
منتـــــوج البطاطــــــا بالوادي 
يباع باأقـــــل من 20 دج!

05فيما يطرح الفالحون م�سكل ارتفاع اأ�سعار البذور 

فيما ح�سدت حوادث املرور 6 وفيات و250 جريحا خالل 48 �ساعة
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قريبا اإدراج وظيفة 
البحـــث العلمي 
داخل املوؤ�س�سات 

االقت�سادية  

رخــ�ص موؤقتــــــة 
لـ 10  وكــــــالء 

ال�سترياد ال�سيارات

�سوؤال ي�سغل اجلزائريني حول اأ�سعارها بعد رفع التجميد عن القرار منذ 2017تلبية حلاجيات ال�سوق

من  دفعة  اأول  بدخول  • توقعات 
املركبات اجلديدة اإىل اجلزائر يف ماي

وفاة 28 �سخ�سا عرب الوطن اختناقا بالغاز خالل اأ�سبوعني فقط

04

03

الدرك يحجز 11 األف 
قارورة خمر واالأمن يحجز 

مهلو�ص قر�ص  اآالف   10

وفاة �ساب ب�سعقة كهربائية 
يف الرقيبة

انطالق مو�سم ح�ساد الذرى 
العلفية بتوقعات اإنتاج 
الهكتار يف  100قنطار 

تفكيك �سبكة اإجرامية 
منظمة وحجز كمية معتربة 

من املخدرات 

الوادي

ورقلة

ب�سار
�ص 06

�ص 06

�ص 06

�ص 06

�سونلغاز اأحالت اأكرث من 5 اآالف ملف 
ملتورطني على العدالة  

اعتداءات و�سرقة حترم 
�سبكة  من  مواطنــا   82

الكهربــــاء والغاز

04

طبيب وامراأتان �سمن جماعة 
اإجرامية امتهنوا ترويج 
موؤثرات عقلية بق�سنطينة

16

اأول درا�سة جزائرية من نوعها حول الوباء

ذوو ف�سيلة الدم "o" تنخف�ص 
لديهم خطورة االإ�سابة بكورونا

03

باملائة  23 بن�ســـــبة  للفيـــــرو�ص  عر�سة  االأكثـــــر  بال�سمنـــــة  • امل�سابــــــون 
وفيـــــات و4  �سفـــــاء  حالـــــة   185 جديـــــدة،  اإ�سابـــــة   230 • ت�سجيـــــل 

ال�سيني: التنويع �سروري لتاأمني جرعات اإ�سافية من اللقاح  اللقاح  عن  يدافع  • مهياوي 
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حلمايتها من جميع اأنواع التلوث

الوزير اآل �سيد ال�سيخ يدعو من اأدرار 
اإىل اإحياء الرتاث البيئي “الفقارة” 

بالبيئة  املكلف  املنتدب  الوزير  دعا 
ال�شيخ،  �شيد  اآل  حمزة  ال�شحراوية، 
باأدرار، اإىل اإحياء الرتاث البيئي الفقارة 

وحمايتها من جميع اأنواع التلوث.
اأكرب  على  وقوفه  عند  الوزير  واأك��د 
غو�رس  فقارة  اأدرار،  بوالية  فقارة 
على  فنوغيل،  بلدية  ودغ��ة  وبق�رس 
اإبعاد قنوات ال�رسف ال�شحي التي هي 

بالقرب من الفقارات .
التكفل  اإىل  تهدف  ال��زي��ارة  ولكون 
بامل�شاكل البيئية الناجمة عن امل�شبات 
النهائية لل�رسف ال�شحي، حيث تندرج 
هذه العملية �شمن ا�شرتاتيجية قطاعي 
البيئة واملوارد من اأجل املعاجلة امل�شتدامة 

لهذه امل�شاكل من خالل اإجناز حمطات 
النهائية  امل�شبات  واإبعاد  الت�شفية 
اأعطى  فقد  ال�شكنية،  التجمعات  عن 
الوزير تعليمات لل�شلطات املحلية عند 
زيارة امل�شجد العتيق بتاغجمت ببلدية 
املدين  املجتمع  فنوغيل، ب�رسورة دعم 
اإىل  دعا  كما  الق�شور،  هذه  ترميم  يف 
ت�شجيع امل�شتثمرين يف قطاع ال�شياحة 

البيئية.
املنتدب  للوزير  تكرمي  الزيارة  تخلل 
طرف  من  ال�شحراوية  بالبيئة  املكلف 
املادي  الرتاث  حلماية  تاغجمت  جمعية 
والال مادي متثلت يف لوحة خلتم القراآن.
عماره بن عبد الله

�سيافات ي�ستقبل �سفري النيجر لبحث �سبل تعزيز التعاون بني البلدين

الوزير  ل��دى  املنتدب  ال��وزي��ر  ا�شتقبل 
ن�شيم  امل�شغرة  باملوؤ�ش�شات  املكلف  االأول 
�شيافات، اخلمي�س الفارط �شفري جمهورية 
منزو،  م��الم  ال��ه  اأمينو  باجلزائر  النيجر 
عالقات  واق��ع  اجلانبان  ا�شتعر�س  حيث 
املجال  يف  البلدين  بني  وال�رساكة  التعاون 
التعاون  �شبل  اإىل  وتطرقا  االقت�شادي، 

بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  تعزيزها،  وو�شائل 
للوزارة املنتدبة.

يف اإطار الربنامج الدويل ملرافقة املوؤ�ش�شات 
اخلارجية،  االأ�شواق  على  لالنفتاح  امل�شغرة 
اجلديدة  اال�شرتاتيجية  ال��وزي��ر  عر�س 
امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  قطاع  يف  املنتهجة 
ال��دويل،  اأو  املحلي  امل�شتوى  على  �شواء 

التي  البالغة  االأهمية  الوقت  ذات  مربزا يف 
االقت�شاد  ملجال  اجلمهورية  رئي�س  يوليها 
ال�شباين وهو يف قلب االإ�شالحات اجلديدة 

التي يقرتحها �شيافات، ح�شب البيان.
حر�شه  �شيافات  الوزير  اأكد  وباملنا�شبة  
دولة  مع  ق��وي  ثنائي  تعاون  بعث  على 
البلدين  �شباب  مرافقة  اأج��ل  من  النيجر 
يتيحها  التي  االأعمال  فر�س  ال�شتغالل 
ا�شتعداده  عن  عرب  كما  الثنائي،  التعاون 
لنقل اخلربات اجلزائرية يف هذا املجال لدولة 

النيجر ال�شقيقة.
بهذا  �شعادته  عن  ال�شفري  عرب  جهته  ومن 
اآفاق تعاون  اأن يبعث  �شاأنه  الذي من  اللقاء 
حر�س  على  اأكد  حيث  اجلزائر،  مع  جديدة 
التعاون  ه��ذا  من  اال�شتفادة  على  ب��الده 
ي�شتجيب  عمل  برنامج  �شبط  خالل  من 
جمال  يف  البلدين  �شباب  لطموحات 
اتفق  االأخ���ري،  يف  امل�شغرة.  املوؤ�ش�شات 
العمل  يف  البدء  ���رسورة  على  الطرفان 
التعاون  م�شتوى  رفع  اأج��ل  من  امل�شرتك 
جمال  يف  البلدين  تطلعات  ح�شب  الثنائي 
بديناميكية  والدفع  امل�شغرة،  املوؤ�ش�شات 

جديدة لتنويع جماالت ال�رساكة.
عماره بن عبد الله

حممد علي 
------------ 

"التمويل  اأن  اأك���د  ل��ه  م��داخ��ل��ة  ويف 
مداخيل  لنا  ي��در  اأن  ميكنه  االأخ�����رس 
بعد  نطبقه  مل  لكننا  ال�شعبة  بالعملة 
وحدها  ال��دول��ة  على  يتعني  ن��ه  اأ ظنا 
للطاقات  ال�رسورية  التمويالت  �شمان 

املتجددة".
ياي�شي  ال�شيد  ب��رز  اأ ال�شدد،  ه��ذا  يف 
اإنتاج  ك��ل  على  الت�شديق  اإمكانية 
حتى  املتجددة  امل�شادر  م��ن  انطالقا 
بالعملة  مت��وي��الت  حتقيق  م��ن  نتمكن 

الدويل. ال�شعيد  على  ال�شعبة 
"امل�شهل"  دور  اأهمية  على  اأك��د  كما 
لفائدة  العمومية  ال�شلطات  ومرافقة 
توفري  بغية  القطاع  يف  املتدخلني  جميع 
الطاقات  لتطوير  املالئمة  ال��ظ��روف 

. املتجددة 
املرافقة  هذه  ت�شاهم  اأن  املفرو�س  ومن 
وتتبع  تناف�شية  اإنتاج  تكاليف  بلوغ  يف 
يف  ال�رسيعة  التكنولوجية  التطورات 

قوله. ح�شب  املجال،  هذا 
اإىل  امل��ت��دخ��ل  اأخ����رى، دع��ا  م��ن ج��ه��ة 
القطاعات  خمتلف  بني  اأف�شل  تعاون 
العايل(  والتعليم  والطاقة  )ال�شناعة 
نف�س  "ت�شب يف  مب�شاع  اخلروج  اأجل  من 

االجتاه".
التي  اجل��دي��دة  ب��امل��ق��ارب��ة  اأ���ش��اد  ذ  واإ
ت�شجيع  يف  واملتمثلة  احلكومة  و�شعتها 
وحتويلها  للمدخالت  املحلية  ال�شناعة 
على  امل��ت��ح��دث  اأك���د  فقد  وامل��ن��اول��ة، 
االإمكانيات  على  االعتماد  ���رسورة 
جمال  يف  االأه��داف  حتقيق  يف  الوطنية 

. املتجددة  الطاقات 
موؤ�ش�شة  اإن�شاء  حول  �شوؤال  على  وردا 

دعا  املتجددة،  للطاقات  موجهة  جديدة 
التجارب  تثمني  اإىل  ياي�شي  ال�شيد 
هذا  وتو�شيع  املجال  هذا  يف  ال�شابقة 
وعدم  اآخرين  متدخلني  لي�شمل  امل�شعى 
على  املتجددة  الطاقات  تطوير  تركيز 

العمومي. القطاع 
االأمور  حت�شني  اأردنا  ذا  "اإ يقول  واأردف 
وب�شكل  اخلا�س  القطاع  اإ���رساك  يجب 

. معترب"
املدعمة  الطاقات  باأ�شعار  يتعلق  وفيما 
اأن  املتحدث  اأك��د  ال��دول��ة،  ط��رف  م��ن 
مما  جدا"  "منخف�شة  ال��ت�����ش��ع��ريات 
تطور  دون  ي��ح��ول  "عائقا"  ي�شكل 
"مردودية  اأن  م�شيفا  املتجددة  الطاقات 
بعد  اإال  �شمانها  ميكن  ال  اال�شتثمارات 

تقريبا". �شنوات  ع�رس  مرور 
ال  قوله،  ح�شب  التدعيم،  رفع  اأن  غري 
فواتري  قيم  م�شاعفة  بال�رسورة  يعني 

اأ���ش��ع��ار ذات  ب��ل ���ش��م��ان  ال��ك��ه��رب��اء 
مع  للم�شتثمرين  بالن�شبة  م��ردودي��ة 

خالل  من  وه��ذا  الفواتري،  رفع  تفادي 
الطاقوية. النجاعة  اأدوات  اإدماج  اآليات 

 اعترب رئي�ص جمموعة الطاقة ال�سم�سية بوخالفة ياي�سي اأن اجلزائر مدعوة اإىل اال�ستفادة من اآليات التمويل االأخ�سر املتوفرة على م�ستوى االأ�سواق الدولية بهدف تنويع اأمناط متويل 
م�ساريعها التنموية اخلا�سة بالطاقات املتجددة.

اجلزائر مدعوة لال�ستفادة من التمويل االأخ�سر
تطوير الطاقات املتجددة 

وزارة ال�سياحة ت�سعى لتذليل ال�سعوبات اأمام املراأة الريفية

التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة  وزير  �شلط 
بلدية  من  حميدو  حممد  العائلي،  والعمل 
ب�شكرة(  �رسق  كلم   80( ال��وادي  زريبة 
ال��وزاري  قطاعه  "جهود  على  ال�شوء 
اأمام  ال�شعوبات  تذليل  يف  للم�شاهمة 
املراأة الريفية، وكذا املاكثة يف البيت لتعزيز 
اإمكانياتها االإنتاجية". واأو�شح الوزير على 
هام�س زيارة معر�س لل�شناعات التقليدية 
خالل اليوم الثاين من زيارة العمل والتفقد 
التي تقوده مبعية وزيرة الت�شامن الوطني 

اإىل  كريكو  كوثر  املراأة  وق�شايا  واالأ�رسة 
تعمل  الوزارية  "دائرته  باأن  ب�شكرة  والية 
�شمن اآليات مدرو�شة لت�شهيل ولوج املراأة 
املجاالت،  كل  يف  االإنتاج  لعامل  الريفية 
م�رسوع  الإن�شاء  تاأهيلها  طريق  عن  وذلك 

وم�شاعدتها يف ت�شويق منتجاتها".
يف  الراغبة  الفئة  "هذه  ب��اأن  واأ���ش��اف 
ميكنها  م�شاريعها  جت�شيد  يف  االنطالق 
ال�شناعة  غرف  من  تاأهيل  على  احل�شول 
يتوج  والي��ة  كل  عرب  واحل��رف  التقليدية 

بت�شليمهن �شهادات عالوة على مرافقتهن 
وكذا  ال��الزم  التمويل  على  للح�شول 
منتجاتهن  لت�شويق  اأمامهن  املجال  فتح 
االإلكرتونية  واملن�شات  املعار�س  عرب 
التقليدية  ال�شناعة  غرف  م�شتوى  على 

واحلرف".
ال�شياحة  وزارة  اأن  اإىل  الوزير  واأ���ش��ار 
مما  وزارة   23 فيه  ت�شرتك  اأفقي  "قطاع 
امل�شرتك  والعمل  التن�شيق  تكثيف  يتطلب 
الإيجاد اآفاق جديدة يف التعاون "مردفا باأن 
م�شتوى  رفع  اأجل  من  اإيجابي  "التقارب 
ن�شبة  من  والتقليل  الوطني  االقت�شاد 
اآماال  يعلق  باأنه  الوزير  واأب��رز  البطالة". 
كبرية يف ال�شنة احلالية 2021 بعد الركود 
باأن  املن�رسمة  ال�شنة  �شهدته  الذي  العاملي 
لربنامج  امليداين  للتج�شيد  الفر�شة  "تتاح 
الظل  مناطق  لتنمية  اجلمهورية  رئي�س 

وترقية املراأة الريفية". 
وكان الوزيران قد زارا خالل اليوم الثاين 
والية  اإىل  تقودهما  التي  الزيارة  هذه  من 
ب�شكرة املجاهدين النوي براهيمي وربيعة 
زريبة  ببلدية  العائليني  مبنزليهما  حامدي 

الوادي.
ق/و

حوادث  يف  جريحا  و250  وفيات    6
املرور خالل 48 �ساعة

 250 واأ�شيب  اأ�شخا�س  �شتة  تويف 
اإثر  اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، 
وقوع عدة حوادث مرور خالل ال� 48 
�شاعة االأخرية، ح�شب ح�شيلة قدمتها 
م�شالح احلماية املدنية و�شجلت اأثقل 
ح�شيلة على م�شتوى والية �شطيف 

واإ�شابة  اأ�شخا�س  ث��الث  ب��وف��اة 
�شخ�س اآخر بجروح على اإثر انقالب 
�شيارة �شياحية بالطريق الوطني رقم 
والية  يف  قجال  ودائ��رة  ببلدية   76

�شطيف، ح�شب ذات امل�شدر.
ق/و

االأر�سيدي يطالب بفتح حتقيق حول 
ت�سريحات اأويحيى

الثقافة  اأج���ل  م��ن  التجمع  اع��ت��رب 
والدميقراطية اأن الت�رسيحات التي اأدىل 
بها الوزير االأول االأ�شبق اأحمد اأويحيى 
يوزعها  التي  الذهب  �شبائك  ح��ول 
مقابل رحالت �شيد  يف  اخلليج  اأمراء 
تخطى  الف�شاد  اأن  على  دليل  اجلنوب 
يف  االأر�شيدي  وطالب  احل��دود.  كل 
للك�شف  ق�شائي  حتقيق  بفتح  له  بيان 
امل�شتفيدين  امل�شوؤولني  جميع  ع��ن 
وحتديد  الر�شاوى  هذه  قيمة  ولتقدير 
اأجل  من  التجمع  واأك��د  امل�شوؤوليات. 
الثقافة والدميقراطية الذي عقد اجتماعا 
�شفحة  طي  اأن  اأم�س  العامة  لالأمانة 
االأمة  موارد  تبديد  من  عامًا  ع�رسين 
والف�شاد املف�شوح واملحاباة على جميع 

للن�شيج  تخريب  وم��ن  امل�شتويات، 
احلريات  على  والت�شييق  االجتماعي 
التي يتعني  االإجراءات  تتطلب حدا من 
يطالب  التي  االإجراءات  .ومن  اتخاذها 
بها احلزب الذي يقوده حم�شن بلعبا�س 
ال��راأي،  �شجناء  جميع  ���رساح  اإط��الق 
وتفعيل  االجتماعي،  الت�شامن  وترقية 
دولة  تكفلها  التي  احلريات  ممار�شة 
االنتقال  اأن  االأر�شيدي  ويرى  القانون. 
تاأ�شي�شي  م�شار  القائم عل  الدميقراطي 
عن  التعبري  ب�شمان  الكفيل  احلل  هو 
عن  وبالتايل  اجلزائري،  ال�شعب  �شيادة 
لبناء  جديدة  انطالقة  يف  م�شاركته 

البالد وتنميتها.
ق/و
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جتميد  رف���ع  احل��ك��وم��ة  واأع��ل��ن��ت 
ا�شترياد ال�شيارات اجلديدة الأول مرة 
 10 2017 حيث ا�شتوفت  منذ العام 
ال�شيارات  ا�شترياد  �رسوط  ملفات 

اجلديدة.
�شيتم  ال�شناعة  وزارة  وح�شب 
هذا  اأ�شحابها،  على  الرخ�س  توزيع 
االأحد لل�رسوع يف اإجراءات احل�شول 
ال�شترياد  النهائي  االعتماد  على 
حمددة  اآج��ال  تقدمي  دون  املركبات، 

لبداية العملية.
وزارة  اأف��رج��ت  اأ���ش��اب��ي��ع،  وق��ب��ل 
جديد  ���رسوط  دفرت  عن  ال�شناعة 
ت�شمن  اجلديدة  املركبات  ال�شترياد 
تعلق  ما  خ�شو�شا  جديدة  اإجراءات 
ومعايري  البيع،  بعد  ما  بخدمات 
املركبات  واأم��ن  ل�شالمة  �شارمة 

ون�شب االنبعاثات الغازية.
ومل يت�شمن البيان اأي تفا�شيل عن 
العالمات املعنية باال�شترياد وال عدد 

املركبات.
ملفات  درا�شة  عملية  و�شتتوا�شل 
بالن�شبة  االقت�شاديني  املتعاملني 
اجلديدة  املركبات  وكالء  لن�شاطي 
درا�شة  غاية  اإىل  املركبات  وت�شنيع 
قامت  حيث  املودعة  امللفات  جميع 
هذين  على  القائمتان  اللجنتان 
النظامني برفع وترية عملهما لتعقد 

اجتماعات طيلة اأيام االأ�شبوع.
التي  "القوائم  اأن  الوزارة  توؤكد  كما 
مت تداولها على اأنها قوائم املتعاملني 
على  حت�شلوا  الذين  االقت�شاديني 
من  لها  اأ���ش��ا���س  ال  االع��ت��م��ادات 
لهذه  الرتويج  باأن  وتذكر  ال�شحة، 
اأ�شحابها  املغلوطة ي�شع  املعلومات 

حتت طائلة القانون".

ال�شناعة  وزي��ر  ق��ال  اأي���ام  وقبل 
فرحات اآيت علي، اإن فاتورة ا�شترياد 
لن   2021 يف  اجل��دي��دة  املركبات 

تتجاوز ملياري دوالر.
ال�شيارات  ا�شترياد  اجلزائر  وجمدت 
اأعقاب  يف   ،2017 منذ  اجل��دي��دة 
اإجراءات وم�شاريع الإطالق �شناعة 
حملية للرتكيب والتجميع من جهة، 
النقد  نزيف  لكبح  احلكومة  و�شعي 

االأجنبي من جهة اأخرى.
تركيب  ف���اإن  م��راق��ب��ني،  وح�شب 
مني  اجلزائر  يف  ال�شيارات  وجتميع 
من  العديد  تواجد  بدليل  بالف�شل 
بتهم  ال�شجن  امل�شاريع يف  اأ�شحاب 
االإدم��اج  ن�شب  بلوغ  وعدم  ف�شاد، 

التي ا�شتهدفتها ال�شلطات.
لتنظيم  احلكومية  االإجراءات  واأدت 
���ش��وق ال�����ش��ي��ارات ع��ل��ى م��دار 
وندرة  لفو�شى  املا�شية  ال�شنوات 
يف  كبري  وارت��ف��اع  املعرو�س،  يف 

اأ�شعار املركبات امل�شتعملة.
اجلزائر  يف  ال�شيارات  ا�شترياد  وبلغ 
األف   650 بنحو   2013 عام  ذروته 
مليارات   6.4 بلغت  بفاتورة  مركبة 

دوالر.
جمال  يف  املخت�س  توقع  ب���دوره 
اأول  دخول  �رسيط،  اأمين  ال�شيارات، 

دفعة من ال�شيارة اجلديدة اإىل اجلزائر 
ت�رسيع  مت  اإذا  املقبل  ماي  �شهر  يف 
رخ�س  ت�شليم  اإج����راءات  وت���رية 

اال�شترياد من قبل وزارة ال�شناعة.
التي  اجل��دي��دة  التدابري  ع��ن  وق��ال 
�شيما  ال  ال�شناعة،  وزارة  اأقرتها 
لتنظيم  اجل��دي��د  ال�����رسوط  دف���رت 
بهذا  واال�شترياد  الت�شنيع  ن�شاطي 
اجلديد  ال�رسوط  دفرت  اإن  اخل�شو�س 
جد  والرتكيب  بالت�شنيع  اخلا�س 
بالتاأ�شي�س ل�شناعة  طموح وي�شمح 
���رسورة  اإىل  دع��ا  فيما  حقيقية، 
نحو  والتحول  املقاوالتية  ت�شجيع 
�شناعة التجهيزات بناء على قواعد 

�شناعية متينة.
ال�شيارات،  دخ��ول  موعد  وب�شاأن 
حت�����دث اأمي������ن ����رسي���ط ع����ن 3 
بح�شب  حمتملة،  �شيناريوهات 
تنفيذها  اجل��اري  االإج���راءات  وت��رية 
على م�شتوى وزارة ال�شناعة، وقال 
اخلبري يف جمال ال�شيارات، اإن اجلزائر 
قد ت�شتقبل اأول دفعة من ال�شيارات 
امل�شتوردة يف �شهر ماي املقبل، اإذا مت 
على  حاليا  االإجراءات  وترية  ت�رسيع 

م�شتوى وزارة ال�شناعة.
تعطلت  اإذا  اأن��ه  باملقابل،  واأ���ش��ار 
االإجراءات الأ�شابيع اأخرى ف�شيتاأجل 

ودخولها  ال�شيارات  ا�شترياد  تاريخ 
اأو  جويلية  �شهري  اإىل  اجلزائر  اإىل 
ال�شنة  تنتهي  وقد  املقبلني،  �شبتمرب 
اإذا  �شيارة  اأي  ا�شترياد  دون  احلالية 

تعطلت االإجراءات اأكرث .
ويرى اأمين �رسيط، خالل ا�شت�شافته 
مبقدور  كان  اأنه  ال�شعب،  فوروم  يف 
�شل�شلة  اإط��الق  ال�شناعة  وزارة 
ور�شات مب�شاركة اخلرباء واملخت�شني 
ب�شناعة  النهو�س  كيفيات  حول 
نحن  واأ�شاف:  لل�شيارات.  حقيقية 
امليدان  يف  وخمت�شني  كمتعاملني 
واحللول  الت�شورات  تقدمي  باإمكاننا 
ل�شناعة  توؤ�ش�س  التي  ال��الزم��ة 

حقيقية.
ال�شيارات،  اأ�شعار  وبخ�شو�س 
انخفا�س  ع���دم  املخت�س  ت��وق��ع 
ال�شيارات  االأ�شعار حتى بعد دخول 
التي  والعوامل  للمعطيات  بالنظر 
تراجع  اإىل  اإ�شافة  ال�شوق،  حتكم 
عن  حتدث  اأنه  اإال  الدينار،  اأ�شعار 
بتعاون  تتعلق  اأخ��رى  حلول  وجود 
مع  والتفاو�س  العمومية  ال�شلطات 
اأنواع معينة  امل�شنعة يف  ال�رسكات 
اأن يقتنيها  التي ميكن  العالمات  من 

اجلزائري باأ�شعار معقولة .
وذكر اأمين �رسيط اأن نظام القرو�س 
بال�شريفة  يعرف  ما  اأو  االإ�شالمية 
ن�شاط  ���ش��ي��ح��رك  االإ���ش��الم��ي��ة 
اأخ��رى  جم��االت  وع��دة  ال�شيارات 
 – �شتفتح  حيث  ب��ذل��ك،  مرتبطة 
خيارات  عدة  االإ�شالمية-  القرو�س 
ال�شق  يف  ال�����ش��ي��ارات  ملتعاملي 
املتعلق بالت�شويق، اإذ تدخل يف قلب 
لفئة  خا�شة  املتعاملني  ا�شرتاتيجية 
توفري  اأج��ل  من  الدخل  حم��دودي 
ال�شيارة للمواطن الب�شيط وباأن�شب 

طريقة.

متنح اليوم االأحد وزارة ال�سناعة 10 وكالء رخ�ص ا�سترياد ال�سيارات بعدما قامت اللجنة التقنية الوزارية 
امل�سرتكة املن�ساأة لدرا�سة طلبات الراغبني يف ممار�سة ن�ساط وكالء املركبات اجلديدة، بدرا�سة ع�سرة ملفات تقدم بها 

املتعاملون، منها ت�سعة ملفات تتعلق با�سترياد املركبات ال�سياحية وملف واحد با�سترياد الدراجات النارية.

ح�سب مقرتح اأعلن عنه مدير جممع النقل الربي للم�سافرين    

الق�ساء على االكتظاظ برفع 
عدد رحالت احلافالت املنطلقة 

يف وقت واحد   
ك�شف مدير جممع النقل الربي 
اأن  رزوق،  خمتار  للم�شافرين، 
التي  اخلا�شة  العمل  ظ��روف 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  فر�شتها 
كورونا،  فريو�س  تف�شي  ملنع 
و�شع  يف  التفكري  فر�شت 
لال�شتجابة  ج��دي��دة  اآل��ي��ات 
واملتعاملني،  الزبائن  لطلبات 
ال�شاعي  احلجم  تكييف  منها 
اخلام�شة  من  بالعمل  اجلديد 

�شباحا اإىل الثامنة م�شاء.
تقدم  اأن���ه  رزوق  واأو���ش��ح 
خالل  املقرتحات  من  مبجموعة 
جمعه  ال��ذي  االأخ��ري  االجتماع 
النقل  ل���وزارة  العام  ب��االأم��ني 
وخم��ت��ل��ف امل��ه��ن��ي��ني، وذل��ك 
الهائل  للعدد  اال�شتجابة  بهدف 
والنق�س  امل�����ش��اف��ري��ن،  م��ن 
مقاعد  يف  امل�شجل  الكبري 
باملئة  ب�50   امل�شبوطة  ال�شفر 
يف  املتوفرة  املقاعد  ع��دد  من 
احلجم  عن  ناهيك  حافلة  كل 
اأنه  موؤكدا  ال�شئيل،  ال�شاعي 
عدد  رفع  االقرتاحات  بني  من 
وقت  يف  املنطلقة  ال��رح��الت 
الناقلني  لكل  لل�شماح  واح��د 
وتوفري  ال�شائع  الوقت  بتدارك 
للم�شافرين  اإ�شافية  مقاعد 
كما  االكتظاظ.  على  والق�شاء 
الربي  النقل  جممع  مدير  اأكد 
النقل  منظومة  اأن  للم�شافرين، 
ت�شتجيب  ال  حاليا  املعتمدة 
لتطلعات املواطنني، م�شريا اإىل 
اأن احللول القدمية مل تعد جمدية. 
منظومة  اأن  رزوق  واأو���ش��ح 
عدة  م�شاكل  من  تعاين  النقل 
النقل  قطاع  بتطوير  ت�شمح  ال 
 80 اأن  م�شريا  ال��والي��ات،  بني 

األف متعامل ين�شطون يف نقل 
�شغار.  معظمهم  امل�شافرين 
جممعه  اأن  امل��ت��ح��دث  واأك���د 
طريق  ورقة  ل�شياغة  ي�شعى 
لتدارك  الوزارة  وعر�شها على 
هذا التاأخر من خالل دمج هوؤالء 
تنظيمهم  لت�شهيل  املتعاملني 
بني  وم��ن  ال��ق��ط��اع.  وتطوير 
االإجراءات املقرتحة التعاون بني 
املوؤ�ش�شات اخلا�شة والعمومية، 
يواجهها  التى  التحديات  لرفع 
هذا القطاع، م�شريا اإىل �رسورة 
اخلم�س  املوؤ�ش�شات  جتميع 
جممع  ل���واء  حت��ت  املن�شوية 
كما  للم�شافرين.  الربي  النقل 
يتم  اأنه  ذاته  املتحدث  اأو�شح 
لفتح  ا�شرتاتيجية  و�شع  حاليا 
داخلية  ج��دي��دة  خطوط  ع��دة 
اخلط  غرار  على  دولية  واأخرى 
واجلزائر  جانت   - اجلزائر  الربي 
- عني قزام. وبخ�شو�س اخلط 
اجلزائر  ب��ني  ال��راب��ط  ال���دويل 
اأن  املتحدث،  اأف���اد  وتون�س، 
اأخر  كوفيد19،  فريو�س  تف�شي 
الأ�شباب  اإ�شافة  اخلط  هذا  فتح 
اجل��وار.  ب��دول  تتعلق  اأمنية 
النقل  جممع  مدير  وك�شف 
حجم  عن  للم�شافرين  ال��ربي 
خ�شائر جممع �شوغرال الناجمة 
بفعل  النقل  ن�شاط  توقف  عن 
جائحة كورونا، اأين بلغت مليار 
جزائري،  دينار  مليون  و700 
70 باملئة من رقم  اأي ما يعادل 
رزوق  واأو�شح  املجمع.  اأعمال 
اجلائحة  بفعل  تاأثر  املجمع  اأن 
وتوقف ن�شاط النقل الأزيد من 
ح�شبه  ا�شتدعى  مما  اأ�شهر،   9
اأجل  من  اإج��راءات  عدة  اتخاذ 
املن�شوية  املوؤ�ش�شات  اإن��ق��اد 
بدءا ب�شمان  املجمع،  لواء  حتت 
ذات  واأكد  العمال.  اأجور جميع 
كورونا  جائحة  اأن  امل�شوؤول، 
اأثرت اجتماعيا واقت�شاديا على 
جممع النقل الربي للم�شافرين، 
م�شريا اإىل اأن جممع "�شوغرال" 
على  ع��م��ال   1606 ي�شغل 
م�����ش��ت��وى حم��ط��ات ال��ن��ق��ل. 
مكتب  اأن  امل��ت��ح��دث  واأك���د 
للمجمع  التابع  ال��درا���ش��ات 
تطبيقات  ع��دة  بتطوير  ق��ام 
املواطن،  من  اخلدمات  لتقريب 
من  امل�شافرين  متكني  بينها  من 
هواتفهم  عرب  التذاكر  اقتناء 
الذكية، والتعرف على مواقيت 
من  وغريها  الرحالت،  انطالق 
امل�شوؤول  نف�س  وقال  اخلدمات. 
يخ�س  تطبيق  اإط��الق  مت  اإن��ه 
موؤ�ش�شة نقل امل�شافرين و�شط، 
امل�شتوى  تعميمها على  و�شيتم 

الوطني.
 لوؤي/ي

ذوو ف�سيلة الدم "o" تنخف�ص لديهم خطورة االإ�سابة بكورونا
اأول درا�سة جزائرية من نوعها حول الوباء

اأجنزتها  لدرا�شة  اأولية  نتائج  ك�شفت 
الوقائي  والطب  االأوبئة  علم  م�شلحة 
فران�س  اجلامعية  اال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
معهد  م��ع  بالتعاون  للبليدة  ف��ان��ون 
با�شتور اأن االأ�شخا�س امل�شابني بال�شمنة 
باملئة   23 بن�شبة  للفريو�س  معر�شني 
باالأمرا�س  امل�شابني  من  بغريهم  مقارنة 

املزمنة.
من  االأوىل  الدرا�شة  هذه  �شملت  وقد 
لتف�شي  ال�شحية  االأزم��ة  خالل  نوعها 
 2753 فريو�س كورونا عينة تتكون من 
اأ�شيبوا  بينهم  من   470 لل�شحة،  مهنيا 
البليدة  مب�شت�شفى  كوفيد19-  بفريو�س 
باأن  م��ربزة  باملئة   17 ن�شبة  ميثل  ما  اأي 
"اأكرث  بال�شمنة كعامل خطورة  امل�شابني 
عر�شة اإىل التعر�س للفريو�س بن�شبة 28 
باملئة مقارنة بغريهم من الفئات االأخرى" 

.
الفريو�س  بهذا  االإ�شابة  ن�شبة  وترتفع 

التي  الدرا�شة  ه��ذه  يف  ج��اء  ما  ح�شب 
ال��رزاق  عبد  الربوف�شور  عليها  اأ���رسف 
االأوبئة  علم  م�شلحة  رئي�س  بوعمرة 
اال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة  الوقائي  والطب 
ب��االأم��را���س  امل�شابني  "لدى  للبليدة 

التنف�شية بن�شبة 59 باملئة".
اأن  الدرا�شة  هذه  على  امل�رسفون  والحظ 
ذوي ف�شيلة الدم )O( من مهنيي ال�شحة 
وبقية االأ�شخا�س املعر�شني اإىل االإ�شابة 
االإ�شابة  هذه  خطورة  لديهم  تنخف�س 

بن�شبة 23 باملئة.
وذكر الربوف�شور بوعمرة اأن هذه الدرا�شة 
تعر�س  م��دى  لتحديد  "موؤ�رسا"  تعد 
مهنيي ال�شحة للوباء مما �شي�شمح باتخاذ 
واملنا�شبة  ال�رسورية  الوقائية  االإجراءات 
بالن�شبة للمر�شى وامل�شتخدمني، اآمال اأن 
يكون هذا االإجناز "دافعا" لت�شجيع اإطالق 
حتقيقات وبائية مماثلة بالواليات االأخرى 
القطاع  اأ�شالك  وحماية  الوباء  لتطويق 

تقدمي  مبوا�شلة  لهم  ال�شماح  وبالتايل 
اخلدمة للمواطن.

