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نحو اإنتاج 1000 
ميغاواط عرب خمتلف 
الواليات بداية من 

2022

"كورونـــــا" تخف�ض 
عدد تن�سيبــــــات 
طالبي العمـــــــــل 

بـ30 باملائـــــــة

جعبوب يعرتف بتاأخر عملية االإدمـــــــــاج طاقة �سم�سية: 
لعدم حترير املنا�ســــب

متويل جزء من احلملة لل�سباب املرت�سحني و"كوطة"�سخية باملنا�سفة للن�ساء

1604

ح�سب وزارة التجارة و فيدرالية ال�سناعات الغذائية

امل�ساربـة، الندرة و االحتكار 
تلهـب اأ�سعــار البقوليـــات

16/03

انتقادات الذعة ال�ستفحال 
التجارة الطفيلّية بالوالية 

مواطنون يطالبون بتحويل 
جممع بئر ال�سبع البرتويل 

اىل تقرت

امل�ستفيدون من 72 قطعة 
اأر�سية يف اأفلو يطالبون 

بت�سوية و�سعيتهم

الوادي

تقرت

الأغواط
�ص 06

�ص 06

�ص 05

اجلزائر �ستقتني منه يف الدفعة الثانية

"�سينوفارم" ال�سينية تدافع 
عن فعالية لقاحها �سد 

�سالالت كورونا اجلديدة
03

نحو ا�ست�ســــدار رخ�ض 
ا�ستثنائية للرتقية يف قطاع 

الرتبيـــــــــة

مقتل 3 اأ�سخا�ض يف حادث 
مرور بالبويرة

القطاع م�ستخدمي  اإ�سراب  الحتواء  التهدئة  اأبواب  تفتح  التجارة  • وزارة 
الغذائية: نغطي 20 % من احتياجات ال�سوق الوطنية ورهاننا اال�ستثمار العقالين ال�سناعات  ملجمع  العام  • املدير 

16

16

04مدير "�سونلغاز" يوؤكد قطع الكهرباء عن بع�ص املوؤ�س�سات و الزبائن
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اأوني�سي يدعو اإىل ا�ستغالل كامريات 
احلماية واملراقبة يف مكافحة اجلرمية

خليفة  الوطني  للأمن  العام  املدير  دعا 
احلماية  ا�ستعمال كامريات  اإىل  اأوني�سي، 
وك��ذا  اجل��رمي��ة،  مكافحة  يف  وامل��راق��ب��ة 
اأ�سكال  كل  مكافحة  جهود  موا�سلة 
وحث  امل��خ��درات.  راأ�سها  على  اجلرمية 
مرافق  ع��دة  تد�سينه  خ��لل  اأوني�سي، 
ب�سار،  بوالية  واجتماعية  مهنية  طية  �شرُ
على �شورة ا�ستعمال كامريات احلماية 
يف  ال�سند  مبثابة  اأ�سحت  التي  واملراقبة 
جمال مكافحة اجلرمية. كما د�سن اأوني�سي 
االإداري��ة  ال�شطة  مقر  الزيارة،  هذه  يف 
اإطار  يف  ب�سار،  مبدينة  �سكنا   470 بحي 
املواطن  جت��اه  اجل���واري  العمل  تعزيز 
وتعزيز  االأمنية  بان�سغاالته  بالتكفل 

االأمن يف املجتمع وحماية املمتلكات. كما 
اأ�شف على تد�سني مقر جديد للم�سلحة 
االجتماعي  والن�ساط  لل�سحة  اجلهوية 
واالأن�سطة الريا�سية، حيث تلقى �شوحا 
االأ�سا�سية  واخلدمات  املهام  حول  وافية 
االإداري  الهيكل  ه��ذا  بها  يعنى  التي 
اجلديد الذي يحتوي على مرافق �سحية. 
ودعا املدير العام للأمن الوطني باملنا�سبة 
املركز  هذا  خدمات  جمال  تو�سيع  اإىل 
ال�سحي، وجعله جواريا يتكفل باخلدمات 
ال�سحية ملنت�سبي االأمن الوطني وذويهم 
واأي�سا  ال�سلك  ه��ذا  من  واملتقاعدين 

املواطنني.
ق/و

�سيتور يعر�ض اأهداف اجلزائر خالل اجلمعية العامة الـ 11 
للطاقات املتجددة

عر�ض وزير االنتقال الطاقوي والطاقات 
اأهداف  �سيتور،  الدين  �سم�ض  املتجددة، 
جمال  يف  اجلزائرية  احلكومة  واأولويات 
الطاقوي  واالنتقال  املتجددة  الطاقات 
خلل اجلل�سة العلنية للجمعية العامة ال� 
11 للطاقات املتجددة، ح�سب ما اأفاد به 
بيان للوزارة. �ساركت اجلزائر يف اأ�سغال 
اجلمعية العامة ال� 11 للطاقات املتجددة 
االفرتا�سية  ال�سبكة  على  تنظم  التي 
من 18 اإىل 21 جانفي والتي خ�س�ست 
للنتقال  احل�سا�سة  امل�سائل  ملناق�سة 
الطاقوي العاملي ور�سم الطريق الواجب 
يف  وه��ذا  للوكالة،  بالن�سبة  انتهاجها 
البيان.  ي�سيف  كوفيد19-،  وباء  �سياق 
ويتكون الوفد اجلزائري من ممثلي وزارة 
ويف  الطاقة.  ووزير  الطاقوي  االنتقال 
اإطار  يف  االأول  اليوم  خلل  له  مداخلة 
�سيتور  ال�سيد  عر�ض  العلنية،  اجلل�سة 

جمال  يف  احلكومة  واأولويات  اأه��داف 
الطاقوي  واالنتقال  املتجددة  الطاقات 
الكبرية فيما يخ�ض  واإمكانيات اجلزائر 
وح�سب  والب�شية.  املتجددة  ال��روات 
اجلزائر  ال��ت��زام  ال��وزي��ر  ج��دد  البيان، 
العاملية  اجل��ه��ود  بخ�سو�ض  الكبري 
ملواجهة تغري املناخ ال �سيما فيما يتعلق 
حول  باري�ض  اتفاق  اأه���داف  بتحقيق 
للتنمية  املتحدة  االأمم  ورزنامة  املناخ 
امل�ستدامة الآفاق 2030 وعلى امل�ستوى 
بالن�سبة   2063 اآفاق  رزنامة  االإقليمي 
اأكد �سيتور على  للقارة االإفريقية. كما 
جاهزيته من اأجل القيام باأعمال التعاون 
ت�شيع  بغية  رابح-رابح،  مبداأ  اإطار  يف 
يف  عادل  طاقوي  انتقال  نحو  الطريق 
على  االأط���راف  ومتعدد  ثنائي  اإط��ار 
غرار اجلمعية العامة للطاقات املتجددة. 
اأ�سغال هذه  وح�سب الوزارة، �سارك يف 

م�ساألة  ح��ول  متحورت  التي  اجلمعية 
"كوفيد-19-انتقال طاقوي"، 90 وزيرا 
م�سارك   800 وقرابة  املوظفني  وكبار 
االحتاد  اإىل  باالإ�سافة  بلدا،   133 ميثلون 
االأوروبي". كما �سارك يف هذه اجلمعية 
ملوؤ�س�سات  ممثل  م�سارك   1300 قرابة 
واملجتمع  واخلا�ض  العام  للقطاع  تابعة 
املدين واملحيط اجلامعي، باالإ�سافة اإىل 
البيان،  وح�سب  االعلم.  و�سائل  ممثلي 
�سامون  وم�سوؤولون  وزراء  �سيقوم 
وزاري��ة  علنية  جل�سات   4 بتن�سيط 
م�سريا  يناير،  و20   19 يومي  �ستجري 
اإىل تنظيم نقا�سات حول م�سائل معينة 
على غرار التخطيط الطاقوي الوطني 
والطريق  ومتويلها  املتجددة  والطاقات 
الرعاية  وتفعيل  الكربون  حتييد  نحو 

ال�سحية.
ق/و

حممد علي 
------------ 

"ا�سرتاتيجية  اأن  على  ل��زرق  و���س��دد 
االإ�سهام  ه��ي   AGRODIV املجمع 
وك�سب  االق��ت�����س��ادي��ة  احل��رك��ي��ة  يف 
عدة  خ��لل  من  الغذائي  االأم��ن  ره��ان 
اال�ستثمار  يف  متمثلة  م�سطرة  برامج 
الكثري  ي��ك��ل��ف  ال  ال���ذي  ال��ع��ق��لين 
الرتكيز  وك��ذا  العمومية،  للخزينة 
و�سيانة  تاأهيل  واإع��ادة  التكوين  على 
تكلفة  باأقل  املتوقفة  االإنتاج  و�سائل 
بطريقة  الب�شية  املوارد  يف  واال�ستثمار 
على  واملراهنة  النفقات،  وتر�سيد  مثلى 
خلل  من  ال�سناعي  والتكامل  الرقمنة 
العمومية  املوؤ�س�سات  بني  ال�شاكة 

اخلربات". وتبادل  واخلا�سة 
"اأقروديف"  ملجمع  العام  املدير  وك�سف 
راأ�ض  على  تن�سيبه  مت  اأن  و"منذ  ن��ه  اأ
الفارط،  نوفمرب  �سهر  خ��لل  املجمع 
ال�سلطات  ا�سرتاجتية  تطبيق  يف  �شع 
الن�ساطات  تنويع  يف  املتمثلة  العليا 
املتوقفة"،  امل�ساريع  بع�ض  واإع���ادة 
ن�ساط  من  باملئة   80" اأن  اإىل  م�سريا 
ال�سميد  مادة  اإنتاج  يف  يتمثل  املجمع 
"املجمع  واأن  والعجائن"،  والفرينة 
ال�سوق  احتياجات  من  باملئة   20 يغطي 

الوطنية".
يحوز  ال�سناعي  "املجمع  اأن  اأ�ساف  كما 
 17 من  اأك��ر  تنتج  مطحنة   44 على 
ال�سميد  مادة  من  �سنويا  قنطار  مليون 
الفرينة  م��ادة  من  قنطار  مليون  و14 

واأن  العجائن،  من  قنطار  األ��ف  و700 
و18   17 بني  ما  ترتاوح  التخزين  طاقة 

قنطار". مليون 
املجمع  اأن  اأو���س��ح  اأخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
ولديه  الدولة،  اأدوات  من  اأداة  يعترب 
نتائج  حتقيق  يف  تتمثل  االأوىل  مهمتان، 
ال�سوق،  تنظيم  يف  والثانية  اقت�سادية، 
جائحة  ف��رتة  خ��لل  �سخر  املجمع  واأن 
االإنتاجية،  قدراته  كل  كورونا،  فريو�ض 
متوين  اأجل  من  التوزيع  عملية  و�سبط 
االأ�سا�سية،  ب��امل��واد  الوطنية  ال�سوق 
مع  بالتن�سيق  اإ�سافية  مراكز  وفتح 
املدنية  وال�سلطات  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
النقل  و�سائل  ت�سخري  مع  والع�سكرية، 
املعزولة،  واملناطق  الظل  مناطق  لتغطية 
االإج����راءات  اح���رتام  اإط���ار  وه���ذا يف 

ال�سحة  وزارة  اأقرتها  التي  الوقائية 
امل�ست�سفيات". واإ�سلح  وال�سكان 

العمل  يتم  "لو  اأنه  ل��زرق،  ك�سف  كما 
�سيتم  ال��ت��ن��م��وي��ة،  ال�سيا�سة  ب��ه��ذه 

فاتورة  تقلي�ض  املتو�سط  امل��دى  على 
اإىل  الت�سدير  نحو  والتوجه  اال�سترياد، 

االإفريقية". االأ�سواق 

اأكد الرئي�ض املدير العام ملجمع ال�سناعات الغذائية اإبراهيم لزرق، اأم�ض الثالثاء، حتمية اال�ستثمار العقالين لك�سب رهان االأمن الغذائي، كا�سًفا عن �سل�سلة برامج لدفع القطاع.
نغطي 20 % من احتياجات ال�سوق الوطنية ورهاننا اال�ستثمار العقالين

الرئي�ض املدير العام ملجمع ال�سناعات الغذائية يوؤكد:

و�سع ورقة طريق لتج�سيد التعاون يف املجال ال�سحي 
بني اجلزائر وموريتانيا 

انعقدت  عمل  جل�سة  اأ�سغال  توجت 
اجلزائريني  اخل��رباء  بني  بنواك�سط 
على  باالتفاق  املوريتانيني  ونظرائهم 
التعاون  لتج�سيد  طريق  ورقة  و�سع 
البلدين.  ب��ني  ال�سحي  امل��ج��ال  يف 
مت  التي  الطريق  ورق��ة  وت�سمنت 
االتفاق حولها ثلثة حماور رئي�سية: 
والدرا�سات  وال�سيدلة  التكوين 
وتبادل  االأوب��ئ��ة  مكافحة  جم��ال  يف 
االأول  للمحور  فبالن�سبة  اخل��ربات. 
���شورة  على  الطرفان  اتفق  فقد 
تعزيز التعاون يف جمال التكوين �سبه 
ال�سحة  وزارة  دعم  الطبي من خلل 
هذا  يف  الناجحة  لتجربتها  نظرا 
خا�سة  املوريتانية  للمدار�ض  امليدان 

يف تكوين االأ�ساتذة املكونني يف هذا 
املجال. كما دعا اجلانب املوريتاين اإىل 
تبادل الربامج البيداغوجية بني البلدين 
ال�سحية،  املراكز  بني  تواأمة  واإحداث 
جمال  يف  التعاون  تعزيز  جانب  اإىل 
الدورية.  الطبية  البعثات  زي��ارات 
ال�سيدالين  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
على  امل��وري��ت��اين  اجل��ان��ب  رك��ز  فقد 
حيث  من  بلده  اجلزائريني  اخلرباء  دعم 
واإجراءات  االأدوية  وت�سجيل  القوانني 
اال�سترياد ودرا�سات ال�سوق ومراقبة 

االأدوية .
كما اتفق الطرفان على تقدمي م�ساعدة 
املوريتانية  االإ�سلمية  اجلمهورية  اإىل 
على و�سع اإجراءات خا�سة بالتموين 

التحاليل  ومواد  االأدوية  جماالت  يف 
وامل�ستلزمات الطبية. كما دعا اجلانب 
لبلده  اجلزائر  مرافقة  اإىل  املوريتاين 
االأك�سيجني.  الإنتاج  وح��دة  الإن�ساء 
جهته  من  �سيدال  جممع  ممثل  واأكد 
مل�ساعدة  املجمع  ا���س��ت��ع��داد  على 
الإنتاج  وح��دة  الإن�����س��اء  موريتانيا 
جمال  يف  اأم��ا  ال��ك��ح��ويل.  املحلول 
مكافحة ومراقبة االأوبئة وهو املحور 
الثالث الذي تناولته اجلل�سة فقد اتفق 
للبلدين  العمومية  ال�سحة  معهدا 
يف  خا�سة  بحث  برامج  و�سع  على 
تبادل  جانب  اإىل  االإح�سائيات،  جمال 

املعلومات حول املراقبة الوبائية.
كما دعا الطرفان اإىل تعزيز الن�ساطات 
�سيما  املتنقلة  االأمرا�ض  حول  الثنائية 
مع  وامللريا  ال�سل  ومر�ض  ال�سيدا 
اإط��ارات  بني  تكوين  برامج  ت�سطري 

املعهدين .
تعزيز  على  اأخ��رى  جهة  من  واتفق 
البيئي  املجال  يف  م�ستقبل  التعاون 
من خلل تبادل املعلومات حول تلوث 
اإطلق  مع  واالأر���ض  والهواء  املياه 
البلدين يف هذا  درا�سات منوذجية بني 

ال�سياق.
ق/و

النفط يتعدى عتبة 55 دوالرًا للربميل
الثلثاء،  اأم�ض  النفط،  اأ�سعار  ارتفعت 
احلكومي  التحفيز  باأن  تفاوؤل  و�سط 
العاملي،  االقت�سادي  النمو  �سيعزز 
من  املخاوف  فاق  النفط  على  والطلب 
جتدد االإغلق الوبائي لفريو�ض كوفيد 
يخف�ض  قد  العامل  م�ستوى  على   -19
من ا�ستهلك الوقود. وارتفعت العقود 

االآجلة خلام برنت ب�55 �سنتا، لت�سل اإىل 
55.30 دوالرا للربميل بحلول ال�ساعة 
وارتفعت  اجل��زائ��ر.  بتوقيت   08:37
تك�سا�ض  غ��رب  خل��ام  االآجلة  العقود 
الو�سيط االأمريكي ب� 16 �سنًتا، لت�سل 

اإىل 52.52 دوالرا للربميل.
ق/و

خالل اأ�سبوع

وفاة 25 �سخ�سا واإ�سابة 1013 اآخرين 
بجروح يف حوادث املرور 

واأ�سيب  م�شعهم  �سخ�سا   25 لقي 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين   1013
م�سالح  �سجلتها  م��رور  ح��وادث  يف 
مناطق  خمتلف  ع��رب  املدنية  احلماية 
اإىل   10 من  املمتدة  الفرتة  يف  الوطن 
اأثقل  �سجلت  وقد  اجل��اري.  جانفي   16
�سطيف  والية  م�ستوى  على  ح�سيلة 
 35 واإ�سابة  اأ�سخا�ض  خم�سة  بوفاة 
املتعلقة  الن�ساطات  اآخرين. وبخ�سو�ض 
كورونا،  فريو�ض  انت�سار  من  بالوقاية 
قامت ذات امل�سالح، خلل نف�ض الفرتة، 

ب� 351 عملية حت�سي�سية عرب 48 والية 
�شورة  على  حتثهم  املواطنني  لفائدة 
وكذا  ال�سحي  احلجر  قواعد  اح��رتام 
الغر�ض، مت  االجتماعي. ولنف�ض  التباعد 
تنفيذ 353 عملية تعقيم عرب الوطن من 
من�ساآت وهياكل عمومية وخا�سة وكذا 
حيث  وال�سوارع،  ال�سكنية  املجمعات 
خ�س�ست املديرية العامة للحماية املدنية 
 239 عونا،   1354 العمليتني  لهاتني 

�سيارة اإ�سعاف و161 �ساحنة اإطفاء.
ق/و



متويل جزء من احلملة االنتخابية لل�سباب 
املرت�سحني و"كوطة" �سخية للن�ساء

الهيئة امل�ستقلة تنتظر اإثراء م�سودة قانون االنتخابات من االأحزاب والنقابات
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لوؤي ي
-------------------

وتتوىل للمرة االأوىل يف تاريخ 
الهيئة  الوطنية  االنتخابات 
للنتخابات  امل�ستقلة  العليا 
اأو  املوافقة  ت�سلم  �سوف  والتي 
املر�سحني  لقوائم  املعلل  الرف�ض 
البلدية  اال���س��ت��ح��ق��اق��ات  يف 
والربملانية، بعد عقود من هيمنة 

وزارة الداخلية.
وح�����س��ب م�����س��ودة ال��ق��ان��ون 
الهيئة  ف��اإّن  اجلديد  االنتخابي 
على  ل��لن��ت��خ��اب��ات،  ال��ع��ل��ي��ا 
التي  هي  ال��والئ��ي،  امل�ستوى 
االأح��زاب  قوائم  ت�سلم  تتوىل 
�سحة  يف  والبت  واملر�سحني 
القانون  �سمح  كما  تر�سحهم، 
يتم  الذين  املر�سحني  اأو  للقوائم 
على  باللجوء  تر�سحهم  رف�ض 
االإداري��ة  املحكمة  اإىل  درجتني 
للطعن يف قرار هيئة االنتخابات 
وينهي  اأيام.  ثلثة  غ�سون  يف 
هذا اخليار عهداً �سابقًا كانت فيه 
وزارة الداخلية تتحكم يف �سري 
تريد  من  واإق�ساء  الرت�سيحات 
من دون تقدمي مربرات وا�سحة.

القانون  واعتمدت جلنة �سياغة 
نظام  اإىل  ال��ع��ودة  االنتخابي 
القائمة  على  الن�سبي  االقرتاع 
تف�سيلي  وبت�سويت  املفتوحة، 
ال��ق��وائ��م  ب��ني  م���زج  دون  م��ن 
املجال�ض  اأع�ساء  انتخاب  عند 
اأو  والوالئية  البلدية  ال�سعبية 
نواب املجل�ض ال�سعبي الوطني.

على  ين�ض  اجلديد  القانون    
الناخب يختار مبجرد وجوده  "اأن 
واح���دة،  قائمة  امل��ع��زل  داخ���ل 
اأو  مرت�سح  ل�سالح  وي�سوت 
يف  نف�سها  القائمة  من  اأك��ر 
حدود املقاعد املخ�س�سة للدائرة 
توزيع  يتم  اأن  على  االنتخابية، 
بني  �سغلها  املطلوب  املقاعد 

ح�سب  اأواًل،  بالتنا�سب  القوائم 
حت�سلت  التي  االأ�سوات  عدد 
تطبيق  م��ع  قائمة  ك��ل  عليها 

قاعدة الباقي االأقوى".
توزيع  يتم  الثاين  املقام  ويف 
عليها  حت�سلت  التي  املقاعد 
مر�سحيها،  على  قائمة  ك��ل 
التي  االأ���س��وات  ع��دد  بح�سب 
يف  منهم  ك��ل  عليها  ح�سل 
الناخبني،  واختيارات  الت�سويت 
احلزب  ترتيب  اأن  ذلك  ويعني 
القائمة،  داخ��ل  امل�ستقلني  اأو 
بال�شورة  يحدد  من  هو  لي�ض 
اأن  ميكن  اإذ  باملقاعد،  الفائزين 
مرتبا  املر�سحني  من  اأي  يكون 
لكنه  احلزبية،  القائمة  ذيل  يف 
ممن  بداًل  باملقعد  يفوز  اأن  ميكن 
حال  يف  ال��رتت��ي��ب  يف  �سبقه 

ح�سل على ت�سويت اأف�سل.
على  املقرتح  القانون  وين�ض 
اإق�ساء كل القوائم التي حت�سل 
العتبة  من  اأدن��ى  ن�سبة  على 
توؤخذ  "ال  املقاعد  توزيع  عند 
املقاعد  توزيع  عند  احل�سبان  يف 
على  حت�سل  مل  التي  القوائم 
ن�سبة خم�سة يف املئة على االأقل 

من االأ�سوات املعرب عنها".

التي  االأح��زاب  على  ويتعني    
ذلك  من  اأي  على  تتح�سل  مل 
واالأح�����زاب اجل��دي��دة وق��وائ��م 
التوقيعات  جمع  امل�ستقلني، 
توقيعًا   50 مبعدل  الناخبني  من 
من  مقعد  لكل  عليه  م�سدقًا 
للمناف�سة  املطروحة  املقاعد 

االنتخابية.
ون�����س��ت م�����س��ودة ال��ق��ان��ون 
املنا�سفة  االنتخابي على فر�ض 
الن�ساء  بني  املر�سحني  قوائم  يف 
البلديات  يف  عدا  ما  والرجال، 
عن  �سكانها  ع��دد  يقل  التي 
فر�ست  كما  ن�سمة،  األ��ف   20
من  املر�سحني  ثلث  يكون  اأن 
اأعمارهم  تقل  الذين  ال�سباب 
عدم  طائلة  حتت  �سنة   35 عن 
قبول القائمة، بالن�سبة النتخاب 
ال�سعبي  املجل�ض  اأع�����س��اء 

الوطني.
من  جملة  على  القانون  ون�ض 
التدابري املتعلقة بتكافوؤ الفر�ض 
احلملت  ومتويل  الدعاية  يف 
جزء  متويل  اأت��اح  اإذ  االنتخابية، 
لل�سباب  االنتخابية  احلملة  من 
على  لت�سجيعهم  املرت�سحني، 
الرت�سح واقتحام العمل النيابي، 

املرت�سحني  على  فر�ض  كما 
مالية  هبة  ك��ل  ع��ن  االإع���لن 
تتلقاها اأي قائمة اأو مر�سح تفوق 
يورو(،   10( جزائري  دينار  األف 
الفا�سد  املال  حماربة  �سياق  يف 

وتدخلته يف ال�ساأن ال�سيا�سي.
كما �سيتم حتديد ال�سقف االأعلى 
بعد  االنتخابية،  احلملة  لتمويل 
القانون  �سياغة  جلنة  تتلقى  اأن 
ب�ساأنه  مقرتحات  االنتخابي 
وتقرر  ال�سيا�سية.  االأحزاب  من 
اإن�ساء جهاز ي�سم ق�ساة وخرباء 
يتبع  واملحا�سبة،  املالية  يف 
للنتخابات،  العليا  ال�سلطة 
يتوىل مراقبة وتدقيق ح�سابات 
لكل  االنتخابية  احلملت  متويل 

طرف.
و�سدد القانون على حظر خطاب 
التمييز،  اأ�سكال  وكل  الكراهية 
للموظفني  ت��دخ��ل  اأي  وم��ن��ع 
اأو  قائمة  ل�سالح  العموميني 
اأدوات  ا�ستعمال  اأو  مر�سح 
و�سدد  العبادة،  واأماكن  الدولة 
والتلعب  التزوير  منع  على 
على  ون�����ض  ب���االأ����س���وات، 
والغرامات  باحلب�ض  عقوبات 

املالية للمتورطني يف ذلك.

تلقت االأحزاب واجلمعيات والنقابات ن�سخا من م�سودة قانون االنتخابات بغر�ض مناق�ستها واإثرائها وتقدمي 
اقرتاحاتها لل�سلطة امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات، االأمر الذي يفتح املجال اأمام مراجعة بع�ض البنود، فيما حقق 

امل�سروع مكا�سب �سيا�سية غري م�سبوقة لفائدة املراأة، على خلفية ا�سرتاطه املنا�سفة بني الن�ساء والرجال يف لوائح 
الرت�سيحات للمجال�ض املحلية والربملانية.

تطالب بالرتقية ومنحة كوفيد 19 وتعديل النظام التعوي�سي

وزارة التجارة تفتح اأبواب التهدئة 
الحتواء اإ�سراب م�ستخدمي القطاع

اأب��واب  التجارة  وزارة  فتحت 
�سنه  اإ���شاب  الحتواء  التهدئة 
خ��لل  ال��ق��ط��اع  م�ستخدمو 
عدم  ب�سبب  املا�سية  االأ�سابيع 
ملطالبهم  الو�ساية  ا�ستجابة 

املرفوعة موؤخرا.
ل��وزارة  ال��ع��ام  املفت�ض  وعقد 
منف�سلني  اجتماعني  التجارة، 
مع ممثلي كل من النقابة الوطنية 
التجارة  ق��ط��اع  مل�ستخدمي 
مل�ستخدمي  الوطنية  واالحتادية 
احلوار  اإط��ار  يف  التجارة  قطاع 
املهنية  الظروف  لرتقية  الرامي 
ملوظفي القطاع، كما اأعلنت عنه 

وزارة التجارة يف بيان لها.
هذين  اأن  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
احت�سنهما  اللذين  االجتماعني، 
يف  ي��ن��درج��ان  ال�����وزارة،  مقر 
طرف  من  املفتوح  "احلوار  اإطار 
ال�شكاء  ك��اف��ة  م��ع  ال����وزارة 
�سويا  العمل  ملوا�سلة  املهنيني 
ملوظفي  املهنية  الظروف  لرتقية 

القطاع".
قد  ال��ت��ج��ارة  وزارة  وك��ان��ت 
�شحت باأن "اأبواب احلوار تبقى 
القطاع  نقابات  اأم��ام  مفتوحة" 
اإ�شاب  اإىل  التي دعت قاعدتها 
و5   3 بني  مرحلتني  على  جرى 
يناير، تله اإ�شاب ثان امتد بني 

10 و13 من نف�ض ال�سهر.
وبدورها ذكرت النقابة الوطنية 
اأن  التجارة،  وزارة  مل�ستخدمي 
مل�ستخدمي  االأول  االإ����شاب 
ع��دم  ب�سبب  ك���ان  ال��ق��ط��اع  

اال�ستجابة للمطالب.
وتاأتي اخلطوة التي اأقدمت عليها 
نقابة م�ستخدمي قطاع التجارة، 
من  املطالب  من  �سل�سلة  اإىل 
القانون  تعديل  رف�ض  بينها، 

بقطاع  اخل��ا���ض  االأ���س��ا���س��ي 
التجارة اأو مناق�سة م�سودته من 

قبل الوظيفة العمومية.
املر�سوم  تعديل  رف�ض  مت  كما 
النظام  املت�سمن  التنفيذي 
اخلا�سة  للأ�سلك  التعوي�سي 
حتى  اأو  ب��ال��ت��ج��ارة  املكلفة 
ال��زي��ادة  م��راج��ع��ت��ه يف ظ��ل 
للقطاعات املماثلة، وكذا رف�ض 
وزارة املالية اال�ستغلل الكامل 
 IFRC اخلا�ض  املتبقي  للر�سيد 
اأن  اإال  باملئة،   25 حدود  يف  اإال 
م�سالح املالية ا�ستغلت ر�سيدها 

كامل، ح�سب بيان النقابة.
دوافع  بني  من  اأنه  البيان  وذكر 
منح  عدم  الوطني،  االإ���شاب 
رخ�سة ا�ستثنائية لرتقية 1962 
�سابقا  الوزارة  اأح�ستهم  موظفا 
�سنوات،   10 خربتهم  ف��اق��ت 
 28 وو�سلت يف بع�ض احلاالت 
�سنة دون ترقية، مثلما ا�ستفادت 
االأخرى  القطاعات  باقي  منها 
موظفيها  ع��دد  جت��اوز  وال��ت��ي 
 10 الرتقية  من  ا�ستفادوا  الذين 

اآالف موظف.
ا�ستفادة  بعدم  البيان  وذك��ر 
منحة  م��ن  ال��رق��اب��ة  اأع�����وان 
م��ك��اف��ح��ة ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض 
من  بالرغم   19 كوفيد  كورونا 
ملحاربة  امل��ي��دان  يف  تواجدهم 
معر�سني  واالحتكار  امل�ساربة 
رغم  املحدق  للخطر  اأنف�سهم 
عدد الوفيات املرتفع يف القطاع 

ي�سيف البيان.
باالإ�سافة اإىل تاأخر تعديل بع�ض 
الرقابة  بها يف  املعمول  القوانني 
دعم  �ساأنها  من  والتي  التجارية 

�سندوق املداخيل التكميلية.
لوؤي/ي

بن بوزيد يتم�سك مبوعد التلقيح خالل جانفي دون حتديد تاريخ دقيق
 "�سينوفارم" ال�سينية تدافع عن فعالية لقاحها �سد �سالالت كورونا اجلديدة

وال�سكان  ال�سحة  وزي���ر  ك�سف 
الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات،  واإ�سلح 
يف  ال�����شوع  �سيتم  اأن��ه  ب��وزي��د،  بن 
عملية التلقيح �سد فريو�ض "كورونا" 

امل�ستجد خلل جانفي اجلاري.
التلقيح  عملية  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 
وفقا  اجل��اري  جانفي  خلل  �ستنطلق 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  لتو�سيات 
اأمامنا  يزال  م�سيفا:"ما  تبون،  املجيد 
يحدد  مل  الوقت".باملقابل،  من  املزيد 
ملبا�شة  معينا  تاريخا  ال�سحة  وزير 
الفريو�ض  �سد  التطعيم  عملية 
الر�سمي  الناطق  وذك��ر  امل�ستجد. 
تف�سي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  با�سم 

الدكتور  اجلزائر،  يف  كورونا  فريو�ض 
اأن  �سابق  وق��ت  يف  ف���ورار  ج��م��ال 
بعد  مبا�شة  �ستنطلق  التطعيم  عملية 
ا�ستلم ن�سف مليون جرعة من لقاح 
"�سبوتنيك 5" قبل نهاية �سهر جانفي 
�شكة  اأك���دت  جهتها  م��ن  اجل���اري. 
لل�سناعات  ال�سينية  "�سينوفارم" 
وزارة  معها  تعاقدت  التي  الدوائية 
ال�سحة من اأجل متوين اجلزائر باللقاح 
اأن  امل�ستجد  كورونا  لفريو�ض  امل�ساد 
كورونا  لفريو�ض  اجلديدة  ال�سلالت 
توؤثر  ل��ن  "كوفيد19-"،  امل�ستجد 
"يانغ  وق��ال  لقاحها.  مفعول  على 
ال�سني  جمموعة  رئي�ض  مينغ"  �سياو 

التابعة  احليوية  للتكنولوجيا  الوطنية 
�سحفي  لقاء  خلل  ل�"�سينوفارم"، 
"نحن  املن�شم،  االأ�سبوع  نهاية  قد  عرُ
اللقاح الذي  اأن  نعلم على وجه اليقني 
طورناه يجب اأن يوفر احلماية من جميع 
اجلديد".  كورونا  فريو�ض  �سلالت 
عملية  خلل  اأن��ه  املتحدث  واأ�ساف 
فعالية  باختبار  قمنا  والتطوير  البحث 
اللقاح �سد ال�سلالت امل�ستخرجة من 
البيانات  واأظهرت  خمتلفة.  مناطق 
احلماية  حتفز  اأن  ميكن  اأنها  بو�سوح 
"لقد  وتابع  ال�سلالت.  جميع  �سد 
على  حتييد  اختبارات  اأي�سا  اأجرينا 
للمتطوعني  املح�سن  ال��دم  م�سل 

