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مقتل 8 اأ�سخا�ص يف حادث مرور دموي بني الوادي وب�سكرة

04/03 أطباء يطمئنون: ال تشكل خطرا على الصحة

-  تخبط في التصريحات حول موعد استالم لقاح كورونا
-  خياطي : الوزارة مجبرة على وضع مخطط خاص لمتابعة عملية التلقيح

هـذه اأعرا�ص تلقي لـقاح 
 " Vكورونا الرو�سي"�سبوتنيك

اإعادة النظر يف ت�سيري روؤو�ص 
اأموال ال�سركات العمومية 

لإنقاذها من الإفال�ص

تراجع ن�ساطها بن�سبة 25 باملائة ب�سبب "كورونا" 
ورخروخ يقرتح:

العمل على ا�ستحداث من 
مليون اإىل مليوين موؤ�س�سة 

جديدة يف 2021

الوزير املنتدب املكلف بال�ست�سراف
 حممد �سريف بلميهوب

1603

جمزرة مرورية با�سطيل

طرقات وطنية وولئية 
مقطوعة ب�سبب الثلوج

املدير ال�سابق واحلايل 
واإطارات من اخلدمات 
اجلامعية حتت الرقابة 

الق�سائية بتيارت

تفكيك ع�سابة دولية 
بحوزتها 58 كلغ زئبق ف�سي 

اأبي�ص بتب�سة

توقيف اأمني �سبط وعزل 
قا�سيني مع حتويل 3 اأمناء 

�سبط ب�سعيدة

�ص 04

�ص 16

�ص 16

�ص 16 وقفة حا�سدة للبطالني للمطالبة بفتح 
حتقيق يف جتاوزات �سوق ال�سغل بورقلة 

16 للمطالبة بحقهم في العمل
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التحذير من خماطر العتماد على النموذج الطاقوي املعتاد خالل الـ10 �سنوات القادمة
 �سيتور يبحث و�سع منوذج جديد يف اآفاق 2030

بتهم تبديد املال العام واإبرام �سفقات خمالفة للت�سريع

ينوي وزير النتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، �سم�ص الدين �سيتور، و�سع منوذج طاقوي يف اآفاق 2030، بعدما �سم اجتماع له ممثلي 
العديد من الوزارات خ�س�ص لو�سع النموذج.

لوؤي/ي
----------------------

ــــوزارة الــطــاقــة اأن  واأ�ــســاف بــيــان ل
منوذج  يف  التفكري  ت�سّمن  الجتماع 
2030 وعر�ص  طاقوي وطني يف اآفاق 
التجارب العاملية يف جمال اللجوء اإىل 
اإن  الوزارة،  وقالت  امل�ستدامة،  املوارد 
الوطنية  الطاقوية  ال�سرتاتيجية 
معاينة  ــول  ح �سرتتكز   2030 اأفــق 
وتطور  الــطــاقــة  ــن  م الحــتــيــاطــات 
الطاقويني.  وال�ستهالك  ــاج  ــت الإن
و�سياأخذ هذا النموذج بعني العتبار 
حتى  العامل  �سهدها  التي  التحولت 

تكون اجلزائر مواكبة للتكنولوجيات 
البيان،  وتابع  احلديثة،  والتقنيات 
يــوؤدي  املعتاد  الطاقوي  النموذج  اأن 
يف  يت�سبب  ــا  م وهـــو  الــتــبــذيــر،  اإىل 
ع�سر  خالل  البلد  �سيواجهها  م�ساكل 
الختيار  �سرورة  اإىل  داعيا  �سنوات، 
اأجل  من  وال�سترياد،  الت�سدير  بني 
جديد  طاقوي  حتول  منوذج  ت�سميم 
طموح ويت�سم باملرونة، حيث اإّنه مت 
التفاق خالل الجتماع على ت�سكيل 
حلول  اإيجاد  بغية  عمل  جمموعات 

وجمع معلومات موثوقة.

الأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  اأكد 
�سريف  حممد  بال�ست�سراف  املكلف 
بــاجلــزائــر  ــاء  ــالث ــث ال يـــوم  بلميهوب 
الــوطــنــي  ــاد  ــس ــ� ــت الق اأن  الــعــا�ــســمــة 
اىل  مليون  من  ا�ستحداث  اىل  بحاجة 
�سنة  خــالل  جديدة  موؤ�س�سة  مليوين 
القت�سادية  التنمية  لدعم   2021
له  مداخلة  يف  الوزير  واأو�سح  للوطن. 
اأنه  ال�سعب  يومية  منتدى  مبنا�سبة 
رفع  الوطني  القت�ساد  على  "يجب 
حتدي ا�ستحداث من مليون اىل مليوين 
الأحجام  جميع  من  جديدة  موؤ�س�سة 

بــاأن  مــذكــرا  القطاعات"،  جميع  ويف 
موؤ�س�سة   25 ــوايل  ح حت�سي  اجلــزائــر 
لكل 1000 ن�سمة يف حني حت�سي بلدان 
 1000 60 موؤ�س�سة لكل  منطقة املتو�سط 
بلميهوب  اأبرز  ذلك،  ولتحقيق  ن�سمة. 
حمرر  ا�ستثمار  مناخ  توفري  �ــســرورة 
للبريوقراطية  ال�سلبية  اجلوانب  من 
اىل  ا�سافة  منا�سبة  مالية  ومنظومة 
اأف�سل  وتطوير  املركزية  طابع  رفــع 
للهياكل القاعدية للوطن. واأ�سار الوزير 
جبائية  منظومة  اعتماد  اأهمية  اىل 
تعود بالربح للدولة مقابل المتيازات 

ــي متــنــحــهــا. مــن جهة  ــت اجلــبــائــيــة ال
جديدة  روافــد  بلميهوب  ذكر  ــرى،  اأخ
التنمية  حتقيق  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من 
تثمني  غرار  على  للوطن،  القت�سادية 
ا�ستغالل  ــالل  خ "من  املــنــاجــم  قــطــاع 
مقدرات املناجم التي يزخر بها البلد مع 
امل�ستعملة  النادرة  الرتبة  انواع  ا�سراك 
كما  اللكرتونية".  الــ�ــســنــاعــة  يف 
املتجددة  الطاقات  �سناعة  عن  حتدث 
والفالحة  ال�سيدلنية  وال�سناعة 

ال�سحراوية والقت�ساد الرقمي.
ق.و

ــر اأمــــ�ــــص جـــمـــع غـــفـــري مــن  ــه ــم  جت
ال�سمود  حــجــرة  ـــام  اأم العمل  طالبي 
العمل  يف  بحقهم  للمطالبة  بورقلة 
الــتــجــاوزات  يف  معمق  حتقيق  وفــتــح 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  ــات  ــروق واخل
ب�سوق ال�سغل  املحتجون رفعوا �سعارات 
تندد بالواقع املزري مللف اليد العاملة، 
بـ"الع�سابة  مــاو�ــســفــوه  ـــرار  غ عــلــى 
ــرارات  ق تنفيذ  �سد  بورقلة  املحلية 
حما�سبة  "نريد  اجلمهورية"،  رئي�ص 
"نريد  ال�سغل"،  ملف  يف  املــتــورطــني 
عرو�ص  ل   ... للبطال  مبا�سرا  توظيفا 

الوزاري  املن�سور  "تطبيق  الورق"،  على 
املحتجون  البطالون  ملحة"  �ــســرورة 
خلفية  على  جــاءت  الوقفة  اأن  ــدوا  اأك
اأمام مقر الولية  37 وقفة احتجاجية 
بفتح  مطالبني   ــا،  ــواري ج لــقــاء  و47 
املتعفنة  الت�سغيل  منظومة  يف  حتقيق 
املتورطني  ومعاقبة  ملحا�سبة  والعاجزة 
يف ذلك، واإلغاء ال�سروط التعجيزية من 
والأجنبية  خا�سة  الوطنية  ال�سركات 
وعامل  كال�سن  ال�سركات  ت�سنها  التي 
متم�سكون  اأنــهــم  مــوؤكــديــن  اخلـــربة، 
الكبري  لالإجحاف  حد  و�سع  ب�سرورة 

مبا  العمل  طالبو  لــه  يتعر�ص  الـــذي 
م�ستوى  على  املحلية  الإطـــارات  فيهم 
ال�سركات الوطنية العاملة يف ال�سناعة 
بولية  ال�سغل  ملف  ليبقى  النفطية. 
املركزية  بالعا�سمة  املعروفة  ورقلة 
بني  ــن  م يعترب  الــ�ــســرقــي،  للجنوب 
ي�ستدعي  الأمر  وبات  ال�سائكة  امللفات 
بالبالد  القرار  �سناع  من  جادا  تدخال 
الجتماعية  اجلبهة  احتقان  لحتواء 

املحلية.
  يو�سف بن فا�سل

حمكمة  ــدى  ل التحقيق  قا�سي  اأمـــر 
ليلة  مــن  مــتــاأخــرة  �ساعة  يف  تــيــارت 
كل  ــع   ــس و� اخلمي�ص  اإىل  الأربـــعـــاء 
احلــايل  ــر  ــدي وامل ال�سابق  املــديــر  مــن 
ــة الــولئــيــة  ــري ــدي ــن امل واإطــــــارات م
الرقابة  حتــت  اجلامعية  للخدمات 
ق�سايا  منها  متعددة  بتهم  الق�سائية 
العام واإبرام  املال  ف�ساد خا�سة تبديد 
متويل  يف  للت�سريع  خمالفة  �سفقات 
احلمراء  باللحوم  اجلامعية  الإقامات 

اليايورت واحلليب. والبي�ساء، 
دي�سمرب  اإىل  الق�سية  وقائع  وتعود   
امل�سالح  با�سرت  حيث   2019 �سنة  من 
التابعة لأمن تيارت  الأمنية املخت�سة 
الإداريــة  امل�سالح  بع�ص  يف  التحقيق 
اجلامعية  اخلدمات  ملديرية  التابعة 

املــ�ــســادر،  ذات  وحــ�ــســب  ــة.  ــولي ــال ب
على  بناء  جاء  الأمني  التحقيق  فاإن 
ر�سائل جمهولة تبني مدى ف�ساد قطاع 
من  عددا  ويخ�ص  اجلامعية  اخلدمات 
العمومية  ال�سفقات  كملف  امللفات 
للخدمات  الــ�ــســابــق  ــر  ــدي امل عــهــد  يف 
اأكتوبر  منذ  مهامه  املنتهية  اجلامعية 
املال  بتبديد  تعلق  ما  خا�سة   2019
العام واإبرام �سفقات خمالفة للت�سريع 
باللحوم  اجلامعية  الإقامات  متويل  يف 
ــورت،  ــاي ــي ــاء، ال ــبــيــ�ــس احلـــمـــراء وال
ملو�سم  ال�ستهالك  مــواد  من  وغريها 
جمموعة  ا�ستدعاء  �سيتم  اأين   2018
ــني الــذيــن  ــف ــوظ مـــن الإطـــــــارات وامل
الق�سية  هذه  مبلف  عالقة  تربطهم 
اجلهات  مــن  بــاأمــر  حتريكها  مت  التي 

الأمني  التحقيق  ليتو�سع  الق�سائية، 
ومديري  املــادة  هذه  ممون  م�ص  الذي 
املعنية،  اجلامعية  ــات  ــام الإق بع�ص 
ــاوزت  جت قــد  الــفــاتــورة  واأن  خا�سة 
مل  الطلبة  اأن  رغم  عليه  املتفق  املبلغ 
اأكرث  مدة  الدرا�سة  مبقاعد  يلتحقوا 
ــراك  احل يف  مل�ساركتهم  �سهرين  مــن 
يف  الطلبة  اإلــيــه  ــا  دع ــذي  ال ال�سعبي 
اأن  يرجح  فيما  الــوطــن،  اأرجـــاء  كــل 
الفاتورة التي رف�ست من قبل املراقب 
ليتفاجاأ  نهائيا  رف�سا  بالولية  املايل 
طالبت  فوقية  ــر  اأوام هناك  اأن  على 
اجلامعية  اخلـــدمـــات  ــة  ــري ــدي م مــن 
ت�سديدها ملمون اللحوم والتي جتاوزت 

املبلغ املحدد باأكرث من 07 مليارات.
م.علي

اأفاد بيان خللية الت�سال باأمن ولية تب�سة اأن 
فرقة ال�سرطة الق�سائية متكنت يوم اأم�ص من 
حجز كمية كبرية من مادة خطرية ت�ستعمل 
جناح  اإثــر  على  وهــذا  املتفجرات،  �سناعة  يف 
عنا�سر الفرقة يف تفكيك �سبكة دولية تتكون 

الــدويل  التهريب  يف  خمت�سة  �سبان   06 مــن 
الأبي�ص  الف�سي  الزئبق  مبــادة  واملــتــاجــرة 
ال�سنف  من  ال�سالح  �سناعة  يف  تدخل  التي 
متلب�سني  توقيفهم  وبعد  واملتفجرات.  الأول 
الق�سائية  للجهات  تقدميهم  مت  بجرمهم 

اأمر  الف�سي.  الزئبق  من  كلغ   58 بـ  حمملني 
املوؤقت  احلب�ص  باإيداعهم  التحقيق  قا�سي 
امل�سالح الأمنية املخت�سة حتقيقا  فيما فتحت 

ملعرفة م�سدرها ووجهتها .
�سو�سة حممد الزين 

�سرورة ا�ستحداث من مليون اإىل مليوين موؤ�س�سة جديدة يف 2021

وقفة حا�سدة للبطالني للمطالبة بفتح حتقيق يف جتاوزات �سوق ال�سغل بورقلة 

املدير ال�سابق واحلايل واإطارات من اخلدمات اجلامعية حتت الرقابة الق�سائية بتيارت

تفكيك ع�سابة دولية بحوزتها 58 كلغ من الزئبق الف�سي بتب�سة

 3 اأ�سيب  فيما  حتفهم  اأ�سخا�ص   8 لقي 
وقع  ــرور  م ــادث  ح يف  بجروح  اآخــريــن 
م�سادر  ــق  ووف وب�سكرة.  ـــوادي  ال بــني 
م�ساء  وقـــع  احلــــادث  فـــاإن  ــة،  ــي ــالم اع
الطريق  م�ستوى  على  الثالثاء  اأم�ص 
3 ببلدية ا�سطيل. ومتثل  الوطني رقم 
باأخرى  �سياحية  �سيارة  ا�سطدام  يف 
اأ�سخا�ص   7 وفــاة  خملفا  الدفع  رباعية 
�سيني.  ورعــيــة  جــزائــريــني   6 منهم 
بجروح  اخرين  اأ�سخا�ص   3 ا�سيب  كما 

متفاوتة اخلطورة
ق.م 

على اثر نتائج جلنة التحقيق الوافدة 
ملحكمة  مـــوؤخـــرا   ــدل  ــع ال وزارة  ــن  م
لتق�سي  الأخري  هذا  مبجل�ص  �سعيدة 
باختال�ص  املت�سلة  احلقائق  بع�ص 
والتهاون  والإهــمــال  عمومية  اأمـــوال 
املتقا�سيني  ق�سايا  بع�ص  معاجلة  يف 
انطالقا من ال�سكاوى والتظلمات التي 
تق�سي  وبعد  زغماتي  هيئة  و�سلت 
حول  املــدقــق  والتفتي�ص  احلــقــائــق 
من  �سعيدة  مبحكمة  املعلومات  �سحة 
هذه  ك�سفت  املــذكــورة  اللجنة  طــرف 
 78 ب  مقدرة  مالية  ثغرة  الأخـــرية 
مكتب  م�ستوى  على  �سنتيم  مليون 
بع�ص  وتزوير   ) ب  ه   ( ال�سبط  اأمــني 
اىل  اأدى  ــا  مم الــر�ــســمــيــة  املـــحـــررات 
املوؤقت على  توقيفه واإيداعه احلب�ص 
بالإ�سافة  التحقيق   ا�ستكمال  ذمــة 
�سعيدة  حمكمة  من  قا�سيني  عزل  اإىل 
التباطوؤ  نتيجة  ان�سباطية   لأ�سباب 
يف معاجلة ق�سايا املتقا�سيني وحتويل 
�سعيدة  حمكمة  مــن  �سبط  اأمــنــاء   3
مبجل�ص  احلــ�ــســا�ــســنــة  حمــكــمــة  اإىل 
ح�سب  الأ�سباب  لنف�ص  �سعيدة  ق�ساء 
م�سادرنا العليمة واملوؤكدة . كما اأمرت 
حققت  التي  ــة  ــوزاري ال اللجنة  ذات 
مايل  خبري  بتعيني  �سعيدة  مبحكمة 
املالية  الإيـــرادات  �سجل  يف  للتحقيق 
اىل   2005 �سنة  مــن  ال�سبط  لمــني 
املالية  الثغرات  حجم  لتحديد   2020
خزينة  يف  ال�سبط  اأمني  اأحدثها  التي 

حمكمة �سعيدة .
مع العلم ان جلنة التحقيق التي حلت 
بعيدا  مهامها  با�سرت  �سعيدة  مبحكمة 
ينك�سف  ل  حتى  ال�سحافة  اأعني  عن 

امل�ستور.
يو�سف تامي

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   272 �سجلت 
ــالت  ح  4 و  )كوفيد19-(  كـــورونـــا 
�ساعة  ال24  خــالل  اجلــزائــر  يف  وفــاة 
مر�سى   205 متــاثــل  فيما  الأخـــرية، 
اأم�ص  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  لل�سفاء، 
للجنة  الــر�ــســمــي  الــنــاطــق  ــاء  ــالث ــث ال
ــد ومــتــابــعــة فــريو�ــص كــورونــا،  ــس ر�
اأن  واأو�ــســح  فـــورار.  جمال  الــدكــتــور 
 102.641 اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 
جديدة  حالة   272 بينها  من  �سخ�ص 
لكل  حالة   0،5 ب  تقدر  بن�سبة  )اأي 
العدد  بلغ  بينما  ن�سمة(،  األــف   100
متاثلوا  الذين  للم�سابني  الإجــمــايل 
ــدد  ــع وال �ــســخــ�ــص   69.608 لــلــ�ــســفــاء 
حــالــة.   2816 لــلــوفــيــات  الإجـــمـــايل 
العناية  يف  مري�سا   24 حاليا  ويتواجد 

فورار. الدكتور  اأفاد  كما  املركزة، 
ق.و

مقتل8 اأ�سخا�ص يف جمزرة 
مرورية بني الوادي وب�سكرة

جمزرة مرورية با�سطيل

توقيف اأمني �سبط وعزل 
قا�سيني مع حتويل 3 اأمناء 

�سبط ب�سعيدة

كوفيد19-: ت�سجيل 272 
اإ�سابة جديدة، 205 حالة 

�سفاء و4 وفيات

  

املمار�سة منذ زمن  الال عقالنية  الآليات  اإن 
يف خطابات النخب ال�سيا�سية الغربية عرب 
القوى  فيه  انت�سرت  الذي  الليربايل  املنهج 
العواطف،  جتيي�ص  منطلق  من  ال�سعبية 
للمطالب  النــحــيــاز  مــغــالــطــة  وفـــر�ـــص 
النخب  �سمن  �ــســراعــا  خــلــق  واحلـــقـــوق، 
اأحقية وامتالك  ال�سيا�سية على من ميار�ص 
ال�سعبوي،  للفعل  التعبوية  امليكانيزمات 
ـــل الأيـــديـــولـــوجـــيـــات  ــف ج ــي ــوظ ــم ت ــت ف
ــات الــتــاريــخ والــنــهــايــات احلــاملــة  ــردي ــس و�
الدميقراطية  ــاذ  ــق اإن حمــاولــة  ـــاء  ادع يف 
اأزمتها  تكري�ص  معطيات  وفــق  ذاتها،  من 
الفهم  ح�سب  العقالين،  منهجها  واإ�سكالية 
الرغبة  لتوافق  يدلل  والتعبري  للحرية 

وامل�سلحة.
مع  ت�سالح  الــعــام  الــلــيــربايل  التقليد  اإن 
من  �سكال  باعتبارها  اجلديدة  ال�سعبوية 
عرب  احلداثة  بعد  ما  دميقراطية  اأ�سكال 
الدمياغوجيا،  وا�ستخدام  الأيديولوجيا 
احلقوق  وانتهكت  املناف�ص،  �سد  والكراهية 
ومتثيله،  ال�سعب  حكم  ومبادئ  واحلريات 
البنية  يف  ــرات  ــوت ت خلقت  فال�سعبوية 
مبداأ  التظاهر  فحرية  الــدميــقــراطــيــة، 
ملك  هي  الأمريكي  الكونغر�ص  وموؤ�س�سة 
الأ�سا�ص  املكون  الجتماعي  الغ�سب  لهذا 
ي�سجن  فــلــمــاذا  ــي،  ــراط ــق ــدمي ال لــلــنــظــام 
�سعبوية  عن  ترامب  ي�ساأل  وملاذا  مقتحموه؟ 
ــق  ــواف ــع؟ يف ظـــل ت ــي ــم ــة مـــن اجل ــس ــار� مم
الدميقراطي  للبناء  واملمار�سة  التاأ�سي�ص 

بدايته. قبل  لقوته  الفاقد  التمثيلي 
بقدر  للتو�سيح  ت�ستخدم  مل  ال�سعبوية  اإن 
عرب  فهمها  فكان  للتنديد،  ت�ستخدم  ما 
فهي  للمفهوم  وعـــي  ل  امل�سطلح  حــالــة 
تفهم  اأن  واجلدير  والتب�سيط،  ال�سوفينية 
اأداة  اأنها  على  اللبريايل  املنهج  مار�سها  كما 
اإىل  رو�سيا  فالحي  من  للتحرير  وحركة 

اأمريكا.  ريف 
لي�ست  التمثيلية  الدميقراطية  اأزمــة  اإن 
من  يف  ول  لرتامب  ال�سعبوية  اخلطابات  يف 
فقط.  اأتباعه  من  التزييف  �سياج  من  حترر 
ذاته  حد  يف  الليربايل  املنهج  اإ�سكالية  اإنها 
املعتمدة  العقالنية  القواعد  تخطيه  ويف 
الفاقد  التمثيل  التمثيل ل  على احلكمة يف 
للتدليل لأحقية الإن�سان، روحه ومبادوؤه، 

وقيمه. اأر�سه 
اأيــهــا  مــلــكــك  هــو  الــكــونــغــر�ــص  مــبــنــى  اإن   
الأمــريــكــي فــلــم ميــنــعــك مــنــه الــ�ــســيــاج، 
ل  الــدميــوقــراطــيــة  فــاقــد  اأن  واحلــقــيــقــة 

. يعطيها

بقلم : الأ�ستاذ رقيق عبد اهلل

ال�سعبوية.. 
التدليل 
والتنديد
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الدفع الإلكرتوين "تطور" بفعل جائحة فريو�ص كورونا يف اجلزائر

حممد علي 
-----------------

القطاع  واج��ه  "لقد  الوزير:  وق��ال 
ب�سبب   2020 �سنة  يف  �سعوبات 
ال��ن��اج��م عن  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع 
لهذه  ك��ان  ذل��ك،  وم��ع  كوفيد19- 
اإيجابي  ت��اأث��ر  ال�سحية  الأزم���ة 
ب��اأه��م��ي��ة  امل��واط��ن��ن  ت��وع��ي��ة  يف 
والت�سال  الإع��ام  تكنولوجيات 
الإلكرتوين  الدفع  �سيما  ل  احلديثة، 

اليومية". احلياة  لت�سهيل 
واأكد الوزير اأن قطاع الربيد قد تاأثر 
�سحي  "و�سع  ب�  املا�سية  ال�سنة 
باأن  مذكرا  ا�ستثنائي"،  واقت�سادي 
�سجلت  التي  ال�سيولة  م�ساكل 
راجعة  الربيد  مكاتب  م�ستوى  على 

للنقود". اأقل  "تداول  اإىل  اأ�سا�سا 
الرغم  على  ن��ه  اأ ال��وزي��ر  واع��ت��رب 
مل  "ال�سيولة  فاإن  الأزم��ة،  هذه  من 
مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  تنخف�ض 
عمليات  بلغت  حيث   ،2019 بعام 
دي�سمرب   31 يف  متت  التي  ال�سحب 
دينار،  مليارات   4.549 قيمة   2020

يف  فقط  باملئة   2 ب�  انخفا�ض  اأي 
عام". غ�سون 

لكن الوزير اأ�سار اإىل اأن هذا الظرف 
للو�سائل  م�سجعا  عن�رصا  ك��ان 
مثل  املالية،  للمعامات  الأخ��رى 
ح�ساب  اإىل  ح�ساب  من  التحويات 
م�سجلة  "انتعا�سا"،  حققت  والتي 
خال  دينار  مليار   2.9 من  "اأكرث 
 137 قدرها  بزيادة  اأي   2020 �سنة 

."2019 ب�سنة  مقارنة  باملئة 
التحديات  اأمام  اأنه  الوزير  واأ�ساف 
متت  ال�سحي،  الظرف  يفر�سها  التي 
و�سجلت  الإلكرتوين،  الدفع  ترقية 
زيادة  اإىل  م�سرا  م�سجعة،  نتائج 
املرتبطة  العمليات  عدد  يف  "كبرة" 
عرب  ل��ك��رتوين  الإ الدفع  بخدمات 
 6.6 من  باأكرث  الذهبية،  البطاقة 
اإ���س��دار  مت  حيث  ب��ط��اق��ة،  م��اي��ن 
�سنة  يف  جمددة  بطاقة  ماين   3.8

.2020
عرب  "الدفع  اأن  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 
الذهبية  البطاقة  طريق  عن  الإنرتنت 
4 ماين عملية يف  �سجل ما يقارب 
)حوايل   2019 ب�سنة  2020، مقارنة 

 487 بن�سبة  ارتفاع  اأي   )670.000
واحدة". �سنة  يف   %

للدفع  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  وع��رف��ت 
اجلزائر  بريد  اأطلقها  التي  الذاتي 
موب  بريدي  الهاتف  تطبيق  عرب 
بطاقات  حل��ام��ل��ي  ت�سمح  )ال��ت��ي 
الأم��وال  حتويل  بربجمة  الذهبية 
اإىل  ج���اري  ب��ري��دي  ح�����س��اب  م��ن 
ارتفاعا  اأخ��رى(،  بريدية  ح�سابات 
يف  التحويات  من   557% بن�سبة 
�سنة  عملية   991.991 ( واحدة  �سنة 
عملية   150.992 مقابل   2020

.)2019 �سنة 
لعمليات  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ض 
الدفع  نهائي  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دف��ع 
ارتفعت  التي   )TPE ( الإلكرتوين 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ،%  773 بن�سبة 
ال�سبابيك  من  ال�سحب  عمليات 
بلغت  التي   )GAB ( للنقود  الآلية 
بن�سبة  تطور  اأي  دج،  مليار   956

.2019 ب�سنة  مقارنة   %  15
الآلية  ال�سبابيك  حول  �سوؤال  ويف 
"خارج  واملتواجدة  املعطلة  البنكية 
نهاية  يومي  خال  �سيما  ل  اخلدمة" 

اأو�سح  العطل،  ي���ام  واأ الأ���س��ب��وع 
تقني  بعطل  يتعلق  الأمر  اأن  الوزير 
قطع  )غ��ي��اب  ال�سبابيك  ه��ذه  يف 
ال�رصيع  التدخل  و�سعوبات  الغيار 
عموما  اأو  ال��وب��اء(  ب�سبب  خا�سة 
يف  البنكية،  ب��الأوراق  م��زودة  غر 
التكفل  على  م�ساحله  تعكف  حن 
بعد  الفور  "على  الو�سعية  بهذه 

. " تبليغها
املواطنن  ب��وم��زار  ال�سيد  ودع���ا 

خال  من  الأعطال  هذه  تبليغ  اإىل 
الآيل  ال�����س��ب��اك  ���س��ورة  ال��ت��ق��اط 
ال�سفحة  يف  ون�����رصه��ا  البنكي 
الربيد  لوزارة  "فاي�سبوك"  الر�سمية 
املن�رصم  فرباير  يف  اأطلقت  التي 

م�سرتك.  130.000 ويتابعها 
ال�سبابيك  "حظرة  اأن  الوزير  واأبرز 
على  و�سنعمل  كافية  لي�ست  الآلية 
اآيل  �سباك   1600 باقتناء  تدعيمها 

اجلارية". ال�سنة  خال  اإ�سايف 

�سجل الدفع الإلكرتوين "قفزة نوعية" يف �سنة 2020، بفعل جائحة فريو�ص كورونا الذي �سجع ا�ستخدام هذا النوع من املعامالت املالية عرب الإنرتنت، ح�سب ما اأكده وزير 
الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال �سلكية، اإبراهيم بومزار.

