخل ال�سجون 
اأخبار فل�سطني

االأ�سري زكريا حممد
 عبد اخلالق الكفارنة 

"اأبو  الكفارنة  اخلالق  عبد  حممد  زكريا  املري�س:-  االأ�سري   -
عدي"

- تاريخ امليالد:- 15/1/1975م
- البلدة اال�سلية:- بيت حانون

- مكان االإقامة :- ال�سيخ زايد برج ع�رة
هما  ابنتني  االأبناء  وله من  واأب  متزوج  االجتماعية:-  احلالة   -
هبة و�سل�سبيل وقد ترك خلفة ابنته هبة وعمرها �ستة �سهور 
متري�س  تدر�س  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  طالبة  هي  واالآن 
وابنته �سل�سبيل طالبة يف اجلامعة وقد ترك زوجته وهي حامل 
بها ومل يروا والدهم اأكرث من ثالث مرات طول فرتة اعتقاله يف 
�سجون االحتالل ب�سبب حرمانه من الزيارة وعزلة يف الزنادين 

االنفرادية ب�سكل متكرر..
العائلة الفا�سلة :- تتكون عائلة االأ�سري زكريا من الوالد الذي 
وافتها  والوالدة  9/1980م  �سهر-  لبنان،  يف  �سهيداً  ارتقى 
االأ�سري  وياأتي   ) واأختني   7 االإخوة  من  اعتقاله،)وله  قبل  املنية 
اخوة  وله  واأخواته  اإخوته  بني  من  �سنًا  ال�ساد�س  الرتتيب  يف 
االحتالل  لقوات  وحممد  �سفيان  وهما  ومطلوبني  مطاردين 
ب�سبب اعمالهم الفدائية وقد مت هدم منزل العائلة من قبل قوات 
املنزل  هدم  مت   2004 عام  االأ�سري ويف  اعتقال  بداية  االحتالل 
االأ�سود  االنقالب  اأحداث  ويف  االحتالل،  قبل  من  اأخرى  مرة 
يف غزة مت هدم املنزل يف قبل اأجهزة حما�س وقد متكنوا االإخوة 
واملطلوبني  املطاردين  العبد"  اأبو  "حممد"  احمد  "اأبو  �سفيان 

الأجهزة حما�س من الهروب خارج الوطن..
اإجراءات تع�سفية وظاملة:- امعن االحتالل يف موا�سلة اإجرامه 
بحق االأ�سري زكريا من حرمانه 7 اأعوام من روؤية اهلة وزوجته 
الزيارة  من  بحرمانه  عقابه  يوا�سل  ومازال  ال�سغار  واأوالده 
وتثبيط  �سوكته  ك�ر  بهدف  االنفرادية  الزنازين  يف  وعزلة 

عزميته
- الوظيفة:- عامل

بيت  مدار�س  يف  الدرا�سي  تعليمه  تلقى   -: العلمي  املوؤهل   -
هو  وحاليًا  نفحة  معتقل  داخل  العامة  الثانوية  واأنهى  حانون 
تخ�س�س  املفتوحة  القد�س  جامعة  اإىل  باالنت�ساب  يدر�س 

اقت�ساد وعلوم �سيا�سية..
- تاريخ االعتقال:- 13/9/2002م

- مكان االعتقال:- �سابقًا �سجن نفحة وحاليًا �سجن هدارمي.
- التهمة املوجه اإليه:- كتائب �سهداء االأق�سى اإطالق �سواريخ 

زرع عبوات نا�سفة
بقي موقوف بدون حماكمة:- 3 �سنوات

- احلكم:- 20 عامًا
- اعتقال االأ�سري:- زكريا الكفارنة

الفرطة  منطقة  حانون  بيت  يف  الكائن  منزلة  مداهمة  مت   -
ال�ساعة  متام  11/9/2002م يف  االحتالل  قوات جنود  قبل  من 
الواحدة ليال واقتياده اإىل جهة غري معلومة وقد خ�سع لتحقيق 
"ال�سني بيت" وبعد مرور  اأيدي �سباط خمابرات  قا�سي على 
عامًا   20 بال�سجن  حماكمته  مت  التوقيف  من  �سنوات  ثالثة 
�سواريخ  واإطالق  االأق�سى  �سهداء  لكتائب  االنتماء  بتهمة 

وزرع عبوات نا�سفة لقوات االحتالل..
احلالة ال�سحية لالأ�سري:- زكريا الكفارنة

يعاين االأ�سري زكريا الكفارنة من العديد من االأمرا�س والتي 
ا�سابته وهو داخل ال�سجن منها / الغ�روف - القرحة- جلطة 

خفيفة بيده الي�ري- الكلي..
املوؤ�س�سات  كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل  �سطور  على  من 
العاملية وال�سليب  الدولية وخا�سة منظمة ال�سحة  والهيئات 
العاجل الإنقاذ حياة  بالتدخل  اأطباء بال حدود  االحمر ومنظمة 
العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج  الكفارنة  زكريا  املري�س  االأ�سري 
الالزم له خارج ال�سجون- احلرية كل احلرية الأ�رانا البوا�سل 
امل�سابني  للمر�سى  العاجل  وال�سفاء  املاجدات-  واأ�سرياتنا 

باأمرا�س خمتلفة - كل احلرية الأ�رانا واأ�سرياتنا املاجدات.
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تفا�سيل جديدة عن اقتحام الكونغر�س االأمريكي

االأزمة تتعقد.. نواب يتاأهبون ملحاكمة ترامب ونائبه قد يوؤيد عزله 

قراءة/ حممد علي
---------------- 

 )CNN ( اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  نقلت  فقد 
ال  االأخ��ري  اأن  بن�س  من  مقرب  م�سدر  عن 
 25 التعديل  تفعيل  نحو  التوجه  ي�ستبعد 
يلجاأ  قد  ن��ه  واأ ترامب،  لعزل  الد�ستور  من 
�سار  واأ تهورا.  الرئي�س  ازداد  حال  يف  ليه  اإ
طاقم  لدى  القلق  بع�س  وجود  اإىل  امل�سدر 
عن  ترتتب  خماطر  وجود  من  الرئي�س  نائب 
نحو  التوجه  حتى  اأو  اخليار،  هذا  اإىل  اللجوء 
ب�سبب  الكونغر�س،  يف  ت��رام��ب  حماكمة 
متهورة  اإجراءات  الرئي�س  يتخذ  اأن  احتمال 
بينما  ذلك  وياأتي  للخطر.  البالد  تعر�س 
يف  كبري  م�سوؤول  عن  رويرتز  وكالة  نقلت 
مرا�سم  �سيح�ر  بن�س  اأن  االأمريكية  دارة  االإ
يف  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�س  تن�سيب 
اأكد  ترامب  وكان  اجل��اري.  ال�سهر  من   20
قال  حني  يف  املرا�سم،  هذه  يح�ر  لن  ن��ه  اأ
وقالت  به.  مرّحب  الرئي�س  نائب  اإن  بايدن 
كانوا  جمهوريني  م�ّرعني  اإن  اإن”  اإن  “�سي 
نه  اأ اأك��دوا  واليته،  املنتهية  للرئي�س  حلفاء 
لعزله  الدميقراطيني  م�ساعي  �سيوؤيدون 
باملحاكمة  اخلا�سة  الالئحة  كانت  حال  يف 
ال�سياق،  ويف  معقولة.  املحتملة  الربملانية 
تومي  ب��ات  اجل��م��ه��وري  ال�سيناتور  ق��ال 
 Fox ( نيوز  فوك�س  قناة  م��ع  مقابلة  يف 
ارتكب  الرئي�س  اأن  يعتقد  ن��ه  اإ  )News
الكونغر�س.  يف  حماكمته  ي�ستوجب  جرما 
النواب  من  العديد  اإىل  تومي  ين�سم   وبهذا 
ليزا  ال�سيناتورة  غ��رار  على  اجلمهوريني، 
كينزينجر،  اآدم  والنائب  موركوف�سكي، 
ترامب،  ا�ستقالة  اإىل  دع��وا  ممن  وغريهما، 
الد�ستور  يف   25 التعديل  ا�ستخدام  اأو 

مريكي. االأ
اأن  ج��م��ه��وري��ون  ن���واب  اأع��ل��ن  ح��ني  ويف 
االأربعاء  الكونغر�س  �سهدها  التي  االأحداث 
عزله،  اأو  ترامب  ا�ستقالة  ت�ستدعي  املا�سي 
 )Bloomberg ( بلومبريغ  م��وق��ع  ف���اد  اأ
يطالبون  جمهوريني  م�ّرعني  باأن  االإخباري 
رئي�سة  على  بال�سغط  املنتخب  الرئي�س 
للرتاجع  بيلو�سي،  نان�سي  النواب  جمل�س 
الرئي�س  حماكمة  اإىل  الرامية  امل�ساعي  عن 

الكونغر�س. يف  احلايل 
اأن  من  بايدن  اإىل  ر�سالة  يف  ه��وؤالء  وحذر 
�ستوؤجج  الكونغر�س  يف  ترامب  حماكمة 
جهود  ت�ساعد  ول��ن  م��ن��ا���ري��ه،  غ�سب 

البالد. لتوحيد  املقبلة  دارة  االإ
الربملانية املحاكمة 

الدميقراطيون  مي�سي  ذل��ك،  غ�سون  يف 
برملانية  حماكمة  الإطالق  �ريع  م�سار  يف 
با�ستقالته.  يتقدم  مل  ذا  اإ ترامب  للرئي�س 
االتهام  الئحة  تقدمي  الدميقراطيون  وينوي 

تهمة  وتت�سمن  االثنني،  غدا  ترامب  �سد 
ورغم  التمرد”.  على  “التحري�س  هي  واحدة؛ 
امل�سار،  هذا  عليها  ينطوي  التي  ال�سعوبات 
قبل  فقط  ي��ام  اأ  10 نحو  بقاء  مع  خا�سة 
الدميقراطيني  اأن  فيبدو  ترامب؛  والية  انتهاء 
�سيما  ال  قوي،  اإجراء  اتخاذ  على  م�سممون 
منع  اإىل  يوؤدي  قد  املحاكمة  جناح  احتمال  اأن 
امل�ستقبل  يف  للرئا�سة  الرت�سح  من  ترامب 
بايدن  وعلق  ر�سمي.  من�سب  اأي  تويل  اأو 
والعدالة  القانون،  فوق  لي�س  “رئي�سنا  قائال 
وقالت  االأقوياء”.  حتمي  وال  النا�س  تخدم 
للجنة  تعليمات  اأ���س��درت  نها  اإ بيلو�سي 
الإط��الق  لال�ستعداد  املجل�س  يف  القواعد 
ي�ستقل  مل  م��ا  ل��رتام��ب  برملانية  حماكمة 
بيان  -يف  بيلو�سي  واأ�سافت  الفور”.  “على 
الكتلة  مع  اجتماعها  بعد  اجلمعة  اأ�سدرته 
املجل�س  اأن  النواب-  جمل�س  يف  الدميقراطية 
التعديل  ذلك  يف  مبا  خياراته،  بكل  يحتفظ 
برملانيا.  الرئي�س  حماكمة  اأو  للد�ستور   25
تويل  الرئي�س  لنائب   25 التعديل  ويخول 
داء  الأ �ساحلا  الرئي�س  يكون  ال  حني  ال�سلطة 