االأوىل  املرحلتني  يف  �ساركوا  الذين 
والثانية من التجارب ال�شيرية ملعرفة 
ما اإذا كان اللقاح ميكن اأن يحفز احلماية 
خمتلفة،  مناطق  من  ال�سلالت  �سد 
اإىل  مينغ"  "�سياو  واأ�سار  فعال".  وهو 
اكت�سافها  مت  التي  اجلديدة  ال�سللة  اأن 
املا�سي  العام  نهاية  يف  بريطانيا  يف 
اأثارت قلقا وا�سع النطاق، خا�سة بني 
الأنها  النا�ض  وعامة  االإع��لم  و�سائل 
م�سابهة  اأعرا�سها  لكن  عدوى،  اأكر 
لل�سللة االأ�سلية، مو�سحا اأّن ت�سل�سل 
املعملية  االختبارات  ونتائج  اجلينات 
له  املعطل  اللقاح  اأن  اأظهرت  االأولية 
ال�سللة  من  كل  على  معادل  تاأثري 

بريطانيا  ا�ستك�سفت يف  التي  اجلديدة 
التي  الت�سعة  اأو  الثمانية  وال�سلالت 
اأي�سا  يعني  وهذا  �سابقا،  اكت�سافها  مت 
وقائيا  دورا  يلعب  اأن  ميكن  لقاحنا  اأن 
�سد كورونا. ويف نهاية العام املا�سي 
بالت�سويق  ترخي�سا  ال�سني  منحت 
"كوفيد9-"  امل�شوط الأول لقاح �سد 
واأعلنت  "�سينوفارم".  �شكة  طورته 
اللقاح  اأن  �سابق  وق��ت  يف  ال�شكة 
املئة،  79.34 يف  بن�سبة  اأظهر فعاليته 
الثالثة  للمرحلة  موؤقتة  نتائج  ح�سب 
اأجرتها  التي  ال�شيرية  التجارب  من 

ال�شكة ال�سينية.
لوؤي/ي



وال�سوؤون  التنظيم  مدير  اأكد 
التجارة  ب���وزارة  القانونية 
ال��ه��ادي ب��ك��ري ال�����شوع يف 
هو  تنفيذي  م��ر���س��وم  اإع���داد 
يتعلق  االإجن��از  طور  يف  حاليا 
الإن�ساء  االإلكرتونية  بالبوابة 
�سيكون  وال��ذي  املوؤ�س�سات 
من  االأول  الثلثي  خلل  جاهزا 

اجلارية. ال�سنة 
البوابة  هذه  اأن  بكري  واأو�سح 

وحيد  ���س��ب��اك  مب��ث��اب��ة  �ستعد 
ي��ج��م��ع م�����س��ال��ح ال�����وزارة 
وم�����س��ال��ح امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 
وم�سالح  التجاري  لل�سجل 
االإدارة  وم�سالح  ال�شائب 
واإدارة  باالإح�سائيات  املكلفة 
والتي  االجتماعي،  ال�سمان 
الراغبني  للمتعاملني  ت�سمح  
بالقيام  موؤ�س�سة  اإن�ساء  يف 
على  واحل�سول  واحد  بت�سجيل 

الرقم  ي�سمى  واحد  تعريف  رقم 
اخلطوة  اأن  واأو�سح  امل�سرتك. 
املزيد  ت��اح��ة  اإ اإط��ار  يف  ت�سب 
م�سار  لتتبع  ال�سفافية  م��ن 
الهيئات  طرف  من  املوؤ�س�سات 
حت�سني  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ن��ي��ة، 
وتب�سيط  اال�ستثمار  م��ن��اخ 

االإجراءات. 
املر�سوم  اإىل  بكري  تطرق  كما 
املحدد   15-234 التنفيذي رقم  

ممار�سة  وكيفيات  ل�����شوط  
املنظمة  وامل��ه��ن  ن�����س��ط��ة  االأ
ال�سجل  يف  للقيد  اخلا�سعة 
ي�سجع  وال����ذي  ال��ت��ج��اري، 
على  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ال�����س��ب��اب 
ومتكينهم  املوؤ�س�سات،  اإن�ساء 
دون  ا�ستثماراتهم  مبا�شة  من 
يف  للقيد  م�سبقة  رخ�سة  تقدمي 

التجاري. ال�سجل 
لوؤي/ي
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العمل طالبي  تن�سيبات  عدد  "كورونا" تخف�ض 
 بـ 30 باملئة

لوؤي/ي
------------------

اأمام  مداخلته  يف  الوزير  واأو�سح 
جلنة ال�سحة وال�سوؤون االجتماعية 
على  الوطني  والت�سامن  والعمل 
اأن عرو�ض  االأمة،  م�ستوى جمل�ض 
العمل تركزت اأ�سا�سا يف قطاعات 
والري  العمومية  واالأ�سغال  البناء 
مت  كما  واخل��دم��ات،  وال�سناعة 
النزاعات  عدد  يف  ارتفاع  ت�سجيل 

العمالية الفردية واجلماعية.
قطاع  االأول عن  امل�سوؤول  واأ�ساف 
طالبي  تن�سيبات  عدد  اأن  العمل، 
االأخ���رى  ه��ي  انخف�ست  العمل 
مقابل   230.621 اإىل   2020 يف 
اأي برتاجع   ،2019 335.311 �سنة 

31 باملئة.
وك�سف جعبوب، اأن عملية االإدماج 
�سملت 365.000 �ساب كان مقررا 
باعتماد  �سنوات   3 خلل  اإدماجهم 
اإدم��اج  يتم  ومل  االأقدمية.  معيار 
حوايل 35900 �ساب اإىل غاية 31 
دي�سمرب2020، اأي بزيادة 24 باملئة، 
االأوىل  الدفعة  جمموع  لي�سل 
باملئة  149.634 و9  املقدر تعدادها 
للمعنيني  الكلي  املجموع  م��ن 

بعملية االإدماج.
االإدماج  تاأخر  اأن  الوزير،  واأو�سح 
املنا�سب  حترير  ع��دم  اإىل  يرجع 
املتوفرة باالإ�سافة اإىل ت�سبع بع�ض 

الهيئات واالإدارات.
وقال الها�سمي جعبوب، اإنه بالرغم 

من االأزمة ال�سحية، فاإن ال�سندوق 
البطالة  ع��ن  للتاأمني  ال��وط��ن��ي 
  4.262  ،2020 �سنة  خلل  مول 
موؤ�س�سة م�سغرة متكنت من اإحداث 
مبا�ش.  �سغل  من�سب   10.039
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  هذه  تتوزع 
منها  الن�ساطات  قطاعات  ح�سب 
44.6 % يف الفلحة و22.5 % يف 
جمال احلرف  و9.8 % يف اخلدمات، 

و8،6 % يف ال�سناعة.
والت�سغيل  العمل  وزي���ر  وق���ال 
القطاع  اإن  االجتماعي،  وال�سمان 
العمل  ت�شيع  تكييف  على  ي�سهر 
واالأح��ك��ام  القواعد  مع  الوطني 
التي  االتفاقيات  �سمن  املكر�سة 
والبالغ  اجل��زائ��ر  عليها  َقت  دَّ �سَ

عددها )60( اتفاقية، كما يعمل على 
االجتماعي  احلوار  وتكري�ض  تعزيز 
احل�سارية  االأ�ساليب  اأحد  باعتباره 

ملعاجلة وف�ض النزاعات العمالية.
تعزيز  على  القطاع  يعمل  كما 
امل�ساركة اجلماعية وحماية احلريات 
امل�ساهمة  ق�سد  وترقيتها  النقابية 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  و�سع  يف 
وتنفيذها.  للدولة  واالجتماعية 
اإ�سافة اإىل تعزيز احلريات النقابية، 
النقابية  املنظمات  عدد  بلغ  حيث 
140 نقابة منها 48 الأرباب العمل 
 13 و92 للعمال االأجراء، من بينها 
�سنة  ت�سجيلها  مت  نقابية  منظمة 

.2020
م�ساحله  اأن  جعبوب،  واأ���س��اف 
املادية  امل��وارد  يف  نق�سا  ت�سجل 
وو�سائل  العمل  ملفت�سية  والب�شية 
اأداء  يف  يعيقها  مما  احلديثة،  العمل 
ك�سف  اآخ��ر،  �سياق  ويف  مهامها. 
وزير العمل عن تعوي�سات االأدوية 
واالأداءات ال�سحية �سنة 2019 من 
االجتماعي.  ال�سمان  �سناديق 
 242 التعوي�سات،  ه��ذه  وبلغت 
مليارات  و4.5  للأدوية،  دج  مليار 
القلب.  ج��راح��ة  ل��ع��ي��ادات  دج 
ملراكز  دج  مليار   12 اإىل  باالإ�سافة 
دج  مليارات  و3.5  ال��دم،  ت�سفية 
النقل ال�سحي. وكذا 1.5 مليار دج 
مليون  املتقاعددين، و530  للأطباء 

دج لعيادات التوليد.

اأكد اأم�ض وزير العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، الها�سمي جعبوب، ازدياد معدالت البطالة ب�سكل غري م�سبوق حيث انخف�ض 
عدد عرو�ض العمل من 437 األف �سنة 2019 اإىل 306 اآالف �سنة 2020، م�سجلة انخفا�سا قدر بـ 30 باملئة.

جعبوب يعرتف بتاأخر عملية االإدماج لعدم حترير املنا�سب

ت�سكيلة  يت�سمن  رئا�سي  مر�سوم   3 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدر 
املجل�ض الوطني االقت�سادي واالجتماعي والبيئي و�سريه.

اجلمهورية  رئي�ض  واملوقع من طرف   21-37 رقم  املر�سوم،  لهذا  ووفقا 
االقت�سادي  الوطني  املجل�ض  فاإن   ،2021 يناير   6 يف  تبون  املجيد  عبد 
والت�ساور  للحوار  واإط��ار  ا�ست�سارية  هيئة  هو  والبيئي  واالجتماعي 

واالقرتاح والتحليل واال�ست�شاف.
املدين  املجتمع  م�ساركة  يف  بدوره  االأ�سا�ض  هذا  على  املجل�ض  ويقوم 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  �سيا�سات  حول  الوطني  الت�ساور  يف 
للحوار  ف�ساءات  اإقامة  خلل  من  امل�ستدامة  التنمية  اإطار  يف  والبيئية 
تعزيز  وكذا  وتن�سيطها  املحلية  ال�سلطات  مع  والتعاون  والت�ساور 

االندماج االإقليمي.
واملدين  االجتماعي  احل��وار  تفعيل  على  االإط��ار  نف�ض  يف  يعمل  كما 
جميع  على  متفتحا  يكون  بحيث  وت�سهيله  تنظيمه  يف  وامل�ساهمة 
الفاعلني  التوافق والت�سالح بني خمتلف  االأطراف، مع �سمان وت�سهيل 
مبا  املدين  املجتمع  �شكاء  باإقحام  والبيئيني  واالجتماعيني  االقت�ساديني 

ي�ساعد على تهدئة الو�سع االقت�سادي واالجتماعي.
اإىل  تهدف  درا�سة  اأي  يف  املجل�ض  ي�ساهم  اأو  يبادر  ذلك،  عن  وف�سل 
الب�شي وجلهود  للراأ�سمال  املكر�سة  العمومية  ال�سيا�سات  تقييم جناعة 
االأمة يف جمال الت�سامن والتما�سك االجتماعي وكذا فعالية ال�سيا�سات 
االجتماعية، كما يعمل على تقييم اال�سرتاتيجيات املخ�س�سة لقطاعي 
االكتفاء  تعزيز  �ساأنها  من  التي  تلك  �سيما  ال  املائية،  واملوارد  الفلحة 

الوطني يف جمال االأمن الغذائي.
االقت�ساديني  ال�شكاء  بني  والت�ساور  احلوار  دميومة  �سمان  وبعنوان 
واالجتماعيني الوطنيني، يقوم املجل�ض باقرتاح جميع التدابري واالإجراءات 
العمومية على احلكومة وتزويدها  اأو اال�ستباقية لل�سيا�سات  التكييفية 
وتنفيذ  واإعداد  املدين يف �سياغة  املجتمع  ممثلي  م�ساركة  وبرتقية  بها، 
ومتابعة وتقييم �سيا�سات التنمية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية على 
امل�ستويني الوطني واملحلي، ف�سل عن ت�سجيع م�ساهمة اجلالية اجلزائرية 
باخلارج يف جهود التنمية الوطنية يف املجالني االقت�سادي واالجتماعي 
على  ال�سهر  مع  الب�شي  الراأ�سمال  ترقية  اإىل  الهادفة  اجلهود  ويف 
العمومية  ال�سلطات  تكفل  والعمل على  بها  تزخر  التي  اخلربات  جتنيد 

مبتطلباتها وان�سغاالتها.
املجال  يف  الوطنية  امل�سلحة  ذات  امل�سائل  تقييم  يخ�ض  فيما  اأم��ا 
االقت�سادي واالجتماعي والبيئي والرتبوي والتكويني والتعليم العايل، 
والدفاع  للدولة  االقت�سادية  امل�سالح  على  احلفاظ  على  املجل�ض  يعمل 
باملبادالت  يت�سل منها  ما  �سيما  و/اأو تو�سيات، ال  اآراء  اإبداء  عنها من 
اإىل  اللجوء  لتفادي  الرامية  وال�شوط  اال�سرتاتيجية  االأهمية  ذات 

التحكيم الدويل.
التابعة  املهنية  املنظمات  ممثلي  باإ�شاك  ال�سياق  نف�ض  يف  يقوم  كما 
وتنفيذ  واإع��داد  �سياغة  �سريورة  يف  الرئي�سية  الوطنية  للأن�سطة 
التي  وتلك  والبيئية،  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  دعم  �سيا�سات 
تهدف اإىل ترقية الراأ�سمال الب�شي اإىل جانب ترقية الت�ساور واملبادالت 
مع الهيئات النظرية واملماثلة وجميع االأطراف والهيئات الدولية ال �سيما 

مع وكاالت االأمم املتحدة.
املجل�ض  يقوم  احلكومة،  على  وتو�سيات  اقرتاحات  عر�ض  بعنوان  اأما 
باإبداء االآراء يف اال�سرتاتيجيات والربامج وخمططات التنمية وامل�ساريع 

ذات ال�سلة ب�سلحيات املجل�ض، وكذا يف م�ساريع قوانني املالية.
ويقوم املجل�ض اأي�سا بناء على املعلومات التي يتم ا�ستقاوؤها من القطاعات 
والهيئات العمومية ومن املجتمع املدين وكذا من جميع امل�سادر االأخرى 
ذات ال�سلة باال�ست�شاف باالإعداد الدوري للتقارير واالآراء التي تندرج 
�سمن جماالت اخت�سا�سه واملتعلقة على اخل�سو�ض بالتنمية الب�شية 
امل�ستدامة  والتنمية  االأقاليم  وترقية  واحلكامة  االقت�سادي  والظرف 

واالنتقال الطاقوي وتاأثريات التغري املناخي.
الذي  املر�سوم  ح�سب  لن�ساطه،  �سنوي  تقرير  باإعداد  املجل�ض  يقوم  كما 
ي�سيف باأن رئي�ض اجلمهورية يخطر املجل�ض حول كل راأي اأو درا�سة اأو 
م�شوع قانون اأو ن�ض تنظيمي ذي طابع اقت�سادي واجتماعي وبيئي، 

كما ميكن الوزير االأول اأن يخطر املجل�ض للغايات نف�سها.
وبخ�سو�ض ت�سكيلة املجل�ض، فاإن رئي�ض املجل�ض يعني من طرف رئي�ض 
اجلمهورية مبوجب مر�سوم رئا�سي وتنهى مهامه ح�سب االأ�سكال نف�سها.
القطاعات  بعنوان  ع�سوا   75 منهم  ع�سو   200 من  املجل�ض  ويتكون 
املدين،  املجتمع  بعنوان  ع�سوا  و60  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية 
للعتبار  تعيينها  يتم  حيث  املوؤهلة  ال�سخ�سيات  بعنوان  ع�سو  و20 

ال�سخ�سي اإىل جانب 45 ع�سوا بعنوان اإدارات وموؤ�س�سات الدولة.
ويجب اأن حتتوي ت�سكيلة هذه الفئات على ثلث من الن�ساء، على االأقل 
وفقا للمر�سوم الذي ين�ض على حتديد مدة العهدة بثلث �سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة.                                                                     ق/و

�سدور مر�سوم يت�سمن ت�سكيلة 
املجل�ض الوطني االقت�سادي 

واالجتماعي والبيئي 

مدير "�سونلغاز" يوؤكد قطع الكهرباء عن بع�ض املوؤ�س�سات والزبائن

  ربط 60 باملئة من امل�ستثمرات الفالحية بالكهرباء
اأك���د ال��رئ��ي�����ض امل��دي��ر ال��ع��ام 
"�ساهر  ���س��ون��ل��غ��از  ل�����شك��ة 
خ��لل  اأم�������ض  بوخلرا�ض" 
بها  اأدىل  �سحفية  ت�شيحات 
وتفقد  عمل  زيارة  هام�ض  على 
مل�سري  اجل��دي��د  للمقر  ق��ادت��ه 
ديون  اأن  الكهربائية  املنظمة 
 160 بلغت  ال��زب��ائ��ن  ف��وات��ري 

دينار. مليار 
ال�شكة  اأن  بوخلرا�ض  واأو�سح 
عن  الكهرباء  قطع  ب��ا���شت 

والزبائن  املوؤ�س�سات  بع�ض 
الفواتري،  دف��ع  ع��ن  املتخلفني 
فواتريهم  لدفع  الزبائن  داعيا 
م���ن اأج�����ل مت��ك��ني ال�����شك��ة 
م���ن م��وا���س��ل��ة م�����س��اري��ع��ه��ا 
اأن  بوخلرا�ض  واأك��د  املربجمة. 
باملئة   60 ربط  اأمت��ت  م�ساحله 
الفلحية  امل�����س��ت��ث��م��رات  م��ن 
 2600 يعادل  ما  اأي  بالكهرباء 
اأو�سحت  جهتها  من  م�ستثمرة. 
مبوؤ�س�سة  االت�سال  خلية  ممثلة 

ال��زه��راء  فاطمة  "�سونلغاز" 
زروق���ي م��وؤخ��را، ب���اأن دي��ون 
ال�سنة  نهاية  بلغت  املوؤ�س�سة 
بينها  من  دي��ن��ار،  مليار   160
و47  اخلوا�ض،  لدى  باملئة   53
باالإدارات،  خا�سة  ديون  باملئة 
كل  عن  التيار  بقطع  متوعدة 
 4 من  اأكر  دفع  عن  يتخلف  من 
بوخلرا�ض،  اأو�سح  كما  فواتري. 
ن����ه ل���وال م��راف��ق��ة ال��دول��ة  اأ
ت�ستطيع  ال  �سونلغاز،  ل�شكة 

اال�ستثمارات  طلبات  تلبية 
التي  ال��ط��اق��وي��ة  وامل��ن�����س��اآت 
بالنقل  االأم�����وال  ت�ستهلك 
ن���ت���اج وال��ت��وزي��ع. وق��ام  واالإ
ملجمع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�ض 
بوخلرا�ض.  �ساهر  �سونلغاز 
هام�ض  على  بوخلرا�ض،  واأ�سار 
اخلا�ض  القطاع  اأن  ال��زي��ارة، 
من  �سونلغاز  جممع  �سريافق 
االنتقال  برنامج  حتقيق  اأج��ل 
الطاقوي.                    لوؤي/ي

البوابة االإلكرتونية اخلا�سة باإن�ساء املوؤ�س�سات النا�سئة جاهزة بحلول 
اأفريل

 امل�سروع على طاولة وزير التجارة
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الناظور  ح��ي  قاطنو  ث���ار  اأ
من  العديد  ال��وادي،  مبدينة 
امل�����س��اك��ل واالن�����س��غ��االت 
منها،  يعانون  التي  اليومية 
الذين  امل�سوؤولني  اأعني  حتت 
ح�سبهم   � �ساكنا  يحركوا  مل 
ب�ساطتها،  رغم  بها  للتكفل   �
ملحاولة  الكثرية  ومنا�سدتهم 
مقدمتها  ويف  لها،  حل  اإيجاد 
العمومية  ن����ارة  االإ ت��وف��ري 
وكذا  اخل�شاء  وامل�ساحات 
ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ك��لب 

. لة ل�سا ا
اأن  احل����ي،  ���س��ك��ان  واأك����د 
الزال��ت  اليومية  معاناتهم 
م�����س��ت��م��رة، ب�����س��ب��ب مت��اط��ل 
وعلى  املحلية،  ال�سلطات 
البلدية،  م�سوؤويل  راأ�سها 

اإخراجهم  يحاولوا  مل  الذين 
يتخبطون  التي  امل�ساكل  من 
امل�ساريع  بع�ض  رغم  فيها، 
الزيارات  بعد  "الرتقيعية"، 
اإىل  ال�سابق  للوايل  امليدانية 
الفارطة،  ال�سنوات  يف  احلي 
ووع�������وده ب��ا���س��ت��ح��داث 
ج��دي��دة  تنموية  م�����س��اري��ع 
كاإعادة  احلي،  �سكان  لفائدة 
ال��ط��رق  لبع�ض  االع��ت��ب��ار 
االأر�سفة  وتهيئة  الداخلية 
وغريها. العمومية..  نارة  واالإ

ه��ذا  يف  ال�����س��ك��ان  ث�����ار  واأ
االإط������ار، م�����س��ك��ل غ��ي��اب 
ن����ارة ال��ع��م��وم��ي��ة، ال��ذي  االإ
حيهم  اأرج���اء  معظم  ي��غ��رق 
ما  وهو  الدام�ض،  الظلم  يف 
االأحيان  من  الكثري  يف  ت�سبب 

�سّعبت  �شقة،  ح��وادث  يف 
ليل،  ال�����س��ك��ان  تنقل  م��ن 
القاطنني  بع�ض  اأك��د  حيث 
غائبة  العمومية  ن��ارة  االإ اأن 
ما  ف���رتة،  م��ن��ذ  ح��ي��ه��م  ع��ن 
و�سعية  يعي�سون  جعلهم 
�سلبا  ان��ع��ك�����س��ت  ���س��ع��ب��ة 
حيث  اليومية،  حياتهم  على 
يتخوفون  باتوا  نهم  اأ اأك��دوا 
احلي  اأزق��ة  ب��ني  التنقل  م��ن 
االع��ت��داءات من  م��ن  خ��وف��ا 
احلال  نف�ض  جمهولني،  قبل 

ال�شقة. لعمليات  بالن�سبة 
وحت�����دث امل�����س��ت��ك��ون يف 
غياب  ع��ن  ذات���ه،  ال�سياق 
امل�����س��اح��ات اخل�����شاء رغ��م 
ت��وف��ر م�����س��اح��ات ���س��اغ��رة 
�سكناتهم،  م��ن  ب��ال��ق��رب 

"طالبو  ن��ه��م:  اإ ق��ال��وا  حيث 
البناء  قطاع  م�سوؤويل  من 
البلدية  وح��ت��ى  وال��ت��ع��م��ري 
مل�ساحات  م�ساريع  برجمة 
لعب  م�ساحات  اأو  خ�شاء 
غري  ال�ستغللها،  للأطفال 
بهذا  رد  اأي  يتلقوا  مل  نهم  اأ

ن". ل�ساأ ا
يطالب  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
بربجمة  املذكور،  احلي  �سكان 
الكلب  على  للق�ساء  حملة 
ح�سبهم   � باتت  التي  ال�سالة، 
يف  خا�سة  تنقلتهم،  تهدد   �
الباكر،  وال�سباح  الليل  فرتة 
االأخ��رية  ه��ذه  اأ�سحت  حيث 
بني  ح��ري��ة  ب��ك��ل  ت��ت��ج��ول 

ل�سوارع.  ا
ظاهرة  اأن  ال�سكان،  واأك��د 
ال�سالة  ال��ك��لب  انت�سار 
خ��لل  ك����رت  ح��ي��ه��م،  يف 
ومل  االأخ�����رية،  ال�����س��ن��وات 
ي��ع��د ظ���ه���وره���ا ي��ق��ت�����ش 
بل  الليلية،  ال��ف��رتات  على 
بجانب  ت��ت��ج��ول  اأ���س��ب��ح��ت 
حيث  النهار،  طيلة  املواطنني 
واأكيا�ض  ح��اوي��ات  �سّجعت 
املنت�شة  والنفايات  القمامة 
على  احل��ي،  م�ستوى  على 
لهذه  ال��وا���س��ع  االن��ت�����س��ار 

االأخرية.
ي�سني حممد 

اأم  ب��ل��دي��ة  ���س��ب��اب  ي��ط��ال��ب 
ال��ط��ي��ور ب��والي��ة ال����وادي، 
ب��اإجن��از  املحلية،  ال�سلطات 
ال�سبانية  املرافق   من  املزيد 
نها  �ساأ وال��ت��ي  والرتفيهية 
تنقل  ع��ن��اء  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
م���اك���ن  االأ اإىل  ال�����س��ك��ان 
املنطقة  وج��ع��ل  امل���ج���اورة، 
اجلهة  �سكان  لكافة  متنف�سا 

. وخارجها
�سباب  م��ن  ع��دد  اأك���د  حيث 
الوحيد  املتنف�ض  اأن  البلدية، 
ب��ن��اء اجل��ه��ة، ه��و اأر���س��ف��ة  الأ
ط��ري��ق امل��ق��اه��ي امل��ت��واج��دة 
اإىل  م�سريين  البلدية،  و�سط 
مرافق،  هكذا  مثل  غياب  اأن 
بالكثري  ي��وؤدي  اأن  نه  �ساأ من 

ف��ات  االآ مبختلف  القيام  اإىل 
. االجتماعية 

الكثري  باأن  ال�سكان،  و�شح 
م���ن االأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني 
حياتهم  يعر�سون  اأ�سبحوا 
الطرقات  اأن  بعد  للخطر، 
خطر  رغ��م  للعب،  الداخلية 

املركبات.  مرور 
اأو  البلدية  باأن  املعنيون  وقال 
التابعة  امل��ج��اورة  البلديات 
املغري،  داري����ة  االإ للمقاطعة 
�سياحية،  مقومات  على  تتوفر 
الزوار  ت�ستقطب  اأن  نها  �ساأ من 
ما  ذا  اإ الوالية،  خارج  من  حتى 
وتهيئتها  ا�ستغللها  اأح�سن 

. ال�سائح  يحتاجه  مبا 
ي�سني حممد 

�سكان حي الناظور ي�ستعجلون حل م�سكل االإنارة وامل�ساحات اخل�سراء

�سباب اأم الطيور يطالبون
 مبرافق �سبانية

املوؤ�س�سات الدينية مدعوة اإىل حماية الهوية 
اجلزائرية وزرع القيم الوطنية

عماره بن عبد اهلل
---------------- 

لقاء  خ��لل  بلخ�ش  واأو���س��ح 
دار  يف  ال��ي��وم  �سباح  جمعه 
العمودي،  االمني  حممد  الثقافة 
واملدار�ض  الدينية  باجلمعيات 
ال��ق��راآن��ي��ة و���س��ي��وخ ال��زواي��ا 
اأن  بالوالية،”  امل�ساجد  واأئمة 
اإطار  يف  ياأتي  اليوم  اإجتماعه 
الت�ساورية،  ال��ل��ق��اءات  جملة 
قطاع  م�سلحة  يف  ت�سب  التي 
خلل  م��ن  الدينية  ال�����س��وؤون 
اإن�سغاالتهم  اإىل  اال�ستماع 
وبالتايل   ،”.. واق��رتاح��ات��ه��م 
“ال  امل�ست�سار:  ال�سيد  ي�سيف 
رقعة  بتو�سيع  اإال  ذلك  يكون 
يف  الفاعلني  جميع  مع  الت�ساور 
املوؤ�س�سات الدينية من جمعيات 
دينية و خريية و مدار�ض قراآنية 
حلقات  و  �سوفية  ط���رق  و 

تربوية..”
م�ست�سار  حث  ال�ساأن  ذات  ويف 
املكلف  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
ب��اجل��م��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة رج��ال 
االأعمال اإىل امل�ساهمة يف تعزيز 
الدينية  املوؤ�س�سات  هذه  ر�سالة 
ككل،منوها  املجتمع  يخدم  مبا 
يف  الدينية  املوؤ�س�سات  اأن   ”

اليوم  مدعوة  اجلديدة  اجلزائر 
اإىل  م�سى  وقت  اأي  من  اأك��ر 
وتعزيز  براجمها  واإثراء  تو�سيع 
حت�سني  على  ي�ساعد  مبا  دورها 
وجتنبيهم  النا�سئة  االأج��ي��ال 
ت�ش  التي  االآف��ات  يف  الوقوع 
 ..“ على:  م��وؤك��دا  باملجتمع”، 
العمليات  امل�ساهمة يف  �شورة 
ت�سجيع  عن  ف�سل  التطوعية 
اخلطاب الو�سطي ونبذ النعرات 
واالإيخاء  الت�سامح  قيم  ون�ش 
على  الرتكيز  مع  املجتمع،  يف 
اجلزائرية  الهوية  على  احلفاظ 
ابنائنا  يف  الوطنية  القيم  وزرع 
القراآنية  ب��امل��دار���ض  الطلبة 
والعلوم الدينية، هذه هي اجلزائر 
اجلديدة والتي نبنيها مع بع�سنا 
ي�سيف  م�ساربنا..”  باختلف 

امل�ست�سار. ال�سيد 
الراهنة  التحديات  حجم  واأمام   
بلخ�ش  نوه  وخارجيا،  داخليا 
وامل��دار���ض  ال��زواي��ا  على  اأن 
القراآنية وكل ال�سيوخ والعلماء، 
مطالبون  للت�سدي لكل اأ�سكال 
الغريبة عن جمتمعنا،  اخلطابات 
التي تنادي اإىل التطرف والعنف 
يف  وج��دت  والتي  والكراهية، 
االإجتماعي  التوا�سل  مواقع 

ال�سموم  هذه  لبث  خ�سبا  ف�ساء 
. ”

م�ست�سار  اأ���س��اد  وباملنا�سبة 
املكلف  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
بجهود  الدينية  باجلمعيات 
الذين  وم�سائخها  اجلزائر  علماء 
�ساأنه  من  ما  لكل  يت�سدون 
وي��زرع  االأم��ة  وح��دة  يهدد  اأن 
الدور  والفرقة،و على  ال�سغينة 
ال�سوفية  للطرق  التاريخي 
طيلة  هويتنا  على  احلفاظ  يف 
املعانات  رغم  الزمن  من  قرون 
الكبرية والع�سرية  والت�سحيات 
هو  بانواعه،  اال�ستعمار  �سد 
ه��ذه  ينتظر  ال���ذي  ال��ت��ح��دي 
مبختلف  الدينية  املوؤ�س�سات 

اخت�سا�ساتها ف�سل عن تطوير 
نوعية اخلطاب.

اأول  يعد  ال��ذي  اللقاء  ك��ان  و 
امل�ست�سار  زي���ارة  يف  حمطة 
ل���والي���ة ال��وادي،ب��ح�����س��ور 
االمنية  املحلية  ال�سلطات 
لطرح  فر�سة  والع�سكرية، 

االإن�سغاالت. بع�ض 
وي��ت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج زي���ارة 
اجلمهورية  رئي�ض  م�ست�سار 
الدينية  باجلمعيات  املكلف 
الدينية  املوؤ�س�سات  بع�ض  تفقد 
تخرج  على  واإ�شافه  بالوالية، 
الكرمي  ال��ق��راآن  حلفظة  دفعات 

مبدار�ض قراآنية.

دعا م�ست�سار رئي�ض اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية عي�سى بلخ�سر يوم الثالثاء بالوادي املوؤ�س�سات 
الدينية اإىل حماية الهوية اجلزائرية وزرع القيم الوطنية . 