وركز ذات املخت�س اأعماله على موؤ�ش�شة 
ا�شت�شفائية بوالية البليدة باعتبارها كانت 
يف مقدمة "بوؤر" الوباء يف بداية ظهوره 
لتقييم مدى تعر�س م�شتخدمي  وكعينة 
ال�شحة لهذه االإ�شابة لكونه يف الواجهة 
من حيث التكفل باملواطنني، مرجعا �شبب 
امل�شتخدمني  ه��وؤالء  من  ج��زء  تعر�س 
لدى  اليقظة  ل�"انخفا�س  االإ�شابة  اإىل 
اأخرى من  فئة  اأن  اإىل  م�شريا  جزء منهم" 
هوؤالء تعر�شت للجائحة خارج املوؤ�ش�شة 

اال�شت�شفائية حمل الدرا�شة.
اأما بالن�شبة للفئات العمرية التي مل ي�شلم 
جلها من االإ�شابة -ح�شب ذات املخت�س- 
بني  متقاربا  االإ�شابة  معدل  ك��ان  فقد 
ال�شابة  امل�شنني ومتو�شطي العمر والفئة 
بالن�شبة  باملئة   20 امل��ع��دل  بلغ  حيث 
�شنة   45-49 بني  ما  العمرية  لل�رسيحة 

�شنة   50-54 لفئة  بالن�شبة  باملئة  و20 
و20 باملئة بالن�شبة للفئة 24-20 �شنة.

التي  املهنية  بالفئات  يتعلق  وفيما 
اأ�شهر   4 دامت  التي  الدرا�شة  ا�شتهدفتها 
ومت اإجنازها خا�شة خالل الفرتة الليلية من 
العمل وذلك الن�شغال الفرق الطبية نهارا 
اأ�شالك  باأن  لوحظ  بامل�شابني،  بالتكفل 
�شبه الطبيني واالأطباء العامني وال�شيادلة 
كانت اأكرث عر�شة للوباء بن�شبة 20 باملئة، 
تالها االإداريون بن�شبة 13 باملئة واالأطباء 
 9 ب�  املخابر  باملئة وعمال   11 ب�  املقيمون 
باملائة، وامل�شاعدون املحا�رسون ب� 9 باملئة 

واالأ�شاتذة امل�شاعدون ب� 6 باملائة.
ك�شفت  ال��وب��اء،  اأع��را���س  وبخ�شو�س 
احلاالت  من  باملئة   54 ن�شبة  اأن  الدرا�شة 
خطرية  بع�شها  اأع��را���س  لديها  كانت 
اأعرا�س  لديها  لي�شت  باملئة   37 ون�شبة 

بارزة بتاتا.
لوؤي/ي

توقعات بدخول اأول دفعة من املركبات اجلديدة اإىل اجلزائر ماي القادم

امل�سابون بال�سمنة اأكرث عر�سة للفريو�ص بن�سبة 23 باملئة
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اإدراج وظيفــة البحث العلمـي داخـل املوؤ�س�سـات 
االقت�سادية قريبــا  

لوؤي/ي
------------------

العايل  التعليم  وزير  واأو�شح 
العام  �شتنطلق  التي  الربامج  اأن 
الغذائي،  االأمن  تخ�س  اجلاري، 
امل��واط��ن.  و�شحة  ال��ط��اق��وي 
-يقول  الربامج  يف  و�شي�شارك 
قطاعات  من  الباحثون  الوزير- 

اخلارج. اأخرى وكفاءات يف 
اأن  زي�������ان،  ب����ن  واأ������ش�����ار 
بها  قامت  التي  اال�شتثمارات 
اإىل  تهدف  العمومية  ال�شلطات 
العلمي  البحث  من�شاآت  ت�شييد 

الدولية. املعايري  مع  تتطابق 
العايل،  التعليم  وزير  واأ�شاف 

يحتم  البحث  اآف��اق  تطوير  اأن 
اإط�����الق ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل 
موجهة  هياكل  لبناء  يهدف 
لتجميع  البحث  وخمابر  ملراكز 
الباقي  عبد  ال��ك��ف��اءات.وق��ال 
يتجه  ال��ق��ط��اع  اإن  زي���ان،  ب��ن 
وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  نحو 

العلمي. للبحث 
العايل،  التعليم  وزير  واأو�شح 
تتم  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ه��ذه  اأن 
خمتلف  بني  جماعي  اإط��ار  يف 

لقطاعات. ا
واأ����ش���اف ب��ن زي����ان، خ��الل 
للموؤ�ش�شات  الوطنية  الندوة 
العلمي  الطابع  ذات  العمومية 

القطاع  اأن  والتكنولوجي، 
داخل  البحث  وظيفة  �شيدرج 
امل��وؤ���ش�����ش��ات االق��ت�����ش��ادي��ة. 
على   – الوظيفة  هذه  وتهدف 
تلبية  اإىل  ال��وزي��ر-  ق��ول  ح��د 

ال�شوق. حاجيات 
اإن  العايل  التعليم  وزير  وقال 
نقائ�س  ي��واج��ه��ون  الباحثني 
ن�شاطاتهم.  متابعة  يف  وعراقيل 
النقائ�س  معاجلة  اأن  مو�شحا 

امل�شتمر. التقييم  يف  تكمن 
زيان،  بن  الباقي  عبد  واأ�شاف 
من  يتم  امل�شتمر  التقييم  اأن 
كل  مع  والت�شاور  احلوار  خالل 

الفاعلني. امل�شاركني 

اللقاءات  اأن  اإىل  الوزير،  واأ�شار 
ن��وف��م��رب  يف  ن��ظ��م��ت  ال���ت���ي  
بت�شجيل  �شمحت  امل��ن�����رسم، 
الباحثني. مهمة  �شعبت  عراقيل 
�شيتم  ن���ه  اأ زي���ان،  ب��ن  واأك���د 
ه��ذه  م��ع��اجل��ة  يف  ال��ب��ح��ث  
العاجل،  القريب  يف  العراقيل 

قطاعية. جلنة  بو�شع 
العايل  التعليم  وزير  ذّكر  كما 
الرغبات  تاأكيد  عملية  بتوا�شل 

الدكتوراه. م�شابقة  ملرت�شحي 
عملية  يف  املرت�شحون  و���رسع 
م�شابقة  ال��رغ��ب��ات  ت��اأك��ي��د 
اأم�س   ،2020/2021 الدكتوراه 

االأول.

املوؤ�س�سات  يف  البحث  وظيفة  اإدراج  عن  ال�سبت،  اأم�ص  زيان،  بن  الباقي  عبد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�سف 
االقت�سادية قريبا قائال اإن القطاع �سي�سرع يف تنفيذ الربامج الوطنية للبحث.

 تلبية حلاجيات ال�سوق

دفعهم  م��ن  الو�شاية  للق�شاة  الوطنية  النقابة  ح���ّذرت 
حال  يف   2019 اأكتوبر  �شيناريو  بتكرار  ملوحة  لالحتجاج، 
وانتقدت  ملطالبهم.  االإ�شغاء  وعدم  القائم  الو�شع  ا�شتمرار 
داء  االأ التنفيذي،  مكتبها  اجتماع  عقب  لها  بيان  يف  النقابة 
باملرتنح  و�شعها  م�شخ�شة  الق�شائية،  للموؤ�ش�شة  الوظيفي 
امل�شاواة  مببداأ  مي�س  ما  وهو  قاتل،  تباطوؤ  و  مذهلة  �رسعة  بني 
ذلك  م�شوؤولية  حمملة  التقا�شي،  يف  �شا�شية  االأ املبادئ  كاأحد 
الق�شاء  جعل  ب�شكل  الدولة  وجمل�س  العليا  املحكمة  اإىل 
واأو�شحت  تعبريهم.  حد  على  والتهكم  للتجريح  عر�شة 
يف  �شوءا  تزداد  للق�شاة  واملهنية  االجتماعية  الو�شعية  اأن 
على  موؤكدين  ال�شابقة،  لاللتزامات  حقيقي  جت�شيد  اأي  غياب 
كل  عن  مناأى  يف  القطاع  جلعل  و�شعيتهم  حت�شني  �رسورة 
للق�شاة  ال�شنوية  احلركة  تاأجيل  اأن  اعتربت  كما  احتجاج. 
القهر  منطق  لتكري�س  نية  بوجود  يوحي  املا�شية  لل�شنة 
م�شاحلهم  مراعاة  دون  الق�شاة  اجتاه  املمنهج  البريوقراطي 
العمل  بعرقلة  ال�شلطات  اتهمت  كما  والعائلية.  ال�شخ�شية 
للنقابة  التنفيذي  املكتب  اأع�شاء  حرمان  خالل  من  النقابي 
تخ�شي�س  وع��دم  قانونا  املكر�س  االن��ت��داب  يف  احل��ق  م��ن 
اإىل  باالإ�شافة  الق�شائية.  باملجال�س  النقابية  للفروع  مكاتب 
توجيه  خالل  من  النقابة  منخرطي  على  الت�شييق  ا�شتمرار 
النقابة  لنداء  ا�شتجابوا  الذين  للق�شاة  نذارات  الإ العدل  وزير 
جهة  من  كورونا.  فريو�س  تف�شي  يام  اأ العمل  ا�شتئناف  بعدم 
يف  حتقيق  بفتح  املطالبة  عزمها  عن  النقابة  ك�شفت  ثانية 
الفرتة  يف  للق�شاة  االجتماعية  اخلدمات  اأموال  �رسف  اأوجه 
اخلدمات  �شندوق  بف�شل  قرار  باإ�شدار  مطالبني  ال�شابقة، 

وقت. اأقرب  يف  االأ�شالك  باقي  عن  للق�شاة  االجتماعية 
ق/و

الق�ساة يهددون باالحتجاج 
وتكرار �سيناريو 2019

�سونلغاز اأحالت اأكرث من 5 اآالف ملف ملتورطني على العدالة  

اعتداءات و�سرقة حترم 82 مواطنا من �سبكة الكهرباء والغاز
الوطنية للكهرباء  ال�رسكة  اأحالت 
على  ملفا  و586  اآالف   5 والغاز، 
�شبكاتها  تعر�س  عقب  العدالة 
التي  وال�����رسق��ة  االع��ت��داء  اإىل 
جتاوزت ال� 14 األف خالل 2020، 
مادية  خ�شائر  يف  ت�شبب  م��ا 
على  �شلبا  واأثر  لل�رسكة  معتربة 
ونوعيتها  اخلدمات  ا�شتمرارية 
ال�شكة  عرب  التنقالت  فيها  مبا 

اأك��رث  ت�����رسر  حيث  احل��دي��دي��ة، 
هذه  ج��راء  مواط�ن  األ��ف   82 من 

االعتداءات.
ل�رسكة  االت�شال  مدير  واأك���د 
خليل  والغاز  الكهرباء  توزيع 
هدنة اأن م�شالح �شونلغاز �شجلت 
�شبكة  على  اعتداء  و75  اآالف   5
الغاز، اأما �شبكة الكهرباء فطالها 
جانب  اإىل  اعتداء،  و699  اآالف   8

حفر  حالة  و588  األ��ف  ت�شجيل 
الكوابل.  ل�رسقة  ال�شبكات  جانب 
ووفق خليل هدنة فاإن االعتداءات 
الغاز  �شبكات  على  امل�شتمرة 
اإىل  لالأ�شف  اأدت  والكهرباء 
تعطيل اخلدمات املقدمة للمواطن 
خطوط  عرب  التنقالت  فيها  مبا 
ال�شياق  ويف  احلديدية.  ال�شكة 
امل�شافرين  نقل  مدير  ك�شف  ذاته 

بال�رسكة الوطنية للنقل بال�شكك 
عن  قعموري  �شمري  احلديدية، 
توقيت  يف  ا�شطرابات  ت�شجيل 
اأع��م��ال  ج���راء  ال��ق��ط��ارات  �شري 
طالت  التي  وال�رسقة  التخريب 
مت  حيث  الكهربائية،  الكابالت 
ت�شجيل 233 عملية �رسقة ال�شنة 

املا�شية ح�شب نف�س امل�شدر.
ق/و

 حتلية مياه البحر هي "احلل الوحيد" ل�سمان تاأمني التموين باملاء ال�سروب
ارزقي  املائية،  املوارد  وزير  اأكد 
براقي، من البليدة اأن احلل االأمثل 
التموين  تاأمني  ل�شمان  والوحيد 
البعيد  املدى  على  ال�رسوب  باملاء 
البحر  مياه  حتلية  نحو  االجتاه  هو 
من  االأك��رب  الن�شبة  واأن  خا�شة 
بالقرب  تعي�س  ال�شكان  تعداد 

ال�شاحلي. ال�رسيط  وعلى طول 
على  لل�شحافة  الوزير  و�رسح 
والتفقد  العمل  زي��ارة  هام�س 
بالوالية،  لقطاعه  بها  يقوم  التي 
التزود  ل�شمان  الوحيد  "احلل  اأن 

البعيد  املدى  على  ال�رسوب  باملاء 
املياه  ا�شتغالل  نحو  التوجه  هو 
حتلية  غرار  على  التقليدية  غري 

البحر". مياه 
على  الق�شاء  اأن  الوزير  ويرى 
خالل  خا�شة  املياه  �شح  م�شكل 
على  االعتماد  هو  اجلفاف  فرتة 
اأن  خا�شة  املحالة  البحر  مياه 
يعي�شون  ال�شكان  من  باملئة   90
ال�رسيط  ط��ول  وعلى  بالقرب 

ال�شاحلي.
براقي  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 

الإجن��از  مناق�شة  اإط���الق  ع��ن 
مياه  لت�شفية  حمطات  ث��الث 
حمطات  اأربع  اإىل  ت�شاف  البحر 
م�شتغلة،  و11  االإجناز  طور  يف 
الو�شية  الوزارة  اأن  اإىل  م�شريا 
مكعب  مرت  ملياري  اإنتاج  تتوقع 
اآف��اق  امل��ح��الة  البحر  مياه  م��ن 

.2030
ال�شتغالل  االجت���اه  اإط���ار  ويف 
الوزير  اأكد  التقليدية،  غري  املياه 
املياه  على  تراهن  م�شاحله  اأن 
الري  يف  ال�شتغاللها  امل�شفاة 

ال�شغط  تخفيف  بهدف  الفالحي 
وا�شتغاللها  املائية  االأنقاب  على 
مياه  من  ال�شاكنة  حاجيات  ل�شد 
زيارة  تزال  ما  ال�رسب.لالإ�شارة، 
متوا�شلة  املائية  امل��وارد  وزي��ر 
خاللها  ي�رسف  حيث  بالوالية 
املياه  ت�شفية  تد�شني حمطة  على 
ومعاينة  مراد  ببني  امل�شتعملة 
اللتقاط  حو�س  تنقية  م�رسوع 
جانب  اإىل  �شفة،  ب��وادي  املياه 

اأخرى. مل�شاريع  معاينته 
ق/و

�شت�شت�شيف  اجلزائر  اأن  للغاز،  امل�شدرة  الدول  منتدى  اأعلن 
.2023 �شنة  للمنتدى   7 ال� الدورة 

دول  و9  ع�شوة  دول��ة   11 ي�شم  ال��ذي  املنتدى  واأو���ش��ح 
باأكرث  وت�شاهم  العاملي،  الغاز  احتياطيات   3/4 تنتج  مالحظة، 
والغاز  الغاز  نابيب  اأ )خط  الغاز  تبادل  عمليات  ثلثي  من 
م�رس،  بوليفيا،  اجلزائر،  املنتدى  وي�شم  امل�شال(.  الطبيعي 
ترينداد  رو�شيا،  قطر،  نيجرييا،  ليبيا،  اإيران،  اال�شتوائية،  غينيا 
العراق،  اأذربيجان،  اأنغوال،  من  كل  ومتثل  وفنزويال.  توباغو 
واالإم��ارات  البريو  عمان،  ال��روي��ج،  ماليزيا،  كازاخ�شتان، 
اأن  البيان،  واأ�شاف  مالحظ.  ع�شو  ب�شفة  املتحدة  العربية 
ال�شيادية  احلقوق  دعم  يف  يتمثل  للمنظمة  اال�شرتاتيجي  الهدف 
والعمل  لديها،  الطبيعي  الغاز  موارد  على  االأع�شاء  للدول 
من  امل�شتهلكة  والدول  الغاز  منتجي  بني  احلوار  تعزيز  على 
عادل  و�شعر  الغاز  �شوق  و�شفافية  ا�شتقرار  �شمان  اأج��ل 

ال�شوق. هذه  يف  للمتدخلني 
ق/و

اجلزائر حتت�سن الدورة ال�سابعة 
ملنتدى الدول امل�سدرة للغاز

عجز يف امليزان التجاري بـ 10.6 
مليارات دوالر

خالد  التجارة،  ب��وزارة  اخلارجية  للتجارة  العام  املدير  اأعلن 
 33 ب�  2020 بو�شالغم، عن تراجع قيمة ال�شادرات خالل  �شنة 
23.8 مليار دوالر. وقال بو�شالغم اإن قيمة الواردات  باملئة اإىل 
 18 ن�شبته  بلغت  تراجعا   2020 �شنة  �شهدت خالل  االأخرى  هي 
اأن  املتحدث  واأو�شح  دوالر.  مليار   34.4 عند  لت�شتقر  باملئة 
قيمة  تراجع  اأظهرت   ،2020 ل�شنة  االأولية  التقديرية  املوؤ�رسات 
�شنة  امل�شجلة  دوالر  مليار   42 من  نزوال  باملئة   18 ب�  الواردات 
يف  دوالر  مليار   35.8 مقابل  ال�شادرات  تراجعت  فيما   ،2019
ويف  العاملية.  االأ�شواق  يف  النفط  اأ�شعار  انخفا�س  جراء   2019
التجارة،  بوزارة  اخلارجية  للتجارة  العام  املدير  اأ�شار  ال�شياق 
املا�شية  ال�شنة  خالل  بلغ  التجاري  امليزان  يف  العجز  اأن  اإىل 
 ،2020 �شنة  ذاته  امل�شوؤول  واعترب  دوالر.  مليارات   10.6
ال�شحية،  االأزمة  اإثر  على  والواردات  لل�شادرات  ا�شتثنائية 
للحفاظ  اج��راءات  عدة  اتخاذ  اإىل  احلكومة  ا�شطرت  والتي 
 30 ت�شمنت  قائمة  خالل  من  االأ�شا�شية،  املواد  خمزونات  على 

للتجديد. قابلة  اأ�شهر   6 ملدة  الت�شدير  من  منعت  منتجا 
ق/و
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منتوج البطاطا بالوادي يباع باأقل من 20 دج!

حممد ي�سني
----------------

وق���ال ع���دد م��ن ال��ف��الح��ني، 
باالأ�شعار  ا�شطدموا  نهم  باأ
البطاطا  ل��ب��ذور  امل��رت��ف��ع��ة 
اأ�شنافها  مبختلف  امل�شتوردة 
 180 ب��ني  ت����رتاوح  وال��ت��ي 
ان��ع��دام  ظ��ل  يف  دج،  و210 
مو�شم  يف  املحلية  نظريتها 
داعني  الف�شل،  لهذا  زراعتها 
ي��ج��اد  اجل��ه��ات ال��و���ش��ي��ة الإ
م�شكل  حل��ل  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول 
مع  وتوفريها  ال��ب��ذور  غ��الء 
امل�شاربة  نواع  اأ كل  مكافحة 
التي قد حتدث يف كل مرة، مبا 
الفالحي  املو�شم  نقاذ  اإ ي�شمن 
املائدة  هذه  توفري  لهم  ويتيح 
منا�شبة  باأ�شعار  للم�شتهلك 

املقبل. رم�شان  �شهر  يف 
باأن  الفالحني،  ذات  واأ�شاف 
بطاط�س  بذور  اأ�شعار  ارتفاع 

���ش��ه��ر رم�����ش��ان، ت��زام��ن و 
���ش��ع��ار  االن��ه��ي��ار ال��ك��ب��ري الأ
جنيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ب��ط��اط��ا 
املحيطات  مبختلف  يام  االأ هذه 
ويبيعونها  باملنطقة  الفالحية 
 25 ب�شعر  االأحوال  اأح�شن  يف 
اخل�شائر  اإىل  م�شريين  دج، 
هذا  تكبدوها  التي  الكبرية 
االأ�شعار  تدين  جراء  املو�شم 
وقلتها  العاملة  اليد  وارتفاع 
الطلبة  ع��ودة  م��ع  لتزامنها 
الدرا�شة،  ملقاعد  والتالميذ 

توفري  يف  مل�شاهمتهم  بالنظر 
���ش��ع��ار  ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة وب��اأ

. �شبة منا
اإىل  املتحدثون،  ���ش��ار  اأ كما 
����ش���م���دة وامل����واد  غ���الء االأ
ت�شلهم  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��وي��ة 
خا�شة  باهظة  جد  باأ�شعار 
ق��ل  اأ و  م��ن��ه��ا  امل�����ش��ت��وردة 
باملنتجات  مقارنة  م��رودي��ة 
ن��ف�����ش��ه��ا امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة يف 
م�شاهمة  �شابقة،  �شنوات 
�شنويا  ال��ف��الح  ت���الف  اإ يف 

املزروعة،  الهكتارات  ملئات 
املخت�شة  امل�شالح  مطالبني 
اآمنة  اأدوي���ة  توفري  ب�شمان 
وال  امل�شتهلة  �شحة  على 

بالفالحني. االأ�رسار  تلحق 
بيع  جت���ار  م��ن  ع���دد  واأك����د 
الفالحية  واالأدوي���ة  ال��ب��ذور 
املو�شم  هذا  اأن  على  بالوادي، 
حيث  من  كبريا  تذبذبا  �شهد 
على  واأ�شعارها  البذور  توفري 
امل�شتوردة  ال�رسكات  م�شتوى 
الوطن  والي��ات  خمتلف  يف 
اأ�شحابها  يتحجج  وال��ت��ي 
الكميات  بنق�س  ح�شبهم 
املو�شم  ه��ذا  و�شلتهم  التي 
منها  اقتنوا  التي  البلدان  من 
مرجعني  البطاط�س،  ب��ذور 
التي  الوبائية  للو�شعية  ذلك 
ب�شبب  العامل  دول  جل  تعرفها 

كوفيد19-. وباء  تف�شي 

ي�ستكي فالحو والية الوادي، من االرتفاع الكبري الأ�سعار بذور البطاط�ص امل�ستوردة التي و�سلت اىل 210 دج، يف ظل انعدام 
البديل املحلي خالل مو�سم ال�ستاء، وهو م�سكل تزامن مع انهيار اأ�سعار بيع حم�سول املو�سم احلايل ملا دون 20 دج.

البذور  اأ�سعار  ارتفاع  م�سكل  الفالحون  يطرح  فيما 

بوالية  الثورية  االأ�رسة  اأحيت 
���ش��ب��وع  ال����وادي ن��ه��اي��ة االأ
ملعركة   65 الذكرى  الفارط، 
ل15  امل�����ش��ادف��ة  دب��ي��دي��ب��ي 
بلدية  برتاب   ،1956 جانفي 
ال�شلطات  بح�شور  الرباح، 
والع�شكرية  االأمنية  املحلية 
ون���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س 
م��ن��اء  واأ ال��والئ��ي،  ال�شعبي 
من  وعدد  الثورية  املنظمات 
من  احلقوق  وذوي  املجاهدين 
وال�شهداء  املجاهدين  بناء  اأ
املجتمع  فعاليات  ،وحمتلف 
الك�شفية  واحل��رك��ة  امل���دين 
املنطقة،  مواطني  من  وعدد 
وتالميذ  لرباعم  مميز  وح�شور 

املدار�س.
بالذكرى  االحتفال  مرا�شيم 
الوطني  العلم  رفع  يف  متثلت 
على  الكتاب  فاحتة  ق��راءة  و 
بالن�شب  ال�شهداء  اأرواح 
الدبيديبي،  بحي  التذكاري 
ث��م زي���ارة م��ك��ان امل��ع��رك��ة، 

من  عدد  االحتفال  تخلل  كما 
،و  احلقوق  لذوي  التكرميات 
التي  امل�شابقة  يف  املتفوقني 
اج��ري��ت م��ن ط���رف امل��رك��ب 

. املنا�شبة  بهاته  باجلواري 
عبادي  ب�شري  املجاهد  بدوره 
للمجاهدين  الوالئي  االأم��ني 
ل��رتج��م��ة عن  ق��راءت��ه  وب��ع��د 
���ش��ب��اب ووق���ائ���ع ون��ت��ائ��ج  اأ
ال�شباب  اأو���ش��ى  امل��ع��رك��ة، 
�رسورة  على  امل�شعل  حاملي 
االه��ت��م��ام ب��ت��اري��خ اجل��زائ��ر 
خمتلف  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��ا   ،
تعزيز  و���رسورة  التحديات 
وامل�شاهمة  الداخلية  اجلبهة 
ب��ن��اء  م�����ش��رية  يف  ج��م��ي��ع��ا 
كان  كما  اجل��دي��دة.  اجل��زائ��ر 
يف  ن�شيب  اال�شتقالل  جليل 
جملة  خ��الل  م��ن  االح��ت��ف��ال 
ن�شادية  االإ ال��و���ش��الت  م��ن 

. وال�شعرية 
الله عبد  بن  عماره 

 24 العمر  من  يبلغ  �شاب  لقي 
�شعقة  ب�شبب  حتفه  �شنة، 
الرقيبة  ببلدية  كهربائية 
وح�شب  ال�����وادي.  ب��والي��ة 
احلادث  "التحرير"،  م�شادر 
ال�شحية  ق��ي��ام  ث��ن��اء  اأ وق��ع 
منزل  �شقف  ف��وق  ب��ال��ب��ن��اء 
كهربائية  كوابل  من  بالقرب 
متر  م��ت��و���ش��ط  ���ش��غ��ط  ذات 
ت�شببت  والتي  املبنى  ف��وق 

عني  يف  وت��ويف   ، �شعقه  يف 
تدخلت  ذلك  اثر  املكان، وعلى 
م�����ش��ال��ح احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
مل�شلحة  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ن��ق��ل 
بذات  الطبية  اال�شتعجاالت 
با�رست  جهتها  ومن  البلدية، 
معمًقا  حتقيًقا  االأمن  م�شالح 

احلادث. مالب�شات  لك�شف 
.ع منل�ي 

م���ام اخل��ط��ر امل��ت��زاي��د  اأ
اأك�شيد  اأح���ادي  لغاز 
ال��ك��رب��ون، ���ش��ّط��رت 
اجلهوية،  الوادي  ذاعة  اإ
ن�شف  ال�شبت،  اأم�س 
من  مت  حت�شي�شي،  يوم 
ح�ش�س  تقدمي  خالله 
حول  وري��ب��ورت��اج��ات 

خاللها  من  ال�شامت،  القاتل 
االأ�شباب  خمتلف  تو�شيح 
االختناق  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي 
الكربون  اأك�شيد  اأحادي  بغاز 
مع  م��ن��ه  ال��وق��اي��ة  و���ش��ب��ل 
ل�شحايا  اإح�شائيات  تقدمي 
بالتن�شيق  وه��ذا  االخ��ت��ن��اق 
وم�شالح  فاعلة  جمعيات  مع 
توزيع  و�رسكة  املدنية  احلماية 
وقطاعات  والغاز  الكهرباء 

واجلمارك. ال�شحة  التجار، 
اجلزائر  ذاع��ة  اإ مدير  وح�شب 
خ�شعي،  حممد  ال��وادي،  من 

التح�شي�شي  اليوم  ن�شف  اأن 
ذاع��ة  االإ لعمل  تعزيًزا  ياأتي 
اإىل  ويهدف  املتنوع،  اجلواري 
اأخطار  من  الوقاية  ثقافة  ن�رس 
الكربون  اأك�شيد  اأحادي  الغاز 
تطبيق  ع��ل��ى  احل��ر���س  ع��رب 
م���ن  ����رسوط ال�����ش��الم��ة واالأ
برتكيب  يتعلق  فيما  خا�شة 
من  الكهرومنزلية  االأجهزة 
عدم  اأو  خمت�شني  غ��ري  قبل 
م��راع��اة ت��ه��وي��ة امل��ن��ازل و 
حاالت  من  التقليل  بالتايل 

لوفيات. ا
.ع منل�ي 

م�����س، ب��دار  ان��ط��ل��ق��ت، ي��وم اأ
العمودي  االأمني  حممد  الثقافة 
فعاليات  ال�����وادي،  ب��والي��ة 

فن  يف  التكوينية  ال����دورة 
امل�������رسح اخل���ا����س ب��والي��ات 

اجلنوب. 