. مه مها
االتهام الئحة 

م�سودة  الدميقراطيون  امل�رعون  ون�ر 
بعد  ترامب  اأفعال  على  تركز  التي  الالئحة، 
املا�سي،  الثاين  نوفمرب/ت�رين   3 انتخابات 
على  حتري�سه  �سببها  حماكمته  اإن  وتقول 
كما  الكونغر�س،  مبنى  واقتحام  العنف 
من�سب  اأي  تقلد  من  ترامب  منع  على  تن�س 
النائب  ون�����ر  امل�ستقبل.  يف  ح��ك��وم��ي 
تويرت  يف  �سفحته  على  ليو  تيد  الدميقراطي 
واح��دا  بندا  ت�سمنت  امل�سودة  من  ن�سخة 
التمرد”،  على  “التحري�س  عنوان  حمل 
االثنني،  يوم  �سيطرح  امل�روع  اأن  موؤكدا 
منت�سف  عليه  الت�سويت  يتم  اأن  توقع  كما 
كل  مبحا�سبة  ليو  وتعهد  املقبل.  االأ�سبوع 
االنقالب،  حماولة  �سماها  ما  يف  �سارك  من 
الوثيقة  يف  وجاء  جولياين.  رودي  فيهم  مبن 
بفوزه  االدع��اء  تكرار  خالل  من  ترامب  اأن 
على  اأن�ساره  وت�سجيع  االنتخابات،  يف 
اأم��ن  ع��ّر���س  الكونغر�س؛  على  االع��ت��داء 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  املتحدة  الواليات 
الدميقراطي،  النظام  نزاهة  وه��دد  للخطر، 
وت�سيف  لل�سلطة.  ال�سلمي  االنتقال  واأعاق 
ميثل  يزال  ال  نه  اأ اأظهر  ترامب  اأن  الوثيقة 
ت��ه��دي��دا ل��الأم��ن ال��ق��وم��ي وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
يف  باال�ستمرار  له  �ُسمح  ذا  اإ والد�ستور 
 180 اإن  تويرت  ليو عرب  النائب  وقال  من�سبه. 
�ساعات  بعد  االتهام  الئحة  على  وقعوا  نائبا 
االتهام  ن�س  اأن  واأك��د  ن�رها،  من  قليلة 
دعم  على  احل�سول  اإىل  تهدف  بطريقة  �سيغ 
بع�س  اأن  اإىل  م�سريا  اجلمهوريني،  امل�رعني 

�سي�سوتون  نهم  اإ ���را  قالوا  اجلمهوريني 
دعت  جهتها،  م��ن  ت��رام��ب.  ع��زل  ل�سالح 
جمل�س  يف  واالإ�سالح  الرقابة  جلنة  رئي�سة 
�سحفي  موؤمتر  يف  ميلوين  كاروالين  النواب 
ال��والي��ات  اإن  وق��ال��ت  ت��رام��ب،  ع��زل  اإىل 
“اأحد  املا�سي  االأربعاء  يوم  عا�ست  املتحدة 

تاريخها”. يف  يام  االأ اأحلك 
بالزيو  دي  بيل  نيويورك  عمدة  طالب  كما 
مواجهة  اأو  فورا  باال�ستقالة  ترامب  الرئي�س 
حتّكم  اخلطر  من  ن��ه  اإ وق��ال  ق��ال��ة،  االإ خيار 
خائن  نه  الأ للبالد  النووي  الزر  يف  ترامب 
العقلية  ق��درات��ه  على  ال�سيطرة  ويفقد 
للخطر،  والدميقراطية  امل�رعني  وعّر�س 

تعبريه. بح�سب 
املحتملة املحاكمة  جدول 

االأغلبية  زع��ي��م  وزع  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
ميت�س  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اجل��م��ه��وري��ة 
املجل�س  يف  اجلمهوريني  على  ماكونيل 
املحاكمة  �ستجري  كيف  تو�سح  م��ذك��رة 
النواب  جمل�س  وجه  ذا  اإ لرتامب  املحتملة 
ح�سلت  -التي  للمذكرة  ووفقا  ليه.  اإ االتهام 
 The ( بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  عليها 
اأخرب  ماكونيل  فاإن   -)Washington Post
يجتمع  لن  ال�سيوخ  جمل�س  اأن  اجلمهوريني 
لكونه  اجلاري،  الثاين  يناير/كانون   19 قبل 
اأن  ذلك  ويعني  ا�سرتاحة.  فرتة  يف  عمليا 
تعقد  -التي  الربملانية  املحاكمة  اإج��راءات 
بعد  اإال  تبداأ  ال  قد  ال�سيوخ-  جمل�س  يف 
يناير/كانون   20 يف  ترامب  والي��ة  انتهاء 
ياأخذ  املجل�س  اأن  اإىل  نظرا  اجل��اري،  الثاين 
تلقيه  بعد  العملية  الإطالق  االأقل  على  يوما 
جهة  من  النواب.  جمل�س  من  االتهام  الئحة 
بي�س  االأ البيت  با�سم  املتحدث  قال  اأخرى، 
يف  ترامب  حماكمة  اإن  اجلمعة  دي��ري  ج��اد 
على  فقط  يوما   12 بقاء  مع  الكونغر�س 
حدة  زيادة  اإىل  اإال  توؤدي  لن  واليته  انتهاء 
اأن  الدميقراطيون  وياأمل  البالد.  يف  االنق�سام 
اإىل  الربملانية  باملحاكمة  التهديدات  توؤدي 
نائب  بن�س  مايك  على  ال�سغوط  تكثيف 
التعديل  لتفعيل  احلكومة  وعلى  الرئي�س 
انتهاء  قبل  برتامب  لالإطاحة  بالد�ستور   25
التعديل،  ذل��ك  تفعيل  اأج��ل  وم��ن  واليته. 
احلكومة  اأع�ساء  واأغلبية  بن�س  على  يتعني 
مهام  داء  اأ على  قادر  غري  ترامب  اأن  اإعالن 
بن�س  اإن  امل�ست�سارين  اأحد  وقال  الرئا�سة. 

الفكرة. يعار�س 
ا���س��ت��ط��الع  ك�����س��ف  ذل����ك،  غ�����س��ون  يف 
من   57% اأن  ع��ن  ب�سو�س”  ل�”رويرتز-اإ
ت��رام��ب  ع���زل  ي��رغ��ب��ون يف  االأم��ريك��ي��ني 
يف  �ساركوا  ممن   70% وق��ال  الفور.  على 
ت�رفات  مع  يتفقون  ال  نهم  اإ اال�ستطالع 
اقتحام  �سبقت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف  ت��رام��ب 

�سّوت  ذا  واإ االأرب��ع��اء.  ي��وم  الكونغر�س 
لرتامب  اتهام  توجيه  ل�سالح  النواب  جمل�س 
اأول  بذلك  ف�سيكون  حماكمته،  الإط��الق 
مرتني.  الكونغر�س  يحاكمه  اأمريكي  رئي�س 
اإجراءات  النواب  جمل�س  اأطلق  اأن  �سبق  فقد 
دي�سمرب/ يف  ترامب  �سد  الربملانية  املحاكمة 
اتهامات  خلفية  على   ،2019 االأول  كانون 
لفتح  االأوك��راين  الرئي�س  على  بال�سغط 
جمل�س  لكن  بايدن،  جو  بابن  يتعلق  حتقيق 
فرباير/ يف  ترامب  ب��رباءة  ق�سى  ال�سيوخ 

.2020 �سباط 
ترامب نوايا 

عن  اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  نقلت  املقابل،  يف 
اإن  قولهم  بي�س  االأ البيت  يف  م�ست�سارين 
وال  اال�ستقالة،  يف  ب��دا  اأ يفكر  ال  ترامب 
�سبكة  نقلت  كما   . خطاأ اأي  ارتكب  نه  اأ يعتقد 
م�ست�سارين  عن   )CBS ( اإ�س”  بي  “�سي 
ولن  ي�ستقيل  لن  ترامب  اأن  بي�س  االأ بالبيت 
ويطلب  بن�س  مايك  نائبه  اإىل  ال�سلطة  ي�سلم 
جهة  من  بحقه.  رئا�سي  عفو  اإ�سدار  منه 
ال�سابق  -املحامي  كوهني  مايكل  قال  اأخرى، 
ب�سهادته  �سيديل  ن��ه  اإ ت��رام��ب-  ل��دون��ال��د 
وعائلته.  ترامب  ارتكبها  خمالفات  ب�ساأن 
تلقيت  “لقد  اجلمعة  ت��وي��رت  على  وك��ت��ب 
من  العديد  مع  التعاون  على  ووافقت  طلبا 
ب�ساأن  ب�سهادة  لالإدالء  احلكومية  الوكاالت 

وعائلته”. ترامب  ارتكبها  التي  املخالفات 
جديدة تفا�سيل 

اإن  اإن”  اإن  “�سي  �سبكة  قالت  ثناء،  االأ يف 
حمملة  �ساحنة  اأوقفوا  الفدراليني  املحققني 
مبنى  حميط  يف  واملتفجرات  باالأ�سلحة 
اأن�سار  اقتحام  قبيل  )الكابيتول(  الكونغر�س 
اأكدوا  املحققني  اأن  وذكرت  املبنى.  ترامب 
داخل  اأالباما  والية  من  رجال  اأوقفوا  نهم  اأ
حمملة  نها  اأ تبني  التي  ال�سغرية،  ال�ساحنة 
هجومية،  وبنادق  وم�سد�سات  قنبلة   11 ب�
فقط  �سكنيني  مربعني  بعد  على  وذل��ك 
املحققون  اأك��د  كما  الكابيتول.  مبنى  من 

وا�سنطن  العا�سمة  يف  اآخ��ر  رجل  توقيف 
الذخرية  طلقات  ومئات  بندقية  يحمل  كان 
يريد  ن��ه  اأ معارفه  اأخ��رب  ق��د  وك��ان  احل��ي��ة، 
النواب  جمل�س  رئي�سة  على  النار  اإط��الق 
يف  ده�سها.  اأو  بيلو�سي  نان�سي  الدميقراطية 
جمهوري  �سيناتور  ك�سف  نف�سه،  الوقت 
خالل  هاتفيا  ات�ساال  اأجرى  ترامب  اأن  عن 
الت�سديق  بتاأخري  للمطالبة  االقتحام  وقائع 
“�سي  وقالت  بالرئا�سة.  بايدن  جو  فوز  على 
رودي  وحماميه  ترامب  من  كال  اإن  اإن”  اإن 
اخلطاأ  طريق  عن  ات�ساال  اأج��رى  جولياين 
كانت  حني  يل،  مايك  اجلمهوري  بال�سيناتور 
مبنى  داخل  جتري  الدامية  ال�سغب  اأعمال 
لتلك  ووفقا  املا�سي.  االأربعاء  الكونغر�س 
با�سم  املتحدث  لل�سبكة  اأكدها  -التي  نباء  االأ
االت�سال  بذلك  املق�سود  فاإن  يل-  ال�سيناتور 
تومي  اجلمهوري  ال�سيناتور  كان  الهاتفي 
اأالباما.  والية  عن  حديثا  املنتخب  تابرفيل، 
ال�سخ�سي  ب��ال��ه��ات��ف  ت��رام��ب  وات�����س��ل 
ع�را   2 ال�ساعة  حدود  يف  يل  لل�سيناتور 
وقتئذ  امل�رعون  وكان  املحلي،  بالتوقيت 
ال�سيوخ،  ملجل�س  الرئي�سية  القاعة  اأخلوا 
اأعمال  من  هربا  اأخ��رى  غرفة  اإىل  وانتقلوا 
ترامب،  على  يل  ال�سيناتور  ورد  ال�سغب. 
منه  طلب  اإذ  الرقم،  اأخطاأ  الرئي�س  اأن  وتبني 
يتحدث  حتى  تابرفيل  اإىل  الهاتف  اإعطاء 
م�سدر  ع��ن  اإن”  اإن  “�سي  ونقلت  معه. 
لنحو  تابرفيل  مع  حتدث  ترامب  اإن  قوله 
اعرتا�سات  تقدمي  منه  وطلب  دقائق،   10
النهائي  الت�سديق  جل�سة  خالل  اإ�سافية 
الرئا�سية،  باالنتخابات  بايدن  ف��وز  على 
على  لالعرتا�س  املجال  فيها  يفتح  والتي 
تطور  ويف  الواليات.  من  والية  كل  نتائج 
يف  اجل��م��ه��وري  الع�سو  ا�ستقال  ج��دي��د، 
ديريك  الغربية  فريجينيا  ن��واب  جمل�س 
مع  الكونغر�س  بدخول  اتهامه  بعد  يفانز  اإ
لقيامه  اأ�سفه  عن  واأع��رب  ترامب،  اأن�سار 

بذلك.

