
الغــــالء يف �سوق الأعـــالف يدفع 
مبربني اإىل تعليــــــق ن�ساطهـــــم

04ديوان تربية الدواجن ي�ضرع يف تخزين الفائ�ض حت�ضبا لرم�ضان

خرباء ومنتجون يوؤكدون اأن تداعيات اأزمة "كورونا" متثل ال�ضبب الرئي�ضي
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ل حل لأزمة التهاب 
اأ�سعار ال�سمك اإل 
بال�سيد يف اأعايل 

البحــــــــار

عقوبات ت�سل اىل 20 
�سنة �سجنا مع م�سادرة 
عائدات الإجـــــــرام 

لويحيى و�سالل

بعدما تخطى ثمن الكيلو غرام 
الأ�سباب: يك�سف  فروخي  دج   1000

احلكم النهائي �سدهما يف ق�سية تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي 
لالنتخابات الأ�سبوع القادم

تدين الدينار والر�سوم اجلديدة وانخفا�ض الإنتاج وراء "جنون الأ�سعار"

1603

اللقاح يوزع ح�سب الكمية املتوفرة والكثافة ال�سكانية لكل منطقة

و�سع الأطقم الطبية يف حالة 
تاأهب حت�سبا لعملية التلقيح

16/03

اجلاري 5" الأ�سبوع  "�سبوتنيك  من  جرعة  األف   500 و�سول  يك�سف  • فورار 
"كورونا" لقاح  من  والثانية  الأوىل  اجلرعة  بني  الفا�سلة  املدة  يوما   21 •
19: ت�سجيل 222 اإ�سابة جديدة, 181 حالة �سفاء و5 وفيات  - • كوفيد 

قـوافـــل طبية ت�سامنية 
باجتـاه مناطـق الظـل 

بالـوليــــــــــة

حجز مبلغ مايل معترب من 
العملة الأجنبية املزورة

اأزيد من 2100 حالـــــــة 
ل�سع عقربي  واأربع وفيات 

خــــــالل 2020

خمت�سون: ترقية زراعة 
الكينوا ت�ستدعي اإن�ساء 

غرا�سات منوذجية بالولية

الوادي

ورقلة

اجللفة
�ض 06

�ض 06

�ض 05

�ض 05

وزارة الرتبية �سرعت يف الرتتيب لهما

اتفاق مبدئي لالإبقاء 
على برجمة امتحاين 
"ال�سانكيام"و"البيام"

04

دور ال�سبــــــــاب تفتــح 
16اأبوابها  اليوم 
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و�سيط اجلمهورية كرمي يون�ض يوؤكد:

والقطيعة  املواطنة  تر�سيخ  على  “نعمل 
مع ممار�سات املا�سي”

يون�س،  كرمي  اجلمهورية،  و�سيط  اعرتف 
واملح�سوبية”  “احلقرة  ظاهرة  با�ستفحال 
من  اتهم  التي  الإدارة  م�ستوى  على 
بانت�سارها،  “البريوقراطيني”  بـ  اأ�سماهم 
هو  هيئته  به  التزمت  حتد  اأول  اأن  م�سريا 
يون�س  كرمي  وقال  البريوقراطية.  جمابهة 
اجلمهورية،  و�سيط  املُ�سماة  “املوؤ�س�سة  اإن 
رئي�س  لدى  ُو�سعت  م�ستقلة  موؤ�س�سة 
اجلمهورية، حيث تهدف اأ�سا�سا اإىل مرافقة 
كافة  ب�سمان  ي�سمح  اإجراء  كل  وت�سهيل 
احلقوق للمواطن”، م�سريا اأن الهيئة تتلقى 
الهيئات  ملواطنني �سد  �سكاوى  با�ستمرار 
املحلية  واجلــمــاعــات  للدولة  املــركــزيــة 
العمومية ملعاجلتها. وجدد و�سيط  واملرافق 
اجلمهورية تو�سياته ملندوبيه يف الوليات 

باأنهم ل يحملون �سفة الوايل ول القا�سي 
اإىل �رضورة  اإ�سارة  املنتخب، يف  حتى  ول 
وعدم  املُــحــددة  بال�سالحيات  التزامهم 
رئي�س  يرى  مغاير،  �سياق  ويف  جتاوزها. 
جلنة احلوار والو�ساطة ال�سابق اأن بناء جزائر 
كل  يف  وذويه  الف�ساد  حماربة  يحتم  قوية 
يقودها  التي  الهيئة  اأن  م�سددا  القطاعات، 
منذ 17 فيفري املن�رضم تعمل على تر�سيخ 

املواطنة والقطيعة مع ممار�سات املا�سي.
و�ساطة  ا�ستالم  عن  امل�سوؤول  ك�سف  كما 
وا�ستقبال  عري�سة   8797 لـ  اجلمهورية 
2800 �سخ�س، م�ستنكرا يف ذات ال�سدد 
الوزارية  القطاعات  بع�س  جتاوب  عدم 

وامل�سوؤولني مع عرائ�س هيئته.
ق/و

اأ�ستاذ يف العالقات الدولية يوؤكد: 

جولة بوقادوم توؤكد توجه اجلزائر نحو العمق الإفريقي
اجلولة  اإن  عطية،  اإدري�س  الربوفي�سور  قال 
اخلارجية  وزيــر  بها  قــام  التي  الإفريقية 
تفعيل  اإطــار  يف  تندرج  بوقادوم  �سربي 
اجلزائرية  للدبلوما�سية  اجلديدة  الت�سورات 
متلك  الذي  الإفريقي  العمق  نحو  والتوجه 

فيه اجلزائر جتربة طويلة.
واأ�سار عطية اأن اجلولة املكوكية التي قادت 
اإفريقية ولقائه مع  3 عوا�سم  اإىل  بوقادوم 
من  �سيا�سية  اإرادة  وجود  يربز  دولها  قادة 
الدبلوما�سية  دور  لتفعيل  العليا  ال�سلطات 
ملفات  عدة  يف  املبادرة  زمــام  وا�ستعادة 
النتائج  من  اأن  وذكــر  وقــاريــة،  اإقليمية 
ينجر  هامة  رئا�سية  “زيارات  املنتظرة  
عنها توقيع عدة اتفاقيات مع ال�رضكاء يف 

القارة.”
بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  ويعتقد 
وا�سحة  مــ�ــســاع  هــنــاك  اأن   3 ــر  ــزائ اجل
اتفاقيات  لعقد  اجلزائرية  للدبلوما�سية 
الأقــطــاب  الـــدول  م�ستوى  على  تــعــاون 
املواقف  ح�سد  وكذا  الإفريقية،  القارة  يف 

ال�سحراوية،  الق�سية  ل�سالح  الإفريقية 
امل�سرتكة  الن�سغالت  العديد من  ومعاجلة 
الق�ساء  واجلرمية،  الإرهــاب  مكافحة  مثل 
التعاون  والبينية،  الداخلية  النزاعات  على 
الأمني والقت�سادي، بالإ�سافة اإىل التجارة 
اأن  على  حمدثنا  واأكــد  احلــرة.  والأ�ــســواق 
وم�ساكل  الليبية  الق�سية  حل  تريد  اجلزائر 
اإفريقي، حتت �سعار  اإطار  دول ال�ساحل يف 
اأفرقة احللول، ونف�س ال�سيء ين�سحب على 
ق�سية ال�سحراء الغربية كونها دولة كاملة 
الع�سوية يف الحتاد الإفريقي”.و يرى يف 
الدول  كل  واجب  “من  اأنه  ال�سياق،  ذات 
ا�ستعمار  ورف�س  عنها  الدفاع  الإفريقية 
الإفريقي  امليثاق  واأن  خا�سة  لها،  املغرب 
يجرم  العامة  واحلريات  الإن�سان  حلقوق 
وا�ستنزاف  الإن�سان  حقوق  انتهاكات 
ثروات دول اجلوار.”وبخ�سو�س ا�سرتجاع 
الدبلوما�سية اجلزائرية ملكانتها، اأّكد اإدري�س 
حتتاج  اجلــديــدة  اجلــزائــر  اأن  على  عطية 
الداخلي  الإطــار  يف  �سواء  جديدة  واجهة 

منظومتها  جتديد  فيه  مبــا  اخلــارجــي،  اأو 
ت�سورات  اإعطائها  وكــذا  الدبلوما�سية، 
الواقعي  الت�سور  يف  ت�سب  جــديــدة 
اإطــار  يف  اخلــارجــي،  لل�سلوك  والعقالين 
اخلارجية  اجلزائر  اأهداف  تكيف منطقي بني 
اخلارجية  ممار�ستها  يف  الثابتة  ومبادئها 
والطموحات  يتما�سى  مبا  والدبلوما�سية 
العلوم  اأ�ستاذ  واأو�سح  اجلديدة.  ال�سعبية 
اختيار  اأن  الدولية،  والعالقات  ال�سيا�سية 
قادتها،  مع  للتباحث  وكينيا  اإفريقيا  جنوب 
بني  الزراعي  التعاون  اإمكانية  لبحث  جاء 
والتن�سيق  التجاري،  والتعاون  البلدين 
الق�سايا  من  العديد  اإدارة  يف  البلدين  بني 
وال�سومايل،  الليبي  امللف  مثل  اجلهوية 
الإفريقي  القرن  منطقة  يف  املياه  و�رضاع 
ا�سرتاتيجيني  �رضيكني  كونهما  و�رضقها، 
بالإ�سافة  فيهما،  موثوق  وطرفني  للجزائر 
القارة  يف  الوازنة  الدول  من  كونهما  اإىل 

والتي يح�سب ملواقفها األف ح�ساب.
ق/و

حممد علي 
------------ 

لقاء  يف  كلمة  �سنقريحة  الفريق  واألقى 
اجلنوبي  العملياتي  القطاع  من  توجيهي 
فلقد  “وعليه،  فيها:  ــاء  ج بــتــنــدوف 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  يف  حر�سنا 
والتوجيهات  املتب�رضة  للروؤية  جت�سيدا 
القائد  اجلمهورية  لرئي�س  ال�سديدة، 
الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
اأر�س  اإىل  يعود  اأن  ناأمل  الذي  الوطني، 
�ساملا  القادمة  القليلة  الأيام  يف  الوطن 
الوطنيني  كافة  مع  ملوا�سلة  معافى، 
اجلديدة.” اجلزائر  بناء  م�سوار  املخل�سني، 
الوطني  اجلي�س  ــان  اأرك رئي�س  وتابع 
اأهمية  اإيــالء  على  “حر�سنا  ال�سعبي: 
حدودنا  كافة  تاأمني  مل�ساألة  ق�سوى 
متكاملة  ل�سرتاتيجية  وفقا  الوطنية، 
بحذافريها  جت�سيدها  مت  �ساملة،  ومقاربة 

ظل  يف  �سيما  ل  الــواقــع،  ــس  اأر� على 
بها  تت�سم  الــتــي  ــة  ــرتدي امل ــروف  ــظ ال
اخلناق  ت�سديد  ــالل  خ مــن  منطقتنا، 
الع�سابات  على  متوا�سل  ب�سكل 
بكيفية  دابـــــرهــا،  وقــطــع  ــة  الإجــرامــي
والتهديدات،  املخاطر  كل  بالدنا  تقي 
م�سدر  اأي  من  و�سعبها  اأر�سها  وحتمي 
الأوجه  املختلفة  التهديد  م�سادر  من 

الأبعاد.” متعددة 
هذا  وراء  من  ن�سعى  ننا  “واإ واأ�ساف: 
موا�سلة  اإىل  واملتفاين،  املخل�س  احلر�س 
للجي�س  املعركة  قــوام  ــدرات  ق تعزيز 
متطلبات  وتاأمني  ال�سعبي،  الوطني 
حت�سني  ي�سمن  مبا  جاهزيته،  من  الرفع 
والقتايل  العملياتي  الأداء  وترقية 
ليكون  ومكوناته،  ت�سكيالته  لكافة 
اأقول  التحديات،  كافة  رفع  على  قادرا 
طبيعتها،  كانت  مهما  التحديات  كافة 

وتثبيتا  العليا،  اجلزائر  مل�سلحة  خدمة 
املتم�سكني  ــاء،  ــي الأوف بنائها  اأ لأقــدام 
واأمنها  وا�ستقاللها  و�سيادتها  بوحدتها 
دحر  على  العزم  العاقدين  وا�ستقرارها، 
ف�سلت  التي  املعادية،  املخططات  كافة 
يف  ذريعا  ف�سال  القريب،  الأمــ�ــس  يف 
وجعله  الإرهـــاب،  جـرثومة  توظيف 
الدنيئة  الو�سائل  من  ــرى  اأخ و�سيلة 
امل�سبوهة  الأهــداف  لتحقيق  والهدامة، 
املحاولت  هذه  و�ستف�سل  واملغر�سة، 
مــنــاوراتــهــا  ــة  ــاف ك وغـــدا يف  ــوم  ــي ال

. ” خل�سي�سة ا
“كما  كلمته:  �سنقرحية  الفريق  وختم 
الوطني  النهج  اأن  املنا�سبة  بهذه  اأوؤكد 
الوطني  اجلي�س  يعمل  الذي  الأ�سيل، 
اإخــال�ــس  بكل  خــاللــه،  مــن  ال�سعبي 
خلري  خلف  خــري  يــكــون  حتى  ــان،  ــف وت
وحاميا  اأمينا،  حار�سا  ويكون  �سلف، 

التي  الطيبة،  الأر�ـــس  لــهــذه  ــا،  ــي وف
كافة  يحمي  باأن  جي�سنا،  من  ت�ستحق 
على  ــهــار  ن لــيــل  ــط  ــراب وي ــا،  ــوعــه رب
املديدة،  الوطنية  حدودها  كافة  م�سارف 
ال�سديد هو يف حد  املنهج  اتخاذ هذا  قلت 
للجي�س  ت�رضيف  بعده  ما  ت�رضيف  ذاته 
التحرير  جي�س  �سليل  ال�سعبي،  الوطني 

يقوم  وهو  اأبدا،  ين�سى  ل  الذي  الوطني، 
وبــالده،  �سعبه  نحو  الوطني  بواجبه 
ما�سي  �سديد،  بتمعـن  ي�ستح�رض  باأن 
وي�ستلهم  بالبطولت،  الزاخر  اجلزائر 
وحمفزات  الإرادة،  قــوة  بــواعــث  منه 
القيام  موا�سلة  على  العازم،  الإ�رضار 

املقد�س”. الوطني  الواجب  بهذا 

�سرع الفريق ال�سعيد �سنڨريحة, رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�سعبي, بزيارة عمل وتفتي�ض اإىل الناحية الع�سكرية الثالثة.
 ناأمل اأن يعود الرئي�ض تبون ملوا�سلة م�سوار بناء اجلزائر اجلديدة

�سنقريحة يو�سح: الفريق 

م�ست�سار رئي�ض اجلمهورية عي�سى بلخ�سر يوؤكد:

على الزوايا واجلمعيات الدينية الت�سدي لكل التيارات التي تبث 
التفرقة يف املجتمع

املكلف  اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار  دعا   
عي�سى  الدينية،  واجلمعيات  بالزوايا 
الأحد  اأم�س  ت�ساوري  لقاء  خالل  بلخ�رض 
اإىل  والعلماء،  الزوايا  م�سايخ  مع  بورقلة 
واملجتمع  الوطن  حلماية  التجنيد  �رضورة 
واخلارجية،  الداخلية  املخاطر  من  اجلزائري 
الأمــة  تهم  التي  الق�سايا  خمتلف  ويف 

الإ�سالمية.
دارت  الذي  اللقاء  ذات  بلخ�رض يف  واأكد 
اأ�سغاله باملركز الثقايف الإ�سالمي بح�سور 
والع�سكرية،  الأمنية  املحلية  ال�سلطات 

قطاع  واإطارات  الزوايا،  و�سيوخ  وعلماء 
الدينية  الدينية وممثلي اجلمعيات  ال�سوؤون 
على  بالولية،  امل�ساجد  اأئمة  وبع�س 
املجتمع  هوية  على  احلــفــاظ  ـــرضورة   �
ونبذ  والت�سامح  الف�سيلة  ون�رض  اجلزائري 
التوعية  وكذا  املجتمع،  اأبناء  بني  النعرات 
الجتماعية  الآفــات  مبخاطر  والتح�سي�س 
كاملخدرات واجلرائم، ف�سال عن اإبعاد �سبح 
املنت�رضة  املغر�سة  والفتاوى  املعلومات 
اإىل زعزعة  املواقع والتي تهدف  عرب هذه 
الزوايا،  �سورة  وت�سويه  البالد  ا�ستقرار 

ح�سب م�ست�سار رئي�س اجلمهورية.
“دور  للزوايا  اأن  بلخ�رض  عي�سى  اأ�ساف 
�رضورة  يف  يكمن  الظل  مناطق  يف  مهم 
ملفاهيم  ومر�سخ  كمحافظ  تــواجــدهــا 
م�ساريع  مع  تزامنا  الروحية،  الرتبية 
عن  الغنب  لرفع  والهادفة  التنموية  الدولة 
امل�ساهمة  �رضورة  ثم  ومن  املناطق،  هذه 
واحلمالت  اخلريية  الأعمال  خمتلف  يف 
�سيانة  اإىل  منوها  باملنطقة،  التطوعية 
به  تزخر  الذي  مادي  والال  املادي  الرتاث 

املنطقة .
لقاءات  عدة  �سمن  ياأتي  اللقاء  ولكون 
اإىل  لال�ستماع  الوطن،  عرب  ت�ساورية 
ال�سوؤون  قطاع  تهم  التي  الن�سغالت 
رئي�س  ال�سيد  برنامج  �سمن  الدينية، 
ودور  عمل  وتفعيل  لرت�سيم  اجلمهورية 
املوؤ�س�سات واجلمعيات الدينية يف التنمية 
ا�ستمع  فقد  باملجتمع،  والنهو�س  املحلية 
خمتلف  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار 
املتدخلني من اأئمة وم�سايخ زوايا وعلماء، 
عمق  من  مطالب  حول  متحورت  والتي 
مبوؤ�س�سة  قدما  ال�سري  اإىل  تهدف  اجلزائر 
القراآن  ودور حتفيظ  الزوايا  وكذا  امل�سجد 
امل�سلحة  احلقيقية  املكانة  احتالل  نحو 

للمجتمع.
بن عبد الله عماره 

وزارة الطاقة تفتح بوابة
 اإلكرتونية لت�ساريح ا�سترياد اأو ت�سدير 

املواد احل�سا�سة

اإطــالق  عن  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
املتعاملني  متكن  اإلكرتونية  بوابة 
رخ�س  بطلب  املعنيني  القت�ساديني 
اأو  ا�ــســتــرياد  عمليات  وت�ساريح 

ت�سدير املواد احل�سا�سة.
الوزارة  الذي ن�رضته  البيان  وجاء يف 
موقع  عرب  الر�سمي  ح�سابها  على 
اأن  فاي�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل 
وت�ساريح  رخ�س  على  احل�سول 
املواد  ت�سدير  اأو  ا�سترياد  عمليات 
املتعاملني  طــرف  مــن  احل�سا�سة 
متر  �سارت  املعنيني  القت�ساديني 
على  املوجود  الرابط  عرب  ح�رضيا 

الطاقة  ــوزارة  ل الإلكرتوين  املوقع 
https://tassareeh.energy. (

.)gov.dz
املجيد  عبد  الطاقة،  وزيــر  وكــان 
البوابة  اإطالق  اأ�رضف على  عطار قد 
املخ�س�سة  اجلــديــدة  الإلكرتونية 
ا�سترياد  وتــراخــيــ�ــس  لت�ساريح 
حيث  احل�سا�سة  ـــواد  امل وت�سدير 
العمليات  غرفة  الوزير  ال�سيد  تفقد 
الطاقوية  الأمــالك  حماية  ومديرية 

التي ت�رضف على هذه امل�سلحة.

ق/و
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ت�رضيح  يف  ــــورار  ف وقـــال 
اإن  الثانية  الوطنية  لــالإذاعــة 
�ستنطلق  التلقيح  عملية 
ال�سحنة  ا�ستالم  بعد  مبا�رضة 
م�سالح  اأن  م�سيفا  الأوىل، 
يف  �ست�رضع  ال�سحة  وزارة 
ال�سحة  عمال  كــل  تكوين 
حملة  يف  بامل�ساركة  املعنيني 
وحول  كورونا.  �سد  التلقيح 
التلقيح  عملية  تفا�سيل 
اأجاب   ،v �سبوتنيك  با�ستخدام 
ال�سخ�س  اأن  فـــورار  جمال 
من  الأوىل  اجلرعة  تلقى  الذي 
نف�س  من  �سي�ستفيد  اللقاح 
الثانية،  اجلرعة  خالل  اللقاح 
 21 تكون  الفا�سلة  املــدة  اأمــا 
متلقو  يلتزم  حني  يف  يوما، 
يف  دقيقة   30 بالبقاء  اللقاح 

ــذ  اأخ بــعــد  ال�سحي  ــز  ــرك امل
اجلرعة. وعن ا�ستيعاب املراكز  
اأن  ــورار،  ف اأو�سح  ال�سحية، 
جاهز  �سحي  مركز  األف   8
لل�رضوع يف حملة التلقيح �سد 
اإىل  املتحدث  واأ�سار  كورونا. 
املراكز  ــدد  ع ــع  رف ميكن  اأنــه 

وبخ�سو�س  احلــاجــة.  ح�سب 
فورار،  ك�سف  الظل،  مناطق 
�سحية  مراكز  تخ�سي�س  عن 
لتلقيح  �ستخ�س�س  متنقلة 
ــا  ــاطــق. اأم ــن �ــســكــان هـــذه امل
ال�سيني  اللقاح  بخ�سو�س 
ا�سترياده  اأعلنت احلكومة  التي 

اإىل جانب اللقاح الرو�سي، قال 
الناطق الر�سمي للجنة العلمية 
اإن كمية ال�سحنة الأوىل للقاح 
ال�سيني غري معلومة حلد الآن، 
متوا�سلة  تزال  ما  واملحادثات 
اأجل  من  ال�سيني  اجلانب  مع 

الو�سول اإىل اتفاق نهائي.

ك�سف الناطق با�سم اللجنة العلمية ملتابعة ور�سد تف�سي فريو�ض كورونا الربوفي�سور جمال فورار, اأن اجلزائر �ستتلقى 
500 األف جرعة من لقاح "�سبوتنيك v" الرو�سي خالل ال�سهر اجلاري, واأ�ساف اأنه مت تخ�سي�ض 8 اآلف مركز �سحي 

حلملة التلقيح.

  احلكم �سدهما يف ق�سية تركيب ال�سيارات والتمويل اخلفي 
لالنتخابات الأ�سبوع القادم

عقوبات ت�سل اإىل 20 �سنة �سجنا 
تالحق اأويحيى و�سالل

اأعلنت اأم�س هيئة جمل�س ق�ساء 
القا�سي  برئا�سة  العا�سمة 
النطق  عن  ــي،  ڨلت زاد  دنيا 
تركيب  ملف  يف  بــالأحــكــام 
اخلفي  والتمويل  ال�سيارات 
 28 يــوم  النتخابية  للحملة 
تورط  والتي  اجلــاري  جانفي 
فيها رئي�سان �سابقان للحكومة 

ووزراء اآخرون.
واأ�سدل جمل�س ق�ساء العا�سمة 
ال�سبت  ليلة  منت�سف  ال�ستار 
التي  املحاكمة  الأحد، على  اإىل 
حاول  كاملة  اأيــام  �ستة  دامــت 
قاموا  ما  تربير  املتهمون  فيها 
به يف اإطار القانون املعمول به، 

وطالب دفاعهم برباءتهم.
وحوكم يف الق�سية )بعد اإعادة 
الأولن  الــوزيــران  حماكمة(، 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  الأ�سبقان 
ال�سناعة  ووزيرا  �سالل  املالك 
حمجوب  ال�سابقني  واملناجم 
مبعية  يو�سفي،  ويو�سف  بدة 
ال�سناعة،  وزارة  اإطــــارات 
لبومردا�س  ال�سابق  والــوايل 

ميينة زرهوين.
و�سملت املحاكمة اأي�سا، رجال 
معزوز  حممد،  بايري  الأعمال 
وحداد  ح�سان  وعرباوي  اأحمد 

علي.
لدى  العام  النائب  والتم�س 
اأق�سى  اجلزائر،  ق�ساء  جمل�س 
يف  املتهمني  حق  يف  عقوبات 
ال�سيارات  “تركيب  ق�سية 

للحملة  اخلــفــي  والــتــمــويــل 
النتخابية”، ت�سل اإىل 20 �سنة 
العائدات  جميع  م�سادرة  مع 
الناجتة عن “الإجرام املنظم”، اإذ 
ت�سليط  العام  احلق  ممثل  طالب 
و1  حب�سا  �سنة   20 عقوبة 
مليون غرامة نافذة يف حق كل 
من الوزيرين الأولني ال�سابقني 
املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
 15 التم�س عقوبة  كما  �سالل، 
يو�سفي  يو�سف  حق  يف  �سنة 
تراوحت  فيما  حمجوب،  وبدة 
يف  �سنوات   10 بني  العقوبات 
حق رجال الأعمال و8 �سنوات 
وبقية  �سالل  فار�س  حق  يف 

املتهمني.
وبلغة الأرقام ك�سف ممثل احلق 
التي  والأ�رضار  اخل�سائر  العام 
والتي  متهم،  كل  فيها  ت�سبب 
اأكد اأنها فاقت قيمتها الإجمالية 
عن  ناهيك  دينار،  مليار   175
ال�ستفادات اجلبائية واجلمركية 
حت�سل  الــتــي  ــازات  ــي ــت والم
قوانني  �ساربني  هوؤلء،  عليها 
احلائط،  عر�س  اجلمهورية 
م�ستغلني بذلك متويلهم للحملة 
ال�سابق،  للرئي�س  النتخابية 
�سخمة  مالية  مبالغ  ــرضد  و�
والتي  باملهولة  و�سفها  اأخرى 
جاءت يف تقرير اخلربة واملقدرة 

بحوايل 2479 مليار دينار.
لوؤي/ي

تدين الدينار والر�سومات اجلديدة وانخفا�ض الإنتاج وراء 
الأ�سعار" "جنون 

خرباء ومنتجون يوؤكدون اأن تداعيات "كورونا" متثل ال�سبب الرئي�سي

ــون وخـــــرباء  ــج ــت ــن حـــــدد م
وراء  عوامل  عدة  اقت�ساديون، 
ارتفاع اأ�سعار خمتلف املنتجات 
بالدرجة  تعود  والتي  موؤخرا، 
الدينار  قيمة  تدين  اإىل  الأوىل 
املدرجة  والر�سومات  اجلزائري 
جانب  اإىل  املالية  قــانــون  يف 
انخفا�س الإنتاج بفعل تداعيات 
اآليات  ونق�س  كورونا  ــة  اأزم
ال�سبط والرقابة وامل�ساربة يف 

الأ�سعار.
املنتجني  جمعية  رئي�س  اأرجــع 
علي  للم�رضوبات،  اجلزائريني 
ال�سعب"  "فوروم  يف  حماين 
اإىل  الأ�ــســعــار  ارتــفــاع  �سبب 
انخفا�س قيمة الدينار اجلزائري 
والر�سومات املدرجة يف قانون 
"كرثة  م�ستنكرا   ،2021 املالية 
املالية  ــون  ــان ق يف  ــر�ــســوم  ال
احلل يكمن  اأن  2021". واعترب 
على  الر�سم  يف  التخفي�س  يف 
باملئة   5 بن�سبة  امل�سافة  القيمة 

على املواد الأ�سا�سية.
اأعــطــى  الــ�ــســيــاق،  هـــذا  ويف 
الذي  املعدين  املاء  �سعر  كمثال 
اإىل  لي�سل  ــادة  زي "�سيعرف 
ال�ساأن:  بهذا  وقال  دينار"،   35
�سناعي  ر�سم  ــال  اإدخ "مبجرد 
على املاء املعلب يف القارورات 
�سيمر ال�سعر من 25 دينار اإىل 
التهام  اأ�سابع  لكن  دينار   35
رغم  املنتجني  اإىل  �ستوجه 
ارتفاع  �سبب  هو  الر�سم  اأن 

ال�سعر".
قا�سما  ــســوم  ــر� ال و�سكلت 
املهنيني،  تدخل  يف  م�سرتكا 

املنظمة  رئي�س  اأ�ــســار  حيث 
الــوطــنــيــة حلــمــايــة واإر�ــســاد 
امل�ستهلك، م�سطفى زبدي اإىل 
املا�سي  يف  كانت  الزيادات  اأن 
اأن  "اإل  املالية،  بقوانني  مربرة 
ل   2021 ل�سنة  املالية  قانون 
واإمنا  كبرية  �رضائب  يت�سمن 

ر�سوما كثرية".
ارتــفــاع  اأن  اعــتــرب  ــــدوره  وب
قيمة  "تدين  ــرده  م الأ�ــســعــار 
الدينار وزيادة اأ�سعار املنتوجات 

الأولية يف البور�سة العاملية".
اأن  ذكر  ال�سكر،  وبخ�سو�س 
زال  ما  الذي  املــادة،  هذه  �سعر 
للم�ستهلكني،  بالن�سبة  م�سقفا 
بالن�سبة  زيـــادة  عــرف  "قد 

لل�سناعيني".
اأ�سعار  ارتــفــاع  وبخ�سو�س 
املنتجات  اللحوم،  العجائن، 
احلوا�سيب،  الكهرومنزلية، 
يرى  ــردوات،  واخل الغيار  قطع 
يف  تكمن  احلــلــول  اأن  زبــدي 
ــري  ــزائ اجل املــنــتــج  "ت�سجيع 
على  ال�سغوطات  وتخفيف 
املنتجني، " كما طالب ب�رضورة 
للمواد  اجلملة  �سوق  "تفكيك 
الغذائية الكائن مقره بال�سمار" 
هام�س  "ت�سقيف  اإىل  بالإ�سافة 

الربح للمنتج".
للر�سم  كامال  اإلغاء  اقرتح  كما 
على  امل�سافة  القيمة  على 
على  الأ�سا�سية  ــواد  امل بع�س 
والطماطم  العجائن  غـــرار 

املعلبة.
اأن  حماين  ك�سف  جهته،  من 
درا�سة  على  تعكف  اجلمعية 

يرتكز  تقني"  "نظام  م�رضوع 
حملهم  ق�سد  املنتجون  عليه 

على احرتام معايري الإنتاج.
�سوق  ملوؤ�رضات  عر�سه  ويف 
 260" اأن  اأو�سح  امل�رضوبات 
اأعمال  رقم  هو  دج  دينار  مليار 
 5 اإنتاجهم  بلغ  الذين  املنتجني، 
خلق  من  متكنوا  لرت،  مليارات 
10 اآلف من�سب �سغل مبا�رض، 
غري  �سغل  من�سب  األف  و100 

مبا�رض".
ــاوت عــدد  ــف وبــخــ�ــســو�ــس ت
ـــات بني  املـــ�ـــرضوب مــنــتــجــي 
التجاري،  ال�سجل  معطيات 
 1761 وجــود  عن  اأعلن  الــذي 
اجلمعية،  ومعطيات  منتجا، 
منتج،   400 عن  تتحدث  التي 
اأو�سح حماين اأن اأرقام ال�سجل 
التجاري تك�سف عن ال�سجالت 
التجارية امل�رضح بها ولي�س عن 
فعليا  ين�سطون  الذين  املنتجني 
على عك�س اجلمعية التي تهتم 
وذكر  الفعليني.  باملنتجني  فقط 
منتجا   38 ت�سم  اجلمعية  اأن 
الإنتاج  من  باملئة   85 ميثلون 

الوطني للم�رضوبات.
ــه، اأكـــــد املــحــلــل  ــت ــه ـــن ج م
كاوبي  حمفوظ  القت�سادي 
غياب  ويف  كورونا،  "اأزمة  اأن 
يف  ت�سببت  نــاجــعــة،  ــات  ــي اآل
اإىل  م�سريا  الحتكار"  ت�سجيع 
لل�سطو  ت�سعى  "جهات  وجود 
بطرق  احلكومي  الدعم  على 

ملتوية".
ويرى كاوبي اأن ارتفاع الأ�سعار 
يرجع اأ�سا�سا اإىل الو�سع املتاأزم 

متوقعا  كورونا،  خلفته  الذي 
امل�ستوردة  املــواد  تعرف  ــاأن  ب
اإىل  بالنظر  الأ�سعار  يف  زيادة 
تقل�س الإنتاج العاملي بن�سب 3 

اإىل 4 باملئة.      
املنظمة  رئي�س  اأكد  جانبه  من 
الــوطــنــيــة حلــمــايــة واإر�ــســاد 
العر�س  "قانون  اأن  امل�ستهلك، 
الوحيد  العامل  لي�س  والطلب 
ال�سعر  يف  يتحكم  الــــذي 

)باجلزائر( واإمنا عديد العوامل".
العر�س  "قانون  زبــدي:  وقــال 
يف  مبفرده  يتحكم  ل  والطلب 
الأ�سعار واإمنا امل�ساربة، الأحوال 
كلها  التربيد  وحتى  اجلــويــة 
الكرة  مفعول  لديها  عوامل 
تداركها  وجب  التي  الثلجية 

خمافة حدوث الأ�سواأ".
 و�سدد من�سط املنتدى، منا�سفة 
املنتجني  جمعية  رئي�س  مــع 
علي  للم�رضوبات،  اجلزائريني 
القت�سادي  واخلبري  حماين، 
�رضورة  على  كاوبي،  حمفوط 
�سبط  ميكانزمات  ــاء  ــس اإر�
ت�سمح بتدارك ارتفاع الأ�سعار.