فاإن  عليها،  القائمني  وح�شب 
اأ�شبوًعا  تدوم  املذكورة  الدورة 
يف  خمت�شون  ويوؤطرها  كاماًل 

بح�شور  وذلك  امل�رسح،  فنون 
يوزعون  م�شارًكا   50 من  اأزيد 
ح��ول  ور�����ش����ات،   7 ع��ل��ى 
اجل�شدي  والتعبري  التمثيل 
والكتابة  االأط��ف��ال  وم�����رسح 
امل�رسحي  واالإخ��راج  امل�رسحية 
والتنظيم  وال�شينوغرافيا 
تتوج  داري���ة،  االإ �شاليب  واالأ

تكوينية.  ب�شهادات 
�شارة، اإىل اأن الدورة  وجتدر االإ
توؤطرها  امل�رسح  يف  التكوينية 
الوطني  امل�����رسح  موؤ�ش�شة 
قطاع  مع  بالتن�شيق  اجلزائري 

بالوادي. الثقافة 
.ع منل�ي 

يف  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
ال�شيما  احل�����رسي،  النطاق 
امل��ت��ع��ل��ق��ة م��ن��ه��ا ب��امل��ت��اج��رة 
احلبوب  ترويج  و  باملخدرات 
امل��ه��ل��و���ش��ة مت��ك��ن ع��ن��ا���رس 
لل�رسطة  الوالئية  امل�شلحة 
من  ب���ال���وادي  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
مروجني  لن�شاط  حد  و�شع 
يف  حجز  و  العقلية  ثرات  للموؤ
يناهز  ما  متفرقتني  عمليتني 
 10.000 قر�س  اآالف  ع�رسة 

. مهلو�س   قر�س 

ا�شتغالل  عقب  متتا  العمليتان 
م��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ب��ر���ش��د 
ل�شخ�شني  م�شبوه  ن�شاط 
العمر  من  الثاين  العقد  يف 
ي��ن��ح��دران م���ن امل��ن��ط��ق��ة ، 
ي��ق��وم��ان ب��رتوي��ج احل��ب��وب 
املدينة،  ب��اأح��ي��اء  املهلو�شة 
امل�شلحة  عنا�رس  ليبا�رس 
للم�شتبه  ال��رت���ش��د  عملية 
توقيف  من  متكنوا  ،اأين  فيهما 
متلب�شا  االأول   فيه  امل�شتبه 
ثرات  املوؤ من  كمية  بحيازة 

للرتويج  ة  مهياأ كانت  العقلية 
قر�س،   814 ب  عددها  قدر 
ذات  ع��ن��ا���رس  مت��ك��ن  ف��ي��م��ا 
من   ثانية  عملية  يف  امل�شلحة 
و  ث��اين  فيه  م�شتبه  توقيف 
لت�شفر   . قر�س   9000 حجز 
عن  جمملهما  يف  العمليتان 
 9814 ب�  قدرت  كمية  حجز 

. �شا قر
االإج���راءات  كافة  مت��ام  اإ بعد 
اإع�داد  مت  الالزمة  القانونية 
للمتورطني  ج��زائ��ي  م��ل��ف 
م�����ام اجل��ه��ات  وت��ق��دمي��ه��ا اأ
احليازة  ج��رم  الق�شائية.عن 
ملواد  البيع  لغر�س  والتخزين 
اأجنبي  من�شاأ  ذات  �شيدالنية 
م��واد  مكوناتها  يف  ت��دخ��ل 

خمدرة.
 3 ي��وق��ف  الوطني  وال���درك 
ل��ف  اأ  11 ويحجز  اأ�شخا�س 

خمر  قارورة 
الوطني  ال��درك  فرقة  متكنت 
من  ال���وادي،  بوالية  باملغري 
من  وح���دة  ل���ف  اأ  11 ح��ج��ز 
من  الكحولية  امل�����رسوب��ات 
واالأح��ج��ام.  ن���واع  االأ خمتلف 
امل�شالح  لذات  بيان  وح�شب 
ب����والي����ة ال��������وادي، ف����اإن 
كانت  الكحولية  امل�رسوبات 
وموجهة  �شاحنة،  داخل  ة  خمباأ
حيث  املنازل،  باأحد  للتخزين 
بعد  ال�����ش��اح��ن��ة  ت��ر���ش��د  مت 
بدخولها،  معلومات  ورود 
باأحد  اإخفاءها  حماولة  ثناء  واأ
 3 وتوقيف  حجزها  مت  املنازل 
مت  نه  اأ البيان،  فاد  واأ اأ�شخا�س. 
وحتويل  التحقيق،  ا�شتكمال 
حمل  اجلمهورية  لوكيل  امللف 

قليميا. اإ االخت�شا�س 
ي�شني حممد 

برتاب بلدية الرباح

االأ�سرة الثورية حتيي الذكرى 65 
ملعركة دبيديبي 15 جانفي 1956

اأثناء قيام ال�سحية بالبناء فوق �سقف منزل بالقرب من كوابل 
كهربائية

وفاة �ساب ب�سعقة كهربائية يف الرقيبة

من طرف اإذاعة اجلزائر من الوادي

تنظيم ن�سف يوم حت�سي�سي حول 
اأك�سيد  اأحادي  بغاز  االختناق  "اأخطار 

الكربون"

ا كامالاً  بدار الثقافة حممد االأمني العمودي بالوادي وتدوم اأ�سبوعاً

اإنطالق فعاليات الدورة التكوينية يف فن امل�سرح اخلا�ص بواليات اجلنوب

فيما الدرك الوطني يوقف 3 اأ�سخا�ص ويحجز 11 األف قارورة خمر 

االأمن يطيح مبروجني للحبوب املهلو�سة ويحجز 10 اآالف قر�ص مهلو�ص
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انطالق مو�سم ح�ساد الذرى العلفية بورقلة 

يو�سف بن فا�سل
----------------

املا�شي  االأ�شبوع  نهاية  انطلقت 
اجلنوب  مب�شتثمرة  احل�شاد  عملّية 
ومن  هكتارا،   25 ب���  االأخ�����رس 
امل��ت��وق��ع ح�����ش��ب ت�����رسي��ح��ات 
م��ردود  ي�شل  اأن  م�شتثمرين 
قنطار   100 ال���  ح��دود  ن��ت��اج  االإ
اأن  على  ال��واح��د،  الهكتار  يف 
نحو  امل��ح��ا���ش��ي��ل  ت��وج��ي��ه  ي��ت��م 
نعام  االأ لتغذية  الوطني  الديوان 
احل�شاد  عملّية  ب�شكرة.  بوالية 
م�شتثمرات   7 عرب  �شتتم  اأي�شا، 
م�شعود  حا�شي  من  بكل  اأخرى 
م�شاحة  على  وورقلة،  واحلجرية 

هكتارا.  140 تبلغ  اإجمالّية 

الفالحية  امل�شتثمرة  هذه  تعترب 
زراع���ة  يف  "ناجحا"  من��وذج��ا 
تزرع  التي  الذرة  �شعبة  وتطوير 
القمح،  ح�شاد  بعد  بالتناوب 
الذرة  نتاج  اإ اقت�رسعليها  والتي 

ا�شتعملت  وق��د  ال�شنة.  لهذه 
عملية  يف  م��ت��ط��ورة  ل���ي���ات  اآ
متنح  وال��ت��ي  امل��ح�����ش��ول  ج��م��ع 
التقطيع  يف  حديثة  تقنية  مزايا 
وجمعها  ميكانيكيا  وال�شغط 

حمكمة. اأكيا�س  داخل 
زراع��ة  يف  جتربة  اأول  وك��ان��ت 
حا�شي  ببلدية  اأجريت  قد  الذرة 
عبارة  كانت  التي  الله،  عبد  بن 
ع��ن زراع����ات داخ���ل واح���ات 
تو�شيعها  يتم  اأن  قبل  النخيل 
�شيما  ال  امل��ن��اط��ق  ع��دي��د  اإىل 
وقا�شي  )ورقلة(  نقو�شة  اأ مناطق 
ال��ط��وي��ل )ح��ا���ش��ي م�����ش��ع��ود( 
اإطار  يف  )الروي�شات(  والرمثة 
التي  اجلديدة  الزراعية  ال�شيا�شة 
التخفي�س  اإىل  �شا�شا  اأ تهدف 
من  اال����ش���ت���رياد  ف���ات���ورة  م���ن 
نتاج  اإ ق��درات  من  الرفع  خ��الل 

اال�شرتاتيجية.  املحا�شيل 

ت�سهد والية ورقلة عا�سمة اجلنوب ال�سرقي يف االآونة االخرية، عدة جتارب ناجحة يف جمال تنويع االأعالف وم�سادرها، فبعد 
ذرة االأعالف، ُينتظر اأن ُت�سجل الوالية كميات كبرية من ذرة احلبوب على عدة حماور. والية ورقلة التي ُعرفت على مّر 

العقود املا�سية بعا�سمة النفط، �ست�سرع يف اإنتاج الذرة املوّجهة لتغذّية االأنعام.

الواحد  الهكتار  100 قنطار يف  باإنتاج  توقعات 

بوالية  البطال  ال�شباب  اأك��د 
عنهم  �شادر  بيان  عرب  ورقلة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإىل  موجه 
انتفا�شاتهم  اأن  تبون،  املجيد 
الف�شاد  �شد  جاءت  املتوا�شلة 
والغنب  والبطالة  واملح�شوبية 
العا�شمة  ه��ذه  يف  والتهمي�س 
جملة  رفعوا  حيث  االقت�شادية، 
حتقيق  فتح  برزها  اأ املطالب  من 
الوالئي  الفرع  ت�شيري  كيفية  يف 
ل��ل��ت�����ش��غ��ي��ل وك���ل امل��ل��ح��ق��ات 
التحقيق  اإىل  باالإ�شافة  املحلية، 
وم�شلحة  العرو�س  م�شلحة  يف 
الوالئي  بالفرع  املالية  دارة  االإ
الئحة  يف  ج��اء  كما  للت�شغيل، 
يف  حتقيق  فتح  املحتجني  مطالب 
ملف  خا�شة  الو�شيط  ملفات 
يف  جاء  ما  وح�شب  التحويالت، 
من  �شباب  توظيف  مت  فقد  البيان 
بربط  ومطالب  الوالية،  خارج 
ال�شندوق  بنظام  الو�شيط  نظام 
حتى  االأج��راء  للعمال  الوطني 
ق��وائ��م  م��ن  ل��ي��ا  اآ التحقق  ي��ت��م 
يف  اجل��دد  ّم��ن��ني  وامل��وؤ البطالني 
تالعب،  اأي  لك�شف  ال�رسكات 
رقابي  جهاز  ن�شاء  اإ عن  ف�شال 
الت�شغيل  ليات  اآ ملراقبة  م�شتقل 
ال�رسوط  كافة  لغاء  واإ بالوالية، 
املتعلقة  والتعجيزية  املجحفة 
ب��ال�����ش��ن واخل���ربة وامل�����ش��ت��وى، 
الئحة  ع��رب  املحتجون  وط��ال��ب 
م��ط��ال��ب��ه��م ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف 
جائحة  خ��الل  التوظيف  عملية 
ملف  يف  والتحقيق  ك��ورون��ا، 
مبديرية  االأجنبية  العاملة  اليد 

تعلق  م��ا  خ��ا���ش��ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
وو�شع  املن�شب،  با�شتغالل 
ح��د حل��ال��ة ال��ت��الع��ب وغ��ي��اب 
الت�شجيل  طريقة  يف  ال�شفافية 
باملدة  وااللتزام  العرو�س  ون�رس 
املن�شور  يحددها  التي  القانونية 
ال�����وزاري امل�����ش��رتك، وط��ال��ب 
حتقيق  ف��ت��ح  امل��ح��ت��ج  ال�����ش��ب��اب 
كجهاز  ال��ع��م��ل  مفت�شية  يف 
اأدواره  داء  اأ عن  غائب  رقابي 
املن�شور  وتطبيق  ال��رق��اب��ي��ة، 
ال������وزاري امل�����ش��رتك اخل��ا���س 
العاملة.  اليد  وتوظيف  بانتقاء 
املئات  اأن  ن�شري  اأن  اإىل  يبقى 
م��ن ال�����ش��ب��اب ال��ب��ط��ال ب��والي��ة 
احتجاجية  وق��ف��ة  نظم  ورق��ل��ة 
يف  الفارط  االأ�شبوع  مليونية 
و�شط  غا�شب  �شعبي  ح�شد 
الت�شغيل  ملف  باإ�شالح  مطالب 
التي  املليونية  الف�شاد،  وحماربة 
جاءت  املدينة  قلب  يف  نظمت 
احلانق  ال�شباب  �شوت  الإي�شال 
موجهة  مطالب  الئحة  وت�شليم 
اإط��ار  يف  اجلمهورية،  لرئي�س 
ر�شمها  التي  الطريق  خارطة 
جزائر  لبناء  الهادفة  الرئي�س 
ج��دي��دة واج��ت��ث��اث ال��ف�����ش��اد و 
اإىل  الدعوة  متت  وقد  املف�شدين. 
على  يام  اأ ب�شعة  قبل  املليونية  
االجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
ال�شباب  من  العديد  اأعلن  حيث 
�شعبية  م��ظ��اه��رة  تنظيم  ع��ن 
ال�شباب  فيها  ي�شارك  �شخمة 

اخل�شو�س.. وجه  على 
التجاين ن-ق- 

اأط��ل��ق��ت وك���ال���ة ال�����ش��ن��دوق 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
حملة  ب���اأدرار  االأج���راء  للعمال 
رقمنة  ح��ول  ج��دي��دة  اإع��الم��ي��ة 
خدمة  وه��ي  املر�شية،  العطل 
ف�شاء  ع��رب  ج��دي��دة  اإلكرتونية 
االإنرتنت  �شبكة  خالل  من  الهناء 
ال��ه��وات��ف  ع��رب  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  اأو 
م��ن  ال��ذك��ي��ة وه���ذا ل��ف��ائ��دة امل��وؤ
اإدراج  مت  حيث  اجتماعيا،  لهم 
اجل��دي��دة  الرقمية  اخل��دم��ة  ه��ذه 
الت�رسيح  باإمكانية  تتعلق  التي 
�شبكة  ع��رب  املر�شية  بالعطل 
الف�شاء  ب��وا���ش��ط��ة  ن��رتن��ت  االإ
دون  وذل���ك  ل��ل��ه��ن��اء  ال��رق��م��ي 
االنت�شاب  ملركز  التنقل  عناء 

املوؤمن  دفع  ب�رسورة  القا�شي 
عطلته  ���ش��ه��ادة  اجتماعيا  ل��ه 
�شاعة   48 انتهاء  قبل  املر�شية 
الكثري  يوفر  ما  االنت�شاب،  مبركز 
ويريحهم  للزبائن  ال��وق��ت  م��ن 
ت�شمح  كما  التنقل،  عناء  م��ن 
املوؤمن  ح�شول  باإمكانية  اخلدمة 
ا�شتالم  و�شل  على  اجتماعيا  له 
اخلطوات  باتباع  الف�شاء  م��ن 
وميكن  النت،  خالل  من  املطلوبة 
االط��الع  اجتماعيا  له  للموؤمن 
بالعطل  الت�رسيح  خطوات  على 
املتواجد  الدليل  عرب  املر�شية 
اخلا�شة  الفاي�شبوك  ب�شفحة 

                     . لة لوكا با
عبدالرحمن     بلوايف    

يتحقق  مل  "ما  ���ش��ع��ار  حت��ت 
من  مب��زي��د  يتحقق  بالن�شال 
م��ان��ة  االأ اأ���ش��درت  الن�شال" 
الوطنية  ل��ل��ن��ق��اب��ة  ال��والئ��ي��ة 
ب�شار  ب��والي��ة  الرتبية  لعمال 
من  جملة  فيه  تو�شح  بيانا 
خدمة  قدمتها  التي  الن�شاطات 
�شنة  خ���الل  ال��ع��ام  لل�شالح 
الر�شمي  الناطق  2020 فقد ذكر 
ظل  ويف  نه  التحريراأ جل��ري��دة 
�شارعت   19 كوفيد  وباء  تف�شي 
يف  ب�شار    snteالوالية االأمانة 
وامل�شاهمة  �شفوفها  ج��م��ع 
ك��م��ام��ة   900 ت���وزي���ع  يف 
���ش�����ش��ات ال��رتب��وي��ة  ع��ل��ى امل��وؤ
ب��اأط��وره��ا ال��ث��الث��ة )اب��ت��دائ��ي، 
منها:  نذكر  ثانوي(  متو�شط، 
اب��ت��دائ��ي��ة ح��م��ل��ي��ل��ي ال��ط��ي��ب                                                                                              

واب��ت��دائ��ي��ة ب��رك��ة ف��ت��ح ال��ل��ه 
ب���ى ب��ك��ر ال���رازي،  وث��ان��وي��ة اأ
وك����ذا ال��ق��ي��ام ب��ح��م��ل��ة ت��ربع 
بن  خ��ال��د  مب��ت��و���ش��ط��ة  ب���ال���دم 
من  بقطرة  �شعار  حتت  الوليد 
ال  كما  نف�شنا،  اأ نحمي  دمنا 
له  الدي  املهني  العامل  نن�شى 
الوباء  مواجهة  يف  كبري  ث��ر  اأ
ب��ن��ائ��ن��ا م��ن��ه وذل��ك  حل��م��اي��ة اأ
اجتماعي  ك�رسيك  بتكرميهم 
منها                                                                 ���ش�����ش��ات  م��وؤ ع���دة  يف 
بب�شار،  الرتبية  مديرية  عمال 
بوعنيني  م��ت��و���ش��ط��ة  ع��م��ال 
اأبي  ثانوية  وعمال  العماري 
بكر الرازي،            عمال ثانوية 
وعمال  االأ�شعري  احل�شن  ب��ي  اأ
ال��ق��ادر.                                                                                                عبد  بطي  متو�شطة 
النقابي  العمل  �شعيد  على  اأما 

لقاءات  ع��دة  هناك  كانت  فقد 
بخ�شو�س  الو�شية  اجلهة  مع 
ملف  بينها:  م��ن  ن��ق��اط  ع��دة 
داريني(  اإ �شاتدة،  )اأ االحتياطيني 
تن�شيقية  اأ�شفرعلى  ما  وه��ذا 
snte ب�شار  حتت لواء النقابة ) )  
���ش��ات��ذة  االأ ا�شتدعاء  مت  حيث 
داري�������ني ع��ل��ى دف��ع��ت��ني.                                                                                       واالإ
ال�شكن  ملف  اأن  املتحدث  وذكر 
ي��ن��ا  راأ ل���زام���ي،  واالإ الوظيفي 
طرف  من  عجز  هناك  نه  اإ يقول 
نه  الأ امل�شكل  هذا  حلل  املديرية 
دون  م�شتفيدون  اأط���راف  ب��ه 
اخلا�س  ال��ق��ان��ون  اإىل  اللجوء 
على  اأحيلوا  وق��د  باال�شتفادة 
ال�شكن  ت���رك  دون  ال��ت��ق��اع��د 
املديرية،  من  اأ�شخا�س  بقوة 
يزال  ما  امل�شكل  ال�شاعة  وحلد 

يف  تعبريه  ح��د  على  مطروحا 
ملف  مناق�شة  مت  ال��ذي  الوقت 
املدر�شية،                                                                                          وال�شحة  العمل  طب 
م�شالح  يف  التكليفات  واأزمة 
عنه  اأ�شفر  ما  وه��ذا  املديرية، 
وعدم  مطلوب  هو  ما  تعطيل 
حتى  تر�شيحات  عن  االإع��الن 

امل�شالح. ت�شبط 
-يوؤكد  نقابتنا  ترى  االأخري  ويف   
روؤو���س  هناك  اأن  امل��ت��ح��دث-  
تريد  امل��دي��ري��ة  داخ���ل  خ��ف��ي��ة 
يهمهم  وال  ال�شقوط  بالقطاع 
والتلميذ  امل��وظ��ف  م�شلحة 
ل��غ��ر���س  االأوىل  ب���ال���درج���ة 
باملديرية  ومن�شب  �شخ�شي 
ك�رسيك  نحن  به  ن�شمح  ال  وهذا 
                                                                                                                          . عي جتما ا
اأ / د 

امليدانية  للجهود  ا�شتمرارا 
االإجرامية  ال�شبكات  ملكافحة 
نوعية  عملية  ويف  املنظمة، 
ال�رسطة  ف���راد  اأ ن  متكَّ اأخ���رى، 
رات  ل��ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة امل��خ��دِّ
تفكيك  من  ب�ش�ار،  والية  باأمن 
منظمة،  اإج��رام��ي��ة  ���ش��ب��ك��ة 
مادة  من  معتربة  كمية  وحجز 

معالج(. )كيف  املخدرات 
ال�شتغالل  تعود  العملية  وقائع 
ف���راد  م��ع��ل��وم��ات م��ن ط��رف اأ

ال�����رسط��ة ل��ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة 
الوالئية  بامل�شلحة  رات  املخدِّ
وجود  عن  الق�شائية،  لل�رسطة 
ب�شدد  منظمة  اإجرامية  �شبكة 
مادة  من  معتربة  كمية  مترير 
احلدود  من  انطالقا  املخدرات، 
نقلها  وحماولة  للوطن  الغربية 
ن��ح��و والي���ات ���رسق ال��وط��ن 
مت  الفور  على  البيع،  لغر�س 
حمكمة  اأمنية  خطة  اعتماد 
املخت�شة،  النيابة  من  باإ�رساف 

 34 كمية  �شبط  م��ن  مكنت 
املعالج. الكيف  مادة  من  كلغ 

رات  ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة امل���خ���دِّ
املعمقة  لتحرياتها  وا�شتمرارا 
با�شتغالل  الق�شية،  ب�شاأن 
للبحث  احل��دي��ث��ة  ���ش��ال��ي��ب  االأ
االخت�شا�س  متديد  مت  والتحري، 
حم��ك��م��ة  اإىل  ال��ق�����ش��ائ��ي 
ين  اأ اأدرار،  بوالية  تيميمون 
ال�شبكة  عن�رسي  توقيف  متَّ 
�شنة(  و33   27 ( االإج��رام��ي��ة 

غرداية،  والية  من  املنحدرْين 
احلجم  من  نارية  دراج��ة  حجز 
 140 قدره  مايل  ومبلغ  الكبري 
هذا  كعائدات  �شنتيم  مليون 
بينت  كما  االإجرامي،  الن�شاط 
بهما  امل�شتبه  اأحد  اأن  التحريات 
مبوجب  عنه  مبحوث  املوقوفني، 
�شادرة  بالقب�س  اأوام���ر   03
بوالية  الق�شائية  اجلهات  عن 

غرداية.
ع���ن ق�����ش��ي��ة ج��ن��اي��ة ح��ي��ازة 
البيع  اأج���ل  م��ن  امل���خ���درات 
والتخزين،  والنقل  وال�����رساء 
من  م�����رسوع��ة،  غ��ري  بطريقة 
منظمة،  اإجرامية  جماعة  طرف 
من  درج���ة  ع��ل��ى  وال��ت��ه��ري��ب 
اخل���ط���ورة ت��ه��دد االق��ت�����ش��اد 
العمومية،  وال�شحة  الوطني 
م��ام  اأ بهما  امل�شتبه  تقدمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ملف  اأح�����ال  ال����ذي  ب�����ش��ار، 
التحقيق  قا�شي  اأمام  الق�شية 
يف  لي�شدر  املحكمة،  ب��ذات 

يداع. اإ اأمر  منهما  كل  حق 
دوكي  احمد 

الئحة مطالب يرفعها ال�سباب البطال 
بورقلة اإىل رئي�ص اجلمهورية  

كنا�ص اأدرار ُتدخل عملية رقمنة العطل 
املر�سية حيز التنفيذ

االأمانة الوالئية snte لعمال الرتبية ت�ستعر�ص ن�ساطاتها بب�سار 

تفكيك �سبكة اإجرامية وحجز كمية معتربة من املخدرات بب�سار 
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واملوالني  التجار  من  العديد  وتفاجاأ 
على  املعروفني  ال�شوقني  فتح  عدم  من 
عدم  م��ن  والوطني  املحلي  امل�شتوى 
لفتحهما  ال���وايل  ق��رار  يف  اإدراج��ه��م��ا 
بهذين  اآمالهم  يعلقون  الكثري  واأن  خا�شة 
جتارية  حركة  يعرفان  اللذين  ال�شوقني 
والبيع  بال�رساء  تعلق  ما  خا�شة  وا�شعة 
من  الكثري  واأن  خا�شة  املا�شية  ب�شوق 
كبرية  خ�شائر  تكبدوا  واملوالني  التجار 
اجلانب  من  تعلق  ما  خا�شة  غلقهما  منذ 
نق�س  وكذا  ولعائالتهم  لهم  املعي�شي 
م�شتوى  على  وانعدامها  االأع��الف  يف 
والبقول  احل��ب��وب  تعاونيات  خم��ازن 

امل��وال��ني  دف��ع  م��ا   ، "اوي�شي"  اجل��اف��ة 
بكل  منها  التخل�س  ع��ن  البحث  اإىل 
كبرية  اأمل  بخيبة  واأ�شيبوا  الو�شائل، 
الوالية. وايل  قرار  من  فتحهما  عدم  من 

ل�شوقي  اال�شتثناء  ه��ذا  مكن  وق��د   
ت��ي��ارت وال�����ش��وق��ر م��ن ق���رار ال��وايل 
عر�س  م��ن  مبتغاهم  حتقيق  ع��دم  م��ن 
حيث  بالوالية  �شوقني  باأكرب  ما�شيتهم  
�رسبة  ل�”التحرير”  متحدثون  اعتربها 
تكبدوا  ن��ه��م  واأ خا�شة  لهم  قا�شية 
امل�شتوى  على  ث���رت  اأ كبرية  خ�شائر 
جديا  التفكري  وكذا  لعائلتهم  املعي�شي 
واأن  خا�شة  املوا�شي  تربية  مهنة  ترك  يف 
م�شتوى  على  العلف  على  البحث  رحلة 
خا�شة  كاهلهم  اأرهقت  قد  االوي�شي 
بريوقراطية  مع  قليلة  كميات  ن��ه��ا  واأ

و�شعها  ليتم  ملفات  تكوين  يف  االإدارة 
"االوي�شي"  �شبابيك  م�شتوى  على 
دفع  يتم  حتى  اأيام   10 من  اأكرث  وانتظار 
الريفية  والتنمية  الفالحة  ببنك  املبلغ 
على  للح�شول  اأياما  واالنتظار  "بدر" 
جعل  مما  والعلف  ال�شعري  من  الكمية 
ال�شوداء  ال�شوق  اإىل  يتوجهون  الكثري 
ما  على  للحفاظ  باهظة  باأثمان  ل�رسائها 
يعتربها  التي  املا�شية  روؤو�س  من  تبقى 
الأ�شعار  حقيقية  بور�شة  مبثابة  املوالون 

امل�شاربني. عند  االأعالف 
 كما ت�شود انطباعات بني املوالني بوقوع 
�شوقي  فتح  يتم  مل  اإن  اخل�شائر  من  مزيد 
اأن  اإىل  ذلك  مرجعني  وال�شوقر،  تيارت 
احلقيقي  ال�رسيان  يعدان  ال�شوقني  هذين 
املعروفان  باعتبارهما  بالوالية  للما�شية 

كل  واأن  والوطني  املحلي  امل�شتوى  على 
من  اآملني  بهما،  تكون  املا�شية  جت��ارة 
القرار واإعادة  الرتاجع على  الوالية  وايل 

بالوالية  التجارية  احلركة  اأمام  فتحهما 
والربوتوكول  الالزمة  ال�رسوط  وو�شع 

لهما. املنا�شب  ال�شحي 

بالتزامن مع اإعادة فتح االأ�سواق االأ�سبوعية بـ 14 بلدية با�ستثناء ال�سوق االأ�سبوعي لبلدية تيارت وال�سوقر بقرار من وايل الوالية بداية من االأ�سبوع اجلاري، تذمر جتار وموالو البلدتني 
امل�ستثناتني وكذا جتار الوطن العتبارات كبرية خا�سة مايعرفه هذان االأخريان من توافد اآالف االأ�سخا�ص من جتار وموالني من خمتلف مناطق الوطن للبيع وال�سراء خا�سة �سوق املا�سية.

املوالون والتجار متذمرون وم�ستاوؤون واخل�سائر تالحقهم
 قرار والئي بفتح االأ�سواق االأ�سبوعية با�ستثناء �سوقي تيارت وال�سوقر

املطالبة مبحطة لنقل امل�سافرين بالعطاف يف البليدة 
هاما  جغرافيا  موقع  العطاف  مدينة  حتتل 
بو�شط  مير   4 رقم  الوطني  الطريق  كون 
بامتياز،  اقت�شاديا  قطبا   وتعترب  املدينة، 
حيث  والغرب،  ال�رسق  بني  و�شل  وهمزة 
ال  اأنها  اإال  يوميا،  احلافالت  مئات  تعربها 
مبعنى  امل�شافرين  لنقل  حمطة  على  تتوفر 
توقف  نقطة  عن  عبارة  وه��ي  الكلمة، 
احلافالت، تنعدم فيها �شبل الراحة، ال دورة 
واقيات  وال  للجلو�س،  كرا�شي  وال  املياه، 
و�شط  ينتظر  يقف  الكل  احل��ر،  من  تقي 
تنبعث  التي  املحركات  و�شجيح  فو�شى 
ي�شتن�شقها  واملازوت  البنزين  روائح  منه 
ال  والذين  وال�شيوخ،  وال�شغار  الكبار 

البيولوجية  لق�شاء حاجاتهم  يجدون مكانا 
املزمنة  االأمرا�س  اأ�شحاب  منهم  خا�شة 
ت�رسيح  ويف  ال��دم،  و�شغط  كال�شكري 
على  باللوم  يلقون  باأنهم  امل�شافرين  بع�س 
ال�شلطات املحلية التي تعاقبت على ت�شيري 
التفكري  وع��دم  تق�شريهم  على  البلدية 
يف  ثقتهم  واأن  للمدينة،  اجليد  والتخطيط 
االعتبار  بعني  تاأخذ  احلايل  البلدي  املجل�س 
اإجناز  االإ���رساع  يف  وهو  الرئي�شي  املطلب 
م�رسوع حمطة لنقل امل�شافرين  مبوا�شفات 
العريقة  البلدية  ب��ه��ذه  تليق  ع�رسية 

والتاريخية.  
 خمتار برادع

تر�سيم 2600 من اأ�سحاب االإدماج املهني وتعيني999  موظفا 
جديدا يف املو�سم اجلاري بتب�سة

تب�شة،  ل��والي��ة  الرتبية  مدير  ن�شط 
االأ�شبوع  نهاية  املجيد  عبد  من�رس 
ندوة  فانون،  فرانتز  مبتو�شطة  املا�شي، 
االإع��الم  و�شائل  بح�شور  �شحفية 
تطرق  واملرئية،  وامل�شموعة  املكتوبة 
فيها الأحوال القطاع الرتبوي يف املراحل 
يف  قطعت  التي  ولالأ�شواط  الثالث 
العليا،  املعاهد  خريجي  توظيف  جمال 
االحتياطية،  القوائم  ا�شتغالل  وك��ذا 
اإدماج  عن  ف�شال  لالأ�شاتذة،  بالن�شبة 
االإدم��اج  عقود  جهاز  من  امل�شتفيدين، 
لت�شمل  مداخلته  تو�شعت  كما  املهني، 
الربوبان،  بغاز  كالتدفئة  اأخرى،  ملفات 
مبناطق  املتواجدة  الرتبوية  باملوؤ�ش�شات 
االبتدائية  املدار�س  ح�شة  وكذا  الظل، 
اإط��ار  يف  لها،  املخ�ش�س  الدعم  من 
ملواجهة  املعتمد  ال�شحي  الربوتوكول 
وباء كورونا. مدير الرتبية ا�شتهل الندوة 
عن  مف�شل  عر�س  بتقدمي  ال�شحفية 
قد  اأن م�شاحله  اإىل  اأ�شار  اأين  التوظيف، 
�شنة  خالل  جديدا  موظفا   999 وظفت 
ا�شتغالل  اإطار  يف   327 منهم   ،2020
باالأ�شاتذة،  اخلا�شة  االحتياطية  القوائم 
االإدم��اج  جهاز  من  م�شتفيدا،  و588  
خريجي  جميع  اإدم��اج  مت   كما  املهني، 
املدر�شة العليا لالأ�شاتذة، اأي 84 موظفا 
09 منهم يف تخ�ش�س  با�شتثناء  جديدا، 
الت�شبع يف  حالة  ب�شبب  ثانوي،  الفيزياء 
الرتبية  مدير  وب�رس  التخ�ش�س،  ه��ذا 
بالوالية،  املهني  االإدماج  املعنيني، بعقود 
باأنه �شيتم التكفل   ،2600 البالغ عددهم 
موؤكدا   ،2021 �شنة  خالل  بو�شعياتهم 
املالية، �شتكون كافية  املنا�شب  اأن  على 
ما  على  املديرية  وتعول  الإدم��اج��ه��م. 
�شتخ�ش�شه وزارة الرتبية الوطنية لهذه 
الفئة، اإذا علمنا اأن الو�شاية قد ا�شتفادت 
من ح�شة 30 األف من�شب جديد، �شيتم 
الرتبية  مديريات  على  الحقا،  توزيعها 
ملو�شوع  التطرق  مت  كما  اخلم�شني، 
التعاقد، اأين بلغ عدد احلاالت املتكفل بها 
1142 حالة، من �شهر اأكتوبر اإىل نهاية 
 710 حترير  مع  باملوازاة  دي�شمرب،  �شهر 
عقود ا�شتخالف، وترقية 742 موظفا، يف 
العديد من الرتب االإدارية. اأما يف جمال 
التمدر�س، في�شم القطاع ما يقارب 16 
اأ�شتاذ وعامل واإداري،  األف موظف، بني 
األف  من181  اأزي��د  يح�شي  حني  يف 
تلميذ يف االأطوار الثالثة، موزعني على 
للجائحة  ونظرا  تربوية،  موؤ�ش�شة   577
فقد  اال�شتثنائية،  والظروف  ال�شحية 

ت�شاعف عدد االأفواج بحوايل 50 باملئة، 
اإىل  الثالثي  هذا  خالل  عددها  لي�شل 
اأزيد من 11 األف فوج، بينما قدر موؤقتا 
املدر�شية  باالمتحانات  املعنيني،  عدد 
 58 عن  يزيد  ما  ال�شنة،  لهذه  الر�شمية 
األف تلميذ، منهم 9156 يف ال�شنة الثالثة 
ثانوي. وخ�ش�س مدير القطاع جزءا من 
والوقاية  ال�شحي  للربوتوكول  تدخله، 
باملوؤ�ش�شات الرتبوية، اأين ذكر اأن املرحلة 
مبلغ  تخ�شي�س  بعد  انتهت،  قد  االأوىل 
موؤ�ش�شة،  لكل  جزائري  دينار  األف   50
وذلك مل�شاعدتها على اقتناء اأجهزة قيا�س 
التعقيم وغريها،  ومواد  احلرارة،  درجات 
وتدعمت جهود الدولة بتخ�شي�س، مبلغ 
وقد  ثانية،  كمرحلة  �شنتيم  مليارات   7
التي  الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  على  وزع 
واملتابعة،  للك�شف  وحدات  على  تتوفر 
بفتح  االأخ���رية  لهذه  لل�شماح  وذل��ك 
اقتناء  ثم  ومن  املطلوبة،  اال�شت�شارات 
اأجهزة قيا�س درجات احلرارة، وكذا مواد 
التي  املواد  و�شائر  والكمامات،  التعقيم 
كوفيد  وباء  انتقال  مبكافحة  عالقة  لها 
 110 جلب  مت   اأن��ه  على  م�شددا   ،19
اأجهزة لقيا�س احلرارة، ومت توزيعها على 
تالميذها  تعداد  يفوق  التي  االبتدائيات، 
التدفئة،  ملف  ويف  تلميذ.   400 ال��� 
تطرق مدير الرتبية مل�رسوع تزويد 122 
وهو  الربوبان،  بغاز  ابتدائية  مدر�شة، 
 6134 منه  �شي�شتفيد  ال��ذي  امل�رسوع 
وموظفا،  واإداريا  اأ�شتاذا  و762  تلميذا، 
من  االنتهاء  عن  ذاته،  الوقت  يف  معلنا 