اقتحام  على  اأن�ساره  بتحري�س  اتهامه  بعد  لعزله  �سعيا  برملانيا،  ترامب  دونالد  الرئي�س  ملحاكمة  الئحة  االثنني-  -اليوم  االأمريكي  النواب  جمل�س  يف  الدميقراطيون  يقدم  اأن  ُينتظر 
االقتحام. يوم  حدثت  التي  الوقائع  ب�ساأن  جديدة  تفا�سيل  تك�ّسفت  لتنحيته،  د�ستورية  مادة  يفّعل  قد  بن�س  مايك  نائبه  باأن  تقارير  اأفادت  وبينما  املا�سي.  االأربعاء  الكونغر�س 

اأمريكيون  دبلوما�سيون  دعا 
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 
دور  دانة  اإ اإىل  بومبيو،  مايك 
يف  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س 
�سهدها  التي  ال�سغب  اأعمال 
االأرب��ع��اء  ي��وم  الكونغر�س 
"�سي  لقناة  ووفقا  املا�سي. 
الدبلوما�سيون  قال  اإن"،  اإن 
على  "يتعني  ن��ه  اإ ر�سالة  يف 
تدين  اأن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
الرئي�س  دور  مبا�رة  ب�سكل 
الوح�سي  الهجوم  يف  ترامب 
االأمريكية،  احلكومة  على 
باال�سم".  ت���ذك���ره  واأن 
ه��ذه  ف���اإن  ال��ق��ن��اة  وبح�سب 
توقيعها  مت  التي  الوثيقة، 
دبلوما�سي   100 ط��رف  من 

قريبا  ���س��رُت���س��ل  م��ري��ك��ي،  اأ
ت���ي  وت���اأ ب���وم���ب���ي���و.  اإىل 
ال��دع��وة و���س��ط حم���اوالت 
الرئي�س  لعزل  الدميوقراطيون 
تداول  حيث  ترامب،  دونالد 
االأع�����س��اء ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
ر�سمية  تهما  النواب  مبجل�س 
م�ساءلة  اإىل  تف�سي  ق��د 
وطلبت  ت��رام��ب.  ال��رئ��ي�����س 
االأع�ساء  من  اأي�سا  بيلو�سي 
يهدف  ت�ريع  م�سودة  اإعداد 
 25 ال� ال��ت��ع��دي��ل  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
الذي  االأمريكي  بالد�ستور 
ذا  اإ الرئي�س،  بعزل  ي�سمح 
القيام  ع��ن  ع��اج��زا  اأ���س��ب��ح 

الر�سمية. بواجباته 
ق/د

لوزير  االأول  النائب  غادر 
اجلنوبي  الكوري  اخلارجية 
اإىل  ج��وجن-ج��ون  ت�����س��وي 
ملناق�سة  االأحد  فجر  ي��ران  اإ
ق�����س��ي��ة اح��ت��ج��از ن��اق��ل��ة 
ن��ف��ط ت��رف��ع ع��ل��م ك��وري��ا 
لوكالة  ووف��ق��ا  اجلنوبية. 
الكورية  “يونهاب”  نباء  اأ
ت�سوي،  يخطط  اجلنوبية، 
وك��ذل��ك ال��وف��د ال��ك��وري 
و�سل  كان  الذي  اجلنوبي 

ي��������ران  اإ اإىل 
املا�سي،  اخلمي�س 
مع  ل��ل��ت��ف��او���س 
امل�سوؤولني  كبار 
مبا  ي���ران���ي���ني،  االإ
ن��ائ��ب  ذل���ك  يف 
اخلارجية  وزي���ر 
ي���������راين ل��ل�����س��وؤون  االإ
يخططون  كما  ال�سيا�سية. 
م��وال  االأ ق�سية  ملناق�سة 
ي���ران���ي���ة امل��ج��م��دة يف  االإ
والتي  اجلنوبية،  ك��وري��ا 
ب�سكل  ي���ران  اإ بها  تهتم 
اأك������رب. وك�����ان احل��ر���س 
احتجز  قد  يراين  االإ الثوري 
الناقلة،  املا�سي  االث��ن��ني 
من  ط��اق��م  متنها  وع��ل��ى 

خم�سة  بينهم  ف���ردا،   20
ب�سبب  جنوبيني،  كوريني 
م���زاع���م ت���ل���وث ب��ي��ئ��ي. 
جتميد  ح��ال��ي��ا  وي���ج���ري 
م��ل��ي��ارات  �سبعة  ح���وايل 
النفط  م���وال  اأ م��ن  دوالر 
م�����رف��ني  يف  ي������راين  االإ
ب�سبب  جنوبيني  كوريني 
م��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات االأ
ي���ران.  امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى اإ
ي��ران،  اإ اإىل  زي��ارت��ه  وبعد 
ثالثة  ت�ستمر  �سوف  والتي 
ت�سوي  �سيتوجه  ي����ام،  اأ
�سبل  ملناق�سة  قطر  اإىل 
اجلانب  مع  التعاون  تعزيز 

لقطري. ا
ق/د

ال�سلطات  اأعلنت 
م���ري���ك���ي���ة،  االأ
االأح�������د، م��ق��ت��ل 
����س���خ���ا����س  اأ  5
واإ���س��اب��ة اث��ن��ني 
ث����ر  اآخ�����ري�����ن، اإ
اإط����الق ن���ار يف 
�سيكاغو  مدينة 
ونقل  االأمريكية. 

�سيكاغو”  ���س��ي  ب��ي  “ان  م��وق��ع 
يف  املحلية  ال�سلطات  عن  االإخباري 
اأ�سخا�س  و4  اأمن  حار�س  اأن  الوالية 
اآخ��ران  اث��ن��ان  اأ�سيب  فيما  قتلوا 
�سيكاغو  يف  ب��داأ  ن��ار  اإط���الق  يف 
اأن  بعد  فان�ستون  اإ مدينة  يف  وانتهى 
املهاجم  على  النار  ال�رطة  اأطلقت 

�رطة  واأو�سحت  قتيال.  واأردت���ه 
اإطالق  تبادل  املهاجم  اأن  فان�ستون  اإ
اأن  قبل  ال�رطة  عنا�ر  مع  النار 
امل�ست�سفى  اإىل  وتنقله  ت�سيبه 
�رطة  وقالت  هناك.  املنية  لتوافيه 
تويرت،  على  تغريدة  يف  فان�ستون،  اإ
الذي  امل�سد�س  على  ا�ستحوذت  نها  اإ

قتله. بعد  املهاجم  بيد  كان 
ق/د

مطالبات من مببيو الدانة دور 
ترامب يف الهجوم على الكونغر�س

ناقلة النفط املحتجزة وطهران متم�سكة مبوقفها

مباحثات كورية- اإيرانية ح�سا�سة حول ملفي 
الـ7 مليار دوالر املجمدة 

ال�سرطة االأمريكية تتدخل وتقتل منفذ الهجوم وتك�سف التفا�سيل

قتلى واإ�سابات خالل عملية اإطالق نار 
قرب مطعم ب�سيكاغو 
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الكاتبة "نوال تومي" يف حوار لـ "التحرير":

الكتابة طريقة اأخرى للتعبري عن املخاوف وال�سغوطات التي تعاين منها 
الن�ساء يف هذا املجتمع

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

جتربتك  بداأت  ومتى  كيف  التحرير: 
يف الكتابة االأدبية وما هي املراحل 

بها؟ التي مررت  واملحطات 
طفلة،  كنت  اأن  منذ  الكتابة  اأحببت 
وقلما  دفرتا  اآخذ  كنت  نني  اأ اأتذكر 
النا�س  ك��ان  عندما  ذه��ب��ت،  ينما  اأ
حفالت  يف  وي�ستمتعون  يرق�سون 
كنت  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ال��زف��اف، 
الوقت.  ط��وال  بالكتابة  م�سغولة 
ال�سديد  �سغفي  اإن  اأقول  اأن  اأ�ستطيع 
بحبي  م�سحوبا  ك��ان  بالكتابة 
ق��راأ  اأ كنت  حيث  ل��ل��ق��راءة،  الكبري 

�سغري. منذ  كثريا 
 - مثلك  �سخ�سا  الذي جعل  ما  التحرير: 

للكتابة؟ يّتجه   - طالبة 
اأرى  دائ��م��ا  كنت  �سادقة،  الأك��ون 
طفلة،  كنت  عندما  ككاتبة  نف�سي 
العربية،  باللغة  الكتابة  اأحببت 
اللغة  تعلم  يف  ب��داأت  عندما  ولكن 
اأكرب  بارتياح  �سعرت  االإجنليزية، 
باللغة  نف�سي  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  يف 
درا�سة  اخ��رتت  لذلك  االإجنليزية، 
اأجل  من  اجلامعة  يف  االإجنليزية  اللغة 
وتعلم  الكتابة  يف  مهاراتي  حت�سني 

االإجنليزي. االأدب  عن  املزيد 
واجهتك  التي  العقبات  ما  التحرير: 
لكتابك؟ ن�سر  اأثناء بحثك عن دور 

لدينا  اأن  اأعرف  اأكن  مل  البداية،  يف 
تدعم  التي  الن�ر  دور  من  العديد 
بال�سياع  �سعرت  كثريا،  الكتاب 
ال�سعرية،  جمموعتي  ن�ر  كيفية  يف 
عرب  ك��ت��اب��ات��ي  ن�����ر  اأ اأن  اع��ت��دت 
العثور  اأن  اعتقدت  لكنني  االإنرتنت 
رائعا  م��را  اأ �سيكون  ن�ر  دار  على 
اأن  قبل  املوت  من  خائفة  كنت  اأي�سا، 
االآن  كاتبة،  اأ�سبح  واأن  حلمي  اأحقق 
و�سعادة،  حظا  االأكرث  نني  باأ اأ�سعر 

لله. احلمد 
الكتاب،  هذا  يتناول  ماذا  التحرير: 

الرئي�سية  واملحاور  املوا�سيع  اأهم 
حاولت  التي  احل�سا�سة  الق�سايا  فيه، 

معاجلتها؟
عن  التعبري  حاولت  الكتاب  هذا  يف 
�سا�سي،  اأ ب�سكل  ب�سدق.  م�ساعري 
التي  والعقبات  ة  ك��ام��راأ كفاحي 
حلمي  حتقيق  اأج���ل  م��ن  واجهتها 
عن  ب�سدق  اأعرب  اأن  اأردت  ككاتبة، 
�سعرت  ن��ن��ي  الأ ة،  ك��ام��راأ �سعوري 
للتعبري  اأخ��رى  طريقة  توجد  ال  نه  اأ
التي  وال�سغوطات  امل��خ��اوف  ع��ن 
املجتمع،  هذا  يف  الن�ساء  منها  تعاين 
العقبات  عن  التعبري  اأي�سا  حاولت 
اأخ��ربت  اأن  مب��ج��رد  واجهتها  ال��ت��ي 
كاتبة،  اأ�سبح  اأن  اأريد  نني  اأ النا�س 
تلقيتها  التي  ال�سلبية  التعليقات 
العي�س  اإىل  وقادتني  حقا  علّي  اأثرت 