اإبراهيم بومزار يوؤكد:

لت�سويق  جديدة  �سبل  اإيجاد  "�سرورة 
املنتجات احلرفية"

وال�سناعات  ال�سياحة  وزي��ر  دع��ا 
حممد  العائلي  والعمل  التقليدية 
"�رصورة  اإىل  جيجل  م��ن  حميدو 
منتجات  لت�سويق  جديدة  �سبل  اإيجاد 
لت�سجيع  التقليدية  ال�����س��ن��اع��ة 
يف  العمل  موا�سلة  على  احلرفين 

امليدان". هذا 
اإ�رصافه  هام�ض  على  الوزير  واأو�سح 
الوطني  الت�سامن  وزي���رة  مبعية 
كوثر  امل����راأة  وق�����س��اي��ا  والأ�����رصة 
والتفقد  العمل  زيارة  خال  كريكو 
جيجل  ولي���ة  اإىل  قادتهما  ال��ت��ي 
بالبيع  خا�ض  موقع  اإط���اق  على 
ال�سناعة  غرفة  لفائدة  الإلكرتوين 
الولية  بعا�سمة  واحلرف  التقليدية 
"اإيجاد طرق جديدة لت�سويق  اإن  قائا 
اأ�سبح  واحلرفية  التقليدية  املنتجات 

اأكرث من �رصوري". اأمرا 

الذي  الكبر  "الإ�سكال  اأن  واأ�ساف 
غياب  هو  حاليا  احلرفين  ي�سادف 
طرق  اإيجاد  فاإن  ثمة  ومن  الت�سويق 
غرار  على  للت�سويق  مبتكرة  جديدة 
الباب  �سيفتح  الإلكرتوين  الت�سويق 
املنتجات  خمتلف  لتطوير  وا�سعا 

احلرفية".
باأنه  قائا  ال�سدد  هذا  يف  واأردف 
ا�ستحداث  عملية  تعميم  "�سيتم 
عرب  الإل��ك��رتوين  الت�سويق  مواقع 
التقليدية  ال�سناعة  غ��رف  جميع 

." بالوطن  واحلرف 
قبل  ال��وزاري  الوفد  زار  لاإ�سارة 
لإحدى  الفخار  ل�سناعة  ور�سة  ذلك 
العزيز  عبد  �سيدي  ببلدية  احلرفيات 
ال��زي��وت  لتقطر  اأخ���رى  وور���س��ة 
امليلية. ببلدية  اخلوا�ض  لأحد  النباتية 

علي  حممد 

اتخاذ عدة اإجراءات لت�سديد الرقابة بعد ق�سية ا�سترياد �سحنة 
القمح الفا�سد

الغ�ض  وقمع  للرقابة  العام  املدير  اأفاد    
حممد،  لوحايدية  ال��ت��ج��ارة،  ب���وزارة 
اإج���راءات  ع��دة  اتخاذ  مت  اأن��ه  باجلزائر 
خمتلف  على  الرقابة  تعزيز  بغر�ض 
القمح  �سحنة  خلفية  على  وذلك  ال�سلع 
امل�ستورد الفا�سد، مطمئنا اأن كل كميات 
نوفمرب   25 منذ  امل�ستوردة  اللن  القمح 
وثبت  امل�سددة  للرقابة  الفارط خ�سعت 

�سامتها.
واأكد لوحايدية اأن "كل ال�سلع املعرو�سة 
يف ال�سوق الوطنية تخ�سع للرقابة دون 
القمح  بخ�سو�ض  مطمئنا  ا�ستثناء" 
القمح  �سحنات  "كل  اأن  امل�ستورد 
امل�سددة  للرقابة  تخ�سع  امل�ستوردة 
املعاير  لكل  مطابقتها  اأثبتت  والنتائج 
ال�سحية". واأو�سح بهذا اخل�سو�ض اأنه" 
 31 مراقبة  مت  الفارط  نوفمرب   25 منذ 

�سحنة بكمية تقدر ب� 847 األف طن من 
القمح اللن موجهة اإىل ال�سوق اجلزائرية 

مبعدل �سحنة يوميا".
امل�ستورد  القمح  ب�سحنة  يتعلق  وفيما 
عن  ذاته  امل�سوؤول  ك�سف  ليتوانيا  من 
جزء  يف  ح�رصية  مبيدات  بقايا  "وجود 
هي  والق�سية  امل�ستوردة  ال�سحنة  من 
حاليا قيد التحقيق على م�ستوى اجلهات 

الق�سائية".
اإنه  لوحايدية  قال  ذات��ه،  ال�سياق  ويف  
اإجراءات  "مت اتخاذ عدة  منذ هذه احلادثة 
من قبل وزارة التجارة تنفيذا لتعليمات 
اأنه  ال�ساأن  الوزير الأول". وذكر يف هذا 
تكليف كل  املتخذة،  الإجراءات  بن  من 
احل��دود  م�ستوى  على  الرقابة  اأع��وان 
اأيام الأ�سبوع مبا فيها  بالعمل خال كل 
ال�ساعات  ويف  والعطل  الأعياد  اأي��ام 

املتاأخرة من الليل، وب�ساحيات وا�سعة 
"اأخذ العينات على م�ستوى  متكنهم من 
و�سول  انتظار  دون  البحر  يف  البواخر 
الباخرة ور�سوها يف امليناء بالتن�سيق مع  

وزارة الفاحة وامل�سالح املخت�سة ".
كل  اأن  اإىل  التجارة  وزارة  ممثل  واأ�سار 
اجلزائرية  ال�سوق  يف  املعرو�سة  ال�سلع 
تخ�سع للرقابة دون ا�ستثناء، من خال 
باملعلومات  امل�ستهلك  اإع��ام  اإلزامية 
اأو  حمليا  امل�سنع  املنتوج  عن  الازمة 
وال�ساحية  الإنتاج  كتاريخ  امل�ستورد، 

وامل�سدر.
رقمنة  على  ال��وزارة  بعمل  ذكر  كما 
ا�ستحداث  خال  من  الرقابي  الن�ساط 
اأكرب  تغطية  �سمان  ق�سد  وذلك  خلية 

لل�سوق الوطنية.
ق/و

حماية امل�ستهلك توؤكد: 

املجل�ص الوطني لتن�سيقية ال�سحة يرتاجع عن الإ�سراب حفاظا 
على ا�ستقرار البالد

لتن�سيقية  الوطني  املجل�ض  ق��رر 
لوزير  وجهها  ر�سالة  يف  ال�سحة 
الوطني عن  الإ�رصاب  ال�سحة جتنب 
م�سلحة  على  حفاظا  وذل��ك  العمل 
كوفيد  انت�سار  تنامي  ظل  يف  الوطن 
19، اإل اأنه حذر من وقوع اأي �سلل يف 
هذا القطاع احل�سا�ض، اإذا ما مل ي�ستجب 
اإياه  مطالبن  العمال،  ملطالب  الوزير 
العمال  التدابر الازمة حلماية  باتخاذ 
والطواقم الطبية و�سمان حقوقهم يف 

الأطر القانونية.

الوطني  املجل�ض  اأع�����س��اء  واأك���د 
لتن�سيقية ال�سحة يف بيان لهم وعقب 
زوم  تطبيق  على  الطارئ  الجتماع 
بدر  كليبي  الوطني  الأم��ن  برئا�سة 
الدين على اجلهود املبذولة يف مواجهة 
قطاع  لعمال  الكلي  والتجنيد  الوباء 
من  حرمانهم  م��ن  بالرغم  ال�سحة 
حقوقهم مل يتوانوا يف مواجهة اخلطر 
من اأجل حماية النا�ض، وما خلفه قطاع 
اأهاليهم  تركوا  �سهداء  من  ال�سحة 
الوطن  يعي�ض  اأن  اأجل  من  واأولده��م 

احلرج  الو�سع  هذا  واأم��ام  وب��اء،  دون 
الأع�ساء  بن  واحلوار  الت�ساور  وبعد 
قرر املجل�ض الوطني لتن�سيقية ال�سحة 
الوطني  الإ���رصاب  جتنب  )�سافاب( 
الذي  باجلزائر  الو�سع  تاأزم  من  خوفا 
الأ�سعدة  كل  على  حتديات  تواجهه 
على  حافظا  وذل��ك  وامل�ستويات، 
الأمنية  والظروف  خا�سة  ال�ستقرار 
بخر  تب�رص  ل  اجلزائر  بها  متر  التي 
البيان  يف  وقال  يقظة،  اأكرث  وجتعلها 
العمل  عن  الإ���رصاب  جتنب  قرار  اإن 

احتجاجية،  وقفات  تنظيم  من  مينع  ل 
و18   17 يومي  تاريخها  حدد  حيث 
من ال�سهر اجلاري وملدة ن�سف �ساعة، 
�سباحا،  العا�رصة  ال�ساعة  من  ابتداًء 
مطالبهم  تت�سمن  �سعارات  رفع  مع 
اأوىل  البيان  يف  جاء  وكما  ال�رصعية، 
الوظيف  اخلروج من  املطالب هي  هذه 
العمومي، الزيادة يف الأجور، احلق يف 
مع  الآلية  والرتقية  امل�سبق،  التقاعد 

ت�سديدهم منحة كوفيد الثالثة.
علجية عي�ض

ي�ستعملون  م�سافر  األف    80
قطارات ال�ساحية يوميا

�ساحية  قطارات  م�سافر   80000 زهاء  ي�ستعمل 
الن�ساط  ا�ستئناف  منذ  يوميا،  العا�سمة،  اجلزائر 

املدير  م�ساعد  واأكد  اجلاري.  جانفي  الثالث  يف 
احلديدية  بال�سكك  للنقل  الوطنية  لل�سركة  العام 

الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  اأكتو�ص،  الوهاب  عبد 
يوميا  امل�سجل  امل�سافرين  "عدد  اأن  اجلزائرية 

احلديدية  بال�سكك  النقل  حركة  ا�ستئناف  منذ 
اجلزائر  م�ستوى  على  م�سافر   80000 حوايل  بلغ 

كو�سيلة  القطار  اأهمية  يوؤكد  ما  وهذا  العا�سمة 
نقل".

ق/و

من بني املطالب اخلروج من الوظيف العمومي وت�سديد منحة كوفيد الثالثة 
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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. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  وأدواهتــا  وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف 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
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                فاك�ص:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا الإعالمي الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب
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األربعاء 13 جانفي 2021 م الموافق لـ 29 جمادى األولى  1442هـ    العدد 2168

ح�سرة ت�سهد �سد متهم يف جرمية قتل
يف سياق حديثها عن مشروع إلقامة قاعدة بيانات لعلم احلشرات اجلنائي، كشفت مسؤولة بإدارة الطب الشرعي يف ديب عن حل لغز 

جرمية قتل بفضل حشرة عثر عليها داخل جثة القتيل. ونقلت صحيفة البيان عن  اخلبرية الدكتورة، سارة علي املقهوي، وهي حتمل 
رتبة نقيب وترأس قسم الفحص الطيب بإدارة الطب الشرعي باإلدارة العامة لألدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف شرطة ديب، قوهلا إن 

العمل جيري لتأسيس “قاعدة بيانات لعلم احلشرات اجلنائي يف القضايا املختلفة واليت ستكون األوىل من نوعها يف املنطقة، وذلك عرب 
تصنيف احلشرات وأنواعها وأماكن ومواسم وجودها ودورة حياهتا، وغريها من البيانات”.وروت اخلبرية يف الطب الشرعي أن “إحدى 

القضايا اليت تثبت أمهية هذا العلم كانت اكتشاف حشرة معينة تعيش يف إحدى إمارات الدولة داخل جثة، وهو األمر الذي مل يتوافق 
مع أقوال املتهم الذي ادعى أن األمر جمرد حادث دهس غري مقصود، فيما تبني أن الواقعة جرمية قتل حدثت يف إمارة أخرى، وأن 
املتهم قام بنقل اجلثة إىل إمارة ديب، ومبواجهته باألمر اعترف باحلقيقة ومت اختاذ اإلجراءات القانونية ضده”.وأوضحت املقهوي 
يف هذا السياق أن “علم احلشرات علم قدمي، إال أنه بدأ مؤخرا االستفادة منه يف التحقيقات وحل لغز العديد من القضايا، خاصة أن 

احلشرات توضح تاريخ الوفاة عرب مراحل منو احلشرة ودورة حياهتا، وكذلك نوع احلشرات املرتبطة بأماكن معينة، وطول احلشرة وحجمها”.

تن�سيب 
متثال 
امللك 

�سي�سناق 
بتيزي 

وزو

�صــورة وتعلــيـق

العثور على جثة تحت نفق حي �سيدي يحيى بالبليدة 
بالقرب  يحيى  �سيدي  حي  نفق  حتت  جثة  على  عرث 
عن  عبارة  وهي  البليدة  ببلدية  القطار  حمطة  من 
امل�سالح  قبل  م��ن  هويتها  حت��دي��د  يتم  مل  ���س��اء  اأ
ومن  �سطر،  الأ هاته  كتابة  حد  اإىل  قليميا  اإ املخت�سة 
اأجل  من  املدنية  احلماية  ع��وان  اأ تدخل  فقد  جهتها 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  ونقلها  اجلثة  �ساء  اأ رفع 
من  البليدة،  مدينة  بو�سط  فانون  فران�ض  مل�ست�سفى 
امل�سالح  طرف  من  التحقيق  عملية  تتم  ن  اأ املنتظر 

. هويتها  حتديد  ق�سد  املخت�سة 

يت�سبب في نفوق حريق مهول بمدجنة 
اأكثر من 4000 �سو�س ب�سوق اأهرا�س

مدجنة  يف  حريق  ن�سوب  دى  اأ
���س��وق  ب��ولي��ة  ولن  ب��ب��ل��دي��ة 
من  ك���رث  اأ ن��ف��وق  اإىل  ه��را���ض  اأ
فاد  اأ ما  ح�سب  �سو�ض،   4000
املدنية  احلماية  مل�سالح  بيان  بيه 
الهيئة  واأو���س��ح��ت  ب��ال��ولي��ة. 
م�سالح  اأن  بيانها،  خ��ال  م��ن 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
ب��امل��راه��ن��ة ت��دخ��ل��ت م��دع��وم��ة 
ب�سيدي  ال��ق��ط��اع  وح���دة  م��ن 
على  اندلع  حريق  لإخماد  فرج 
م�����س��ت��وى امل��دج��ن��ة امل��ت��واج��دة 
اىل  اأدى   2 ك��وردي��ن��ة  مب�ستة 

 4000 ن��ف��وق 
�����س����و�����ض 
ت���������اف  واإ
 200 حوايل 
ح���زم���ة ت��ن 
ك���������دت  واأ

ن������ف�������������ض 
ن  اأ امل�������س���ال���ح 

اإخماد  من  متكنت  املتدخلة  الفرق 
كما  عليه  وال�سيطرة  احل��ري��ق 
ق��ارورات   07 بعاد  اإ يف  جنحت 
بعن  انفجارها  قبل  بوتان  غاز 

ن. ملكا ا

ت�سّرب وك�سف مجموعات الدرد�سة الخا�سة في "وات�س اآب" على محرك بحث غوغل!
اجلديدة  �سيا�سته  طرح  من  فقط  اأيام  بعد  للخ�سو�سية  حمرجا  انتهاكا  اآب"  "وات�ض  �سهد 
الدرد�سة  جمموعات  ُفهر�ست  حيث  "في�سبوك"،  مع  بياناتهم  مب�ساركة  امل�ستخدمن  تلزم  التي 
روابط  دعوة  خال  من  اخل�سو�سية  خرق  عن  واأبلغ  غوغل.  بحث  حمرك  على  به  اخلا�سة 
امل�ستخدمن  تعريف  ملفات  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  اآب"  "وات�ض  ر�سائل  ملجموعات 
اأن  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعني  ما  البحث،  نتائج  يف  وظهرت  غوغل،  بوا�سطة  ُفهر�ست  التي 
وم�ساهدة  اآمنة،  اأنها  ُيفرت�ض  التي  الدرد�سات،  اإىل  الن�سمام  على  قادرا  كان  �سخ�ض  اأي 

ال�سلة. ذات  الهواتف  واأرقام  الدرد�سات 
وعوجلت امل�سكلة على الفور من قبل "وات�ض اآب"، واختفت الروابط املك�سوفة الآن من نتائج 
امل�ستخدم،  الدرد�سات ومعلومات  م�سابهة خلرق خ�سو�سية  امل�سكلة كانت  اأن  ويبدو  البحث. 

اأمان  اأن  اأ�رّصت على  ال�رصكة حول الخرتاق،  بيان  2020. ويف  اأوائل عام  اأبلغ عنها يف  التي 
اأنف�سهم  امل�ستخدمن  اأن  اإىل  واأملح  املا�سي،  العام  ت�رصيب  منذ  كبر  ب�سكل  قد حت�سن  التطبيق 
"منذ   :Gadgets 360 ل�  وقيل  الأ�سبوع.  نهاية  يف  احلا�سل  النت�سار  عن  امل�سوؤولون  هم 
الروابط  �سفحات  جميع  يف   'noindex' عامة  بت�سمن  اآب"  "وات�ض  قام   ،2020 مار�ض 
عدم  على  امل�ستخدمن  حث  مع  الفهر�سة"،  من  �ست�ستبعدها  ل�غوغل،  وفقا  والتي  الداخلية، 
ن�رص روابط الدعوة يف اأي مكان ميكن الو�سول اإليه ب�سكل عام، لإبقائها بعيدا عن حمركات 
للجدل،  املثرة  اجلديدة  ل�سيا�سته  اآب"  "وات�ض  اإطاق  من  اأيام  بعد  احلادثة  هذه  وتاأتي  البحث. 
مغادرة  اأو  "في�سبوك"،  الأم  ال�رصكة  مع  اخلا�سة  بياناتهم  مب�ساركة  امل�ستخدمن  تلزم  والتي 

يوافقوا. مل  اإذا  املن�سة 

الأمريكي  الرئي�ض  موافقة  الأبي�ض،  البيت  اأعلن 
حالة  تفعيل  ترامب،  دونالد  عهدته،  املنتهية 
بعد  وا�سنطن،  الأمريكية  العا�سمة  يف  الطوارئ 
لحتجاجات  التح�سر  حول  معلومات  ت��داول 

م�سلحة.
م�سوؤول،  عن  نقا  “رويرتز”،  وكالة  واأف��ادت 
معلومات  تلقى  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  باأن 
مبان  اأمام  م�سلحة  لحتجاجات  التخطيط  حول 
50 مع  ال�  حكومية يف كافة الوليات الأمريكية 

اقرتاب تن�سيب الرئي�ض املنتخب جو بايدن.
مذكرة  م�سمون  عن   ،ABC قناة   ك�سفت  كما 
م�سلحة  لحتجاجات  ت�سر  التحقيقات،  ملكتب 
كل  يف  “الكابيتول”  مباين  اأم��ام  لها  خمطط 
اإىل  جانفي   16 من  ابتداء  الأمريكية،  الوليات 
دونالد  عزل  رف�ض  عن  كتعبر  جانفي،   20 غاية 
ترامب مبوجب التعديل 25 يف الد�ستور الأمريكي.

ترامب يوافق 
على تفعيل حالة 

الطوارئ في وا�سنطن
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اأْم  ال�رصق  يف  احلديث،  ال�سيا�سي  فالتاريخ 
الدورات  من  ب�سل�سلة  مطبوٌع  الغرب،  يف 
متنّوعة  املخابرات،  لأن�سطة  املتاحقة 
حّد  اأحيانا  تبلغ  والتداعيات،  الأ�سكال 
بن  والوئام  ال�سداقة  بعاقات  الع�سف 
�سفو  تعكر  يف  البالغ  لأثرها  ال�سعوب 
اأجهزة  اأ�سهر  ولعّل  ال��دول.  بن  العاقات 
املعا�رص:  التاريخ  واجلو�س�سة يف  املخابرات 
وزيام برو"  "ال�سي اآي ايه" يف اأمريكا،و"الدُّ
يف  و"ال�سيم"  فرن�سا،  يف  الثاين(  )املكتب 
اإيطاليا، و"الكاجيبي" يف رو�سيا، و"املو�ساد" 
يف اإ�رصائيل، و"ال�سافاك" يف اإيران البهلوية، 
واإن غلبت على مرادف اأن�سطة تلك الأجهزة 
يف بلدان اأخرى من عاملنا ت�سمية "البولي�ض 

ال�سيا�سي".
هو  عر�سه  نتوىّل  ال��ذي  احل��ايل  الكتاب 
يف  اإيطاليْن  باحثْن  اإع���داد  من  ��ٌف  م��وؤلَّ
فا�سونيه  اآلي�سيا  الباحثة  القدمي،  التاريخ 
اأن  ة بعلم امل�رصيات التي �سبق لها  املخت�سّ
تورينو؛  جامعة  لفائدة  اأثرية  اأبحاثا  اأعّدت 
وناثان موريلو وهو اأي�سا باحٌث يدّر�ض يف 
موناكو،  يف  ماك�سيميليان  لودفيغ  جامعة 
الأثرية  الأبحاث  من  جملة  اأجنز  اأن  �سبق 
الكتاب  هذا  يف  والطريف  فل�سطن.  عن 
اإىل  حديثًة  املرء  يح�سبها  ظاهرة  نقُل  هو 
�سندا  واإعطائها  القدمي،  التاريخ  جمريات 
جتّذر  ُعمق  للمرء  يك�سف  وتاريخيا  علميا 
وحديثا.يرّكز  قدميا  املجتمعات  يف  الظاهرة 
ما  التاريخ،  جانبن يف  على  احلايل  الكتاب 
عرب  لحت  كما  اجلو�س�سة  مبو�سوع  تعّلق 
ُقم  الرُّ عنه  اأف�سحت  وما  التوراة  اأ�سفار 
الآ�سورية. فما يبدو عرْب  العائدة للح�سارة 
الكتاب اأن مهنَة التج�ّس�ض هي مهنٌة موغلة 
)�ض:  ال�سيا�سية  ال�رصاعات  ِقدم  القدم  يف 
�ض والتخابر  42(. فعمُل التج�ّس�ض والتل�سّ
لا�ستعام،هدَف  عمٌل  هو  بالأ�سا�ض  هو 
لاطاع اخلفّي على اخل�سم املناف�ض. ليبقى 
اخل�سم  مباغتة  الرئي�ض  التج�ّس�ض  غر�ض 
�رصب  با�سرتاتيجيته،بق�سد  والإط��اح��ة 
فاعليتها.  لديه وحما�رصة  احل�سا�سة  النقاط 
بال�رصاع  ل�سيًقا  التج�ّس�ض  ن�ساأ  فقد 
ال�سيا�سي وحروب التو�سع ومعارك النفوذ، 
متَقنا  عما  بل  للرتف،  عما  ك��ان  وم��ا 
ن�سط  ولذلك  ا�سرتاتيجي،  لغر�ض  وهادفا 
واحلرب  ال�سلم  ظروف  يف  قدميا  التج�س�ض 
ه  املوجِّ لدى  يقن  ثمة  اإذ  �سواء.  حد  على 
والأخبار  املعلومات  بجدوى  ال�سيا�سي 

الواردة عن اخل�سم.
ين  الف�ساء  حيز  يف  البقاء  الباحثان  حاول 
التوراتي والعراقي )الآ�سوري منه حتديدا(، 
قدمية،  تاريخية  بف�ساءات  مقارنات  مع 
و�ساملة  عامة  فالظاهرة  لحقة.  اأو  �سابقة 
القدماء  امل�رصين  �سغلت  التاريخ  يف 
على  وال�سينين  والرومان  والقرطاجين 
�سون  ال�سيني  الفيل�سوف  �سواء.يقول  حّد 
مهام  عن  حديثه  يف  ق.م(   548-496( زو 
ما  "اإن  القدمية:  الع�سور  يف  اجلوا�سي�ض 
نطلق عليه 'قدرة التنبوؤ' ل ميكن اأن يكون 
نتاج عطية الآلهة، ول نتاج ح�سابات دقيقة، 
اأن  ينبغي  �سابقة،  اأحداث  مقارنة  نتاج  ول 
ُيكَت�َسب بو�ساطة رجال يعرفون واقَع العدّو 

جّيدا".
املعنون  الكتاب  م��ن  الأول  الق�سم  يف 
ان�سغال  التوراتي"يرتاوح  ب�"التج�س�ض 
القرن  عامبن  ب�سكل  فا�سونيه  اآلي�سيا 
اخلام�ض ع�رص والقرن الثاين قبل املياد،اأي 
الغزو  اإىل  الإ�رصائيلية  القبائل  ت�سّكل  من 
اجلو�س�سة  ظاهرة  ليهوذا.تخرتق  الإغريقي 
ت�سّلط  الباحثة  اأن  غر  العربية،  التوراة 
ال�سوء حتديدا على مملكتي يهوذا واإ�رصائيل. 
فقد اأملت حماولت اإر�ساء ال�سلطة القبول 
لأعوان  والتجنيد  ال�سيا�سية  اخلديعة  بلعبة 
الق�سم  هذا  يف  للغر�ض.  امل�سارب  خمتلفي 
التوراتية  املعارك  ا�ستعادة  الباحثة  حتاول 
جت�ّس�ٍض  اأع��م��ال  اأح��داث��ه��ا  تخّللت  التي 
من  املعارك  تلك  اقت�سته  ما  م�ستعر�سًة 
ال��ت��وراة  اأح���داث  متثِّل  وجت�س�ض.  تخابر 
املحوَر  وال�رصاع  واحلروب  بالغزو  املتعّلقة 

�سك  فا  فا�سونيه،  لبحث  الرئي�ض 
دينية  تعاليم  كتاب  ال��ت��وراة  اأن 
تعني  لغويا  بالأ�سا�ض،فاللفظة 
بالعهد  التوراة  و�سّميت  التعليم، 
العهد  ع��ن  لها  متييزا  ال��ق��دمي 
التوراة  �سّميت  كما  اجل��دي��د، 
الأوىل  الأحرف  ب�"تنك"، وهي 
الرئي�سة  الأق�سام  مل�سّميات 
ال�سخم.فالتاء  ال�سفر  لهذا 
نعت  توراة،وهي  كلمة  من 
اخلما�سّية؛والّنون  لاأ�سفار 
الأنبياء؛  هي نعٌت لأ�سفار 
من  م�ستوحاة  والكاف 
وهي  الكتب،  ت�سمية 
الثاثة  الأق�سام  جملة 
الكتاب  تكّون  التي 
اليهودي.  امل��ق��ّد���ض 
ن��ه��اي��ة  يف  ل��ك��ن 
التدوينات  مطاف 
التوراة خزان  باتت 
جماعية  الذاكرة 
يعود  م��ا  منها 
لليهود ومنها ما 
ل�سعوب  يعود 
فقد  املنطقة. 
اليهود  جرف 
ح��ّل��ه��م  يف 
لهم  حا تر و
ت���������راث 

ال�������رصق،وه���و ت���راث 
�سلطة و�رصاع وموؤامرات وجو�س�سة،جنب 

التعاليم والرتانيم والو�سايا )�ض: 65(.
اأ�سفار  مطلع  منذ  التج�س�ض  م�ساألة  اأُثرت 
)�سفر  "مرجليم"  م�سطلح  عرب  ال��ت��وراة 
"ال�سائرين  الكلمة  وتعني   )9 التكوين42: 
الرتجمة  يف  ج��اءت  وق��د  الأقدام"،  على 
حلم  التي  الأحام  يو�سف  "فتذكر  العربية 
لرتوا  اأنتم.  'جوا�سي�ض'  لهم  وق��ال  عنهم 
الدللة  هذه  لكن  جئتم".  الأر���ض  ع��ورة 
ثنايا  يف  �سيا�سية  اأبعادا  �ستاأخذ  الأّولية 
مة  العهد القدمي لتربز وقائع التج�س�ض املنظَّ
النبي مو�سى )ع( عقب اخلروج  اإر�سال  مع 
على  للتعّرف  عيًنا  ع�رص  اثني  م�رص  من 
ح�سب  املوعودة"  "الأر�ض  كنعان،  اأر�ض 
اإىل  الو�سول  قبل  التوراتي،  الت�سور 
مو�سى  ال��رب  كّلم  "ثم  املقد�سة  الأر���ض 
قائا اأر�سْل رجال ليتج�ّس�سوا اأر�ض كنعان 
التي اأنا معطيها لبني اإ�رصائيل. رجا واحدا 
لكّل �سبط من اآبائه تر�سلون" )العدد13: 1( 
"فاأر�سلهم مو�سى ليتج�س�سوا اأر�ض كنعان 
اجلنوب  اإىل  هنا  من  ا�سعدوا  لهم  وق��ال 
واْطلعوا اإىل اجلبل وانظروا الأر�ض ما هي. 
وال�سعب ال�ساكن فيها اأقويٌّ هو اأم �سعيٌف. 
التي هو  اأم كثر. وكيف هي الأر�ض  قليل 

املدن  يف  وما  رديئة.  اأم  اأجّيدة  فيها  �ساكن 
اأم ح�سون.  اأخميمات  التي هو �ساكن فيها 
هزيلة.  اأْم  اأ�سمينة  الأر���ض  هي  وكيف 
اأم ل. وت�سّددوا فُخذوا من ثمر  اأفيها �سجر 
باكورات  اأيام  فكانت  الأيام  واأما  الأر�ض. 