هذه العملية، املمونة من مديرية الرتبية، 
والت�شامن  ال�شمان  �شندوق  من  وكذا 
ذاته،  امل�شوؤول  ونوه  املحلية،  للجماعات 
بهذا امل�رسوع الذي يعد االأول من نوعه 
التدفئة  اإذ �شيعمل على توفري  بالوالية، 
وذلك  الظل،  مبناطق  للمدار�س، وخا�شة 
انقطاع،   دون  كاملة  �شنة  م��دار  على 
الوجبات  حت�شري  يف  �شي�شتعمل  كما 
ونظيفة،  �شحية  اأج��واء  يف  املدر�شية، 
يخ�س  ما  يف  اأما  بالبيئة.  �شارة  وغري 
اأن  اإىل  املدير  فاأ�شار  املدر�شي،  االإطعام 
وجبات  تقدم  املدار�س،  من  باملئة   80
تقدم  الذي  الوقت  يف  للتالميذ،  �شاخنة 
عرب  املتواجدة  االبتدائية  املدار�س  فيه 
27 بلدية وجبات ملتمدر�شيها، با�شتثناء 
بلدية واحدة بالوالية، هي االآن يف طور 
اأخرى،  جهة  من  املمونني،  اختيار  اإنهاء 
قال مدير الرتبية اإن قطاعه قد تدعم يف 
جديدة،  حافالت   09 ب�  االأخ��رية،  االأي��ام 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  خ�ش�شتها 
احلافالت  وهي  املدر�شي،  للنقل  املحلية 
التي وزعت على مناطق الظل، للتكفل 
يتعلق  �شوؤال  وعن  مبتمدر�شيها،  االأمثل 
املتحدث  اأكد  الوظيفي،  ال�شكن  مبعاجلة 
اأن هذا امللف مت حلحلته، مبا ي�شمح بتوفري 
مذكرا  مل�شتحقيه،  الوظيفي  ال�شكن 
الق�شايا  من  الع�رسات  رفع  قطاعه  باأن 
الق�شايا  وك��ل  الق�شائية،  للجهات 
املرفوعة يف هذا ال�شاأن �شدرت ل�شالح 
مديرية الرتبية، وبال�شيغ التنفيذية.                     
�شو�شه حممد الزين

م�ساريع تنموية غريت وجه والية مع�سكر
�شجلت  بلدية مع�شكر خالل العهدة االنتخابية 
احلالية )3�شنوات(، عدة م�شاريع تنموية قدرت 
احلياة  �شاأنها حت�شني  �شنتيم، من  331 مليار  ب� 
اليومية ملواطني هذه البلدية التي ُتعد من اأكرب 
املجل�س  با�رس  كما  بالوالية،  احل�رسية  املناطق 
من  جديدة،  تنموية  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  احلايل 
عن  ناهيك  عادل،  تنموي  توازن  حتقيق  اأجل 
ُيرتقب  هامة  مالية  باأغلفة  م�شاريع  ت�شجيل 
القادمة،  انتهاوؤها وت�شليمها يف غ�شون االأيام 
يزيد  مبا  التجميد  عنها  ُرفع  اأخرى  وم�شاريع 
اأكد  كما  اليومي،  املعي�شي  الواقع  ترقية  يف 
بلدية  رئي�س   اأحمد«،  �شيد  عامر   « الدكتور 
تعرفها  مل  م�شاريع  حقق  جمل�شه  اأنه  مع�شكر 

البلدية منذ �شنوات.
بلديته  فاإن  البلدي،  املجل�س  رئي�س  وح�شب 
ناحية  من  الوالئي  امل�شتوى  على  االأوىل  تعد 
التنمية  لربامج  املخ�ش�شة  املبالغ  ا�شتهالك 
االنتخابية  العهدة  طوال  اأنه  م�شيفا  البلدية، 
كل  من  بالرغم  ان�شداد  اأّي  املجل�س  يعرف  مل 
حزب وتوجهه ال�شيا�شي، كما ذكر اأنه مت تنفيذ 

الظل،  ملناطق   60 منها  تنمويا  م�رسوعا   150
اإ�شافة  الدولة،  اأمالك  مداخيل  من  مليار  و1 
التنمية  بربامج  اخلا�شة  الدولة  ميزانية  اإىل  
ا�شتفاد  كما  البلدي،  للت�شامن  وال�شندوق 
 20 وال�شحة  مليار،   102 من  الرتبية  قطاع 
مليارل ، التهيئة العمرانية 65مليارا، باال�شافة 
معتربة،  باأرقام  والري  ال�شحي  ال�رسف  اإىل 
اأهمية  عرف  ال�شكن  ملف  ب��اأن  اأي�شا  وق��ال 
عائلة   396 من  اأك��رث  ا�شتفادت  حيث  كبرية 
معظم   ت�شوية  اإىل  باالإ�شافة  �شكنات،  من 

و�شعيات البناء الريفي.
مت  اأنه  اأحمد  �شيد  عامر  الدكتور  اأ�شاف  كما 
خملفات  ومتابعة  التجار  مع  176عقدا  ف�شخ 
للمدار�س  االأولوية كانت  اأن  واأ�شاف  االإيجار، 
للتدفئة  من 80٪  االأخرية  هذه  ا�شتفادت  حيث 
مت  كما  وقيمتها،  الأهميتها  وذل��ك  املركزية 
للفي�شانات،  �شوداء  نقطة   27 على  الق�شاء 
�شاهمت  البلدية  اأن  حديثه  �شياق  يف  وذكر 
ل��الإن��ارة  ك��ان  كما  ب��ل��دي   خم��رب  اإن�شاء  يف 
يف  ذل��ك،  م��ن  االأك���رب  الن�شيب  العمومية 
طور  يف  وال�شوناكوم  البعاطي�س  تبقى  حني 
الكبرية  ال�شكانية  للكثافة  االإجناز وذلك نظرا 
للمرافق  اأهمية  اإعطاء  مت  كما  االأحياء،  هذه  يف 
وا�شتغاللها  اخل�رساء  وال�شاحات  العمومية 
ف�شاء  لتكون  االأل��ع��اب  مبختلف  وجتهيزها 
االأ�شبوعية.  العطل  يف  واأطفالهم  للعائالت 
والتكفل  املواطنني  مع  التوا�شل  اأن  واأك��د 
الأن  املجل�س  اأولويات  من  تعترب  بان�شغاالتهم 
رقي  يف  ت�شاعد  املواطن  وم�شاهمة  ثقافة 
على  ومواقع  �شفحات  كل  اأن  كما  البلدية، 
وذلك  للجميع  متاحة  االجتماعي  التوا�شل 
البلدية،  اإطار عوملة وتكنولوجيا. ورد مري  يف 
اأن  معتربا  االنتخابية،  عهدته  منتقدي  على 
من  الثالث  ال�شنوات  خالل  ا�شتفادت  البلدية 
العديد من امل�شاريع القطاعية والبلدية التي مل 
ت�شّجلها خالل العهدات الفارطة، م�شريا اإىل اأن 
جماالت  عدة   يف  نوعية  قفزة  عرفت  البلدية 
تنموية، واأن الهدف من ت�شجيل هذه امل�شاريع 
وحت�شني  العزلة  فك  على  العمل  هو  التنموية 
االإطار املعي�شي ل�شكان قرى ومدا�رس البلدية.
بلعامل بهيجة.

مندوبية الدفاع عن حقوق االإن�سان ترافع عن املظلومني بعني احلجل يف امل�سيلة 
مل يتوان مكتب اللجنة الوطنية لل�شوؤون القانونية  واالن�شباط حلقوق 
االإن�شان بعني احلجل )امل�شيلة( اأن يتدخل يف جميع الق�شايا وال�شوؤون 
العالقة واخلا�شة بهموم املواطنني وقد كان اآخرها مو�شوع التجزئات 
املكتب  رئي�س  توجه  بحيث  واللمز،  الهمز  حولها  كرث  التي  الرتابية 
وممثل الدائرة اإىل امل�شالح الوالئية اأين التقى رئي�س مكتب االإ�شكان 
املواطنني  ع�رسات  با�شم  �شكوى  مقدما  الوالئي،  ال�شعبي  باملجل�س 
الذين اأم�شوا على الئحة طويلة � ناهيك عن هذا �  فقد �شبق لنف�س 
مقر  اإىل  ونا�شطني  حقوقيني  من  مكونة  جلنة  ا�شتدعى  اأن  امل�شوؤول 
مفاو�شات  عدة  وبعد  االجتماعية،  ال�شكنات  مو�شوع  حول  الدائرة 
منذ  عالقة  ملفاتهم  مواطنا ظلت   28 يقارب  ما  دمج  مت  وا�شت�شارت 
عليا،  م�شتويات  على  الناجحة  التحركات  من  كثري  وبعد   ،2013
بعيدا عن  امله�شومة حقوهم.  اآمنا جلميع  املنظمة مالذا  اأ�شبحت هذه 
اأن املواطن فيما م�شى كان تائها ويف حرية من اأمره وال يعرف من اأين 
وكيف ي�شتعيد حقوقه امل�رسوعة، لكنه اليوم ومع وجود هذه الهيئة فقد حتقق الكثري والكثري على اأر�س الواقع منها حتى ق�شايا خا�شة 
بالوالية، ونق�شد ق�شية تاأخر االأجور لدى اأ�شاتذة امل�شيلة يوم �شنوا اإ�رسابا قبل اأ�شبوعني، فقد تدخلت هذه املنظمة ومت ا�شتقبالها من 

طرف مدير الرتبية وا�شتطاعت اأن تقنع امل�شوؤول االأول على قطاع الرتبية ب�شخ االأجور وباأثر رجعي.
ج/ ن�رسالله



الإيطايل  ميالن  نــادي  يوا�سل 
النتقالت،  �سوق  يف  التحرك 
بهدف تقوية �سفوفه بالعبني 
مل�سريته  حت�سبا  مــوؤثــريــن، 
ـــولت املــو�ــســم  ـــط مبــخــتــلــف ب

احلايل.
بطل اأوروبا يف 7 منا�سبات، بات 
من  �سغرية  خطوة  بعد  على 
�سواليهو  الفرن�سي  مع  التعاقد 
املدافع  الو�سط  لعــب  مايتي، 
وفقا  الإيطايل،  تورينو  لنادي 

لتقارير حملية.
ــالل  ـــن خ ــى مـــيـــالن م ــع ــس ــ� وي
الأ�سول  �ساحب  الالعب  �سم 
حلول  لتوفري  الإيــفــواريــة، 
خا�سة  الو�سط،  خط  يف  جيدة 
اجلــزائــري  الـــدويل  بــقــاء  واأن 
الفريق  مع  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 
خالل املو�سم املقبل ل يبدو اأمر 

موؤكد. 

بند الرحيل

بالندم  مــيــالن  اإدارة  ت�سعر 
عام  خــالل  موافقتها  ب�سبب 

يف  بــنــد  اإدراج  عــلــى   ،2019
نا�سر  بن  مع  التعاقد  �سفقة 
ــاد غري  ــن يــ�ــســمــح بــرحــيــلــه ل
 50 مبلغ  دفعه  نظري  اإيطايل، 

مليون يورو.
هـــذا الــبــنــد جــعــل الـــنـــادي يف 
الــالعــب،  ـــام  اأم �سعف  مــوقــف 
باإمكانه  يــكــون  لــن  باعتباره 

حــال  يف  الــرحــيــل،  ــن  م منعه 
ــص جـــديـــد من  ــر� ــع تــلــقــيــه ل
الأوروبية  الأندية  اأحــد  قبل 

الأخرى بعيدا عن اإيطاليا.
خالل  حتدثت  اأخــبــار  وكــانــت 
وقــت �ــســابــق، عــن وجـــود نية 
بهدف  نا�سر،  بن  مع  للتفاو�ص 
اإلــغــاءه،  اأو  البند  هــذا  تعديل 

تعقبها  مل  النية  هذه  اأن  غري 
اأي خطوة عملية.

اأراد  مــيــالن  اأن  الــوا�ــســح  ــن  وم
اإمكانية  من  نف�سه  من  تاأمني 
مريكاتو  يف  نا�سر  بــن  رحيل 
يف  ــه  ــول ــدخ ب  ،2021 �ــســيــف 
تورينو  مع  متقدمة  مفاو�سات 

بخ�سو�ص لعبه الفرن�سي.

اإ�ضافة قوية

يف  جنــح  نا�سر  بــن  اإ�سماعيل 
لنادي  قــويــة  اإ�ــســافــة  تــقــدمي 
يف  اإليه  ان�سمامه  منذ  ميالن 
فوزه  اأعقاب  يف   ،2019 �سيف 
مع منتخب اجلزائر بلقب كاأ�ص 

اأمم اأفريقيا.
و�سهد اأداء الالعب نقلة نوعية 
�ستيفانو  ــــدرب  امل قــــدوم  مــع 
توظيفه،  اأح�سن  الــذي  بيويل 
و�سنع منه لعبا مهما للغاية يف 

خططه.
قويا  ثنائيا  نا�سر  بن  و�سكل 
كي�سيي  فرانك  الإيــفــواري  مع 
ب�سكل  واأ�سهم  الو�سط،  خط  يف 
كبري يف ت�سدر الفريق للدوري 

الإيطايل حتى الآن.
اجلزائري  الالعب  ي�سارك  ومل 
للفريق  الأخــرية  املباريات  يف 
من  معاناته  ب�سبب  اللومباردي 
اإ�سابة ع�سلية، ويتاأهب للعودة 

خالل اأقرب وقت ممكن.

نظريه  بر�سلونة،  يلتقي  عندما 
الأحــد،  اليوم  بيلباو،  اأتلتيك 
لبطولة  النهائية  ــاراة  ــب امل يف 
رمبا  الإ�ــســبــاين،  ال�سوبر  كاأ�ص 
معلًقا  بــر�ــســلــونــة  اأمــــل  ــون  ــك ي
بقفاز حار�سه مارك اأندري تري 
�ستيجن، اأكرث من اأي لعب اآخر 

بالفريق.
ويــ�ــســاعــف مـــن احــتــمــالــيــة 
املهاجم  غــيــاب  اإمكانية  هـــذا، 
مي�سي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي 
هذه  يف  بر�سلونة  �سفوف  عن 

املباراة.
تري  ــدى  ارت مي�سي،  غياب  ويف 
وقــاد  البطولة  ثــوب  �ستيجن، 
النهائية  املباراة  اإىل  بر�سلونة 
لــلــ�ــســوبــر الإ�ـــســـبـــاين، بــالــفــوز 
بركالت  �سو�سييداد  ريــال  على 

الرتجيح يف املربع الذهبي.
اأداء  اأف�سل  �ستيجن  تري  وقدم 
توىل  اأن  منذ  الــفــريــق،  مــع  لــه 
الهولندي رونالد كومان تدريب 

بر�سلونة.
مي�سي  تعايف  يف  بر�سلونة  وياأمل 

واأن ي�سبح لئقا للم�ساركة اأمام 
بيلباو، لكن م�ستوى تري �ستيجن 
ي�سجع بر�سلونة حالًيا على عدم 
املجازفة مبي�سي، ومنحه الوقت 

الكايف للتعايف.
ـــــرت �ــســحــيــفــة مـــاركـــا يف  وذك
"�سخ�ص  عنوان �سفحتها الأوىل 
تري  على  تعليقها  يف  خارق"، 

�ستيجن.
بقولها  �سبورت  �سحيفة  وعلقت 
يف  �ستيجن"،  تري  اأنــدري  "�سان 
اعتادت  الذي  اللقب  اإىل  اإ�سارة 
اإطالقه  الإ�سبانية  ال�سحافة 
الأ�سطوري  احلار�ص  على  �سابًقا 
اإيكر"،  "�سان  وهو  كا�سيا�ص  اإيكر 
يف  كا�سيا�ص  جنح  بعدما  وذلــك 
املا�سي يف اإنقاذ ريال مدريد من 

الأهداف.
ــال  ــــام ري و�ــســهــدت املـــبـــاراة اأم
رائعة  ت�سديات   6 �سو�سييداد، 
احلار�ص  لكن  �ستيجن،  تري  من 
الأملاين نال الإ�سادة على قيادته 

للفريق مثل اأدائه يف املباراة.
جتديد  ق�سية  ــزال  ت ل  وفيما 

معلقة  الفريق  مع  مي�سي  عقد 
نهاية  ــن  م قليلة  �ــســهــور  قــبــل 
ــــايل، يــرتــبــط تري  الــعــقــد احل
�ستيجن بعقد مع بر�سلونة حتى 

.2025
واأكــرث  اأف�سل  ــور  الأم و�ستكون 
اإذا  لرب�سلونة،  بالن�سبة  �سهولة 
علًما  املــبــاراة،  يف  مي�سي  �سارك 
م�ساركته  ب�ساأن  املوؤ�سرات  بــاأن 

تبدو اإيجابية وواعدة.
ــد مـــبـــاراة  ــع ـــان ب ـــوم ـــــال ك وق
املا�سي  الأربـــعـــاء  �سو�سييداد 
"�سيكون علينا اأن ننتظر ونرى، 
الوقت  بع�ص  لديه  مي�سي  لكن 

للتعايف".
تري  باحلار�ص  كومان  اأ�ساد  كما 
قدم  مثرًيا،  "كان  قائاًل  �ستيجن 
املباراة.  خالل  رائعة  ت�سديات 
حتتاج  الــرتجــيــح  ركـــالت  ويف 
حلار�ص مرمى رائع، وقد ت�سدى 

لأول ركلتي ترجيح".
الفوز  اإمكانية  عن  �سوؤاله  ولدى 
الــنــهــائــي،  عــلــى بــر�ــســلــونــة يف 
بيلباو  ــدرب  م مار�سيلينو  قــال 

نرفع  اأن  مبهًرا  ــًرا  اأم "�سيكون 
كاأ�ص هذه البطولة، ومن الأكرث 
الفوز  بعد  هــذا  يتم  اأن  اإبــهــارا 

على ريال مدريد وبر�سلونة".
قيادة  يف  مار�سيلينو  يخ�ص  ومل 
حتى  مباريات   3 �سوى  بيلباو 
تاأتي  الغد  مباراة  اأن  كما  الآن، 
بر�سلونة  فوز  من  اأيــام   10 بعد 
والتي  بالليجا،   3-2 بيلباو  على 
كانت اأول مباراة ملار�سيلينيو مع 

الفريق.
"هناك فارق  واأ�ساف مار�سيلينو 
كبري بني اإعداد الفريق لثالثة 
ـــام مــن اأجــل  اأي ــة  ــع اأرب اأو  ـــام  اأي
من  نعلم  كنا  ولكننا  ال�ستعداد، 

قبل اأن هذا �سيكون احلال".
واأمت "علينا اأن نتاأكد من الدفاع 
مباراة  يف  كنا  مما  اأف�سل  ب�سكل 
اأيــام  قبل  بــالــدوري،  بر�سلونة 

على �ستاد �سان مامي�ص".

يورجن  ليفربول  مــدرب  اأ�سار 
لدى  الــقــوة  نقاط  اإىل  كــلــوب، 
يونايتد،  مان�س�سرت  خ�سمه 
الأحــد،  الــيــوم  لقائهما،  قبل 
ــدوري  ال من   19 اجلولة  �سمن 

الإجنليزي املمتاز. 
ال�سدارة  يف  يونايتد  ويبتعد 
بــفــارق 3 نــقــاط عــن مــطــارده 
ــول،  ــرب ــف ــي ـــل الـــلـــقـــب ل ـــام ح
ملعب  على  املــبــاراة  و�ست�سكل 
"اأنفيلد" اختبارا حقيقيا ب�ساأن 
املناف�سة  على  الفريقني  قدرة 

يف املو�سم اجلاري.
�سحفي  موؤمتر  يف  كلوب  وقال   
اجلمعة:  م�ساء  اأقيم  افرتا�سي 
يونايتد  مان�س�سرت  على  "الفوز 
بحد ذاته يكفي، لي�ص �سروريا 
خا�سة  عوامل  هناك  تكون  اأن 
يعي�سونه  الــذي  الو�سع  ب�سبب 

حاليا".
وتابع: "اإنهم ي�ستحقون مكانهم 

املو�سم  لكن  حاليا، 
طويال،  يــزال  ما 

لي�ص  وال�سيتي 
بـــعـــيـــدا عــنــا 

اأي�سا".

�ضفقة مميزة

ــــدث كــلــوب  وحت
التهديد  عن  اأي�سا، 

و�سط  لعب  ي�سكله  الذي 
ــو فــرنــانــديــز،  ــرون يــونــايــتــد ب
وقد  مميز،  لعب  "اإنه  فقال: 
لعب  عندما  موهبته  لحظنا 
ل�سبونة  �سبورتنج  مع  اأمامنا 
يف  ال�سابق(  فرنانديز  )فريق 

الوليات املتحدة".
خمتلف  لعب  �سانع  "اإنه  واأكد: 
لعب  الآن،  يظهره  مــا  وهــذا 
ــداف  الأه يف  م�ساركته  موؤثر، 
ــة، لــكــنــه الـــرابـــط بني  ــم ــه م

ـــني والـــقـــائـــد  ـــب ـــالع ال
ــــك، �ــســفــقــة  ــــذل ك

جيدة ليونايتد".
ـــــورد  ـــــف ـــــس را�  

ال�ستثنائي
ــــاد كــلــوب  ــــس واأ�
يونايتد  بنجم 
ـــــــص  ـــــــو� ـــــــارك م
ـــذي  ـــورد ال ـــف ـــس را�
لتقدمي  حملة  يــقــود 
يف  لالأطفال  جمانية  وجبات 
�سابقا،  "قلت  قائال:  املدار�ص، 
اإنـــه ا�ــســتــثــنــائــي، لــديــه هــذه 

املبادئ ال�سحيحة متاما".
اأن  املخجل  "من  قائال:  واأردف 
العمل،  بهذا  بنف�سه  هو  يقوم 
قام به لأنه مر بامل�سكلة نف�سها 
نراه  اأن  الرائع  من  �سغري،  وهو 

ل ين�سى جذوره، ا�ستثنائي".
 

ماتيب وكيتا

ماتيب  مــدافــعــه  مــوقــف  ــن  وع
"جويل  من لقاء يونايتد، قال: 
منطقيا  لــيــ�ــص  ــن  ــك ل قــريــب 
ح�سة  تبقي  ــع  م ن�سركه  اأن 
تتقرر  مل  اثنتني  اأو  تدريبية 
الآن،  حــتــى  بهما  م�ساركته 
ما  نرى  اأن  يجب  غدا،  اأو  اليوم 
وملاذا  بعد،  نقرر  مل  �سيحدث، 

�سيجب اأن نقرر الآن؟".
لعب  اأن  كــذلــك  ــح  ــس اأو� كما 
لي�ص  كيتا  نابي  الغيني  الو�سط 

جاهزا بعد للم�ساركة.
 

األعاب ذهنية!

ــات  ــام ــه ــل كــلــوب عـــن ات ــئ ــس و�
كالتنربج  الإجنليزي  احلكم 
قاله  مــا  ب�سبب  "بالنفاق"  لــه 
الأملاين عن منح احلكام ركالت 

جزاء اأكرث ل�سالح يونايتد.

يتحدث  "عندما  كــلــوب:  ورد 
اأمثال كالتنربج الآن، فاإن ذلك 
مني،  بدل  عنهم  الكثري  يقول 
الكافية  املــهــارات  لــدي  لي�ست 
وهذه  ذهنية،  األعاب  ملمار�سة 

م�سكلتي".
تــفــ�ــســري  كــــلــــوب  ــــــــاول   وح
حــول  ال�سابقة  ت�سريحاته 
بعدما  يونايتد،  جــزاء  ركــالت 
ــي  ــب اتــــهــــم كـــالتـــنـــربج لع
ال�سقوط  بــادعــاء  لــيــفــربــول 

داخل منطقة اجلزاء.
وقــــال مــــدرب الــــريــــدز: "يف 
تعر�ص  الأخريتني،  املباراتني 
�ساوثهامبتون،  اأمام  خلطاأ  ماين 
بالن�سبة يل كانت ركلة جزاء، 

لي�ص مهما لكنه راأيي".
يد  مل�سة  اأي�سا  "هناك   : وبـــنينّ
ــــذي مل  ـــاين ال وخـــطـــاأ عــلــى م
ي�سقط اأر�سا، لذلك لي�ص �سائبا 

اأن نقول اإنه يدعي ال�سقوط".

ــص الحتـــاديـــة  ــ� ــي �ـــســـرع رئ
ــرة الــقــدم  ــك اجلـــزائـــريـــة ل
)فاف(، خري الدين زط�سي، 
يف  بياوندي  اجلمعة  اليوم 
حمادثات مع عدد من روؤ�ساء 
ــة  ــي ــق ــري ــــات الإف ــــادي الحت
البطولة  تنظيم  مبنا�سبة 
 ،2020 ـــالأمم  ل الفــريــقــيــة 
املحليني  لالعبني  املخ�س�سة 
ـــل  ـــن اأج ـــريون، م ـــام ـــك ـــال ب
احل�سول على دعم لرت�سحه 
الحتــاد  جمل�ص  لنتخابات 
يف  )فيفا(،املقررة  الـــدويل 
بالرباط  املقبل  مار�ص  �سهر 
اأوردتــه  ما  ح�سب  )املغرب(، 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
القدم  على موقعها الر�سمي.

 " اأن  امل�سدر  نف�ص  واأو�ــســح 
حتادث  للفاف  الأول  الرجل 
مع  اجلــمــعــة،  ــوم  ــي ال �سباح 
مبومبو  الكامريوين  نظريه 
بعد  الجتماع  قبل  ت�سواه، 
املناطق  ــاء  ــس روؤ� مــع  الظهر 

�سخ�سيات  و  للكاف،  التابعة 
الـــقـــدم  ـــــرة  ك يف  اأخـــــــرى 

الإفريقية".
وكان زط�سي املرفوق  بالأمني 
الفيدرالية،  للهيئة  الــعــام 
املكتب  وع�سو  �ساعد،  حممد 
الفيدرايل، عمار بهلول، قد 
باخلمي�ص  اأم�ص  م�ساء  حل  
مللف  ــج  ــرتوي ــل ل بــيــاونــدي 
هام�ص  على  وذلــك  تر�سحه 

لالأمم  الإفريقية  البطولة 
لالعبني  املخ�س�سة   ،2020
 16( بالكامريون   املحليني 

يناير- 7 فرباير(.
رئي�ص  اإيل  وبــالإ�ــســافــة  
ـــاف، تــر�ــســحــت ثــالثــة  ـــف ال
من�سبني  لنيل  اأخرى  اأ�سماء 
�سنوات،  اأربـــع  متتد  لعهدة 
التون�سي  خالفة  اأجــل  مــن 
وامل�سري  بو�سماوي  طــارق 

ويتعلق  اأبــــوريــــدة،  ـــاين  ه
لقجع،  فوزي  باملغربي  الأمر 
)غينيا  نــدونــغ  وغو�ستافو 
ــدة  ال�ــســتــوائــيــة( واأبــــو ري
بعهدة  للفوز  يطمح  الــذي 

جديدة.
�سنة(،   55( زط�سي  يطمح 
لأن  الرت�سح،  هذا  خالل  من 
يكون ثاين �سخ�سية ريا�سية 
جمل�ص  اإىل  تن�سم  زائــريــة 
الفاف  رئي�ص  بعد  الفيفا 
روراوة،  حمــمــد  الــ�ــســابــق، 
للجنة  ع�سوا  انتخب  ــذي  ال
الدولية،  للهيئة  التنفيذية 
خــــالل اأ�ـــســـغـــال اجلــمــعــيــة 
للكاف  النتخابية  العامة 
باخلرطوم   2011 فرباير  يف 

)ال�سودان(.
جمل�ص  انتخابات  و�ستنظم 
اجلمعية  هام�ص  على  الفيفا 
للكاف،  النتخابية  العامة 
يوم 12 مار�ص املقبل بالرباط 

)املغرب(.

قــــــررت الــكــونــفــدرالــيــة  
ــرة الــقــدم  ــك ــة  ل ــي ــق ــري الف
 ، اجلــمــعــة  يـــوم  "الكاف"، 
لعدد  ـــى  الأدن احلــد  تعديل 
لبدء  به  امل�سموح  الالعبني 
ــروف  ــظ ال ب�سبب  ـــاراة  ـــب امل
ــة نـــظـــًرا لنــتــ�ــســار  ــي ــال احل
امل�ستجد  ــا  ــورون ك فــريو�ــص 
خالل  وذلــك   ،"19 "كوفيد 
عقدته  الــــذى  ــاع  ــم ــت الج
للكاف   التنفيذية  اللجنة  
بــالــكــامــريون،  يـــاونـــدي  يف 
اإنفانتينو  جياين  بح�سور 
لكرة  الدوىل  الحتاد  رئي�ص 
بــاعــتــبــاره  "فيفا"  الــقــدم 
الأمم  لبطولة  ا  خا�سً �سيًفا 
 2020 للمحليني  الأفريقية 

التي تنطلق هذا ال�سبت .

بيانها  يف  الــكــاف  ــــرت  وذك
ــد  احل "تعديل  ــي  ــم ــس ــر� ال
الأدنــــــى لـــعـــدد الــالعــبــني 
املــبــاراة  لــبــدء  بــه  امل�سموح 
لل�سماح   ،19 كوفيد  ب�سبب 
للفرق باللعب مع اأقل من 15 

لعًبا خالل هذه الفرتة".
كان  "اإذا  الكاف  بيان  اأ�ساف 
للعب  لعًبا   11 الفريق  لدى 

مباراة، تقام املباراة.
حار�ص  وجود  عدم  حالة  يف 
اأن  اآخر  لالعب  ميكن  مرمى 
ــص املــرمــى  ــار� ــل ح يــحــل حم
اإجــمــايل  يــكــون  اأن  ب�سرط 
 11 امللعب  يف  الالعبني  عدد 
الفريق  يعترب  واإل  لعــبــًا، 

خا�سرا بنتيجة 2-0".
الخرى  القرارات  ابرز  ومن 

الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــلــجــنــة 
اختيار  للكاف،  التنفيذية 
كــاأ�ــص  ل�ست�سافة  ــرب  ــغ امل
لل�سيدات  الأفريقية  الأمم 

.2022
كــمــا اعــلــنــت الـــكـــاف عن 
تقدمي  عملية  فتح  ـــادة  اإع
الــــرت�ــــســــحــــات اخلـــا�ـــســـة 
بــحــقــوق ا�ــســتــ�ــســافــة كــاأ�ــص 
حتت  الأفـــريـــقـــيـــة  الأمم 
وكـــاأ�ـــص   2023 ــة  ــن ــس �  17
 20 حتــت  الأفريقية  الأمم 
الأمم  وكــاأ�ــص   2023 �سنة 
ــرة الــقــدم  ــك ــة ل ــي ــق ــري الأف

ال�ساطئية 2022

كاأ�ص  لوائح  تعديل  مت  كما 
 20 حتــت  الأفريقية  الأمم 

اإ�سايف  بتبديل  لل�سماح  �سنة 
خالل الوقت الإ�سايف.

من ناحية اخرى  و مع تاأثري 
من  العديد  على   19 كوفيد 
قبل  من  الن�سحاب  عمليات 
الفرق يف خمتلف امل�سابقات، 
التنفيذية  اللجنة  قــررت 
جلميع  الــعــفــو  مــنــح  لــلــكــاف 
ــذه  ــاب ه ــح ــس ــ� حــــالت الن
 2020 ــص  ــار� م ــن  م ــاًرا  ــب ــت اع

حتى الآن.
اللجنة  اأو�ست  الخــري   يف  و 
وفد  بت�سكيل  التنفيذية 
الفيفا  و  الكاف  بني  م�سرتك 
طرق  �سياغة  يف  للم�ساعدة 
ـــــة بني  ــروج مـــن الأزم ــخ ــل ل
الحتاد الت�سادي لكرة القدم 

وال�سلطات احلكومية.