االأمان.  عدم  من  حالة  يف 
من  �سئمت  لقد  �ريحة،  الأك��ون 
كما  ة،  للمراأ املتدنية  النا�س  نظرة 
م�ساعر،   اأو  اأرواح  لدينا  لي�س  نه  اأ لو 
الن�ساء  من  دائما  جمتمعنا  يتوقع 
االل���ت���زام ب��ال��ق��واع��د وال�����س��م��ت، 
من  �سئمت  وكاتبة،  ة  امراأ ب�سفتي 
ت�ستطيع  ال  ن��ك  اإ ل��ك  النا�س  ق��ول 
اأو  اآرائك  و  اأ جن�سك  ب�سبب  النجاح 
�سئمت  لقد  فيه،   تعي�س  الذي  البلد 
القيام  يجب  مبا  لك  النا�س  اإخبار  من 
اأردت  لذلك  فعله،  يجب  ال  وما  به 
الداخلية  ف��ك��اري  الأ العنان  اإط��الق 
من  اخل��ا���س��ة،  بطريقتي  وال��ق��ت��ال 

الق�سائد. هذه  كتابة  خالل 
ت�سرحني  لو  الت�سمية،  �سبب  التحرير: 

لنا ذلك، وماذا اأردت القول من 
خاللها؟

الكتاب،  بطلة  نني  اأ يعني  العنوان 
الوحيدة  ن��ا  اأ اأواجهها،  التي  احل��رب 
الأن  عليها،  التغلب  باإمكانها  التي 
بنف�سه،  ت��اري��خ��ه  يكتب  اجل��م��ي��ع 
اخلا�سة،  بطريقته  يقاتل  اجلميع 
بطلة  اأو  بطل  هو  �سخ�س  كل  لذلك 

ق�ستها.  / ق�سته 
اإليها  متيل  الكتابة  اأنواع  اأّي  التحرير: 
كاتبًة متيل  نف�سك  نوال، هل جتدين 

اأم التعبري عن الذات  اإىل ل�سان احلال، 
احلياة؟ ومواقف 

التعبري عن  نا كاتبة حتب  اأ الواقع،  يف 
احلياة  ت�سوير  اأحب  بحرية،  اأفكارها 
خالل  من  م�ساعري  عن  والتعبري 
الكتابة  اأن  اأ�سعر  نني  الأ كتاباتي، 

بذلك. للقيام  لدي  �سالح  اأقوى  هي 
باللغة  كتابتك  خالل  من  التحرير: 

اأن حتدثينا عن  االإجنليزية، هل ميكنك 
؟ وعوائقها  هواج�سها  جتربتك، 

باللغة  ال��ك��ت��اب��ة  وج���دت  ل��ط��امل��ا 
بلغة  الكتابة  ممتعة،  االإجن��ل��ي��زي��ة 
كبرية  م�سكلة  تكون  ق��د  اأجنبية 
عندما  خا�سة  االأح��ي��ان،  بع�س  يف 
عن  التعبري  ت�ستطيع  ال  اأنك  ت�سعر 
بع�س  يف  �سحيح  ب�سكل  م�ساعرك 
تعلمت  كلما  ن��ه  اأ اأ�سعر  االأح��ي��ان، 
زاد  كلما  االإجنليزية،  اللغة  عن  املزيد 
ميكنني  �سادقة،  الأكون  بها،  اإعجابي 

يف  اأكرب  بحرية  اأ�سعر  نني  اإ القول 
االإجنليزية  باللغة  نف�سي  عن  التعبري 

اأخرى. لغة  اأي  من  اأكرث 
الكتابة  م�ستقبل  م��ا  ال��ت��ح��ري��ر: 
الكّتاب  اأو���س��اط  يف  باالإجنليزية 
اجلزائري  بداع  واالإ خا�سة،  ال�سباب 

؟ مة عا
الكثري  لدينا  اأن  بالفعل  الحظت  لقد 
املوهوبني  ال�سباب  ال��ك��ّت��اب  م��ن 
بالفخر  حقا  اأ�سعر  لذلك  بلدنا،  يف 
اجل��زائ��ري  لل�سباب  مي��ك��ن  ب��ه��ذا، 
من  بالعديد  نف�سهم  اأ عن  التعبري 
لدينا  حًقا،  رائ��ع  م��ر  اأ وهو  اللغات 
الذين  اجلزائريني  الكتاب  من  الكثري 
مت  ذا  اإ نه  اأ اأعتقد  باالإجنليزية،  يكتبون 
فيمكنها  املواهب،  هذه  مثل  ت�سجيع 
االأدب  يف  كبري  ب�سكل  امل�ساهمة 

عام. ب�سكل  والفن 
وطموحاتك  م�ساريعك  ماهي  التحرير: 

؟ مل�ستقبلية ا
بن�ر  ق��وم  ���س��اأ احل���ايل،  ال��وق��ت  يف 
ثم  م����ازون،  اأ م��وق��ع  ك��ت��اب��ي ع��ل��ى 
بع�س  على  العمل  م��ن  نتهي  �ساأ
عليها  العمل  بداأت  التي  الروايات 
�ساأركز  لكنني  طويل،  وق��ت  منذ 
اأعمل  �سوف  اأي�سا،  درا�ستي  على 
على  احل�����س��ول  اأج���ل  م��ن  ج��اه��دة 
ال��دك��ت��وراه  حاليا  اأع��ل��ى  درج���ات 
البحث  و�ساأوا�سل  الله،  �ساء  اإن 
حتقيق  على   والرتكيز  وظيفة  عن 

حالمي. اأ
لقراء احلوار  اأخرية  كلمة  التحرير: 

واجلريدة
ي��ام  اأ ق�سائدي  ت�سيء  اأن  مت��ن��ى  اأ
لهام  االإ من  املزيد  ومتنحهم  القراء 
اأن  دائما  تذكر  حياتهم،  يف  واالأم��ل 
ما  �سيء  لتحقيق  الوحيدة  الطريقة 
كن  لذلك  لتحقيقه،  اجلاد  العمل  هي 
جهدك  ق�سارى  واب��ذل  قويا  دائما 

النجاح. لتحقيق 

�سهادتي  اأي�سا على  متح�سلة   .2015 عام  واللغات  االآداب  بكالوريا يف  بلعبا�س، حت�سلت على  ب�سيدي  الياب�س  من جامعة جياليل  متخرجة  نواِل طالبة  تومي 
ومتابعة  الت�سميم  الكتابة،  املطالعة،  هوايتها  بلعبا�س،  ب�سيدي   1998 جانفي  من  اخلام�س  مواليد  من  االإجنليزي،  االأدب  يف  واملا�سرت  االإجنليزية  اللغة  يف  اللي�سان�س 

هوليوود. فناين  اأخبار 

والفنون،  الثقافة  وزي��رة  افتتحت 
العا�سمة  باجلزائر  دودة،  بن  مليكة 
بن  احلميد  عبد  حول  الوطنية  الندوة 
االأدب  يف  الروائيني  اأهم  اأحد  هدوقة 
العربية،  باللغة  املعا�ر  اجلزائري 
االنطالقة  ���س��ارة  اأع��ط��ت  بحيث 
حول  امل��ح��ا���رات  م��ن  ملجموعة 

االأديب. هذا  اأعمال 
غاية  اإىل  املمتد  اللقاء  ه��ذا  ومتيز 
نظم  وال����ذي  ج��ان��ف��ي   11 ال��ي��وم 
حتت  ب��احل��ام��ة  الوطنية  باملكتبة 
من   ... اجلزائرية  "الرواية  �سعار 
لقاء  باإ التكري�س"  اإىل  التاأ�سي�س 
عبد  فيها  اعتربت  لكلمة  الوزيرة 
"�سخيا  رج��ال  ه��دوق��ة  ب��ن  احلميد 
"اأكرب  فهو  ولهذا  للقيم"  وحامال 

الن�سيان". من 

عبد  اإن  كلمتها  يف  الوزيرة  وقالت 
من  كاتبا  ك��ان  هدوقة  بن  احلميد 
الكبار  اجل��زائ��ري��ني  دب���اء  االأ طينة 
يا�سني  والكاتب  ديب  حممد  اأمثال 
ومالك  جبار  �سيا  واآ فرعون  ومولود 
ح���داد وال��ط��اه��ر وط���ار واآخ��ري��ن، 
"اجلبارة"  ب���  اأع��م��ال��ه  وا���س��ف��ة 
والب�سرية  "بالن�سج  وامل�سبعة 

قعية". لوا وا
مبحا�رتني  الوزيرة  تدخل  تبع  وقد 
حول  جامعيون  ك��ت��اب  ن�سطهما 
الثقافية  ومقاربته  الروائي  اأعمال 

اجلزائري. للواقع  وال�سياقية 
عبد  اجلزائريون  الكتاب  تطرق  كما 
بورايو  احلميد  وعبد  بوباكري  العزيز 
�ساري  وحممد  خال�س  وج��ي��اليل 
حتري�سي  وحم��م��د  داود  وحم��م��د 

املرتبطة  اجلوانب  من  العديد  اإىل 
بن  احلميد  لعبد  دب���ي  االأ بالذكاء 
اجلزائرية  الرواية  اأعمدة  اأحد  هدوقة 

العربية. باللغة  املعا�رة 
احلميد  عبد  واملرتجم  الكاتب  واعترب 
لعبد  "الواقعي"  العمل  اأن  بوباكري 
ن�سانية  "اإ طبعته  هدوقة  بن  احلميد 
زميله  �سفه  و  حني  يف  عميقة'" 

"باحلداثي". خال�س  جياليل 
داود  حم��م��د  ات��خ��ذ  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
"اجلازية  ل��ل��درا���س��ة  م��و���س��وع��ا 
البعد  على  للتاأكيد  والدراوي�س" 
واالأنرثوبولوجي  ب�ستمولوجي  االأ

ئي. للروا
ومي��ت��ل��ك ع��ب��د احل��م��ي��د ب��ن ه��دوق��ة 
برج  ب��والي��ة  باملن�سورة  امل��ول��ود 
ر�سيدا   )1925-1996 ( بوعريرج 

من  لغات  عدة  اإىل  ترجم  كبريا  دبيا  اأ
"نهاية  و  اجلنوب"  "ريح  اأعماله  اأهم 
"اجلازية  " و  "بان ال�سبح  االأم�س" و 
ال�ساغرة". و"االأرواح  والدراوي�س" 
و1958   1956 بني  ما  ا�ستغل  وقد 
على  للم�رحيات  ومنتجا  خمرجا 

قبل  �سي"  بي  ال�"بي  يف  ال��رادي��و 
من�سب  اال�ستقالل  بعد  ي�سغل  اأن 
االأوىل  الوطنية  ال��ق��ن��وات  م��دي��ر 
االأعلى  املجل�س  ورئا�سة  والثالثة 

.1990 يف  للثقافة 
ق/ث

ندوة اأدبية وطنية حول اأعمال عبد احلميد بن هدوقة



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة
دائرة م�سعد
بلدية م�سعد 

مكتب اجلمعيات
الرقم : 15 / 2020  

                            و�سل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
2012 املتعلق  12 جانفي  12 املوؤرخ يف   /06 مبقت�سى القانون رقم : 
ت�سريح  و�سل  ت�سليم   2020 دي�سمرب   30 اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات 

بتاأ�سي�س جمعية حملية املوؤرخ : 06 / 08 / 2020 
 امل�سماة اجلمعية الدينية مل�سجد حممد بن م�سلمة ر�سي اهلل عنه 

 يراأ�سها ال�سيد عثمان عمر 
 الكائن مقرها ب : حي حنية كعبا�س بلدية م�سعد

تعلن عائلة عبداليو�سف باأدرار عن تغيري اللقب العائلي من
  عبد اليو�سف)ABDELYOUSSEF (اإىل بن يو�سف

 ) BEN YOUSSEF ( واملعنييون بالتغيري هم 
-احمد واأبناوؤه 

_عبدالعايل واأبناوؤه: جنية .عبداحلكيم . تقوة 
6_عبداحلفيظ  5_مهدي  مو�سى   _4 �سا�سية   _3 جلول   _2

