
كل ال�سكنات �سوف 
تزود يف الآجال امل�سطرة 

بالكهرباء والغاز

"عدل": وكالة  "�سونلغاز" ملدير 

ن�سبة تقدم الأ�سغال بلغت 70 باملئة

درك وادي العلندة ُيطيح 
بع�سابة �سرقة املوا�سي 

وي�سرتجع 23 راأ�سا 
ي�ستفيدون  معّوزا  طفال   28
من عمليات جراحية باملنظار 

ت�سليم خط ال�سكة 
احلديدية تقرت - حا�سي 
م�سعود خالل 2021    

الدرك يعرث على 
�سخ�ص مفقود يف �سحراء 

برج باجي املختار

انفجار م�سكن بعمارة يخلف 
بالأغواط م�سابا   17

الوادي

ورقلة

اأدرار

الأغواط

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 06

�ص 06

�ص 16
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03

قانون انتخابات باأمر رئا�سي وت�سريعيات يف اأجل 3 اأ�سهر

تلقي جرعة من 
لقاح "كورونا" غري 

مفطر لل�سائمني

جلنـة ر�سد "كورونا" 
تـنـفي التمييز بني 

املـمــار�سني الـطبيني 
العموميني واخلوا�ص

بعد انتقادات اأ�سحاب عيادات خا�سة 
حملة التلقيح �سوف ت�ستمر حول عملية التلقيح

خالل رم�سان وبركاين يطمئن:

03

04

ماذا بعد قرار حل املجل�ص ال�سعبي الوطني ؟

توقيف "مري" ب�سبهة 
ق�سايا ف�ساد يف بلعبا�ص

خمابر ملراقبة اجلودة باملعابر 
احلدودية يف اجلنوب

�ص 16

�ص 16

16 في تعليمات للوالة ورؤساء الدوائر والبلديات

عمليات التوظيف اخلارجي جممدة 
اإىل غاية ا�ستكمال عملية الإدماج

نحو ا�ستغالل 625 �سوقــا "خــارج 
اخلدمة" لت�سويق املنتجات ال�سيدية

03  مع إنشاء أسواق بيع بالجملة لمنتجات تربية المائيات
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حممد علي  
------------

وزارة  "تعلم  البيان:  يف  جاء  و 
العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
الرت�شح,  ملفات  تقييم  نتائج  اأن 
ال��ت��ي مت��ت ع��ن ب��ع��د م��ن ط��رف 
الباحثني  لتقييم  الوطنية  اللجنة 
الع�رشين  و  الثالثة  دورتها  يف 
من  ال��ف��رتة  يف  املنعقدة   )23 (
قد   ,2020 دي�شمرب   23 اإىل   13
النهائية  النتائج  عن  اأ�شفرت 

: لية لتا ا
اأ���ش��ت��اذ  رت��ب��ة  م��ن  ال��رتق��ي��ة   -
بحث:  مدير  رتبة  اإىل   " "اأ ق�شم 
فاز  مرت�شحا   30 جم��م��وع  م��ن 
بحث,  مدير  رتبة  اإىل   29 منهم 
التالية:  الفروع  على  يتوزعون 

التكنولوجيا: و  العلوم 
ال��ع��ل��وم  و  ب��ح��ث,  م�����دراء   7
بحث,  م���دراء   6 الأ���ش��ا���ش��ي��ة: 

و  ال��ك��ون  و  الأر�����ض  وع��ل��وم 
العلوم  و  بحث,  مدراء   9 احلياة: 
 7 ن�����ش��ان��ي��ة:  الإ و  الإجتماعية 

بحث". مدراء 
الرتقية  عن  النتائج  اأ�شفرت  كما 
"ب"  ق�شم  بحث  اأ�شتاذ  رتبة  من 
من   :" "اأ ق�شم  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل 
 32 40 مرت�شحا مت ترقية  جمموع 
 ," "اأ ق�شم  اأ�شتاذ  رتبة  اإىل  منهم 
التالية:  الفروع  على  يتوزعون 
 12 التكنولوجيات:  و  العلوم 
العلوم  و   ," "اأ ق�شم  بحث  ا�شتاذ 
ق�شم  بحث  اأ�شتاذ   18 الأ�شا�شية: 
و  الكون  و  الأر�ض  وعلوم   ," "اأ

.02 احلياة: 
تنظيم  اأن  ال����وزارة  اأك���دت  و 
الوطنية  للجنة  ال23  ال���دورة 
رقمي  ب�شكل  الباحثني  لتقييم 
و  الأع��ب��اء  "تخفيف  م��ن  مكن 
الرتقية",  ملفات  ت�شيري  ل�شهولة 
للباحثني  "تهانيها  عن  معربة 

البحث  مراكز  كل  عرب  الدائمني 
مب�شوار  لهم  متنياتها  و  وحداته  و 

من  التميز  و  بالتاألق  مليء  حافل 
اقتدار  و  بفعالية  امل�شاهمة  اأجل 

و  البحث  بنوعية  الرت��ق��اء  يف 
المتياز". و  البتكار 

اأعلنت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي, عن نتائج الدورة الـ23 للجنة الوطنية لتقييم الباحثني و املنعقدة من 13 اإىل 23 دي�سمرب 2020, داعية  الباحثني اإىل امل�ساهمة بفعالية يف 
الرتقاء بنوعية البحث و البتكار, ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.

الإعالن عن نتائج الدورة الـ23 للجنة الوطنية لتقييم الباحثني
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي يوؤكد:

رو�سيا م�ستعدة لبيع مقاتلة “�سو57- اإي” 
للجزائر

جتري �رشكة “رو�ض اأوبورون اإك�شبورت” 
م�شاورات مع دول حمددة ب�شاأن بيع اأحدث 
مقاتالتها من اجليل اخلام�ض “�شو – 57 اإي”, 
و هي جاهزة لعر�شها على �رشكاء رو�شيا 
األك�شندر  ذلك  اأعلن عن  ال�شرتاتيجيني.و 
ميخييف, الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة “رو�ض 
بت�شدير  املعنية  اإك�شبورت”  اأوب��ورون 
الرو�شية  الع�شكرية  املعدات  و  ال�شالح 
الدفاع  معر�ض  افتتاح  ع�شية  للخارج, 
ب��الإم��ارات.و   ”2021 “اآيدك�ض  ال��دويل 
ال�رشكة  يف  امل�شوؤول  قال  ال�شاأن,  بهذا 
الأ�شلحة:  بت�شدير  املخت�شة  الرو�شية 
“جنري يف الوقت احلايل م�شاورات فردية 
مقاتالت  توريد  ب�شاأن  العامل  دول  مع 
اجليل اخلام�ض متعددة الوظائف )�شو – 57 
اإك�شبورت  اأوب��ورون  رو�ض  �رشكة  اإي(. 
ل�رشكاء  الطائرة(  )هذه  لتقدميها  م�شتعدة 
ا�شرتاتيجيني, اإذا كانوا مهتمني بذلك”, من 
اإىل  التفا�شيل.ي�شار  عن  يك�شف  اأن  دون 

 – “�شو  الرو�شية  اخلام�ض  اجليل  مقاتلة  اأن 
″57, م�شممة لتدمري جميع اأنواع الأهداف 
البحر.و  �شطح  وعلى  الأر�شية  و  اجلوية 
بني  جتمع  باأنها  احلديثة  املقاتلة  هذه  تتميز 
القدرة العالية على املناورة و �رشعة اأعلى 
من ال�شوت, اإ�شافة اإىل اأنها مزودة مبعدات 
التخفي  بقدرات على  و  اإلكرتونية حديثة 
�شبق  املناف�شني.و  على  التفوق  لها  توؤمن 
فيكتور  الرو�شي  ال�شحفي  كتب  اأن  و 
بري�شا”,  “�شفوبودنايا  يف  �شوكريوكو, 
املقاتالت  اأحدث  �رشاء  اجلزائر  طلب  حول 
املحادثات  املقال:  يف  جاء  حيث  الرو�شية, 
متتلك  دول��ة  اأول  اجلزائر  جتعل  قد  التي 
 ,Su-57 الرو�شية  اخلام�ض  اجليل  مقاتالت 
مع  و  املا�شي.  العام  نهاية  منذ  م�شتمرة 
احلديث عن  يدور  الر�شمي,  التاأكيد  غياب 
قبل  ت�شليمها  وعن  الأقل  على  طائرة   14

العام 2030.
ق/و

�سرورة تفعيل مذكرة التعاون املربمة بني اجلزائر و اإثيوبيا يف 
جمال ال�سياحة

ا�شتقبل وزير ال�شياحة و ال�شناعة التقليدية 
�شفري  حميدو,  حممد  العائلي,  العمل  و 
حيث  جيتا�شيو,  نبيات  باجلزائر,  اثيوبيا 
عالقات  تطوير  �شبل  ح��ول  معه  تباحث 
قطاع  يف  البلدين  بني  امل�شرتكة  التعاون 
العمل  و  التقليدية  ال�شناعة  و  ال�شياحة 
للوزارة.و  بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  العائلي, 
الثنائية بني  العالقات  ا�شتعرا�ض واقع  بعد 
النقاط  من  العديد  حول  احلديث  و  البلدين 
على  حميدو  اأكد  امل�شرتك,  الهتمام  ذات 
املربمة  التعاون  مذكرة  "تفعيل  ���رشورة 
تو�شيع  و  ال�شياحة  جمال  يف  البلدين  بني 

كل  لت�شمل  التعاون  و  ال�رشاكة  حم��اور 
العائلي,  العمل  و  التقليدية  ال�شناعة  من 
خا�شة فيما تعلق بتبادل اخلربات يف املجال 
التاأهيل  و  التكوين  و  الفندقي  و  ال�شياحي 
العائلي". العمل  و  التقليدية  ال�شناعة  يف 
و  العالقات  "ربط  �رشورة  على  اكد  كما 
البلدين  لكال  ال�شياحيني  املتعاملني  تقريب 
ال�رشاكة  وتنمية  حقيقية  حركية  خلق  بغية 
بالعالقات  اعتزازه  عن  معربا  رابح-رابح", 
دعا  عدة.و  جمالت  يف  الإثيوبية  اجلزائرية 
ابراز  اأجل  من  اجلهود  تكثيف  اإىل  الوزير 
الدور الهام الذي تلعبه اجلزائر و اثيوبيا يف 

جهته,  الإفريقية.من  القارة  ترقية  و  تطوير 
العالقات  مب�شتوى  الإثيوبي  ال�شفري  اأثنى 
الثنائية و املقومات ال�شياحية التي تزخر بها 
اجلزائر, كما اأكد على "اأهمية ترقية العالقة 
جديدة  فر�ض  خلق  و  البينية  القت�شادية 
لل�رشاكة و التعاون و جت�شيد املحاور املتفق 
اللقاء,  ختام  يف  البلدين".و  يخدم  مبا  عليها 
من  اجل�شور  مد  "اهمية  على  الطرفان  اتفق 
اأجل تعزيز عالقات التعاون و ترقية العالقة 
م�شتوى  اإىل  لرتتقي  القت�شادية  البينية 

العالقات ال�شيا�شية اجليدة و املتميزة".
ق/و

 24 خالل  املرور  حوادث  يف  قتيل   12
�ساعة

 420 اأ�شيب  و  حتفهم  �شخ�شا   12 لقي 
خالل  امل��رور,  ح��وادث  يف  بجروح  اآخرين 
اأي  اجل��اري,  فيفري  و20   18 بني  الفرتة 

من�شور  ح�شب  الأخ��رية,  �شاعة   48 خالل 
للمدرية العامة للحماية املدنية.

ق/و

اأ�سرف على تد�سني عدة م�ساريع اأمنية بق�سنطينة

خليفة اأوني�سي ي�سع حيز اخلدمة مقر الوحدة اجلوية اجلهوية 
لالأمن الوطني �سرق

اأ�رشف خليفي اأوني�شي املدير العام لالأمن 
اأمنية جديدة  الوطني على تد�شني مقران 
بكل من بلدية عني عبيد و علي منجلي 
الوحدة  مقر  اخلدمة  حيز  و�شع  كما   ,
�رشق  الوطني  لالأمن  اجلهوية  اجلوية 
الدويل حممد بو�شياف, و تدخل  باملطار 
هذه الزيارة يف اإطار تعليمات احلكومة و 
ال�رشطة  مبداأ  جت�شيدها  و  الداخلية  وزير 
الأمن  مقرات  اإن�شاء  خالل  من  اجلوارية 
كل  يف  الأم��ن  توفري  اأجل  من  احل�رشي 
التحجديات  كل  رفع  و  الولية  مناطق 
�شبقتها  الزيارة  املنظمة  اجلرمية  ملحاربة 
ترتيبات اأمنية حمكمة, و قد اأعطى املدير 

الأمنية كل  للفرق  الوطني   لالأمن  العام 
ل�شمان  م�شددة  تعليمات  اخت�شا�شها  و 
املواطن  حماية  اأجل  من  الأمنية  التغطية 
يف  اخل��دم��ات  حت�شني  و  املمتلكات,  و 
وقف  قد  و  الأمني,  اجلهاز  ع�رشنة  اإطار 
و  ق�شنطينة  وايل  مبعية  اأوني�شي  خليفة 
ال�شلطات الأمنية على مدى �شري ن�شاط  
عندما  ق�شنطينة  بولية  الأمنية  م�شاحله 
احل�رشي  الأمن  مقر  تد�شني  على  اأ�رشف 
مقر  و  عبيد,  عني  ببلدية  الأول  الداخلي 
علي  مبدينة  ع�رش  الثاين  اخلارجي  الأمن 
توفيق  بودهان  تعيني   مت  قد  و  منجلي, 
عميد ال�رشطة رئي�شا له. و كانت للمدير 

له  املرافق  الوفد  و  الوطني  لالأمن  العام 
ال�رشق  ل�رشطة  اجلهوي  املفت�ض  بح�شور 
اأمن الولية , حيث و�شع املدير  و رئي�ض 
الزيارة  هذه  خالل  الوطني  لالأمن  العام 
اجلهوية   اجلوية  الوحدة  مقر  اخلدمة  حيز 
البطاقة  ح�شب  ���رشق,   الوطني  لالأمن 
التقنية تتوفر هذه الوحدة على طاقم جوي 
موؤهل  يتكون من 07 طيارين, 09 تقني 
�شجلت  و  اإداري��ني,  موظفني   14 طريان, 
 ,  2020 �شنة  يف  مهمة   119 ال��وح��دة 
�شكنات  مفاتيح  توزيع   العملية  تخللت 

على اإطارات الأمن بالولية.
علجية عي�ض

الدرك يحّذر من ت�سرب املازوت بالطريق 
ال�سيار �سرق غرب

دع���ا ال�����درك ال��وط��ن��ي, 
توخي  اىل  ال�����ش��ائ��ق��ني, 
احليطة و احلذر, يف الطريق 
قبل  �رشق_غرب  ال�شيار 
نفق البويرة و اأو�شح مركز 
املرور,  تن�شيق  و  الإع��الم 
اأن الطريق املعني و حتديدا 
اإجتاه اجلزائر,  بعني �رشيكي 
ي�شهد, ت�رشبا مادة املازوت 

بالطريق.
م�شتعملي  الوطني,  الدرك  ن�شح  و 
لتفادي  ال�رشعة,  بتخفي�ض  الطريق, 

متواجدة  اأنها  اإىل  م�شريا  الن��زلق, 
بعني املكان لت�شهيل حركة املرور

ق/و

يف اأجل اق�ساه �سهر

وزارة املالية تاأمر البنوك مبعاجلة ملفات القرو�ص 
العامون  امل���دراء  املالية  وزارة  اأم��رت 
ملفات  معاجلة  العمومية,  للبنوك 
يوما   30 يتعدى  ل  اأج��ل  يف  القرو�ض 
اإيداع  تاريخ  من  انطالقا  حد  كاأق�شى 
الطلب, و التحقق من توفر امللفات على 
مربر  غري  متديد  لتفادي  الالزمة  الوثائق 

لآجال املعاجلة.
للبنوك  تعليمة  املالية,  وزارة  وجهت 
معاجلة  اآجال  بتقلي�ض  تتعلق  العمومية 

تتعدى  األ  يجب  التي  القرو�ض  ملفات 
30 يومًا ق�شد حت�شني ا�شتقبال و توجيه 
التلفزيون  اأورده  ما  ح�شب  ال��زب��ون, 

العمومي.
موقعها  على  ن�����رشت  م��ذك��رة  يف  و 
اللكرتوين, وّجهت وزارة املالية روؤ�شاء 
املدراء العامون للبنوك العمومية بال�شهر 
اأجل  يف  القرو�ض  ملفات  معاجلة  على 
30 يوما كاأق�شى حد انطالقا  ل يتعدى 

جودة  و�شمان  الطلب  اإيداع  تاريخ  من 
اأجل  من  الزبون  مع  الت�شال  و  الإعالم 

فهم جيد لالإجراءات.
و بخ�شو�ض اآجال املعاجلة, دعت الوزارة 
القر�ض من خالل  التحقيق يف ملف  اإىل 
متديد  لتفادي  الإي��داع  لدى  �شامل  تاأكد 
غري مربر لآجال املعاجلة الذي يعود غالبا 

لنق�ض وثائق املكونة للملف
ق/و



قانون انتخابات باأمر رئا�سي وت�سريعيات يف اأجل 3 اأ�سهر
ماذا بعد قرار حل املجل�ص ال�سعبي الوطني

األحد  21 فيفري 2021 م الموافق لـ 09  رجب 1442هـ 03
العدد
2195

لوؤي ي
------------------

وك�شف اأم�ض اخلبري الد�شتوري 
اإ�شدار  اأن  �شويلح  بوجمعة 
لالنتخابات  الع�شوي  القانون 
على  رئا�شي,  باأمر  �شيكون 
اإثره يتم ا�شتدعاء الهيئة الناخبة 
النتخابية,  القوائم  لتطهري 
للعملية  ال�شتعداد  وبالتايل 
ال�شعبي  للمجل�ض  النتخابية 
الوطني الذي مت حله بقرار من 
الرئي�ض م�شاء اخلمي�ض املا�شي .
الد�شتوري  اخلبري  تطرق  كما 
اأحكام  اإىل  �شيهوب,  م�شعود 
لالنتخابات  اجلديد  الد�شتور 
ال��ت�����رشي��ع��ي��ة, ال��ت��ي ح��ددت 
لإجراء  اأ�شهر   3 اأق�شاها  اآجال 
�شري  تعذر  واإذا  النتخابات, 
يتم  املهلة,  تلك  يف  العملية 
الد�شتورية  املحكمة  اإخطار 
اإىل  الآجال  متديد  وبعدها يجوز 

3 اأ�شهر اأخرى كحد اأق�شى.
 وكان الرئي�ض عبد املجيد تبون 
قد اأعلن يف خطاب موجه لالأمة 
مبنا�شبة اليوم الوطني لل�شهيد, 
عن قراره بحل املجل�ض ال�شعبي 
اإىل  مبا�رشة  وامل��رور  الوطني 
انتخابات "تكون خالية من املال 
الفا�شد وتفتح املجال  لل�شباب" 
"اقتحام  اإىل  دع����اه  ال����ذي 
و�شيتم  ال�شيا�شية"  املوؤ�ش�شات 
من  الدولة  من  بت�شجيع  ذلك 
من  كبري  بجزء  "التكفل  خالل 

متويل احلملة النتخابية".
ال�شباب  اإ����رشاك  اأن  واع��ت��رب 
�شيمكن  ال�شيا�شية  احلياة  يف 
اأجهزة  يف  جديد  دم  "�شخ  من 
الربملان  و�شيجعل  الدولة" 
بحيث  ال�شعب,  ول�شان  "عني 
�شكوك",  اأي  فيه  تكون  لن 
"�شينتخب  اأن��ه  اعتبار  على  
الوطنية  ال�شلطة  مراقبة  حتت 

والتي ل  لالنتخابات,  امل�شتقلة 
مبا  �شالحياتها,  يف  اأحد  يتدخل 

يف ذلك رئي�ض اجلمهورية".
بدورها رحبت الطبقة ال�شيا�شية 
رئي�ض  اتخذها  التي  بالقرارات 
لالأمة  خطابه  يف  اجلمهورية 
اإياها  وا�شفة  اخلمي�ض,  ه��ذا 

بال�شجاعة والهامة.
نائب  اأك��د  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
ح��رك��ة ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي عبد 
ت�رشيحات  يف  غري�ض  ال�شالم 
رئي�ض  خطاب  م�شامني  اأن  له 
اإيجابية"  "جد  اجل��م��ه��وري��ة 
�شيا�شية  "قرارات  وتت�شمن 
اإ���ش��الح  على  ت��وؤ���رش  ه��ام��ة 

حقيقي وعميق".
قرار  بالذكر  احلركة  وخ�شت 
عفو  مر�شوم  على  التوقيع 
من  جمموعة  لفائدة  رئا�شي 
اعتربته  وال���ذي  املعتقلني, 
"خطوة اإيجابية من �شاأنها بعث 
ال�شكينة والطماأنينة يف قلوب 

اجلزائريني".
حزب  رئي�ض  رحب  جهته  من 
�شفيان  ج��ي��اليل  ج��دي��د  جيل 
عدد  على  ال�شامل  العفو  بقرار 
ما  وه��و  ال����راأي,  �شجناء  م��ن 
نف�شا  ويعطي  الأجواء  �شيهيئ 
دخول  بغر�ض  للتغيري  جديدا 

مرحلة جديدة.
ك��م��ا و���ش��ف رئ��ي�����ض ح��زب 
بن  كمال  اجل��زائ��ري  التجديد 
�شامل  قرارات رئي�ض اجلمهورية 
لأنها  والتاريخية  بال�شجاعة 
العدل  جزائر  بناء  يف  �شت�شاهم 

والقانون.
اعترب  ذات���ه,  ال�شياق  يف  و 
رئي�ض حركة الإ�شالح الوطني 
رئي�ض  خطاب  غويني  فياليل 
لكل  مطمئنا  اجل��م��ه��وري��ة 
اإرادته  عك�ض  لأنه  اجلزائريني, 
التزاماته  ل�شتكمال  القوية 

خمتلف  م��ع��اجل��ة  ب��غ��ر���ض 
الختاللت امل�شجلة.

امل�شتقبل  جبهة  اأ�شادت  كما 
التي  ال�شجاعة"  ب�"القرارات 
مبنا�شبة  تبون  الرئي�ض  اتخذها 
لل�شهيد  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
للحراك  الثانية  وال��ذك��رى 
حل  يف  واملتمثلة  ال�شعبي, 
الوطني  ال�شعبي  املجل�ض 
املزمع  احلكومي  والتعديل 
اإجراوؤه خالل ال�شاعات القادمة, 
وكذا العفو عن بع�ض امل�شاجني 
الوطني  املر�شد  وتن�شيب 
واملجل�ض  امل���دين  للمجتمع 

الأعلى لل�شباب.
هذه  اأن  امل�شتقبل  جبهة  وترى 
على  "دللة  تعد  ال��ق��رارات 
معامل  لو�شع  حقيقية  انطالقة 

اجلزائر اجلديدة".
جمتمع  حركة  ثمنت  بدورها, 
ال�����ش��ل��م م�����ش��م��ون خ��ط��اب 
الرئي�ض تبون, م�شجلة "التزامه 
تفرز  انتخابات  نحو  بالتوجه 
موؤ�ش�شات جديدة ذات �رشعية 
اأن  على  وتاأكيده  وم�شداقية, 
فعليا  �شتعرب  املوؤ�ش�شات  هذه 
واأل  ال�شعبية  الإرادة  ع��ن 
ي�شيبها ما يطعن يف �رشعيتها 

باأي �شكل من الأ�شكال".
باللتزامات  احلركة  نوهت  كما 
اخلطاب,  يف  ال��واردة  الأخ��رى 
���رشاح  "اإطالق  غ���رار  على 
وتاأ�شي�ض  ال�شيا�شيني  امل�شاجني 
مبجرد  واجلمعيات,  الأح���زاب 
اإىل  احل��اج��ة  ودون  الإخ��ط��ار 
ال�شابقة,  الإداري��ة  التعقيدات 
بالق�شايا  التزامه  عن  ناهيك 
خ�شو�شا  ال��ع��ادل��ة  ال��دول��ي��ة 
الق�شية  قدا�شة  على  تاأكيده 
ال�شعب  وح��ق  الفل�شطينية, 
ال�شحراوي يف تقرير م�شريه".
حزب  اعترب  املنحى,  ذات  ويف 

اأن  الوطني  التحرير  جبهة 
رئي�ض  التي عر�شها  "احل�شيلة 
التي  والإج���راءات  اجلمهورية 
التي  وال��ق��رارات  عنها  اأعلن 
اأن  �شاأنها  من  بها  القيام  يعتزم 
تعزز الثقة بني الرئي�ض و�شعبه 
يف  اجلزائريني  تطلعات  وحتقق 

التغيري والإ�شالح".
الو�شيط  حزب  نوه  جانبه,  من 
خطاب  مب�شمون  ال�شيا�شي 
مبديا  اجل��م��ه��وري��ة,  رئ��ي�����ض 
ا���ش��ت��ع��داده ل��الن��خ��راط يف 
املوؤ�ش�شات  بناء  اإعادة  "م�شار 
انتخابات  ع��رب  الد�شتورية 
منظومة  وفق  ونظيفة  �شفافة 
جميع  ب��ني  ت�شوي  انتخابية 
ب��دون  ال�شيا�شيني  ال�رشكاء 

�رشوط م�شبقة".
بها  ن�شط  التي  خن�شلة  ومن 
الع�شو  ثمن  �شعبيا,  جتمعا 
امل�شار  ل���"تكتل  املوؤ�ش�ض 
القرارات  بودن,  منذر  اجلديد", 
رئي�ض  ط���رف  م��ن  امل��ت��خ��ذة 
اخلطاب  وا�شفا  اجلمهورية, 
ب�"القوي والداعي اإىل �رشورة 
اإحداث تغيري على الطبقة التي 
ت�شنع امل�شهد ال�شيا�شي احلايل 
�شت�شاهم  حركية  لإح����داث 
اجلمود  ك�رش  يف  م�شتقبال 
ال�شيا�شي الذي تعي�شه اجلزائر".
ثمنت  ال�����ش��ي��اق,  نف�ض  ويف 
املنظمة الوطنية لأبناء ال�شهداء 
القرارات التي ت�شمنها خطاب 
من  والتي  اجلمهورية,  رئي�ض 
�شاأنها "اإعطاء ديناميكية جديدة 
اجلديد  املوؤ�ش�شاتي  للعمل 
الوطنية  التنمية  بوترية  والدفع 
ال�شباب  اأم��ام  الفر�ض  وفتح 
ال�شيا�شية",  احل��ي��اة  ل��ول��وج 
الكبري"  "ارتياحها  عن  معربة 
لقرار العفو الرئا�شي للمحكوم 

عليهم واملوقوفني.

توقع خرباء يف املجال الد�ستوري اإ�سدار القانون الع�سوي لالنتخابات باأمرية رئا�سية ويف اأجل 3 اأ�سهر �سوف جترى 
النتخابات وفقا للد�ستور اجلديد, وهما اأهم قرارين بعد قرار رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون بحل املجل�ص 

ال�سعبي الوطني.

نحو ا�ستغالل 625 �سوقا "خارج 
اخلدمة" لت�سويق املنتجات 

ال�سيدية

 مع اإن�ساء اأ�سواق بيع باجلملة ملنتجات تربية املائيات

البحري  ال�شيد  وزارة  ك�شفت 
وامل��ن��ت��ج��ات ال�����ش��ي��دي��ة, يف 
ح�شيلة ن�شاطاتها ل�شنة 2020, 
اأنه مت و�شع ا�شرتاجتية م�شرتكة 
مع وزارة التجارة من اأجل دعم 
منتجات  وت��وزي��ع  ت�شويق 
ال�شيد البحري وتربية املائيات.
فاإن  ال���وزارة,  وثيقة  وح�شب 
ت�شمل  ال�شرتاتيجية  ه��ذه 
باخل�شو�ض اإن�شاء اأ�شواق البيع 
باجلملة ملنتجات ال�شيد وتربية 
ا�شتخدام  اإمكانية  مع  املائيات, 
امل�شاحات على م�شتوى اأ�شواق 
من  بدءا  احلالية,  باجلملة  البيع 
اإىل  ووه��ران,  اجلزائر  وليتي 
تخ�شي�ض  اإم��ك��ان��ي��ة  ج��ان��ب 
املنتجات  لت�شويق  م�شاحة 
 625 م�شتوى  على  ال�شيدية 
اإجنازها  مت  م�شتغلة  غري  �شوقا 
الوطني.  الرتاب  م�شتوى  على 
موانئ  بت�شيري  يتعلق  وفيما 
اإعداد  يف  النطالق  مت  ال�شيد, 
لت�شيري  جديد  من��ط  م�����رشوع 
ال�شيد  وم���الج���ئ  م���وان���ئ 
بالت�شاور  وذل���ك  ال��ب��ح��ري, 
النقل.  وزارة  م�شالح  م��ع 
املراقبة  لتعزيز  بالن�شبة  اأم��ا 
ومكافحة ال�شيد غري ال�رشعي, 

العمليات  من  بعدد  القيام  مت 
املراقبني  مهام  تعزيز  �شيما  ل 
�شفن  م��ن  على  واملالحظني 
يف  ال���وزارة  واأف���ادت  التونة. 
ال�شياق ذاته, اأن القوائم املرجعية 
اخلا�شة  والتفتي�ض  للمراقبة 
احلمراء  التونة  �شيد  بن�شاط 
اإىل  بالإ�شافة  اإعدادها,  مت  قد 
واإر�شاله  ن�ض  م�رشوع  اإع��داد 
للحكومة,  العامة  الأمانة  اإىل 
املهنية  البطاقة  منوذج  يت�شمن 
ملفت�شي ال�شيد البحري وتربية 
املائيات, التي �شت�شمح بالتعرف 
اأداء  خ���الل  املفت�شني  ع��ل��ى 
الت�شدي  جمال  ويف  مهامهم, 
وذكرت   ."-19 "كوفيد  لوباء 
�شهر  من  بداية  مت  اأنه  ال��وزارة 
يومنا  غاية  اإىل   2020 مار�ض 
من  اإج��راءات  عدة  اتخاذ  ه��ذا, 
واملنتجات  ال�شيد  قطاع  قبل 
الإط��ار,  ه��ذا  ويف  ال�شيدية. 
مت  اأنه  ال��وزارة  اأف��ادت ح�شيلة 
لل�شيادين  عائلة   26530 دعم 
الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 
وتهيئة  املحلية  واجل��م��اع��ات 
الإقليم, من خالل تخ�شي�شهم 

مبنحة مالية.
لوؤي/ي

جلنة ر�سد "كورونا" تنفي التمييز 
بني املمار�سني الطبيني العموميني 

واخلوا�ص

بعد انتقادات اأ�سحاب عيادات خا�سة حول عملية التلقيح

العلمية  اللجنة  ع�شو  ق��ال 
مل��ت��اب��ع��ة ور����ش���د ف��ريو���ض 
اإليا�ض  ال��دك��ت��ور  ك��ورون��ا, 
الرحالت  فتح  اأن  اأخ��ام��وخ, 
الدولية غري وارد حاليا بالنظر 
تعي�شها  التي  الوبائية  للحالة 

الدول الأخرى.
حديثه  يف  اأخاموخ,  واأ�شاف 
"اإذاعة  الوطنية  ل��الإذاع��ة 
وجود  ل  اأن  اجلهوية"  �شطيف 
ل�رشط تلقي اللقاح عند ال�شفر 
 "pcr "�ال واإمنا مطالب بتحليل 
�شاعة   72 قبل  �رشوري  وهو 

من انطالق الرحلة.  
من  اأنه  اللجنة  ع�شو  واأ�شار 
اجلزائر  ت�شتلم  اأن  املرتقب 
وهبة  اللقاح  من  دفعة  مليون 
األف جرعة   200 من ال�شني ب� 
اأنه خالل  نهاية ال�شهر, م�شريا 
الثالثي الثاين من ال�شنة ت�شل 

اإىل 3 اأو 4 ماليني جرعة.
كل  اأن  امل��ت��ح��دث  اأك���د  كما 
فعاليتها  اأثبتت  التي  اللقاحات 
من  اجل��زائ��ر  اإىل  جلبها  وارد 
بينها "فايزر", واللقاحات التي 
كال�شيكية  البالد  اعتمدتها 
ول ت�شبب اأي م�شاكل �شحية. 
ما  اإن  اأخ��ام��وخ,  اإليا�ض  وق��ال 

يزيد عن 75000 مواطن تلقى 
التلقيح, ول وجود مل�شاعفات 
بعد  وف��اة  ح��الت  ول  خطرية 

تلقي اللقاح.
فرق  يوجد  ل  اأنه  اإىل  واأ�شار 
يف  الطبيني  املمار�شني  ب��ني 
العام واخلا�ض, لكن  القطاعني 
الكمية القليلة التي ا�شتقبلناها 
م�شالح  يف  للعاملني  وجهناها 
الكوفيد, موؤكدا ت�شجيل طلب 
الراغبني  للمواطنني  كبري 
اإمكانية  مع  اللقاح,  تلقي  يف 
اإذا  م�شتقبال,  نوعه  اختيار 
كانت هناك وفرة يف اللقاحات.