العنب" )العدد13: 17-20(.
فا�سونيهالإحاطة  اآلي�سيا  الباحثة  حت��اول 
خال  من  التوراتية  التج�س�ض  بروايات 
بغزو  يتعّلق  ع��ام  اإط��ار  �سمن  تنزيلها 
العيون  عودة  كانت  فقد  امليعاد".  "اأر�ض 
اأربعن  بعد  )ع(  مو�سى  ِقبل  من  املر�َسلة 
يوما،رووا اإثرها ح�سيلة املَهّمة املنوطة بهم 
خرب  رّد  يف  متلخ�سة  ال�سعب،  عموم  اأمام 
اخل�سم  بها  يتمّتع  التي  الهائلة  القوة  عن 
اجلموع  داخل  رعبا  اأثار  ما  الكنعاين،وهو 
يف  وانتف�ست  التقّدم،  اأبت  التي  اخلارجة 
تدخل  اأوج��ب  ما  )ع(،  مو�سى  النبي  وجه 
اإ�رصائيل  ببني  عقابه  واإنزاله  الرب 
�سنة  اأربعن  تيًها 

ال�����س��ح��راء.  يف 
تبقى عملية التج�س�ض الأوىل الواردة 

يف التوراة جمّرد ا�ستطاع ل غر، لتطّور 
لحقا وتاأخذ منزلقا مغايرا مع النبي يو�سع 
على  ليّطلعا  مدّربن  جا�سو�سْن  باإر�سال 
بن  ي�سوع  "فاأر�سل  اأريحا  يف  الأو�ساع 
نون بن �سطيم رجلن جا�سو�سن �رّصا قائا: 
ودخا  فذهبا  واأريحا.  الأر�ض  انظرا  اذهبا 
ا�سمها راحاب وا�سطجعا  زانية  امراأة  بيت 
هناك" )�سفر ي�سوع2: 1(. مبا �سيغّر اخلطاب 
برّمته  التج�س�ض  ب�ساأن  التوراتي  اخُللقي 
من  التج�س�ض  فعل  يتمّل�ض   .)101 )�ض: 
النواهي واملوانع الدينية،ويعلو بلوغ الهدف 
ذلك،وهو  يف  رادع  اأي  دون  مق�سد،  اأي 
)�سفر  و�سم�سون  دليلة  مع  �سيتطور  ما 
الق�ساة16(، ومع اأ�ستر وخ�سايار�سا الأول 

امللك الفار�سي )�سفر اأ�ستر8: 13(.
الأ�ساليب  كافة  ا�ستعرا�ض  الباحثة  حتاول 
منها  النف�سية  التخابر،  يف  امل�ستعملة 
والعملية، ف�سا عن كافة العنا�رص املوّظفة 
اجلن�سي  والإغ���راء  اخلمرة  مثل  للغر�ض 

بغر�ض الفوز باملعلومة.
املعنون  الكتاب  م��ن  ال��ث��اين  الق�سم  يف 

الآ�سورية"  الإمرباطورية  يف  ب�"التج�س�ض 
ال�سوء  موريلو  ناثان  الباحث  ي�سّلط 
التاريخ  عرفها  جت�ّس�ض  موؤ�س�سة  اأهّم  على 
بن  املقارنة  الباحث  ال��ق��دمي،واإن��ت��ف��ادى 
والآ�سوري  التوراتي  التج�س�ض  منوذجْي 
وحر�ض على ا�ستعرا�ض التجربة الآ�سورية 
كان  العراقي.  الف�ساء  يف  و�سابقاتها 
العملية  ا�ستغال  كيفية  بناء  الكتاب  هدف 
الآ�سورين  فمع  وتوظيفها.  ال�ستخباراتية 
طارئ  ف��ردي  عمل  من  التج�س�ض  انتقل 
التطور  م. يعود هذا  اإىل عمل جماعّي منظَّ
ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  اإىل  العمل  يف 
اإمربيالية  اآ�سور  �سّكلت  فقد  الآ�سوري. 
حقيقية يف امل�رصق امتّد نفوذها اإىل اأطراف 
الع�رص.  ذلك  يف  املعروف  بال�سكل  العامل 
بقوة  ال�ستعانة  التمّدد  ه��ذا  اأملى  وق��د 
جتميع  موؤ�س�سة  داخل  انتظمت  معلوماتية 
الدفاعية  ال�سرتاتيجيات  و�سياغة  الأخبار 
والهجومية. كانت املعلومة واخلرب من جملة 
الركائز التي اعتمدت عليها القوة الآ�سورية 
هيمنتها.  ب�����س��ط  يف 
وم����ا ك��ان��ت 
طية  ا قر لبر ا
تعوز  الكثيفة 
ال�����س��ل��ط��ة يف 
اأغرا�سها  حتقيق 
املتطّلعة  البعيدة 
"ال�سلم  لإر���س��اء 
حتى  الآ�سورية" 
على  الأم��ن  ي�ستتّب 
ذلك  مبفهوم  الب�سيطة 
كانت  الع�رص،حيث 
اجلو�س�سة  ع��ن��ا���رص 
وال�ستخبار  وال��رق��اب��ة 
والتخطيط  وال��ت��وث��ي��ق 
العملية. يف  بقوة  حا�رصة 
كان اعتماد احلاكم الآ�سوري 
من  وا���س��ع��ة  �سبكة  على 
املتعاونن واملخرِبين، يتابعون 
باملثل  ويتولون  الداخل  اأم��ر 
)�ض:  اخل��ارج  عن  ال�ستعام 

.)139
يف  واردة  وثائق  على  واعتمادا 
الآ�سورية  العا�سمة  من  جمملها 
نينوى )القرن الثامن- القرن ال�سابع 
موريلو  ناثان  الباحث  م(،يذكر  ق. 
الآ�سورية  الع�سكرية  احلاجة  "اأملِت 
ي�ستخرب  بجهاز معلوماتي  ال�ستعانة 
قوة  تكن  ومل  اخل�سم،  اأو���س��اع  عن 
كافيتن  وحدهما  العتاد  ووف��رة  اجلند 
تطّلَب  بل  جمازفة،  اأو  مغامرة  اأية  خلو�ض 
املفاجاآت  اإحاطًة باخل�سم لتجّنب  ال�ستعداد 
.)175 )�ض:  الع�سكري"  العمل  ولتي�سر 
كان  الباحث،ما  اإليه  يخل�ض  ما  على  وبناء 
واحل��وا���رص،يف  للمدن  ال�رصيع  الجتياح 
ع�سكرية  قوة  من  نابًعا  القدمية،  احل��روب 
املعلومة  دقة  اإىل  اأي�سا  يعود  بل  قاهرة، 
عملية  يي�رّص  مما  الغازية،  القوة  اأمام  املتاحة 
امتدادا  كانت  اآ�سور  اأن  والثابت  الجتياح. 
املنطقة،وهو  يف  �سابقة  �سيا�سية  لقوى 
من املعلومات عن مفهوم  ماي�رّصَ تراكم كمٍّ
اإىل  بالإ�سافة  حينئذ  ال�سيا�سي  العامل 
املياد  قبل  الرابع  الألف  فمنذ  ت�سحيحه. 
خمابرات  جهاز  ال�سومرين  بحوزة  كان 
على  اإمرباطورية  واأول  املدينة.  الدولة  يف 
وجه الب�سيطة من تاأ�سي�ض �رصجون الأكدي 
)2334 2279- ق.م( كانت بحوزتها �سبكة 
مراقبة  بق�سد  اجلوا�سي�ض  من  وا�سعة 
عراقيبَدا  تقليٌد  املعلومة  فاأر�سفة  احلدود. 
جلّيا من خال ا�ستخدام األواح التدوين، وقد 
اأغناها،  الكهنوتي  امللكي  الأر�سيف  كان 

جمالت  غّطى  بل  فح�سب  ع�سكريا  لي�ض 
الع�سكري  ال�سيا�سي  الق�سم  َلفيها  مثَّ عدة 

اأهّم تلك الأق�سام.
اأن  موريلو  ن��اث��ان  ي��ربز  اآخ��ر  جانب  م��ن 
كانت  القدمية،كما  الإمرباطوريات  جيو�ض 
من  تتكون  كانت  مرتزقة  جنٍد  من  تتكون 
ل�سالح  يعملون  اأي�سا،  مرتزقة  جوا�سي�ض 
جهة معينة مبقابل. وكانت مهمة اجلو�س�سة 
يف الع�سور القدمية تقت�سي قدرة عالية يف 
الندماج يف اجلماعة امل�ستهَدفة، وبراعة يف 
الإملام باملعلومات ال�رصورية.وعلى و�سف 
موؤلف  يف  تزو  �سون  ال�سيني  الفيل�سوف 
ع�سر،  فّن  هي  "اجلو�س�سة  احلرب":  "فّن 
عن  مبناأى  جمال  هناك  لي�ض  ع�سر،  وفعا 
يف  اجلوا�سي�ض  كان  ما  التج�ّس�ض".فغالبا 
العهود القدمية على دراية بلغات اجلماعات 
ياحظه  ما  لكن  ولهجاتها.  امل�ستهَدفة 
موريلو اأن اأ�سماء هوؤلء اجلوا�سي�ض بالن�سبة 
معظمها  يف  تبقى  املعا�رص  امل���وؤرخ  اإىل 
خافية مِلا اقت�سته العمليات حينها من �رّصية 
ال�ستخباري  الن�ساط  هذا  يف   .)203 )�ض: 
مهّما  دوًرا  ّحل  والرُّ البوادي  �سّكان  لعب 
فعن�رص  القدمي.  التاريخ  يف  اجلو�س�سة  يف 
اإىل  الّرّحل،  على  الطاغي  الغائمة  الهوية 
ب�رصية  تنوعات  مبعاي�سة  التمّر�ض  جانب 
اجلو�س�سة  عمل  توظيفهم يف  ي�رصَّ  ولغوية 

منذ القدم.
املهمة  امل��ك��ون��ات  م��ن  التج�س�ض  ُي��َع��ّد 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  وال�������رصوري���ة 
ال�رصوري  فمن  قدميا.  للدول  والع�سكرية 
اأي  اإحلاق  على  الإقدام  قبل  اخل�سم  معرفة 
�رصر به: من معرفة الوحدات اإىل الطاع 
حتاول  اجل��غ��رايف.  املجال  خا�سيات  على 
معلوماتها  وو�سع  خطتها  ر�سم  املخابرات 
ال�رصوع  وقبل  الع�سكري  ا�ستخدام  رهن 

والبدء يف اأي مناورة.
اأوائل  من  والبابليون  الآ�سوريون  كان  لقد 
منتظمة،  جو�س�سة  موؤ�س�سات  بنوا  من 
كما  خ�سو�سا،  الآ�سورية  فالإمربيالية 
موؤلفه  يف  ليفراين  ماريو  املوؤرخ  و�سفها 
كانت  التاريخ"،  قبل  ما  اإمربيالية  "اآ�سور.. 
لتفادي  جت�س�ض  مبوؤ�س�سة  ال�ستعانة  متلي 
الطاقات.  وه��در  وامل��غ��ام��رات  املفاجاآت 
لاأخبار  جتميعها  يف  ال�ستعام  وموؤ�س�سة 
ال�سيا�سية والع�سكرية، واإتقانها لعملية نقل 
هي  والرتميز  التكتم  و�سائل  عرب  املعلومة 

قوة فاعلة يف عملية الغزو والتو�سع.
يذهب  الفعل  ه��ذا  خطورة  �سياق  �سمن 
الفار�سية  احلرب  اأن  اإىل  هرودوت  املوؤرخ 
املثال،قد  �سبيل  ق.م(،على   481( الثانية 
امل�سمى  اإغريقي،  خم��رِب  ب�سبب  ف�سلت 
عهد  يف  فار�ض  باط  دمياراتو�ض،اند�ّسفي 
الهجوم  مبخطط  الأول،وع��ل��م  خ�سايار 
يحمل  عبًدا  الإغريق  اإىل  فاأر�سل  الفار�سي 
خّطة  ل  تف�سّ �رّصية  كتابة  عليها  لوحة 

الهجوم املرتَقب.
الع�رص  مطلع  منذ  التج�س�ض  ب��ات  لقد 
ن�سيطة  موؤ�س�سات  داخل  منتظًما  احلديث 
فرن�سا  مثل  الأوروب��ي��ة  ال��دول  عديد  يف 
�ستيرب  ويلهلم  الأملاين  ويعترب  وبريطانيا. 
احلديث.  التج�س�ض  باعث   )1818-1882(
هذا الن�ساط ال�سار كان للفيل�سوف اإميانويل 
"م�رصوع  يف  ب�ساأنه  قاطًعا  حكًما  كانط 
القتل  جزاوؤهم  الدائم":"اجلوا�سي�ض  ال�سام 
بن  الفتنة  ويزرعون  الزيف  ينتجون  لأنهم 

ال�سعوب وين�سفون الثقة املتبادلة".
الكتاب: اجلو�س�سة التوراتية والآ�سورية
تاأليف: اآلي�سيا فا�سونيه و ناثان موريلو.

)روما-اإيطاليا(  اأرغو�ض  نوفا  النا�رص: من�سورات 
'باللغة الإيطالية'.

�سنة الن�رص: 2021.
عدد ال�سفحات: 238�ض.

م تابع لأجهزة �سيا�سية واأمنّية، ظاهرًة حديثًة رافقت اأو�ساع العامل الراهن،�سيما بعدما �سهده التاريخ املعا�سر من تدافع حاّد  يح�سب املرء التج�ّس�َص، كن�ساط منظَّ
بني الكتلة ال�سرتاكية والكتلة الراأ�سمالية، وما خّلف ذلك من تناف�ص حمموم على الفوز مبعلومات ح�ّسا�سة عن اخل�سم يف �ستى املجالت.وقد زاد من اإحلاق الظاهرة 

بالتاريخ احلديث ال�سجيج املرافق لوقائع اأن�سطة التج�س�ص يف الإعالم وداخل اأقبية ال�سيا�سة ف�سال عن ندرة الأبحاث يف املو�سوع يف عهود �سابقة. 

عزالدين عناية

اإعادة النظر يف ت�سيري روؤو�ص اأموال ال�سركات 
العمومية لإنقاذها من الإفال�ص

تراجع ن�ساطها بن�سبة 25 باملئة ب�سبب "كورونا" ورخروخ يقرتح:

األربعاء 13 جانفي 2021 م الموافق لـ 29 جمادى االولى 1442هـ 03
العدد
2168

لوؤي ي
-------------------

وا���س��ت��غ��رب رخ����روخ خ��ال 
الإذاع��ة  ب��ف��وروم  ا�ست�سافته 
التي  اخليالية  الأرق��ام  الوطنية، 
عن  الإع��ام  و�سائل  تناقلتها 
م�سح الديون والقرو�ض املقدمة 
التي  العمومية  للموؤ�س�سات 
م�سددا  مالية،  م�ساكل  تعاين 
ع��ل��ى �����رصورة ال��ت��ف��ري��ق بن 
املايل  والتطهر  الديون  م�سح 
الرئي�ض  واأو�سح  والقرو�ض. 
حجم  اأن  لكو�سيدار  العام  املدير 
منها  ا�ستفادت  التي  القرو�ض 

جزء  العمومية  املوؤ�س�سات 
تقدمي  يف  ي�ستخدم  منها  كبر 
من  مدعمة  عمومية  خدمات 
�ستجد  وبالتايل  الدولة،  طرف 
نف�سها يف خ�سارة ومن الطبيعي 
وت�سطر  ديونها  ت��رتاك��م  اأن 
فهي  الديون  هذه  مل�سح  الدولة 
ذات  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
اأن  ميكن  ول  عمومي  ط��اب��ع 
ويف  ال��دول��ة.  عليها  تتخلى 
الدولة  اأن  رخروخ  اأكد  ال�سياق 
امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ن  ت��ف��رق  ل 
اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  العمومية 
القرو�ض  يف  يت�ساويان  حيث 

البنوك،  ط��رف  م��ن  املمنوحة 
اخلا�سة  ال�رصكات  اأن  م�سرا 
اقت�سادية  م�ساكل  تواجه  التي 
عك�ض  العمال  ت�رصيح  باإمكانها 
مينع  التي  العمومية  ال�رصكات 
وهو  ذل��ك  العمومي  طابعها 
مربوط باملناخ القت�سادي العام 
الن�ساط. وذكر  مُيار�ض فيه  الذي 
العمومية  ال�رصكات  اأن  رخروخ 
باملئة  و30   25 مابن  ت�سك�ل 
يف  القت�سادي  الن�سيج  م��ن 
ال�رصكات  احت�ساب  دون  اجلزائر 
املحروقات  قطاع  يف  النا�سطة 
وهو  والت�����س��الت،  والبنوك 

رقم معترب وتاأثره يف النهو�ض 
كبر.  جد  الوطني  بالقت�ساد 
الوطني  الحت��اد  رئي�ض  وق��ال 
للمقاولن العمومين اإن الو�سفة 
امل�ساكل  من  للخروج  املثالية 
املوؤ�س�سات  تواجهها  ال��ت��ي 
ب�سفة  العمومية  القت�سادية 
عامة هي اإعادة النظر يف ت�سير 
روؤو�ض الأموال لهاته ال�رصكات 
ال��دول��ة،  ط��رف  م��ن  اململوكة 
ا�ستحداث  اق��رتاح  اإىل  م�سرا 
م�سرين  م��ن  تت�سكل  هيئة 
بت�سير  تتكفل  واقت�سادين 
روؤو�ض  يف  الدولة  م�ساهمات 
اأن  رخ��روخ  وك�سف  الأم���وال. 
كو�سيدار  جممع  اأع��م��ال  رق��م 
يناهز ال� 209 مليارات دينار ما 
اأهلها  ما  دولر،  مليار   2 يعادل 
اإفريقيا  يف  �رصكة  ثالث  لتكون 
قاريا  والثانية  احلجم  حيث  من 
والنتائج  الإجن���ازات  حيث  من 
ال�رصكات  من  وكغرها  املحققة 
حت�سلت كو�سيدار على قرو�ض 
ومت ت�سديدها اإ�سافة اإىل ت�سديد 
رخ��روخ  يوؤكد  ديونها  جميع 
وذلك بف�سل اقتحامها ن�ساطات 
والأنفاق  ال�سدود  كاإجناز  جديدة 
اإىل  م�سرا  امل���رتو،  واأ���س��غ��ال 
التوجه نحو اأ�سواق خارجية بعد 

فتح احلدود.

اأكد رئي�ص الحتاد الوطني للمقاولني العموميني، الرئي�ص املدير العام ملوؤ�س�سة "كو�سيدار"، خل�سر رخروخ، اأن ن�ساط 
ال�سركات العمومية تراجع  بني 18 اإىل 25 باملئة خالل 2020، ب�سبب تداعيات جائحة كورونا.

رئي�ص احلكومة جان كا�ستيك�ص اأّجل زيارته املقررة يف 18 جانفي

تطلع جزائري فرن�سي لتعزيز 
ال�سراكة ال�ستثنائية 

يف جمال ال�ستثمار
وفرن�سا  اجل���زائ���ر  اأك����دت 
من  العمل  على  حر�سهما 
اأجل بناء �رصاكة ا�ستثنائية بن 
هاتفية  حمادثات  يف  البلدين 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  بن 
جان  الفرن�سي  ونظره  جراد 

كا�ستيك�ض.
يف  الأوىل  ال���وزارة  وقالت 
وكا�ستيك�ض  ج��راد  اإّن  بيان 
جّددا "حر�سهما ال�سديد على 
�رصاكة  بناء  اأجل  من  العمل 
لتطلعات  وفقًا  ا�ستثنائية، 
تعزيز  �ساأنها  من  اجلانبن، 
اجلزائري-الفرن�سي  التعاون 
البلدين،  م�سلحة  يخدم  مبا 
ال�ستثمار  حيث  من  خا�سة 
كذلك  التكنولوجيا".  ونقل 
اأزمة  اإىل  امل�سوؤولن  تطّرق 

كوفيد19-.
بحثا  اأنهما  امل�سدر  واأو�سح 
اجلارية  "التح�سرات  اأي�سًا 
للجنة  اخل��ام�����س��ة  ل��ل��دورة 
امل�ستوى  رفيعة  احلكومية 

اجلزائرية-الفرن�سية".
ي��زور  اأن  امل��ق��ّرر  وك��ان م��ن 
 18 يف  اجلزائر  كا�ستيك�ض 
هذه  يف  للم�ساركة  جانفي 

الدورة، لكّن زيارته اأرجئت.
وكا�ستيك�ض  ج���راد  واأّك���د 
ه��ذا  ج��ع��ل  "�رصورة  ع��ل��ى 
ال�ستحقاق الهاّم حلظة فارقة 

وتنويع  واإث���راء  توطيد  يف 
التعاون بن البلدين".

املجيد  عبد  الرئي�ض  وك��ان 
نظره  م��ع  بحث  ق��د  ت��ب��ون 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
خال حمادثات هاتفية يف 19 
الثنائية  "العاقات  دي�سمرب 

والق�سايا الإقليمية".
اأّن  اأعلنت  الرئا�سة  وكانت 
الرئي�سن  ب��ن  امل��ح��ادث��ات 
العام  مطلع  يف  �ست�ستاأنف 
2021 "حول عدد من امللفات 
امل�سرتك  الهتمام  وق�سايا 
ال�سائد  "الو�سع  �سيما  ل 
وال�سحراء  ومايل  ليبيا،  يف 
الذاكرة  وملف  كما  الغربية"، 

ال�ستعمارية لفرن�سا.
"اأن  تبون  م��اك��رون،  واأب��ل��غ 
ال��ذي  ال��ذاك��رة  ملف  تقرير 
�ستورا  بنجامان  عليه  ي�رصف 
�سيكون جاهزاً" يف يناير، وفق 

البيان.
ماكرون  من  ك��ّل  ع��ّن  وق��د 
على  للعمل  خ��ب��راً  وت��ب��ون 
واحل��رب  ال�ستعمار  ذاك��رة 
ت�سجيع  بهدف  اجلزائر  على 
امل�ساحلة، هما بنجامن �ستورا 
وعبد  الفرن�سي  اجلانب  عن 
اجلانب  ع��ن  �سيخي  املجيد 

اجلزائري.

لوؤي/ي

  تعاون بني الهيئة الوطنية ملكافحته و"ال�سوؤون الدينية" وخرباء يو�سحون:

اتفاقيات وتدابري واأخلقة احلياة العامة عالج اأمثل 
من الف�ساد  

اأهمية  على  جزائريون  خرباء  �سدد 
من  للوقاية  العامة  احلياة  اأخلقة 
الأن�سب  العاج  باعتبارها  الف�ساد 
اأن  ال��ظ��اه��رة، م��وؤك��دي��ن  ل��ه��ذه 
الإن�سان وليد بيئته، وبالتايل يتاأثر 
فيها  مبا  تطبعها،  التي  بالظواهر 
الف�ساد من خال ر�سوخه للعادات 
العامة وم�سايرته لعرف اجلماعة مبا 

ي�ساعد يف انت�سار هذه الآفة.
للهيئة  الوطني  الأم���ن  وذك���ر 
الف�ساد  م��ن  للوقاية  الوطنية 
وم��ك��اف��ح��ت��ه م����ولي ال��ع��رب��ي 
"معاجلة  حول  ن��دوة  يف  �سعال، 
ظاهرة الف�ساد يف الفقه الإ�سامي 
والتفاقيات  اجلزائري  والقانون 
على  تعمل  هيئته  اأن  الدولية" 
خال  من  الظاهرة  هذه  "حما�رصة 
جمموعة من التدابر اأبرزها اإدراج 
ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الف�ساد 
اتفاقيات  واإب��رام   )2021-2025(
مبا  ع��دي��دة  قطاعات  م��ع  ت��ع��اون 
الدينية  ال�����س��وؤون  ق��ط��اع  فيها 
والأوقاف بحيث يعمل هذا القطاع 
اخلطاب  خال  من  التوعية  على 

امل�سجدي وتنظيم الندوات".
حمند  الأ�ستاذ  تطرق  جانبه،  من 
ب���وزارة  اإط���ار  م�سنان،  اإي��دي��ر 

اإىل  والأوق��اف،  الدينية  ال�سوؤون 
التي  الف�ساد  من  الوقائية  الآليات 
جمتمعية  بيئة  "اإيجاد  اإىل  تهدف 
على  وم�سجعة  للف�ساد  ط��اردة 
الوزارة  �سعي  مربزا  الإ�ساح"، 
الوطني  اجلهد  يف  "الإ�سهام  اإىل 
ملكافحة الف�ساد مبا يخدم امل�سلحة 

العليا للوطن".
ب����دوره اع��ت��رب الأ���س��ت��اذ ب��ال 
"اأبرز  من  الف�ساد  اأن  �سعيدان 
الآفات املعا�رصة التي تهدد الدول 
تهدد  كما  النامية،  خ�سو�سا 
طموحات  وت�رصق  احلياة  مظاهر 
اأف�سل،  م�ستقبل  يف  ال�سباب 
املوؤ�س�سات  زعزعة  اإىل  بالإ�سافة 
انت�سار  وامل�ساهمة يف  القت�سادية 
ا�ستقرار  يهدد  مبا  باأ�سكالها  اجلرمية 

الدول".
وللوقاية من هذه الظاهرة -ي�سيف 
الفقه  رك���ز  امل��ت��ح��دث-  ذات 
العقيدة  "تثبيت  على  الإ�سامي 
يف  الوقوع  لتجنيبه  الفرد  ل��دى 
الأمر  على  حثه  جانب  اإىل  اخلطاأ، 
املنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��امل��ع��روف 
والبتعاد  الإنفاق  يف  والعتدال 

عن التبذير".
الدينية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  وك��ان 

لدى  بلمهدي،  يو�سف  والأوق��اف، 
اأو�سح  الندوة  افتتاح  اإ�رصافه على 
اأن رئي�ض اجلمهورية يف حديثه عن 
على  اأكد  الباد،  �سوؤون  اإ�ساح 
الجتماعية  احلياة  اأخلقة  "اأهمية 
ب�سبغة  تن�سبغ  اأن  ينبغي  التي 
الإ�ساح والنزاهة وتبتعد عن كل 
احلكومة  اأن  م�سيفا  ي�سينها"،  ما 
"برقمنة  برناجمها  يف  التزمت 
ملكافحة  �سعيها  يف  القطاعات 
ال�سلطة  وا�ستعمال  البروقراطية 

يف غر حملها".
على  بلمهدي  اأك��د  وباملنا�سبة، 
خال  من  �سويا،  العمل  ���رصورة 
التي  والآليات  اجلديد  الد�ستور 
اأوجدها، على مكافحة هذه الظاهرة 
اإىل  م�سرا  املجتمع،  تنخر  التي  
يعني  واأخلقتها  احلياة  اإ�ساح  اأن 

"اللتزام باأخاق الإ�سام".
الوزير  ك�سف  ال�ساأن،  ذات  ويف 
القطاعات  اإن�ساء جلنة متعددة  عن 
بنمطية  يتعلق  لإنهاء درا�سة ن�ض 
اأنواع  بناء امل�ساجد، وهو "نوع من 
على  والق�ساء  النفقات  تر�سيد 
قدر  الف�ساد  عن  لابتعاد  التبذير 

امل�ستطاع".
لوؤي/ي

  خياطي األح على هذا الإجراء لتفادي اأي تاأويالت اأو خماوف

وزارة ال�سحة جمربة على و�سع خمطط خا�ص 
ملتابعة عملية التلقيح

الوطنية  الهيئة  رئي�ض  اأك��د 
لرتقية ال�سحة وتطوير البحث 
م�سطفى  الدكتور  العلمي، 
خياطي، اأن ال�رصوع يف عملية 
تلقيح اجلزائرين �سد فرو�ض 
توفر �رصوط  يتطلب  كورونا، 
لتفادي حدوث اأي ا�سطرابات 
من �ساأنها اأن توؤثر على عملية 

التلقيح.
م�سطفى  الربوفي�سور  و�سدد 
ت�����رصي��ح��ات  يف  خ��ي��اط��ي 
اأن  ����رصورة  على  �سحفية 
تكون عملية تلقيح اجلزائرين 
متبوعة  كورونا  فرو�ض  �سد 
حدوث  لتفادي  �رصوط  بعدة 
اأعرا�ض  فو�سى نتيجة ظهور 
جانبية لهذا اللقاح، الأمر الذي 
املخاوف  يثر  اأن  �ساأنه  من 
فعالية  مدى  حول  وال�سكوك 
املتحدث  واأ�سار  اللقاح.  هذا 
جديد يف  لقاح  اأي  اعتماد  باأن 
العامل له تاأثرات جانبية، الأمر 
القائمن  من  ي�ستدعي  الذي 
على هذه العملية مراعاة الآثار 
اجلانبية لتفادي اأي تاأويات اأو 

خماوف. وعليه اأ�ساف خياطي 
باأن وزارة ال�سحة جمربة على 
ملتابعة  خا�ض  خمطط  و�سع 
يف  مقرتحا  التلقيح،  عملية 
تخ�سي�ض  يتم  اأن  ال�سدد  هذا 
مركز  كل  يف  خمت�ض  طبيب 
ويراقب  العملية  يتابع  تلقيح 
لها  يتعر�ض  قد  تغرات  اأي 
اللقاح  تلقى  الذي  ال�سخ�ض 
يف  اآثار  تظهر  اأن  "ميكن  قائا 
البداية خ�سو�سا احل�سا�سية ما 
طبية  مراقبة  وجود  ي�ستدعي 

". ويرى رئي�ض الهيئة الوطنية 
لرتقية ال�سحة وتطوير البحث 
العلمي اأنه من ال�رصوري اأخذ 
كل املعلومات ال�سخ�سية عن 
جرعة  يتلقى  الذي  ال�سخ�ض 
الهاتف  اللقاح على غرار رقم 
ل�سمان  وه���ذا  وال��ع��ن��وان، 
حال  يف  معه  م�ستمر  توا�سل 
مرغوبة  غر  اآثار  اأي  حدوث 
من  الأوىل  اجلرعة  تلقيه  بعد 

اللقاح.

لوؤي/ي
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اخللفية العلمية لتكوين مالك بن نبي مكنته من 
و�سع اإ�سقاطات حمددة يف العلوم الإن�سانية

حممد علي
---------------- 

هذه  يف  امل�ساركون  وك�سف 
املجل�ض  نظمها  التي  الندوة 
املطلع  اأن  الأعلى  الإ�سامي 
مالك  وكتب  لفات  موؤ على 
اأن  اأن يدرك  له  بد  "ل  نبي  بن 
منهجية  ا�ستنبط  املفكر  هذا 
التي  الأع���م���ال  يف  علمية 
وللح�سارة،  ن�سان  لاإ قدمها 
اكت�سبها  التي  املنهجية  وهي 
�سا�سا  اأ العلمي  تكوينه  من 

الكهربائية(". )الهند�سة 
رئي�ض  �سار  اأ ال�سدد،  هذا  ويف 
الأعلى،  الإ�سامي  املجل�ض 
اأن  ال��ل��ه،  غ��ام  الله  بوعبد 
مالك  اأن  يجهلون  "الكثرين 
علميا  باحثا  ك��ان  نبي  ب��ن 
الفل�سفة  يف  مفكرا  ولي�ض 
فقط''،  واحل�سارة  والتاريخ 
اللقاءات  ه��ذه  اأهمية  م��ربزا 
ل��ل��ت��ع��ري��ف اأك���رث ب��اأع��م��ال��ه 
قدر  منها  "ال�ستفادة  بغية  
اأفكار  من  حتويه  ملا  امل�ستطاع 

املجتمعات  واقع  من  م�ستمدة 
�سامية". لإ ا

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور 
رئي�ض  نائب  طالبي،  عمار 
امل�سلمن  ال��ع��ل��م��اء  جمعية 
مالك  تامذة  واأحد  اجلزائرين 
"عمل  املفكر  هذا  اأن  نبي،  بن 
���س��ك��ال  الأ ا�ستعمال  ع��ل��ى 
يف  الريا�سية  وامل��ع��ادلت 
�سمح  مما  ن�سانية،  الإ العلوم 
ف��ك��ار  اأ اإىل  ب��ال��و���س��ول  ل��ه 

الفكري  املجال  يف  م�ستقلة 
الريا�سية". احلقيقة  ت�سابه 

وم�����ن ن��ف�����ض امل���ن���ظ���ور، 
�سعيد  ال���دك���ت���ور  ت��ط��رق 
بجامعة  ���س��ت��اذ  اأ م����ولي، 
للعلوم  ب��وم��دي��ن  ه����واري 
يعد  وال��ذي  والتكنولوجيا، 
بن  مالك  تامذة  من  اأي�سا 
نبي  ب��ن  "معاجلة  اإىل  نبي، 
على  احل�����س��ارة  مل�سكات 
العلمية"،  امل�سطلحات  �سوء 

''الظاهرة  لفه  مبوؤ م�ست�سهدا 
ف�سله  �سمل  الذي  نية"  القراآ
التي  املنهجية  حمددات  الأول 
ما  وه��و  ك��ت��اب��ه،  يف  اتبعها 
"اعتماده  ق��ال-  -كما  يوؤكد 
ات�سح  علمي  ن�سق  ع��ل��ى 
التي  امل�سطلحات  يف  اأك��رث 
من  ال��ع��دي��د  يف  ا�ستعملها 

الأخرى". لفاته  موؤ
عرفت  التي  الندوة  وفتحت 
وباحثن  ���س��ات��ذة  اأ م�ساركة 
نبي  بن  مالك  بفكر  مهتمن 
من  جملة  ملناق�سة  امل��ج��ال 
ا�ستعملها  التي  امل�سطلحات 
كانت  وال��ت��ي  لفاته،  موؤ يف 
بع�ض  م��ن  نقد  حم��ل  اأي�سا 
امل�����س��ارك��ن ال��ذي��ن اأك���دوا 
نقد  تقبل  "�رصورة  ع��ل��ى 
يف  املغالة  وعدم  املفكر  هذا 
املبداأ  وهو  اأعماله"،  تقدي�ض 
نبي  بن  ليه  اإ يدعو  كان  الذي 
البناء  النقد  لت�سجيع  نف�سه 
لة  مب�ساأ املتعلقة  ف��ك��ار  ل��اأ

ن�سان. والإ احل�سارة 

اأكد اأ�ساتذة وباحثون �ساركوا يف ندوة وطنية افرتا�سية نظمت باجلزائر العا�سمة حول "امل�سطلح العلمي وتوظيفه يف فكر 
مالك بن نبي"، اأن هذا املفكر امتلك "خلفية علمية �سمحت له بو�سع اإ�سقاطات حمددة يف جمال العلوم الإن�سانية".