اأن اأزمة كورونا  واعترب زبدي، 
كانت "�سببا رئي�سا" يف ارتفاع 
"وباء  قائال  واأو�سح  الأ�سعار، 
ت�سييع  يف  �سببا  كان  كورونا 
الأمر  العمل،  منا�سب  عديد 
الذي اأدى اإىل ركود اقت�سادي، 
ما جعل املنتجني يعملون بن�سبة 
يف  الزيادة  وبالتايل  باملئة،   70

الأ�سعار لتدارك اخل�سائر".

لوؤي/ي

اللقاح يوزع ح�سب الكمية املتوفرة والكثافة ال�سكانية لكل منطقة

  و�سع الطواقم الطبية يف حالة 
تاأهب حت�سبا لعملية التلقيح  

للم�سالح  العام  املدير  ك�سف 
ال�سحة  ـــوزارة  ب ال�سحية 
والـــ�ـــســـكـــان واإ�ــــســــالح 
اللجنة  وع�سو  امل�ست�سفيات 
العلمية ملتابعة ور�سد تف�سي 
وباء كورونا، اإليا�س رحال، اأن 
حالة  يف  الطبية  الطواقم  كل 
عملية  يف  لل�رضوع  تــاأهــب 
التلقيح، م�سريا اإىل اأن عملية 
توزيع اللقاح �ستكون ب�سفة 
الكثافة  وتراعي  تدريجية 

ال�سكانية لكل منطقة.
وك�سف رحال اأم�س الأحد يف 
ت�رضيحات له اأن كل امل�سالح 
وال�ست�سفائية، عرب  ال�سحية 
جاهزة  الوطني  الرتاب  كامل 
م�سريا  اللقاح.  ل�ستقبال 
�ستكون  التلقيح  عملية  اأن 
ال�سنة،  طول  وعلى  تدريجية 
اأو�سح  مت�سل،  �سياق  ويف 
املدير العام للم�سالح ال�سحية 
اللقاح  اأن  الو�سية  بالوزارة 

تدريجية،  بطريقة  �سيوزع 
املــتــوفــرة  الــكــمــيــة  ح�سب 
ال�سكانية  الكثافة  وح�سب 
املجل�س  اأن  ومبا  منطقة.  لكل 
العلمي قد حدد الفئات املعنية 
�ستكون  والأولوية  بالتلقيح 
ال�سحة  قطاع  مل�ستخدمي 
ال�سرتاتيجية.  والقطاعات 
ال�سحة  مدير  اأكد  جهته،  من 
حممد  ق�سنطينة،  ــة  بــولي
ت�سكيل  مت  اأنه  دعا�س،  عديل 
�سيتكفل  طبيا  فريقا   140
التلقيح  مراحل  كافة  مبتابعة 
عرب املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية 
ــرى  واأخ ق�سنطينة،  بولية 
النائية،  املناطق  عرب  متنقلة 
ال�سحة  مدير  طــمــاأن  كما 
املواطنني  كافة  الولية  بذات 
بجاهزية القطاع لإجناح حملة 
التلقيح �سد فريو�س كورونا 

امل�ستجد "كوفيد 19".
لوؤي/ي
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لوؤي/ي
------------------

�سيتم  ــه  ن اأ الــوزيــر،  واأو�ــســح 
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  اعتماد 
نقديني  ــالء  ــوك ك الــنــا�ــســئــة 
على  توفرهم  بعد  معتمدين 
دفرت  �سمن  املحددة  ال�رضوط 

يتّم  بذلك،  اخلا�س  الــ�ــرضوط 
الأعـــوان  مبــرافــقــة  تكليفهم 
التعاقد  م�سار  يف  القت�ساديني 
اإىل  اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة  مع 
خمتلف  على  حت�سلهم  غاية 
الإلــكــرتوين.  الدفع  و�سائط 
ميكن  نــه  اأ ــزار،  ــوم ب ــاف  ــس واأ�
عرب  الــدفــع  خــدمــة  ا�ستخدام 

ف�سال  ال�رضيع،  الإجابة  رمز 
الــتــجــهــيــزات  تن�سيب  عــن 
يف  ــك  ذل ويــاأتــي  و�سيانتها. 
رئي�س  التزامات  جت�سيد  اإطار 
الأهمية  يويل  الذي  اجلمهورية 
اأ�سحاب  لل�سباب  البالغة 
عليهم  يعّول  الذين  امل�ساريع 
الوطني.  القت�ساد  لإنعا�س 

وزير  ك�سف  ــر،  اآخ جانب  من 
ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد 
ــم  ــي ــراه ب ــــال �ــســلــكــيــة، اإ وال
اأكــرث  �سحب  مت  ــه  ن اأ ــومــزار،  ب
من  ــار  ــن دي مــلــيــار   956 ــن  م
�سنة  الآيل  الــ�ــرضاف  اأجــهــزة 
خالل  بومزار  واأ�ساف   .2020
الحــتــفــال بــالــيــوم الإفــريــقــي 
ال�سحوبات  مبلغ  اأن  للربيد، 
الآيل  ــرضاف  ــ� ال ــزة  ــه اأج ــن  م
باملئة،   15 بن�سبة  زيادة  عرف 
عرب  الدفع  خا�سية  عرفت  كما 
 487 بن�سبة  ــادة  زي الإنــرتنــت 
ماليني   3 ت�سجيل  ومت  باملئة، 
 .2020 �سنة  عملية  األف  و993 
العمليات  اأن  الوزير،  واأ�ساف 
ــزة الــدفــع  ــه املــنــفــذة عــلــى اأج
من  ــرث  اأك بلغت  ــرتوين  ــك الإل
اأن  الوزير،  وك�سف  باملئة.   773
اإجراءات  عدة  اتخذت  احلكومة 
للتخفيف  ــد  ــربي ال قــطــاع  يف 
ل�سمان  كــورونــا  جائحة  من 
العمومية  اخلــدمــة  ا�ستمرار 

�سل�س. ب�سكل 

ك�سف وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال �سلكية, اإبراهيم بومزار, عن الإطالق الر�سمي مل�سروع ال�سراكة بني موؤ�س�سة 
بريد اجلزائر واملوؤ�س�سات النا�سئة يف مرافقة قطاع الربيد لت�سريع وترية تعميم الدفع الإلكرتوين يف اجلزائر.

اإطالق م�سروع �سراكة بني "بريد اجلزائر" واملوؤ�س�سات النا�سئة

وزارة  مــربوك،  ي�سعد  للق�ساة،  الوطنية  النقابة  رئي�س  حّمل 
عمدت  اإنها  قائال  لالحتجاج،  باللجوء  تلويحهم  م�سوؤولية  العدل 

العاجلة. مطالبهم  تلبية  يف  املُماطلة  ل�سيا�سة 
بال�رضورة  اإىل الحتجاج ل يعني  اللجوء  اأن  ي�سعد مربوك  واأكد 
اأو عنيف، واإمنا هو تعبري عن رف�س  اأن يكون هناك رد فعل قوي 
مطالبهم  تلبية  عدم  ا�ستمرار  ظل  يف  القائم،  للو�سع  القواعد 

العدل. الأخري مع وزير  لقائهم  اأ�سهر من   3 بعد 
و�سط  تهيمن  التي  التذمر  حالة  الق�ساة  نقابة  رئي�س  ونقل 
التي  والجتماعية  املهنية  العراقيل  من  جملة  ب�سبب  الق�ساة 
مقبولة.  تعد  مل  اإنها  قائال  القطاع،  ح�سا�سية  رغم  ن�ساطهم  تكبح 
للق�ساء  الأعلى  باملجل�س  النقابة  ممثلي  اختيار  بخ�سو�س  اأما 
اأن  النقابي  امل�سوؤول  اأو�سح  اجلديد،  الد�ستور  لن�س  وفقا 
�سنة،  ملدة  للمجل�س  ال�سابقة  بال�سيغة  ال�ستمرار  ُيتيح  الد�ستور 
الأعلى  املجل�س  ت�سكيلة  حول  امل�ساورات  تاأجيل  يتم  اأن  مرجحا 

املقبلة. النتخابات  بعد  ما  اإىل  للق�ساء 
ق/و

نقيب الق�ساة يوؤكد: 

خيار العودة لالحتجاج دفعتنا اإليه 
وزارة العدل

ب�سبب حالت الف�ساد التي طالت موؤ�س�ستهم

عمال واإطارات موؤ�س�سة "�سيال" يطالبون بتجديد نقابة املوؤ�س�سة
موؤ�س�سة  واإطارات  عمال  ك�سف 
التي  الف�ساد  حالت  عن  �سيال 
بفتح  وطالبوا  املوؤ�س�سة  طالت 
املوؤ�س�سة،  اأجل تطهري  حتقيق من 
انتخابات  اإجراء  اإىل  الذهاب  مع 
املوؤ�س�سة،  نقابة  لتجديد  نزيهة 
�سيال  عمال  متثل  �سبابية  بوجوه 
بيان  يف  وقالوا  اأطيافها،  بكل 
الأزمــة  بركات  �سنة   16 لهم، 
 03 منذ  املوؤ�س�سة  داخل  بداأت 
�سليمان  طالب  عندما  اأ�سهر 
ملوؤ�س�سة  العام  الأمني  بو�سعري، 
من  عهدته،  املنتهية  �سيال، 
عري�سة  على  التوقيع  العمال 
ــالــو�ــســع املــتــدين يف  ــدد ب ــن ت
العمال،  حقوق  وبقمع  املوؤ�س�سة 
حالة  يف  املت�سبب  هــو  وكـــان 
اإليها  و�سلت  التي  الن�سداد 
الجتماعي  والو�سع  املوؤ�س�سة 
والإطـــارات،  للعمال  املــرتدي 
اإقالة  الأخري على  اأقدم هذا  حيث 

بالكفاءة  لها  م�سهود  اإطــارات 
لهم  بيان  يف  موؤكدين  العالية، 
اأن  منه  ن�سخة  على  حت�سلنا 
اإىل  يقف  للنقابة  العام  الأمــني 
الأجنبي،  الــعــام  املــديــر  �سف 
الت�سيري  منهجية  من  غري  الذي 
يف  ت�سري  كانت  التي  للموؤ�س�سة 
ال�سابق،  العام  املدير  اأيام  ال�سابق 
م�سل�سل  ــن  ع ــث  ــدي احل دون 
العمال  طالت  التي  التهديدات 
منا�سبة  من  اأكــرث  يف  بالإقالة 
على  للتوقيع  اإجبارهم  اأجل  من 
اأي وثيقة حتى لو كانت يف غري 
على  وبقائه  املوؤ�س�سة،  �سالح 
الإقالت  وتوالت  النقابة،  راأ�س 
املوارد  مديرية  من  طالب  عندما 
رئي�سي  مهام  اإنــهــاء  الب�رضية 
الجتماعية  ال�سوؤون  دائــرتــي 
بهم  والإطـــاحـــة  والــتــوظــيــف، 
املقربات  من  لــواحــدة  اإر�ــســاء 
رئي�سة  ا�ستبدال  حاول  كما  اإليه. 

اآخر،  ب�سخ�س  التوظيف  دائــرة 
ــاءت  ب ــه  ــاولت حم ــل  ك اأن  اإل 
كل  رف�س  مت  بحيث  بالف�سل، 
امل�سائل  يف  خا�سة  مطالبه، 
حالت  عن  بالتغا�سي  املتعلقة 
املوؤ�س�سة  طالت  التي  الف�ساد 
ملفاتهم،  عــلــى  والــتــغــا�ــســي 
من  لواحدة  عينة  البيان  وذكر 
بدليلة  امللقبة  وهي  امل�سوؤولني 
�سكاوى،  �سدها  عامال   15 قدم 
العمل  عــن  توقيفها  مت  حيث 
للعامالت  تعنيفها  ب�سبب 
ممثلو  وك�سف  حق،  وجه  بــدون 
العالقة  عن  بيانهم  يف  العمال 
العام  الأمــني  بــني  تربط  التي 
العام  واملدير  املوؤ�س�سة  لنقابة 
الأوراق  كل  وخلطهما  الأجنبي 
املوؤ�س�سة  داخــل  الفتنة  ــزرع  ل
روؤ�ساء  تعيينات  يف  وتدخلهما 
العملياتيني،  وامل�سوؤولني  املراكز 
اخلدمة  ت�سيري  على  �سلبا  اأثر  مما 

والتطهري،  للمياه  العمومية 
طريق  ــن  ع الــعــمــال  وكــ�ــســف 
بها  يتمتع  التي  باملزابا  ممثليهم 
العمال،  ح�ساب  على  املعنيان 
ــث يــ�ــســتــغــالن �ــســكــنــات  ــي ح
للعمال  خم�س�سة  هي  وظيفية 
بو�سماعيل  يف  العملياتيني 
وبرج الكيفان، وكذلك �سيارات 
عن  ــث  ــدي احل دون  توظيفية 
والرتقيات  املالية  التحفيزات 
ك�سفوا  عندما  القانونية،  غري 
بها  حظي  الــتــي  الــرتقــيــة  عــن 
املنتهية  للموؤ�س�سة  العام  الأمني 
بو�سعري(  )�سليمان  عــهــدتــه 
ال�سابق  العام  املدير  طرف  من 
�سائق  من�سب  مــن  الأجــنــبــي 
دون  مبهمة  مكلف  من�سب  اإىل 
توليه  منذ  مهمة  باأي  يقوم  اأن 
لنقابة  الــعــام  الأمـــني  من�سب 

�س�سة. ملوؤ ا
عي�س علجية 

اتفاق مبدئي لالإبقاء على برجمة امتحاين "ال�سانكيام" و"البيام"
و�سع  يف  ــيــة  الــرتب وزارة  بــــداأت 
ــات الــتــنــظــيــمــيــة اخلــا�ــســة  ــب ــي ــرتت ال
بــالمــتــحــانــات الــوطــنــيــة، حــيــث مت 
امتحاين  بربجمة  اخلا�س  امللف  رفع 
و"البيام"  "ال�سانكيام"  �سهادتي 
الوطنية  الرتبية  وزيــر  طاولة  على 
وعليه  فيه،  للبت  واجــعــوط  حممد 
بقاء  الإ على  مبدئيا  التفاق  مت  فقد 
تطور  انتظار  يف  لغاء،  اإ دون  عليهما 

بالبالد. الوبائية  الو�سعية 
املخت�سة،  التفتي�س  جلان  �رضعت  قد  و 
وزارة  مــن  تعليمات  عــلــى  ــاء  ــن وب
و�سعية  �سبط  يف  الوطنية،  الرتبية 
الوطنية،  الــرتبــويــة  الــربامــج  تــقــدم 
المتحانات  لأق�سام  بالن�سبة  خا�سة 
الرتبوية  البيداغوجية  املرافقة  وكذا 
لالمتحانات  ــبــا  حتــ�ــسّ ــذة،  ــات ــس � ــالأ ل
 ،2021 دورة  الر�سمية  املدر�سية 

المتحانات  بتنظيم  اخلا�س  وامللف 
 ،2021 دورة  الر�سمية  املدر�سية 
واجعوط  الوزير  طاولة  على  يوجد 
تــواريــخ  يف  والــفــ�ــســل  فــيــه  للبت 
واإجناحه  تنظيمه  وكيفيات  برجمته 

امل�ستويات. كافة  على 
اأهمية  على  مبدئيا  ــاق  ــف الت ومت   
�سهادتي  امتحاين  بتنظيم  الحتفاظ 
ونهاية  "البيام"  املتو�سط  التعليم 

"ال�سانكيام"،  البــتــدائــيــة  املرحلة 
لغاء  الإ قرار  ليبقى  اإ�سقاطهما،  دون 
تطور  مبــدى  وثيقا  ارتباطا  مرتبطا 
ــا  م الــو�ــســعــيــة الــوبــائــيــة بــبــالدنــا اإ

توترها. اأو  بتح�سنها 
الوطنية  الرتبية  مفت�سي  اأن  كما   
ب�رضورة  تعليمات،  تلقوا  قد  للمواد، 
الذين  خا�سة  ــذة،  ــات ــس � الأ مــرافــقــة 
“�سنة  المتحانات  اأق�سام  يدر�سون 

ــي و�ــســنــة رابــعــة  ــدائ ــت خــامــ�ــســة اب
ثانوي”،  ثــالــثــة  و�ــســنــة  مــتــو�ــســط 
لت�سهيل  تربوية،  بيداغوجية  مرافقة 
ال�ستثنائية  املخططات  وتطبيق  فهم 
بداية  و�سعها  مت  التي  والتكميلية 
الدرا�سي  للمو�سم  املدر�سي  الدخول 

احلايل.
لوؤي/ي

ديوان تربية الدواجن ي�سرع يف تخزين الفائ�ض حت�سبا لرم�سان

الغالء يف �سوق الأعالف يدفع 
ببع�ض املربني اإىل تعليق ن�ساطهم  
عن  الدواجن،  وتربية  الأنعام  لتغذية  الوطني  الديوان  اأعلن 
احلايل،  الوقت  يف  الفائ�س  الدجاج  تخزين  عملية  يف  ال�رضوع 
املدير  الرئي�س  واأو�سح  املبارك.  رم�سان  �سهر  لقدوم  حت�سبا 
هذه  اأّن  له،  �سحفي  ت�رضيح  يف  بطراوي  حممد  للديوان  العام 
على  احلفاظ  ق�سد  تاأتي  الــديــوان،  با�رضها  التي  الإجـــراءات 
اأي�سا  واحلفاظ  الدواجن،  �سوق  والطلب يف  العر�س  بني  التوازن 
كبريا  اإقبال  ي�سهد  الذي  رم�سان،  �سهر  خالل  اأ�سعارها  على 
اإّن  بطراوي،  العام  املدير  وقال  البي�ساء.  اللحوم  �سوق  على 
�سهر  خالل  الدجاج  من  طن  األف   57 ا�ستهلكوا  قد  اجلزائريني 
 60 توفري  يعمل على �سمان  املجمع  فاإن  لذلك  الفارط،  رم�سان 
�ساأنها  من  املقبل.اإجراءات  رم�سان  ل�سهر  الدجاج  من  طن  األف 
وقت  يف  ال�سعبة،  وُتنع�س  الإفال�س  من  ال�سغار  املربني  تنقذ  اأن 
الدواجن  تربية  جمال  يف  ن�ساطهم  تعليق  املربني  من  الكثري  اأعلن 
�سوق  يف  امل�سجل  والغالء  الأ�سواق  يف  الأ�سعار  تراجع  ب�سبب 
ا�سترياد مادة  اأّن توقيف  اأكد بطراوي،  اآخر،  الأعالف. ويف �سياق 

املُقبل. جويلية  �سهر  من  ابتداًء  �سيكون  ال�سوجا 
230 دج و245 دج  اأ�سعار الدجاج ترتاوح حاليا بني  اأّن  واأ�ساف، 

امل�ستهلك. متناول  يف  وهي  الواحد  للكيلوغرام 
لوؤي/ي

بن قرينة يطالب برفع التجميد 
عن قانون تعميم اللغة العربية

طالب رئي�س حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، برفع التجميد 
العامة  للقواعد  واملُحدد  العربية،  اللغة  ا�ستعمال  تعميم  قانون  عن 
يف  قرينة  بن  .وقال  الوطنية  احلياة  ميادين  خمتلف  يف  ل�ستعمالها 
من�سور على �سفحته مبوقع فاي�سبوك اإن حماية اللغة العربية وترقيتها 
التعطيل  الداخلية، معتربا رفع  فيه ال�سمان املوثوق لتما�سك اجلبهة 
“اجلزائر اجلديدة”.و  اإر�ساء لبناء  اأول خطوة يف طريق  عنه -القانون- 
مقومات  من  مقوما  العربية  اللغة  اأن  على  البناء  حركة  رئي�س  اأكد 
تعميمها  ُيج�سد  والذي  الأمة،  ثوابت  من  وثابتا  الوطنية  ال�سخ�سية 

والعمل بها مظهرا من مظاهر ال�سيادة وغاية من غايات النظام العام.
ق/و
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قـوافل طبية ت�سامنية باجتـاه مناطـق الظـل 
بالـوادي

منلـي .ع
----------------

ــة  ــل ــاف ــق وتــــهــــدف هـــــذه ال
ــي جتــوب  ــت الــتــ�ــســامــنــيــة ال
النائية  املــنــاطــق  مــن  ـــدًدا  ع
بلدية  ــرار  غ على  بــالــوليــة 
ببلدية  احلدودية،  املــاء  دوار 
قرية  احلـــدوديـــة،  ق�سة  ــن  ب
قرية  الرقيبة،  ببلدية  الذهيبة 
الطيور  م  اأ ببلدية  البعاج 
تندلة  وبلدية  املغري،  بدائرة 
تقدمي  اإىل  جــامــعــة،  ــرة  ــدائ ب
البدو  لفائدة  �سحية  خدمات 
املناطق  تلك  و�ساكنة  الرحل 
فحو�سات  اإجـــراء  وت�سمل 
ومتخ�س�سة  عــامــة  طبية 
وطب  الــعــيــون  ــس  ــرا� م اأ يف 

ــان وفــحــو�ــســات يف  ــن ــس � الأ
الأورام  وطب  الأطفال  طب 
وغريها  املعدية..  والأمرا�س 
الأطــفــال  فئات  ــدى  ل �سيما 
الأمرا�س  وذوي  ال�سن  وكبار 
ت�سخري  ــالل  خ مــن  املــزمــنــة، 
جمهزة  متنقلة  طبية  عيادة 

طبي  فــريــق  عليها  يــ�ــرضف 
وفًقا  وممر�سني،  متخ�س�س 
ال�سحة  مدير  به   �رضح  ملا  
ــــوادي، الــدكــتــور  ــة ال ــولي ل

قمداين. الطيب  حممد 
ــادرة  ــب امل هـــذه  ت�سمل  كــمــا 
م�ساعدات  توزيع  الت�سامنية 

ــواد  وم ـــة  اأدوي مــن  متنوعة 
ومالب�س  فــر�ــســة  واأ غذائية 
لقاءات  تن�سيط  مع  �ستوية، 
خمتلف  ـــول  ح حت�سي�سية 
وال�سالمة  الوقاية  جــوانــب 
ظل  يف  خــا�ــســة  ال�سحية، 
جائحة  تف�سي  ــمــرار  ــت ا�ــس

. ليه  اإ اأ�سري  مثلما  كورونا، 
العملية  ــذه  ه مــن  ويتوخى 
تــنــدرج  ــتــي  ال الت�سامنية 
ن�سانية  الإ املهمات  �سمن 
تعزيز  اله�سة،  الفئات  جتاه 
والنف�سي  ال�سحي  التكفل 
النائية  املــنــاطــق  ل�ساكنة 
معاناتهم،  مــن  والتخفيف 

امل�سدر. لذات  ا�ستناًدا  

�سرعت, يوم اأم�ض, مديرية ال�سحة وال�سكان بالتن�سيق مع القطاع الع�سكري ومديرية احلماية املدنية, يف تنظيم قوافل طبية 
ت�سامنية موجهة لفائدة �ساكنة مناطق الظل بولية الوادي. 

املدنية احلماية  ومديرية  الع�سكري  القطاع  مع  بالتن�سيق  ال�سحة  مديرية  عليها  اأ�سرفت 

بحي  الــعــتــيــق  بــاملــ�ــســجــد 
خليفة  بحا�سي  ال�رضقية 
عا�سمة  �ــرضقــي  الــواقــعــة 
تناول  والتي  الوادي  ولية 
ثــنــائــهــا  ــــام اخلــطــيــب اأ م الإ
املــخــدرات  تف�سي  ظــاهــرة 
 ، ــ�ــســبــاب  ال ـــاط  ـــس اأو� يف 
ولـــيـــاء  ــــت الأ والــتــي اأرق
�سواء،  حــد  على  ــة  ــدول وال
ــــام هــذا  م ــاول الإ ــن حــيــث ت
امل�سلني  بتذكري  املو�سوع 
ــذات  ــل بــوجــوب رعــايــة ف
اختيار  ح�سن  يف  اأكبادهم 
يف  مربزا  ال�سالح  اجللي�س 
الذي  بــالــدور  الوقت  ذات 
يف  الأولياء  يلعبه  اأن  يجب 
لهذه  للت�سدي  املجال  هذا 
املجتمع  تنخر  التي  الظاهرة 
جاء  التي  القيم  عن  وتبعده 
م�ستنجدا  �ــســالم،  الإ بها 
نية،  القراآ يـــات  الآ ببع�س 
بع�س  وكذا  املجال  ذات  يف 
ال�رضيفة،  النبوية  الأحاديث 
مع  للتحرير  حــديــث  ويف 

ــن  ــذي ــلــني ال بــعــ�ــس املــ�ــس
ــوع هــذه  ــس ــو� �ـــســـادوا مب اأ
وقت  يف  جاءت  التي  اخلطبة 
للموؤ�س�سة  لتعيد  منا�سب 
الرتبوي  دورهــا  امل�سجدية 
الت�سدي  يف  والجتماعي 
ما  غلبا  التي  الظواهر  لهذه 
الذي  الإجرام  ظواهر  تنمي 
املجتمع،  مــعــانــاة  مــن  زاد 
يتم  بـــاأن  طــالــبــوا  حــني  يف 
امل�سجد  الإمام  بني  التن�سيق 
بو  اأ م�سجد  ــام  م واإ العتيق 
احلي  ــذات  ب ال�سديق  بكر 
اخلطبة  تــوحــيــد  ـــل  اأج ــن  م
املــخــدرات  ظــاهــرة  ــول  ح  ،
�سجل  ـــذي  ال احلــي  ـــذات  ب
بع�س  الأخــــرية  ونـــة  بـــالآ
التي  اخلطرية  النحرافات 
حــيــاة  تـــــوؤذي  اأن  كــــادت 
ــه هــذا  ــا عــرف �ــســخــا�ــس مل اأ
املخدرات  تف�سي  من  احلي 
يف  املهلو�سة   ــرا�ــس  ق والأ

ال�سباب. اأو�ساط 
مبارك  قدودة 

من  ــس،  ــ� م اأ يــوم  انــطــلــقــت، 
الن�ساط  مديرية  مقر  ــام  م اأ
ــي والــتــ�ــســامــن  ــاع ــم ــت الج
القافلة  الـــــوادي،  ــة  ــولي ب
اإىل  الــهــادفــة  التح�سي�سية 
ة  ـــخـــراط املــــراأ تــ�ــســجــيــع ان
م�سار  يف  البيت  يف  املاكثة 
ــي وذلـــك  ــن ــوط ـــاج ال ـــت ن الإ
اجلــواريــة  اخلــاليــا  مب�ساركة 
واملجال�س  للقطاع  التابعة 
واجلمعيات  املنتخبة  البلدية 
ال�سوؤون  جمال  يف  الن�سطة 
به  فاد  اأ ح�سبما  الجتماعية، 
القطاع  مدير  "التحرير"  لـ 

لولية.  با
ــر الــنــ�ــســاط  ــدي واأو�ـــســـح م
ــي والــتــ�ــســامــن  ــاع ــم ــت الج
بوعمامة،  �سالح  بــالــوادي، 
�ستم�س  الــقــافــلــة  هـــذه  اأن 
وكذا  الولية  بلديات  ُمعظم 
حيث  املغرّي،  املنتدبة  الولية 
مــ�ــس  ــة يــوم اأ ــداي ــب كــانــت ال
ببلدية  "لعقيلة"  بــقــريــة 
بهدف  الولية،  جنوب  العقلة 
الن�سوي  العن�رض  حت�سي�س 
م�ساريع  ــاء  ــس ــ� ن اإ هــمــيــة  بــاأ
ة الــريــفــيــة  ـــراأ ـــامل ــة ب خــا�ــس
ــه نــحــو النــدمــاج  ــوج ــت وال

الظل  مبناطق  املقاولتية  يف 
تاحة  لإ املعزولة،  واملناطق 
من  لــال�ــســتــفــادة  الــفــر�ــســة 
ــر، الــذي  ــّغ ــ�ــس ــس امل ــر� ــق ال
ة  املراأ مكانة  تعزيز  اإىل  يهدف 
يف  بالبيت  واملاكثة  الريفية 

التنمية. م�سرية 
�سالح  القطاع،  مدير  �سار  واأ
القافلة  هــذه  ّن  اأ بوعمامة، 
لتعليمات  جتــ�ــســيــًدا  ــي  ت ــاأ ت
الوطني  الت�سامن  وزيـــرة 
ة،  ـــراأ ــــرضة وقــ�ــســايــا امل � والأ
اإطـــار  يف  ــو،  ــك ــري ك ــر  ــوث ك
الريفية  ة  ــراأ امل انخراط  دعم 
يف  البيت  يف  املاكثة  ة  واملــراأ
نتاج  والإ القت�سادية  احلياة 
هذه  اأن  م�سيًفا  الــوطــنــي، 
الطالع  اإىل  تهدف  القافلة 
ة  املــراأ بــداعــات  اإ على  ا  اأي�سً
احتياجاتها  ور�سد  الريفية 
الظل  مناطق  م�ستوى  على 
املعزولة،  واملناطق  بالولية 
القافلة  ــذه  ه �سهدت  كما 
خــالل  نــوعــهــا  ــن  م الأوىل 
ومعاينة  تفقد  اجلارية،  ال�سنة 
العقلة  ببلدية  ن�ساطات  عّدة 

البيت. يف  املاكثة  ة  للمراأ
.ع منلـي 

م�سالح  اأم�س،  يوم  �رضعت، 
حملة  يف  الــــوادي  ــــرة  دائ
الأحياء  خمتلف  عرب  تنظيف 
ال�سكانية،  والــتــجــمــعــات 
ــث �ــســمــلــت الــعــمــلــيــة  ــي ح
بحّيي  ال�سكاين  التجمع 
ــور،  ــاظ ــن ــامــن مـــاي وال ــث ال
النطالق  نقطة  كانت  التي 

. للحملة
املجل�س  عــ�ــســو  وحــ�ــســب 
بالوادي،  البلدي  ال�سعبي 

اأن  عـــون،  ــن  ب ــن  ــدي ال ــز  ع
فيها  ت�سارك  املــبــادرة  هــذه 
وم�سالح  العقارية  الوكالة 
الــــردم الــتــقــنــي واأعــــوان 
بالبلدية  وال�سيانة  النظافة 
والت�سيري  الرتقية  ــوان  ودي
ت�سخري  مـــع  ـــاري،  ـــق ـــع ال
لنزع  واجلرافات  ال�ساحنات 
وذلك  والنفايات،  تــربــة  الأ
الدائرة  رئي�س  �ــرضاف  اإ حتت 
جميع  مت�س  اأن  نها  �ساأ مــن 

املدينة.  اأحياء 
ـــن جـــانـــبـــه، ممــثــل جلــان  م
ــادة مـــولي،  ــب ـــاء، ع حـــي الأ
برنامج  ت�سطري  على  ــد  اأك
لتنظيف  تطوعية  وحمالت 
ال�سكنية،  والأحياء  املحيط 
مي�س  برنامج  �سبط  مت  حيث 
ال�سكنية  الأحــيــاء  جميع 
حت�سي�سية  حمالت  واإطالق 
ــة  ــظــاف ــاظ عــلــى ن ــف ــح ــل ل
املواطنني  وحت�سي�س  املحيط 

ــفــاف  ــت ــــرضورة الل عــلــى �
احلــمــالت  يف  واملــ�ــســاهــمــة 

للنظافة. التطوعية 
اأن  اإىل  �ـــســـارة،  الإ وجتـــدر 
التنظيف  حملة  اأو  العملية 
الأحياء  من  العديد  �ست�سمل 
ــوادي  ال بلديتي  ــراب  ت عرب 
برنامج  ــار  اإط يف  وكوينني 
على  ت�سطريه  مت  الذي  احلملة 

الدائرة. م�سالح  م�ستوى 
.ع منلـي 

ب�ستى  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
املا�سة  منها  ل�سيما  نواعها  اأ
متكن  الــوطــنــي  بــالقــتــ�ــســاد 
القت�سادية  الفرقة  عنا�رض 
الولئية  بامل�سلحة  املالية  و 
بــاأمــن  الق�سائية  لــلــ�ــرضطــة 
اأوراق  حجز  من  الوادي  ولية 

�سعر  ذات  ــــزورة  م ــقــديــة  ن
الوطني. قليم  الإ داخل  قانوين 

ا�ستغالل  عقب  جاءت  العملية 
�سخ�س  بعزم  تفيد  معلومات 
العمر  مــن  الثالث  العقد  يف 
بلديات  ـــدى  اإح ــن  م يــنــحــدر 
بيع  �سفقة  ـــرام  ب اإ ــاورة  ــج امل

بعا�سمة  مزورة  نقدية  لأوراق 
عملية  تكثيف  ليتم  الولية، 
كللت  التي  و  التحري  و  البحث 
منت  على  فيه  امل�ستبه  بتوقيف 
اأحياء  باأحد  �سياحية  �سيارة 
الدقيق  التفتي�س  بعد   ، املدينة 
على  العثور  مت  املركبة  لأجزاء 

من  مــزورة  نقدية  ورقة   109
دولر.  100 فئة 

الإجراءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد 
�سيتم  الق�سية  يف  القانونية 
اجلهات  ــام  م اأ املــوقــوف  تقدمي 

قليميا. اإ املخت�سة  الق�سائية 
ق.م

على  املـــراهـــنـــة  اإطـــــار  يف 
والرقمنة  القطاع  ع�رضنة 
اخلدمات  وتطوير  لتح�سني 
الوطني  ال�سندوق  يوا�سل 
ــنــات الجــتــمــاعــيــة  مــي ــاأ ــت ــل ل
“وكالة  جـــــراء   الأ للعمال 
املواطنني  حت�سي�س   ، الوادي” 
ــدوق  ــن ــ�ــس ــل ــني ل ــب ــس ــ� ــت ــن امل
ــة  ــي ــرتون ــك ــنــ�ــســات الل ــامل ب
مت  التي  اجلــديــدة،  اخلدماتية 
م�ستوى  على  ا�ستحداثها 
ل�ستقبال  الو�سية  ــوزارة  ال
ـــور  ـــه ـــم ــــات اجل ــــرتح ــــق م
من  ال�سندوق  مع  واملتعاملني 
املوؤ�س�سات  واأرباب  موظفي 

واخلا�سة. العمومية 
ــوادي  ال  ” “كنا�س  وي�سهد 
خمتلف  يف  نــوعــيــة  حــركــيــة 
الولئي  ال�سندوق  م�سالح 
ن�سطة التي  �سواء  تلك التي الأ
“بطاقة  جتديد  خدمات  تقدم 
امللفات  درا�سة  اأو   ” ال�سفاء 
اخت�سا�س  اإطــار  يف  املودعة 
�ــســ�ــســة الــتــي  مــ�ــســالــح املــوؤ
عديدة  قطاعات  مع  تتعامل 
ال�سمان  �سندوق  ويــراهــن 
الأجــراء،  للعمال  الجتماعي 
املنت�سبني  تــعــداد  رفــع  على 
حول  املتعاملني  وحت�سي�س 
ت�سمح  التي  اجلديدة  التدابري 

ــادة مــن خــدمــات  ــف ــت ــس ــال� ب
تتيح  بــعــد  ــن  ع الــكــرتونــيــة 
من  ال�ــســتــفــادة  للمواطنني 
لل�سندوق  “انت�سابهم  جتديد 
املر�سية”،   العطل  “دفع  و  اأ  ”
جديدة  الكرتونية  خدمة  وهي 
خالل  ،من  الهناء  ف�ساء  عرب 
تطبيقها  اأو  النرتنت  �سبكة 
وهذا  الذكية،  الهواتف  عرب 
 ، اجتماعيا  لهم  املوؤمن  لفائدة 
اإمكانية  خدمة  اإدراج  مت  حيث 
املر�سية  بالعطل  الت�رضيح 
بوا�سطة  النرتنت  �سبكة  عرب 
للهناء،  الــرقــمــي  الــفــ�ــســاء 
التنقل  ــاء  ــن ع دون  وذلـــك 

�ساعة   48 و  النت�ساب  ملركز 
املر�سية. العطلة  يداع  لإ

ـــذه اخلــدمــة  كــمــا تــ�ــســمــح ه
مــكــانــيــة حــ�ــســول املــوؤمــن  بــاإ
هذا  من  ا�ستالم  و�سل  على 
للموؤمن  ميكن  كما   ، الف�ساء 
على  الطــالع  اجتماعيا  لهم 
بالعطل  الت�رضيح  خطوات 
وهذا  النرتنت،  عرب  املر�سية 
الإجــراءات  تب�سيط  اإطار  يف 
ــع  ــــة والــتــكــفــل الأجن داري الإ
ــالت املــواطــنــني،  ــغ ــس ــ� ــان ب
العمومية  اخلــدمــة  وحت�سني 

اأ�سمل. ب�سفة 
الله عبد  بن  عماره 

يف بادرة لقيت ا�ستح�سان امل�سلني 

ظاهرة تف�سي املخدرات بني ال�سباب 
مو�سوع خطبة اجلمعة بحا�سي خليفة 

باإ�سراف مديرية الن�ساط الجتماعي والت�سامن بالوادي

انطالق القافلة التح�سي�سية لدعم 
املراأة الّريفية واملاكثة بالبيت

عرب خمتلف الأحياء والتجمعات ال�سكانية

حملة تنظيف وا�سعة لأحياء دائرة الـوادي

من طرف امل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية بالولية

حجز مبلغ مايل معترب من العملة الأجنبية املزورة

عرب ف�ساء الهناء..