الإج��راءات  اأن  اأخاموخ  واأك��د 
كانت  اجل��زائ��ر  يف  ال�شحية 
جناعتها,  اأثبتت  لكنها  �شديدة 
الإج���راءات  موا�شلة  علينا 
من  الرتاخي.  وع��دم  الوقائية 
الدكتور  ق��ال  اأخ���رى,  جهة 
طلبت  اللجنة  اإن  اإل��ي��ا���ض, 
بلوزداد  �شباب  مباراة  تاأجيل 
اإفريقي  اجلنوب  داونز  و�شان 
جديدة  �شاللت  ت�شلل  خمافة 
يف  تعديل  مت  كما  للجزائر, 
للفرق  ال�شحي  الربوتوكول 
الزائرة واملحلية بعد كل مباراة.
لوؤي/ي
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الإفراج عن املعتقلني بادرة تهدئة متنح اأمل حتقيق 
�سيا�سي انفتاح 

لوؤي/ي
------------------

�شفحته  على  ت��دوي��ن��ة  ويف 
التوا�شل  موقع  على  اخلا�شة 
"فاي�شبوك"  الج��ت��م��اع��ي 
اجلمهورية  رئي�ض  ق��رار  حول 
احل��راك,  معتقلي  عن  الإف��راج 
وال��وزي��ر  الدبلوما�شي  اأك��د 
الأمل  متنح   اخلطوة  اأن  ال�شابق, 
�شيا�شي  ان��ف��ت��اح  حت��ق��ق  يف 
اأو����ش���ع م�����ش��ت��ق��ب��ال. ودع���ا 
العمومية  ال�شلطات  رحابي 
لغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ش��ة م��ن اأج��ل 
القانونية  ال�����رشوط  و���ش��ع 
من  احل��رم��ان  يتكرر  ل  حتى 

ال���راأي  ب���داء  اإ ب�شبب  احل��ري��ة 
كما  م�شتقبال".  �شخ�ض  لأي 
احل��وار  وح��ده  اأن  رحابي  اأك��د 
املتبادل  والح��رتام  والت�شاور 
كل  يف  الثقة  ير�شخ  اأن  ميكن 
ال�شتقرار  وي�شمن  الظروف 
عدًل  اأكرث  جزائر  ظهور  ويعزز 
و قوًة". و ياأتي ت�رشيح رحابي 
���رشاح  اإط����الق  اأع���ق���اب  يف 
بينهم  اجلمعة,  �شخ�شا,    33
نهائيا  عليهم  حم��ك��وم   21
يف  ال��ن��اف��ذ,  احل��ب�����ض  بعقوبة 
الرئا�شي  العفو  اإجراءات  اإطار 
اجلمهورية  رئي�ض  اأق��ره  ال��ذي 
وقالت  احلراك.  معتقلي  ل�شالح 

اجلمعة  مت  ن��ه  اإ ال��ع��دل,  وزارة 
�شخ�شا   33 ع��ن  الإف�����راج 
نهائيا  عليهم  امل��ح��ك��وم  م��ن 
لأفعال  النافذ  احلب�ض  بعقوبات 
ال�شبكات  با�شتعمال  مرتبطة 
اأثناء  مرتكبة  اأو  الجتماعية 
بني  م��ن  واآخ��ري��ن  التجمهر, 
نهائيا  عليهم  املحكوم  غ��ري 
م�شابهة,  اأفعال  يف  واملتورطني 
العفو  تدابري  اإط��ار  يف  وه��ذا 
اجلمهورية,  رئي�ض  اأقرها  التي 
واأو�شحت  تبون.  املجيد  عبد 
ن��ه  اأ بيانها  يف  ال��ع��دل  وزارة 
ال�شهيد  يوم  ذكرى  ومبنا�شبة 
للحراك  ال��ث��ان��ي��ة  وال��ذك��رى 

رئي�ض  اتخذ  املبارك,  الأ�شيل 
تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية 
لفائدة  رئا�شي  عفو  اإج��راءات 
عليهم  حمكوم  �شخ�شا   21
النافذ  احلب�ض  بعقوبات  نهائيا 
با�شتعمال  مرتبطة  لأف��ع��ال 
اأو  الجتماعية,  ال�شبكات 
التجمهر,  اأعمال  اأثناء  مرتكبة 
يوم  جميعا  عنهم  اأف��رج  وق��د 
 ."2021 فيفري   19 اجلمعة 
مت  ال��ذي��ن  املعتقلني  ب��ني  وم��ن 
الذي  القرار  بعد  عنهم  الإفراج 
كل  تبون,  الرئي�ض  عن  �شدر 
درارين,  خالد  ال�شحفي  من 
تريبون"  "ق�شبة  موقع  مدير 
بال�شجن  عليه  حكم  وال��ذي 
لإدان��ت��ه  ال��ن��ف��اذ  م��ع  ل�شنتني 
على  ال��ت��ح��ري�����ض  ب��ت��ه��م��ت��ي 
وامل�شا�ض  امل�شلح  غري  التجمهر 
بالإ�شافة  الوطنية,  بالوحدة 
النا�شط  ع��ن  الإف����راج  اإىل 
من  نكاز  ر�شيد  ال�شيا�شي 
ال�شيخ  �شيدي  الأبي�ض  �شجن 
املتابع  وهو  البي�ض,  ولية  يف 
على  ال�شكان  حتري�ض  بتهمة 
ح��م��ل ال�����ش��الح والإ������رشار 
املجل�ض  ن���واب  ب��ال�����ش��ح��اي��ا 
منع  يف  وال�����رشوع  الوطني, 
مم��ار���ش��ة حق  م��ن  م��واط��ن��ني 
مدّبرة  خطة  بوا�شطة  النتخاب 

التجمهر. على  والتحري�ض 

والقا�سي  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اتخذه  الذي  بالقرار  رحابي,  العزيز  عبد  ال�سابق  والوزير  الدبلوما�سي  رحب 
بالإفراج عن معتقلي احلراك, معتربا اإياه "بادرة تهدئة" منتظرة من قبل الرئي�ص تبون.

رحابي مرحبا بقرار رئي�ص اجلمهورية

"اأوبك"  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  ملنظمة  العام  الأم��ني  تفاءل 
اإياها  وا�شفا   2021 يف  النفط  اأ�شعار  بتعايف  باركندو  حممد 
النفط  اأ�شعار  يف  احلاد  النهيار  عقب  وذلك  التعايف",  ب�"�شنة 
العاملي  القت�شاد  اأدخ��ل  مما  كورونا,  جائحة  ب�شبب  والطلب 
اجلزائر.  غرار  على  البرتويل,  الريع  بلدان  خا�شة  اخلطر,  مرحلة 
الطاقة  منتدى  نظمه  افرتا�شي  حدث  يف  باركندو,  اأو�شح 
2021 �شيكون  الدويل, اأنه "يف حني توجد مربرات للتفاوؤل باأن 
التي  الأخرى  ال�شبابية  اأوجه  من  العديد  هناك  فاإن  التعايف,  عام 
ا�شتهالك  يبلغ  اأن  امل�شتبعد  من  اأنه  واأ�شاف  الأفق,  يف  تلوح 

الفوري".  "املدى  يف  ذروته  النفط 
خالل  ب��رادان,  دارمندرا  الهندي  النفط  وزير  قال  جانبه,  من 
العامل,  يف  الرئي�شيني  النفط  منتجي  حتث  الهند  اإن  ذاته,  اللقاء 
الإنتاج,  تخفي�شات  تخفيف  على  "اأوبك+",  جمموعة  اإطار  يف 
القت�شادي  بالتعايف  ال�رشر  النفط  اأ�شعار  زي��ادة  تلحق  اإذ 

النامية.  الدول  يف  والطلب 
اأن بذل اجلهود واملباحثات  ال�شاأن,  ذاته, يف هذا  املتحدث  واعترب 
اأ�شعار  على  "اأولوية"  يكون  اأن  بد  ل  الطلب  تعايف  لت�شجيل 
يبعث  مما  املقبلة,  القليلة  الأ�شهر  خالل  الأق��ل  على  النفط, 
يدخلها  مما  البرتويل  الريع  اقت�شاديات  حيال  تفاوؤلية  مبوؤ�رشات 

 . اأريحية  يف 
العاملي  الطلب  لنمو  توقعاتها  خف�شت  قد  "اأوبك"  اأن  يذكر 
الإغالق  عمليات  ا�شتمرار  بفعل  احلايل  العام  يف  النفط  على 
من  الثانية  املوجة  تف�شي  ب�شبب  العامل  حول  الدول  بع�ض  يف 

كورونا.  وباء 
ملحوظة  ارتفاعات  �شجلت  النفط  اأ�شعار  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
الطلب  تعايف  توقعات  بدعم  �شهرا   13 يف  م�شتوى  لأعلى 
اإىل  بالإ�شافة  اخل��ام,  من  املعرو�ض  كبح  جهود  وا�شتمرار 
اأ�رشت  التي  الباردة  املوجة  جراء  الأمريكية  الإمدادات  تراجع 
بعمليات الإنتاج.                                                      ق/و

منظمة "اأوبك" تتفاءل بتعايف 
اأ�سعار النفط يف 2021

كل ال�سكنات �سوف تزود يف الآجال امل�سطرة بالكهرباء والغاز
للوكالة  العام  املدير  اأم�ض  ك�شف 
ال�شكن  لتح�شني  ال��وط��ن��ي��ة 
وت��ط��وي��ره “ع������دل”, ط���ارق 
لتزويد  ترتيبات  عن  بلعريبي, 
�شكنية  وحدة  األف   92 من  اأكرث 
يف  لتوزيعها  والغاز  بالكهرباء 

.2021
لقاء  خ��الل  بلعريبي,  واأ���ش��اف 
تقييمي بني وكالة عدل, و�رشكة 
واملتابعة  الت�شاور  اأن  �شونلغاز 
واملكلفني  الوكالة  بني  قائمني 
ال���ولي���ات  يف  ب��امل�����ش��اري��ع 
�شونلغاز  موؤ�ش�شة  مع  بالتن�شيق 
الآج��ال  يف  العملية  ل�شتكمال 

املحددة.
املدير  الرئي�ض  اأك��د  جهته  من   
لتوزيع  اجلزائرية  لل�رشكة  العام 
اأن  عجال,  مراد  والغاز  الكهرباء 
تزود  �شوف  عدل  �شكنات  كل 
بالكهرباء  امل�شطرة  الآج��ال  يف 

والغاز.
الربنامج  اأن  املتحدث  واأ�شاف 
امل��ح��دد م��ن ط��رف وك��ال��ة عدل 
ملبا�رشة  م�شتعدة  وال�رشكة  كبري 

موعدها. العملية يف 
واأف����اد ال��رئ��ي�����ض امل��دي��ر ال��ع��ام 
لتوزيع  اجل��زائ��ري��ة  ل��ل�����رشك��ة 

تكون  لن  اأنه  والغاز,  الكهرباء 
�شكنات  تزويد  يف  عراقيل  هناك 

والغاز. بالكهرباء  “عدل” 
خالل  لعجال,  م��راد  واأو���ش��ح, 
ال��ع��ام  ب��امل��دي��ر  تقييمي  ل��ق��اء 
األف   92 قرابة  اأن  عدل,  لوكالة 
ب�2021  �شتزود  �شكنية,  وحدة 

والغاز. بالكهرباء 
ت�رشيح  يف  املتحدث,  واأ���ش��ار 
 2020 �شنة  اأن  اإىل  لل�شحافة, 
ومت  مم��ت��ازة,  ح�شيلتها  ك��ان��ت 
وحدة  األف   62 من  اأكرث  توزيع 

. �شكنية
مكنت  وق���ت  يف  ذل���ك  ي��اأت��ي 
لتح�شني  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
مكتتبي  عدل  وتطويره  ال�شكن 
من  ب��الإي��ج��ار  البيع  �شكنات 
الإي��ج��ار  م�شتحقات  ت�شديد 
عن  الإلكرتوين  الدفع  بوا�شطة 
الذهبية,  البطاقة  ا�شتخدام  طريق 
خدمة  بنظام  العمل  ميكنهم  كما 
اأو  ال�رشيعة,  ال�شتجابة  رم��ز 
ال�شهري,  القتطاع  طريق  عن 
اإىل  بالتقرب  العادي  الت�شديد  اأو 

اجلزائر. بريد  مكاتب 
لها  بيان  يف  الوكالة  واأو�شحت 
ط��ارق  حممد  ال��ع��ام,  امل��دي��ر  اأن 

امل��دي��رة  م��ع  التقى  بلعريبي, 
وم�شوؤولني  اجلزائر  لربيد  العامة 
اأن  اإىل  م�شرية  ذاتها,  باملوؤ�ش�شة 
اللقاء ح�رشه املدير العام امل�شاعد 
ومديرة  العقاري  الت�شيري  لفرع 
الإح�شاء والإعالم بوكالة عدل.

العام  املدير  اأن  الوكالة,  اأ�شافت 
مدير  قدمه  عر�ض  اإىل  ا�شتمع 
ال�شبكة  وت��اأم��ني  املعلوماتية 
يف  متثل  اجلزائر  بريد  مبوؤ�ش�شة 
التقنية,  ب��ه��ذه  العمل  كيفية 
امل�شتحقات,  ت�شديد  وكيفية 
متكن  اخلدمة  هذه  اأن  اأك��د  حيث 
بالإيجار  البيع  �شيغة  م�شتاأجري 
اآل��ة  ط��ري��ق  ع��ن  الت�شديد  م��ن 
�شتزود  التي  الإلكرتوين,  الدفع 

املتواجدة  الت�شيري  مكاتب  بها 
ومتكن  ال�شكنية,  الأحياء  مبختلف 
الت�شديد  اأي�����ش��ا  اخل��دم��ة  ه��ذه 
اإل��ك��رتوين  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن 
كما  الهاتف,  على  حتميله  يتم 
رمز  خدمة  بنظام  العمل  ميكن 
عن  اأو  ال�رشيعة,  ال�شتجابة 
اأو  ال�شهري  القتطاع  طريق 
اإىل  بالتقرب  العادي  الت�شديد 

اجلزائر. بريد  مكاتب 
اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  واأ����ش���ارت 
ا�شتكمال  تاأتي  العملية  ه��ذه 
التي  اجل��دي��دة  لال�شرتاتيجية 
اعتمدتها يف جمال الرقمنة بهدف 
م�شتفيدي  من  اخلدمة  تقريب 

بالإيجار. البيع  لوؤي/ي�شكنات 

عقب النهيار احلاد خالل 2020 ب�سبب كورونا

يف تعليمة من الوزارة اإىل اأ�ساتذة التعليم املتو�سط

اأخذ التقومي البيداغوجي بعني العتبار اأثناء بناء موا�سيع الختبارات
اإىل  الوطنية,  الرتبية  دعت وزارة 
لعملية  اأهمية  اإع��ط��اء  ���رشورة 
مرحلة  يف  البيداغوجي  التقومي 
تعليمة  ح�شب  املتو�شط  التعليم 
 ,2021 فيفري   16 يف  موؤرخة 
املتو�شطات  مل����دراء  وج��ه��ت 
اأ�شاتذة  من  ال��رتب��وي  والطاقم 

مديري  مع  بالتن�شيق  ومفت�شني 
الرتبية.

واأو�شحت الوزارة اأنه يتعني على 
التعليمية  املواد  خمتلف  اأ�شاتذة 
املتو�شط  التعليم  مرحلة  يف 
بعني  البيداغوجي  التقومي  اأخ��ذ 
موا�شيع  بناء  اأث��ن��اء  العتبار 

و�شعية  اإدراج  مع  الختبارات, 
الكفاءات,  لتقومي  واحدة  اإدماجية 
نقاط.  ثماين  لها  متنح  اأن  على 
الجتماعيات  ملواد  بالن�شبة  اأما 
فيمكن تخ�شي�ض مو�شوع واحد 
لختبار مادتي التاريخ واجلغرافيا 
بينما  واإجرائه يف �شاعة ون�شف, 

يف  املدنية  الرتبية  اختبار  يجرى 
التعليمة  واأ�شافت  واحدة.  �شاعة 
الوزارية, اأن تقدير احلجم ال�شاعي 
خ��الل اإج����راء الخ��ت��ب��ارات يف 
الطاقم  �شالحيات  من  املتو�شط 
بالفائدة  يعود  مبا  وذلك  الرتبوي 
على املتعلم.                       لوؤي/ي

حملة التلقيح �سوف ت�ستمر خالل رم�سان وبركاين يطمئن:

تلقي جرعة من  لقاح "كورونا" 
غري مفطر لل�سائمني

وباء  تف�شي  ور�شد  مبتابعة  املكلفة  العلمية  اللجنة  ع�شو  اأكد 
التقليح  حملة  ا�شتمرار  بركاين"  "بقاط  الربوفي�شور  كورونا, 
رم�شان  �شهر  خالل  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  �شد  الوطنية 
يف  املواطنني  اجلزائريني  الأطباء  عمادة  رئي�ض  وطماأن  املقبل. 
�شهر  خالل  كورونا  لقاح  اأخذ  يف  الراغبني  �شحفية  ت�رشيحات 
رم�شان املقبل, اأن اللقاح غري مفطر ا�شتنادا اإىل راأي جلنة الفتوى 
تلقي جرعة  اأن  بركاين  واأكد  �شابقة.  تلقيح  والفقهاء يف حمالت 
جانبية  اآثار  له  يكون  لن  لل�شائمني  بالن�شبة  كورونا  لقاح  من  
ونقا�شات  علمية  درا�شات  نتيجة  املتلقي  ال�شخ�ض  �شحة  على 
تف�شي  ور�شد  مبتابعة  املكلفة  العلمية  اللجنة  قبل  من  فتحها  مت 
با�رشتها  التي  الوطنية  احلملة  اأن  املتحدث  وذكر  كورونا.  وباء 
�شهر  منذ  الوطني  امل�شتوى  على  مديرياتها  عرب  ال�شحة  وزارة 
ت�شتمر  �شوف  اجلزائريني  من  باملئة   70 لتقليح  املن�رشم  جانفي 
العلمية  اللجنة  ع�شو  اأكد  باملقابل,  املقبل.  رم�شان  �شهر  خالل 
مل  ال�شاعة  حلد  اأنه  كورونا,  وباء  تف�شي  ور�شد  مبتابعة  املكلفة 
الذين تلقوا  اأي م�شاعفات خطرية على اجلزائريني  اللجنة  ت�شجل 
اأي  لتفادي  التلقيح  عملية  موا�شلة  �رشورة  على  م�شددا  اللقاح, 
اأ�شد  للوباء  ثالثة  �شاللة  ظهور  ظل  يف  للفريو�ض  جديدة  موجة 

�شابقتها.                                                               من  فتكا 
                                                                             لوؤي/ي
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م��ع��وزا  ط��ف��ال   28 ا���ش��ت��ف��اد 
خلقية  ت�شوهات  من  يعانون 
من  التنا�شلي,  اجل��ه��از  يف 
باملنظار,  جراحية  عمليات 
���ش�����ش��ة  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��وؤ
املتخ�ش�شة  ال�شت�شفائية 
نا�رش  بن  ب�شري  والطفل  الأم 

بالوادي.
وال�شكان  ال�شحة  مدير  وقال 
الطيب  حممد  ال��وادي  لولية 
اإعالمي  ت�رشيح  يف  قمداين 
اجلراحية  العمليات  برنامج  اأن 
اإط���ار  يف  ���ش��ط��ر  ب��امل��ن��ظ��ار 
املوؤ�ش�شة  بني  مربمة  تواأمة 
املتخ�ش�شة  الإ�شت�شفائية 
نا�رش,  بن  ب�شري  والطفل,  الأم 
الإ�شت�شفائية  واملوؤ�ش�شة 
بولية  البوين,  املتخ�ش�شة 

. بة عنا
اجلراحية,  العمليات  برنامج 
ب��ح�����ش��ب ن��ف�����ض امل�����ش��وؤول, 
عدة  من  طفال   28 منه  ا�شتفاد 
تب�شة,  غ��رار  على  ولي���ات 
ل��ي��زي, وق��امل��ة وال���وادي,  واإ

خلقية  ت�شّوهات  من  يعانون 
حيث  التنا�شلي,  اجلهاز  يف 
يف  باملنظار  العمليات  جرت 
كادر  باإ�رشاف  اجلراحة  ق�شم 
جراحة  يف  �ض  متخ�شّ طبي 

طبي. و�شبه  الأطفال, 
وق������د وف�������رت م���دي���ري���ة 
املوؤ�ش�شة  دارة  واإ ال�شحة 
�شة  املتخ�شّ ال�شت�شفائية 
كل  ب��ال��وادي,  والطفل  الأم 
ال��و���ش��ائ��ل والإم��ك��ان��ي��ات 
ال�����رشوري��ة م��ن اأج��ل اإج��راء 
ال��ف��ح��و���ش��ات وال��ع��م��ل��ي��ات 
الظروف  اأح�شن  يف  اجلراحية 
���ش��م��ن ه���ذا الخ��ت�����ش��ا���ض 
الأطفال  لفائدة  املعقد,  الطبي 
خلقية,  بت�شّوهات  امل�شابني 
برنامج  تن�شيط  اإط���ار  يف 
م�شت�شفيات  ب��ني  م��ة  ال��ت��واأ
العليا  وال��ه�����ش��اب  اجل��ن��وب 
وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة 

. ل ل�شما با
ق .م 

م��ن ب��ني م��ا ح��م��ل��ه ب��رن��ام��ج 
لوايل  والتفقد  العمل  زي��ارة 
دائ���رة  اإىل  ال����وادي  ولي���ة 
�رشقي  الواقعة  خليفة  حا�شي 
والتي  الوادي  ولية  عا�شمة 
�شمن   2020 �شنة  بها  توج 
ولية  ���ض  راأ على  ن�شاطاته 
هذا  يف  ج��اء  حيث  ال����وادي, 
اخلدمة  حيز  و�شع  الربنامج 
املخ�ش�ض  الكهرباء  م�رشوع 
مل��ت�����ش��اك��ن��ي ح��ي ال�����رشق��ي��ة 
البلدية,  ل��ذات  التابع  غربا 
يكون  امل�رشوع  هذا  وباإطالق 
بن�شبة  ا�شتفاد  قد  احلي  بذات 
م�شاريع  م��ن  ب��امل��ائ��ة   100
ال���ك���ه���رب���اء امل���ربجم���ة م��ن 
تعهدت  التي  ال��دول��ة  ط��رف 
ب��ال��ق�����ش��اء ع��ن ال��ن��ق��ائ�����ض 
ه���ايل  الأ دف���ع  مم��ا  امل�شجلة 
ارتياحهم  ع��ن  التعبري  اإىل 
�شائفة  مل��واج��ه��ة  وفرحتهم 
ان��ق��ط��اع��ات  م�����ش��اك��ل  دون 
الفرحة  ه��ذه  لكن  للكهرباء 
الواقع  اأر�ض  يف  كثريا  تدم  مل 

املت�شاكنني  معاناة  للتوا�شل 
وبرا  جوا  الكهرباء  جلب  من 
ات�شال  ويف   , كبرية  مل�شافات 
املت�شاكنني  بهوؤلء  للتحرير 
ا�شتيائهم  عن  ع��ربوا  الذين 
من  ال�����ش��دي��دي��ن  وت��ذم��ره��م 
يف  املحلية  ال�شلطات  غياب 
الكهرباء  م�����رشوع  متابعة 
دون  ال����وايل  د���ش��ن��ه  ال���ذي 
اأر����ض  يف  ال��ن��ور  ي���رى  اأن 
فيما  تعبريهم  ح�شب  الواقع 
ات�شالهم  عند  اآخ��رون  حتدث 
ل�شونلغاز  التجارية  بالوكالة 
اكتفت  التي  خليفة  بحا�شي 
ل  امل�رشوع  مقاول  اأن  بالقول 
ليبقى  اجلهة  يف  يعمل  ي��زال 
نف�شه  يطرح  ال��ذي  ال  ال�شوؤ
نة  طماأ اأراد  ال��وايل  ك��ان  اإن 
دل  اإن  ف��ق��ط.وه��ذا  النفو�ض 
على  ي��دل  من��ا  ف��اإ ���ش��يء  على 
القدمية  املمار�شات  بع�ض  اأن 
امل��وق��ف يف  ���ش��ي��دة  ت���زال  ل 

امل�شوؤول.   �شلوكيات 
مبارك قدوده 

نقابة  م�����ض,  اأ ي��وم  نّظمت, 
امل���م���ّر����ش���ني اجل���زائ���ري���ني 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع م��دي��ري��ة 
لولية  وال�شكان  ال�شحة 
ال�����وادي, مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ي��وم 
 18 ل��ل�����ش��ه��ي��د  ال���وط���ن���ي 
على  تكرميًيا  حفاًل  ف��رباي��ر, 
واملمر�شني  العمال  ���رشف 
ال�شحة,  بقطاع  املتقاعدين 
املحا�رشات  قاعة  احت�شنتها 

ال�شت�شفائية  للموؤ�ش�شة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة مل��ك��اف��ح��ة 
مار�ض,   19 بحي  ال�رشطان 
حول  درا�شي  يوم  تخّلله  كما 

العمل. قانون 
وح�����ش��ب رئ��ي�����ض امل��ك��ت��ب 
احلفظ  عبد  للنقابة,  الولئي 
اللفتة  هذه  فاإن  عتو�ض,  بن 
على  وتقديًرا  لهم  تكرميًا  هي 
خالل  بذلوها  التي  جهودهم 

ال�شحة,  بقطاع  عملهم  فرتة 
وذلك  عطائهم  على  وتقديرا 
النقابة  من  اأع�شاء  بح�شور 
وموظفي  واإطارات  الوطنية 
مدير  راأ�شهم  على  القطاع 
ال�����ش��ح��ة حم��م��د ال��ط��ي��ب 
ق���م���داين, ال����ذي اأك����د يف 
بذلها  التي  باجلهود  كلمته 
�شنوات  ط��وال  املتقاعدين 
والثمانينات,  ال�شبعينات 

على  ل��ه��م  ال�����ش��ك��ر  وق���دم 
ال�شحي  القطاع  يف  عطائهم 
دافع  يعد  اإخال�شهم  اأن  وذكر 
والعمل,  العطاء  ملوا�شلة 
ال�شحة  م��دي��ر  رح��ب  ك��م��ا 
رائ���ه���م وم��ق��رتح��ات��ه��م  ب���اآ
القطاع  يف  جانب  اأي  لتطوير 
من  لال�شتفادة  ال�شحي, 

. تهم خربا
.ع منل�ي 

الولئي  املكتب  رئي�ض  ك�شف 
اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 
اأن  �شلغوم,  جمال  ب��ال��وادي, 
املرتقبة  الت�شدير  عملية 
عرب  ال��ف��الح��ي��ة  للمنتجات 
امل��ع��اب��ر ال��ربي��ة احل���دودي���ة, 
مرتبطة  حت��دي��ات  تواجهها 
احلالية  البنكية  باملنظومة 
العملة  حت��وي��ل  وع��م��ل��ي��ات 

. ل�شعبة ا
ت�رشيح  يف  �شلغوم  وق���ال 

اجلانب  فتح  قرار  اإن  اإعالمي, 
احل���دودي  للمعرب  ال��ت��ج��اري 
ال��ط��ال��ب ال��ع��رب��ي ب��ال��وادي 
الدولة  �شيا�شة  مع  ين�شجم 
ال��ب��دي��ل��ة ع��ن امل��ح��روق��ات, 
قطاع  على  بالفائدة  و�شريجع 
امل�شتويني  ع��ل��ى  ال��ت��ج��ارة 
ظ��ّل  وال��وط��ن��ي, يف  امل��ح��ل��ي 
خمتلف  يف  فائ�ض  ت�شجيل 
هذه  لكن  الزراعية,  املحا�شيل 
ح�شبه,  الهامة,  الإج���راءات 

اأخرى  بقرارات  ُتْتبع  اأن  يجب 
عمليات  بت�شهيل  متعلقة 
ال��ت�����ش��دي��ر ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
ف��روع  كفتح  الإقت�شاديني, 
اخلارج,  يف  اجلزائرية  للبنوك 
املالية  التعامالت  لت�شهيل 
ب���ني امل��ت��ع��ام��ل��ني امل��ح��ل��ي��ني 
املبادرات  وت�شجيع  والأجانب, 
�شال�شة  و�شمان  الت�شديرية, 

املالية. التحويالت 
املكتب  رئ��ي�����ض  ���ش��ّدد  ك��م��ا 
على  ب����ال����وادي  ال���ولئ���ي 
�����رشورة اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
ت�شاير  حتى  البنكية  املنظومة 
املرتقبة  الت�شدير  عملية 
عرب  ال��ف��الح��ي��ة  للمنتجات 
عملية  يف  ال��ربي��ة,  امل��ع��اب��ر 
لت�شجيع  م����وال,  الأ حت��وي��ل 
على  القت�شاديني  املتعاملني 
العمليات  ه��ذه  يف  امل�����ش��ي 

. ية د لقت�شا ا
ت�شدير  باأن  املتحدث  �شار  واأ
لالأ�شواق  الفالحية  املنتجات 

�شال�شة  �شيطبعه  اخلارجية 
م����ن خ�����الل ت��خ�����ش��ي�����ض 
للم�شدرين,  اأخ�����رش  رواق 
مع  ات��ف��اق  ل��وج��ود  م��ن��ّوه��ا 
وتوا�شل  تون�شيني  متعاملني 
الو�شعية  ملناق�شة  معهم 
العملية  لت�شهيل  الت�شديرية, 

البلدين. بني  واإجناحها 
ا�شتقطبت  ف��ق��د  ���ش��ارة  ل��الإ
ال�شنوات  خالل  الوادي  ولية 
من  ك��ب��ري  ع����دد  الأخ������رية, 
امل��ت��ع��ام��ل��ني الق��ت�����ش��ادي��ني 
بالقطاع  املهتمني  الأج��ان��ب 
هولندا  دول  م��ن  ال��زراع��ي 
وفرن�شا,  وا�شبانيا  ورو�شيا 
التجربة  على  الطالع  بغر�ض 
ال��ف��الح��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ال��رائ��دة 
يف  والرغبة  فيها,  وال�شتثمار 
اإىل  املحلية  املنتجات  ا�شترياد 
العمليات  بقيت  لكن  دولهم, 
حمت�شمة  للخارج  الت�شديرية 

املاأمول. امل�شتوى  ودون 
ي�شني حممد 

�سمن برنامج التواأمة بني م�ست�سفيات اجلنوب وال�سمال

من  ي�ستفيدون  معّوزا  طفال   28
عمليات جراحية باملنظار بالوادي

�سمت ال�سلطات املحلية حول الكهرباء 
اأرق املواطنني بحا�سي خليفة 

نقابة املمر�سني اجلزائريني بالوادي

حفل تكـرمي على �سرف املتقاعدين بقطـاع ال�سحة

لت�سدير املنتوجات الفالحية بالوادي

مطالب باإعادة النظر فـي املنظومة البنكية وعمليات حتويل العملة ال�سعبة

بعد تلقي �سكوى من طرف اأحد املربني

درك وادي العلندة ُيطيح بع�سابة �سرقة املوا�سي 
وي�سرتجع 23 راأ�سا من املاعـز

منلــي .ع
----------------

الفرقة  عنا�رش  اأط��اح��ت 
الوطني  للدرك  قليمية  الإ
ب�شبكة  العلندة,  ب��وادي 
�رشقة  يف  خمت�شة  اإجرامية 
عرب  ت��ن�����ش��ط  امل��وا���ش��ي, 
كما  ال��وادي,  ولية  قليم  اإ
من  ���ض  راأ  23 ا�شرتجعت 