بالوادي الثقافة  من دار 

للتجار  العام  االإحت��اد  انتقد 
واحل���رف���ي���ني اجل���زائ���ري���ني 
ا�ستفحال  و�سعية  بالوادي 
ال���ت���ج���ارة ال��ط��ف��ي��ل��ي��ة يف 
وال�سوارع  االأ�سواق  معظم 
هذه  وانت�سار  وال�ساحات، 
على  ال�شعية  غري  املمار�سة 
ح�سبما  االأ�سبوع،  يام  اأ مدى 
الوالئي. العام  االأمن  به  فاد  اأ

الوالئي  املكتب  رئي�ض  وقال   
�سلغوم،  جمال  التجار،  الإحتاد 
التي  العارمة  الفو�سى  اإن 
ال��والي��ة  ���س��واق  اأ ت�سهدها 
ت�سيري  يف  واال�سطرابات 
التي  وال��ق��وان��ني  ن��ظ��م��ة  االأ
التجارة  قطاع  زم��ام  حتكم 
عليهم  ث���ر  اأ ومتعامليها، 
تدهور  يف  وت�سبب  �سلبا 
والتجارية،  املادية  حالتهم 
من  و���س��ع��ه��م  ب���ات  ح��ي��ث 
الركود  مع  اأ�سوء  اإىل  �سوء 
جائحة  عن  املنجر  التجاري 

 . كورونا
رحب  ال��ذي  �سلغوم  واأك��د 
اجلمهورية  رئي�ض  بكلمة 
اأمت  ع��ل��ى  ن��ه  ب��اأ االأخ�����رية، 
اال����س���ت���ع���داد ل��ل��ت�����س��اور 
يرجع  ال��ذي  اجل��اد  والعمل 
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة 

امل�سوؤولة،  واجلهة  والتاجر 
لتنظيم  ال�سلطات  داع��ي��ا 
حتت  ت�����س��اوري��ة  ج��ل�����س��ات 
تثمينا  اجلديدة  اجلزائر  �سعار 
بني  الت�ساركية  للدميقراطية 

دارة.  واالإ املواطن 
�سلغوم  جمال  طالب  كما 
للتجارة  الكامل  بالتطهري 
ومنع  ال�����س��وائ��ب  ك��ل  م��ن 
ت��ط��ور ظ���اه���رة ال��ت��ج��ارة 
على  وال��ع��م��ل  الطفيلية 
اأ�سحابها  واإدماج  حماربتها 
ال�����شي��ب��ي  ال���ن���ظ���ام  يف 
م�سريا  ال�شيبي،  وال�سبه 
الو�سع  ه��ذا  ا�ستمرار  اإن 
حتطيم  اإىل  ���س��ي��وؤدي  حتما 
خا�سة  املنظمة  ال��ت��ج��ارة 
حقيقية  اإرادة  غ��ي��اب  م��ع 
هذه  ملحاربة  امل�سوؤولني  من 

 . لظاهرة ا
ك��م��ا ن���وه االإحت�����اد ال��ع��ام 
اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 
ب��ال��وادي ب�����شورة اإع���ادة 
ب��ع��ث م��ق��رتح��ات��ه اخل��ا���س��ة 
���س��واق ج��واري��ة  ن�����س��اء اأ ب��اإ
مع  الباعة،  ه��وؤالء  لتنظيم 
االأر�سية  اختيار  يف  اإ�شاكه 

املنا�سبني. واملوقع 
ي�سني حممد 

احتاد التجار طالب مبحاربة هذه املمار�سة غري ال�سرعية

انتقادات الذعة ال�ستفحال التجارة 
الطفيلّية بالوادي 
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  مواطنو تقرت يطالبون بتحويل جممع بئر 
ال�سبع البرتويل اإىل تقرت

ن-ق- التجاين
---------------- 

املجتمع  فعاليات  واأو�سحت 
ق��اع��دة  اأن  ب��ت��ق��رت  امل���دين 
تتواجد  نابيب  باالأ م���داد  االإ
تعد  حيث   ،1975 منذ  بتقرت 
احليوية  القواعد  وائ��ل  اأ من 
مك�سبا  ومت��ث��ل  ب��اجل��ن��وب 
للمدينة  هاما  وماديا  معنويا 
ول��ل��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا، واأع���رب 
كون  اأ�سفهم  عن  املتحدثون 
حتديث  باأي  حتظ  مل  القاعدة 
لها  ت�����س��م��ح  ت��و���س��ع��ة  اأو 
امل�ستقبلية  الرهانات  مبواكبة 
املتزايد  الطلب  وا�ستيعاب 
ن��اب��ي��ب،  االأ ن����واع  اأ ملختلف 
املنا�سدات  برغم  هذا  يحدث 
واإىل  م���ن  وامل���را����س���لت 
الر�سمية  الهيئات  خمتلف 
لتو�سعتها،  املجتمعية  و 
ن�ساطات  اإ�سافة  طلب  مع 

الظروف  وترقية  بها  اأخ��رى 
لعمالها  والعملية  املعي�سية 
و�سورة  يتلءم  مبا  املحدودة، 
 " "ح�سبهم  نها  الأ �سونطراك 
العمل  ���شوط  ملعظم  تفتقد 
فعاليات  واأبدت  �سا�سية،  االأ
عرب  بتقرت  امل��دين  املجتمع 
اإ�ساعة  من  تخوفهم  بيانهم 
اإىل  تقرت  من  القاعدة  حتويل 
اعتبار  على  م�سعود،  حا�سي 
اال���س��ت��ق��رار االق��ت�����س��ادي 

ال��ن��ف��ع��ي ل���والي���ة ت��ق��رت 
توفري  خ��لل  م��ن  و�سبابها 
قتة  وموؤ دائمة  �سغل  منا�سب 
ن�ساطاتها  تو�سيع  وح��ت��ى 
ب��خ��ل��ق خ���دم���ات ب��رتول��ي��ة 
والتوزيع  للتخزين  اأخ���رى 
اجل��ه��وي جل��م��ي��ع ال��ن��واح��ي 
القاعدة  اأن  خا�سة  البرتولية 
يف  عدة  كفاءات  على  حتوز 
م�ستعدة  امل��ج��االت،  �ستى 
ا�سم  وترقية  التحدي  لرفع 

وعليه  باملنطقة،  �سونطراك 
بتحويل  املواطنون  يطالب 
ال�سبع  لبئر  داري  االإ املجمع 
تقرت  والي��ة  اإىل  ال��ب��رتويل 
وهذا  م�سبقا  مقررا  كان  كما 
اأهمها  عدة  العتبارات  يعود 
اجلبائية  امل��داخ��ي��ل  ت��رق��ي��ة 
كل  دمج  مع  خا�سة  للوالية 
واحلجرية  الربمة  دائرتي  من 
بحكم  ل��ي��ه��ا  اإ ال��ب��رتول��ي��ت��ني 
البرتولية  املنطقة  ه��ذه  اأن 
اجلغرايف  احليز  �سمن  تدخل 
ي�ستدعي  مما  تقرت،  لوالية 
للموقع  معبدا  م�سلك  فتح 
قرية  من  انطلقا  ال��ب��رتويل 
اإىل مطار �سيدي مهدي،  قوق 
هذا  �سيدفع  اأخ��رى  جهة  من 
مطار  ت��رق��ي��ة  اإىل  االإج����راء 
ال��دويل  م�ساف  اإىل  تقرت 

البيان.  ذات  ي�سيف 

نا�سد مواطنو الوالية املنتدبة تقرت جمعيات وفعاليات املجتمع املدين عرب بيان �سادر عنهم حت�سلت التحرير على ن�سخة منه 
الوزير االأول حتديث وتو�سيع القاعدة الرئي�سية لالإمداد باالأنابيب التابعة ل�سونطراك املتواجدة باملنطقة ال�سناعية بتقرت، 

وهذا ملا تكت�سيه هذه القاعدة اللوجي�ستية للتخزين والتوزيع على امل�ستوى اجلهوي والوطني من اأهمية بالغة، اإ�سافة اإىل 
احلركية االقت�سادية التي اأحدثتها باملنطقة منذ �سنوات كونها نقطة و�سل هامة بني جميع النواحي البرتولية والقواعد 

االأخرى التابعة ل�سونطراك وملحقاتها عرب الوطن �سماال وجنوبا.

يحققها  التي  واالجتماعية  االقت�سادية  للقيمة  نظرا 

امل�ستفيدين  من  جمموعة  قام 
والتي  اأر�سية  قطعة   72 من 
التجزئات  اإط���ار  يف  ت��دخ��ل 
 3000 حل�سة  االجتماعية 
بوالية  فلو  اأ ببلدية  م�ستفيد 
احتجاجية  بوقفة  االأغ��واط، 
ملطالبة  البلدية،  مقر  م��ام  اأ
باالإ�شاع  املحلية  ال�سلطات 
لهذه  دارية  االإ االإج��راءات  يف 
الوثائق  ومنحهم  التجزئات 
مبا�شة  اأج���ل  م��ن  ال��لزم��ة 
على  احل�����س��ول  اإج������راءات 
البناء  ورخ�ض  امللكية  عقود 
واال���س��ت��ف��ادة م��ن االإع��ان��ات 
وكان  �سكناتهم.  لبناء  املالية 
املعنيون قد ا�ستفادوا من قطع 
 3000 ح�سة  �سمن  اأر�سية 
باإق�سائهم  وا  ليتفاجوؤ جتزئة 
حتديد  قرعة  اإجراء  عملية  من 
�سكوك  ب�����س��ب��ب  م���اك���ن  االأ
من  م�سبقا  ا�ستفادتهم  يف 
االأ�سباب  من  وغريها  الدولة، 
قائمة  من  تق�سيهم  قد  التي 
التاأكد  غاية  اإىل  امل�ستفدين، 
اال�ستفادة،  يف  اأحقيتهم  من 
وتقدمي  التحقيق  اإعادة  وبعد 

اأحقيتهم  تثبت  دلة  الأ املعنيني 
ه��ذه  ع��ل��ى  احل�������س���ول  يف 
اإج��راء  مت  االأر���س��ي��ة،  القطع 
اأماكن  لتحديد  لهم  القرعة 
�سهر  يف  جتزئاتهم  وم��واق��ع 
اأن  دون  امل��ا���س��ي  دي�سمرب 
وثيقة  اأي  على  يتح�سلوا 
ل��غ��اي��ة ال���ي���وم. امل��ح��ت��ج��ون 
التدخل  ب�����شورة  ط��ال��ب��وا 
املعنيني  للم�سوؤولني  الفوري 
و�سعيتهم  ت�سوية  اأج��ل  من 
وترية  يف  واالإ�شاع  العالقة، 
بالتهيئة،  اخلا�سة  االأ�سغال 
اأن  علمنا  ما  ذا  اإ خ�سو�سا 
االجتماعية  التجزئات  ه��ذه 
حت�سل  مواقع   3 عرب  توجد 
على  منها  امل�ستفيدين  كل 
ع��ق��وده��م م���ا ع���دا ه���وؤالء 
انتظار  يف  مزالوا  املحتجني 

امل�سوؤولة. اجلهات  تدخل 
من  املحتجني  ا�ستقبال  مت  كما 
باملجل�ض  النواب  اأح��د  طرف 
لبلدية  ال��ب��ل��دي  ال�����س��ع��ب��ي 
بت�سوية  وعدهم  والذي  فلو  اأ
االآجال.                   اأقرب  يف  و�سعيتهم 
بو�شيط عبدالقادر    

على  االأمنية  التغطية  قدرت 
ال�سرقي  اجلــنــوب  م�ستوى 
وفًقا  باملئة   80 بـــ  للوطن 
 2020 ال�سنوية  للح�سيلة 
املفت�سية  عنها  اأعلنت  التي 

اجلهوية لل�سرطة بورقلة.
االأمنية  التغطية  بلغت  وقد 
يفوق  م��ا  ي�سمنها  ال��ت��ي 
 80 اأمنيا  عن�شا   13650
ال�شقي  اجلنوب  بناحية  باملئة 
�شطي  معدله  مب��ا  ل��ل��ب��لد، 
ح�سب  م��واط��ن��ا،   266 لكل 
ال�شطة  مراقب  اأو���س��ح  ما 
عر�ض  خ��لل  لعبدي  معمر 
االأمنية  امل�سالح  ح�سيلة 
قليميا  اإ تغطي  التي  لورقلة 
وب�سكرة  ورق��ل��ة  والي���ات 
وغرداية  يليزي  واإ وال��وادي 
لعبدي  ���س��ار  واأ واالأغ���واط. 
جهاز  اأن  ال�����س��اأن  ه���ذا  يف 
من  يعمل  ال��وط��ن��ي  م���ن  االأ
ل�سمان  ته  من�ساآ تدعيم  اأجل 
ملجموع  كاملة  اأمنية  تغطية 
ملجابهة  االخت�سا�ض  قليم  اإ
ويف  االإج��رام.  اأ�سكال  كافة 
مقرات  توجد  ال�سدد  ه��ذا 
االإجن��از  قيد  ج��دي��دة  م��ن��ي��ة  اأ
على  ب��ل��دي��ات  ع����دة  ع���رب 
والطيبات  الروي�سات  غرار 
واحل��ج��رية )ورق���ل���ة( وع��ني 
يليزي(،  اإ  ( والدبداب  اأمينا�ض 
)االأغ�������واط(  م����رة  وواد 
وج��م��ورة وزري��ب��ة ال���وادي 
ا�ستلمها  �سيتم  )ب�سكرة( 
اجلارية،  ال�سنة  غ�سون  يف 
ال�سابط  ذات  اأ���س��اف  كما 

اإجنازها  اأن  م�سريا  م��ن��ي،  االأ
تنمية  اإط����ار  يف  ي���ن���درج 
اإطار  ويف  القطاع.  وع�شنة 
احل�شي  االإج���رام  مكافحة 
اإىل  لعبدي  ال�سيد  ���س��ار  اأ
املتعلقة  الق�سايا  يف  زي��ادة 
خلل  باالأ�سخا�ض  بامل�سا�ض 
مقارنة  املنق�سية  ال�سنة 
�سبقتها،  ال��ت��ي  ب��ال�����س��ن��ة 
بت�سجيل  م����ر  االأ وي��ت��ع��ل��ق 
ال�سنة  خ��لل  ق�سية   4307
ق�سية   4187 مقابل  املا�سية 
وتتعلق   .2019 يف  مماثلة 
بالقتل  ال��ق�����س��اي��ا  غ��ال��ب��ي��ة 
وال�����شب  القتل  وحم��اول��ة 
والتهديد  العمدي  واجل��رح 
�سد  وجرائم  منزل  واقتحام 
وال�شقة  واالأخ��لق،  االأ�شة 
ملمتلكات  العمدي  والتخريب 
يتعلق  وف��ي��م��ا  االآخ���ري���ن. 
وا�ستهلك  الرتويج  مبكافحة 
لعبدي  �سار  اأ املخدرة،  املواد 
اأكر  الفرتة  ذات  اإىل حجز يف 
الكيف  م��ن  كلغ   170 م��ن 
قر�سا  و360314  املعالج 
عقلية،  ثرات  موؤ قارورة  و36 
غرامات   9.66 اإىل  باالإ�سافة 
م���ن امل���خ���درات ال�����س��ل��ب��ة 
خلل  وه��ريوي��ن(  )كوكايني 
تورط  ق�سية   1638 معاجلة 

فيهم. م�ستبه   2763 فيها 
بزيادة   2020 �سنة  متيزت  كما 
باجلرائم  املتعلقة  الق�سايا  يف 
يف  ق�سية   538 ( ال�سيربانية 
يف  ق�سية   401 مقابل   2020
امل�سدر  نف�ض  ح�سب   ،)2019

مني. االأ
ق/ج

املرُتجّول  تكفي  فقط  دقائق 
ما  اأو  الفلح  حي  اأزق��ة  بني 
با�سم  اجللفة  اأهل  عند  يرُعرف 
يكت�سف  ك��ي  عرب"  "بريو 
قاطنيه  معاناة  مدى  ��درك  ويرُ
املتاعب  ح��ا���شت��ه��م  ال��ذي��ن 
فرغم  جهة،  كل  من  والهموم 
ال�سعبي  ��ّم��ع��ه��م  جمرُ ع��راق��ة 
يرُج�ّسد  يعي�سونه  ما  اأن  اإال 
ملعنى  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����س��ورة 
فمنذ  واال���س��ط��ه��اد!  ��ن  ال��غرُ
ينامون  وهم  طويلة  �سنوات 
وع��ود  ع��ل��ى  وي�ستيقظون 
اأ����س���ح���اب احل����ل وال���رب���ط 
املع�سول  وكلمهم  الواهية 
على  الق�سور  يبني  ال��ذي 

باالأذهان  ويرُحّلق  البحر!  �سطح 
باأقل  ال�سحاب  فوق  والقلوب 
االأزمنة!  واأق�ش  التكاليف 
ف��م��ا اأك�����ر االن�����س��غ��االت 
�سلبا  ّثرت  اأ التي  والنقائ�ض 
االأع���رق  احل��ي  قاطني  على 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع��ا���س��م��ة 
نتيجة  امل��ل��ي��ون��ي��ة،  ال��والي��ة 
من  طالهم  ال��ذي  التهمي�ض 
التي  الو�سية  اجلهات  طرف 
عنايتها  جمال  خارج  ترُبقيهم 
ه��وؤالء  ق��ام  وق��د  ومتابعتها، 
امل��ت�����ّشرون ب��ع��دة وق��ف��ات 
�سيا�سة  ���س��د  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
التي  وال��لم��ب��االة  التجاهل 
ال�سلطات  معهم  تنتهجها 

دون  اأو  ق�سد  ع��ن  املحلية 
اأو�ساعهم  اأن  غ��ري  ق�سد، 
حالها  على  بقيت  الكارثية 
تخفيفا،  انفراجا وال  تعرف  ومل 
وفظاعة،  تعقيدا  ازدادت  بل 
�سحايا  نف�سهم  اأ واع��ت��ربوا 
ماتت  الذين  داريني  االإ بع�ض 
يرُثبتوا  اأن  قبل  �سمائرهم 
حتمل  يف  ال��ك��ّل��ي  ف�سلهم 
مهمتهم  داء  واأ امل�سوؤولية 
و�سجاعة،  وج��دي��ة  ب�سدق 
حتقيق  اأوان  ع��ن  مت�ساءلني 
الب�سيطة  وطموحاتهم  اآمالهم 
والعار  العيب  من  لي�ض  اأ جدا؟! 
متوا�سل  احل��دي��ث  يظل  اأن 
ذات  ع��ن  طويلة  ل�سنوات 

امل��ع�����س��لت ال��ع��ادي��ة؟ ه��ذه 
ال��واد  قدمتها  مرُ يف  االأخ���رية 
ويهدد  الديار  يحا�ش  ال��ذي 
اخلطرية  ب��االأوب��ئ��ة  فيها  م��ن 
ال��ق��ذرة  مياهه  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
على  زد  ال�سامة،  وح�شاته 
البيئي  املحيط  تدهور  ذل��ك 
االنت�سار  ب�سبب  للمنطقة 
واملزابل  للنفايات  الوا�سع 
القلة  ظ��ل  يف  الفو�سوية، 
احل��اوي��ات  ع��دد  ال��ف��ادح��ة يف 
االأو���س��اخ  جلمع  �سة  املخ�سّ
ال�سكانية،  بالكثافة  مقارنة 
التغطية  توا�سع  اإىل  و�سوال 
تدعيم  عدم  ب�سبب  ال�سحية 
ط���اق���م ال���ع���ي���ادة م��ت��ع��ددة 
من  ك���اف  ب��ع��دد  اخل���دم���ات 
عن  اأما  واملرُمر�سني،  االأطباء 
والثقافية  الريا�سية  املن�ساآت 
فال�سباب  ح��رج،  وال  فحّدث 
هواياتهم  ميار�سون  زال��وا  ما 
اأمكنة  يف  املتنوعة  املف�سلة 
اإىل  وت��ف��ت��ق��ر  ���س��احل��ة  غ��ري 
جزء  هذا  وال�سلمة!  الراحة 
بريو  �سكان  �ساة  ماأ من  فقط 
بقية  يف  �سنا  خرُ ذا  واإ ع��رب 
ويق�سو  معنوياتهم  يرهق  ما 
تكفينا  فلن  اأج�سادهم  على 
ولكم  للتعبري!  ال��ك��ل��م��ات 
يتعلق  هنا  االأمر  دام  ما  احلكم 
الكهرباء،  ال�سكن،  بالبطالة، 

 !!  .. التهيئة  املاء، 
ذيب عمر 

امل�ستفيدون من القطع االأر�سية يف اأفلو 
باالأغواط يطالبون بت�سوية و�سعيتهم

التغطية االأمنية بلغت 80 باملئة 
باجلنوب ال�سرقي خالل 2020

حي بريو عرب باجللفة                                       

 ال�سكان يرف�سون التجاهل واالإق�ساء وُيطالبون باالإن�ساف                                
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م.رم�ساين
------------

ا�ستيائهم  عميق  عن  املحتجون  عرب 
هذه  يف  يعي�سونه  الذي  الو�سع  من 
لديهم  مطلب  ب��رز  اأ وك��ان  البلدية، 
مل  التي  االأرا�سي  قطع  م�سكل  حل 

�سنوات،   05 حوايل  منذ  النور  تر 
يف  ب��االإ���شاع  ه��وؤالء  طالب  حيث 
باأرا�سيهم  اخلا�سة  الوثائق  منحهم 
�سنوات،  منذ  منها  ا�ستفادوا  التي 
بفعل  م��ه��ج��ورة  م��ك��ث��ت  ل��ك��ن��ه��ا 
يف  لل�شوع  والدعم  الوثائق  غياب 
رئي�ض  اأن  بع�سهم  وك�سف  اإجنازها، 

بحل  ووعدهم  ا�ستقبلهم  البلدية 
لهم  ك�سف  حيث  تدريجيا،  امل�سكل 
قريبا  �سيتم  اأنه  املحتجني  ذات  ح�سب 
116  قطعة من  االإفراج عن قائمة ب� 
املنطقة  بها  حظيت  ح�سة   700 بني 
يراوح  ظل  ال��ذي  الربنامج  هذا  يف 
ما  ال�سلحفاة،  بخطى  وي�سري  يف مكانه  يحتجون  منها  امل�ستفيدين  مرة.جعل  كل 

اأقدم مواطنون يف بلدية مرحوم جنوبي والية �سيدي بلعبا�ض على االحتجاج  بطريقة �سلمية للمطالبة برفع الغنب عنهم 
خ�سو�سا ما تعلق مب�سكل ت�سوية عقود االأرا�سي التي طال اأمدها منذ �سنوات.

امل�ستفيدون من اأرا�سي اله�ساب يحتجون يف 
مرحوم ببلعبا�ض

العقود  بت�سوية  يطالبون 

يف اإطار حملة الت�سجري حتت �سعار "فليغر�سها"

غر�ض 1000 �سجرية ببلدية العري�سة بتلم�سان

اجلهات  قبل  من  املبذولة  املجهودات  �سمن 
اإىل  تهدف  التي  للمبادرة  وموا�سلة  املعنية 
املحافظة على النظام االيكولوجي، والعمل 
الغابي  الغطاء  وتخليف  حتريج  اإعادة  على 
والنباتي بالوالية، بعد موجة احلرائق االأخرية 
الكتلة  من  الهكتارات  بع�ض  التهمت  التي 
الغابية للوالية، اأ�شف خلل االآونة االأخرية 
العام  االأم��ني  رفقة  تلم�سان  والي��ة  وايل 
واالأمنية  الع�سكرية  وال�سلطات  للوالية 
غر�ض  عملية  على  املحلية،  ال�سلطات  وكذا 
�سيدي  بلدية  يحيى  �سيدي  بقرية  االأ�سجار 
الوطنية  احلملة  اإط��ار  يف  وه��ذا  اجليليل 

للت�سجري، حتت �سعار "فليغر�سها."
العملية  اأن  باملنا�سبة  ذكر  الوالية،  وايل 
الرعاية  حتت  املنظمة  للت�سجري،  الوطنية 
رمزية  يف  اجلمهورية  لرئي�ض  ال�سامية 
يف  هي  البيئة  على  املحافظة  ب��اأن  ت�سري 
�سلب اهتمامات الدولة اجلزائرية، وحمايتها 
ال�سلطات  ل��دى  بالغة  اأهمية  تكت�سي 
العمومية، م�سيفا اأّن الت�سجري من العنا�ش 
مل�ساهمته  احليوّية،  للبيئة  املكّملة  االأ�سا�سّية 
عوامل  ووق��ف  الرتبة  تاآكل  انخفا�ض  يف 
التعرية ومكافحة الت�سحر، وحت�سني التنوع 

احليوي.

اأن عملية  اإىل  ويف معر�ض كّل ذلك، ن�سري 
)القطاع  من  كل  مب�ساهمة  متت  الت�سجري 
االأم��ن   – الوطني  ال���درك   – الع�سكري 
الوطني – احلماية املدنية – حمافظة الغابات 
املجتمع  ممثلو   – للمياه  اجلزائرية  وحدة   –
ثمن  حيث  ...اإلخ(،  اجلمعوية  واحلركة  املدين 
امل�سوؤول االأول عن الوالية جهود امل�ساركني، 
مربزا دورهم يف تن�سيط العملية، حاثا على 
�شورة ن�ش الوعي البيئي وثقافة الت�سجري، 
على  املحافظة  باأهمّية  املواطنني  وحت�سي�ض 

ال�سجرة ورعايتها با�ستمرار.
نهار  ا�ستهدفت  العملية  اأّن  بالذكر،  اجلدير 
ببلدية  �سجرية   1000 حوايل  غر�ض  اليوم 
العري�سة و250 �سجرة مبنطقة �سيدي يحيى 
االأر�ض.  لطبيعة  ملئمة  خمتلفة  اأنواع  من 
للّت�سجري،  الوطنية  احلملة  وت�ستهدف  هذا، 
املمتّدة اإىل غاية 21 مار�ض 2021 امل�سادف 
 42 من  اأزيد  غر�ض  لل�ّسجرة،  العاملي  لليوم 
على  االأن���واع،  خمتلف  من  �سجرة  مليون 
على  �سجرة  و472.911  الوطني  امل�ستوى 
امل�ستوى املحلي وبذلك �سيتم اإعادة التوازن 

االإيكولوجي . 
ع بوتليتا�ض

ربط مناطق نائية بالغاز الطبيعي 
والكهرباء الريفية بت�سم�سيلت 

عبا�ض  تي�سم�سيلت  وايل  و�سع 
توزيع  ل�سبكة  اخلدمة  حيز  بداوي 
عائلة   20 لفائدة  الطبيعي  الغاز 
باملجمع ال�سكني الريفي "الغرايبية" 
الواقع باإقليم بلدية �سيدي العنرتي. 
تنمية  �سمن  يدخل  الذي  امل�شوع 
وقد  ه��ذا  بالوالية،  الظل  مناطق 
اأمر الوايل ال�سلطات املحلية باتخاذ 
باقي  رب��ط  �ساأنها  من  اإج���راءات 
الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  املناطق 
ا�ستماعه  بعد  الريفية  والكهرباء 
الن�سغاالت املواطنني التى تركزت 
الطاقة  هذه  بتوفري  مطالبتهم  على 
ال�شوب  املاء  توفري  وكذا  احليوية، 
عن  العزلة  لفك  الطرقات  و�سق 
ظل  ويف  لعقود،  هم�ست  مناطق 
الوايل  يطمئن  املالية،  البحبوحة 
باأن جهود الدولة متوا�سلة ل�سمان 
امل�شوعة  مطالبهم  بكل  التكفل 
عرب كل البلديات والقرى بالوالية. 
كما اأ�شف الوايل ببلدية امللعب على 
ربط 21 م�سكنا بدوار "القوادرية" 

ب�سبكة الكهرباء هي االأخرى �سمن 
�سونلغاز  �شكة  م�ساريع  برامج 
عمق  اإىل  الكهرباء  اإي�سال  بهدف 
العامل القروي، كما مت بذات البلدية 
حيز  و�سع  على  ال�سلطات  اإ�شاف 
مائيني  منبع  خلزان  مل�شوع  اخلدمة 
بان�سغاالت  التكفل  �ساأنهما  من 

�ساكنه بالتزود باملاء ال�شوب .
عبا�ض  ك�سف  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
على  �سحفي  لقاء  خلل  ب��داوي  
هام�ض الزيارة باأن هناك تعهد بتلبية 
عاجلة لكل ان�سغاالت مواطني هذه 
اإطار  يف  وذلك  الريفية  التجمعات 
الظل  مناطق  لتنمية  ثان  برنامج 
ل�سنة2021،  الوالية  م�ستوى  على 
قريبا،  به  العمل  �سينطلق  وال��ذي 
مت  باأنه  املتحدث  ذات  اأك��د  حيث 
ر�سد املبالغ اللزمة لهذا الربنامج 
التي  الظل  مبناطق  التكفل  ق�سد 
 135 عددها  والبالغ  اإح�ساوؤها  مت 

منطقة ظل.
زغارية حميد  جلنة حتقيق من املديرية العامة"SAP 7" تفجر احتجاجات العمال بتيارت

اإنهاء مهام مدير مزرعة حطاب خمطار مب�سرع ال�سفا
جلنة  اأن  “التحرير”  جلريدة  م�سادر  ذكرت 
العامة  املديرية  من  قدمت  خا�سة  حتقيق 
 SAP"لل�شكة الفلحية الإنتاج بذور احلبوب
7"، حلت يف مزرعة حطاب خمطار ببلدية 
م�شع ال�سفا 28 كلم غربي والية تيارت، 
يف  وجت����اوزات  خ��روق��ات  يف  للتحقيق 
قامت  الذي  الت�سيري،  ملف  ومنها  ملفات 
به مديرية املزرعة وديوان احلبوب والبقول 
امل�سادر  واأ�سافت  تيارت.  مديرية  اجلافة 
املدير  من  املتكونة  التحقيق  جلنة  اأن  ذاتها 
العامة  املديرية  من  املايل  واملدير  اجلهوي 
والتجاوزات  اخل��روق��ات  يف  حققت  التي 
املدير  قبل  من  الت�سيري  �سوء  يف  املتمثلة 
وكذا املدير االأ�سبق لديوان احلبوب واخل�ش 

مليار  فاقت  مالية  ثغرة  اإىل  اأدت  مما  اجلافة 
واالأ�سمدة   والبذور  احلبوب  جراء  �سنتيم، 
اللجنة يف   التي مل ت�ستلمها املزرعة. حلول 
�ساعات  بعد  جاء  خمطار،  حطاب  مزرعة 
من توقيف مديرها وتن�سيب حما�سبها اإىل 
اللجنة  اأن  يذكر  التحقيق.  من  االنتهاء  حني 
كانت قد زارت املزرعة يف غ�سون 10 اأيام 
�سوء  على  العمال  احتجاجات  بعد  املا�سية 
الت�سيري مطالبني بالتحقيق يف عدم تلقيهم 
اأجورهم وعلى اأن هناك جتاوزات وخروقات 
احتواء  اأرادت  اللجنة  اأن  اإال  الت�سيري،  يف 
الو�سع والقيام بال�سلح اإال اأن املحتجني من 
العمال رف�سوا وطالبوا بفتح حتقيق معمق 
اأن املزرعة تعترب من  الت�سيري باعتبار  حول 

اإنتاج احلبوب.  بني االأوائل وطنيا من خلل 
تطيح  اأن  يتوقعون  امللف  لهذا  املتتبعون 
اأو  اأخرى داخل املزرعة  التحقيقات بروؤو�ض 
لها،  التابعة  اجلافة  والبقول  احلبوب  ديوان 
التي  املالية  والثغرة  االختلالت  ظل  يف 
خمطار  حطاب  مزرعة  تكبيد  يف  �ساهمت 
خ�سارة مالية مهمة. للإ�سارة اأن 33 مزرعة 
الفلحية  لل�شكة  تابعة  زالت  ما  منوذجية 
قبل  من  وت�سري  امل�ستوى  على   "SAP 7"
علما  اجل��اف��ة،  والبقول  احلبوب  دواوي���ن 
ال�سفا  مب�شع  خمطار  حطاب  مزرعة  اأن 
ومزرعة بوختا�ض بوزيان تعتربان الرائدتان 

على امل�ستوى الوطني يف اإنتاج احلبوب.
م.علي

توزيع 95 وحدة �سكنية و400 اإعانة كراء لفائدة منكوبي الزلزال مبيلة  
مقرارت  توزيع   الوالية  ديوان  مبقر  مت 
على  ال�سكن  ومفاتيح  اال�ستفادة 
�شب  الذي  الزلزال  من  املت�شرين 
وخلف  املن�شم  اأوت  ال�سابع  يف  ميلة 

خ�سائر مادية معتربة .
اأ�شف على  هذه احل�سة ال�سكنية التي 
وايل  م��والي  الوهاب  عبد  توزيعها 
املحلية  ال�سلطات  ميلة بح�سور  والية 
ب�  ق��درت  والع�سكرية  منها  املدنية 
تقع  ثانية  كح�سة  �سكنية  وحدة   95
مروان،  �سيدي  ببلدية  فر�سوة  مبنطقة 
ب�  ق��درت  التي  االأول��ي��ة  احل�سة  بعد 
نوفمرب  �سهر  توزيعها  مت  �سكنا   181

باقي  ترحيل  انتظار  يف  امل��ن�����شم، 
القادمة.  القليلة  االأيام  يف  املت�شرين 
اأي�سا توزيع حوايل   ف�سل عن ذلك مت 
من  املت�شرين  على  كراء  اإعانة   400
اخلربة  حي  مت�شري  لفائدة  الزلزال 
األقاها باملنا�سبة  فقط. ويف كلمته التي 
اأكد وايل ميلة اأن هذه العملية تدخل يف 
وبعد  الزلزال،  تداعيات  معاجلة  اإطار 
املت�شرين  ملفات  درا�سة  من  االنتهاء 
والتنظيمات  القانونية  للأطر  وفقا 
وجت�سيدا  ال�ساأن  هذا  يف  بها  املعمول 
لتعليمات ال�سلطات العليا للبلد وعلى 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  راأ�سها 

تبون الرامية اإىل التكفل بتطلعات كل 
اأي�سا  اأكد  امل�سوؤول  ذات  املت�شرين. 
�ستبقى  باملت�شرين  التكفل  عملية  اأن 
لهذا  النهائية  املعاجلة  غاية  اإىل  جارية 
امللف واخلروج من هذه االأزمة، باملوازاة 

مع ذلك يبقى  باب الطعون مفتوح .
العائلت  اأغلب  ترحيل  �سيتم  وبهذا   
اخليم  يف  القاطنني  خا�سة  املت�شرة 
املن�سوبة بامللعب البلدي بلقا�سم بلعيد، 
خم�سة  حوايل  منذ  امل�سافرين  وحمطة 
ال�سلطات  فاإن  بالذكر  جدير  و  اأ�سهر. 
العليا  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  املحلية 
والوطنية  املحلية  واجلمعيات  للبلد 

جمهودات  بذلت  الفاعلني  وخمتلف 
االأم��ث��ل  التكفل  �سبيل  يف  ك��ب��رية 

مبت�شري زلزال ميلة. 
بوجمعة مهناوي

 و�سع حد لع�سابة اأحياء وحجز اأ�سلحة 
بي�ساء بالبليدة 

اأنواعها  ب�ستى  اإطار مكافحة اجلرمية  يف 
وخا�سة ما تعلق منها بظاهرة ع�سابات 
ات�سال  اإثر  االأحياء والوقاية منها وعلى 
هاتفي على الرقم االأخ�ش 1548، مفاده 
على  اأحياء  ع�سابتي  بني  �سجار  وقوع 
تنقلت  ال�سكنية،  االأحياء  اأحد  م�ستوى 
حيث  املكان  عني  اإىل  ال�شطة  عنا�ش 
دون  للحيلولة  دوري���ات  بعدة  قامت 
حتقيق  فتح  مع  اأخرى،  �سجارات  وقوع 
حتديد  على  اأ�سفر  ال��ذي  الق�سية  يف 

هوياتهم.