املر�سية بالعطل  للت�سريح  اإلكرتونية  خدمة  "كنا�ض" يخ�س�ض 
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اأزيد من 2100 حالة ل�سع عقربي واأربع وفيات 
بورقلة

حممد علي
---------------- 

الإ�ــســابــات  معظم  واأحــ�ــســيــت 
املنازل  بداخل  العقربي  بالت�سمم 
حــالــة،   1281 ــن  ع يــقــل  ل  ــا  مب
الإ�سابات  باقي  حدثت  بينما 
�سهر  اأن  عــلــمــا  ــا،  ــه ــارج ــخ ب
بني  مــن  ــان  ك املا�سي  جويلية 
فيها  �سجل  التي  ال�سهور  اأكرث 
الــعــدد الأكـــرب مــن الإ�ــســابــات 
و�سبتمرب  حالة   364 مبجموع 
 ،343 بـــ  واأغ�سط�س   ،352 بـــ 
بالنظر  اإ�سابة،   331 بـ  ويونيو 
احلـــرارة  ـــات  درج ــاع  ــف ارت اإىل 
يف  باملنطقة  عـــادة  الف�سلية 
مبعدلت  ال�سنة  من  الفرتة  هذه 
ذات  اإىل  ا�ــســتــنــادا  قــيــا�ــســيــة، 
ال�سلطات  وتعكف  املــ�ــســدر. 

على  �ــســنــوات  منذ  العمومية 
للتقليل  وقائية  برامج  ت�سطري 
بالت�سمم  الإ�سابات  ن�سب  من 
اإطارها  يف  يتم  حيث  العقربي، 
مالية  مبالغ  �سنويا  تخ�سي�س 
لت�سجيع  الولية  ميزانية  �سمن 

بجمعيات  املنخرطني  املواطنني 
جهود  يف  امل�ساركة  على  حملية 
كما  العقربي،  الت�سمم  مكافحة 
وجــرى  امل�سالح.  ذات  ــرت  ذك
املايل  املبلغ  رفع  الإطار  هذا  يف 
عقرب  ح�رضة  كل  مقابل  املمنوح 

وهــي  دج،   100 اإىل   50 ــن  م
اإيجابي  ثر  اأ لها  كان  التي  املبادرة 
العقارب،  جمع  حــمــالت  على 
"حم�سو�س"  وب�سكل  قل�س  مما 
وامل�سابني  ال�سحايا  اأعــداد  من 
كما  باجلهة،  العقربي  بالت�سمم 
اأح�سيت  وقد  تو�سيحه.  جرى 
 3050 اإ�سابة   2019 �سنة  خالل 
العقربي  بالت�سمم  �سخ�سا 
ــات  ــي ــس  وف ــ� ــم ــ�ــســجــيــل خ وت
ذات  اإح�سائيات  ح�سب  بالولية، 
الوقاية  جهود  و�سمن  املديرية. 
الت�سممات  من  النوع  هذا  من 
حت�سي�سية  حمالت  تنظم  اخلطرية 
اجلمهور  لفائدة  اإعالمية  يــام  واأ
ــة اللـــتـــزام  ــي ــم ه ــاأ لــلــتــوعــيــة ب

الوقائية. بالإجراءات 

�سجلت 2131 حالة ل�سع واأربع وفيات بالت�سمم العقربي خالل ال�سنة املن�سرمة بولية ورقلة, ح�سب ما اأفادت به م�سالح 
مديرية ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.

2020 خالل 

ال�رضطة  ــوات  ق جهود  ــار  اإط يف   
ــة  ــرامــي بــاأمــن وليــــة ورقــلــة ال
و�سالمة  ــن  اأم على  احلــفــاظ  اإىل 
والت�سدي  وممتلكاتهم  املواطنني 
فقد  جـــــرام،  الإ ــكــال  ــس � اأ لــكــافــة 
الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح  عاجلت 
ل�سنة  ــ�ــســمــرب  دي �ــســهــر  خـــالل 
ق�سية   100 عن  يزيد  ما   2020
ــاد  ف اأ ــح.  واجلــن باجلنايات  تتعلق 
والتــ�ــســال  ـــالم  الإع خللية  بــيــان 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
حت�سلت  قد  كانت  ورقلة  ــة  ولي
اأن  منه  ن�سخة  التحريرعلى  يومية 
خالل  الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح 
من  متكنت   ،2020 دي�سمرب  �سهر 
ال�سيء  �سد  ق�سية   15 معاجلة 
توقيف  عــن  �ــســفــرت  اأ العمومي 
ق�سيتني  منها  �سخ�سا،   85 وتقدمي 
جمعية  تــكــويــن  بــجــرميــة  تتعلق 
اأ�سخا�س   05 فيها  تورط  �ــرضار  اأ
ين  اأ الق�سائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
يــداع  اإ مــر  اأ �سخ�سني  �سد  �سدر 
من  اأ�سخا�س   03 ا�ستفاد  فيما 
تتعلق  ق�سايا   08 موؤقت،  ــراج  ف اإ
فيها  تورط  حمظور  �سالح  بحمل 
اجلهات  اأمام  قدموا  اأ�سخا�س   08
�سخ�س  �سد  �سدر  اأين  الق�سائية 
ا�ستفاد  فيما  ـــداع،  ي اإ ــر  م اأ ــد  واح
خمتلفة.  ق�سائية  اأحكام  من  البقية 
م�سالح  عــاجلــت  فــقــد  ذلــك  اإىل 
نف�س  خــالل  الق�سائية  ال�رضطة 
باجلنايات  تتعلق  ق�سية   26 الفرتة 
واملمتلكات،  الأموال  �سد  واجلنح 
 29 وتـــقـــدمي  ــف  ــي ــوق ت مت  ــث  ــي ح
تتعلق  ق�سية   13 منها  �سخ�سا، 
�سخ�سا   18 فيها  تورط  بال�رضقة 
يداع  اإ اأمر  اأ�سخا�س   05 �سد  �سدر 
الإفراج  من  اأ�سخا�س   04 وا�ستفاد 
حتت  اأ�سخا�س   04 وو�سع  املوؤقت، 
ا�ستفاد  فيما  الق�سائية،  الرقابة 
 03 املبا�رض،  ال�ستدعاء  من  البقية 
والحتيال  بالن�سب  تتعلق  ق�سايا 
قدموا  اأ�سخا�س   04 فيها  تــورط 
ا�ستفاد  اأين  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
فيما  يداع،  اإ اأمر  من  واحد  �سخ�س 

ا�ستدعاء  من  اأ�سخا�س   03 ا�ستفاد 
باجلنايات  يتعلق  وفيما  مبا�رض. 
عاجلت  فقد  فـــراد  الأ �سد  واجلنح 
باأمن  الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح 
دي�سمرب  �سهر  خالل  ورقلة  ولية 
فيها  تــورط  ق�سية   48 املن�رضم 
ق�سية    31 منها �سخ�سا،   70
العمد  واجلـــرح  بال�رضب  تتعلق 
قدموا  �سخ�سا   47 فيها  ــورط  ت
�سدر  اأين  الق�سائية،  اجلهات  اأمام 
فيما  يــداع  اإ اأمر  �سخ�سا   18 �سد 
ا�ستدعاء  من  �سخ�سا   17 ا�ستفاد 
و�سع  واحــد  و�سخ�س  مــبــا�ــرض، 
الق�سائية،  الرقابة  تــدابــري  حتــت 
ــراج  ف اإ مــن  البقية  ا�ستفاد  فيما 
بالتهديد  تتعلق  ق�سايا   03 موؤقت، 
قدموا  اأ�سخا�س   03 فيها  تــورط 
ا�ستفاد  الق�سائية،  اجلهات  مــام  اأ
مبا�رض  ا�ستدعاء  من  واحد  �سخ�س 
اإفراج  من  �سخ�سان  ا�ستفاد  فيما 
تتعلق  لق�سيتني  اإ�سافة  موؤقت، 
فيها  تورط  منزل  حرمة  بانتهاك 
اجلــهــات  مــــام  اأ قــدمــا  �سخ�سان 
اأمر  حقهما  يف  �سدر  الق�سائية 
بال�سب  تتعلقان  ق�سيتان  يــداع.  اإ
�سخ�س  فيها  ـــورط  ت والــ�ــســتــم 
اأين  الق�سائية  اجلهات  مــام  اأ قدم 
مبا�رض،  ا�ــســتــدعــاء  مــن  ا�ستفاد 
املخل  بالفعل  تتعلق  ق�سايا  و03 
اأ�سخا�س   03 فيها  تورط  باحلياء 
الق�سائية  اجلــهــات  مـــام  اأ قــدمــوا 
واحد  �سخ�س  حق  يف  �سدر  يــن  اأ
�سخ�سان  ا�ستفاد  فيما  يداع  اإ اأمر 
واحدة  وق�سية  موؤقت،  اإفراج  من 
العمدي  القتل  مبــحــاولــة  تتعلق 
قدم  ــد  واح �سخ�س  فيها  ــورط  ت
�سدر  اأين  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
ثانية  جهة  من  يداع.   اإ اأمر  حقه  يف 
الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح  عاجلت 
ال�سنة  من  دي�سمرب  �سهر  خــالل 
فيها  تورط  ق�سية   16 املن�رضمة، 
اجلهات  اأمام  قدموا  �سخ�سا،   21
حقهم  يف  ــدرت  ــس � الق�سائية 

ق�سائية.  اأحكام 
فا�سل بن  يو�سف 

الــوطــنــي  ــدوق  ــن ــس ــ� ال اأطـــلـــق   
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
حملة  ــة-  ــل ورق الأجــراء-وكــالــة 
رقمنة  حـــول  ــدة  ــدي ج ــة  ــي ــالم اإع
الــعــطــل املــر�ــســيــة وهـــي خــدمــة 
ف�ساء  عــرب  ــدة  جــدي لــكــرتونــيــة  اإ
الإنرتنت  �سبكة  خالل  من  الهناء 
الذكية  الهواتف  عرب  تطبيقها  اأو 
اجتماعيا. لهم  املوؤمن  لفائدة  وهذا 

ــي  ــن ــوط مـــديـــر الـــ�ـــســـنـــدوق ال
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
القادر  عبد  حايك  بورقلة  الأجراء 
الرقمية  ــة  ــدم اخل هـــذه  اأن  ـــد  اأك
باإمكانية  تتعلق  الــتــي  ــدة  اجلــدي
عرب  املر�سية  بالعطل  الت�رضيح 
الف�ساء  بوا�سطة  الإنرتنت  �سبكة 
عناء  دون  وذلــك  للهناء  الرقمي 
واختزال  النت�ساب  ملركز  التنقل 

تواجد  ب�رضورة  القا�سي  للوقت 
�ساعة   48 اإجتماعيا  لــه  مــن  املــوؤ
دفع  اأجــل  مــن  النــتــ�ــســاب  مبــركــز 
هذه  ت�سمح  كما  املر�سية.   العطلة 
له  املوؤمن  ح�سول  باإمكانية  اخلدمة 
من  ا�ستالم  و�سل  على  اجتماعيا 
له  للموؤمن  ميكن  كما  الف�ساء  هذا 
خطوات  على  الطــالع  اجتماعيا 
ــح بــالــعــطــل املــر�ــســيــة  ــتــ�ــرضي ال
ب�سفحة  املــتــواجــد  الــدلــيــل  عــرب 
وقد  بالوكالة.  اخلا�سة  الفاي�سبوك 
اخلدمة  هذه  من  امل�ستفيدون  ثمن 
ا�ستح�سان  لقيت  التي  املــبــادرة 
والتي  ورقلة  لكنا�س  املنت�سبني 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
ــة الــهــادفــة  ــزي ــرك لــتــعــلــيــمــات امل

 . القطاع  لع�رضنة 
فا�سل بن  يو�سف 

الــ�ــســتــار  �ـــســـدال  اإ اإطـــــار  يف 
ال�سنة  ـــس  � راأ ــفــالت  احــت ــن  ع
نظمت  ــر،  ــاي ــن ي مــازيــغــيــة  الأ
الأجيال  لرتقية  املواطنة  جمعية 
متا�سني  ــة  ــوي ــرتب ال والــ�ــســيــاحــة 
درا�سيا  يوما  الأ�سبوع  مطلع 
لتنوع  عنوان  "متا�سني  �سعار  حتت 
احت�سنته  ال�سياحي"  املنتوج 
املدينة،  بقلب  الق�سمة  قــاعــة 
برناجما  اجلمعية  �سطرت  حيث 
اإىل  الأول  املــقــام  يف  ــي  ــرم ي
للبلدة،  ال�سياحي  البعد  تر�سيخ 
احلرف  ملختلف  عر�س  خالل  من 
الندوة  هام�س  على  التقليدية 
مداخلتني.  ت�سمنت  التي  العلمية 
"امل�سار  بعنوان  الأوىل  املداخلة 
متا�سني  ــغ  ري بــوادي  ال�سياحي 

بعنوان  الثانية  واملداخلة  منوذجا" 
بتما�سني"  ال�سياحية  "املقومات 
احلافظ  حممد  الدكتور  قدمها 
نقا�س  بور�سة  اختتمت  بربح، 
بحرية  �سفاف  على  مفتوحة 
ترتيب  ــول  ح متــحــورت  متا�سني 
معامل  بتما�سني  ال�سياحة  بيت 
خارطة  ت�سطري  ق�سد  ومواعيد 
ال�سياحية  للتظاهرات  طريق 
البلدية  م�ستوى  على  م�ستقبال 
بعد  خا�سة  التميز  اإىل  للو�سول 
للدولة   الكبري   ال�سياحي  التوجه 
ما  ح�سب  ـــرية  الأخ ـــة  ون الآ يف 
عبد  اجلمعية  رئي�س  اأو�سحه 
ننا  اإ قال  الــذي  ــدودة  ب الرحمان 
اخلــروج عن  يــنــا  ارتــاأ ــرة  امل هــذه 
بيت  ترتيب  اإعادة  بهدف  املعتاد 

املنا�سبة  كون  بتما�سني  ال�سياحة 
ال�سياحة  مقومات  براز  لإ فر�سة 
ال�سياحي.  بالتنوع  الرثية  بالبلدة 
لتثمني  لية  اآ عن  البحث  ويبقى 
وتكثيف  ال�سياحية،  املعامل  هاته 
املتاحة  الرتويج  ليات  اآ خمتلف 
ال�سياحي  اجلذب  مقومات  لرتقية 
ــة يف  ــوري بــاعــتــبــاره حــلــقــة حم
ال�سياحية  ــة  ــي احلــرك تــطــويــر 
رئي�س  اأكد  جهته  من  بالبلدية، 
ــبــلــدي  ــ�ــس الــ�ــســعــبــي ال املــجــل
حمادة  حممد  ال�سيد  بتما�سني 
ال�سياحية  ال�سناعة  اأهمية  على 
من  حتويه  ما  منطلق  من  بالبلدة 
وثمن  ال�سياحة،  نــواع  اأ خمتلف 
املــبــادرات  كــل  املــ�ــســوؤول  ذات 
بالقطاع  للنهو�س  ــة  ــفــردي ال

"ح�سبه"  حمــدودة  تبقى  لكنها 
كبرية  مــبــادرات  ترافقها  مل  ما 
ال�سياحي،  الزخم  هذا  ل�ستغالل 
بالتن�سيق  م�ساحله  اأن  كا�سفا 
ــذت  اأخ ال�سياحة  مــديــريــة  مــع 
منطقة  يف  بها  باأ�س  ل  اأ�سواطا 
بالبحرية،  ال�سياحي  التو�سع 
للم�ستثمرين  الــبــاب  فتح  ومت 
جند  مل  زلــنــا  مــا  �ــســف  لــالأ لكن 
كبرية.  قدرات  لهم  م�ستثمرين 
يف  ال�ستثمار  حتفيز  اإىل  ودعــا 
امل�ستثمرين  خالل  من  ال�سياحة 
نها  �ساأ من  خطوة  هي  اخلوا�س، 
مربحا  اقت�ساديا  عائدا  حتقق  اأن 
امل�سهد  على  اإيجابيا  ينعك�س 

.. املحلي  التنموي 
التجاين    ن-ق- 

لتطوير  ال�سامي  املحافظ  اأكــد 
م�سطفى،  اأجمكوح  ال�سهوب، 
زراعة  ترقية  اأن  اجللفة،  بولية 
ت�ستدعي  باجلزائر  "الكينوا" 
لدى  منوذجية  غرا�سات  ن�ساء  اإ
ــان املــرافــقــة  ــم ــفــالحــني و�ــس ال
غمار  خلو�س  لهوؤلء  امليدانية 
الذي  املنتوج  هــذا  يف  التجربة 

للحبوب. مكمال  يعد 
دورة  هام�س  على  اأجمكوك  وقال 
املحافظة  لإطــــارات  تدريبية 
ــدار  م عــلــى  تنظيمها  ــجــري  ي
مع  بــالــتــعــاون  كــامــلــني  يــومــني 
الزراعة  لتنمية  التقني  املعهد 
على  بب�سكرة  الــ�ــســحــراويــة 
الفالحني  من  التقرب  ــرضورة  �
الإر�سادية  املفاهيم  وتب�سيط 
من  الــكــيــنــوا  غــرا�ــســة  ــ�ــســاأن  ب
اختيارها  يتم  مناذج  مرافقة  خالل 

تقنيا. دعمها  ويتم  بعناية 
من  نه  اأ امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 

الكينوا  غرا�سة  ت�سجيع  املمكن 
الكائن  املحافظة،  م�ستلة  عرب 
جنوب  كلم   50 ( تعظميت  ببلدية 
فالحني  اختيار  ــذا  وك اجللفة(، 
)وهو  املاحلة  الرتبة  ذات  باملناطق 
الع�سبية(  النبتة  هذا  يالئم  ما 
بلدية  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ـــك  وذل

للمرافقة. كنموذج  الزعفران 
اإىل  اأجمـــكـــوح  �ـــســـار  اأ ــا  ــم وك
املرافقة  ــذه  ه تعميم  اإمكانية 
املحافظات  عرب  للفالحني  التقنية 
ال�سهبية  لــلــوليــات  اجلــهــويــة 
يف  اإيجابية  نتائج  اإىل  للو�سول 
ملا  الكينوا  غرا�سة  ودعم  ترقية 
احلبوب  �سعبة  يف  اأهمية  من  لها 
حيث  ــن  م اخلــ�ــســو�ــســيــة  ذات 
العلفية  وحتى  الغذائية  فوائدها 

حم�سولها. جفاف  عند 
مــوؤطــرة  عــر�ــســت  جهتها  ــن  م
مهند�سة  خالد،  حليمة  ــدورة  ال
الزراعة  لتنمية  التقني  باملعهد 

كل  دقيق  وب�سكل  ال�سحراوية، 
ودورة  الكينوا  نبتة  يخ�س  ما 
و�سول  بذرها  وكيفية  حياتها 
مبتابعة  يتحقق  الذي  نتاجها  اإ اإىل 
هذه  لــكــون  خا�سة  جــد  تقنية 
ــر عــام  ــزائ الــتــجــربــة دخــلــت اجل
البحثية  جتاربها  وبــداأت   2013

املوايل. العام  يف 
التدريبية  ــدورة  ال هــذه  ولقــت 
من  كبريا  جتاوبا  الأول  يومها  يف 
واإطاراتها  املحافظة  تقنيي  طرف 
مع  دار  الذي  النقا�س  خالل  من 
اجلوانب  مــن  كثري  يف  املــوؤطــرة 
البذور  من  النوع  بهذا  املت�سلة 
ــن مــوطــنــه الأ�ــســلــي  ــادم م ــق ال
نديز. الأ بجبال  الالتينية  باأمريكا 

زراعــة  تعترب  بالذكر،  وجــديــر 
خال  ع�سبي  )نبات  الكينوا  نبتة 
كربى  اأهمية  ذات  الغلوتني(  من 
التي  النموذجية،  الغرا�سات  يف 
ح�سب   - اجلــزائــر  عليها  تعول 

جانب  اإىل  فهي   - املخت�سني 
احلبوب،  ل�سعبة  مكمل  كونها 
جتد  قــد  القمح،  منها  �سيما  ل 
من  عدد  يف  الطبيعية  ظروفها 

الوطن. بربوع  املناطق 
بقيمتها  ــوا  ــن ــي ــك ال وتـــعـــرف 
جميع  حتوي  اإذ  العالية،  الغذائية 
�سا�سية  الأ الأمينية  الأحما�س 
وبقدرتها  الغلوتني،  من  وتخلو 
ــروف  ــظ عــلــى الــتــكــيــف مــع ال
مثل  القا�سية،  والبيئية  املناخية 
كما  اله�سة،  ــة  ــرتب وال اجلــفــاف 
جمابهة  يف  كــربى  فاعلية  لها 

. لت�سحر ا
بقدرتها  احلبوب  هذه  تتميز  كما 
ذات  ــة  ــرتب ال يف  الــنــمــو  عــلــى 
هناك  اأن  علما  العالية،  امللوحة 
وليات  من  بعدد  منوذجية  جتارب 
ب�سكرة  غـــرار  عــلــى  ــن  ــوط ال

واأدرار. �سوف  ووادي 
ق/ج

خالل دي�سمرب 2020

معاجلة 100 ق�سية تتعلق باجلنايات 
واجلنح بورقلة

 كنا�ض ورقلة تطلق حملة اإعالمية حول 
رقمنة العطل املر�سية

 نظمته جمعية املواطنة لرتقية الأجيال وال�سياحة الرتبوية بتقرت

درا�سي  يوم  ال�سياحي" حمور  املنتوج  لتنوع  عنوان  "متا�سني 

ترقية زراعة الكينوا ت�ستدعي اإن�ساء غرا�سات منوذجية باجللفة 
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   حمفوظ رمظاين
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اأنه  معبد  اأحمد  بجاية  وايل  ك�سف   
م�رضوع  بعث  اإعــادة  جديد  من  �سيتم 
ال�سكة  ــط  خ ــث  ــدي وحت ـــة  ـــي ازدواج
مبنطقة  بجاية  يربط  الــذي  احلديدية، 
الإعـــالن  بــعــدمــا مت  مــنــ�ــســور،  بــنــي 
املعار�سة  ب�سبب  جتميده  عن  �سابقا 
عملية  ال�سكان،  بع�س  بــداهــا  اأ التي 
ا�ستح�سانا  لقيت  امل�رضوع،  بعث  اإعادة 

البلديات  ــاء  ــس � روؤ قبل  مــن  كــبــريا، 
اآفاقا  �ستفتح  نــهــا  اأ خا�سة  املعنية، 
ومنطقة  بالولية،  جديدة  اقت�سادية 
اخل�سو�س،  وجــه  عــلــى  الــ�ــســومــام 
اآجاله  يف  الأخري  هذا  ل�ستكمال  داعني 
فيه  طالب  الــذي  الوقت  يف  املحددة، 
الإجناز  اآجــال  بتقلي�س  الولية،  وايل 
اإىل  الإ�سارة  جتدر  التاأخر،  تدارك  بغية 
خط  وع�رضنة  ازدواجية  م�رضوع  اأن 
كلم   88 م�سافة  على  احلديدية  ال�سكة 
بالولية،  احليوية  امل�ساريع  اأهم  من  يعد 

عجلة  وحتريك  دفع  �ساأنها  من  والتي 
على  تتوفر  التي  املنطقة  بهذه  التنمية 
امل�ستوى  على  ميناء  واأكرب  اأهم  ثاين 
التنقل  �رضعة  اأن  خا�سة  الوطني، 
يف  كلم   160 اإىل   80 مــن  �سرتتفع 
الذي  امل�رضوع  هذا  فاإن  للعلم  ال�ساعة، 
يف  نهايته  بعد  فعال  ب�سكل  �سي�ساهم 
الب�سائع  ونقل  املرور  حركة  تخفيف 
املناطق  نحو  بجاية  ميناء  من  و�سحنها 
بالق�رض،  ــه  ب املت�سلة  ال�سناعية 
هذا  اأن  جانب  اإىل  اأقبو،  مبدينة  حترا�ست 

لنقل  قطارات   6 بزيادة  �سي�سمح  اخلط 
الب�سائع  لنقل  قطارات  و3  الركاب 
زمن  تخفي�س  اإىل  بالإ�سافة  اليوم،  يف 

من�سور  وبني  بجاية  مدينة  بني  الرحلة 
دقيقة  و68  توقف  دون  دقيقة   35 اإىل 

التوقف. عند 

�سيعرف م�سروع ازدواجية وحتديث خط ال�سكة احلديدية بني مدينتي بجاية وبني من�سور على امتداد 87 كلم 
املرتبط  منها  العراقيل,  من  العديد  �سهد  امل�سروع  الولية,  م�سالح  من  ما علم  البعث من جديد, ح�سب  تقريبا 
وهو  امل�سار,  بخ�سو�ض  املواطنون  يبديها  التي  املعار�سات  مب�سكل  �سلة  ذات  واأخرى  للبالد,  القت�سادي  بالو�سع 
امل�سروع املمتد على م�سافة 87 كلم, وي�سمح برفع �سرعة نقل امل�سافرين اإىل 160كلم/�سا, اأما الب�سائع فت�سل اإىل 

دينار. مليارات   106 الولية  خزينة  �سيكلف  كلم/�سا,   100

اإعادة بعث م�سروع ازدواجية خط ال�سكة احلديدية بجاية - بني من�سور
106 مليارات دينار �سيكلف خزينة الولية 

يف اأول عملية لرتحيل قاطني ال�سكنات اله�سة 

ترحيل 86 عائلة من واد الوكريف باجتاه 
اأحياء �سكنية جديدة ب�سعيدة 

�سعيدة  ببلدية  الأ�سبوع  نهاية  انطلقت 
مقر عا�سمة الولية عملية ترحيل قاطني 
الفو�سوية  بالأحياء  اله�سة  ال�سكنات 
ال�سلطات  من  امل�سطر  الربنامج  اإطار  يف 

العمومية وعلى راأ�سها وايل الولية .
الولية  خلية  اأ�رضفت  الإطــار  هــذا  ويف 
واملجل�س  �سعيدة  ــرة  دائ رئي�س  برئا�سة 
وامل�سالح  والأوبيجي  البلدي  ال�سعبي 
املعنية يف عملية ترحيل 86 عائلة من احلي 
مواقع   3 باجتاه  الوكريف  واد  الفو�سوي 
�سعيدة  بلدية  اإقليم  عرب  جديدة  �سكنية 
الو�سائل  توفري  مــع  جــيــدة،  ــروف  ظ يف 
و�ساحنات  اآلــيــات  من  اللوجي�ستيكية 
 17 اإ�سكان  مت  حيث  املواطنني،  لرتحيل 
و35  اجلديدة  �سكن   1200 بحي  عائلة 
عائلة بحي 500 �سكن بالقرب من املحطة 
بحي  مماثلة  عائلة  و34  للولية،  الربية 

تنظيمية  اإجـــراءات  و�سط  �سكنا،   870
واحلماية  الأمــن  م�سالح  مبرافقة  حمكمة 
�سعيدة  دائرة  رئي�س  ت�رضيح  ويف  املدنية. 
ياأتي  الربنامج  هذا  فــاإن  التحرير  جلريدة 
للق�ساء  الولية  وايل  توجيهات  اإطار  يف 
برنامج  �سمن  الفو�سوية  الأحياء  على 
ومتكني  اله�سة،  لل�سكنات  الرتحيل  اإعادة 
املواطنني من ظروف الراحة والعي�س الكرمي 
يف �سكنات اجتماعية لئقة. وح�سب رئي�س 
دائرة �سعيدة فاإن عملية الرتحيل �ست�سمل 
الكاريار  الفو�سوي  احلي  �سكان  لحقا 
وقنطرة 3 وبع�س النقاط ال�سوداء بو�سط 
املدينة، يف �سياق الق�ساء ب�سكل تدريجي 
من  املدينة  بو�سط  اله�سة  ال�سكنات  على 
جمموع ح�سة 600 �سكن املخ�س�سة لهذه 

العملية .
يو�سف تامي

الإطاحة بع�سابة تهرب اأدوية �سيدلنية ذات من�ساأ اأجنبي بق�سنطينة
بامل�سلحة  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رضطة  الولئية 
�سبكة  لن�ساط  حد  و�سع  من  ق�سنطينة 
اخل�سائ�س  ذات  الأدوية  يف  تتاجر  اإجرامية 
ترتاوح  اأ�سخا�س   03 توقيف  مع  املخدرة، 
العملية  �سنة،  و34   27 بني  ما  اأعمارهم 
واأقنعة   ، بي�ساء  اأ�سلحة  حجز  من  مكنت 
 1251 حجز  اإىل  بالإ�سافة  بال�ستيكية، 
عائدات  من  �سنتيم  مليون  و24  قر�سا 
معلومات  اإىل  تعود  الق�سية  الــرتويــج. 
وردت اإىل ذات الفرقة مفادها تواجد ن�ساط 

م�سبوه لأ�سخا�س يف جمال ترويج الأدوية 
ذات اخل�سائ�س، حيث مت حتديد مكان اإقامة 
اجلهات  من  �سادر  ــاإذن  وب فيهم،  امل�ستبه 
اأين عرث لدى  املخت�سة مت تفتي�س منازلهم، 
كب�سولة   1206 على  الأول  فيه  امل�ستبه 
يعد  �سنتيم  مليون   17 بريغابالني،  دواء  من 
اأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  الرتويج،  عائدات  من 
بي�ساء متمثلة يف �سكينني تقليديي ال�سنع 
اأحدهما بغمده و�سكينني  من احلجم الكبري، 
اآخرين، مق�سني وقاطع ورق ي�ستعمالن يف 
بال�ستيكي  وقناع  ــة  الأدوي اأم�ساط  ق�س 

ي�ستعمل يف العتداءات وحرب الع�سابات 
اأم�ساط   03 على  العثور  مت  كما  والأحياء، 
فيه  امل�ستبه  لــدى  كب�سولة   45 مبجموع 
مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  مركبته،  داخل  الثاين 
فيه  امل�ستبه  لــدى  عليه  العثور  مت  مــايل 
اجل�سدية،  للمالم�سة  اإخ�ساعه  بعد  الثالث 
الفرقة  مقر  اإىل  وحتويلهم  توقيفهم  ليتم 
الالزمة،  القانونية  الإجــراءات  ل�ستكمال 
بعد النتهاء من اإجناز ملف اإجراءات جزائية 
مت تقدمي اأطراف الق�سية اأمام النيابة املحلية.
علجية عي�س

توقيف ثالثة اأ�سخا�ض وحجز كمية من املخدرات مبيلة
باأمن  والتحري  البحث  فرقة  عنا�رض  متكن 
اأ�سخا�س  ثالثة  توقيف  من  ميلة  وليــة 
واملــوؤثــرات  املــخــدرات  من  كمية  وحجز 
بي�ساء  اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة  العقلية، 
اأمن  حمظورة ح�سب ما علم لدى م�سالح 

الولية .
واأو�سح امل�سدر ذاته اأن هذه العملية جاءت 
حاجز  م�ستوى  على  روتينية  مراقبة  اإثر 
املراقبة باملدخل ال�رضقي لولية ميلة، خالل 
متنها  على  كان  �سياحية  مركبة  تفتي�س 

�سخ�سان يبلغان من العمر 27 و30 �سنة، 
حيث عرث عنا�رض ال�رضطة على قطعة من 
املخدرات و�سيجارة ملفوفة بالإ�سافة اإىل 

05 اأقرا�س من احلبوب املهلو�سة.
من  مكن  فيهما  امل�ستبه  مع  التحقيق    
حتديد هوية املمون الرئي�سي الذي ي�ستغل 
لبيع  الــدواجــن  لرتبية  بال�ستيكيا  بيتا 
�سيدي  مبدينة  متواجد  املمنوعات  واإخفاء 
معروف ولية جيجل، بالتن�سيق مع النيابة 
املخت�سة مت توقيف �سالف الذكر، بتفتي�س 

مت  العائلي  ومنزله  البال�ستيكي  البيت 
)كيف  املخدرات  من  قطع  على  العثور 
معالج( و20 قر�سا مهلو�سا، بالإ�سافة اإىل 
�سيفني  متثلت يف  بي�ساء حمظورة  اأ�سلحة 
من احلجم الكبري وخنجر وثمانية قاطعات 

ورق.
قدم  التحقيق  ـــراءات  اإج ا�ستكمال  بعد 
لدى  املخت�سة  النيابة  اأمام  فيهم  امل�ستبه 

حمكمة ميلة ي�سيف امل�سدر الأمني .
  بوجمعة مهناوي

توقيف مروجني للموؤثرات العقلية وحجز 235 قر�سا 
مهلو�سا بعني الدفلى 

باأمن  الق�سائية  ال�رضطة  فـرقـة  متكنت 
دائرة خمي�س مليانة يف ولية عني الدفلى، 
مبختلف  اجلرمية  حماربة  اإطــار  يف  وذلك 
املوؤثرات  حيازة  ذلك  يف  مبا  اأ�سكالها، 
غري  بطريقة  فيها  واملــتــاجــرة  العقلية 
ين�سطان  �سخ�سني  توقيف  من  قانونية، 
املدينة،  بنف�س  يقيمان  املذكور  املجال  يف 
التوايل،  على  �سنة  و27   23 اأعمارهما 

العملية  مهلو�سا.  قر�سا   235 وحجز 
تتعلق  معلومات  ا�ستغالل  بعد  جــاءت 
يف  املوقوفني  لأحد  الإجرامي  بالن�ساط 
والتي  العقلية  املــوؤثــرات  ترويج  جمال 
حمكمة،  اأمنية  خطة  تنفيذ  ا�ستدعت 
هذا  بتوقيف  الأ�سبوع  هذا  بحر  كللت 
تفتي�س  اإثــر  اآخــر  �سخ�س  رفقة  ــري  الأخ
�سارع  م�ستوى  على  املعني  م�سكن 

وحجز  مليانة،  بخمي�س  حممد  بوعمراين 
الكمية املذكورة التي كانت موظبة داخل 
كي�س بال�ستيكي. املعنيان وبعد ا�ستكمال 
اإجراءات التحقيق ب�ساأنهما، مت تقدميها يوم 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  ــام  اأم اأم�س 

بخمي�س مليانة للنظر يف ق�سيتهما.