واإعادتها  امل�رشوقة  املاعز 
طاملا  والتي  �شاحبها,  اإىل 
زرع����ت ال��رع��ب و���ش��ط 

العزل. القرى  �شكان 
على  العملية  هذه  وجاءت 
بها  ت��ق��دم  ���ش��ك��وى,  اث��ر 
ما�شيته  �رشقت  �شخ�ض 
م���ن ا���ش��ط��ب��ل��ه ال��ك��ائ��ن 
وبعد  ال��ع��ل��ن��دة.  ب���وادي 

طرف  من  ومتابعة  حتريات 
الوطني,  ال��درك  عنا�رش 
من  امل�شالح  ذات  متكنت 
الع�شابة  ف���راد  اأ توقيف 
اأ�شخا�ض,   5 من  املتكونة 
العنا�رش  ذات  متكنت  كما 
نقالة  هواتف   03 حجز  من 
متعاملي  ���رشائ��ح  حت��م��ل 
اإىل  بالإ�شافة  ال��ه��ات��ف, 
واملركبة  بي�شاء  اأ�شلحة 
عملية  يف  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة 

. ل�رشقة ا
للمجموعة  بيان  وح�شب 
الوطني  للدرك  قليمية  الإ
"التحرير"  حتوز  بالوادي, 
"متكن  منه  ن�شخة  على 
قليمية  الإ الفرقة  ف���راد  اأ
ل��ل��درك ال��وط��ن��ي ب��وادي 
تفكيك  م���ن  ال��ع��ل��ن��دة, 
خمت�شة  اإجرامية  �شبكة 
تن�شط  املوا�شي  و�رشقة 

ال��وادي,  ولية  قليم  اإ عرب 
من  ���ش��ك��وى  تلقي  ب��ع��د 
تت�شمن  املربني,  اأحد  طرف 
املتواجدة  مزرعته  تعر�ض 
العلندة  وادي  بلدية  قليم  باإ
وع�رشون  ثالثة  ال�رشقة 
مت  م���اع���ز,  �����ض  راأ  )23 (
ال�شتعالم  عن�رش  تن�شيط 
وال���ت���ح���ري وت�����ش��خ��ري 
املادية  الإمكانيات  جميع 
وال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ت���اح���ة, مت 
ال�شبكة  عنا�رش  توقيف 
من  املتكونة  الإج��رام��ي��ة 
���ش��خ��ا���ض  اأ  5 خ��م�����ش��ة 
وا����ش���رتج���اع امل��ا���ش��ي��ة 

" امل�رشوقة.
ات���خ���اذ  مت  وق�����د  ه�����ذا 
قبل  القانونية  الإج��راءات 
اأمام  املتهمني  تقدمي  يتم  اأن 
وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة ل��دى 

الوادي.  حمكمة 

اأقيم , اأول اأم�ص , مبركب الغزال الذهبي , حفل توديع على �سرف مدير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية
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ن-ق التجاين
------------ 

لالأ�شئلة  جل�شة  يف  الوزير  واأو�شح   
هذا  اأن  الأم���ة,  مبجل�ض  ال�شفوية 
م�شافة  على  ميتد  ال��ذي  امل�����رشوع 
اإىل  اإجن���ازه  اإ���ش��ن��اد  ومت  ك��م   154
وانطلقت  وطنية  موؤ�ش�شات  جممع 
 2013 جانفي   8 يف  به  الأ�شغال 
عدة  بعد  الإجن��از  يف  "تاأخرا"  عرف 
العراقيل تغري  اأهم هذه  عراقيل, ومن 
نابيب  اأ لتفادي  ال�شكة  خط  م�شافة 

�شوناطراك,  ل�رشكة  التابع  البرتول 
العايل  ال�شغط  خطوط  وحت��وي��ل 
الغاز  خطوط  جانب  اإىل  للكهرباء, 
ال�رشف  وقنوات  الب�رشية  والألياف 
معار�شة  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ح��ي, 
م��رور  ملكان  امل��ج��اوري��ن  ال�شكان 
ب�����ش��وؤال  يتعلق  فيما  اأم���ا  اخل���ط. 
والأغ��واط  غرداية  مدن  ربط  حول 
بال�شكة  وورقلة  م�شعود  وحا�شي 
ربطها  اإن  ال��وزي��ر  ق��ال  احل��دي��دي��ة 
ورقلة  خط  م�رشوع  اإجن��از  يتطلب 

م�شافة  على  م�شعود  حا�شي   -
على  غ��رداي��ة   - وورق��ل��ة  ك��م,   85
الأغ��واط  وخ��ط  ك��م,   170 م�شافة 
وح�شب  ك��م,   170 ع��رب  غ��رداي��ة   -
الوكالة  انطلقت  فقد  امل�شوؤول  نف�ض 
اإجناز  ومتابعة  للدرا�شات  الوطنية 
احلديدية  ال�شكك  يف  ال�شتثمارات 
و�شيتم  جدوى,  درا�شات  اإعداد  يف 
نتائجها  على  بناء  القرارات  اتخاذ 
م��ن ط���رف ال�����ش��ن��دوق ال��وط��ن��ي 
طبقا  التنمية  اأج��ل  من  الكربى للتجهيز,  امل�����ش��اري��ع  جن��اع��ة  والجتماعية.    لدليل  القت�شادية  للمن�شاآت 

عرف م�سروع اإجناز خط ال�سكة احلديدية بني تقرت وحا�سي م�سعود )ولية ورقلة(, ن�سبة تقدم اأ�سغال بلغت 70 
باملئة, ويرتقب ا�ستالمه خالل 2021, ح�سب ما اأفاد به وزير النقل بالنيابة فاروق �سيعلي.

ت�سليم خط ال�سكة احلديدية تقرت - حا�سي م�سعود خالل 2021    
70 باملئة ن�سبة تقدم الأ�سغال بلغت 

  يف ظل تكد�ص منتوجاتهم وغياب �سبل بديلة

حرفيو تقرت يعي�سون اأو�ساعا �سعبة 

يطالب العديد من حرفيي الولية املنتدبة 
تقرت ب�رشورة اإيجاد حلول بديلة لت�شوية 
بهدف  منتوجاتهم  وت�شويق  و�شعياتهم 
احلريف,  املنتوج  تكد�ض  اأزمة  من  اخلروج 
وال�شناعة  احل��رف  قطاع  يواجه  حيث 
تطوره,  تعيق  �شعوبات  عدة  التقليدية 
مما ي�شتدعي الدعم الكايف من قبل الدولة 

يف  الولية  حرفيو  اقرتحه  ما  خالل  من 
اأماكن  تهيئة  خا�شة  عديدة,  منا�شبات 
اإن�شاء  مع  التقليدية,  لل�شناعة  خم�ش�شة 
املنتجات  وبيع  لعر�ض  دائمة  ف�شاءات 
�شبل  عن  البحث  اإىل  بالإ�شافة  احلرفية, 
وي�شهد  والت�شويق.  للمنتوج  الرتويج 
�شعبا  و�شعا  للحرفيني  املعي�شي  الواقع 

التقليدية مادة  اأ�شحت ال�شناعة  يف زمن 
وال�شالونات,  املهرجانات  لتنظيم  اأولية 
ميكانيزمات  ع��ن  البعد  ك��ل  وبعيدة 
ت�شويقها  �شبل  عن  والبحث  تطويرها 
احلريف  ي�شطر  حيث  اخلارجية,  لالأ�شواق 
وذلك  ب�شعوبة  اأجداده  حرفة  يزاول  الذي 
مقدمتها  يف  تاأتي  عراقيل  من  يواجهه  ملا 
الأولية وغالئها, حيث ي�شطر  املادة  ندرة 
القطاع  ويعرف  الأثمان,  باأغلى  ل�رشائها 
به  الهتمام  عدم  ب�شبب  تراجعا  بتقرت 
بال�شناعات  اخلا�شة  امل�شاريع  ومرافقة 
يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  ال��ت��ي  التقليدية 
تطويرها  خالل  من  الوطني  القت�شاد 
لت�شويق  فعالة  طريقة  على  والعمل 
اخلارجية,  الأ�شواق  يف  املحلية  املنتوجات 
ويطالب حرفيو ولية تقرت برد العتبار 
لهم والنظر يف ان�شغالتهم, خا�شة يف ظل 
التوجه اجلديد للدولة يف �شبيل اخلروج من 
التبعية للمحروقات, واإيجاد م�شادر ثروة 

بديلة.
ن-ق التجاين 

 رئي�ص التن�سيقية ينا�سد الوايل باإعادة العتبار مل�سمار �سعيد عتبة

غياب امل�سامري يرهن ريا�سة ركوب اخليل بورقلة
تعد تربية اخليول بولية ورقلة مهنة تركها 
يزالون  ما  الذين  الأبناء  وتوارثها  الأجداد 
ثقافيا,  موروثا  باعتبارها  بها  يتم�شكون 
تعرف  اخليل  ركوب  ريا�شة  جعل  ما  وهو 
اليوم  �شباب  اأو�شاط  يف  كبريا  انت�شارا 
لهذه  ع�شقهم  بني  اأنف�شهم  وج��دوا  الذين 

الهواية والعراقيل التي حتيط بها.
لرتبية  الولئية  التن�شيقية  رئي�ض  ك�شف 
اأن  �شفيان  زك��ري  ورقلة  بولية  اخليول 
ولية ورقلة حت�شي قرابة 400 خيل منها 
اأن   غري  لل�شباقات,  واأخرى  فنتازيا  خيول 
اأ�شبحوا  ال�شباب  فئة  منهم  خا�شة  املربني 
اليوم يواجهون جملة من العقبات لتطوير 

لها,  خا�ض  م�شمار  توفر  كعدم  اأدائ��ه��ا, 
بالإ�شافة  م�شتلزماتها,  اأ�شعار  وارتفاع 

لغياب احتاد يدعمهم وينظم �شوؤونهم.
اأماكن  غياب  اأن  �شفيان  زكري  واأ�شاف 
خم�ش�شة ملمار�شة هذه الريا�شة والهواية 
املجال  ه��ذا  يف  النا�شطني  جعل  بورقلة 
�شهد  بعدما  خا�شة  اأمرهم,  من  حرية  يف 
عتبة  ب�شعيد  املوجود  الوحيد  امل�شمار 
مرفقا  ك��ان  بعدما  والت�شيب  الإه��م��ال 
املحبوبة  ال�شعبوية  الريا�شة  هذه  ملمار�شة 
بالرغم من  الكبري,  باجلنوب  اجلمهور  لدى 
ال�شابقون  امل�شوؤولون  اأطلقها  التي  الوعود 
اإىل  املرفق, م�شريا  اإىل هذا  باإعادة العتبار 

ملف  ملتابعة  جلنة  �شكل  ال�شابق  الوايل  اأن 
م�شمار �شعيد عتبة بعدما مت اإن�شاء بطاقة 
الوايل  رحيل  بعد  لكن  للم�رشوع  تقنية 

تبخر معه امل�رشوع.  
بورقلة  اخليول  مربي  معاناة  من  زاد  وما 
لرتبية  الولئية  التن�شيقية  رئي�ض  اأ�شاف 
الذي  الأمر  الإ�شطبالت,  اخليول هو غياب 
داخل  اخليول  يربون  منهم  البع�ض  جعل 
هذا  يهجرون  الآخ��ر  والبع�ض  منازلهم, 
منا�شدة  رغم  خيولهم  ويبيعون  الن�شاط 
بالتكفل  الولية  على  القائمني  امل�شوؤولني 

بهم.
 يو�شف بن فا�شل

درك اأدرار يعرث على �سخ�ص مفقود
يف �سحراء برج باجي خمتار

ح�شب بيان �شادر عن املجموعة الإقليمية 
من   18 يوم  اأدرار  بولية  الوطني  للدرك 
طرف  من  العثور  مت  اجلاري,  فيفري  �شهر 
الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بربج باجي 
زميله  فقده  الذي  ال�شخ�ض  على  خمتار 
متجهني  وهما  ال�شيارة  يف  عطل  ب�شبب 
حيث  خمتار,  باجي  برج  من  مترنا�شت  اإىل 
ذهب زميله لإح�شار قطع الغيار لإ�شالح 
ال�شيارة وملا عاد مل يجده يف املكان, فتقدم 
ال�شاعة  حدود  يف  اجلاري  فيفري   16 يوم 
الإقليمية  الفرقة  مقر  اإىل  زوال  الثانية 
وبلغ  خمتار  باجي  بربج  الوطني  للدرك 

مت  ذل��ك  اإث��ر  وعلى  �شديقه,  فقدان  عن 
و�شكلت  ال�شتعالمات  عن�رش  تن�شيط 
دورية  باملنطقة  للدرك  الإقليمية  الكتيبة 
للبحث عن املفقود رفقة ال�شاحنة م�شتعينة 
خاللها  من  مت  باملنطقة,  خبريين  مبر�شدين 
يف  البحث  حمل  ال�شخ�ض  على  العثور 
�شحة جيدة يف نف�ض اليوم رفقة ال�شاحنة. 
�شوناكوم  نوع  من  ال�شاحنة  وكانت  هذا 
وينحدر  خن�شلة  ولي��ة  ترقيم  وحتمل 
ال�شخ�ض املفقود الذي عرث عليه يف �شحة 
جيدة من بلدية احلامة.                                                                                         
عبدالرحمن بلوايف  

و�سع حد ل�سارق املنازل باأدرار 
اأحد  بها  تقدم  ر�شمية  �شكوى  بناء على 
الثاين مفادها  بالأمن احل�رشي  املواطنني 
م�شكنه  داخ��ل  م��ن  لل�رشقة  تعر�شه 
بالإ�شافة  نقالني,  هاتفني  ا�شتهدفت 
با�رشت  خاللها  من  اإلكرتوين,  لوح  اإىل 
قوات ال�رشطة عمليات البحث والتحري 
للتعرف على ال�شخ�ض امل�شتبه فيه وبعد 
ن�شب  مت  به,  املتعلقة  املعلومات  جمع 
توقيفه.  اإث��ره  على  مت  له  حمكم  كمني 

من  التحقيق  اإج��راءات  ا�شتكمال  وبعد 
تقدميه  مت  معه,  الق�شائية  ال�رشطة  طرف 
اأمام وكيل اجلمهورية الذي اأحال الق�شية 
يف  لي�شدر  الفوري  املثول  جل�شة  على 
الإيداع  عدم  مع  نافدة,  �شجنا  عام  حقه 
دج    100.000 ب�  تقدر  مالية  وغرامة 

و50.000 كتعوي�ض لل�شحية.

عبدالرحمن بلوايف 

اإح�ساء 13 حادث مرور يف �سهر جانفي باأدرار
لالأمن  الولئية  امل�شلحة  اأح�شت 
العمومي باأمن ولية اأدرار خالل �شهر 
حادث   13 اجلارية,  ال�شنة  من  جانفي 
وفاة  ت�شجيل  عن  اأ�شفرت  م��رور, 
اخلطورة  متفاوتة  اإ�شابة  و13  واحدة 
لأ�شباب تعود يف الغالب اإىل العن�رش 
امل�شلحة  ذات  متكنت  كما  الب�رشي, 
املرورية  املراقبة  حواجز  خ��الل  من 
مدينة  وخمارج  مداخل  عرب  املنت�رشة 
الدوريات  خالل  من  وكذلك  اأدرار 
اإقليم  م�شتوى  على  والراجلة  الراكبة 
جنحة  ت�شجيل52   من  الخت�شا�ض 
بقيادة  جمملها  يف  تعلقت  مرورية 
على  احليازة  دون  النارية  الدارجات 

�شهادة  انعدام  مع  ال�شياقة,  رخ�شة 
املراقبة  حما�رش  �رشيان  وعدم  التاأمني 
يف  وال�شتمرار  للمركبات,  التقنية 
رخ�شة  ب�شحب  التبليغ  رغم  قيادتها 
�شهادة  �رشيان  عدم  وك��ذا  ال�شياقة, 
التاأمني والقيادة بدون رخ�شة ال�شياقة, 
تن�شيقية,  06جنح  اإىل   بالإ�شافة 
و�شمحت نف�ض الإح�شائيات بت�شجيل 
حالة   146 اإح�شاء  مع  خمالفة,   414
النارية  والدراجات  للمركبات  توقيف 
يف  15مركبة  و���ش��ع   ا�شتوجبت 
ال�شياق  نف�ض  يف  مت  حيث  احلظرية, 
لرخ�ض  �شحب  حالة   49 ت�شجيل 
و�شجلت  التعليق,  لغر�ض  ال�شياقة 

البيئة  وحماية  العمران  �رشطة  فرقة 
عددا من املخالفات يف ظل املجهودات 
خمتلف  ملحاربة  املبذولة  امليدانية 
والعمران,  بالبيئة  املا�شة  املخالفات 
متثلت يف 11خمالفة متعلقة بالعمران, 
و02  البيئة  جمال  يف  خمالفتني  منها 
يف جمال املياه. هذا وي�شعى اأمن ولية 
اأدرار ممثال يف امل�شلحة الولئية لالأمن 
املجهودات  تكثيف  اإىل  العمومي 
وال�شهر  امل��رور  ح��وادث  من  للتقليل 
وحت�شي�ض  امل��رور  حركة  تنظيم  على 
توعية  حمالت  تنظيم  عرب  املواطنني 
مل�شتعملي الطريق من �شواق وراجلني.                                                                                
عبدالرحمن بلوايف 

اإلقاء القب�ص على �سخ�سني بحوزتهما 
اأ�سلحة بي�ساء بغرداية 

موا�شلة لالإجراءات التي ج�شدتها م�شالح 
للق�شاء  غ��رداي��ة,  ولي��ة  باأمن  ال�رشطة 
وب�شط  احل�رشي,  بالو�شط  اجلرمية  على 
الطماأنينة, و�شمان اأمن و�شالمة املواطنني 
وممتلكاتهم, مبا فيها الق�شاء على ع�شابات 
الأحياء, متكنت م�شالح ال�رشطة الق�شائية 
�شخ�شني  توقيف  من  غرداية,  ولية  باأمن 
اأ�شلحة بي�شاء  متورطني يف ق�شية حيازة 
تفا�شيل  �رشعي.   مربر  بدون  حمظورة 
 ,15/02/2021 تاريخ  اإىل  تعود  الق�شية 
قامت  م�شرتكة  اأمنية  مداهمات  اإثر  على 
مبدينة  الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح  بها 
املجموعة  م�شالح  مع  بالتن�شيق  غرداية, 
والتي  بغرداية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
اأ�شفرت عن مراقبة 30 �شخ�شا, 18 مركبة 

بتوقيف  العملية  كللت  نارية  دراجة  و21 
من  بي�شاء  اأ�شلحة  بحوزتهما  �شخ�شني 
احلجم  م��ن  )�شكني  ال�شاد�ض,  ال�شنف 
للم�شلحة  حتويلهما  بعد  ومنجل(.  الكبري 
وموا�شلة التحقيق مت اإجناز ملفني ق�شائيني 
املتورطني  يف ق�شية:  فيهما  امل�شتبه  �شد 
حيازة اأ�شلحة بي�شاء من ال�شنف ال�شاد�ض 
اأمام  مبوجبها  قدموا  �رشعي,  مربر  دون 
ال�رشطة  م�شالح  وتوا�شل  هذا  العدالة. 
بغرداية تدخالتها امليدانية اليومية للق�شاء 
مقرتفيها,  متابعة  اجل��رمي��ة,  اأوك���ار  على 
الق�شائية,  اجلهات  اأمام  وتقدميهم  توقيفهم 
وتذكر بالأرقام اخل�رشاء, الرقم 1548, رقم 
النجدة 17, الرقم 104, تطبيق األو �رشطة.   
ق/ج
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زغارية حميد
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منطقتهم  ف���اإن  ال�����ش��ك��ان  ح�شب 
املجل�ض  اه��ت��م��ام��ات  خ���ارج  ظلت 
ال�شكاوى  عديد  من  بالرغم  البلدي 
عرب  اأين  رفعوها,  التي  واملرا�شالت 
عجز  من  تذمرهم  عن  امل�شتكون 
لبلدية  احل���ايل  املنتخب  املجل�ض 
على  الأو�شاع  احتواء  على  لرجام 
ازدادت  والتي  منطقتهم,  م�شتوى 
الذي  املطبق  ال�شمت  نتيجة  تعفنا 
باعتماده  ح�شبهم,  التنمية  عطل 
مترير  يف  الأف�����ش��ل��ي��ة  م��ب��داأ  ع��ل��ى 

التنموية. امل�شاريع 
يربطهم  الذي  الوحيد  الطريق  تعبيد 
مطالب  مقدمة  يف  اخلارجي   بالعامل 
اأن  بعد  ال�شحانني,  دوار  قاطني 
م�شتعمليه  يوؤرق  هاج�ض  اإىل  حتول 
من  عديدة  م��رات  ا�شتكوا  الذين 
جد  حالة  يف  املتواجد  الطريق  تدهور 
ما  على  بقي  الو�شع  اأن  اإل  كارثية, 

عن  عبارة  يزال  ما  كونه  عليه  هو 
عليه  املرور  ي�شعب  ترابية  اأر�شية 
اأحد  واأو�شح  �شتاء,  اأو  �شيفا  �شواء 
اأن  الو�شع  من  الناقمني  ال�شكان 
اأي  �شنوات  منذ  ي�شهد  مل  الطريق 
من  زاد  الذي  الأمر  �شيانة,  عملية 
واملطبات  احلفر  بانت�شار  حالته  �شوء 
كبرية  اأج���زاء  ك��ون  طولها,  على 
مائية  م�شتنقعات  عن  عبارة  منه 
م�شكلة  الأمطار  مياه  فيها  تتجمع 
العبور  ال�شكان  على  �شعبت  بركا 
وعلى  بال�شيارات  ���ش��واء  منها, 
املتمدر�شني  الأطفال  خا�شة  الأقدام 
للتوقف  ي�شطرون  والذين  ح�شبهم, 
الدرا�شة  عن  ال�شتاء  ف�شل  خالل 
اخل���روج  ي�شتحيل  ن����ه  لأ ي����ام  لأ
على  ���ش��وى  امل��ن��ازل  عتبات  م��ن 
حتمت  اإذا  واجل���رارت  احلمري  م��ن 

الطوارئ.
ان�شغال  اأبرز  اأن  ال�شكان  واأ�شاف 
ب�شبكة  الربط  هو  لهم  وكاأولوية 
ه��وؤلء  حت��دث  اأي��ن  الطبيعي  الغاز 

الغاز  ان�شغال  ع��ن  كبرية  مب���رارة 
اأنبوب  مب��رور  مفيدين  الطبيعي, 
منطقتهم  عن  ق�شرية  مل�شافة  الغاز 
باإقليم  دواوير  هناك  باأن  وموؤكدين 
ب��ال��غ��از  ���ش��ك��ان��ه��ا  زود  ال��ب��ل��دي��ة 
ت�شاري�شها,  �شعوبة  رغم  الطبيعي 
وتهمي�شا  اإق�شاء  ذلك  ويعتربون 
طويلة,  م��دة  منذ  عليهم  ممار�شا 
القارورة  �شعر  بو�شول  م�شريين 
ت�شاقط  وقت  البوتان  لغاز  الواحدة 
ن��درة  م��ع  دج   500 اإىل  ال��ث��ل��وج 
بفعل  امل��ادة,  هذه  توزيع  يف  كبرية 
�شتاء  الدوار  اإىل  الو�شول  �شعوبة 
يربط   الذي  الطريق  رداءة  ب�شبب 
والذي  امل��ج��اورة,  باملناطق  ال��دوار 
وع��دم  املنطقة  ع��زل  يف  يت�شبب 
اإليها,  الو�شول  من  املوزعني  متكن 
ا�شتعمال  على  العائالت  يجرب  مما 
ا�شتعماله  وحتى  التدفئة  يف  احلطب 

الطبخ. يف 
من  املنطقة  �شكان  ا�شتكى  كما 
منها  يعانون  التي  اخلانقة  الأزم��ة 

ال�شاحلة  باملياه  ال��ت��زود  جم��ال  يف 
يدفعون  العائالت  جعل  ما  لل�رشب, 
قطرة  على  للح�شول  باهظا  الثمن 
ماء, يف الوقت الذي عجزت امل�شالح 
للو�شعية  احللول  اإيجاد  عن  املعنية 
منذ  فيها  يتخبطون  التي  املزرية 
الو�شعية  وتتعقد  ط��وال,  �شنني 
تزامنا  ال�شيف  ف�شل  يف  ح�شبهم 
معاناتهم  جعل  الذي  الطلب  وكرثة 
منهم  الكثري  ي�شطر  حيث  تتوا�شل, 
يلجاأ  حني  يف  الآبار,  مبياه  لال�شتنجاد 

مببالغ  �شهاريج  اقتناء  اإىل  اآخ��رون 
وت�شاءلوا  كاهلهم,  اأثقلت  مالية 
قد  كانت  التي  الوعود  م�شري  عن 
مدة  قبل  ال�شاأن  هذا  يف  لهم  قدمت 
لربطهم  املحلية  ال�شلطات  طرف  من 

لل�رشب.  ال�شاحلة  املياه  ب�شبكة 
معلقة  اآمالهم  ب��اأن  ه��وؤلء  واأ���ش��ار 
من  م�شتقبال  ا�شتفادتهم  على 
عن  الغنب  لرفع  تنموية  م�شاريع 
�شمن  اإدراجها  بعد  �شيما  املنطقة, 

الظل.  مناطق 

اأثر �سلبا على ا�ستقرار العديد منهم ب�سبب  باإقليم بلدية لرجام ولية تي�سم�سيلت من العزلة والتهمي�ص يف ظل غياب �سروريات العي�ص الكرمي, مما  ي�ستكي �سكان دوار ال�سحانني الواقع 
ا�ستمرار مظاهر احلرمان والبوؤ�ص لعقود وغياب اأب�سط �سروريات العي�ص الكرمي, كاملاء والغاز والطريق واملوا�سالت رغم اأن الدوار ل يبعد �سوى كيلومرتات عن مقر البلدية.

دوار ال�سحانني بتي�سم�سيلت يعاين التهمي�ص والإق�ساء 
غياب اأب�سط �سروريات العي�ص الكرمي

وفاة �ساب واإ�سابة اآخر بجروح يف حادث 
مرور بتيارت

قتيال  اأم�ض  اأول  خطري  مرور  حادث  خلف 
الرابط   90 رقم  الوطني  بالطريق  وجربحا 
بال�شبط  وغليزان,  تيارت  وليتي  بني 
لبلدية  اإقليميا  التابعة  الرخاي�ض  مبنطقة 

وادي ليلي.
 احلادث ناجم عن ا�شطدام �شيارة اأجرة من 
كان  نارية  بدراجة  "اك�شبار"  بيجو  نوع 
اأنفا�شه  لفظ  الذي  ال�شحية  متنها  على 

اأ�شيب  ال��ذي  و�شديقه  املكان  عني  يف 
احلماية  م�شالح  تدخلت  وقد  هذا  بجروح, 
املدنية لنقل اجلثة اإىل م�شلحة حفظ اجلثة 
م�شت�شفى  ا�شتعجالت  اإىل  وامل�شاب 
فيما  الولية,  بعا�شمة  الدمرجي  يو�شف 

فتحت م�شالح 
الدرك الوطني حتقيقا يف احلادث.  

ج.غزايل

حجز 1236 قر�سا مهلو�سا وتوقيف مروجني بعني الدفلى

اخلام�ض  احل�رشي  الأمن  م�شالح  متكنت 
بحر  الدفلى  عني  يف  مليانة  بخمي�ض 
الأ�شبوع املن�رشم, من توقيف �شخ�شني, 
والآخر  �شنة   27 العمر  من  يبلغ  اأحدهما 
ترويج  جم��ال  يف  ين�شطان  �شنة,   37
قر�شا   1236 وحجز  املهلو�شة,  احلبوب 
على  حتتوي  ق��ارورات  ثالثة  مهلو�شا, 
عائدات  من  مايل  مبلغ  مهلو�ض,  �شائل 
دج,   57200 قدره  الإجرامي  ن�شاطهما 
منها  خمتلفة  بي�شاء  اأ�شلحة  اإىل  اإ�شافة 

للجهود  موا�شلة  وذل��ك  �شاطورين, 
ب�شتى  اجل��رمي��ة  حم��ارب��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
واملتاجرة  احليازة  ذلك  يف  مبا  اأ�شكالها, 
بطريقة غري قانونية يف املواد ال�شيدلنية 

امل�شنفة �شمن املوؤثرات العقلية.
فيفري   11 ي��وم  اإىل  ت��ع��ود  العملية 
اأين حت�شلت ذات امل�شلحة على  اجلاري, 
الأ�شخا�ض  اأحد  قيام  مفادها  معلومات 
املهلو�شة  الأقرا�ض  من  كمية  بتخزين 
مب�شكنه العائلي على م�شتوى حي حالميي 

ليتم  ترويجها,  لغر�ض  مليانة  بخمي�ض 
خطة  اإع��داد  املعطيات  هذه  �شوء  على 
تفتي�ض  بعملية  اأتبعت  حمكمة,  اأمنية 
اإذن  على  احل�شول  بعد  املذكور  امل�شكن 
بتوقيف  كللت  اجلمهورية,  نيابة  من 
بال�شتيكي  كي�ض  وحجز  فيه  امل�شتبه 
مهلو�شا,  قر�شا   1231 على  يحتوي 
اأجنبي وكذا ثالثة  منها كمية ذات من�شاأ 
قارورات بها حماليل مهلو�شة, اإىل جانب 
)�شاطورين(,  اأبي�شني  �شالحني  �شبط 
قدره  مايل  ومبلغ  نقالة  هواتف  ثالثة 
44000 دج من عائدات ن�شاطه الإجرامي 
التحريات  �شياق  ويف  اأخ��رى.  وو�شائل 
�رشيك  توقيف  مت  الق�شية,  بهذه  املت�شلة 
تفتي�ض  اأ�شفرت عملية  فيما  فيه,  امل�شتبه 
طهراوي  �شارع  م�شتوى  على  م�شكنه 
بن مرية بخمي�ض مليانة, من حجز خم�ض 
كب�شولت مهلو�شة, �شالح اأبي�ض, قاطع 
ن�شاطه  عائدات  من  مايل  مبلغ  اأوراق, 
الإجرامي وكذا هاتف نقال. امل�شتبه فيهما, 
بعد ا�شتكمال اإجراءات التحقيق الالزمة, 
مت تقدميهما اأمام اجلهة الق�شائية املخت�شة 
اأمر  ب�شاأنهما  �شدر  اأين  مليانة,  بخمي�ض 

اإيداع.
خمتار برادع

  ن�ساطات وتكرميات لالأ�سرة الثورية اإحياء لليوم الوطني
 لل�سهيد بتلم�سان

نظرا لالأهمية البالغة التي يكت�شيها 
اأحيت  فقد  لل�شهيد  الوطني  اليوم 
باقي  غ��رار  وعلى  تلم�شان  ولي��ة 
احلادية  ال��ذك��رى  ال��وط��ن  ولي���ات 
لل�شهيد  الوطني  لليوم  والثالثني 

واملوافق ليوم
18 فيفري من كل �شنة, حيث ر�شد 
له برنامج ثري يعك�ض يف م�شمونه 
للحدث,  الثورية  التاريخية  الأبعاد 
بالولية,  التنموية  الآفاق  ويج�شد 
ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض  فبمعية 
الولئي وال�شلطات الأمنية واملدنية 
الثورية,  والأ���رشة  املنتخبني  وكذا 
توجه وايل ولية تلم�شان اإىل مقربة 
ال�شهداء - ببلدية احلناية - اأين تليت 
فاحتة الكتاب على اأرواحهم الطاهرة 

عرفانا  الزهور  من  بباقات  وكللت 
التي  اجل�شام  للت�شحيات  وتقديرا 
من  الوطن  حترير  �شبيل  يف  بذلوها 
الغا�شم  الفرن�شي  امل�شتدمر  وط��اأة 
كما  ف�شادا,  الأر�ض  يف  عاث  الذي 
منها  اأن�شطة  بعدة  املنا�شبة  متيزت 
جديدة  ابتدائية  مدر�شة  تد�شني 
م�شطفى  �شيعلي  ا���ش��م  حت��م��ل 
وتت�شع ل�240 تلميذا, وحتتوي على 
للدرا�شة  اأق�شام   6 منها  مرافق  عدة 
ب��ذات  مت  كما  وملعب.  ومكتبة 
املنا�شبة تكرمي 6 عائالت من �شهداء 
الثورة, الذين مت اإعادة دفن رفاتهم مع 
تكرمي املجاهد الذي ما زال حيا يرزق 
وزيادة  باملغارة,  يتواجد  اآنذاك  وكان 
مبا  جماهدين   9 تكرمي  مت  ذلك  على 