يوؤكدون: الفرتا�سية  الوطنية  الندوة  يف  امل�ساركون 

واأكادمييون  جامعيون  اأجمع   
وطنية  ندوة  خال  باجلزائر 
احلميد  عبد  ال��روائ��ي  ح��ول 
اأعماله  اأن  على  هدوقة  بن 
لة  امل�ساأ تناولت  ال��روائ��ي��ة 
وج�سدت  "�رصدا"  التاريخية 
التي  التاريخية  الأح���داث 
اجلزائري  املجتمع  عاي�سها 

املراحل. خمتلف  عرب 
وق����ال ال��ب��اح��ث اجل��ام��ع��ي 
ف��ي�����س��ل ح�����س��ي��د، خ��ال 
بعنوان  حما�رصة  يف  تدخله 
يف  الجتماعي  "ال�سوت 
ب��اأن  هدوقة"،  ب��ن  رواي���ات 
هدوقة  بن  الراحل  الكاتب 
ال��ت��اري��خ  ع��ن  يكتب  ك���ان 
ول��ي�����ض  نقدية"  "كتابة 
التاريخية  لاأحداث  م�سجا 

لها. ناقدا  بل 
امل��ت��دخ��ل  ذات  واأو����س���ح 
النقد  �ستاذ  اأ اأي�سا  -وه��و 
اأن  باتنة-،  بجامعة  دب��ي  الأ
ال��روائ��ي ب��ن ه��دوق��ة ك��ان 
ب��دللت  الأح���داث  يوظف 
وذلك  "زمانية-كرونيكية" 
مب���ا ي��خ��دم م�����س��ار احل���دث 
ذات  بو�سفها  اأو  )ال�����رصد( 
كالتواريخ  رمزية  دللت 
التحريرية  بالثورة  املتعلقة 
وامل���ح���ط���ات وامل��ف��ا���س��ل 

اجلزائر. يف  الكربى 
بن  ب����اأن  ق��ائ��ا  واأ����س���اف 
مهتما  ي��ك��ن  "مل  ه��دوق��ة 
اجلميلة"  النهايات  باإعطاء 
ت�سعد  ال��ت��ي  رواي��ات��ه  يف 
مهتما  ول  وتر�سيه  التاريخ 
التي  الدرامية"  ب�"النهايات 

وتتهمه. التاريخ  تدين 
رواي��ة  كاتب  اأن  واأو���س��ح 
ي�سعى  كان  اجلنوب"  "ريح 
يكون  اأن  اإىل  رواي��ات��ه  يف 
ال��ت��اري��خ ي��خ��دم احل��ا���رص 
للت�ساوؤل  بقائه  اإ خال  من 
م��ف��ت��وح��ا ل��ك��ي ي�����س��ارك��ه 
امل�ستقبل،  بناء  يف  الآخرون 
بن  ب��اأن  بذلك  م�ستخل�سا 
ب�"مبداأ  يوؤمن  كان  هدوقة 

لتعددية". ا
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ب��اح��ث 
يف  �سابو  توفيق  اجلامعي 
"�رصدية  ب��ع��ن��وان  م��داخ��ل��ة 
والثقافة  واملجتمع  التاريخ 
اأن  هدوقة"  ب��ن  اأع��م��ال  يف 
طرحت  الأخ��ر  ه��ذا  اأع��م��ال 
دبيا"  اأ التاريخية  لة  امل�ساأ
نبي  ب��ن  مالك  خ��اف  على 
فكري. مبنظور  تناولها  الذي 
هدوقة  بن  اأن  اإىل  ���س��ار  واأ

اجلزائر  تاريخ  تف�سر  حاول 
ل��ي��ات  م���ن خ���ال ث���اث اآ
ن�����س��ان وامل��ك��ان  وه���ي الإ
من  يتمكن  حتى  وال��زم��ان، 
ف��ه��م ال��ت��ح��ول ال��ت��اري��خ��ي 
احلدث  �رصد  يف  ج�سده  الذي 
يف  ذل��ك  جتلى  كما  دب��ي  الأ

اجلنوب". "ريح  روايته 
اأن  املتحدث  ذات  اعترب  كما 
الروائي  عند  التاريخ  فهم 
فهمه  عرب  ك��ان  هدوقة  بن 
الريف  غرار  على  "للمكان" 

ملدينة. وا
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��روائ��ي 
بن  ال��ي��ام��ن  والأك����ادمي����ي 
"ريح  رواي����ة  اإن  ت��وم��ي، 
مب��ث��اب��ة  ك���ان���ت  اجلنوب" 
"ذاكرة  مل��ف��ه��وم  تاأ�سي�ض 
معظم  اأن  مو�سحا  املكان"، 
عك�ست  ال��روائ��ي��ة  اأعماله 
اجلزائري  املجتمع  حت��ولت 

الزمن. عرب 
ك��م��ا ت���ط���رق خ����ال ه��ذه 
ال���ن���دوة، ال��ك��ات��ب ق��ل��ويل 
بن  تاقي  اإىل  �ساعد،  ب��ن 
ال�سينمائي  النقد  يف  هدوقة 
اجل���زائ���ري ب��ي��ن��م��ا ت��ن��اول 
ر�سيد  اجل��ام��ع��ي  ال��ب��اح��ث 

ال�رصدية. لكتابته  بلعيفة 
وق������ال م���دي���ر امل��ك��ت��ب��ة 
يف  بهادي،  منر  الوطنية، 
حول  الندوة  اأ�سغال  اختتام 
"الرواية  هدوقة  بن  اأعمال 
التاأ�سي�ض  اجل��زائ��ري��ة...م��ن 
افتتحت  التي  التكري�ض"  اإىل 
طبع  "قريبا"  �سيتم  ن���ه  اأ
املحا�رصين  ت��دخ��ات  ك��ل 

الندوة. هذه  يف  امل�ساركن 
بن  احل��م��ي��د  ع��ب��د  وي��ع��ت��رب 
الروائين  كبار  من  هدوقة 
اعتربت  بحيث  اجلزائرين، 
���س��ي�����س��ي��ة يف  اأع��م��ال��ه ت��اأ
باللغة  ال��روائ��ي��ة  الكتابة 
روايته  تعترب  كما  العربية. 
 )1979 ( اجلنوب"  "ريح 
للكتابة  تاأ�سي�سية  كرواية 
فارقة  وكمرحلة  اجلزائر  يف 
باللغة  دب���ي���ة  الأ للكتابة 
جزائرية  باأقام  الفرن�سية 
ع��ل��ى غ����رار حم��م��د دي��ب 
وك��ات��ب ي��ا���س��ن وم��ول��ود 
وترجمت  واآخرين.  معمري 
التي  ه��دوق��ة  ب��ن  اأع��م��ال 
حيث  من  بالتفوق  ات�سمت 
اإىل  الكتابي،  والنوع  املبنى 
تفا�سيل  عك�ست  لغات  عدة 

اجلزائري.  املجتمع  حياة 
ق/ث

واإح��ي��اء  بعث  جمعية  اأح��ي��ت 
والتاريخي  الثقايف  ال��رتاث 
اأول��ف  دائ���رة  اأول���ف  ببلدية 
ا�ست�سهاد  ذكرى  اأدرار  ولية 
ولد  عبدالله  م��ولي  الرقاين 
معركة  قائد  العبا�ض  م��ولي 
ال��دغ��ام�����س��ة ب��ع��ن ولي���ة 
اجلمعة  ي��وم  م�ساء  مترنا�ست، 
اإح��ي��اء  مت  ح��ي��ث  امل��ن�����رصم، 
الذي  ال�سهيد  مب�سكن  الذكرى 
ث��ري��ا  واأ تاريخيا  معلما  يعد 
من  بطل  ث��ر  م��اآ على  �ساهدا 
ال�سعبية  امل��ق��اوم��ات  ب��ط��ال  اأ
ال�ستعمار  ث��ن��اء  اأ اجل��زائ��ر  يف 
ال��ف��رن�����س��ي ل��ل��ج��زائ��ر، ال��ذي 
فيه  وا���س��ت�����س��ه��دوا  ج��اه��دوا 
�سيبل  يف  ثم  الله  �سبيل  يف 
من  اجلزائر،  بادهم  ا�ستقال 
الفرن�سي  امل�ستعمر  ي���ادي  اأ
احلا�رصون  وت��ذاك��ر  الغا�سم، 
ث��ر ال��ق��ائ��د  خ���ال ال��ل��ق��اء م��اآ
�ساركه  ومن  عبدالله  مولي 
و�سايل  اأولف  من  املعركة  يف 
وغرها  ينغر  واإ �سالح  وعن 
ال�سهيد  جهز  لقد  املناطق،  من 
تيديكلت  منطقة  بناء  اأ من  ثلة 
ل�سد  املناطق  من  جاورها  وما 
من  ال��ف��رن�����س��ي  ال���س��ت��ع��م��ار 
وك��ان  اجل��ن��وب،  يف  التمركز 
الدكتور  املتدخلن  ب��ن  م��ن 
الباحث  ب��راه��ي��م  اإ مل��ن  ح��ام��د 
ت��راث  وخ��ا���س��ة  ال����رتاث  يف 

جاورها  وما  تيديكلت  منطقة 
م��ن امل��ن��اط��ق، ح��ي��ث اأو���س��وا 
مداخاتهم  خ��ال  احلا�رصين 
زي���ادة  ب�����رصورة  ال��ل��ق��اء  يف 
مولي  البطل  ثر  ماآ يف  البحث 
املقاومات  يف  ورفاقه  عبدالله 
ال�����س��ع��ب��ي��ة وع���م���وم ك��ف��اح 
ال��ق��وات  ���س��د  املنطقة  ه���ل  اأ
ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ظ��امل��ة، وك��ذا 
الدولة  �سلطات  لدى  ال�سعي 
م�سكن  لت�سجيل  اجل��زائ��ري��ة 
خال  من  اأثري  كمعلم  ال�سهيد 
اأدرار،  للولية  الثقافة  مديرية 
ف�سيف�ساء  من  عليه  يحتوي  ملا 
يف  تكون  ل  قد  جدرانه  على 
التاريخية  امل��ع��امل  م��ن  غ��ره 
ذ  اإ ع��ام��ة،  باجلزائر  ث��ري��ة  والأ
رغم  ال�سهيد  منزل  ي��زال  ما 
يقاوم  ال��ط��ن  م��ن  مبني  ن��ه  اأ
على  ويحافظ  الزمن  عوامل 
يوجب  ال��ذي  م���ر  الأ هيكله، 
بالولية  الثقافة  مديرية  على 
عليه  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ال�����س��ع��ي 
كمعلم  وت�سجيله  وترميمه 
على  ���س��اه��د  وط��ن��ي  ث����ري  اأ
املعارك  اأبطال  من  بطل  كفاح 
خالها  من  قاوم  التي  ال�سعبية 
امل�ستعمر  اجل��زائ��ري  ال�سعب 
مركزا  وي�سبح  الفرن�سي، 
من  لل�سواح  وقبلة  لل�سياحة 
الأخر  مت يف  كما  النواحي،  كل 
احلكيم  الذكر  من  يات  اآ قراءة 

له  والدعاء  ال�سهيد  روح  على 
عن  دفاعا  �سقطوا  من  ولكل 
اجلزائر  ل�سعب  والدعاء  الوطن، 
ال�سهيد  يعرف  ل  وملن  عامة، 
الربوفي�سور  عنه  كتب  فقد 
التاريخ  �ستاذ  اأ مبارك  جعفري 
بجامعة  واحل��دي��ث  امل��ع��ا���رص 
يف  مقال  ب��اأدرار  دراي��ة  اأحمد 
ما  بن  من  ا�ست�سهاده،  ذكرى 
ا�ست�سهاد  ذكرى  )يف  فيه:  جاء 
م��ولي  ب��ن  الله  عبد  م��ولي 
مقاومة  قائد  الرقاين  العبا�ض 
رم�سان   03 يف  الدغام�سة 
جانفي   05 ل�  املوافق  1317ه� 
مولي  ال�سهيد  هو  1900م، 
العبا�ض،  مولي  بن  الله  عبد 
املعروف  الله  عبد  مولي  بن 
عبد  م��ولي  بن  بله،  ب�سيدي 
الله  عبد  م��ولي  ب��ن  امل��ال��ك، 
علي،  م���ولي  ب��ن  ال���رق���اين، 
مولي  بن  الزين،  م��ولي  بن 
حمو  ال�����س��ي  امل��دع��و  حم��م��د 
اإىل  ن�سبه  يف  يعود  ب��احل��اج، 
بن  علي  ب��ن  ال�سبط  احل�سن 
وجهه  ال��ل��ه  ك��رم  ط��ال��ب  ب��ي  اأ
الر�سول  بنت  الزهراء  وفاطمة 
و�سلم،  له  واآ عليه  الله  �سلى 
�سنة  ح��دود  يف  ال�سهيد  ول��د 
ل�سنة  امل��واف��ق  1254هجرية 
جده  زاوية  يف  ميادية   1833
ال��ق��راآن  حفظ  وفيها  ب��رق��ان، 
اللغة  م��ب��ادئ  واأخ���ذ  ال��ك��رمي 

ثم  واحلديث،  والفقه  العربية 
اأولد  قرية  اإىل  بعدها  انتقل 
وهناك  تيمي،  بعر�ض  براهيم  اإ
ال��ع��ل��وم  خم��ت��ل��ف  يف  ت�سلع 
اعلي  مولي  ال�سيخ  يد  على 
ب��ن ح��م��ادي امل��ع��روف مب��ولي 
بعدها  ورجع  ال�رصيف،  اعلي 
ب��رق��ان  ���س��ه  راأ م�سقط  اإىل 
كباقي  ن�����س��اط��ه  ل��ي��م��ار���ض 
يف  العمل  خ��ال  من  ق��ران��ه؛  اأ
ال��زراع��ة، وخ��دم��ة ال��ف��ق��ارة، 
ال�سيوف  خدمة  على  وال�سهر 
اأن  وبعد  ل��ل��زاوي��ة،  القادمن 
ا���س��ت��د ع�����س��ده ب���داأ وك��ع��ادة 
اخلروج  يف  توات  �سكان  اأغلب 
املتجهة  التجارية  القوافل  مع 
الغربي،  ال�����س��ودان  ب��اد  اإىل 
مدينة  يف  الرحال  حط  وهناك 
�سهرة  لها  كانت  التي  متبكتو، 
اأي  ت�����س��اه��ي��ه��ا  ل  وم��ك��ان��ة 
الغربي  ال�����س��ودان  م��دن  م��ن 
يف  وجتارية  ثقافية  كعا�سمة 
التقى  وه��ن��اك  ال��وق��ت،  ذل��ك 
واأخ��ذ  العلماء  م��ن  بالعديد 
وبقي  الفنون،  خمتلف  عنهم 
وبداأت  الزمن،  من  ردحا  هناك 
وحب  اجلهادية  امليول  تظهر 
 ، مبكراً ال�سهيد  عند  ال�سهادة 
ا�ست�سهاده،  لغاية  وا�ستمرت 
من  الكثر  عليه  تدل  ما  وهو 

    . هد( ل�سوا ا
بلوايف عبدالرحمن             
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مبنا�سبة  ال��رثي  برناجمها 
الح���ت���ف���الت ال��ر���س��م��ي��ة 
الأمازيغية  ال�سنة  ���ض  ب��راأ
 ”2971 “يناير  اجل��دي��دة 
ن�سطة  اأ عدة  يت�سمن  الذي  
ال��غ��رف��ة  م��دي��ر  وح�����س��ب   .
نه  اأ عليلي،  ميمي  ال�سيد 
ال��وزارة  لربنامج  وتنفيذا 
ال�سيد  تعليمات  و  الو�سية 
يف  اأع����د  ف��ق��د   ، ال���وزي���ر 
مع  وتن�سيقا  الإط���ار  ه��ذا 
لل�سياحة  الولئية  املديرية 
وال�����س��ن��اع��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
،وجهازي  العائلي  والعمل 
وكل  ن��اد(   )اأوجن��ام-اأ الدعم 
�����رصة ال��غ��رف��ة ب��ب��ل��دي��ات  اأ
ال����وادي وق��م��ار وج��ام��ع��ة 
املغر،  املنتدبة  ب��ال��ولي��ة 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ب��رن��اجم��ا 
الثاثاء،  اأم�ض  يوم  اإنطلق 
الفاعلن  ع��دي��د  مب�ساركة 

واحل��رف��ي��ن  ال��ق��ط��اع  يف 
املحلية  اجل��م��ع��ي��ات  وك���ذا 
ب�����راز امل����وروث  ب��ه��دف اإ
تزخر  ال��ذي  ال��رثي  الثقايف 
ذات  ح�سب  امل��ن��ط��ق��ة،  ب��ه 

ملتحدث. ا
عن   عبارة  التظاهرة  برنامج  

مفتوحة   وور�سات  معار�ض 
وتنظم  ي���ام  اأ ث��اث��ة  ت���دوم 
�سحي  ب��روت��وك��ول  وف���ق 
ال�سناعة  مب��ق��ار  وق��ائ��ي،  
على  واحل���رف  التقليدية 
املذكورة  املناطق  م�ستوى 
احلرفين  ع�رصات  مب�ساركة   ،

�سيتم  ي���ن  اأ واحل��رف��ي��ات، 
متنوعة  ت�سكيلة  ع��ر���ض 
التقليدي  وال��زي  لب�سة  لاأ
مع  ال�سعبية  والأك����ات 
حت�سر  يف  م�سابقة  قامة  اإ
وه��ذا  ال�سعبية،  الأك���ات 
الحتفالية  لكون  اعتبارا 
عاداتهم  يف  اجلزائرين  جتمع 
من  �سكل  يف  وتقاليدهم، 
���س��ك��ال امل����ودة وامل��ح��ب��ة  اأ
هو  م��ا  ب��ك��ل  والع���ت���زاز 

. �سيل اأ
الغرفة  اأن  ���س��ارة  الإ جت��در 
امل�����ذك�����ورة ت�����س��ه��د يف 
،ن�ساطا  الأخ��رة  �سابيع  الأ
م��ر  الأ تعلق  ���س��واء  نوعيا 
ما  اأو  ال��ت��ك��وي��ن��ات،  مب��ل��ف 
التفاقيات  بجملة  تعلق 
امل��ربم��ة م��وؤخ��را م��ع ع��دد 
التجارية  املوؤ�س�سات  من 
التكفل  اأجل  من  واخلدماتية 
مهنيا  ب���احل���ريف  م���ث���ل  الأ

و�سحيا. واجتماعيا 

با�سرت يوم اأم�ص غرفة ال�سناعة التقليدية واحلرف بولية الوادي بالتن�سيق مع املديرية الولئية لل�سياحة وال�سناعة 
التقليدية والعمل العائلي وخمتلف اأجهزة الدعم.

بالوادي  واحلرف  التقليدية  ال�سناعة  غرفة  قبل  من 

-اأناد( الدعم )اأوجنام  اأجهزة  بالتن�سيق مع   -
ت��ت��ه��ي��اأ ك��ل��ي��ة 
والعلوم  احلقوق 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال�سهيد  بجامعة 
ح����م����ه خل�����رص 
لتنظيم   بالوادي،  
الوطنية  الندوة 
،امل��و���س��وم��ة   11
ت  كا ل�رص ا “

م���ن���ي���ة اخل���ا����س���ة ب��ن  الأ
الل���ت���زام���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�سيا�سية“،وهذا  واملتطلبات 
ق�����س��د م��ن��اق�����س��ة م��ا ي��ث��ره 
يف  الأمنية  ال�رصكات  وجود 
امل�سلحة  النزاعات  مناطق 
ما  اإ�سكاليات،وتبيان  م��ن 
القانونية  الأح��ك��ام  حتتويه 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذا امل��و���س��وع 
الوطني  ال�سعيدين  على 

والدويل.
وح�����س��ب رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة 
ج��راي��ة  ال��دك��ت��ور  العلمية 
ال�����س��ادق،ف��ال��ن��دوة ال��ت��ي 
اجلاري  ال�سهر  نهاية  �ستقام 
خمربي  مع  بالتن�سيق  تاأتي 
العامة  ال�سيا�سات  البحث 
اجلزائر  يف  العمومية  واخلدمة 
،وال���ت���ح���ولت ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ث����ره����ا ع��ل��ى  ال���دول���ي���ة واأ
اإ�سافة  اجل��زائ��ري،  الت�رصيع 
)التنظيم  البحث  فرقتي  اىل 
لل�رصكات  ال��دويل  القانوين 
حت�سن  على  ثرها  واأ المنية 

اجلزائر�  يف  المنية  اخلدمة 
يف  الأم��ن  و�سناعة  الدولة 
اأين  املتو�سط(،  غرب  منطقة 
“جراية”،  ي�سيف  �ستناق�ض 
م��ن��ي��ة  م��ل��ف ال�����رصك��ات الأ
اأهم  اإح��دى  لكونها  اخلا�سة 
والعملية  القانونية  الق�سايا 
العلمي  للبحث  امل��ط��روح��ة 
الوطني  ال�سعيدين  على 
�ساأن  يف  ل�سيما  وال��دويل، 
ث��رات��ه��ا ع��ل��ى حت���ولت  ت��اأ
يف  وال��دف��اع  الأم��ن  مفهوم 
ال��دويل  املجتمع  و  ال��دول��ة 
الندوة  حم��اور   اأه��م  وع��ن   .
امل��ت��ح��دث  ذات  ي�����س��ي��ف 
حتديد  ح���ول   ت��رت��ك��ز  ن��ه��ا  اأ
لل�رصكات  املفاهيمي  الإطار 
ثم  الأول،  املحور  يف  الأمنية 
ن�سطة  لأ التنظيمي  الإط��ار 
حمور  يف  الأمنية  ال�رصكات 
اأدوار  تقييم  واأخ���را  ث��اين، 
اخلا�سة  الأمنية  ال�رصكات 

. ثالث  يف حمور 
الله عبد  بن  عماره 

مل�سالح  كلي  غياب  ظل  يف 
خليفة  ح��ا���س��ي  دائ���رة  م���ن  اأ
عا�سمة  ���رصق��ي  ال��واق��ع��ة 
ولي����ة ال�����وادي ي��ت��وا���س��ل 
مبدخل  امل���روري  الك��ت��ظ��اظ 
بحا�سي  الأ�سبوعية  ال�سوق 
جت��ار  ان��ت�����س��ب  ي���ن  اأ خليفة 
مبالن  غر  والفواكه  اخل�رص 
املمر  يعترب  ال��ذي  بالطريق 
حن  يف  ال�سوق  نحو  الوحيد 
هذا  مبحاذاة  املت�ساكنون  اأيدي 
وا�ستياءهم  تذمرهم  الطريق 
يف  التجار  ل�رصاخ  ال�سديدين 
اقلق  والذي  الباكر  ال�سباح 
الف�سات  عن  ناهيك  راحتهم 
نهاية  يف  ي��رتك��ون��ه��ا  ال��ت��ي 
�رصرا  اأحلقت  والتي  ال�سوق 
ب�سكناتهم  املحيطة  بالبيئة 
املزري  الو�سع  هذا  ظل  ويف 
ال�سوق  ه��ذا  يعي�سه  ال��ذي 
���س��ب��وع��ي وال���ذي ت��رتدى  الأ
اأن  دون  اأ�سبوع  ك��ل  حالته 
ويف  ف��ق  الأ يف  حلول  يعرف 
بع�ض  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث 
�سبوا  ال��ذي��ن  امل��ت�����س��وق��ن 
ال�سلطات  ع��ل��ى  غ�سبهم 
هذه  ل��ي��ه  اإ ل��ت  اآ مل��ا   ، املحلية 

ال�����س��وق ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت 
جميع  من  التجار  ت�ستقطب 
تفتقر  حن  يف   ، الوطن  اأنحاء 
دن���ى امل��راف��ق ال�����رصوري��ة  لأ
مقاهي  اإىل  املياه  دورات  من 
ال�سيارات  ل��رك��ن  وحظائر 
اكتظت  ال��ت��ي  وال�ساحنات 
 ، ال�سوق  �ساحات  جميع  بها 
فهم  الإعامي  املنرب  هذا  ومن 
الولئية  ال�سلطات  ينا�سدون 
م��ن��ي��ة  داري�����ة م��ن��ه��ا والأ الإ
املك�سب  ه���ذا  ح��م��اي��ة  اإىل 
الق��ت�����س��ادي ال����ذي ي��در 
م��وال  اأ البلدية  خزينة  على 
كما  تعبرهم،  ح�سب  طائلة 
ولية  وايل  تدخل  يطالبون 
املرفق  ه��ذا  ن��ق��اذ  لإ ال���وادي 
عليه  يعلق  ال��ذي  العمومي 
كبرة  م��ال  اآ البلدية  �سكان 
التجارية  احلركية  ت�سجيع  يف 
الأ�سبوعية  ال�����س��وق  ب��ه��ذه 
التحرير  جريدة  تناولتها  التي 
حت�سن  دون  ع��دي��دة  م���رارا 
على  ق��ائ��م��ا  م���ل  الأ ليبقى 
ه��ذا  ح��م��اي��ة  يف  ���س��ي��ادت��ك��م 

القت�سادي. املك�سب 
مبارك قدودة 

و  قارورات  انت�سار  ي�ساف 
الكحولية  امل�رصوبات  علب 
و  الرئي�سية  ال��ط��رق  ع��رب 
اأغلب  يف  اأي�سا  الفرعية 
الوادي  مدينة  اأحياء  و  اأنحاء 
يتعلق  عندما  خ�سو�سا   ،
الحتفال  و  بالتنظيم  الأمر 
ب��امل��ن��ا���س��ب��ات ال�����س��ارة و 
���س��ورة  يف  ال�����س��ع��ي��دة، 
و  ب��ن��اء  الأ ب��زواج  الحتفال 
اأخ��رى  و  ك��ذل��ك  الفتيات 
الأطفال  ختان  منها  مفرحة 

املظاهر  اإىل  ت�ساف  و غرها، 
تناولتها  ال��ت��ي  ال�سلبية 
اأعداد  يف  ب�سّدة  "التحرير" 
لانتباه  امللفت  لكن  �سابقة 
ب��ات  ال���ذي  ب���الأح���رى،  و  اأ
من  املواطنن  جميع  يقلق 
ّول  الأ املقام  ويف  لآخر  يوم 
هي  ال�سن،  كبار  و  العقاء 
ال�سوداء   امل�ساهد  ه��ذه  ّن  اأ
الأخرة  الآونة   يف  اقتحمت 
العمومية  ال�ساحات  بقّوة  و 
امل���ح���اذي���ة ل��ل��ت��ج��م��ع��ات 

من  ال��ك��ب��رة  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
ال�ساحات  فيما  مبا  املدينة، 
اخل�������رصاء ال���ت���ي اأع����دت 
الغر�ض  ل��ه��ذا  خ�سي�سا 
الأم�سية  عند  للجلو�ض  اأي 
للرتفيه  مرافق   غياب  اأمام 
وال��ت�����س��ل��ي��ة ال��ك��ب��رة يف 
اأغ��ل��ب ج��ه��ات ال��ولي��ة، و 
�ساعف  ال��ذي  اجل��ان��ب  ه��و 
املواطنن  اإزع��اج  حجم  من 
ي��ة  روؤ على  املتعودين  غر 
ل�سيما  البقايا،  ه��ذه  مثل 
ي��درك  م��ن��ه��م  ال��ك��ث��ر  ّن  اأ
على  خطورتها  مدى  جّيدا 
فئة  خ�����س��و���س��ا  امل��ج��ت��م��ع 
الذين  التاميذ  من  ال�سغار 
على  ي�ستيقظون  اأ�سبحوا 
ف�سا  املرعب،  امل�سهد  هذا 
للموؤ�س�سات  تنقلهم  عند 
هذا  من  الأخطر  و  الرتبوية 
و  القارورات  بقايا  ّن  اأ كله 
اأ�سبحت  الكحولية  العلب 
الأطفال  اأيدي  يف  و  عر�سة 
ال�����س��غ��ار ل��ل��ع��ب  ال��ذي��ن 
احلد  هذا  من  بعد  لاأ ذهبوا 
قبل  م��ن  ع��ل��م��ن��اه  ك��م��ا   ،
و   ، العيان  ال�سهود  بع�ض 
حملية،  بلديات   ع��ّدة  م��ن 
من  بدخلها  ما  تناول  وهو 
اأو  الإح�سا�ض  دون  �سائل 
املادة   هذه  مبخاطر  ال�سعور 
ن��ظ��را ل��رباءت��ه��م ال��ت��ام��ة، 
ب��ع��دم��ا اأ���س��ب��ح امل�����س��ه��د 

من  و  امل��واط��ن��ن  ي��زع��ج 
بلديات  من  خمتلفة  جهات 
ّن  اأ يوؤكد  ما  هو  و  الولية، 
و  ت�ساعفت  اخلطورة  حّدة 
امل�ساهمة  اجلميع  على  يجب 
حّدة  من  للتقليل  ملحاربتها 
ت��ق��دم خ��ط��ورت��ه��ا و���س��ط 
اأن  ق��ب��ل  ه���ذا  و  الأط���ف���ال 
جهة  وم��ن  البيوت،  ت��درك 
على  ي�����س��ا   اأ يجب  اأخ���رى 
ت�سير  ع��ل��ى  ال�����س��اه��ري��ن 
البلديات  جميع  ���س��وؤون 
بوا�سطة  امل�ساهمة  الثاثن 
برجمة  اأو  النظافة  حمات 
ال�سباح  يف  الأو�ساخ  رفع 
تنقية  ب��ال��ت��ايل  و  ال��ب��اك��ر 
ال�سموم  هذه  من  ال�سوارع 
الامبالة  ظل  يف  ل�سيما   ،
و  املجتمع  فراد  اأ من  للكثر 
بع�ض  ّول  الأ املقام  يف  ياأت 
الأول���ي���اء ل��ع��دم م��ن��ح ه��ذه 
وقف  بل  ال�سلبية  الظاهرة 
الأهمية  الآن  اجلميع  عليها 
مع  اليومّية  جل�ساتهم  ثناء  اأ
الذين  خ�سو�سا   ، بنائهم  اأ
عبارة  هم  و  �سغارا  زالوا  ل 
جاهزة   بي�ساء   ورق��ة  ع��ن 
يطرح  م��ا  ك��ل  ل�ستقبال 
نه  اأ واملعلوم   ، ال�سارع  يف 
املفاجاأة  من  الكثر  يحمل 
من  فهل  متاما..  ال�سارة  غر 

؟ منقذ
زياد   بو  اأ

يف ندوة علمية بجامعة الوادي تقام نهاية ال�سهر احلايل

خمت�سون يفتحون ملف "ال�سركات 
الأمنية اخلا�سة بني اللتزامات 
القانونية واملتطلبات ال�سيا�سية"

يحدث بحا�سي خليفة

حتى الطريق مل ي�سلم من النت�ساب 
الفو�سوي للخ�سر والفواكه

ب�سبب تف�ّسي تعاطيها بني ال�سباب واملراهقني يف املنا�سبات والأفراح

انت�سار ُمقلق لقارورات وعلب امل�سروبات الكحولية يف �سوارعنا
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تراكم القمامات والنفايات يقلق �سكان اأحياء 
بلدية الروي�سات بورقلة 

 يو�سف بن فا�سل 
----------------

ن���ا����س���د ����س���ك���ان ب��ل��دي��ة 
ورقلة  ب��ولي��ة  ال��روي�����س��ات 
بكر  ب����و  اأ ال���ولي���ة  وايل 
ب�رصورة  بو�ستة  ال�سديق 
لتخ�سي�ض  العاجل  التدخل 
مل�سالح  ه���ام  م���ايل  غ���اف 
من  لتمكينها  البلدية  ذات 
موؤ�س�سات   09 عقود  جتديد 
بالنظافة  مكلفة  مقاولتية 
انتهت  والتي  القمامات  ورفع 
ال�سنة  ن��ه��اي��ة  م��ع  ع��ق��وده��ا 
ذات  عجزت  فيما  املن�رصمة، 
ب�سبب  جتديدها  عن  امل�سالح 
مبيزانية  م��ايل  عجز  ت�سجيل 

. ية لبلد ا

من  ع��ربامل��ت�����رصرون  وق���د 
البلدية  هاته  اأح��ي��اء  �سكان 
ع��ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��م وت��ذم��ره��م 
غر  ال�سمت  من  ال�سديدين 
الو�سية  لل�سلطات  امل��ربر 
وم��ا  ال��ق��ائ��م  امل�سكل  ح��ي��ال 

وخيمة  تبعات  من  عنه  ينجر 
املواطن،  و�سحة  البيئة  على 
متر  اجلزائر  اأن  علمنا  ذا  اإ خا�سة 
ب�سبب  �سعبة  �سحية  بظروف 
التي  كورونا  فرو�ض  جائحة 
حمات  من  التكثيف  ت�ستلزم 

�سياق  ويف  والوقاية،  النظافة 
متحدث  من  اأكرث  يرى  مت�سل 
النظافة  ملف  اأن  املو�سوع  يف 
ي��ع��ت��رب م���ن ب���ن امل��ط��ال��ب 
الروي�سات  مبدينة  ال�سعبية 
توحيد  ي�ستدعي  بات  ال��ذي 
مبع�سلة  للتكفل  اجلميع  جهود 
والأو���س��اخ   النفايات  تراكم 
�سلبا  التاأثر  نها  �ساأ من  التي 

. البيئي   املحيط  على 
امل�سوؤول  تدخل  انتظار  ويف 
التنفيذي  اجلهاز  عن  الأول 
�سكان  يبقى  ورقلة  بولية 
من  يعانون  الروي�سات  اأحياء 
والأو���س��اخ  النفايات  تراكم 
ي�سوه  دي��ك��ورا  ب��ات��ت  ال��ت��ي 

. اأحياءهم 

ي�سكوا قاطنو بلدية الروي�سات بولية ورقلة من تراكم القمامات والأو�ساخ بجوار جتمعاتهم ال�سكنية، وذلك ب�سبب عدم قدرة 
م�سالح البلدية على جتديد عقود 09 موؤ�س�سات مقاولتية نتيجة غياب الأموال .