رئي�ص  لعبان،  حبيب  اأكــد 
الحتاد اجلزائري لكرة اليد، 
اأن منتخب بالده مل ياأت اإىل 
باملونديال  للم�ساركة  م�سر 
املغرب  على  الفوز  اأجــل  من 

فقط.
وتـــوقـــع لـــعـــبـــان، مـــبـــاراة 
بــالده  ملنتخب  ــدا  ج �سعبة 
غدا  املقررة  اأي�سلندا،  ــام  اأم
الثانية  اجلولة  يف  ال�سبت، 
ـــن مـــبـــاريـــات املــجــمــوعــة  م

ال�ساد�سة.
اجلــزائــري  املنتخب  وقــلــب 
 )7-15( املغرب  اأمــام  تاأخره 
فوز  اإىل  الأول  الــ�ــســوط  يف 
م�سوار  م�ستهل  يف   ،)24-23(
العامل  ببطولة  املنتخبني 

املقامة مب�سر.
اتــ�ــســال  يف  ــان،  ــب ــع ل ــــال  وق
ـــــــــة  هـــاتـــفـــي مـــــع الإذاع
اجلمعة  ـــوم  ي اجلــزائــريــة 
مباراة  يف  جميعا  "عانينا 
ذلك  نت�سور  نكن  مل  اأم�ص، 
النهاية  يف  لكن  ال�سيناريو، 
النت�سار  حتقيق  يف  جنحنا 

وهذا هو الأهم".

الالعبني  "بع�ص  واأ�ــســاف 
غ�سبان  خليفة  كاحلار�ص 
ــدي،  ــب ـــــوب ع ـــب اأي ـــالع وال
�ساهموا يف قلب الطاولة على 

املنتخب املغربي".
حتميل  لـــعـــبـــان،  ـــص  ـــ� ورف
ال�سعيف  الأداء  م�سوؤولية 
للمنتخب اجلزائري للحار�ص 
ــذي  ال ــي،  ــن م ــن  ب عــبــد اهلل 
و�ــســفــه بــاحلــار�ــص اجلــيــد 
بعدما اأظهر اإمكانيات كبرية 
الدولية  وار�سو  دورة  خالل 
املا�سي  ال�سهر  ــرت  ج الــتــي 

ببولندا.
بن  احلــار�ــص  "رمبا  واأو�ــســح 
ـــواء  اأج يف  يــدخــل  مل  مــنــي 
لكن  يــجــب.  ــا  ــم ك املـــبـــاراة 
الفوز  حققنا  اأننا  هلل  احلمد 
ي�سمح  قد  الــذي  النهاية  يف 
بتحقيق الهدف الرئي�سي من 
البطولة  هذه  يف  م�ساركتنا 

وهو بلوغ الدور الرئي�سي".
وتـــوقـــع لـــعـــبـــان، مـــبـــاراة 
منتخب  اأمــــام  جـــدا  �سعبة 
اأيــ�ــســلــنــدا غـــدا الــ�ــســبــت، يف 
مباريات  من  الثانية  اجلولة 

مو�سحا  ال�ساد�سة،  املجموعة 
الفوز  �سيحاول  املناف�ص  اأن 
بــــاأكــــرب فــــــارق وتــــــدارك 
الأوىل  املباراة  يف  خ�سارته 
اأم�ص   25  /  23 الربتغال  اأمام 

اخلمي�ص.
اإىل  نـــاأت  مل  :"نحن  وتــابــع 
مــ�ــســر لــلــفــوز عــلــى املــغــرب 
على  التاأكيد  �سنحاول  فقط، 
اليد  لــكــرة  الــقــويــة  ــودة  ــع ال
ال�ساحة  على  ــة  ــري ــزائ اجل

ــع عن  ــداف ــن ــس ــة، و� ــي ــامل ــع ال
املباريات  بقية  يف  حظوظنا 

التي �سنلعبها بكل ثقة".
ـــح لــعــبــان، املــنــتــخــب  ور�ـــس
الربتغايل لت�سدر املجموعة 
يعتربه  اإنه  وقال  ال�ساد�سة، 
على  املنتخبات  اأف�سل  مــن  
الوقت  يف  الــعــاملــي  ال�سعيد 

احلايل.

انتخابات جمل�ص الفيفا:

 زط�سي ي�سرع يف حمادثات مع عدد من روؤ�ساء االحتاديات االإفريقية

الكاف يقرر تخفي�ص احلد االأدنى للقائمة اإىل 11 العبا ب�سبب كورونا

حبيب لعبان، رئي�ص االحتاد اجلزائري لكرة اليد:

املغرب" على  للتغلب  م�سر  اإىل  ناأت  "مل 

خطوة حت�سن ميالن �سد مفاجاآت اإ�سماعيل بن نا�سر

تاألق تري �ستيجن يطمئن بر�سلونة يف ال�سوبر

كلوب: "ال اأجيد االألعاب الذهنية.. وما يفعله جنم يونايتد ا�ستثنائي"

100809
الأحد 17 جانفي 2021 م املوافق  لـ 03 جمادى الثانية 1442 هـ - العــدد 2170 الأحد 17 جانفي 2021 م املوافق  لـ 03 جمادى الثانية 1442 هـ - العــدد 2170

اأحد  جعلته  كبرية  م�ستويات  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  م  قدنّ
الفرق  مع  �سواء  الأخرية،  الع�سر  ال�سنوات  يف  العامل  لعبي  اأف�سل 
التي لعب لها بداية من لوهافر الفرن�سي، ثم لي�سرت �سيتي وكذلك 
من  يجدها  التي  ال�سعوبات  رغم  �سيتي  مان�س�سرت  احلــايل  ناديه 
قاده  الذي  اجلزائري  املنتخب  اإىل  اإ�سافة  غوارديول،  بيب  مدربه 

للفوز ببطولة اأمم اأفريقيا 2019 يف م�سر.
الكروي،  م�سواره  يف  قدمه  الذي  التاألق  ثمن  حمرز  ريا�ص  وح�سد 
القدم،  كرة  واإح�سائيات  لتاريخ  الــدويل  الحتــاد  اختاره  اأن  بعد 
واملمتد  الأخــري  العقد  يف  العامل  يف  األعاب  �سانع   20 اأف�سل  �سمن 
الوحيد  العربي  الالعب  بذلك  ليكون   ،2020 اإىل   2011 �سنوات  من 

والثاين اأفريقيًا �سمن هذه القائمة.
واحتل ريا�ص حمرز املرتبة الـ)17( بـ38 نقطة يف الت�سنيف الذي 
نقطة،  بـ174  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  �سدارته  يف  جاء 
جنم  واي�سكو  بوغبا  وبول  األكنتارا،  تياغو  الثالثي  على  تفوق  كما 
الـ)10( وهو  ريال مدريد، يف حني احتل العاجي يايا توريه املركز 

الأفريقي الوحيد الذي تفوق على حمرز �سمن هذه القائمة.
ويعتمد مر�سد الحتاد الدويل لتاريخ واإح�سائيات كرة القدم، على 
 20 اأح�سن  التي ت�سمح له بتحديد  الأرقام الإح�سائية  العديد من 
للتمريرات  الناجحة  املئوية  الن�سبة  بينها  من  القائمة،  يف  لعبًا 
حيث  اإن�سائها،  مت  التي  للت�سجيل  ال�سانحة  والفر�ص  ال�سحيحة، 

متنح 20 نقطة لأول يف الرتتيب، و19 يف الثاين و18 للثالث.
مان�س�سرت  فريقه  مباراة  يف  و�سل  قد  كان  حمرز  ريا�ص  اأن  يذكر 
ــاد  الحت كــاأ�ــص  مناف�سات  �سمن  فوري�ست  نوتنغهام  �سد  �سيتي 
 )100( رقم  احلا�سمة  متريرته  اإىل  املا�سي،  الأحد  يوم  الإنكليزي 
اأكرب  الكروي وكلها كانت من كرات متحركة، حيث كان  يف م�سواره 
امل�ستفيدين منها زميله ال�سابق يف لي�سرت �سيتي جيمي فاردي بـ17 

متريرة حا�سمة.

ك�سف رودي جار�سيا املدير الفني لفريق ليون الفرن�سي عن كيفية 
توظيفه لقدرات املهاجم اجلزائري اإ�سالم �سليماين.

�سيتي  لي�سرت  من  قادما  قليلة  اأيام  قبل  ليون  اإىل  �سليماين  وانتقل 
رحيل  لتعوي�ص  وذلك   ،2022 �سيف  حتى  ميتد  بعقد  الإجنليزي 
مدريد  اأتلتيكو  اإىل  ليون  من  دميبلي  مو�سى  الفرن�سي  املهاجم 

الإ�سباين.
وقال جار�سيا خالل ت�سريحات نقلها راديو "مونت كارلو" الفرن�سي: 
"اأعتقد اأن �سليماين خمتلف عن املهاجمني الذين منتلكهم بالفعل، 
الإ�سافة  لنا  و�سيجلب  الآخرين،  من  اأف�سل  لعًبا  بالتاأكيد  �سيكون 
خربات  من  ميلتكه  مبا  والدفاعي،  الهجومي  اجلانبني  يف  املطلوبة 

كبرية".
"نحن ل نلعب بخطة تعتمد على الأجنحة، ولكننا نلعب  واأ�ساف: 
اأحد  يف  اللعب  ميكنه  وبالتايل  املــراكــز،   يتبادلون  مهاجمني  بـ3 

املراكز الثالثة يف الهجوم �سواء على اليمني اأو الي�سار اأو يف العمق".
حًقا  يجب  كان  �سفوفنا،  عن  مو�سى  برحيل  علمنا  "بعدما  واأ�ساف: 
جيدة  اأخبار  وهذه  �سليماين،  مع  بالتعاقد  قمنا  لذلك  ا�ستبداله، 

حًقا للفريق".
الفريق،  ومدافع  مواطنه  مثل  للغاية،  متحم�ص  "�سليماين  واأمت: 

جمال بلعمري، و�سوف ن�ستفيد كثريا من هذا احلما�ص".
ال�ساحة  على  لتوهجه  �سليماين  ل�ستعادة  فر�سة  ليون  وي�سكل 
الأوروبية بعدما ظل خارج احل�سابات ب�سكل نهائي يف لي�سرت �سيتي 
يف  واحــدة  مباراة  �سوى  يلعب  مل  حيث  احلــايل،  املو�سم  بداية  منذ 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
ــدوري  ال يف  رائعة  جتربة  ميتلك  عاما(   32( �سليماين  اأن  يذكر 
�سبيل  على  موناكو  مع  املا�سي  املو�سم  يف  ن�سط  عندما  الفرن�سي، 

الإعارة، ومتكن من ت�سجيل 9 اأهداف وتقدمي 7 متريرات حا�سمة.

من  حاًل  لرب�سلونة،  الفني  املدير  كومان،  رونالد  الهولندي  عر�ص 
اأجل اإنقاذ فريقه من انتهاء املريكاتو ال�ستوي دون اإبرام �سفقات.

دون  �سفقات،  اإبرام  بر�سلونة،  لإدارة  املوؤقتة  اللجنة  ت�ستطيع  ول 
احل�سول على موافقة املر�سحني على مقعد الرئا�سة.

لإدارة  املوؤقتة  اللجنة  رئي�ص  تو�سكيت�ص،  كارلي�ص  واجتمع 
بر�سلونة، مع املر�سحني الثالثة على مقعد الرئا�سة، اأم�ص اجلمعة، 
قبل  �سيتي،  مان�س�سرت  مدافع  جار�سيا  اإريــك  �سفقة  اإبــرام  لطلب 

اإجراء النتخابات.
البار�سا،  لرئا�سة  املر�سحان  لبورتا،  وخوان  فونت  فيكتور  ورف�ص 
باإجراء  ي�سمح  ل  النادي  اقت�ساد  اأن  بحجة  جار�سيا،  مع  التعاقد 

�سفقات يف ال�ستاء.
ووفًقا ل�سحيفة "�سبورت"، فاإن كومان ل ينوي ال�ست�سالم اأمام قرار 
اللحظات  حتى  ال�سغط  ملوا�سلة  ويخطط  النادي،  رئا�سة  مر�سحي 

الأخرية من املريكاتو.
واأ�سارت اإىل اأن كومان عر�ص التو�سط بني جمل�ص الإدارة ومر�سحي 
الرئا�سة، كي ي�سرح لهم اأهمية التوقيع مع جار�سيا هذا ال�ستاء، من 

اأجل املناف�سة على كل الألقاب.

ليون  ــادي  ن مــدافــع  بلعمري،  الــديــن  نــور  اجلــزائــري  ــودة  ع باتت 
اأهلي  بوابة  عرب  للغاية،  و�سيكة  ال�سعودي  الدوري  اإىل  الفرن�سي، 

جدة.
�ستكون  املقبلة  القليلة  ال�ساعات  فــاإن  �سحفية  تقارير  وح�سب 
مع  توا�سلت  الإدراة  اأن  اإىل  م�سريا  بلعمري،  �سفقة  يف  حا�سمة 

الالعب، وح�سلت على موافقته املبدئية.
واأ�ساف: "ما زلنا بانتظار رد ليون على العر�ص، وغري �سحيح ما يتم 
اللحظة مل نح�سل  التوقيع ب�سكل ر�سمي، حتى هذه  تداوله حول 

على الرد النهائي". 
اهلل  وبــاإذن  حا�سمة،  املقبلة  ال�ساعات  تكون  اأن  املتوقع  "من  واأمت: 

�سنزف خرب ان�سمام بلعمري للفريق". 
عدة  قبل  الفرن�سي  ليون  اإىل  انتقل  قد  )31عاما(،  بلعمري  وكان 

اأ�سهر، بعدما ف�سخ عقده مع ال�سباب ال�سعودي.

حمرز يحقق اإجنازااً غري م�سبوق 
باالأرقام.. االأول عربيااً والثاين اأفريقيا

كيف ي�ستفيد ليون من اإ�سالم 
�سليماين؟.. رودي جار�سيا يو�سح

كومان يعر�ص حالاً الإنقاذ
خطوة واحدة تف�سل بلعمري عن مريكاتو بر�سلونة

اأهلي جدة

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم: حمزة اأبو �سنب
----------------------------

عن  ال�شادر  اال�شرتاتيجي  التقدير  روؤية  تّتفق 
جتاه  االإ�رسائيلي  القومي  االأمن  درا�شات  معهد 
ال�شاباك  جهاز  روؤي��ة  مع  الفل�شطينية  ال�شلطة 
الذي يدعم تقوية ال�شلطة مبا ال ين�شجم مع روؤية 

امل�شتوى ال�شيا�شي.
اأ�شدر معهد درا�شات االأمن القومي االإ�رسائيلي 
قبل اأياٍم، التقدير اال�شرتاتيجي االإ�رسائيلي للعام 
2021. وُيعترب هذا املعهد من اأهّم املوؤ�ش�شات التي 
تقّدم الروؤية واال�شرتاتيجات للقيادة ال�شهيونية، 
كما ُيعترب التقدير من اأهم املخرجات ال�شنوية يف 
�شهيونيٍة  جهاٍت  عن  ت�شدر  التي  العام  بداية 
قد  التي  واملخاطر  التحديات  فيه  وتقّدم  متعددة، 

تواجه دولة العدو ال�شهيوين.
ي�شّنفها  التي  واملخاطر  التهديدات  تختلف  ال 
اأو  املا�شي  العام  عن   2021 العام  خالل  العدو 
بقوى  يتعلق  ما  يف  ال�شابقة،  االأع��وام  عن  حتى 
التهديد  اأّن  كما  لبنان،  اأو  فل�شطني  يف  املقاومة 
ُمِعّدي  قبل  من  وبقوة،  حا�رساً  زال  ما  االإيراين 
التقديرات اال�شرتاتيجية ال�شهيونية، خا�شًة بعد 
ورفع  النووي،  االتفاق  من  االإيراين  االن�شحاب 
جهودها  وموا�شلة  اليورانيوم،  تخ�شيب  وترية 
يف بناء قواعد ع�شكرية وا�شتخبارية يف �شوريا.

 - التقدير  ميّيز  الفل�شطيني،  ال�شعيد  على 
حما�س  االإ�شالمية  املقاومة  حركة  بني  كالعادة- 
ع�شكرية  قوًة  فيه  وتبني  غزة،  قطاع  تدير  التي 
اإىل  ال�شهيوين،  للعدو  متوا�شاًل  تهديداً  متّثل 
وبني  غزة،  يف  الفل�شطينية  املقاومة  قوى  جانب 
الغربية  ال�شفة  تدير  التي  الفل�شطينية  ال�شلطة 

وتن�ّشق مع االأجهزة االأمنية ملنع اأّي ن�شاٍط مقاوم، 
"اإ�رسائيل"، وفق  ال�شيا�شية مع  بالت�شوية  وتوؤمن 

خمرجات ال�شالم.
وقف  على  العمل  �رسورة  على  التقدير  ين�ّس 
يف  حما�س  حلركة  الع�شكرية  القوى  تعاظم 
�رسبٍة  توجيه  االأم���ر  ل��زم  ل��و  حتى  ال��ق��ط��اع، 
حما�س،  حلركة  الع�شكري  للجناح  ع�شكريٍة 
يف  املقاومة  ا�شتمرار  يعترب  ال�شهيوين  فالعدو 
ظّل  يف  خا�شًة  لها،  حتديًا  القوة  ومراكمة  غزة 
مع  القطاع،  مع  للتعامل  اإ�رسائيليٍة  روؤيٍة  غياب 
مواجهة  اأية  اأن  من  ال�شهيونية  املخاوف  تزايد 
على  قبلها  من  �شتعتمد  القطاع،  يف  حما�س  مع 
واإمطارها  حم��ّددة  مواقع  على  الرتكيز  تكتيك 
بع�رسات ال�شواريخ، كما جرى يف اأيار/مايو من 

العام 2019.
امللف  هذا  مع  ال�شهيوين  العدو  جي�س  يتعامل 
الع�شكرية،  احلركة  ق��وة  ق�شم  �شيا�شة  وف��ق 
والرّد  الفردية،  االأح��داث  بع�س  ا�شتغالل  عرب 
واحليوّية  اال�شرتاتيجية  املقّدرات  با�شتهداف 
هيئة  رئي�س  عمد  كما  الفل�شطينية،  للمقاومة 
قتالية  ا�شرتاتيجيٍة  اإىل  كوخايف  اأفيف  االأرك��ان 
يف  املقاتلني  ن�شف  من  اأك��رث  قتل  على  تعتمد 
متركز  مواقع  ا�شتهداف  عرب  وا�شعة؛  مواجهٍة  اأية 
عنا�رس املقاومة بالطائرات احلربية؛ ل�شّل قدراتها 

التي توؤّثر على اجلبهة الداخلية ب�شورٍة مبا�رسة.
تغيري  اأّي  عنه  ينتج  لن  باعتقادي  التحدي  هذا 
قطاع  جتاه  االإ�رسائيلية  ال�شيا�شة  على  جوهري 
و�شيلجاأ  وا�شعة.  مواجهٍة  اأو  عدواٍن  ك�شن  غزة 
الت�شهيالت  وتقدمي  التفاهمات  خيار  اإىل  العدو 
ُمتوافٌق  �شيا�شٌة  وهي  القطاع،  عن  والتخفيف 
ال�شيا�شية والع�شكرية، وتبقى  القيادة  عليها بني 

اإىل  باالإ�شافة  وتطوراتها،  امليدانية  االأح��داث 
موقف قيادة املقاومة هي الفي�شل يف اأّي تغيري.

فريى  الفل�شطينية،  ال�شلطة  �شعيد  على  اأم��ا 
يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  دمج  اأهمية  التقدير 
التعاون االإقليمي، وتقويتها ك�شلطٍة موؤمنة بخيار 
الت�شوية. وتاأتي هذه النظرة يف �شياق �شعور دول 
بحالٍة  اتفاقات  على  املوقعة  االإ�رسائيلي  اجلوار 
من التهمي�س من قبل "اإ�رسائيل"، مقابل االنفتاح 
الوا�شع بني "اإ�رسائيل" واملطّبعني اجلدد. ثمة قناعٍة 
لدى العديد من النخب ال�شيا�شية واالإعالميني باأّن 
املنطقة  للت�شوية وال�شالم يف  دور م�رس كبوابٍة 

يرتاجع ب�شورٍة ملحوظة ل�شالح املطّبعني اجلدد.
جهاز  روؤية  مع  ال�شلطة  جتاه  التقدير  روؤية  تّتفق 
ال�شلطة  تقوية  يدعم  الذي  االإ�رسائيلي  ال�شاباك 
الفل�شطينية، خ�شية انهيارها مما يوؤدي اإىل ت�شاعد 
مع  ين�شجم  ال  االتفاق  هذا  لكّن  املقاومة.  قوى 
امل�شتوى ال�شيا�شي، فهو ال يعرتف مبحمود عبا�س 
ك�رسيك �شالم، كما يرى اأّن اأّي تعاوٍن مع ال�شلطة 
اال�شتيطانية،  خططه  ُي�شعف  الت�شوية  ملف  يف 
وال اأعتقد باأّن املرحلة املقبلة �شت�شهد تغيرياً على 
ال�شيا�شة االإ�رسائيلية، فاالنتخابات القادمة اإذا مل 
هو  من  �شياأتي  للحكومة،  كرئي�ٍس  نتنياهو  تفرز 
الغربية  ال�شفة  باعتبار  منه  وت�شّدداً  ميينيًة  اأكرث 

جزءاً من اأر�س "اإ�رسائيل".
ال تغيري جوهري على ال�شيا�شة االإ�رسائيلية املّتبعة 
حركة  راأ�شها  وعلى  الفل�شطينية  املقاومة  مع 
املقاومة االإ�شالمية حما�س، كما اأن فر�س ال�شالم 
وحتريك ملف الت�شوية - حتى يف ظّل وجود اإدارة 
بايدن التي توؤمن بانتهاج خط الت�شوية- �شتكون 
ال�شهيوين  اليمني  تنامي  �شبه معدومة؛ يف ظّل 

وحمافظته على ال�شلطة يف "اإ�رسائيل".

2021 اال�سرتاتيجية االإ�سرائيلية جتاه الفل�سطينيني خالل عام 

م�شاملة  ح�شني  اال�شري  عائلة  عربت 
�رسطان  م��ر���س  م��ن  ي��ع��اين  ال��ذي 
باحلزن  �شعورها  عن  اللوكيميا  الدم 
اليه  و�شلت  م��ا  على  والغ�شب 
عاما  ع�رسين  املحكوم  ابنها  حالة 
�شنة  ع�رس  ثمانية  منها  ام�شى 
نتيجة  باخلطرية  حالته  و�شفت  حيث 
�شلطات  قبل  من  الطبي  االهمال 
والد  وق��ال  اال�رسائيلي.  االحتالل 
مدينة  من  م�شاملة  ح�شني  اال�شري 
من  املتعمد  االه��م��ال  ان  حل��م  بيت 
والتق�شري  االحتالل  �شلطات  قبل 
م���ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ات احل��ق��وق��ي��ة 
ال�شليب  را�شها  وعلى  الدولية 
والن�شيان  ال�شعف  وحالة  االحمر 
ال�شلطة  يف  امل�شوؤولني  قبل  م��ن 
االحتالل  ال�شتفراد  وت���وؤدي  ادت 
خ��الل  م��ن  وتعذيبهم  ب��اال���رسى 
املتمثلة  البطيئ  امل��وت  �شيا�شات 
حممد  وا���ش��اف  الطبي.  باالهمال 
مع  حديث  يف  اال�شري  والد  امل�شاملة 
 PNN االخبارية  فل�شطني  �شبكة 
ابنها  مع  تتوا�شل  كانت  العائلة  ان 
خالل الزيارات ومل يكن يحدثنا عن 
الطبي  االهمال  من  ومعاناته  مر�شه 
باملر�س  با�شابته  يعلم  يكن  مل  حيث 
امل�شفى  اىل  بالذهاب  يطالب  وكان 
ذلك  االحتالل  ورف�س  �شنتان  منذ 
وموؤخرا وبعد تدهور و�شعه مت نقله 
وتفاقم  بال�رسطان  ا�شابته  ليتبني 
االه��م��ال  نتيجة  ال�شحية  حالته 
الالزم  العالج  تقدمي  وعدم  الطبي 
ان  ح�شني  اال�شري  وال��د  وق��ال  ل��ه. 
املنظمات  قبل  من  تق�شري  هناك 
ال�شليب  را�شها  وعلى  الدولية 

حالة  متابعة  يف  ال���دويل  االح��م��ر 
اىل  م�شريا  املر�شى  واال���رسى  ابنه 
اليوم  االحمر  لل�شليب  توجه  ان��ه 
ي�شالونه  ال�شليب  ب��ان  ليتفاجئ 
ال  وانهم  ابنه  عن  املعلومات  عن 
م�شددا  مر�شه  تفا�شيل  يعلمون 
يجب  ال  االحمر  ال�شليب  ان  على 
والتحرك  االحتالل  ب�شلطات  يثق  ان 
للدخول لل�شجون وااللتقاء باال�رسى 
انه  موؤكدا  معاناتهم  حقية  ليعرف 
مبقابلة  ال�شليب  يقوم  ان  ب��دون 
يكون  لن  مبا�رس  ب�شكل  اال���رسى 
هناك معلومات حقيقية عن و�شعهم 
لالبادة  ويتعر�شون  خطر  يف  النهم 
الطبي  اجلماعية والتق�شري واالهمال 
احد ا�شكال هذه االبادة. و نا�شد والد 
اال�رسى  عن  االفراج  امل�شاملة  اال�شري 
ومن  املر�شى  وخ�شو�شا  جميعا 
يتبقى  مل  ال��ذي  ح�شني  ابنه  بينهم 
�شهر  ع�رسين  �شوى  حمكوميته  من 
بعد ان ام�شى اكرث من ثمانية ع�رس 
اجل  من  ال�شجون  غياهب  يف  عاما 
االحتالل  الن  هنا  له  العالج  تقدمي 
لال�رسى.  العالج  تقدمي  عدم  يتعمد 
العمل  امل�شاملة:”اطالب  الوالد  وقال 
دور  هناك  ان  كما  عنه  االفراج  على 
اال�رسى  مع  تق�رس  التي  لل�شلطة 
مبطالبتها  اال���ش��ت��م��رار  و����رسورة 
املر�شى  ح�شو�شا  عنهم  باالفراج 
تتعمد  و  تعاجلهم  ال  ا�رسائيل  الن 
وتقوم  العيادات  اىل  نقلهم  تاخري 
انني  كما  م�شكنات  باعطاءهم 
وحقوق  املخت�شة  اجلهات  اطالب 
ال�شعب  الن  وج��دت  ان  االن�شان 
ما  على  له  حقوق  ال  الفل�شطيني 

يبدو الن اجلميع مق�رس”.
الرئي�س  امل�شاملة  اال�شري  والد  ونا�شد 
بالتدخل  م��ازن  ابو  عبا�س  حممود 
طالب  كما  اال���رسى  ع��ن  ل��الف��راج 
التي  االن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات 
على  ال��ع��م��ل  ح��ي  �شمري  ل��دي��ه��ا 
مت�شائال  اال����رسى  ع��ن  االف����راج 
لال�رسى  ان�شان  حقوق  هناك  هل 
ابني  عن  االف��راج  يجب  وعائالتهم 
ناحيته  من  اال���رسى.  وكل  املري�س 
اال�شري  �شقيق  امل�شاملة  ب��الل  ق��ال 
اال���رسى  ك��ل  ي���زورون  ان��ه  ح�شني 
التعرف  اجل  من  عنهم  يفرج  الذين 
احد  ان  مو�شحا  ابنهم  او�شاع  على 
�رسح  موؤخرا  عنهم  املفرج  اال�رسى 
من  يعاين  ك��ان  حيث  و�شعه  لهم 
م�شلحة  لكن  البطن  يف  م�شاكل 
تنقله  ومل  ب��ه  تهتم  مل  ال�شجون 
فح�شه  تاخري  تعمدوا  و  للعالج 
حالته  �شائت  وعندما  �شنتان  ملدة 
انهم�شاب  ابلغ  و  للفح�س  اخذه  مت 
. واكد ان حديث اال�رسى  بال�رسطان 

ان  ي��وؤك��د  اال����رسى  وموؤ�ش�شات 
ال�شجون  ادارة  قبل  من  اهمال  هناك 
من  كايف  اهتمام  عدم  هناك  ان  كما 
ابالغها  مت  التي  الفل�شطينية  اجلهات 
مطالبا  م�شاملة  ح�شني  اال�شري  مبر�س 
وقال  اجلاد.  بالعمل  املخت�شة  اجلهات 
ننا�شد  م�شاملة  كعائلة  اليوم  اننا 
باال�رسى  االهتمام  مازن  ابو  الرئي�س 
دعا  كما  عنهم  لالفراج  وال�شعي 
من  اال�رسى الن  �شعبنا ال�شناد  ابناء 
لدى  يوجد  ا�شري  عائلته  يوجد يف  ال 
ا�رسى  جميعا  واقاربه  عمومته  ابناء 
للرئي�س  الر�شالة  ت�شل  ان  متمنيا 
وا�شار  م��ازن.  اب��و  عبا�س  حممود 
ا�رسى  هناك  ان  ن�شمع  يوم  كل  يف 
اننا  حيث  ي�شت�شهدون  مر�شى 
حممد  ا�شت�شهاد  عن  اليوم  ن�شمع 
�شالح الدين يف حزما و قبل ا�شابيع 
يجب  ولذلك  طلعت  داود  ال�شهيد 
ميوتون  اال�رسى  الن  ب�رسعة  التحرك 
على  كبري  خطر  ويواجهون  ببطء 

االحتالل. ممار�شات  بفعل  حياتهم 

ننا�سد الرئي�ص العمل لالفراج عنه وهناك اهمال متعمد من قبل االحتالل باال�سرى
والد اال�سري املري�ص ح�سني م�ساملة ل�سبكة فل�سطني االخباريةاأخبار فل�سطني

االأ�سري اأ�سرف طحاينة.. 
جنني،  م��دي��ن��ة  يف 
وتربى  ون�شاأ  ول��د 
اأبناء  اأك��رب  اأ����رسف 
من  املكونة  عائلته 
وت��ق��ول  اأن���ف���ار،   7
يكمل  والدته:"مل 
اأنهى  بعدما  تعليمه 
الثانوية العامة وقرر 
امل�شوؤولية  حتمل 
اإعالة  يف  للم�شاعدة 
يف  عمل  اأ���رست��ن��ا، 
يف  اآخرها  مهن  عدة 

التي  العائلة  الأجل  والتفاين  والت�شحية  بالعطاء  متيز  مطعم، 
تاريخ  وفجر  فيها،  واحد  قلوب كل  مبكانة كبرية يف  يحظى 
الع�رسات من جنود االحتالل منزلنا،  اقتحم   ،2016  /  1/  29
عزلونا يف غرفة واحدة، قاموا خاللها بتفتي�س املنزل وتك�شري 
عليه  "اعتدوا  اأ�رسف".وت�شيف:  مع  والتحقيق  حمتوياته 
لنا بوداعه،  ال�شماح  بيننا دون  بال�رسب املربح وانتزعوه من 
التي  اجللمة  �شجن  يف  التحقيق  اأقبية  اإىل  واقتادوه  وقيدوه 
ق�شى فيها اأكرث من �شهرين عانى خاللها من احلرمان والعزل، 
وكنا جنهل و�شعه، وخالل احتجازه يف �شجن جمدو، عر�شوه 
على املحاكم الع�شكرية مرات عدة على مدار عام حتى حوكم 
بال�شجن الفعلي 5 اأ�شهر اإ�شافة اإىل اأربعة اأ�شهر بتهم اأمنية".