املنا�شبة  ال�شهداء.  اأرام��ل  ذلك  يف 
كذلك  منها  متنوعة  اأن�شطة  عرفت 
وعر�ض  بال�شور  معار�ض  اإقامة 
احلقبة  تلك  يف  امل�شتعملة  للو�شائل 
على  وذل��ك  املجاهدين,  قبل  م��ن 
للمجاهد.  اجلهوي  املتحف  م�شتوى 
حركت  الهامة  التاريخية  املنا�شبة 
حيث  املدين  املجتمع  فعاليات  كل 
الن�شاطات املتنوعة واإقامة املعار�ض 
مبختلف  الثورية  الأ����رشة  وتكرمي 
بلديات الولية, مع اإلقاء حما�رشات 
ال�شلف,  بت�شحيات  اخللف  لتذكري 
طبعت  التي  الأن�شطة  من  وغريها 
اجلزائر  و�شعار  متا�شيا  املنا�شبة 

اجلديدة.
ع بوتليتا�ض

حجز اأزيد من 6000 قارورة خمر بخن�سلة
حت�شلت  التهريب  مكافحة  اإطار  يف 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  وحدات 
معلومات  على  بخن�شلة  الوطني 
جاك  نوع  من  �شاحنة  وجود  مفادها 
الت�شجيل  لرقم  حاملة  اللون  بي�شاء 
واملقتادة  )ع.ل(,  للم�شمى  ملك   40
من  البالغ  امل�شمى)ل.�ض(  طرف  من 
العمر 36 �شنة ال�شاكن ببلدية قاي�ض 
بنقل  �شائقها  يقوم  خن�شلة,  ولي��ة 
اإىل  دون رخ�شة  م�رشوبات كحولية 
للمعلومة  وا�شتغالل  خن�شلة,  ولية 
والتاأكد منها, مت و�شع خطة حمكمة 
ومب�شاركة  قاي�ض  كتيبة  قائد  حتت 
جميع  بغلق  الكتيبة  وح��دات  جميع 

من  ا�شتعمالها  املحتمل  امل��ن��اف��ذ 
كامل  اتخاذ  مع  فيه,  امل�شتبه  طرف 
الحتياطات الأمنية ال�رشورية, حيث 
مت توقيف ال�شاحنة وتفتي�شها تفتي�شا 
اأمنيا, اأين عرث على متنها على كمية 
الكحولية  امل�رشوبات  من  معتربة 
قدرت ب� : 6756 قارورة من خمتلف 
قيمتها  واملقدرة  والأحجام,  الأن��واع 
على  دج.   1483200 بحوايل  املالية 
اإثر ذلك مت حجز ال�شاحنة وامل�رشوبات 
فرقة  مقر  اإىل  ونقلها  الكحولية 
ملوا�شلة  ال�شائق  وتوقيف  الرميلة 

التحقيق. 
ر�شيد ب

توقيف 09 اأ�سخا�ص تورطوا يف ق�سايا 
حيازة املوؤثرات العقلية ب�سعيدة 

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�شتى اأنواعها, 
لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  متكن 
يف  �شعيدة  ولي��ة  ب��اأم��ن  الق�شائية 
ت�شعة  توقيف  من  متفرقة  عمليات 
 17 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�ض 
حيازة  ق�شايا  يف  تورطوا  �شنة  و47 
مهلو�شة(  )اأقرا�ض  العقلية  املوؤثرات 
واملخدرات )كيف معالج( وامل�رشوبات 
ق�شد  �رشعية,  غري  ب�شفة  الكحولية 
وقائع  ال�شخ�شي.  وال�شتهالك  البيع 
لعنا�رش  دوري��ات  اإث��ر  تعود  الق�شية 

لفت  اأين  �شعيدة  ولية  باإقليم  الفرقة 
انتباههم اأ�شخا�ض م�شبوهون يف اأحياء 
واإخ�شاعهم  توقيفهم  ليتم  خمتلفة 
قدر  حيث  اجل�شدي  التلم�ض  لعملية 
امل�شبوطة  العقلية  املوؤثرات  جمموع 
ن��وع  م��ن  مهلو�شا  ق��ر���ش��ا  ب�70 
بريقابلني, وقطعتني من الكيف املعالج 
و36 قارورة خمر من نوع )با�شتي�ض(, 
اإجراءات  �شدهم  اأجنزت  فيهم  امل�شتبه 

ق�شائية وقدموا اأمام نيابة اجلمهورية.
�ض.نور الهدى



لكرة  اإفــريــقــيــا  اأبــطــال  ــة  ــط راب  
القدم : تاأجيل لقاء �سباب بلوزداد 

-ماميلودي �سن داونز
الكونفدرالية  األــغــت  اجلــزائــر- 
"الكاف"  القدم  لكرة  الإفريقية 
ماميلودي   - بلوزداد  �سباب  مباراة 
�سن داونز, حل�ساب اجلولة الثانية 
)املــجــمــوعــة الــثــانــيــة( لــرابــطــة 
ــا, املـــقـــررة يــوم  ــي ــق ــري اأبـــطـــال اإف
ب�سبب  باجلزائر,  املقبل  الثالثاء 
املتحولة  بال�ساللة  العدوى  خطر 
اإفريقيا,  بجنوب  كورونا  لفريو�ص 
جديدة  برجمة  انتظار  يف  وذلــك 
اأعلنه  ح�سبما  "الكاف",  طرف  من 

يوم اخلمي�ص الناديان.
�سفحته  عرب  بلوزداد  �سباب  واأفاد 
"اأن  الفاي�سبوك  على  الر�سمية 
املقررة  للقاء  اجلديدة  الربجمة 
�سيبقى  الأوملبي  جويلية   5 مبلعب 
معلقًا اإىل غاية عر�سه على اللجنة 
م�ستوى  على  باملناف�سات  املكلفة 

الهيئة القارية".

�سن  ماميلودي  اأعلن  جانبه,  من 
"اإلغاء  اإفــريــقــي  اجلــنــوب  داونــــز  
العا�سمة"  اجلزائر  اإىل  �سفريته 
ملواجهة �سباب بلوزداد, بعد تلقيه 
اإلغاء  توؤكد  الكاف  من  "ملرا�سلة 
ــا يــوم  ــربجم الــلــقــاء الـــذي كـــان م
التدابري  ب�سبب  القادم,  الثالثاء 
ــة املــطــبــقــة  الــ�ــســحــيــة الــ�ــســارم

باجلزائر".
اليوم  نــهــار  مــن  �سابق  ــت  وق يف  و 
ــت الحتـــاديـــة  ــل ــس اخلــمــيــ�ــص, را�
"الفاف"  القدم  لكرة  اجلزائرية 
لتاأجيل  الإفريقية  الكونفدرالية 
ماميلودي,    - بلوزداد  �سباب  مباراة 
بال�ساللة  الــعــدوى  خطر  ب�سبب 
بجنوب  كورونا  لفريو�ص  املتحولة 

اإفريقيا.
مرا�سلة  بعد  "الفاف"  طلب  وجــاء 
عقب  القرار  اتخذ  الــذي  ال�سباب 
ــص الأربــعــاء  ــ� اجــتــمــاعــه يـــوم اأم
نف�ص  ح�سب  ال�سحية,  بال�سلطات 

امل�سدر.

قررت  الطلب  هذا  على  ردها  يف  و 
لكرة  الإفريقية  الكونفدرالية 
بلوزداد  �سباب  مباراة  اإلغاء  القدم 
داونز   �سن  ماميلودي  �سيفه  اأمــام 
دور  مــن  الثانية  اجلــولــة  حل�ساب 
اأبطال  رابطة  مناف�سة  جمموعات 
ــن املــقــرر  اإفــريــقــيــا بــعــدمــا كـــان م
اإجراوؤها يوم الثالثاء الـ 23 فيفري 
05 جويلية الأوملبي. 2021 مبلعب 
اقراأ اأي�سا :  رابطة اأبطال افريقيا: 
لتاأجيل  ــاف  ــك ال تــرا�ــســل  ــاف  ــف ال

ماميلودي   - بلوزداد  �سباب  مباراة 
�سن داونز

�ساللة  اكت�ساف  مت  ــه  ان ويــذكــر 
لأول  كــورونــا  لفريو�ص  املتحولة 
يف  الــفــارط  اأكــتــوبــر  �سهر  يف  ــرة  م
فريو�ص  وهــو  اإفــريــقــيــا.  جــنــوب 
كامل  يف  وانت�سر  وخطري,  معدي 
عدة  خملفا  اأ�سابيع,  منذ  الــبــالد 
�سحايا يف الأحياء الفقرية التي ل 
التدابري  احرتام  �سكانها  ي�ستطيع 

الحرتازية ملجابهة الوباء.

جنوب  �سكان  عدد  ن�سف  وتعر�ص 
مليون   59 عددهم  املقدر  اإفريقيا 
ــق درا�ــســتــن التي  بــالإجــمــال, وف
�سحايا  مــن  اآلف  ب�سعة  تعترب 
ــدم ظهور  الــفــريو�ــص اخلــطــري, ع
الإح�سائيات  �سمن  الــفــريو�ــص 

الر�سمية.
 وكانت جنوب اإفريقيا اأكرث بلدان 
لكورونا  تعر�سا  ال�سمراء  القارة 
ك�سف  بحملة  قام  حيث  فريو�ص, 
حيث  الأوىل,  املوجة  منذ  �سخمة 
األــف   140 مــن  اأكـــرث  ت�سجيل  مت 
حالة اإ�سافية منذ �سهر مايو 2020, 
اإفريقيا  جــنــوب  جمل�ص  ح�سب 

للبحوث الطبية.
ملوجة  اإفريقيا  جنوب  تعر�ست  و 
ب�سبب  فري�ص,  كورونا  من  ثانية 
وهو  حمليا,  جديدة  �ساللة  ظهور 
اأكرث عدوى. حيث ك�سفت الأرقام 
عن عدد 2000 اإ�سابة يوميا, مقابل 

الفارط. دي�سمرب  نهاية  األف   20

التعادل  �ساوثهامبتون  فــر�ــص 
�سيفه  ــى  عــل  )1-1( بــنــتــيــجــة 
الــتــي  املــــبــــاراة  يف  تــ�ــســيــلــ�ــســي, 
احت�سنها ملعب �سينت ماري, اأم�ص 
ال�سبت, يف اإطار لقاءات اجلولة 25 

من الدوري الإجنليزي املمتاز.
النتيجة  يف  �ساوثهامبتون  وتقدم 
عرب تاكومي مينامينو يف الدقيقة 
النتيجة  ت�سيل�سي  وعــدل   ,)33(
ــن عالمة  ــرب مــا�ــســون مــونــت م ع

اجلزاء يف الدقيقة )54(.
ت�سيل�سي  ــع  رف النتيجة,  بتلك 
املركز  يف  نقطة   43 اإىل  ر�سيده 
�ساوثهامبتون  رفــع  كما  الــرابــع, 
املركز  يف  نقطة   30 اإىل  ر�سيده 

الـ13.
املباراة  يف  الأوىل  املحاولة  ــت  اأت
الدقيقة  يف  ت�سيل�سي  ل�سالح 
�سريعة,  هجمة  ــن  م الــ�ــســاد�ــســة 
اأر�سل من خاللها جيم�ص عر�سية 
لألون�سو اخلايل من الرقابة داخل 
كرة  �سدد  والذي  اجلزاء,  منطقة 
بقليل  مرت  الطائر  على  مبا�سرة 

اإىل جوار القائم.

تامة  ب�سورة  ت�سيل�سي  و�سيطر 
التالية  الدقائق  يف  الكرة  على 
وو�سل ا�ستحواذه اإىل قرابة 70%, 
خطورة  اأي  ت�سكيل  دون  ولكن 
تـــذكـــر, مـــع الــتــكــتــل الــدفــاعــي 

لالعبي �ساوثهامبتون. 
ــك  ـــك ذل وحــــــاول روديـــجـــري ف
اأر�سية  ــرة  ك بت�سديد  التكتل, 
اجلــزاء  منطقة  خــارج  من  قوية 
يف الدقيقة 29, ذهبت �سهلة يف يد 

مكارثي.
الأول,  الهجومي  الــظــهــور  ومــن 
يف  الت�سجيل  �ساوثهامبتون  افتتح 
الدقيقة 33, بعدما مرر ريدموند 
كرة بينية مميزة ملينامينو, الذي 
وتالعب  ت�سيل�سي  بحار�ص  انفرد 
قبل  واأزبلكويتا  ميندي  من  بكل 

اأن ي�سدد ب�سهولة يف ال�سباك.
النتيجة  يعادل  اأن  ت�سيل�سي  وكاد 
اأر�ــســل  بعدما   ,39 الدقيقة  يف 
خمالفة,  مــن  عر�سية  األــونــ�ــســو 
من  قوية  براأ�سية  زومــا  تابعها 
اأبعدها  ـــزاء,  اجل منطقة  ــل  داخ
ركــنــيــة,  ركـــلـــة  اإىل  مـــكـــارثـــي 

بتقدم  الأول  الــ�ــســوط  لينتهي 
�ساوثهامبتون بهدف دون رد.

الأول  التبديل  توخيل  واأجــرى 
املــبــاراة,  �سوطي  بــن  لت�سيل�سي 
حــ�ــســاب  ــى  ــل ع اأودوي  بـــنـــزول 
اأبراهام, ب�سبب معاناة الأخري من 

الإ�سابة.
الأوىل  للمرة  ت�سيل�سي  وظــهــر 
 ,52 الدقيقة  يف  الثاين,  بال�سوط 
في�ستريجارد,  مونت  راوغ  بعدما 
اجلزاء,  منطقة  داخل  من  و�سدد 
كرة مرت بقليل اإىل جوار القائم.
وحت�سل ت�سيل�سي على ركلة جزاء 
يف الدقيقة 53, بعد تعر�ص مونت 
نفذها  اإجنــز,  قبل  من  لالإعاقة 
 ,54 الدقيقة  يف  بنجاح  مــونــت 
ي�سار  على  اأر�سية  كــرة  م�سدًدا 

احلار�ص.
ــســدد فــيــ�ــســتــريجــارد راأ�ــســيــة  و�
متقنة يف الدقيقة 72, ا�سطدمت 
ـــز  بـــالـــعـــار�ـــســـة, وتــابــعــهــا اإجن
منطقة  داخــــل  ــن  م بــتــ�ــســديــدة 

اجلزاء, مرت اإىل جوار القائم.
اأودوي  مهد   ,73 الدقيقة  ويف 

اجلزاء  منطقة  حدود  على  الكرة 
كرة  بــدوره  �سدد  والــذي  ملونت, 
قوية مبا�سرة ت�سدى لها مكارثي, 
وجود  عن  احلكم  يعلن  اأن  قبل 

ت�سلل.
ــن زيــا�ــص  ـــع تــوخــيــل بــكــل م ودف
اأودوي  ح�ساب  على  وجورجينو 
 ,76 الدقيقة  يف  وكوفا�سيت�ص 
يف  النــتــ�ــســار  خطف  ــن  ع بحًثا 

الدقائق الأخرية من املباراة.
حمققة  فر�سة  ت�سيل�سي  ــدر  واأه

ـــاين يف  ـــث ـــدف ال ـــه لــتــ�ــســجــيــل ال
مونت  اأر�سل  بعدما   ,84 الدقيقة 
عر�سية من اجلانب الأي�سر, جتاه 
متاًما  الرقابة  من  اخلايل  جيم�ص 
لي�سدد  اجلـــزاء,  منطقة  داخـــل 

بغرابة اأعلى العار�سة.
كرة  بت�سديد  للظهور  مونت  وعاد 
اجلــزاء  منطقة  خــارج  من  قوية 
اأعــلــى  ــت  ــب ذه  88 الــدقــيــقــة  يف 
اللقاء بالتعادل  العار�سة, لينتهي 

الإيجابي )1-1(.

ـــب جــــــوارديــــــول,  ـــي يــــــرى ب
اأن  �سيتي,  مان�س�سرت  ـــدرب  م
ي�سعر  اأن  يجب  الربميريليج 
ـــرتة الــتــوقــف  بــالــقــلــق, مــن ف
مار�ص/اآذار,  يف  املقبلة  الدولية 
احلالت  عدد  ارتفاع  واإمكانية 
ــص كــورونــا  ــريو� ــف ــة ب ــاب ــس ــ� امل

ب�سببها.
اإ�سابتن  الربميريليج  و�سجل 
بن  ما  كورونا,  بفريو�ص  فقط 
فرباير/�سباط  و14   8 يــومــي 
اجلاري, وهو نف�ص عدد حالت 
اأقل  وهي  �سبقه,  الذي  الأ�سبوع 

ح�سيلة ي�سجلها هذا املو�سم.
اإذا كانت هناك حمادثات,  وعما 

ــــة والحتـــــــادات  ــــدي ـــن الأن ب
ـــال جـــوارديـــول  ــة, ق ــي ــن ــوط ال
�سبكة  نقلتها  ت�سريحات  يف 
ول  "ل,  �سبورت�ص":  "�سكاي 
اأن  اأعتقد  لكن  املوقف,  اأعــرف 
ي�سعر  اأن  يجب  الربميريليج 
ا". بالقلق, بل كل الدوريات اأي�سً
الحتــادات  اأن  "اأعرف  واأ�ساف: 
ــة خلــو�ــص  ــاج ــح ــة, ب ــي ــن ــوط ال
الودية,  واملباريات  الت�سفيات 
يف  الــيــورو  لبطولة  للتح�سري 

ال�سيف.. هذا اأمر طبيعي".
وراء  الــ�ــســبــب  "لكن  وتـــابـــع: 
عديدة  اإيجابية  حالت  وجود 
ال�سابق,  يف  الربميريليج,  يف 

الآن,  وا�ــســح  ب�سكل  وتقل�سها 
ــو عـــدم حتـــرك الــالعــبــن..  ه

فقط من املنزل اإىل التدريبات, 
والعك�ص".

"عندما  جــوارديــول:  ووا�ــســل 
ميكن  الطائرات,  عرب  ت�سافر 
الأمـــر  ــيء..  ــس � اأي  يــحــدث  اأن 
لل�سيطرة  يــكــفــي  مبـــا  �ــســعــب 
ارتفاعا  اأتوقع  وبالتايل  عليه, 
جـــديـــدا.. كــنــت اأفــ�ــســل قــول 
خربتي  مــن  لكن  ــك,  ذل عك�ص 
عندما  ال�سابق,  يف  حــدث  ممــا 
ــر  ــاط ــخ ــــت ت ــــاأن ـــرك, ف ـــح ـــت ت

بالإ�سابة بالفريو�ص".
اتباع  "ما ميكننا فعله هو  واأمت: 
الأطباء  ون�سائح  الربوتوكول, 
املتوا�سع,  راأيي  لكن  والعلماء.. 
هو اأن علينا التعامل بحذر حتى 

ال�سيف".

وهران  مولودية  فريق  انفرد   
بــاملــركــز الــثــالــث ولـــو مــوؤقــتــا, 
مب�سيفه  اإطــاحــتــه  بــفــ�ــســل 
�سباب ق�سنطينة )1-3(, ليوؤكد 
�سقط  بينما  اجلــيــدة,  �سحته 
الثانية  للمرة  اجلــزائــر  ــاد  احت
ميدان  يف  خ�سارته  اإثــر  تواليا 
حن  يف   ,)1-0( ب�سكرة  احتــاد 
بعقر  داي  ح�سن  ن�سر  تعرث 
1-( بلعبا�ص  احتــاد  �سد  ــاره  دي
افتتاح  يف  اجلمعة  اليوم   ,)1
بطولة  ــن  م  14 الــــ  ــة  ــول اجل

الرابطة الأوىل لكرة القدم.
املــولــوديــة  ت�سكيلة  اأكــــدت  و 
التي  الديناميكية  الوهرانية 
العري�ص  الــفــوز  بعد  بها  متــر 
احتــاد  �سد  ــارط  ــف ال الأ�ــســبــوع 
ــاح  اأط حيث   ,)6-0( ب�سكرة 
ال�سيافة  ب�ساحب  "احلمراوة" 
بثالثية  ق�سنطينة  �ــســبــاب 

مقابل واحد.
لقاء  اأول  يف  ال�سيوف  وكـــان 
خري  اجلــديــد  املـــدرب  بقيادة 
الدين ما�سوي, �سباقن لفتتاح 
بـــوابـــة الــتــهــديــف بــوا�ــســطــة 
مطراين )د 4( ثم م�سمودي )د 
32(, لينهي "احلمراوة" ال�سوط 
فعل  رد  دون  لفائدتهم  الأول 

يذكر من طرف املحلين.
الثانية  املرحلة  اأطوار  وعرفت 
ــة نــ�ــســبــيــة لــفــريــق  ــاق ــف ــت ــس ا�
مدربه  اإ�سراف  "ال�سنافر" حتت 

حيث  حمدي,  ميلود  اجلديد 
ا�ستغل اأمقران خمالفة ليتمكن 
ب�سربة  النتيجة  تقلي�ص  من 
احلار�ص  �سباك  �سكنت  راأ�سية 
لكن   ,)72 )د  ليتيم  الوهراين 
"الناجح",  ــة  ــودي ــول امل بــديــل 
حممد ب�سري بلومي )19 �سنة(, 
فبعد  مب�ستواه,  ــددا  جم اأبــهــر 
بــاأربــع دقــائــق فقط,  دخــولــه 
جميلة  ــرة  ــري مت ــن  م ا�ــســتــفــاد 
داخل منطقة العمليات وبدون 
الثالث  الهدف  �سجل  مراقبة 

بي�سارية رائعة )د 77(.
وهران  مولودية  ت�سيف  وبهذا 
ت�سعها  مــهــمــة  ــاط  ــق ن ثـــالث 
الثالث  باملركز  موؤقتا  منفردة 
ر�سيد  جتمد  ن(.باملقابل,   24(
الــــ13  املرتبة  عند  "ال�سنافر" 

مبجموع 14 نقطة.
ب�سكرة  احتـــاد  فــريــق  ومتــكــن 
لو  و  العــتــبــار  رد  مــن  ـــريا  اأخ
القا�سية  خ�سارته  بعد  ن�سبيا 
ــران,  ــوه ــوع الــفــارط ب ــب ــس الأ�
الدين  عز  املــدرب  متكن  حيث 
اآيت جودي يف ثالث خرجة له 
احتاد  ال�سيف  على  التفوق  من 

اجلزائر )1-0(.
 )51 )د  �ــســامل  حــمــزة  و�سجل 
املواجهة  يف  الــوحــيــد  الــهــدف 
لــيــ�ــســمــح لأبــــنــــاء عــا�ــســمــة 
ال�سعداء,  بتنف�ص  "الزيبان" 
الـــ  ال�سف  نحو  ارتــقــوا  حيث 

تعر�ص  حن  يف  ن(,   13(  14
الحتاد للهزمية الثانية تواليا, 
وهو ما يبقيه يف ال�سف التا�سع 

)18 ن( مع لقاء متاأخر.
ن�سر  ــز  ــج ع ــة,  ــم ــس ــا� ــع ــال وب
اإىل  الـــعـــودة  ــن  م داي  ح�سن 
تعرث  بعدما  النت�سارات,  �سكة 
بلعبا�ص  احتــاد  اأمـــام  مبيدانه 

.)1-1(
اللقاء  هــذا  يف  الكلمة  ــادت  وع
حيث  الــثــابــتــة,  الــكــرات  اإىل 
ركلة  من   )13 )د  ناجي  �سجل 
يف  لــكــن  "للن�سرية",  ـــزاء  ج
املرحلة الثانية عاد "العبا�سية" 
)د  هــارون  بوا�سطة  بعيد  من 
اأي�سا,  ــزاء  ج �سربة  من   )70
ــــي الـــركـــلـــة الـــتـــي احــتــج  وه
للفريق  الفني  الطاقم  عليها 
غري  اإياها  معتربا  العا�سمي, 

�سرعية.
وبــعــدهــا تــوا�ــســل اخلــطــر من 
اأنقذ  حيث  ال�سيوف,  ــرف  ط

حار�ص املحلين بن �سلف مرماه 
على مرتن.

النتيجة,  هـــذه  �ــســوء  وعــلــى 
عند  داي  ح�سن  ن�سر  يتواجد 
بينما  ن(,   14(  13 الـــ  املرتبة 
يتموقع احتاد بلعبا�ص يف املركز 

الـــ 16 )11 ن(.
الــــ  اجلــولــة  ــذه  ه وتــتــوا�ــســل 
ثالث  باإجراء  ال�سبت  غدا   14
الندية  من  كل  بن   : مقابالت 
يلتقي  بــــارادو  نـــادي  التالية 
�سيلعب   حن  املدية,يف  اأوملبي 
برج  اأهلي  ــام   اأم تلم�سان  وداد 
بوعريريج و اأوملبي ال�سلف �سد  

�سبيبة ال�ساورة.
 بينما مت تاأجيل اأربع مباريات 
ب�سبب  لحــــق  ـــد  ـــوع م اإىل 
مــ�ــســاركــة مــولــوديــة اجلــزائــر 
رابــطــة  يف  بـــلـــوزداد  �ــســبــاب  و 
�سبيبة  و  ــا  ــي ــق ــري اإف اأبـــطـــال 
القبائل و وفاق �سطيف يف كاأ�ص 

الكونفدرالية الإفريقية.

ـــرمي  ـــك ال ـــد  ـــب انــــتــــخــــاب ع  
الحتادية  راأ�ص  على  �سو�ساوي 
على  رابعة  لعهدة  اجلزائرية 

التوايل
انــتــخــاب  اأعـــيـــد   - ـــر  ـــزائ اجل
الــرئــيــ�ــص املــنــتــهــيــة وليــتــه 
لــــالحتــــاديــــة اجلـــزائـــريـــة 
للريا�سة و العمل, عبد الكرمي 
رابعة  اأوملبية  لعهدة  �سو�ساوي, 
التوايل,  على   )2021-2024(
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  خالل 
النــتــخــابــيــة املــنــعــقــدة يــوم 

اجلمعة باجلزائر العا�سمة.
املر�سح  �ــســو�ــســاوي,  ح�سل  و 

على  نف�سه  خلالفة  الوحيد 
جمموع  على  الحتادية,  راأ�ــص 
�سوت  و  ــم(  ــع ب)ن �سوتا   31
ثالثة  مقابل  ب)ل(  ـــد  واح
جممل  مـــن  ــاة,  ــغ ــل م اأ�ـــســـوات 
عنها  املعرب   35 ال  ــوات  ــس الأ�
العامة  اجلمعية  اأعــ�ــســاء  مــن 
 37 ت�سم  والــتــي  احلــا�ــســريــن 

ع�سوا يف املجموع.
الــثــقــة يف      و عــقــب جتــديــد 
�ــســخــ�ــســه, �ــســرح �ــســو�ــســاوي 
اجلمعية  "اأ�سغال  ل"واج": 
العادية  و  النتخابية  العامة 
اأبــدى  رائعة  اأجـــواء  يف  جــرت 

ح�سهم  الأع�ساء  جميع  فيها 
 )...( بــاملــ�ــســوؤولــيــة  الــعــايل 
ــان املــ�ــســرفــة عــلــى هــذا  ــج ــل ال
على  بعملها  قامت  الهام  املوعد 
اأح�سن �سورة و ت�ستحق منا كل 
م�سيفا:  المتنان",  و  التقدير 
وجهوا  اليوم  اجلمعية  "اأع�ساء 
ــدون فيها  ــوؤك ي ر�ــســالــة قــويــة 
العمل  موا�سلة  على  حر�سهم 
ا�ستكمال  اجل  من  املجهودات  و 
منذ  فيه  �سرعنا  الــذي  العمل 

دي�سمرب 2009".
    و ا�ساف �سو�ساوي: "�سن�ستهل 
بتنظيم  اجلديدة  العهدة  هذه 

الو�سعية  مراعاة  مع  جل�سات 
تعي�سها  التي  احلالية  الوبائية 
خمتلف  غـــرار  على  ــر  ــزائ اجل
اقـــــرتاح  و  الــــعــــامل  بــــلــــدان 
الربنامج الذي ميكننا جت�سيده 
يف ظل هذه الظروف ال�سعبة. 
�سنتطرق كذلك للمكا�سب التي 
عدة  على  الحتادية  حققتها 

اأ�سعدة".
ــاب  ــخ ــت ان اىل  ـــة  ـــاف ـــس ـــالإ� ب
اجلمعية  ــت  ــام ق ــص,  ــ� ــي ــرئ ال
اع�ساء  بانتخاب  كذلك  العامة 
من  املــكــون  الــفــدرايل  املكتب 

ثمانية ا�سخا�ص.

�سان  بلوزداد-ماميلودي  �سباب   
ملعب  اإيجاد  ال�سعب  من  داونــز: 

حمايد لإقامة القاء
القطب  مــديــر  اأكـــد  اجلــزائــر- 
ــوزداد,  ــل ب ل�سباب  التناف�سي 
اجلمعة  اليوم  قري�سي,  توفيق 
ملعب  ــاد  ــج اإي ال�سعب  مــن  ــه  ان
التي  املقابلة  لحت�سان  حمايد 
ماميلودي  و  فريقه  بن  جتمع 
مقررة  كانت  التي  داونــز,  �سان 
23 فرباير باجلزائر  �سابقا يوم 
ــة الــثــانــيــة من  ــول حلــ�ــســاب اجل
الإفريقية,  الأبــطــال  رابــطــة 
خمــاوف  ب�سبب  اأجــلــت  ولكنها 
بال�ساللة  ــدوى  ــع ال خطر  مــن 
ــا  ــورون ــص ك ــريو� ــف ــورة ل ــح ــت امل

بجنوب افريقيا.
ت�سريح  يف  قري�سي  ــح  ــس واأو�
 : الوطنية  ــة  ــالإذاع ل بــه  اأدىل 

اإيجاد بلد حمايد  "ي�سعب علينا 
ي�ست�سيف هذه املقابلة, خا�سة 
الإفريقية  الكونفدرالية  ان  و 
�ساعة   48 ــدة  م اأمهلتنا  للعبة 
اأن  علما  ملعب,  لإيــجــاد  فقط 
تنتهي  الــقــ�ــســرية  ـــدة  امل هـــذه 
منت�سف  يف  ال�سبت  ــد  غ يــوم 
ت�سكل  املقابلة  هذه  الليل)...( 

خــطــر الــــعــــدوى بــالــ�ــســاللــة 
ــا.  ــورون املــتــحــورة لــفــريو�ــص ك
�ستقرره  مــا  ننتظر  الآن  نحن 
للعبة  الإفريقية  الكونفدرالية 
بخ�سو�ص  املقبلة  ال�ساعات  يف 

هذا اللقاء".
اجلزائرية  الحتــاديــة  وكانت 
من  الأربـــعـــاء  يـــوم  طلبت  ــد  ق

ــة الإفــريــقــيــة  ــي ــدرال ــف ــون ــك ال
بلوزداد  �سباب  مــبــاراة  تاأجيل 
وهذا  ــز,  داون �سان  ماميلودي   -
الذي  ال�سباب  بناء على مرا�سلة 
اتخذ القرار عقب اجتماعه يوم 

الأربعاء بال�سلطات ال�سحية.
حممد  الــربوفــيــ�ــســور  ـــان  وك    
باللجنة  ع�سو  بركاين,  بقاط 
ــد ومــتــابــعــة  ــس ــر� ــة ل ــي ــن ــوط ال
يوم  دعــا  قد  كــورونــا,  فريو�ص 
ل/واج  تــ�ــســريــح  يف  الثــنــن 
اللقاء,  اإقامة  مكان  تغيري  اإىل 
املقابلة  ــذه  ه "اإجراء  قــائــال: 
باجلزائر ميثل خطرا حقيقيا. 
اإفريقيا  جــنــوب  يف  الو�سعية 
�ساللة  ب�سبب  ال�سيطرة  خارج 
فريو�ص كورونا اجلديدة. يجب 
انت�سار  لتفادي  املقابلة  نقل 

الوباء".