مقاولتية موؤ�س�سات   09 عقود  جتديد  على  البلدية  م�سالح  قدرة  عدم  ب�سبب 

الوطنية  اجلمعية  مكتب  نظم 
مع  بالتن�سيق  ال��رائ��د  اجل��ي��ل 
مل�سجد  ال��دي��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
الأك��ادمي��ي��ة  ومكتب  تيليان، 
املدين  املجتمع  لرتقية  الوطنية 
وت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، 
تكرمييا  حفا  جانفي   09 ي��وم 
لكتاب  حافظا  ع�رصين  لفائدة 
باملدر�سة  احلفل  ق��ي��م  واأ ال��ل��ه، 
للم�سجد  ال��ت��اب��ع��ة  ن��ي��ة  ال��ق��راآ
اأجواء  و�سط  الدينية،  واجلمعية 

بندوة  بدايتها  كانت  روحانية 
دباغ  الربوفي�سور  اأطرها  دينية 
)الفقه  ال�رصيعة  �ستاذ  اأ حممد 
تاها  اأدرار،  بجامعة  واأ�سوله( 
ر�سولنا  مدح  يف  ال��ربدة  ق��راءة 
وعلى  عليه  حممد  �سيدنا  الكرمي 
وال�سام،  ال�ساة  اأف�سل  ل��ه  اآ
بهم  باملحتفى  وابتهاجا  فرحا 
تكرمي  الأخ��ر  يف  ومت  وذويهم، 
قيمة.                                                                وهدايا  ب�سهادات  الطلبة 
عبدالرحمن بلوايف   

يف  امليدانية  خرجاته  اإط��ار  يف 
ال��ربام��ج  تنفيذ  م��دى  متابعة 
الظل  مناطق  لتنمية  امل�سجلة 
وايل  اأ�رصف  الولية،  تراب  عرب 
ال�سديق  بكر  بو  اأ ورقلة  ولية 
على  ���س��ب��وع   الأ بحر  بو�ستة 
م�سلك  اإجناز  اأ�سغال  �سر  معاينة 
مبنطقة  املدر�سي  منطقة  يربط 
 25 م�سافة  على  باحلجرة  ال�سقة 
م�رصوع  بتد�سن  قام  كما  كلم، 
ال�رصوب  باملاء  املنطقة  تزويد 
للمياه  ب��ئ��ر  )اإجن����از  خ��ال  م��ن 
مائي  خزان   - لل�رصب  ال�ساحلة 
للمنازل(،  بال�سبكة  الربط   -
تزويد  اخلدمة  حيز  و�سع  كما 
طريق  عن  بالكهرباء  ال�سكان 
ن���ارة  والإ ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
ال�سم�سية.  بالطاقة  العمومية 
على  الأول  التنفيذي  امل�سوؤول 
زي��ارة  اإط��ار  ال��ولي��ة ويف  ه��رم 
 20 بتوزيع  قام  للمنطقة  العمل 
ال�سكن  اإع��ان��ات  من  ا�ستفادة 
املنطقة  �سكان  على  ال��ري��ف��ي 
حميط  ن�ساء  اإ على  وامل��واف��ق��ة 
هكتارا،   50 مب�ساحة  ف��اح��ي 
عقد  ال���زي���ارة  ه��ام�����ض  وع��ل��ى 
املواطنن  لقاء مع  بو�ستة   الوايل 

ي����ن ا���س��ت��م��ع لن�����س��غ��الت��ه��م  اأ
���س��ا���ض  الأ يف  مت��ح��ورت  ال��ت��ي 
بالكهرباء  املنطقة  ربط  ح��ول: 
اإجناز  متام  اإ الفاحي-  لا�ستغال 
اأق�سام  اإجناز   - الريفي  امل�سلك 
 - عاج  قاعة  اإجناز   - مدر�سية 
املحيطات  حتديد   - املوالن  دعم 
ظاهرة  على  الق�ساء   - الرعوية 
النخيل  بب�ساتن  املياه  �سعود 
ب��ار  اآ اإجن���از   - ال�سقة  مبنطقة 
رع��وي��ة وجت��ه��ي��زه��ا ب��ال��ط��اق��ة 
تو�سيل  وتو�سيع   - ال�سم�سية 
ال�سم�سية  بالطاقة  الكهرباء 
والبدو  الفاحية  املناطق  على 
عن  يف  ات��خ��ذ  ال���وايل  ال��رح��ل، 
من  هامة  ق��رارات  ع��دة  املكان 
واإعطاء  املنطقة  تنمية  نها  �ساأ
مبناطق  لل�ساكنة  اأك��رث  اأريحية 

لظل.  ا
ال���وايل خ��ال زي��ارت��ه ل��دائ��رة 
احل���ج���رة ك���ان مب��ع��ي��ة رئ��ي�����ض 
امل��ج��ل�����ض ال�����س��ع��ب��ي ون��ائ��ب��ه 
ع��ن دائ����رة احل��ج��رة وامل����دراء 
عمل  بزيارة  املعنين  التنفيذين 
التابعة  املدر�سي  الظل  ملنطقة 

احلجرة. دائرة  العالية  لبلدية 
التجاين ن-ق- 

������رصف م��وظ��ف��و امل�����س��ال��ح  اأ
الآيل  ل����اإع����ام  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ب��امل��دي��ري��ة ال��ولئ��ي��ة ل��وح��دة 
رفقة  ب����اأدرار،  اجل��زائ��ر  ب��ري��د 
بدائرة  تيديكلت  بريد  موظفي 
الدفع  جهاز  تثبيت  على  اأولف 
لبع�ض   TPE ل���ك���رتوين   الإ
وجاءت  اأول��ف،  بدائرة  التجار 
الإج��راءات  اإط��ار  يف  العملية 
للحد  ال�ستثنائية  الحرتازية 
م��ن ان��ت�����س��ار وب���اء ف��رو���ض 
ولتجنب   ،19 كوفيد  كورونا 
النقدية،  بال�سيولة  املعاملة 
و���س��م��ل��ت ال��ع��م��ل��ي��ة حم��ات 
عبدامللك  هيبة  ب��ن  م��ن:  ك��ل 
وقابه  عبدالرحمن  وبرمكي 
ح�سان،  ولك�سا�سي  حممد، 
تيديكلت  بريد  مدير  فاإن  لذلك 

اجلزائر  بريد  زبائن  يعلم  باأولف 
ن���ه ب��اإم��ك��ان��ه��م دف��ع  ال��ك��رام اأ
لدى  م�سرتياتهم  م�ستحقات 
با�ستعمال  املذكورين  التجار 
يحزون  للذين  الذهبية  البطاقة 
املنطقة  من  كانوا  �سواء  عليها 
اأن  كما  املنطقة،  غ��ر  م��ن  اأو 
حاليا  للتاجر  اجل��ه��از  تركيب 
وجماين،  ر�سوم  اأي  دون  يتم 
التاجر  على  اإجباريا  واأ�سبح 
و�ستتوا�سل  ب���ه،  ال��ت��ع��ام��ل 
للتجار  ال��رتك��ي��ب  ع��م��ل��ي��ات 
الطريقة  بهذه  يطلبونه  الذين 
 ،2021 دي�سمرب   31 غاية  اإىل 
فر�ض  �سيتم  التاريخ  هذا  وبعد 
التجار  ع��ل��ى  م��ال��ي��ة  غ��رام��ة 
تركيبه.                                                                      يطلبوا  مل  الذين 
عبدالرحمن بلوايف 

اح��ت��ف��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ولئ��ي��ة 
ل��ل��ه��ال الأح��م��ر اجل��زائ��ري 
املحلية  جلانها  رفقة  ب���اأدرار 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م��دي��ري��ة 
 64 ب��ال��ذك��رى  امل��ج��اه��دي��ن 
الأح��م��ر  ال��ه��ال  لتاأ�سي�ض 
اجل���زائ���ري. وك��ان��ت ب��داي��ة 
القافلة  ب��اإط��اق  الح��ت��ف��ال 
ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة امل��وج��ه��ة 
ل��ل��م��ع��وزي��ن مب��ن��اط��ق ال��ظ��ل 

انطاقها  �سارة  اإ اأعطى  والتي 
اجلمهورية  رئي�ض  م�ست�سار 
رفقة  الظل  مبناطق  املكلف 
ورئي�ض  اأدرار  ولي��ة  وايل 
ال��ولئ��ي  ال�سعبي  املجل�ض 
وبعد  للولية،  العام  والأمن 
القافلة  انطاق  �سارة  اإ اإعطاء 
الثقافة  دار  اإىل  الوفد  توجه 
بهذه  الحتفال  �سهدت  التي 
الذي  الربنامج  ح�سب  الذكرى 

كلمة  وت�سمن  م�سطرا  كان 
حممد  دليمي  لل�سيد  افتتاحية 
للهال  الولئية  اللجنة  رئي�ض 
الأح��م��ر اجل��زائ��ري ب����اأدرار، 
دور  ح��ول  فيديو  عر�ض  ث��م 
بان  اإ اجلزائري  الأحمر  الهال 
وتكرمي  املجيدة  التحرير  ثورة 
�����رصة ال��ث��وري��ة وع��ائ��ل��ة  الأ
علي  مولي  رزوقي  املرحوم 
الأحمر  للهال  رئي�ض  اأول 

عر�ض  تاه  باأدرار،  اجلزائري 
ن�ساطات  ه��م  اأ ح��ول  فيديو 
ال��ه��ال الأح���م���ر اجل��زائ��ري 
جائحة  ف��رتة  خ��ال  ب����اأدرار 
ال�سلطات  تكرمي  ثم  كورونا، 
ال���ولئ���ي���ة، وجل����ان ال��ه��ال 
الأخ��ر  ويف  املحلية،  الأحمر 
ن�ساطات  عن  فيديو  عر�ض  مت 
الحتفال.                         به  ختم  اأخرى 
عبدالرحمن بلوايف   

اجل��زائ��ري��ة  ���رصك��ة  ت��وا���س��ل   
جمعيات  مع  لقاءاتها  للمياه 
على  املدين  املجتمع  ومنظمات 
اإطار  يف  ورقلة  ولية  م�ستوى 
وتو�سيح  التوا�سل  ج�سور  مد 
وتعزيز  وامل�سوؤوليات  الأدوار 
�رصكة  نظمت  ح��ي��ث  ال��ث��ق��ة، 
ورقلة  وحدة  للمياه  اجلزائرية 
والت�سال،  الإعام  خلية  مبعية 
ال�ستغال  ودائ��رة  بالتن�سيق 
تعارفيا  ل��ق��اء  ت��ق��رت  وم��رك��ز 
امل��دين  املجتمع  م��ع  تن�سيقيا 
من  تقرت  داري��ة  الإ باملقاطعة 
حممد  خليل  املدير  نائب  تاأطر 

. لطيب ا
جمعية  رئي�ض  ح�رصه  اللقاء 
���س��ك��ن��ات ع�����دل، امل��ن��ظ��م��ة 
الجتماعي  للت�سامن  الوطنية 
جلان  تقرت،  مكتب  ن�ساين  والإ
وتب�سب�ست  بتما�سن،  الأحياء 
وتقرت  اجلنوبي  وامل�ستقبل 
وال��ن��زل��ة وج��م��ع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
ب��ال��ب��ح��ور، ح��ي��ث ا���س��ت��ف��ت��ح 
�سعار  حت��ت  ت�سجر  بحملة 
حمافظة  مب�ساركة  "فلنغر�سها" 
قادي  واأك��د  بتقرت،  الغابات 

اجلزائرية  م��دي��ر  ال��ق��ادر  عبد 
اللقاء  اأن  ورقلة  وحدة  للمياه 
من  ال��ت��ق��رب  اإط���ار  يف  ت��ي  ي��اأ
ل��ي��ة  ال��زب��ائ��ن ق�����س��د ط���رح اآ
���س�����س��ة  وخم��ط��ط ع��م��ل امل��وؤ
وتقييم  ال��ق��ادم��ة،  لل�سنوات 
املبذولة  املجهودات  وتقدير 
واأو�سح  الفارطة،  لل�سنوات 
�سمح  اللقاء  اأن  امل�سوؤول  ذات 
النظر  ووجهات  الأفكار  بتبادل 
وتو�سيح  ال�سورة،  لتقريب 
التي   للمياه،  اجلزائرية  مهام 
طرف  من  امل�ساريع  ت�ستقبل 
غ��رار  على  ال�����رصك��اء  بع�ض 
اأو  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  م��دي��ري��ة 
نها  اأ موؤكدا  البلدي،  املجل�ض 
�رصكة  ولي�ست  م�سّرة  �رصكة 
ملا  املياه  توزيع  و�رصكة  اجناز، 
يليها  وما  �سيانة  من  يتبعها 
ب��رز  اأ ومت��ح��ورت  ت�سليح،  من 
م�سكل  اجلمعيات:  ان�سغالت 
م�سكل   - بتما�سن  اجلر  قناة 
يف  ال��رائ��ح��ة   - ال�سبكة  ق��دم 
اجل��ن��وب��ي-  بامل�ستقبل  امل���اء 
لبدوعات  بحي  املياه  ان��ع��دام 
املوؤ�س�سة  بن  التن�سيق  عدم   -

امل�ساكل  من  وغرها  واملواطن  
طرف  م��ن  ت�سجيلها  مت  التي 
اأك��دت  جهتها  م��ن  ال�����رصك��ة، 
اأن  والت�سال  بالإعام  املكلفة 
برز  اأ نقل  هو  اللقاء  من  الهدف 
ج�رص  خلق  ق�سد  الن�سغالت 
واملنظمات  دارة  الإ بن  توا�سل 
تو�سيل  اأج��ل  م��ن  اجلمعوية 
املغالطات  وت�سحيح  املعلومة 
املجتمع  غ�سب  وامت�سا�ض 
وت��ذب��ذب  نق�ض  ح��ول  امل��دين 
اإىل  واأ�سارت  ونوعيتها،  املياه 
جانفي  من  ال�رصكة  ح�سيلة 
ال��ع��دد   :2020 ن��وف��م��رب  اإىل 
 107735 للزبائن  الإج��م��ايل 
الت�رصبات  اإ���س��اح   - زب��ون��ا 
مبعدل  اجلر  قنوات  م�ستوى  على 
الت�رصبات  اإ�ساح   - تدخا   71
التوزيع  قنوات  م�ستوى  على 
ع��دد   - ت��دخ��ا   5187 مب��ع��دل 
الفيزيوكيميائية  التحاليل 
 - حتاليل   7308 مبعدل  اجلزئي 
الفيزيوكيميائية  التحاليل  عدد 
العدد   - حتاليل   304 الكلية 
اجلديدة  لاإي�سالت  الإجمايل 
كما  اإي�سالت،   1709 معدل 

اللقاء  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  دع��ا 
و�سعيتهم  لت�سوية  الزبائن 
ا�ستعمال  بدل  م�رصوعة  ب�سفة 
امل����اء ب��ط��رق غ���ر ���رصع��ي��ة، 
تو�سيات  بعدة  اللقاء  وخل�ض 
من  اخل��دم��ات  حت�سن  ب��رزه��ا  اأ
خ���ال اح����رتام الل��ت��زام��ات 
حيث  الطرفن  كا  من  املرتتبة 
اإج��راء  ال�سدد  ه��ذا  يف  وف��رت 
و���رصورة  بالتق�سيط،  الدفع 
ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���اأك���د م��ن 
لتفادي  ال�سحيحة  املعلومة 
العمل  ت��ع��زي��ز  امل��غ��ال��ط��ات، 
برجمة  من  التكثيف  اجل��واري، 
ه��ات��ه ال��ل��ق��اءات ال��ت��ح��اوري��ة 
الن�سغالت  جلملة  لا�ستماع 
لها،  املمكنة  احل��ل��ول  ي��ج��اد  واإ
اجلزائرية  اأن  على  الرتكيز  مع 
ت�سير  موؤ�س�سة  ه��ي  للمياه 
ويف  اإجن��از،  موؤ�س�سة  ولي�ست 
مواطنو  يطالب  مت�سل  �سياق 
يف  تقرت  داري���ة  الإ املقاطعة 
با�ستقالية  للتحرير  حديثهم 
نظرا  ب��ت��ق��رت  خ��ا���س��ة  وح���دة 
جغرافيتها.  و�س�ساعة  ملركزها 

التجاين  ن-ق- 

بالتن�سيق مع جمعية م�سجد تيليالن

مكتب اجلمعية الوطنية للجيل الرائد 
باأدرار يكرم حفظة القراآن

مناطق الظل باحلجرية يف ورقلة 
ت�ستفيد من م�ساريع تنموية

امل�سالح التقنية لالإعالم الآيل ت�سرف 
على تثبيت جهاز الدفع الإلكرتوين  

باأدرار  التجار  لبع�ص   TPE

مكتب اأدرار للهالل الأحمر اجلزائري يحتفل بالذكرى ال�سنوية لتاأ�سي�ص الهالل 
الأحمر باجلزائر

التاأكيد على اأنها موؤ�س�سة ت�سيري ولي�ست موؤ�س�سة اإجناز

اجلزائرية للمياه تعقد لقاء تن�سيقيا مع املجتمع املدين بتقرت
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وزي��ر  اإن  مطلعان  م�سدران  ق��ال 
بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
ي��ع��ت��زم ا���س��ت��خ��دام م��ع��ل��وم��ات 
يف  ال�رصية  عنها  نزعت  خمابراتية 
علنا  ي��ران  اإ لتهام  الأخ��رة  الآون��ة 
القاعدة.  بتنظيم  �سات  لها  ب��اأن 
اإط���ار حت��رك��ه يف  ذل���ك يف  ت��ي  ي��اأ
قبل  ي��ران  اإ �سد  الأخ��رة  اللحظات 
املنتخب  للرئي�ض  ال�سلطة  ت�سليم 
يف  نه  اإ امل�سدران  وقال  بايدن.  جو 
�سوى  فيه  يتبق  مل  ال��ذي  ال��وق��ت 
دونالد  للرئي�ض  فح�سب  يام  اأ ثمانية 
اأن  املتوقع  فمن  من�سبه،  يف  ترامب 
مزاعم  ب�ساأن  تفا�سيل  بومبيو  يقدم 
لقادة  اآمنا  ماذا  قدمت  ي��ران  اإ باأن 
الرغم  على  ودع��م��ت��ه��م،  ال��ق��اع��دة 
جمتمع  داخ��ل  ال�سكوك  بع�ض  من 
ومل  والكوجنر�ض.  ال�ستخبارات 
بومبيو  ينوي  الذي  ما  بعد  يت�سح 
نادي  اأمام  خطابه  يف  عنه  الك�سف 
وا�سنطن.  يف  الوطني  ال�سحافة 
عدم  طلبا  اللذان  امل�سدران  وق��ال 
قد  ن���ه  اإ ه��وي��ت��ه��م��ا  ع��ن  ال��ك�����س��ف 
عنها  رفعت  مبعلومات  ي�ست�سهد 

الثاين  الرجل  مقتل  ب�ساأن  ال�رصية 
يف  طهران  يف  القاعدة  تنظيم  يف 
�سحيفة  وذك��رت  اآب.  اأغ�سط�ض 
ت�رصين  نوفمرب  يف  تاميز  نيويورك 
املتهم  امل�رصي،  حممد  اأبو  اأن  الثاين 
 1998 بامل�ساعدة يف تدبر تفجرات 
اإفريقيا،  يف  اأمريكيتن  ل�سفارتن 
يف  اإ�رصائيلين  عماء  يد  على  ُقتل 
نه  اإ قائلة  التقرير  يران  اإ ونفت  يران.  اإ
القاعدة  من  “اإرهابيون”  يوجد  ل 

اأرا�سيها. على 
حكم  فرتة  خال  هدفا  يران  اإ وكانت 
اإىل  بومبيو  و�سعى  ترامب،  دارة  اإ
اجلمهورية  على  ال�سغط  زي���ادة 
الأخ��رة  �سابيع  الأ يف  الإ�سامية 
واخلطابات  العقوبات  م��ن  مب��زي��د 
م�ست�سارو  ويعتقد  ال�����س��اخ��ن��ة. 
دارة  اإ اأن  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�ض 
ال�سعب  من  جتعل  اأن  حتاول  ترامب 
ي���ران  اإ م��ع  التعامل  اإع���ادة  عليه 
ب�ساأن  دويل  اتفاق  اإىل  والن�سمام 

النووي. برناجمها 

املزيد من العقوبات

مع  ب�سات  ي���ران  اإ بومبيو  اتهم 
يقدم  مل  لكنه  املا�سي  يف  القاعدة 
الذي  بومبيو  وقال  ملمو�سة.  دلة  اأ
املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  كان 
 2017 الأول  ت�رصين  اأكتوبر  يف 
فيها  عمل  اأوق���ات  ه��ن��اك  “كانت 
القاعدة”.  جانب  اإىل  ي��ران��ي��ون  الإ
من  �سابقة  ات��ه��ام��ات  دح�����ض  ومت 
بو�ض  دبليو  ج��ورج  الرئي�ض  دارة  اإ
بهجمات  ي����ران  اإ ���س��ات  ب�����س��اأن 
ي��ل��ول  اأ �سبتمرب   11 يف  ال��ق��اع��دة 
لكن  املتحدة.  الوليات  على   2001
�سنوات  مدار  على  تقارير  ظهرت 
ع��ن اخ��ت��ب��اء ع��م��اء ال��ق��اع��دة يف 
ا�ستخباراتي  م�سوؤول  وقال  يران.  اإ
معرفة  لديه  �سابق  كبر  اأمريكي 
مل  يرانين  الإ اإن  بالق�سية،  مبا�رصة 
القاعدة  مع  ودودي��ن  ب��دا  اأ يكونوا 
�سبتمرب   11 هجمات  بعد  اأو  قبل 
مع  بحذر  التعامل  وينبغي  يلول،  اأ
احل��ايل.  التعاون  ب�ساأن  مزاعم  اأي 
ي���ران وال��ق��اع��دة،  ول��ط��امل��ا ك��ان��ت اإ

طائفين. خ�سمن 
طهران  بن  العاقات  وت��ده��ورت 

عندما   2018 م��ن��ذ  ووا���س��ن��ط��ن 
النووي  التفاق  من  ترامب  ان�سحب 
قيودا  ف��ر���ض  ال��ذي   ،2015 ل��ع��ام 
ن�����س��ط��ة ط��ه��ران  ���س��ارم��ة ع��ل��ى اأ
العقوبات.  رف��ع  مقابل  ال��ن��ووي��ة 
دارت�������ه، ف��ر���ض  وم��ن��ذ ب���داي���ة اإ
امل�سوؤولن  على  عقوبات  ترامب 
يرانية  الإ وال�رصكات  وال�سيا�سين 
على  ط��ه��ران  لإج��ب��ار  حم��اول��ة  يف 
ال��ت��ف��او���ض ب�����س��اأن ات��ف��اق اأو���س��ع 
النووية.  ن�سطتها  اأ تقييد  من  يزيد 
من  اإن  اأمريكيون  م�سوؤولون  ويقول 
العقوبات  من  مزيد  فر�ض  املتوقع 
من�سبه.  ع��ن  ت��رام��ب  رح��ي��ل  قبل 
اإىل  اأدت  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  ورغ���م 
النفط  �سادرات  يف  حاد  انخفا�ض 
امل�ساعب  م��ن  وزادت  ي��ران��ي��ة  الإ
يرانين،  الإ للمواطنن  القت�سادية 
طهران  اإع��ادة  يف  ف�سلت  نها  اأ اإل 
وق��ال  امل��ف��او���س��ات.  ط��اول��ة  اإىل 
�ستعاود  املتحدة  الوليات  اإن  بايدن 
ذا  “اإ النووي  التفاق  اإىل  الن�سمام 
ال�سارم”. المتثال  يران  اإ نفت  ا�ستاأ
ق/د

م��ام  اأ الأج����واء  فتح  م�رص  ق���ررت 
قمة  لبيان  تفعيا  القطري  الطران 
اجلوية  ال��رح��ات  وع���ادت  ال��ع��ا. 
مع  الثنن،  وال�سعودية،  قطر  بن 
الدوحة  من  قطرية  طائرة  ق��اع  اإ
هي  رح��ل��ة  يف  ال��ري��ا���ض  ب��اجت��اه 
امل�ساحلة  بعد  البلدين  بن  الأوىل 
اأخ���راً  ل��ي��ه��ا  اإ ال��ت��و���س��ل  مت  ال��ت��ي 
واأعلنت  اخلليجية.  الأط���راف  ب��ن 
والبحرين  م���ارات  والإ ال�سعودية 
 2017 حزيران/يونيو  يف  وم�رص 
بينما  ق��ط��ر،  م��ع  ال��ع��اق��ات  قطع 
اجلوي  جمالها  الأربع  الدول  اأغلقت 
ومنعت  القطرية،  الطائرات  م��ام  اأ
م��ارة  الإ مع  التجارية  التعامات 
اإىل  ال��ق��ط��ري��ن  دخ���ول  واأوق���ف���ت 

بن  م�ساحلة  وح�سلت  اأرا�سيها. 
ملجل�ض  قمة  يف  وقطر  الأربع  الدول 
الأ�سبوع  عقدت  اخلليجي  التعاون 
ال�سعودية،  العا  مدينة  يف  املا�سي 
القيود.  رفع  الأربع  الدول  واأعلنت 
تابعة  جت��اري��ة  ط��ائ��رة  ق��ل��ع��ت  واأ
رحلة  يف  القطرية  اجلوية  للخطوط 
وال�سعودية  قطر  بن  الأوىل  هي 
ال�سنة،  ون�سف  �سنوات  ثاث  منذ 
ت.غ   11 ال�ساعة  نحو  الدوحة  من 
املطار  يف  موظفون  وقام  اأم�ض.  يوم 
ترقبا  املدرج  على  الطائرة  بت�سوير 
ال�سفر  تذاكر  وطرحت  لإقاعها،. 
للبيع   350 اأي  الطائرة  منت  على 
اأمركيا  دولرا   650 نحو  ب�سعر 
العا�سمة  اإىل  ال��واح��دة،  للبطاقة 

 600 نحو  تبعد  التي  ال�سعودية 
����س���ارت اخل��ط��وط  ك��ي��ل��وم��رت. واأ
�ست�ستاأنف  ن��ه��ا  اأ اإىل  ال��ق��ط��ري��ة 
“بواقع  ال��ري��ا���ض  اإىل  رح��ات��ه��ا 
خالد  امللك  مطار  اإىل  يوميا  رحلة 

الدويل”.
الإمارات والبحرين تفتح 

جمالهما
فتح  والبحرين  م��ارات  الإ واأعلنت 
القطري،  للطران  اجلوي  جمالهما 
موعد  ع��ن  الإع���ان  يتم  مل  لكن 
ا���س��ت��ئ��ن��اف ال���رح���ات امل��ب��ا���رصة. 
واأع��ل��ن��ت ���س��وؤون ال��ط��ران امل��دين 
“ال�سماح  �سيتم  ن��ه  اأ البحرين  يف 
جمالها  يف  ال��ق��ط��ري��ة  ل��ل��ط��ائ��رات 
املاحية  الن�رصات  وتعديل  اجل��وي 