خمتار برادع

تدفق مياه واد تافنة يعزل �سكان قرية 
الزباير يف تلم�سان

من  بعدد  متوا�سلة  املعاناة  زالت  ما 
احلدودية،  تلم�سان  بولية  املناطق 
ويف هذا الإطار يعي�س �سكان منطقة 
الزباير بقرية �سيدي يحيى يف بلدية 
معاناة  تلم�سان  ولية  جماهد  �سيدي 
كبرية كل ف�سل �ستاء، ب�سبب وادي 
تافنة الذي يق�سم القرية اإىل ق�سمني، 
اإذ ي�سعد من�سوب مياهه عند �سقوط 
ال�سكان  ي�ستطيع  ول  ــار  ــط الأم
الأيام  عك�س  عربه  املرور  والتالميذ 
الأخرى حيث يتخذونه م�سلكا يوميا، 
عرب  التنقل  اإىل  ي�سطرهم  ما  وهذا 
م�سلك اآخر مكونني بذلك حلقة كبرية 
مرات  عدة  امل�سافة  فيها  تت�ساعف 

تزيد عن 05 كلم م�سيا على الأقدام، 
رغم اأن امل�سافة ل تزيد عن 500 مرت، 
املرات من  ال�سكان عديد  وقد طالب 
ال�سلطات املحلية و�سع اأو بناء ج�رض 
اأثناء �سقوط  �سغري لعبور املواطنني 
مياهه،  من�سوب  وارتفاع  الأمطار، 
لكن حلد الآن ل جديد يذكر، وهو ما 
جعلهم ينا�سدون تدخل رئي�س الدائرة 
فقد  لالإ�سارة  مل�سكلتهم.  حل  لإيجاد 
زار وايل تلم�سان املنطقة خالل الأيام 
القليلة الفارطة وكان قد ا�ستمع اإىل 
ان�سغالت املواطنني ويبقى الأمل يف 

غد اأف�سل. 
ع بوتليتا�س

اأهايل هلة بخن�سلة يغلقون الطريق 
مطالبني بحلول مل�ساكلهم

ببلدية  هلة  قرية  اأهايل  من  عدد  نا�سد 
خريان بخن�سلة اإثر حركتهم الحتجاجية 
الطريق  بها من خالل غلق  قاموا  التي 
واحلجارة  الأ�سجار  بالعجالت وجذوع 
وايل  راأ�سها  وعلى  املعنية  ال�سلطات 
اإعطاء  ق�سد  التدخل  اأجل  من  الولية 
وحقها  الهتمام  من  نوعا  منطقتهم 
بع�س  ظل  يف  خ�سو�سا  التنمية  يف 
على  املنطقة  تعي�سها  التي  امل�ساكل 

ال�ساحلة  املياه  الفادح يف  النق�س  غرار 
اإي�سال  رغم  الطبيعي،  والغاز  لل�رضب 
ظل  يف  مطالبني  املنطقة  اإىل  ال�سبكة 
�سخ�سيا  ــوايل  ال بتدخل  م�ساكلهم 
تبقى  التي  ان�سغالتهم  اإىل  لال�ستماع 
امللمو�سة  احللول  حني  اإىل  مطروحة 
�ساكنة  اإليه  يطمح  ما  وهو  ــادة،  واجل

القرية.
ونا�س لزهاري

غالف مايل بـ 12 مليارا لتعبيد الطرقات مبغنية يف تلم�سان 

عادل  داودي  مغنية  ــرة  دائ رئي�س  اأ�ــرضف 
رفقة رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ملغنية 
مـقاولة  تن�سيب  على  بوبكر  �رضيفي 
اإعادة  اأجل  من  "�ســتار"  ملوؤ�س�سة  عـمومية 
حي  بني  الرابط  البلدي  للطريق  العتبار 

على  والـبخاتة  امل�سامدة  وقريتي  ال�سهداء 
ال�سحفي  البيان  وح�سب  كلم،   15 م�سافة 
منه  ن�سخة  التحرير"  "جريدة  ت�سلمت  التي 
فاإن هذا امل�رضوع الذي ر�سد له غالف مايل 
املقرر  ومن  �سنتــيم،  مليـار   12 بـ  يقّدر 

اإطار  يف  اأ�سـهـر   03 ظـرف  يف  ينجز  اأن 
عملية اإعــادة العتبار لطرق البلدية والتي 

�ستم�س 54 كلم مبغنية.
مـغنية  دائرة  رئي�س        من جهته ك�سف 
هذا  اأن  املــقــاولــة،  تن�سيب  هام�س  على 
طرف  من  ملحا  طلبا  كان  لـطامـا  امل�رضوع 
املدة  يف  لتدهوره  نظرا  القرى  هذه  �ساكنة 
اإيجابي يف  جـّد  اأثر  له  يكون  حتى  الأخرية 
فك العـزلة عن هاته املناطق وت�سهيل تنقل 

املواطنني.
بع�س  اإىل  ال�ستـماع  كذلك  ومت  ــذا  ه
القدميـة  البخاتـة  دوار  �ساكنـة  ان�سغالت 
على  امل�سوؤولون  خاللها  من  اأكـد  اخلا�سة، 
التي  الربامج  اإطــار  قريــبا يف  بها  التكفل 
�ست�ستفيد منها بلدية مغنية يف اإطار تغطية 

مناطق الظل.
بكاي عمر



اإ�ضماعيل  اجلـــزائـــري  اأفــ�ــضــد 
ميالن  و�ضط  لعب  نا�ضر،  بن 
مدربه  خمططات  ــايل،  ــط الإي
�ضتيفانو بيويل، بعد اأن تاأجلت 
عودته للمالعب لفرتة اأخرى.

نا�ضر  بن  اإ�ضماعيل  وتعر�ض 
الفخذ  م�ضتوى  على  لإ�ضابة 
خــــالل الــلــقــاء املـــثـــر الـــذي 
 2-2 الإيجابي  بالتعادل  انتهى 
من  الـ11  اجلولة  يف  بارما  اأمــام 
ــــدوري الإيـــطـــايل، يـــوم 13  ال
املا�ضي  الأول  دي�ضمرب/كانون 
غيابه  اإىل  التقارير  لت�ضر 
حتى نهاية العام، قبل اأن متتد 

اإىل ن�ضف ال�ضهر احلايل.
ــة اإيــطــالــيــة  ــي ــالم تــقــاريــر اإع
نا�ضر  ــن  ب غــيــاب  اأن  ك�ضفت 
لفرتة  �ضيتوا�ضل  املالعب  عن 
يتعاف  مل  بــاعــتــبــاره  اأطــــول، 
ــة  ــاب ــض ــل مـــن الإ� ــام بــ�ــضــكــل ك
يف  لها  تعر�ض  التي  الع�ضلية 
الأول  دي�ضمرب/كانون  �ضهر 
ــام  ــالل املــواجــهــة اأم املــا�ــضــي خ

بارما.
اأبدى، يف وقت  وكان بيويل قد 
�ضابق، رغبته يف ا�ضتعادة لعب 

من  انطالقا  اجلزائري  الو�ضط 
مواجهة كالياري، املقرر اإقامتها 
الثاين  يناير/كانون   18 ــوم  ي

اجلاري.

ت�أجيل جديد

موقع "ميالن ليف" املتخ�ض�ض 
يف متابعة اأخبار "الرو�ضونري" 
مغاربي  لعــب  اأف�ضل  اأن  ــد  اأك
من  يــعــاين  ـــازال  م  2020 لــعــام 
خملفات الإ�ضابة، التي اأبعدته 
عن املباريات الأخرة للفريق.

غياب  اأن  اأكـــد  املــ�ــضــدر  نف�ض 
اأي�ضا  يــتــوا�ــضــل  ــد  ق الأخــــر 
اأمام  لومبارديا"  "ديربي  خالل 
 23 يوم  اإقامته  املقرر  اأتالنتا، 

يناير/كانون الثاين اجلاري.
لعدم  ــالن  ــي م نــــادي  ويــ�ــضــعــى 
من  خوفا  نا�ضر  بنب  املجازفة 
جــديــدة  لنتكا�ضة  تعر�ضه 
لفرتة  املالعب  عن  تبعده  قد 

اأطول.
مت�ضدر  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
الــدوري الإيــطــايل قــام بدعم 
�ضفوفه بالعب جديد يف مركز 

الفرن�ضي  وهو  املدافع،  الو�ضط 
الأ�ضبق  النجم  ميتي،  �ضواليهو 

لتورينو الإيطايل.

نقلة نوعية

نقلة  نا�ضر  بن  اإ�ضماعيل  حقق 
نــوعــيــة مــنــذ انــتــقــالــه لــنــادي 
 2019 عـــام  �ضيف  يف  مــيــالن 

قادما من اإمبويل.
يف  لعــب  اأفــ�ــضــل  اأداء  و�ضهد 
الأخــرة  اأفريقيا  اأمم  بطولة 
الناحيتني  مــن  لفــتــا  تــطــورا 
ــة والــتــكــتــيــكــيــة مع  ــي ــدن ــب ال
جعله  ما  وهو  "الرو�ضونري"، 
حمــل اإ�ــضــادة كــبــرة مــن قبل 

املتابعني.
ودخــــل الـــالعـــب اجلـــزائـــري 

يف  كربى  اأندية  عدة  ح�ضابات 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  منها  اأوروبــا، 
الإجنليزي ال�ضاعي لبناء فريق 

جديد خالل املو�ضم القادم.
يف  ميلك  نا�ضر  بــن  اأن  يــذكــر 
عقده بندا ي�ضمح له بالرحيل 
املركاتو  يف  اإيطايل  غر  لناد 
ال�ضيفي املقبل نظر دفع مبلغ 

يورو. مليون   50

جمال  تلقاها  جــديــدة  ر�ضالة 
ملنتخب  الفني  املدير  بلما�ضي، 
ــب  ــواه ـــر، مــن اأحــــد امل ـــزائ اجل

ال�ضاعدة يف الكرة الفرن�ضية.
�ضعيد عراب، لعب نادي اإف �ضي 
دوري  يف  يلعب  ــذي  ال باري�ض، 
الفرن�ضي،  الثانية  ــة  ــدرج ال
وجه ر�ضالة اإىل جمال بلما�ضي، 
عليه  بالعتماد  فيها  يطالبه 

خالل الفرتة املقبلة.
يف  عــامــا  الـ20  �ــضــاحــب  ـــال  وق
"لو  لــ�ــضــحــيــفــة  ــات  ــح ــري ــض ــ� ت
"ابي  الفرن�ضية:  باريزيان" 
جعلني اع�ضق اجلزائر، لقد كان 
وهو  هناك،  �ضيف  كل  ياخذين 

ما جعلني ُمرتبطا كثرا ببلدي 
ال�ضلي".

ُمعاناة  على  "وقفت  ــاف:  ــض واأ�
بان يف اجلزائر فيه من اجل  ال�ضُ
مبا  ُمقارنة  الــقــدم،  ــرة  ُك لعب 
يوجد يف فرن�ضا، حيث كل �ضيء 

ُمتوفر حتت ت�ضرفنا".
�ضنوات  مــنــذ  "احلم  واأردف: 
اجل  من  املنتخب  مع  بالتواجد 
وتكرمي  ووالدتي،  والدي  ا�ضعاد 
وافته  الــذي  اقاربي  احد  روح 

املنية يف ُعمر الع�ضرين".
ــط عن  ــض ــو� ــف لعــــب ال ــض ــ� وك
تــلــقــيــه ااتــ�ــضــال ر�ــضــمــيــا من 
القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتاد 

"حماربي  اإىل  متهيدا لن�ضمامه 
ــرتة  ــف ال ــــالل  خ ال�ضحراء" 

املقبلة.
ات�ضال  هناك  "كان  ــح:  ــض واأو�

ُي�ضعدين  ـــر  ام وهــــذا  بــيــنــنــا، 
وانا  بنف�ضي،  ُمفتخرا  ويجعلني 
اي  يف  الــدعــوة  لتلبية  ُم�ضتعد 

حلظة".
اللعب  ا�ضرتط  "لن  وا�ضتطرد: 
ُمبا�ضرة،  الأول  املنتخب  مــع 
مع  علي  العتماد  مت  لو  حتى 
بذلك،  را�ضيا  ف�ضاأكون  بان  ال�ضُ
خا�ضة واين مل اجتاوز الـ20 من 

ُعمري".
ــه يف  ــرت ــض ــ� وبـــــــداأ عــــــراب م
اجلـــزائـــري،  ــــران  وه جمعية 
�ضي  اإف  نادي  اإىل  النتقال  قبل 
خالل  فيه  يلعب  الذي  باري�ض 

الوقت الراهن.

الوطني  املنتخب  مدرب  ي�ضتعد 
الفر�ضة  ملنح  بلما�ضي،  جمال 
خالل  ــدد  اجل الالعبني  لبع�ض 
ا�ضتعدادا  القادم،  مار�ض  ترب�ض 
ــام  اأم ال�ضكليتني  للمواجهتني 
ختام  يف  ــا  ــي ــب وزام بــوتــ�ــضــوانــا 

ت�ضفيات كاأ�ض افريقيا 2022.
تاأهله  الوطني  املنتخب  و�ضمن 
هاتني  قبل  الكامرون،  كان  اإىل 
املدرب  يعتزم  الذي  املواجهتني، 
لتجريب  ا�ضتغاللهما  بلما�ضي 
الفر�ضة  ومنح  الالعبني  بع�ض 
ت�ضفيات  انطالق  قبل  لآخرين، 
جوان  �ضهر   ،2022 العامل  كاأ�ض 

القادم.
واأكرث املنا�ضب التي توؤرق املدرب 
هو  الراهن،  الوقت  يف  بلما�ضي 
الدفاعي  امليدان  و�ضط  من�ضب 
والبدائل  اخليارات  قلة  ب�ضبب 
ــه، حــيــث يــوا�ــضــل الــرجــل  ــدي ل

“اخل�ضر”  راأ�ــــض  عــلــى  الأول 
الغرافة  لعــب  على  العتماد 
القطري عدلن قديورة �ضاحب 
دون  اأ�ضا�ضي  كالعب  �ضنة   35
�ضابقا  جتــريــبــه  رغـــم  مــنــازع، 
عديد الالعبني يف هذا املن�ضب، 
العا�ضمة  على غرار لعب احتاد 
ميدان  ومتو�ضط  �ضيتة  اأ�ضامة 
بــوداوي،  ه�ضام  الفرن�ضي  ني�ض 
ف�ضال عن هاري�ض بلقبلة لعب 

بري�ضت الفرن�ضي واآخرين.
توجيه  بلما�ضي  املدرب  ويعتزم 
لوهافر  ميدان  ملتو�ضط  الدعوة 
بطولة  يف  النا�ضط  الفرن�ضي 
الفرن�ضية،  الثانية  ــة  ــدرج ال
ا�ضتعاد  الأخــر  لكحل،  فيكتور 
كامل قدراته يف الأونة الأخرة 
مل  اإن  مقبول  مو�ضم  يف  ويـــوؤدي 

نقل رائع مع ناديه الفرن�ضي.
وخا�ض فيكتور لكحل هذا املو�ضم 

دقيقة،   1391 لوهافر  ناديه  مع 
منها   16 كاملة،  مقابلة   17 يف 
كاحتياطي،  وواحــدة  كاأ�ضا�ضي 
اأن  يعني  ما  ممكنة،   19 اأ�ضل  من 
منا�ضب  لعب  وقت  ميلك  الالعب 
بدنية  لياقة  يف  ليكون  وجيد 
املنتخب  يف  باللعب  لــه  ت�ضمح 

اأ�ضا�ضية  الوطني وافتكاك مكانة 
بلما�ضي  ــدرب  امل اإقناع  حــال  يف 

بقدراته.
بني  من  لكحل  فيكتور  ويعترب 
يف  املحظوظني  غــر  الالعبني 
ــي، حــيــث مت  ــن ــوط املــنــتــخــب ال
ليمثل  مــرة  لأول  ا�ــضــتــدعــاوؤه 

الرتب�ض  خالل  “اخل�ضر”  األوان 
 ،2019 مار�ض  �ضهر  اأقيم  ــذي  ال
وفيه جرت برجمة مباراة ودية 
اإطار  �ضمن  تون�ض،  منتخب  �ضد 
لبطولة  املنتخبني  ا�ضتعدادات 
ا�ضتدعاه  وقتها   ،2019 اأفريقيا 
اأ�ــضــامــة  ــل  حم لــيــحــل  بلما�ضي 
الو�ضط،  خط  من�ضب  يف  �ضيتة 
وحت�ضره ليكون عن�ضرا اأ�ضا�ضيا 
حظ  لكن  القارية،  البطولة  يف 
بعدما  جـــدا،  �ضيئا  ــان  ك لكحل 
م�ضتوى  على  لإ�ــضــابــة  تعر�ض 
دقائق   10 بعد  الركبة  اأربطة 
فقط من بداية املباراة، ويف اأول 
“اخل�ضر”،  بقمي�ض  لــه  ظهور 
طويلة،  لــفــرتة  غــاب  ثــم  ومــن 
م�ضتويات  قــدم  قد  كــان  بعدما 
فريقه  مع  املا�ضي  املو�ضم  مميزة 
الثانية  الـــدرجـــة  يف  لــوهــافــر 

الفرن�ضية.

وافق نادي ريال مدريد على طلب تقدم به اإنرت ميالن موؤخًرا ب�ضاأن 
املغربي اأ�ضرف حكيمي ظهر النراتزوري.

املا�ضي  ال�ضيف  يف  اإنرت  اإىل  مدريد  ريال  من  انتقل  حكيمي  وكان 
نظر 40 مليون يورو.

ووفًقا ملوقع "كالت�ضيو مركاتو" الإيطايل، فاإن الأزمة القت�ضادية 
املركاتو  خالل  لعبني  مع  للتعاقد  اأمــواًل  ميلك  ل  اإنــرت  جعلت 

ال�ضتوي اجلاري.
ا من ت�ضديد الدفعة الأوىل لريال  واأ�ضار اإىل اأن اإنرت لن يتمكن اأي�ضً

مدريد من قيمة �ضفقة حكيمي. 
10 ماليني يورو، وكانت  واأو�ضح اأن الدفعة تزيد قيمتها قلياًل عن 

ت�ضتحق يف �ضهر دي�ضمرب / كانون اأول املا�ضي.
مع  لتفاق  تو�ضل  اأن  بعد  هادئ  اإنرت  اإن  مركاتو"  "كالت�ضيو  وقال 

ريال مدريد على تاأجيل الق�ضط اإىل 30 مار�ض / اآذار املقبل.
واأ�ضاف اأنه ل يوجد اأي توتر بني الناديني، حيث اإن م�ضوؤويل مدريد 

يدركون جيًدا ما �ضببته الأزمة القت�ضادية لالأندية العاملية.
ا اخلا�ضة باأ�ضهر يوليو/ وذكر اأن اإنرت مل ي�ضدد رواتب الالعبني اأي�ضً
كانون  ودي�ضمرب/  الأول  ت�ضرين  ونوفمرب/  واأغ�ضط�ض/اأب  متوز 

الأول حتى الآن.

ــر  ــزائ ــة اجل ــودي ــول اأطـــاحـــت م
 ،)1-0( �ضطيف  وفاق  باملت�ضدر 
عليه  لت�ضدد  القمة،  لقاء  يف 
الرتتيب،  ــدارة  ــض � يف  اخلــنــاق 
بفوز  القبائل  �ضبيبة  عادت  كما 
ــوداد  ال ــام  ام تلم�ضان  من  ثمني 
انتهى  بينما   ،)2-0( املــحــلــي 
بلوزداد  �ضباب  "الكال�ضيكو" بني 
و مولودية وهران بالتعادل )-1
اجلولة  مباريات  ختام  يف   ،)1
الرابطة  بطولة  مــن  الثامنة 
القدم،  لكرة  الأوىل  املحرتفة 

يوم ال�ضبت.
حــقــق الــو�ــضــيــف مــولــوديــة 
بعودته  باهرة  نتيجة  اجلزائر 
�ضفريته  مـــن  كــامــال  ـــزاد  ـــال ب
اأحلــق  حــيــث   العليا،  لله�ضاب 
حتت  الوىل   خ�ضارته  بالرائد 
نبيل  التون�ضي  املـــدرب  قــيــادة 
ــام ،  الــكــوكــي، منذ اأكـــرث مــن ع
حيث  تعود  اآخر خ�ضارة للوفاق 
بر�ضم   ،2019 نوفمرب   30 ايل  
الفارط  املو�ضم  من  الـ12  اجلولة 

مبلعب �ضباب ق�ضنطينة.
الأول  ال�ضوط  انتهى  وبعدما 
حتكمت   ، ال�ضلبي  بــالــتــعــادل 
ن�ضبيا  املـــولـــوديـــة  تــ�ــضــكــيــلــة 
بوا�ضطة  الــلــعــب  ــات  ــري جم يف 
فوق  لالعبني  اجليد  النت�ضار 
الالعب  جنح  و  امليدان،  اأر�ضية 
الــدفــاع  مباغتة  ــن  م لــعــمــارة  
خ�ضارية  احلار�ض  و  ال�ضطايفي 
ال�ضباك،  �ضكنت  بــتــ�ــضــديــدة 
 ،)76 )د  للزوار  التقدم  ليمنح 
على  الـــثـــاين  ــه  ــدف ه مــ�ــضــجــال 
التي   اجلــزاء  ركلة  بعد  التوايل 
اأمــام  املــا�ــضــي  ــبــوع  الأ�ــض وقعها 

مولودية وهران.
حممد  ال�ضاب  رفاق  عجز  واأمــام 
عمورة يف تهديد مرمى احلار�ض 
املدرب  اأ�ضبال  وا�ضل  بوطاقة، 
اأجــل  مــن  ال�ضغط  نغر  نبيل 
تـــاأمـــني الــنــتــيــجــة، حــيــث قــاد 

فردية  هجمة  جابو  الــبــديــل  
اأبناء  بدفاع  خاللها  من  تالعب 
اختار  ولكنه  الفوارة"  "عني 
عو�ض  املــرمــى  نحو  الت�ضديد 

التمرير. 
ثمني  ــوز  ــف ب ــاء  ــق ــل ال لينتهي 
ي�ضعه  اجلــزائــر  ملولودية  جــدا 
 17 بر�ضيد  الو�ضافة  يف  وحيدا 
وبفارق  متاأخر  لقاء  مع  نقطة 
�ضطيف  وفـــاق  ــن  ع خــطــوتــني 
الطليعة  عــلــى  يــحــافــظ  ـــذي  ال

بر�ضيد 19 نقطة.
القبائل  �ضبيبة  عادت  بدورها، 
اإىل غرب  بفوز ثمني من تنقلها 
البالد على ح�ضاب وداد تلم�ضان 
الفرتات  خــالل  جت�ضد   ،)2-0(
بوا�ضطة  اللقاء  مــن  ـــرة  الأخ
الليبي الطوبال حممد من ركلة 
زميله  اأ�ضاف  ثم   ،)79 )د  جزاء 
والنت�ضار  التاأكيد  هدف  نزلة 
فيها  اأ�ضهر  مباراة  يف   ،)90+1 )د 
ــم بــطــاقــتــني حــمــراويــن  ــك احل
"ال�ضبيبة"  لـ  �ضايح  بن  من  لكل 

و�ضاليل من جانب "الوداد".
الفرن�ضي  ــدرب  امل حقق  وبهذا 
الأول  ـــوزه  ف لفــــان،  دونــيــ�ــض 
مــبــاراة  ثــاين  يف  ال�ضبيبة  مــع 
ــاط، وهـــو ما  ــي ــت ــن دكـــة الح م

من  "الكناري"  لفريق  ي�ضمح 
 12( ال�ضابع  ال�ضف  اإىل  ال�ضعود 
"الزيانيون"  يوا�ضل  بينما  ن(، 
الغرق يف قاع الرتتيب مبجموع 

فقط. نقاط   4
بالعا�ضمة،  اأوت   20 ملعب  ويف 
فك  عــن  ــوزداد  ــل ب �ضباب  عجز 
وهران،  مولودية  �ضيفه  �ضفرة 
ــادل  ــع ــت مــكــتــفــيــا بــنــتــيــجــة ال
  " "احلمراوة )1-1(،ليوا�ضل 
من  اخلــايل  �ضجلهم  عن  الدفاع 
التقني  رحيل  -رغــم  الهزائم  
اأنهم  موؤكدين  كــازوين-  برنارد 
ــذا  ــة ه ــول رقـــم �ــضــعــب يف بــط

املو�ضم.
عرب  للمحليني  كانت  البداية 
من  ا�ضتفاد  الذي  بلحول  راأ�ضية 
الألعاب  ل�ضانع  دقيقة  ركنية 
)د  الأول  الهدف  ليوقع  �ضعيود 
من  �ضريعا  جاء  الرد  لكن   ،)22
نقا�ض  املهاجم  بوا�ضطة  الــزوار 
اأي�ضا  حمكمة  راأ�ضية  من   )26 )د 

يف �ضباك فريقه ال�ضابق.
وقد حرم املدرب الفرن�ضي دوما 
من عدة اأوراق رابحة، بعد طرد 
احلكم ملهاجمه البينيني كوكبو 
بالبطاقة احلمراء، وكذا خروج 
بلحول وتابتي، جراء الإ�ضابة، 

البلوزدادي  ال�ضباب  ليتمركز 
ن(   12( ال�ضابعة  املرتبة  عند 
نف�ض  يف  متاأخرين،  ولقاءين 
املرتبة مع املولودية الوهرانية.

فاز   ، حــمــادي  عمر  ملعب  ويف 
احتاد اجلزائر على �ضيفه �ضريع 
فوزه  لي�ضجل   ،)3-1( غليزان 
ا�ضتفاقته  ويوؤكد  تواليا  الثالث 
مو�ضم  انطالقة  بعد  احلقيقية  

كارثية .
بهدف  للمحليني  كانت  البداية 
لينفجر   ،)17 )د  بلقا�ضمي 
املرحلة  خــالل  كــودري  القائد 
الثانية بتوقيعه هدفني )د 52( 
الثالث  الهدف  �ضيما   ،)85 )د  و 
الذي �ضجله براأ�ضية جميلة اإثر 
"الغليزاين" خمالفة  رد احلار�ض 
منطقة  حـــدود  مــن  بلقا�ضمي 
امليدان  العمليات، ليبلغ متو�ضط 
دفع  ــع،  ــراب ال هدفه  املخ�ضرم 
بالحتاد نحو ال�ضف العا�ضر )11 
الرتتيب  جدول  يف  متبوعا  ن(، 

بـ "ال�ضريع" )9 ن(.
نادي   - مقرة  جنم  لقاء  وانتهى 
بنتيجة  انطلق  كما  بــــارادو، 
"النجم"  ليقبع   ،)0-0( بي�ضاء 
ن(،   5( الـ18  ــف  ــض ــ� ال ــد  ــن ع
ثاين  ــوز  ف حتقيق  عــن  عــاجــزا 
عديد  ت�ضييعه  مع  املو�ضم،  هذا 
الديار  وخــارج  مبلعبه  النقاط 
يف حني عاد �ضبان بارادو بنقطة 
الـ11  املركز  يف  ت�ضعهم  ثمينة 
عقدة  حــل  انــتــظــار  يف  )8ن(، 
التعادلت التي و�ضلت اإىل �ضتة، 

مع فوز واحد وهزمية واحدة.
الثامنة  اجلولة  هذه  وافتتحت 
حيث  واجلمعة،  اخلمي�ض  يومي 
اأكد اأوملبي املدية �ضحته  بفوزه 
عني  جمعية  على  الديار  خارج 
النت�ضار  م�ضجال   ،)3-1( مليلة 
احتاد  متكن  كما  تواليا،  الرابع 
بلعبا�ض من رفع التحدي بفوزه 

يف معقل احتاد ب�ضكرة )1-0(.

مرة  لأول  تلم�ضان  وداد  �ضقط   
''العقيد  مبلعب  ميدانه  على 
�ضهرا،   20 قرابة  منذ  لطفي'' 
ال�ضبت  اأمــ�ــض  بانهزامه  ــك  وذل
بثنائية  القبائل  �ضبيبة  ــام  اأم
الثامنة  اجلولة  بر�ضم  نظيفة 
من بطولة الرابطة الأوىل لكرة 

القدم.
ويعود تاريخ اآخر خ�ضارة داخل 
 28 اإىل  "للزيانيني"  الـــديـــار 
ب�ضكرة  احتاد  اأمام   2019 اأبريل 
يتناف�ضان  الفريقان  كان  حيث 
يومها على ال�ضعود اإىل الدرجة 
نهاية  يف  الكلمة  لتعود  الأوىل، 
املطاف اإىل الزوار بهدف نظيف 
اأثر كثرا على حظوظ املحليني 
الأعلى  الق�ضم  اإىل  الرتقاء  يف 

يف نهاية مو�ضم 2018-2019.
من  الــدر�ــض  حفظ  الـــوداد  لكن 
املوايل  املو�ضم  يف  الإخفاق  هذا 
�ضجله  على  حافظ  اأنــه  بدليل 
خاليا من الهزائم مبعقله مبلعب 
 34 جمع  حيث  لطفي''،  ''العقيد 
اإىل غاية  36 ممكنة،  نقطة من 
اجلولة ال23 التي عرفت توقف 

فرو�ض  تف�ضي  ب�ضبب  البطولة 
كورونا.