 اجلولة الـــ14
مولودية وهران تنفرد باملركز الثالث وتوؤكد �سحتها اجليدة 

 انتخاب عبد الكرمي �سو�ساوي على راأ�ص الحتادية اجلزائرية 
لعهدة رابعة على التوايل 

�سباب بلوزداد-ماميلودي �سان داونز

من ال�سعب اإيجاد ملعب حمايد لإقامة اللقاء 

رابطة اأبطال اإفريقيا لكرة القدم

تاأجيل لقاء �سباب بلوزداد -ماميلودي �سن داونز 

مينامينو يقود �ساوثهامبتون لعرقلة قطار ت�سيل�سي يف الربميريليج

جوارديول: 

التوقف الدويل �سيزيد الإ�سابات بكورونا
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بات نيمار دا �سيلفا, مهاجم باري�ص �سان جريمان, موؤخرا من جتديد عقده, 
الذي �سينتهي يف �سيف 2022, بح�سب تقرير �سحفي.

اأن  الأربعاء,  اليوم  الكتالونية,  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  ذكرت  فقد 
جريمان,  �سان  مل�سروع  قائًدا  ليظل   ,2026 عام  حتى  عقده  �سيجدد  نيمار 

عقده هو الآخر يف انتظار قرار زميله كيليان مبابي, الذي ينتهي 
حتى  م�سريه  يح�سم  ومل   ,2022 �سيف  الآن.يف 
نيمار  جتديد  ملف  اأن  ال�سحيفة  �سبه واأو�سحت  "
باأف�سل  مير  حيث  اأ�سهر,  عدة  منذ  ـــــــــــرتات حم�سوم"  ف
قــدوم  فـــاإن  ذلـــك,  ــع  وم الــكــرويــة,  �ـــســـديـــقـــه م�سريته 

, وزميله ال�سابق يف بر�سلونة, ليونيل  مي�سي
�سيعجل توقيع عقده اجلديد.

�سان  باري�ص  اإىل  نيمار  وان�سم 
جريمان, يف �سيف 2017, مقابل 

�سداد قيمة ال�سرط اجلزائي يف 
عقده مع بر�سلونة, التي بلغت 

يورو. مليون   222
ا�ستعادة  بر�سلونة  وحــــاول 
اإل   ,2019 �سيف  يف  نيمار, 
الباري�سي  الــنــادي  مت�سك  اأن 
ـــام  اإمت دون  ـــال  ح بــبــقــائــه, 

ال�سفقة.

اجتمع جمل�ص اإدارة نادي 
مــوؤخــرا   �سطيف,  وفـــاق 
بالالعبن  الأربــــعــــاء, 
ملناق�سة  الفني,  واجلهاز 
اأ�سباب تاأخر امل�ستحقات, 
العالقة  املباريات  ومنح 

منذ فرتة.
احلكيم  عبد  وحــر�ــص   
فهد  العام  واملدير  �سرار, 
الجتماع  على  حلفاية, 
وتفا�سيل  الو�سعية  ل�سرح  ال�سباحية,  التدريبية  احل�سة  قبل  بالالعبن 
للمواجهة  التح�سريات  خالل  الرتكيز  على  للحفاظ  التاأخري,  هذا  اأ�سباب 

احلا�سمة التي تنتظر النادي اأمام اأ�سانتي كوتوكو الغاين.
اأ�سانتي كوتوكو, يوم الأحد املقبل, يف اإياب   ويواجه وفاق �سطيف, �سيفه 
مواجهة  باأن  علًما  الإفريقية,  الكونفدرالية  كاأ�ص  من  مكرر   32 الـ  الدور 

الذهاب انتهت )1-2( ل�سالح الوفاق.
من  جزء  ت�سوية  بخ�سو�ص  ال�سابق  بوعدها  �ستفي  اأنها  الإدارة  واأكــدت   
الوقت الذي  العالقة يف الأ�سبوع الأول من �سهر مار�ص/اآذار, يف  امل�ستحقات 

جدد فيه الالعبون ثقتهم التامة يف الوعود التي قدمتها الإدارة.

�سحفي  تــقــريــر  ـــد  اأك
ال�سبت,  اأم�ص  اإ�سباين, 
اأحبط  بر�سلونة  اأن 
بيتي�ص,  ــال  ري خطة 
ـــتـــحـــواذ عــلــى  لـــال�ـــس
امللكية الكاملة للظهري 
اإمير�سون  الــربازيــلــي 
ــالل  ــدو خ ــي ــس ــ� ــاري اأب

ال�سيف املقبل.
ــون  ــس ــر� ويــتــمــتــع اإمي

لو�ص  مع  تواجد  حيث  وبر�سلونة,  بيتي�ص  ريــال  بن  م�سرتكة  مبلكية 
فريديبالنكو�ص ملدة مو�سمن, كما اأن لديه عقًدا مع بر�سلونة حتى �سيف 

.2024
مالين   9 لدفع  يخطط  بيتي�ص  فاإن  ديبورتيفو",  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 

يورو لرب�سلونة, ليتمكن من الحتفاظ بامللكية الكاملة لإمير�سون.
واأ�سارت اإىل اأن بر�سلونة مل يحدد رقم بيع اإمير�سون, لكنه يرى اأن الأموال 

التي يعر�سها ريال بيتي�ص لي�ست كافية.
مع  الربازيلي,  الظهري  �سفقة  من  اأكرب  اأربــاح  لتحقيق  بر�سلونة  وي�سعى 
اإىل ناٍد  اإذا مت  البيع,  %50 من قيمة  اأن بيتي�ص �سيح�سل على  اإىل  الإ�سارة 

اآخر.
واأو�سحت اأن اإمير�سون لي�ص لديه اأي عرو�ص الآن, ومل يح�سل قبل ذلك اإل 

على عر�ص وحيد من ميالن يف ال�سيف املا�سي.
مرة  هاتفًيا  الالعب  ممثلي  مع  حتدث  جريمان  �سان  باري�ص  اأن  وذكــرت 

واحدة فقط, لكنه مل يتقدم باأي عر�ص ل�سراء اإمير�سون.

بارتي  اآ�سلي  الأ�سرتالية  ودعــت 
بطولة  عامليا  الأوىل  امل�سنفة 
اأوىل  للتن�ص,  املفتوحة  اأ�سرتاليا 
البطولت الأربع الكربى للمو�سم 
حاليا  مناف�ساتها  املقامة  احلايل, 

على مالعب ملبورن بارك.
ت�سبح  بــاأن  بارتي  حلم  وحتطم 
تــنــال  ــة  ــي ــرتال ــس اأ� ــة  ــب لع اأول 
بعد   ,1978 منذ  البطولة  لقب 
خ�سارتها اأمام الت�سيكية كارولينا 

موخوفا امل�سنفة 25 بواقع 1-6 و 6-3 و 6-2 يف دور الثمانية اليوم الربعاء.
البطولت  اإحدى  يف  النهائي  قبل  الدور  اإىل  تاأهلت  التي  موخوفا,  وتلتقي 
بــرادي  جنيفر  الأمريكية  مع  م�سريتها,  يف  مــرة  لأول  الكربى  الأربـــع 
امل�سنفة 22 والتي حجزت بطاقتها بفوزها على مواطنتها جي�سيكا بيجول 

مبجموعتن لواحدة )6-4 و2-6 و6-1(.
املخ�سرمة  الأمريكية  �سد  الثالثة  امل�سنفة  اأو�ساكا  نعومي  اليابانية  وتلعب 
اأو�ساكا  كانت  حيث  الذهبي,  املربع  يف  العا�سرة,  امل�سنفة  وليامز,  �سريينا 
تايبيه  ال�سن  من  عامليا(   71 )امل�سنفة  وي  �سو  ه�سيه  على  تغلبت  قد 
الرومانية  على  وليامز  فازت  فيما  و6-2(,   6-2( مقابل  دون  مبجموعتن 
�سيمونا هاليب امل�سنفة الثانية عامليا مبجموعتن نظيفتن اأي�سا )3-6 و-6

الثالثاء. اأم�ص  يوم   ,)3

اليابان, �سيكو  ها�سيموتو هذا اخلمي�ص رئي�سة  عينت وزيرة الأوملبياد يف 
للجنة املنظمة لدورة الألعاب الأوملبية  طوكيو2020- خلفا ليو�سريو موري 

الذي ا�ستقال من ذات املن�سب ال�سبوع املا�سي, ح�سب  ال�سحافة املحلية.
وخلفت اليابانية �سيكو ها�سيموتو, موري الذي ا�ستقال من من�سبه الأ�سبوع 
امل�ستوى  على  �سجة  اأثارت  للن�ساء" والتي  "م�سيئة  ت�سريحات  بعد  املا�سي  

الدويل.
و   1984 عامي  بن  اأوملبية  دورات  �سبع  يف  �ساركت  التي  ها�سيموتو,  وكانت 
املن�سب  لتويل  اليوم  ا�ستقالتها  حتى  اليابان  يف  الأوملبياد  وزيرة    ,1996

اجلديد.
مت  لكن   ,2020 �سنة  الأوملبية  الألعاب  دورة  تقام  اأن  املفرت�ص  من  وكان 
تاأجيلها  ب�سبب جائحة كورونا, لتقام يف الفرتة من 23 جويلية لغاية 8 اأوت 
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 �سباحة: ال�سماح لالأندية 
التدريبات  اإىل  بالعودة 
ــن يـــوم الأحـــد  ــة م ــداي ب

املقبل
وزارة  منحت   - اجلــزائــر 
الــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة 
لأندية  الأخ�سر  ال�سوء 
ــة  ــي ــن ــع ـــة امل ـــاح ـــب ـــس ـــ� ال
بــاملــنــافــ�ــســات الــوطــنــيــة 

 21 الأحــد  من  بداية  بامل�سابح  التدريبات  ا�ستئناف  اأجــل  من  والدولية 
فرباير اجلاري, وفق ما اأفاد به بيان الوزارة الو�سية اليوم اخلمي�ص.

ال�سباحة  ريا�سة  اخت�سا�ص  يف  التدريبات  "ا�ستئناف  اأن  البيان  يف  وجاء 
باملناف�سات  املعنية  الريا�سية  الأندية  يف  املنخرطن  الريا�سين  لفائدة 
بعد  وذلك   ,"2021 فرباير   21 الأحد  يوم  من  ابتداء  الدولية  و  الوطنية 

قرابة ال�سنة من الغلق ب�سبب جائحة كورونا فريو�ص.
كما قررت الوزارة ال�سماح "بعودة املناف�سات الوطنية يف تخ�س�ص ال�سباحة, 

بداية من �سهر اأبريل 2021", ح�سب البيان ذاته.
  وياأتي هذا القرار يف اإطار ال�ستئناف التدريجي لالأن�سطة الريا�سية وبعد 
موافقة م�سالح الوزير الأول وامل�سادقة على الربوتوكول ال�سحي من طرف 
"كوفيد19-" بالتن�سيق مع  العلمية ملتابعة تطور جائحة  الوطنية  اللجنة 

املركز الوطني لطب الريا�سة, وفق نف�ص امل�سدر.
الحتادية  و  بالوليات  والريا�سة  ال�سباب  مدراء  "يكلف  اأنه  البيان  واأ�سار 
الربوتوكول  باأحكام  ال�سارم  التقيد  على  بال�سهر  لل�سباحة  اجلزائرية 

ال�سحي امل�سادق عليه".
وكان املكتب الفيدرايل لالحتادية اجلزائرية لل�سباحة, كان �سباقا لتخاذ 
يقرر  اأن  قبل   ,2020 مار�ص  �سهر  مطلع  الريا�سية  املناف�سات  تاأجيل  قرار 
2020-2019, ب�سبب توا�سل تف�سي  ر�سميا نهاية مناف�سات املو�سم الريا�سي 

جائحة كورونا  باجلزائر.

حمليات نيمار يتخذ قراره وينتظر مي�سي

اإدارة وفاق �سطيف تطمئن لعبيها 
ب�ساأن امل�ستحقات

بر�سلونة يحبط خطة بيتي�ص ل�سراء 
اإمير�سون

�سباحة

ال�سماح لالأندية بالعودة اإىل التدريبات 
بداية من يوم الأحد املقبل

بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة للتن�ص 

امل�سنفة الأوىل بارتي تودع املناف�سة

ها�سيموتو تتوىل رئا�سة اللجنة املنظمة 
لأوملبياد طوكيو 2020 خلفا ملوري
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
-------------------------  

مع  التعاي�ض  ان  املا�شية  التجارب  كل  اأثبتت 
يف  ال���رشى  حقوق  وانتهاك  ال�شتيطان  واق��ع 
الفل�شطيني  ال�شعب  وحرمان  الحتالل  �شجون 
يف  واملتاجرة  ال�شا�شية  احتياجاته  اب�شط  من 
الحتالل  مع  التعاي�ض  ميكن  فال  اليومية  معاناته 
الرتاكمات  هذه  كل  وان  القمعية,  وممار�شاته 
فر�ض  امام  حقيقية  عقبات  ت�شكل  والف��رازات 
التعاي�ض  ميكن  ل  واأن��ه  �شلمية  عملية  اي  جناح 
ميكن  ول  فل�شطني,  الإ�رشائيلي يف  الحتالل  مع 
اإنهاء  ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة دون  حتقيق 
هذا الحتالل الذي يعد من اأخطر اأنواع الإرهاب 
ويجب ا�شتئ�شاله لينعم العامل واملنطقة بال�شالم 

والأمن والزدهار وال�شلم الهلي واملجتمعي .
اأن  الحتالل  مع  �شالم  اتفاقيات  لأي��ة  ميكن  ل 
الحتالل  هذا  ينته  مل  ما  للمنطقة  ال�شالم  جتلب 
املحتلة  العربية  الأرا�شي  وباقي  فل�شطني  من 
يف �شوريا ولبنان, واأن ال�شعب الفل�شطيني يقف 
يعرف  لأنه  اأ�شكاله  بكافة  الإرهاب  �شد  ويعمل 
نتائجه جيدا, فهو يعاين منذ عقود من اإرهاب دولة 
املنافية  الب�شعة  وممار�شاتها  وعدوانها  الحتالل 
متثله  والتي  الدولية  والقرارات  التفاقيات  لكل 
دولة الحتالل وجي�شها الع�شكري الذي ت�شخره 
العدوان  وموا�شلة  الفل�شطيني  ال�شعب  لقمع 

الحتالل  بقوة  الع�شكري  احتاللها  ومت��ار���ض 
اأذرع  من  يتبعها  وما  والتنكيل  والبط�ض  والقمع 
اإرهابية من امل�شتوطنني وخا�شة جماعات »تدفيع 
الإرهاب  متار�شان  اللتان  التالل«  و�شبيبة  الثمن 
واأر�شه  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  �شد  اليومي 
ومقد�شاته, ول بد هنا من العمل ب�شكل جماعي 
وفعال ملواجهة هذا الرهاب وو�شع حد له وف�شح 
مكافحة  و�رشورة  الغا�شب  الحتالل  ممار�شات 
على  وبات  الدويل,  القانون  بقوة  الإره��اب  هذا 
ار�شال  اجل  من  العاجل  التدخل  الدويل  املجتمع 
الدويل  القانون  ينتهك  من  لكل  قوية  ر�شالة 
جنيف  اتفاقيات  واأحكام  الإن�شان  حقوق  وميثاق 
ميار�شها  التي  النتهاكات  امام  الوقف  و�رشورة 
الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  ال�رشائيلي  الحتالل 

املحتل .
ان ال�شعب الفل�شطيني يدفع ثمن الحتالل على 
ح�شاب م�شتقبله جيال وراء جيل وهو يكتوي بنار 
الإرهاب الإ�رشائيلي وما خلفه ويخلفه من ماآ�شي 
ومعاناة تزيد من الو�شع يف املناطق املحتلة تعقيدا 
ال�رشائيلية  العنجهية  لتلك  باهظا  ثمنا  ويدفع 
وممار�شات الرهاب املنظم بحق الن�شان والأر�ض 
هدم  على  القائمة  ال�شيا�شة  وتلك  الفل�شطينية, 
املنازل وم�شادرة الرا�شي ل�شالح امل�شتوطنات 
اماكن  من  الفل�شطيني  ال�شعب  ابناء  وتهجري 
من  الحتالل  �شعد  وقد  حق,  وجه  دون  اقامتهم 

منذ  بلغت  التي  الفل�شطينية  املنازل  هدم  �شيا�شة 
وت�رشيد  مبنى,   178 من  اكرث  العام  هذا  بداية 
حوايل 300 عائلة من بيوتهم, واآخرها عندما اأجرب 
القد�ض  مدينة  عائالت من  الع�شكرية  ال�شلطات 
باأيديها, حتت ذرائع وحجج  املحتلة بهدم منازلها 

واهية ول متت باأي �شلة للواقع .
ول بد من املجتمع الدويل العمل على توفري البيئة 
الطبيعية وموا�شلة اجلهود الدولية لإحياء عملية 
ال�شالم وو�شع حد لتجدد املاأ�شاة الفل�شطينية بعد 
على  والعمل  املا�شية,  ال�شنوات  خالل  التوقف 
موا�شلة اجلهود من اجل الدفع بالعملية ال�شلمية 
التفاو�شي  امل�شار  لإع��ادة  املواتية  البيئة  وخلق 
والعدوان  الره��اب  لغة  عن  بعيدا  مكانته  اىل 
الرا�شي  وتهويد  ال�شتيطان  و�شيا�شة  اليومي 
ت�شهده  مما  ال�شتفادة  واأهمية  الفل�شطينية, 
و�شاملة  هامة  �شيا�شية  متغريات  من  املنطقة 
و�رشورة تكثيف الت�شاور مع ال�رشكاء الإقليميني 
والدوليني وو�شع ا�شرتاتيجية عربية �شاملة لدعم 
وم�شار  اعمل  جناح  بعد  وخا�شة  ال�شالم  عملية 
العربية  الدول  جامعة  ملجل�ض  الطارئ  الجتماع 
املنعقد على امل�شتوى الوزاري والعمل على دعم 
و�شول  الفل�شطيني  لل�شعب  امل�رشوعة  احلقوق 
من  الرابع  حدود  على  امل�شتقلة  دولته  اإقامة  اإىل 
يونيو 1967 ا�شتنادا اإىل مبداأ حل الدولتني ووفقا 

ملقررات ال�رشعية الدولية .

الحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي وجتدد ماأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني

نحتفل  ونحن  اللحظات  ه��ذه  يف 
ادعوكم  فل�شطني  اىل  الثلج  بقدوم 
نتذكر  ان  احبتي وا�شدقائي  جميعها 
يف  املحتجزين  ال�شهداء  ال���رشى 
احتالل  اب�شع  لدى  املوتى  ثالجات 
عرفه التاريخ ... هناك ممدين يف لهيب 
وابائهم  امهاتهم  وقلوب  الثالجات 
الثلج   م��ن  اك��رث  ت��ك��ون  واب��ن��اءه��م 
,�شهداء ميار�ض عليهم موتًا اآخر لنهم 

مل ميوتوا حتى الن
ان  امل��ج��رم   الح��ت��الل  ه��ذا  يعتقد 
البطولة  يدفن  �شوف  اجل�شد  احتجاز 
وامل�شرية  وال��رم��ز  الرادة  وي��دم��ر 
ح�شب تقاريرهم الع�شكرية والمنية 
فاأن ال�شهداء الفل�شطينيني هم القدر 
على التنباأ بيوم القيامة, ا�شماءهم لها 
تبيعات الزلزل, ا�شماءهم تلمع على 
و�شحابة,  ون�شيد  وحائط  قلب  كل 
كل  يف  كال�شجار  واقفة  ا�شماءهم 
ا�شماءهم  ومظاهرة,  وحديقة  �شارع 
متتالية  و�شلوات  كثرية  حجارة 

واغنية. 
امللتهبة  الثالجة  باب  من  اقرتبت  لو 
حينها  ال�شهداء,  �شوت  ل�شمعت 
اجلرمية  مزدوجة,  اجلرمية  ان  لدركت 
ومتعمدة  ممنهجة  اجلرمية  م�شتمرة, 
يحتجز  حيث  امل��وت��ى  ث��الج��ات  يف 
وت�شمع  الدماء  لهيب  ترى  ال�شهداء 
�شاخة  ال��ث��الج��ات  اجل��ث��ث,  ك���الم 
جممدة  لي�شت  اجلثث  باردة,  ولي�شت 
الدماء  تنب�ض,  ال�رشايني  نائمة,  ول 
العيون  ت�شتعل,  القلوب  تتدفق, 
احدى  تقول  ترانا,  �شافية  مفتوحة 
جهدي,  احلياة,ابذل  ا�شتطيع  اجلثث: 
عندي,  بالنب�ض  القلب  لقنع  احترك 
بعدي,  بالعي�ض  الروح  لقنع  اتنف�ض 
ويف و�شع من يذكرين ويبحث عني 
الثالجة  لهيب  عمري. *يف  يجدد  ان 
على  الر�شا�ض  اطلقوا  اجلثة:*  قالت 
راأ�شي من م�شافة �شفر, كنت جريحًا 

ا�شكل  اكن  مل  الر�ض,  على  ملقى 
اجلنود,  حياة  يدعون على  كما  خطراً 
على  النار  واطلق  احدهم  اق��رتب 
راأ�شي, فجر راأ�شي وغرقت يف دمي 
على  تناثرت  التي  وعظمي  وحلمي 
مبوتي  يحتفلون  راأيتهم  الر�شيف, 
يرق�شون ويبتهجون, اعطوا اجلندي 
انه بطل قومي,  الذي قتلني و�شامًا, 
اعدموين بدم بارد اطفاأوا عيني لين 
راأيتهم, حملوين يف كي�ض ا�شود بعد 
ان فت�شوين وتاأكدوا من موتي, كانوا 
يحملون  انهم  ومتوج�شني  مرتعبني 
الثالجة  لهيب  *يف  كقنبلة.  قدري 
قالت اجلثة:* قتلوين يف ال�شجن, يف 
غرفة التحقيق بامل�شكوبية, �رشبوين 
و�شبحوين وعزلوين, كان املحققون 
اعطائي  رف�شوا  حقيقية,  وحو�شًا 
املحامي  زي��ارة  رف�شوا  ع��الج,  اأي 
ق��رار  هناك  الح��م��ر,  ال�شليب  او 
انفا�شي  لفظت  اعرتف,  مل  ان  بقتلي 
تلك  الليل يف  منت�شف  بعد  الخرية 
ا�شمي على  ال�شيقة, كتبت  الزنزانة 
ال�شكتة  ا�شكت  ان  وقبل  جدارها, 
تطل  القادمة  حريتي  راأيت  الخرية 
من  و�رشبًا  �شغري  �شباك  كوة  من 
من  علي  ي�شلي  البي�ض  احلمام 
اجلثة:  قالت  الثالجة  لهيب  يف  بعيد. 
�شغري  ولد  انا  هنا  �شهيد  ا�شغر  انا 
عمري 16 عامًا �شكان القد�ض, كنت 
�شاحتي,  و�شوارعها  القد�ض  العب 
القد�ض  احلجارة يف يدي هي حجارة 
املرابطني  مع  ت�شديت  ال�شماوية, 
الغالة  للم�شتوطنني  واملرابطات 
م�شجد  اقتحموا  الذين  واملتطرفني 
ال�رشطة  القت  امل��ب��ارك,  الق�شى 
كنت  علي,  القب�ض  ال�رشائيلية 
اق��رتب  اي��دي��ه��م,  ب��ني  مقيد  ا���ش��ريا 
ر�شا�شة  واطلق  امل�شتوطنني  احد 
ينتف�ض  قلبي  راأيت  قلبي,  اخرتقت 
ويقفز امامي على الر�ض, اعدموين 

�رشطة  وت�شجيع  غطاء  حتت  ميدانيًا 
الحتالل, مل يكتفوا بقتلي بل �رشعوا 
ب�رشبي بنعالهم وايديهم وبواريدهم, 
راأيت  حمطم,  وج�شدي  ينزف  دمي 
تبحث  الخ��رية  اللحظات  يف  ام��ي 
يف  ا�شدقائي  راأي��ت  وتنادي,  عني 
�شف املدر�شة و�شمعت اجرا�شًا تقرع 

و�شالة تعلوا فوق ال�شحاب.
انا  اجلثة:*  قالت  الثالجة  لهيب  يف 
بال�شجون,  عامًا   29 ق�شيت  ا�شري 
كنت مري�شا تنه�ض ج�شدي الورام 
�شجون  م�شلحة  تقدم  مل  اخلبيثة, 
م��دار  على  يل  ال��ع��الج  الح��ت��الل 
الورام  ك��ربت  اعتقايل,  �شنوات 
اموت  كنت  ج�شمي,  يف  وانت�رشت 
�شقطت يف  روي��داً,  روي��داً  يوم  كل 
احد  يودعني  مل  ع�شقالن,  �شجن 
اخرجوين  ال���رشى,  زمالئي  �شوى 
امي,  ح�شن  اىل  ولي�ض  الثالجة  اىل 
كان الطبيب الذي يرتدي ثوب اجلالد 
يبت�شم, قتلني الهمال الطبي املتعمد, 
ل  حتى  علي  الثالجة  باب  احكموا 
اهرب, لزالت ال�شال�شل يف يدي, انا 
ل�شت خائفا من املوت, انا خائف على 
املر�شى  ال���رشى  الخرين  زمالئي 
م�شت�شفى  يف  املتواجدين  خا�شة 
املوت  ال�رشائيلي ي�شارعون  الرملة 
النجدة,  اىل  يحتاجون  حلظة,  كل 

ولي�ض  حرية  من  اىل جنمة  يحتاجون 
جنمة من تراب.

 *: اجلثة  قالت  الثالجة  لهيب  *يف 
ال�رشائيلي  كبري  اب��و  معهد  يف 
اجتمع  اجلثث  ت�رشيح  يجري  حيث 
بال�شكاكني  م�شلحون  رجال  حويل 
اع�شاء  �رشقوا  واحلقن,  وال�شواطري 
القرنية  مني  اخ��ذوا  ج�شمي,  من 
افرغوا  والكلية,  والقلب  واجل��ل��د 
لقد  خفيفًا  �رشت  وذهبوا,  ج�شدي 
ج�شمي,  على  القر�شنة  مار�شوا 
عذبوين الف مرة, مزقوين يف الدنيا 

والخرة.
اجلثة:*  قالت  الثالجة  لهيب  *يف 
روحي  على  يقراأ  من  يحررين؟  من 
الفاحتة؟ من يو�شلني اىل قرب جميل 
فوق جبل, حوله ازهار وورد وينق�ض 
امتنى  الرباعي؟  ا�شمي  �شاهده  على 
�شوت  امتنى  اليها,  انتمي  جنازة 
العامل يتحدث  املغيب, كل  موؤذن يف 
وي�شجب  امل��ي��ت  دف��ن  ك��رام��ة  ع��ن 
ال�رشائيلية  املمار�شات والنتهاكات 
باحتجاز جثاميننا �شنوات طويلة, من 
اذا؟ احتاج ان يكتمل موتي  يحررين 
جنازتي,  و�شالة  وقهوتي  ونومي 
ال�شهداء  وع���ودة  م��وت,  فالن�رش 
اج�شادنا  عن  الثلج  يذيب  فمن  بيت, 

ويك�شب الوقت؟

لهيب الثالجات واأج�ساد الأ�سرى ال�سهداء.. 
من يذيب الثلج عن اأج�سادهم الطاهرة؟

الأ�سرية اآية اخلطيب

ُتعد الأ�شرية اآية اخلطيب )34 عامًا( من قرية عرعرة يف اأرا�شي 
ب�شبب  الإ�رشائيلي,  الحتالل  خمابرات  لنتقام  منوذجًا  ال�48, 
ال�شابع  الحتالل. يف  قانون  ح�شب  امل�رشوع  الإن�شاين  ن�شاطها 
ع�رش من �شباط عام 2020 , كانت الأ�شرية ال�شابة اآية اخلطيب 
على موعد مع العتقال الطويل, حيث مت نقلها اإىل مركز حتقيق 

اجللمة, ومن ثم مت نقلها اإىل �شجن الدامون.
التهمة تقدمي م�شاعدات

عام  �شباط  يف  زوجتي  اعتقال  مت  يقول:"  عقل  علي  زوجها 
تهمتها  وكانت  وعبدالرحمن,  حممد  لطفلني  اأم  وهي   ,2020
اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  اجتماعية  م�شاعدات  تقدمي  الوحيدة 
واملر�شى والفقراء, وكل ن�شاطاتها موثقة و�شمن القانون, حتى 
اأن مدراء م�شايف اإ�رشائيلية اأ�شادوا بدورها يف تقدمي امل�شاعدات 
واظهروا  امل�شاعدات,  بهذه  اإطالع  على  هم  وكانوا  للمر�شى, 
�شحية  فزوجتي  الحتالل,  حمكمة  اأمام  لل�شهادة  ا�شتعدادهم 
انتقام خمابراتي, كون الذين مت م�شاعداتهم مر�شى فل�شطينيني 
من ال�شفة وغزة بعد اأن انقطع بهم ال�شبيل, ال ان الحتالل يرى 

هذا الن�شاط الجتماعي الإن�شاين خمالٌف للقانون".
وي�شيف عقل: "يف ظل جائحة كورونا رف�ض الحتالل حتويلها 
مبا�رش  وبتوجيه  الحتالل  نيابة  واأ���رشت  املنزيل,  للحب�ض 
�شجن  يف  تقبع  وهي  القرتاحات,  كل  رف�ض  املخابرات  من 
بجل�شات  ي�شمى  ما  تاأجيل حماكمتها من خالل  ويتم  الدامون, 
وانقلبت  املا�شي,  متوز  �شهر  من  بداأت  التي  ال�شهود,  �شماع 
وا�شح يف  تناق�ض  بعد  الأ�شرية  ل�شالح زوجتي  اجلل�شات  هذه 

�شهادات ال�شهود من �شباط �رشطة وحمققني وغريهم".
�شمت جتاه اخلطيب: بدوره قال ال�شيخ كمال اخلطيب رئي�ض جلنة 
واآية  كامل  "عاٌم  الداخل:  يف  العربية  املتابعة  جلنة  يف  احلريات 
عن  وبعيدة  وطفليها,  زوجها  اأهلها  عن  بعيدة  تزال  ل  خطيب 
ع�رشات الأيتام وذوي الحتياجات اخلا�شة, كانت هي وا�شطتهم 
قابعة  خطيب  واآية  كامل  عاٌم  عالجهم,  يتكفلون  اخلري  لأهل 
البّت يف  املوؤ�ش�شة الإ�رشائيلية, ومل يتم  يف زنازين ومعتقالت 
الإن�شان �شامتة,  اإليها, وجمعيات حقوق  املوجهة  الظاملة  التهم 

واجلمعيات الن�شوية مل ت�شدر حتى بياًنا يتيًما انت�شاًرا لآية ".
هنادي  املقد�شية  املرابطة  اخلطيب:  تغييب  يتعمد  الحتالل 
عدة  يف  "�شاركت  تقول:  مرات  عدة  اعتقلت  التي  احللواين 
اآية اخلطيب خارج املحكمة يف حيفا,  جل�شات حماكمة الأ�شرية 
الأخرين,  مل�شاعدة  ج�رشاً  حياتها  من  جعلت  اأ�شرية  مع  ت�شامنًا 
يحارب  فالحتالل  بيننا  اآية  اأمثال  بوجود  يرغب  ل  والحتالل 
كل عمل اإن�شاين واجتماعي, لأن الحتالل عدو الف�شيلة وعدو 
كل اأنواع امل�شاعدة الجتماعية".وت�شيف: "يف القد�ض الحتالل 
يحارب من ي�شلي يف امل�شجد الأق�شى ويتم العتقال والإبعاد 
وال�شتدعاء, فال غرابة اأن يعتقل فتاة ت�شاعد الفقراء واملحتاجني 
يف م�شايف الحتالل, وهي تدخل عامها الثاين يف الأ�رش موقوفة 

تنتظر حماكمة ظاملة".
تغول املخابرات: بدوره قال املحامي خالد زبارقة: "حماكمة اآية 
املخابرات  جهاز  تغول  اإىل  ت�شري  اإن�شانية  تهمة  على  اخلطيب 
الإرهاب  حماربة  قوانني  وا�شتغالل  الداخل  يف  املواطنني  بحق 
يف  زج  �شالح  رائد  فال�شيخ  وغريها,  اآية  ملالحقة  والتحري�ض 
والرباط  الأق�شى  للم�شجد  الرحال  �شد  اإىل  دعا  ال�شجن, كونه 
امل�شاعدات  تقدم  لأنها  ال�شجن  يف  زجت  اخلطيب  واآي��ة  فيه 
ويبعدون  يعتقلون  والكثريين  واملر�شى,  للمحتاجني  القانونية 

لأنهم جاءوا للم�شجد الأق�شى لل�شالة فيه".
اآية  عن  بالدفاع  املكلف  اغبارية  بدر  املحامي  الأدل��ة:  �شعف 
حددتها  التي  ال�شهود  ا�شتماع  جل�شات  "خالل  يقول:  اخلطيب 
النيابة العامة يظهر �شعف الأدلة يف اإدانة الأ�شرية اآية اخلطيب, 
توقيف  اإطالة  يتم  حتى  اجلل�شات  هذه  بني  الزمني  التباعد  ويتم 
حماكمة  باأنها  ت�شنيفها  ميكن  املحكمة  وهذه  اخلطيب,  الأ�شرية 
يد  مبد  تقوم  كانت  التي  اخلا�شة  الحتياجات  ولذوي  للفقراء 

العون لهم ب�شكل قانوين, واإظهار كل التربعات وم�شدرها".