من  اع��ت��ب��اراً  القطرية  للطائرات 
ما  بح�سب  الثنن”،  ي��وم  �سباح 
وقال  البحرين.  نباء  اأ وكالة  اأوردت 
الأمركي  القومي  الأمن  م�ست�سار 
الثاين/ ت�رصين  يف  اأوبراين  روبرت 
ال�����س��م��اح  اإن  امل��ا���س��ي،  ن��وف��م��رب 
بالتحليق  ال��ق��ط��ري��ة  ل��ل��ط��ائ��رات 
من  جم��ددا  ال�سعودية  اأج���واء  يف 
الأمركي  الرئي�ض  دارة  اإ اأولويات 
�سحيفة  ونقلت  ت��رم��ب.  دون��ال��د 
عن  الأم��رك��ي��ة  تاميز”  “نيويورك 
تدفع  قطر  اأن  دبلوما�سية  م�سادر 
مقابل  يف  �سنويًا  دولر  مليون   100
ما  وهذا  ي��ران،  اإ اأج��واء  يف  التحليق 

الآن. طهران  �ستخ�رصه 
ق/د

نغيا  اأ ملانية،  الأ امل�ست�سارة  بلغت  اأ
حزبها  يف  امل�����رصع��ن  م��رك��ل، 
ي�ستمر  اأن  تتوقع  نها  اأ املحافظ 
انت�سار  من  للحد  ملانيا  اأ يف  الإغاق 
�سهر  بداية  حتى  كورونا  فرو�ض 
�سحيفة  ونقلت  ال��ق��ادم.  ب��ري��ل  اأ
م��رك��ل  ع��ن  مل��ان��ي��ة  الأ "بيلد" 
هذا  وقف  يف  ننجح  مل  ذا  "اإ قولها: 
ف�سنواجه  الربيطاين،  الفرو�ض 
ع�����رصة اأ���س��ع��اف ع���دد احل���الت 
من  نحتاج  الف�سح.  عيد  بحلول 
من  اأخرى  �سابيع  اأ اإىل ع�رصة  ثمانية 
ذلك  اإىل  ال�سارمة".  الإج��راءات 
نغيا  اأ ملانية  الأ امل�ست�سارة  قالت 
ُن�رصت  فيديو  ر�سالة  يف  مركل، 
للحكومة  الإلكرتوين  املوقع  على 
ال�ستاء  �سابيع  اأ اإن  ال�سبت،  ملانية  الأ
حيث  من  الأ�سعب  �ستكون  املقبلة 
ملانيا.  اأ يف   -19 كوفيد  وباء  تطور 
جرى  املا�سي،  دي�سمرب   16 ومنذ 
الإج����راءات،  ت�سديد  مل��ان��ي��ا  اأ يف 

املوؤ�س�سات،  جميع  اإغ��اق  مت  فقد 
وحمات  البقالة  حمات  با�ستثناء 
بيع  وحم��ات  ال�سغرة  الأج��ه��زة 
واأخ�سائيي  وال�سيدليات  الأدوية 
ال��ب�����رصي��ات وال��ب��ن��وك واأك�����س��اك 
ومتاجر  الربيد  ومكاتب  ال�سحف 
واملوؤ�س�سات  ليفة  الأ احليوانات 
ال�سكان  م��ن  وُط��ل��ب  ال��ط��ب��ي��ة، 
�سبب  دون  امل��ن��زل  م��غ��ادرة  ع��دم 
الأ�سخا�ض  من  طلب  كما  وجيه، 
من  خطرة،  مناطق  من  القادمن 
اجتياز  ال��وب��اء،  انت�سار  ناحية 
 COVID-19 ل�  م��زدوج  اختبار 
وهدد  ملانيا.  اأ اإىل  و�سولهم  عند 
مركل  امل�ست�سارة  موظفي  كبر 
متتثل  مل  ذا  اإ الإغ����اق  ب��ت��م��دي��د 
لاإجراءات  الفيدرالية  الوليات 
 ، يناير   31 حتى  عليها  املتفق 
يف  بيلد  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما 

يناير.  7
ق/د

كبر  م��ري��ك��ي  اأ م�����س��وؤول  ق���ال 
الأم��ن  وزي��ر  ب��اأع��م��ال  القائم  اإن 
وولف،  ت�ساد  الأمريكي،  الداخلي 
وقالت  من�سبه.  ع��ن  �سيتنحى 
الربيطانية،  “الغارديان”  �سحيفة 
دارة  لإ الفيدرالية  الوكالة  مدير  اإن 
جاينور،  بيت  الأمريكية،  الطوارئ 
الأم��ن  وزي���ر  من�سب  �سيتوىل 
بعد  بالوكالة،  الأمريكي  الداخلي 
املن�سب.  من  وولف  ت�ساد  تنحي 
الإ�رصاف  جاينور  عاتق  على  ويقع 
ال�رصطة  مع  الأمني  التن�سيق  على 
دارات  والإ ال��وط��ن��ي  واحل��ر���ض 
الأم��ن  وزارة  وت�����رصف  الأخ���رى. 
اخلدمة  على  الأمريكية  الداخلي 
الأمنية  اجلهود  تقود  التي  ال�رصية، 
املنتخب  الرئي�ض  تن�سيب  يوم  يف 
اأن  امل�سوؤول  واأ�ساف  بايدن.  جو 
نه  اأ بلغ موظفيه يوم الثنن  اأ وولف 
م�سوؤول  اأحدث  لي�سبح  �سيتنحى، 
ي�ستقيل  ترامب  دارة  اإ يف  رفيع 
الرئي�ض  ن�����س��ار  اأ اق��ت��ح��ام  ب��ع��د 
م��ري��ك��ي م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول  الأ
ترامب  اأن  يذكر  املا�سي.  الأ�سبوع 

ملن�سب  وول���ف  تر�سيح  �سحب 
دائم  ب�سكل  الداخلي  الأمن  وزير 
وولف  وق��ال  املا�سي،  الأ�سبوع 
الفور.  على  �سيتنحى  نه  اإ حينها 
موظفيه  بلغ  اأ وولف  اأن  واأ�ساف 
لي�سبح  �سيتنحى،  نه  اأ الثنن  يوم 
دارة  اإ يف  رفيع  م�سوؤول  اأح��دث 
اق��ت��ح��ام  ب��ع��د  ي�ستقيل  ت��رام��ب 
مبنى  الأمريكي  الرئي�ض  اأن�سار 
املا�سي.  ���س��ب��وع  الأ الكابيتول 
تر�سيح  �سحب  ترامب  اأن  يذكر 
م���ن  وول����ف مل��ن�����س��ب وزي����ر الأ
الأ�سبوع  دائ��م  ب�سكل  الداخلي 
نه  اإ حينها  وول��ف  وق��ال  املا�سي، 

الفور. على  �سيتنحى 
اأن�سار  من  جمموعة  واقتحمت 
مقر  الأربعاء،  اأم�ض  م�ساء  ترامب، 
اجتماعات  عقده  خال  الكونغر�ض 
الرئا�سية  النتخابات  نتائج  قرار  لإ
جو  الدميقراطي،  فيها  ف��از  التي 
فيها  جدد  م�سرة  بعد  وذلك  بايدن، 
رف�سه  احلايل  الأمريكي  الرئي�ض 

مناف�سه. بانت�سار  العرتاف 
ق/د

ت�سعيد خطري وقبل رحيل ترامب..

الك�سف عن توجه اخلارجية الأمريكية لن�سر اأدلة ومعلومات “�سرية وح�سا�سة”

تنفيًذا لقرارات امل�ساحلة اخلليجية 

م�سر تعيد فتح اأجوائها اأمام الطريان القطري 

اأملانيا... مريكل تتوقع ا�ستمرار 
اإجراءات الإغالق ب�سبب كورونا 

القائم باأعمال وزير الأمن الداخلي 
الأمريكي �سي�ستقيل من من�سبه

تقرير حقوقي: 60 % من اليمنيني يعانون 
املجاعة ونزوح مليون مواطن

قراءة / حممد علي
---------------- 

اليمن  يف  ن�����س��ان��ي��ة  الإ ���س��اة  امل��اأ
من  الآلف  ع�رصات  م�ستمرة... 
الآلف  ومئات  واجلرحى  ال�سهداء 
النتائج  هذه  املدمرة..  املنازل  من 
حقوق  للجنة  تقرير  خا�سة  هي 
اأن  اأك���د  ���س��ن��ع��اء،  يف  ن�����س��ان  الإ
من  اأكرث  جعل  ال�سعودي  العدوان 
اليمني  ال�سعب  من  املئة  يف   60
ي��ع��اين امل��ج��اع��ة ج���راء ان��ق��ط��اع 
مليون  م��ن  اأك���رث  ع��ن  ال��روات��ب 
اأكرث  واأجرب  موظف،  املليون  وربع 
النزوح  على  مواطن  مليون  من 
اأخ��رى.  مناطق  اإىل  منازلهم  من 
التي  �ساة  املاأ عن  التقرير  وك�سف 
ال�سعب  ع��ل��ى  احل�����س��ار  خلفها 
ن�سبة  بارتفاع  ت�سبب  ما  اليمني 
ومعدل  امل��ئ��ة  يف   80 اإىل  الفقر 

واأدى  املئة،  يف   65 اإىل  البطالة 
مري�ض  األف   42 من  اأكرث  وفاة  اإىل 
ف�سا  �سنعاء،  مطار  اإغاق  جراء 
يحتاجون  اآخرين  لفا  اأ  75 وجود  عن 
اإىل  اإ�سافة  باخلارج،  العاج  لتلقي 
من  املئة  يف   30 من  اأك��رث  وج��ود 

وثق  التقرير  ب��اخل��ارج.  العالقن 
ال�سعودي  العدوان  تدمر  اأي�سا 
�سحيا،  مرفقا   4708 م��ن  اأك��رث 
مرفق   1300 من  اأك��رث  بات  فيما 
العدوان  هدم  كما  بالتوقف،  مهددا 
وجامعة  مدر�سة   3600 من  اأكرث 

حمافظة.   22 يف  فنيا  وم��ع��ه��دا 
ة  من�ساأ  1800 من  اأك��رث  دمر  كما 
حو�ض  ومئة  ري  و�سبكة  مياه 
ي��زي��د عن  م��ا  ���س��م��اك وح���رم  ل��اأ
ممار�سة  م��ن  �سياد  ل��ف  اأ اأرب��ع��ن 
ال��ع��دوان  وج��رح  وقتل  مهنتهم. 
اأكرث  واأحرق  �سياد   500 من  اأكرث 
ثاثة  ب���اد  واأ ق���ارب،   6600 م��ن 
ودمرت  املوا�سي،  من  قطيع  ماين 
دواجن. مزرعة   400 على  يربو  ما 

ال�سوء  ن�ساين  الإ التقرير  و�سلط 
العدوان  خلفه  الذي  الدمار  على 
و300  ل���ف  اأ  13 م��ن  اأك���رث  يف 
من  ي��ق��ارب  وم��ا  زراع��ي��ا  موقعا 
اأكرث  دمر  كما  اأغذية،  خمزن   900
للمواد  وناقلة  ق��اط��رة   760 م��ن 
مركزيا  �سوقا   670 وهدم  الغذائية 
جتاريا  حمل  ل��ف  اأ  11 يقارب  وما 

زراعية. ة  من�ساأ و3500 

اأ�سدرت جلنة حقوق الإن�سان يف العا�سمة اليمنية �سنعاء تقريرا حول اخل�سائر الب�سرية واملادية التي خلفها العدوان 
ال�سعودي على اليمن، اأعلنت فيه اأن اأكرث من 60 باملئة من ال�سعب يعانون من املجاعة، واأن ن�سبة البطالة ارتفعت اإىل 65 

باملئة، ف�سال عن �سقوط ع�سرات الآلف من ال�سهداء، ونزوح اأكرث من مليون مواطن.

اليمن.. على  العدوان 

اأع��������ل��������ن 
امل����ت����ح����دث 
منظمة  با�سم 
ال�����ط�����اق�����ة 
ال�������ذري�������ة 
ي����ران����ي����ة  الإ
ب�������ه�������روز 
ك��م��اول��ن��دي 
تنتج  يران  اإ اأن 
الثقيل  امل���اء 
مب�����ا ي��غ��ط��ي 

الت�سدير  ع��ن  ف�سا  ح��اج��ت��ه��ا، 
ت�رصيحات  ويف  دول.  ثماين  اإىل 
نباء  اأ وك��ال��ة  نقلتها  تليفزيونية 
يرانية  الإ الإ�سامية  اجلمهورية 
“تطوير  اأن  املتحدث  اأكدت  )اإرنا(، 

لن  ي��ران��ي��ة  الإ النووية  ال�سناعة 
ب��اده  بتعامل  ���س��اد  واأ يتوقف”. 
بعد  ح��ت��ى  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  م��ع 
اجلانب  اأحادي  الأمريكي  الن�سحاب 

. منه
ق/د

الطاقة الذرية الإيرانية تك�سف لأول مرة

ننتج املاء الثقيـل مبا يغـطي حاجتنـا 
ون�سـدره لثمانـي دول وتطويـر 
ال�سناعـات النوويـة لـن يتوقـف
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: بكر اأبوبكر
----------------------------

عندما قررت حركة التحرير الوطني الفل�سطيني فتح 
اأن ت�سدر كتاًبا لهذا العام يعرب عن الأ�رصى وخا�سة 
يف  لها  املمثل  كنت  جديد،  بنمط  املر�سى  الأ�رصى 
حيث  الفكرية،  فتح  لأكادميية  رئي�سا  ب�سفتي  ذلك 
الكتاب  ثنايا  يف  بالأمل  املعجون  الأمل  حجم  هالني 
والذي  النور،  اىل  اإخراجه  مهمة  يل  اأوك��ل  ال��ذي 
حريبات.  رات��ب  الأ�سر  والأدي��ب  الكاتب  �سّطره 
الن�سخة  على  يّطلع  اأن  ال�����رصوري  من  ك��ان  ومل��ا 
فلقد  واخل��ارج،  بالداخل  واأخ��وات  لنا  اأخوة  الأولية 
دللت  والتي  اليجابية،  ال�ستجابات  حجم  فاجاأتني 
نفو�ض  يف  واملعتقلن  الأ�رصى  ق�سية  ا�ستقرار  على 
العامل. حتدث  الفل�سطينين بل والأحرار يف  وقلوب 
حديثهم  -بطرق  املعتقات  من  الأخ��وة  اأح��د  معي 
ال�سعبة وامللتوية �سمن مراوغات طويلة لات�سال 
فيما  معنوياتي،  من  يرفع  وكاأنه  املعتقل-  بخارج 
عربي  كامه  موجًها  املطلوب!  هو  العك�ض  ظننت 
النعزاليون  فقال:  املهرولن  العرب  لانعزالين 
لأننا  مبعتقاتنا  الأح��رار  ونحن  الأ�رصى  هم  العرب 
وديننا  والثقافة  والرواية  الفكر  لعتقال  نر�سح  مل 
العبارة  وهي  نّخوا،  ذلك  من  لأقل  وُهم  واملبادئ، 
اإطاق  حفل  يف  كلمتني  بها  افتتحت  التي  اجلليلة 
الكتاب. لي�ض من ال�سهل اأن يكلمك اأ�سر يف املعتقل 
وتفتي�ض  رقابة  من  التفلت  وب�سعوبة  ال�سهيوين 
اأنهم  معنوياتك  يرفع  من  هو  وتراه  الحتال،  وظلم 
اإطاق  حفل  يف  الأحرار.  الفل�سطينيون  املنا�سلون 
يف  املعتقلن  وكافة  اأ���رصه  الله  الأ�سر)فك  كتاب 
ل  ملاذا  املعنون:  حريبات  راتب  الحتال(  �سجون 
الظام،  عيادات  يف  الآلم  حمطات  الأبي�ض  اأرى 
ت�رصفت  كلمة  يل  كان  م   24/9/2020 اخلمي�ض  يوم 
�سوؤون  هيئة  مقر  ويف  فتح  حلركة  ممثا  باإلقائها 

الأ�رصى يف فل�سطن، وكيف ملثلي اأن يتكلم ب�سهولة 
اأيام  يغلف  الذي  والظلم  والغن  الظلمة  ح�رصة  يف 
املعتقلن يف معتقلهم والليايل؟كان يل �سابقة احلديث 
يا�رص  القائد  الأ�سر  �سقيقي  كتاب  اإطاق  حفل  يف 
تتحدى  العتمة-ن�سو�ض  اأ�سفار  املعنون:  اأبوبكر 
الحتال عام 2012 عن وزارة الثقافة الفل�سطينية، 
والذات  العقل  وبناء  الثقافة  لأهمية  اأ���رصت  وفيه 
املعتقات... يف  اأولوياتها  و�سمن  املواقع،  كل  يف 
حريبات  رات��ب  كتاب  من  �سهًا.  ه��ذا  ك��ان  وم��ا 
والإق��دام  وال�سجاعة  الأم��ل  من  �سحنات  جتّرعت 
بن�سالتهم  نعتز  الذين  الأبطال  عن  قليا،  لأحتدث 
القليل وتظهر  الإعام  التي نعرف عنها من و�سائل 
جلّية من الكتاب ال�سغر والقّيم لراتب حريبات. مل 
يكن املوقف �سهًا يف ح�رصة اأهايل الأ�رصى الكرام 
واخلطاب  احلديث  لتجربة  خو�سي  رغم  احلا�رصين، 
واملحا�رصات  الندوات  اآلف  يف  والتدريب  العام 
واللقاءات والدورات عرب 40 عاما، بالوطن وخارجه، 
خلفت يل اأكرث من 20 كتاًبا كان اآخرها فن احلديث:يف 
اأن  يل  وكيف  اجل��ذاب،  والأ�سلوب  املوؤثر  اخلطاب 
بن  العائقية  يحققون  ومن  واجلذب،  التاأثر  اأُحِدث 
اأو وراء الق�سبان!  اإما ا�ست�سهدوا  اجلذب والتاأثر هم 
عدة  يف  والتاأثر  اجلذب  الكتاب  يف  راأي��ت  اأظنني 
الأمل  حجم  الأوىل:  هامة  ق�سايا   3 اأبرزها  ق�سايا 
يجعل  توازن  بالثبات، يف  ممزوج  على عمقه  ولكنه 
الثبات هو اداة التغلب على حجم الأمل الكبروراأيت 
بن  واإنتاجه  حريبات  راتب  املقدام  الأ�سر  يف  ثانيا: 
يدينا، الثقافة الن�سالية والعربية التي بدت جلّية من 
الفل�سطينية  العربية احل�سارية، ولي�ض  خال حروفه 
العن�رصية البغي�سة. كما كان يل ثالًثا ماحظة حجم 
الياأ�ض  حلظات  بن  ما  الأ���رصى  جمتمع  يف  التوتر 
مقابل الغرف من منهل الأمل، فيما ميكنني ت�سميته 
الذي  الأمل وبالقدام والعمل  قدرتهم على �سناعة 
منه اجلهد الثقايف والتعبوي البنائي. يف ثنايا الكتاب 

الأخوة  من  لعدد  ق�سرة  وح��وادث  ق�س�ض  املوؤثر 
"م�ست�سفى  جت��اوزا  امل�سمى  املعتقل  دخلوا  الذين 
الذي  امل�ست�سفى-املعتقل  وهو  ال�سهيوين".  الرملة 
مل يكن للون الرداء الأبي�ض املريح نف�سيا لاأطباء اأن 
ُيَرى فيه! لأن كل الأطباء واملمر�سات هم من جنود 
الحتال، وبزيهم الحتايل الَعِكر الذي يكاد يقول 
كففتم  فلم  والإذلل،  وال�سطوة  القمع  يف  الكثر 

ب�رصنا عن روؤية الأبي�ض؟
راتب  �سجّات  من  الق�سرة  الق�س�ض  يف  تظهر 
الرملة  م�ست�سفى  يف  الأربع  �سنينه  خال  حريبات 
حتّمل  ومناذج  والإذلل،  للقمع  موؤثرة  مقاومة  مناذج 
اإن�ساين،  وياأ�ض  وبكاء  حزن  ومناذج  يطاق،  ل  واأمل 
اأي�سا.  ماأ�سور  وفرح  وحمبة  تعا�سد  قيم  اأو  ومناذج 
حريبات  راتب  ق�سة  يف  جلّية  القدوة  فكرة  تظهر 
مع عمر الرمياوي، وتظهر التلقائية يف ق�سة الأ�سر 
وتظهر  املقلي،  للبي�ض  وحبه  زيادات  اأ�سامة  ال�سبل 
البطولة وال�سمود يف ق�سة جعفر عو�ض ومن�سور 
ال�سارخة.  املعاين  من  الكثر  جتد  وهكذا  موقدة، 
ثاثة  رئي�سة  بنقاط  متّيٌز  حريبات  راتب  كتاب  يف 
وهو  جهة،  من  �سِل�ض  ف�سيح  بناء  فهو  باعتقادي، 
�سادق التعبر عن ال�رصاع يف حلظات القوة وحلظات 
ال�سعف، وهو ثالثا ذو بناء يخت�رص امل�سافات ما بن 

احلقائق والعواطف.
مل يكن يل باخلتام اإل اأن اأ�سكر جميع امل�ساهمن يف 
الأخت  من  الورق  على  للنور  يظهر  الكتاب  جعل 
الذين  واأولئك  اإيخمان،  وبنازير  حريبات  �سحى 
بدعمهم  اأو  انطباعاتهم  باإعطاء  فتح  حركة  �رّصفوا 
اأ�سيل  منهم  وعد  على  الكتاب  هذا  لإ�سدار  املايل 
ذكر  ع��دم  على  ت�سديدهم  ول��ول  مت�سل،  بدعم 
وهم  واح��دا  واح��ًدا  نذكرهم  اأن  لنا  لكان  اأ�سمائهم 
واإنه  الوطن،  خارج  فتح  حركة  كوادر  من  باحلقيقة 

جلهاد ن�رٌص او ا�ست�سهاد.

حريبات حني ل يرى الأبي�ص؟ واإخوته املعتقلني

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ���س��وؤون الأ����رصى 
الهيئة،  مقر  يف  اخلمي�ض  واملحررين 
اأرى  ل  )مل��اذا  كتاب  لإط��اق  حفًا 
حريبات،  راتب  لاأ�سر  الأبي�ض؟( 
وهو عبارة عن �سل�سلة من الق�س�ض 
الأمل  حمطات  تروي  التي  احلقيقية 
املر�سى  الأ�رصى  عيون  يف  واملعاناة 
“م�سفى  ي�سمى  ما  داخل  القابعن 
امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  الرملة”. 
احلفل، رحب  26-09-2020،وخال 
بكر  اأبو  اللواء  الأ�رصى  هيئة  رئي�ض 
باحل�سور الكرمي قائًا ” جنتمع اليوم 
راتب  البطل  الأ�سر  كتاب  لإطاق 
ناحظ  خاله  من  والذي  حريبات، 
باإرادتهم  ا�ستطاعوا  الأ���رصى  باأن 
واملعتقات  ال�سجون  حتويل  القوية 
اإىل  لاأحياء  مقربة  من  ال�سهيونية 
منهم  فكثر  وك��ل��ي��ات،  م��دار���ض 
اإثراء  ورواياتهم  بكتبهم  ا�ستطاعوا 
الأ�سرة”.  الوطنية  احلركة  اأدب 

يتحدث  الكتاب  باأن  بكر  اأبو  واأ�سار 
داخل  حريبات  الأ�سر  جتربة  عن 
“الرملة”،  م�ست�سفى  ي�سمى  ما 
خدمة  يف  �سنوات   4 اأم�سى  حيث 
الأ�����رصى امل��ر���س��ى، وك���ان اأح��د 
ي�ساعدون  الذين  املتطوعن  الأ�رصى 
يف  املر�سى  الأ���رصى  من  زمائهم 
وراأى طوال  اليومية،  حاجاتهم  تلبية 
التي  الأوجاع  حجم  �سنوات  الأربع 
واجلرحى  املر�سى  الأ�رصى  يكابدها 
بكر  اأبو  حتدث  كما  اآخر.  بعد  يومًا 
اإدارة  به  تقوم  ما  عن  كلمته  يف 
تنكيلية  اإج���راءات  م��ن  ال�سجون 
ل  فهي  امل��ر���س��ى،  الأ����رصى  بحق 
ول  لهم  الازم  العاج  بتقدمي  تقوم 
املر�سية  حالتهم  بت�سخي�ض  تقوم 
تكتفي  واإمن��ا  ال�سحيح،  بال�سكل 
من  كثر  ويف  امل�سكنات،  باإعطائهم 
كحقل  الأ���رصى  ت�ستخدم  الأحيان 
الإ�رصائيلية  الأدوية  مل�سانع  جتارب 

للتجارب  �سحايا  اأ�سبحوا  حتى 
قرار  ذلك  اإىل  بال�سافة  الطبية، 
يحظر  والذي  الإ�رصائيلي  الكني�ست 
اأمني  اأ���س��ر  لأي  املبكر  الإف���راج 
حرجة،  وحالته  مري�ض  فل�سطيني 
ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم���ر 
ي�سمى  ما  داخل  الأ�رصى  من  العديد 
القرار  لهذا  نتيجة  “الرملة”  م�سفى 
اأبو  �سامي  الأ�سر  كحال  اجلائر، 
من  وغرهم.  ال�سايح  وب�سام  دياك 
بكر  اأبو  بكر  الأ�ستاذ  تناول  جانبه 
فتح،  حركة  عن  كممثًا  كلمته  يف 
من  يحويه  وما  الكتاب  تفا�سيل 
وم�سامن  وا�سحة  ن�سالية  ثقافة 
من  باأنه  م�سراً  فكري،  طابع  ذات 
خال طيات الكتاب ياحظ القارئ 
هناك  حيث  للكاتب  النف�سي  التوتر 
نف�ض  ويف  وا�سحة  �سعبة  حلظات 
ك�سف  كما  اأمل.  بارقة  نرى  الوقت 
الكتاب  ت�سمية  �سبب  عن  بكر  اأبو 
بهذا ال�سم )ملاذا ل اأرى الأبي�ض ؟(، 
للم�سفى  الدخول  باأن فكرة  مو�سحًا 
اأبي�ض، لكن  برداء  اأطباء  يعني روؤية 
متامًا،  خمتلف  الرملة  مب�سفى  احلال 
برداء  طبيًا  يرى  ل  املري�ض  فالأ�سر 
األقى  اأبي�ض واإمنا يرى �سجان. بدوره 
الأ�سر  كلمة  تيم  �سامر  ال�سحفي 
حريبات  اأ�سار  حيث  حريبات،  راتب 
باأن كتابه )ملاذا ل اأرى الأبي�ض؟ ( ما 
اإل حماولة متوا�سعة لك�سف ما  هو 
ال�سجون  داخل  الأ�رصى  �سد  يجري 
املر�سى  �سيما  ل  ع���ام،  ب�سكل 
لعمليات  يتعر�سون  فهم  منهم، 
ال�سجان  ق��ب��ل  م��ن  ممنهجة  ق��ت��ل 
له  تعر�ض  ما  واآخرها  الإ�رصائيلي، 

الأ���س��ر 
نتاجًا  ا�ست�سهد  الذي  داوود اخلطيب، 
الإهمال  ولي�ض  الطبي  لاغتيال 
بكلمته  حريبات  ولفت  الطبي. 
ما  “الرملة”  م�سفى  يدعى  ما  باأن 
حقرة  زن��زان��ة  اإل  احلقيقة  يف  هو 
واأن  امل��وؤه��ات،  اأدن��ى  اإىل  تفتقر 
مل  ال�سجن  يف  امل��وج��ود  الطبيب 
يحمل  ومل  مطلقًا  الأبي�ض  يلب�ض 
�سجان  فهو  الطبيب  اأدوات  معه 
والع�سا  القيود  يديه  بن  يحمل 
يقدمه  وما  وامل�سد�ض،  ال�سام  والغاز 
حبة  هو  لعاجه  املري�ض  لاأ�سر 
واأ�ساف  فقط.  امل�سكنة  الأكامول 
ما�سة  بحاجة  الأ�رصى  باأن  حريبات 
الو�سائل،  ب�ستى  ودعمهم  عز  لوقفة 
قابعون يف مقابر يحر�سها  فالأ�رصى 
ال�سنوات  ويف  �سفاحون،  �سجانون 
الإجرامي  ال��دور  ت�ساعد  الأخ��رة 
�سدهم،  الحتال  �سجون  لإدارة 
ب��د م��ن ف�����س��ح ج��رائ��م  ل��ذل��ك ل 
معركة  فهي  وانتهاكاته،  الحتال 
ويف  الباطل.  وازه��اق  احلق  احقاق 
اأبو  بنازير  الأخت  األقت  احلفل  ختام 
مقتب�سة  �سعرية  اأبيات  عدة  عطوان 
هيئة  طاقم  ق��ام  كما  الكتاب،  من 
قدري  اللواء  برئي�سها  ممثًا  الأ�رصى 
راتب  الأ�سر  عائلة  بتكرمي  بكر  اأبو 
الكتابية  لبداعاته  تقديراً  حريبات 
احل��رك��ة  اأدب  ب��اإث��راء  واإ���س��ه��ام��ه 
ذكره  اجلدير  من  الأ�سرة.  الوطنية 
دورا  بلدة  من  حريبات  الأ�سر  باأن 
منذ  ومعتقل  اخلليل  حمافظة  ق�ساء 
 22 2002 وحمكوم بال�سجن ل�  عام 

عامًا.