القيام  ب�سدد  اأنهم  التحقيق  بني  كما 
اأ�سلحة  بوا�سطة  اأخ��رى  ب��اع��ت��داءات 
ميدانية  خطة  اإعداد  مت  مبتكرة،  بي�ساء 
اأ�سخا�ض  خم�سة  اإي��ق��اف  من  مكنت 
بحري،  اإنذار  حارقة،  قارورة   11 وحجز 
ثلثة �سكاكني من احلجم الكبري وثلث 
حلقة  ب�سفرات  حم�سوة  بطاطا  حبات 
�سد  ق�سائي  ملف  اإجن��از  وبعد  ح��ادة. 
العدالة  اأمام  تقدميهما  مت  فيهم،  امل�ستبه 

عن تهمة اإن�ساء ع�سابات اأحياء.
العي�سي �شيف 



بـــداأت  النــتــقــادات  اأن  يــبــدو 
حتا�سر الدويل اجلزائري اإ�سالم 
�سليماين مبكرا، مع انتقاله اإىل 
ــيــون الــفــرنــ�ــســي يف  ــك ل ــي ــب اأومل

املريكاتو ال�ستوي احلايل.
فرن�سا  ــب  لع روتـــن  جـــريوم 
كبري  ب�سكل  انتقد  ال�سابق، 
�سليماين،  مـــع  ــون  ــي ل تــعــاقــد 
اأن الأخري لن يكون  اإىل  م�سريا 
الإ�ــســافــة  تــقــدمي  على  ـــادرا  ق
املرجوة يف خط هجوم الفريق.

ملنتخب  ال�سابق  النجم  وحتدث 
جريمان،  �سان  وباري�ص  فرن�سا 
لذاعة "ار ام �سي" قائال: "ل�ست 
ُمقتنعا متاما ب�سفقة �سليماين. 
لي�ص  الالعب  هذا  يل  بالن�سبة 
من  ليون  لفريق  املنا�سب  احلل 

الناحية الهجومية".
ا�سال  يتنا�سب  ل  "هو  واأردف: 
يعتمد  التي  اللعب  طريقة  مع 
جار�سيا،  رودي(  )املدرب  عليها 

كثريا  منده�ص  فانا  وبالتايل 
من ا�سرار الخري على التعاقد 

معه". 
حديثه  روتن  جريوم  ووا�سل 

حال  "يف  قائال:  �سليماين  عن 
ــاي  ــب ــص( دي ــ� ــي ــف ــص )مم ــر� ــع ت
املقبلة،  الــفــرتة  يف  لال�سابة 
جار�سيا؟  �سيفعله  الــذيــن  مــا 

بالالعب  ُمبا�سرة  �سيدفع  هل 
�سليماين؟".

ال�سدد  هــذا  يف  انتقاده  وف�سر 
نف�ص  ميتلك  ل  "هو  بــقــولــه: 

يبقى  الــــذي  ديـــبـــاي،  �ــســمــات 
الناحية  مــن  وقــويــا  �ــســريــعــا 
�سليماين  ان  حــن  يف  الفنية، 
يف  يتحرك  حربة،  را�ص  يبقى 
منطقة  ــل  داخ الوقـــات  اأغلب 
تغيريا  يتطلب  ما  وهو  اجلزاء، 

يف الر�سم التكتيكي". 
ال�سحراء  حمـــارب  ــان  ب يــذكــر 
اجلولة  خالل  مرة  لول  �سارك 
الفرن�سي،  الــدوري  من  املا�سية 
ان  وُينتظر  �ساعة،  ــع  رب ــدة  مل
"اجلوكر"  دور  عــلــى  يــحــافــظ 

خالل املباريات املقبلة.
الأخرية  مباراته  ليون  وخ�سر 
ميتز  يـــد  ــى  ــل ع  "1 "ليج  يف 
 20 اجلولة  يف  رد،  دون  بهدف 
للمركز  وتراجع  امل�سابقة،  من 
الــرتتــيــب  ــث يف جــــدول  ــال ــث ال
بــفــارق  نــقــطــة،   40 بــر�ــســيــد 
�سان  بــاريــ�ــص  خــلــف  نقطتن 

جريمان وليل.

ــة الــالعــب  ــي ــع ــس تــعــقــدت و�
مع  بودبوز،  ريا�ص  اجلزائري، 
الفرن�سي  اإيتيان  �سانت  نــادي 
للفريق  مــواجــهــة  اآخـــر  بــعــد 
الأحــد  الفرن�سي،  الـــدوري  يف 
املا�سي، اأمام نادي �سرتا�سبورغ، 
اجلزائري  زمالء  تعر�ص  حيث 
غ�سب  اأثارت  جديدة  خل�سارة 
حملوا  الذين  الفريق،  اأن�سار 
اأن �سيع  امل�سوؤولية بعد  بودبوز 
املواجهة،  خالل  جزاء  �سربة 

التي انتهت بهدف دون رد.
�سيع  بـــودبـــوز  ــص  ــا� ري وكــــان 
الــدقــيــقــة  يف  ــــزاء  ج �ــســربــة 
اأثــار  مــا  ــاراة،  ــب امل مــن  التا�سعة 
التي  فريقه  جماهري  حفيظة 
اخل�سارة  م�سوؤولية  حملته 
اجلديدة ل�سانت اإيتيان وتعقيد 
على   ،1″ “الليغ  يف  و�سعيته 
فوزا  �سجل  الــنــادي  اأن  اعتبار 
واحدا فقط يف الـمباريات الـ16 
واكتفى  ــدوري،  ال يف  ــرية  الأخ
 65 بلعب  اجلــزائــري  ـــدويل  ال
قبل  �سرتا�سبورغ  اأمــام  دقيقة 
تربك  يف  لف�سله  ا�ــســتــبــدالــه 
ما  املــبــاراة،  تلك  على  ب�سمته 
جعل و�سائل الإعالم الفرن�سية 

ت�سنفه كاأ�سواأ لعب يف اللقاء.

يف  الــكــبــري  �سه  تخ�سّ ـــم  ورغ
تنفيذ �سربات اجلزاء يف فرن�سا 
بهذا  لزمــتــه  الــتــي  وال�سهرة 
العالية  ولن�سبته  اخل�سو�ص 
اأنه  اعتبار  على  التج�سيد،  يف 
 22 اأ�سل  من  �سربة   19 �سجل 
اأن  اإل  م�سواره،  خــالل  نفذها 
�سرتا�سبورغ  اأمام  اجلزاء  ركلة 
كانت الثالثة التي �سيعها طوال 
م�سواره، والثانية له هذا املو�سم 
التي  تلك  بعد  اإيتيان  �سانت  مع 

هدف  اإىل  ترجمتها  يف  ف�سل 
ــام  اأم الـ16  الأ�ــســبــوع  لــقــاء  يف 
اأوملبيك، والتي كلفت  نادي نيم 
فريقه ت�سييع نقطتن يف تلك 

املواجهة.
�سانت  نــادي  اأن�سار  يــرتدد  ومل 
التوا�سل  ــع  ــواق م يف  ــان  ــي ــت اإي
الالعب  انتقاد  يف  الجتماعي 
اجلزائري وطالبوا برحيله عن 
الفريق لأنه مل يقدم اأي اإ�سافة 
ــروه  ــت ــم، واع ــس ــو� ــه هـــذا امل ل

ـــــدا مـــن الأ�ـــســـبـــاب الــتــي  واح
يحتل  الأخ�سر  النادي  جعلت 
 ،1″ “الليغ  يف  الأخــرية  املراكز 
وطالب هوؤلء باأن تكون مباراة 
للدويل  الأخـــرية  �سرتا�سبوغ 
اجلزائري مع الفريق، مطالبن 
اإياه بالبحث عن وجهة جديدة 
التحويالت  �ــســوق  غــلــق  قــبــل 

ال�ستوية نهاية ال�سهر اجلاري.
وتواجد لعب بيتي�ص اإ�سبيلية 
�سمن  �سابق  وقت  يف  الإ�سباين 

مدربه،  اأعدها  �سوداء  قائمة 
�سمنها  بويال،  كلود  الفرن�سي 
فيهم،  املرغوب  غري  الالعبن 
اإىل  النتقال  يف  بودبوز  وف�سل 
املريكاتو  خــالل  اآخـــر  فــريــق 
ال�سيفي الفارط، رغم اقرتابه 
من نادي قطر القطري قبل اأن 
عودة  وكانت  ال�سفقة،  تف�سل 
�سانت  اإىل  ــري  ــزائ اجل النجم 
مل�سريي  �سدمة  �سكلت  اإيتيان 
يف�سلون  كانوا  الذين  النادي، 
راتــبــه  ــن  م للتخل�ص  رحــيــلــه 
اأن  �سيما  ل  الكبري،  ال�سنوي 
عقده ينتهي �سهر جوان 2022.
مونبولييه  ـــب  لع ــى  ــف ــت واك
بداية  منذ  ال�سابق  الفرن�سي 
 10 املو�سم اجلاري بامل�ساركة يف 

 20 اأ�سل  من  فقط  مباريات 
ب�سناعة  خاللها  اكتفى 
ـــــد و�ــســيــع  لـــهـــدف واح
�سربتي جزاء، يف اأ�سعف 
يف  لــه  رقمية  ح�سيلة 

الــذي  الفرن�سي  الـــدوري 
عرف توهجه وتاألقه يف 

وقت �سابق.

الإعالم  و�سائل  تقارير  ك�سفت 
اإدارة  قـــدرة  عــن  الإ�ــســبــانــيــة 
الرئي�ص  بقيادة  مدريد  ريــال 
على  بـــرييـــز،  ــو  ــن ــي ــت ــورن ــل ف
النجم  خدمات  على  احل�سول 
مدافع  األبا،  ديفيد  النم�ساوي 
بداية  الأملــاين،  ميونخ  بايرن 

من املو�سم املقبل 2021/ 2022.
"ماركا"  �ــســحــيــفــة  واأكـــــــّدت 
وقع  األبا  ديفيد  اأن  الإ�سبانية 
ريــال  مــع  مبدئي  اتــفــاق  على 
�سفوفه  اإىل  لالن�سمام  مدريد 
يف �سفقة انتقال حر بداية من 
احل�سول  مقابل  املقبل،  املو�سم 

على راتب �سنوي يبلغ 11 مليون 
يورو، مع عقد ميتد لـ4 �سنوات.
ــا(،  ــام ع  28( ــب  ــالع ل ــن  ــك ومُي
باخلط  مركز  اأي  يف  يلعب  اأن 
الدفاعي لنادي ريال مدريد، ما 
�سريجيو  بقاء  حظوظ  يجعل 
املو�سم  يف  "امللكي"  مع  رامو�ص 

وبخا�سة  للغاية،  قليلة  املقبل 
الإدارة  مـــع  ــات  ــس ــاو� ــف امل اأن 

توقفت لعدة اأ�سباب.
مدريد  ريــال  اإدارة  واأ�سبحت 
بات  التي  الإ�سابة  باأن  ُمقتنعة 
املخ�سرم  املــدافــع  منها  ُيــعــاين 
ــو رامــــو�ــــص ُتــ�ــســكــل  ــي ــريج ــس �
املفاو�سات،  عملية  على  خطراً 
"امللكي"  قــائــد  اأن  وبــخــا�ــســة 
و�سعه  �سخم  بــراتــب  يطالب 

ك�سرط اأ�سا�سي لتجديد عقده.
ويحق للمدافع رامو�ص الدخول 
اأي  مــع  مبا�سرة  مفاو�سات  يف 
ــرتة النــتــقــالت  ــالل ف نـــاٍد خ
بح�سب  ــة،  ــي ــال احل الــ�ــســتــويــة 
يرغب  لكنه  عقده،  بنود  اأحد 
ريــال  مــع  م�سريته  مبوا�سلة 
الإدارة متخوفة  اأن  اإل  مدريد، 
وا�ستمرار  عــقــده  جتــديــد  مــن 
نف�سها،  الإ�سابة  من  معاناته 

بح�سب ما ذكرته 
"اآ�ص"  �سحيفة 

الإ�سبانية.
وخـــــتـــــمـــــت 
اأن  ال�سحيفة 

ـــال  ري اإدارة 
مــدريــد تــدر�ــص 

ــت احلـــايل  ــوق ــال ب
ــــف الـــطـــبـــي  ــــل امل

�سريجيو  لقائدها 
رامـــو�ـــص، وتـــقـــارن ما 

ــور  ــت ــك ــي ــــع ف حـــــدث م
فــالــديــز، حــار�ــص نــادي 
الذي  ال�سابق،  بر�سلونة 

مماثلة  اإ�سابة  من  عانى 
ـــع  ـــداف ــــة م ــــاب ــــس لإ�

مــا  "امللكي"، 
على  اأجـــــره 
انتهاء  ــالن  اإع

م�سريته.

الدين  ــن  زي الفرن�سي  اأكــد 
ـــــــدرب ريــــال  زيــــــــــدان، م
فريقه  جــاهــزيــة  ــد،  ــدري م
ديبورتيفو  مــواجــهــة  قبل 
األكويانو، املقرر اإقامتها اليوم 
مناف�سات  اإطار  يف  الأربعاء، 
ملك  ــص  ــاأ� ك ــن  م الـ32  دور 

اإ�سبانيا.
املوؤمتر  خالل  زيــدان،  وقال 
الــثــالثــاء:  الــيــوم  ال�سحفي 
مباراة  لي�ست  اأنها  "اأعتقد 
فعله  ما  راأينا  لأننا  خادعة؛ 
للتو،  األكويانو  ديبورتيفو 
يــحــدث يف هذه  مــا  ونــعــرف 

البطولة".
وعن التعاقد مع األبا، علق: 
لي�ص  لعب  عن  ت�ساألني  "ل 
هي  يهمني  ومــا  فريقي،  يف 
ــاراة الــغــد، واأتــفــهــم اأنــه  ــب م
ــك،  ــن ذل ميــكــن الــتــحــدث ع
كمدرب  فــاأنــا  اآ�ــســف  لكنني 

مهتم مبباراة الغد".
اإخفاقات  "�سل�سلة  واأ�ساف: 
بطولة  يف  ــد  ــدري م ــال  ــري ل
ال�سبب،  اأعـــرف  ل  الــكــاأ�ــص؟ 
هذا  على  الــكــاأ�ــص  وبــطــولــة 
ــالد،  ــب ال جــمــيــع  يف  الــنــحــو 
م�ستعدين  نكون  اأن  وعلينا 

لأنه ل توجد فرق �سهلة".
الــتــتــويــج  "نريد  ـــع:  ـــاب وت
ببطولة الكاأ�ص، واأي مناف�سة 
ن�سارك بها، ول ميكننا دائًما 
لذلك،  ن�ستعد  لكننا  الفوز، 
باأنني  لإخباري  لكم  و�سكًرا 
مل اأفز بالكاأ�ص، ولهذا ال�سبب 

لديَّ الرغبة للفوز باللقب".
وعـــــن اإمـــكـــانـــيـــة اإجــــــراء 
الت�سكيلة،  على  تغيريات 
لريال  الفني  املــديــر  ك�سف 
جاهزون،  "اجلميع  مدريد: 

جاهًزا،  لعبا   11 و�ساأختار 
وهذا هو ال�سيء اجليد".

وافــق  اإذا  عــمــا  ــه  ــوؤال ــس ــ� وب
كيليان  الفرن�سي  �سم  على 
الدين  ــن  زي ـــاب  اأج مــبــابــي، 
قلت  لقد  "اآ�سف،  زيــــدان: 
فكل  األبا،  عن  ال�سيء  نف�ص 

تركيزي على مباراة الغد".
 

"�النتقاد�ت �ست�ستمر.. و�أنا 
د�ئًما �مللوم"

واأردف: "تعبت من النتقاد؟ 
�ست�ستمر  ل،  اأم  تعبت  �سواء 
اأ�سياء  فهناك  النــتــقــادات 
كثرية وراء الفريق والنادي، 
وبالطبع نريد الفوز، والنقد 
ال�ستمرار  مــن  مينعني  لــن 
ذلك  لنا  وحــدث  عملي،  يف 
تغيري  و�سنحاول  املا�سي،  يف 

الو�سع".
ال�سفقات  تـــاأثـــري  وحــــول 
الثنائي  جتــديــد  ملف  على 
"ل  علق:  وفا�سكيز،  رامو�ص 
عالقة ذلك بهم، ف�سريجيو 
ولوكا�ص هنا يف ريال مدريد 
ودائــًمــا  طويلة،  فــرتة  منذ 

جاهزون ومركزون".
يوفيت�ص؟  "اأهداف  واأو�سح: 
ــص مـــا يــــرتدد،  ــ� ــك عــلــى ع
ــي  ــن ــب ــج ــعــيــد واأع فـــاأنـــا �ــس
وللجميع  له  واأمتــنــى  ــك،  ذل

التوفيق".
الأف�سل  مــن  ــان  ك اإذا  وعما 
علق:  الرحيل،  لأودريوزول 
�سيء  اأي  يحدث  اأن  "ميكن 
الــثــانــى/ كــانــون   31 حــتــى 

يناير، انظروا اإىل يوفيت�ص، 
ــــب كـــل لعــبــي  لــكــنــنــي اأح
ــــًدا و�ــســاأعــتــمــد  فــريــقــي ج

عليهم جميًعا".
قاله  مــا  اأن  "اأعتقد  ونـــوه: 
ــول اأن  ــو ح ــازاري ــدو ن ــال رون

ــاء  ــم ــظ ــع الـــالعـــبـــن ال
ــم من  مــثــل مــبــابــي ه
م�سريهم  يحددون 
كل  ولــكــن  �سحيح، 
عقد،  لــديــه  لعــب 

ـــن اجلــيــد  ــص م ــ� ــي ول
اأمور  عن  احلديث 
غري  ــن  ــب ــالع ال
املوجودين هنا".

"رحيل  وزاد: 
ــص عــلــى  ــ� ــت ــي ــوف ي
حكيمي  طــريــقــة 
ــون؟ اأنـــا  ــل ــي ــج وري
وريال  امللوم،  دائًما 
مـــــدريـــــد فـــريـــق 
ــت  ــس ــ� �ـــســـعـــب وع
وما  كالعب،  ذلــك 
يوفيت�ص  فــعــلــه 
هــــــو الـــــذهـــــاب 

واأنــا  للم�ساركة، 
اأجله  مــن  �سعيد 
مــن  يــــــوم  ويف 
�سيفعل  الأيـــام 
ال�سيء نف�سه يف 

ريال مدريد".
"الأمر  ـــل:  ووا�ـــس
ــــــف يف  خمــــــتــــــل
واخلــارج،  الداخل 
ميكنه  ويوفيت�ص 
اإظــهــار قــدراتــه يف 

ريـــال مــدريــد وهو 
جلميع  نف�سه  الأمر 
وهناك  الالعبن، 
ــــا مــنــافــ�ــســة  ــــًم دائ
قوية، واللوم ل يقع 
فقط،  املـــدرب  على 
الالعبن  عــلــى  ــل  ب

اإثبات اأنهم ي�ستحقون ذلك".
لريال  الفني  املدير  واختتم 
اأ�سك  ل  "هازارد؟  مــدريــد: 
وعليه  للحظة،  هــازارد  يف 
النتقادات  يتقبل  اأن 
للتحمل،  جاهز  وهــو 
ـــًدا،  ـــي ويــــتــــدرب ج

و�سرناه قريًبا".

كيليان  الــفــرنــ�ــســي  ــط  ــب ارت
�سان  بــاريــ�ــص  ــم  جن مــبــابــي، 
بالنتقال  جمــدًدا  جريمان، 
ــالل  خ مـــدريـــد  ــــال  ري اإىل 

املريكاتو ال�سيفي املقبل.
ــي مع  ــاب ــب ــد م ــق ويــنــتــهــي ع
 ،2022 �ــســيــف  يف  ــص  ــ� ــاري ب
ويــــرفــــ�ــــص الــــالعــــب كــل 
الفرن�سي  الــنــادي  حمــاولت 

للتجديد.
ـــــــــا لـــــرنـــــامـــــج  ـــــــــًق ووف
"ال�سريجنيتو" الإ�سباين، فاإن 
قــراره  اتخاذ  ب�سدد  مبابي 

يف  م�ستقبله  حــول  النهائي 
يونيو/حزيران املقبل.

الفرن�سي  اأن  اإىل  ـــار  ـــس واأ�
ـــدان، مــدرب  ــن الــديــن زي زي
املريجني، ات�سل للتحدث مع 

مبابي يف الأيام املا�سية.
للتخل�ص  املريجني،  وي�سعى 
ـــي  مــــن اجلــــنــــاح الـــرازيـــل
فين�سيو�ص جونيور، يف حالة 

التعاقد مع مبابي.
مــدريــد  ريـــال  اأن  واأو�ـــســـح 
جريمان  �سان  طلب  يتوقع 
نظري  ـــورو  ي مليون   150 ـــ  ل

لتخلي  ا
ــــــــــــن  ع

لكن  مبابي، 
يقدر  ل  املريجني 

على دفع هذا الرقم.
مـــاوريـــ�ـــســـيـــو  اأن  وذكـــــــر 
بــوكــيــتــيــنــو، مـــــدرب �ــســان 

جريمان، 
يـــ�ـــســـرتط 
مع  ــد  ــاق ــع ــت ال
مهاجم  كــن،  ــاري  ه
رحيل  حــالــة  يف  ال�سبريز، 

مبابي.

اأرتــورو  الت�سيلي  النجم  اأثــار 
فيدال جدًل كبرياً يف الو�سط 
الــريــا�ــســي الإيـــطـــايل وبــن 
ميالنو  اإنرت  فريقه  جماهري 
الكامريات  التقطته  بعدما 
ال�سابق  فريقه  �سعار  يقبل 
مع  حديثه  اأثناء  يوفنتو�ص 

املدافع جورجيو كيلليني.
ح�سابه  عر  الت�سيلي  وقــال 
يف  اإن�ستغرام،  على  الر�سمي 
ح�سل  ــا  م لتو�سيح  حمـــاول 
جدًل  ــارت  اأث التي  بالق�سية 
قط  نيتي  تكن  "مل  كــبــرياً: 

تقبيل �سعار فريق اآخر".

"مل اأكن اأنوي  واأ�ساف الالعب 
اآخر.  فريق  �سعار  تقبيل  قط 
ــت تــعــبــرياً عن  ــان الــقــبــلــة ك
احلب ل�سديق ع�ست برفقته 
نحب  نحن  ــة.  ــع رائ �ــســنــوات 
م�سرياً  بع�سًا"،  بع�سنا  ونقدر 
بزميله  جديد  من  لقائه  اإىل 
غرفة  �ساركه  الــذي  ال�سابق 
خلع املالب�ص يف البيانكونريي 

من 2011 حتى 2015.
ــرتم  اح "اأنا  ــدال  ــي ف ــع  ــاب وت
والنا�ص  وم�سجعينا  فريقي 
ــون بـــي لــلــدفــاع  ــق ــث ــــذي ي ال
تاريخ  اإثــراء  يف  وال�ستمرار 

�ساأقّدم  العظيم.  النادي  هذا 
عا�ص  الأمـــــر.  ــهــذا  ل روحـــي 

الإنرت".
وكــــــان فــــيــــدال قــــد �ــســجــل 
للنرياتزوري  الأول  الهدف 

اأمــام  الأمــ�ــص  مواجهة  خــالل 
ــص، الــتــي انــتــهــت  ــو� ــت ــن ــوف ي
ل�سالح  رّد  دون  ــن  ــدف ــه ب
لــيــ�ــســاهــم يف رفــع  ــه،  ــق ــري ف

ر�سيد فريقه اإىل 40 نقطة.

زيدان: ما قاله رونالدو �سحيح.. و�سعيد مبا فعله هذا الالعب

زيدان يت�سل مببابي.. 
والريال يحدد ال�سحية

فيدال يرّد على اجلدل بعد تقبيله �سعار يوفنتو�ض

هجمة �سر�سة حتا�سر اإ�سالم �سليماين بالدوري الفرن�سي

م�ساكل بودبوز مع �سانت اإيتيان تتوا�سل وو�سعيته تتعقد

هل ُيعجل قدوم جنم البايرن برحيل رامو�ض عن الريال؟
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برو�سيا  لعـــب  �سبعيني  ــن  ب ـــي  رام اجلـــزائـــري  الــــدويل  ــل  ــس وا�
�سفوف  بن  مبهرة  م�ستويات  تقدمي  الأملـــاين،  مون�سنجالدباخ 

فريقه.
يوم  م�ساء  �ستوجتارت  مع  فريقه  تعادل  يف  �سبعيني  بن  و�سارك 

ال�سبت املا�سي يف الدوري الأملاين، بنتيجة 2-2.
�سحيفة "رايني�ص بو�ست" الأملانية، قالت اإن الرقام التي وقع عليها 
عودته  منذ  للغاية،  مميز  ملُ�ستوى  و�سوله  توؤكد  الي�سر،  الظهري 

خلو�ص املباريات بعد تعافيه من فريو�ص كورونا.
من  عائد  انه  رغم  للغاية،  قوية  لياقة  ال�سحراء  حُمــارب  واظهر 
امللعب  ار�سية  فوق  رك�ص  من  اكرث  وكان  )كوفيد19-(،  بـ  الإ�سابة 

امام �ستوجتارت، مب�سافة بلغت 10.59 كيلومرت.
اأحد  تعد  �سبعيني،  بن  بها  يتمتع  التي  الكبرية  البدنية  اللياقة 
العوامل التي ترجح انتقاله اإىل مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، خالل 

الفرتة املقبلة.
اأرقــام  بـ3  بــرز  بل  فقط،  بالرك�ص  يكتف  مل  �سبعيني  بن  رامــي 
اأخرى مميزة تو�سح ُم�ستواه الرائع، حيث انه فاز بن�سبة %58 من 
املناف�ص،  الفريق  مهاجمي  امام  خا�سها  التي  الثنائية  ال�سراعات 

بجانب ا�سرتجاعه 3 ُكرات كاملة وقيامه بـ5 تدخالت ناجحة.
كل تلك الأرقام املميزة دفعت املدرب ماركو روز لال�سادة بالدويل 
اجلزائر، موؤكدا اأنه "لعب حا�سم رغم ت�سببه يف �سربة جزاء" �سد 

فريقه.
التعامل  على  قــادرا  كان  "�سحيح  بقوله:  ال�سدد  هذا  يف  واختتم 
قا�سيا  كان  احلكم  بان  واعتقد  الومه،  ل  ولكني  ذكاء،  اأكرث  ب�سكل 

عندما احت�سب ركلة جزاء �سده".

اأثبت املدرب الإ�سباين بيب غوارديول اأنه واحد من اأف�سل املدربن 
بعد  وذلــك  خا�ص،  ب�سكل  و"الرميريليغ"  القدم  كــرة  عــامل  يف 
يقرتب  وجعلته  يومًا   90 خالل  �سنعها  التي  النتائج  "رميونتادا" 
من ال�سدارة ب�سكل كبري ويعود اإىل �سكة املناف�سة على اللقب بقوة 

متقدمًا على اجلميع.
على  الأحــد،  يــوم  عري�سًا،  ــوزاً  ف �سيتي  مان�س�سرت  فريق  وحقق 
ليتقدم  "الحتاد"،  ملعب  على  نظيفة  برباعية  بال�ص  كري�ستال 
اإىل مركز الو�سافة لأول مرة هذا املو�سم بر�سيد 35 نقطة وبفارق 

نقطتن فقط عن املت�سدر مان�س�سرت يونايتد �ساحب الـ37 نقطة.
يف  �سيتي  مان�س�سرت  لفريق  املتعرثة  ال�سلبية  البداية  ورغم  لكن 
هيبة  اإعادة  يف  جنح  غوارديول  اأّن  اإل  الإنكليزي،  الدوري  بطولة 
الفريق �سريعًا واأعاده اإىل ال�سكة ال�سحيحة للمناف�سة على اللقب، 
بعد اأن اعتقد اجلميع اأنه لن ُيناف�ص هذا املو�سم ب�سبب فارق النقاط 

الكبري مع اأندية املقدمة.
ففي  الثالث من �سهر اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2020، تعادل مان�س�سرت 
�سيتي مع ليدز يونايتد )1 – 1( ليرتاجع اإىل املركزالـ14، ومنذ ذلك 
احلن حقق الفريق نتائج مُميزة وتعر�ص خل�سارة واحدة فقط يف 
انت�سارات و5 تعادلت وتاأجيل لقاء واحد �سد   9 15 مباراة مقابل 

اأ�ستون فيال.
املركز  اإىل  الـ14  املركز  من  تقريبًا  يومًا   90 خالل  "�سيتي"  وتقدم 
الثاين يف 15 جولة فقط، واأم�سى على عتبة ال�سدارة اأي�سًا يف حال 
اإذ �سريفع  اأ�ستون فيال اليوم الأربعاء،  اأمام  فوزه يف املباراة املوؤجلة 
ر�سيده اإىل 38 نقطة ويتقدم على "يونايتد" لأول مرة هذا املو�سم.
قلب  على  قادر  حُمنك  مدرب  اأنه  غوارديول  اأثبت  النتائج  وبهذه 
املقدمة،  اأندية  عن  كبري  نقاط  بعدد  التاأخر  رغم  �سريعًا  الطاولة 
اأمر  90 يومًا فقط هو  القمة يف ظرف  اإىل  الـ14  املركز  فال�سعود من 

كبري يوؤكد عظمة املدرب الإ�سباين يف عامل التدريب.

"فيفا"  القدم  لكرة  الــدويل  الحتــاد  اأقامها  التي  القرعة  اأ�سفرت 
الثالثاء، عن مواجهات قوية بن  ام�ص  ملونديال الأندية يف قطر، 
بن  املرتقبة  العربية  القمة  راأ�سها  وعلى  فيها،  امل�ساركة  الأندية 

ناديي الدحيل ومناف�سه الأهلي امل�سري.
واأجرى الحتاد الدويل لكرة القدم قرعة مونديال الأندية ب�سكل 
"فيفا" باإجراء  قام  بعدما  كورونا،  فريو�ص  وباء  ب�سبب  افرتا�سي، 
فريق  ان�سحاب  نتيجة  العاملية،  البطولة  على  التعديالت  بع�ص 
الإجراءات  ب�سبب  اأوقيانو�سيا،  بطل  النيوزيلندي،  �سيتي  اأوكالند 

ال�سحية اجلديدة املتخذة يف بالده.
بالرابع  قطر  يف  الأندية  ملونديال  الفتتاحية  املباراة  و�سُتقام 
املك�سيكي  اأونال  تيغري  ناديي  بن  املقبل،  �سباط  فراير/  �سهر  من 
الكوري اجلنوبي )بطل  اأول�سان  ال�سمالية( ومناف�سه  اأمريكا  )بطل 

دوري اأبطال اآ�سيا(.
ويف نف�ص اليوم، �ستكون اجلماهري الريا�سية العربية والعاملية مع 
يالقي  عندما  لالأندية،  العامل  كاأ�ص  بطولة  مواجهات  قمة  موعد 
الأهلي امل�سري )بطل دوري اأبطال اأفريقيا( الدحيل القطري بطل 

الدوري املحلي.
بن  مباراة  �ستقام  املقبل،  �سباط  فراير/  �سهر  من  ال�سابع  ويف 
من  الفائز  مع  بعد  هويته  حُتــدد  مل  الــذي  اجلنوبية  اأمريكا  بطل 
اأول�سان الكوري  اأونال املك�سيكي وخ�سمه  مباراة الأوىل بن تيغري 

اجلنوبي.
والدحيل  امل�سري  الأهلي  ناديي  بن  العربية  القمة  من  الفائز  اأما 
اأبطال  دوري  )بطل  الأملاين  ميونخ  بايرن  �سيواجه  فاإنه  القطري، 
فراير  �سهر  من  الثامن  يف  �سيقام  الذي  النهائي،  ن�سف  يف  اأوروبــا( 

املقبل.