اأخبار فل�سطني
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 اأزمة النووي الإيراين.. 

وا�سنطن ت�ستبعد خطوات اإ�سافية للمفاو�سات وطهران 
تطالب برفع فوري للعقوبات واإ�سرائيل حتذر

قراءة / حممد علي
---------------- 

ف��ق��د ق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م 
�شاكي  ج��ني  ب��ي�����ض  الأ ال��ب��ي��ت 
اإن  ل��ل��ج��زي��رة-  اجل��م��ع��ة  م�����ض  -اأ
تتخذ  ل��ن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اإىل  للعودة  اخلطوات  من  املزيد 
ي��ران  ط��اول��ة امل��ف��او���ش��ات م��ع اإ
اتخذتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  بعد 
طلب  �شحب  و�شملت  اخلمي�ض, 
على  مم��ي��ة  الأ العقوبات  فر�ض 
على  القيود  وتخفيف  ط��ه��ران 
يرانيني  الإ الدبلوما�شيني  تنقل 
�شاكي  واأ�شافت  نيويورك.  يف 
العقوبات  ل��رف��ع  خطط  ل  ن��ه  اأ
اأوروبا  مع  حوار  قبل  يران  اإ عن 
وكانت  النووي.  الربنامج  ب�شاأن 
بالدها  اإن  ق��ال��ت  ق��د  املتحدثة 
الحتاد  قدمه  عر�ض  على  وافقت 
امللف  ب�شاأن  للتو�شط  الأوروبي 
جهته,  م��ن  ي����راين.  الإ ال��ن��ووي 
القومي  م���ن  الأ م�شت�شار  ق��ال 
اإن  �شوليفان  جيك  الأم��ريك��ي 
تكون  اأن  يجب  الدبلوما�شية 
امل�شكلة  حل  م�شاعي  من  جزءا 
اأن  اأو���ش��ح  لكنه  ي����ران,  اإ م��ع 
على  اجل��ل��و���ض  اأول  امل��ه��م  م��ن 
ط��اول��ة امل��ف��او���ش��ات. واأ���ش��اف 
اإن  “�شي  �شبكة  مع  مقابلة  يف 
جو  الرئي�ض  اأن   ,)CNN ( اإن” 
دعوة  على  املوافقة  طلب  بايدن 
لبدء  لجتماع  الأوروب��ي  الحتاد 

ذلك. ب�شاأن  املناق�شات 
بقرار  ي��ران  اإ �شوليفان  وطالب 
لتخاذ  م�شتعدة  نها  باأ وا�شح 
ثبات  واإ العامل,  نة  لطماأ خطوات 
لالأغرا�ض  خم�ش�ض  برناجمها  اأن 

فقط. ال�شلمية 
املتحدثة  ت�����رشي��ح��ات  ت��ي  وت��اأ
وم�شت�شار  بي�ض  الأ البيت  با�شم 
بايدن  �شار  اأ بينما  القومي  الأمن 
اأمام  له  كلمة  يف  اجلمعة  -اأم�ض 
نية  اإىل  ل��الأم��ن-  ميونخ  مت��ر  م��وؤ
الن��خ��راط يف حم��ادث��ات  ب��الده 
برنامج  ب�شاأن   ”5+1“ جمموعة 
الوقت  يف  داعيا  النووي,  ي��ران  اإ
و�شفها  ما  اإىل  للت�شدي  نف�شه 
ي����ران امل��زع��زع��ة  ب��ت�����رشف��ات اإ

الأو�شط. بال�رشق  لال�شتقرار 
با�شم  املتحدث  قال  وبالتزامن, 
براي�ض  نيد  الأمريكية  اخلارجية 
قناع  اإ يف  �شت�شتمر  وا�شنطن  اإن 
ال�شالح  بيع  بعدم  الأخرى  الدول 

الطلب  اأن  اإىل  م�شريا  ي���ران,  لإ
دونالد  دارة  اإ به  تقدمت  ال��ذي 
اأج��ل  م��ن  املتحدة  ل��الأمم  ت��رام��ب 
الأممية  العقوبات  فر�ض  اإع��ادة 
دارة  اإ �شحبته  والذي  يران,  اإ على 
دارة  الإ حرية  يقيد  كان  بايدن, 
امللف  مع  التعاطي  يف  اجل��دي��دة 
جمل�ض  عرب  دبلوما�شيا  يراين  الإ

الدويل. الأمن 
وك���ان م�����ش��وؤول اأم��ريك��ي ق��ال 
-للمرة  فر�شا  هناك  اإن  اخلمي�ض 
ن��ه��اء  لإ ���ش��ن��وات-  منذ  الأوىل 
الق�شوى  ال�شغوط  �شيا�شة 
مع  ل��ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  وال���ع���ودة 
ت�رشيحات  ت�شري  حني  يف  يران,  اإ
دارة  اإ اأن  اإىل  اأمريكيني  م�شوؤولني 
التفاق  لتطوير  ت�شعى  بايدن 

احلايل. النووي 
اجتماع غري ر�سمي

الأمريكية  الت�رشيحات  وتاأتي 
املوؤ�رشات  تت�شافر  بينما  الأخرية 
نهجا  بايدن  دارة  اإ اعتماد  على 
ي��راين,  الإ امللف  مع  التعامل  يف 
الذي  النهج  من  النقي�ض  على 
فيه.  ال�شابقة  دارة  الإ اعتمدته 
اإن  اأوروب���ي  م�شوؤول  ق��ال  وق��د 
على  يعمل  الأوروب���ي  الحت���اد 
مع  ر�شمي  غري  اجتماع  تنظيم 
ك��ل اأط����راف الت��ف��اق ال��ن��ووي 
من  املتحدة.  والوليات  يراين,  الإ
اخلارجية  وزارة  اأعلنت  جهتها, 
خارجية  وزراء  اأن  مل��ان��ي��ة  الأ
�شيناق�شون  الأوروب���ي  الحت��اد 
يف  اجتماعهم  خالل  ي��ران  اإ ملف 
وقال  املقبل.  الثنني  بروك�شل 
ملانية  الأ احلكومة  با�شم  املتحدث 
ي��ران  اإ تغتنم  اأن  امل��ه��م  م��ن  اإن 

الدبلوما�شية. فر�شة 
بريطانيا  �شددت  ال�شياق,  ويف 
يتعني  نه  اأ على  اجلمعة-  -اأم�ض 
اللتزام  اإىل  العودة  ي��ران  اإ على 
 ,2015 لعام  النووي  بالتفاق 
اأن  ال��غ��رب  ع��ل��ى  اأن  م�شيفة 
���ش��ارات  ي��ك��ّف ع��ن اإر����ش���ال اإ
عن  للتغا�شي  ا�شتعداده  على 
���ش��ارة  اإ يف  ط��ه��ران,  انتهاكات 
التزامتها  الأخ��رية  تقلي�ض  اإىل 
ال��ن��ووي,  الت��ف��اق  ع��ن  املنبثقة 
وت��ل��وي��ح��ه��ا ب��ال��ت��خ��ل��ي ع��ن 
اخلا�ض  الإ���ش��ايف  ال��ربت��وك��ول 

النووية. ن�شطتها  اأ مبراقبة 
واخل��م��ي�����ض, ح�����ّذرت ف��رن�����ش��ا 
وال��ولي��ات  ملانيا  واأ وبريطانيا 

تداعيات  م��ن  ي����راَن  اإ امل��ت��ح��دة, 
خ��رق  وا���ش��ل��ت  ذا  اإ “خطرية” 
ال��ت��زام��ات��ه��ا, م��وؤك��دة ���رشورة 
ببنود  ال��ت��ام  للتقّيد  ع��ودت��ه��ا 
ان�شحبت  الذي  النووي  التفاق 

.2018 عام  ترامب  دارة  اإ منه 
رفع العقوبات

وزي��ر  دع��ا  الآخ���ر,  اجل��ان��ب  ويف 
جواد  حممد  ي���راين  الإ اخلارجية 
ترفع  اأن  اإىل  وا�شنطن  ظريف 
العقوبات  جميع  فوري  ب�شكل 
ت��رام��ب.  دارة  اإ فر�شتها  ال��ت��ي 
ظريف  ب��دى  اأ �شابق,  وق��ت  ويف 
ال��رتاج��ع عن  ب���الده  ا���ش��ت��ع��داد 
رف��ع��ت  ذا  اإ خ��ط��وات��ه��ا  ج��م��ي��ع 
�رشوط  دون  عقوباتها  وا�شنطن 
جهته,  م��ن  ع��م��ل��ي.  وب�����ش��ك��ل 
اخلارجية  با�شم  املتحدث  و�شف 
زاده  خطيب  �شعيد  ي��ران��ي��ة  الإ
-ومنها  الأمريكية  الإج���راءات 
���ش��ح��ب ط��ل��ب اإع�����ادة ف��ر���ض 
طهران-  على  الأممية  العقوبات 
اإن  قال  لكنه  واجليدة,  بالرمزية 
باإجراءات  القيام  وا�شنطن  على 
 .”5+1“ جمموعة  لإحياء  عملية 
ح�شن  ي���راين  الإ الرئي�ض  وك��ان 
رفع  على  ذلك  قبل  �شدد  روحاين 
طالب  حني  يف  اأول,  العقوبات 
خامنئي  علي  ي���راين  الإ املر�شد 
من  ب��دل  بالأفعال  بايدن  دارة  اإ
املدير  قال  ثناء,  الأ يف  ق��وال.  الأ
ال��ذري��ة  الطاقة  لوكالة  ال��ع��ام 
�شيتوجه  ن��ه  اإ غرو�شي  رافائيل 
للقاء  طهران  اإىل  ال�شبت  اليوم 
ي��ران��ي��ني,  ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني الإ
مع  للطرفني  مقبول  حل  لإيجاد 
يت�شنى  حتى  ي��راين  الإ القانون 
موا�شلة  الذرية  الطاقة  لوكالة 
يف  �شا�شية  الأ التحقق  ن�شطة  اأ
-يف  غرو�شي  واأ���ش��اف  ي���ران.  اإ

يتطلع  نه  اأ تويرت-  على  تغريدة 
من  �شيكون  ال��ذي  النجاح  اإىل 

اجلميع. م�شلحة 
موقف اإ�سرائيل

الأم��ريك��ي  التحول  على  وردا 
ط���ه���ران,  اإزاء  ي���ج���اب���ي  الإ
ال��وزراء  رئي�ض  مكتب  اأ���ش��در 
نتنياهو  بنيامني  ���رشائ��ي��ل��ي  الإ
���رشائ��ي��ل  اإ اإن  ف��ي��ه  ق���ال  ب��ي��ان��ا 
ي��ران  اإ مبنع  بالتزامها  متم�شكة 
واإن  نووية,  اأ�شلحة  حيازة  من 
ال��ن��ووي  الت��ف��اق  م��ن  موقفها 
اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���ش��اف  يتغري.  مل 
مع  النووي  التفاق  اإىل  العودة 
اأمامها  الطريق  �شيمّهد  ي��ران  اإ
م�شريا  نووية,  تر�شانة  لمتالك 
ح��وارا  جت��ري  ���رشائ��ي��ل  اإ اأن  اإىل 
دارة  الإ مع  ال�شاأن  بهذا  م�شتمرا 
الأم��ريك��ي��ة. م��ن ج��ه��ت��ه, ح��ذر 
الإ�رشائيلي  ال�شفري  دانون  داين 
رئي�ض  املتحدة  الأمم  لدى  ال�شابق 
الليكود,  حل��زب  ال��دويل  الفرع 
يف  �شتنظر  ب��ي��ب  اأ ت��ل  اأن  م��ن 
ال�شعبة  القرارات  من  جمموعة 
الرئي�ض  اختار  ذا  اإ ي���ران,  اإ جت��اه 
الأم��ريك��ي ج��و ب��اي��دن ال��ع��ودة 
ويف  ال���ن���ووي.  الت���ف���اق  اإىل 
ت�����رشي��ح��ات مل��ج��ل��ة ن��ي��وزوي��ك 
الو�شع  اإن  دانون  قال  الأمريكية, 
اخل��م�����ض  ال�����ش��ن��وات  يف  ���ش��اء 
لي�شت  اليوم  يران  اإ واإن  املا�شية, 
وعرب   .2016 عام  عليه  كانت  ما 
يرانيني  الإ لأن  اأ�شفه  عن  دانون 
تقدما,  اأكرث  و�شع  يف  اأ�شبحوا 
ذا  اإ نه  اأ واأ�شاف  تعبريه.  بح�شب 
العودة  املتحدة  الوليات  قررت 
ب�شيغته  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  اإىل 
اإ�رشائيل  على  ف�شيتعني  احلالية, 
ال�شباق  ب�شاأن  ح�شاباتها  اإع��ادة 

يراين. الإ النووي 

ا�ستبعدت وا�سنطن اتخاذ خطوات اإ�سافية �سمن مقاربتها الدبلوما�سية لأزمة الربنامج النووي الإيراين. ويف حني طالبت طهران 
برفع فوري للعقوبات املفرو�سة عليها, حتدثت تل اأبيب عن خيارات �سعبة ملنع اإيران من حيازة �سالح نووي.

من  ر�شميا  ���رشائ��ي��ل  اإ طلبت 
رف�شها  عن  الرتاجع  رو�شيا, 
�شفقة  تفا�شيل  ك��اف��ة  ن�رش 
اليها  التو�شل  مت  التي  التبادل 
رو�شية,  بو�شاطة  �شوريا  مع 
ح�شلت  مبا  يتعلق  فيما  �شيما  ل 
ف���راج  الإ مقابل  دم�شق  عليه 
التي  الإ�رشائيلية  ال�شابة  عن 
�شوريا,  اىل  احل��دود  اج��ت��ازت 
“مكان”  موقع  يف  جاء  ملا  وفقا 
الر�شمية.  الإ�رشائيلية  ذاعة  لالإ
ان  مو�شكو  يف  م�شدر  وق��ال 
النظر  قيد  الإ�رشائيلي  الطلب 
اأي  ي��ط��راأ  مل  ان��ه  ّل  اإ ح��ال��ي��ا, 
الرو�شي  امل��وق��ف  على  تغيري 
يذكر  ح��ال��ي��ا.  ال�����ش��اأن  ه��ذا  يف 
اىل  بعد  تنقل  مل  اإ�رشائيل  ان 
مبوجب  به  تعهدت  ما  �شوريا 
يتم  ان  املتوقع  من  ذ  اإ ال�شفقة 
ناحية  فر�شة. من  اأقرب  ذلك يف 
اأجل  من  “احلركة  طالبت  اأخرى� 
���رشائ��ي��ل  اإ يف  احلكم”  ن��زاه��ة 
الإ�رشائيلية  الر�شمية  اجلهات 
كافة  عن  والك�شف  بال�شفافية 
�شوريا.   مع  ال�شفقة  تفا�شيل 
نزاهة  اأجل  من  “احلركة  وكانت 
الوزراء  رئي�ض  طالبت  احلكم” 

نتنياهو,  بنيامني  الإ�رشائيلي, 
���رشائ��ي��ل��ي,  الإ اجلي�ض  ووزي���ر 
الفوري  بالك�شف  غانت�ض,  بيني 
مع  ال�شفقة  تفا�شيل  كافة  عن 
اإع��ادة  مبوجبها  مت  التي  �شوريا 
اإىل  �شوريا  م��ن  الإ�رشائيلية 
انه  احلركة  من  وجاء  اإ�رشائيل. 
الإعالم  و�شائل  يف  ن�رش  ملا  وفقا 
بجوانب  يتعلق  ل  م��ر  الأ ف��ان 
عن  متتنع  احلكومة  ان  ال  اأمنية 
اندلع  لتجنب  التفا�شيل  ن�رش 

اجلمهور. داخل  خالفات 
���رشائ��ي��ل,  اإ اإىل  ع����ادت  ه���ذا 
ال�شابة  الفائتة,  قبل  الليلة 
���رشائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي اج��ت��ازت  الإ
اىل  اأ�شبوعني  نحو  قبل  احلدود 
لفح�ض  وخ�����ش��ع��ت  ���ش��وري��ا, 
ق���رت  واأ و�شولها  عند  طبي 
ومقابل  اجليدة.  بحالتها  النتيجة 
راعيا  �شوريا  اىل  اعيد  ذل��ك, 
اجلانب  اىل  ت�شلال  كانا  اأغنام 
مدة  و�شتق�رش  ���رشائ��ي��ل��ي,  الإ
البيتية  اجلربية  قامة  الإ عقوبة 
املقت  ن��ه��ال  على  امل��ف��رو���ش��ة 
خالل  من  وذل��ك  اأ�شهر  بثالثة 

العفو. منحها 
ق/د

م��ري��ك��ي,  ق���ال ال��رئ��ي�����ض الأ
رو���ش��ي��ا  اإن  ب���اي���دن,  ج���و 
حت�����اول اإ����ش���ع���اف ح��ل��ف 
ل��ن��ات��و(  )اأ الأطل�شي  �شمال 

الأوروبي”. و”امل�رشوع 
كلمته  يف  ب��اي��دن  واأ���ش��اف 
اأن  خالل موؤمتر ميونيخ لالأمن, 
وحدة  تقوي�ض  “تريد  رو�شيا 
اأن  اإىل  م�شريا  الأطل�شي”, 
اأوكرانيا  ب�شيادة  “التم�شك 
حيوي  اأمر  اأرا�شيها  ووحدة 
املتحدة”. والوليات  لأوروبا 
رو�شيا  باأن  بايدن  زعم  كما 
اإلكرتونية  هجمات  وراء  تقف 
والدول  املتحدة  الوليات  يف 
رد  اإن  اإىل  م�شريا  الأوروبية, 
اأمر  التحركات  على  الفعل 

الأمن  “حلماية  الأهمية  بالغ 
املتحدة  للوليات  امل�شرتك” 

. ئها حلفا و
اإىل  الأمريكي  الرئي�ض  �شار  واأ
رو�شيا  من  القادم  التحدي  اأن 
القادم  التحدي  عن  “يختلف 
حقيقة”,  لكنه  ال�شني,  من 
يدور  ل  احلديث  اأن  واأ�شاف 
ع��ن امل��واج��ه��ة ب��ني ال��غ��رب 
م�شتقبال  “نريد  وال�����رشق, 
ال�شعوب  كل  فيه  ت�شتطيع 
دون  بحرية  طريقها  تختار  اأن 
ل  والإكراه.  للعنف  التعر�ض 
اىل  نعود  اأن  يجب  ول  ميكننا 
احل��رب  وتكتالت  امل��واج��ه��ة 

الباردة”.
ق/د

م���ن  ك�����ش��ف م�����ش��ت�����ش��ار الأ
قا�شم  ال��ع��راق,  يف  القومي 
الناتو  قوات  مهام  الأعرجي, 
يف  ع��دده��ا  م�شاعفة  ب��ع��د 

العراق.
تغريدة  يف  الأع��رج��ي  وق��ال 
الناتو  "حلف  ت��وي��رت:  على 
مبوافقة  و  العراق  مع  يعمل 
وبالتن�شيق  العراقية  احلكومة 
ا�شت�شارية  ومهمته  معها, 

قتالية". ولي�شت  تدريبية 
دول  م��ع  "نتعاون  واأ���ش��اف 

خرباتها  من  ون�شتفيد  العامل, 
وال��ت��دري��ب,  امل�����ش��ورة  يف 
وال�شتقرار  الأم��ن  لتعزيز 
اع���داد  ب�����ش��اأن  ات��ف��اق  ل  و 

املدربني".
حللف  ال��ع��ام  م���ني  الأ وك���ان 
"الناتو",  الأطل�شي  �شمال 
اأع��ل��ن  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ,  ين�ض 
اخل��م��ي�����ض رف��ع ع��دد ق��وات 
اآلف   4 اإىل  العراق  يف  احللف 

فرد.
ق/د

الفرن�شي,  الرئي�ض  اأع��ل��ن 
ال�شبت,  ماكرون,  ميانويل  اإ
م�����ش��ارك��ة  "اأف�شل  اأن 
منظمة  يف  لأوروب��ا  ممكنة 
ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي 
ت��ك��ون  اأن  ه��ي  )ال��ن��ات��و( 
اأمنها  عن  م�شوؤولية  اأك��رث 
ال�شرتاتيجي". وا�شتقاللها 

"�شينخوا"  وكالة  ونقلت 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ت�����رشي��ح��ات 
ماكرون,  الفرن�شي  الرئي�ض 
"وا�شنطن  اأن  �شار  اأ ال��ذي 
املتحدة  الوليات  اأن  زعمت 

املحيط  يف  ق��وة  اأ�شبحت 
م��اك��رون  وذك��ر  الهادئ". 
الوليات  اأن  يعني  "هذا  اأن 
على  الرتكيز  تعيد  املتحدة 
جوارنا",  غري  اأخرى  "مناطق 
والحتاد  "اأوروبا  اأن  معتربا 
الأوروب�������ي والأع�����ش��اء 
اأن  يجب  فيه  الرئي�شيني 
ي��ك��ون��وا ج����زءا م��ن احل��ل 
ماكرون  واأ�شاف  لأمنهم". 
ب�شكل  نعتمد  كنا  ذا  "اإ قائال: 
املتحدة  الوليات  على  كبري 
اأن  فيمكننا  الناتو,  داخ��ل 

ل  موقف  يف  نف�شنا  اأ جن��د 
على  بحماية  فيه  نحظى 

." حدودنا
اأن  م��اك��رون جم��ددا  واأك���د 
زخم  اإىل  يحتاج  "الناتو 
وتو�شيح  جديد  �شيا�شي 
ال�شرتاتيجي",  ملفهومه 
يف  ت�رشيحاته  عن  مدافعا 
التحالف  ب��اأن   2019 ع��ام 
الأطل�شي  عرب  الع�شكري 

دماغيا". موتا  "يعاين  كان 
وح��ث م��اك��رون الأع�����ش��اء 
التحالف  يف  الأوروب���ي���ني 

يف  ا�شتثماراتهم  زيادة  على 
نفاق  اإ هدف  وحتقيق  الدفاع 
املحلي  ن��اجت��ه��م  م��ن   2%
من  الدفاع  على  الإجمايل 
لأ�شدقائنا  دليل  "تقدمي  اأجل 
�رشكاء  ننا  اأ على  الأمريكيني 
وم�شوؤولون".  بهم  موثوق 
�شايف  "نخف�ض  واأردف 
املتحدة  الوليات  م�شاهمة 
ونتحمل  ال�������رشاك���ة.  يف 
الدليل  ونقدم  م�شوؤوليتنا. 

بهم". موثوق  ننا  اأ على 
ق/د

اإ�سرائيل تطلب من رو�سيا ال�سماح 
بن�سر تفا�سيل �سفقة التبادل واملقابل 

الذي ح�سلت عليه

بوادر اأزمة تظهر بني البلدين.. 

بايدن ي�سن هجوًما حاًدا على رو�سيا 
ويتهمها بال�سعي لإ�سعاف الناتو 

و”امل�سروع الأوروبي”

بعثة الناتو بعد م�ساعفة قواتها 
واحلكومة العراقية تو�سح مهامها  ماكرون يحث اأوروبا على تعزيز ال�ستقالل ال�سرتاتيجي داخل حلف "الناتو"
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تناولت ال�سعوبات التي يواجهها املواطن الب�سيط يوميا

�سدرت موؤخرا جمموعة ق�س�سية للكاتب حممد جعفر مو�سومة بـ "كزجاجة يف البحر" تناولت ال�سعوبات التي يواجهها 
املواطن الب�سيط يوميا والتي جعلت حياته "ل تطاق".

�سدور جمموعة ق�س�سية بعنوان "كزجاجة
 يف البحر" للكاتب حممد جعفر

حممد علي 
--------------------

وت��ت�����ش��ك��ل ه���ذه امل��ج��م��وع��ة 
الق�ش�شية التي �شدرت موؤخرا 
 99 من  "القبية"  الن�رش  دار  عن 
القارئ  خاللها  يطلع  �شفحة 
من  م�شتوحاة  رواي���ات  على 
مواجهة  يف  مواطنني  يوميات 

�شعوبات احلياة.
التي  الق�ش�ض  ه��ذه  وت���روي 
و2014,   2010 بني  ما  كتبت 
عاديني  لأ�شخا�ض  رواي����ات 
الكتظاظ  م�شاكل  يواجهون 
والزدح��ام  احل�رشي  ال�شكاين 
من  وغريها  والتلوث  امل��روري 
الن�شغالت التي حتول دون اأي 

تغيري نحو حياة اأف�شل.
واأراد الكاتب, من خالل منظور 
نظافة  لعامل  اليومية  احلياة 
جامعي  حي  يف  اأمن  وم�شوؤول 
���ش��ورة  ن��ق��ل  تلميذ,  وح��ت��ى 
ونظرتهم  ال�شباب  يوميات 
مقارنة  ح���اول  كما  ل��الأم��ور, 
غداة  بو�شعها  اليوم  مدن  واقع 
ال�شخرية  من  بنوع  ال�شتقالل 

والفكاهة.
وي��ك��ت�����ش��ف م��ت�����ش��ف��ح ه��ذه 
التي  الق�ش�شية  املجموعة 
اأ�رشار  النوادر  بع�ض  تتخللها 
متكن  حيث  ال��رواي��ات  اأب��ط��ال 

ميزات  و���ش��ف  م��ن  ال��ك��ات��ب 
�شخ�شياتهم وحتى موا�شفاتهم 

اجل�شدية.
الق�شرية  الق�ش�ض  هذه  وتقدم 
عر�شا حول املواطنة والعالقات 
الجتماعية والبطالة وطموحات 
�شكان املدن الذين يتطلعون اإىل 
الراوي  يلقي  كما  اأف�شل,  حياة 
وقع  الذي  للمجتمع  ناقدة  نظرة 
يف دوامة الف�شاد والبريوقراطية 
اخلطر  ناقو�ض  ويدق  والتقهقر, 
ت�شمم  التي  املظاهر  هذه  حول 

حياة املواطنني.

حممد  ق��دم  اأخ��رى,  ق�شة  ويف 
من  ج��زء  ع��ن  ���ش��ورة  جعفر 
من  للجزائر  املعا�رش  التاريخ 
خالل حوار خيايل بني ال�شهيدين 
اللذان  عمريو�ض و�شي احلوا�ض, 
من  البع�ض  بع�شهما  يطلعان 
ما  على  ال�شماء  يف  مكانهما 
يعي�شه  وم��ا  البالد  يف  يجري 

اأقرباوؤهم يوميا.
ال��ك��ات��ب حم��م��د ج��ع��ف��ر من 
برج  بولية   1955 �شنة  مواليد 
كلية  يف  ودر����ض  بوعريريج, 
احلقوق باجلزائر العا�شمة, وتابع 

العا�شمة  يف  التوثيق  درا�شات 
اأن  قبل  بروك�شل  البلجيكية 

يتوجه نحو امليدان الع�شكري.
العديد  بن�رش  قام  تقاعده,  وبعد 
يف  ال�شيا�شية  امل�شاهمات  من 
واأ�شدر  الوطنية,  ال�شحافة 
الليل"  "ع�شافري  رواي��ت��ي 
...ه���و  "طويل  و   ,)2014(
تق�ض  التي   ,)2018( الدرب" 
الحتالل  حتت  اجل��زائ��ر  تاريخ 
جمموعة  وك��ذا  ال�شتعماري, 
من املقالت �شدرت يف جانفي  

.2021

يف ذكراها الـ65 من يتذكر معركة اإيفري البلح؟

هذه  خالل  �سقطوا  �سهيدا   44
املعركة يف جانفي 1956

�شهد �شهر جانفي اأحداثا تاريخية 
وهو  اجلزائري  ال�شعب  عا�شها 
بع�ض  ا�شت�شهاد  ذكرى  يحيي 
ال�شهيد  وهو  األ  الثورة  �شهداء 
�شادفت  ال��ذي  م��راد,  ديدو�ض 
 18 ي��وم  ا�شت�شهاده  ذك���رى 
اأن القليل ممن  اإل  جانفي 1955, 
نف�ض  يف  وقعت  اأحداثا  يتذكر 
ذكرى  مثل  )جانفي(  ال�شهر  هذا 
معركة اإيفري البلح التي وقعت 
يف 13 جانفي 1956 �شقط فيها 

ما ل يقل عن 44 �شهيدا.
فاإحياء ذكريات معارك و�شهداء 
اأهمية  ذات  التحريرية  الثورة 
مباآثر  ال�شباب  لتعريف  وو�شيلة 
وت�شحيات  التحريرية  الثورة 
حتيا  اأن  �شبيل  يف  ال�شهداء, 
�شيادة,  لها  وت��ك��ون  اجل��زائ��ر 
ن�شبة  البلح   اإيفري  ومعركة 
وقعت  الذي  اجلبل  �شفح  ل�شم 
بلدية  يف  ويقع  املعركة,  فيه 
ولي��ة  اأري�����ض  دائ���رة  غ�شرية 
البلدية  مقر  عن  ويبعد  باتنة, 
الطريق  تقطع  ك��م,   05 بنحو 
كما  غوغي,  اإىل  ت��وؤدي  التي 
عن  البلح  غيفري  جبل  يبعد 
كم,   01 بنحو  خدو  اأحمر  جبل 
الثورة  اأثناء  اجلبل  ه��ذا  وك��ان 
املنطقة  من  الثالثة  الناحية  يتبع 
التاريخية  الولية  من  الثانية 
 1955 11 نوفمرب  الأوىل, ففي 
قائد  بولعيد  بن  متكن م�شطفى 
مع  الفرار  من  الأوىل  الولية 
�شجن  من  رفقائه  من  جمموعة 

العدة  ا�شتنفر  وق��د  الكدية, 
قواته املتواجدة مبنطقة األأورا�ض 
لتفتي�ض  عمليات  يف  و���رشع 

ومت�شيط املنطقة.
 ويف �شهر جانفي 1956 امتدت 
جبل  اإىل  التم�شيط  عمليات 
كان   اأن  وت�شادف  خ��دو,  اأحمر 
بداية  بولعيد  يف  بن  م�شطفى 
خدو  اأحمر  بجبل  ال�شهر  ه��ذا 
الع�شكرية  ال��وح��دات  يتفقد 
يتحول  اأن  قبل  الثورة,  ومراكز 
رفقة  البلح,  اإيفري  منطقة  اإىل 
بع�ض  بينهم  من  جماهدا   280
بلحاج  وع��ل��ي  اأم��ث��ال  ال��ق��ادة 
م�شطفى  برحايل,  ج��دي��دي, 
بو�شنة وغريهم, فقرر بن بولعيد 
التي  ال��ع��دو  ق��وات  مواجهة  
فوزع  عنه,  بحثا  مت�شط  كانت 
امل�شمى  امل��ك��ان  ح��ول  ج��ن��وده 
اإيفري البلح, ووقعت مواجهة بني 
واملجاهدين,  الفرن�شي  اجلي�ض 
الق�شاء  يف  ال��ع��دّو  ف�شل  ومل��ا 
ا�شتخدمت  ا,  برًّ املجاهدين  على 
القوات الفرن�شية الطريان الذي 
لكن  املجاهدين,  مواقع  قنبل 
عنيفة,  مقاومة  اأبدوا  املجاهدين 
يومني  امل��ع��رك��ة   وا�شتمرت 
كاملني, ا�شتطاع فيها بن بولعيد 
بحثا  العدو  �شفوف  يخرتق  اأن 
فيها عن عدة ثغرات, واأ�شقطوا 
فيها العدة, �شجلت هذه املعركة 
فرن�شيا  جنديا   180 مقتل 
و15  جماهدا   28 وا�شت�شهاد 

علجية عي�ضم�شبال. 