هيئة الأ�سرى نظمت حفاًل لإطالق كتاب “ملاذا ل اأرى الأبي�ص 
؟” لالأ�سري راتب حريبات

اأخبار فل�سطني

الأ�سري راتب حريبات 

ق�سة درامية حقيقية وهي ذات طابع حزين وماأ�ساوي يندى 
لها اجلبن اأ�سر يفقد الأم والأب دون ان يرى وجههما الطاهر 
روحهم  وذهبت  ذلك  وكان  الله  قدر  ولكن  الأخرة  وللمرة 
يف  لاأ�سر  الدرامية  الق�سة  وتبقى  وجل  عز  بارئها  اىل 
ورغم  لنه  �سفاء  دون  بجراحه  منغم�سا  يبقى  حيث  بدايتها 
فقدان الأمل بروؤيتهم من جديد على قيد احلياة ال انه ما زال 
لنهم  م�ستحيلة  لكنها   … اأخرى  مرة  يراهم  لعله  يتهج�ض 
ودعوا الأر�ض با رجعة وعادت الأمانة اىل بارئها . ولكن 
من  يا  احلية  ال�سمائر  اأ�سحاب  يا  احلر  العامل  ايها  يعقل  هل 
تدعون احلرية والدميقراطية هل هذا معقول ومن املمكن … 
نعم يا �سادة يف قامو�ض الحتال ال�سهيوين كل �سيء وارد 
ثاثة وع�رصون  املحكوم  الأ�سر  هذا  يحرم  الحتال  فهاهو 
اأحياء حيث بداأت رحلة  اأمه واأبيه حتى وهم  عامل من روؤية 
القهر والإذلل واملعاناة الأوىل من اأول الأ�رص حيث منع الأهل 
من زيارته وحرموا خم�ض �سنوات من م�ساهدة اأنظاره وفارق 
الوالدان احلياة دون روؤية فلذة كبدهم ودون ان يرى الأ�سر 
�رصا�سة  اأي  الأمر  هذا  يتقبل  ومنطق  عقل  اأي   … والديه 
على   ! ال�سهيوين  الحتال  بها  يتحلى  واأخاق  وعنجهية 
راعيها  الأ�رصة  فقدت  لوالديه  الأ�سر  فقدان  وبعد  حال  اية 
�سقيقتان  لاأ�سر  وبقي  وت�ستت  �سياع  يف  حالها  واأ�سبح 
ت�سكنان املنزل ول معيل لهما بعد فقدان الأب واإلم … اأي 
ق�سة هذه وبف�سول درامية حقيقية ذات طابع تراجيدي موؤمل 
… ومن هنا على منظمات حقوق الإن�سان ومنظمة ال�سليب 
املا�سي  هذه  على  متفرجة  تبقى  ل  ان  املتحدة  والأمم  الأحمر 
اقرتفوه  ذنب  دون  للفل�سطينين  الحتال  دولة  جتلبها  التي 
الغايل  وطنهم  تراب  اجل  من  و�سحوا  نا�سلوا  انهم  �سوى 
الذي نهبه و�سلبه الحتال فكان ال�سر راتب عبد اللطيف 
ي�ساعد  ان  ح��اول  حيث  مقاومة  جمموع  �سمن  حريبات 
 ) الحتال  ادعاء  )ح�سب  عملية  لتنفيذ  �سخ�ض  اإي�سال  يف 
خم�ض  عمره  من  �سلبت  باطلة  بتهمة  بالأ�رص  القي  وبالتايل 
�سنوات وبقي له 18 عاما خلف ق�سبان الأ�رص وباأي ف�سول 
بدايتها…. يف  زالت  ما  ق�سة  اذن   .. الق�سة  هذه  �ستنتهي 
الف�سل  يبداأ  هنا  ومن  الأ���رص  يف  وهو  واإلم  الأب  فقدان 
اجلديد له ويف طياته �سقيقتان له يف اخلارج دون معيل �سوى 
ال�سجن  ما�سي  من  اجلديد  الف�سل  ومع  القدير  العلي  الله 
غر  و�سع �سحي  من  يعاين  انه  حيث  ق�سته  تكتمل  حتى 
النهاية نقول هذا لي�ض بغريب على الحتال  . ويف  م�ستقر 
الذي ترك الأ�سرة تلد وهي مكبلة الأيدي والأرجل  الظامل 
يف  طفا  اأجنبت  التي  �سبيح  �سمر  الأ�سرة  مع  حدث  كما 
والدته  مع  اأ�سرا  املولود  احلياة  اىل  ليخرج  الزنزانة  عتمة 
الأمن  وا�ستقبل  ال�سهيوين.  الإ�رصائيلي  املوت  زنزانة  يف 
ال�سيوخي  عزمي  ال�سيد  الفل�سطينية  ال�سعبية  للجان  العام 
له  الأ�رصة  معاناة  �رصحن  حيث  املكتب  الأ�سر يف  �سقيقات 
بعد فقدان اأعمدة البيت الأم والأب والأخ يف الأ�رصة ، فكانت 
اأ�سعب من  هناك  . هل  امل وحرقة  تتحدثان بكل  ال�سقيقتان 
�سنوات  يراهما من خم�ض  ان  والداه دون  ال�سخ�ض  يفقد  ان 
واأكرث . وعلق ال�سيوخي قائا : هذه هي �سيا�سة الحتال ال 
اإن�سانية التي ل تراعي اية م�ساعر او اأحا�سي�ض فهم جمردين 
من الأخاق ول وازع ول رادع عند هوؤلء ال�سهاينة الذين 
حديثه  نهاية  يف  ال�سيوخي  وطالب   . �سيء  كل  منا  �سلبوا 
باأبناء �سعبنا  التنكيل  العامل اجمع بالتدخل للحد من مظاهر 
واعدا  بالأ�رصى  التنكيل  وخ�سو�سا  الأ�سعدة  �ستى  وعلى 
بنقل ق�سة معاناة الأ�سر حريبات اىل �سيادة الرئي�ض حممود 

عبا�ض لي�سعه يف �سورة معاناة الأ�سر وعائلته .
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�سكان قرية بئر العربي بامل�سيلة يعي�سون بني 
مرارة احلرمان وتهمي�ص ال�سلطات

ر�سيد غربي 
-----------------

واقع متدهور لل�سحة
بئر  لقرية  ال�سحية  الوحدة  تعاين  اإذ 
التاأطر  يف  كبر  نق�ض  م��ن  العربي 
انعدام  اإىل  اإ�سافة  والتجهيزات  الطبي 
تقدم  ل  يجعلها  مما  باملر�سى  لئق  تكفل 
مما  ال�سحية  اخلدمات  من  الأدنى  احلد  اإل 
املركز  اإىل  التنقل  اإىل  الأه��ايل  ي�سطر 
جهدا  يكلفهم  ما  وهو  مب�سيف  ال�سحي 
اأن  لو  توفرهما  بالإمكان  كان  وم��ال 
الوحدة قامت بدورها يف هذا املجال وقد 
حديثهم  يف  املنطقة  �سيوخ  بع�ض  اأكد 
مرارا  طرحت  قد  امل�سكلة  اأن  للتحرير: 
والولئين  املحلين  امل�سوؤولن  لأعلى 
ما  هذا  احلل  اإىل  طريقها  تعرف  مل  لكنها 
ال�سلطات  على  يلحون  املواطنن  جعل 
يخفف  ناجع  حل  اإيجاد  ب�رصورة  املحلية 

اإذ  اأمدها  طال  التي  مر�ساهم  معاناة  من 
ممر�سن  وتكليف  الوحدة  جتهيز  يرون 
�سيما  ل  �ساعة   24 مدار  على  للمناوبة 
ل�سعات  تكرث  اأي��ن  ال�سيف  ف�سل  يف 
التي  ال�����س��ام��ة  والأف���اع���ي  ال��ع��ق��ارب 
القرية  بناء  اأ من  الكثر  بحياة  اأودت 
و�سط  الأخ��رة.  ال�سابقة  ال�سنوات  يف 
واإىل  من  النقل  و�سائل  يف  البن  النق�ض 
هو  يعاين  مركزها  والتي  البلدية  مقر 
دليل  وخ��ر  التجهيز  نق�ض  من  الآخ��ر 
اقتنته  الذي  الأ�سعة  جهاز  هو  ذلك  على 
يعاين  الآن  وهو  ال�سعبة  بالعملة  الدولة 
اقتنائه  منذ  اأحد  ي�ستعمله  ومل  الإهمال 
ح�سب  خلت  �سنوات   10 من  اأكرث  قبل 
ومر�ساهم  بالبلدية  امل�سوؤولين  بع�ض 
على  بو�سعادة  مدينة  اإىل  يتنقلون 

كلم.  75 عن  تزيد  م�سافة 
زحف الرمال يهدد البيئة والفالحة

ومن  معهم  حتدثنا  ممن  املواطنون  يوؤكد 

ظاهرة  اأن  املحلية  ال�سلطات  ورائهم 
بقريتهم  وجودهم  تهدد  باتت  الت�سحر 
تعاين  اإذ  لذلك.  تبعا  فاحتهم  وتهدد 
من  اجلنوبي  مدخلها  خا�سة  القرية 
بالرمال  لها  املحاذية  للبيوت  كبر  طمر 
رفقة  الولئية  ال�سلطات  وقوف  ورغم 
الوطنية  وحتى  للولية  التقنية  امل�سالح 
بع�ض  ح�سب  باملنطقة  الظاهرة  على 
على  بقيت  الو�سعية  اأن  اإل  املواطنين 
الزحف  اأن  لدرجة  لها  وامتع�سوا  حالها 
وم�رصبهم  ماأكلهم  حتى  م�ض  والت�سحر 
الرمل  حلبيبات  املتكرر  الت�ساقط  جراء 
اأن  ان��ت��ظ��ار  يف  وه��م  م��وائ��ده��م  ع��ل��ى 
جذرية  بحلول  قريبا  ال��وع��ود  جت�سد 
اكت�سحت  التي  الظاهرة  هذة  ملكافحة 
مت  التي  الفاحية  الهكتارات  مئات 
املختلفة  الربامج  �سمن  ا�ست�ساحها 
ال�ستقال  منذ  املجال  هذا  يف  للدولة 

الفاحي. الدعم  برنامج  منها  خا�سة 

للتهيئة  ــدام  ــع وان بدائية  ــرق  ط
احل�سرية

وعمليات  احل�رصية  التهيئة  تنعدم  كما 
العربي  بئر  بقرية  احل�رصي  التح�سن 
والتي  بها  الطرق  جميع  لبدائية  اإ�سافة 
وما  اإل،  لي�ض  ترابية  كم�سالك  ت�سنف 
رقم  الولئي  الطريق  اإل  منها  ي�ستثنى 
امل�ساريع  �سمن  به  التكفل  مت  الذي   09
القت�سادية  لأهميته  نظرا  التنموية 
املتجاورة  البلديات  بن  التنقل  وحركة 
اأن  هنا  امل��واط��ن��ون  وي��وؤك��د  باملنطقة، 
هامة  عملية  اأي  ت��ع��رف  مل  ال��ق��ري��ة 
والتح�سين  الطرقات  بتعبيد  خا�سة 
يف  معاناتهم  تت�ساعف  كما  احل�رصي 
اإىل  ال�سوارع  تتحول  اأين  ال�ستاء  ف�سل 
حركة  ت�سعب  مائية  وبرك  م�ستنقعات 
�سيما  ل  والراجلن  املركبات  اأمام  املرور 
هذه  ت�ساف  ال��ذي��ن  املتمدر�سن  فئة 

النقل  نق�ض  مع  م�ساكلهم  اإىل  امل�سكلة 
للتح�سيل  ال�سعبة  والظروف  املدر�سي 
ترميم  بدون  موؤ�س�سات  داخل  العلمي 
ل  التي  البلدية  ميزانية  عجز  اأم���ام 
املتطلبات  ب��ك��ل  التكفل  ت�ستطيع 
التهيئة  مب�ساريع  بالك  فما  املحلية، 
اأموال  تكلف  التي  احل�رصي  والتح�سن 
القطاعات  يف  ذكرناه  ما  ورغم  �سخمة، 
فاإن  وحياته  باملواطن  مبا�رصة  املت�سلة 
يزالون  م��ا  العربي  بئر  قرية  �سكان 
حتت�سنهم  ال��ت��ي  ب��الأر���ض  مت�سبثن 
اجلهات  كافة  على  كبرة  اآمال  معلقن 
ان�سغالتهم  بكل  التكفل  يف  املعنية 
الوجه  واإع��ط��اء  امل�رصوعة  ومطالبهم 
اإطارهم  حت�سن  اأجل  من  لقريتهم  احل�سن 
يف  يفكروا  ول  بها  لي�ستقروا  املعي�سي 
احل�رصية  امل��دن  نحو  وال��ن��زوح  هجرها 

الأخرى. 

تبعد م�ستة بئر العربي عن مقر بلدية الأم ام�سيف بـ 12 كلم وهي قرية ا�سرتاكية ذات طابع فالحي رعوي اأن�سئت 
اأفراد اجلي�ص الوطني ال�سعبي تقطنها ب�سع مئات من العائالت التي حترتف الفالحة  اأواخر ال�سبعينات على يد  يف 
املعاريف  بلدتي  الذي يربط بني   09 رقم  الولئي  الطريق  ي�سلك  العربي  بئر  اإىل قرية  املتجه  املوا�سي.  تربية  و 
اإليها ي�ساهد ويقف على حجم ثراء املنطقة ككل، ومن خالل املناظر اخلالبة التي ت�سحر  اأن ي�سل  وام�سيف وقبل 
الباب وتخطف الأذهان والعقول اآخذة اإياها اإىل حد قول ال�سعر والرجتال اإل اأنه يح�ص بنوع من العزلة قبل اأن 
ي�سل القرية حيث يالحظ الهرتاء التام للطرق الرئي�سية داخل التجمع ال�سكاين الذي يعد من اأكرب واأهم التجمعات 
ال�سكانية ببلدية ام�سيف كما يرى الزحف اجلائر للرمال الذي عمر العديد من البيوت مهددا البيئة والفالحة. خالل 
جتولنا بالقرية التي لحظنا املعاناة مرت�سمة على وجوه قاطنيها تكلمنا مطول عن ان�سغالتهم التي متحورت حول 

الواقع ال�سحي الت�سحر والتهيئة احل�سرية.

بالرغم من ثراء املنطقة 

حجز اأزيد من 3400 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية بتلم�سان

والتدخل  البحث  فرقة  اأم�ض  متكنت 
من  وحدات   3408 حجز  من  "بياري" 
خمتلف  من  الكحولية  امل�رصوبات 
وقائع  تعود  حيث  والأحجام،  الأن��واع 
موؤكدة  معلومات  ورود  اإىل  الق�سية 
اإىل م�سالح الأمن مفادها الإقدام على 
الكحولية  امل�رصوبات  من  كمية  نقل 
اإيفيكو،  ن��وع  من  مركبة  منت  على 
مغنية  منطقة  باجتاه  وهران  مدينة  من 
ال�رصطة  قوات  لتقوم  تلم�سان،  بولية 

باإعداد خطة عمل اأ�سفرت عن توقيف 
توقيف  مع  املمنوعات  وحجز  املركبة 
�سالعن  فيهما  م�ستبه  �سخ�سن 
بن  اأعمارهما  ت��رتاوح  الق�سية  يف 
ا�ستكمال  بعد  �سنة،  و34  �سنة   23
اإجراءات التحقيق مت اإجناز ملف الإجراء 
قدما  فيهما  امل�ستبه  حق  يف  الق�سائي 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم��ام   مبوجبه 

حمكمة تلم�سان.
بكاي عمر

 اإثر خالف حول اأر�ص فالحية راح �سحيته �ساب واأ�سيب 15 اآخرين

اإيداع 15 �سخ�سا احلب�ص وو�سع 53 حتت الرقابة الق�سائية 
مبحكمة تيارت

يف جل�سة ماراطونية ا�ستمرت يومن اأودع 
قا�سي التحقيق لدى حمكمة مهدية بولية 
تي�سم�سيلت  ق�ساء  ملجل�ض  التابعة  تيارت 
املوؤقت  احلب�ض  �سخ�سا   15 اأم�ض  �سبيحة 
من بينهم 09 من عائلة "م" و06 من عائلة 
الق�سائية  الرقابة  حتت  اآخرين  و53  "ف" 
الإ���رصار  �سبق  مع  العمدي  القتل  بتهم 
والرت�سد، التجمهر امل�سلح، الإخاء بالنظام 
العام وحمل ال�ساح بدون رخ�سة. حيثيات 
الأ�سبوع  من  الأربعاء  اإىل  تعود  الق�سية 
ال�سقيقة  منطقة  اهتزت  حيث  املن�رصم 

على  بتيارت  دزاريت  عن  ببلدية  الريفية 
�ساب  �سحيتها  راح  نكراء  قتل  جرمية  وقع 
يف مقتبل العمر واإ�سابة 15 اآخرين بجروح 
ا�ستباك  يف  باخلطرة  اع��ت��ربت  اإح��داه��م 
قطعة  على  نزاع  حول  عائلتن  بن  م�سلح 
اأر�ض. ال�ستباكات وقعت مبنطقة ال�سقيقة 
الريفية 07 كلم على بلدية عن دزاريت بن 
اأقدم  حيث  "ف"  و  "م"  معروفتن  عائلتن 
ناري  عيار  توجيه  على  الأ�سخا�ض  اأح��د 
على �سخ�ض لي�سيبه على م�ستوى البطن 
مب�ست�سفى  ال�ستعجالت  مب�سلحة  ليتوفى 

اندلعت  فيما  مهدية.  بو�سياف  حممد 
النران بن الطرفن مما ت�سبب يف اإ�سابة 15 
اآخرين من العالتن ترتاوح اأعمارهم بن 20 
و60 �سنة. فيما مت نقل امل�سابن اإىل ال�سوقر 
م�سالح  تدخلت  وقد  مهدية.  وم�ست�سفى 
يف  بكثافة  تواجدت  التي  الوطني  الدرك 
بن  احتكاك  اأي  جتدد  منع  ق�سد  البلدية 
بن  قائم  النزاع  ف��اإن  .لاإ�سارة  العائلتن 
حول  جدال  حول  بعيد  زمن  منذ  العائلتن 

اأحقية الأر�ض.
احتجاج عقود ما قبل الت�سغيل بولية مع�سكرم.علي

الت�سغيل،  قبل  ما  عقود  عمال  احتج 
مبع�سكر،   للت�سغيل  الولئي  الفرع  اأمام 
املالية  و�سعيتهم  بت�سوية  للمطالبة 
اأكتوبر  منذ  املتاأخرة  اأجورهم  وت�سديد 
املا�سي. وياأتي التاأخر، نتيجة خلل تقني 
»اإدماج«،  املعلوماتي  التطبيق  طراأ على 
وفق  اأجورالعاملن  ملعاجلة  امل�ستخدم 
يعاين من  الدماج، حيث  قبل  ما  عقود 
م�سكل تاأخر �رصف الأجور نحو 5600 
ورفع  الت�سغيل.  قبل  ما  بعقود  عامل 

يف  بالإ�رصاع  تندد  لفتات  املحتجون 
والإداري��ة،  املالية  و�سعيتهم  ت�سوية 
ورئي�ض  احلكومة  ل��ق��رارات  تنفيذا 
اإدماجهم  على  احلر�ض  مع  اجلمهورية، 
يف منا�سب تائم تخ�س�ساتهم العلمية 
واإعادة تفعيل عقود الإدماج املهني التي 
اخلا�ض،  القطاع  يف  تع�سفيا  ف�سخها  مت 
خا�سة اأن لهم �سنوات يف العمل، على 

حد ت�رصيحات املحتجن.
بلعامل بهيجة

كانت موجهة لال�ستهالك الب�سري 

حجز حوايل 03 قناطري من الدجاج الفا�سد مبيلة
حجزت فرقة تنظيم املرور التابعة للم�سلحة 
ميلة  ولية  باأمن  العمومي  لاأمن  الولئية 
البي�ساء  اللحوم  من  قناطر  ثاثة  قرابة 
)دجاج( م�سكوك يف �سامتها كانت موجهة 
لا�ستهاك الب�رصي، وذلك على اإثر مراقبة 
روتينية ل�ساحنة نقل وتربيد ح�سب ما اأفاد 
به بيان �سادر عن خلية الإعام والعاقات 

العامة لدى م�سالح اأمن الولية .
حتويل  مت  ذلك  اإث��ر  على  اأن��ه  البيان  وذك��ر 
دعوة  مع  الولية  اأم��ن  مقر  اإىل  املركبة 
التجارة  البلدية،  من  املخت�سة  امل�سالح 
املنجزة  اخل��ربة  خل�ست  حيث  والفاحة 
�ساحية  عدم  اإىل  والفح�ض  املعاينة  بعد 
كلغ   271.7 ب�  واملقدرة  املحجوزة  الكمية 

اإجناز  مت  فيما  )دجاج(،  البي�ساء  اللحوم  من 
اجلهات  اإىل  وحتويله  املخالف  �سد  ملف 

الق�سائية. 
اأمن ولية ميلة جمندة  هذا وتبقى م�سالح 
ملحاربة كافة املظاهر املا�سة ب�سحة املواطن 

و�سامته ي�سيف البيان .
  بوجمعة مهناوي

 توقيف 03 اأ�سخا�ص وحجز اأزيد من 02 كلغ من الكيف و56 قر�سا مهلو�سا ببلعبا�ص 
األقت قوات ال�رصطة بفرقة مكافحة املخدرات باأمن ولية �سيدي بلعبا�ض القب�ض على ثاثة اأ�سخا�ض تورطوا يف احليازة على املخدرات والأقرا�ض املهلو�سة لغر�ض املتاجرة فيها، العملية مت على اإثرها حجز 02 كلغ و333 غراما من 
الكيف املعالج  و56 قر�سا طبيا مهلو�سا كانت موجهة لغر�ض الرتويج، يف حن مت اإجناز ملف ق�سائي �سد �سالفي الذكر عن ق�سية احليازة على املخدرات والأقرا�ض الطبية املهلو�سة ق�سد املتاجرة فيها قدموا مبوجبه اأمام النيابة.  
ف�سول الق�سية تعود اإىل ا�ستغال قوات ال�رصطة بفرقة مكافحة املخدرات ملعلومات مفادها وجود مركبة قادمة من اإحدى الوليات املجاورة م�ستبه يف اأمرها، لتبا�رص امل�سلحة بالتكثيف من حترياتها للوقوف على حيثيات هذه 
الق�سية، حيث مت ن�سب حاجز اأمني على م�ستوى حمور الدوران بدائرة �سيدي حل�سن، اأين مت �سبط مركبة من نوع رونو كونغو على متنها �سخ�سن، بعد تفتي�ض املركبة املذكورة مت �سبط وحجز اأكرث من 2 كلغ من الكيف املعالج 
كانت خمباأة باإحكام بداخلها، التحقيقات التي با�رصتها امل�سلحة مكنت من توقيف �سخ�ض ثالث، هذا الأخر �سبطت بحوزته كمية اأخرى من الكيف املعالج وعدد من الأقرا�ض الطبية املهلو�سة، كانت موجهة لغر�ض الرتويج قبل 

اأن يتم حجزها من طرف قوات ال�رصطة. بعد ا�ستيفاء جميع الإجراءات القانونية مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املخت�سة عن ق�سية احليازة على املخدرات والأقرا�ض الطبية املهلو�سة لغر�ض املتاجرة فيها.
م.رم�ساين



اأنــدي  اجلــزائــري  املهاجم  اأكــد 
يقود  اأن  يف  ياأمل  ــه  اأن ديــلــور، 
مونبولييه  احلــــايل  فــريــقــه 
يف  املــ�ــســاركــة  اإىل  الــفــرنــ�ــســي 
الأوروبــيــة  امل�سابقات  ــدى  اإح
خالل املو�سم، وهو الهدف الذي 
�سيحاول حتقيقه خالل الفرتة 
م�سريا  املــو�ــســم،  مــن  املتبقية 
مع  الــبــقــاء  على  حر�سه  اإىل 
من  العديد  تلّقيه  رغم  فريقه 

العرو�ص.
"تلي  قناة  اإىل  ديلور  ــّدث  وحت
فوت" الفرن�سية، الأحد، اإذ اأكد 
بتجربته  �سعيد  اأنه  جديد  من 
عالقته  واأن  مونبولييه،  مع 
راغبا  جتعله  قــويــة  بــالــنــادي 
واأ�ساف:  التجربة.  متديد  يف 
يف  واأرغــب  النادي  هذا  "اأحب 
فالأجواء  التجربة،  موا�سلة 
مونبولييه،  يف  �ــســاعــدتــنــي 
وعــالقــتــي بــالــفــريــق ممــّيــزة 

اإىل  اأ�ــســرت  اأن  و�سبق  للغاية، 
ذلك يف اآخر حوار يل، ولكن ل 
اأن حتمله  اأحد يعلم ماذا ميكن 
قد  اأخبار،  من  القادمة  ــام  الأّي
عر�ص  النادي  اإدارة  اإىل  ي�سل 

فالأمور  ترف�سه،  اأن  ميكن  ل 
ولكن  �ــســريــع،  ب�سكل  ت�سري 

اجلميع يعرف موقفي".
ــور الـــذي تــاألــق  ــل ويــحــظــى دي
فريق  مع  املو�سم  بداية  خالل 

�سمن  بالتواجد  مونبولييه 
من  للعديد  ال�سفقات  قائمة 
مر�سيليا  خــا�ــســة  ـــة،  ـــدي الأن
منذ  يطمح  ــذي  ال الفرن�سي، 
اإىل دعم هجومه بهداف  فرتة 

ــح  ـــور. وجن ـــل ــات دي ــف ــس ــوا� مب
 8 اإحــراز  يف  اجلزائري  املهاجم 
الدوري  يف  املو�سم  هذا  اأهــداف 

الفرن�سي.
ديلور  قــال  اآخــر،  �سعيد  على 
مع  تتويجه  عقب  عا�سه  ما  اإن 
منتخب اجلزائر بكاأ�ص اأفريقيا 
2019 ل ميكن و�سفه. واأ�ساف: 
"منذ التحاقي باملنتخب وجدت 
ــور  ــه ــم ـــل الــــرتحــــاب، واجل ك
وكل  لفت،  ب�سكل  احت�سنني 
العوامل كانت متوفرة من اأجل 
التي  الأجــواء  اأن  كما  النجاح. 
باللقب  التتويج  عقب  ع�سناها 
و�سفها".  ميكن  ل  الأفريقي 
كــمــا اأثــنــى ديــلــور عــلــى دور 
املدرب جمال بلما�سي يف جناح 
به  يقوم  وما  اجلزائر،  منتخب 
ورفع  الالعبني  دعم  اأجل  من 

امل�ستوى.

ُي�ساعف النجم ال�سابق واملدرب 
ــري  ــزائ اجل للمنتخب  ـــايل  احل
جهوده  بــوقــرة،  جميد  املحلي، 
التي  املو�سعة  القائمة  لتح�سري 
ال�ستحقاقات  يف  بها  �سي�سارك 
بات  اإذ  الفئة،  لنف�ص  املقبلة 
ـــات عــديــدة  ـــاري ـــب ــر م يــحــ�ــس
يف  و�سعهم  قــد  كــان  لالعبني 
املميزة  املباريات  بعد  ح�ساباته 
التي قدموها منذ بداية املو�سم.
الأ�سبوع  مباراة  بوقرة  وح�سر 
ــدوري  ال مناف�سات  من  ال�سابع 
فريق  واجه  عندما  اجلزائري، 
املــو�ــســم  بــطــل  �سيفه  بـــــارادو 
اأجل  من  بلوزداد،  �سباب  املا�سي 
7 لعبني ي�سعهم �سمن  متابعة 
نواة  لي�سكلوا  الأولــيــة  قائمته 
املــقــبــل على  املــحــلــي  املــنــتــخــب 
ا�ستحقاقات قوية خالل الأ�سهر 

املقبلة.
من  مــقــّربــة  مــ�ــســادر  وك�سفت 
لـ"العربي  ــري  ــزائ اجل الحتـــاد 
معجب  بــوقــرة  اأن  اجلديد" 
برباعي فريق بارادو، نذير بن 
ول  مهاجما  يلعب  الذي  بوعلي 
اإ�سافة  عامًا،   20 �سنه  يتجاوز 
اآدم  الــو�ــســط  ــط  خ لعـــب  اإىل 
م�ستوياته  ُيثبت  الــذي  ــان  زرق

العالية يف كل مو�سم.
كما رّكز املدير الفني ال�ساب على 
للجماهري  نف�سه  قــّدم  ــب  لع
املا�سي،  املو�سم  منذ  اجلزائرية 
ويتعّلق الأمر بعبد احلق قادري 
الو�سط،  خــط  يف  يلعب  الـــذي 
موايل  حمزة  املتميز  والظهري 
الذي كان قريبًا من الحرتاف.

بــلــوزداد،  �سباب  جانب  مــن  ــا  اأم
ـــاب اأمـــري  ـــع ــانــع الأل ــان �ــس ــك ف
�سعيود، الذي قاد ناديه لتحقيق 
الــــدوري  اإيــجــابــيــة يف  نــتــائــج 

لهذه  اأفريقيا  اأبــطــال  ودوري 
بــوقــرة،  ــار  ــظ اأن حتــت  ال�سنة، 
اإ�سافة اإىل املدافع القوي �سفيان 
بــو�ــســار واملــوهــبــة لعـــب خط 
مريازيق  الدين  ح�سام  الو�سط 
مع  مذهلة  بداية  يحقق  الــذي 

الفريق الأول.
اأن  اإىل  املــ�ــســدر  نف�ص  واأ�ـــســـار 
ملتابعة  �سينتقل  بوقرة  جميد 
ــذي  ال �سطيف،  ـــاق  وف ــاراة  ــب م
يواجه  عندما  باملواهب،  يعج 
يف  ــر  ــزائ اجل مــولــوديــة  �سيفه 

قمة اجلولة، كما �سيوا�سل تتبع 
لكن  الثانية  ــة  ــدي الأن لعــبــي 
ال�سابة  املواهب  على  بالرتكيز 
املنتخب  اأبـــــواب  فــتــح  ــدف  ــه ب
املولودية  كمدافع  لها،  الأول 
بن  بــالل  واملهاجم  ــداد  ح معاذ 
الرحمن  عبد  وزميله  �ساحة 
ال�سطايفي  والثنائي  بـــوردمي 
الأمني  وحممد  قندو�سي  اأحمد 

عمورة.
املــحــلــي على  املــنــتــخــب  ــــات  وب
ــــول مــعــ�ــســكــرات  ــارف دخ ــس ــ� م

لتح�سري  متتالية  حت�سريية 
ــرب  ــع ال ـــص  ـــاأ� ك يف  املــ�ــســاركــة 
بني  �ستقام  التي  للمنتخبات، 
الأول/دي�سمرب  كانون  و18   1
الــتــي  ـــي  وه ــر،  ــط ق يف   2021
من  لهم  ذهبية  فر�سة  �ستكون 
الفني  املدير  انتباه  لفت  اأجــل 

للفريق الأول جمال بلما�سي.
ــردود  م بلما�سي  ويــتــابــع  ــذا  ه
كثب،  عــن  املحليني  الــالعــبــني 
القالئل  املدربني  من  ُيعترب  اإذ 
الــدوري  بقدرة  يوؤمنون  الــذي 
املحلي يف تقدمي مواهب مميزة، 
احلال  عليه  كــان  ما  غــرار  على 
اإىل  و�سوًل  �سليماين  اإ�سالم  مع 
طويلة  قائمة  يف  بوداوي  ه�سام 
يف  احرتفوا  الذين  النجوم  من 

القارة الأوروبية.
لكرة  اجلزائري  الحتــاد  وي�سع 
القدم هدف التتويج بلقب كاأ�ص 
اأمم اأفريقيا للمحليني على راأ�ص 
اأولوياته يف الفرتة املقبلة، وهي 
الن�سخة التي �ستنظمها اجلزائر 
مــالعــبــهــا  ــى  ــل ع  2022 ــنــة  �ــس
الثقة  ـــادة  اإع بــاأمــل  اجلــديــدة، 
لالعبني الذين ميثلون الأندية 

املحلية.