ت�سجيل  عن  اإبراهيموفيت�ص  زلتان  ال�سويدي  النجم  يتوقف  مل 
الأرقام القيا�سية مع فريقه ميالن الإيطايل رغم اقرتابه من �سن 
الـ40، وذلك بعد اأن �ساهم يف فوز فريقه "الرو�سونريي" واملحافظة 

على ال�سدارة متقدمًا على الو�سيف اإنرت ميالن بفارق نقاط.
ال�سويدي  حقق  كالياري،  فريق  مرمى  يف  هدفن  ت�سجيله  وبعد 
زلتان اإبراهيموفيت�ص اأرقامًا قيا�سيًة جديدًة، اأكدت اأنه ما 
يف  املهاجمن  اأف�سل  وبن  اإيطاليا  يف  الأف�سل  بن  من  زال 
العامل، وذلك بف�سل اأرقامه القوية التي ل ُيناف�سها حتى 
املهاجمون ال�سباب، وهذه هي بع�ص الأرقام التي حققها 

اإيرا:
اأول  يف  ميالن  مع  هدفن  �سجل  اأن  بعد  الأول:  الرقم 
مباراة له يف عام 2021، �سجل اإبراهميوفيت�ص يف املو�سم 

الـ23 له يف كرة القدم، وهو رقم قيا�سي تاريخي.
الرقم الثاين: اأم�سى اإبراهيموفيت�ص الالعب الأول الذي 
8 مباريات من بطولة الدوري مع  اأول  12 هدفًا يف  ُي�سجل 
ماركو  الهولندي  النجم  حقق  اأن  منذ  وذلك  ميالن،  فريق 

فان با�سنت هذا الرقم يف مو�سم 1992-1993.
هز  يف  اإبراهيموفيت�ص  زلتــان  يف�سل  مل  الثالث:  الرقم 
يف  ميالن  فريقه  مع  اأ�سا�سيًا  فيها  �سارك  مرة  كل  يف  ال�سباك 
�سارك  التي  ال�سبعة  مبارياته  يف  �سجل  اإذ  الــدوري،  بطولة 

فيها منذ البداية.
 ،1999 عام  يف  الأول  هدفه  "اإيرا"  �سجل  الرابع:  الرقم 
وكاأنه  الأهداف  ُي�سجل  ال�سويدي  زال  ما  يومًا   7،752 وبعد 

يف الأعوام الأوىل من م�سريته الكروية.
الهداف  عن  اإبراهيموفيت�ص  يبتعد  اخلام�ص:  الرقم 
كري�ستيانو رونالدو بفارق 3 اأهداف فقط، رغم اأنه لعب 
مباريات   8( الرتغايل  لعبها  التي  املباريات  عدد  ن�سف 

مقابل 16(.
الرقم ال�ساد�ص: يتفوق اإبراهيموفيت�ص على الهدافن يف 
عدد  يوازي  اأهداف  عدد  ت�سجيله  بعد  الإيطايل  الدوري 
اأهدافهم، لكن بعدد مباريات اأقل، مثل روميل لوكاكو )12 
 16 يف  هدفًا   12( اإميوبيلي  وت�سريو  مباراة(   17 يف  هدفًا 

مباراة(.

ماكينة ال تهداأ.. بن �سبعيني يبهر 
االأملان بـ 4 اأرقام مميزة غوارديوال.. من املركز الـ14اإىل 

املناف�سة على ال�سدارة يف 90 يومًا

قرعة نارية مبونديال االأندية يف 
قطر.. وقمة عربية بني االأهلي 

والدحيل

اإبراهيموفيت�ض ي�سجل يف املو�سم 
الـ23: اأرقام قيا�سية جديدة
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم : خالد �سادق
----------------------------

اجلهاد  حلركة  ال��ع��ام  االم��ني  القاها  التي  الكلمة 
اال�سلمي يف فل�سطني القائد زياد النخالة خلل قمة 
املقاومة  انت�سار  ذكرى  مبنا�سبة  بطهران،  افرتا�سية 
العدوان  يف  ال�سهيوين  الكيان  على  الفل�سطينية 
ال�سهيوين على قطاع غزة 2008م، توؤكد على قدرة 
اأي عدوان �سهيوين  املقاومة الفل�سطينية يف احباط 
الع�سكرية،  قدراتها  تطور  بف�سل  القطاع،  على 
املقاومة  باتت  حتى  لها،  اللحمدود  االيراين  والدعم 
الفل�سطينية يف قطاع غزة ت�سكل جبهة مقاومة �سد 
ا�سم اجلبهة  ال�سهيوين، وبات يطلق عليها  االحتلل 
االيراين  الدعم  بف�سل  اال  ياأت  مل  وهذا  اجلنوبية، 
وقدرتها  لها،  الع�سكرية  اخلربات  ونقل  للمقاومة، 
االحتلل  وجمابهة  وتطويره  �سلحها  ت�سنيع  على 
الذي بات يعمل الف ح�ساب لغزة املحا�شة ويخ�سى 
التي  اال�سداء، غزة  املجاهدين  مقاومتها ورجالها  من 
ل�شبات  وتتعر�ض  عاما،  ع�ش  خم�سة  منذ  حتا�ش 
ب�سكل  ال�سهيونية  احلربية  الطائرات  من  ع�سكرية 
من  باالأم�ض  له  تعر�ست  ما  واخرها  يومي،  �سبه 
ق�سف جوي ا�ستهدف مناطق مدنية وارا�ض زراعية، 
الذي هو  دائم ملعربها  �سبه  اغلق  تعي�ض  التي  وغزة 
التي  العامل اخلارجي، وغزة  لها على  الوحيدة  البوابة 
يف  حقها  من  وحترمها  الفل�سطينية  ال�سلطة  تعاقبها 
اموال املقا�سة املاأخوذة من ال�شائب املفرو�سة على 
واال�شى  ال�سهداء  اموال  عنها  مينع  والتي  الغزيني، 
ا�سا�ض  على  العمل  من  موظفيها  ويف�سل  واجلرحى 
زالت  ال  ذل��ك  ورغ��م  ال�سيا�سي،  االنتماء  قاعدة 
�سهيوين  بني  حلق  يف  �سوكة  وزالت  وال  �سامدة 
بالق�سف  الق�سف  معادلتها  وتفر�ض  العدوان  جتابه 

والدم بالدم.

باملقاومة  يزهو  اال�سلمي  اجلهاد  حلركة  العام  االمني 
فل�سطيني  حمفل  كل  يف  بها  ويحتفي  الفل�سطينية 
على  يراهن  وهو  دويل،  او  ا�سلمي  او  عربي  او 
حتقيق  على  وقدرته  الفل�سطيني  ال�سعب  ارادة 
الذي  العظيم  الفل�سطيني  ال�سعب  هذا  امل�ستحيلت، 
قدم ت�سحيات كبرية ف�سقط منه ال�سهداء، واجلرحى 
واجلامعات فوق  واملدار�ض  وامل�ساجد  املنازل  وهدمت 
روؤو�ض املدنيني العزل، لكن بقي ال�سعب الفل�سطيني 
ب�سموده  وي�سارك  عنها،  ويدافع  مقاومته  يحت�سن 
على  �سهيوين  عدوان  اأي  اهداف  احباط  يف  وثباته 
عن  قوة  بكل  تدافع  وقفت  املقاومة  وقوى  القطاع، 
اإمكانيات  من  متلك  ما  بكل  الفل�سطيني  ال�سعب 
يف  غزة  قطاع  على  عدوان  اول  بدء  منذ  متوا�سعة 
على  العدو  واأَج��ربت  2008م،  عدوان  الوقت  ذلك 
االن�سحاب من النقاط واملحاور التي تقدم فيها دون 
قيد اأو �شط، وهذا مل يتاأتى اال بف�سل تلحم ال�سعب 
ال�سهيوين،  اال�ستهداف  من  وحمايتها  مقاومته  مع 
1400 �سهيد جلهم من  وقدم الفل�سطينيون اكر من 
2008م، وتنامت قدرات املقاومة  املدنيني يف عدوان 
ان  وا�ستطاعت  جتاربها  من  وا�ستفادت  وتعاظمت 
ثم  2012م  ال�سهيوين  االحتلل  لعدوان  تت�سدى 
�سفوف  يف  كبرية  خ�سائر  واوقعت  2014م  عدوان 
وباتت  الع�سكرية،  قدراتها  تنامي  بف�سل  االحتلل 
من  بقعة  وكل  والنقب  وع�سقلن  وحيفا  ابيب  تل 
ار�ض فل�سطني يف مرمى نريان املقاومة وهذا موطن 
زياد  القائد  العام  للأمني  واالعتزاز  والفخر  الزهو 
ين�سبون  الذين  املجاهدين  �سعبنا  قادة  ولكل  النخالة 
ايران  قدمته  ملا  وتقديرهم  بوفائهم  الأهله  الف�سل 

للمقاومة.
ال�سغري  غ��زة  ق��ط��اع  على  يطلقون  ال��ي��وم  نعم 
ت�سكل  اأ�سبحت  التي   " اجلنوبية  اجلبهة  واملحا�ش،" 

قوى  بجانب  ال�سهيوين  الكيان  على  جديًا  تهديداً 
هذا  يكون  ان  م��ن  وب��دال  املنطقة"،  يف  املقاومة 
حافزا  الفل�سطيني  لل�سعب  اال�سطوري  ال�سمود 
ال�سمود  وتعزيز  املقاومة  لدعم  العربية  للأنظمة 
من  حالة  وجدنا  املحتلة،  ارا�سيه  فوق  الفل�سطيني 
االرمت��اء  على  العربي  الر�سمي  والتهافت  اللهاث 
معها،  والتحالف  والتطبيع  "ا�شائيل"،  ح�ض  يف 
امريكا  تقودة  املنطقة  يف  �سيطاين  حمور  وت�سكيل 
وا�شائيل ال�ستهداف اجلمهورية اال�سلمية االيرانية 
الفل�سطيني ومقاومته، وكاأن  الرئي�ض ل�سعبنا  الداعم 
اىل  وقوفها  على  ايران  يحا�سبون  العرب  املطبعني 
ال�سعب  ل�سمود  الفل�سطينية، ودعمها  احلقوق  جانب 
الرهان  يبقى  ذل��ك  كل  ورغ��م  لكن  الفل�سطيني، 
وتنحاز  حية،  �سعوب  الأنها  العربية  ال�سعوب  على 
تدرك  وبفطرتها  الفل�سطينية،  للق�سية  بفطرتها 
يف  �سديقا  تكون  ان  ميكن  وال  عدو،  "ا�شائيل"  ان 
قدم  ال��ذي  الفل�سطيني  فال�سعب  االي��ام،   من  يوم 
احلكام  لفهلوة  ي�ست�سلم  لن  الكربى  الت�سحيات 
فارغة  �سعارات  اأ�سبعونا  الذين  املهزومني  والقادة 
بدعوى  ل��لأع��داء  عمليًا  ا�ست�سلموا  النهاية  ويف 
والتعاي�ض  التطبيع  وبدعوى  واملو�سوعية،  الواقعية 
لل�سهيونية،  يعني  والذي  ال�سهيوين،  الكيان  مع 
الكيان  وجود  حلقيقة  واالإ�سلمي  العربي  الر�سوخ 
والتفتوا  الإزالته،  جمال  ال  واقع  كاأمر  ال�سهيوين 
من  يعار�سهم  من  كل  على  النار  يطلقون  للخلف 
وهم  عوراتهم  تتك�سف  اليوم  وامل�سلمني.  العرب 
يجاأرون اإىل الله بالدعاء كذبًا اأن يحفظ عليهم دينهم 
يجري  عما  عيونهم  يغم�سون  هم  فيما  ومقد�ساتهم 
باتت ت�سكل عبئا كبريا  التي  يف فل�سطني والقد�ض" 
ووقعنا  كان،  ثمن  باأي  منه  للتخل�ض  ي�سعون  عليهم 

�سحية بني العرب العاربة والعرب امل�ستعربة.

اأمني عـام "اجلهـاد" يزهـو باملقـاومـة!

و�سيا�سية  اأمنية  م�سادر  عن  نقًل 
ذكر  اأبيب،  تل  يف  االطلع  وا�سعة 
العربي  ري�سون”  “مكور  موقع 
اأن  عليهم  يجب  اإ�شائيل  يف  ّن��ه  اأ
ال�سلطة  يف  االنتخابات  اأن  يدركوا 
على  ا  اأي�سً �ستنطبق  الفل�سطينية 
القد�ض  ���شق  وعلى  غ��زة  قطاع 
يف  املمثليات  على  ��ا  اأي�����سً ورمب��ا 
يوؤدي  ْن  اأ ميكن  الذي  االأمر  اخلارج، 
متنوعة  اأمنية  �سيناريوهات  اإىل 
خلفية  ع��ل��ى  ت�����س��ع��ي��د  ت�����س��م��ل 
اأن  م�سيًفا  ال�سيطرة،  �شاعات 
من  بالطبع  هي  الكبرية  اخل�سية 
ال�ساحات،  ك��ل  يف  حما�ض  ف��وز 
يف  اأْو  ال��ربمل��ان  يف  ذل��ك  ك��ان  ْن  اإ

امل�سادر. تعبري  حّد  على  الرئا�سة، 
بتاأييده  امل��ع��روف  امل��وق��ع،  واعترب 
اعترب  ال�سهيويّن،  الدينّي  لليمني 
ال�سلطة  رئي�ض  عك�ض  على  ّن��ه  اأ
ّن  فاإ عّبا�ض،  حممود  الفل�سطينّية، 
ت�ستخدم  كيف  تعرف  حما�ض  حركة 
اأّن رئي�ض  القوة وال�سغط، يف  حني 
ميكنه  احلايل  الفل�سطينية  ال�سلطة 
هو  فقط  واح��ٍد  ب�سيٍء  ين�سح  ْن  اأ

الراهن. الو�سع  ا�ستمرار 
ميكن  ال  االآن  حتى  ّنه  اأ املوقع  وراأى 
واالإدراك  االنتخابات،  نتائج  تقييم 
ّن�����ه م���ن خ���لل ���شاع��ات  ه���و اأ
ال�����س��ي��ط��رة ح���ول االن��ت��خ��اب��ات، 
يف  ك��ث��رية  ت��ن��ظ��ي��م��ات  �ستظهر 
و�ستحاول  الفل�سطينية  ال�سلطة 
القوة،  ا�ستخدام  عرب  مناطق  حتديد 
اأّن  اإىل  عينه  ال��وق��ت  يف  �سرًيا  مرُ

كثرية  خم��اوف  يثري  كهذا  واق��ًع��ا 
يف  تفاوؤلية  نقاط  عدة  جانب  اإىل 
اليوم  فالواقع  الغربية،  ال�سفة 
االأف�سل  هو  الغربية  ال�سفة  يف 
ان��دالع  منذ  ا���س��ت��ق��راًرا  واالأك���ر 
الفل�سطيني.  االإ�شائيلي-  النزاع 
ال�ستفاقة  االأرج��ح��ي��ة  ول��ذل��ك 
�سئيلة  ال�سفة  اأرجاء  يف  املقاومة 
ما  وفق  قائمة،  بالتاأكيد  لكنها  جًدا، 
للموقع  اأبيب  تل  يف  امل�سادر  اأّكدته 

العربّي.
اإىل  املوقع  لفت  غ��زة،  قطاع  ويف 
امل�سيطرة  ه��ي  حما�ض  حركة  اأّن 
احلقيقة  ويف  االأم���ور،  زم��ام  على 
يف  هناك  اأّن  معترًبا  مكبوحة،  هي 
مارقة  تنظيمات  اأي�سًا  يوجد  غزة 
اإ�سعال  يف  م�سكلة  اأي  لديها  لي�ض 
التاأثري  لذلك  اأ�سفنا  ذا  و”اإ املنطقة. 
ي����راين ع��ل��ى ح��م��ا���ض واجل��ه��اد  االإ
ي�سبح  الفل�سطيني،  االإ�سلمي 

ب�سيط”. لي�ض  تعقيد  لدينا 
اأع���له،  ِك���ر  ذرُ م��ا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اأ�سماها  ما  ّن  اأ العربّي  املوقع  اأو�سح 
رمبا  واخل���ارج  القد�ض”  ب�”�شق 
اإرب��اًك��ا،  االأك��ر  ال�ساحة  �سيكون 
ال�سيطرة  غ��ي��اب  ب�سبب  خا�سة 
ال�سفة  عك�ض  على  االإ�شائيلية 
املوؤ�س�سة  ل��دى  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي��ة، 
اإ�ستخبارية  �سيطرة  هناك  االأمنية 
غزة  ق��ط��اع  ّن  اأ م��ع��ت��رًبا  وا���س��ع��ة، 
االأك��رب  التهديد  يعترب  املحا�ش 
حيث  من  االإ�شائيلية  ال�ساحة  على 
اأما  ال�ساروخية،  القذائف  اإط��لق 

اخلارج  يف  واملمثليات  القد�ض  �شق 
مقارنة  ميكن  ال  اإذ  راأ�ض،  وجع  هما 
مع  ال��ق��د���ض  غ��لف  يف  ت�سعيد 
الغربية.  وال�سفة  غزة  يف  ت�سعيد 
ينعك�ض  القد�ض  يف  فالت�سعيد 
الغربية  ال�سفة  على  فوري  ب�سكل 
واملكان  العك�ض،  لي�ض  لكن  وغزة، 
ال��ق��د���ض  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل�����س��ا���ض 
ال��ذي  الهيكل،  جبل  بالطبع  ه��و 
وفًقا  كله،  االأو�سط  ال�شق  يهدد 

اأبيب. تل  يف  للم�سادر 
اأ�سدر  عّبا�ض  ال�سلطة  رئي�ض  وكان 
باإجراء  مر�سوًما  اجلمعة  اليوم  م�ساء 
ثلث  على  ال��ع��ام��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
�ستجرى  املر�سوم  ومبوجب  مراحل. 
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املجل�ض  ت�سكيل  يف  االأوىل  املرحلة 
الفل�سطيني. الوطني 

ّن���ه  اأ اإىل  امل��ر���س��وم  يف  واأ����س���ري 
الوطني  املجل�ض  ا�ستكمال  �سيتم 
وف��ق   2021 اأغ�����س��ط�����ض   31 يف 
التحرير  ملنظمة  االأ�سا�ض  النظام 
الوطنية،  والتفاهمات  الفل�سطينية 
املجل�ض  انتخابات  جت��رى  بحيث 

اأمكن. حيثما  الوطني 
ا�ستقبال  اأع��ق��اب  يف  ذل��ك  وج��اء 
االنتخابات  جلنة  رئي�ض  عبا�ض 
مقر  يف  ن��ا���ش  ح��ن��ا  امل��رك��زي��ة 
وّجه  حيث  الله،  رام  مبدينة  الرئا�سة 
الدولة  واأج��ه��زة  االنتخابات  جلنة 
انتخابية  حملة  باإطلق  للبدء  كافة 
حمافظات  جميع  يف  دمي��ق��راط��ي��ة 
وال�شوع  القد�ض،  فيها  مبا  الوطن، 
اآليات  على  يركز  وطني  حوار  يف 

العملية. هذه 

 تعترب اأّن تاأثري ذلك �سيكون خطرًيا على املنطقة بّرمتها وحُتّذر من خماطر 
اندالع املواجهات باالأق�سى

اإ�سرائيل قلقة جًدا من اإمكانية فوز حما�ض يف االنتخابات الفل�سطينّيةاأخبار فل�سطني

االأ�سري املقد�سي البطل 
عالء الدين البازيان

نبذة عن حياة االأ�سري : وِلد االأ�سري علء الدين ر�سا 
بالقد�ض  القدمية  البلدة  ال�سعدية يف  البازيان يف حارة 
"فتح"،  حركة  اإىل  ينتمي   ،27/6/1958 بتاريخ 
ال�سجن،  يف  وهو  التوجيهية  ال�سهادة  على  ح�سل 
�سمحت  املنا�سدات  وبفعل  ولكن  الب�ش  فقدان  رغم 
�شطة ال�سجن باإدخال اآلة بريل وذلك كي يتمكن من 

الدرا�سة ولكنها �سادرتها بعد ذلك.
عامًا   28 البازيان  ر�سا  الدين  علء  االأ�سري  ق�سى   
علء  اعترُِقل  فقد  مراحل،  ثلث  على  ال�سجن،  يف 
يف  �شاحه  اإطلق  20/4/1979ومت  يف  االأوىل  للمرة 
20/4/1981 لعدم توفر االأدلة �سده، واعتقل يف املرة 
الثانية بتاريخ 4/12/1981 وقد حكمت عليه املحكمة 
واأطلق  عامًا،  ع�شين  ملدة  بال�سجن  "االإ�شائيلية" 
 ،1985 عام  للأ�شى،  تبادل  عملية  �سمن  �شاحه 

وحينها مل يعرتف باأّي تهمة موّجهة اإليه.
 20/6/1986 عام  واعتقله  االحتلل  جي�ض  وع��اد   
ت�سكيل  بتهمة  احلياة  مدى  بال�سجن  عليه  ِكم  وحرُ
وتنظيم جمموعات فدائية تعمل �سد جي�ض االحتلل.

 يتمّيز االأ�سري علء الدين ر�سا البازيان، ب�سخ�سّيته 
ت�سكيل جمموعات،  الهادئة،  وقدرته على  القيادية  
الإبقائه  االحتلل  قوات  دفع  ما  وهذا  خطط،  واإعداد 
اأّنه باللحظة  اإّنهم يعلمون  ال�سجن، وقالوا لعائلته  يف 
�سوف  ال�سجن،  من  علء  االأ�سري  فيها  �سيخرج  التي 
اإعداد جمموعات فدائية والتخطيط  العمل على  يبداأ 

لعمليات ت�ستهدف االحتلل.
 رحلة عذاب... فقدان الب�ش

كمال  ورفيقه  علء  االأ�سري  حاول   1979 العام  يف 
كان  والذي  املقد�سّيني  العملء  اأحد  تفجري  النابل�سي 
على  االحتلل  ويرُطِلع  الفدائيني،  ن�ساطات  يتابع 
والتعذيب  لل�سجن  بع�سهم  وعّر�ض  حتّركاتهم، 
والقتل، فو�سعوا له عبوة نا�سفة داخل ال�سيارة ولكن 
كمال  �سديقه  ت��ويّفَ  حينها  بهما،  انفجرت  القنبلة 
النابل�سي، اأما هو فقد اأ�سيب بجروح خطرية يف ج�سده 
وعينيه. بعد ذلك اعتقلته قوات االحتلل وقادته اإىل 
اأق�سى  اإىل  البازيان  تعّر�ض  امل�سكوبية، وهناك  �سجن 
اأنواع التعذيب، حيث ا�ستغّلوا جراحه، و�ساوموه على 
اأْن يعرتف مب�سوؤوليته عن التفجري مقابل معاجلة عينيه، 
ولكنه رف�ض االعرتاف، وقد نقل لنا اأخوه اأثناء لقائنا 
به �سهادة بروفي�سور "اإ�شائيلي" يعمل يف م�ست�سفى 
اأّنه خلل  البازيان  اأبلغ عائلة  الذي  هدا�سا/عني كارم، 
التحقيق معه اأخاط اجلنود عينيه، بعد اأْن كان هناك اأمل 
االإب�سار بها، وكما قال لعائلته اإّن اجلنود كانوا يلقون 

عليه املياه الباردة وهو نائم يف امل�ست�سفى.
اأو�ساع  ترّدت  التعذيب  من  متكّررة  عمليات  وبعد   
ا�ستئ�سال  اإىل  االأطباء  وا�سطر  ال�سحية،  البازيان 
على  خطراً  ي�سّكل  بات  اأْن  بعد  معدته،  من  الطحال 
االأمرا�ض،  من  كثرٍي  اللتقاط  معّر�ٌض  وهو  حياته 
الذي  االنفجار  ب�سظايا  راأ�سه  اإ�سابة  اىل  باالإ�سافة 
اإدارة  تعّر�ض له، ناهيك عن االآالم يف رجله، وتتعّمد 
معرفة  من  بالرغم  االأ���شى  وبقية  اإهماله  ال�سجن 
اىل  ويحتاج  جداً  خطري  ال�سحي  و�سعه  اأّن  االإدارة 

عناية فائقة.
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االأمريكي  الرئي�ض  منح 
ملك  ت���رام���ب،   دون��ال��د 
ال���ب���ح���ري���ن، و����س���ام 
قائد  برتبة  اال�ستحقاق 
الرئي�ض  واأو�سح  اأعلى. 
م���ري���ك���ي امل��ن��ت��ه��ي��ة  االأ
والي��ت��ه دون��ال��د ت��رام��ب، 
البيت  عن  �سادر  بيان  يف 
ياأتي  الو�سام  اأن  بي�ض،  االأ
امل�سهودة  للجهود  تقديًرا 

لتوطيد  البحرين  ملك  بها  قام  التي 
ع��لق��ات ال�����س��داق��ة وال�����شاك��ة 
والبحرين،  م��ري��ك��ا  اأ ب��ني  الوثيقة 
م�سرية  دف���ع  يف  ال��ب��ارز  ودوره 
اأرح��ب  ف��اق  اآ اإىل  الثنائي  التعاون 
البحرين  مملكة  اأن  موؤكًدا  واأ�سمل؛ 
و�شيك  ثابت،  ا�سرتاتيجي  حليف 

املتحدة  الواليات  جانب  اإىل  يعمل 
اجلفري  قاعدة  ان  يذكر  االأمريكية. 
التابعة  ال�سفن  ت�سم  البحرية 
م��ري��ك��ي  ���س��ط��ول اخل��ام�����ض االأ ل��لأ
ن�ساط  تتابع  عمليات  غرفة  وي�سم 
االمريكية  احلرية  ال�سفن  وحركات 

واملنطقة. الفار�سي  اخلليج  مياه  يف 
 ق/د

ال�سيخ  القطري  اخلارجية  وزير  قال 
ثاين  اآل  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  حممد 
حثت  قطر  اإن  بلومربج  لتلفزيون 
الدخول  على  العربية  اخلليج  دول 
هو  ه��ذا  واإن  ي���ران  اإ م��ع  ح��وار  يف 
للتو�سط  للدوحة  املنا�سب  الوقت 
املقابلة  يف  واأ�ساف  مفاو�سات.  يف 
جمل�ض  دول  اأن  معه  اأجريت  التي 
اأي�سا  ل��دي��ه��ا  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
القطري  الوزير  وقال  الرغبة.  نف�ض 
املناق�سات  ت��دع��م  ح��ك��وم��ت��ه  اإن 
اجلنوبية  وكوريا  يران  اإ بني  اجلارية 
احتجزها  نفط  ناقلة  عن  للإفراج 
مطلع  ي���راين  االإ ال��ث��وري  احل��ر���ض 
منف�سل  تعليق  ويف  ال�سهر.  هذا 
بني  حم��ادث��ات  اإج���راء  احتمال  ع��ن 
اإن  قال  ي��ران،  واإ املتحدة  الواليات 
لب  طرُ ذا  اإ املناق�سات  �ست�سهل  قطر 
اختياره  يتم  من  و�ستدعم  ذلك  منها 
ل��ت��ل��ك امل��ه��م��ة. وع���ن امل��ح��ادث��ات 
وطهران  وا�سنطن  ب��ني  املحتملة 
االإجن��از  حتقيق  تريد  ب��لده  اإن  قال 
اتفاق  اإىل  التو�سل  يف  وت��رغ��ب 
امل�ساحلة  وب�����س��اأن  اجل��ان��ب��ني.  ب��ني 
بع�ض  هناك  تزال  “ال  قال  اخلليجية 
حلل  اتخاذها  يتعني  التي  م���ور  االأ
وتاأتي  االإمارات”.  مع  اخل��لف��ات 
اأ�سبوعني  بعد  الت�شيحات  ه��ذه 
خلفا  انهت  خليجية  م�ساحلة  على 
لثلث  ا�ستمر  دول  واأربع  قطر  بني 
ال�سعودية  وكانت  ون�سف.  �سنوات 
وم�ش  وال��ب��ح��ري��ن  م������ارات  واالإ
 2017 حزيران/يونيو  يف  اأعلنت 
متهمة  قطر،  م��ع  العلقات  قطع 

ودع��م  ي���ران  اإ م��ن  بالتقرب  ي��اه��ا  اإ
متطرفة،  ���س��لم��ي��ة  اإ جم��م��وع��ات 
واأغلقت  الدوحة.  نفته  الذي  االأمر 
اأمام  اجل��وي  جمالها  االأرب��ع  ال��دول 
ال��ط��ائ��رات ال��ق��ط��ري��ة، وم��ن��ع��ت 
م��ارة  االإ مع  التجارية  التعاملت 
ال��ق��ط��ري��ني اىل  واأوق���ف���ت دخ���ول 
بني  م�ساحلة  وح�سلت  اأرا�سيها. 
ملجل�ض  قمة  يف  وقطر  االأربع  الدول 
بداية  ع��ق��دت  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
العل  مدينة  يف  اجل���اري  ال�سهر 
االأربع  الدول  واأعلنت  ال�سعودية، 
ال�سعودية  تعلن  ومل  القيود.  رفع 
اخلليج  يف  ي��ران  اإ غرمية  تعد  التي 
مع  حوار  يف  للنخراط  نية  اأي  عن 

طهران.
االأمري  ال�سعودي  العهد  ويل  وكان 
القمة  يف  اأك��د  �سلمان  ب��ن  حممد 
على  العل  يف  عقدت  التي  اخلليجية 
للنهو�ض  جهودنا  “توحيد  �شورة 
التي  التحديات  ومواجهة  مبنطقتنا 
التهديدات  خ�سو�سًا  بنا،  حتيط 
للنظام  النووي  الربنامج  ميثلها  التي 
لل�سواريخ  وب��رن��اجم��ه  ي����راين  االإ
التخريبية  وم�ساريعه  البال�ستية 

لهدامة”. ا
و�سلطنة  وال��ك��وي��ت  قطر  وتقيم 
ي��ران،  اإ مع  كاملة  علقات  عمان 
اجلمهورية  ب��ني  ال��ع��لق��ات  ل��ك��ن 
ال�سعودية  م��ن  وك��ل  االإ�سلمية 
 5 نحو  منذ  مقطوعة  والبحرين 
االإمارات  خف�ست  حني  يف  �سنوات 

طهران. مع  علقاتها 
ق/د

يراين  االإ للجي�ض  الربية  القوة  اأطلقت 
على  برية  مناورات  الثلثاء  �سباح 
�شقي  ج��ن��وب  م��ك��ران  ���س��واح��ل 
مب�ساركة  املناورات  وجت��ري  ي��ران.  اإ
خا�سة  وق����وات  جم��وق��ل��ة  ل��وي��ة  اأ
من  �سناد  واإ دعم  مع  �شيع،  وتدخل 
ووفقا  اجلي�ض.  وطريان  اجلوية  القوة 
تاأتي  يرانية،  االإ “فار�ض”  لوكالة 
م�ستوى  تقييم  بهدف  املناورات  هذه 

القوة  لوحدات  القتالية  اجلهوزية 
التهديدات  ملواجهة  للجي�ض  الربية 
مناطق  من  للقوات  ال�شيع  والنقل 
وفقا  العمليات  مناطق  اإىل  تواجدها 
ي��ران  اإ وكثفت  املر�سومة.  للخطط 
الع�سكرية  امل��ن��اورات  اإج���راء  م��ن 
بعد  وذل��ك  املا�سية،  الفرتة  خ��لل 
الغتيال  االأوىل  ال��ذك��رى  اإح��ي��اء 
القد�ض  فيلق  لقائد  املتحدة  الواليات 

هيئة  رئي�ض  ونائب  �سليماين  قا�سم 
مهدي  بو  اأ العراقي  ال�سعبي  احل�سد 
ثان/ كانون  من  الثالث  يف  املهند�ض 

تتزامن  كما  املا�سي.  العام  يناير 
من  يرانية  اإ خم��اوف  مع  امل��ن��اورات 
دارة  اإ عليها  ت��ق��دم  ق��د  م��غ��ام��رات 
واليته  املنتهية  االأمريكي  الرئي�ض 
العام  القائد  واعترب  ترامب.  دونالد 
اللواء  االإ�سلمية  ال��ث��ورة  حلر�ض 

مهما  جزءا  املناورات  �سلمي  ح�سني 
الردع.  جمال  يف  يران  اإ �سيا�سة  من 
ت�سكل  :”املناورات  ال��ي��وم  وق��ال 
لدى  الردع  �سيا�سة  من  مهما  جزءا 
يرانية  االإ االإ�سلمية  اجلمهورية 
يف  خ��ط��اأ  االأع����داء  يرتكب  ال  ك��ي 
قدرات  جتاه  تقييماتهم  اأو  ح�ساباتهم 

الدفاعية”. البلد 
ق/د

ترامب مينح ملك البحرين و�سام 
اال�ستحقاق بدرجة قائد اأعلى!