املتميز  املــ�ــضــوار  هـــذا  و�ــضــاهــم 
بافتكاك  اأ�ــضــواره  بني  للفريق 
ال�ضعود،  �ضباق  تاأ�ضرة يف  ثالث 
ما مكنه من العودة اإىل حظرة 
من  �ــضــنــوات  �ضبع  بعد  الــكــبــار 

الغياب.
يتمكنوا  مل  ''الزيانيني''  اأن  غر 
وتــرة  مــواكــبــة  مــن  الآن  حلــد 

اأنهم  بدليل  الأوىل  الرابطة 
يف  جــولت  ثماين  بعد  ف�ضلوا 
مكتفني  لهم  ــوز  ف اأول  حتقيق 
نف�ض  مقابل  تعادلت  باأربعة 
كلفهم  مــا  الــهــزائــم  مــن  الــعــدد 
قبل  وما  ال19  املرتبة  احتالل 
البطولة  ترتيب  يف  ـــرة  الأخ

مبجموع اأربع نقاط فقط.
ال�ضلبي  ــوار  ــض ــ� امل هـــذا  ــف  ــل وك
ــذي  املــــدرب عــزيــز عــبــا�ــض، ال

الإقالة  الوداد،  �ضعود  وراء  كان 
الأ�ضبوع  منت�ضف  من�ضبه  من 
منه  طلبت  عندما  املــنــ�ــضــرم، 
عــقــده،  فــ�ــضــخ  الـــنـــادي  اإدارة 
ال�ضابق  م�ضاعده  موؤقتا  ليخلفه 
جــــواد يــــادل الــــذي فــ�ــضــل يف 
الب�ضيكولوجية  الوثبة  حتقيق 

املرجوة.
ــذي  ــت ال ــوق يــحــدث هـــذا يف ال
ـــة  الإداري ـــة  الأزم فيه  عرفت 
ــوداد  ال فيها  يتخبط  كــان  التي 
طريقها  املــو�ــضــم  ــة  ــداي ب مــنــذ 
املا�ضي  اخلمي�ض  النفراج  اإىل 
جديد  اإدارة  جمل�ض  بانتخاب 
ورئي�ضه املتمثل يف �ضخ�ض ر�ضا 

عبيد.
اأن  اإىل  ــــــارة  ــــــض الإ� جتــــــدر 
تنقل  ينتظرهم  "الزيانيني" 
اإىل  املقبلة  اجلــولــة  يف  �ضعب 
ــــاد بــلــعــبــا�ــض الـــذي  ــــار احت اجل
ا�ضتيقظ يف اجلولتني ال�ضابقتني 
التوايل  على  لفوزين  بت�ضجيله 
ب�ضكرة  احتــاد  مبيدان  اآخرهما 

)0-1( اجلمعة الفارطة.

حطم العداء اجلزائري، تقي الدين هديلي، اأم�ضية ال�ضبت بالوليات املتحدة 
عقب  مرت،   800 ل�ضباق  القاعة  داخــل  الوطني  القيا�ضي  الرقم  الأمريكية، 

ت�ضجيله توقيتا قدره 1د 45ثا 98ج.
و�ضجل ابن مدينة تلم�ضان وعداء املجمع البرتويل، الذي يدربه عبد احلميد 
رحموين، الرقم القيا�ضي اجلديد خالل ملتقى تك�ضا�ض تيك-كوركي كال�ضيك 

يف جنوب الوليات املتحدة.
وكان الرقم ال�ضابق ل�ضباق ال800 مرت داخل القاعة بحوزة العداء ر�ضا عبد 

النوز )1د 46ثا 87ج( منذ 18 فرباير 1992 مبدينة جنوى باإيطاليا.

الرابطة الأوىل :

مولودية اجلزائر تطيح بوفاق �سطيف وت�سدد عليه اخلناق

اأول خ�سارة داخل الديار لوداد تلم�سان بعد زهاء 20 �سهرا

تقي الدين هديلي يحطم الرقم القيا�سي الوطني ل�سباق 800 مرت

تاأجيل جديد.. بن نا�سر يف�سد خمططات ميالن

بلما�سي جمال  يغازل  جديد  �ساعد  جنم  اجلزائر"..  "اأع�سق 

فيكتور لكحل مر�سح للعودة اإىل "اخل�سر"  يف مار�ض القادم

ريال مدريد يوافق على طلب اإنرت ب�ساأن حكيمي
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التح�ضرية  اللجنة  مــع  بالتن�ضيق  التطوع  و  التكوين  جلنة  نظمت   
2022 و اللجان املتخ�ض�ضة، الدر�ض  لألعاب البحر الأبي�ض املتو�ضط وهران 

التمهيدي الأول حول التكوين املتخ�ض�ض اخلا�ض باملتطوعني.
واأو�ضح رئي�ض اللجنة، اأو�ضني �ضديقي، يف ت�ضريح �ضحفي باأن هذه الدورة 
الدين  جمال  بحي  العلمية  الت�ضلية  مبركز  ال�ضبت  يوم  جرت  التي  الأوىل 
توا�ضلوا  "الذين  املتطوعني  من  الأول  للفوج  خم�ض�ضة  كانت  )وهــران(، 
و  اللجان  بدليل  اأ�ضا�ضا  تتعلق  عديدة  اأ�ضئلة  طرحوا  و  املكونني  مع  بامتياز 

املهام اخلا�ضة باملتطوع".
اإبراهيم زروقي رئي�ض  اأن هذه الور�ضة كانت من تن�ضيط الدكتور  واأ�ضاف 
جلان  اأربع  وبح�ضور  التطوع  و  التكوين  للجنة  التابعة  التكوين  م�ضلحة 
و  الثقايف  الن�ضاط  و  الختتام  و  الفتتاح  مرا�ضيم  جلنة  هي:  و  متخ�ض�ضة 
جلنة الت�ضال و ال�ضحافة و جلنة الت�ضريفات و العتماد، و جلنة الإطعام 

و الإيواء.
و  �ضالحياتها  و  مهامها  حول  مهمة  معلومات  املعنية  اللجان  ممثلو  قدم  و 
2021، كما  كذلك حول برناجمها التكويني الذي �ضيمتد لغاية �ضهر يونيو 

اأ�ضر اإليه.
التكوين املتخ�ض�ض يت�ضمن  اأن  اإعالم املتطوعني  ال�ضياق  اأي�ضا يف هذا  ومت 
و  الوطنية  الريا�ضية  املناف�ضات  يف  امل�ضاركة  من  ميكنهم  تطبيقيا  �ضقا 
ا�ضت�ضافة  التي �ضتكون مبثابة حمطات جتريبية يف اجلزائر قبل  الدولية 
املختلفة  امليدانية  الزيارات  جانب  اإىل   2022 املتو�ضطية  للتظاهرة  وهران 

التي �ضتنظم على م�ضتوى كل املواقع الريا�ضية و موؤ�ض�ضات اأخرى.
اأع�ضاء  اأكد خالله  وثمن نف�ض امل�ضوؤول النقا�ض الذي دار باملنا�ضبة والذي 
"تلعب دورا حموريا يف رفع كفاءات و م�ضتوى  اأن مثل هذه الفر�ض  اللجان 
"قيمة م�ضافة  اأن التكوين املتخ�ض�ض يعترب  اأداء املتطوعني"، م�ضددا على 

متكن املتطوعني من اأداء مهامهم خالل احلدث على ما يرام".
واأ�ضار ال�ضيد �ضديقي اىل اأن جائحة فرو�ض كورونا "عرقلت كثرا خطة 
فتح  اإىل  اأي�ضا  اليوم  وت�ضطرها  املتطوعني  تكوين  ميدان  يف  اللجنة  عمل 
باب التطوع من جديد بعد ان�ضحاب الكثر من امل�ضجلني الذين بلغ عددهم 

يف وقت �ضابق زهاء 9.000 مرت�ضح".
4.500 متطوع، ا�ضتجابة  "يتعني علينا جتنيد ما ل يقل عن  واأردف قائال: 
ل�ضروط اللجنة الدولية لالألعاب املتو�ضطية، وهو ما يدفعنا ملبا�ضرة عملية 
حت�ضي�ضية على م�ضتوى خمتلف املوؤ�ض�ضات التعليمية والتكوينية وقطاعات 

اأخرى لتجنيد اأكرب عدد ممكن من املتطوعني".
من جانب اآخر، و باملوازاة مع اللقاء حول التكوين املتخ�ض�ض، نظمت اللجنة 
تقنية  بوا�ضطة  اجتماعا  املتو�ضط  الأبي�ض  البحر  لألعاب  التح�ضرية 
التح�ضرية  للجنة  العام  املدير  �ضليم  اإيال�ض  برئا�ضة  بعد  عن  التحا�ضر 
حول  النقا�ض  متحور  حيث  املتخ�ض�ضة،  اللجان  كل  مب�ضاركة  و  لالألعاب 
طرف  من  املعتمد  الرئي�ضي  للمخطط  طبقا  اللجان  برنامج  �ضر  و�ضعية 

اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبي�ض املتو�ضط، وفق نف�ض امل�ضدر.

ك�ضف النجم الربازيلي، نيمار دا �ضيلفا، عن معاناته ب�ضبب ال�ضغط 
اأن  كــادت  لدرجة  لها،  لعب  التي  الأندية  مع  عا�ضه  الــذي  الكبر 
تدفعه لتخاذ قرار العتزال يف عام 2019، على الرغم من ال�ضعادة 
التي تبدو على وجهه يف املالعب عندما يداعب الكرة، اإل اأن الواقع 

كان �ضعبًا.
ويف حوار خ�ض به جملة "جافر" الإنكليزية، اأكد النجم الربازيلي 
ال�ضغط  ب�ضبب  عامًا،  الـ27  �ضن  يف  وهو  اعتزاله  ُيعلن  اأن  كاد  اأنــه 
عام  عليه   جرمان  �ضان  باري�ض  جماهر  فر�ضته  الذي  ال�ضديد 
العام الذي كان �ضعبا جداً عليه على ال�ضعيد ال�ضخ�ضي  2019 وهو 

لكرثة الإ�ضابات.
نحو  العودة  يف  رغبته  فيها  اأعلن  التي  الفرتة  اأن  نيمار  واأو�ضح 
م�ضجعو  عليه  اأطلق  حيث  حقيقيًا،  كابو�ضا  له  �ضكلت  بر�ضلونة 
الباري�ضي �ضافرات ا�ضتهجان خالل املباريات ون�ضروا لفتات م�ضيئة 
عدة  منحه  الذي  النادي  احرتام  بعدم  اتهامات  له  وجهت  كما  له، 

مزايا.
وقال نيمار: "ل اأعتقد اأين �ضاأفقد �ضغفي بكرة القدم رغم تفكري 
ما  باري�ض،  يف  كنت  عندما  وقلت  الأحــيــان،  بع�ض  العــتــزال  يف 
على  اعتدت  ــدم،  اأق ما  يحبون  ل  كانوا  اإذا  املوا�ضلة  من  الفائدة 
العودة اإىل بيتي وراأ�ضي مرفوع من الفخر، واأتذّكر كل ما �ضحيت به 
القرار  عن  اأتراجع  كنت  ما  �ضرعان  لكن  امل�ضتوى،  هذا  اإىل  للو�ضول 

لع�ضقي للعبة".
�ضعيداً،  جعلتني  م�ضواري  يف  اأ�ضياء  عدة  على  "ح�ضلت  واأ�ضاف: 
وا�ضتفادت عائلتي من كرة القدم وجعلتهم يف قمة ال�ضعادة اأي�ضًا، اأنا 
اأقدم كامل قدراتي واأجعل املتابعني  اأن  مدين لذلك واأحاول دائمًا 

م�ضتمتعني مب�ضاهدتي".

لقن فريق نابويل �ضيفه فيورنتينا در�ضا قا�ضيا وفاز عليه )6-0(، 
ام�ض الأحد يف املرحلة الـ18 من الدوري الإيطايل.

الفوز رفع ر�ضيد نابويل اإىل 34 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق 
الأهداف اأمام روما �ضاحب املركز الرابع ومتاأخرا بـ3 نقاط عن اإنرت 

ميالن الو�ضيف وبفارق 6 نقاط عن ميالن املت�ضدر.
عاد  ثم   5 الدقيقة  يف  لنابويل  الت�ضجيل  اإن�ضيني  لورينزو  وافتتح 

و�ضجل الهدف اخلام�ض من �ضربة جزاء يف الدقيقة 72.
وماتيو  زيلين�ضكي  وبيوتر  لوزانو  وهرفينج  دمي  دييجو  وتكفل 
الدقائق  يف  لنابويل  الأخرى  الأربعة  الأهداف  بت�ضجيل  بوليتانو 

و89. و45  و38   36
و�ضجل نابويل فوزه الـ11 مقابل تعادل وحيد و5 هزائم، يف الوقت 
و6  انت�ضارات   4 مقابل  الثامنة،  للمرة  فيورنتينا  فيه  خ�ضر  الذي 

تعادلت، ليتوقف ر�ضيده عند 18 نقطة يف املركز الـ14.

عني  �ضباب  فريق  اإدارة  نّظمت  واحلما�ض  والفرح  باملحّبة  عامرة  اأجواء  يف 
لكرة  ــواط  الأغ اأكادميية  خالله  من  كّرمت  ريا�ضيا  اإن�ضانيا  يوما  و�ضارة 
الأخر  هذا   ، �ضوفاري  الطيب  الأغواطية  الكرة  اأ�ضطورة  بقيادة  القدم 
الكرم لي�ض جديدا  باأن  الطيبة  التكرميية  املبادرة  اأثناء هذه  الذي �ضّرح 
معهم  وكرُبت  ُولدت  التي  اأخالقهم  �ضميم  من  فهو   ، و�ضارة  عني  اأهل  على 
الأخوة  عالقات  لتوطيد  اأخرى  ثمينة  فر�ضة  ال�ضيافة  هذه  اأن  واأ�ضاف   ،
الذين  لل�ضباب  وتوجيهات  درو�ض  بتقدمي   ، املُفيد  والحتكاك  والتعاون 
امل�ضوار  بداية  يف  لأنهم   ، فيها  والتاألق  الربوز  ويتمّنون  الريا�ضة  يع�ضقون 
ومراتب  نتائج  اإىل  الو�ضول  اأجل  من  ومتابعة  رعاية  اإىل  يحتاجون  حتما 
اأف�ضل واأ�ضمى ، كما اأكد رئي�ض ال�ضباب خالد رحماين على القيمة الكبرة 
للعالقة التي تربطهم باأهلهم يف مدينة احل�ضارة واجلود الأغواط ، واأ�ضار 
بحيثياته  وتقتدي  الأجيال  �ضتتوارثه  وريا�ضيا  تاريخيا  يربطهم  ما  اأن 
من  يقت�ضي  احلياة  ميادين  كل  يف  الرتــقــاء  اأن  ُمنطلق  من   ، ورمزيته 
الهادفة  والــربامــج  الراقية  الأفــكــار  على  الرتكيز  املخل�ضني  املنا�ضلني 
لدى  يكون  اأن  يف  رغبة  امل�ضوؤول  ذات  اأبدى  وقد   ، املتنوعة  والهتمامات 
حمتوى  اأن  حا  ُمو�ضّ  ، ذلك  عن  اإيجابي  �ضدى  ال�ضيارباو  واأحباء  اأن�ضار  كل 
بل   ، فقط  املجاورة  املدن  ريا�ضيي  مع  التوا�ضل  على  يقت�ضر  ل  برناجمه 
اعرتافا   ، الوطن  م�ضتوى  على  الريا�ضي  احلقل  داخل  الفاعلني  كل  ي�ضمل 
بعطائهم املتميز يف �ضبيل خدمة الريا�ضة اجلزائرية وتثمينا لت�ضحياتهم 
امل�ضتمرة يف تهذيب وتوعية الأجيال املتعاقبة ، ويف ختام ترحيبه بالوفد 
الأغواطي قال رئي�ض ال�ضباب " رحماين " �ضنظل نتعلم ونكافح لن�ضل اإىل 

الحرتافية احلقيقية ولدينا عدة م�ضاريع هامة �ضرتى النور قريبا.
 عمر ذيب 

الألعاب املتو�سطية وهران 2022:

 اإنطالق درو�ض التكوين املتخ�س�ض 

لفائدة املتطوعني

نيمار ي�سدم حمبيه.. كنت على 
م�سارف العتزال!

نابويل ميطر فيورنتينا بن�سف د�ستة 
اأهداف يف الكالت�سيو

�سباب عني و�سارة 

تكرمي اأ�سطورة الأغواط �سوفاري .. 
يف اأجواء ُمتميزة 

حمليات
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة
----------------------------

يف  اخلطورة   دائــرة  وتت�سع  ــداث  الأح تت�سارع 
وباء  تف�سي  مع  الإ�رضائيلي،  الحتالل  �سجون 
فايرو�س "كورونا" بني �سفوف الأ�رضى واملعتقلني 
الفل�سطينيني، وتنقله دون معيقات اأو عقبات من 
اأبواب  ويتجاوز  اجلدران  فيقتحم  اآخر،  اىل  �سجن 
الأق�سام ويدخل الغرف ويداهم الأج�ساد، في�سيب 
ثقياًل ودائم  الأ�سري، وبات زائراً  ويوؤذي الن�سان 
القلق على  اأو�ساط الأ�رضى، ليزداد  احل�سور بني 
من يقبعون هناك، مع الرتفاع املت�سارع يف اعداد 
امل�سابني بني الأ�رضى يف �سجني رميون والنقب، 
القليلة املا�سية، حتى و�سل اجمايل  خالل الأيام 
انت�سار  منذ  بالفايرو�س  امل�سابني  الأ�رضى  عدد 
وفقا  اأ�سري،   )250( قرابة  اإىل  املنطقة  اجلائحة يف 
للرواية الإ�رضائيلية، فيما الوقائع ُت�سري والأ�رضى 
يوؤكدون باأن الأعداد قد تكون اأكرث من ذلك وهي 
ماأ�ساتهم  من  يفاقم  ما  وهذا  لالرتفاع،  مر�سحة 

ويزيد من توترنا وخ�سيتنا عليهم.
الأ�رضى  اأعداد  تزايد  الأنباء عن  تواتر   ويف ظل 
العالم  ُيطلعنا  "كورونا"،  بفايرو�س  امل�سابني 
ت�رضيح  على  اخلمي�س  اأم�س  يوم  م�ساء  العربي  
لوزير ال�سحة الإ�رضائيلي، يويل اإدل�ستاين، يفيد 
لفريو�س  امل�سادة  اللقاحات  ت�سليم  �سيتم  باأنه 
من  اعتباًرا  ال�سجون  م�سلحة  اإىل  كــورونــا 

الأ�سبوع املقبل لتطعيم الأ�رضى الفل�سطينيني.
 وياأتي هذا الإعالن بعد الت�رضيحات العن�رضية 
لوزير الأمن الداخلي "اأمري اأوحانا" والذي رف�س 

جهاراً اإعطاء الأ�رضى الفل�سطينيني اللقاح امل�ساد، 
ادارة  يف  والعاملني  ال�سجانني  بتطعيم  والكتفاء 
برف�س  ُقوبلت  التي  الت�رضيحات  تلك  ال�سجون. 
فل�سطيني وحترك قانوين، وباملقابل اأحدثت جدل 
الت�رضيحات  واأن  كما  الإ�رضائيلية.  ال�ساحة  على 
اأنه  تعني  ل  الإ�رضائيلي  ال�سحة  لوزير  اجلديدة 
الأكرث  الق�سايا  مع  التعامل  يف  باإن�سانية  يتمتع 
ان�سانية، حيث غيابه املتعمد و�سمته املطبق اأمام 
وتردي  ال�سجون  يف  ال�سحية  الأو�ساع  �سوء 
الطبية  واخلدمات  وال�سالمة  الوقاية  اجــراءات 

املقدمة لالأ�رضى منذ انت�سار اجلائحة.
ال�سيا�سة  اروقة  يف  دار  ما  عن  النظر  وبغ�س   
الحتالل،  دولة  يف  والعــالم  والقانون  والمن 
فانا �سخ�سيا كنت على يقني ب�سدور قرار كهذا، 
عاجال اأم اآجال، وقد عرّبت عن ذلك خالل لقاء عرب 
اأ�سبوع،  من  اأكرث  قبل  فل�سطني  تلفزيون  �سا�سة 
املو�سوع،  حول  َقِبل  من  �سفحتي  على  وكتبت 
وا�ستندت يف ذلك اإىل ما يكفله القانون الدويل 
هكذا  مثل  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني  لالأ�رضى 
حالة، وما توؤكده ن�سو�س اتفاقيتي جنيف الثالثة 
والرابعة وامل�سوؤولية التي تقع على دولة الحتالل 
واملعتقلني  لالأ�رضى  الالزمة  اللقاحات  توفري  يف 
يف �سجونها، واجلهود املبذولة يف هذا ال�سدد. هذا 
من جانب، ومن جانب اآخر اعتمدت على معرفتنا 
بالحتالل والذي اعتاد على الرف�س املطلق بداية، 
التجزئة واملماطلة واملراوغة  املوافقة مع  ومن ثم 

..الخ.
املوافقة  اأن  التاأكيد على  الأهمية مبكان  لذا فمن   

ل  اأن  ويجب  املطاف،  نهاية  تعني  ل  الإ�رضائيلية 
تكون كذلك، وذلك لالأ�سباب التالية:

-       ان �سدور قرار ا�رضائيلي باإعطاء الأ�رضى 
قانونية  جهود  ثمرة  هو  امل�سادة،  اللقاحات 
انتزاعا للحق وانت�سارا نظريا  و�سيا�سية، ويعني 
حلقوقهم  وقانونيا  وان�سانيا  واأخالقيا  ومعنويا 
يعني  ل  العملية  الناحية  من  لكنه  امل�رضوعة، 
فاإدارة  الالزمة،  اللقاحات  الأ�رضى  كافة  اعطاء 
اىل  وجتزئتهم  تق�سيمهم  على  �ستعمل  ال�سجون 
فئات ومراحل، ومن املمكن اأن تلجاأ اىل املماطلة 

اأو ال�سغط وامل�ساومة.
 -       ان غياب الرقابة الدولية على طبيعة اللقاح 
انعدام  واآلية اعطائه لالأ�رضى، يف ظل  وفعاليته، 
اىل  يدفعنا  ال�سجون،  بــاإدارة  الفل�سطينيني  ثقة 
الت�سكيك بنواياها العن�رضية ا�ستنادا اىل التجربة 

املريرة والقا�سية معها ون�سع كافة الحتمالت.
اأهمية  على  فيه  نوؤكد  الــذي  الوقت  ويف  لذا   
ت�رضيح وزير ال�سحة الإ�رضائيلي باملوافقة على 
لفايرو�س كورونا،  امل�ساد  اللقاح  الأ�رضى  اعطاء 
الحتالل  دولة  قبل  ا�ستخدامها من  نخ�سى  فاإننا 
على  واللتفاف  الــدويل  القانون  على  للتحايل 
لذا  والقانونية،  احلقوقية  املوؤ�س�سات  مطالبات 
القانونية  اجلهود  من  مزيد  ببذل  مطالبون  فاإننا 
طبي  وفد  وجــود  �سمان  اأجــل  من  وال�سيا�سية 
اللقاحات  طبيعة  على  لالإ�رضاف  حمايد  دويل 
اعطائها  ومراقبة  توفريها،  و�سمان  وفاعليتها، 
لكافة الأ�رضى والأ�سريات، دون قيد اأو �رضط اأو 

متييز. ويف اأق�رض فرتة ممكنة.

تطعيم الأ�سرى: ما بني رف�ض وزير الأمن وموافقة وزير ال�سحة الإ�سرائيلي

قال مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�رضى 
الإداري  العتقال  �سيا�سة  ت�ساعد  ان 
يف  ــالل  الحــت ــان  ــعَّ وام التع�سفية 
اإ�سدار قرارات التجديد بحق الأ�رضى 
منهم  الع�رضات  دفع  الفل�سطينيني 
عن  مفتوحة  ا�سطرابات  خو�س  اىل 
الطعام لوقف ا�ستنزاف اأعمارهم دون 
الباحث  واأكد   . الق�سبان  خلف  تهمه 
 )23( ان  املركز  مدير  الأ�سقر  ريا�س 
عن  فردية  اإ�رضابات  خا�سوا  ا�سرياً  
الطعام لفرتات خمتلفة احتجاجًا على 
 2020 العام  الإداري، خالل  اعتقالهم 
تراوحت مدتها ما بني اأ�سبوعني اىل 4 
"ماهر  الأ�سري  اأطولها  خا�س  �سهور، 
و�سل  ــذي  وال جنني  من  الأخر�س" 
 . متتالية  يومًا   104 ملــدة   اإ�ــرضابــه 
خطورة  رغم  اأنه  اىل  الأ�سقر  واأ�سار 
�سحة  على  الطعام  عن  الإ�ـــرضاب 
ي�سطرون  اأنهم  ال  الأ�ــرضى،  وحياة 
حبًا  لي�س  ــات  ــرضاب الإ� خو�س  اىل 
عن  دفاعًا  امنــا  املعاناة  اأو  اجلــوع  يف 
العتقال  ل�سيا�سة  رف�سا  و  اأنف�سهم 
خمابرات  تفر�سها  ــذي  ال الإداري 
وت�ستنزف  ال�ستباه،  ملجرد  الحتالل 
�سقف  ودون  تهمة،  اأي  دون  اأعمارهم 

هدف  لتحقيق  و�سيلة  فهو  ــدد،  حم
الأ�سقر  وبني  ذاتها.  بحد  غاية  ولي�س 
اىل  ا�سطروا  ــرضى  الأ� من  عــدد  اأن 
الطعام  عن  املفتوح  الإ�رضاب  خو�س 
الإداري  العتقال  اىل  حتويلهم  بعد 
الفعلية  حمكومياتهم  انتهاء  عقب 
�سلوك  وهــو  الحــتــالل،  �سجون  يف 
منذ  ا�ستخدامه  على  الحتالل  داأب 
�سنوات �سد الأ�رضى بحجة ان اإطالق 
الحتالل  على  خطر  ي�سكل  �رضاحهم 
وك�سف   . املخابرات  ادعــاء  ح�سب 
الذين  ـــرضى  الأ� اأبـــرز  عــن  الأ�سقر 
خا�سوا اإ�رضابات عن الطعام جتاوزت 
الأ�سري  يومًا وفى مقدمتهم  الع�رضين 
"ماهر عبد اللطيف الأخر�س" 49 عامًا، 
والذى خا�س ا�رضاب عن الطعام ملدة 
اعتقاله  على  احتجاجًا  يومًا   104
نهاية  يف  وانت�رض  التع�سفي  الإداري 
التي  ال�سغوطات  كل  رغم  املطاف 
الحتالل  وحماولت  بحقه  مور�ست 
اللتفاف على ا�رضابه، وو�سول حالته 
الق�سوى  اخلطورة  حد  اىل  ال�سحية 
بالداخل املحتل  يف م�ست�سفى كابالن 
باإطالق  بعد وعد  اإ�رضابه  وقد علق   .
اعتقاله  مدة  انتهاء  ان  بعد  �رضاحه 

دون  �سهور،   4 البالغة  الإداري 
التجديد له وهو ما جرى بالفعل حيث 
انت�رض  ان  بعد  الأخر�س  الأ�سري  حترر 
خا�س  فيما   . الكرامة  معركة  يف 
من  �سعيبات"  الرحمن  "عبد  الأ�سري 
بيت �ساحور، اإ�رضاب ا�ستمر 33 يومًا  
م�ست�سفى  �سجن  يف  يعلقه  ان  قبل 
�سقف  بتحديد  يق�سي  باتفاق  الرملة 
الأ�سري  وخا�س  الإداري،  اعتقاله 
بيت  من  عامًا(   24( �سحادة"  "عدي 
وعلق  يومًا،   )30( ملدة  ا�ــرضاب  حلم 
اإ�رضابه باتفاق يق�سي بتحديد �سقف 
الأ�سري  كذلك  و  الإداري،  اعتقاله 
عامًا(،   40( غنيمات"  اإبراهيم  "فادي 
ا�ستمر   اإ�ــرضاب  خا�س  اخلليل،  من 
بوعده  نكث  بعد  يــومــًا   )29( بعد 
و�سحب قرار  اجلوهري، وعلق اإ�رضابه 
اعتقاله  بتحديد �سقف  باتفاق يق�سي 
حممد  "�سامي  الأ�سري  بينما  الإداري. 
جنازرة" )48 عاما( ، من مدينة اخلليل،  
 23 ملدة  الطعام  عن  اإ�ــرضاب  خا�س 
التو�سل  بعد  اإ�رضابه  وعلق   ، يومًا 
لتفاق يق�سي بتحديد �سقف اعتقاله 
وحيد  حممد  والأ�سري"  الإداري، 
خا�س  اعتقل  الله،  رام  من  وهدان" 

ــدة  23 يــومــًا، والأ�ــســري  ا�ـــرضاب مل
ال�ستيطان  �سد  احلقوقي  النا�سط 
حممد الزغري )33 عاًما( خا�س ا�رضاب 
ملدة 20 يوًما بعد قراٍر يق�سي بتحديد 
�سقف اعتقاله الإداري ، واإ�سدار قرار 
جوهري يق�سى بعدم التجديد له ملرة 
حممد  "جربيل  الأ�سري  بينما  اأخــرى. 
الزبيدي"  )34 عامًا(، يف خميم جنني، 
العام  من  دي�سمرب  يف  ا�رضابه  ــداأ  ب
املا�سي ، واأوقفه يف يناير خالل العام 
اجلاري ، بعد 26 يومًا ، باتفاق يق�سى 
بعدم التجديد له مرة اخرى.   واعترب 
�سكل  الطعام  عن  ال�رضاب  الأ�سقر 
التي  ال�سلمي  الن�سال  اأ�سكال  من 
للتعبري عن  ال�رضى  يلجاأ من خاللها 
التع�سفية  الحتالل  ل�سيا�سة  رف�سهم 
تهمه  دون  اعتقالهم  وجتديد  بحقهم، 
عه  �رضَّ حق  وهو  مفتوحه،  ولفرتات 
الــراأي،  عن  للتعبري  الــدويل  القانون 
احرتام  احلاجزة  الدولة  على  وفر�س 
هذا احلق وعدم امل�سا�س به بل يتوجب 
التي  للمطالب  باهتمام  النظر  عليها 
والعمل  امل�رضب  الأ�سري  بها  ينادي 

علي تلبيتها .

مركز فل�سطني: 23 ا�سريًا خا�سوا اإ�سرابات فردية �سد 
العتقال الإداري خالل العام 2020

اأخبار فل�سطني

حتذير من خطورة الو�سع ال�سحي لالأ�سري امل�ساب بال�سرطان ح�سني م�ساملة
حــــذرت هــيــئــة �ـــســـوؤون الأ�ــــرضى 
واملحررين الفل�سطينية، ، من خطورة 
لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  تفاقم 
امل�ساب بال�رضطان ح�سني م�ساملة )37 
واملتواجد  حلم،  بيت  مدينة  من  عاما( 
يف م�ست�سفى "�سوروكا" الإ�رضائيلي، 
م�سوؤولية  الحتالل  �سلطات  حمملة 
�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمدة داخل 
الإعالمي  امل�ست�سار  وقال  �سجونها. 
الأنباء  لوكالة  ربه  عبد  ح�سن  للهيئة 
الأ�سري  اإن  الر�سمية،   الفل�سطينية 
 ،2002 العام  منذ  واملعتقل  م�ساملة 

عاما،   20 ملــدة  بال�سجن  وحمكوم 
اآلم  من  اأ�سهر  عدة  قبل  يعاين  كان 
اإدارة  ولكن  البطن،  يف  واأوجـــاع 
تعطه  ومل  له،  تكرتث  مل  ال�سجون 
اأي اعتبار لإجراء فحو�سات طبية له، 
الأمر الذي اأدى لتفاقم حالته ال�سحية 
وبعد  ــه  اأن اىل  واأ�ــســار  وتــدهــورهــا. 
الأ�رضى،  من  و�سغوطات  منا�سدات 
لإجراء  "�سوروكا"  مل�ست�سفى  نقله  مت 
قبل  ليتبني  الطبية،  الفحو�سات 
ب�رضطان  اإ�سابته  اأ�سابيع  ثالثة  نحو 
عالج  جل�سة  اعطائه  وجــرى  ــدم،  ال

كيماوي. ولفت عبد ربه اىل اأن الهيئة 
القانونية  دائرتها  عرب  بطلب  تقدمت 
التابعة  املبكر"  الإفـــراج  "جلنة  لـــ 
الإفــراج  ب�رضورة  ال�سجون،  لإدارة 
ال�سحية،  حالته  �سعوبة  نتيجة  عنه، 
لعائلته  ال�سماح  مت  اأنــه  اإىل  م�سريا 
امل�ست�سفى  داخــل  زيارته  اأجــل  من 
الحتالل  وحّمل  املقبلة.  الأيام  خالل 
الكاملة  امل�سوؤولية  ال�سجون  واإدارة 
خا�سة  م�ساملة،  الأ�سري  �سحة  عن 
العام  خالل  ارتقوا  قد  �سهداء   4 واأن 
وال�ستهتار  الإهمال  نتيجة  املا�سي، 

املوؤ�س�سات  مطالبا  بحقهم،  الطبي 
العاجل  بالتدخل  والإن�سانية  احلقوقية 
اأن  لالإفراج عن الأ�سري م�ساملة. يذكر 
عدد الأ�رضى املر�سى داخل ال�سجون 
700 مري�س، منهم 12 حالة مر�سية 
ارتقى خالل  وقد  بال�رضطان،  م�سابة 
نتيجة  �سهداء  اأربعة  املا�سي  العام 
بحقهم،  الطبي  الإهــمــال  �سيا�سة 
و�سعدي  الربغوثي،  الدين  نور  وهم: 
الغرابلي، وداوود اخلطيب، وكمال اأبو 

وعر.