يا�سر  .اأحمد  عبدالرحمان  واأبناوؤه.  واأبناوؤه_اإبراهيم  بوجمعة   ●
6_�سريفة  مليكة   _5 الها�سمي   _4 3_حورية  2_ر�سيدة  .اأ�سماء 

7_عبدالوهاب 
- عبدال�سالم واأبناوؤه 

الزهراء 2_فاطمة  عبدالرحيم  1_حممد 

اعالن عن تغيري لقب   
-حكمت  املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة  علنيا ابتدائيا ح�سوريا:

بافتتاح  االأمر  املو�سوع:-  بعد اخلربة - يف  ال�سكل: - قبول دعوى الرتجيع  -يف 
التقدمي يف حق املرجع �سده ومبقت�ساه اإفراغ احلكم االآمر بتعيني اخلبري ال�سادر 
ومبوجبه   20/1245 رقم  فهر�س  بتاريخ:2020/10/05،  احلال  حمكمة  عن 
اعتماد اخلربة املنجزة من قبل اخلبري مومن بكو�س بوبكر واملودع تقريره باأمانة 
على  احلجر  عليه  وبناء  رقم:20/167  2020/10/27،حتت  بتاريخ:  ال�سبط 
عمار  ابن  بالوادي  بتاريخ:2001/06/11  املولود  حمزه   عماري  �سده  املرجع 
وبن بردي حليمة   وتعيني املرجع والده عماري عمار مقدما عليه لرعايته وت�سيري 
القانون  به  ي�سمح  والق�سائية مبا  االإدارية  الهيئات  اأمام خمتلف  �سوؤونه ومتثيله 
بالتاأ�سري  االأمر  مع  لالإعالم  يومية  وطنية  جريدة  يف  احلكم  هذا  بن�سر  واالأمر 
بافتتاح التقدمي مع احلجر على هام�س عقد ميالد املرجع �سده لالإ�سهار. - حتميل 
احلكم   �سدر  -بذا   . اخلربة  م�ساريف  ذلك  يف  مبا  الق�سائية  امل�ساريف  املرجع 
ول�سحته  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا  به  واأف�سح 

اأم�ساه  الرئي�س واأمني ال�سبط .

حكـــــــــــــــــــم 

اشهار العدد13
اإلثنين 11 جانفي 2021 م الموافق لـ 27 جمادى االولى 1442هـ2167

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة  

دائرة امل�سرية   
بلدية امل�سرية  

م�سلحة ال�سوؤون العامة 
الرقم: 11/ 2020  

 و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية  
�سفر   18 يف:  املوؤرخ    12-06 رقم   القانون  من    70 املادة  الأحكام  طبقا 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  2012املتعلق  يناير   12 لـ:  املوافق   1433
2021/01/07  ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2020/12/24 
الهاوي  الريا�سي  النادي  امل�سماة:  املحلية  للجمعية   11/2021 حتت رقم: 
للفرو�سية *فار�س االأ�سيل* لبلدية امل�سرية امل�سجلة حتت رقم: 10 بتاريخ: 

بامل�سرية  رم�سان  بلخادم  حي  ب  املقيمة:   2020/03/17
الرئي�س: بن ال�سيخ �سيخ .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة  

دائرة امل�سرية   
بلدية امل�سرية  

م�سلحة ال�سوؤون العامة 
الرقم: 09/ 2020  

 و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية  
�سفر   18 يف:  املوؤرخ    12-06 رقم   القانون  من    70 املادة  الأحكام  طبقا 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  2012املتعلق  يناير   12 لـ:  املوافق   1433
2021/01/07  ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2020/12/16 
حتت رقم: 09/2021 للجمعية املحلية امل�سماة:  النادي الريا�سي الهاوي 
 02 رقم:  حتت  امل�سجلة  امل�سرية   لبلدية  العربي*  *اجلــواد  للفرو�سية 

بتاريخ: 2020/01/08 املقيمة: ب حي بلخادم رم�سان بامل�سرية 
الرئي�س: �سعبان الطاهر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية النعامة  

دائرة امل�سرية   
بلدية امل�سرية  

م�سلحة ال�سوؤون العامة 
الرقم: 10/ 2020  

 و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية  
�سفر   18 يف:  املوؤرخ    12-06 رقم   القانون  من    70 املادة  الأحكام  طبقا 
اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات،  2012املتعلق  يناير   12 لـ:  املوافق   1433
2021/01/07  ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2020/12/16 
حتت رقم: 10/2021 للجمعية املحلية امل�سماة:  النادي الريا�سي الهاوي 
بتاريخ:   11 امل�سجلة حتت رقم:  امل�سرية   لبلدية  �سيخ *  للفرو�سية *�سيخ 

بامل�سرية  رم�سان  بلخادم  حي  ب  املقيمة:   2016/10/11
الرئي�س: �سيخ حممد  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

دائرة تيرنكوك
بلدية ق�سر قدور

الرقم 10../2020
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغري الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 18 �سفر 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
القانون  على  اأدخلت  والتي   2020  /10 رقم:  حتت   2020/12/24
االأ�سا�سي للجمعية البلدية امل�سماة /اجلمعية / اجلمعية الدينية مل�سجد 
حتت  امل�سجلة  ادرار  والية  تيرنكوك  دائرة  قدور  ق�سر  ال�سيخ  �سيدي 
ال�سيد  حمل  ب:  املقيمة   2015/01/21 بتاريخ    2015/01: رقم 
ال�سيد  يرتاأ�سها  تيرنكوك  دائرة  ق�سرقدور  ميلود  بن  احممد  نواري   /

نوارى احممد بن ميلود

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة بريان   
بلدية بريان  

م�سلحة  التقنني وال�سوؤون العامة 
الرقم: 03/ 2021  

 و�سل ا�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية  
الت�سمية: جمعية حي تاالن بالوح - بريان

املودعة بتاريخ: 2020/12/29
امل�سجلة حتت رقم: 20/37

رئي�س اجلمعية : االأطر�س حممد بن يون�س 
املولود بتاريخ: 1980/09/07 - بريان 

 - بالوح  تاالن  بحي  حممد  االأطر�س  ال�سيد  منزل  مقرها:  الكائن 
بريان

ابتدائيا ح�سوريا. يف  االأ�سرة علنيا  �سوؤون  املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا  حكمت 
عن  احلكمال�سادر  اإفراغ  املو�سوع:  يف  الدعوى  يف  ال�سري  اإعادة  قبول  ال�سكل: 
واعتماد   18/00543 فهر�سرقم  حتت  بتاريخ:12/03/2018  احلال  حمكمة 
 26/09/2018 بتاريخ:  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  واملودعة  املنجزة  اخلربة 
181/2018 وبالنتيجة افتتاح التقدمي على املرجع �سده بن قومار  حتت رقم: 
09/06/1977 ببلدية غرداية الأبيه اأحمد والأمه  نور الدين املولود بتاريخ: 
مقدما  اأحمد  بن  خالد  قومار  بن  املرجع  �سقيقه  تعيني  مع   ، فاطنة  عمر  احلاج 
عليهلرعايته والقيام مقامه بكافة �سوؤونه وت�سرفاته االإدارية والقانونية واملالية 
مع االأمر بن�سر منطوق احلكم لالأعالم بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية ب�سعي 
هام�س  على  باحلجر  بالتاأ�سري  املخت�س  املدنية  احلالة  �سابط  -اأمر  املرجع  من 
�سهادة ميالده مع اإبقاء امل�ساريف الق�سائية على عاتق املرجع واملقدرة باأربعمائة 
وخم�سون دينار 450 دج .بذا �سدر احلكم واأف�سح عنه باجلل�سة العالنية ح�سب 

التاريخ امل�سار اإليه اأعاله ووقعناه نحن الرئي�س، واأمني ال�سبط.

حكـــــــــــــــــــم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 

دائرة بريان
بلدية بريان

م�سلحة التقنني وال�سوؤون العامة 
 رقم:02 /2020

و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية
الت�سمية:جمعـية موكة يحي بن بكري اخلريية ـ بريان

املودعة بتاريخ: 07/10/2020
امل�سجلة حتت رقم: 19/20

رئي�س اجلمعية:قاجي عبد احلميد ابن يون�س
املولود بتاريخ:-20/01/1978 بريان

عي�سى  بنت  ر�سيدة  با�سليمان  ال�سيدة:  مقـرها:منزل  الكائــن 
ال�ساكنة بحي بوم�سعود ـ بريان.
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جنيب بله با�سي
-------------

فعاليات  تن�سيط  على  اأ���رف  ولقد 
مرحبا  مو�سى  يحي  اال�ستاذ  املنتدى 
م�سباحي  اال�ستاذ  الكرمي  بال�سيف 
ورغم  الدعوة  تلبية  له  �ساكرا  م�سباح 
ينب�س  قلبه  م��ازال  ال�سن  يف  تقدمه 
م�سواره  مثمنا  وال��ع��ط��اء  باحليوية 
الرتبية  خدمة  يف  الطويلة  وم�سريته 
ثم  االأجيال  الفكر عرب  وتنوير  والتعليم 
الكبري  واحرتامه  اجلزيل  �سكره  موجها 
وفائهم  على  احل�سور  اال�ساتذة  لل�سادة 
احلقل  اثراء  الدائم يف  ودعمهم  امل�ستمر 
العلم  ن�ر  يف  وامل�ساهمة  الثقايف 
الطيب  البلد  هذا  رب��وع  يف  واملعرفة 
�سلب  اإىل  الوقت  نف�س  يف  ومعرجا 
املو�سوع واملخ�س�س ملذكرات اال�ستاذ 
ال�سهم  الرجل  هذا  م�سباح  م�سباحي 
الذي اأفنى عمره و�سغل حياته يف �سلك 
وميدان اأ�رف ر�سالة تنويرية اأال وهي 
ر�سالة الرتبية والتعليم والت�سلح بالعلم 
واقتالع  وحماربة  باملعرفة  وال��ت��زود 
جذور اجلهل ومكافحة التخلف والرقي 
وااليجابي  وال�سليم  النري  الفكر  نحو 
واالهداف  املن�سودة  الغاية  اإىل  و�سوال 
ذهبي  جيل  واإن�ساء  تكوين  يف  النبيلة 
واالزده����ار  للتقدم  ب��االم��ة  ينه�س 
على  ذلك  دل  واإن  امليادين  �ستى  يف 
الطويلة  التجربة  على  يدل  فاإمنا  �سيء 
لهذا  ال�سلبة  والعزمية  القوية  واالرادة 
واالداري  اجللد  واال�ستاذ  الهمام  الرجل 
الف�ساء  هذا  دواليب  اإدارة  يف  املتمر�س 
طرح  خ��الل  من  واحل�سا�س  ال�سا�سع 
من  اأفكاره  وخال�سة  جتربته  ع�سارة 
وترك  والقيمة  املميزة  مذكراته  خالل 
ودونها  جمعها  التي  املوؤثرة  ب�سمته 
اأ�سا�سيا  ا�ستاذنا الفا�سل لتكون مرجعا 
وم�سباحا ينري الدرب لرجاالت الرتبية 
اأحيلت  مبا�رة  ثم  ال�ساعدة  ولالجيال 
م�سباحي  اال�ستاذ  ال�سيف  اإىل  الكلمة 
�سعادته  عن  عرب  بداية  الذي  م�سباح 
هذا  يف  امل�ساهمة  بت�رفه  وامتنانه 
بوجوده  وكذلك  املميز  الثقايف  املنتدى 
النرية  الثقافية  ال��وج��وه  هاته  اأم���ام 
واملحرتمة من خرية مثقفي وادي �سوف 
مداخلته  ا�ستهل  ثم  االكارم  وا�ساتذتها 
�سخ�سه  عن  املوجز  التعريف  بهذا 