وزير خارجية قطر:

حان الوقت كي تبداأ دول اخلليج 
العربية حمادثات مع اإيران 

اإيران تطلق مناورات ع�سكرية �سخمة على ال�سواحل ال�سرقية

ال�سفري االأمريكي باإ�سرائيل يوؤكد وجود قلق 
كبري جتاه خطوات بايدن اخلارجية

قراءة / حممد علي
---------------- 

�سحيفة  مع  مقابلة  يف  واأ���س��اف 
االإ�شائيلية،  بو�ست”  “جروزاليم 
واحد  �سيء  على  قلق  “اأنا  الثلثاء 
اإيران”.  اخل�سو�ض:  وج��ه  على 
االأرب��ع��اء،  غ��دا  فريدمان،  ويرُنهي 
ت�سمي  اأن  بانتظار  من�سبه،  مهام 
ال�سفري  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة 
ت�سلمها  بعد  ب��اإ���شائ��ي��ل،  اجل��دي��د 
املقربني،  من  هو  وفريدمان  مهامها. 
ترامب،  دونالد  االأمريكي  للرئي�ض 
وا�ستهر مبواقفه الداعمة لل�ستيطان 
للأرا�سي  االإ�شائيلي  واالحتلل 
وحتري�سه  وال�سورية،  الفل�سطينية 
يف  فريدمان  واأ���س��ار  اإي���ران.  �سد 
اإىل  اخل�سو�ض  وجه  على  مقابلته 
اتفاق  ب�ساأن  املفاو�سني  كبري  تعيني 
كنائبة  �سريمان،  وي��ن��دي  اإي���ران، 
بلينكني  واأنتوين  اخلارجية،  لوزيرة 
�سوليفان  وجيك  للخارجية،  وزي��ًرا 
م�ست�ساًرا للأمن القومي، اإىل جانب 
كريي  جون  ال�سابق  اخلارجية  وزير 
ال�سابقة  القومي  االأمن  وم�ست�سارة 
عليا يف  منا�سب  راي�ض يف  �سوزان 
جميعا  اأنهم  اإىل  ولفت  بايدن.  اإدارة 
النووي  االتفاق  اإبرام  يف  “�ساركوا 
وال��ق��وى  اإي���ران  ب��ني   2015 ل��ع��ام 
الدولية”. وقال فريدمان “فرقة اإيران 
عادت معا مرة اأخرى”. وكان ترامب، 
التزام   2018 العام  يف  األغى  قد 
الواليات املتحدة االأمريكية باالتفاق 
عليها  وفر�ض  اإي���ران  مع  ال��دويل 

ب�سدة  اإ�شائيل  ورحبت  العقوبات. 
مبوقف ترامب، وحذرت يف االأ�سابيع 
اإىل  العودة  بايدن  نية  من  االأخ��رية 
واأعرب  اإي��ران.  مع  ال��دويل  االتفاق 
“يدرك  اأن  يف  اأمله  عن  فريدمان 
منذ  تغريت،  قد  االأمور  اأن  املعينون 

توقيع االتفاق مع ايران”؟
ك��ان   ..2015 ع���ام  “يف  ق���ال  و 
تعدل  �سوف  اإي��ران  اأن  االف��رتا���ض 
اأنهم  نعلم  االآن  بنف�سها،  نف�سها 
اليمن،  دم��روا  لقد  ذل��ك،  يفعلوا  مل 
ال��ع��راق،  اأم��ري��ك��ا يف  وه��اج��م��وا 
�سوريا،  م��ن  اإ���شائ��ي��ل  وه��اج��م��وا 
خطر  اأكرب  وهو  الله،  حزب  ومّولوا 
الإ�شائيل على اأي حدود “. واأ�ساف 
نعلم  �سنوات،  اأكر من خم�ض  “بعد 
اأنهم خمادعني، نحن نعلم اأنهم عندما 
بنية  اأب��ًدا  لديهم  يكن  مل  اإنهم  قالوا 

حتتية ع�سكرية لطموحاتهم النووية، 
فريدمان  وتابع  يكذبون”.  كانوا 
“اآمل اأن يعرف اأي �سخ�ض عاقل، اأننا 
العمل  خطة  اإىل  العودة  ن�ستطيع  ال 
االتفاق  اأي  امل�سرتكة”،  ال�ساملة 

الدويل مع اإيران.

املر�سح ملن�سب وزير اخلارجية يتعهد 
باإ�سالح ال�سيا�سة اخلارجية

من املنتظر اأن يتعهد اأنتوين بلينكن، 
اخلارجية  وزي��ر  ملن�سب  املر�سح 
اإدارة الرئي�ض املنتخب  االأمريكي يف 
بال�سعي  الثلثاء  اليوم  بايدن،  جو 
االأمريكية  الدبلوما�سية  الإنعا�ض 
املت�شرة وبناء جبهة موحدة ملواجهة 
رو�سيا  ت�سكلها  التي  التهديدات 
وال�سني واإيران. ويف كلمة قبل يوم 

من تن�سيب بايدن، �سيتعهد بلينكن 
وبالتوا�سع.  احللفاء  مع  بالتعاون 
عاما(،   58( بلينكن  �سي�شح  كما 
اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  املخ�شم 
اأهمية  �سبب  بايدن،  من  واملقرب 
و�سيتعهد  للعامل،  االأمريكية  الريادة 
ال�سعب  تخدم  خارجية  ب�سيا�سة 

االأمريكي.
لت�شيحاته  وفقا  بلينكن،  و�سيقول 
املعدة �سلفا والتي �سيلقيها اأمام جلنة 
ال�سوؤون اخلارجية مبجل�ض ال�سيوخ يف 
ن�سارك  “عندما ال  اليوم  وقت الحق 
اثنني:  من  اأم��ر  يحدث  ثم  نقود،  ال 
االأخرى  البلدان  بع�ض  حتاول  اأن  اإما 
لي�ض  االأرجح  على  لكن  مكاننا  اأخذ 
اأو  وقيمنا،  م�ساحلنا  تدعم  بطريقة 
حتدث  وبالتايل  ذلك  اأحد  يفعل  ال 
يخدمان  ال  فو�سى…االجتاهان 
بايدن  ويت�سلم  االأمريكي”.  ال�سعب 
عما  متاما  يختلف  عامل  يف  ال�سلطة 
كان  عندما  اأعوام  اأربعة  قبل  تركه 
باراك  الرئي�ض  نائب  من�سب  ي�سغل 
مكانة  ال�سني  ت��ب��واأت  اإذ  اأوب��ام��ا، 
عاملية اأكرب من خلل دورها يف دعم 
ودعم  االأطراف  متعددة  املوؤ�س�سات 
التنمية يف اأفريقيا واأمريكا اللتينية، 
بينها  العلقات  تراجع  عن  ف�سل 
م�ستوى  اأ�سواأ  اإىل  وا�سنطن  وبني 
منذ عقود مما اأثار مقارنات مع حقبة 
ت�شيحات  وتظهر  الباردة.  احلرب 
تدرك  املقبلة  االإدارة  اأن  بلينكن 
الذي  للتحدي  املختلفة  الطبيعة 

ينتظرها.

قال ال�سفري االأمريكي لدى اإ�سرائيل، ديفيد فريدمان، اإن “التعيينات البارزة يف ال�سيا�سة اخلارجية للرئي�ض االأمريكي 
املنتخب جو بايدن، هي �سبب للقلق، عندما يتعلق االأمر بالتهديد النووي االإيراين”.

اخلارجية ال�سيا�سة  باإ�سالح  يتعهد  اخلارجية  وزير  ملن�سب  املر�سح 

ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  حذر 
ب�”ف�سل  مهدد  العامل  اأن  من  العاملية 
تكافوؤ  عدم  ب�سبب  كارثي”  اأخلقي 
امل�سادة  اللقاحات  توزيع  �سيا�سات 
تيدرو�ض  وقال  كورونا.  لفريو�ض 
لي�ض  اإن  غيربي�سو�ض  ده��ان��وم  اأ
ال�سباب  يح�سل  اأن  العدالة  من 
على  الغنية  ال��دول  يف  االأ�سحاء 
عر�سة  االأكر  اأولئك  قبل  اللقاحات 
�سار  واأ الفقرية.  ال��دول  يف  للخطر 
من  جرعة  مليون   39 نحو  اأن  اإىل 
 49 يف  بالفعل  نحت  مرُ اللقاحات 
اإحدى  حت�سل  مل  بينما  غنية،  دولة 
جرعة.   25 على  اإال  الفقرية  الدول 
ال�سني،  من  كل  االآن، طورت  وحتى 
املتحدة،  واململكة  ورو�سيا،  والهند، 
م�سادة  لقاحات  املتحدة  والواليات 
فرق  تطور  فيما  كورونا،  لفريو�ض 
لقاح  مثل  اأخرى  لقاحات  دولية  عمل 
واأعطت  االأمريكي-االأملاين.  فايزر 
يف  االأولوية  تقريبا  الدول  هذه  كل 
ويف  ل�سكانها.  اللقاحات  توزيع 
ملنظمة  التنفيذي  املجل�ض  اجتماع 

غيربي�سو�ض:  قال  العاملية،  ال�سحة 
العامل  �شيحا:  اأك��ون  اأن  “يجب 
كارثي،  اأخ��لق��ي  ف�سل  �سفا  على 
باالأرواح  �سيرُدفع  الف�سل  هذا  وثمن 
االأفقر  ال��دول  يف  العي�ض  و�سبل 
منهج  اأن  واأ���س��اف  العامل”.  يف 
مدمرا،  يكون  �سوف  اأوال”  نا  “اأ
اأ�سعار  ارتفاع  على  �سي�سجع  نه  الأ
“يف  وتابع:  وتكدي�سها.  اللقاحات 
توؤدي  لن  االأفعال  هذه  املطاف،  نهاية 
والقيود  اجلائحة،  اأمد  اإطالة  اإىل  اإال 
ال���لزم���ة الح��ت��وائ��ه��ا، وامل��ع��ان��اة 
وطالب  واالقت�سادية”.  الب�شية 
العاملية  ال�سحة  منظمة  م��دي��ر 
كوفاك�ض  مب��ب��ادرة  كامل  ب��ال��ت��زام 
م�ستوى  على  اللقاحات  ل��ت��داول 
بها  ال��ع��م��ل  ي��ب��داأ  ال��ت��ي  ال��ع��امل، 
“التحدي  واأ�ساف:  املقبل.  ال�سهر 
االأع�ساء  ال��دول  اإىل  اأحمله  ال��ذي 
لقاحات  ت��وزي��ع  ب��دء  �سمان  ه��و 
بحلول  دول��ة  ك��ل  يف  كوفيد19- 
ال�سابع  يف  لل�سحة،  العاملي  اليوم 
�سيكون  نه  اأ اأرى  ما  وهو  بريل،  اأ من 

واأزم��ة  الوباء  اأزم��ة  الجتياز  رم��زا 
الكثري  يف  املتاأ�سلة  امل�ساواة  غياب 
العاملية”.  ال�سحة  حت��دي��ات  م��ن 
على  دولة   180 وقعت  االآن،  وحتى 
تدعمها  التي  كوفاك�ض،  م��ب��ادرة 
وجمموعة  العاملية  ال�سحة  منظمة 
يف  احل��ق  عن  الدفاع  جماعات  من 
املبادرة  تلك  وت�ستهدف  اللقاحات. 
لتمثل  العامل  دول  كل  �سف  توحيد 
موقف  يف  يجعلها  واح���دا  تكتل 
�شكات  مع  التفاو�ض  ث��ن��اء  اأ ق��وة 
 92 حت�سل  اأن  املقرر  ومن  االأدوية. 
الدخل  ذوات  م��ن  جميعها  دول��ة، 
متويل  على  املتو�سط،  اأو  املنخف�ض 
اللقاحات  على  احل�سول  من  ميكنها 
غيربي�سو�ض:  وقال  متربعني.  برعاية 
من  جرعة  ملياري  تاأمني  يف  “جنحنا 
مع  �سّنعني  مرُ خم�سة  من  اللقاحات 
على  باحل�سول  اآخ��ر  خيار  ت��واف��ر 
بدء  وناأمل  اإ�سافية،  جرعة  مليار 
ال�سهر  ويف   .“ فرباير  يف  التوزيع 
حملة  على  القائمون  قال  املا�سي، 
الدول  اإن  ال�سعب”  لقاح  “حتالف 

النا�ض  واأن  اللقاحات  تكد�ض  الغنية 
من  يتمكنوا  لن  الفقرية  الدول  يف 
 70 اأن  واأ�سافوا  عليها.  احل�سول 
الدخل  ذات  ال��دول  من  فقط  دول��ة 
من  ت��ت��م��ك��ن  ���س��وف  امل��ن��خ��ف�����ض 
ع�شة  كل  من  لواحد  اللقاح  اإعطاء 
ونالت  مواطنيها.  م��ن  اأ�سخا�ض 
االنتقاد،  من  االأكرب  الن�سيب  كندا 
نها  اإ احلملة  على  القائمون  قال  ذ  اإ
جرعات  عدد  اأ�سعاف  خم�سة  طلبت 
جميع  حلماية  تكفي  التي  اللقاح 
كانون  دي�سمرب/  ويف  الكنديني. 
التنمية  وزير  نفت  املا�سي،  االأول 
غولد  ك��اري��ن��ا  الكندية  ال��دول��ي��ة 
اللقاحات،  بلدها  تكدي�ض  مزاعم 
فائ�ض  لوجود  مناق�سة  اأي  اإن  قائلة 
الدفعات  الأن  “افرتا�سية”  تعترب 
اأن  واأكدت  بعد.  ت�سل  مل  املطلوبة 
دوالر  مليون   485 خ�س�ست  كندا 
مل�ساعدة  دوالر(  مليون   380 ( كندي 
فريو�ض  مواجهة  على  النامية  الدول 

. كورونا
ق/د

عن  اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  نقلت 
الرئي�ض  اإن  قوله،  اأمريكي  م�سوؤول 
ترامب  دون��ال��د  والي��ت��ه  املنتهية 
البيت  من  وداع"  "خطاب  �سجل 
عن  فيه  حت��دث  االث��ن��ني،  بي�ض  االأ
�سنوات   4 خ��لل  اإجن��ازات��ه  قائمة 

املن�سب. يف  ق�ساها 
قام  ت��رام��ب  اإن  امل�����س��وؤول  وق���ال 
يعتقد  التي  "االإجنازات"  بتعداد 
متوقعا  دارته،  اإ حتدد  اأن  يجب  نها  اأ
ال��ي��وم  ال��ف��ي��دي��و  ع��ر���ض  ي��ت��م  اأن 
التوقيت  حتديد  عدم  رغم  الثلثاء 
امل�سوؤول  ولفت  لذلك.  النهائي 
بعيدا  ظل  ال��ذي  ت��رام��ب،  اأن  اإىل 
يف  اأ�سار  ي��ام،  اأ منذ  ن��ظ��ار  االأ عن 
اجلديدة"،  دارة  "االإ اإىل  الت�سجيل 
قدم  قد  كان  ذا  اإ ما  يت�سح  مل  لكن 

�سهرين.  من  الأكر  رف�سه  تنازال 
االأخرية  يام  االأ اإن  اآخر  م�سدر  وقال 
بي�ض  االأ البيت  يف  ترامب  للرئي�ض 
من  اإح���اط���ات  ع��ل��ى  اق��ت�����شت 
حول  االأمريكي  املخابرات  جهاز 
تن�سيب  ب�ساأن  االأمنية  التهديدات 
ال��رئ��ي�����ض امل��ن��ت��خ��ب ج��و ب��اي��دن، 
القومي،  االأمن  جمل�ض  واإحاطات 
املوظفني  وتوديع  املغادرة،  و�سور 
االأخ���رية.  اللحظة  يف  امل��غ��ادري��ن 
يغادر  عندما  نه  اإ ال�سبكة  وقالت 
ميلنيا  االأوىل  وال�سيدة  الرئي�ض 
االأربعاء،  �سباح  وا�سنطن  ترامب 
�سي�ستمرون  م�ساعدون  �سريافقهم 
بعد  م��ا  ف���رتة  خ���لل  دوره����م  يف 

بيت�ض. بامل  يف  الرئا�سة 
ق/د

ال�سحة العاملية تطلق حتذيرا هاما

العامل مهدد بـ”ف�سل اأخالقي كارثي” ب�سبب عدم تكافوؤ توزيع اللقاحات 

ترامب ي�سجل 'خطاب الوداع' من 
البيت االأبي�ض
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اأر�سيف باللغة الفرن�سية يوؤرخ مل�سرية كفاح 
ديدو�ض مراد ُيك�َسُف عنه للمرة االأوىل

علجية عي�ض
----------------  

االأم��ني  ق��ال  لقاها  اأ كلمة  ويف 
الذي  املجاهدين  ب��وزارة  العام 
هذه  يف  املجاهدين  وزي��ر  مثل 
جامعة  احت�سنتها  التي  الذكرى 
للعلوم  ال��ق��ادر  ع��ب��د  م����ري  االأ
ق�سنطينة  ب��والي��ة  االإ�سلمية 
املنا�سبات  ه��ذه  ا���س��ت��ع��ادة  اإن 
تغر�ض  اأن  نها  �ساأ من  التاريخية 
اجليل  لهذا  التاريخية  الثقافة 
واإذكاء  وم�ستقبله  حا�شه  لفهم 
ال��وع��ي ال��وط��ن��ي، وت��ذك��ريه 
�سيما  ال  النوفمربية،  بالر�سالة 
وال��ذك��رى ت��ت��زام��ن م��ع ذك��رى 
اجلي�ض  اأرك���ان  هيئة  تاأ�سي�ض 
وم�ساهمتها  ال�سعبي  الوطني 
اجلي�ض  اإط����ارات  ت��ك��وي��ن  يف 
م��ن اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى وح��دة 
ال�����رتاب ال���وط���ن���ي، وحت��ق��ي��ق 
مذكرا  للجزائر،  الكاملة  املناعة 
جي�ض  بها  م��ر  ال��ت��ي  ب��امل��راح��ل 
مواجهة  يف  الوطني  التحرير 
احلركة  ودور  الفرن�سي  اجلي�ض 
احلرية  انتزاع  اأجل  من  الوطنية 
اجل�سيمة  والت�سحيات  بالقوة، 
ن��وف��م��رب، ويف  ث���ورة  ل�����س��ه��داء 
مراد،  ديدو�ض  ال�سهيد  مقدمتهم 
وق���د حت���دث ال��دك��ت��ور ع��لوة 
خمت�ض  اأك��ادمي��ي  باحث  عمارة 
حما�شة  يف  اجلزائر  تاريخ  يف 
لل�سهيد  الن�سالية  احلياة  عن  له 

و�سفها  وال��ت��ي  م��راد  دي��دو���ض 
. م�سة لغا با

الدكتور  يك�سف  م��رة  والأول   
باللغة  اأر�سيف  عن  عمارة  علوة 
معلومات   ي�سم  الفرن�سية 
ق��ّي��م��ة ع���ن ح���ي���اة ال�����س��ه��ي��د  
وهو  ومغامراته  م��راد  ديدو�ض 
اأ�سماء  حتمل  ببطاقات  يتنقل 
منطقة  م��ن  ع��دي��دة  م�ستعارة 
العا�سمة  نواحي  بني  اأخرى،  اإىل 
دربه  رفقاء  له  اأعدها  والبليدة، 
اإن  املحا�ش  يقول  الكفاح،  يف 
هوية  بطاقة  منحه  بلة  بن  اأحمد 
وحممد  م�سعود،  زناتي  با�سم 
با�سم  بطاقة  منحه  بو�سياف 
منحه  وحم�سا�ض  بوخمي�ض، 
حم�سا�ض  با�سم  بطاقة  كذلك 
مراد  ديدو�ض  كان  كما  امبارك، 
م�سعود  ���س��ي  ب��ا���س��م  ين�سط 
خل�ش  �سي  با�سم  اأخرى  واأحيانا 
ا�ستعملها  التي  الكنية  وه��ي 

جهويا  من�سقا  ك���ان  ع��ن��دم��ا 
له  وكانت  اخلا�سة،  للمنظمة 
حتركاته  وكانت  عديدة،  مهام 
بجلب  تعلق  ما  يف  خا�سة  قوية 
عن  االأورا���ض  مبنطقة  االأ�سلحة 
حجاج،  الب�سري  امل��دع��و  طريق 
القنابل  �سناعته  اإىل  باالإ�سافة 

. ية لتقليد ا
ك��م��ا وع����رف دي���دو����ض م���راد 
االجتماعات،  ح�سور  مبداومته 
االأع�ساء  �سمن  من  كان  حيث 
ال���ب���ارزي���ن ال���ذي���ن ن��ظ��م��وا 
ال�:  مبجموعة  املعروف  االجتماع 
الثورة،  اإعلن  قررت  التي   22
قائدا  عني  الثورة  اندلعت  وملا 
الق�سنطيني  ال�سمال  ملنطقة 
وا�سل  حيث  الثانية،  ال��والي��ة 
تكوين  يف  ون�����س��ال��ه  ج��ه��اده 
ال�����س��ب��اب وب��ث ف��ك��رة ال��ث��ورة 
مظهرا  ال�سعب،  اأو���س��اط  يف 
الت�سيري  على  فائقة  ق���درات 

وق���ي���ادة ال���ّرج���ال، ك��م��ا ك��ان 
ذكرها  اأخرى  اجتماعات  يح�ش 
اجتماع  غ��رار  على  املحا�ش، 
يرتاأ�سه  كان  ال��ذي   " "الت�سعة 
بح�سور  يو�سف  زيغود  ال�سهيد 
خمتار،  وباجي  ع��ودة  بن  عمار 
اجتماع  امل��غ��ي��زي��ة،  واج��ت��م��اع 
االجتماع  ه��ذا  يف  ال��ت��وم��ي��ات، 
ن�ساء  اإ مت  املحا�ش  ���س��ار  اأ كما 
ع��دة  ت��ول��وا  جم��م��وع��ات،   06
هويته  اكت�سفت  وملا  هجومات، 
االحتلل  �شطة  بداأت  احلقيقية، 
القب�ض  عليه  األقي  حيث  تلحقه، 
و�سدرت  منا�سل،   54 رفقة 
ق�سائية،  اأح��ك��ام   ع��دة  ���س��ده 
 1955 عام  جانفي   18 يوم  ويف 
 17 رفقة  البطل  ال�سهيد  كان 
بوادي  املعروف   باملكان  جماهدا 
حيث  �سكيكدة  والية  بوكركر 
فحا�شهم  ال��ع��دو  اكت�سفهم 
معركة  وبعد  �سديدا،  ح�سارا 
ميدان  يف  ال�سهيد  �سقط  طاحنة 
ال�سهيد  يكون  وبذلك  ال�شف، 
للثورة  قائد  اأول  مراد  ديدو�ض 
 1955 عام  ي�ست�سهد  التحريرية 
املالك  عبد  بن  ا�ست�سهد  اأن  بعد 
 ،1954 نوفمرب   04 يوم  رم�سان 
 18 يوم  خمتار  باجي  وا�ست�سهد 
تخللها  الذكرى   ،1954 نوفمرب 
ال�سهداء  اأرواح  على  ال��رتح��م 
زيغود  بلدية  ال�سهداء  مبقربة 
ي��و���س��ف، وت��ك��رمي جم��اه��دي��ن 

الثورية. واالأ�شة 

مت اأم�ض الك�سف وللمرة االأوىل عن اأر�سيف باللغة الفرن�سية يوؤرخ للم�سرية الن�سالية وكفاح ال�سهيد ديدو�ض مراد، ومواجهته 
لال�ستعمار الفرن�سي با�ستخدام اأ�سماء م�ستعارة عديدة، ومراحل حت�سريه الثورة رفقة جمموعة الـ: 09 وجمموعة الـ: 22، يف 

حت�سري الثورة التحريرية وتفجريها بال�سمال الق�سنطيني، وهذا خالل اإحياء الذكرى 66 ال�ست�سهاده بح�سور املدير العام بوزارة 
املجاهدين وال�سلطات املدنية والع�سكرية ونواب الربملان بغرفتيه، وقد اأعلن وايل ق�سنطينة اأحمد يا�سي عبد احلفيظ عن تاأ�سي�ض 

موؤ�س�سة تاريخية حتمل ا�سم ال�سهيدين ديدو�ض مراد وزيغود يو�سف من اأجل املحافظة على ذاكرة االأمة وتوا�سل االأجيال.

االإ�سالمية للعلوم  القادر  عبد  االأمري  جامعة  احت�سنتها  ال�ست�سهاده   66 الـ  الذكرى 

يو�سف( وزيغود  مراد  ديدو�ض  ال�سهيدين  ا�سم  حتمل  تاريخية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  عن  )االإعالن 

حممد  ال��ف��ن��ان  ���س��ت��اذ  االأ ب���رز  اأ
على  ت�سميمه  عبا�ض،  اإ�سلم 
ه��را���ض  م��ن��ح م�����شح ���س��وق اأ
غ�سون  يف  ثانيا  عمرا  اجلهوي، 

القادمة. االأ�سهر 
مديًرا  تن�سيبه  بعد  �ساعة    72
ه��را���ض،  اأ �سوق  مل�شح  ج��دي��ًدا 
ملنح  تخطيطه  اإىل  عبا�ض  ن��ّوه 
املدينة  اإىل  نوعية  م�سافة  قيمة 
بوزن  كبارا  اأعلما  اأجنبت  التي 
وطار،  والطاهر  كاتب  م�سطفى 
خا�ض  ت�شيح  يف  عبا�ض  ورّكز 
اجلزائرية"،  ذاع���ة  االإ ب�"موقع 
اأهرا�ض  �سوق  م�شح  جعل  على 
املثمر،  ال�سباين  للفعل  حا�سنا 
لل�ستثمار  تاأ�سي�سيًة  ومفازًة 
املنفتح  امل�سّع  املنتج  بداعي  االإ
توؤ�س�ض  واع���دة  من���اط  اأ ع��ل��ى 

واالأرحب. للقادم 
ّن  اأ اإىل  غ��رداي��ة  اأ�سيل  ولفت 
الزاخرة  ه��را���ض  اأ �سوق  مدينة 
ثرها،  وماآ ورموزها  بتاريخها 
االعتبار  لها  ي��رّد  اأن  ت�ستحق 
مكامن  وت�ستنه�ض  ثقافيا 
و�سان  ليو�ض  بو  اأ راأ�ض  م�سقط 
عزمه  اإىل  م�سريا  اأوغ�ستني، 
اإىل  اأهرا�ض  �سوق  م�شح  حتويل 
لتكري�ض  متجدد  بداعي  اإ قطب 
وح�ساريًا،  ثقافيًا  االأمة  ثوابت 
اجلزائر  نهج  اإىل  م�سافًة  ولبنًة 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى دف���ع ال��ط��اق��ات 

الواعدة.
ا�ستلمه  ّن  اأ عبا�ض  واأوع���ز 
اأهرا�ض  �سوق  م�شح  مقاليد 
مع  متقاطعا  ت��ي  ي��اأ اجل��ه��وي 
املتطلع  النبيل  امل�سار  �سياق 
اجلديدة  اجلزائر  حلم  لتج�سيد 
املعا�ض  الواقع  مع  تتما�سى  التي 
ال�ساملة  والرتقية  االأمل  وروح 
وت��ث��م��ني امل���ب���ادرات اخل��ّلق��ة، 
اليوم،  بحاجة  ننا  واأ ا  خ�سو�سً
اإىل  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكر 
متفاعلًة،  فاعلًة  را�سية  ثقافة 
ملجتمعنا،  ة  مراآ جمّرد  تكون  ال 
التاريخ  ذخ��ائ��ر  ت�ستلهم  ب��ل 
لتعّمق  ال��ن��ف��ي�����ض  اجل���زائ���ري 

و���س��ذرات  ب���داع  االإ نوامي�ض 
وم�ستقبًل. حا�ًشا  االبتكار 

"�سنحر�ض  ع��ب��ا���ض:  ّك����د  واأ
ا�ستنها�ض  على  احل��ر���ض  ك��ل 
اأهرا�ض  �سوق  حا�شة  مكامن 
ال�سباب  وت�سجيع  امل��ع��ط��اءة 
بان�سغاالته،  والتكفل  املبدع 
التعبري  من  املبتكرين  ومتكني 
وتوفري  نف�سهم،  اأ عن  بحيوية 
م�شحيي  م��ام  اأ امللئم  املحيط 
وجمهورها  العريقة  امل��دي��ن��ة 
الطلئعية  مب��ك��ان��ت��ه��م  ال��ه��ام 

. لرفيعة" ا
وامل�سرّي  املخ�شم  الفنان  وبروح 
ع�شات  �ساحب  �سّدد  الثقايف، 
تطلعه  على  امل�شحية  االأعمال 
الداعمة  اال�سرتاتيجية  الإجناح 
�سوق  يف  امل�شحية  للحركة 
ه��را���ض، وج��ع��ل االرت��ق��اء يف  اأ
الكربى،  االأول��وي��ات  م�ساف 
قائمة  ج��دي��دة  م��ق��ارب��ة  ع��رب 
للحركة  اأك���رب  �����شاك  اإ ع��ل��ى 
الرتبوية  واالأ�شتني  اجلمعوية 
املهارات  واأ�سحاب  واجلامعية 
اخل��ا���س��ة، ف�����س��ًل ع��ن ن��زالء 
فتح  مع  العقابية،  املوؤ�س�سات 
ال�سباب  م���ام  اأ امل��ب��ادرة  جم��ال 
طاقاتهم  حترير  من  لتمكينهم 
�سيهتم  كما  مواهبهم،  وبلورة 
على  اأو�سع  با�ستغاالت  عبا�ض 
�سعيه  خلل  من  الطفل  م�شح 
تهتم  خا�سة  دائرة  ال�ستحداث 

مناءهم. واإ الرباعم  مبراكحات 
ب���داء  اإ اإىل  ع��ب��ا���ض  وان��ت��ه��ى 
ر�سم  يف  التفّن  على  حر�سه 
والفرجة،  والنب�ض  اجلمال  فاق  اآ
االأ�شة  �ستمّكن  اأ�سواط  وهي 
مدينة  يف  الكبرية  امل�شحية 
اال�سطلع  من  اأهرا�ض  �سوق 
توطيد  يف  ح��ا���س��م��ة  ب����اأدوار 
ال�ساملة،  التنمية  و���س��ائ��ج 
راي��ًة  االأ�سيل  ب��داع  االإ وجعل 
والرقي  البهاء  �سماء  يف  خفاقًة 
الناب�سة  والثقافة  موق  وال�سرُ
دوًما. املنت�شة  اجلزائر  حنايا  يف 
ق/ث

اجلهوي  امل�����شح  احت�سن 
حم��م��د ال��ط��اه��ر ال��ف��رق��اين 
ال�شيف  العر�ض  لق�سنطينة 
"النعيم  مل�شحية  االأول 
ن��ت��اج  اإ م���ن  اجلحيم"  يف 
"الب�سمة"  الثقافية  اجلمعية 
مع  بالتعاون  ل�سكيكدة 
امل�������شح اجل���ه���وي ل���ذات 

. ملدينة ا
امل�شحي  العمل  هذا  ويعالج 
داودي  ف��اروق  كتبه  ال��ذي 
واأخرجه  بوعريريج  برج  من 
مي���ن ب��ن اأح��م��د وح�����شه  اأ
الفنانني  من  حمدود  جمهور 
غري  ت�شفات  وال�سحفيني 
املجتمع  يف  ف��راد  الأ �شيفة 
امل��ه��ن��ي  ال���و����س���ط  ويف 
كوميديا  قالب  يف  وذل��ك 

ال�����س��وء  ت�سلط  ���س��وداء 
اجتماعية  ع��لق��ات  على 
م���ع���ق���دة و���س��ل��وك��ي��ات 
االأخلقية  للمبادئ  منافية 
 65 ن�����س��ان��ي��ة. وخ��لل  واالإ
ي�سلط  العر�ض  من  دقيقة 
ه���ذا ال��ع��م��ل ال����ذي وق��ع 
اجلليل  عبد  �سينوغرافيته 
على  ال�����س��وء  ب���ول���وداين 
ومري�سه  نف�ساين  طبيب 
دوره���م���ا  اأدى  ال��ل��ذي��ن 
و�سهيب  اأح��م��د  ب��ن  اد  ف���وؤ
املري�ض  فياأتي  عي�سوب. 
ل��ي��ت��ح��دث ع���ن خ��لف��ات��ه 
م����ل يف  ال��زوج��ي��ة ع��ل��ى اأ
ال��ط��ب��ي��ب  ل���دى  ي��ج��د  اأن 
يعي�ض  ال���ذي  ال��ن��ف�����س��اين 
حل  امل�سكل  نف�ض  ب��دوره 

الزوجية. مل�سكلته 
لتعر�ض  امل�ساهد  وتتعاقب   
ن�����س��ان  اجل��ان��ب ال��ق��امت ل��لإ
ع��ن��دم��ا ي��ق��ت��ل ال��ط��ب��ي��ب 
ويحاول  زوجته  النف�ساين 
م�ستعمل  مري�سه  جت��رمي 
ال�سائقة  وم�ستغل  االبتزاز 
اله�سة  واحل��ال��ة  النف�سية 
مل��ري�����س��ه. و����شح خم��رج 
اأحمد  ب��ن  مي���ن  اأ امل�شحية 
يف  معاجلة  على  عمل  نه  باأ
املجتمع  من  جانبا  فني  اإطار 
معقدة  وعلقات  الع�شي 
اإىل  م�����س��ريا  ف����راد  االأ ب��ني 
اأول  يعد  العمل  ه��ذا  اأن 
الثقافية  للجمعية  ن��ت��اج  اإ

.2021 للعام  "الب�سمة" 
ق/ث

للن�ش  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت 
دزاير"  "�سايب  مبكتبة  ���س��ه��ار  واالإ
مطالعة  ور�سات  العا�سمة  باجلزائر 
االبتدائية  املدار�ض  لتلميذ  خم�س�سة 
على  التعود  من  الطفل  متكني  بهدف 
�شورية  ممار�سة  تعد  التي  املطالعة 

�سخ�سيته. لبناء 
بخلية  املكلفة  امل�ست�سارة  واأو�سحت 
العامة  وال��ع��لق��ات  االإع���لم  و�سائل 
واالإ�سهار  للن�ش  الوطنية  باملوؤ�س�سة 
ن���ه ق��د ���س��ارك  ر���س��ي��دة ب��ل��ح��راوي اأ

العربية  باللغة  املطالعة  ور���س��ة  يف 
خم�سة  حوايل  اإثنني"  يوم  كل  "املربجمة 
م��دار���ض  م��ن  ي��ن��ح��درون  طفل  ع�ش 
حما�ض  يحذوهم  ك��ان  حيث  ابتدائية 
املطالعة  الأن  غري"معتادة"  جتربة  لفكرة 
"املدر�سة  يف  تكون  ليهم  اإ بالن�سبة 
اللغة  ور�سة  م��ا  واأ فقط".  البيت  و  اأ
اأحد". يوم  "كل  مربجمة  فهي  الفرن�سية 
رافقهم  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  جل�ض  وق��د 
بنظرات  حلقات  �سكل  يف  اأولياوؤهم 
اجلديدة  البيئة  لهذه  بالف�سول  مليئة 

كل  يذهب  حيث  بالكتب"  "اململوءة 
و�سط  م��ك��ان��ه  "الأخذ  م��ن��ه��م  واح���د 
بقراءة  نف�سه"  عن  للتعبري  جمموعة 
العربة  لزملئه  ي�شح  ثم  اأوال  ق�سة 

فيها". املت�سمنة 
بهذه  �سادة  االإ على  االأولياء  اأجمع  وقد 
"بالناجحة  و�سفوها  التي  التجربة 
للأطفال"  بالن�سبة  وال�����شوري��ة 
الذين  للأطفال  بالن�سبة  االأمر  ونف�ض 
جدا"  "نافعة  الور�سات  ه��ذه  وج��دوا 

الزدهارهم".
ور�سات  برجمة  اأن  بلحراوي  واأ�سافت 
ال  منوذجية"  "جتربة  متثل  هذه  املطالعة 
القريب  امل�ستقبل  يف  تعميمها  من  بد 
ذلك  بعد  لها  ليكون  كلها  العا�سمة  يف 
"اأماكن  اإىل  ت�سل  حيث  وطني"  "بعد 
"تنظيم  خ��لل  من  باجلزائر  معزولة" 
مب�ساركة  اأكر  و�سائل  ون�ش  قوافل" 

املحلية". ال�سلطات 
ق/ث

عبا�ض يراهن على منح عمر ثاٍن مل�سرح 
�سوق اأهرا�ض

تقدمي العر�ض ال�سريف مل�سرحية "النعيم يف اجلحيم" 
للجمعية الثقافية "الب�سمة" ب�سكيكدة

املوؤ�س�سة الوطنية للن�سر واالإ�سهار تطلق ور�سات مطالعة لالأطفال



حكمت  املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة  علنيا ح�سوريا ابتدائيا:
يف ال�سكل: قبول  دعوى الرتجيع . يف املو�سوع: اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل 
19/00591 ومعه امل�سادقة على  2019/03/31 حتت فهر�ض رقم :  بتاريخ 
املحررة   قا�سم   �سالح  �سيخ  الطبيب  طرف  من  املنجزة  العقلية  اخلربة   تقرير 
بتاريخ: 2019/07/08 حتت رقم : 19/70 و بالنتيجة الق�ساء بتوقيع احلجر 
على امل�سماة عمارة دليلة  املولودة بتاريخ 1997/09/17 بغرداية، ابنة قا�سم 
وفخار فاطمة. وتعيني املرجع عمارة عي�سى عفاري مقدما عنها لرعايتها وت�سيري 
ال�سحف  اإحدى  يف  احلكم  هذا  منطوق  ن�سر  مع  واالإداريــة  القانونية  �سوؤونها 

الوطنية اليومية لالإعالم. 
  حتميل املرجع امل�ساريف الق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلربة . 