فار�ض اأريحا الأ�سمر

مرارة  يتجرع  وهو  الزمن  من  عقود  ثالثة  من  اأكــرث 
الذين  املواطنني،  اآلف  حال  حاله  ال�سجان،  وعتمة  الأمل 
رياح  ي�سارع  احلرمان،  زنازين  يف  احلرية  نعمة  حرموا 
والأحبة،  لالأهل  ال�سوق  حبال  تطوقه  والياأ�س،  الإحباط 
مدينته  م�ساجد  مــاآذن  اأ�سوات  ل�سماع  احلنني  ي�سده 
و�سجيج  كنائ�سها،  واأجرا�س  اأريحا،  راأ�سه  وم�سقط 
على  �ساي  وكوب  وقهوتها،  اأمه  خلبز  حاراتها،  اأطفال 
األف  يوم  كل  تراوده  كثرية  ولذكريات  منزلها،  عتبة 

وكرة. مرة 
تعود  التكروري،  اآدم  جمعة  اخلم�سيني  الأ�سري  نــه  اإ
قدم  حيث  اأفريقيا،  يف  النيجر  جمهورية  اإىل  جــذوره 
التقدي�س،  بغر�س   ،1963 عام  يف  فل�سطني  اإىل  والده 
فل�سطني  احتالل  قبل  امل�سلمني  من  الكثري  اعتاد  فقد 
احلج،  فري�سة  اأدائــهــم  بعد  الأق�سى  امل�سجد  ــارة  زي
اإىل  بعدها  انتقل  ثم  القد�س،  يف  بداية  والده  وا�ستقر 
تويف  �سنوات  بثالث  جمعة  ولدة  وبعد  اأريحا،  مدينة 

الوالد.
العتقال: 

جمعة  ت�سدى   ،1987 عام  الأوىل  النتفا�سة  ذروة  يف 
"املولوتوف"  بزجاجات  الحــتــالل  جلنود  رفاقه  مع 
مرورها  ثــنــاء  اأ الع�سكرية  �سياراتهم  على  احلــارقــة 
وحكم  ذلــك،  ثــر  اإ على  واعتقل  اأريحا،  مدينة  و�سط 
رقية  17عاما.  عمره  وكان  �سهرا   22 بال�سجن  عليه 
اجلديدة":  "احلياة  لـ  تقول  الأ�سري  �سقيقة  التكروري 
لتلبية  عاد  قليلة،  باأ�سهر  �سقيقي  عن  ــراج  الإف بعد 
الأ�سريين  رفيقيه  مع  فخطط  اأخرى،  مرة  الوطن  نداء 
خربي�س،  بــو  اأ �سامل  وحممود  تــكــروري،  عبدالرحيم 
"املولوتوف"،  بـ  اإ�رضائيلي  لبا�س  حرق  عملية  لتنفيذ 
اآخرين،  واإ�سابة  الحتالل  جنود  من  عدد  ملقتل  اأدت 
وهدمت  �سامال،  اإغالقا  اأثرها  على  اأريحا  مدينة  اأغلقت 
رفاقه  مع  اأخي  اعتقال  واأعيد  الثالثة،  الأ�رضى  منازل 

الثانية. للمرة 
بد:  موؤ

لأب�سع  اعتقاله  حلظة  منذ  جمعة  اآدم  الأ�سري  تعر�س 
يوما،   70 للتحقيق  وخ�سع  والتعذيب،  التحقيق  اأ�ساليب 
ويقبع يف  احلياة،  املوؤبد مدى  بال�سجن  عليه  اأن حكم  اإىل 
اعتقاله  فرتة  طيلة  تزوره  الوالدة  ظلت  هدارمي،  �سجن 
من  وفاتها  خرب  فكان   ،2008 عام  الله  توفاها  اأن  اإىل 
زال  وما  اعتقاله،  منذ  لها  تعر�س  التي  املواقف  اأ�سعب 
الأمني.  املنع  بحجة  ذويه  زيارة  من  اليوم  حتى  حمروما 
تك�رض  مر�س  من  يعاين  �سقيقها  اأن  التكروري  وبينت 
وزنه  من  كثري  فقدان  اإىل  اأدى  الدموية،  ال�سفائح 
من  اأكرث  الطعام  عن  اإ�رضابا  وخا�س  مفاجئ،  ب�سكل 
2017، يف معركة احلرية والكرامة  مرة، كان اآخرها عام 
امل�ستاق  بلهفة  �سقيقته  وتتابع  يوما.   42 ا�ستمرت  التي 
ال�سور  حتى  اعتقاله،  منذ  اأخــي  اأر  "مل  الأخ:  للقاء 
عاما".  15 قبل  جلمعة  و�سلتنا  �سورة  اآخر  بيننا،  ممنوعة 

: ج�ستري ما
فح�سل  التعليم،  يف  حقه  انتزاع  من  ق�ستنا  بطل  متكن 
البكالوريو�س  و�سهادة  العامة،  الثانوية  �سهادة  على 
املاج�ستري  لدرا�سة  ويح�رض  ال�سيا�سية،  العلوم  يف 

القد�س. جامعة  يف  ال�سهيونية  بال�سوؤون 
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يف  الفل�سطينيني  من  كثري  ي�سك 
منذ  عامة  انتخابات  اأول  حتدث  اأن 
اإجرائها  يف  حتى  اأو  تغيريا،  عاما   15
من  اإحباطاتهم  ظل  يف  الأ�سل،  من 
بني  والنق�سام  ال�سيا�سي  التناحر 
ال�سائد  وال�سعور  مناطق  ثــالث 
موؤ�س�ساتهم.  يف  الثقة  بــانــعــدام 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  واأعلن 
النتخابات  اأن  اجلمعة  يوم  عبا�س 
�ستجرى  والرئا�سية  الت�رضيعية 
الــعــام احلــايل،  يف وقــت لحــق مــن 
انق�سامات  ــاء  ــه ن لإ ــة  ــاول حم يف 
حركة  ورحبت  اأمدها.  طال  داخلية 
ــة )حــمــا�ــس(  ــســالمــي � ــة الإ ــاوم ــق امل
اخلطوة.  بهذه  له  الرئي�سي  املناف�س 
نطاق  على  الإعالن  هذا  اإىل  وُينظر 
ود  لك�سب  حماولة  نه  اأ على  وا�سع 
جو  املنتخب  مــريــكــي  الأ الرئي�س 
الفل�سطينيون  يريد  حيث  بايدن، 
بعد  معه  العالقات  �سياغة  اإعــادة 
يف  متدن  م�ستوى  اإىل  و�سلت  اأن 

ترامب. دونالد  رئا�سة  ظل 
ـــراه  ــلــراأي اأج لــكــن ا�ــســتــطــالعــا ل
للبحوث  الفل�سطيني  املــركــز 
دي�سمرب  يف  وامل�سحية  ال�سيا�سية 
املئة  يف   52 اأن  وجد  الأول  كانون 
اأن  يعتقدون  الفل�سطينيني  مــن 
احلالية  الظروف  ظل  يف  النتخابات 

نزيهة. ول  حرة  تكون  لن 
فوز  حالة  نه يف  اأ ال�ستطالع  واأظهر 
اأن  يعتقدون  املئة  76 يف  فاإن  حما�س 
تقبل  لن  عبا�س  يراأ�سها  التي  فتح 
املئة  يف   58 قال  حني  يف  النتيجة، 

فتح. فوز  �سرتف�س  حما�س  اإن 
ـــرضي املــحــلــل  ـــ� وقـــــال هــــاين امل
الغربية  بال�سفة  البارز  ال�سيا�سي 
خمتلفة  الآن  الظروف  �سك  “بدون 

العقبات  تزال  ل  ولكن  ال�سابق  عن 
تذليلها  ــــدون  وب ـــدا  ج �ــســخــمــة 
للف�سل”.  معر�سة  العملية  �ستكون 
)النتخابات(  جنحت  ذا  “اإ واأ�ساف 
نتائجها  مل�سادرة  معر�سة  نها  فاإ
�سمن  من  اأو  الحتالل  من  �سواء 
ــود  وج ي�سكل  ـــذي  ال النــقــ�ــســام 
ــني.. بـــدون  ــت ــازع ــن ــت �ــســلــطــتــني م
ــاء النــقــ�ــســام  ــه ن ــاق عــلــى اإ ــف الت
عقبة  تواجه  النتخابات  �ستبقى 
اأو  تعطل  اأن  ميكن  جرت  ذا  واإ كبرية 
مراقبون  ويقول  نتائجها”.  ت�سادر 
العقبات  ــذه  ه اإن  فل�سطينيون 
حما�س  داخـــل  ــات  ــالف اخل ت�سمل 
زمن  منذ  املهيمن  الف�سيل  وفتح، 
التحرير  منظمة  ـــل  داخ ــل  طــوي
الوا�سح  غري  ومــن  الفل�سطينية. 
ل�سمان  �سُتطبق  ــتــي  ال ــة  ــي ل الآ
كان  ذا  اإ وما  حرة  انتخابات  اإجــراء 
وما  �سي�ساركون  دوليون  مراقبون 
ال�سحية  بظروفه  عبا�س  كان  ذا  اإ
 85 ( ال�سن  يف  وتــقــدمــة  اله�سة 
ومن  النتخابات.  �سيخو�س  عاما( 
املتحدة  الوليات  ترف�س  اأن  املرجح 
ــل والحتــــاد الأوروبــــي  ــي ــرضائ � واإ
فل�سطينية  حكومة  اأي  مع  التعامل 
الغرب  ي�سنفها  التي  حما�س  ت�سمل 
الحتــاد  ــب  ورح اإرهــابــيــة.  جماعة 

النتخابات. باإعالن  الأوروبي 
لل�سوؤون  الحتاد  با�سم  متحدث  وقال 
“الحتاد  بيان  يف  والأمن  اخلارجية 
للعمل  ا�ستعداد  على  ـــي  الأوروب
العملية  لدعم  املعنية  اجلهات  مع 
النــتــخــابــيــة. كــمــا يــدعــو الحتــاد 
الإ�رضائيلية  ال�سلطات  ــي  الأوروب
يف  النتخابات  اإجــراء  ت�سهيل  اإىل 

الفل�سطينية”. الأرا�سي  جميع 

 �سراع �سلطة
اإ�رضائيليون  م�سوؤولون  يعلق  مل 
ما  بعد  يت�سح  على هذه اخلطوة، ومل 
باإجراء  �ست�سمح  اإ�رضائيل  كانت  ذا  اإ
ال�رضقية  الــقــد�ــس  يف  انــتــخــابــات 
ويريد  ال�سابق.  يف  فعلت  مثلما 
انتخابات  اإجـــراء  الفل�سطينيون 
ال�سفة  يف  احلــال  هو  مثلما  هناك 
نا�رض  حنا  ــال  وق وغــزة.  الغربية 
املركزية  النتخابات  جلنة  رئي�س 
يوم  الله  رام   يف  �سحفي  موؤمتر  يف 
اإيل  نحتاج  بديلة  خطط  “يف  ال�سبت 
الفل�سطينية  الف�سائل  مع  بحثها 
حديثنا  يف  جميعها.  والف�سائل 
ــق مــعــهــا هـــي مــ�ــســتــعــدة  ــاب ــس ــ� ال
القد�س  ــل  اأج مــن  معركة  خلو�س 
معركة  �ستكون  هذه  اأن  راأيي  نا  واأ
املختلفة.  البدائل  وعندنا  رابحة 
يتمكنوا  القد�س  ــايل  ه اأ اأن  املهم 
وكانت  النتخابات”.  يف  ي�ساركوا 
الفل�سطينية  الربملانية  النتخابات 
اأ�سفرت  قد   2006 عام  يف  املا�سية 
فيما  حلــمــا�ــس،  مــفــاجــئ  فــوز  عــن 
اأدى  داخليا  �سيا�سيا  خالفا  و�سع 
قطاع  على  احلــركــة  �سيطرة  اإىل 
قطاع  ويعد   .2007 عــام  يف  غــزة 
حني  يف  حلما�س  معقال  حاليا  غــزة 
حتتلها  التي  الغربية  ال�سفة  تعترب 
ال�سيا�سية  القوة  مركز  اإ�رضائيل 
اإجناز  يف  اجلانبان  واأخفق  لعبا�س. 
وعود  تتحقق  ومل  دائمة،  م�ساحلة 
وتتهم  النتخابات.  باإجراء  �سابقة 
بقمع  اجلانبني  حقوقية  جماعات 
عبا�س  وقال  ال�سيا�سية.  املعار�سة 
�ستجرى  الت�رضيعية  النتخابات  اإن 
�ستجرى  حني  يف  يار  اأ مايو   22 يوم 

يوليو   31 يف  الرئا�سية  النتخابات 
لكن   2005 عام  عبا�س  وفاز  متوز. 
املفرت�س  من  كان  الرئا�سية  فرتته 

فقط. �سنوات  اأربع  ت�ستمر  اأن 

وتنتاب ال�سكوك الكثري من 
الفل�سطينيني.

ن�رض  عدم  طلب  غزة  من  رجل  قال 
العزل  اإجــراءات  خــرق  نــه  لأ ا�سمه 
فريو�س  لحتواء  املفرو�سة  العام 
�سبب  األف  يالقولهم  “راح  كورونا 
اإ�رضائيل،  يلغوها،  )حتى(  م�سان 
اأي  ال�سلطة،  على  ال�رضاع  املقاومة، 
اأمل”.  اأي  عندي  ما  نا  اأ املهم  �سي، 
وهو  عاما(   57 ( اخلطيب  زهري  لكن 
تفاءل. اأكرث  كان  حلم  بيت  من  طبيب 
�سليم  قرار  هذا  “اأول  اخلطيب  قال 
ا�ستحقاق  هذا  اأن  بدليل  باملئة  مئة 
اأكــرث،  م�س  ذا  اإ �سنة،   15 نحو  له 
بداية  اأو  كدولة  احنا  واملفرو�س 
ــكــون عــنــدنــا دميــقــراطــيــة  ـــة ي دول
بالنتخابات”.  هي  والدميقراطية 
بوقته  جــاء  الــقــرار  “هذا  واأ�ــســاف 
الله  �ساء  واإن  كثري  متاأخر  نه  اأ علما 
يريدها  كما  مرجوة  النتائج  تكون 

. ” ل�سعب ا
ق/د

غرب  بولية  الأطباء  نقابة  اأكدت 
بيان  يف  ال�سودان  غربي  ــور  دارف
�سحايا  ح�سيلة  ارتفاع  الأحد  لها 
اجلنينة  مبــديــنــة  الــعــنــف  اأعـــمـــال 

قتيال.  48 اإىل  الولية  عا�سمة 
نباء  لالأ ال�سودان  وكالة  ونقلت 
اإن  ــقــول  ال النقابة  عــن  )�ــســونــا( 
م�ستمرة  تزال  ل  الدموية  الأحداث 
�سباح  مــنــذ  اجلنينة  مــديــنــة  يف 
اأي�سا  ت�سببت  نها  اأ واأ�سافت  اأم�س، 
�ــســار  واأ جريحا.   97 �سقوط  يف 

الطبية  ــكــوادر  ال اأن  اإىل  البيان 
الرعاية  لتقدمي  كبريا  جهدا  تبذل 
يف  وامل�سابني  للجرحى  الطبية 
احلــركــة  يف  بــالــغــة  �سعوبة  ظــل 
الــتــخــديــر  كـــــوادر  يف  ــس  ــ� ــق ون
ووجهت  والتمري�س.  والتح�سري 
املرافق  تاأمني  اأجل  من  عاجال  نداء 
نقل  و�ــســائــل  ــوفــري  وت ال�سحية 
اأجل  من  نظامية  بقوات  م�سحوبة 
والــكــوادر  الطبية  الــكــوادر  نقل 
العالجية  املوؤ�س�سات  اإىل  امل�ساعدة 

والو�سول  واخلــا�ــســة  احلكومية 
مناطق  يف  العالقني  اجلرحى  اإىل 
تو�سيل  ــك  وكــذل ال�ــســتــبــاكــات 
املــرافــق  اإىل  الطبية  ــــدادات  م الإ
وايل  وفر�س  اجلرحى.  تاأوي  التي 
�سامال  حظرا  اأم�س  دارفــور  غرب 
فو�س  كما  باجلنينة،  للتجوال 
القوة  با�ستعمال  النظامية  القوات 
حالة  اأ�ساعوا  متفلتني  مواجهة  يف 

املدينة. يف  الذعر  من 
باأن  تريبيون”  “�سودان  موقع  فاد  واأ

اندلع  ب�سجار  بداأت  العنف  اأعمال 
امل�ساليت  قبيلتي  من  فردين  بني 
قتيل  ــره  ث اأ على  �سقط  والــعــرب، 
القب�س  وجرى  العرب  اإىل  ينتمي 
ميلي�سيات  لــكــن  اجلـــاين،  عــلــى 
اأنحاء  خمتلف  من  تداعت  م�سلحة 
مناطق  من  جــاورهــا  ومــا  الــوليــة 
من  اجلنينة  مهاجمة  اإىل  وعمدوا 
اأدى  الذي  الأمر  الجتاهات،  كافة 

بالغة. اأمنية  تعقيدات  اإىل 
ق/د

يف  الفرن�سي  اخلارجية  ــر  وزي قــال 
تبني  يــــران  اإ اإن  ال�سبت  مقابلة 
واإن  نووية  اأ�سلحة  نــتــاج  اإ ــدرات  ق
طهران  تــعــود  اأن  ــرضوري  ــ� ال مــن 
الــنــووي  ــاق  ــف الت اإىل  ووا�ــســنــطــن 
يران  اإ وت�رضع   .2015 عام  يف  املوقع 
الــنــووي  لالتفاق  انتهاكاتها  مــن 
يناير  مــن  �سابق  وقــت  يف  وبـــداأت 
لتخ�سيب  خطط  يف  الثاين  كانون 
 20 نقاء  م�ستوى  اإىل  اليورانيوم 
ــوردو  ف الــنــوويــة  تها  مبن�ساأ باملئة 
هو  هذا  وكان  الأر�ــس.  حتت  املقامة 
طهران  ليه  اإ و�سلت  الذي  امل�ستوى 
مع  الــنــووي  التــفــاق  بــرامــهــا  اإ قبل 
لكبح  يهدف  الــذي  العاملية  القوى 
تعقد  وقــد  ــة.  ــووي ــن ال طموحاتها 
النووي،  لالتفاق  ــران  ي اإ انتهاكات 
الأمريكي  الرئي�س  ان�سحاب  منذ 
 2018 عــام  يف  منه  ترامب  دونالد 
على  اأمريكية  عقوبات  من  تاله  وما 
الأمريكي  الرئي�س  جهود  طهران، 
اإىل  لــلــعــودة  ــدن  ــاي ب ــو  ج املنتخب 
ال�سلطة  بايدن  ويتوىل  التفاقية. 
ــف  ي ـــال جـــان اإ ـــاء. وق ـــع رب يـــوم الأ
دو  ــال  ــورن ج ل�سحيفة  لــودريــان 
ما  ترامب  دارة  اإ “اختارت  دميان�س 
الق�سوى  ال�سغوط  بحملة  و�سفتها 
هذه  اأن  هــي  النتيجة  ـــران.  ي اإ على 
املخاطر  فقط  زادت  الإ�سرتاتيجية 
وقف  “ينبغي  واأ�ساف  والتهديد”. 
بو�سوح،  واأقولها  ــران،  ي اإ لأن  هذا 
)�سنع  ــــدرات  ق امــتــالك  بــ�ــســدد 
الهدف  وكـــان  نووية”.  �ــســلــحــة(  اأ
الوقت  متديد  هو  لالتفاق  �سا�سي  الأ
مادة  نتاج  لإ يــران  اإ �ستحتاجه  الذي 

نووية  قنبلة  ل�سنع  تكفي  ان�سطارية 
اإىل  اأ�سهر  ثــالثــة  اأو  �سهرين  مــن 
التفاقية  ورفعت  قــل.  الأ على  عام 
يران.  اإ عن  الدولية  العقوبات  اأي�سا 
اإن  غــربــيــون  دبــلــومــا�ــســيــون  وقـــال 
قللت  يــران  لإ املتكررة  النتهاكات 
وتنفي  عام.  من  اأقل  اإىل  بالفعل  املدة 
برناجمها  ل�ستخدام  نية  اأي  يــران  اإ
نووية.  اأ�سلحة  �سنع  يف  الــنــووي 
الرئا�سية  النتخابات  اقــرتاب  ومع 
حزيران،  يونيو  يف  املقررة  يران  اإ يف 
الــ�ــرضوري  مــن  اإن  ــان  ــودري ل ــال  ق
يكفي”  هذا  باأن  يرانيني  الإ “اإبالغ 
اإىل  املتحدة  والوليات  يران  اإ واإعادة 
“جتميد”  لودريان  واقرتح  التفاق. 
الــوليــات  بــني  التجارية  املــواجــهــة 
معتربا  ــي،  الأوروب والحتــاد  املتحدة 
“ملّف  بت�سوية  �سي�سمح  هــذا  اأن 
ــان  ــودري ل وقـــال  اجلميع”.  ي�سّمم 
التي  الق�سية  ّن  “اإ املــقــابــلــة  يف 
ت�ساعد  م�سكلة  هي  اجلميع  ت�سّمم 
ال�سلب  على  وال�رضائب  الأ�سعار 
يربا�س،  واإ الرقمية  والتكنولوجيا 
النبيذ  قطاع  اخل�سو�س  وجه  وعلى 
�رضيعا  متكنا  ذا  “اإ واأ�ساف  لدينا”. 
النزاع  هذا  لت�سوية  طريقة  اإيجاد  من 
هذه  ف�ستكون  وفرن�سا،  اأوروبــا  مع 
وت�ستهدف  الأمام”.  اإىل  خــطــوة 
اجلديدة  اجلمركية  وا�سنطن  ر�سوم 
ــعــام،  ال نــهــايــة  عنها  ــن  ــل اأُع ــتــي  ال
ــة:  ــي ــان مل والأ الفرن�سية  املــنــتــجــات 
الــفــّوار  غــري  النبيذ  على   25%  +
بع�س  على   15% و+  والكونياك، 
الطريان. جمال  يف  امل�ستخدمة  الِقطع 
ق/د

النتخابات الفل�سطينية..

اأجواء انعدام الثقة,انق�سام و�سكوك حول دعوة الرئي�ض وخطوة طارئة

�سقوط 48 قتياًل ومئات الإ�سابات يف اأكرث موجه عنف دموية يف “اجلنينة”بدارفور

وزير اخلارجية الفرن�سي..اإيران 
تبني قدرات اإنتاج اأ�سلحة نووية 

تر�سيح 20 اأمريكيا من الهنود مبنا�سب مرموقة 
يف البيت الأبي�ض

قراءة / حممد علي
---------------- 

اأوف  “تاميز  �سحيفة  ــــرت  وذك
 17 اإىل  ي�سل  ما  اأن  الأحــد  نديا”  اإ
املعينني  اأو  املر�سحني  هــوؤلء  مــن 
م�سوؤويل  �سمن  يكونون  �سوف 
حفل  اأن  اإىل  ي�سار   . بي�س  الأ البيت 
يناير،  ثان/  كانون   20 يف  التن�سيب 
واخلم�سون  التا�سع  التن�سيب  وهو 
بايدن  داء  اأ وي�سهد  الإطــالق  على 
الرئي�س  لي�سبح  الد�ستورية  اليمني 
ربـــعـــني لــلــوليــات  الــ�ــســاد�ــس والأ
بالفعل  ــكــون  ي ــســوف  � ــحــدة،  ــت امل
ة  امراأ تــوؤدي  �سوف  حيث  تاريخيا، 

وهــي  الإطــــالق،  عــلــى  ــرة  م لأول 
الد�ستورية  اليمني  هاري�س،  كامال 
و�سوف  الــرئــيــ�ــس.  نــائــب  ملن�سب 
اأي�سا  عاما/،   /56 هاري�س  تكون 
هندي  اأ�ــســل  مــن  مــريــكــيــة  اأ اأول 
توؤدي  اأفريقي  اأ�سل  من  واأمريكية 
الــوليــات  لرئي�س  كنائب  اليمني 

. ملتحدة ا
هي  دارة  الإ ــذه  ه تــكــون  و�ــســوف 
يتم  الــتــي  ـــالق  الإط على  الأوىل 
من  الكبري  العدد  هذا  اإدخــال  فيها 
تن�سيب  قبل  الهنود  الأمريكيني 
جدا  بعيدا  بايدن  يزال  ول  الرئي�س. 
يف  املنا�سب  جميع  ت�سكني  عــن 

دارته. اإ

مع بقاء اأقل من 100 �ساعة على تن�سيبه التاريخي , قام الرئي�ض الأمريكي املنتخب جو بايدن اإما برت�سيح اأو ت�سمية 20 
�سخ�سا على الأقل من الأمريكيني الهنود, بينهم 13 امراأة, يف منا�سب رئي�سية يف اإدارته, وهو رقم قيا�سي جديد يف حد ذاته 

لهذه الطائفة العرقية ال�سغرية التي ت�سكل %1 من �سكان البالد.

م�سبوق  غري  قيا�سيا  رقما  يحقق  بايدن 

ــة  ــذري ال ــة  ــطــاق ال مــنــظــمــة  رّدت 
الربيطاين  البيان  على  اليرانية 
الذي  امل�سرتك  ــاين  مل الأ الفرن�سي 
معدن  ت�سنيع  بوقف  طهران  طالب 
ــة  ــي ــعــة اوروب ــوم. زوب ــي ــوروان ــي ال
طهران  منع  م�سل�سل  مــن  ــرى  اخ
النووي  التفاق  اىل  التوازن  لعادة 
ــة  ــي املــحــتــ�ــرض. الــرتويــكــا الوروب
�سد  المــريكــي  للحظر  امل�سايرة 
اغتيال  جتـــاه  والــ�ــســامــتــة  ايـــران 
زاده  فخري  اليراين  النووي  العامل 
يران  اإ وحثت  �سوتها  رفعت  موؤخرا، 
النووي  الن�ساط  نهاء  اإ على  بقوة 
الكامل  المــتــثــال  اإىل  ــودة  ــع وال
دون  التــفــاق  مبوجب  للتزاماتها 
احلفاظ  يف  جــادة  كانت  ذا  اإ تاأخري، 
لي�س  بــانــه  البيان  واردف  عليه. 
ا�ستخدامات  الــيــورانــيــوم  ملــعــدن 
على  ــطــوي  ــن وي �سلمية  مــدنــيــة 

ع�سكرية. جوانب 
�رضعت  طــهــران  ان  مــن  وبــالــرغــم 
التزاماتها  خلف�س  خطوات  باتخاذ 
ان�سحبت  ان  منذ  النووي  التفاق  يف 
من  وتن�سلت  املتحدة  ــات  ــولي ال
تن�سل  عــلــى  ورداً  الــتــزامــاتــهــا، 
ال  لتعهداته،  المتثال  من  الغرب 
يرانية  الإ الذرية  الطاقة  منظمة  ان 
املــزاعــم  على  ردهــا  معر�س  ويف 
�سوء  هناك  ان  �سددت  الأوروبية، 
ـــدى هـــذه الـــدول،  فــهــم حــ�ــســل ل
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  وعــلــى 
الفهم  �سوء  ح�سول  منع  النووية، 
يف  اخلو�س  جتّنب  مع  تقاريرها  يف 
وقالت  ال�رضورية.  غري  التفا�سيل 
بني  فرقًا  هناك  ّن  اإ بيان،  يف  املنظمة 
اليورانيوم  انتاِج  م�سنِع  مو�سوع 
ــان  ــربمل ال يف  ـــرّضع  ـــ� امل ـــعـــدين،  امل
ــاِج  ــت ن ، وبـــني مــو�ــســوع اإ خـــراً مـــوؤ
)ال�سيلي�سايد(  املتطور  ــوِد  ــَوق ال
لالأبحاث.  طهران  مبُفاِعِل  اخلا�س 

اليورانيوم  ان  املنظمة  واأو�سحت 
نتاج  اإ عملية  يف  امل�ستخدم  املعدين 
منتج  ال  لي�س  هو  املتطور،  الوقود 
ــاج  ــت ن الإ عملية  يتخلل  و�ــســيــط 
النوع  هذا  اىل  للو�سول  امل�ستمرة 
اخلطة  وان  الفور،  على  الوقود  من 
للوكالة  تقدميها  مت  نتاجه  لإ املطورة 
اأكرث  قبل  الذرية  للطاقة  الدولية 
يف  وارد  هو  ملا  طبقا  عامني،  من 

للوكالة. الأخري  التقرير 
نــتــاج  اإ مب�سنع  يــرتــبــط  فيما  مـــا  اأ
ــارت  ــس � ــاأ ــوم، ف ــي ــوران ــي ــدن ال ــع م
يرانية  الإ الــذريــة  الطاقة  منظمة 
الــدولــيــة  الــوكــالــة  تـــزود  ــهــا مل  ن اأ
بــعــد بــاملــعــلــومــات املــرتــبــطــة بــه، 
بعد  بــذلــك  �ستقوم  نــهــا  اأ مــوؤكــدة 
وخــالل  ــة  لزم التمهيدات  اتــخــاذ 
"الإجراء  قانون  يف  املحددة  املهلة 
العقوبات"،  لغاء  لإ ال�سرتاتيجي 
عقب  ــراين  ي الإ الربملان  قــره  اأ الــذي 
ــارز  ــب ــووي ال ــن اغــتــيــال عــاملــهــا ال
اجلانب  الــتــزام  وعــدم  زاده  فخري 
وين�س  تعهداته.  من  باأي  الوروبي 
لزام  اإ على  الرابع  بنده  يف  القانون 
نتاج  اإ م�سنع  بـتد�سني  احلكومة 
اأ�سفهان  يف  املعدين  اليورانيوم 
قرار  اإ من  اأ�سهر  خم�سة  غ�سون  يف 
حزيران  يونيو/  خالل  اأي  القانون، 
عن  العقوبات  ُترفع  مل  ذا  اإ املقبل، 
تنفيذ  موعد  اأن  يعني  ما  يـــران،  اإ
وكــانــْت  بــعــد.  يحن  مل  البند  ــذا  ه
الدولية  الوكالَة  اأخَطرْت  قد  ايران 
املتعلقة  بن�ساطاِتها  الذرية  للطاقة 
واعَتربْت  اليورانيوم،  بتخ�سيِب 
على  رداً  ياتي  الخــري  قــرارهــا  ان 
بتعهداِتهم  الأوروبيني  لتزاِم  اإ عدِم 
موؤكدًة  النووي،  تفاق  الإ يف  الواردة 
عاد  اذا  لتزاماِتها  اإ اىل  �ستعوُد  نها  اأ

التزاماته. تنفيذ  اىل  الآخر  الطرف 
ق/د

اإيران ترد على الرتويكا 
الأوروبية:اأ�سبتم ب�سوء فهم!
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معر�ض للفنان ها�سمي عامر بق�سر الثقافة

حممد علي
----------------  

ها�سمي  الفنان  خل�س  وقــد 
ت�سكيلية  لوحة  عرب60  عامر 
الر�سومات  بتقنية  اأجنــزهــا 
بطريقة  واأي�سا  التخطيطية 
ــة جتــربــتــني  ــي ــائ لــــــوان امل الأ
قادته  �سفريات  ثناء  اأ ثريتني 
 1985 الأوىل بني  ال�سني  اإىل 
ثالث  ق�سى  حيث  و1986  
الفنون  اأكادميية  يف  �سنوات 
والثانية  ببكني  الطبيعية 
يف  �ــســارك  حيث   2012 يف 

. العرب  الفنانني  ور�سات 
ينقل  اأن  الــفــنــان  ا�ستطاع 
والأحا�سي�س  التجربة  تلك 
ــه الــتــي  ــات ــوح ـــالل ل مـــن خ
املعامل  على  ال�سوء  �سلطت 
والبنايات  واملعابد  ال�سياحية 
عراقة  اإىل  ترمز  التي  اجلميلة 
ال�سيني  ــاري  ــم ــع امل ــفــن  ال
واأي�سا  املنفردة   وجمالياته 
ــة واملــنــاظــر  ــالب ــق اخل ــدائ احل
لهذا  الــ�ــســاحــرة  الطبيعية 

. لبلد ا
اأعــمــالــه  يف  الــفــنــان  وركـــز 
ــى الـــــرتاث الــ�ــســيــنــي  ــل ع
الرتاث  �سمن  املدرج  القدمي 
املعامل  تلك  بني  ومن  العاملي. 
"وببكني  الــ�ــســمــاء  "معبد 
العظيم"  ال�سني  و"�سور 
�ـــســـود  الأ ــني  ــن ــت ال "نهر  و 
ـــور  ـــرباط م الإ و"مقربة   "
وغريها  �سيهوانغث  ت�سينغ 
بدقة  ر�ــســد  جــ�ــســدت  كــمــا 

اليومية  احلياة  خ�سو�سيات 
حلظات  يف  ال�سيني  لل�سعب 

. والعطاء  ن�سانية  بالإ مليئة 
مبنا�سبة  عامر  ها�سمي  و�رضح 
الــذي  املعر�س  هــذا  تد�سني 
فرباير   6 غاية  اإىل  ي�ستمر 
العمل  ــذا  ه مــن  الــهــدف  اأن 
يف  تواجدها  ثناء  اأ ه  بداأ الذي 
عالقات  تعزيز  هــو  ال�سني 
بني  ــاون  ــع ــت وال ــداقــة  ــ�ــس ال
يف  �سيما  ل  وال�سني  اجلزائر 

. والفني  الثقايف  املجال 
قائال  الت�سكيلي  ــاف  واأ�ــس
هذه  ــالل  خ مــن  ي�سعى  نــه  اإ
الأق�سى  ال�رضق  يف  الف�سحة 
باأهمية  ال�سباب  حت�سي�س  اإىل 
يف  الفن  ده  ــوؤ ي ــذي  ال ــدور  ال
وحت�سني  املجتمعات  ترقية 
الأعمال  اأن  م�سيفا  الأذواق 