وم�سريته.
اال�ستاذ: م�سباحي م�سباح ولد بتاريخ: 
1935م باملتلوي )تون�س( والتحق بفرع 
بتوزر  1956م  يف  الزيتونة  جامعة 
بجامعة   1959 التحق يف  كما  )تون�س( 
القاهرة وتخرج منها يف 1963 ب�سهادة 
اللي�سان�س يف علم االجتماع ثم عاد اإىل 
الرتبية  بقطاع  والتحق  الوطن  اأر���س 
من  والي��ات  ع��دة  من  ثانويات  بعدة 
الوطن وبعد ذلك ا�ستقر به احلال مبدينة 
الوادي يف 1974 حيث عني يف من�سب 
ثم  ال�ريف  العزيز  عبد  لثانوية  مدير 
مدير لثانوية ال�سعيد عبد احلي يف عام 
1986 وعني مديرا للرتبية بوالية تب�سة 

يف  التقاعد  على  واأحيل  1989م  يف 
العطاء  من  �سنة   31 بعد  1994م  �سنة 

يف ميدان الرتبية والت�سيري.
جتارب وم�ساهدات يف حياتي )�سريتي 
احلا�سمة  املواقف  على  مركزا  الذاتية 

التي مررت بها خالل هذه امل�سرية(
منطقة  من   01 رقم  • املذكرة 

وادي �سوف:
وتعريف  تاريخ  اأث��ري  اأن  يل  بدا  لقد 
الرحالة  بع�س  ب���اآراء  �سوف  منطقة 
تهتم  التي  املجالت  يف  ن�رت  التي 
كما  والتاريخية  العلمية  بالدرا�سات 
تاريخ  ك��ت��اب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ظهر 
ال�سحراء و�سوف ملوؤلفه ال�سيخ اإبراهيم 
 LE( العوامر وكتاب بالفرن�سية عنوانه
SOUF DES OASIS( ملوؤلفه د. اأحمد 
جناح وكالهما طبع بعد منت�سف القرن 
الع�رين وقد ك�سف كالهما الغطاء عن 
املنطقة  لهذه  الدفينة  اال�رار  كثري من 
ال�سحراوية املعزولة يف ركن من العرق 
ركز  العوامر  فال�سيخ  الكبري  ال�رقي 
عنايته على اجلانب التاريخي ال�سيا�سي 
واالجتماعي للمنطقة بينما كانت درا�سة 
د.اأحمد جناح مركزة اأكرث حول املميزات 
�سوف  لواحة  واالقت�سادية  االجتماعية 
وتقاليدها  الأعرافها  ميدانية  درا�سة  مع 

وفلوكلورها وتطورها.
التعريف   02 رقم  •املذكرة 

مبنطقة وادي �سوف:
وادي  وح��دود  مبوقع  فيها  عرفت  لقد 
الطبيعية  اأحوالها  اإىل  وكذلك  �سوف 
الطبيعية  مواردها  واإىل  وجغرافيتها 
وا�ستعمالها  تخزينها  وطريقة  ومياهها 
اأي�سا عرفت مبناخها من خالل الف�سول 
احل��رارة  درج��ة  بخ�سو�س  االرب��ع��ة 
االمطار  و�سقوط  ال��ري��اح  وه��ب��وب 
اإىل  تطرقت  كذلك  اجلوية،  والتقلبات 
امليدان الفالحي والزراعي ملنطقة وادي 
�سوف واإىل املنتوجات الزراعية ال�سائدة 
واإىل الرثوة احليوانية من موا�سي وابل 
واأغنام وحمري وبغال وطيور الخ... كما 
اأ�رت اإىل دور العرف يف تنظيم احلياة 
واالعتماد  واالقت�سادية  االجتماعية 
والنخيل كما و�سعت  االبل  ثروة  على 
املقيمني  عند  العرف  تطبيق  كيفية 
اإىل  وكذلك  الرحل  البدو  عند  والعرف 
واحل�ر  البدو  بني  امل�سرتكة  القوا�سم 
اأخالق  بخال�سة  املذكرة  هذه  وختمت 

ومعامالت اأهل �سوف.
موؤخرة  اأراء   03 رقم  • املذكرة 

للرحالة والباحثني يف منطقة 
�سوف:

�سوف  بكثبان  مر  الذي  العيا�سي  يقول 
الذي  البلد  هي  �سوف  1966م  �سنة 
جانب  كل  من  الرمال  كثبان  طوقته 
�سارل  وي��ق��ول  ال��ع��امل  ع��ن  وعزلته 
اله�ساب  �سحراء  كانت  )اإذا  مارتان 
فرتة  اأثناء  املتجمد  البحر  �سورة  متثل 
الرمال  �سحراء  ف��اإن  العا�سفة  ه��دوء 

من  متكن  العوا�سف  اأثناء  بحر  متثل 
الثبات اأمامها بف�سل كثبان الرمال التي 
تلو  الواحدة  ترتفع  التي  االمواج  ت�سبه 
يف  اإبرهارت  اإيزابيل  وتقول  االخ��رى 
كتابها بعد زيارتها ل�سوف لقد انبهرت 
كثبان  عليه  ال��ذي  والتاألق  بالروعة 
الرمال والقباب و�ساقتني اإىل اكت�ساف 
كامل ونهائي لهذا البلد بجماله اخلرايف 
الغريب وف�سائه الف�سيح احلزين ويقول 
مالت بران )MALT BRIN( يف كتابه 
اجلغرافية الكاملة والعامة �سنة 1850م 
نبتت  مغمورة  واح���ة  ���س��وف  وادي 
احلني  يف  متت�س  رملية  متاهة  و�سط 
غزارة  االأكرث  االأمطار  كل  كاال�سفنجة 
وحماطة بب�ساتني النخيل وقال �ساحب 
العرب  اإن  الزمان(  اأهل  )احت��اف  كتاب 
االقامة يف  اإىل  ا�سطروا  الذين  الرحالة 
اأر�س  يف  يوجدون  الذين  هم  م�ساكن 
تراكمت عليها الرمال ال تنبت لهم حبا 
البيئة  هذه  فاإن  العموم  وعلى  بقال  وال 

التي ن�ساأت فيها وترعرعت.
حي   04 رقم  • املذكرة 
االع�سا�س )زقاق البلد(:

مدينة  احياء  اأقدم  االع�سا�س  يعترب حي 
املركزية  لل�سوق  حم��اذ  وه��و  ال��وادي 
يحده  كما  واجلنوب  ال�رق  من  ويحده 
ال�سمال ومن الغرب  حي امل�ساعبة من 
واإن اأول �سارع اأ�س�س يف حي االع�سا�س 
هو )زقاق البلد( وقد تطرقت اإىل احلياة 
اليومية لل�سكان ومنط املعي�سة والطراز 
املعماري حلي االع�سا�س قدميا وم�سالك 
وكيفية  ال�سيقة  وطرقاته  �سوارعه 
التخطيط العمراين داخل املنازل الخ....
يف  اليهود   05 رقم  • املذكرة 

حي االع�سا�س:
اليهودية  العائالت  بع�س  �سكنت  كما 
اإىل �ساحة كبرية  يف هذا الزقاق املوؤدي 
اليهود( �سميت بعد  كنا ن�سميها )رحبة 
اأكرث  الأن  فل�سطني(  )�ساحة  اال�ستقالل 
م�ساكنهم وحمالتهم التجارية واحلرفية 
تفتح على هذه ال�ساحة ويوجد معبدهم 

)البيعة( اأو الكن�ست يف مقابل الكني�سة 
اليهود  عالقة  ذكرت  ثم  للم�سيحيني 
التجارية  ومعامالتهم  �سوف  بال�سكان 
حني  اإىل  واالقت�سادية  واالجتماعية 

مغادرتهم اأر�س �سوف.
اأخالق   06 رقم  • املذكرة 

اليهود وطبائعهم مبنطقة �سوف:
بكراهية  كاملة  دراية  على  اليهود  اإن 
الأخالقهم  وذلك  لهم  �سوف  م�سلمني 
الرديئة فهم ي�سمرون للم�سلمني احلقد 
الت�سامح  لهم  ويظهرون  والكراهية 
وح�سن املعاملة لكن اهل �سوف تعاملوا 

معهم حل�سن اجلوار.
ال�ستاء  رحلة   07 رقم  • املذكرة 
وال�سيف )الرحيل اإىل الواحة 

الغوط(:
مدينة  يف  اال����ر  بع�س  ك��ان��ت  اإذا 
دائمة  ب�سفة  واحاتها  يف  تقيم  الوادي 
ويف  املدينة  يف  ت�سكن  االأغلبية  ف��اإن 
منهم  املي�سورين  يرحل  ال�سيف  بداية 
وقائع  اإىل  وتطرقت  غواطينهم  اإىل 

وخ�سائ�س هاته الرحلة الخ ....
املناورات   08 رقم  • املذكرة 

الع�سكرية يف الغوط:
الليلي  وال�سمر  ال�سهرات  تقام  كانت 
ال�سهرات  هاته  خ�سم  ويف  الغوط  يف 
فرن�سي  ع�سكري  ب�سابط  فوجئنا 
اخرتقوا  م�سلحني  بجنديني  مرفوقا 
نحونا  م�سوبني  منبطحني  جمل�سنا 
ال�سالح ففهمنا بعد ذلك باأنهم يقومون 
ملحاربة  حت�سبا  ع�سكرية  مب��ن��اورات 

املجاهدين الخ....
�سقاوة   09 رقم  • املذكرة 

االطفال ومغامراتهم يف ف�سلي 
ال�سيف واخلريف:

املعتاد  املنزل  اإىل  العائلة  ع��ودة  بعد 
االطفال  نحن  يعاودنا  االع�سا�س  بحي 
احلنني اإىل الغيطان وحتركاتنا امل�سبوهة 
نظر  يف  ومزعجون  م�ساغبني  فن�سبح 

الكبار.

التعريف   10 رقم  • املذكرة 
ب�سوق اجلمعة:

وبداية  االربعينات  خالل  عرفته  كما 
يقام  واأك��ربه  �سوق  اأه��م  اخلم�سينات 
لوادي  املركزي  ال�سوق  اجلمعة يف  يوم 
اليوم الذي تقام فيه �سالة  �سوف وهو 

اجلمعة وهو حماط بثالث م�ساجد.
الوادي  �سوق   11 رقم  • املذكرة 

وجتاره ومعرو�ساته:
املدا�ر  �سكان  اأكرث  ال�سوق  هذا  يوؤم 
منتوجاتهم  يعر�س  والكبرية  ال�سغرية 

الفالحية واملو�سمية.
12دور  رقم  • املذكرة 

اال�ستعمار يف الركود الثقايف 
العلمي:

نتج عن االحتالل الفرن�سي انبثاق ثقافة 
ببقية  ممزوجة  تلقائية  بدائية  �سعبية 
زوال  بعد  تر�سبت  التي  الثقافية  االآثار 

االجيال.
افرازات   13 رقم  • املذكرة 

الركود الثقايف:
من افرازاته انت�سار اآفات منكرة وغريبة 
عن تقاليد املجتمع ال�سويف وتتنافى مع 
منها:  نذكر  اال�سالمي  الدين  تعاليم 
وفتح  القمار  ولعب  الكحول  تعاطي 
هذه  يف  املتاجرة  اأب���واب  اال�ستعمار 
االآفات. فتح مواخري للبغاء وعادة خطف 
اأولياوؤهن  يرف�سن  اللواتي  الفتيات 
وعم  ال�سعوذة  انت�رت  كما  تزويجهن 
النف�سية  واالأم��را���س  والفقر  اجلهل 

واجل�سمية الخ....
املدح   14 رقم  • املذكرة 

وال�سمر:
اإىل  النا�س  الثقايف ميل  اآثار اجلمود  من 
اخلرافات واال�ساطري ملا فيها من عجائب 
ن�سوة  من  �سماعها  يف  وما  وخ��وارق 
ولذة تعو�سهم ولو موؤقتا مما حرموا منه 

يف الواقع الخ..... 
يتبع ....