والزمان  باملكان  املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا  به  واأف�سح  اأ�سدراحلكم   بذا 
املذكورين اأعاله ليوقع اأ�سله الرئي�ض و اأمني ال�سبط. 

حكـــــــــــــــــــم 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: مترنا�ست     

دائرة: مترنا�ست        
بلدية: مترنا�ست  

م�سلحة الن�ساطات الثقافية والريا�سية  
مكتب اجلمعيات   

الرقم: 57/ 2020
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية 

املوافق   1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
 2020/11/30 اليوم:  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   12/01/2012

ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ض جمعية ذات طابع اجتماعي.  
امل�سماة : جمعية الغيث اخلريية والت�سامنية  الكائن مقرها: حي احلفرة 

يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: حمدها يون�ض.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية 
مديرية البيئة

ان وايل والية غرداية :
وباقــــــرتاح من ال�سيد / مـديـر البيئة يقــــــــــــــــرر

املادة االأوىل: يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة لتجديد ا�ستغالل ا�ستخراج مواد الطمي من جماري الوديان لفائدة �سركة ت�سامن اوالد حيمودة "SNC  OULED HAIMOUDA" بلمكان امل�سمى واد 
الربيق، برتاب بلدية حا�سي القارة، دائرة املنيعة املادة 02: ح�سب املخطط فاإن حدود منطقة ا�ستخراج مواد الطمي هي ح�سب االإحداثيات التالية:

Coordonnées UTM WGS

P4 P3 P2P1

Y X  Y X  Y X  Y X

3304150.00  491894.00 3304261.00491882.003303932.27491134.771304539.00490543.00

P8 P7 P6P5

Y X  Y X  Y X  Y X

3304409.00 490437.00 3304197.80490722.433303877.00490954.91 3303840.21 491175.27

املادة03: يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية حا�سي القارة ملدة خم�سة ع�سرة يوما )15( ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار. املادة 04: يعني ال�سيد/عبد احلاكم يحي رئي�ض م�سلحة مهند�ض دولة  ببلدية حا�سي القارة، ب�سفته 
حمافظ حمقق ويتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية حا�سي القارة، حيث يكون يف متناول املواطنني الإبداء املالحظات على امل�سروع املادة 05: يكون االطالع على التحقيق وكذا ال�سجل مبقر بلدية 
حا�سي القارة، كل يوم خالل التوقيت الر�سمي لالإدارة ماعدا اأيام العطل واالأعياد. املادة 06: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع امل�سروع وبكيفية ت�سمن اإعالم اجلمهور اإعالما كامال وي�سهد على التعليق رئي�ض املجل�ض 
ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي القارة، كما يجب ن�سر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على االأقل. املادة07: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات و جمع املعلومات التكميلية الرامية اإىل تو�سيح العواقب املحتملة من امل�سروع 
كالتاأثري على البيئة  . املادة08: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�سجل ويوؤ�سر من طرف رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي القارة، وير�سل مع امللف مرفوق بتقرير املحافظ املحقق وكذا تاريخ فتح وغلق التحقيق 
ثم ير�سل اإىل �سيد مدير البيئة . املادة 09: يكلف ال�سادة/ االأمني العام للوالية /مدير التنظيم وال�سوؤون العامة/مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية/ مدير املوارد املائية/ مدير امل�سالح الفالحية  / حمافظ الغابات /مدير 
ال�سناعة واملناجم /مدير ال�سحة وال�سكان/ مدير التجارة/مدير التعمري والبناء املعمارية والهند�سة/مدير اأمالك الدولة/رئي�ض اأمن الوالية /قائد املجموعة االإقليمية للدرك الوطني/رئي�ض دائرة املنيعة/رئي�ض املجل�ض ال�سعبي 

البلدي لبلدية حا�سي القارة / املحافظ املحقق و�ساحب امل�سروع، وكل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات االإدارية للوالية.
 التحرير 2021/01/20 

قرار رقم 3665/ بتاريخ 10 دي�سمرب 2020 يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة ال�ستغالل ا�ستخراج 
مواد الطمي من جماري الوديان لفائدة / �سركة ت�سامن اوالد حيمودة "SNC  OULED HAIMOUDA" بلمكان 

امل�سمى واد الربيق، برتاب بلدية حا�سي القارة، دائرة املنيعة

اشهار العدد13
اإلربعاء 20 جانفي 2021 م الموافق لـ 06 جمادى الثانية 1442هـ2173

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة بونورة            
بلدية العطف  

رقم: 01/ 2021    
و�سل اإ�سهار خا�ض بتاأ�سي�ض جمعية حملية ذات طابع اجتماعي 

امل�سماة: جمعية اأفاق امل�ستقبل حلي املعلمني - العطف 
 املودعة بتاريخ: 2020-09-27  

رئي�ض اجلمعية: بن قطاية ه�سام،
 املولود بتاريخ: 29-11-1997 ببنورة

  الكائن مقرها: املركز الثقايف �سعيد عبد احلفيظ – العطف   .

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي      

دائرة جامعة         
بلدية جامعة   

مكتب ال�سوؤون االجتماعية واجلمعيات   
رقم: 03/ 2020

                      و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد جمعية حملية 
مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 21 �سفر 1433 هـ املوافق لـ: 

باجلمعيات. املتعلق    2012 جانفي   12
الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020 دي�سمرب  اليوم30  هذا  مت   
بن  الزبري  مل�سجد  الدينية  : اجلمعية  امل�سماة  املحلية  بتجديد اجلمعية   
العوام – جامعة  املقيمة بـ: حي الن�سيم – جامعة   رئي�ض اجلمعية: علي 

ق�سوم/ اأحمد  تاريخ ومكان االزدياد: 1962/10/25 بـ: جامعة  
العنوان: حي الن�سيم - جامعة 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية: اأدرار 

املقاطعة االإدارية: تيميمون       
دائرة: تيرنكوك         

بلدية: تيرنكوك   
و�سل اإ�سهاري لتجديد  جمعية حملية 

1433 هـ  18 �سفر عام  املوؤرخ يف   12/06 القانون رقم  طبقا الأحكام  
الثاين  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  واملتعلق   2012 يناير    12 لـ  املوافق 
ع�سر من �سهر اأكتوبر 2020 جتديد اجلمعية املحلية   امل�سماة : اجلمعية 
اأوالد  ال�سيد:   حمل  بـ:  االإقامة  حمل  ــريات   اخل فاأ�ستبقوا  اخلريية 
اجلمعية:  رئي�ض  الدباغ.  زاوية  الها�سمي  الها�سمي  حي  اأحممد  اخلري 
اأوالد اخلري اأحممد   تاريخ ومكان امليالد: 1968/02/09 زاوية الدباغ  
بلدية  الدباغ  زاوية  الها�سمي  الها�سمي  العنوان: حي  بلدية تيرنكوك   

تيرنكوك .

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة بونورة          
بلدية بونورة 

م�سلحة ال�سوؤون االجتماعية والثقافية 
مكتب اجلمعيات 

رقم: 01/م. ج/ 2021    
         و�سل اإ�سهار خا�ض بتجديد جمعية حملية. 

امل�سماة : جمعية حي 490 م�سكن املنطقة العلمية بلدية بونورة  
املودعة مللفها بتاريخ: 22 �سبتمرب 2020

رئي�ض اجلمعية: بكو�ض بكري بن م�سطفى.
 املولود بتاريخ: 1970/01/24 بـ: غرداية.   

والية  بونورة  بلدية  العلمية  املنطقة  490م�سكن  بحي  مقرها:  الكائن 
غرداية.

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي      

دائرة املقرن          
بلدية �سيدي عون    

مكتب التنظيم وال�سوؤون العامة    
اإ�سهار اإن�ساء  جمعية  ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06 

املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
املتعلق   01/2012/  12 يف  ــوؤرخ  امل  12/06 القانون  الأحكام   طبقا 
منه،    )09( التا�سعة  املادة  ال�سيما  االجتماعي،  الطابع  ذات  باجلمعيات 
ذات  بتاأ�سي�ض جمعية  الت�سريح  ت�سجيل  ت�سليم و�سل  اليوم  لقد مت هذا 
�سبغة حملية  امل�سماة : اجلمعية الدينية مل�سجد اخلري باجلديدة اجلنوبية 
اجلمعية:  رئي�ض  عون    �سيدي  – بلدية  اجلنوبية  باجلديدة  بـ:  املقيمة 

ب�سري خري  تاريخ ومكان االزدياد: 1976/12/20 بالوادي   
عنوان الرئي�ض : اجلديدة اجلنوبية – بلدية �سيدي عون   

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية  

دائرة متليلي ال�سعانبة           
بلدية متليلي ال�سعانبة  
الرقم: 13/ 2020    

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية 
 18 يف  ــوؤرخ  امل  12-06 رقــم   القانون  من    18 ــادة  امل الأحكام   طبقا 
�سفر1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم: 
2019/12/24 ا�ستالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2019/12/04 
املتعلقة بتغيري ت�سكيلة الهيئة التنفيذية  للجمعية املحلية امل�سماة:جمعية 
         39/2019 رقــم:  حتت  امل�سجلة  ال�سياحة   لرتقية  الرمال  جوهرة 
بتاريخ: 2019/11/28 املقيمة بـ: املركز الثقايف ال�سهيد مهاية  قويدر 
بحي 20نوفمرب 1960     بلدية متليلي ال�سعانبة  ترتاأ�سها ال�سيد )ة(: 

م�سباح فاطمة الزهراء  .

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  
دائرة املقرن   
بلدية املقرن   

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة    
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا 
املجل�ض  رئي�ض  فان  وت�سليمها  احليازة  �سهادة  اإعــداد  لكيفيات   املحدد 
ر�سيدة  �سنقرية  ال�سيد)ة(:  اأن  يعلن  املقرن    لبلدية  البلدي  ال�سعبي 
بنت اإبراهيم  املولود )ة( بـ : تغزوت بتاريخ: 1964/08/19 ال�ساكن 
)ة( بـ: �سارع ال�سهيد حنكة علي - املقرن - بلدية املقرن  قد اأودع ملفا 
مب�سالح  البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة احليازة للعقار الواقع بـ املقرن - 
339.73 م2  م�ساحته:   عائلي    �سكن  العقار عبارة عن:  املقرن  بلدية 
�سارع.من  اجلنوب:  من  �سارع.  ال�سمال:  من  كالتايل:   حدوده  الذي  و 
ال�سرق: خاليفة ح�سني .من الغرب :غانية �سالح.  فعلى كل �سخ�ض له 
مطلب  اأو اعرتا�سات  على حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة  مل�سلحة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  �سهرين  اأق�ساها   مدة   يف  املقرن   بلدية  التعمري 

االإعالن يف ال�سحف الوطنية. 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي  
دائرة املقرن   
بلدية املقرن   

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة    
 1991/07/27: يف  املوؤرخ   254/91  : رقم  التنفيذي  للمر�سوم  طبقا 
املجل�ض  رئي�ض  فان  وت�سليمها  احليازة  �سهادة  اإعــداد  لكيفيات   املحدد 
ر�سيدة  �سنقرية  ال�سيد)ة(:  اأن  يعلن  املقرن    لبلدية  البلدي  ال�سعبي 
بنت اإبراهيم  املولود )ة( بـ : تغزوت بتاريخ: 1964/08/19 ال�ساكن 
)ة( بـ: �سارع ال�سهيد حنكة علي - املقرن - بلدية املقرن  قد اأودع ملفا 
مب�سالح  البلدية طالبا ت�سليمه �سهادة احليازة للعقار الواقع بـ املقرن - 
339.73 م2  م�ساحته:   عائلي    �سكن  العقار عبارة عن:  املقرن  بلدية 
�سارع.من  اجلنوب:  من  �سارع.  ال�سمال:  من  كالتايل:   حدوده  الذي  و 
ال�سرق: خاليفة ح�سني .من الغرب :غانية �سالح.  فعلى كل �سخ�ض له 
مطلب  اأو اعرتا�سات  على حترير هذه ال�سهادة اأن يقدمها كتابة  مل�سلحة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  �سهرين  اأق�ساها   مدة   يف  املقرن   بلدية  التعمري 

االإعالن يف ال�سحف الوطنية. 
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اإن الفتى من يقول ها اأنا ذا  
لي�ض الفتى من يقول كان اأبي!.. 

باأن  اأوم��ن  م�سلم  ككل 
وكل  الله  بيد  االأع��م��ار 
موؤمن اأرجو من الله طول 
العمر ولو اأنه اأحيانا يكون 
لفئة  العمر  ط��ول  لكن 
خا�سة اإذا خل من ال�سحة 
العمر  طول  فاأما  اجليدة، 
اأو   احلياة  يف  حبا  فلي�ض 
رغبة يف متاعها و متعتها 
اأحلته  م��ا  الجن���از  ف��اإمن��ا 
ال�سوؤون  م��ن  ال��ظ��روف 

واإمتامها،  اجنازها  عن  العمر  تق�ش  ما  عادة  التي  وامل�ساريع 
مبدينة  االأجيال  تربية  يف  �سنة  اأربعني  اأم�سيت  اأين  رغم 
حيث  الوادي  والية  عا�سمة  �شقي  الواقعة  خليفة  حا�سي 
من  منقو�سة  كانت  املجتمعية  ر�سالتي  اأن  اإح�سا�ض  انتابني 
الدور الذي ينفع النا�ض دفعني ذلك اإىل الكتابة والن�ش يف 
اجلرائد واملجلت املحلية من املنار العربي اإىل جريدة احلوراء 
وجريدة التحرير م�ساريع لي�ست من نوع ال�سناعة والتجارة 
والت�سدير، فاأما ال�سحة اجليدة فللقدرة على االجناز واخلوف 
من اأرذل العمر الذي يبلغ حد كراهة املرء لنف�سه وملل اأهله 
اإياه، واحلق اأن قيمة احلياة ال تقا�ض بطول العمر اأو الق�ش بل 
اأن يعي�ض، وكثري من طلت  الله  مبا ينجزه االإن�سان فيما قدر 
اأعمارهم ون�ساهم التاريخ واآخرون ق�شت اأعمارهم وخلدهم 
كما  االأيام  ا�ستهلك  �سوى  �سيئا  يفعلوا  مل  اأولئك  التاريخ، 
هو حال بع�ض املتقاعدين املثقفني الذين ف�سلوا اجللو�ض على 
قارعة الطرقات منتهكني حق الطريق، وهوؤالء عا�سوا لغريهم 
واخرتاعاتهم   اكت�سافاتهم  و  اإبداعاتهم  للإن�سانية  فقدموا 
االأدباء  اأوطانهم ومن هوؤالء  اأرواحهم فداء ال�ستقلل  وحتى 
يف  اأ�سمائهم  �سجلوا  الذين  والزعماء  والفنانون  وال�سعراء 
منهم  البع�ض  ذهب يف حني  من  �سفحات  بلدهم يف  تاريخ 
الفعل  يحققها  ال�سهرة  دامت  ما  ب�سوء  التاريخ  �سيذكره 
لي�ست  واملغنيني  والريا�سيني  ال�سيا�سيني  و�سهر  ونقي�سه 
ك�سهرة  هي  وال  والباحثني  املفكرين  ك�سهرة  عامة  ب�سفة 
عديد  م�ستح�شا  هذا  اأقول   ، وامل�سلحني  واالأنبياء  االأبطال 
واحل�سارة  االإ�سلم  تاريخ  ومن  الب�شية  تاريخ  من  االأمثلة 
العربية ومن تاريخ اجلزائر املعا�ش، اأمثلة ممن خدموا و�سحوا 
وعا�سوا  وظلموا  طغوا  ممن  اأمثلة  مقابل  واأفادوا  واجتهدوا  
يف البلد ويف االأر�ض ف�سادا عك�ض ما اأراد الله لها من اآدم 
اأكن  مل  واإن  يخ�سني  وفيما  مناء  و  اعمارا  وذريتهما  وحواء 
العمل  على  حري�ض  فاإين  وامل�ستوى  القدرة  من  عداهم  يف 
املنتظم، حر�سي على حما�سبة نف�سي عليه من يوم اإىل يوم 
ومن عام اإىل عام، فما اأ�سعدين اإن وقف فيما �سعيت للأوىل 
واالآخرة، وما اأ�سقاين اإن ف�سلت وخ�شت جهدي وثقتي حتى 
لو كتب يل اأجر واحد على جمرد االجتهاد، وال اأظن اأن كثريي 
يف  ال�سائعة  اأعمارهم  على  اأنف�سهم  يحا�سبون  اأنهم  اأمثايل 
اأعرا�ض  يف  واخلو�ض  النميمة  وجل�سات  وامللهي  املقاهي 
النا�ض، فتلك �سريتي اأكت�سب  منها بع�ض الر�سا الأنني اأوؤمن 
باأن االأفعال مثل االأعمار هي اأي�سا بيد الله كما قدر وق�ساء 
العظيم عن حياتي كنعمة واأمانة  اليوم  فاإذا �سئلت يف ذلك 
وم�سوؤولية اهتديت بعون الله اإىل اجلواب املنجي من العقاب 
وهل العبادة اإال العمل املو�سى به : " وقل اعملوا ف�سريى الله 
عملكم ور�سوله واملوؤمنون" واحلمد لله على كل حال فيما مت 

ومل يتم �سواء اأطال العمر اأو ق�ش وهذا هو اأنا. 

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

علماء  يكن  مل  املنطلق  ه��ذا  م��ن  و 
اليونان يركزون يف اأبحاثهم على فكرة 
االأخرية  هذه  الأن   exégese "التفقه" 
هيئة  و  مكتوبة  ن�سو�سا  تتطلب 
تتكفل بهذه الن�سو�ض و املقارنة بينها  
اأو  لدين  ما   جماعة  انتماء  حتديد  اأي 
عقيدة  اأو مذهب معني؟،  و ي�سري كثري 
من الباحثني اأن الفكر اليوناين قام على 
)الفل�سفة(  "العقل"  بني  املقارنة  اأ�سا�ض 
ال�سفاهية(،  )ال��ذاك��رة  االأ�سطورة"  و 
كاحلكايات و الروايات،  و كان  "النقد" 
العقل  بني  مييز  ال��ذي  الوحيد  عندهم 
الذي  وح��ده  العقل  و  االأ�سطورة،   و 
يقدم الربهان حول االأحداث ،  ومن ثم 
بلوغ م�ستوى االإقناع،  يكون ذلك عن 
طريق احلوار ) حوار املعلم و التلميذ( و 
يعني  �سقرون  يرى حممد  كما  االإقناع 
و   ،peitho اخل�سم،  على  االإنت�سار 
يجعله  جديل  موقع  يف  بدهاء  و�سعه 
ما  هذا  و   ، ي�ست�سلم  و  ال�سلح  يلقى 
التي وجدت  ال�سف�سطائية،  ميز املرحلة 
اأفلطون،  نف�سها يف حرب كلمية مع 
الأن احلوار االأفلطوين يقوم على الثقة 
التلميذ،  و  املعلم  بني  املتبادلة  الثقة  و 

.peitho و لي�ض   على  Pistis
التي  الفكرة  البع�ض  يوافق  ال  رمب��ا 
 ، االإقناع  حول  �سقرون  حممد  طرحها 
اخل�سم،  على  االإنت�سار  يعني  ال  فهو 
و اإمنا اإي�سال الفكرة اإىل االآخر و اإثباتها 
بطريقة علمية، اأو ت�سحيح منهجا كان 
الرتبوي،    و   التعليمي  البناء  خاطئا يف 

لي�ض  املعلم  هدف  يكون  احلالة  هذه  يف 
اإ�سكات التلميذ  و اإمنا غر�ض فن اخلطاب 
اي  التكلم  اإىل  دفعه  و  التلميذ،  يف 
الكلمات،   و  االأفكار  تبادل  و  املناق�سة 
اأي غر�ض فيه لغة احلوار مع االآخر عن 
طريق تدريبه على لغة اخلطاب املبا�ش، 
ج�سدا  ال  فكرا  حا�شا  التلميذ  يكون 
فقط،  و�سيئا ف�سيئا تغريت االأمور  ملا 
ظهرت اأبحاث هافلوك  havlock، حتى 
القدمية  الرتبية  يهاجم  اأ�سبح   اأفلطون 
القائمة على امللحمة و ال�سعر و التقليد 
اأمام  لوجه  وجها  وقف  و  ال�سفاهي، 
ال�سعراء الرتاجيديني، و يعترب اأفلطون 
حدثت  و  "املعار�سة"  ابتكر  من  اأول 
 logos اللوغو�ض  حول  كلمية  حرب 
التي تعني الكلمة اأو اللفظ، و املوتو�ض  
muthosالتي تعني اخلرافة، لدرجة اأنه 
انتقد يف جمهوريته هومريو�ض و قال: 
اأذن  ملء  هو  هومريو�ض  يفعله  ما  اإن 

االأطفال و البالغني اأ�سكال وهمية.
ن�ساأت  كيف  معرفة  هنا  املهم  لي�ض   
رواده��ا  هم  من  و  متى؟   و  املدر�سة  
قواعد  و  اأ�س�ض  اإمنا معرفة  و  االأوائ��ل،  
عرب  تطور  كيف  و  املدر�سي  النظام 
الرتبوي  النظام  عرف  فقد  االأزم��ن��ة، 
التعليم، من خلل  حتوال كبريا يف منط 
 ،l’internat "ظهور املدر�سة "الداخلية
الن�سف  بداية  يف  االأخرية  هذه  ظهرت 
فيها  ع�ش،   اخلام�ض  القرن  من  الثاين 
اأ�شته  عن  الطالب  اأو  التلميذ  ا�ستقل 
م�ستقلة،  حياة  له  اأ�سبحت  و  والديه  و 
كانت  اإن  و  الفكري،   اجلانب  يف  حتى 
اأخلقي  و�سط  باأنها  تعرف  املدر�سة 
كانت  عما  تختلف  اليوم  فهي  منظم، 
عرفها  التي  الفرتة  يف  باالأم�ض  عليه 
الو�سط  هذا  اأن  اإال  االإن�ساين،  التاريخ 
ال  فقط  �سكل  ك��ان  االأخ���لق���ي(   (
تظهر  مل  اأنها  القول  ميكن  و  م�سمونا، 
احل�سارة  من  حمددة  فرتة  يف  اإال  بعد، 
دوركهامي،  تعبري  حد  على  االإن�سانية، 
يف  البيداغوجي  "التطور  كتابه  يف 
امل�سيحي   النظام  فاملدر�سة يف  فرن�سا"، 

النظام  يف  املدر�سة  عن  تختلف  مثل 
يف  ت�سرتكان  اأنهما  لو  و  االإ�سلمي، 
كونهما تقومان على تكوين االإ�ستعداد 
يف  االإن�سان  لدى  االإرادي  و  الروحي 
االإجتماعية،  بالتن�سئة  ي�سمى  ما  اإطار 
امل�سيحي  النظام  بداأ  املنطلق  هذا  و من 
باإن�ساء  ميلدي   ال�ساد�ض  القرن  يف 
بجانب  للأطفال  تعليمية  م��دار���ض 
عنها  م�ستقلة  كانت  لكنها  الكني�سة، 
جند  حني  يف  الت�سيريي،  اجلانب  يف 
النظام االإ�سلمي اتخذ من دور العبادة 
لتعليم  مدار�ض  "الزوايا"  و  )امل�ساجد( 
املعارف  و  الدينية  العلوم  االأط��ف��ال 
االأطفال  عند  الكتابة  كانت  االأخ��رى.  
 ( خ�سبية"   "األواح  با�ستعمال  امل�سلمني 
و  االإ�ستعمار  ( حتى جاء  اجلزائر منوذجا 
ظهرت املدار�ض الر�سمية امل�ستقلة عن 
االإ�سارة  ينبغي  ما  الزوايا،  و  امل�ساجد 
اأن هذه االأنظمة تولد عنها  اإليه هنا هو 
التنظيم  الأن  اإيديولوجية،  �شاعات 
يقت�سي  اأ�سبح  للمدر�سة  اجل��دي��د 
يف  احلديثة  للمدر�سة  جديدا  ت�سورا 
ظل منو الوعي الناجت عما عرفته ال�ساحة 
من اأحداث �سيا�سية، اجتماعية و بيئية، 
الرتبوية  املنظومة  �سهدت   حيث 
ع��دة حت��والت و ت��غ��ريات،  م��ن اجل 
للمنظومة  امل�ستقبلية  الروؤية  تو�سيع 
الرتبوية،  فيما ا�سطلح عليه باملدر�سة 
االأط��ف��ال  كريا�ض  "التح�سريية"، 
 les crèches ou les jardins
و  الغربية  املجتمعات  يف   d’enfants
العربية معا ، ظهور كذلك ما ي�سمى ب�: 
امل�سلم،  املجتمع  يف  القراآنية"  "املدار�ض 
تطورت من خللها العلقة بني املعلم و 
التلميذ،  فيما يراها البع�ض اأنها تعقدت 
اأكر، الأن امل�ساألة تتعلق لي�ض بالت�سيري 
االإداري فقط،  و اإمنا مب�ستوى و موؤهلت 
"املربي" داخل الرو�سة و "املعلم" داخل 
تعلق  ما  يف  خا�سة  املعلم،  املدر�سة 
باللغة، و هنا وجب التفريق بني املربي و 
املعلم و دور االأول يكون اأعمق من دور 
االأطفال  ريا�ض  ظهور  ظل  يف  الثاين، 

و املدار�ض اخلا�سة ، هذه الهيئات التي 
لها  تكون  معنويون  ا�سخا�ض  يديرها 
نظام تربوي تعليمي خا�ض يختلف عن 
النظام التعليمي الذي ت�سعه الدولة اإال 

يف حاالت ا�ستثنائية.
ريا�ض  يف  بها  يخاطب  التي  فاللغة   
يف  اخلطاب  لغة  عن  تختلف  االأطفال 
املدار�ض  اأو حتى يف  القراآنية   املدر�سة 
وهنا  الدولة،  توؤ�س�سها  التي  الر�سمية 
 ، اأهمية  ذات  اأخ��رى  اإ�سكالية  ترُْطَرحرُ 
ِن التلميذ من اللغة املدر�سية و  حول مَتَكُّ
التحكم العملي فيها ، خا�سة و اأن اللغة 
م�سكلة  من  تعاين  تزال  ال  املدر�سية 
اللهجات، و هو ما نقف عليه اليوم ، اأين 
جند معلمون ي�شحون الدر�ض للتلميذ 
باللهجة العامية بدال من اللغة الر�سمية 
كانت  �سواء  الد�ستور،  يف  بها  املعرتف 
اللغة العربية اأو اللغة االأجنبية، يحدث 
الثانوية  اإىل  الطلبة  ينتقل  ملا  حتى  هذا 
و اجلامعة، بدليل اأن بع�ض الطلبة اأثناء 
مناق�ساتهم مذكرات التخرج يتلعثمون 
اللغتني  بني  ميزجون  و   ، الكلم  يف 
و  العربية  بني  اأو  العامية،  و  الف�سحى 
لغة  على  يتدربوا  مل  الأنهم  الفرن�سية، 
املبا�ش،  اليومي  اخلطاب  لغة  اأو  احلوار 
لعل  و   ،  langage courant le
معرفة  اإىل  يقودنا  اللغة   عن  احلديث  
جند  حيث  املدر�سة،  داخل  التعليم  منط 
الدر�ض  للتلميذ  يقدمون  معلمون 
يحفظوه  اأن  منهم  يطلبون  و  "كتابيا" 
االمتحانات  يف  حتى  قلب،  ظهر  عن 
يطالبونهم االإجابة على االأ�سئلة ح�سبما 
ن�سخ  بطريقة  اأي  ال��در���ض،  يف  ج��اء 
يرتكون  ال  و   copier coller ل�سق 
 la،الفهم ح�سب  االإج��اب��ة  حرية  لهم 
يتحول  وهكذا    compréhension
التلميذ و الطلبة اإىل " ببغاء" يجرتون 
ما يقوله االأ�ستاذ اأو املعلم، هذه الظاهرة 
يطول �شحها طبعا، الأن امل�ساألة تتعلق 
الذي  الثقايف  و  املعريف  مال  بالراأ�ض 

ميتلكه املعلم.

جذور تاأ�سي�ض النظام الرتبوي..املدر�سة القدمية و املدر�سة املعا�سرة 
بداأ ظهور املدار�ض يف الفرتة بني -450 490 قبل امليالد عند اليونان، و كانت م�ستقلة اي اأنها مل تكن لها عالقة باملجال ال�سيا�سي، كما مل يفر�ض 
اليونانيون نظاما مدر�سيا حمددا و مل تكن القراءة و الكتابة تهم اإال من له رغبة يف ذلك وقتل الفراغ ) skolé ( و من له اإمكانيات تعليم بنائه، 
ف�سال عن ذلك، هي الدرا�سة التي قام بها الباحث حممد �سقرون،  يف كتابه " الكتابة و ال�سلطة...و احلداثة" ، معتمدا يف ذلك على   اآراء و 
اأفكار كثري من املوؤرخني اأمثال  هومريو�ض و هيزيود  و ديتيني، كما اعتمد على اأبحاث "ماو�ض" يف كتابه �سو�سيولوجيا و اأنرتوبولوجيا،  تقول جل 
الدرا�سات اأن اليونانيني كانوا يعتمدون على ال�سفاهي اأكرث من الكتابي، حتى اأفالطون كان يدين الكتابة و الكتاب، و كان يرى اأن الرتبية تقوم 
على ال�سعر الغنائي ال�سفاهي، و لذا كانت الرتبية ال تعني اليونانيني، الأن الربدي  Papyrus كما تقول الكتابات  مل ي�ستعمل اإال بعد �سنة 400 
قبل امليالد، ح�سب الدرا�سات مل يعرف اليونان اإذن ثورة الكتابة بقدر ما عرفوا  ثورة الفكر كالفل�سفة و الطب و التاريخ ، هذا االأخري مثال كان 

يقوم على مقارنة االأحداث و البحث عن القوى املت�سارعة، اأي اأنه يعتمد على الب�سر و اأحيانا ال�سمع .