للزائر  تك�سف  املعرو�سة 
ال�سعوب  لدى  العمل  قيمة 
بتطوير  ي�سمح  نه  لأ املتقدمة 

. البلد  وازدهار  املجتمع 
يقوم  اأن  يف  اأمله  عن  واأعرب 
بزيارة  اجلميلة  الفنون  طلبة 
من  وال�ــســتــلــهــام  املــعــر�ــس 
لرفع  �سابقهم  مــن  جتـــارب 

. اجلمايل  احل�سن 
واأن  ــان  ــفــن ــل ل �ــســبــق  ـــد  وق
هذا  اأعمال  من  بع�سا  عر�س 
املتنقل  ال�سخ�سي  املعر�س 
الوطني  باملتحف  �سماه  كما 
وفن  واملنمنمات  للزخرفة 
با�سا  م�سطفى  بق�رض  اخلط 
العليا  املدر�سة  يف  واأي�سا 
بالعا�سمة  اجلميلة  للفنون 
ال�سنة  انــطــالق  مبــنــا�ــســبــة 
الفنية  باملعاهد  الدرا�سية 

للطلبة  الأخــري  هذا  خ�س�س 
. بيداغوجي  طابع  لها  وكان 

جولته  الفنان  و�سيوا�سل 
املحطة  و�ستكون  ك�سف  كما 
)تلم�سان(  مغنية  مبدينة  املقبلة 
ي�سعى  نه  اإ ال�سدد  بهذا  وقال 
كل  عرب  مبعر�سه  التنقل  اإىل 

. اجلزائرية  املدن 
اأن يلخ�س  الفنان يف  وقد جنح 
التي  التجربة  املعر�س  هذا  يف 
ويح�رض  ال�سني  يف  عا�سها 
اأعمال  يف  ذكرياته  من  جانبا 
التحكم  ــني  ب جمعت  فنية 
ال"كروكي"  تــقــنــيــات  يف 
ــس اجلــمــايل  ــ� واإ�ـــســـفـــاء احل
على  نـــ�ـــســـاين  الإ ــد  ــع ــب وال

. لوحاته 
من  عــامــر  ها�سمي  الــفــنــان 
يف   1959 نوفمرب  مــوالــيــد 
على  حا�سل  ــو  وه حــجــوط 
الفنية  الــدرا�ــســات  �سهادة 
للفنون  العليا  املدر�سة  من 
العا�سمة  اجلزائر  يف  اجلميلة 
1985على  يف  ح�سل  كما 
اجلميلة  الــفــنــون  يف  دبــلــوم 
يف  ثم  منمنمات"  "تخ�س�س" 
بكالوريو�س  ــة  درج  1988
من  العليا  ــات  ــس ــدرا� ال يف 
للفنون  املركزية  الأكادميية 

ببكني. التطبيقية 
وعـــر�ـــس خـــالل مــ�ــســريتــه 
يف  اأعماله  الطويلة  الفنية 
باجلزائر  العر�س  قاعات  اأكرب 
بفرن�سا  الوطن  خارج  واأي�سا 

ووا�سنطن. وطهران 
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عامر"  ها�سمي  بعيون  "ال�سني 

خم�سني  من  اأكــرث  ي�سارك 
وليات  من  للم�رضح  هاويا 
للوطن  الــغــربــي  ــوب  ــن اجل
يف  التدريب  ور�ــســات  يف 
التي  املــ�ــرضحــيــة  ــفــنــون  ال
�ــرضاف  بــاإ ـــاأدرار  ب انطلقت 
اجلزائري  الوطني  امل�رضح 
ب�سطارزي.  الــديــن  حمــي 
ــر املــ�ــرضح  ــدي واأو�ـــســـح م
حممد  ــري  ــزائ اجل الــوطــنــي 
ــاوي خـــالل مــرا�ــســم  ــي ــح ي
اأن  الور�سات  هذه  انطالق 
قطع  الثقايف  املــرفــق  ــذا  ه
جمــال  يف  ــال  طــوي �ــســوطــا 
امل�رضحي  الفني  التدريب 
�ساليب  اأ بني  تنوع  والــذي 
والت�سكيل  داء  والأ الإخراج 
امل�رضحي.  للعر�س  املكاين 
ــات  ــس ــور� تـــي هـــذه ال وتـــاأ
التكوين  بــرنــامــج  �سمن 
وزارة  ــه  ــطــرت ــس � ــــذي  ال
ا�ستجابة  والفنون  الثقافة 
الثقافية،  اجلمعيات  ملطالب 
يحياوي.  ال�سيد  �رضح  مثلما 
ومـــن هـــذا املــنــطــلــق اأخــذ 
اجلزائري  الوطني  امل�رضح 
ــام  ــم ــت ــه اله ــق ــات ــى ع ــل ع

ــفــنــي وفــق  بــالــتــكــويــن ال
ي�ساهم  مبا  املطلوبة  املعايري 
امل�رضحي،  الفن  تطوير  يف 

. للمتحدث   ا�ستنادا 
ــج هــذا  ــام ــرن ويــتــ�ــســمــن ب
لفائدة  الــفــنــي  ــب  ــدري ــت ال
باجلنوب  الــركــح  فــن  ــواة  ه
الـــــذي يــتــوا�ــســل عــلــى 
ور�سات  ــام  ي اأ ثالثة  مــدار 
ور�سات  ت�سمل  تكوينية 
والكتابة  امل�رضحي  التمثيل 
الطفل  وم�رضح  امل�رضحية 
ــمــاين  ــس ــل اجلــ� ــي ــث ــم ــت وال
والإخراج  وال�سينوغرافيا، 
للنظام  ور�سة  جانب  اإىل 
جــــرائــــي  الـــقـــانـــوين والإ
واجلمعيات  للتعاونيات 
�سار  اأ ما  ح�سب  الثقافية، 

املنظمون. ليه  اإ
من  مــ�ــســاركــون  واأعــــرب 
وتــنــدوف  اأدرار  ـــات  ولي
عن  والــبــيــ�ــس  والــنــعــامــة 
املبادرة  لهذه  ا�ستح�سانهم 
ت�ساهم  اأن  نها  �ساأ من  التي 
هــواة  ــارات  ــه م ترقية  يف 

. باجلنوب  امل�رضح 
ق/ث

ــر  ــزه ــاد نـــــادي امل ــع ــت ــس ا�
املـــ�ـــرضحـــي بــقــ�ــســنــطــيــنــة 
ــاطــه بــتــنــظــيــم نـــدوة  ــس ــ� ن
ا�ــســتــعــر�ــس املــ�ــســاركــون 
للكاتب  دبية  الأ احلياة  فيها 
واملرتجم  اجلامعي  �ستاد  والأ
دودو  العيد  ــو  ب اأ الدكتور 
يف  وذلك   )2004  1934- (
لـ  امل�سادفة  رحيله  ذكــرى 

جانفي.   16
كــــــد الـــكـــاتـــب حمــمــد  واأ
الندوة  هــذه  خــالل  زتيلي، 
ــي احــتــ�ــســنــتــهــا قــاعــة  ــت ال
ـــرضات لــلــمــ�ــرضح  ـــا� ـــح امل
ــد الــطــاهــر  ــم اجلـــهـــوي حم
لق�سنطينة  الـــفـــرقـــاين 
وفنانني  مثقفني  بح�سور 
العيد  بــو  اأ بــاأن  واإعالميني، 
ــراء  ث اإ يف  �ساهم  قــد  دودو 
ــقــل  ــة ون ــي ــرب ــع ــة ال ــغ ــل ال
ــرز  ب ــارف، ويــعــد مــن اأ ــع امل
يف  �ساهموا  الذين  ــاء  دب الأ

نوعية. ثقافة  نتاج  اإ
دودو  كتابات  اأن  واعــتــرب 
ــقــة  ــي ــة ر�ــس ــغ ــل ـــزت ب ـــي مت
واحلديث  القدمي  بني  جتمع 
النقدية  بالنظرة  وات�سامها 
التزان  بني  اجلامعة  الثاقبة 
نه  اأ اإىل  م�سريا  وال�سخرية، 
اللغات  مــن  العديد  تــقــن  اأ
مكنه  ــا  م ــقــدميــة  وال احلــيــة 
الأدب  على  الطـــالع  مــن 
بلغاته  ــعــاملــي  ال ــفــكــر  وال

. �سلية لأ ا
اللغة  مــن  متكنه  اأن  كــمــا 

رئي�سيا  عامال  كان  العربية 
الرتجمة  على  ــدامــه  ق اإ يف 
ـــه، حــيــث �ــســاعــده  ـــداع ب واإ
عديد  بني  ترحاله  ذلــك  يف 
بها  قــامــتــه  واإ املجتمعات 
ملانيا  واأ النم�سا  غرار  على 
معارفه،  ثراء  باإ له  �سمح  ما 
حممد  ــب  ــات ــك ال يــ�ــســيــف 

. تيلي لز ا
�ستاذ  الأ بـــرز  اأ جهته،  مــن 
جامعة  من  حمادي  الله  عبد 
)ق�سنطينة  منتوري  الإخوة 
العيد  بو  اأ اأعمال  اأهم  اأن   )1
الرتجمة،  يف  كانت  دودو 
لــفــات  املــوؤ عــديــد  تــرجــم  ذ  اإ
اللغة  اإىل  العربية  دبية  الأ
اإىل  يـــ�ـــســـًا  واأ ملـــانـــيـــة  الأ
الذهبي''  ''احلمار  العربية 
العمل  بوليو�س  اأ للوكيو�س 
يف  روايــة  اأول  يعترب  الذي 
ــذي  وال ن�سانية  الإ تــاريــخ 

.  2001 �سنة  ترجمه 
العيد  بو  اأ اأن  بالذكر،  جدير 
الق�سة  كــتــب  قــد  دودو 
�ــســطــورة  واملــ�ــرضحــيــة والأ
يف  اإ�سهامات  له  كانت  كما 
والدرا�سة  النقدية  الدرا�سة 
النرث  وقــ�ــســيــدة  ــة  املــقــارن
يف  اأخـــرى  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
من  العربية  اإىل  الرتجمة 
ترجم  حيث  لغة،  من  اأكــرث 
بع�س  ملانية  الأ اللغة  اإىل 
ل�سعراء  وق�سائد  ق�س�سه 

معا�رضين. جزائريني 
ق/ث

بدار  �سباب  مبدعون  قــدم   
ال�سافعي  املجيد  عبد  الثقافة 
متنوعة  يداعية  اإ لوحات  بقاملة 
باأجماد  تتغنى  ر�سائل  حملت 
للم�ساركة  وتتطلع  املا�سي 
اأف�سل،  م�ستقبل  بــنــاء  يف 
مميز  ح�سور  و�ــســط  وذلــك 
املتو�سط  الطورين  لتالميذ 

لثانوي. وا
بـــداعـــات  وقـــد اأظــهــرت الإ
�سباب  طـــرف  ــن  م املــقــدمــة 
�سن  يف  ـــزال  ي ــا  م غــلــبــهــم  اأ
معاين  جتــذر  مــدى  املراهقة 
وحا�رضه  مبا�سيه  الوطن  حب 
نــفــو�ــس  يف  ــه  ــل ــقــب ــت ومــ�ــس

احلا�رضين  والطلبة  التالميذ 
الــثــقــايف  الــنــ�ــســاط  هـــذا  يف 
ــرع  ــف ـــرف ال ــظــم مـــن ط ــن امل
ـــي لحتــــاد الــكــتــاب  ـــولئ ال
مع  بالتن�سيق  ــني  ــري اجلــزائ
لبلدية  "امل�ستقبل"  جمعية 
"حتدي  ونادي  الزناتي  وادي 
ونادي  البلدية  لذات  القراءة" 
ومديرية  ال�ساد"  "اأ�ساطري 
�سمن  وذلك  والفنون  الثقافة 
ال�سنة  �ــس  ــراأ ب الحــتــفــالت 

."2971 "يناير  الأمازيغية 
دار  من�سة  عــلــى  وتــــداول 
ال�سافعي  املجيد  عبد  الثقافة 
ــوا  ــدم ــاب ق ــب ــس ــون � ــدع ــب م

ـــــات اجلــزائــر  مـــن ولي
و�سكيكدة  العا�سمة 
وق�سنطينة  البواقي  م  واأ
هـــــرا�ـــــس  و�ـــــســـــوق اأ
تنوعت  حــيــث  وقــاملــة، 
لقاءات  اإ بني  م�ساركاتهم 
وتقدمي  ونرثية  �سعرية 
ــة  ــادي ــس ــ� ن ـــالت اإ ـــس و�
كتب  عر�س  اإىل  اإ�سافة 
من  �سعرية  ــــن  ودواوي
مبدعني  �سباب  ليف  تاأ
ف�سل  ــذي  ال الوقت  يف 
تقدمي  اآخــــرون  تــالمــيــذ 
ــة  ــس ــ� ــب ل ــس حــــول الأ ــر� ــع م

التقليدية. والأكالت 
بو�سالح  رحيم  ال�ساب  وقدم 
العا�سمة  اجلزائر  من  القادم 
بني  جمعت  حتفيزية  مداخلة 
اإىل  فيها  دعا  والنرث  ال�سعر 
بــداعــات  الإ تركيز  �ــرضورة 
املحبة  قيم  ن�رض  على  الفنية 
بني  والــتــ�ــســالــح  الــ�ــســادقــة 
واحل�سد  العنف  ونبذ  النا�س 
اأعظم  احلب  "قوة  باأن  واإدراك 
حني  يف  القوة"،  ــب  ح ــن  م
من  �سوزان  �سوكال  قدمت 
متنوعة  اأطباقا  اأهرا�س  �سوق 

ال�سعرية. دواوينها  من 
ــفــرع  ـــــرزت رئــيــ�ــســة ال ب واأ
ـــي لحتــــاد الــكــتــاب  ـــولئ ال
�سفية  �ستاذة  الأ اجلزائريني 
الثقايف  الربنامج  باأن  خمالفة 
ويح�رضه  فيه  ي�سارك  الذي 
متو�سطات  عـــدة  تــالمــيــذ 
عن  يعرب  بالولية  وثانويات 
اجلــزائــري،  ال�سعب  اأ�ــســالــة 
ــــاأن املــنــا�ــســبــة  مــ�ــســيــفــة ب
حــلــوى  "ل�سنع  ــة  ــس ــر� ف
والرتباط  والتجديد  الفرح 
املهمة  التاريخية  باملواعيد 
وال�سالم  احلــب  ثقافة  لن�رض 

اجلزائريني". بني 
لتكرمي  فر�سة  اللقاء  كان  كما 
وال�ساعر  للكاتب  خــا�ــس 
�ستاذ  اأ قيدوم  ميلود  الدكتور 
يف  قــال  الــذي  قاملة  بجامعة 
املنطقة  اإن  باملنا�سبة  كلمته 
ــات  ــاف ــق ــب ث ــاق ــع عـــرفـــت ت
الأ�سول  ومتعددة  متنوعة 
نــه  بــاأ م�سيفا  ــارب،  ــس ــ� وامل
ثارهم  اآ ال�سابقون  ترك  كما 
اجليل  فــعــلــى  وبــ�ــســمــاتــهــم 
ب�سمته. يرتك  اأن  اأي�سا  احلايل 
ق/ث

اأزيد من خم�سني م�ساركا يف ور�سات 
التدريب يف الفنون امل�سرحية باأدرار

نادي املزهر امل�سرحي ي�ستعيد ن�ساطه 
با�ستعرا�ض احلياة الأدبية للكاتب اأبو 

العيد بق�سنطينة

التغني باأجماد املا�سي والتطلع مل�ستقبل اأف�سل يف اإبداعات ثقافية �سبانية بقاملة



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                           اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد اإنقا�ض الع�سر 

                                                                     املادة: 794 ق ا م ا 

قمنا نحن الأ�ستاذ بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية جمل�ض ق�ساء غرداية الكائن مكتبنا �سارع اأول نوفمرب غرداية. وبناءا على طلب: حلر�ض حكيمة  بناءا احلكم 
اإقامة �سروط البيع املودعة  1378/12 ق�سم �سوؤون الأ�سرة حمكمة غرداية املمهور بال�سيغة التنفيذية.  بناءا  1853/12 جدول:  2012/12/31 فهر�ض:  ال�سادر بتاريخ: 
بتاريخ: 2017/09/14 باأمانة �سبط حمكمة غرداية. نحن الأ�ستاذة/ بلخري الطيب حم�سر ق�سائي  لدى اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية  الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمرب غرداية 

 نعلن للجمهور اأنه �سيتم البيع باملزاد العلني للعقار التايل:
التعيني: العقار عبارة عن حمل موجود ب�سارع ب�ساحة الأندل�ض بغرداية يتكون من دكان+ موؤخر دكان + �سطح م�ساحته 200م2 . 

الثمن الأ�سا�سي: الثمن الأ�سا�سي للعقار بعد اإنقا�ض الع�سر 10.908.000.00 دج  ع�سرة ماليني وت�سعمائة وثمانية اآلف دينار جزائري. 
2021/01/19 على ال�ساعة: 11:30 بقاعة جل�سات حمكمة غرداية �سروط البيع امل�سافة اإىل ال�سروط الواردة يف قائمة �سروط البيع يلزم الرا�سي  تاريخ جل�سة البيع: يوم 

عليه املزاد  يدفع 1/5  خم�ض ثمن املبيع كما يلزم بدفع امل�ساريف وحقوق املح�سر ور�سوم الدولة فورا اأما الباقي خالل 08 اأيام من التالية  لر�سو املزاد باأمانة �سبط املحكمة 
على اجلمهور الراغبني يف املزايدة الطالع على قائمة �سروط البيع الت�سال مبكتب املح�سر الق�سائي اأو كتابة �سبط املحكمة. 

                                                                                                                                                                                   املح�سـر الق�سـائي

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي  مكتب الأ�ستاذ بلخري الطيب 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية 

اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية 
الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمرب غرداية 

هاتف رقم : 029.28.56.24

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم " كل ّمن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل والإكرام " 
على اإثر الفاجعة الكبرية واخل�سارة الفادحة  التي حّلت ب�سكان مدينة م�سعد " اجللفة 
" الذي انتهت ر�سالته النبيلة على م�سرح  " احلاج الب�سري غويني  اأب اجلميع  " برحيل 
" عمر  ال�سحفي  يتقدم   , الطيبة  والأعمال  باخلري  حافلة  اإن�سانية  م�سرية  بعد  احلياة 
ذيب " وكل عّمال جريدة التحرير باأخل�ض التعازي واأ�سدق املوا�ساة لكل اأفراد عائلته , 
راجني من اهلل العلي القدير اأن يتغّمد روحه برحمته الوا�سعة واأن ي�سكنه ف�سيح  جنانه 
, ويجعل قربه رو�سة من ريا�ض اجلنة ويلهم اأهله عظيم ال�سرب والثواب , اإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون.

 تعزيــــــــة   

الديوان الوطني للتوثيق مكتب الأ�ستاذ كا�سي مو�سى �سليمان بن باحمد
ـ �سارع ال�ستقالل ـ بريان ولية غرداية

تاأ�سي�ض موؤ�س�سة
ب�سارع  الرئي�سي:  " الربكة", مقرها  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ض  16/2021, مت  الفهر�سة:  2021 رقم  بتاريخ:06 جانفي  مبوجب عقد حمرر مبكتبنا 
خمتلف  و  واملعنويني(  )الطبيعيني  الأ�سخا�ض  بني  التوا�سل  حتقيق   1- يف:  اأهدافها  تتمثل  غرداية,  ولية  بريان  بلدية  العربي  ال�سماحي 
الإدارات العمومية والهيئات العرفية من خالل حترير املرا�سالت الإدارية وال�سخ�سية. -2 متابعة ملفات الأ�سخا�ض )الطبيعيني واملعنويني( 
ال�سرعية. -4   الناحية  املالية من  معامالتهم  والهيئات يف �سبط  الأ�سخا�ض  م�ساعدة  العرفية. -3  والهيئات  العمومية  الإدارات  لدى خمتلف 
حتقيق التوا�سل بني الأ�سخا�ض )الطبيعيني واملعنويني( عرب خمتلف و�سائل التوا�سل الجتماعي من خالل ف�ساء الأنرتنت. -5 اإن�ساء موقع 
على الأنرتنت و ف�ساءات اإعالمية. -6 �سبط وكتابة  الو�سايا وتنفيذها. -7 تقومي خمتلف العقارات. -8 ت�سفية تركات املورثني وتق�سيم 
مرياثهم. -9 متابعة ق�سمة املواريث اإىل غاية اإ�سدار العقود الر�سمية. -10 تعليم علم الفرائ�ض )الرتكات وق�سمة املواريث(. ال�سيد: بطولة 
باعلي بن عي�سى  رئي�ض جمل�ض الإدارة ورئي�ض املوؤ�س�سة, ال�سيد دبوز عبد الوهاب بن نور الدين نائب الرئي�ض.حرر ملخ�ض هذا العقد من 
اأجل اإجراءات الن�سر والإعالن القانوين.                                                                                                                                                    املوثق/لالإعالن

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي    

دائرة الدبيلة      
بلدية ح�ساين عبد الكرمي 

منوذج اإ�سهاري لتاأ�سي�ض جمعية  ذات �سبغة حملية 
هـ   1433 عام  �سفر   18 املوؤرخ يف   12/06 رقم:  القانون  مبقت�سى 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل�سيما املادة رقم: 19 
منه.  لقد مت هذا اليوم تاأ�سي�ض جمعية ذات �سبغة حملية   امل�سماة : 
عبد  ح�ساين  بلدية  بالزقم  اخلليل  اإبراهيم  مل�سجد  الدينية  اجلمعية 
الكرمي.  الكائن مقرها: م�سجد اإبراهيم اخلليل بالزقم بلدية ح�ساين 
عبد الكرمي. رئي�ض اجلمعية: �ساو�ض املكي. تاريخ ومكان الزدياد : 
1960/03/28 بالزقم. عنوان الرئي�ض: الزقم بلدية ح�ساين عبد 

الكرمي. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار 

املقاطعة الإداريةتيميمون
دائرة تيميمون
بلدية تيميمون

الرقم : 147/ 2021
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

 18 يف  املــوؤرخ   12-06 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
�سفر 1433 املوافق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  مت هذا 
 : يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   06/01/2021: اليوم 
25/12/2020 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية 
امل�سجلة حتت  املا تيميمون  امل�سماة : جمعية تنرتيت زاوية  البلدية 
حمل   : املقيمة   ) تاأ�سي�ض   (  12/09/2018  : بتاريخ   214: رقم 
تيميمون  اأحرا�ض  حي  الكائن  ال�سالح  حممد  يحيى  /ولد  ال�سيد 

يرتاأ�سها ال�سيد / ولد يحيى عبدالقادر بن حممد عبدالرحمان .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي    

دائرة الوادي       
بلدية الوادي 

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات   

اإ�سهار اإن�ساء  جمعية  ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم12/06 
املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

هـ   1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل�سيما املادة 18 منه, 
املحلية  اجلمعية.    لتاأ�سي�ض  اإ�سهار  و�سل  ت�سليم  اليوم  هذا  مت  لقد 
مديرية  املقيمة:  املبدع   لل�سباب  الثقايف  الإ�سعاع  جمعية   : امل�سماة 
اخلدمات اجلامعية – بلدية الوادي   رئي�ض اجلمعية: �سو�ساين حممد 
املولدي بن عبد احلفيظ  تاريخ ومكان الزدياد : 1978/12/31 

بالرباح  عنوان الرئي�ض: حي اأول نوفمرب الوادي 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية النعامة
دائرة م�سرية
بلدية م�سرية

م�سلحة ال�سوؤون العامة
الرقم 15/ 2021

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة القيادية
�سفر   18 يف  06املوؤرخ   -  12 القانون  من   70 ــادة  امل لحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433
11/01/2021 ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 17/11/2020 
الهاوي  15/2021 للجمعية املحلية امل�سماة:النادي الريا�سي  حتت رقم 
بتاريخ   14 رقم  حتت  امل�سريةامل�سجلة  لبلدية  املجد*   * للفرو�سية 

بامل�سرية احلرية  حي  بـ  املقيمة   02/07/2020
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جنيب بله با�سي
-------------

 وكاملعتاد ا�رضف على تن�سيط فعليات 
والذي  مو�سى  يحي  ال�ستاذ  املنتدى 
بال�ساتذة  الرتحيب  كل  مرحبا  بدوره 
تلبية  لهم  �ساكرا  املنتدى  �سيوف 
ال�سعبي  باملوروث  واهتمامهم  الدعوة 
امل�ستوى  على  واملجتمعات  لل�سعوب 
اإىل  �سكره  ثم موجها  والوطني  املحلي 
وفائهم  احل�سور على  ال�ساتذة  ال�سادة 
العلم  لندوات  امل�ستمر  ودعمهم  الدائم 
الفكر  وتنوير  الثقافة  ون�رض  واملعرفة 
�سلب  اإىل  الوقت  نف�س  يف  ومعرجا 
املو�سوع الذي يعترب من �سلب الرتاث 
املتوارثة  والتقاليد  العادات  و�سميم 
وامل�ستمدة من �سلوك الأجداد منذ القدم 
ولعل من ابرزها ما ي�سمى بالتويزة كما 
الرتاب  عرب  عامة  ب�سفة  متداول  هو 
تختلف  الت�سميات  ولكن  الوطني 
واملعنى واحد فمثال يف منطقتنا وادي 
اأو  العوانة  ت�سمية  عليها  يطلق  �سوف 
م�رضوع  اأجل  من  كانت  اإذا  اأو  املرمة 
 .... اإلخ  تلميدة  ن�سميها  معوز  اإعانة  اأو 
اجتماعية  تقاليد  اإىل  وهي ترمز كذلك 
ال�سالمية  احل�سارة  قبل  حتى  عميقة 
اجلزائري  الثقايف  املوروث  على  حفاظا 
التي  اجلزائرية  التقاليد  اأقدم  من  واإنها 
الندثار  من  عليها  املحافظة  يجب 
معاين  اأ�سمى  متثل  لأنها  والتوقف 
الجتماعي  والتكافل  واحلــب  ــودة  امل
والرتابط ال�رضي والت�سامن اليجابي 
ــار  اآث ولها  واجلــمــاعــات  ـــراد  الف بــني 
ثم  وهادفة  طيبة  واقت�سادية  اجتماعية 
ال�ستاذين  اإىل  الكلمة  اأحيلت  مبا�رضة 
املحا�رضين واللذان بدورهما اأثنيا على 
وعلى  الثقايف  املنتدى  لهذا  القائمني 
الرائد  ودوره  النبيلة  الثقافية  ر�سالته 
واملميز يف ن�رض الوعي وتبليغ واإي�سال 
بالعلوم  وامل�ستنري  ال�سليم  الفكر 

واملعرفة اإىل الأجيال ال�ساعدة.
بداية مبداخلة الأ�ستاذ اأحمد زغب.

تدخل الدكتور اأحمد زغب:
يوؤثر  الثقافات  بـــاأن  ا�ستفتح  لقد 
�سوف  جمتمع  واإن  بع�س  يف  بع�سها 
قبائل  من  الأوىل  بالدرجة  متكون 

هاته  اإىل  جاءت  وعندما  عربية  بدوية 
فيها  فوجدت  خالية  جتدها  مل  املنطقة 
ح�سارة وثقافة ويقول املوؤرخون وجود 
قبيلتني اإثنتني قبيلة زناته وقبيلة لواتة 
بال�سافة اإىل بع�س الخالط من قبائل 
ولديهم  اأخرى كانت موجودة  اأمازيغية 
جناح  اأحمد  الكاتب  يقول  كما  درا�سة 
وعندما  واملا�سية  لالبل  رعــات  فهم 
عدوان  قبيلة  الأول  القرن  يف  و�سلوا 
ويقول العوامر يف تاريخ �سوف ي�سف 
زراعة  من  فيها  ما  بكل  املنطقة  ثقافة 
والأكل  واحل�رضات  واحليوانات  النخيل 

وال�رضب اإلخ ....
عدوان  بني  كان  اإنه  العدواين  ويقول 
علماء  واإن  ومـــودة  �سحبة  وزنــاتــه 
تتاأثر  الثقافات  ــاأن  ب يقولون  اللغة 
منطقتني  يف  ي�سكنون  لأنهم  ببع�سها 
وهو  وتاأثر  تاأثري  فهناك  متجاورتني 
الذي م�س الثقافة يف ال�سميم ويالحظ 
قبل  املادية  الثقافة  اأن كثري من مظاهر 

ال�سفاهية ماأخوذة من المازيغية.

المازيغية  ال�سفاهية  • اللغة 
بوادي �سوف )اجلانب 

الثقايف(
مغربي  وهو  �سفيق  ملحمد  معجم  هناك 
كلمة  األــف   70 يوجد  باأنه  فيه  يذكر 
الدكتور  تفح�سها  ولقد  اأمازيغية 
كلمة   250 فيها  فوجدت  زغب  اأحمد 
لهجاتنا  يف  م�ستعملة  اأمــازيــغــيــة 
)الق�سابية  مثل  للزيادة  وموؤهلة  العامة 
اإلخ  والبخنوق  والقدوارة  والربنو�س 
املالب�س  على  تطلق  كلمات  وهذه   )...
يكن  مل  حم�سة  ــغــيــة  اأمــازي كلها 
وكذلك  بالدهم  يف  يعرفونها  العرب 
والطمينة  والربكوك�س  )الك�سك�سي 
اأنواع املاأكولت  والرخ�سا�س وهلم جر( 
كلها من اأ�سل اأمازيغي وعن ال�ساطري 
وا�سطورة  ربيع  �ساو  )طيتيوت- 
اخلرطيفة وا�سطورة البومة( وكثري من 
الأ�ساطري املف�رضة اأخذناها من الأمازيغ 
ونحن نظن الآن اأنها من �سميم ثقافتنا 
وهناك الطقو�س املو�سمية كيف ن�ستقبل 
ال�ستاء اأو ال�سيف اأو الربيع والعن�سلة 
وتقطيوت ويناير وكلها كانت موجودة 

الأمازيغ  من  ا�ستمدوها  اجدادنا  عند 
اخلا�سة  الأمازيغية  الت�سميات  عن  اأما 
باأع�ساء اجل�سم امل�ستعملة عند ال�سوافة 
زاورة-  امل�سالن-  )امل�ساطة-  مثل: 
الكرومة-  الفرطا�س-  القرجومة- 
القرو�س(  القي�سو�س-  ال�سب�سوبة- 
وكذلك احليوانات التي �سملت 16 نوع 
منها اأما ت�سمية الطيور اأغلبها اأمازيغية 
والفلو�س  والــ�ــرضدوك  )التبيب  مثل: 
واخلــرطــيــف  وبوف�سية  ـــزاو�ـــس  وال
وكذلك   )... اإلخ  وبوجغللو  والبوبزيز 
الأرا�ــســي  ـــواع  واأن ـــاأوى  وامل امللب�س 
واأ�سماء الأماكن مثل: )تغزوت ورما�س 
وكذلك  الكثري(  وغــريهــا  تك�سبت 
تن�سني  )تفرزايت  مثل  التمور  ــواع  اأن
وتزقاغت( )تعني اللون الأحمر( وكلمة 
من  وكذلك  بالنخيل  اخلا�سة  الكرنافة 
اأ�سطورة  فاإن  المازيغية  الثقافات  بني 
وزو ويف  تزي  كلها يف  موجودة  لوجا 
جمتمعي  نظام  فهو  الطوارق  منطقة 

قائم بذاته يف املجتمع ال�سحراوي.