اأكرم ميناري يتوج باملرتبة 
الأوىل يف ال�سالون الوطني لل�سورة 

الفوتوغرافية
 توج الفنان اأكرم ميناري من ولية 
تيارت باملرتبة الأوىل يف م�شابقة 
الوطني  لل�شالون  �شورة  اأح�شن 
الفوتوغرافية  لل�شورة  الثالث 
املنظم من طرف دار الثقافة "عي�شى 
م�شعودي" لعني تيمو�شنت ح�شب 
التحكيم.  جلنة  عنه  اأعلنت  م��ا 
هذه  يف  الثانية  اجل��ائ��زة  وع��ادت 
�شعار  حتت  نظمت  التي  التظاهرة 
"ال�شورة يف زمن كورونا" للفنانة 
من  مي�شوم  غزلن  الفوتوغرافية 
باملرتبة  فاز  فيما  تيارت,  ولي��ة 
الثالثة الفنان �شيد اأحمد بن خليفة 
اأبرزته  ملا  وفقا  غليزان  ولية  من 

رئي�شة جلنة التحكيم نورة زاير.
هذا  اأن  زاي���ر  ال�شيدة  واأك���دت 
تطورا  ي�شهد  الوطني  ال�شالون 
الأوىل  بالطبعة  مقارنة  ملمو�شا 
اأعمال  م�شاركة  �شجل  وقد  له, 
رغم  الطبعة  ه��ذه  خ��الل  قيمة 
املتعلق  مو�شوعها  �شعوبة 
زم��ن  يف  "ال�شورة  ب�����ش��ع��ار 
ال�شورة  وت��ن��اول��ت  كورونا". 
بلقب  ف��ازت  التي  الفوتوغرافية 
م�شنة  ام��راأة  م�شهد  الطبعة  هذه 
 19 كوفيد  ب��ف��ريو���ض  م�شابة 

حيث  زوجها,  من  الرعاية  تتلقى 
باأنها  ميناري  اأكرم  �شاحبها  اأفاد 
من  ح��اول  وحية  طبيعية  �شورة 
جلديه  حقيقية  �شورة  نقل  خاللها 
اأكرم  واأ�شار  كورونا.  جائحة  اأثناء 
ال�شابق  اأنه ح�شد يف  اإىل  ميناري 
والدولية  الوطنية  الألقاب  عديد 
الفوتوغرافية,  ال�شورة  جمال  يف 
ل�شورة  العاملية  بامل�شابقة  اآخرها 
امليدالية  ون��ال  بفرن�شا,  ال��رتاث 
مباليزيا  دولية  مب�شابقة  الف�شية 
ال�شنة املن�رشمة. وقد اأ�رشف وايل 
عني تيمو�شنت اأحممد مومن بدار 
على  م�شعودي"  "عي�شى  الثقافة 
الطبعة  بهذه  املتوجني  تكرمي  حفل 
مبنا�شبة  نظمت  احتفالية  �شمن 

اإحياء اليوم الوطني لل�شهيد.
التي  التظاهرة  ه��ذه  و�شهدت 
 36 مب�شاركة  فعالياتها  انطلقت 
مناطق  من  قدموا  م�شورا  فنانا 
غ��رار  على  ال��وط��ن  م��ن  خمتلفة 
وق�شنطينة  وت��ي��ارت  الأغ���واط 
دار  اأبرزه مدير  ما  وورقلة, ح�شب 
حممد  تيمو�شنت  لعني  الثقافة 

الأمني مكاوي.
ق/ث

»التحرير« ت�ستطلع على برنامج الحتفالية بدار ال�سباب »الطيب دو�سن« يف عني احلجل 

ن�ساطات ثقافية وترفيهية يف يوم ال�سهيد
دار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ي�شهر 
الطيب  دو�شن  اجلديدة  ال�شباب 
ف�شاء  وه���ي  احل��ج��ل,  ب��ع��ني 
والأط��ف��ال  لل�شباب  مفتوح 
تقدمي  على  والن�شاء  والرجال 
الرتفيهية,  ال��ربام��ج  من  باقة 
الهدف  والتثقيفية,  والرتبوية 
للك�شف  زوارها  م�شاعدة  منها 
وتنميتها,  املتعددة  عن مواهبهم 
املهن  من  العديد  تعلم  وك��ذا 
طاقاتهم  وتوظيف  ال�شغرية 
يفيدهم  ما  يف  فراغهم  واأوقات 
ارتاأى  والتي  م�شتقبلهم,  ويفيد 
اليوم  اإح��ي��اء  عليها  القائمون 
بت�شطري  لل�شهيد,  الوطني 
لإر�شاء  ثري  جد  ثقايف  برنامج 
وتذكري  الأجيال  بني  الروابط 

ال�شباب بت�شحيات الأ�شالف. 
كما  الحتفالية  برنامج  ي�شمل 
�رشح م�شري الدار عبيد بوعالم, 
ملا  ومتنوعا  متخ�ش�شا  معر�شا 
ت�شحيات  من  ال�شهداء  قدمه 
اأف��الم  وب��ث  عر�ض  ج�شيمة, 
خملدة  وطنية  واأنا�شيد  ثورية 
مغزى  نن�شى  ل  حتى  للذكرى 
مليون  وا�شت�شهاد  ال��ذك��رى 
ال�شهداء,  من  املليون  ون�شف 
م�شابقة  اجل���زائ���ر,  ل��ت��ح��ري��ر 
الق�شيمات  طريق  عن  فكرية 

اجلزائرية  الثورة  تاريخ  ح��ول 
ا�شتخال�ض  اأج��ل  من  املجيدة, 
ال�شهداء  بخط  والقتداء  العرب 
حملة  ج��ان��ب  اإىل  ال�����رشي��ف, 
املحيط  لتنظيف  تطوعية 
كتيب  اإجن��از  الف�شائل,  وغر�ض 
خا�ض باملنا�شبة الوطنية, تكرمي 
الطيب  دو�شن  ال�شهيد  عائلة 
والذي حتمل ا�شمه الدار, ناهيك 
الر�شم  يف  م�شابقة  تنظيم  عن 
واأح�شن بحث حول املنا�شبة, هذا 
ويكلل احلفل بتقدمي اجلوائز على 

الفائزين.
اإط��ار  يف  التظاهرة,  وت��دخ��ل 
كل  يف  ال�شباب  دار  م�شاركة 

الوطنية  واملنا�شبات  الأح��داث 
امل��واط��ن  لتعريف  وال��دي��ن��ي��ة, 
ال�شاعدة  الأج��ي��ال  وخا�شة 
على  وحملهم  البالد,  بتاريخ 
تو�شيع معلوماتهم وثقافتهم يف 

هذا ال�شاأن.
يف ذات ال�شياق اأكد عبيد قائال, 
مع  بالتن�شيق  اجلهود  كل  اإن 
جمعية ن�شاطات ال�شباب منكبة 
التح�شري لربتوكول  حاليا على 
الإع���الن  مت  اأن  بعد  �شحي, 
الثقافة  دور  لفتح  الر�شمي 
بعد  ال�شبانية  واملوؤ�ش�شات 
الإغالق الذي طالها منذ تف�شي 
 ,19 كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�ض 

الذي هيئت له كل الظروف يف 
التنظيف  اأعمال  تتم  اأن  انتظار 
والف�شاءات  القاعات  وتزيني 
انتظار  يف  اأنه  م�شيفا  الأخرى, 
ذلك, متنح الدار ف�شاءها للعديد 
مثل  للتدريبات,  املنخرطني  من 

ما يقوم به حاليا امل�رشفون.    
اأمام  مفتوح  ف�شاء  اأي�شا,  الدار 
الثقافية  اجلمعيات  من  العديد 
والجتماعية,  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
لكن  املتعددة,  ن�شاطاتها  ملزاولة 
الن�شاطات  تعدد  من  وبالرغم 
اأبوابها  ال��دار  وفتح  والربامج 
على مدار الأ�شبوع, اإل اأن اإقبال 
عزوفا  ي�شهد  عليها  ال�شباب 
كبريا, ال�شبب الذي اأرجعه عبيد 
كون  اإىل  اأ�شف  بكل  بوعالم, 
وو�شائل  عتاد  اإىل  تفتقد  الدار 
ال�شباب  عن  والتنفي�ض  للرتفيه 
التن�ض  وطاولة  الآيل  كالإعالم 
للتدريب  مو�شيقية  واآلت 
اهتمامهم  وع���دم  وغ���ريه���ا, 
الرتفيهية  بالن�شاطات  رمب��ا 
الو�شائل,  غياب  يف  والتثقيفية 
الفرتا�شي  العامل  وتف�شيلهم 
و�شبكات التوا�شل الجتماعية, 
الرقمية  الن�شاطات  من  وغريها 

الأخرى.     
اأ . خل�رش . بن يو�شف
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن و العمران و المدينة

ديوان الترقية و التسيير العقاري بتيبازة
التسجيل الجبائي: 099742260337519

ثاني إعالن عن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا 
 N° = 0015/21  رقم

              يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية تيبازة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد: 
التدريجي على  القضاء  إطار  إيجاري في  /750 مسكن عمومي   100/76 الدولة لمشروع  باقي اشغال كل هياكل  إنجاز 
السكن الهش و انجاز أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة 100/ 750بشرشال البرنامج السنوي الشطر الثاني 2008 

والية تيبازة.
فوق  فما   )02( ثانية  درجة  المهني  والتصنيف  التأهيل  شهادة  على  الحائزة  للمؤسسات  موجه  الحالي  العروض  طلب 
اختصاص بناء كنشاط رئيسي ، و قد انجزت مشاريع في مجال البناء و نفس التأهيل مطلوب ألعضاء التجمع في حالة 
تجمع مؤقت لمؤسسات طبقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 2015-09-16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

و تفويضات المرفق العام.
تسحب دفتر الشروط من المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية تيبازة الحي اإلداري AU1 تيبازة، مقابل 

دفع مبلغ 2,000,000 دج حقوق النسخ، غير قابلة لالسترجاع
يسحب دفتر الشروط من طرف المتعهد أو ممثله المعين قانونيا وفي حالة مجمع مؤسسات فإن دفتر الشروط يسحب من 

طرف المفوض او ممثله المعين قانونيا۔
حددت مدة تحضير العروض خمسة عشرة )15( يوما ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن على الصحف الوطنية أو 
النشرة الرسمية للصفقات العمومية حتى الساعة الثانية عشر 12 سا 00 د، إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة 

قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
حدد تاريخ إيداع العروض في اليوم الخامس عشر ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن علي الصحف الوطنية أو 
النشرة الرسمية للصفقات العمومية حتى الساعة الثانية عشر )12:00( إذا صادف هذا اليوم عطلة أو يوم راحة قانونية 

فإن تاريخ إيداع العروض يؤجل إلى غاية يوم العمل الموالي حتى الساعة الثانية عشر )12:00(
تودع العروض بالمديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية تيبازة الكائنة بالحي اإلداري AU1 تيبازة، ويجب 
أن يوضع كل من عرض الترشح ،عرض تقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة و مختومة يبين كل منها مرجع 
المناقصة و موضوعها و تتضمن عبارة “عرض الترشح” ،” عرض تقني” أو “عرض مالي” حسب حالة العرض. 

توضع األظرفة في ظرف خارجي مبهم و ال يحمل سوى العبارة التالية:
إلى السيد: مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية تيبازة

ثاني إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم .....................
موضوع طلب العروض : إنجاز باقي أشغال كل هياكل الدولة لمشروع 100/76 /750 مسكن عمومي إيجاري في إطار 
القضاء التدريجي على السكن الهش و انجاز أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة 100/ 750 بشرشال البرنامج السنوي 

الشطر الثاني 2008 والية تيبازة
“ عرض ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض”

تحتوي العروض على الوثائق التالية:
ملف الترشح : يتضمن ملف الترشح ما ياتي :

التصريح بالترشح
التصريح بالنزاهة

التصريح بالمناول )إذا كان موجودا(
)SNC( و )EURL(۰)SPA()SARL( القانون األساسي للمؤسسة في حالة

الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة
جدول الضرائب للسنة الحالية صافي أو مرفق بتعهد

CASNOS,CNAS&CACOBATH شهادة اداء المستحقات
نسخة من السجل التجاري.

شهادة السوابق العدلية لممضي الملف ال يتعدى 03 اشهر
شهادة التاهيل والتصنيف المهني في االختصاص

الرقم الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين و المتعهدين األجانب الذين عملوا في الجزائر
الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائرين و المتعهدين األجانب الذين عملوا 

في الجزائر
بروتوكول االتفاق في حالة تجمع مع تفويض اإلمضاء ممضي من طرف كل األعضاء مع تعيين رئيس التجمع و تعيين 

حصص ونسب كل اعضاء التجمع
المراجع المهنية : شهادات حسن التنفيذ لألشغال المنجزة مقدمة من طرف أصحاب المشاريع في مجال البناء

رقم االعمال للثالث سنوات األخيرة مبررة بالحصائل المالية أو شهادة  C20و شهادة RIB بالنسبة لرقم الحساب البنكي
الوسائل البشرية مبررة بشهادة CNAS منها ) شهادة االلتحاق بـ CNAS ............... الخ(

الوسائل المادية المبررة بالوثائق الالزمة
ملف العرض التقني : يتضمن العرض التقني مايأتي:

التصريح باالكتتاب )مملوء ومختوم وممضي(
تقنية  بتقديم مذكرة  يقم  لم  كل عارض  أن  المرفق. حيث  النموذج  بدقة ومصداقية حسب  تبريرية مملوءة  تقنية  مذكرة 
فعرضه يقصى مباشرة وعدم الدقة والمصداقية في المعلومات المقدمة يؤدي الى منح العالمة صفر للمادة محل التناقض

دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على العبارة “ قرأ وقبل “ مكتوبة بخط اليد
ملف العرض المالي: يتضمن العرض المالي مايأتي:

رسالة العرض )مملوء ومختوم وممضي(
جدول االسعار الوحدوية )مملوء ومختوم وممضي(

الكشف الكمي والتقديري مفصل )مملوء ومختوم وممضي(
تحليل السعر االجمالي والجزافي

المؤسسات العارضة مدعوة لحضور جلسة فتح األظرفة لملفات الترشح و العرض التقني و العرض المالي التي ستنعقد 
بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية تيبازة الكائنة بالحي اإلداري - AU1 تيبازة في اليوم الموافق ألجل إيداع 
العروض على الساعة الثانية زواال )13 سا 00 د(. إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن يوم فتح 

األظرفة يؤجل إلى غاية يوم العمل الموالي على الساعة الثانية زواال )13 سا 00 د(
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة معادلة لمدة تحضير العروض زائد ثالثة أشهر)03( وذلك إبتداءا من تاريخ إيداع 

العروض
مالحظة:

الوثائق المرفقة للعروض يجب أن تكون سارية المفعول و واضحة
في حال غياب المذكرة التقنية مملوءة، مختومة، و ممضية تقصى العروض تلقائيا

  ANEP Nْ 2116003293      التحرير 2021/02/21 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية: برج بوعريريج

دائرة: رأس الوادي
بلدية: رأس الوادي

الرقم الجبائي :511 0588 3402
الرقم اإلحصائي : 1137 900 09843402

إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 2021/01
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إعالن عن طلب عروض مفتوح قصد:

اقتناء المواد االستهالكية الضرورية لحاجيات البلدية للسنة المالية 2021 حسب الحصص:
الحصة 01 : توريد قطع غيار السيارات

الحصة 02 : توريد العجالت ومواد التشحيم والبطاريات
الحصة 03 : توريد مواد البناء 

الحصة 04 : توريد العقاقير والخردوات
الحصة 05 : توريد لوازم اإلنارة العمومية

الحصة 06 : توريد لوازم الترصيص الصحي والتدفئة
بإمكان الممونين المؤهلين في هذا المجال سحب دفاتر الشروط من مكتب الصفقات بالبلدية مقابل تسديد مبلغ قدره 3000.00 دج

تتكون العروض من: ملف الترشح عرض تقني و عرض مالي تكون مصحوبة إلزاما بالوثائق التالية:
01 ملف الترشح يحتوي على :

التصريح بالترشح )حسب النموذج المرفق( مملوء ممضي ومؤرخ ومختوم
التصريح بالنزاهة )حسب النموذج المرفق( مملوء ممضي ومؤرخ ومختوم

الوثائق المبينه في دفتر الشروط المادة رقم 09 )العرض التقني(
-02 العرض التقني:

دفتر الشروط مملوء وممضي و مختوم من طرف العارض + المذكرة التقنية التبريرية
- التصريح باالكتتاب )حسب النموذج المرفق( مملوء ممضي ومؤرخ ومختوم

03 - العرض المالي :
-رسالة التعهد )حسب النموذج المرفق( مملوءة ممضية ومؤرخة ومختومة

-جدول األسعار الوحدوية
- الكشف الكمي و التقييمي

- يوضع ملف الترشح و العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة باحكام يبين كل منها تسمية الموسسة ومرجع طلب 
العروض وموضوعه ، وتضمن عبارة “ملف الترشح” أو “ عرض تقني” أو “ عرض مالي” حسب الحالة . وتوضع هذه األظرفة 

في ظرف آخر مقفل باحکام و مغفل ويحمل عبارة:
“ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض”

طلب عروض مفتوح رقم 2021/01
المشروع: اقتناء المواد االستهالكية الضرورية لحاجيات البلدية للسنة المالية 2021 حسب الحصص مع ذكر الحصة 

) حصة رقم: .............(
- حددت مدة تحضير العروض ب : 10 )عشرة( أيام ابتداء من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن بالجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية 

BOMOP لصفقات المتعامل العمومی
- يتم إيداع العروض في آخر يوم للمدة المخصصة لتحضير العروض قبل الساعة 10:00 سا على أن تجرى عملية فتح األظرفة في 

نفس اليوم على الساعة 10:30 سا
وإذا صادف هذا اليوم عطلة أو راحة قانونية فان تاريخ إيداع العروض يمدد إلى يوم العمل الموالي .

يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 100 يوم ابتداء من تاريخ إيداع العروض.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الجلفة

دائرة البيرين
بلدية البيرين

إعالن عن منح مؤقت لصفقة
رقم التعريف الجبائي : 095617089083608

          طبقا للمادة 82 من المرسوم رقم 15/247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم 

البلدي  الشعبي  المجلس  المجلس   ينهي رئيس  العام  المرفق  تفويضات  العمومية  الصفقات 

بالنيابة لبلدية البيرين إلى جميع المتعهدين المشاركين في إعالن عن طلب العروض المفتوحة 

مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 الصادرة بجريدة Maghreb Info الصادرة بتاريخ 

2021/01/07 وجريدة التحرير الصادرة بتاريخ 2021/01/07 المتعلقة بالعملية أدناه، وبعد 

دراسة تحليل وتقييم العروض ثم المنح المؤقت كما يلي:

المتعهد التعيين  
المستفيد

مبلغ العرض
/ دج

النقطة
التقنية 

مدة 
المالحظةالتموين

إقتناء شاحنة :
Hydrocureur8000L

 SARL
NSA15.600.000.00

دج
87.5

مئة 
وعشرون
 )120(

يوم

اقل عرض 
مالي

مؤهل تقنيا

      

           يمكن للمتعهدين األخرين الراغبين في االطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم 
االتصال بلجنة التقييم على مستوى البلدية في أجل أقصاه 03 ثالثة أيام ابتداءا من نشر هذا 
اإلعالن في الصحف الوطنية كما يمكن لكل متعهد يحتج على هذا االختيار أن يقدم طعنا أمام 
اللجنة البلدية للصفقات في أجل ال يتعدى 10 أيام ابتداءا من نشر هذا اإلعالن في الصحف 

الوطنية.
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اأعلنها  ال��ب��داي��ة  يف 
اأي  مع  اأن��ا   , �رشاحة 
حتى  حم��ل��ي  م��ن��ت��ج 
بجودة  لي�ض  كان  لو 
مرتفع  و�شعره  عالية 
املحلي  املنتج  فدعم 
دع����م ل��الإق��ت�����ش��اد 
مبجمله  ال���وط���ن���ي 
ل��ن��ع��ود  والآن   ,
فلقد  مل��و���ش��وع��ن��ا 
و�شائل  ع��رب  ع��ادت 

املنتجات  مقاطعة  التوا�شل حمالت  الإعالم ومواقع 
. اللدود  يعتربها عدوه  معينة  دول  عنده  �شعب  وكل 

ظهور  بداية  عند  احلمالت  هذه  بداية  اأذك��ر  اأنني 
�شيدنا  والإن�شانية  الرحمة  لنبي  امل�شيئة  الر�شوم 
تكاتف  والإ�شالمي  العربي  العامل  وكل   , �ض  حممد 
عدة  عاملية  �رشكات  تلقت  ولقد  احلمالت  بهذه  معا 
واأنا  حينها  يف  احلمالت  وجنحت  متتالية  �شفعات 
اخفي  اأن  ميكنني  ول  احلدث  هذا  على  عيان  �شاهد 
ال�شتهانة  ميكن  ل  �شالح  املقاطعة  حمالت   . احلقيقة 
خ�شائر  تخ�رش  املنتجة  العاملية  ال�رشكات  لأن  بتاتا  به 
�شوف  اخل�شائر  وهذه  بامليارات  تكن  مل  اأن  باملاليني 
يجعلهم  مما  الدول  تلك  يف  القرار  �شناع  اإىل  ت�شل 

. وارائهم  اأفعالهم  يغريون 
�شالح  املقاطعة  اأن  على  متفق  اأنا   , الآن  هو  �شوؤايل 

..؟؟ املنتجات  لهذه  البديل  هو  ما  لكن  مهم 
ل�شد  تكفي  ,وبالكاد  خجولة  زالت  ما  �شناعات  اأن 
حاجة ال�شوق املحلي , واأنا هنا ل اأحتدث عن منتجات 
بل   , املالب�ض  اأو  الغذائية  كاملنتجات  وعادية  ب�شيطة 
وبعدها  يل  بالن�شبة  الأهم  وهي  الأدوية  عن  اأحتدث 
وهي  عندنا  الت�شنيع  �شعبة  املنتجات  عن  اأحتدث 
دون  من  املقاطعة  �شعار  رفع  لهذا   . للغاية  كثرية 
اإىل  تغيريه  ويجب  خاطئ  اأمر  يعترب  ومعرفة  دراية 
حملي  منتج  هناك  دام  ما  الأجنبية  املنتجات  "قاطعوا 
بحجرة  ع�شفورين  �رشبنا  نكون  هكذا   " عنه  بديل 
وم�شتمرة  ناجحة  املقاطعة  حمالت  فتكون  واحدة 
عو�شا  وياأتي  الأجنبي  املنتج  وجود  يتال�شى  وثانيا 

. املحلي  املنتج  عنه 

جرائم ال�ستدمار الفرن�سي يف اجلزائر
الرئي�شية  املكتبة  البارحة  1.نّظمت 
ال�شلف,  لولية  العمومية  للمطالعة 
ال�ّشيد:  املكتبة  مدير  اإ���رشاف  وحتت 
 Mouhamed Guemmoumia
ليوم  فيفري   18 مبنا�شبة  تاريخية  ندوة 
باملنا�شبة  وق��ّدم  وال�شهيد.  املجاهد 
موجزة,  كلمة  الطيب  بوقرة  الأ�شتاذ 

فيها: جاء  ومّما  ومعرّبة.  وهادفة, 
ال�شهداء: اأ�شيادنا  ف�شائل 

ال�شهداء  اأ�شيادا  عن  نتحّدث  2.حني 
عليهم  الله  ور�شوان  عليه  الله  رحمة 
من  ال�شهداء  نق�شد  ّننا  فاإ جميعا, 
للجزائر  الفرن�شي  الح��ت��الل  ب��داي��ة 
اجلزائر  ا�شرتجاع  غاية  اإىل   1830 �شنة 
جويلية   5 بتاريخ:  الوطنية  ل�شيادتها 

.1962
ومتوا�شلة,  ممتدة,  ال�شهداء  3.قافلة 
هناك  ّن  اأ مايعني  منقطعة.  وغ��ري 
الح��ت��الل,  ب��داي��ات  ث��ن��اء  اأ ال�شهيد 

اليوم. واإىل  اجلزائرية  الثورة  و�شهيد 
ومل  يتعّلموا,  مل  ال�شهداء  4.اأ�شيادنا 
�شحوا  لكّنهم  مدار�ض,  يف  يدر�شوا 
وهذا  مقابل,  دون  ال�رّشيفة  باأج�شادهم 

للت�شحية. احلقيقي  الّتعريف  هو 
مل  اأحياء  �شهداء  املجاهدين  5.اأعترب 

حينها. ال�شهادة  لهم  تكتب 
ال��وف��اء,  تعني:  ال�شهيد  6.ر�شالة 
�شالح  وتقدمي  والوحدة,  والّت�شحية, 
فقد  لغرينا  اأيدينا  منّد  وحني  الوطن. 

ال�شهيد. دعوة  لبينا 
�شحابة,  كانوا  واملجاهدين  7.ال�شهداء 
اأطل�شية,  ق��ّوة  اأعظم  يواجهون  وهم 

فرن�شا. وعن�رشية  ووح�شية, 
 22 جمموعة  ق��ادة  عمر  8.متو�شط 

�شنة.  23 هو  الثورة  فّجرت  التي 
املحتّلة: املجرمة  فرن�شا  جرائم  مظاهر 

م�شطلح  اجلزائري  ي�شتعمل  9.حني 
املجرمني  يق�شد  فهو  "الڤ″اُوِري", 
وا�شباين,  فرن�شي,  من  احتلوه  الذين 
ّن  اأ على  مايدّل  وبرتغايل.  واإيطايل, 
ولي�ض  اجلزائري  احتّلت  عديدة  دول 

فقط. الفرن�شي 
بيجار:  املجرم  ال�ّشفاح  اجلاّلد  10.قال 
واملحراث.  بال�ّشيف  اجلزائر  �شنحتّل 
الغذائية  الّتبعية  معنى  جّيدا  مايعني 

اجلزائر. تالحق  مازالت  التي 

ال�شهيد  �شّيدنا  قاد   :1845 11.�شنة 
تن�ض  اإىل  �شنجا�ض  من  ثورة  بومعزة 

حاليا. وال�شلف  �شابقا  بالأ�شنام 
ث���ورة  ق��ام��ت   :1917 12.�شنة 

بوعرعارة.
13.بتاريخ: 21 و22 و23 اأوت 1955: 
مّتّت جمزرة بقيادة اجلاّلد ال�ّشفاح املجرم 
جرنالته  اأحد  له  قال  وحني   �شو�شتال. 
انتقاما  جزائري   1500 قتلنا  املجرمني: 
رحمة  يو�شف  زيغود  ال�ّشهيد  به  قام  ملا 
اأجاب  عليه.  الله  ور�شوا  عليه  الله 
اأن  اأخ�شى  �شو�شتال:  ال�ّشفاح  املجرم 

�شهداء. اإىل  هوؤلء  يتحّول 
من  الفرن�شي  ال�شتدمار  14.انتقم 
القمح  زراعة  ا�شتبدل  حني  اجلزائريني 
بالكروم  اجلزائر  يف  �شائدة  كانت  التي 
وتتبع  القمح,  ت�شتورد  اجلزائر  لتظّل 
وانتقم   ال��غ��ذائ��ي.  اأمنها  يف  فرن�شا 
الكتاتيب  اأغلق  حني  اجلزائريني  من 
وانتقم  اجلزائر.  على  الأمّية  ليفر�ض 
والعري,  اجل��وع,  عليهم  فر�ض  حني 

والعتقال. والقمع,  واجلهل, 
اأغلق  بال�شلف:  ع��ودة  للة  15.بحي 

بالتنب  مغارة  ال�شتدمارالفرن�شي 
من  ه��روب��ا  القرية  �شكان  اإليها  جل��اأ 
جميعا.  اإح��راق��ه��م  فتّم  ال���ش��ت��دم��ار, 
�ض  متخ�شّ �شّفاح  �شابط  هناك  وكان 
لو�شع  ب��ُف��ْرن  ا�شتعان  اجل��رائ��م  يف 
بكونه  واف��ت��خ��ر  داخ��ل��ه,  اجل��زائ��ري��ني 

الفرن. يف  اجلزائريني  و�شع 
حيث  ري�����اح:  اأولد  16.حمرقة 
باأبنائهم,  ف��ّروا  الذين  اجلميع  اأح��رق 
للمغارة  وحيواناتهم  واأزواج���ه���م, 
اأحرقهم  اأن  فكان  حتميهم,  اأن  ع�شى 
ّنهم  اأّ حّتى  جميعا  الفرن�شي  ال�شتدمار 
اأن  بعد  بحيواناتهم  ملت�شقني  وجدوهم 
من  فحما  ال�رشيفة  اأج�شادهم  اأم�شت 

النريان. �شّدة 
ومعركة  م��روان,  �شيدي  17.معركة 
ومعركة  املنارة,  ومعركة  البكو�ض, 

الرحمن. عبد  �شيدي 
رحمة  زب��ان��ة  ال�شهيد  18.�شّيدنا 
حكم  عليه  الله  ور���ش��وا  عليه  الله 
ال�شتدمار  طرف  من  بالإعدام  عليه 
الإع���دام  ل���ة  اآ وتعّطلت  الفرن�شي, 
اإىل  املجرمني  مادفع  متتاليتني  مّرتني 

املجرمة  فرن�شا  برئي�ض  ال�شتنجاد 
تعّطلت  ولو  باإعدامه  لياأمر  �شخ�شيا 

متتاليتني. مّرتني  الرقاب  قطع  اآلة 
اجل��زائ��ر  ���ش��ه��داء  اأ���ش��ي��ادن��ا  19.عدد 
ماليني   10 جميعا  عليه  الله  ر�شوان 
�شهيد  مليون  ون�شف  مليون  ولي�ض 

الفرن�شي. ال�شتدمار  و�شعه  الذي 
فّجرت   :1960 فيفري   13 20.بتاريخ 
التي  النووية  القنبلة  املجرمة  فرن�شا 
هريو�شيما,  قنبلة  مّرات   10 جتاوزت 
عنها  يقول  الفرن�شي  وال�شتدمار 
تفجري  احلقيقة  !". ويف  نووية؟  "جتارب 
وقد  جت���ارب.  ولي�ض  ن��ووي��ة  قنبلة 
اجلزائريني  اأج�شاد  على  القنبلة  فّجرت 
الله  ور���ش��وان  عليهم,  الله  رحمة 

جميعا. عليهم 
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زم��ن  يف  عيلبون  ال��ك��ت��اب:ع��رف��ت  يف  ج��اء 
قرية  وك��ان��ت  "ايالنو"  با�شم  الكنعانيني 
م�شكنهم  وان  واملوا�شي  الأغنام  رعاة  ي�شكنها 
يف  اليها  جلاأوا  التي  املجاورة,  الكهوف  كانت 
 70 ع��ام  الثاين  �شليمان  هيكل  خ��راب  زم��ن 
بن  ماتيا  الهيكل  علماء  اح��د  وك��ان  ميالدية 
اىل  جل��اأوا  الذين  الالجئني  اأولئك  احد  حرا�ض 
كني�ض  وبناء  مدر�شة  بتاأ�شي�ض  قام  اذ  عيلبون. 
 " او  "عيلبو"  ب  عيلبون  و�شما  البيوت  بع�ض 
امل�شتوطنات  على  الرومان  هجوم  وعند  ايلبو", 
بالقرية  املحيطة  بالكهوف  ماتيا  اختباأ  اليهودية 

فيها. ومات 
يزيد  ل  احلديثة  عيلبون  ان  الكاتب  وي�شري 
ولة  اأح��د  �شكنها  اذ  �شنة,   300 عن  عمرها 
جبل  م��ن  درزي  وه��و  العثمانية  ال�شلطنة 
القرية  �شكان  معظم  وان  �شوريا,  يف  الدروز 
القرى  من  خمتلفة  لأ�شباب  الهاربني  من  كانوا 

اأي�شا. و�شوريا  لبنان  ومن  املجاورة,  واملناطق 
اىل  قدمت  عائلة  اول  ان  الكتاب  ويك�شف 
حداد  عائلة  وثم  الدروبي  عائلة  كانت  عيلبون 
القد�شي  وعائلة  دروي�ض)عازر(  ب��و  اأ وعائلة 
الزمن  ومع  الأ�شقر,  وعائلة  اخل��روف  وعائلة 
قرية  عيلبون  فاأ�شبحت  اأخرى.  عائالت  جاءت 