ــة نـــادي  وعـــد مــر�ــســح لــرئــا�ــس
يف  مــدويــة  ب�سفقة  بر�سلونة 
النادي  اأع�ساء  ثقة  ك�سب  �سبيل 
النتخابات  ــالل  خ الكتالوين 
يناير/   24 يف  �ستجرى  الــتــي 

كانون الثاين اجلاري.
على  املحتدمة  املعركة  واأقحمت 
باري�ص  جنم  بر�سلونة  رئا�سة 
مبابي،  كيليان  جــريمــان  �سان 
ـــود النــتــخــابــيــة  ـــوع �ــســمــن ال
ال�سريجنيتو  برنامج  بح�سب 

الإ�سباين.

�سان  مــع  مبابي  عقد  وينتهي 
 ،2022 ــف  ــي ــس � يف  ـــان  ـــريم ج
كل  الفرن�سي  الالعب  ويرف�ص 

حماولت جتديد عقده.
فاإن  ال�سهري،  للربنامج  ووفًقا 
مقعد  ــى  ــل ع ــني  ــح ــس ــر� امل ــــد  اأح
يك�سف  )مل  بر�سلونة  رئا�سة 
�سفقة  باإجراء  وعد  ا�سمه(  عن 
مبابي،  ب�سم  مدوية  تبادلية 
اأنــطــوان  عــن  ال�ستغناء  نظري 
ــان،  ــريم ــان ج جــريــزمــان لــ�ــس

ال�سيف املقبل.

عن  اأم�ص  اأعلن  بر�سلونة  وكــان 
للمر�سحني  النهائية  القائمة 
ــم:  ــة، وه ــس ــا� ــرئ عــلــى مــقــعــد ال
"خوان لبورتا، وفيكتور فونت، 
وتوين فري�سا، واإمييلي رو�سود".
النجم  لي�ص  مبابي  اأن  يــذكــر 
لإغراء  ا�ستخدم  الذي  الوحيد 
الأع�ساء يف انتخابات بر�سلونة، 
اأن وعد بع�ص املر�سحني  اإذ �سبق 
)�ــســان  �سيلفا  دا  نــيــمــار  ب�سم 
هالند  واإيــرلــيــنــج  ــان(  ــريم ج

)بورو�سيا دورمتوند(.

جونيور،  نيمار  جــاهــزيــة  ــدت  ــاأك ت
للمباراة  جريمان،  �سان  باري�ص  جنم 
اليوم  مار�سيليا،  اأوملبيك  �سد  املرتقبة 

الأربعاء، يف كاأ�ص ال�سوبر الفرن�سي.
اأن  ر�ــســمــي  ــان  ــي ب يف  الـــنـــادي  اأعــلــن 

"نيمار، بر�سنيل كيمبيمبي،  الرباعي 
كريير"،  وتيلو  باريدي�ص  لياندرو 
بعد  ال�سوبر،  لقاء  خلو�ص  جاهزون 

تعافيهم من اإ�سابات خمتلفة.
من  كل  اللقاء  عن  يغيب  املقابل،  يف 

اإ�سابة  مــن  لتعافيه  بــرينــات  ــوان  خ
واحلار�ص  ال�سليبي،  الرباط  يف  بقطع 
األك�سندر لوتيليه لإ�سابته يف املرفق.

رافينيا  كــرييــر،  "تيلو  الثالثي  ــا  اأم
ينفذون  داجبا"،  وكولني  األكانتارا، 

حاليا الربوتوكول الطبي، للتعايف من 
فريو�ص كورونا.

يف  اإ�سابة  من  بذلك  نيمار  وتعافى 
كاحل القدم، تعر�ص لها خالل مباراة 
اأوملبيك ليون، يوم 13 دي�سمرب/كانون 

اأول املا�سي.
غياب  يف  الإ�ــســابــة  ــذه  ه وت�سببت   
�سد  متتالية  مباريات   5 عن  نيمار 
�سانت  �سرتا�سبورج،  ليل،  "لوريان، 

اإيتيان وبري�ست".

الكروي  امل�سهد  عليه  كان  مثلما 
املا�سية،  املوا�سم  يف  اجلــزائــري 
عــادت ريــاح الإقــالت لتع�سف 
ــني  ــدرب ــد بــعــديــد امل ــدي مـــن ج
املحرتفة  الرابطة  بطولة  يف 
ظاهرة  يف  القدم،  لكرة  الأوىل 
اأخــرى  مــّرة  توؤكد  �سحية  غري 
هذه  على  القائمني  نظرة  ق�سر 
دائما  يبحثون  الأندية،الذين 
على النتائج ال�سريعة و الفورية 
ــرار  ــق ــت ــس ــا� غـــري مــكــرتثــني ب

التاأطري الفني لأنديتهم .
فبالرغم من اأّن بطولة الرابطة 
يف  ـــزال  ت ل  الأوىل  املــحــرتفــة 
ــولت  ج �سبع  ـــرور  مب بدايتها 
ع�سرة  ان  ال  عمرها،   من  فقط 
منا�سبهم  غـــادروا  قد  مدربني 
ليبقى  مــقــالــني،  اأو  م�ستقلني 
فقط  النتائج  رهينة  ـــدرب  امل

دون مراعاة لأي جانب اآخر .
ويـــعـــد كـــل مـــن مـــــدرب احتـــاد 
بــ�ــســكــر، مــعــز بــوعــكــاز )احتـــاد 
عبا�ص)وداد  وعزيز  ب�سكرة(، 
قائمة  يف  ا�سمني  اآخر  تلم�سان(، 
خ�سارة  بعد  املغادرين،  املدربني 
على  الأ�سبوع  نهاية  فريقيهما 
�سريع  مــن  كــل  ــــام  اأم الـــتـــوايل 
املدية  اوملبيك  و   )2-0( غليزان 
مدرب  كــان   ، وقبلهما    .  )2-1(
بوعريريج،  بــرج  اأهلي  �سباب 
املن�سفة  رمــى  قد  ــري  دزي بــالل 
املّرة  و  الثقيلة  الهزمية  عقب   ،
مبيدانه  فريقه  جترعها  التي 
5-( �سطيف  وفــاق  الرائد  ــام  اأم

.)1

رقم قيا�شي م�شني ل�شبيبة 
القبائل و احتاد اجلزائر 

القبائل  �سبيبة  فريقا  ويبقى 

اأكرث  بني  من  اجلزائر،  اإحتــاد  و 
ــرة  ــاه الـــفـــرق تــ�ــســررا مـــن ظ
ال�ـــســـتـــقـــالت  و  القـــــــــالت 
ملدربني  الآن  حلّد  با�ستهالكهما 
جولت  �سبع  ــرور  م بعد  اثنني 

فقط من عمر البطولة.
ا�ستهلت  التي  القبائل  ف�سبيبة 
املــو�ــســم اجلـــــاري مـــع املــــدرب 
على  زلــفــاين  يــامــني  التون�سي 
�سرعان  الفنية،  العار�سة  راأ�ص 
ا�ــســتــعــانــت  ــه و  ــن مـــا تــخــلــت ع
جنح  الـــذي  ــدي  ــوزي ب بيو�سف 
اإىل  ال�سبيبة  قاطرة  اإعــادة  يف 
مل  حــيــث  ال�سحيحة  الــ�ــســكــة 
يتجرع فريقه اأي هزمية خالل 
التوايل،  على  مقابالت  خم�ص 
من  ذلك  رغم  ي�سلم  مل  لكنه  و 
حمة التغيري حيث ف�سلت ادارة 
مع  التعاقد  القبائلي  ــادي  ــن ال
لفان  دوني�ص  الفرن�سي  املدرب 
اإعطاء  دون  مفاجئ  قـــرارا  يف 
اخلطوة  لهذه  مقنع  تربير  اأي 

الغريبة .
ال�سابق  املدرب  بداية  تكن  ومل 
 2018-( ق�سنطينة  لــ�ــســبــاب 

�سبيبة  ــع  م مــوفــقــة   ،)2019
مبيدانه  �سقوطه  بعد  القبائل، 
احتاد  �سيفه  اأمام  الثنني  ام�ص 

اجلزائر بنتيجة )1-2( .
ـــن جــهــتــه، مل يــكــن فــريــق  وم
اأحــ�ــســن حال   ، ــر  ــزائ احتـــاد اجل
هو  ا�ستهالكه  بعد  ال�سبيبة  من 
اثــنــني ، حيث  ملــدربــني  ـــر  الآخ
الفرن�سي  ــع  م الــبــدايــة  كــانــت 
اأقيل  الذي  �سيكولوين  فران�سوا 
رف�سه  بعد  املــو�ــســم  بــدايــة  يف 
امليداليات  ت�سليم  حلفل  ال�سعود 
التي  املمتازة  الكاأ�ص  نهائي  يف 
ب)1-2(،  بلوزداد  �سباب  بها  فاز 
بن  امل�ساعد   باملدرب  لي�ستخلف 
على  عني  الذي  بوزيان  عرايبي 
للفريق  الفنية  العار�سة  راأ�ــص 
العا�سمي  الفريق  اإدارة  لكن   ،
ـــا و  ـــه �ــســرعــان مـــا غــــريت راأي
الفرن�سي  املـــدرب  مــع  تعاقدت 

تريي فررجي .
ومن جانيه، انف�سل فريق ن�سر 
يناير  من  الفاحت  يف  داي  ح�سني 
اجلـــــاري ، عـــن مـــدربـــه نــذيــر 
التي  الــهــزميــة  بــعــد   ، لــكــنــاوي 

امام  مبيدانه  الفريق  جترعها 
حل�ساب   )0-1( �سطيف  وفـــاق 
يف  البطولة،  ــة  ــام رزن ت�سوية 
بال�سائبة  و�سفها  ميكن  خطوة 
بــعــد متــكــنــت الــنــ�ــســريــة يــوم 
اأول  اجلمعة املن�سرم من حتقيق 
بتجاوزها   املــو�ــســم،  يف  لها  ــوز  ف
ال�سلف بنتيجة  ل�سيفها جمعية 

.)1-0(
 ، خمتلفا  ال�سيناريو  يكن  ومل 
الــذي  مــقــرة،  لنجم  بالن�سبة 
الخــري  قبل  مــا  املــركــز  يحتل 
بعد   ، ــة  ــول ــط ــب ال ــب  ــي ــرت ت يف 
ا�ستغناءه  عن املدرب حممد با�سا 
و تعوي�سه بعد الكرمي لطر�ص .

هي  النتائج  �ــســوء  كــانــت  واإذا 
الغالب  يف  الــرئــيــ�ــســي  ال�سبب 
ال�سابقني  املـــدربـــني  ملـــغـــادرة 
يختلف  الأمـــــر  فــــاّن  الـــذكـــر، 
بــالــنــ�ــســبــة لــلــمــدرب لــيــامــني 
الذي   بلعبا�ص(  )احتاد  بوغرارة 
ـــة  الأزم ب�سبب  املـــغـــادرة  ـــّرر  ق
يتخبط  التي  اخلانقة  املالية 
منذ   " مكرة  "وادي  اأبــنــاء  فيها 
للمو�سم  التح�سريات  بــدايــة 
من  منعته  الــتــي  و   ، ــد  ــدي اجل
تاأهيل عنا�سره اجلديدة ب�سبب 
م�ستوى  على  املرتاكمة   ديونه 

غرفة ف�ص النزاعات.
التي  الـــوتـــرية  اإىل  وبــالــنــظــر 
بداية  يف  ـــور  الأم عليها  ت�سري 
هذا املو�سم الكروي ، فاّن م�سل�سل 
املدربني  اإ�ستقالت  و  ـــالت  اإق
حلقاته  لــتــكــون  �ــســيــتــوا�ــســل 
د�سمة،  اإعالمية  مادة   املتكررة 
عو�ص اأن يكون اهتمام القائمني 
على  اأكرث  من�سب  الأندية  على 
�سوء الت�سيري الذي تتخبط فيه 
احلول  عن  البحث  و  الفرق  جل 

الناجعة للنهو�ص بها.

 ك�سفت وزارة ال�سباب والريا�سة 
اجلـــديـــدة  ـــخ  ـــواري ـــت ال ـــن  ع  ،
ل�ــســتــالم املــنــ�ــســاآت اجلــديــدة، 
ال19  الدورة  باحت�سان  املعنية 
املتو�سط  البي�ص  البحر  لألعاب 
افاد به  ، ح�سبما   2022 وهران- 

يوم الثنني بيان القطاع .
ال�سركات  ان  امل�سدر  واو�ــســح 
املن�ساآت  من  عدد  باإجناز  املكلفة 
الريا�سية التي �ستحت�سن العاب 
البحر البي�ص املتو�سط- 2022 ، 
اإلتزمت بت�سليم -كاأق�سى اجل-
مار�ص   31 يف  الوملبي  امللعب    ،
يف  املتو�سطية  القرية   ،  2021
املائي  املركب  و   2021 يونيو   30
يف  الريا�سات  متعددة  والقاعة 

.  2021 �سبتمرب   30
ومن جملة القرارات التي خرج 
بها اجتماع جلنة تنظيم املوعد 
ــر  وزي بــرئــا�ــســة،   - املتو�سطي 
القطاع �سيد علي خالدي ، رفقة 
بريا�سة  املكلفة  الدولة  كاتبة 
ــري  ــواك ــس ــة، �ــســلــيــمــة � ــب ــخ ــن ال

ــة  ــي ــب ــص الــلــجــنــة الومل ــ� ــي ورئ
عبد   ، اجلزائرية  والريا�سية  
الرحمان حماد - ، تلك املتعلقة 
وظــروف  امل�ساركني  با�ستقبال 
ــم وتــعــزيــز الـــقـــدرة  ــه ــت ــام اق
ال�ستيعابية  للفنادق من خالل 
ت�سليم من�ساآت جديدة وتطوير 
ا�ستالم  و  الــقــائــمــة،  املــنــ�ــســاآت 
ملطار  اجلديدة  اجلوية  املحطة 
دي�سمرب  يف  ــــدويل  ال ــــران  وه
2021 ، كاأق�سى اآجل ، مع اعتماد 
خا�سة  ونقل  �سري  خمططات 

بالألعاب.
ــال  ــس ــ� ــالت ــق ب ــل ــع ــت وفـــيـــمـــا ي
املتو�سطية  لالألعاب  والرتويج  
ــي  ــن ــوط عـــلـــى املــ�ــســتــويــني ال
الــبــيــان ، اىل  ــار  ــس ا� والــــدويل، 
ا�ستخدام جميع قنوات وو�سائل 
ــة واخلــا�ــســة  ــام ــع ــال ال ــس ــ� الت
خم�س�سة  بـــرامـــج  ــر  ــوي ــط ت  ،
لالألعاب يف القنوات التلفزيونية 
وان�ساء  العمومية  ــة  ــي والذاع

مركز لل�سحافة بوهران .

املعدات  ا�سترياد  ناحية  ومــن 
ــدث  احل لتنظيم  الــ�ــســروريــة 
اعتماد  تقرر  فقد  الريا�سي، 
للجمركة  مب�سطة  اجــــراءات 
ال�ــســتــرياد  عمليات  لت�سهيل 

النهائية واملوؤقتة.
ــب  ــدري ــة ت ــط ــا �ــســتــنــفــذ خ ــم ك
ال�سباب  واملر�سدين  املتطوعني 
وبرامج  �سيناريوهات  واعتماد 
والخــتــتــام  الفــتــتــاح  حفلي، 

ح�سب نف�ص امل�سدر.
تنظيم   جلنة  اجتماع  ان  يذكر 
البحر  ــاب  ــع لأل ال19  الــــدورة 
 ،  2022 املــتــو�ــســط-  ــص  ــ� ــي الب
�سامل  تقييم  اجــراء  اىل  يهدف 
ــريات،  ــس ــ� ــح ــت ــــدى تـــقـــدم ال مل
العامة  املديرية  تن�سيب  منذ 
تثمني  ق�سد  لالألعاب،  اجلديدة 
ــــدارك  املــكــا�ــســب املــحــقــقــة وت
اىل  ا�سافة  امل�سجلة  النقائ�ص 
القطاعات  بني  التن�سيق  تعزيز 
املعنية، ل�سيما يف هذه املرحلة 
التح�سري،  عملية  من  احلا�سمة 

التي ل تف�سلنا عنها ال 18 �سهرا 
، من حفل الفتتاح املقرر يف 25 

يونيو 2022 .
للتذكري، تتكون جلنة التنظيم 
وزاريــة  ــرة  دائ  13 ممثلي  من   ،
ــي  ــات عـــامـــة وه ــئ ــي ــــــع ه واأرب
حت�سري  على  بالوقوف  مكلفة 
املربجمة  واملناف�سات  الفعاليات 
 2022  - املتو�سطية  اللعاب  يف 

بوهران.

ـــص الحتـــــاديـــــة  ـــ� ـــي جــــــدد رئ
"الفاف"،  لقدم  لكرة  اجلزائرية 
خــــري الــــديــــن زطـــ�ـــســـي، يـــوم 
امل�سوؤولني  يف  الثقة  ــني،  ــن الث
الوطنية  لــلــرابــطــات  احلــالــيــني 
ــة كـــرة الــقــدم  ــط ــة: راب ــالث ــث ال
املحرتفة، رابطة الوطنية لكرة 
القدم للهواة، والرابطة الوطنية 
لغاية  وهــــذا  اجلـــهـــات،  بــني  ملــا 
وانعقاد  قوانينها  على  امل�سادقة 
جمعيتها العامة النتخابية على 

التوايل، ح�سبما اأفادت به الهيئة 
الكروية عرب موقعها الر�سمي.

وح�سب نف�ص امل�سدر فان رئي�ص 
بروؤ�ساء  اليوم  اجتمع  "الفاف" 
الرابطات الوطنية الثالث: عبد 
الكرمي مدوار )رابطة كرة القدم 
)رابطة  مالك  علي  املحرتفة(، 
للهواة(  الــقــدم  لكرة  الوطنية 
ــرب )الــرابــطــة  ــن جم ويــو�ــســف ب
يف  اجلــهــات(،  ــني  ب ــا  مل الوطنية 
جل�سة عمل، بعد قرار ال�سلطات 

ــرابــطــات  الــعــمــومــيــة بــو�ــســع ال
الوطنية حتت و�سايتها.

الرابطات  "و�سع  البيان:  واأ�ساف 
الحتادية  و�ساية  حتت  الثالث 
ياأتي  الــقــدم،  لكرة  اجلزائرية 
تركيبة  يف  ــريات  ــي ــغ ــت ال بــعــد 
اعتماد  عقب  العامة،  جمعيتهم 
من  للمناف�سة  ــد  ــدي ج ــام  ــظ ن
للهيئة  العامة  اجلمعية  طــرف 

الفيدرالية".
"بعد  الحتـــــاديـــــة:  ــت  ــم ــت وخ

جتديد  تقرر  مثمرة،  حمادثات 
احلاليني  املــ�ــســوؤولــني  يف  الثقة 
ــات الــوطــنــيــة الــثــالث  ــط ــراب ــل ل
للمكتب  ت�سكراتهم  قدموا  الذين 
ــه خري  ــس الــفــيــدرايل وعــلــى راأ�
ــي، لــلــثــقــة الــتــي  ــس ــ� الـــديـــن زط
مبوا�سلة  وتعهدوا  فيهم  و�سعها 
ت�سيري البطولة باأح�سن طريقة 
العامة  اجلمعية  انــعــقــاد  حتى 

النتخابية".

الرابطة الأوىل :

ع�سرة مدربني يغادرون منا�سبهم .. رياح الإقالت تع�سف من جديد 

اللعاب املتو�سطية وهران- 2022: 

الك�سف عن تواريخ ا�ستالم املن�ساآت اجلديدة

جتديد الثقة يف روؤ�ساء الرابطات الوطنية لكرة القدم

ديلور يك�سف وجهته القادمة ويوجه ر�سالة لبلما�سي

م�ساعد بلما�سي ي�سع عينه على اأ�سماء جديدة!

مبابي ورقة جديدة يف انتخابات رئا�سة بر�سلونة!

ر�سمًيا.. نيمار يدعم باري�ص يف كال�سيكو ال�سوبر
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الدوري  يف  ال�سابة  املواهب  من  الكثري  الأخــرية  الأعــوام  يف  برزت 
اجلزائري لكرة القدم، اإذ جنحت بع�ص الأ�سماء منها يف �سق طريقها 
وفاق  لعب  غرار  على  الأوروبية،  الدوريات  يف  الحرتاف  �سوب 
�سطيف ال�سابق ا�سحاق بو�سوف الذي ان�سم لنادي لوميل البلجيكي، 
الأمني  حممد  املوهبة  اكت�ساف  مع  املوعد  كان  فقد  املو�سم  هذا  اأما 

عمورة.
اجلزائرية  اجلماهري  حديث  �سنة(  الـ)20  �ساحب  عمورة  وبات 
�سطيف،  وفاق  فريقه  مع  اأظهرها  التي  الكبرية  للم�ستويات  نظراً 
الذي يرتبع بامتياز على �سدارة الدوري اجلزائري ومتاأهل للدور 
اأي�سًا  جاء  وذلك  الأفريقية،  الكونفدرالية  كاأ�ص  م�سابقة  من  الـ16 
املــدرب  اأعطاهم  الذين  الآخــريــن  ال�سبان  من  جمموعة  بف�سل 
الذي  الكروي  ال�سحر  لنرث  الكاملة  الفر�سة  الكوكي  نبيل  التون�سي 

ميتلكونه يف اأقدامهم.
اجلزائري  الدوري  مناف�سات  �سهدتها  التي  ال�سبع  املباريات  وكانت 
حلد الآن، كافية اأمام حممد الأمني عمورة ليجعل من نف�سه حديث 
كل اجلماهري اجلزائرية ولي�ص فقط م�سجعي فريقه، اإذ متكن من 
لعبها  فقط  دقيقة   188 يف  اآخر  هدف  و�سناعة  اأهــداف   5 ت�سجيل 
املباريات  كل  بداأ  اأنه  ذلك  اإىل  ُي�ساف  الأ�سود"،  "الن�سر  فريق  مع 
برج  اأهلي  اجلار  �سد  الأخــري  اللقاء  عدا  ما  الحتياط  مقاعد  من 

بوعريريج.
وكانت بداية عمورة املولود يف مقاطعة جيجل �سرقي اجلزائر اأكرث 
من رائعة، وذلك يف الأ�سبوع الأول من الدوري عندما �سجل هدفني، 
دقائق بعد دخوله بدياًل �سد احتاد العا�سمة، ثم اأتبعه بهدف اآخر 
�سد نادي بارادو يف لقاء الأ�سبوع اخلام�ص، لي�سيف بعد ذلك ن�سر 
ح�سني داي واأهلي الربج لقائمة �سحاياه بهدٍف يف مرمى كل فريق.
اإذ �سي�سل  وطرق عمورة بهذا التاألق باب املنتخب اجلزائري بقوة، 
اأو  بلما�سي  جمال  اجلزائري  املــدرب  اإىل  تاألقه  �سدى  تاأكيد  بكل 
على الأقل جميد بوقرة مدرب املنتخب املحلي، الذي �سيعتمد دون 
املتاألقة من  املواهب الأخرى  �سك على خدمات هذا الالعب وبع�ص 

ال�سباب يف الدوري اجلزائري يف ال�ستحقاقات القادمة.
وتتاألق الكثري من الأ�سماء  ال�سابة الأخرى يف فريق وفاق �سطيف، 
الدين  وح�سام  قندو�سي  اأحمد  كذلك  يوجد  عمورة  جانب  فاإىل 
غ�سة وغريهم، وهذا ما جعل املدرب التون�سي نبيل الكوكي يحظى 
ال�سباب، وهذا ي�ساف  الفر�سة ملثل هوؤلء  باإ�سادة وا�سعة لإعطائه 
منذ  "ال�سطايفي"  الفريق  مع  حققها  التي  الرائعة  النتائج  اإىل 

تعيينه على راأ�ص الفريق بداية العام املا�سي.

اقرتب اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر، لعب و�سط ميالن، من العودة 
اإىل املالعب.

وكان ابن نا�سر تعر�ص لإ�سابة يف اأوتار الركبة خالل مباراة بارما 
بالدوري الإيطايل، لكنه الآن يف املرحلة النهائية من اإعادة التاأهيل 

والعودة اإىل املالعب.
"لجازيتا ديلو �سبورت" الإيطالية، فاإن ابن نا�سر  ووفًقا ل�سحيفة 
الإثنني  وكالياري،  ميالن  مباراة  يف  البدلء  مقاعد  على  �سيتواجد 

املقبل، باجلولة 18 من الدوري الإيطايل.
األيك�سي�ص �ساليميكر�ص، جناح ميالن، يعاين من نف�ص  واأ�سارت اإىل 
اإ�سابة بن نا�سر، لكنه تعافى ب�سكل اأف�سل وي�ستطيع اللعب اأ�سا�سًيا 

�سد كالياري.
�سي�سارك  اإبراهيموفيت�ص  زلتــان  ال�سويدي  النجم  اأن  واأو�سحت 
ا اأ�سا�سًيا �سد كالياري، بعدما ح�سل على دقائق قليلة للعب اأمام  اأي�سً

تورينو يف الدوري الإيطايل.
كما �سي�سارك "اإبرا" اليوم يف جزء من مواجهة نف�ص الفريق يف ثمن 

نهائي كاأ�ص اإيطاليا.

عن  لالإعالن  الثالثاء،  ام�ص  ر�سميا  بيانا  بر�سلونة،  نــادي  اأ�سدر 
القائمة النهائية للمر�سحني لالنتخابات الرئا�سية بالنادي.

لبورتا،  "خوان  الإلكرتوين:  موقعه  عرب  البيان  يف  النادي،  وقال 
الأربعة  الأع�ساء  هم  رو�سود،  اإمييلي  فري�سا،  توين  فونت،  فيكتور 
 2257 وهو  املطلوبة،  التوقيعات  من  الأدنــى  احلد  اجتازوا  الذين 

توقيعا، لي�سبحوا مر�سحني لرئا�سة النادي".
التوقيعات،  �سحة  من  التحقق  عملية  نتيجة  انتظار  "يف  واأ�ساف: 
انتهاء  ومبجرد  الثاين،  يناير/كانون   12 الثالثاء  يوم  �ستبداأ  والتي 
وفيالجوانا  فــاري  جـــوردي  يتمكن  مل  التوقيعات  جمع  ــرتة  ف
الو�سول  من  ريريا  وبري  فرينانديز  ولوي�ص  بينديتو  واأجو�ستي 

للحد الأدنى ويودعوا ال�سباق".
وتابع: "خوان لبورتا كان اأكرث مر�سح ح�سًدا للتوقيعات باإجمايل 
فري�سا  وتوين  توقيًعا،  بـ4713  فونت  فيكتور  يليه  توقيعا،   10272
 2510 مبجموع  رو�سود  اإمييلي  واأخــرًيا  توقيًعا،   2822 ح�سد  الذي 

توقيعات".
12 يناير  "عملية امل�سادقة على القرتاع تبداأ يوم الثالثاء  واأمت: 
عدد  على  وبالعتماد  نف�سه،  ال�سهر  من   14 اخلمي�ص  وتنتهي 
العدد  يختلف  قد  �سحتها  من  التحقق  يتم  مل  التي  التوقيعات 

النهائي من املر�سحني يف النتخابات".

رد الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني لتوتنهام، بقوة على ما 
قاله الدويل الأملاين م�سعود اأوزيل، لعب اآر�سنال، عندما �سئل عن 

اإمكانية النتقال لل�سبريز.
الثاين اجلاري،  اآر�سنال يف يناير/كانون  اأوزيل من مغادرة  واقرتب 
انطالق  مع  والأوروبية  املحلية  الفريق  قائمة  من  ا�ستبعد  بعدما 

املو�سم.
وخالل تواجده على "تويرت" للرد على اأ�سئلة متابعيه، اأطلق اأوزيل 

اإجابة ا�ستفزت جماهري توتنهام.
ا وحيًدا، كان من  اإذا تلقى عر�سً اأوزيل على �سوؤال ب�ساأن قراره  ورد 

توتنهام، فقال: "�ساأتقاعد".
املوؤمتر  ال�سحفيني من مورينيو خالل   يف الإطار ذاته، طلب بع�ص 
على  ــرد  ال الــثــالثــاء،  الــيــوم  وفــولــهــام،  توتنهام  ملــبــاراة  ال�سحفي 

ت�سريحات اأوزيل.
بالتعاقد  مهتًما  �سيكون  توتنهام  اأن  اأخــربه  "من  مورينيو:  وقــال 

معه؟".
ريال  يف  مورينيو  قيادة  حتت  تدريب  اأوزيـــل  اأن  بالذكر  جدير 

مدريد، قبل رحيل الأول اإىل اآر�سنال.

القدم،  لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة  الن�سباط  جلنة  اأعلنت   -
11 يناير  30 يوما اعتبارا من  ام�ص الثالثاء، عن مهلة ثانية مدتها 
اإيداع   اآجال  حترتم  مل   الأوىل  الرابطة  من  اندية  لع�سرة   2021
امللفات املتعلقة مبنح الإجازات الحرتافية واإم�ساء عقود ال�سركات 
الريا�سية مع مكتب اخلربة، ح�سب ما اأفادت به الهيئة الكروية يف 

بيان لها.
جلنة  فــاإن  املطلوبة،  الــوثــائــق  ـــداع  اإي يف  الــتــاأخــري  لهذا  ونــظــرا 
الن�سباط، وعمال باملادة 19 لقانون العقوبات، �سلطت على الأندية 

املعنية غرامة مالية قدرها 200.000 دينار.
ثانية  مهلة  الن�سباط  جلنة  يلي:"اأعطت  ما  الرابطة  واأو�سحت 
لإمتام ملف منح اإجازة النادي املحرتف ، واإل �ست�سطر اإىل تطبيق 

عقوبات تاأديبية".
الت�سيري  مديرية  �سبطتها  التي  املعنية  الأندية  قائمة  يلي  وفيما 
مولودية  للفاف:  التابعة  املحرتفة  لالأندية  املالية  و  املراقبة  و 
اجلزائر- �سباب بلوزداد- وفاق �سطيف- ن�سر ح�سني داي- مولودية 
وهران- احتاد اجلزائر- اوملبي املدية- اأهلي برج بوعريريج- احتاد 

بلعبا�ص و�سريع غليزان.

حممد الأمني عمورة.. جوهرة جديدة 
تتالألأ يف �سماء الكرة اجلزائرية

حتديد موعد عودة بن نا�سر
 ملباريات ميالن

ر�سميا.. بر�سلونة يعلن القائمة 
النهائية ملر�سحي الرئا�سة

ت�سريح اأوزيل ي�ستفز مورينيو

الرابطة الأوىل:

مهلة ثانية لع�سرة اأندية من اأجل 
اإمتام ملفاتها

حمليات



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