ل اأ�رسف بني �شجوٍن عدة، حتى و�شل اإىل  خالل اعتقاله، تنقَّ
�شجن رميون، وهناك عا�س حلظات فرح و�شعادة عندما اعُتقل 
ذياب  عطا  يو�شف  خاله  والغياب  الفراق  من  �شنوات  بعد 
يف  اأم�شى  اأنه  علمًا  مرتني،  املوؤبد  بال�شجن  املحكوم  حمدان 
مع  باجتماعه  اأ�رسف  "فرح  منال:  وتقول  عامًا.   18 ال�شجون 
الذكريات وال�شور حيث  اأ�شهر و�شط   4 اإذ عا�شا معًا  خاله، 
عندما  نف�شها  الفرحة  وع�شنا  والرعاية،  باملحبة  خاله  غمره 
قرر  وعندما  ذات��ه،  ال�شجن  يف  معًا  زيارتهما  من  متكنت 
كبري". ب�شكل  وتاأثر  كثرياً  خاله  حزن  اأ�رسف،  نقل  االحتالل 

الفطر  عيد  اأيام  رابع  اأ�رسف  ابنها  حترر  حلظة  منال  تتذكر 
النقب بعدما ق�شى كامل حمكوميته يف  ال�شعيد من �شجن 
عائلته،  حياة  اإىل  الفرح  اأعاد  وكيف   ،2020  /  5/  26 تاريخ 
اأ�رسف، فكان  العيد منزلنا مع حترر  "الأول مرة دخل  وتقول: 
واالأقارب  االأهل  لدى  ال�شعادة  اأجواء  وعمت  عيدين،  العيد 
واالأ�شدقاء يف مدينة جنني، لكن �شعادتنا وفرحتنا مل تكتمال، 
فاالحتالل كان لنا باملر�شاد لينغ�س حياتنا مرة ثانية باعتقال 
اأم  دموع  2020".تنهمر   /10  /23 تاريخ  فجر  اأ�رسف  ابني 
املهنئني  ن�شتقبل  زلنا  ما  "كنا  وتقول:  حديثها،  خالل  اأ�رسف 
بحريته ونخطط حلياته وزواجه حتى فوجئنا باالحتالل يدهم 
حلظات  كانت  الرئي�شية،  البوابات  جنوده  فّجر  بعدما  منزلنا 
دمر  وكعادتهم  عنا،  ابني  عزلوا  عندما  ومروعة  �شادمة 
الوجع  حلظة  لكن  بذلك،  نهتم  ومل  وخّربوا،  االحتالل  جنود 
الكربى عندما قيدوا يديه وع�شبوا عينيه واختطفوه منا دون 
دوامة  بوداعنا، وتكررت  له  ال�شماح  االأ�شباب وعدم  معرفة 
�شجن  يف  التحقيق  اأقبية  يف  احتجازه  خالل  واملعاناة  القلق 
م�شريه  على  قلقنا  و�شط  ال�شهر،  ون�شف  �شهر  ملدة  اجللمة 
اأن  اأ�رسف  اأم  الثاين".وتروي  اعتقاله  ب�شبب  معرفتنا  لعدم 
القابع حاليًا يف  اأ�رسف  االإفراج عن  يزال يرف�س  االحتالل ال 
باأع�شابنا،  "النيابة الع�شكرية تتالعب  �شجن جمدو، وتقول: 
ونعي�س القلق امل�شتمر، فكل اأ�شبوع يعر�شونه على حمكمة 
وحتى  اتهام،  الئحة  اإعداد  بانتظار  توقيفه  جتدد  التي  �شامل 
اليوم جرى عر�شه على املحكمة 7 مرات وال يزال موقوفًا".
وت�شيف: "منذ اعتقاله مل نتمكن من زيارته وروؤيته ب�شبب 
كلما  وخوفنا  قلقنا  يزداد  يوم  وكل  كورونا،  فريو�س  انت�شار 
�شمعنا عن اإ�شابات جديدة يف �شفوف االأ�رسى حتى اأ�شبحنا 
نعي�س على اأع�شابنا، الأن االحتالل ُيهمل اأو�شاعهم ويرف�س 
توفري تدابري الوقاية واحلماية لهم".بحزن واأمل، تقول اأم اأ�رسف: 
قادرًة  اأعد  فلم  االأخري،  اعتقاله  منذ  دموعي  "اأبكي وال جتف 
خا�شًة  واجلل�شات،  االأوق��ات  كل  يف  واأفتقده  فراقه،  على 
عندما يجتمع اإخوانه و�شقيقاته يف املنزل الذي اأ�شبح حزينًا 
مثلنا يف ظل غيابه، فقد قتل االحتالل فرحتنا، ويزداد وجعي 
عندما اأدخل غرفته واأ�شاهد االأغرا�س اخلا�شة به والهدايا التي 
ح�شل عليها بعد حترره ومل يهناأ بها، لكني �شابرة وكلي اإميان 
قريبًا".اجلدير  اإلينا  ويعود  ابني  كرب  ُيفرج  اأن  العاملني  برب 
الثانوية  درا�شة  االأول  اعتقاله  خالل  اأكمل  اأ�رسف  اأّن  ذكره 
تخ�ش�س  يف  اجلامعية  درا�شته  يف  وم�شى  بنجاح،  العامة 
قبل  حترر  لكنه  للتخرج،  القليل  له  وبقي  ال�شيا�شية  العلوم 

ح�شوله على �شهادته.
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يف  الر�شمية  االإع��الم  و�شائل  ذك��رت 
ي���راين  االإ ال��ث��وري  احل��ر���س  اأن  ي���ران  اإ
بالي�شتية  �شواريخ  ال�شبت  يوم  اأطلق 
ال��ه��ن��دي،  امل��ح��ي��ط  امل���دى يف  ب��ع��ي��دة 
مناورات  من  الثاين  اليوم  يف  وذل��ك 
املنطقة  يف  املناورة  واأجريت  ع�شكرية. 
يف  وتاأتي  البالد،  بو�شط  ال�شحراوية 
الرئي�س  دارة  اإ فرتة  من  االأخ��رية  ي��ام  االأ
دون��ال��د  والي��ت��ه  املنتهية  م��ري��ك��ي  االأ
طهران  بني  التوتر  تزايد  و�شط  ترامب 
اختبارا  اأي�شا  اأعقبت  كما  ووا�شنطن. 
اأر�س- ل�شواريخ  اجلمعة  اأم�س  اأجري 

م�شرية  وط��ائ��رات  بالي�شتية  اأر����س 
نف�شها. املنطقة  يف  حمليا  م�شنوعة 

عن  الر�شمية  االإع��الم  و�شائل  ونقلت 

ج��رال  امليجر  ال��ث��وري  احل��ر���س  ق��ائ��د 
اأح��د  “يتمثل  ق��ول��ه  ���ش��الم��ي  ح�شني 
يف  الدفاعية  �شيا�شتنا  ه���داف  اأ ه��م  اأ
بعيدة  بالي�شتية  �شواريخ  ا�شتخدام 
املعادية،  احلربية  ال�شفن  �شد  امل��دى 
والبوارج  الطائرات  حامالت  فيها  مبا 
وجود  مع  نه  اإ �شالمي  وقال  احلربية”. 
 1800 مداها  يبلغ  التي  ال�شواريخ  هذه 
اأهدافا  ن�رسب  اأن  االآن  “ميكننا  كيلومرت 
االعتماد  من  بدال  املحيط”،  يف  متحركة 
ع��ل��ى ���ش��واري��خ ك���روز االع��ت��ي��ادي��ة 
املناورات  واأجريت  ال�رسعة.  منخف�شة 
عمان  خليج  يف  ه���داف  اأ على  ال�شبت 
رئي�س  وقال  الهندي.  املحيط  و�شمال 
يران  اإ اإن  باقري  حممد  اجلرال  االأركان 

لكنها  هجومية”  نوايا  اأي  لديها  “لي�س 
اأي  “جمابهة  على  االآن  قادرة  �شتكون 
وقت”.  اأق�رس  يف  �رسير  اأو  عدائي  عمل 
اختبارا  االأرب��ع��اء  ي��وم  ي��ران  اإ واأج��رت 
يف  امل��دى  ق�شرية  بحرية  ل�شواريخ 
وقت  يف  تدريبات  اأجريت  كما  اخلليج، 
فيها  و�شاركت  ال�شهر  هذا  من  �شابق 
امل�شرية  الطائرات  من  كبرية  جمموعة 
اأكرب  اأحد  يران  اإ ومتتلك  ال�شنع.  حملية 
ال�رسق  منطقة  يف  ال�شواريخ  برامج 
انتقامية  ق��وة  وت��ع��ت��ربه��ا  االأو����ش���ط، 
من  وغريها  املتحدة  للواليات  رادع��ة 
ووقعت  حرب.  ن�شوب  حالة  يف  اخل�شوم 
منذ  واالأخ���رى  الفينة  ب��ني  مواجهات 
والقوات  ي��راين  االإ اجلي�س  بني   2018

ان�شحب  بعدما  اخلليج،  يف  االأمريكية 
برم  اأ الذي  النووي  االتفاق  من  ترامب 
عاملية  وق��وى  ي���ران  اإ ب��ني   2015 ع��ام 
على  قا�شية  عقوبات  ف��ر���س  واأع���اد 
م��ري��ك��ي  ط��ه��ران. وك���ان ال��رئ��ي�����س االأ
الواليات  اإن  قال  قد  بايدن  جو  املنتخب 
االتفاق  اإىل  لالن�شمام  �شتعود  املتحدة 
امتثالها  ي��ران  اإ نفت  ا�شتاأ ذا  “اإ النووي 

لالتفاق”. ال�شارم 
اأم�س  يران  اإ اأوروبية  قوى  وحذرت  هذا 
وقود  نتاج  اإ على  العمل  بدء  من  ال�شبت 
من  ال��ي��وران��ي��وم  م��ع��دن  على  يعتمد 
ذلك  اإن  وقالت  ب��ح��اث،  اأ مفاعل  اأج��ل 
عام  املربم  النووي  االتفاق  مع  يتعار�س 
مدنية  مناح  له  لي�س  نه  اأ موؤكدة   2015
خطرية.  ع�شكرية  جوانب  على  وينطوي 
يف  ملانيا  واأ وبريطانيا  فرن�شا  وقالت 
على  بقوة  ي��ران  اإ “نحث  م�شرتك  بيان 
االمتثال  اإىل  والعودة  الن�شاط  هذا  نهاء  اإ
العمل  خطة  مبوجب  اللتزاماتها  الكامل 
النووي  )االت��ف��اق  امل�شرتكة  ال�شاملة 
يف  جادة  كانت  ذا  اإ تاأخري،  دون  يراين(  االإ

االتفاق”. هذا  على  احلفاظ 
ق/د

موقف بالده  القطري  اخلارجية  لل�سئون  الدولة  وزير  املريخي  �سعد  بن  �سلطان  اأكد 
ب�ساأن مقرتح احلكم الذاتي يف ال�سحراء املغربية وبح�سب �سحيفة ال�سرق القطرية 
الــوزاري  املوؤمتر  يف  ال�سبت  اليوم  م�ساركته  خالل  املريخي  ت�سريحات  جاءت  فقد 
ل املريخي  لدعم خمطط احلكم الذاتي حتت ال�سيادة املغربية يف ال�سحراء. وبينما مثنّ
الأفريقي  ال�سوؤون اخلارجية والتعاون  �سارك نا�سر بوريطة وزير  دولة قطر، فقد 
واملغاربة املقيمني باخلارج باململكة املغربية، وديفيد �سينكر م�ساعد وزير اخلارجية 
الأمريكي ل�سوؤون ال�سرق الأدنى، وعدد من كبار الوزراء وامل�سوؤولني. املريخي، اأكد يف 
العالقات  من  انطالقًا  "تاأتي  املوؤمتر  هذا  يف  بالده  م�ساركة  اأن  املوؤمتر،  خالل  كلمته 

الأخوية التاريخية الوطيدة بني دولة قطر واململكة املغربية ال�سقيقة".
ولفت اإىل اأن "موقف قطر ثابت يف الوقوف مع املغرب ال�سقيق يف ق�ساياه العادلة يف 
كافة املحافل الدولية والإقليمية"، معتربا ذلك "انعكا�سًا لأوا�سر الأخوة وال�سداقة 
لـ  بــالده  تاأييد  املريخي  وجــدد  البلدين".  يجمع  الــذي  الفاعل  والت�سامن  وعمقها 
"اخلطوة التي قامت بها اململكة املغربية بتاريخ 13 نوفمرب 2020 بتحركها لو�سع حد 
وزير  وثمن  الكركرات".  معرب  يف  احلركة  عرقلة  عن  الناجمة  الن�سداد  لو�سعية 
الأمم  ـِبل  ق من  املبذولة  "اجلهود  بـ  و�سفها  ما  القطري  اخلارجية  لل�سئون  الدولة 
املتحدة من اأجل التو�سل اإىل حل �سيا�سي ودائم لهذا النزاع الإقليمي حول ال�سحراء 
وال�ستقرار  الأمن  ويكفل  العربي،  املغرب  دول  جميع  م�سلحة  يخدم  مبا  املغربية، 
اأرا�سيه".  على  و�سيادته  الرتابية  املغرب  لوحدة  تام  احرتام  يف  وذلك  الإقليميني، 
القانون الدويل  اأحكام  "�سرورة احرتام  اإىل  الثابتة  و�سدد املريخي على دعوة قطر 
و�سرورة  للدول  الرتابية  والوحدة  ال�سيا�سي  وال�ستقالل  ال�سيادة  مبادئ  ول�سيما 

احرتام مبداأ الت�سوية ال�سلمية للنزاعات وحلها عرب احلوار".
ق/د

فيما فرن�سا وبريطانيا واأملانيا حتذر من بدء العمل على اإنتاج وقود 

قطر: ندعم مقرتح احلكم الذاتي اإيران تطلق �سواريخ بعيدة املدى يف املحيط الهندي يف مناورات ع�سكرية 
يف ال�سحراء املغربية

تعديل وزاري بثالث وزارات يف تون�ص ل�سد ال�سغور 

قراءة / حممد علي
---------------- 

�شابق  وقت  يف  تعهد  امل�شي�شي  وكان 
الوزراء  داء  الأ م�شبقة  تقييم  بعملية 
يجعل  م��ا  تعديل،  اأي  ق���رار  اإ قبل 
يف  حمتملة  لتغيريات  مفتوحا  الباب 
رئا�شة  من  م�شدر  وقال  احلكومة. 
ملانية  االأ ن��ب��اء  االأ لوكالة  احلكومة 
اأن  املتوقع  “من  ال��ي��وم   ) اأ ب.  )د. 
رئي�س  بني  مرتقبا  لقاء  هناك  يكون 
�شعيد،  قي�س  والرئي�س  احلكومة 
وا�شح  غري  ي��زال  ال  الو�شع  لكن 
وا�شتلم  التعديل”.  طبيعة  ب�شاأن 
يلول/�شبتمرب  اأ منذ  مهامه  امل�شي�شي 
الرئي�س  كلفه  اأن  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي 

بت�شكيل   الد�شتور،  بح�شب  �شعيد 
ث����ر ا���ش��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����س  ح��ك��وم��ة اإ

يف  الفخفاخ  اليا�س  ال�شابق  احلكومة 
�شبهات  ب�شبب  املا�شي  متوز/يوليو 

ت�شكيل   امل�شي�شي  واختار  ف�شاد. 
منذ  الثالثة  وهي  تكنوقراط  حكومة 
اخلالفات  ب�شبب   2019 انتخابات 
حكومته  وت��واج��ه  االأح����زاب.  ب��ني 
ظل  يف  ك��ربى  اقت�شادية  حتديات 
لالقت�شاد  متوقعة  انكما�س  ن�شبة 
 2020 ب��ع��ام    %  7 م�شتوى  يف 
متواترة  اجتماعية  واح��ت��ج��اج��ات 
بتح�شني  تطالب  والي��ات  ع��دة  يف 
عمل  وف��ر���س  ال��ع��ي�����س  م�����ش��ت��وى 
البطالة  ن�شبة  وتبلغ  للعاطلني. 
يف  لكنها   % 2ر16  ت��ون�����س  يف 
تفوق  الداخلية  الواليات  من  عدد 
حاملي  من  العاطلني  وثلث  ال�شعف، 

العليا. ال�شهادات 

ينتظر التون�سيون بني حلظة واأخرى االإعالن عن تعديل وزاري مرتقب �سيجريه رئي�ص احلكومة ه�سام امل�سي�سي. وينتظر 
من رئي�ص احلكومة اأوال �سد ال�سغور بثالث وزارات بعد اإقاالت �سابقة �سملت وزراء البيئة والثقافة والداخلية. ولكن اأحزابا 

داعمة حلكومة التكنوقراط احلالية تدعم تعديال مو�سعا ي�سمل حقائب وزارية اأخرى.

�سعب واجتماعي  اقت�سادي  و�سع  ظل  يف 

يف  االأو�شط  ال�رسق  ق�شم  رئي�س  قال 
لياف  اإ االإ�رسائيلى  االحتالل  خارجية 
نادًرا  الفل�شطينية  الق�شية  ّن  اإ بنيامني 
م��ارات  االإ مع  حمادثات  يف  ُتطرح  ما 
موقع  ف��اد  اأ كما  وامل��غ��رب،  والبحرين 

االإخبارّي-العربّي.  )WALLA (
بنيامني  ق���وال  اأ ّن  اأ اإىل  امل��وق��ع  ولفت 
ب��ح��اث  اأ ملعاهد  ي��ج��از  اإ خ��الل  وردت 
ل�"اإ�رسائيل"،  ّيدين  موؤ اإعالم  ونا�شطي 
طاقم  يف  جهات  ّن  اأ ا  اأي�شً ّك��د  اأ حيث 
بايدن  جو  اجلديد  االأمريكي  الرئي�س 
ّنها  اأ فيها  جاء  بيب  اأ لتل  ر�شائل  نقلت 
بني  التطبيع  عملية  مبوا�شلة  معنية 

املنطقة. يف  عربية  ودول  االحتالل 
ال  ّنه  اأ االإ�رسائيلّي  الدبلوما�شّي  وراأى 
العالقات  يف  الوراء  اإىل  الرجوع  ميكن 
ودول  "اإ�رسائيل"  بني  ت�شكلت  التي 
مو�شًحا  االأخ��رية،  االأ�شهر  يف  عربية 
دارة  االإ “لدى  ّن���ه  اأ ال��وق��ت  ذات  يف 
من  الكثري  املتحدة  الواليات  يف  اجلديدة 
تن�شغل  اأن  قبل  الطاولة  على  املوا�شيع 
توا�شل  على  نحن  لكن  ب��ي��ب،  اأ بتل 

ّنهم  اأ هو  �شمعناه  وما  بايدن  طاقم  مع 
م�شتعدون  نهم  واأ التطبيع،  م�شار  مع 
على  معهم  �شنعمل  ونحن  ال�شتكماله 
التي  االإحاطة  يف  ا  اأي�شً وق��ال  ذلك”. 
االت�شاالت  يف  ر  ت�شتمِّ بالده  ّن  اأ قّدمها 
ويف  اإفريقيا  �شمال  يف  اإ�شافية  دول  مع 
اإ�شافية..  تطبيع  اتفاقيات  لدفع  اخلليج 
لي�س  اأخ��رى،  دواًل  تن�شّم  ْن  اأ توّقع  و”اأ
خالل  هذا  �شيح�شل  كان  ذا  اإ معلوًما 
هناك  �شيكون  لكن  اأ�شهر،  و  اأ �شابيع  اأ
من  طاقًما  ّن  فاإ الأقواله،  وطبًقا  املزيد”. 
يتواجد  االإ�رسائيلّية  اخلارجّية  وزارة 
املُتحّدة  العربّية  االإمارات  يف  ّيام  االأ هذه 
بو  اأ يف  ال�شفارة  فتح  يف  قدًما  للم�شي 
وباملقابل  دب��ي،  يف  والقن�شلية  ظبي 
ر�شمًيا  م��ارات��ًي��ا  اإ وف��ًدا  ّن  اأ اإىل  ���ش��ار  اأ
مع  وحتديًدا  قريًبا،  "اإ�رسائيل"  �شيزور 
تف�ّشي  ب�شبب  الكيان  اإغ��الق  انتهاء 
ال�شفارة  فتح  بهدف  )كورونا(،  جائحة 

بيب. اأ تل  يف  االإماراتّية 
ق.د

دبلوما�سي اإ�سرائيلي:

ا ما ُتطرح الق�سّية الفل�سطينّية نادراً
يف حمادثات مع املطبعني 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة قمار
بلدية قمار

مكتب الت�سغيل واجلمعيات
رقم: 03/ 2021 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية
مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   13/01/2021 يوم:  يف  مت  باجلمعيات  
الت�سريح بتجديد اجلمعية اجلمعية املحلية امل�سماة: التاج لل�سحة 
بقمار املقيمة بـ: حي 05 جويلية 1962/قمار رئي�ص اجلمعية: علي 
املهدي �سحة تاريخ ومكان االزدياد: 07/11/1988 بقمار عنوان 

الرئي�ص: حي 17 اأكتوبر 1961/قمار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية   

دائرة متليلي ال�سعانبة     
بلدية متليلي ال�سعانبة 

رقم: 47/ 2020
و�سل اإ�سهار خا�ص بتجديد جمعية حملية

نوا�سر  ال�سهيد  ملدر�سة  التالميذ  اأولياء  جمعية  امل�سماة: 
�سليمان 

املودعة بتاريخ: 2020/09/23
رئي�ص اجلمعية: هواري ال�سيخ    

 املولود بتاريخ: خالل 1963 مبتليلي. 
الكائن مقرها: ذات املوؤ�س�سة بحي القمقومة. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية   

دائرة القرارة      
بلدية القرارة  

رقم: 045/ م. ت. �ص. ع/ م. ج/2020
و�سل اإ�سهار خا�ص تاأ�سي�ص جمعية حملية

�ساقية   18K جتزئة  من  امل�ستفيدين  حلي  تنمريت  جمعية  امل�سماة: 
املودعة   / القرارة  بلدية:  وقرى   اأحياء  طابع  ذات   // اجلناية 
م�سطفى  بنوح  خليلي  اجلمعية:  رئي�ص   .2020/12/16 بتاريخ: 
بن اإبراهيم / املولود بتاريخ: 1982/08/06: القرارة / غرداية  
الكائن مقرها: حي امل�ستفيدين من جتزئة 18k / بلدية: القرارة. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: ورقلة

دائرة: حا�سي م�سعود
بلدية: حا�سي م�سعود

اإعالن عن فتح حتقيق عمومي حول املالءمة اأو عدم املالءمة
بناءا على ار�سال وايل والية ورقلة – مدير التنظيم وال�سوؤون العامة رقم 801 بتاريخ 15/03/2020 املت�سمن فتح حتقيق عمومي لفائدة 
ال�سكنية  باملنطقة  املتواجد   36 رقم  بالقطعة  املتواجد  باملحل  مطعم  ا�ستغالل  رخ�سة  على  احل�سول  خالله  من  الراغب  خالد  حمي  ال�سيد: 

التعاونية اأول نوفمرب بلدية حا�سي م�سعود والية ورقلة.
نحن رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي م�سعود قمنا بفتح حتقيق املالءمة اأو عدم املالءمة حول ا�ستغالل املعني لهذا الن�ساط بالعنوان 

املذكور اأعاله.
على الراغبني بت�سجيل اأرائهم ب�سجل التحقيق املخ�س�ص لذلك اأن يت�سلوا باملكتب 62 بالبلدية يف الفرتة املقدرة ب15 يوم ذلك ابتداء من 

تاريخ هذا االإعالن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اأدرار

املقاطعة االدارية تيميمون
دائرة تيرنكوك
بلدية تيرنكوك

و�سل اإ�سهاري لتجديد جمعية حملية
طبقا الأحكام القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433ه املوافق 
2012 واملتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم ال�سابع و الع�سرون  ل 12 يناير 

من �سهر دي�سمرب 2020 جتديد اجلمعية املحلية
امل�سماة : جمعية ال�سيخ بوعمامة للمعوقني بلدية تيرنكوك حمل االقامة ب 
: حمل ال�سيد : اوالد �سامل حممد ق�سر ودغاغ رئي�ص اجلمعية : اوالد �سامل 
1960 ق�سر ودغان بلدية تيرنكوك  حممد تاريخ و مكان امليالد : خالل 

العنوان : حمل ال�سيد : اوالد �سامل حممد ق�سر ودغاغ

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : ادرار 

 دائرة : تيرنكوك 
بلدية : ق�سر قدور

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
�سفر   18 يف  املــوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املــادة  الأحكام  طبقا 
هذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق  1433ه  عام 
يف  املوؤرخة  القانونية  املطابقة  مذكرة  ا�ستالم   2021/01/13 اليوم 
القانون  على  ادخلت  والتي   2021/01 رقم:   حتت    2021/01/13
اأبو  مل�سجد  الدينية  اجلمعية   : امل�سماة  البلدية   للجمعية   اال�سا�سي 
حتت  امل�سجلة  ادرار   والية  تيرنكوك  دائــرة  قدور  ق�سر  ال�سديق  بكر 
رقم:2014/06  بتاريخ: 2014/11/23  املقيمة بـ: مقر م�سجد اأبو بكر 

ال�سديق ق�سر قدور دائرة تيرنكوك يرتاأ�سها ال�سيد: اوالد احلاج حل�سن

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
واليةغرداية

غرداية –دائرة 
-بلدية غرداية

مديريةالتنظيم وال�سوؤون العامة
 -م�سلحةالتنظيم

مكتباجلمعيات
رقم. 37 / 2020

و�سل اإ�سهارخا�ص بتجديدجمعية حملية
بتاريـخ:  املودعة  غرداية.  اخلري–بلدية  ن  اأد�سيل  امل�سماة:جمعية 

رئي�ص اجلمعية:ال�سيد: حمفوظ م�سباح  02/10/2018
املولودبتاريخ: 03/01/1984بـغرداية

الكائن مقرها:حي بني جبلني- بلدية غرداية.

الديوان العمومي للتوثيق مكتب االأ�ستاذ اأبو بكر �سالح حي ال�سوق القرارة والية غرداية 
تاأ�سي�ص مـوؤ�س�سـة خريية غري ربحيـة

مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ10جانفي 2021 رقم الفهر�سة :43/2021 قيد الت�سجيل مت تاأ�سي�ص موؤ�س�سة خريية غري ربحية امل�سماة: 
زهرة اجلنان لل�سحة النف�سية 

دورات  –تنظيم  والعقلي  النف�سي  واالإتزان  الوعي  يف  حت�سي�سية  حمالت  تنظيم  والعقلية.-  النف�سية  ال�سحة  يف  الوعي  -ن�سر  مو�سوعها: 
تكوينية وملتقيات وندوات وحما�سرات يف التوعية النف�سية-تبادالت داخل وخارج الوطن يف االإطار النف�سي.- التعاقد مع العيادات الطبية 
النف�سي  الطب  الفاعلة يف جمال  الوطني.-التن�سيق مع اجلمعيات  الرتاب  باملجتمع عرب  الفاعلة  ال�سحية واالإجتماعية  واملوؤ�س�سات  واملدار�ص 
والعقلي،مقرها االإجتماعي: تن�سط املوؤ�س�سة يف مقرها الكائن يف و�سط مدينة مليكة بلدية ودائرة غرداية اأو يف غريه من املقرات امل�سخرة لذلك 
الن�ساط .- الرئي�ص امل�سري: بامون رقية بنت اإبراهيم اأمني املال: بامون اإبراهيم بن اإبراهيم –االأمني العام: بن لولو فتيحة بنت عبد الرحمان.

حرر ملخ�ص هذا العقد من اأجل اإجراءات الن�سر يف اجلريدة .
املوثــق

مكتب االأ�ستاذ احلاج احممد باحمد بن حممد. موثق ب�ساحة تيظفت غرداية 
م.�ص.و.ذ.م.م.: اأم اخلري تران�ص

تاأ�سي�ص
مولود  بنت  اأمنة  اأو�سمان  ال�سيدة:  طرف  من  �ص.و.ذ.م.م.  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  مت  وم�سجل   30/12/2020 يوم:  باملكتب  حمرر  عقد  مبوجب 
ال�ساكنة بحي بوهراوة بغرداية املولودة مبنا�سر )والية تيبازة( ذات املوا�سفات التالية: الت�سمية.�ص.و.ذ.م.م.: اأم اخلري تران�ص املقر: 
�سارع ديدو�ص مراد بوهراوة غرداية. املو�سوع: نقل املواد اخلطرة عرب الطرقات. راأ�ص املال:000.00 100 دج املدة: 99 �سنة. امل�سري: 
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اإقامة تكوينية حول مهن امل�سرح يف جنوب البالد

حممد علي
----------------  

ق��ام��ات  االإ ه��ذه  و�شتجمع 
والتقنية  الفنية  التكوينية 
بالتعاون  املنظمة  دارية،  واالإ
الفنون  تطوير  مديرية  مع 
الثقافة  ب���وزارة  وترقيتها 
�شابا   70 ح��وايل  والفنون، 
جنوب  م��ن  والي���ة   18 م��ن 
نوفمرب  يف  �شجلوا  البالد، 

.2020
اإن  من  بكل  م��ر  االأ ويتعلق 
قزام  وعني  واملنيعة  �شالح 
وجانت  ومترا�شت  ل��ي��زي  واإ

وت��ن��دوف  وب�����ش��ار  واأدرار 
ورق��ان  والبي�س  والنعامة 
واالأغواط  واجللفة  والوادي 

وب�شكرة. وورقلة  وغرداية 

 20 ح�����وايل  و���ش��ي�����رسف 
متخ�ش�شا  ومهنيا  جامعيا 
هذا  تاأطري  على  امل�رسح  يف 
على  �شيكون  الذي  التكوين 

حول  عمل  ور�شات  �شكل 
اجل�شدي  والتعبري  التمثيل 
والكتابة  االأطفال  وم�رسح 
امل�رسحي  واالإخراج  امل�رسحية 
والتنظيم  وال�شينوغرافيا 

دارية. االإ �شاليب  واالأ
يف  الفني  امل��دي��ر  واأو���ش��ح 
اجلزائري،  الوطني  امل�رسح 
امل�رسحي  وامل��خ��رج  املمثل 
على  "�شيتم  نه  اأ قرمي،  جمال 
حوايل  اختيار  التكوين  ثر  اإ
للم�شاركة  مرتب�شا  ع�رسين 
عر�شني  ن�شاء  اإ م�شاريع  يف 
والكبار". لالأطفال  جديدين 

ينظم امل�سرح الوطني اجلزائري "حمي الدين ب�سطارزي" من 16 اإىل 22 يناير بكل من مترنا�ست والوادي واأدرار اإقامات 
تكوينية حول مهن امل�سرح لفائدة هواة الفن الرابع القادمني من واليات اجلنوب.