عائالت. ب�شعة  ت�شكنها  �شغرية 
قرية  لتطور  الأ�شا�شي  العر�ض  هو  التمهيد  هذا 
من  القرية  واق��ع  الكاتب  يطرح  ثم  عيلبون, 
انت�شار  ب�شبب  قليلة  كانت  التي  الأرا�شي  حيث 
ا�شجار  ي�رشقون  كانوا  كيف  وي�رشح  الأحرا�ض, 

اأرا�شيهم. يف  لزراعتها  الزيتون 
اول  كان  الأ�شقر  بول�ض  الأب  ان  الكتاب  يذكر 
عيلبون  موؤ�ش�ض  وانه  عيلبون  يف  روحي  زعيم 

للقرية. ال�شا�ض  حجر  ووا�شع  احلديثة 
عادة  كانوا  الدين  رجال  ان  اىل  الكاتب  ي�شري 
علما  الأك��رث  انهم  وجيه  ل�شبب  الزعماء  هم 
�شادت  الذي  الزمن  ذلك  يف  ومعفيني  وثقافة 
يف  للقتال  التجند  من  بالدنا  على  تركيا  فيه 
اأي  برلك/  ال�شفر  حرب  يف  العثماين  اجلي�ض 

الأوىل. العاملية  احلرب 
للخوري  ذكريات  �شجل  اأي�شا  الكتاب  ي�شمل 
ديرحنا.  من  اأ�شال  وهو  املعلم  داوود  ابن  يوحنا 
املعروف  املعلم  مرق�ض  ابنه  ككاهن  وخلفه 
فرتة  يف  هاما  دورا  لعب  وال��ذي  ب�شجاعته 
اجلي�ض  فقابل  للقرية,  اإ�رشائيل  واحتالل  النكبة 
املخت�شة  الدوائر  كل  ورا�شل  الأحمر  وال�شليب 
هربا  القرية  غادروا  الذين  عيلبون  اهل  لإعادة 
القرية  اهل  بع�ض  وا�شتطاع  القتل.  جرائم  من 
�شيغت  وثائق  الكاتب  ويقدم  لقريتهم.  العودة 
يف  ال�رشطة  ملدير  موجهة  وكانت  الفرتة  بتلك 
الهاربني.   الأهايل  واإعادة  التنكيل  لوقف  طربيا, 
�شارحا  الإ�رشائيلي  الداخلية  لوزير  كتب  كذلك 
و�شقط  وجيه  �شبب  بدون  ارتكبت  التي  اجلرائم 

عيلبون.  اهل  من  �شابا   12 نتيجتها 
وحلي  اأم��وال  و�رشقة  اأخرى  جرائم  وارتكاب   
اىل  وار�شالهم  الع�رشات  واعتقال  الن�شاء 
قد  وكانوا  لبنان  جدود  على  قذفهم  ثم  املعتقل, 

اأطفالهم. ومعهم  طعام  بال  اأياما  ق�شوا 
اإ�رشائيل  جي�ض  ا�شتباحة  اأي�شا  ي�شتعر�ض 
الوزن  خفيف  هو  ما  كل  ونهب  القرية  لبيوت 
واثاث  املختلفة  باأنواعها  احلبوب  وم�شادرة 
او  للغطاء  او  للطعام  �شيئا  يبق  مل  حتى  البيوت 
احليوانات  اخذ  جانب  اىل  الثمن  وغايل  للك�شوة 
من  اح�رشوا  ذلك  من  واأك��رث  ا�شنافها,  بكل 

وحتميلها. الزيتون  ثمار  يقطف 
املعتقلني  الرجال  باأ�شماء  وثيقة  الكاتب  ويقدم 

الفرتة. تلك  يف  عيلبون  قرية  من 
بيوتها  القرية,  لواقع  م�شحا  الكاتب  يقدم 
اليومية  واحلياة  منزل,  كل  يف  الأف��راد  وع��دد 
والدواجن  احليوانات  وتربية  واملعي�شة  والغذاء 
ا�شكال  ي�شتعر�ض  كذلك  املزروعات/  واأنواع 
الزمن  ذلك  يف  البدائية  والعالج  التمري�ض 
ذلك  وغري  الأطفال,  وتربية  ال��ولدة  وطريقة 

والتقاليد. العادات  من 
والأعياد,  والأعرا�ض  الزواج  اأ�شلوب  ويروي   
والتعليم  واملدار�ض  والدفن,  امل��وت  وع��ادات 

التقاليد. من  ذلك  وغري 
مكانتها  لها  قرية  لتاريخ  مثري  �شجل  الكتاب 
فهو  ال��ي��وم,  الإ�رشائيلي  العربي  ال��واق��ع  يف 
قرانا  من  قرية  لأهل  اجلماعية  الذاكرة  ي�شجل 
اجلماعية  الذاكرة  هذه  وليت  التفا�شيل,  بكل 
قرانا  يف  اآخ��ري��ن  ن�شطاء  م��ن  اأي�شا  ت�شجل 

اأهمية. من  لها  ملا  املختلفة 

ي�ستعر�ص عي�سى حايك يف كتاب من احلجم ال�سغري تاريخ احدى قرانا الفل�سطينية, قرية عيلبون, معتمدا على ن�سو�ص )خمطوطات( 
�ساغها املرحوم جمال حنا عيد وهو من مواليد عام 1911 يطرح الكاتب ح�سب املخطوطات تفا�سيل عن تاريخ ن�سوء القرية التي تعرف 

اليوم با�سم عيلبون.

كتاب "عيلبون – التاريخ املن�سي واملفقود"
من تاأليف عي�سى زهري حايك

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

ح�سني علي غالب 

البديل قبل املقاطعة 
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النقال:
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:
»روزال سوف«

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

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

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

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

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

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

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

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

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

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

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

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

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

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو 
مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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العثور على جثة 
ثالثيني ب�ساطئ 

لكاريار يف �سكيكدة 
عثر مواطنون على شخص ملقى على شاطئ الكاريار 

ليتم إبالغ اجلهات األمنية اليت حضرت مرفقة بعناصر 
احلماية املدنية حيث تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية 

املجاهد املتويف سعودي الكزن، ونقلت الشخص املغمى 
عليه يف حالة خطرية بشاطئ املحجرة ببلدية سكيكدة، 
إىل مستشفى سكيكدة، الضحية من جنس ذكر يبلغ من 

العمر 33 سنة كان فاقدا للوعي وكل الوظائف احليوية 
متوقفة، وعند الوصول إىل املستشفى تبني أن الضحية 

متوىف. وذكرت معلومات أن الشاب كان ميارس رياضة 
اجلري على الشاطئ قبل أن يصاب بأزمة قلبية أودت 

حبياته.

في ال�صورة يظهر 
ال�صيخ �صي محمد 
بن اأبي القا�صم 

موؤ�ص�س زاوية الهامل 
)بو�صعادة( رفقة 

الم�صعود بن حيد�س 
رحمهما اهلل

�صــورة وتعلــيـق
زيارة �صامتة اأغ�صبت 

ال�صحافيين
و�شفت الزيارة التي قام بها املدير العام لالأمن الوطني اإىل عا�شمة 

ال�رشق ق�شنطينة �شبيحة اأم�ض لتد�شني م�شاريع قطاعه بال�شامتة, 

جعلت ال�شحافيني من خمتلف و�شائل الإعالم املكتوبة واملرئية التي 

رافقت ال�شلطات الأمنية يف هذه الزيارة لتغطية احلدث, ي�شعرون بحرج 

�شديد عندما اأعلن منظمو الزيارة اأن املدير العام لالأمن الوطني لن يقدم 

اأي ت�رشيح, اأو ا�شتقبال اأ�شئلة, وكلف املفت�ض اجلهوي ل�رشطة ال�رشق 

بتويل املهمة, اإل اأن ت�رشيحات هذا الأخري مل ترو عط�ض ال�شحافيني 

الذين خرجوا  مبكرا يف "الظلمة" رغم بعد امل�شافة وقلة و�شائل النقل  

حل�شور املوعد وهم يحملون يف جعبتهم اأ�شئلة عديدة كانوا ينتظرون 

الإجابة عليها, حيث علق البع�ض اأنها زيارة �شامتة, رغم احلفاوة التي 

لقيها امل�شوؤول الأول على اجلهاز الأمني يف اجلزائر منذ اأن حطت به 

الطائرة يف اإقليم الولية.

مجوهراتي يحاول االنتحار �صنقا داخل 
محله ب�صوق اأهرا�س  

حاول تاجر للمجوهرات يقع حمله و�شط مدينة �شدراتة 
و�شع حد حلياته با�شتخدام حبل, ال�شحية الذي مت 
العثور عليه معلقا بوا�شطة حبل مربوط بال�شقف 

وحتته كر�شي مقلوب ا�شتعمله يف عملية ال�شعود 
وهذا على م�شتوى حمله التجاري لبيع املجوهرات, 
والذي كاد اأن ي�شع حدا حلياته ويلفظ اأنفا�شه لول 

تدخل عنا�رش ال�رشطة الذين قاموا بقطع ونزع احلبل 
من رقبته, مع اإ�شعافه بتقنيات الإ�شعافات الأولية التي 

من خاللها مت ا�شتعادة اأنفا�شه, ومن ثمة نقله 
اإىل م�شلحة ال�شتعجالت الطبية مبدينة �شدراته. عملية التدخل ال�رشيع اأثمرت 

عن اإنقاذ ال�شخ�ض وجتنيبه خطر املوت الذي كان حمققا لول تدخل عنا�رش 
ال�رشطة واإجالئه يف الوقت املنا�شب.

علماء الواليات المتحدة ينجحون الأول مرة 
في ا�صتن�صاخ حيوان مهدد باالنقرا�س

اأعلنت خدمة الأ�شماك واحلياة الربية الأمريكية, اأن العلماء جنحوا لأول مرة با�شتن�شاخ حيوان النم�ض اأ�شود القدمني املهدد بالنقرا�ض. 
وكان احليوان الذي اأطلق عليه ا�شم اإليزابيث اآين, قد ولد يف �شهر دي�شمرب املا�شي, والآن فقط ك�شفت املعلومات عنه. وقد متت عملية 

ال�شتن�شاخ با�شتخدام اجلينات املجمدة حليوان من نف�ض النوع نفق قبل اأكرث من 30 عاما. وقد تكللت عملية ال�شتن�شاخ بولدة ن�شختني, 
نفقت اإحداهما, وبقيت الن�شخة الثانية. ويقول بن نوفاك, كبري خرباء منظمة Revive & Restore  غري الربحية حلماية البيئة, "ميكن اأن 

تكون للتكنولوجيا احليوية والبيانات اجلينومية, اأهمية يف اجلهود املبذولة حلماية البيئة".ويدرج العلماء حيوانات اأخرى يف قائمة احليوانات 
التي حتتاج اإىل ال�شتن�شاخ, مثل احل�شان الربي املنغويل واحلمام املهاجر املنقر�ض. وي�شري اخلرباء بقلق, اإىل اأن حيوانات النم�ض اأ�شود القدمني التي �شت�شتن�شخ م�شتقبال, �شوف تفتقر اإىل التنوع اجليني, ما 
�شيجعلها �شعيفة اأمام خمتلف الطفيليات والأمرا�ض. وحيوان النم�ض اأ�شود القدمني, ينتمي اإىل ف�شيلة العر�شيات. له ج�شم طويل وفراء بني مائل لل�شفرة مع �رشيط اأ�شود ميتد على طول ظهره, ويبلغ 

طوله حوايل 61 �شم.  وهو حيوان ليلي من اآكلة اللحوم. يتغذى على الثدييات ال�شغرية الأخرى مبا يف ذلك الفئران, و�شناجب الأر�ض, واأحيانًا قد يلتهم الطيور, والبي�ض, والزواحف ال�شغرية.

اأ�سحاب املقاهي بعنابة 
يف قف�ص التهام ب�سبب 

املالعق البال�ستيكية
انتشر يف اآلونة األخرية استعمال مالعق مصنعة من 
البالستيك املعاد تدويره وهو غري موجه لالستعمال 
يف جمال األطعمة، حسب ما أكدته منظمة محاية 
املستهلك، ويقوم البعض من الباعة يف مقاهي عنابة 

بغسل هذه املالعق وإعادة استعماهلا عدة مرات 
من طرف عدة زبائن، وهذه التصرفات غري صحية 
وقد تعرض الكثريين للعدوى أكثر فأكثر. ويبقى 

مطلوب من الزبائن االنتباه هلذه السلوكيات السلبية 
وغري املسؤولة، وجتنب استعمال هذه املالعق املعاد 

تدويرها، أو إذا الحظ أن صاحب املقهى يقوم جبمع 
املالعق وال يرميها.
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عمليات التوظيف اخلارجي جممدة اإىل غاية ا�ستكمال عملية الإدماج
يف تعليمات للولة وروؤ�ساء الدوائر والبلديات

اخلارجي,  والتوظيف  الرتقية  عمليات  جل  عن  التجميد  لرفع  الإدماج  عملية  ا�ستكمال  �سرط  الداخلية  وزارة  و�سعت 
اأن  املهني والجتماعي, يف حن  الإدماج  امل�ستفيدين من جهازي  ال�ساغرة لفائدة  املالية  املنا�سب  ا�ستغالل  موؤكدة وجوب 

كلي. ب�سكل  الإدماج  عمليات  ا�ستكمال  غاية  اإىل  ا�ستثناء  موؤجلة  العمليات  باقي 
لوؤي/ي

----------------------
واجلماعات  الداخلية  وزارة  واأمــرت 
والأمــيــار  اجلمهورية  ولة  املحلية, 
عرب وليات الوطن, ب�سرورة ا�ستغالل 
املنا�سب املالية ال�ساغرة مهما كان �سبب 
برقية  يف  الـــوزارة  واأكـــدت  �سغورها. 
بها  بعثت  ال�ستعجال,  طابع  حملت 
على  يتعن  اأنــه  اجلــاري,  فيفري  �سهر 
الــدوائــر  وروؤ�ـــســـاء  اجلــمــهــوريــة  ولة 
ا�ستغالل  البلدية  ال�سعبية  واملجال�ص 
املنا�سب املالية ال�ساغرة يف اإطار عملية 
الإدماج  جهازي  من  امل�ستفيدين  اإدماج 

ال�سهادات.  حلاملي  والجتماعي  املهني 
ا�ستغالل  يتوجب  اإنه  الــوزارة,  وقالت 
�سغورها  �سبب  كان  مهما  املنا�سب  هذه 
كل  ــاأن  ب وتابعت  ـــاج,  الإدم عملية  يف 
عملية  يف  املتمثلة  الأخــرى  العمليات 
موؤجلة  والنقل  والرتقية  التوظيف 
النتهاء  غاية  اإىل  ا�ستثنائية  ب�سفة 
وطالبت  الإدمـــاج.  عملية  من  الكامل 
حتويل  بطلبات  بــاإيــفــادهــا  الــــوزارة 
رتب  اإىل  ال�ساغرة  املالية  املنا�سب 
مراعاة  �سرورة  مع  لالإدماج,  خم�س�سة 
الحتياجات اخلا�سة بالبلدية والرتب 

املحررة وذلك خالل 48 �ساعة.

بورقلة  التجارة  مديرية  م�سوؤول  ك�سف 
ملراقبة  املتنقلة  املخابر  فتح  اإعــادة  عن 
بثالث  ــة  ــدودي ح معابر  عــرب  ـــودة  اجل
التجارة  مدير  واأو�سح  جنوبية.  وليات 
ملتقى  خالل  عمروين,  عيا�سي  بورقلة 

التنظيمية  املــنــظــومــة  ـــول  ح ــي  ــن وط
تلك  هيكلة  اإعــادة  اأن  للجودة,  املوؤطرة 
املنتجات  جودة  مراقبة  ي�سمن  املخابر 
م�ستوى  على  اخلارج  من  الواردة  وال�سلع 
حتديد  مت  حيث  احلـــدوديـــة,  املــعــابــر 

العربي  الطالب  وهــي  اأولــيــة  معابر   3
قزام  وعن  باإيليزي  والدبداب  بالوادي 
جــودة  مــراقــبــة  وت�سمل  بتمرنا�ست. 
ال�سلع املوجهة ل�ستهالك املواد الغذائية 
والنظافة  التجميل  ـــواد  وم بــاأنــواعــهــا 

ال�سناعية,  املنتجات  ــذا  وك اجل�سمية 
حيث يتم اإخ�ساعها للمراقبة التحليلية 
للمعايري  مطابقتها  مدى  يف  حتقق  التي 

القانونية اأو التنظيمية.
ق/و

اأمــن  مل�سالح  الأويل  التحقيق  ك�سف 
�سقوط  حـــادث  اأّن  م�ستغامن,  وليـــة 
الــذي  العمالقة"  "الأرجوحة  لعبة 
ــاءات اخلــا�ــســة  ــس ــ� ــف ـــع بـــاإحـــدى ال وق
والرتفيه  الت�سلية  حــظــرية  داخـــل 
"مو�ستالند" كان ب�سبب خلل ميكانيكي, 
هذا  من  ال�سبت  اأم�ص  ا�ستفيد  ما  ح�سب 
لالأمن  بيان  واأو�ــســح  الأمــنــي.  ال�سلك 

العمومي,  التلفزيون  الولئي, نقال عن 
وال�سرطة  الق�سائية  ال�سرطة  اأّن 
العلمية تنقلت اإىل مكان احلادث وبّينت 
اأّن الأمر  املعاينات والتحقيقات الأولية 
العمالقة"  "الأرجوحة  ب�سقوط  يتعّلق 
اختالل  ب�سبب  اأمتار  ب�سعة  ارتفاع  من 
اللعبة  لهذه  الرافعة  الكوابل  توازن  يف 
م�سالح  اأح�ست  البيان,  لــذات  .ووفقا 

لإ�سابات  �سخ�سا   14 تعر�ص  ال�سرطة 
منت  على  نقلهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
للحماية  التابعة  الإ�ــســعــاف  �ــســيــارات 
�سي  "اأرن�ستو  م�ست�سفى  اإىل  املدنية 
تلقى  وقــــد  ــتــغــامن.  مبــ�ــس غيفارا" 
اأغلبهم  غــادر  الــالزم  العالج  امل�سابون 
ما  اجلراحية,  الطبية  ال�ستعجالت 
امل�ست�سفى  ــادرت  غ ــدة  واح حالة  عــدا 

اأم�ص ال�سبت, ي�سيف ذات امل�سدر. ومّت 
العام  والنائب  الــوليــة  وايل  اإخــطــار 
اجلمهورية  ووكيل  الق�سائي  باملجل�ص 
مبحكمة م�ستغامن بالوقائع واملعاينات, 
على  مفتوحة  التحقيقات  تــزال  فيما 
م�ستوى الأمن احل�سري الثامن املخت�ص 

اإقليميا, كما اأ�سري اإليه.
ق/و

خلق انفجار قوي للغاز م�سحوب ب�سرارة 
مبدينة  ــري  ــاف ــح امل بــحــي  كــهــربــائــيــة 
من  املت�ساربة  الأنباء  بح�سب  الأغــواط, 
الطابق  ــال  ط والـــذي  احلــادثــة  م�سرح 
حدوث  يف  ت�سبب  مما  للعمارة,  الثاين 
ــدت  اأك ــد  وق ج�سيمة,  مــاديــة  خ�سائر 
نقل  مت  اأنــه  املدنية  احلماية  م�سالح 

ــراة  ام بينهم  مــن  �سخ�سا   17 واإ�ــســعــاف 
ور�سيع  على جناح ال�سرعة اإىل م�سلحة 
ال�ستعجالت, يف الوقت الذي �سيتم فيه 
م�ست�سفى  اإىل  وابنها  الــزوجــة  حتويل 
نظرا  العا�سمة  ــر  ــزائ ــاجل ب الـــدويـــرة 
الثالثة,  الدرجة  من  بحروق  لإ�سابتها 
هيليكوبرت,  طــائــرة  مــنت  على  وذلـــك 

ت�سبب  الــذي  النفجار  اأ�سفر  فيما  هــذا 
اخلارجية  امل�سكن  جـــدران  �سقوط  يف 
بع�ص  تــ�ــســرر  اإىل  خملفاته  وتــطــايــر 
وفور  العمارة,  اأ�سفل  املركونة  ال�سيارات 
عبد  الــوليــة  وايل  تنقل  اخلــرب  �سماع 
القادر برادعي اإىل م�ست�سفى 240 �سريرا 
الذين  امل�سابن  و�سحة  اأحــوال  لتفقد 

يتم التكفل بهم طبيا, مع العلم اأن الوايل 
املت�سررة  للعائلة  �سقة  بتخ�سي�ص  تعهد 
اإ�ــســالح  يتم  حتى  الــكــارثــة  هــول  ــن  م
م�سكنها. لتبقى التحقيقات جارية حول 
الأ�سباب احلقيقية لالنفجار الذي ترك 
اآثار هلع وذعر يف نفو�ص ال�ساكنة هناك.
ع.قويدر 

جوية  ن�سرية  ال�سبت,  اأعلنت,اأم�ص 
الوطني  الديوان  عن  �سادرة  خا�سة, 
ريــاح  هبوب  عــن  اجلــويــة,  لــالأر�ــســاد 
الروؤية,  تقلي�ص  يف  مت�سببة  قوية, 
 , للوطن  الداخلية  الوليات  من  بعدد 

اليوم الأحد.
واأ�سارت الن�سرية التي متتد من ال�ساعة 
6 �سباحا اىل ال�ساعة 20 م�ساء, اإىل اأن 
وتندوف  اأدرار  هي  املعنية  الوليات 
والبي�ص  والنعامة  وغــردايــة  وب�سار 

و�سعيدة  ومع�سكر  بلعبا�ص  و�سيدي 
وتيارت والأغواط واجللفة وامل�سيلة.

و �ستكون هذه الرياح اأحيانا على �سكل 
جنوبية  و�ستكون  رملية,  عوا�سف 
ترتاوح  ب�سرعة  غربية,  جنوبية  اإىل 

بن 60 و70 كلم/�سا, وقد ت�سل اأحيانا 
ح�سب  تتجاوزها,  اأو  كلم/�سا   80 اىل 

الن�سرية.
ق.و

امل�سلمن  الــعــلــمــاء  جمعية  اأعــلــنــت 
اجلـــزائـــريـــن عـــن و�ـــســـول هــبــة من 
مر�سى  ل�سالح  اجلــزائــريــة  اجلالية 
جزائريون  جمعية  طريق  عن  كورونا 
ــامــنــون وجــمــعــيــة الإ�ــســعــاف  مــتــ�ــس
هــذه  وتتمثل  بفرن�سا.  ــي  ــالم ــس الإ�
يف  العلماء  جلمعية  بيان  ح�سب  الهبة 

على  م�ساعدة  جتهيزات  حقيبة   5200
كوفيد-19-  مر�سى  لفائدة  التنف�ص 
و�سلت  حيث  اجلــزائــر,  مب�ست�سفيات 
اجلزائر  ميناء  عرب  التجهيزات  هذه 
يف �ست حاويات باأربعن قدما للحاوية 
 .  -palettes من�سة-   139 على  حتتوي 
امل�ساعدة  جتهيزات  حقيبة  وحتمل 

طبية  اأجـــهـــزة   10 الــتــنــفــ�ــص,  عــلــى 
يف  الإغاثة  جلنة  و�ستبا�سر  متنوعة, 
اجلزائرين  امل�سلمن  العلماء  جمعية 
توزيعها  ال�سحة  وزارة  مع  بالتن�سيق 
يف  نق�سا  تعرف  التي  بامل�ست�سفيات 
الأجهزة الطبية ملجابهة وباء كورونا. 
للجالية  الثانية  العملية  هــذه  وتعد 

 1500 ت�سليم  عرفت  التي  الأوىل  بعد 
مل�ست�سفيات  طبية  م�ساعدة  حقيبة 
فعالية  على  الأطباء  واأكــد  اجلزائر. 
م�ساعدة  يف  ــا  ودوره التجهيزات  هذه 
لتجاوز  ــا  ــورون ك بفريو�ص  امل�سابن 

مرحلة اخلطر و�سيق التنف�ص.
ق/و

بالتجارة  املكلف  املنتدب  الوزير  ك�سف    
ال�سبت  يــوم  بــكــاي,  عي�سى  اخلارجية 
اأكــرث  اح�ست  الــــوزارة  ان  بــاجلــزائــر, 
مربزا  للت�سدير,  قابال  منتوجا   15 من  
ملرافقة  اخــذهــا  مت  ـــراءات  اج عــدة  ان 
رفع  اجــل  من  القت�سادين  املتعاملن 
ملقر  تد�سينه  وخالل  ال�سادرات.  حجم 
وال�سناعة  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة 
ال�سيد  قــال  ترميمه,  بعد  بالعا�سمة 

 15 من  اكــرث  اأح�ست  الـــوزارة  اإن  بكاي, 
زيت  بنها  مــن  للت�سدير  قابال  منتوج 
م�سالح  ان  مذكرا  ال�سمنت,  و  الزيتون 
الوزارة قد اأ�سغت للمنتجن وممثلي عدة 
�سعب طرحوا م�ساكلهم و ان�سغالتهم من 
اجل حلها. ويف هذا ال�سياق, ا�سار الوزير 
باملعلومة  تتعلق  م�ساكل  اىل  املنتدب 
و  الرزم  و  اجلودة  باأنظمة  القت�سادية, 
التعليب و كذلك م�ساكل تتعلق بالنقل. 

كما ك�سف ذات املتحدث, عن اتخاذ عدة 
الوزارية  دائرته  م�ستوى  على  اجراءات 
قطاعات  مع  بــاملــوازاة  الت�سدير  لدعم 
على  الت�سدير,  بعملية  معنية  اخــرى 
جمال�ص  و  الدبلوما�سية  امل�سالح  غــرار 
العمال امل�سرتكة. يذكر اأن ال�سيد بكاي 
الغرفة  مقر  تد�سن  على  اليوم  ا�سرف 
بعد  وال�سناعة  للتجارة  اجلــزائــريــة 
للوزارة  العام  ــن  الأم بح�سور  ترميمه 

م�سوؤويل  و  العا�سمة  اجلــزائــر  وايل  و 
دول  �سفراء  من  العديد  كــذا  و  الغرفة 
هذا  مبنا�سبة  و  اإفــريــقــيــة.  و  عربية 
اجلزائرية  الغرفة  نظمت  التد�سن, 
املجل�ص  مع  التعاون  وال�سناعة   للتجارة 
الزيتون  امل�سرتك ل�سعبة  املهني  الوطني 
الزيتون  �سعبة  على  مفتوحة  ـــواب  اأب

ت�سمل عدة ندوات و معر�ص.
ق.و

خمابر ملراقبة اجلودة باملعابر احلدودية يف اجلنوب

خلل ميكانيكي وراء �سقوط الأرجوحة العمالقة بـ "مو�ستالند" يف م�ستغامن 

انفجار م�سكن بعمارة يخلف 17 م�سابا بالأغواط

رياح قوية منتظرة بعدد من الوليات الداخلية للبالد اليوم الأحد

اجلالية تتربع بـ5200 حقيبة جتهيزات م�ساعدة على التنف�ص

اإح�ساء اأكرث من 15 منتوجا قابال للت�سدير

ك�سفت م�سادر موثوقة اأنه مت توقيف رئي�ص 
بلدية بن بادي�ص غرب ولية �سيدي بلعبا�ص 
من طرف وايل الولية بعد تورطه يف ق�سايا 
كانت  التي  رم�سان  بقفة  اأ�سا�سا  تتعلق  ف�ساد 
وح�سب  املنطقة,  يف  الــقــالقــل  اأثــــارت  قــد 
"املري"   توقيف  فاإن  اخلرب  اأورد  الذي  امل�سدر 
جاء على خلفية تعر�سه للمتابعة الق�سائية 
الأمنية  امل�سالح  كانت  التي  الق�سايا  هذه  يف 
قد �سرعت التحقيق فيها بعد اإنابة ق�سائية.
م.رم�ساين

والأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون  وزير  قال 
املــبــارك  ـــراك  احل اإن  بلمهدي  يو�سف 
�سلمية  مبــظــاهــرات  انــطــلــق  الأ�ــســيــل 
ي�ستغل  اأن  اأراد  عمن  بعيدا  وا�سحة 
يريدون  ل  ممن  املوجة  ويركب  ويبتز 
ــر يف  ــوزي ــح ال ــس بــاجلــزائــر خـــريا. واأو�
تاريخية  ــدوة  ن تنظيم  خــالل  كلمته 
احلــراك  وذكــرى  ال�سهيد  ليوم  اإحــيــاء 
خالل  وا�سحا  كان  ال�سباب  اأن  ال�سعبي, 
التي  الــراقــيــة  ال�سلمية  ــرات  ــاه ــظ امل
رموز  من  ا�ستمدها  والتي  العامل,  اأبهرت 
عمريو�ص  ال�سي  من  الوطنية  احلركة 
يبحث  عمن  بعيدا  ــص  ــوا� احل والــ�ــســي 
الأجنبية,  والأجندات  النحراف  عن 
دور  بخ�سو�ص  ــا  اأم تعبريه.  حد  على 
القراآنية,  واملدار�ص  والزوايا  امل�ساجد 
�سد  وقوفها  منذ  ثابت  دورهــا  اأن  فاأكد 
ملرافقة  و�سول  الفرن�سي,  الحــتــالل 
التوعية  يف  واملجتمع  الأبي�ص  اجلي�ص 
التي  ال�ستثنائية  الو�سعية  خــالل 
اأن  م�سيفا  كوفيد19-,  فريو�ص  خلفها 
عن  مــعــزول  لي�ص  امل�سجدي  اخلــطــاب 
بلمهدي  اأعلن  ثانية  جهة  .من  املجتمع 
م�سروع اتفاقية اإطار بن وزارة ال�سوؤون 
لإحياء  املجاهدين  ووزارة  الدينية 

اأعالم اجلزائر.
ق/و

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   164 �سجلت 
خالل  وفيات   4 و  )كوفيد19-(  كورونا 
فيما  اجلزائر,  يف  الأخرية  �ساعة  ال24 
ما  ح�سب  لل�سفاء,  مري�سا   143 متاثل 
الر�سمي  الناطق  ال�سبت  ك�سف عنه يوم 
كورونا,  فريو�ص  ومتابعة  ر�سد  للجنة 
اللقاء  وخــالل  ــورار.  ف جمال  الدكتور 
لعر�ص  املخ�س�ص  الــيــومــي  ــي  ــالم الإع
لفريو�ص  الــوبــائــيــة  الو�سعية  تــطــور 
اإجمايل  اأن  فورار  ال�سيد  اأو�سح  كورونا, 
�سخ�ص   111.764 بلغ  املوؤكدة  احلــالت 
164حالة جديدة )اأي بن�سبة  من بينها 
تقدر ب0,4 حالة لكل 100 األف ن�سمة(, 
للم�سابن  الإجــمــايل  العدد  بلغ  بينما 
�سخ�ص   76.940 لل�سفاء  متاثلوا  الذين 
حالة.   2958 للوفيات  الإجمايل  والعدد 
ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  وح�سب 
ومتابعة فريو�ص كورونا, يتواجد حاليا 
واأ�ساف  املركزة.  العناية  يف  مري�سا   16
ال�سيد فورار اأن 11 ولية �سجلت اأقل من 
اأي  بها  ت�سجل  مل  ولية   29 و  حالت   9
حالة, فيما �سجلت 8 وليات اأخرى اأزيد 

من 10 حالت.
احلالية  الو�سعية  اأن  باملنا�سبة  ــد  واأك
اليقظة  املواطنن  من  ت�ستدعي  للوباء 
وامل�سافة  النظافة  قــواعــد  واحـــرتام 
المتثال  اإىل  اإياهم  داعيا  اجل�سدية, 
والإرتـــــداء  ال�سحي  احلــجــر  لــقــواعــد 

الإلزامي للقناع الواقي.
ق.و

توقيف "مري" ب�سبهة ق�سايا 
ف�ساد يف بلعبا�ص

بلمهدي يتهم اأ�سحاب 
الأجندات الأجنبية مبحاولة 

ركوب موجة احلراك

كوفيد19- : ت�سجيل 164 
اإ�سابة جديدة, 143 حالة 

�سفاء و 4 وفيات



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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