اخلـوف من النفط والغـاز
ب�سعوري  نفطي  مهند�ض  ���س��دم��ة 
والبعيد  والوا�سح   ال�شيح  العلني 
من  اأخاف  باأنني  املجاملة  عن  البعد  كل 
خرب  اأقرا  وعندما   ، والغاز  النفط  نعمة 
حقل  اأو  نفطي  لبئر  اكت�ساف  اأو  تنقيب 

. م�ساعفة  اأ�سعاف  خويف  يزداد  غاز 
الباري  لنا  وهب  قد  عربية  كدول  اأننا 
نحن  ،ون��ق��وم  النعمة  ه��ذه  ع��زوج��ل 
ال�سعر  وف��ق  وبيعها  باإ�ستخراجها 
الغري  العربية  دول��ن��ا  وحتى  العاملي 
اأي�سا  تتاأثر  وال��غ��از  للنفط  منتجة 

البع�ض  ببع�سنا  مرتبطني  فجميعا 
. باأخر  اأو  ب�سكل 

تاريخية  اأحداث  من  نابع  هذا  خويف  اأن 
ال�سابق  ، ففي  اأطلقا  اأحد  ال تخفى على 
الإ�ستمرار  املطلوب  ه��و  الفحم  ك��ان 
للتدفئة  ي�ستخدم  حيث  الب�شية  احلياة 
حينها  يف  ال�سناعية  وللثورة  والطبخ 
حتى  بالتحديد،  واأمريكا  اأوروب��ا  يف 
دول  اأغ��ل��ب  وب��اأت��ت  وانتهى  تل�سى 
بعدم  عاملي  تعهد  على  موقعة  العامل 
املناجم  وغلق  نهائيا  الفحم  ا�ستخدام 

 ، ا�ستخراجه  يف  العاملني  كل  وت�شيح 
حال  ي�سبح  �سوف  هكذا  اجل  ام  عاجل 

. امل�ستقبل  يف  والغاز  النفط 
قالتها  العملقة  ال�سيارات  م�سانع 
لل�سيارة  امل�ستقبل  الفور  وعلى  �شاحة 
تقل�ض  ���س��وف  ن��ه��ا  ،وب��اأ الكهربائية 
التي  العادية  لل�سيارات  انتاجها  من 
ال�سنوات  مدار  على  الوقود  ت�ستخدم 
اإنتاجها  عن  نهائيا  تتوقف  ،حتى  القادمة 

. القرار  واأنه ال عودة من هذا 
الطاقة  اأ�سبحت  اأي�سا  املتطورة  الدول 

وكل   ، ال�ساغل  �سغلها  النظيفة  البديلة 
جديد  اكت�ساف  املجال  هذا  ي�سهد  يوم 
ميكن  ال  ب�سكل  تتقل�ض  فتكلفتها  مذهل 
هذه  تدخل  اأن  ،وم��ا  وت�سديقه  تخيله 
مغطاة  املنازل  ا�سطح  جتد  حتى  الدول 
وامل�ساحات  ال�سم�سية  الطاقة  باللواح 
الكهرباء  توليد  مراوح  جتد  ال�سا�سعة 

. االأفق  يف  تلوح  �ساهقة  الرياح  عرب 
منلك  ننا  فاأ خويف  �سبب  اجلميع  فهم  هل 
للم�سرتي  وفقداننا  ال�سلعتني  هاتني 
ال  موؤمل  واقع  نعي�ض  يجعلنا  لها  .املحتاج  ت�سوره  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  اأريد 

ح�سني علي غالب 

بقلم / قدوده  مبارك

اللغة املدر�سية والتحكم العملي فيها

علجية عي�ض بت�سرف



 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

من نحن ؟

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

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

                فاك�ص:021.73.95.59

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

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15
اإلربعاء 20 جانفي 2021 م الموافق لـ 06 جمادى الثانية   1442هـ      العدد 2173

درا�سة جديدة تفكك خيوط لغز خو�ض 
بع�ض النا�ض جتربة "�سماع املوتى"!

يعتقد واحد من كل مئة مواطن بريطاين أن بإمكانه التواصل مع املوتى، كما تقول شخصيات بارزة 
مبن فيهم سيلني ديون وكيشا، ويستطيعون الشعور بالراحلني. واآلن، حاول العلماء فهم السبب، حيث 

يبدو أن الظاهرة الغريبة واملخيفة أكثر شيوعا مما قد يعتقده املرء، ما دفع فريقا من الباحثني 
إىل فحص العشرات من الوسائط والروحانيني، يف حماولة لكشف سبب اعتقاد بعض الناس هبذه 
الظواهر اخلارقة. ويعتقد الروحانيون أن األرواح البشرية تستمر يف الوجود بعد املوت، وميكنها 
التواصل مع األحياء من خالل وسيط. ووصلت الفكرة إىل ذروة شعبيتها يف أواخر القرن التاسع 

عشر، وحققت شيئا من العودة يف السنوات األخرية، حيث تشري األحباث الربيطانية إىل أن هناك 
مئات اآلالف من املؤمنني هبا منتشرين يف مجيع أحناء البالد. ومما ال يثري الدهشة، أن ظاهرة 

التحدث مع األرواح مل تصمد جيدا 
أمام االختبارات العلمية الصارمة. 

واكتشف العلماء أن الوسطاء 
الروحانيني أكثر عرضة لألنشطة 
العقلية الغامرة، ولديهم يف كثري 
من األحيان جتارب مسعية غري 

عادية، خاصة يف وقت مبكر من 
احلياة. وتشمل األنشطة الغامرة 
جتربة حاالت متغرية من الوعي 

واألنشطة التخيلية.

طبيب 
من تب�سة 
يفح�ص 

المحتاجين 
مجانا

�صــورة وتعلــيـق

كلب مت�سرد يهاجم 7 اأطفال ببوحنيفية 
في مع�سكر 

وهلع  ق�سوى  ا�ستنفار  حالة  مبع�سكر  ببوحنيفية  القرايعية  قرية  عا�ست 
ترتاوح  اأطفال  �سبعة  الكلب  بداء  م�ساب  مت�شد  كلب  هاجم  ن  اأ بعد  �سديد 
يلعبون  كانوا  الذين  القرية  بناء  اأ من  �سنوات   08 اإىل   03 بني  ما  اأعمارهم 
تدخل  لوال  حياتهم  ينهي  وكاد  اأج�سادهم  بنه�ض  قام  حيث  ال�سارع،  يف 
حتويل  ليتم  ث��ق��ل.  اأ احل�سيلة  لكانت  واحل��ج��ارة  بالع�سي  امل��واط��ن��ني 
وحقنا  العلج  تلقوا  ين  اأ و�سفيزف  بوحنيفية  م�ست�سفى  اإىل  امل�سابني 
تدخلت  اأخرى  جهة  من  م�ستقرة،  ال�سحية  وحالتهم  الكلب،  لداء  م�سادة 
من  وجمموعة  البلدية  مب�سالح  مرفوقة  ببوحنيفية  الوطني  الدرك  وحدات 
من  الأكر  ملحقته  بعد  الكلب  مبحا�شة  قاموا  ين  اأ ال�سيد  جلمعية  ال�سيادين 

. منه  التخل�ض  يتم  ن  اأ قبل  �ساعات   03

يثمن �سروط ال�سيناتور بن زعيم 
التر�سح لمجل�ص الأمة.. ولكن؟

ال�شوط  زعيم،  بن  الوهاب  عبد  م��ة،  االأ جمل�ض  ع�سو  ثمن 
يجب  والتي  االنتخابات  قانون  م�شوع  م�سودة  يف  الواردة 
بن  واعترب  م��ة.  االأ جمل�ض  لع�سوية  املرت�سحني  يف  تتوفر  ن  اأ
منتخب  ب�سفة  كاملة  عهدة  متام  ’’اإ �شط  املرُ�شع  اختيار  زعيم، 
جمل�ض  لع�سوية  للرت�سح  والئي  و  اأ بلدي  �سعبي  جمل�ض  يف 
خربة  من  لل�ستفادة  مر  االأ هذا  مرجعا  �سائبا،  قرارا  االأمة’’ 
“املرت�سح  ���س��اف:  واأ املحلية.  اجلماعات  ت�سيري  يف  املرت�سح 
يتفهم  ن  اأ ي�ستطيع  ال  املحلية  اجلماعات  يف  جتربة  الناق�ض 
البند”،  هذا  اقرتاح  مت  الغر�ض  ولهذا  مة  االأ جمل�ض  يف  الت�شيع 
ت�سمن  املحلية  اجلماعات  ت�سيري  يف  والتجربة  اخلربة  ن  اأ ملجل�ض مو�سحا  ���س��اف��ات  اإ ت��ق��دمي 

يخ�ض  فيما  ما  اأ قليم.  االإ وتهيئة  املحلية  اجلماعات  يخ�ض  فيما  ت�شيع  يكون  عندما  مة  االأ
م�ستوى  على  املرت�سح  ح�سول  ثبات  اإ �شط  على  تن�ض  والتي  امل�سودة،  يف  الثانية  النقطة 
باملقابل  اجلامعات،  خريجي  من  �سيناتورات  النتقاء  م�ساندته  ال�سيناتور  بدى  اأ جامعي، 
هذا  يف  حمدثنا  ويت�ساءل  الرئا�سي.  للثلث  بالن�سبة  اخليار  م�ساحات  ذلك  ي�سيق  ن  اأ توقع 
رئي�ض  طرف  من  املعني  الرئا�سي  الثلت  ي�سمل  اجلامعي  امل�ستوى  ا�سرتاط  كان  ن  اإ ال�سياق، 
هذه  يو�سح  مل  امل�شع  ن  باأ مفيدا  ا�ستثناء،  بدون  اجلميع  يخ�ض  و  اأ املنتخبني  و  اأ اجلمهورية 
االأ�سل  ن  الأ الفئات،  جميع  ي�سمل  كان  ن  اإ به  مرحب  ال�شط  ن  اأ واأ�ساف  جيدا،  النقطة 

الربملانيني. كل  على  اجلامعية  ال�سهادة  ت�سرتط  ن  اأ -يقول- 

درك العا�سمة يوقف �سائق �سيارة 
“الإبيزا” المتهور 

متكنت الوحدات االإقليمية للدرك 
الوطني من توقيف �سائق �سيارة 

“اإبيزا”، والذي انت�ش فيديو 
مناوراته اخلطرية على مواقع 

التوا�سل االجتماعي. واأو�سحت 
م�سالح الدرك اأن عملية التوقيف 

متت بف�سل تن�سيط اال�ستعلم 
والتحري عن ال�سيارة وباال�ستعانة 

بكامريا املراقبة املرورية املثبتة على 
الطريق. ومت تفعيل خمطط االإنذار 
والبحث ليتم عقبها توقيف ال�سائق 
املتهور وفتح حتقيق ق�سائي حول 

الق�سية. واأظهر فيديو متداول على 
مواقع التوا�سل االجتماعي موؤخرا، 

�سيارة “اإبيزا” بي�ساء قام �ساحبها 
مبناورات خطرية على الطريق 

ال�شيع اجلنوبي الرابط بني زرالدة 
والدار البي�ساء.

مختل عقليا ي�سرم 
النيران بمنزله بالحناية 

في تلم�سان 
منزل  م�ستوى  على  مهول  حريق  االأخرية  ال�ساعات  يف  �سب 
م�سادر  وح�سب  احلناية  ببلدية  االأر�سي  بالطابق  متواجد  قدمي 
امل�سكن  �ساحب  �سببه  كان  احلريق  ف��اإن  التحرير"  "جريدة 
احلماية  طرف  من  احلريق  اإخماد  مت  حيث  عقلي  مبر�ض  م�ساب 
يف  �سديد  �سيق  من  يعاين  كان  الذي  ال�سحية  واإنقاد  املدنية 

التنف�ض ومت ت�سجيل خ�سائر مادية.

اآمال املغرب 
تتبخر يف ال�ساعات 
االأخرية من حكم 

ترامب

قالت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست”، اإن القرار 
االأخري الذي اتخذه الرئي�ض االأمريكي املنتهية 

عهدته، دونالد ترمب، باعرتافه بال�سيادة املزعومة 
للمغرب على ال�سحراء الغربية اإىل جانب تغيريات 

“اللحظة االأخرية” يف م�سائل تتعلق بال�سيا�سية 
اخلارجية االأمريكية ،”هي قيد املراجعة”.ونقلت 

ال�سحيفة االأمريكية عن م�سوؤول كبري يف فريق 
بايدن االنتقايل، قوله “لقد �سجلنا مناورات 

اللحظة االأخرية وهي حمل مراجعة، قبل اأن ت�سدر 
االإدارة اجلديدة حكمها القائم ح�شيا على معيار 

واحد، وهو امل�سلحة الوطنية”.و ذّكرت “وا�سنطن 
بو�ست” باالإعلنات �سبه اليومية لوزير اخلارجية 

مايك بومبيو موؤخرا حول االإجراءات الكربى 
لل�سيا�سة االأجنبية، وفًقا للم�سدر، “م�سمم 
لرت�سيخ اأولويات ترمب، وخلق عقبات اأمام 

اجتاهات جديدة ر�سمها الفريق اجلديد لبايدن”.ويف 
هذا ال�سياق، يك�سف املقال اأن جاريد كو�سنري كبري 

م�ست�ساري الرئي�ض ترمب، مار�ض �سغوطات ب�ساأن 
القرارات االأخرية املتعلقة بق�سايا، مثل اعرتاف 

ترمب ”املغربية” املزعومة لل�سحراء الغربية، 
مقابل تطبيع العلقات بني النظام املغربي والكيان 
ال�سهيوين. كما يقف كو�سنري اأي�سا وراء مبيعات 

االأ�سلحة للإمارات العربية املتحدة وللمملكة 
العربية ال�سعودية، يف اإطار مكافاأة مقدمة للدول 

العربية التي وافقت على تطبيع العلقات مع 
الكيان ال�سهيوين.



امل�ساربة والندرة واالحتكار تلهب اأ�سعار البقوليات
ح�سب وزارة التجارة وفيدرالية ال�سناعات الغذائية

لوؤي ي.
----------------------

املدير  لوحايدية  حممد  وقــال 
الغ�ص  ــع  ــم وق لــلــرقــابــة  الـــعـــام 
اإن  ـــي  اذاع بــالــوزارة يف حــديــث 
الأ�سعار ارتفعت اأي�سا يف الأ�سواق 
اأن  لوحايدية،  واأ�ساف  العاملية. 
بها  قامت  التي  التحقيقات  نتائج 
ال�سراء  فــواتــري  ح�سب  ـــوزارة  ال
ـــواد الأولــيــة على  وا�ــســتــرياد امل
غرار القمح من اخلارج. واأ�سار اأن 
الأ�سعار ومنذ �سهر اأكتوبر الفارط 
 40 ارتفعت يف الأ�سواق العاملية بـ 

دولرا يف الطن الواحد.
هــذا  اأن  ــة،  ــدي ــاي ــوح ل واأو�ـــســـح 
العاملية  الأ�ـــســـواق  يف  ــاع  ــف الرت
والتي  التكلفة  ارتفاع  اإىل  اأدى 
ال�سعر  ــى  ــل ع �ــســلــبــا  انــعــكــ�ــســت 

تكاليف  ارتفاع  اأن  كما  النهائي. 
النقل ب�سبب كورونا خلقت ندرة 
بخ�سو�ص  اأمــا  النقل.  و�سائل  يف 
نــدرة  �سجلت  فقد  البقوليات، 
ما  الــعــاملــيــة، وهـــو  ـــواق  ـــس الأ� يف 
على  الأ�ــســعــار  يف  ارتــفــاعــا  خلق 
اأن  ــاف  ــس واأ� الأ�ـــســـواق.  م�ستوى 
تدخل  ــف  األ  12 �سجلت  ـــوزارة  ال
منها  املا�سي  اأكــتــوبــر  �سهر  منذ 
اأن  اإىل  م�سريا  خمــالــفــة،   600
بتحرير  �سمحت  التدخالت  هذه 
ق�سائية  متابعة  حم�سر   554
ــدوره  ب املخالفن.  التجار  �سد 
ال�سناعات  فيدرالية  رئي�ص  اأكد 
ارتفاع  اأن  بلبل،  خالد  الغذائية، 
امل�سجل  الغذائية  العجائن  اأ�سعار 
اإىل  يــعــود  الأخــــرية  الآونــــة  يف 
بع�ص  ميار�سه  الذي  "الحتكار" 

م�ساعفة  بــغــر�ــص  املــتــعــامــلــن 
اأرباحهم.

ت�سريح  يف  بلبل  خالد  واأو�ــســح 
ــام  واأم املتعاملن،  "بع�ص  اأن  له 
تورط  ب�سبب  امل�سانع  بع�ص  غلق 
العدالة،  مع  ق�سايا  يف  اأ�سحابها 
وجــــدوا اأنــفــ�ــســهــم وحــدهــم يف 
ــا خــلــق نــوعــا من  الــ�ــســوق وهـــو م
مل�ساعفة  ا�ستغلوه  "الحتكار" 
ــرتة من  ــف ال ــم يف هـــذه  ــه ــاح اأرب
والطلب"  العر�ص  قانون  خــالل 
املراقبة  تكثيف  "�سرورة  مرزا 
ــة مـــن اأجــــل حــمــايــة  ــب ــاق ــع وامل
ال�سحية  يعد  الـــذي  امل�ستهلك 
وقال  الت�سرفات.  لهذه  الأوىل 
الفيدرالية  اإن  ال�سياق  هــذا  يف 
"تدافع فعال عن امل�ستثمرين لكن 

لي�ص على ح�ساب املواطن".
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غرفة االتهام تنظر يف ملف غديري يوم 31 جانفي

طاقة �سم�سية: نحو اإنتاج 1000 ميغاواط عرب خمتلف الواليات بداية من 2022

اجلزائر تطرح مناق�سة ل�سراء 50 األف طن من القمح

نحو ا�ست�سدار رخ�ض ا�ستثنائية للرتقية يف قطاع الرتبية

كوفيد- 19: ت�سجيل 249 اإ�سابة جديدة، 186 حالة �سفاء و3 وفيات

مقتل 3 اأ�سخا�ض يف حادث مرور بالبويرة

�سليمي،  نبيلة  املحامية،  ك�سفت 
ق�ساء  مبجل�ص  التهام  غرفة  اأن 
اللواء  ملف  يف  �ستنظر  اجلــزائــر 
ــري يـــوم 31  ــدي املــتــقــاعــد عــلــي غ
جانفي اجلاري. واأ�سدرت املحكمة 
دي�سمر   16 يـــوم  حكما  الــعــلــيــا 
الــ�ــســادر  ــرار  ــق ال بنق�ص  املــا�ــســي 

ق�ساء  ملجل�ص  التهام  غرفة  عن 
ملف  بــاإحــالــة  القا�سي  ــر  ــزائ اجل
اجلنايات،  حمكمة  على  غديري 
نف�ص  يف  العليا  املحكمة  ق�ست  كما 
جديد  من  امللف  باإحالة  اجلل�سة 
مبجل�ص  ـــام  ـــه الت غـــرفـــة  ــى  ــل ع
جدولته  لإعــادة  اجلزائر  ق�ساء 

ملا  وفقا  فيه  والنظر  جديد  مــن 
العليا.  املحكمة  قـــرار  بــه  ق�سى 
مبحكمة  التحقيق  قا�سي  واأودع 
ال�سابق  املرت�سح  البي�ساء  الــدار 
احلب�ص  غديري  علي  للرئا�سيات 
بعد   2019 ــوان  ج  13 يــوم  املــوؤقــت 
بامل�ساركة  تتعلق  تهما  له  وجه  اأن 

عمالء  اإىل  معلومات  ت�سليم  يف 
بالقت�ساد  مت�ص  اأجنبية  ــة  دول
ال�سلم  وقت  يف  وامل�ساهمة  الوطني 
املعنوية  الروح  اإ�سعاف  م�سروع  يف 
بالدفاع  الإ�ــســرار  ق�سد  للجي�ص 

الوطني.
ق.و

ــال الــطــاقــوي  ــق ــت ــن وزيـــر الن ــل اأع
الدين  �سم�ص  املتجددة  والطاقات 
بــاجلــزائــر  ــاء  ــالث ــث ال يـــوم  �سيتور 
من  بداية  اإنتاج  �سيتم  اأنه  العا�سمة 
من  ميغاواط   1.000 يناهز  ما   2022
التقلي�ص  بهدف  ال�سم�سية  الطاقة 
ــة  ــاق ــط ـــن الــتــبــعــيــة ملـــ�ـــســـادر ال م
ــاظ على  ــف ـــذا احل ــة وك ــوري ــف الح
القت�ساد  نحو  قدما  وامل�سي  البيئة 
الخ�سر. واأ�ساف ال�سيد �سيتور عند 
جريدة  منتدى  على  �سيفا  نزوله 
املناق�سات  اطـــالق  اأن  "ال�سعب" 
يف  �سيكون  امل�سروع  بهذا  املتعلقة 
التجهيزات  ــع  و�ــس املــقــبــل  يــونــيــو 
التقنية الالزمة بحلول اأكتوبر على 
عملية   النــتــاج  حمطات  تكون  اأن 
يف  ذكــر  و   .  2022 يناير  من  بداية 
الأ�سا�سية  بالأهداف  مت�سل  �سياق 

اآفــاق  الطاقوي  النتقال  لرنامج 
 10 ن�سبة  بلوغ  يف  املتمثلة  و   2030
نهاية  الطاقة  اقت�ساد  مــن  املــائــة 
باملائة   20 من  اأقل  اأن  واأكد   .2021
للقطاعن  تخ�س�ص  الــطــاقــة  مــن 
انهما  ــم  رغ الفالحي  و  ال�سناعي 
داعــيــا  ــرثوة  ــل ل منتجن  قــطــاعــن 
هذه  من  الرفع  اإىل  الوقت  ذات  يف 
املتقدمة  بــالــدول  اقــتــداء  الن�سبة 
الطاقة  من  باملائة   50 توفر  التي 
ودعا   . احليوين  القطاعن  لهذين 
يف ذات الطار اإىل النتقال "�سريعا" 
و  للطاقة  العقالين  ال�ستعمال  اإىل 
احلد من التبذير مذكرا ان املواطنن 
مليون   800 اأ�سبوع  كل  ي�ستهلكون 
ما  اي  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  مرت 
 . البرتول  من  طن  مليون   1 يعادل 
اقت�ساد  ان  ال�سياق  ذات  يف  واأكـــد 

ان  و  اجلميع  م�سوؤولية  هو  الطاقة 
املجال  هذا  يف  العقالين  ال�ستعمال 
�سيمكن من  توفري 200 مليون دولر 
ا�ستعمال  بخ�سو�ص  اأما  الأ�سبوع.  يف 
ــر انــه يف  ــوزي الــكــهــربــاء، اعــتــر ال
وترية  نف�ص  على   ال�ستمرار  حالة 
�سي�سجل   2030 اآفاق  يف  ال�ستهالك 
عــجــز كــبــري، مــ�ــســددا مـــرة اأخـــرى 
العقالين  ال�ستعمال  �سرورة  على 

للطاقة الكهربائية. 

م�ساريع طور الجناز 
لت�سجيع ا�ستعمال الطاقات 

املتجددة 

)التي  اخل�سراء  البنايات  ولت�سجيع 
اأعلن  املتجددة(،  الطاقات  ت�ستعمل 

الوزير انه �سيتم اإجناز على م�ستوى 
اهلل  عبد  ب�سيدي  اجلديدة  املدينة 
بالطاقات  يعمل  اخ�سر"   "جامع 
اإجــراء  �سيتم  انه  م�سيفا  املتجددة 
املعماري  املهند�ص  لختيار  م�سابقة 
واأعــلــن  بـــالإجنـــاز.  �سيقوم  ـــذي  ال
تفعيل  �سيتم  انــه  مت�سل  �سياق  يف 
ماء  �سخنات  اإنــتــاج  تخ�ص  �سناعة 
�سم�سية )مت امل�سادقة عليها( و ذلك 

عن طريق املوؤ�س�سات امل�سغرة .
ان  الوزير  اأعلن  النقل،  جمال  يف  اأما 
احل�سري  النقل  موؤ�س�سة  حافالت 
اجلزائر  لــوليــة  احل�سري  �سبه  و 
من   بداية  ت�ستعمل  �سوف  )ايتوزا( 
نهاية هذا ال�سهر بوقود هجن )غاز 
من  بدل  غازوال(   - املميع  البرتول 

البزين.
ق.و

الديوان  اأن  اأوروبيون،  اأفاد متعاملون 
حدد  للحبوب  امل″ين  اجلــزائــري 
فرتة ال�سحن للموردين الرئي�سين يف 
مناق�سته ل�سراء القمح يف الفرتة من 
28 منه، وفقا لتقرير  24 فيفري اإىل 

ــــه وكــالــة رويــــرتز. واأو�ــســح  اأوردت
“رويرتز”  وكــالــة  ــــه  اأوردت تقرير 
اأمريكا  من  التوريد  جرى  اإذا  ما  اأنــه 
موعد  ــاإن  ف اأ�سرتاليا،  اأو  اجلنوبية 
الن�سف  يف  حم�سورا  �سيكون  ال�سحن 

وتطلب  فــيــفــري.  �سهر  ــن  م الأول 
طن،  األف   50 ا�سمية  كمية  املناق�سة 
كمية  ت�سرتي  ما  عادة  اجلزائر  لكن 
الكمية  ــن  م مــنــاقــ�ــســات″ا  يف  اأكـــر 
امل�سدر  -ي�سيف  املطلوبة  ال�سمية 

الأربعاء  اليوم  �سيكون   ذاته-.كما 
مـــوعـــدا نــهــائــيــا لــتــقــدمي عــرو�ــص 
اأن تظل العرو�ص  الأ�سعار فيما يجب 

�سارية اإىل غاية 21 جانفي.
ق/و

ـــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة  ـــح ـــس اأو�
الرتبوين  وامل�ساعدين  للم�سرفن 
تفيد  ــات  ــوم ــل ــع م ــى  ــل ع حتــ�ــســلــهــا 
للمديرية  املــبــدئــيــة  بــاملــوافــقــة 
العامة للوظيفة العمومية على منح 
رخ�سة ا�ستثنائية مٌتّكن املٌ�ساعدين 

الرتقية  من  الرتبوين  وامل�سرفن 
النقابة  واأكدت  الأعلى.  الرتب  اإىل 
يف بيان لها اأن اخلطوة ت�سب يف اإطار 
الوطنّية  الرّتبية  وزارة  حماولة 
واملن�سفة  العادلة  احلــلــول  اإيــجــاد 
ــن  ــرف ــس ــ� ملــلــف املــ�ــســاعــديــن وامل

الرتبوين ولو عر تدابري اإ�سافّية 
ال�ستثنائية   الّرخ�ص  �سبيل  على 
لــتــمــكــن املــعــنــيــن مـــن الــرّتقــيــة 
رتبة  فيها  مبا  الأعلى  الّرتب  اإىل 
اأبرزت  باملقابل  الرتبية.  م�ست�سار 
تاأكيده  يتم  مل  اخلــر  اأن  النقابة 

ر�سميا بعد، مطالبة الوزارة بتاأكيد 
م�سمون  عــلــى  ــم  ــه ــالع واإط الأمــــر 
القواعد  لطماأنة  الّرخ�سة  وفحوى 
للمزايدات  حّدا  ولت�سع  الن�سالية 

الإعالمية .
ق.و

ــدة  ــدي ج اإ�ـــســـابـــة   249 �ــســجــلــت 
و  )كوفيد19-(  كورونا  بفريو�ص 
خالل  اجلزائر  يف  وفاة  حالت   3
متاثل  فيما  الأخرية،  �ساعة  ال24 
ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   186

الناطق  الثالثاء  يوم  عنه  ك�سف 
ومتابعة  ر�ــســد  للجنة  الر�سمي 
جمال  الدكتور  كورونا،  فريو�ص 
فورار. واأو�سح اأن اإجمايل احلالت 
من  �سخ�ص   104341 بلغ  املــوؤكــدة 

)اأي  جــديــدة  249حالة  بينها 
لكل  حالة  6ر0  ب  تقدر  بن�سبة 
العدد  األف ن�سمة(، بينما بلغ   100
الإجمايل للم�سابن الذين متاثلوا 
والــعــدد  �سخ�ص   70933 لل�سفاء 

حالة.   2843 للوفيات  الإجــمــايل 
يف  مري�سا   29 حــالــيــا  ويــتــواجــد 
الدكتور  اأفاد  كما  املركزة،  العناية 

فورار.
ق.و

لقي 3 اأ�سخا�ص م�سرعهم واأ�سيب اثنن اآخرين يف حادث مرور وقع بالبويرة. واأو�سحت مديرية احلماية املدنية اأن وحداتها تدخلت اأم�ص على ال�ساعة 08.04 
على اإثر حادث مرور متثل يف ا�سطدام بن �سيارتن على م�ستوى الطريق الولئي رقم 24 ببلدية احلجرة الزرقة دائرة �سور الغزلن. وخّلف احلادث وفاة 3 

اأ�سخا�ص واإ�سابة �سخ�سن اآخرين مت اإ�سعافهما ثم نقلهما اإىل امل�ست�سفى املحلي.
ق.و

جلنة  اإيفاد  �سيعلي،  ــاروق  ف العمومية،  الأ�سغال  وزيــر  قرر 
وزارية اإىل ولية الطارف الأ�سبوع القادم ملتابعة تقدم اأ�سغال 
�سيعلي  الوزير  .وقــال  غرب   – �سرق  ال�سيار  الطريق  م�سروع 
اللجنة  اإن  اليوم   الطارف  اإىل  امليدانية  زيارته  هام�ص  على 
حالت  التي  العراقيل  على  �ستقف  الوزارة  اإطارات  من  املُ�سكلة 
كافة  مع  اجتماعا  عقد  كما  املحدد.  الوقت  يف  ت�سليمه  دون 
املتدخلن واملعنين بامل�سروع، لتحديد موعد دقيق لت�سليمه. 
و�سدد  وزير الأ�سغال العمومية على �سرورة اللتزام بالآجال 
واأبــعــادا  اأ″مــيــة  يكت�سي  الـــذي  املــ�ــســروع  لت�سليم  املُ�سطرة 

ا�سرتاتيجية واقت�سادية ل تتحمل التاأخري.
ق.و

نقلت عنا�سر الوحدة الثانوية للحماية املدنية زيغود يو�سف 
يف حدود ال�ساعة الواحدة بعد الزوال جثة �سخ�ص متوفى 
اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى ديدو�ص مراد، ال�سحية  
كان مفقودا وحمل بحث، من طرف الدرك الوطني واحلماية 
املدنية اأين مت العثور عليه مب�ستة طكوك على بعد حوايل 
زيغود  دائرة  حميدان  بني  ببلدية  ال�سمندو  واد  من  كلم   02
يو�سف وهو املدعو )ب. ف( من جن�ص ذكر يبلغ من العمر 50 
�سنة، كما فتحت اجلهات الأمنية حتقيقا يف الق�سية.
علجية عي�ص

الولئية  بامل�سلحة   BRI(( والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
الإطاحة  من  الدفلى،  عن  ولية  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة 
بجماعة اإجرامية منظمة ت�سم 06 اأ�سخا�ص، ترتاوح اأعمارهم 
الدفلى،  عن  وليــة  من  ينحدر  اأحدهم  �سنة،  و39   34 بن 
اأفرادها  باتنة،  ولية  من  والآخران  امل�سيلة  ولية  من  ثالثة 
الوطن،  وليــات  عر  العقلية  املوؤثرات  ترويج  يف  خمت�سون 
مركبة  مهلو�سة،  اأقرا�ص   5707 بحجز  العملية  �سمحت  كما 
من  يعد  مــايل  مبلغ  جانب  اإىل   406 بيجو  نــوع  من  �سياحية 
كانت  نقالة  هواتف  وجمموعة  الإجرامي  الن�ساط  عائدات 
اأفراد  اإىل  الو�سول  عملية  اأفرادها.  بن  للتوا�سل  ت�ستعمل 
ال�ستغالل  عقب  جــاء  املنظمة،  الإجرامية  اجلماعة  هــذه 
املنحدر  اأفرادها  لأحد  امل�سبوه  الن�ساط  عن  ملعلومات  امليداين 
هذا  العقلية،  املوؤثرات  يف  باملتاجرة  الدفلى  عن  ولية  من 
مت  حتركاته،  ومتابعة  وتر�سد  هويته  حتديد  بعد  الأخــري 
حمطة  م�ستوى  على  الفرقة  عنا�سر  طرف  من  به  الإطاحة 
"دوي" بالطريق ال�سيار �سرق غرب مبدينة جليدة،  اخلدمات 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  ا�ستالم  ب�سدد  متلب�سا  �سبط  اأين 
 )PREGABALINE( 4210 اأقرا�ص مهلو�سة من نوع قدرت بـ 
من طرف ثالثة اأ�سخا�ص �سمن نف�ص املجموعة ينحدرون من 
اإذن  على  احل�سول  بعد  اأحدهم  مبنزل  عرث  امل�سيلة،  ولية 
 242 على  الدفلى  عن  حمكمة  نيابة  مع  بالتن�سيق  الق�سائي 
قر�سا مهلو�سا من اأنواع خمتلفة، اإ�سافة اإىل كمية اأخرى تقدر 

بـ 1255 قر�سا مهلو�سا ذات من�ساأ اأجنبي.
 خمتار برادع

اإيفاد جلنة وزارية للتحقيق يف 
تاأخر ت�سليم الطريق ال�سيار

العثور على �سخ�ض مفقود 
جثة هامدة مب�ستة طكوك

 يف ق�سنطينة

حجز اأزيد من 5700 قر�ض 
مهلو�ض بعني الدفلى 

اأكدت وزارة التجارة اأم�ض، اأن ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية اأو بع�ض املواد ذات اال�ستهالك الوا�سع راجع اإىل امل�ساربة والندرة.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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