اللغوي  اجلانب  • من 
)بالن�سبة اإىل اللغة(:

جتاورت  اإذا  يقولون:  اللغة  علماء  اإن 
وينجم  �ــرضاع  بينهما  يحدث  لغتان 
بحيث  اأخــرى  عن  لغة  تتغلب  اأن  عنه 
يتكلمون  ي�سبحون  الناطقني  كــل 
املغلوب  لغة  وتتال�سى  الغالب  بلغة 
النتيجة  ــا  اأم الأوىل  النتيجة  ــذه  وه
جنب  اإىل  جنبا  يتعاي�سان  اأنهما  الثانية 
يف  والعربية  لالمازيغية  وقع  والذي 
كانوا  المازيغ  اأن  هو  �سوف  منطقة 
ذلك  وموجود  الراف�سة  مذهب  على 
وهي  الآن  حلــد  وكتبهم  ــارهــم  اآث يف 
مكتوبة باللغة العربية على اأنهم كانوا 
يكونوا على مذهب  مبعنى مل  اإبا�سيني 
مذهب  هو  الذي  واجلماعة  ال�سنة  اأهل 
ذلك  يف  ال�سالمية  العربية  اخلالفة 
العرب خا�سة  الوقت لذلك عندما جاء 
اخلام�س  القرن  يف  الهاللية  القبائل 
للهجرة وكانوا على مذهب اأهل ال�سنة 
بالد  اإىل  النزوح  اإىل  المازيغ  فا�سطر 
اأخريا يف  اأول وا�ستقروا  اجلريد بتون�س 
جزيرة جربة التون�سية كما هو معروف 
اإىل وادي ريغ ثم  الآخر  ونزح بع�سهم 

غرداية  يف  واإن  غرداية  يف  ا�ستقروا 
يف  نظرنا  واإذا  البا�سيني  فيهم  وجربة 
الذي  خمطوطات  من  العربي  تاريخنا 
ذكرها اإ�سماعيل العربي رحمه الله جند 
اأبو  وكتاب  للدرجيني  املغرب  م�سايخ 
يحي زكرياء هذه الكتب كلها تتحدث 
علماء  وعن  �سوف  ووادي  اآ�سوف  عن 
ويدر�سون  يكتبون  كانوا  �سوف  من 
ال�سفاهية  لغتهم  ولكن  بالعربية  الدين 

كانت اأمازيغية لأنهم كانوا من زناته.
ومفهومها: التويزة  • تعريف 

التويزة بالمازيغية )تي وي زي( وعند 
فعال  اأجد  مل  الكلمة  هاته  عن  البحث 
اإ�ستقت منه التويزة واإن كلمة )تي وي 
ولي�س  م�ستق  ولي�س  جامد  اإ�سم  زي( 
العوانة  لكلمة  بالن�سبة  احلال  هو  كما 
وزن  )على   ... اإلخ  ويعني  اأعــان  تعني 
يل  قالوا  القبائل  �ساألت  وعندما  فعال( 
)ذكروا  اأخيه  يف  يعاون  رجل  معناها 
كلمة اإعاون باللغة العربية( ويف منطقة 
التوارث ي�ستعملون كلمة اأمالل مبعنى 
اإ�سم  تويزة  كلمة  بقيت  وعليه  يعاون 
جامد وقد اأ�سبحت اإ�سم علم ونظام قائم 
بذاته على جمموعة كبرية من ال�رضوط 
وكل  جمتمعية  موؤ�س�سة  وال�سوابط 
من يخالف قاعدة هاته ال�سوابط يتلقى 
العقاب فورا من املجتمع لأنه انحرف اأو 
�سذ عن املجموعة وقوانينها املجتمعية 
يف  وال�سخرية  النتهاك  بقدر  ويعاقب 
وتتمثل  لطيفة  عقوبة  مبثابة  ذاتها  حد 
فرد  كل  العــرا�ــس  يف  ال�ــســرتاك  يف 
ومعنوية  ومالية  مادية  باعانة  ياأتي 
امل�ساركة  على  واحلر�س  منزل  بناء  اأو 
التويزة  كلمة  واإن  اجلنائز  يف  خا�سة 
تطلق على جني التمور والعوانة تطلق 
�ساملة  كلمة  التويزة  واإن  البناء  على 
ومنظومة اجتماعية �ساملة ت�سمل كل 
اأفراد املجتمع الذين ينتمون اإىل جمتمع 

حملي واحد وغالبا ما يتكون من قرية 
لأن يف القرى كل النا�س تعرف بع�سها 
يف  بع�سهم  مع  ومت�سامنني  البع�س 
املنا�سبات  وكل  النوائب  من  نائبة  كل 
والأفراح والأتراح وكل فرد ملزم بالأمر 
ومن يخالف لهاته القوانني الجتماعية 
يالم ويوبخ ويعر�س للمقاطعة خا�سة 

اإذا كان غنيا.
 تدخل ال�ستاذ جمال الدين 

هبيته:
ل�سالح  منوذجية  وثيقة  اقــرتح  حيث 
والعمومية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  عمال 

حيث ذكر ما يلي:

منوذجية  اجتماعية  • خدمات 
مقرتحة لالثراء: 

حتتويه  ملا  اإ�سافة  ال�ستاذ  اإقرتح  حيث 
اخلدمات  للجان  الداخلية  القوانني 
العمال  خلدمة  برامج  من  الجتماعية 
تتبلور  واأفكار  مبادرات  كذلك  فهناك 
واأ�رضته  العامل  خدمات  �سكل  يف 
احتياجاته  عمق  مــع  تتناغم  والــتــي 
فل�سفة  مع  وتتما�سى  ال�سرتاتيجية 
اإن�ساء هذه اخلدمات، ولكل جلنة احلق يف 
م�ستحدثة  لكل عملية  و�سع �سوابط 

من بينها على �سبيل املثال ل احل�رض. 
- ا�ستحداث منحة الطوارئ

معتربة  اعانات  الكربى  املنا�سبات   -
)�سكن- زواج- احلج- �سيارة اإلخ ...(

- نوازل مفاجئة
- ا�ستحداث منحة حمرتمة للتقاعد

- ا�ستحداث منحة وفاة بعد عمر طويل 
للعامل �سخ�سيا

هبيته  الدين  جمال  ال�ستاذ  ذكر  حيث 
به  الت�سال  ميكن  تفا�سيل  لأكرث  فاإنه 

�سخ�سيا.

التويزة.. منظومة جزائرية للتكافل الجتماعي
بعد التوقف املوؤقت ولال�سبوع الثاين تتوا�سل فعاليات منتدى جنان ال�ساباط الثقايف ليوم ال�سبت: 16/01/2021 مبقر الفندق القدمي ترانزات )الوادي( وبالتن�سيق مع 
جمعية اجلماعة ال�سوفية والديوان املحلي لل�سياحة وال�سناعة التقليدية - �سوف- كان موعد اللقاء مع ال�ساتذة الف�سالء كل من الدكتور اأحمد زغب وال�ستاذ هبيته جمال 

الدين مبداخلة حتمل عنوان: التويزة منظومة جزائرية للتكافل الجتماعي و�سط جمموعة من ال�ساتذة والدباء واملثقفني.

منتدى جنان ال�ساباط يوا�سل ن�ساطه مبداخلة حتت عنوان:



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590
تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية التعبري. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية 
والعربية، وتناضل من أجل القيم اإلنسانية 
والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف 

التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل 
األمة العربية.

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

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

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير
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حقنة جتميل حتول وجه �سيدة 
بريطانية اإىل "قائمة فيل"

رغبت سيدة بريطانية يف إضافة ملسة جتميلية على وجهها لكن تلك اللمسة أصبحت تشوها تعاين 
منه، بل قرهبا من الوفاة على حد قوهلا. ويف تفاصيل القصة اليت نشرهتا صحيفة “ديلي ستار” 
الربيطانية، حجزت سيدة تدعى سارة جيبسون البالغة من العمر 46 عاما، حصة عالج جتميلي 

بقيمة 400 جنيه إسترليين يف صالون لتصفيف الشعر، ومبجرد حقنها بالعالج حتول وجهها ليشبه 
“رجل الفيل” وحىت أهنا كانت ختشى أن متوت. وقالت سارة إهنا تركت بفك منتفخ بشدة وكتل 

حتت جلدها، وأضافت “يف مرحلة ما اعتقدت بصدق أنين سأموت ألنين شعرت باملرض وأبدو مثل 
رجل الفيل”.وتابعت: “مل أفعل أي شيء من هذا القبيل سابقا، ومل أكن على علم بأي آثار”.وأفادت 

بأن خبرية التجميل كانت تعقد صفقة مقابل 400 جنيه إسترليين حلشو الشفاه وثالث مناطق 
هناك كانت متزح بشأن بعض اخلطوط األخرى بالبوتوكس، مضيفة أهنا عندما كانت 
حول فمها، وذكرت أن خبرية التجميل 

قالت هلا: “دعيين أجرب شيئا ما، 
وغرست اإلبرة يف داخل فمها”.وأشارت 

جيبسون إىل أهنا عادت إىل الصالون حيث 
أخربها املعاجل أهنا تعاين من رد فعل حتسسي 
وستحتاج إىل مادة اهليالورونيداز وهي مادة 

إنزميية إلذابة مادة احلشو، مبينة 
أنه اتضح أن اهليالورونيداز ميكن أن 

يكون خطريا للغاية وأن يقتلها.

طلبة الحقوق في احتجاج  العادة فتح م�سابقة الكفاءة 
المهنية للمحامات المتوقفة منذ 5 �سنوات

�صــورة وتعلــيـق

�سليماني “هولها” في ليون على طريقة 
ال�ساب خالد

طاولة  فوق  رائعة  اأجواء  �سليماين،  �سالم  اإ اجلزائري،  الدويل  خلق 
“عي�سة”  غنية  اأ دى  اأ بعدما  ليون،  وملبيك  اأ اجلديد  ناديه  ع�ساء 

ُم�سحكة. بطريقة  خالد،  لل�ساب 
�سحك  رغم  احلــدود،  بعد  لأ ُمرتاحا  �سليم”  “�سوبر  وظهر 
ال�رضيع  اندماجه  يوؤكد  مما  غنائه،  طريقة  ومن  عليه  زمالئه 

“لوال”. مع 
مواقع  على  الفيديو  بن�رض  �رضقي،  ــان  ري ال�ساعد  ــام  وق
بن  الــديــن  جمال  �سيناريو  ُمعيدا  الجتماعي،  التوا�سل 

م�ست. �سهر  اأ منذ  العمري 

الوطنية للخبازين:رئي�س االتحادية 
"الخباز.. يا يغ�س.. يا يغلق ؟!"

املواد  �سعار  اأ ن  اإ قلفاظ،  يو�سف  للخبازين،  الوطنية  الحتادية  رئي�س  قال 
مرتفعة. اخلبز  مادة  نتاج  اإ يف  ت�ستعمل  التي  ولية  الأ

اإىل  باخلباز  دي  تــوؤ ولية،  الأ املــواد  ارتفاع  ن  اأ قلفاط  يو�سف  واأو�سح 
فال�س. لإ ا

الإفال�س،  اإىل  ي�سل  حتى  نف�سه  يرتك  ل  اخلباز  ن  اأ اإىل  املتحدث،  �سار  واأ
الحتادية  رئي�س  الغ�س”.واأ�ساف  اإىل  يتجه  و  اأ الن�ساط  يغري  ما  “اإ قائال 

ــه  ن اأ الــوطــنــيــة لــلــخــبــازيــن، 
يعترب  ل  للخباز  بالن�سبة 
كمية  يف  نق�س  “اأ ن  اإ غ�سا، 
فاد  الزيت”.واأ و  اأ اخلــمــرية 
يفعل  ل  اخلباز  ذا  “اإ قلفاط، 
املخبزة”،  يغلق  مــور  الأ هذه 
خبازين  “هناك  ن  اأ م�سيفا 

” ن يغ�سو

�سكيكدة.. مقبرة قناطير البطاطا
يف الوقت الذي جتد فيه الكثري 

من العائالت اجلزائرية �سعوبة يف 
اقتناء البطاطا لغالء اأ�سعارها، يقوم 
بع�س الفالحني برمي القناطري منها 

باإحدى امل�ساحات املهجورة بجانب 
ثانوية الكواكبي و�سط مدينة 

احلرو�س، حيث عرث مواطنون على 
قناطري ملقاة تخل�س منها اأ�سحابها 

من اأجل رفع �سعرها يف ال�سوق 
واملحافظة على هام�س الربح ولو 

كان على ح�ساب املواطن الب�سيط 
واخلزينة العمومية، حيث اإن هوؤلء 

الفالحني يحظون بدعم الدولة التي 
متنحهم الأ�سمدة والبذور، اإ�سافة 

اإىل الدعم املايل من اأجل توفري 

املنتوج، وبدل عن اإغراق ال�سوق 
بالبطاطا وخف�س اأ�سعارها يرمونها 

من اأجل امل�ساربة، ما يجعل عدة 
عائالت تعاين يف �سبيل احل�سول 
عليها مع العلم اأنها مادة اأ�سا�سية 

لكل املواطنني.

غلق 9 م�ساجد في فرن�سا
اأعلن وزير الداخلية الفرن�سي جريالد دارمانان، غلق 9 م�ساجد، خالل 
على  له  تغريدة  يف  الوزير  واأو�سح  البالد.  يف  الأخــرية  الأ�سابيع 
النف�سالية  النزعة  �سد  حازمة  اإجراءات  “نتخذ  تويرت:  مبوقع  ح�سابه 
مراقبتها  متت  عبادة  دار   18 بني  من   9 “اأُغِلقت  الإ�سالمية”.واأ�ساف: 
ب�سكل خا�س بطلب مني”.واأدت ا�سرتاتيجية احلكومة الفرن�سية منذ 
الأخرى  الدولة  واأجهزة  واملخابرات  للق�ساء  ت�سمح  التي   ،2017 عام 
للعبادة  مكاًنا  و15  وحانة  مقهى   212 اإغالق  اإىل  الرقابة،  مبمار�سة 

مــدار�ــس و13  ـــع  واجتمع واأرب وثقافية.  خريية  موؤ�س�سة 
ــة مع  ــي ــداخــل ال وزيـــر 
التيارات  من  م�سوؤولني 
ــة الأ�ــســا�ــســيــة  ــثــالث ال
ــس  ــ� ــل ــج �ـــســـمـــن امل
للديانة  الــفــرنــ�ــســي 

الإ�سالمية.

خرباء وراثة 
اأردنيون يتحدثون 
عن اإمكانية اختفاء 
كورونا قريبا جدا

قال خرباء اأردنيون يف العلوم اجلينية 
الوراثية اإن موؤ�رضات تقنية داخل اخلاليا 

الب�رضية التي ت�سلل اإليها فريو�س كورونا 
يف اأج�ساد امل�سابني تبني اأن الوباء يف 

طريقه اإىل الختفاء يف غ�سون �سهرين. 
واأو�سحت "جمعية املهند�سني الوراثيني 
الأردنية"، يف تقريرها اأن اإمكانية زوال 

الفريو�س، مبا فيه �ساللته اجلديدة 
كالربيطانية واجلنوب اإفريقية، خالل 

�سهرين اإمكانية واقعية. وا�ستند باحثو هذه 
اجلمعية على درا�سة منطقة الـ ORF ذات 
الأهمية البالغة يف الفريو�س والتي يتحدد 

�سمنها م�ستوى قوته ومدى خطورته، 
ودعوا الباحثني املتخ�س�سني اإىل املزيد 
من الهتمام بها يف درا�ساتهم. وذكرت 

�سحيفة "الد�ستور" الأردنية، ا�ستنادا 
اإىل بيان "جمعية املهند�سني الوراثيني 

الأردنية"، اأن "معظم العلماء يركزون على 
طفرات الربوتني التاجي و�رضعة انت�سار 

الفريو�س، ولكنهم يهملون اأهم منطقة 
بالفريو�س التي تعترب �سالحه، وهي 

.ORF منطقة الـ



لحل لأزمة التهاب اأ�سعار ال�سمك اإل بال�سيد يف اأعايل البحار
بعدما تخطى ثمن الكيلوغرام 1000 دج، فروخي يك�ضف الأ�ضباب:

لوؤي ي.
----------------------

الوزير لدى نزوله �ضيفا  اأو�ضح  و 
ارتفاع  ب�ضاأن  الأوىل  القناة  على 
هذه  اإن  قائال  ال�ضردين،  اأ�ضعار 
قرابة  منذ  مطروحة  امل�ضكلة 
اأ�ضباب.  عدة  ولديها  �ضنوات   10
اأ�ضعار  التهاب  فــاأزمــة  وح�ضبه، 
من  املرحلة  هــذه  خــالل  ال�ضمك 
ولي�ض  دول  عدة  تعي�ضها  ال�ضنة، 
عوامل  اأن  واأو�ضح  فقط.  اجلزائر 
غر  املــرحــلــة  ــذه  ه يف  طبيعية 
بيئية  عــوامــل  وكـــذا  املو�ضمية، 
ــى الــــرثوة  ــل تــخــ�ــض احلـــفـــاظ ع
الإنتاج  حجم  بو�ضول  ال�ضمكية، 
عرب ال�ضريط ال�ضاحلي اإىل حده، 
يف  الأزمــة  هذه  ظهور  يف  �ضاهمت 

الأ�ضعار.
ويرى الوزير فروخي، اأن احلل هو 
يف اإيجاد بدائل، لل�ضيد ال�ضاحلي، 
اأعــايل  يف  ال�ضيد  نحو  بالذهاب 
اأخــرى  اأ�ضناف  وتوفر  البحار، 
الأزرق  ال�ضمك  مثل  ال�ضمك،  من 

املتجول ل�ضد النق�ض يف ال�ضوق.
ال�ضيد  وزير  قال  اآخر،  جانب  من 
البحري واملنتجات ال�ضيدية �ضيد 
القطاع  اأولوية  اإن  فروخي  اأحمد 

بناء  مبــجــايل  العمل  هــي  حاليا 
البحار،  اأعايل  يف  وال�ضيد  ال�ضفن 
الــربنــامــج  هـــذا  اأن  اإىل  مــ�ــضــرا 
احلكومة  جمل�ض  عليه  ــادق  ــض �
يف  و�ضي�ضهم  ومهم  ــوري  حم ــه  لأن
ال�ضيد  يف  القت�ضاد  منط  تغير 

البحري.
واأو�ضح فروخي، اأنه مت فتح عدة 
ور�ضات منذ �ضهر جوان املا�ضي مع 
كافة املعنيني لت�ضخي�ض النقائ�ض 
ــول، وتــنــاول  ــل ــن احل والــبــحــث ع
ال�ضفن  بناء  اخلا�ضة  الــور�ــضــات 
ال�ضغرة وال�ضيانة وتوفر قطع 

الغيار.
-ي�ضيف-  الثالثة  الــور�ــضــة  اأمـــا 
التي  الكبرة  بال�ضفن  فتتعلق 
ــو  ـــايل الـــبـــحـــار، وه ـــاأع تــبــحــر ب
بقدرات  لكن  علينا  جديد  ميدان 

موجودة ببع�ض ال�ضركات.
بــاأعــايل  ال�ضيد  جــانــب  وبــ�ــضــاأن 
الوزارة  اأن  فروخي  ك�ضف  البحر، 
خمت�ض  جمــمــع  ــاء  ــض ــ� اإن بــ�ــضــدد 
التي  التكنولوجيا  يف  بالتكوين 
يف  ال�ضفن  هذه  �ضناعة  تتطلبها 

م�ضرا  خمت�ضني،  ــود  وج ظل 
مثل  املـــوانـــئ  بــعــ�ــض  اأن  اإىل 
وعنابة  واأرزيـــــو  بـــوهـــارون  

�ضتحت�ضن  ب�ضر�ضال  واحلمدانية 
م�ضتقبال هذه ال�ضناعة.

�ضراكات  اأن  باملنا�ضبة  ــح  ــض واأو�
�ضتعقد مع دول لها باع يف امليدان، 
ــل الــتــكــنــولــوجــيــا  ــق �ــضــريــطــة ن
وحتــقــيــق الإنــــدمــــاج الــوطــنــي. 
اأمام  املجال  –يقول-  �ضيفتح  كما 
ال�ضتثمار، م�ضرا اإىل “اأن الوزارة 
لال�ضتثمار  طلبا   80 نحو  تلقت 
اإحــ�ــضــاء  ــني، و�ــضــيــتــم  ــال ــج امل يف 
خالل  باملجالني  امل�ضاريع  جميع 
قريبا”  �ضتنظم  افرتا�ضية  ندوة 

ي�ضيف ذات امل�ضوؤول.
من جانب اآخر اأرجع وزير ال�ضيد 
ال�ضيدية  واملــنــتــجــات  الــبــحــري 
نق�ض الإنتاج البحري اإىل عوامل 
�ضرورة  على  �ضدد  لكنه  طبيعية، 
ال�ضيد  يف  اأخـــرى  بــدائــل  توفر 
الــبــحــار  اأعـــــايل  اإىل  كــالــتــوجــه 
التي  املــائــيــات  تربية  وتكثيف 
اآلف   10 اإىل  حاليا  اإنتاجها  ي�ضل 
األــف   40 بــلــوغ  اإىل  ونــهــدف  طــن 
العجز  بع�ض  ل�ضد   2024 يف  طن 

باملجال.
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نحو 82 مليون طن معادل نفط

قيمة �سادرات املحروقات باجلزائر بلغت 20 مليار دولر يف 2020

منظمة ال�سحة العاملية تعار�ض طلب �سهادة التلقيح ك�سرط للرحالت الدولية

اندلع حريق يف باخرة �سيد مبيناء م�ستغامن  

قتيل يف انقالب حافلة نقل مدر�سي مبيلة

كوفيد- 19: ت�سجيل 222 اإ�سابة جديدة, 181 حالة �سفاء و5 وفيات

ل�ضادرات  الإجــمــايل  احلجم  بلغ 
 82 نحو   2020 �ضنة  املــحــروقــات 
بقيمة  نفط،  مــعــادل  طــن  مليون 
 11 بانخفا�ض  اي  دولر،  مليار   20
التوايل  على  باملائة   40 و  باملائة 
مقارنة بعام 2019، ح�ضب ما اأفادت 
يف  الأحــد  يــوم  الطاقة  وزارة  به 
الولــيــة  الــنــتــائــج  حـــول  ملخ�ض 
 .2020 �ضنة  الــقــطــاع  ــــازات  لإجن
الطاقة  وزارة  وثيقة  واأو�ضحت 
عرفت  القطاع  موؤ�ضرات  معظم  "ان 
منحى تنازيل خالل 2020 و يرجع 
انت�ضار  تداعيات  اإىل  اأ�ضا�ضا  ذلك 
كان  الــذي  كــورونــا،  فرو�ض  وبــاء 
له تاأثر قوي على اأن�ضطة القطاع 
عام".  ب�ضكل  الوطني  والقت�ضاد 
ال�ضياق،  هــذا  يف  الـــوزارة  وا�ــضــارت 
تراوح  النفط  �ضعر  متو�ضط  ان  اىل 
خــالل  للربميل  دولر   42 عــنــد 
للربميل  دولر   64 مقابل   2020
قارب  برتاجع   2019 �ضنة  خــالل 

باملائة(.   35  -( للربميل  دولر   23
ــرى  الأخ الــ�ــضــادرات  باحت�ضاب  و 
ت�ضمل  الـــتـــي  الــطــاقــة  ــاع  ــط ــق ل
،فاإنه  وغرها  البرتوكيماويات 
ينتظر اأن تتجاوز قيمة ال�ضادرات 
دولر  مليار   22 للقطاع  الإجمالية 

�ضنة 2020.

1.853 مليار دج إيرادات 
الجباية البترولية

الدولة،  ــرادات  ــاإي ب يتعلق  وفيما 
افادت ح�ضيلة الوزارة انه مت دفع 
من  دينار  مليار   1.853 مقداره  ما 
خالل  العامة  للخزينة  �ضرائب 
باملائة   32 بــانــخــفــا�ــض   ،  2020
�ضعيد  وعــلــى   .2019 مبلغ  ــن  ع
حجمها   بلغ  فقد   ، ال�ضتثمارات 
اأي   ،  2020 �ضنة  دولر  مليار  3ر7 
عن  تقريبا  باملائة   30 بانخفا�ض 
قــدرت  التي  و   2019 ا�ضتثمارات 

يتعلق  وفيما  دولر.  مليار  ب2ر10 
ــل، قــالــت  ــم ــع ــر فــر�ــض ال ــوف ــت ب
حاليا  يوظف  القطاع  ان  الـــوزارة 
اأكرث من 285 الف عامل مقارنة ب 

.  2019 ل�ضنة  عامل  الف   284

انخفاض فاتورة المنتجات 
البترولية المستوردة بـ 

50 بالمائة 

ح�ضيلة  اأظهرت  اأخــرى،  جهة  من 
فاتورة  انخفا�ض  الطاقة  قطاع 
اىل  البرتولية  املنتجات  ا�ضتراد 
بـ50  اأي  دولر  مليون   700 من  اأقل 
و   2019 ـــواردات  ب مقارنة  باملائة 
طن  مليون  3ر1  حجم  ميثل  ما  هو 
 ،  2019 يف  طن  مليون  5ر2   مقابل  
باملائة.   -49 بن�ضبة  بانخفا�ض  اي 
اما بالن�ضبة لالإنتاج الأويل امل�ضوق 
للمحروقات، فقد بلغ هذا الأخر، 
مليون   142 ــوزارة،  ال اأرقــام  ح�ضب 

مقابل   ،  2020 نهاية  مكافئ  طن 
157 مليون طن نفط مكافئ خالل 
�ضنة 2019 ، اي بانخفا�ض قدره )- 
10 باملائة(. وبالن�ضبة لإنتاج الغاز 
الطبيعي امل�ضال، فقد بلغ 24 مليون 
قدره  بانخفا�ض  اي   ، مكعب  مرت 
 .2019 ب�ضنة  مقارنة  باملائة   11
ان  ال�ضاأن  بهذا  ــوزارة  ال واأو�ضحت 
عمليات  اىل  ا�ضا�ضا  يرجع  "ذلك 

ال�ضيانة الدورية".
كما عرف ال�ضتهالك الوطني للغاز 
الطبيعي انخفا�ضا حم�ضو�ضا بن�ضبة 
مع   ،  2020 نــهــايــة  بــاملــائــة(   -7(
توليد  حمطات  احتياجات  تقل�ض 
الزبائن  ا�ضتهالك  كذا  و  الكهرباء 
او ما ي�ضمى بالقطاع املنزيل لي�ضل 
�ضنة  مكعب  ــرت  م مــلــيــار   44 اإىل 
مكعب  مرت  مليار   47 مقابل   2020
وزارة  ح�ضيلة  ح�ضب   ،2019 يف 

الطاقة.
ق/و

مبنظمة  ــوارئ  ــط ال جلنة  اأعــلــنــت 
"حاليا"  معار�ضتها  العاملية  ال�ضحة 
فرو�ض  �ضد  تلقيح  �ضهادات  طلب 
لإتاحة  ك�ضرط  امل�ضتجد  كــورونــا 
بالن�ضبة  ــدان  ــل ــب ال اأحــــد  دخــــول 
للم�ضافرين الدوليني. واأو�ضح بيان 
اللقاحات  تاأثر  اأن  "مبا  اأنه  للجنة، 
ما  الــعــدوى  انتقال  مــن  ــد  احل على 

اللقاح  وتوافر  معروف  غر  يــزال 
اأو�ضت  فقد  للغاية،  حمدود  احلايل 
دليال  ــدول  ال تطلب  ل  بــاأن  اللجنة 
الذين  للم�ضافرين  التلقيح  على 
اللجنة  وحثت  اأرا�ضيها".  يدخلون 
من�ضقة  تدابر  تنفيذ  على  البلدان 
باأمان  لل�ضفر  ــة  الأدل على  وقائمة 
ــات  ــض ــار� ــم ـــادل اخلـــــربات وامل ـــب وت

منظمة  مــع  امل�ضتخل�ضة  الف�ضلى 
ال�ضحة العاملية. وعالوة على ذلك، 
اإىل  احلــاجــة  على  اللجنة  �ــضــددت 
من  اللقاحات  اإىل  الــعــادل  الــولــوج 
"كوفاك�ض"، وكذلك نقل  خالل لية 
الإنتاج  التكنولوجيا لزيادة قدرات 
اللقاحات  م�ضنعي  ودعت  العاملية. 
اإىل تقدمي بيانات الأمان والفعالية 

ب�ضرعة اإىل منظمة ال�ضحة العاملية 
ال�ضتعمالت  قائمة  و�ضع  اأجل  من 
اأن  اإىل  اللجنة  وخل�ضت  الطارئة. 
املعطيات  هذه  مثل  اإىل  "الفتقار 
ال�ضريع  ــداد  الإم اأمــام  عقبة  ي�ضكل 
امل�ضتوى  على  للقاحات  ــادل  ــع وال

العاملي."
ق/و

املدنية  احلماية  وحــدات  تدخلت 
من اأجل اإخماد احلريق الذي اندلع 
كانت    chaletier �ضيد  باخرة  يف 

ال�ضفن  مبرفاأ  ال�ضيانة  اأ�ضغال  حمل 
.وذكر  التجاري  م�ضتغامن  مبيناء 
املدنية  احلــمــايــة  ملــديــريــة  بــيــان 

املتدخلني  الأعـــوان  اأن  مب�ضتغامن 
من خمتلف الرتب بعملية التدخل 
البحرية  فــرقــة  عنا�ضر  رفــقــة 

الــ�ــضــيــطــرة على  بــاملــيــنــاء لأجـــل 
احلريق.

ق/و

انقالب  اإثــر  م�ضرعه  �ضخ�ض  لقي 
حافلة نقل مدر�ضي مبيلة. واأو�ضحت 
بيان  يف  املدنية  احلماية  مديرية 

قوقة  للقرارم  وحدتها  اأن  اأم�ض  لها 
لأجل   11.30 ال�ضاعة  على  تدخلت 
حادث مرور مميت متثل يف انحراف 

املــدر�ــضــي  للنقل  حــافــلــة  ــالب  ــق وان
حمام   27 ــم  رق الوطني  بالطريق 
ــرة  دائ حمالة  بلدية  هـــارون  بني 

احلــادث  عن  وجنــم  قوقة.  الــقــرارم 
م�ضرع ال�ضائق بعدما اأ�ضيب باإ�ضابات 
متعددة وتويف بعني املكان.               ق/و

181 مري�ضا لل�ضفاء، واأو�ضح  اإ�ضابة جديدة بفرو�ض كورونا )كوفيد19-( و5 حالت وفاة يف اجلزائر خالل ال24 �ضاعة الأخرة، فيما متاثل   222 �ضجلت 
بينما بلغ  األف ن�ضمة(،   100 5ر0 حالة لكل  ب  تقدر  )اأي بن�ضبة  222 حالة جديدة  103.833 �ضخ�ض من بينها  بلغ  املوؤكدة  اإجمايل احلالت  اأن  ال�ضيد فورار 
العدد الإجمايل للم�ضابني الذين متاثلوا لل�ضفاء 70.554 �ضخ�ض والعدد الإجمايل للوفيات 2836 حالة.ويتواجد حاليا 32 مري�ضا يف العناية املركزة، كما اأفاد 

الدكتور فورار.
ق.و

متكنت م�ضالح الدرك الوطني لف�ضيلة الأمن والتدخل ببلدية 
�ضخ�ض  على  القب�ض  من  بلعبا�ض  �ضيدي  ولية  يف  خالد  �ضيدي 
دون  الكحولية  امل�ضروبات  وبيع  ترويج  بتهمة  �ضنة   27 يبلغ 
تفا�ضيل  ترجع  حيث  خمر،  ــدة  وح بـ2256  ــدرت  ق رخ�ضة 
واملتاجرة  بالبيع  يقوم  �ضخ�ض  بوجود  تفيد  ملعلومات  الق�ضية 
على  مت  اإذ  �ضياحية،  �ضيارة  منت  على  الكحولية  بامل�ضروبات 
اأمنية مكنت من توقيف امل�ضتبه فيه وحجز  اإثرها و�ضع خطة 
2256 وحدة م�ضروب كحويل و�ضيارتني من نوع كليو كومبي�ض و
partner ، وبعد ا�ضتيفاء جميع الإجراءات القانونية مت تقدمي 

امل�ضتبه فيه اأمام النيابة العامة.
ن/زنازل

اأك�ضيد  اأحادي  بغاز  اختناقا  �ضنة،   27 العمر  من  يبلغ  �ضاب  تويف 
ال�ضرقي  باملخرج  كارمان  بحي  منزلهم   م�ضتوى  على  الكربون 

مبدينة تيارت.
واأ�ضارت م�ضادر اأن عنا�ضر الوحدة الرئي�ضية  املتواجدة مبدينة 
بغاز  لالختناق  تعر�ض  �ضخ�ض  اإجالء  اأجل  من  تدخلوا  تيارت، 

اأحادي اأك�ضيد الكربون بحي كارمان مبدينة تيارت.
�ضنة   27 العمر  من  البالغ  ال�ضحية  بــاأن  امل�ضدر  ذات  واأ�ــضــاف 
ملقى  وجد  العظام،  م�ضلحة  دمرجي  يو�ضف  مب�ضت�ضفى  يعمل 
املنبعث  الكربون  اأك�ضيد  ثاين   لغاز  ا�ضتن�ضاقه  بعد  غرفته  يف 
من املدفاأة، حيث مت نقله اإىل م�ضلحة حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى 

بعا�ضمة الولية.
 11 واإ�ضابة  اأ�ضخا�ض   06 لالإ�ضارة فاإن ولية تيارت عرفت وفاة 

اآخرين خالل 15 يوما اختناقا بالغاز.
م.علي

اأكدت وزارة ال�ضباب والريا�ضة، الفتح التدريجي واملراقب لدور 
ال�ضباب، ابتداء من اليوم الإثنني. واأ�ضار بيان للوزارة اأن القرار 
املُعتمد  اأن يرافقه المتثال ال�ضارم للربوتوكول ال�ضحي  وجب 
من طرف اللجنة الوطنية العلمية ملتابعة تطور جائحة كورونا، 
الوزارة  .واأوكلت  الريا�ضة  لطب  الوطني  املركز  مع  بالتن�ضيق 
مــدراء  اإىل  املعتمد  ال�ضحي  الــربوتــوكــول  تطبيق  م�ضوؤولية 

ال�ضباب والريا�ضة بالوليات وجمعيات ال�ضباب.
ق/و

اأم�ض  ري�ضرت،  �ضلم  على  درجات   3.5 بقوة  اأر�ضية  هزة  �ضجلت 
 )3:59( دقيقة  خم�ضون  وت�ضع   الثالثة  ال�ضاعة  على  الأحــد 
ملركز  بيان  به  اأفاد  ما  ح�ضب  املدية(،  )ولية  برواقية  مبدينة 

الأبحاث يف علم الفلك و الفيزياء الفلكية واجليوفيزياء.
برواقية  غرب  �ضمال  كلم    03 بعد  على  الهزة  مركز  حدد  وقد 

وفقا للم�ضدر ذاته.
ق/و

حجز 2256 وحدة خمر 
وتوقيف مروجها ببلعبا�ض 

وفاة �ساب اختناقا بالغاز بتيارت

دور ال�سباب تفتح اأبوابها اليوم 

هزة اأر�سية بقوة 3.3  درجات باملدية

اأكد وزير ال�سيد �سيد اأحمد فروخي, اأم�ض اأن التهاب اأ�سعار ال�سمك والتي و�سلت 1000 دينار للكيلوغرام الواحد, هو م�سكلة مطروحة منذ عدة 
�سنوات وفر�ستها ظروف طبيعية وغياب بدائل لل�سيد يف ال�سواحل.
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