22 جانفي  16 اإىل  من 

ا���ش��ت�����ش��اف ق�����رس ري��ا���س 
ال��ب��ح��ر امل�����وروث ال��ث��ق��ايف 
ال�شنوة  جبل  منطقة  وعادات 
برنامج  خ��الل  م��ن  )ت��ي��ب��ازة( 
وفكرية  فنية  ن�شطة  اأ �شمل 
وتنوع  اأ���ش��ال��ة  ت�شتعر�س 
مبنا�شبة  وذلك  العريق  تراثها 
����س ال�����ش��ن��ة  االح��ت��ف��ال ب���راأ

يناير. االأمازيغية 
"وهو  "الداينان  عنوان  حتت 
املنطقة،  به  ت�شتهر  غنائي  طبع 
التظاهرة  فعاليات  انطلقت 
الفنون  م��رك��ز  اأع��ده��ا  ال��ت��ي 
البحر  ريا�س  لق�رس  والثقافة 
"ايفران  جمعية  مع  بالتعاون 
م�شتديرة  مب��ائ��دة  ال�شنوي" 
جبل  وتقاليد  ع���ادات  ح��ول 
ال��دار  بو�شط  اأقيمت  �شنوة 
حميمية  اأج��واء  يف   17 بق�رس 
نيق  االأ الديكور  مع  تناغمت 

. العريقة  البناية  لهذه 
ال��ن�����ش��اط  ه����ذا  خ����الل  ومت 
عن  مل��ح��ة  اإع��ط��اء  ال��ف��ك��ري 
الغنائي  الطبع  هذا  "الداينان" 
املتدخل  اأو�شح  حيث  املتميز 
داود،  ب��ن  ال��ل��ه  عبد  االأول، 
املهتمني  واأح��د  املنطقة  اب��ن 
هذا  اأن  وت��راث��ه��ا،  بتاريخها 
عن  ع��ب��ارة  الغنائي  الطبع 
حكرا  كان  مميز  ورق�س  غناء 
البيوت  خ��ارج  ال��رج��ال  على 
من  تعترب  اأغانيها  كلمات  الأن 

احلب. عن  وتتحدث  الغزل 
املحافظ  الطابع  اأن  واأ�شاف 
النوع  ه��ذا  ب��ق��ى  اأ للمنطقة 
االأجواء  عن  بعيدا  الغناء  من 
اأن  باملنا�شبة  مذكرا  العائلية، 
ينتمي  الغنائي  الطبع  ه��ذا 
منطقة  اإىل  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
يف  اأكرث  ا�شتهر  لكنه  الظهرة 
املغنون  ديه  يوؤ ال�شنوة  جبل 
االأغ��اين  وت��ب��داأ  باالأمازيغية 
)هنا  ومعناه  "الداينان"  بعبارة 

. ) قالوا
االأخ��رى  املوا�شيع  بني  وم��ن 
الطبع  ه���ذا  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 
كما  املنطقة  يف  للحياة  و�شفا 
توؤكد  ملتزمة  ن�شو�س  توجد 
برتاثها  املنطقة  اأه��ل  ت�شبت 

. االأمازيغي 
اأخرى  جهة  من  داود  بن  وقال 
هذا  بعد  فيما  غنت  ة  امل��راأ اإن 
عائلية.  جل�شات  يف  الطبع 
"الداينان"  بقاء  اإىل  ���ش��ار  واأ
يف  امل��دا���رس  بع�س  عن  خفيا 
هو  كما  طويلة  مل��دة  املنطقة 
وقت  يف  للراي  بالن�شبة  االأمر 

. م�شى
يف  �شباب  داء  اأ �شاهم  وق��د 
الطبع  لهذا  ال�شبعينات  اأواخر 

"ال�شنويني"  ف��رق��ة  وم��ن��ه��ا 
كبري  دور  لعب  يف  ال�شهرية 

. الطبع  بهذا  التعريف  يف 
وج��ود  ع��ن  املحا�رس  وحت��دث 
باملنطقة  اآخ���ر  غ��ن��ائ��ي  ط��ب��ع 
القبائلي  "اأ�شويق"  ب�  �شبيه 
الن�شاء  تغنيه  "اغنج"  ي�شمى 

حلن. ودون  فقط 
منطقة  ي�����ش��ا  اأ وح�������رست 
التظاهرة  ه��ذه  يف  ال�شنوة 
ك��ان  ال���ذي  امل��م��ي��ز  بطبخها 
ال�شيد  م��داخ��ل��ة  م��و���ش��وع 
مهتم  ال�رسحان،  القادر  عبد 
اجلمعوي  والن�شاط  بالرتاث 
 " ب���  امل��ع��ن��ون��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
يناير  واح��ت��ف��االت  ط��ق��و���س 
هذه  اإن  وقال   ." ال�شنوة  بجبل 
يام  اأ ثالثة  تدوم  االحتفاالت 
طبق  اأو  باأكلة  يوم  كل  يتميز 
االحتفاالت  وي�شبق  خا�س 
اأحجار  وتغيري  البيت  تنظيف 
الن�شاء  ت��خ��رج  ث��م  ال��ك��ان��ون 
الربية  االأع�����ش��اب  الإح�����ش��ار 
اأطباق  طبخ  يف  ت�شتعمل  التي 
بع�شها  جبلية  وه��ي  يناير 

. معطر
يف  االأع�شاب  هذه  وت�شتعمل 
االأوىل،  الليلة  ع�شاء  طهي 
امل�شماة  الثانية  الليلة  م��ا  اأ
فيها  فيطبخ  ال��ري�����س  ليلة 
الن�شاء  تربيه  ال��ذي  الدجاج 
تتميز  ح��ني  يف  ال��ب��ي��وت،  يف 
ع�شاء  بتح�شري  االأخرية  الليلة 
يفور  وال����ذي  ال��ربك��وك�����س 
قطعة  وه��ي  "القفال"  دون 
القدر  بني  ع��ادة  تلف  قما�س 
ذلك  ويف�رس  والك�شكا�س. 
مليء  عام  بقدوم  تفاوؤل  ن��ه  اأ

. باخلريات 
االحتفايل  الربنامج  هذا  و�شم 
بعنوان  معر�شا  اأي�شا  بيناير 
فيه  عر�شت  ال�شنوي"  "دار 
وكذا  ال�شنوي  املطبخ  اأواين 
التقليدية  لب�شة  واالأ ن�شجة  االأ
البيت  يف  ي��وج��د  م��ا  وك���ل 

. املنطقة  يف  العائلي 
الثاين  ال��ربن��ام��ج  وخ�ش�س 
من  ل��ل��غ��ن��اء  ال��ت��ظ��اه��رة  م��ن 
يران  "اإ ف��رق��ة  اإح��ي��اء  خ��الل 
طبع  م��ن  ل��الأغ��اين  ال�شنوة" 
احل�شور  اأطربت  "الداينان" 
االأحل���ان  جميلة  ب��و���ش��الت 
جماال  زادتها  الكلمات  وعذبة 
الأع�شاء  ال�شجية  االأ�شوات 
ذان  اآ �شنفوا  ال��ذي��ن  الفرقة 

. احل�شور 
كثريا  اجلمهور  تفاعل  وق��د   
معها  وت��وا���ش��ل  الفرقة  م��ع 

والزغاريد. بالرق�س 
ق/ث

املتوجة  االأع��م��ال  تعك�س 
جلائزة  االأوىل  الطبعة  يف 
ل��الأدب  اجلمهورية  رئي�س 
واملتمثلة  االأمازيغية  واللغة 
بوخروب  ر�شيد  رواي��ة  يف 
ن��رثوب��ول��وج��ي  وامل��ق��ال االأ
تاريخ  من  جزءا  حجاز  لعلي 
���ش��ع��ب ي��ك��اف��ح م���ن اأج���ل 

. ء لبقا ا
وحت���ك���ي رواي�����ة ر���ش��ي��د 
"�شميثا�س  ب���وخ���رروب 
كما  )�شّمه  يونيهوا"  اإ عكن 
اجلائزة  على  احلائزة  ت�شاء( 
االأدب،  ف��ئ��ة  يف  االأوىل 
�شبعينيات  يف  القرية  حياة 
من  ون�شيبها  املا�شي  القرن 

وال�شتات. احلرمان 
 234 ( ّل��ف  امل��وؤ ه��ذا  ي��ح��اول 
ال�شوء  ت�شليط  �شفحة( 
ع��ل��ى ح��ي��اة ال�����ش��ب��اب يف 
ذل��ك ال��وق��ت ح��ي��ث ك��ان��وا 
ي��ع��ان��ون م���ن ���ش��ع��وب��ات 
املنفى،  وم��غ��ري��ات  احل��ي��اة 
وهاجر  ا�شت�شلم  من  فمنهم 

وم��ن��ه��م م��ن ق���رر ال��ب��ق��اء 
واآالمهم  عواطفهم  ليعي�شوا 

فراحهم. واأ
ال�شخ�شيتني  خ��الل  فمن 
ال��رواي��ة،  يف  الرئي�شيتني 
ي�شلط  وب�����ش��ري،  اأرزق����ي 
املعاناة  على  ال�شوء  املوؤلف 
ال�شباب  ه��ذا  عا�شها  التي 
اأ�شبح   غ���ادر،  "اإن  ال���ذي 
ف�شيظل  بقي  اإن  ما  اأ اأجنبيا 
به  �رسح  ما  ح�شب  يعاين"، 
واملتح�شل  ل��واأج  الكاتب 
يف  جبار  �شيا  اآ جائزة  على 
روايته  عن  االأوىل  طبعتها 
وتعد  اخليزران".  "عرو�س 
تروي  جدارية  لوحة  الرواية 
الوقت. ذلك  يف  القرية  حياة 

اأن  اإىل  ال��ك��ت��اب  ����ش���ار  واأ
حبكة  ع��ن��ا���رس  "معظم 
من  م�شتوحاة  الرواية  هذه 
اأو  معا�شة  حقيقية  اأح��داث 
حميطي  يف  عنها  �شمعت 
القرويني  عند  من  اأو  العائلي 
معاناتهم  تعك�س  نها  اأ كما 

االأحيان". من  كثري  يف 
اأي�شا  نها  اإ بالقول  واأردف 
طرف  من  عنيد  كفاح  ق�شة 
ممن  �شواء  االأ�شخا�س  هوؤالء 
ثروا  ليوؤ ب��ق��وا  و  اأ غ���ادروا 
ع��ل��ى م�����ش��ريه��م و���ش��م��ان 
عائالتهم  وب��ق��اء  ب��ق��ائ��ه��م 
املعاناة  من  الكثري  مقابل 

. " لت�شحية ا و
االأنرثوبولوجي  املقال  م��ا  اأ
اأمزروي  يوا  اإ وديقار  "زيربا 
خملوف"  دا  ن  �شفاوث  �س 
احلائز  حجاز  علي  للباحث 
فئة  يف  الثانية  اجلائزة  على 
الثقايف  ال��رتاث  يف  البحث 
م��ازي��غ��ي غ��ري امل���ادي،  االأ
االأوىل  اجلائزة  مُتنح  مل  والتي 
جانبه  م��ن  فيتناول  فيها، 
جناذ  اآث  منطقة  ت��اري��خ 

وزو. تيزي  �رسق  الواقعة 
حكايات  م��ن  امل��ق��ال  وبني 
املنطقة،  م��ن  ع��ج��وز  رج��ل 
يعد  ال��ذي  اأوبيزار  خملوف 
"ذكرى  اأكده حجاز  ما  ح�شب 

املتوارثة  للحكايات  حية 
خالل  من  جيل  اإىل  جيل  من 
التي  والق�شائد  الق�ش�س 
اأو  احلاكمة  ال�شالالت  متجد 
التي  االأحداث  ملختلف  توؤرخ 

وقعت".
االأنرثوبولوجيا  عامل  وق��ال 
التي  الق�ش�س،  ه��ذه  اإن 
ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  ت�شكل 
بعمل  ُدِع��م��ت  "قد  للعمل، 
و�شائل  با�شتخدام  بحثي 
اأخ����رى ل��ت��ح��دي��د ه��وي��ات 

وال�شخ�شيات". االأماكن 
املقال  ه��ذا  اأن  حجاز  واأك��د 
مقال  خ��ام�����س  ي��ع��د  ال���ذي 
لفات  موؤ جمموعة  �شمن 
ت��ع��ن��ى ب��ن��ف�����س امل��و���ش��وع 
ثار  اآ لتقفي  ا�شتمرار  "هو 
على  م�����ش��ددا  االأج������داد"، 
واحل��ف��اظ  الك�شف  ه��م��ي��ة  اأ
يعترب  الذي  الرتاث  هذا  على 
اأجدادنا  قدمه  ما  على  دليال 

. ية للب�رس
ق/ث

الثقافية  اجلمعية  ت��ع��ت��زم   
م������ل" ب���وه���ران ت��ق��دمي  "االأ
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال��ع��رو���س 
امل�������رسح���ي���ة م����ن ���ش��ن��ف 
م�رسوع  �شمن  "املونولوج"، 
اإىل  الرامي  العائلة"  "م�رسح 
الوهرانية  ال��ع��ائ��الت  جلب 
ما  ح�شب  امل�رسح،  قاعات  اإىل 
اجلمعية.  رئي�س  لدى  ا�شتفيد 
ال��ذي  امل�����رسوع  ويت�شمن 
ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف  ي��دخ��ل 
طرف  م��ن  امل�شطر  الثقايف 
"االأمل"  الثقافية  اجلمعية 
 23 عر�س  اجل��اري��ة  لل�شنة 
يف  "نار  م��ن��ه��ا  م��ون��ول��وج��ا 
والنار"  و"اجلنة  عمارتنا" 
و  وفخور"  و"جزائري 
من  وغ��ريه��ا  "الربفي�شور" 
ما  ح�شب  امل�رسحية،  االأعمال 

ميهوبي  حممد  ل��واأج  ب��رزه  اأ
امل�رسوع  اأن  اإىل  �شار  اأ الذي 
امل�شاهمة  اإىل  اأي�شا  يهدف 
الثقافية  احلركة  تن�شيط  يف 

. ينة ملد با
االأعمال  هذه  عر�س  ويرتقب 
جمعية  ط��رف  م��ن  املنتجة 
ال�شغري  بامل�رسح  "االأمل" 
من  ان��ط��الق��ا  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع 
القادم،  فرباير  �شهر  منت�شف 
ح�����ش��ب ال��ف��ن��ان وامل��خ��رج 
امل�����رسح��ي م��ي��ه��وب��ي ال��ذي 
مبادرة  من  الهدف  اأن  اأو�شح 
يف  يكمن  العائلي"  "امل�رسح 
ثقافية  اأج��واء  خللق  ال�شعي 
ارتباط  وتعزيز  وهران  مبدينة 
امل�رسح  بقاعات  ال��ع��ائ��الت 
الوقاية  بتدابري  االإخالل  دون 

كورونا. فريو�س  انت�شار  من 

الثقايف  الربنامج  اإط��ار  ويف 
اجلمعية  �شتبادر  ال�شنوي 
دورات  ع��ل��ى  ����رساف  ب���االإ
امل�رسحي  املجال  يف  تكوينية 
�شاتذة  اأ تاأطري  من  لل�شباب 
الفن  يف  خمت�شني  جامعيني 
الذين  الطلبة  وك��ذا  ال��راب��ع 
ا���ش��ت��ف��ادوا م��ن ال����دورات 
املنظمة  ال�شابقة  التكوينية 
ميهوبي.  وف��ق  طرفها  م��ن 
الدورات  هذه  �شت�شمح  كما 
امل��ب��ادئ  املرتب�شني  بتلقني 
قامة  اإ مع  للم�رسح  �شا�شية  االأ
فنون  تتناول  ور�شات  ع��دة 
داء  واالأ ل��ق��اء  واالإ االإخ���راج 
كل  اأن  علما  امل�رسح،  ومهن 
مرتب�شا   20 �شت�شم  دورة 

ميهوبي. ال�شيد  ح�شب 
الرتب�شات  ه��ذه  و�شتنطلق 

مديرية  ط��رف  م��ن  املدعمة 
لوالية  والريا�شة  ال�شباب 
املربمة  لالتفاقية  طبقا  وهران 
"االأمل"  الثقافية  اجلمعية  مع 
م��ار���س  ���ش��ه��ر  غ�����ش��ون  يف 

امل�شدر. ذات  وفق  القادم 
للجمعية  �شبق  فقد  �شارة  لالإ
م�����ل" ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة "االأ
يف   1992 م��ن��ذ  ����رسع���ت 
اأن  بوهران  امل�رسحي  التكوين 
ال��دورات  من  العديد  اأط��رت 
منها  ا�شتفاد  التي  التكوينية 
�شاب  األف  من  اأكرث  االآن  حلد 
وي�شم  امل�رسح،  مهن  �شتى  يف 
ن�شئت  اأ للم�رسح  قاعة  مقرها 
 100 لنحو  وتت�شع   2017 يف 
اأنتجت  كما  للمتفرجني  مقعد 

م�رسحية. اأعمال  عدة 
ق/ث

ق�سر ريا�ص البحر ي�ست�سيف املوروث 
الثقايف وعادات جبل �سنوة

االأعمال املتوجة لر�سيد بوخروب وعلي حجاز: 

البحث عن تاريخ �سعب

عر�ص �سل�سلة من اأعمال "املونولوج" �سمن م�سروع م�سرح العائلة بوهران 
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ما وراء االأقنعة 

�رسيحة  معهم  يكون  وقد  ال�شباب  من  �رسيحة 
يجل�شون   ، بالعمر  الكبار  م��ن  اأق��ل  ولكن 
يخطر  �شيء  كل  يف  يتحدثون  طوال  ل�شاعات 
�شخ�شية  اأمور  منها  االأ�شف  ومع   ، بالك  على 
خا�شة وح�شا�شة يجب اأن ال تقال لكل من هب 

ودب.
االأمر  ي�شبح  ومل  وبكرثة  يحدث  االأمر  هذا  اأن 
ظاهرة عابرة منر عليها مرور الكرام ال اأبدا ، فكل 
يوم جند حاالت موؤملة ل�شحايا �شذج مت ال�شحك 
مواقع  عرب  جمهول  �شخ�س  قبل  من  عليهم 

التوا�شل االجتماعي .
كالم جميل جدا ال ميكن مقاومته ، مع ابت�شامة 
مما  وخجل  بتوا�شع  ممزوج   ، و�شاحرة  عري�شة 
املتحدث  مع  ثقة عمياء  يثقون  الكثريين  يجعل 
هو  معهم  يتحدث  من  اأن  مدركني  غري  اأنهم   ،
وح�س كا�رس عدمي االأخالق ينتظر الفر�شة حتى 

يوقع بهم وي�شتغلهم اأب�شع ا�شتغالل .
االإعالم  اأن  كيف  اأمامي  يتكرر  امل�شهد  زال  ما 
بال�شغرية  لي�شت  اإرهابية   خلية  ك�شف  العاملي 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب  بالكامل  جتنيدها  مت 
�شحك  الفراغ  من  يعانون  �شباب   ، االجتماعي 
يف  ق�شرية  اإج��ازة  لق�شاء  دعوتهم  ومت  عليهم 
خيارين  اإمام  اأنف�شهم  يجدون  واإذ   ، الدول  اأحد 
اإرهابي  تنظيم  اإىل  االن�شمام  اإما  لهما  ثالث  ال 
وقد جنى   ، �شفقة  وبال  رحمة  بال  قتلهم  يتم  اأو 
منهم اأفراد عددهم اأقل من اأ�شابع اليد اأما البقية 
فال اأحد يعلم عنهم هل هم اأحياء اأو موتى ، لهذا 
ال ت�شدقوا اأ�شحاب االأقنعة يف مواقع التوا�شل 
حمرتفني  جمرمني  االأقنعة  ف��وراء  االجتماعي 
منهم  واح��دا  كل  بال�شحية  االيقاع  يريدون 

بطريقته املختلفة .

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

يبقي  فال  وَتغُر؛  ومت��ُر،  ت�رُس،  فالُدنيا   
اأو  ُمتكرٍب،  وال  قادٍر،  وال  فاجِر،  وال  َبٌر، 
الثكاُثر  اأََلَهاَنا  متفاخٍر ُمكَاِبر، فُكلنا واإن 
راحل!؛  ِمنا  والُكل  للمقاِبر،  ف�َشرحل، 
، وال  خَر، وال خري، وال �رَسْ فلن يبقي �شَ
وال  َحر،  وال   ، ���رُسٍ وال   ، َن�رسَ وال  �رِس، 
يَنَح�رِس،  َفُكله   - ُوَبْر  وال  وتر،  وال  اأثر، 
وال ي�شتمر، و�شُتجمع ال�َشم�ُس، والقمر، 
املُ�شتَقْر؛  يومئٍذ  ربِك  اإىل  َوَزر،  ال   كال 
اأََخ��ْر،   وما  قدم،  ما  ِلالإن�شاُن  و�شيظَهر 
، فيومئٍذ ال َفَخر، ولن  وما َجرَب، اأو َك�رَسْ
يوؤذن يومَها ل�شالة الفَجَر!؛  فال �رسير، 
ثُبور،  بل  لكاِفر،  �رسوٍر  وال  حرير،  وال 
�شهَر،  اأو  لُه،  �شمَر  فال  وَقَمطِرير،  وَنار، 
اأو  بل �شعرٌي  طويٌل مريٌر لي�س  ل�شهٍر، 
لدَهْر بل ُم�شَتمر!؛ "ومن مات فقد قامت 
مِبقٍر  وَت�َشتقر  ْر،  َتِخّ ويومها  ِقيَاَمتُه"؛ 
�شيٍق  يف الَقرب، لي�س لك فيِه اأُي قَرار، 
اإما  َراْر!؛ وح�شب ما قدمت �شتُكون  ِفّ اأو 
واالأنَهار،  اجلناِت  االأبرار، يف  املُتقني  مع 

اأو مع الُكفار الفُجار يف ال�شعرِي، والنار!؛ 
وبعد الرحيل بَدهٍر  قد ُين�شي االأثر!؛ فال 
ذاكٍر لُكم  من َذكٍر، اأو  اأنثي،  وال �شَاكَر، 
ُمَتفاِكْر؛  حتي  اأو  فَاكٍر،  اأو  ُمتفكٍر،  وال 
واإليها؛  وفيها،  منَها،  جميعًا  ونحُن 
القا�شُطون،  ِمِنا  وذلك  ِتلْك،  يف  ولذلِك 
املَُفِكر   والذاِكر،  والعادُل،  واملق�شُطون، 
باخلرِي   املاطُر   املَ��اِه��ُر  املَُتَدبِّْر،  املعَترِب، 
اجَلابُر،  ومنا  املُنَهمر،  كاملَطر   ِبالذِكِر 
والبُخور،  املنثوِر،  كالِعطِر  الُعاِطُر 
الب�رَسِ  وِمن  ال�شاحر!؛  اجلميِل  وكالبحِر 
اَل��َع��َاِل  ومنُهم  وامل�شحوُر،  املَ�����رسوُر، 
واجَلارِح  كالع�شُفوِر،  والطائِر  َكاَل�ُشوْر، 
الهائُج  ومنهم  والُن�ُشور،   ، كال�شقوِرِ
امل�شُجوْر،  وكالبحِر  املغرور،  كالُثوِر 
الفُخور،  املُختال   - االأ�رسار  النا�ِس  ومن 
واملَُخَتار،  واملُتبَخرِت،  املُتَبِطْر،  واملتمخرِت 
َكَعاِزِف  الهاِئم   واملُحتاُر   واملُحَتال، 
ِثار ؛! ومنهم الَفاجُر ال�رسيُر كاملُحتُل  الَقِيِ
واَلَفاطُر،  املَُفِطُر،  ومنُهم  كاخلنزير، 
�َشٍط   َك�َشط   والَعاِتْر؛   ، واملَُعرَتُ واَلَفاتُر، 
حا�رِس، اأو بئٍر غائٍر، اأو كمن �َشَطر �شطر 
ثائٍر،  َماهر  ُمبدٍع،  ل�شاعٍر  �شعٍر   َبيَت 
�شاخٍر من ُكِل مُطبٍع َباِئْر مثل َتاجٍر َفاِجٍر، 
مبُ�شِيِطْر  لي�س  االأحراِر  على  لكنُه  َغاِدر؛ 
ظاهٍر،  َطاهٍر   ُحٍر  عربي  َفُكل  قادر!؛  اأو 
للتطبيِع  َغري مِبُ�َشاِيٍر؛؛؛ واأما املُطبع املَاَكُر  
يتفكر!؛؛  اأو  َيتدبٍر،  اأو  َيعَترٍب  ولن  فلم، 
ويف النهايِة  �شرَحل َجميعًا، ولَن يبقي 
وال   عبٌد   وال   ُح��ٌر،   وال  َحٌر،  وال   ، �رُسٌ
َوزيٍر،  وال  كبرْي،  اأو  �شغرٍي،  وال   اأمرٍي، 
اأو غفرٍي، وال ُم�شُتوِزٍر  اأو َم�شتوٍر، ولن 
ٍر،  يبقي  �ُشَكٌر، وال �شَكاِكٍر، وال  ُم�َشِكّ

ْب، ولو  وال َم�شُكوٍر، اأو �شَاِكْر!؛ ومَن �رَسِ
، اأو نهٍر  َفَقد َخْر، وَهْر، ماأُْزوٍر،  رِبَ َقدَر �ِشّ
ُموْر  بني الدُور  َماأُجور، َف�شاَر  خَمَ غري 
غرٍي ذليٍل لي�س َبكَبرَيْ اأو عزيز!؛ وكل  �شَ
ما كان يف ذلك املكاِن اأو الزمان ُم�َشطٌر، 
امل�شطول  ذاك  ل��ِك،  َذَ على  وُم�شطوُر، 
اِت،  لِلَك�رَسَ الو�شول  حتي  ُطول،  على 
الِعرِباِت،  وفيها  ِبِال�َشَكَراْت،  والزفراِت، 
ُحلٌو  كان  اإن  مَيُر  �شوف  وكلُه  والِعظات، 
َكاَلتمُر، اأو املُر، �شوف مَيُر كمِرور  ُمكابٍر، 
ابر، وكلُه  غَابٍر، َعاَبر، اأو كمن هو  باٌر �شَ
�شيمُر، كاِنطفاِء الناِر حينما ت�شبح رماد، 
اأو  �شُهور،  بعد   احلار  ال�شيِف  وذِهاب 
َهِديِر موِج البحاِر، اأو كماِء اُلبَخار، و�َشرِي 
�شوِء النَهار، ومدار القمر املُدار  مبا فيه 
من اأ�رساٍر، وَعماٍر، وكاملَاُر بالَغاِر، والباُر 
الناِر  َقب�ِس  واإنطفاء   وِكاإنكفاِء،  باجَلاِر، 
مرور  بعد  اأو  النهار  �شم�ِس  بزوغ  بعد 
من  ِلكل  واَلَعاْر  والدمار،  واحلار؛  الربُد، 
اإذا حدث كذب،  اْر  ِباجلار، وملن  كان �شَ
متُر، وقد ت�رُس  فالُدنيا  ْر!.  َفجَّ َخا�شَم  واإن 
، كغيمِة �شيٍف عابر، وكحروف  ت�رُسْ اأو 
والتي  ال�����ش��اِد،  لُغة  العربية  اللُغة 
كلماتُها،  ووترادف  وتت�شابك،  تت�شابه، 
حروفها  وتتاألف  وت��رتاب��ٌط   وترتبط، 
الكرمي  القراآِن  لُغة  الياء؛  اإىل  االأِف  من 
العظيم، تنزيل رب العاملني، والتي ِمنَها 
واُل�شُكوْن،  والَرفُع،  والفتحُة،  الهمزُة، 
ال��ُن��ون،  ح��رف  ِبثبوت  �شيكون  وم��ا 
واملجرور،  واجل���اُر،  واأخواتها،  وك��ان، 
بِعلٍة،  واملُعتل  واملك�شوُر،  واملن�شوُب، 
مرُي  واملجُزوُم، واملن�شوب، واحلاُل، وال�شَ
بِه  املفعول  وفيها   ، اأواملُ�شترِتْ الغائب، 

وتختلُف  الَكبري،  والفاعُل  غري،  ال�شَ
بال  حرٍف  اُن  ُنَق�شَ اأو  بزيادِة  الكلمات 
العربية جميلة  اللُغة  َتدوُر  فَخْر؛ وهكذا 
كاالأنهاِر،  جت��ري  وِم��غ��َزارة  ًِم����درارًة، 
ورائحة  وال��ورِد  واالأزه���اِر،  والبُحور، 
يف  املن�شور  املَنُثور  والعبري  امل�شِك، 
الُدنيا  َكحال  والدُهور،  الع�شور،  كل 
تدور، وحَتور، وقد جُتوُر، ولكنها ت�شرُي، 
وتتحوُر،  وتفُر،  وت�رُس،  وت�رُس،  وُت�شرُي، 
وقد  وُمتكورة،  ُمتَحِورًة،  وتتمحوُر، 

مَتُور، وقد َتفور، ولكنها َتُغور؛؛.
وَكماٌل،  َج��م��اٌل،  العربية  اللغِة  ويف   
ورخاٌء،  و�شخاٌء،  وَبهاء، وعطاٌء،  و�َشناٌء، 
َفَبنّيَ  التواء  بال  واكتفاء  و�شياء،  ونوٌر، 
املاِء، والفاء، والباِء، واحلاء، واخلاء، والراِء، 
العَمِل،  بني  وما  حرٌف،  اختالُف  وال��زاَء 
واالأمِل، واالأمِل تقدمي حرٍف اأو تاأخريُه، اأو 
 ، َباَن، وَبنَيْ  ، َ ِبِزَيادُة حرف؛؛ وَبنيَّ اِختالف، 
وُبنيان،  وبيان،  وبنان،  واأَن��اب،  واآَب��ان، 
كلمات  حروف  بني  وما  جميٌل؛  ت�شابٌه 
نقطة،  اختالُف  والُغنِة  واجلنِة،  احِلَنِة، 
وَحرف؛ وما َبنَي   التُنوِر، والُنوِر، والُبْوِر، 
واَلُفَوِر، والُغوِر، والُثوِر، واخُلوِر، واجُلوِر  
تبديُل حرٍف مكان اآخٍر، اأو زيادُة حرٍف، اأُو 
ُنق�شانُه، ف�ُشبحان من خلق، وَعلم  بالقلم، 
 ، اَلعامِلْ الَعلِيُم  يعلم؛؛  ما مل  االن�شان  َعلم 
َعِلْم ما كان، وما هو كائِن، وما �شيُكون 
مَن  ف�ُشَبَحان  يُكوُن،  كان  كيف  كاَن  لو 
وَخلق  َعلْم،  والنون،  الكاف،  بني  اأم��رُه 
و�شل  والعمل،  واالأم��ل،  واالأمل،  القلم، 
حممد   �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  االلُه، 

القائل: " قيدُوا الِعَلْم بالِكتابة". 

ُنون، والقلم، وما ي�سُطرون؛ من االألِف اإيل الياء
رُه �ُسبحانُه �ُسبحانُه، ما اأعظمُه، ما اأكرمُه، ما اأحلمُه، ما اأجملُه، ما  ُهو اهلَل، واهلِل، وَتاهلِل، َوهلِل، َوَباهلِل، ويف اهلِل، ولُه، ومنُه، واليِه َيِرِجُع االأمُر ُكلُه عالنيتُه، و�سِ
ُكِل َما َخلَقَ؛؛  واإن الُدنيا ُحلوٌة فانية، ومت�سي كاأنها ثانية، كَهديٍة، وَكداِهيٍة َلِي�َسْت ِبَنائيٍة َغاَئَبة، َخاِئبٍة �َسَاريٍة،  اأَحالُه، ما اأرفقُه، واأح�سنُه، واأرحمَه بعبادِه، وِبِ
َلةاً �ُسفليٍة ُم�سويةاً ال ُعلِوِية، من بني الديار، والعمار، واالأهِل، واالأ�سهار، واالأنَهاِر،  !؛ ُتِقُلَنا، وَتَنُقلَنا، وَتَقِلَبَنا، َقلَبةاً ُمدوِية �سُوية ُمت�َساِوَية َمَنِزّ َجاِريٍة، فُمَجازيةاً
ِر، واالأ�سراِر، واالأحراِر، واحلراِئر، وال�سرائر، والُنواِر، والُنوِر، واالأُنواِر للعبُوِر   ور، والدُوِر، وال�سرائِر، واْل�سِ والُظُهُوْر، والُظهِر، والع�سِر، والفَجِر؛ والق�سُ

يف غياِهْب ُظلمٍة  القبور، ِلَتُمْر علينا دُهوٍر، َقد تتلُوهَا دُهور يف طي الن�سياِن قبل الَبَعِث، والن�ُسور للواحِد القهار.

باأي دافع يريد احلركى العودة للجزائر...؟!

بقبة  �شنوات  قبل  تفعيله  مت  املطلب  هذا 
الربملان الفرن�شي حني اأ�شار له الكي دو�شي 
النواب  من  عدد  اأ�شئلة  على  منه  رد  يف 
املطلب. ه��ذا  حتقيق  اإمكانية  راأوا  الذين 

البلدين عام  ثنائية متت بني  اتفاقيات  بحكم 
2012 ت�شب يف هذا امل�شمار.لكن احلقيقة 
الفئة  لهاته  النف�شي  الدافع  تهمنا.هي  التي 
التي ترى باأنه مطلبا �رسعيا.ال ينم عن حب 
حقيقة  على   ينطلي  مو�شوعي   واقعي 
باجلزائر  تكنى  خانة   يف  وتدخل  ظاهرية 
ظل  وباطني  جوهري  حب  امل�شتقلة.لكنه 
اأن  اإال  ياأبه  ه��وؤالء.وال  بطون  يف  مغروزا 

ي�شتنطق نف�شه كل مرة؟ا
اخلارجية الفرن�شية ردت بطريقة دبلوما�شية 
اجلزائر  مبوافقة   متعلق  االأم��ر  اأن  عن  لبقة 

الغريبة  املد�شو�شة  امل�شطلحات  حظوا  وال 
الدولة  لفظ  من  خالية  اأنها  نق�شد  والتي 
اجلزائرية بل تكتفي بذكر اجلزائر وهي طبعا 
م�رسوخة  قدمية  ا�شطوانة  من  النغمة  نف�س 
اأعاله  املذكور  القانون  اأن  الرغم  فعلى  ؟ا 
املعدل لقانون اآخر كان عام1968يقر مبوافقة 
اأن  اإال   . امل�شت�شيف  البلد  خا�شة  البلدين 
زيارة  على  ي�رسون  باحلركى  يّو�شفون  ما 
بحجة   عائالتهم  وبع�س  اأجدادهم  اأرا�شي 
ولدوا  التي  لالأر�س  وحنينا  �شوقا  التوقان 
بها باالأ�شا�س. ولي�س لالأ�شخا�س وما حققنه 
متت  ما  غالبا  اال�شتقالل.الأنه  بعد  ما  جزائر 
ا�شتعادة  يريدون  ال�شخ�شية.فهم  اللقاءات 
منهم..لكنها  قطعة  هي  التي  الذكريات 
القرن  بعد19مار�س62من  كذلك  تعد  مل 
من  اخلوف  اأهمها  معلومة  الأ�شباب  املا�شي 
ال�شوؤال  ال�شخ�شية..باملقابل  االنتقامات 
اأو  الدونية  النظرة  هذه  حمى  هل  املطروح 

تلك زالتا مع مرور الزمن؟ا
اىل  اليوم  اجل��زائ��ري   املواطن  ينظر  كيف 
املعني  مع  يتعامل  وكيف  حركي  م�شطلح 

ينظر  كيف  اأي   � �شحيحا  به.والعك�س 
على  الدخالء  ورمب��ا  الفرن�شيني  اأن�شاف 
اليوم مع  اإىل اجلزائري  الفرن�شيني االأ�شالء 
اأدنى  هناك  ترى  يا  ال21..هل  القرن  مطلع 
وهو  حتى  اعرتاف  ...اأهناك  اعتبار  اأو  تقدير 
جد  متاأخر بجزائرية اجلزائري اأم اأن هذه الفئة 
متثل دور ال�شحية وتذرف دموع التما�شيح 
اأمام الراأي العام .بغية حتقيق اإحدى نزواتها 
روؤية  وهي  التاريخية  عقدها  نقول  ال  حتى 
و�شوارعها... الطفولة  ومرا�شي  االأرا�شي 

وكاأن باالأمر دعوة �شياحية ال غري؟ا والكذب 
باخلزي  ت�شعر  اأال  وال�شواهد؟ا  التاريخ  على 
هذا  مثل  �شلوك  يف  مت�شي  حني  الفئة  هذه 
قانوين وحتت  بند  يكون حتت  اأن  له  وتريد 
دول  يف  ه��ذا  مثل  ح��دث  ه��ل  حماية..ثم 
ملواقع  يوما  العمالء  عاد  هل  اأخ���رى...اأي 
واالأ�شول.�شاركوزي  االأمانات  فيها  خانوا 
قال ذات يوم اإن ثمن االأباء ال يدفعه االأبناء 
اإطار  م��ا.يف  نوعا  ومقبول  معقول  .وه��ذا 
الطامة  ...لكن  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة 
واالأج��داد  االأب��اء  من  تبقى  ما  اأن  الكربى 

املطلب.  هذا  عل  وي�رسون  يلحون  من  هم 
بدافع اأن جزائريتهم الزالت حية يف قلوبهم.