مذكـــرات م�ســـباحي م�سبـــاح
وبعد ا�سرتاحة موؤقتة ي�ستاأنف ويعود منتدى جنان ال�ساباط الثقايف والعود اأحمد لن�ساطاته املعهودة وي�ستفتح جل�سات 

ال�ساي الثقافية مبقر الفندق القدمي ترانزات )الوادي( وبالتن�سيق مع جمعية اجلماعة ال�سوفية والديوان املحلي لل�سياحة 
وال�سناعات التقليدية - �سوف- وذلك با�ست�سافة اال�ستاذ الفا�سل رجل الرتبية والتعليم م�سباحي م�سباح وذلك مبداخلة 

حتمل عنوان: مذكرات م�سباحي م�سباح و�سط ح�سور مميز من نخبة من اال�ساتذة واالدباء واملثقفني.

منتدى جنان ال�ساباط ي�ستاأنف ن�ساطه مبداخلة حتت عنوان:
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هاتف وفاكس:
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مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
السالم، وقواعد  العدل ومفاهيم  الدفاع عن قيم 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

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

اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

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

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

األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، 
اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�ص:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا الإعالمي

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

قال امل�سوؤولون اإنها حتفظ �سمعة 
اجلزائر... املدينة الذكية �سيدي 

عبد اهلل بالعا�سمة

�صــورة وتعلــيـق
اإلثنين 11 جانفي 2021 م الموافق لـ 27 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2167

حتقيق ق�سائي حول ندرة احلليب يف قاملة
باشرت مصاحل الضبطية القضائية بقاملة حتقيقات على مستوى مصانع احلليب للوقوف على 

أسباب ندرة املادة يف السوق. وأوضح النائب العام لدى جملس قضاء قاملة كرمي كوسة أن مصاحل 
الضبطية القضائية فتحت حتقيقات على مستوى كل مصانع احلليب الناشطة بالوالية للوقوف على 
أسباب ندرة املادة يف السوق وحتديد التجاوزات ومسؤوليات كل األطراف اليت هلا عالقة بالقطاع. 
وقال إن التحقيقات اليت تقوم هبا الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطين جاءت بناء على 

تعليمات السلطات العليا يف البالد نظرا للمشاكل اليت يعرفها إنتاج احلليب يف بالدنا وبسبب الندرة 
املسجلة مقارنة مع األموال والدعم العمومي الذي يستفيد منه القطاع. وستشمل التحقيقات 

اجلوانب املتعلقة بالوقوف على الوضعية احلقيقية والتجاوزات اليت ميكن تسجيلها يف جمال إنتاج 
احلليب ومعرفة مدى تطابق كميات مسحوق احلليب مع ما هو منتج فعليا يف امللبنات زيادة على 

الشروط اليت يتطلبها إنتاج هذه املادة واسعة االستهالك من حيث النظافة والسالمة.

ظهور �ساللة ثالثة 
لفريو�س كورونا 

يف اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، عن 
رصد ساللة جديدة، أمس األحد 

مغايرة للساللتني اللتني اليت اكتشفتا 
مؤخرا يف أوروبا، وذلك من خالل 

وافدين من الربازيل .وأكد ” تاكاجي 
واكيتا”، رئيس املعهد الوطين 

لألمراض املعدية، يف تصريح لوسائل 
اإلعالم بوزارة الصحة، أن الساللة 

اجلديدة ختتلف عن الساللتني 
اللتني اكتشفتا ألول مرة يف بريطانيا 

وجنوب إفريقيا.

موقد غاز يت�سبب 
يف قتل م�سنني 
ب�سيق يف مع�سكر

  تدخلت فرقة احلماية املدنية 
بدائرة سيق على مستوى قرية 

أهل ونان بدائرة عقاز يف 
حماولة إلنقاذ مسنني “زوج 

وزوجته” تعرضا لالختناق بغاز 
أحادي أوكسيد الكربون، حيث 

مل تشفع هلما اإلسعافات األولية 
ففارقا احلياة قبل وصوهلما 

ملستشفى سيق. الضحيتان ومها 
كهل وزوجته يبلغان من العمر 
86 و88 سنة، اختنقتا داخل 
مسكنهما إثر تسرب للغاز من 

املوقد )جممر بالعامية(.

جمهولون ي�سرقون 
مكربات �سوت من 

م�سجد ببلعبا�س

تعرض مسجد عقبة بن نافع ببلدية 
سيدي شعيب جنوب والية سيدي 
بلعباس إىل عملية سطو من قبل 

جمهولني، حيث قام هؤالء بسرقة 
مكربات الصوت وساعة حائطية والذوا 
بالفرار، قبل التفطن له فجر أمس، أين 

مت إبالغ مصاحل الدرك الوطين اليت 
فتحت حتقيقا من أجل الوصول إىل 

الفاعلني.
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احلكومة تتطلع اإىل �سراكة القطاع اخلا�س والعام الإطالق امل�ساريع املن�ساأة لل�سغل
وزير املالية يدعو اإىل العودة بالن�ساط القت�سادي اإىل م�ستويات تعوي�ص اخل�سائر

الرئي�ص تبون: 

اأكد اأم�ص وزير املالية اأمين بن عبد الرحمن، اأنه من حق املتعاملني القت�ساديني فهم كيفية تطبيق اأحكام قانون املالية ل�سنة 2021.
لوؤي/ي

----------------------
�سحفية  ندوة  خالل  الوزير  واأ�ساف 
 ،2021 املالية  قانون  تدابر  ل�سرح 
تطبيق  كــيــفــيــات  ــرح  ــس � يــجــب  اأنـــه 
الفوائد  اإىل �سرح  القانون. بالإ�سافة 
املرجّو احل�سول عليها واملعوقات التي 
ن�ساطاتهم  على  ــام  ــك الأح تار�سها 
الرحمن  عبد  بن  �سدد  كما  املختلفة. 
القانون  ـــدت  اأع الــتــي  الإدارة  على 
تو�سح  اأن  الهيئات  خمتلف  بالت�ساور 
التطبيقية،  ــــراءات  والإج اأحكامه 
اللب�ص  رفــــع  ــة  ــي ــم اأه جــانــب  اإىل 
ال�سحيح  التطبيق  ي�سكل  الـــذي 
اللقاء  اأن  الوزير،  واأو�سح  للقانون. 
تو�سيع  يف  احلكومة  اإرادة  يرتجم 
ــاور والــتــفــتــح على  ــس ــ� ــت ــــوار وال احل
حاجز  لك�سر  القــتــ�ــســادي   املحيط 
البروقراطية. وي�سكل اللقاء اإر�ساء 

ال�سفافية،  لتكري�ص  التوا�سل  ج�سور 
اجلهات  مع  والت�ساور  التحاور  وربط 
واملايل.  القت�سادي  بال�ساأن  املهتمة 
ال�سروري تر�سيخ احلوار يف  وكذا من 
اإطار منظومة ت�سير وتطور املجتمع 
يف  الفعلية  بامل�ساركة  يطالب  الــذي 
قانون  اأن  كما  القت�سادية.  احلياة 

عودة  اإىل  يهدف   2021 ل�سنة  املالية 
م�ستويات  اإىل  القت�سادي  الن�ساط 
ت�سمح بتعوي�ص اخل�سائر التي �سجلت 
�سي�سمح  القانون  اأن  واأ�ــســاف  اآنــفــا. 
يف  امل�سجل  الختالل  من  بالتخفيف 
التوازنات  خالل  من  الدولة  ح�سابات 
عن  وف�سال  املتاحة.  املواد  وا�ستخدام 

باإبقاء  اأي�سا  القانون  �سي�سمح  ذلك 
بهدف  اله�سة  للفئات  الــدولــة  دعــم 
الجتماعية  املكت�سبات  على  احلفاظ 
ــم والــــقــــدرة  ــي ــل ــع ــت والـــ�ـــســـحـــة، ال
اأن  الـــوزيـــر،  الــ�ــســرائــيــة. واأو�ـــســـح 
يرتكز  املن�سود  القت�سادي  الإنعا�ص 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  انطالق  على 
ال�سراكة  خــالل  من  للرثوة  املن�ساأة 
وقــال  واخلــا�ــص.  الــعــام  القطاع  بــني 
قانون  اإن  الرحمن،  عبد  بــن  اأميــن 
امل�ساريع  بانطالق  �سي�سمح  املالية 
بال�سراكة  لل�سغل  واملن�ساأة  املهيكلة 
واأ�ساف  والعام.  اخلا�ص  القطاع  بني 
الوزير اأنه ل ميكن نفي دور املوؤ�س�سات 
ودعا  ــرثوة.  ال خلق  يف  القت�سادية 
اإىل  القت�ساديني  املتعاملني  الوزير 
خمططات  يف  فعال  ب�سكل  الندماج 
ــي جــاء  ــت ــادي ال ــس ــ� ــت ــص الق ــا� ــع الإن
ــة. كــمــا اأن  ــوري ــه ــم بــهــا رئــيــ�ــص اجل

�سي�سمح   ،2021 ل�سنة  املالية  قانون 
مبرافقة املتعاملني من خالل تب�سيط 
من  والتقليل  اجلبائية  ـــراءات  الإج
اأن  اإىل  واأ�ــســار  ال�سريبي.  ــبء  ــع ال
قانون املالية 2021 هو الإطار املنا�سب 
لتج�سيد التو�سيات املقرتحة من قبل 
الوطنية.  اجلل�سات  اأثناء  املتعاملني 
وقد عّر اأغلبية املتعاملني املواطنني 
ـــالح اجلــبــائــي  عــلــى �ـــســـرورة الإ�ـــس
جبائية  قــواعــد  واإنــ�ــســاء  الــوطــنــي، 
الأحكام.  واحرتام  با�ستقرار  ت�سمح 
معاجلة  يف  الفعالية  على  و�سيعمل 
وحت�سني  املتعاملني  و�سكاوى  امللفات 
الــوزيــر،  واأكـــد  ال�ستقبال.  نوعية 
مديرية  خالل  من  املالية،  وزارة  اأن 
مراجعة  عــلــى  �ستعمل  الــ�ــســرائــب 
التب�سيط  خالل  من  اجلبائي  نظامها 

واإنهاء ملف الرقمنة.

عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأكــد 
عودته  اأن  الأحد،  اأم�ص  تبون،  املجيد 
وذلــك  مرجمة"  "كانت  اأملــانــيــا  اإىل 
العالج،  بروتوكول  ا�ستكمال  بهدف 
فرتة  تــكــون  اأن  يف  اأمــلــه  عــن  معربا 
كلمة  يف  وقال  جدا".  "ق�سرة  العالج 
وجهها للمواطنني قبيل مغادرته اأر�ص 
ببوفاريك  اجلوية  بالقاعدة  الوطن، 
كبار  تودعيه  يف  كان  حيث  )البليدة( 
اأملانيا  اإىل  عودته  اأن  الدولة،  م�سوؤويل 
مرجمة"،  "كانت  ــالج  ــع ال ملــوا�ــســلــة 

الروتوكول  "ا�ستكمال  بهدف  وذلك 
تبقى  ــذي  وال الأ�ساتذة  �سطره  الــذي 
منه القليل، لكنه �سروري"، م�سيفا اأنه 
"ممكن اأن تكون هناك عملية جراحية 
ب�سيطة على القدم"، معربا عن اأمله يف 
جدا".  "ق�سرة  العالج  مدة  تكون  اأن 
"حتى  بالقول:  تبون  الرئي�ص  واأردف 
اأن  غــر  ج�سديا،  البلد  غـــادرت  واإن 
كل  مع  الدولة  ل�سوؤون  يومية  متابعتي 

امل�سوؤولني".
ق.و

للدرك  الإقليمية  املجموعة  اأفــراد  تكن 
ب�سبكة  الإطاحة  من  بتي�سم�سيلت  الوطني 
 18 وا�سرتجاع  املوا�سي  �سرقة  يف  خمت�سة 
بيان  ح�سب  العملية  ــار.  ــق الأب مــن  راأ�ــســا 
ا�ستغالل  بعد  جاءت  الأمنية  املوؤ�س�سة  ذات 

معلومات موؤكدة عن ن�ساط �سبكة اإجرامية 
اإقليم  عــر  املــوا�ــســي  �سرقة  يف  خمت�سة 
على  ليتم  ــاورة  ــج امل ــات  ــولي وال الــوليــة 
والتحري  البحث  عمليات  تكثيف  اإثرها 
لتحديد هوية اأفراد ال�سبكة والتي اأ�سفرت 

ا�سرتجاع  مــع  ب�سخ�سني  ــة  ــاح الإط عــن 
مت  حملية.   �ساللة  من  امل�سروقة  الأبقار 
وتقدميها  �سدهما  ق�سائي  ملف  حترير 

اأمام وكيل اجلمهورية املخت�ص اإقليميا. 
زغارية حميد 

ـــاد اجلــويــة،  ـــس تــتــوقــع مــ�ــســالــح الأر�
الفعالية  ن�سيط  جوي  ا�سطراب  قدوم 
رعــديــة  ــار  ــط اأم بت�ساقط  م�سحوب 
بداية  ال�سمالية  الوليات  على  وثلوج 
النماذج  توقعات  وح�سب  الــيــوم.  من 
وثلوجا  رعدية  اأمطارا  فاإن  الرقمية، 
الــوليــات  على  غـــزارة  اأكـــرث  �ستكون 
يوم  غــايــة  اإىل  والــو�ــســطــى  الغربية 

اأن  امل�سالح،  ذات  واأ�سافت  الأربــعــاء. 
املرتفعات  على  متوقعة  �ستكون  الثلوج 
الغربية والو�سطى التي يرتاوح علوها 
الأمطار  اأن  كما  مرت،  و900   700 مابني 
والو�سطى  الغربية  الوليات  �ستخ�ص 
ــــذا وليـــــات �ــســكــيــكــدة، عــنــابــة،  وك
تب�سة،  اهــرا�ــص،  �ــســوق  ق�سنطينة، 
وباتنة. وت�ساقط الثلوج �سيكون بداية 

من اليوم الإثنني على مرتفعات وليات 
الدفلى،  تلم�سان، �سعيدة، تيارت، عني 
البليدة واملدية. بالإ�سافة اإىل وليات 
تي�سم�سيلت، تيزي وزو، البي�ص، �سمال 
بــرج  �سطيف،  الــنــعــامــة،  ـــــواط،  الأغ
ميلة،  البويرة،  بجاية،  بوعريريج، 

باتنة، خن�سلة و�سوق اأهرا�ص.
ق/و

بفرو�ص  جــديــدة  اإ�ــســابــة   231 �سجلت 
يف  وفــاة  حــالت  و4  )كوفيد19-(  كورونا 
الأخـــرة،  �ساعة  ال24  ــالل  خ اجلــزائــر 
فيما تاثل 201 مري�ص  لل�سفاء، ح�سب ما 
الر�سمي  الناطق  الأحد  اليوم  عنه  ك�سف 
كورونا،  فرو�ص   ومتابعة  ر�سد  للجنة 

الدكتور جمال فورار. واأو�سح اأن اإجمايل 
بينها  من    102.144 بلغ   املوؤكدة  احلالت 
 0،6 231 حالة جديدة اأي بن�سبة تقدر ب 
حالة لكل 100 األف ن�سمة، بينما بلغ العدد 
الجمايل للم�سابني الذين تاثلوا لل�سفاء 
الإجمايل  العدد  بلغ  كما  �سخ�ص.   69.212

 29 حاليا  يتواجد  فيما   2807 للوفيات 
 40 اأن  واأ�ساف  املركزة.  العناية  يف  مري�سا 
 28 منها  حــالت   9 من  اأقــل  �سجلت  وليــة 
ولية مل ت�سجل بها اأي حالة، يف حني اأن 8 

ولية �سجلت 10 حالت فما فوق.
ق.و

تكن عنا�سر ال�سرطة باأمن ولية تندوف من 
اإ ( من مواليد   . توقيف كل من املدعو ) ي .ع 
 ،2002 مواليد  من   ) .ح  .ع  ل   ( واملدعو   2001
وهما من جن�سيتني اأجنبيتني، وبعد ا�ستيفاء 
تقدمي  مت  الــالزمــة  القانونية  ــــراءات  الإج
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمــام  املعنيني 
بالإيداع  اأمر  حقهما  يف  اأ�سدر  الذي  تندوف 
بتندوف،  العقابية  باملوؤ�س�سة  احلب�ص  رهن 

كونهما متورطان يف ق�سية التهريب واحليازة 
خطرة  كيميائية  ــواد  مب الجتـــار  ــل  اأج مــن 
الأبي�ص ونقلها  الزئبق  و�سامة تثلت يف مادة 
1045.51غ،  بدون رخ�سة والتي يقارب وزنها 
تندوف  باأمن  ال�سرطة  قــوات  وتوا�سل  هــذا 
مرافقتها للرحالت الرية، جت�سيدا للمخطط 
طرف  مــن  امل�سطر  التح�سي�سي  التــ�ــســايل 
م�ساحلها، واملتعلقة بالتكييف اجلديد للحجر 

كورونا  فــرو�ــص  جمابهة  ــل  اأج مــن  اجلــزئــي 
كوفيد 19، وتزامنا مع عودة الرحالت الرية 
اأمن  م�سالح  با�سرت  تندوف،  ولية  واإىل  من 
ولية تندوف املخت�سة بداية من يوم الإثنني 
04 جانفي اجلاري، تنظيم خرجات  لـ  املوافق 
ملرافقة  وتوعية  حت�سي�ص  وحمالت  ميدانية 

عودة النقل الري مبختلف اأ�سنافه.
عبد الرحمن بلوايف 

عودتي اإىل اأملانيا كانت مربجمة واأمتنى اأن تكون فرتة العالج "ق�سرية جدا"

االإطاحة ب�سبكة خمت�سة يف �سرقة املوا�سي وا�سرتجاع 18 راأ�سا بت�سم�سيلت 

اأمطار رعدية وثلوج على املرتفعات التي يزيد علوها عن 700مرت

كوفيد19-: ت�سجيل231 اإ�سابة جديدة،201 حالة �سفاء و4 وفيات

توقيف مهربني ملادة الزئبق االأبي�س بتندوف 

لولية  املدنية  احلماية  مدير  اأم�ص  تــويف 
عمر  عن  بلقا�سم  براهيمي  العقيد  تلم�سان 
�سحية  م�ساعفات  بعد  هذا   و  �سنة   56 ناهز 
كورونا  بفرو�ص  اإ�سابته  عقب  بــه  اأملــت 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  ال�سهر  لقرابة  ومكث 
وعليه  بتلم�سان  دمــرجــي  تيجاين  اأحــمــد 
رفقة  مرموري  اأمومن  الولية  وايل  تنقل 
النظرة  األــقــوا  و  الأمــنــيــة  امل�سالح  مـــدراء 
ووالــده  لبنه  بالعزاء  وتقدموا  الأخــرة  
الفقيد  جثمان  على  اجلنازة  �سالة  و�سلوا 
الذي كان مغطى بالعلم الوطني وبعدها مت 
نقل املرحوم �سوب م�سقط راأ�سه بولية عني 

الدفلى اأين �سيوارى الرثى هنالك 
بكاي عمر

عقب  حتفه   55 العمر  من  يبلغ  رجل  اأم�ص  لقي 
على  ــذا  وه �سخري  منحدر  اأعلى  من  �سقوطه 
بن  بـــاأولد  البحرة  مبنطقة  �ساطئ  م�ستوى 
الع�سة  باب  دائــرة  الثالثاء  �سوق  بلدية  عايد 
عني  مــن  التحرير"  جــريــدة  م�سادر"  ح�سب  و 
لكنه  الأ�سماك  �سيد  يهوى  ال�سحية  فاإن  املكان 
هوى واإرتطم ج�سمه ب�سخور كبرة ما اأدى اإىل 
اإ�سابته بجروح و ك�سور عر كافة اأنحاء ج�سمه 
املدنية  احلماية  طرف  من  اجلثة  انت�سال  ومت 
حفظ  م�سلحة  �سوب  حتويله  ومت  الع�سة  لباب 
الأمنية  ــــراءات  الإج ا�ستكمال  لغاية  اجلثث 

والقانونية. 
بكاي عمر

طوابق  خم�سة  مــن  متكونة  بناية  انــهــارت 
بحي   )20 )رقم  حممد  بلغالم  ب�سارع  واقعة 
خ�سائر  ت�سجيل  دون  وهــران  ببلدية  بالطو 
احلماية  م�سالح  تــدخــلــت  حــيــث  بــ�ــســريــة. 
لإجالء  ال�ستغاثة  نداء  تلقيها  فور  املدنية 
قاطني هذه العمارة قدمية الن�ساأة مع تطويق 
تدخل  ــات  ــي اآل  10 ت�سخر  مت  كــمــا  ــان.  ــك امل
�سيارات   6 اإىل  بالإ�سافة  ـــواع  الأن مبختلف 
العملية  وقاد  طبية،  واحدة  بينها  من  اإ�سعاف 

الرتب. مبختلف  تدخل  عون   90
ق/و

عنا�سر  املن�سرم  الأ�سبوع  نهاية  تكن 
والفرقة  واملالية  القت�سادية  الفرقة 
لل�سرطة  الولئية   بامل�سلحة  اجلنائية 
الق�سائية باأمن ولية ميلة من ا�سرتجاع 
مركبتني حمل خيانة اأمانة بولية ميلة 

ح�سبما علم لدى م�سالح اأمن الولية .
 واأو�سح امل�سدر ذاته اأن تفا�سيل الق�سية 
طــرف  ــن  م �ــســكــوى  ت�سجيل  اإىل  تــعــود 
على  ال�سيارات  لــكــراء  وكــالــة  �ساحب 
واملالية،  القت�سادية  الفرقة  م�ستوى 
ب�سرقة  قيامه  يف  م�ستبه  �سخ�ص  �سد 
ما  بعد  ال�سياحية  مركبته  ا�ستهدفت 
بعد  منه،  باإ�ستئجارها  الأخر  هذا  قام 
 48 م�ستوى  على  بحث  بن�سرة  القيام 
الدوائر  اأمن  مع  وبالتن�سيق  ولية  اأمن 
مت   ، الخت�سا�ص  باإقليم  واحلــوا�ــســر 
النجاء  وادي  ببلدية  املركبة  توقيف 
الدائرة  اأمــن  عنا�سر  طــرف  من  مبيلة 
املركبة  وحتويل  ال�سائق  توقيف  ليتم 

اىل مقر اأمن الولية.
القانونية  الإجــــراءات  ا�ستكمال  بعد 
مت  املخت�سة  النيابة  مــع  وبالتن�سيق 
امل�ستبه  وتقدمي  ملالكها  املركبة  ت�سليم 
حمكمة  لدى  املخت�سة  النيابة  اأمام  فيه 

ميلة.
بوجمعة مهناوي

 مدير احلماية املدنية 
بتلم�سان يف ذمة اهلل

وفاة العقيد براهيمي بلقا�سم 

�سياد هاو يلقى حتفه عقب 
�سقوطه من منحدر �سخري 

ب�ساطئ تلم�سان

ال خ�سائر ب�سرية يف انهيار 
عمارة بوهران

اأمن ميلة ي�سرتجع �سيارة 
حمل خيانة اأمانة



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 
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