يوم  اأتذكر  ما  الفيتنام على  وقد حدث  يف 
فيتنام  االأمريكان �شد  مع  تعاون  ممن  طلب 
دبلوما�شية.امتثلت  �شغوط  وحتت  ال�شمال 
تر�شي  حيلة  اإىل  الفيتنامية  ال�شلطات 
عام  اإ�شتفتاء  وتفعيل  عمل  وهي  الطرفني 
النتيجة95�شد  فكانت  االأف���راد  لكافة 

عودتهم؟ا
واالأدبيات  احليثيات  من  كثري  على  وبنا 
�شهل  لكنه  باملعقد  لي�س  هذا  مثل  اأمرا  فاإن 
اأن  اأبى  من  اإال  ال�شم�س  و�شوح  ووا�شح 
احلنني  ي�شده  نف�شه.فالذي  على  يكذب 
معباأ  املكان  هذا  يكون  اأن  يجب  ملكان  حبا 
ولي�س  والرج�شية  النبيلة  بالذكريات 
بدماء  م�شقية  واأترابه  واملكاره  بالبغ�شاء 
ي�شتقبلونهم  �شوف  ملن  �شحايا  هم  الأحفاد 
الوافدين  فاإن  ...وباالأحرى  اأياديهم  واقرتفت 
اإراقتها. يف  مت�شببني  كانوا  من  هم  الزوار 

حركي  ليد  وج��ود  اأال  املوؤكد  االأكيد  الأن��ه 
ببي�شاء نا�شعة بل م�شوهة ولو بقطرة دم اأو 

�شفعة واأو جلدة اأورمي بحجارة... وبالتايل 
كما قلنا هي م�شاألة اأخالقية اإن�شانية حفرت 
لنف�شها خنادقا غائرة يف ال�شمري والذاكرة.

الرومي)�  ابن  العبا�شي  ال�شاعر  قال  وقدميا 
ويل وطن اآليت اأال اأبيعه واأال اأرى غريي بائع 
له  الدهر مالكا ....عهدت به �رسخ ال�شباب 
ونعمة كنعمة قوم اأ�شبحوا يف ظاللكا �_(.
�شدقت اإذا يا ابن الرومي و�شوؤلنا االأخري هل 
حفظ هوؤالء احلركى مقولة  ال�رسيف  قتادة 
اأبو عزيز )بالدي واإن جارت علّي ولو اأنني 
 �... يقولون  واآخرون   �  ... واأجوع  به  اأعرى 
هي  كرام(واخلال�شة  عّلي  ظن  اإن  ..واأهلي 
اأن هاج�س العودة الذي ظل يطارد هذه الفئة 
�رسعان  يعي�س ويحيا بني منحيني..الظهور 
والربوز مرات واخلفوت مرات اأخرى.بدافع 
اإدراجهم �شمن تقارير الذاكرة امل�شرتكة بني 
املنتظر  امللف  داخل  وفرن�شا.خا�شة  اجلزائر 
للموؤرخ بنجامني �شتورا الذي ح�شبهم غري 
للطرح  منحاز  الأنه  امللف  هذا  لت�شلم  موؤهل 
ال�شتعمار  اأن��زاع  لكل  الراف�س  اجلزائري 

والبط�س.

  بقلم/ جمال عبد النا�سر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل

هم يريدون روؤية االأر�ص التي ولدوا بها والتم�سي فوق تربتها بعد ع�سرات من ال�سنني ق�سّونها داخل الغيتوهات اخلا�سة �سواء يف اأرقى املدن الفرن�سية اأو يف اأرذلها 
. �ساعرين بالذنب و الذي رمبا �سيظل هذا الذنب مالزما لهم حتى الفناء؟ا هذا هو باالخت�سار املفيد حال اأالف االأ�سخا�ص ممن قدموا خدمات لفرن�سا اال�ستعمارية 

طيلة حقب موؤرخة ومقننة.مرتكبني جرائم عدة  �سواء كانت مادية ج�سدية اأو معنوية قاهرة ا�سطهادية واأخرى تاريخية ال هي اإن�سانية وال هي اأخالقية .
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
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.
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مب�ساركة نحو 60 عداء

تنظيم �سباق الق�سابية يف طبعته الثانية 
بباتنة

احتضنت هناية األسبوع املاضي، مدينة عني التوتة التابعة 
لوالية باتنة تظاهرة سباق القشابية، اليت بادرت إىل 

تنظيمها جمموعة الريان أتليتيك بعني التوتة.
 الطبعة الثانية للسباق شارك هبا حنو 60 عداء من 

خمتلف األعمار، حيث لقيت املبادرة هذه إقباال كبريا 
من خمتلف األعمار كان أصغرهم طفل يبلغ من العمر 

8 سنوات وأكربهم يف السبعينات من العمر، أبوا إال 
املشاركة يف السباق الذي يشترط فيه ارتداء القشابية، 

وحسب القائمني على التظاهرة هذه فإن الغاية من ذلك هو 
التعبري عن االعتزاز هبذا اللباس التقليدي املتوارث عن األجداد خصوصا وتزامن 
ذلك واحتفاالت يناير اليت لطاملا اقترنت بكل موروث مادي وحىت ال مادي ضارب 
يف عمق احلضارة األمازيغية، ومن ذلك لباس القشابية كموروث هام يأىب االندثار 
ومت اإلبقاء عليه واحلفاظ عليه جيال بعد جيل، هذا ناهيك عن الدور اهلام هلذا 

اللباس إبان الثورة التحريرية أين كان الواقي للمجاهدين من قر الشتاء سيما 
باجلبال، هذا وقد عرفت الطبعة الثانية جناحا كبريا من خالل املشاركة الواسعة 

والتنظيم املحكم، على أن تتواصل املبادرة هذه خالل السنوات القادمة كسنة 
محيدة يبقى اهلدف منها احلفاظ على هذا املوروث وتشجيع ارتدائه.

تداولت مواقع التوا�سل 
االجتماعي هذه ال�سورة وهي 
الأحد ال�سباب من عني احلجل 

بامل�سيلة )الطيب بلهادي( 
وهو يوؤازر الفريق الوطني يف 
�سل�سلة انت�ساراته. وقد ذهب 

اخليال باجلميع اأن املعني ي�سبه 
بلما�سي �سكال وم�سمونا  اأي يف 

املالمح واحلركات.

�صــورة وتعلــيـق

كومة من الأتربة تودي بحياة طفل بباتنة
كومة  عليه  هوت  اأن  بعد  حتفه  �شنة   11 العمر  من  يبلغ  طفل  لقي 
ثرا  متاأ املكان  بعني  تويف  ال�شحية  الوديان،  باأحد  املنهارة  تربة  االأ من 
علي  �شي  اأوالد  مبنطقة  قتيال  ردته  اأ �س  الراأ م�شتوى  على  بليغة  باإ�شابة 
�شفل  اأ يلعب  كان  ال�شحية  ن  اإ حيث  باتنة،  بوالية  اجلزار  لبلدية  التابعة 
م�شالح  اإخطار  قبل  تربة،  االأ من  كومة  عليه  تنهار  ن  اأ قبل  ال��وادي 
ال�شحية  جثة  انت�شال  الأجل  املكان  عني  اإىل  تنقلت  التي  املدنية  احلماية 
حفظ  م�شلحة  اإىل  حتويلها  قبل  اجلزار  لوحدة  التدخل  فرق  طرف  من 
م�شالح  فيه  فتحت  ال��ذي  الوقت  يف  هذا  بريكة،  مب�شت�شفى  اجلثث 
مالب�شاته  عند  للوقوف  ل��ي��م  االأ احل��ادث  يف  حتقيقا  الوطني  ال��درك 

املنطقة. �شكان  لها  اهتز  التي  للوفاة  احلقيقية  �شباب  االأ وحتديد 

"friteuse" اآلة قلي البطاطا 
تت�سبب في حرق منزل باأكمله بتيارت 
اجلميل  املنظر  بحي  م�شكن  داخل  �شبوع،  االأ نهاية  مهول  حريق  �شب 
املدنية  للحماية  التابعة  االإطفاء  فرقة  تيارت.  ملدينة  الغربية  باجلهة 
اجلميل  املنظر  بحي  بامل�شكن  واإخماده  احلريق  احتواء  وا�شتطاعت  تدخلت 
احلظ  وحل�شن  �شيء،  كل  على  احلريق  تى  اأ حيث  الثالث،  بالطابق  "فالين" 
مقربة  م�شادر  حتدثت  �شباب  االأ وعن  ب�رسية،  خ�شائر  هناك  تكن  مل 

البطاطا  لقلي  لة  اآ وراءه  كانت  ال�شبب  ن  اأ العائلة  من 
مت  فيما  كهربائية.  ���رسارة  اأحدثت  قد   "friteuse "

�شباب  اأ ملعرفة  منية  االأ امل�شالح  قبل  من  حتقيق  فتح 
حلريق. ا

م�شاعد  ي�شغل  امل�شكن  �شاحب  اأن  ���ش��ارة  ل��الإ
حلماية  اجل��زائ��ري��ة  للمنظمة  ال��والئ��ي  م��ني  االأ
عدم  م��ن  �شفه  اأ ع��ن  ع��رب  وال���ذي  امل�شتهلك 
ال�شلطات  من  ح��د  اأ زي��ارة  حتى  و  اأ االت�شال 

التي  اخل�شائر  حجم  على  والوقوف  املحلية 
احلريق. خلفها 

بلدية عين  اأع�ساء  يتبراأون من  جمعيات ومنظمات 
الحجل بالم�سيلة ! 

مواقع  م��ن  كثري  تداولتها  ت�رسيحات  �شمن 
)امل�شيلة(  احلجل  عني  ببلدية  االجتماعي  التوا�شل 
من  عددا  اأن  اخل�شو�س  وجه  على  فيها  جاء  موؤخرا، 
املكّون  البلدي  ال�شعبي  للمجل�س  احلاليني  االأع�شاء 
من 19 ع�شوا باتوا يتدخلون يف كل �شغرية وكبرية 
مبختلف  ال�شكنات  بتوزيع  تتعلق  م�شائل  يف  خا�شة 
والقطع  الريفي  البناء  ح�ش�س  على  زيادة  �شيغها 
االأغلبية،  وراأي  تتوافق  ال  بطرق  تتم  التي  االأر�شية 
حدث  ما  والدليل  واللمز،  الهمز  حولها  يكرث  بل 
كبار  جتار  منهم  قطعة   300 �شمت  ح�شة  اآخر  يف 
للفقراء  حجة  ال  االأخرى  ال�شفة  يف  بينما  واأثرياء، 
االحتجاج.  اأو  الطعن  �شوى  واملطلقات  واالأرام��ل 
)كيف  له  من�شور  ت�شاءل يف  املنظمات  اإحدى  رئي�س 

وهل  املهازل(  هذه  اأمام  ي�شمت  اأن  البلدية  ل�شيخ 
هي  وما  مهازل؟  من  حوله  يحدث  عما  را�س  هو 
يف  االأع�شاء  لهوؤالء  تكفل  التي  القانونية  ال�شيغة 
وت�شكل  الدولة  منحتها  امتيازات  يف  يت�رسفوا  اأن 
الرتاخي  نوع من  اإن مل يكن هناك   � ح�شا�شية كربى 
بع�س  واأن  امل�شوؤوليات؟  � ويف حتديد  املجل�س  داخل 
وي�شجلوا  ليربجموا  متاحة  فر�شة  وجدوها  االأع�شاء 
راأ�س  بال  املجل�س  وكاأن  لهم،  يحلو  كما  االأ�شماء 
احل�شة  يف  فعال  حدث  ما  وهو  ت�رسيحاتهم(  )ح�شب 
االأخرية، حيث يبني هذا باأن احل�ش�س القدمية االأخرى 
ن�شج  من  كانت  خلت  �شنوات  منذ  وزعت  والتي 
القانوين  الرادع  يجدوا  مل  الذين  اأنف�شهم  االأع�شاء 

. لتوقيفهم 

اأ�ستراليا.. حمامة اأمريكية مهددة بالإعدام
طريق  عن  و�شلت  التي  احلمامة  "الإعدام"  فعال  تخطط  اأنها  االأ�شرتالية،  الزراعة  وزارة  اأكدت 
الوزارة،  13000 كيلومرت. وذكرت  اأن قطعت م�شافة  بعد  املتحدة،  الواليات  البالد من  اإىل  اخلطاأ 
نقلها  احتمال  من  خماوف  ووجود  ال�شحي،  احلجر  اإجراءات  انتهاكها  هو  احلمامة  اإعدام  �شبب  اأن 

للحيوانات  معدية  والطيور املحلية من اخلارج. واأ�شافت الوزارة، الأمرا�س 
اأف�شل  احلمامة،  لهذه  الرحيم  "القتل  بيانها:  يف 
الربية  والطيور  الدواجن  قطاع  حلماية  طريقة 
فعل  ردود  اأث��ار  املو�شوع،  البالد".لكن  يف 
ال�شلطات  دفع  ما  وهو  املجتمع،  يف  كبرية 
للقول، اإنها �شتاأخذ باالعتبار الدعوات املتعلقة 
باإنقاذ حياة احلمام.ومل ت�شتبعد الوزارة احتمال 
الواليات  اإىل  احلمامة  هذه  ترحيل"  "اإعادة 

املتحدة اإذا وافق اجلانب االأمريكي.

�سبيه بلما�سي يف امل�سيلة



تنويع املخابر �سروري لتاأمني جرعات اإ�سافية من لقاحات "كورونا"
مهياوي يدافع عن قرار العتماد على لقاح "�سينوفاك" ال�سيني ويوؤكد:

لوؤي ي.
----------------------

ميهاوي  ريا�ص  الربوفي�سور  واأكد 
توجه  اأن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
ال�سينية  الــ�ــســوق  نحو  ــر  ــزائ اجل
اللقاح  لقتناء �سحنة جديدة من 
امل�ساد لكورونا كان متوقعا، خا�سة 
الــدولــة  تــعــد  الــتــي  الــ�ــســني  واأن 
الفريو�ص  فيها  ظهر  التي  الأوىل 
اعتمدت على اللقاح الذي اأنتجته 
اأثبت  والــذي  "�سينوفاك"  �سركة 
من  والعديد  ال�سني  يف  جناعته 
غــرار  على  اقتنته  التي  الـــدول 
اأن  املتحدث  ــار  ــس واأ� اأنــدونــ�ــســيــا. 
يف  مهمة  اأ�ــســواطــا  قطعت  ال�سني 
اأهمها  ومن  اللقاحات  اإنتاج  جمال 
اللقاح املعروف با�سم "كورونافاك" 
ــالل  ــره مـــن خ ــوي ــط الــــذي مت ت
ا�ستخدام جزيئات فريو�سية ميتة 
لتعوي�ص النظام املناعي يف اجل�سم 
جانبية  اآثــــار  اأي  ـــدوث  ح دون 
اللجنة  ع�سو  ــــد  واأك ــرية.  ــط خ
ور�سد  مبتابعة  املكلفة  العلمية 
تنويع  اأن  ــا،  ــورون ك وبــاء  تف�سي 
تاأمني  ــل   اأج من  �سروري  املخابر 
جرعات اإ�سافية من اللقاحات لأن 
الطلب  �سغط  حتت  يعي�ص  العامل 

ــل تــزايــد  عــلــى الــلــقــاحــات يف ظ
حول  بكورونا  لالإ�سابات  م�ستمر 
الــعــامل، والـــذي تــزامــن مــع ظهور 
 .19 لكوفيد  ــدة  ــدي ج ــاللت  ــس �
مهياوي  ريا�ص  الربفي�سور  و�سدد 
�سد  اجلزائريني  تلقيح  عملية  اأن 
منها،  منا�ص  ل  كــورونــا  فريو�ص 
العلمية  ــات  ــس ــدرا� ال اأن  خا�سة 
اأثبتت اأنه ل عالج لهذا الفريو�ص 
�سوى عن طريق التلقيح، وبالتايل 
اللقاح  هذا  يعطي  اأن  ناأمل  فاإننا 
الذي اقتنته اجلزائر نتائجه على 
م�ستقبال  ميكننا  ما  الواقع،  اأر�ص 
الــفــريو�ــص.  على  ال�سيطرة  مــن 
اللجنة  ع�سو  ي�ستبعد  مل  باملقابل 
ور�سد  مبتابعة  املكلفة  العلمية 
تف�سي وباء كورونا، اإمكانية جلوء 
اجلزائر اإىل خمابر اأخرى من اأجل 
بعد  التلقيح  برنامج  ا�ستكمال 
الرو�سي  املخربين  بــني  التــفــاق 
ت�سريحات  ــي  ــاأت وت والــ�ــســيــنــي. 
مــهــيــاوي يف الــوقــت الــــذي قــدم 
الــربازيــلــي  ــاث  ــح الأب معهد  فيه 
املرحلة  يدير  والذي  "بوتانتان" 
ال�سريرية  التجارب  من  النهائية 
"�سينوفاك" ال�سيني بيانات  للقاح 
املنظمة  اجلــهــة  اإىل  جـــديـــدة 

�سجل  حيث  ــالد،  ــب ال يف  لل�سحة 
يف   50.4 بن�سبة  فعالية  مــعــدل 
يف  الأرقــام  تاأكيد  مت  حيث  املئة، 
م�سوؤولني  قبل  من  �سحفي  موؤمتر 
متوله  ــذي  ال البحوث،  معهد  مــن 
وقال  باولو.  �ساو  وليــة  حكومة 
ريكاردو بال�سيو�ص، املدير الطبي 
بوتانتان،  يف  ال�سريرية  للبحوث 
نتج  املنخف�ص  الفعالية  معدل  اإن 
الذين  عن ت�سمني بيانات املر�سى 
اأ�سيبوا بفريو�ص كورونا، وظهرت 
للغاية"  "خفيفة  اأعرا�ص  عليهم 
تعطي  املثال،  �سبيل  على  فقط. 
بيانات املرحلة 3 التجريبية للقاح 
الوليات  ومقره  بيونتك   - فايرز 
بن�سبة  فعالية  معدل  املتحدة، 
بني  من  ــك،  ذل ومــع  املئة،  يف   95
 3410 هناك  كان  متطوع،    44000
اأعرا�ص  عليهم  ظهرت  م�ساركني 
لتقرير  وفقا  ــا،  ــورون ك فــريو�ــص 
الأمريكية.  والدواء  الغذاء  اإدارة 
ويف الأ�سبوع املا�سي، قالت حكومة 
�ساو باولو اإنه تبني اأن "�سينوفاك" 
الوقاية  يف   78٪ بن�سبة  فعال 
"كوفيد  من  اخلفيفة  احلالت  من 
الإ�سابات  �سد  فعال   100٪ 19" و 
املوؤمتر  اأكد  واملتو�سطة،  ال�سديدة 

ــدم  وق الأرقـــــام  هـــذه  ال�سحفي 
املجموعات  من  لكل  دقيقة  اأرقاما 
كل  يف  الوهمي،  والعالج  امللقحة 
وذكرت  هذا  ال�سدة.  من  م�ستوى 

مورنينغ  ت�ساينا  "�ساوث  �سحيفة 
انــتــقــدوا  اخلــــرباء  اأن  بو�ست"، 
معهد  �سابقا  اأعلنها  التي  البيانات 
الذي  الدعــاء  �سيما  ل  بوتانتان، 

باأن  املا�سي  الأ�سبوع  تقدميه  مت 
يف   78 جناح  معدل  بلغ  �سينوفاك 

املئة. 
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فرقة قمع االإجرام باأمن والية ق�سنطينة

طبيب وامراأتان �سمن جماعة اإجرامية امتهنوا ترويج موؤثرات عقلية

يف ظرف اأ�سبوعني

وفاة 28 �سخ�سا عرب الوطن اختناقا بالغاز 

جمهولون ي�سرقون 07 روؤو�ص من الغنم يف بلعبا�ص

مزيج ال�سحراء اجلزائري ينهي �سنة 2020 بارتفاع يفوق7 دوالرات

كوفيد- 19: ت�سجيل 230 اإ�سابة جديدة، 185 حالة �سفاء و4 وفيات

حيثيات الق�سية تعود اإىل معلومات 
مفادها  الــفــرقــة  ذات  اإىل  وردت 
من  مركبة  منت  على  اأ�سخا�ص  قيام 
"رونو �سامبول" برتويج كمية  نوع 
م�ستوى  على  العقلية  املوؤثرات  من 
ق�سنطينة،  مدينة  اأحــيــاء  اأحــد 
مكنت  املكثفة  والأبحاث  التحريات 
للمعلومات  اجليد  ال�ستغالل  بعد 
ومكان  املركبة  هوية  حتديد  مــن 
ال�سعبية،  الأحياء  باأحد  تواجدها 

اأ�ــســخــا�ــص   05 متنها  عــلــى  وكــــان 
بــاإخــ�ــســاع  امــــراأتــــان،  بينهم  ــن  م
للمراقبة  الذكر  و�سالفي  املركبة 
كمية  على  العثور  مت  والتفتي�ص 
من املوؤثرات العقلية خمباأة باإحكام 
ب�سكل متفرق قدرت بـ 520 قر�سا، 
اأخرى  كمية  �سبط  اإىل  بالإ�سافة 
 120 ـــ  ــوزة اأحـــدهـــم قـــدرت ب ــح ب
مقر  اإىل  حتويلهم  ليتم  قــر�ــســا، 
ــــراءات  الإج ل�ستكمال  الــفــرقــة 

القانونية الالزمة . ومكن التحقيق 
من  قــارورات   09 �سبط  من   املعمق 
حملول �سائل خمدر، وكذا كمية من 
توقيف  مت  كما  العقلية،  املوؤثرات 
قام  )طبيب(  �ساد�ص  فيه  م�ستبه 
اأدوية  بها  طبية  و�سفات  بتحرير 
املحاباة،  �سبيل  على  عقليا  موؤثرة 
العملية النوعية التي قادتها فرقة 
 671 حجز  من  مكنت  الإجرام  قمع 
من  العقلية  ــرات  ــوؤث امل مــن  قر�سا 

مايل  مبلغ  وباركيديل،  كيتيل  نوع 
يرجح اأنه من عائدات الرتويج، 09 
ايزوبرييدول،  دواء  من  قــارورات 
�سامبول،  ـــو  رون نـــوع  ــن  م مــركــبــة 
بعد  طبية،  و�سفة   29 اإىل  اإ�سافة 
اإجــراءات  ملف  اإجنــاز  من  النتهاء 
جزائية مت تقدمي اأطراف الق�سية 
الق�سية  يف  املحلية  النيابة  اأمــام 

املذكورة اأعاله.
 علجية عي�ص

اختناقهم  نتيجة  �سخ�سا   28 تويف 
بالغاز من بينهم 7 عائالت باأكملها 
يناير  بــدايــة  منذ  الــوطــن  عــرب 
ام�ص  بــه  اأفـــاد  ح�سبما  ـــاري،  اجل
بالإعالم  املكلف  بتيارت  ال�سبت 
للحماية  العامة  املديرية  ــدى  ل
بن  رابح  الرائد  واأو�سح  املدنية. 

القافلة  هام�ص   على  الدين  حمي 
خماطر  من  للوقاية  التح�سي�سية 
ب�ساحة  الــيــوم  حلت  التي  الــغــاز 
ت�سجيل  "مت  اأنه  بتيارت  ال�سهداء 
منذ بداية �سهر يناير اجلاري وفاة 
عائالت   7 بينهم  من  �سخ�سا   28
الختناق  حوادث  نتيجة  باأكملها 

وقوع  "اأ�سباب  اأن  مربزا   ، بالغاز" 
هذه احلوادث متعددة، لكن اأهمها 
مع  التعامل  يف  التهاون  يف  يكمن 

هذه املادة القاتلة ".
احلــمــايــة  مــ�ــســالــح  اأن  ـــاف  ـــس واأ�
الإطار  ذات  يف  �سجلت  قد  املدنية 
اأ�ــســحــابــهــا  ــب  ــي ــس اأ� ــة  ــال ح  513

بعوار�ص الختناق بالغاز والذين 
مت اإ�سعافهم ونقلهم اإىل املوؤ�س�سات 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�ست�سفائية، 
"خطرية"  كــانــت  ـــالت  احل ــدد  ع
جد  طبية  ــة  ــاي رع وا�ــســتــدعــت 

مركزة.
ق.و

اأم�ص  اأول  ليلة  جمهولون،  ــدم  اأق
من  روؤو�ــص   07 �سرقة  على  الأول، 
باإ�سطبل  متواجدة  كانت  الغنم 
�سيدي  ببلدية  اجلديد  احلــي  يف 
�ــســعــيــب جــنــوب وليــــة �ــســيــدي 
ــب  وذه تــركــهــا  عــنــدمــا  بلعبا�ص 

اإىل  دفعه  ما  �سيئا  يجد  ومل  ليعود 
الدرك  م�سالح  اأمام  �سكوى  تقدمي 
يف  حتقيقا  فتحت  التي  الوطني 
ع�سابات  واأن  خا�سة  الق�سية 
مثل  يف  تن�سط  املــوا�ــســي  �ــســرقــة 
واأن  �سبق  ،حيث  املنا�سبات  هــذه 

ب�سرقة  اأخــــرى  ع�سابة  قــامــت 
يف  املا�سية  مــن  بــه  بــاأ�ــص  ل  ــدد  ع
مناطق خمتلفة من جنوب الولية 
احلمام  وبئر  مرحوم  غــرار  على 
مربي  قلق  اأثار  ،ما  وتالغ  ومرين 
ذات  وكانت  ــذا  ،ه هناك  املا�سية 

البلدية قد �سهدت خالل الأ�سبوع 
املن�سرم عملية �سطو م�ست م�سجد 
،اأين قام جمهولون  عقبة بن نافع 
و�ساعة  ال�سوت  مكربات  ب�سرقة 

حائطية .
م.رم�ساين

اخلام  ال�سحراء،  مزيج  اأ�سعار  اأنهت 
 2020 �سنة  املــرجــعــي،  ــري  ــزائ اجل
بارتفاع يفوق 7 دولرات، وا�ستقرت 
يف  للربميل  دولرا  99ر49  عند 
ـــام  اأرق ح�سب  ــي،  ــس ــا� امل دي�سمرب 
للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة 
تقريرها  يف  ن�سرتها  التي  ــك(  )اأوب
ــــري. واأو�ـــســـح ذات  الــ�ــســهــري الأخ

اخلــام  النفط  "اأ�سعار  ان  املــ�ــســدر 
ــري )مــزيــج الــ�ــســحــراء( او  ــزائ اجل
)ال�سحراء بالند( و�سلت اإىل99ر49 
 2020 دي�سمرب  يف  للربميل  دولرا 
نوفمرب  يف  دولرا  59ر42  مقابل   ،
40ر7  قدرها  بــزيــادة  اي   ، املا�سي 
ح�سبما  بــاملــائــة(،  4ر17   +( دولر 
ــذا  اكــــد نــفــ�ــص املـــ�ـــســـدر. ومــــع ه

من  خــام  اأغلى  ثالث  كــان  التقدم، 
دي�سمرب  يف  ـــك  لأوب خــام   13 بــني 
الأنغويل  جريا�سول  بعد  املا�سي، 
)50ر51 دولرا للربميل(، وزافريو 
دولرا  )4ر50  ال�ستوائية   غينيا 
ال�سنوي  املعدل  اأن  اإل  للربميل(. 
انخف�ص  اجلــزائــري  ــام  اخل لأ�سعار 
�سنة  للربميل  دولرا  49ر64  مــن 

 2020 �سنة  دولر  12ر42  اإىل   2019
على  ذلك  من  الرغم  على  حمافظًا   ،
ال�سلة  يف  خام  لأغلى  الثالث  املركز 
ال�سابق،  العام  خالل  لأوبك  املكونة 
)98ر42  ـــي  ـــارات الإم ــان  ــرب م بــعــد 
ــول  ــس ــريا� وج لــلــربمــيــل(  دولرا 
الأنغويل )64ر42 دولرا للربميل(.
ق.و

�سجلت 230 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا )كوفيد19-( و 4 حالت وفاة يف اجلزائر خالل ال24 �ساعة الأخرية، فيما متاثل 185 مري�سا لل�سفاء، ح�سب ما 
ك�سف عنه ام�ص ال�سبت الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار. واأو�سح اأن اإجمايل احلالت املوؤكدة بلغ 103.611 �سخ�ص 
من بينها 230 حالة جديدة )اأي بن�سبة تقدر ب 0،5 حالة لكل 100 األف ن�سمة(، بينما بلغ العدد الجمايل للم�سابني الذين متاثلوا لل�سفاء 70.373 �سخ�ص 

والعدد الإجمايل للوفيات 2831 حالة. ويتواجد حاليا 23 مري�سا يف العناية املركزة، كما اأفاد الدكتور فورار.
ق.و

ال�سرطة  اأن فرقة  باأمن ولية تب�سة  اأفاد بيان خللية الت�سال 
للتهريب  مهياأة  املخدرات  من  كمية  حجز  من  متكنت  الق�سائية 
يف اأحد الأحياء ال�سعبية مبدينة تب�سة بعد مراقبة عرب عدة 
املخدرات  من  كلغ   05 بـ  وزنها  وقدر  الخت�سا�ص،  بقطاع  نقاط 
يف �سكل �سفائح كانت خمباأة باإحكام داخل مركبة �سياحية على 
اإثر كمني، وتوقيف 4 �سبان وحتويلهم اإىل مقر اأمن الولية وفتح 
حتقيق يف الق�سية ملعرفة م�سدرها ووجهتها. وبعد اإمتام كافة 
اجلهات  اأمــام  املتهمني  وتقدمي  الالزمة  القانونية  الإجــراءات 
بالإيداع  تب�سة،  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر  الق�سائية 
بتهمة  املحاكمة  جل�سة  انتظار  يف  حقهم  يف  املوؤقت  احلب�ص  يف 

التهريب واملتاجرة باملخدرات.
�سو�سة حممد الزين

من  البليدة  ولية  جنوب  بوفاريك  دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت 
الكحولية،  امل�سروبات  من  قارورة   1530 وحجز  �سخ�ص  توقيف 
يف حني تعود تفا�سيل الوقائع بناء على ورود معلومات لعنا�سر 
الكحولية  امل�سروبات  بببيع  �سخ�ص  قيام  مفادها  ال�سرطة، 
بدون رخ�سة داخل م�سكنه العائلي مكانا لإخفائها وبيعها، مت 
مع  واإيقافه  هويته  حتديد  عن  اأ�سفر  الق�سية  يف  حتقيق  فتح 
باإذن من وكيل اجلمهورية لدى حمكمة  العائلي  تفتي�ص منزله 
الكحولية  امل�سروبات  من  كمية  على  العثور  مت  اأين  بوفاريك، 
مبلغ  حجز  مع  خمتلفة  اأنواع  �سبعة  من  وحدة   1530 بـ  املقدرة 

مايل قدره 75900 دج من عائدات بيعها.
العي�سي �سريف 

تعر�ص �سبيحة اأم�ص مكتب بريد قرية حمفوظة ببلدية بوحمزة 
اإذاعة  وذكرت  �سباحا.  الرابعة  ال�ساعة  حدود  يف  �سرقة  لعملية 
300 مليون �سنتيم، كما مت  ال�سومام اأن العملية اأ�سفرت عن �سرقة 

فتح حتقيق يف الق�سية من طرف م�سالح الدرك الوطني.
ق.و

اأم�ص  ري�سرت،  �سلم  على  ــات  درج  3،5 بقوة  اأر�سية  هــزة  �سجلت 
ح�سب  وهــران،  بولية  دقيقة  و42  �سباحا  العا�سرة  على  ال�سبت 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  الأبحاث  ملركز  بيان  به  اأفاد  ما 
�سمال  كلم   10 بعد  على  الهزة  مركز  حدد  وقد  واجليوفيزياء. 

وهران، وفقا لذات امل�سدر.
ق.و

حجز 5 كلغ من املخدرات بتب�سة

حجز 1530 وحدة م�سروبات 
كحولية وتوقيف �سخ�ص 

ببوفاريك يف البليدة 

مركز بريد يف بجاية يتعر�ص 
لعملية �سطو

هزة اأر�سية يف وهران

اأكد ع�سو اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة ور�سد تف�سي وباء كورونا، ريا�ص مهياوي، اأن اختيار اجلزائر للقاح ال�سيني "�سينوفاك" امل�ساد لفريو�ص 
كورونا امل�ستجد يعترب قرارا �سائبا، خا�سة واأن التجارب االأولية اأثبتت جناح هذا اللقاح يف العديد من الدول.



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 
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